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 گفتار پیش

7 

ایران  امین سالگرد خیزش زنان دگراندیش و دگرخواه ، چند ماه پیش از سی7317سال 
در لزوم حجابِ اسالمى براى زنان کارمند، به فکر افتادیم که  اهلل خمینى علیه حُکم آیت

گوییم رویداد تاریخی، چرا که  می. انجام دهیمداشت این رویداد تاریخى، کاری  براى گرامى
. خواهی زنان ایران دانست ای از جنبش حق ی تازه توان سرآغاز دوره این خیزش را می

 . ، تا امروز ادامه یافته است جنبشى که از انقالب مشروطه آغاز شد و با فراز و فرود
دست  –زنده است و ى جمعى ما  در حافظه 7317به رغم اینکه خیزش زنان در اسفند 

ای از آن  شود، اما هنوز تاریخچه پیوسته به آن استناد می - کم در میان کنُشگران حقوق زن
اى استوار بر پژوهشی بیش و کم و جامع و پُردامنه که بتواند  تاریخچه. در دست نداریم

و عوامل، بستر و زمینه، دالیل : ها بگستراند های گوناگون این خیزش را در برابر چشم سویه
ها و  ها و شعارها، آرمان کنندگان، ژرفا و گستردگی، خواست سیر رویدادها، ترکیب شرکت

به بیان دیگر، . مانند را  آمدهای این رویداد کم ها؛ و سرانجام، پى ها واکنش ها، کنش توهم
 .پژوهشی که چرایی، چیستى و چگونگی خیزش زنان را برنماید

ی خیزش زنان، ما را بر آن داشت که  و تحلیلی درباره های جامع، مستند کمبود پژوهش
ی موثق و  ها و سندهاى موجود یا نویافته ای بپردازیم متکی بر داده به تدوین نوشته

 17های گوناگون خیزش زنان در سال  هاى گفته و ناگفته تا از این رهگذر، بر سویه روایت
. ها یاری رسانیم ها و آشفتگى ن ابهاممان به ازمیان برداشت نوری بتابانیم و در حد توان

ها را کنار هم بچینیم و  هاى آن رویداد را بیابیم، یافته  کارى خواستیم جزییات و ریزه می
 . را دریابیم "چیستان"ى آن  هم پیوسته و یا از هم گسسته های به منطق درونى حرکت

ت آوردیم، نیز آگاهى هایى که رفته رفته به دس ها و سند ی داده با دیدن حجم گسترده
نمود، پی بردیم که  ها دشوار یا ناممکن می یابى به آن به وجود اطالعات و اسنادى که دست

. بینانه نیست  واقع - 17ی جنبش زنان در اسفند  نوشتن یک مقاله درباره -مان  ِ آغازین هدف
تر از آن است که با  تر و پیچیده تر، چندسویه ، گسترده"بهار آزادی"دریافتیم جنبش زنان در 

خواندن هر خبر، گفتگو با هر . و یا رساله بگنجد  های تا آن زمان، در چارچوب یک مقاله داده
ی  ای بکر درباره گشود و نکته مان می ای تازه به روی کنشگر، بازنگریستن هر سند، دریچه
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بردیم که  م، پىسرانجا. افزود ها، بر حجم کار می پرداختن به آن. نمود این جنبش به ما مى
 !حتا یک کتاب هم کافی نیست

زنان ایران در جهان، به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی که در ابِ خیزش بازت
اش آگاه شدیم، خود موضوع یک پژوهش مستقل  جریان کار بیش از پیش به گستردگی

ایی شنیده، خوانده المللی با زنان ایران جِسته و گریخته چیزه ی همبستگی بین درباره. گشت
  در جریان پژوهش. اما از ابعاد تأثیر جهانی این جنبش آگاهى چندانى نداشتیم. و دیده بودیم

های  ناپذیری در میان فمینیست بود که دریافتیم جنبش زنان ایرانی، شور و شوق وصف
یرانی به جنبشى را که در پشتیبانى از خیزش زنان ا. اروپایی و آمریکایی به وجود آورده است

 . المللی فمینیستی دانست توان تجسم اولین همبستگی بین راه افتاد، می
یران کنیم که بیش از هر کجاى دیگر با جنبش زنان ا از قضا، در کشوری زندگی می

جا رهسپار ایران شدند، فیلمی هایی که از این به همت هیئت. فرانسه: همبستگی نشان داد
. دست به کار شدیم. هایی خواندنی نوشته شد یه گشت و گزارشپیمایى زنان ته ماندنی از راه

با . ها را شماری از کنُشگران جنبش زنان آن روزگار را پیدا کردیم و نیز بازماندگان آن هیئت
شان، اسناد بسیاری را گردآوردیم که تاکنون به فارسی  به یارى. ها به گفتگو نشستیم آن

تر بود و  حجم چون کم. شد  مجموعه، خود کتابى جداگانهاین . است  برگردانده و منتشر نشده
اش زودتر به پایان رسید، آن را به چاپخانه سپردیم؛ با این گمان که دفتر اول  کار ویراستاری

از جمله )بینی ناشده  هاى پیش دریغا که مشکل. رسانیم   را نیز در چند هفته به پایان مى
از این رو، دفتر دوم، دو سال در . وجود آورد رکودی بلند مدت در کارمان به( بیماری
 !به بیان دیگر، در تاریخ چاپ دفتر دوم، اشتباهی رخ نداده است. ها حبس ماند کارتن

دفترهای سوم و چهارمی نیز در دست تهیه . این دو دفتر، اینک پیش روى شماست
ها هم به زودى  نامیدواریم آ. داریم؛ با موضوعاتی متفاوت اما مکمل دو دفتر اول و دوم

 .ى چاپخانه شوند روانه

4 

 : زمان بود ، ایران شاهد دو رویداد هم7317اسفند  77در 
این خیزش، پس از . سرآغاز خیزش زنان علیه حجاب اجباری برای زنان کارمند( 7

ها هزار  ی روز جهانی زن ایراد شد، ده در آستانه "اتفاقاً"اهلل خمینی که  انتشار سخنان آیت
 . ها کشاند اى خودجوش به خیابان به گونه زن را
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مرداد  41مارس، روز جهانی زن، پس از کودتاى  1نخستین بزرگداشت علنى آیین ( 4
برگذار شد و هزاران  - گرا بودند که همه چپ –بنیاد زنان  های نو  که به همتِ گروه 7334

 . زن دگراندیش و دگرخواه ایرانى را به خود جلب کرد
ی پیوند میان آن دو بوده  ها درباره اى بدفهمى ی پاره رویداد، سرچشمه زمانی دو هم

از جمله اینکه، جنبش خودجوش زنان علیه حجاب اجباری، در پیوندى مستقیم با . است
 1ی  ى برگذار کننده ها یا  اینکه، زنان متشکل در گروه. برگذاری روز جهانی زن قرار داشت
 .ان بودندمارس، مبتکر و سازمانده خیزش زن

هاى  دهندگان برنامه ها که سازمان بررسى اسناد موجود و شهادتِ کنشگران زن، چه آن
ها و تظاهرات مشارکت داشتند، نادرستى  پیمایى ها که در راه مارس آن سال بودند و چه آن 1

پیمایان، با روز جهانی زن آشنا بودند و  راه گرچه شمارى از. دهد ا را نشان مىه این گفته
های اعتراضی پیوستند، نه  های نوپای زنان، به حرکت اندکاران گروه سیارى از دستب

  گرا به راه هاى چپ پیمایى را گرو مارس به خیابان آمدند و نه راه 1پیمایان به مناسبت روز  راه
حال تکوین زنان  ها، از خیزش در واقعیت این است که بیشتر اعضای این گروه. انداختند

های نوپایی  وانگهى گروه. شدند زمان با مردم از آن خبردار  خبر بودند و هم ى بیتهران به کل
توانستند در چند ساعت، به تدارک و  ی زنان نداشتند، چگونه می که پیوندی با توده

 پیمایى بزرگ دست زنند؟  سازماندهی آن راه
هاى  و نشریه ها روزنامه: برای درک بهتر این جنبش، مواد خام موجود را گرد آوردیم

تاباندند؛ نیز  فارسی، انگلیسى و فرانسوى سى سال پیش را که خبرهاى آن بپاخیزى را باز
هایی که به آن خیزش  ها، فیلم و کتاب ها، عکس ها، مقاله های حزبی و گروهی، جزوه ارگان

که  7317های برآمده از انقالب  به یمن آزادی. اند هایى داشته ، یا به آن اشاره پرداخته
چنین حضور شمار زیادی خبرنگار از شر سانسور رها کرده بود و هم های همگانى را رسانه

به  اجباری، خوشبختانه از پوشش خبری خارجی در ایران انقالبى، خیزش زنان علیه حجاب
 .ای برخوردار گشت و اسناد با ارزشی از آن بر جای ماند نسبت گسترده
دها و فضاى اجتماعى که به خیزش زنان انجامید، بردن به بستر و متن رویدا براى پى

رویدادهاى مهم جامعه را . آغاز نمودیم روز صفر پژوهش خود را از چند هفته پیش از
. شان پرداختیم بندى گیرى را مشخص کردیم و به طبقه برنمودیم؛ روندهاى در حال شکل

 . پژوهش استآورد این  بینید، ره روزشمار پُر و پیمانی که در آغاز کتاب مى
توانیم روح آن رویداد تاریخى را به  ى جمعى نمى آگاه بودیم که بدون بسیج حافظه

. آفرینان اصلى و فرعى آن مّد نظرمان بود های زنده و ملموس نقش شهادت. چنگ آوریم
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هاى خود  ها و آزموده ها، شنیده شهادتِ کسانی که در خیزش زنان مشارکت داشتند، اما دیده
بودیم، بررسیدیم؛ از   هایى را که گرد آورده ها و سند اما چه کسانی؟ روزنامه. بودند  تهرا بازنگف

ها  دوستان و آشنایان دور و نزدیک کمک خواستیم؛ و سرانجام توانستیم فهرستى از نام
هاى  م یادماندهیها که در سه قاره پراکنده بودند، تماس گرفتیم و خواست با آن. فراهم آوریم

ها را  چگونگى ثبت یادمانده. نویسند و براى ما بفرستند؛ یا که با ما به گفتگو نشینندخود را ب
که داده مان زدند، یا به قولی  شمار بودند کسانی که دست رد به سینه کم. به افراد واگذاردیم
ی  ایم، تنها نتیجه هایی که به ثبت رسانده جا بگوییم یادمانده همین. بودند، وفا نکردند

گونى طیف افرادی  خواستیم در حد توان و امکان، گونه می. ی ما به افراد نبوده استدسترس
دار،  دان، پرستار، خانه کارمند، دانشگاهی، حقوق: را که بازیگران صحنه بودند، برنماییم

هایی از این طیف گسترده  پس به جستجوی نمونه... آموز، کنشگر سیاسى و دانشجو، دانش
 .برآمدیم

یم باز همه چیز به مردم پایتخت خالصه شود و مردمان دیگر نقاط ایران از خواست نمی
با اینکه وقت زیادى گذاشتیم، نتوانستیم به . کرد و این، کار جستجو را دشوارتر می  .یاد بروند

. زنان آن دیاران را ثبت کنیم  هاى جنبش اعتراضی بیش از سه شهر راه بریم و ویژگى
 .های کارمان، نپرداختن به این مهم است آگاهیم که یکى از کاستی

یا هواداران  اند، اعضا شان پرداخته های ماندهدر میان کسانی که به بازگویی یاد
ها  آیی ها و گردهم پیمایى های سیاسی نیز حضور دارند که بیشتر به ابتکار خود در راه سازمان

یابى زنان  براى سازمانى تدارک تشکلى مناسب  ها در مرحله شماری از آن. شرکت کردند
. های نوبنیاد زنان گروهو شماری دیگر، عضو ( اتحاد ملی زنانگذاران  برای مثال، بنیان)بودند 

 7317ثبتِ روایتِ این کنُشگران که به برگذاری اولین روز جهانی زن پس از انقالب بهمن 
ز میان بردن برخى روز و ا 1ى رویدادهای آن  جانبه کمر بستند، برای بازسازی جامع و همه

 1هایى را که به مناسبتِ جشن  اندرکاران تشکل کوشیدیم دست. نمود ها، ضروری می ابهام
مان به نتیجه نرسید، با اتکا به  در دو مورد که کوشش. مارس مراسمی برگذار کردند، بیابیم

ی  ودهحزب تمارس از سوی هواداران  1برگذاری : اسناد، خود به بازسازی رویداد پرداختیم
 . که به تروتسکیسم گرایش داشت ی موقت تدارک روز جهانی زن کمیته و نیز ایران

ها و  تکیه دارد و ناگزیر در معرض محدودیت  که بر حافظه -ها  برای تدقیق یادمانده
های موجود مطابقت  ها را با داده ها و نوشته توانستیم، گفته می تا جایی که  -خطاهاست 

 .شان کردیم  هایی، تکمیل و تدقیق سدادیم و با زیرنوی
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ها فرد، مکان، نهاد و رویداد یاد شده است که چه بسا برای  ها و گفتگوها، از ده در نوشته
ها،  از این رو، فزون بر زیرنوشته. ترها چندان آشنا نباشد؛ به ویژه برای جوان  خواننده
 .هایی به آخر کتاب افزودیم ها و سند پیوست

را در قالب ترانه، طرح، تصویر، داستان یا  17ی که خیزش اسفند در جستجوی متون
. اما در این زمینه نیز چیز زیادى دستگیرمان نشد. رمان بازآفریده باشند، به هر درى زدیم

را که به انگلیسی  میدان آزادی در محاصرهی  گشته سرانجام دوستی، کتاب گمنام و گم
 .ه بازشناساندنش همت گماشتنوشته شده است، به ما شناساند و خود ب

هایی که از خیزش زنان وجود داشته است را ضرورى  روایت ها و خرده ى روایت ارائه
تری از  جانبه های گوناگونی را کنار هم بگذارد و تصویر همه دانستیم تا خواننده بتواند روایت

جنبش حقوق زنان  اى از فصل هفتم کتابِ هم از این رو، پاره. این رویداد تاریخی پیدا کند
به زبان )ی الیز ساناساریان  ، نوشتهتا خمینی 7911در ایران، طغیان، افول و سرکوب، از 

ی فارسی  این فصل در ترجمه. را که به آن رویداد ربط دارد، به فارسی برگرداندیم( انگلیسی
شاهی های مهشید امیر ای از کتاب پاره. کتاب که در ایران به چاپ رسیده، حذف شده است

را که ( حجاب و روشنفکران)و نوشین احمدی خراسانی  (شورش)، مهرانگیز کار (در حضر)
 .در ربط با خیزش زنان است، به همین منظور بازچاپ کردیم

شان براى درک و دریافت آنچه در  تر چاپ شده را نیز به دلیل اهمیت برخی اسناد پیش
 7317اسفند  77" :برای نمونه. یمزیر پوست جامعه جریان داشت، بی کم و کاست آورد

تشکل مستقل که به همتِ  "ای زنان پس از سرنگونی رژیم شاه سرآغاز مبارزات توده
ی موقت  کمیتهو یا چند سند از ( 7914)در آلمان به چاپ رسید  دموکراتیک زنان ایرانی
 .تدارکات روز جهانی زن

او یکی از چهار . گذاشت برای چاپ در اختیار ما کلودین موالررا  مژگانی  نامه
ی  این نامه. اند را تهیه کرده جنبش زنان ایران، سال صفرفمینیست فرانسوی است که فیلم 

اش، به  دوره آموزان هم تاباند که چون بسیاری از دانش کوتاه، فضای ذهنی دخترکی را بازمى
ای از  گوشهاین متن، در عین حال . خیزش زنان پیوست و در تظاهرات خیابانی شرکت کرد

ها،  پیمایی شان در جریان راه نماید که به رغم سرخوشی کودکانه دنیای نوجوانانی را برمی
ی فرزندان  نگران آینده کردند؛ مادرانی که دل شان را احساس می های ذهنی مادران دغدغه
 .دانستند زمین، سکوت را جایز نمی  ایران
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برابر خیزش زنان را جایز دانستند،  رویکرد شماری از روشنفکران جامعه که سکوت در
در . اى در این دفتر است ی جداگانه یا به سرزنش بازیگران آن پرداختند، موضوع مقاله

وار  های صنفی، نهادهای دموکراتیک و احزاب سیاسی امکان رشد اندام ای که تشکل جامعه
کران شناخته شده و با اند، گفتار و رفتار روشنف اند و جایگاه مناسب خود را نیافته نداشته

گذارد؛ کمااینکه بر  بر روند رویدادها و فراز و فرودشان مى  اعتبار، تأثیری بیش از اندازه
 .خیزش زنان گذاشت

کمانی پس از باران، آسمان ایران را دمی  ، چون رنگین7317خیزش زنان در اسفند 
، نیازمند درک چرایی، چیستی و چگونگی خیزش زنان. روشن کرد و خاموشی گرفت

های این مجموعه توانسته باشد سایه  امیدواریم پاره. کمان است بازآفرینی این رنگین
تر به نمایش بگذارد و تصویر بیش و کم درستی  کمان را هرچه شفاف های این رنگین روشن

 .از این جنبش به خواننده بنمایاند

3 

اش  ز سه دهه از پیدایىخیزشى چند روزه که بیش ا: ممکن است خواننده از خود بپرسد
ش بیش از چند ده هزار نفر را بسیج نکرده، آیا نیازمند چنین کار ى اوج  گذشته و حتا در نقطه

یک از  ى هر اى است؟ از یاد نبریم که این خیزش زمانى روى داد که فراخوان ساده گسترده
 ! شاندک   می  ها رهبران مذهبی یا سیاسی کشور، چند صدهزار نفر را به خیابان

نود و "وقتى اکثریت  - های رایج در آن زمان بری از واژه و با بهره –به بیان دیگر 
ها تا چه حد  ی"نیم درصد"حضور دارد، اعتراض  "صحنه"م در مرد "هشت درصدی

 تواند حقانیت و اهمیت داشته باشد؟ می
نیز  ما ویراستاران این مجموعه. پاسخ تفصیلى به این پرسش، در کتاب آمده است

جا  ایم تا بگوییم حقانیت خیزش زنان را در اعتراض به بازشکافتهگفتار  پیتأمالت خود را در 
اندازی به  در برابر استبداد و زورگویی باید جست و در ایستادگی دلیرانه در برابر دست

 . ها ترین حقوق انسان ابتدایی
ی فکری  و نه پایهی تاریخی داشت  به هنگام مستى و سرخوشی همگانی که نه مایه

حکومتی که در  ،دریافت – و چه بسا غریزى - استوار، اقلیتى کوچک، به فراست و کیاست
این دریافت را در . خوست و درنده  مانده، خودکامه پی انقالبی مردمی بر قدرت نشسته، واپس

رک آن انگیزى که بر تا بینیم؛ به ویژه در شعار شگفت خاسته به روشنى مىشعارهاى زنان بپا
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خواه جنبش  ى ترقی ن بیان پارهچنان بهتری درخشد و هنوز و هم پیکار دموکراتیک مى
 : دیکتاتورى شاه استضد

 !  ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم
مذهبی و  -لیبرال، ملی، ملیهای  یاری جریان دستی و هم با همگرایان،  گاه که واپس آن

کردند که علیه دیکتاتوری شاه پدیدار  مال میشان را بر جنبشی اع چپ، سیادت سیاسی
گاه که اکثریت جامعه به ارتجاع اسالمى امید بسته بود و برای دگراندیشان و  گشته بود؛ آن

توزی با هر آنچه رنگ و بوی  گاه که دشمنی و کین کشید؛ و آن ناسازگاران خط و نشان می
ی درست در آن هنگام، چند ده شد؛ آر آزاداندیشى و تجددخواهى داشت، فضیلت شمرده می

جهانی  ی خاستند و با تکیه بر اعالمیهگرایانه به پا ای انسان ز اندیشههزار زن، با حرکت ا
 : حقوق بشر بانگ برآورند

نظر به اینکه انسان آزاد آفریده شده و موهبت آزادی، صرف نظر از »
 «...زانی شدهجنس، رنگ، نژاد، زبان و هر نوع عقیده به همه آدمیان یکسان ار

ای  های خود را در قطعنامه ، خواست17ای بود که خیزش زنان در اسفند  با چنین مقدمه
، با دلیرى ها موجب شد که زنان حقانیت این خواست. ای در کاخ دادگستری ابراز نمود  ماده 1

نیروهای  "وحدت"دار شدن  جریان شنا کنند و از خدشه خالفطلبى، بر مصلحت و بدون 
 . ها و ضدانقالب مغلوب، هراسى به دل راه ندهند در برابر امپریالیست "خلقی"

ی کوچک جامعه نیست  ی اهمیت خیزش آن پاره پس پرسشى اگر مطرح باشد، درباره
چرا جنبش : توان اما از خود پرسید می. الشمس است اش اینک اظهرمن که حقانیت تاریخى

 اش بودند، محروم ماند؟ متحدان طبیعىهایی که  زنان تک افتاد و از پشتیبانى نیرو
گرا، به پشتیبانی از خیزش زنان برنیامدند، بر کسی  های چپ ترین سازمان اینکه مهم
ید تأی با یا بى –های چپ  گرچه بسیارى از اعضا و هواداران سازمان. پوشیده نیست

، یکی از ها در خیزش زنان سهیم شدند، اما رفتار سیاسى این سازمان -شان های سازمان
در کتابی که پیش رو دارید، این . آید ی گسترش جنبش زنان به شمار می عوامل بازدارنده

 .های گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است رفتار سیاسی از زوایه
ی  خواهانه توجهى به خیزش حق های چپِ کمونیست نبودند که با بى اما تنها سازمان 

فراهم نمودند و از این رهگذر، موجب تضعیف پیکار  ى فروکش آن را زنان، زمینه
دیگر نیروهای سیاسی و روشنفکری . گریان اسالمى شدند تیک مردم و تقویت واپسادموکر

ها گرفته تا  دموکرات - ها و سوسیال نیز در این غفلت تاریخی نقش داشتند؛ از دموکرات
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توانستند با  های سیاسی که میی اقشار اجتماعی و نیرو ها؛ یعنی همه"ملی"ها و  لیبرال
برعکس، در . هنگام خود، به اعتالی جنبش زنان یاری رسانند و نرساندند کنش و واکنشِ به

افول زودرس آن سهیم شدند؛ چرا که جایگاه این خیزش را به عنوان بخشی از جنبش 
 . نشناختنداجتماعی درنیافتند؛ یا به رسمیت  عمومی برای آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت

چپ،  -های سیاسی و عقیدتی گوناگون  به بیان دیگر، با اینکه زنان سکوالر، با گرایش
بودند، اما نتوانستند در  17موتور محرک خیزش اسفند  -دموکرات، لیبرال، با دین و بی دین

های  در روایت. گاهی در خور بیابند ی نیروهای سکوالر جامعه تکیه میان طیف گسترده
 .ز خیزش زنان، به این واقعیت کمتر توجه شده استموجود ا

یا روسری، یا "، شعار "اهلل حزب"های  ها که دیروز در دسته امروز، بسیاری از آن
انداختند،  راه می "ضدتظاهرات"دادند، یا به حمایت از اجباری شدن حجاب،  سر می "توسری

عث و بانی فروکش این جنبش ها را با گراها سرگرمند و آن ها و چپ کمونیست "سرزنش"به 
گرشان در تشدید تبعیض  گران دیروز، کالمی از خود و نقش ویران سرکوب. کنند قلمداد می

زدن است  "رقم مغلطه بر دفتر دانش"ها،  ی این وارونه کردن نقش ثمره. گویند جنسی نمی
 . های ارزان و آسان را باب روز کردن و داوری

اى از  طیف گسترده. شود های دیروز محدود نمی "اللهی بحز"ها البته به  کتمان واقعیت
–بایست حامی جنبش زنان باشند  روشنفکران و کنشگران اجتماعى و سیاسی که منطقاً می

جو و  ای که با خوی مصلحت"فراموشی"اند؛  شده "فراموشی"نیز دچار  - که نبودند
هترین ، یا در ب"دیگری" را به گردن "تقصیر"هرکس . انتقادگریز ما سخت سازگاری دارد

البته مانع از آن نیست  "فراموشی"این . اندازد نام و نشان می ی بی"ما"حالت، به گردن یک 
ای  سال، شاید هیچ رویداد تاریخی 31در این . که به این خیزش، اینجا و آنجا، استناد نشود

ارهای تظاهرات و شع. ی حقوق زن، تا این اندازه مورد استناد قرار نگرفته باشد در پهنه
سال   شود؛ فیلم ها پیوسته چاپ و بازچاپ می خورد؛ عکس ها همواره به گوش می پیمایی راه

ی زنان در  طلبانه خواهانه و برابری اما جنبش آزادی. گردد به مقیاس وسیع پخش می صفر
کم و کیف این جنبش، بستر و . ای تهی از محتوا تبدیل شده است ، به پدیده17اسفند 

هایش بیش از پیش رنگ باخته  ها، اهداف و خواست آل ها و ایده ی برآمد آن، آرمان ینهزم
 . است

چون ندن ژرفای خیزش اعتراضی زنان، همبا امید فرا رفتن از شعارها و شناختن و شناسا
در جنبش زنان ایران است که به  "تولدی دیگر"فصلی مهم از پیکار دموکراتیک مردم و 
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، به 17چرا که نخستین جنبش زنان پس از انقالب بهمن . ایم ه برآمدهی این مجموع تهیه
 . کنندگانش، حقانیتِ تاریخی دارد رغم شمار اندک شرکت

گرا که  ستیز و واپس خویی حکومتی انسان جویی و دشمن ی کین ی کرکننده در همهمه
طلب، بر  حقکرد، زنان  گری و سرکوب دگراندیشان ترغیب می را به وحشی "اهلل امت حزب"

ضرورت کسب آزادی، برابری و رعایت حیثیت و شأن انسانی برای شهروندان این آب و 
ی زنان ایران برای از میان برداشتن تبعیض جنسی،  ساله خاک پا فشردند و به جنبش صد

 .نفسی تازه دمیدند

ی ما در گام کوچکی که برای  این است راز ماندگاری جنبش زنان؛ و این است انگیزه
 .ایم ثبت این خیزش بزرگ برداشته

 سپاس

 ...! از دست و زبان که برآید
مان  گرچه زبان. مان شد، مگر با یاری دوستان و همراهان تردید این کار میسر نمی بی

 :دار شان هستیم؛ وام دار خواهیم بدانند که وام قاصر است، اما می
ی او  سویه حضور همه بدون. ها بود هایش حالل مشکل سیروس جاویدی که راهنمایی

 یافت؛ ی زندگی کتاب، کار ما سامان نمى لحظه  در لحظه
که دوشادوش ما کار این کتاب را به پیش برد؛ با دقت و دلسوزی؛  مسعودیبنفشه 

 . ازآغاز تا انجام
باقر مرتضوی که در یافتن شمارى از کسان که با ما به گفتگو نشستند، نقشى به سزا 

هاست که او برعهده گرفته؛ با کارشناسی و کاردانی  را سال نشر نقطههای  چاپ کتاب. داشت
 مانند؛ کم

مان بود و در  ی راه ی تاریخ احزاب سیاسی توشه هایش در زمینه باقر مؤمنی که راهنمایی
 یافتن اسناد کمیابی که بدان نیاز داشتیم، از پای ننشست؛

 شد؛ او میسر نمیمهران پاینده که مستند ساختن این مجموعه بدون کمک 
 ؛حل مختلف کار یار و یاورمان بودحمید نوذری، که مانند همیشه، در مرا

های  فریده زبرجد، که در یافتن شماری از منابع از هیچ کوششی فروگذار نکرد و زحمت
 مان را تاب آورد؛ گاه گاه و بی

ی از سندها و ا پاره. مان هیچ دریغ نکرد علی حجت که هر بار به سراغش رفتیم، از یاری
 منابع این دفتر را مدیون اوییم؛ 
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ی  تهیه. را که همیشه در کنارمان بود و هست بهمن سیاوشانبریم  از یاد نمی
هایی که در این دفتر از آن بهره بردیم، در روزهایی برفی و  ای از نشریات و روزنامه مجموعه

 شد؛ ، بدون کمک او میسر نمیپرینستونبورانی در دانشگاه 
مریم : ها که در یافتن افراد و دسترسی به اسناد به کمک ما شتافتند ی آن همه: زنی

مجید فیع، جزایری، شهرزاد مجاب، پرویز شوکت، حمید شوکت، هادی جفرودی، محمود ر
یاد آذر درخشان، سیما نوری  خانی، جمیله ندایی، زنده شناس، اعظم نوراهلل تراب حقزربخش، 

 و مهرداد باباعلی؛ 
ی ارزشمند اسناد و  که مجموعه برلن –های ایرانی  آرشیو اسناد و پژوهشلین مسئو

 شان همواره در اختیارمان قرار داشته است؛ مدارک
را برای چاپ در اختیارمان گذاشت؛ همان مژگانی  "مژگان"ی  و کلودین موالر که نامه

 های برای یافتنش تالش کرده بود؛ که سال
ین دفتر که کارشان را به موقع به پایان بردند و تأخیر تک تک نویسندگان ا: چنینهم

 !شان افتد آورد کار مقبول مان نیاوردند؛ امید آنکه ره طوالنی انتشار کتاب را بزرگوارانه به روی
: اند دهنده، یار و پشتیبان ما بوده مان هستیم که همواره دلگرمی دار عزیزان سرانجام؛ وام

 . د پزشکی، بهزاد الدبن و تقی تاممیهن روستا، نورا بیانی، محم
ی این دوستان و یارانیم؛ حال آنکه  های کار را مدیون همه ناگفته پیداست که خوبی

 .ها به تمامى متوجه ما است ها و کاستی کمی
 مهناز متین، ناصر مهاجر

 4173مارس /  7537اسفند 
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 ٧٥٣١دی  1٣شنبه دو

 چادر تهدید زنان و دختران بیـ 

زنان و  ،دیده شده که گروهی ناآگاه ... واخیرا در برخی از شهرهای میهن ما مانند تبریز، همدان، کرمان  ... »
تا آنجا از جریان انقالب بزرگ  ااند و حت زدن، چاقوکشی و اسیدپاشی کرده چادر را تهدید به آتش دختران بی

ثمر رسیدن آن را در  آزادی زنان و راه به را مسئله ی این انقالب اند که علت و ریشه ملت ایران به دور مانده
ها تاکید شده  اند که در آن هایی به دیوارها چسبانیده در شهر همدان اعالمیه ... دانند سرکردن زنان می چادر به

 7317دی  41، آیندگان ،زنان مجاهد ی بیانیه «... شدچادر جلوگیری خواهد  است که از رفت و آمد زنان بی

 ٧٥٣١دی  1٢ه شنب سه
 ـ محمد رضا شاه پهلوی همراه با همسرش ایران را ترک کرد

های  جای تظاهرات خشمناک ماه. ها به راه افتادند های شهر ناهای کوچک و بزرگ در خیاب مردم در دسته»
مردم شهر در تسخیر . ها نیز به رقص آمده بودند کن اتومبیل پاک حتا برف. دواخیر را پایکوبی و شادی گرفته ب

ها نبود، چه  کس مزاحم زن  هیچ ،برخالف تمام شایعاتی که از قبل در شهر پخش شده بود ... زده بود هیجان
 ... آمده بودند  و جوان به خیابان مرد و زن، پیر... کردند با هم بحث نمی امردم حت. چادر چادر و چه بی با

که سوراخ شده بود بر  ... هایی اسکناس ... کردند ا نصب میه ی اتومبیل شعارهای نوشته بر کاغذ را به شیشه
 «... سراسر رقص و پایکوبی بود ،و جنوب و شرق و غرب شهر لشما ... رقصید دست مردم می

 7317دی  47، کیهان 
 های زندانیان سیاسی متحصن شدند ـ صدها تن از خانواده

ز وکالی دادگستری در کانون وکال های زندانیان سیاسی و چندین تن ا در حدود یک صد تن از خانواده»
 7317دی  47، کیهان« .تحصن کردند

 حجاب به معنای چادر نیست :اهلل منتظری ـ آیت

در پاسخ به سؤال این  ،(Le Soir) لوسوار ی فرانسوی اهلل منتظری در مصاحبه با خبرنگار روزنامه آیت
جاب حاصوال »: ، گفت«در چادر پوشیده شوند باید به نظر شما دخترها و زنان حتما»: خبرنگار که پرسیده بود

ی  و هدف آن است که زن در جامعه لخت نباشد که وسیله اسالمی به معنی پوشیده شدن در چادر نیست
های  وگرنه با مراعات حجاب اسالمی و عدم اختالط دختر و پسر از نظر اسالم، آزادی ،رانی قرار گیرد شهوت

 «.مند هستند ها از تمام مزایا و حقوق اجتماعی مشروع بهره شود و آن مین میمورد نیاز برای زنان و دختران تأ
 7317دی  41، کیهان

 کرد چادر را محکوم تهدید زنان بی (دانشگاه آزاد ایران)ـ سازمان ملی دانشگاهیان ایران 

پراکنده همانند  های ی گروه آگاهانه برخی حرکات نابا در رابطه  مجاهد ی زنان ی افشاگرانه انتشار بیانیه»
ها  پاشی که در حقیقت ناشی از عدم آگاهی آن زدن و چاقوکشی و اسید  چادر و آتش تهدید زنان و دختران بی
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 .ای را به صدا درآورد باشد زنگ خطر تازه عناصر مزدور می ی و تأثیر تبلیغات خائنانه
انکارناپذیر  ... نبش مشروطیت تا به امروزنقش زنان ایران در مبارزات ملی علیه استبداد و استعمار، از آغاز ج

های  های متفاوت، همگام برادران خود در سال شماری از زنان ایران با شکل، لباس و دیدگاه جمع بی. است
داشتن این  بنابراین سعی در دور نگاه. سیاه اخیر دلیرانه شهید شده و یا رنج زندان و شکنجه را به جان خریدند

آمیز قشری، عملی نادرست و در جهت  های تعصب مبارزات ملت ایران به بهانه ی نیروی عظیم از صحنه
ضمن تقبیح چنین حرکات ( دانشگاه آزاد ایران) سازمان ملی دانشگاهیان ایران. منافع استبداد و استعمار است

ویژه  رقی بههای مت ناهای مبارز ملی، احزاب و سازم ، از تمام گروهمجاهدزنان  ی ارتجاعی و تأیید بیانیه
گونه انحرافات به ارشاد عناصر ناآگاه  خواه و پیشرو و متعهد انتظار دارد با محکوم کردن این روحانیون آزادی

 7317دی  47، کیهان« .پرداخته و از ایجاد هرگونه تفرقه در صفوف مبارزان راستین ملت جلوگیری نمایند

 ٧٥٣١دی  1١شنبه چهار
 کنیم پیمایی اربعین شرکت می اهدر ر: پیشروزنان  ی اعالمیهـ 

ما زنان مبارز و پیشرو در نهضت مقدس ملی کنونی در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی سالیان دراز در »
رژیم  های دهشتناکِ ها ریخته و در سلول دوش برادران رزمنده خود خون بدترین شرایط اختناق و فشار هم

زن نیز مانند "امام خمینی مرجع عالیقدر تشیع مبنی بر اینکه  ها کرده، اینک به فرمان فاسد تحمل شکنجه
زنان مبارز،  ی از کلیه ".مرد آزاد و حاکم بر سرنوشت خویش است و باید خود فعالیت خویش را تعیین کند

ای در این  کنیم در روز جمعه به طرز شایسته تقاضا می...   آموز دار، پزشک، مهندس، دانشجو، دانش خانه
شرکت کرده و آزادانه در راه تحقق حقوق کامل انسانی و ساختن ایرانی آزاد و [ به مناسبت اربعین] تظاهرات

 7317دی  41، آیندگان «...    مستقل نهضت باشکوه آزاد مردان و آزاد زنان را تحکیم بخشند
 گرایان پیمایی چپ اهلل به راه ی حزب حملهـ 

م و صنعت گرد آمدند تا به سخنرانی چند تن از نویسندگان و هزار نفر دانشجو در دانشگاه عل 71نزدیک »
 (ذینآ به. ا .م)و محمود اعتمادزاده ( ب ـ کیوان)در این جلسه محمد تقی برومند . محققان گوش بدهند

هزار نفر که اکثرشان را جوانان تشکیل  1ای نزدیک به  عده ... بعد از ظهر 1ساعت  ...  سخنرانی کردند
رسیدند و به آرامی ( جاده دماوند)به خیابان تهران نو  ،از دانشگاه علم و صنعت حرکت کرده بودند ... دادند می

هم گرفته و زنان و  شان را به های های زنجیر دست این عده چون حلقه. به سوی میدان شهناز حرکت کردند
هایی از  یکا و حمل عکسامپریالیسم امر دختران را در میان صف داشتند، با دادن شعارهای ضد رژیم و ضد

هنگامی که این گروه به نزدیکی میدان . کردند اهلل خمینی، خسرو گلسرخی و خسرو روزبه حرکت می آیت
ای که مخالف حرکت این دسته بودند از پشت و جلوی صف به راه افتادند و با دادن  شهناز رسیده بود، عده
سرانجام گروه اول در حوالی . زدند هم شان را به صف، هللا اهلل، رهبر فقط روح فقط حزب ،شعارهایی مانند حزب

 7317دی  41 کیهان، «...میدان شهناز متفرق شدند
 ٧٥٣١دی  13جمعه 

 شنقطه چرخ: پیمایی اربعین ـ راه

پیمایی زیادتر هستند یا  کننده در راه توانستیم دریابیم که زنان شرکت هیچ طریقی نمی ...  »پیمایی اربعین  راهدر 
دوش مردان در حالی که  به زنان دوش .ها بود ان؟ اما این چه اهمیتی داشت مهم پیوند محکم بین آنمرد
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برخی افراد مشکوک در  ... دپیمایی پرداخته بودن دهی راه کارت انتظامات را به سینه داشتند به سازمان
ک عکس دکتر محمد این افراد در میدان ون. های کوچک سعی کردند تظاهرات را به آشوب بکشند دسته

وقتی متوجه صف آموزگاران  ...خطرناکی ایجاد کردند را پایین کشیدند و در مقابل دانشگاه درگیریِ ...مصدق
اهلل شریعتمداری، صمد بهرنگی، خسرو  اهلل خمینی، آیت های آیت دست داشتن عکس شدند که با در

های کوچکی که در  گروه ...تفرق کنندها را م کوشیدند صف آن ،کردند گلسرخی و خسرو روزبه حرکت می
در نتیجه . کردند به صف معلمان حمله کردند حرکت می، اهلل اهلل، رهبر فقط روح پناه شعار حزب فقط حزب

چادر رنگ پاشیدند و سعی کردند با وانت صف معلمان را  به زنان بی ،افراد مشکوک. چند نفر مجروح شدند
وانت دراز کشیدند و  یدیدند جلو وطنان می ر را متوجه گروهی از همکه خط ...چند زن و مرد. زیر بگیرند

رو شد و سرانجام در  هدیگر با هجوم افراد مشکوک روب ی صف معلمان در چند نقطه. مانع حرکت آن شدند
 : زیر را صادر کردند ی  خیابان خوش قطعنامه

رژیم وابسته به امپریالیسم  ی راض به توطئهامروز ما به عنوان بخشی از ملت مبارز و قهرمان ایران، برای اعت
های اختناق و سرکوب و سلب  برای ابراز همبستگی با مبارزات شکوهمند خلق خود و برای افشای سیاست

متاسفانه بر اثر اقدامات . شرکت کردیم ...پیمایی باشکوه و عظیم مردم های اساسی آنان در راه آزادی
زند از ادامه  خود به جنبش ملی ما لطمه می های نادرستِ ا روشی گروهی متعصب که ب افکنانه تفرقه

، جلوگیری شد و ما باالجبار حرکت خود را از مسیر دیگری (خیابان شاهرضا)پیمایی ما در مسیر اصلی،  راه
 7317دی  31،کیهان «...ادامه دادیم

 ٧٥٣١دی  ٥8شنبه 
 هد بودهای خالف عفت، ممنوع خوا پوشیدن لباس: اهلل خمینی ـ آیت

زن باید همان حقوق مردان را »: گفت السفیری دست چپی لبنانی  ای با روزنامه اهلل خمینی در مصاحبه آیت
ها حق تصمیم گرفتن  اسالم به هر دو آن. اسالم برابری بین مرد و زن را تاکید کرده است. داشته باشد

و ( رای دادن)ن حق انتخاب کرد. ه استها را اعطا کرد شان و برخورداری از تمام آزادی سرنوشت ی درباره
 . انتخاب شدن، حق آموزش و کار و نیز حق اعمال تمام وظایف اقتصادی

العظمی خمینی در پاسخ به این پرسش که آیا چادر سرکردن در جمهوری اسالمی آینده به زنان  اهلل آیت...
و این به علت آموزش است رده سر کردن را انتخاب ک زن مسلمان چادر به :متذکر شد ،تحمیل خواهد شد

ما تنها پوشیدن . این مسئله تصمیم بگیرند ی در آینده زنان آزاد خواهند بود درباره .اسالمی که دیده است
 7317بهمن  7، آیندگان «.های خالف عفت را ممنوع خواهیم کرد لباس

 ٧٥٣١بهمن  ٧یکشنبه 
 ند بودزن و مرد در تمامی موارد مساوی خواه :زاده صادق قطبـ 

 با مرد حقوق زن. زن با مرد در تمام موارد مساوی خواهد بود» :کیهانمصاحبه با  در زاده صادق قطب
ست و زن حق انتخاب شدن، انتخاب کردن، انتخاب شغل دارد و همچنین دارای حق استقالل  مساوی

 «.اقتصادی و انتخاب همسر خواهد بود
خیر، زیرا مرد به حکم » :، گفت«تغییری داده خواهد شد ،رثآیا در تقسیم ا»اینکه وی در پاسخ به پرسش 

 7317بهمن  4 ،کیهان «.زندگی را به عهده دارد، باید ارث بیشتری ببرد ی تامین هزینه ی اینکه وظیفه
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 سازمان ملى پرستاران و بهیارانی همبستگی  ـ اعالمیه

ى همکاران  است، ضمن دعوت از کلیه تشکیل شده 44/9/17که در تاریخ  سازمان ملى پرستاران و بهیاران
 7317، اول بهمن آیندگان ...ى ملت ایران اعالم داشت طلبانه آمادگى خود را در راه همکارى با مبارزات حق

 ٧٥٣١بهمن  1دوشنبه 
 شما آزادید در کارهای صحیح: کیهان ی روزنامه اهلل خمینی به خبرنگار زن ـ آیت

نقش زنان در »: پرسد اهلل خمینی می لوشاتو از آیت به نوفل کیهان ی امهروزناعزامی نوشابه امیری خبرنگار 
 البته اگر استعداد و لیاقت نشان بدهند؟ ،حکومت اسالمی چگونه خواهد بود؟ مثال آیا وزیر خواهند شد

 .ها نیست االن وقت این حرف. تکالیف را معین کند ،آید بسته به این است که حکومتی که پیش می: جواب
این است که نهضت ما نهضتی مترقی  ی اید این نشان دهنده چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته: لسؤا

کنید آیا زنان ما باید حتما حجاب داشته  فکر می. اند آن را عقب مانده نشان بدهند ولی دیگران کوشیده ؛است
 سر داشته باشند؟ی باشند؟ و مثال روسری رو

د یبخواهید بیا دانستم شما می ن نمیشما آمدید اینجا و م ،ده شما را نپذیرفتمبن ،که شما را پذیرفتمنای :جواب
ترقی هم به این نیست که این هم دلیل . آمدید دلیل بر این است که اسالم مترقی است .اینجا که پذیرفتم

ا خیال اند یا مرده ها خیال کرده جا زننبر این نیست که اسالم مترقی است که به مجرد اینکه شما به ای
نه به اینکه سینما برویم که دانس  ،ترقی به کماالت انسانی و با اثر بودن یک زن در مملکت است. اند کرده

ها ترقیاتی است که محمدرضا برای شما درست کرد که شما را به عقب رانده که ما باید بعدها  برویم و این
ر کاری را که صحیح است بکنید و همه ملت ه ،دانشگاه بروید :شما آزادید در کارهای صحیح. جبران کنیم

ها  از آن ،یت بکنندها اما اگر بخواهند کارهای خالف عفت بکنند و یا کارهای خالف ملّ آزادند در این
 7317بهمن  3، کیهان «.شود و این دلیل بر ترقی و مترقی بودن است جلوگیری می

 مردم مسلح خواهند شد اگر ارتش دست به کشتار بزند: اهلل طالقانی ـ هشدار آیت

که در این مصاحبه  سی.بی.بیخبرنگار . ای با خبرنگاران خارجی شرکت کرد اهلل طالقانی در مصاحبه آیت
اهلل خمینی ارتش ممکن است نگذارد  در مورد این سؤال که با بازگشت آیت»حضور داشت گزارش داد که 

که در : اهلل طالقانی گفت کودتای نظامی برسد آیتتا کار به اهلل خمینی و هوادارانش فعالیت کنند و ح آیت
تواند کودتا کند چون باید علیه خودش کودتا کند و یا اینکه به این دلیل کودتا کند که  حال حاضر ارتش نمی

 «...شان را انجام داده و از خود دفاع خواهند کرد همه را از بین ببرد و در آن صورت مردم خودشان وظیفه
 7317بهمن  3، کیهان

 های زندانیان سیاسی ـ پایان تحصن خانواده

های زندانیان سیاسی در محل کانون  ای خانواده هفته تحصن یک ...نفر از زندانیان سیاسی 717با آزادی »
 7317بهمن  4، اطالعات «...وکالی دادگستری خاتمه یافت

 ٧٥٣١بهمن  ٥شنبه  سه
 ارتش در پشتیبانی از دولت قانونی کوشا خواهد بود : ارتشتاران  رئیس ستاد بزرگ باقی ـ ارتشبد قره

: داران، سربازان و کارمندان نیروی مسلح نوشت باقی در پیامی خطاب به افسران، همافران، درجه ارتشبد قره
از هرگونه عملی  ...رجاء واثق دارم که خدمتگذاران نیروهای مسلح شاهنشاهی در این زمان حساس»
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سربازی خود در پشتیبانی از دولت قانونی بیش از پیش کوشا خواهند بود و در برخالف دستورات و وظایف 
 7317بهمن  3، کیهان «...گونه مجاهدت و تالش و فداکاری دریغ نخواهند نمود این راه از هیچ

  زنان مبارزاتحادیه انقالبی  اعالم موجودیتـ 

 ،فنی دانشگاه تهران ی دانشکده ی وی محوطهاز جل ...پیمایی با برپایی راه اتحادیه انقالبی زنان مبارز»
و  تر باد صفوف زنان و مردان انقالبی هرچه فشرده :با شعارهای اتحادیهاین . موجودیت خود را اعالم کرد

 .پیمایی خود را آغاز کرد راه ،های خلق ایران باشد برقرار باد حکومتی که خدمتگزار واقعی توده
ی  ما خواهان برقراری حکومتی هستیم که برپایه ... :آمده است اتحادیهاین شماره یک  ی  در قسمتی از بیانیه
مان همگام با برادران، شوهران و  ی خون  ما تا آخرین قطره. ها، اعم از زن و مرد باشد نابرابری واقعی انس

اریم آزادی کنیم، زیرا ایمان د ها از یوغ هرگونه بردگی مبارزه می نای انس تا آزادی کامل همه مان پسران
« .آزادی زنان از آزادی مردان جدا نیست، پذیر است ی آزاد از هرگونه بردگی امکان کامل زنان تنها در جامعه

 7317بهمن  4 ،نکیها

 ٧٥٣١بهمن  2چهارشنبه 
 ـ فرودگاه مهرآباد اشغال نظامی شد

اهلل  برای باز گردانیدن آیت دنبال اطالع از آماده کردن هواپیمای ایران ایر  ماموران فرمانداری نظامی به
ها هزار نفر برای  با اعالم این خبر، ده. خمینی و همراهانش به ایران این فرودگاه را به کنترل خود در آوردند

  7317بهمن  4، کیهان .اعتراض در اطراف فرودگاه مهرآباد اجتماع کردند
 ـ الیحه انحالل ساواک تقدیم مجلس شد

ی انحالل سازمان اطالعات  بختیار الیحه. لوایح جدید دولت را تقدیم مجلس کردوزیر،  شاپور بختیار نخست
در  17تا پایان مرداد  44وزیران و وزیرانی را که از سال  ی تعقیب نخست ی نحوه و امنیت کشور و الیحه

که  کنم بار دیگر صریحا اعالم می من یک»: او در این جلسه گفت. اند تقدیم مجلس نمود مصدر کار بوده
« ...گاه سنگر قانون اساسی را ترک نخواهم کرد گونه تزلزلی به این دولت وارد نخواهد شد و من هیچ هیچ

 7317بهمن  4، کیهان

 ٧٥٣١بهمن  ٣شنبه  پنج
 ها بالفاصله به ایران خواهم رفت من پس از باز شدن فرودگاه: اهلل خمینی ـ آیت

خواستم فردا در میان  من می: ای گفت شد، ضمن مصاحبه پس از آنکه از بازگشت ایشان به ایران ممانعت»
من پس از باز شدن . های ایران را بست ی فرودگاه لکن دولت خائن از این امر مانع شده و همه ...ملت باشم

ها بالفاصله به ایران خواهم رفت و به او خواهم فهماند که شما غاصب هستید و خائن به ملت و  فرودگاه
 7317بهمن  1، کیهان «.ل شما نوکرهای خارجی را نخواهد کردملت ما دیگر تحم

 آنچه در نظام اسالمی باید رعایت شود عفت و عصمت است: دکتر ابراهیم یزدیـ 

کس حق ندارد  در دولت اسالمی هیچ» :امیری، گفت[ نوشابه]در مصاحبه با حمیده دکتر ابراهیم یزدی 
بود تا سرنوشت خود را انتخاب کنند و هیچ فشاری در موارد  ها آزاد خواهند زن؛ مزاحم آزادی مردم بشود

کسانی  .چه زن و چه مرد ؛هرکس بستگی دارد ی مختلف از جمله لباس کار، نوع لباس و تحصیالت به اراده
آنچه در نظام . دانسته و یا ندانسته وابسته به دستگاه هستند ،کنند که تحت عناوین مختلف به مردم حمله می
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حجاب اسالمی نباشد، باید یک  هعفت و عصمت است ولو اینکه کسی معتقد ب ید رعایت شود،اسالمی با
هر نوع فسادی را خواهد گرفت و در مقابل آن  ی اسالم جلو. این مختص زنان نیست. اصولی را رعایت کند
است که زنان ما آنچه را که ما مخالف هستیم این  .خواه فساد مردان و خواه فساد زنان ؛ایستادگی خواهد کرد

 «.ئ درآیند و آنچه که ما خواستاریم آن است که زنان شخصیت انسانی خود را بیابندیبه صورت یک ش
 7317بهمن  1، کیهان

 اهلل خمینی با همسر آیت کیهاندیدار خبرنگار ـ 

در گزارشی او . خمینی دیدار کرد اهلل آیتبرای نخستین بار با همسر  کیهانخبرنگار [ نوشابه]حمیده امیری 
اهلل العظمی در گفتگوی کوتاهی که داشتیم تاکید  همسر حضرت آیت»: کند ، اشاره می نوشته از این دیدارکه 
 7317بهمن  1، کیهان «.مرد آزاد است  ی اندازهه زن ب :کرد

 ٧٥٣١بهمن  ١شنبه 
 خمینی اهلل آیتبازگشت  برایتهران  در مردم عظیم پیمایی راهـ 

در این . اهلل خمینی شدند ها نفر شرکت کردند و خواستار بازگشت آیت ظیم تهران میلیونپیمایی ع در راه» 
شان را به آسمان بلند کرده  های زنان مشت ...های مختلف مردم صورت گرفت پیمایی که با شرکت گروه راه

انقالب به . ن نبودتعداد زنان به هیچ وجه کمتر از مردا. کرد ها غرش مردان را تعقیب می شعارهای آن. بودند
شان، مشت  ها با حرکت مشت مادرهای کودکان، حتا دو سه ساله. کشاند یکسان زن و مرد را به میدان می

و جوان و حتا زنان حامله  چادر، پیر هزار زن چادری و بی 111پیمایی بیش از  راه [این] در... دادند تکان می
 7317بهمن  1، کیهان «...دشرکت کرده بودن

 ٧٥٣١بهمن  8 یکشنبه
 نفر مجروح شدند 188نفر کشته و  ٥8پیمایی تهران  ـ در راه

اسفند کشیده شد و نظامیان  44ی جنگ و گریز به میدان  نظامیان بر روی مردم، دامنه ...پس از شلیک»
 7317بهمن  1، کیهان« .کردند مردم با سنگ به نظامیان حمله می. مردم را به شدت زیر آتش گلوله گرفتند

 ٧٥٣١بهمن  3وشنبه د
 اهلل خمینی مانعی نیست در راه بازگشت حضرت آیت: بختیار شاپورـ 

با »: وزیر در یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی گفت دکتر شاپور بختیار نخست
اما اگر . دندتوانند به کشور بازگر اهلل هر وقت میل داشته باشند می کنم که حضرت آیت صدای بلند اعالم می

باید تدبیرهای امنیتی برای حفظ جان ایشان توسط دولت اتخاذ شود، یک مشکل خواهد داشت و اگر مردم و 
ی دیگری  اهلل عظما خمینی بخواهند خودشان امنیت ایشان را حفظ کنند، این مسئله پیروان حضرت آیت

  7317بهمن  1، کیهان« .است
 نو به آتش کشیده شد شکوفه ـ 

های  ر جنوب تهران حریق بزرگی روی داد و طی آن کافه شکوفه نو، چندین مغازه و تعدادی از خانهد ...»
اند و معلوم نیست از چه  ای که شناخته نشده این حریق توسط عده. آتش شد ی ی بدنام تهران طعمه محله

 7317بهمن 71شنبه  ، سهکیهان «...وجود آمد گروهی هستند به
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  ٧٥٣١بهمن  ٧8شنبه  سه
 ـ شهر نو به آتش کشیده شد

ای از  عده ...بسیاری از زنان ساکن آنجا به سبب تعطیلی چند روز اخیر قلعه محل را ترک کرده بودند ...»
ها را  ها اهلل اکبر گویان آن ای از جوان مهاجمان چند زن ساکن قلعه را مورد ضرب و جرح قرار دادند؛ عده

 7317بهمن  77، آیندگان« .نجات دادند و از مهلکه به در بردند

 ٧٥٣١بهمن  ٧٧چهارشنبه 
 افروزی در شهر نو و افکار عمومی آتشـ 

سوخت با چند تن  بدنام در آتش می ی های محله روز گذشته در حالی که تعدادی از خانه اطالعات نگار خبر»
: به نام شهال گفت ها یکی از آن. صحبت کرد ،ل خود در تالش بودندیاز زنان این محل که برای بردن وسا

ما که از . هرکس که این کار را کرده ما را دوباره به آتش کشیده ؛دانم چه کسانی اینجا را آتش زدند من نمی
ما مجبور بودیم برای سیر کردن شکم . سوختیم شب و روز در آتش می ،ایم بخت بد تن به این کار سیاه داده

 .ی در بین مردم نداریمیاما حاال هیچ راهی و هیچ جا .ر بودآو مان رنج تن به کاری دهیم که برای ،خودمان
 .حاال نه پایگاهی داریم و نه نانی برای خوردن. های ما را هم آتش زدند خانه

کجا  ؟اند سرمان آوردهه حاال تکلیف ما چیست که این بال را ب: تامارا یکی دیگر از زنان محله بدنام گفت
  ...م؟برویم و از کجا بخوری

من : آقای مراد گفت. نو به گفتگو نشست با چند تن از طبقات مردم درباره آتش زدن شهر اطالعاتگار خبرن
. ولی هرکس مرتکب این عمل شده اشتباه بزرگی کرده است. انم چه کسی آنجا را آتش زدهد به درستی نمی

: یک دانشجو گفت. دهد  چون در واقع با این عمل فحشا را از یک مرکز زیر کنترل به داخل شهر اشاعه می
ن عمل اجتماع را تهدید یا. ل انسانی و عاطفی استئکنم چون دور از مسا را محکوم می من این عمل

 7317بهمن  77، اطالعات «.کند می
 ی تهاجم به شهر نو درباره اهلل طالقانی اطالعیه آیتـ 

ای از برادران معصوم و  عده ،ی محلگیرها ها و باج صاحبان قمارخانه ،به تحریک عمال مزدور و کثیف رژیم»
جدیدی را علیه جنبش  ی  اند و از این کار چه توطئه نو واداشته شهر ی خبر مسلمان را به تهاجم به قلعه بی

ولی چون به هر حال ساکنین این قلعه که از  ،دارند معلوم نیست بخش و اسالمی مردم بر می رهایی ،انسانی
اند و به هر حال بایستی مصون از هرگونه  استبدادی طوالنی این جامعهمحکومین نظام فاسد استعمار و 

رحمت و کرامت اسالم هدایت و ارشاد شوند و به  با الهام از مکتبِ های مناسب و در فرصت تعرضی باشند
رادنه ویز شدن این توطئه ناجوانمآ الزم است تمام برادران ایمانی از دست. زیور توبه آراسته و به جامعه برگردند

 7317بهمن  77، اطالعات «.سازان را نظیر دیگر وقایع باز کنند پرهیز کرده و دست توطئه

 ٧٥٣١بهمن  ٧1 شنبه پنج
 اهلل خمینی به ایران باز گشت آیتـ 

 «...سال پا به خاک وطن گذاشت 71های هواپیما پایین آمد و بعد از  دقیقه رهبر انقالب از پله 31/9ساعت »
 7317بهمن  74 کیهان،. رو شد به ها هزار زن و مرد روو با استقبال صد
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 بیند ل را به شکل دیگری میامام خمینی مسائ: یس کانون وکالئـ حسن نزیه ر

مثال از امام خمینی سؤال شده که آیا زنان  ...»: گفت لوموندی فرانسوی  روزنامهدر مصاحبه با حسن نزیه 
. زنان باید حتما چادر داشته باشند ،کنند و یا اینکه در خارج همچنان باید وقت خود را وقف خدمت در خانه

زنان باید به نحو فعال در . بینم ل را به این شکل نمیئمن مسا: اند سؤال چنین پاسخ گفتهامام خمینی به این 
مطلب دیگر مربوط به  .تمام افراد باید در نوسازی کشور مشارکت داشته باشند. ساختمان جامعه شرکت کنند

خصوص در مورد حد زدن برای  به. بینی شده است قرآن پیش ی وسیلهبه های بدنی است که  جازاتم
اند که قرآن الزم دانسته که چهار شاهد  آور شده اهلل در این زمینه یاد آیت .شوند افرادی که مرتکب زنا می

 7317بهمن  74 کیهان، «...نده دهئعادل دالیل غیرقابل انکار و منطبق با هم برای احراز وقوع جرم باید ارا

 ٧٥٣١بهمن  ٧2شنبه 
 اهلل خمینی  جدا کردن زنان از مردان برای دیدار از آیتـ 

اعالم کرد مردان و زنان باید به صورت جداگانه به  خمینی اهلل آیتهای  رفاه و تنظیم برنامه ی کمیته»
از  ...ها اختصاص یافته است ظهرها به خانمها به آقایان و بعد از  صبحاین ترتیب که به  ؛مالقات امام بروند

محل  ی سوی مدرسه های چادری با التهاب و هیجان خاصی دسته دسته به زن ،بعد از ظهر 4حدود ساعت 
  «...شتافتند میهایی از گل نرگس به دیدار امام  ها، با شاخه خانم ...شتافتند خمینی می ماقامت اما

 7317بهمن  74، کیهان

 ها حق هیچ نظارتی در رادیو و تلویزیون ندارند دولت: ینیاهلل خم ـ آیت

اهلل در مورد  نظر حضرت آیت»ی مطبوعاتی در پاسخ به این پرسش که  اهلل خمینی در یک مصاحبه آیت
خواهند رادیو و تلویزیونی  رادیو و تلویزیون و مطبوعات چیست و اینکه کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون می

نظر من راجع : رند که برخالف گذشته که در اختیار رژیم بود، در اختیار منافع ملت باشد پاسخ دادوجود بیاو به
 ...ها حق هیچ نظارت ندارند به رادیو و تلویزیون و مطبوعات این است که در خدمت ملت باشند؛ دولت

 7317بهمن  74 کیهان« .کردند المللی رفتار می تاکنون دولت ایران و شاه سابق برخالف قواعد بین
 ـ نخستین دادگاه شرعی در تبریز تشکیل شد

آبادی و  اهلل هاشمی حکم هلل عبدالمجید واعظى و آیت ا های شرعی توسط آیت در یکی از دادگاه»
این سه تن . خانه جلوگیری شد ی چله االسالم وحدت تشکیل شد از کشته شدن سه تن از اهالی قریه حجت

ولی توسط جمعیت . بودند و اهالی قریه تصمیم به قتل آنان گرفته بودند ی فساد متهم به ایجاد خانه
مجاهدین آل محمد به دادگاه شرعی تبریز فرستاده شدند و دادگاه پس از بررسی، رای خود را در عدم قتل 

 7317بهمن  74، آیندگان« .سه نفر صادر کرد
  سازمان زنان ایرانتغییر نام ـ 

های مقدس نهضت  نامنظور نیل به آرم به ...»: ای اعالم کردند بیانیه با انتشار سازمان زنان ایرانکارکنان 
انسانی زن و اذعان به این حقیقت  شرافتِ له در مورد حفظِ و تاکید معظم ...آزادی ملت به رهبری قائد اعظم

چنین که تحت لوای حکومت اسالمی عموم مردم چه زن و چه مرد دارای حقوق مساوی خواهند بود و هم
گر هرگونه ارتباط و پیوند کارکنان شریف این سازمان با مقامات فاسد ایران و  برای محو کلیه آثاری که نمایان

 .دی ماه تصمیمات زیر را اتخاذ نمود 31مورخ  ی امپریالیسم بود، در جلسه
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مرکز در سراسر  733)گذاری کلیه مراکز رفاه  ـ نام4 رفاه و ارشاد خانواده به سازمان سازمانـ تغییر نام 7
 7317بهمن  74، کیهان« .به نام شهدای راه آزادی( کشور

 ٧٥٣١بهمن  ٧٣یکشنبه 
 دهم ی تشکیل دولت موقت نمی اهلل خمینی اجازه به آیت: شاپور بختیارـ 

اهلل خمینی دولت موقتی اعالم کند چه  اگر آیت»: ی مطبوعاتی از شاپور بختیار پرسیده شد در یک مصاحبه
اما جدی، . ما هم واتیکان کوچکی خواهیم داشت ...اجازه خواهم داد»: پاسخ بختیار چنین بود« کرد؟خواهد 

 7317بهمن  71، کیهان« .داند من حاضر نیستم بگذارم او دولتی واقعی تشکیل دهد و او این را می
 نقش زنان در انقالب ایران کمتر از مردان نیست: هما ناطقـ 

نقش زنان در  ی درباره و علوم سیاسی دانشگاه تهران حقوق ی دانشگاه در دانشکدهمورخ و استاد  هما ناطق
واقعیت این است . نقش زنان در انقالب ایران کمتر از مردان نیست ...»: او گفت.سخنرانی کرد انقالب ایران

در این  ...گرداندند گذاری کردند که مفهوم مقاومت را به فرهنگ ما باز که انقالب ایران را مردان و زنانی پایه
ژیم نقش زنان کمتر از مردان نبود، زنان مجاهد و فدایی بودند که با پایداری خود حماسه مقاومت علیه ر

 7317بهمن  71 ،کیهان « ...ترس را از دل من و شما بر گرفتند
 ٧٥٣١بهمن  ٧٢دوشنبه 

 مهدی بازرگان مهندس وزیری حکم نخستـ 

 «.گماردوزیر  مهندس مهدی بازرگان را به سمت نخست»مطبوعاتی خمینی در یک مصاحبه  اهلل آیت
 7317اسفند  77کیهان،

 اهلل خمینی در گفتگو هستند  کسانی از طرف من و آیت: شاپور بختیارـ 

گفتید هنوز باب مذاکره با »: در پاسخ به این پرسش رادیو تهرانای با  دقیقه 47شاپور بختیار در یک گفتگوی
این مذاکرات چون به نتیجه هنوز نرسیده، بگذارید من به آن »: گفت« ؟...مینی باز استاهلل خ حضرت آیت
 7317 بهمن 77 کیهان،« .پاسخ ندهم

 ی لغو خدمات اجتماعی زنان ـ الیحه

 ی ای خواستار تصویب الیحه بیانیه با انتشارزنان  سازمان خدمات اجتماعیدر  شاغل پزشکجمعی از زنان 
( وزیر قبلی آموزش و پرورش) توسط دکتر عاملی تهرانی تر پیشاین الیحه  .شدند زنانلغو خدمات اجتماعی 

 7317بهمن  74، شنبه کیهان. به مجلس تسلیم شده بود
خدمات فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و »تصویب شده بود،  7313دی  73به موجب این قانون که در 

نامه کامل  مورد زنانی که دارای گواهی و ...شود، می درمانی واجتماعی وطیفه مقدس ملی زنان نیز شناخته
 «.متوسطه ویا مدرک تحصیلی باالتر هستند برقرار خواهد شد

 در ربط با مسئله شهر نو ی مشترک بیانیهـ 

با حضور  نو کمیته رفاهی کمک به آسیب دیدگان قلعه شهری  نخستین جلسهای که پس از تشکیل  در بیانیه
اى  ، بیانیهبهداری و بهزیستی[ سازمان]جامعه اصناف و بازاریان،  جبهه ملی،انیت و نمایندگان جامعه روح

اسالمی جایی برای تداوم تاسیساتی نظیر شهر نو  ی در نظام عادالنه» :آمده استمنتشر شد که در آن 
باقی نخواهد  جایی برای فحشا ،ها ازدواج و رفاه خانوادهه نخواهد بود و با ترویج ازدواج و تشویق جوانان ب
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گری خود را به طور  در شرایط فعلی باید ترتیبی داد که این زنان از گرسنگی تلف نشوند یا روسپی. گذاشت
شود که از نظر  آوری می به زنان یاد شده که ستمدیدگان جامعه هستند یاد. پراکنده در شهر ادامه ندهند

 7317 بهمن 77یهان،ک «.معرفی کنند شرعی واجب و الزم است خود را جهت مداوا
 زنان و خواهران ما در نظام اسالمی آزاد هستند: زاده ـ صادق قطب

 از»: ری، در محل پاالیشگاه گفتشهر کارکنان صنعت نفت تاسیسات برای   سخنرانی درزاده  صادق قطب
 یک، .آن وقتی که دو عنصر داخل مبارزه شد برای کسانی که در کنار بودند پیروزی نهضت قطعی بود

طور فعال در مبارزه که چشم جهانیان را خیره کرد و با تمام تالشی که خواستند مسئله  هشرکت خواهران ب
بسازند، ولی معلوم شد زنان و خواهران ما در نظام اسالمی آزاد هستند و ثابت کردند اسالم مکتبی است 

کارگران و کارمندان شرکت نفت  ال و استقامت بسیارعدیگر شرکت ف. است آزادساز ساز و خمینی رهبری آگاه
 7317 بهمن 77کیهان،  «...خیز در مناطق نفت

 در باره آزادی زن  اهلل طالقانی آیتاظهارات ـ 

زن را در کشورهای  ... :، ابراز داشتشد اش برپا هانمطبوعاتی که در خ ی در یک مصاحبه اهلل طالقانی آیت»
بند و باری و  آن مفهوم آزادی که بی .کاال درآوردند ی دهاسالمی به اسم آزادی به صورت کاال و مصرف کنن

اگر معنای . آن را ما قبول نداریم ها باشد، دارها و مصرف کننده وسیله شدن و آلت شدن زن برای سرمایه
ل اقتصادی و اجتماعی و تکامل فکری و دانش مهجور ئمسا ها را در ست که اسالم زن نگرانی درباره زن این

مبر غفاطمه زهرا دختر پی های صدر اسالم داشتیم مثال کامل از همان زن  اسالم نیست و ما نمونهدارد، در  می
ش در ا کرد و هم به موقع های جهاد پشت سر مجاهدین خدمت می ناو هم در مید دار بود که هم خانه

خواهد  زن اسالم میاگر . ها زن اسالمی بودند این ...یا دختران ائمه. کشید مسجد برای دادخواهی فریاد می
های غربی باشد،  عروسک ی خواهد نمونه ولی اگر می .مطابق این نمونه باشد، همان است که ما عقیده داریم

در همین مبارزه  ...این از نظر اسالم آزادی زن نیست و به نظر ما از بین بردن شخصیت زن در اجتماع است
چه دختران و  ؛های ما هستند گاه مبارزه ما همان زنایپترین  ها زن ایرانی شرکت دارند و بزرگ میلیون

 7317 بهمن 77 ،کیهان «.دار های خانه خواهران دانشگاهی و چه زن

 ٧٥٣١بهمن  ٧١شنبه  سه

 از شاپور بختیار مهشید امیرشاهی پشتیبانی رسمیـ 

کنم؛ حتا اگر این صدا  یتر بلند م من صدایم را به پشتیبانی از آقای شاپور بختیار با سربلندی هرچه تمام ...»
ترسم؛ نه به خاطر خودم،  ولی این بار می. ام من از تنها ماندن هرگز هراسی به دل راه نداده. در فضا تنها بماند

  7317بهمن  77، آیندگان« .شان دارم ها که دوست ی آن ی این ملک و سرنوشت همه بلکه به خاطر آینده
 نگران موقعیت شعلی اجتماعی زنان هستیم : انانجمن ملی زنان ایری موسسان  ـ بیانیه

آورده شد این  آیندگانبه  انجمندر این بیانیه که توسط گروه موسس، به اتفاق دکتر بصاری، سخنگوی »
ی مشارکت بانوان در تمام شئون سیاسی و اجتماعی چگونه تلقی خواهد  مسئله: ها نیز وجود داشت پرسش

مانند؟ آیا بانوانی  ی وکالت و وزارت و ریاست و باالخره مدیریت محروم میآیا زنان از نشستن بر کرس... شد؟
دان،  دان، ریاضی دان، فیزیک که پزشک، استاد، هوانورد، افسر نیروهای مسلح شاهنشاهی، کشاورز، شیمی

شغول هستند باید به کنج خانه پناه برند؟ یا در صف جدا از برادران خود به انجام وظیفه م... دان و موسیقی
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گردند؟ در این صورت چگونه؟ و چطور؟ آیا باز تشویش و دلهره و اضطراب و نگرانی همچون خوره به جان 
نامه  اش را به باد خواهد داد؟ مبادا در هر لحظه مرد زندگی او طالق زن ایرانی خواهد افتاد و تار و پود هستی

همگان به یقین باید بدانند اگر ... انش مسلط سازدتر را در خانه و کاشانه و فرزند به دستش دهد و یا زنی جوان
دست آورده است، آسان از چنگ نخواهد داد و با ناخن و دندان  زن ایرانی آزادی و تساوی حقوق را آسان به

 .آزادی، شرف و شخصیت او است که باید حفظ گردد. حراستش خواهد نمود
ی دین مقدس اسالم که روح آن بر  ام از تعالیم عالیهآوردها و حقوق زنان ایران و با اله برای دفاع از دست

را  انجمن ملی زنان ایرانها استوار است، با اتکای قانون اساسی و قوانین مملکتی تشکیل  ی انسان همه
ی فعالیت و ارگان خود را به ایرانیان عرضه  زودی اساسنامه، برنامه، موقع و موضع، نحوه  داریم و به اعالم می

 7317بهمن  77، آیندگان« .خواهیم کرد
 جمهوری اسالمی و آزادی زنان و مسئله حجاب  :رضا اصفهانیـ 

بعضی تصور » :کیهاندر  وضع زنان در جمهوری اسالمی ی درباره رضا اصفهانیانتشار سلسله مقاالت 
 دست بردارندها باید از کارها و مشاغلی که دارند  نند که همین که جمهوری اسالمی روی کار بیاید خانمک می

های خود پناه ببرند در صورتی که چنین تصوری کامال غلط است و در جمهوری اسالمی زنان هم  به خانه و
همچنان که برخالف تصور بعضی و نیز برخالف . دار مشاغل گوناگون بشوند توانند عهده مثل مردان می

و . ر انتخابات شرکت کنند و رای بدهندتوانند در جمهوری اسالمی د قانون انتخابات چند سال پیش، زنان می
هایی  در جمهوری اسالمی خانم ...وری از حقوق بشری تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد خالصه در بهره

که  گیرند و آزادند اسالمی را رعایت کنند مورد اعتراض این جمهوری قرار نمی هم که نخواهند حجاب
کند  دار می ای که عفت عمومی را لکه اما نباید به صورت زننده. حجاب را انتخاب کنند یا نکنند خودشان

که در قانون کنونی ایران هم مطرح شده است از ظهورشان به این  بیرون بیایند که در این صورت همچنان
 «...اند این موضوع را بیان کرده ،ای که منتشر شده شکل جلوگیری خواهد شد و امام خمینی نیز در مصاحبه

 7317اسفند  77 کیهان،
 ٧٥٣١بهمن  ٧8چهارشنبه 

 اهلل خمینی، یک تاکتیک موقتی نیست پشتیبانی ما از آیت: ـ کیانوری

 حزب توده ایرانگفتگوی نیوزویک با نورالدین کیانوری رهبر جدید »
 توانند راهی مشترک را ادامه دهند؟  تا کی می حزب تودهاهلل خمینی و  آیت: س
های شدید  ی من میان سوسیالیسم علمی و محتوی اجتماعی اسالم تفاوت یدهبه عق. برای مدتی طوالنی: ج

 7317بهمن  71، آیندگان «.های زیادی با هم دارند برعکس، این دو وجه اشتراک. وجود ندارد
 از دولت مهندس بازرگان پشتیبانی کرد سازمان ملی دانشگاهیانـ 

 :  انتشار داده که بدین شرح است ای بیانیهسازمان ملی دانشگاهیان ایران هیئت موقت »
ی دانشگاهی ایران وظیفه دارند که در استقرار، تحکیم و تامین پیروزی دولت موقت انقالبی  اعضای جامعه...

در این مرحله از انقالب پیروزی بازرگان پیروزی انقالب ایران . مهندس بازرگان صمیمانه شرکت جویند
مند  اینکه تنها این دولت را از حقانیت و مشروعیت بهره من اعالمض سازمان ملی دانشگاهیان ایران. است
. داند از بذل هیچ کوششی در راه پیروزی این دولت انقالبی در انجام وظایف خود فروگذار نخواهد کرد می
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اهلل خمینی رهبر بیدار دل انقالب، پیروزمند باد دولت موقت انقالبی مهندس بازرگان،  درود بر حضرت آیت
برچیده باد نظام حاکم وابسته و . ان باد مبارزات ملت ایران در راه استقرار آزادی، استقالل و دموکراسیپرتو

 .ر خدمت مردم و در کنار مردم استدسازمان ملی دانشگاهیان ایران . پوسیده و خودکامه
  7317بهمن  71، کیهان «سازمان ملی دانشگاهیان ایرانهیئت دبیران موقت  

 های متحصن همافران  ز خانوادهـ پشتیبانی ا

دارن و افزارمندان نیروی هوایی با همبستگی  های همافران، افسران، درجه دومین روز تحصن خانواده»
ای متحصن، ه ای مختلف مردم، به عنوان همبستگی با خانوادهه گروه... های مختلف مردم ادامه یافت گروه

های متحصنین در حالی دومین روز تحصن  خانواده. ندبه کاخ دادگستری و کانون وکالی دادگستری رفت
های مختلف که به خاش انتقال یافته  تن از همافران دستگیر شده از پایگاه 41خود را پشت سر گذاشتند که 

 7317بهمن  71، کیهان« .بودند، آزاد شدند
 داران قانون اساسیجتماع طرفـ ا

انون اساسی اجتماع کردند و چون در این تظاهرات ظرفیت داران قای از طرف لن بدمینتون امجدیه عدهدر سا
ای که به لحاظ قطع و خرابی دستگاه  داد از این جهت عده سالن در قسمتی از میدان تکاپوی جمعیت را نمی

 7317بهمن  79، آیندگان« .صوتی قادر به شنیدن صدای سخنران نبودند جلسه را ترک کردند

 ٧٥٣١بهمن  ٧3شنبه  پنج
 توانند رئیس جمهور شوند زنان می سی.بی.بیـ 

قانون اساسی جدید دست دارد توضیح  نویس یکی از کسانی که در تدوین پیش سی.بی.بیبه نقل از رادیو »
توانند مقام  برای مثال می. ها اجازه خواهند داشت هر پستی را اشغال نمایند زن ...برابر قانون اساسی: داد

 7317بهمن  79، اطالعات «...ریاست جمهوری را به دست آورند
 ی سیاهکل ـ هزاران نفر در نهمین سالگرد حماسه

پیام  ...مراسم بزرگداشت نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل امروز صبح در زمین چمن دانشگاه تهران برپاشد»
ان و های ایران، کارگر آهن، استادان و کارکنان دانشگاه دختران، گروهی از استادان دانشگاه کارگران راه

 7317بهمن  79، کیهان« .کارکنان شهرک اکباتان خوانده شد

 ٧٥٣١بهمن  18جمعه 
 ی دولت موقت اعالم شد ـ برنامه

در دانشگاه تهران با حضور   ای در سخنرانی اهلل خمینی آیتیده زمهندس مهدی بازرگان نخست وزیر برگ
  :ی دولت موقت را اعالم کرد ها هزار نفر، برنامه ده
 و اداره و اصالح مملکت ـ احیا3 (همان رفراندوم)و اثبات حقانیت   ـ ارائه4 ز و انتقال قدرتـ احرا7»
  ـ انتخابات مجلس موسسان و ارجاع آن به آرای عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید4
  «ـ استعفا و تحویل کار به رئیس جمهور و به دولت رسمی بعدی1 ـ انتخابات مجلس شورای ملی1

 7317بهمن  47، کیهان
 هزار نفری طرفداران قانون اساسی در امجدیه  ٥8آیی  هم ـ گرد

ها  طرفداران قانون اساسی و سوسیال دموکراسی در استادیوم امجدیه اجتماع کردند و با برپا کردن سخنرانی»
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عددی با خود حمل و پالکاردهای مت ...راه انداختند و دادن شعارهایی به طرفداری از شاه، تظاهراتی به
روی پالکاردها،  ...ی پهلوی به همراه داشتند هایی از شاه و دیگر اعضای خانواده کردند و عکس می

ی زیادی از این گروه پرچم ایران را  عده ...شعارهایی به نفع شاپور بختیار، شاه و قانون اساسی نوشته شده بود
آیی آمده  هم این گرد ی در قطعنامه «...ن کردندروی دست گرفتند و در اطراف زمین چمن شروع به دوید

اجرای کامل قانون اساسی، آزادی قلم و بیان دور از اختناق و تعصبات، کوتاه کردن دست عوامل »: است
های پشتیبان قانون اساسی، احترام به ارتش و به افراد نیروهای  پیمایی گروه بیگانه و خائنین وطن در موقع راه

 7317بهمن  47، کیهان«  ...باشند حافظ استقالل و تمامیت ارضی ایران می مسلح شاهنشاهی که

 ٧٥٣١بهمن  1٧شنبه 
 بهمن  11ـ شرکت زنان در قیام 

به کمک ماموران نیروی  و مردان بسیاریدر این نبرد زنان  ...جنگ خونین لشکر گارد با نیروی هوایی
  7317بهمن  47، کیهان ...هوایی آمدند

و در بخشی از ا .در تهران از زد و خورد بین لشکر گارد و نیروی هوایی گزارشی فرستاد سی.بی.بیخبرنگار 
های  کندند تا کیسه روها را می من زنان و مردانی را دیدم که سراسیمه زمین پیاده» ...نویسد این گزارش می

 7317بهمن  44 ،هانکی «...بسیاری از مردم تفنگ و اسلحه در دست داشتند. خاک و شن را انباشته سازند
 خطر کودتای خائنانه را نباید ناچیز شمرد: ـ نورالدین کیانوری

ی چاپ  ای با روزنامه در مصاحبه حزب توده ایراننورالدین کیانوری دبیر کل : بوداپست، خبرگزاری فرانسه»
ملت ما . تکنند و خواهان یک جمهوری آزاد اس ملت ایران برای لغو استبداد مبارزه می :مجارستان گفت

انقالب کنونی ایران حالتی مذهبی دارد؛ زیرا که در این  ...ها از ایران است همچنین خواهان رفتن امریکایی
 «...ها پیوند دارد های ملی توده های عمیقی است که با آرمان کشور تشیع دارای ریشه

 7317بهمن  47، کیهان 
 ری مذهبی باشدودیکتات کنم که معنی جمهوری اسالمی، من فکر نمی :حسن صدرـ 

در جمهوری اسالمی هم مثل  ...»: دارد ای اظهار می نامدار در مصاحبهدان  حسن صدر، نویسنده و حقوق
نسبت به آزادی و  اهلل خمینی بارها آیت ...جمهوری مطلق یا دموکراتیک مسئله اکثریت آرا حجت است

ها است با  نادینی که عینا همان حقوق مسلم های حقوق زنان و حتا اشتغال ایشان در ارتش، حقوق اقلیت
کنم که معنی جمهوری اسالمی،  من فکر نمی ...اند و حتا در باب آزادی عقیده و فعالیت صراحت سخن گفته

 7317بهمن  47، کیهان «.ری مذهبی باشدودیکتات

 ٧٥٣١بهمن  11یکشنبه 
 ها ها با مردم مسلح در خیابان ـ جنگ تانک

در . کرد های تهران اینجا و آنجا جلب نظر می ها در خیابان ی تانک الشه ...اند نهدم کردهمردم دو تانک را م»
، مجاهدین خلق ...دادند ها شعار می ها بر روی آن خاست جوان ها دود و آتش برمی آن ...که از  حالی

 7317بهمن  44، کیهان «.« .در نبردهای مسلحانه شرکت فعال دارند ...های فدایی خلق چریک
 طرفی کرد ارتش اعالم بیـ 

 ، چاپ دوم7317بهمن  44، کیهان «.های خود برگردند نابه نیروهای ارتش دستور داده شد به پادگ»
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 ـ قیام همگانی مردم ایران علیه نظام پادشاهی به پیروزی رسید

 خوشبختم»: وی در یک نطق تلویزیونی گفت. قدرت به دولت موقت مهندس مهدی بازرگان منتقل شد
بخش  انقالب نجات ی بدین وسیله به ملت مبارز و مسلمان ایران که امروز در راه پُر پیچ و خم و پُر گردنه

شورای عالی ارتش به پیروزی دیگری نایل شده است، تبریک  44/77/17ی مورخ  خود با شنیدن اعالمیه
اسی و پشتیبانی از تمام طرفی در امور سی در این تصمیم امرای ارتش با کمال قدرت اعالم بی. بگویم

در مالقات حضوری همکاری خود را ( باغی تیمسار قره)های ملت کردند و تیمسار ریاست ستاد ارتش  خواسته
 7317بهمن   43، کیهان« ...با دولت موقت اینجانب اظهار نمود

 ٧٥٣١بهمن  1٥شنبه دو
 اجد برویدها به مراکز اجتماع و مس هرچه زودتر از خیابان: اهلل خمینی ـ آیت

ی علمای اعالم و خطبای محترم گوش دهند و بر علمای اعالم و خطبای  به فرموده ...الزم است مردم»
 «.بالد است که به مساجد و مراکز عمومی تشریف برده و مردم را دعوت به صالح و سراد کنند

 7317بهمن  44، کیهان 
 اعالم موجودیت کرد  جنبش ملی مجاهدینـ 

اعالم  جنبش ملی مجاهدینی خود رسما با نام  با انتشار اولین اطالعیه خلق ایران سازمان مجاهدین
با درود و تهنیت به خلق قهرمان ایران و مجاهد اعظم »: در پایان این اطالعیه آمده است. موجودیت کرد

 7317بهمن  44، کیهان «اهلل خمینی حضرت آیت
 خمینیاهلل  به آیت های فدایی خلق سازمان چریکـ پیام 

هایی که در  ی سالح دارد نظر به مصالح عمومی میهن و انقالب شایسته است مسئله محترما اشعار می»
 سازمانطور کلی در چهار چوب مناسبات  روزهای اخیر از ارتش مزدور در سراسر ایران مصادره شده است به

کمیته از درگیر شدن افراد مسلح ... فعال فوریتا مقتضی است. با سایر نیروها و دولت مورد مذاکره قرار گیرد
 7317بهمن  44، کیهان «.سرعت جلوگیری به عمل آورد  به ...فدائیانغیر مسئول با 

 ٧٥٣١بهمن  12شنبه  سه
 من بیشتر از دیگران مقصر نیستم: ـ امیر عباس هویدا

حبه نشست؛ در ستاد وزیر شاه بود با خبرنگاران داخلی و خارجی به مصا سال نخست 73امیر عباس هویدا که 
ی هر  هم به اندازه من»: او گفت. وزیری که بازداشتگاه او و شماری از وزیران پیشین است موقت نخست

این تقصیر سیستم و رژیم بود که . دانم؛ نه بیشتر ی ایران خودم را مقصر می ی گذشته فرد دیگر ایرانی درباره
 7317همن ب 44، آیندگان« .من اینک اینجا هستم نه گناه من

 پیشگامـ پیام استادان 

گذاران و  راستین پیشگامان و پایه مجاهدینو  فدائیان خلقبر شهیدان، درود بر رزمندگان، سپاس بر  درود»
درود بر آنان که نشان دادند . شویم ای ملت ما با هم متحد می: پاسداران انقالب، درود بر آنان که فریاد زدند

. کنیم کنیم، میهن خود را رها می ورد بر آنان که گفتند ارتش خلقی به پا میدر. اتحاد ضرورت انقالب است
 «دانشگاه تهران، هما ناطق پیشگام از طرف استادان. ی عمل پوشاندند ها جامه درود بر آنان که بر این عقیده

 7317بهمن  44، آیندگان
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 ٧٥٣١بهمن  1٣چهارشنبه 
 وزیر دولت موقت معرفی شدند  ١ـ 

؛ احمد ی ملی ایران جبههاز ( وزیر کار و امور اجتماعی)و داریوش فروهر ( وزیر امور خارجه)ی کریم سنجاب
و مهندس یوسف طاهری قزوینی ( وزیر مسکن)و مصطفی کتیرایی ( وزیر کشور)جوادی  سید  صدرحاج

؛ دکتر هضت آزادیناز ( وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه)فر  و علی اکبر معین( وزیر راه و ترابری)
 7317بهمن  41آیندگان، . جامااز ( وزیر بهداشت)کاظم سامی 

 ـ جنگ مسلحانه در شهر ری

ها به طول انجامید و  ساعت های فدایی خلق چریکجنگ مسلحانه بین ماموران و مردم به رهبری »
 7317بهمن  41آیندگان، « .سرانجام مردم پیروز شدند

 ٧٥٣١بهمن  1٢شنبه  پنج
 ما را مسلح کنید: مردم تبریز ـ شعار

مردم به سوی سربازخانه سرازیر شدند و در ... انداز شد  صدای، ما را مسلح کنید در فضای تبریز طنین»
هنوز سنگرهای خیابانی  ...ای به سوی شهر روانه گردید هر کسی با برداشتن اسلحه. ها را گشودند خانه اسلحه

 7317ن بهم 41، کیهان« .در تبریز پا برجاست
 هر که بگوید اعتصاب باقی بماند خائن است: خمینی اهلل آیتـ 

خواهند بعضی  کارها می بعضی شلوغ. نه اجازه، حکم است. اعتصابات از روز شنبه باید شکسته بشود»
اگر کسی دسیسه کرد و گفت که اعتصاب فالن باید  ...اعتصابات را حفظ کنند که نهضت را به زمین بزنند

 7317بهمن  47، کیهان« .مردم بروند مشغول کارشان بشوند. تودهنی باید بخورد باقی باشد،

 ٧٥٣١بهمن  1١جمعه 
 شاهنشاهی  بلندپایگان نطام ی انقالب تیرباران ـ جوخه

ارتشبد . ی اعدام سپرده شدند ی اسالمی به جوخه العاده بلندپایگان رژیم شاه به حکم دادگاه فوقاولین گروه 
، سرلشکر رضا (فرمانده سابق هوانیروز)، سرلشکر منوچهر خسروداد (رئیس پیشین ساواک) اهلل نصیری نعمت
رئیس شهربانی کل کشور و فرماندار نظامی پیشین )، سپهبد مهدی رحیمی (فرماندار نظامی اصفهان)ناجی 
  7317بهمن  47جمعه ، کیهان. در سحرگاه امروز تیرباران شدند( تهران

 اهلل خمینی در تایید اعدام فرماندهان ارتش به آیت خلق ایران سازمان مجاهدینـ پیام 

و عموم فرزندان انقالبی شما در این میهن با  مجاهدین خلق ایراناهلل خمینی،  مجاهد اعظم حضرت آیت»
قلبی سرشار از احترام فرمان قاطع شما را مبنی بر محاکمه و مجازات فوری چهار تن از عناصر جنایتکار و 

بخش چشمان و  این اقدام متهورانه و انقالبی را که روشنایی. اند ی رژیم پیشین دریافت داشته یشهپ  خیانت
دیدگان است، به  دار شهدا و شکنجه های داغ ویژه خانواده تسالی قلوب تمام مردم محروم این سرزمین به

ین کشور کسی به کشتار باشد که دیگر در ا. گوییم شما و تمام مردم قهرمان کشورمان تبریک و تهنیت می
 7317بهمن  41، آیندگان« .پناه و فرزندان پیشتاز آنان دست نیازد و شکنجه و آزار مردم بی

 ـ بازگشت سانسور به شکل دیگری در رادیو و تلویزیون

های خود اعالم کرده بودند که سرپرست سازمان رادیوـ  تلویزیون باید  کارکنان رادیو و تلویزیون در قطعنامه»
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جمعیت های مختلف چون  ضمنا اعالم شده بود که هیئتی مرکب از اعضای کانون. نتخابی باشد، نه انتصابیا
ی کارکنان تلویزیون به  خود شورای موسس اتحادیه ...و کانون نویسندگان، دفاع از حقوق بشر، دانان حقوق

های  چه شد؟ این کانون پس. این سازمان نظارت داشته باشند ...وتمام امور فرهنگی، خبری و هنری 
های دیروز و  دیده گران دیروز عزیزان امروز شدند و شکنجه چطور شد شکنجه ...؟مختلف کجا هستند

 «مطرودان امروز؟ آیا صحیح است که همسر بیژن جزنی را به رادیو ـ تلویزیون راه ندهند؟
 7317بهمن  41، آیندگان 

 ٧٥٣١بهمن  18شنبه 
 نرفتندهای  ما شماری از دانشجویان از رفتن به سر کالسها پایان یافت ا ـ اعتصاب

کرد و  یکی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران نداشتن تامین جانی را دلیل نرفتن به سر کالس ذکر می»
دیگری معتقد بود تا زمانی که شورای استادان و دانشجویان منتخب تشکیل نشده است، نباید سر کالس 

 . یگر مدیران آن باید به انتخاب شورای استادان و دانشجویان باشدرئیس دانشگاه و د. رفت
 49، آیندگان« ...های درس خودداری کردند های کشور دانشجویان از رفتن به سر کالس در اکثر دانشگاه

 7317بهمن 
 ـ انجمن اسالمی پرستاران اعالم موجودیت کرد

شناخت و آگاهی نسبت به ایدئولوژی اسالمی و ایجاد بیانیه آمده است که به منظور رشد یافتن افکار و  در»
 7317بهمن  49، آیندگان« .کنیم ی توحیدی، بدین وسیله موجودیت خود را اعالم می طبقه ی بی جامعه

 ٧٥٣١بهمن 13یکشنبه 
 ـ سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک دستگیر شد

 روز جهانی زن مارس 8 بزرگداشت ـ اعالم

ن زن و تجلیل از زنان مبارز و زحمتکش أش   هانی زن و بحث و گفتگو دربارهمنظور بزرگداشت روز ج به»
در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ( روز جهانی زن)اسفند  77شنبه  سراسر جهان، روز پنج

 7317بهمن  49کیهان،  «.خواهدشدمراسمی برپا 
  حزب جمهوری اسالمیـ تشکیل 

: خوانیم در بخشی از آن می« .ای موجودیت خود را اعالم کرد با انتشار بیانیه جمهوری اسالمی ایران حزب»
ی انقالب ایرانند و باور اسالمی و  نیروی اصلی و عمده ...معتقدیم که مردم مسلمان در این انقالب ...»

حزب با تشخیص و این تحلیل، تاسیس  ...ی آن ترین انگیزه ترین و اصلی احساس تکلیف الهی، عمده
کنیم و  های اعالم شده از سوی رهبر جنبش، امام خمینی، اعالم می را در جهت هدف جمهوری اسالمی

محمد جواد باهنر، سید محمد  ...خوانیم با ما شریکند، به همکاری فرا می ...ری کسانی را که در این باو همه
 7317بهمن  49کیهان، « ای، سید عبدالکریم موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی بهشتی، سید علی خامنه

 ٧٥٣١بهمن  ٥8شنبه دو
 :پرسی برای تعیین نظام آینده را اعالم کرد بازرگان سؤال همه ـ مهدی

 7317بهمن  31، کیهان« آری یا نه؟: جمهوری دموکراتیک اسالمی»
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 ی ارتش بازنشسته شدند  فرمانده ٢٣ـ 

تن از  17»: تش گمارده شده،اعالم کردسرلشکر قرنی که از سوی مهندس مهدی بازرگان به ریاست ستاد ار
ی قانون بازنشستگی  ی واحده به استناد ماده 49/77/17امرای نیروی هوایی، زمینی، دریایی را در تاریخ 

 7317بهمن  31کیهان،  «.بازنشسته اعالم کرد ،43ردیف افسران مصوب شانزدهم مهر ماه  افسران و هم
 ـ شایعه اعالم استقالل کردستان 

هایی در جریان  دسیسه ...»ی مطبوعاتی تاکید کرد  وزیر در یک مصاحبه امیرانتظام، معاون نخستعباس 
صبح امروز یک گروه به سرپرستی داریوش فروهر، وزیر کار و  ...است که حکومت انقالبی را متزلزل کند

ستقالل کردستان را به ما اعالم ا ...امور اجتماعی برای رسیدگی به این مسئله بالفاصله به کردستان رفتند
هایی است که بدون شک مخالفین جنبش و افراد ضد  کنیم؛ ولی این کارها ناراحتی وجه تایید نمی هیچ

 7317اسفند  7، آیندگان« ...اصرار دارند که توسعه بدهند... انقالب

 ای نمایندگان شوراهای انقالبی کردستان ماده 8ی  ـ قطعنامه

به نمایندگان حکومت موقت مرکب از داریوش  مهاباد، بهمن ماه در 31دوشنبه آیی  هم این قطعنامه در گرد
اهلل نوری و احمد علی بابایی  ای، دکتر اسماعیل اردالن، دکتر محمد مکری، آیت فروهر، ابراهیم یونسی بانه

 . تسلیم شد
 : قطعنامه از این قرار است ی گانه 1مواد  ...»
نماید و تصمیم دارد با تحکیم  ید میهای ایران انقالب ایران را تای لقر خـ خلق کُرد همراه و همگام با سای7

ـ خلق کُرد 4 .ی آزاد و آباد آینده نقش اساسی ایفا کند های ایران در ایجاد جامعه پیوند مبارزاتی با سایر خلق
راتیو در صورت فد های ایران، خواهان رفع ستم ملی و تامین حق تعیین سرنوشت خود به مانند سایر خلق

کند و از دولت موقت آقای مهندس  طلبی را رد می باشد و هرگونه اتهام تجزیه چهار چوب کشور ایران می
ـ ما برآنیم که زحمتکشان ایران، 3. خواهد که موضع خود را در قبال این خواست رسما اعالم دارد بازرگان می

حق مسلم زحمتکشان و کارگران و دهقانان  اند و به همین جهت سهم اساسی را در انقالب ایران ادا کرده
ـ کردستان ایران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده 4. است که در دولت انقالبی شرکت داشته باشند

های اساسی  ترین مناطق ایران است، بنابراین رفع ستم اقتصادی یکی از خواست افتاده فراوان یکی از عقب
باید تحت نظر شورای انقالبی اداره شود و بدین منظور باید یک  ها در کردستان ی پادگان ـ همه1. است
ـ افسران 1. پرست و نمایندگان شورای انقالبی تشکیل گردد مشترک نظامی از افسران میهن ی کمیته

اند، باید تحویل دادگاه انقالبی خلق  جنایتکار که دستور تیراندازی داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده
 .نظور تبدیل ارتش ارتجاعی به ارتش خلقی باید ارتش از عناصر ضد انقالبی تصفیه گرددگردند و به م

دارند که حضرت  های کردنشین هستند، اعالم می ی شهرستان ی نمایندگان حاضر که نماینده ـ همه7
دولت اهلل سید عزالدین حسینی، صالحیت دارند در راس هر هیئتی قرار بگیرند و از طرف خلق کُرد با  آیت

مرکزی مذاکره نمایند و دستگاه رهبری انقالب و دولت موقت را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاعی کرد 
امریکا و  سیایسازمان  عمالقیاده موقت ـ از آنجا که مال مصطفی بارزانی و گروه معروف به 1 . برحذر دارند

اما از دولت انقالبی . مام خلق کُرد هستندباشند و مورد نفرت ت اند و می ترکیه بوده میتو  ساواک ایران
بدون آنکه . ها از ایران اخراج شوند خواهیم هرنوع و تماس با این دارو دسته قطع گردد و رهبران خائن آن می
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 7317اسفند  7 ،کیهان« .ای وارد آورد بضاعت لطمه های پناهنده بی این سیاست به وضعیت خانواده
 باید در دولت وحدت ملی سهم داشته باشند فدائیانو  مجاهدین :نی ملی ایرا جبههـ 

و وزیر  ی ملی ایران جبههای به دکتر سنجابی دبیر  ی سرگشاده نامهی ملی ایران  ی تعلیمات جبهه کمیته
هایی که  ها و سازمان ی گروه کلیه»: در قسمتی از این نامه آمده. دولت موقت انقالب نوشته است  امور خارجه

ری و گهای لش اند باید به نحوی در دولت موقت انقالب و سازمان  بزرگ مشارکت داشته در این انقالب
های  باشند تا برنامه  و اجرایی و دیگر نهادهای انقالبی و دموکراتیک مورد نیاز، شرکت موثر داشتهکشوری 

از عناصر وابسته تشکیل دولت . ی نیروهای انقالبی تنظیم و اجرا شود دولت انقالب با توافق و حمایت همه
از   وجه کافی و متناسب با این مرحله و احتماال بعضی افراد دیگر به هیچملی  ی جبههو  نهضت آزادیبه 

سازمان باید دیگر رزمندگان انقالب از قبیل  نهضت آزادیو  ی ملی جبههعالوه بر  .باشد نمی انقالب
نیز دعوت شود که در دولت  ای نویسندگانشورو  دانشگاهیانو  سازمان جنبشو  فدائیان خلقو  مجاهدین
های دولتی و اجرایی شرکت کنند و در نتیجه دولت وحدت ملی به معنای واقعی که نمودار جامعیت  و سازمان

ثمر  ی نیروهای انقالبی و اجتماعی را در جهت به وجود آید و حمایت همه نهضت انقالبی ایران باشد به
  7317بهمن  31کیهان،  «...دست آورد موقت، بههای انقالبی دولت  رساندن برنامه

 ٧٥٣١اسفند  ٧شنبه  سه
 ی ارتش تیرباران شدند  فرمانده 2ـ 

ی امروز خبر اعدام چهار تن از عمال رژیم سابق را  رادیو صدای انقالب در ساعت هشت و بیست دقیقه»
نامبردگان زیر ساعت دو و  ی انقالب اسالمی ایران بنا به اطالع رسیده از کمیته: بدین شرح پخش کرد

سرتیپ . ها اجرا شد ی آن ی بامداد امروز که به اعدام محکوم شده بودند، حکم اعدام درباره چهل و پنج دقیقه
اهلل معتمدی فرماندار نظامی و فرمانده لشگر قزوین، سرتیپ منوچهر ملک معاون فرمانده تیپ زرهی  نعمت

« .شگر گارد، سرتیپ حسین همدانیان رئیس ساواک کرمانشاهقزوین، سرلشکر پرویز امین افشار رئیس ل
  7317اسفند  7، کیهان

 ـ بازگشایی مدارس

 7317اسفند  7، کیهان« .های درس رفتند آموز به کالس ها دانش میلیون»
 اهلل خمینی با آیت کانون نویسندگانـ دیدار اعضای 

  اهلل به حضرت آیت: پیروزی ملت ایران گفتباقر پرهام به نمایندگی اعضا در این مالقات ضمن تبریک »
های سیاه دیکتاتوری بر اهل قلم ایران، همانند دیگر قشرهای ملت چه گذشته  خوبی آگاهند که در سال

القلم بوده و به جرم آثار قلمی کم و بیشی  ع اغلب همین نمایندگان که اکنون افتخار حضور دارند، ممنو. است
این کانون که افراد آن . های بسیار را تحمل کردند ارها زندانی شدند و سختیکه توانستند منتشر کنند، ب

دارای عقاید سیاسی و اجتماعی گوناگونند، دفاع از آزادی بیان و عقیده و مخالفت با هرگونه سانسور را هدف 
 «...اساسی خود قرار داده است

ن نهضت و ثمراتی که در این نهضت از چیزهایی که در ای ...»: اهلل خمینی در سخنانی گفت سپس آیت
ما را از هم جدا . رو نشده بودیم ها روبه ای بود که تاکنون با آن های تازه رو شدن با چهره به یافتم یکی رو

ها را با هم در صف مقابل هم قرار  روحانیون را از روشنفکران، از طبقات متفکر جدا کردند و آن ...کردند
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مجتمع نشوند و متفرق باشند بلکه با هم دو جناح مخالف و گاهی با هم اختالفات ها  برای اینکه آن... دادند
ی نویسنده و متفکر طوری قلمداد  روحانیون را در نظر شما طبقه ...ها کردند شدید و حدید پیدا کنند کوشش

ها هم  که آنها یادی بکنید و شما را در مقابل روحانیون طوری قلمداد کردند  کردند که حاضر نبودید از آن
بهترین ثمرات این نهضت است این وحدتی که حاصل شد بین  ...حاضر نبودند از شما ذکری بکنند

بینید که در سرتاسر ایران تمام طبقات با هم  االن می... دانشگاه به روحانی نزدیک شد. قشرهای مختلف
نویسندگان االن تکلیف بسیار آقایان، شما  ...خواهند می صدا جمهوری اسالمی عقیده و هم فکر و هم هم

االن قلم شما باز است الکن استفاده از قلم در راه . پیشتر قلم شما را شکستند. تان است بزرگی به عهده
شان زیر بیرق اسالم است که وحدت  بینید تمام این ملت را که می. آزادی ملت و در راه تعالیم اسالمی بکنید

  7317اسفند  7، کیهان «...پیدا کردند

 ٧٥٣١اسفند  1شنبه  چهار
 شود سپاه پاسداران انقالب ایجاد می: ـ سخنگوی دولت

بر اساس تصمیم هیئت دولت »: ی مطبوعاتی اعالم کرد عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت در یک مصاحبه
ت داشتند وجود خواهد آمد تا برادرانی که در انقالب شرک گارد ملی به ...سپاه پاسدارن انقالب ایجاد خواهد شد

 7317اسفند  4کیهان،  «...در تشکیالت جدید و با انضباط الزم و لباس مخصوص به پاسداری ادامه دهند
 شود ی کارگران اداره می وزارت کار به وسیله: ـ داریوش فروهر

من هستم اجازه  تا»: گویی به سؤاالت کارگران گفت داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی ضمن پاسخ
من . دستی، متعلق به هر سازمانی در روابط کار دخالت کند م داد هیچ نیروی نظامی و تفنگ بهنخواه

برای رسیدن به حداکثر امتیاز و حقوق اعتقاد دارم یک راه بیشتر برای هر . خدمتگزار کارگران خواهم بود
کارگران تنظیم  قانون کار جدید با نمایندگان ...است کارگر نیست و آن هم تشکل در سندیکای واقعی

 «...موثر کارگر در برابر ظلم شناخته خواهد شد  عنوان حربه شود و حق اعتصاب در آینده تنها به می
 7317اسفند  1، کیهان 

 ها ی اساسی در دانشگاه ـ تصفیه

بسیاری از مقامات پیشین کنار . های از هم اکنون آغاز شده است های دانشگاه اساسی محیط ی تصفیه ...»
های دانشگاه تهران که طی  ی دانشکده کلیه ...اند ها گردیده اند و شوراهای انتخابی جایگزین آن ته شدهگذاش
صورت مرکز فعالیت نیروهای سیاسی مختلف درآمده بود و همچنین مسجد دانشگاه که  های اخیر به هفته

 7317اسفند  4 کیهان،« .ی انقالب بود تخلیه شده است مقر ستاد عملیاتی کمیته

 ٧٥٣١اسفند  ٥شنبه پنج
 مارس 8ـ تدارک مراسم 

آموزان اعالم کردند اولین جلسه برای  گروهی از زنان، مرکب از استادان، کارمندان، دانشجویان، دانش»
های آنان و همچنین برای بزرگداشت روز جهانی زنان در محل کتابخانه  بررسی وضع زنان ایران و خواست

ی شماری استاد  ی این گروه که در برگیرنده در اعالمیه« .شود ران برگذار میتکنیک ته مرکزی دانشگاه پلی
برای زنان ایرانی، امسال روز جهانی زنان از معنی و »: آموز است آمده دانشگاه، کارمند دولت، دانشجو و دانش

وش جا زنان دوشاد پس از یک سال و نیم مبارزه سخت و طوالنی در همه. مفهوم خاصی برخوردار است
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های سیاسی و مدنی  مردان برای درهم نوردیدن بساطِ حکومت سرنیزه و ترور و مفتوح کردن باب آزادی
 7317اسفند  3شنبه  ، پنجکیهان «.اند مبارزه کرده

 ـ بازگشت دکتر شایگان به ایران 

یکی از  ی دکتر محمد مصدق و دکتر علی شایگان، استاد حقوق مدنی دانشگاه تهران، وزیر فرهنگ کابینه»
 7317اسفند  3شنبه  ، پنجکیهان «.سال دوری از وطن به ایران بازگشت 47بعد از  ...رجال سرشناس ایران

 ٧٥٣١اسفند  2جمعه 
  های فدایی خلق چریکدانشگاه تهران به دعوت سازمان  هزار نفر در٧٣8اجتماعـ 

وران، کارمندان، معلمان،  ههای مختلف مردم از جمله کارگران، دهقانان، پیش گروه»در این اجتماع 
آیی  هم ی پایانی این گرد در قطعنامه« .های دیگر شرکت کردند آموزان و گروه دانشگاهیان، دانشجویان، دانش

و « ی امپریالیست و رژیم وابسته به آن است محو کامل سلطه»انقالب ایران که همانا « هدف واقعی»بر 
های ارتجاعی  رژیم»: نماید که هشتم این قطعنامه تصریح می بند. تاکید شده است« استقرار حاکمیت خلق»

باید زنان و مردان . گذشته زنان را که نیمی از نیروهای جامعه هستند در وضعی بسیار نامناسب قرار داده است
درنگ ملغی  ها و شئون اجتماعی برابر باشند و هر نوع قانونی و مقرراتی خالف این اصل بی ی زمینه در همه

کش میهن را  های ستم ما هرگونه تفرقه در صفوف متحد خلق»: یابد قطعنامه با این جمله پایان می« ...شود
 7317اسفند  1، کیهان« .شناسیم های امپریالیزم و نوکرانش می کنیم و آن را توطئه محکوم می

 ٧٥٣١اسفند  ٣شنبه 
 د شودالزم نیست پرسش رفراندوم به دو شکل محدو: اهلل شریعتمداری ـ آیت

ی  حکومت اسالمی همان حکومت دموکراسی است و درباره»: ای گفت شریعتمداری در مصاحبه اهلل آیت
از مردم . الزم نیست پرسش در این زمینه به دو شکل محدود شود... پرسی برای تعیین روش حکومتی همه

 7317اسفند  1، کیهان« .ی مردم بگذارید خواهند و پاسخ را به عهده سؤال کنید که چه نوع حکومتی می
 ی مخالفی را دارد انقالب ایران تحمل هر اندیشه: ـ داریوش فروهر

در ایران باید صاحبان هر . ی مخالفی را دارد به نظر من انقالب کنونی ملت ایران تاب تحمل هر اندیشه»
 7317اسفند  1، کیهان «...اندیشه از آزادی کامل برای گفتار و نوشتار و تشکیل اجتماع برخوردار باشند

 طلبی نیرنگ جدید امپریالیزم است توطئه تجزیه: االسالم عزالدین حسینی ـ حجت

عنوان رئیس  ای خلق کُرد به  ماده 1ی  االسالم عزالدین حسینی بر اساس قطعنامه حجت امام جمعه مهاباد،
وی در یک . است کننده با هیئت اعزامی مهندس مهدی بازرگان به کردستان معرفی شده  هیئت مذاکره

طلبی وجود ندارد و ما هرگونه  یک از شهرهای کردنشین تمایل تجزیه هیچ در»: مصاحبه تلفنی گفت
با هیئت اعزامی به ریاست داریوش  ...کنیم کُردنشین را به شدت محکوم می ی بندی سیاسی در منطقه دسته

طور جدی مورد مذاکره قرار  رکزی باید بهگانه ما از دولت م های هشت ایم و خواست فروهر تفاهم کامل داشته
  7317اسفند  1، کیهان «...گیرد

 !روز جهانی زن را گرامی بداریم: ـ زنان مبارز تهران

را که مصادف است با روز جهانی زن، برای برگذاری  7317گروه کثیری از زنان تهران، روز هفدهم اسفند »
بعد از ظهر در  3اولین کمیته قرار است امروز ساعت . ندا های متعدد برگزیده اجالس ویژه و تشکیل کمیته
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ای که به همین  هایی از اعالمیه در بخش. تکنیک تهران برگذار شود محل کتابخانه مرکزی دانشگاه پلی
در این روز در سراسر . مارس، روز جهانی زنان است 1هفدهم اسفند، مطابق با : منظور انتشار یافته آمده است

قا گرفته تا آسیا و از استرالیا تا اروپا و امریکا، زنان مبارز برای احقاق حقوق مدنی، سیاسی و گیتی، از آفری
اجتماعی مساوی برای آزادی از قید هرگونه بند و ستم به دور هم گردآمده، جلسات و تظاهرات وسیعی برپا 

پس از یک سال . خوردار استبرای زنان ایرانی امسال روز جهانی زنان از معنی و مفهوم خاصی بر. کنند می
در . امان، به نیم قرن استبداد و ظلم پهلوی و رژیم شاهنشاهی خاتمه داده شده است و نیم مبارزه وسیع و بی

جا زنان دوشادوش برادران خود برای درهم نوردیدن بساط حکومت  سخت و طوالنی در همه ی این مبارزه
 7317اسفند  1، شنبه اطالعات« .اند  اسی و مدنی مبارزه کردههای سی سرنیزه و ترور و فتوح کردن باب آزادی

 ٧٥٣١اسفند  ٢یکشنبه 
 اهلل خمینی خواستار تشکیل دولت جهانی اسالم شد ـ آیت

با هم یک  ...های اسالم ی ملت اهلل خمینی در دیدار هیئتی از کویت اظهار امیدواری کرد که همه آیت»
 7317اسفند  7، کیهان« .ی دنیا غلبه کند دولت بر همهدولت بزرگ اسالمی تشکیل بدهند و این 

 رود م به قم میـ امام برای اقامت دائ

امام خمینی تا آخر این هفته و به احتمال »: اهلل خمینی االسالم شهاب اشراقی داماد آیت ی حجت به گفته
ی فیضیه قم  ها در مدرسه محل دید و بازدیدها و برخی مالقات ...شنبه وارد قم خواهند شد زیاد در روز پنج
 7317اسفند  1یکشنبه  ،کیهان «.تعیین شده است

 ها مطلع شدم ها از طریق روزنامه از اعدام ژنرال: وزیر ـ نخست

ها تا وقتی که خبر آن در  تلویزیون فرانسه از قول مهندس مهدی بازرگان اعالم کرد که وی از این اعدام
فراموش  حزب تودهو اعضای  فدائیان»بازرگان افزود که  ...ی نداشتگونه اطالع ها خوانده شد هیچ روزنامه

 7317اسفند  1یکشنبه کیهان، « .های انقالب نخواهند بود و مثل دیگران جای خود را خواهند داشت شده
  جمعیت زنان مبارزـ تشکیل 

اشاره به مبارزات در این اطالعیه ضمن . ای موجودیت خود را اعالم کرد طی اعالمیه جمعیت زنان مبارز»
سازمانی است  جمعیتهای گذشته و نقش زنان در انقالب کنونی آمده است که این  زنان در سال

توانند در  بینی خاص خویش می وطن، جدا از مرام، مسلک و جهان ی زنان هم گیر که کلیه دموکراتیک و همه
 7317اسفند  1یکشنبه کیهان،  «...فعالیت کنند سازماناین 

   نقطه نظرات خود را انتشار داد ی ایجاد جمعیت بیداری زنان کمیتهـ 
ها و همچنین  ی ستمدیدگی زن در نظام پهلوی نقطه نظرات خود درباره ی ایجاد جمعیت بیداری زنان  کمیته

ی این  در مقدمه. تشریح نمود آیندگانی  های روزنامه ی بلندی در ستون دیدگاه راه رهایی آنان را در مقاله
ی زنان، نقش آنان در جامعه و در انقالب و چگونگی برخورد به آن، بدل به یکی از  مسئله»: ه آمده استمقال

های زیادی  در این زمینه سخنرانی. ی ایران شده است ل روز عالقمندان به سرنوشت انقالب به پاخاستهمسائ
ها و نظرات مختلف جریانات  گاهگر دید ایراد شده و مقاالتی نیز در مطبوعات منعکس گردیده است که بیان

اند که به نظر ما نادرست  در برخی از این گفتارها و مقاالت نکاتی طرح گردیده. درون جامعه و انقالب ماست
ل بازگردیده است، ما خود را ملزم دیدیم تا ضمن ی بحث پیرامون این مسائ که زمینه آمده است و از آنجا
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ی نقش زنان در انقالب و لزوم متشکل شدن آنان به برخی از  زمینهتوضیح بیشتر پیرامون نظرات خود در 
ی  گفتارهایی که به نظرمان نادرست آمد، برخورد کنیم و امید داریم که دیگر عالقمندان نیز به مقاله و بیانیه

 ما با دید انتقادی برخورد کرده و اگر نادرستی در آن دیدند به تصحیح ما کمک کنند تا قادر شویم بنای
ی  کمیته»: در پایان این مقاله آمده است« .ای صحیح استوار کنیم تشکیالت زنان را با یاری همگانی برپایه

کند و عضو  این هفته در دانشگاه تهران اعالم موجودیت می  روز دوشنبهایجاد جمعیت بیداری زنان ایران 
  7317اسفند  1، یکشنبه آیندگان «.پذیرد می

 یت خانواده به حالت تعلیق در آمداهلل خمینی قانون حما از آیت ـ پس از استفتا

های کشور  از اجرای قانون حمایت خانواده در دادگاه دفتر امام خمینیبا انتشار یادداشتی به امضای 
. را دارد یک کارمند بازنشسته وزارت دادگستری ه به استفتانام این یادداشت صورت پاسخ. گیری شد پیش

 :نامه چنین است متن یادداشت و پاسخ
 اهلل العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر مسلمانان حضرت آیت»

دهند  شود و زن و شوهر را طالق می رساند قانون حمایت خانواده که در دادگستری عمل می به عرض می
عملی جنابعالی هم پیدا نکردم راجع به  ی در رساله. باشد برخالف نص صریح قرآن کریمِ ما مسلمانان می

کارمند بازنشسته . عالی چیست جناب ی نظریه. انون حمایت خانواده چه جور و چه باید عمل کنیمق
 « دادگستری، حاج ناصر زرکوب

 تعالی بسم»
 التوفیقه ریاست محترم دادگاه حمایت خانواده دام

صریحا  اهلل العظمی قانون حمایت از خانواده بر طبق تصویبی که شده برخالف شرع انور است و حضرت آیت
اند بدین وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود تا لغو آن از طریق وزارت نیز  اعالم فرموده

 7317اسفند  1، کیهان «دفتر امام خمینی . اعالم خواهد شد
 دی ٧١اسفند روز جهانی زن است و نه  ٧١ :جمعیت بیداری زنانـ 

های  بعضی خواسته. بینند تدارک می  آیی هم ی برگذاری این گردهای مختلف زنان این روزها دارند برا گروه»
هاشان آمده عبارتند از مزد مساوی در برابر کار مساوی، مهد کودک رایگان برای  این زنان که در اعالمیه

 . همه، لغو قوانین پوسیده و ارتجاعی و تشکیل سازمان مستقل و مبارز زنان
گروهی از زنان در تاالر . آیند هر امروز در دانشگاه فارابی گرد هم میبعد از ظ 3ساعت جمعیت بیداری زنان 

« .ل زنان سخن گفتندمسائ ی مشکالت و گرد آمدند و چند تن از آنان دربارهتکنیک  پلیمطالعه دانشکده 
 7317اسفند  1 کیهان،

 ٧٥٣١اسفند  ١دوشنبه
 دادگستری باید از شرع اسالم استفاده کند: اهلل خمینی ـ آیت

 ...شما باید دادگستری را دادگستری کنید ...»: اهلل خمینی در دیدار با وکالی دادگستری گفت یتآ
 7317اسفند  1، کیهان «...دادگستری باید از شرع اسالم استفاده کند

 اهلل خمینی را تکذیب کرد ی اختالف بین دولت و آیت ـ نخست وزیر شایعه

گونه اختالف نظری وجود  هیچ: گفت ...ی تلویزیونی امریکا کهای که با یک شب مهدی بازرگان در مصاحبه»
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 7317اسفند  1، کیهان« .دهد ندارد و دولت وظایف خود را تحت نظارت شورای انقالب انجام می
 بیداری زنی  ـ انتشار نشریه

ا عنوان نامه ب ی این هفته سر مقاله. ، منتشر شدجمعیت بیداری زنانی  نشریه بیداری زنی  نخستین شماره»
های  زن در انقالب ما و تحقیقی در مورد وضع زنان کارگر نیز از سایر نوشته. انقالب را پاسداری کنیم

  7317اسفند  7، کیهان« .ی اول این نشریه است شماره

 ٧٥٣١اسفند  8سه شنبه 
 زاده وجود سانسور را در رادیو تلویزیون تکذیب کرد ـ صادق قطب

کارمندان رادیوـ  تلویزیون اخطار کردند چنانچه رهبران شورای انقالبی »که خبر داد  سی. بی. بیرادیو 
زاده  صادق قطب« .ها اعتصاب خواهند کرد دارند آننشود دست بر  اسالمی از سانسور مطالبی که پخش می

بوده و اینجا اعتصابی نشده و تا به حال نیز خبر از اعتصاب ن»: با او گرفت گفتکیهان خبرنگار   در تماسی که
 7317اسفند  1، کیهان «...کند پاشی می رادیو لندن سم ...این خبر دروغ محض است

 ی فریدون کیانی وکیل دادگستری در اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده  ـ نامه

 آیندگان ی روزنامه»
ت و ادارات، زمان با سایر موسسا ها اعتصاب، هم های دادگستری و مراجع قضایی کشور بعد از مدت دادگاه
های حمایت خانواده تهران از  ی گذشته آغاز به کار کرد، ولی با کمال تعجب مشاهده گردید که دادگاه هفته

خودداری ( شود که با توافق زن و مرد صادر می)ها و صدور گواهی عدم امکان سازش  رسیدگی به پرونده
وای صادره از دفتر امام خمینی، قانون هایی که به عمل آمد معلوم شد، طبق فت پس از بررسی. کنند می

 : در بررسی متن استفتا و فتوای زیر، این نکات قابل توجه و تعمق است. حمایت خانواده ملغی گردیده است
گونه  ی وزارت دادگستری است و در حال حاضر هیچ ـ شخصی به نام ناصر زرکوب که کارمند بازنشسته7

طلبد و حال آنکه در فتوا خطاب به  الب ایران، امام خمینی، فتوا میسمت و مقام اداری ندارد، از رهبر انق
توانند ملزم به  های حمایت خانواده نمی بنابراین از نظر حقوق دادگاه. ریاست دادگاه حمایت خانواده است

 کند که قانون حمایت خانواده برخالف نص صریح قرآن کننده اظهار نظر می افتـ است4.رعایت این فتوا باشند
اگر دوستان چنین نص صریحی سراغ دارند، . اینجانب شخصا در این مورد اطالع دقیقی ندارم! کریم است

 : نکات حقوقی دیگری که در این مورد باید توجه داشت ، عبارتست از. اعالم فرمایند
بدون استناد به این اند،  ها مراجعه داشته ناهای حمایت خانواده که اینجانب و همکارانم بد ای از دادگاه ـ پاره7

 .ورزند فتوا، فقط به تمایل و استنباط شخصی، از رسیدگی به دعاوی خانوادگی و صدور حکم خودداری می
ی قوانین موجود و از  کنند که با پیش آمدن انقالب و لغو قانون اساسی، کلیه ـ برخی چنین استدالل می4

  .باشد اثر می حمایت خانواده، منتفی و بال جمله قانون
دانان است، ولی دولت  ی حقوق باشد و مورد قبول عامه هرچند این استدالل از نظر حقوقی صحیح و وارد می

های  پردازد و چرخ فعلی انقالب بر مبنا و اساس همین قوانین و مقررات موجود به رتق و فتق امور می
. چرخد قانون اساسی است، میها و موسسات در حال حاضر بر مدار قوانین موجود که خود ناشی از  سازمان

ـ این نکته هم قابل ذکر است که قانون حمایت خانواده خود دارای نواقص و ایرادات زیادی است که 3
نماید، بلکه اشکاالت جدیدی  عالوه بر اینکه مشکالت خانوادگی را کامال و منصفانه حل و فصل نمی
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را کال نفی نماییم، بلکه باید نواقص و معایبش را با این همه این صحیح نیست که قانون . آورد وجود می به
ت فرزند و سایر نضاحل مربوط به ازدواج و طالق و ئبا لغو قانون حمایت خانواده، مساـ 4 .برطرف ساخت

 . امور مربوطه، بر طبق قانون مدنی مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت
ـ مرد 7733ماده. ی، در اینجا برای اطالع همگان نقل نماییمی مربوط به طالق را از قانون مدن بد نیست ماده

 .تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طالق دهد می
 . حاال، اجازه بدهید کمی هم مسئله را از دیدگاه اجتماعی و حقوق زن بنگریم

شند؟ اگر واقعیت با تواند ادعا کند که زنان این مرز و بوم از حقوق مساوی با مردان برخوردار می چه کسی می
گاه زنان از حقوقی مساوی  را بخواهید، واقعیت تلخ تاریخی حکایت از آن دارد که در طول تاریخ ایران، هیچ

ی نواقص و  این قانون حمایت خانواده، با همه. اند با مردان و در خور شأن و مقام خود برخوردار نبوده
و . ی زن ایرانی داده شد و ستمگر گذشته به جامعه اشکاالتش، حقوق ناچیزی بود که در دوران رژیم خائن

است که به جای دادن حقوق بیشتری، همین مختصر حقوق ناقص را هم از   حال این منصفانه و منطقی
در جمهوری اسالمی "های مکرر خود صراحتا اعالم نکردند که  مگر رهبر انقالب در مصاحبه! آنان بگیریم؟

حال باید گفت، این است آن حقوقی که ! ؟"بیشتر نباشد کمتر نیست حقوق زنان از آنچه که هست اگر
خواهد برای نیمی از جمعیت کشور  این است حقوقی که جمهوری اسالمی می! اش را داده بودید؟ وعده

 7317اسفند  1، آیندگان« تامین و تضمین نماید؟
 های ورزش ـ چگونگی حضور زنان در میدان

حسینی، سرپرست  شاه[ حسین]خصص در امور ورزش و تربیت بدنی، ی توجیهی کارکنان مت درجلسه»
ای خاص  طبق دستور امام خمینی ما به ورزش دختران و بانوان توجه... موقت سازمان ورزش اعالم کرد

اند که هرچه  امام حتا گفته. سالم تربیت خواهد کرد ی خواهیم کرد؛ چرا که معتقدیم یک ورزشکار سالم، بچه
توانیم  تنها در موردی می. های مرتب تیراندازی بپردازند ها فنون تیراندازی بدانند و به تمرین مممکن است خان

ها در میادین است و اینکه تا آنجا که ممکن است نوع  در مورد ورزش بانوان ذکر کنیم چگونگی حضور آن
 7317اسفند  1، آیندگان «...شان خالف عفت عمومی نباشد لباس پوشیدن

 از خدمت نظام معاف شدند ـ دخترها 

: تیمسار دکتر مدنی، وزیر دفاع ملی و رئیس دانشگاه کرمان در اجتماع استادان دانشگاه اعالم کرد که 
 7317اسفند  1، کیهان« .دستور دادم دخترها از خدمت نظام معاف بشوند»

 ٧٥٣١اسفند  3چهارشنبه 
 اهلل خمینی به مطبوعات آیت ـ اخطار

شود که برخالف  مطالب و مقاالتی درج می ...در مطبوعات»: گفت ای در قم سخنرانی اهلل خمینی در آیت
دانم که تحت تاثیر راست و چپ و شرق و غرب  صالح مطبوعات را در آن می ...مسیر انقالب اسالمی است

 7317اسفند  9، کیهان «...واقع نشده و خود را در مسیر انقالب اسالمی قرار دهند
  جاد جمعیت بیداری زنانکمیته ایـ نشست 

های خود یادآور  در بیان هدف جمعیت،های این  ضمن تشریح دیدگاه بیداری زنان[ جمعیت] کمیته ایجاد»
ی آزادی و برابری در میان زنان به ویژه قشرهای تنگدست  ی اندیشه شد که هدف اصلی جمعیت اشاعه
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  7317اسفند  9، کیهان «.جامعه است
 الر فردوسیمارس در تا 8ـ مراسم 

ای خبر داده است که به منظور بزرگداشت هفده اسفند، روز جهانی زن، در  با انتشار اطالعیه زنان مبارز» 
 «.گردد بعد از ظهر آغاز می 1/4 سالن فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در ساعت

 7317اسفند  9، کیهان
 خواهیم داشت دور نگهها را از تیررس مردها  نها ورزش کنند آ هر کجا زنـ 

در این مصاحبه مطبوعاتی  .شان را برگذار کردند ی مطبوعاتی ورزش کشور نخستین مصاحبه  مسئوالن تازه
اما زن را . ما به ورزش بانوان بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد»: آقایان شاه حسینی، فکری اعالم داشتند

ما هر . زایشگاه، جایی نخواهد داشت... ی و گذاشتن راندوو وحیای در ورزش زنان بی. قرار نخواهیم داد  وسیله
خواهیم داشت، حتا دور زمین تنیس حصار خواهیم   ها ورزش کنند آن را از تیررس مردها دور نگه کجا زن

. ها باشند ها قضاوت کنند و تماشاچی نیز فقط زن های بانوان را خود زن چه ایرادی دارد که مسابقه. کشید
 7317اسفند  9 آیندگان،« .خواهید خبر تهیه کنید در فکر استخدام خبرنگار زن باشید می شما هم اگر

 ٧٥٣١اسفند  ٧8شنبه  پنج
 اهلل خمینی تهران را ترک کرد و در قم سکنی گزید آیتـ 

« .آیت اهلل خمینی در قم سکنی گزید»در پی شدت گرفتن تضاد میان دولت وقت و نیروهای خط امام، 
 7317ند اسف 71،کیهان
 .کنیم حدود اسالم را جاری می: اهلل خمینی ـ آیت

ما به  ...»: او در این سخنرانی گفت. فضیه سخنرانی کرد ی اهلل خمینی پس از ورود به قم در مدرسه آیت
فرهنگ ما فرهنگ . فرهنگ ما خراب است، باید تجدید شود. زنیم خراب است هرچه دست می

معلمانی که تاکنون در خدمت استعمار و رژیم . معلمان استعماری باید بروند. دست، باید زیر و رو شو  استعماری
روحانیت  ...خواهد در شهر اختالف ایجاد کند می[ استعمار] ...باید دانشمندان بیایند. سلطنتی بودند، باید بروند

روحانیت در خدمت . کندکارگر را از روحانیون جدا . دانشگاه را از روحانیون جدا کند. را از مسلمین جدا کند
در دادگستری کاخ  ...ها را از میان خود طرد کنید اندازی شدند، آن اگر کسانی در صدد تفرقه ...کارگر است

جای آن  ها باید برود و دادخواهی به کاخ ...دادخواهی نیست. درست شده است؛ لیکن دادگستری نیست
ی مستقل بدون  معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه امر به ی ما مبارزه با فساد را به دایره ...بنشیند

با فساد مبارزه  ...ای که تاسیس خواهد شد هبا یک چنین وزارتخان. دهیم پیوستگی به دولت انجام می
تلویزیون را . کنیم رادیو را اصالح می. کنیم سینماها را اصالح می. کنیم مطبوعات را اصالح می. کنیم می

احکام، احکام اسالمی  ...تبلیغات، تبلیغات اسالمی است. ها باید به فرم اسالم باشد م اینتما. کنیم اصالح می
 7317اسفند  74، کیهان «...کنیم حدود اسالم را جاری می. است

 از دولت بازرگان دان ایران اتحادیه زنان حقوقـ اعالم پشتیبانی 

ا از دولت منتخب امام خمینی اعالم کرده و با ای پشتیبانی خود ر طی نامه دان ایران اتحادیه زنان حقوق»
اند، از  طلبانه ملت ایران با برادران خود همگام بوده و شهید داده تأکید بر نقش عظیم زنان که در مبارزات حق

های اجتماعی زنان که به خیال رژیم سابق  دولت موقت مهندس بازرگان خواستند که محدود کردن فعالیت
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ای  ی تازه و این امر به مثابه رویه. گرفت، متوقف گردد ن به جامعه روحانیت صورت میبه منظور امتیاز داد
 7317اسفند  71، کیهان «.برای تضعیف نیروی عظیم و خالق زنان به کار برده نشود

 شوند ـ بانوان عمال از شرکت در مسابقات ورزشی محروم می

ن شورت و پیراهن ورزشی اجباری است و طبق های ورزشی پوشید دانند در میدان طور که همه می همان»
ها  توانند با چنین پوششی در میدان حسینی سرپرست موقت سازمان ورزش، بانوان نمی ی حسین شاه گفته

حداقل ... المللی را نخواهند داشت های رسمی و بین حاضر شوند و به این ترتیب عمال حق شرکت در مسابقه
خانم اعظم شین از « .ویید از این پس ورزش برای بانوان ممنوع استباشید که بگ  این شهامت را داشته

 7317اسفند  71، آیندگان« .آیندگانی  های پیشین ایران در گفتگو با روزنامه والیبالیست

 ٧٥٣١اسفند  ٧٧جمعه 
 ها خواست که در همه امور دخالت کنند اهلل خمینی در دیدار با علما و طالب علوم دینی از آن ـ آیت

اگر این بار  ...تفرقه باعث نفوذ دشمن خواهد شد»: اهلل خمینی در دیدار با علما و طالب علوم دینی گفت تآی
ی امور  شما باید در همه ...از روحانی و قشر منورالفکر کسی باقی نخواهد ماند ...دشمنان بر کشور غلبه کنند

 7317اسفند  74، کیهان« .اری کنیدشما پاسداران اسالم هستید و باید اسالم را پاسد. دخالت کنید

  ٧٥٣١اسفند  ٧1شنبه 
 علنی شد حزب دموکرات کردستانسال فعالیت پنهانی  ٥1ـ پس از 

در اجتماعی که به مناسبت فعالیت علنی این  حزب دموکرات کردستاندکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل 
در مجلس موسسان  ...دار کند را خدشهدهیم که وحدت ملی  ما به کسی اجازه نمی»: برگذار شد گفت حزب

 7317اسفند  74، کیهان «...آینده نمایندگان واقعی خلق کُرد باید شرکت داشته باشند
 آیی کُردهای مقیم مرکز هم ـ گرد

ای که توسط  ماده 1ی  ید قطعنامهآیی در دانشگاه صنعتی ضمن تای هم کُردهای مقیم مرکز در یک گرد»
طلبی کُردها را به شدت محکوم  و هیئت اعزامی تشکیل شده بود شایعه تجزیه نمایندگان مردم کردستان

های خلق کُرد رسما از رادیو  کردند و از مهندس بازرگان خواستند تا موقعیت و پایگاه خود را در قبال خواست
 7317اسفند  74، کیهان« .و تلویزیون اعالم کند

 مارس 8ـ نمایشگاه به مناسبت 

مبارزات زنان ایران در چند دهه اخیر، از [ های گوناگون نمود]جهانی زن نمایشگاهی از به مناسبت روز »
محل این نمایشگاه مجتمع آموزشی دکتر شریعتی واقع در چهار . چهارشنبه نهم اسفند تشکیل شده است

از ظهر دایر بعد  1تا  4این نمایشگاه به مدت دو هفته از ساعت . آباد، خیابان ستاره است صد دستگاه یاخچی
 7317اسفند  74کیهان،  «.است

 جمعیت بیداری زنانـ توضیح 
چون پس از »: اعالم کرد ایجاد جمعیت بیداری زنان ی کمیته، جمعیت بیداری زنانی  در پی انتشار نامه

، فرمایند مراجعه می جمعیت بیداری زناناغلب در این مورد به  ی ایجاد بیداری زنان کمیتههای  صدور اعالمیه
جهت  7339است که در سال جمعیت بیداری زنان  سوای کمیته ایجاد بیداری زنانالزم به تذکر است که 

ها و مبارزه با فساد اخالقی و بهبود وضع خانواده  به دست آوردن تساوی حقوق زنان کشور در همه زمینه
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 7317اسفند  74کیهان، « .تأسیس گردیده است

 ٧٥٣١اسفند  ٧٥یکشنبه 
 کند ی حقوق زنان اعالم می  خمینی دیدگاه خود را دربارهاهلل ـ آیت

اما متن این . مهمی ایراد کرد  ی فیضیه قم و در برابر  هزاران زن سخنرانی اهلل خمینی در مدرسه آیت
 . های کشور درج نشد یک از روزنامه  سخنرانی تا دو روز بعد در هیچ

 حکومت کند خواهد مستقیما روحانیت نمی: ـ دکتر کریم سنجابی

اهلل  حضرت آیت»: وی در بخشی از سخنانش گفت. شرکت کرد کیهاندر گفتگو با  ی ملی ایران جبههرهبر 
اند البته  روحانیون تاکنون اصالت خود را نشان داده. خمینی هم در واقع رهبر روحانی و هم رهبر سیاسی است

مملکت طریق عادی خود را پیدا خواهد بعد از تشکیل مجلس موسسان و وضع قانون و معلوم شدن نظام، 
وجه در نظر ندارند که  اند که روحانیون به هیچ اهلل شریعتمداری مکررا گفته اهلل خمینی و آیت آیت... کرد

جمهوری که بر اساس آرا ... مستقیما امر حکومت را در دست بگیرند و حکومت روحانی تشکیل بدهند
من . جاست ی اسالمی بی موکراتیک است توهم در مورد کلمهی مردم ایران باشد د عمومی و آزاد همه

  7317اسفند  73، کیهان «...اطمینان دارم که محتوی جمهوری اسالمی، دموکراتیک است
 البالغه بنا شده است ی قانون اساسی بر قرآن و نهج شالوده: ـ وزیر کشور

قانون اساسی به احادیث مسلم،  در تدوین»: ای گفت سیدجوادی وزیر کشور در مصاحبه احمد صدر حاج
 7317اسفند  73، کیهان«...سنت، اجماع و فرمایش معصوم توجه شده است

 اسفند ٧١ـ بزرگداشت 

ای از عموم ایرانیان دعوت کرد که برای تجلیل و بزرگداشت روز  امروز با انتشار بیانیه جمعیت زنان ایران»
اسفند در  77شنبه  از ظهر روز پنج بعد 3م در ساعت این مراس. جهانی زن در مراسم این روز شرکت کنند

ی هنری  شود و در پایان برنامه دبیرستان مرجان برگذار خواهد شد و طی آن چند پیام همبستگی ایراد می
 « .اجرا خواهد شد

در . شان را اعالم کردند المللی زن، نیز رویکرد کلی مراسم روز بین زمان و مکان ...جمعیت زنان مبارز»
های  خود سعی خواهیم کرد که با در نظر گرفتن ویژگی ی ما در برنامه: آمده است جمعیتی این  عالمیها

تری  های انقالبی زنان به نحو دقیق ی فعالیت تر کردن دامنه این مرحله از جنبش، وظایف خود را در گسترده
تاالر فردوسی دانشکده ادبیات  بعد از ظهر در 1/4اسفند در ساعت  77روز  جمعیتمراسم این . انجام دهیم

 «.برگذار خواهد شد
 انجمن اسالمی پرستاران ی ـ اطالعیه

محدودیت حجاب وجود  انجمن اسالمی پرستارانآور شد که برای شرکت در جلسات  ی خود یاد اطالعیه»
حل، کانون م. توانند شرکت کنند ندارد و کلیه کادر پرستاری اعم از نرس، بهیار دانشجو و مراقب بیمار می

 «.گیرد نویسی انجام می باشد و در این محل نام مطالعاتِ اسالمی در بیمارستان هزار تختخوابی می
 7317اسفند  73، اطالعات 

 ی لغو قانون حمایت خانواده درباره وکالی مدافع حقوق زنگروه  ی ـ بیانیه

ی آنان  ز آب قبر عزیزان در خاک خفتهی سیاه بر تن مادران و خواهران مبارز ایرانی است و هنو هنوز جامه»
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ها  شان بر دل آن تر از داغ عزیزان خشک نشده است که با لغو قانون حمایت خانواده، آتش غمی بس عظیم
 . نهاده شد

از این قرار است که مردی به نام حاج زرکوب  7/74/17مورخ  4491شماره  آیندگانجریان واقع به نقل از 
نویسد و در مورد قانون حمایت  ای به دفتر امام می ی از دفاتر دادگستری است، نامهی یک که کارمند بازنشسته

شخصی، جوابی کلی خطاب به ریاست دادگاه  ی کند، دفتر امام در جواب این نامه خواهی می خانواده نظر
م نیست و صرف نظر از اینکه قانون حمایت خانواده مخالف شرع انور اسال... نماید حمایت خانواده صادر می

دانان اسالمی روشن شده است و صرف نظر از اینکه امام خمینی چنین چیزی را  ی حقوق این موضوع وسیله
اند زیرا ایشان عالوه بر رهبری جامعه اسالمی، شخصا مسلمان با ایمانی هستند و به عنوان یک  اعالم نکرده

ز این قانون و در اثر اجرای آن متولد گناهی که بعد ا مسلمان با ایمان نخواهند گفت هزاران کودک بی
شان زانی هستند و صرف نظر از اینکه معلوم نیست چرا دفتر  شان زانیه و پدران زاده و مادران حرام ،اند  شده

حاج زرکوب نامی را که معلوم نیست اصال وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد با این  ی امام خمینی جواب نامه
این سؤال مطرح . اند عملی را انجام دهد؟ چرا به رئیس دادگاه حمایت خانواده دادهسؤال خود خواسته چه 

انقالب شکوهمند ایران که زن و مرد در آن دوش به دوش یکدیگر جنگیدند و  ی شود که چرا در آستانه می
کشور دادند، هایی که علمای عظام در مورد آزادی زنان و مساوات حقوق آنان به زنان  چرا با وجود تمام وعده

باره این چنین به قانون حمایت خانواده حمله شد و بدون آنکه جانشینی برای آن تهیه شود اعالم  به یک
آن نیست که متاسفانه با وجود  ی آیا این اعالم نشانه. اند که این قانون مخالف شرع انور اسالم است نموده

نی هنوز فکر اجحاف به حقوق زن و عدم توجه به اهلل طالقا فرمایشات و تاکیدات مکرر امام خمینی و آیت
ی آن نیست که در دفتر  مساوات آنان با مردان در فکر و روح مذهبیون متعصب وجود دارد؟ و آیا این نشانه

های حقوقی، اجتماعی  انقالب حتا یک زن برای آنکه مدافع حقوق زنان باشد و به خصوصیت ی امام و کمیته
ال نیز جای خاصی خواهد داشت توجه  ی توحیدی ایده کشور که حتا در جامعه و اقتصادی نیمی از جمعیت

 نماید، وجود ندارد؟ 
دفتری، عضو هیئت  آقای دکتر متین. ای از مدافعین حقوق زنان در ایران این موضوع را پیگیری نمودند عده

آقای . ادگستری، تلفن کردندصدر، معاون وزارت د بنی[ اهلل فتح]مدیره کانون وکال، در حضور آنان به آقای 
آقای . معذالک آنان به دفتر آقای وزیر دادگستری رفتند. صدر صدور چنین دستوری را تکذیب نمودند بنی

 ی با یکی از اساتید حقوق مدنی دانشکده. وزیر دادگستری صریحا اعالم نمودند که این موضوع حقیقت ندارد
یا به سبب اینکه هرگز از ایشان دروغی شنیده نشده است  حقوق دانشگاه تهران که به سبب رفتار شخصی و

امام خمینی به یکی از . این موضوع حقیقت ندارد: شان حجت است، تلفنی صحبت شده، فرمودند سخنان
ولی این امر نه . السابق این قانون را اجرا نمایند های حمایت خانواده کمافی قضات دادگاه. قضات امر فرمودند

 چرا؟ . ها منعکس گردید یزیون اعالم شد و نه در روزنامهدر رادیو و تلو
در این بهار آزادی جا دارد پرسیده شود از منافع چه گروهی در مقابل منافع زنان ایرانی و کودکان آنان حمایت 

 زنان و مردان ایران به پایان رسید و مادران ایرانی با وجود اینکه ی همه ی حکومت طاغوتی با مبارزه. شود می
شان هنور برخاک بود و اجسادشان هنوز دفن نشده بود، از صمیم قلب بهار آزادی را جشن  خون فرزندان

شان در دنیای فردا آزادتر از آنان زندگی  چرا؟ به امید آزادی، به امید مساوات، به امید اینکه دخترکان. گرفتند
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شان در  که دختران  مادرانی. شان تحمل نکنند به امید اینکه آزارهایی را که خود تحمل کردند، فرزندان. کنند
ها  تواند دختر آن انقالب کشته شدند، خم به ابرو نیاوردند؛ زیرا امید داشتند در آینده دختر ایرانی دیگری که می

شان مورد تجاوز قرار گرفته بودند، تحمل کردند؛ به این  مادران و پدرانی که دختران. باشد، آزاد زندگی کند
گذرانی  دست مردان و آلتی برای خوش ی دیگر در آینده زن فقط به عنوان شیئی عروسکی و بازیچهامید که 

اما لغو این قانون آن هم با آن صورت که شرح داده شد و به استناد مخالفت با شرع انور . و تفریح آنان نباشد
اگر حکومت اسالمی و یا . دهای گروهی امیدها را در خاک کر اسالم و عدم تکذیب این خبر در تمام رسانه

نگرد، اگر حکومت اسالمی  خواهد تشکیل شود به زنان به چشم برده می حکومتی که برمبنای اسالم می
سالگی که حق خرید دو سیر پنیر را ندارد باید به صرف گفتن  74که اگر زنی در سن چنان حکومتی است  آن

در جامعه امروز کم نیست بسازد، اگر هایش  اسفانه نمونهبله، تمام عمر با شوهر ناخواسته و بد رفتاری که مت
تواند هر لحظه که اراده کند همسر خود را طالق دهد، اگر در حکومت اسالمی  در حکومت اسالمی مرد می

التخصی متعه  و الحدتواند بدون اینکه عدالت او در محضر دادگاه ثابت گردد چهار همسر عقدی و  مرد می
های دوران کودکی  خوابی حکومت اسالمی زن باید رنج دوران بارداری، درد زایمان و بی اختیار کند، اگر در

اش  بخواهی مرد، کودک از آب و گل در آمده نوزادش را تحمل کند و بعد به صرف طالق آن هم طالق دل
ی داشته باشد ا را دو دستی به مرد تقدیم نماید، اگر در حکومت اسالمی زن باید برای اینکه شغل شرافتمندانه

شود که این حکومت تا چه اندازه حکومت  رضایت شوهرش را داشته باشد، آن زمان این سؤال مطرح می
هایی را که نوید آن داده شده، در بر دارد؟ این حکومت تا  عدل اسالمی است؟ این حکومت تا چه اندازه آزادی

 ت؟ ها زن و مرد روشنفکر ایرانی اس چه اندازه مورد قبول میلیون
داریم که هرچه زودتر برای جلوگیری از به زنجیر  با توجه به آنچه گفته شد، ما مدافعین حقوق زن اعالم می

کشیده شدن زن ایرانی، الزم االجرا بودن قانون حمایت خانواده که هنوز تغییر داده نشده و حداقل حقوق زن 
که هر فرد  طوری طالع عموم ملت برسد؛ بههای گروهی اعالم و به ا ی رسانه نماید، در همه را تأمین می

ی خلیج فارس بداند که در ایران بعد از انقالب به آزادی و مساوات زن ارج  ایران از سر حد ارس تا کرانه
 . شود گذاشته می

 7317اسفند  73، آیندگان «وکالی مدافع حقوق زن ای از وکالی دادگستری، گروه عده
 و قانون حمایت خانوادهانتقاد از لغ :جبهه ملی ایرانـ 

ای لغو قانون حمایت خانواده را مورد انتقاد  ی رسمی خود طی مقاله نیز در نخستین روزنامه جبهه ملی ایران»
 «.قرار داد و در نقش سازنده زنان در تحکیم و تداوم انقالب در این مرحله از سازندگی تاکید کرد

  7317اسفند  73، کیهان 

 ٧٥٣١اسفند  ٧2دوشنبه 
  قانون حمایت خانواده مخالف شرع نیست :دادستان تهرانـ 

قوانین جزایی و مدنی با کمال قدرت جاری است و دادگستری براساس این قوانین کماکان »: دادستان تهران
قوانین جزایی و مدنی ایران اصوال با شرع : دادستان تهران ضمن اعالم این مطلب گفت. کند عمل می

کند و از طرفی تا زمانی که شورای انقالب یا مجلس منتخب مردم قانونی  ن تخطی نمیمغایرتی ندارد و از آ
در حال حاضر شورای انقالب فقط قوانین دادرسی ارتش را لغو . خود باقی است را لغو نکند، قوانین خودبه
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در مورد  «.کرده است و در این مورد صالحیت رسیدگی به کلیه دعاوی در اختیار دادگستری نهاده شده است
قانون حمایت خانواده در اصول اساس مخالفتی با شرع ندارد و »: قانون حمایت خانواده، دادستان تهران گفت

بینی  کند، در شرع هم داوری و حل اختالف پیش اگر در این قانون دادگاه به روابط زن و شوهر رسیدگی می
اما آنجاها که این قانون مغایرتی با . ل استهای حمایت خانواده بر مبنای اصو شده است و اقدامات دادگاه

طور کتبی به  شرع دارد و در اصول نیست و به هر حال تا زمانی که شورای انقالب در این زمینه به
 7317اسفند  74، کیهان «...دادگستری اعالم نکند، این قوانین به شکل سابق اجرا خواهد شد

 ـ اعالم بزرگداشت روز جهانی زن 

ی  در سالن ورزش دانشگاه صنعتی برنامه( اسفند 77)مارس  1روز جهانی زن  بزرگداشت سالبه مناسبت »
دار، سیاوش کسرایی، خانم حیدری بیگوند  در این برنامه یک زن کارگر، خانمی خانه. سخنرانی برپا خواهد بود

« .د برگذار خواهد شداسفن 71بعد از ظهر روز  3این برنامه ساعت . شعرخوانی و سخنرانی خواهند داشت ...و
 7317اسفند  74، کیهان

 جبهه دموکراتیک ملی ایران مرگ دکتر محمد مصدق و ایجاد بزرگداشت سالـ 

های بزرگداشت وی شرکت  ها تن در سرتاسر ایران در برنامه روز مرگ دکتر محمد مصدق میلیون در سال
در این مراسم که صدها هزار . صورت گرفت، تبعیدگاه وی آباد آیی مردم در احمد همترین گرد بزرگ. کردند

، های فدایی خلق چریکو  مجاهدین یها اهلل طالقانی، نمایندگان سازمان زن و مرد شرکت داشتند آیت
دفتری  اهلل متین احمدزاده و هدایت الحسن، طاهر  در ایران، هانیبخش فلسطین   آزادی سازمانی  نماینده

... »: ی مراسم، در پایان اعالم کرد ی برگذار کننده تری مسئول کمیتهدف اهلل متین هدایت. سخنرانی کردند
جمعی از معتقدان به محتوای مترقی و دموکراتیک میراث تاریخی نهضت ملی ایران و مبارزات انقالبی 

امپریالیستی در  ی دموکراتیک و ضد  ها و کسانی که به مبارزه ی گروه اند که از همه های اخیر بر آن شده سال
ای  گاهی ندارند بخواهند در جبهه تکیه  این مرحله از انقالب معتقدند و جز نیروی الیزال مردم ایران هیچ

هیئت تدارک این جبهه که به نام  "ی سیاسی برنامه"در طرح پیشنهادی « .دموکراتیک و ملی گردهم آیند
جبهه های  عنوان خواستهدر همان روز پراکنده شد و فردای آن روز به  جبهه دموکراتیک ملی ایران

رفع تبعیض نسبت به زنان در برخورداری از »: ها بازتاب یافت، از جمله آمده است در روزنامه دموکراتیک ملی
 7317اسفند  71و  74،کیهانو  7311فروردین  1، 7ی  شمارهآزادی،  «حقوق برابر با مردان
 بدتر است مرداد 18شرایط از : اهلل طالقانی به ملت ـ اعالم خطر آیت

 41شرایط از »: در بخشی از سخنانش گفت. اهلل طالقانى در مراسم بزرگداشت مصدق سخنرانی کرد آیت
 74، کیهان «...ی وسایل نظامی و غیر نظامی در کمین نشسته است مرداد بدتر و استعمار با همه

 7317اسفند 

 ٧٥٣١اسفند  ٧٣شنبه  سه
 خمینی اهلل اسفند آیت ٧٥ـ انتشار متن سخنرانی 

اش در برابر هزاران  او در سخنرانی. های تهران چاپ شد اهلل خمینی در روزنامه اسفند آیت 73متن سخنرانی 
ها  ساز، از ملت آگر زنان شجاع و انسان. ساز است و زنان نیز انسان ساز قرآن کریم، انسان»: بانوی قمی گفت
زن . وانین اسالم، همه به صالح زن و مرد استق. شوند ها به شکست و انحطاط کشیده می گرفته شوند ملت
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اید و سهیم  ها نقش اساسی داشته گونه که در نهضت شما همان. باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند
اید اکنون هم باز باید در پیروزی سهیم باشید و فراموش نکنید که هر موقع که اقتضا کند، نهضت کنید،  بوده

زنان در صدر اسالم با مردان در . شما باید مملکت را بسازید. انشااهلل. د شماستقیام کنید، مملکت از خو
دوش مردان، بلکه جلوتر از آنان در صف  بینیم و دیدیم که زنان، هم ما می. کردند ها هم شرکت می جنگ

ما . داند و باز هم مقاومت کردن های خود و جوانان خودشان را از دست داده خود و بچه. قتال ایستادند
دوره اختناق . زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. خواهیم زن به مقام واالی انسانیت برسد می
خواستند با زن مثل یک شیئ،  ها می این. خواست زنان جنگجوی ما را ننگجو بار آورد؛ ولی خدا نخواست می

که مرد در  طوری ی شئون همان در همهولی اسالم، زن را مثل مرد . مثل یک چیز، مثل یک متاع رفتار کنند
 . مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند. شود ایران با دست مرد تنها درست نمی... همه شئون دخالت دارد

خواهند ازدواج کنند، از همان اول  ای که باید توجه داشته باشید این است که زمانی که می و اما مسئله
مثال . ودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشانتوانند اختیاراتی برای خ می
توانند از اول شرط کنند که اگر چنانچه مرد فساد اخالقی داشت و یا اگر بدرفتاری با زن کرد، زن وکیل  می

 اسالم اگر. این حق را برای زن قرار داده است. اسالم برای زنان، حق قرار داده است. باشد در طالق
گونه که  اسالم همان. ل شده است، همه به صالح خودشان بوده استمحدودیتی برای زنان و مردان، قائ

حق طالق را برای مرد قرار داده است، این حق را برای زن قرار داده است که در وقت ازدواج شرط کنند که 
تواند او را  مرد دیگر نمی اگر با من چه کردی و چه کردی من وکیل باشم در طالق و اگر این شرط را کرد

زند و اگر  معذول کند، اگر مرد با زنی بد رفتاری کرد در اسالم او را منع کند و اگر گوش نکرد او را حد می
 7317اسفند  71، کیهان« ...دهد گوش نکرد مجتهد زن را طالق می

 اهلل خمینی از دولت مهندس بازرگان ـ انتقاد آیت

وی در این . ح در اجتماع علما و طالب حضور یافت و سخنرانی کردصب 77اهلل خمینی ساعت  آیت»
طور  ها همان ام وزارتخانه شنیده: سخنرانی از دولت موقت مهندس مهدی بازرگان شدیدا انتقاد کرد و گفت

های تزئینات ویژه  که کاخ است، در حالی های فعلی غیر اسالمی  وزارتخانه... است که در زمان طاغوت بود 
گویم که به  هاـ  این را می االن وزارتخانه ...برند دم کشور ما در فقر به سر میهایی از مر گروه. داردوجود 

  در وزارتخانه. کنند باز همان صورت زمان طاغوت را دارد طوری که برای من نقل می دولت برسدـ  آن
ها بروند، اما با حجاب باشند؛  زن. های لخت بیایند در وزارتخانه اسالمی نباید زن. اسالمی نباید معصیت بشود

گوید  دولتی که می ...در حفظ جهات شرعی باشد. مانعی ندارد بروند کار بکنند لیکن با حجاب شرعی باشد
طوری که در زمان محمد  دولت اسالمی هستم، نباید تحت تاثیر واقع بشود و هر طور که سابق بوده، همان

 71، کیهان «...تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید! ضعیفید آقا ...باشدطور  رضا خان بوده است، حاال هم همان
 7317اسفند 

 ها در رادیو تلویزیون جایی ندارند ها و هایده ها، مهستی گوگوش: نورالدین غرویـ 

های رادیو و تلویزیون انقالب اسالمی در گفت و شنودی با خبرنگار  نورالدین غروی، مدیر اخبار و برنامه 
در بدو امر »: های تلویزیونی گفت ی چگونگی پخش موسیقی و شرکت هنرمندان در برنامه درباره اطالعات

 ها ، مهستیها گوگوش ...سوابق اخالقی و میزان وابستگی این هنرمندان با رژیم سابق در مد نظر خواهد بود
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در رادیو تلویزیون برنامه  ...پریسا اما خوانندگانی چون شجریان و ...در رادیو تلویزیون جایی ندارند ...ها و هایده
 «...هدف این است که از موسیقی اصیل ایرانی به مفهوم واقعی استفاده شود ...خواهند داشت

 7317اسفند  71، اطالعات 
 .شود مدارس مختلط تهران منحل می: علی اکبر سلیمیـ 

مدارس مختلط تهران از اول کلیه : علی اکبر سلیمی مدیر کل جدید آموزش و پرورش تهران اعالم کرد»
 7317اسفند  71، اطالعات «...سال تحصیلی آینده منحل خواهد شد

 ی امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه :وزیر کشورـ 

سیدجوادی وزیر کشور، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری پارس درباره وزارت امر به  احمد صدر حاج
گرفت،  به معروف و نهی از منکر ابتدا به طور واقعی انجام می اگر امر»: معروف و نهی از منکر گفت

ی این وزارتخانه آن است که افراد  وظیفه. آمد سرنوشت ملت و کشور و دین اسالم ما به این روز در نمی
نامطلع و یا کسانی که آگاهی کامل از دین اسالم و روابط اجتماعی آن ندارند راهنمایی کند و معتقدات 

هرگز در اجرای وظایف خود متوسل به زور و فشار نخواهد   این وزارتخانه ...را افزایش دهد مذهبی مردم
 7317اسفند  71، آیندگان «.شد

 .زنم جا نمی: زاده ـ صادق قطب

من اعالم کردم که احزاب »...در تلویزیون آموزشی گفت صدا و سیمای انقالبزاده سرپرست  صادق قطب
... گیرم کدام چهار دقیقه بیشتر بشود من جلویش را میهر. معرفی کنند دست چپی بیایند و خودشان را

« .کنم زنم و هر روز بدتر می اما به مقدسات عالم جا نمی. و هو و جنجال است که من جا بزنم[ ی]ها این 
 7317اسفند  79 ،کیهان

  برگذاری مراسم روز جهانی زن در دانشگاه صنعتیـ 

و با همکاری گروهی  دانشجویان دموکراتانشگاه صنعتی تهران از طرف اجتماعی در سالن ورزش د... »
 7317اسفند 77،آیندگان «...اسفند برگذار شد 71دیگر از زنان در روز سه شنبه 

 ٧٥٣١اسفند  ٧٢چهارشنبه 
 عامل تجاوز به کودکان تیرباران شدند ٢ـ 

ها را در اختیار مردان  کردند و آن مرد که در دروازه غار تهران به جوانان کم سن و سال تجاوز می 1
ی آتش  مقابل جوخه ...اسالمی به اعدام محکوم شدند و  ...دادند با حکم دادگاه انقالب گذران قرار می خوش

 7317اسفند  71، کیهان« .قرار گرفتند
ـ تلویزیون و مطبوعات  اهلل خمینی در باره ـ سخنان آیت  ی اصالح رادیو 

سخنان خود به رژیم قبلی  ...امام ضمن. گروهی از پزشکان با امام مالقات کردند ...قم، ساعت یازده و نیم»
... ی رژیم به مراکز فحشا تبدیل شده بود کشور حمله کرد و گفت که اغلب مراکز آموزشی کشور به وسیله

کز آموزشی است سینما که یکی از مرا. ها مراکز فحشا قرار دادند تمام مراکز آموزشی را این... امام اضافه کرد
ی طبقات، دستگاهی است  در دنیا، رادیو ـ تلویزیون که یکی از مراکز آموزشی است برای همه، برای همه

سینماها را مراکز فحشا . ی ملت را آموزش بدهد، این به صورت دیگری، به صورت واژگون درآوردند که همه
ها امروز که به  این. طور تلویزیون هم همین. ه بودشان را دیدید چ رادیوها و تبلیغات. ـ تقریباـ  قرار دادند
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 ی االن هم آن تتمه. خدمت اسالم درآمدند باید اصالح بشوند و مشغولند به فعالیت برای اینکه اصالح بشوند
های ما هست، در مجالت ما هست، االن هم  در روزنامه. در مطبوعات ما هست. ها هست رژیم فاسد در این

های ما جا  این اخالق فاسدی که در جوان. ها اصالح بشوند باید به تدریج این. ستاشـ  ه فساد ـ تتمه
امام سپس اشاره کردند که مراکز فحشا را درست کردند، . اما باید اصالح بشوند. اش هست کردند هنوز تتمه
ها  آن. های ما را در این مراکز از مقدرات خودشان غافل کردند دعوت کردند و جوان. به رایگان دادند

  7317 اسفند 77، کیهان «...ل روز توجه یافتندمسائ خوشبختانه در یکی دو سال اخیر متحول شدند و به
 در جمهوری اسالمی اصوال جایی برای سقط جنین وجود ندارد :دکتر کاظم سامیـ 

 در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و به سؤاالت... دکتر کاظم سامی، وزیر بهداری و بهزیستی»
وی اعالم داشت که در جمهوری اسالمی اصوال جایی برای سقط . خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد

در رژیم : وی همچنین گفت. جنین وجود ندارد و بنابراین سقط جنین در جمهوری اسالمی ممنوع خواهد بود
شکان تشخیص هایی آزاد بود که پز گذشته هم سقط جنین مورد پذیرش قرار نگرفته بود و فقط سقط

بنابراین در گذشته هم سقط جنین محدود . دادند که باید جنین سقط شود و از نظر پزشکی مجوز داشتند می
 . بود و در جمهوری اسالمی نیز این امر به صورت یک امر پذیرفته شده مطرح نیست

و طی فتوای  طور کلی با کنترل جمعیت مخالف نیست اسالم به": وزیر بهداری و بهزیستی همچنین گفت
بارداری صدمات روحی و جسمی برای استفاده کننده دربر [ قرص ضد]مراجع تقلید در صورتی که استقاده از 

نداشته باشد و از طرفی باعث از بین رفتن جنین در مراحل اولیه نباشد و فقط به عنوان پیشگیری در امر 
به شایعات در مورد منع شرعی فروش و  ...ین خبربا اعالم ا ".حاملگی مورد استفاده قرار گیرد اشکالی ندارد

ها  هایی که بر این اساس از فروش این نوع قرص قرص ضدبارداری خاتمه داده شد و داروخانه[ از]استفاده 
های  توانند بدون نگرانی از وجود منع شرعی اقدام به فروش قرص خودداری کرده بودند بار دیگر می

  7317اسفند 77، کیهان« ...ضدبارداری کنند
  در اسالم به قدری حق به زنان داده شده که مردها باید قیام کنند: اهلل طالقانی ـ آیت

ی امر به  یکی از اصول قرآن مسئله»: اهلل طالقانی در یک مصاحبه با خبرنگاران خبرگزاری پارس گفت آیت
ای نسبت  د دیگر، هر طبقهعمومی است یعنی هر فرد نسبت به فر ی معروف و نهی از منکر است که مسئله

حکومت این وظیفه را نسبت به مردم دارد و مردم نسبت به حکومت دارند که همیشه . ی دیگر به طبقه
مراقب هم باشند و از انحراف و اعمال بد، چه فردی و چه در سطح اجتماع، از فحشا، فساد، فسق و فجور و 

و تقوا را به همدیگر بشناسانند و مقدار کارهای  هم انحرافات سیاسی جلوگیری کنند و راه خیر و سعادت
البته در یک حکومت اسالمی غیر از مسئولیت تبیینی مسئولیت اجرایی هم .انحرافی و منکر را بفهمانند

اش نوشته شود و اشخاصی  باید اساسنامه. وزارتی به این عنوان تشکیل نشده است ...زهنو ...خواهد داشت
 . ی سنگینی هستند، در این وزارتخانه به کار گرفته شوند هیک چنین وظیف ی که شایسته

در اسالم به قدری حق زنان داده شده که باید مردان قیام کنند :... اهلل طالقانی در مورد حقوق زنان گفت آیت
توانند  ها می ها داده است یعنی زن اسالم اولین دینی است که حق مالکیت مطلق به زن. و مطالبه حق نمایند

شان تصرف کنند که این حق در دنیا نبوده و هنوز هم شاید در اروپا به  ثروت داشته باشند و هم در ثروت هم
 7317اسفند  77، کیهانو  پیغام امروز« .این حد نباشد
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 شود ـ بدون شرکت زنان، انقالب کامل نمی

دست  پیدایش این روز را به المللی زن، روزنامه کیهان تاریخچه کوتاهی در باره مارس روز بین 1به مناسبت 
شمارد ودرآخر به  های مبارزه زنان ایران را بر می در پی این تازیخچه روزنامه برخی از سر فصل. دهد می

 7317اسفند  71، کیهان. پردازد های زنان می ها و جمغیت های سازمان مبارزه و درخواست
 دانشگاه تهران اعالم برگذاری روز جهانی زن درـ 

 فنی ی هـ دانشکد

فنی دانشگاه تهران  ی اسفند، به مناسبت روز جهانی زن مراسمی در دانشکده 77فردا  جمعیت بیداری زن»
خواه دعوت کرده است تا در مراسم بزرگداشت  از تمام مردان و زنان آزادی جمعیت بیداری زن. ندک  برپا می

ی  برنامه. دانشکده فنی شرکت کننددر ( فردا)اسفند  77شنبه  صبح روز پنج 71روز جهانی زن، ساعت 
ی موقعیت کنونی زنان در اجتماع، نمایش اسالید تأثیر انقالب  شامل یک سخنرانی درباره جمعیت بیداری

یکی از مادران زندانی سیاسی نیز سخنرانی . روی زنان روستایی است سفید از نظر سیاسی اقتصادی به
 71، کیهان« .ی وضعیت اجتماعی خود صحبت خواهند کرد بارهای از زنان کارگر در کند و در خاتمه عده می

  7317اسفند 
 ی هنرهای زیبا دانشکدهـ 

اسفند مراسمی در آمفی تئاتر دانشکده  77شنبه  المللی زن پنج به مناسبت روز بین اتحادیه انقالبی زنان مبارز
. شود فیلم روز جهانی زن آغاز میاین مراسم با سخنرانی و نمایشگاه عکس و . کند هنرهای زیبا برگذار می

شان توان  به صفوفاند تا با شرکت در این مراسم   وطنان انقالبی و مبارز اعم از زن و مرد خواسته ها از هم آن
 7317اسفند  71، کیهان آیندگان و .بیشتری ببخشند
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 ناصر مهاجر

 ن کارمند و حقوق بگیر دولتبیم و نگرانى زنان و دختران متجدد شهرى، به ویژه زنا
 71سر دو راهى ایران انقالبى، از نیمروز چهارشنبه  ى بر شان در جامعه نسبت به جایگاه

ساز  بب، ساطالعاتو  کیهان ى اول هاى صفحه  سرنوشته. یابد ىاى م بُعد تازه 7317اسفند 
 . اند فزایندهنگرانى و بیم هر دم 

کارکردن زنان در ادارات ممنوع نیست، اما : نانى حجاب ز نظر امام درباره: اطالعات 
 7. باید با حجاب اسالمى باشند

  4.خانه بروندها باید با حجاب به وزرات زن :امام خمینى: کیهان
نى در اهلل خمی ى سوم روزنامه، حکایت از آن دارد که آیت در صفحه کیهانشرح خبر 

هدى بازرگان را سخت مورد عتاب ، مهندس م 7317اسفند 71شنبه  روز پیش، سه  سخنرانى
گیرد،  مى  وزیرى کناره تر تهدید کرده بود از نخست و خطاب قرار داده و او را که پیش

از موارد . عمل کند« انقالبى»نشود و « تحت تاثیر واقع»خواسته  خوانده و از او  « ضعیف»
هاى ى ا و خودسره ى که تندرواش  وزیر برگزیده اهلل به نخست تى انتقادِ آی چند گانه

« و حیات مملکت وبراى انقالب ر عظیم براى امنیت و آسایش و بقاخط»را  هاى امام کمیته
اهلل خمینى در  آیت 3.ها است خانهى حجابِ زنانِ کارمند وزارت سئلهخوانده بود، یکى هم م

، «و طالب اجتماع علما»ى قم انجام شد و در  ى فیضیه که در مدرسه  سخنرانى سه شنبه
 :یک باره چهره گشاد و بانگ برآورد

رت زمان طاغوت را باز همان صو[ ها خانهوزارت]کنند  ى که براى من نقل مىطور آن
ها لخت  نى اسالمى نباید ز خانه در وزارت. ى اسالمى نباید معصیت بشود خانهدر وزارت. دارد
ند، لیکن با حجاب شرعى مانعى ندارد بروند کار کن. ها بروند، اما با حجاب باشند زن. یندبیا

 4«.در حفظ جهاتِ شرعى باشند. باشند
ى دوم آن روزنامه، زیر  در صفحه. تر است بسى هولناک اطالعات ى شرح خبر روزنامه
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 :آمده است« ى حجاب اسالمى دستور امام درباره»عنوان 
مدرسه فیضیه، خطاب به طالب امور امام خمینى ضمن سخنانى بعد از ظهر دیروز در »

اى اسالمى باید با حجاب بیرون ه زن. هاى اسالمى عروسک نیستند زن: ینى فرمودندد
در آن  اطالعات نماید که روزنامه چنین مى 1.«یند؛ نه این که خودشان را بزک کنندبیا

 :  شده است  ى پیش گفته، نوشته سخنرانى خبرنگار نداشت، چه پس از جمله
  1«.شرکت کنند، ولى با حجاب اسالمىکارهاى اجتماعى  توانند در ها مى زن«…

مورد خطاب آمیز  ى دیگر جامعه را چنین اهانت اهلل خمینى نیمه که آیت نخستین بار بود
یا روسرى یا ییر لحن ناگهانى نسبت به زنان، براى نخستین بار شعار با این تغ. داد قرار مى
تا  7.هاى مرکزى تهران اباناسفند و در خی 71شود؛ در نیمروز چهارشنبه  سر داده مى توسرى

و ناسزا کرده سر باز و آراسته را از منکر نهى ، زنان شیعىپیش از آن سخنرانى، قشریون 
باید حجاب بر : ها پرخاش کنند و بتوپند که گفته بودند، اما جرئت نکرده بودند به آن

یف شرعى اینک اما آزار و اذیت زنان تکل! شود ست که نثارتان مى سرکشید؛ ورنه توسرى
شان آزاد است و گردن و ساق  گروهاى مردان در کمین زنانى که موهاى». شده بود

که از بام تا شام در  کمیتهو مأموران  1.«نوردند هاى تهران را درمى شان آشکار، خیابان پاهاى
اب زد کنند که رعایت حج انند که به زنان گوشد  ى خود مى زنند، وظیفه ها پرسه مى خیابان
نیستند که  که هنوز از اقتدار و اختیار الزم برخوردار مشکل این است! ى واجب استاسالم
یکى از قدرتمندترین   تر مردم هم که تازه سه هفته پیش. بگذارند شان را به اجرا اراده

خود را . رفتند هاى جهان را به زیر کشیده بودند، به سادگى زیر بار زور نمى دیکتاتورى
انقالبى که در سرآغاز فصلى نوین از پویش . و نیز صاحب انقالب ننددا صاحبِ اختیار مى

 .ریزى نظمى نوین ى پى و در آستانهدارد خود قرار 
تهمت و توهین خمینى  .افتند اسفند به تکاپو مى 71شنبه زنان متجدد در آن شبِ چهار

ن آدمى در أبراى آزادى و احترام به ش. است ها را خشمگین ساخته و کر و فر مریدانش آن
هموار ساخته  هاى پیروزى انقالب را جنبش ضد دیکتاتورى شاه شرکت کرده بودند و زمینه

                                                           
  7317اسفند  71، چهارشنبه اطالعاتـ 1
اهلل خمینى در آن  آیت. ست که گزارش اطالعت دقیق نیسث و حتا نادرست است گفتنى. 7317اسفند  71، اطالعات ـ1

متن کامل آن . زنان "تماعىجکارهاى ا"و  "بزک"ها سخن گفت و نه از  خانههاى وزارت رانى نه از مبل و پردهسخن
 .   7317اسفند  71 کیهانه است و متن فشرده، در آمد 7317اسفند  77روز  آیندگان سخنرانى در

 7979مارس  9، لیبراسیون ـ7
 پیشینـ 1
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ک روحانى، به خود اجازه ى ی ى دیگرى، این بار در جامه دیدند خودکامه بودند و اینک مى
ها  ترین سیاسى. همگانى نمایان شوند ها بگوید چه بپوشند و چگونه در فضاى به آن دهد مى

آید و با   مىیک روز به ستایش و سپاس از زن براهلل،  چیست که آیت: پرسیدند ود مىاز خ
کند و با  احترامى از ما یاد مى گوید و دیگر روز با اهانت و بى احترام فراوان از ما سخن مى

اسفند خمینى اشاره داشتند که در  73این زنان به سخنرانى یکشنبه، ! ؟ دشنام و درشتى
پیشقدمى زنان دلیر در » از در برابر هزاران تن از زنان شهرستان قم ه ویمدرسه فیض

در نهضت  «زنان حق بیشترى نسبت به مردان»که انقالب گفته بود؛ از این «پیروزى
سرنوشت خویش دخالت داشته  ...زن باید در مقدرات اساسى مملکت و»که این اند؛ از داشته
در آن  خمینى 9.«دهد ى شئون دخالت مى مهاسالم زن را مثل مرد در ه»که و این «باشد

 :ه بود کهسخنرانى حتا از زنان خواست
اید، اکنون هم باز باید  اید و سهیم بوده گونه که در نهضت نقش اساسى داشته همان... »

ید، قیام کند، نهضت کن راموش نکنید که هر موقع که اقتضادر پیروزى سهیم باشید و ف
    71«ست کنید، مملکت از خود شما

  آیند نگرانى نسبت به پى رفتن بود و نیز دل  زدن و تند گدار به آب ه بسا به خاطر این بىچ
دهد و در یک چرخش  ساعت تغییر لحن مى 41گرا، که پس از  سخنانش نزد روحانیان سنت

کند در  ، به زنان امر مى«اجتماع آقایان علما و طالب» اى در صد و هشتاد درجه
حفظ جهات »و در « حجاب باشند با» نمایان نشوند و« اسالمى لختهاى  خانهوزارت»

 .بکوشند« شرعى
به رغم اما و اگرهایى که نسبت به . ها جایز نبود چه بود سکوت در برابر این گفتههر

ى ارتباطاتِ  شبکه. گردد مى اهلل خمینى وجود داشت، جنب و جوش زنان متجدد آغاز آیت
به  ذرو از این رهگاندازند  مىب به وجود آورده بودند، باز به راه اى را که در جریان انقال زنانه

به . شنبه به خیابان بیایند دهند و پنج  ند که باید صداى اعتراض سررسان مىگوش یکدیگر 
گرایان شیعى، به معناى کژروى  که سر فرود آوردن در برابر واپس کنند غریزه حس مى

  .انقالب است و پاگیرى استبدادى دینى
ها که  آن. ماند پنهان نمى صداى انقالب اسالمى گرداندگان  زنان از چشم  جُنب و جوش

گرا در دانشگاه تهران، این کانون  هاى چپ مارس است و گروه 1شنبه  خبر داشتند فردا پنج
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همان  رود، مى ها اند و احتمال بروز ناآرامى ها گذاشته این روز برنامه مناسبتِ، به  مهم اعتراض
تا مگر حضرات تدبیرى بیندیشند و  گیرند تماس مى« دفتر امام»سر با  ، دلواپس و آسیمهشب

. نشانند شان را فرو حجاب برآیند و نگرانى و خشم جویى از زنان بى به دل "توضیحاتى"با 
 .اهلل بسى گویاست پرسش خبرنگار آن رسانه، از داماد آیت

ها  خانهبا حجاب اسالمى در وزارت ا باید بانوانامروز پیرو پیام امام که فرموده بودند فرد»
هاى مذهبى  حجاب و اقلیت رو با شدت عمل از بانوان بى تند اى حاضر شوند، متاسفانه عده

. شوند  جه مىاند که از فردا حتما باید چادر سرشان کنند، واال با شدت عمل مردم موا خواسته
که اصوال ایشان نظر دیگرى بوده و یا اینامام به این شدیدى ید نظر خواهشمند است بفرمای

 77«داشتند؟
 : دهد  االسالم اشراقى، چنین پاسخ مى به این پرسش پُرمعنا، حجت

من امیدوارم که این حرف درست نباشد که با شدت عمل مردم بخواهند نهى از منکر »
ند و اما آنچه خواستِ امام است این است خالصه باید حجاب اسالمى رواج پیدا ک. کنند

باید قوانین . کنیم گذارى مى ما جمهورى اسالمى را داریم پایه ست و مملکت اسالمى
ها، ادارات، حتا  البته در سطح مقدارى از خانه. بشود مى مو به مو، به قدر امکان اجرااسال

ها رعایت حجاب اسالمى را بکنند و  ها باید توجیه بشود که خانم دانشگاه، مدارس، دبیرستان
مواضع زینت . پوشاند ها را مى البته بهتر خانم... چادر. حجاب اسالمى هم چادر نیستمعناى 

الزم نیست که حتما چادر ... را هم بپوشانند؛ چون حجاب یکى از ضروریات دین اسالم است
هاى دیگرى که باز  به شکل دیگرى هم باشد براى طرز کارشان، نوع کارشان، لباس... باشد

شان این است که در  آقا نظر مبارک ...ست هم کافى آید، آن ب مىحجاب اسالمى به حسا
ولى مردم هم نباید هرج و مرج ایجاد کنند ... سطح کشور همه جا حجاب اسالمى رواج یابد

منکر را باید با روش  ...و باید در نهى از منکر، منکر را با منکر دیگرى دفع نکرد
از ...دعا کننداست... تذکر است. نصیحت استاول مسئله موعظه، ... آمیز دفع کرد مسالمت

ید یا جسارتى به اما اگر توهینى پیش بیا. را بکنندالمقدور رعایت حجاب اسالمى  ها حتى خانم
د این حکم اسالمى ها هم بای از طرف دیگر خانم...از نظر اسالم محکوم است...ها بشود خانم

المقدور پیش  باید اسالم را حتى م وها دادیم براى اسال ما خون... کنند را خودشان اجرا
و ... و امیدواریم شما هم در رادیو تشویق کنید مردم را به رعایت حجاب اسالمى ... ببریم
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زاده خوب کوشش دارد و سعى و کوشش ایشان مورد تشویق و  ام که آقاى قطب من دیده
  74«.تقدیر است

هاى  چند و چون گفته نسبت به اى بههگونه شُبا همین یک پرسش و یک پاسخ، هر
شود آنچه در آن روز به  رود و مسجل مى اسفند از میان مى 71اهلل خمینى در سه شنبه  آیت

   اش است نسبت به حجاب اسالمى زبان آورده؛ لغزش سخن نبوده، بلکه اعتقاد راسخ
 ه شب پخش نشد؛باین پرسش و پاسخ، چهارشن. همچون یکى از احکام و موازین دین مبُین

 چهارشنبه شب اما. ، پخش شدصداى انقالب اسالمى شنبه اخبار ساعت هفتِ صبح پنجدر 
خبرى پخش کرد؛ به  زنان انقالب اسالمى نوظهورى  جامعهاز سوى  سیماى انقالب اسالمى

 :این شرح
داند و اعالم  آورد استعمارى و غربى مى اسفند را یک ره 77جمعیت فردا روز  این»

در مراسم مربوط به این روز در دانشگاه و هرجاى دیگرى شرکت کند کلیه زنانى که  مى
 73«.کنند، غیر مسلمانند

که  ست لویزیون زمان شاه، مریم ریاضىى پرآوازه ت انگیز، چهره ى این خبر بهت گوینده
د تا براى نخستین بار به وش براى نخستین بار با حجاب اسالمى بر پرده تلویزیون پدیدار مى

تا آن روز کالمى در ! ست مارس یک سنت غربى و استعمارى 1د که گوش همگان برسان
که از آغاز اسفند تبلیغات براى بزرگداشت این روز ى این روز گفته نشده بود؛ با این تخطئه
ها نیز،  روزنامه. گرا هاى چپ هاى زنان وابسته به سازمان به ویژه از سوى گروه گیر بود، چشم

ى و الملل ى این روز بین ى تاریخچه بارهاز نوشتن در کیهان و اطالعاتو  آیندگان از جمله
حتا از  دریغ نورزیده بودند؛برابرى و مناسبات پدرشاهى رزم زن ایرانى علیه استبداد، نا

 .هاى زنان هاى گروه اندن روز و ساعت برنامهبازتاب

 اسفند ٧١شنبه  پنج
بخش بزرگى از . روند  د نمىبسیارى از زنان کارمندِ دولت در این روز به محل کار خو

ه دانشگاه تهران برسانند تا در اعتراض به حجاب بها برآنند که حدود ظهر خود را  آن
خانه را بر خود روند، درهاى وزارت کار مىزنانى که سر بسیارى از .پیمایى کنند اجبارى، راه

. شوند پذیرفته نمىزنان لخت » :شنوند موران انتظامات مىابییند و از نگهبانان و م بسته مى
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نگهبانان،  حجاب و کشمکش میان زنان بى 74«.به خانه بروید و با لباس مناسب بازگردید
خانه که تعطیل اما در چند وزارت 71.انجامد  ها مى به بیرون رانده شدن زنان از وزارتخانه بیشتر
ذاکره ى حجاب اسالمى به م دور هم جمع شدند و نسبت به مسئله... کارمندان زن»نبود 

پیمایى  کید بر ضرورت اعتراض است و راهاها بیشتر، ت گونه مذاکره ى این نتیجه 71«.پرداختند
هاى وابسته به دولت نیز این  ها و شرکت در دیگر اداره 77.نشگاهدسته جمعى به سوى دا

اهلل  خواهند با امر و نهى آیت کارمندان و کارکنان زن در تب و تابند و مى. گرایش چیره است
به خبرنگار ( هما) ى کارکنان زن هواپیماى ملى ایران نماینده. کنند مینى آشکارا مخالفت خ

ها در جهتِ  حجاب ما زنان پاکى ماست و دولت براى خانم» :گوید مى اطالعاتى  روزنامه
اند نیمه  اى ما را متهم کرده عده... تقویتِ حجابِ فطرى اندیشه کند و نه حجاب ظاهرى

کارمندان  71«.رویم، حال آنکه یونیفرم ما کامال پوشیده است خود مى ارلخت به محل ک
توانند در این موارد  روحانیون مى»پروایى ندارند بگویند که . پیشرو هستند ،همادفاتر فروش 

ها واگذار شود تا  این مسئله باید به خود زن. اظهار نظر کنند؛ اما نباید اجبارى در کار باشد
پرستاران و پزشکان  79«.هاى دیگر استفاده کنند کنند یا از پوششاگر خواستند چادر سر

ى چهار  شبکهرمندان و کارکنان به مثل، کا. ها نیز در همین حال و هوا هستند بیمارستان
توانند سر  اى اعالم نشود، نمى اگر تصمیم قاطع و قانع کننده» :اعالم داشتند آور بیمارستان به

زشک وپرستار، کارمند و کارگر بیمارستان هزار تختخوابى که نیز زنان پ 41«.کار حاضر شوند
 771ى مخابرات  در اداره 47«.حجابِ اجبارى زن باید پاکى و نجابت او باشد» کنند ید مىاکت

گویند به خیابان باید رفت و سر و صدا  هاى خمینى ناخشنودند و مى نیز بیشتر زنان از گفته
  44.کرد

ها و نهادهاى دولتى در  زنان کارمند و کارکن وزارتخانه هاى مختلفِ پیش از ظهر، دسته
به حرکت « هاى مرکزى و شمالى تهران خیابان»در « هاى کوچک و پراکنده گروه»
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جا  هاى بامداد باریده و همه ین ساعتبرف سنگینى که از نخست. هوا سرد است 43.آیند درمى
با چتر و بى چتر، از این سو و آن  با این حال زنان،. را پوشانده، حرکت را دشوار کرده است
زن آزاده، حجاب  ؛حجاب ما صداقت و پاکى ما :دهند سو به سمت دانشگاه روانند و شعار مى

و 44.جنگیم ، مى جنگیم براى آزادى استقالل آزادى؛ مى، فطرى داره؛ نه روسرى، نه توسرى
ور  ها حمله ها به آنچشم، بارها و بار  هاى مردان دژم و دریده ست که دسته این در حالى

حجاب  ؛ ما پیرو قرآنیم، بىاهلل حزب فقط حزب: کشند که شوند و خط و نشان مى مى
ى دفترهاشان  پنجره کارمندى که ازها به زنان  آن 41.خواهیم؛ یا روسرى یا توسرى نمى

شماها چادر » زنند دهند و فریاد مى شان را نشان مى  ستودند، عورت پیمایان را مى هرا
ها و اوباش، زنان  الهى توهین و تحقیر و آزار و اذیتِ حزب 41.«خواهین خواهین؛ اینو مى نمى
 . افزاید دارد، برعکس بر شمارشان مى پیما را از حرکت بازنمى راه

  و دختر  وقتى جمعى زن 47.ها، حى و حاضرند هاى اصلى و میدان ها در خیابان هىالل حزب
راه بر دهند،  کنند و شعار مى پیمایى مى حجاب اجبارى راهبینند که در مخالفت با  جوان را مى

آموز از  ناگهان یک دختر دانش. دسته جمعى گفتند یا روسرى یا توسرى» و بندند ها مى آن
کار ... در بهار آزادى، جاى آزادى خالى: میان جمع دختران و زنان بیرون آمد و فریاد کشید

اهلل  با دخالت مردم، حزب 41«...و خورد روى دادباال گرفت و بین مخالفین و موافقین زد 
 . دهند مایى خود ادامه مىیپ زنان به راهشود و  متفرق مى

شعارشان . شود حجاب پدیدار مى       در نزدیکى دانشگاه تهران ستون بلندى از زنان بى
 این زنان از میدان 49.نه روسرى، نه توسرىو   باد آزادى  زنده است و مرگ بر استبداد

اند به سوى  اند و خودجوش تصمیم گرفته فتهرا یا  در همان میدان، یکدیگر. آیند ولیعهد مى
اهلل و پرتاب  از مردان حزب  اى ى دسته شان پس از حمله همراهى. دانشگاه تهران راه پیمایند

زنانى که مورد اهانت قرار »و . شده بودند، پدید آمد حجاب که زخمى سنگ به چند زن بى
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راه  31«...ها پیوسته بودند، به طرف دانشگاه تهران بودند و زنان دیگرى که به آنگرفته 
 .افتند مى

کوشند  مى. شود، پُر است از زن خوانده مى میدان انقالب اسفند که حاال دیگر 44میدان 
راه ورود زنان را به دانشگاه سد اهلل  ب ى بزرگى از حز دسته. یندبگشا به سوى دانشگاه راه 

بهترین زینت زن حفظ حجاب ، اى زن به تو این گونه خطاب است: اند دم گرفته. استکرده 
نشیند و در کنار  اهلل واپس مى ى ستون زنان، حزب با پیشرفتِ آهسته و پیوسته 37.است

اى از زنان وزارت خارجه همراه  عده... پیش از ظهر». گیرد انشگاه جاى مىى ورودى د دروازه
حجاب نوشته شده بود، وارد دانشگاه [ ى درباره]ها شعارهایى  ى آنبا پالکاردهایى که رو

ى رضا کچل وارد  با شعار مرگ بر ارثیه» ؛ها اللهى حزب ها پس از آن 34«.تهران شدند
  33«.ن شدند و به نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدندادانشگاه تهر

حجابى که دور  به انبوه زنان بىها  آن   آموز شعارگو و پیوستن شبا ورود هزارها دختر دان
روپوشى که به تن و . شود اند، شور و نشاط در فضا پراکنده مى دانشگاه حلقه زده

  اهلل هدف، هشترودى، ولى: نماید ىهاشان را برم دارند، نام دبیرستان  پالکاردهایى که در دست
بیشتر  31.گون است هشان نیز گون ها شعار 34...نصر، مرجان، کوروش، خوارزمى، ژاندارک، آذر

 31.ماست حجاب ما پاکىو نیز  جنگیم آزادى، آزادى، برایش مى: اند اما بانک برداشته
هاى هوادار حجاب جر و  اى مدرسه که مدرسه را ترک کنند، با همشان پیش از این بسیارى

حجاب، ... آموزان موافق و مخالف ى گرم و پرشور میان دانش ها بحث». بحث کرده بودند
ها شرکت  مدارس و معلمان نیز در بحث ى درسى شده بود و اولیای ى برنامهاز اجرا مانع

حجاب هر . آورد حجاب پاکى نمى»خالفان حجاب اجبارى این بود که الل ماستد. 37«.داشند
ند و برخى دیگر کرده بود برخى از آموزگاران از این دیدگاه پشتیبانى  31«کس در نهاد اوست

داشته   پیمایى باز برخى، دختران را از راه. ناتِ حجاب را ثابت نمایندمحس کوشیده بودند که 
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ها به دانشگاه  آموزان شده بودند و همراه با آن پیمایى اعتراضى دانش بودند و برخى شایق راه
حجاب  آموزان با حجاب و بى بین دانش»م ى دخترانه ه چند مدرسه در 39.آمده بودند

مرجان، » ى بزرگ تهران ان دخترانهتچهار دبیرس 41«.برخوردهایى صورت گرفته بود
  47«.آموزان در حیاط مدرسه، تعطیل شدند خوارزمى، آذر و هدف، در پى تظاهرات دانش

پرستار . کنند اند، آزادنه گفتگو مى زنانى که دور و بر دانشگاه تا میدان انقالب را پوشانده
 براى خنثا. هاست اى کوبیدن زنبر اًفدر واقع مسئله حجاب، صر» :گوید اى مى ساله 41

داشتن در تاریکى  ب اجبارى منجر به نگهحجا. ستکردن نیروى واقعى زن و بستن دست او
من آنقدر خشمگین و ناراحتم . و این بدترین ضربه است. و ایجاد خفقان براى اوست

رزه با مباترى وجود دارد؛ مانند  مسائل بسیار مهم» :گوید مى ى ساله 34 آموزگار زن 44«...که
الشعاع  تچیز تح هنباید گذاشت که هم. ل حاد سیاسى کشوردارى وابسته و مسائ سرمایه

هاى داخلى مانند رویاروى قرار دادن مذهبى و غیر  اى مانند این و یا کشمکش مسائل ساده
ه چادر یما بر عل»کند که  استاد دانشگاه استدال مىیک زن  43.«مذهبى خالصه شود

را  حجاب چادر و کشف گویند رضا شاه برداشتن به ما مى... جنگیم ا زور مىما ب جنگیم؛ نمى
تحمیل این نوع حجاب را به ما  که ها نبودند درست ولى این عرب. تحمیل کرده است

دارى  زن خانه 44«کنند؛ آیا این هم خود به نوعى تحمیل نیست؟ کردند؟ ولى حاال چه کار مى
خواست  دانم، فقط دلم مى دانم، نمى نمى» :گوید پوشى مى هپرد آید بى ده مىساله به دی 31که 

... شمش از مشتى که روز قبلگویند؟ کنار چ با زور جواب نمىمگر زور را . داشتم مسلسل مى
آید که  زن کارمندى هم رو به همکارش درمی 41.است« خورده، به شدت کبود و متورم

 41.«شان را نتراشند بگذارند و صورتایرانى هم عمامه  یکنم که مردها روزى چادر سر مى»
هاى گوناگون اجتماع  ها و طبقه از قشر ،اند روى دانشگاه ازدحام کرده هزنانى که روب

هنوز اما . را آغاز کنند گپیمایى بزر توانند راه پُرشمارند؛ چندان که به آسانى مى. هستند
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هاى زیبا و  ى هنر کدهاتر دانشئت اند؛ نیز در آمفى بسیارانى در صحن دانشگاه پراکنده
ى حجاب، آزادى  هستند؛ درباره  در حال بحث و گفتگو گُله گُله .ى فنى راهروهاى دانشکده

اهلل خمینى  پیروان آیت 47.هاى فردى، آزادى، انقالب، اسالم، اسالم راستین پوشش، آزادى
اطر به این خ»گویند  شان، چه زن و چه مرد، مى بیشتر. کنند ها شرکت مى هم در بحث

... کند حجاب اسالمى را قبول دارم که معناى پوشیدگى دارد و احساس مرد را تحریک نمى
اگر هم زن مو نداشته باشد، نباید بدون روسرى . موى سر زن زیباست؛ نباید عریان باشد
در »شود که  ین استدالل هم شنیده مىاما ا 41«.باشد؛ چون باالخره تحریک کننده است

کردند و حاال هم براى مبارزه با امپریالیسم زنان  مى سرت چادر ارکسیسهاى م الجزایر دختر
کس   دنیا نشان دهیم که زیر نفوذ هیچ ما بایستى حجاب اسالمى داشته باشند تا به

بحث بر سر چادر و روسرى »گویند  ان حجاب اجبارى در پاسخ مىفمخال 49«...نیستیم
براى »، «نوعى سلب آزادیه» ، «ست تورىاین نوعى دیکتا»، «ست بحث بر سر آزادى. نیست

زنند و  ها در گوشه و کنار پرسه مى هىالل ب حز 11«.آزادى دوباره جلوى مسلسل خواهیم رفت
سن پسرک به زنى که ». شوند مى هر از گاه چند نفره وارد بحث. نداوضاع را زیر نظر دار

حرفش را تصحیح . لف استخازن با او م. پا فراتر گذاشته گلیمشگوید از  مادرش را دارد مى
کنند و برایش گردن  اش مى زنند؛ مسخره هاى پسرک دور زن حلقه مى ىهمپالک. کند مى
 17«.کشند مى

ها را دنبال  گفتگو. چندین خبرنگار ایرانى و خارجى هم از این سو به آن سو روانند
حاضر بودم »: شنود به پرسش کشیده، از او مى ها که زن آرشیتکتى را یکى از آن. کنند مى

مبارزه طلبیدن  نماد بهى استتار بود و  چادر یک وسیله... که شاه بره سر کنمیک سال چادر 
با همین حربه قبال تونسته بودند . مى خواستیم بفهمانیم که انقالب کمونیستى نیست. شاه

اما حال . ؛ یک انقالب اسالمیهپس گفتیم که این یک انقالبِ دینیه. ما را شکست بدن
  14.باید بهتر از این باشه که هست ،بگیرن، اگر این جمهورى اسالمیه مونو خوان آزادى ىم

ى  اتحادیهمارس  1ى  برنامه. آیند ى هنرهاى زیبا، انبوهى زن بیرون مى از دانشکده
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روند و  شمارى به سمت در ورودى دانشگاه مى. به پایان رسیده است انقالبى زنان مبارز
هاى مردان و زنانى که   شوند و پیرامون حلقه ى دانشگاه پخش مى شمارى دیگر در محوطه

ى فنى پُر  ر اجتماعات دانشکدهشنوند که تاال مى. آیند هاى داغ هستند؛ گرد مى سرگرم بحث
روى  هشنوند که باید به زنانى که روب نیز مى 13.زند و حتا در راهرو هم جمعیت موج مى است

کنندگان در  شنوند که شرکت را هم مى این. پیمایى کرد و راهاند پیوست  دانشگاه اجتماع کرده
 .پیوندند مى پیمایان هم به زودى به راه جمعیت بیدارى زنان ى برنامه

ر مردانى شما زنان و نیز اندک. شود تر مى کوچکى گفتگو کوچک و  ها رفته رفته حلقه
جلوى .  اند ر دانشگاه را بستهد. افتند اه مى، سوى در بزرگ دانشگاه راند که به بحث ایستاده

نباید بگذارند انبوه زنان دانشگاهى به . اند به کشیک ایستاده   از مأموران کمیته در، گروهى
آهنین هاى   به نرده. روند مى  زنان پیش. شود سر و صداها بلند مى! تظاهرکنندگان بپیوندند

 کشند و آن ها باال مى ا از نرده، خود رمأموران کمیتهاعتنا به  شمارى بى. رسند دانشگاه مى
باخته  قافیه را  اهلل حزب. شود بلند مى  غریو شادى و هلهله 14.آیند سوترک در خیابان فرود مى 

 .آمیزند کنندگان درهم مى شگاهیان با تظاهردان. گشایند در دانشگاه را مى. است
رگذارکنندگان ب. گردد ى فنى سرازیر مى در این میان سیل زنان است که از دانشکده

ایم،  چرا اینجا نشسته» گفتند خواست زنانى را که مى جمعیتِ بیدارى زنان، مارس 1ى  جلسه
به « اند گرفته  گیرى تصمیم به دنبال یک راى» اند و به رسمیت شناخته« پیمایى برویم راه

یم، الفبا استبداد مخ»دادند  هزار تنى که شعار مى 71ن با پیوست 11.تظاهرکنندگان بپیوندند
ین به کدام 17.پنجاه هزار تن 11.شود پیمایى بزرگ آغاز مى ، راه«خواهیم چادر اجبارى نمى

وزیرى؟ مردان بازو به بازو و دست در دست در دو  نخست سو؟ میدان آزادى؟ دادگسترى؟
کنندگان به سوى نخست وزیرى ى اصلى تظاهر بدنه. ند؛ زنجیروارا سوى صف استوار ایستاده

ناگهان تغییر »سمتِ میدان آزادى راه افتاده است؛ جمعیت بزرگى که به . کند حرکت مى
یان دادگسترى پیما چه بسا به این سبب که راه 11«.مسیر داد به طرف دادگسترى حرکت کرد

ما پیرو قرآنیم، » داد مى شعار اهلل در حالى که حزب. شده بودند رو هروباهلل  ى حزب  با حمله
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« سالمىنه شرقى، نه غربى، جمهورى ا/ وسک فرنگى برو گمشوعر/ خواهیم حجاب نمى بى
 هاى برف به و گلوله کردندو پاره  شکستندشان را  چترهاى ند؛دبرپیما یورش  به زنان راه

   11.کنند زنند و چند نفرى را زخمى مى جوانى نیز چاقو مى ه دخترِب 19.شان پرتاب کردند سوى
ه یک لحظه هم از آزار کبیشتر شده است؛ با اینى بیشتر و وزیر پیمایان نخست شمار راه
دارند   اند و سعى گذاشتهشان  اللهى دنبال حزب 411حدود . اند در امان نبودهاهلل  و اذیت حزب

کنند، درختان پر برف را بر سر  دهند، سنگ پرتاب مى دشنام مى 17«.زنان را متفرق کنند »
ها را  راند که صف مى« تظاهرکنندگان اتوبوسى نیز به سرعت به سمت» 14.کانندت زنان مى

تنها بر  13.دارد اما این نیز زنان را از حرکت بازنمى. آفریند ریزد و وحشت مى درهم مى
برایش تا ، آزادى، آزادىمرگ بر ارتجاع،  : کند شان را تند مى افزاید و شعارها شان مى خشم
خمینى  مرگ برشعار حتا  شمارى هم 14.زنده باد آزادى ،مرگ بر استبداد .مجنگ م مىمرگ

 11.«کردند تر ادا مى تر و محکم با ایمانها شعارها را از دختر و نوه  بزرگمادر» 11.دهند سر مى
بار زور  دانست زیر بزرگ مىبا تعصب مذهبى بیگانه بود و مادرنوه »چه بسا به این سبب که 

  17.«دندچادر را با زور از سر او برداشته بو... رفتن تا چه حد ناگوار است
ها  آن نیز به زنان مبارزجمعیت  وزیرى برسند،  که به کاخ نخستپیمایان پیش از این راه
؛ پس از ى هشت مارس خود چشم پوشیده بودند برنامهاز اجراى ها نیز  آن. شده است ملحق

اند، خیس از برف، لرزان  معلوم بود از تظاهرات آمده» آنکه در همان آغاز برنامه چند زن که
کنند  ها به ما چه مى دانید در خیابان شما مى: و گفتند... سالن ریختند»به « خشم و سرمااز 

هاى انباشته از  شان را به میان ما راندند و ما را تا داخل جوى ؟ اتوبوس...اید که اینجا نشسته
  11«.آب و یخ هل دادند
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 19.هزار است 71 شمارشان فزون بر. رسند ى مىزیرو پیمایان به کاخ نخست سرانجام راه
ها را به درون کاخ  شان را درجا انتخاب کنند و آن"نمایندگان"که بتوانند پیش از این

شود کارت کمیته داشتند، شروع به تیراندازى  افراد تفنگ به دست که گفته مى »بفرستند، 
 این عمل در ذهن بسیارى از زنان و رهگذران به عملیاتِ نظامیانى شبیه بود که در. کردند

صفوف  71«.کردند روزهاى حکومتِ نظامى براى پراکندن اجتماعات، شروع به تیراندازى مى
از تظاهرکنندگان روى » شمارى. گریزد هر کسى به سویى مى. ریزد تظاهرکنندگان درهم مى

ها  درخت ها و هاى پارک شده، ساختمان بیلپُشت اتوم»شمارى خود را  77.«خوابند زمین مى
با آرامش و ». اند رسد، باز زنان در خیابان ها که به پایان مى لیک گلولهش 74«.کنند پنهان مى

اهلل از آزار و اذیت زنان  حزب 73«.حالتِ اعتراض در آن هواى سرد و برفى برزمین نشستند
ى خیابان  به حاشیه اهلل کنند و حزب زیرى دخالت مىو پاسداران کاخ نخست. شوید دست نمى
ها به  دب بودند خواهش کردند که تعدادى از خانمکه بسیار مؤ پاسداران» 74.نشیند واپس مى

مهندس بازرگان  71.«وزیرى بروند و نظر خود را با سخنگوى دولت در میان بگذارند نخست
با تنى چند از اعضاى دولتش به قم رفته است؛ براى رفع و رجوع  71.اما در کاخ نیست

رود تا  به درون کاخ مى نانز "هیئت نمایندگى"! اهلل خمینى اختالفات با آیت
ى  برجستهى  چهره 77.دهدارائه « وزیر  خود را به یکى از نمایندگان نخستهاى  درخواست»

 71کند انتظام صحبت مى و هموست که با عباس امیر. تهریان اسهیئت خانم مهرانگیز منوچ
 79«.دنددولت ایران تقاضا نمود که اجازه ندهند زنان ایران به قرون وسطا بازگر»و از 

... پوشش سفت و سخت اسالمى داشتند» شود که رو مى هناگهان با چند زن روب "نمایندگى
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انتظام با حسن سلوکى ود، ولى هر دو گروه را آقاى امیرپیمایى نب ها هم در راه یک نفر از آن
شود، دست به  ویزیون دیده مىهاى مطبوعاتى رادیو تل در مصاحبهکه خاص ایشان است و 

مسلمان دو آتشه  زنان پیمایان را از طرف پیمایى راه  یعنى هم محکوم کردن راه. کرد سر
ترین حقوق  دیدند چگونه ابتدایى ى زنانى را که به چشم خویشتن مى پذیرفتند، هم قطعنامه

قرار شد بعد از اینکه . شود یمال مىهاى نخستین دولت انقالبى پا شان دارد در گام حقه
کنندگان رسید به ایشان برگردانده شود تا به نظر امام  ى شرکت ى کلیهقطعنامه به امضا
پیمایى هزاران زن  ومیت راهآن چهار پنج خانمى که براى محک... خمینى برسانند

شان آمده بودند گفتند که ما با احقاق حقوق زن مخالف نیستیم ولى چرا شما در  هموطن
  11«؟مرگ بر ارتجاعگفتید  تان مى ی هاشعار

. ندا ست، زنان به گفتگو سرگرم وزیرى  در کاخ نخست "هیئت نمایندگى"ر مدتى که د
 شان  اند تا صداى اعتراض سه هزار زن به قم رفته»گویند که  وند و به یکدیگر باز مىشن مى

یک هیئت : که گویند مى شنوند و به هم باز نیز مى 17.«اهلل خمینى برسانند را به گوش آیت
ستیزى از ایران اخراج   اى که به خاطر موج بیگانه خارجى ن وابسته به اتباعسیصد نفره از زنا

 14.اهلل استمداد بخواهند اند تا از آیت شان به قم رفته ، همراه فرزندان اند شده
حدود سه بعد از . گردد کنندگان باز مىزنان به میان تظاهر "ئت نمایندگىهی"سرانجام 

اما زنان پیش از آنکه پراکنده شوند به هم . رسد ظهر است که تظاهرات به پایان مى
 13.براى دادخواهى جلوى دادگسترىشنبه : گویند مى

هنگام سوار شدن به اتوبوس نیز مورد تعرض قرار ». زنان در بازگشت هم آسوده نیستند
گرفتند و اتوبوس از ضربات سنگ، گلوله برفى و مشت مخالفان تظاهرات در امان 

  14«...نماند
. کند مارس را برگذار مى 1آیین  حزب کارگران سوسیالیستبه   وه زنان وابستهشب، گر

شنبه براى دادخوهى،  :گویند خبر را باز مى که در آن برنامه شرکت دارند، هم مردانى و زنان
  !ىجلوى دادگستر

. جاى شگفتى نیست. کند خبر این نشست را پخش نمىصدا و سیماى انقالب اسالمى، 
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زاده، از  داد که سانسور صادق قطب هزار نفره زنان ، نشان 11پیمایى  ى راه ارهاما سکوت درب
را از « منزل امام»ى  یهزاده حتا پخش خبر اطالع قطب. سانسور رضا قطبى دست کم ندارد

 11آن اطالعیه کوتاه را از رادیو پخش کرد؛. ستنبه مصلحت حکومت اسالمى ندا تلویزیون
 :بدون شرح

پیشه تحت عنوان کمیته مزاحم  رسیده، گروهى جنایتکار و خیانت بر اساس خبرهاى»
هاى انقالب موظفند با کمال  موران کمیتهمأ. کنند شده و به ایشان توهین مىبانوان محترم 

عاملین چنین اعمالى . دقت مراقب باشند و چنین اعمالى را با نهایت شدت جلوگیرى کنند
 11«.و به شدت مجازات خواهند شد سریعاً

 اسفند ٧8جمعه 
بیشترشان جوانند؛ دانشجو و . روند امروز نیز زنان پیکارجو به دانشگاه تهران مى

 11.اند شده نفر پیش از ظهر چند هزار 17.آیند ى فنى گردمى در دانشکده. آموز و آموزگار دانش
 سخنران. خوانند را به سکوت فرامى کسانى اجتماع کنندگان. ر با هم در گفتگویندهر چند نف
 پردازد مى اسفند خمینى 71مل در سخنرانى خنران، به تحلیل وضعیت سیاسى و تأدر پى س

 91.ندکن مىمحکوم  همهاب را حج ى دیروز به زنان بى حمله 19.پیمایى دیروز و تجلیل از راه
به این سخنان پاسخ « ها سنگ کار گذاشته شده  هاى برف که در آن با گلوله»اهلل  حزب

است، پیشنهاد  انقالبى زنان مبارز  ى کمیتهها که از اعضاى  سخنرانیکى از  97.گوید مى
اى از سوى دولت براى مذاکره  هنمایند» دهد که همه در دانشگاه تحصن کنند تا مى
زنان . شود پذیرفته مى 93.شود پیمایى داده مى پیشنهاد راه. شود پیشنهاد پذیرفته نمى 94.«یدبیا

ما استبداد را : دهند شعار مى 94.کنند مى« پیمایى شگاه راهى دان چند دور در محوطه»پیکارجو 

                                                           
 7979مارس  71-77 ،لیبراسیونـ 11
 7317اسفند  79، شنبه کیهانـ 11
 7317اسفند  79، طالعاتاـ 17
 7977مارس  44تا  Rouge ،71نامه  هفتهـ 11
 4171در گفتگو با نگارنده، پاریس، اوت . م.شـ 19
 7317اسفند  79، کیهانـ 91
 پیشینـ 97
 .7317اسفند 79، یندگانآـ 94
 7317اسفند  79. اطالعاتـ 93
 پیشینـ 94



 تولدی دیگر   11

، مرگ بر زن و مرد شهید شدند، هر دو باید آزاد باشند نیز 91.کنیم در هر لباسى محکوم مى
     91.ارتجاع

در را بر روى » .کشند پیمایان در برابر در دانشگاه صف مى نزدیک سه پس از ظهر، راه
اهلل  هاى آیت عکس»ها که  هىالل حزب 91.«یر قفل شده استبا زنج» 97.بینند مى« خود بسته

دیوارى گوشتى  ،در برابر زنان« زاده را در دست دارند قطب[ صادق]العظمى خمینى و 
برچسب طرفدارى از قانون اساسى » اهلل به زنان حزب. شود کشمکش آغاز مى 99.سازند مى
زخم زبان  دهد و به زنان دشنام مى اهلل حزب 711.شود مى« رو هها روب که با اعتراض زن... زد

ِ اسالمى،  کژى به دستور خمینى در لزوم رعایتِ عفت براى دهن»برخى از زنان  717.زند مى
 به «هاى برفى، سنگ و چوب با گلوله»ها  اللهى حزب 714.«ندکن سیگار پُشتِ سیگار دود مى

سئول دانشگاه زنجیر موران مکه مأ»کنند تا  ن آب دهان تف مىآنا کنند و بر مىزنان حمله 
 .زند بیرون مىدانشگاه  نشیند و زنان از اهلل واپس مى حزب 713.«هاى دانشگاه را شکستند در

اهلل  حزب. پیمایند  راه آیندگانى  خواهند به سوى روزنامه مى. اند زنان به خشم آمده 
یش و به پ 714.ست حق خالىدر طلوع آزادى، جاى : دهند زنان شعار مى. دست بردار نیست

  مأموران کمیته. رسند اهلل به دفتر روزنامه مى سرانجام و به رغم آزار و اذیت حزب. روند مى
موظفند با کمال دقت مراقب باشند و چنین »ها  آن .ایستند نمى  رویاروى زنان پیکارجو

لین چنین اعمالى را بازداشت موظف نیستند عام« ...اعمالى را با نهایت شدت جلوگیرى کنند
ی خود را انجام  یفهوظ دکه هر کس بتوان است اى صورت گرفته تقسیم کار به گونه !کنند

اهلل زنانى را که  کمیته، حزب تر از مقر پس کمى پایین. دهد و نگران پیامدهاى آن نباشد
اتوبوس را از ضربات سنگ، گلوله » دهد و مورد حمله قرار مىباز شدند  مى  سوار اتوبوس
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ى  شماره» بیل پژو بهدر خیابان شاه هم یک اتوم 711.گذارد نمى «ندر اما... برفى و مشت
؛ مردم و نه «را گرفتند ق، قصد داشت میان جمعیت براند، اما جلوى آن -تهران 41111
 .  کمیته

ها و  یى زنان و چوبپیما راه از  صدا و سیماشب پیش امشب نیز چون با این همه 
 . گوید اهلل هیچ نمى هاى هرزه حزب ها و دهان  ها و دست چماق

 اسفند ٧3  شنبه
یل داشته است تا ترس به نقاط مختلف تهران گس را اهلل نیروهاى خود بامروز نیز، حز

 711.ددار و زنان را از رفتن به کاخ دادگسترى باز وحشت پراکند
ى یک راست به سوى ا پاره. «ها به حرکت درآمدند ى تهران زن از چند نقطه»صبح زود، 

ست و نقطه  آیى هم اى دیگر به سوى دانشگاه که کانون گرد رفتند، و پاره ىدادگسترى م
 . پیمایى به سوى میدان توپخانه راه اصلى 

اهلل  وباش حزبگویى ا ام و زشتدشن  اند از هاشان را پیش گرفته ندخترانى که راه دبیرستا
ل فشارهاى مشکوک آموزان براى اعتراض به اعما جمع زیادى از دانش» .تاب و ناراحتند بى

ها در  اجتماع آن 717.کنند مى« ى مدارس خود اجتماع در محوطه... هاى شهر در خیابان
. روید فرامى  گسترده رى از مدارس شمال شهر به تظاهراتىمرجان و هشترودى و بسیا

سر سلیمى جهرمى، مدیرکل آموزش پرورش تهران، در چند دبیرستان و  حضور آسیمه
دختران تظاهراتِ . رسد موزان به جایى نمىآ اندن بیم و نگرانى دانشاى فرونشکوشش وى بر

در چند »پیمایى  راه 711.پیمایند د و به سوى دانشگاه تهران راه مىکشن خود را به خیابان مى
ها حمله کردند و حتا چند  نقطه منجر به برخورد با کسانى شد که زیر نقاب اسالمى به آن

مردم قضاوت  ،ما را به گلوله بستند: دختران شعار دادند 719«.تیر هوایى نیز شلیک کردند
ى  روى شرکت نفت مورد حمله هجمشید، روب جمعیتى از آنان در خیابان تخت 771.کنید
 777.شوند د و به ناچار متفرق مىنگیر اهلل قرار مى حزب
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هاى کوچک حرکت  در گروه». ها محسوس است حضور زنان کارمند نیز در خیابان
دان زن جمعى از کارمن». پیوندند ها مى زنان دیگرى به آن ،دانند که در راه مى 774.«کنند مى

درخیابان جام جم گرد آمدند تا به سوى کاخ ... ون ملى ایرانو کارکنان رادیو و تلویزی
  773«.یوندندها بپ ى حرکت کنند و به سایر گروهدادگستر
. مت دانشگاه روانندو محل کارشان در غرب تهران است، به س  خانهها که وزارت آن

بیرون « خانه در خیابان آیزنهاورصبح از محل این وزارت 9کار ساعت زنان کارمند وزارت »
 نهاور و اسکندرىآیزدر تقاطع خیابان . شوند روند، بیشتر مى تر مى شهرچه پی 774.آیند  مى
بیهوده  771«.کنند شروع به تیراندازى هوایى مى» گیرند و ها را مى جلوى آن« افراد مسلح»

 . ى میدان را خالى کنندهای  چنین دسیسهتر از آنند که با  زنان مصمم. است
اهلل درگیر شده  یک ستون پانصد نفره زنان کارمند با حزب ،در چهار راه اردیبهشت

ها به دانشگاه  داده است و از پیشروى زن سر مرگ بر کمونیسم اهلل شعار حزب 771.است
به گیرد و زنان پیروزمند  موران کمیته پایان مىخالتِ مأکشمکش، با د 777.کند پیشگیرى مى

تعداد زیادى پرستار و زنان هواپیمایى ملى ایران در محوطه ». گذارند دانشگاه تهران پا مى
، استبداد به هر شکل محکوم است :دهند شعار مى .«اند تهران دست به تظاهرات زده دانشگاه

نه چادر نه  ،برادرى/برابرى، خواهد بودوقتى جنگ حجاب میان من و توست پیروزى ن
 771.مردم قضاوت کنید/ ما را به گلوله بستند، روسرى

آموزانى که از گوشه و کنار شهر به سوى دانشگاه راه افتاده بودند نیز به  دانش
 779.کند ها را هو مى اهلل آن پیش از اینکه وارد دانشگاه شوند، حزب. پیوندند رکنندگان مىتظاه

اى نصب شده است به  بر در ورودى دانشگاه اعالمیه. ارد به دانشگاه پا بگذاردت نداما جرئ
طلبان  این بار فرصت»شان این که  ؛ حرفگروهى از دانش آموزان مسلمانامضاى 

ما با . آویز قرار دهند حجاب را دست ى خواهند با استفاده از احساسات پاک مردم مسئله مى

                                                           
  7979مارس  73، لوموند ـ774
 7317اسفند  79 ،اطالعات ـ773
 7317اسفند  41، آیندگانـ 774
 پیشینـ 771
 پیشینـ 771
 یشینپـ 777
 پیشینـ 771
 7317اسفند  79، اطالعاتـ 779



 19  روز خیزش شش

خواهیم زن آزاد  ما مى. ادندزن و مرد همه آز. فساد مخالفیمآزادى زنان مخالف نیستیم؛ ما با 
 741«.بپوشند که در آن عفت رعایت شده باشد یبر اساس شرع اسالم زنان باید لباس... باشد

هاى چند   زنان و مردان در گروه. ست  حجابِ اجبارى، بحثِ حاد پیرامون دانشگاه بحثِ
ناگاه . ر و بر دانشگاه پر از آدم استهاى دو خیابان 747.ده نفره سرگرم گفتگو هستند

شگاه چند هزار نفر زن، به قصد رفتن به دادگسترى از دان». رسد اى به گوش مى همهمه
چند صد دانشجوى » 744.هاى منظم سپارند؛ در صف مى  رو به خیابان شاهرضا ره« تهران

خیابان در تقاطع » 743.ها مورد تهاجم قرار نگیرند اند تا آن به دور صف زنان زنجیر بسته پسر
گروهى دیگر از ». شوند مى« رو هوصال شیرازى، با ممانعت گروهى از جوانان روب -شاهرضا

روسرى یا تو  یا: دارند؛ با شعارهایى چون« مردان، قصد بر هم زدن تظاهرات آرام زنان را
با  آوردى نه جوانان و نه مردان توان هم 744.خواهیم نمى حجاب بى/ ما پیرو قرآنیمو  سرى

 . پیمایان را ندارند راه
اهلل مسلح به چوب  ى حزب پیمایان در ساعت یازده صبح در چهار راه کالج مورد حمله راه

چند . ها رفته بودند، آسیب دیدند چند مرد که به کمک زن» 741.گیرند دست و قمه قرار مى
پشتیبانى  ى چند هزار نفرى که تعدادشان بیشتر شده با دقیقه پس از درگیرى، این دسته

اما در سه راهى خیابان . پیمایى ادامه دادند گروهى از مردم، آرام و بدون دادن شعار به راه
ها تعداد  ى زنان و دختران که در بین آن دسته. ها بستند چرچیل چند کامیون راه را بر آن

در این خیابان . خورد، به ناگزیر وارد خیابان چرچیل شدند زیادى پرستار به چشم مى
شلیک : یردگ مىصداى زنان با این شعار اوج ... پیمایان دوباره مورد هجوم واقع شدند راه

یکى از زنان   در اثر شلیک گلوله. توپ، تانک، استبداد دیگر اثر نداره/ گلوله، راه حل شاه بود
ندازى دو زمان با قطع تیرا هم. بیهوش شد و زن دیگرى که حامله بود دچار تشنج گردید

رسید  ها ایستاده بودند از زنانى که شمارشان به ده هزار نفر مى بیلکه برباالى اتومروحانى 
اى : زد اما جمعیت فریاد مى. پیمایى ادامه نداده و پراکنده شوند درخواست کردند که به راه

پیمایان  براى چندمین بار تیراندازى شدت گرفت، اما راه. مردم بدانید این است معنى آزادى

                                                           
 اسفند 79، کیهانـ 741
 سفند7 79، کیهانـ 747
 اسفند 41، آیندگانـ 744
 7979مارس  74، لوموندـ 743
 7317اسفند 41، آیندگانـ 744
 7317اسفند  41، آیندگانـ 741



 تولدی دیگر   71

یکى از این گروه زنان . دادند ن ادامه مىى از آنان روسرى داشتند آرام به شعار دادکه بسیار
در کار باشد به منظور  بایدکنم؛ ولى اگر  من به میل خودم از حجاب استفاده مى»: گفت

یک دختر دیگر که به شدت  «.دارم شود، روسرى را برمى جوابِ توهینى که به زن مى
کنم که  از ضعف نیست؛ بلکه براى هزاران شهید گریه مىى من  گریه» :گریست گفت مى

چرا در »: یکى دیگر گفت. «اند براى استقالل ایران و آزادى ملت مبارزه کرده و شهید شده
 741«"ها را باید قربانى کرد؟ هر نوع رژیمى زن

با وقار و در سکوت، اما با قاطعیت و ». اند دادگسترى ىنزدیک پیمایان در حدود ظهر، راه
  کنند، دشنام شان را پاره مى شجاعت در برابر اعمال خشن مهاجمینى که پالکاردهاى

نمایند و  خوانند، ایستادگى مى هاى لگورى مى هاى پهلوى و جنده ها را عروسک دهند، آن مى
   «.رسند دادگسترى مىدهند و به  شان را ادامه مى حرکت

از صبح زود  747.اند ن را بستههاى پیرامون ساختما خیابان. دادگسترى غلغله است
دادگسترى حمله کرد و  زنان به نگیرى از تحص اهلل به قصد پیش که حزباند؛ پس از این بسته

موران کمیته نسبت به زنان با نزاکت رفتار مأ 741.موران کمیته واپس نشستبا دخالت مأ
براى » ویندگ مى. «قصد دارند از ایجاد مزاحمت مخالفین جلوگیرى کنند» :گویند مى. است

مواظب » :گویند مى. «اند را بسته... هاى اطراف ها نرسد، خیابان که هیچ آسیبى به خانماین
اما  749«.هستیم و هنگام تظاهرات به هیچ مردى اجازه عبور از این مناطق را نخواهیم داد

شمار زنان بسى بیش از گنجایش . اختمان کاخ دادگسترى آسان نیسترفتن به سوى س پیش
از  بیش. افزوده شده است« کنندگان تن به تعداد این تظاهر ساعت هزاران هر». ستمحل ا

 . م فشردهه نه و بهاند؛ شانه به شا در کاخ ایستاده تا دم 731«.پانزده هزار
. ى از مردانرشما  اندک ؛ نیزساختمان عظیم کاخ دادگسترى لبریز از زنان شده است

جا و آنجا ن چادرى نیز اینچندین ز. اند خ نشستهپهلو به پهلو و پُشت به پُشت در صحن کا
ن هاى فوقانى مُشرف بر صح چند ردیف دختر جوان در راهروهاى طبقه. شوند دیده مى

ى سنگى  دیوارها. نمایند؛ تفنگ به دست موران کمیته خودمىى آخر، مأ در طبقه. اند ایستاده
کننده در  شرکت هاى نام گروه هاى کاغذ و مقوا که کاخ پُر از شعار و پوستر است و برگه
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های درسی، کارکنان  ی، سازمان کتابزنان وزارت دارای :است همایش بر آن نوشته شده
، زنان قاضی دادگستری، زنان مبارزهای تهران، سازمان  ، دانشجویان دختر دانشگاهها دانشگاه

و کاغذ، بانک سازمان امور استخدامی، بیمه تهران، وزارتِ مسکن و شهرسازی، صنایع چوب 
خارجه، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، وزارت یران، بانک مرکزی، وزارت امورملی ا

صنایع و معادن، ادارات مختلف آموزش و پرورش، شرکت ای بی ام، مدرسه عالی پرستاری، 
... آموزان دبیرستان آذر، انوشیروان، خوارزمى، مرجان، ژاندارک بانک اعتبارات صنعتی، دانش

سازمان ملی خدمات اجتماعی، وزارت کشور، ... دبیرستان هشترودى، چیستا، توس دبیران
وزارت بهداری و بهزیستی، صندوق ، ...های ارت علوم، کارکنان بیمارستانبانک ایرانشهر، وز

ای تهران،  دانا، کارکنان مخابرات، کارکنان برق منطقه زنان پلیس، بیمهمین اجتماعی، تأ
در این میان زنان  737...قى ویایى ملى ایران هنرجویان موسکارمندان شرکت هواپیم

ها این  آن 734.میزبان است کانون وکالجا در این. آمدند  بیشتر به چشم مى دان حقوق
 .  کنند  آیى بزرگ را اداره مى گردهم

 733.ست جهانى/ ست نه غربى/ ست نه شرقى/ آزادى، : خروشد هر از چندى جمعیت مى
اند،  موران ساواک کشته شدهبه دست مأ اش چریک فدایىپسر  هس ابتکار مادر سپهرى که

. دارد مادر پس از ورود به صحن دادگسترى چادر و روسرى از سر برمى. اوج خروش است
   734.کفن آزادى/ حجاب اجبارى ،حجاب ما عفت ماست :دارند پارچه فریاد برمى زنان یک

عظمتِ اجتماع زنان، لرزه بر » 731.خالىجاى آزادى ، آزادى، در بهار آزادى ،آزادى، آزادى
  731«.اندازد اندام مى

شان بلندگویى در دست دارد؛  یکى. شوند پدیدار مى چند زن میانه سال در بلندایى
م زدنى ه  در چشم به ها جوش و خروش. نگرند به دریاى زنان مى. دیگرى چند برگ کاغذ

دگو به دست دارد با ادب تمام زنى که بلن. گیرد همه جا را سکوت فرا مى. افتد فرومى
اهلل طالقانى یک دقیقه سکوت برقرار  همسر مجاهد نستوه آیت»خواهد به مناسبتِ مرگ  مى

                                                           
 7317اسفند  79، اطالعات و 7317اسفند  41، آیندگان ـ737
 774، ص 4111، باران، سوئد،شورشمهرانگیز کار، ـ 734
 جا تاریخ، بى نام، بى پس از سرنگونى رژیم شاه، سند، بىاى زنان  سرآغاز مبارزات توده 7317اسفند 77ـ 733
 پیشینـ 734
 ، متن انگلیسىه ایران رفتنبکیت میلت، ـ 731
 پیشین... سرآغاز 7317اسفند  77 ـ731
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و پس از یک دقیقه، آرام فر. بندند لب فرو مى خیزند و موج موج زنان برمى 737.«شود
لب به سخن کانون وکالى ایران  نورى عضو سپس خانم پریوش خواجه. نشینند مى
 :  خواند را مى قطعنامه زنان در دادگسترى شاید وگ مى

نظر از جنس، رنگ، نژاد،  نظر به اینکه انسان آزاد آفریده شده و موهبت آزادی صرف»
 ی آدمیان یکسان ارزانی شده است؛  زبان و هر نوع عقیده به همه

ریت ثیر این اکثدهند و تأ ایران را زنان تشکیل مینظر به اینکه نیمی از نفوس ملت 
ت نسل آینده و هم از نظر مشارکت آنان در امور اجتماعی، یقابل توجه هم از جهت ترب

 فرهنگی و سیاسی و اقتصادی غیر قابل انکار است؛ 
دریغ زنان ایران در مبارزه با امپریالیسم و استبداد، بخش  که مشارکت بینظر به این

روزی انقالب مورد قبول و تایید مهمی از انقالب ایران را تشکیل داده و نقش آنان در پی
 تمامی اقشار سازنده انقالب بوده است؛ 

های  نظر به اینکه در روزهای سخت و بحرانی این مملکت، زنان مبارزات و فداکاری
اند که مورد تایید رهبر انقالب بوده است و به گواهی  گیری از خودشان نشان داده چشم
ی آزادی، برابری، برخورداری از  اند وعده ه صادر فرمودههایی ک ها و اعالمیه ها و مصاحبه پیام
اند که هزار و  اند و حتا صریحا متذکر شده ی حقوق اجتماعی و سیاسی را به زنان داده کلیه

های خود را به شرح  گردند؛ اینک ما زنان ایران خواست چهار صد سال به عقب برنمی
 : میکن  ی زیر اعالم می قطعنامه

دوش به دوش مردان وظایف اجتماعی خود را در قبال کشور انجام  ـ ما زنان که7
دهیم و در خانه تربیت نسل آتی مملکت را به عهده داریم دارای اهلیت کامل هستیم و  می

و با ایمان راسخ به لزوم حفظ . بر حفظ شئون و شخصیت و شرافت خود وقوف کامل داریم
و پوشش . شود پوشش خاصی متجلی نمی حیثیت زنان معتقدیم که عفت زن در فرم و شکل

ها واگذار  متعارف زنان باید با توجه به عرف و عادت و اقتضای محیط به تشخیص خود آن
 . شود

ـ حق برخورداری مساوی با مردان از حقوق مدنی برای زنان کشور شناخته شده و هر 4
 . برداشته شودنوع تبعیضی در این قانون و قوانین مربوط به حقوق خانواده از میان 

 . مین گرددبدون هیچ تبعیضی حفظ و تأـ حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان 3
 .های قانونی تضمین شود از حقوق و آزادی ـ امنیت کامل زنان در استفاده4

                                                           
 7317اسفند  41، آیندگانـ 737
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های اساسی، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی  ـ برخورداری واقعی از آزادی1
 . ت برای زنان و مردان کشور تضمین گرددشغل و آزادی اجتماعا

ـ هر نوع نابرابری بین زن و مرد در قوانین موضوعه مملکتی منجمله قانون کار و 1
 . قوانین استخدامی کشور، مرتفع گردد

انواده، ـ ضمن تایید و تجلیل از تصمیم دولت مبنی بر ابقاى اجرای قانون حمایتِ خ1
 . ی زنان مرتفع گردد چه بیشتر حقوق از دست رفته مین هرنقائص این قانون در جهت تأ

ما از دولت موقت جناب مهندس بازرگان مصرانه خواستاریم که نظرشان را در قبال 
 731«.های زنان موضوع این قطعنامه اعالم فرمایند خواست

حتا هنگامى . برنخاستشد، کس دم نزد و صدایى  در تمام مدتى که قطعنامه خوانده مى
نورى  که پریوش خواجهاما پس از این. دگو را بردندگسترى را قطع کردند و بلنکه برق داد

آزادى، آزادى، : خواندن قطعنامه را به پایان رساند، بار دیگر زنان برخاستند و خروشیدند
 739.آزادى

نورى  که در کنار پریوش خواجه  ى تاریخ دانشگاه تهران هما ناطق، مدرس رشته
را سازمان ملى دانشگاهیان ایران ى  او بیانیه. گیرد اموشى مىایستد، دریاى زنان خ مى 

 :   خواند مى
هم به عنوان زن و هم به )متوالى از ستم فرهنگى و استثمار زنان میهن ما طى قرون »

اند که در حرکت  اما امروز به آن درجه از هوشیارى و بیدارى رسیده. اند رنج برده( عنوان فرد
خود را در گرو آزادى همگان نهادند؛ رهایى طبقاتِ زحمتکش را شرط انقالبى ایران، آزادى 

هاى  هاى خود را جدا از حقوق و خواسته ى رهایى خود قرار دادند و حقوق و خواسته عمده
 ...ملت ندانستند

گونه تبعیضى قرار نگیرند و از آزادى واقعى و حقوق اجتماعى و  زنان باید موضوع هیچ
 ...ى استعدادهاى خود برخوردار باشند مهامکان رشد و شکوفایى ه

ى تحمیلى  و همچنان که شیوه. حقوق هر فرد است ترین انتخاب نوع پوشاک از ابتدایى
هاى  بارى به همراه داشت، تحمیل حجاب نیز در جهت نفى آزادى کشف حجاب، نتایج زیان

 ... ست فردى و تهدیدى بر ایمنى اجتماعى

                                                           
 اسفند  79، شنبه اطالعاتـ 731
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ما معتقدیم که تجاوز به . مخالف تحمیل آن هستیم ما مخالف حجابِ نیستیم؛ بلکه
حجاب هرگز به زنان  زنان بی... حقوق و آزادی زنان، تجاوز به حقوق و آزادی همگان است

  741«.بنابراین ما خواستار احترام متقابل هستیم. اند باحجاب توهین نکرده
بارها و بارها  سترى است،سخنان هما ناطق که حرفِ دل بسیارى از زنان حاضر در دادگ

زن و مرد  ،حجاب ما عفت ماست: ید قرار گرفت و بریده گشت؛ با شعارهاى چونمورد تای
/ رهبر ما خمینی: داشتند ، شمارى نیز هر از گاه فریاد برمىهر دو باید آزاد شوند/ شهید شدند

 .مرام ما آزادی
و نظم . ک گویندشود که کاخ دادگسترى را تر حدود یک بعد از ظهر از زنان خواسته مى

همبستگى و » 747.انگیز است ت به خیابان نیز شگفتتربیت پنج شش هزار زن در بازگش
« پختگى و متانت در رفتارشان. تازگى مطلق دارد... هاست اتحادى که امروز بین زن

. امروز همه نگران همدیگرند. حسادت، چشم و هم چشمى محلى ندارد». گیر است چشم
    744«.روند به یک راه مى. یک هدف دارند. زنند ىهمه به یک زبان حرف م

کارمندان وزارت . کنند اعالمیه پخش مى ى دفاع از حقوق زن کمیته در راهرو، اعضاى
شوند که  کنند آگاه مى دادگسترى را ترک مى بدین سان زنانى که کاخ 743.امورخارجه نیز

تظاهرات در  روز شنبهیک و  ست علیه حجابِ اجبارى بزرگ دیگرى پیمایى دوشنبه روز راه
. بینند رو مى هگذارند خود را با انبوه زنان روب از کاخ که پا به بیرون مى. خارجهرت اموربرابر وزا

بایست از میان آنان  مى .خانه روان استکند، زن است که در میدان توپ تا چشم کار مى
دیگرى به نخست رود و  هایى منظم که یکى به دانشگاه مى در صف. گذرند مى. بگذرند
  744.وزیرى

آموز از  گروه کثیرى از زنان، دختران دانش». آیند آیند و مى زنان همچنان مى
ایى از دانشگاه و عبور از خیابان چرچیل که به درگیرى مپی هاى مختلف، پس از راه دبیرستان

                                                           
 7317اسفند  79 ،اطالعاتو  7317اسفند  47 ،آیندگانـ 741
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رسند و در آنجا اجتماع  مى 741«مختصرى انجامید، ساعت چهار بعد از ظهر به دادگسترى
دادند، در  گروهى از مردان نیز در حالى که به طرفدارى از حجاب شعار مى». کنند ىم

 31. کند ى مرکز دخالت مى موران کمیتهمأ 741.«ى شمالى دادگسترى اجتماع کردند گوشه
طبق توصیه امام همه » گویند مى. خواهند که ازمحوطه دور شود اهلل مى ها از حزب آن. نفرند

دانند  مى 747«حم زنان نشویدااین مزبنابر. را بدون هراس بازگو کنند ودآزاد هستند عقاید خ
چه بسا از همین روست که خواستِ دیدار با وزیر . دختران نیز. شوند که مزاحم مى

شود، به  شان پاسخ منفى داده مى پس از اینکه به خواست. کشند دادگسترى را پیش مى
کمیته به این  .ندنشان را فراهم ک ى ها خانهى بازگشت به  گویند که باید وسیله موران مىمأ

هاى شرکت  آموزان دختر از دادگسترى از اتوبوس براى انتقال دانش»دهد و  خواست تن مى
  741«.واحد استفاده کرد

شکند و براى نخستین بار از  سیاستِ سکوتِ خود را مى انقالب اسالمى، سیماىامشب 
اهلل، باز از دید  گرى حزب وحشی آفرینى و شتوح. گوید اعتراض زنان به حجاب اجبارى، مى

لم در فی. دهند پیمایى و تحصن زنان را کوتاه نشان مى ماند؛ اما راه بینندگان نهان و پنهان مى
/ درود بر خمینى: دهند شده، زنان کاخ دادگسترى شعار مى اى که بسیار بد مونتاژ دو پاره

صورتِ چند زن را محض عبرت همگان و درشت نماى » اى دیگر در پاره 749.سالم بر آزادى
نه مُهر [ که... ]زنانى مثل دیگر زنان. آورند براى محکوم کردن تظاهرکنندگان بر پرده مى

گران  ولى لحن قاطع تحلیل. فاحشگى بر پیشانى دارند و نه نشان مزدورى آمریکا بر سینه
 711.هستند« ى رسمىهمه عامل اجنبى و روسپ[ که]گذارد  تلویزیونى جا براى تردید نمى

با . تر از آن است که نیاز به تفسیر داشته باشدتفرقه بینداز و حکومت کن، آشکارمشى  خط
کسانى که در تظاهرات حجاب شرکت » گویند که و مى نشینند  این حال به تفسیر هم مى

هم رفته خواهان خط فکرى رژیم گذشته هستند و گروهى که در فیلم  کرده بودند، روی
  717«...کنند اده شدند، خط فکرى و ذهنى مردم را منحرف مىنمایش د
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اهلل خمینى  آیت( جمعه) در پایان اخبار که بخشى بزرگى از آن به سخنان دیروز
مشت زدن به »و ضرورت  ست «ز دولت موقت اسالمىلزوم تبعیت ا»و در  رداختصاص دا

رادیو تلویزیونى با  خواهند دولت را تضیعف کنند، گفتگوى که مى« دهان مفسده جویانى
نگفتند چرا ! بود پخش کردند که پیش از آغاز جنبش اعتراضى ضبط شده را اهلل طالقانى آیت

اما دانسته بود که تا سیاست سکوت بر صدا و . داشتند و پخش نکردند آن را چند روز نگه
ى در اهلل طالقان هرچه بود، آیت. سیماى انقالب حاکم است، پخش مصاحبه موضوعیت ندارد

لُبِ کالم پُر پیچ و . پردازد مى هاى آقاى خمینى آن مصاحبه به تایید و توجیه و تلطیف گفته
 :تاب و چند پهلویش این است که

ى امام خمینى یا  کنند که گفته خیال مى. کنند ها این را حس مى خطرى هست و خانم»
ولى . ..خور باشندشان بروند و توسرى  هاى ها توى خانه دیگر علماى دین است که این

اما . ها کشیده شوند مرتبه به آن ابتذال کنیم این است که زنان دو خطرى که ما حس مى
ى  ساخته. حجاب اسالمى چه معنا دارد؟ حجاب اسالمى یعنى حجاب وقار، حجاب شخصیت

 ...ن استاین نص صریح قرآ. ه و دیگران نیستمن و فقی
هاى رژیم منحط پهلوى هستند که دیگر  ده و تفالهمان ها باقى ها، این البته گروهى از زن

 ... کنند هاى مبارز ما را دارند تحریک مى زن
ى حقوق زنان در اسالم و در  طور که بارها گفتیم همه همان. هو و جنجال راه نیندازند

کنیم با لباس ساده، با  ها خواهش مى ماند و از آنخواهد  محیط جمهورى اسالمى محفوظ
خواهند  هایى هم که مى اگر آن. خورد هم روى سرشان بیندازند، به جایى برنمى وقار، روسرى

شان روسرى بیاندازند بهتر است و بیشتر محفوظ  اگر روى موى...شان خراب نشود  موى
 .    ماند مى

اهلل خمینى  چه اجبارى؟ حضرت آیت. اجبارى حتا براى زنان مسلمان هم نیست
کند که شما این  ایى مىکند، راهنم به فرزندش نصیحت مى نصیحتى کردند، مانند پدرى که

سُنتِ ایرانیت را متجلى کنید، استقالل و ... توانید روح اسالم و  بهتر مى ...جور باشید
 714«...تان را حفظ کنید      شخصیت

هاى گوناگون حکومت  گرایى و هماهنگى جناح نمود، هم در پایان روز آنچه خود مى
زنان متجدد هشیار و حساس به حجاب اسالمى اجبارى، ائتالفِ سُست خیزش . ست اسالمى

 .را، ولو موقت، استحکام بخشیده استمداران  بنیاد قدرت
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 اسفند 18شنبه یک
ان خواهیم بگوییم زن نمى :صبح امروز این جمله است آیندگان ى ترین سرنوشته درشت

هیچ اجبارى در : تر آمده است وچکبا حروفى ک سرنوشته ر کنارد. طالقانى - به ادارات نروند
 و غیر  که به خاطر خبررسانى آزادمنشانه آیندگان 713.ى چادر هم نیست کار نیست و مسئله

دان قرار گرفته، اش، بیش از پیش مورد توجه شهرون اى نگارى حرفه و روزنامه  طلبانه مصلحت
در ...»  :اى حرفه  به شکلىه؛ اهلل را نوشت هاى دیروز حزب ست که خبر جنایت اى تنها روزنامه

تماسى که با بیمارستان داریوش کبیر گرفتیم، تایید شد که یکى از کارکنان عصر بیمارستان 
شود که در اثر آن دچار  اى واقع مى ى عده در حال حرکت بود، مورد حمله... حجاب که بى

و دیگرى به  در چهار راه پهلوى، اول صبا، بین دو مرد یکى موافق... خونریزى شده است
در خیابان کاخ راننده یک اتوبوس در ساعت ... خورد شدیدى روى داد و طرفدارى از زنان زد

روبروى ...راننده از مهلکه گریخت ،ى متقابل زنان ظهر به چند زن حمله کرد، اما با حمله 74
ن چند ز ...سفارت شوروى گروهى با چاقو و پنج بُکس به تعدادى از زنان حمله کردند که

714«.مجروح شدند
 

پیمایى چند ده هزار نفرى  که شمار زنان چاقو خورده در راهشود  مىتر روشن  دیر
پراکنى علیه زنان را  گرى و وحشت نه تنها موارد وحشی آیندگان 711.دادگسترى چهار تن بود

شمارى از نگاه پوشش داده، بلکه با ابتکارهاى جالبى به حجاب اجبارى پرداخته است و 
ى  بیانیه. را باز کرده است ى اجتماعى وزیران دولت بازرگان نسبت به این مسئلههمسران 

حجاب و  اذیت زنان بىى آزار و  نیرومندترین سازمان جنبش چپ ایران را نیز درباره
انگیز است، سازمان  شگفت. به چاپ رسانده است گذشته چند روز« انقالبىتحریکات ضد»

  ر زدن امر حجاب اجبارى و اصل آزادى پوشش و نادیدهبا دو ق ایرانهاى فدایى خل چریک
 :کند که گرفتن خیزش زنان دگرخواه به این بسنده مى

ى  بدون شرکت زنان در انقالب و در مبارزات اجتماعى، محو کامل سلطه. ..»
 ارتجاع داخلى در گذشته کوشیده است به هر ...امپریالیسم و نابودى استثمار غیر ممکن است

                                                           
 7317اسفند  41، آیندگانـ 713
 7317اسفند 41، آیندگانـ 714
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ى  دارد و با بندهاى پوسیده شده زنان را از شرکت در مبارزات اجتماعى دور نگه اى بهانه
آنکه در خیابان با شعار یا ... سنتى آنان را در چارچوب افکار قرون وسطایى محبوس کند

چنین کسى . انقالبى چه نام داردکند، جز مرتجع ضد زنان توهین مى روسرى یا توسرى به
ترین وجه  ست و باید به شدید ت امپریالیسم و ارتجاع داخلىدانسته یا ندانسته آلت دس

گونه تحریکات ضد  نسبت به این... ىاگر از جانبِ دولت برخوردى جد ...مجازات شود
ر ضد مردمى اقدام قاطع به عمل انقالبى نشود؛ اگر براى دستگیرى و مجازات فورى عناص

زمینه را براى پناه دفاع از مذهب در  رود که این بار عناصر مزدور دشمن ید، بیم آن مىنیا
 711«.تدارک ضد انقالب فراهم کنند

 هاى چپ و دموکرات در آن روزهای و بسیارى دیگر از جرگه یانئفدامبهم بودن موضع 
خواهند بدانند چگونه باید به خیزش  ى جوانان انقالبى مى پُر تب و تاب که خیل گسترده

خبر برگذارى . نقش دارد آزادى و شکیبایى ا عنواننان برخورد کنند، در برپایى نشستی بز
 717هوادار جنبش نوین انقالبى ى زنان کمیته. امروز آمده است آیندگان این نشست نیز در

موضوع . کند؛ در ساعت سه و نیم بعد از ظهر و در تاالر ورزش دانشگاه تهران را برگذار مى
دفترى هستند که هر دو در میان  ها هما ناطق و هدایت متین سخنراننشست، حجاب، و 

اما تظاهرات  آزادى و شکیبایى نشستِپیش از . م برخوردارندها از اعتبار و احترا چپ
  .شود برگذار مىخارجه کارمندان زن وزارت امور

هاى بامداد،   نخستین ساعت از که تظاهرات قرار است حدود ظهر انجام شود،این اب
جمع دیگرى از زنان، از ». ..رسانند خارجه مىوزارت امورزنان مبارز خود را به شمارى از 

سیاسى،  ها                 در میان زنان تشکل 711.«پیوندند ها مى به آن ئاترپیشگان تجمله چند تن از هنر
چند خبرنگار اروپایى و  719.جمعیت کم است. آیند تنها زنان تروتسکیست به چشم مى

 گویند که ردازند و مىپ ها به گفتگو مى کیست با آنزنان تروتس. اند  آمریکایى هم آمده
شبیه همان چیزى که در دوران ست  گرى حکومت اسالمى در حال ساختن دستگاه سرکوب»

هاى  کنند، اعضاى کمیته ها حمله مى پیمایى کسانى که به راه»و  711«.شاه وجود داشت

                                                           
 7531اسفند  02، آیندگانـ 711

 1مارس و  49، ى زنان هوادار جنبش نوین انقالبى کمیتهى مهناز متین با زهره احمدى از اعضاى بنیانگذار  گفتگو ـ717
 .4119آوریل 

 7317سفند 7 41، کیهانـ 711
 ، در همین دفترانقالب شقه شده و حجاب وحدتژاله احمدى، ـ 719
 773، متن انگلیسى، صبه ایران رفتنکیت میلت، ـ 711
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خانه بیرون تمان وزارتخارجه، از ساخ  ن کارمند وزارتنزدیک ظهر زنا 717.هستند« انقالب
 وزیر اى خطاب به نخست نامه 713.گذرانند تظاهراتى آرام مى تنفس نهارشان را با 714.آیند مى

شان  گانه هاى پنج خواسته714.«قرار است تسلیم آقاى مهندس بازرگان شود» اند که تهیه کرده
نهار، به  پس از پایان تنفس 711.«...تبعیض و  حقوق مساوى، رفع»: اند آورده  را در نامه

آیى نیز  هم کنندگان در این گرد شرکت .گردند خانه بازمىدهند و به وزارت شان پایان مى اعاجتم
کنتینتال روانند؛ محل انترزنان تروتسکیست به سمت هتل . روند هر یک به سمتى مى

ستگى که در همب کیت میلت، فمینیست نامدار آمریکایى و همراهانش  ى مطبوعاتى مصاحبه
هایى از  گروه»که  717شوند شمارى عازم دانشگاه مى 711.اند ش زنان به تهران آمدهبا جنب

انوان هاى ب آموزان مدارس پایتخت در جهت همبستگى با خواسته معلمان و دانش
روند  و شمارى به سوى ساختمان تلویزیون در جام جم مى 711.اند در آن گرد آمده« ...پایتخت

... در دادگسترى... ض به پخش نشدن فیلم تظاهراتاعتراگروهى از زنان به عنوان » که
 719.«اند دست به اعتراض زده

. موز هستندآ جمعیتى که در برابر ساختمان تلویزیون گرد آمده، دختران دانش بیشترِ
مقابل دادگسترى به تلویزیون اخطار داده بودیم که اگر فیلم »شان این است که  حرف

اما به « تحصن خواهیم کرد ادیو تلویزیون تظاهرات وتظاهرات زنان را نمایش ندهند، در ر
درود بر هاى کوتاهى که شعار  فقط قسمت»ها توجهى نشده بود و تلویزیون  ناخطار آ
به میان جمعیتِ ناگهان زاده  صادق قطب. 771«بود، پخش کردسالم بر آزادى /خمینى

نمایاند و بعد از  مى« نىدلیل پخش نشدن فیلم را نداشتن امکانات ف»او . آید تظاهرکننده مى
این رفتار  777.گردد مىباز « دیو تلویزیون، به محل کار خودطرفى را توضیح در مورد بى
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 کند؛ به ویژه آنکه از برخى از آزردگى و عصبانیت زنان و دختران را دوچندان مى
ه را ب ما حدود بیست دقیقه فیلم تهیه کردیم و وقتى آن»شنوند که  کنندگان فیلم مى تهیه

ورید تا نمایش را بیا سرپرست خبرى، نورالدین غروى دادیم، ایشان گفتند چند قسمت از آن
را نمایش  ما هم گفتیم با این کار مخالفیم و بهتر است اصال هیچ قسمت از آن. بدهیم
دو پس از . شوند زاده مى اهرکنندگان خواستار دیدار با قطببدین ترتیب تظ 774«".ندهیم

زاده به داخل  را براى مذاکره و مباحثه با قطب نمایندگان خود»که  ویندگ ها مى به آن ظهر
هاى مختلف تلویزیون و چند نماینده از  نمایندگانى از قسمت... نمایى کنندساختمان راه
تئاتر تلویزیون به انتظار مالقات  در آمفى... بعد از ظهر آموزان تا ساعت چهار سوى دانش

زاده  آقاى قطب: از دو ساعت به نمایندگان منتظر گفتند پس. سرپرست تلویزیون نشستند
در حالى که »موزان هم  آ دانش 773«.ییدرند، تشریف ببرید یک روز دیگر بیاامروز فرصت ندا

خود را به  توانند ها دیگر نمى این« .ن را ترک کردندتلویزیو ،داند مرگ بر سانسور شعار مى
 . خواه را بشنوند دفترى وکیل آزادی متین  ایتتا سخنان هما ناطق و هددانشگاه برسانند 

ردانى که از ساعت سه پس از ظهر تاالر ورزش دانشگاه تهران پُر است از زنان و م
اعتراضى زنان به حجاب اسالمى، آگاهى بیشترى پیدا کنند و  خواهند نسبت به جنبش مى

ندگان برنامه، هما کنپس از سخنان کوتاه یکى از برگذار .ع سیاسى خود را تعیین کنندموض
 :گیرد ون قرار مىناطق پشت تریب

و . من در جهت تضعیف دولت فعلی نیست؛ بلکه در جهت تثبیت آن است گفتار... »
توانیم به این دولت  رنوشت مملکت است که ما مىفقط با مشارکت و سهیم بودن در س

 .قدرت بدهیم
یر دیدیم زنانى را که به زندان شناسد و ما در این چند سال اخ مبارزه، زن و مرد نمی

زنانى را که شکنجه شدند؛ زنانى را که جنگیدند و زنانى را . رفتند؛ از گروه مجاهد و فدایى
شان نبود؛ بلکه  هاى زنانه که شهید شدند به خاطر منافع خاص زن بودن و به خاطر خواسته

ى  هاى طبقه اى از خواسته بنابراین ما خواست جداگانه. هاى مردم ایران بود در جهت خواسته
 .زحمتکش نداریم؛ یا الاقل من ندارم

زنان »کنیم که خطاب به زنان مجاهد در قم گفتند  ید میی امام خمینی را تای ما گفته
طور که در نهضت نقش  شما همان»و گفتند « ت دخالت کنندباید در مقدرات اساسی مملک
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در پیروزى سهیم باشید و فراموش نکنید هر اساسى داشتید و سهیم بودید اکنون هم باز باید 
ما » و افزودند« .موقع که اقتضا کند، نهضت کنید و قیام کنید که مملکت از خود شماست

ما جزو همان . گوییم ما هم جز این نمى«  ...خواهیم زن در سرنوشت خویش دخالت کند مى
بازسازى میهن خود  م درخواهی ما هم مى. کند ملتى هستیم که امام خمینى به آن اشاره مى

ایم که این بازسازى جز  ما هم به این حقیقت پى برده. سهیم باشیم و مشارکت داشته باشیم
ى  ى نیروهاى مبارز در جهت برقراى دموکراسى، نابودى کامل توطئه با اتحاد همه

یی ما معتقدیم که رها. ى سابق، امکان پذیر نیست امپریالیسم و طرد نهادهاى رژیم وابسته
. زنان جدا از رهایی طبقات زحمتکش نیست و امام خمینی مدافع طبقات زحمتکش هستند

به ما . کنیم در نتیجه این اتهاماتى را که سه چهار روز اخیر به ما وارد شده است، رد مى
شنیدیم که . د حجابیمشنیدیم که گفتند ما ض. قالب هستیمگفتند که ما نیروهاى ضد ان

ما . شنیدیم که گفتند ما تفرقه اندازیم. نون اساسى هستیمى طرفدار قاند که ما نیروهاگفت
هرگز حجاب را ما . دهیم ها نیستیم و به یک یک این افتراها پاسخ مى هیچ یک از این

 .ایم محکوم نکرده
طور که کشف  ما همان. ایم با حجاب خو نگرفتهاگر خواهران ما همه حجاب دارند، ما 

تحمیل پوشش و تحمیل دانستیم،  زورگویی و نشان زورگویی میحجاب رضاخانی را نوعی 
نوع  ما فقط گفتیم پوشش هر انسان، انتخاب و.  دانیم حجاب را هم نشان زورگویی مى

بنابراین تحمیل نوع پوشاک، در جهت نفى  .ترین حقوق هر فرد است پوشاک، از ابتدایى
اگر یک آزادی از ما سلب شود، ما ترسیدیم که . ست آزادى و در تحریف ایمنى اجتماعى

 .آزادى از همگان سلب شده باشد
همان عمال رژیم سابق و طرفداران . ..اند امروز کسانی که در خیابان مزاحم ما زنان شده

شنیدیم که به ما گفتند که ما به خاطر دفاع از قانون . قانون اساسى و نظام شاهنشاهی بودند
ست که در دوران پهلوى  ترین قوانینى یکى از ارتجاعى [این..].ایم حمایت خانواده برخاسته

وقتی که در یک جامعه آزادی، برابری حقوق افراد وجود داشته باشد، زن   .وضع شده است
و از این . چه احتیاجی به حمایت دارد؟ اگر ما برابریم نیازی به قانون حمایت خانواده نداریم

 . قانون دفاع نکنیم
گوییم عفت عمومى  مى به کسانى ما ...یما دار کرده عمومى را لکه عفت ...اند که ما گفته

در این زمستان  ...ایم ها رفته گزارش دادند که ما لخت به وزارتخانه...دار کردند که  را لکه
 خانه برود؟  تواند به وزارت طور یک زن لخت مىسرد چ
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یک بار .. .ست رافىى انح یک مسئله ...عنوان کردن مسئله زن در این برهه از مبارزه
بنابراین براى این مسئله نباید درگیرى . چیزى در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند

به شرط آنکه ما . حتا اگر روسرى به سر بکنیم. باید با مجاهدین همراه باشیم. ایجاد کنیم
دو روز به ما آن ... شود شود و نظام شاهنشاهى برگردانده نمى بدانیم به نام ما توطئه نمى

  774«...کنم که به پیروزى رسیدیم فکر مى خاستیم و مبارزه کردیم وپا
 . رود دفترى پشت تریبون مى اهلل متین هدایتسپس 

از . مطلب خاصى به نام حقوق زن وجود ندارد  ...در قاموس سیاسى و اجتماعى من»
زن . مرد نیستنقطه نظر اجتماعى، سیاسى و معنوى و به هر شکل دیگر، فرقى بین زن و 

باید از تمامى حقوقى که مرد برخوردار است، برخوردار باشد و متقابال مرد هم باید از کلیه 
 ...ور باشد حقوق زنان بهره

دراین مرحله بیش از هر زمان دیگر احتیاج به آن وحدتى داریم که به دور آن محور ... 
 نباید. در آن زمان داشتیم داشتیم و بیش از هر زمان احتیاج به آن همبستگى داریم که

هایش را  ار است و نمونهگرى که همیشه بید من مکار و حیلهفراموش کرد دشمن اصلى، دش
ست که در واقع بین ما و در  ها همان ضدانقالبى دیدیم، این  در عرض این چند هفته

ما را درگیر  کهتواند باشد جز این ریالیسم چه مىکار و تاکتیک براى امپ... زیرزمین وجود دارند
کند با مسائل درون مرزى؛ با مسائل روز و درگیرى بین خواهر و برادر، پدر و پسر و رفیق 

 ...با رفیق
فکر نکنیم که این فرهنگ یک . ما احتیاج به یک انقالب فرهنگى به تمام معنا داریم

ک ست که زن را در اجتماع به عنوان ی ست؛ بلکه این فرهنگ همان فرهنگى فرهنگ سنتى
اى از طرف رهبر انقالب انتشار نیافت در مورد مجازات کسانى  مگر بیانیه. ابزار تمتع قرار داد

ما باید همگى دست به دست هم بدهیم و دولت موقت هم با ... کنند ها حمله مى که به آن
ى این انقالب  ثمره...گذارى یک فرهنگ صحیح گام برداریم ما دست بدهد و در جهت پایه

ى  اگر قرار است خدمت وظیفه. ترین شکلش رفع هرگونه تبعیض است که عالىست  آزادى
ما که نگفتیم کاباره ... اجبارى وجود داشته باشد، باید هم براى زن باشد و هم براى مرد

من به عنوان . ایجاد کنند؛ ما گفتیم که ورزشگاه ایجاد کنند و در آن زن و مرد سهیم باشند
ها حکم را در  م که در محضرى حضور داشتم که یکى از خانمکن یک وکیل مرد افتخار مى

                                                           
 7317اسفند  47، کیهانـ 774
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ما خواستار این هستیم که زن و مرد در تمام سطوح اجتماعى . مورد موکل من اعالم کرد
 ...شریک باشند

ى  ی و بیانیه یک اعالمیه. باید وسایل ارتباط جمعی در اختیار ما مردم قرار گیرد... 
ملت ایران همگى در این انقالب ... کافى نیستخشک و خالی براى روشن کردن مردم 

سهیم بودند و همه باید با هم کمک کنیم که این انقالب به ثمر برسد و امیدواریم که آقاى 
ى ما با هم یک انقالب صحیح فرهنگى انجام  بازرگان این امکان را به وجود آورد که همه

  771«.دهیم
ز هما ناطق نسبت به حاکمان اسالمى و دفترى و نی ى هدایت متین بینانه ارزیابى خوش

، بیم و نگرانى ى اجتماعى ها در حل و فصل مشکل ها امکان همیارى و همکارى با آن
که هیچ این. کاهد هاى جارى فرومى ز روندا الر ورزشى دانشگاه تهران رااکنندگان در ت شرکت

 هاى یفى از جریاننیرومند طحضور یک از آن دو دموکرات سرشناس و پُراعتبار تهران به 
کنند و مردم را به هوشیارى  ستیز در ائتالف سیاسى حاکم اشاره نمى  گرا و تجدد واپس

 "دست به دست دادن"، و "وحدتحفظ "خواندند، بر عکس بر ضرورت  سیاسى فرانمى
« ها و تاکتیک امپریالیست کار»فشارند و از  مى پا "ها توطئه"با    براى رویارویى همگان

ى توهم  نشانه، شود به اجرا گذاشته مى« عمال رژیم سابق»که به دست گویند  سخن مى
، ننگریستن به اهلل خمینى نسبت به آیتایران است روشنفکران آزادیخواه  ی ازبزرگ بخش

ی قوا در میدان  ی پساانقالبی و آرایش تازه های جامعه دگردیسی بنیادین تضادها و تناقض
توانستند انقالب را تداوم بخشند و راه دموکراتیزه  هایی که میو نشناختن نیروپیکار سیاسی 

هاى  تاگراها و دموکر تکلیف بسیارى از چپ چنین رویکردی،. کردن ایران را هموار سازند
  771 .کرد مىپیمایى فردا را روشن  دو دل نسبت به شرکت کردن یا شرکت نکردن در راه

در جهت فرونشاندن خیزش زنان تنظیم هاى پس از ظهر نیز در  هاى روزنامه سرنوشته
".کند هیچ کس زنان را به داشتن حجاب مجبور نمى: اهلل طالقانى آیت". شده است

و یا  777
که در  دادستان کل انقالبى  عنوان اطالعیه 771."در مورد حجاب اجبار در کار نیست"

حجاب  ىهاى ب مزاحمان خانم": یبنده استامروز چاپ شده نیز فر اطالعاتى اول  صفحه

                                                           
 7317اسفند  43، کیهانـ 771
 پیشینـ 771
 7317اسفند  41، کیهانـ 777
 7317اسفند  41، اطالعاتـ 771
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گردد، که روحانیت  شود آشکار مى متن خبر اما وقتى به دقت خوانده مى. "انقالبى هستندضد
 : حاکم از امر حجاب اجبارى گامى واپس ننشسته است

هاى بدون حجاب  ها و معابر مزاحم خانم اى در ادارات و سازمان به قرار اطالع عده»
باشد که در رادیو و تلویزیون  ام خمینى مىدر حالى که این امر مخالف منویات ام. شوند مى

به طورى که تحقیق شده این مزاحمین از افراد ضد انقالب . نیز مکرر تشریخ گردیده است
اى به دست مخالفین انقالب که  لذا از برادران و خواهران عزیز تقاضا دارد بهانه. باشند مى
گونه اعمال ادامه یابد،  که ایندر صورتى . ده کنند، ندهندخواهند از فرصت سوء استفا مى

داستان . حم بانوان نشوندادستور دستگیرى مستمسکین داده خواهد شد تا به هیچ عنوان مز
 779«.کل انقالب، مهدى هادوى

بایست حجاب به سر  اى به مخالفین ندهند، مى که بهانهبر این اعالمیه، زنان براى این بنا
ها پرسه زنند؛ چه  زاد و آسوده در خیابانند آتتوانس هم هنوز مى "مستمسکین". دکنن

در این میان اما تنها دولت است که موضع صریحى ! قرار ندارد شان در دستور کار دستگیرى
موضع را  این. دنشناس را براى زنان واجب نمى گیرد و آن نسبت به حجاب اسالمى مى

صر بازتاب هاى ع دارد که در روزنامه انتظام بیان مىسخنگوى دولت، عباس امیر
ى ایشان از قدیم طرفدار و مشوق و مقید به حجاب و حد  وزیر و خانواده نخست...».یابد مى

معتقد و عامل  ى آقایان وزرا ولى ایشان و همه. اند معقول و عملى و صحیح اسالمى آن بوده
 711«.ندنمای ها صادر نمى براى خانم باشند و دستور احیا الدین مى فى ى الاکره ى کریمه به آیه

د؛ نیز وش مىشب پخش  1ى مطبوعاتى سخنگوى دولت در اخبار ساعت  مصاحبه
اشاره  هاى مراجعى اما سیماى انقالب اسالمى نه به وعظ و موعظه. ى دادستانى اطالعیه

شده اند و نه به  حجاب اسالمى را یادآور "نىاصل قرآ"کند که یکى پس از دیگرى  مى
رى از حجاب اسالمى ها به طرفدا روزنامهدفتر  برابر در نیز امروز ها که اللهى ب تظاهرات حز

هیم، مرگ بر این اخو حجاب نمى بی/ نیمما پیرو قرآ" :داند اجتماع کرده بودند و شعار مى
".ست حجاب ما زینبى/ ست ى پهلوى، رهبر ما خمینى ارثیه

717  

 اسفند 1٧دوشنبه  
نظر دولت »ى نخست؛  باالى صفحهسمتِ راستِ  در ى بامدادى تهران، روزنامه آیندگان

                                                           
 پیشینـ 779
 7317اسفند  41، کیهانـ 711
 7317اسفند  41 اطالعات و کیهانـ 717
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زیر این سرنوشته با . «ها الزامى نیست حجاب خانم»: را چاپ زده است« ى حجاب درباره
ى  در میانه 714!«ست  عریانى و جلفى چیز دیگرى گرى، البته نمایش» :حروف ریز آمده است

: دان از طرف زنان حقوق» :خورد این عنوان درشت به چشم مى ،ى نخست همان صفحه
 713«شود تحمیل حجاب پایان یافته تلقى مى

به رغم خبرهاى امروز و دیشب، از هشت بامداد، زنان گروه گروه به دانشگاه تهران 
نفر در زمین چمن دانشگاه و پیرامون آن اجتماع  ها تا پیش از ده صبح، هزار. آیند مى

دارند که وابستگى ها و پالکاردهایى در دست  باندرول. بیشتر کارمند دولتند. اند کرده
، وزارت امورخارجه، (هما) یمایى ملى ایرانصنعت نفت، شرکت هواپ: نماید برمى شان را ادارى

تر  ها بزرگ باندرول کارمندان رادیو و تلویزیون از دیگر باندرول 714...سازمان برنامه و بودجه و
مچنین گیر است؛ ه آموزان نیز چشم جز کارمندان، حضور آموزگاران و دانش 711.است

حضور این گروه آخر از دو دستگى میان زنان  711.دادن دانشجویان و جمعى از زنان حقوق
ى  کمیته گیر دارند؛ به ویژه هاى زنان هم حضورى چشم تشکل. کند دان حکایت مى حقوق

ى موقت تدارکات روز جهانى زن در  کمیته که تا چند روز پیش ها هماندفاع از حقوق زنان، 
ى  اتحادیه جا نشانى است و نه ازدر این جمعیت زنان ایران اما نه از. شدند ىخوانده م ایران

بازرگان و خمینى بر سر موضوع چادر » براین گمان است که اتحادیه. مبارز انقالبى زنان
هد از این وضعیت سود جسته و یک اپوزیسیون خوا و ضد انقالب مى« اند نشینى کرده عقب

جمعیت زنان اند و همراه با  گاه صنعتى رفتهخاطر هم به دانشبه همین  717.«ندازدبه راه بی
هاى فدایى  چریک  هواداران سازمان 711.ها بپیوندند خواهند به آن آنجا مى ایران از دانشجویان

؛ ؛ نه متشکل که منفرداما در دانشگاه تهران هستندهاى انقالبى  و شمارى دیگر از چپ خلق
دهند؛ شعارهاى تازه،  شعار مى .شوند پانصد نفرى مى .اهلل هم هست حزب. هم زن و هم مرد

 !ی آمریکاست حجاب نیست، توطئه ی مسئله :از جمله
گوهایى را که با  روند، بلند زنان یک یک به جایگاه سخنرانان مى. شود بحث آغاز مى

                                                           
 7317اسفند  47، آیندگانـ 714
 پیشینـ 713
 7317اسفند  44و  47، کیهانـ 714
 419میلت، ص  کیتـ 711
 7317اسفند 43،آیندگانـ 711
 31المللى حق زنان به ایران، دفتر دوم، ص  ى بین گزارش سفر هیئت نمایندگى کمیتهـ 717
 اسفند 44 ،آیندگانـ 711
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هم زنان عادى و هم . گویند هاشان را باز مى گیرند و دیدگاه کند به دست مى باطرى کار مى
ى نقش اجتماعى زنان، مسائل و  درباره» .ها کلى است در آغاز بحث 719.اه  مایندگان گروهن

 791.است« ى حجاب ى مسئله مشکالتى که در حال حاضر با آن درگیرند و نیز درباره
در رابطه با »: گوید  مى جمعیت های پس از تشریح هدف جمعیت زنان مبارزى  نماینده

اند  ها در انقالب شرکت کرده که مطرح است این است که زنآنچه . حجاب، ما مسئله نداریم
 797«... ها در به ثمر رسیدن این انقالب نیز تا پایان ایفا شود و باید نقش واقعی آن

: دارد رانی خارج کشور، اظهار مىدانشجویان زن ای دخت زیارتی از طرف جمعى از شیرین
در . لت بازرگان یک زن شرکت ندارداین رژیم صد در صد مردانه است؛ یعنی اینکه در دو»

.... شود که در شورای انقالب هم زنی عضو باشد ها یک زن نیست و تصور هم نمی کمیته
های بعدی زنان حتماً به حساب  باید اطمینان داشته باشیم که در دولت آینده و کمیته

ها نباید  چرا زن .اند به نظر ما اسالم را در طول قرون تغییر داده و مردانه کرده. آیند می
های مذهبی و سیاسی و اجتماعی شرکت  چرا مانند مردان در زمینه. مجتهد داشته باشند

گوییم اگر موی زن تحریک کننده است و باید پوشیده شود، موی مرد هم  می. مساوی ندارند
س ولی ما به هر دو مورد اعتقاد نداریم، بلکه تزکیه نف. تواند همین اثر را داشته باشد می

 794«...بایستی که وجود داشته باشد
ما مخالف »: شنویم رسد، مى دانان مى نوبت که به مهتاب اقدام عضو جمعیت حقوق

ی مهمی که باید  مسئله... تظاهرات نیستیم، ولی تظاهرات به خاطر حجاب نباید برگذار شود
یح نشود، به آن توجه شود این است که اگر قانون اساسی جدید و حکومت آینده درست تشر

 793«.کنیم و احتمال تحریم آن را هم بررسی خواهیم کرد گیری شرکت نمی در رأی
گوید  هایش مى ها و نگرانى مگیرد، از بی زنى که پس از مهتاب اقدام، بلندگو به دست مى

که اگر جمهورى اسالمى در رفراندام راى آورد، چه بسا ساعت تاریخ چند قرن به عقب و این
شان را  بتوانند زنان حمایت خانواده یک سره کنار گذاشته شود و مردان رسماًبازگردد، قانون 

  794.وانهند

                                                           
 گفتگوى ناصر مهاجر با گلنار بدخشان و مریم جزایرى در همین دفترنگاه کنید به ـ 719
 7317اسفند  44، اطالعاتـ 791
 7317سفند ا 44، آیندگانـ 797
 پیشینـ 794
 پیشینـ 793
  7979مارس  71 ،دیلى تلگرافـ 794
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از پیش »: کند آیى دارد اعالم مى زن دیگرى که نقشى فعال در سازماندهى گردهم
اجازه خواهیم آیا . خواهیم بدانیم قانون اساسى اسالمى با زن چگونه رفتارى خواهد داشت مى

  791«ى چند همسرى، از چه تامینى برخورداریم و اصوال در یک جامعه؟ داشت خودمان باشیم
شمارى بر . یابد       پیمایى تمرکز مى شود و بر محور راه سرانجام بحث از کلیات خارج مى

پیمایى  شمارى دیگر، زنان را از راه. پیمایى را آغاز کرد این باورند که هرچه زودتر باید راه
در میان جمعیت نیز این . دهند اهلل هشدار مى ى حزب خطر حمله دارند و نسبت به برحذر مى

لبان هشیار بود که ط هاى امپریالیسم و سلطنت پراکنند که باید نسبت به توطئه فکر را مى
ها بدهکار نیست؛ خواستار  گوش جمعیت به این حرف 791.شیلى تکرار شود ىمباد سناریو

زنند و  گوید، کف مى با تظاهرات سخن مىکس که در موافقت  براى هر» 797.ست پیمایى راه
که ى این به بهانه –کنند  همه کسانی را که از بسیج زنان پیشگیرى مى. فرستند درود مى

تر  جمعیت که آن به آن زیاد 791.«کنند هو می - تعدادمان کم است و خطر تهاجم زیاد
جمعیت بیدارى ، دفاع از حقوق زن  کمیته 799.بازد رنگ مى "تعداد کم"شود، استدالل مى

پیمایى تصویب  اصل راه.  پردازند پیمایى مى نیز به پشتیبانى از راه جمعیت زنان مبارزو  زنان
ی حجاب نیست،  مسئله: دهد نشان مىواکنش  اهلل حزب. کشد جمعیت هورا مى. شود مى

دکامانه انقالبى آموزى که مسئله اعدام خو حدود سیصد دختر دانش! ی آمریکاست توطئه
اهلل صف  در روى حزب  اند و رو زنان آورده آیى هم یسى را به گردیست، محمود رئکمون

ی اعدام است؛ چریک مبارز آزاد  ی حجاب نیست، مسئله مسئله: دارند اند، بانک برمى راستهآ
 نشیند، بحث مى بانک دختران که فرو 411.اعدام محمود رئیسی محکوم است باید گردد؛
و به خیابان  دانشگاه انجام گیرد ى پیمایى در محوطه وشند که راهک شمارى مى. یابد ادامه مى

اهلل در کمین  گویند حکومت مسئله حجاب اجبارى را پس گرفته و حزب مى 417.کشیده نشود
جمعیتى که در زمین چمن دانشگاه و پیرامون آن  414.پیمایان را لت و پار کند نشسته که راه

                                                           
 پیشینـ 791
 ـ نگاه کنید به گفتگوى ناصر مهاجر با گلنار بدخشان و مریم جزایرى در همین دفتر791
 ـ پیشین797
 (7317اسفند  47) 7979مارس  74تلکس زنان در حرکت از تهران به پاریس، دوشنبه ـ 791
 797کیت میلت، پیشین، ص ـ 799
 7317اسفند  44،آیندگانـ 411
 791کیت میلت، پیشین، صـ 417
 (7317اسفند  47) 7979مارس  74پیشین تلکس زنان در حرکت از تهران به پاریس، دوشنبه ـ 414
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پیمایى به تصویب  راه 413.پیمایى پیمایى، راه راه ،پیمایى اهر: اردد برمى  ، فریاداست اجتماع کرده
 . رسد مى

هزار  71هزار تا  1بین . گیرند م قرار مىنفره کنار ه هاى ده تا دوازده زنان در ردیف
 هاى فدایى خلق ایران سازمان چریکشان هواداران  گرا که بسیاران مردان چپ 414.نفرند

کنند و زنجیر حفاظتى گرداگرد  مى  ها حلقه دهند، دست هستند، دست به دست هم مى
بیشترشان جوانند، دانشجو، روشنفکر، نیز » 411.اند تن 111حدود  411.ازندس صفوف زنان برمى

. مایندپی   راه اند به سوى آزادى که آمادهزنانى « دوست، همسر، دلداده، پسرخاله، برادر 
به در آهنى دانشگاه که .. . نماید مى خود هاى دوست داشتنى، یکى از پس دیگرى سبیل»

  417«.اند رسند، به خوبى سازمان یافته مى
آموزان دوازده  های دانش گروه. نهند، نوجوان، جوان، میان سال زنان به خیابان پاى مى

آزادى،  :دهند با چه شورى شعار مى 411.لبخند به لب دارند. کنند  توجه جلب مى ،سیزده ساله
نه / ست ، نه شرقىآزادى، آزادى. جاى حق زن خالى/ آزادى، آزادى، در بهار آزادى

در  هم زدنى به  در چشم اهلل حزب.ست، استبداد در هر شکلش محکوم است جهانى/ ست غربى
جمهورى اسالمى، اسالم در /آزادى/ استقالل: شود؛ شعار گویان پیمایان پدیدار مى برابر راه

کوشد از  بلکه مى»برد،  نمىزهاى پیش به زنان یورش برخالف رو 419.جهان پیروز است
. اهلل قد برافراشته است تى زنان در برابر حزبزنجیر حفاظ 471«.ها پیشگیرى کند ِ آن حرکت

ما انقالب / آزادى باید نباید نداره/ استبداد به هر شکل محکوم است: دهند زنان شعار مى
اهلل جرى  حزب 477.تهاجم به انقالب است/ نکردیم تا به عقب برگردیم، تهاجم به زنان

                                                           
 794کیت میلت، پیشین، ص ـ 413

. شمارد ر مىنف 1111یزنهاور گام گذاشتند، یما را که از دانشگاه به خیابان آپ شمار زنان راه 7979مارس  74 ،لوموندـ 414
هزار  ها را ده شمار آن به ایران رفتن کیت میلت در کتاب. داند نفر مى 1111ها را  شمار آن 7979مارس 73 ،تلگراف دیلى

 .  برآورد کرده است
مارس  79، تایمى  له، نیز مج(7317اسفند  47) 7979ارس م 74از تهران به پاریس، دوشنبه  زنان در جنبشتلکس  ـ411

7979 
 7979مارس  73، تلگراف دیلىـ 411
 791و 794کیت میلت، پیشین، صص ـ 417
 (7317اسفند  47) 7979مارس  74تلکس زنان در حرکت از تهران به پاریس، دوشنبه  ـ411
 7979مارس  74، لوموندـ 419
 7979مارس 74،لوموندـ 471
 پیشینـ 477
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. اند ان را برعهده گرفتهافتد که حفاظت از زن با مشت و لگد به جان مردانى مى. شود مى
مردان . 474...، عامل سیا وها ، نوکرهاى امپریالیستها ها، ساواکى بچه کونى: دهد دشنام می

در برابر . هفت کیلومتر درازا دارد. رود صف زنان به پیش مى. آورند خم به ابرو نمى
پیمایان دست  و در همبستگى با زنان پرستارى که براى راهایستد  در راه مى هاى رستانبیما

از پیش مدارس که  473.درود بر پرستار/ درود بر پرستار: دهد د، شعار مىنده تکان مى
شنوند و  مى ها پشت پنجره را از نهاالنآمیز نو تشویق هاى افشاندن و دست ها گذرند فریاد مى
 41هزار، 71: 471اند ها پیوسته مردان زیادى نیز به آن. اند  مارتر شدهمار و پُرشپُرش 474.بینند مى

شان  اللهى روان است، پیشاپیش حزب 111پیمایان حدود  در پشت سر راه 471هزار؟ 11، هزار
 /کمونیست/ حجاب پیوندتان ننگین باد؛ بی/ منافق /ساواکی :دهند شعار مى. چادرى زن 11

  477خاموش بودن ننگ ما/ آزادی فرهنگ ما: دادند نان پاسخ میز. شه طرفدار کارگر نمی
. چه اهمیتى دارد. پیمایان نشسته است هاى عرق بر سر و سیماى راه دانه. هوا گرم است

 گام زدن، شعار دادن، شعرخواندن،پیمایى زنانه، شیرین است؛ دست در دست هم  گرماى راه
 .اند اندهشان گستر زن، فراراه  ه حقوق و آزادىمردان هواخوازنان و امنیتى که . داشتن امنیت

. میدان آزادى در دیدرس استحاال . تا دانشگاه صنعتى شریف همه چیز بر وفق مراد است
. آیند دارند مى»: شود که خبر پخش مىاما باره  یک. بیشتر به آن نمانده است چند صد مترى

لحظه به  .صدها 479.هم با کامیون هم با اتوبوس و. و آمدند 471«.مسلح. هاى سبز در اتوبوس
با دشنام و مشت و لگد آغاز کردند  447.هزار نفرند 441.ودش لحظه هم بر شمارشان افزوده مى

                                                           
 7979ارس م 73 پست واشنگتن ، 7979مارس 74 لوموند ،7979مارس  74 زنان در جنبشتلکس ـ 474
  799،  نیز کیت میلت، پیشین، ص 7979مارس  73 ،پست  واشنگتن، 7979مارس  73، تلگراف دیلىـ 473
 7979مارس 73 ،آنجلس تایمز لسـ 474
-، نوامبر117ى  ه ، شمارLes Temps Modernes، ،با دوربین بى چادر7979تهران،مارس  موالر، کلودین ـ471

 711، ص 4171دسامبر 
آنجلس  لسو  پست واشنگتن . اسفند بر نگارنده دانسته نیست 47پیمایى دوشنبه  کنندگان در راه آمار دقیق شرکتـ 471
مارس خود از بیش از  74در تلکس  زنان در جنبشاند؛  نفر تخمین زده 71111پیمایان را  شمار راه 7979مارس  73 تایمز

پیمایى  کنندگان در راه شرکت 7979مارس  73( رانسهارگان حزب کمونیست ف) اومانیتهاند؛  پیما سخن گفته هزار زن راه41
 .  دانسته است 11111را 

  7317اسفند  44 اطالعات، 7317اسفند  44، آیندگانـ 477
 414کیت میلت، پیشین، ص ـ 471
 7979مارس  74، لوموندـ 479
 پیشینـ 441
  7979مارس  73، آنجلس تایمز لسـ 447
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پیشاپیش . مانند پیمایان از حرکت باز مى  راه. و از هر سو 444. تهدید با اسلحه. و سپس تهدید
. ان به آزادى برسندخواهند زن نمى 443.ردیف به ردیف. اهلل به زمین نشسته است صف، حزب

ث به  -اهلل و ماموران ژ زباند؛ ح زنان را محاصره کرده. اند میدان آزادى را محاصره کرده
. شکند زنجیر حفاظتى زنان درهم مى. زند اهلل دست به حمله مى حزب. ها کمیتهدست 

آمیزند، شعارهاى ضد و نقیض سرداده  تظاهرکنندگان و ضد تظاهرکنندگان در هم مى
ى پناه ا به گوشه هر کس. دود. آتش 441.آور گاز اشک 441.شلیک تیر هوایى 444.دشو مى
به میدان  زن خود را 4111 آن هنگامه با این همه، در. ودش جمعیت پراکنده مى. برد مى

در بند  ما زنان ایرانیم: تا بگویند آیند مى در ضلع شرقى میدان گرد .رساندند مىآزادى 
بنا دارند که  447.ست جاى حق زن خالى/ هار آزادىآزادى آزادى، در ب/ انیمم نمى

نتوانستند سخنرانى کنند و » .گذارند نمى هاى خشمگین اللهى حزب. شان را بخوانند قطعنامه
 441«.افتادند  اسفند راه 44از این رو به سوى میدان 

کاف به وجود ش در صفوف زنانپیمایى به وجود آمد،  ى این راه بندانى که در نتیجه  راه
توانست با حمایت  های زیادی در مسیر متوقف بود و صفوف زنان نمی بیلزیرا اتوم». وردآ

 این پراکندگی باعث شد که زنان به .بماند ، متشکلدر دست هم داشتند که دست ىمردان
بگیرند و مردان نیز  تظاهرکنندگان مخالف خود قرارو میان  تقسیم شوند های کوچک گروه

در چند مورد . افزوده شده بود، تظاهرات زنان را در خود حل کردند شان بسیار ی که بر عده
و فقط . شد یولی با دخالت دیگران از برخورد جلوگیر. مردان به زنان پراکنده حمله کردند

اسفند پناه برده بودند، مورد حمله قرار  44یک مورد زنان که به یک مغازه نزدیک میدان 
 449.«گرفتند

، شمارى از زنان به  گشته ها چیره ظهر گذشته و خستگى بر تن که چهار ساعت ازبا این
 پیمایى ؛ براى پیوستن به یاران و واگفتن رویدادهاى راهافتند ى تلویزیون راه مى ى ادارهسو

                                                           
 413پیش گفته ص  کیت میلت،ـ 444
 413پیشین، ص ـ 443
 7979مارس  73 ،پست  واشنگتن، پیشین، لوموندـ 444
 7979مارس  73، آنجلس تایمز لسـ 441
 413کیت میلت، پیشین ص ـ 441
 7979مارس  73، آنجلس تایمز لساسفند،  44، آیندگان، 7317فند اس 43، کیهانـ 447
 7317اسفند  44 ،اطالعاتـ 441

 7317اسفند  44، ـ آیندگان449
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از دانشگاه تهران به تلویزیون ره  از هزار زنى که صبح: دنشنو راه مى در. میدان آزادى
دار، کارمند،  این زنان که خانه. ود را به مقصد رسانندسپردند، تنها پنجاه تن توانستند خ

... ارى پارس، لحظاتى توقف کردند وبه هنگام عبور از خبرگز» آموز بودند دانشجو و دانش
آزادى زنانه  دادند و در حالى که شعار مى  در ادامه راه. سردادند« چى شعار مرگ بر سانسور

وقتى شمارى از کارمندان زن آن . مى ایستادنددر برابر مرکز آمار نیز د حق مسلم ماست،
اى زن : ایستادند و نه از شعار دادنا بیمارستان مهر نه از حرکت باز ت ،شان شدند مرکز همراه

ست،  حقوق مساوى/ آزاده از حقت دفاع کن، اتحاد برابرى پیروزى، مسئله حجاب نیست
ها نوشته  داشتند که بر روى یکى از آنزنان پالکاردهایى نیز به دست . آزادى باید نباید نداره

ى مرتجعین  هاى ایران، رفتار و حمالت وحشیانه ما رزمندگان انقالب خونین خلق: شده بود
این زنان بارها و بارها  431.کنیم زنان را محکوم مىبه اسفند ماه  79و  71، 77در روزهاى 
به جام جم که  437.ب و شتممورد توهین و تحقیر، مورد ضر. آزار قرار گرفتند مورد اذیت و

شان را به  هاى ده پنجاه نفرى در حالی که کفشاین ع» .دبیش از پنجاه نفر نبودن درسیدن
عنوان اعتراض از پاى درآورده بودند، در مقابل ساختمان تلویزیون با افراد همافر و محافظین 

/ استقالل/ آزادى: دادند رو شدند و به زمین نشستند؛ در حالى که شعار مى هتلویزیون روب
 434«.پیروزى، مرگ بر سانسورچى /برابرى/ جمهورى مردمى، مرگ بر سانسورچى، اتحاد

 از راه. رسد پیمایان میدان آزادى در حدود ساعت پنج به ساختمان تلویزیون مى جمع راه
وقتى  .خوانند یابد که معترضین را ساواکى مى حجابى مى در برابر زنان بىنرسیده خود را 

شان نیستند و هر  کنند که مسئولین تلویزیون حاضر به پذیرش نمایندگان پیدا مىیقین 
 شوند که گیرد، بر آن مى شان هستند اوج مى حجابى که مخالف لحظه بیم درگیرى با زنان بى

 433.زگشت پیش گیرندراه با
 نامهروز در برابر دفترزود از صبح . سپارد ره مى آیندگاناهلل در راه دفتر  زمان حزب هم

هزار  دو ،شب هفتِ .ى بیگانگان روزنامه/ آیندگان/ تظاهرات برپا بوده است؛ با شعار آیندگان
شان  اى ى هشت ماده قطعنامه. اند آراسته ى ایران صف ترین روزنامهنفر در برابر ساختمان آزاد
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نین ماده اول قطعنامه چ. گیرند ى خود مى دهند و سپس راه خانه را به مدیریت روزنامه مى
       434«.موضع و خط مشى کلى سیاسى خود را تعیین کند آیندگانى  روزنامه» :است

بازتابى پیدا  صداى انقالب ایران 1رویدادهاى این روز پُرحادثه اما در اخبار ساعت 
 :آنچه بازتاب دارد این خبر است. کند نمى

وهى از آقایان ى گر ها که به وسیله اى از خانم مقارن ساعت پنج بعد از ظهر عده»
هرات علیه دولت و اقدام به دادن شعار و تظاشدند در خیابان جام جم اجتماع  حمایت مى

 41ود قانونى موقت و سرپرست صدا و سیماى انقالب اسالمى ایران نمودند که پس از حد
الت ى لفظى بین موافقین و مخالفین، ماموران حفاظتى دخ دقیقه درگیرى و حتا مشاجره

حامل سرپرست صدا  یوزیر بیل شورولت ایران متعلق به نخستدر این هنگام اتوم ...نمودند
بیل ایشان حمله که ناگهان تظاهرکنندگان به اتوم و سیماى ایران وارد خیابان جام جم شد

گونه توهینات اکتفا نکردند، بلکه یکى از بانوان از داخل کیف  تظاهرکنندگان به این.. .کردند
در همین . یک تیر نمود که نوع اسلحه و محل اصابت مشخص نگردید خود اقدام به شلیک

زمان یکى دیگر از بانوان با چاقو به یکى از پرسنل نیروى هوایى ملى اسالمى ایران که 
باشد، حمله کرد ولى خوشبختانه به وى آسیبى  روزى تلویزیون مى دار نگهبانى شبانه عهده
ى سوء بعدى اقدام به شلیک چهار تیر هوایى  دثهلذا براى جلوگیرى از هرگونه حا. نرسید

رنگ، محوطه را ترک   کنندگان متفرق و با دو دستگاه اتوبوس آبىکه تظاهرگردید 
 431«.نمودند

آن را ساخته  431.چاقو در دست زنان نبودو تیر هفت حمله به قطب زاده دروغ بود و  خبر
 .   به وجود آوردن جو ترس و دهشتبراى . براى وحشت پراکنى. آن را پرداخته بودند. بودند

                                                           
 پیشینـ 434
  7317اسفند  44، کیهانـ 431
 . زاده واقعیت ماجرا را باز گفت؛ به پوال ژاک خبرنگار فرانسوى پس از فروکش خیزش زنان، صادق قطبچند هفته ـ 431
 راست است؟. اید ی زنان قرار گرفته شود که مورد حمله گفته می: س

 .تیر را بازیچه گرفته بود دختر جوانی شلیک کرد؛ هفت. نه: زاده صادق قطب
 دانست شما کیستید؟ می: س

ای را آلت دست  ی مدرسه طرفداران شاه، حدود پنجاه دختربچه. ولش کردیم. یک دختربچه بود. البته: زاده صادق قطب
. های خودشان را آلت دست قرار دادند ای مدرسه  ها بچه آن. خراج شده بودندشان به دلیل فساد از تلویزیون ا پدران. کردند

تر از روز  روز دوم هم بسیار خشمگین. در اولین روزی که من به تلویزیون آمدم، تظاهرات کردند. این دختران اینجا آمدند
ی تلویزیون دور شدم، تیر هوایی  محوطه اینکه سوار ماشین از پس از. ، به شخص من حمله نکردنداوالً. اول به اینجا آمدند

این واقعاً . ی یک دختر قرار گرفته است زاده مورد حمله قطب: های خارجی با عناوین درشت نوشتند روزنامه. شلیک کردند
← 
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 اسفند 11سه شنبه 
 آیندگان ى سرمقاله. رسیدند شان زاده را برساختند، درجا به هدف ها که خبر ترور قطب آن

 :پردازد مى« هاى تهدیدآمیز خشونت سیاسى نشانه»بامداد امروز به 
هایى جدى   را نشانه هرگاه خشونت و مشت و تفنگ و چاقو به میدان آمد، باید آن»
هزاران ضد انقالبى . رسد آیا بوى توطئه به مشام نمى... اى درنگ نکنیم لحظه. دانست

آیا در آتش زدن به خشم دست  ى اربابان داخلى و خارجى جاسوس و مزدور  سرسپرده
نگذاشت که تحرک  باید جایى باز. کرد  ندارند؟ پس باید با این دور تسلسل خشونت مبارزه

 « ...ند از آن روزنه نفوذ کند و چهره بنمایدضدانقالبى بتوا
ترین  آنچه با درشت .است ى اول روزنامه چاپ خورده سرمقاله با حروف معمول صفحه

مور اجتماعى، ورد، سخنان وزیرکار و اخ ى صفحه به چشم مى حروف و درست در میانه
   437«.هند بودمند خوا زنان از حقوق و مزایاى مشابه مردان بهره»: داریوش فروهر است

که دیروز دهان به دهان گشته بود که با این. پاى رفتن به جام جم داردحاال کمتر کسى 
زنى که قرار بود  هزارها هزار» ست،  سیما و صداى انقالب اسالمىآیى امروز در برابر  گردهم

 اند یس بنگاه خبرپراکنى، تصمیم گرفتهئر آب و تاب حمله به ریند، پس از شنیدن خبر پُبیا
اند، به  دهها که راهى جام جم ش آن 431.«شکن و قاتل نیستند ى نشان دهند قانونبه روشن که

هاى سیاسى وابسته به  مرد. بیشتر هم مرد هستند تا زن 439.شوند سختى پانصد نفر مى
ى  کمیته. شان هاى ترین حتا رزمنده. آیند م نمىهاى زنان ه گروه 441.هاى چپ انقالبى جریان

نى تظاهرات زیاده ى کنو در لحظه»ست که  به این نتیجه رسیده زن دفاع از حقوق
بهتر است مدتى تظاهرات نکنیم؛ تا وقتى که از ایمنى و سازماندهى ... هآمیز شد مخاطره

                                                                                                     
. شد که من رفته بودم وانگهی، وقتی این دختر کوچک شلیک کرد، تقریباً یک ربع ساعت می. دروغ است. مسخره است

 .به همین دلیل هم آن دختر را دستگیر نکردیم. علیه من نبوداصالً بر 
  بنابراین درست نیست که این دختر به سوی شما شلیک کرده؟: س

 .درست نیست. نه: زاده صادق قطب
 چرا تکذیب نکردید؟: س

 .اوه؛ اهمیتی نداشت: زاده صادق قطب

 14وعه ص منگاه کنید به دفتر دوم این مج 
  7317د اسفن 44، آیندگانـ 437
 441کیت میلت، پیشین، ص ـ 431
 زنان در جنبش 7979مارس  73تلکس ـ 439
 447کیت میلت، ص ـ 441
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در . مشى را برگزیده است  نیز همین خط جمعیت زنان مبارز 447.«بهترى برخوردار شویم
 : گویند مىاند، شار دادهتزاده ان قطب اى که در محکوم کردن حمله به صادق اطالعیه

ز گذشته پشتیبانى حق زنان زحمتکش به خصوص در چند رو مبارزات بهاگرچه از  ...»
ى مهم برگذارى جلسات بحث  معتقدیم که در شرایط فعلى مسئله... یمنمای دریغ مى بى

ها،  به آن سازنده جهت شناساندن نقش زنان در انقالب و شناساندن حقوق دموکراتیک زنان
 444.«از جمله کارهاى مبرم ماست

دو . تر شده است ر و گستاخاهلل جسورت اند، حزب هاى چپ پا پس کشیده حال که جریان
تر  اى، سازمان یافته ارتش اراذل و اوباش حرفه. اند را پر کرده صدا و سیما سوى راه سرباالى

از برخى کسان عکس . دهند ىآیند و دستور م روند و مى شان مى سرکردگان. است از همیشه
یک گروه . گیرند؛ از جمله از کیت میلت که امروز در کسوت خبرنگار به میدان آمده است مى

سمت راست . اند در سمتِ چپِ ساختمان تلویزیون ایستاده» شان صد پانصد نفرى چهار
در میان . اناند، پشت به مهاجم تظاهرکنندگان روى شیب خیابان ایستاده... اند ها ایستاده چپ

که حفاظت ساختمان تلویزیون با « قرار دارندى هوایى  ها، افسران نیرو گروهاین 
   443.هاست آن

پرستار و  ،آموزند اند، بیشتر دانش آمده  هاى مختلط گرد کننده که در گروهزنان تظاهر»
گاه هر از . شود شان دیده مى زنان چادرى هم میان. پالکارد به دست دادند .کارمند دولت

شود که سکوت  مى ببساهلل اما  هاى زشت حزب هاى زننده و دشنام واکنش. دهند شعار مى
رسند، زنان به  مردان مسلح کمیته که از راه مى. زنان از درگیرى پرهیز دارند. اختیار کنند

تا به  آیند شمارى از زنان کارمند تلویزیون از ساختمان بیرون مى 444«.کنند ها پُشت می آن
دهند که  واردین خبر مى  تازه. خیزد ست که برمى فریاد شادى 441.نندگان بپیوندندتظاهرک

 441.کار کرده استشان را از کار بی ز همکارانتن دیگر ا 71زاده  قطب
شان را ادامه  اعتراض شوند که تحصن کنند و به این شکل آن مى زنان پس از چندى بر

هر جا که » .شود باز مى تنند سر صحبینش مى که روى ساختمان هبر زمین چمن روب. دهند

                                                           
 001 ـ 446پیشین، ص ـ 447

 7317اسفند  43، آیندگانـ 444
 434کیت میلت، پیشین، ص ـ 443
 زنان در جنبش 7979مارس  73تلکس ـ 444
 434ت، پیشین، ص ـ کیت میل441
 7317اسفند  44، آیندگانـ 441
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ما دور هم  که خوان نمى! آردشون؟ دولت کى مى. آن مان مى ریم، با چاقوهاشان دنبال مى
، امروز کلى زن گفتن اگر مى. گه دور هم جمع شدیمون بیکه تلویز خوان نمى. جمع بشیم
. یمتون تونیم؛ نمى ىنم. کنیم اما چادر سر نمى. ها عاشق کشورمون هستیم ما زن. اینجا بود

  447«.آن طور زندگى نکنم خواهد که بمیرم و باز من دلم مى
تلویزیون » گوید به کیت میلت مى است، داده ه استعفایک زن کارمند تلویزیون که تاز

اونا دارن این انقالب رو داغون . فعال همه جاى این مملکت وحشتناکه. جا وحشتناکهاین
تنها . اش جنگیدیم این همون سانسور و دیکتاتوریه که علیه. مما براى این نجنگیدی. کنن مى

اما ما حتا . شون یک ساواکى ترسناک بود هاى صبح امروز، یکى اعدام. عوض شده ظاهرش
  441«.گیره ها را مى کى تصمیم. کنه ها را محاکمه مى دونیم کى اون نمى

اشاره داشت که ساعت « عامل سانسور، شکنجه و کشتار رژیم شاه 74»  آن زن به اعدام
دانست  نمى  شنید، هاى او را مى کیت میلت وقتى حرف.کرده بودند شان صبح امروز اعدام 1

حکم اخراجش را از ایران صادر کرده اند و به زودى سخنگوى دولت رسما آنرا اعالم 
در میان خبرنگاران خارجى هم وحشت . هاى الزم صورت گرفته بود چینى زمینه. نماید مى
ز به همین دلیل هم امرو 449.ها را اخراج کنند خواهند شمارى از آن کنده بودند که مىپرا

بایست پس از ظهر به دانشگاه تهران  ها مى آن. جا نیستر اینداز سه چهار خبرنگار خارجى 
و خبر تظاهرات یک  -درآمده بود ها دانشجویان مسلمان دانشگاهکه اینک به اشغال  - ندبرو

را در ( خواهانه زناناسم رمز خیزش آزادی) هاى امپریالیسم آمریکا م علیه توطئهلیونى مردیم
نوشتند که براى  بایست از زنان هوادار حجاب اجبارى مى نیز مى 411.دبوق و کرنا بگذارن

ى  ا کردند و به تدارک تظاهرات صد هزار نفره جمع مى زاده، طومار طومار امضا صادق قطب
 417.ده بودنددر حمایت از او سرگرم ش

دهند که محل را ترک  کنندگان دستور مى ماموران کمیته به تحصن. ظهر شده است
آیند،  همین که به بازداشت چند نفر بر مى. فایده است مقاومت بى 414.کنند و متفرق شوند

خیزند و راه بازگشت  از جا برمى ى برهنهدر برابر خشونت. خوانند دیگران تا ته داستان را مى

                                                           
 441لت، پیشین، ص ـ کیت می447
 434ـ پیشین، ص 441
 719کلودین موالر، پیشین، ص  ـ449
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برخى . کند  دهد، تهدید مى دشنام مى. شان در حرکت است اهلل به دنبال حزب. یرندگ ىپیش م
ى خیزش زنان تلخ و  آخرین پرده. پراکند وحشت مى 413.دهد را آشکارا مورد پیگرد قرار مى

و با این  کیهانیادداشت روز  در دهد؛ فرمان پایان و فرجام را یک زن مى .ر استبا اندوه
  !ست کافىتظاهرات زنان :عنوان
طى روزهایى که گذشت هزاران زن ایرانى در تظاهرات و اجتماعاتى شرکت کردند که »

وقفه در  اکنون این سؤال بى... انقالبى روبرو شدگاه با هجوم عناصرى مشکوک و ضد گه
ى  در شرایطى که تمام مسئوالن انقالب نظرشان را درباره: زند ذهن هر ایرانى دور مى

حجاب را  کنندگان به زنان بى اند و حتا حمله سمى اعالم داشتهبه طور رحجاب اسالمى حتا 
شان دستگیر و به شدت مجازات  ى حمالت خواندند که در صورت ادامه ضد انقالبیون مى

خواهیم این حقیقت را  مى. تواند داشته باشد ى تظاهرات زنان چه معنا مى شوند، ادامه مى
 "غیر مذهبى"و  "مذهبى"خواهد ایرانى  مى... ىبازگو کنیم که رژیم ساقط شده پهلو

 "چشم اسفندیار"این . به رویاى خوش جنگ داخلى جامه عمل بپوشاند... خواهد مى... بسازد
ى مردم ایران است که اگر امپریالیسم تیرش به آن اصابت کند  طلبانه نهضت ملى و استقالل

جا باید صادقانه و با صداى بلند  ینهم. گیرد ى مردم ایران قرار مىاى تیره پیش رو  آینده
اگر تظاهرات زنان تا دیروز درست بود، از امروز و در شرایط کنونى غلط است و : گفت
 414«.بله، خیانت. منطقش خیانت ى بى ادامه

 4173مارس /  7994اسفند . پاریس
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 ها  یادمانده :چند و چون خیزش



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مینو جاللی  ن و بدترین ایام به یاد بهتری 

 فرنگیس حبیبی  هشدار 

 فریده زبرجد  کردیم باید کاری می 

 محبوبه امیری                                             !روسری چیز زیاد مهمی نیست 

 سیما نوری دردناک یحس 

 سرور صاحبی  !آزادی زنانه حق مسلم ماست 

 بنفشه مسعودی راهپیمایی اولم 

 افسانه پایدار                              جمهوری اسالمی             با رویارویی نخستین 

  سیمین نصیری  یادهای پاره پاره 

 فروز اردوان  شمارش معکوس 

 الدین هما شرف  پناهی روزهای غربت و بی 

                                    ژاله احمدی              انقالب شقه شده و حجاب وحدت 

 اکرم موسوی  !انقالب چگونه به تاراج رفت 

 میهن روستا  ها سفری به گذشته 

 د.م  روایت یک مرد :زنان تظاهرات. 

 مژگان  !ما مدیرمان را بیرون کردیم 



  به یاد بهترین و بدترین ایام

 مینو جاللی 

ار گذعلیه حکومت شاه برهایی که  پیمایی راه، در ۳۱آیا پیش از بهمن  :مهناز متین
 کردید؟ های اوپوزیسیون شرکت می های جریان شد، یا میتینگ می

 ...در انگلستان بودم ۳۱من تا قبل از تیر : مینو جاللی •
 بعد از گرفتن دیپلم به خارج رفتید؟ :مهناز متین

 .به انگلستان رفتم ۷۵۳۷بعد از گرفتن لیسانس در سال : مینو جاللی •
 کردید؟ دانشجویی همکاری می کنفدراسیونر انگلستان که بودید با د :مهناز متین

لحاظ فکری، همیشه خودم را چپ  از. فعالیت نداشتم کنفدراسیوندر . نه: مینو جاللی •
در . شد، شرکت داشتم های دموکراتیکی که در انگلستان انجام می دانستم و در حرکت می

طور مشخص   به اما. کردند، حضور داشتم می برپا  و یا تظاهراتی که الملل عفو بینهای  کمپین
کردیم و  من و همسرم آن زمان در آکسفورد تحصیل می. کردم کار نمی کنفدراسیونبا 

به یک کالج در آکسفورد  اشرف پهلویبه یاد دارم که . فضای آنجا خیلی سیاسی نبود
Wadham College ما به این اقدام . دسیس کننأجا تی در آنا پول داده بود تا کتابخانه

اعتراض داشتیم و در یک تظاهرات اعتراضی که جلوی کالج برگذار شده بود، شرکت 
های ایران، با مردم  های مخالفین سیاسی در زندان در مورد دستگیری و اعدام. کردیم

ی  گرانه های سرکوب کردم و به عنوان یک عمل اعتراضی نسبت به سیاست صحبت می
 .کردم همکاری می کنفدراسیوندر این حد با . کردم آوری می معحکومت شاه، امضا ج

ی زن هم حساسیت داشتید؟ با  ، آیا در مورد مسئلهدانشجوییدر دوران  :مهناز متین
 های انگلیسی در ارتباط بودید؟ فمینیست

طور کلی آزادتر است و  کند، افکارش به در خارج زندگی میوقتی کسی : مینو جاللی •
 ،۷0۱1های  دانید که در اواخر سال می. ها سمپاتی پیدا کند بت به فمینیستتواند نس می

ی خود را تا  طور کلی در اروپا، جُنب و جوش اولیه جنبش فمینیستی در انگلستان و به
های سیاسی دیگری مانند جنبش حمایت از زندانیان  جریان. حدودی از دست داده بود

کودتا شده بود و سالوادور  ۱۵در سال . فعال بودندسیاسی و یا پناهندگان شیلیایی بسیار 
با بسیاری از پناهندگان شیلیایی آشنایی داشتم و از لحاظ فکری با . به قتل رسیده بود آلنده



 یگرتولدی د   ۷11

طور مشخص  هایی داشتم که به همسایه. کردم ها همکاری هم می با آن. ها نزدیک بودم آن
زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار کردند و به  های زنان انگلیس کار می با سازمان

طور  به. های فمینیستی به این شکل بود ام با سازمان همکاری. کردند گرفتند، کمک می می
ای که برابری کامل زن و مرد در آن  کلی بر این نظر بودم که ستم بر زنان، فقط در جامعه

آید و  به دست می  ی طوالنیا معتقد بودم که این امر در پروسه. برقرار باشد، محو خواهد شد
کردم که ستم بر زنان، با  فکر نمی. هر گامی که در این راه برداشته شود، گام مثبتی است

البته ارتباط ارگانیک این دو مقوله را با هم . ل طبقاتی پایان پیدا خواهد کردمسائ پایان یافتن
تاریخ معاصر . انجام دادهایی  توان رفرم دیدم؛ اما در عین حال بر این نظر بودم می می

هایی درشرایط زنان چقدر تأثیر داشته و چقدر وضعیت  دهد که چنین رفرم انگلستان نشان می
بنابراین، به . آنان را بهتر کرده است؛ چه به لحاظ قوانین خانواده و چه در محیط کار

 .نی داشتخوا ها سمپاتی زیادی داشتم و بینشم در مورد وضعیت زنان با آنان هم فمینیست
 کی به ایران برگشتید؟ : مهناز متین

من و همسرم وقتی دیدیم که تغییراتی در جو سیاسی ایران به وجود  :مینو جاللی •
از همان ابتدا در اکثر . من به کار وکالت پرداختم. به ایران بازگشتیم ۷۵۳۱آمده، در تیرماه 

 .کردم ها شرکت می پیمایی راهجلسات و 
دادید؟ مثالً هیچ  تان را تغییر می برای شرکت در تظاهرات، سر و وضعآیا  :مهناز متین

 سر کردید؟  یا روسری به وقت چادر
با همان سرو . گاه طرز لباس پوشیدنم را تغییر ندادم هیچ. به هیچ وجه: مینو جاللی •

با . گرفتم گاهی هم مورد مالمت قرار می. کردم ام در تظاهرات شرکت می وضع همیشگی
های چپ  دانستم، اما به هیچ یک از سازمان که خودم را در جناح چپ جنبش می وجودی

کم متوجه شدم که شعارهای تظاهرات  کم ۷۵۳۱از مهرماه سال . تعلق تشکیالتی نداشتم
کردند از شعارهای غیرمذهبی و  ای سعی می عده. گیرد رنگ و بوی مذهبی به خود می

خواستند  که بیشتر برای آزادی و برابری بود، میبه شعارهایی . دموکراتیک جلوگیری کنند
کردم؛  پیمایان برخورد پیدا می با برخی از راه گونه موارد، در این. مذهبی بدهند رنگ سیاسی

کرد و در تحصن دانشگاه حضور  همسرم در دانشگاه تدریس می. چه با زنان و چه با مردان
 .شد این موارد درگیر میدر ها مخالف بود و  با برخورد مذهبیاو هم . داشت

آیا در جریان انقالب و پیش از سرنگونی شاه، به این مسئله حساس شده  :مهناز متین
خانواده، )در اطراف شما  محدود کنند؟ حقوق زنان را دارند بودید که نیروهای مذهبی قصد

 چنین مباحثی مطرح بود؟... ( محل کار
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های  در جریان تظاهرات، به خصوص در ماه. کامالً به این امر واقف بودم: مینو جاللی •
به خاطر همبستگی هم که شده، بهتر : گفتند آذر و دی در صف تظاهرات مرتب به زنان می

همبستگی یعنی تو هستی و ! چرا باید روسری سرکنم؟: پرسیدم می! است روسری سر کنید
من اعتقاد . همبستگی این است که ما برای یک هدف مشترک مبارزه کنیم. من هم هستم

، نیازی به روسری داشته همبستگیکنم زنان برای ابراز  به روسری ندارم و فکر هم نمی
 .آمد پیش می دائمها  از این نوع درگیری. باشند

ها از چه زمانی شروع شد؟ از  گونه فشار از سوی مذهبی آید این یادتان می :مهناز متین
 عاشورا؟ - تظاهرات تاسوعا

 . یند مذهبی شدن بودی عطفی در فرا سوعا و عاشورا نقطهتظاهرات تا: مینو جاللی •
 های شما را داشته باشند؟ دوستانی هم داشتید که همین حساسیت :مهناز متین

شان متعلق به یک گروه سیاسی بودند؛  دوستانی داشتم که هر کدام: مینو جاللی •
های  کسانی بودند که به سازماندر میان اقوام و بستگان هم ... ،پیکار، یایفدطرفداران 

ها  پیمایی راه رفتیم و یا همدیگر را در معموالً با هم به تظاهرات می. مختلف سمپاتی داشتند
 .کردیم پیدا می

 ی حجاب از همان زمان حساسیت داشتید؟ شما نسبت به مسئله :مهناز متین
ب کامالً متوجه ی انقال در پروسه. دیدم ی وضعیت را می خُب مجموعه: مینو جاللی •

شهریور درتظاهرات  ۷۱به یاد دارم روز . بودم که چگونه قصد دارند شعارها را کنترل کنند
ها رفتیم تا اگر کمکی از ما ساخته  ای زخمی شدند، به بیمارستان وقتی عده. میدان ژاله بودم

 ۷۵۳۱ بهمنتظاهرات 
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وید و روسری بر: چندین مورد پیش آمد که به ما گفتند. ها بکنیم باشد، به پرسنل بیمارستان
طور کامالً روشنی سعی داشتند ما زنان  به !ما به کمک شما احتیاجی نداریم. سر کنید

. ها همراه نیستند کردند زنانی که حجاب ندارند، با آن گمان می. حجاب را کنار بگذارند بی
ی شد، و یا شعارهایی با مضمون آزاد زندانیان سیاسی داده می  وقتی در تظاهرات شعار آزادی

این . ی مذهبی بدهند کردند به این شعارها جنبه و برابری و ضدیت با استبداد، سعی می
خواهد  واضح بود یک جریان فکری وجود دارد که می. مسئله کامالً مشهود و مشخص بود

شد  به وضوح دیده می. طور کلی جنبش را به یک کانال مذهبی هدایت کند به تظاهرات و
 .که تعلقات مذهبی ندارند، کنار بگذارند و منزوی کنند خواهند افرادی را که می

شد؟ یا  تان نسبت به سرنوشت انقالب می ل باعث نگرانیگونه مسائ این :مهناز متین
 کرد؟ گونه ماجراها را کم رنگ می این اینکه شور و شوق انقالبی،

تعلق  شد؛ چرا که من هیچ نوع بسیار باعث ناراحتی و نگرانی من می: مینو جاللی •
وضعیت زنان را در میان . ی زن هم بسیار حساس بودم مذهبی نداشتم و نسبت به مسئله

اند و مذهب چه  دیدم زنان چطور تحت کنترل می. بستگان خودم و جامعه مشاهده کرده بودم
چنان نبود که  داشتم؛ ولی آن هایی چنین حساسیت. کند نقش مهمی در این زمینه بازی می

فکری  ی انقالب، هم بر این باور بودم که در پروسه. کیل سازمان زنان باشممثالً در فکر تش
فضای مسموم . ، سفری به ایران کردم۳۳یا  ۳1به یاد دارم که سال . به وجود خواهد آمد

. خورد از گذشته به چشم می بیشتراختالف طبقاتی خیلی . حاکم، مرا به شدت ناراحت کرد
اختناق سیاسی، باعث . با افراد تحت ستم بیگانه بودند کرده و مرفه کامالً افراد تحصیل
سفری در . جود داشتشان و شد که در اطراف تفاوتی افراد نسبت به ستمی می ناآگاهی و بی

دیدم  می. کرمانشاه شهر بسیار کوچکی بود. از دیدن شهر یکه خوردمداشتم به کرمانشاه که 
کردم  احساس می. روند با لباس دکولته راه میدر کنار افرادی که قیود مذهبی دارند، زنانی 
درست است . جامعه به صورتی قطبی شده بود. که رفتار این زنان هیچ قرابتی با جامعه ندارد

که بخشی از زنان توانسته بودند به لحاظ شغلی، تا حدودی استقالل پیدا کنند؛ ولی نسبت 
این وضعیت موجب دلسردی و . نداشت طلبانه، آگاهی و حتا آشنایی وجود برابریهای  به ایده

 .طور محسوسی تغییر کرده بود و به، ج۳۱َو  ۳6های  اما در سال. شد ام می افسردگی

ها کسی  در خیابان داد، این بود که میثیر قرار أتحت ت خیلی یکی از چیزهایی که مرا
اهرات جمعیت زیادی که برای تظ میان در گفتند؛ حتا نمی متلک؛ کاری به زنان نداشت

گفتم که چقدر طرز تفکر مردم تحول پیدا  می مبه خود .شد نمی کسی مزاحم زنان ،آمدند می
به پتانسیل آن را داریم که  داد که ما نشان می .بسیار مهم بود مبرای این تحول. است هدکر
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به این ترتیب نیروهای البته آن زمان بسیار خام بودیم و . برسیم ،هستیم جستجویشآنچه در
 .خواهند هدایت کنند بی توانستند انقالب را به سمتی که میمذه

بهمن، محدودیت حقوق زنان  ٢٢های اول پس از  از همان روزها و هفته :مهناز متین
 .درگرفت قانون حمایت خانواده لغو ی درباره هایی که ، بحثبه عنوان مثال. شروع شد

به  نم. جا آغاز شد ز همیننان، از ِ مله به حقوق مدنیدر حقیقت اولین ح: مینو جاللی •
گرچه  .شود طور روزمره بیشتر می به ت زنانالدیدم که مشک می مدر محیط کارعنوان وکیل، 

آن اوایل خیلی مشهود نبود، اما با توجه به بنیاد فکری کسانی که در رأس حکومت قرار 
اگر دانستیم که  یم .نمود می ناپذیر زنان اجتناب های و آزادی عیف حقوقضت گرفته بودند،

 .حتمی است حقوق زنان، پایمال شدن دنچپ در این نبرد پیروز نشونیروهای دموکرات و 
 همکاری داشتید؟ کانون وکال یا و دانان انجمن حقوق اشما ب: مهناز متین

مدت زیادی نبود که  اما چون. همکاری داشتم کانون وکال اعضای من با: مینو جاللی •
در طول  الزم بود .شدم ی جدیدی محسوب می در میان وکال چهره ،مبود برگشتهاز خارج 

وجود  هم یی دیگر مسئله. هنوز به عنوان یک وکیل شناخته شده نبودم .ناسندشمرا ب زمان
و این موضوع در ابتدا،  بود ن وکالنوکایس ئر در زمان شاه عموی من داشت و آن اینکه
 .آفرین شده بود  طبیعتاً کمی مسئله

هم  دانان جمعیت حقوقو یا  انجمن وکالی پیشرودیگر مانند  های تشکلبا  :متین مهناز
 کردید؟ همکاری می

ام  ی انرژی کردم بهتر است همه تصور می با وضعیتی که وجود داشت،. نه :مینو جاللی •
، ها شرکت داشتند ین تشکلدر ابسیاری از همکارانم که با اما  .را در راه انقالب بگذارم

 .شد کردم و نظرات گوناگون مطرح می می صحبت
 های مختلف از طرف گروه هایی یهطالعا اسفند، ۷۱هفته پیش از  از چند :مهناز متین

مراسم برگذار  رای تدارک جلساتی هم ب. شد منتشر  ها در روزنامه اری هشت مارسذبرای برگ
آیا شما در . شود می مربوط از سخنرانی خمینی در مورد حجاب پیش ها به این البته. شد می

 ها قرار داشتید؟ جریان این برنامه
تا جایی که به یادم . ها را دیدم یهطالعکنم یکی دو تا از این ا گمان می: مینو جاللی •

 یکی از طور که گفتم، همان .برگذار شوند  در دانشگاه جلسات بنا بود که این مانده، اغلب
 بود که من دانشکده ادبیات فردوسی تاالردر بعد از ظهر روز هشت مارس  ی ها، جلسه آن
 .کردمدر آن شرکت  هم
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به  یا جلسه (حزبالبته نه به نام ) حزب توده ، زنان هواداراسفند ۷6روز  :مهناز متین
 شما در آن شرکت کردید؟ .ار کردندرگذدر دانشگاه صنعتی ب مارس ۸مناسبت 

 .مراسم نرفتم این در نتیجه به. تمداش  موضع حزب تودهمن در مقابل  .نه :مینو جاللی •
 انجمن مانند آمده بودند، وجود به که در آن مقطع ی زنانیها از گروه :مهناز متین

 چیزی به یاد دارید؟ ...وی انقالبی زنان مبارز  اتحادیه ،بیداری زن
 .ای داشتند یا نه دانم آیا برنامه چیزی به یاد ندارم و نمی. نه :مینو جاللی •

 ؟قرار گرفتید اسفند ۷۱تظاهرات  چگونه در جریان: ینمهناز مت
اهلل خمینی در یکی از  صبح از رادیو شنیدم که آیت ۸ساعت یک روز  :مینو جاللی •

به  حجاب گیرد و زنان باید در محیط کار در ادارات فحشا صورت می ههایش گفت  سخنرانی
آشنا شده  ا هایده درآگاهیب همسرمی  ، به واسطهجریان تحصن دانشگاه در من. سر کنند

به یاد دارم که بعد از ظهر هشت مارس مراسمی در سالن . با هم رفت و آمد داشتیم. بودم
 من هم. کرد می سخنرانیهایده هم در آن جلسه  و شد ار میذادبیات برگ دانشکدهفردوسی 

به خودم  از رادیو شنیدم، های خمینی را اما وقتی صحبت .بروم آن جلسه به تصمیم داشتم
بزنم و ببینم وضع به چه  سری به دانشگاه ،تن به دادگستریفقبل از ر است گفتم بهتر

مدارس یکی  که متوجه شدم .دانشگاه رسیدم به حوالیصبح  0حدود ساعت . ست صورتی
تا به تظاهرات  آیند آموز از مدارس بیرون می د و دختران دانشنشو پس از دیگری تعطیل می

سازماندهی کرده  کنم کسی این تظاهرات را من فکر نمی. خودجوشی بودجریان  .بپیوندند
های دموکراتیک و یا  وجه ایده هیچ افرادی که به. افراد مختلفی را در آن روز دیدم .باشد

 .که از همین دسته بودند این تظاهرات دیدم بستگانم را در از شماری. سوسیالیستی نداشتند
جمعیت . بکند باید دانست چه کسی نمی ی خودجوش بود،از آنجایی که این حرکت اعتراض

، دسته آمدند زنانی که کارمند ادارات بودند و یا از مدارس می. دش لحظه به لحظه بیشتر می
ی  مدرسه. از دانشگاه به طرف خیابان پهلوی رفتممن . پیوستند دسته به صف تظاهرات می

آموزان  دانش دیدم ،جا رسیدمبه آنوقتی . آن خیابان قرار داشتدر  مرجان ،قدیمی من
 .آیند مدرسه بیرون می هم از مرجان

 گیر بود؟ آموزان در تظاهرات خیلی چشم شرکت دانش :مهناز متین
معلمان هم در این تظاهرات نقش . از همه بیشتر زنان کارمند بودند: مینو جاللی •

کم در اغلب  بودند؛ دست پیمایی آموزان در راه تا مشوق شرکت دانشبرخی ح. مهمی داشتند
ها  برای بعضی از بچه. آموران زیاد آمده بودند دانش. شان را نگرفته بودند موارد جلوی شرکت

ها به این تظاهرات آمده بودند  آن. انگیز این تظاهرات نوعی تفریح بود؛ یک ماجرای هیجان
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ث حضورشان کنم همین نکته باع من فکر می. دیدند چون آن را یک تظاهرات سیاسی نمی
هایی بودند که به  بچه .ها شده بود؛ چرا که ترسی از شرکت در تظاهرات نداشتند در خیابان

یا  وه انگ چپ ترسیدند ک های متوسط تعلق داشتند و اصالً رادیکال نبودند؛ حتا می خانواده
صالً ها بسیاری بودند که در تظاهرات دوران انقالب ا در میان آن. ها بخورد کمونیست به آن

. ی حجاب به خیابان آمده بودند اما در آن مقطع واقعاً به خاطر مسئله. شرکت نکرده بودند
حجاب بزرگ شده بود، دورنمای روسری  دختر جوانی که بی: ی بسیار مهمی است این نکته

 . برای این نوجوانان، حجاب اجباری کابوسی وحشتناک بود. پذیرفت و چادر اجباری را نمی
های سنی و نسلی هم در این مورد عمل  کنید حساسیت شما فکر می :مهناز متین

تر بودند و زنان بیست تا سی  ترها در این مقطع حساس کرد؟ به عبارت دیگر، آیا جوان می
تر نسبت به حجاب از حساسیت  سال حساسیت کمتری داشتند؟ یا برعکس، زنان مسن

 باالتری برخوردار بودند؟
تر، این  ما، زنان مسن. ران جوان حساسیت بیشتری داشتندشاید دخت: مینو جاللی •

البته ما سیاسی بودیم و سعی . دیدیم ی اجتماعی می مسئله را در ربط با یک پروسه
تراضات زنان کارمند زیادی هم در این اع. سیاسی برخورد کنیم طور به کردیم با مسئله می

یاسی نبودند و دقیقاً به خاطر اما س. سن و سال من بودنداین زنان هم. شرکت داشتند
درآمدی بود برای تضییقات  ها حجاب پیش برای آن. کردند ی حجاب اعتراض می مسئله
تر بودند که  ها خیلی خام کنم نیروهای چپ از آن من فکر می. ها خام نبودند آن. بعدی

دید  میاما یک زن کارمند  کنید؟ چرا آن را عمده می! ه نیستامروز حجاب مسئل: گفتند می
فراموش . های دیگری به دنبال حجاب اجباری خواهد آمد که در محیط کارش، تبعیض

و در جامعه پیدا  درخوری در محیط کارنکنیم که در آن زمان، تازه زنان برای خود جای 
فهمید  ، زن کارمند می«شنیدم در ادارات فحشا رایج است»: وقتی خمینی گفت. کرده بودند

کنم جمعیتی که در ابتدا به خیابان  من فکر می. لویش را خواهند گرفتکه فردا در اداره ج
ی حجاب برایش  مسئله. دید ریخت، اهمیت این مسئله را دریافته بود و دورنما را هم می

 .ن حقوق دیگری در جامعه بودتبلور از دست داد
ی  ی حجاب بیشتر مطرح بود یا مجموعه برای شما چطور؟ مسئله: مهناز متین

 شود و خواهد شد؟ کردید نسبت به زنان اعمال می هایی که فکر می یضتبع
قبل از انقالب من چندین بار  پیمایی در راه. قدم اول بود ی حجاب مسئله: مینو جاللی •

های  خانم. پیمایان درگیری پیدا کردم ای از راه  به خاطر این که روسری نداشتم با عده
دادند و  جاب روسری میح کیف داشتند و به زنان بیدر   ی بودند که چند روسریا محجبه
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گفتم چرا روسری سرم کنم؟  من می! هر، حاال این روسری رو هم سرت کنخوا: گفتند می
خواهم طرز لباس  من نمی: دادم من هم جواب می. خواهیم یکی باشیم خب، ما می: گفتند می

. ه چه هدفی دارندمشخص بود ک. پوشیدنم را به خاطر شرکت در تظاهرات عوض کنم
دیدم برای فشارهای بعدی به  درآمدی می ی مهمی بود و آن را پیش حجاب برای من مسئله

ی حجاب زد و زنان به اعتراض  ها را درباره وقتی بعد از انقالب که خمینی آن حرف. زنان
نشینی به زنان روحیه  این عقب .برخاستند، طالقانی حرف خمینی را کم و بیش پس گرفت

نشینی کرده،  دیدند رژیم تا حدودی عقب که ه به تظاهرات آمده بودند، از ایندخترانی ک. داد
شد این دسته از جوانان را به  داشتیم، می های دموکراتیکی می اگر تشکل. گرم شدند خیلی دل

های  به نظر من جریان. متاسفانه چنین نشد. های دموکراتیک و سیاسی کشاند سوی جریان
ما درک نکرده بودیم . اسفند را درک نکردند ۷۱ان، اهمیت جنبش اعتراضی پیشروی آن زم

آیند؛ افرادی که به  شان به حرکت در های که افراد بسیار زیادی حاضرند به خاطر خواسته
این مسئله در حال حاضر نیز در . های پیشرو هم ممکن است سمپاتی داشته باشند جریان

بینم  کنم، می من وقتی با برخی از آنان صحبت می. ستگیر ا میان جوانان ایران خیلی چشم
آید، نقطه نظرات  های فردی به میان می اما وقتی صحبت از آزادی. تمایالت راست دارند

ها هم چنین تمایالتی وجود داشت، اما ما به  در آن سال. کنند بسیار پیشرویی را بیان می
قط به خاطر اعتراض به حجاب به کردیم کسی که ف فکر می. اهمیت آن پی نبرده بودیم

این . ممکن بود ضدانقالب بشود یا نشود! انقالب بپیونددضد تواند فردا به خیابان آمده، می
کرد و اینکه ما چقدر قادر باشیم نسل  بیشتر به نیروهای سیاسی پیشرو بستگی پیدا می

ن است که ما ی دیگر ای نکته. جوانی را که حضور داشت، به نوعی متشکل و تجهیز کنیم
در جریان انقالب ما ! ی بزرگی داشتیم، اما مغزمان کوچک بود جُثه. بودیم "دایناسور"مانند 
ری رژیم شاه این هم از نتایج مشخص خفقان و دیکتاتو. های دموکراتیک نداشتیم تشکل

های دانشگاهی  گونه حرکت دموکراتیکی را گرفته بود؛ حتا جلوی کلوپ بود که جلوی هر
ی  ی در مبارزها گونه تجربه بنابراین هیچ. گرفتند کلوپ کوهنوردی را هم میمانند 

 .دانستیم چه باید کرد دموکراتیک نداشتیم و نمی
دیدید، سر صحبت را باز  هایی که در تظاهرات می  هیچ سعی کردید با جوان :مهناز متین

 توضیح دهید؟شان  گویند و یا افکار خودتان را برای ها چه می کنید و ببینید آن
 اگر یادتان باشد در آن چند روز جلوی دانشگاه و در داخل دانشگاه،. بله: مینو جاللی •
گونه  مشکل این بود که این اما. شدم من هم خیلی از اوقات وارد گفتگو می. بحث بود دائماً
گاهی اوقات . شاید به این دلیل که جامعه قطبی شده بود. شد ها خیلی زود قطبی می بحث
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دقیقه  ۳ها خوب بود؛ اما بعد از  شروع خیلی از بحث. شد در وسط ایستادن بسیار مشکل می
همیشه این اتفاق . شد کردند و بحث خراب می گیری سیاسی می آدم را مجبور به موضع

زدی که نشان دهد تعلقات  ات می بایست چیزی روی سینه انگار از همان ابتدا می. افتاد می
فرصت . از ضعف ما بود؛ چرا که حتا بلد نبودیم درست بحث کنیماین ! ات چیست فکری

 . بسیار خوبی را از دست دادیم
را به خاطر دارید؟ آیا در  پیمایی مسیر راهآیا . اسفند بگویید ۷۱ پیمایی از راه :مهناز متین
 ای خوانده شد؟ پایان، قطعنامه

ردیم و سپس از خیابان به یاد دارم که از دانشگاه تهران حرکت ک: مینو جاللی •
 جمعیت مرتب. بعد از سه راه شاه رد شدیم. رفتیم( سابق)شاهرضا به طرف خیابان پهلوی 

ی زیادی  عده. وزیری رفتیم جا به خیابان کاخ، جلوی نخستاز آن. شد به صفوف اضافه می
اما یادم نیست . من این مسیر را به یاد دارم. وزیری جمع شده بودند جلوی نخست

 گفتند قرار است ی میا عده. ی داشتفضای مغشوششهر  .ای خوانده شده باشد امهقطعن
بعضی هم به . جا رفتندها به آن بعضی. کند سخنرانی یانئفدادر مقابل ستاد  اشرف دهقانی

ی تاالر فردوسی  طور که گفتم، در جلسه من هم به دانشگاه رفتم تا همان. دانشگاه برگشتند
 ...شرکت کنم

 هایی به دانشگاه آمدند؟ از افرادی که در تظاهرات بودند، چه تیپ :نمهناز متی
ساله  ۷۱ـ۷۸اکثراً دختران . آموز آمدند بیشتر جوانان دانشجو و دانش: مینو جاللی •
. یشتر بودها در خیابان کاخ ب کنم تعداد آن زنان کارمند ادارات هم بودند؛ اما فکر می. بودند

کنم ـ البته فقط در حد یک تصور  من تصور می. دیکالی داشتو رادانشگاه در آن روزها جَ
است و شاید درست نباشد ـ که زنان عادی مایل نبودند خودشان را در کنار کسانی قرار 

های مذهبی مثل  ، بچهپیکار، ییفداطرفداران . رسیدند دهند که به نظرشان رادیکال می
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دار و کارمند در دانشگاه  که زنان خانهرسد  به نظرم می. دانشگاه زیاد بودند در مجاهدین
 .وزیری در خیابان کاخ بیشتر بود ها در جلوی نخست تعداد آن. حضور کمتری داشتند

 ...وزیری به دانشگاه بازگشتید گفتید که پس از نخست :مهناز متین
 .گذاشته بودند جمعیت زنان مبارزی تاالر فردوسی رفتم که  به جلسه. بله: مینو جاللی •

در میان . ی هشت مارس صحبت کردند ی تاریخچه درباره ،جایی که در خاطرم مانده تا
از گردانندگان جلسه . آمدندداخل سالن  در تظاهرات خیابانی بودند، به زنانی که جلسه،

 ها به آن برگذارکنندگان، این اجازه را اما .ها هم فرصت حرف زدن بدهند خواستند که به آن
مبارزات زنان و  ی تاریخچهی  درباره سخنرانانکردم با وجودی که   با خودم فکر .ندادند

توجهی نشان  ،افتد می شان گوش کنارکنند، به اتفاقاتی که  هشت مارس صحبت می
 .دوجه ارتباط ارگانیکی میان این دو حرکت وجود ندار دیدم که به هیچ می !دهند نمی

 ؟ا به خود جلب کردتوجه شما ر لهئهمان وقت این مسیعنی  :مهناز متین
 .داده نشدها  ی صحبت به این خانم خیلی عجیب بود که اجازه .کامالً: مینو جاللی •

 در میان حاضران در جلسه، کسانی بودند که به این مسئله اعتراض کنند؟ :مهناز متین
اما . گویند گفتند بگذارید ببینیم چه می ای می عده. خیلی کم بودند: مینو جاللی •

داشتند که نتوانند جلسه را   که این برنامه را سازمان داده بودند، شاید ترس و واهمه دوستانی
برگذارکنندگان خیلی از باال عمل . کنترل کنند و به هدفی که از نشست دارند، برسند

ی حرکات دموکراتیک و  خواستند کنترل را از دست بدهند سخنرانان درباره کردند و نمی می
وجود آمدن هشت مارس شده  که باعث به کردند ول تاریخ صحبت میی زنان در ط تجربه

. ی زن داشتند باره وارد ماجرا شده بودند، عمالً درک بهتری از مسئله اما افرادی که یک. بود
در حالی که این امکان وجود داشت که دست کم به . ها ندادند ی صحبت به آن اما اجازه

 .مراسم عمالً به هم ریخت .ی صحبت داده شود یکی از آنان اجازه
نفر از صبح همان روز با چند . فقط برگذارکنندگان جلسه نبودند که این واهمه را داشتند

 ها ی آن همه رسید که به نظر می. صحبت کردم ،خاصی داشتند ِ دوستانم که تعلقات سیاسی
راضات به اعت ترسند این که گویا می زدند حرف می طوری. اند از این حرکت سراسیمه شده

اما  ؛های واالیی داشتند ایده پیکارو  یانئفداطرفداران . یک جریان ضدانقالبی تبدیل شود
؟ چون این جریان به چه تبدیل خواهد شد دانستند نمی .بود ملموس ها ترس در میان آن

 حرکتاز این  ها ، خیلینبود ای شده یا شناخته در دست گروه خاص تظاهرات این رهبری
ال قرار این سؤ و در برابریا شاید همه نگران بودند . بودند رب و آشفتهطضم ،خودجوش

کردند  در راهی که فکر می گونهچ دانستند این جریان را ؟ نمیچه باید کرد حاال کهداشتند 
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 .دقرار بدهن ،صحیح و درست است
 انقالب قرار گیرد؟تظاهرات در خدمت ضدنگران بودند که این  :مهناز متین

که در  کرد را تداعی می زنان بورژوای شیلیشان  این حرکت برای. دقیقاً: لیمینو جال •
به این حرکت  .ه شدارائهم این فکر بعداً به شکل فرموله . مقابل حکومت آلنده ایستادند

های اجتماعی مختلف گرد هم آورده  را از تیپ جمعیت بسیار زیادی بودنش، خودجوش دلیل
 ،دادند شعارهای بسیار خوبی هم. و و ، دانشجویان وبیرستانیدختران د ،زنان کارمند بود؛

 .ست زادی نه غربی، نه شرقی، جهانیآ: مانند
 .انقالبی تعبیر کردشعارهای ضد شد به عنوان شعارها را اصالً نمی 

آیا شما . گفته شده که در این تظاهرات شعار مرگ بر خمینی هم داده شد :مهناز متین
 دارید؟ چنین شعاری را به یاد

اما برایم عجیب نیست که چنین شعاری هم سر داده . نه؛ به یاد ندارم: مینو جاللی •
 ...چند نفری را دیدم که طرفدار ضدانقالب پیشین بودند. باشند

شناختید و یا پوشش و آرایش  ها را از قبل می انقالبی به چه معنا؟ آیا آنضد: مهناز متین
 آورد؟ میوجود  به شان این تصور را ظاهری
! چون ظاهر خود من هم زیاد انقالبی نبود. گویم از نظر وضع ظاهر نمی: مینو جاللی •

از . شان کامالً آگاه بودم شناختم و از خاستگاه طبقاتی ها را از نزدیک می کسانی بودند که آن
 ...طرفداران رژیم پیشین بودند

ها  شرکت کرده بودند و به آن "قانون اساسی"مثالً کسانی که در تظاهرات  :مهناز متین
 گفتند؟  می "بختیاری"

کسانی که بختیار را هم قبول نداشتند و واقعاً طرفدار شاه . حتا بیشتر: مینو جاللی •
 !بودند

 تعداد چنین کسانی زیاد بود؟ :مهناز متین
ها  چرا که باید از روی ظاهر آدم. ال دشوار استپاسخ دادن به این سؤ: مینو جاللی •
 . اما چنین افرادی زیاد نبودند. آیند شد گفت که از اقشار مرفه می فقط می. کردی ت میقضاو

را  این نگرانی ، حضور چنین کسانیچپ داشتید افکار شما که خود یا برایآ :مهناز متین
 ؟شود تبدیل میانقالب  آلت دست ضد به حرکت این که آورد می وجود به

 دانستیم همه در وضعیتی بودیم که نمی. هم نه باید بگویم هم آری و: مینو جاللی •
مارس، پیش از رفتن به  ۸روز . ها نبودند فقط هم چپی .انجامیدبه کجا خواهد  این ماجرا

ها هم  آن .در آنجا چند تن از وکالی زن را دیدم. به دادگستری رفتم ی تاالر فردوسی، جلسه
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  ...ردحرکت را مهار ک این در این فکر بودند که چطور باید
 این وکال تمایالت چپ داشتند و یا ملی و دموکرات بودند؟ :مهناز متین

وضعیت طوری . تمایالت مختلف؛ هم چپ و هم دموکرات و هم ملی: مینو جاللی •
انقالبِ واقعی در حالی که ضد. ترسیدند به اهداف ضدانقالب کمک کنند د که همه میبو

. کردیم انقالب دیگری فکر میخودمان به ضد تما در خیاال! کرد داشت خودش را تجهیز می
خواهد قدرت را در دست بگیرد و  درک صحیحی از ضدانقالب نداشتیم و اینکه چگونه می

این دلیل که در محیط خارج زندگی کرده بودم،  شاید به من. ی درها را به روی ما ببندد همه
تی نداشتم، برخوردم با فرهنگ دیگری آشنا شده بودم و نسبت به حجاب هم هیچ سمپا

مقصودم اصالً این نیست که شناخت بیشتری داشتم یا درکم بهتر و . متفاوت بود
. های اجتماعی را دیده بودم و نگاهم به آن مثبت بود اما به هر حال رفرم. تر بود دموکراتیک

کمتر  تواند ستم بر زنان را شاهد بودم که انجام رفرم در جوامعی که نابرابری وجود دارد، می
کسانی که به  احت. زد دور می تظاهرات زنان مهار کردن ها اغلب حول صحبتاما . کند

 .تبدیل شود یانقالببه یک جریان ضد ترسیدند حرکت ، میداشتندباور دموکراتیک  جنبش
 ؟ آن راگرفت ش راجلوی این حرکت را مهار کرد؟ باید چطور کردند فکر می :مهناز متین

 کانالیزه کرد؟
این حرکت  ن بود و اینکهکردبه معنای کانالیزه بیشتر مهار کردن : و جاللیمین •
اما . مشخص باشد یششعارها د؛ اشکالش معلوم وبر بگیر طیف خاصی را در االمکان حتی

توان کانالیزه  مشکل می ،است انگیختهخود که کسی سازماندهی نکرده و حقیقتاً را جریانی
 این حرکت بایست در مقابل یا می :بیشتر وجود ندارد راه دو گونه موارد، در این .کرد
اما  .کردند کانالیزه می نیروهای انقالبی آن را یا اینکه ند،گرفت میموضع منفی ایستادند و  می

در  نه تنها کادری. حرکتی را کانالیزه کندکادری وجود نداشت که بتواند چنین  زمان در آن
 دانستیم نمی .دموکراتیک بسیار اندک بود  یتی ما از فعال بلکه درک همه ،نبود کار

شناخت و درک اگر  وانگهی، حتا. توان سازماندهی کرد های زنان را به چه شکلی می حرکت
. نبود نبشدر حد کنترل آن ج مان باز هم نیروهای داشتیم،از کار دموکراتیک درستی هم 

های  حرکتطور کلی در  هب. کننده هم زیبا و هم نگران حرکتی بود .یک جنبش واقعی بود
همیشه وجود  ی مترقی و رادیکالها  جنبه - ها اللهی حزبـ به غیر از تظاهرات  آن دوره

دانم چرا چنین هراسی  نمی. بایست ترس برانگیز باشد هایی نمی چنین حرکت بنابراین .داشت
رگران به کا کردند و ها را تعطیل می اگر کارخانه مثالً نسبت به جنبش زنان وجود داشت؟

تی میان شان را مطرح کنند، آیا چنین وحش های صنفی خواست ریختند تا ها می خیابان
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کنم یکی از دالیل نگرانی و هراس،  آمد؟ من فکر می وجود می نیروهای چپ و دموکرات به
یا عادت از زنان به علت فقر و  بسیاریکه  یحجاب. ی حجاب بود ربط این حرکت با مسئله

 تحمیل کنند، خواستند اندرکاران رژیم می که دست اسالمی با حجاب تند،گذاش بر سر می
 به دهان زنان چادری دیدیم که میاتوبوس  هایی مثل مکان بارها در. متفاوت بود بسیار
حجابِ اغلبِ زنان زحمتکش، حجاب . دهند شیر می گذارند و به او شان پستان می فرزند

ها  آن .ندهای چپ به این تمایز توجه نکردنیرو خواهم بگویم که می. اسالمی نبود
اسالمی که حکومت  حجاب خواستند با حجاب سنتی مخالفت کنند و آن را با نمی
ضدیت با حجاب را به نوعی ضدیت با زنان زحمتکش . خواست اجباری کند، یکی گرفتند می

 .و اقشار سنتی تلقی کردند
 .ت بودندزنان چادری هم در تظاهرا در حالی که :مهناز متین

گفتند درست است  می .ها صحبت کردم با چند نفر از آنمن حتا . دقیقاً: مینو جاللی •
خواهد که حجاب برای زنان  مان نمی اما دل ،یما هکه ما خودمان حجاب را انتخاب کرد

از قشرهای  .حضور محسوسی داشتندروز اول تظاهرات  هایی در چنین تیپ. اجباری شود
مان  خواهیم دختران گفتند ما نمی زنانی که می. شدند هم دیده می دار انهمختلف؛ حتا زنان خ

ضوع حجاب وقتی مو. مادر بزرگ من زن باحجابی بود. مجبور شوند حجاب به سر کنند
داد که باید مواظب  مرتب هشدار می. ناراحت و عصبانی شد اجباری را شنید، به شدت

! آید می اند از دست آخوند جماعت چه کارهایی برد نسل شما نمی: گفت به ما می. آخوندها بود
در میان . ی حجاب داشت و مخالف آن بود ساله، افکار بسیار روشنی درباره  این زن هشتاد

زنانی که دوران قبل از کشف . قدر مخالفت وجود دارددیدم چ انواده هم میهای مسن خ خانم
کنم که نسل  گاه فکر می. ندحجاب را زندگی کرده بودند، در این زمینه تجربه داشت

ها  البته وقتی از نسل مادربزرگ. های ما در این مورد دید بهتری از ما داشت مادربزرگ
. ها و تعلقات طبقاتی آن هم توجه داشت کنم، باید به بافت اقتصادی خانواده صحبت می

ده بود و دیگر کار دار ش بعد خانه. ی خواهرم بود آورم که قبالً کارگر خانه خانمی را به یاد می
با وجودی که این خانم چادری بود، به من . او را در حوالی محل تظاهرات دیدم. کرد نمی

وقتی . خیلی جالب بود. است گفت که بسیار مخالف حجاب اجباری برای دخترانش 
نظرات آنان در مورد  که شدیم دیدیم، متوجه می های سیاسی را می گیری سازمان موضع

طور که گفتم، درک  همان. تر است مانده نظرات مردم عادی هم عقبحجاب حتا از 
در روستاها زنان دهاتی . های سیاسی از حجاب زنان زحمتکش، درک درستی نبود سازمان

کردند، روسری به سر داشتند تا سرشان  زنانی که در مزارع کار می. پوشاندند خودشان را نمی
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زنان . شان با مردان آزادتر از زنان شهرنشین بود  بطحتا روا. را از تابش آفتاب محافظت کنند
حجاب با اوضاع . زدند کردند، شلوارشان را تا باالی ران تا می شمالی که در شالیزار کار می

نیروهای چپ به دلیل ناآگاهی، از حجابی دفاع . آید اجتماعی اغلب مناطق ایران جور درنمی
اما زنان . تی بازار قصد حاکم کردنش را داشتبورژوازی و بورژوازی سن کردند که خرده می

کسانی . پیوستند، با اجباری کردن این حجاب مخالف بودند چادری که به صف تظاهرات می
 .دادند روها بودند هم واکنش منفی نشان نمی که در بیرون صف، در پیاده

 گیر بود؟ آیا حضور مردان هم چشم :مهناز متین
که در  پسران جوانی را به یاد دارم. بسیار کم بودند در صف تظاهرات: مینو جاللی •

زنان، جمعیت غالب را تشکیل . شرکت داشتند؛ اما تعدادشان بسیار اندک بود پیمایی راه
 .دادند می

 شاهد درگیری و زد و خورد هم بودید؟ :مهناز متین
ت هنوز برای حمله به تظاهرا و اراذل هم اوباش اسفند، حتا ۷۱روز : مینو جاللی

 چنانی ی آن ه؛ اما من حملرسید توهین و حرف زشت به گوش می. متشکل نشده بودند
ولی  .ندهست ها انقالبیضد گفتند می .شان بیشتر متفرق کردن جمعیت بود هدف. ندیدم

و یا من  ؛شد روز اول دیده نمی ، درمورد حمله قرار دادندروزهای بعد که زنان را  طور آن
 .نبودم ششاهد

 در روزهای بعد هم در تظاهرات شرکت داشتید؟ :نمهناز متی
با چند نفر از دوستانم و گاه با همسرم در تظاهرات روزهای بعد . بله: مینو جاللی •

. توانستیم با دیگران به بحث و گفتگو بپردازیم ها می یی آ هم این گرد در جریان. شرکت کردم
 .هرکس نظراتش را بیان کند مفری بود تا

 تیپ زنانی که در تظاهرات بعدی شرکت داشتند مانند روز اول بود؟ :مهناز متین
ولی . های مختلفی شرکت داشتند طور که گفتم، تیپ در روز اول، همان: مینو جاللی •

های  شد و برخوردها حادتر، تعداد زنان مرفه و یا زنانی که پست تر می هرچه جریان سیاسی
کنم  فکر می. شد شان را از دست بدهند، کمتر می تترسیدند موقعی باالی اداری داشتند و می

طور که در خاطرم مانده،  آن. در همان روزها بود که ارعاب کارمندان زن در ادارات شروع شد
ها را  شاید ترسیده بودند و یا بهتر بگویم آن. در روزهای بعد، تعداد زنان کارمند کمتر بود

تر به  کامالً بسیج کرده بود تا هرچه وحشیانه رژیم هم اراذل و اوباشش را. ترسانده بودند
 .صف تظاهرات حمله کنند

 هایی بودید؟ شما خودتان شاهد چنین حمله :مهناز متین
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های رکیک  فحش. کردند ریختند و اذیت می به میان جمعیت می. بله: مینو جاللی •
دم که دامن و چندین بار دی. شان بود ورد زبان "یا روسری، یا توسری": شعار. دادند می

قصد ترساندن زنان را . کردند از این قبیل کارهای زشت زیاد می. زدند پیراهن زنان را باال 
 .داشتند

 به کاخ دادگستری هم رفتید؟ :مهناز متین
 .جمعیت زیادی به دادگستری آمده بود. بله: مینو جاللی •

 به یاد دارید چه کسانی سخنرانی کردند؟ :مهناز متین
نوری که  اگر اشتباه نکنم خانم پریوش خواجه. خانم جزنی را به یاد دارم: لیمینو جال •

جمعیت خیلی زیاد بود و فضای دادگستری هم چندان . یکی از وکال بود هم صحبت کرد
 .بزرگ نبود

 های دیگری هم به یادتان مانده؟ ییآ هم ها و گرد جلسات، میتینگ آیا :مهناز متین
اما به یاد ندارم . ای در دانشکده فنی برگذار شده بود جلسه کنم فکر می: مینو جاللی •

 .چه روزی بود
 آیا وقایع این چند روز، نگرانی شما را بیشتر کرد؟ :مهناز متین

این بود که نگرانم . حضور زنان بعد از چند روز خیلی کمتر شده بود: مینو جاللی •
ها آمده، به دلیل عدم وجود  خیابان دیدم چگونه نیروی جوانی که روزهای اول به می. کرد می

البته علت این پراکندگی در عین حال ناشی از . یک سازماندهی صحیح، پراکنده شده است
های خودشان را  دختران دانشجو تشکل. وجود آورده بودند هگران ب و ارعابی بود که حکومتجَ

های مختلف دانشگاه  ر کمیتهکردند، یا د های سیاسی کار می ها داشتند؛ یا با گروه در دانشگاه
هایی که جذب نیروهای چپ  ولی دختران دبیرستانی را از دست دادیم؛ به جز آن. فعال بودند

جنبش پیشروی ایران، طیف وسیع کسانی را که گرایش . پیوستند مجاهدینشدند و یا به 
مده های دیگر به حرکت درآ سیاسی نداشتند و صرفاً به خاطر حجاب اجباری و محدودیت

 .تشکیالتی نبود که بتواند این نیروها را حفظ کند. بودند، از دست داد
ی اجباری  دولت درباره اهلل طالقانی و سپس سخنگوی پس از بیانات آیت :مهناز متین

نبودن حجاب، برخی نیروهای سیاسی ضمن سخنرانی و اطالعیه، از زنان خواستند که دیگر 
ست و باید اعتراضات را تمام کرد؛  ید که مسئله منتفیکرد شما هم فکر می. تظاهرات نکنند

 یا برعکس، باید به آن ادامه داد؟
مشخص بود که این یک . کردم که ماجرا پایان یافته است من تصور نمی: مینو جاللی •
شان را جمع خواهند کرد تا  ها مجدداً قوای نشینی موقتی از سوی دولت است و آن عقب
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خود من به عنوان وکیل . دیدیم که چنین هم شد. آغاز کنندحمله را از جای دیگری 
معلوم بود که این . آورند های زیادی برای زنان به وجود می ها مزاحمت که در دادگاه دیدم می

دیگر، زیاد روی این مسئله پافشاری  مسائلآمدن   ولی با پیش. مسئله هنوز تمام نشده
خواستند از راه  افراد پیشرویی که می. خواهد شد دانستیم دوباره مطرح با اینکه می. نکردیم
لحظه  ی حجاب در این مسئله: گفتند ی سیاسی وضعیت ایران را تغییر دهند می مبارزه

زنانی . ها پرداخت تری وجود دارد که باید به آن تر و مهم مسائل برزگ. چنان حیاتی نیست آن
بنابراین در درون . ر موافق بودندکردند، با این نظ های سیاسی کار می هم که با سازمان

نیروهای جوانی که روزهای اول بدون داشتن . های سیاسی، این بحث دنبال نشد سازمان
ی حجاب به جنبش پیوسته بودند، به حال خود رها  تعلقات گروهی، تنها به خاطر مسئله

شان از بینشی ها هم خود البته آن. ی حجاب درگیر بودند های زنان با مسئله فقط گروه. شدند
ست،  دانستیم این مسئله مهم ا که میبا اینی ما  همه. که بر چپ ایران حاکم بود، مبرا نبودند

 .بنابراین اعتراضات هم ادامه پیدا نکرد. چندان به آن بها ندادیم
  هایی که آن را به راه انداخته آیا بعد از این تظاهرات، سعی کردید با گروه :مهناز متین

 ها همکاری کنید؟ س بگیرید و با آنبودند، تما
من . برای من مشخص بود که کسی این تظاهرات را به راه نینداخته: مینو جاللی •

وجود آمده  انقالبی به حرکتِ کامالً خودجوشی بود که در آن وضعیت. چنین توهمی نداشتم
. کنند ب میشان را در عمل سل شود، اما آزادی دیدند که صحبت از آزادی می مردم می. بود

ها  با آن. های مختلف زنان همکاری داشتند، ارتباط داشتم البته من با کسانی که با گروه
 .شروع به همکاری کردم اتحاد ملی زنانبعدها هم با . کردم صحبت می

های زنان تمایل  آیا این تظاهرات باعث شده بود که به همکاری با گروه :مهناز متین
 پیدا کنید؟

ی انقالب  حجاب اجباری نبود؛ بلکه در پروسهضدتنها هم تظاهرات . بله :مینو جاللی •
های  حتا در تشکل. شود دیدیم که به چه صورت جلوی حرکت زنان گرفته می می

. شدند ها چندان جدی گرفته نمی دموکراتیک هم سلسله مراتبی وجود داشت که زنان در آن
زیادی مثالً از حزب کمونیست فیلیپین و یا  جزوات. گیرنده بیشتر عمل کننده بودند تا تصمیم

داد؛ چه در روابط  ه میزن ارائ ی عقب مانده از مسئله شد که نظراتی کامالً چین منتشر می
که   یعنی حتا آن نسل مترقی، صادق و فداکاری. خصوصی و جنسی و چه در روابط اجتماعی

کند، طرز تفکرش در  بارزه ی سوسیالیستی و کمونیستی م خواست برای رسیدن به جامعه می
اینکه زن چگونه باید رفتار کند، چطور لباس : ها چندان متفاوت نبود برخی موارد از مذهبی
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بخش شایان توجهی . این هم دالیل روشنی داشت... بپوشد، چه چیزی برایش مجاز است و
ت دوران شود تربی به این راحتی نمی. آمدند می  هایی مذهبی از مبارزان چپ از خانواده
ها غلبه  ل جنسی طرز تفکر اسالمی خیلی وقتدر مورد مسائ. کودکی را از خود دور کرد

ست؛ اما من معتقدم این  ها دوست دارند بگویند که این یک مشکل فرهنگی بعضی. داشت
دانستم که واقعاً  نمی. ام  کردم که بین دو صندلی نشسته گاه فکر می. است یک مشکل مذهبی

از یک طرف افرادی را که با این شور و صداقت فعالیت . ی تعلق دارما به چه دسته
های  ی آزادی هایم درباره دیدم که ارزش از طرف دیگر می. کردم کردند، ستایش می می

ها در هر بحث جدی  این تفاوت. ها تفاوتِ زیادی دارد های آن فردی و اجتماعی، با ارزش
هم وضع  اتحاد ملی زناندر . کرد را بسیار دشوار میی بحث  داد و گاه ادامه خود را نشان می

 .بودند و نظرات مختلفی داشتند اتحادهای مختلف در  افرادی با بینش. به همین صورت بود
 را شناختید؟ اتحاد ملی زنانشما از طریق هایده درآگاهی  :مهناز متین

د و اعتقاد به ایجاد از طریق چند نفر از دوستانم که در طیف چپ بودن. نه: مینو جاللی •
 .آشنا شدم اتحادهای دموکراتیک داشتند، با  سازمان

 کردید؟ بودید با سازمان سیاسی خاصی کار می اتحادشما وقتی در  :مهناز متین
یعنی ابتدا به . بود اقلیتنزدیک به  بیشتراما نظرات سیاسی من . نه: مینو جاللی •

های  درک اغلب افراد از سازمان. داشتمتمایل  اقلیتو بعد به  ی خلقهای فدای چریک
  شاید آن. های سیاسی ها به سازمان لی بود برای انتقال پتانسیل انقالبی آدمدموکراتیک، پُ

کردند که از این  اما فکر می. های دموکراتیک چندان اعتقادی نداشتند دوستان هم به سازمان
 . را به پیش برند های انقالبی توانند افراد را جذب کنند و ایده طریق می

 بودید؟ اتحادشما از همان ابتدای تشکیل با  :مهناز متین
من پنج شش ماه بعد به آن . وجود آمد هب ۷۵۳۸در فروردین  اتحاد: مینو جاللی •

بعد . شنیدم کردم و نظرات مختلف را  در واقع طی این مدت با افراد مختلف صحبت . پیوستم
نظرات . بودم اتحاد ملی زنانی حقوقی  در کمیته. بپیوندم داتحااز چند ماه تصمیم گرفتم به 

ی  ی کارگری، کمیته ها مثل کمیته ی کمیته ی حقوقی خوانایی زیادی با بقیه کمیته
ی  تر از کمیته کردند، رادیکال ها کار می افرادی که در آن کمیته. نداشت... آموزی و سواد

هایی  ی حقوقی بحث در کمیته. کارگر کار کنندی  خواستند در میان طبقه می 0F۷.حقوقی بودند

                                                           
، گردآوردنده ی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربهبه نگاه کنید ، اتحاد ملی زنانی حقوقی  ی کمیته بیشتر درباره ـ برای آگاهی۷

 .٢1، ص ۷۵۱۸/۷000، نقطه و ویراستار مهناز متین، نشر
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کردند و به عقب  توجه ما به قوانینی بود که به سرعت تغییر می! شد که زیاد طبقاتی نبود می
و  اتحاداین کار حتا در درون . گرانه انجام دهیم کردیم که باید کار آگاه ما فکر می. رفتند می

ما نباید اشتباهات پیشین را تکرار . ای داشت هالعاد در میان دوستان خودمان هم اهمیت فوق
هنگامی که در جنوب شهر نهادهای رفاهی  ۳۵ـ  ۳1های   ل یادم هست که در سا. کردیم می

ی بهداشتی یا حقوقی اطالعاتی  آمد تا به زنان زحمتکش در زمینه و خدماتی به وجود می
کردم کارهایی که از  فکر می. بدهد، من برخوردی کامالً منفی نسبت به این نوع کار داشتم

شان  آگاهی یریزی شده باشد، تأثیری در زندگی مردم و ارتقا جانب دولت و از باال طرح
کردم  یا در مورد حق رأی زنان همیشه این بحث را می. کردم در حالی که اشتباه می. ندارد

. زنان معنایی ندارد توانند آزادنه رأی بدهند، دادن حق رأی به ای که افراد نمی که در جامعه
یک سری از قوانین، حتا اگر در سطح نوشته باقی بماند و در عمل اجرا . این هم اشتباه بود

مبارزه با . ی مهمی است و این مسئله. گذارد نشود، در ذهن اجتماعی تأثیرات خود را باقی می
مددکاری پیدایش . های کوچک را نبینیم شد که ما حتا این رفرم اختناق شاه موجب می

ی جلوگیری از بارداری و یا سقط جنین  خصوص در زمینه ، دسترسی به بهداشت، بهاجتماعی
. در میان زنان محالت فقیرنشین تأثیرات مهمی برجا گذاشت - ـ اگرچه رسماً مجاز نبود

خود من با وجودی که معتقد بودم . ها توجه الزم را نکردیم کنم ما به این رفرم من فکر می
ی در جهت بهبود زندگی مردم به هرحال مثبت است، نسبت به کارهایی که در هر رفرم

هایی باید  آوردهای چنین رفرم دست. شد، زیاد توجه نداشتم نواحی جنوب شهر انجام می
دیدیم مددکاری  کردیم، می از این موارد صحبت می اتحادبعدها که در . شد ارزیابی می

 .شد نمی مسائلا توجه کافی به این ام .اجتماعی نتایج مثبتی داشته است
هایی را در محیط کارتان  شما به عنوان وکیل دادگستری محدودیت :مهناز متین

 دیدید؟ می
ی  اسالمی کردن قوه .به بعد 61به خصوص از سال . خیلی زیاد. بله: مینو جاللی •
این رو، در  از. ی کار جمهوری اسالمی قرار گرفت یه، از همان ابتدا در صدر برنامهقضای

 11حدود . اولین فرصت، اقدام به لغو قانون حمایت خانواده و سلب حق قضاوت از زنان کرد
برخی . ها دادند کارهای اداری به آن. شان تغییر داده شد ی قضایی قاضی زن بودند که رتبه

ی اسالمی شدن  پروسه. ها تغییر کردند دادگاه. قضات هم عنوان مشاور حقوقی گرفتند
به بعد کامل شد و هرگونه مقاومت یا دفاع از حقوق زنان با تهدید و  61ها از سال  اهدادگ

رفتم، مطمئن نبودم شب به  روزهایی بود که وقتی به دادگاه می. گردید رو می ارعاب روبه
تمام وقت . منظورم این است که به این حد کار را مشکل کرده بودند! گردم یا نه  خانه بازمی
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وجود داشت، این بود  اتحادی مثبت و خوبی که در رابطه با  اما جنبه. کردی میفشار را حس 
به ما  - دیگر مسائلیا  برای طالق، حضانت -ی حقوقی داشتند  زنانی را که نیاز به مشاوره

 . دادیم کردند و ما کارشان را انجام می معرفی می
گویا چپ مانع کارهای . نندک بینم دوستانی به شدت به چپ حمله و انتقاد می من گاه می
ی تیز  بینم بسیاری از زنان ایرانی که به افکار فمینیستی باور دارند، لبه می. دیگران شده بود

دیدم  در حالی که وقتی در ایران بودم، می. اند های چپ کرده ی گروه شان را متوجه ی حمله
، سعی داشتند به که همین افرادی که امروز چنین منتقدند، به خصوص در دو سال اول

. کردند به هیچ عنوان هم به چپ برخوردی انتقادی نمی. های چپ نزدیک شوند همین گروه
من . اند بینند؛ اما انگار خودشان در این شکست نقشی نداشته این افراد شکست انقالب را می
ین اما ا. ایم کنم ما اشتباهات زیادی مرتکب شده فکر می. با این رویکرد به شدت مخالفم

ها و افراد مرتکب  اشتباهی نبود که فقط برخی سازمان. یک اشتباه جمعی یا کولکتیو بود
شان از جمهوری اسالمی، در واقع کمر  ، با دفاعحزب تودهو  فدائیان اکثریتالبته . شده باشند

. خورد شد، چپ ایران به این شکل ضربه نمی کنم اگرچنین نمی فکر می. چپ را شکستند
ی تفکر و  وضعیت قبل از انقالب را مسبب نحوه بیشترهای دیگر، من  سازمان ولی در مورد
ما در زمان شاه این امکان را نداشتیم که به فعالیت اجتماعی و . بینم ها می عملکرد آن

مان  توانستیم نظرات نمی. بریزیم های دموکراتیک را پی ازیم و تشکلسیاسی دموکراتیک بپرد
ها دفاع  خواهیم از آن نگرفتیم با مردمی که می یاد .و نقد کنیم اش بحث را مطرح و درباره

کرد، از این فقر  هرکسی که در آن مقطع فعالیت می. کنیم، چگونه برخورد داشته باشیم
ی اول انتقاد به  من اگر انتقادی داشته باشم در درجه. فرهنگی و سیاسی، سهمی برده بود

 آن هم به خاطر. ، نظرات متفاوتی با بقیه داشتممسائلاز  البته بر سر شماری. خودم است
به همین دلیل . های دموکراتیک در آن، جا افتاده بود فرهنگی بود که ارزشآشنایی من با 

 .دانم ولی خودم را در شکستی که خوردیم، سهیم می. دادم بها می بیشترها  به این ارزش
 

 گفتگوی مهناز متین با مینو جاللی     
٢1ژانویه  ۷٢ / ۷۵۸۱دی  ٢۵ 
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 فرنگیس حبیبی

، در خارج از کشور بودید و در پاریس به دانشگاه ۷۵۳۱شما پیش از انقالبِ : س
در  کنفدراسیون دانشجویان ایرانیآیا با . تان در این دوره بگویید کمی از تجربیات. رفتید مى

 ارتباط بودید؟
کنفدراسیون جهانی ای عضو ه با ایرانی ۷06۸من از اواخر سال : فرنگیس حبیبی •

 1یا  ۵مدت . پیوستم کنفدراسیوندر پاریس آشنا شدم و به محصلین و دانشجویان ایرانی 
بود که برای اولین  ۷060اوایل سال . ـ واحد پاریس ـ بسیار فعال بودم کنفدراسیونسال در 

ى اختصاص ها به سازمان زنان یکى از بحثشرکت کردم؛  کنفدراسیونی نهم   بار در کنگره
گفتند که  می 1F۷.بود "احتضار"تشکیل شده و در آن زمان، در حال  رتداشت که چند سال پیش

 ...را فعال کرد؛ اما من موافق نبودم سازمانباید این 
 چرا؟ : س
، مسائل را به شکل بسیار کنفدراسیوناز آقایان عضو  چون برخی: فرنگیس حبیبی •
برای این دوستان جایی بود براى دور هم  سازمان زنان در واقع،. کردند ای مطرح می کلیشه

. شان بسیار متفاوت بود های جمع شدن زنانی که عالیق سیاسی و اجتماعی نداشتند و انگیزه
گاه  هایی که گه به چند نفر از خانم به یاد دارم یکی از دوستانم که فرد بسیار مبارزی هم بود،

خواهید شوهر پیدا کنید، باید  ببینید، شما اگر می» :کرد، گفت در این جلسات حضور پیدا می
های  توانید با افراد مختلف آشنا شوید؛ حتما آدم جا میآن! بیایید در سازمان زنانبه عضویت 

خواهم بگویم که برای شرکت دادن زنان در مبارزات اجتماعی  می« !خوبی پیدا خواهید کرد
به هر حال در آن زمان از این سازمان . شد هایی پیش کشیده می و دانشجویی، چنین انگیزه

  بسیاری از مسئولین آن که در زمره زنان آگاه و فهمیده. زنان، اثر زیادی برجا نمانده بود
دادند، عمالً قادر نبودند و  انجام می کنفدراسیونبودند، به علت کارهای متعددی که در 

ند و هم به سازماندهی یک ی سیاسی کن مبارزه کنفدراسیونفرصت نداشتند که هم در 
از بین رفت و در سال سازمان زنان به این ترتیب، . بپردازند کنفدراسیونتشکل زنان در کنار 

 . نمانده بود دیگر اثری از آن ۷0۱1

                                                           
 .سازمان ملی زنان ایران: ها نگاه کنید به فصل پیوستـ ۷
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ى زن حساسیت داشتند، به این سازمان  در واقع، کسانی مثل شما که به مسئله: س
هاى مهم آن  ن بود و یکى از کانو ۷06۸بش ی جن ها که بحبوحه در آن سال. شدند جذب نمی

های سیاسی، همین حالت  جا هم نسبت به سازماننان اینشد، جنبش ز فرانسه محسوب مى
 ...ای را داشت حاشیه
 ...جنبش زنان فرانسه در آن دوره، یک جنبش مطرح بود: فرنگیس حبیبی •

نان فعال آن دوران وقتی با ز. بود که این قدرت نمایان شد ۱1های  اما در سال: س
تئاتر  کردیم که در آمفی ما جرئت نمی ،6۸گویند که در برش زمانى  کنید، می صحبت می

 !ی مسائل زنان به راحتی صحبت کنیم سوربون درباره
های  کمیته. زدن بود  زمان، مبارزات زنان در حال جوانهدر آن : فرنگیس حبیبی •

جنبش  .دادند ها و مدارس سازمان مى اهای را در دانشگ های پراکنده کوچک، اکسیون
هویت این جنبش  ی هباردیشی درانتالش فکری و باز ی در حوزه فمینیستی در فرانسه

ها و آثار فمینیستی در  د جلب کرده بود و بسیاری از کتابهای مشهوری را به سوی خو چهره
 .هفتاد منتشر شد ی ابتدای دهه

ى  مستقل زنان و اهمیت آن در مبارزهآیا نگرشى که بعدها نسبت به جنبش : س
به های زنان فرانسه شکل گرفت و در اینجا بود که  عمومى پیدا کردید، در ربط با سازمان

سیاسی بر  بر این عقیده بودید که مبارزه ۷۵۳۱ضرورت آن واقف شدید؟ یا اینکه تا انقالب 
 یت دارد؟مبارزات دموکراتیک ارجح

فعالیت  کنفدراسیونمن و برای بسیاری از زنانی که در  ببینید، برای: فرنگیس حبیبی •
مطالعه : شدیم برای این مبارزه، باید تجهیز می. ى سیاسى بود کردند، مهم مبارزه مى
های سیاسی  زنانى که عضو سازمان. کردیم یافتیم و آمادگى کسب مى کردیم، آگاهی می می

توانستند به  آورده بودند، طبیعتاً نمىی مخفی روى  بودند و یا به درجات مختلف، به مبارزه
کردم که سطح  خود من، بیشتر سعى مى. بپردازند طور مشخص ل و مشکالت زنان بهمسائ

البته . به عبارت دیگر، به دنبال برابری علمی و سیاسى با مردان بودم. ام را باال ببرم آگاهی
ی مبارزه  ا خواستم در عرصه میبه بیان دیگر، ! اگر بتوانیم چنین نامی بر آن کوشش بگذاریم

کردم که مردان از نظر مطالعه، استدالل،  فکر می. کردند کنم که مردان در آن مبارزه مى
دانم این  نمی. خواستم خودم را به سطح آنان برسانم تحلیل و بحث از من جلوتر هستند و می

در میان زنان سراغ ای را  چنین آگاهی. ی من این بود فکر درست بود یا غلط؛ اما انگیزه
 . نداشتم
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 کنفدراسیونواحد . البته توجه دارید که در آن زمان، تعداد ما زنان در پاریس زیاد نبود
نفر آدم مبارز داشته باشیم که کارها  ۵1یا  ٢1طور نبود که  آن. ای نبود پاریس سازمان گستره

بایست کارهای  که می با  تعداد اندکى عضوسازمان کوچکى بودیم  ما! نه. را دنبال کنند
بردیم؛ از کار فرهنگی گرفته تا دفاع از  دادیم و پیش می مختلف تشکیالتى را انجام می

ی ما  به عهده ی این کارها همه... ها و احزاب خارجی و زندانیان سیاسی، تا تماس با سازمان
اید برای امرار رسیدیم؛ ب مان می عالوه بر این، ما دانشجو بودیم و باید به درس و مشق. بود

 . ی مسائل بپردازیم توانستیم به همه بنابراین نمی. کردیم گاه کار می گه معاش
ی تاریخ مبارزات زنان و مبارزات سیاسی کمی بیشتر  بعدها که مطالعات من در زمینه

های  ی سازمان اند، در واقع ضمیمه های زنانی که وجود داشته شد، پی بردم که سازمان
درست است که . اند بوده( و غیره ملی ی جبهه، حزب تودهمانند )دانه سیاسی بزرگ مر

برای بهبود وضعیت زنان مثبت و مهم بود و به زن امکان حضور  شان های صنفی فعالیت
اى که به  ها و احزاب سیاسی ای بودند در خدمت سازمان داد؛ اما در اساس زائده اجتماعی می

 .آن وابسته بودند

تحصیل  Etudes féministesی علوم زنان  ه رسیدم، در رشتهوقتى به این نتیج
ام، به  در جریان مطالعه و رشد فکری. ى همین موضوع نوشتم بارهتزم را هم در. کردم می

وجود بیاید تا مطالبات مشخص زنان   زنان به های مستقل این نتیجه رسیدم که باید سازمان
توانند برای مطالبات عمومى  هستند که مى اه کردم که این نوع سازمان فکر می. مطرح شود

فکر . گیری از یک سازمان پدر، کار را خود به پیش برند  زنان برنامه بریزند و بدون خط
 . ی انقالب بود که من چنین تحولی را طی کردم و به این نتایج رسیدم کنم در آستانه می

 دانستید؟  در آن زمان، آیا خودتان را فمینیست می: س
های زنان فرانسه درگیر بودم و  ببینید، من در فعالیت مبارزاتى گروه: نگیس حبیبیفر •

توانم بگویم که در آن زمان، یک  می. شدم ها تغذیه می از نظر مطالعاتی و تئوریک، از آن
در این دوره، یعنى اواخر . ی مجزا در من به وجود آمده بود ی واقعی، یک انگیزه انگیزه

. های زیادی در جنبش زنان فرانسه وجود داشت ى هفتاد، بحث دهه ى شصت و اوایل دهه
به عبارت دیگر، . خواهیم با مردان برابر شویم فمینیسم، عمدتاً این معنا را داشت که ما می

مردان حقوق مشخصى داشتند؛ ما هم همان حقوق را . شدند محور، مردان تلقی می
د، پس ما هم همان موقعیت اجتماعی را چون مردان موقعیت اجتماعی داشتن. خواستیم می

اما . ای، فمینیسم آمریکایی نام گرفته بود این نوع از فمینیسم، از سوی عده. کردیم طلب می
گفتند تساوی حقوق زن و مرد آری، اما  ای بودند که می های فرانسه، عده در میان فمینیست
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داشت که یکى بر تساوی تکیه  شود گفت که دو گرایش وجود در واقع مى! ها زنده باد تفاوت
 .کرد و دیگری بر تفاوت می

بحثی دارد که  ست، پردازان جمهورى اسالمى مرتضی مطهری که یکى از نظریه
درست یادم  ـیک بار در جایی « .زن و مرد با هم متفاوت هستند»: کلیدش این است شاه

همه بعد از شنیدن . دمی مطهری را آور این جمله ـای بود یا در سمیناری  نیست در نوشته
مطهری با  !صبر کنید: گفتم « !های خوب و درستی زده عجب حرف! به به»: مطلب، گفتند

 . برد حقوق برابر را زیر سؤال میها،  تکیه بر تفاوت
اگر راستش را . داشت بینى باریک خواهم بگویم که طرح این مباحث نیاز به دقت و می

های فمینیسم آورد دستچند که به هر. ذهنم مانده استبخواهید، رسوبات آن زمان هنوز در 
نهم، اما آن نوع فمینیسم را قبول ندارم و بیشتر به تساوی حقوق با حفظ و  آمریکایی ارج می

به وجود آوردن یک هویت کاذب را . ها، معتقدم یا بهتر بگویم، با به رسمیت شناختن تفاوت
هایی وجود دارد که هر زنى از بچگی  رد تفاوتبر این عقیده هستم که بین زن م. قبول ندارم

البته . ای زنانه که با تجارب مردان متفاوت است کند؛ تجربه تا سنین باال آن را تجربه می
 . توانند داشته باشند و برعکس زنانه را مردان هم می ی تجربه

کنند،  مبارزه می... شان و شان، حیثیت اجتماعی ق حقوقبنابراین وقتی زنان برای احقا
های  فعالیت. شان لزوماً نباید مرد باشد و تساوی و چه بسا تشابه با او ی حرکت و ارجاع نقطه

 .من برای احقاق حقوق زنان در آن زمان، با اعتقاد به این اصل بود
برای  ـ منظور تفاوت میان مرد و زن است ـها  ترینِ این تفاوت ترین و اصلی مهم: س

 شما چه بود؟ 
طلبی یک  اگر بر این باور باشیم که قدرت. مثالً در ارتباط با قدرت: بیبیفرنگیس ح •

طلبی هم  قدرت! دست بگیریم؟  س ما هم باید برویم و قدرت را بهی مردانه است، پ خصیصه
ایم؛ هم در تاریخ گذشته و هم  های آن را دیده آورد که نمونه عمالً چیزهایی را به همراه می

کردیم زنان نباید خود را  ما آن زمان فکر می... نت، سرکوب، توطئهخشو: در روزگار خودمان
کردیم  فکر می .میاز زن و زنانگی داشت آلیزه یک نوع تصور ایده. ی این مسائل بکنند آلوده

. گذارد شناسی او تأثیر می ی زندگی است و این قاعدتاً در رفتار و روان وجود آورنده زن به
. تواند زندگی کسی را بگیرد؛ یعنی بجنگد، بکشد و غیره می دهد، مشکل کسی که زندگی می

. البته عقاید کنونی من کمی تعدیل پیدا کرده. سازی خود با مرد بپردازد مگر اینکه به همسان
های  نمونه. گر و خشن باشند طلب، سرکوب توانند قدرت ان هم میگویم که زن حال می

. بود که شرح دادم اى زمان ما بر اساس و پایهاما استدالالت آن . تاریخی آن را هم داریم
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کردیم، به  وقتی به متون ادبی مراجعه می. ی رمانتیک و ادبی داشت البته کمی هم جنبه
البته این . ی آن باشد توانست گوینده و یا نویسنده خوردیم که مرد نمی  اشعار و قطعاتی برمی

کردند  ساتی کامالً زنانه را بیان میکمااینکه مردانی هم هستند که احسا. اصل مطلق نیست
 . کنند  و مى

گفت زنان باید  وجود آمد که مى ها به گرایشی هم در میان فمینیستدر این دوره، : س
 .رفتارهایى کامالً مردانه داشته باشند

ای  عده. ها بودیم گونه بحث گیر ایندر آن زمان ما مرتب در. بله: فرنگیس حبیبی •
اند، حاال زمان آن است  هچون زنان تاکنون تحت دیکتاتوری مردها بودگفتند  بودند که می

خشونت  ی گفتند که ما مجبوریم همان دوره دقیقاً می! که ما دیکتاتوری زنانه اعمال کنیم
این ... دادند و ی شرکت نمی در بعضی از جلسات، به مردان اجازه. مردانه را از سر بگذرانیم

 . یلی تعدیل شدنوع رفتارها به مرور زمان خ
از . رسید می ۷۵۳۱ به انقالب بهمن  ی فکرى و مبارزاتى زمینه شما با چنین پیش: س

مدتی پیش از دست به دست شدن قدرت، معلوم بود که یک طیف مذهبی در حال به دست 
 کرد؟  آیا این مسئله شما را نگران نمی. گرفتن رهبری انقالب است

برای من خیزش مردم یک . بند انقالب بودم پای من به طور عجیبی: فرنگیس حبیبی •
و   البته این یک اعتقاد بسیار غیرجدی. به انقالب خیلی اعتقاد داشتم. اتفاق باورنکردنی بود

های بد  توانند خواست کردم مردم و خلق نمی فکر می. محور بود در واقع نیت. فکر نشده بود
طبیعتاً وقتی کسی چنین فکری . لو بودجهت حرکت برای من همیشه رو به ج. داشته باشند

مثالً وقتی آقای . کند اش تعبیر و تفسیر می ی میل و عالقه ها را بر پایه دارد، تمام واقعیت
زمانی که آقای خمینی در پاریس . کردیم ، ما باور می«زنان آزاد خواهند بود»: گفت خمینی 

 Saint Merri سن مرییسای اى مرد و زن به اینجا آمدند که در کل بود، یک بار عده

2F...تحصن و اعتصاب غذا کردند

٢ 

                                                           
به حکم مسئولیت »ای در پاریس اعالم داشتند که  با انتشار بیانیه روحانیون مبارز ایرانتنى چند از  ۷۵۳6مهر  ٢ـ ٢

 :نشینند؛ براى مهر به مدت هفت روز به اعتصاب غذا مى 0از روز « اسالمى خود

العظمی   اهلل ناپذیر ملت مسلمان ایران، مرجع تقلید شیعه، آیت هد و شکستپایان بخشیدن به تبعید غیرقانونی رهبر مجا... »
اهلل حسینعلی منتظری، سید مهدی هاشمی،  اهلل سید محمود طالقانی، آیت خمینی و آزادی مجاهدین راستین، آقایان آیت

می به سر برده و تحت اهلل میثمی که هم اکنون در شرایط بسیار نامساعد جس اهلل سحابی و مهندس لطف مهندس عزت
 «...های روانی قرار دارند شدیدترین شکنجه

← 
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 ...جز این متحصنین بودند و سید محمود دعایی همهادی غفاری : س
من زنانی را درآن اعتصاب غذا دیدم که نه تنها . ها بودند بله، خیلی: فرنگیس حبیبی •

دستکش سیاه به  پنهان بود و هشان هم زیر روبند چادر سیاه به سر داشتند، بلکه صورت
: گفتم کردم، به خود می در عین اینکه با تحسین به این زنان نگاه می. دست کرده بودند

تحسین برای این بود که دست به اعتصاب غذا زده ! کنند ها در چه زندانی زندگى مى آن
را اما اصرارى که برای پوشاندن خودشان داشتند، م. کردند بودند و در راه انقالب فداکاری می

به یاد دارم که رفتم و به آنان تبریک گفتم؛ ابراز همدردی و همبستگی . به فکر واداشت
همان لحظه به نظرم . زدند یشان، پوشیه را یواشکی کنار م خواستم ببوسم وقتی می. کردم

 .پا بر دست و زنجیر های نامرئی گناهانی موهوم این زنان در یک نوع زندان هستند با آمد
ها به خاطر مسائل امنیتی، پوشیه بر صورت زده بودند؟ یا جزو بیت آقای  این خانم: س

 خمینی بودند؟
 . جزو بیت او نبودند؛ اسالمی بودند. نه: فرنگیس حبیبی •

 !ما که در ایرانِ آن زمان، روبنده نداشتیم؟: س
 ...ها داشت چرا، مادر بزرگ من از این پوشیه: فرنگیس حبیبی •

 لوی دوم؟ی په حتا در دوره: س
هم مادربزرگم همیشه  پهلوی دوم ی حتا در دورهمن به یاد دارم که : فرنگیس حبیبی •

استفاده  ها به ندرت، از این نوع پوشیه هم، البته جاهای خاصی در. کرد چادر به سر می

                                                                                                     
آید که        چنین به دیده مى. پاریس Saint-Merriکلیساى سن مرى  برپا شد؛ در ۷۵۳6مهرماه  0اعتصاب در روز دوشنبه 

چه در همان نخستین کنندگان بدون جلب نظر مساعد و کسب اجازه از گردانندگان کلیسا در آن محل گرد آمدند؛  اعتصاب
ها با تاکید بر این  آن...»با این حال « .اند مقامات کلیسا اظهار داشتند که در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته»روز 

 «.کنند رود، اعالم داشتند که از هرگونه اقدام علیه خشونت جانبداری می مسئله که این اقدام نوعی اشغال به شمار نمی
در آن، از « .برپاکنندگان این اعتصابِ غذا پیامی خطاب به زندانیان سیاسی ایران فرستادند... ستین روزنخ... »در همان 

 : جمله آمده بود
این سرمایه عظیم که . ها هستند مردم ایران اینک به وضوح شاهد ازدیاد و رشد مغزهای سیاسی خویش در درون زندان»

ها و  ها، محرومیت ها، شکنجه یران از درون آتش و خون، با تحمل اعدامهای جدید نبرد است، برای ملت ا میراث صحنه
 « .تبعیدها به دست آمده است

جالب اینجاست . محمد منتظری، سید محمود دعایی، محمد غرضی: شناسیم  ها را مى این نام از برپاکنندگان اعتصاب غذا
 « .محمد غرضی با لباس روحانی شرکت داشت»که در آن اعتصاب 

، انتشارات امیرکبیر، تهران، «منتشر شده در پاریس روحانیون مبارز ایرانبیانیه »، ...دو سال آخرموحد، .  هـ: رفته ازبرگ
، ۷۵۳۱ـ  ۷۵۳6تقویم تاریخ انقالب اسالمی ایران، خبرها و رویدادهای روزانه، مرداد ؛ خبرگزاری فرانسه، 6۳، ص ۷۵61

 .۵۷، ص ۷۵۳0گروه تحقیق سروش، تهران، 
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یادم هست که حتا در . افتد که روی صورت می ست ی سیاه نازکی پوشیه، پارچه. کرد مى
با وجودی که مادرم چادری نبود، اما یکی از این . ها بود هم یکی ازاین پوشیهی مادرم  بقچه

البته هرگز ندیدم . کرد داری می ای که داشت نگه ها را در کنار چند چادر، در بقچه نوع پوشیه
 .از آن استفاده کند

 آیا پدر و مادرتان مذهبی بودند؟: س
اما مذهبی . نی مادر مادرم مذهبی بودمادربزرگم یع. وجه نه، به هیچ: فرنگیس حبیبی •

اما یکی از . هیچ مشکلی با مادرم و ما که غیرمذهبی بودیم، نداشت. بسیار خوبی بود
جاست که مادربزرگم به و جالب این. هایم به شدت مذهبی بود و همسری معمم داشت خاله

سنتی ایران، غالباً از بورژوازی  باید بگویم که زنان خرده. تر بود تا به آن خاله مادرم نزدیک
ی مادرم که زنی شدیداً مذهبی بود، نوع دیگری از این پوشیه  دخترعمه. ها داشتند این پوشیه

شد و  این نوع چادر، نه هرگز باز مى. کرد، کمربند داشتند چادرهایی که به سر می. را داشت
 . افتاد نه از سر مى

شد که آن عده از  آن زمان گفته مى در مورد اعتصاب غذایى که به آن اشاره کردید،: س
اهلل  ها کسانی هستند که در نجف و در بیت آیت گفتند این می. اند عراق به پاریس آمده

پس از اینکه خمینی از عراق اخراج شد، اهل بیت هم به اتفاق . کردند خمینی زندگى مى
شان از  دن پشتیبانىی دیگری که از ایران خود را به پاریس رسانده بودند براى نشان دا عده

 . آقاى خمینى، دست به اعتصاب غذا زدند
های  از قشرها و تیپ. آمدند ها از ایران به پاریس می آن زمان خیلی: فرنگیس حبیبی •

یک عده هم جوانان ... سرشناسی مثل بازرگان، حاج عراقی، سنجابی، وافراد . متفاوت
 . بسیار به خمینی داشتند ی ی مذهبی و انقالبی بودند که عالقه ساله ٢6ـ٢۳

ها و  خواهم بگویم که من چنان به انقالب عالقه داشتم و چنان کلیشه می. بگذریم
را کنار بزنم و ببینم آن  ورق زر رسید که این هایی در سرم بود که اصالً به فکرم نمی آل ایده

آن ... بگیرم و های تاریخی را در نظر مسئله را دقیقاً بررسی کنم؛ نمونه. زیر چه خبر است
. لوشاتو نرفتم با وجود این، من هرگز به نوفل. زمان فقط هیجان بود و احساس و شیفتگی

رغم اینکه خمینی را قبول داشتم، حرفی  به. من سنخیتی با این گروه ندارمگفتم  چون می
کردم که قضایا به این صورت پیش  بینی نمی اما هیچگاه پیش. ها نداشتم نآبرای گفتن با 

 . برود
ی من از جمله برخی از زنان خویشاوندم، مذهبی  طور که گفتم، بخشی از خانواده همان

مادرم که . دیدم که این زنان میل دارند به اجتماع بیایند می. شناختم ها را مى من آن. بودند
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ی  کرد این نوع زنان خانواده را وارد عرصه زنی درس خوانده و مدیر مدرسه بود، سعی می
این نوع زنان در . کرد تا بتوانند از خانه بیرون بیایند ها کار پیدا می برای آن. ع کنداجتما

وقتی شرکت . تاریخ زنان داشتم ی من مطالعاتی در زمینه. انقالب خیلی فعال شده بودند
کردم که زنانی که با چنین عشقی در  دیدم، پیش خودم استدالل می زنان را در انقالب می

و این فکر . کنند، دیگر غیرممکن است که به راحتی به خانه بازگردند انقالب شرکت می
 . غلط نبود

ام، افراد  به دلیل وضعیت خانوادگی. باید بگویم که درآن دوره احساس متناقضی داشتم
خواهند از خانه  دیدم که می ى این زنان مذهبی را می از طرفی عالقه. شناختم مذهبی را می

دیگر به این مسئله واقف بودم که من در مقابل مذهب، حرفی برای  بیرون بیایند؛ از طرف
اما عمیقاً بر این باور بودم که با . کردم که در حال عقب رفتن هستم حس می. گفتن ندارم

هنوز هم اعتقاد دارم که در . اند، باید راه آمد ها آمده این مردم و با این زنان که به خیابان
باید به . شود افراد مذهبی را کنار گذاشت ردم وجود دارند و نمیکشور ما چنین قشرهایى از م

منظورم پیوند . منظورم تنها پیوند سیاسی نیست. به وجود آورد ى طریقی با این مردم پیوند
از محله گرفته تا محل کار، باید به این مردم نزدیک . ها ست در زندگی عادی و روزمره آن

 . شد
یروهای اجتماعی اشاره کردید، شاید بد نباشد دو مقاله از حاال که به پیوند میان ن: س

ها که  در یکی از آن. مشما را که در اوایل انقالب به چاپ رسید، با هم مورد بازبینى قرار دهی
به  "هاى اسالمى ایدئولوگ"ی نگاه  کنید درباره چاپ شده، بحثی می کتاب جمعهدر 

دهید  شکافید و توجه مى شان آمده، به خوبى مى یها ها را که در نوشته نگاه آن. زن ی مسئله
پس از این  3F۵«.دهند مى  اکثریت قریب به اتفاق خالقین این ادبیات را مردان تشکیل»که 

موجودیت زن به طور اساسى توسط مرد و در خدمت »که و نشان دادن این واکاوى جالب
اشاره  «پروراند هان مىدارى از زن در اذ به تصورى که سرمایه»، «شود یف مىمرد تعر

رژیم ...»در  :افزایید سپس مى. نمایانید ن دو تصور را بیش و کم یکسان مىکنید و ای مى
 دادند که چگونه خود رابراى این بازار یاد مى... سابق هر روز به بخشى از زنان جامعه

رایج بود؛ اما  این بحث در آن زمان بسیار 4F1«.ها بیارایند ترین رنگ به مبتذل[ دارى سرمایه]
یافتن به حقوقى  ى صد سال مبارزه زن ایرانى براى پیشرفت و دست یعنى مسئله. دقیق نبود

                                                           
 ۳۳، ص ۳۸اسفند  ٢۵، سال اول، ۵1 ی شماره کتاب جمعهنرگس، زن از نگاه رایج در اجتماع امروز ایران، . ج. ف ـ۵
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فراموشى سپرده   به بوته( هاى اسالمى از جمله از سوى ایدئولوگ) ها دریغ شده بود که از آن
با  در این بازنگری، به روندی که از آخرهاى سده پیشین در ایران شکل گرفت و. شود مى

هایی که میان نیروهای  از درگیری. ای نیست فراز و فرودهایى به انقالب رسید، هیچ اشاره
ی واپسگراى  جنبه. شود خواه وجود داشت، چیزی گفته نمىو نیروهای تجددپرست  کهنه

این . کردند، بازتاب نیافته است نیروهایی که در برابر تغییر وضعیت موجود ایستادگى مى
دهد که گویا زن ایرانى مراحل مختلفى را در زندگى خود  وری به دست مىتص ى شما نوشته

. هایى خرد و کالن نشده است ، دچار گسستهپیوسته بودو تاریخ ما مطلقاً  از سر نگذرانده
 . گونه تناقض و تنش بودههر که گویا روندی که سپرى شده، دور از

 ... اه امروزم بخوانمها را با نگ باید مجدداً این نوشته: فرنگیس حبیبی •
است که جدالى بزرگ در متن و سال خواهم بگویم بیش از صد و پنجاه  می: س
ى بزرگى از نیروهاى مذهبى ایران به معناى دقیق  پاره. در جریان بوده ى ما ى جامعه حاشیه

اند و از هیچ کوششى براى جلوگیرى از نواندیشى و مناسبات نوین دریغ  کلمه واپسگرا بوده
شاهى، به حاشیه راندن و در انزوا قرار راست است که سیاست مدرنیزاسیون رضا. اشتندند

و متجدد در  خواه ترقیاما نیروهاى کرد،  دادن این نیروى مهم شهرهاى ایران را دنبال مى
طور که اشاره  بلکه همان. عالیت اجتماعى نبودندپى حذف طیف مذهبیون از زندگى و ف

در ها  گونه که گفتید مذهبی همان. ها بودند ها در فعالیت گیر کردن آنکردید، بیشتر دنبال در
 حوشبیشتر حول و  ،دانید طور که خودتان مى حضور داشتند و همان هم کنفدراسیون

تا  سازمان مجاهدین خلق، گیرى حتا پیش از شکل ها  آن. کردند حرکت مى ى ملى جبهه
تا جایى که من آگاه هستم، مسئله نوع . شیهبودند و نه در حاکنفدراسیون ها در متن  سال

 ... کردند غیرمذهبی برقرار می هاى مناسباتى بود که جریان
خارج شده بودند و میان  کنفدراسیونها از  البته در آن زمان، مذهبی: فرنگیس حبیبی •

ها  ما یک رشته از مؤلفه. کننده نداشتیم مسئله این بود که ما نگاه بررسی. ما حضور نداشتند
ها همخوانی داشت،  گذاشتیم و اگر جنبش یا رویدادی با این مؤلفه را پیش روی خودمان می

آن موقع مبارزه با رژیم شاه و . کردیم را رد مى پذیرفتیم و اگر همخوانى نداشت، آن آن را می
ی چیزهای دیگر را تحت شعاع  ی بسیار مهمی بودند که همه مبارزه با امپریالیسم دو مؤلفه

کردیم  با وجودی که سعی می. سومین مؤلفه، خطاناپذیری خلق بود. دادند د قرار مىخو
 . افتادیم انگارانه می های ساده تحلیل طبقاتی بکنیم، اما باز به دام تحلیل

های سیاسی و اجتماعیِ آن دوره، سمت  برحسب داده ای، کنم در هر دوره اصوالً فکر می
ی مدرنیته و تجددخواهی  مثالً مقوله. شود دچار تغییر مینات سیاسی یو تبی و سوی تحلیل ها
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در پرتو این رویکرد بسیاری از . ها تبدیل شد چند سال بعد از انقالب به محور تحلیل
 .اهلل کاشانی السلطنه و یا آیت مانند قوام. ی یافتندا های تاریخی و سیاسی هویت تازه هرهچ

شد، فردی  ل نوکر امپریالیسم شناخته میچهسی و  های اولی که در اذهان سیاسیِ دهه
کودتا نه  اهلل کاشانی در جنبش ملی شدن نفت و آیتبرعکس نقش . طلب معرفی شدتجدد

ای امروز تجدد به معن. از نظر پیامد سیاسی بلکه از نظر تحجر مذهبی مورد تأمل قرار گرفت
بی امپریالیستی تلقی عنوان فریشود ولی در زمان شاه به  پیشرفت آزادی و فردیت معنا می

 .شد می
من این بخت . طور که گفتم، دچار تناقض بودم من خودم در مورد زنان و تجدد، همان

سنتی موجود بود و من  ی ی مدرن جامعه و هم رگه هم رگه ام را داشتم که در خانواده
مثل  سنتی، هم افراد روشن و خوبى ی در رگه. توانستم از هر دو شناخت پیدا کنم مى

ام بود  کردند؛ و هم خاله وجه مذهب را به ما تحمیل نمی شدند که به هیچ پیدا مى ادربزرگمم
حتا نگران این بود که مبادا . کشیدن چیزها بود و تعیین نجسی و پاکی  که مدام در حال آب

. ها را دیده بودم و با هر دو قشر زندگی کرده بودم ی این من همه! مردها صدایش را بشوند
و مادربزرگم در انقالب شرکت دارند و هم تیپ هم تیپ مادرم وجود، توجه نداشتم که  با این
من آن زمان نتوانستم درک کنم که مادرم، در واقع سوار موج تجددطلبی شده بود و . ام خاله

ی جامعه پا بگذراد، مدرسه برود،  ی سنتى، به عرصه ا از این طریق توانسته بود از خانواده
به هر . هاى اجتماعی شرکت کند معلم و سپس مدیر مدرسه بشود و در فعالیت دیپلم بگیرد،

که برایم با این. دیدم را می مسائل ِ سیاسی ى  بیشتر جنبه. دلیل نتوانستم این روندها را ببینم
روشن بود با افراد مذهبی سنخیتی ندارم، اما باور داشتم که با انقالب، امپریالیسم منکوب 

من . حقیقتاً نداشتم. واقعاً فهم و درکی از آزادی نداشتم. برقرار خواهد شد شود و عدالت می
بینم  کنم، می ام که وقتى حاال به آن فکر می روی مسائلی صحه گذاشته کنفدراسیوندر 

یادم نیست کدام  ـ کنفدراسیونهای  در یکی از کنگره. آور بود و حتی شرم چقدر مسخره
واحد برلن که برای شرکت در کنگره رأی آورده بود، از  ی هنمایند ـ کنگره و در کدام سال

ما این ! ها به او رأی داده بودند، ما او را قبول نکردیم ای تودهاما چون . بود ملی ی جبهه
در ! ها نماینده شده بود ای تودهچرا؟ چون با رأی . نماینده را که رأی آورده بود، قبول نکردیم

کنم، پشتم  حاال که به این موضوع فکر می. بودندراسیون کنفدها عضو  ای توده حالى که
گیری، به شکل دموکراتیک و سالم انجام گرفته؛  من چطور ندیدم که آن رأی. لرزد می

ما با چه حقی و بر چه مبنایى این نماینده ! ای که انتخاب شده، رأى اکثریث را داشته نماینده
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خواهم بگویم چنین  می. گهبان امروزی کردیمیعنی کاری بدتر از شورای ن! نپذیرفتیم؟ را 
 . فهمیدیم معنای دموکراسی چیست ما نمی. فضا و جوی وجود داشت

هایی وجود داشت که  شما به درستى اشاره کردید که کمى پیش از انقالب، نشانه
. کرد بایست توجه ما را به خود جلب می ها مى این نشانه. داشت بایست ما را به فکر وامى می
اگر هم راه . دادند ها راه نمی پیمایى راه ای را به همین پاریس طرفداران آقاى خمینى، عده در

به یاد دارم قبل از انقالب، یک نفر عکسى . گفتند شعارهای غیراسالمی ندهید دادند می مى
در . عکس را پایین کشیدند و درگیری پیش آمد. تظاهرات آورده بود صمد بهرنگی را بهاز 

از این نوع  .نداد ها آن آقای خمینی هیچ اهمیتی به ،ار شدذهای شعر برگ قتی شبایران، و
 . ها کم نبودند نشانه

به  ى متعصبین شیعى ، حمله۷۵۳۱پیمایى تاسوعا و عاشوراى سال  راهدر : س
دادند، خیلی  پیمایانى که شکل و شمایل مذهبى نداشتند و شعارهاى مکتبیون را نمى راه

 ... حجاب، اهانت به آنان و به زنان بى حمله. آشکار بود
. دیدم ای می اما من این اتفاقات را به عنوان مسائل حاشیه. بله: فرنگیس حبیبی •

ها در مورد مسائلی تعصب  بعضی. گفتم خُب، باالخره همه که با فرهنگ و نزاکت نیستند می
به یاد . دیدم گونه می اینمن مسائل را ! کنند شود و به مرور تغییر پیدا می درست می. دارند

بحث دارم در سال اول انقالب با پدرم که مرد بسیار فهمیده و غیر مذهبی بود، اغلب 
ها در غرب درس خوانده و قاعدتاً باید  ونه کسی که سالچگ او در حیرت بود که. کردیم می

که پدرم بینم  کنم می امروز که فکر می .کند کند از یک انقالب مذهبی دفاع می علمی فکر
رویدادهای انقالب به  های انقالب کبیر فرانسه اعتقاد داشت و از رنگ مذهبی     خیلی به ایده

او که روزی سه چهار ساعت عادت به پیاده روی داشت رفته رفته این . برد شدت رنج می
توهینی به  ،ها نوشته شده بود هایی راکه به دیوار کوچهگفت شعار می. فریح را کنار گذاشتت

 .شاید از مطلب زیاد دور افتادیم. دکن خود تلقی می
 اهلل خمینی آشنایی داشتید؟ آثارش را خوانده بودید؟  آیا شما با نقطه نظرهاى آیت: س
 ۷۳اولین بار نام او را در تظاهرات . هایش را نخوانده بودم کتاب: فرنگیس حبیبی •

یک . ما در خیابان حضور داشتمدر آن تظاهرات خودم شرکت نداشتم؛ ا. شنیدم ۷۵1٢خرداد 
دقیقا آن روز را به یاد دارم و جماعتى را که به خیابان آمده بود و . دختر دبیرستانی بودم

خمینی رهبر ": دادند  ای ته صف بودند و شعار می عده. ای خمینی را در دست داشتنده  عکس
هایی که بعد  این آدمتیپ . این صحنه دقیقاً در ذهنم مانده است. "مذهب، مصدق رهبر ملت

 . تر بود ها بیرون آمدند، به من نزدیک  از صفِ تظاهرات آن
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 ی تهران بودید؟ در کدام منطقه: س
جلوی . رفت در خیابان امیریه، چهار راه سپه که به طرف پهلوی می: فرنگیس حبیبی •

هبر خمینی ر"رفتند و گروهی که شعار  تظاهرکنندگان به طرف بازار می. هدفی  مدرسه
داد، پس از مدتى از صف مذهبیون خود را کنار  را سر می "مذهب، مصدق رهبر ملت

پیمایان با مصدق  بعد فهمیدم راه. آنجا بود که براى اولین بار نام خمینی را شنیدم. کشیدند
یعنى علیه دستگاه شاه و اختناق، . های خوبی زد بعدها خمینی هم حرف. تفاوت زیادی دارند

 . ى اصلى ما هم مبارزه با شاه بود خُب مسئله. هزندان و شکنج
فهمیدم که  اما اگر برگردیم به اصل موضوع، پاسخ سؤال شما این است که من باید می

ی مسائل و مبارزات  در زمینه. من تاریخ خوانده بودم. رویدادها سمت و سوی خوبی ندارند
خ معاصر با آن دست و پنجه نرم مشکالتی را که زنان در طول تاری. زنان مطالعه کرده بودم

 ی در دوره... از مبارزه براى ایجاد مدرسه گرفته تا انتخاب لباس و: شناختم کرده بودند را مى
حتا جرئت . کردیم بگوییم قانون حمایتِ خانواده به نفع زنان است شاه، ما جرئت نمی

گفتیم مگر  می! یمکردیم چنین فکرى بکنیم، چه رسد به اینکه آن را به زبان بیاور نمی
نمایندگانِ زن مجلس شورای ملی را ! امکان دارد که شاه کار خوب و درست انجام دهد؟

چه زحماتی  بعدها فهمیدیم افرادی مثل خانم مهرانگیز دولتشاهی. اصالً قبول نداشتیم
 حتا اگر جرئت. کردیم وار رد می ما همه چیز را کلیشه. کشیده بودند و چقدر کار کرده بودند

گفتیم این هم تحت فشار زنان به  کردیم بگوییم قانون حمایت از خانواده خوب است، می مى
نوشتند که اگر این قانون  دوستانی داشتم که ایران بودند و برای من نامه می. دست آمده

ما نه راجع . مان را بگیریم توانستیم از همسرمان جدا شویم و حضانت فرزندان نبود، ما نمی
 اصالحات و تجددطلبی شاه و فرح هیچ دیدی ى شاه و نه درباره ی دوران رضا هبه مدرنیت
 . کردیم همه چیز را خیلی راحت، نفی می. نداشتیم
ی که داشتید و مطالعاتی که کرده بودید، به دیدار های خاطر حساسیتاشاره کردید به : س

آیا در میان . کردید ندگى مىکه در آن هنگام در پاریس ز؛ با اینخمینی در نوفل لوشاتو نرفتید
بینی  تان در آن زمان کسانی بودند که وقوع خطر را پیش دوستان سیاسى یا غیرسیاسى

چه فرانسویان و چه ایرانیانی که با شما حشر . دادند؟ چه زن و چه مرد کردند و هشدار می می
 و نشر داشتند؟ 

بودند که چشم دنیا را به خود  ى انقالبى ها بیشتراز ما شیفته فرانسوی: فرنگیس حبیبی •
یادم هست که پس . به خصوص زنان ایران را. دانستند مردم ایران را قهرمان می. دوخته بود

کردم، در  ها کار می اسفند، گروه زنانی که قبالً با آن ۷۱از انقالب، برای همان تظاهرات 
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زده بودند  داد، هیجان ی میقدر نسبت به اتفاقاتی که در ایران رو آن. ایران به من تلفن زدند
انقالب  رویدادهای اخیر تونس، مرا به یاد. جَو عجیبی بود! کردم ها را آرام می که من باید آن

ها نسبت به وقایع تونس داشتند، شباهت بسیار زیادی  هیجانی که فرانسوی. خودمان انداخت
 . شان در دوران انقالب ایران داشت های به واکنش

. ها هم حساسیت زیادی نسبت به خطری که پیش رو بود، نداشتند یبنابراین فرانسو
بخش الجزایر شرکت بسیار  زنان در مبارزات رهایی. ی زنان الجزایر را داشت فرانسه تجربه

این تجربه از نظر تاریخی وجود . گسترده و فعالی داشتند؛ اما چیز زیادی عایدشان نشد
کردند که  ها هم فکر می زمان حتا فرانسوی اما آن. شد به آن استناد کرد داشت و می

کردم زنانى که از  کمااینکه خود من هم واقعاً فکر می. مبارزات مردم ایران، متفاوت است
چشند،  ی بیرون آمدن و فعالیت اجتماعی را می زنند و مزه اند و فریاد می ها بیرون آمده خانه

اتفاقی که رخ داد، یک انقالب . چنین شد واقعاً هم. به کنج خانه بازگردندتوانند  دیگر نمی
ها  ای روآمد که بخشى از آن زنانی بودند که تا آن زمان در کنج خانه قشر یا طبقه. واقعی بود
 .گذراندند زندگى مى

دیدم که اگر  دانشجویان دختری را می. دادم من پس از انقالب در دانشگاه درس می
ها  ی تحصیل به آن پدر و مادرشان اجازه. کردند میانقالب نشده بود، راه به دانشگاه پیدا ن

در حالی که با انقالب، این اجازه را پیدا . ماندند تا ازدواج کنند باید در خانه می. دادند نمی
ی  در سایه. جایی جدى انجام شده بود هیک جاب. پا بگذارند ى عمومى عرصهکردند که به 

حتا . ر خانه بودند، توانستند از خانه خارج شوندجایی، زنانی که محکوم به ماندن د هاین جاب
ی خودم، شبانه روز بلوز  دیدم که آن بخش مذهبی و سنتی خانواده در دوران جنگ می

این عده از . دادند ها یک عمل اجتماعی انجام می آن. ندتفرس بافند و برای جبهه آذوقه می می
د که من و امثال من نسبت به مسئله ش ها باعث مى این. زنان بعدها هم به خانه بازنگشتند

 . بسیار خوشبین باشیم
 1٢های سال  البته به یاد دارم که در میان دوستانم، چند نفری هم بودند که صحبت

: گفت ها همیشه می یکی از آن. وردندآ ی حق رأی زنان، به یاد می آقای خمینی را درباره
جا  این هشدار او در ذهن من هنوز به .یادمان باشد که خمینی با حق رأی زنان مخالفت کرد

 . هایی هم البته بود چنین حساسیت. مانده
در ایران روى داد، یک انقالب بود که جامعه  ۷۵۳۱آنچه در سال . گویید درست می :س

مدرن  طبقات و اقشار پیشا. های اجتماعى مهمى به همراه آورد جایی هرا زیر و زبر کرد و جاب
براى  اى ى جدى مهری دستگاه قرار داشتند و برنامه مورد بی ها یجامعه، در دوران پهلو
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شان در مناسباتِ مدُرن  اندنى و سنتى و برنشدار ى پیشاسرمایه ها از جامعه بیرون کشیدن آن
های قدرت حاکم بود و در دیگر سو،  در یک سو، سیاست. ه مُدرن وجود نداشتو شب

. شان را حفظ کنند خواستند موقعیت و هویت های خود این اقشار که سرسختانه می خواست
با . ایران، در حاشیه قرار داشتند ى دارى جامعه ى پیشاسرمایه این طبقات و اقشار، یعنى پاره

. موقعیت فرادست یافتند. به متن آمدند حاشیهاز . قدرت را گرفتند. انقالب، وضع فرق کرد
به عبارت . را به جامعه تحمیل کنند شان هاى اجتماعى هاى فرهنگى و ارزش توانستند هنجار

هنجارهاى کهنه و . ها، با یک دگردیسى فرهنگى توأم بود دیگر، از خانه به بیرون آمدن آن
آوردند و   هاى متحجر و منجمدشان را از پستوها، به فضاى اجتماعى و متن جامعه ارزش

را بنا به الگوى زندگى تمام امکاناتى را که به دست آورده بودند، به کار بستند که جامعه 
 . این رویداد مهم، از دید طبقات و اقشار مدرن جامعه پنهان نبود. خاص خودشان، بازسازند

ها اقامت در اروپا به ایران بازگشتید، با این  پرسش این است، وقتى پس از سال
رو شدید؟ شمایى که مدرن بودید و متجدد، یکه نخوردید؟  هدگردیسى فرهنگى، چگونه روب

 بیمناک نشدید؟
ده ! کردم حرکت می من وقتی به ایران بازگشتم، از شادی روی ابرها: فرنگیس حبیبی •

چون چند سال . رفتم ، به ایران نمیکنفدراسیونهایم در  سال بود که به خاطر فعالیت
که توانسته بودم به از این .الورود بودم را داشتم، ممنوعکنفدراسیون پاریس واحد  مسئولیت

. پیمایی بودند ها مردم در حال میتینگ و راه در خیابان. ن بازگردم، روى پایم بند نبودمایرا
تصویری که ما از فضای ایران با خود به خارج برده بودیم، با چیزى که در بازگشت 

حاال . ترسیدند زمانی که ما در ایران بودیم، همه از هم می. کلى تفاوت داشت یدیم، بهد مى
. تجمع و تشکل آزاد شده بود. کتاب و روزنامه آزاد شده بود. دیدیم یجان میهمه جا شور و ه

همه چیز را صورتی و . کرد دیدن این همه، مرا مسحور می. بحث و سخنرانى آزاد شده بود
روزهای اول، به پیدا کردن دوستان قدیمی گذشت و از این میتینگ به آن . دیدم بهاری می

بغل . ه احمدآباد رفتم و در آن تظاهرات عظیم شرکت کردماسفند ب ۷1روز . میتینگ رفتن
ی ما همه  در خانواده. کردم کندوکاو مى ،ام در حال و هواى خانواده. خریدم بغل روزنامه مى

گرفته تا  مجاهدو  چریک، ای توده،  بختیارن ااز هوادار. وجود داشت  جور گرایش سیاسی
اى که پیش رو  ی را بیابم که بتواند ما را در مبارزهتالشم این بود که نقاط اشتراک. اللهی حزب

 ...، به هم نزدیک کندبود
 :خورد نوشتید نیز به چشم مى کیهانى  اى که براى روزنامه این نکته در مقاله: س
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طلبى که در جنبش اخیر بارور شده است، به زنان مبارز از  واهى و عدالتخ روح آزادى»
اى در مبارزه علیه استبداد و  سهم خود نقش ارزندهمذهبى و غیرمذهبى که هر یک به 

اند، این امکان را  یابى به یک زندگى انسانى، آزاد و بدون استثمار داشته استعمار و براى دست
دهد که در گفتگویى سازنده و برکنار از تعصب به مسائلى که در مقابل جنبش زنان به  مى

ارتجاعى کنونى ایران قرار دارد ستى و ضد امپریالیجنبش ضدناپذیر از  مثابه بخش جدایى
  5F۳«...پاسخ گویند

توانم بگویم از چه زمانی از چنین افکاری فاصله گرفتم  اما دقیقاً نمی: فرنگیس حبیبی •
 آهنگرزمان بود با کاریکاتوری که روزنامه  کنم تقریباً هم فکر مى. هایم شروع شد و نگرانی

تیر، کاله گذاشته شده  ۵1شهدای  ى روی مقبره. معنایى بودکاریکاتور نمادین پُر. کشیده بود
6Fیر وضعیت بود و هشدارى به جامعهشاخص تغی. بود

6 
گذشت نیز آگاه  به آنچه در کشور مى. زن حساس بودید ی شما از پیش به مسئله: س

از محو ستمى که »شمار زنانى بودید که یک هفته پس از انقالب  از انگشت. بودید و هشیار
شما آیا در . خوان نوشتید ى همه در یک روزنامه «هاى متمادى بر زن رفته است رنق

 شد، مشارکت داشتید؟  تشکیل مى ۳۱مارسِ سال  ۸اری که برای برگذ کاتیتدار هاى جلسه
ای را به یاد دارم که در منزل یکى از دوستان تشکیل شده  جلسه :فرنگیس حبیبی •

اما یادم هست که مهرانگیز کار، شیرین عبادی، سهیال مبشری، دانم کجا بود،  دقیقاً نمی. بود
که یادم هست،  طور آن. نسرین بصیری و شهین نوایی در آن شرکت داشتند و بسیاری دیگر

 . ی سخنرانی نبود؛ صحبت و بحث بود جلسه. شدیم نفری می ۳1حدود 
 ...مارس باشد ۸این جلسه نباید مربوط به برگذاری : س
 ۸من هم اصالً مطمئن نیستم که این جلسه مربوط به تدارک : بیفرنگیس حبی •

 . چیزی در این مورد به یاد ندارم. مارس بود یا نه
حجاب اجباری چه حسی داشتید؟ های زنان بر ضد پیمایی به هنگام شرکت در راه :س

 کردید چه خواهد شد؟ دیدید، فکر می وقتی جمعیت زنان را در خیابان می
من به خاطر همان اعتقادی که به مبارزات زنان داشتم، در : فرنگیس حبیبی •

حسم این بود که باید شرکت کرد؛ باید مطالبات را بیان کرد؛ اما . ها شرکت کردم پیمایی راه

                                                           
 6، ص ۷۵۳۱، اول اسفند کیهان، هاى متمادى بر زنان رفته است محو ستمى که قرنـ فرنگیس حبیبى، ۳

دیگر در  ی به چاپ رسید، به توقیف آن نشریه و چند نشریه ۷۵۳۸ تیر ۵1در  آهنگر ۷6ى  ـ کاریکاتور مزبور که در شماره6
 .انجامید ۳۸مرداد 
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یادم هست یکی از روزهای . در عین حال نباید بین زنان چادری و غیرچادری شکاف انداخت
رح شد، هم از طرف ها مط اللهی از طرف حزب هم "توسری یا ،یا روسری"تظاهرات، شعار 

سری به سر کردن روسری کند تو به این معنا که هرکس زنان را مجبورهای خودمان  بچه
روسری و توسری را در مقابل هم قرار : گفتم ها می من به یاد دارم که به بچه .خورد می

 . ها هم باید بیایند بخاطر اعتقادم مبنی بر اینکه چادری. ندهید
خانمی چادری . در دادگستری بودیم. ای در ذهنم مانده که برایم بسیار عزیز است صحنه

من موافق برابری حقوق زن و ! به چادر من نگاه نکن: آن خانم گفت. نگاهش کردم. را دیدم
خواهم که دخترم مجبور باشد حجاب به سر کند و یا اگر فردا بخواهد طالق  نمی. مرد هستم

صحبت این زن چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که به طرفش رفتم و ! ل شودبگیرد، دچار مشک
 . این صحنه همیشه در ذهن من خواهد ماند. او را بوسیدم

دادند هم برای من  ای که بیرون صف بودند و به ما فحش می البته دیدن زنان چادری
کشیدند و فحش  غ میروها بودند، جی زنانی که در پیاده. بود ای دهنده ی بسیار تکان صحنه

! دهد؟ هایی می نیست؟ چرا خلق چنین فحش "خلق"مگر این : گفتم در دلم می. دادند می
سعی کردم با بعضی از این زنان صحبت . شکست دیدن این صحنه تصوراتم را درهم می

هاشان کمی آرام  زنید؟ بعضی هایی می  دهید و چنین حرف چرا فحش می: پرسیدم می. کنم
کاره  شما فالن: گفتند دادند و می عضی دیگر، همچنان به فحش دادن ادامه میب. شدند می

من یادم . کردیم ها در دانشگاه بحث می با اسالمی. آوری بود ی شوک خیلی صحنه... هستید
کنم، به نظرم  االن که به آن روزها فکر می. آمدند هست کسانی بودند که دیلم به دست می

کردم  ها بحث می با آن. ها ما را اشتباه بگیرند شود که این تم نمیگف می. آید باورنکردنی می
 ! شان کنم که روشن

های بعدی زنان هم شرکت کردید؟ مثالً در تظاهراتی که در سال  آیا در حرکت: س
ای با لباس سیاه  عده در آن تظاهرات،. ، وقتی حجاب قطعاً اجباری شد، به راه افتاد۷۵۳0

 . شرکت کرده بودند
فقط سال . نه به یاد ندارم که در تظاهرات دیگری شرکت کرده باشم: رنگیس حبیبیف •

 . ها به یادم نمانده  چیز زیادی از آن. کردم گاه در جلسات شرکت مى گه بعد. اول را به یاد دارم
های زنان که پس از انقالب شکل گرفتند، همکاری داشتید؟ مثالً با  آیا با تشکل: س

 ؟اتحاد ملی زنان
همکاری  دموکراتیک ملی ایران ی جبههنه، من فقط مدتى با زنان : فرنگیس حبیبی •
های  مانده کدام از باقی پیش آمد، من با هیچ کنفدراسیونهایی که در  شعابنبعد از ا. داشتم
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پس از آن، تمام کارهایی که کردم یا به صورت فردی بود و یا . توافق نداشتم کنفدراسیون
 .دو یا سه نفره و به طور مقطعی های کوچک در گروه
اول شما  ی مقاله. هایی که در آن دوره نوشتید، بازگردیم اگر اجازه بدهید، به مقاله: س

. اسفند نوشته شده است ۷۱، پیش از صحبت آقای خمینی و اعتراضات کیهان ی در روزنامه
 ٢۵، ۵1ی  ارهشم)، یک سال بعد از آن جنبش تاریخی کتاب جمعه ی دوم را در اما مقاله

چه سال گذشته روی ای به آن هیچ اشارهاما  در این مقاله. اید به چاپ رسانده (۷۵۳۸اسفند 
انداز  برانگیز نیست؟ در این مقاله، شما نگرانی خود را نسبت به چشم پرسش! اید داده، نکرده

ان با هم کنید، این است که باید زن راهی که پیشنهاد می. اید وضعیت زن ایرانی بیان کرده
مان را باید  گویید رفرانس می. بنشینند و در مورد وضعیتى که به وجود آمده، صحبت کنند
سال  ی در مقاله. خواهیم بکنیم روی زندگی خودمان بگذاریم و ببینیم در این زندگی چه می

فکر منسجمی که  کتاب جمعه ی بودید؛ اما در مقاله  تان، به علی شریعتی اشاره کرده قبل
خواهیم  را کنار بگذاریم و با هم بنشینیم و ببینیم چه می ها د دارد این است که کتابوجو

نه در . مهم یک سال پیش در آن نیست ی اما نشانى از تجربه. این بیان نگرانی است. بکنیم
که در  ست و این در حالی. حکومت نشینى تاکتیکى  و نه واپس یک جنبش شش روزه مورد

چرا این تغییر و . های بسیاری نسبت به زنان اعمال شده بود آن یک سال، محدودیت
 کند؟ ی شما پیدا نمی تحوالت، بازتابی در مقاله

. دید من در این مقاله بیشتر تئوریک باشد ی کنم زاویه فکر می: فرنگیس حبیبی •
. خواستم بگویم که باید دید نقاط مرجع ما چیست من می. ی تعریف است و مرجع مسئله
حال چرا؟ خودم هم درست . کنم این مقاله به رویدادها هیچ ربطی نداشته باشد میگمان 

 ...ها بود قبل از شروع سرکوب ،۳۸آن زمان، یعنی سال . دانم دلیلش را نمی
کردستان و ترکمن صحرا را به خاک و خون . را بسته بودندآیندگان ی  روزنامه: س

و   داران، بساط چماق. کردند مرتب تهاجم مىبه دفتر علنى احزاب دگراندیش . کشیده بودند
ترور و بازداشت مخالفان رو به افزایش . ریختند   هم مى هگرى ب هاى خیابانى را با وحشى دکه
 ... گذاشت و مى

 ! کاری کرده بودم دانم، شاید محافظه نمی :فرنگیس حبیبی •
ی دیگری هم در  ، مقالهآیا به یاد دارید که به غیر از دو مطلبی که به آن اشاره شد :س

 آن دوره نوشته باشید؟
مثالً . یک مقدار ترجمه کردم. کنم مقاله دیگری هم نوشتم فکر می: فرنگیس حبیبی •

ای هم  جزوه. طبقاتی، مطلبی را ترجمه کردم ی همین حاال به یادم آمد که درباره مبارزه
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ی طبقاتی که  و مبارزهترجمه کردم که یک زن شیلیایی نوشته بود در تبیین مارکسیسم 
 . ربطی به مسائل زنان نداشت

 کردید؟ در این مدت در ایران کار هم می: س
شناسی  شناسی و روان ی تربیت بدنی، جامعه دانشکده من سه ترم در: فرنگیس حبیبی •

! دهید، اسالمی نیست که شما درس می ای شناسی جامعه: بعد گفتند. خصیت درس دادمش
ی من به دست یکی از دوستانم افتاد که در  پرونده. دانشگاه بیرون کنند خواستند مرا از می

دیگر به . اند ی قطوری برایم درست کرده به من خبر داد که پرونده. کرد وزارت علوم کار می
وقتی . هایی هم ترجمه کردم کتاب. از من خواستند ترجمه کنم. من اجازه ندادند درس بدهم

 .بعد هم دوباره به پاریس آمدم. دتی زبان فرانسه درس دادمدانشگاه دوباره باز شد، م
 نگاری را چه زمانی شروع کردید؟ روزنامه: س
 . نگاری را به طور جدی شروع کردم در پاریس بود که کار روزنامه: فرنگیس حبیبی •

بینم کم نیستند  زنیم، مى های یکى دو سال اول انقالب را ورق می وقتی روزنامه :س
دادند و  زنان واکنش نشان می. زدند ى زن قلم مى ى مسئله به طور خاص درباره زنانى که

اما از یک دوره به بعد، دیگر چنین مطالبی . رسید ها به چاپ می های جالبی در روزنامه نوشته
 . شود ها دیده نمی در روزنامه

ب طومار و ای بود که ما مرت دوره! بودند  همه خودشان را قایم کرده :فرنگیس حبیبی •
لرزیدیم که مبادا بالیی سرمان بیاورند؛ اما آن زمان بدون  البته می. کردیم بیانیه امضا می

ی این امضاها برای ما  باره دیدیم همه بعد یک .کردیم ای را امضا می فکر، زیر هر بیانیه
داد چه  ها را مرور کردم، به خودم گفتم ای داد و بی بعدها که این بیانیه. پرونده شده است

 ! کردم چیزهایی را امضا می

 گفتگوی مهناز متین و ناصر مهاجر با فرنگیس حبیبی
٢1۷۷آوریل  ٢6/  ۷۵01اردیبهشت  6
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 فریده زبرجد

ها با تیتر درشت نوشتند که آقای خمینی در قم برای علما  روزنامه ۷۵۳۱اسفند  ۷6روز 
های اسالمی نباید معصیت بشود؛ در  خانه تدر وزار»: و طالب نطقی کرده و گفته

ها کار بکنند، لیکن با حجاب  مانعی ندارد زن .ها لخت بیایند زنهای اسالمی نباید  وزارتخانه
 «.شرعی

ای انداخت که هنوز یک ماهی از انقالبی که کرده بود،  ای به جان جامعه این نطق ولوله
. یی که هنوز غرق شور روزهای انقالب بودیمما. کردیم خواندیم و باور نمی می. نگذشته بود

های افتاده نداشت، مخالف انقالب و انقالبیون بود و دشمن  مامان که دل خوشی از اتفاق
 : گفت آخوندها، خوشحال می

 . ـ دلم خُنک شد، تازه اول کاره
اهلل کاشانی  و آیت ۵٢هایش را از زمان کودتای سال  ها و شنیده همیشه دیده مامان

از . گفت چطور رنگ عوض کرد و زیر پاى مصدق را خالى کرد مى. گفت مان می براى
هر وقت هم که  ."نطایف همون تیره واز اینام "گفت و اعتقاد داشت که  می فدائیان اسالم

آخه آقا برا این زبون نفهم تعریف کن که آخوندا چه  :گفت آمد می مان مى پدربزرگ به خانه
 .ز اون بچه آخوند که چطوری پوالتونو باال کشیدنبگو ا. بالیی سرتون آوردن

کرد از اینکه چگونه زمان محمدعلی شاه، آخوندها مردم را تهییج  و پدر بزرگم تعریف می
. ام شان کرده فراموشحیف هایی که  داستان. گذاشتند شان می ی کردند و سر بزنگاه تنها می

چقدر گفتم ! خوردین :گفت می .داشت ای از سرکوفت و سرزنش دست برنمی مامان لحظه
 . دنبال آخوندا نیفتین

 .ما که دنبال آخوندا نیفتادیم :گفتم مى
اون شاه بدبخت قبال حاال هر آبادی که . که آخوند دست بگیر داره، نه بده ـ حاال دیدی

 ! کنن روسری که هیچ، چادر سرتون می. کنن کرد، اینا ویرون می
 نگرانِ جلوی دل خُنک و چشمِ. ه سرمان بکشندب "حجاب شرعى"خواستند  و حاال مى

جور که  گفتیم این زدیم و مستاصل می به همدیگر زنگ می. ها شروع شد  مامان تلفن زدن
شرع و عرف را  ى کرد و البد مقابله مریم خواهر ممد که در دادگستری کار می! شه نمی
 .رم اگه قرار باشه با حجاب به اداره برم، نمی: گفت دانست، می می
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کشید و از خانه  ترین ماتیکش را بر لب مى فهیمه به اعتراض، هر روز سرخخواهرم 
  .زد بیرون می

ای زن اعالمیه پخش  اسفند، نسرین خبر داد که در خیابان شیراز عده ۷۱صبح 
ی دیگری هم  عده. دادند کردند و خبر از تظاهراتی اعتراضی به نطق آقای خمینی می می

. دادند از هر قماشی بودند هایی که خبر را می زن. کردند فاهی پخش میخبر تظاهرات را ش
ترین دوست و  نسرین نزدیک! هایی مثل خودمان های شیک و پیک و زن زن
نپرسیدم . چه کسی تظاهرات را سازماندهی کرده بود؟ اصال مهم نبود. بود ام دانشگاهی هم

کسان دیگری جایی قرار مالقات  ا نسرین یاآیا ب. دانشگاه تهران: کجا باید برویم؟ معلوم بود
 :که گفتند میای  آن روزها عده. اصالً نسرین آمد؟ مطمئن نیستم. آید گذاشته بودم؟ یادم نمی

 ! ل آب به آسیاب دشمن ریختبا بزرگ کردن بعضی مسائ در این لحظات خطیر نباید ـ
. جلوی دانشگاه تهران رسیدمقبل از ظهر به . بارید برف می. به راه افتادم، تنها و پیاده

 ، همراه بسیارانی دیگر. جمعیت انبوه بود و از شدت شلوغی راهی برای ورود به دانشگاه نبود
! چه نوع کارى؟. آمده بودیم که کاری بکنیم. بیرون و در جلوی در دانشگاه منتظر ماندم

باید اتفاقی  شدیم، وقتی جایی جمع مى. ی دیگر بود آن زمان، زمانه .نوعش مهم نبود
. آید منتظر چه چیزى بودم اما یادم نمی. ماندیم افتاد و معموال خیلى نباید منتظر اتفاق مى می

. با همان شوری که آن زمان داشتند و داشتیم. آموز یا دانشجو بودند دور و برم همه دانش
 ... کردن ماجرا و مسخرهای بود از خشم، اعتراض، ناباوری،  رفتارمان مجموعه
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های جوان،  زن. هدف دادگستری بود. وج جمعیت باالخره از جا برخاست و به راه افتادم
مثل خودم با شلوار جین و کاپشن یا پالتو بودند، در زنجیر حفاظتى مردهای جوان که  غالباً
تظاهرات و در های آشنایی که  همان قیافه ؛های سبز داشتند سبیل پُرپُشت و کاپشن اکثراً

 :پیش که رفتیم، شعار دادیم. شدند ده مىها دی  تینگیم
 ما انقالب نکردیم، تا به عقب برگردیم

 ست ست، جهانی ست، نه غربی آزادی نه شرقی
 ...ست در طلوع آزادی، جای حق زن خالی

 .باقی مسیر را هیچ. اسفند را دقیق به خاطر دارم ٢1خیابان 
از . ردیم؟ باز هم به یاد ندارمدر مقصد چه ک. آورم چگونه به مقصد رسیدیم؟ به یاد نمی

فقط در یادم مانده که . اهلل در مسیر راه هم چیزى در خاطرم نمانده است درگیری با حزب
هنوز هم وقتی تصاویر آن روز را . مثل موش آب کشیده، اما خوشحال به خانه بازگشتم

 . نشیند، از خوشحالی بینم، چشمانم به اشک می می
ها  ال زیاد در آنبه احتم. آورم و روزهای دیگر را به یاد نمیتظاهرات فردا و پس فردا 

های معترض را با  شاید به این دلیل که وقتی شب در تلویزیون زن. مشرکت نکرد
به حجاب معترض  "های طاغوتی زن"پوست نشان دادند و چنین وانمودند که فقط پالتو

ها  بمانم و با آن "ها غوتیطا"هستند، هرچند از تعجب شاخ درآوردم، نخواستم در میان 
 .دانم نمی .شاید هم دانشگاه باز شده بود و درس و مشق شروع. همراهى کنم

که او  گفت زد بود به خنده  اش با مامان زبان که دورى و دوستی چند روز بعد پوران خانم
ى اراذل و اوباش قرار گرفته، با  حجاب شرکت داشته، مورد حملهتظاهرات ضد  هم در

ای سخت  ی آب کشیده و با قیافه ى پوستش به جوی آب انداخته شده و مثل گربهپالتو
دادم با خود فکر  هاى پوران خانم گوش مى وقتى به حرف. مضحک خود را به خانه رسانده

پیمایى هفده اسفند مثل پوران خانم بوده  راه پوش   های پالتوپوست زنى  کردم اگر همه
زاده زمین تا آسمان فرق  قطبا و گزارشگران تلویزیون باشند، پس معنای طاغوت برای م

قدیمی و با فرهنگ که فرزندانش همه یا  یا پوران خانم، زنی بود از خانواده .دارد
ای داشت قدیمی در خیابان  خانهتنها از مال دنیا . التحصیل دانشگاه بودند و یا دانشجو فارغ
 .شاه

ادامه  "یه تکه چارقد"ی آن  ها درباره بحثها  پیمایى رو تا مدتى پس از آن راهبه هر
من تجربه سیاسی . هاى سیاسى خصوص میان زنان عادى و اعضا و هوادارن گروه ؛ بهداشت

ی غریزی احساس ا  اما به گونه. اندکی داشتم و وابستگی به گروه سیاسی خاصی هم نداشتم
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مادرم هم با نظرات . لنگد زنند، یک جایش می می "رفقا"ه بیشتر هایی ک کردم حرف می
سواد و غیر سیاسى اما  گفتم که مادر کم کشی جدی داشتم، اما گاهی با خود مى گرچه خط
یک  .بیند من مى ِ برخى چیزها را به مراتب بهتر از دوستان باسواد و سیاسى ،ی من دنیا دیده

 :بار که جرات کردم و پیش دوستی به این موضوع اعتراف کردم، با کنایه شنیدم
 ای؟ طلبت قرار گرفته خجالت بکش، تحت تأثیر مادر سلطنتـ 

ها قرار  و تصور در کنار آن "طلب سلطنت"از ترس خوردن انگ . و من خاموش شدم
اش گرفته تا غیر  نسل ما، از سیاسى. اما مسئله فقط این نبود. گرفتن، خاموش شدم

خوان و  ضهرو. شناخت گرفت و به رسمیت نمی اش، آخوندها را جدی نمی سیاسى
ها و  سازمان. کردیم اللهی حتا بحث هم نمی داری؟ در دانشگاه با دانشجویان حزب مملکت

ها هرچه  روزنامه. کار و جا و مکان مشخص خود را داشتند ،های سیاسی مختلف گروه
جلسه پشت . شد کتاب، مجله و اطالعیه بود که چاپ می. نوشتند خواست می شان می دل

دو "ی معروف  جمله. ولوله بود درکردستان . و تظاهرات در پى هم برپا بودپیمایی  ، راهجلسه
کنم  اما حاال فکر می. حق داشتم که خاموش شوم. ها بود ، سر زبان"رن ماه دیگه می

 . گرفتیم می تر های مامان و نسل مامان و نسل پیش از مامان را باید جدی حرف
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 !مهمی نیستروسری چیز زیاد 

 محبوبه امیری

 .کمی از خودتان بگویید: س
بعد از گرفتن . ام به دنیا آمده ۷۵۵۵م و در سال هست من متولد تهران: محبوبه امیری •
در چند بانک کار کردم و . در بانک را شروع کردمکار  ۷۵۳٢از سال . رفتمگکار  زود دیپلم،

 اعتبارات صنعتی بانک در ،مان انقالبز. درآمدم بانک اعتبارات صنعتیسپس به استخدام 
رم محل کااى که در  هاى سیاسى و صنفى فعالیتهای پیش از انقالب در  هفته .کردم کار می

 .بانک انتخاب شدم ی هماهنگیشوراعضویت  به .شرکت فعال داشتم بود، در جریان
 ؟کردند  انتخاب می بانک کارمندان را ی هماهنگیشورا: س
این دو  بود و چسبیده محل کار من به ساختمان سازمان برنامه. لهب: محبوبه امیری •

خیلی از کارمندهای سازمان برنامه، آن زمان . داشتند مشترک نهارخوری اداره، یک سالن
گر اشتباه ا. سیاسی بودند بسیاری از روشنفکران دست به قلم، کارمند سازمان برنامه بودند

ی  واقعه هاى سازمان برنامه شرکت کردم، پس از اولین بارى که در یکى از جلسه نکنم
هنگام خروج،  و یادم هست که بعد از برنامه. ودب( ۷۵۳۱مرداد  ٢۸)سینما رکس آبادان 

توسط پلیس مورد  از کارمندان سازمان برنامه بودند،کنندگان آن جلسه که  از شرکت ای عده
 ى ماها ییآ هم رویداد، گرددرست بعد از این . حمله قرار گرفتند و کتک مفصلی خوردند

مان  هاى براى هماهنگى فعالیت .ابتدا در سازمان برنامه و بعد در بانک خودمان ؛شروع شد
 .را به وجود آوردیم ی هماهنگیشورابود که 
 چگونه تشکیل شد؟ شورا: س
توسط کارمندان بانک گیرى  در یک راى شوراى عضویت در هااکاندید: محبوبه امیری •

 من. کردیم بانک کار مىهای  بخش در یکى از مان هرکدام بودیم که ده نفر. ندانتخاب شد
ی  و تنها نماینده حسابدارى بودم ی کارمندان نماینده کردم، که در بخش حسابداری کار می

 .شورازن در 
 چه بود؟ شورای  وظیفه: س
 و خودمانگرفتیم  مىبایست کارهای بانک را از دست مدیران  ما می: محبوبه امیری •
کردیم و کلید دفاترشان را  میشان بیرون  رؤسا را از دفترهای. دادیم انجام می آن را

  ...گرفتیم  می
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 خصوصى بود، نه؟ بانک اعتبارات: س
 بانک اعتبارات صنعتیکار  7F۷.آن زمان، سهام بانک را فروخته بودنددر : محبوبه امیری •

در آن وضعیتِ . کار داشتیم  و  صنایع سر ه ما بادر نتیج .به صنایع بود دادن در حقیقت وام
شان را طلب  شدند و حقوق هر روز گروهی از کارگران جلوی بانک جمع می بحران عمومى،

مقامی  نهاد و و هیچ از کشور فرار کرده بودندها  آن زمان اکثر رؤسای کارخانه. کردند می
تشکیل داده  شوراها  ن در کارخانهکارگرا. نبود که به وضعیت و حقوق کارگران رسیدگی کند

ى شورایکى از وظایف . کردند به بانک ما مراجعه می شان ق و حقوقحبودند و برای گرفتن 
داشتند و راحت  ما مشکل اابتدا بها در  آن. ها بود های کارخانهشورابا نمایندگان  ما تماس

از موضع  ؛ یعنیهستیم شان و منافع ها آن ما ضد کردند که خیال مى. کردند برخورد نمى
تصورى که از ما داشتند،  مدتی طول کشید تا متوجه شدند. کنیم ها برخورد می دولت با آن
بانک  .شد های قبلی هم پرداخت نمی ی وام بهره. ما پولی در اختیار نداشتیم. درست نبود

خ ی درست و در تاری با یک برنامه کرد که کوشش می شورا. داد به کسی وام نمیدیگر 
به عبارت دیگر،  .دی کارگران را به طرق مختلف پرداخت کن حقوق عقب مانده ،مشخص

ها هم رسیدگی  حقوق کارگران کارخانه ى مسئلهجا پیش رفت که حتا به تا آن شورا ى وظیفه
 . کرد می

فعال بودن در  انتخاب کردند؟ به دلیلی هماهنگی شورابه عضویت  چرا شما را: س
 ؟...یا  و ؟تان سیاسی واضعمحیط کار؟ یا م

کسی مجبور نبود  در اعتصاب بودند و ها و ادارات بانک زمانى بود که: محبوبه امیری •
سر   به اداره هم بودند که اصالً یکارمندان اما. رفتند ها سر کار می بعضی البته .به سر کار برود

 مسائلکه سیاسی بودند و  هایی آن .شان را بگیرند  حقوق تاآمدند  رج میفقط سر بُ. زدند نمی

                                                           
ى عمرانى هفت ساله دوم  که اولین بانک توسعه صنعتى در ایران است، به موجب قانون برنامه اعتبارات صنعتىبانک » ـ۷

ویت کارآفرینان بخش خصوصى تاسیس لیون ریال و به منظور ایجاد و تقیم 611ه یاول ی با سرمایه ۷۵۵۳کشور در سال 
سال فعالیت تصمیم گرفته شد که با  ٢1تماما به دولت تعلق داشت، لیکن پس از حدود   این بانک ی سهام اولیه. گردید

سال  ٢٢این بانک در مدت . ى غیر دولتى شدن بانک مزبور فراهم گردد فروش تدریجى سهام به بخش خصوصى، زمینه
میلیارد ریال به واحدهاى تولیدى و خدماتى پرداخت نموده و در  ۱/۸6تسهیالت به مبلغ کل  فقره ۷۷1۱فعالیت خود 

بانک  ...پس از انقالب. میلیارد ریال، مشارکت حقوقى داشته است ۷۷واحد تولیدى و خدماتى نیز به مبلغ  ۱1گذارى  سرمایه
 ى قانونىِ الیحه ۷۱حاصل از ماده  ی با اجازهها،  مجمع عمومى بانک ٢/۱/۷۵۳۸مورخ  ی به موجب مصوبه صنعت و معدن

گذارى ایران و  توسعه سرمایه ـ معدنى ایران و ـ توسعه صنعتیاعتبارات صنعتى ها و از ادغام بانک  امور بانک ی اداره
 «...صندوق ضمانت صنعتى و صندوق معادن تشکیل گردید ـ هاى ایرانى گذارى بانک شرکت سرمایه

 .بانک ی ، تاریخچهمعادن بانک صنعت وتارنماى  
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درست مثل دوران  .آمدند هر روز سر کار میاما  ،شان اهمیت داشت انقالب برای مربوط به
 ی جبهههوادار ترها بیشتر  مسن .رفتند آمدند و سر ساعت می ، سر ساعت میقبل از اعتصاب

 های و سازمان ی خلقی فدایها چریک سازمانر طرفدا ها، ؛ جوانبودند حزب تودهو  ملی
: سیاسی بودند انتخاب شدند، شوراکسانی که به عضویت در  اکثر. بودند دیگر سیاسی
غلب ا. بودم ییهای فدا سازمان چریکمن هم هوادار  .ملی ی جبهه، حزب تودهن اهوادار

 ٢۸ى  و کودتا ۵1 های ی سال کسانی بودند که تجربه. ی داشتندسن و سال شورا اعضای
من از . کردند وکیل بودند و در بانک کار می شان ی تعداد. بودندانده سر گذر از را ۷۵۵٢مرداد 

. هم نبودند شورادر  .هیچ حضورى نداشتند ها اسالمیکه  اینجاست جالب. تر بودم همه جوان
 همه جا شان سر و کله ،بودکسی ن  و دیگر خطری متوجه انقالب شدت گرفتاما زمانی که 

 !هم آمدند شورا به .پیدا شد
 دائمسیاسی داشت و هم به این خاطر بود که  یلدال ، همشوراعضویت من در اقع در و

ی ما و یا سازمان برنامه  که در اداره  در تمام جلسات سخنرانیمن  .ره حضور داشتمادر اد
یکی دو ساعت ها  آناما  ؛کارمندان زن دیگر هم بودند .کردم میشرکت  ،شد ار میذبرگ
وقتی . ندشناخت من را همه مى .آمدند همین خاطر زیاد به چشم نمى به. رفتند می و ماندند می

و تصمیم گرفتیم در بانک  جلب شد همتوجه ما ، به وجود آمدشورا در سازمان برنامه 
من در اتاق کارم  روزی که برای انتخابات جلسه تشکیل شد، .تشکیل دهیمشورا  خودمان

دنبالم . ندیداها بنویسنداک ءکه نام مرا جز کند مىیشنهاد پگویا یکی از کارشناسان . بودم
جلسه به عنوان یکی از نمایندگان بخش کارمندان  آندر . دعوت کردندجلسه  را بهآمدند و م

از . کارگران شدم مسائلو  شوراطور جدی درگیر کار  به ،از آن به بعد. شدمبانک انتخاب 
برای  های گوناگون تدادیم و از شخصی مرتب جلسات سخنرانی تشکیل می سوى دیگر

برگذار  اعتبارات صنعتیکه در سالن سخنرانی بانک  این جلسات. کردیم سخنرانی دعوت می
های  بانک بیشتر گونه جلسات در تشکیل این. بود روز سیاسی مسائلى  اغلب درباره شد، می

 ى،هاى دولت ی بانک در جلسه. های غیردولتی چنین وضعی نداشتند بانک ؛دولتی معمول بود
از  مان براى جلسات سخنرانی ما. کردند دو سه هزار نفر شرکت میتا  گاه ،مثل بانک مرکزی

از  !مان تحلیل کنند را براىمختلف روز  مسائلکردیم که  وکال و کارشناسان بانک دعوت می
ها  یکی از افرادی که پای ثابت سخنرانی. کردیم های فکری گوناگون هم دعوت می طیف

سفانه أمت. از طرفداران دکتر شریعتی بود ،کرد فلسفی سخنرانی می مسائل بود و در مورد
این . دعوت کردیم برای سخنرانی دفتری هم اهلل متین  هدایت آقاىاز . نامش را به یاد ندارم

از ما دفتری  آقاى متینبه همین خاطر . دعوت مصادف شد با سخنرانی او در سازمان برنامه
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به  ، جلسهدر حقیقت آن روز. ی سازمان برنامه شرکت کنیم در جلسه ما هم خواست که
یادم هست از چند . ی زیادی آمدند ار شد و عدهذو سازمان برنامه برگ مشترک ما دعوت

 . بودم  اتی جلس من مسئول ادارهمعموال . نگار هم دعوت کرده بودیم روزنامه
با  شورای اعضاک و بان کارمندان چه حسى داشتید؟ شورابه عنوان تنها زن عضو  :س

 شما چه برخوردی داشتند؟
به هر حال خودشان مرا . برخورد کارمندان بانک با من بسیار خوب بود: محبوبه امیری •

طور که گفتم، ما با کارگران مرتب در ارتباط  همان. به عنوان نماینده انتخاب کرده بودند
ی  رابطه به این دلیل کند و می کارها  به نفع آن شوراکم متوجه شدند که  کارگران کم .بودیم

. مدتی طول کشید ،مرا به عنوان نماینده بپذیرند تااما . برقرار کردند شورابسیار خوبی با 
کردند و گاه موضع  انه برخورد میطمحتا. کار کنندها مشکل بود که با یک زن  برای آن

 .شد برطرف این مسئله هم پس از مدتی اما. تدافعی داشتند
  هاى پیش از انقالب چه بود؟ پیمایى تان از شرکت در راه ک زن، تجربهنوان یبه ع: س
ی وقت و  یکی به این دلیل که عمده .رفتم نمی ها پیمایى راهبه : محبوبه امیری •
اما دلیل . ماند مرتب جلسه داشتیم و فرصت زیادی باقی نمی. گذشت مى شوراام در  انرژی

دیده . تظاهرات بروم زیاد مایل نبودم به ،ی حجاب ئلهبه خاطر مس .دیگری هم وجود داشت
شان  ازکیف ،دست داشتند به چادری که عینک سیاه به چشم و دستکش چند زن که بودم

حجاب در تظاهرات  با !خواهر :گفتند میو  دادند میحجاب  به زنان بی و آوردند روسری درمی
فکر . رفتم ها نمى پیمایى دلیل به راه و به این مخالف بودم شدیداً کار من با این. شرکت کن

 .رفته باشم پیمایى راهیا دو  کنم به بیش از یک نمى
، (۷۵۳۱آذر  ٢1و دوشنبه  ۷0یکشنبه ) عاشورا ـتاسوعا   پیمایى راه تا پیش از: س
 .چندان مطرح نبودهنوز  حجاب ی مسئله
هم  اعاشور و قبل از تاسوعا ،ی روسری به سر کردن زنان مسئله: محبوبه امیری •

ام  من و دختر عمه ،شهریور ۷6شنبه  غروب پنج که درست به خاطر دارم. مطرح بود
 جلوی دانشگاه آریامهر .ساک لباسم همراهم بود .ام برویم ی عمه خواستیم به خانه می

که صف  خواستیم به آن طرف میدان برویم می. از تاکسی پیاده شدیم (شریف فعلى)
تاکسی  قدر فحش و متلک نثارمان کردند که مجدداً نآ. حجاب بودیم ما بی .تظاهرات رسید

جا هم مجبور شدم تازه آن. ه کندلی پول دادیم که ما را آن طرف میدان پیادگرفتیم و کُ
تا بتوانیم  ام بگذارم روی سر خودم و دختر عمه دامنی را که در ساک داشتم بیرون بکشم و

خواهر، چادرت : زدند فریاد می دائممردم . را طی کنیم ما  ی عمه صد متر باقی مانده تا خانه
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و جَ. ما وحشت کردیم و دامن به سر از کنارشان گذشتیم. برخوردشان بسیارخصمانه بود !کو؟
شد در  باعث  ،کردم تجربه ترس وحشتی که آن روز. خیلی ترسیدیم. آوری بود بسیار هراس

که آن روزها برگذار  جلسات گوناگون سیاسیها شرکت نکنم؛ اما در   پیمایی تظاهرات و راه
  .کردم شد، شرکت می می

 ها دالیل دیگری هم داشت؟  پیمایى در راه تان نکردن  شرکت: س
شناختم و  زنانی را می. ی حجاب بود به خاطر مسئله واقعاً. نه :محبوبه امیری •

 رفتارها گونه نای. کنند شرکت می تظاهرات و با حجاب در چادری نیستند که دانستم می
  .رفتم نمی ها پیمایى راهدر دوران انقالب به  مسائلبه خاطر همین . داد آزار می مرا خیلى

که به مناسبت  بهمن ۷0آیا در تظاهرات  بودید،  یایفد سازمان شما که هوادار :س
 ؟ یدشرکت کرد روز سیاهکل برگذار شد، سال

حتا به یاد دارم که . دانشگاه شروع شدتظاهرات از . شرکت کردم .بله: محبوبه امیری •
تا . و وضع معمولی رفته بودم و با سر. دامن جین پوشیده بودم و کفش کتانی به پا داشتم

کننده  زنان شرکت راکث. هم ماندمپایان برنامه  تا یعنی درست ،زمانی که قطعنامه را خواندند
. و روسری هم آمده بودند با مانتو مجاهدبه یادم هست یک عده دختر . حجاب بودند بی

که چادر  آمده بودند شان زنانی هم با فرزندان. بودند بسته ها زنجیر چندین پسر دور آن
آن وقت . کردم ها شرکت می فداییبهمن هم در تظاهرات  ٢٢بعد از  .به سر داشتندمعمولی 

 .کردند برای شرکت در تظاهرات حجاب سر کنیم دیگر مجبورمان نمی
 ؟بودزیاد  کارمند زن در بانک. ه بانکبرگردیم ب :س
 هیچ من به یاد ندارم. کدام هم حجاب نداشتند بله، زیاد بود و هیچ: محبوبه امیری •

 .را که با روسری سرِ کار بیایدکارمندی 
 کردید؟ تعقیب می بود، زنان مسائلبا  در رابطهکه را خبرهایى : س
عزل  ی نگرانی ما شده بود شایعهاولین خبری که موجب . به دقت: محبوبه امیری •

 تنهازنان قاضی به زودی شایع بود که . بود زنان قاضی و ممنوعیت شغل قضاوت برای زنان
 .به عنوان کارمند به کار گرفته خواهند شد

  ؟کى :س
 .وزیری مهندس بازرگان نخستی  دورهدر : محبوبه امیری •

به خطرى که متوجه موقعیت زنان نسبت  هایی هم نگرانی تان زندر میان همکاران : س
 ؟وجود داشت حجاب بود، بى



 ۷1۳ !روسری چیز زیاد مهمی نیست

همکاران مرد را  بیشتر، ابتدا کم در ، دستمسائلاین باید بگویم که : محبوبه امیری •
کارشناس زنان خصوص  به ،اما پس از مدتی این نگرانی میان کارمندان زن. نگران کرده بود

کارشناس به هم وصل شدیم تا اقداماتی را زنان کارمند و  ، مااز همان زمان. هم دیده شد
ای  های ویژه حساسیت ى حقوق زن که در زمینه را ما توانستیم زنانی. انجام دهیم مشترکاً

 ندهست  خاصى حتا متوجه شدیم بسیاری از این زنان دارای تعلقات سیاسی. بشناسیم د،داشتن
کردند  ساختمان دیگری کار می زنان کارشناس در. دادند نشان نمی آن راقبل از انقالب  که

 . و در قسمت خودشان فعال بودند
 بود؟ شان چه موضوع فعالیت یا فعال سیاسی؟ ،ستیفعال به معنای فمین: س
از  ای هم عده البته .فمینیست بودند و برخی فعال سیاسی رخیب: محبوبه امیری •

نشان  شاناز خود یگریهای د حساسیت هماین عده . ی بختیار بودند وزرای کابینه بستگان
اکثرشان دست کم کرده بودند و  همه تحصیل اعتبارات صنعتی کارمندان بانک. دادند می

 .های دیگر تفاوت داشت با بانک ،سطح این بانک. مدرک لیسانس داشتند
اى که با  با فعالین زنِ سازمان برنامه هم رابطه داشتید؟ پس از انقالب رابطه :س

 ، ادامه پیدا کرد؟سازمان برنامه داشتید
سیاسی  مایالتت باافرادی . بود بزرگیسازمان  ،سازمان برنامه .نه: محبوبه امیری •

از خواننده تا  ؛چپ متمایل به از طرفداران شاه گرفته تا افراد. کردند کار میآن  مختلف در
رث افراد سرشناسی مانند کیوم. وجود داشتند کارمندان سازمان برنامهدر میان  نویسنده

ـ رادیو  ی مولود زهتاب، گوینده. کردند نجا کار میدر آتکمیل همایون ناصر  یا زاده و منشی
ارتباط  خواهم بگویم  مى. بود این سازمان از کارمندان هم تلویزیون که بعدها خواننده شد

 زنان را دنبال مسائلاما  ،زنان بانک ما با وجودی که زیاد نبودند. گرفتن با آنان مشکل بود
 .کردند بانک از ما حمایت می کردند و جالب اینجاست که کارمندان مردِ می

 ؟ههم: س
زنان  مسائلنسبت به  ،بودند شوراکه در  کسانی بیشتر ؛ امانه همه: محبوبه امیری •
 . کردند برخورد می به ما و با سمپاتی دادند یت نشان میحساس

 نگفتند ی نشان دادند؟وقتی بحث اجباری شدن حجاب پیش آمد، چه واکنش :س
 حجاب، مهم نیست و نباید آن را عمده کرد؟ ی مسئله
. گفتند اعتراض باید از جانب زنان شروع شود می !درست برعکس: محبوبه امیری •
 .بودند ما مشوق اکثراً

 افراد مسن بودند؟ کردند، اغلب گونه برخورد می کسانی که این :س
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گرچه ا کردند؛ مین مسائلخودشان را درگیر  زیاد سنافراد م .لزوماً نه: محبوبه امیری •
  !شوق ما بودندبه وضعیت اعتراض داشتند و م نسبت

 به گوش شما رسید؟ اسفند چگونه ۷۱علیه حجاب اجباری در روز  خبر تظاهرات: س
 زنان دمکراتبا  ،ای بود تودهکه  شورامن از طریق یکی از اعضای  :محبوبه امیری •

داد  روزی به من پیشنهاد .شناخت میزنان  مسائل نسبت به رام  و حساسیتا. مه بودآشنا شد
این دوست او از هواداران . معرفی کند مرا به یکی از دوستانش تواند که اگر مایل باشم می

زنان پیوسته بود و در آن زمان با ها  چریکاز  منشعب گروهبود که به  یهای فدای چریک
 م کهقبول کرد که وسوسه شده بودم، من 8F٢.کرد کاری میهم( حزب تودههوادار ) دموکرات
تشکیالت زنان  ،آن زمانالبته در . گویند ها چه می بروم و ببینم آنزنان دموکرات به دفتر 

در  که درست به یاد ندارم .رفتم زنان دموکراتیک روز به دفتر  .شناختم نمی هم دیگری را
ی ی باال طبقه که در ای شدم رد ساختمان دو طبقهوا ؛به هر حال. خیابان شاه بود یا شاهرضا

جا با ی پایین بردند و آن مرا به طبقه .آموز مشغول نوشتن پالکارد بودند تعدادی دانش آن،
 گاه به گه ،از آن به بعد. اسم و آدرسم را خواست. کردم به نام فاطی ایزدی صحبتخانمی 

اما  ،ها مرزبندی داشتم ای تودهبا  ههمیش وجودی که با 9F۵.رفتم می زنان دموکرات دفتر

                                                           
، ۷۵۳۳تیر  ۸در  هاى فدایى خلق ایران سازمان چریکى مرکزى  و سایر اعضاى کمیته حمید اشرف کشته شدنپس از  ـ٢

از پیامدهاى آن بحران یکى هم نقد و نفى مشى چریکى از سوى تنى چند  .را فرا گرفت سازماناى آن  بحران همه جانبه
که پیش ( ۷۵۵٢ - ۷۵۳۳)در راس این چند تن تورج حیدرى بیگوند قرار داشت . بود سازمانت هاى عضوی از اعضا و کاندید
که ساواک   پى در هاى پى ى ضربه بیگوند در آستانه. دانشجوى دانشگاه صنعتى بود ۷۵۳۵ا در سال .خ.ف.چ.از پیوستن به س

پرویز و  ها که گرد او آمدند عبارت بودند از آن. نوشت را انحراف از مارکسیسم لنینیسم تبلیغ مسلحانه زد، جزوه ها  چریکبه 
به هنگام اجراى یک قرار در  ۷۵۳۳مهر  ۷٢بیگوند در . منیژه هدایی، فریبرز صالحی، سیامک قلنبر و فاطمه ایزدی

رى ها نیفتد، با جویدن قرص سیانو قرار گرفت و براى اینکه به دست آن ضد خرابکارى کمیته مشترکماموران  ى محاصره
 هاى فدایى خلق ایران سازمان چریکچندى پس از مرگ وى همفکرانش از . که همراه داشت، به زندگى خود پایان داد

ابراز وجود  ،ی خلقیهای فدا ی توضیحی مواضع ایدئولوژیک گروه منشعب از سازمان چریک اعالمیهجدا شدند و با انتشار 
اندک زمانى پس از انتشار این  .به انتشار جزوه تورج بیگوند دست زد ۷۵۳6ماه  در دى ... گروه منشعب(. ۷۵۳6آبان )کردند 

تبلیغ  براى آگاهى بیشتر نگاه کنید به تورج بیگوند،). پیوست حزب توده ایرانهوادار  نویدبه محفل  گروه منشعباثر 
 (۷۵۳6ه دى ما هاى فدایى خلق، سازمان چریک ، گروه منشعب ازانحراف از مارکسیسم لنینیسم مسلحانه

ها آمده،  پس از انقالب، به ویژه آنچه در رسانه های ها و بیانیه اعالمیهدر . است حزب تودهـ نام تشکیالت زنان وابسته به ۵
 کیهان) سازمان زنان دموکرات( ۳۱اسفند  ۷6 ،کیهان) سازمان زنان عدالت :هاى گوناگون به خود گرفته است بندى صورت

ی  نامه) زنان دموکراتو ( ۷۵۳۱اسفند  ۷۱، آیندگان) زنان دموکراتجمعیت ( ۷۵۳۸دیبهشت ار ۷1، ۷۵۳۸ فروردین ۷۷و  0
از مهاجرت به  توده ى انقالب و پیش از بازگشت رهبران حزب رسد که در آستانه به نظر مى. (۷۵۳۸اردیبهشت  ٢1، مردم

تشکیالت از بهار سال  اما این شبه. برند مى به پیش زنان دموکرات فعالیت خود را زیر نام  تودهایران، زنان هوادار حزب 
فعالیت زنان قبل از پیروزی » :گوید مریم فیروز در این باره می. کارش را ادامه داد زنانتشکیالت دموکراتیک با نام  ۷۵۳۸

← 
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از این طریق بود که در . شناختم منسجم زنانی بود که می ها، تنها تشکیالت آن تشکیالت
 .جریان تظاهرات قرار گرفتم

هاى رژیم  تان نسبت به سیاست های ها و نگرانی حساسیت. شوم درست متوجه نمى :س
 شاند؟ ک حزب تودهجدید شما را به سمت تشکیالت زنان 

ی حجاب اجباری پیش آمد، امیدم  وقتی مسئله .حساسیت و سردرگمی: محبوبه امیری •
پاسخ  ،مارس ۸سفانه قبل از تظاهرات أمت .باره بگیرم ها رهنمودی در این بود که از آن این

شان این بود  ی معروف جمله. دادند رهنمودی هم نمی .ها نگرفتم منسجمی از آن درست و
 . زده شدم ها از آن. کرد قانع نمی مرا و این جواب ابدا. زیاد مهمی نیستکه روسری چیز 

تان چه واکنشى نسبت به اجباری شدن حجاب نشان  خویشان و دوستان نزدیک :س
 دادند؟  مى

وقتى . مخالف بود اجبارى با حجاب ،مادرم با وجودی که مذهبی بود: محبوبه امیری •
برای  کهکرد  مادر بزرگم برای ما تعریف می. ان بودمادرم نوجو شد، کشف حجاب در ایران

حجاب  بی ها را در و همسایه آنتا  ندشد حمام رفتن باید صبح خیلی زود از خانه خارج می
پدرم از هواداران مصدق و ضد  .آمد مادر و پدرم از چادر خیلی بدشان می با این حال. دننبین

مخالف شاه  ها هم به شدت آن. و سنتی بودند بازاری ،ی ما بخش دیگری از خانواده. شاه بود
ها  آن. پدر و عموهایم به قم رفتمبه همراه ساله بودم، یک بار  0 یادم هست. بودند

خرداد  ۷۳. به یاد دارم که توانستند دیداری با او داشته باشند. خواستند خمینی را ببینند می
. شناختم خمینی را از خیلى پیش می در نتیجه .و وقایع آن روزها را هم خوب به یاد دارم 1٢

بعد از  ، زمانی که خمینی در عراق تبعید بود،1٢سال بعد از  .به شدت مذهبی بود هم برادرم
10F.کرد های او را پخش می سخنرانی های جمعه، بخش فارسی رادیو عراق ظهر

برادرم به این  1

                                                                                                     
ی  ظیفهای از زنان که در گذشته فعالیت داشتند در گوشه و کنار با شرکت خود در تظاهرات و عده. انقالب آغاز شده بود

آلما، ... خانم تبریزیان... با دکتر فاطمه ایزدی[ ۷۵۳۸فروردین  ٢6]به ایران آمدم ... هنگامی که. خود را آغاز کرده بودند
ای به  ای و قشری و هر عقیده و خواستم یک سازمان خاص زنان از هر دسته ...همسر شاعر معروف ابتهاج تماس گرفتم

، به ۷۵٢1ـ۷۵6۸گیری تا فروپاشی  از شکل، توده ایرانحزب ) «.مشخصی وابسته نباشدوجود بیاورند که به حزبی و گروه 
تشکیالت اما  (.۱61، ص ۷۵۱۸، چاپ اول، بهار های سیاسی موسسه مطالعات و پژوهشکوشش جمعی از پژوهشگران، 

 ۷۵۳۸خرداد  6در روز  طور مشخص بهخود را  "فعالیت مجدد" وابسته بود، حزب توده که از هر جهت به دموکراتیک زنان
و بود  جهان زنان ی نامههما ،تشکیالت دموکراتیک زنانارگان رسمی . بود تشکیالتمریم فیروز مسئول این . آغاز کرد

، تشکیالت دموکراتیک زنان ایران نشریه هواداران، بیداری ما. )گردیدمنتشر  ۷۵۳۸خرداد همان ماه ی آن در  اولین شماره
 (٢1، برلن غربی، ص ۷۵61زمستان ، ٢شماره 

 .رادیو نهضت روحانیت ،ها نگاه کنید به پیوست ـ1
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دانستم  دم و کم و بیش مىشنی ها را می هم سخنرانی بالطبع من. داد میها گوش  سخنرانی
ه بار کسانی که مدعی بودند خمینی به یک، به ۳۱در سال . خواهد گوید و چه مى که چه مى
فرد شناخته  1٢های  گفتم که خمینی از همان سال می ى سیاسی کشور ظاهر شده در صحنه

از رژیم  ،برادرم پس از انقالب! شناختید ای در میان مخالفان شاه بود، شما او را نمی  شده
 نسبت به ،نمازخوان بود کهم با اینپدر .نشدند اما پدر و مادرم هوادار رژیم. کرد هواداری 

 !ندنک سر می سیاه به زنان روسپی چادردر تهران  :گفت می .داشت عجیبى حجاب حساسیت
ها هم شرکت  پیمایى راه در ها زیاد شده بودند و چادر سیاه هاى آخر حکومت شاه که ماه
ها  گفتند این جوان می نگران آینده بودند. خیلى ناراحتند م که پدر و مادرمدید می ردند،ک مى
آخوند جماعت را  .خودشان خواهد رفت بعدها دودش به چشم کنند که د کاری میدارن
  .شناختند مى

 کرد حجاب به سر کنید؟ برادرتان شما را مجبور نمی: س
ما سه . داد ای را به او نمی درم چنین اجازهپ .قدرتی نداشت برادرم :محبوبه امیری •

 خواست، اگر هم برادرم مى البته .پدرم همیشه مدافع ما دختران بود. دختر و یک پسر بودیم
فقط روزهایی که  .پوشیدم لباس می مثل کارمندان من همیشه. رفتیم ما زیر بار نمی

دلیل . تر باشم راحتپوشیدم که   می  لباس ساده ،خواستم در تظاهرات شرکت کنم می
اعتراض  ،پوشیدند میلباس که خوب  هایی چپ به آن این بود که خیلی از زنانهم دیگرش 

پوش و  وقتی به زنان خوش. گرفتی قرار میمورد تعرض  کردى، مىاگر آرایش . کردند می
شد سر این خانم را زیر آب  چه خوب می :گفتند هم می هب ،خوردند کرده برمی  توالت

 .پوشیدی می لباس و طوری بود که برای کار سیاسی باید سادهجَ !مشستی تیم و میگرف می
وقتی خبر اجباری شدن حجاب را شنیدید، مطمئن بودید که در تظاهرات شرکت  :س

  کنید؟ می
 به خود مهمی بود که ذهنم را مسائلیکی از  این مطمئن نبودم؛ اما: محبوبه امیری •

وقتی به . ما در بانک مرکزی جلسه داشتیم مارس، ۸وز ر یادم هست. مشغول کرده بود
. ندا هاند و چندین نفر زخمی شد به زنان حمله کرده که خبر رسید ،بانک خودمان برگشتیم

ی  من از پنجره. شدند زنان پرستار از جلوی بانک ما رد می :به یاد دارم خوب ای را صحنه
یا یکى دو روز بعد از دیدن این صحنه بود و دانم  درست نمی. کردم ها را تماشا می اتاقم آن
تلفنی به هم خبر . تصمیم گرفتیم در تظاهرات شرکت کنیم بانک ما کارمندان زن بعد که

ی کارمندان زن ساختمان خودمان و زنان کارشناس که در  همه قرار گذاشتیم دادیم و
ودند و برخورد بسیار مشوق ما ب ،مردان. به تظاهرات برویم ،کردند ساختمان دیگری کار می
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در این تظاهرات  حتماً :بود به من گفت شوراای که در  تودهیکی از مردان . سمپاتیکی داشتند
وقتی  !کنید بروید ببینیم چه می !ما چشم امیدمان به شما زنان است .شرکت کنید

را نگاه اند و ما  ها آمده خواستیم از حیاط خارج شویم، دیدیم که همکاران مرد پشت پنجره می
 . خواهند برای ما کف بزنند حالتی داشتند که انگار می. کنند می

 شدید؟ چند نفر می تقریباً: س
 . از ساختمان ما حدود ده نفر بودند: محبوبه امیری •

 مدند؟نیابا شما  یک از کارمندان مرد  هیچ: س
اما  .یماز ساختمان خارج شد آید که یادم می .همه زن بودیم ؛نه: محبوبه امیری •
به یاد . اند ها را بسته ی راه مورین همهأکنم خبر رسید که م تصور می .چه شد بعداً دانم نمی

. ای برپا بود ی ادبیات، جلسه در دانشکده .دارم که تاکسی گرفتیم و به دانشگاه تهران رفتیم
انشجو های د بچه عمدتاً. کردماما من در آن شرکت  ؛چه بود ها سخنرانی یادم نیست موضوع

اما برنامه ادامه  ؛شلوغ بود رتنش وخیلی پُ سالن وجَ. آموز به این مراسم آمده بودند و دانش
جلوی دانشگاه  ،آموزان با چند نفر از دانش آید که بیرون رفتیم و ، یادم میپایان در. پیدا کرد

 .لوبیا خوردیم
اسفند هم در  ۷0 روز شنبه بانک اعتبارات صنعتىدانید که کارمندان زن  البد مى: س
یى آ شما به گردهم. ل خودشانعلم و کتیى کاخ دادگسترى شرکت کردند، با آ گردهم

11F.دادگسترى رفتید کاخ

۳  
جلسه داشت و من  شورااما احتماال همان روز صبح . دقیقا به یاد ندارم: محبوبه امیری •

کردند  ناسی کار میهایی که در ساختمان کارش خانم. کردم هم باید در آن جلسه شرکت می
ی ما در  که جلسهبعد از اینهایی که به تظاهرات نرفته بودند،  آن. به این تظاهرات رفته بودند

من و چند همکار دیگر تصمیم گرفتیم به . بانک به پایان رسید، با من تماس گرفتند
ابان، یکی اما در خی. از بانک بیرون آمدیم و تا میدان بهارستان هم رفتیم. دادگستری برویم

در . اند ها متفرق شده از کارمندان بانک به ما خبر داد که به تظاهرکنندگان حمله شده و خانم
 . از این چیزی به خاطر ندارم بیشتر. نتیجه ما به دادگستری نرفتیم

  گفتند؟ بعد از تظاهرات، در بانک چه مى: س
یکی از افرادی . ر کردااحضفردای روز تظاهرات مرا  انجمن اسالمی :محبوبه امیری •

 انجمن اسالمییس ئهم نبود، ر شوراکه قبل از انقالب هیچ فعالیتی نداشت و حتا عضو 
                                                           

 ۷۵۳۱اسفند  ٢1 آیندگان، ـ۳
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به نوعی از من بازخواست  د؟چرا به تظاهرات رفتی :پرسید کرد و صدامرا . بانک شده بود
زنان را با حجاب  شاه به زور حجاب را از سر زنان برداشت و ما مجدداً :گفت. کرد می

 ؛تواند بکند به زور هیچ کاری نمی کس هیچ :من در جواب گفتم !بینی حاال می. خواهیم کرد
 . م برگشتمبعد هم سر کار !نه شاه و نه شما

 کردند؟تان تهدید: س
 خواستند می به نوعی. هنوز وضع طوری نبود که بتوانند تهدید کنند: محبوبه امیری •

اد دارم چند نفر از مستخدمین بانک به من به ی !حواست را جمع کن :هشدار بدهند که
اما حاال  !مان را برای تو بدهیم در انقالب ما حاضر بودیم جان :پرخاش کردند و گفتند

بانک و  ى رتبه چند کارمند پایین از آن به بعد،! یما هکرد بینیم در مورد تو اشتباه  می
 انقالبیا من دیگر یک زن ضده برای آن .کردند انقالب رفتار میمثل ضد با من ،مستخدمین

 . بودم شده
نمایندگان  باید انتخابات جدید رسیده بود و وقتِ. ادامه داشت اما کماکان شورادر کار 

انتخابات آورده  ی را درأهمیشه باالترین ر من تا آن زمان. ندشد انتخابات می ی بعدیشورا
و ! نشدم هم انتخاب ، حتابعدی در انتخابات .برگشت اما بعد از تظاهرات، ورق کامالً .بودم
 . بود اجباری فقط به دلیل شرکت در تظاهرات ضد حجاب این

 ؟ار کرداحض دیگر زنانى را هم که با شما به تظاهرات رفتند، انجمن اسالمی: س
همکاران را هم  چند نفر دیگر از کنم اما تصور می ؛درست به یاد ندارم: محبوبه امیری •

، اول از شناختند همه مرا می و بودم شورایی که من یکی از افراد فعال نجاآاز . خواسته بودند
 . ایزوله کردند مرا کامالً ،بعد از آن تظاهرات .همه مرا خواستند

 یایفدهوادار و یا  گرا یک چپبه عنوان  شما را انجمن اسالمیاعضای : س
 حجابعلیه ات بعد از شرکت در تظاهر به شما برخوردشانکنید  فکر نمىشناختند؟  می

 شرکت در تظاهرات بود؟ ى مسئلهفقط یا ؟ بود هم ای به دلیل چنین سابقه اجبارى،
یکی از وکالی بانک که مذهبی بود و در قسمت  ،۳۱در اوایل بهمن : محبوبه امیری •

 کهبا این آمد؛  جلسات ما می مرتب به. پیدا شد شورادر  اش سر و کله ،کرد کارشناسی کار می
تعداد اعضای . بانک را تشکیل داد انجمن اسالمیبهمن  ٢٢بعد از او . نبود شوراعضو 

. ندرد زیادی نداشتخیلی کم بود و در میان کارمندان بانک بُ در بدو تشکیل انجمن اسالمی
آن . این خانم کمونیست است :گفتند که می در مورد من .نداشتند شورابا  هم برخورد خوبی

من در یکی از جلسات . بیاورندسه بار صلوات را با مینی زمان رسم شده بود که اسم خ
 فرستید، چرا برای خمینی سه صلوات میبار مطرح کردم که وقتی برای حضرت محمد یک 
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گاه همان را هم  .به یک صلوات اکتفا کردند ،گیری یأبعد از ر .دادمگیری  یأپیشنهاد ر !بار؟
 . دادیم نمی

به خاطر شرکتم در  من عمدتاً من اسالمی باانج کنم ضدیت با این حال، فکر می
 ی به طور مشخص درباره ،وقتی احضارم کردند کم دست .بود اجباری حجاب تظاهرات ضد

ها و  البته در بانک پخش کرده بودند که چپ. ىنه چیز دیگر ،آن تظاهرات صحبت کردند
 ی چپ بودن من لهمسئسرآخر هم . خواهند در صفوف انقالب تفرقه بیندازند ها می کمونیست

از من طرفداری  گروهی هم ؛ای علیه من صحبت کردند عده .شد در یکی از جلسات مطرح
 . نرفتم شورابه پس از آن هم دیگر  .من جلسه را ترک کردم. کردند

 آمد؟  چه شورابر سر این : س
مین ه در. داد به کارش ادامه می شورا ،مدیر عامل نداشتیم تا وقتى که: محبوبه امیری •
. دیین کنمدیرعاملی برای بانک تع دولت قرار بود. شدند شوراها وارد  اسالمیبود که  دوره

او . مهندس نادر شرمینی بودمعرفی کردند،  شورا به رای این پُستاولین کسی را که ب
یکی از . را نوشتند این انتصاب خبر ،اعالنات بانک یروی تابلو. مهندس شیمی بود

بانک روابط   بهاییکارمندان ارگزینی بانک که در دوران قبل از انقالب با ی ک کارمندان اداره
ه بود، به بسیار نزدیکی داشت و بعدها ـ شاید از ترس ـ از اعضای انجمن اسالمی شد

و در زمان  بوده حزب تودهنوشت که شرمینی از اعضای . پرداخت نادر شرمینی علیه تبلیغات
را یک به یک شرمینی   ی های گذشته فعالیت .ده بودشاه هم مدیرعامل شرکت شیمیاکو ش

 به این ترتیب. نیست انجمن اسالمیاو مورد قبول  گزینش تیجه گرفت کهشمرد و نبر
 کاندید زاده به نام عرب نهضت آزادیبعد از او یکی از اعضای . کنار گذاشته شدشرمینی 
 ...سال زندان بوده تعریف کرد که چند ،داشت شورا ای که با در جلسه. شد مدیریت
 کرد؟ ها را انتخاب می آن شوراکه شدند یا این می منصوباین افراد توسط دولت : س
ى کسانى که  بتواند دربارهقدر قدرت داشت که  آن زهنو شورا آن زمان: محبوبه امیری •

با روی کار آمدن محمد . اظهار نظر و حتا اعمال نفوذ کند شدند، مىتعیین  دولت از طرف
  .ی بانک از بین رفتشورازاده،  عرب

 ؟به کارتان در بانک ادامه دادید :س
  .کار کردم هم تا یک سال پس از انقالب: محبوبه امیری •

تان  نشینی رژیم در مورد اجباری بودن حجاب در ادارت دولتى، از نگرانی بآیا عق: س
 کاست یا که کماکان نگران آینده بودید؟
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. کردیم ی این مسئله صحبت می ان بودیم و مرتب دربارهخیلی نگر: محبوبه امیری •
اگر . نیست مهمی حجاب  حاال مسئله :گفتند می ،بعضی از مردانی که تعلقات سیاسی داشتند

 :دادم پاسخ میمن همیشه  !ی مهمی نیست مسئله ،روسری حل بشود یک قضیه با سرکردن
کوتاه را  کنند و فردا پیراهن آستین یامروز سر ما روسری م ؛شود جا شروع می از همین دقیقاً

 .رسند دیگر می مسائلپس فردا به . آوردند از تن شما در می
 ، در جای دیگری به کار مشغول شدید؟صنعتی بانک اعتباراتبعد از بیرون آمدن از : س
 .کشور را ترک کردم و به فرانسه آمدم. نه: محبوبه امیری •

 به دلیل وضعیت سیاسی؟: س
تظاهرات و  دائم. خوب بود هنوز و سیاسی ایران آن دورهجَ .نه: امیریمحبوبه  •

 .خروجم دالیل شخصی داشت .شد ار میذپیمایی برگ راه
های زنان  تشکلبا  ؟ی زنان فعالیتى کردید ، در رابطه با مسئلهآیا پس از تظاهرات: س

 ، ارتباطى داشتید؟که شکل گرفته بود
 ،بعد از آمدنم به فرانسه. های زنان کار نکردم ز تشکلبا هیچ یک ا ؛نه: محبوبه امیری •

 که مادرم. سراغ مرا گرفته بودی ما رفته بود و  به خانه زنان دموکراتگویا یک نفر از طرف 
 ؛جای نگرانی نیست :به مادرم گفتم !ندا هدنبالت آمد :بسیار نگران شده بود به من خبر داد که

 .چى نیستند هاند، کمیت نى که سراغ مرا گرفتهکسا
 در خارج از کشور به فعالیت ادامه دادید؟: س
کار  اقلیت ىفدای های چریکبا  .کردم فعالیت سیاسی مى بیشتر :محبوبه امیری •

 ى زنان، کمیته زنان ما. به فعالیت مشغول شدم ی زنان اقلیت کمیتهدر  ،بعدها. کردم می
 .زیاد نبود ناما تعدادما ؛داشتیم های مطالعاتی  هسته .گذاشتیم می جلساتی بین خودمان

 
 محبوبه امیریبا مهناز متین و بنفشه مسعودی  یگفتگو

٢110ژانویه  ۷۱/  ۷۵۸۱دی  ٢۸ 



  حسى دردناک  

 سیما نوری

خواست  آرام و قرار نداشتم، دلم مى. به ایران نگذشته بود از بازگشتمیک هفته  هنوز
از نزدیک لمس  ،دیده بودم لویزیون آمریکاهاى ت شبکهى  هایى را که بر پرده ى صحنه همه
ها،  به بساط کتاب فروشى. ها هواى آزادى را استشمام کنم خواست در خیابان دلم مى. کنم

اى  هاى سیاسى و به بحث زدم مىى دانشگاه تهران سر رو ههاى روب خصوص کتاب فروشى به
 که اى ى سیاسى  و برنامه  به هر سخنرانى. دادم در گوشه و کنار جریان داشت، گوش مى که
هاى زندانیان سیاسى سابق، اهل قلم و جوانانى  سراپا گوش حرف. رفتم توانستم، مى مى
 چشم به چیز را همهخواست  دلم مى. شان حمل کرده بودند هاى شدم که انقالب را برشانه مى

هرستان ام بروم که در ش چه زودتر نزد خانوادههرخصوص که ناچار بودم  به. خودم ببینم
 .کردند و از بازگشت ناگهانى من به ایران، تازه اطالع پیدا کرده بودند زندگى مى

آورم کجا بود و سخنرانش  هاى سخنرانى که درست به خاطر نمى در پایان یکى از برنامه
اى تیره به تن، مرا مورد  که بود، زن جوانى که شلوار جین آبى به پا داشت و پالتوى سورمه

 :ادخطاب قرار د
 حاضرى این پوسترها را پخش کنى؟

همه سرگرم . همه جا پُر از تراکت بود. همه جا پُر ازاعالمیه بود. همه جا پُر از پوستر بود
آن . ام ندیده بودم آن همه پوستر و اعالمیه و بیانیه، هرگز در زندگى. اى بودند پخش نوشته

دادند، هرگز  اى به دستت مى یهگذشتى اعالم همه دختر و پسر جوان که از هر گوشه که مى
 پوسترها براى چیه؟ : رو به آن زن جوان کردم و خونسرد گفتم. ندیده بودم

 !اسفنده ۷۱مربوط به : گفت
 !مارسه ۸منظورت : گفتم

 .مارس ۸بله : با خوشحالى گفت
 !دیرم هم شده .رم شهرستان چون دارم مى. کنم؛ اما نه اینجا شان مى پخش. باشه: گفتم

 شون کنم؟ اهى اونجا پخشخو مى
 حاضرى تعداد بیشترى ببرى؟! معلومه: با خوشحالى زیادترى گفت

 .برم مى. آره: گفتم
ده پانزده پوستر را که از پیش لوله کرده بود و هفتاد هشتاد سانتى درازا داشت، به من 
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سى چهل  شد و کردم جا نمى اما هرچه . ام فرُوبردم ها را باز نکرده در کوله پشتى آن. داد
با عجله از . وقت زیادى نداشتم. م نگاه کردما مچی به ساعت. ماند بیرون مى شسانت

که دلم با این .ى دانشگاه بیرون آمدم و با تاکسى خودم را به ایستگاه اتوبوس رساندم محوطه
، ها بیندازم را بیرون بکشم و نگاهى به آن ها ام را باز کنم و پوستر کوله پشتى خواست بندِ مى

اش در فکر این بودم که بازگشتم به ایران را چطور براى پدرم  همه. دارى کردم خویشتن
پس از  ایران ِ توجیه کنم و او را متقاعد سازم که بودن و تنفس کردن هواى سیاسى

ى  تر است؛ حتا از از ادامه مهمچیز دیگر براى من از هر سرنگونى شاه و مشارکت در انقالب،
 .تحصیل در آمریکا

خصوص مادرم که به  به. خانه غرق شادى شد. هنوز غروب نشده بود که به خانه رسیدم
و این بر رفتار پدر تاثیر گذاشت که از بازگشت دختر . داد اش را نشان مى هزار شکل، شادى

  کنم چون در برابر عمل انجام اما فکر مى. اش از آمریکا سخت دلخور و دلگیر بود ساله ۷۱
خوب بود یک بار هم که : کرد اى ایجاد نکرد و به غُر زدن اکتفا بود، مسئله شده قرار گرفته

اما نه . تونى به ایران برگردى به تو گفته بودم که مى. دادى شده، به حرف من گوش مى
 !  اش حاال، بلکه تابستان و همراه با خواهرت که به امان خدا سپردى

یست و خواهرم خوب است و ترتیب همه اى ن به او اطمینان خاطر دادم که جاى نگرانى
مادر و خواهرها هم به دادم رسیدند و خوشبختانه قضیه زود فیصله پیدا . ام کارهایش را داده

ى ناچیزى را که به همراه آورده بودم به پدر و مادر ها پس از شام سوغاتى. شام خوردیم. کرد
از اعالمیه و جزوه و پوسترهاى لوله و خواهرهایم دادم و بعد به اتاقم رفتم و کوله پشتى پُر 

و با دو دست  پوسترها را بیرون آوردم با احتیاط. شده را از زمین برداشتم و بر تخت گذاشتم
چند . ها را روى میز تحریرم پهن کردم آن. خوشگل، براق و چشمگیر بودند. ها را باز کردم آن

خوب که . ها کشیدم ر آنى آن گذاشتم و اطووار دستى ب کتاب سنگین روى چهار گوشه
که این کار را کردم بعد از این. بچسبانمبه در کمدم  شان را صاف شدند، تصمیم گرفتم یکى

 خصوص تهران، به پیمایى، تهران و اسفند، راه ۷۱کلماتِ انقالب، . روى تختخوابم ولو شدم
ها سیر  مانتا آن لحظه در آس. چرتم را پاره کردند باره در برابر چشمم رژه رفتند و یک
در طور شرکت که چاولین مسئله این بود . گذاشتم حاال باید بر زمین سفت پا مى. کردم مى

اینکه به . مارس را با پدرم مطرح کنم و از او اجازه بگیرم که به  تهران بروم ۸ میتینگ
 مسئله این بود که از چه راه و چگونه؟ با این فکرها. میتینگ خواهم رفت، برایم روشن بود

 .به خواب رفتم
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ى دبیرستانم تلفن  صبح که از خواب برخاستم، به دو تن از دوستان بسیار نزدیک دوره
با ناباورى و خوشحالى، در عرض چند ساعت خودشان را . ام کردم و گفتم که به ایران آمده

ها  نکه آ دانستم و مىام را با هر دو حفظ کرده بودم  آمریکا رابطه از. ى ما رساندند به خانه
پس از . کنند هوادارى مى خلق  یانائفد اند و از سیاسى کشیده شده مسائلچون من به هم 

تا . رفتیم اتاقم هاى دخترانه، به اشک و خنده توام بود و شوخ و شنگىکه با  ماچ و بوسه
در جزییات . زده جویاى ماجرا شدند فند افتاد، هیجاناس ۷۱ى  چشمشان به پوستر برنامه

خواهم به آن برنامه بروم و چه خوب  شان تعریف کردم و گفتم که حتما مى راىماجرا را ب
 ! بریم :هر دو در جا گفتند. شود اگر هر سه با هم برویم مى

. توانیم با هم سفر کنیم کردیم، فهمیدیم نمىشروع تا بحث چگونگى رفتن به تهران را 
اما . ند که زودتر به تهران بروندها هم از پیش برنامه داشت وضع من هنوز معلوم نبود و آن

. ورودى دانشگاه تهران ببینیم درِ شنبه، ده صبح همدیگر را دمِ قرار گذاشتیم که روز پنج
تونید  ظرف یکى دو روز آینده، مى ها بچه: ها پرسیدم پیش از اینکه از هم جدا شویم از آن

 ها را در جاهاى مناسبى بچسبونید؟رپوست  این
ها ببرند و  بقیه را آن قرار شد دو تا از پوسترها را من نگه دارم و. بود مثبت  جواب هر دو

 آنجااى که  بر در و دیوار مراکز پُر رفت و آمد شهر و از جمله دبیرستان دخترانه همان روز
ى من هم چسباندن یکى از دو پوسترى که  وظیفه. مان را خوانده بودیم، بچسبانند درس

 !مراسم ترحیم بود  مان که جاى سنتى آگهى هداشتم شد بر دیوار سر کوچ
که دوستانم تلفنى خبر  روزآن آورم که همان روز بود یا فرداى  درست به خاطر نمى

بینند تعداد زیادى از همان پوسترى که من از  چسباندنند، مى دادند وقتى پوسترها را مى
از این خبر . تهران آورده بودم، توسط کسان دیگرى هم در سطح شهر پخش شده است

راهى پیدا نکرده بودم که راحت خودم را به . اما کماکان در فکر بودم. خیلى خوشحال شدم
برحسب اتفاق همان شب سر . شرکت کنم مارس ۸میتینگ  درتهران برسانم و آسوده خاطر 

حرفش تمام . پدرم گفت که بنا دارد چهارشنبه صبح زود با مامان عازم تهران شود ،میز شام
 تونم من هم با شما بیایم؟ مى :، گفتمنشده

 .شویم خیلى هم خوشحال مى. دخترم توانى با ما بیایى معلومه که مىـ 

اى   خواستند در جلسه مى. ى خودشان را داشتند او و مادر برنامه. داد پدر بود که پاسخ مى
اشتند همچنین بنا د. کردند، شرکت کنند مارس برگذار مى ۸شان، به مناسبت  ى رفقا که

شان را که تازه از زندان آزاد شده بودند یا از خارج به ایران بازگشته بودند،  ى تعدادى از رفقا
 :ببینند
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 .مارس برم ۸خواهم به میتینگ  کنم؛ مى ى شماها شرکت نمى من در برنامهـ 
میتینگ . هم در وضعیت کنونى؟ االن که موقع این نوع کارها نیست میتینگ؟ آنـ 

خواهید اعتراض کنید؟ االن موقع مراسم و جشن و  مىبه چه شماها . ى دارهحالت اعتراض
خواهى به  هایى که رو مى اصال تو این آدم! بازى در نیارینا از اولش چپول. سخنرانیه
 اند؟ یى که این برنامه را گذاشته ها همین! شناسى؟ شان بروى، مى میتینگ

خودم نپرسیده بودم برنامه را که برگذار تا آن وقت از . کرد ال درستى مطرح مىپدرم سؤ
مارس در ایران  ۸سال میتینگ  ۵1مهم این بود که پس از نزدیک به . مهم نبود. کند مى

ى دخترى که  قیافه. کنند آن را برگذار مى ها شد و من یقین داشتم که چپ برگذار مى
حوصله بحث با پدر را  اما. گذاشت پوسترها را به من داده بود، جاى تردید در این باره نمى

به همین دلیل . آید و نه من نه او از موضعش کوتاه مى. فایده است دانستم بى مى. نداشتم
من  .آید که با شما بیایم تهران اما بدم نمى. رم به میتینگ نمى. اصالً از خیرش گذشتم :گفتم
شما بروید . گ شدهدلم براى تهران هم  تن. دلم براش تنگ شده. بزرگ رم پیش مامان مى

 !بزرگ و بعدش هم خیابان گردى  پیش مامانروم  ن، من هم مىتو دنبال برنامه
اما پدرم که مرا خوب . مارس را تمام کردیم ۸ى روز  با این کلک، بحث درباره

، هست ست و رفتنم به میتینگ حتمى "کتیکىتا"ام  نشینى  دانست که عقب شناخت و مى مى
و نیم   سهبه کار خودت برس، اما هر طورى که هست باید ساعت  باشه تو برو :ادامه داد که
 .باشى که به موقع راه بیفتیم ...ى آقاى شنبه خانه پنج بعد از ظهر

تا کى قراره بابا : اى به مامان رفتم که معنایش این بود غره با دلخورى پذیرفتم و چشم
 رو سلب کنه؟مون  هایش آزادى بکنه و با امر و نهى براى ما تعیین تکلیف

حدود هشت و نیم صبح بود که به تهران . صبح چهارشنبه، خیلى زود از شهر خارج شدیم
هاى  اى پدرم راندیم؛ یکى از توده ى دوستِ به سمت خانه. هوا سرد و برفى بود. رسیدیم

بدون . از دیدن من بسیار متعجب شد .گو برخورد و بذله  قدیمى و مردى بسیار مهربان، خوش
 کنه؟ این، اینجا چه کار مى :به من نگاه کند، رو به پدر گفتاینکه 

 !بازى آمده انقالب را درست کنه؛ با چریکـ 

 .داشتند نمى دست بر. سر گذاشتن ادامه پیدا کرد شستیم، سربهسر میز صبحانه که ن
 . باید بروم: گفتم. ها را نداشتم زدن با آن  ى حرف حوصله
 در این هواى سرد؟ کجا صبح به این زودى و: گفتند

بعد هم . خوام برم شهر رو بگردم و مردم را ببینم مى. طور هم سرد نیست هوا اون: تمگف
 .بزرگ  یش مامانروم پ مى
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ها بودند که  بساط ها، تر از کتاب فروشى و جالب ها فروشىبه کتاب . به دانشگاه تهران رفتم
فروختند؛ از مارکس و انگلس و لنین  مىاى را با جلد سفید  ممنوعههر جزوه و کتاب تا دیروز 

 هاى بحث. هاى بیژن جزنى و مرضیه احمدى اسکویى و بهروز دهقانى گرفته تا کتاب
چرخیدم و بعد به  دو سه ساعتى در اطراف دانشگاه. خیابانى هم که جاى خودش را داشت

بود وگرنه شب  اش از دانشگاه خیلى دور حیف که خانه. راه افتادم بزرگ به  سوى خانه مامان
ى دوست پدر رسیدم و خستگى را بهانه کردم و  پیش از ده شب به خانه. ماندم را پیش او مى

 .زود خوابیدم
هفت هشت "دانشگاه صنعتى بود و  "ى باشکوه جلسه"صحبت از . صبح، سر میز صبحانه

 ى خسرو یکى از اهمیت حضور برادرزاده! ى که در آن شرکت کرده بودند"ده هزار نفر
زد و دیگرى از شعرخوانى سیاوش کسرایى و سومى از  روزبه، شهال روزبه حرف مى

22F.حیدرى بیگوند سخنرانى خانم حیدرى بیگوند، مادر تورج

۷ 
ها مبارزه، به  یانى صادقى که پس از سالى شهید بیگوند و فدائ ، تو دربارهسیما جان -

 کنى؟  نظرات حزب توده رسیدند چه فکر مى
 .شان خراب بود م حتما وضعکن فکر مى -

 -تئورى تبلیغ مسلحانه، انحراف از مارکسیسم  .دادم با خنده به سؤال دوست پدرم جواب 
سازمان را در خارج خوانده بودم و حیرت کرده بودم که چطور چنین جریانى از دل  لنینیسم
 .سربرآورده است هاى فدایى چریک

 کنى؟ چه فکر مىها  چریک  گرایى ى نقدش از اراده درباره -
 .شد ها انقالب نمىل شما جبرگرا بودند که حاال حاالها مث چریکاگر  -

آمیز ک زد و با حالتى تمسخردوست پدرم تا دید بحث جدى به سودش نیست، به پلمی
 ها بیفتند، دنبال امام خمینى افتادند؟ پس چرا مردم به جاى اینکه دنبال چریک :گفت

سر قرار دوستانم  را ترک کنم و به چه زودتر خانه م هرخواست مى. حوصله بحث نداشتم
اى را  دیدند من آماده رفتن هستم، موضوع تازه محض اینکه مى به پدرم و دوستش اما. بروم

شان  هاى حوصلگى به حرف شدم دوباره بنشینم و با بى کشیدند و من مجبور مى پیش مى
مامان متوجه . تى عصبى پیدا کردمساعت که نه و نیم شد، ناآرام شدم و حال. جواب دهم

 برا چى؟ جااینموندى . ات بلند شو برو دنبال برنامه: حالم شد و به دادم رسید
. سرعت از خانه بیرون زدم شال و کاله کردم به. استمحرفش هنوز تمام نشده، از جا برخ

                                                           
 . ، در همین دفتر!روسری چیز زیاد مهمی نیست ی تورج حیدری بیگوند نگاه کنید به محبوبه امیری، برای آگاهی درباره ـ۷
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جا  همینسر ساعت سه و نیم همدیگرو  :پیش از اینکه در را پشت سرم ببندم بابا درآمد که
 !ها دیر نیایى. بینیم مى

راه زیادى [ کنونیشریف ] تا دانشگاه صنعتى. از بخت خوب، خیلى سریع تاکسى پیدا کردم
دم دانشگاه از تاکسى پیاده شدم و منتظر اتوبوسى ایستادم . خیابان هم خیلى شلوغ نبود. نبود

اسفند  ٢1بعد به میدان  باالخره اتوبوس رسید و مدت زمانى. رفت که به دانشگاه تهران مى
را تا کالهم . هوا سوز داشت. سرعت از اتوبوس پیاده شدم به. رسیدیم[ کنونیانقالب ]

ام را  پشتى بندهاى کوله. ز سرما محفوظ بماندام ا م که پیشانىهایم پایین کشید نزدیک چشم
ما پیشرفتم ا. هایم میزان کردم و یک راست به طرف درب اصلى دانشگاه راه افتادم بر شانه
کوشیدم از میان دریایى زن  گیج و منگ مى. رو لبریز از جمعیت بود خیابان و پیاده. کند بود

وقتى به دم در دانشگاه . شان قرار گرفته بودم، براى خودم راهى باز کنم باره در میان یک که
ى به دور و نگاه. حسابى پکر شدم. اثرى از دوستانم نبود. ساعت از یازده  گذشته بود ،رسیدم

حال حرکت آذر در ۷6سمت خیابان  م که بهبرم انداختم و تصمیم گرفتم همراه زنانى شو
دادند، گرماى  در میان آن همه زنى که که در آن سرمای جانسوز از ته دل شعار مى. بودند

اختیار با  بى. کردم الب را از نزدیک لمس مىاولین بار بود که انق. دلپذیرى را احساس کردم
 .آواز شد ها هم آن

 !نه روسرى، نه توسرى، استقالل، آزادى
 جنگیم براى آزادى  جنگیم، مى مى

 !ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم

بسیارى . اند پیمایى آمده کنندگان، گروهى به راه کم متوجه شدم که اکثر شرکت کم
کارمندان بانک،  هاى خاص خودشان را داشتند؛ پرستاران، معلمان، ها، باندرول ازگروه

آموز بودند؛  بیشتر کسانى که در تیررس نگاه من بودند، دانش. آموزان دانشجویان و دانش
اما فقط دختران و زنان جوان نبودند ... آذر، هدف، مرجان، خوارزمىی  مدرسهآموزان  دانش

 .گیر بودپیمایى چشم نیز در راه نسال و پا به س حضور زنان میان که به خیابان ریخته بودند؛
 .دادند ها هم با تمام وجود شعار مى آن

هاى مسیر، مرا در کنار بسیارى از زنانى قرار داد  م صف و پیچ و خمئپس و پیش شدن دا
  کدامهر  ی شانه به شانه. کردند که در آن روز سرد و زیر برف، از حقوق زن ایرانى دفاع مى

ها بود که  در حین همین صحبت. کردم گرفتم، سرصحبت را باز مى از این زنان که قرار مى
ى حجاب اجبارى را براى زنان  متوجه شدم خمینى دو روز پیش سخنرانى کرده و مسئله

ها درهم  تازه آن وقت بود که متوجه شدم چرا چهره. شد باورم نمى. شاغل، مطرح ساخته
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هرات یک از شعارهاى تظا وقت بود که دریافتم چرا هیچ آن. ها خشمگین است و نگاه
هیچ سازمان  اى هیچ نشانى از پیمایى چرا در یک چنین راه! مارس نیست ۸ى  درباره

اما همه ! گام بعدى چیست؟: چرا کسى پاسخى به این پرسش ندارد که! اى نیست سیاسى
ى قوى و عزم جزم  روحیه. درازى آخوند نشوند که مبارزه را ادامه دهند و تسلیم دُم اند مصمم

ى  شاندن خمینى این فکر را بیش از پیش در من تقویت کرد که دورهزنان براى عقب ن
ست و دور نیست روزى که ارتجاعیون سرنگون  حکومت نیروهاى مذهبى واپسگرا موقتى

همبستگى آشکار . دست بگیرند عا انقالبى و دموکرات قدرت را بهشوند و نیروهاى واق
ى  سر و دست کسانى که از پنجره رکاتِروها ایستاده بودند و ح پیادهاکثریت مردمى که در 

 امیدوار مرا به آینده بیش از پیش کردند، ان را تشویق مىپیمای راهما ها  ها و ساختمان خانه
  .کرده بود 

ى دعوا و  حوصله. رساندم ى دوست پدر مى باید خودم را به خانه. ساعت از دو گذشته بود
اهى به پیاده رو گشودم که پُر بود از زنان و مردان پیمایى ر از صف راه. مرافه با پدر را نداشتم

وارى که  سرعت و حالت مورچهبا . گیر بود رو هم سخت و وقت اما راه رفتن در پیاده. کنجکاو
. هاى فرعى پیچیدم  به یکى از خیابان. داشتم، امکان نداشت سر وقت به محل قرار برسم

که نامش  هاى اصلى وارد شدم ز خیابانپس کوچه گذشتم و به یکى ا، شتابان از چند کوچه
 .ام کلى فراموش کرده را به

سوار  کمى بعد. منتظر من بودند. حدود ساعت چهار بود که به خانه دوست پدرم رسیدم
پیمایى  من ساکت بودم و در فکر اهمیت و ابُهت راه. بیل پدر شدیم و راه افتادیماتوم

دانستم اگر سر  مى. بحث با پدر را نداشتم حال و حوصله. اعتراضى زنان به حجاب اجبارى
کرد و از  اما پدر از هر فرصتى استفاده مى. کشد بحث باز شود، به جاهاى باریک مى

کرد مرا به حرف  و سعى مى زد دانشگاه صنعتى حرف مى شان در"آیى باشکوه گردهم"
جا  خوان، همینى مراسم ما گزارش جامعى نوشته، آن را ب امروز هم درباره کیهان: بیاورد

 !روى کاغذها. روى صندلى عقبه

گزارش در . برداشتم روزنامه را از روى مقدار زیادى اعالمیه و جزوه که برهم چیده بودند،
هزار زن و  ۳با حضور ": گیر بود؛ با عکسى از مراسم و عنوانى چشم ى اول چاپ شده صفحه

تقریبا مطمئن . ع کردم به خواندنشرو ٢."مرد برگذار شد؛ روز جهانى زن در دانشگاه صنعتى

                                                           
 ،ی ایران هواداران حزب توده :مارس در تهران 8آیین شت بزرگدا فصلنگاه کنید به ناصر مهاجر،  کیهانـ برای گزارش ٢

  .در همین دفتر



 یگرتولدی د   ۷61

رهبر "آمیز تحقیر ى سخنان کالمى درباره ،شان "آیى باشکوه گردهم "در "رفقا"بودم که 
. اند کند، نگفته حجاب را تهدید مى نسبت به زنان و خطرى که موقعیت زنان بى "انقالب

گفتم و کمى این جمله را پس از اینکه خواندن گزارش را تمام کردم . "بوددرست  حدسم"
هات تر ی بارهک کلمه هم درآن مراسم یک کلمه، حتا ی  ننا هیچ یک از سخنراآرى . بلند

حجاب  ها منعکس شده بود و خشم زنان بى در رسانه ها اى تودهخمینى که همان روز مراسم 
یک مرتبه فکرى از ذهنم گذشت و ! انگار نه انگار. ورده بودندزبان نیا بهرا برانگیخته بود، 

گیرد،  زودى شکل مى که به اى آرایى سیاسى در صف: حس دردناکى وجودم را فراگرفت
 ! دایست اى در کنار حکومت مى توده

٢11۸دسامبر /  ۷۵۸۱آذر 



 ۷!آزادی زنانه حق مسلم ماست

 سرور صاحبی

  .کمی از خودتان بگویید: مهناز متین
وارد  ۷۵10سال . ه رفتمجا به مدرس در تهران به دنیا آمدم و همان: سرور صاحبی •

و در دو نوبت دو رشته  در. دانشگاه تهران شدم؛ دانشکده علوم اجتماعی و هنرهای زیبا
فعالیت  در زمان دانشجویی درگیر .اترئت ،شناسی و شبانه جامعه ،روزانه :خواندم س میدر

ین به ا دانشگاه شرکت کردم و های اعتراضی درحرکت ۷۵۳۵تا  ۷۵۳1از سال  .سیاسی شدم
 ...افتادمبه زندان  فعالیت دانشجویی بارها به خاطر .عنوان شناخته شده بودم

 چند بار و هر بار چه مدت؟ :مهناز متین
، به خاطر بازی ۷۵۳۵یک بار در سال . هر بار حدود دو سه ماه. سه بار: سرور صاحبی •

هم که با  ۷۵۳۷سال البته پیش از آن، در . ماه زندانی بودم ۳در تئاتری از ماکسیم گورکی، 
، یک هفته های سیمون ماشار چهرهکردم، به خاطر بازی در تئاتر  کار می ٢انجمن تئاتر ایران

پور و محسن یلفانی نژاد، سعید سلطان ا ناصر رحمانیر انجمن تئاتر ایران. به زندان افتادم
 . در مجموع، حدود یک سال و نیم در زندان بودم. بنیان گذاشته بودند

شناسی در  جامعهی  ی تحصیل به فرانسه رفتم و در رشته برای ادامه ۷۵۳1 سال در
 Hautes Etudes En Sciences Sociales  (Ecole Des) ی عالی علوم اجتماعی پاریس مدرسه

 .بودم احیا مشهور به کنفدراسیوندانشجویان فعال  ودر پاریس جز. شدم سرگرم تحصیل
برای نوشتن تز دکترایم، تصمیم گرفتم به . کردم ر نمیالبته با جریان سیاسی خاصی هنوز کا

وجود  که در ایران به یا های اعتراضی و تحوالت سیاسی پس از شروع حرکت. ایران برگردم
 .ی ایران بنویسم ایم را درباره آمد، استاد راهنمایم به من توصیه کرد که تز دکتر

 کی به ایران برگشتید؟ :مهناز متین

                                                           
 ۷۵۳۱از شعارهای تظاهرات زنان در اسفند  ـ۷
اثر برتولت برشت با  های سیمون ماشار چهرهی  نمایشنامه .بنیان نهاده شده ۷۵1۱ ، در سالانجمن تئاتر ایران  ـ٢

مری دارش در سالن  ،آبادی و زنده یاد آفرینی محمود دولت و با نقش پورنکارگردانی مشترک محسن یلفانی و سعید سلطا
کتاب ناصر مهاجر، ) جان شیفتهی  یلفانی در مقاله محسن. به روی صحنه رفت( ۷۵۳۷پاییز )ی هنرهای زیبا  دانشکده

 ی دانشکدهمحل اجرای نمایش را  .گیری و اجرای این نمایش پرداخته است به چند و چون شکل( ۷0۱، ص ٢ زندان
ش های تئاتر ایران نوشته شده این نمای شناسی سالن ، بخش کتابتئاتر ایراننامه  در فصل. اند ی دراماتیک ذکر کردههنرها

 .هنرهای زیبای دانشگاه تهران به روی صحنه رفته استدانشکده  در
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ما نزدیک میدان ژاله  ی خانه .شهریور ۷۱ی تظاهرات  در آستانه ستدر: سرور صاحبی •
وارد  ـ تغییر نام داد میدان شهدا به که بعدها -یک روز قبل از تظاهرات میدان ژاله  .بود

ها  یپیمای تظاهرات و راه در جریاناما چون خواهر و برادرانم  ؛بسیار گیج بودم .ایران شدم
 کردند، ماحمله  کنندگان از طریق هوا وقتی به صف تظاهر .رفتم ها به تظاهرات با آن ،بودند

فکر  .کمی بعد فرار کردیم. ندهای آب میدان ژاله بزرگ بود یجو .ناه بردیمآب پ  جوی به
حدود  زنم حدس می .طور که شایع شده بود، واقعاً هزاران نفر کشته شده باشند کنم آن نمی
 ها را ما به کمک دیگران، زخمی. کم نبود  زخمی البته ۵.باشند  کشته شده تا دویست نفر ۷11

 و کمک پرستارها بردیم و با می مردم های به خانه هم را شماری .رساندیم میبه بیمارستان 
 ها بیمارستان چون اگر مسئولین. پرداختیم ها به مداوای آن ،شناختیم که می ییدکترها

بیمارستان شفا . دادند به پلیس خبر می ایم، شرکت داشته میدان ژاله تظاهرات فهمیدند در می
 کردند؛کمک بسیار  ها به زخمی آن بود که پرستاران ییها از بیمارستان یدر خیابان ژاله یک

 .اما مخفیانه
را مطابق آنچه آن زمان  تانتظاهرات، سر و وضع خود آیا برای شرکت در :مهناز متین

 رفتید؟ یا روسری به تظاهرات میکردید؟ آیا با چادر  رست میمعمول شده بود د
 ها پیمایی راهشلوار در  کت و ره وب با کاله .من تازه از پاریس آمده بودم: سرور صاحبی •

هم  رژ لب .اما موهایم کوتاه و پسرانه بود .گاهی اوقات هم بدون کاله .کردم شرکت می
 همیشه شیک ،مجو بودشدان وقتی هم که در ایران. شیک بودمتوانم بگویم  می .زدم می
هایی که او  علیه تمام محدودیت گر بودم و عصیان من .مذهبی بود یآدم مپدر. پوشیدم می

چریکی  فرهنگِی و یا شاهد برخوردهای چریک در دانشگاه،. جنگیدم شد، می ل میبرایم قای
 ی واژه مدوستان .آمد یی میمذهبی و روستا زمان هم این برخوردها به نظرم در همان .بودم

در  با مردان ، همیشهلباس پوشیدن آزادی در برای. را بارها از من شنیده بودند ییوستار
پس از بازگشتم به  .سیاسی به طرز لباس پوشیدن ربطی ندارد ی گفتم مبارزه می .جنگ بودم

مایل نبودم که از  الًاص .کردم شرکت ادر و روسری چبدون  ها پیمایی راهی  همه در ایران،
، من بهمن ٢٢تا  ٢1از . بود ماندگی ی عقب چنین کاری برایم نشانه .یت کنمها تبع مذهبی

                                                           
کند،  تن اعالم می 61 را (میدان شهدا)ی تهران  در میدان ژاله ۷۵۳۱شهریور  ۷۱شدگان  عمادالدین باقی تعداد کشته ـ۵

به . اند تن دیگر هم کشته شده ٢1 (جز میدان ژالهه ب)ی دیگر تهران  نقطه ۷۳در  افزاید که در این روز جمعاً این را هم می
که آمار اند، اما با این تن زخمی شده ٢1۳تن کشته و  ۸6بر اساس آمارِ دولت وقت ایران در این روز تنها »: ی باقی گفته

باور [ پیشین ایران]شدگان را از زبان حکومت  کس آمار کشته مار دولت وقت ایران مطابقت دارد، ولی هیچآ با بنیاد شهید
 .۷۵۸٢، چاپ اول، سرایی نشر، جلد دوم ها و عوامل پیدایش انقالب، ، زمینهتولد یک انقالب :برگرفته از« . نکرد
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 ،گرفتن کالنتری نزدیک میدان فوزیهدر  مثالً. شرکت داشتم رویدادها بسیاری از در
یکی از  ،ها در این درگیری. ییهوا خود نیرو یی وهوا آباد، کالنتری نیرو کالنتری خیابان فرح

. بود کشته شد شبگیر و معاصرصدای  صاحب انتشارات دی، کهاهلل محم ، ولیآشنایان من
؛ برداشتم ای جا اسلحهاز آن ی به دست مردم افتاد،هوای تسلیحات نیرو پس از اینکه قسمت

تنها زنانی بودیم  ،ن در دانمارک استمن و یکی از دوستانم که اال !داشتند چون همه برمی
وارد  ،های سیاسی گروه تعدادی از افراد و مردم همراهصبح  ۳ساعت  ،بهمن ٢1روز در که 

 . شدیم ییهوای  نیرو ساختمان تسلیحاتِ
آیا در جریان انقالب و پیش از سرنگونی شاه، به این مسئله حساس شده  :مهناز متین

... ن را دارند؟ در خانواده، محل کارکردن حقوق زنا ودید که نیروهای مذهبی قصد محدودب
 ؟ مطرح بود هایی بحثچنین 
شب با  از صبح تا ،آباد فرح همان روزهای درگیری در پادگان ما در: سرور صاحبی •

کم دوستانی که همراه من بودند و مردم دور و  ـ دست ما آن موقع. مردم در خیابان بودیم
وقتی در . دیدیم آخوند نمی اصالً در خیابان. نداشتیم یمذهب توجه ی به مسئله ـ مان بر

آباد باالی صندلی رفت و علیه شاه حرف  یک آخوند در خیابان فرح ی،پایان حکومت نظام
خواهم  می! ا بودی؟جاین چند روز ک :گفتند می. خندیدند ه اوب او را هو کردند و مردم ،زد

 .ها مهم نبود گونه بحث این بگویم در آن موقع
 شدند، می زنان که رفته رفته تشکیل های دوره، در محافل یا گروهآن در  :مهناز متین

 هایی بودید؟ در جریان تشکیل چنین گروه تانکردید؟ آیا خود شرکت می
 و من .کردم ها کار نمی های زنان نبودم و با آن در جریان تشکیل گروه: سرور صاحبی •
مان  دل. کردیم بیشتر به آزادی فکر می .اما چپ بودیم ؛حزبی و گروهی نبودیم م،دوستان

شکلی که  ، بهزنان ی مسئله .شودباروپا ی  های پیشرفته رکشومثل  نکشورما خواست می
 ،ها پیمایی در راه دیدیم که می اما کم کم .نبود مطرح روزهاآن در  امروز برایم مطرح است،

 ...کنند نگاه می پچ پبه ما چ (های چپ گاه زنان هوادار سازمان حتاو )زنان چادری 
 از چه زمانی شروع شد؟گونه برخوردها  یادتان هست این :مهناز متین

در آن  .زنان چادری خیلی زیاد بودند شوراعاتاسوعا و  پیمایی در راه: سرور صاحبی •
! شناختم، از من توقع داشتند لباس تیره بپوشم، نه رنگی که می چریکیپیمایی، حتا زنان  راه
ساس تر اح ها قوی ولی خودمان را از آن .برای ما مسئله شد ها کم برخورد مذهبی کم
شانسی  ،تغییر این جامعه ها سنتی و مذهبی هستند و برای کردیم آن فکر می .کردیم می

به ویژه زنان  ،های سیاسی از سوی گروه( زن دیگر من و چند دوستِ) مابعدها . ندارند
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 .کردند نگاه می "سوسول"غیرسیاسی و زنان  عنوان به ما به .مورد انتقاد قرار گرفتیم چریک
 .دانستیم عقب مانده می واقعاً را و این برخوردها و کارمان اعتماد داشتیم مانداما ما به خو

آن را  کهبل .مسخره کنیم یان رائکه روستااین نه .بود شده زد همه من زبان "روستایی" ی واژه
من چند سال در اروپا . بردیم کار می  سنتی به فرهنگ غیرشهری وشاخص عنوان یک  به

در  وقتی من. ، نبودمتحوالت مذهبی که حتا به دانشگاه کشیده بود تغییر و شاهد بودم و
با روسری و یا دختر  کردم، دانشجوی تحصیل می شناسی تماعی و جامعهجعلوم ا ی شکدهدان

دانشجویان طرفدار شریعتی و یا  ،به بعد ۷۵۳۵از سال  گویا .نداشتیمریشو مرد مذهبی 
  .پیدا شدند ها در دانشگاه سنتی های مذهبی

 ؟معلمی پرداختید کار پس از بازگشت به ایران، به :مهناز متین
 .کردم ی در جنوب شهر، نزدیک میدان خراسان کار میا در مدرسه. بله: سرور صاحبی •

علوم اجتماعی و . است 1خاورانگورستان  نزدیککه  خورد میبه قبرستان ارامنه  یک طرفش
 ی زندان، سابقه اما به خاطر ؛هم معلم بودم پیش از رفتن به فرانسه. دادم فلسفه درس می

کانون پس از تشکیل  .کرده بودند از کار برکنارمرا  ،شش ماه پیش از آمدنم به فرانسه
 ...مستقل معلمان
 از مؤسسین آن بودید؟ :مهناز متین

من از . از پیش وجود داشت (مهرگان) جامعه معلمان ایران. بله: سرور صاحبی •
گاهی اوقات در  ،ما زنان معلم ۳.بودم کانون مستقل معلمان، یعنی مؤسسین تشکل جدید
 ...گذاشتیم بهشت زهرا جلسه می

 زهرا؟  چرا در بهشت :مهناز متین
کانون مستقل چون معلمان بسیار زیاد بودند و ما هنوز ساختمان : سرور صاحبی •

                                                           
پانزده شانزده  در ى خراسان، جاده ی کناره درآباد،  خاتونر زمین برهوتى به پهناى صد و سی و درازى دویست متر د... »ـ 1

برپایى  ،۷۵۷۳ها در سال  ى یهودى بهشتیهپس از ایجاد  ...بود هاى دور نیز گورستان کیلومترى تهران که گویا در گذشته
جنگ جهانى اول  داران هندى ارتش انگلستان را در دو که شمارى از تفنگ -ها ها و سپس گورستان هندى گورستان ارمنى

و در  ندبیرون از امت مسلمانی آنان که  این ناحیه مرکز گورستان نامسلمانان شد؛ همه -و دوم درخود جاى داده است
بایست در گورستان مسلمین به خاک  نمىها که  کمونیستبه نگاه سران و گردانندگان جمهورى اسالمى، . "کفار"ى  زمره

 « !کافرستان در ،ها جای گیرند آباد پرتها و  آباد لعنتها،  رآبادکفبایست در چنین  میسپرده شوند، 
  ،رانیزنان ا یها پژوهش ادیبن یلمللا نوزدهمین کنفرانس بینی  سالنامه، جنبش مادران خاورانناصر مهاجر،  ازرگرفته ب

 .66، ص ٢11۸گلناز امین، تابستان : ویراستار
گریز  ، !ست مرا این روزگار آموزگاریلیال اصالنی،  و چند و چون آن نگاه کنید به مستقل معلمان کانونبرای آگاهی از ـ ۳

  .915، ص8731، آلمان، نقطه ، نشرمیهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر: ، جلد دوم، به کوششناگزیر
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رگ بود و کمتر توجه بهشت زهرا بز. ها هم هنوز علنی نبود ییآ گردهم. را نداشتیم معلمان
معلمان از مدارس . رسید گاهی اوقات تعداد ما به صد نفر می. کرد پلیس را به خود جلب می

توانستیم جایی را پیدا کنیم که این همه آدم بتوانند دور هم جمع  نمی. آمدند مختلف می
ار را های دیگر هم این ک گویا برخی از گروه! در نتیجه بهشت زهرا را کشف کردیم. شوند

 .کردند می
فعال در  مردان معلم از برخی .نبودند خاصی عضو گروه سیاسی ،بسیاری از زنان معلم

 ر اوایلد .چپهای  گروه تا گرفته جبهه ملیاز : سیاسی بودند های گروه هواداراناز  ،کانون
تایی چند  .بازرگان و حزب تودهبودند؛ نیز  یایی فدها ریکچهوادار  ها عمدتاً ، معلمانقالب

مستقل  کانونوارد هم  ی خلقایهای فد چریکهوادار بعدها زنان . بودند طرفدار شریعتی هم
البته  .به ایران خمینی بازگشتپس از  هیعنی دو سه ما ،گویم بعدها وقتی می. ندشد معلمان

در سازماندهی  اما. میادطور خودآگاه گروه زنان تشکیل د به آمدن زنان به این معنا نبود که
به ما زور  کردند و با ما رفتار می ها با اوتوریته آن .مشکل داشتیم هموارهبا مردان ، رهاکا

طرز  مردان و ی طور کلی با اتوریته به .کردیم مقابله می ها گویی آنبا زورهم ما  .گفتند می
مردان روشنفکرند و  ؛ یا اینکه فقطکنند و نه زنان تفکرهایی نظیر اینکه تنها مردها فکر می

و این  بودم ها تواناتر از آن ، حتاموارداز ی ا ارهپدر  من .بودم تقابلهمیشه در  نه زنان،
از نظر فرهنگی سنتی  ،بسیاری از مردان سیاسی من از نظر. دیدم می به روشنی را واقعیت

ـ  جوانینواز دوران من،  زندگیدر  ها مبارزه با این سنت .داشتند غیرشهریفرهنگ بودند و 
 کرد و به این دلیل را تشویق به خواندن میبرادرم م .ه بودآغاز شده چهارده سالگی ـ از سیزد

هایی  گیری سخت گیر بود؛ اما با تمام پدرم خیلی سخت .خواندم از هشت سالگی داستان می
ل یزود با مسا خیلیمن  ،طرفدار مصدق بود شد، چون اش ناشی می مذهبی که از تفکر

 ی این عوامل از من زنی ساخته بود که مجموعه. آشنا شدم کلمهی عام اسیاسی به معن
 ۷٢از  .الیت سیاسی، به زندان افتاده بودپدرم به دلیل فع. بایستمروی پای خودم  توانستم می

 ،مادیاز نظر ویژه  به را، همواره زندگی خودم پس،از آن  .کار کنم مسالگی مجبور بود
زن  کنم فکر می .بودند طور هم اغلب همین و برم زنان دور. ما هبا کار تأمین کرد اً وشخص
به من توان  ؛ اماترساند این امر همواره مردان را می .تابو نبود مچیز برای هیچ که ی بودما آزاده
در نتیجه به  .دانستم تر از مردان نمی من خودم را پایین که بگویم تا گفتم ها را این. داد می

ی  به این دلیل بود که به مبارزه .دمیاندیش ختار نمیسا یک به عنوان و ستم جنسی تبعیض
اما پس از آمدن  .کردم متشکل زنان که برای مقابله با این ساختار است، چندان فکر نمی

 .ی زن شدم متوجه مسئله ،های سیاسی برخورد گروه و آنچه بر زنان رفت و همچنین خمینی
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م برای یران روز زن نامیده شده بود،که در ادی  ۷۱ .اروپا شناختم درمارس را  ۸من روز 
 . مارس اروپا را نداشت ۸معنای 

 چگونه شنیدید؟ را۷۵۳۱ اسفند ۷۱روز  ِ پیمایی راهاری ذخبر برگ :مهناز متین
وجود آمده  ی در میان زنان بها ، فضای اعتراضیپیش از تظاهراتاز : سرور صاحبی •

این . مام زنان باید چادر یا روسری بگذارندزودی در مدارس ت  هب مثالً شایع شده بود که. بود
و  من دوستانی در تلویزیون داشتم. باعث نگرانی و اعتراض در میان معلمان شده بود

از طراح  ،زنان ی گفتند همه ها می آن .ها در تلویزیون هم هست اعتراض گونه دانستم این می
روز که به  هر .اج قرار دارندکارگردان و تهیه کننده در معرض اخر و بردار گرفته تا فیلم
اندرکار هنر  اصوالً کسانی که دست. نددش رو می هتحقیر روب و با توهین فتند،ر تلویزیون می

. تر و آزادترند باز...( مهندسی) ها نسبت به سایر حرفه... هستند، مثل تئاتر، سینما، طراحی و
از صبح تا شب با . ، آزاد بودندهاشان با پسر برای مثال، در رابطه. طور بود در زمان شاه این

آورد؛  هایی به همراه می کار هنری و خالقیت هنری، آزادی. کردند ها کار و زندگی می آن
ها اغلب  آن. دهد این آزادی در لباس پوشیدن هم خود را نشان می. ویژه برای زنان به

ای  ودش گونهکنند؛ همچنین به فرم و زیبایی بیرونی که خ ند؛ به رنگ توجه میتر شیک
همان اولین  از این رو، تلویزیون یکی از جاهایی بود که از. نمایش و نشان دادن است

و  مجاهدین)حتا نیروهای دیگر . ها دچار مشکل شد با مذهبی روزهای پس از انقالب
به . هم به خاطر این نوع زندگی و رفتار، با زنان هنرمند برخوردهای خوبی نداشتند( ها چپ

ژوپ  ها مینی آن. ها آغاز شد ولین برخوردها در تلویزیون و از نوع لباس پوشیدن زنهر حال، ا
ها با زنان کارمند  برخورد مذهبی. کردند، پُست و مقام هم داشتند آرایش می پوشیدند یا می

ی ادارات هم مشکالت مشابهی  در بقیه. شده بود ها  ی آن تلویزیون، سبب اعتراض روزمره
زنان پرستار ، کردند می ها کار در آن بهایی بیشتربیمارستان میثاقیه که در  مثالً. وجود داشت

اسفند به گوش  ۷۱ی این خبرها پیش از  همه. بودند کرده اخراج تهدید را به و دکتر
 محیط کار کارمندان و معلمان، به اعتراضات دانم، تا آن زمان تا آنجا که من می. رسید می

من و دوستانم  .بحث و جدل بود یا های لفظی درگیری صورت بیشتر هم به. شد محدود می
حساب مذهبی بودن برخی افراد  این مشکالت را به بودم،ارتباط  در ها با آن زنانی که و

در آن زمان،  .ها در جامعه دارای قدرت هستند کم متوجه شدیم که این کم اما. گذاشتیم می
مردم  روز هر .رهایش را در دانشگاه داشتهنوز ستاد و سنگ ی خلقایهای فد سازمان چریک
در فضای  هم بود؛ شعرخوانی .گرفت انجام می های متعددی سخنرانی رفتند و به دانشگاه می
اما کسی انگار  که زمستان بودبا این .حقوقی  دانشکدهفنی و   ی دانشکده در باز دانشگاه، دم
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 و بحث بود جا همه. گوش دهند ها انیرایستادند تا به سخن ها می ساعت !شد سرما سرش نمی
اما هیچ تصویر روشنی  .ها از جمله قدرت گرفتن مذهبی ؛شد صحبت می چیز در مورد همه
بهتر  کردن بحث از راه چیز کردیم که همه احساس می .چه پیش خواهد آمدنداشتیم که 

 .خواهد شد
 کردید، چگونه بود؟ ی که در آن کار میا فضای مدرسه :مهناز متین

در آن دوران،  .سر جای خودش نشسته بود مان هنوز مدیر مدرسه: رور صاحبیس •
من معموالً  .شان واقعاً سخت بود کنترل .ندرام بودآ بسیار نا ها یرستانویژه دب به ها، مدرسه

قرار شده بود که شورای معلم و شاگرد . گذاشتم در میان می ل را با شاگردانمی مسائ همه
. با کادر آموزشی گفتگو کنندشان  ها و نیازهای خواستی  درباره درست کنیم تا شاگردان

من در . با این مسئله موافق بودند؛ به ویژه زنان معلم کانون مستقلبرخی از معلمان 
چند بار که مدیر  .زن بودند اش دادم که بیشتر کادر آموزشی دخترانه درس می ی مدرسه

 به دفاع از من ها و آن آموزان در میان گذاشتم با دانشرا مسئله  ،مدرسه به من اعتراض کرد
  .روی دیوارها شعار نوشتند و علیه مدیر مدرسه،

 آیا شاگردان را به شرکت در تظاهرات تشویق کردید؟ :مهناز متین
مارس  ۸ی  من چند روز قبل از روز جهانی زن، با شاگردانم درباره: سرور صاحبی •

در میان شاگردانم، دختران مذهبی هم . توضیح دادمشان  صحبت کردم و اهمیت آن را برای
 - طور که بعدها اتفاق افتاد آن اللهی ـ ها هنوز به صورت کادرهای حزب بودند؛ اما آن
برخی از شاگردانم به دانشگاه آمدند و فضای تظاهرات و بودن این همه زن . درنیامده بودند
 .شان جالب بود در آنجا برای

ی زنان برای روز جهانی زن  گرفته های تازه شکل جلساتی که گروه ی درباره :مهناز متین
 را داشتید؟  یکی از آن مراسمآیا قصد شرکت در تدارک دیده بودند، چیزی شنیده بودید؟ 

دانشگاه کار  ی م که در کتابخانهاندوست ی ازیک از. بله، در جریان بودم: سرور صاحبی •
چون انقالب : گفتیم مارس می ۸چند روز پیش از  من و دوستانم از .، شنیده بودمکرد می

ام شنیده  کنفدراسیونیمن از دوستان چپ و . مارس را آزادانه برگذار کنیم ۸توانیم  می شده،
 روزهای پیش از آن، با دوستانم در .مارس برگذار خواهد شد ۸بودم که در دانشگاه مراسم 

ها  پ به خیابانچزنان و مردان  مارس، ۸کردیم که در روز  فکر می. کردیم صحبت می
پ چسیاسی  های جدا از سازمانبخواهند زنان  رسید که به نظرمان نمی .خواهند ریخت

 .حرکتی انجام دهند
صحبت  "لخت"از زنان . مارس، خبر نطق خمینی در همه جا پخش شد ۸روز پیش از  
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 با همقرار گذاشتیم که  مدوستان و من. کرده بود و اینکه زنان باید با حجاب به ادارات بروند
 ...به دانشگاه برویم و علیه حجاب اجباری تظاهرات کنیم

 بارید؛ نه؟ آن روز برف می :مهناز متین
بارانی . نبود من آن روز چتر همراهم. بارید درست است؛ برف می: سرور صاحبی •

. ظهر قطع شدالبته برف تا ساعتی از روز بارید و بعداز. پوشیده بودم و کاله به سر داشتم
  .روی زمین هم برف ننشست

آن روزها ما  .جمع شدندشت تا همه ذساعتی گ .سر پیچ شمیران قرار گذاشته بودیمما 
زن شدیم  ۷1حدود آن روز، . رفتیم می عمدتاً پیاده. شدیم کمتر سوار ماشین یا اتوبوس می

ها گفتند  آن .قدیمی من نادوست و هر دو از تلویزیون بودند ساز و کارمند نفرمان فیلمدو  هک
که هنوز  شاهرضا خیابان در. جمع شوند دم دانشگاهاست سیاری از زنان تلویزیون قرار بکه 

ولیعصر ] هرچه به چهار راه پهلوی .به راه افتادیمبه سوی دانشگاه  ،نام انقالب نگرفته بود
 ها آن از .اند حرکت در دیدیم که زنان را می تری ازهای بیش دسته شدیم، تر می نزدیک [بعدی

 ...از مدرسه ژاندارک :یک عده گفتند ؟آیید میشما از کجا  :پرسیدیم می
 ؟دشانشناختی می :مهناز متین

 .هم معلمین ژاندارک بودند و هم شاگردان آن مدرسه. خودشان گفتند: سرور صاحبی •
ارامنه قرار  ی در محله منوچهری، خیابان ژاندارک در ی مدرسه .آمدند از میدان فردوسی می

چون محصل در . بودند که در دست داشتندروی مقوا نوشته  ییها شعارها آن. داشت
گفتند از همان روزهای اول  می .رسید نظر می به جوان شان خیلی جمع ،شان زیاد بود میان

زنان در جریان  های های زیادی در رابطه با مذهب و آزادی شان بحث انقالب، در مدرسه
ردهایی از زنان وزارت از شعارهای مدرسه ژاندارک، پالکا آید که به غیر یادم می. بوده است

را هم دیدم؛ و اگر اشتباه نکنم، از  جمعیت زنان مبارزسازی، هواپیمایی ملی و مسکن و شهر
 . دادگستری هم بودند

گفتند  می اند؛ برخی معلمگفتند  میبرخی  .های دیگر زنان هم در حرکت بودند دسته
 ...تعداد خیلی زیاد بود. رنداپرست

 چند نفر در تظاهرات شرکت داشتند؟ کنید فکر می :مهناز متین
. شدیم می هفت هشت هزار نفرکنم وقتی به دانشگاه رسیدیم،  فکر می: سرور صاحبی •

نفر  هزار ۷۳ شایدروی هم رفته . بود غیر قابل تصور در داخل دانشگاه هم جمعیت زیاد بود؛
بیشتر زنان . هم از نظر لباس هم از نظر جنسیت ؛روزهای دیگر فرق داشت با جمعیت .بودیم
تو با  :به من گفتند .جا دیدمهم در آن شناختم می که را پبرخی از مردان سیاسی چ. بودند
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ا ه اینکنی  فکر می! رسد به مشام می از سه متری نبوی عطر این زنا !؟کنی ها چکار می این
های  برخی زنان هوادار سازمان. کردند رفتند و ما را نصیحت می اه میکنار ما ر !؟ندا انقالبی

دوستان زندانی دوران شاه  از طریق را چریکزنان . ها را هم دیدم چریکسیاسی و 
، گرفت دانشگاه صورت می ی که در محوطه ییها در نشست هاشان را هم بعضی. شناختم می

 "کار سیاسی"عنوان  مرا به. سلولم بودندمان شاه، هم ها در ز شماری از آن. دیده بودم
که  "خوان کر کتابروشنف": گفتند می. دانستند ی خودشان مبارز نمی شناختند و به اندازه می

ها کنار خیابان ایستاده بودند و ما را نظاره  در تظاهرات آن روز، این! این یک دشنام بود
، خواهر یکی از رهبران گروه ها، فاطمه یکی از آن. کردند؛ با لبخندی تمسخرآمیز می

. اهل مازندران بود. دختر دبیرستانی بود، که به زندان افتاد. احمدزاده، پویان ـ مفتاحی بود
ها پدید آورد که بسیار چپ بود و یکی از برادرانش هم  چریکرا در  یا شاخهبعدها برادرش 

وخت که من لیبرال س گذاشت؛ اما دلش می او به من احترام می. در زمان شاه اعدام شد
چون بسیار جوان بود و آگاهی . کرد مرا نصحیت می. دختر بسیار مهربانی بود! هستم

در تظاهرات . کرد خطاب می "شما"مرا . کردم اش اندک، من زیاد با او بحث نمی اجتماعی
ها همه در دستگاه شاه کار  اند؟ این کاره دونید که این زنان چه شما می: آمد و گفتجلو 
 !ی بودندها همان کسانی هستند که در زمان شاه نگهبانان ما در شهربان این. کردند می

همان )کردند  کار می کمیته مشترکدر زمان شاه، زنانی در زندان شهربانی یا در زندان 
بردند، یا هر هفته به سلول  ها ما را به حمام می آن(. ی جمهوری اسالمی در دوره ٢111بند 

ا را جمع ه مانی در خواستی داشتیم، درخواستاز نظر بهداشتی و در آمدند و اگر ما می
به این فاطمه . زنان بسیار وقیحی بودند. دادند کردند و به مسئولین باالتر تحویل می می

برخی از زنان هوادار ! ام خواست مرا آگاه کند که در کنار چه کسانی قرار گرفته ترتیب می
! ؟ها می بینی آن اصالً زن کارگر در میان. ه هستندو مرف ها شاهی این: گفتند می ها چریک

 !کنید شما به مبارزات مردم و خلق خیانت می: گفتند به ما می
 ها چریکهواداران . در میان تظاهرکنندگان، زنانی بودند که چادر یا روسری داشتند 

ن حال که راه ها در کنار تظاهرات، در هما البته این بحث. ها مذهبی هستند گفتند این می
 .پیمایان نپیوستند ها به صف راه آن. گرفت رفتیم، صورت می می

در  چندتا چندتا ،هیلال ان حزببه موازات ما مرد .کردیم روها حرکت می ما ابتدا در پیاده
 اکثر زنان در صف تظاهرات،. بود وحشی شان بسیار خشن و ی ها چهره .حرکت بودند

ر گونه سر کا زنان اینالبته در آن زمان، . ر شیکاشلو و بلوزپیراهن یا  لباس بودند؛ با خوش
شیک لباس  ، اغلب زنان،ینمجاهدیا  ها چریکآن هم بیشتر  ،جز زنان سیاسیبه  .رفتند می
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هم حرف  در کمال راحتی باما  که دیدند می ها اللهی حزب. کارمندان ویژه به ؛پوشیدند می
خواهند چارقد سر ما  می گوییم و اینکه جاعی میی ارتها مذهبی در عین حال، از. زنیم می

ها را به  این. مان زیاد بود  های در صحبتهایی،  جملهچنین  !کنند می غلط :گفتیم می. کنند
اللهی  ها را حزب البته آن موقع، هنوز آن. شنیدند ها می اللهی گفتیم و حزب صدای بلند می

دانید که  می. ما فحش دادن به شروع کردندها هم  آن. ها مذهبی: گفتیم زدیم؛ می صدا نمی
. دادند هم می جنسی دیگر رکیک های فحش. ه استبود "فاحشه" اولین فحش هم همیشه

کنم اولین بار در این تظاهرات بود  فکر می. بود "طاغوتی"گفتند،  چیز دیگری که به ما می
زدم که باید  س میحد .دانستم آن را نمی دقیق یامعن .را شنیدیم "طاغوتی"ی  که کلمه

 .یا روسری یا توسری :رشعا شروع کردند به دادن برخی. باشد داشته ربطی به سلطنت
کردند؟ با  فضای عمومی چگونه بود؟ مردم محل چگونه برخورد می :مهناز متین

 با ضدیت؟  ؟سمپاتی
 :گفتند برخی می .کردند دارها با تعجب به ما نگاه می برخی از مغازه: سرور صاحبی •

  !گن زن به شما می .تی داریدأب جرجع !بارک اهلل
به  رو شویم، از پیاده خالص شان که از دستبرای این .کردند ها خیلی اذیت می مذهبی

یادم هست اولین شعاری که  .برخی از زنان شروع کردند به شعار دادن .وسط خیابان رفتیم
 خطابش ها که بدری یکی از خانم ".به عقب برگردیم تاما انقالب نکردیم " :این بود شنیدم

در  واقعاً صدایش .است خوان هکه آواز گفتند رخی میب .رسایی داشت بسیار یصدا ،کردند می
خیابان  .کردند میبقیه تکرار  و شعار به دادن او شروع کرد !مثل بلندگو بود ؛یدچپی خیابان می

 .شد عدادمان زیادتر می، تشدیم می تر به دانشگاه نزدیک هرچه. شاهرضا بند آمده بود
 ،زناندر مواردی هم  در اطراف ما پسرها و مردها و .بود وار شده مورچه مان حرکت
 .سنگ اببه پرت دشروع کردن ها اللهی حزب .زنجیر کرده بودندبه هم  شان را های دست
شروع چوب و مشت  حمله با. ریخت می نبه سرما تهای رکیک به سان نقل و نبا فحش

 .!ترسن از ما می !نگاشون کن :گفتند می ها عضی زنب .ار از شور و خشم بودیمما سرش .شد
از مردم که کنار  ای عده .دویدند برخی به سوی دانشگاه می .کردند می مقابله ها با آن برخی

 شان افتاده بودند، دست که به را یزنان تا ردندک ها حمله  هیلال به حزب ،خیابان ایستاده بودند
شروع  .نجات دهد از این مخمصه کرد خودش را سعی می یا به گونه کس هر .هندنجات د

 .خیلی تکرار شد کوتاه و ساده بود، که این شعار. "مرگ بر ارتجاع" :شعارکردیم به دادن 
ما آزادی  ؛ست جهانی ،نه غربی ،نه شرقی ،ادیزآ: دیگر آن روز عبارت بودند از شعارهای

  .زنده باد، آزادی، آزادی :گفتیم به این صورت می که !زنده باد آزادی؛ خواهیم می
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زخمی شده  یا وباشد آیا کسی را دیدید که مورد ضرب و شتم قرار گرفته  :مهناز متین
 باشد؟ 
های اطراف خیابان پهلوی  سوی جوی  را به از زنان برخی .بله: سرور صاحبی •

بعضی . بردند و می کردند ا سوار میزنان ر شدند، یی که رد میها اتومبیل .ل دادندهُ[ ولیعصر]
من در این هنگامه، . دادند پناه میزخمی شده را زنان  ،ها ها و کتاب فروشی دار مغازه از

به  ها پرتاب کرده بودند، اللهی هایی که حزب ریزه یکی از سنگ .گم کردم دوستانم را
اما  ؛شده بودخون روی صورتم پخش  .شدصورتم زخمی  اصابت کرد و ی از صورتما گوشه
 ی در دانشکده شنیده بودم که. وارد دانشگاه شدم وضع نیهم اب .اصالً متوجه نبودم خودم

 ...مراسمی برپاست هنرهای زیبا
 ای مارس جلسه ۸صبح روز  ی ادبیات؟ ی هنرهای زیبا یا دانشکده دانشکده :مهناز متین

 از و بعد( ی انقالبی زنان مبارز اتحادیهاز سوی )ه بود ی هنرهای زیبا تشکیل شد دانشکدهدر 
جمعیت زنان ی ادبیات از سوی  در تاالر فردوسی دانشکده ی دیگری ظهر آن روز، جلسه

هایده  .رفتند به آنجابسیاری از زنان تظاهرکننده که از خیابان به دانشگاه آمده بودند،  .مبارز
شما به . کرده استبه این ماجرا اشاره  گریز ناگزیراش در کتاب  درآگاهی در نوشته

  ؟ی هنرهای زیبا رفتید دانشکده
البته من . بود دانشکده کتابدار آن ی کتابخانه در دوستم .بله؛ مطمئنم: سرور صاحبی •

انگار . زد جا سر می آمد، به همه آن روز هرکسی به دانشگاه می. تاالر فردوسی هم رفتمبه 
تو هم در : پرسیدند از هم می. کردند میزدند و بحث  با هم حرف می. ه با هم آشنا بودندهم

 ۸ی برای روز ا  برنامه های چپ گروهدانستم که یکی از  می من... تظاهرات بودی؟ کجا؟ و
بیایید بیرون و به زنان توی  :که خبر بدهم ه بودمرفت به دانشگاه. مارس تدارک دیده است

 . شناختم ها را نمی من آن تهالب. زنان دیگری هم بودند ؛من تنها نبودم !خیابان کمک کنید
از دیدن صورت  ی هنرهای زیبا رسیدم، کسانی که در آنجا بودند، وقتی به دانشکده

کسانی که از سالن بیرون آمدند تا به تظاهرکنندگان  اما تعداد .خونی من وحشت کردند
 یینشجوکنفدراسیون دا از زمانیکی از دوستان مرد را که  در همین بین،. بپیوندند، کم بود

چند زن مرا به دستشویی  به همراه. او به من گفت که صورتم زخمی شده. دیدم ،شناختم می
 و خیابانبه خواستم برگردم  می .گذاشتم یروی زخمم دستمال .بشویمصورتم را  تا بردند
بعد  ساعتی در دانشگاه ماندم؛. مانع شدند ها ولی آن. چه آمده است دوستانم بر سر ببینم

در خیابان به زنانی برخوردم که به سمت . رفتم به سوی خیابان تخت جمشید دم وبیرون آم
 .ها همراه شدم من هم با آن. رفتند وزیری می نخست
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 چگونه پایان یافت؟  پیمایی راه :مهناز متین
وقتی صف به مقابل دانشگاه رسید، تظاهرکنندگان به چند دسته : سرور صاحبی •

ای  ای به سمت میدان آزادی و عده به دانشگاه رفتند؛ عده یک عده مثل من. تقسیم شدند
 .وزیری هم به سوی نخست

 ؟ه شدخوانددر آن روز  قطعنامه همآیا  :مهناز متین
گفتند  می. ی خوانده شدا قطعنامه ،وزیری شنیدم که در مقابل نخست: سرور صاحبی •

 زیر آن را گروهی از و دهش تهیه (زمان شاه) سازمان زنان اعضای از سوی قطعنامهاین  که
 .ندا  تلویزیون امضا کرده و مدرسه ژاندارککارمندان وزارت دادگستری، زنان وکیل، کارکنان 

زمان شاه نوشته  سازمان زنانآیا این شایعه که قطعنامه از سوی اعضای  :مهناز متین
نگیز به ریاست مهرا) جمعیت زنان حقوقدانشده، به این علت بود که برخی از اعضای 

 در نوشتن آن نقش داشتند؟ ( سابق منوچهریان، سناتور
 .از دوستانم شنیدماین نکته را من  .دانم نمی اًدقیق: سرور صاحبی •

ار شد، شرکت ذمارس برگ ۸که در روزهای بعد از  یهای آیا در حرکت :مهناز متین
 داشتید؟

. هم بودم اسفند ۷0در روز شنبه  دادگستری یی کاخآ گردهم در. بله: سرور صاحبی •
نفر در دادگستری جمع شده  ۳111جمعیتی حدود . روز شنبه بود بعد از ظهریا پنج  1حدود 
آنچه را که از آن قطعنامه به . دان خوانده شد ی مفصلی هم توسط زنان حقوق قطعنامه. بودند

همان . مرد یادم مانده، آزادی بیان، قلم، حرفه و اجتماعات بود؛ و البته برابری حقوقی زن و
ای را دم دادگستری پخش کردند که از زنان  اعالمیه دفاع از حقوق زنان ی کمیته ،روز

در تظاهرات روز . خواسته بود روز دوشنبه در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت کنند
 "مرگ بر سانسورچی"شدیم، شعار  دوشنبه، هنگامی که از مقابل خبرگزاری پارس رد می

تلویزیون رسید، درگیری پیش آمد و چند تیر هوایی ـ به ساختمان رادیو وقتی صف . دادیم
 6.برای متفرق کردن جمعیت شلیک کردند

                                                           

هزاران تن از زنان پایتخت، متشکل از ... »: خوانیم میچنین  ،۷۵۳۱اسفند  ٢٢سه شنبه  کیهانخبر این رویدادها را در  ـ6
، جمعیت زنان مبارزهای صنفی مختلف،  آموزان و گروه کارکنان رادیو تلویزیون، صنعت نفت، معلمان، دانشجویان، دانش

اه اجتماع ی چمن دانشگ ، به منظور ابراز نظر خود در مخالفت با اجباری بودن حجاب، در محوطهی دفاع از حقوق زن کمیته
نمودند و به طرف میدان آزادی و سازمان  پیمایی راهاقدام به ... پس از پایان سخنرانی، جمعیت در صفوف طویلی... کردند

گروهی از زنان و دختران که پس از اجتماع در دانشگاه تهران به ...». «...رادیو تلویزیون واقع در جام جم به راه افتادند
کردند، به هنگام عبور از مقابل خبرگزاری پارس لحظاتی توقف کردند و با  می پیمایی راه... ونطرف سازمان رادیو تلویزی

← 
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بعداً، به دلیل خشونتی که در آن چند روزه نسبت به زنان اعمال شده بود، تصمیم 
چون مقامات مملکت و شخص خمینی گفته بودند که کسی . گرفتیم رسماً شکایت کنیم

ما . راه بیندازیم ستیم یک حرکتِ اعتراضی سمبلیک بهخوا ه زنان حمله کند، میحق ندارد ب
شدیم، با زنان وکیل تماس  و ادارات دیگر که حدود هزار نفر می کانون مستقل معلمانزنان 

گرفتیم و به نام زنان شاکی، خواهان رسیدگی به شکایت زنان و دستگیری اراذل و اوباش 
کانون مثالً وقتی مشکلی در  .کردیم را در موارد دیگر هم میما این نوع کارها . شدیم

مان این بود که ابتدا با کمک وکیل و از طریق قانونی ماجرا را  شد، کوشش پیدا می مستقل
کردیم تا بدانیم چه امکاناتی، موجود  مان صحبت می با دوستان وکیل. حل و فصل کنیم

 .، به سر کار بازگردانیماند معلمی را که اخراج کرده ماست تا بتوانی
یی در آ مثالً از گردهمهای دیگر چیزی به یادتان مانده؟  از حرکت :مهناز متین

 دادگستری؟
های چپ  از گروه یاین است که ابتدا زن مانده یادم به تنها چیزی که: سرور صاحبی •

هم صحبت  توفان سازمان یکی از زنانکنم  فکر می. نام او در ذهنم نماندهاما . صحبت کرد
 . دانست فاجعه کرد و مسئله حجاب اجباری را برای زنان

. ، بسیاری از خبرنگار خارجی در ایران بودند۳۱در روزهای تظاهرات اسفند  :مهناز متین
شماری از زنان فمینیست . های جهان بازتاب دادند ترین رسانه ها این رویداد را در مهم آن

هم برای ابراز همبستگی با زنان ایرانی، به تهران آمده  اروپایی و آمریکایی، نظیر کیت میلت
. به همت همین زنان تهیه شده است جنبش زنان ایران، سال صفریاد ماندنی  فیلم به. بودند

 ها گفتگو یا دیداری داشتید؟ زن  آیا شما با هیچ یک از این
 .نه: سرور صاحبی •

                                                                                                     
گزارش داد که در اجتماع و تظاهرات زنان ... رادیو و تلویزیون... ». «...به تظاهرات پرداختند "مرگ بر سانسورچی"شعار 

: ای که در تلویزیون خوانده شد، به این شرح است عیهمتن اطال «...باری رخ داده است وادث خشونتدر اطراف جام جم، ح
شدند، در جلوی خیابان جام جم اجتماع و اقدام به دادن  ی گروهی از آقایان حمایت می ها که به وسیله ای از خانم عده... »

ان قصد ورود چون آن... شعار و تظاهرات علیه دولت قانونی موقت و سرپرست صدا و سیمای انقالب اسالمی ایران نمودند
کردند که ایشان در سازمان نیستند، لذا  ی صحبت با سرپرست صدا و سیمای ایران را داشتند و باور نمی به جام جم به بهانه

در این هنگام . مذاکره شدند نفر از نمایندگان تظاهرکنندگان به داخل ساختمان جام جم هدایت و با مدیران سرگرم ۳
که ناگهان  وزیر حامل سرپرست صدا و سیمای ایران وارد خیابان جام جم شد به نخستبیل شورلت ایران متعلق اتوم

تیر هوایی  1ی سوء بعدی اقدام به شلیک  برای جلوگیری از هرگونه حادثه... بیل ایشان حمله کردندتظاهرکنندگان به اتوم
 «.مودنددستگاه اتوبوس آبی رنگ محوطه را ترک ن ٢گردید که تظاهرکنندگان متفرق و با 
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 نسبت به تان افزایش هشیاری ، موجباعتراضی آیا شرکت در این حرکت :مهناز متین
 ستیزی جمهوری اسالمی شد؟ زن

 .تأثیر بر من گذاشت. بله: سرور صاحبی •
 ؟ طور کلی، افزایش داد به ستم جنسی تان را نسبت به آیا حساسیت :مهناز متین

حساسیت به ستم جنسی در آن زمان برایم به این معنا بود که مردان : سرور صاحبی •
ها هستند و اسالم  اما این مذهبی ؛کنند زنان را رعایت میسیاسی پیشرو، حقوق 

ش درک نکرده بودم ستم جنسی را در تمامیت. ست جنسیساز تبعیض  شان که زمینه ارتجاعی
گرا  مردساالر و دگر جنس ـ ی پدر ستم جنسی، ناشی از ساختار جامعه و متوجه نبودم که

اندیشم،  گونه که االن می اینزنان  به همین علت هم در آن زمان، به جنبش مستقل. است
 .اندیشیدم نمی

های زنان که وجود داشتند، یا بعداً شکل گرفتند،  ها و انجمن در گروه :مهناز متین
 شرکت نکردید؟

ها و احزاب  ها وابسته به سازمان تا جایی که اطالع داشتم، این گروه. نه: سرور صاحبی •
 .ها همکاری کنم گروه ونهگ سی بودند و من مایل نبودم با اینسیا

شناختیدشان  های اعتراضی شرکت داشتند و شما می زنانی که در حرکت :مهناز متین
 ، آیا کماکان به مبارزه علیه تبعیض ادامه دادند؟ (زنان غیرسیاسی و غیرسازمانی)

اما به صورت فردی و در . یافته و تشکیالتی نه به شکل سازمان: سرور صاحبی •
 .ری، ادبى یا مطبوعاتی، چراهاى هن زمینه

علیه ممنوعیت قضاوت زنان، لغو )های بعد  آیا در اعتراضات زنان در ماه :مهناز متین
 کردید؟ شرکت ...( قانون حمایت خانواده، اجباری شدن حجاب و

چون بیشتر درگیر . در جریان خبرها بودم؛ اما خودم شرکت فعالى نداشتم :سرور صاحبی
در . کردند؛ خودم هم اخراج شده بودم معلمان را اخراج می. بودم علمانکانون مهای  فعالیت
گرفت و من ناچار شده بودم که بخش  گی پیش آمده بود که وقت زیادی میچند دست کانون

در نتیجه نتوانستم در . نرسیدا بگذارم که باالخره هم به جایى زیادى از وقتم را آنج
 .داشته باشم فعال مشارکت ،ه کردیدى که به آن اشارا هاى اعتراضى فعالیت
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 بنفشه مسعودی

ساله بودم و خودم را برای  ۷۵. کالس سوم راهنمایی را به پایان رساندم ۷۵۳۱خرداد 
. هایم بسیار غمگین بودم سیکال از ترک دوستان و هم. کردم ورود به دبیرستان آماده می

روند و بسیاری از آنان  ای از شهر بزرگ تهران می دانستم هر کدام به دبیرستانی درگوشه می
از . تر بود انگیز های پسر برایم غم دوری و جدایی از همکالسی. را هرگز نخواهم دید

پسر بودند و با اکثر دوستانم . ى مختلط درس خوانده بودم کودکستان تا راهنمایی در مدرسه
تر بودم و از دخترها فاصله  با پسرها راحت. یی داشتم ها روابط بسیار دوستانه و صمیمانه آن
وقت شلوغ هر نشستم و  سر کالس با دوستان پسرم روی یک نیمکت می. گرفتم می
. کردند ام می طوری تنبیه این. نشاند مرا کنار دختران می  زدم، معلم یا زیاد حرف می کردم می
 .خور نیستم و آرام خواهم گرفت دانستند با دخترها زیاد دم می

  چرا دبیرستان پرسیدم از خود می. ثبتِ نام در دبیرستان دخترانه برایم غیر قابل تصور بود
کنند؟ پاسخ این سؤال را پیدا  مختلط نیست؟ چرا دختران و پسران را از هم جدا می

، آذر .فرستند آباد می در خیابان بهجت آذر ی ن دخترانهمسلم بود که مرا به دبیرستا. کردم نمی
بود، با ل ئقااش  ی برای همشهریان فرهیختها دبیرستان معتبری بود و پدرم که احترام ویژه

گیلک و  دبیرستان آذراکثر دبیران . بسیاری از دبیران این دبیرستان دوستی یا آشنایی داشت
این دبیرستان را دکتر موسی آذرنوش، بنیان . بودندهای قدیمی  ای ها از توده بسیاری از آن

 . گذاشته بود
اى که  ساله ۷۵ ی ایران دچار تحوالتى شد که البته برای دختر ، جامعه۳۱تابستان سال 

توانستم بفهمم که چیزی در حال  اما در این حد می. من بودم، چندان قابل درک و فهم نبود
. ها، بازار بحث داغ بود های خانوادگی و مهمانی عدر جم. تابستان عجیبی بود. تغییر است

هایی که نویسندگان سرشناس در  مقاله. رسید ی آزادی زندانیان سیاسی به گوش می زمزمه
. شنیدم، برایم تازگی داشتند مطالبی را که می .ی مجالس بود نوشتند، نقل همه ها می روزنامه

شد و دیگر آن حالت پچ پچ  تر بیان می عریان، "دستگاه"انتقاد به دولت و یا بهتر بگویم به 
جلد  بهمعروف مجوزها  بی. مجوز ا مجوز و بیهای زیادی به بازار آمده بود؛ ب کتاب. را نداشت

های  آورد؛ از رُمان همه نوع کتاب می. آمد پدرم هر بار با دست پُر به خانه می. بودند سفید
ها را در همان  بسیاری از این کتاب. رانیهای نویسندگان ای معروف روسی گرفته تا داستان
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با ولع . کشید نوشتند که مرا به سمت خود می ها مطالبی می روزنامه. تابستان عجیب خواندم
های  از برنامه سی،.بی.رادیو بیکم کم گوش دادن به . کردم اخبار و حوادث را دنبال می

شش دانگ . رفت و میساعت پخش برنامه، خانه در سکوت فر. ی ما شد ی خانه شبانه
از گذشته و . شد هایی برای من مطرح  به تدریج سؤال. بود. سی .بی.مان به اخبار بی حواس

دانستم و  های درسی به ما یاد داده بودند، چیزی نمی تاریخ ایران، به غیراز آنچه در کتاب
ى  رم دربارهاز پد. ها برایم بیش از حد جذاب بود شنیدم که کشف آن حاال نام افرادی را می

ی این  درباره: گفت گاه می. داد پرسیدم و او نیز به فراخور تجربه و دانشش پاسخ می ها می آن
. خواندم روز و شب می. تواند برایت توضیح دهد موضوع از عمویت سؤال کن، بهتر می

فهمیده بودم که . ها بشوم خواستم ابراز عقیده کنم؛ نظر بدهم و وارد جمع آدم بزرگ می
خواندم و  می. دانم و باید با مطالعه کمبودها را جبران کنم در عقب هستم؛ هیچ نمیچق
آن زمان به این موضوع فکر ! شد همه چیز را فهمید خواندم، انگار با خواندن سرسری می می

های سابق بود و عضو  ای عموی دومم از توده. اش هم نبودم کردم؛ یعنی اصالً متوجه نمی
او با صبر و حوصله . کردم آمد، سؤال پیچش می ی ما می رگاه به خانهه. سندیکای کفاشان

برای اطالع بیشتر، بهتر است فالن : کرد گاه به من توصیه می. داد جواب میهایم  به سؤال
کردم تا کتاب مورد نظر را  قدر اصرار می افتادم و آن و من به جان پدرم می! کتاب را بخوانی

از . های این دوره است از خوانده... و ارانی دکتر تقى ،اعیات روزبهدف، نفر ۳۵. خرید برایم مى
خاطرات یک شد، کتاب  ی ما پهن می کوچههایی که گاه به گاه سر  فروشی بساط کتاب

در عرض . ی بیژن جزنی را خریدم تاریخ سی سالهی مرضیه احمدی اسکویی و  ، نوشتهرفیق
ی آنچه که خوانده بودم  ی ما آمد، درباره به خانه وقتی عمویم. ها را خواندم سه روز این کتاب
را از من قرض کرد و در دیدار بعدی برای اولین  تاریخ سی سالهاو کتاب  .با او صحبت کردم

و  از محمد علی افراشته، شاعر. اعتقادی ندارد حزب تودهبار برایم گفت چرا دیگر به 

. او را دیده بود مرداد 81کودتای و به بندهای پس از  در بگیر. گفت نویس گیلک فکاهی

ها  بچه! )«جاغاالن بیشیم، هوا خیلی پسه»: ای که از او به یاد داشت این بود آخرین جمله
مذهب سر دانستم با  می. دیدم غم و اندوه را در چشمان سبزش می .(بریم که هوا خیلی پسه

در »: گفت  ن آینده مىنگرا در خود فرورفته و دل. به شدت ضد مذهب بود. دارد ناسازگاری
در غیر این صورت وارد  .اش را با مذهب حفظ کند ی اجتماعی، چپ باید فاصله ها حرکت

من آن موقع . «های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت شود که زیان بازی خطرناکی مى
ن در پایان آ. گفت  ها گذشت تا فهمیدم که چه می مدت. هایش زیاد سر در نیاوردم از حرف

های سایه   این بار، غزل. اش رفتم های شعر پدرم در کتابخانه دیگر به سراغ کتابتابستان بار 
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هایی  ام و غزل فهمیدم آنچه را که بارها و بارها خوانده تازه می. معنای دیگری برایم پیدا کرد
را کسرایی برای که سروده؛  آرش کمانگیرگویند؛  را که از حفظ داشتم، از چه سخن می

 ...اخوان چیست زمستانگفته؛ معنای شعر  املو از کدام عموها سخن میش
جا ندیده بودم؛ همه با  هرگز این همه دختر را یک. ن رفتمبه دبیرستا ۷۵۳۱اول مهر 

یادم . از دیدن آن همه دختر، منگ شده بودم. های کرم رنگ ای و پیراهن های قهوه سارافون
تا حاال من فقط اسم : مدرسه چطور بود؟ گفتم: سیدآید وقتی به خانه آمدم، مادرم پر می

حمام زنانه را شنیده بودم و تصور درستی از آن نداشتم؛ امروز فهمیدم حمام زنانه چه جور 
 ! جایی است

من و خواهرم همیشه یا با سرویس به . با ورودم به دبیرستان، خیلی چیزها عوض شد
آن سال برای . آورد برد و به خانه می به مدرسه میرفتیم و یا پدرم ما را با اتومبیل  مدرسه می

دبستان خواهرم در خیابان آبان . اولین بار به من اجازه دادند که با اتوبوس به مدرسه بروم
او را به مدرسه برسانم و بعد پیاده به  ولمن وظیفه داشتم هر روز صبح، ا. شمالی بود

سوار  فروشگاه کورشرفتم تا مقابل  میظهرها هم باید دنبال او  بعد از. دبیرستان بروم
از اینکه . دیگر بزرگ شده بودم و مسئولیتم زیاد شده بود. اتوبوس شویم و به خانه برگردیم

کردم؛ اما وجود خواهرم دست و پا گیر  تر به خیابان بروم، کیف می م بدون بزرگستتوان مى
 ...بود

ها در  بچه. س هم کشیده شدتظاهرات به مدار. آن خوشی بیش از یک ماه طول نکشید
اعتصاب  ۷۵۳۱آبان . کردند های درس را تعطیل می دادند و کالس حیاط مدرسه شعار می

زد که در تظاهرات شرکت  دلم لک می. عمالً دیگر به مدرسه نرفتم. آموزگاران شروع شد
 به چشم من هر کسی که در تظاهرات. ی بیرون رفتن از خانه را نداشتم کنم؛ اما اجازه

ه روزنامه فروش محله، قهرمان بود؛ هرکدام از افراد فامیل ک. کرد، قهرمان بود شرکت می
روزی . آوردند، قهرمان بودند ی ما می ها را به خانه پیمایى های پخش شده در راه اعالمیه

. زده شدم از شنیدن صدایش هیجان. اهلل خمینی را آورد عموی بزرگم نوار سخنرانی آیت
گفت، در  شاه میهایی که به شاه و رضا بد و بیراهفقط . گوید شدم چه میاصالً متوجه ن
گاه در خیال اسلحه به دست . دانستم خودم را دارای تفکرات انقالبی می. خاطرم مانده

خواست روی  خواب بدم آمده بود؛ دلم میاز تخت. آوردم ها را درمى گرفتم و اداى چریک می
های گره  توانم در صف تظاهرات با مشت م از اینکه نمیخورد و چه حسرتی می. زمین بخوابم

های  شرکت من در انقالب فقط به حضور در صف. کرده فریاد مرگ بر شاه سر بدهم
و این در مواقعى بود که مادرم گرفتار . شد جلوی پمپ بنزین محله خالصه می ،طوالنی نفت
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سایه گوش دادن و بعد های در و هم چه لذتی داشت به صحبت. شد برادر شیرخوارم مى
هار نگاران، هر روز سه یا چ تا قبل از اعتصاب روزنامه. وار اخبار را در خانه تکرار کردن طوطی

ساعت دو بعد از ظهر، قبل از . خریدم می آیندگانها  صبح. زدم فروشی سرمى بار به روزنامه
نامه هم گاهی برای خرید چاپ دوم روز. جلوی دکه بودم اطالعات،و  کیهان رسیدن

صدای ملی و  رادیو مسکوبه  سی،. بی .بی رادیومطبوعات، به غیر از  پس از اعتصابِ. رفتم می
ى مخصوصش اعالم    با آن لهجه مسکوی رادیو  وقتی گوینده. دادم هم گوش می ایران

قهرمانان . رفتم می به رویا فرو. شد اینجا مسکو است، قند توی دلم آب می: کرد می
. شد مربوط می ۷0۷۱هایی که به انقالب اکتبر  رُمان. آوردم سی را به یاد میهای رو رُمان

 ... دیدم و ها می های مبارز این رُمان خودم را در غالب شخصیت
ایان یافت، شاه رفت، خمینی آمد اعتصاب مطبوعات پ. گذشت مى روزها مثل برق و باد 

 . را داشتم پیمایی راهدر یک انقالب به پیروزی رسید، اما من هنوز حسرت شرکت  ...و
خاطر نه به . روم که به مدرسه می چقدر خوشحال بودم. مدارس باز شد ۷۵۳۱اسفند 

توانستم به  که دلم برای درس و مدرسه تنگ شده بود؛ فقط به این خاطر که دوباره میاین
 گردن نازکِ یادم هست روز اول مادرم یک دستمال. تنهایی با اتوبوس به مدرسه بروم

با اینکه خودش هرگز  .سر بگذارم  به من داد تا به مشکی، به نازکی جوراب نایلون زنانه،
دالیل خودش را . حجاب به مدرسه نروم داد روز اول بی سر نکرده بود، ترجیح می حجاب به 

تر  خواستم زودتر از دستش خالص بشوم و هر چه سریع شاید می. قبول کردمباالخره . آورد 
هایم چقدر  کالسی ال در همان روز اول متوجه شدم همبه هر ح !دانم نمی. ومبه مدرسه بر

شان برایم مشکل  بعضی با روسری و مانتو آمده بودند؛ به طورى که شناختن. اند تغییر کرده
ها هم با اورکت سربازی  بعضی. مدرسه مُحجبه شده بودند "قرتی"های  بسیاری از بچه. بود

ام را برداشتم،  قبل از زنگ تفریح، روسری مسخره. دُم اسبی  موهایو پوتین آمده بودند، با 
در دل به مادرم بد و بیراه . کشیدم ازخودم خجالت مى. مچاله کردم و ته کیفم انداختم

. خیلی دمق بودم. سر کنم دادم که چرا قبول کردم روسری به  گفتم و به خودم فحش می می
هایم به کدام گروه و سازمان  شاگردی ام از همدو سه روزی طول کشید تا فهمیدم هر کد

نظم قدیم به هم ریخته بود و هنوز نظم جدیدی جانشین آن  .اند سیاسى گرایش پیدا کرده
. ولی حضور سیاست در زندگی مدرسه ملموس بود چیز سر جای خودش نبود؛ هیچ. نشده بود

چه  اند و شده  انی مذهبیاند، چه کس شد تشخیص داد چه کسانی به چپ تمایل پیدا کرده می
 . خیالند کسانی هم بی

خواهند در  شایع بود که مى. رسید ی حجاب اجباری مدتی بود که به گوش می زمزمه



 ۷۱0 پیمایی اولم راه

شنیدم که  مى. مدارس، مؤسسات دولتی و غیردولتی، زنان را وادار کنند حجاب داشته باشند
برادران "و خیابان، بعضی از گاه در کوچه . اند حجاب حمله کرده اینجا و آنجا، به زنان بی

یکی دو بار . کردند ای نثارشان می های آبدار و وقیحانه حجاب متلک با دیدن زنان بی "کمیته
. یمآموزان دختر از این وضعیت ناخرسند بود ما دانش. هایی بودم خودم شاهد چنین صحنه

 .آور طبیعی و عذاب  ای ی ناخرسند
که یکی از  داشتیمریاضیات جدید  درس ،۷۵۳۱اسفند  ۷۱خوب به خاطر دارم، روز 

خوان در تظاهرات روز  هایی که مى بچه: کالس ما را زد و اعالم کرد های سال آخر، درِ بچه
چند نفری بلند شدیم و از ! کنیم تا یک ربع دیگر حرکت می یان؛زن شرکت کنند، زودتر ب

در پوست خود . ات پیوستیمبه صف تظاهر. آقای معلم اجازه گرفتیم و از کالس خارج شدیم
آن زمان قد من یک متر و نیم بود و حدود . بارید هوا سرد بود و برف می. گنجیدم نمی

کردم در تنم  با وجود سرمای شدید، از شدت هیجان احساس می. شصت کیلو وزن داشتم
پالکاردی . مقصد دانشگاه تهران بود. به صف از در مدرسه خارج شدیم. آتش روشن است

اما به . کلماتی را که روی آن نوشته شده بود، به خاطر ندارم. شد لوی صف حمل میهم ج
ی  دبیرستان دخترانه: پایین شعار نوشته شده بود. یاد دارم در اعتراض به حجاب اجباری بود

کردیم و  ای در داخل صف حرکت می عده. برایم خیلی جالب بود ندگانکناهرصف تظ. آذر
ها را به هم زنجیر کرده بودند و از صف محافظت  صف دست ای دیگر در دو طرف عده
های دیگر را از روی رنگ  دختران دبیرستان. شد تر می صف هر لحظه طویل. کردند می

، اهلل نصر ولی، انوشیروان دادگردختران دبیرستان . شد تشخیص داد شان می های روپوش
هرچه به دانشگاه . رفتیم یش میدادیم و پ همه باهم شعار می... و مرجان، هدف، خوارزمی
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کننده در تظاهرات بیشتر قاطی  مدارس با زنان شرکتشدیم، صفوف دختران  تر می نزدیک
شوخی . سر بگذارم  کالهم را بهبارید؛ اما من حاضر نبودم به هیچ عنوان  برف می. شد می
شد؟  گر میتوانستم موهایم را بپوشانم؟ م می کردم؛ چطور حجاب تظاهرات میبر ضد! نبود

زنان . پیوستند در طول مسیر، زنان زیادی به صفوف ما . کردند رو به ما نگاه می مردم در پیاده
ای بسیار جدی و مصمم  همه با قیافه. کردند می پیمایی راهمسن و حتا زنان چادری هم با ما 

دیگران شعار  قدری هیجان زده بودم که شاید بلندتر از  به. دادند رفتند و شعار می به پیش می
 پیمایی راهاولین باری است که در تظاهرات و  ها نفهمند  خیلی مواظب بودم بچه. دادم می

 ! کردم می همان کار را کنند، من هم عیناً کردم دیگران چه می نگاه می. کنم شرکت می
خبر رسید که . جمعیت زیاد بود. دود ساعت یک بعد از ظهر به اطراف دانشگاه رسیدیمح
گفتند چندین  می. پیمایان حمله شده های اطراف، درگیری روی داده و به صف راه اباندر خی

با صورتی کبود، اما دختری را دیدم که . من به چشم خود چیزی ندیدم. اند نفر مجروح شده
های گوناگونى از حمله  روایت. همه خشمگین بودیم. داد چگونگی درگیری را شرح می

ای دور هم جمع  هرگوشه، عده. رسید یابان شاهرضا به گوش میدر گوشه و کنار خ اوباشان
 دائم به از ساعت یک بعد از ظهر به بعد،. کردند شان را براى هم تعریف می های دیدهبودند و 

کردم که  نباید کاری می. رفتم بایست سر وقت دنبال خواهرم می می. کردم ساعتم نگاه می
هول و هراس از دیر رسیدن به خانه، . ام کردهپدر و مادرم بفهمند در تظاهرات شرکت 

خوشبختانه همه چیز به خیر . ظهر آن روز در خاطرم مانده از بیشترین چیزی است که از بعد
تابانه دنبال کردم تا  شب، اخبار را بى. گذشت و حتا خواهرم هم نفهمید به کجا رفته بودم

کننده در تظاهرات را  زنان شرکت، در تلویزیون. ببینم بعد از آمدن من چه اتفاق افتاده
در دلم غوغایی . شنیدم، عصبی و خشمگین بودم از آنچه می. انقالب نامیدندطاغوتی و ضد

دانستم تظاهرات چه  دیگر می. کردم و روی زمین بند نبودم از طرفی احساس غرور می. بود
به مادرم بگویم  خواست از طرف دیگر دلم می. کردم دخترى مبارزم احساس می. معنایی دارد

سرما خورده . با بغض به رختخواب رفتم. تحریف شده و دروغ است تلویزیونکه چقدر خبر 
ترسیدم پدر و مادرم بفهمند و نگذارند  می. ؛ اما به رویم نیاوردمکرد گلویم درد میبودم و 

 . دکردم که شنبه هم تظاهرات دیگری برپا خواهد بو با خود فکر مى. شنبه به مدرسه بروم
سر کالس بودیم که در زدند و ما . اسفند دوباره همان سناریو تکرار شد ۷0روز شنبه 

هم  ها ی دیگری از بچه ی پیش، عده در کمال تعجب دیدم جز اکیپ دفعه .بلند شدیم
ها که اهل  این: با خودم گفتم. خیال کالس های بی از بچه خواهند به تظاهرات بیایند؛ حتا می

از . شود ی ما بیشتر می طوری عده این. خواهند بیایند اما چه خوب که می تظاهرات نبودند؛
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 "بچه قرتی"شدیم، یکی از همان دخترانی که قبل از انقالب به  کالس که خارج می
این چه مسخره بازییه : معروف بود و بعد از انقالب با حجاب شده بود، رو به من کرد و گفت

تو که پیش . تو بشین درستو بخون: من در جواب گفتم! ذارین درس بخونیم درآوردین؟ نمی
بمیرم برای تو که از : گفت! یا هپیش، با روسری و تمام وجناتت، موضع خودتو مشخص کرد

بیچاره، : خودم را از تک و تا نیانداختم و گفتم. سرخ شدم! حجاب بودی روز اول مدرسه بی
. من گوش درد داشتم. لی خرابهاگر اون دستمال گردن برای تو حجاب باشه که وضعت خی

از شدت خجالت . بلند شدم و از کالس بیرون آمدم! به این خاطر روسری گذاشته بودم
 . کردم ام می دادم و هرچه در دل داشتم، نثار مادر بیچاره زیر لب فحش می. لرزید هایم می لپ

کلی از یاد برده  جر و بحث چند دقیقه پیش را به. دبا ورود به خیابان، حالم کمی بهتر ش
شعار . خوردم از این ور به آن ور قِل می. کردم صف تظاهرکنندگان را منظم می. بودم
به فروشگاه کوروش که . کردم خالصه دق دل خالی می. کردم مشت گره می. دادم می

مثالً . ها عوض کردم و خودم را به زنجیر محافظت رساندم رسیدیم، جایم را با یکی از بچه
کاخ دادگستری  مسیر تظاهرات به سمتِ. چه احساس خوبی داشتم !شدم دیگرانسپر بالی 

همه جور . شنبه بیشتر شده است تظاهرکنندگان از روز پنجی  عده رسید که به نظرم می .بود
آموزان  دیگر ما دانش. شد کنندگان دیده می آدم، از هر تیپ و طبقه و سنی در میان تظاهر

ها این بار  چهره. تیم، بین تظاهرکنندگان مشخص نبودیمبه تن داش  مدارس که روپوش
یادم هست مردم با ما به مهربانی رفتار . تر ازتظاهرات قبلی بود تر و خشمگین جدی

. خواستیم به توالت برویم ، من و یکی از دوستانم (عصر ولی)ولیعهد  نزدیک میدان. کردند می
بعد در . یی ما را به توالت راهنمایی کردندکارمندان بانک با خوشرو. وارد بانک بزرگی شدیم

شان به  شاید از دیدن سر و صورت سرخ ما دل. دو لیوان پالستیکی برای ما چای ریختند
هرچه . برخورد بسیار مهربان کارمندان مرد آن بانک را به خوبی به یاد دارم. رحم آمده بود

. کنندگان بودنددر میان تظاهر شان البد همکاران زن. شان نبود کنم، زنی در میان فکر می
ی بسیار زیادی از کاخ  پیمایان رسیدیم، فاصله وقتی به راه جمعیت به قدری زیاد بود که

کردم روی بلندی بروم تا بتوانم ببینم  ام سعی می  من با آن قد و قواره. دادگستری داشتیم
ای  ناگهان عده. م ی درختی که کنار خیابان بود رفت باالی کُنده. جلوی صف چه خبر است

چند . ها جواب دادند ها به آن بعضی از خانم. مرد ریشو دم گرفتند و شروع کردند به فحاشی
. شلوغ شد. دیدم من از آن باال صحنه را می. نفرشان جری شدند و به طرف صف آمدند

ین مدتی ا. راه نبود. رو خودم را به جلوی دادگستری برسانم خواستم از پیاده. پایین آمدم
ها مختلف بود؛ از  سن. ها آرایش داشتند بعضی از خانم. کردم نگاه می. طرف و آن طرف رفتم
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وسری؛ شیک و ر با روسری و بی. شد در جمعیت دید ساله را مى ۸1 ـ ۱1ساله تا زن ۷۵دختر
دار، همه در کنار هم ایستاده  زنان کارمند و خانه آموز و دانشجو؛ معمولی؛ دختران دانش

. ی با شکوهی بود صحنه. کردم ، به زن بودنم افتخار ا دیدن این خیل عظیم مصممب. بودند
گفتم  با خودم می. البته، تعدادشان کم بود. شدند مردانی هم در میان صفوف زنان دیده می
با . گذشته بود ٢به ساعتم نگاه کردم؛ از . شدند ای کاش آقایان بیشترى با ما همراه می

. در پیاده روی خیابان چرچیل بودم که درگیری پیش آمد. ارج شدمعجله از میان جمعیت خ
ها  ام را از آن هایم را تند کردم و فاصله قدم. دادند فحش می. ریشوها به زنان حمله کردند

خواهرم در مدرسه  .بیشتر کردم که هرچه زودتر خودم را به خیابان برسانم و تاکسی بگیرم
در همین افکار غرق . شد ام، افتضاح می ه از مدرسه دررفتهبرد ک اگر پدرم بو می. مانده بود

الحق که : از کنار او که گذشتم، با خشم فریاد زدم. بودم که جوان ریشویی، زنی را هُل داد
که به او فحش ناموسی به خیال این دانست، جوان که مطمئنم معنی لومپن را نمی! لومپنی

به ! تو چی میگی توپولوف: را بلند کرد و گفتپایش . ام، خواست به من اردنگی بزند داده
به زمین پرت شدم و مثل توپ . خاطر قد کوتاهم، پوتین او به جای باسن روی کمرم نشست

زود خودم را جمع و جور کردم و با سرعت به سمت . لی بلند شدمبا لباس گِ. قل خوردم
. ی خواهرم رسیدم بعد از ظهر به مدرسه ۵حدود ساعت . خیابان رفتم تا تاکسی بگیرم

اصالً معلومه . کجا بودی؟ یک ساعته منو منتظر گذاشتی: پرسید. منتظر، دم در ایستاده بود
سُر خوردم و : گفتم! لی شدی؟ حالت خوبه؟ مثل لبو قرمزیقدر گِ کنی؟ چرا این چه کار می

 . بیا بریم دیر شده. افتادم توی جوى
ی  از خواهرم خواستم چیزی درباره. اق رفتمبه خانه که رسیدیم، دور از چشم مادر به ات

مگه . خیابونا بسته بود: گفتم! قدر دیر کردین؟ اینچرا : مادر پرسید. زمین خوردنم، نگوید
حس . کم کم درد کمرم شروع شد. اتوبوس خیلی دیر آمد! بود پیمایی دونی امروز راه نمی

به حمام . و خراشیده شده بودبرجسته . به پشتم دست کشیدم. کند کردم پوست تنم درد می 
ی گردشده  ها در را بست و با چشم. خبر، در حمام را باز کرد و پشتم را دید خواهرم بی. رفتم

تو  ،گی چرا دروغ می. وای، پشتت چی شده؟ این چیه؟ جای پوتین روی کمرته: به من گفت
گو، لوده و سرزنده  ذلهخواهرم بسیار ب. او را آرام کردم و جریان را برایش گفتم! رو کتک زدن

 ۳ ی نمرهدونی؟ ما  تو از کجا می: گفتم. پنجهکفش طرف شماره ی  نمرهببین : گفت. بود
. هم هست ۳خندید و گفت روی تنت به غیر از جای کف پوتین، کبودی یک شماره . نداریم

جای کف پوتین او روی گوشت تنم مانده بود و کبود . گفت راست مى. در آینه نگاه کردم
به اتاق . از حمام بیرون آمدم. اگر الغر بودم چه بسا با این ضربه کمرم شکسته بود. شده بود
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. ر از اشک شداش پُ چشمان آبی. واویال. رفتم تا لباس بپوشم که مادر بزرگم پشتم را دید
مرا روی تخت خواباند . آهسته برایش ماجرا را تعریف کردم. چه بالیی به سرت آمده: پرسید

. لنگان از چمدانش روغن سیاه هندی بدبویی را بیرون آورد و آن را به پشتم مالیدو لنگ 
! چی بوکوده مرهَاَ لف جانِدین می زاک پَ بی! نهشکَالهی تی پا بِ: گفت همین طور زیر لب می

کمرم را بست و شروع کرد به (. ی من چه کرده ی بچه الهی پات بشکنه، ببین با تن قلمبه)
! ره کوشهفهمه تو بوشویی، تَر بَاگر تی پِ. ن رحم ناریدیشَاَ. ، نوکونزای جان: نصیحت

(. کشه ها رحم ندارن، اگر پدرت بفهمه به تظاهرات رفتی، تو رو می نکن بچه جان، این)
اما درد داشتم و هر لحظه هم ! شه چیزی نیست خوب می. مادر بزرگ، نگران نباش: گفتم

سر درس . داغ کرده بود و از بوی آن کالفه شده بودم روغن هندی تنم را. شد درد بیشتر می
. به اخبار رادیو گوش دادم. کردم، درس بود اما به تنها چیزی که فکر نمی. و مشق رفتم

عصبی به . زنانی که موافق حجاب بودند. کرد گزارشگر رادیو با چند نفر از زنان مصاحبه مى
باز مادر به : گفت. ن به مشام مادرم رسیدبوی روغ. منتظر اخبار شدم. اتاق تلویزیون رفتم

. نه مادربزرگ و نه خواهرم چیزی نگفتند. عجب بوی تندی دارد. پایش روغن هندی زده
من چشم غره . داد افتاد، پنج انگشتش را نشانم می فقط هروقت چشمم به چشم خواهرم می

خانم مریم ریاضی بود  ی اخبار آن شب اگر اشتباه نکنم، گوینده. کردم رفتم و لب گزه می می
ای که  دیدن او با آن قیافه. اش را تا نزدیک چشمانش پایین کشیده بود که روسری مشکی

. اطراف کاخ دادگستری را نشان دادند. کرد برای خودش درست کرده بود، مرا عصبانی مى
انقالب، زنان تظاهرات را حرکت ضد القول های مختلفی خوانده شد که متفق اطالعیه

آخه پدر : دیگر کنترلم را از دست دادم و گفتم. کرد الحال قلمداد مى تی و معلومطاغو
رو به من . مادرم گوشش تیز شد! اونا همه زنان محترمى بودند! گین؟ ها چرا دروغ می سوخته
مادرم . دیگر همه چیز رو شده بود. دونی؟ نکنه رفته بودی تظاهرات تو از کجا می: کرد که

بعد هم دعوا . زد، در اتاق را بست که پدرم صدای ما را نشنود ب غر میدر حالی که زیر ل
بعد از . ها خواهد شد و چه  اگر پدر بفهمد چه. چرا به تظاهرات رفتم. کنم کرد که چرا حیا نمی

خُب، : ی کنجکاو و مشتاق از من پرسید این توپ و تشرها، آمد پهلوی من نشست و با قیافه
اما . ی ماجرا را برایش تعریف کردم ود؟ من هم با آب و تاب همهحاال تعریف کن چه خبر ب

خواندم که چقدر دوست داشت در این  از برق چشمانش می. پشتم را به او نشان ندادم
هرگز بدون آرایش از . زنی مدرن و امروزی بود. از حجاب بیزار بود. تظاهرات شرکت کند

 . رفت منزل بیرون نمی
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در  هایی که بیشتر از من  بچه. زار بحث و گفتگو گرم بودبا. فردا به مدرسه رفتم
گفت روی  یکی می. کردند که خیلی جاها درگیری شده بود پیمایى مانده بودند، تعریف می راه

 ...اند و ها رنگ پاشیده بعضی از خانم
. شنیدم که تظاهرات زنان ادامه دارد می. افتاد  خاطرم نیست که بعد از آن روز چه اتفاق

تا . پیمایى بعدی شرکت کرده باشند ی ما در راه مدرسههای زیادى از  کنم بچه ا گمان نمیام
24Fآموزان پیشگام دانشسردمداران هایی که بعدها از  آنجا که به یادم مانده، بچه

ی ما  مدرسه ۷
ها   ای توده. ی تظاهرات، آب به آسیاب ضدانقالب ریختن است ادامه: گفتند شدند، می

. امپریالیستی کنیمی ضد مان را صرف مبازره د نیرویدر این بُرهه از زمان، بای :گفتند می
 .را درست به یاد ندارمموضع مجاهدین 

حجاب اجباری برای . کردیم آموزان دیگر در رابطه با حجاب با هم صحبت نمی ما دانش
رد، انگِ ک کس از آن صحبت میکار به جایی رسید که هر حتا. شده بود از مسائل ثانویما 
حکومت، . بعد هم رفراندوم. تعطیالت نوروزی فرا رسید. خورد  به او می "خرده بورژوا"

مان  های مختلف در مدرسه بعد از تعطیالت نوروزی، ستاد گروه. نام گرفت جمهوری اسالمی
ها  صبح. کردند های خودشان را پخش می هواداران هر گروه و سازمان، اعالمیه. تشکیل شد

من هم مثالً هوادار  ...قرار جلسه و بعد و. انداختند ی نرمش به راه می مدرسه، برنامهدر حیاط 
ما برای آزادی حماد شیبانی و محمدرضا . خواندیم های تفریح، سرود می زنگ. شدمپیشگام 
بسیاری از ما دختران جوان، چپیه فلسطینی به . کردیم  پیمایی راهو  تظاهرات دائمسعادتی 
ی  مبارزه .آوردیم خودمان را مثالً به شکل مبارزان فلسطینی در می .کردیم سر می

: آن سال برای اولین بار از دو درس تجدید شدم. ترین هدف ما بود امپریالیستی، مهمضد
 . ریاضیات جدید و هندسه

ای دو سه بار از  تسخیر شد، هفته "ی جاسوسی النه"ماه آبان، زمانی که  سال بعد، در
فروختم و اعالمیه پخش  روزنامه می. شدم فتم و جلوی سفارت پالس میر مدرسه در می

 . کردم می
در یکی از روزهاى همان سال بود که مادرم مثل یک گلوله آتش از خرید بیرون به 

اش کاغذ  ی مغازه محله، روی شیشه که حسین آقا، قصابتعریف کرد . خانه برگشت
: مادرم با عصبانیت سر من داد کشید! «وریمحجاب معذ از پذیرفتن زنان بی»: چسبانده که

                                                           
بود که کمی پس از پیروزی انقالب  های فدایی خلق ایران سازمان چریک، وابسته به پیشگامآموزان  سازمان دانش ـ۷

 .فروپاشید 2933به وجود آمد و کمی پس از سرکوب فراگیر  2931
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نگاهی عاقل اندر سفیه به مادرم کردم و ! پس شماها چرا دیگه صداتون در نمیاد؟ چی شد؟
تو این هیر و ویر، . مان باشیم امپریالیستیضد ى مامان، ما باید به فکر پیروزى مبارزه: گفتم

خوان  می. به زور چادر سر ما کنن خوان اینا می: با غیض جواب داد! تو به حجاب چسبیدی؟
شماها به فکر امپریالیسم هستین؟ واقعاً حالیتون ! حق لباس پوشیدن رو از ما بگیرن

 !نیست؟مسخره کردین؟
واقعاً معتقد بودم که مبارزه با امپریالیسم . دیدم ی بحث با مادرم را بیهوده می ادامه

 ...  تترین نبرد ماس خوار به سرکردگی آمریکا اصلی جهان
با پایان گرفتن انقالب به . کلی دور کرد بهی حجاب  تحوالت بعدی ایران ما را از مساله

دستور داد که هر  آموزش و پرورشوزارت . دیگر همه چیز تغییر کرد، اصطالح فرهنگی
آموز باید در دبیرستان نزدیک محل اقامتش درس بخواند، من هم باالجبار دبیرستانم  دانش

25F.را عوض کردم

از آن سال به جای اونیفورم مدرسه، باید با مانتو و روسری به مدرسه  ٢
26F.دبیر مرد هم دیگر نداشتیم. رفتیم مى

۵   
یکی مادرم . ی ما، دو نفر دیرتر از همه روسری به سر کردند خوب به یاد دارم در کوچه

ه و جسور سال ۱1ی مهربان و دوست داشتنی ما، خانم خلیلی که زنی  و دیگری همسایه
27F.بود

کرد و پدر خانم  منتشر مى رااقدام ی  ها روزنامه او همسر عباس خلیلی بود که قبل 1
                                                           

د ثبت نام شرایط جدی اطالعات دکتر ناصر رضایی مشاور و قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی با»ـ ٢
آموز باید در  دانش: وزارت آموزش و پرورش آمده است ی نامه متن آیین ۳در بند ... آموزان در مدارس را اعالم کرد دانش

آموز  و وضعی که با شخصیت و متانت دانش تمیز و سر( دختران با لباس اسالمی)طول سال تحصیلی با لباس ساده 
ترین مدرسه محل خویش  آموزان تنها در نزدیک کلیه دانش: تاکید کرد ...ضاییدکتر ر ...مناسب است در مدرسه حاضر شود

ها مسئله و موضوعی که در راه این شد آمدها وجود داشته است را از سر راه خود،  توانند ثبت نام کنند تا از این طریق ده می
 ۷۵۳0تیر  ۵۷اطالعات، « ...و دولت بردارند  خانواده

 : پرورش تهرانآموزش و  ی اطالعیه»ـ ۵
ها  ها و مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه و خانم منحصرا آقایان در دبیرستان ۳0ـ  61چون در نظر است در سال تحصیلی 

ای از آموزش و پرورش نواحی تهران  ها و مدارس راهنمایی تحصیلی دخترانه تدریس نمایند، لذا طی بخشنامه در دبیرستان
« ...جایی دبیران اقدام گردد های الزم را معمول و در جابه ریزی نون برای اجرای آن برنامهاک درخواست شده است که از هم

 ۷۵۳0، اول مرداد اطالعات
، گویاى شخصیت و جسارت چاپ شده0، ص ۷۷۱، شماره ۷۵٢6مرداد  ۵، مرد امروزی  نامه در هفته ى زیر نامه ـ تکذیب1
 !نیاز از هیچ توضیح ن زن است و بىای
 سط خانم خلیلی تکذیب تو»

خلیلی از زندان منتشر شده ناشی از [ عباس]در یکی از جراید مرکزی خبری راجع به توسل خانم خلیلی بر استخالص 
السلطنه توسل نکرده و عقیده من همان است که در جریده کیهان  غرض بوده و من هرگز برای آزادی خلیلی به آقای قوام

شوم و به ذلت تن  شود، من به زندان او راضی می به ذلت راضی نمی[ و]دهد  یمنتشر شد که چون خلیلی به مرگ تن م
← 
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تالش کردیم این  عمری : گفت خانم خلیلی می. ی ایران بود سیمین بهبهانی، شاعر بلند آوازه
  خواهند ما را لچک به حاال یک مشت ریشوی شپشو می. لچک متعفن را از سرمان برداریم

روزی که مجبور شد با روسری به خیابان ! روم من یکی زیر بار نمی. اند کور خوانده. سر کنند
های کوچکی که در اوایل  از همان دستمال گردن. کرد سر دستمال گردن رنگی به  برود،
به این . گلی، آبی، سبز، زرد، صورتی، نارنجی های به با رنگ. د شده بودمُ ۷۵۳1های  سال

دستگیر  61دکتر مهیار خلیلی، پسر خانم خلیلی را در سال . گفت لچک رنگی ها می دستمال
خانم خلیلی هر هفته با . ها زندانی بود دانم به چه علت او را گرفتند، اما مدت نمی. کردند

تا وقتى که در ایران بودم، خانم خلیلی . رفت همان وضع برای مالقات پسرش به زندان می
 . دانست معنای حجاب را او چه خوب می. منازنین را با مانتو ندید

٢11۸دسامبر /  ۷۵۸۱دی 

                                                                                                     
برای مردی مانند خلیلی زندان بلکه اعدام مایه مباهات است و برای زنی که همسر او باشد همین افتخار مایه . دهم نمی

 . ترین شجاعت انسان است مباهات است که الاقل بر محنت شوهر خود صبر کند و صبر بزرگ
 « ماه منیر همسر خلیلی
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 افسانه پایدار

ام  دکی و نوجوانیکو. دو ساله بودم که پدرم به دالیل سیاسی مجبور به ترک کشور شد
مان را  خرجمادرم به زور . در جنوب شهر تهران با سه خواهر و مادربزرگم گذشت ای هدر محل
خواب  دیگر ما ،گشت برمی وقتی. رفت تا شب دیروقت ی سحر می کله ،از صبح. آورد درمی
کرد در  کور بود، با درست کردن سفیداب و فروختن آن سعی می مادربزرگم که تقریباً. بودیم

چه همیشه اگر ؛من و دو خواهرم را سیر کند آورد، شکم کنار چندرغازی که مادرم درمی
اش این بود که نکند کسی پشت سر مادر جوانم  با این حال، بیشترین نگرانی .شد یموفق نم

گذاشت تا تیره و همرنگ موهای خواهرانم  موهای من را که بور بود، حنا می. حرف بزند
ی  بزرگترین وظیفه ،مادربزرگم. شود تا کسی فکر نکند که پدر من کس دیگری است

 . هرانم را باکره تحویل شوهر دهدخوا دانست که من و اش را این می زندگی
 .را سیاه کنند ما فقر و جنسیت دست به دست هم داده بودند تا روزگار

 ام، یک ی راهنمایی ناظم مدرسه. ورد زبان همه بود "دختر باید سنگین و رنگین باشد"
و ماجرا از این قرار بود که من . مان کرد بار آمد سر کالس و حسابی در این مورد قانع

و لهیده یا پوست  گندیدهی  ها نشستیم، هر روز میوه هایم که ته کالس می همکالسی
ی  ی را که از خیابان و جلوی پنجرها ها هر پسر بخت برگشته آوردیم و با آن هندوانه می

مان را از مناسبات  انتقام ،به این ترتیب .دادیم شد، مورد هدف قرار می کالس ما رد می
کنید؟ آمدن شما به این  چرا این کارها را می :ناظم که آمد، گفت !فتیمگر مردساالرانه می

این  ؛زشت و بدترکیب هم که هستید ؛پول که ندارید !مدرسه، یعنی که شما فقیر و بدبختید
ها  گفت که از روی دلسوزی این حرف می! کنید کارها را که بکنید، دیگر شوهر هم پیدا نمی

بلکه مغز  سوخته بود؛م شد که این دل خانم ناظم نبود که اما دست آخر معلو. زند را می
 . استخوان تک تک ما بود که از حس تحقیر جزغاله شد

ن مدرسه جای ای نه. بین ما رد و بدل شود مسائلی این  درباره اما دریغ از یک کالم که
ر کاری حداکث. مان رقم زده شده بود سرنوشتی بود که برای ،زن بودن. خانه ها بود نه حرف

هنوز راه  ،سرنوشتاین  ال بردنؤس زیراما تا  .گالیه از این سرنوشت بود ،کردیم که می
 . درازی مانده بود

هایم پسر بودند و حرف زدن و رفتارم  بازیهم. آمد های دخترانه خوشم نمی زیاز با
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گی و ی گشود به حس زنانا بلوغ، به رویم دریچه های فروغ در دوران کتابخواندن . پسرانه
 . غرور زن بودن

 ی کها تنها خوبی. پیچید؛ متنفر بودم همیشه از این چادر لعنتی که توی دست و پام می
اما  !با آن بگیرم ،توانستم دماغم را که آویزان شده بود از نظر من داشت این بود که می چادر

دیگر هم یک خوبی  ،کردم بینم چادری که سر می کنم، می نگاه می دوره امروز که به آن
. کرد کردم، میزان فقر را پنهان می می  ی فقیری که زندگی داشت و آن این بود که در محله

ات را زیر آن پنهان  قواره های کهنه و بی شدی و لباس رنگ دیگران می هم ،با چادر
آن  پوشیدگیبیشتر گلدار بودند و  ؛البته چادرها در محالت فقیر، مشکی نبودند. کردی می

چادر مشکی به سرها، بیشتر در محالت . کرد به سرها فرق می  چادرمشکی شیدگیپوهم با 
به  همتهران در محالت متوسط و مرفه . وردندخ نشین، مذهبی و سنتی به چشم می بازاری

 . شدند ندرت دیده می
 . به همان اندازه که از فقر متنفر بودم ؛از چادر نفرت داشتم هرچه بود،

*** 
دیگر هیچ نیرویی قادر نبود جلوی . پانزده سال بودم ـ نوجوانی چهارده ،دوران انقالبدر 
ون چهم. گفتن به نظم غیرانسانی موجود شود "نه"بگیرد و مانع از  ـ جلوی ما را ـ من را

 ،مان بود هرچیز را که سر راه. در سیل خروشانی که به راه افتاده بود، گم شدم ای، هرقط
. آزاد و عادالنه برپا خواهیم کرد ای جامعه به جای آن، که ایمان داشتیم .کردیم خراب می

 . دنیا در دستان ما بود
 که اطمینان داشتم. گرفتم خطر افتادن انقالب به دست نیروهای مذهبی را جدی نمی

یم ا هحال که توانست که باور داشتم. نیروهای مذهبی هرگز قادر به چنین کاری نخواهند شد
آمریکا بیرون کنیم،   حمایتبا وجود ، با ارتش و ساواکش و شسرکوب شاه را با دستگاه عظیم

ی عمل بپوشاند،  های انقالب جامه اگر رژیمی سر کار بیاید که نخواهد یا نتواند به خواسته
 .اش سهل و آسان خواهد بود مبارزه با آن و سرنگونی

شد، رنگ مذهبی  می انجام تظاهراتی که علیه رژیم شاهعاشورا،  ـ تا قبل از تاسوعا
های سربازان از بیخ  گلوله. کردیم پا به پای هم تظاهرات می ،ما زنان و مردان. نداشت
در . رسیدیم دادیم و با هم به مجروحین می به یکدیگر پناه می. گذشت میمان  گوش

که  .سی. بی. به ویژه بی ،های خارجی اما رسانه. آخوند تک و توک حضور داشت ،تظاهرات
ی در ا ثیر تبلیغاتی بسیار گستردهأت ،ندکرد ر روز از خمینی خبر یا گزارشی پخش میه تقریباً

آن شب که گفتند عکس خمینی در ماه افتاده و بعضی . ندبرجسته کردن نقش خمینی داشت
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، شب سیاه افتادن انقالب به دام نددماغ و دهن خمینی گرفت ه جایهای ماه را ب چاله چوله
 . خرافات مذهبی بود

ها  تعداد چادر مشکی. مردان جدا شد ازعاشورا بود که صف زنان  - تظاهرات تاسوعا در
ژ وهای بزرگ آفتابی و البته ر خیلی زیاد بود و من زنانی را دیدم که با چادر و مقنعه، عینک

گرفت و با خودم  ام می شان خنده از قیافه. ه بودندها آمد لب غلیظ و آرایش کرده به خیابان
  !د جدید استمُ این دم که حتماًکر فکر می

کنم و  "دار جریحه"خواستم احساسات مذهبی افراد را در روز عاشورا  آن روز چون نمی
اما هنوز بودند . صفوف ما علیه شاه تفرقه نیفتد، تور سیاهی به سر انداختم دربرای اینکه 

من اهمیتی دار شدن احساسات  گرفتند و به جریحه افرادی که به حجاب من ایراد می
 . دادند نمی

وحدت و همبستگی علیه  حفظ ها در خیال خام کمونیست از بسیاریروزها که  در آن
های سیاسی را قبل  یورش به آزادی. شد ها آغاز هیلال حزب ، انحصارطلبی از سویشاه بودند

ز در مقابل چشمان ا ،هایی که در دانشگاه تهران هیلال حزب ؛ با دیدناز قیام تجربه کردم
و آن را پاره  بردند های چپ حمله وحشیانه به پرچم یکی از سازمان ،ی من ه حدقه درآمد

 . کردند
 .کردم احساس همبستگی می ها با آن ،شان اما برای دفاع از آزادی. کمونیست نبودم
اولین زنگ خطر جدی در رابطه با نقض حقوق و آزادی زنان،  ،پس از انقالب

گفته  احت. کردند تعرض میحجاب  هی به زنان بیلال وارهای حزبس موتور هایی بود که صحنه
طور  تر از آن بود که به زرنگدولت . پاشند حجاب اسید می های بی شد که به صورت زن می

کردند این کارها، کارهای  ا میافراد یا مراجعی بودند که ادع احت. رسمی موضع بگیرد
 نسبت ی بود کههایاز نوع همان برخورد ،زنان ها به هیلال نوع برخورد حزب. انقالب است ضد

  .کردند های سیاسی می به هواداران سازمان
ها و  طلبان نیز افزوده شدند و به زودی در کمیته به فاالنژها، فرصت ،فردای قیام از

ی شخصی خودم این بود که اولین روز  یک نمونه از تجربه .قدرت گرفتند... ادارات و
آموزان علیه  ز قیام، همان مدیری که مرا به جرم شوراندن دانشبازگشایی مدارس پس ا

امروز اگر کسی بلند شود و  :رژیم شاه از مدرسه اخراج کرده بود، آمد سر کالس و گفت
طور بود که مدیر  این !انقالب استضدبگوید این نیمکت خراب است و باید تعمیر شود، 

 ! خورد انقالبیمهر ضد بر من، مان شد انقالبی و مدرسه
هایی که وعده داده  زنگ خطری بود برای انقالب و آزادی ،هر یک از این برخوردها
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ها به قدری  های اول پس از قیام، تهاجم رژیم به آزادی در سال در مجموع، .شده بود
 .پذیر نبود ی آن، برای نمونه حقوق زنان، امکان یک جنبه بر گسترده بود که تمرکز تنها

. ، اما چیزهای دیگری هم بود که مهم بودبسیار اهمیت داشتاگرچه  موضوع آزادی زنان
 .مهم بود همه چیز اصالً

افراد سیاسی در ذهن  ،امروز خیلی راحت است که بنشینیم و تصور کنیم در آن دوران
 "نه"شان  و پاسخ ؛جنبش زنان آری یا نه :ار کردند و از خود پرسیدندذخود رفراندومی برگ

 کسانی که در سن و تن از صدها هزار ،در آن روزها. تر است ار پیچیدهواقعیت بسی. بود
 حق چه رسد به ؛ندتنداش شانخود را از الؤرح این سفرصت ط امن بودند، حت موقعیت
 . انتخاب

های هر جنبشی بدانیم، باید بگویم  ی را یکی از ویژگیا اگر بسیج توده ،از سوی دیگر
حجاب  تظاهرات ضد نظر بسیار ضعیف بود و به غیر از جنبش زنان از این ،که در آن زمان
ی ا اعالمیه ، کسیمن به یاد ندارم که در خیابان. د بارزی در جامعه نداشتواجباری، هیچ نم

های خیابانی  در بحث مدافعین حقوق زنان، .از جمع یا تشکلی از زنان به دست من داده باشد
ی یا بحثی ا ی، اعالمیها ی ما هرگز نشریه درسهدر م(. ندیدم ها را آن یا من)حضور نداشتند 

 .صورت نگرفت مسئله حول و حوش این
و در رابطه با جنبش زنان همیشه  ـیکی دیگر از معضالتی که به نظر من وجود داشت 

داشتند، حداقل از  یگیر و منسجم هایی که فعالیت پی این بود که تشکل ـ اشته استوجود د
آموزان،  برای نمونه، دانش. ه اجتماعی مشخصی بودنددارای جایگا ،ی صنفی جنبه

 ناخواه در کنار این افراد خواه... و کانون وکالهایی مانند  تشکل اجویان، کارگران و یا حتشدان
 نسبت به آن، کم و بیش و داشتند حداقل منافع صنفی مشترکی گرفتند؛ چرا که هم قرار می

، هیچ کارگری نیست که نخواهد دستمزد و شرایط برای نمونه در محیط کارخانه. بودند آگاه
ها  سرویس ها و سلف جویی نیست که نخواهد کیفیت خوابگاهشدان. داشته باشد یکار بهتر

چه بسا . گونه همبستگی با یکدیگر ندارند هیچ ،به صرف زن بودن ،اما زنان... بهتر شود و
وق برابر با مردان هستند و در مخالف آزادی و حق شان، زنانی که با توجه به عقاید مذهبی

منظورم این نیست که تشکل زنان . گیرند مقابل فعاالن مترقی جنبش زنان قرار می
نیاز به سطحی از آگاهی دارد که  ،اما ایجاد تشکل زنان و فعالیت در آن ؛پذیر نیست امکان

 . گیرد خودی زنان در کنار یکدیگر صورت نمی هحضور خودب ،بدون وجود آن
 مسئله را. حجاب  ی مسئله های سیاسی نسبت به سازمان گیری موضععدم  در مورد و اما

در آن . گذاشت ی سیاسیها برای سازمان آناهمیت بودن  توان به حساب بی به نظر من نمی
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های سیاسی به همان اندازه که هواداران و فعالین مرد داشتند، هواداران و  سازمان ،دوران
بسیاری از . مهم بود شان برای ی آزادی زنان خواه ناخواه مسئله کهفعالین زن هم داشتند 

چه آنان که هنوز در حال  ؛اند های سیاسی بیرون آمده از دل سازمان ، امروز،فعاالن زن
اگر  امروز .کنند مستقل فعالیت می به طور ها هستند و چه آنان که فعالیت در این سازمان

 ،گیرند ی حجاب ایراد می دم جدی گرفتن مسئلهبه فعاالن سیاسی آن دوران و ع ها آن
 ،از نظر من ؟کردند میدر آن روزها کجا بودند و چه  نند کهسؤال ک شان همبایستی از خود

ی  در کنار تعداد معدودی که سابقه. های سیاسی از تک تک ما تشکیل شده بود سازمان
ه های سیاسی قرار گرفت انس سازمأگشت و پس از قیام در ر میرشان به زمان شاه ب مبارزات

ها متشکل شده و فعالیت  که در همین سازمان دیگر هم وجود داشتند ، صدها هزار نفربودند
امروز جدا  ،برای این افراد. های سیاسی بودند بخشی از این سازمان ها هم این. کردند می

ک مکانیسم از نظر روانی، نوعی فرافکنی و ی ،های سیاسی آن دوران کردن خود از سازمان
خواهد  از نظر سیاسی، به نفع جمهوری اسالمی این امر. دفاعی برای مبرا داشتن خود است

کرد پشت  ها، افراد را وادار می عمال انواع و اقسام فشارها در زندانکه از همان آغاز، با اِ بود
باه یا گویم اشت نمی. های سیاسی بنامند ی سازمان میکروفون بیایند و خود را فریب خورده

ی عمل بگذارد، اشتباه  هر فرد یا هر گرایش فکری و سیاسی که پا به عرصه. ضعفی نبود
گرچه به این ترتیب  ؛عمل نکند مبراست که اصالً اشتباه تنها کسی از این. کند هم می

  .شده است تری مرتکب اشتباه بزرگ
د، همان حجاب شرکت کردنآنان که در تظاهرات ضد ازخیلی  واقعیت این است که

در عین . آن بودند پس از و یا هاهای سیاسی در آن روز فعاالن سیاسی و یا هواداران سازمان
 و ، سازمانده این تظاهرات نبودندی سیاسیها این هم درست است که سازمان ،حال

 . ندیدمچیزی من  کم دستیا  ؛ندادند هم فراخوانی برای شرکت در آن
درست  ـبرای کسب حقوق زنان در ایران  های فعال طور که امروز برخی از تشکل همان

برای یک سازمان سیاسی نیز تحلیل  مسلماً شوند، ی حجاب نزدیک نمی به مسئله ـ یا غلط
از  در آن دوران، اساسی مشکل .کند های مبارزه را تعیین می اوضاع و وقایع است که اولویت

خلق  فداییهای  سازمان چریکدر  ،برای نمونه. گشت برمی ها نظر من به همین تحلیل
 اکثریت ، گرایش(اقلیت) خلق های فدایی سازمان چریک گیری شکل، قبل از انشعاب و ایران

ی  کمیته اکثریتهمین گرایش که . داشت و طرفدار رژیم بود حزب تودهتمایل به  سازمان،
 .همکاری کرد بعدها با سپاه پاسداران در لو دادن نیروهای انقالبی شد، مرکزی را شامل می

جریان . گرفت یید این اکثریت صورت میابایستی با ت می سازمانمواضع رسمی  قاعدتاً
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لم بودن رژیم داشت، عَ تضدامپریالیس ازاز همان آغاز با تحلیلی که  ،اکثریتفکری 
بودن رژیم از  تامپریالیس آیا ضد که هواداری از آن را برافراشت و دیگر برایش مهم نبود

 از حقوق و حقوق زنان و بسیاری  دفاع از آزادی .یا از موضعی ارتجاعی ،ی استموضعی مترق
 اصالً بگذریم از اینکه آیا. ، به راحتی قربانی این تحلیل و سیاست شدهای دموکراتیک آزادی

 . داد میبود یا فقط شعار آن را  تضد امپریالیس این رژیم حقیقتاً
مشکالت و در کنار این مورد خاص، 

 که وجود داشت هم دیگری های یینارسا
های سیاسی کم و  ی سازمان همه در مورد
برای نمونه اینکه . کرد صدق میبیش 
های سیاسی پس از قیام، از دل  سازمان

آمده بودند و از  بیرون مبارزات چریکی
ی ا کار توده برایی الزم  پختگی و تجربه
ی مانند ا های توده جنبش. برخوردار نبودند

به  ،و یا جنبش دانشجویی جنبش زنان
، در ایران ندشکلی که در اروپا مطرح بود

جایی  پهلوی دیکتاتوری. ندوجود نداشت
 اندوزی جربهت ات دموکراتیک وبرای مبارز

 اقیی با های مردمی یا توده تشکل در
د همان چیزی بو   این تجربه .گذاشت نمی

  .بودند شکه مبارزان سیاسی آن دوران فاقد
 .ی اجباری شدن حجاب در ادارات پیش آمد ایی بود که مسئلهدر چنین فض

*** 
در کالس دوم دبیرستان  ،۷۵۳۱اجباری در اسفند  حجاب  به هنگام تظاهرات ضد

ی حقوق  خاصی در زمینه  و نه بحث مهای زنان خبر داشت نه از تشکل. کردم تحصیل می
یا شاید من به یاد . ات حجابل و چه بعد از تظاهربچه ق گرفت؛ انجام میزنان در مدرسه 

از  ای زنده ی هبود، چنان نبود که امروز خاطر هم توانم بگویم اگر بحثی اما حداقل می. ندارم
با اینکه من و خواهر . در خانه نیز بحث خاصی بر سر تظاهرات حجاب نشد. آن داشته باشم

 . رفتیم می یک راه خود را مند بودیم، اما هرسیاسی عالق مسائلبزرگم هر دو به 
زنان باید با »: نوشت در صفحه اول، از قول خمینی کیهانی  اسفند، روزنامه ۷6روز 
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این روز را از  .بود ، روز جهانی زنمارس ۸فردای آن روز  .«بروند ها وزارتخانهحجاب به 
بین افراد چپ جریان داشت،  هایی که طریق خواندن اعالمیه، مقاله یا شنیدن بحث

خودجوش و  ، به طوراین حرکت. ها را تعطیل کردیم کالس مدرسه که رفتیم، به .شناختم می
مدیر . جمع شدیم  حدود پانصد نفر در آمفی تئاتر مدرسه. انجام گرفت قبلی بدون سازماندهی

حاال یک  :گفتند می. آموزان را آرام کنند کردند دانش مدرسه و بعضی از معلمان سعی می
به ادارات . به شما ربطی ندارد این اصالً ،در ضمن !شتهروسری سر کردن که کسی را نک

 !امروز اعتراض کردن یعنی ضد انقالب بودن .است مربوط
ها کی هستند که بخواهند  این اصالً !ما انقالب کردیم :من پای میکروفون رفتم و گفتم

ن کار را ای ، در اداراترسد زورشان می که امروز !؟برای لباس پوشیدن ما تعیین تکلیف کنند
 . کنند و بعد در مدرسه و کوچه و خیابان می

ی  های من، بقیه بعد از صحبت. کس مستقیماً از ما حمایت نکرد هیچ ،بین معلمان در
مدرسه را ترک  سپس آموزان پس از تشویق زیاد از جا بلند شدند و همگی سالن و دانش
از جریان  که چگونه دم نیستیادقیقاً . مارس بروم ۸خیال داشتم به تظاهرات من . کردیم

، یعنی خیابان آزادی برسیم، در نزدیک مدرسه تا به خیابان اصلی. تظاهرات مطلع شده بودم
 تاکسی باید اما در خیابان آزادی. کردیم حرکت می هایم ای مدرسه هم های کوچکی با گروه
 .ات حرکت کردممن به تنهایی به سوی تظاهر .یماز هم جدا شد گرفتیم و به این ترتیب، می

 ،آنچه که به یاد دارم ،به هر حال. از چه محلی شروع شده بود که تظاهرات دقیقاًیادم نیست 
هنوز حدود سه هزار  وقتی رسیدم،. این است که در زیر پل حافظ به تظاهرکنندگان پیوستم

 .مآخرش رسیده بود در احتماالً. ولی تظاهرات مدت زیادی به طول نینجامید .نفری بودند
زنان خیلی جدی . گر بودند ی هم نظارها ها گرفته بودند و عده هیلال مان را حزب اطراف

تعدادی هم  .های معمولی و لباس آموزی، دانشجویی ، دانشبا سر و وضع کارمندی. بودند
شان بود که خیلی به  به یاد دارم که چند نفری هم پالتو پوست تن. پوش بودند خیلی شیک
بیشتر از قشر متوسط و مرفه  ، در مجموع،زنان شرکت کننده که آمد ر میبه نظ. چشمم آمد

. کردم زیر پل حافظ به شدت احساس ناامنی می. جزئیات شعارها یادم نمانده است. باشند
 .ها قرار داشت هیلال حزب ی ی محاصره در حلقه و تقریباً بود جمعیت به هم فشرده

و  "طرفداران شاه"ما را . "، یا توسرییا روسری": دادند ها شعار می اللهی حزب
چطور به  که شد باورم نمی. "ها جنده"گفتند  در ضمن به ما می. خواندند می "انقالبضد"

ی  بار و وحشیانه از رفتار خشونت. دهند به ما چنین لقبی بدهند خودشان اجازه می
تظاهرکنندگان ی  به هر کسی که در حاشیه. کردند تف می. ها شوکه شده بودم هیلال حزب
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جمعیت هر چه بیشتر به هم فشرده ... زدند و رسید، توی سرش می می شان به او و دست بود
هنگامی . توانست از جا بلند شود به سختی میافتاد،  به طوری که اگر کسی زمین می ؛شد می

متوجه . دیدم، ترس و وحشت وجودم را گرفت چاقویی ها هیلال که در دست یکی از حزب
ام را  خرخره ،حس تنهایی جمعی و خشم و نفرت. پذیر هستیم دفاع و ضربه چقدر بی که شدم

. خواهند رسید مان ها خدمت در کوچه و پس کوچه ،بعد از تظاهرات که دانستم می. گرفته بود
به یاد دارم که . رفتم ها در هیلال ی حزب ی محاصره قرار ترجیح دادم و از حلقه رفرار را ب

. نددار بود هایم پاشنه کفش. دنبالم باشد به ترسیدم کسی چون می ؛دویدم  مسافت زیادی را
دامن احساس عدم امنیتم را بیشتر  و بلوز و دامن تنم بود. ورمبیاها را در مجبور شدم آن

نی خریدم اهای کت کفش. درآمدم !"چپ سنتی"ی  از آن روز به بعد بود که به قیافه. کرد می
جا با این پوشش  همه ،از آن به بعد .و شلوار سربازی پایم کردمهای محکم چینی  و پیراهن

ها، احساس امنیت  با این لباس. دیدم ی جنگ می گویی خودم را همیشه در جبهه. رفتم می
 . های نازک و لطیف بلوز و دامن و یا لباس با تا ؛کردم بیشتری می

ها  هیلال با حزب تکلیفم تا حدودی با خودم و کامالً اجباری، حجابدر تظاهرات ضد
 ی فرهنگیا مسئله ، بخشاًحجاب گذاشتن گرچه که تظاهرات متوجه شدم این در. روشن شد

 ست یا مسئله - در جمهوری اسالمی کم دست -آزادی پوشش ، اما کسب حق است
را در مقابل رژیم  در آن خود بود که رویدادی اولین اجباری، حجاب تظاهرات ضد .سیاسی

 . پس بود که به کار سیاسی متشکل روی آوردمیافتم و از آن 
، مبارزه برای حقوق زنان در ۷۵۳۱اجباری در اسفند  حجاب علیه پس از تظاهرات

گردبادی که به دور  ؛گردباد سهمگین حوادث سیاسی و سرکوب وسیع از سوی رژیم گم شد
 . کرد چرخید و ما را هر لحظه به سویی پرتاب می ما می
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 سیمین نصیری

 ۷۵۳۱پیمایی اعتراضی علیه حجاب اجباری در اسفند  راه که شاهد شما :مهناز متین
 از آن روز چه به یاد دارید؟ بودید،
دهد، یک روز از روزهای  ام اجازه می ی درهم ریخته تا آنجا که حافظه: سیمین نصیری •

 ـ پیمایی انی و شرکت در راهو نه برای پشتیب ـ، یا به تصادف ویکنجکاتظاهرات، از سر 
ولی . نداشتی شان برایم اهمیت زیاد حرکت. بودم زنان آن حرکت ساعتی شاهد شاید نیم

کردم، بلکه  نه تنها محکوم نمی( شناسم تا آنجا که روحیه و فکر آن زمان خودم را می)آن را 
مورد آرزویم و به دلیل باور به حق آزادی بیان و  اسیبه دلیل برداشت آن زمانم از دموکر

 .دانستم اجتماعات، به حق می
ها و  پیمایی با توجه به راه ؛اهرکنندگان زیاد بودظآید که تعداد ت به نظرم می

به صورت مبهم در ذهنم  چیز دیگری که. ی آن دوران در تهران های هر روزه آیی هم گرد
گوها، مخالف بودم که تدر این گف. بر سر آن حرکت استگوهایم با افراد دیگر تمانده، گف

رژیم شاه این همه : استداللم این بود که. اتهام ساواکی و آمریکایی به تظاهرکنندگان بزنند
ها را  آن. هایی را ندارند ها ظرفیت و اخالق چنین اعتراض ساواکی نداشته است و ساواکی

که نگران از ( آورم پیمایان به خاطر می هر میان راهم در آن روز د مردانی را)دانستم  زنانی می
اند؛ زنانی متعلق به قشرهایی از  دست آورده هایی هستند که به دست رفتن آزادی

اما خوب است که . است ودحدمشان،  شان به دلیل تعلق طبقاتی  بورژوازی که هدف خرده
 .اند اند و در خانه ننشسته برای همین حداقل، به حرکت برخاسته

 آیا از شعارها و پالکاردها چیزی به یاد دارید؟  :مهناز متین
از سوی زنان پرستار در ذهنم مانده  ید، پالکاربه صورتی بسیار مبهم: سیمین نصیری •
دانم، به  چیزهایی که االن می. یادهایم پاره پاره است. آورم چیز بیشتری به خاطر نمی. است

 .ام دست آورده هبهایم در این ده سال اخیر  ها یا خوانده احتمال زیاد از شنیده
دست کم  ـهای زنانی شکل گرفتند که  کمی پیش و پس از انقالب، گروه :مهناز متین

اری مراسم ذها در برگ این تشکل. های سیاسی بودند وابسته به سازمان ـ طور غیرمستقیم به
 ایی داشتید؟ها آشن آیا با آن. بسیار فعال بودند ۳۱روز جهانی زن در اسفند 
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شناسم که در  در آن زمان را نمی مطرحهای  یک از گروه من هیچ: سیمین نصیری •
و این )حدس من در آن زمان این بود . تظاهرات زنان شرکت، یا از آن پشتیبانی کرده باشد

 "وابسته"مانند سندیکاهای  ـهای صنفی پیش از انقالب  که انجمن( را خوب به خاطر دارم
  ها در جریان انقالب فعال که بعضی از آن ـ بگویم غیرفعال و غیردموکراتیک رت یا درست

اسالمی بعداً به  های البته گرایش. داشتند مهمی نقش ۳۱های اسفند  شده بودند، در حرکت
کردم که این حرکت از طرف  من آن زمان هم فکر نمی. ها غالب شدند تدریج بر اغلب آن

ولی معتقد . شود هایی از آن رهبری می ف پهلوی یا شاخهتحت سرپرستی اشر سازمان زنان
. به حتم در بین تظاهرکنندگان هستند ،سازمانول آن ح بودم که زنان با شهامت و روشن

از سوی یک یا اتحادی از  ،ی بدون رهبریا اری تظاهرات تودهذآن روزها امکان برگ
هایم، نه آن زمان دلیل و  سبرای این حد. دیدم های کوچک و غیر منسجم را کم نمی تشکل

ام بود؛ به عنوان  های شخصی هایم متکی به تجربه آن زمان حدس. مدرکی داشتم و نه امروز
های  و حرکت داشت اً وسیع تماستطور نسب آموزان و آموزگاران به دبیری که با دانش

 . بهمن از سر گذرانده بود ٢٢ها چه پیش و چه پس از  اعتراضی بسیاری را با آن
شروع انقالب که با از دست رفتن اقتدار و های  ال، یعنی س۳۱و  ۳6های  در سال

بستگی از دل ماز ارتباط و ه های گوناگونى پهلوی توأم بود، شبکه رژیم "مشروعیت"
بهمن، بدون  ٢٢های اعتراضی پیش از  بسیاری از حرکت. آمد یرونهاى مبارزاتى ب حرکت

ی ها ، این شبکه۳۱های پرتالطم سال  در ماه. داد یفراخوان سازمان یا گروه خاصى رخ م
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تا مدتى پس از انقالب برجا بود و  ها این شبکه. تر شدند هنظم، گسترد و بی "عنکبوتی"
و به   ی انقالبی هاى این شبکه از ظرفیت( حداقل در تهران)تظاهرات زنان . کارآیى داشت

 . بهره برد( "هیرارشیک"و نه ) "آنارشیک"نوعی 
، در ارتباط با این شبکه قرار گرفتم و هر روز با تارهای ۳۱اید از مهر یا آبان من ش

ی پیوندم با سازمانی که در ارتباط بودم و  در این راستا، رشته. تری به آن پیوند خوردم محکم
 .شد تر  ، به تدریج نازک(آن زمان هم معلم بودم و هم دانشجو)حتا با دانشگاه 
شان را به رفتن به تظاهرات تشویق  ها در آن روزها، شاگردان علمبرخی از م :مهناز متین

عنوان معلم، چنین کاری کردید؟ آیا اطالع دارید که شاگردان خودتان  به آیا شما. کردند می
 کردید، به تظاهرات رفته باشند؟ ی که در آن تدریس میا یا دیگر شاگردان مدرسه

آموزی را  یس و آموزگاری، هیچ دانشسال تدر ۳من هرگز در طول : سیمین نصیری •
یاری رساندن و  ،ی آموزگار معتقد بودم وظیفه. کار اجتماعی تشویق و یا منع نکردم یک به

شان  بر مبنای اندیشه بیندیشند و مستقل شوند آموزان است تا قادر آموزش دادن به دانش
ابتدایی تدریس  کالس دومدر سالی که در دبستان و  ٢این روش را در . تصمیم بگیرند

 این باور را مدیون پدرم. ی این شیوه بسیار راضی بودم از نتیجه. کردم هم به کار بستم می
های  از ماه. کردم یکی از دبیران ریاضی دبیرستانی که در آن تحصیل می نیز و هستم

التدریس شدم و بعد هم به ناگزیر به زندگی مخفی  که ممنوع) ۳0تا اسفند  ۳۱نخست سال 
در  با هم های بسیاری را سازمان و سامان دادیم و یا آموزانم، حرکت با دانش( ی آوردمرو
 . ها شرکت کردیم آن

فکر )هایم  آموزان یکی از کالس دهد، تنها یکی از دانش ام یاری می که حافظه تا آنجا
ر از آن گزارشی پُ. تظاهرات شرکت کرد های ی از روزدر یک( بود 0کالس که در کنم  می

را قانع کند که تظاهرکنندگان نه آمریکایی و نه  دیگر آموزان کوشید دانش داد و می شور می
اصطالحات ) اگرچه ممکن است عناصر ضدانقالب و هوادار امپریالیست... ساواکی هستند

 .شرکت کرده باشند ر تظاهراتد هم( بسیار رایج در آن زمان
 گفتگوی مهناز متین با سیمین نصیری

 ٢110ژانویه  / ۷۵۸۱دی 



 

 

 

 شمارش معکوس

 انفروز اردو

 اسفند را چگونه و از کجا شنیدید؟ ۷۱به یاد دارید خبر تظاهرات : ناصر مهاجر
حجاب  زنان بی ،دانم در فضای بعد از انقالب ولی می. دقیقاً یادم نیست: انفروز اردو •

وقتی با دوستان . رفتند تحت فشار بودند؛ چه در خیابان، چه در اداره و چه به هرجایی که می
ها  آن. دهند ها به این مسئله خیلی کمتر از من اهمیت می دیدم که آن زدم، می مرد حرف می

کردند  فکر می !آید ها به وجود نمی شکل عجیب و غریبی برای زنمکردند که  فکر می
من و ! مکردند؛ ما بودی ها نبودند که باید حجاب سر می اما آن. ری وجود داردت مهممسائل 

کم  کردیم، کم اگر سرمان نمی. دوستان زنم، از این مسئله خیلی ناراحت بودیم؛ به چند دلیل
کردیم، برای خودمان  سر می  اگر به. و این باعث ناراحتی بود شدیم نما می در خیابان انگشت

وز حجاب هن ،آن موقع. خواست حجاب به سر کنیم مان نمی کننده بود؛ چون دل ناراحت
 .ها در خیابان مورد اذیت و آزار قرار داشتند حجاب  ری نشده بود؛ اما بیاجبا

حجاب احساس  فضایی ایجاد شده بود که زن بییعنی بعد از انقالب، : ناصر مهاجر
 دید؟ معرض خطر می درامنیت پیشین را نداشت و خود را 

در . رفتیم ی من می روزی با دوستی به سمت خانه که یادم هست. بله: فروز اردوان •
یا تهدیدمان  چندین بار یا به ما دشنام دادند ای که در راه بودیم، دقیقه ۷۳ی  یک فاصله

حاال : گفت یبه من مکه هرگز باحجاب نشده بود وضعیت طوری بود که حتا مادرم . کردند
  .زنند چون شنیدم که کتک می! خوری یک روسری سرت کن؛ کتک نمی

ولی ما . پاشند و از این نوع تهدیدها ت زنان اسید میگفتند که به صور ها می بعضی
اما از . آید جور در نمی کردیم این کار با هویت ما فکر می. خواستیم روسری سر کنیم نمی

خواست راهی را که پیاده  مان می دل. کردیم احساس خطر می. ترسیدیم طرف دیگر، می
 .تر باشد رویم، هرچه کوتاه می

سخنرانی مهمی ایراد ( اسفند ۷۱)مارس  ۸خمینی دو روز پیش از  اهلل آیت: ناصر مهاجر
بازرگان  .حاد شده بود "بیت امام"تضادهای دولت بازرگان و. تازه به قم برگشته بود .کند می

او . تهدید به استعفا کرده بود و خمینی برای آرامش خیال دولت موقتش به قم کوچیده بود
های لخت  های اسالمی نباید زن در وزارتخانه»که  کند اسفند اشاره می ۷۳در سخنرانی 

قم و  در برابر زنان و صدای او بود از سخنرانی پُر سر یک روز پس فرمایشو این  .«بیایند
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اسالم زنان را » ،چه «زنان باید در امور اساسی کشور دخالت کنند»داد سخن دادن از اینکه 
را خوش  انی که علما و طالب قمسخن .«زن حق طالق دارد»و  «با مردان مساوی کرد

نیامد؛ هرچند که برای آسودگی خاطر زنان هوادار نظام اسالمی ایراد شده بود که از لغو 
لغو قانون حمایت . نگران شده بودند ی چند زنی دل و رواج دوباره قانون حمایت خانواده

د، مدارس که زن حق قضاوت ندارهایی مبنی بر این نیده شدن زمزمهپس از ش ،خانواده
شود و  شوند و خدمت نظام وظیفه زنان برچیده می دخترانه ـ پسرانه به زودی تعطیل می

های تجدد برای زن ایرانی، دست به دست هم داد  آورده خالصه دشمنی آشکار و نهان با ره
که زن غیر سنتی ـ غیر اسالمی ایرانی به این نتیجه برسد که وضع خطرناکی در پیش 

 . است
هم حجابش را پیش خمینی  که اوریانا فاالچیاین همان زمانی بود : ردوانفروز ا •

  ؟برداشت
 .۷۵۳۸اقتد، اگر اشتباه نکنم در مهر  نه، این ماجرا چند ماه بعد اتفاق می: ناصر مهاجر

به هر حال یادم هست که یکی از بستگانم، همسر برادرم که : فروز اردوان •
خواست  او نمی. روند تا خمینی را ببینند ش به قم میا ست، با شاگردان مدرسه آمریکایی
خیلی ناراحت بود؛ . رود کند و می باالخره یک روسری به سرش می. بگذاردبر سر حجاب 

 .کرد مجبور است ولی فکر می

نسبت  تهدید. کردید های پیش از انقالب هم شرکت می یماییپ در راه شما: ناصر مهاجر
 کردید؟ گذاشتن را در آن موقع احساس نمی به موقعیت زنان و اجبار حجاب

کننده  های شرکت یلی از زنهای پیش از انقالب هم خ پیمایی در راه: فروز اردوان •
و در صف ـ بیشتر روشنفکران و دانشگاهیان  ـحجاب هم بودند  اما زنان بی. حجاب داشتند
! خواهر حجاب سر کن: ممکن بود بگویند. شد ها نمی کسی متعرض آن. رفتند با هم راه می

 .کرد ولی اوضاع اصالً با بعد از انقالب فرق می
گفتید که  کرد؟ به خود نمی شنیدن همین جمالت شما را ناراحت نمی: ناصر مهاجر

 های دیگر؟ ممکن است فردا اجبار در کار بیاید و یا محدودیت
رای زنانی مثل هم برای من و هم ب. خیلی نگرانی وجود داشت. چرا، چرا: فروز اردوان •

وجه برای من  به هیچ ،شرکت در این تظاهرات. از همان وقت نگران بودیم. من
ی تفنگ سربازها  رغم فضایی که وجود داشت و مثالً مردم در لوله علی! انگیز نبود بر شادی

رسید چیزی تمام شده و بناست چیز جدیدی شروع شود؛ اما این  گذاشتند، به نظر می ل میگُ
هست که  انروزی که خمینی به ایران آمد، یادت. آمد می هولناکبه نظر خیلی چیز جدید 
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چون  ؛م به بیمارستان رفته بودیماندوست ی ازمن و یک. چقدر آدم به استقبال او آمده بود
یعنی اتفاقات آن روز برای . کردیم ما دو نفر از ناراحتی گریه می. مادرش در بیمارستان بود

 .ود؛ اما نه برای منانگیز ب ها شادی خیلی
 ؟دکردی با این حال در تظاهرات شرکت می: ناصر مهاجر

رود؛ اما  مان درمی کردیم اگر شرکت نکنیم، اوضاع از دست فکر می. بله: فروز اردوان •
بنابراین . خُب از اول هم ما ضد رژیم شاه بودیم. رسد اگر شرکت کنیم، سهمی هم به ما می

یعنی . همیشه صف خودمان را داشتیم. شاه شرکت کنیم ضدطبیعی بود که در تظاهراتِ 
 .هزارها نفر مثل خود ما بودند

؟ چیزی از دهای مربوط به تظاهرات روز جهانی زن را دیده بودی اطالعیه: ناصر مهاجر
 مانده؟ انها یادت آن

ها چاپ شده، حتماً آن را  اما اگر در روزنامه. چیزی در یادم نمانده: فروز اردوان •
 .را آیندگانو  کیهانخواندم؛ به ویژه  ی مهم را می چون هر سه روزنامه. ام واندهخ

در تدارک روز  شد که های زنانی نام برده می از گروه ها در این روزنامه: ناصر مهاجر
 ؟ دشناختی ها را می گروه این آیا هیچ کدام از. بودند جهانی زن

 .یادم نیست. نه: فروز اردوان •
 مانده؟ اناسفند چه به یادت ۷۱از تظاهرات  :ناصر مهاجر

ها اصالً به یاد ندارم  در مورد یکی از آن. آورم دو تظاهرات را به یاد می: فروز اردوان •
در مورد یکی دیگر، یادم هست که در مقابل . که از کجا راه افتادیم و به کجا رسیدیم

 .ها زنجیر بسته بودند دانشگاه بودیم و مردها دور زن
 مردها زیاد بودند؟: صر مهاجرنا
 .زنجیر محافظت را مردها بسته بودند. ها ی زن بودند؛ اما نه به اندازه: فروز اردوان •

 مانده؟ انکننده در تظاهرات چه به یادت های شرکت از ترکیب زن: ناصر مهاجر
رسید کسانی که در این تظاهرات شرکت دارند، همان  به نظرم می: فروز اردوان •
یعنی سر و . کردند ی نیستند که عمدتاً در تظاهرات پیش از انقالب شرکت میکسان

در واقع . داد که احتماالً از سطح سواد و وضع مالی بهتری برخوردارند ظاهرشان نشان می
حجابی بودند که با هم در تظاهرات پیش از انقالب شرکت  های بی ها همان تیپ زن این
 .ر بیشترمنتها به تعداد بسیا. کردیم می

 آمد؟ تر نمی جوان انجمعیت در مجموع به نظرت: ناصر مهاجر
یادم هست که  ،در یکی از این دو تظاهراتی که گفتم. آورم به یاد نمی: فروز اردوان •
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یادم هست . من با کفش تخت آمده بودم. بلند به پا داشتند هایی بودند که کفش پاشنه زن
اما ! ها راه بروند شان سخت است با این کفش برایها چقدر  طفلک: گفتم که به دوستم می

 !اند ها آمده ن کفشیشان که با هم واقعاً ناز شست
 مانده؟ انچه چیز دیگری به یادت: ناصر مهاجر

دو سه دوست . به طرف دادگستری هم بودم  پیمایی یادم هست در راه: فروز اردوان •
ی  ا وقتی رسیدیم، عده. دیر راه افتاده بودیمما  .ها رفته بودم کنم با آن وکیل داشتم؛ فکر می

 ...اند؛ با پنجه بکس یا اسید شنیدیم که به زنان حمله کرده. کردند محل را ترک می
 ترسیدید؟: ناصر مهاجر

آمد که  در تمام مدت تظاهرات خبر می. کردیم همیشه احساس ترس می: فروز اردوان •
 ...رفتیم و ایستادیم یا به عقب می میرفتیم؛ بعد  ما چند قدم می. اند حمله کرده

 ؟دشاهد درگیری بودی انخودت: ناصر مهاجر
 .نه: فروز اردوان •

 کنندگان چند نفر بودند؟ شرکت دزنی حدس می: ناصر مهاجر
چه نآم بیشتر از ردک راستش من ناراحت شده بودم؛ چون فکر می: فروز اردوان •

در . مالبته من آخر تظاهرات رسید. آمدند تر میخواست بیش دلم می. آدم خواهد آمد ،دیدم می
جلوی  ،البته روز اول. های پیش از انقالب، خُب خیلی کمتر بودند پیمایی مقایسه با راه

 .دانشگاه تعداد زیاد بود
رسید که پیروز  می اندر پایان این حرکت اعتراضی چند روزه، آیا به نظرت: ناصر مهاجر

 داد؟ نوعی حس پیروزی نمی نشینی دولت، اید؟ آیا عقب شده
دیدم؛  نشینی، من آینده را برای زن ایرانی تیره می رغم این عقب به .نه: فروز اردوان •

قبل از انقالب مرتب . گرفتند داشتند حقوق زنان را ذره ذره پس می. دیدند یعنی همه می
روشن بود که کامالً ! حجاب مرگ بر بی: گفتند د از انقالب میبع! حجاب سر کن: گفتند می

 .شمارش معکوس نسبت به وضعیت زنان شروع شده
. میان نیروهای اجتماعی معلوم نبود  آن موقع هنوز سرنوشت کشمکش: ناصر مهاجر

 ...کردند این حکومت دوامی نخواهد داشت ها فکر می خیلی
کردیم این حکومت فقط یکی دو سال  ممکن است که ما فکر می: فروز اردوان •

 !شد حدس زد که یکی دو سال خوبی در پیش نیست اما می. ه این همه سالماند و ن می
. بود شده از همان آغاز کار جمهوری اسالمی و با اعدام سران حکومت پیشین، همه چیز معلوم

 .ها بودند که موفق شدند آن. ما هیچ موفقیتی به دست نیاوردیم. دیگر در سرازیری بودیم
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 کردید؟ آن روز چه فکر می ؛ستاشماین نظر امروز : ناصر مهاجر
های اول انقالب خیلی بد  اعدام. کردم آن موقع هم همین طور فکر می: فروز اردوان •

ما . ها کردند ی که با ساواکیاعدام سران رژیم؛ حتا رفتار نیکخواه،[ پرویز]اعدام . بود
جدید طوری رفتار حکومت  ،یعنی از همان روز اول. چیز این رژیم را دوست نداشتیم هیچ

 .نبود که جای هیچ امیدواری باقی بگذارد
 ...هایی وجود داشت گیری جمهوری اسالمی هم نشانه پیش از قدرت: ناصر مهاجر

فکر  ،"شما را شنیدمانقالب صدای "من همان وقتی که شاه گفت . بله: اردوان فروز •
ضعیف بهتر از یک  رسید که یک دیکتاتور به نظرم می. جا ماند کردم دیگر باید همان می

 .آمد آمد؛ بوی دیکتاتوری می دموکراسی که نمی "بوی"به هر حال ! ست دیکتاتور قوی
معلوم بود جناحی که بیش و کم . بود هولناکانداز  چشم. درست است: ناصر مهاجر

 ۷۱زنان در  حرکتدر موقع  ـاما در آن موقع . د کردکار خواهقدرت را به دست گرفته، چه 
رسد که زنان پس از جنبش  به نظر من می. نوشت جنگ قدرت هنوز دانسته نبودسر ـاسفند 

ی  دهند، نه به مبارزه ی خودشان را به این جنگ قدرت ربط می مسئله ۷۵۳۱اسفند  ۷۱
در  نیستیم؛ یعنی به همین علت هم دیگر شاهد حرکت مستقل زنان. مستقل خودشان

بیشتر در احزاب سیاسی  ، مسائلاز این پس .یمدیداسفند  ٢۵تا  ۷۱دی که در روزهای ابعا
 .ری کشو جاری در گستره  سیاسی ی گذرد و در مبارزه می

ی داشت که هیچ ربطی به ا خمینی جایگاه بسیار ویژه ،البته از همان اول: فروز اردوان •
نداشت؛ با حمایت بسیار زیاد و با خشونت بسیار ( و و ها و و چپ مجاهدینبازرگان، )بقیه 

 ...کسی حریف او نبود. دزیا
اما پرسش من . نبود دانستهبه هرحال، سرنوشت انقالب در آن موقع هنوز : ناصر مهاجر

به طور مشخص این است که بر سر جنبش زنان چه آمد؟ زنانی که یک هفته تظاهرات 
 کردند، چه شدند؟

 و ساز شد و یکی نویسنده شد؛ یکی فیلم. هر کدام سرنوشتی پیدا کردند: فروز اردوان •
 .ی هم دنبال سیاست رفتندا هر کسی به دنبال کاری رفت و عده. و

ها در ارتباط بودید، نظر  ی آن زمان که شما با آن در محافل روشنفکرانه: ناصر مهاجر
 غالب در میان مردها نسبت به تظاهرات زنان چه بود؟

شاید . یم نداشتندشناختم، نظر خوبی نسبت به رژ مردهایی که من می: فروز اردوان •
احزاب و . اما به محض سر کار آمدن حکومت جدید، بدبین شدند. بین بودند اول خوش

ی حجاب مهم  گفتند که مسئله می و هایی داشتند بینی محافل چپ خوشهای چپ  گروه



 ٢1۵ شمارش معکوس

 ...همه مخالف رژیم بودند... سازان و نویسندگان، فیلم. اما روشنفکران نه... نیست و
 داشتید؟  ی حجاب همان حساسیتی را داشتند که شما ها به مسئله عنی اینی: ناصر مهاجر

دیدند و مخالف  ها حکومت جمهوری اسالمی را یک سیر قهقرایی می آن: فروز اردوان •
 . ی حجاب اجباری هم جزیی از این کل بود مسئله. آن بودند

 شرکت کردند؟ ۳۱ند ظاهرات اسفتاین دوستان روشنفکر شما در آن چند روز : ناصر مهاجر
صدر  به نفع بنی ۷۵۳0اسفند  ۷1در ولی مثالً در تظاهراتی که بعداً . نه: فروز اردوان •

صدر را قبول داشته باشند؛ اما به خاطر وضعیتی که وجود  نه اینکه بنی. شد، شرکت کردند
طرفداری  بختیار ازشان را کردم،  تعدادی از دوستانی که صحبت. شرکت کردند ،داشت

از تظاهرات  ها آن .نده بودو تعدادی زیادی در تظاهرات به نفع بختیار شرکت کرد کردند می
 .اما در آن شرکت نکردند ؛کردند زنان حمایت می
 یا نه؟ دکردی آمیز ارزیابی می شما تظاهرات را در مجموع موفقیت: ناصر مهاجر

روزی که ! باخته بودیم ما قافیه را. در آن موقع همه چیز ناموفق بود: فروز اردوان •
ما همگی قافیه را  ،با این انقالب اسالمی. ام کردم قافیه را باخته احساس  من خمینی آمد،
ی  ، تنها مسئلههاز وقتی که جمهوری اسالمی به قدرت رسید :گفت دوستی می. باخته بودیم

شود و  تر میمسئله این نبود که اوضاع کی به. همین! روند؟ ها کی می ما این بوده که این
دقیقاً یادم نیست که بعد از آن تظاهرات چه احساسی داشتم؛ اما . شوند ها کی اصالح می این

 .آید که از هیچ کاری احساس موفقیت کرده باشم بعد از انقالب یادم نمی
چه  ۳۱ی تظاهرات زنان در اسفند  امروز، در پرتو سی سال تجربه، درباره: ناصر مهاجر

 ؟دحسی داری
مان کم داما متأسفانه تعدا. کنم که آن روز قدم درستی برداشتیم فکر می: ز اردوانفرو •

ل خالی کردن بود؛ به د کنم که این اعتراض یک نوع دق البته فکر می. بود؛ ضعیف بودیم
رسید که حتا اگر یک روز هم  اما به نظرمان می. واقع انتظار نداشتیم که چیزی عوض شود

گویند که  ها می بعضی! کم عادت کردیم بعداً کم! ، غنیمتی استحجاب دیرتر اجباری شود
  .وقت عادت نکردند هیچ

 گفتگوی ناصر مهاجر با فروز اردوان
٢11۸دسامبر  ۷٢/  ۷۵۸۱آذر  ٢٢
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 پناهی روزهای غربت و بی

 الدین هما شرف

 چه به خاطر دارید؟ ۷۵۳۱از تظاهرات زنان در اسفند : مهناز متین
ی ما نزدیک  خانه. یادم هست که در خیلی از نقاط شهر تظاهرات بود: الدین هما شرف •

وزیری  جا به طرف نخستاز آن قرار شد تظاهرکنندگان. به دانشگاه رفتم. دانشگاه قرار داشت
به خاطر ترسی که  بیشتر. نرفتماما تا آخر  شان بودم؛ من مقداری از مسیر را همراه. بروند

آن تحقیری که نسبت به . در درون من ترسی وجود داشت درگیری زیاد نبود؛ اما. داشتم
این نوع  ترشبی .کردند هایی که می یا توهین کرد؛ دادند، مرا ناراحت می زنان نشان می

 .هاست که از آن تظاهرات در یادم مانده حس
 خبر تظاهرات را چگونه شنیدید؟: مهناز متین

ها باید  ش خمینی گفته بود که خانمروز قبل. کردم اخبار را گوش می: الدین هما شرف •
تر هم مرتب خبرهایی در مورد زنان به گوش  البته از چند روز پیش. رات بروندبا حجاب به ادا

بعد که ماجرای . مثالً نظام وظیفه را برای زنان لغو کردند؛ و از این نوع خبرها. رسید می
زدم، همین  ایانم که زنگ میبه هرکسی از آشن. حجاب پیش آمد، زنان واقعاً ناراحت شدند

همه به خیابان ریختند؛ از ادارات، . خودی بیرون آمدند هطور خودب به زنان. حس را داشت
 ...و مدارس

آیا در هیچ کدام از مراسمی که برای روز جهانی زن در دانشگاه برگذار شده : مهناز متین
 بود، شرکت کردید؟

 .شان نرفتم ممتأسفانه به هیچ کدا. نه: الدین هما شرف •
 اسفند شرکت کردید؟ ۷۱در هیچ یک از تظاهرات روزهای بعد از : مهناز متین

 قدر نام آ یکنم که در آن روزها، وضع روح فکر می. نتوانستم بروم. نه: الدین هما شرف •
فتم و زود به خانه ر گاهی می. ها شرکت کنم گونه فعالیت توانستم در این خراب بود که نمی

. هایم هم زیاد بود البته گرفتاری. توانستم قدر کالفه و سردرگم بودم که نمی آن .گشتم برمی
  .بحث داشتیم دائم. آمدند مرتب دوستان می. غ بودی ما همیشه خیلی شلو خانه

هایی که  ی شرکتم در تظاهرات حرف بزنم، از حس که بتوانم دربارهاز این تربیش مندر واقع، 
قدر به ما  آن اما. کاری زیادی ندیدم درگیری و کتک. م بگویمتوان در آن روزها داشتم می

چنان خشمی نسبت به ما . کردند که حد نداشت قدر توهین و تحقیر می دادند، این فحش می
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هنوز . داد یک نوع حس غریب بودن به من دست می. دادند که باورکردنی نیست نشان می
ای که  پناهی آن حس بی. پناهی داشتم بیحس . شوم افتم، اذیت می هم که یاد آن روزها می

حس سرخوردگی را هنوز هم بعد از این . من در وطنم کردم، در هیچ جای دیگری نکردم
کنند،  ها مثل بوقلمون رنگ عوض می دیدم آدم که میاین. دارمبا خود  همچنان ،همه سال

 ی ما در آن زمان نهخا. دیدم هایی می چنین آدم حتا در میان دوستان خودم. کرد ناراحتم می
یادم هست یکی از . ها به آن رفت و آمد داشتند که خیلی را به خود گرفته بود مرکزی حالت

ست  به او گفتم این چه لباسی. روسری و حجاب داشت. ی ما دوستانم یک روز آمد به خانه
مگر ! دم؟کدام مر: پرسیدم .ماالن باید مثل مردم باشی. مهم نیست: پاسخ داد! ای؟ که پوشیده

 من و تو مردم نیستیم؟

چرا : گفتند می. کردند تکرار میها را  دوستان مرد هم که همه سیاسی بودند، همین نوع حرف
: گفتند چه اشکالی دارد یک روسری هم سر کنید؟ گاهی هم می! شوید؟ قدر ناراحت می این

  !؟تان پذیرایی کنید یها در خانه بمانید و از مردها حاال بد است که کار نکنید و مثل خانم

صاحبش پیش از . ی ما بود یادم هست که یک مغازه نزدیک خانه. همه تغییر کرده بودند
باالخره : گفتم انقالب، حتا یک روز هم مغازه را تعطیل نکرد؛ طوری که من گاهی به او می

وض کرده همه رنگ ع! آقای طرفدار انقالب  اما بعداً او شد حاج! زنند ات را آتش می مغازه
دانستم وقتی از خانه خارج  نمی. کرد چیز، این دورویی مرا اذیت میبیش از هر .بودند

دانستم اگر دعوا و درگیری شود، چه باید  نمی. شوم، در خیابان چه اتفاقی خواهد افتاد می
ای در  چاره راه اما در داخل هم. بکنم؟ ما اصالً قصد بیرون آمدن از ایران را نداشتیم

مگر امکان داشت که هر بار . توانستیم از خانه بیرون برویم حتا به راحتی نمی. ان نبودبرابرم
 پناهی مان کند؟ هنوز بعد از این همه سال، آن حس غربت، سرخوردگی و بی  کسی همراهی

شاید به همین علت است که با . که در روزهای اول بعد از انقالب داشتم، با من است را
نونی خارج شدم و هنوز پاسپورتم ایرانی است، هرگز در این مدت به وجودی که به طور قا

 .ایران نرفتم
 پناهی و غربت در ربط با وضعیت زنان بود؟ این حس بی: مهناز متین

 .کردم می پناهی بی به عنوان یک زن، حس. دقیقاً: الدین هما شرف •
 حتا در میان رفقا و دوستان؟: مهناز متین

ها  گفتند االن موقع این حرف می. کردند ها همه چیز را توجیه می آن: الدین هما شرف •
 !نیست
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و یا حس حمایت  در برابر رویدادها تان، هیچ نوع هشیاری در جمع دوستان: مهناز متین
 دیدید؟ نسبت به وضعیت زنان نمی

! حاال باشد برای بعد: بحث عمومی این بود که. دیدم می خیلی کم: الدین هما شرف •
البته در میان زنان . فهمیم کردم این درد را فقط ما زنان می فکر می! بهتر خواهد شداوضاع 

آید وقتی  یادم می. شان روسری سر کردند های زنان سیاسی خیلی. هم همه یک جور نبودند
( المی هم خیلی سختی کشیدکه بعداً در جمهوری اس)ها  چریکاز یکی از دوستان هوادار 

. خواهم در میان مردم باشم من می: کنی؟ گفت روسری سر میآخر چطور : ال کردمؤس
 . خواهم میان مردم تفرقه بیفتد نمی

کرد و  ی سلطنتی را جمع می های خانواده یکی از بستگان ما که در زمان شاه، عکس
! بعد هم شد دانشجوی خط امام. پوشید، بعد از انقالب، یکهو مسلمان شد ژوپ می مینی
هایی که آزاد  ی آدم همه! شد بر من چادری شده بودند، که باورم نمی قدر زنان دور و این

کردند، اصالً سنتی نبودند و حتا نماز هم بلد نبودند بخوانند،  بودند، تا دیروزش آرایش می
شاید . شان باور نداشتند ها و کارهای شاید هم خودشان به حرف. یک مرتبه عوض شدند

 .فریبی بود عوام هرچه بود،. اید مثل خلق شدکردند ب شاید فکر می. ترسیدند می
چه بالیی دارد بر سر ما  دانست کسی نمی .کردم در چنین فضایی بود که زندگی می

 .آید می
 های شما را داشته باشند؟ آیا دور و برتان، زنانی بودند که همان حس :مهناز متین

 .خیلی کم: الدین هما شرف •
 کردید؟ شما آن موقع کار می: مهناز متین

 .نه :الدین هما شرف •
 پیش از آن چه؟: مهناز متین

های  آن موقع بچه. دار شدم بعد از دیپلم ازدواج کردم و بچه. نه: الدین هما شرف •
 .کوچک داشتم

 شد؟ از خانواده؟ ی زن از کجا ناشی می تان نسبت به مسئله حساسیت: مهناز متین
مان هم  خانواده. ها درگیر بودم مرتب با آن. متر داشتگمن دو برادر بزر: الدین هما شرف •

مند به کتاب خواندن و اهل قعال. آمد تاب و روزنامه زیاد میمان ک در خانه. اصالً مذهبی نبود
برادر بزرگم هم بعداً . معتقد بودم که میان من و برادرانم هیچ فرقی نیست. بحث بودم
 .دانید سیاسی بود هم که می همسرم. در جمهوری اسالمی اعدامش کردند. سیاسی شد

 کردید؟ های پیش از انقالب، هرگز حجاب سر  پیمایی آیا در راه: مهناز متین
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البته . دادم جواب می. شدم شد، درگیر می اگر کسی مزاحمم می! هرگز: الدین هما شرف •
 .ترسیدم؛ اما حاضر نبودم روسری سر کنم ها هم می خیلی وقت

با هیچ کدام از . ت اسفند ماه، چندین سازمان زنان درست شدبعد از تظاهرا: مهناز متین
 ها رابطه داشتید؟ آن

ی زنان  به جلسات کمیته. رفتم اتحاد ملی زنانی  به چند جلسه: الدین هما شرف •
کردم و نه اسم  میالبته همیشه به اسم خودم شرکت . رفتم هم می ی دموکراتیک ملی جبهه

ولی یک . توانستم نظرات خودم را بگویم و بحث کنم می. بود تر طور برایم راحت این. همسرم
 زاده خواستم به عنوان همسر عباس عاقلی نمی. دیگر نرفتم. ها مرا شناخت روز، یکی از بچه

 .خواستم آزاد باشم و حرف خودم را بزنم می. شناخته شوم و موقعیتم را از او بگیرم
ی حجاب، منع  درباره)پیش آمد ی هم های دیگر های بعد، حرکت در ماه: مهناز متین

 شرکت کردید؟ ها آیا در آن ...(.قضاوتِ زنان
ی  مثل حاال که به همه. رفتم ها می گونه برنامه این اغلب به من: الدین هما شرف •

 .ها ندارم ی روشنی از آن ولی خاطره. روم جلسات می
 در خارج از کشور هم فعالیت را ادامه دادید؟: مهناز متین

 ۷تشکل مستقل دموکراتیک زنانو سپس  جنبش مستقل زنانبا . بله: الدین هما شرف •
 .کنم میها همکاری  کماکان با آنتا امروز هم  که

 الدین مهناز متین با هما شرف یگفتگو
 ٢110ژانویه  ٢۳/  ۷۵۸۱بهمن  6

                                                           
به مهناز متین،  نیدکگاه در آلمان تأسیس شدند، ن ۷0۸1ی  برای اطالع بیشتر از این دو تشکل که در اوایل دهه -۷

 :، در نشانی زیر٢11۱ژانویه / ۷۵۸۳، بهمن مسعوده آزاد، آن گونه که من شناختم
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  انقالب شقه شده و حجاب وحدت
 ژاله احمدی

به دانشگاه تهران راه  11ى  های میانى دهه خانم احمدى، شما در سال :ناصر مهاجر
ى پنجاه،  هاى آغازین دهه در سال. ها به فعالیت سیاسی روی آوردید یافتید و در همان سال

عنوان سپاهى  به ید وتهران را به پایان رساندعلوم پزشکی ی پزشکی دانشگاه  دانشکده 
م فعالیت کمونیستى دستگیر و به به اتها ۷۵۳1در بهار  .اعزام شدید ی کن روستا بهبهداشت 

ن دست نکشیدید و از تا ی ها دان هم از ایستادگى بر آرماندر زن. سال حبس محکوم شدید 1
 امامى به  وزیرى شریف نخستى  و دوره ۷۵۳۱در سال . ودیدب و مبارز پُر مطالعه ِ زنان زندانى

دانم که از همان روز  و مى .قرار گرفتید "عفو" مورد همراه شمارى دیگر از زندانیان سیاسى
تش را هاى آخر سلطن ى انقالبى علیه حکومت شاه شدید که ماه آزادى درگیر مبارزه

پس از سه سال و نیم که از زندان آزاد شدید، چه : جا آغاز کنیمبگذارید از این. گذراند مى
ن تا یو رکود به اعتالى انقالبى، برا حسى داشتید؟ دگرگونى فضاى جامعه از رخوت

و نیز از  ؟اى چه حس و حالى داشتید هاى توده پیمایى بود؟ از شرکت در راهنانگیز  هیجان
 شمار بودند؟ جبه که پیش از افتادن شما به زندان اندکدیدن زنان محُ

من از فعالین جنبش دانشجویی . اجازه بدهید که کمی به عقب برگردم: ژاله احمدی •
تا زمان  ۷۵11پزشکی در سال   ی دانشکدهدانشگاه تهران از ابتدای ورودم به 

ی دانشجویان در  نماینده ۷۵10در اسفند سال . بودم ۷۵۳۷ام در سال  التحصیلی فارغ
. پزشکی بودم که به یک اعتصاب سراسری در دانشگاه تهران منجر شد ی دانشکده اعتصابِ

ای از  مراه عدههای ساواک مورد بازجویی قرار گرفتم و ه بار در خانه دوه در این رابط
های  ی فعالیت در دنباله. دانشجویان به محرومیت یک ساله از تحصیل محکوم شدم

اعتراضی دانشجویان، دو ماه بعد این احکام لغو شد و من توانستم سال آخر پزشکی را 
 ى                         با پایان دوره. در دوران سپاهی، من و دو زن دیگر زیر نظر رکن سه ارتش بودیم. بگذرانم

ی اخذ سردوشی حذف شدم و به مدت دو ماه معلق یا منتظر  آموزش نظامی، من از برنامه
. ی تهران محدود کردند بعد از آن هم انتخاب محل خدمتم را به دهات حومه. خدمت بودم

 زیرزمینی ِ های سیاسی به خاطر فعالیتمت سپاهی ، در آخرین روز خد۳1در بهار سال 
ها اعمال شکنجه بر زنان به اوج خود  در آن سال. آن موقع اوج اختناق بود. مدستگیر شد
هایی داشت که بر  ی زنان چیزهایی اضافه بر شکنجه توانم بگویم شکنجه می. رسیده بود

برابر  ،کار و مسلح سیاسی ها برای زنان و مردانِ شالق و دیگر شکنجه. شد مردان اعمال مى
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و حکم . تر از مردان در کار بود های جنسی در مقیاسی وسیع کنجهاما براى زنان ش. شده بود
، محکومیت ۷۵۷1 با اصالح قانون سال ۳1 تیر در. شد اعدام در مورد زنان هم اجرا می

، مجازاتِ عضویت در ۷۵۷1در قانون : به این صورت. باال بردندمجرمین سیاسی را 
در قانون جدید حداکثر مجازات . س بودسه سال تا ده سال حب ،"مرام اشتراکی"با های  گروه

با . دستگیر شده بودم ،من شانس آوردم که قبل از تغییر قانون ۷.حبس ابد بود ،برای عضویت
زدند که به بیشتر از سه تا شش ماه زندان  مدارک ناچیزى که از من داشتند، همه حدس می

سازی مخالفان  نابود ی رنامهبرخالف انتظار، به دلیل اوضاع و احوال ناشی از ب. محکوم نشوم
که بازجویی من برای رسید و به خاطر این به انجام می ۳۳بایستی تا سال  سیاسی که می

کوم کردند تا به قول خودشان به چهار سال حبس محمن را  ساواک قانع کننده نبود،
این های من،  یک سال و نیم بعد با رو شدن اطالعاتی در مورد فعالیت. هایم رو شود دروغ

را آزاد و مان بخواهد ت وقت که دلهر: گفتند. شدم "پرونده باز"من  حکم را لغو کردند و
کردند و  را آزاد مىبه ندرت زندانیان سیاسى  ،۳۳دانید که از سال  به حتم مى. کنیم می

مرا به خاطر  ،۳۳در پاییز سال  دور دوم بازجوییدر . داشتیم "کشى ملى"ى  پدیده
با این . تهدید کردند ،ی زن گرانه در مورد مسئله جمله کار آگاه زندان، ازهای داخل  فعالیت

 .روشن بودانداز آزادی من بسیار نا چشم ،پرونده و در آن شرایط
ها بود که  آزادی زندانیان سیاسی مدت. نه با عفو ،من با انقالب از زندان بیرون آمدم

ما زندانیان سیاسی هم در آخرین  .های مختلف مردم بود ی اعتصابات بخش ها خواست ءجز
ها،  های دیگر مثل لغو حکومت نظامی، لغو محکومیت مان در کنار خواست اعتصاب غذای

زندانیانی زودتر از وقت آزاد  ،قبل از سوم آبان .ی زندانیان را خواستار شده بویمیعنی آزاد
زیر  شتن عفو حتا گاهاًساواک مبنی بر نو رد پیشنهادِ. شدند که تقاضای عفو نوشته بودند می

                                                           
مصوب  "دادرسى و کیفر ارتش و نسخ بعضى از مواد قانون مجازات عمومى"قانون اصالح شده  ۵۷1ى          بند اول ماده ـ۷

 :کند                     تصریح مى ۷۵۳1تیر  ۷۸
و عنوان در ایران جمعیتى تشکیل دهد یا اداره نماید که رویه یا مرام آن اشتراکى باشد و نیز هر ایرانى  کس به هر اسمهر»

کس اعم از ایرانى و یا و یا مرام آن اشتراکى باشد و هر  که در خارج از کشور جمعیتى تشکیل دهد یا اداره نماید که رویه
کس اعم از یه یا مرام آن اشتراکى باشد و هر هد یا اداره نماید که روخارجى در داخل و یا خارج از کشور جمعیتى تشکیل د

ى                           ایرانى یا خارجى در داخل یا خارج کشور جمعیتى تشکیل دهد یا اداره نماید که رویه آن ضدیت با حکومت مشروطه
در موضوع جرم همکارى داشته  مذکور با علم و اطالع به نحوى از انحاءهاى                          سلطنتى ایران باشد و هر کس با جمعیت

هاى مزبور براى اجراى منظور خود اسلحه یا مواد منفجره تدارک کرده                      هرگاه جمعیت. شود                    به حبس دائم محکوم مى باشد
 .شوند            دارندگان سالح یا مواد منفجره به اعدام محکوم مىکنندگان و هریک از  دهندگان و اداره باشند، تشکیل

 «.مقصود از جمعیت مذکور در این بند همکارى از دو نفر به باالست -تبصره 
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این واقعیتی است که تحت . مبارزات زندانیان سیاسی آن موقع بود ءهای روحی، جز فشار
آورد  این دست. آمد به اجرا در ۳۱ دوم تا سی دی ماه ی در فاصله "عفو عمومی" عنوان

 . بود که در زندان هم جریان داشت مبارزات مردم
و  ۳6یکی در اسفند سال . ار مهم هم دست زدیدبه دو اعتصاب غذای بسی :ناصر مهاجر
زمان است با اخراج آقاى  این دومى هم. پاید روزى مى ۳شود و  مهر آغاز مى ٢دیگری که در 

اى  قصر بحث جانانه ِ گویا میان زنان زندانی. ر پاریسخمینى از عراق و استقرار ایشان د
 !های اعتصاب باشد یا نه خواسته ءد جزاهلل به ایران هم بای جریان داشت که آیا بازگشت آیت

ها  نمایندگان صلیب سرخ به زندان ۳6سال . این دیگر اوج قضایا بود :ژاله احمدی •
عد ما با اعتراضات و اعتصابات از آن به ب. آمدند و از آن به بعد شرایط زندان کامالً عوض شد

در اسفند . ت رسماً سیاسی شددر ادامه، مبارزا .موفق به بهبود شرایط زندان شدیم ،پیدر پی
های صنفی شامل  قصر با یک سری خواست زندانیان زندانِ. من در زندان اوین بودم ۳6

 ،ها داشتن کتاب و از این قبیل خواست بهبود غذا، نظارت بر آشپزخانه و رفع محدودیتِ
. دیمما زنان زندان اوین هم برای همبستگی دست به اعتصاب ز. دست به اعتصاب غذا زدند

. من در زندان قصر بودم ۳۱در مهر ماه . ها بود موضوع اعتصاب ما اعتراض به محکومیت
مان با زندان مردان  های از طریق مالقاتی. ، هفت روزه بود۳۱اعتصاب ما زنان در مهر ماه 

زمان اعتصاب غذا  هم و هنگآ ها هم مان را با آن بود که حرکت قرار بر این .بودیم  در تماس
 .کنیم

 زندانیانِ ٢.اعتصاب غذا را شروع کردند ۷۵۳۱ شهریور ۵۷ اوین در مردان :ناصر مهاجر
مهرماه دست به  ٢1زندانیان مرد قصر در . به اعتصاب پیوستنددر روز دوم مهر  اوین زن

 1!آغاز شد مهر ٢1و اعتصابِ زندانیان زن قصر روز  ۵.اعتصاب زدند

                                                           
، یکم ۷۷ى                         ره، شمای دفاع از حقوق زندانیان سیاسى ایران کمیتههاى آن، در بولتن                    ى این اعتصاب و خواسته           درباره ـ٢

 :آمده است ۷۵۳۱مهرماه 
اعتصاب در زندان اوین قسمت . اند                            ی زندانیان و در زندان قصر، زنان زندانى دست به اعتصاب غذا زده در زندان اوین همه»

تصاب غذاى خود را در روز یکشنبه دوم مهر ماه آغاز زنان زندان اوین اع. شهریور آغاز شده است ۵۷مردان از روز جمعه 
علت این اعتصاب اعتراض به شرایط خفقان در بیرون از زندان و همدردى با زندانیانى است که کسان خود را در . اند                     کرده
 «.اعتصاب به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت این. اند                 ى اخیر از دست داده                                هفته

( ۷۵۳1مهرماه  ٢۳)ى دفاع از زندانیان سیاسى         کمیتهى چهارم دوازدهمین بولتن           ى این اعتصاب، در صفحه       درباره ـ۵

 1اعتصاب غذاى خود را در  مهرماه جارى براى مدت یک هفته ٢1هاى زندان قصر از          بند زندانیان هم»: گزارش شده است
 :اند           اصل چنین بیان نموده

← 



 ٢۷۷  انقالب شقه شده و حجاب وحدت

اما اعتصاب غذاى ما کمى بعد از شروع  .اد ندارمها را دقیقاً به ی تاریخ :ژاله احمدی •
شاید  ،مردان با اعتصابِقصر  اعتصاب زنان زندانىِزمانی  اختالفِ .اعتصابِ زندان مردان بود

این اختالف . زنان قصر شد های طوالنی در زندانِ به دلیل اختالفی است که باعث بحث
. های زندانیان مرد بود خواست کی ازاین ی. بازگشت خمینى به ایران بود ى خواستِ درباره

های  هدر خواست :های بیرون از زندان هم مطرح بود این خواست در تمام اعتصاب
ن مسئله در زندان وارد ما زنان بر سر ای. دانشگاهیان، کارگران شرکت نفت، کارمندان و غیره

و   یروی ارتجاعیی یک ن زندان قصر، خمینی را نماینده تعدادی از ما زنان چپِ .بحث شدیم
بسیاری از زندانیان به علت سن و . دانستیم و مخالف هرگونه حمایتی از او بودیم ضد زن می

سیاسی او را  ى                      شان، خمینی و افکار و عقاید و سابقه سیاسی کم ی سال و تجربه
کسی او  ،فاالنژ  مذهبی که خمینی به پاریس برود، به غیر از زنانتا قبل از این .شناختند نمی

ما، . آشنایی نداشتند 1٢هاى سال دبعضی از زندانیان با رویدا. شناخت را به درستی نمی
تری داشتیم و خمینى را به عنوان  ی سیاسی طوالنی تر بودیم، سابقه اى که با تجربه عده

م بدون آشنایی ای ه عده. شناختیم، با دیگران صحبت کردیم اهلل نوری می        شیخ فضل خلفِ
آوردن خواست  از همان ابتدا مخالفِ ،ایستی        ی مارکسیستی و آته ی خمینی از زاویه با سابقه

های چپِ زندانی، برای  همین باعث شد که زن. اعتصاب بودند ى           بازگشت خمینى در بیانیه
 ،پارچه دردسر و یکبدون اولین بار بدون محضورات سازمانی و فارغ از اختالفات سیاسی، 

این موضع در عین حال باعث انشعاب در میان زنان . یک موضع مستقل سیاسی بگیرند
خمینی موافق  بازگشتِ ى بدون طرح خواستِ زنان مذهبى با انتشار بیانیه. زندانى قصر شد

 ها متحد جدا بود، سر این مسئله با آن ژشان از زنان فاالن ى  که سفره مجاهدزنان . نبودند
بازگشت خمینی در  ِ ى کل مذهبیون، از خواست نماینده ، به عنوانمجاهداشرف ربیعی . دندش

به عنوان نمود یک اتحاد سیاسی و برای ... ها مثل لغو حکومت نظامی و خواستهکنار دیگر 
 .کرد دفاع می ،حفظ همبستگی در اپوزیسیون ضد شاه

 ؟پارچه بودند یک  زنان چپ در این بحث :ناصر مهاجر

                                                                                                     
هاى شهداى             ـ ابراز همدردى با خانواده٢ـ پشتیبانى از تظاهرات به حق مردم جهت سرنگونى رژیم استبدادى ایران ۷

ـ محکومیت حکومت نظامى و  ۵هدا شهریور میدان ش ۷۱ى خونین              کشتارهاى اخیر رژیم مخصوصا کشتار وحشیانه حمله
کند و             جمعى که رژیم در طول یک ساله اخیر اعمال مى                           اعتراض شدید به کشتارهاى دسته -1خواستار شدن لغو فورى آن 

 «.هنوز هم ادامه دارد
  ۷06، ص ۷۵6۵، تهران، ، انتشارات امیرکبیرتا انقالب... دو سال آخر از رفرمموحد، . هـ  ـ1
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به اشرف ربیعی . پارچه شدیم بعد از چندین روز بحث، یک. در آغاز، نه :ژاله احمدی •
کرد با نوعی دیپلماسی،  او تالش می. مان را اطالع دادیم ی مذهبیون بود، موضع که نماینده

پیشنهاد کرد که اسم خمینی را در بیانیه نیاوریم و  ،به عنوان راه میانه. اتحاد را حفظ کند
. باز بحث درگرفت. به طور کلی به عنوان یک خواست اعالم کنیم را ها تبعیدی بازگشت

ها در مقطعى که بازگشت خمینی مطرح است، دقیقاً به معناى   که بازگشت تبعیدیتوضیح این
در نتیجه اعتصاب به دو جریان تبدیل . چندانی نداشت ست، نیاز به بحثِ بازگشت خمینى

ها نیاوردند و  شان نامى از خمینى و تبعیدی  بودند که در بیانیهاکثریت، زنان چپ زندان . شد
شان خواستار   در بیانیه - اعم از مجاهد و غیرمجاهد -اقلیت، یعنی زندانیان زن مذهبی 

 . بازگشت خمینی شدند
 قصربیانیه زنان زندانی سیاسی مسلمان زندان اى با نام  منظورتان بیانیه :ناصر مهاجر

 است؟
ها را تحت  کنم که ما در زندان بیانیه گمان نمی. دقیق یادم نیست :مدیژاله اح •

خبری که به . نوشته باشیم "زنان چپ زندان قصر"و "زنان مسلمان زندان قصر"های  نام
ه و زنان زندان قصر در دو گروه؛ یک عده هشتاد و چند نفر اعتصابِ خبر ،بیرون رسیده بود

 .یک گروه سی و چند نفره بود
 :اید تان اشاره کرده هاى به این نکته در یکى از نوشته :مهاجر ناصر

کننده در اعتصاب سراسرى مهرماه  شرکت ِ            زنان چپ زندان قصر تنها جمع سیاسى»
بیانیه  ۳.«علیه برقرارى حکومت نظامى بود که با مرزبندى با خمینى به انقالب پیوست۷۵۳۱

 ی زنانِ کنم بیانیه اما گمان نمى 6.شده است منتشر صرزندان قزنان زندانی سیاسی مسلمان 
 گویم؟ گراى قصر جایی منعکس شده باشد؛ درست مى زندانى چپ

                                                           
 ۵٢، ص ۷۵۸٢، خرداد ۸1ی ماره، پاریس، شآرش، نگاتیو ـ ژاله احمدی،۳
کمیته براى دفاع از حقوق بشر و  ۷۳ى        ى شماره       نشریه ٢0٢ى            مهر ماه در صفحه ۵1ـ متن کامل آن بیانیه را که در 6

اهلل الرحمان الرحیم و به نستعین، بدین وسیله ما زنان زندانى سیاسى                       بسم» : آوریم             انتشار یافت، مى پیشبرد آن در ایران
ى شهدا را                مذهبى زندان قصر همبستگى خود را با مبارزات مردم جهت احقاق حقوق حقه خویش و همدردى با خانواده

کشورها و تضییقات از جانب رژیم ایران و سایر عوامل استعمار براى حضرت  اعتراض به کلیه -2: اعالم داشته به نشانه

اعتراض به کشتار مداوم مردم و اعمال خشونت  -٢اهلل امام خمینى رهبر عالیقدر شیعیان جهان فراهم گشته است            آیت
روز  6صبح مهر به مدت  ۸شنبه اعتراض به حکومت نظامى رسمى و غیر رسمى، از روز   -۵توسط رژیم در سراسر کشور 

و در ضمن تسلیت و همدردى عمیق خود را به حضور رهبر بزرگ امام خمینى و همچنین )نماییم                                اعتصاب غذاى تر مى
           «۷۵۳۱مان زندان قصر، مهر ماه اال ِان نصراهللِ قریب، زنان زندانى سیاسى مسل( داریم                      ملت مسلمان ایران تقدیم مى
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بله، من هم خیلی جستجو کردم که این بیانیه یا خبری در مورد آن را  :ژاله احمدی •
هرماه م اطالعاتیا  کیهانی  گشتم؛ ولى در روزنامه سال پیش دنبال آن مى ۷۳. پیدا کنم

نه علت اعتصاب را . اند زنان زندان قصر اعتصاب کرده: تنها به این خبر برخوردم که ۳۱
ای به موضوع اختالفات میان ما  نه اشاره ،اند که زندانیان اعتصابی دو دستهنوشتند، نه این

ریت ی اکث طور که گفتم، بیانیه همان. مطرح شده بودمان        های خواسته شده بود و نه اصوالً
ای بود که در آن برخالف بقیه، خواست بازگشت خمینی مطرح نشده  هیزنان زندانی تنها بیان

که  به این خاطرشاید . ای انعکاس نیافت هم در هیچ روزنامه دلیلشاید به همین . بود
خواست بازگشت پارچه از  که مردان یکندانم تصور ای می. شکست را می "وحدت کلمه"

علت حفظ وحدت کلمه توسط مردان زندان قصر  ۱.ل استکمش ،اشندخمینی حمایت کرده ب
شاید برای این است که مردانی که مخالفِ طرح خواستِ بازگشت خمینى بودند، در اقلیت 

من  ...یدند یا از در اقلیت بودن واهمه داشتند یا کهقرار گرفتند و خودشان را بالکل کنار کش
در این مورد از خود مردان . ل شویموسو گمان متچرا ما باید به حدس  اصالً. دانم مین

زنان زندان قصر اولین انشعاب را با مرزبندی با خمینی در اعتصاب . زندانی توضیحی نداریم
 . سراسری وارد کردند و این موضوع حدس و گمان نیست

آیید و  ی فکری و برخوردهاى سیاسی از زندان بیرون می با چنین زمینه :ناصر مهاجر
 چه احساسى داشتید؟ . شوید فضای مبارزاتى آن روزها میوارد 

که اسامی آزاد شدگان را دوم آبان بود  شبِ. آزادی ما هم ماجرایی دارد :ژاله احمدی •
 .خواندند

 چه ساعتی بود؟ :ناصر مهاجر
به ما  6ها حدود ساعت  آن زمان. اما بعد از شام بود. درست یادم نیست :ژاله احمدی •

از  شدناین اصطالحی بود برای متمایز ) را "ها آزادی"  لیست اسامی. ددادن شام می

                                                           
ى ایرانى دفاع از آزادى و حقوق              کمیته اى خطاب به اطالعیه در زندانیان سیاسى مسلمان زندان قصردر همان زمان  ـ۱

 :آوریم             نوشتند که متن کامل آن را مى بشر
 بسمه تعالى»

 حقوق بشر ى ایرانى دفاع از آزادى و       کمیته
طلبانه ملت ایران و محکوم نمودن                    ما زندانیان سیاسى مسلمان زندان قصر به منظور حمایت و همبستگى با مبارزات حق

تراض به هلل العظمى امام خمینى و همچنین اع            ا صهیونیستى علیه رهبرى جنبش حضرت آیت -هاى امپریالیستى                    توطئه
به مدت یک هفته دست  ٢1/۱/۳۱شنبه  ى شهدا از تاریخ پنج                   دیده ایران و همدردى با خانواده                         رحمانه مردم ستم           کشتار بى

 بشر و پیشبرد آن در ایرانکمیته براى دفاع از حقوق  ۷۳ى        ى شماره       نشریه« .زنیم          به اعتصاب غذا مى
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. ی زیادی خوانده شد  تا آخر شب اسامی عده. اعالم کردند با فواصل زمانی کوتاهی ( ها عفوی
ها  بررسی پرونده :جواب دادند که. ما توضیح خواستیم. اما اسم حدود سی نفر را نخواندند

واکنش به این مسئله،  در. مینان دادند که همه آزاد خواهند شدکشد، ولی به ما اط طول می
را قبول   آزادیها هم  شان را خوانده بودند، پیشنهاد کردند که آن ندانیانى که نامز ای از عده

. ها بودم، مخالفت کردیم آن ءمن هم هنوز جز و شان خوانده نشده بود اى که اسم عده. نکنند
؛ چرا هم به ضرر استین عده ای در کار باشد، رد کردن آزادی ا         به این دلیل که اگر توطئه

 ،که اسامی سایرینعالوه امکان این هب. بقیه فعالیت کنند توانند برای آزادیِ ها می آزاد شده که
اتفاقاً اسم من . بیشتر بود همه چیز از ،گیردببعد از بررسی پرونده در لیست آزادی قرار 

به هرحال . فراموش کرده بودند آن را بخوانند و واقعاً آن شب آمده بودآخرین اسمی بود که 
توانند به  ها می ها حاضر است و خانم ماشین: اسامی، اعالم کردند که بعد از خواندن

درهمان فاصله، ما دور هم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که شبانه از . شان بروند        های خانه
 و سر مان این بود که مقامات زندان قصد دارند ما را شبانه و بى تحلیل. زندان بیرون نرویم

ما با خبرنگاران و مردمى که به مناسبت آزادى   مان بفرستند و از تماس های صدا به خانه
اى نوشتیم تا آن  نشستیم و بیانیه. کردند، پیشگیرى کنند ها اجتماع مى زندانیان دم در زندان

را که نوشتیم، اعالم کردیم   بیانیه. در زندان براى مردم بخوانیمرا به هنگام آزادی در مقابل 
 یس زندان زنان قصرئسرهنگ مهدی اخوان ر! رویم ما امشب از زندان بیرون نمی: که

خواهیم شما  حاال که می: با حالتى متعجب گفت .فهمید ماجرا چیست متعجب شده بود و نمى
اول : در جواب او گفتیم. آورم کار شما سر در نمىمن از ! را آزاد کنیم، حاضر نیستید بروید؟

: مستأصل، جواب داد! رویم چاپ بشود، بعد از زندان بیرون مى  ها ی ما در روزنامه باید بیانیه
ا دی شما را چاپ کند؟ فر شود که بیانیه های عزیز، این وقت شب مگر روزنامه پیدا مى خانم

پا در یک کفش کردیم که تا این بیانیه چاپ  ما هم. صبح خودتان ببرید بدهید چاپش کنند
به هر حال آن شب را در زندان ماندیم و تا صبح . بهانه بود. رویم نشود، از زندان بیرون نمی

 .جشن و پایکوبی داشتیم
هاى چند نفره تا نوبت به  باز در لیست .را خواندند  آبان، دوباره اسامى ۵صبح روز 

فراموش کردم بگویم دو . ما را سوار ماشینی کردند. دمآن بو ءگروهی رسید که من هم جز
به محض . بخواننددم در زندان  مان را در مقابل جمعیتِ ی  که بیانیه نفر انتخاب شده بودند

هاى رونویسى شده  و نسخه یمشویم، بیانیه را رونویسى کرد که دیدیم همه با هم آزاد نمیاین
روى انبار  هماشین، روب. ها هم دست من بود یانیهیکی از این ب. را بین خودمان پخش کردیم

مان را که در موقع دستگیری تحویل  لیوساهای  کیسه. پیاده شدیم. زندان قصر توقف کرد
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با همان لباس و دم . فرصت و محل تعویض لباس نبود .داده بودیم، تحویل گرفتیم
پشت در زندان قصر و  .ندردمأموران به سرعت ما را دوباره سوار ماشین ک ،زندان  هاى پایى 

یس ئها و ر ی زندان افسر بازرسی اداره، سرگرد بیژن یحیایی. مان کردند پیاده ،در داخل حیاط
تازه از ماشین پیاده شده بودیم که به . منتظر ما ایستاده بود گارد ضد شورش زندان قصر

. ى ما صف بستندها هم پا به زمین کوفتند و تفنگ به دست جلو آن. سربازها پیشفنگ داد
بزرگ  درِ ،از طرف دیگر! باشند  های گروه اول را کشته پیش خودمان فکر کردیم نکند بچه

ناگهان . شد خورد و صداى هیاهو شنیده مى آهنى زندان در اثر فشار دائم مردم تکان مى
: زد کهرو به ما داد  ،داد که در زندان را باز کنند  یحیایی در حالی که به سربازها عالمت می

عقب نشستند  با بازشدن در آهنى، موج مردم که جلوی زندان جمع شده بودند،! برید گم شید
هر  های مردم بودیم و ها و شانه  پس از یک لحظه، روى دست. و ما به بیرون پا گذاشتیم

در آن ازدحام، من . ریختند ل مىمان گُ ى مردم بر سر و رو. شدیم یک به سویى کشیده می
ـ خبرنگارانى برسانم که پشت سرهم از  را به دست یکى از عکاس  انستم بیانیهفقط تو

هم تصادفاً در آن  که من ازآن روز، غیر از سه عکس. گرفت زندانیان آزاد شده عکس مى
 ،علت ازدحام جلوی زندان در این روزه دهم که ب احتمال می. ندیدم چیز دیگریهستم، 
یکى درباره این سه عکس، زیر گزارشی . ته بودند بگیرنداز این سه نتوانس هایی بهتر عکس
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. چاپ شد تهران مصور ی مجله ۳۱ای دی ماه ه شماره در یکی ازاز مردان زندانی آزاد شده 
 به هرحال، برادرهایم که به استقبالم آمده بودند، به سختى توانستند مرا از موج جماعت

شد، لبریز از آدم  ایی که به زندان منتهی میه جلوی زندان قصر و تمام خیابان. بیرون بکشند
 . بود

 بودند؟ کنندگان، زنان با حجاب زیاد در میان استقبال :ناصر مهاجر
مثل مردمی بودند که در روزهای . کنندگان مردم معمولی بودند استقبال :ژاله احمدی •

مادر یکی . دندحجاب بو بیشتر بی. دیدیم ها را در صف تظاهرکنندگان ضد شاه می بعد ما آن
 ؛ ولیکرد معموال چادر سر میاو . شناختم        روز جلوی زندان قصر بود، می  از زندانیان را که آن

اما  .احتماال زن چادرى هم در میان مردم بود. سر داشت ن روز فقط یک روسرى معمولی بهآ
 ،ا ایجاد کندمذهبی بودن این جماعت ر ای ترین شبهه چیزی که توجه را جلب کند یا کوچک

یک مشت دست به سوی ما دراز شده  ،برعکس، از الی جمعیت فشرده. خورد به چشم نمی
هایی بود  ترین دست های مردان ناشناس در آن روز، صمیمانه دست .دنبود تا با ما دست بده

 . ام که در تمام عمرم فشرده
که روزی انقالب شود و ما تر همیشه این بود       های زندانیان جوان و خیال  یکی از خواب

ها شنیدیم  از طریق مالقاتی ی،مدتی قبل از این آزاد. ها آزاد شویم به دست مردم از زندان
تر به  رویایی که از همه خام. ها بریزند و زندانیان را آزاد کنند که مردم قصد دارند به زندان

در دانشگاه تهران با . رفتیماز زندان قصر به دانشگاه . به واقعیت پیوسته بود ،رسید می نظر
مان گفتند که  همراهان. دادند تی بودیم که شعار مرگ بر شاه مییلباس زندان، در موج جمع

 .جا هم از زنان محجبه اثری نبودآن. شود این اولین بار است که این شعار داده می
شد و مردم در  گاه تیراندازی می. ها شلوغ بود خیابان. از فرداى روز آزادى در خیابان بودم

های دستچین شده،  های چادرسیاهی را که در فیلم ما زن. کردند مقابل ارتش مقاومت می
 ،شود پس از انقالب به عنوان اسناد انقالب نشان داده می ی سانسور شده و دستکاری شده
زهرا صورت   مدتی بعد، تظاهرات بزرگی در بهشت. دیدیم در میان تظاهرکنندگان نمی

شایع شده بود که  ۸.بود آبان 29در  آموز شدگان دانش ماالً به مناسبت کشتهاحت گرفت؛

                                                           
ارتش پس از . بزرگى علیه حکومت شاه در دانشگاه تهران برگذار شد            ، میتینگ و تظاهرات۷۵۳۱ِآبان  ۷۵ـ در روز ۸

سلحانه چند ى م         ى این حمله          در نتیجه. ى درهاى آن به سوى جمعیت آتش گشود              محاصره کامل دانشگاه و بستن همه
ى نیروهاى نظامى به دانشگاه                   ى مسلحانه      پخش فیلم حمله. آموز کشته شدند و شمار زیادى زخمى گشتند                    دانشجو و دانش

آبان  ۷1مردم تهران در  آمیز پیمایى خشونت راه. ى اخبار تلویزیون، خشم عمومى نسبت به این جنایت را دامن زد           در برنامه
← 
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. ای در کار است بود که توطئههم این شایعه  احت. خواهد قبرستان را محاصره کند ارتش می
افراد خانواده و دوستان نگران بودند و . ارتش صحبت بود ی در هر حال از خطر حمله

تظاهرات آن روز یکی از . ولی من رفتم. بهشت زهرا برومخواستند من در آن روز به  نمی
ل دیگر اثر ندارد، و جنگ شعارهای توپ تانک مسلس. ترین تظاهرات تا آن زمان بود رادیکال
تظاهرکنندگان،   ان نفریدر صف هزار .را برای اولین بار در این تظاهرات شنیدم... مسلحانه

هایی بود  اش شبیه آدم مردی که قیافه. دادند میان جماعت و کنار مردان شعار میزنان هم 
ما چند زنی که در دیدرسش بودیم  رو به ،انداختند زنی به راه می نهها دسته سی که در تکیه
من گفتم به تو چه ربطی دارد . خواهران برن عقب صف و با هم حرکت کنند: کرد و گفت

مرد را سر جایش آن دند و کرفاع مردها همه از ما د! ستیم؟یخواهیم با که ما کجا می
کرد با  این تظاهرات صف کوچکی حرکت می از ای دور در آن روز در فاصله. نشاندند

شد،          در این صف که تقریبا فقط از مردان تشکیل می. هم نبودند صد نفر. شعارهای مذهبی
 تصویر یک زن بلند. دنمو کرد که بسیار جلب توجه می یک زن در عقب صف حرکت می

اندام در بلوز یا کتی رنگی و دامنی سفید که یک خرمن موی بور بلند داشت و یک روسری 
وقت از خاطرم  هیچ ،بسیار کوچک، به اندازه یک دستمال گردن رنگی وسط سرش بود

این صف چنان کوچک و . داد رفت و شعار می اهلل می این زن ته صف حزب. رود بیرون نمی
کرد، مگر توجه کسانی مثل من را که در واقع  ا جلب نمیدر حاشیه بود که توجه کسی ر

در روزهای عاشورا و تاسوعا . بدون درگیری خاصی گذشت آن روز. برای سیاحت آمده بودند
ی زنان چادر سیاه  بود که ما با پدیده( ۷۵۳۱دى  ٢0)و اربعین ( ۷۵۳۱ آذر ٢1و  ۷0)

 . کننده مواجه شدیم تتظاهرا
سازمان آن زمان به غیر از . تلفنی با هم تماس گرفتندهای چپ  شب تاسوعا، بچه

سازمان لنینیست  - که نامی داشت و یک بخش انشعابی مارکسیست ییهای فدا چریک
هایى  اکثر بچه. نام بود، چپ تشکل منسجمى نداشتیک  که آن هم هنوز بیشتر مجاهدین

غیرمنسجم و غیرمتشکل ی چپ،  دستگیر نشده که تازه از زندان بیرون آمده بودند و بخشِ
به . شوند های چپ فردا درخیابان ابوریحان جمع می من هم تلفنی مطلع شدم که بچه. بود

                                                                                                     
نه تنها استعفاى  (919، جلد دوم، صروزشمار ناریخ ایرانباقر عاقلی، )« بانک به آتش کشیده شد 111»که در جریان آن 

یش داشت، بلکه جنبش ضد دیکتاتورى شاه را بیش از پ                       امامى و استقرار دولت نظامى ژنرال ازهارى را در پى  دولت شریف
ها هزار نفر در آن شرکت جستند از                         باختگانِ دانشگاه در بهشت زهرا که ده     برگذارى مراسم شبِ هفت جان. گسترده ساخت

                                       .نمودهاى گسترش جنبش بود
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مراسم  یک بود، نه  یک تظاهرات سیاسیتظاهرات تاسوعا . شناختم خبر دادم کس که می هر
اه اند و توافق شده که شعار ضد ش شنیده بودیم که مذهبیون با دولت مذاکره کرده. مذهبی

خواستند صف  ها می چپ. داده نشود تا ارتش هم با تظاهرکنندگان کارى نداشته باشد
روز تاسوعا چند هزار نفر از . کوششی بود که ضرر نداشت. خودشان را درست کنند  مستقل

اى  عده. شناختیم بیشترمان همدیگر را نمی. ها در خیابان ابوریحان جمع شدند چپ
بعضی . ند و روی آن شعارهایی در رابطه با آزادى نوشته بودندهایی تهیه کرده بوددپالکار

های حکومت کارگری جمع  بعد از کمی بحث پالکارد. شعار حکومت کارگری آورده بودند
بر تعدادمان مرتب اضافه . چهار راه پهلوی راه افتاد شد و صف در خیابان شاهرضا به طرفِ

پیمایان را دیدیم که در خیابان پهلوی از  راه ی ازصف ،به چهار راه پهلوی که رسیدیم. شد می
ها در کت و شلوار   جلوی صف بازاری. اکثراً مردم عادی بودند. آمد شمال به سمت جنوب مى

صف را  ،های مذهبی با شعارهای یا حسین یا حسین و کنارشان سردسته قرار داشتندمرتب 
مرگ "شعار را گرفتند و با خشم  ها وقتی به صف ما رسیدند، جلوی ما این. کردند هدایت می

. کردند  حملهبه ما و  سردادند "ونیسمیمرگ بر صه"و  "مرگ بر امپریالیسم"، "بر کمونیسم
ى پشت سرشان را  توانست توده میدرجا العملی از طرف ما  وضعیت طوری بود که هر عکس

خاطر بود که فقط به همین . پاره کنند واقعا خطر این بود که ما را تکه. علیه ما بشوراند
مرگ بر "شعار  ،در این چند دقیقه که فضا متشنج شده بود. دادند شعارهای مذهبی می

فقط . و متفرق شدیم یماز درگیری امتناع کرد. را گرفت "یا امام حسین"جای  ...،"کمونیسم
در میدان فوزیه که جمع شدیم، . توانستیم دهن به دهن قراری بگذاریم در میدان فوزیه

مان فاصله کافی پیدا کنیم و بعد  مدتی صبر کردیم تا با صف جلوی. دو هزار نفر بودیم حدود
برای جمع . یمادتافبرابری و آزادی راه  ی اى درباره و شعارهای کلى "مرگ بر شاه"با شعار

. نیاز به کمی گفتگو بود ،کردن پالکاردهای حکومت کارگری که دوباره بیرون آمده بود
طرف ه یک صف بزرگ مردم که تازه به میدان فوزیه رسیده و ب. مدصف به حرکت در آ

این . به صف ما پیوستند "مرگ بر شاه"شعار شان با  منشعب شد و بیشتر ،رفت شاهرضا می
به پیچ شمیران که . ها صف مذهبی "یا حسین"شعار جاذبه اصلی صف ما بود در مقابل 

دارش جلو  نیروهای مذهبى هاى           وکشها و چاق که الت قبلیرسیدیم، به یک تکه از صف 
ها تا ما را دیدند، شروع  این. کشید                 را مى ر ماانتظاو کرد  حرکت نمیبودند برخورد کردیم که 

علم کرده  ای را پارچه ."ونیسمیهمرگ بر کمونیسم، امپریالیسم، ص"کردند به دادن شعار 
 ى           م، صهیونیسم در سه زاویه یک مثلث در زیر نوشتهبودند که رویش کمونیسم، امپریالیس

 شان       های و چاقوکش ها الت و آمیزشعارها چنان تهدید. نوشته شده بود "مرگ بر"درشت 
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چنان آماده به حمله بودند که مردم ترسیدند و از صف ما جدا شدند تا به بقیه صف جلویی 
ایم  باره دیدیم که به اقلیت کوچکى تبدیل شدهیک. ندندبپیو ،که از محل فاصله پیدا کرده بود

ها  ای از مردم که پشت سر آن        و هر آن ممکن است از سوى اراذل و اوباش و احیانا دسته
دادیم، از خیابان  به همین خاطر در حالى که شعار مى. مورد حمله قرار بگیریم ،ایستاده بودند

براثر نوع  ،در جریان تظاهرات. های معمولی بود رو پُر از آدم پیاده. ها عقب نشستیم رو به پیاده
جدا از مردم عادی و جدا از . تقسیم شده بودندخیابان هم و کنندگان   تظاهرات ، همشعارها

زنان چادری معمولی در بخش کامال سازمان یافته در وسط خیابان، زنان چادر سیاه حرکت 
گو داشت و شعارهای مذهبی  هایی که بلند صفی که درست پشت ماشین در ؛کردند می
 .روشن شده بود  تکلیف. داد می

افراد برای تماشای . پیمایى مستقل در روز عاشورا را به سرشان راه ندادند ها فکر راه چپ
وضع درست مثل . دادند رفتند و گاهی شعارهای خودشان را می روها می پیادهبه تظاهرات 

کردند و شعارهای  های سازمان داده شده حرکت می صف ،در وسط خیابان. روز قبل بود
روها حرکت  خواستند شعارهای مذهبی بدهند در پیاده کسانى هم که نمی. دادند مذهبی می

  ن شعار استقالل ـ آزادی ـ جمهوریها شروع به داد وسط خیابان از وقتی که. کردند می
ادى عصبانی بودند که مردم ع. گفت استقالل ـ آزادی رو فقط مى پیاده ،اسالمی کردند

سرآخر هم . بر شاه داده شودگذارند شعار مرگ  اند و نمی پیمایى را قبضه کرده مذهبیون راه
رغم مخالفت و ممانعت مسئوالن تظاهرات، شعارهای ضد شاه و    شان تمام شد و به  طاقت
ار زنان چادر سیاه به هر حال؛ در این دو روز بود که من براى اولین ب. ازهاری سر دادندضد 

رو نشده  هاى روب آن دو روز با چنین پدیده از تا قبل. داده شده دیدم های سازمان  را در صف
 . پیمایی روز اربعین دیدیم ها را در راه بعد هم آن. بودم

عصرها و  ؛ها و تجمعات سیاسی بودیم در تحصن کارخانه ،ما روزها در صف تظاهرات
این بحثی ! کردیم که چه باید کرد؟ ن جلسه داشتیم و بحث میها هم تا صبح با دوستا شب

بعد از  .عمومی بود این وضعیتِ. در میان زندانیان زن شروع شده بود ۳6بود که از اواخر 
 تا آن موقع. جدیدی هم مطرح شد های بحث ،ها برتظاهرات تاسوعا و عاشورا مذهبی ی غلبه
بعد از  .ها و مواضع ع تشکیالت، مرزبندیضرورت تشکیالت، نو ها عبارت بودند از بحث

شد و این بار در حالی که برای برخی از جمله  عاشورا موضع در مقابل مذهبیون از نو مطرح 
 مطرحای دیگر لزوم مرزبندی  برای من مبارزه با مذهبیون موضوع عاجل بود، برای عده

به لزوم  ،ه جهان اولای علی سه جهان و علیه جهان دوم و عده ای با تئوری عده. نبود
ای درمجموعه آثار لنین به دنبال برخورد با نیروهاى  عده .رسیدند حمایت از خمینی می



 یگرتولدی د   ٢٢1

ی وضعیت  بودند، نظر خیلى روشنى درباره  هایى هم که از خارج آمده آن. گشتند مذهبى می
کشور ایران  ن بهشا انگار موضوع اثبات تعلق ،شان مبارزه با امپریالیسم برای بسیاری .نداشتند

اش بعضی  کلی درک از امپریالیسم و مبارزه با آن درکی سطحی بود، که نتیجهبه طور. بود
 .های نادرست بود رفتار

نام، خارج از تعلق  رفتار فردی بعضی افراد بی این را هم بگویم که در رابطه با حجاب
طور که در  همان. خوردار نبودسازمانی، آن هم در بحبوحه یک انقالب از اهمیت سیاسی بر

های روحانیون یا  های مومن مسلمان و زنان خانواده چادر مشکی زنستم تمام قرن بی
 . هیچ سیاستی نبود ی تعیین کننده ،های قدیمی ایرانی دوشین زنان خانواده پچادرمشکی کر

گیری به  ، توازن قوا به طور چشمپیمایی تاسوعا و عاشورا به این سو راهاز  :ناصر مهاجر
، زنان محجبه و پس از رفتن شاه از ایران. شدنفع جریان مذهبى و هواداران خمینى عوض 

 ...خورند               به چشم مى بیش از پیش چادرسیاه
در تظاهرات . کردند هاى رسمی شرکت مى پیمایى این زنان فقط در راه :ژاله احمدی •

اعت در گوشه و کنار تهران وجود س هایی که هر روز و بعضى روزها هر گیریخودجوش و در
دیدیم؛  ما این زنان را فقط در روزهای تظاهرات رسمی می. زنان محجبه نبود داشت، اثرى از 

بهمن هم به یاد ندارم  ٢٢و  ٢۷در روزهای ! عاشورا و تاسوعا و اربعین مثل همان سه روز
آگاهی،  ی  ی، ادارهزنانی که همراه مردان، شهربان. ها را در خیابان دیده باشم که آن

. سیاهنان چادربودند و نه ز  کردند، زنان چپ تسخیر مى  را ...ها و ها، زندان ها، پادگان رىکالنت
رفتند و اسلحه بیرون  ها می هاى چپ بودند که به پادگان های جریان  زنان چپ و سمپات

ز چشمگیر بوده هم در آن دو رو سازمان مجاهدینیاد ندارم که حضور زنان ه ب. آوردند می
در این فاصله . اگر منظور متشکل شدن نیروهای مذهبی است، با شما موافقم. باشد
اتحاد درونی روحانیت،  .شان را سازمان دادند        نیروهای پراکنده ،های پراکنده مذهبی           دسته

شان  باحجابواجور زیر رهبری خمینی شکل پیدا کرد که در حضور  ون جوراتحاد مذهبی
 ،بقیه. ها در این دوران منحصر به مذهبیون نبود سازماندهی نیرو ی مسئله. شد       می بیان

اموفق دهی نیروهای خود بودند و نزمانولی درهمین زمان مشغول سا ؛مسجد و منبر نداشتند
یکی از  ۳۸ (اردیبهشت ۷۷) هزار نفری اول ماه مه تظاهرات چند صد. هم نبودند

 .بودچپ  های موفقیت
ش زمانى میان رِاز روزهاى قیام و در بُ اما پیش. ام عقیده همبا شما  :ناصر مهاجر

، کم نبودند زنان غیرمذهبى و ۷۵۳۱بهمن  ٢۷پیمایى تاسوعا تا فروپاشى دستگاه شاه در  راه
 ! روسری سر کنند "هماهنگى با مردم"گرایى که ناگهان برآن شدند که در  حتا چپ
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 در تب و تاب حوادث آن روزها و. به چشم من نخورد اى            ییر ناگهانیتغ :ژاله احمدی •
به خاطر شتاب سرگیجه آور جریان، بودند زنان سکوالری که به خاطر تعلق به جماعت 

اما . این دوره برای زنان سکوالر تمام شد ،بعد از تاسوعا و عاشورا. نددروسری سر کرده بو
از جمله  ؛قوت بیشتری یافت ن چپ و سکوالرعضی از زناعوامل دیگر روسری سرکردن ب

قبل از آزادی ما، بعضى از زنان چپ که براى  اکردند که حت مان تعریف می دوستان. ترس
و آن کردند؛ بیشتر به خاطر جَ رفتند، گاه روسری به سر می تظاهرات به جنوب شهر می

های  کم بخش به نظر من شناختِ .هم بود البته تجاربی از دخالت و مزاحمت مردان !مناطق
 از این ترس. از مردم شده بود "روشنفکران"باعث ترس  ،اختناق از یکدیگر جامعه تحتِ

عالوه بر . شد کشور مضاعف میاز های خارج  مردم، بسیار گسترده بود و این در مورد بچه
هایی  چپ. دکر  این در خارج از کشور بخش قابل توجهی از اپوزیسیون از خمینی حمایت مى

همان زمانی که علمای سنی جهان و بعضی  ؛رفتند  "امام"به دیدار  ابودند که در پاریس حت
که روسری این. وع امامت اعتراض کرده بودند، به این نىایران اعلمای شیعه به گمانم حت

ین ا .به ایران وارد شد و بعد ل مبارزه با امپریالیسم است در خارج از کشور اختراع شدنبُسَ
مان باور  شد و برای های چپ خارج از کشور باعث تعجب زیاد ما می مواضع و رفتار بچه

 احت. ندنبودخارج از کشور شان مانند هواداران  داخل کشور، موضعهای  بچه. کردنی نبود
 .ندتل برخوردهای بسیار متفاوتی داشیاواهای داخل  مائوئیست

 2931بهمن 
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بودند و  کنفدراسیون دانشجویىا که عضو من هم شمارى از زنان جوانى ر :ناصر مهاجر
شناسم که با  ند، مىاز اروپا و آمریکا به ایران بازگشته بودند تا در انقالب مشارکت داشته باش

ام، این گرایش چیره بر  طور که من مطالعه کرده اما آن. رفتند ها مى پیمایى روسرى به راه
دار شدن زنان سکوالر و چپ،  روسرىدانم،  تا جایى که من می. نبود کنفدراسیونىزنان 

در  نسبت قوى بهپیمایى عاشورا، گرایشى  رش زمانى راهاز بُ. گروه هم نبود مختص یک یا دو
 ؛شکل گرفت ـ ها ها و دبیرستان به ویژه در دانشگاه ـ میان زنان سکوالر جامعه و طیف چپ

 ! عمومى حضور داشت با این باور که بهتر است با روسرى در حرکت عمومى، حتا در فضاى
در روزهای . من با این پدیده آشنا نیستم و برایم قابل تصور نیست :ژاله احمدی •

دهندگان  رفتند، از دست سازمان                  شورا بسیاری از مردم عادی که وسط خیابان میاع تاسوعا و
رو از  و پیادهچه رسد به آن جماعتی که به وسعت د ؛دادند دل خونی داشتند و فحش می

چند نفر از  احت. میدان فوزیه تا میدان شهیاد صف خودش را از مذهبیون جدا کرده بود
پیوستند و از خمینی   های مائوئیستی  ام که بعداً به سازمان هاى زندان و دوستان قدیمی بچه

از ون مذهبیدر مقابل ی رادیکال برخورد چنانها بعد  کردند، در این روزها و تا مدت حمایت 
امکان دارد ترسی را که از آن صحبت کردم . رفت ها توقع نمی دادند که از آن نشان میخود 

ولی من این . هایی را باعث شده باشد العمل بعد از این روزها تشدید شده بود، عکس و طبیعتاً
 ۵خط هایی که بعدها به  در میان بچه .شناسم نمی ،کنید را که شما از آن صحبت می  پدیده

 . چنین چیزی ندیدم اصالً ،معروف شدند
کسانى را  1خط و  ٢خط هوادران  و هم ۵خط من هم در میان هواداران  :ناصر مهاجر

متأسفانه مسئله از این گروه و آن جماعت فراتر . شناختم که چنین گرایشى داشتند مى
ى ول. ست وزن این گرایش هنوز محل بحث و بررسى. یک گرایش عمومى بود. رفت مى

ى  کنم نقطه من گمان مى. ال باشدؤخود این واقعیت براى شما مورد س کنم که گمان نمى
طور که خودتان اشاره کردید،  گیرى این گرایش یا این تغییر جهت، همان شکل

 .عاشورا باشد هاى تاسوعا و پیمایى راه
شکل گرفته و ال شما، هنوز خط و خطوط ؤدر مقطع زمانی مورد س :ژاله احمدی •

. حتا برعکس. من چنین تغییری را ندیدم ،در فاصله عاشورا و قیام. سازمان یافته نبودند
هاى تاسوعا و  کردند تا در تظاهرات شرکت کنند، از روز زنانی که قبالً روسری به سر مى

زنان عادی را دیدم که تا قبل از این دو روز، همراه دیگران به . عاشورا متوجه خطر شدند
حتا با . اما بعد از تظاهرات تاسوعا، به مخالفت با انقالب پرداختند .فتندر تظاهرات می

. خواهند سر کار بیایند و چادر به سرمان کنند کردند که آخوندها می شان بحث می شوهران
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دانم وضع در  البته من در تهران بودم و نمی. شان به تظاهرات بروند خواستند شوهران نمی
اگر چنین گرایشی هم . مسئله مهم نیستاما به نظر من این . بوده صورتی ها به چ شهرستان
ای  مسئله. این مسئله چندان مهم نبود. د اجتماعی دیدتوان آن را به عنوان یک مُ بوده، می

 .که معنای سیاسی ندارد، چندان مهم نیست
 ی حجاب مهم نبود؟  یعنی مسئله :ناصر مهاجر

حجاب . اش هم مسئله بسیار مهمی است سینوع غیر سیا احجاب، حت :ژاله احمدی •
بیش از یک اشتباه سیاسی ، از نظر من ،رنگ جماعت شدن به بهانه همبستگی برای هم

خود آن مبارزه ارزه، یک موضعگیری سیاسی است که بل یک مبمحجاب به عنوان س. است
در خصوص ه بکردن زنان چپ و سکوالر ما در مورد روسری سر. برد می سؤالرا هم زیر 

یده بود، نه من این نه یک پد ی در تجربه. نیمک بهمن صحبت می ٢۷ع بین عاشورا تا مقط
د اجتماعی در ترس در مواردی و مُ. چپ و زنان سکوالر میان گرایش و تغییر جهتی در

های  بخش بزرگی از چپ .دو عمل کند ها هر های عادی و چپ تواند در آدم مواردی دیگر می
کردن زنان چه از ترس باشد یا سر روسری . همان مردم عادی بودندآن دوران، در واقع 

پیروی از مد، از روی همبستگی باشد یا ترس از تنها ماندن، زیر فشار مردان خانواده باشد 
صحبت من بر سر  .اهمیت نیست کدام بی تر و مسئول باالتر، هیچ رفیق بزرگرهنمود  به یا

انقالب ایران و در ایجاد حکومت اسالمی و  اهمیتی است که این برخوردها در شکست
تاکنون بر این پایه است که زنان ما  اها، حت بسیاری از تحلیل. برقراری حجاب اسالمی دارد

نزدیک  ،حجاب ی خوردار نبودند؟ مسئلهاز کدام آگاهی بر. دار نبودنداز آگاهی الزم برخور
انقالب از حقوقی برخوردار  ی ستانهزنان ایران در آ .انقالب مورد نقد بود از یک قرن قبل
زنان پیشرو . ها زن ایرانی و مردان منورالفکر برای آن مبارزه کرده بودند بودند که نسل

زندگی اجتماعی، سیاسی و دوران بالفصل قبل ازانقالب، خواست اجرای برابری در 
ن قصر با مرزبندی زندانیان زن زندا. جنگیدند کردند و برایش می خصوصی را مطالبه می

. این دیگران بودند که رفتاری غلط داشتند. العاده نبود خمینی حاصل هوشمندی فوق
ها هزار نفر زن در روز هشت مارس و روزهای بعد از آن، مقاومتی  خود ده تظاهرات خودبه

توانست  وجود این مقاومت بدیهی بود غیر از این نمی. حفظ حقوقی که داشتند بود برای
. العاده هم نداشت نیاز به هوشمندی و آگاهی فوق .شورش نبود .انتظار نبودغیرقابل  .باشد

مسئله حل نشده جامعه  ،حجاب برخالف نظر رایج .این دیگران بودند که غلط رفتار کردند
 .روند طبیعی در جامعه، الغاء حجاب بود. نبود

ر دادن حجاب و در دو قطب مخالف قرا دو بخش کردن جامعه حول ثنویت چادری و بی
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انقالبی ین شهری و باال شهری، انقالبی و ضدیو معنی کردن آن به ثروتمند و فقیر، پا
. ی سیاسی کندژخمینی بود تا بتواند ثنویت جنسی را مبنای یک ایدئولوترین دروغ  بزرگ

من . اند بسیاری آمادگی داشتند تا در این چاله بیفتند، بسیاری هنوز هم از این چاله در نیامده
بعد از آزادی که برای شرکت در . نیم در زندان بودم و در جامعه حضور نداشتم و سالسه 

و شلوار  بلوز بادیدم، دختران و زنان جوان،  مى رفتم، در مسیر ها می اعتصابات به کارخانه
تر از میدان شوش با کلی  ینیای در خیلی پا در محله. کردند جین از میدان شوش گذر می

دیدم در کوی نهم آبان در  که میاز این. شلواری مواجه شدم و بلوز وحجاب  دختران بی
هرچند به علت کارم در درمانگاه  .حیرت کردم ،ندا قدر زیاد شده چادر آن آباد زنان بی نازی

ی داشتم و یپوش و بدون چادر جنوب شهر و کرج آشنا بیمه کارگران، با زنان کارگر شیک
خوب  ،را به چادری که کمتر از هرچیز حجاب بودروند تبدیل چادر به عنوان حجاب 

کردند، چادر وسط سرشان  بسیاری از زنانى که قبل از انقالب چادر به سر مى. شناختم می
نی داشت ولی کردهای معی لباس را داشت؛ عملچادر برای بسیاری حکم . گرفتند یرو نم. بود

 .لزوما حجاب نبود
چادر بودند وقتی  عضی از زنانى که عموماً بی، بهم گاه در طبقات مدرن :ناصر مهاجر

 . انداختند  سر می ی نزدیک خانه بروند، چادر به ازهخواستند برای خرید چیزى به مغ می
که گل و بوته رنگی پیدا کرده بود، در  "چادرنماز"استفاده از به اصطالح  :ژاله احمدی •

بعد از اینکه ضرب و شتم  ؛د شده مُشاحجاب رضا ال برنامه ضدبه دنب اساساً ،بیرون از خانه
. های متنوع و جدید گذار چادر بود از صرف حجاب به چیزی با کارکرد این. فرو کش کرد

. کردند از آن استفاده می ،حجاب هم در مواقعی برای راحتی کار زنان بی برای همین بعداً
به این . کردند یآمدند آن را به عنوان لباس شهری سر م ی که به شهرها مییزنان روستا

زنانی با منشاء  اکثراً ،زنان جنوب شهر. دستخوش تغییر شد ،های چادر کرد ترتیب عمل
های  در بیمارستانخیلی از بیماران من  .جب نبودندی بودند و قبل از انقالب محُیروستا

جاب ولی ح ؛کردند         دولتی تهران که از فقیرترین مردم شهر و روستا بودند، چادر سر می
ها  این. های دولتی بودند شهرنو هم بیماران ما در بیمارستان ى                           بسیاری از زنان قلعه. نداشتند

شان  کم نبودند زنان فقیر که همسران. ولی به ندرت حجاب داشتند ،چادری بودند هم اکثراً
آمدند، چادر نازک وال به سر  در بهترین حالت کارگر فصلی بودند و وقتی که به درمانگاه می

تصویر  .اال حجاب ،همه چیز بود. کرد چیز را پنهان نمی  چو چادرشان هی .داشتند با روی باز
زنان که چادر زیر بغل زده با سینه و یقه باز، بچه به بغل، یک بچه یا یک زنبیل خرید در 

 .دست، برای همه آشنا بود
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هاى  و بعد از سخنرانى ۷۵۳1ى  خست دهههاى ن کنم در سال تصور می :ناصر مهاجر
سازمان ن او و ای ارشاد بود که روسری و مقنعه در میان طرفدار دکتر شریعتی در حسینه

   .ی سیاسى و این تحولی مهم بود در مبارزه. پدیدار شد مجاهدین
زبان آلمانى منتشر شده  بهکه  هویت قدرت و قدرتِ هویتِی  در مقاله :ژاله احمدی •
گیری آن،  و شکل "زن اسالمی"دروغین  در بررسی هویتِ .ما این موضوع پرداخته به است،

با آن را به عنوان یکی از ابزارهای  تصویر زن مدرن مسلمان شریعتی و حجاب متناسبِ
. این الگو را پیاده کردند مجاهدین. ام عنوان کرده ،جمهوری اسالمی "زن اسالمی"ساختن 

مورد  ،را به عنوان الگوی عملی مجاهدین - شریعتیب جمهوری اسالمی الگوی حجا
کدام نه اسالمی است و  هیچ ،شلوار، مانتو و روسری اجزاء این لباس یعنی،. استفاده قرار داد

د اروپایی بود که به زنان شهری ما هم مقنعه مال مجاهدین نبود، روسری یک مُ. نه ایرانی
ها برای  در زمستان خیلىهایی پیدا کرد و رتغیی. حجاب های بی اول به خانم. سرایت کرد

، نشده بودندحجاب  بیکه بعضی هم براى . محافظت از سرما، به جای کاله سرشان کردند
روسری سنتی زنان ایرانی در شهر، روستا و عشیره، هیچ . شده بود روسری جانشین چادر

ی از اختراعات روسری اسالم. ای از لباس سنتی زنان بود قطعه .ربطی به حجاب نداشت
شد چادر،  مقنعه و هر جا که می. جدید بود که بنیادگرایان از آن استقبال و استفاده کردند

 ،چادر مشکی و مقنعه در زیر آن. در محل کار و مدرسه و دانشگاه، اجباری شد ها بود کهبعد
 ن اجتماعی و مرزهایأش  شد که به علل بسیار ازجمله فقر و مخدوش شدن "حجاب برتر"

 اختراعی شریعتی از این رو حجاب مدرنِ. عموم نشد ی و خطرات سیاسی، مدلی برایتطبقا
ای خیال  عده. کردن عموم زنان جامعه بود "اسالمی"مناسبی برای  ی وسیله ،مجاهدین ـ

 ی عده !شدند ادر میچ به زنان محکوم ی ، همهمجاهدین - شریعتیکنند بدون مدل  می
ر بها دادن این پُ. شد حکومت اسالمی دچار بحران می ،ن حجابکنند بدون آ می دیگری فکر

بسیار قبل از تشکیل حکومت اسالمی در ایران، . است مجاهدینابتکار شریعتی و  ی به قوه
مدرن،  ى           سیس مدارس دخترانهأدر بعضی کشورهای عرب مسلمان مثل یمن، همراه ت

در خود ایران پیش از . شد ،اگیر بودروسری جایگزین اشکال سنتی حجاب که دست و پ
یم ژر. که از حمایت مالی دولت برخوردار بودند ندانقالب، جریانات مذهبی خرافی وجود داشت

. ترین آخوندها را به جان مردم انداخته بود ترین و عامی شاه علیه نفوذ کمونیسم، مرتجع
اه روسری را به بعضی از ها با تبلیغ از طریق معلمان هوادارشان موفق شده بودند ر این

شان  تر و مانتوی گاهی بزرگ ،ها روسری این. ها باز کنند مدارس دخترانه در بعضی شهرستان
 .بود مجاهدین بلندتر از
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 ،جوانی. ل نبودکمش ،ددی ییک جامعه در حجاب را مکه خمینی خواب بینی این        پیش
توانست چیز دیگری  که خمینی میاینرای توهم در باب ای ب هیچ یک بهانه ...تجربگی و بی

چیزی که قابل . نبود های خمینی دشوار در زمان انقالب دسترسی به نوشته. نیست ،باشد
عملی شدن  بینی نبود، به قدرت رسیدن این جریان، تشکیل یک حکومت اسالمی و پیش

ای  دانم، پدیده چرا که این پدیده که من آن را فاشیسم اسالمی می. کابوس حجاب بود
 . هور بودظنو

 کى به این باور رسیدید؟ :ناصر مهاجر
همان روز احساس کردم که خطر  .بعد از تظاهرات تاسوعا و عاشورا :ژاله احمدی •

بعضی از . ست ها جدى ا جا روشن شد که احتمال به قدرت رسیدن این همان. جدى است
ند، بعد از این روزها مردد بود آشنایان من که از اروپا آمده بودند و در مرزبندی با مذهبیون

 . همان روز بود که احساس خطر کردیم. گرفتند موضع مخالف
با بسیاری از زنانى که در انقالب   در صحبت. کنم یید مىاحرف شما را ت :ناصر مهاجر

ست که هشیارى نسبت به خطرى که  مشارکت داشتند، متوجه شدم که از این برش زمانى
 . شود؛ به ویژه در میان زنان فته پدیدار میدر کمین نشسته، رفته ر

 - تا قبل از آن، مردم با انقالب. از همان روزها خطر احساس شد. دقیقاً :ژاله احمدی •
یا  کردند که انگار جشن است به همراه داشت ـ طورى برخورد مىبا وجود تمام خطراتی که 

 . باره احساس خطر کردند پس از آن دو روز، یک. یک بازی
ای از  عده. ها را به همراه آورد و این احساس خطر، طیفی از واکنش...  :اصر مهاجرن

از سوى دیگر، شمارى نیز به درجات . گونه که شما شرح دادید، رفتار کردند زنان، همان
 . کار شدند و با روسری به خیابان آمدند کار و حتا محافظه گوناگون، مالحظه

عمدتاً در شکل تشکیالتى با چنین . مواجه نبودم من با این پدیده: ژاله احمدی •
و بعضی از احزاب دیگر رسماً دستور دادند که  حزب تودهای مواجه شدم؛ یعنی وقتی  پدیده

دانم، آیا در فاصله عاشورا و قیام  زمانش را دقیقا نمی. سر کنند  شان روسری به زنان سازمان
ها  بیشتر آن. نداشتند چندانی تشکیالتیها هنوز صورت  بود؟ در آن زمان خطوط و سازمان

این به معنی نفی اتوریته افراد سازمان دهنده روی . کردند جودیتاعالم مو ۳۸در سال 
کی بود  دقیقاً. ای داشته باشد تواند تاثیرات تعیین کننده ولی نمی .شان نیست         های سمپات

از یکی . شوند رنگ جماعت اشتند همدقبل از همه دستور  حزب تودهاما هواداران  .دانم نمی
بود هم شنیدم که مسئولش به او گفته که با روسری در  راه کارگراز دخترانی که عضو 
ولش چنین ئی بود از مسراه کارگراما یکی دیگر از دوستانم که او هم . تظاهرات شرکت کند
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رفت؛  می حجاب به تظاهرات داشت به قول خودش باز هم بی اگر هم می ؛دستوری نداشت
 .آن هم در شهرى مثل اصفهان

های چپ از همه طیف حضور  زن ،۳۸در تظاهرات چند صد هزار نفری اول ماه مه سال 
دو زن فعال سیاسی را که چادر به سر کرده . خورد ای به چشم نمی ند و چنین پدیدهتداش

ها در  کی از آنرفتار ی. شان آمده بودند را من شناختم ی  بودند و همراه کارگران کارخانه
در کنار صف حرکت هایی که  اللهی با یکی از حزب .مضحک بود ،تظاهر به کارگر بودن

زد که من یک  چادر به کمر بسته بود و داد می .گیر شده بوددر داد کرد و علیه ما شعار می می
 های زیادی در خارج از کشور بود و سال یی بود که سال ها او از بچه ...زن زحمتکش هستم

زن دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران بود و . گشته بود برای فعالیت در داخل به ایران باز ۳1
انداخت و به عنوان کارگر سخنرانی  ها با چادر مشکی خودش را جلو می در جلسات کارخانه

. ممکن است اگر کس دیگری جای من بود، امروز آن را تعمیم دهد به یک پدیده. کرد می
ها برای استتار چادر  اکثر آن. کردند ها کار می های سیاسی در کارخانه هچی از بآن موقع بعض

علت ه ب. شان در بسیاری موارد باعث تعجب کارگران بود       های گری ناشی. کردند سر می
اما این ربطی به نقش  شد؛ فریبی در هم می  ای استتار و عواماختناق شدید گاه مرزه

. تر شدبیشلزوم استتار  ،بعد از شکست انقالب .انقالب هم بودقبل از . مذهبیون نداشت
همین مسئله استتار و خطر دستگیری باعث شد که مقاومت زنان چپ در مقابل حجاب، قبل 

. باشدکه قانون مجازات حجاب وضع شد، در بعضی مناطق کمتر از زنان دیگر  6٢از سال 
چنین  .بود و از ترس روسری گذاشته بودندها حمله شده  البته افرادی را هم دیدم که به آن

. ل وجود داشتیز همان اواها ا هرچند تهدید ؛بود استثنا بود ل همیهایی اگر در اوا نمونه
شان و در  های رکیک علیه زنان و شیوه لباس پوشیدن شد با حرف هایی پخش می اعالمیه

شان  ری از زنان سیاسی فعالیتبسیا. عملی شد تهدیدها بعداً. کردند تهدید می ها را ها زن آن
محل زندگی و کارشان در لباس مبدل خود  متناسبِ ،مخفی بود و مانند زمان قبل از انقالب

 ءای هم حجاب جز برای عده .های مبدل بود چادر یکی از این لباس. کردند را استتار می
تقبال از یکی از ت کوتاهی بعد از آزادیم برای اسدبه یاد دارم که م. های انقالب بود بازی

دیدم یک عده زن از در مسافران به سالن فرودگاه وارد شدند . دوستانم به فرودگاه رفته بودم
های عربی به تن  هایی به شکل لباس د بودند و لباسکه بسیار شیک و به اصطالح آالمُ

و  شان زنجیر طال انداخته ی، به ساق پاییطال ی نوعی عبای بسیار شیک با حاشیه. داشتند
 .ی را به نمایش گذاشته بودند ا د قابل توجهمُ

ترس و اى فضای  ، گونهپس از تاسوعا و عاشورا این تغییر توازن قوا :ناصر مهاجر
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 .به وجود آورد وحشت
های سیاسی یا احزابی  مگر برای بعضی شخصیت ؛زنگ خطر بود یشترب: ژاله احمدی •

نمای سیاسی  جهت قطب ،ییر توازن قدرتبا تغ. دیدند که خواب سهیم شدن در قدرت را می
جدا  ون یاما برای دیگران هشداری بود که خود را از مذهب. تر چرخید قوی سمتِه ها هم ب این

هر حال من  در. ها شرکت نکنند پیمایى این فکر افتادند که دیگر در راه ای به حتا عده. کنند
رس، یا برای استتار یا به عنوان د یا تد اجتماعی باشمعتقدم که این برخوردها، چه به دلیل مُ

ها یا در بعضی  تنها امکان برای شرکت در تظاهرات، چیزی که در بسیاری از شهرستان
ها نه توجیهی برای  مناطق تهران و در بعضی تظاهرات یک واقعیت بود، هیچ یک از این

گاهانه زنان آشان به حجاب است، نه سندی دال بر همکاری نا سرکوب زنان و محکوم کردن
عوامل   این ی در یک تحلیل همه جانبه بررسی همه. سکوالر در قربانی شدن زنان ایران

و این نه . نشینی کردند خمینی را وادار به عقب ،۳۱اسفند این زنان بودند که در  .اهمیت دارد
رمان ف مردان ایران بود که ی بلکه جامعه ،رانان داوطلب داران و تاکسی ها، مغازه فقط الت

مدارس و  ،ها ها، ادارات، دانشگاه خانه در وزارت 6٢تا  ۳0را در فاصله  حجاب خمینی
ان دولیت مرئای از مس ها ذره این رفتار و آن رفتار بعضی از زن. اجرا کرد ...ها و بیمارستان

کاری زنان، پیروی از سازمان  بالعکس ترس زنان، مالحظه. کند جامعه در این مورد کم نمی
 .سی نقش مردان قابل فهم نیستبرربدون 
ها که این رفتار  رو نبودم، از آن های روب نین پدیدهچکه گفتم من با  طور همان حال هر در

 .های خارج کشوری بودند داشتند بیشترشان بچه را
ن چنی شناسم که از خارج کشور آمدند و مطلقاً بسیاری را میاما من : ناصر مهاجر

 .رفتارى نکردند
در میان زنانی که از خارج . من ادعا نکردم که همه یک رفتار داشتند: احمدیژاله  •
. زنان فعال بودند مسائلمده بودند، بودند زنانی که از همان بدو ورودشان در رابطه با آ کشور

طور که بعدها  آن. حضوری محسوس داشتندتروتسکیست که در آن روزها از جمله چند زن 
ت میلت یبودند که ک ها این. ی بودندین از بستگان بابک زهراشنیدم یکی دو نفر از آنا

 .ی را به ایران دعوت کردندیفمینیست آمریکا
این جریان، تنها جریان جنبش چپ ایران بود که از همان ابتدا روی  :ناصر مهاجر

 . ى زن، دید روشنى داشت ی حجاب حساسیت زیادی نشان داد و نسبت به مسئله مسئله
ای زن چپ بودند که  ها عده این. کنم که چنین بوده من گمان نمی: ژاله احمدی •

و تشکیل شده بود در آمریکا  که در ایرانو اندیشه  آزادی هنر کمیته برایتجربیاتی هم در 
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و  .ها چند زن بودند نه یک جریان چپ این. ، داشتندبودکمیته  یلت هم عضو همینکیت م
 . زنان حساس بودند مسائلکه نسبت به  بدون شک تنها زنان تروتسکیست نبودند

پیمایى تاسوعا و عاشورا که خطر را احساس کردید، چه راه و  پس از راه: ناصر مهاجر
 روشى در پیش گرفتید؟

 افشاگری. دیدم مرزبندی و مبارزه با ارتجاع مذهبی را موضوع عاجل می: ژاله احمدی •
مبارزه علیه آن بیش از پیش موضوع کار ترین جریان سیاسی، هشدار و لزوم  این خطرناک از

: گفتند ها حتا می بعضی. سر همین موضوع، برخوردهای شدیدی با من شد. من شد
. گویی گفت ارتجاع سیاه و تو هم همین را می شاه می. های شاه است های تو حرف حرف

 گفتند .یک حرف درست زده باشد، همین استاگر شاه در عمرش : پاسخ من هم این بود 
ی ضد  در جبهه. این اتهامات مرا از کارم باز نداشت. کنم را تکرار می سیاهای  که من حرف

  رت این جریان مذهبی و رهبرش خمینی از شاه هم بدتر و خطرناک: گفتم شاه بودم و می
ترین خیانت پهلوی به ملت ایران این  که بزرگ بر این اعتقاد بودم و تاکنون هستم. است

. نبود الجمع ةنعماو خمینی برای من مبارزه علیه شاه . یراثی برجای گذاشتبوده که چنین م

لطف کرده این برخورد من را  ،ها که به صداقت من ایمان داشتند آن ،این رابطه در
 .دانستند      می ها                               حرف طلبی و از این قبیل غیرسیاسی، ناشی از خالص

 جدی گفتید باید در مبارزه براى برانداختن نظام پادشاهى ین حال مىدر ع :ناصر مهاجر
 !شرکت کرد

مسئله، چگونگی . وده و نیستبن سؤال انقالب برای من در شرکت: ژاله احمدی •
نیروها در انقالب شرکت  ی همه. یعنی جای چپ دراین انقالب بود ،گیری شرکت و موضع

برای من . ندر شکست انقالب هم نقش بازی کردد حزب تودهنیروها مثل  بعضی از کردند و
 ی بایستی مستقل از مذهبیون باشد و مبارزه با خمینی نباید به بهانه جای چپ در انقالب می

من در تمام روزهای انقالب، در عین خوشحالی . افتاد مبارزه با شاه یک روز هم به تعویق می
وضعیت . کردم خطر را حس می. بودم همنگران  ،غیرقابل وصف از فضای آزاد دوران انقالب

 .خطر را در زندان حس کرده بودیمخطرناک بود و ما 
چپ هیچ : گفتم میجا که سیر جریان شتاب گرفت  من جزء کسانی بودم که از همان

معتقد بودم سیل خروشانی به راه افتاده و . شانسی براى پیروزى در این انقالب ندارد
ی سیاسی یا تشکیالتی الزم را ندارند و  دموکرات هم تجربههای چپ یا  کدام از جریان هیچ
در خالء سیاسی ناشی از بیش از دو دهه دیکتاتوری، . توانند این مبارزات را جهت بدهند نمی

امکانات  ی برای همین فعالیت سیاسی من با استفاده از همه. چیز بود تر از هر خطر طبیعی
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گونه  هیچ ۳0در موقع دستگیریم در سال . بودمخفی  همچنان ،فضای آزاد دوران انقالب
مرکزی  ی های مکرر در کمیته ییپس از بازجو. اطالع دقیقی از فعالیت سیاسی من نداشتند

 .از اوین آزاد شدم ،و در دادسرای انقالب اسالمی
ست تا نیروهای سیاسی چپ و باید فرصت جُ ،خطر از گیری من معتقد بودم برای پیش

ی  بود که پروسه سعی باید بر این می ی همه. خودشان را متشکل کننددموکرات بتوانند 
های  در طول زمان با مشارکت فعال در سازمان. انقالب تا آنجا که ممکن است طوالنی شود

ما به جای . مذهبیون شویم ی مانع سلطه توانیم ، میجوش مردم، با مواضع مستقلخود
به آزادی داشتیم و برای حفظ آن باید به سنگر  احتیاج یا مراکز رهبری،های متمرکز  رهبری

آوردهای انقالب و حفظ آزادی با  اتحاد عمل برای حفظ دست. وداین نظر من ب. رفتیم می
سه فرصت بزرگ برای متوقف کردن ارتجاع . حداقل تشکیالت تنها چیزی بود که الزم بود

دانشگاه سه موضوعی  و تسخیر آیندگانفتوای حجاب خمینی، بستن . خمینی از دست رفت
. وقت، وقت سیاستمداری چپ نبود. کشاند خواهان را به یک سنگر می بود که باید آزادی

ت انقالب سهیم بازی کرد در شکس بازی نبود و هر جریانی که سیاست انقالب جای سیاست
 .هان تعیین کننده شدندجبازان  شد و سیاست

گرایشات را در خود دارد و حامل  ی بسیار ی روشن بود جریانی که سرریز شده، نطفه
از انقالبى تا ارتجاعی، : شان روشن نشده آن چیزهاست که تکلیف ی اى ازهمه طیف گسترده

و این . شد همه چیز در آن دیده می. چپ و راست، دموکرات و لیبرال و فمینیسم و ضدشان
د این جریان نبتوان تا ندبلوغ الزم را نداشتیک از نیروهای سیاسی، خطرناک بود، چون هیچ 

تر از یک جریان راست  گر هم میان ما بود که خطرناک و یک نیروی تخریب .دنرا هدایت کن
 .جا افتاده بود

 .تان نشدم ى نکته درست متوجه :ناصر مهاجر 
این خالء امکان مناسبی است برای . خالء سیاسی همیشه خطرناک است: ژاله احمدی •
المللی تعیین  بازان بین عالوه نقش سیاسته ب .ب سیاسیی به جای حزژکرد ایدئولو عمل

. ل انقالب داشتم به قوت همین اصل عام بودیاحساس خطری که من در اوا. کننده شد
و این . شناسد که ترساننده بود شکل می توده بی آمدِخ جهان یک نمونه نه چندان دور برتاری

این صورت . شکل شدن         رتی همشکل شدن یا به عبا خطر بی .شد ل حس مییخطر در اوا
. آلمان بود قرن بیستم بعد از قدرت گرفتن نازی در ِ انسانی ی گرفت و حاصلش دومین فاجعه

و سرکوب جنبش و به نظامی قبل از آن که خطر مذهبیون جدی شود، خطر یک کودتای 
بختیار  وزیرى شاپور                              ى نخست                           در دوره. روى کار آمدن حکومتی بدتر از شاه هم منتفى نبود
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وضعیت طورى نامشخص بود که شایع شده بود قصد دارند زندانیانى را که آزاد  ،(۷۵۳۱دى )
ها فرار  ای از جمله من به شهرستان عده. بسیاری مخفی شدند. اند، دوباره دستگیر کنند شده

اهرات ادامه پیدا کرد و شتاب تظ ،در دوران بختیار. نامعین بودوضعیت به این شکل . کردیم
ما نگران شکست . تری گرفت و این احتمال کودتاى نظامى را بیش از پیش تقویت کردبیش

 .انقالب با یک کودتای نظامی هم بودیم
تا آن . اى تازه شد پیمایى تاسوعا و عاشورا، جنبش مردم وارد مرحله از راه: ناصر مهاجر

 .از آن پس، خمینى رهبرى را به دست گرفت. ان جنبش رهبرى نداشتزم
هاى  پیمایى ها توانستند رهبرى راه مذهبی، آنهای روزهای  پیمایى در راه: ژاله احمدی •

شان، با  رسمی را به دست بگیرند و سازمانده تظاهرات رسمی بشوند؛ با تشکیالت و نهادهای
بهمن معلوم شد که توان کنترل  ۷0در روز . تندشان و رهبرى که خودشان داش مسجدهای

که  ىروز. انقالب قوانین خاص خودش را داشت، تابع ایده و اراده نبود. انقالب را ندارند
مردم بدون توجه به حکومت نظامی به سمت پادگان  درگیری در نیروی هوایی پیش آمد و

خواستند که به  از مردم می ها های با بلندگو در خیابان رفتند، ماشین می ییهوا  نیروی
فردای آن . ی نکردیکس اعتنا هیچ. فرمان امام خمینی است :گفتند می .شان بروند های خانه

گذاری بر آن  ثیرأکس قادر به ت کس نبود و هیچ جریان در دست هیچ ،روز هم، یعنی روز قیام
وضعیت هنوز به بعد از قیام که خمینی در مسند خالی قدرت نشست و رهبر شد،  احت. نبود

تکلیف وظایف این رهبری هنوز معلوم نبود . صورتی نبود که فکرکنیم ماجرا تمام شده است
نظر من این نبود و هنوز هم این نیست که چنین جریان . و حفظ این موقعیت قطعی نبود

که در  امیدوار بودیمما . شتپایه در مردم ایران دا ،ارتجاعی به دلیل مذهبی بودن مردم
مونی را به دست ژه ،سکوالر لیبرال نوع طیفى از نیروهای چپ و دموکرات و هر ،زمانطول 
 .بگیرند

ست که در آن  بین نیروهایى  آوردی هر انقالب، هم مسائلترین  از مهم: ناصر مهاجر
تر و  ی هژمونى سیاسی هر انقالب، جز از راه شرکت هرچه جدى مسئله. مشارکت دارند

  ...شود تر حل نمى نبهجا تر و همه هوشمندانه
ال ؤس موضوع هم گفتم که شرکت در انقالب برای من اصوالً قبالً: ژاله احمدی •
جمهوری اسالمی آری "ندوم رفرا. آن را غصب کردند. ها نبود انقالب مال اسالمیست. نیست
آتش زدن سینما رکس . بحث بر سر چگونگی شرکت در انقالب بود. یک کودتا بود "یا نه

ها با  نسبت دادند و هم دهن با مذهبیشاه یم ژبسیاری دانسته یا ندانسته به ررا  آبادان
در این زمان من در زندان . کار کردند ،کاران تظاهرات و تحصن و در واقع به نفع جنایت
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با بحث . ما چگونه اعتراض کنیم که موضوع مطرح شداین در بند زنان اوین  .اوین بودم
های مذهبی افراطی  یدیم که این نوع کار تنها به دار و دستهکوتاهی به این نتیجه رس

معتقدم که مرزبندی  همچنانمن . به حکومت منصرف شدیم ضخورد و از فکر اعترا می
هوشمندانه است و مرزبندی قاطع علیه دیکتاتوری شاه  ِ اتحاد سیاسی روشن، پیش فرض هر

. بود تشکیالت و اتحاد سیاسی می نوع هری  بایستی مقدمه و نیروهای ارتجاعی خمینی می
دار اصالت فکر و عمل هستم و این تنها چیزی است که  طرفمن  ،یات که بگذریمضاز مقت

نه  ،گری هستم ولی نه عاشق انقالبی. و هستم مشایسته یک انقالب است و من انقالبی بود
. نند هم نیستمک که انسان را فدای ایده می "انقالبیونی"از آن دسته . مخلص توده و مردم

مان بود، من  ای مثل شرایط ایران زمان انقالب و خطری که پیش روی هژدر شرایط وی
بود انقالب را از این خطر به سالمت  حاضر بودم از هر جریانی پشتیبانی کنم که قادر می

و شوروی مرزبندی داشتم و هیچ امیدی  حزب تودهمن از دوران جوانى همیشه با . عبور دهد
  ابتدا علیه، به موقع، یعنی از همان حزب تودهاما اگر . نداشتم حزب تودهییر یا بهبود غتهم به 

اسمی داشت و از  ،ی مبارزاتی داشت گرفت، چون سابقه خمینی و مذهبیون موضع می
د کند و شاید جریان حتوانست چپ پراکنده را مت المللی برخوردار بود، شاید می حمایت بین

آمد که جلوى روى کار آمدن  اگر شوروی با ارتش سرخ به ایران می .یافت سیر دیگری می
ی  اما شوروی ضعیف بود و در آستانه. شد که شد بدتر نمیگیرد، کار از اینخمینی را ب

از  .شده بودکلى فاسد  هم به حزب توده. فروپاشی و ارتشش را برای افغانستان الزم داشت
های  وهایی بودند که با این اگرها بازینیر. خواند شوروی در حال اضمحالل خط می

شد خیال کرد که اگر غرب دچار  اگر قرار به اگر و مگر باشد، پس می. خطرناکی کردند
اگر ایران اولین . شد بازهم این نمی ،کرد ها حمایت نمی جنون ضدکمونیسم نبود و از این

قدر غلط از آب  این ،امحاسبات همه از جمله محاسبات سازمان سی ،پدیده نبود ی این تجربه
همه به زیان  ،درونى و بیرونیشرایط . امداگر را کاشتیم در نی: اند اما از قدیم گفته. آمد درنمی
سرکوب ی  نتیجه ؛ درضعف نیروهای داخلی بود ،انقالب ترین عامل شکستِ مهم. ما بود

صحبت  وب،یا مدتی بعد از آن سرک 1٢سال   از سرکوب. شاه پهلوی ضارشدید دوران محمد
از تشکیل یک حزب سوسیال دموکرات بود که قرار بود نخبگان و روشنفکران را جمع کند و 

. وجود آمد به حزب رستاخیز ،که به جای آندیدیم . خطر رادیکالیسم را بگیردجلوی 
در . سیاسی بود ی بدون تجربه ،بیش از دو دهه ِ اپوزیسیون شاه به خاطر اختناق سیاسى
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نیروی ما  0.ی سیاسی بود چپ بدون تجربه ؛ام در این مورد نوشته دختر بچه مرگ وی  مقاله
سل ن .هدایت کند ،تر از آن بود که بتواند سیلی را که با آن شتاب جاری شده بود ضعیف

تاریخ روزش را هم به  اخود و حت ِ تاریخی ی پیشینه ،تا انقالب ۳1و  11و  ۵1 ی اختناق دهه
مبارزات دانشجویان، مبارزات زنان مثل هر نوع . شناخت یدلیل سانسور و ممنوعیت نم

های  مخفی و جمع محافل مخفی، نیمه ی ای در دوران اختناق محکوم به محدوده مبارزه
 .امکان رشد و بالندگی نداشت غیررسمی بود و
آوردند که دست کم خطوط اصلى تاریخ یک صد  اگر امکانش را فراهم مى :ناصر مهاجر

 . فتیمیگری رفتار کنیم و به این روز نیتوانستیم طور د را بشناسیم، می ى خودمان ساله
نیروهای  ِ منظورم قطع ارتباط تاریخی و اجتماعی و سیاسی من مشخصاً: ژاله احمدی •

ندانستن نبود  مسئله تنها مشکلِ. مارکسیست، انواع سوسیالیست، دموکرات و فمینیست است
 ی مسئله .عدم امکان ارتباط بود ی مسئله. اسی نبودفعالین سی "ما"ل  تنها مال کو مش

تناسب با  کیفیت آگاهی روشنفکر و آگاهی عمومی جامعه بی. کلی بودطور کیفیت آگاهی به
های  کتاب های شکست، بسیاری یادِ در جستجوی ریشه ،بعد از انقالب. یکدیگر نیستند

ای با  و شاید تا همین امروز عده ها سال .هم در دسترس بود افتادند تاریخ مشروطه که قبالً
حاصل این مطالعات در بسیاری موارد به نتایجی منجر شد که چندان از . ها مشغولند آن

ادعاهای جمهوری اسالمی فاصله ندارند و بیشتر توجیه تاریخی برای حکومت یا اشتباهات و 
م شدن در بسیاری هم با سرگر. رفتار سیاسی نادرست بعضی جریانات سیاسی دیگر است

 11و  ۵1زمان انقالب قربانی اختناق دهه  ،چپ ایران. ها از واقعیت روز فاصله گرفتند ریشه
. جستجوی خودش بود که زیر ضرب رفت بود و در انقالب هنوز در خط و خطوط در ۳1و 

اما با این  .ها بودم منتقدان آنهمواره از  ؛من متعلق به هیچ خط و عضو هیچ سازمانی نبودم
های چپ  تمام تقصیر را به گردن سازمان ، بحثى کهکه مدتی بعد از انقالب رایج شدبحث 

در جای درست شود باید  های چپ می انتقاداتی که به جریان. اندازند، اصالً موافق نیستم یم
 .خودش قرار بگیرد

بهمن چه بود؟ هیچ  ٢٢تان از توازن قواى سیاسى پس از  ارزیابى سیاسی :ناصر مهاجر
 ی حجاب اجباری را مطرح کنند؟ کردید که با چنان سرعتى مسئله می گمان
من بعد از روزهای تاسوعا و عاشورا متوجه شدم هر حکومتی بیاید، : ژاله احمدی •

 مسائلی بزرگی خواهند بود و به عنوان یک بخش ارتجاعی، تأثیر زیادی بر  مذهبیون وزنه
                                                           

 06، ص ۷۵۸6، فروردین 00 ـ0۸ ی شماره ،آرشمجله ،  (6۱و  61های  های سال کشتار) مرگ و دختر بچهژاله احمدی،  ـ0
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نگران بدترین چیز  ،با احساس و گمانی مبهم. احساسم اما جلوتر از فکرم بود. خواهند داشت
شد و من و یکی از  تیراندازی می. بهمن من جلوی اداره آگاهی بودم ٢۷روز . ممکن بودم

دار جریان  ه بودیم که تانکی آمد و پیشدها به سینه روی زمین خوابی آدم ءدوستانم هم جز
هید که به دنبال تانک وارد جا دوست من از ج. آگاهی را شکست و وارد شد ی اداره درِ. شد

! شوم فدای انقالب می :گفت! شوی کشته می ،گذارم بروی نمی :گفتم و پایش را گرفتم .شود
 ! شوی فدای مال می ،نه خیر :گفتم

دیر و زودش  .حجاب خمینی، برای من و بسیاری از مردم عادی غیر منتظره نبود فرمانِ
منتظره بود، جای خالی مردان انقالبی همیشه در چیزی که غیر . کرد بینی نمی را کسی پیش

به . در ارتجاعی بودن خمینی جای شک نبود. صحنه بود در حرکت اعتراضی علیه حجاب
 . تظاهرات زنان شک کردند

ها بتوانند حکومت را در  کردید که این بینی نمی مارس پیش ۸بنابراین تا  :ناصر مهاجر
 .دست بگیرند

ان نگرانی من از این بود که ارتجاع خمینی که حاال به جریانی تا آن زم: ژاله احمدی •
. ند کندهایى را عوض و یا کُ شد، بتواند جلوی بسیاری از چیزها را بگیرد؛ روند تبدیل می

حساب  هنوزاحتماال خود خمینی هم الاقل  ،روی امکان ایجاد یک حکومت اسالمی
. گرفت اید شکل میپروسه عمل ب یک حکومت اسالمی، تازه در ِ یژایدئولو. کرد نمی
کند،         استفاده می "اسالمی"که، کی و چگونه خمینی از کدام ابزار بینی این       پیش ،اینبنابر

حاصل  ؛که فرمان حجاب موضوع آزمون قدرت بوداین. ریزی نکرده بود خودش هم برنامه
هم  دیگرانی ،آن زمان مردان سیاسی از. یخمینریزی دقیق  برنامه ى               نه نتیجه ؛تحلیل است

عنوان ه نکرد و ب فرهنگبازرگان را وزیر  ،مصدق. شان بود بودند که حجاب هویت اسالمی
 .کند دلیل گفته بود که اولین کارش این خواهد بود که چادر سر دختران مدرسه

 .یاد فریدون آدمیت نوشته بله، این را زنده :ناصر مهاجر
رار بگیرد و بازرگان در راس قدرت ق، تا آن موقع نگرانی این بود که لهب: ژاله احمدی •

ترین نیروها بشود و سرکوب و سانسور برقرار  پشتیبان ارتجاعی ،قم با رهبریت معنویامام از 
مارس، با سکوت و  ۸از . شد حجاب هم موضوعی بود که دیر یا زود مطرح می. شود 

براى اولین بار به این امکان فکر کردم که  ،خمینینشینی مردان انقالبی در مقابل  عقب
 . تواند قدرت سیاسی را در انحصار خود بگیرد جریان خمینی می
هایى تدارک دیده  به مناسبت این روز برنامه. اسفند ۷۱شد  مارس مى ۸ :ناصر مهاجر

  .شده بود
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هایى  بت برنامهه به این مناسها اعالم شد ک روزنامه مارس، در ۸قبل از : ژاله احمدی •
ای در  مارس جلسه ۱روز . کردند های طیف چپ این مراسم را برپا می گروه. شود ار میذبرگ

 . ی صنعتی برگذار شد دانشکده
 . ار کردندذبرگ حزب تودهی دانشکده صنعتی را هواداران  جلسه :ناصر مهاجر

زنان اصالً  مسائل  سهدر این جل. سالن پُر بود. من به این جلسه رفتم. بله: ژاله احمدی •
سیاوش کسرایى شعرخوانى  .مادر شهیدی را آورده بودند که سخنرانی کند. مطرح نبود

شناختم که نسرین نام  من یکی از دختران تروتسکیست را می. داشت و از این قبیل کارها
و ها به آن جلسه آمده بودند  این. داشت و یک دختر دیگر را که از اقوام بابک زهرایی بود

نزدیک آن دو دختر  ،من در سالن. ها ندادند اما میکروفون را به آن ؛خواستند صحبت کنند می
در خاطرم هست که . سعی داشتند پشت بلندگو بروند و مطلبی را بخوانند. نشسته بودم

ی صحبت  ها اجازه اما به آن. توانیم صحبت کنیم بودند که مى  به ما قول داده :گفتند می
شان در کجا و چه ساعتی  ی لسهموفق شدند پشت بلندگو بروند و اعالم کنند ج تنها. ندادند

من . به حدی وضع جلسه بد شده بود که بعضی از زنان از سالن بیرون رفتند. شود ار میذبرگ
ی روز هفتم مارس، تصمیم  بعد از جلسه. هم از سالن خارج شدم و تا آخر برنامه نماندم

ر سالن فردوسی دانشگاه تهران بنا بود یک سخنرانی د. نکنمگرفتم در جلسات دیگر شرکت 
شرکت در . ی هنرهاى زیبا اعالم شده بود ای هم در دانشکده کنم جلسه فکر می. ار شودذبرگ

دیگر هم چیزی مانند این   به خودم گفتم حتما جلسات .مرا مأیوس کرد حزب تودهی  جلسه
ها باید با  زن: "فرموده"کرد که امام خمینی  اسفند رادیو اعالم ۷۱صبح . جلسه خواهند بود

 . پوشش اسالمی سر کار بروند
 ...منعکس شداطالعات و  کیهان اسفند در ۷6 این خبر روز چهارشنبه: ناصر مهاجر

اسفند خبرش را  ۷۱اما رادیو روز . اسفند انجام شد ۷۳نطق امام در روز : احمدی ژاله •
که قصد نداشتم در مراسم شرکت کنم، به با این. دمن خبر را از رادیو شنیم. اعالم کرد

دانشگاه مرکز خبرگیری و ارتباط بود و بدیهی بود که زنان به این فرمان . دانشگاه رفتم
او . در راه به دوستم مهوش سهرابی برخوردم. به طرف دانشگاه به راه افتادم. ندناعتراض ک

بسیاری از زنان به همین شکل به خیابان  .هم بعد از شنیدن خبر، به تنهایی راه افتاده بود
جلسات . آیند وقتی به دانشگاه تهران رسیدیم، دیدیم زنانى از دانشگاه بیرون می. آمده بودند

ای از زنان از سالن بیرون آمده بودند و به زنانى  اما عده .در داخل دانشگاه هنوز ادامه داشت
. ما هم به زنان جلوی دانشگاه پیوستیم .دکردن روى دانشگاه بحث مى هپیوسته بودند که روب

دهند  اند و اجازه نمی برای ما تعریف کردند که اراذل و اوباش جلوی در دانشگاه را گرفته
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ما با . ها پریده بودند و از دانشگاه خارج شده بودند ای از میله عده. زنان از دانشگاه خارج شوند
قرار شده . اه افتادیمراه پهلوی ر طرف چهارجمعیت از جلوی خیابان ابوریحان گذشتیم و به 

 .کردیم در طول راه با مردم صحبت می. وزیری برویم بود به کاخ نخست
 ۷1ماجراى مرد گیلک؟ :ناصر مهاجر

ها بعد کهماجراى جالب مرد گیلک هم در همان روز اتفاق افتاده ! بله: ژاله احمدی •
روها ایستاده بودند و ما را تماشا  پیاده دارها در ازهمغ. برایم تعریف کرد آن را دوستی

خانم : یکی از مردان گفت .بیایید در این اعتراض شرکت کنید گفتیم می ها به آن. کردند می
که در کنارم ایستاده بود،  دوستم! شما ناموس ما هستید بالخره ،...حجاب که اشکالی ندارد

حدی   خالصه به. آقا نشان بده ا به اینهات را در بیاور و کف پایت ر کفش: به من گفت
شد، به  روی آن دیده میى دوران زندان به  اصرار کرد که من کف پایم را که آثار شکنجه

                                                           
، در ازدحام ملتهب جلوى دانشگاه تهران، نگرانى و خشم حضورى چشمگیر یافت؛ نقش ۷0۱0روز هشتم مارس » ـ۷1

علت . طرف بود و نه رهگذر خیابان انقالب گر بى مرد، نه یک نظاره. ى یک مرد ى هزاران زن و در چهره بسته در چهره
عاقله مردی در کت و شلوارى ساده رو به شهناز کرده بود و با نگاهى نگران . همبستگى با جنس دیگر هم نبودحضورش 

ى  بنیادگرایى اسالمى، تصویر مسخ شدهژاله احمدى، « 'خوان با ما چه بکنند؟ ها مى خانم این' :ى گیلکى گفته بود به لهجه
  1، ص ۷۵13ـ  ۱۱فروردین  -بهمن ـ اسفند  ،66ى  ، پاریس، شمارهآرش، اعتبارى حق انسان و بى

 

 پیمایی ژاله احمدی و مهوش سهرابی در راه
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شما به چه حقی ! ما زندان بودیم و شکنجه شدیم: بعد دوستم گفت. دار نشان دادم مرد مغازه
. به صف برگشتیمما دوباره . خالصه بگومگو باال گرفت! گویید ما ناموس شما هستیم؟ می

یک مرد غول پیکر که روی صورتش اثر چاقو بود و . چاقوکش آمدند  ناگهان یک دسته
پسرهایی که . کس داشتندبعضی از این اوباش پنجه بُ. افرادی از این قبیل به ما حمله کردند

ی مشت هم به سر  یک ضربه. روها ایستاده بودند، اطراف صف زنجیر درست کردند در پیاده
 . تعداد ما خیلی زیاد شده بود. دورما خ

به  حجاب و توتالیتاریزم اسالمی و اپوزیسیونتان،  هاى در یکى از نوشته :ناصر مهاجر
ی  حجاب، اتحاد اوباش و آخوندهای به حاشیه»: اید نوشته. یدا       ختهپردا ى بسیار جالبی  نکته

ودند که به فرمان اجراى حجاب اولین گروهى ب... اوباش. قدرت رانده شده را تحقق بخشید
اجتماعى خود در زیر حجاب  یر و بیمار، با پوشاندن اخالق ضدمرد حق. خمینى لبیک گفتند

ى ناآرامى، معرف درون  زن به عنوان اوبژه. ى دیگرش، مرد مؤمن پیوست اسالمى، به پاره
دگى خصوصى گردید و به پستوى زن مى عام دور ءستى از مالبای ش بود و مىآخوند و اوبا

براى آخوند و اوباش، . هاى معینى از زندگى مردانه را تحقق بخشد شد تا جنبه مرد رانده مى
ى مرد، در زن مثله شده است و باید زیر  تصویر زن، تصویر پنهان مرد، تصویر مثله شده

تخالف مال و اوباش، بیان اخالق دوگانه مرد در جامعه مردساالر شیعه . حجاب پنهان گردد
ى درون مرد و موضوع غیرت  براى هر دو دسته، زن موضوع شهوت و برمال کننده. تاس

هاى مردانه است و پنهانش  ها و وسواس ها، ترس ى عقده زن مخزن و محفظه. مرد است
موازى با پیگرد، سرکوب و ملغى کردن حقوق زنان، پیگرد و حذف آنان به عنوان . باید کرد

  ۷۷.«سوژه در تاریخ ایران اجرا شد
د مطلبی که خواندید، تحلیل من بر اساس مراحلی است که این اتحا :ژاله احمدی •

جا بود که به عنوان این. ت خمینی، فتوای حجاب بودقدر ِ اولین بیان اجرایی. صورت گرفت
اولین دسته از . عمال کنندخواستند فرمان حجاب را به اجرا بگذارند و ا قدرت جدید می

متاسفانه آخرین دسته  .ع حجاب با مالها متحد شدند، اوباش بودندکه بر سر موضومردان 
هایی که به اتحاد پیوستند را شرح  مراحل و گروه ...و توتالیتاریسم حجاب ی درمقاله. نبودند

 .ام داده
ى اوباش به صف ما، بارها متوقف  ى هجوم و حمله وزیرى، در نتیجه در راه نخست

. بیش از ده هزار نفر بودیم تخمیناً. که قابل تصور نبودصف به حدی بزرگ شده بود . شدیم
                                                           

  11، ص ۷۵۸٢، خرداد ۸1ى  ، پاریس، شمارهآرش ،حجاب، توتالیتاریسم اسالمى و اوپوزیسیونـ ژاله احمدى، ۷۷
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شان را تعطیل کرده بودند و به تظاهرات  آموز، مدارس بسیاری از معلمان و دختران دانش
چند  ،وقتی از جلوی دانشگاه حرکت کردیم. شد دید و ته صف را نمی دیگر سر. پیوسته بودند

شد،  می هر وقت که صف متوقف. یار زیاد شدمان بس اما در طول راه عده .نفر بودیم هزار
یک جا مجبورشدیم مسیرمان را عوض . اند کنندگان حمله کردهفهمیدیم باز به تظاهر مى

باالخره بعد . یموزیری یک بار دور زد برای رسیدن به نخست. جلوی راه را گرفته بودند. کنیم
جا آن. رود رگز از خاطرم نمیدم که های روبرو ش با صحنه. وزیری رسیدیم از مدتی به نخست

کردند، پسرانی  جوانان مسلحی که از ساختمان حفاظت می. که خطر فاشیسم را دیدم بود
شان را رو به ما   شان درست سبز نشده بود، اسلحه       های ساله که هنوز سبیل ۷۸تا  ۷6حدود 
 . دتوانند ما را به گلوله ببندن معلوم بود که می  شان از نگاه. گرفتند

 .شما را تهدید کردند که جلوتر نروید؛ سپس تیر هوایی شلیک کردند :ناصر مهاجر
جمعیت . توانند شلیک کنند نشان دادند که می. اخطار بود ییبله، تیرهوا: ژاله احمدی •

اما فهمیدیم این دسته . وزیری بشویم توانستیم به زور داخل نخست به حدی بود که می
. و کسی زخمی یا کشته شود بیفتدخواستیم چنین اتفاقی  نمی. ندک شوخی ندارد و شلیک می

ای را در روزهای  چنین صحنه. اى است که از تظاهرات روز اول در خاطرم مانده  این صحنه
به فتح زندان بهمن مردم  ٢٢روز . ترسیده بودم از فاشیسم مذهبی قبل هم دیده بودم و

ها به کندی حرکت       بندان بود و ماشین راه. تممن هم با دوستانم به اوین رف. اوین رفتند
ساله تفنگ به  ۷6یا  ۷۳های     ما به پیچ شمیران رسید، پسر بچهوقتی ماشین . کردند      می

از دیدن این صحنه . دادند مانور میراه  قدرت، سر چهار های مغرور و مستِ دست با قیافه
رئیس بخش زنان  -ه دفتر سروان روحی وقتی به اوین رسیدیم، من خواستم ب. دلم ریخت

همیشه ما را چشم  راه دفتر او را بلد نبودم؛ چون. ها را ببینم بروم و پرونده -زندان اوین 
ها با مسلسل  بچهیکی از همین پسر. دفتر رسیدمپرسان پرسان به . بردند جا میبسته به آن

زندانی : گفت. ن زندانی بودمم: گفتم. کنم برو کنار وگرنه شلیک می: گفت. جلوی مرا گرفت
. من آن روز خیلی ترسیدم. کنم گویم برو کنار وگرنه شلیک می می به تو. بودی که بودی

 .مارس داشتم ۸پیمایی  ه همین حس را در آخر را. سم مذهبیترس از فاشی
 اسفند در کاخ دادگسترى هم شرکت داشتید؟  ۷0یى روز شنبه آ در گردهم: ناصر مهاجر

 .ه، روز شنبه به دادگستری رفتیمبل: مدیژاله اح •
جا به سوى کاخ به دانشگاه تهران رفتید و از آن از کجا راه افتادید؟ ابتدا :ناصر مهاجر

 ؟حرکت کردیددادگستری 
سر به دادگستری رفتم و در مسیر به  یک. نه من به دانشگاه نرفتم: ژاله احمدی •
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آن روز هم عده خیلی . پیوستم ند،کرد یای از زنان که به طرف دادگستری حرکت م دسته
 . هزار نفر بودیم ۱یا  6 ؛چندین هزار نفر. زیاد بود

  در کاخ ،یى اعتراضى شنبهآ که گردهم خبردار شدیداز کجا  :ناصر مهاجر
 ست؟ دادگستری

ی بودیم، از ورود ما به کاخ وزیر شنبه که جلوی نخست روز پنج: ژاله احمدی •
جا و پس از کمی گفتگو  همان. نشینی کردیم ردند و ما عقبوزیری جلوگیری ک نخست

 .تصمیم بر این شد که شنبه به کاخ دادگستری برویم
شنبه برای دادخواهی جلوی ": شعارى به این مضمون! شعار هم دادید: ناصر مهاجر

  "یدادگستر
 ،ه دادخواهیالبته برنام. حاال که گفتید یادم آمد. ی داردیبرایم طنین آشنا: ژاله احمدی •
 ،کاخ دادگستری بزرگِ ی داخل ساختمان، محوطه. اشغال دادگستری بود که اجرا شد  برنامه

شد که  جمعیت چنان فشرده  ،ینیدر پا. دش ر بود و دائما بر جمعیت اضافه میاز زنان پُ
 طور همین. ر شده بودتراس مانندی که در طبقه باال بود هم پُ. بسیاری به طبقه باال رفتند

جا های زندانی سابق را هم در آن بچهبعضی از . ریخت واقعا از در و دیوار آدم می. ها پله راه
و بودم و در کنار تحصیل چند ساعت در جزمانی که دانش) یکی از شاگردان سابقم. دیدم

از که ها بود  سال. در آنجا دیدم هم را (کردم هفته هم در یک دبیرستان دخترانه تدریس می
 باال پناه بردیم تا بتوانیم کمی با ی ازدحام و سر و صدای پایین به طبقه از. داشتیمخبر نهم 

های مختلف،  خانه های زنان وزارت تئیه. هوای کار را داشتیم از باال. هم حرف بزنیم
شعار آزادی در سالن . کردند  سخنرانی و بعضى به دادگستری آمدند همعلمان، پرستاران و غیر

ها روی رماموران حفاظت ساختمان، مردان مسلح، دم د .انداخت ن میبا آن عظمت طنی
مامورین امر به تخلیه ساختمان  ،ها بعد از سخنرانی. رفتند دندان قروچه می ،پلکان و بالکن

گمانم من از . ما را از درهای کوچک دیگر بیرون فرستادند. در ورودی را بسته بودند. کردند
هایی است که من و  رات خوب من در آن روز ساعتی یا ساعتاز خاط. شتی بیرون آمدمدر پُ

مان دیگر نه  که رابطه در حالی ؛باال مشغول تجدید خاطرات بودیم ی در طبقهشاگرد سابقم 
 .سنگر بود دو هم ی شاگرد و معلم بلکه رابطه ی رابطه

ترکیب زنانی که در تظاهرات جلوی دادگستری شرکت کرده بودند را  :ناصر مهاجر
 کنید؟ گونه ارزیابى مىچ

یک اجتماع جلوی دادگستری بود که در جلسه هفت  ،روز هشت مارس: ژاله احمدی •
دانم به  فقط می. من از این تظاهرات خبر ندارم. اعالم شده بود مارس زنان تروتسکیست
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بزرگ و خودجوش زنان را از  روز اول تظاهراتِ ،جا رفته بودندای که به آن همین دلیل عده
علت ه احتماال ب. باشد کنم منظور شما همین اشغال دادگستری ولی فکر می. ت دادنددس

زنانی که در داخل . ای اصال موفق نشدند که وارد ساختمان بشوند عده ،وفور جمعیت
بعضی از زنان . بودند ...معلم تا پرستار و وکیل، از دانشجو و از محصل و ،دادگستری بودند

های جوانی که از طریق  بچه .شان آمده بودند با اقوام م کهزندانی سابق را دید
بیشتر تیپ معلم و کارمند . شان به چپ گرایش پیدا کرده بودند هم زیاد بودند های  خانواده

شده بودند با حجاب سر کار  رزنانی از کارمندان خود دادگستری هم بودند که مجبو. بودند
از زنان وکیلی که فعال . شان بیرون آمده بودند های از اطاق ولی برای تماشای ما بعضاً ؛بروند

 .چیزی در خاطر دارم ،بیانه خواندند همها  بودند و به گمانم آن
 دیدید؟ ها چه می در چهره :ناصر مهاجر

 ۸از همان روز . قدرت غلبه داشت احساسِ ،در روز اشغال دادگستری: ژاله احمدی •
دست از  ،نشینی خمینی معلوم بود که تا عقب .شد ها دیده می مصمم بودن در چهره ،مارس

احساس غرور و رضایت را هم . در روز هشت مارس غلبه با خشم بود. مبارزه نخواهند کشید
در تمام . غلبه داشت قدرت بود که ولی در روز اشغال دادگستری این احساس .شد دید می

ارهایی در انقالب ک .دوران انقالب، هیچ مکانی برای حرکت مستقل زنان وجود نداشت
این . امکانی برای بیان نظر خود نداشتند زنانولی  ؛افتاد که کار مردم زن نبود اتفاق می

این اولین حرکت سیاسی علیه عالوه ه ب .اولین حرکت مستقل مردم زن در انقالب بود
در روزهای اول فضای بسیار خوبی . برای آزادی بود ، علیه خمینى وارتجاع، علیه استبداد

های  از بچهدوستی . از فضای عمومی که بگذریم هرکس حال و هوای خودش را داشت. بود
فرصتی را برای ناسزا  هیچ فقط عصبانی بود و ،که در روز هشت مارس کنارم بود زندان

خشم، یک احساس افسردگی و  خودم بگویم، به موازاتِدر مورد . داد گفتن از دست نمی
که زنان در مقابل این فتوای این ،طور که قبال گفتم همان. کرد       جا باز می هم س عجیبیأی

آرزو داشتیم که این هشدار برای مردان . بدیهی بودبراى ما کردند  حجاب مقاومت می
ها  ها که در خیابان زن. مثل آن مرد گیلک که از اول فهمیده بود .انقالبی قابل فهم باشد

مردم . حق ما حق شماست: زدند فریاد می ،رفتند میبرای اولین بار در روزهای انقالب تنها 
ی نیروهای ینما قدرت به نظر من وقتِ. تظاهرات اما زنانه و تنها مانده بود. به ما ملحق شوید

ها و ادارات و  خانه وزارت .ندترین بخش جامعه بود که قوی بود رسیده سکوالر جامعه
انگار در این چند . دنمملکت را فلج کن ندتوانست می را در دست داشت و ...و موسسات دولتی

زنانی که قبل از انقالب با  ما. دوران انقالب به سر رسیده بود ،روز، برای مردان جامعه
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مان علیه ثنویت جنسی قیام کرده  مان در جامعه در بحث و دعوا با مردهای های شکنی سنت
. وقت نداشتیم چلی که هیکمشآن هم بر سر  ؛دفاعی رانده شده بودیم ی حاال به جبهه ،بودیم

ببین  :گفتم با خود می ۳1و  11 ی من به عنوان یکی از زنان فعال در جنبش دانشجویی دهه
. برای ما افت داشتاین  .حجاب دفاع کنیم کار ما به کجا رسیده که باید از حق نداشتنِ

ر است که آمیز بعضی از زنان فمینیست غربی به این تظاهرات به این خاط خورد اغراقبر
با  ،خصوص کشورهای مسلمان هآگاهی زنان کشورهای جهان سوم، ب شان از ها ارزیابی این

حجاب بودن در کشوری عقب  حجاب از حق بی ها دفاع زنان بی این. داوری همراه است پیش
برای آزادی جنسی زنان، یا برای برابری حقوقی مبارزه  مانده آن هم در شرایط انقالبی را با

 ى     در مقایسه. کنند مقایسه می ،آن هم در شرایط عادی ،ها در آمریکا و اروپا وئلهموسکس
رسند که  های سیاسی می گیری ای نتیجه به پاره ،عددی تعداد تظاهرکنندگان به هیجان آمده

شان آزادی و برابری سر  ایران را که برای ۳1و  11ها زنان دهه  آن. عکسش صادق بود
ایزوله . برای ما مسئله طور دیگری بود. شناختند نمی ،شد قف نمیمرزهای جنسی هم متو

من در خواب هم . مرا بسیار افسرده کرد ،زنان در آن روزها ی ماندن و فروکش کردن مبارزه
اهرات آن روز زنان، مرجع ظای از قسمتی از ت دقیقه ۷٢دیدم روزی برسد که یک فیلم  نمی

در  "زن مسلمان"وقتی که تصویر ها بعد از انقالب  سال. ما بشود برای معرفی زنان ایران
مطبوعات غرب جا افتاد و حجاب اسالمی بنیادگرایان به عنوان یک امر فرهنگی توجیه شد، 

من خودم این . جا که توانستند نشان دادند ر تبعید، فیلم این تظاهرات را هرزنان ایرانی د
کردم  زنانی که در آن کار می ی هژر پروه سال متوالی دنُ ،مارس ۸فیلم را در مراسم روز 

در کنفرانس پزشکان در بیمارستان محل . ها بردم سمینارها و کنفرانسآن را به . نشان دادم
ها  پس این زن :ام پیدا شد که ال برای همکاران آلمانیسؤن کارم پس از نمایش فیلم، ای

 ! وانید احساس مرا درک کنید؟ت می! االن کجا هستند؟
اگر اجازه دهید برگردیم به جایى . فهمم بله، به خوبی احساس شما را می :اجرناصر مه

 . گفتید که بودیم؛ از دادگستری می
ع خارجه جماشته شد که فردا جلوی وزارت اموردر دادگستری قرار گذ: ژاله احمدی •
 این تظاهرات یک. جمعیت کم بود ،خارجهجلوی وزارت امور. جا هم تنها رفتمبه آن. شویم

ها بود که قبل از همه در معرض حمله  خانه نوع ابراز همبستگی با کارمندان زن آن وزارت
 . بودند

 .ها بود خانه زنان کارمند وزارت اسفند هم ۷۳اهلل خمینى در  روی سخن آیت :ناصر مهاجر
 .آمد، با شمار زیادى کارمند زن ها به حساب مى خانه ترین وزارت و وزارت خارجه یکى از مهم
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روند و اضافه  سر کار می "لخت"ها زنان  خانه بله، گفته بود در وزارت: ژاله احمدی •
. تیز حمله به طرف این زنان بود ی لبه "...اسالمیبروید کار بکنید، اما با پوشش ": کرده بود

آورم، زنانی از  جایی که به یاد میتا آن. بود مدهى به وزارت خارجه نیاآن روز جمعیت زیاد
زنان . هم بودند آن روز خبرنگاران خارجی. خانه خارج شدند و به ما پیوستند وزارت

 .ها چند نفر بودند این. کردند می جا بودند و با خبرنگاران خارجی صحبتتروتسکیست هم آن
به دانشگاه تهران  جا قرار شد روز دوشنبه همان. شان از دانشجویان خارج کشور بودند تعدادی

 . پیمایی کنیم سمت میدان آزادی راهبرویم و از آنجا به 
. جمعیت نشسته در صحن چمن زیاد بود. زنان جمع بودند. دوشنبه به دانشگاه رفتم

آن روز نجواهایی . خواهند زنان را تار و مار کنند شایع شده بود که قصد حمله دارند و می
ا در همان روز بود درست به خاطر ندارم آی. شنیده شد که بهتر است به تظاهرات ادامه ندهیم

 که دولت موقت انقالب حرف خمینی را پس گرفت؟
نوزدهم اسفند، سخنگوى دولت، عباس امیرانتظام گفت منظور   روز شنبه :ناصر مهاجر

 ...امام چنین نبوده و
خواستند تظاهرات  ای می ها هم بود که عده نشینی بنابراین تأثیر این عقب: ژاله احمدی •

 .پایان بگیرد
کس به زنان  که هر روز شنبه از سوى دولت این نکته هم طرح شد :مهاجرناصر 

 . تعرض کند، مجازات خواهد شد
. انقالب استعرض کند، ضدکس به زنان ت از قول خمینی گفتند که هر: ژاله احمدی •

این امر باعث شد . این امر هم تازه تاییدی بود بر این خبر که واقعا شرایط خطرناک است
ها  های خودجوش، کسی زیر بار این حرف اما طبق معمولِ جنبش. متزلزل شوند ای که عده

ه جماعتی که در زمین چمن دانشگاه نشسته و یا ایستاده بود، بلند شد و بدون توج. رفت نمی
 . پیمایی حرکت کرد ها، برای راه گونه صحبت به این

ترکیب زنان جلوی کاخ  دانشگاه بودند، باترکیب زنانی که در زمین چمن : ناصر مهاجر
 رسید؟ دادگستری متفاوت به نظر مى

 ۷٢جنبش رهایی زنان ایران، سال صفرترکیب همان بود که در فیلم . ابداً: ژاله احمدی •
یکی از تأثیرات انقالب این بود . ترکیبی بود از طیف زنان سکوالر آن روزها. اده شدهنشان د

این خاصیت را هم  پوشى                   ساده .ی شرایط انقالببه اقتضا ؛پوشیدند که زنان عموما ساده می
                                                           

 ۷0۸تا  ۷۸۱همین کتاب صص  ،، دفتر دومسالِ صفرنگاه کنید به ناصر مهاجر،  ـ۷٢
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زنان چپ هم . ردشد فرار ک تر می گر، راحت ی نیروهاى سرکوب داشت که در صورت حمله
هم  چادر زنان با. شناختم من از نزدیک می شان را هاى بعضى. در میان تظاهرکنندگان بودند

 .عدادشان کم بودهرچند ت ؛کنندگان بودند درمیان تظاهرات
گراى تشکیالتى  از زنان چپ - دانم، خیلی از این زنان تا جایى که من مى :ناصر مهاجر

در آن روز در زمین چمن دانشگاه سخنرانى کردند و  - گرفته تا زنان کارمند معمولى
 .که آیا باید به تظاهرات ادامه داد یا نه ؛ در این بارهنظرشان را بیان کردند

 این. نداختندا جلو نمیخیلی از زنان طیف چپ هم بودند که خودشان را : یژاله احمد •
بدون . در مثبت بودنش شکی نیست. هم نکات مثبت داشت و هم منفی ،مسئله، جلو افتادن

ها تا حدودی به این  این. فعالیت این زنان کسی نمی فهمید از امروز به فردا برنامه چیست
ها  بعضی از آنبودنش در این بود که منفی . وم آن بوددادند که ضامن تدا کت نظم میحر

گیری وارد نوعی  با پیشنهاد بحث و رای .کردند این یک جنبش خودجوش است فراموش می
 ،جایی که من نشسته بودمآن. ای نیست ناسب با یک جنبش وسیع تودهتشدند که م از کار می

صفی که . داد گوش نمی ،تندگف ها که در جلو چیزهایی می جمعیت خیلی هم به حرف آن
همه بلند ! هزاران نفر وارد بحث شد؟شد با  مگر می. شرکت نداشت  بپاخاست، در بحث

پالکاردها هم . اسفند ۷۱ی روز  تدا نه به اندازهاما در اب. آن روز هم جمعیت زیاد بود. شدیم
ا به عقب استبداد محکوم است، ما انقالب نکردیم، ت: شعارها. مانند روزهای قبل بود

ست، ارتجاع مذهبی محکوم است، دیکتاتوری به  نه غربی، جهانی  آزادی نه شرقی ،برگردیم
هر شکل محکوم است و شعارهایی دیگری با مضمون آزادی و برابری و شعارهای برای 

طی راه به بیش  جمعیت در. فتادیمبه طرف میدان آزادی به راه ا. دموکراسی و علیه استبداد
ن نیستم که درست ئولی مطم ؛هزار نفر بود ٢1آن موقع تخمینم روی . نفر رسیداز ده هزار 

 . باشد
قرار شده بود حکومت جلوی این . های ضربت منتظرمان بودند  در میدان آزادی، گروه

های ضربت به   اما گروه. جا به صف ایستاده بوددر نتیجه انتظامات هم آن. بگیرد ها را دسته
شدید شد، متفرق که درگیری پس از این. اد زیادی را کتک زدندعدزنان حمله کردند و ت

انتظامات . کرد به طریقی خودش را از مهلکه نجات دهد کس سعی میدر واقع هر. شدیم
 .گرفت جلوی اوباش را نمی. کرد ی نمایشی داشت و کاری نمی فقط وجود

گان زن را  گویند. جم تلویزیون، رفتیم به جام ـ  روز بعد برای همبستگی با زنان رادیو
ی  فقط مجری برنامه. دیدیم ها را در تلویزیون نمی ی آن ما چهره کنار گذاشته بودند و دیگر

زنان رادیو ـ تلویزیون در اعتصاب . ما جلوی رادیو ـ تلویزیون جمع شدیم. زن بود ،کودک
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کرده  عکس از طرف دیگر، رادیو و تلویزیون طی آن چند روز فقط خبرهای دروغ من. بودند
یک زن چادری را که . طلبان است یک بار هم در اخبار اعالم کردند که این کار سلطنت. بود

های ضربت کتک زده بودند در تلویزیون نشان دادند و بعد در معرفی او مدعی شدند  گروه
یم شاه را ژیادم نیست چه کسی را گفتند ولی کسانی از وابستگان ر ى، که او از خانواده

معلوم . ی تظاهرکنندگان در جلوی ساختمان تلویزیون خیلی کم شده بود عده. کردند عنوان
مردم به ما نپیوستند و زنان را نه به عنوان مردم و نه به عنوان . ایم بود به پایان قضیه رسیده

. من معتقد نیستم که جامعه مردان طرفدار حجاب بود. قبول نکردند "مردم"بخشی از 
ان زنانی بودند که در تظاهرات شرکت داشتند و تک و توکی هم در کنار مردان، شوهران هم

 ...کردند تظاهرات حرکت مى
 .بستند شد، زنجیر مى و در مواقعی که حمله می...  :ناصر مهاجر

دادند؛ به صورت انفرادی یا گروه  با ما شعار میها زنجیر بسته بودند  آن: ژاله احمدی •
تلقی  "مردم"ات در رابطه با هر بخش دیگر بود، تظاهرکنندگان اما اگر این تظاهر. آشنایان

فراموش نکنیم که هنوز روزهای انقالب بود . گرفتند شدند و الاقل مورد حمایت قرار مى می
خالصه کنم عموم مردان  .هنوز حکومتى در کار نبود. و دولت موقت قدرت چندانی نداشت

زنان نیست و اتفاق دیگری  ی سئله فقط مسئلهمرد گیلک که فهمید مآن انقالبی ما نه مثل 
حضورشان  آنجایی که با؛ عمل کردند ۳۸نه مثل روز اول ماه مه عمل کردند و  افتد دارد می

و نه از زنان به عنوان بخشی از مردم . رساندند صف کارگران چپ را به صدها هزارنفر
مردان چپ بیش از . شان قایهمکاران و رف ،مادران ،همسران ،حمایت کردند و نه از دختران

 .شت قضیه کیستهرچیز شک کردند که پُ
ید که اولین انشعاب در ا       هتان به این موضوع اشاره کرد در چند نوشته :ناصر مهاجر

حجاب، تان  ى جالب به مثل، در نوشته. صفوف نیروهاى انقالبى، همین جنبش بود
 :اید نوشته توتالیتاریسم اسالمى و اوپوزیسیون

هاى انقالبى، در برخورد به فرمان حجاب خمینى، در  اولین انشعاب در صفوف توده»
ی زنان در دفاع از حقوق خود و سایر حقوق دموکراتیک،  مبارزه. صورت گرفت ۷۵۳۱اسفند 

این آغاز، مُهر خود را بر کل . ى اوباش و سکوت مردان انقالبى مواجه شد با حمله
 ۷۵«.ی مردان جامعه شد طبقه حجاب، حاجب برادرى بى. ن زدایرا تاکنون ِ سیاسى هاى حرکت

                                                           
 1۳ـ پیشین، ص ۷۵
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ستون فقرات انقالب ایران را در نقطه  ۳۱معتقدم که خمینی در اسفند : ژاله احمدی •
، زنان تنها ۳۱اسفند  در روزهای تظاهراتِ. شکست ،ش که مردساالری جامعه بودا ضعف

مل شده بودند، نیرویی از مردان ها وارد ع و جز مردان الت و چاقوکش که علیه زن ندماند
ای ایزوله شده در آن  رغم پیروزی موقت زنان، این تنها تظاهرات توده       علی. ها نبود در خیابان

ی ژسنگ بنای ایدئولو. انقالب فلج شد. آزمون قدرت به نفع خمینی شد  زمان، صحنه
سلسله مراتب . دزن از مفهوم کلی انسان بیرون کشیده ش. حکومت اسالمی گذاشته شد

در قرآن که در راس آن مرد آزاد مسلمان قرار دارد، به یک سلسله مراتب ها  اجتماعی انسان
غیرقابل تغییر در این سلسله مراتب زن بودن  ی تنها مرتبه. ارزشی انسان تحول یافت

شکل گرفت و بر روی آن یک سلسله  یی حکومتژیک یک ایدئولوژبراساس اختالف بیولو
به این ترتیب . ین آن زن بهایی قرار داشتیها درست شد که در پا حقوقی انسان مراتب بی

 نقد  ی در مقاله. همه در یک سلسله مراتب قربانی بودن در سنگرهایشان تنها ماندند
  ۷1.ام به این مسئله پرداخته  فمینیسم اسالمی
در واقع خمینی با فتواى ... »: دیدپرورانبیشتر را  ، این فکرنگاتیو ى           در مقاله :ناصر مهاجر

به این ترتیب مشتى که براى کوفتن بر دهان شیطان بزرگ آمریکا . حجاب به خال زده بود
در تظاهرات علیه فتواى حجاب  ۷۵۳۱در سال . گره شده بود، بر سر زنان ایران فرود آمد

تهران فریاد  هاى خمینى، زنان ایرانى آخرین لحظات جهان شمولیت آزادى را در خیابان
ملت که در قانون اساسى مشروطه پایش لنگ و کمرش زیربار شاه و مال  ،بعد از آن. زدند

  ۷۳«.خم بود، به راحتى معزول شد
 ؛دانست که به خال زده است  اسفند خودش هم نمى ۷۱خمینی در روز : دیژاله احم •

ن ایزوله کردن زنان، او با طرح حجاب اجبارى و به همراه آ. ولی واقعا به خال زده بود
ماه  با ایزوله ماندن جنبش مقاومتِ. نیروهای سکوالر انقالب را شقه و انقالب را فلج کرد

بعد از آن بود که انقالب تسلیم  .درپی شد های پی مارس زنان، انقالب وارد روند شکست
شد،  جمهوری اسالمی اعالم. شد ،آری یا نه :رفراندوم جمهوری اسالمی کودتای خمینی در

در قانون اساسی، زن مبنای تعریف ملت ضعیفه و . بدون درگیری، بدون جنگ و خونریزی
بدون . تصویب شد ،اسالمی  قانون اساسی جمهوری. مجرم قرار گرفت و از حاکمیت خلع شد

 ِ سازی پاک ی برنامه ۳0عراق در سال  با با شروع جنگ. درگیری، بدون جنگ و خونریزی

                                                           
 ۷۳تا  ۷۷صص . 0۱مارس  6ره ، شمازن در مبارزه ،فمینیسم اسالمی ـ ژاله احمدى،۷1
 ۵٢، ص ۷۵۸٢خرداد  ۸1، پاریس، شماره آرش ،نگاتیو ژاله احمدی، ـ۷۳
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اسالمی کردن جامعه، به پرچم  ی حجاب وسیله .گارنگ شروع شداز مخالفین رن جامعه
مردان در  .توتالیتر برای ترور و کنترل جامعه شد سازی، ابزار پاک ى              وسیلههویت اسالمی و 

مشغول اجرای فرمان حجاب و اخراج زنانی بودند  ...ها و نهاها کارخ بیمارستان ها، خانه وزارت
 .دادند می نمیکه تن به حجاب اسال

 .ی دیگر جامعه و نیمه...  :ناصر مهاجر
ها به عنوان یک اقلیت، یک صنف و یک  به زنمتاسفانه برخورد ! بله: ژاله احمدی •

ها فقط روی دیگر سکه  برخورد آن. در میان اوپوزیسیون هم غالب است اشکل، حت گروه بی
ارزیابی هر فعالیتی که از جانب برای همین است که در . برخورد عمومی جامعه به زن است

روی دیگر سکه . شود مخدوش میهای سیاسی  مرزبندی ،گیرد زنان در ایران صورت می
ه دیده ژه مورد تبعیض و استثمار و نه به عنوان سوژها فقط به عنوان اوب اینجاست که زن

ن هم تا شا ها در چگونگی زن بودن اختالف زن .پارچه نیستند کزنان یک توده ی. شوند می
هر زن یا گروهی از زنان، جا و  ی رابطه. رسد حد نفی زن بودن به عنوان یک داده ثابت می

های سیاسی  باید در مرزبندی ها             ها در سیستم حاکم بر جامعه و مواضع سیاسی آن نقش آن
نوان که موقعیت عمومی زنان به عبدون آن ؛قدر در نظر گرفته شود که در مورد بقیه همان

وری اسالمی برای عمومی در اوپوزیسیون جمه شوق و ذوق تقریباً. قربانی فراموش شود
زنان ایرانی بودند، ناشی از  صلح نوبل ی و جایزهیفسکی ژکارل فن اووایز جکه برندگان این

آبروی از دست  و نامه در تبعید      شب های به این موضوع در مقاله. چنین برخوردی به زن است
عه بود که مانع درک ماهیت مبرداشت از زن در جا این  ۷6 .ام پرداخته ،کاتارینا فن بورارفته 

کرد حجاب  لعم. مذهبی شد - حجاب جمهوری اسالمی و یکی دانستن آن با حجاب سنتی
چیز  قبل از هربلکه  ،نشین کردن زنان است، نه تاکید بر مادری جمهوری اسالمی نه خانه
قانون  ی تعریف شده زن در مقدمه ى          باق زنان است بر کلیشهبیان تمکین و وسیله انط

سیاست قدرت  ی جامعه شناختی به یک مقوله ی در این مفهوم زن از یک مقوله .اساسی
 . تبدیل شده

است در مقابل  "دیگری". دیگر نیست ی ی حکومت اسالمی، نیمهژزن در ایدئولو
. ام       به این موضوع پرداخته نقد فمینیسم اسالمی ى      در مقاله .به عنوان دشمن "خودی"

گی قانون اساسی ژوی. یک استژاسالمی به زن، یک ابتکار ایدئولو  جمهوری برخورد

                                                           
 ى کاتارینا فن بورا      آبروى از دست رفتهبه چاپ رسید و  ۳۸۸و  ۳۸۳های  شماره ،نیمروز ی نامه هفته نامه در تبعید        شبـ ۷6
 1۱و  16، صص ٢111اسفند  -بهمن  ۸6ى            ، شمارهآرش در
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گی دستگاه قضایی، دستگاه ژگرایانه آن است که وی اسالمی در مبنای جنس  جمهوری
 دختر بچه و مرگ ی به این مورد در مقاله. های آن هم هست مجازات و سرکوب و زندان

  ۷۱.ام پرداخته
قانون  ی های حکومت اسالمی تعریف شده در مقدمه قانون اساسی یکی از پایه زنِ

اش توافق عقیدتی  ای که اصل اساسی او مادر فرزندان مکتبی است در خانواده. سی استااس
از وظایف حکومت  ،و فراهم کردن امکانات برای این وحدت .با جمهوری اسالمی است

در . حجاب ابزار اجرای آن است. رم جامعه استنُ ى                هژزن قانون اساسی سو ۷۸.اسالمی است
دارکردن و ایزوله کردن  کردهای دیگر، نشان کرد حجاب در کنار عمل عمل ،سطح جامعه

زرد بر سینه و بازوی یهودیان در دوران  ی کرد ستاره کردی مشابه عمل عمل ؛هاست زن
 . است "دیگری" حجاب جمهوری اسالمی مشخص کننده زن به عنوان ۷0.زیحاکمیت نا

 ...کنند تا به زن برسند از انسان حرکت نمی :ناصر مهاجر
ها از  این. مت اسالمی، مشروط استی حکوژانسان بودن زن، در ایدئولو :ژاله احمدی •

ن انسانی خود را أکنند که زن فقط در صدر اسالم انسان بوده و بعد از آن ش این حرکت می
است، نه موضوع  "شدن"انسان بودن زن، موضوع . از دست داده و باید دوباره انسان بشود

 ."بودن"

روز به درازا  ۳ى این جنبش اعتراضى که  تان درباره های در یکی از نوشته :ناصر مهاجر
ن نکته آ. کنید ى اشاره مىمهمى خیلى  کشید و نوقدرتان را سخت هراسناک ساخت، به نکته

شکست و پیروزى توأمان این جنبش است؛ تنها جنبشی که حکومت اسالمى را به واپس 
 :دهید دوگانگى را چنین توضیح مىاین . نشستنى هرچند تاکتیکی ؛ واپستاشنشستن واد

خودی زنان در مبارزه علیه خمینی که به تعلیق  رغم توفیق موقت جنبش خودبه علی»
حقوقی،   ماندن مبارزات زنان در دفاع از آزادی و برابریفتوای حجاب انجامید، منفرد 

انقالب، در مقیاسی   شعار برابری. ضد انقالب مذهبی در بهار آزادی بود  ترین پیروزی بزرگ
  ٢1«.اجتماعی شکست خورده بود

                                                           
 .پیشین ـ۷۱
 -بهمن 66ى  ، پاریس، شمارهآرش، اعتبارى حق ى انسان و بى بنیادگرایى اسالمى، تصویر مسخ شدهـ ژاله احمدى، ۷۸

 1، ص ۷۵13ـ۱۱فروردین  -اسفند

بنیاد  ى دوازدهمین کنفرانس ، سالنامهسیاسی ایران و معضل چه باید کرد ی زنان در اندورنی جامعهـ ژاله احمدى، ۷0
 66، به ویراستارى گلناز امین، ص ٢11۷، استکهلم، سوئد، هاى زنان ایران پژوهش

  ـ پیشین٢1
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شما این پیروزی و شکست را توأمان . این کلمات بسیار فکر شده و دقیق گزین شده
بینید که جنبش اعتراضى  ه نکنم، دلیل اصلى شکست را هم در این مىاگر اشتبا. بینید می

زنان نتوانست از حمایت نیروهاى چپ و دموکرات و سکوالر جامعه برخوردار شود و در 
 .نتیجه منفرد ماند

ی ما زنان را جزء ملت، جزء  بله؛ این جنبش منفرد ماند چرا که جامعه: ژاله احمدی •
ها، در حقیقت شکست  شکست زن. دید     ها را حمله به ملت نمی زنحمله به  .بیند خودش نمی
 ."ما"شدن شقه  ى          سندی است از لحظه سال صفرفیلم  .انقالب بود

 
 ناصر مهاجر با ژاله احمدی یگفتگو
 ٢110فوریه  0/  ۷۵۸۱بهمن  ٢۷

 



 

 !انقالب چگونه به تاراج رفت

 اکرم موسوی

میدان رفتم که بعدها نام  می اسفند ٢1ن میدای حوالی ظهر، به سو ۷۵۳۱مارس  ۸
 ۸/ اسفند ۷۱)دوستان گفته بودند که به مناسبت روز جهانی زن . به خود گرفت انقالب
خواستم در این مراسم شرکت  می. ها مراسمی برگذار خواهد شد اکثر دانشکده ، در(مارس

 . کنم

این مدرسه،  بر تحصیل در عالوه. ی عالی تربیت معلم بودم دانشجوی سال اول مدرسه
ها  اکثر آن. دادم سوادی به بزرگساالن محله درس می های پیکار با بی ها در کالس شب

 . های دارویی های اطراف کرج بودند؛ مانند کفش ملی و کارخانه کارگران کارخانه
در  ای به همین نام داشت، نامه که هفته جمعیت بیداری زنلطیفه، یکی از فعاالن 

و بود که به من اطالع مارس را ا ۸برگذاری مراسم . کرد می کارگری کار سیاسی محالتِ
 . شود ار میذمارس برگ ۸ فردا برای اولین بار مراسم: گفت. داد

من که در آن محله به . کرد چادر به سر میزورآباد  ی محله لطیفه برای فعالیت در
ولی نسبتاً ضخیم به پا  ،پاپوشیدم؛ جورابِ رنگ  دامن می و تدریس مشغول بودم، کت

البته روزهای انقالب که در تظاهرات علیه . گذاشتم کردم و یک روسری هم بر سر می می
 . این چادر سر کردن را از دایی قاسم داشتم. کردم، با چادر بودم شاه شرکت می

. سخت مریض بود. دایی قاسم در زمان شاه، مدتی طوالنی در زندان به سر برده بود
 : گفت رفتم، می به دیدنش میوقتی 
 ! روی، حسابی خودت را با چادر بپوشان وقتی به تظاهرات می! دختر مواظب باش -

کنم، چرا باید خودم را قایم کنم؟  گفتم دایی جان، من برای آزادی این کار را می می
 :گفت می

بعد این و  "زنده باد مصدق": دادند دختر جان، تو آن روزهایی را که مردم شعار می -
 ! ای ندیده ،"زنده باد شاه": شعار تبدیل شد به

 : گفت شد دایی جان؟ چه پیش آمد؟ دایی می چطور :پرسیدم می
هایی را که به کمک آمریکا برای به  مخ و الت و لوت ی شعبون بی شاه دارو دسته -

با . خاک و خون کشاندن مبارزات مردم بسیج کرده بود، با چوب و چماق به خیابان آورد
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دانی بعداً، با شناسایی مردم و  نمی. به خاک و خون کشیده شد ها، حرکت مردم کمک آن
 ! ها آوردند انقالبیون، چه به روز آن

کردم تا شناسایی  رفتم، حسابی خودم را بقچه پیچ می من هم هر وقت به تظاهرات می
 . کنند های اروپایی می طور که امروز آنارشیست نشوم؛ همان

مارس را  ۸خواستیم آزادانه  ما می انقالب، روز بعد از ٢۳ بعد از کودتا و سال ٢۳حاال 
تصمیم گرفته بودند که مراسم بزرگداشت روز  ی زنانها از قبل، تمام سازمان. جشن بگیریم

 : اری مراسم، خمینی در جمع طالب قم گفته بودذروز قبل از برگ .زن را برگذار کنند
های فعلی  وزارتخانه... طور است که در زمان طاغوت بود  مانها ه ام وزارتخانه شنیده»

باز همان صورت زمان طاغوت را  ،کنند آن طوری که برای من نقل می ...است غیراسالمی 
های  اسالمی نباید زن ی در وزارتخانه. اسالمی نباید معصیت بشود ی  در وزارتخانه. دارد

لیکن با حجاب  ؛مانعی ندارد بروند کار بکنند. دها بروند اما با حجاب باشن زن …لخت بیایند
 ۷« ...شرعی باشد

 ۷۱زنان که توسط رادیو و تلویزیون از اظهارات خمینی خبردار شده بودند، صبح روز 
این . ها سرازیر شدند حجاب برای زنان کارمند، به خیابان ناسفند، در اعتراض به اجباری شد

شماری از این . شد زنان معترض هر دم افزوده میگشت و بر تعداد  خبر دهان به دهان می
ها به  هایی از آن دسته. ها برقرار است دانستند که مراسم روز جهانی زن در دانشگاه زنان می

 .سوی دانشگاه تهران حرکت کردند
روز بعد از پیروزی انقالب و  ٢۳. خشم و فریاد جای جشن و پایکوبی را گرفته بود

ها  اللهی ها و حزب مُخ شعبون بی. روز زن را جشن بگیریم ده بودیمسال بعد از سرکوب، آم٢۳
آیا . دادند کشیدند و دشنام می روها فریاد می ر کنار پیادهها د آن کردند؟ اینجا چه کار می

 بینی دایی قاسم درست از آب درآمده بود؟  پیش
: دادند میکردند، با تمام قوا شعار  زنان که در زنجیری از حفاظت مردان حرکت می

مردمی که با شور و . "ما انقالب نکردیم، تا به عقب برگردیم"؛ "مردم به ما ملحق شوید"
شوق انقالبی، طعم پیروزی بر رژیم شاه را چشیده بودند، حاضر نبودند سکانِ انقالب را به 

 . ها بدهند اللهی همین راحتی به دستِ حزب
. کردند ها را ترک نمی مردم خیابان. شد جمعیت تظاهر کننده اضافه می رهر لحظه ب

ی دامپزشکی وارد خیابانی شد که بیمارستان هزارتختخوابی در آن  جمعیت از جلوی دانشکده
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قدر بلند بود که پرستارها و  ها آن صدای آن. جمعیت به حیاط بیمارستان رفتند بخشی از .بود
قوا در آن  با تمام شعارها. ندپیوستما  ها به از آن زیادی تعداد. ها بیرون آمدند حتا مریض

نه  ،روز زن"؛ "در طلوع آزادی، جای حق زن خالی است": شد هوای سرد سَر داده می
 . "ست شرقی، نه غربی، جهانی

اغلب . جمعیت عظیم زنان تظاهرکننده، لباس و سر و ظاهر یک جوری نداشتند
های کنار  بعضی آدماما . حجاب بودند؛ برخی روسری بر سر داشتند؛ برخی حتا چادر بی

پیمایان مرتب  راه! کنند ها پولدار هستند و از شاه دفاع می این زن: رو به هم می گفتند پیاده
تمام خیابان از این شعار پر شده . "ما انقالب نکردیم، تا به عقب برگردیم": کردند تکرار می

 . بود
: پرسیدم از خود می. دماما در عین شعار دادن، با خودم درگیر بو. دادم من هم شعار می

ها همان  این: گفتند رو بودند که می زنانی در پیاده! من در میان جمعیت چه کار می کنم؟
هاشون باعث  زنانی هستند که جلوی کاخ ریاست جمهوری سالوادر آلنده، با کوبیدن به قابلمه

صف تظاهرات ها زنان سیاسی بودند که تردید داشتند به  بیشتر این !برکناری آلنده شدند
 .کرد شان هم با مردم عادی فرق می پوشش. بپیوندند

گیج و . کردند غوغایی در من ایجاد می آوردند و این جمالت به سوی من هجوم می
ای از مردم،  عده. دادم ی خیابان گوش می های حاشیه به فریاد تظاهرکنندگان و حرف ،منگ

مگین که به جمعیت معترض فُحش قدر خش از این حرکت زنان خیلی عصبانی بودند؛ آن
 ! روز از پیروزی انقالب نگذشته بود ٢۳بیش از . دادند می

نقالب نکردیم، تا به عقب ما ا": ها فریاد کشیدم تا مسافتی با جمعیت رفتم و با آن
ودلی در شک و د. ی اقشار مردمی در تظاهرات شرکت دارند دیدم که از همه می. "برگردیم

به  .چار ترس شدم که مبادا با این تظاهرات دوباره شاه برگرددی بود؟ داین چه تناقض. بودم
 . کردم کودتای شیلی و سرنگونی آلنده فکر می

رفتم، به خاطر در امان بودن از اذیت و آزار جنسی،  های فقیرنشین می وقتی به محله
را به میان کردم آگاهی و سواد  فکر می. تر بودم این طوری راحت. گذاشتم روسری بر سر می

تصورم این بود که اگر کودکان و کارگران سواد داشته باشند و آگاه شوند، . برم مردم می
 . خود حل خواهد شد مسائل خودبه ی بعد همه. شود سوسیالیسم پیاده می

های زیادی به مغزم  پرسش. مدیاندیش می ،به تناقضی که در آن زمان دُچارش بودم
 یک کردم، آیا ناشی از حسب مکان به تن میگونی که برهای گونا لباس: آورد یهجوم م
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ها؟ آیا نوعی اجبار نبود که با آن کنار آمده  ضرورت تاکتیکی بود، یا هم رنگ شدن با توده
 بودم؟ آیا تظاهراتِ زنان حرکتی جدا از تودها بود؟ 

به ای در شرق تهران  در محله. های سیاسی خیلی جوان بودم؛ مثل اغلب فعاالن سازمان
سینما، : به تمام امکانات شهرهای بزرگ دسترسی داشتم. دنیا آمده و بزرگ شده بودم

ولی چرا از آگاهی فردی و ... های بزرگ جلوی دانشگاه تهران فروشی کتابخانه، کتاب
خواستی، خبری  هایی که می رفتی، از کتاب اجتماعی خبری نبود؟ زمانی که به کتابخانه می

 . نستی آگاهی به دست بیاوری؟ آگاهی به زنجیر کشیده شده بودتوا پس چطور می. نبود
. کردیم با هم بحث و جدل می. های چپ را در تظاهرات دیدم زنان هوادار سازمان اغلبِ

شان به  اغلب. شان در این حرکت شرکت کرده بودند ها بدون توجه به مواضع سازمان آن
های  کدام از سازمان ه به یاد دارم، هیچولی تا آنجایی ک. خمینی اعتراض داشتند های حرف

 ۸اما برای . سیاسی، حرکت متشکلی را برای اعتراض به سخنان خمینی سازماندهی نکردند
 . مارس برنامه تدارک دیدند

*** 
در . مدرسه در انتظارم بودندها روز بعد در  بچه. راهم طوالنی بود. گشتم باید برمی

اهلل، یکی از شاگردان  خوردم که با صدای سیف وطه میکرج، در افکارم غ -بوس تهران مینی
 : گفت. سوادی، ناگهان به خود آمدم بزرگسال کالس پیکار با بی

 کردند؟  ر داشتند علیه انقالب تظاهرات میدیدید زنان پولدار چطو -
. کردند ولی در فکرم به او جواب دادم که این زنان علیه انقالب تظاهرات نمی. گفتم بله

کنند که در مدارس و  ها را به زور وادار می آن: گفتم. ستم پاسخی منطقی به او بدهمنتوان
 :اهلل گفت سیف. ادارات حجاب داشته باشند

آیا به زور وادارتان . شما را نگاه کن! انقالب ما اسالمی است. طور باشد باید هم این -
 ! اند که روسری بر سر کنید؟ کرده

واقعاً انتخاب من چه بود؟ . بگویم که این انتخاب من نیست در آن لحظه نتوانستم به او
 انطباق خود با روح زمانه؟ روح زمانه چه بود؟ 
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 ها سفری به گذشته

 میهن روستا

گوناگون از زنان و مردانى برآمدند که اولین  ى ها آوری روایت دوستان عزیزم که به جمع
نی پس از انقالب را همراهی کردند، از من هم پرسیدند آیا در تظاهرات تظاهرات زنان ایرا

اى چشمانم را بستم و  ال، لحظهاسخ به این سؤبرای پ شرکت داشتم؟ ۳۱اسفند  ۷۱زنان در 
 ! با خاطراتى دور و تصاویرى بریده! سفرى به اعماق. ی دور سفر کردم به گذشته

سعی دارد با . کنم نی گوشم مىیک لحظه جلوی دادگستری هستم و به صحبت ز
ها که دورتر هستند هم  صدایى صحبت کند که از میان انبوه جمعیت بگذرد و به گوش آن

 .فهمم هاى او را نمى حرف. همهمه زیاد است. برسد
جا این ایم و حاال به از میدان پاستور راه افتاده. رسم وزیری می ناگهان به جلوی نخست

شان مثل زنجیر درهم تنیده است، محافظت  ن و زنانی که دستانصف ما را مردا. ایم رسیده
های  اوباش با دادن شعار و گاهی هم فحش. وضع اما ناآرام است. حس امنیت .کنند می

رکیک، سعی در پاره کردن زنجیر و گسستن خط حفاظ ما دارند تا با سنگ و مشت و لگد و 
مقاومت . را تارومار کنند "چپی"و  "تیطاغو"برخى نیز با زنجیر فلزى و پنجه بوکس، زنان 

. ن هیستریک شده است کرده و رفتارشا تر اند، اوباش را جری زنان و مردانی که زنجیر بسته
شان جمع خواهند کرد تا به  های شان را در مشت شان به ما برسد، خشم انیم اگر دست د می

 . هامان فرود آورند صورت
درست جلوی دانشگاه پرتاب  ،(انقالب)هرضا وزیری به خیابان شا  از جلوی نخست

ای به صورت  بینم که عده فقط می. ست یا آخر کار دانم آغاز تجمع اعتراضی نمی. شوم می
شاید . دانم چه چیز مرا آشفته کرده ام ولی نمی آشفته. پراکنده دور و بر دانشگاه هستند

 .صحبت شب قبل سبب این حالت شده باشد
 1اش از زندان شاه در  که از زمان آزادی من، رضا و رستم. یما ى شام نشسته سرسفره

او همه روزه، از صبح زود تا دیروقت  .گزارشگر ماست رستم. کند با ما زندگی می ۷۵۳۱آبان 
گرسنه و  ها و شب ناپذیر دارد  ی حضورى خستگىا  توده های ها و اعتراض پیمایى در راه شب

. کنم تعجب مى. کند شب درهم است و سرش را بلند نمیاما او ام. گرد کوفته به خانه برمی
اش باد  گونه. کنم به صورتش نگاه مى. ندک مان نگاه نمی های هم به چشم  هنگام حرف زدن

چه شده؟ با همان آرامش : پرسم مى. کرده است؛ مثل کسی که دندانش چرکین شده باشد
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وزیری، برای حمایت  نخستامروز جلوی . چیری نیست: دهد که مخصوص او بود، پاسخ مى
. این تظاهرات خیلی مهمه: دهد و ادامه مى. از تظاهرات زنان زنجیر بسته بودم، مشت خوردم

کند و  بعد رو به من مى. راه را تعیین کنند ى توانند ادامه حاال دیگر زنان هستند که می
متوجه شویم، بدون آنکه من و رضا . شما باید این موضوع را خیلی جدی بگیرید: گوید مى

رضا صحبت رستم را پی . مسیر بحث را به حرکت اعتراضى زنان کشانده بود و اهمیت آن
نظرش این . و صف تظاهرات زنان را دنبال کرده جا بوده او هم همهگوید که  گیرد و مى مى

. کنند رو مى هادامه بدهند، دولت و رژیم را با یک معضل جدى روب همچنانبود که اگر زنان 
 .کند اما خیلی مطمئن نبود که این شور تا کى ادامه پیدا مىرضا 

نظری و  ى زمانم، تجربه  خواهد به تحلیل آن هوایى بودم؟ دلم نمی من در چه حال
پیمایى بود؟ من  در آن راه به راستی چه عاملی محرک شرکت من. عملی امروزم را بچسبانم

برای سوسیالیسم، در تحلیل نهایی، مبارزه کردم که مبارزه  که وابسته به چپ بودم و فکر می

برای برابری حقوق زن و مرد نیز هست؛ من که مانند هر کمونیست دیگری اعتقاد داشتم 
ى   کردم از بین رفتن ستم مضاعف در گرو و من که فکر مى رود که بر زنان ستم مضاعف می

پشت . سیار مهم بودب برایم با این همه، شرکت در آن تظاهرات ،برپایى سوسیالیسم است
. دیدم ، ارتجاع را می«ها بروند خانه ها نباید لخت به وزارت زن»فرمان خمینى که گفته بود 

خواست لخت در برابر  دیدم و فشار را و ستم را؛ ستم مضاعف را که این بار می زور را می
ه از ی کا شرکت من در تظاهرات، شرکت زنی بود خشمگین از برنامه. علم کند زنان، قد
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زنى که از بازگشت به دوران استبداد وحشت داشت و . زنان ریخته بودند  باالی سر ما برای
 . برای جلوگیری ازاستبدادی مجدد حاضر بود همه کار بکند

بخش زیادی از . تان انعکاس پیدا نخواهد کرد صدای. شما تنها خواهید ماند: رضا گفت
من با . شود زنان به شما مى ى از پیوستن توده زنان ایرانی حجاب دارند و این مسئله مانع

شان با حجاب  کردم که زنان ایرانی مخالفت باور نمی. کردم این ارزیابى به شدت مخالفت 
 .حرمتى وقیحانه نایستند را به جنبشی تبدیل نکنند و جلوی این بى اجبارى

ناطق خاص را بینی و در این شهرها هم فقط م تو فقط شهرهای بزرگ را می: گفت رضا 
 همچنانمن . حجابی هنوز برای بسیاری از مردم کشور ما حل نشده مسئله بی. مد نظر داری
در تمام عمرم فقط برای رفتن به مراسم ختم یا گورستان چادر به سر . کردم مخالفت می

 . کرده بودم
 .بینم مىرا  اى و برم جمعیت پراکنده دور! دانم چرا؟ نمى. ام در خیابان شاهرضا ایستاده

ها  شما با این: گوید به من می استخوانى جوانی الغر که رو ى چیز محو است، جز چهره همه
در برابر ست که حاال به وضوح  زنان و دخترانى اش به سوى انگشت اشاره. کنید فرق می

خانم شما خودتونو : دهد ادامه مى. ظاهر، مصمم، جدى ، خوشآراسته :اند دیدگانم ظاهر شده
بعد به ! به تو چه، مگه فضولی: گویم کنم و با نگاه به او مى نگاهش می! ها نکنید اینقاطی 

 .افتیم گیرد و به راه مى پیمایى شکل مى صف راه .روم ها مى  سوى زن
ها و  ها، ثانیه لحظه ست به ىباریکه نور. تصاویر بریده است و خاطرات درهم ریخته 

و سى سال مدت زیادی است . سایه مانده بود های سپری شده که براى سى سال در ساعت
به یک . یادآورى بیشتر نیاز به تدارکاتى دارد. آورم بیش از این به یاد نمی. برای ذهنی خسته

 .فوت جادویی شاید تا غبار نشسته بر خاطرات را بروبد و به پروازشان درآورد
ها و  آن. دانم را بیشتر مىها و رضاها  هایم باز است، قدر رستم با این وجود حاال که چشم

بسیارى دیگر از مردان آزادمنشی که در کنار ما بودند و از جنبش اعتراضى زنان پشتیبانی 
اند و همان  کردند، در تحلیل و بررسی بسیاری از زنان و فعاالن جنبش، نادیده گرفته شده

که   هایى ی؛ چه آنهای سیاس به نیروها و سازمان ـبه درستى  ـشده که  زدهها  مُهری به آن
 دست در دست ارتجاع "ضدامپریالیستى ی مبارزه پیشبرد"با سرنگونى رژیم شاه براى 

با  "پیوند"هایی که برای  ها و گروه سازمانچه ند و علیه جنبش زنان برخاستند و گذاشت
 .ها، از مبارزه علیه حجاب اجباری فاصله گرفتند توده
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 روایت یک مرد: تظاهرات زنان

 .د. م

های پس از قیام بهمن با  اما در جریان انقالب و ماه بودم، خط چهاریمن اگر چه 
کردم و به ابتکار  کار می( آموزی و معلمی دانشجویی، دانش)پیشگام ی  گانه های سه جریان

فلسفه، سیاست و های ایدئولوژی مشتمل بر  کالس چند تن از دانشجویان،  خود و یاریِ
آموزان  ی ادبیات دانشگاه تهران و برای دانش اقتصاد سیاسی برای دانشجویان در دانشکده

م که یده بودکری کشاورزی و اقتصاد کرج دایر  و نیز در دانشکده شریفدر دانشگاه صنعتی 
به . کردند ها شرکت می در هر نوبت، بیش از صد نفر و گاه تا دویست نفر در این کالس

های ایدئولوژی را در روزهای چهارشنبه و  یشنهاد دانشجویان و دانش آموزان، کالسپ
اعم از )کنندگان در کالس  تعطیل نمودیم تا شرکت ۷۵۳۱شنبه هفده و هجده اسفند  پنج

ی شرکت کنندگان در  نا گفته نماند که همه. بتوانند در تظاهرات شرکت کنند( دختر و پسر
هم که  ۵خط های دیگر، به ویژه هواداران طیف  ند و از جریاننبود فداییکالس، هوادار 
ها حضور  سازمان داده بودند، در کالس دانشجویان و دانش آموزان مبارزخود را به نام 

های دانشگاه صنعتی، از دبیرستان  بیشترین شمار پسران شرکت کننده در کالس. داشتند
های  ها عالوه بر تعطیل کالس آن. نداز غرب تهران بود... و دکتر نصیری توس، هخامنش

ی دبیرستان  های روزانه شد، کالس ایدئولوژی که پس از ساعات رسمی دبیرستان شروع می
ها  ها با خود آن البته ابتکار تعطیل کردن جزئی و یا کلی کالس. را هم به تعطیلی کشیدند
 .یگری باشدتوانست فراتر از تأیید و پشتیبانی چیز د بود و نقش امثال من نمی

ی دبیران آن به  که دبیرستان غیردولتی و یا ملی بود و همه هخامنشدر دبیرستان 
طیف چپ گرایش داشتند، شمار غایبین به حدی زیاد بود که چند نفری از خودمان هم 

طور که به من گفتند، چند کالس آن . دبیرستان را ترک کرده، به تظاهرات پیوستیم
تعطیل شده بود و همین طور شماری از دانش  ری هم نیمهدبیرستان توس و دکتر نصی

و ( شمالی)در خیابان کاخ  دکتر هشترودیهای پسرانه، از جمله   آموزان دیگر دبیرستان
های  آموزان دبیرستان بسیاری دیگر از دانش. در خیابان وصال شیرازی( پسرانه) خوارزمی

ز اول تظاهرات ترک نمودند، تا در های درس را در دو رو ی باالی شهر نیز کالس پسرانه
اما از مدارس . اهلل از زنان و دختران تظاهرکننده پشتیبانی کنند برابر یورش گروه های حزب

هم زدن تظاهرات آمده بودند؛ نه به ، به قصد بری جنوب شهر اگر کسانی هم بودند پسرانه



 ٢۳۱  روایت یک مرد: نانتظاهرات ز

 .قصد پشتیبانی از آن
دانشجویان و حتا مردم عادی هم درکنار  آموزان پسر، شمار زیادی از عالوه بر دانش

کنندگان از یورش زدند تا تظاهر رفتند و یا دست در دست، حلقه می تظاهرکنندگان راه می
 .اهلل مصون بمانند های حزب احتمالی گروه

ای که در تظاهرات فعاالنه شرکت داشتند، یکی دبیرستان  های دخترانه از دبیرستان
جمشید؛ و  در تخت خوارزمی ٢ی  ی شماره ی دبیرستان دخترانهبود؛ دیگر انوشیروان دادگر
که دبیرستان غیردولتی بود، برای  چیستاوابسته به گروه فرهنگی  چیستانیز دبیرستان 

آموزان و  گفتند در بسیج دانش مدیر آن که زنی پیشرو بود و می. میهنان زرتشتی هم
از . ، نتوانستم نام او را پیدا کنممتأسفانه هرچه تالش کردم. همکارانش نقش داشته است

گفتند فعاالنه در تظاهرات شرکت داشته است و  نیز باید نام برد که می دی ۷۱دبیرستان 
آموزان و یا دبیران  البته این بدان معنا نیست که دانش. اش چیست دانم نام تازه نمی

 . های دیگر مشارکت نداشتند دبیرستان
ی  داشت و آن اینکه اگرچه دانشجویان پسر بیشتر با انگیزهای را نباید از ذهن دور  نکته

شدند که به  ها کسانی هم پیدا می کردند، در میان آن سیاسی تظاهرات را همراهی می
 .ی همبستگی با خواهر و یا بستگان خود به  تظاهرات آمده بودند انگیزه

ی  ین تجربهمارس با شما در میان گذاشتم، بر مبنای هم ۸آنچه در مورد مراسم 
ای  که به گونه ی خلقفدای های سازمان چریکپس از پخش اعالمیه  چون. شخصی بود

کرد، از روز دوم، از شمار این طیف کاسته  مشارکت خود را در برپایی تظاهرات تکذیب می
گمان این تظاهرات بیش از آنکه مُهر سازمان و یا  بی. شد و کسانی خود را عقب کشیدند

د داشته باشد، مهر یک جنبش رادیکال و همگانی متمایل به چپ را بر خود گروهی را بر خو
 . داشت

دهد تا جزئیات بیشتری اضافه نمایم و این را تنها و تنها باید  متأسفانه حافظه یاری نمی
ی خامی دانست برای بررسی بیشتر و کنکاشی دوباره در جهت شناخت از افراد و  ماده

 .جنبش کننده در این نیروهای شرکت
دستاوردی  دهد، ها را نشان می ها و کامیابی کنکاش در گذشته، جدا از اینکه سیر ناکامی

تر  تر و جدی کنکاش ما با وسواس از این رو، هرچه! اندازها در آینده است برای گشودن چشم
 ! تر باشد، سودمندتر است و دقیق

 ٢110مه /  2988اردیبهشت 



 

 !ما مدیرمان را بیرون کردیم

 انمژگ

  ٭کلودین عزیزم سالم؛
ام برایت نامه  خواهم که نتوانسته راستی معذرت می. امیدوارم که حالت خوب باشد

راستی از من . دانی، چون که امتحانات ما شروع شدن و گرم امتحانات هستم می. بنویسم
ی دان می. کنم خوب، برایت شروع می. ای که برایت راجع به وضع ایران نامه بنویسم خواسته

. ی خود پشیمانند ی مردم ناراحت هستند و از کرده وضع ایران اصالً خوب نیست و همه
شنبه  و روز سه. اهلل خمینی در مراکش هستیم اند که منتظر یک آیت دانی در مراکش گفته می

شوند، دروغی است و  ها که تشکیل می گفت که تمام این دادگاه سی. بی. بیرادیو  ۳۸/٢/۷۸
ولی خوب ایران دیگر آن ایران . شند که بگویند وضع ایران خراب استک برای این می

وجود آورده بودند، از بین رفته است و ما دیگر  ی نیست؛ بلکه آن همه آبادی که بههمیشگ
. طوری کردند فرستند چرا این تمام مردم بر خود لعنت می. هرگز ایران آبادی نخواهیم دید

وقت  گفت که مرگ بر ما که هر می. زدم ر حرف میبا یک نف ۷۸/٢/۳۸ شنبه من روز سه
یا اینکه ! لعنت بر ما. ریختند بیرون گفتند حکومت نظامی است، همه می می 1ساعت 

دادند این و آن  ها را می زیرا آن موقع که پول. گفتند هیچ فرقی با زمان طاغوتی نداره می
نکنم هرگز با هم توافق نظری  فکر. شود کرد خوب چه می. دهند آخوندها بخورند و االن می

 .بکنند و ایران به همین وضع بماند
خواهم برایت تعریف  می. راستی ما مدیر خود را بیرون کردیم و یک نفر دیگر را مدیر کردیم

ما برای اینکه من آن دو روز را به تظاهرات رفته بودم که تو را هم . کنم آن روز چه اتفاقی افتاد
آن روز خیلی ناراحت بودم و ساعت بعد آن خانم . از مدرسه بیرون کنندخواستند مرا  دیدم، می

یکی . شان کنم ها بیرون بیایند تا من از مدرسه بیرون تعدادی از بچه: مدیر ما آمد سر کالس گفت
ها که اسمش مهناز بود و در تمام تظاهرات زنان با من بود، گفت خانم ما باید بدانیم برای  از بچه

                                                           
 جنبش زنان ایران، سال صفری فیلم  اندرکاران تهیه از دست Claudine Mullardی مژگان به کلودین موالر  نامه ٭
خیزش زنان ایران : به دفتر دوم این مجموعه با عنوان اه کنیدبرای اطالع بیشتر، نگ(. ۷0۱0مارس / ۷۵۳۱تهران، اسفند )

ی این فیلم، زنان فرانسوی با شماری از ایرانیان آشنایی  در جریان تهیه. همبستگی جهانی( دفتر دوم) ۷۵۳۱در اسفند 
 .هاست مژگان از شمار آن. یافتند

عین نامه را بدون ویرایش انشایی در اختیار خوانندگان  .با سپاس از کلودین که این نامه را برای چاپ در اختیار ما گذاشت
 .دهیم قرار می
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بعد یک سیلی محکم زد در گوش مهناز و . خواهید از مدرسه بیرون کنید ا را میه چی این بچه
ی کالس گریه کردیم و دو سه روز مدرسه به حالت  مهناز را از کالس بیرون کرد و ما هم همه

بدی درآمده بود و آن روز که تو آمده بودی، مدرسه تازه خوب شده بود و به حالت عادی درآمده 
های  از طرف کمیته آمدند تیر هوایی زدند و ما را ترساندن و گفتن بروید به خانهولی آن روز . بود

توپ، تانک، ! / توپ، تانک، فشفشه، طغرایی بره گم بشه: راستی شعارهای ما این بود. خودتان
 ! پوش، طغرایی شده مثل موش زره

 . ولی دیگر مدیر ما خوب است
ما به دانشگاه تهران نرفتیم و دوباره در  ولی. راستی در روز کارگر هم خیلی شلوغ بود

یک دانشجوی نظام هم هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد . روز کارگر چند نفر تیر خوردند
راستی من تمام مطالب . کنند اهلل خمینی، کارگران را به کار بیشتر دعوت می و طرفداران آیت

خواهد جالی خالی ترکیه را  ریکا میدانی آم می. نویسم کنم و می را برایت تیکه تیکه جمع می
ر کند و دریادار مدنی ناوگان ایران، ناوهای آمریکا و شوروی را در خلیج فارس در ایران پُ
. را متحد کرد ی ملی جبههگوید که اول باید  دکتر سیدعلی شایگان هم می. کند کنترل می

ملت اجازه دهم، در نصف روز اند که اگر به  خمینی در مالقات با نمایندگان عشایر گفتهامام 
الدین امیرعالیی گفته است که شاپور بختیار با  شوند و آقای شمس گران قلع و قمع می توطئه

و داوطلبان تحصیل در خارج، دست به . های نزدیک برقرار کرده است انگلستان تماس
بود،  اعتصاب غذا زدند و وزیر علوم هم گفته که قرار نیست هر کسی عملی برخالف میلش

از اند به امید خارج  ها درس خوانده برای اینکه آن. ولی این درست نیست. متحصن شود
علی خرم احتمال دارد در نخستین ساعات  و رحیم ی سپهبد سعادتمند و محاکمه. کشور

تن از عوامل فراری رژیم سابق دادستان  ۷۸امروز، رأی صادره را بگویند و برای دستگیری 
شوند و یک خبر  وقت موفق نمی ولی هیچ. خواست کمک کرده استانقالب اسالمی در

یعنی اینکه سن ازدواج برای . یابد سن ازدواج کاهش می: جالب بر اساس تصویب دولت
سال تمام تعیین گردید و به دادستان شهرستان حداقل  ۷۸سال و برای دختران  ٢1پسران 

 .ورت تمایلسال است در ص ۷۳و برای پسران  ۷۵ازدواج برای زنان 
ی ما  اگر به تهران آمدی، خانه. دلم برایت تنگ شده. راستی کلودین برایم نامه بنویس

ی ما و ازت یک خواهش دارم و آن این است که عکس خودت و  بیا خانه. را که بلدی
 .کنم از دور بوست می. متشکرم. سیلوین را برایم بفرست

 .قربانت؛ مژگان که همیشه به یاد تو است



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یابی ی سازمان در اندیشه



 

 

  نسرین بصیری  در چند تصویر ۷۵۳۱اسفند 

 شهین نوایی ی روز جهانی زن خاطره 

 ۸  شهره بدیعی پس از انقالبمارس 

 ی زنان         زهره خیام خواهانه های مستقل، ضرورتی برای جنبش حق تشکل 

 هایده درآگاهی                             ...                    چیزی شروع شده بود 
 



 

 در چند تصویر ٧٥٣١اسفند 

 نسرین بصیری

 ی دارید؟ا چه خاطره ۳۱از تظاهرات روز جهانی زن در سال  :مهناز متین
کنم هرچه را به خاطر دارم  سعی می. چیز زیادی به یادم نمانده: نسرین بصیری •
 ...مارس شرکت نداشتم ۸من خودم در تظاهرات خیابانی . بگویم

 ؟طورچ :مهناز متین
ی مطب دکتر، تظاهرکنندگان  از پنجره. مریض بودم؛ رفته بودم دکتر: نسرین بصیری •

بعد . بارید مارس برف می ۸به یاد دارم که روز . این کامالً به یادم مانده. را در خیابان دیدم
ها دیدم  ها را در خیابان رفت و آمد آدم. ها بودم گشتم، بخشی از راه را با آن که به خانه برمی

 ...و درگیری را
 آید که در کدام محله بودید؟ یادتان می :مهناز متین

اما . کنم مطب دکتر در خیابان کاخ بود؛ شاید کاخ شمالی فکر می: نسرین بصیری  •
ها به این طرف و آن  زد و خورد نبود؛ ولی آدم. یادم هست که درگیری شد. مطمئن نیستم

 . بردند ها پناه می دویدند و یا به خانه طرف می
اما چیزی که خیلی خوب به یادم مانده، این است که در مراسم کاخ دادگستری شرکت 
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با ماشین . دیگریکی دونفر  و کنم با زهره خیام میفکر  آن روز با میهن جزنی بودم و. کردم
 در ساعت پنجحدود  کنم می فکر .راندم میرا من ماشین . رفتیم دادگستری میسمت به 

های کنار  جا از مغازه همانما . شد حرکت کرد که اصالً نمی قدر شلوغ بود آن. ماشین بودیم
که خیلی به ما فحش  یادم هست .نوشابه و غذا خریدیم و در ماشین خوردیمخیابان 

 ...یا روسری، یا توسری، جنده و: دادند می
 اسم دادگستری چه کسانی صحبت کردند؟آید که در مر یادتان می :مهناز متین

شاید  .که گفتم ما چند ساعت تو راه بودیم و دیر رسیدیم  طور همان: نسرین بصیری  •
 ...(عالمتاج کالنتری) مادر بیژن جزنی
 .جزو سخنرانان نبود او :مهناز متین

کمی با  ما پیش او رفتیم و .بود کنم که در آنجا فکر می اما. دانم نمی: نسرین بصیری  •
 .مدید اولین بار بود که او را می. او نشستیم

 آید؟ تظاهرات دیگری هم به یادتان می :مهناز متین
کنم از برابر  فکر می. آید به تظاهرات دیگری هم رفتم یادم می: نسرین بصیری •

به ما گفته شد که . تلویزیون ـ خواستند بروند جلوی رادیو ی میا عده. دانشگاه راه افتادیم
ها  بنابراین ما با آن. تلویزیون ـ خواهند بروند جلوی رادیو ها هستند که می طلب سلطنت
 .کنم به سمت میدان آزادی رفتیم فکر می. نرفتیم

تلویزیون  ـ خواستند به طرف رادیو هایی که می آیا به نظر خود شما هم آن :مهناز متین
 طلب بودند؟ بروند، سلطنت

طلب  ها سلطنت ی آن کنم همه فکر نمی. ای معمولی بودنده آدم. نه: نسرین بصیری  •
ها بناست بروند  طلب آمد که مثالً سلطنت ولی در تظاهرات که بودیم، مرتب شایعه می. بودند

هیچ . روند، نرویم می ها طلب یادم هست که بنا شد ما به جایی که سلطنت. آنجا یااینجا 
 .مان هم نرفتیم کدام

به نظر شما،  گذاشت کاری انجام شود یا نشود؟ آیا نا میچه کسی ب :مهناز متین
 از رهبری برخوردار بود؟ ۳۱تظاهرات زنان در اسفند 

 خیلی از کسانی کهاما . رسد که حرکت خودجوشی بود به نظرم می: نسرین بصیری  •
 متأسفانه. گرفتیم چه بکنیم یا نکنیم با هم تصمیم می .شناختم، در میان ما بودند می من

 .آورم ها را به یاد نمی امن
ها را  را تدوین کردند، قطعنامه ی تظاهراتدانید چه کسانی شعارها می آیا :مهناز متین

 ؟... نوشتند و
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 .ماند اگر در تظاهرات خیلی فعال بودم، حتماً یادم می .نه: نسرین بصیری  •
 شما پیش از انقالب از آلمان به ایران برگشتید؟ :مهناز متین

شناختم، در فکر تشکیل یک  از همان اول هم با کسانی که می. بله: بصیرینسرین  •
 ...کردیم سازمان زنان بودیم و در این زمینه فعالیت می

ی اتحاد ملی  بازبینی تجربهتان در کتاب  این را در نوشته. درست است :مهناز متین
ند هفته پیش از این مارس فعال بودند، از چ ۸اری ذکسانی که در برگ. اید هم گفته ۷زنان

ها در ارتباط قرار بگیرید و در  آیا پیش نیامد که شما با آن. تدارکاتی گذاشتند روز، جلسات
 هایی در پیش است؟ جریان باشید که چنین برنامه

بالفاصله پس از انقالب، شروع کردیم به . جلسه داشتیم مئداما هم : نسرین بصیری  •
ی عالی  مان را در مدرسه عمومی اولین نشست. زنانیک تشکل  اندازی تدارک برای راه

 اما از کار. تشکیالت زنان بودیم زمان، ما هم در تدارکآن یعنی در . ار کردیمذشمیران برگ
شاید زهره خیام در این باره . مارس بودند، خبر نداشتیم ۸هایی که در تدارک  آن ی و برنامه

مسعوده  و شهره بدیعیدر ابتدا من و . با هم بودیم از اولتقریباً ما . توضیح بدهد بهتر بتواند
، کوشش کردیم یک سازمان کرد که در فرانسه زندگی می کسی به نام فرنگیس و آزاد غالم

از نشست عمومی، زهره خیام به شکل فعالی به  بعد. آمد ٢بعد ایراندخت. بیندازیم  راه زنان به

                                                           
، آمریکا، نقطهمهناز متین، نشر  :گردآورنده و ویراستار ،ی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه ،ما زیبا بودیمنسرین بصیری،  -۷

 ۷۵۳ - ۷۳1 ص، ص۷000/ ۷۵۱۸
به ایراندخت آزاده ( گفته پیش) اتحاد ملی زنانی  ی خود درباره نسرین بصیری در نوشته. مقصود ایراندخت آزاده است -٢

خانم آزاده . پردازد می اتحاد ملی زنانگذاری  ی رفتار او در جریان نخستین جلسات پایه اشاراتی دارد و از نگاه خود، به نحوه
ردند و آن را نادرست و ، از آنچه نسرین بصیری نوشته، اظهار نارضایتی ک(٢11۸در سال )پس از خواندن این مطلب 

 :دانم ، توضیح زیر را الزم میی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربهعنوان ویراستار کتاب   به. ندآمیز دانست توهین
که امکان دسترسی به  اتحاد ملی زناناندرکاران  به هنگام گردآوری این کتاب، در حد توان کوشش کردم با تمام دست

ها را  اما چون شخصاً بیشتر آن. ی خود را به روی کاغد بیاورند ها بخواهم تجربه و از آن ها را داشتم، تماس بگیرم آن
پس از دیدن )یان به این کار اقدام کردم؛ از جمله در مورد خانم ایراندخت آزاده آشنای دوستان و  شناختم، به وسیله نمی
 . نستم ردی از ایشان بیابماما متأسفانه در آن زمان نتوا(. ی نسرین بصیری شان در نوشته نام

آنجا اما از . طبعاً شکی نیست اتحاد ملی زنانگذار   خانم نسرین بصیری، یکی از اعضای اصلی و بنیان ی در اعتبار نوشته
توجهی به این نکته  البته مسئولیت بی. نیاز بوددقت بیشتری به پردازد،  های ذهنی نسبت به افراد می به داوری  که نوشته
دانم و  آزردگی ـ غیرعامدانه ـ خانم آزاده شده، به طور تام و تمام متوجه خود ـ به عنوان ویراستار کتاب ـ می که موجب

 . متأسفم که در یافتن ایشان در آن زمان، پیگیری الزم و کافی به خرج ندادم
 کهدفتر بنویسند  در این ۷۵۳۱های خود را از شرکت در جنبش زنان در اسفند  از خانم آزاده خواسته بودم که یادمانده

 . خواهم کنم و از این فرصت سود جسته، از ایشان صمیمانه پوزش می امتناع ایشان را درک می. نپذیرفتند
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عجیب است که . در میان ما نیستندفریده و مسعوده دیگر )فریده عصار ما پیوست و 
های  بچهی بعدی،  در مرحله( یک از این دو نفر، به مرگ طبیعی از میان ما نرفتند هیچ
ین، شهین نوایی، هما ناطق و برخی که گی به ما پیوستند مثل میهن جزنی، عاطفه گردیگر

  .برم ام نمیها ن کنند، از آن اما چون در ایران زندگی می نامی دارند و فعال بودند،
در جریان  که نسبت به مسائل زنان حساس بودید، عجیب نیست شماآیا  :مهناز متین

 مارس قرار نگرفتید؟ ۸تدارک جلسات بزرگداشت 
 .آورم اما من به یاد نمی. شاید هم قرار گرفتیم: نسرین بصیری  •

از هم جدا های زنان را  های خطی، گروه ی کنید که مرزبند آیا فکر نمی :مهناز متین
ی مراسم روز جهانی زن در آن  های برگذارکننده کرد؟ آیا این واقعیت که اغلب گروه می

 ـ موجب این دوری نبود؟ قرار داشتند ـ که شما نداشتید "مائوئیست"سال، در طیف 
. ببینید، واقعیت این است که امروز من خیلی چیزها یادم نیست: نسرین بصیری  •

سال دوری به  ۷۳ر ماجرایی بود و من پس از اید چون روزهای پُش. دانم چرایش را نمی
های میرداماد و جردن و ظفر را تا  من نام خیابان. ایران رفته بودم و همه چیز برایم نو بود

هایی مثل هایده و  حتا نام خواننده. دانستم کجا قرار دارند از آن نشنیده بودم و نمی  پیش
 "اوا خواهر"گویند کسی  دانستم وقتی مردم می نمی. شنیدممهستی را اولین بار در ایران 

ها  خورم، نباید با آن دانستم اگر جلوی دانشگاه، به دوستان مرد برمی است، یعنی چه؟ نمی
 . گرفتم و داشتم همه چیز را از نو یاد میبراین، حواسم به هزار جا بود بنا .روبوسی کنم

های زنان  است که در آن زمان، سازمانواقعیت این . حاال برگردیم به سؤال شما
من، شهره، فرنگیس و مسعوده در ابتدا دنبال . شدند شماری مثل قارچ از زمین سبز می بی

دیدیم که  اما می. گشتیم تا به آن بپیوندیم و فکر ایجاد تشکیالت نو نبودیم سازمانی می
ی سیاسی  حزب و دسته های زنان یک سازمان استثنا های زنانی که موجودند، بدون سازمان
این بود که . یافتیم گشتیم و نمی در حالی که ما دنبال سازمان مستقل زنان می. هستند

پس به یک . تصمیم گرفتیم حاال که چنین سازمانی نیست، خودمان آن را تشکیل بدهیم
جوشیدیم، این بود  هایی نمی علت اینکه ما با چنین سازمان. معنا برداشت شما درست است

ها هرکدام متعلق به یک حزب و سازمان بودند و بیشتر با هدفِ یارگیری برای  این که
ی  های مادر، در میان زنان تشکیل شده بودند؛ نه برای کسب حقوق پایمال شده سازمان

ها  این گروه. ترسیدیم با جو اسالمی موجود، به زودی نقض شوند زنان، یا حقوقی که می
های گوناگون مارکسیستی و چپ و حتا مذهبی هم وجود  ازمانس. فقط هم مائوئیست نبودند

و واقعاً توسط زنان برای گرفتن  "ینپایاز "تنها سازمانی بود که  اتحاد ملی زنان.  داشتند
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سازمان بگذریم که چندی نگذشته بود که در این سازمان هم زنان . شان تشکیل شد حق
ایجاد شده بود و  یناز پایاما شاید چون  .اکثریت وسیعی پیدا کردند خلق ییهای فدا چریک

آن هیچ ربطی به این سازمان نداشت و به دلیل حضور فعاالن تأثیرگذاری  ی ی اولیه نطفه
که  ی خلقیهای فدا چریکها وابستگی نداشتند و نیز زنان آزاداندیش هوادار  چریککه به 

واقعاً به سازمان زنان  گاه هیچ اتحاد ملی زنانکردند،  بیشترشان مستقل فکر و عمل می
 .ها تبدیل نشد و به نوعی استقالل خود را حفظ کرد چریک
 

 گفتگوی مهناز متین با نسرین بصیری
٢11۸ دسامبر ٢۷/  ۷۵۸۱دی ۷۷



 

 ی روز جهانی زن  خاطره

 شهین نوائی

. رات کامل آن روز را بیان کردسال، تنها به یاری حافظه خاط ۵1مشکل بتوان پس از 
روز جهانی زن از خاطرات آن روز گفته و   بارها در بزرگداشت ۷0۱0سال  س ازچند پهر

 .اند رنگ شده ام، ولی این خاطرات به مرور کم نوشته
چیز آن روزها مرا تحت تاثیر قرار داد، تظاهرات عظیم، خودجوش، آنچه بیش از هر

را نسبت به کنندگان در آن، با تمام وجود تنفر خود  ناگهانی و قدرتمندی بود که شرکت
دادند  زنان تظاهرکننده به حاکمان نوپا نشان می. دادند شد، نشان می ها می  تحقیری که به آن

توانند در روزهای اول انقالبی که برای آزادی و برابری در آن شرکت کرده بودند،  که نمی
رهای تنفر و خشم زنان، هم در فریاد رسا و هم در شعا. آزادی پوشش را از آنان سلب کنند

 .یافت ها تجلی می آن

پی ادامه در روز پی اسفند آغاز شد و چند ۷۱ریزی قبلی، صبح روز  تظاهرات بدون برنامه
متأسفانه عدم دسترسی من . کمتر کسی خاطرات آن چند روز را مکتوب کرده است. داشت

این نوشته اند، مانع دقیق شدن  ها و مجالتی که وقایع آن روزها را گزارش کرده به روزنامه
خاطرات خانم کیت میلت که مدت کوتاهی پس از آن تظاهرات نگاشته و چاپ شده، . است

هایی حضور  در مکان   کننده که شرکت منبع باارزشی است؛ اما نگاهی است از منظر یک
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. ام روایت من نیز شامل برخی وقایعی است که تجربه کرده. داشته؛ و نه گزارشی همه جانبه
 .مطمئن نیستم کنم نیز و تأخر آنچه نقل می در مورد تقدم

، در راه رفتن به محل کارم ـ دانشگاه تهران ـ گروهی ۸اسفند قبل از ساعت  ۷۱صبح 
بر  انشگاهددر مسیر . آموز را دیدم که به طرف دانشگاه در حرکت بودند از دختران دانش

چه خبر است؟ کجا : مها پرسید داشتم و از آن  اتومبیل را نگه .شد تعداد زنان افزوده می
خمینی شب قبل صحبت کرده و گفته زنان باید با حجاب به : روید؟ توضیح دادند که می

خبر  من از سخنرانی خمینی بی. روند ها برای اعتراض به دانشگاه می آن. محل کار خود بروند
وران، در آن د. به دانشگاه رفتم، اندکی به کارهایم سامان دادم و به جمعیت پیوستم. بودم

من از سه . های سخنرانی بود دانشگاه تهران مکان اصلی تجمعات اعتراضی و برنامه
این جلسات از سوی سه گروه زنان . ی سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن خبر داشتم جلسه

های ادبیات، حقوق و  که تازه اعالم موجودیت کرده بودند، ترتیب داده شده بود و در دانشکده
 ی ها، اطالعیه قرار بود که ما ضمن شرکت در این سخنرانی. شد برگذار میهنرهای زیبا 

 ۷.خودمان را پخش کنیم

                                                           
ها و  بحث از طرف ما تعدادی زن که به تشکل زنان، مستقل از گروه ی ای بود برای دعوت به جلسه ـ این اطالعیه۷

ی بحثی که  جلسه. نظرات متفاوت، دموکراتیک و متکی به خود ی لی در برگیرندههای سیاسی باور داشتیم؛ تشک سازمان
این جلسه . ادبیات برگذار شود ی های دانشکده در یکی از اتاق ۷۵۳۱اسفند  ٢1جمع ما تدارک دیده بود، بنا بود که در روز 

متن اطالعیه به پیوست )و از جمعیت بود سالن ممل. با چنان استقبالی مواجه شد که آن را در تاالر فردوسی برگذار کردیم
خواهان تشکلی توانمند برای مقابله با حکومت بودند که ما فاقد آن . بحث و تبادل نظر نداشتند ی ولی اکثراً حوصله(. است
فروردین  ۸شکل گرفت و در روز  اتحاد ملی زناندر چنین شرایطی بود که . تعداد کمی در بحث شرکت کردند. بودیم
در رفراندوم آری یا نه،  "جمهوری اسالمی"فروردین، مخالفت خود را با تشکیل  ۷٢عالم موجودیت کرد تا در روز ا ۷۵۳۸

 . بیان کند
 :متن کامل اطالعیه

 بدون شرکت آگاهانه و فعال زنان، هیچ جنبش انقالبی به پیروزی نخواهد رسید»
بیش از یک قرن از جنبش تنباکو که . نان در آن اجتماع دارددر هر اجتماعی، میزان واقعی آزادی بستگی به میزان آزادی ز

ی زنان در میدان مبارزه ارائه  ی بارز دیگری از نقش ارزنده جنبش مشروطه نمونه. گذرد در آن زنان شرکت فعال داشتند، می
آور  در دوران سیاه و خفقان حق آنان ی مبارزات به ی زنان در دوران اختناق رضاخانی و سرانجام ادامه و نیز مبارزه. دهد می

گیری مبارزات خلق و طبیعتاً مبارزات زنان در بیست و  با اوج. رضا شاهی، نمایشگر روح مبارز و مقاوم زن ایرانی استمحمد
ها، اشرف  ای چون مادر شایگان ی زنان مبارز و از جان گذشته ی اخیر، خلق ما با چهره خصوص در دهه پنج سال اخیر، به

ها آفریدند و نشان دادند که زنان  زنان مبارزی که حماسه. آشنا شد... ها و متحدینمحبوبه ها،  صدیقه رضایی ها، دهقانی
ی نبرد علیه ظلم و ستم و استعمار و استثمار مقاومت کرده، برای رسیدن به  گام با مردان مبارز در جبهه ایرانی هم

درود ما بر . دارد ان آزاده را هیچ قید و بندی از مبارزه بازنمیآنان نشان دادند که زن. نمایند های خلق، جان نثار می آرمان
 .چنین زنانی که تاریخ مبارزات ما را درخشان نمودند

← 
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ای به سالن محل  عده. صبح، هزاران نفر در دانشگاه حضور داشتند ۷1حدود ساعت 
بود الر فردوسی چنان آکنده از جمعیت تا. ادبیات رفتم ی من به دانشکده. رفتند سخنرانی می

درست به خاطر ندارم کدام گروه در آن سالن جلسه داشت . شد شنیده نمیکه هیچ حرفی 
جلسه خواهان همهمه و ناآرامی زیاد بود و حاضران در . بود جمعیت بیداری زنکنم  فکر می

گفته شد که اشرف . های دیگر های خمینی بودند؛ نه بحث واکنشی درخور در مقابل گفته
در خیابان  یفدایهای  چریکطرف ستاد  جمعیت بهاز بخشی . دهقانی قرار است صحبت کند

ها، دو نفر از  فداییدر نزدیکی ستاد . جمعیت برده شدمآن من هم با . میکده حرکت کرد
. کنند را دیدم که با چادر مشکی ایستاده و جمعیت را نظاره می فدایی ی اعضای شناخته شده

های شیلی  دست لمه بهمواظب باشید ماجرای قاب: گفتند. ها خواستم به جمع بپیوندند از آن
شان پیش آمده بود که طرفداران سلطنت پهلوی  دانم از کجا این فکر برای نمی !تکرار نشود

ترین ارزشی برای زنان  که کوچک یعنی طرفداران نظامی. اند این تظاهرات را راه انداخته
رژیمی که ! توانند آشپز خوبی باشند زنان حتا نمی: ی گفته بودا شاه در مصاحبه. ل نبودقائ

این خود زنان بودند که در تمام دوران . های به حق زنان را سرکوب کرده بود خواسته
کرده و حقوق  طلب را دنبال  برابری قراوالن های پیش ی پهلوی خواسته ساله ۳1حکومت 

                                                                                                     
عنوان یک فرد جامعه در اعصار متمادی پایمال گشته و به زن همواره نقش جانبی در اجتماع داده   حقوق انسانی زن به

ی ستم و سرکوب مضاعف روا شده به زن توجه  است، جا دارد به مسئله اکنون که انقالب ایران رو به شکوفایی. است
چه، در غیر . دست آوریم اند، به عنوان نیمی از جمعیت ایران برایش مبارزه کرده ها زنان به شایان نموده و حقوقی را که سال

هاست، دست نخواهد  سطوح و زمینهها در تمام  این صورت انقالب ما به اهداف نهایی خود که همانا آزادی و برابری انسان
خصوص  های خودفروخته، به زن کارگر، زن دهقان و سایر زنان زحمتکش این مرز و بوم، سالیان دراز از جانب رژیم. یافت

حال . ها بوده است ها و سرکوب اش تحت شدیدترین ستم ی محمد رضا شاه و اربابان آمریکایی نشانده از جانب رژیم دست
با هم برای رسیدن به اهداف انقالب در جهت نابودی کامل امپریالیسم، تساوی حقوق دموکراتیک،  الزم است همگی

خصوص زنان زحمتکش و تحقق تساوی کامل حقوق اجتماعی ـ  ها و احتیاجات زحمتکشان، به تحقق تمامی خواسته
کار مساوی، ایجاد وسیع برای  سیاسی برای زن و مرد، تساوی کامل زن و مرد در آموزش و پرورش، مزد مساوی

خصوص برای مادران زحمتکش، تسهیالت رفاهی برای دوران بارداری و زایمان با استفاده  کودک در سراسر کشور، به مهد
ی  که بدین وسیله زمینه. بکوشیم... از مرخصی کافی با حقوق، ایجاد امکانات عمومی برای تسهیالت در کارخانجات و

 .تمام سطوح اجتماعی ـ سیاسی فراهم گرددشرکت فعال و مؤثر زنان در 
 :زنان مبارز و زحمتکش ایران

گرانه بین زنان و با برگذاری جلسات بحث روشنگرانه در راه تشکل واحد و  بکوشیم تا با بسیج هرچه بیشتر زنان، کار آگاه
 .فراهم نماییمی ایجاد سازمان واقعی زنان را  مبارز زنان و از درون بحث و تبادل نظر همگانی، زمینه

 .های زنان زحمتکش تالش نماید که در راه تحقق آرمان شکیالت واحد، منسجم و آهنین زنانپیش به سوی ت
 بعد از ظهر ۵ساعت  ٢1/۷٢/۳۱شنبه  پنج: ی سخنرانی و بحث آزاد، تاریخ جلسه: دعوت
 « ٢۷۵ی دوم ـ اتاق  ی ادبیات ـ دانشگاه تهران ـ طبقه دانشکده: آدرس
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سیستمی که سعی در درونی کردن ارزش مردساالری و . اندکی را از آن خود کرده بودند
های درسی، کنترل شدید دختران  ی بارز آن، کتاب نمونه. از اصول آن بودجدایی جنسیتی، 

زنان "آموز، جدایی مدارس دخترانه و پسرانه و در یک جمله، کوشش رژیم در پرورش  دانش
در دوران انقالب، . پروا، شجاع و خودگردان بود؛ نه زنان بی "دار و مادران نمونه نجیب خانه

او نه . شجاع و مبارز، سمبل و الگوی بسیاری از زنان شده بودعنوان زنی  اشرف دهقانی به
  ٢.تنها سمبل زنان سکوالر، بلکه سمبل زنان مبارز مسلمان هم بود

های فردی در  های چپ از دموکراسی و آزادی روی، عدم درکِ درست تشکلهر   به
  به. رده نشودزنان یعنی آزادی برآو های ترین خواست ، باعث شد که مهم۷۵۳۱مقطع انقالب 

های مبارزاتی درک  ترین تندپیچ ها رسالت تاریخی خود را در یکی از مهم این ترتیب، آن
این عدم درک از آزادی، در تظاهرات علیه تعطیل کردن . نکردند و با آن همراه نشدند

د به اعتقاد من، در مردا. نیز نشان داده شد ۷۵۳۸و سایر نشریات در مرداد  آیندگانی  روزنامه
های  است که ارتجاع ضد دموکرات به حکومت رسید، تثبیت شد و فعالیت تشکل ۷۵۳۸

 .غیرقانونی کرد دموکراتیک و سیاسی را به مرور
زده جمعیت را نظاره  هیجان. اسفند در دانشگاه تهران مرتب در حرکت بودم ۷۱روز 

د؛ ولی هوا زیاد سرد باری برف می. خواست بدانم این زنان چه کسانی هستند دلم می. کردم می
. وگو بودند های کوچک چند نفره و اغلب زیر چتر، مشغول بحث و گفت ای در جمع عده. نبود
مرگ بر "ی حقوق، جمعی شعار  جلوی دانشکده. دادند ی دیگری مرتب شعار می عده

و ها از من جسورتر  آن. شان آفرین گفتم ابتدا باور نکردم؛ بعد به جسارت ۵.سر دادند "خمینی
 .کنم بینی وقایع آن روزها تحسین می ها را در پیش امروز حس قوی آن. پرواتر بودند بی

در مسیر، مرتب زنان کارمند . سمت حرکت کردبه خاطر ندارم تظاهرات به کدام  درست
ای به  کردند و عده ها ما را تشویق می ها و حتا پرستاران از بیمارستان خانه از ادارات و وزارت

های زنان در خیلی  آن زمان، گروه. ها با خود پالکارد داشتند برخی از آن. وستندپی می یتجمع
این ...(. سازمان برنامه، تلویزیون، شرکت نفت، وزارت کشاورزی)از ادارات وجود داشت 

 . ها در شروع حرکت زنان نقش فعالی داشتند گروه

                                                           
، زنان در مبارزهی  ی زن در مجلس خبرگان، در نشریه نگارنده با منیره گرجی، تنها نماینده ی کنید به مصاحبهـ نگاه ٢
 ۸6ـ  ۷11، ص ۷۵۳۸اسفند  ٢۵، ۵1، شماره جمعه کتابکه در  ۷۵۳۸، آبان ۷ی  ، شماره(اتحاد ملی زنانی  ماهنامه)

  .مجدداً به چاپ رسید
 ۷۵۷، ص ۷000 های زنان ایران المللی بنیاد پژوهش دهمین کنفرانس بین ی النامهس. مینیسمسال ف ٢1بزرگداشت شهین نوایی، ـ ۵



 یگرتولدی د   ٢۱٢

مدتی بعد . صورت گرفته بود احتماال در این روز در سایر نقاط شهر تهران نیز تظاهراتی
 .من خبر برگذاری تظاهرات را در سایر شهرهای ایران نیز دریافت کردم

جمعیت به . کند بعد از ظهر روز اول، بار دیگر شایع شد که اشرف دهقانی صحبت می
عدم حضور . حرکت کرد( دقیقاً به یاد ندارم)و یا به میدان آزادی  فداییسازمان  ستادسوی 

 .او را حامی خود ندانستند زنان. دی و سرخوردگی زنان شداامیاشرف دهقانی باعث ن
به یاد دارم که جلوی در اصلی دانشگاه دو دفتر گذاشته بودند برای ثبتِ نام و عضویت  

این  جمعیت بیداری زنکنم  فکر می. رو شده بود در گروه زنان که با استقبال زیاد روبه
زنان به جمع بیرون . شد اه نیز مرتب افزوده میبه ازدحام بیرون دانشگ. دفترها را گذاشته بود

مدتی بعد، پراکنده شدیم، ولی . دانشگاه پیوستند و تظاهرات در خیابان انقالب ادامه یافت
 .قرار شد روز بعد نیز در دانشگاه جمع شویم

گو م و چندین جلسه بحث و گفتاسفند، ما که به تازگی یکدیگر را یافته بودی ۷۱شب 
ای  در صدد یافتن چاره. مستقل زنان برگذار کرده بودیم، دور هم جمع شدیم ی تشکل بارهدر

دان رابطه داشتند، قرار گذاشته بودند که روز بعد به دفتر  دوستانی که با زنان حقوق. بودیم
قرار شد از جمع ما تعدادی به آن جلسه بروند و . نوری بروند و متنی را تهیه کنند خانم خواجه

در این جلسه من، زهره خیام، شهره بدیعى، نسرین بصیرى،  .ظاهراتای هم به ت عده
آبادى هم  گوید افسانه نجم زهره مى)ایراندخت از فرانکفورت و مسعوده آزاد شرکت داشتیم 

ای بود که  هدف ما تنظیم بیانیه(. آورم در آن جلسه بود؛ اما من او را به یاد نمى
 .مان را طرح کند های خواست

طرف ایستگاه تلویزیون در   در این روز ما به .به دانشگاه تهران رفتممارس  0روز 
جمعیت، خواهان رفع سانسور، پخش خبر تظاهرات و . حرکت کردیم( پهلوی)خیابان مصدق 

ای از زنانی که آنجا کار  در جلوی ساختمان تلویزیون، عده. ها از تلویزیون بود بیان خواست
 .کردند به تظاهرات پیوستند می

طرف دادگستری خواهیم   مان تا حدودی روشن بود که به مارس برای ۷1ر روز سوم، د
خواستیم به  می. روز سوم جمعیت کمتر از دو روز گذشته بود. چگونه؟ به یاد ندارم. رفت

. مان رسیدگی کند های جلوی دادگستری برویم و از دولت موقت بخواهیم که به خواست
در جلوی . ی کاخ دادگستری شویم تیم وارد محوطهجمعیت خیلی زیاد بود و نتوانس

او یکی از اعضای جمع ما بود و بعدها . دادگستری، قطعنامه را میهن جزنی ـ قریشی خواند
درود بر "پس ازخوانده شدن قطعنامه، جمعیت فریاد . شداتحاد ملی زنان گذاران  از بنیان

 !ندارد فدائیانبه دانستند که متن ربطی  البته مردم نمی. سر داد "فدایی
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گوی دولت  سخن. مدت کوتاهی پس از اولین تظاهرات، ارتجاع موقتاً عقب نشست
داشتن حجاب . اهلل خمینی منظورشان اجبار نبوده موقت، آقای امیرانتظام توضیح داد که آیت

اهلل طالقانی نیز موضع خود را روشن کرد که اجباری در داشتن حجاب  آیت. داوطلبانه است
نشینی کرد؛ ولی بعدها، پس از  در اولین خیزش قدرتمند زنان، حکومت اسالمی عقب .نیست

یعنی زمانی که جنگ با عراق را شروع و مبارزان . تدریج اجباری کردند حجاب را به سه سال،
 .گیر شده بود را قلع و قمع کرده بودند و فضای ترس و ارعاب همه

 ی تظاهراتی که راه و هدف آینده .کنم و شعف آن تظاهرات را هنوز حس می شور
 !آری جنبش زنان جهانی است. زندگی مبارزاتی من را رقم زد

 :در گوشم طنین انداز استهنوز آن صداها 
 .آزادی نه شرقی است، نه غربی است، جهانی است

 
٢110آوریل /  ۷۵۸۸فروردین  برلن،



 

  ٧٥٣١مارس  ٨

 شهره بدیعی

سوی فرانکفورت حرکت کردم  به خمینی به ایران،اهلل  روز قبل از ورود آیت درست یک
دانستم که بعد از ورود ایشان در  نمی. خود را به کشورم برسانم ،"امام امت"ورودتا قبل از 

 .آن آب و خاک، بر ما چه خواهد گذشت
مهندسی راه و ساختمان شروع کردم و از  ی سالگی در برلن تحصیلم را در رشته ٢۷در 

شدم و فعالیت سیاسی علیه  کنفدراسیون دانشجویان ایرانیوارد همان ابتدای تحصیل 
سال بود که در تبعید  ۱حدود  ۳۱سال . دیکتاتوری شاه را با عشق به آزادی شروع کردم

فوق لیسانس  ی در امتحانات آخر ترم سوم دوره! کردم و از مام وطن دور بودم زندگی می
برلن بودم که جنبش مردم ایران به اوج در دانشگاه صنعتی  ۷0۱0مهندسی، ترم زمستانی 

شوق . مردم ایران، امانم را بریده بود ی خواهانه تب و تاب انقالب و خروش آزادی. خود رسید
و عشق شرکت در این حرکت عظیم، خواب از چشمانم ربوده و گذراندن امتحانات نهایی 

 .ی فوق لیسانس را برایم غیرممکن کرده بود دوره
های  نقالب، بیشترین اوقات خود را در جلسات بحث و شرکت در حرکتدر سال قبل از ا

از هرچه درس مهندسى و ریاضیات عالی، فراری . پشتیبانی از جنبش مردم گذرانده بودم
ی دانشگاه بگذرانم،  که از صبح زود تا پاسی از شب را باید در کتابخانهاینفکر . شده بودم
مستانی مانده بود و من در مقابل میل به شرکت در موج تنها دو هفته از ترم ز. داد عذابم می

 .قرار بودم تاب و بی باشکوه انقالب، بی
همسرم نوری دهکردى به همراه بهمن نیرومند و چند تن دیگر از اعضای با نفوذ 

. هایی بودند که خطر کردند و قبل از خروج شاه، به ایران بازگشتند از اولین گروه کنفدراسیون
غرق در کارهای تشکیالتی و  یا پهلوی، چند هفته از گزند دم و دستگاهر نورى به دو

از شادی و شعف شرکت در این حرکت . در ایران چپ اتحاد مبارزاتی خود بود و برپایی گروه
 !شناخت و به قولی باالخره از نزدیک دستی بر آتش داشت مردمی عظیم، سر از پا نمی

ه فرانکفورت رساندم و با یک چمدان کوچک، با قطار خود را ب ۷۵۳۱بهمن  ۷1روز 
شب جلوی  ۷۷ظهر تا حدود ساعت  از بعد ٢از ساعت حدود . راست به فرودگاه رفتم یک
جا به من   ایستادم و التماس کردم که فقط یک  هاى هواپیمایی شرکت رنگارنگ های باجه
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اپیمایی روسی شب خانمی از پرسنل یک شرکت هو ۷۷باالخره ساعت ! جا  فقط یک ؛بدهند
. حال من سوخت و حاضر شد که مرا نیز همراه مسافرین خود به تهران ببرد  به دلش

خوشحالیم صد چندان شد وقتی فهمیدم . گروهی دیگر از ایرانیان هم جزو مسافرین بودند
ی  من و نوری در خانه. در یک هواپیما هستم ۷که با رفیق عزیز، زنده یاد پاشا مقیمی

رفاقتم با پاشا خیلی زیبا بود و در . زد او مرا خروس صدا می. اشا همسایه بودیمدانشجویی با پ
در هواپیما، من و پاشا در کنار هم نشستیم؛ سرمست . گذاشتیم سر هم می  خیلی سربهبحث 

خواندیم و مانند  پروا سرود می دست به گردن یکدیگر بی. از شادی بازگشت به کشورمان
روند، خوشحال  بزرگ میو مادر طیالت به دیدن پدربزرگهای کوچک که برای تع بچه

قول   به. خورد های شدید می هواپیمای روسی درب و داغان بود و باالی ابرها تکان. بودیم
خیال بودیم  بی همچنانولی ما  .کرد دوستی مثل این بود که آن باال مسافر پیاده و سوار می

 .مکردی و برای رسیدن به ایران دقیقه شماری می
وحشت از دستگیری و آزار و اذیت را هنوز . بهمن وارد تهران شدیم ۷۷صبح زود روز 

بودند و  همه شاد و خندان. چیز بدی اتفاق نیفتاد و هیچ خبری نبود! ولی نه. با خود داشتیم
به همراه پاشا با یک تاکسی . جا را فراگرفته بود همهکس و   همه ،جو انقالب و پیروزی

 ۷۳از ذوق رسیدن به شهر تهران، برای یک مسیر . ل پدر و مادر من شدیممستقیم عازم منز
خواندیم  در راه شعارهای نوشته شده بر در و دیوار را می. تومان سرکیسه شدیم ٢۳1تومانی، 

چیز را  همه کردیم و با چشمانی گشاد، ها و مردم را تماشا می خیابان. کشیدیم و آه از نهاد می
زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر شاه، درود بر خمینی،  شعارهای. بلعیدیم می

در و  و و و لزنده باد جمهوری اسالمی، زنده باد امام امت، مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائی
 .دیوارها را رنگین کرده بود

بود، قلبم را به هیجان آورده بود و آن  هم گره خوردهی شعف و ترس در احساس دوگانه
دانستم چه بر روزمان خواهد آمد و چه هیوالیی در انتظارمان نشسته  هنوز نمی. وزاندس را می
رانرژی دانستم که پاشا این رفیق پُ هنوز نمی. شناختیم را نمی "اسالم عزیز"هیوالی . است

های واالی انسانی را به همراه بسیاری از یاران و بستگانم، در  بند به آزادی و آرمان ی پا
همسرم نوری را  ها بعد دانستم سال هنوز نمى. سپارند های اعدام می زدیک به جوخهای ن آینده

                                                           
ى  درباره(. اقلیت) یان خلق ایرانئسازمان فدا و از هوادارانخارج از کشور  کنفدراسیون دانشجویانـ پاشا مقیمی، از فعالین ۷

 .دستگیر و اعدام شد 61سال  اختناق فراگیر ش ازرسد پی نظر مى اما به. زمان و شکل بازداشت او آگاهى موثقى نداریم
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شان، از پای  ای های قاتلین لبنانی و حرفه وخهدر فراسوی مرزهای وطن، توسط ج
 ...هنوز. آورند درمی

به همراه همسرم نوری، مازی، . وارد ایران شد "امام امت" ۷۵۳۱بهمن  ۷٢صبح روز 
 ۱نسرین 6،رضا علی ۳حمید، 1رضا، ۵فرزین، ٢رویز و ناهید و زنده یادان فرشید،مینو، فریدون، پ

دست نوری را محکم گرفته بودم . برادرم در جلوی در دانشگاه تهران ایستاده بودیم ۸و ساعد
ها، پیر و جوان، زن  تهران بود و موج عظیمی از انسان. نه؛ خواب و رؤیا نبود. دادم و فشار می

. های اطراف دانشگاه تهران را جمعیت فراگرفته بود تمام خیابان. نوجوان و مرد، کودک و
کرد، شادی و شعف بود و شربت و آب و شیرینی و  تا چشم کار می. جای سوزن انداختن نبود

زنده باد امام، اما فریادهای . رفت های سوراخ شده و بدون سر شاه، که به هوا می اسکناس
جوانان . پراکند کرد و غباری از وحشت می ا را سنگین میفض ،زنده باد جمهوری اسالمی

و ما زنان همه بدون حجاب و  "غیراسالمی"ها و ظاهری ساده ولی  خانواده با چهره
زنده باد آزادی، درود بر خمینی تنها شعارهای . سرپوش، شانه به شانه یکدیگر ایستاده بودیم

شد سکوت  هنوز می. کردیم  تکرار نمیدادیم و شعارهای اسالمی را  را میو مرگ بر شاه 
 .کرد

های فامیل از دو  بچه. من و همسرم بسیار دلنشین و صمیمی بود ی فضای خانواده
 گروه اشرف دهقانیاز : های سیاسی گوناگونی سمپاتی داشتند به گروه لُر خانواده بزرگ

همه و همه  ملیونا ت اتحاد چپای؛ از  خط سهتا  ای توده؛ از ی خلقیهای فدا چریکگرفته تا 
شدیم و به بحث و گفتگو  دور هم جمع می. مان دوستانه و زیبا بود ی رابطه. در میان ما بودند

                                                           
دستگیر و اعدام  ۳0در تابستان ( اشرف دهقانی  به رهبری) های فدایی خلق چریکساله، از هواداران  ٢1ـ فرشید راجی، ٢

  .شد
ر و اعدام دستگی ۳0در تابستان ( اشرف دهقانی  به رهبری) های فدایی خلق چریکساله، از هواداران  ٢۵ـ فرزین راجی، ۵

 .شد
 .اعدام شد 61دستگیر و در تابستان ۳0در زمستان ساله، از فعالین سیاسی  ٢۵، پورـ رضا فوالد1
دستگیر و در  61در زمستان ( اشرف دهقانی  به رهبری) های فدایی خلق چریکساله، ازهواداران  ٢٢، پورـ حمید فوالد۳

 .کردستان اعدام شد
 دستگیر و اعدام شد 61در زمستان سازمان مجاهدین خلق  های اله، از سمپاتس ٢٢، پوررضا فوالد ـ علی6
های  چریکسازمان وی از فعالین . دستگیر و اعدام شد 61های سال  دستگیری و ساله، در هجوم ٢٢ـ نسرین دهکردی، ۱

 .بود( اقلیت) فدایی خلق
های تهران  از کوه ۳0تابستان  در (دهقانی اشرف  به رهبری) های فدایی خلق چریکساله، ازهواداران  ۷۸ ـ ساعد بدیعی،۸

  .پاسداران از انتقال سریع او به بیمارستان جلوگیری و همراهانش را دستگیر کردند. سقوط کرد
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در عین تمرین مدارا و احترام متقابل، همراه عشق و محبت به یکدیگر، مدام با . نشستیم می
. کردیم جربه میآنچه را که از بچگی به خاطر داشتیم، دوباره با هم ت. زدیم رو کله میهم س

جوانی بود و ما؛ خیلی جوان بودیم، . دوستی بود و صفا. نشانی از کینه و نفرت میان ما نبود
تبحر او در . سال داشت ۵٢ما نوری بود که فقط  "ریش سفید". ساله ٢6یا  ٢۳تا  ۷6از 

 آرامش او در بحث،. کرد های جوان را مجذوب می ریک او بچهبحث و اطالعات تئو
در چنین فضایی و در کنار عزیزان و بستگانی چنین نازنین، . کرد تر می جوان را آرام های بچه

 .کار شرکت در مبارزات را شروع کردم
با  0.مستقل بودند سمپاتی داشتم هاى طیفى از چپها که کادردر خارج از کشور به 

 .مکردند، نزدیک بود ی سوسیالیستی طرح می ها برای یک جامعه افکاری که آن
را به همراه دوست دیرینم  گروه زنان ایرانیدر برلن، اولین  کنفدراسیونی  در حاشیه

خصوص در محیط  ها بین زن و مرد، به نابرابری ۷1.نسرین بصیری بنا نهاده بودیم
های چپ، آن هم در خارج از  های جانبی زنان در سازمان نقش. داد روشنفکری آزارم می
به زیست ناموزون خود در قلب اروپا  همچنانی مردساالر  هزد و جامع کشور، توی ذوق می

ی حقوق برابر  مندی از یک دوران کودکی خوب و نسبتاً آزاد و چشیدن مزه بهره! داد ادامه می
 .خواهی با مردان تقویت کرده بود ، جسارتم را در برابریپسر و دختر در نوجوانی

ه مبارزه برای احقاق حقوق زنان و مشارکت را: من نیز راه خود را خیلی سریع یافتدر ایرا
اروپا و دوستی و نزدیکی   تجربیات جنبش فمینیستی. در بنا نهادن یک سازمان مستقل زنان

 ی های یک جامعه ای را برای آشنایی با بسیاری از مکانیزم ی گسترده ها هم زمینه با آلمانی
اروپا،  6۸های  و جنبش نوین سالاز مبارزات دانشجویی . کرده بود برایم فراهم پیشرفته،

ها، عمل بود؛ قدرت سازماندهی و حرکت به  ترین آموزش ساده. بسیار چیزها آموخته بودم
عناصری بودند که در دوران  ها این .پروایی های دست و پاگیر و بی جلو، شکستن نُرم

عمل ، حرکت و "سازنده" حرکت. ام شده بودند دانشجویی چراغ راه و راهنمای زندگی
ناپذیر آن نظام ارزشى  جدایی ءهای کاری، اجتماعی و سیاسی جز نهی زمی مشخص در همه

 . بود
  به این ترتیب خیلی ساده و بدون پیچیدگی خاصى با قلم، کاغذ و ماژیک نخستین

                                                           
 .دفتردر همین  هاکادرـ نگاه کنید به پیوست 0

 ۷۵۳، ص ۷۵۱۸ ،نقطهن، نشر ، مهناز متیبازبینی تجربه اتحاد ملی زنان در ،ما زیبا بودیمنسرین بصیری، ـ نگاه کنید به ۷1
 .۷۳1تا 
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هاى سازماندهی یک تشکیالت مستقل زنان را به همراه نسرین و تنی چند از بستگانِ  گام
بدون امکانات سازمانی و بدون . پروا وارد کارزار شدیم فمند و بیهد ۷۷.زنم شروع کردم

مان، خیلی سریع  ی ها رفقای مرد و با اعتقاد راستین به ایده سازمانیداشت به امکانات  چشم
یارانی ( مرکز تجمع نیروهای چپ)ی دانشگاه تهران  و محوطه ول و حوشتوانستیم در ح

را خیلی  سازمان مستقل زنانای برای تشکیل یک  دعوت به جلسه ی  اطالعیه. پیدا کنیم
تعدادی . ا چسباندیمه ی دانشگاه به در و دیوار و درخت نویس کردیم و در محوطه ساده دست

ها، کار اطالع رسانی  ی آن به واسطه. از دوستان و رفقای چپِ از خارج آمده را پیدا کردیم
 . سرعت پیدا کرد

ای که عمدتاً در خارج کشور فعالیت  های سیاسی در این مقطع، بسیاری از سازمان
نشریاتی مانند . های زنان وابسته به خود بودند وجود آوردن سازمان بهکردند، در شُرف  می

و غیره در برابر در ورودی و کوی دانشگاه تهران که محل بحث و  زنان مبارز، بیداری زنان
زنان چپِ متشکل . گرفت قرار میشده بود، در معرض نمایش و فروش   سیاسی هاى یگفتگو

حجاب، ولی متفاوت با اکثریت زنان چپ داخل  ها، با ظاهری ساده و بی سازماندر این 
 . کارگر ی کشور، در کار تبلیغات بودند؛ عمدتاً برای زنان طبقه

پور و چند تن دیگر از دوستان، هر روز  من به همراه نسرین بصیری و گاه حورى فوالد
فتیم و ضرورت تشکیل یک سازمان مستقل زنان را تبلیغ ر ران میبه دانشگاه ته

با اینکه . هستیم "خارج کشوری"د که ز از دور داد می مان شکل و شمایل ۷٢.کردیم می
آن دوست . بود "خاص"مان خیلی ساده بود، ولی به قول دوستی  سبک لباس پوشیدن

صورتت دوده بمالی، بعد روانه  شهره جان باید به: فتگ ذاشت و میگ سر من می همیشه سربه
قلیلی از زنان چپ به موضوع و ضرورت تشکیل  ی در آن مقطع زمانی، عده! دانشگاه بشوی

 تر کارهای مهم"اکثر آن عزیزان به . دادند یک سازمان مستقل زنان تمایل نشان می
به  از دوستان و رفقای مرد بگذریم که در بهترین حالت، دستی. مشغول بودند "سازمانی

                                                           
 ۷11ص ، ن، پیشیبازبینی تجربه اتحاد ملی زنان ى،ـ نسرین بصیر۷۷
پس از . دنیا آورد فرزندش، سعید را در زندان به. شد بازداشت  ،در حالى که آبستن بود ،۷۵6٢در سال  حورى فوالدپور -۷٢

هاى  در زندان را سال 0. ی خود بسپارد را به خانوادهسرانجام مجبور شد سعید  ،ها و فشارهاى فراوان تحمل شکنجه
در یکى از . اش را به وی دادند  خبر اعدام برادر، دایی و پسر خاله ،در زندان. کرد گوناگون جمهورى اسالمى سر

و  سال دوباره سعید 0و پس از  آمدو به اروپا  گریختاز ایران ، مخفیانه ۷۵6۱ی گروهی پس از کشتار سال ها" مرخصی"
 .بازیافترا  همسرش
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بروید و کار را تمام . توانید جریانی راه بیندازید شما می :فتندگ زدند و می های ما می شانه
 .کنید

طبیعی بود که کار اصلی تشکیل یک سازمان مستقل زنان را بایست خود ما زنان به 
هایی که در خارج از کشور فعال بودند، چه  گرفتیم و زنان تشکیالتی، چه آن عهده می

کردند، در امر مبارزه و  های استبداد شاهی در ایران مبارزه می ه در سالهایی ک آن
 . سازماندهی تجربیاتى اندوخته بودند

مندی میران فراخواندیم، با زنان عالقدر مدرسه عالی ش یه به کمک حورای ک در جلسه
آمده مثل زهره خیام، شهین نوایی، بکری تمیزی، زنده یاد مسعوده آزاد، که از خارج کشور 

بودند، آشنا شدم و نیز با چندین زنی که در داخل کشور فعال بودند؛ مثل اعظم، فریده، فروز، 
ی ما به  همه. دفتری میهن جزنی و مریم متینسهیال، بعد با هما ناطق، عاطفه گرگین، 

ضرورت ایجاد یک تشکل مستقل زنان رسیده بودیم و مصمم بودیم در این جهت اقدام 
های مربوط به انقالب و زنان، تحت تأثیر و نفوذ سیاسی  ی بحث حاکم بر همهاما جَو . کنیم

قرار داشت که هر دو از  مجاهدین خلقو سازمان  های فدایی خلق چریکـ عقیدتی سازمان 
های دیگر مانند قطره  ها و گروه سازمان. مند بودند سمپاتی زیادی در میان روشنفکران بهره

ها،  عشق به خیابانی. وش چپِ ایران، چپ سنتی ایران، بودندآبی در دریای پُر جُنب و ج
در بین نیروهای جوان چپ بیش از آن بود که بشود در برابر آن ... ها و ها، گلسرخی جزنی

 .ی دیگر طرح کرد خطی و یا ایده
یک حساسیتی به  نه جامعه، نه جنبش ایران و نه نیروهای چپ ما در آن زمان هیچ

نیروهای چپ که برخى متون مارکسیستی را . برابر زن و مرد نداشتندزن و حقوق  ی مسئله
خوانده بودند و در بهترین حالت تساوی حقوق زن و مرد را به لحاظ تئوریک قبول داشتند، 

ها و تبادل نظرها با زنان  در جریان بحث. ای برای رسیدن به این حقوق نداشتند هیچ ایده
خیلی زود روشن شد که تشکیل یک سازمان مستقل های سیاسی،  های مختلف و گروه طیف

. ها، بسیار بود ها و اختالف سلیقه تفاوت. های سیاسی مادر، یک اتوپی بیش نیست از سازمان
امت " ی جبهه. شد پُر کرد چیز نمی را با هیچ مجاهدین و فدائیان، هخط سشکاف بین 

ها هر روز بیشتر از روز  گرا م، اسال"امام"زیر چتر . شد تر می اما هر روز منسجم "مسلمان
حمله به دولت موقت هم شدت . تاختند پیش به نیروهای سکوالر و به راستى الئیک می

اهلل خمینی، تحمیل کردن خود بر  در این ایام روشن شد قصد آیت. بیشتری گرفته بود
 .ون استینیروها، از جمله مل ی همه
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ه به لغو قانون حمایت خانواده، محروم نگرانى نسبت به محدود کردن حقوق زنان باالخر
از اسفند ماه . کردن زنان از منصب قضاوت و تعطیل کردن مدارس مختلط، منجر شد

رفراندوم برای تعیین شکل حکومت . مان نشست ى ها به سینه "اهلل حزب"وحشت و دلهره از 
د امت اسالم و اهلل خمینی علمای اسالم را به ارشا و آیت( ۷۵۳۸فروردین  ۷٢)در پیش بود 

مدت  های استراتژی دراز کنم پایه فکر مى. کرد امر به معروف و نهی از منکر تشویق می
 .حمله به زنان در همان روزها ریخته شد

 ها سایه بر فضای انقالب و ناآرامی ،بهاران خجستهاسفند که به نیمه رسید، بوی بهاران، 
خواه با نوای زیبای  موکرات و آزادین، دصدا و نوای مقاومت نیروهای غیرمسلما. انداخت
های  داد و ما بچه ها را نوازش می اد دانشیان، گوشی ی زنده ، سرودهبهاران خجسته بادسرود 

ى سپاه عظیم ارتجاع مذهبی قرار داشتیم و به شدت  انقالب هنوز با ناباوری، زیر حمله
 .دادیم مقاومت نشان می

دان،  را برانگیخته بود و زنان فعال جامعه، معلم، حقوق فشار بر زنان، زنان آزاده، بسیاری
ها  روزنامه. کردند گر مقاومت می در برابر این موج ویران... قاضی، دکتر، مهندس، هنرمند و

 .پُر شده بود از مطالب و مقاالتی در دفاع از حقوق زن که بیشتر به قلم زنان بود
تیز حمله را بر روی زنان  ی اسفند، لبه ۷۳اهلل خمینی با سخنرانی تاریخی خود در  آیت

را  "اهلل حزب"های فشار داد که بعدها ارتش و سپاه متمرکز کرد و چراغ سبز حمله را به گروه
 :حجاب بودند هدف حمله، زنان بی. ساختند
ر از گناه و با این زنان لخت، وزارتخانه و ادارات دولتی درست مثل دوره طاغوت پُ»

به جوش آورد و از  "امت اسالم"این سخنان خمینی خون را در رگ  ۷۵«...اند معصیت شده
 "امام"سفید حمله و ضرب و شتم زنان از طرف  ی ی ادای این سخنان، برگه همان لحظه

 ! امضا شد
های زنان  مارس از سوی گروه ۸هایی که برای روز  زمانی این سخنان با برنامه هم

مند، پرستار، دان، کار وقزنان حق)اقشار مختلف  تدارک دیده شده بود و نیز تظاهرات زنان
 ۷۱های اطراف دانشگاه تهران در روز  موجب شد خیابان( آموز و و و  معلم، دانشجو، دانش

 .های فشار مسلح به چاقو و قمه و زنجیر تبدیل شود درگیری با گروهی  اسفند، به صحنه
اد، مرگ بر استبد"ریادهای این جنبش عمدتاً خودجوش، با تحرک و جسارت زیاد و با ف

ترس بر اندام  ،"ست ، مرگ بر ارتجاع، آزادی نه شرقی، نه غربی، جهانیزنده باد آزادی
                                                           

 ۷۵۳۱اسفند  ۷6 کیهانـ ۷۵
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گرایان، با چشمان دریده و  ارازل و اوباش بسیج شده توسط واپس. حاکمیت ارتجاعی انداخت
ن با آن آنا. ور شدند به صفوف زنان حمله "روسری یا توسری"شعار زشت و تحقیرآمیز یا 

شد، به هنگام حمله  شان که رنگ و بویی از ایرانی و ایرانیت در آن دیده نمی های کریه هچهر
زدند و  دست می  های تن حتا به بدن زنان و برآمدگی "شهوت اسالمی"به زنان جوان، با 

باره غیب  ای روغن بر زمین، یکه سرمست از قدرت و لجام گسیختگی خود مانند قطره
ها به زنان  کوچه پس گشتند تا دوباره در کوچه های اسالمی خود بازمی به قرارگاهشدند و  می
 . دفاع یورش برند بی

ام که نکات و  اما کوشش کرده. ام متأسفانه بسیاری از جزئیات آن روزها را از خاطر برده
این در علم روانشناسی بر . لحظات مهم را موزائیک به موزائیک، به یاد آورم و تصویر کنم

های روحی شدیدی  اند و زخم هایی سخت دیده هایی که مصیبت ی انسان اعتقادند که حافظه
هایی از حافظه از بین  شود؛ به بیانی دیگر قسمت هایی می اند، رفته رفته دچار فراموشی خورده

آید که صافی خاطرات،  رهگذر اما بسیار پیش می در این. شود ها پاک مى رود و خاطره می
ى فراموشى  دهد و هرچه هست را به بوته بد، مهم و غیرمهم را از هم تشخیص نمیخوب و 

ی من دچار این  حافظه. راند مى
 .مشکل شده است

در روزهایى که سرگرم نوشتن 
این مقاله بودم، با مازی برادر 

او در . همسرم صحبتی داشتم
همراه من  ۳۱های اسفند  پیمایی راه

با ود و حکم محافظم را داشت؛ ب
او به ! سال بیشتر نداشت ۷۸که این

من گفت پیراهنی را که اوباش بر 
هنوز به یادگار  تنش پاره کردند،

مازی و چند تن از . است  داشته نگه
، اتحاد چپجوانان سمپات گروه 

 ی حفاظت از زنان را در وظیفه
و  ۷۵۳۱اسفند  ۷۱تظاهرات روز 
. عهده گرفته بودند بهروزهاى بعد، 

رشور بودند، دست در دست هم، زنجیرهای دفاعی دور و بر ما زنان درست ی و پُآنان که قو

 اسفند 21وزیری،  نخست 
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پیمایی از دانشگاه تهران به طرف  های فشار در مسیر راه کرده بودند و هنگامی که گروه
که  آورم که برادرم ساعد به یاد می. دادگستری به صفوف ما حمله کردند، سپر بالی ما شدند

ه بود، با چند تن از دوستان جوانش همراه ما بود و با پنجه بکس سال ۷۸او هم در آن مقطع 
افتخار از نقش خود در آن  شان، با تازگی دیدم هم که به اردوان و کاظم. کرد می از ما دفاع 

آنان تأکید داشتند . کردند صحبت می ی اوباش اسفند در دفاع از زنان در برابر حمله روزهای
وم دفاع از جنبش زنان آگاه بودند و به همین دلیل سپر بالی که در آن مقطع زمانی، به لز

. بودند کنفدراسیوناردوان و کاظم هر دو از اعضای . زنان شده بودند ما صفوف اعتراضی
در آن . در آن وضعیت خطرناک، جای قدردانی دارد شان از ما پشتیبانی این مردان و دفاع

ی زنان ایران، عمدتاً در میان بخشی از زن و جنبش فمینیست ى ه، حساسیت به مسئلزمان
وجود داشت و ( زن و مرد)خارج از ایران  در  روشنفکران و نیروهای چپ تحصیل کرده

ولی . کردند  گونه نیروها بودند که کم و بیش از حرکت خودجوش زنان ایران پشتیبانى این
ان از طرف نیروهای زنان ایر. خروش کافی نبودربرای آن حرکت عظیم و پُ ها این پشتیبانی

و اندک شمار بودند زنان چپ . رقدرت چپ کشورمان تنها گذاشته شدند و پشتیبانی نشدندپُ
حرکت ما برای . غیر خارج کشورى که با ما در این اعتراضات همراه شده باشند  سازمانی

 !بود "لیبرالی خطرناک"آنان یک حرکت 
مرداد توسط  ٢۸که در کودتای رضا شاه محمد استبداد سیاسی و اختناق وحشتناک 

C.I.A.  وMI6  به قدرت بازگشت و انزجار نیروهای سیاسی جامعه و افکار عمومی آگاه از
ی حساب شده و  برقدرت آمریکا در امور کشور ما از یک طرف و استفادهانفوذ و دخالت 

درستی از امپریالیستی مردم که بینش دقیق و   از احساسات ضد "امام امت"ی  فریبانه عوام
ای نداشتند، باعث شد که  ی سیاسی آزادی، دموکراسی، فعالیت دموکراتیک و هیچ مقوله

 . ی ما خلع سالح و کیش و مات شوند نیروی فعال جامعه
، نقدهای متعددی را از زنان فعال آن زمان که بازبینی تجربه اتحاد ملی زناندر کتاب 
نداشتند و همچنین نقدهایى از زنان طیف  های سیاسی آن روز یک از تشکل پیوندی با هیچ

و مشکالت آن  مسائلبسیاری از  پوشی، خوانیم که با شهامت زیاد و بدون پرده مى یانفدائ
از میان تمام این نقدها، . اند را به نقد کشیده فدائیانخصوص عملکرد   به زمان چپ ایران و

 :دنمای ه را بازمیئلای در سخنان میهن جزنی، کُنه مس نکته
ها  ها بودند که به آن یک عده از خانم. یادم هست که به دادگستری هم رفته بودیم... »

از ما دعوت کردند که کار مشترکی . ها هم کمیته خودشان را داشتند آن. گفتند لیبرال می
را  جام جمها بودند که حرکت  آن. ها گذاشتیم کنم چند جلسه هم با آن فکر می. انجام دهیم
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گفته بود که ( فدائیانمنظور سازمان ) سازمان. من در آن شرکت نکردم... کردند سازماندهی
  ۷1!«این حرکت لیبرالی است و کسی نباید شرکت کند

 به یکى از سازماناست و صحبت از همکارى گروه زنان؛ اما  ۷۵۳۱اسفند  ۷۱روز 
مردم به »یک حرکت لیبرالی است و  ، این"شرکت نکنید" دستور داده هواداران فعالش

  ۷۳«...سر دادند "ییفدادرود بر "زنند و شعار  ها کف می کنند، مدت شدت ابراز احساسات می
نیست که از امر حمایت  های فدایی خلق چریکفقط سازمان . مشت نمونه خروار است

های اصلی طیف چپ و حتا  یک از سازمان هیچجنبش زنان به پاخاسته شانه خالى کرد، 
جنبش حمایت نکردند و به این ترتیب کل جامعه و کل جنبش لیبرال هم از این 

 . بخش ما یک موقعیت تاریخی را از دست داد رهایی
گشتند و این جنبش و در پی آن کل جنبش هاشان باز به خانه زنان آزاده و آزرده،

 !رفت کجراهی مردم ایران به  خواهانه ترقی
 !مان با آرزوی آموختن از تجارب گذشته

 .مان زادی و پیروزی بر بختک سیاه اسالم در میهنبه امید آ
 

 ٢110فوریه /  ۷۵۸۱بهمن برلن، 
 

                                                           
 ٢۳6ص  ،گفته ، پیشی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه میهن جزنی، ، گفتگو بازار گلی در شوره ـ۷1
 پیشین ـ۷۳



 

 ی زنان خواهانه های مستقل، ضرورتی برای جنبش حق تشکل

 زهره خیام

کنفدراسیون شما پیش از انقالب در آمریکا بودید و از زنان فعال  مخانم خیا :مهناز متین
ها دورى  پس از سال. به ایران آمدید ۷۵۳۱بهمن  ٢٢کمى پیش از قیام مردم در . دانشجویى

 از کشور، فضاى جامعه را چگونه دیدید؟ 
 ...خمینی به ایران ورود روز بود با زمان هم روزی که به ایران رسیدم،: زهره خیام •

 ؟۷۵۳۱بهمن  ۷٢یعنى ...  :مهناز متین
گشتم، در انگلستان یک  یوقتی از آمریکا برم. من با اتوبوس وارد شدم. بله: زهره خیام •

همان وقتى بود که دولت شاپور بختیار دستور داد فرودگاه مهرآباد را . توقف کوتاه کردم
ی که هست، خودم را به ا توانم با هر وسیله جا میاگر به ترکیه بروم، از آن فکر کردم. ببندند

ما . حرکت کنم رانبه سمت ای سه روز در ترکیه بودم تا توانستم با اتوبوس. ایران برسانم
با هواپیما دو سه ساعت بعد  خمینی. هفت صبح بود که رسیدیم به تهران یا ساعت شش

برای اولین بار ! در آن روز، من صدای پای فاشیسم را شنیدم و پشتم لرزید. وارد تهران شد
. را شنیدم "!ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی"بود که شعار 

 .کردند عار را با سرخوشی تکرار میمردم این ش .ی این شعار جای نگرانی بسیار داشتمحتوا
ی یک دیکتاتوری درنیامده، به استقبال مستبد  ولی واقعیت این بود که هنوز از زیر سلطه

 یا آمد که آینده نظرشان نمی به. دادند خود به آوای خودشان گوش نمی. دیگری رفته بودند
باز خیابان امیریه  سوی من از بالکن یک مدرسه که به .ذشته در راه باشدتر از گ شاید تلخ

؛ جوان،  تیپ  از همه. زد سرتاسر خیابان از جمعیت موج می. کردم ، به جمعیت نگاه میشد می
. همه خوشحال بودند و خیلی امیدوار. همه جور آدمی بود... با روسری، بدون روسری ،پیر

هایی که همدیگر  آدم. بود با هم ها ی انسان و زیبا بود، رابطه چیزی که برای من خیلی جالب
مولوی خیابان من در آن روز در . کردند شناختند، با هم با حرمت و مهربانی رفتار می را نمی

جا، از فرودگاه تا شهر،  همه. قرار داشتزهرا   سمت بهشت ماشین خمینی بهبودم که در مسیر 
 .ل گذاشته بودندر خیابان گُآمدگویی به خمینی د برای خوش

در فکر پیدا . کشیدم  جا سر می من به ایران رسیدم، مرتب به همه از همان روزی که
. یک سازمان زنان درست کنیم بتوانیم با هم فکری بودم که اندیش و هم کردن زنان هم
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یی، ی دانشجو من در دوره. ست که بعداً بر این سازمان گذاشته شد نامی اتحاد ملی زنان
ى هما ناطق برای  در خانه. خیلی زود توانستم با او تجدید رابطه کنم. شاگرد هما ناطق بودم

اتحاد شورای مؤسس عضو  اًها بعد این. اولین بار با هایده مغیثی و مسعوده آزاد مالقات کردم
 . شدند ملی زنان

 ۸پیش از در مقطع . رفتم جا میکه مرتب به آن دانشگاه تهران یکی از جاهایی بود
. شده بود برای همه نوع تبلیغات سیاسی و نظری "فورومی"مارس، دانشگاه در واقع 

یکی از کسانی که در . جالب از آن دوره دارم ی چند خاطره. جا دیدشد در آن میها را  خیلی
یادم هست که . شناختم دانشگاه دیدم، شهره بدیعی بود؛ دختر جوانی که او را از قبل نمی

، یا شاید کمیته برای ایجاد سازمان مستقل زنان: د در دست داشت با این مضمونیک پالکار
یادم . ها ؛ چیزی در این مایهی ایجاد سازمان مستقل زنان کمیته برای بحث درباره: هم

دست  به که دختر جوانی پالکاردی با این مضموناین. ایستاده بودهست که شهره خیلی تنها 
به سمتش رفتم و شروع به . د، برای من خیلی جالب بودرک ا تبلیغ مىو تک و تنه بود گرفته

 در خیابان فرشتهی عالی شمیران  ی در مدرسها گفت قرار است برنامه. کردم با او صحبت
از پیش   ىا هاى شهره را شنیدم، متوجه شدم که برنامه پس از اینکه حرف. ار شودذبرگ

  خُب، ما خودمان هم نقطه .سترک حرکتى تازه اریخته نشده و این جلسه واقعاً برای تدا
خواستیم وارد یک ماجرایی بشویم که همه چیزش از قبل  نظرات سیاسی داشتیم و نمی

 ۷.بودریزی شده  طرح
او را از آمریکا . انى بودعشعی را که در دانشگاه دیدم، شهال شیکی از کسان دیگر

شهال . اه ى کمونیست اتحایه ز اعضایا از زنان فعال جنبش دانشجویى بود و. شناختم مى
رفتم . کرد مارس تبلیغ می ۸یادم هست که برای . شان ایستاده بود پشت میز تبلیغات گروه

ی  در هسته: پرسیدم! بیا کمک کن: گفت. شان سؤال کردم ی برنامه سر میزشان و درباره
ترکیب ! نه: نه؟ گفتشود به این هسته ملحق شد یا  ریزی چه کسانی هستند و آیا می برنامه

خواهد فعالیت  ولی اگر دلت مى. شود آن را تغییر داد این هسته از پیش تعیین شده و نمى
ها برایش  که آن جمعیت بیدارى زنان جا برایم مسجل شد که همان. کنى، بیا فعالیت کن

ی  اتحادیهى زنان بخش منشعب از  کردند، یک جریان وابسته و در واقع شاخه تبلیغ می

                                                           
 .فتردی شهین نوایی در همین  به گفتگو با شهره بدیعی و نوشتهگاه کنید بیشتر، ن آگاهیبرای  -۷
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ایجاد یک سازمان مستقل زنان را دنبال  ی برنامه ها آن. است هاى ایران مونیستک
 ٢.کردند نمی

. ی عالی شمیران جمع شدند، وابسته به سازمانی نبودند در مدرسه بعداً هایی که آن
که ]شهره بدیعی، نسرین بصیری، ایراندخت : بودند آمده که از خارج بودند هایی عمدتاً بچه

که نام فامیل ]، یک خانمی به نام ثریا و یک نفر دیگر به نام پریوش [دانم یفامیلش را نم
 .دش اتحاد ملی زنانثریا بعداً برای مدتی، مسئول مالی . [دانم هم نمیرا ها  آن

 چه به یاد دارید؟ ۷۵۳۱از حرکت زنان در اسفند  :مهناز متین
شد که در این روز  مارس، باعث ۸صحبت خمینی یکى دو روز پیش از : زهره خیام •

قدر شلوغ بود که اصالً  آن. ی فنی بودم من در دانشکده. دها بریزن زنان زیادى به خیابان
یکی از فعالین مذکر  ی فنی، دانشکده ی ورودی محوطه در. نتوانستم وارد سالن بشوم

 به. بود جمعیت بیداری زنی  های برنامه را دیدم که همسرش از برگذارکننده کنفدراسیون
 !یما ببین ما چه کرده: من گفت

 !نی کردهاین کار را در واقع آقای خمی: به شوخی به او گفتم
هزاران هزار نفری که دم در و داخل دانشگاه جمع شده بودند، به دلیل اعتراض به 

ها رفیق اشرف دهقانی  ییفداروز شایع شد که در ستاد  آن در. حجاب اجباری آمده بودند
 ...کند سخنرانی می

 شما خودتان این را شنیدید؟ :مهناز متین
های  سازمان چریکما که هوادار  .ها رفتم ییفداشنیدم و به ستاد . بله: زهره خیام •

مان  برای. خواست سخنرانی اشرف دهقانى را حتماً بشنویم مان مى بودیم، دل ی خلقفدای
با بلندگو . م ایستاده بوددم در ستاد انبوهى آد. در خیابان میکدهستاد رفتیم به . مهم بود

 .اعالم کردند که که شایعه بوده و چنین خبری درست نیست
 شهر هم رفتید؟  دیگر روز به جاهاى آنآیا در  :مهناز متین

                                                           
در این . وجود آمدند  های زنان نیز تدریجاً به ای، تشکل گیری مبارزات توده در شرایط اوجی انقالب و  در پروسه» -٢

هایی که  نخستین سازمان. حرکت، عمدتاً زنانی پیشگام بودند که در جریان انقالب از خارج کشور به ایران بازگشته بودند
روز هشتم مارس  که هر دو برای برگذاری سالبودند  جمعیت زنان مبارزو  جمعیت بیداری زناعالم موجودیت نمودند، 

که در آن زمان جدیداً انشعاب  ها ی کمونیست اتحادیههای  ها به یکی از بخش هر یک از این سازمان. اعالم برنامه کردند
ی اتحاد  بازبینی تجربه: ، زهره خیام؛ در کتابتکرار تاریخ، گناهی نابخشودنی: برگرفته از. )«کرده بودند، وابستگی داشتند

 (۷6۱، ص ۷000، ایاالت متحده، نقطه، مهناز متین، نشر ملی زنان
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ولی ازدحام جمعیت مانع از این . های تلویزیون هم رفتیم تا نزدیکی .بله: زهره خیام •
جای شهر   همه. ل گشت زدن بودیمم در حائدا ما. شد که به مرکز تجمع نزدیک شویم

 .شلوغ بود
 ها را هم دیدید؟ درگیری :مهناز متین

یا روسری، یا "ها با شعار  اللهی دانم که حزب اما می. ها را ندیدم درگیری: زهره خیام •
. چشم خودم ندیدم  به من. ها را کتک زدند به تظاهرات حمله کردند و خیلی از زن "توسری

یک جا . رفتیم جا مینه مرتب در حال گشت زدن بودیم و از اینجا به آشاید به این علت ک
 .نماندیم

 وزیری هم رفتید؟ آن روز جلوی نخست :مهناز متین
 حوالی در ی اراذل و اوباش اما کسانی را که پس از حمله. نه: زهره خیام •

ى  تند که عدهها به ما گف آن. وزیری از آنجا فرار کرده بودند، جلوی دانشگاه دیدیم نخست
 .اند اند و مجروح کرده زیادى را کتک زده

مارس در دانشگاه  ۸ به مناسبت های زنان، ی که توسط گروها  برنامه هیچ در :مهناز متین
 ار شد، شرکت کردید؟ذبرگ

شد  قدر شلوغ بود که نمی آندانشگاه . شان شرکت نکردم نه در هیچ کدام: زهره خیام •



 یگرتولدی د   ٢۸۸

شوق . رفتم صحن دانشگاه بودم و از این دانشکده به آن دانشکده میدر  ۵.ها شد وارد سالن
 !ها بود تر از عالقه به شرکت در جلسهشبودن در میان جمعیت بی

در ایران بودند، مثل  زمان آن در ى کهیبا زنان فمینیست اروپایى و آمریکا :مهناز متین
 کیت میلت که در دانشگاه هم حضور داشت، تماس داشتید؟

 .نه: خیام زهره •
 شناختید؟ هایی را که در این حرکت فعال بودند، می آیا تروتسکیست :مهناز متین

که ما او را به نام آذر طبری  را آبادی اگر اشتباه نکنم، افسانه نجم: زهره خیام •
ش کار نوری در دفتر یکی دو بار در جلساتی دیدم که خانم پریوش خواجه ،شناختیم می

ل زنان ائی مس ظور بحث و تبادل نظر دربارهاین جلسات را به مناو . کرد برگذار می
 .کرد را به آن دعوت می فعال گذاشت و زنان می

 ...شد مارس تشکیل مى ۸د از تظاهرات این جلسات بع :مهناز متین
کرد که  نوری زنان فعال را دعوت می خانم خواجه. بعد از هشت مارس بود: زهره خیام •
طرفدار چپ بر آن  یکی از موضوعاتی که زنان. زنان صحبت کنند جنبشانداز  ی چشم هدربار

حرکت را ادامه بدهیم؟ چون این خطر  این توانیم این بود که تا کجا می پافشارى داشتند
ها قرار گیرد و جنبش زنان به  ی امپریالیست وجود داشت که مبارزات زنان مورد سوءاستفاده

 .زات ضدامپریالیستی تبدیل شودسدی در مقابل مبار
 !نوری که با چنین نظراتی موافق نبود خانم خواجه :مهناز متین

نظر من نگاه کسانی مثل او   به .او کامالً مخالف این نوع نظرات بود. نه: زهره خیام •
کرد، خیلی  ی ایران و خطراتى که موقعیت زن مدرن ایرانى را تهدید مى ی آینده درباره
 .ها بود چپی تر از ما دست نهبینا واقع

و وکالی  نوری اسفند که خانم خواجه ۷1 روز یی دادگستری درآ در گردهم :مهناز متین
 ؟کردید، شرکت نقش مؤثری داشتند در آن خواه آزادی
. خاطر دارم که آن روز من و میهن جزنی و نسرین بصیری با هم بودیم  به: زهره خیام •

من ! یر کردیم تا باالخره توانستیم به کاخ دادگستری برسیمچهار پنج ساعت در ترافیک گ

                                                           
ظرفیت آن را  -ی صبح  ی فنی ـ محل برگذاری برنامه تئاتر دانشکده حدی بود که نه فقط آمفی کثرت جمعیت به... » -۵

وه بر آن، جمعیت کثیری عال. شد قدم برداشت ی فنی نیز نمی نداشت، که از فرط تراکم جمعیت، در هال ورودی دانشکده
. «ی هنرهای زیبا و ادبیات روان بود ی فنی واقع شده است و حتا در دانشکده نیز در صحن دانشگاه، در سمتی که دانشکده

 (۷6۸ -۷60گفته، ص  ، پیش...تکرار تاریخ: برگرفته از)
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اتحاد نام  اکه بعداً ب)گذاری تشکیالت مستقل زنان  های مربوط به پایه نسرین را در برنامه
اما هیچ اطالعی . از او خیلى خوشم آمده بود. دیده بودم( موجودیتش را اعالم کرد ملی زنان
همسر بهمن  او ترى بود که براى اولین بار فهمیدمدر راه دادگس. اش نداشتم از گذشته

برخورد . ی شهدا آشنا شده بودم های خانواده تجمع از با میهن جزنی در یکی. نیرومند است
زنان صحبت کردم و از این ضرورت که ما  مسائلی  با او درباره. میهن خیلی مهربانانه بود

. او هم کامالً موافق بود. شویم طرفداران حقوق زن باید در یک سازمان مستقل متشکل
یادم . رفتیم دانم چرا آن روز ما سه نفر با هم بودیم و با یک ماشین به دادگستری  حاال نمی

 در آن روز هما ناطق و میهن جزنی. سمت دادگستری راه افتادیم هست از چهار راه پهلوی به
چیز  ها هیچ های آن خنرانیبود که از سقدری شلوغ و پرهیجان  اما فضا به. کردندسخنرانی 

 .به یادم نمانده
. پیدا کنیم میهن جزنی را  سخنرانىایم متن  متاسفانه ما هم تا حال نتوانسته :مهناز متین

 . هاى آن دوره منعکس شده باشد نامه ها و هفته کدام از روزنامه  چکنم در هی فکر نمى
خواستیم نظرش را عوض  ما می. هما ناطق جنبش زنان را قبول نداشت: زهره خیام •
 !این متأسفانه یکی از امیدهای عبث ما بود. کنیم

ی  لهئکه نباید مسی حجاب و این ناطق مثالً درباره نسبت به نظرات هما :مهناز متین
 حجاب را عمده کرد، چه واکنشی داشتید؟ 

ی حقوق کرد که واقعاً جای تعجب  سخنرانی در دانشکدههما ناطق یک : زهره خیام •
اش استقالل  کردیم زنی که در زندگی اجتماعی طور که گفتم، ما فکر می اما همان. داشت

ست مترقی و شهرت و توانایی تئوریک و آگاهی دارد، منطقاً  فکری و اقتصادی دارد و آدمی
ی حقوق این بود که حرکت زنان  کدهاما بحث او در دانش. باید بتواند نظرش را عوض کند

ی فاشیسم نگاه  عنوان پشتوانه موسولینی هم به زنان به و لزوماً حرکتی مترقی نیست
توانیم در یک  کردم که ما مى اما فکر می. آور بود  این برای من خیلی تعجب. کرد می

رهای تحقیقی او کا. ى بحث، او را متقاعد کنیم که از جنبش مستقل زنان حمایت کند پروسه
موفق  حال، به هر. ى نقش زنان در تحوالت اجتماعى ایران کرده بود خوب و مهمى درباره

 !نشدیم
پیمایی  اسفند که به راه ٢۷یی دانشگاه تهران در روز دوشنبه آ آیا در گردهم :مهناز متین

میان  ،یپیمای هایی که پیش از این راه ا در بحث؟ آیکردیدتا میدان آزادی انجامید، شرکت 
 ى حرکتِ اعتراضی درگرفت، حضور داشتید؟ موافقین و مخالفین ادامه
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شد کسى  یعنی در واقع چنان هیاهویی بود که اصالً نمی. ها نبودم در بحث: زهره خیام •
پیمایى در یادم مانده، دیدن کسانی است که هیچ انتظار  هرا چیزی که از آن. را پیدا کرد

اما به خاطر زن  ؛ی خودم که اصالً سیاسی نبودند افراد خانواده مثالً. شان را نداشتم دیدن
 .پیمایى شرکت کرده بودند راه بودن در آن

 کارمند بودند؟ :مهناز متین
های سیاسی نبودند و با فعالیت سیاسى مطلقاً بیگانه  آدم. آموزگار بودند: زهره خیام •

مثالً همان . برای من خیلی جالب بودها  شرکت آن. بودند و این نوع کارها را قبول نداشتند
بارید، شرکت وسیع زنان، بدون توجه به شرایط نامساعد، خیلی با ارزش  روز اول که برف می

شان در گرو این مبارزه  که آینده اشندهای غیرسیاسی تا این حد متقاعد شده ب اینکه آدم. بود
ها هم  کرده بودند، سیاسی له را درکئهای عادی این مس اگر آدم. است، خیلی ارزش داشت

ما رهبری منسجم و . اما متأسفانه چنین نبود. بودند له آگاه میئبه این مس ستبای منطقاً می
 .نداشتیم ای کننده هدایت

 نسبت به شرکت شما در این حرکت چه بود؟  "رفقای سازمانی"برخورد  :مهناز متین
تی که کارگران و زحمتکشان از تا وق :این بود ىایفدتز عمومی سازمان : زهره خیام •

بنابراین باید زنان را در جهت . توانند از ستم جنسی آزاد شوند ستم آزاد نشوند، زنان نمی
و نیز کسانی بود که  سازماناین تز عمومی . ی سیاسی و طبقاتی متشکل کرد مبارزه

ه حجاب، لئى مس درباره. کردند های زنان شرکت می در تشکل سازمان عنوان نمایندگان به
در مورد . بود ۷۵۳۸تیرماه  کنم می فکر. وزیری انجام گرفت بعدها تظاهراتی در مقابل نخست

نظر رهبری . پیش آمد اتحادشرکت یا عدم شرکت در این تظاهرات، برخورد حادی در 
 .ی استهدف اصلانحراف از ، ها این بود که این نوع حرکت سازمان

 ایى شرکت کردید؟پیم خودتان در آن راه :مهناز متین
پیمایى تعداد زیادى زن  در آن راه .خاطرات جالبی هم از آن دارم. بله: زهره خیام •

نم زنان ک من فکر می: با چند نفرشان مشغول صحبت شدم و گفتم. پرستار شرکت داشتند
: شان جواب داد یکی. اند ی در حرکت اعتراضی زنان داشتها کننده پرستار ایرانی نقش تعیین

 !کننده داریم؟ بودیم، اما االن نقش تعیین "فاحشه"ر تا دیروز ما چطو
ها چطور  داد که مردم به آن این برخورد نشان می. دهنده بود این جمله براى من تکان

جمله را گفته بودم و واقعاً  آنمن با احترام ! ی دارندا ها چه دل سوخته و آن کنند می برخورد
 .دیدند حرمتی می در نگاه جامعه نسبت به خودشان، نوعی بیها  ولی آن. کردم چنین فکر می
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ال ؤها س وقتی از آن. زنانی بودند که خودشان چادر بر سر داشتند ،مارس ۸در تظاهرات 
شان  خاطر دختران  به ند کهددا اید، جواب می  پیمایى شرکت کرده در این راه شد چرا می

مان  اما دختران. ایم وان یک پوشش عادت کردهعن  به ما دیگر به حجاب: گفتند می. اند آمده
 !حق هم دارند که نپذیرند. پذیرند حجاب ندارند و آن را نمی

شناختید، آیا حساسیتی  ویژه کسانی که از خارج می بهدر میان رفقای مرد،  :مهناز متین
 ردند؟ک ها شرکت مى پیمایى ها و راه ؟ در برنامهدیدید مىنسبت به این جنبش اعتراضى زنان 

های  بعضی از بچه. کردند ها شرکت مى پیمایى در راه بله بودند مردانی که: زهره خیام •
 .آید اما االن اسمی به خاطرم نمی. دیدم را هم مى کنفدراسیون

له در آن ئترین مس د مهمیکن کنید، فکر مى امروز که به آن دوران نگاه می :مهناز متین
 روزها چه بود؟

در . ام از این همه تجربه، امروز معنای سازمان مستقل زنان را فهمیدهبعد : زهره خیام •
در . فهمیدیم دادیم، واقعاً معنایش را نمی آن موقع، وقتی شعار سازمان مستقل زنان را می

ی این را  های سیاسی نباید اجازه ، به این نتیجه رسیدیم که سازماناتحاد ملی زنانی  تجربه
های  زنان باید بتوانند در چهارچوب. ی زنان را تعیین کنند رزهپیدا کنند که سرنوشت مبا

در آن زمان، متأسفانه . دست آورند را به دموکراتیک با هم کار کنند و حقوق مساوى با مردان
 ى کسانی که وسیله  بههای سیاسی  فشار سازمان. ما کمبودهای زیادی در این زمینه داشتیم

در آن . شد طور کامل اعمال می م و بهئزنان داشتند، داهای  در تشکل ها را نمایندگی آن
مان به خواست برابری زن و مرد  های سیاسی بیشتر از وفاداری مقطع، وفاداری ما به سازمان

در  وقتی. آورم طالقانی را به یاد مى اهلل برای نمونه، بحث حمایت از کاندیداتوری آیت. بود
اهلل  جا مخالفت خودم را با حمایت از آیتدر آن من ،کردیم این بحث را ی هما ناطق خانه

دفاع [ یان خلقئفدا]از نظر سازمان  اتحاد ملی زنانی  اما در جلسه. طالقانى اعالم کردم
 . ام از این بابت شدیداً از خودم شرمنده 1.کردم

تعدادى از . شرکتی نداشتند ۳۱ های سیاسی واقعاً در تظاهراتِ اسفند سازمان
هایی  تشکل. کننده نداشتند سیاسی و هدایت ها حضور بودند، اما خود سازمانشان  طرفداران

تری داشتند، به این دلیل بود که  که شرکت فعال توفانیا  ها ی کمونیست اتحادیهمانند 
ى که در خارج از کشور ا این را از تجربه. ست برای یارگیری خوبی فرصتِدانستند این  می

                                                           
، ...بازبینی تجربه: ، مسعوده آزاد، درموزیمها بیا از تجربه: و نیز. ۷۱۷گفته، ص  ی زهره خیام، پیش به نوشته گاه کنیدن -1

  .۷٢۷ – ۷۵1گفته، ص  پیش



 یگرتولدی د   ٢0٢

آن هم پیش از صحبت خمینی و اعتراضی که  ها آن مارس ۸م مراس. داشتند، آموخته بودند
ر وارد ایران شده بودند، شتچند ماه پی ها چون آن. ریزی شده بود راه انداخت، برنامه صحبت به

هایی  طرفداران سازمان. هایی را سازمان دهند فرصت این را داشتند که برای این روز برنامه
کشور که دیرتر به ایران رسیده بودند، فرصت  در خارج از خلق یایهای فد چریکمثل 

 .مارس آن سال را پیدا نکردند ۸سازماندهی برای 
 کردید؟ ی زن هم فعالیت می هئلمس ی زمینه ، درکنفدراسیونشما در  :مهناز متین

ی زنان همیشه  هئل، حساسیت به مسکنفدراسیوندر واحد واشنگتن . بله: زهره خیام •
، در ربط با ۷0۱1ی  در دهه کنفدراسیونام در کادر  لین سخنرانییادم هست او. زیاد بود

هم به  را ی پارسی نامههای  ی از شمارهیک. داشتیم هم ی زنان کمیتهیک . ی زن بود لهئمس
 !شود خوانم، موهای تنم سیخ می آن را می که االن ۳.درآوردیم ی پارسی، ویژه زنان نامهاسم 

 چطور؟  :مهناز متین
از . ای متعصب بودم های ویژه ی آن مطالب، من در زمینه در هنگام تهیه: زهره خیام •

از سوی دیگر، اعتقاد به جنبش انقالبی در . کردم سویی، فمینیسم بورژوایی را شدیداً نقد می
ی کل  ی تخطئه مخالفت با رژیم شاه هم زمینه. دیدم اش را گریزناپذیر می شکل مسلحانه

ی این تفکر، در برخورد به الزامات جنبش  اما شالوده. شد میتحوالت قانونی در آن زمان 
ای از مقوالتی که در  ها هم پاره البته در همان نوشته. دموکراتیک زنان کامالً از هم پاشید

این هم . کند، مطرح شده بود های فرهنگی به تداوم اسارت زنان کمک می چهارچوب ارزش
  .ی ما زنان جامعه ی مبتنی بود بر واقعیات تجربی و روزمره

با این حساسیت بود که وقتی هم به ایران آمدید، به کار در این زمینه ادامه  :مهناز متین
 دادید؟
ی  لهئتوانم کمکى باشم، مس ی که میا کردم در تنها زمینه من فکر می: زهره خیام •

ملی اتحاد فعالیتم در ریزی یک سازمان مستقل زنان و سپس  کوششم در پی. زنان است
 اتحاد ملی زنانت اجرایی و سخنگوی ئیک دوره من عضو هی . هم در همین راستا بود زنان
 6.من خواندم ،نویس قانون اساسی در ارتباط با پیشرا  اتحاد ملی زنانمتن پیشنهادى . بودم

                                                           
المللی زنان،  مارس، روز بین ۸ی  ، ویژهکنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، ارگان تحقیقی ی پارسی نامه  -۳

به انتشار رسیده است؛ چرا که ( ۷0۱۱) ۷۵۳6این شماره به احتمال زیاد در سال . ]تاریخ ، بی۷ی  سال پانزدهم، شماره
 .[چاپ شده است ۷۵۳۳، در آبان سال ٢، سال چهاردهم، شماره ی پارسی نامه

: ای با عنوان ، در نوشته۷۵۳۸خرداد  ۵۷، ۵ ی ماره، شاتحاد ملی زنانارگان ، برابریهای مهمی از این متن، در  بخش -6
از این  برابری(. 1ص )به چاپ رسیده  اعتبار است جز قانون اساسی تصویب شده در مجلس مؤسسان، هر قانون دیگری بی

← 
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عنوان سخنگوی  بهاما من آن را در جلسه خواندم؛  ،ی حقوقی تهیه کرده بود متن را کمیته
ار ذرئیس جلسه آقای عبدالکریم الهیجی بود و جلسه در دانشگاه تهران برگ .ی زناناتحاد مل

برای . دادند نویس قانون اساسی نظرشان را ارائه  های مختلف در مورد پیش سازمان. شد
وحدت که وابسته به سازمان  رهایی زناندرکاران انجمن  یاد دارم که دست  مثال، به

: عزیزه ارشدی هم یک سخنرانی کرد با عنوان. ائه کردندنظرشان را ار ،ندبود کمونیستى
دهیم چه چیز در قانون  ؛ به این معنا که در یک دموکراسی ترجیح میدموکراسی ترجیحی

یک خانمی هم  .کرد سخنرانی کانون نویسندگاناز طرف آقای ناصر پاکدامن . اساسی باشد
اهلل  آقای رحمت. صحبت کرد دان جمعیت زنان حقوقام، از سوی  را از یاد برده شکه اسم

. حضور داشتهم  ی ملی جبهه. سخنرانان بودجزو  ای، استاندار آذربایجان هم مقدم مراغه
های خیلی  در این جلسه، بحث. ها صحبت کرد کنم آقای احمد سالمتیان از سوی آن فکر می

 .های ملت از قانون اساسی خواست: عنوان سمینار این بود. جالبی طرح شد
، اتفاقات مهم و متنوعى براى زنان کشور ما "بهار آزادى"آن دوران کوتاه، در آن  در

 .افتاد که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است
 مهناز متین با زهره خیام یگفتگو

٢110 آوریل ۳/  ۷۵۸۸فروردین  ۷6

                                                                                                     
ی اتحاد  تجربهمتن کامل آن در کتاب بازبینی . نام برده است( ۷۵۳۸خرداد  ٢۱به تاریخ )دانان  سمینار حقوقسمینار به نام 

 .آمده است ،۵۵1 - ۵1٢گفته، ص  ، پیشملی زنان



 

 ...چیزی شروع شده بود

 هایده درآگاهی

کوشم از منظر حال، رویدادهای  نم و میک امروز که با گذشت سی سال به عقب نگاه می
بودم بازسازی کنم، تردیدی ندارم که جایگاه  ش که خود شاهد را چنان۷۵۳۱اسفند  ۷۱

ی  بار تجربه  کوله ی ی تاریخی، به عالوه اقتصادی و اجتماعی زنان ایران در آن بُرهه

چه به آن آگاه بودند و  ...(آبادی و السلطنه، صدیقه دولت العین، تاج ۃمیراث قر)شان  تاریخی
خود ما،  ی در خانه. گذاشت چه نبودند، جایی برای پذیرش حجاب در مقطع انقالب باقی نمی

پنداشت برای پیشی گرفتن دستگاه قدرت  مادرم کشف حجاب رضاشاهی را تالشی می
حکومتی بر یک خواست عمیق و قدیم زنان متجدد جامعه؛ و پدرم خوش نداشت که من حتا 

ایرانی  ی جامعهی  ها مشتی از خروار آن پاره این. های کودکانه، چیزی بر سر بیندازم یدر باز
حجابی را پذیرفته بودند، بلکه مفهوم عملی و  بودند که نه فقط در روند تحول جامعه، بی

نامیدند،  حجاب می "قید"شان لمس کرده و زن را از آنچه  نمادین آن را با گوشت و پوست
 .دخواستن آزاد می

با سرنگونی حکومت شاه و پس از آنکه مردم نظام اختناق و سرکوب را از سر راه 
های  فعالیت ی صحنه ی مارس یا اول ماه مه، به جلو ۸برداشتند، بزرگداشتِ روزهایی چون 

 ی در دستور کار قرار گرفتن بزرگداشت این روزها، برای همه. سیاسی ـ اجتماعی رانده شدند
مارس، از  ۸ی عمومی بحث و سخنرانی برای  تظاهرات و چند جلسه. ما فرضی بدیهی بود

زمان شدن حکم خمینی برای  هم. دو سه هفته پیش از این روز، در دست تدارک بود
های بزرگداشت این روز، به نظر من  مارس و برنامه ۸ها با روز  سر کار نرفتن زن "برهنه"

های رسمی سرکوب  در وضعیتی که اهرم بهمن، ٢٢کمتر از یک ماه بعد از . تصادفی نبود
ها  چاقوکش ی هنوز سازمان نیافته یا صیقل نخورده بودند، امام باید از نفوذ معنوی و پشتوانه

کرد که تا کار از کار  استفاده می ،دارهایش که از صبح آن روز به صحنه فرستاده بود و چماق
این اولین اعالن جنگ رژیم . بگیردرا  "نابجا"توقعات  ی نگذشته و چیزی تثبیت نشده، جلو

 .خواهان بود نوپا به انقالب و آزادی
. خرداد معلوم شده بود ۷۳در جریان جنبش  شان، زنان و حقوق ی موضع خمینى درباره

اما اختناق . توصیف شده است کشف االسرارى حجاب زن هم در کتاب  نگاهش به مسئله
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هایی که اطالعی  و آن. را از جامعه گرفته بود ى شاه امکان اطالع دقیق از این نظرات دوره
فرمان  .دکردن اختیار مى سکوت هبینان خوش جویانه و یا ، مصلحتلبانهط داشتند، فرصت

خمینی پُتکی بود بر سر بسیاری از کسانی که سعی کرده بودند به خود و به دیگران بباورانند 
کم از نظر حقوق شهروندی،  که رهبری مذهبی انقالب، اگر نه پیشرو و امروزی، دست

ها برای پراکنده کردن تردیدهایی بود که از همان ابتدای مطرح  این تالش. آزار است بی
های سکوالر جامعه وجود داشت؛ بیشتر در میان زنان تا  شدن نام خمینی، در اذهان توده

 . گران بودندکردند و ن شوری که در روند انقالب داشتند، اعتماد نمی ی زنان با همه. مردان
پس از شهریور  های آغاز قرن در ایران سابقه داشت، بزرگداشت هشت مارس که از سال

 ٢۸هاى اختناقِ پس از  سال. ، نزد اقشار آگاه جامعه به روزی شناخته شده تبدیل شد۷۵٢1
هایى که هرگز خود را از  برای نسل ما زن ۷.این روز را به فراموشى سپرد ۷۵۵٢مرداد 

در دوران تحصیل در خارج از کشور، با این جشن آشنا   ا ندانسته بودیم و اغلبانقالب جد
بر متن چنین ذهنیتی، حُکم . شد ترین چیز محسوب می بودیم، بزرگداشت این روز طبیعی

کردیم،  خمینی، آن هم در زمانی که ما زنان خود را برای بزرگداشت روز جهانی زن آماده می
 . ضایی و تردید بودی اشتعال انبانِ نار نقطه

فعالیت  سهندکمونیستی  ی ما، یعنی من و چند تن از دوستان زنی که در ارتباط با هسته
شناختیم، تصمیم به برگذاری مراسم بزرگداشت  کردند و از خارج از کشور همدیگر را می می

علیه شاه، علنی  ی ما، یعنی آن تعداد از استادان دانشگاه که در مبارزه. آن روز گرفته بودیم
بودیم، در  سازمان ملی دانشگاهیانمنجمله در تحصن دانشگاه تهران شرکت داشتیم و عضو 

من . مان بسیار باز بود شد، دست فضای دانشگاه که از نظر آموزشی هنوز بسته محسوب می
ادبیات و علوم انسانی را برای برگذاری  ی خودمان، یعنی دانشکده ی تاالر فردوسی دانشکده

شناخت، با او تماس گرفت  که نقاش زبردستی را می سهندیکی از دوستان . گرفتم مراسم
کارمان را با  ی وقتی برنامه. ، طرح پوستری را برای ما بریزدمارس ۸که در ارتباط با موضوع 

ها که از دوران  در میان گذاشتم، یکی از آن سازمان ملی دانشگاهیانیکی از همکارانم در 
ها و فعالین زن این سازمان  کمونیست  اتحادیهبا  کنفدراسیونو فعالیت در تحصیل در آمریکا 

ها هم در صددند در این روز  کنید؟ چون آن ها همکاری نمی چرا با آن: در ارتباط بود، گفت
تماس گرفتیم و قرار شد برگذاری مشترک ( جمعیت زنان مبارز)ها   با آن. مراسمی برپا کنند

پوستر سه رنگ . ز سوی دو طرف برای امکان کار مشترک در آیندهاین مراسم محکی باشد ا
                                                           

 .۷۵۸۵اسفند  ۷۱ نو،عصر ز متین، تارنمای ، مهنامارس در ایران ۸ کنید به نگاهبیشتر  آگاهی برایـ ۷
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هنرهای زیبا بودند، با استفاده از  ی را دو دوست نزدیک من که دانشجوی سال اول دانشکده
داد  زنی را با موی بلند نشان می ی پوستر، چهره. امکانات آن دانشکده چاپ و تکثیر کردند

عرض پوستر را  ی م خارداری را که همهکه سر برگردانده بود و حرکت سرش، سی
 !آزادی زن معیار آزادی در جامعه است: شعار پوستر بود. گرفت، پاره کرده بود فرامی

مراسم تاالر  ی ها را تنها برگذارکننده ، آنجمعیت زنان مبارزهای  ها و اطالعیه تراکت
شان را کشیدند و  ، معترض و برآشفته، راهسهند ی دوستان هسته. کرد فردوسی معرفی می

خواستم  کدام از دو جریان وابستگی سازمانی نداشتم و بیشتر از هرچیز می من به هیچ. رفتند
. چون محل را به اسم خودم گرفته بودم، مسئول بودم. که این مراسم را برگذار کنیم

ها مرا در فهرست  به دنبال این اعتراض بود که آن. اعتراضم را بیان کردم؛ اما ماندم
، از من خواستند که چون مارس ۸بعد، دو سه روز مانده به . های آن روز گذاشتند خنرانس

که البته من ! هاست، متن صحبتم را از پیش در اختیارشان بگذارم مراسم به اسم آن
 .نگذاشتم

اما من و . شد برگذار می مارس ۸شنبه  مراسم تاالر فردوسی دو و نیم بعد از ظهر پنج
، از صبح برای تحویل گرفتن سالن، تزئین و آماده کردن آن، در جمعیتشماری از اعضای 

یک ساعتی مانده به شروع برنامه، متوجه مردی در پشت صحنه . ادبیات بودیم ی دانشکده
جمعیت هاست؛ چون فعالین  تشکیالت سیاسی آن ی رسید مقام بلند رتبه شدم که به نظر می

سالن، پیش از شروع برنامه  ی ضای نشسته و ایستادهف. کردند در هر موردی به او مراجعه می
 .فرستادند پُر شده بود و مأمورین انتظامات به اجبار، تازه واردین را پس می

آن مراسم و گذر سی سال از آن روز   ِ ناشی از نوع برگذاری آزردگی سرخوردگی و دل
یاد ببرم؛  که محتوای صحبت خودم را که سخنران اول بودم، از ه استتاریخی، موجب شد

وقتی به کمک دوست عزیزم مینو جاللی که در جلسه حضور داشت و . تا همین اواخر
آن روز، خاطره تازه شد، یادم آمد  ی از جلسه اسفند ۷0 آیندگانی  همچنین گزارش روزنامه

های این ستم در  که موضوع آن صحبت، جهانی بودن و تاریخی بودن ستم بر زنان، نمونه
خواستیم چه چیزهایی  و اینکه ما می. ن و اشکال بروز آن در ایران بودجاهای دیگر جها

 :عوض شود
روز جهانی زن ": یکی از زنان گفت. سخنرانی در ساعت دو نیم بعد از ظهر آغاز شد»

ی  که سَمبُل اعتراض زنان زحمتکش به این شرایط است، از آن رو در تاریخ زنان نقطه
چیزی جز تاریخ سرکوبی  لببِاوگوست ِنان که به قول رود که تاریخ ز عطفی به شمار می

این روز به زنان سراسر . شود زنان نیست، از این به بعد به تاریخ مبارزات زنان تبدیل می
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شود، حد و مرز جغرافیایی  جهان تعلق دارد؛ زیرا در بند کشیدن زنان و ستمی که بر آنان می
های آهنین بر دختربچگان در چین که  شناسد؛ مانند رسم پوشاندن کفش و تاریخی نمی

ایران که عمالً به مردان اجازه  ۷۱0ی  ظالمانه  قانون جزایی. شد ها را مانع می  تحرک آن
خود را بدون ترس از مجازات به  "خطاکار"دهد همسران، مادران، دختران و خواهران  می

  ٢«".قتل برسانند
الیه  و دو مارس ۸ ی ابطه با تاریخچهتا آنجا که در ذهنم مانده سخنرانان بعدی در ر

 . بودن ستم بر زنان کارگر صحبت کردند
معلوم بود که . چندان وقتی از شروع جلسه نگذشته بود که کلی زن به سالن ما ریختند

ها دویدم،  وقتی به سمت آن. اند؛ خیس از برف، لرزان از خشم و سرما از تظاهرات آمده
اید؟  اید و جلسه گرفته کنند که اینجا نشسته ها با ما چه می اندانید در خیاب شما می: گفتند 

های انباشته از آب و  شان را به میان ما راندند و ما را تا داخل جوی اتوبوس: گفت یکی می
 ی ای را تا آخر یک کوچه دارها آن بود که عده ترین ابتکار چماق اما مُستهجن. یخ هُل دادند

: شان را از شلوارشان در آورده بودند و گفته بودند عد آلت تناسلیبست دنبال کرده بودند، ب بن
دوستانی . در خاطرم نیست که پایان آن جلسه به کجا کشید! خوای؟ بیا بگیر آزادی می

گفتند که برنامه به آخر نرسید؛ چون حاضرین به قصد پیوستن به بقایای تظاهرات، جلسه را 
 .ترک کردند

گذشت،  آنچه را که در بیرون سالن، در فضای دانشگاه می. داین داخل تاالر فردوسی بو
های موافق و مخالف، تالش چماقدارها برای جلوگیری از خروج هزاران زن و پیوستن  بحث

تر و شیواتر از همه، کِیت میلت، فمینیست سوسیالیست  ها به صفوف تظاهرات، زنده آن
ها و تهدیدها را شاهد  ها و جدل ون، بحثما رسیده بود و در بیر ی آمریکایی که دیر به جلسه

 :بود، بیان کرده است
زن . گوید که از گلیمش پا فراتر گذاشته پسرک به زنى که سن مادرش را دارد، مى ...»

زنند؛  هاى پسرک به دور زن حلقه مى همپالگى. کند با او مخالف است؛ حرفش را تصحیح مى
، یکى از ها تازه وارد  ن دیگرى، یکى از آنز. کشند کنند و برایش گردن مى اش مى مسخره
کردند و اینک  ها آن را به سرمى پیمایى گویند مخالف حجابند و در راه  چادرهایى که مى آن بى

ای را  ، زن هیکل مردانه"!هم از چون تو کسی  آن"حاضر نیستند بشنوند که چه باید کرد، 
پسرک، همچو حرکات دیگران، به  حرکات. زند آید، پس می که رجزخوانان به سوی او مى

                                                           
 ٢و  ۷، ص ۷۵۳۱ اسفند ۷0، آیندگان -٢
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که سخنران  ست اى و هر آن نکته  خودی خود کالم است؛ تهدید است، مردود شمردن حرف
بهمن  ٢۷من خودم روز :[ آید زن به سخن در می... ]خواهد در این مناظره به زبان آورد مى
 ۵.«...نجا بودم او

 :یا
رغم  ؛ بههستند او  کنند، همه برعلیه ىنقل م  منابعى که از آن. بایست تابع باشد زن مى»

ی دانشگاه مورد استناد است و چه  چه قرآن که در اینجا و آنجای محوطه. شان گیرایى
و . شود هاى چپ که در گفتگوهایی که همه جا گُله گُله در جریان است، استفاده مى انجیل

هاشان   است که خط مسلم. دارد نظران قدیم و ندیم چپ را به خنده وا این چه بسا صاحب
هاشان در تکرار  نظریه کژ و کوژ  اما پژواک. گذارد زن، جایى براى حجاب باز نمى  ى  درباره

تر  مدام این نکته که نباید در صفوف انقالب تفرقه بیفتد و اینکه جنگ طبقاتى مقدم و مهم
از رهایى زن است، 

 1«.شود جا شنیده مى همه
 :و یا

امروز در درون ... »
گاه زنان به خیزش دانش

امروز همه چیز . درآمدند
انگیز است؛ همچو  شگفت

انگار همه چیز . این برف
. معجزه... شتاب گرفته

ى  پنج هزار زن از دروازه
. شان تفنگ بود ى روبرو. دانشگاه تهران به سمت مرکز شهر و ادارات دولتى راه پیمودند

 ۳«...ها اما انقالب را آغاز کرده بودند آن
این اولین حرکت اعتراضی در برابر دولت تازه به قدرت رسیده، مُغاک عمیق و ابعاد 

حتا . وسیعی را که بین رهبری اسالمی و انتظارات جامعه از انقالب وجود داشت، برمال کرد

                                                           
، ۷0۸٢، نیویورک، Coward, McCann&Geogheganمتن انگلیسى،  Going to Iranکیت میلت، به ایران رفتن  -۵

 ۷۷6ص 
 ۷۷۱و  ۷۷6پیشین، صص  -1
 ۷٢1پیشین، ص  ـ۳
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دارها برای  یک نگاه سطحی به اسناد مربوط به این روز و حضور فعال و آمادگی کامل چماق
دانستند چه  دهد که خمینی و اطرافیانش می زنان، نشان میپیمایی  به هم ریختن راه

شان نسبت به خمینی  های معترض که با وجود گوناگونی نظرات ، درست مثل زنخواهند می
، باید بخواهنددانستند چه  ها که نمی آن. خواهند نمیچه دانستند  و رژیم جدید، می

کردند، اما  وز را تأیید میهای سیاسی چپ بودند که طبعاً بزرگداشت این ر سازمان
ای که خودشان  حجاب اجباری و حرکت اعتراضی ی بینی نشده پیش ی دانستند با مسئله نمی

البته . خواهند نقش داشته باشند، چه باید بکنند در آن نقش نداشتند و مطمئن نبودند می
 .شد گیر شدن و ندانم کاری، به چپ محدود نمی غافل

العملی را ندیده بودند، خیلی زود  که خواب چنین عکسخمینی و اعوان و انصارش 
وجه  شرمانه عمل کنند، به هیچ شان هرچقدر هم که تند و بی های متوجه شدند که چاقوکش

. ها را ترک کنند، ندارند هایی را که خیال نداشتند خیابان قدرت به خانه فرستادن زن

اسفند، با پالتوی  23شب  نبهشبار ی اخ زاده مسئول تلویزیون، چند زن را در برنامه قطب

: گفتند. پوست نشان داد که بگوید تظاهرات از طرف زنان وابسته به رژیم سابق برگذار شده
شایع شد که به . اند اند، خودسرانه عمل کرده ها توهین کرده ها به زن ها که به اسم کمیته آن
نند، گزارش اشتباه داده شده و ک هایی که در ادارات دولتی کار می در مورد لباس زن "امام"

متوسل شدند که برای آرام کردن جَو متشنج جامعه، به میدان بیاید و  "رو میانه"به طالقانی 

ها  اما هم ما و هم آن !ی چادر هم نیست یچ اجباری در کار نیست و مسئلههبگوید که 

الی سر ماست که کردیم شبح مخوفی با حس می. دانستیم که این رشته سر دراز دارد می
 .تر خواهد شد سیاهش هر روز گسترده ی سایه

حرکت اعترضى زنان که در تهران پنج روز طول کشید، طعم شکست را به حکام 
های زنان را به صورت خزنده  موقتاً عقب نشستند تا تجاوز به حقوق و آزادی. اسالمى چشاند

جمعیتی که . سى تضعیف شدیمبا بسته شدن مطبوعات آزاد، همه به طور محسو. پیش برند
در اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده و پایین آوردن سن ازدواج دختران به خیابان آمد، در 

بعد که جنگ به کمک رژیم . داد ، درصد ناچیزی را تشکیل میمارس ۸  پیمایی قیاس با راه
تحمیل حجاب، با . دای نبود که از تعدیات تازه به زنان خالی باش اسالمی آمد، روز و هفته

گرو کشیدن شغل زنان در مؤسسات دولتى، اول از طریق معدود زنان کارکُن و کارمند 
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دانستیم که محرومیت از استقالل اقتصادى، سواى فقر،  همه مى. 6دفتری ارتش شروع شد
کردیم و چه تمکین،  در وضعیتى بودیم که چه ایستادگی می. کشاند کار ما را به کجا مى

، بعد "زن  کم"اول، ادارات  :بعد از ارتش، نوبت دیگر ادارات دولتى شد. باخته بودیم بازى را
هاى  ، کارخانهتر شان زن بودند و بعد ها که درصد باالیى از کارکنان ها و بیمارستان  مدرسه

بار حجاب  ها زیر شنیدیم که در بیمارستان شرکت نفت در آغاجارى که زن. مصادره شده
ها پرستاران  جا اخراج کردند و به جاى آن ودند، پرسنل زن بیمارستان را یکاجباری نرفته ب

هاى کارگر  طولى نکشید که زن. آموزش ندیده بودند یی مرد آوردند که بیش از چند هفته
در بسیارى . مجبور شدند درخط تولید، نه فقط با حجاب، بلکه جدا از مردها کار کنند

 هاى ها، کارفرما و رؤسا، عاملین اجراى سیاست بانک ها و هاى خصوصى، کارگاه کارخانه
ی ما قبل آخر، کنترل ارباب رجوع در مدخل ادارات و  مرحله. جمهورى اسالمی شدند

های  ها رسید و گسیل گشت دست آخر، کار به خیابان. ها بود حجاب ممانعت از ورود بى
این یا  ی و بسته به سلیقه را شناور "مقرارت بدحجابى"جمهورى اسالمى عامدانه . خیابانی

. ها منعی نداشته باشند گذاشت تا در تحقیر و به ستوه آوردن زن آن گروه گشت خیابانى وامى
ى حجاب از دیگر حقوق انسانى و دموکراتیک جدا نبود و سرعت تحمیل آن،  البته مسئله

                                                           
این . شود ادگاه انقالب اسالمی ارتش جمهوری اسالمی ایران صادر میای از سوی د ، اطالعیه۷۵۳0 تیر ۷1در روز ـ 6

، «شود ز ورود پرسنل زن ارتش بدون پوشش اسالمی به مراکز نظامی جلوگیری میا» عنوانِ ، ذیلکیهاناطالعیه را 
اسالمی، از  در صورت نداشتن پوشش»: رساند همان روز، اطالعیه را با این عنوان به چاپ می اطالعات. منتشر کرده است

 : آوریم متن کامل اطالعیه را در زیر می. «شود های کارمند ارتش به داخل مراکز نظامی جلوگیری می ورود خانم
 تعالی بسمه»

 .مان را با شما تعیین کنیم تا من بگویم ملت ما با شما چه کند اگر شاهنشاهی هستید، خوب بگویید ما تکلیف
 خمینی امام  

های کارمند ارتش جمهوری  ندین بار از سوی مسئولین امر نسبت به پوشش اسالمی خانمکنون چاز آنجا که تا
اعتنا بوده و در  های مزبور بی نامه اسالمی ایران تذکر داده شده ولی متأسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخش

گذار جمهوری اسالمی ایران، بدین وسیله  و بنیانهای رهبر انقالب  اند، لذا با توجه به اوامر و رهنمود اجرای آن تعلل ورزیده
گردد که از ورود آن دسته از پرسنل زن که  های نظامی و انتظامی ابالغ می ها و رؤسای سازمان به عموم فرماندهان یگان

 . های رفت و آمد جلوگیری به عمل آورند پوشش اسالمی ندارند به اماکن نظامی و سرویس
 . باشد مانتو آستین بلند، شلوار و روسری می: اه حدود پوشش اسالمی خانم

شود برخی با لباس غیرنظامی به محل خدمت رفت و آمد  ضمناً در مورد پرسنل نظامی مرد که متأسفانه مشاهده می
 . گردد که تنها در صورت پوشیدن لباس فُرم اجازه ورود به محل کار را خواهند یافت آور می دارند، یاد

سازی  انگاری نمایند، از طریق کمیسیون تصفیه و پاک که در اجرای مفاد این اطالعیه سهل بدیهی است پرسنلی
 ۷۵۳0تیر  ۷1، اطالعات  . «دادگاه انقالب ارتش جمهوری اسالمی ایران. تحت پیگرد قرار خواهند گرفت
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که ایستاده  کردستان. کرد جا فرق مى بسته به توازن قدرت میان مردم و دولت جدید، جابه
 . جنگید دیرتر از همه جا به حجاب اجبارى تن داد بود و مى

گونه نوشته  در آن روزهای تلخ و تاریک، باور به آنچه کِیت میلت به چشم دیده و پیامبر
چقدر این . اند ها در اینجا شورشی را شروع کرده زن... چیزی شروع شده»: بود، آسان نبود

شد سرش را زیر  چیزی شروع شده بود که دیگر نمی! و بودحق با ا. «!شورش پرتوان است
معترضین زن و مردی که چند سال گذشته در راه  ی اصل و نسب مبارزاتی همه. آب کرد

های بعد  ها که در سال اند، حتا آن احقاق حقوق زن ایرانی به مصاف جمهوری اسالمی رفته
 . رسد می ۷۵۳۱اسفند  ۷۱اند، به  سالگی نرسیده به دنیا آمدند و هنوز به سی
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 مارس در تهران 8بزرگداشت آئین 



 

 ناصر مهاجر  ی ایران حزب تودهن اهوادار 

 گفتگو با محسن رضوانی جمعیت زنان ایران 

 مهری جعفریگفتگو با  ی انقالبی زنان مبارز  اتحادیه 

 له بهروزیژاگفتگو با  جمعیت بیداری زنان 

 مهناز متین ...کمیته موقت تدارکات روز جهانی زن 

 گفتگو با مریم جزایری، گلنار بدخشان                           جمعیت زنان مبارز 



 

 

 

 

 

 

 ی ایران حزب تودههواداران 

 ناصر مهاجر

ار ذمراسمی برگرسماً  ی ایران حزب توده ۷۵۳۱زن در سال  روز جهانی در بزرگداشت
به  اما  حزبهواداران آن . هنوز به ایران بازنگشته بودند ى مرکزى حزب کمیتهاعضاى . ردنک

وابسته ) نامه نوید هفتهخبر این برنامه را . دارک دیدنداى همگانى ت مارس، برنامه ۸مناسبت 
 :ابیمی اسفند، می ۷1روز  کیهان خبر را در. انتشار نداد( به حزب توده

در سالن ورزش ( اسفند ۷۱)مارس  ۸روز جهانی زن  سال بزرگداشتِ به مناسبتِ»
در این برنامه یک زن کارگر، خانمی . ی سخنرانی برپا خواهد بود دانشگاه صنعتی برنامه

. خوانی و سخنرانی خواهند داشتشعر... یی، خانم حیدری بیگوند وش کسراودار، سیاو خانه
 ۷«.خواهد شد ارذاسفند برگ ۷6بعد از ظهر روز  ۵ت این برنامه ساع

ی دیگرى هم  رسانه. مده استرکنندگان برنامه نامى به میان نیا، از برگذاکیهاندر خبر 
هرچند که نشاندن نام . دهندگانش کیستند مد تا دانسته شود سازمانرنیابه تبلیغ آن برنامه ب

ی که در کنار نام خانم حیدرى بیگوند، مادر یک مبارز انقالب اى تودهسیاووش کسرایى شاعر 
گیرى سیاسى  ها پیوسته بود، سمت اى تودهگسسته و به  هایى فدایى چریکاز 

 اى خبر چند خطى ٢."اهل فن"ِکم براى  کرد؛ دست دهندگان آن برنامه را هویدا مى سازمان
اسفند گنجانده شده بود، دیگر جاى تردید  ۷۳شنبه  سه اطالعات ى دوم در صفحه که

 :اند ها سازمان داده اى تودهاه صنعتى را ى دانشگ برنامه  گذاشت که نمى
 ...توضیح خانم خانجانیان»

زنان اطالع داد که در اجتماع  اطالعاتى  امروز خانم خانجانیان با مراجعه به روزنامه
 ۵«.که قرار است فردا در دانشگاه صنعتى برگذار شود، شرکت و سخنرانى ندارد دموکرات
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درست پس از  زن در ایران،اری روز جهانی ذبرگ کِتدار ی موقت کمیتهاگر  با این همه،
کرد، به  رو نمى اى بیانیهمسائل پشت پرده را در  برگذارى آن برنامه در دانشگاه صنعتى،

ى  در سازماندهى برنامه حزب تودهوابسته به  جمعیت زنان دموکراتدانستیم که  یقین نمى
 ۷6ین بیانیه که در همان شامگاه در ا. دست داشته است ۷۵۳۱اسفند  ۷6روز جهانى زن در 

 :خوانیم ، میها قرار گرفت اسفند در اختیار رسانه
سال و نیم  پس از ربع قرن، امسال برای اولین بار زنان ایرانی که در تمام مدت یک ...»

علیه رژیم جنایتکار پهلوی مبارزه کرده و  پا و دوشادوش برادران خود بر  به گذشته پا
دست به تدارک و کوششی برای  ،اند استبدادی شاه را سرنگون نمودهخودکامه و  سلطنتِ

 روز جهانی زن برگذاریبرای  یتدارکات ی کمیته. اسفند زدند ۷۱اری روز جهانی زن در ذبرگ
توافق  ،کردند این روز جهانی کوشش می برگذاریکه هر دو برای  جامعه زنان دموکراتو 

اسفند  ۷6بعد از ظهر  ۵مشترکاً در ساعت  ،ن روزتر ساختن ای چه وسیعنمودند که برای هر
 ی کمیتهتوافق شد که سخنگویان  همچنین. در سالن ورزشی دانشگاه صنعتی گردهم آیند

با . های خود را ایراد کنند در تریبون مشترکی سخنرانیجمعیت زنان دموکرات و  تدارکاتی
 ...ون برپایی این جلسه دست زدنداین توافق فعاالن هر دو گروه به اتفاق به تبلیغاتی پیرام

های حاصله را زیر پا  توافق جمعیت زنان ی مسئوالن خودکامه ،متاسفانه در آخرین ساعات
که  تدارک ی کمیته. جلوگیری کردند تدارکاتی ی کمیتهگذاشتند و از سخنرانی سخنرانان 
ایران فراهم آورده المللی را برای برپایی روز جهانی زن در  مقدمات این همبستگی عظیم بین

ها با شاه  مریکا که سالآزنان مبارز کشورهای اروپایی و . از جلسه بیرون نگاه داشته شد ،بود
های زنان اروپایی برای خواهران ایرانی بودند نیز به جلسه راهی  پیام لمبارزه کرده و حام

 1«...نیافتند
هنگامى که با وکرات، ى زنان دم جامعهگیرى منطقى رسید که  شود به این نتیجه مى

برگذار کنند، از   برنامه "مشترکاً"کرد تا  "توافق"زنروز جهانی  برگذاریتدارک  ی کمیته
ى بود زنان تروتسکیست با کمیتهرهبرى . آگاهى نداشت کمیتههویتِ سیاسى کوشندگان آن 

مکن تالش ها در آن زمان تا حد م  دانیم تروتسکیست و مى .که تازه به ایران بازگشته بودند
آشکار  ۳۱اسفند  ۷6هرچه بود، تا چهارشنبه . شان را فاش نسازند داشتند هویت ایدئولوژیک

آورد  مرداد در ایران، ره ٢۸مارس پس از کودتاى  ۸ى نخستین مراسم علنی  نبود که برنامه
یا  زنان دموکراتانگیزتر اینکه  شگفت. است ها اى با تروتسکیست تودههمکارى زنان 
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 حزب تودهبه  وابسته تشکیالت دموکراتیک زنان ایرانکه یادآور  زنان دموکرات ی جامعه
در  ۳.شد "ناپدید"خود نیز  زن،روز جهانی  برگذاریتدارک  ی کمیتهبود، پس از کنار نهادن 

ی  گود کردند تا وانمود کنند که برگذار کننده را وارد دانشجویان دموکراتکه   این بزنگاه بود
 داخل کشور  اى تودهو این در حالى بود که رهبران  6.ها هستند آنرس ما ۸ی  برنامه

 هاى تر از آن شده که بتوانند یا بخواهند بدون رهنمود زن حساس ى مسئلهدانستند  مى
تشکیالت دانستند بازسازى  ها حتا نمى آن. بگیرند وضعمآن نسبت به  ى مرکزى کمیته

اهلل را باور  ى آیت که گفتهبگذریم از این! تروز هست یا نیس در دستور دموکراتیک زنان
 :نوشتند بازمى نوید را در داشتند و آن

قدر آزادى و احترام براى خواهید دید چ: امام خمینى در روزهاى سخت مبارزه گفته بود»
ها  تواند به زنان بیشتر از آن آزادى که اسالم به آن کس نمى هیچ... شد زنان قائل خواهم

 ۱«...داده، بدهد
نیز درگذشتند و نام  دانشجویان دموکرات شان از در تبلیغات بیرونى ها اى توده به هر رو،

مارس  ۸ل، خبر برنامه به مث. فرستادند، درز گرفتند ا مىه در خبرهایى که به نشریهها را  آن
 :به این شکل داده شدپیغام امروز  در

ى مبارزه و  ه تهران دربار ى صنعتى به مناسبت روز جهانى زن، دیروز در دانشکده» 
آزادى اجتماعى زنان در کشورهاى در حال رشد و نقش زنان در سندیکاهاى کارگرى، 

 ۸«.سخنرانى شد
و این جاى تأمل . نشد جوانان دموکراتاى به  اسفند هم اشاره ۷۱کیهان  در گزارش

اخل کشور با ى د برجستهاى  توده در آن زمان رحمان هاتفى بود؛ کیهانچه، سردبیر . دارد
دهندگان  مدن نام سازمان، نیاپس .صحنهدر هاى سیاسى  شناختى چند سویه از جریان

ى  کمیته نیز نپرداختن به. ، نباید اشتباهى فنى پنداشتکیهانمارس را در گزارش  ۸مراسم 

                                                           
 .، نگاه کنید به محبوبه امیرى، پیشینتشکیالتی این  بیشتر درباره آگاهیبرای  ـ۳
 ذارى روز جهانى زنکمیته تدارک برگى  از قول یکى از اعضاى برجسته رفتن به ایراناش  کیت میلت در سفرنامه ـ6

شود پنداشت  بر این پایه مى. نویسد که سالن ورزش دانشگاه صنعتى را دانشجویان هوادار سیاووش کسرایى گرفته بودند مى
، متن رفتن به ایراننگاه کنید به کیت میلت، . به اعتبار آن اقدام بود دانشجویان دموکراتکه به میان آمدن ناگهانى 

  ۱0، ص۷0۸٢نیویورک، ، Coward, McCann & Geogheganانگلیسى،
اسفند  ۷0، ۱٢ى  ، سال چهارم، شماره(حزب توده ایرانوابسته به ) نوید، ى بندها از دست و پاى زنان باید فرو ریزد همه ـ۱

 ٢، ص ۷۵۳۱
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هاى زنان از  اسفند آن روزنامه که به تشکل ۷6 گزارش روز را در تدارک روز جهانى زن
کاست که  اى فرومى را به جرگه کمیتهوطیت تا انقالب بهمن اختصاص داشت و انقالب مشر

دست آوردن موقعیت اجتماعى و فرهنگى  هدف آن به کند و اى کار فرهنگى مى تا اندازه»
ى صنعتى  وز جهانى زن در دانشکدهرى  آمدن گزارشى باال بلند از برنامه« .براى زنان است

ای با  نوشته. هایش بود و دیدگاهحزب تاى تبلیغ نامستقیم اسفند نیز در راس ۷۱ در کیهان
 ،«دانشگاه صنعتی در جهانی زن روز: برگذار شد هزار نفر زن و مرد ۳حضور  با»عنوان 
فزون بر این، . ب یافتهاى ایران بازتا رنامه در رسانهست که از آن ب ترین گزارشى مفصل

روایت حزب توده اصلى برنامه را که ، کل سخنرانى کیهانهاتفى و یارانش در تحریرى 
نگارانه در  با شگردى روزنامه  خواهى زن ایرانى، ى جنبش حق است از تاریخچه ایران

 . اسفند، چاپ کردند ٢٢و  ٢1ى  ها شماره
 کیهاندر   ى این سخنرانى که شکل نوشته به خود گرفت و گزارش کلى برنامه بر پایه

ى دانشگاه صنعتى که روایت  ى دیگر از سخنرانان برنامهو نیز متن گفتار یک ۷۵۳۱اسفند  ۷۱
را  ها اى تودههاى آن سال  توان برنامه مارس به دست داد، مى ۸ى  را از تاریخچهحزب توده 

نیز در دست است و نیز شهادت کیت میلت  آیندگانسنج  ویژه آنکه گزارش نکته به. بازساخت
آیى  براى آن گردهم «...مپیا له مبارزه کرده و حامها با شا مریکا که سالآ ...زنان مبارز»از 
 . بود

*** 
شدند و تعدادی از  های باچادر دیده می ای خانم عده... در سالن ورزشی دانشگاه صنعتی»
های سالن شعارهایی از این  به روی دیوار. ها فرزندان خود را نیز همراه آورده بودند خانم

ی  جلسه. محو استثمار انسان از انسان است ،آزادی ترین گام برای مهم: شد قبیل دیده می
ی روز جهانی زن و علل به وجود آمدن این روز  سخنرانی با سخنان خانم تبریزیان درباره

 0«.آغاز شد
 :آوریم سخنان ایشان را مى

ای دیگر از  روزی که یادآور خاطره. امروز روز هشتم مارس، روز جهانی زن است»
ی  های انسانی جامعه طلبی اصطالح دموکراتیک آمریکا در قبال حق نظام به های کاری سیاه

در کپنهاگ، این روز به زنان جهان  ۷0۷۷و به همین اعتبار است که از سال . آن کشور است
ی کشتار کارگران شیکاگو که بنیاد جشن اول ماه مه، روز  شاید تجربه. اختصاص یافت
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از این رو روز . هار حقوق انسانی کافی نبود جهانی کارگران را بنا گذاشت، برای دشمنان
هشتم مارس را تجربه کرده و این بار زنان نساج را که در پی تعمیم حقوق کار برای زنان 

اعتنایی به حقوق انسانی را  ی دیگری از نمایش بی کارگر بودند، به گلوله بستند تا پایه
های انقالبی،  ان آگاه و دارای منشی ما، پس از سقوط رژیم رضاخانی، زن در جامعه. بگذارند

مرداد، هر روز بر  ٢۸ی طرح مطالبات اجتماعی قرار داده بودند و تا کودتای  این روز را نقطه
ای را برای تدوین  های زنان سراسر جهان، مبارزه افزودند و در ارتباط با سازمان اعتبارش می

کودتا، نظیر محو تمام  .حقوق انسانی زن و محو تبعیض زن و مرد پی ریخته بودند
پس، جای . های انسانی و دموکراتیک در جامعه، تالش زنان را نیز نخست نابود کرد تالش
ای چنین شریف و جدی و سرشته از اصالت، الگویی درست کرد که نظیر مجلس  مبارزه

فرموده، فقط  های شاه فرموده و سندیکاها و اتحادیه فرموده و اصالحات ارضی شاه شاه
و از زن ایرانی . ی سرگرمی عوامل وابسته به رژیم کودتا بود شب بازی و وسیله خیمه

ها یا برای تزئین مجالس  ی تجملی و عروسکی برای محافل شبانه و بزم کوشید وسیله می
زیر بلیط خواهر شاه، چنان میان زنان  سازمان زنانفساد و تباهی از طریق . رسمی بسازد

رای وزارت زنان و حضورشان در کابینه، شوخی رایج محافل ایرانی دامن زده شد که ماج
اجتماعی بود و به موازات این فساد و آلودگی، حقوق زنان در رژیم شاه، دو بار بیش از حقوق 

به مجلس و انجمن شناختند و زنان را  برای زنان حق رأی می. ماند مردان ضایع می
بات داشته باشد یا کرسی مجلس و انجمن آنکه رأی زنان تأثیری در انتخا فرستادند، بی می

 ...به زنان الیق و مبارز منتخب مردم تعلق گیرد و استثمار در مزرعه و کارخانه و خانه
ترین  هم در خانواده و هم در کارگاه و مزرعه، سخت زن... شدت تمام جریان داشتبا

های  عروسک بزم و این ستم را حتا زنانی که. کرد محرومیت از حقوق انسانی را تحمل می
اکنون روز دیگری است و زنان آگاه ایرانی، زنان . کشیدند اشرافی بودند، به نوعی دیگر می

اند که سازمان خود را  ی ما، باز کمر بسته کارگر و دهقان ایرانی و زنان روشنفکر جامعه
بقاتی شناخته است، در جامعه ط[ را] ها بسازند و برای دست یافتن به حقوقی که عصر ما آن

مارس درود  ۸ما به این زنان و روز . و سرشته از استثمار ایران به مبارزه برخیزند
 ۷1«.فرستیم می

 : او. پزخانه رسید خانم تبریزیان، نوبت به یک زن کارگر کورهاز پس 
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. ی شیرین آذربایجانی از مبارزات خود سخن گفت به زبانی بسیار ساده و با لهجه... »
 ۷۵۵٢های خود در سال  به فعالیت ،شهیدان از نثار درود به روان پاکِ پس ،این مادر کارگر

کردیم و خواستار حقوق  مان دفاع می زمان ما شجاعانه از حق  آن :اشاره کرد و گفت که
به  ،سواد بودیم با اینکه خودمان بی ،ها برای صحبت کردن با زن ...یکسان با مردان بودیم

او سپس اشاره . کردیم که از حق خودشان دفاع کنند شویق میها را ت رفتیم و زن ها می خانه
از جمله خاطرات جالبی که این . ها به زندان افتاده است کرد که بارها به خاطر همین فعالیت

و  [پهلوى] ماجرای روزی بود که در زمان محمد رضا ،زن کارگر با صداقت تمام بیان داشت
او با زرنگی  .و یکی از مامورین او را توقیف کرد در این اواخر به پخش اعالمیه مشغول بود

ها را قانع نکرده  آن ،ها اما این حرف. ها را از روی زمین پیدا کرده است بسیار گفته بود که آن
ها را  ها که آن ها و جوان ی زن هایش از همه ی حرف در خاتمه. و او را به زندان انداخته بودند

ی مطلوب ادامه  دست آوردن نتیجه که مبارزه را تا به کرد خواست میهای عزیز خطاب  بچه
در این قسمت برنامه، شخصی به نام  .او در آخر سخنانش پیامی به زبان ترکی فرستاد. دهند

رو  ستقبال زیادی از طرف حاضرین روبهآقای عزیزی نیز شعری به زبان ترکی خواند که با ا
 . شد

هنگام معرفی شهال روزبه .[ سرو روزبه بودى خ سخنران بعدى شهال روزبه، برادرزاده]
شهال روزبه که تحت . درود بر روزبه: شان بلند شدند و سه بار فریاد زدند حاضرین از جای

ی وضعیت زن در ایران معاصر  سخنان خود را درباره ،قرار گرفته بود  شائبه بی ثیر احساساتِأت
رنگ و لعاب پیچید و زن را نه تنها  زن را در ،که حکومت فاشیستی سابق او گفت .آغاز کرد
شهال روزبه به کشف حجاب . افتاده و به صورت یک کاال درآورد  بلکه کامال عقب ،به پیش

 ،شد خواهانه قلمداد می های نادرست از این عملی که ترقی شاه و هدف اجباری در زمان رضا
را  افراشته [محمدعلى] به دنبال خود قرائت شعری از ...ی خانم روزبه  برنامه ۷۷.سخن گفت

 چریک فدایی خلق خانم حیدری بیگوند مادر تورج حیدری بیگوند[ سپس] .به همراه داشت
خواند و  ی شیرین ترکی می هایش را به لهجه حرف. سخنانی ایراد کرد ،که شهید شده است

. سخنانش را ناتمام گذاشت ،در اثر احساسات و هیجان زیادی که به او دست داده بود
ای که خانم بیگوند در آخر سخنانش  جمله. هایش را خانم دیگری ادامه داد ی حرف بالهدن

روزی  اندازی سیه با تفرقه. اد ما نیستتر از اتح ای قوی هیچ اسلحه :گفت بسیار جالب بود
وقتی مردم از او خواستند پیامی به زبان کُردی اعالم  !دیگری را بر مردمان ما تحمیل نکنید
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ش کسرایی آغاز وآخرین برنامه با شعرخوانی سیاو. شاه را خدا لعنت کند رضا: فتکند، فقط گ
توانم  ام، هرگز نمی گاه زن را از مرد جدا ندیده چون هیچ: ش کسرایی اعالم کردوسیاو. شد

: خوانم می ،ام سرودهزن نیمی از موجودات جهان را کنار بگذارم و چهار شعر را که به عنوان 
کسرایی آخرین شعر  ."زن در خیابان"، "پناهی زن در بی"، "در خانه زن"، "زن در مزرعه"

من در یک دستم پرچم سفید و در دست دیگرم : را با این پیام خواند "تفنگ من"خود 
 ۷٢«.ای پایان یافت این جلسه بدون اعالم قطعنامه !تفنگ است
ى باال به  ا با جملهى دانشگاه صنعتى ر برنامهگذرد و گزارش  از چرایى امر درمى کیهان
آورد؛  برنامه مى "مسئوالن برگذارى"یکى از  زبان آن را از آیندگاناما خبرنگار . برد پایان مى

در ادامه گزارشش  آیندگانخبرنگار . «کنیم اى صادر نمى فعالً قطعنامه»: به این صورت
فاد آن ذکر ى م بحث بیشتر درباره... »نویسد که آن مسئول دلیل ندادن قطعنامه را  مى
اهلل خمینى  دانستند که حمایت همه جانبه از آیت ها مى اى تودهچه، . ست دلیلی منطقى. «کرد

 .هاى دموکراتیک زنان، خوانایى ندارد خواسته با
*** 

. اسفند در دانشگاه بودند ۷6هم روز  ى تدارک برگذارى روز جهانى زن کمیتهزنان 
ى در درون سالن ورزش دانشگاه نشسته بودند و ها همراه با میهمانان خارج شمارى از آن

. درگیر گفتگو بودند زنان دموکراتشان با  نمایندگان. نگران کردند؛ دل برنامه را دنبال مى
شان، از جمله فمینیست  هنوز امید داشتند که بتوانند در برنامه مشارکت کنند و سخنرانان

به هیچ  زنان دموکرات. ؛ امیدی بیهودهنامدار آمریکایى کیت میلت، را پشت تریبون بفرستند
زنی صحبت »: آغاز برنامهست که در  و این در حالى. ها میدان دهند رو حاضر نبودند به آن

. «شود  دهد که برنامه باز است و از حزب و یا گروهی تبعیت نمی اطمینان می... کند و می
گوید  ت داده، در ادامه میاى بیم و امید را زیسته و چنین شهاده کیت میلت که این لحظه

او  ۷۵.داد مى« بطالن این ادعا را نشان»رسید  به او مى کمیتهى  خبرهایى که از سوى نماینده
 : نوشته است ایران هایش در در یادمانده

 ی ا ضربه. مان کدام ی صحبت نخواهیم داشت؛ هیچ ست که ما اجازه دیگر قطعی... »
پردازد؛ و به ستایشِ نقش زنانى  به ستایشِ شهدا میسخنران، ! ... مهلک، تروتسکیست بودن
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نِ نااسپس، شمارى از سخنر. برد برخاستندشان به ن در کنار مردان ها که در سایر انقالب
مان، بین  دوستان. شود جسته و گریخته چیزهایی دستگیرمان می... کند را معرفی می حزب

ها را متقاعد  کوشند آن هنوز می. ندهای دیگرِ پشتِ صحنه در رفت و آمد و فمینیست... ما
ترکِ دسته : رسند که دست به یک حرکتِ اعتراضی بزنند سرانجام به این نتیجه می... کنند

کوشیم  سوفی و من می !که عالمت داده شددقیقه؛ به محض این ۷۳در ظرف . جمعى سالن
، دوربین را به کار یابد تا جرئتش را بازمىسوفی ... میتا حد ممکن ریز شویم و به چشم نیای

سعی . شود ها، طبعاً به سوی ما جلب می توجه. گیرد تواند عکس می اندازد و تا می می
کنیم آن را به حسن نیت تبدیل کنیم؛ با نیروی لبخند، با تعارف کبریتى برای روشن  می

 ام؛ امیدم دیگر از خیر سخنرانی گذاشته. های کنجکاو کردن سیگار، با محبت نسبت به بچه
 را[ سالن]و شود که از جا برخیزیم  وقتی فرمان داده مى... حاال به این است که کتک نخورم

مان  خروجپرسم آیا  قدر اندک است که از خود می شمارمان آن. شوم ترک کنیم، شاد مى
قصدمان برهم . کنیم مان را بیان می نزدیک در، اعتراض... توجه کسی را جلب خواهد کرد؟

باز بیرون هستیم و در . یکی دو دقیقه و بعد، تمام. ن زدن به دشمنی نیستزدن جلسه و دام
 ۷1«.برف

در این باره، . ى بود که درجا درست کرده بودندترین شکل بیان اعتراض، پالکاردهایبارز
 :نوشته است آیندگانخبرنگار 

ردم ى با این مضمون در برابر دید مسالن، گروهایى از زنان پالکاردهایدر بیرون از »
خواستار شرکت [ ها آن]. سانسور شدند ...کمیته تدارکجلسه سخنرانان  در این": گرفته بودند

 ۷۳«."بودندآیى خود  زنان در گردهم
ى  کمیتهمارس  ۸آیى اعتراضى را نداد؛ اما از پخش خبر مراسم  هم خبر این گرد کیهان

اسفند در استادیوم  ۷۱شنبه  بعد از ظهر پنج ۳در ساعت  تدارک برگذارى روز جهانى زن
 :اى آراست آن خبر را نیز با ظرافت حرفه. نصیرى در خیابان نصیرى، سر باز نزد

ى دیروز دانشگاه صنعتى حذف گردیده بود،  هایى که از جلسه آیى، پیام در این گردهم»
هاى زنان سراسر کشور که در قلمروى    در این جلسه همچنین خواسته. خوانده خواهد شد
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مل و مساوى اجتماعى، دستمزد مساوى در برابر کار مساوى، کنترل زنان بر حقوق کا
 ۷6« .خواهد شد مطرح قرار دارد، گیرى از مهد کودکان رایگان بهرهباردارى، حق طالق و 

 زن در ایراناری روز جهانی ذبرگ تدارکِ ی موقت کمیته های خواسته ها، همانا و خواسته
شک مایل به تصویب و اعالمش  بی ایران  حزب توده نای که هوادارا بود برای قطعنامه

 !نبودند
 

٢1۷٢اکتبر /  ۷۵0۷مهر 
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 این پوستر بر یکی از دیوارهای کاخ دادگستری چسبانده شده بود
 

 (Sophie Keir)عکس از سوفی کِر 



 

 جمعیت زنان ایران

 محسن رضوانی

سازمان . ۷سازمان انقالبى حزب توده ایران بودیدآقاى رضوانى شما رهبر : ناصر مهاجر
شنبه  پنج)ب ند هفته پس از انقالچ ایران بود کهگراى  چپهاى  از انگشت شمار سازمان شما

ى  روزنامه. مارس در تهران برگذار کرد ۸اى به مناسبت روز  ، برنامه(۷9۳۱اسفند  ۷۱

خوانم، به  ى این برنامه گزارشى به انتشار رساند که با اجازه شما آن را مى درباره آیندگان
 ! مان عنوان درآمدى بر گفتگوى

ایجاد جمعیت طرف گروه تدارکی اشتِ روز جهانی زن، مراسمی از  به مناسبت بزرگد... »
در ابتدا یک زن زحمتکش . با شرکت چند هزار نفر در دبیرستان مرجان برپا شد زنان ایران

که شوهر و پسرش در جریان نهضت اخیر شهید شده بودند در مورد لزوم مبارزه با بقایای 
چیان سپس مادر تقی سلیمانی، خواهر معصومه طواف. رژیم منحوس شاهنشاهی سخن گفت

. ایراد کرد ی زنان، ای بیاناتی در مورد لزوم تشکل و مبارزه و مادر شهید هوشمند خامنه
ای که براساس شعری از مرضیه احمدی اسکویی تنظیم شده بود، تصویری از  نمایشنامه

 سخنرانی گروه تدارکی ایجاد. وضع زنان زحمتکش میهن ترسیم کرد و چند کُر اجرا شد
ی مبارزه با  در این سخنرانی از لزوم ادامه. وسط فریده گرمان ایراد شدتجمعیت زنان ایران 

ها که دست اندرکار تضعیف  امپریالیسم به ویژه دو ابرقدرت آمریکا و شوروی و عمال آن
دولت ملی کنونی هستند سخن رانده شد و بر لزوم وحدت نهضت و تقویت دولت ملی 

ی اجتماعی و سیاسی  زنان در این مبارزه ی مهم آن بود که نقش نکته. پافشاری گردید
 ۷۱ی  ى نشریه اولین شماره. زد شد و به همین جهت بر لزوم تشکل زنان تاکید گردید گوش

 ۷۱پیشنهاد داده است که روز  جمعیتمنتشر شد و  جمعیتبه عنوان ارگان این  شهریور
  ٢«.شناخته شودشهریور به عنوان روز ملی زنان ایران 

 گروه کار زنانی زنان یا  کمیته سازمان انقالبى، در ،۳۱از انقالب انم پیش خواستم بد مى
 ؟ که توانستید با تکیه بر آن این برنامه را سازمان دهید داشتید
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در  ما. ى زن در سازمان ما سنتى دیرپا داشت توجه به مسئله. بله: محسن رضوانی •
کسانى که با آن همکارى  اکثرکه  یمخارج از کشور مبتکر ایجاد یک سازمان زنان بود

 مسئول این کار دکتر معصومه طوافچیان. بودند سازمان انقالبیو یا طرفداران  اعضا داشتند،
به طور کلی تمام زنان . کرد در ایتالیا زندگی می پیش از بازگشت به ایران بود که( شکوه)

این سازمان هم اى ه فعالیتدر  ،فعال بودند کنفدراسیونکه در  سازمان انقالبیطرفدار 
  ۵.نویدبود و بعد  زننامش اول  .کردند منتشرمی نشریه هم .شرکت داشتند
عبارت بود گرفت و آن  صورت دید کلی ما ، با تکیه بر سازمان ملى زنان ایرانتأسیس 

 ای توده کار در میان زنان یکى از اشکال کاری مهمی است و  مسئله ،ی زن مسئله: کهاز این
وقتی  .تأکید داشتیم ای  های توده ی سازمان بسط و توسعه بر ما ،آن زمان. شود محسوب می

سر و صدای  کنفدراسیونکه در  -ی رفتن به ایران را مطرح کرد  مسئله سازمان انقالبی
حساسیت خود نسبت به این مسئله  ،بودند سازمان زنان عضو که هایى آن – زیادی به پا کرد

 . را به داخل کشور منتقل کردند
دو سه سال بیشتر برجا . عمر بسیار کوتاهی داشت ملى زنان ایران سازمان :ناصر مهاجر

اگر  ؟تعطیل شد خیلى زود تشکیالتآن بود که  آیا به دلیل ناکامى در گسترش خود. نبود
یک تشکیالت عمومی و یا به قول شما  ،سازمان ملى زنان ایران که قرار بوداشتباه نکنم  

طور که شما به درستی اشاره  همان .سازمان انقالبیبه نه وابسته . ی باشدا توده ىتشکیالت
انگار بیشتر . کردند تشکیالت را اداره میآن  ،سازمان انقالبی هوادار و عضو ، زنانکردید
 !ها بودند که به آن سازمان پیوستند؟ همان
ها و  وهو با توجه به گر کنفدراسیون ی ، با رشد و توسعهاوالً: محسن رضوانی •

ای مستقل  های توده ی حیاتِ سازمان های سیاسی مختلفی که درون آن بودند، ادامه گرایش
های  نه اینکه کسی آگاهانه از تشکیل چنین سازمان. پذیر نبود ، امکانکنفدراسیونبه موازات 

لزومی  ثانیاً، دیدگاه رایج در آن زمان چنین بود که. جلوگیری کند؛ بلکه در عمل چنین شد
 ست که همراه و زیر رهبری پرولتاریا بلکه ؛یک تشکیالت مستقل باشد ،سازمان زنانندارد 

تشکل  در حالی که ما آن زمان تالش داشتیم. تواند به یک جریان قوی تبدیل شود می
باید . کردند بر این مسئله پافشاری می ویژه، به رفقای زن،. وجود بیاوریم مستقل زنان را به 

ی ضرورت جنبش مستقل زنان وجود دارد، در آن زمان  هایی که امروز درباره بگویم که ایده
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گویید تشکل  بنابراین، کامالً حق با شماست که می. در میان فعاالن چپ وجود نداشت
 . مستقل زنان در آن زمان چندان شکوفا نشد

ا به ر سازمان زنانوقتى  سازمان انقالبى حزب توده ایرانکنم  گمان می: ناصر مهاجر
 ،۷۵٢۱بهمن  شدن در  غیرقانونى پیش از بود که حزب تودههنوز متأثر از  وجود آورد،

به  را سازمان زنان ایران، ۷۵۵1سپس در سال  و را پایه ریخت تشکیالت دموکراتیک زنان
هم  چند سالی و در تبعید، بازساخته شد و مرداد ٢۸از کودتای  آن سازمان، پس. وجود آورد

های  را با سنت تان ى، پیوندهایدجدا شد ی ایران حزب تودهوقتی از اور من شما به ب. کار کرد
اما فضای سیاسی . را سنتِ تشکیالت زنان از جمله ید؛حفظ کرد همچنان حزب آن مبارزاتی

 ۱1)پنجاه  ی و آغاز دهه( ى شصت مسیحى دهه)چهل خورشیدى ی  های پایانی دهه سال
ای به وجود آورد و  تازهفضای  بود، بخش رهایی رشد مبارزاتاش  که ویژگى( مسیحى
ای سنتى هم  های توده به این ترتیب، تشکل. هاى دیگری به خود گرفت ها هم شکل فعالیت

  .از دستور کار کنار گذاشته شدند
و به قول  جدا شد حزب تودهاز  سازمان انقالبی. درست است: محسن رضوانی •

همیشه این نوستالژی اما  1.«در غرب را با خود بردنیروى حزب  ٪01شاید حدود » کیانورى
 که اکنونهم . داشت قوی بسیار ای تودهسازمان یم که ا هکه ما از حزبی جدا شد داشتوجود 

های  از سازمان - ای توده  هاى ایجاد تشکلکه  ام بردهاز یاد ن ،کنم با شما صحبت می
های  موفقیت هاى مهم و سنت زیکی ا - های ضدامپریالیستی کارگری گرفته تا سازمان

 توانسته بود حزب توده. را در نظر نگرفت این واقعیتشود  نمی .ه استبود حزب تودهبزرگ 
ای کردن  موفقیت در توده از همین نشان .خودش جلب کندى  جبههبهار را به  یالشعرا ملک

 تازه به چپِ ما،. ست ی دیگری ، مسئلهبودنظرات درست بود یا ن که ایناین. شتنظراتش دا
هایی در ما تداوم یافته  سنت در مبارزات گذشته داشتیم و  ریشه ،وجود آمده در خارج از کشور 

 . کردیم ما برخی از این الگوها را دنبال می شک، یب .بود
 ی ایران حزب تودهاز  که در گسستِ سازمان انقالبی گذاران در میان بنیان: ناصر مهاجر

 اشاره کردید،طور که شما  همان ست،بعدها .خورد ی به چشم نمىنام هیچ زننقش داشتند، 
 ایرانى در شمار زنان در آن برش زمانى،دانیم  میالبته . پیوستند سازمان انقالبیزنانی به که 

حزب از نسل قدیمی زنان  کنم که فکر نمى .بود شمار اندک، به ویژه در اروپا، خارج از کشور

                                                           
 1٢1، ص۷۵۱٢، تهران اطالعاتى تحقیقات و انتشاراتى دیدگاه، انتشارات  ، موسسهدین کیانورىخاطرات نورال ـ1
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نسل جوان هم، زنی را  از .در میان انشعابیون بود کس دیگرى جز اعظم صارمی توده
  !باشد سازمان انقالبیگذاران  میان بنیانشناسم که در  نمى

 نابتدا قصد داشتیم هما ما .شرایط آن زمان را باید در نظر گرفت: محسن رضوانی •
زندگی از زنان چپ در پاریس  شماری ،آن زمان. را ادامه دهیم سازمان زنان حزب توده

بسیار  خانم مولود خانلری. سازمان زنان حزب توده بودنداز اعضای  شان برخی. کردند یم
 مولود خانلری. ه بودممالقات کرد وچند بار با ا ،حزب تودهاز  انشعابمن پیش از . فعال بود

بسیار فعال بود  شاهی شهرآشوب امیر. تشکیالت زنانپشتیبان ما بود و بسیار موافق با ایجاد 
، با ما بود حزب تودهاز اعضای  هم که آن وقت هما ناطق. هایى با ما داشت ىو همکار

 در کشورهای مختلف در مراحل اولیه ما قصد داشتیم جریان مشترکی. ى خوبى داشت رابطه
. (۷۵1۷/۷۵11)شود  میالدى مى 6٢و  6۷های  این ماجرا مربوط به سال. به وجود بیاوریم

 تاریخ و  که از گذشته شان این بود ویژگى. ندی خاصی داشتویژگ ،زنانی که در پاریس بودند
 های جدی یکی از کانون پاریس. زیادی داشتند زنان و مبارزات زنان ایران اطالعاتِ جنبش

شیرین  ها، آنیکی از . کم نبودند در انگلیس هم زنان فعال. بود کار سیاسى و دموکراتیک
ی سازمان  اجرائیههیئت  ، او درن را آغاز کنیمما حتا قبل از اینکه ما فعالیت .بود مهدوی

اما از زنان  .نبود سازمان انقالبیاز اعضای  او. عضویت داشت دانشجویان ایرانی در بریتانیا
 حزب تودهرهبری  با این دوستان چون ،وقتی کار ما توسعه پیدا کرد .بسیار فعال بود

، به نوعی ای دانشجویی های توده تدر تمام حرک ،داشتند و سازمان دیگری هم نبودمخالفت 
 .کردند از ما حمایت می

 از تر بود و مسن ی ما کبرا از همه. بودند گرمان افریده گرمان و خواهرش کبر ،در ایتالیا
یک برادرش، دکتر عباس گرمان بود که . آمد ى مىدار استخوان و ای قدیمی توده ی خانواده

هوشنگ گرمان  ید و برادر دیگرشان مهندسمرداد ده سال زندان کش ٢۸پس از کودتاى 
. کرد آن زمان در آلمان شرقی زندگی می که ی مرکزی حزب توده ایران کمیتهعضو مشاور 

 مرداد، عضویت ٢۸و پیش از کودتاى ا. بود سازمان انقالبیترین زنان  برجسته ازگرمان  اکبر
ی  کمیتهود و اکثر اعضای ی حزبی ب خانه در ایران ی او  خانه. را داشت حزب توده ایران

طور  آن. مخفی شده بودنددر آنجا  زندگی کرده بودند و یا ی او در خانه یا مرکزی حزب توده
در  ،۷۵٢۱، سال قبل از اینکه به خارج برود دکتر رادمنش هم ،کرد که خودش تعریف می

 را  جبهه تِسنگر و پش همیشه نقش پشتِ. هرگز ازدواج نکرد کبرا .ی او مخفی شده بود خانه
 !به خاطر مهندس گرمان ؛داشت حزب تودهبرای رهبران 

 ؟هم داشت زندانتجربه گرمان  اکبر: ناصر مهاجر
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چه در زمانی که در  .بسیار جالبی بود انسان. نه، هرگز به زندان نیفتاد: محسن رضوانی •
 سازمان انقالبی با ای به صورت حرفه ازگشت،ایران ب بهکرد و چه زمانی که  ایتالیا زندگی می

پس از  .ماند سازمان انقالبیتا آخر با  اکبر. ی بسیار نزدیکی با من داشت رابطه. کرد کار مى
این کار او . دکتر گرمان آپارتمانی به ما داده بود. با هم به تبعید آمدیم امن و کبر ،انقالب

ملک و مالی به و  کار کرده بودفردی بود که در تهران  او. ی سیاسی نداشت جنبه اصالً
 اناز جمله هم. اش را بین خواهران و برادرانش تقسیم کرد یتمام دارای .دست آورده بود

 .کردیم با هم در آن زندگی می اآپارتمان که من، فریده و کبر
ی  به عنوان زنی نام ببریم که تجربه گرمان توانیم از کبرا به بیان دیگر، مى :ناصر مهاجر

  !منتقل کرد سازمان انقالبیبه توده  حزباش را از  مبارزاتی
 خسرو صفایی بود او همسر! اما فریده گرمان. طور است همین ،بله: محسن رضوانی •

و شکوه طوافچیان  افریده، کبر ،آن زمان .آید به شمار مى سازمان انقالبی گذاران که از بنیان
 .لیتش را به عهده داشتمسئو خسرو صفاییکه  ای بودند کردند و در حوزه در رُم زندگی می
 :عبارتند از ایران زنان ملى سازمان اندرکاران این ترتیب سه تن از دست به: ناصر مهاجر

دیگری  آیا کسان از اعضای اولیه،. فریده گرمان، کبری گرمان ،طوافچیان( شکوه) معصومه
 ؟ آورید را هم به یاد می

ى  نام همه. ى کاویانى هرهاز جمله پرى حاجبى و ز. بله، بودند: محسن رضوانی •
  .آورم بنیادگذاران را به یاد نمى

سازمان ملى ی دالیل پایان کار  دربارهآیا  آورید، مى به یاد تا جایی که: ناصر مهاجر 
 ای هم شد؟  بندی ، جمعزنان ایران

طور که گفتم در آن وقت این فکر نادرست وجود داشت که  همان :محسن رضوانی •
 وگرنه منحرف هایش را انجام دهد؛ فعالیت رهبری حزب کمونیست زیرجنبش زنان باید 

 ای توده گیری ما سمت. چیره شده بودر جنبش خارج کشور ب  روانه چپ گرایش. شود مى
  .ایجاد کنیمدر ایران  یای نیمه علنی ـ نیمه مخف تشکیالت توده خواستیم داشتیم و می

با  ایران زنان ملى سازمانآیا تعطیل . نمشم را تکرار کپرساجازه بدهید : ناصر مهاجر
 ،ایران زنان سازمان ملىرسد پس از تعطیل  ؟ به نظر میهمراه بود یا نه  بندی جمعیک 

 فعالیت در چارچوب چه، .آورد روى  خُل دست فعالیت سیاسی به اساساً سازمان انقالبی
 مان ملى زنان ایرانساز رسد پس از تعطیل به نظر مى .هم بیشتر سیاسى بود کنفدراسیون
 . منتقل شد کنفدراسیونبه  "کار زنان"یک چندى تعطیل شد و  ی زنان فعالیت ویژه
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در آن زمان با ما همراه و  کنفدراسیون ،تا آنجایی که من به یاد دارم: محسن رضوانی •
بینید  می ،ها را بخوانید های آن سال اگر قطعنامه. صورت گرفت مشورت اب یعنی. همگام بود

به توافق  سازمان زنان و کنگره برگذار شد، سازمان زنان ها که با شرکتِ در یکی از کنگره
در  سازمان زنانکه  دیگر این بود بندی جمع .ای در میان نبود هیچ چیز خصمانه .رسیدند

 زنان یسیونکمکه یک  این واقعه بود کنم پس از فکر می. باشد کنفدراسیونحقیقت همراه 
 یسیونکمبودند به فعاالن  سازمان زنانیعنی افرادی که در . به وجود آمد کنفدراسیون در

 . تبدیل شدند زنان کنفدراسیون
چاپ شده، به این  کنفدراسیونى  هایى که درباره در کتاب ام و نشنیده: ناصر مهاجر
سازمان ملى زنان دانم، کوشندگان و دوستان  تا جایى که مى. ام اى ندیده کمیسیون اشاره

طور  همان نیز، شمارى .پرداختندفعالیت  به آن چارچوب شدند و در کنفدراسیونجذب  انایر
کارى نداشتند  کنفدراسیونکردند، با  ، در فعالیتِ علنى شرکت نمىدانید که خودتان بهتر می

شمارى هم به ایران بازگشتند؛ مثل . کردند خودشان را برای رفتن به ایران آماده می و
 .طوافچیان و مهوش جاسمى یادان شکوه زنده

کید أما آن زمان بسیار ت: محسن رضوانی •
کار  خُب، .داشتیم که شکوه به ایران برود

به  ؛کرد رفقای ما در ایران توسعه پیدا نمی
پرویز  .ددر داخل نداشتن  دلیل اینکه ریشه

اصرار داشت که ما از خارج  ، به ویژهزاده واعظ
د چنین کاری را ما بای. نیرو به ایران بفرستیم

. این حرف شما درست است. دادیم انجام می
شدند و  جذب می کنفدراسیونبه  زنان تدریجاً
ما نیرو جذب . کرد توسعه پیدا می کنفدراسیون

از جمله وفا جاسمی که بعد از . کردیم می
 هم مریکاآدر . ها به ما پیوستکادری  جلسه

که همه به ایران  ندچندین رفیق زن پیدا شد
 . از آنان دستگیر و زندانی شدند شماری. تندرف

 آورید؟ ها را به یاد می نام برخی از آن: ناصر مهاجر
من برایش یک  ،از اینکه به ایران برود لقب. ها پزشک بود یکی از آن: محسن رضوانی •
پس از . او مدتى پس از بازگشت لو رفت و به زندان افتاد .گذاشتم آموزشى کوتاه ی دوره
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، بیشتر کنم اگر به کار پزشکی ادامه بدهم فکر می :به من گفت .مالقاتی با او داشتم، انقالب
بلکه طرفدار ما به  ؛نبود عضو سازمان مادیگر  او .م و خدمت کنموشواقع مثمر ثمر  توانم می

 .آمد حساب می
 سازمان ملىکه  ۷۵10یا  ۷۵1۸ از سال ،ما هتا آنجایی که من مطالعه کرد: ناصر مهاجر

اى  نامه یا ویژه  کتاب، جزوه سازمان انقالبی ،۳۳یا  ۷۵۳1هاى  تا سال شد،تعطیل  ایران زنان
در این زمینه چاپ و پخش  دو جزوه ۷۵۳۳ در سالاما . نداد انتشار ى زن مسئلهى  درباره

 مارکس،هاى  اى از دیدگاه بود که برگردان فارسى پاره ی زن مسئلهى اول  عنوان جزوه. کرد
ای  صفحه 61ی  جزوهاین  . ی زن ى مسئله است درباره دون تسه مائو واستالین  لنین، ،انگلس

به  "ای ضمیمه"، با ندارد هم مقدمه تر از جیبى چاپ شده و چکبا حروف ریز و در قطع کو
 ...اى است از گفتگوی معروف کالرا زتکین با لنین رسد که چکیده  پایان می

نقش مهمی در این  کند، زندگى مىدر پاریس نى که یکى از رفقاى ز :محسن رضوانی •
 است؟  ۷۵۳۳تاریخ جزوه اردیبهشت . داشت کار

 .بله: ناصر مهاجر
من اما مطلب کالرا زتکین را . ی ما بود یکی از زنان فعال آن دورهاو : محسن رضوانی •

زوه با او آن ج های دیگر ی نوشته  اما ترجمه. خوب به یاد دارمماجرایش را ترجمه کردم و 
 . بود

ی دیگری منتشر  جزوه ،(۷0۱۱مارس ) ۷۵۳۳ در اسفند ماه همان سال: ناصر مهاجر
سازمان انقالبی حزب از انتشارات کردید، درست در همان اندازه و به همان شکل و باز هم 

 گر نشان که( ٢) ی زن ی مسئله درباره :نوشته شده جزوه در باالی آن. ی ایران توده
زیرعنوان یا عنوان دوم این . اش سخن گفتم است که درباره اى    با جزوه  جزوه پیوستگى این

ی  در صفحه !بخش، تنها راه رهایی زنان میهن ماست انقالب آزادی :جزوه چنین است
این جزوه در ایران تهیه شده بود و در طول سال گذشته در میان »: نخست این جزوه آمده

ثیرگذاری آن بسیار بود و باعث بحثی وسیع أت. استمبارزین داخل کشور پخش گردیده 
. ما در ایران گردیده است بخش میهن  ی زن و نقش زنان در جنبش آزادی ی مسئله درباره

انتشار دادیم و  ی زن مسئلهاست که سال قبل به نام   ای این جزوه در حقیقت مکمل جزوه
« .ی ایران دیده گسترش زنان ستمامید بر آن داریم که کمکی باشد به جنبش در حال رشد و 

باید  .۷۵۳1المللی زن، اسفند  به مناسبت هشتم مارس روز بین: صفحه هم آمدهدر پایین 
 ۷0۱۱مارس  / ۷۵۳۳تاریخ انتشار جزوه، اسفند  چون. ها رخ داده باشد اشتباهی در تاریخ

 .است
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 ه صورتِجزوه بآن که این است  شعلت. نه اشتباهى رخ نداده: محسن رضوانی •
 از کشور یک سال بعد در خارج ما آن را اما. ۳1در سال  ؛کپی در ایران پخش شده بود پلی

در  ما ی رهبری کمیته  ،در این سال .رفیق خسرو صفایی کشته شدنبعد از  کردیم؛چاپ 
اولین بار . دو زن و یک مرد داخل، سه عضو داشت؛

اکثریت  ،جنبش چپ ایران سازمانی از بود که در
این سه نفر عبارت  !دادند را زنان تشکیل مى بریره

طوافچیان و  (شکوه)معصومه زاده،  پرویز واعظ: بودند از
یا اعدام  ۳۳ ن در سالهر سه ت. جاسمی (وفا)مهوش 

رفیق طوافچیان . شدند و یا در درگیری کشته شدند
تماس فشرده . آهن اصفهان بود ی ذوب پزشک کارخانه

مان وفا در تهران پرستار  رفیق. با زنان داشت فراوانىو 
. ائل و مشکالت زنان درکى ملموس داشتمساز بود و 

از زندان  به اصطالح بعد از اینکه سیروس نهاوندی
، با اولین کسی که توسط خواهرش، کند می "فرار"

محسوب  سازمانتعلیماتی  علمینم ،این دو رفیق .ست جاسمى گیرد، وفا سیمین، تماس می
 . خصوص در شیراز و مناطق جنوبی ایرانبه . شدند می

 چیست؟ معلم تعلیماتیمنظورتان از : ناصر مهاجر
که  دوسیعی داراجتماعى ی  پایه که گوید ها می نهاوندی به آن: محسن رضوانی •
، دانم نمی نهاوندی به خاطر خواهرش و یا به هر دلیل دیگر که من دقیقاً. هم داشت حقیقتاً

 ،سازمان آن اعضای. کند بخش سازمان رهایى زنان را جلبِ یشترچه بکه هر اصرار داشت
زنان زیادی جذب  ،به خصوص در شیراز. دانشجو بودند ى نوزده بیست ساله جوانانبیشتر 
. تعداد زنان حتا مساوی با تعداد مردان بود. عجیب بود اًواقع. شده بودند رهایى بخش سازمان

ها را  چون زن بودند، آن این دو رفیق. ندردانه بودم ی دیگر اساساًها در حالی که سازمان
شرکت  بخش سازمان رهایىى  ها هایی که در حوزه معلوم شد زن اًبعد. دادند تعلیم می

ای تنگاتنگ با معصومه و مهوش قرار  در رابطه روز یا حتا یک ماهپانزده بیست کردند و  می
سال یا هفتاد   شصتزنانی که حاال .شدند عاشق رفتار و منش این دو رفیق می گرفتند، مى

که واقعا وفا و شکوه دارند  قاخاطراتی از رف اند، ها آموزش دیده ر آن حوزهدارند و د
 رفتار و کردار این دوى  اند در نتیجه شده اگر سیاسیگویند که  خودشان مى. ست شنیدنى

  .ه استبود رفیق
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مسائل  در ربط با، زمان انقالبیساآنچه ما به عنوان  خواهم بگویم ، میاین مقدمه با
 . ی رفقای زن ما بود این دو رفیق و بقیه به ابتکار در حقیقت ،زنان منتشر کردیم

بعد که بینیم  می. ها اشاره شد هایی که به آن جزوه برگردم بهاجازه بدهید : ناصر مهاجر
 دو جزوه ال،در یک س سازمان انقالبى حزب توده ایران، ى سکوت، ساله پنج ی از یک دوره

زمان است با انتشار  و جالب اینجاست که این هم. کند  منتشر می مسئله زنى  بارهدر
پوزیسیون محمدرضا ى دیگر ا ها و جرگه از سوى جریان ى زن مسئله ى هایى درباره جزوه
تنها شما، که چند جمعیتِ ایرانى دیگر   نه ۷۵۳۳و  ۷۵۳1هاى  سالبه بیانى دیگر، در .شاه
در سال  به مثل .افتند به تکاپو مى دهند و حساسیت نشان مى زن ى به مسئله نسبت هم

شود؛ در اروپا و آمریکاى شمالى و از  پراکنده مى ها و مسئله زن مارکسیست ى جزوه ۷۵۳1
هاى مارکس، انگلس، ببل،  این جزوه هم فرازهایى از برخى نوشته در .انتشارات مزدک سوى

 ى مختصر و مفیدى درباره ى کتاب نامه رگردانده شده و همراه بالنین و کولنتاى به فارسى ب
  !گیرد قرار می  «ى اجتماعى و مارکسیسم مند به مبارزهجوانان عالق»در اختیار  ى زن مسئله

های  زنان و جنبش با عنوان کردای منتشر  مجموعه ۷۵۳۳در سال  هم نبرد کارگر
که بیشتر از دانشجویان ایرانى  کنفدراسیون ه ازن شاخ، آنبرد کارگر زمان با هم .۳بخش آزادی

اش را به   ، ارگان تحقیقىنامه پارسى کرد، یک شماره از مشى چریکى در ایران پشتیبانى مى
ى زن مورد  چرا یک مرتبه مسئله یقین نیست. المللى زنان اختصاص داد مارس، روز بین ۸

ا به این دلیل که در همان سال چه بس. گیرد توجه چند جرگه و جریان انقالبى قرار مى
به  روز جهانی زنمارس را به عنوان  ۸روز  ملل متحدسازمان  ،(مسیحى ۷0۱۳) ۷۵۳1

رویداد  خُب. به درستى، البته. رسمیت شناخت و این امر سر و صدایى زیادى به راه انداخت
قعیت و به رسمیت شناختن مو. از هر جهت که به آن بنگریم رویداد مهمى بود. مهمى بود

 زنان، ی خواهانه کنُشگران جنبش حق برای این رویداد .بشر بود "ی دیگر نیمه"مقام 
هاى انقالبى که در پى دگرسانى مناسباتِ اجتماعى بودند نیز  گرا و جریان روشنفکران چپ

چپی و انقالبی  دست به عنوان یک سنتِ تا آن وقت هشت مارس که چه، .بسیار مهم بود
ای شد  زمینهو این . گرفتقرار مورد شناسایى همگان و جهانیان باره  یک شده بود،شناخته 

 گراى چپون یپوزیسکنم از این زمان است که ا مان مىگ. ی زن به مسئله بیشتر برای توجه
مارس را دوباره در دستور کار گذاشت؛ پس از چندین سال  ۸خارج از کشور، برگذارى مراسم 

 این مراسم را سازمان زنان ایرانو  تشکیالت زنان و ب تودهحزتنها پیشتر هم البته . فترت
                                                           

  ۷۵۳۳، بهار نبرد کارگربخش،  های آزادی زنان و جنبش ـ۳
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ل کُ ، نادیده انگارى یا "فراموشى گزینشى"این خواهم بگویم که  مى. کردند برگذار می
است  ۷۵۳1 از سال !گرفت و نه یک یا چند گروه و جرگه را را در بر مى جنبش چپ ایران
  .گیرند پا مى های زنان کمیته سپس وکند  رواج پیدا مى مارس ۸که دوباره سنتِ 

 ى زن مسئله المللى، یک عامل ایرانى هم در توجه دوباره به در کنار این عامل بین
هاى انقالبى  ها و جرگه دخالت داشت و آن افزایش شمار زنان مبارز است در صفوف جریان

انه هایى که مشى مسلح ها و سازمان هاى چریکى و چه در گروه ایران؛ چه در سازمان
سازمان ى شما به مهوش جاسمى و معصومه طوافچیان و زنانى که به  اشاره. نداشتند
ست که در  این واقعیتى! کند و به درستى ر رنگ مىپیوستند، عامل داخلى را پُ بخش آزادى

اى  دختران و زنان جوان برآمده از مناسبات مدرن و شبه مدرن، به شکل گسترده ۳1ى  دهه
ورى شاه پیوستند و بسیارى شان به زندان افتادند و شکنجه شدند و به به جنبش ضد دیکتات

  .دآفریدن هاى مقاومت  معروف حماسه قول
مایل . نیست سازمان انقالبیبراى تبلیغ  ،خواهم بگویم مطلبی که می: محسن رضوانی •

 ولی رفقای زن ما در .کنم برجسته مان راکار خواهم نیستم طوری صحبت کنم که گویا می
مان شکوه تنها  رفیق. داشتند سازمان انقالبیایران بسیار نقش مهمی در کار و فعالیت 

م با جمعی برخوردرفتم، اصفهان که به بعدها . کرد آهن کار می پزشک زنی بود که در ذوب
های زنان و  ثیر بسیار زیادی در جمعأمتوجه شدم این رفیق ت. شناختند که او را از نزدیک مى

زهرا  ما در بهشت  که بعد از انقالب، به یاد دارم. است آن شهر گذاشته ترقىم حتا مردان
ه نتوانست گرچه .رو شد هکه با استقبال خوبى روب یادبودی گذاشتیم مراسم برای این دو رفیق

کرد،  کار مى در پزشکی قانونی هم که حتا دکتر گرمان و را پیدا کنیم شان محل دفن بودیم
تا به امروز هم هیچ معلوم  .ها در دفاتر ثبت شده است یا نه ن نام آیا آ بفهمد که موفق نشد

 به این موضوع ای هم در کتابش اشاره جنایتکار ثابتیپرویز . کجا مدفون هستند یستن
شان  دو سه سال در جستجوی محل دفن عزیزان ،ی این دو شهید خانواده. است نکرده
 . نیافتندها هم چیزی  اما آن ؛بودند

 را شکوه ی زن ی مسئله دربارهی  جزوه ام که یا شنیده ام جایی خوانده: مهاجر ناصر
ى زن  ى اول، به ستم و مبارزه این جزوه، برخالف جزوه .اند نوشته جاسمى و وفا طوافچیان

را به دست « بینش مارکسیستى نسبت به مسئله زن»که این پردازد؛ البته پس از در ایران می
 . دهد مى

به هر . ی شکوه و وفاست نوشته این جزوه .صد در صد درست است: انیمحسن رضو •
تر  او از لحاظ تئوری از دو رفیق دیگر ما قوی. کرد ها همکاری می با آن هم زاده حال واعظ
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 . بود
متوجه  که بسیار خواندنى و جالب است، خواندم من وقتی این جزوه را می: ناصر مهاجر

 ان بهبرای این است که زن گشوده شده، ى زن مسئله ى بارهبحثی که در( ۷ .شدم  نکته چند
 ایرانى را نوع تغییر و تحولی در موقعیت زنهرنویسندگان ( ٢. نددنوبپیی انقالبی  مبارزه

مثالً در جایی . کنند و انقالب مى ی انقالبی در مبارزه زنان منوط و موکول به شرکت
ها چه  شرکت نکنند و نبینند که شرکت آنزنان ما تا موقعی که در انقالب »: خوانیم می

توانند به قدرت خود ایمان داشته باشند و  های خُرد و بزرگ دارد، نمی تأثیری در پیروزی
ی عینی نقش فعال و مؤثر زن در  نظرات سنتی مردان ما در این زمینه نیز فقط با مشاهده

هاى چند الیه، زمانى  تمآزادى زنان ما از قید س... »یا  6«.انقالب از بین خواهد رفت
ى وارد بر زنان، یعنى ستم طبقات حاکم فعلى به  پذیر خواهد بود که ستم عمده امکان

تالش و کوشش فردى زن براى ( ۵ ۱«.ست او برافکنده شودیسرکردگى شاه و اربابان امپریال
تغییر خویشتن خویش و تصویر خویش در جامعه، نه تنها مورد تأکید قرار نگرفته که 

و  بپردازد "ی فردی مبارزه" به زن  نباید به مثل در جایى آمده که. یده شدهکوهن
ها  های اجتماع را به آن و بدبختی ها بندوباری ی ما این است که علت اصلی بی وظیفه ...»
کدام از مسائل آنان، نه آزادی، نه  شان روشن گردانیم که هیچ نشان دهیم و برای[ زنان]

چگونگی رابطه با شوهر، فردی نیست و به طور فردی هم حل نخواهد  تربیت فرزندان و نه
بندوبار جوامع  ی اجتماعی دارند و مقصود از آزادی زنان، نه آزادی بی چون همه ریشه. شد

بلکه آزادی زنان، رهایی از قید . شود داری است و نه با قوانین اعطایی تأمین می سرمایه
شان در  خواهند که سربلند و آزاد باشند و فرزندهای استثمارگران است و اگر زنان ما می

محیطی سالم پرورش یابند و دچار انواع فساد و انحرافات نگردند، باید با رژیم مبارزه 
 ۸«.کنند

شرکت زنان در جنبش تنباکو،  ، ازی مختصر مبارزات زنان ایران تاریخچهفصل  در( 1
ى  درباره اماصحبت شده؛  ...نقالبى وى ا جنبش مسلحانه تیر ۵1 قیام مشروطیت،انقالب 

ى های یهنشر .ها هیچ گفته نشده هاى فرهنگى زنان در هر یک از این سرفصل جُنب و جوش
از  .اند و و و انگار وجود خارجى نداشته دختران ایران، عالم نسوان، زبان زنان ،شکوفه چون

                                                           
 16 - 1۱، ص ۷0۱۱مارس  /۷۵۳۳، اسفند ی ایران سازمان انقالبی حزب توده، از انتشارات (٢)ی زن  ی مسئله درباره -6

 1۳پیشین، ص  ۱

 16پیشین، ص  -۸
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هاجر تربیت، روشنک  ا آزموده،آبادى، طوب تان جنبش زنان ایران، صدیقه دولتپیش کسو
تا  ٢1های  به سالجزوه  .دوست، محترم اسکندرى و سایرین الم تا کام گفته نشده است نوع
سازمان و  تشکیالت زنان )اى دارد  اشاره حزب توده ایرانبه دو تشکل زنان  ،رسد میکه  ۵٢

و آن  ی کردندأدست آوردن حق ر برای به حزب تودهاما به کوششی که زنان  ؛(زنان ایران
ی  تاریخچهنویسندگان، . است اشاره نشده ند،به راه انداخت ی کهنهایت مهم بی ارزارک

با این دید ( ۳ .بسیار محدود یبا درک اند؛ در یک صفحه گنجانده را مبارزات زنان ایران
 .ست که جنبش مستقل زنان هم محلى از اعراب نداشته باشد بدیهى
قاسمی و  [احمد] بعد از جدا شدن ،اشیداگر به یاد داشته ب: محسن رضوانی •

پس از . بودیمایران  ی حزب تودهاحیای فکر  درما ، ۷۵1۳در سال فروتن [ غالمحسین]
به دنبال  ،آمدند ى به غربشرق آلمان از وقتى قاسمی و فروتن. ایجاد رسیدیم فکر مدتی به

ثیر زیادی أچین که ت انقالب فرهنگی ابعادما جوانان با توجه به . بودند حزب توده ىاحیا
تر  مارکسیست ،به اصطالح. تر شدیم رادیکال ،"ایجاد" ی پروسه، در ه بودروی ما گذاشت

درست همان حرکتی را کردیم که ما . زنم البته من با دید انتقادی این حرف را می. شدیم
ما هم شروع کردیم به حذف کردن . حذف کردهم او عکس تروتسکی را . استالین کرد

ای  در جزوه پذیرى از حزب کمونیست چینثیرأت حرکت و البته. حزب توده مثبت اىه سنت
به . بیشتر شدبعدها  0.خورد زیاد به چشم نمی ،نوشتیم جنبش کمونیستی ایرانکه به نام 

ای با  گذشته و این رفقا چون جوان بودند. رفقای جوان ما مثل شکوه و وفا در میان خصوص
که در  هم کنفدراسیون .گرفتند بیشتر در معرض این روند قرار مى ،نداشتند حزب توده ایران

هاى  و سنت های گذشته به فعالیت ما که طوری شد کم کم فضا .بود حزب تودهضد  مجموع
جنبش دموکراتیک سنت مثبتِ  بخشی از ها آن فعالیت. کم توجه شدیم توده، حزب مثبتِ

 .بعدها متوجه شدیم این را. خواندیم می یو رویزیونیست یرمیسترفرا آن که ما  ه استبود
حرکت شما شود گفت که  مى. ی بسیار مهمی انگشت گذاشتید روی نکته: ناصر مهاجر

 به قول موالنا .تر هم شد بود و در گذر زمان سطحى سطحی حزب توده های سنت در مسیر
تشکیالت  ى رهباوقتی در. آن حزب تشکیالت زناندر مورد افتادید؛ به ویژه دور مغز آن از 

تان مهم بود و  در آن پدیده براى چه چیزهاییمعلوم نیست  د،کنی صحبت می زنان

                                                           
حزب ، ارگان سازمان تودهنخستین بار در نشریه  از جنبش تنباکو تا تشکیل حزب کمونیست،: جنبش کمونیستى ایران ـ0

 .به انتشار رسید ۷۵1۸شهریور  ۷۳، ۷۳در خارج از کشور، شماره توده ایران 
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دریافتش از . نداردعمق اما  ؛شود می ها هایی به گذشته اشاره دوم، ى در جزوه. داشتنى پاس
 .ست سطحی مسائل و مقوالت

 [پرویز]ى  ورهد یکی. ی سازمانی داریم ما دو دوره. دو نکته بگویم: محسن رضوانی •
 مهرداد بهارتر از او  مهم .بودسازمان جوانان حزب توده ایران نیکخواه عضو . نیکخواه است

اکثر ما . بود سازمان جواناناو هم از اعضاى . بود سازمان انقالبیگذاران  از بنیان بود که
ضی از طرفداران بع در انگلستان توانسته بودیم. ای بودیم توده ، سازمان انقالبى گذاران بنیان

 در کنفرانس مونیخ. هاى دموکراتیک البته پیشتر در فعالیت ؛خلیل ملکی را جذب کنیم
کسان دیگر که پیشنهاد کردم  وقتی ۷1.انگلیس شرکت داشتم رفقایاز طرف  من (۷۵1۵)

گفتند نه، . ندمخالفت کرد ایدهیادم هست که اکثریت با این  ،دنتوانند عضو ما باش هم می
که  یکى از کسانى که پذیرفتندآخر کنفرانس  در ولی. است ان انقالبی حزب تودهسازماین 

ما در انگلیس دو . ، به ما ملحق شودنبود حزب تودهبا وقت  داشت و هیچن اى هتود ی سابقه
های  مارکسیست .نبودند حزب تودهکرده بودیم که از طرفداران  لبجهم سه نفر دیگر را 

 ،به اسناد کنفرانس اول ما که در آلبانی تشکیل شد. ما پیوستندبه گروه  کهمستقلی بودند 
ی  اش درباره و نطق اصلیداشت شرکت  کنفرانس کشاورز در آن فریدون دکتر. رجوع کنید
 .بود حزب تودهاو نیز معتقد به احیای . بود حزب تودهبا ش و اختالفاتحزب توده 

قبل از  او. به وجود آمد طر خود نیکخواهبه خا گروه نیکخواه در ایران عمدتاًی دوم؛  نکته
با  انقالبى  سازمان ی ها اکثر بچه .رفت سفرش را علنی کرد و به آلمان ،به ایران بازگشت

گروه  اینکه، خالصه. دنبه طور علنی با آنها تماس بگیر تا بتواننداطالعات به ایران رفتند 
جمعی در آن زمان . کامل پیدا کردت حزب تودهبازماندگان و جوانان  بانیکخواه در حقیقت 

اما هنوز خود . داشت حزب تودهانتقادی به رهبری  یدید سازمان انقالبیبود مثل ما که در 
هنوز این پوسته شکافته . دانست های اروپا و خلیل ملکی جدا نمی ی سوسیالیست را از جبهه

ین بود که رهبری آن زمان اختالف اساسی ما ا. های نوینی داریم نشده بود که ما حرف
 گفتیم مى ما .کند ی انقالبی و مسلحانه نمی در خارج از کشور لم داده و مبارزه حزب توده

وقتی نیکخواه و  دیگر این است کهی  نکته. برویم و این کار را راه بیندازیم خواهیم می
                                                           

 سازمان انقالبى حزب توده ایران ک تشکیلى تدار برگذار شد و در واقعیت جلسه ۷۵1۵کنفرانس مونیخ در اردیبهشت  ـ۷1
 حزب جهت گسست کادرهاى انقالبى آن« ى مرکزى حزب توده کمیته افشای»جانبه براى  این کنفرانس تالش همه. بود

را « دون و سایر آثار مارکسیستى ترجمه و تکثیر نظرات مائو تسه»نیز . شان به سازمان انقالبى را به تصویب رساند و پیوست
بابا تهرانى را به عنوان مسئوالن نس مونیخ محسن رضوانى و مهدى خانکنندگان در کنفرا شرکت. تور کار گذاشتدر دس

 . برگزیدند سازمان انقالبى حزب توده ایران برگذارى اولین کنفرانس
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 هنگام، ایندر . ما شروع کردیم به ایجاد رهبری جدید شدند،گروهش دستگیر و زندانی 
در  ای به قطع کوچک رهبری ما بود که جزوه یکى از افراداو . رود زاده به ایران می واعظ

زاده خیلی تئوریک بود و به  واعظ. نتوفابا  بحثی جدلی بود ۷۷.نوشت توفان انتقاد به
را مورد بررسی قرار  ائلتئوریک مس منظر از. نداشت ائل توجههای پراگماتیستی مس جنبه
 ایجادى حزب صحبت کرد و  ها، علیه به اصطالح احیاکادری  ه در جلسهاو بود ک .داد مى

از ابتدا  حزب توده ایران گفت ى هم بود که مىالبته رفیق دیگر. مطرح کرد حزب را
این مطالب را گفتم که بتوانم توضیح بدهم به چه دلیل در این جزوه از . همارکسیست نبود

 .اند هکم گفت حزب تودهزنان 
و پیش از  حزب تودههاى زنان  اتفاقاً تنها به جریان. نه، مشکل این نیست :ناصر مهاجر

. پرداخته شده است ى کمونیست ایران فرقههاى زنان نزدیک به  به جریان حزب توده پیدایى
ست که کمونیست نبودند  هاى زنانى ها و جرگه به کسانى که نپرداخته و اشاره نکرده، جریان

بینش چیست؟  دانید مشکل بنیادین این مى. ردندک ا مرد مبارزه مىو براى حقوق برابر زن ب
ى  اش، مسئله زن زحمتکش و کارگر است و دست باال، قشرهایى از زنان طبقه مسئله

 زن دیدگى زند، از ستم حرف مى ى زن مسئله از! جامعه به طور کل ى دیگر نیمه متوسط؛ نه
ند؛ اما فقط طبقه و قشر معینى از زنان را ز حرف مىمبارزات زنان ایران  زند، از حرف مى

به شرط رهایى زن این است که : بیند ی تنگى مى را هم از زاویه رهایى زن. پیش چشم دارد
و  .مشکالتش حل خواهد شد ى آورد،ی انقالبی رو اگر به مبارزه. ی انقالبی رو بیاورد مبارزه

اى بازتولید  هاى پوشیده و پیچیده لشکبه  دیرپای  ها انقالب هم سنت بستر در دانیم که مى
 چیز ى فرهنگى پا نگیرد، جانبه ، یک مبارزه جدى و همهگرانه اگر یک کار آگاه. شوند مى

مدهاى هر یک از حزب و پیا "ایجاد"و  "احیا"بحثی که در مورد . تغییر نخواهد کرد زیادى
مسئله فراتر  کنم که ن مىاما گما .خیلی جالب استها طرح کردید، از این دیدگاه  این پروژه

 اش سخن گفتیم، اى که درباره دو جزوهانتشار  بگذارید بپرسم، پس از. بگذریم. از این باشد
ى  چه در پهنه ى زن صورت گرفت؟ ى پاسخ دادن به مسئله در راستا هم کوشش دیگری

و استقرار  ۷۵۳۱انقالب بهمن  از پیشتا  سازمان انقالبیآیا . ى پراتیک تئورى و چه در پهنه
 ؟داشت یا نه تشکیالت زنانو یا  زنان ى کمیته ،ایران در

 .نه نداشتیم :محسن رضوانی •

                                                           
شریات ، از نى توفان ى دار و دسته ها، درباره پیش به سوى وحدت اصولى مارکسیست: نام دقیق آن نوشته هست ـ۷۷

 ۷060در خارج از کشور، مارس  سازمان انقالبى حزب توده ایران
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در  ۷۵۳۱پس از انقالب بهمن  مارس ۸ بازگردیم به مراسم بزرگداشت :ناصر مهاجر
آن ! اى البته ى ویژه گونه ؛ بهجا هم باز بحث احیا و ایجاد مطرح بودآن. مرجانی  مدرسه

 زنان ایران جمعیتایجاد  تدارکىى  کمیتهدانید،  مان طور که بهتر از من مىبرنامه را، ه
 جمعیت یک دانید، به این معناست که پیشتر طور که مى و این نام، باز همان. برگذار کرد
ى   دانستید که در دهه البته شما به حتم مى. وجود نداشته و حاال باید ایجاد شود زنان ایران

تر این است بگویم که اشرف  دقیق. را بنیان گذاشت ان زنان ایرانسازماشرف پهلوى  11
که شما  "بند نافی"با توجه به  !را مصادره کرد حزب تودهپهلوى نام سازمان زنان وابسته به 

تأمل برانگیز  زنان جمعیت ایجاد ى تدارکى کمیتهانتخابِ نام  کرد، وصل می حزب تودهرا به 
با این حال، . شود دید می گذاری این نام دررا  حزب تودهی  ی کم رنگ تجربه سایه. است

تشکیالتی که  !؟شهریور ۷۱چرا . گذاشت شهریور ۷۱ خود رای زنان  نام نشریه سازمان شما
؛ هم دنگزی میشهریور را بر ۷۱ ،ها ی نام میان همهچرا  ،به کار جدی در میان زنان باور دارد
 ؟ اى با داستان زن نداشت این نام که پیوند ویژه. انى زن براى روز زن و هم براى نشریه ویژه

اى را  نکته خواهم میکه به سؤال شما جواب دهم، پیش از این: محسن رضوانی •
ی بسیار مهمی  مسئله ى ستم بر زن براى وفا مسئله. تان بگویم جاسمى براى وفا ى درباره

. یک افسر نیروی دریایی بود رشهمس. او پیش از آنکه به خارج بیاید، ازدواج کرده بود. بود
در  ،شاه که او هم افسر نیروی دریایی بودبستگان یکی از . کرد در بندرعباس زندگی می

ها  نوگرنه آ ،خوابید با زن تمام افسران می بایست میاین مرد  .داد همانی مییم کلوپ افسران
به  سد،ر شوهر وفا می فتندرجه گر وقتی نوبتِ. کنند و ارتقا پیدا مقام بگیرند توانستند نمی
به این کار  که خواهد کند و از او می شرفانه قبول می همسرش این مسئله را بی ،ی وفا گفته

وفا به شدت . روم و تو با او باش من از خانه بیرون می ؛عیبی ندارد :گوید به وفا می. تن دهد
 منوچهرینکه همسرش، با ا. گیرد طالق می از آن افسر کند و سر همین مسئله می ایستادگى

در جوانی با هم ازدواج کرده . ای بود تیپ و خوش قیافه منوچهر، افسر خوش. را دوست داشت
همیشه این قضیه را . آید شود و بعد هم به خارج می خالصه وفا با ناراحتی زیاد جدا می. بودند

 . کرد روایت می زیاد با ناراحتی
 فشارهاییبیشتر . توجه کرد وجود داشت، معهکه در جا فضاییبه خواهم بگویم باید  مى
مثل چین نبوده که ایران . از طرف حکومت بود شد، دوره به مردم وارد می آن که در
ژاندارم و  ه دستفوری ب ،ای هر مبارزه ،در ایران. ه باشندداشت را ها نقش سرکوبگر فئودال

 یا هیچ مبارزه که کرد کسی مثل وفا فکر می ،به همین دلیل. شد سرکوب می ،ساواکبعد 
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سرنگونى شاه  شاه تداوم پیدا کند و منجر به رژیمواند در برابر ت ی انقالبی نمی مبارزه جز
 . ما بود دوران از مسائل اصلی و براندازی حکومت، ی انقالبی مبارزه. شود

تشکیالت  ،برگشتیم که به ایران .کارگران و دهقانان بود ه سویما ب گیری اصلی جهت
ولی تمام . چه دلیلبه  ،به یاد ندارم. نفوذ کند ها پزخانه در کوره توانست تهران عمدتاً ما در

 . بود ها خانه پز کوره ها و زنان زحمتکشِ مال خشتتوجه ما به 
، یعنى سه هفته پس از انقالب، مگر چقدر توانسته ۷۵۳۱ اسفند ۷۱ اما در: صر مهاجرنا
  ها نفوذ کنید؟ پزخانه میان زنان زحمتکش کورهبودید 
دو سه نفر از . به ایران رفته بودند ،رفقای ما یک سال قبل از انقالب: محسن رضوانی •

در داخل کشور  همچنان در امان مانده بودند،ساواک هاى  ضربه از در ایران که اعضای ما
محیط  خواهم بگویم هرچه از می. خانه نفوذ داشتند پز همه کارگر بودند و در کوره. فعال بودند

 و مذهبیجّ ،خواستیم با مردم معمولی در تماس باشیم شدیم و می روشنفکری دور می
کنم که  اشاره می به این مسئله هم. هستمحرکت بندی این  من درحال جمع. شد می تر شدید

کارهای . رفقای ما کارگر بودند .دیمش  بعضی خطاها در این زمینه مرتکب چرا ما
که اسم کمونیسم را نیاوریم و غیره، رنگ و لعاب پوپولیستی به این ى ما، مثل کارانه محافظه
به میان کارگران و فاصله گرفتن از  داد و ناشی از خواست ما بود برای رفتن مان می کارهای
 . های روشنفکری حرکت

 ،خوانیم را می شما های آن زمان وقتی نوشته. ستااین  بیش از ،مسئله: ناصر مهاجر
شما  .ایران خیلى دور بود ، از واقعیتِ جامعهی ایران از جامعه شما که برداشتشویم  متوجه می

 ی جامعهنیمه مستعمره است و نه یک  - بر این باور بودید که ایران یک جامعه نیمه فئودال
 !داری سرمایه
 ...رفقای ایران. اما همان زمان دیگر تغییر عقیده داده بودیم. دقیقاً: محسن رضوانی •

هایش در داخل کشور به این نتیجه  در جریان بررسىزاده  واعظیاد  زندهبله، : هاجرناصر م
 ،ی ایران جامعه پس از اصالحات ارضى شاه، مناسباتِ تولیدى چیره در کهرسید 
اجتماعى  - بندى او نگرش شما را نسبت به ساختار اقتصادى جمع اما. داری است سرمایه
موضع رسمى سازمان انقالبى تا  .رادیکال نکرد ى ایران دستخوش یک دگرگونى جامعه

 کسهر .ست ىفئودال نیمهو حتا پس از انقالب بهمن این بود که ایران  ۷۵۳۱انقالب بهمن 
را  پیش از انقالب ی ایران شود که شما جامعه متوجه می ،های شما را به دقت بخواند نوشته
ی  تان به اقشار بالنده نگاهاز سوى دیگر  .دانستید می دارى و پیشا سرمایه  مانده واپس ی جامعه

ها توجه داشتید؛  خانه پز کوره ان صنعتى را رها کرده بودید و به زحمتکشانکارگر. جامعه نبود
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تان هم  ست که فرهنگ سیاسى خُب طبیعى .البته پس از اینکه از روستاهاى ایران سرخوردید
ها امید بسته  ای بریده شود که به آن ى نیروهای اجتماعى بایست متناسب با قد و قواره مى

آمده واژگانی  ،شده چاپ ۳۳سال  که ى زن ى مسئله درباره ی جزوهدر همین  ،ببینید .بودید
بند و  روابط نامشروع، بیبه مثل، . ها را به کار بگیرید کنم امروز حاضر باشید آن که فکر نمى

مختلط  هاى ایجاد خوابگاه»حتا . ى فساد و چه و چه ، اشاعهباری، فرهنگ منحط غرب
ارزیابى « هایى از فعالیت رژیم براى فاسد کردن دختران و پسران نمونه» را « ...دانشجویى و

با  ه بودند،در فرنگ زندگی کرد هاى سال گذارانش سال که بنیانسازمانى  ۷٢.اید کرده
 ۷06۸سال اى ه جنبش، هاى فکرى و فرهنگى اروپا و آمریکا آشنا بودند نترین جریا پیشرفته

و و و یک باره  دخالت داشتند سال آن در رویدادهای شان و بسیاری از نزدیک دیده بودندرا 
ها  گیرد که سنخیت چندانى با زیسته را به کار مى واژگانی آورد و به فکر و فرهنگى روى مى

ه را ب سازمان انقالبى هاى مثبتِ نقد خواهم سویه من نمى. اش ندارد و زندگى اجتماعى
 کش، نفى کنم و به آن کم بهاى شاه، به ویژه زنان کارگر و زحمت وضعیتِ زن ایرانى در دوره

رفته را داریم، به خودم اى راه  دهم؛ اما اینک که بیش از هر زمان دیگر نیاز به نقد ریشه
دیسکور روحانیت به  دیسکور شما ى زن مسئلهدهم بگویم که در مواردى مثل  اجازه مى

 شود  بیه مىشیعى کمى ش
 شاه علیه رژیمى انقالبى  مبارزه بهسازمانی بودیم که  ما اعضاى :محسن رضوانی •

وقت  ما هیچ. ندشد می دستگیرگروه گروه  ،رفتند ایران می که بهای ما را رفق. داشتاعتقاد 
ى  همه بتواند برای مدتی طوالنی را پیدا نکردیم که توانایی ایجاد یک تشکیالت منسجم

زاده در  که واعظ وقتى بود بهترین دوران پیشرفت تشکیالت ما. هدایت کند ها را یتفعال
جلب نیروهای جوان به تشکیالت مان  همان وقت هم یکى از مسائل مهم. ایران مخفی بود

در  حزب تودههایی که  مانند سازمان ،های علنی ایجاد سازمان ،وقتی به ایران برگشتیم. بود
مطرح  سازمان انقالبیی  اصلیِ توسعههاى  راهبه عنوان یکی از  ،سیس کرده بودأگذشته ت

 در. در آن نداشتیم  هنوز هژمونی آغاز کار در. ای بود به معنای واقعی توده ،سازمان زنان .شد
اگر به مرامنامه و . هژمونی داشتیمه بودیم، وجود آورد  به ى کهسازمان جواناندر که   حالی

در حالی که در . شوید که محتوای چپ دارد متوجه می ،نگاه کنید سازمان جوانانی  اساسنامه
ی  و نشریه سازمان ملى زنان ایراندر  ،حدی که در خارج درحتا . چنین نبود زنان سازمان

 ...نداشتیم جمعیت زنانقدرت داشتیم، در  نوید
                                                           

 ۵۷و  ۵1پیشین، صص  ـ۷٢
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  ؟ه داریداشار جمعیت زنان ایرانایجاد  تدارکى ی کمیته تان با ت به مناسبا :ناصر مهاجر
این بحث مطرح  سازمان ی مرکزی کمیته در. درست است کامالً: محسن رضوانی •

  .گرمان واگذار شد فریدهبه  سازماندهى آن هم یتِمسئول. شده بود
 د؟ رسیتصویب به  جمعیت زنان ایران فکر ایجاد چه زمانی: ناصر مهاجر

اما رفقای مخفی ما  .جمع شدیم و دور هم به ایران آمدیم وقتی: محسن رضوانی •
هنوز اوضاع تغییر  که ها معتقد بودند آن. حاضر نبودند در جلسات علنی شرکت کنندهنوز 

تشکیالت داخل، رفقا عباس صابری که اعدام  از. مخفی ادامه بدهیم کار نکرده و ما باید به
ان به ایر ۳6سال در  این رفقا .مخفی بودند ،که او هم اعدام شد و عباس تمبرچى شد

 زاده و معصومه طوافچیان و وفا جاسمى شهید شدند و بازگشته بودند؛ پس از اینکه واعظ
تشکیالت ایران را  تمبرچىعباس صابری و رفیق  .از هم پاشیده شد تقریباً ایران تشکیالتِ
درست یک تشکیالت موازی  ،ما که به صورت علنی به ایران رفته بودیم. کردند اداره می

را به  ها تاریخ تشکیل جلسه دقیقاً. ت رهبری سازمان دو جلسه تشکیل داددر حقیق. کردیم
 .   بود ۳۸اما قبل از فروردین . یاد ندارم

ه شد، بهمن گرفت ٢٢پس از  جمعیت زنان ایرانتصمیم ایجاد  ،به هر حال: ناصر مهاجر
 ؟نه

نقش او . ی اعتقادى راسخ داشتی کار علن به توسعه عباس صابری: محسن رضوانی •
 ،وقتی او را اعدام کردند .وفا جاسمی بود او، مسئول. داشت زنان جمعیتمهمی در ایجاد 

او بسیار تمایل داشت که هرچه . شعری سرود وفای  نوشت و درباره ستاره سرخای در  مقاله
نوعی اتحاد با جنبش اسالمی عقیده به و  گرا بود توده. وجود بیاوریم  زودتر سازمان زنان را به

وجود مختلفی در میان ما  های گرایش ،طور طبیعی به. ما تعدامان زیاد بوددانید،  می. شتدا
خود من هم در . کردم سنتزی درست کنم تا این جریان به جلو برود من سعی می. داشت

 .بودمه این گرایش اسالم مبارز شد مبتال به مقطعى
نقش  جمعیت زنان ایجادى تدارکى  کمیته در پیشتر اشاره کردید که: ناصر مهاجر 

 نبود؟ سازمان انقالبى آن تشکیالت وابسته به مگر . هژمونیک نداشتید
 ای به وجود بیاوریم های توده سازمان باید ی کلی ما این بود که ایده: محسن رضوانی •

 بایست می بود،ای  جا مبارزههر. ا حرکت کنیمه سمت توده بهو طبق نظرات مائوتسه دون 
 که ،شدیم های سابق متحد می ای تودهیا باید با . دو راه داشتیم. کردیم میدهی آن را سازمان

کدام جذب ما نشدند و به دار و  اما هیچ. ی سابق هم تماس گرفتیما تودهرفتیم و با زنان  البته
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گرایش پیدا  حزب تودهطرف ماندند و یا به  زنان یا بی نوعاین . ی کیانوری پیوستند دسته
 .ها نزدیک شویم یگر این بود که با مذهبیراه د. کردند

برنامه برگذار  ۷۵۳۱ اسفند ۷۱که روز  جمعیت زنان ى تدارکى ایجاد کمیته: ناصر مهاجر
 شما نبود؟  تشکیالت زنانمگر  ،کرد

 ...نبود تشکیالت زنان سازمان انقالبینه، : محسن رضوانی •
دموکراتیک باشد  که بودید "ای توده تشکیالتِ"درست کردن  یعنى در پى :ناصر مهاجر

 ى که به واسطه کنیم گفتید سعی می می !؟باشندحضور داشته  آنو گرایشات مختلف در 
ى تدارکى  کمیته ی نطفه پس .آوریمبه دست  آن تشکیالت را مان هژمونی رفقای فعال

ای  با چنین اندیشه نامیدیدش، جمعیت زنان ایران که پس از چند ماه ایجاد جمعیت زنان
دو هر . کردید را دنبال مى تنها شما نبودید که چنین هدفی دانید که البد مى ۷۵.شدبسته 

همین فکر را  ،زنان درست کردند جمعیت هم که ی ایران ها اتحادیه کمونیستبخش 
 . نظر بوداین شکل گرفت هم بر  توفانکه در ارتباط با  اتحادیه انقالبی زنان مبارز. داشتند

 از ،مرجانمدرسه در  ۷۵۳۱ اسفند ۷۱ی  برنامهاندرکاران  دستى  با این حال همه
آن در  شما شود نتیجه گرفت که با توجه به آنچه پیشتر گفتید، مى .بودند سازمان انقالبی

 . برخوردار بودید هژمونیک از موقعیتِ کمیته در آن زمان
هرکس ی اصلی این بود که در باز است و  ولی ایده. درست است: محسن رضوانی •

بردم که تور ما باید بسیار  من این اصطالح را به کار می. تواند داخل این تشکیالت بشود می
بردم که اگر بنا باشد ماهی بزرگ  المثل ژاپونی را به کار می وسیع باز شود و این ضرب

آن زمان بر این تصور بودیم که گذار به . های گود بفرستیم مان را به آب باید قالب ،بگیریم
 . موکراسی بسیار طوالنی خواهد بودد

ی  را مبارزه تانشما اساس کار. اما شما برای دموکراسی فعالیت نکردید: ناصر مهاجر
  !گذاشتید ضدامپریالیستی

 چرا فعالیت نکردیم؟ : محسن رضوانی •
پیمایى  راه ،دبیرستان مرجانمارس شما در  ۸ى  زمان با برنامه هم :ناصر مهاجر

 اعضا و. ۷۵۳۱اسفند  ٢٢تا  ۷۱از  اى بود از شد که آغاز جنبش پنج روزهآغ خودجوش زنان
از پا زمانی که این جنبش . جنبش نپیوستنداین  به سازمان انقالبى حزب توده ایران هواداران

آشکارا از آن فاصله  بودید که گرایى چپ دو جریانی ایران حزب تودهو  شما فروپاشید، و افتاد
                                                           

 .ها نگاه کنید به پیوست جمعیت زنان ایرانبراى آشنایى با  ـ۷۵



 ۵۵۵  جمعیت زنان ایران

رهبرى  ها طاغوتیرا آن جنبش که  اعالم کردید .آواز شدید هم اهلل حزبگرفتید و با 
 فروافتادن آنبودید که بعد از  گرایى هایی چپ تنها جریان ایران حزب تودهشما و . کردند مى

 آمدند به خیابان کههوادار حجاب اجبارى  هاى اللهی حزبدر دفاع از  ؛اطالعیه دادید ،جنبش
  !«زدند مزدوران دو ابرقدرت»فرق شان را به  محکم هاى مشت و

 این اعالمیه را کجا دیدید؟: محسن رضوانی •
 رنجبر ى مایه آن در نخستین شماره اما درون ام؛ یدهمن این اعالمیه را ند: ناصر مهاجر

 :خوانم تان مى ى آن را برا. آمده است
پرست  میهنبیش از یک میلیون نفر از مردم مبارز و [ ۷۵۳۱اسفند  ٢۳] روز جمعه گذشته »

اسالمى، تأیید حجاب و  تهران دست به تظاهرات پرشکوهى در پشتیبانى از جمهورى
شعار نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى، موضع به حق ... مدیریت رادیو و تلویزیون زدند

. کرد به امپریالیسم، به ویژه دو ابر قدرت را بیان مى  طلبانه و طرد هرنوع وابستگى استقالل
 «...گران تِ عظیم روز جمعه مشت محکمى بود به دهان اخاللتظاهرا

 .، پیوند داردکردید  پیشتر مطرح با بحثی که اى چنین موضع گیرىکنم که  من تصور می
ها، توأم نبود با پاسخ دادن به این پرسش مهم که کدام نیروهاى  رفتن شما به سوى توده

جامعه  نیروهای پیشامدرن هشما ب. انیدد هاى راهبردى خود نزدیک مى اجتماعى را به هدف
ى  از طبقه. دارى ات سرمایهبکردید تا نیروهاى برآمده از مناس بیشتر احساس نزدیکى مى

 . بودید امید بسته خرده بورژازی سنتی ى اجتماعى به کارگر که بگذریم، بیش از هر نیرو
 مان را ما انتخاب ،ولی در مورد آزادی. درست است این نکته کامالً: محسن رضوانی •

 بازرگان و [مهدى] مثل کسانی بادر این بود که ما  حزب تودهتفاوت ما با  .کرده بودیم
و ضد خط امام  من امپریالیساصدر که او را از طرفدار صدر ـ به خصوص بنی بنی [ابوالحسن]

 .شد تر این حرکت ما بعدها روشن. از همان ابتدای انقالب ؛دانستند ـ همکاری داشتیم می
 . حرکت ما ورای خط امام بود

در . ی مختلف را پشت سر گذاشتید دانید که دو مرحله شما خیلی بهتر از من می: ناصر مهاجر
نزدیک  "خط امام"کردید که به  سیاسى پس از انقالب کوشش  ی ى اول مبارزه مرحله
روى  هو روب اهلل خمینى قرار داشت صدر در کنار آیت در آن مرحله ابوالحسن بنى. شوید

ى استبداد شیعى و شکاف  با رشد سرخوردگى اجتماعى، آشکار شدن چهره. مهندس بازرگان
صدر نزدیک  گرا و متحدین پیشینش، از خط امام فاصله گرفتید و به بنی ت واپسیمیان روحان

البته دیوار چین این دو مرحله را از هم جدا . این دو دوره را باید از هم تفکیک کرد. شدید
اول چند حرکت متبت داشتید؛ از جمله حمایت از تحصن زنان  ی در همان مرحله. کند نمى
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 ۷1.که بتوانند قاضى شوندآنان براى این خواست به حق ،کارآموز قضایى
از حرکت . رفتند جلو می ی ملی جبههرفقای ما در ایران با جریان : محسن رضوانی •

 ...یعنی بورژوازی الئیک. کردند ملی دفاع می
در  ؛ نه تنهاشما نبود سیاسى ی الئیک در ادبیاتِ آن زمان که واژه: ناصر مهاجر

گرایان  ملى"در آن هنگام شما از. جریان دیگر سیاسى هیچشما که در ادبیات  ادبیاتِ
نمودار وحدت سه »هم امیدوار بود که  جمعیت زنان ایران! کردید صحبت مى "مترقى

    ۷۳.باشد« ترقى و سوسیالیسم انقالبىگرایى م نیروى اسالم مبارز، ملى
در تحلیلی که . کنید ولی شما هم به زبان کنونی صحبت می .دانم می: محسن رضوانی •
 !های کنونی استفاده کردید از واژه ،دادید

گرایى مترقى،  ملى :مگرفتهای آن دوره را به کار  واژه کنید؛ اشتباه مىنه، : ناصر مهاجر
فئودالى، نیروهاى مدرن و برآمده از مناسبات  داری، سرمایهم انقالبى، اسالم مبارز، سوسیالیس

همه  ها این. چه و چه و چهخرده بورژوازی سنتی و  دارى، اجتماعى سرمایه - اقتصادى
ی الئیک در ادبیات  اما واژه. ندشد مى آن دوره استفادهادبیات سیاسى که در  هستند  واژگانی

به  اگر وجود داشت و. ها هم وجود نداشت ها و دموکرات برالدر ادبیات لی. چپ وجود نداشت
یسیسم و سکوالریسم را تز آن یعنى الئ و آنتى یمداشت پیوند دین و دولت از پیش حساسیت

  !آمد سر ما نمی هچنین بالیی ب ى کار قرار داده بودیم، در سرلوحه
آن زمان که . وختمپور آم آرین امیرحسین ی الئیک را از من واژه: محسن رضوانی • 

 .به هرحال. چون مترجم بود. از جمله لغت الئیک را ،داد او به ما لغت یاد می ،ایران بودیم
در داخل ایران و در جریان اسالمی شدن جنبش . کنم ید مییتا های شما را کامالً صحبت

  .حق با شماست کامالً. ما همراه آن جلو رفتیم ،ای توده
 

٢1۷٢ رسما ٢۱/  ۷۵0۷فروردین  ۸

                                                           
ی به حق خود تا  کنیم و مطمئنیم که بر خواسته های به حق زنان کارآموز قضایی پشتیبانی می ما از خواسته... » ـ۷1

فشاری خواهند کرد و با حمایت از انقالب اسالمی و در وحدت با آن با عناصر عقب مانده ضد آزادی مبارزه پیروزی پا
های ضد انقالب اسالمی برای ضربه زدن و  ای برای گروه شان به صورت وسیله  ها نخواهند گذارد تا مبارزه آن. خواهند نمود

 . تضعیف آن درآید
گونه  ی به حق زنان قاضی جواب گفته و با رفع ستم از آنان نگذارند این یم که به خواستهما از مقامات مسئول مصراً خواهان

 ۷۵۳۸، سال اول، تیر ۷1شماره  سازمان انقالبی،، ارگان مرکزی رنجبر« .اعمال ستمگرانه موجب تضعیف انقالب گردد

 ٢ و۷، صص ۷۵۳۸، سال اول، شانزدهم آبان سازمان انقالبىارگان مرکزى  ،رنجبر ـ۷۳



 

 ی انقالبی زنان مبارز اتحادیه

 مهری جعفری

 مان برایاتحادیه انقالبی زنان مبارز گیری  کمی از خودتان و از شکل: مهناز متین
 .بگویید
در  ۷۵۳۵وارد دانشگاه تهران شدم و تا سال  ۷۵10در سال  من: مهری جعفری •
ی از کسانی که عضو با یک سال دوم دانشکده،. ی شیمی به تحصیل مشغول بودم رشته

در  توفاناز طریق او با تشکیالت  . از اروپا به ایران آمده بود. بود، آشنا شدم سازمان توفان
های کوچک سه  ما در هسته. فعالیت مخفی را آغاز کردم ۷۵۳1 از سال. ارتباط قرار گرفتم

بخشی از  ۳۳ سال. ها برقرار نبود ارتباطی میان هسته  کردیم و هیچ نفره کار می یا چهار
من تنها زنی بودم که برای  .خود گذاشت بر حزب کارگران و دهقانان نام توفانسازمان 

یکی از . ی مرکزی ده نفر بودند اعضای کمیته. ی مرکزی انتخاب شدم کمیته یت درعضو
ام  آن زمان من جدا از خانواده. ها، هادی جفرودی، در زندان بود و غیاباً انتخاب شد آن

خانه  همحزبیم  پس از مدتی با یکی از دوستان هم. ی مستقل داشتم کردم و خانه زندگی می
بعد از دو سال زندگی مشترک، . پدر و مادرم در جریان نبودند. و با هم زندگی کردیم شدم

 .ازدواج کردیم
 کسانی بودند که از خارج به ایران آمده بودند؟ توفانبیشتر اعضای : مهناز متین

دانم که بخشی  اما می. شناختم شرایط مخفی بود و من همه را نمی :مهری جعفری •
 توفانى او عضو  کسی که به واسطه. ی مرکزی در خارج بود و بخشی در داخل از کمیته

شده بودم، مدت کوتاهی در خارج زندگى کرده بود و سپس در دانشگاه تهران به تحصیل 
ی  او در یک خانواده. خارج آمده بود کردم هم از کسی که با او زندگی می. پرداخته بود

آشنا شد و به همکاری  توفانخواند که با سازمان  در اروپا درس می. ای بزرگ شده بود توده
 . با آن پرداخت

یعنی در مقطع انقالب، شما در رأس یک سازمان سیاسی چپ قرار : مهناز متین
 داشتید؟

 . بله: مهری جعفری •
 ی زن حساس بودید؟ نسبت به مسئله آیا در آن زمان،: مهناز متین

کردم، این  ، وقتی در تظاهرات شرکت می۷۵۳۱اوایل دی ماه : مهری جعفری •
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 . خواهند به طریقی زنان را به گذاشتن روسری ترغیب کنند احساس را داشتم که می
 گفتند روسری به سر کنید؟ به شما می: مهناز متین

اما بعضی از دوستانِ . جباری در کار نبودا! نه به این شکل مستقیم: مهری جعفری •
زن بر این عقیده بودند که بهتر است برای اتحاد با دیگران و جلوگیری از اختالفات 

نوعی احساس نگرانی و . است آمد که این شروع بدی  من می به نظر. روسری داشته باشیم
شاید به همین علت . ی ما بود ترین مسئله اما در آن روزها، انقالب اساسی. کردم خطر می

 .دادم زیاد به این حس میدان نمی
 گذاشتید؟  تان را با دوستان و رفقا در میان می آیا نگرانی: مهناز متین

ی  مسئله در حقیقت،. کردم در این باره بیشتر با همسرم گفتگو می: مهری جعفری •
او بر این . ر او بودای، فک های توده طور کلی سازمان وجود آوردن یک سازمان زنان و به به

باید زنان را آگاه . باور بود که ما باید با ایجاد تشکل زنان، زنان زحمتکش را بسیج کنیم
 . به پیشنهاد او بود که به این کار اقدام کردیم. کنیم تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند

 ی زنان برای او مهم بود؟ مسئله: مهناز متین
ای معتقد بود و با مشی چریکی  به مبارزات توده نسازمان توفا: مهری جعفری •

ها  با توده حزبی ارتباطی  ای را حلقه های توده در واقع، سازمان. مرزبندی داشت
وجود آوردن تشکل زنان در نظر  هکنم بیشتر در این ارتباط بود که ب فکر می. دانست می

 .اش هم وجود داشت مینهالبته با توجه به وضعیت جامعه، ز. کرد همسرم اهمیت پیدا می
، به پیشنهاد او و در ۷۵۳۱حدود یک ماه و نیم قبل از انقالب، یعنی در اوایل دی ماه 

در آن زمان، تظاهرات یک . یک گفتگوی دو نفره، تصمیم گرفتیم تظاهراتی سازمان بدهیم
ای، صف  ترین مسئله آمد و در گوشه و کنار شهر با کوچک حرکت عادی به حساب می

متأسفانه مفاد قطعنامه را درست به یاد . ای نوشتیم ما قطعنامه. شد ات تشکیل میتظاهر
کرد؛ مانند برابری  بسیار عمومی صحبت می لمسائای و از  ای بود ده ماده اما قطعنامه. ندارم

اما در این ده ماده به ... کارگران زن و مرد، قوانین مربوط به خانواده، مهدکودک و حقوق 
بهتر بگویم، حتا به . نت خانوادگی و آزار و اذیت زنان در خانه نپرداختیمی خشو مسئله

اگر در : ی سخنرانی گفتم ها بعد، در یک جلسه سال. فکرمان هم نرسیده بود که بپردازیم
این قطعنامه به حقوق زنان در خانه اشاره نشده، به این دلیل است که من با یک مرد این 

 !قطعنامه را نوشتم
فکر این تظاهرات و نوشتن قطعنامه از شما دو نفر بود یا اعضای دیگر : ینمهناز مت

 هم در جریان بودند؟ توفان سازمان
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در ایران زیاد  توفان اعضای زن سازمان تعداد. نه؛ از ما دو نفر بود: مهری جعفری •
ات چند سمپ. کردند ها زندگی می من بودم و چند رفیق دختر دیگر که در شهرستان. نبود

. به هرحال؛ قطعنامه را نوشتیم و با رفقای زن تماس گرفتیم. دختر هم در تهران داشتیم
. خبر آن را رساندیم سازمانبعد هم به دختران سمپات 

ها توانستند به کمک رفقای پسر، هفت باندرول درست  آن
در سازماندهی این کار شرکت  مجموعاً پنج زن. کنند

. بودیمتوفان سازمان  داشتیم که یا عضو و یا سمپات
 .رفقای مرد با ما همراه نشدند

ها چه نوشته  به یاد دارید روی باندرول: مهناز متین
 بودید؟
حتماً جمالتی . درست به یاد ندارم: مهری جعفری •
هیچ انقالبی بدون شرکت زنان به پیروزی "نظیر 

. و یا شعارهایی که رنگ و بوى چپ داشتند "رسد نمی
ما . بارید دیدی میبرف ش. یل دی بودکنم اوا فکر می
کنفدراسیون یکی از سرودهای ، "دانشجو"سرود 

را جانشین  "زن"را کمی تغییر دادیم و در آن  دانشجویی
 ...کردیم "دانشجو"

 از این سرود چیزی به یادتان مانده؟: مهناز متین
اما سرود بسیار قشنگ و . نه: مهری جعفری •

متن این سرود را نوشتیم و . ریتمیکی از آب درآمده بود
ی  جلوی دانشکده. ی به دانشگاه رفتیم پنج نفر. تکثیر کردیم تا در میان مردم پخش کنیم

. ها را باز کرد ی باندرول شد همه نمی. مان را باز کنیم های فنی توانستیم دو تا از باندرول
شعارهای ما . شتیکی از روزهای عادی دانشگاه بود و بحث و گفتگو در همه جا جریان دا

با دیدن استقبال مردم، این حس به من دست داد که . مردم را به شدت جذب کرد
پس از مدتی از دانشگاه بیرون . هاست شعارهای روی باندرول، مشغولیت فکری خیلی

به پشت سرم نگاه کردم و دیدم جمعیت زیادی از زن و . پیمایی پرداختیم به راه آمدیم و
بود   و سیاسیشاید هم به خاطر جَ. ی عجیبی بود واقعاً صحنه. اند ه افتادهمرد همراه ما به را

کاری شده  همه با هم سرود دانشجوی دست. آمدند درمى طور سریع به حرکت که مردم این
به  انسرودخوانهمه سر تا پا خیس بودیم،  بارید و با اینکه برف شدیدی می. خواندیم را می
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گفتند  ها می بچه. ای مرد به طرف ما آمدند در اواسط راه، عده. رفتیم طرف دانشگاه صنعتی 
مردها سعی داشتند جریان را به دست خودشان . هستند تودهها هواداران حزب  که آن

نوعی تهدید در . کردند ها به طرز عجیبی به ما نگاه می مذهبی. گذاشتیم بگیرند و ما نمی
رو زیاد شد، پسران دانشجو دور ما زنجیر  یادهها که در پ تعداد مذهبی. زد شان موج می نگاه

آمیز، احساس ترس کرده و به محافظت از ما برخاسته  های تهدید نگاه  با دیدن آن. بستند
 . بودند

سالن . ها رفتیم وارد دانشگاه شدیم و به یکی از سالن. صنعتی رسیدیم به دانشگاه
آن زمان . زمین نشستیم همه روی. فقط یک سن داشت. بزرگی بود که صندلی نداشت

من . کردند زیاد خودشان را در اجتماعات نشان ندهند سعی می سازمان توفاناعضای 
از او پرسیدم آیا . دانشجویی که به صف ما پیوسته بود، دادم قطعنامه را به دختر جوان

روی سن رفت و شروع به . حاضر است پشت بلندگو برود و قطعنامه را بخواند؟ پذیرفت
به . کشید هورا میزد و  پس از قرائت هر ماده، جمعیت کف می. ن قطعنامه کردخواند
مرگ : مان، شعارهایی نوشته بودیم مثل ما طبق رسم معمول. قطعنامه رسید ِ ی پایانی ماده

. دختر جوان با صدای رسا این شعار را خواند و همه دست زدند... بر امپریالیست آمریکا و
رسید، با صدایی ضعیف و  "مرگ بر سوسیال امپریالیزم شوروی"نی وقتی به شعار پایانی یع

ها یا یکی از  چریککنم آن دختر جوان از طرفداران  تصور می! لرزان این شعار را نجوا کرد
اما ! مسئله داشت "سوسیال امپریالیزم شوروی"هرچه بود، با شعار . بود خط دوهای  سازمان

. غافلگیر شده بود. د خواندن قطعنامه را ناتمام بگذارددر ضمن، موقعیت طوری نبود که بتوان
افتم و اینکه او را در چنین موقعیتی قرار داده  ی آن دختر می هنوز هم وقتی به یاد چهره

پس از این شعار، صدای دست . کنم شوم و احساس عذاب وجدان می بودم، ناراحت می
 ای از هواداران کنم عده یگمان م. ها کم شد و بسیاری از حاضران در سکوت فرو رفتند زدن

. گیر شده بودند شنیدن این شعار غافل در سالن حضور داشتند که با حزب تودهو ها  چریک
 . با این وجود، تظاهرات به خوبی پایان یافت

با . پس از این حرکت، ما به فکر ایجاد تشکیالتی افتادیم تا زنان را سازماندهی کنیم
 مستقل ازی انقالبی زنان مبارز  اتحادیهاین تشکل بود، اما  پشت سازمان توفانکه این

البته پس از . ای زنان تأسیس کنیم یک تشکل تودهخواستیم  ما می .کرد عمل می توفان
که سازمان دانشجویی وجود آورد؛ مانند  به ای دیگری هم های توده سازمان توفانمدتی، 
ی داشت به ا  که نشریهآموزی  مان دانشساز کرد؛ یا را منتشر می صدای دانشجو ی نشریه
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اعالم  ی انقالبی زنان مبارز  اتحادیهچند روزی پس از تظاهرات، با نام  ما.  ی سرخ شنبهنام 
 ۷.را منتشر ساختیم ی سرخ سپیدهمان،  ی نشریه  ی موجودیت کردیم و اولین شماره

 را انتخاب کردید؟ ی سرخ سپیدهچه شد که نام : مهناز متین
را به عنوان  "سپیده". این نام را برگزیدیم توفان سازمانما زنان : ی جعفریمهر •

در آن . مان انتخاب کردیم را برای نشان دادن کمونیست بودن "سرخ"نمادی از زن و 
... هایی مانند فمینیسم و هایی که سازمان زنان داشتند، واژه زمان بین نیروهای چپ، حتا آن

همین چارچوب  خود ما زنان هم کم و بیش در! شدند یبورژوایی و خطرناک محسوب م
پردازیم، اما هنوز  زنان می لمسائکردیم با وجودی که به  باید ثابت می. فکرى بودیم

 .کمونیست هستیم 
 کردند؟ همکاری می اتحادیهآیا مردان هم با : مهناز متین

است خو شان نمی لنه به این خاطر که د. نبودند اتحادیهمردان در . نه: مهری جعفری •
ها شرکت کنند؛ بلکه به این خاطر که سرشان گرم دیگر کارهای  گونه فعالیت در این

رفقای مرد در . شد تنها توسط زنان اداره می یه انقالبی زنان مبارز اتحاد. تشکیالتی بود
ها  شدند، به عنوان بیننده در برنامه وقتی هم باخبر می. جریان کارهاى ما قرار نداشتند

مان را باز گذاشته  دست و بال سازمانهای ما این بود که  یکی از شانس. کردند شرکت می
بودم و نیازی نبود که بخواهیم  ی مرکزی توفان کمیتهشاید به این خاطر که من عضو . بود

دادم؛ اما نه به  گاه گزارشی می گه. ی مرکزی بدهیم به کمیته اتحادیهای از  گزارش جداگانه
 .طور مرتب

 کرد؟  آیا همسرتان کماکان در این زمینه با شما همکاری می: مهناز متین
ما   ی زنان گفتگوی های دیگر مشغول بود و در زمینه او به فعالیت. نه: مهری جعفری •

شد و  در آن زمان کامالً توسط زنان اداره می اتحاد انقالبی زنان مبارز. با هم کم شده بود

                                                           
 :خوانیم مى کیهانباره در  در این -۷
ی فنی دانشگاه تهران موجودیت خود را  پیمایی دیروز از جلوی محوطه دانشکده با برپایی راه اتحادیه انقالبی زنان مبارز»

برقرار باد حکومتی که "و  "یتر باد صفوف زنان و مردان انقالب هرچه فشرده": با شعارهای اتحادیهاین . اعالم کرد
 اتحادیهشماره یک این   ی در قسمتی از بیانیه. پیمایی خود را آغاز کرد راه "های خلق ایران باشد گزار واقعی تودهدمتخ

ما خواهان برقراری حکومتی هستیم که . ها جدا نیست داریم که مبارزات ما از مبارزات توده ما اعالم می": آمده است
مان همگام با برادران، شوهران و  ی خون  ما تا آخرین قطره. ن و مرد باشدها، اعم از ز ی برابری واقعی انسان برپایه
زیرا ایمان داریم آزادی کامل زنان تنها . کنیم ها از یوغ هرگونه بردگی مبارزه می ی انسان مان تا آزادی کامل همه پسران

 ۵، ص ۷۵۳۱بهمن  1، کیهان «.جدا نیستآزادی زنان از آزادی مردان . پذیر است ی آزاد از هرگونه بردگی امکان در جامعه
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 .کرد ت و با ما همکاری نمیهیچ مردی در آن عضویت نداش
 متمرکز شده بود؟  اتحادیهتر در شما بیش آن زمان، فعالیت خود: مهناز متین

تعداد اعضای ما . بود متمرکز شده اتحادیه تمام نیرو و فعالیتم در. بله: مهری جعفری •
ضی بع. به ما پیوستند سازمان توفانبسیاری از دختران سمپات . بعد از مدتی خیلی زیاد شد

کردند و بعد از انقالب به ایران آمده  که در خارج زندگی می توفاناز زنان و دختران هوادار 
 توفان بسیاری از دخترانی که به سازمان دانشجویی. بودند، به همکاری با ما پرداختند

 .شان کمی بیشتر بود هایی که سن و سال البته آن. آمدند یه اتحادپیوسته بودند هم به 
 تان چند عضو داشتید؟ در اوج فعالیت: ینمهناز مت

نفر در  11تا  ۵۳نفر در تهران و  ۸۳تا  ۸1حدود  شاید. دانم دقیقاً نمی: مهری جعفری •
 .ها شهرستان

 گذاشته بودید، به یاد دارید؟ ۳۱ مارس ۸ آیا مراسمی را که برای: مهناز متین
نامه داشتیم و من هم ی هنرهای زیبا بر یادم هست که در دانشکده: مهری جعفری •
صحبت  انقالبی زنان مبارز  اتحادیهدر اکثر جلسات، من از طرف . جا سخنرانی کردمدر آن
به یاد دارم فیلمی هم . در واقع به غیر از من، کس دیگری نبود که صحبت کند. کردم می

. دیمیک نمایشگاه عکس هم گذاشته بو. نمایش داده شد؛ اما به یاد ندارم نام فیلم چه بود
  ٢.ی روشنی از آنچه گذشت، ندارم آن برنامه برایم خیلی محو است و خاطره اما همه چیز 

 های دیگر هم تماس گرفتید؟ همارس، با گرو ۸آیا برای تدارک مراسم : مهناز متین
بعدها بود . شناختیم دیگر را نمی های ما در آن زمان هنوز گروه. نه: مهری جعفری •
های دیگری از  آید که همان روز، گروه البته یادم می. ه همکاری کردیمها شروع ب آن که با 

                                                           
 :در تبلیغ این برنامه چنین است ی انقالبی زنان مبارز اتحادیهی  اطالعیه -٢
با برپایی سخنرانی و نمایشگاه عکس و ( آمفی تئاتر)ی هنرهای زیبا  اسفند در دانشکده ۷۱شنبه  صبح پنج 0ساعت ... »

خواهیم که به صفوف ما توان  وطنان انقالبی مبارز، اعم از زن و مرد می از هم. گیریم فیلم، روز جهانی زن را جشن می
 ۷۵۳۱اسفند  ۷6، آیندگان« .بیشتری ببخشند

 : گونه درج شده ، این٢، ص ۷۵۳۱اسفند  ۷۱شنبه  ، پنجکیهانگزارش این جلسه در 
، صبح امروز اجتماعی با حضور روز جهانی زن همچنین از دانشگاه تهران گزارش داد که به مناسبت سال کیهان خبرنگار»

در این اجتماع، چند تن از زنان به . ی هنرهای زیبا برگذار شد گروه کثیری از زنان و مردان در سالن آمفی تئاتر دانشکده
های دانشگاه،  در این سالن و همچنین در خیابان. ها و اقشار گوناگون اجتماعی سخن گفتند عنوان نمایندگان گروه

در این اجتماع پیامی از سوی زنان کارگر، صنایع نساجی مازندران و . خورد ر حمایت از زنان به چشم میپالکاردهایی د
آموزی از  ی هنرهای زیبا همچنین دختر دانش در اجتماع امروز دانشکده. پیامی از سوی یک زن کارمند خوانده شد

 «.تهران سخنانی ایراد کرد نوربخشی  مدرسه
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دانشگاه تهران اعالم برنامه کرده  های مارس در یکی از دانشکده ۸ هم به مناسبتزنان 
ی هنرهای زیبا گرفته بودیم و جمعیت بسیار زیادی هم  ما سالن بزرگی در دانشکده. بودند

کردم، از  آید که وقتی از پشت تربیون به سالن نگاه  یادم می. در آن جلسه شرکت کردند
تکنیک به  پلیی  دیگری را هم در دانشکده  ی جلسه. زیادی جمعیت، چشمانم سیاهی رفت

 .در آن جلسه هم صحبت کردم ۵.ی تدارکاتی بود کنم که یک جلسه فکر می. آورم یاد می
ها هم تماس تروتسکیستاسفند با جریان  ۷۱در جریان تدارک تظاهرات : مهناز متین

 گرفتید؟
ها کار  زنان با آن لمسائارتباط با  تا وقتی در ایران بودم، در. نه: مهری جعفری •
ها به شکل فردی و نه سازمانی، در  تروتسکیستاما به یاد دارم که بعضی از . نکردم
 .کردند های ما شرکت می برنامه

 روزها شرکت داشتید؟ آیا در تظاهرات خیابانی زنان در آن: مهناز متین
ای از  اسفند رفتم، عده ۷۱هاى روز  اما وقتی به یکی از برنامه. نه: مهری جعفری •

: کنان گفتند زنانى که در تظاهرات خیابانی شرکت کرده بودند، به سالن آمدند و اعتراض
کرد  کشمکش درگرفت و هرکس سعی می 1!آیید؟ اید و به خیابان نمی جا نشستهچرا این شما

. زنند زنان را در خیابان کتک می: گفت مى یکى . بزند بلندگو را به دست بگیرد و حرف
. ی مهمی است حجاب مسئله: گفت سومی می. ما با حجاب کاری نداریم: گفت مى دیگری 

با وجودی که . دانستم چه شده و چه موضعی باید گرفت نمی. من خیلی گیج شده بودم
 . ی قضایا از دستم بیرون رفته بود اما سررشته مسئله برایم خیلی اهمیت داشت،

                                                           
به دعوت گروهی از زنان مرکب از استادان، »: کند ، خبر این جلسه را چنین گزارش می۷۵۳۱ سفندا ۵شنبه  پنج کیهان -۵

های آنان و همچنین برای بزرگداشت  آموزان، اولین جلسه برای بررسی وضع زنان و خواست کارمندان، دانشجویان، دانش
یی که این گروه  در اعالمیه. شود رگذار میتکنیک تهران ب ی مرکزی دانشگاه پلی خانه روز جهانی زنان در محل کتاب

پس از یک . برای زنان ایرانی امسال روز جهانی زنان از معنی و مفهوم خاصی برخوردار است: اند، آمده است منتشر کرده
ی سخت و طوالنی، در همه جا زنان دوشادوش مردان برای درهم نوردیدن بساط حکومت سرنیزه و  سال و نیم مبارزه

، زیر عنوان ۷۵۳۱اسفند  ۳شنبه  ،اطالعات« .اند های سیاسی و مدنی مبارزه کرده فتوح کردن باب آزادیترور و م
را که مصادف است با روز  ۷۵۳۱گروه کثیری از زنان تهران، روز هفدهم اسفند »: نویسد می ی زنان مبارز تهران اطالعیه

بعد  ۵اولین کمیته قرار است امروز ساعت . اند دد برگزیدههای متع جهانی زن، برای برگذاری اجالس ویژه و تشکیل کمیته
 «.تکنیک تهران برگذار شود ی مرکزی دانشگاه پلی از ظهر در محل کتابخانه

فراخوانده شده  جمعیت زنان مبارزی ادبیات دانشگاه تهران است که از سوی  ی تاالر فردوسی دانشکده اشاره به جلسه -1
هاى مهناز متین با مینو جاللی و ناصر  ى هایده درآگاهى؛ گفتگو نوشته: و نیز ۷۵۳۱اسفند  ۷۱، کیهان: نگاه کنید به. بود

 .مهاجر با ژاله بهروزی که در همین مجموعه به چاپ رسیده است
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 تان در تظاهرات خیابانی آیا دالیل سیاسی داشت؟  شرکت نکردن: مهناز متین
خودی بود که ما خیلی  هبیک حرکت خود حجاب،تظاهرات بزرگ ضد: مهری جعفری •

که در آن با این تظاهرات مخالفتی نداشتیم؛ اما از این. در جریان آن قرار نگرفته بودیم
کننده در آن  زنان شرکتکردیم که  فکر می! حضور نداشتیم، خیلى هم ناراحت نبودیم

سازمان اما از طرف . طلب و طرفداران شاپور بختیار هستند پیمایی، بیشتر زنان سلطنت راه
 .کسی به ما نگفت که نباید در آن تظاهرات شرکت کنید توفان

ی حجاب اسالمی را  قیده بودید که نباید مسئلهدر آن زمان شما بر این ع: مهناز متین
 عمده کرد؟ 

ى بسیار  کردیم با اینکه حجاب اجباری مسئله ما فکر می. بله: مهری جعفری •
 "بختیاری"و  "شاهی"ست، اما شرکت در آن تظاهرات درست نیست؛ چرا که زنان  مهمی

شرکت نکرده بودم، هیچ  از اینکه در این تظاهرات. اند این تظاهرات را به راه انداخته
البته باید تأکید کنم که امروز . انگار تظاهرات به من تعلق نداشت. احساس ناراحتی نداشتم

 .نظر من کامالً تغییر کرده است
 کرد؟ های دیگری می چه فعالیت ی انقالبی زنان مبارز اتحادیه: مهناز متین

ی ما بود،  که فعالیت عمده خی سر سپیدهی  به غیر از انتشار ماهنامه: مهری جعفری •
ی و مدارس  در دانشکده. کردیم رفتیم و با زنان جنوب شهر کار می به جنوب شهر می

های  در حرکت. گذاشتیم ها سخنرانی می ى تهران و همچنین در شهرستان دخترانه
مارس  ۸مراسم  ۳.دادیم سیاسی روز، نظر می لمسائی  در باره. کردیم اعتراضی شرکت می

 6.های بعد هم برگذار کردیم سال را در

                                                           
بود « پرست ی زنان و مردان مبارز میهن از همه... دعوت»در آن مقطع  اتحادیه انقالبی زنان مبارزهاى  از جمله فعالیت -۳
صبح به منظور پشتیبانی از مبارزات ضدامپریالیستی خلق ایران در ملی کردن صنعت  ۷1اسفند ساعت  ٢۸»ه در روز ک

 ٢، ص۷۵۳۱اسفند  ٢۸، کیهان« .نفت در میدان آزادی اجتماع کنند
ی  اتحادیهر بردند، به حضو که در این زمان در ایران به سر می المللی حق زنان ی بین کمیته زنان عضو هیئتِ نمایندگی

که در دفتر دوم همین مجموعه به  مگزین. افبه گزارشی از نگاه کنید . در این تظاهرات اشاره دارند انقالبی زنان مبارز
 ۸۵چاپ رسیده است؛ ص 

باره آنچه  در این. است ۷۵۳۸فروردین  ۷٢فراخواندن مردم در تحریم رفراندم ضد دموکراتیک  اتحادیههای دیگر  از فعالیت
  :آوریم آمده را مى( ۸ص )، ۷۵۳۸فروردین  0 کیهان ى وزنامهدر ر

 :ای دالیل عدم شرکت خود را در رفراندوم تشریح کرد امروز ضمن اطالعیه... اتحادیه انقالبی زنان مبارز»
مبارزه  تمام اقشار و طبقات خلق تا پای جان ،ـ از آنجایی که در مبارزه بر علیه رژیم پهلوی و اربابان امپریالیستییک 
رادیو ـ )اند، لذا برای برگذاری رفراندوم نیز بایستی امکان تبلیغ و اظهار نظر از طریق وسائل ارتباط جمعی  نموده

← 
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آیا به مشکالت زنان کارمند . کردید ر با زنان کارگر کار میتگفتید که بیش: مهناز متین
 هم توجه داشتید؟

مان  زنان کارمند هم در حد توان ذهنی و عملی لمسائبه : مهری جعفری •
های قبلی  کودک ی ایجاد مهد کودک در محل کار یا حفظ مهد مثالً مسئله. پرداختیم می

تا دو سال بعد . من خودم در آن زمان دبیر شیمی بودم. شد شان می که تهدید به بسته شدن
 ...کردم از انقالب هم کار می

ی حجاب اسالمی با  ی مسئله درباره: مهناز متین
 کردید؟ تان صحبت می شاگردان

تا  کوشش ما این بود که. نه: مهری جعفری •
من با . مان شناخته نشویمحد امکان در محیط کار

بعضی از همکاران معلمم و چند نفر از شاگردانم، 
ها در  خارج از محیط کار ارتباط داشتم و با آن

از جمله  -های مختلف سیاسی و اجتماعی  زمینه
جا  همینولی . کردم بحث و گفتگو می - زنان لمسائ

فعالیت داشتند،  اتحادیه بگویم که اکثر زنانی که در
کسانی هم بودند که تازه از . یا معلم بودند کارمند

 . خارج آمده بودند و هنوز شغلی نداشتند
 آیا دفتری هم داشتید؟: مهناز متین

                                                                                                     
ی این وسایل تحت تسلط یک نظر خاص قرار  بینیم کلیه ها قرار گیرد در حالی که می در اختیار تمام گروه( تلویزیون

 .گرفته است
مدون و یا حداقل یک طرح برنامه از جمهوری اسالمی منتشر نشده است تا مردم به درستی  ی ـ تا کنون یک برنامهدو 

 .مثالً اقتصاد مملکت چگونه بازسازی خواهد شد تا از دست استعمارگران نجات یابددریابند در این جمهوری 
آید، زنان ایران حق  ران وارد میـ با توجه به ستمی که در جوامعی مانند ایران از طریق قوانین گوناگون به زنان ای سه 

دارند بدانند در تحت حکومت جمهوری اسالمی از چه حقوق اجتماعی اقتصادی و سیاسی برخوردار خواهند بود ـ در 
 .ی در دست نبودن برنامه از جمهوری اسالمی، چنین امکانی وجود ندارد که به واسطه حالی
ی رفراندوم و مبلغ جمهوری اسالمی است، حق تعیین سرنوشت  ر کنندهو از آنجایی که دولت موقت که خود برگذاـ چهار 

های ایران و از آن جمله خلق قهرمان کردستان به رسمیت نشناخته است، لذا از شرکت در رفراندوم  را برای خلق
 «.خودداری خواهیم نمود

 .ی همبستگی کمیتهی  نگاه کنید به پیوست این نوشته درباره -6
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را در یک آپارتمان بزرگ برگذار  مان جلساتیادم هست که : مهری جعفری •
کنم یکى از آن  فکر می. های زیادی داشت، اما اثاثی در آن نبود کردیم که اتاق می

این . اگر اشتباه نکنم، حول و حوش خیابان امیرآباد قرار داشت. ای بوده های مصادره انهخ
 ۱.دست من بودکلیدش هم . خانه به دفتر ما تبدیل شده بود

 ها بیشتر فعالیت داشتید؟ در کدام شهرستان: مهناز متین
د هم آبا در بروجرد و خرم. در شهرهای شمالی؛ بیشتر در مازندران: مهری جعفری •

 .فعالیت داشتیم
 ها چه نوع فعالیتی داشتید؟ در شهرستان: مهناز متین

در اکثر شهرهای شمال، جلسات . در بابل یک بار تظاهرات گذاشتیم: مهری جعفری •
پیش در یکی از جلساتی که در ساری گذاشته بودیم، درگیری . سخنرانی برگذار کردیم

 ۸.آمد
 ی بود؟لمسائچه ها بیشتر حول  سخنرانی: مهناز متین

شدیم؛ اما بیشتر به  زنان وارد موضوع می لمسائبا مطرح کردن : مهری جعفری •
مخالفت  "آری یا نه: جمهوری اسالمی"ما از ابتدا با رفراندوم . کردیم حکومت حمله می

                                                           
( ۱1)ی  واقع در خانه شماره اتحادیهای خاطرنشان نموده است که دفتر کار این  طی بیانیه البی زنان مبارزاتحادیه انق» -۱

، ابتدا با مخالفت شخصی که خود را وکیل (دست مردم فتح شده بود یکی از مراکز سابق ساواک که به)خیابان مشتاق 
مزبور توضیح داده  اتحادیه. تخلیه شده است 0ی شماره  یتهى مأموران کم  کرد و سپس با مداخله مالک ساختمان معرفی می

صورت گرفت، قرار شد حداکثر تا بامداد روز  0ی  ی شماره و مسئوالن کمیته اتحادیهبر اساس مذاکراتی که بین : است
ی در این ای رسم طی نامه 0ی شماره  واگذار گردد و حتا کمیته اتحادیهاردیبهشت ماه جاری، محل مناسبی به  ٢٢شنبه 

در پایان  اتحادیه انقالبی زنان مبارز. اما تاکنون در این جهت اقدامی صورت نگرفته است. مورد قول مساعد داده است
، اطالعات «.گیری مسئله به خواست برحق و قانونی خود جامه عمل بپوشاند بیانیه توضیح داده است که در نظر دارد با پی

 ۷٢، ص ۷۵۳۸اردیبهشت  ٢۳
 :دهد ، گزارش مى۸، ص ۷۵۳۸فروردین  ٢۸، کیهانى این درگیرى  هدربار -۸
خوردن جلسه سخنرانی خود در ساری توسط افراد مسلح اعتراض کرد   هم ای، به به ضمن نامه اتحادیه انقالبی زنان مبارز»

اتحادیه انقالبی انی در این نامه جلسه بحث و سخنر.و از دولت موقت خواستند در این مورد دست به اقدامات اصولی بزنند
وقتی دختر . هم خورد ای به گری عده انجام شد، با اخالل بهداشت مدارس ساریکه روز شنبه در محل  زنان مبارز

نفر بعدی . ها اعتراض کرد، یکی از افراد مسلح به او حمله کرد و سیلی محکمی به گوشش زد آموزی به رفتار آن دانش
ی افراد  همه. ی این افراد پاره شد متن سخنرانی به وسیله. در دختر بود پرتاب کردصندلی را به طرف خانم مسنی که ما

ها ضمن اظهار  در تماس با کمیته، آن. های بیشتر ناچار به ترک جلسه شدند حاضر در جلسه برای جلوگیری از درگیری
گونه اعمال  ما قاطعانه این. کنند ی میمطالب مختلفی گفتند که این افراد اوباش هستند و خود را به دروغ عضو کمیته معرف

خواهیم  کنیم و مصرانه از دولت می را که تماماً در جهت نابود ساختن هرگونه فضای آزاد و دموکراتیک است، محکوم می
 «.تر اقدامات اصولی در جهت از میان برداشتن این فضای رعب و اختناق به عمل آورد که هرچه سریع
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دست خمینی و  های من در اطراف کاله بزرگی بود که به به یاد دارم بیشتر صحبت. کردیم
سر مردم گذاشته شده بود؛ و نیز به مسخره گرفتن نمایشی به اسم انتخابات  اطرافیانش بر

 .مجلس خبرگان
زنان  لمسائبین شما زنان فمینیست هم بودند؟ زنانی که بخواهند به : مهناز متین

 عمومى و سیاسی؟ لمسائبپردازند و نه صرفاً 
ند، بر فمینیسم تأکید دو سه نفر از دانشجویانی که از آمریکا آمده بود: مهری جعفری •
اما به غیر از این دو سه نفر، کس . بودند حزب  های ها هم از اعضا یا سمپات آن. داشتند

خصوص با   به. کردیم باید اصالح قوانین را بخواهیم ما فکر می. دیگری را به یاد ندارم
ری توجه به اینکه در مواردی مانند آزادی پوشش، حق طالق یا حضانت فرزندان، جمهو

اما اصوالً بر این . اسالمی به قوانین محدودی هم که از پیش وجود داشت، حمله کرده بود
با . عقیده بودیم که رهایی واقعی زن پس از انقالب سوسیالیستی تحقق خواهد یافت

بایست برای رهایی خود عمدتاً در راه پیروزی انقالب  حرکت از این فرض، زنان می
 .ندکرد فعالیت می سوسیالیستی

 کردید؟ های دیگر زنان همکاری می با گروه: مهناز متین
 ...زنان جبهه دموکراتیک ملی، جمعیت بیداری زنبا . بله: مهری جعفری •

 ؟ی همبستگی زنان کمیتهدر : مهناز متین
جلسات منظمی داشتیم که  ی همبستگی زنان کمیتهدر . بله: مهری جعفری •

مان عمدتاً حول تدارک یک  فعالیت. کردند کت میهای مختلف در آن شر نمایندگان گروه
ی مجلس خبرگان بود که در  نویس قانون اساسی مصوبه پیشکنفرانس در اعتراض به 

 . در مورد قانون قصاص هم اعتراض کردیم .به رفراندوم گذاشته شد ۷۵۳۸آذرماه 
 0.اختیموقتی قانون حمایت خانواده را لغو کردند، یک تظاهرات اعتراضی به راه اند

به . ها را در خیلی از ادارات پخش کردیم این اعالمیه. حدود ده هزار اعالمیه منتشر کردیم

                                                           
 ٢، اطالعات) .«ی حق طالق به مرد را محکوم کرد اعطای یک جانبه»ای  اطالعیه در ان مبارزی انقالبی زن اتحادیه -0

به تصویب هیئت دولت و در اوایل مهر به تصویب  ۷۵۳۸شهریور  ۷٢ست که در  مقصود قانونی(. ۷٢، ص ۷۵۳۸آبان 
ن، دادگاه حمایت خانواده را با این قانو. های رسمی چاپ شد ، در روزنامه۷۵۳۱مهرماه  ۷0شورای انقالب رسید و در 

ی قانونی، موارد طالق همان است که  این الیحه ۵ی  ماده ٢ی  بر حسب تبصره»: های مدنی خاص جایگزین کرد دادگاه
قانون مدنی تقاضای طالق  ۷۷٢۵ی  در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده

ی طالق به زوج  موضوع را به داوری ارجاع کرده و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه... کند، دادگاه بدواً
در مواردی که بین زوجین راجع به طالق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه الزم نیست و همین ماده . داده خواهد شد

← 
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به مدارس هم . دادیم ها را به زنان کارمند می زدیم و اعالمیه ها سر می تک تک اتاق
شان  به یاد دارم که شب قبل از تظاهرات، خمینی و منتظری کوشش کردند حرف .رفتیم می

منتظری . خمینی گفت زنان در اسالم حق طالق دارند. کنند و فضا را آرام سازند را تعدیل
گفتند که حکومت  ها، همه می گیری بعد از این موضع ۷1.هم کوشش کرد زنان را آرام کند

مان مؤثر  که تالشما هم خیلی خوشحال بودیم از این .کرده است  نشینی در واقع عقب
. جمعیت زیادی به تظاهرات آمدند. ظاهرات را به هم نزدیمی ت با این حال برنامه. افتاده

ها به شکل کامالً سازمان یافته، با چاقو و زنجیر به  اللهی وقتی جمعیت به راه افتاد، حزب
درگیری شدیدی شد و . ها درآمدیم ی آن صف تظاهرات حمله کردند و ما به محاصره

. عضی زنان هنوز در یادم مانده استآلود ب صورت خون. ی زیادی از زنان زخمی شدند عده
 ۷۷.درگیری به قدری شدید بود که ناچار شدیم به تظاهرات خاتمه بدهیم

                                                                                                     
ها  آبان ماه باید این دادگاه ۳روز، یعنی در  ۷۳انون، بعد از بر حسب ق... موجب نگرانی و خشم بسیاری از زنان را فراهم کرد

 6، ص ۷۵۳۸آبان  ۷0، ۱۵0، ش زن روز« .شد تشکیل می
ی طالق گرفتن  فتوای امام درباره"، «ها هم حق طالق دارند در صورتی که ضمن عقد قید شود، زن»: زیر عنوان -۷1

ای به حضور امام خمینی رهبر انقالب  مبارز ایران، با تسلیم نامهدیروز گروهی از زنان  -قم»: چنین درج شده است "زنان
ی  مسئله:... ی حق طالق زنان سؤاالتی نمودند که متن سؤاالت و پاسخ آن به این شرح است اسالمی ایران، در زمینه

کنند که دیگر  میاختیار طالق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان 
برای زنان محترم، شارع مقدس راه حل [... پاسخ]نظر جنابعالی راجع به این مسئله چیست؟ ... وجه حق طالق ندارند به هیچ

توانند خود را  می... به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طالق... معین فرموده است
اهلل  آیت»: نیز به این مسئله پرداخته است -اهلل منتظری ـ رئیس مجلس خبرگان نامه، آیتدر همین روز« .طالق دهند

از دیروز ... شود های زیادی می دو روز است تلفن... ی طالق اصالً در مجلس خبرگان مطرح نخواهد شد مسئله: منتظری
من . تظاهراتی انجام دهند( امروز)دارند فردا  ها بنا اند و خانم شایع کردند در مجلس خبرگان راجع به طالق اصلی گذرانده

ی نکاح و طالق مربوط به قانون مدنی است و در  دهم که مسئله ی خواهران و برادران به این وسیله اطالع می به همه
 0، ص ۷۵۳۸آبان ماه  ۸، کیهان «...ی طالق مطرح نشده است و مطرح نخواهد شد مجلس خبرگان اصالً مسئله

 :های سراسری به انتشار رسید پیمایی اعتراضی زنان، چند گزارش در رسانه هاجم به راهی ت درباره -۷۷
 .راهپیمایی زنان دیروز با درگیری همراه بود»

پیمایی کوتاه که از محل پارک  در یک راه( دیروز)به دعوت اتحادیه انقالبی زنان مبارز، گروهی از زنان بعد از ظهر امروز 
پیمایان در حالی که پالکاردهایی  به گزارش خبرگزاری پارس، راه. ه انقالب آغاز شد شرکت کردنددانشجو واقع در چهاررا

ولی بر . های مصدق و جمهوری را پیمودند دادند، قسمتی از خیابان حمل و شعارهای بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد می
ولی . پیمایان کاسته شد دادند، به تدریج از تعداد راه اثر فشار و ازدحام گروهی از جوانان و مردان که شعارهای مخالفی می

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پارس، در جریان این . های سیاسی پرداختند در گوشه و کنار خیابان زنان و مردان به بحث
آبان  0، نکیها« .رو شد ههای کوچکی به وسیله جوانان مخالف به وجود آمد که با اعتراض مردم روب پیمایی درگیری راه

ی  ی دوم، شماره ، دورهچه باید کرد؛ 61، ص ۷۵۳۸آبان  ٢6، ۱11ی  ، شمارهزن روز گزارش مفصل در و نیز ٢، ص ۷۵۳۸
 ۷۵۳۸آبان  ۷٢، ۳



 ۵1۱  ی انقالبی زنان مبارز  اتحادیه

 چگونه بود؟ ی انقالبی زنان مبارز اتحادیهپایان کار : مهناز متین
البته قبل از آن . از میان رفت ۷۵61با سرکوب سال  اتحادیه:  مهری جعفری •

، در کم شدن حزبدر  اختالفات درونی. بسیار کم شده بود اتحادیهسرکوب فراگیر، فعالیت 
. اختالف پیدا کردم و از آن کنار کشیدم توفان ، من با۳۸سال . تأثیر نبود بی اتحادیهفعالیت 

 اتحادیه انقالبی زنان مبارزبعد از این واقعه، . هم با من بیرون آمدند حزببسیاری از زنان 
 .کلی از میان رفت و سپس به کوتاهی به فعالیتش ادامه دادمدت 

 منتشر کردید؟ ی سرخ سپیدهچند شماره : مهناز متین
کنم انتشارش  تصور می. شد به صورت ماهانه منتشر می سپیده سرخ: مهری جعفری •

را  ی سرخ سپیدهبار نشریات مخالف از جمله البته دولت چند. سال ادامه داشت حدود دو
 ۷٢.ممنوع کرد

 از سرکوب فراگیر به خارج آمدید؟پس از آغ: مهناز متین
 . از کشور خارج شدم ۷۵61سال : مهری جعفری •

 تان ادامه دادید؟ ی حقوق زنان به فعالیت در خارج هم در زمینه: مهناز متین
شناختم، ارتباط گرفتم و دوباره به  هایی که می تروتسکیستبا . بله: مهری جعفری •

های فمینیستی  های من، فعالیت ی فعالیت ارج، عمدهدر خ. ی زنان پرداختم فعالیت در زمینه
چند جزوه . پاریس - زنان ى تئوریک ههستی مطالعاتی داشتیم به نام  ما یک هسته. بود

در . دیدگی زنان، زن و کار خانگی، زن و خانواده های ستم بررسی ریشه: هم منتشر کردیم
یگر که در انگلستان زندگی من با یکی از دوستان ساکن پاریس و دو نفر د ،هستهاین 
های  بعد فعالیت من به کمیته. کردیم دو سه سالی با هم کار . کردند، همکاری داشتم می

شدم و با  ی ضد سنگسار کمیتهچند سال پیش، عضو  .مارس محدود شدبرگذاری هشت 
کارزار زنان تری به نام  ، در اتحاد وسیعهمچنین. کنم هم همکاری می سازمان هشت مارس

                                                           
 سپیده سرخ. ]...[ شوند نشریه دیگر نیز توقیف می ۷۷نشریه از جانب دادستانی انقالب اسالمی،  ٢٢در پی توقیف » -۷٢

، (ارگان اتحادیه ملی زنان) برابری، (ارگان اتحادیه انقالبی دانش آموزان) شنبه سرخ، (بی زنان مبارزارگان اتحادیه انقال)
 ۷1، ص۷۵۳۸مرداد  ۵1، اطالعات «...زحمت
 :شوند نشریات بدون مجوز توقیف می» خوانیم که نیز مى

در یک ماه اخیر چهل ": الم کردای اع اهلل علی قدوسی، دادستان کل انقالب جمهوری اسالمی، طی صدور اطالعیه آیت
از ... "اند یافتند، توقیف شده ی مقررات موجود، بدون کسب اجازه و داشتن امتیاز انتشار می نشریه ضدانقالبی که خالف کلیه

های فدایی خلق، توفان، بازوی  ی سازمان چریک کار، پیکار، خبرنامهتوان از  جمله نشریاتی که مورد نظر دادستانی است می
قالب، رزمندگان، آرمان مستضعفین، خبرنامه ترکمن صحرا، سپیده سرخ، چه باید کرد ، پیکار خلق، رهایی، مبارز، جنبش ان

 ٢، ص ۷۵۳0اردیبهشت  ٢٢، اطالعات« .، نام بردکارگری خلق، شنبه سرخ، پیشتاز، نافرمان
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در  کارزاراین  ۷۵.فعالیت دارم ی قوانین نابرابر و ضد زن جمهوری اسالمی رای لغو کلیهب
ای از زنان  عده. به راه افتاد مارس ۸سازمان ، به پیشنهاد دوستان متشکل در ٢11۳سال 

، کانادا یمنفرد، ضمن جلب موافقت شماری از زنان ایرانی و افغانی ساکن کشورهای اروپای
فعالیت ما در جهت کسب حقوق انسانی زنان و علیه هر نوع . تشکیل دادندو آمریکا آن را 

نه به جمهوری اسالمی و نه به هر نوع »: تبعیض نسبت به آنان است؛ با قبول دو اصل
 . است کارزار زنانها تنها شروط همکاری با  این. «دخالت امپریالیستی

 
 با مهری جعفری مهناز متین یگفتگو
٢110ژانویه  ٢0/  ۷۵۸۱بهمن  ۷1

                                                           
در ( ۷00۳)فرانس جهانی زن در پکن توسط شماری از زنان فعال ایرانی، پس از چهارمین کن ضد سنگسار ی کمیته -۷۵

البی : المللی نیز عضویت دارد های بین در سازمان در پاریس، ضد سنگسار ی کمیته. برخی کشورهای اروپایی تشکیل شد
 :La CLEF له کِو   Lobby Européen des femmes اروپایی زنان

Lobby Européen des femmes : http://www.womenlobby.org 

La CLEF (La Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes)  

 : ی دیدگاه شبکه به گفتگو با جمیله ندایی در نگاه کنید
http://www.didgah.net/cinemaMatnkamel.php?id=12879 

ما جمعی از زنان ایرانی و » :گذارانش چنین معرفی شده است ، توسط بنیان(افغانستانی –رانی ای)مارس  ۸سازمان زنان 
گرد هم جمع شدیم تا  ۷00۱اجتماعی گوناگون که در اواخر سال  - فعالیت سیاسی ی افغانستانی هستیم با تجربه و سابقه

 « .دساالرانه بزنیمزمینه مبارزه علیه ستم جنسیتی و مناسبات مر دست به فعالیت مشترک در
 http//www.8mars.com: سازمانبه تارنمای این  نگاه کنیدبرای اطالع بیشتر، 

 ۸سازمان از جمله )ها  توسط برخی از تشکلهای اسالمی علیه زنان  ی قوانین نابرابر و مجازات کارزار زنان برای لغو کلیه
به  ٢116مارس سال  ۸به مناسبت  سازماناین . تشکیل شد در اروپا ٢11۳سال و شماری از زنان فعال ایرانی در ( مارس

به مناسبت روز جهانی زن،  کارزار زنانهای بعد نیز  در سال .پرداخت( آلمان و هلند)برگذاری تظاهراتی در چند شهر اروپا 
به  نگاه کنیدیشتر ب برای اطالع .پرداختها حضور داشتند،  به برگذاری سمینارها و تظاهرات در شهرهای اروپایی که در آن

 http://www.karzar-zanan.com :کارزارتارنمای 

http://www.didgah.net/cinemaMatnkamel.php?id=12879


 

 

 

 

 جمعیت بیداری زنان 

 اله بهروزیژ

کمیته  -گذاران آن بودید  یکی از بنیان شما ی کهخانم بهروزی، گروه: ناصر مهاجر
اسفند  ۱روز در دانشگاه تهران درای  جلسه  با برگذاری - جمعیت بیداری زنانایجاد  برای

به مناسبت  همگانی رساندید کهبه آگاهی  ،در همین جلسه. ، موجودیتش را اعالم کرد۷۵۳۱
 چرا: پرسش نخستم این است. ار خواهید کردذمراسمی برگ ،(اسفند ۷۱شنبه  پنج)مارس  ۸
 ؟بیداری زنان جمعیت: چرا از همان آغاز نگفتید ؟«کمیته برای ایجاد»

 جمعیتین سسابتدا الزم است به این نکته اشاره کنم که اکثریت مؤ: ژاله بهروزی •
 برای مثال، من سه هفته پیش از اعالم موجودیت. بود که به ایران آمده بودندمدت کوتاهی 

در آن زمان ما امیدوار بودیم . به ایران بازگشته بودم کمیته برای ایجاد جمعیت بیداری زنان
ی موقت، با فعالین جنبش زنان در داخل و همچنین با زنان فعالی که  که با ایجاد این کمیته

آمدند، تماس برقرار سازیم و مشترکاً در راستای ایجاد یک  به ایران می از خارج از کشور
 جمعیت ی ایجاد کمیتهبه همین دلیل نام این تشکل را  .سازمان دمکراتیک زنان اقدام کنیم

 ،منتشر شد بیداری زناننام  هی ما ب ی نشریه زمانی که اولین شماره .یمگذاشتبیداری زنان 
 .شد جمعیت بیداری زنان مان، نام ورا گرفتیم  تصمیم نهایی

ی  ی این بود که جمعیت شما در مرحله کننده بیان، ی ایجاد کمیتهبنابراین : ناصر مهاجر
، جمعیت بیداری نسوان ایرانآیا شما این نام را با الهام از . ست گیری جنینی و در حال شکل

با سرکوب  تأسیس شد و ۷۵1۳های پیشروی زنان ایران که در سال  یکی ازتشکل
 شاهی از هم پاشید، برگزیدید؟  رضا
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دانید، موضوع زنان و جنبش زنان یکی از موضوعاتی بود که  چنانچه می: ژاله بهروزی •
من . میالدی مطرح گردید ۷06۸  های دانشجویی در خارج از کشور به ویژه از سال در انجمن

کردیم،  الیفرنیا فعالیت میهمراه با تنی چند از دختران دانشجویی که در انجمن شمال ک
کنفدراسیون جهانی دانشجویان  ی آمریکاهای زنان را در فدراسیون   یکی از نخستین کمیته

ی تاریخ جنبش زنان در ایران  مطالعه کمیتههای این  یکی از فعالیت. ، تشکیل دادیمایرانی
یی سبب شد که آشنا شدیم و این آشنا بیداری زناندر جریان این مطالعه با انجمن . بود

 به این نکته نیز اشاره کنم که برخی از. خود برگزینیم جمعیتها را برای  بعدها نام آن
های زنان در  در میان فعالینی بودند که در تشکیل کمیتهزنان مبارز  جمعیتدهندگان  تشکیل
  .های دانشجویی خارج از کشور، سهم مهمی داشتند انجمن

تان را اعالم کردید، جمعیتی به نام  شما موجودیتهمان روزهایی که : ناصر مهاجر
 .منتشر شده است۷۵۳۱اسفند  ۷٢ کیهان ای داد که در اطالعیه ۷جمعیت بیداری زنان ایران

: برای روشن شدن اذهان عمومی توضیح داد عیت بیداری زنانجم»: در آن اطالعیه آمده
اغلب در این مورد به  زنانی ایجاد جمعیت بیداری  کمیتههای  چون پس از صدور اعالمیه

کمیته ایجاد جمعیت بیداری فرمایند، الزم به تذکر است که  مراجعه می جمعیت بیداری زنان
جهت به دست آوردن تساوی  ۷۵۵0است که در سال  جمعیت بیداری زنانسوای زنان 

                                                           
و   تاریخچه)نگار، در تهران به وجود آمد  دست خانم اعظم سپهر خادم، روزنامه به ۷۵۵۸در سال  انجمن بیدارى زنان ـ۷

(. ۵۱ص  ۷۵۳۷، ۷ی   ، شمارهعلوم ارتباطات اجتماعىى  ی دانشکده ، نشریهما  میهن، سازمان زنان ایرانهاى  فعالیت
ها و تهیه  ها، شیرخوارگاه ها، پرورشگاه هاى خیریه، رسیدگى به بیمارستان فعالیت»: ها بود ، در این زمینهانجمنهاى  فعالیت

ى  بضاعت؛ نجات بیماران معتاد و رسیدگى به شکایت خانوادگى آنان؛ تهیه آموزان بى لباس و لوازم ضرورى جهت دانش
سازى، تقویتى  هاى انگلیسى، خیاطى، شمع سرگرمى براى بیمارستان کودکان؛ تشکیل کالستلویزیون و وسائل 

سوادى به رایگان؛ توزیع ذغال و سوخت زمستانى بین مستمندان؛ فراهم کردن  آموزان تجدیدى و مبارزه با بى دانش
، ۷۵۵۸بود که در سال   یت زنانیکى از چهارده جمع انجمن بیدارى زنان( پیشین)« .تسهیالت ازدواج براى جوانان عضو

مهرانگیز دولتشاهى در مصاحبه با . )را به ریاست عالیه اشرف پهلوى به وجود آوردند هاى زنان ایران شوراى عالى جمعیت
زاده، میمنت  سیمین بهبهانى، شهناز شریف( ۸٢، ص ۷۵۸۷، بنیاد مطالعات ایران، تاریخ شفاهى بنیاد مطالعات ایرانآرشیو 

 ۷۳، ۷۳1، شماره اطالعات بانوان)مهین ظفرى، ظفر ظفرى، ملکه طالقانى از مسئوالن این انجمن بودند  فریدونى،
با ( 16٢، ص ۷۵۸٢، تهران، توسعهپروین اردالن، نشر / ، نوشین احمدى خراسانىسناتور، برگرفته از کتاب ۷۵۵0فروردین 
انجمن  ،های زنان ایران شوراى عالى جمعیتو تعطیل ( ۷۵1۳مرداد  ٢0)به امر اشرف پهلوى  سازمان زنان ایرانتشکیل 

نگارى بازگشت و  ى روزنامه اعظم سپهر خادم به حرفه. دچار سکون شد شوراى عضو  ها نیز چون سایر جمعیتبیدارى زنان 
همچنین در او . را اجرا نمود مشکالت حقوق بانوانو  ها اى از نامه نامهى  برنامه( قدیم)تلویزیون کانال سه »مدتى در 

هاى  به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت داشت و در کنفرانس انجمن برادرى جهانى انجمن فرهنگى ایران و ترکیه
، از انتشارات وزارت آموزش و ى زنان مشهور ایران کارنامهفخرى قویمى، . )کرد مى شرکت RCDو  اکافهالمللى زنان  بین

  (٢۵٢و  ٢۵۷، صص ۷۵۳٢پرورش، 
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سیس أسد اخالقی و بهبود وضع خانواده تها و مبارزه با مفا ی زمینه حقوق زنان کشور در همه
 « .گردیده است

ها که یکی از چند جمعیت زنان هواخواه نظام پادشاهی  رسد شما به این به نظر می
با اشاره به این تشابه »که  جمعیت  ی این آیا به اطالعیه ٢.ی خوشی نشان ندادیدبودند، رو

کامل میان هر   های مشابه، همکاری است که با توجه به هدف اسمی اظهار امیدواری کرده
 پاسخی دادید؟ هرگز  «فراهم گردد جمعیتدو 

گمان . گذاران آن جمعیت نداشتیم با پایه ای آشنایی .آوردم به خاطر نمی: ژاله بهروزی •
  .باشد کردیم که آن گروه فعالیت مداومی داشته نمی

اسفند که در آن اعالم موجودیت کردید، به شکل کنفرانس  ۱ی  آیا جلسه: ناصر مهاجر
 رگذار شد؟مطبوعاتی ب

مان را در سطح  ی موجودیت ما اعالمیه. کنفرانس مطبوعاتی نبود: ژاله بهروزی •
را در رابطه با انقالب  جمعیتخواستیم نقطه نظرهای  در آن جلسه می. وسیعی پخش کردیم
گذاران این  پایه. ۵بودم زحمت  گروهباید خاطر نشان کنم که من عضو . ایران توضیح دهیم

بختیار، با این نظر که در شرایط کنونی ایجاد   وزیری نقالب، در دوران نخستگروه قبل از ا
های  کردند تا افراد و جریان تشکیالت وسیع چپ از اهمیت زیادی برخوردار است، تالش می

یکی . با همین دید، ما دو هدف مهم را در دستور کار قرار داده بودیم. مترقی را جذب کنند
ندای . 1ندای آزادیو پیشرو به نام   ای عمومی ری انتشار نشریهی زنان بود و دیگ مسئله

                                                           
 ۷۵۳۱اسفند  0 ،اطالعات ـ٢
 .های ایران اتحادیه کمونیست: ، نگاه کنید به پیوستگروه زحمتی  درباره ـ۵
زیر نظر شورای کند؛  آغاز به کار می ۷۵۳۸خرداد  ۳از روز شنبه ، ی صبح تهران روزنامهندای آزادی، ی  ـ روزنامه1

اتحادیه رج از کشور و از کادرهای رهبری سردبیری و به مدیریت نادر اسکویی از فعالین پیشین جنبش دانشجویی در خا
 ندای آزادی، (۷۵۳۸مرداد  ۷۱)آیندگان ی  ی روزنامه درجریان یورش به مطبوعات و اشغال چاپخانه. های ایران کمونیست

، ۷۵۳۸بهمن  ۷1یکشنبه )اطالعات ی  بنا به خبر روزنامه ،ندای آزادی ی کارکنان و نویسندگان روزنامه. شود نیز توقیف می
خواستار رفع توقیف از این روزنامه و صدور اجازه »ای به وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران،    سرگشاده ی نامه در (۷٢ص 

قلم  ،ندای آزادی  های منتشر شده به شهادت شماره» :در این نامه در شرح موضع روزنامه آمده است «.انتشار آن شدند
مقاالت . خواران بزرگ به کار انداختیم ها و جهان مان و مبارزه علیه امپریالیست خود را همواره در راه حفظ استقالل میهن

مریکا علیه انقالب و تمامیت آهای سازمان جاسوسی  پرده از توطئه ندر ایرا[ سیا] صبا مسلسل این روزنامه تحت عنوان
رت این کشور در تهران را منتشر کردیم و در سفا سیانفر از گردانندگان  0خرداد خود اسامی  ۸ی  ایران برداشت و در شماره

مریکا آ ی خانه های جاسوس ای از این جاسوسان اکنون در شمار گروگان پاره. خواست اخراج آنان از ایران را طرح نمودیم
ه دوبار( ها دو هفته پس از انقالب به اصطالح فرهنگی و تعطیل دانشگاه) ۷۵۳0اردیبهشت  ٢1در  ندای آزادی .«...باشند می

علی قدوسی، دادستان کل انقالب جمهوری اسالمی دستور تعطیل این روزنامه را . شود؛ اما تنها برای دو روز منتشر می
← 
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ی جلب زنان برا. را دربربگیردها  ی زیادی را به خود جذب کند و خیلی توانست عدهآزادی 
، با اینکه بسیار کوچک بود، توانست در عرض مدت  کمیتهاین . ای ایجاد کردیم کمیتههم 

ی زیادی از زنان قرار  ارس، مورد توجه عدهکوتاهی، به خصوص بعد از تظاهرات هشت م
 . خیلی از این زنان، تقاضای عضویت دادند. بگیرد

  شمارشان را به یاد دارید ؟: ناصر مهاجر
 .به یاد ندارم: ژاله بهروزی •

در چندین  ی ایجاد جمعیت بیداری زنان کمیته خبراعالم موجودیت :ناصر مهاجر
این جمعیت به هیچ حزب، سازمان و » :ا این مضمونب. ی آن زمان بازتاب یافت روزنامه

 « .گروهی وابسته نیست
اما ما . بودند گروه زحمتما از اعضای  جمعیتگذاران  پایه. درست است: ژاله بهروزی •

با دیدی که . پیوستند، لزوماً از اعضای گروه نبودند جمعیتزنانی که به این . استقالل داشتیم
های  یم، در جستجو بودیم که چه باید کرد؟ اهمیت ایجاد جریانما از شرایط آن زمان داشت

های دموکراتیک،  ما بر این باور بودیم که تشکل. کردیم مستقل و دموکراتیک را احساس می
شود  به یک معنا می. این توانایی را خواهند داشت که مردم عادی را جلب و متشکل کنند

ی مارکسیستی داشتند و همه عضو  ذارانش سابقهگ ما مستقل نبود؛ زیرا پایه جمعیتگفت که 
این را بر اساس . شود گفت که مستقل بودیم اما به یک معنا هم می. یک گروه سیاسی بودند

یک تشکیالت  جمعیت بیداری زنان. هایش فعالیت و نوع گویم مان می ماهیت تشکیالت
. داشتند زنان دیگری هم در آن عضویت زحمتدموکراتیک بود که جز زنان عضو 

ی ایران تشکیل  هایش هم متنوع بود و موضوع کارش را مسائل مختلف جامعه فعالیت
 . داد می

چرا اعالم نکردید که وابسته به یک : اجازه بدهید که یک بار دیگر بپرسم: ناصر مهاجر
تان   شما تا حدودی مستقل از سازمان سیاسی جمعیتگروه سیاسی هستید؟ متوجه هستم که 

البته این . نبودند زحمت رد و اعضا و هواداران آن لزوماً اعضا و هواداران گروهک عمل می
شناسم که از بدو  من کمتر گروه زنان ایرانی آن دوره را می. نکته مختص گروه شما نبود

 .ست پیدایش اعالم کرده باشد وابسته به این یا آن جریان سیاسی

                                                                                                     
به این اقدام ( کانون نویسندگان ایراناز جمله )خواهان  صدای اعتراض آزادی. کند ی دیگر صادر می همراه با چهل روزنامه

های  های حرکت در جهت از میان برداشتن آزادی این یکی از نقطه عطف. درس ضد دموکراتیک حکومت اما به جایی نمی
 . دموکراتیک بود و استقرار استبدادی فراگیر



 ۵۳۵   جمعیت بیداری زن

 جمعیت بیداریزیرا . هستیم زحمت سته بهاعالم نکردیم که گروه واب ما: ژاله بهروزی •
هر زنی که با برنامه و اهداف عمومی ما . کرد عمل می گروهپس از آغاز به کار، مستقل از 

 زحمتاین را نیز باید اضافه کنم که رهبری . شود جمعیتتوانست عضو  موافقت داشت، می
 .ی کار ما دخالتی نداشت در اداره

  .ید، اما به واقع چنین بودیداعالم نکرده بود: ناصر مهاجر
اش از گروه  گذاران اولیه من معتقدم ما یک جریان مستقل بودیم که پایه: ژاله بهروزی •

 . خاصی بودند
 همه زن بودند؟ جمعیت،گذاران  آیا پایه :ناصر مهاجر

در ابتدای کار چند تن از فعالین سیاسی مرد نیز با ما همکاری داشتند؛ از : ژاله بهروزی •
: نفر به وجود آمد ۸اما این جمعیت توسط . ..عباس وجمله آقایان محمد امینی، احمد تقوایی، 

بعضی  .مینا تقوایی، عباس، لطیفه، الهه وژاله بهروزی، شهال شعشعانی، محمد امینی، احمد 
 . نبودند گروه زحمتاز این افراد عضو 
 !ولی به حتم سمپات گروه بودند: ناصر مهاجر

 زحمتکدام از ما به عنوان اعضای  اما هیچ. ندتوان گفت سمپات بود می: زیژاله بهرو •
 .کردیم شرکت نمی جمعیتدر 

یی دانشگاه تهران، اهداف آ هم خودتان در گرداگر اشتباه نکنم شخص : ناصر مهاجر
ی آزادی و برابری در میان زنان، به  ی اندیشه اشاعه»: را به این صورت اعالم کردید جمعیت

بسیاری از زنان ایران دچار استثمار مضاعف »و اینکه « ...دستِ جامعه  قشرهای تنگویژه 
  تان ی نامه در اولین هفته. «اند هستند و از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم مانده

تصویری از »نیز ( جمعیت بیداری زنانی  نامه هفته)آیی پخش شد  هم که در همان گرد
ای  در مقاله. داده شده« شان ها و آرزوهای شان، از امید ن زن، از مبارزاتشرایط زندگی کارگرا

ستمی که از طرف مردان به زنان به علت زن »را دارد، از  زن در انقالب ماکه عنوان   هم
داران وابسته   استثماری که کارفرمایان یا سرمایه»و هم « شود ها تحمیل می شان بر آن بودن

ی زن در نشریه آشکار  گرچه حساسیت به مسئله. سخن رفته است« ددارن به ایشان روا می
ی شما بر زنان کارگر و زحمتکش است؛ نه زنان خُرده  است، اما پیداست که تاکید ویژه

 ۳.بورژوا و بورژوا

                                                           
 ۷۵۳۱اسفند  ۱، کیهان ـ۳
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، کسانی که عضو مان مارس ۸ ی برنامه بعد از. طور است دقیقاً همین: ژاله بهروزی •
بود که زنان سعی بر این . ها ادامه دادند شان را در کارخانه  عالیتشدند، ف جمعیت بیداری زنان
 .کارگر را بسیج کنیم

ی ایدئولوژیک و گرایش به سمت زنان کارگر و  گرایش به چپ در قلمرو: ناصر مهاجر
 گویم؟ درست می. بود جمعیت بیداری زنانی اجتماع، دو خصوصیت بارز  زحمتکش در پهنه

در ... ی ایجاد کمیتهی  بعد از انتشار اعالمیهاما . گویید درست می کامالً: ژاله بهروزی •
لغو . توانند قاضی باشند مطبوعات آن زمان مطرح شده بود که زنان حق قضاوت ندارند و نمی

ی حجاب اجباری در ادارات دولتی،  با طرح مسئله. قانون حمایتِ خانواده هم مطرح شده بود
. ها دارد ی زمینه حدود کردن حقوق زنان را در همهمشخص شد که حکومت مذهبی قصد م

ی حجاب اجباری توسط خمینی مطرح  اما وقتی مسئله. کرد ل برخوردمسائبه این جمعیت ما 
های او را تفسیر کرد، ما متوجه شدیم که فقط  شد و بعد از اینکه اشراقی داماد خمینی حرف

تری پیدا کند و  ما باید ابعاد وسیعی زنان کارگر و زحمتکش مطرح نیست و فعالیت  مسئله
های ما از آن به بعد دیگر محدود  به همین دلیل شعارها و فعالیت 6.گیرد عموم زنان را دربر

 . تری به خود گرفت ابعاد دموکراتیک وسیع. به کارگران و زحمتکشان نبود
. ر کنمخواهم که بخش اول پرسشم را یک بار دیگر تکرا از شما اجازه می: ناصر مهاجر

که در اعتراض به  و جنبشی "فرمایشات امام"پیش از ی اولی که تشکیل دادید،  در جلسه
ی زنان کارگر و  ه تان این بود که سازمان زنانی درست کنید در برگیرند آن راه افتاد، هدف

خواهم  می. زحمتکش و نه سازمانی که اقشار و طبقات گوناگون زنان را در گرد خود آورد
در این زمینه حتا تا آنجا پیش . تان بیشتر بر ستم طبقاتی بود تا ستم جنسی کیدبگویم تأ

آوری، آنچه در  محض یاد «.ما فمینیست نیستیم»: گفتید فیگارورفتید که به خبرنگار 
 : خوانم تان می روزنامه نوشته شده را برای

... مردان نیست مان مبارزه با چرا که هدف... ما فمینیست نیستیمکند  مى ژاله اعالم»
چه براى ما اهمیت دارد، برابرى دستمزد با مردان نیست؛ بلکه بیش از هرچیز بیدارى آن

                                                           
 :ی انقالب اسالمی درباره نظر امام خمینی در مورد حجاب گفت سالم اشراقی در مصاحبه با گزارشگر رادیواال حجت»ـ 6

باید حجاب . ها را بگیرند ای بخواهند با تندروی و شدت عمل جلوی خانم ر صحیح نباشند که عدهکنم این کا من فکر می
چادر نیست همین قدر که  اما حجاب باید در نظر داشت که به معنی ...رعایت شود و قوانین اسالمی مو به مو اجرا گردد

 «...چادر چیز متفاوتی است. ر شکلی که باشد مهم نیستبرومند باشد، حاال به هآها پوشانده شود و لباس  موها و اندام خانم
 ٢، ص ۷۵۳۱ اسفند ۷۱، کیهان
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در جریان انقالب زنان پُرشمارى در کنار مردان تظاهرات کردند و ... سیاسى زنان است
 ۱«.ها انگیزه سیاسى نداشتند و این مثبت نیست شان کشته شدند؛ اما آن شمارى

گرایان ایرانى  بیشتر چپ. گفتید فمینیست نیستید وجه هستم که چرا مىکنم مت فکر مى
خواندند و این واژه را براى بازشناساندن هویت  ى تاریخى خود را فمینیست نمى در آن دوره

آن هم زنان  "بیدارى سیاسى زن"اما تأکید شما بر . بستند ایدئولوژیک خود به کار نمى
تان صرفاً این بود که زنان را به  کند که هدف   ا القا مىطبقات و اقشار فرودست، این حس ر

این نکته را . مبارزه انقالبى بکشید و قطب کمونیستى را در پیکار دموکراتیک تقویت کنید
ما »: رزمان شما به روشنی نوشته ، از قول یکى از هم۷0۱0مارس  ۷1 لیبراسیونی  روزنامه

ست که  ، بلکه براى بسیج زنان در پیکار انقالبىکنیم ى زنان مبارزه نمى براى منافع ویژه
 « .کنیم مبارزه مى

گذشت، ما به این نتیجه  با آنچه که در جامعه می. طور نبود دقیقاً این: ژاله بهروزی •
به . رسیده بودیم که حقوق دموکراتیک زنان در معرض هجوم است و باید از آن دفاع کرد

ی اصلی  در آن جلسه هم مسئله. زنان گذاشتیم  عمومیِهای  همین علت تأکید را بر خواسته
ما این بود که با طیف هرچه 

. تری از زنان همکاری کنیم گسترده
البته هدف اصلی آن جلسه متشکل 

. مان بود آیی هم کردن افراد برای گرد
نفر به  ۷۳1تا  ۷11به یاد دارم حدود 

خواستیم  می. این جلسه آمده بودند
ان تا حد م ی هشت مارس جلسه

به سراغ زنان . ممکن، بزرگ باشد
محمد امینی به . روشنفکر رفتیم

ی خانم هما ناطق رفت و از  خانه
ی ما  ایشان دعوت کرد که در جلسه

تا جایی که به یاد . شرکت کنند
آورم، خانم ناطق به ما روی  می

عمده و  لی،ی اص گفتند مسئله ها می خیلی. البته تنها خانم ناطق نبود. خوش نشان نداد
                                                           

 ۷0۱0مارس  ۷1 ،(هفتگى) فیگارو ـ ۱

 ٧٢١٢مارس  ٧٣
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ی ضدامپریالیستی است و نباید با به راه انداختن تظاهرات، تفرقه ایجاد  کننده، مبارزه تعیین
 .کرد

کنید و  اسفند صحبت می  83 ی روزهای پس از کنم درباره تصور می: ناصر مهاجر

رده های خودجوش زنان جریان پیدا ک پیمایی ی ادامه دادن یا ندادن راه هایی که درباره گفتگو

طیفی از . حاد شد  اسفند بود که این بحث 88، 82، 85 ی اگر اشتباه نکنم در روزها. بود

ی حجابِ  های اعتراضی نسبت به مسئله  پیمایی ی راه زنان مبارز بر این باور بودند که ادامه
به . ست  امپریالیستیی ضد افکنی و تضعیف مبارزه تفرقهمورد نظر آقای خمینی، به معنای 

 .ها متوقف شوند پیمایی دلیل هم خواستار آن بودند که راه همین

ی  اول، اعالمیه. به هر حال ما قبل از تظاهرات چند کار انجام دادیم: ژاله بهروزی •
، پیغام امروزهای   در روزنامه. ـ تلویزیون و مطبوعات پخش کردیم را از طریق رادیو جمعیت
فنی مراسم بزرگداشت روز  ی در دانشکدهیم که ی دیگر اعالم کرد و چند روزنامه آیندگان

های  ثانیاً با خانم. مان را در دانشگاه پخش کردیم ی ها اعالمیه. کنیم جهانی زن را برگذار می
کردیم زنانی که شناخته شده  فکر می. روشنفکر برای شرکت در این مراسم تماس گرفتیم

متأسفانه جواب . ان دیگر را بسیج کنندتوانند زن هستند و نفوذی در افکار عمومی دارند، می
صبح روز این بود که  همهای ما  یکی دیگر از حرکت. ها دریافت نکردیم مثبتی از سوی آن

که اساساً سخنرانی را سازمان داده  هوادارمان و کسانی رادانشجویان ای از  عدهبرنامه، 
آموزان را برای  نند و دانشی مراسم تبلیغ ک تا درباره بودند، به مدارس دخترانه فرستادیم

و به خصوص مدارسی نوربخش ، مرجاندوستان ما به مدارس . شرکت در آن تشویق نمایند
در برخی مدارس حتا مدیران و . که دور و بر دانشگاه بود، رفتند و برنامه را اعالم کردند

 1هرات تظا ها گفتند که خوب است در  آموزان پرداختند و به آن معلمان به تشویق دانش
 .مارس شرکت کنند

ای منتشر  اعالمیه جمعیت بیداری زنانپیمایی،  درست یک روز پیش از راه: ناصر مهاجر
 جمعیت بیداری»: در این اعالمیه آمده. اسفند منتشر شد ۷6آیندگان ی  کرد که در روزنامه

ز جهانی کند که در مراسم بزرگداشت رو خواه دعوت می ی زنان و مردان آزادی از همه زنان
، شرکت گردد آغاز میی فنی  اسفند از دانشکده ۷۱شنبه  صبح روز پنج ۷1زن که از ساعت 

مزد برابر در مقابل کار برابر با مردان »کنید که خواهان  در این اعالمیه تصریح می. «نمایند
های سیاسی، اقتصادی و  برای زنان زحمتکش، آزادی و برابری کامل برای زنان در زمینه

باشد،  باری که علیه حقوق دموکراتیک زنان می ی قوانین اسارت اعی، لغو فوری همهاجتم
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ی  در ادامه. هستید« ایجاد امکانات رفاهی رایگان برای زنان باردار و مادران زحمتکش
ایران همدوش و همراه برادران خود برای حفظ و تعمیق  زنان»: اطالعیه هم آمده

های دموکراتیک مردم تا کسب پیروزی  ی خواسته ن همهآوردهای انقالب و برای تأمی دست
در این « .برای گسستن زنجیرهای بردگی متشکل و متحد شوید. نهایی مبارزه خواهند کرد

کمی . ی بزرگداشت است صحبت از یک جلسه. پیمایی نیست ای به راه اعالمیه هیچ اشاره
 کردید؟ برای تدارک آن چه کار. ی مراسم خودتان صحبت کنید درباره

. بودند، به منزل ما آمدند جمعیتشب قبل از جلسه، افرادی که عضو : ژاله بهروزی •
ی موقعیت کنونی زنان در اجتماع  ام درباره موضوع سخنرانی. سخنران اصلی جلسه من بودم

شد و خودمان را  نوشته می شعارها و پالکاردها نیز باید . نوشتم باید متن سخنرانی را می. بود
زدیم حدود سیصد نفر در آن جلسه شرکت  حدس می. کردیم ی فردا آماده می جلسه برای
درست به یاد ندارم چه . در نتیجه برای آن تعداد، پالکارد و باندرول آماده کردیم. کنند

 کنم همان شعارهایی بود که در اما تصور می. شعارهایی روی پالکاردها نوشتیم
ایجاد  محکوم کردن استثمار مضاعف،: مانند. ده بودیممان، نوشته و پخش کر ی ها اعالمیه

... امکانات رفاهی رایگان برای زنان باردار و مادران زحمتکش، مزد برابر در مقابل کار برابر و
ام به موضوع  به یاد دارم که در سخنرانی. ی حجاب نوشتیم شعارهایی هم در رابطه با مسئله

 . حجاب پرداختم
 گفتید؟ ی حجاب اجباری نوشته بودید و چه ایی دربارهچه شعاره: ناصر مهاجر

آزادی، باید نباید نداره و : هاست تنها دو شعاری را که به یاد دارم این: ژاله بهروزی •
  .توسری = شعار روسری

کدام از ما مسئولیتی در هر . یادم هست که آن روز من به تنهایی به طرف دانشگاه رفتم
به همین دلیل من تنها . هرکدام گرفتار کارهای خود بودیم و داشتیمعهده آن مراسم بر

ی زیادی زن در همان جهتی  دیدم، عده در طول راه می. بارید آن روز برف شدیدی می. رفتم
رسید که این  به نظر می. برایم خیلی عجیب بود. کردم، در حال حرکتند که من حرکت می

به . ی فنی رفتم ه شدم و به طرف دانشکدهوارد دانشگا. روند زنان هم به طرف دانشگاه می
 که شما طور همان. خودم را به سالن برسانم توانستم دشواری  بهکه حدی جمعیت زیاد بود 

اری یک قصد ما برگذ .نداشتیم  یِپیمای راهی  اسفند برنامه ۷۱اشاره کردید، ما برای روز 
شد و نهایتاً تظاهرات  ییی به مناسبت هشت مارس بود که شامل یک سخنرانی مآ هم گرد

اما آن روز، سخنرانی من بیش از بیست دقیقه . های دور و اطراف دانشگاه کوچکی در خیابان
شاید این اولین سخنرانی بود که کسی با . هایم بودم من در اواسط صحبت. طول نکشید
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ها و  ی اینکه چه طرح درباره. کرد کلمات روشن، آقای خمینی را به نوعی افشا می
بیاورند، صحبت  ها را به اجرا در خواهند این برنامه هایی در سر دارند و چگونه می رنامهب

کسانی که در حیاط . دوستان دانشجو بلندگوها را خارج از سالن هم نصب کرده بودند. کردم
صدا در صحن . توانستند سخنرانی را بشنوند بودند و نتوانسته بودند داخل سالن بشوند، می

 . شد شنیده می دانشگاه هم
ی فضای تاالر  درباره فیگاروی  روزنامه. ین سالن کمی بگوییداز تزئ :ناصر مهاجر

اهلل طالقانى و صمد بهرنگى  دیوار پوسترهاى مصدق، آیت بر در و»: نوشتهسخنرانی 
 ۸«[.خورد به چشم مى]ى مردمى ایران  نویسنده

 . بیش از این چیزی به یاد ندارم: ژاله بهروزی •
 ...گفتید که نتوانستید بیش از بیست دقیقه حرف بزنید: ر مهاجرناص

کنندگان پیشنهاد دادند که به  شرکت. کاره ماند ام هم نیمه سخنرانی: ژاله بهروزی •
 . وزیری حرکت کنیم طرف نخست

 چطور شد که چنین تصمیمی گرفتید؟ : ناصر مهاجر
باره به  بانی شرکت داشتند، یکای از زنانی که در تظاهرات خیا عده: ژاله بهروزی •

گفتند چرا  حتا کسانی که در داخل سالن بودند می. و را تغییر دادندها جَ این. داخل سالن آمدند
گفتند که باید به  می. دادند همه با هم شعار می. پیمایی ایم؟ برویم راه اینجا نشسته

. ام را کوتاه کردم وقتی دیدیم خواست اکثریت این است، سخنرانی. وزیری برویم نخست
 . وزیری راه افتادیم جلسه را تعطیل کردیم و همه به سمت نخست

صبح شروع شود، منطقاً  ۷1در ساعت  قرار بود برنامه هکبا توجه به این :ناصر مهاجر
تان هم اجرا  ی های دیگر برنامه پس قسمت. جلسه را تعطیل کرده باشید باید حدود ظهر می

سفید از نظر سیاسی ـ  از تأثیر انقالب»باشید ایش اسالیدی داشته نشد؟ گویا قرار بود نم
همچنین قرار بود مادر یکی از زندانیان سیاسی زمان شاه . «اقتصادی بر روی زنان روستایی

حرف  «ی وضعیت اجتماعی خود از زنان کارگر درباره ای در خاتمه عده»و سخنرانی کند 
 0.بزنند
 . مان را اجرا کنیم ی برنامه نه؛ نتوانستیم: ژاله بهروزی •

                                                           
 ، پیشین فیگاروـ ۸
 ٢ ، ص۷۵۳۱اسفند  ۷6، کیهان ـ0
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هایی با شما اعالم همبستگی کرده بودند  ها و سازمان به یاد دارید چه گروه: ناصر مهاجر
 و پیام فرستادند؟

  .دقیقاً به یاد ندارم: ژاله بهروزی •
که  ی بیداری زنان کمیتهزنان عضو ... »: آمده ۷۵۳۱اسفند  ۷۱ کیهاندر : ناصر مهاجر

پیمایی طوالنی در تهران در دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند، اعالم  ک راهامروز پس از ی
هزار زن که  ۷۳... پذیرند داشتند که تنها نجابت و پاکی زن را به عنوان حجاب اجباری می

گیری تصمیم  ی فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند، به دنبال یک رأی در دانشکده
شان بودند، به  ها در حالی که گروهی از مردان همراه آن. بزنند پیمایی گرفتند دست به راه

چادر "؛ "ما با استبداد مخالفیم": دادند ها شعار می زن. وزیری حرکت کردند طرف نخست
 «."مخواهی اجباری نمی

 ...بله: ژاله بهروزی •
 تیئرسد، فرستادن هی وزیری می که جمعیت به نخستنو گویا پس از ای: ناصر مهاجر

وزیر،  ت برای دیدار با نخستئشود؛ اما به درخواست هی وزیر مطرح می برای گفتگو با نخست
همان هوای سرد و  ای در عده»کنم پس از این است که  گمان می. شود پاسخ منفی داده می

 

 2931اسفند  21پیمایی  راه در جمعیت بیداری زنایجاد ی  باندرول کمیته



 یگرتولدی د   ۵61

سپس تیراندازی هوایی شد و . نشینند روی زمین بست می... وزیری برفی جلوی نخست
 ۷1.اند ها نوشته ی روزنامه این نکته را همه «.ن پراکنده شدندتعدادی از تظاهرکنندگا

ام توکلی از سوی فردی به ن. طور باشد که گفتید کنم همین بله، فکر می: ژاله بهروزی •
 .وزیری نیست در نخست بازرگانت نمایندگان زنانِ معترض گفت که ئوزیر به هی نخست

آیا در . اسفند شرکت داشت ۷۱پیمایی روز  شما در راه جمعیت: ناصر مهاجر
 های روزهای بعد هم شرکت داشتید؟ پیمایی راه

در روز . به یاد دارم که در تجمع کاخ دادگستری هم شرکت کردیم. بله: ژاله بهروزی •
اسفند هم در زمین چمن دانشگاه از طرف جمعیت ما خانم شهال شعشعانی  ٢۷  دوشنبه

اش را از سر  ن یک حرکت سمبلیک، روسریاو در حین سخنرانی به عنوا. سخنرانی کرد
به یاد دارم که در . ای هم به دنبال او چنین کردند عده. برداشت و آن را به زمین انداخت

 !ها هستند پوش پوستها و پالتو ها زنان ساواکی ها نوشته بودند این روزنامه
ای دیگر زنان ه ی مبارزه، هیچ کوششی کردید که با جریان آیا برای ادامه: ناصر مهاجر

 فکری و هماهنگی کنید؟  هم

های زنانی که وجود  ی تشکل اسفند با همه 83پیمایی  پس از راه: ژاله بهروزی •

 .و غیره تماس گرفتیم اتحادیه انقالبی زنان مبارزیا  جمعیت زنان مبارزداشتند، مانند 
راهی کردید و تا ی زنانی که به اعتراض برخاسته بودند تا کجا هم با توده: ناصر مهاجر

اسفند ماه منتشر  ٢1شنبه  پنجروز  آیندگاندر  جمعیت بیداری زنانای از سوی  کی؟ اطالعیه
ی جنبش  ها که بر ادامه شما خیلی زود راه خودش را از راه آن جمعیتشده حاکی از آنکه 

مده شان موضوع ع کسانی حجاب برای»: تان آمده ی دراطالعیه. ورزیدند، جدا کرد تأکید می
ها خواست چندانی ندارند و هشدار ما به نیروهای مترقی و مبارز زنان  است که در سایر زمینه

جهت به موضوع عمده مبدل کنید، راه را برای  همین است که شما اگر موضوع حجاب را بی
زنان آزادند که ... خواهید کرد ها باز نفوذ زنان هوادار قانون اساسی و هورا کشان ششم بهمن

ما مخالف حجاب اجباری هستیم و با انتخاب حجاب . ر یا روسری بر سر بکنند یا نکنندچاد
واری فرهنگ  و  طبیعی است که ولنگ. از طرف زنان به هیچ وجه مخالفتی نداریم

های خالف عفت را که رژیم شاه و طبقات ممتاز جامعه متداول  امپریالیستی و رفتار و لباس
: کنید اطالعیه تأکید می همین "د"بخش سپس در « ...کنیم اند، قاطعانه محکوم می کرده

طور متشکل در تظاهرات و  به هیچ وجه به ایجاد جمعیت بیداری زنان ی کمیته... »
                                                           

 .۷۵۳۱اسفند  ۷0، اطالعات و کیهانهای  به روزنامه نگاه کنید، ـ برای نمونه۷1
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در اعتراض به اجباری نمودن حجاب ترتیب داده  اسفند که عمدتاً ۷۱های بعد از  پیمایی راه
ی دانشگاه نظر ما را مبنی  روز دوشنبه ِ جمعیت در سخنرانی ی شد، شرکت ننمودیم و نماینده

کنیم که از آنجا که دولت و مقامات  و نیز اعالم می. پیمایی بیان نمود بر ناصحیح بودن راه
ی  اند، ادامه اصالح کرده رد حجاب اجباری موضع خود را بخشاًمذهبی و سیاسی در مو

 « .دانیم می ی مشخص را کاری نادرست و غیر ضروری پیمایی در این زمینه راه
اسفند زمین  ٢۷  ی روز دوشنبه یی تعیین کنندهآ هم شما نبود که در گرد جمعیتالبته تنها 

بسیاری . های اعتراضی، رأی مثبت داد ییآ هم ها و گرد پیمایی چمن دانشگاه، به پایان راه
 .ی حرکت، ضروری نیست دیگر هم بیش و کم با همان استدالل شما اعالم کردند که ادامه

وزیر و  ای عقب نشسته بود و آقای امیرانتظام معاون نخست هم به گونه دولت موقتخُب، 
سخنان "سخنگوی دولت، اعالم کرده بود که سیاست دولت اعمال حجاب اجباری نیست و 

ی  های آقای طالقانی که در آن وقت وجهه توجیه... فهمیده نشده و درست "امام خمینی
 ... گذاشت و خواه داشت هم اثر خاص خودش را  های ترقی جرگهها و  مثبتی در میان جریان

گمان  ،(۷۵۳۱اسفند )در مورد اعالمیه باید بگویم که ما در آن زمان : ژاله بهروزی •
به همین دلیل بر این . رو خواهیم بود های از فضای باز سیاسی روب دورهکردیم که با  می

های زنان، به ویژه زنان زحمتکش یکی  تشکل اعتقاد بودیم که ایجاد نهادهای دموکراتیک و
در اعالمیه نیز به آن اشاره شده است،  که چنان .ترین وظایف نیروهای سیاسی است از مهم

ا حق زنان که به شدت با حجاب اجباری مخالف بودیم و آزادی پوشش ر ما در حالی
ا مسئله اساسی نابرابرهای حقوقی و اجتماعی نسبت به زنان ر دانستیم، مقابله با می
باور ما در آن زمان این بود که برای سازماندهی زنان زحمتکش، دست گذاشتن . دانستیم می

معذالک وقایع بعدی . تری دارد های اقتصادی و نابرابری اجتماعی، نقش مهم بر خواسته
نشینی نیروهای مذهبی در  بباز، بسیار شکننده بود و عق ِ نشان داد که فضای سیاسی

چنانکه دیدیم، چند ماه بعد . نشینی محدود و تاکتیکی یک عقبحجاب اجباری تنها  ی زمینه
های انقالب، به یورش  حکومت به سرعت با ایجاد نیروهای ضربتی و با اتکا به دادگاه

ه جنبش زنان این متأسفان. ای برای اعمال حجاب اجباری و قانونی کردن آن دست زد تازه
 . در مقابل آن از خود نشان دهد العمل فوری بار نتوانست عکس

هایی بودید که  پس از فروکش جنبش چه کردید؟ شما هم در میان جمعیت: ناصر مهاجر
 شرکت کردند؛ درست است؟ ی همبستگی زنان کمیته ریزی پی

بودیم و در جلسات  زنان  همبستگی ی کمیتهبله، ما هم یکی از اعضای : ژاله بهروزی •
های ما خیلی بیشتر از گذشته شده  س از فروکش تظاهرات، فعالیتپ. کردیم ها شرکت می آن
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 ...بود
که در مطبوعات آمده، به این  جمعیت بیداری زنانهای  در یکی از اطالعیه: ناصر مهاجر

 . موضوع اشاره شده که جز تهران در چند شهر دیگرهم فعالیت داشتید
راز، اصفهان و تبریز هم فعال در شهرهای شی جمعیت بیداری زنان. بله: ژاله بهروزی •

ها قبل از شروع  اللهی خود من قصد دو سخنرانی در اصفهان داشتم که هربار حزب. بود
 . ها برگذار نشد برنامه، با چوب و چماق و داد و فریاد به آن حمله کردند و در نتیجه سخنرانی

 آن منتشر شد؟ تا کی دوام آورد و چند شماره از  بیداری زنانی  نشریه: ناصر مهاجر
را انتشار دادیم و در سطح  بیداری زنانی  نامه از هفته  شماره ۱ما : ژاله بهروزی •

 .شد ای پخش می ها هم به شکل گسترده نشریه حتا در شهرستان. وسیعی پخش کردیم
 تیراژش چقدر بود؟ : ناصر مهاجر

 .پنج هزار: ژاله بهروزی •
آورید  ای سی ساله، آن روزها را از پیش چشم می امروز که با فاصله، فاصله: ناصر مهاجر

ویژه در متن آن جنبش نیرومند   نگرید، به باز می جمعیت بیداری زنانی  و به تجربه
تان  های ها در فکر و عمل، نیز قدرت رسید؟ کمبودها و کاستی بستی می اجتماعی، به چه جمع

 کنید؟  و روش، چگونه ارزیابی می را در بینش
 کردیم که با چنین ابدا تصور نمی را به راه انداختیم، جمعیتزمانی که : روزیژاله به •

در عرض چند هفته، . این موضوع برای من بسیار عجیب و جالب بود. رو شویم هموفقیتی روب
زنانی . از یک جمع کوچک هفت هشت نفره، به جمعی سیصد یا چهارصد نفره تبدیل شدیم

قدر تعدادشان زیاد شد  فعالیت بکنند، آن جمعیت بیداریا خواستند متشکل بشوند و ب که می
یکی از دالیل این موفقیت، همان . ها را سازمان بدهیم ن توانستیم آ که به سختی می

شاید یکی دیگر از دالیل موفقیت جمعیت ما این بود که ارزیابی . ی هشت مارس بود برنامه
با اینکه خودمان آگاه . ابی نسبتاً درستی بودبایست انجام بگیرد، ارزی ما از شرایط و آنچه می

اما در همان زمان آگاه بودیم که . نبودیم عاقبت کار به کجا خواهد رسید و چه خواهد شد
به وجود آوردن یک نیست؛ بلکه  زحمتی اصلی، وسعت بخشیدن به تشکیالت  مسئله

انتشار . جذب کندتشکیالت دموکراتیک و فراگیر است که بتواند در سطح وسیعی مردم را 
ندای   موفقیت. در همین راستا بود جمعیت بیداری زنانگذاری  ، یا پایهندای آزادیی  نشریه
ی کمی رأ. قدر بود که یکی از مسئوالن آن نادر اسکویی، کاندیدای مجلس شد  آن آزادی

 . نیاورد هم
در در کارشان ق کردند آن گاه فکر نمی ی خمینی هیچ کنم مذهبیون و دار و دسته فکر می



 ۵6۵   جمعیت بیداری زن

ی شاه ستم دیده بودند، در چنین ابعادی متشکل  موفق بشوند و بتوانند مردمی را که دوره
ما هم هرگز . تواند شکل میلیونی پیدا کند دانستند که این حمایت می خودشان نمی. بکنند

 . کردیم از جمع اندک روزهای اول، به صدها نفر تبدیل شویم تصور نمی
. های چپ دید بسیار محدودی داشتند بینم گروه کنم، می گاه میحال که به گذشته ن

های چپ خودشان را در  گروه. شاید یکی از دالیل شکست ما همین دید محدودمان بود
ها در جریانات مذهبی  امپریالیستی حل کردند و بعضیعی مبارزه، تحت عنوان مبارزات ضدنو

. ما هم نتوانستیم کاری از پیش ببریماین باعث پیروزی نیروهای مذهبی شد و . حل شدند
به یاد دارید که در آن مقطع، بخش بزرگی از روشنفکران بر سر بسیاری از مسائل، مانند 

ی  این سکوت اساساً به بهانه. رفراندوم جمهوری اسالمی یا قانون اساسی سکوت کردند
هرگاه خط مشی . یمداد ی ضدامپریالیستی بود؛ با بهای عجیب و غریبی که به آن می مبارزه

این . مستقلی نداشته باشیم، دنباله رو باشیم و خود را در بقیه حل کنیم، داغان خواهیم شد
ی  ی زن با حل مسئله من معتقدم که حل مسئله. ریمدرسی است که باید از گذشته بگی

ی زن حل شود، دیگر جمهوری  اگر مسئله. جمهوری اسالمی ارتباطی مستقیم دارد
 .وجود نخواهد داشتای  اسالمی

 
 گفتگوی ناصر مهاجر با ژاله بهروزی

٢110 ژانویه ۷1/  ۷۵۸۱دی  ٢۳



 

 ی موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران کمیته
 ی زن های ایرانی به مسئله مروری بر رویکرد تروتسکیست

 مهناز متین

اسفند هایی بود که در  از جمله تشکل ی موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران کمیته
ی این  زیر، تجربه ی نوشته. مراسمی در تهران برگذار کرد مارس ۸ بزرگداشت، در ۷۵۳۱
رویکرد  بررسیاز خالل را که در جنبش زنان علیه حجاب اجباری نیز تأثیرگذار بود،  کمیته

  .مرور خواهد کردی زن  هاى ایرانی نسبت به مسئله تروتسکیست
های  به ابتکار شماری از تروتسکیست در ایران ی موقت تدارکات روز جهانی زن کمیته

در اروپا و آمریکا به تحصیل و ۷۵۳۱ها پیش از انقالب بهمن  بیشتر آن. ایرانی تشکیل شد
حزب کارگران ى انقالب به ایران بازگشتند و  فعالیت سیاسی مشغول بودند، در آستانه

هاى  گروه ى وانست همهدر این بود که ت حزب ویژگى این. را تأسیس کردند سوسیالیست
هاى  ناشر دیدگاه کارگر، ى سوسیالیستى نامه هفته. آورد تروتسکیست را گرد هم ى پراکنده
 :سان بازشناسانده است ها را بدین آن گروه حزب،
حزب کارگران  در ایران، الملل چهارم بینبا وحدت چهار سازمان سیاسی طرفدار ... »

 : هار سازمان عبارتند ازاین چ. بنیاد گذاشته شد سوسیالیست
یوستن هم پ هدر ایران که چندین سال پیش، از ب الملل چهارم بین گروه جانبداران ـ

ها در شرایط اختناق پهلوی فعالیت کرده  وجود آمده و سال تعدادی محافل مارکسیستی به
 ... بود

ض پنج سال این مبارزین در عر. در تبعید و حامیان آن در ایران ستارمبارزین انجمن  ـ
... ساختند طور مرتب در خارج از کشور منتشر می به  را پیام دانشجو ی گذشته، نشریه

. بودند کمیته برای آزادی هنر و اندیشه در ایرانترین مبارزین  طرفداران این نشریه، از فعال
انتشارات و  بررسی سوسیالیستیی تئوریک سیاسی  ، نشریهپیام دانشجوی  عالوه بر نشریه

 . این مبارزین بوده است دستاوردهایاز جمله  نوسفا
و و کندوکای  در اروپا که از طریق انتشار نشریه الملل چهارم بینگروه طرفداران  ـ

ترویج ادبیات مارکسیستی و تبلیغ دیدگاه سوسیالیسم انقالبی در میان  ،انتشارات طلیعه
ند و با شرکت فعاالنه در دی خود قرار داده بو دانشجویان ایرانی در خارج را وظیفه
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 کمر... به افشای جنایات استبداد پهلوی ی ضد اختناق در ایران کمیتهدادن مبارزات  سازمان
 . همت بسته بودند

که سازمانی است در سطح جهانی و اکنون در  الملل چهارم کمیته برای بازسازی بین ـ
 ۷«.همکاری دارد الملل چهارم بینهای  بسیاری از کشورها با بخش

بهمن  ٢٢هاى آن، کمى پیش از قیام  و هدف حزب کارگران سوسیالیستخبر تأسیس 
ای زیر  ، در نوشتهکیهانی  روزنامه. های سراسری نیز بازتاب یافته بود در روزنامه ۷۵۳۱
 6»ی مطبوعاتی  ، گزارشی از مصاحبهحزب سوسیالیست کارگران اعالم شد مواضع عنوان

سال دور از ایران در تبعید سیاسی  ٢۳تا  ۳گان ایران که بین نفر از روشنفکران و پژوهند
 : دادند، نوشت و این مصاحبه را پس از بازگشت به ایران ترتیب می «اند بوده

کوتاه کردن : چنین است حزب سوسیالیست کارگرانی  های عمده شعارها و خواست... »
اال تعیین شده باشد، آزادی به های امپریالیسم آمریکا از ایران؛ هیچ حکومتی که از ب دست

های انقالب مشروطه؛ زنده باد مجلس مؤسسان؛ آزادی  ایرانیان نخواهد داد؛ احیای انجمن
ها؛ برقرار باد  های ستمدیده؛ آزادی زنان و حقوق کامل و متساوی برای آن زبان برای ملیت

 ٢«...را بسازیم مالملل چهار بینو  حزب کارگران سوسیالیستجمهوری کارگران و دهقانان؛ 
ی  بینیم که خواستِ آزادى زن و حقوق برابر دو جنس، از آغاز یکى از مفاد برنامه مى

خارج در در دوران مبارزه  ها  تروتسکیست. شد محسوب می حزب کارگران سوسیالیست
اى داشتند؛ به مراتب بیشتر از سایر  ی زن و تبعیض جنسیتى توجه ویژه ، به مسئلهکشور
این توجه به دلیل پیوندشان با احزاب . هاى مارکسیست ایرانى سازمان ها و گروه

ی  خواهانه برابری آمریکا بود که برای مبارزات ی تروتسکیستِ انگلستان و ایاالت متحده
این واقعیت به هنگام . کردند ل بودند و پشتیبانی خود را از آن ابراز میزنان اهمیت قائ

هاى اروپا و  ود را بارز ساخت؛ چرا که تروتسکیستجنبش ضدحجاب اجباری در ایران خ
گرخواه ایرانى گرایى بودند که فعاالنه به حمایت از زنان د آمریکا از معدود جریاناتِ چپ

 ۵.ها نشان دادند شان را با آن برآمدند و همبستگى
های خارج کشور، ما را با مبانی  ی فعالیت های ایرانی در دوره مرور آثار تروتسکیست

                                                           
 .ست جا در متن اصلی همه ها تأکید. ۷۵۳۸فروردین  0، رفراندوم و کردستانی  ویژهشماره،  ، بىکارگر ـ۷
 ۵، ص ۷۵۳۱بهمن  ۵، سه شنبه کیهان ـ٢
خیزش زنان ایران در  به دفتر دوم این مجموعه، نگاه کنیدبرای آگاهى بیشتر . های فرانسوی برای مثال، تروتسکیست ـ۵

 .، همبستگی جهانی۷۵۳۱اسفند 



 یگرتولدی د   ۵66

 .کند ی زن و مبارزات زنان بیشتر آشنا می ی مسئله ها درباره ی آن دیشهان
 مبانى اندیشه

های تاریخی ستم جنسی، از دیگر  ی زن و ریشه ها از مسئله تحلیل تروتسکیست
های زنان  این مبانی را بیشتر در نوشته. های مارکسیست چندان متفاوت نیست گرایش
های  ی آن در نشریات تروتسکیست یابیم که ترجمه یپرداز تروتسکیست آمریکایی م نظریه

زن و ای با عنوان  در مقاله Evelyn Reedرید  ولیناِ به عنوان مثال. شد ایرانی درج می
ی  شناسانه های انسان ی ستم جنسی را در پرتوى داده ، ریشهخانواده، یک بررسی تاریخی

ها که مبنای اثر مهم فردریش  ادهى این د بر پایه. دهد قرن نوزدهم مورد تحلیل قرار مى
ن رویکرد نیز بوده است، نویسنده همامنشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت انگلس، 

ی  دهد که مطابق آن، آغاز تبعیض جنسی با آغاز جامعه دست مى کالسیک مارکسیستی را به
 :ست زمان ا طبقاتی هم

ی مالکیت خصوصی بنیان گذاشته  ی کنونی ما که بر پایه شود که جامعه تبلیغ می... »
ها  همیشه وجود داشته، این بدی[ ها] ها و حرص خودخواهی ها، شده، با تمام تبعیضات، ظلم

آموزد که قبالً  شناسی به ما می در حالی که مردم. است "طبیعت تغییرناپذیر انسان"ناشی از 
ولیه، انسان طبیعتی کامالً متفاوت داشته، درست به این علت که آن جامعه، ی ا در جامعه

علت  ه،تر بود گویند که زنان همیشه جنس پست و باالخره به ما می. ای اشتراکی بود جامعه
. کنند طبیعت را مسئول خفت مادران نسل بشر معرفی می. هاست داری آن این امر نقش بچه

ی طبقاتی است نه  این جامعه. دهد الف آن را نشان میشناسی درست خ اینجا هم مردم
ی  هم پاشیدن جامعه از ازفقط پس . های جنسی است ابریطبیعت که مسئول این همه نابر

کنندگان سابق اجتماع، شکست خورده، از هم جدا مانده، در  اشتراکی بود که این اداره
  1«.داری محدود شدند بچه فرسای آشپزی و های مجزا تقسیم شده، به زندگی طاقت خانه

                                                           
 -سوسیال ی ، نویسنده(۷01۳ – ۷0۱0)اولین رید . زن و خانواده، یک بررسی تاریخی  ،Evelyn Reedاولین رید  ـ1

 American Trotskyist تروتسکیست آمریکا –حزب کارگران سوسیالیست ی  فمینیست و از اعضای برجسته

Socialist Workers Party(و آذر عاصی قلم فروغ راد به ) کشیدگی زن در ایران ی ستم درباره: ی ؛ در جزوه ،
. چاپ شده است اولین حصیربه نام  گفته ى پیش نوشته. ؛ نام مترجم ذکر نشده6٢ - 6۵انتشارات فانوس، نیویورک، ص 

 Women and Family, a historical:دانیم که عنوان اصلی مقاله اما می. گذاری بر ما روشن نیست دلیل این نام

view است و بخشی از کتابی به نام :Problems of Women’s Liberation ( ،۷060چاپ اول ،
Pathfinder Press )ی  رسد در اواسط دهه نظر می  ذکر نشده، اما به ...کشیدگی می ست دربارهی  تاریخ انتشار جزوه

ای  اطالعات مربوط به بنگاه انتشاراتى و محل انتشار که در خود جزوه به آن اشاره نشده، از آگهی. چاپ شده باشد ۷0۱1
← 
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، یکی از چهار انجمن ستاری  نشریه) پیام دانشجوی دیگری از اِولین رید که در  نوشته
به چاپ رسیده، او ضمن تأکید بر نقش ( حزب کارگران سوسیالیستی  دهنده جریان تشکیل

ه که نهاد خانواده در تداوم ستم جنسی، از چگونگی دستیابی زنان به آزادی نیز سخن گفت
 : ست کالسیک کمونیستی همانا گفتار

. ما معتقدیم که بدون انقالب سوسیالیستی، زنان به آزادی کامل دست نخواهند یافت»
برای آزادی زنان، احتیاج به از بین . داری است زیرا ستم بر زن جزو الینفک سیستم سرمایه

. یابد از طریق خانواده ادامه میهای اقتصادی داخل جامعه  اوالً، نابرابری... رفتن خانواده است
شان به ارث  داران به اوالدشان و فقر و فالکت زحمتکشان هم به فرزندان ثروت سرمایه

داری از تمام اعضای  ی خانواده، جامعه از زیر مسئولیت نگه ثانیاً، از طریق مؤسسه. رسد می
. کند تاً شانه خالی میها عمد توانند در تولید شرکت کنند، مثل پیران و بچه جامعه که نمی

برای اینکه ... تترین راه برای پرورش نسل جدید کارگران اس ی خانواده، ارزان ثالثاً، مؤسسه
های آزاد و مستقل وارد کارهای اجتماعی شده و تمام استعدادها  صورت انسان  زنان بتوانند به

روزه به صورت های خود را پرورش دهند، الزم است که تمام کارهایی که ام و قابلیت
ی آزادی زن،  بنابراین، الزمه. طور اجتماعی انجام گیرد  شود، به نفرادی در خانه انجام میا

ی زنان  دقیقاً بدین علت است که دینامیک مبارزه. تغییر اساسی در ساختمان اجتماعی است
ا بهای انقالبی، معتقدیم  ما به عنوان سوسیالیست.. .داری است برای آزادی، ضدسرمایه

ی بسیار  ی حاکمه یک مبارزه نوع امتیاز ممکنه از طبقهوجودی که مبارزه برای گرفتن هر
. داری به سوسیالیسم است مهم است، ولی آزادی کامل زنان، محتاج انتقال کامل از سرمایه

که توانست امتیازاتی در  -های انقالبی، در ساختن جنبش مستقل زنان  سوسیالیست
وجود آوردن مراکز   قط جنین و جلوگیری از حاملگی، به د و حق ستحصیالت، کار، دستمز

در حین مبارزه برای این . رل مهمی بازی کردند - داری اطفال کسب کند عمومی برای نگه
 انداز وسیع خود را در مورد راه حل آزادی کامل زنان توضیح ها، ما صبورانه چشم درخواست

 ۳«.کنیم تقاد میداده، از عقاید ناصحیح در این مورد ان
کنند،  پیروى مى کمونیستیهاى  ها گرچه از همان مبانى کلى دیگر جریان تروتسکیست

                                                                                                     
این جزوه . آمده است ۵0، ص ۷۵۳6، فروردین (۸ی مسلسل  شماره) ۷، سال چهارم، ش پیام دانشجودست آمده که در  به

 .تاریخ دوباره چاپ شد؛ باز هم بى تشکل مستقل دموکراتیک زنان ایرانی در اروپابعداً توسط 
، فروردین (۸ی مسلسل  شماره) ۷ل چهارم، ش ، ساپیام دانشجو، مصاحبه با اولین رید، سوسیالیسم و جنبش آزادی زنان ـ۳

 ۵6 - ۵0، ص ۷۵۳6
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. کنند گاه بسنده نمی و شعارهاى کلى گاه و بی پردازى برخوردارند که به عبارت  از این ویژگى
فرهنگ، : های گوناگون ی ستم جنسی توجه دارند و به عرصه هاى تئوریک مقوله به جنبه

ن در جامعه مؤثر که در بازتولید موقعیت فرودست زنا... و  نر، آموزش، قانون، مذهب، سنته
  .پردازند است، می
گونه روش بررسى را  اى از این به چاپ رسیده، نمونه پیام دانشجوی مفصلی که در  مقاله

 :دهد دست می به
ترین حقوق  از ابتدایینگاهی به قوانین ایران در مورد زنان، حاکی از محروم بودن زنان »

و حقوق  تمام تغییرات رژیم سلطنتی ایران در قوانین مربوط به خانواده. مدنی و سیاسی است
پایانی که این جامعه بر  از ستم بی... ی تبلیغاتی دارند سیاسی زنان، همه محدود و تنها جنبه

بس که حق مرگ  همین از پوشش قانونی که این سیستم برخوردار است،دارد و  زنان روا می
کیفر  ۷۱0ی  مطابق ماده. شان است و حیات زن در دست پدران و برادران و شوهران

 ی که به منزله  فراش یا در حالیشوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک  هرگاه": همگانی
ها یا هر دو  یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن وجود

قانون حمایت ، رژیم شاه با تبلیغات فراوان، ۷۵16در سال ... "مجازات است شود، معاف از
و  را تصویب کرد و اعالم شد که تغییراتی قانونی در مورد تعدد زوجات، طالق خانواده

و مشکالت  با مسائل "تغییرات"ی این  بته کلیهال. وجود آورده است والیت فرزندان به 
ای ندارد؛ چرا که اساس بردگی  گونه رابطه رار گرفته، هیچپای زنان ایران ق واقعی که جلوی

 6«...خانگی زنان و عدم استقالل اقتصادی و اجتماعی آنان باقی مانده است
تآکید بر عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی در تثبیتِ تبعیض جنسی و تبلیغاتی قلمداد 

هاى  ی جریان شترک همهکردن اصالحاتِ دوران پهلوی در توانمند ساختن زنان، وجه م
ها موارد دیگری از ستم جنسی را نیز به میان  اما تروتسکیست. ایران بوده است کمونیستی

 : توجه بودند روهای دیگر نسبت به آن اساساً بیآوردند که نی می
دار شدن  گیری آنان در مورد باردار شدن و بچه کنترل زنان بر بدن خود، حق تصمیم»
تا زمانی که زنان در این موارد نتوانند تصمیم بگیرند، هنوز حاکم . است ی آزادی زنان الزمه

ایجاد امکانات ... کنند، نیستند ها را تعیین می ای که سرنوشت آن ترین مسئله بر اساسی
از قبیل آشپزی و  "زنانه"های سنتی  آموزشی مساوی برای زنان، لغو تدریس اجباری رشته

                                                           
، ۷۵۳6، آبان ۷ ی مارهی دوم، ش ، دورهپیام دانشجو، بخش زنان کشیدگی زن در ایران و جنبش آزادی ستمپروین نجفی،  ـ6

 ٢۳و  ٢1ص 
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ی شکستن انزوایی است که این جامعه برای  ارس، الزمهداری و خیاطی، اختالط مد خانه
 ۱«...زنان ایجاد کرده است

ای  های تحقیر زن است، در جزوه سنن و رسوم اجتماعی هزاران ساله که از سرچشمه
 :دیگر مورد توجه قرار گرفته است

ارزش مرد در توانایی و علم و قدرت و شغل اوست، ارزش زن در اینکه شوهر خوب »
کن و محجوب باشد و   زن باید حرف گوش. "ادری نایل شودبه سعادت م"ند و پیدا ک

دنبال شغل اصلی خود، یعنی پیدا  ای از دختران به عده... صدایش را روی حرف مرد بلند نکند
این زیبایی جسمی زن . آیند های رنگ و روغن زده درمی کردن شوهر، به صورت عروسک

 ۸«.است لاست که اجتماع برای آن ارزش قائ
پرداخته شده و مانند بکارت دختران  اصطالح تابوهاى به  ع در این نوشته حتا به موضو

نیز به تزویر و ریایی که در برخورد به روابط آزاد جنسی رایج بوده است؛ حتا در میان بخش 
 :ی روشنفکری ایران بزرگى از جامعه

ی  قبل از ازدواج، مسئله، مطلب مهم دیگر در مورد دخترها تا "زیبایی"عالوه بر »
مرد ایرانی در این . بماند "دست نخورده"دختر ایرانی تا قبل از ازدواج باید . بکارت است

خرد، باید تا به حال توسط  آید و جنسی که او می خوشش نمی "کاالی دست دوم"مورد از 
روابط ... کند قانون هم از این حق مرد پشتیبانی می. نشده باشد "استفاده"کس دیگری 

ی  ولی در اینجا نکته. ی جداگانه جنسی در ایران، مطلبی است بسیار عمیق و در خور مطالعه
حتا در قشرهای روشنفکر . مردان در مورد زنان و آن دوروییدیگری هم قابل تذکر است 

تری دارند،  هم که سدهای جنسی تا حدودی فروریخته و دختران و پسران روابط آزادانه
عنوان استفاده از دختر محسوب  ی جنسی با یک دختر از طرف پسر به  ابطههمیشه داشتن ر

 0«.دهند ی تحقیر دختر قرار می شود و همیشه این موضوع را وسیله می
و این در . گیرد تأثیر شریعت اسالمی بر موقعیت زن ایرانی نیز مورد نقد قرار می

 "اسالم انقالبی"کم به وجود های انقالبی چپ ایران، بیش و  جریان ی که همه ست زمانی
، از برخورد با اسالم طفره "یروحانیت مبارز و مترق"باور داشتند و با توهم نسبت به 

 :رفتند می

                                                           
 ٢۱پیشین، ص  ـ۱
 ۷۸گفته، ص  ، پیشکشیدگی زن در ایران ی ستم درباره ـ۸
 پیشین ـ0
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هایی که قبل از  کتاب. در مورد حقوق زن در ایران و اسالم، کتُب بسیاری نوشته شده»
و اثبات اینکه اگر  "ماثبات مترقی بودن اسال"اند، عموماً تزشان  نوشته شده انقالب سفید

 "حفظ حقوق زن است و نه اجحاف به زن"هایی در حقوق مرد و زن است، برای  هم تفاوت
 حقوقی که زن ندارد ها، کمتر از ی جالب توجه این است که در این کتاب نکته... باشد می

گر ی دی نکته. باشد و تمام صحبت از حقوقی که زن دارد می... آید حتا صحبتی به میان می
 شود اینکه، حقوق زن در اسالم، با حقوق زن در عربستان قبل از پیدایش اسالم مقایسه می

ای برای زن  آید که اسالم، قوانین بسیار پیشرفته دست می و از این مقایسه فوراً نتیجه به
 ۷1«!دارد

هاى اسالمى در  این مقاله، با نگاهی تاریخی به اسالم، از ناممکن بودن کاربستِ آموزه
 :گوید عصر کنونى سخن می

ی وجود  واضح است که نقش اسالم از نظر تاریخ و در شرایط تاریخی که پا به عرصه»
بسیاری از نیروهای اجتماعی در . گذاشت، با نقش اسالم در دنیای امروز بسیار فرق دارد

قش که نای هستند؛ ولی پس از آن مل مترقیشوند، بسیار عوا ای که متولد می شرایط تاریخی
... ای بازی خواهد کرد ی وجودشان نقش ارتجاعی رسانند، ادامه تاریخی خود را به انجام می

دارند،  هایی که کتب مذکور در باال برای اثبات مترقی بودن اسالم عرضه می تمام استدالل
ی عینی امروز نیست و برای بررسی نقش اسالم در اوضاع  اصوالً مربوط به شرایط زنده

نه اینکه قبل از اسالم، عربستان در چه . ت دیگری باید مطرح و جواب داده شودامروز، سؤاال
 ۷۷«.حال بود و چه کرد

از نقد : پردازد ، به موضوعات دیگری نیز میکشیدگی زن در ایران ی ستم دربارهی  جزوه
و مشکالت  سیک و معاصر ایران گرفته تا مسائلستیز رایج در اشعار و ادبیات کال زبان زن

دهقان، کارگر، فرهنگیان و  مسائل زنانِ". جامعههای گوناگون زنان در  ار و گروهاقش
این  ی شرایط زندگی و کار هایی درباره عنوان فصلی از این جزوه است که داده "ها روسپی

 : یاد صمد بهرنگی های زنده دهد؛ از جمله با استناد به پژوهش دست می اقشار به
 "ناموس زن و بچه"ی  روستائیان در مسئله. و مرد ی زن چند کلمه هم از رابطه»

                                                           
اختالف حقوق زن و مریم ساوجی، : در آن متن به سه کتاب اشاره شده است. متن اصلی درتأکید . ۷۷ن، ص پیشی ـ۷1

زن از نظر حقوق ؛ ابوالفضل حاذقی، ۷۵۵۱اکبر علمی، تهران،  ی مطبوعاتی علی ، مؤسسهمرد در اسالم و قوانین ایران
ی بانک ملی ایران، تهران،  ، چاپخانهسالم و اروپاحقوق زن در ا؛ حسن صدر، ۷۵٢1ی مجلس، تهران،  ، چاپخانهاسالمی
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آن همه ... ی زن و مرد خیلی محدود است روی این حساب، رابطه. سخت متعصب هستند
های عجیب و غریب روستایی در  بازی ی عشق های خوش و شیرین که درباره حرف
. ش نیستای بی بافی شاعرانه شود، خیال های روان گفته می های مهتابی، کنار جوی شب

العقل بودنش، تحقیر شدنش  ی احتمال خیانت زن، ناقص ی زن و مرد روستایی بر پایه رابطه
مردم  پنج در صددانیم که نزدیک به هفتاد و  می. و خدمتگزار مرد بودنش گذاشته شده است

ها از زور پیسی است و محیط  ایران روستانشین است و از آن بقیه هم شهرنشینی خیلی
اند شهرنشین؛ با همان رابطه و سرگین  اند به کنارهای شهر و مثالً شده ا خود آوردهروستا را ب

 ۷٢«.و تپاله و چاروق روستا
 یسیون انقالبی ایران با مسائلپوزبرخورد ااین جزوه با عنوان  ى از فصل دیگر

های بعد از انقالب هم  ، به طرح معضالتی پرداخته که در سالکشیدگی زن در ایران ستم
 :گیر جنبش چپ ایران بوده است ندام

ی فراموشی سپرده شده و  کشیدگی زن حتا توسط انقالبیون ایرانی هم به بوته ستم... »
آورند و  کشد، دالیل مختلفی برای این غفلت می وقت هم کسی این مسئله را پیش می هر

ی سخن با در اینجا رو... شود به قول معروف، عذرهای بدتر از گناه از همه رقم عرضه می
روی صحبت با ... اجتماعی زن ایرانی هستند ده نیست که اصوالً منکر وجود مسائلآن ع

ی دارند ولی به یکی از دالیل زیر، مطرح کردن ار به وجود چنین مسائلست که اقر هایی آن
 : دالیل عبارتند از. شمارند آن را عبث یا مضر می

تمام سعی انقالبیون باید . قرار دارد ی دوم ی زن از نظر اهمیت در درجه مسئله -الف
ثمر رسیدن  ثمر رسیدن آن گردد و با به   ش کارگری ایران، توسعه، بسط و بهصرف جنب

 . شوند حل می خود خودبه "سایر مسائل"قالب کارگری در ایران، ان
 "اتحاد"و به ... اندازد بحث در این باره، در صفوف جنبش کارگری شکاف می -ب

 . زند طمه میجنبش ایران ل
طور کامل و کافی توسط انگلس و   ی زن یک بحث کالسیک است و به ئلهمس -ج

 . احتیاج به اتالف وقت و انرژی بیشتر در این زمینه نیست... سایر متفکرین مطالعه شده
ی جنبش زنان در اروپا و آمریکا، واضح است که جنبش زنان جنبشی است  با مطالعه -د
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 ۷۵«...و بنابراین راه انقالبیون از این راه جداست "کارگری"ه و ن "بورژوازی خرده"
ی زن،  ضمن طرد چنین رویکردى به مسئله ...کشیدگی زن ستم ی نویسندگان جزوه

، ها ها و کاستی کمیرغم  این نقطه نظرات به. اند نقطه نظرات خود را نیز بیان کرده
اگر . گذارد عات مهمی انگشت میهایى که دارد، بر موضو ها و گاه غلوگویی انگاری ساده

ى  هاى آن دوره را در نظر آوریم، به پیشرو بودن جریان تروتسکیستى در زمینه سطح بحث
 :بریم زن بیشتر پى مى ی مسئله
عنوان  در واقع این حرف را به ... قدیمی ی زن بحثی است گویند مسئله ها که می آن»

 مسائل یمدرست مثل اینکه بگوی. برند کار می  وشی برای تغافل نابخشودنی خود بهسرپ
کالسیک و توسط متفکران بزرگی نظیر مارکس و  مسائلی استداری و امپریالیسم  سرمایه

جالب . دیگر احتیاجی به اتالف وقت در این باره نیستمطالعه شده و  "به حد کافی" لنین
مسئله را دارند، در آورند و ادعای فهمیدن این  اینجاست که اغلب کسانی که چنین دلیلی می

شان، آگاهانه یا ناآگاهانه، بسیار عاداتی دارند که با فهم این مسئله تضاد کامل  زندگی روزمره
ها محرومیت  قرن ،که زنان ، صددرصد موافقندپای بحث تئوریک در میان است وقتی! دارد

خودشان در  اما اصوالً متوجه تضاد این عقیده با رفتار شخصی. اند و غیره و غیره کشیده
ی  ای دارند، یا همه ون جلسهمثالً اغلب، اگر این انقالبی. برخورد با زن و مرد نیستند

ی چای و  کنندگان مرد هستند و یا اگر هم زن یا زنانی در اطراف باشند، کارشان تهیه شرکت
که ایشان بتوانند با خیالی  ست ی وسایل راحت آقایان داری خردساالن و تهیه غذا و نگه

حال، کالسیک بودن  به هر. های انقالبی خویش مشغول باشند ها و فعالیت احت به بحثر
ی این مسئله در مورد ایران  ی زن در جوامع مختلف نه تنها دلیلی بر عدم مطالعه مسئله

دهد و هرچه بیشتر به  عکس، عمق این مسئله و جهانی بودن آن را نشان میبلکه برنیست، 
زن ایرانی، شرایط ذهنی و عینی محرومیت او،  اید که مسائلافز وجوب این وظیفه می

دوش  د در این تحول بهتوانند و بای دینامیک تحول اجتماعی در ایران و باری که زنان می
گویند این  ها که می از آن. طور کامل و دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرند بگیرند، باید به 
 "جنبش کارگری"مان را صرفِ  مد و باید تمام هم اهمیت قرار داری دو مسئله در درجه

چیست؟ کدام طبقات و قشرها در این  "جنبش کارگری"ایران بکنیم، باید پرسید منظور از 
دینامیک آگاه ... توانند بپیوندند جنبش نقش مؤثر و پیشرو دارند و به صفوف مبارزین می

 اروپا و آمریکاد جنبش زنان در گوین ای می اینکه عده... شدن طبقات و اقشار مترقی چیست؟
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دهد که این عده فقط نظری استاتیک و  خوبی نشان می به "بورژوازی خرده"جنبشی است 
صحیح است که زنان در این جنبش به این . ها دارند جامد از تحوالت تاریخی و جنبش

ان عنو ی مهم اینجاست که یک زن نه فقط به  ولی نکته ...هستند، نه کارگرعنوان زن  
ای که باشد، یک  ، بلکه از هر طبقه(اگر کارگر باشد)گیرد  کارگر مورد استثمار قرار می

های ملی و یا از نژادی غیر از نژاد  و اگر از اقلیت)کشد  عنوان زن می به  محرومیت عینی
بنابراین، وقتی آگاهی زن (. کند نظر تحمل می سفید باشد، محرومیت دیگری هم از این نقطه

. ی انقالبی است ها شروع شد، این آگاهی فقط شروع یک پروسه از این محرومیتاز یکی 
بیشتری  آگاهی ذهنی شود که زن واضح است که این آگاهی از آن محرومیتی آغاز می

زن مورد سؤال قرار داد،  عنوان  ولی وقتی زنی محرومیت خود را به .نسبت به آن یافته باشد
رومیت بود، وقتى علیه آن عصیان کرد، دینامیک این های این مح دنبال ریشه وقتی به

این کمکی است . ها خواهد کشاند عصیان او را به عصیان علیه تمام استثمارها و نابرابری
واضح است که بسیج زنان در صفوف کارگران و ... ی کارگر اساسی به مبارزات تاریخی طبقه

را از کجا باید شروع کرد؟ آگاهی  جولی این بسی. دوش بسیج مردان باشد دهقانان باید هم
تر باال برد و توسعه بخشید؟ حتا یک زن کارگر ایرانی را  توان سریع زنان را از کدام زاویه می

کشیدگی  ن احساس ستمعنوان یک ز ، این زن بیشتر به ذهنی آیا از نظر. در نظر بگیریم
دار  دهقان، چه معلم و چه خانهزن ایرانی، چه کارگر، چه ... عنوان یک کارگر؟ کند یا به  می

توانیم  به جرأت می... بیند که زن است اش را در این می کشیدگی ی اول ستم در درجه... و
 کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانیبگوییم که یکی از دالیلی که زنان دانشجو، مثالً در 

آور  اناند، همین محیط خفق ای نداشته در اغلب کشورها فعالیت قابل مالحظه
ا این ما هستیم که ب. دست خود ماست البته واضح است که راه حل به. ست مردساالری

توانیم  ی صحیح برای حل آن، می ی برنامه و ارائه متشکل شدن و مطرح کردن این مسائل
چنین . آور را تغییر دهیم های خفقان رغم سالیان دراز فشار اجتماعی، این محیط علی

زند،  نفاق انداختن در جنبش نیست، نه تنها به یگانگی آن صدمه نمی هایی نه تنها فعالیت
یابند، به آن  شود که زنان دیگر نیز که در این جنبش جایی برای خود می بلکه باعث می

ی این مسئله، نه  بحث درباره. های خود در پیشرفت آن مؤثر باشند بپیوندند و با فعالیت
اگر . ست در عمق بخشیدن به این جنبش وریست به جنبش کارگری، بلکه یا تهدیدی

، مسکوت گذاشتن مسئله برای احتراز از شکاف در صفوف انقالبیون، راه حلی است منطقی
ی قبای کسی هم برنخورد و  کنیم تا به گوشه تمام مسائل سکوتی  پس بهتر است درباره

نژادپرستی  ی این موضوع شبیه به مسکوت گذاشتن مسئله. متحد و راضی باشند "همگی"
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از خود "آیا برای اینکه کارگران سفیدپوست آمریکایی را . در جنبش کارگری آمریکاست
 ی نکته... ؟...مسکوت گذاشتها را  ی نژادپرستی آن ، راه حل این است که مسئله"نرنجانیم

این . است( بش کارگریدر عین وابستگی آن به جن)جنبش مستقل زنان  لزوممهم دیگر، 
ست پوچ  شود، ادعایی حل می خود به خودپس از به ثمر رسیدن انقالب،  ئل زنانکه مساادعا 

این صحیح است که . ی تجربیات تاریخی استوار است ی تئوریک و نه بر پایه که نه بر پایه
مرد است و چنین از شرایط الزم براى تساوی حقوق زن و ... تغییر روابط تولیدی در اجتماع

ی  سوی سوسیالیسم جامه  یدن یک تحول اجتماعی در ایران بهرسثمر  شرط الزمی، با به 
وجود یک . نیست کافیوجه برای تحقق حقوق زن  اما این شرط الزم به هیچ. پوشد یعمل م

 زن را در اجتماع مطالعه و برای احقاق حقوق زن تالش خصوص زنان که مسائل بهبش جن
زن را در جریان تحول اجتماعی تضمین تواند احقاق حقوق  ، تنها عاملی است که میکند می
 ۷1«.کند

پیشین، چه در ایران و چه در کشورهای  های ی انقالب نوشته، پس از اشاره به تجربه
دیگر، و نشان دادن اینکه عدم وجود یک جنبش مستقل زنان تا چه حد به کسبِ برابری زن 

 :گیرد و مرد زیان رسانده است، نتیجه می
زنان ایران این درس مهم تاریخی را  گذشته ماهای  نقالبی این ا باید از تجربه»

تواند متضمن به ثمر  ها می ای زنان برای احقاق حقوق آن بیاموزیم که تنها یک جنبش توده
 ۷۳«.رسیدن انقالب در مورد حقوق زن باشد

 مشارکت در مبارزات زنان

هاى ایرانى در  شرکت در مبارزات زنان آمریکا و اروپا، بخشی از فعالیت تروتسکیست
ها بتوانند توجه  ی مشترک موجب شد که آن همبارز این. خارج از کشور بوده است

 . ایران جلب کنند اروپایی را به مسائل زنانای آمریکایی و ه فمینیست

گوش رسید مبنى بر اینکه کنفرانس   هایی به ی زمزمه، وقت۷0۱1ی  در اواخر دهه
انجمن ناست در ایران برگذار شود، دو تن از زنان عضو ب ۷0۸1ی زن در سال  المللی دهه بین
اکتبر )ارسال کردند  سازمان زنان آمریکای  ای به کنفرانس ساالنه ی سرگشاده نامه ستار

ها  کنندگان هشدار دادند و از آن ایران به شرکتی وضعیت  ها در این نامه، درباره آن(. ۷0۱۸
 :ی زن در ایران مخالفت کنند المللی دهه خواستند با تشکیل کنفرانس بین
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در طی این کنفرانس، قرار بود به موضوع دیگری هم رسیدگی شود که عبارت بود از »
ی زن در سال  المللی دهه موافقت یا مخالفت سازمان زنان آمریکا با تشکیل کنفرانس بین

ن زنان مااز یک سال قبل، چند تن از زنان مبارز ایرانی در آمریکا به ساز. در ایران ۷0۸1
ی  عنوان اعتراض به اختناق در ایران و زندانی کردن و شکنجه پیشنهاد کرده بودند که به 

زن ایرانی که مخالف رژیم شاه هستند، سازمان زنان آمریکا با برگذاری این  1111بیش از 
 ۷6«.المللی در ایران مخالفت کند کنفرانس بین

زمان زنان آمریکا، مخالفت خود را با این ابتکار با موفقیت همراه شد و کنفرانس سا
 .ی زن در ایران اعالم کرد تشکیل کنفرانس دهه

های عمومی و اهمیت آن در بیداری زن ایرانی نیز در این دوره  مشارکت زنان در جنبش
مثالً . یافت می انعکاسشان  ى ها نشریه درگاه  به ها قرار داشت و گاه مورد توجه تروتسکیست

: از رزا لوکزامبورگ ترجمه شد با عنوان ای ، مقاله۷۵۳۵هانی زن در سال به مناسبت روز ج
مترجم در مقدمه این مقاله به پیوند تنگاتنگی اشاره کرده . حق رأی زنان و جدال طبقاتی

 :های عمومی وجود دارد شان در جنبش است که میان روند بیداری زنان و شرکت
از . هم آمیخته استبا مبارزه علیه سلطنت درایرانی، ی بیداری زن  ساله ۱1تاریخ ... »

دریغ  زنان برای کسب قانون اساسی در انقالب مشروطیت تا حمایت بی ی تظاهرات و مبارزه
زمان که مبارزات طبقاتی باال  بعد، هرزنان آگاه از جنبش سراسری ملی، قریب به نیم قرن 

ی استبداد شرکت  ن ریشهگرفته، زنان به نحوی از انحاء در جنبش عمومی برای برکند
 ۷۱«.اند جسته

اهمیت دادن به نقش زنان در مبارزات مردمی موجب شد که با برآمد جنبش ضد 
ها به جایگاه زنان در این مبارزات توجه بیشترى نشان  دیکتاتوری در ایران، تروتسکیست

 "یجوش و خروش"، به بخش زنان کشیدگی زن در ایران و جنبش آزادی ستمی  مقاله. دهند
 :وجود آمده است ست در میان زنان ایرانی به  چندی کند که اشاره می

تعداد . خورد چشم می روش جدیدی در بین زنان ایرانی بهدر چند سال اخیر، جوش و خ»
مختلف زنان و موقعیتِ اجتماعی آنان نوشته شده، چه در خارج و  کتبی که در مورد مسائل

                                                           
عضو هیئت )و پروین نجفی ( کیفی: کمیته برای آزادی هنر و اندیشه در ایرانیکی از معاونان )کاته وفاداری  ـ۷6

ی دوم، سال پنجم،  ، دورهپیام دانشجو، ی سرگشاده به کنفرانس سازمان زنان آمریکا نامه، (پیام دانشجوی  تحریریه
 ٢۸، ص ۷۵۳۱آبان  ٢6، 0 ی مارهش

 ۷۵۳۵، بهار و تابستان 1 ی ماره، سال اول، شم دانشجوپیا ـ۷۱
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ها همه حاکی از رشد  این. ای پیدا کرده است هچه در داخل ایران افزایش قابل مالحظ
ی زنان نسبت به فهم موقعیت اجتماعی خود و دستیابی به راه حلی برای پایان دادن  عالقه

مسائلی از قبیل مهریه، چادر، طالق، . ی ماست اجتماعی زن در جامعهبه موقعیت مادون 
 ی فعلی و مسائل ر جامعهشود، نقش زن د ل میه زن تبعیض قائقوانین مختلفی که برعلی

  ۷۸«.شمار دیگری مورد بحث و تعمق زنان بیشتری قرار گرفته است بی
گرچه این اظهارات کمى غلوآمیز است، اما توجه به نمودهاى نفى هنجارهاى حاکم و 

هم در زمانى که بیشتر   ی مستقل زنان در کسب برابری با مردان، آن تأکید بر اهمیت مبارزه
پنداشتند، جایگاه   نظم موجود، مبارزه علیه ستم بر زن را انحرافی مى هاى مخالف گروه

با این همه نباید فراموش کرد که . بخشد هاى ایران مى اى به تروتسکیست تاریخى ویژه
در نظام  زن "آزادی"فشردند که  مىهاى کمونیستى، بر این پا  ها نیز چون سایر گرایش آن

ست که  برقرارى سوسیالیسم و براندازی استثمار طبقاتی دارى ممکن نیست و تنها با سرمایه
 :شود این آرمان متحقق مى

زنان از جایگاه واالیی که در جوامع اولیه داشتند ... ی طبقاتی وجود آمدن جامعه با به »
های عینی برای  آزادی زنان تنها با از بین رفتن پایه. به مقام مادون اجتماعی نزول کردند

ن، از قبیل کنترل های زنا تحقق تمام درخواست. پذیر است طبقاتی امکاناستثمار و ظلم 
سرنوشت خود، استقالل اقتصادی، امکانات آموزشی، تساوی کامل با مردان، کامل بر بدن و 

پذیر است که در آن  مکانرهایی از زیر یوغ بردگی خانگی و غیره، تحت آن نظام اجتماعی ا
آزادی زنان در . ای قلیل باشد یت و نه انباشتن بر سود عدهاساس رفع احتیاجات بشرتولید بر 

توانیم  ما زنان به تنهایی نمی. طبقه است ی بی گرو برانداختن استثمار طبقاتی و ایجاد جامعه
لکن این تنها خود ما هستیم که با تشکل مستقل ... این وظیفه عظیم تاریخی را انجام دهیم

ی صحیح، قادر به تحقق  مان و مسلح به یک برنامه کی مبارزه علیه ستم مشتر و بر پایه
تواند  جنبش دیگری جایگزین جنبش مستقل زنان نمی چهی. های خود خواهیم بود خواست

تنها شرط رسیدن به . زنان نباید منتظر هیچ گروه و قشر دیگری در جامعه بنشینند. باشد
طور  همان... ای زنان است مستقل توده های زنان، جنبش آزادی و تحقق بخشیدن به خواست

گیرند،  آوردهای دیگر ستمدیدگان الهام می ها و دست شان از پیروزی که زنان در مبارزات
آورند،  دست می هایی که زنان در این مبارزات به ی زنان برای آزادی و پیروزی مبارزه
ه تنها جامعه در طی مبارزه برای آزادی خود، زنان ن. بخش دیگر ستمدیدگان خواهد بود الهام

                                                           
 ۷0گفته، ص  ، پیشبخش زنان کشیدگی زن در ایران و جنبش آزادی ستم ـ۷۸
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در طی این مبارزه، از بین زنان هزاران مبارز، ... کنند دهند، بلکه خود نیز تغییر می را تغییر می
رهبر و سیاستمدار انقالبی بر خواهند خواست و در طی این مبارزه، زنان به قدرت و اراده، 

 ۷0«.کنند شان اعتماد پیدا می های استعداد و توانایی
 اى ، مقاله۳6به مناسبت روز جهانی زن در سال  پیام دانشجو، با همین نگرش است که

زنان "کند حاکی از رشد آگاهى زن ایرانى نسبت به ستم جنسى، رادیکالیزه شدن  چاپ مى
 :و نیاز به تشکل مستقل زنان براى پیشبرد مبارزه در راه آزادى "جوان ایرانی

بخش زنان، بخش  ی آزادی در سال گذشته، بیش از پیش آشکار شد که مبارزه... »
انداز صعود انقالب  با چشم... دهد را تشکیل می از مبارزات طبقاتی در سراسر جهانمهمی 

بحران . کند ی کشورها پیدا می بخش زنان اهمیت روزافزونی در همه جهانی، جنبش آزادی
جتماعی، ترین اقشار ا داری، شدیدترین ضربات خود را بر پیکر ستمدیده کنونی دنیای سرمایه

در ایران، خواست زنان برای آزادی، ... کند های ستمدیده وارد می یعنی زنان، جوانان و ملیت
ی  م اولیهاکنون عالی هم. افتد ی در تضاد میسره با حاکمیت سلطنت پهلو یک

شان است،   العمل به آگاهی ستمدیدگی رادیکالیزاسیون در بین زنان جوان ایرانی که عکس
یکی از دهد،  زنان را مورد بررسی قرار می القه به نشریات و کتبی که مسائلع. شود دیده می

های جهانی طرفدار حقوق بشر، اکنون بیش از  طبق اسناد سازمانبر... شواهد این ادعا است
این نیز خود دلیل دیگری بر رشد . زندانی سیاسی در ایران وجود دارد چهارهزار نفر زن

ی آنان علیه تمام جوانب ستم و در رأس آن رژیم شاه  بارزهآگاهی زنان ایرانی و آغاز م
در طی سال گذشته، با گسترش مبارزه علیه استبداد پهلوی، نیاز به تشکل مستقل ... است

های خود بیش از پیش احساس  دست آوردن خواست ن در مبارزه برای کسب آزادی و بهزنا
ایرانی علیه اوضاع مادون بشری کنونی  ی ها زن ستمدیده دیر یا زود، موقعی که میلیون. شد

ای که بر  به جنبش درآیند، دستگاه سلطنت پهلوی را به همراه تمام روابط اجتماعی پوسیده
 ٢1«.آن بنا شده، از پایه خواهند لرزاند

گیرد و در  خود می تر به  لحنی رزمنده پیام دانشجوبا اعتالی جنبش ضد دیکتاتورى شاه، 
، بر منافع زنان در پیشبرد و پیروزی این !اهران، به مبارزه بپیوندیدخوای با عنوان  نوشته

                                                           
 1۵و  ٢۱پیشین، ص ـ ۷0
مارس، سالگرد روز جهانی زنان، زنان سراسر جهان صدای خود را برای آزادی و مساوات بلند  ۸فاطمه موسوی،  ـ٢1
هزار زندانی  1باید یادآوری کنیم که آمار . ۳۷و  ۳1، ص ۷۵۳۱، فروردین ۳ ی مارهی دوم، ش دوره، پیام دانشجو، کنند می

 .آمیز است شد، بسیار اغراق زن که پیش و پس از انقالب از سوی اوپوزیسیون ارائه می
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 :ورزد مبارزه تأکید می
یکی از مشخصات بارز جنبشی که علیه استبداد پهلوی در ایران پا گرفته و تاکنون »

صورت تظاهرات متعدد خیابانی متجلی کرده است، شرکت زنان در مبارزه علیه  هخود را ب
شرکت زنان در تظاهرات خیابانی، . د هرگونه آزادی سیاسی در ایران استاختناق و عدم وجو

عنوان  ساواک و گارد دانشگاه به علیه سرکوبی پلیسیها  ی زنان دانشجو در دانشگاه مبارزه
همبستگی با تظاهرات مردم در شهرهای مختلف و اعتصاب غذای زنان زندان قصر در 

 ٢۷«.ن واقعیت استهایی از ای تهران و زندان ساری، نمونه
شان نسبت به روند  توجهی ها، بی ی تروتسکیست ی قابل تأمل در مباحث این دوره نکته

 .ست دیکتاتوری افزونش بر جنبش ضد گرا و وزن دم ی واپسهای مذهب رو به رشد جریان
ى تعالیم اسالم در پیشرفت زن توجه نشان داده بودند، از  ها که پیشتر به نقش بازدارنده آن
گذرند و حساسیتی نسبت به آن  کند، درمى خواهى را تهدید مى رى که جنبش آزادىخط

روزگار های رایج در آن  فهمی توهمات و کج گرفتار همان برعکس، .دهند نشان نمی
 : شوند مى

و غیره، به خوبی از  "آزادی زن"ی احترام به  رغم ادعاهای پوچش درباره رژیم شاه، به»
ی زنان برای آزادی و پیوستن آنان به جنبش علیه استبداد پهلوی  محتوای انقالبی مبارزه

کنند با پخش شایعاتی از قبیل  سعی می اش دارودستهبدین خاطر است که شاه و . واقف است
استبداد پهلوی مخالف آزادی زنان است و یا اینکه مردم در تظاهرات  اینکه جنبش ضد

ه، از پیوستن خواهران مبارز به این جنبش پاشند و غیر ها اسید می خیابانی بر روی زن
  ٢٢«.جلوگیری کند

انداز اعتالی انقالبی در ایران که موجب تشدید فعالیت نیروهای سیاسی شده بود،  چشم
شک  بی ۷۵۳6یز سال ی خود در پای رگذاری نخستین کنگرهبرای ب انجمن ستاردر تصمیم 

بررسی  ی این کنگره که در نشریه ی ی مصوبه یکی از سه قطعنامه. تأثیرگذار بوده است
این . نام دارد بخش زنان در ایران انداز جنبش آزادی چشمچاپ رسیده،   به سوسیالیستی

و جنبش زنان، به تفصیل  ی زن قطعنامه دیدگاه این جریان تروتسکیستی را نسبت به مسئله
 : دهد شرح می

                                                           
 11، ص ۷۵۳۱، شهریور ۸ ی مارهی دوم، ش ، دورهپیام دانشجوسلماز احمدی،  ـ٢۷
 پیشین ـ٢٢
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خط مقسمی بوده است کشیدگی زنان، پیوسته  طرز برخورد و سیاست مربوط به ستم»
سند حاضر که از . طلبی متمایز کرده است طلبی و اصالح که سوسیالیسم انقالبی را از فرصت

پذیرفته شد، اصول و مواضع مارکسیسم را در رابطه با  انجمن ستاری  طرف نخستین کنگره
به دور ای  ی توده ی عملی اولیه برای مبارزه گیرد و برنامه بخش زنان در برمی جنبش آزادی

 ٢۵«.کند ها و نیازهای زنان ایران عرضه می درخواست
که مشابه  دپرداز می پس از این مقدمه، قطعنامه به تحلیل تاریخی فرودستی زنان ایرانی

آمده است و پیشتر به آن  کشیدگی زن در ایران ی ستم دربارهی  در جزوه ست که تحلیلى
رادیکالیزاسیون "نظرند که زنان در روند  کنندگان قطعنامه بر این تدوین. ایم اشاره کرده

مجرای انقالب "شوند و به  تبدیل می "ی کارگر متحد قدرتمند طبقه"، به "فمینیستی ایران
 :پیوندند می "سوسیالیستی

مستعمره  ی زنان ایران واکنشی نسبت به سیستم در حال احتضار نیمه جنبش بالقوه»
خاطر خصلت   به. ی ظهور چنین جنبشی است طلیعهآغاز رادیکالیزاسیون زنان ایرانی، . است

ای تاریخی وجود ندارد که طی آن، زنان آداب و سنن ماقبل  ی ایران، دوره مرکب جامعه
دست  مبارزه برای به. خود ایجاد کنند داری را شکسته، شرایطی بهتر برای موقعیت سرمایه

در اردوگاه پرولتاریا قرار  ترین حقوق مدنی و دموکراتیک زنان، آنان را آوردن ابتدایی
انداز  م رادیکالیزاسیون فمینیستی در ایران، چشمبروز نخستین عالی»: عالوه به« .هدد می

. گشاید عنوان بخشی از جنبش جهانی زنان، می بخش زنان ایرانی را به نبش آزادیظهور ج
و جنبش  دیدگان و استثمارشدگان، با نهضت کارگری ی سایر ستم این جنبش، با مبارزه

ی کارگر در  ی ایران پیوند خورده است و متحد قدرتمند طبقه زده های ستم بخش ملیت آزادی
ها، توهمات  بخش زنان، نه تنها سنت چرا که جنبش آزادی. مبارزه برای کسب قدرت است

دهد، بلکه عمالً علیه بنیادهای  ی حاکم را مورد تردید قرار می کهن و ایدئولوژیکی طبقه
دیدگان، علیه دولت  ی حاکم در بین صفوف ستم افکنی طبقه اتی، تفرقهستم طبق

بخش زنان، چنانچه  جنبش آزادی. داری، سلطنت و نظام خانواده متوجه گشته است سرمایه
در . مسیر طبیعی تکامل خود را طی کند، به مجرای انقالب سوسیالیستی سرازیر خواهد شد

ای تحت ستم جامعه، جنبش فمینیستی ایران، ه اش به مبارزات سایر بخش عین پیوستگی

                                                           
 ۷۸۵، نیویورک، ص ۷۵۳۱، تابستان ۷ ی ماره، شبررسی سوسیالیستی، بش تروتسکیستی ایراناسناد جن ـ٢۵
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: مبتنی شده است ای ها؛ چرا که بر اساس ستم ویژه ست مستقل از سایر جنبش ای مبارزه
 ٢1«.ی جنبش، آزادی زنان است انگیزه. شوند عنوان زن متحمل می ستمی که زنان به 

ش روى پی ٢۳انترناسیونال چهارمبنا بر الگویى که  انجمن ستاربه بیان دیگر،  
 ضد"گیری  ، برای جنبش زنان ایران نیز جهتهاى تروتسکیست جهان گذاشته جریان
 :کند بینی می پیش "داری سرمایه
تا زمانی که تولید اجتماعی بر اساس اصل مالکیت خصوصی و سود سازمان ... »

 های مادی که به ظهور خانواده و بردگی خانگی زنان منجر شد و نتیجتاً یابد، آن پایه می
به همین جهت، جنبش زنان . جا خواهد ماندکشی ناشی از آن، پا بر مختلف ستمهای  جنبه

های  دیده و نهضت کارگری برای تحقق کامل درخواست های ستم نیز مانند جنبش ملیت
 ٢6«.داری برانداختن نظام سرمایه: خود باید یک هدف مشترک داشته باشد

نیز طبعاً  ۳6 - ۳۱هاى  زنان ایران سالبا حرکت از چنین تحلیلی، استراتژی جنبش 
اى که لئون "شعارهای دموکراتیک انتقالی"ارزیابی شده است، با  "استراتژی انقالبی"

 : تروتسکى مطرح کرده بود
ی شعارهای  استراتژی انقالبی برای جنبش فمینیستی باید بر اساس برنامه... »

های زن و  ن که از نیازهای عینی تودهاین شعارها ضمن آ. دموکراتیک و انتقالی مبتنی شود
تر انتقالی برای انقالب  ی وسیع گیرند، بخشی از برنامه سطح آگاهی کنونی آنان سرچشمه می

چرا . ها، منطقی انقالبی خواهد داشت ی مبارزه به دور این خواست برنامه. سوسیالیستی است
 ٢۱«.واهد بودها مستلزم انقالب سوسیالیستی خ تحقق کامل این خواست... که

دلیل فقدان  پردازد؛ البته اذعان دارد که به هم می "ی جنبش زنان برنامه"قطعنامه به 
رو خواهد بود و تدوین این  های برای جنبش زنان با دشواری روب ی کافی، تعیین برنامه تجربه

انقالبیون مارکسیست، هنوز بیشتر نیازمند به ... »: به همین دلیل. برنامه میسر نیست
                                                           

 ٢1۳ - ٢16و  ۷06پیشین، ص  ـ٢1
ای در حوالی پاریس بنیان  توسط لئون تروتسکی در خانه ۷0۵۸سازمانی کمونیستی که در سپتامبر : 1انترناسیونال ـ ٢۳

و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى های خونین اعضاى حزب و دولت  پس از تصفیه 1انترناسیونال تأسیس . گذاشته شد
ى  ها که پس از سیطره تروتسکیست. های حاکم، صورت گرفت دست استالینیست به الملل کمونیستى سوم نیز انقالبیون بین

را پایه  1انترناسیونال  د،دیدن کلی ناممکن می الملل را که به ى ایدئولوژیک در درون بین ها بر آن نهادها، مبارزه بوروکرات
رغم  این سازمان به. تدوین کرد 1انترناسیونال را تروتسکی برای ( ۵1به زیرنویس  نگاه کنید) ی انتقالی برنامه. گذاشتند

 .وجود آمده، تا به امروز کماکان فعال است انشعاباتی که در آن به 
 ٢۷1گفته، ص  ، پیشاسناد جنبش تروتسکیستی ایرانـ ٢6
 ٢۷۷ن، ص پیشی ـ٢۱
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ی  تجربه"توجه به اما با « .تعیین پیشاپیش مسیر آن آموختن از جنبش زنان هستند تا
زنان به بینی این است که  ، پیش"وظایف عینی جنبش زنان ایران"و  "جنبش جهانی زنان

 : زیر بسیج خواهند شد اشکال مختلف، به دور مسائل
دی؛ امکانات آموزش حق کنترل جسمانی؛ آزادی از قید بردگی خانگی؛ آزادی اقتصا»

  ٢۸«های مدنی و سیاسی مساوی؛ آزادی
 :گذارد بخش زنان، تأکیدی دوباره می ی آزادی فصل پایانی قطعنامه، بر اهمیت مبارزه

انداز و  های زنان، قابلیت، چشم های مربوط به نیازها و خواست طرز برخورد و سیاست»
داری را هدف خود  لیسم و نظام سرمایهی امپریا ی هر سازمانی که مبارزه علیه سیطره برنامه

ل بخش زنان قائ ی آزادی برای مبارزهنقش و اهمیتی که ما . گذارد قرار داده، به آزمایش می
ی  کنیم، وجه تفارقی است که ما را از همه ای که برای تحقق آن ارائه می هستیم و برنامه

الیسم، مبارزه علیه ستمگری پرولتاریایی که مدعی رهبری مبارزه علیه امپری نیروهای غیر
 ٢0«.کند ملی و مبارزه در راه انقالب سوسیالیستی هستند، جدا می

ى حرکتِ این تحلیل،  دهد که نقطه توضیحاتى که در پی این ادعا آمده، اما نشان می 
یا  "طلبانه مجراهای اصالح"گیری از فروافتادن جنبش زنان به  نه آزادى و برابرى که پیش

ى این بخش از قطعنامه که در پیشبرد مبارزات  گرانه بازبینى سنجش. تس"کارگری ضد"
ای  درجه ۷۸1تواند چرخش  کند، می طلب را دنبال می زنان، عمدتاً اهداف سیاسی و هژمونی

آن از جمهورى اسالمى را تنها به  ی و حمایت همه جانبه حزب کارگران سوسیالیست
 :دودی روشنی بخشدى چند ماه پس از انقالب بهمن تا ح فاصله
دادن و بسیج کردن زنان پی نبرد و پیشتاز  سازمان انقالبی به اهمیت سازمان اگر یک»

بورژوا  بخش زنان نگردد، میدان عمل برای نیروهای بورژوا و خرده ی آزادی و رهبر مبارزه
خالی خواهد شد و آنان از طریق تحمیل خود بر جنبش توفیق خواهند یافت مبارزه را از 

در عین حال . طلبانه و یا حتا ضدکارگری بکشانند منحرف کرده به مجراهای اصالحسیر م
گونه که تروتسکی  حدشان، همان ی ستمدیدگی بی سازمان انقالبی در میان زنان، به واسطه

ناپذیری از سرسپردگی، از خودگذشتگی و آمادگی  ذخائر پایان": نویسد ی انتقالی می در برنامه

                                                           
 ٢۷٢ - ٢۷۵پیشین، ص  ـ٢۸
 ٢٢٢پیشین، ص  ـ٢0
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  ۵1«.خواهد یافت "برای فداکاری
زنان، نه  در حمایت از جنبش "سازمان انقالبی"ی اصلى یک  به بیانى دیگر، انگیزه

 "سرسپرده، از خودگذشته و فداکار"مبارزه جهت رفع تبعیض جنسی، که یافتن متحدینی 
 :داری رهبری کند ست تا جنبش زنان را در جهتِ انهدام سرمایه"پرولتاریا"برای 
ای مستقل  تواند هزاران نفر از زنان را در مبارزه بخش زنان می یاگرچه جنبش آزاد»

داری نیست و نتیجتاً  بسیج کند، اما این جنبش به تنهایی قادر به از میان بردن نظام سرمایه
آمیز  قیتاجرای موف. های الزم را برای آزادی کامل زنان فراهم کند تواند به تنهایی پایه نمی

. ی عظیم کارگران و زحمتکشان جامعه است شدن و بسیج توده  این وظیفه مستلزم سیاسی
ی ستمدیده و استثمار  ترین رزمندگان توده تنها یک حزب مارکسیست انقالبی، مرکب از آگاه

تواند  داری می ای علیه سرمایه ی انتقالی و قدرت بسیج توده شده، حزبی مسلح به برنامه
کوشد  می انجمن ستارانداز است که  با این چشم.. .ی انقالبی را به سرانجام برساند مبارزه

 ۵۷«.خود جلب کند ارزین نسل جوان زنان ایران را به پیشتازان و بهترین مب
 :جوید ، عمدتاً در میان دانشجویان میانجمن ستاررا  "مبارزین نسل جوان زنان"
د، در در شرایط خفقان کنونی، هنوز خواست خاصی که مرکز توجه زنان واقع شده باش»
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی زن، تنها . ی سیاست ایران طرح نگشته است صحنه
از طریق این . توان مستقیماً درگیر آن شد ی عملی است که در حال حاضر می مسئله

                                                           
تحریر درآمد؛ در شرایطی  ی رشته  توسط لئون تروتسکی به ۷0۵۸در سال  ی انتقالی برنامه .٢٢۵و  ٢٢٢پیشین، ص  ـ۵1

د تا با نوشتن این برنامه، تروتسکی در صدد بو. که به باور او، پرولتاریا از رهبری سیاسی انقالبی خود محروم شده بود
 1الملل  بینریزی  هدف این برنامه در عین حال پایه. دست دهد ی نیروهای انقالبی در سطح جهان را به چهارچوب مبارزه

ى کارگر  های مبرم طبقه این برنامه پلی بود میان خواست. اند هم به آن گفته 1الملل  بینی  از همین رو، برنامه. بود
فصلی از این برنامه، به اهمیت جایگاه جوانان و زنان در (. ی حداکثر برنامه)تی و انقالب سوسیالیس( ی حداقل برنامه)

های  شان را عمدتاً به الیه کند که توجه طلب ایجاب می های فرصت ی تشکل طبیعتِ همه... »: تأکید دارد 1الملل  بین
داری،  حال آنکه زوال سرمایه. رندی کارگر معطوف نمایند و در نتیجه جوانان و زنان را از نظر دور دا باالیی طبقه

ترین  کش بایست در ستم می 1انترناسیونال دوایر . کند دار وارد می ها را به زنان، چه مزدبگیر و چه خانه ترین ضربه سخت
ناپذیری از  ها ذخائر پایان در آنجاست که آن. گاه بگردند دنبال تکیه ی کارگر، یعنی زنان زحمتکش، به های طبقه یهال

 : لئون تروتسکی؛ برگرفته از ی انتقالی برنامه. «کاری، از خودگذشتگی و روح ایثارگری خواهند یافتفدا

Programme de Transition, Léon Trotsky: Place à la jeunesse! Place aux 

femmes travailleuses! 

http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran20.html 

 .ترجمه از نگارنده که با نقل قول باال کمی تفاوت دارد
 ٢٢1 - ٢٢۳، گفته ، پیشاسناد جنبش تروتسکیستی ـ۵۷

http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran20.html
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ها، جایی که بیش از همه از عقاید  ی مشخص در میان دانشجویان زن در دانشگاه مبارزه
پذیر  های عمل زنان امکان شود، ساختن گروه تقبال میبخش زنان اس جنبش آزادی

 ۵٢«.گردد می
حزب کارگران گذار  های پایه ، یکی دیگر از گروهانجمن ستار ى زمان با کنگره هم

در . کند ای در لندن برگذار مى کرد نیز کنگره را منتشر می کندوکاوی  که نشریه سوسیالیست
این را از رهگذر . ز موضوعات مورد بحث استاین کنگره نیز مبارزات زنان ایران یکى ا

 :یابیم درمى ها بعد به انتشار رسید، که سال هاى انقالبى ایران ى سوسیالیست کارنامه
ی  طرفداران نشریه[ سوى]، کنفرانسی از [۷۵۳۱بهمن ]چند ماه قبل از قیام ... »

. نزدیک در لندن برگذار شد، با شرکت اکثر اعضا و هواداران از اروپا و آمریکا و خاور کندوکاو
بندی نظریات گروه طی چند سال فعالیت  به جمع کندوکاو ی هفته کنفرانس، تحت عنوان

ی ارضی و ماهیت  داری ایران، مسئله ی مفهوم امپریالیسم، سرمایه هایی درباره بحث. پرداخت
برای  های تحت ستم و مبارزه دولت ایران، تحوالت جنبش کارگری، مبارزات زنان، ملیت

 ۵۵«.دموکراسی در این تجمع صورت گرفت
کنفرانس لندن آگاهى نداریم؛ اما کمی پیش از سقوط رژیم شاه،  از چندوچون مباحت

مون تغییر و تحولى ، انتظاراتش را از مضی ما به عقیدهای با عنوان  در سرمقاله پیام دانشجو
 :کند در ایران انجام پذیرد به این صورت بیان میکه باید 

های انقالبی ایران، برای به پیروزی رساندن نبرد کنونی، سه خواست  وسیالیستس»
ی رأی  سرنگونی سلطنت پهلوی، تشکیل مجلس مؤسسان برپایه: اند اساسی را مطرح کرده

چنین مجلسی، عالوه ... مساوی، مستقیم و مخفی و برقراری جمهوری کارگران و دهقانان
به حل تکالیف اجتماعی ... ی مردم ایران برای همههای سیاسی و مدنی  بر تضمین آزادی
ی نهادهای آن، درهم شکستن یوغ  برچیدن بساط سلطنت و کلیه: خواهد پرداخت

دیده برای خودمختاری، مساوات  های ستم امپریالیسم، آزادی دهقانان، برقراری حقوق ملیت
 ۵1«.کامل و آزادی زنان

رسد،  که در همین زمان به انتشار می نی حقوق کارگران و زحمتکشان ایرا بیانیهدر 

                                                           
 ٢٢۵پیشین، ص ـ۵٢
 ، ۷۵۸1، اردیبهشت های انقالبی ایران ی سوسیالیست کارنامهرازی، . ـ م۵۵

http://nashr.de/2/razi/karn/0.pdf 
 1، ص ۷۵۳۱دی  ٢٢، 6 ی مارهی سوم، ش ، دورهپیام دانشجو ـ۵1

http://nashr.de/2/razi/karn/0.pdf
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بایست در قانون اساسی  تازه تأسیس یافته، حقوقی را که میحزب کارگران سوسیالیستِ 
 "زادی زنانحقوق کامل و متساوی زنان، آ"ها،  ی آن از جمله. شمارد گنجانده شود، برمی

 :است
در عصر جدید، . ندا زده و محروم بوده ها ستم ی عظیم مردم، قرن زنان، این توده»

آزادی زنان از وظایف اساسی انقالب . اند کارگران زن تحت استثمار مضاعف قرار گرفته
زنان برای کار مساوی باید . حقوق سیاسی و مدنی کامل و متساوی برای زنان. است

برای تضمین استقالل اقتصادی زنان، باید مراکز . دستمزدی مساوی با دیگر کارگران بگیرند
زنان باید از . شود، برقرار گردد دک مجانی که مخارج آن توسط حکومت تأمین میمهد کو

دار شدن برخوردار باشند و  گیری در مورد باردار شدن و بچه حق کنترل جسمانی، حق تصمیم
ها در استفاده از سقط جنین و استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی را در  این امر حق آن

 ۵۳«.گیرد برمی
، شمار زیادی از مبارزینی که در خارج به فعالیت ۷۵۳۱ک شدن قیام بهمن با نزدی

های گوناگون  گردند؛ از جمله مبارزین وابسته به گرایش مشغول بودند، به ایران بازمی
عنوان ارگان  ، به کارگرگیرد و پیش از اینکه  پایان می پیام دانشجوانتشار . تروتسکیست

در همین . رسد به انتشار می چه باید کردکار کند، نشریه  آغاز به حزب کارگران سوسیالیست
ی  کمیته ، به امضایبزرگداشت روز جهانی زن بینیم برای نشریه است که فراخوانی می

 .موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران
 ها در ایران تئورى و عمل تروتسکیست

را  ۷۵۳۱بهمن  ٢۸ریخ که تا ی موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران کمیتهفراخوان 
مارس، از اهمیت روز جهانی زن در  ۸ی  بر خود دارد، پس از مروری کوتاه بر تاریخچه

 :پردازد زنان می های گوید و به طرح خواست سخن مى "شرایط کنونى"

                                                           
. 1تاریخ؛ ص  ؛ بیحزب کارگران سوسیالیست برای قانون اساسی، پیشنهاد ی حقوق کارگران و زحمتکشان ایران بیانیه ـ۵۳

حکومت؛ قطع یوغ امپریالیسم؛ اتحاد کارگران و کشاورزان و »: گیرد ى این بیانیه موضوعات زیر را در برمی انهبندهای چندگ
های ستمدیده؛ حقوق کامل و متساوی زنان، آزادی  های سیاسی و مدنی؛ آزادی ملیت ی اصالحات ارضی؛ آزادی برنامه

داران در تولید؛ کنترل  سرمایه کشور و علیه اخالل و سابوتاژ زنان؛ لغو اسرار معامالتی؛ علیه خروج سرمایه به خارج از
ها و  ها، صنایع، تجارت و خدمات اجتماعی؛ علیه تورم و بیکاری؛ ملی کردن بانک کارگران و زحمتکشان بر بانک

سی های بیمه، صنایع عمده و حمل و نقل؛ انحصار تجارت خارجی؛ انحالل ساواک، پلیس، ژاندارمری، حقوق سیا شرکت
 «.المللی برای سربازان، مسلح کردن مردم؛ همبستگی بین
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پس  .برای زنان ایرانی امسال روز جهانی زنان از معنی و مفهوم خاصی برخوردار است»
امان، به نیم قرن استبداد و ظلم پهلوی و رژیم  وسیع و بی ی هاز یک سال و نیم مبارز

زنان دوشادوش … ی سخت و طوالنی در این مبارزه. شاهنشاهی خاتمه داده شده است
برادران خود برای درهم نوردیدن بساط حکومت سرنیزه و ترور و مفتوح کردن باب 

های  شته زنان نیز درخواستدر طی سال گذ... اند های سیاسی و مدنی مبارزه کرده آزادی
در نواحی مختلف کشور . ی خود عنوان کردند خود را برای احقاق حقوق پایمال شده

؛ مزد مساوی در مقابل کار مساوی: های زیر از طرف زنان مبارز مطرح شده است درخواست
گیری در مورد  لغو قوانین پوسیده و ارتجاعی که حق تصمیم مهد کودک رایگان برای همه؛

حق تشکل سازمان مستقل و  ؛دهد ندگی و سرنوشت زنان را در اختیار دیگران قرار میز
  ...مبارز

به  کمیتهاین  درِ ...تشکیل شده است کمیته موقت تدارکاتیبرای بزرگداشت این روز، 
ی مبارزین تقاضا داریم که با شرکت در  ما از کلیه .ی مبارزین عالقمند باز است روی همه

تر این روز  تر، مبارزتر و پرشکوه ریزی و برگذاری هرچه وسیع ن را در برنامهآ ،کمیتهاین 
 ۵6«.یاری رسانند

 این فراخوان...( آموز کارمند، دانشگاهی، آموزگار، دانشجو، دانش)طیف متنوعی از زنان 
ها از بدو بازگشت به ایران، به  امضاها نشانگر این است که تروتسکیست. اند کرده را امضا

یابیم که به  نیز درمى های کیت میلت این را با مرور یادمانده. اند ت در میان زنان پرداختهفعالی
میلت که . ها برای سخنرانی در مراسم روز جهانی زن به تهران آمده بود دعوت آن

ها  شناخت و در آمریکا با آن علیه رژیم شاه می  های مبارزه ها را از سال تروتسکیست
این  مارس ۸ی جزئیات سازماندهى مراسم  ین اطالعات را دربارههمکارى داشت، بیشتر

ى برگذارى مراسم با یکی از  کیت میلت گفتگویی را که در آستانه. دهد دست می کمیته به
 :گوید اش انجام داده، چنین بازمی میزبانان ایرانی

، برای کمک به برگذاری روز جهانی [CAIFI] او هم به مانند دیگر اعضای کیفی»
از شنیدن اینکه زنان کارگر . گذارد داشت آن وقت زیادی می زنان، تثبیت حق زن و گرامى

: هد کهد به ما اطمینان می. شویم اند، خوشحال می نسبت به موضوع خیلى حساس شده
 ۵۱«".ای بسیار مهم شده ی زن، مسئله االن مسئله"

                                                           
 .آمده استفصل اسناد متن کامل این نوشته در . ۷1ص ، ۷۵۳۱اسفند  ۸، ۵ ی ماره، شچه باید کردـ ۵6
 ۷1۳ - ۷16، ص ۷0۸۷، پاریس، انتشارات زنان، در ایرانکیت میلت،  ـ۵۱

← 
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ش ا قول دوستان ایرانیکیت میلت از  کم و کیف جلساتِ تدارکاتی روز جهانی زن را نیز
ی برگذاری مراسم برا ...ی موقت کمیتهاین چنین است که به مشکالت . شرح داده است

دهند و اختالفات سیاسی با  ها قرار می ها بر سر راه آن"چی کمیته"موانعی که . بریم می پی
 تا آخرین لحظات  ...ی موقت کمیتهها، موجب شد که  های فعال در دانشگاه دیگر گروه

یکی از مسئولین . مارس را برگذار کند یا نه ۸تواند مراسم را در روز  مطمئن نباشد که آیا مى
ماجرای نوشته شدن  از جمله -مراحل تدارک روز جهانی زن  تمام ...موقت  کمیتهی اصل

 :دهد برای کیت میلت شرح می - ی را که پس از آن اتفاق افتادفراخوان و مسائل
خواستیم با  خواستیم که برای زنان کارى را شروع کنیم؛ می یم، رسید[ به ایران]تا »

پنجاه سال بود که روز جهانى زن در اینجا برگذار نشده . جشن روز جهانی زن شروع کنیم
اونجا، خارج ... وقتی این پیشنهاد را با گروهی از زنان در میان گذاشتیم، خیلی شاد شدند. بود

و . خوان به قرن نوزدهم برگردند جا زنا مىها نوشتن که این یدیم تو روزنامهشن که بودیم، مى
گفتند که ما باید پا  مى. دوستانم خیلى برآشفته بودند. دانستیم که این واقعیت ندارد ما مى

و باید م که ما به تنهایى قادر به این کار نیستیم کرد اما من با خودم فکر مى. پیش بگذاریم
ش ا ی تاریخچه مارس متنى نوشتیم؛ همه ۸ی  این ترتیب دربارهبه ... زنان ایران درگیر شوند

. بزنیم  بایست دست به این کار تازه که انقالب شده، مىو اعالم کردیم به خاطر این. را
ه قیام را مردان و زنان با هم گن ک جا مى همه. هاست دونین؛ االن فشار زیادی روى زن می
مان هم های خاص خود اما ما باید برای خواست. و واقعیت هم همین است. ثمر رساندن به

. شد دادند، ضدانقالبی تلقى می کاری که خود زنان مستقالً انجام میاوایل، هر... فعالیت کنیم
که هر –کس برگذار کردیم تا پیشنهاد بدیم هرای  جلسه. ما توانستیم خالفش رو ثابت کنیم

. زن آمدند ٢11. داشتیم در یک کتابخانهسالنى . خواهد جنبش را بسازد، بیاید که می - باشد
 ۵۸«!ای بود که به عمرم دیده بودم هزیباترین جلس

ها نتوانستند سالنی برای برگذاری روز جهانی  آن ...ی موقت کمیتهرغم تالش اعضای  به
مارس را  ۸به توافق رسیدند که بزرگذاشت  حزب تودهپس با هواداران . زن پیدا کنند

                                                                                                     
En Iran, Kate Millett, Edition des Femmes, Paris, 1981, pp : 105-106 

، در دفتر دوم این مجموعه زیر به ایران رفتنبه ناصر مهاجر،  نگاه کنید، CAIFI کیفیی کتاب کیت میلت و نیز  درباره
 .۷00 - ٢۷۸، ص ، همبستگی جهانی۷۵۳۱خیزش زنان ایران در اسفند عنوان 

 .آمده است اسناد فصلتر در  متن مفصل. ۷۷6 - ۷۷۱گفته، ص  ، پیشدر ایران کیت میلت، ـ۵۸
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هم در  حزب توده، با هواداران کمیتهگیری  ظاهراً در جریان شکل. مشترکاً برگذار کنند
 :گوید می ...ی موقت کمیتهکیت میلت از زبان مسئول . ارتباط قرار گرفته بودند

... اند که ها قول داده آن. ی صنعتی برگذار خواهد شد یی بزرگ در دانشکدهآ گردهم... »
  هب. نیم کار را به نحو بهتری به انجام برسانیمشاید ما خودمان بتوا. به ما هم فرصتی بدهند

 ۵0«...فعالً این را داریم... هرحال، این هست
ی به نام خود برگذار نکرد و بزرگداشت روز جهانی زن، ا در آن سال برنامه حزب توده
برگذاری این برنامه بنا بود مشترکاً با  11.برگذار شد دانشجویان دموکراتنهایتاً به نام 

ى شروع برنامه، زنان  اما در آستانه. به انجام برسد موقت تدارکات روز جهانی زنی  کمیته
به ! اند کلی کنار گذاشته به ها را دریافتند که برگذارکنندگان آن... ی موقت کمیتهاندرکار  دست

سبب این رفتار ناشایست هواداران  کمیتهتروتسکیست بودن اعضای  "گناه"رسد  نظر مى
ما از دقایق . ی اندکى در رعایت آزادی عقیده و بیان داشتند ست که دغدغهبوده ا حزب توده

پیش از برنامه و در ... ی موقت کمیتهو  دانشجویان دموکراتگفتگوها و توافقات میان 
آگاهى همگانى نسبت به این رویداد، تا جایی که ما  1۷.جریان آن، سندى در دست نداریم

؛ و نیز 1٢ودش ت آمریکایى کیت میلت از آن روز محدود مىاى فمینیسه دانیم، به یادمانده می
یابیم،  در همین بیانیه است که درمی. منتشر کرد ...ی موقت کمیتهی که  ا بیانیه

 ی زنان دموکرات جامعه، که دانشجویان دموکراتبه اصطالح برگذارکنندگان مراسم، نه 
 :بودند

که هر دو  جامعه زنان دموکراتو  اری روز جهانی زنذی تدارکاتی برای برگ کمیته»
تر  چه وسیعتوافق نمودند که برای هر ،کردند اری این روز جهانی کوشش میذبرای برگ

اسفند در سالن ورزشی دانشگاه صنعتی  ۷6ظهر  بعد از ۵ساختن این روز، مشترکاً در ساعت 
 جمعیت زنانو  ی تدارکاتی کمیتهگویان  همچنین توافق شد که سخن. گرد هم آیند

                                                           
 ۷۷6ـ پیشین، ص ۵0

 .در همین دفتر ی ایران بزرگداشت روز جهانی زن از سوی هواداران حزب تودهبه نگاه کنید ـ 11
آمریکا زندگى  ی ها که در ایاالت متحده اندرکاران این کمیته، توانستیم با یکی از آن ضمن کوشش برای یافتن دست ـ1۷
رغم موافقت اولیه، شانه خالى  ی خود در این مجموعه، به و از همکاری با ما و ثبت تجربهمتأسفانه ا. کند، تماس بگیریم مى

سفیم و امیدواریم که ایشان متأ ی مهم ما از محروم شدن خواننده از دسترسی به این تجربه. دلیلى جدی ی کرد؛ بدون ارائه
 .قرار دهند شان را در اختیار عالقمندان دانند، تجربیات شکلی که مناسب میبه هر

بزرگداشت روز جهانی زن از سوی هواداران : ی ی بخش کوچکی از خاطرات کیت میلت از این رویداد در مقاله ترجمه ـ1٢
 .، در همین دفتر آمده استی ایران حزب توده
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فعاالن هر دو  ،با این توافق. های خود را ایراد کنند در تریبون مشترکی سخنرانی دموکرات
هزار نفر  ۳شرکت بیش از . ایی این جلسه دست زدندپگروه به اتفاق به تبلیغاتی پیرامون بر

در استادیوم دانشگاه صنعتی امکانات عظیم ناشی از اتحاد نیروهای طرفدار جنبش زنان 
 جمعیت زنانی  سفانه در آخرین ساعات، مسئوالن خودکامهأمت. شان دادایرانی را ن

جلوگیری  ی تدارکاتی کمیتههای حاصله را زیر پا گذاشتند و از سخنرانی سخنرانان  توافق
ابراز عقاید همگی خواهران را در یک فضای دموکراتیک فراهم  ی تدارک کمیته ...کردند

خواهانه نقطه نظرهای خود را بازگو  ین آرمان آزادیخواهد کرد تا همگان برای رسیدن به ا
شود که کسب حقوق زنان در این انقالب، بدون مشارکت همه  یک بار دیگر تأکید می. کنند

 1۵«.زنان ایرانی فراهم نخواهد شد
ی مطبوعاتی مشهود است، از برگذارى  که در این بیانیه چنان ...ی موقت کمیتهاعضاى 

مارس فاصله نداشتند،  ۸که بیش از یک روز تا صرف نشدند و با اینز جهانى زن منمراسم رو
. به تکاپو افتادند و در عرض چند ساعت، محل استادیوم نصیری را برای مراسم آماده کردند

یی تماس آ با چند سازمان سیاسی دیگر هم در مورد این گردهم کمیتهرسد که  به نظر مى
سازمان مجاهدین هایی از جانب  ، پیاماطالعاتدر  گرفته باشد؛ چرا که مطابق گزارش مندرج

در پایان، . در مراسم خوانده شده است های فدایی خلق سازمان چریک و خلق
 : شان را به این شرح مطرح کردند های برگذارکنندگان خواسته

تی زنان با درک انقالبی خود، وق"رانان این بود  نقطه نظر اساسی سخن ...»
درک قدر  اند، آن کردهلیه رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم پیکار دوش مردان ع به دوش

عفتی نیز  با هر نوع فساد و بی ی لباس اخالقی و انسانی دارند که در عین انتخاب آزادانه
 ".خصوص لباس به زنان تحمیل گردد ورد، نوع بهمبارزه کنند و نبایستی در این م

 : اجرای موارد زیر شدندکنندگان در این مراسم خواستار  شرکت
 ـ برابری و تساوی حقوق زن و مرد۷
 رمزد زنان کارگر با مردان کارگرـ تامین رفاه زنان کارگر و برابری کا٢
ـ تامین آزادی سیاسی و برخورداری کامل از حقوق رفاهی و اجتماعی و سیاسی ۵
 11«...زنان

                                                           
 ص، ۷۵۳۱ند اسف ۷۱شنبه  ، پنجآیندگان، خواه بر آرمان خویش پافشاری زنان آزادی: ی برگذاری روز زن ی کمیته بیانیه ـ1۵
 .آمده است، در فصل اسناد متن کامل. ٢

 ۷۵۳۱اسفند  ۷0، اطالعات ـ11
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نیز به سخنرانی  ى و عربعالوه بر سخنرانان ایرانی، چند فمینیست آمریکایى، اروپای
های مبارزه در خارج  سال. المللى بخشیدند اى بین سان، به این مراسم چهره پرداختند و بدین

گیرنده در آمریکا و اروپا، موجب برقراری ارتباطی  کشور و شرکت در جنبش فمینیستی اوج
یکى از  .دا در آن کشورها شده بوه ماندگار میان فعاالن تروتسکیست با برخی فمینیست

ا، کیت میلت بود که به همین منظور از سوی یاران پیشینش در ه ترین آن شناخته شده
 ی ی مبتکرانه ایده 1۳.مارس دعوت شد ۸به مراسم  کمیته برای آزادی هنر و اندیشه در ایران

، نقش مهمى در پخش خبر ...ی موقت کمیتهای خارجی از سوی ه دعوت از فمینیست
و نیز  داشته است؛ المللى ى بین ر برابر حکم حجاب اجبارى در گسترهخیزش زنان ایران د

یرى همبستگى جهانى فمینیستى با زنان دگرخواه ایرانى و به ایران آمدن چندین گ شکل
المللی حق  ی بین کمیتهى سرشناس جنبش فمینیستى؛ از جمله هیئت فرانسوی  چهره
 16.زنان

ی دفاع از  کمیتهکه در همین ایام، به  ایرانی موقت تدارکات روز جهانی زن در  کمیته
در  اجباری شدن حجاب اعتراضى زنان تهران علیه های تغییر نام داد، در حرکت حقوق زنان

ی  ها، در نخستین شماره گزارش مفصل این حرکت. نیز فعاالنه مشارکت داشت تىلادارات دو
 :این چنین آمده استکارگران سوسیالیست  ی ، ارگان حزب تازه تأسیس یافتهکارگر
 باره به تمام تحقیرات و زنان ایرانی انتظار داشتند که پس از پیروزی انقالب، یک... »
هی که علیه زن در جامعه تبعیض تمام قوانین شاهنشا. ها علیه زنان خاتمه داده شود توهین

نظام سلطنتی ریختن داد، با فرو دست دیگران قرار می شد و یا اختیار زندگی او را در ل میقائ
به زنان امکان داده شود که انسانی کامل باشند با تمام ابعاد ... دانی تاریخ سپرده شود به زباله
اما متأسفانه از همان روزهای اول پیروزی، رهبران مذهبی و دولت بازرگان به تمام ... انسانی

ی حقوقی زن و جای اینکه در جهت تأمین تساو به... های زنان پشتِ پا زد آمال و خواسته
را [ و مرد]وجه تساوی حق زن  حمایت خانواده را ـ اگرچه به هیچمرد قدم بردارد، قانون 

مخالفت با شرع "داد ـ به خاطر  کرد، ولی امکانات بسیار محدودی به زنان می رعایت نمی
اسفند کوشش  ۷6ها، در  ی این دولتِ آقای مهدی بازرگان عالوه بر همه. لغو کرد "اسالم

در پشت این یورش دولت به ... یعی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان آغاز کردوس
ها در پرتو آتشِ فروزان  جات اوباش و اراذل که برای ماه های فردی زنان، دسته آزادی

                                                           
 .به دفتر دوم این مجموعه نگاه کنیدبرای اطالع بیشتر،  ـ1۳
 .گزارش مفصل سفر این هیئت، در دفتر دوم این مجموعه درج شده ـ16
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دولت به جنایات این اشرار ... ها گریخته بودند، دوباره جان گرفتند انقالب هراسان از خیابان
ها و صدها زن مورد تعرض قرار گرفته بودند،  یست و با وجود اینکه دهی اغماض نگر به دیده

برای دفع این حمالت به حقوق زنان، برای کسب  ...حتا یکی از این جانیان دستگیر نشدند
و بسیج عمومی تهییج نیاز به تبلیغ و . آزادی و حقوق مساوی الزم است که مبارزه ادامه یابد

دار را  ستانی و دانشگاهی، همگی زنان کارمند و کارگر و خانهباید همگی خواهران دبیر. است
. زنان جلب کنیم ی ها و تظاهرات برای کسب حقوق حقه به اجتماعات، جلسات و میتینگ

باید همگی به برادران خود تفهیم کنیم که حمله به حقوق زنان سرآغاز حمله به آزادی در 
امروز به کفایت روشن ... ن حقایق مطلع کنیمکارگران را از ای ی ما باید کلیه. جامعه است

ما باید . ای برای ما زنان آزادی نخواهد آورد است که هیچ حکومتِ از باال تعیین شده
ها و  که حق آزادی بیان تمام گروه نمایندگان خود را در محیطی کامالً دموکراتیک، در حالی

تنها در این . بفرستیم شود، انتخاب کرده به مجلس مؤسسان احزاب محترم شمرده می
صورت است که نمایندگان مردم ایران، نه تنها شکل حکومت را تعیین خواهند کرد، بلکه 

ها نوشته شده، در برابر چشم ما تصویب  دست آن خط و سطر قوانین جدید مملکتی به هر
 1۱«.خواهد گشت

کند و  اری میی زنان پافش گزارشی که نکات اصلی آن در باال آمده، بر حفظ حقوق اولیه
اما نوک تیز . داند به درستی، تجاوز به آزادى زن را سرآغاز تهاجم به آزادی در جامعه می

کند؛ نه روحانیت سنتى حاکم، به رهبرى  حمله را متوجه دولت موقت مهدی بازرگان می
گونه  این. ستیزانه بودند های زن ریزان و مسببین اصلی دستورالعمل اهلل خمینى که طرح آیت

ی  شد و مسئول همه قلمداد می "لیبرال"که  دولت موقتگیری در برابر  موضع
آنچه در میان . های مملکت، در میان نیروهای چپ در آن زمان البته رایج بود نابسامانی

 ى زنان رواج نداشت، پشتیبانی از حقوق اولیه -  و صد البته راست و میانه –چپ  های گروه
در تشخیص مبتکرین و  ی دفاع از حقوق زن کمیته م گرچهجاست که بگویی  پس به. بود

حتا در میان  – هایى بود کرد، اما از معدود جریان ستیز اشتباه می مسببین اصلى قوانین زن
که در آن مقطع، بر لزوم استمرار مبارزه در برابر تهاجم به حقوق زنان  - های زنان گروه

 :پافشاری نمود

                                                           
، اول فروردین ۷ ی ماره، سال اول، شکارگر، مانیم یما زنان ایرانیم، در بند نم: زنان  پیمایی پروین نجفی، تجمعات و راه ـ1۱

  .آمده است فصل اسنادمتن کامل این گزارش، در . ۷، ص ۷۵۳۸
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وجه خاتمه نیافته  برای تحمیل حجاب اجباری به هیچ ست که کوشش واقعیت این... »
جات اوباش و برای احقاق حقوق مسلم خود با دستهنوز تظاهرات آرام زنان . است

یک . هنوز توهین نسبت به زنان خاتمه نیافته است. شود و می ر های روب چاقوکشان حرفه
ند است که تظاهرات اسف ٢۵وزیر در شب  ن سخنان آقای مهندس بازرگان نخستآ ی نمونه

 "جرم"هنوز خواهران به . خواند می "ها جیغ بنفش خانم"خواه ایران را  باشکوه زنان آزادی
فشارهای دولت برای درهم شکستن اعتراض و . شوند حجاب بودن مضروب و مجروح می بی
هایی نیز  قدری وسیع است که حتا برخی از سازمان ومت زنان در مقابل حمالت اخیر بهمقا
اند  جنگیدند، زیر این فشار خم شده و اعالم کرده ه در دوران سلطنت علیه رژیم مجدانه میک

ی بسیج عمومی زنان علیه حجاب اجباری و پافشاری زنان برای احقاق حقوق  که ادامه
چیز   هیچ. شود یراهه کشاندن انقالب میمساوی امری است فرعی و باعث ایجاد تفرقه و به ب

 1۸«.این از حقیقت دور باشد تواند بیش از نمی
، از ۳۱اندرکاران خیزش زنان در اسفند  با چنین نگرشى، هنگامى که بسیاری از دست

، برای ی دفاع از حقوق زن کمیتهفتند، گ ضرورت پایان دادن به عمل مستقیم سخن مى
 : صادر کرد ای اسفند، چنین بیانیه ٢۷تظاهرات بزرگ روز 

خواهند لباس بپوشند؟ آیا زنان  صمیم بگیرند چگونه میآیا زنان حق دارند که خود ت»
مشتی از ... خواهند با حجاب یا بدون حجاب باشند؟ حق دارند که خود تصمیم بگیرند می

کنند به این حق  اند، سعی می ی قدرت تکیه زده رهبران دولتی و مذهبی، کسانی که بر اریکه
حجاب  اینکه بی "جرم"ن بسیاری به در چند روز گذشته، زنا... مسلم زنان تجاوز کنند

ی آزادی  امروز مسئله... اند ی چاقو، زنجیر، پاره سنگ و اسید مجروح شده به وسیله ،اند بوده
متکش مبدل شده حها مردم ز محرومان، آزادی میلیونی  ی کانونی آزادی همه زنان به نقطه

ی  به بسیج و مبارزهبرای دفع این حمالت به حقوق دموکراتیک زنان، احتیاج ... است
الزم است که تمام طرفداران آزادی، علیه این اجحاف صدای اعتراض خود را . مومی استع

پیمایی برای روز دوشنبه،  بدین منظور تظاهرات و راه... رسا و بلند به گوش همگان برسانند
 10«.اسفند برگذار خواهد شد ٢۷

                                                           
 پیشین ـ1۸
 .ایم آورده صل اسنادفبیانیه را درمتن کامل این . تاریخ بی، ی دفاع از حقوق زن ی کمیته بیانیه ـ10
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هزار نفر به انجام ( ۳1به روایتی ) ٢1اسفند که با شرکت بیش از  ٢۷پیمایی روز  راه
 ۳1.رسید، آخرین حرکت بزرگ این دوره از مبارزات زنان بود

حقوق و  ی تحدید فزاینده از اعتراض به کارگری  نشریه ،های بعد ها و ماه در هفته
های آزاد، بازنایستاد و سیاست سرکوبِ  ویژه تهاجم به روزنامه ، بههای دموکراتیک آزادی

موارد . و همچنین تهاجم روزمره به حقوق زنان را ۳۷های ایرانی را محکوم کرد؛ اقوام و ملیت
به مناسبت  ۳٢.آورد دنبال  ن کارگر، اعتراض این نشریه را بهمیز قانون کار در مورد زناآ تبعیض

رفع بحران ای را با عنوان  برنامه حزب کارگران سوسیالیستاول ماه مه، روز جهانی کارگر، 
 "قید و شرط بی"این برنامه، به لزوم دفاع  بخش مربوط به زنان در. رساند ار به انتش کنونی

 :کرد زیر را طرح می  گانه 6های  کارگران از مبارزات زنان اشاره داشت و درخواست

                                                           
 .، در همین دفترخیزش روز ششمهاجر، به ناصرنگاه کنید  ـ۳1
اردیبهشت  ۵1ی دفاع از آزادی مطبوعات،  ، ویژهکارگر، !ها از آیندگان، کیهان، پیغام امروز، آهنگر و تهران مصور کوتاه دست ـ۳۷

 ۷، ص ۷۵۳۸خرداد  ٢۵، 6ی  ، کارگر، سال اول، شماره!...سانسور اخبار در مورد کشتار خلق مبارز عرب باید خاتمه یابد؛ ۷۵۳۸
 ۵، ص ۷۵۳۸فروردین  ٢۳، ٢ ی ماره، سال اول، شکارگر ید کار حمله به حقوق زنان است،جدقوانین فروغ راد،  ـ۳٢
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های مستبد و  ماندگی ایران و استیالی تاریخی رژیم یکی از عوامل مهم عقب... »
بدون آزادی زنان، آزادی جامعه ممکن . بوده است ارتجاعی، ستم و تبعیض شدید علیه زنان

ی  در جامعه... میزان واقعی آزادی جامعه را باید با میزان آزادی زنان آن سنجید. نخواهد بود
اش هرچه که باشد، در نظام  کشیدگی زن، عوامل ظاهری ی اصلی ستم امروزه، ریشه

کن ساختن هرگونه ظلم و  ی و ریشهدار در مبارزه علیه استثمار سرمایه... داری است سرمایه
محرومیت در جامعه، کارگران و زحمتکشان ایران، زنان ستمدیده را متحدین نیرومند خود 

ی مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه تبعیض،  دفاع از کلیه .خواهند یافت
گیرانه و بدون قید و کارگران و زحمتکشان ایران باید پی. دفاع از منافع تمام زحمتکشان است

 :شرط از مبارزات زنان برای کسب حقوق زیر دفاع کنند
هرگونه تبعیض . تساوی کامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای زنان باید تأمین گردد -۷

طور صریح غیرقانونی  به اتکاء مذهب یا سنت باید به علیه زنان، چه به اتکاء قانون و چه
ای برای زنان در  های ویژه ی و مدنی که به نحوی مجازاتکلیه قوانین شرع... اعالم شود
 ..ملغی گردد... اند نظر گرفته

گیری در مورد بارداری و  حق تصمیم. زنان باید حق کنترل بر بدن خود را داشته باشند -٢
 ... ی به بارداری منحصراً به خود زنان تعلق دارد یا خاتمه

ل نحوی علیه زنان تبعیض و تحقیر قائ اده که بهارتجاعی مربوط به خانو ی قوانین کلیه -۵
... یابد ازدواج امری است داوطلبانه که با یک ثبت مدنی رسمیت می. شود، باید لغو شوند می

... طور مساوی برای زوجین وجود داشته باشد  ق فوری و بدون قید و شرط باید بهحق طال
 ... باشد استقالل کامل اقتصادی برای زنان باید وجود داشته -1
 ... امکانات آموزشی باید به طور مساوی برای زنان و مردان فراهم شود -۳
 ۳۵«...جامعه باید از نو سازمان یابد تا بردگی خانگی زنان پایان یابد -6

، کارگری  نامه ، هفته۷۵۳۸به هنگام اعالم ممنوعیتِ مدارس مختلط در اوایل سال 
 : ط شدن تمام مدارس را به میان آوردضمن اعتراض به این اقدام، خواستِ مختل

                                                           
این نوشته . ۳۸، اول ماه مه حزب کارگران سوسیالیست، انتشارات ی عمل زحمتکشان برای رفع بحران کنونی برنامه از ـ۳۵

ی اول ماه  نامه ویژه در( تاکیدها در متن اصلی). ایم برگرفته ۷۵۳۱ - 61مسائل و وظایف جنبش زنان در ایران ی  را از جزوه
تر و در چند  بسیار خالصه آزادی زن، بخش مربوط به ۷۵۳۸اردیبهشت  ۷۷، کارگر، روز جهانی کارگر( اردیبهشت ۷۷) مه

 : به نشانی زیر نگاه کنید. خط است
http://www.kargar.net/farsi/Archive/wk/KP1/KP1SE2 

http://www.kargar.net/farsi/Archive/wk/KP1/KP1SE2
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 "زنانه"آموزان دختر برای انجام کارهایی که سنتاً  تمام کوشش بر این است که دانش»
گری و  داری، منشی های خانه های دخترانه رشته در دبیرستان. شود، مهیا شوند محسوب می

ها و  رفع نابرابریتنها طریق  ...های طبیعی و ریاضی است ادبی به مراتب بیشتر از رشته
ها علیه زنان در نظام آموزشی کشور و تضمین برابری و امکانات مساوی چه از لحاظ  تبعیض

. ی سطوح است کیفی و چه از لحاظ کمی، مختلط کردن مدارس در سراسر کشور و در کلیه
داری از لیست دروس اجباری برای زنان باید لغو  های آشپزی، خیاطی و خانه کالس

 ۳1«...گردد
سوی دولت بازرگان نشانه رفته که مسئول  ن نوشته، نوک تیز حمله باز هم بهدر ای

 :تهاجم به حقوق زنان قلمداد شده است
های  ها و از خودگذشتگی ی جانفشانی مقامات دولتِ موقت که تنها به شکرانه... »
تمام آمال  ها ایرانی بدون آنکه رسالت آن را داشته باشد به قدرت رسیده است، به میلیون

ی  ی سه ماهه برای زنان، ترازنامه. اند زنان برای تساوی اجتماعی و آزادی پشت پا کرده
شود؛ حمالتی که  دولت آقای بازرگان در حمالت پیاپی و گسترده به حقوق زنان خالصه می

تهاجم اخیر هیئت حاکمه به ... با کوشش ناموفق برای تحمیل حجاب اجباری آغاز شد
داران که امروز خود را با  داران و زمین دهد که سرمایه یک بار دیگر نشان میحقوق زنان، 

 ۳۳«...اند، تهاجم خود را در هیچ سطحی متوقف نخواهند کرد مفاهیم اسالمی پوشانده
ستیز و  های زن در اینکه دولت مهندس بازرگان عامل و بازوی اجرای سیاست

توان شک کرد که تهاجم به  واقعیت نیز نمیاما در این . ستیز بوده است، شکی نیست آزادی
با ابتکار و دستور مستقیم رهبری مذهبی  - ویژه در مورد حقوق زنان به –ها  حقوق و آزادی

ها  بازرگان را نباید مسبب این سیاست "دار دار و زمین سرمایه"گرفت و دولتِ  صورت می
پوشی از نقش رهبری  به معنی چشم - آگاهانه یا ناآگاهانه –ها  گیری موضع گونه این. دانست
حزب کارگران تواند با تغییر موضع بعدی  نگر اسالمی در این اقدامات است و نمی واپس

 .ارتباط باشد بی سوسیالیست
ستیز  زن هاى های جنسی و سیاست اعتراض به تبعیض کارگری  نامه به هر رو؛ هفته

 : هدد ی قبلی ادامه می جمهورى اسالمى را یک چند به شیوه

                                                           
 ۱، ص ۷۵۳۸خرداد  ۷۵، ۳ی  ، شمارهکارگر، ای جدی علیه حقوق زنان های مختلط، حمله تعطیل آموزشگاهپروین نجفی،  ـ۳1
 پیشین ـ۳۳
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های جمعی که در  پردازان جمهوری اسالمی از طریق رسانه مقامات دولتی و نظریه»
. اند اختیار دارند، تبلیغات فراوانی به نفع این نقش مادون انسانی زن در جامعه آغاز کرده

زنان . شود که حقوق زن در جامعه حدود و ثغوری دارد جوهر کالم آنان در این خالصه می
  ۳6«.باید از حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی مساوی با مردان برخوردار باشندتوانند و ن نمی

با انتشار  حزب کارگران سوسیالیست، ۳۸به هنگام تحصن کارآموزان قضایی در بهار 
قرار  حزب بندی دریا، مورد اعتراض طرح تقسیم ۳۱.خیزد ها برمی ای به حمایت از آن اطالعیه

 کارگری  نشریه ۳۸.نامد می« ی به حقوق زحمتکشان و زنانی جدید حمله»گیرد که آن را  می
 : نیز توجه دارد هاست یابی آن ی زنان که در گرو اتحاد و سازمان های عملی مبارزه به سویه

در . تگردد، مختص زنان ایرانی نیس تبعیض و ظلمی که نسبت به زنان اعمال می... »
تنها راه ... بینند شوند و ستم می دو تلقی میی  عنوان اتباع درجه تمام جوامع طبقاتی زنان به

زنان . هاست رهایی زنان از یوغ این موقعیت مادون انسانی، تشکل و مبارزات مداوم خود آن
و دموکراتیک خود را بدون پاسخ بگذارند و   داران به حقوق حقه نباید حمالت دولت سرمایه

زنان باید حقایق . ن دفاع کندهای آنا به امید این یا آن شخص بنشینند که از خواست
و زحمتکشان ایران  ی کارگران شود، برای کلیه ها می آنمبارزات خود و ستمی را که به 

دانند که اگر زنان در  می... دیدگان جامعه زیرا مسلم است که کارگران و ستم. روشن سازند
تگاه بسیار کمتر کردند، امکان پیروزی بر این دس مبارزه علیه رژیم جبار پهلوی شرکت نمی

شان ترسی  های گاه از مبارزات وسیع زنان برای دستیابی به خواست زحمتکشان هیچ. بود
داری است که  فقط دولت سرمایه. توانند بهترین و پیگیرترین حامیان زنان باشند ندارند و می

 از قدرت عظیم انقالبی زنان و از شرکت و دخالت آنان در امور اجتماعی و سیاسی هراس
اما زنان در مبارزات اخیر خود راه مقابله با این . دارد و هر روز در صدد سرکوبی زنان است

پی بردند که تنها  "حجاب اجباری"علیه زنان طی مبارزات خود بر . ریافتندحمالت را نیز د
های  اندازی تواند مانند سدی عظیم در مقابل دست اتحاد و همبستگی خود آنان است که می

علیه تحمیالت و زورگویی ی عملی خود بر  نان در طول مبارزهز. حقوق آنان باشددولت به 
ی پیگیر خود  شان تشکل، وحدت و مبارزه های دولت فهمیدند که تنها راه رسیدن به خواست

                                                           
 0، ص ۷۵۳۸خرداد  ٢۵، 6 ی ماره، شکارگر، ی ضعیف بودن جنس زن افسانهپروین نجفی،  ـ۳6
 ٢۵و  ۷0، ص ۷۵۳۸مرداد  ۷1، 0 ی ماره، شکارگر، واهیم پذیرفتگونه تبعیض و ستمی را نخ ما زنان قاضی هیچ ـ۳۱
 ۷1، ص ۷۵۳۸تیر  ٢، ۱ ی ماره، شکارگر ـ۳۸
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 ۳0«...آنان است
حکومت به نیروهای اوپوزیسیون که عمدتاً با  آمیز ی خشونت ، حمله۷۵۳۸در تابستان 
چگونگی مقابله . گیرد رسید، شدت می میللهی به انجام ا دار حزب ای چماقه توسل به دسته

 : کارگردر  ست ای با این حمالت، موضوع مقاله
های نژادی، جنسی و  داری مبنی بر برتری باید با تمام تبلیغات هیئت حاکم سرمایه»

عصبات ت. های دیگر، با قاطعیت دست رد کوبید مذهبی بخشی از زحمتکشان نسبت به بخش
نژادی و جنسی و مذهبی دقیقاً چیزهایی هستند که نیروهای ارتجاعی دست راستی سعی در 

ی  در رابطه با واقعیت مبارزه... ها و ایجاد نفاق در صفوف زحمتکشان دارند برانگیختن آن
های  ی کارگر از مبارزات خلق طبقاتی در ایران، همبستگی طبقاتی یعنی دفاع طبقه

. آزادیی زنان برای حقوق مساوی و  یعنی دفاع از مبارزه .عرب و ترکمن رد،ی کُ ستمدیده
 61«.یعنی دفاع از آزادی اندیشه و بیان برای همه

 .رتنش، انتخابات مجلس خبرگان آغاز شددر این فضای اجتماعی پُ

 حزب کارگران سوسیالیستانتخابات مجلس خبرگان و انشعاب در 
حزب برسد،  "مجلس خبرگان"ه بنا بود به تصویب نویس قانون اساسی ک با انتشار پیش

، قانون اساسی جدید جواز دفن آزادی زنان استای با عنوان  در مقاله کارگران سوسیالیست
 : کند ی این متن اعالم می نظرش را درباره

متن پیشنهادی ... ها زن ایرانی ها نگرانی و تشویش برای میلیون باالخره پس از ماه»
زنان ایرانی در صفوف میلیونی به مبارزه علیه ... هوری اسالمی منتشر شدقانون اساسی جم

سلطنت پهلوی پیوستند؛ چرا که به حق، رژیم سلطنتی را بانی و باعث تمام مظالم، 
نویس قانون اساسی  انتشار پیش... دیدند هایی که در جامعه وجود دارد، می ها و ستم نابرابری

خواه ایرانی را برطرف نکرد، بلکه برعکس نشان داد که  زادینه تنها دلهره و نگرانی زنان آ
ی صحه گذاشتن بر نابرابری مرد و زن در اجتماع و برای  این قانون اساسی اصوالً بر پایه

 6۷«.مسدود کردن راه زنان در مبارزه برای آزادی نوشته شده است
با حقوق و نویس قانون اساسی در ربط  مقاله سپس به بررسی تفصیلی بندهای پیش

برنمایانده  "جنبش کارگری و سوسیالیستی"موقعیت زن پرداخته و تقابل آن را با مواضع 

                                                           
 گفته ، پیش۱ ی ماره، شکارگر، داران به حقوق زنان ادامه دارد ی حکومت سرمایه حملهفرشته محبی،  ـ۳0
 ۷0، ص ۷۵۳۸مرداد  ٢۳، ۷۷ ی ماره، شکارگر، راستی مبارزه کرد چگونه باید با نیروهای دست مجید نامور،  ـ61
 ٢۷، ص ۷۵۳۸تیر  ٢۸، ۸ ی ماره، شکارگرپروین نجفی،  ـ6۷
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در پایان، لزوم انتخابات آزاد و دموکراتیک برای مجلس مؤسسان مورد تأکید قرار   .است
 : گرفته؛ چرا که

تواند  ی محروم می تنها از طریق تشکیل مجلس مؤسسان آزاد است که توده... »
دار مفتخور و سودجو بیرون  دار و زمین رنوشت جامعه را از دست تعداد معدودی سرمایهس

 6٢«.آورد و خود حاکم بر جامعه بشود
ی لزوم برپایى مجلس  ماهه درباره رغم تأکید و تبلیغ چند به حزب کارگران سوسیالیست

ین انتخابات شود و شرکت در ا می "مجلس خبرگان"مؤسسان، وارد کارزار انتخاباتی برای 
 :داند ناسازگار نمی حزبرا با موضع 

هدف اساسی . کنیم در طرح سیاست انتخاباتی، ما از یک سیاست اصولی حرکت می»
با شرکت در ... ی کارگر است خط اصولی ما، کمک به گسترش عمل مستقل سیاسی طبقه

یافتن   ه سازمانی کارگر، کمک ب ی انقالبی طبقه انتخابات، ما از امکانات پیشروی برنامه
کل اهداف ما از . ها و ساختن حزب انقالبی برخوردار خواهیم گشت های مستقل توده جنبش

وجود آوردن  مبارزه برای به: جمله خالصه شود تواند در یک شرکت در این انتخابات می
حزب کارگران ای سوسیالیسم انقالبی در ایران، یعنی ساختن و تقویت  نهضت توده
دهد که  جنبش تروتسکیستی ایران، اولین نیروی سیاسی ایران را تشکیل می. ..سوسیالیست

ی مبارزه علیه استبداد  بیش از یک سال و نیم پیش خواست مجلس مؤسسان را در برنامه
رفت، حاکمین قصد اجازه دادن به تشکیل  طور که انتظار می همان... پهلوی اعالم کرد

وقت مجوزی برای   طرح این شعار هیچ... ندی را ندارمجلس مؤسسان اصیل و انقالب
بازنشستگی حزب از عمل سیاسی یا منفعل گشتن حزب در مقابل رویدادهای سیاسی نبوده 

از ... است حزب کارگران سوسیالیستی انتخاباتی، ساختن  هدف از این مبارزه... است
بارزه برای کسب توضیح و ترویج نیاز به استفاده از قدرت شوراهای کارگری در م... طریق

ی  های متحدین طبقه و نیازهای فوری، خواست های کارگران، از مسائل ی خواست لیهک
 6۵«ها، دهقانان و سربازان گرفته تا دموکراسی کارگر، زنان، ملیت

به مناسبت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ارائه داده  حزبپالتفرمی که  1در بند 

                                                           
 ٢۳پیشین، ص  ـ6٢
مرداد  ٢۳، ۷۷ ی ماره، شکارگر، حزب کارگران سوسیالیست و انتخابات مجلس خبرگاناحمد حیدری،  -سیروس پایدار ـ6۵

 ۷۱و  ۷6، ص ۷۵۳۸
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کاندیدایی  ۷۸از  61.درخواست شده است "آزادی زنانحقوق متساوی و کامل برای زنان، "
نفر زن  ۳کند،  معرفی می "مجلس خبرگان"برای انتخابات  حزب کارگران سوسیالیستکه 

 : هستند
ی مبارزاتی خود را مبارزه برای  برنامه های که یکی از پایه حزب کارگران سوسیالیست»

ا اسارت قرار داده است، از تریبون ه حقوق کامل و مساوی زنان و آزادی زن از قید قرن
حل بحران جامعه و حل  ای که زنان سوسیالیست برای انتخابات استفاده کرد تا برنامه

ی این کشور  ها زن ستمدیده نمایند را به گوش میلیون زنان پیشنهاد می ی مسائل کلیه
 6۳«.ی انتخاباتی جدی برای حقوق زنان بود در حقیقت این تنها مبارزه. برساند

شد؛ چنانکه سه نفر از  حزبشرکت در انتخابات، موجب بروز اختالف میان اعضای 
 :ای اعالم کردند کاندیداها از شرکت در انتخابات سر باز زدند و این انصراف را در بیانیه

 ۷۳مورخ  بامدادی  رفت، از طریق روزنامه در آخرین لحظاتی که نشریه زیر چاپ می»
برای  حزب کارگران سوسیالستتن کاندیداهایی که  ۷۸ه تن از مرداد اطالع یافتیم که س

در شب قبل از . اند انتخابات مجلس خبرگان معرفی کرده بود، این انتخابات را تحریم کرده
انتخابات مجلس خبرگان، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از همین موضوع استفاده 

این انتخابات را تحریم ن سوسیالیست حزب کارگراکرده و این خبر کذب را پخش کرد که 
 66«.کرده است

 :استدالل سه تنى که انتخاباتِ مجلس خبرگان را تحریم کرده بودند، روشن و ساده بود

                                                           
 ۷۸پیشین، ص  ـ61
در این نوشته . 1، ص ۷۵۳۸مرداد  ۷۱، ۷1 ی ماره، شکارگر، ی انتخاباتی جدی برای حقوق زنان تنها مبارزهمریم دانا،  ـ6۳

 .رسد نامزد زن نیز به چاپ می ۳عکس 
 ۷۱، ص ۷۵۳۸مرداد  ۷۱، ۷1 ی ماره، شکارگر ـ66
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مردمی هیئت  شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، صحه گذاشتن به اقدامات ضد... »
 6۱«.حاکمه و از پشت خنجر زدن به خلق کُرد است

دیداها، از سوی برخی خبرنگاران به اشتباه به عنوان تحریم انتخابات گیری این کان کناره
در حزب به همین دلیل هم . تلقی شد و بازتاب یافت حزب کارگران سوسیالیستاز سوی 
حزب کاندیدای  ۷۳این اطالعیه به امضای  6۸.ی، این خبر را رسماً تکذیب کردا اطالعیه

ها  زنی که ابتدا کاندید شده بودند، در میان آن ۳نفر از  1رسید که نام  کارگران سوسیالیست
در درستى موضع شرکت در انتخابات و مخالفت با تحریم،  حزباستدالل . خورد چشم مى به

 : ای از انتخابات استوار بود از جمله بر استقبال توده
ی مردم زحمتکش، کارگران  ها نفر از توده در شرایط انتخابات مجلس خبرگان، میلیون»

شان تأثیر  عتی و روستائیان فقیر، با توهمی سنگین در اینکه رأی آنان در تبعیض آیندهصن
در این . های رأی رفته، در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند دارد، به پای صندوق

های  حل ها و عرضه کردن راه ی توده ی انقالبیون شرکت در این تجربه شرایط آیا وظیفه
ی مردم  ی مشترک با توده ود یا انقالبیون باید خود را از این تجربهکارگری و سوسیالیستی ب

های اخالقی در رد  انگیز و موعظه های رقت کشیدند و از کنار گود اعالمیه زحمتکش کنار می
 60«کردند؟ مجلس خبرگان صادر می

رسد اختالفاتی که به هنگام انتخابات مجلس خبرگان بروز بیرونی یافت و  به نظر می
انجامید، به موضوعاتی بسیار فراتر از  حزب کارگران سوسیالیستجام به انشعاب در سران

 :انتخابات مربوط بوده است
سر موضوع شرکت و یا تحریم انتخابات مجلس خبرگان در بین اختالفی که بر »

مسئله بر سر . ای دارد انقالبیون سوسیالیست پدید آمده است، اهمیت و معنای بس عمده
هایی است که پرولتاریا باید برای پیشبرد انقالب کنونی اتخاذ  تاکتیک تراتژی وبرنامه، اس

 ۱1«.کند
این اختالفات را البته تا آن زمان باز تاب نداده بود و  کارگران سوسیالیست حزبارگان 

برنامه، استراتژى و "دانستند که موارد مورد مناقشه در  نیروهاى جنبش کمونیستى نمى

                                                           
 .ست از یاد نبریم که در این زمان، کردستان آماج حمالت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی. 6پیشین، ص  ـ6۱
 پیشین ـ6۸
 ۷۵، ص ۷۵۳۸مرداد  ٢۳، ۷۷ ی ماره، شکارگر، شرکت در انتخابات یا تحریم حسن صبا، ـ60
 ۷6، ص ۷۵۳۸مرداد  ٢۳، ۷۷ ی ماره، شکارگر، اسناد جنبش تروتسکیستی ـ۱1
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به بعد، اما تغییراتی در اعضای  6ی  گیرد؟ از شماره برمی عاتی را در، چه موضو"تاکتیک
برخی . خورد می چشم  شد، به در هر شماره ذکر می شان که اسامی کارگری  هیئت تحریریه

گاه نیز کسی که مدتی از . پیوستند ى همکاران نشریه می حذف شده، برخی دیگر به جرگه
دانیم که این رفت و آمدها آیا به اختالف  نمی. شد می هیئت تحریریه غایب بود، دوباره پیدا

 بعدها  شد یا نه؟ چند و چون اختالفات و مناقشات، سال نظرات درون حزبی مربوط می
 :و در معرض دید همگان قرار گرفت شدآشکار 
ایران نیروهای وسیعی را با اشتهای فراوان برای عمل و ابتکارات جدید  ۷0۱0انقالب »

ی طبقات به دنبال مجراهایی برای  همه. آمدند یی جهات م این نیروها از همه. آزاد ساخت
این شرایط فرصتی برای رشد و ایجاد . شان آمال ارتفا حفظ خود بودند و تشکیالتی برای

مقابله با این فشارها تمایل به شکاف در این . ها بود ی سازمان فشارهای فراوان بر همه
ها در  اتحادها و انشعاب. رصت چندانی برای تنظیم مسیر نبودکرد و ف ها ایجاد می سازمان

ها  دستور روز قرار داشت و به مروری که رژیم خمینی فشارهایش را افزایش داد، انشعاب
اش و  ایرانی جدیدالتأسیس با اتحاد تازه[ حزب کارگران سوسیالیست] "حکس". عمده شدند

اختالفات به این . عمیقی از آن بیرون زد فاتاش هنوز پا نگرفته، اختال سازمان ابتدایی
 ۱۷«.ی اجرائیه ربط داشت ی برخورد با حکومت اسالمی و انتخابات پارلمانی و قوه نحوه

 حزب کارگران سوسیالیستی سرشناس  چهره - این تحلیل از سوی جناح بابک زهرایی
. گیرد ار خود مىرا در اختی کارگر، حزبارائه شده که پس از انشعاب در  - کارگرو سردبیر 

نظر طرف مقابل  این اقدام، از نقطه. رساند را دوباره به انتشار می چه باید کردجناح دیگر، 
 :قلمداد شده است "اشتباه محض"، یک (جناح زهرایی)

منتشر شد که در آن این  چه باید کردی  ی نشریه ، اولین شماره[۷۵۳۸]مرداد  ٢۳در »
ی  انتشار نشریه... معرفی شده است ان سوسیالیستصدای حزب کارگرعنوان  نشریه به 

یک اشتباه محض  حزب کارگران سوسیالیستای از طرف بخشی از رهبری  جداگانه
 ۱٢«.است

به فعالیت سیاسى  جناح مبارز حزب کارگران سوسیالیستجناح انشعابی که زیر نام 
 : دده را چنین توضیح می چه باید کردی  پردازد، دلیل انتشار دوباره مى

                                                           
 :، در نشانی زیر٢11۳اکتبر  ۷6، یادداشت اول –سوابق ما سیامک زهرایی،  ـ۱۷

http://dev.kargar.net/farsi/articles/sz-OurBackground 
 ۷6گفته، ص  ، پیش۷۷ ی ماره، شکارگر ـ۱٢

http://dev.kargar.net/farsi/articles/sz-OurBackground
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حزب کارگران به بعد دیگر ارتباطی با ( ۳۸تیر  ٢) ۱ی  از شماره کارگری  نشریه... »
 حزب کارگران انقالبینداشت و ارگان گروهی شد که بعدها نام خود را  سوسیالیست

  ۱۵«.نهاد
حزب های درون  بندی دهد که جناح های بعدی محافل تروتسکیستی نشان می تحلیل

توان تداوم  ها را می بندی این جناح. دارتر بوده است مراتب ریشه، به کارگران سوسیالیست
. دانستحزب کارگران سوسیالیست های پیش از انقالب و پیش از تشکیل  بندی همان گروه

ی نیازی  ها نشأت نگرفت؛ بلکه نتیجه ، از وحدتِ نظر گرایشحزبدر واقع، تأسیس این 
و لزوم بازگشت مبارزین تروتسکیست به ایران از وضعیت انقالبی آن زمان   ای بود که لحظه

ی  طرفداران نشریه"گرایشی که از  ۱1.خاست افته در انقالب برمیی برای شرکتِ سازمان
حزب کارگران در درون  های انقالبی گروه سوسیالیستشد، خود را  تشکیل می "کندوکاو

: سه نشریه دست زدند پس از انشعاب، طرفداران این گرایش به انتشار. نامید می سوسیالیست
  ۱۳.کندوکاوو  کارگران سوسیالیست، چه باید کرد

، دو گرایش اصلی را حزب کارگران سوسیالیستوجود آمدن  پیش از انقالب بهمن و به 
 که کندوکاوی  اندرکاران نشریه دست: هاى ایرانى بازشناخت توان در میان تروتسکیست می

هاى ساکن آمریکا را در  که تروتسکیست انجمن ستاربیشتر در انگلستان بودند و  
وجود . دست دانست توان کامالً یک را هم البته نمی ها هرکدام از این گرایش. گرفت برمی

ی اختالفاتی شد که پس از انقالب بیش از  های مختلف تروتسکیستی، سرچشمه گرایش
 : پیش بروز بیرونی یافت

ی های آمریکایی و اروپای داد گروهبه معنای سازمانی، این اختالفات درست در امت»
ی مستقیم  روز بیشتر برخوردش به رژیم به معنی مقابله گروه اروپایی روز به . منجسم گردید

های ایرانی  ی توده این نظریه با واقعیت و تجربه. ی مسلحانه بود با رژیم و در مواردی مقابله
ایی اگرچه این نظریه را های اروپ تروتسکیست. ی شدیدی خورد مطابقت نداشت و ضربه

و  "حکس"های  اتخاذ کردند، اما این نظریه در عمل محدود شد به انصراف از فعالیت
 ۱6«.مهاجرت سریع رهبرانش به خارج

                                                           
 ی داخل جلد تاریخ، صفحه ، بی۷۵۳۱ - 61مسائل و وظایف جنبش زنان در ایران  ـ۱۵
 گفته ، پیشهای انقالبی ایران ی سوسیالیست کارنامه ـ۱1
 گفته ، پیش... ئل و وظایفمسا ـ۱۳
 گفته ، پیش...سوابق ما ـ۱6
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فات پرداخته و جزئیات تر این اختال بررسی مفصل ، بهکندوکاو یعنی"یاروپای"جناح 
 :دست داده است بیشتری به

ای  طلبانه تدریج گرایش فرصت ، بهحزب م رژیم علیهحمالت روزمره و فشارهای مداو»
برخورد به رژیم در ابتدا، صحبت از تغییر تاکتیک در مورد . تقویت کرد حزبرا در درون 

. مشی مشخص در جهت تغییر اصول توافقات سیاسی به میان آمد  مطرح شد و سپس خط
 ی در سطح هیئت اجرائیه انجمن ستارآن خط مشی اپورتونیستی عمدتاً ازسوی رهبران گروه 

  ۱۱«.مطرح شد حزب
، حول مبارزات زنان حزبهای موجود در رهبری  نخستین مورد اختالف میان گرایش

 :تبلور یافت
در صدد حزب ی  روز جهانی زنان پس از قیام، هیئت اجرائیه برای برگذاری اولین سال»

وزها، خمینی نطقی علیه در همان ر. ی زنان برآمد ای عمومی در مورد مسئله ترتیب جلسه
ای  و عده حزببالفاصله اعضای . ایراد کرد "حجاب اسالمی"آزادی زنان مبنی بر تحمیل 
روز جهانی زنان بودند، برای مقابله با حمالت هیئت  ی سال که در شرف تشکیل جلسه
 آن. ساختند ی دفاع از حقوق زنان کمیتهمی تحت عنوان ای دائ حاکمه به حقوق زنان، کمیته

پس از ... روز جهانی زنان سازمان داد آمیز را در سال هزار نفری موفقیت تظاهرات چند کمیته
بدیهی بود که از آنجایی که حمالت علیه  ی دفاع از حقوق زنان کمیتهآمیز  تظاهرات موفقیت

اما جریان فوق در  .بایستی ادامه پیدا کند نیز می کمیتهحقوق زنان گسترش یافته بود، کار 
ی زنان همانند  تحت لوای اینکه مسئله کمیتهی کار این  ، با ادامهحزبی  ت اجرائیههیئ

کردند که مبارزه  ها مطرح می آن. ی مذهب امری بود فرعی در جامعه، مخالفت کرد مسئله
 هنوز برای که آن مسائلی زنان سازمان داد؛ زیرا  ی مسئله بایستی از زوایه علیه رژیم را نمی

ی دفاع  کمیته جایی که توافقی در مورد ادامه یا عدم تداوم کاراز آن! درک نبودندها قابل  توده
حاصل نشد، بر اساس توافق اصول تشکیالتی وحدت، تصمیم بر سر این  از حقوق زنان

 ۱۸«.مسئله به بعد موکول شد

                                                           
 گفته ، پیش...های انقالبی ی سوسیالیست کارنامه ـ۱۱
سازمان  ۷۵۳۱اسفند  ۷۱ - ٢٢، تظاهرات زنان تهران را در روزهاى ی دفاع از حقوق زنان کمیتهگفتن اینکه . پیشین ـ۱۸

رات بزرگ زنان در روز جهانی زن اساساً خودانگیخته بود و در تظاه. کمیتهدر نقش این  گویی و اغراق ست داد، غیرواقعی
در  کمیتهالبته این . اهلل خمینی مبنی بر اجباری بودن حجاب برای زنان کارمند به راه افتاده بود پی اعالم سخنان آیت

 .اسفند، نقش فعالی ایفا کرد ٢۷، به ویژه تظاهرات روز ی زنان جنبش چند روزه
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ارتباط با   انجامید نیز بی حزب کارگران سوسیالیستمورد دیگری که به بروز اختالف در 
 :ن نبودى ز ئلهمس

به  (۷۵۳۸تیر  ۱)ی وزارت امور خارجه  جلسهپیرامون شرکت یا عدم شرکت در ... »
نظر بخش . یزدی، اختالفات به سطح علنی کشیده شد[ وزیر وقت دکتر ابراهیم]دعوت 
بایستی از هر امکانی  در هیئت اجرائیه این بود که برای تبلیغ سیاسی می انجمن ستارطرفدار 

بایستی به  در نتیجه می. شود روز منزوی می از مسائل حزبرد؛ در غیر این صورت استفاده ک
در مقابل آن نظر، بخش دیگر هیئت اجرائیه . دعوت یزدی بدون قید و شرط پاسخ مثبت داد

ها  کرد که یکی از اصول ابتدایی جنبش انقالبی همواره این بوده که کمونیست استدالل می
شرکت یا عدم شرکت در ... کنند دگان بورژوازی مذاکره نمیپشت درهای بسته با نماین

اوالً، حضور بدون قید و : ی وزارت امور خارجه مشروط به سه نکته زیر مطرح شد جلسه
ی  ی مطبوعات کشور و رادیو و تلویزیون به منظور پخش کلیه شرط نمایندگان کلیه

ثانیاً، حضور آزاد . کشور های سیاسی در سطح مذاکرات بین وزیر امور خارجه و سازمان
ثالثاً (. ی اعالم شده بودنکه غیرقانو حزب دموکرات کردستان منجمله)ی احزاب سیاسی  کلیه

رژیم از ورود زنان در جلسات رسمی )عدم جلوگیری از ورود و حضور نمایندگان زن 
 ۱0«(...کرد جلوگیری می

تصمیم گرفت در  جمن ستارانرغم وجود اختالف درونی در این باره، گرایشِ طرفدار  به
که ادعا  نچنا –رسد که این تصمیم  به نظر نمى. ی وزارت امور خارجه شرکت کند جلسه
بلکه سرمنشأ آن را باید در . تنها به دلیل استفاده از یک امکان تبلیغاتی بوده باشد -شده

ن، تحلیل بنابرای. های درونی آن جستجو کرد بندی ی ایران و جناح رویکرد به هیئت حاکمه
کم در مورد  هاست، بر واقعیت تکیه ندارد؛ دست زیر که متعلق به جناح دیگر تروتسکیست

 :در کلیت خود حزب کارگران سوسیالیست
در مورد اختالفات درونی رژیم، نظرات متداول در اوپوزیسیون چپ مبنی بر این بود »

های طرفدار  لیبرال)رژوازی ی بو یک جناح نماینده: که در هیئت حاکمه دو جناح وجود داشته
جناح دیگر . ها قرار داشتند که خواهان حفظ دولت بورژوازی بودند و در مقابل توده( بازرگان

های فقیر  که از خود انقالب بیرون آمده و در مقابل بورژوازی قرار گرفتند و از حمایت توده
ها دفاع  در مقابل لیبرالبایستی از خمینی  در نتیجه می(. جناح خمینی)شهری برخوردار بود 

بر این اعتقاد بود اختالفات بین دو  حزببرخالف تحلیل فوق، . کرد ها را افشا کرده و آن
                                                           

 گفته ، پیش...های انقالبی الیستی سوسی کارنامه ـ۱0
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ها شکل گرفته و نه بر سر  جناح در هیئت حاکمه صرفاً بر سر چگونگی سرکوب توده
مال که خمینی و دستگاه روحانیت در صدد اعمضافاً بر این. قاتی بین دو جناحاختالفات طب

در این رابطه  "نهاد انقالب"و  "والیت فقیه"طرح )قدرت سیاسی آخوندی نیر بودند 
ی تیز حمله در واقع  اما لبه. بایستی علیه هر دو جناح مبارزه شود در نتیجه می(. ارزیابی شد

  ۸1«.انقالب اصلی، یعنی جناح خمینی متمرکز شود بایستی متوجه ضد می
هاى نخستین انقالب ایران  در ماه انجمن ستار فدارى نقطه نظرات جناح طر درباره

جناح "طور تام و تمام به دفاع از  به  سیاسى بعدى آن، کهاما رفتار . سندى در دست نداریم
حزب از اعضاى دست کم بخشى  ی باال، دهد که برخالف گفته برآمد، نشان می "خمینی

 . اند مبتال بوده "زیسیون چپنظرات متداول در اوپو"نیز به همان  گران سوسیالیستکار
زیستى در درون یک حزب واحد را  اختالف در موضوعاتی چنین بنیادین، طبعاً هم

دنبال انشعابى که تاریخ دقیق آن را   به. ساخت ناپذیر مى  ناممکن و انشعاب را اجتناب
رسماً  ۷۵۳۸ماه  تغییر نام داد و این تغییر نام را در دی حزب کارگران سوسیالیستدانیم،  نمی

  :اعالم کرد
 جناح مبارز حزب کارگران سوسیالیستسوءتفاهماتی که گروه سیاسی تحت نام ... »

حزب کارگران این گروه در زمان انتخابات از . ایجاد کرده، این تغییر نام را الزم کرده است
کند که  اعالم می... حزب کارگران سوسیالیستشورای مرکزی ... منشعب گشتسوسیالیست 

  ۸۷«.را برای حزب اتخاذ کرده است حزب کارگران انقالبینام 
 حزب کارگران انقالبی

بسى بیش از یک تغییر نام  حزب کارگران سوسیالیست به حزب کارگران انقالبیتحول 
یابیم که پس از یک تعطیلی سه ماهه  درمى کارگری  این را از خالل بررسى نشریه. ساده بود

 . دوباره منتشر شد
ها  که به بسته شدن اغلب آن ۳۸های آزاد در تابستان  ال تهاجم حکومت به رسانهبه دنب
 ۳۸ی آن در آبان  انتشار دوباره. به بعد تعطیل شد ۷۵۳۸مرداد  ٢۳نیز از  کارگرانجامید، 

ای نسبت به  درجه ۷۸1صورت گرفت و این بار با مجوز رسمی وزارت اطالعات و با تغییر 
 . مواضع پیشین

                                                           
 پیشین ـ۸1
 ۵، ص ۷۵۳۸دی  ۷۵، ۳ی  ی دوم، شماره ، دورهکارگر، حزب کارگران سوسیالیست به حزب کارگران انقالبی تغییر نام داد ـ۸۷
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ی  اهلل خمینی و جمله ی دوم، عکس آیت ی دوره ی نخستِ اولین شماره در صفحه
ی زیر آن را  خورد که نوشته چشم می به "تواند بکند آمریکا هیچ غلطی نمی" مشهور او

 :کند همراهی می
ای بود  ی پاپ که از تلویزیون پخش شد، در واقع مقابله ی امام خمینی با نماینده مقابله»

های به حق مردمی استعمارزده  داری و خواست سرمایه "تمدن"بکاران بین ریاکاران و فری
اند و انسانیت واالی خود را از طریق شهامت و  که برای تعیین سرنوشت خود قیام کرده

کند اگر  آمریکا غلط می": صدای امام خمینی خیلی رسا بود... اند قاطعیت خود نشان داده
 ۸٢«"!دخالت نظامی کند

در محاق تعطیل ماندند و  آیندگانهای سراسری نظیر  اری از روزنامهرغم اینکه بسی به
اندرکارانش، دلیلی بر  زعم دست به کارگرها داده نشد، انتشار مجدد  اجازه انتشار به آن

 ۸۵.قلمداد شده است "پیشروی انقالب"
ها را از جناح  ، حمایت آشکار بخشى از تروتسکیستکارگرهای بعدی  شماره

ارتباط با  این حمایت بى. هدد اهلل خمینی نشان مى حاکمیت به رهبرى آیت "ضدامپریالیست"
با  کارگر بازتاب این رویداد در. نیست دانشجویان پیرو خط اماماشغال سفارت آمریکا توسط 

میلیونی  ٢1ارتش : برای مقابله با امپریالیسم»: درج چنین شعارهایی نیز همراه شده است
بسیج چند میلیونی تاسوعا و »؛ «ی ضدامپریالیستی را متحد کنیممردمی را بسازیم؛ سنگرها

 ۸1«.عاشورا، پشت امپریالیسم آمریکا را لرزاند
ی ضدامپریالیستی را ادامه  وسیع خود حول مبارزه تبلیغات حزب کارگران انقالبی

. ، محور اصلی این تبلیغات استدانشجویان پیرو خط امامحمایت تام و تمام از . دهد می
ند، ک را از این پس پُر می حزب، کارگرى از شعارها و عناوین درشتی که صفحات ارگان برخ

کارگران ایران پیروان امامیم، علیه  کن؛ ما امام، افشا کن، افشادانشجوی خط : چنین است
های ضدامپریالیستی کارگران در حمایت از دانشجویان پیرو  امپریالیسم آماده قیامیم؛ بسیج

 ۸۳...«خط امام

                                                           
 1و  ۷، ص ۷۵۳۸آبان  ٢6، ۷ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر، تواند بکند آمریکا هیچ غلطی نمیجواد صدیق،  ـ۸٢
 ٢گفته، ص  ، پیش۷ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر، شود ی سوسیالیستی کارگر مجدداً منتشر می نامه روز تعطیل، هفته 01پس از ـ ۸۵
 ۷، ص ۷۵۳۸آذر  ٢٢، ۵ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر ـ۸1
 ۷، ص ۷۵۳۸بهمن  ۵، 6 ی مارهی دوم، ش و دوره ۷، ص ۷۵۳۸دی  ۷۵، ۳ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر ـ۸۳
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شان  ایرانی و درغلطیدن های ی دگردیسی این گرایش از تروتسکیست جانبه تحلیل همه
فراتر  ی ما ى نوشته ست که از حوصله شک نیازمند پژوهش دیگری به چنین انحطاطی، بی

به  حزب کارگران انقالبیاما شایان ذکر است که در این دگردیسی، رویکرد . رود می
 . شود میکلی دگرگون  ی زن نیز به مسئله

ها نسبت به مبارزات زنان، اساساً بر این  که پیشتر گفتیم، توجه تروتسکیست چنان
داری  پرولتاریا در مبارزه علیه سرمایه "متحدین"ها را  استدالل استوار بود که آن

شان نیز کسب هژمونی در جنبش زنان بود و کوتاه کردن دست  هدف. انگاشتند می
نزد گرایشی از )جا شدن استراتژى انقالب  هب با جا. ن جنبشای از "رفرمیست"های  گرایش

ى  و برنشستن مبارزه( ندسازمان یافت حزب کارگران انقالبیها که در  تروتسکیست
 دارى براى استقرار سوسیالیسم، متحدین پرولتاریا نیز جاى مبارزه با سرمایه ضدامپریالسیتى به

، دیگر نه مبارزه برای آزادى ای"ضدامپریالیستی"انداز  در چنین چشم. کردند الجرم تغییر می
ها؛ از جمله ستم  اى داشت و نه پیکار دموکراتیک براى از میان برداشتن ستم جاى برجسته

در دست جریان  "امپریالیستىضد ی مبارزه"چون رهبرى . جنسیتى، ستم ملى و ستم دینى
بایست از او  بود، پس می بخش آن اهلل خمینى تجلى که شخص آیت واپسگرایى قرار داشت 

ها  کردهای بعدی تروتسکیست طور که نظرات و عمل ، هماناین استراتژى. شد حمایت می
  :آمیزی به همراه داشت آمدهای فاجعه نشان داد، پی

احقاق حقوق زنان مانند سایر اقشار ستمدیده تنها در گرو پیشبرد و پیروزی مبارزات ... »
رو نیاز به یک رهبری ضدامپریالیستی در جنبش زنان که بتواند از این . ضدامپریالیستی است

و دستیابی  در بحث مسائل خوداهران مسلمان و مبارز از طریق درگیر کردن هرچه بیشتر خو
 ۸6«.شود شدت از جانب زنان ایران احساس می ای مناسب عمل کند، به ه حل به راه

جلب و جذب هرچه بیشتر ی زن به ابزاری تبدیل شد برای  بدین ترتیب، مسئله
این . "امام خمینى"امپریالیستى به رهبرى ى ضد در مبارزه "مسلمان و مبارز خواهران"

 : ی هم بروز یافتبرای ریاست جمهور حزب کارگران انقالبیی نامزد  رویکرد بدیع، در برنامه
اید پیوندند، ب زنان نیز که به مبارازت ضدامپریالیستی به صورت میلیون میلیون می»

 ۸۱«.درآید اشته باشند و این حقوق مورد اجراحقوق کامل و مساوی د

                                                           
تر زنان  آیی وسیع برای پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم، سمینار زنان در کانون توحید نیاز به گردهمرضوی، هما  ـ۸6

 ۷۳و  ۵، ص ۷۵۳0تیر  ٢1، ۵۸ی دوم، ش  ، دورهکارگر، زحمتکش را تایید کرد
 ۵، ص ۷۵۳۸آذر  ٢٢، ۳ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر ـ۸۱
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اى که در حال  ت از زنان محجبهس نماد این مبارزات ضدامپریالیستی، عکسی
کارگران و زحمتکشان، در دفاع از : ندک اش می اند؛ عکسی که این شعار همراهی یمایىپ راه

  ۸۸.دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بپا خیزیم
مردم "رود و مردم ایران را  پیشتر میب کارگران انقالبى حزدر سالگرد قیام بهمن، 

 : هستند "حکومت کارگران و دهقانان"که خواهان  "مسلمانانی"خواند؛  مى "مسلمان
گوی  حکومت اکثریت، حکومت شوراها، حکومت کارگران و دهقانان، تنها پاسخ»

 ۸0!«های مردم مسلمان است خواست
 حزب کارگران انقالبیی زن به حاشیه رانده شود و  که در این روند، مسئلهست  طبیعى
تنها موردى که در . ر شمار تبعیض جنسی و پایمال شدن حقوق زنان دیگر نپردازدبه موارد پُ

حزب را به خود جلب کرده، خواست آزادی دو زن عضو  کارگری  این دوره توجه نشریه
حجاب در  دو عضو حزب بودند که بیاین . بودند  افتادهست که به زندان  کارگران انقالبی
عنوان سمبل زنان   عکس زنان با حجاب را به ،بیش از پیشکارگر . شدند نشریه ظاهر می

 . رساند انقالبی ضدامپریالیست، به چاپ می
مارس، یک سال بعد از تظاهرات زنان ایرانی علیه حجاب  ۸ای که به مناسبت  در نوشته

برای مجلس شوراى  حزب کارگران انقالبیرسد، کاندیدای زن  به چاپ می ارگرکاجباری در 
ای  مقاله! در حالی که حجاب هنوز رسماً اجباری نشده است01رود؛ اسالمى، به زیر حجاب می

. اللهی مسلح تزئین شده رسد، با عکس زنان حزب که به مناسبت روز جهانی زن به چاپ می
به جنبش بزرگى ندارد که یک سال پیشتر، در سرتاسر ایران  یا اشاره ترین کوچک  این مقاله

 :و جهان طنین افکند
المللی آن برای درهم  سال گذشته، امپریالیسم آمریکا و حامیان بین  در طی یک»

شکستن انقالب ما و دستاوردهای آن، منجمله دستاوردهای ما زنان در این انقالب، از هیچ 
های اصلی تبلیغات زهرآگین  در این مدت، یکی از جنبه. ندا کوشش و تالشی فروگذار نکرده

ها علیه انقالب ما، پخش و تبلیغ این دروغ بوده است که گویا انقالب اسالمی  امپریالیست
مطابق این تبلیغات، زنان ایران به قعر . ها را به ما زنان زده است ترین صدمه ایران، بزرگ

ولی . اند ی مواهب انسانی محروم شده قرون تاریک گذشته رانده شده و از همه

                                                           
 ۷، ص ۷۵۳۸من به ۷۱، ۱ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر ـ۸۸
 ۵، ص ۷۵۳۸بهمن  ٢٢، ۸ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر ـ۸0
 ۸، ص ۷۵۳۸اسفند  ۷۳، ۷۷ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر ـ01
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گاه  ها هیچ آن. ها چشم دیدن حقیقت و انعکاس آن را در سطح جهانی ندارند امپریالیست
های عظیمی که به سرنگونی سلطنت  ها نفر از زنان ایران در بسیج ی شرکت میلیون درباره

ت زنان در تعلیماتِ های ضدامپریالیستی و مشارک پیمایی انجامید، شرکت وسیع زنان در راه
با گسترش یافتن و ... آورند میلیونی سخنی به زبان نمی ٢1نظامی برای ساختن ارتش 

ی مرگ  تر شدن انقالب، باز زنان فریادهای مصمم خود را در تظاهرات خیابانی مبارزه عمیق
روزهای  های چند میلیونی پیمایی در راه. اند انداز کرده و زندگی با امپریالیسم آمریکا طنین

پیمایان تهران  تاسوعا و عاشورا و اربعین که پشت امپریالیسم را لرزاند، اگر زنان نیم بیشتر راه
پوش با  دیدیم چگونه زنان کفن. کم تعدادشان کمتر از مردان نبود دادند، دست را تشکیل نمی

 سردمدارانها را بر دهان  ترین مشت اعالم آمادگی برای شهادت در مبارزه، محکم
برای زنان ایران،  "آزادی"امپریالیسم کوبیدند؛ سردمدارانی که تحت لوای  "تجددطلب"

ما این مسئله را با گوشت و پوست خود حس ... درهم کوبیدن انقالب را در سر دارند رؤیای
ها ظلم وحشیانه در گرو مبارزه و برانداختن یوغ امپریالیسم از  کنیم که رهایی از یوغ قرن می

 0۷«...ایران است
ی  چاپ شود، چکیده جمهوری اسالمیی  توانست در روزنامه این مقاله که عیناً می

. ای درجه ۷۸1ی زن بود، پس از چرخشی  نسبت به مسئله حزب کارگران انقالبیموضع 
ی زن را سرمشق خود قرار داد، که  به مسئله "خط امام"نه تنها رویکرد  کارگری  نشریه

 :ن را نیز از آن خود کردالفاظ، شعارها و نمادهای آ
روز زن اعالم شده بود، ( ع)اردیبهشت ماه که به مناسبت تولد حضرت فاطمه  ۷6روز »

نهضت زنان  ،مجاهدین انقالب اسالمیهای  ستاد برگذاری روز زن متشکل از سازمان
، انجمن اسالمی معلمان، حزب جمهوری اسالمی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مسلمان
پیمایی و سخنرانی جشن  ، این روز را با راهانجمن اسالمی علوی و اسالمی پرستارانانجمن 
شعارهای پیمایی زنان با  در طول راه... ها هزار زن شرکت داشتند در این مراسم ده. گرفتند

ی  روحیه... اهلل نظام پوسیده را بیاری روح -برکنید -برکنید -ای خواهران مسلمان برخیزید
شرکت وسیع زنان در ... »: و 0٢«...و ضدامپریالیستی خود را نشان دادندجویی  مبارزه

گر این واقعیت بود که  اردیبهشت و شعارهای ضدامپریالیستی آنان نمایان ۷6های  پیمایی راه

                                                           
گفته،  ، پیش۷۷ ی ماره، شکارگر، نهند ی ضدامپریالیستی در راه آزادی و برابری گام می زنان با شرکت وسیع در مبارزهـ 0۷

 ۱و  ۳ص 
 ۵، ص ۷۵۳0اردیبهشت  ٢۷، ٢۱ ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر، های ضدامپریالیستی زنان پیمایی راهفاطمه فالحی،  ـ0٢
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ی  تر شدن مبارزه با عمیق... دهند رتحرک انقالب ایران را تشکیل میزنان یکی ازنیروهای پُ
. امکان بهتر شدن اوضاع زنان نسبت به گذشته بیشتر گشته است ضدامپریالیستی در ایران،

ستاد برگذاری اردیبهشت از طرف  ۷6پیمایی ضدامپریالیستی در روز  برگذاری جشن و راه
ی عظیم زنان بر این  ها هزار زن در آن شرکت داشتند، انعکاسی از آگاهی توده که ده روز زن

توان قدرت میلیونی زنان  ای است که می یج تودهحقیقت بود که تنها از این طریق یعنی بس
هایی چون مهد  خواست. های خود متشکل ساخت یابی به خواست ها برای دست را در خیابان

کودک مجانی، امکانات آموزشی الزم، تساوی کامل با مردان، استقالل اقتصادی برای تمام 
تمزد مساوی در مقابل کار خواهند در خارج از خانه کار کنند، دریافت دس زنانی که می

بندی مشاغل وجود دارد و کنترل کامل  ی تبعیضاتی که در طبقه مساوی با مردان، رفع کلیه
ی میلیونی خود زنان و شرکت این  بر بدن و سرنوشت خود، تنها و تنها از طریق بسیج توده

 0۵«...دست خواهد آمد آمریکا بهتوده در مبارزه علیه امپریالیسم 
نسبت به  - رسید که از سوی منشعبین به چاپ می – چه باید کردی  یهرویکرد نشر

ها سازگاری  ی زن در این دوره کامالً متفاوت بود و با رویکرد پیشین تروتسکیست مسئله
 . بیشتری داشت

ی  اتحادیهکه به دعوت  ۳۸اللهی به تظاهرات زنان در آبان  های حزب تهاجم دارودسته
چه نده شده بود، واکنش ااعتراض به قوانین اسالمى خانواده فراخو برای انقالبی زنان مبارز

 :آورد را به دنبال  باید کرد
با شروع تظاهرات، اوباش متشکل شده و به فحاشی و دادن شعارهای معمول ... »

ی تظاهرات شده و زنان را به باد  ی صفوف زنان، مانع حرکت آزادانه پرداختند و با محاصره
... گیرد تری به خود می تر و وقیحانه تحقیر زن، روز به روز ابعاد وسیع... فتندکتک و ناسزا گر

ی زن را درک کرده و  زمان آن رسیده است که نیروهای مختلف سیاسی اهمیت مسئله
ی واحدی برای مبارزه علیه ستم  ای و ایدئولوژیک خود را کنار گذاشته و جبهه سدهای فرقه

شوند، تنها به نفع  مقابل حمالتی که علیه زنان تشدید می سکوت در... بر زن تشکیل دهند
ی  ی زنان برای احقاق حقوق خویش لطمه جنبش کارگری ایران از نبود مبارزه. ارتجاع است

ی اقشار، صرف  ی کلیه تنها سعی در ایجاد جنبش زنان، دربرگیرنده... شدیدی خواهد خورد
 01«.را پیش خواهد برد نظر از ایدئولوژی و عقاید است که این مبارزه

                                                           
 1، ص ۷۵۳0اردیبهشت  ٢1، ٢۸ی دوم، ش  ، دورهکارگر، ی ضدامپریالیستی زنان در مبارزهفاطمه فالحی،  ـ0۵
 ۷۵۳۸آبان  ۷٢، ۳ ی مارهی دوم، ش ، دورهچه باید کرد ـ01
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 ۳۱اسفند  داشت جنبش به گرامی چه باید کرد، ۷۵۳۸روز جهانی زن در سال  در سال
 :پرداخت و بر ضرورت مبارزه علیه تبعیض روزافزون جنسى تأکید کرد

با حمله به حقوق زنان، عمالً راه از پیروزی قیام، ضدانقالب سیاسی چند هفته پس ... »
درست یک سال )ی زنان  صرفاً مقاومت سرسختانه. تیک را گشودحمله به حقوق دموکرا

 ی خویش را اجرا باعث شد که ارتجاع نتواند فوراً تمامی برنامه( پیش در چنین روزهایی
نقش [ تنها]اما در این یک سال حاکمیت نشان داده که نسبت به رژیم گذشته نه . نماید

سیاسی قائل نیست، بلکه در موارد متعددی  باالتری برای زنان در تولید و حیات اجتماعی و
در روال تداوم انقالب ایران، تعمیق ... را گسترش هم داده است حمله بدانانی  دامنه

ی آنان، پیکار زنان جهت تشکل مستقل ایشان مطرح  های زحمتکشان و مبارزه خواست
ی  به عهده. دید توان های مادی و واقعی و ضرورت این تشکل را به سادگی می پایه. شود می

انقالبیون است که با یاری به ایجاد این تشکل، گامی به جهت پیروزی زنان زحمتکش و 
  0۳«...انقالب ایران به پیش بردارند

                                                           
 ۷۵۳۸اسفند  ٢1، ۷٢ ی مارهی دوم، ش ، دورهچه باید کرد ،ضرورت تشکل مستقل زنان ـ0۳

 (des femmes en mouvements hebdo) زنان در جنبشی  نامه هفتهبرگرفته از 
 2933مرداد  23تا  3./ 2382اوت  1تا  92، 31ی  شماره
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سوی از  –زحمتکش  چه زحمتکش و چه غیر –جهت پیروزی زنان  "گامی"
توجهى نیروهاى  بى. برداشته نشد "انقالبیون"

، جنبش زنان ى زن مسئلهخواه و دموکرات به  ترقی

را بیش از پیش تضعیف کرد و راه را براى 
ى نیروهاى واپسگرا  ها ها و برنامه تحقق طرح

اجباری شدن حجاب برای زنان . هموار ساخت
از . کارمند دوباره در دستور کار قرار گرفت

یک شکل  ی ، درباره۷۵۳0اردیبهشت ماه 
هایى در  شدن پوشش کارمندان زن، زمزمه

سید که سپس تکذیب ر ادارات به گوش  برخی
نسبت به  اى یت تازه محدودتضییقات و  06.شد

های شرع و  دادگاه". زنان به اجرا درآمد
های حمایت  جای دادگاه "حمایت خانواده
سیاست آپارتاید جنسی، با  0۱.خانواده را گرفت

اهلل  آیت. شدت و حدتِ بیشترى پیش رفت
محمدی گیالنی، حاکم شرع و رئیس 

های انقالب اسالمی مرکز، به  دادگاه
واحد صنفی خود را »آرایشگران هشدار داد که 

آرایش بانوان توسط آقایان و »، یعنی "کار خالف شرع"و به « با موازین شرعی تطبیق دهند
فروشندگان »اللهی برای اعتراض به  زنان حزب 0۸.پایان بخشند« آرایش آقایان توسط بانوان

ها به  دون رعایت عفت عمومی، این نوع البسه را در داخل ویترینلباس زیر زنانه که ب
تبعیضات و تضییقات، با آغاز  ى این دوره 00.پیمایی پرداختند به راه« گذارند معرض نمایش می

 .به اوج خود رسید "انقالب اداری"

                                                           
پوشیدن : ؛ و۷۵۳0اردیبهشت  ۱، اطالعات، آهن لباس متحدالشکل برای زنان کارمند راه: به نگاه کنیدبرای مثال،  ـ06

 ۷۵۳0اردیبهشت  0، اطالعات، یونیفورم برای زنان شاغل در راه آهن اجباری نیست
 ۷۵۳0خرداد  ۷1، اطالعات ـ0۱
 ۷۵۳0تیر  ۵، اطالعات ـ0۸
 ۷۵۳0خرداد  ٢0، اطالعات ـ00
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در ، "ها و ادارات ی وزارتخانه اداره نوع"اهلل خمینی به  ی شدیدالحن آیت به دنبال حمله
ا ه تیرماه، مسئولین وزراتخانه ۷۷از  ۷11.رسماً به جریان افتاد "انقالب اداری" ۷۵۳0تیرماه  ۸

پوشش "هایی یکی پس ازدیگری، زنان کارمند را به رعایت  و ادارات، با صدور بیانیه
ورود زنانِ بدون پوشش اسالمى شوراى انقالب  ،۷۵۳0تیر  ۷6در  ۷1۷.ملزم کردند "اسالمی

هلل خمینی برای ا آیت ی روزه ۷1با پایان گرفتن مهلت  ۷1٢.ممنوع اعالم نمود را به ادارات
اهلل علی قدوسی، با صدور  دادستان کل انقالب اسالمی، آیت ،در ادارات "محو آثار طاغوت"

 ۸از ساعت : هشدار داد که "ها و مؤسسات و ادارات تابعه تمام وزارتخانه"ی به ا اطالعیه
قوق و مزایاى زنان کارمندی که بدون پوشش اسالمى در محل ، ح۷۵۳0تیر ماه  ۷۱صبح 

فرم  ی پس از ارائه»در این اطالعیه تصریح شده است که. کار حاضر شوند، قطع خواهد شد
نزدیکی طرح آن  ی لباس کار اسالمی بانوان که شورای انقالب و ریاست جمهوری در آینده

رئیس  ۷1۵«.ر محل کار یکنواخت خواهد بودبانوان د ی را ارائه خواهند داد، لباس برای همه
زنان ارمنی با پوشش اسالمی در ادارات حضور »گری ارامنه نیز اعالم کرد که  شورای خلیفه

 ۷11«.یابند می
کنار  ۷۵۳۱ى که به یمن مبارزه و ایستادگى زنان در اسفند ا به این ترتیب، برنامه

کدام از رهبران مذهبی و مسئولین  این بار دیگر هیچ. ى عمل پوشید گذاشته شده بود، جامه
القول بر  برعکس، همگی متفق. برنیامدند "امام"های  مملکتی، به تفسیر و تلطیفِ گفته

. تأکید ورزیدند - که پوشش زنان اصل و اساس آن است -اسالمی شدن تام و تمام جامعه 
  زدایی از طاغوتحمایت »پیمایی برای  اهلل منتظری با انتشار پیامی، مردم را به راه آیت

 :خواند فرا «ادارات
گذار جمهوری اسالمی ایران  بار دیگر انقالب اسالمی ما موجی تازه برداشت و بنیان»

گذار راستین مستضعفین، آغازگر دمتاهلل العظمی امام خمینی مدظله این خ حضرت آیت
چه و خیابان در کو فحشا نهفساد و ... حرکتی نوین و به اصطالح انقالب در انقالب گردید

ترین شکل خود  ها و ادارات دولتِ جمهوری اسالمی ایران با وقیحانه که در متن وزارتخانه
های مردم محروم این سرزمین و  کامی خبر از تلخ زنان و مردانی بی. هنوز باقی است

                                                           
 ۷، ص ۷۵۳0تیر  ۸، اطالعات ـ۷11
 ٢و  ۷، ص ۷۵۳0تیرماه  ۷۷، اطالعات ـ۷1۷
 ۷، ص ۷۵۳0تیرماه  ۷6، کیهان ـ۷1٢
 ۷٢و  ۷، ص ۷۵۳0تیرماه  ۷6، اطالعات ـ۷1۵
 ۷6و  ۷، ص ۷۵۳0تیرماه  ۷0، اطالعات ـ۷11
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خود و عدم رعایت ضوابط اسالمی  بندوباری بیدر برابر اسالم و انقالب، به  تفاوت بی
ها و شعارهای گوناگون و حتا زیر پوشش اسالم و خلق،  ها با اسم گروه... دارندپافشاری 

اندازی در راه استقرار نظام جمهوری  رویاروی امام و امت ایستاده و به کارشکنی و سنگ
ی مسلمان و معتقد به خدا و شهیدپرور ایران  اسالمی ایران اصرار دارند و در این میان، توده

مگر این انقالب . گر در این کشور خبری نیست؛ مگر انقالب نشده استم: پرسد از خود می
  ۷1۳«...اسالمی نبوده است؟

موسوم گشت، با  "انقالب اداری"هلل خمینی که به ا آیت "انقالب در انقالب"این 
و سپس اجباری  ۷16های سیاسی آغاز شد پیمایی برای گروه ممنوعیت برگذاری میتینگ و راه

 ! را در دستور کار گذاشتشدن حجاب برای زنان 
که بر فضای کشور حاکم بود، چند حرکت اعتراضی از  سرکوبی جورغم  بهبا این حال و 

ترین  ها، در سوگ از دست دادن یکى از ابتدایى شماری از آن. سوی زنان به انجام رسید
تنى . دها آمدند و یا سر کار حاضر شدن پوشان به خیابان ، سیاهشان، یعنى آزادى پوشش حقوق

چند از آنان را دستگیر کردند و در چند موج به اخراج وسیع کارمندان زن اداراتِ دولتى 
زنان کارمند در ارتش و یا پرستارانی که به حجاب اجباری گردن نگذاشته  ۷1۱.پرداختند

  ۷1۸.شدند "سازى پاک"امواج بودند، بیش و پیش از دیگران دستخوش 
ابعاد بسیار  ها، زنان کارمند بودند؛ اما اعتراضها این بار هم  نیروى محرک اعتراض

ها که  چه، آن. انگیز نیست چندان شگفتالبته ها  محدودیت این اعتراض. محدودتری داشت
آور با شجاعت به اعتراض خیابانی برخاسته بودند، نه همراهى و همدلی  در آن فضای خفقان

دموکرات  سکوالر چپ و اى سیاسىى روشنفکرى را با خود داشتند و نه حمایت نیروه جامعه
. مدندن مرحله نیز به خود نیاهاى چپ و دموکرات، در ای ى روشنفکرى و جریان جامعه. را

                                                           
 ٢، ص ۷۵۳0تیرماه  ۷٢، اطالعات ـ۷1۳
اعضای "اهلل خمینی در دیداری با  ، آیت"انقالب اداری"سه روز پیش از اعالم رسمی . ۷، ص ۷۵۳0تیرماه  0، نکیها ـ۷16

 "کارشکنی در انقالب"ها را به  های سیاسی اوپوزیسیون را مورد حمله قرار داد و آن گروه "شوراهای اسالمی کارگران

 انجام گرفت، اعالم "انقالب اداری"زمان با  اماتی که هماز نخستین اقد( ۷1و۷، ص ۷۵۳0تیر  ۳، کیهان. )متهم کرد
 .های سیاسی بود ممنوعیت فعالیت گروه

ها در همین  ی آن اسامی همه. مرد بودند ۵زن و  ۳نفری که دستگیر شدند،  ۸. ٢و۷، ص ۷۵۳0تیرماه  ۷۸ اطالعات ـ۷1۱
 .درج شده است ۷1، ص اطالعات ی ی روزنامه شماره
اسامی . 6، ص ۷۵۳0تیرماه  ٢٢، اطالعات، «از ارتش و سازمان صنایع دفاع ملی اخراج شدندپوش  زن سیاه ۷۵0» ـ۷1۸

ی روزنامه  نفرشان کارمند ارتش بودند، در همین شماره 01ها کارمند صنایع دفاع و  نفر از آن 10تمام کارمندان اخراجی که 
 ۷۵۳0تیر  ۷0، اطالعات، «ندپرستار به علت عدم رعایت حجاب اسالمی برکنار شد 1۵». درج شده است
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ها را در خود فروبلعد درک نکردند، که  ی آزادی رفت همه ها نه تنها ابعاد خطری را که می آن
 . بیش و کم به سرزنش زنان معترض برآمدند

 کارگری  در سرمقاله. گوی سبقت را از همگان ربود ان انقالبیحزب کارگردر این میان، 
تنظیم شده بود، حزب کارگران انقالبى که به شکل گفتگو با یکی از زنان عضو رهبری 

 :خوانیم می
وجود آمده است و این   ی ضدامپریالیستی به در رابطه با جوّی که در بطن مبارزه... »

ها از طرف کل جمعیت زنان و  ، باید گفت که اینوزیری اعتراضات کوچک مقابل نخست
... هایی که در میان خواهران مسلمان و مبارز ریشه دارند، متشکل نشده است جمعیت

ها و غیره، پشت این  بسیاری از این نیروهایی که دشمن انقالب هستند، بختیاریست
با این  انقالبی حزب کارگراندر نتیجه . اند خیلی کوچک قرار گرفته "های پیمایی راه"
تواند دامن بزند و چنین اهدافی دارد، موافق  که فقط به تحریکات می "ها پیمایی راه"

ها در این مملکت حجاب دارند، مستقیماً اعالم  خواست اساسی زنان که اکثریت آن... نیست
 ۷10«.این چیزی است که باید روشن شود... نشده است

اگر اکثریت جامعه تصمیم بگیرد که زنان باید »: که کارگردر برابر این پرسشِ خبرنگار 
کند که از آن تبعیت  به زنان پیشنهاد می حزب کارگران انقالبی حجاب داشته باشند، آیا

 :چنین است حزب، پاسخ این زن عضو رهبرى «کنند؟
معتقد است که در چنان شرایطی به  حزب کارگران انقالبی. جواب قاطعانه مثبت است»

ی حقوق  اهد شد که مسئله، داشتن یا نداشتن حجاب نیست؛ بلکه مسئلهزودی روشن خو
                                                           

 ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر، مبارزه علیه امپریالیسم باید حفظ شود کارگر، اتحاد زنان درمهسا هاشمی در گفتگو با  ـ۷10
 ٢، ص ۷۵۳0تیرماه  ۷۱، ۵۱
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از اوان پیروزی انقالب و حتا قبل از ... ی کل جامعه با امپریالیسم آمریکا است زنان و مبارزه
های حجاب را که چیزهای خیلی مرسومی در ایران هستند، در  ها سمبل آن، امپریالیست

ی  مبارزه. های ارتجاعی تبلیغ کردند عنوان سمبل نبودند، به با انقالب ایران آشناجوامعی که 
می زنان و بهترین راه آن، شرکت دائب است ی انقال جدی علیه این تبلیغات مسموم وظیفه

دهند بخش  ی هفته گذشته است که نشان می پیمایی نماز جمعه هایی مانند راه پیمایی در راه
ند که منافع مشترکی با انقالب دارند و این ده مهمی از انقالب هستند و نیز نشان می

 ۷۷1«.هاست ترین تودهنی به امپریالیست محکم
حزب کارگران ی  های عمومی حکومت، نماینده رغم چنین توافق و تفاهمی با سیاست به
صدا و سیماى جمهورى در  "میزگرد حجاب"، از (حزبیعنی همین عضو رهبری ) انقالبی
 : م پس از پذیرفتن تمام شرایط شرکت در این میزگردکنار گذاشته شد؛ آن ه اسالمى

وری اسالمی در مورد بعد از سه روز بحث و گفتگو با مسئولین صدا و سیمای جمه... »
اید گفته شود و از پیش توان در آنجا مطرح کرد؛ چه چیزهایی نب ی را میاینکه چه مسائل
شروع برنامه، از طرف دو ساعت قبل از ... دیگر زنان خودداری شود کشیدن مسائل

 حزب کارگران انقالبی برگذارکنندگان این میزگرد به من اطالع دادند به علت عضویت در
 ۷۷۷«...توانم در این میزگرد شرکت کنم نمی... که حزب قانونی است

به دفاع از اعتراض زنان کارمند علیه  چه باید کرد، حزب کارگران انقالبىخالف بر
ها، چنین اقدامی از سوی  این گرایش از تروتسکیست. ولتى برآمدحجاب اجبارى در ادارات د

 :ارزیابى کرد و نوشت "پوششی برای یورش به حقوق زنان"حکومت را 
به دنبال سخنرانی خمینی به مناسبت پانزده شعبان و صدور فرمان به اصطالح »

جدید در حاکمین که در واقع پوششی است برای مخفی کردن ناتوانی  – "انقالب اداری"
ی  ی تصفیه و حذف کلیهجانبه برا اجتماعی از یک سو و تالش همه ترین مسائل حل کوچک
حمله به زنان و تحمیل حجاب آغاز  -ویژه نیروهای مبارز و چپ از سوی دیگر مخالفین به

چیز دست به چنین  حانیت و طرفداران اسالمی شدن همهاین نخستین بار نیست که رو. شد
. توان با این حمالت مقابله کرد مسئله ولی این است که چگونه می.. .اند حمالتی زده

هنوز در  ۷۵۳۱اسفند  ۷۱ - ٢1ی مبارزات خیابانی، تظاهرات و جلسات اعتراضی  خاطره

                                                           
 پیشین ـ۷۷1
یون در مورد میزگرد ی حزب کارگران انقالبی از تلویز اعتراض به حذف نمایندهى مطبوعاتى،  مهسا هاشمی، بیانیه ـ۷۷۷

 ۵، ص ۷۵۳0تیر  ٢1، ۵۸ ی ماره، شکارگر، حجاب
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ولی واقعیت هرچند تلخ این است که امروزه امکان تکرار همان تظاهرات ... اذهان زنده است
سیاسی هیئت حاکم از یک سو، لطماتی که به  تحکیم نسبی... و اعتراضات وجود ندارد

های وسیع را  حقوق دموکراتیک پیاپی وارد آمده از سوی دیگر، تشکل، تظاهرات و میتینگ
هرگونه جلسه و تظاهرات، احتیاج به دفاع و انتظام محکمی دارد . بسیار دشوار ساخته است

  ۷۷٢«...ی زنان نامتشکل نیست که در قدرت تظاهرات کمابیش خودانگیخته
یعنی حمله  – "انقالب اداری"، با اشاره به اهداف اصلی چه باید کردی دیگری در  مقاله

 "مدعی دفاع از زحمتکشان"های سیاسی  گروه -به موقعیت زنان و حقوق دموکراتیک مردم
توجه بودند، به نقد کشیده  مقاومت در برابر تهاجم حکومت بی را که نسبت به سازماندهی

 :است
های  ی دستگاه ئت حاکم در مقابل خواست مردم که خواهان از بین رفتن کلیههی... »

ی تعویض کاغذهای ادارات، تحمیل حجاب بر  دولتی شاهنشاهی هستند، پیشنهادات مسخره
تو گویی تمام ایراد ادارات دولتی . زنان و برگذاری نماز جماعت در ادارات را قرار داده است

این اقداماتِ  ی در مجموعه!... اند حجاب شود و زنان بی ار نمیاین است که در آن نماز برگذ
، حمله به حقوق دموکراتیک و در نتیجه موقعیت اجتماعی زنان "انقالب اداری"ضدانقالبی 

های وسیعی را در بین اقشار وسیعی از زنان  و همین امر نارضایتی. ای ایفا نمود نقش برجسته
های  ای و از آن جمله سازمان های مستقل توده سازماناما در شرایط کنونی که . برانگیخت

مستقل زنان به وجود نیامده، بسیج وسیع و فوری زنان و دیگر اقشار جامعه علیه این 
های  توانست از طریق ابتکار عمل و سازماندهی گروه ی دولت فقط می حمالت وحشیانه

 نظیر هایی مانبدون شک اگر ساز. سیاسی مدعی دفاع از زحمتکشان تحقق پذیرد
که از وجهه و اعتماد قابل توجهی در بین زحمتکشان  مجاهدین خلقو  های فدایی چریک

های ارتجاعی هیئت حاکمه،  شدند و علیه یورش قدم می برخوردار هستند در این مبارزه پیش
پیمایی و یا اجتماع متحدی دعوت  زنان محروم و مردم کارگر و زحمتکش را به یک راه

گذاشت و ابعاد مبارزه  ی زنان و کارگران می ی پیکارجویانه ، تأثیر عمیقی در روحیهنمودند می
طلبی را پیشه  ها مسیر سکوت و تسلیم اما این سازمان. داد می ارتقاچندان  و مقاومت را صد

ی  تر حمالت هیئت حاکم و افول روحیه کردند و این امر باعث گسترش هرچه وحشیانه
 ۷۷۵«.بارز گردیدمبارزه در بین زنان م

                                                           
 ۷۵۳0تیر  ٢۷، ٢1 ی مارهی دوم، ش ، دورهچه باید کرد، پوششی برای یورش به حقوق زنان: تحمیل حجاب ـ۷۷٢
 ۷۵۳0مرداد  1، ٢۷ ی مارهی دوم، ش ، دورهچه باید کرد، مبارزه علیه حجاب تحمیلی: ی آزمایش بوته ـ۷۷۵
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های  داند که گروه می «ی آزمایشی بوته»، برخورد به حجاب تحمیلی را چه باید کرد
از : ها را یک به یک مورد نقد قرار داده است پس مواضع آن. خورند سیاسی در آن محک می

تنها سازمانی . ارگران انقالبیحزب کو  سازمان پیکارگرفته تا فدائیان اکثریت و  حزب توده
سازمان وحدت وابسته به ) سازمان رهایی زنی آزمایش مردود بیرون نیامد،  که از بوته
 :گفت بود که می( کمونیستی

ی یکی شدن با زنان  گرایشات انحرافی که مبارزه علیه حجاب اجباری را به بهانه...»
ی زنان کم بها  راتیک قابل لمس تودهکنند، در واقع به یکی از حقوق دموک بورژوا نفی می

 117«.کنند ید میی ارتجاعی هیئت حاکم کنونی را تایها داده و در نهایت خواست
 :ی بلند چنین است در پایان این مقاله چه باید کردگیری  نتیجه

ی ما گسترش مبارزات زنان برای کسب حقوق دموکراتیک خود در جهت  عقیده  به»
. دموکراتیک و گسترش انقالب کارگران و زحمتکشان استهای  ی آزادی تحکیم کلیه

 "حجاب اسالمی"طلبی در برابر حمالتِ هیئت حاکم که تحت پوشش  هرگونه تسلیم
پیشنهاد ما به چهار . نماید گیرد، راه را برای شکست انقالب کنونی فراهم می صورت می

حزب کارگران ، ان پیکارسازم، (اکثریت) فدائیان خلق، حزب توده]الذکر  گروه سیاسی فوق
دانند، این است که صف اراذل و اوباش  که خود را مدعی دفاع از زحمتکشان می[ انقالبی

وزیری اجتماع نموده بودند و با  تیرماه در مقابل نخست 17جمهوری اسالمی را که روز شنبه 
نمودند و  یر از اسید، تظاهراتِ به حق زنان مخالف حجاب تحمیلی را تهدید مهای پُ بطری

منافع . تقویت ننمایند "شو ببر ولش کن خلخالی مفسدش کن، گیس": دادند که شعار می
دموکراسی و سوسیالیسم، اتخاذ موضع سیاسی روشن و صریحی در دفاع قاطع پیگیر و 

  11«.کند عملی از حقوق زنان ایران را ایجاب می
یاسی جامعه به سود تهاجم حکومت به حقوق زنان که به دنبال تغییر توازن قوای س

ی زنان را نیازمند اتخاذ  طلبانه ی حق یافت، طبعاً مبارزه حکومت واپسگرایان گسترش مى
برای چه باید کرد کار پیشنهادی  راه. ساخت تری می ها و سازماندهى مناسب ها، شکل روش
 :ی با موقعیت جدید چنین بودیرویارو
البته . بارزه همان محل کار استی مقاومت و م در چنین شرایطی مساعدترین صحنه»

های  با در نظر گرفتن ماهیت رژیم کنونی و سیاست... در اینجا نیز نوع مبارزه محدود است

                                                           
 پیشین  ـ117
 پیشین ـ 11
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ریزی  ای زمینه اکنون باید به گونه از هم. آن درمورد زنان، این اولین و آخرین یورش نیست
درازمدت برای کسب  ی مقاومت و مبارزه شود که بتواند راه را برای سازمان دادن مبارزه

  11«.حقوق زن و علیه یکایک حمالت هیئت حاکم بگشاید
ای  ها که مبارزه برای کسب حقوق زنان را به درستی مبارزه این گرایش از تروتسکیست

ریزی برای آن را جزیی از وظایف کارگران و زحمتکشان و  کرد، برنامه درازمدت ارزیابی می
های  در عین حال، پیشبرد این مبارزه را به تشکیل سازمان. دانست ها می دفاع از منافع آن

به چاپ رساند  1 15در سال  کارگران سوسیالیستای که  مقاله. کرد مستقل زنان منوط می
تا ترفندهای حکومت اسالمی برای تفرقه انداختن در مبارزات مردمی را به نقد کشد، این 

 : نظر را ابراز کرده است نقطه
ابل با یز روز تولد فاطمه زهرا را به عنوان روز زنان مسلمان و در تقروحانیت حاکم ن»

رژیم سعی کرد که از . حکم کرد "غربی"عنوان یک روز   روز جهانی زنان زحمتکش به
ها استفاده کرده و با تقسیم زحمتکشان به زن و مرد، مسلمان و  احساسات مذهبی توده

. نان در مبارزه علیه ظلم، ستم و استثمار گرددمانع از اتحاد عمل مشترک آ... غیرمسلمان و
ش باید از امکانات الزم برای زنان زحمتک. ها را خنثی کنند کارگران باید آگاهانه این توطئه

تر این روز، روز فریاد زنان زحمتکش علیه نظام بردگی سرمایه،  اری هرچه باشکوهبرگذ
ای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه ی مبارزات زنان بر دفاع از کلیه... برخوردار باشند

ترین قدم در راه پیشبرد مبارزات زنان اقدام به  مهم... تبعیض، دفاع از منافع زحمتکشان است
 114«.باشد های مستقل زنان می تشکیل سازمان

مبارزات زنان را نیز یک چند متوقف کرد و تشکیل  ،6 ی  خونین دهه  سرکوب
، 1 اجباری شدن حجاب در تابستان . ا ناممکن ساختهای مستقل و فراگیر زنان ر سازمان
جنبش فروکش کرد، اما . آغاز شده بود 4 ی پایان را بر جنبشی گذاشت که در اسفند  نقطه

های  گیری جنبش زنان را در دهه اعتراضات زنان به اشکال گوناگون تداوم یافت تا اوج
 .سازد پذیر بعدی امکان

عنوان یکی از  به اگون تروتسکیسم ایرانی راهای گون نظرات گرایش بررسى نقطه
ی زن و مبارزات زنان توجه ویژه نشان داد، با نقل  های مارکسیستی که به مسئله جریان

                                                           
 گفته ، پیش...پوششی برای: تحمیل حجاب ـ 11
اندرکاران  ی دیگری که دست نشریه)کارگران سوسیالیست ی روز جهانی زن،  ، ویژهضرورت تشکل و اتحاد زنان ـ114

 1 15اسفند   1، 14 ی ماره، ش(رساندند به انتشار می کندوکاو
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بندی این گرایش تروتسکیستی از مبارزات زنان  جمع. بریم به پایان می چه باید کردقولی از 
ست از  ی این جنبش، نمودی یندهی آ اش درباره بینی در دو سال اول انقالب و همچنین پیش

 : ها در این عرصه ن بینی آ روشن
ی اولیه از مبارزات، اکنون هرگونه مقاومتی فروکش کرده و بیشتر  پس از یک دوره»

عالوه . فرما شده است زدگی و تسلیم شدن به اوضاع موجود در میان زنان حکم حالت یأس
های زنان این یا آن گروه  تشکل سازمان ی زنان عمدتاً گیری تشکالت اولیه بر این، شکل

ی عمل مشخص که بتواند  ها و بدون یک برنامه ی سیاسی این گروه سیاسی و به دور برنامه
های مبارزاتی روشن و مشخص متشکل کند، به  خواه را به دور خواست ی زنان آزادی همه

رات حمالت پس از فرونشستن تأثی. پراکندگی و فروکش کردن این مبارزات کمک کرد
های زنان و مبارزه علیه  ، برخی حرکات دوباره در جهت تشکل و هماهنگی گروه4 15مرداد 

ولی فروکش کنونی نیز ابدی نخواهد . قوانین جدید خانواده آغاز شد که راه به جایی نبرد
تضاد عمیقی که بین مبارزه برای آزادی زن و کسب حقوق مساوی با مقتضیات . بود

کشی زن  تنها مبارزه علیه ستم نه. وجود دارد، دوباره بروز خواهد کردحکومت اسالمی 
 مسائل ی مبارزات اجتماعی انقالب باقی است، چرا که هیچ یک از در برنامه همچنان

های سیاسی حکومت اسالمی و موازین عمیقاً  اند، بلکه ویژگی ای این ستم حل نشده ریشه
مبارزات  ی مکرراً این مسائل صحنهد شد که موجب خواهارتجاعی اسالم در مورد زنان، 

هرگونه مبارزه برای تساوی حقوق و نیل به آزادی زن ... سیاسی را به خود اختصاص دهند
روشن است . تواند شکل بگیرد ی نفوذ روحانیت و کامالً مستقل از آن، نمی جز خارج از حیطه

ند گرفت؛ ولی به دلیل های مبارزاتی مشخص شکل خواه که این مبارزات به حول خواست
ها خود را  ماهیت موازین اسالمی و ماهیت حاکمیت روحانیت، از همان نخستین گام

ی یک  ناپذیری راسخ با حاکمیت روحانیت و ارائه آشتی... رویاروی هیئت حاکمه خواهد یافت
 ی مبارزه برای آزادی زن شده ی حکومت اسالمی الزمه ی انقالبی در مقابل برنامه برنامه
 114«.است

 1611ژوئن/  1511خرداد 

                                                           
 1 15، تابستان 1 ی ماره، شکندوکاو، زن، اسالم و انقالب ـ114



 

 جمعیتزنانمبارز

لناربدخشانومریمجزایرىگ

تا جایی که . مان را از زندگى خودتان شروع کنیم اجازه دهید گفتگوی :ناصر مهاجر
کنفدراسیون  به ییدانشجو در دوران .رفتید آمریکاسنین نوجوانی به در  ، گلنار،شمادانم  مى

سازمان انقالبیون کمى بعد به عضویت  .پیوستید حصلین ایرانیجهانی دانشجویان و م
ی انقالب به ایران  در آستانه. درآمدید های ایران ی کمونیست اتحادیه و سپس کمونیست

 ایجاد جمعیت زنان مبارزتان را ادامه دادید که  فعالیت سیاسی اتحادیه،با پیوند بازگشتید و در 
  1.استبخشی از آن فعالیت 

ی  ، برای ادامهدبیرستان ، بعد از گرفتن دیپلم7 11سال درمن  :ر بدخشانگلنا •
جذب  ،همان سال اولدر. شمال کالیفرنیا به دانشگاه رفتم تحصیل به امریکا رفتم و در
که  ها آن سال در .آمد میی  ا به نظرم گروه موجه که شدم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

به همین . اختناق شدیدی بر ایران حاکم بود دمان،خو 1575ـ77ى  شود سال تحصیلى می
. کنندهمکاری کنفدراسیونبا  ترسیدند مى آمدند، دانشجویانی که به خارج می خاطر خیلی از

و فعالیتم را آغاز کنم این بود وم ش کنفدراسیونجذب  خیلى زودآنچه به من کمک کرد تا 
پرسیدم علت آن  مى ده بودم و از خودزن را در جامعه دی  ستم کشیدگیکه از سنین نوجوانی 

به  یک زن هم قادر ،آنچه مردان قادر به انجام آن هستنددیدم  از طرف دیگر می. چیست
چیزی از مردان کم ، ذهنم همیشه این بود که من به عنوان یک زن در پسِ. ستاانجام آن 

پیروزی رسیده بود و تازه به هم انقالب کوبا  .ها مصادف بود با جنگ ویتنام آن سال. ندارم
شمال به خصوص در. جوی انقالبی بود ،جو آن روزها. بود ل دست یافتهستقالبه ا رکشوآن 

  ...کالیفرنیا
غرب امریکا بود و یکی از دو مرکز  های منطقهترین  وکه یکی از پیشر :ناصر مهاجر

انگارد ایاالت آو ِ های اجتماعی  جنبش  ترین پایگاه و مهم 6 جنبش دانشجویى در سال هاى 
 !  متحده پس از جنگ جهانى دوم

                                                           

 .های ایران ی کمونیست اتحادیه: ها پیوست فصل ، نگاه کنید بهسازمان انقالبیون کمونیست براى آشنایى باـ 1
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دانشجویان  ی « مکه» به قول معروف واقعا آن زمان برکلی بله، :گلنار بدخشان •
من راه افتاد، ( Free Speech Movement) جنبش آزادی بیانکه  7 11سال . رادیکال بود

و  ها نامهى بر همهدر . ی علوم انسانی بودم دانشجوی رشته 1.پیوستمبه آن  هم
آن زمان به . کردم شد، شرکت می ار میذبرگ جنبش آزادی بیانهایی که از طرف  پیمایی راه

محسوب  جرم شود، برده میکار بردن خیلی از کلماتی که امروزه مثل نقل و نبات به کار 
و به زندان ند شما را دستگیر ک ،"جرم"این  ی ارتکاب بهانه توانست به پلیس می. شد مى
 . دندازبی

 کلمات جرم بود؟ کدام استفاده از :ناصر مهاجر
هایی که برای جنبش آزادی  به یاد دارم بچه.  FUCKی  کلمهمثال ً :گلنار بدخشان •

بین هر  امنته .روی یک پالکارد بسیار بزرگ این کلمه را نوشته بودند ،کردند بیان کار می
 وقتی پلیس برای دستگیر .F.U.C.Kبه این صورت : نقطه گذاشته بودند ،کدام از حروف

. است Free University of Clark Kerr گفتند این کلمات مخفف می ،آمد میشان  نکرد
 . دانشگاه برکلی بودیس کالرک کییر، آن وقت رئ

که ( های سیاه حزب پلنگ) Black Panther’s party ،جنبش آزادی بیانبه غیر از 
طرفدارن مارتین مچنین ه. بسیار فعال بودمریکایی بود اپوستان  سیاه جریان مهمی در میان

  جنبشها  یکی از دهجذب شد  به سختی می در چنین جوی X .5ملکم لوترکینگ و یا 
 .دنش ای که جریان داشت، اعتراضی

                                                           
نه تنها گروه ها و احزاب . هاى کالیفرنیا مجاز نبود ، فعالیت سیاسى در دانشگاه7 11-  11تا پیش از سال تحصیلى  ـ1

غ و عضوگیرى کنند، بلکه روشنفکران مستقل نیز حق نداشتند در دانشگاه به سخنرانى سیاسى حق نداشتند در دانشگاه تبلی
الت متحده ى ایا ها موسوم به مک کارتیسم در دانشگاه و دوران1171هرگونه فعالیت کمونیستى هم از سال . بپردازند

. یاد کنند« سوگند وفادارى»یزى بایست به کمونیسم ست جا که کارمندان و استادان دانشگاه مىممنوع گشته بود؛ تا آن
پوستان آمریکا در دانشگاه برکلى پا گرفت، پس از  و در ربط با کازار حقوق مدنى سیاه 7 11جنبشى که در روز اول اکتبر 

ستیزى را براندازد و آزادى اندیشه،  ى به کمونیسمى جانانه توانست قانون منع فعالیت سیاسى، سوگند وفادار چند ماه مبارزه
جنبش  به پیروزى رسید،    11ژانویه  5این جنبش که در . ها را برقرار سازد  ان، تشکل و فعالیت سیاسى را در دانشگاهبی

 .نام گرفته است( Free Speech Movement)آزادی بیان
نهاده در اوکلند کالیفرنیا بنیاد    11اکتبر   1به طور رسمى در ( Black Panter’s party)های سیاه  حزب پلنگ ـ5

این دو خود را کمونیست و . ىپوست جنبش حقوق مدن نیوتن؛ دوتن از کنُشگران سیاه. پ. شد؛ به دست بابى سیل و هوى
این حزب در کوتاه زمانى در بسیار از شهرهاى بزرگ ایاالت متحده ریشه دواند و . دانستند ى مائو تسه دون مى اندیشه پیرو

دانستند و بودند کسانى که خود را  خود را کمونیست نمى اما همه اعضا. ار نفر رسیدپنج هز، به 4 11شمار اعضایش تا سال 
 از ىرا به عنوان یک« ناسیونالیسم سیاه»، هاى سیاه پلنگبا این حال . "قدرت سیاه"خواندند و طرفدار  ناسیونالیست مى

. که ویراستارش الریژ کلیور بود اشتهاى سیاه نام د پلنگارگان این حزب هم . کردند هاى نژادپرستى محکوم مى شکل
← 
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  .ی خاص خودشان را داشتند  جذبههایی که هر کدام  جنبش :ناصر مهاجر
ناسیونالیستی انتر تُندما آن زمان افکار . ندداشت  ی بسیار قوی جاذبه :گلنار بدخشان •

 های ویتنام، جنبشما به . مان تنها به مسائل ایران نبود توجه. داشتیم  (وطنی جهان)
ی  زیرسلطههر کجای دنیا که به طور کلى . افریقا توجه زیادی داشتیم و فلسطین، کوبا

بستگی  ی اعالم هم ، ما آمادهکردند استعمار و استبداد بود و روشنفکران یا مردمش مبارزه می
در چنین فضایی با . ی آن جامعه بودیم های انقالبی و پیشرو با جریان و همکاری

ی بسیار مثبتی در میان  که واقعا خیلی فعال بود و وجهه ایرانی کنفدراسیون دانشجویان
 جمعخیلی زود هم به . به همکاری پرداختمانقالبیون امریکایی و سایر کشورها داشت، 

انقالبی   ایرانی  های گروهها و  این را هم بگویم که سازمان .کردمپیدا محلى آن ارتقا مسئولین
سازمان انقالبیون منجمله  ؛کردند فعالیت می کنفدراسیوندر و مترقی، به شکل مخفی 

 های فعال در ها و گروه سازمان از دیگر تر رادیکال ىمواضع که به نظرم کمونیست
 .شتدا کنفدراسیون

 ...ى مائو ى اندیشهو پیرو روچینیپ :ناصر مهاجر
ما هم . التقاتی بود ،تفکر و خط فکری ماها  سالدر آن که ناگفته نماند  :گلنار بدخشان •

 . ویتنام راهم  و را کوبا را قبول داشتیم و هم چین
 بهکسانی که ترین و فداکارترین گیر پیترین،  دوره، جدیآن در :ناصر مهاجر

اى که  ایرانى  های سیاسی سازمانها و  توجه گروهپیوستند، خیلى زود مورد  مى کنفدراسیون

                                                                                                     
اى تدوین کرد که در آن خواست  ى ده ماده این حزب برنامه. رسید 6666 1ى شصت به  تیراژ این نشریه در پایان دهه

براى سیاه پوستان برجسته بود؛ نیز معافیت سیاه پوستان از نظام  "زمین، نان، مسکن، آموزش، پوشش، عدالت و صلح"
براى  پلنگ هاى سیاه،. "هاى سیاه پوستان دفاع از محله"و ( شرکت در لشکرکشى آمریکا در ویتنام) ى اجبارى وظیفه

این حزب به . آمیز و حتا مسلحانه در برابر پلیس پرهیز نداشتند هاى خشونت شان از کاربست روش ى ها رسیدن به هدف
ى  دهه( Counter Culture Movement)« جنبش خالف جریان فرهنگ چیره»ترین نیروهاى  زودى یکى از مهم

این سازمان را  4 11در سپتامبر  FBI یسئادگار هوور، ر. ى هفتاد ایاالت متحده شد هاى نخست دهه شصت و سال
ذ در داخل حزب، اذیت و آزار از این پس پیگرد، شنود، نفو .توصیف کرد« بزرگ ترین تهدید براى امنیت داخلى کشور»

. ها، به صورت نظامند، دستور کار پلیس شد ها در دادگاه و نیز شهادت دروغ علیه آن هاى سیاه پلنگحتا ترور هواداران  اعضا
هاى سیاه  میان رهبرى پلنگ هاى شمارى دیگر از کشور، به اختالف بازداشت شمارى از رهبران و کنشگران حزب وگریز

، نخستین زنى که به رهبرى این ( 1147)لین براون اى اجتماعى و انتخاب اه روى آوردن به فعالیت. بیش از پیش دامن زد
را از سرشیب سقوط نجات  هاى سیاه پلنگ اما این نیز. را فرونشاند هاى سیاه پلنگ جریان رسید، یک چندى بحران درونى

 .نداد و آن حزب قدرمند را به گروهکى، فروکاست



 715  جمعیتزنانمبارز

 دسته افراد آنشما هم جزء  البد. گرفتند کردند، قرار مى در درون کنفدراسیون فعالیت مى
  !؟بودید
عضو ی که زنان تعداد خصوص که آن زمانه ب. همین طور است :گلنار بدخشان •

نى بودم که در بگویم که من اولین زتوانم  به جرات مى .بودند، خیلی زیاد نبود کنفدراسیون
آورم که وقتى  خوب به یاد مى. دادم زدم و نظر مى  حرف مى واحد شمال کالیفرنیا جلسات

البته . زدند لبخند مى ى ملى، جبههکردم، مردان، به ویژه هواداران    شروع به صحبت مى
کردند که داد  اه مىگرفتند و نوعى به من نگ ولى حالتى به خودشان مى. کردند مسخره نمى

کردند که تازه باید حرف زدن یاد  با من مثل کودکى رفتار مى. گیرند زد مرا جدى نمى مى
 ار شدذآنجلس برگ در لس سال امریکا، که اگر اشتباه نکنم آنفدراسیون  ی در گنگره. بگیرد
نماینده  انبه عنو دو یا سه زن بودند ، بیشتر از شرکت کردهآن در  امریکااقصا نقاط و از 

موضوعى مورد بحث و . من هم جزو نمایندگان واحد شمال کالیفرنیا بودم .شرکت نداشتند
دست راى دادند و  هاى کنگره، یک چپ                                 . اختالف نظر بود که االن به یاد ندارم چه بود

ام با  در مواردى بود که راىاز نا. راى نبودم ها هم من با چپ. دست ها هم یک  ى ملى جبهه
راى دچار که خیال کرده بود من در دادن   یکى از مردان چپ. ها تفاوت داشت راى چپ

درآورد و به من برساند که راى ال مرا از اشتباه و اشاره سعى کرد که مث ام، با ایما اشتباه شده
اشاره به من بود، و  در همان لحظه که او در حال ایما درست! ى موضوع چیست چپ در باره

ببینم، مگر از نظر شما : ى ملى از جاى خود بلند شد و رو به او گفت یکى از مردان جبهه
خواهم بگویم که حتا مردان پیشرو هم آن طور که باید و شاید،  می!!! زنان حق راى ندارند؟

در ى زیادى  خُب، تجربه. شناختند شخصیت مستقل زن و خود مختارى او را به رسمیت نمى
چه هم که وجود داشت، درست فعالیت انقالبى وجود نداشت و آن زمینه مشارکت زن در

خیلی  ان فعالزن که شد همین باعث می. بودکم  فعال  سیاسىتعداد زنان . منتقل نشده بود
را به کردند این زنان  های دانشجویی هم تالش می گردانندگان سازمان. بخورندبه چشم 

منظورم زنان و دختران . دیگربرای زنان  الگویی شوند و  نمونهتا بدهند  سرعت ارتقا
نشده  کنفدراسیونهای دانشجویی بودند و هنوز عضو  ست که حول و حوش سازمان جوانى
 . بودند

رو داشتن  بودید که با پیش زنانى  نم شما جزو نسل بعدیک مریم، تصور می :ناصر مهاجر
ی  اتحادیهى هواداران  جرگه در وستید وپی کنفدراسیونالگوهایی مثل گلنار، به 

 . درآمدید های ایران کمونیست
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ه که بچند ماهى پس از این شدم؛ کنفدراسیونعضو  1147من در سال  :مریم جزایری •
پدر و مادرم مصدقى بودند و از طرفداران . خانوادگی داشتم  ی سیاسی پشتوانه. امریکا آمدم

با این . هاى قدیمى بود اى داشتم از توده در دوستش یکى از کسانى که مثل پ. ی ملی جبهه
ازدواج کرده بودم، ولی . ى خانوادگى، خیلی سریع جذب کنفدراسیون دانشجویی شدم پیشینه

خواستند مسئولیتی به من محول کنند، به پیشنهاد  اولین باری که . همسرم سیاسی نبود
تواند بر  و انقالبی کند، چطور میکسی که نتوانسته شوهر خودش را سیاسی : دهنده، گفتم 

همسر سازمان مجاهدین خلق، در : گفت. دیگران تاثیرگذار باشد؟ جواب جالبی به من داد
ها عمل کنیم؟ به خودم گفتم  خُب، چرا ما نتوانیم عکس آن. اند اکثر مردها، غیر سیاسی

و های فرهنگی  شکنی های فکری، سنت گونه شُک در معرض این. حرف درستی است
 . گرفتیم رفتارهای اجتماعى غیرمتعارف، زیاد قرار می
. ای از این فضا را به خوبی ترسیم کرد گلنار گوشه. جو جهانی هم بر رفتار ما تأثیر داشت

. چین است  کنم تاثیر جریان انقالب فرهنگی های او اضافه خواهم به صحبت آنچه من می
. ی زن خیلی جدى مطرح شد ، مسئلهیانقالب فرهنگدانید، در جریان  طور که می همان
ی  تجربه. بخش بود ، برای ما الهام«زنان نصف آسمان را بر دوش دارند»ی معروف  جمله

. شد به رشد نظری و فکری زنان خیلی توجه مى کنفدراسیونشخص من این است که در 
قالبى ى ان رشد یافتند و به مبارزه کنفدراسیونخیلی از دختران و زنان جوان در محیط 

 .پیوستند
طبعا او و زنان دیگر . طور که گفتید الگوهائى مثل گلنار را هم پیش روى داشتیم همان

. اش بود برجستگى گلنار براى من توانایى نظرى و استقالل اندیشه. گذاشتند بر من تاثیر مى
که به اى را  هایش را داشت و مواضع سیاسى و تحلیلى  کرد؛ جرات بیان اندیشه فکر تولید مى

گرفت که نقادانه فکر کند و از  در نتیحه آدم یاد مى. کرد آمد، نقد مى نظرش نادرست مى
خودش بود؛ گلنار . گلنار زیر سایه مردى قرار نداشت. درافتادن با چیزى که غلط است، نترسد

ى مردان را  مانده از این که افکار و رفتارهاى عقب. من این وجه را خیلى دوست داشتم. بود
ما را به باله و . ما هم توجه داشت  به رشد فرهنگى. کردم ید، کیف مىکش یر سئوال مىز

از مباحثى که در چین سوسیالیستى . برد آوردند، مى هایى که به کمپوس دانشگاه مى کنسرت
 ...زد و مان حرف مى شد براى ى هنر مى درباره

ابراهیمى تاثیر گذاشت، فرح اش بر من  یکى دیگر از زنانى که توانایى تئوریک و فلسفى
داد که از  داشتنى و متواضعش، در نگاه اول نشان نمى شخصیت مهربان و دوست .بود

اش  کرد و با آن زبان دلنشین فارسى اما وقتى دهان باز مى. ست ى نظرى کادرهاى برجسته
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رده چون از بچگى با مادرش به امریکا مهاجرت ک) اش بود ى آمریکایى که تحت تاثیر لهجه
روبرو « تیپ تئوریک»فهمیدى که با یک  پرداخت، مى به مسائل نظرى کالن مى( بود

یک با یکى از مخالفان در پلم ى ایران خانهیادم هست که در یکى از جلساتِ . هستى
به قول هگل، اگر »: گفت. اطراتماى گفت که هولپى افتاد در انبار خ اش، جمله نظرى
 .«ها آیند، بدا به حال فاکت نمى رها با پندارهاى من جور د فاکت

یادم هست که تازه وارد . ست یکى از زنان دیگرى که باید از او یاد کنم، شهین نراقى
شده بودم و او به عنوان دبیر تشکیالتِ فدراسیون آمریکا به شهر  انجمن دانشجویان ایرانى

ظاهر آرامى داشت، اما . بود سازمان انقالبیون کمونیست شهین هم از کادرهاى. ما آمده بود
دیم یشن( که بیشتر در تگزاس بودند) بعدها از بچه هاى خوزستانى. بسیار عمیق و دانا بود

هاى سیاسى دیگر از جمله ابراهیم یزدى که  اى با دو نفر از مردان جریان شهین در مناظره
گویا ! شتهآمریکا بود، حسابى گل کا انجمن دانشجویان اسالمىها از گردانندگان  آن زمان

هاى  ، فعالیتانجمن دانشجویان اسالمىى دیوار گذاشته بود که چرا  یزدى را گوشه
کند و محور کارش مبارزه سیاسى نیست، مسائل  علیه رژیم شاه را بایکوت مى کنفدراسیون

 .  هاى مذهبى ست و اجراى آیین  اسالمى
من را تحت تاثیر قرار دادند اى بودند که نه فقط  گلنار، فرح ،شهین از جمله زنان برجسته

فرهنگى و مناسبات جنسیتى جنبش  -که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمى بر فضاى سیاسى
این است که شکوفایى اغلب ( دهد و هنوز هم مى) داد اما چیزى که مرا زجر مى. ما گذاشتند

که این س ازبه خصوص پ. شد این زنان پس از آغاز زندگى زناشویى، کنُد و یا متوقف مى
مرد، فعال . تر است شدند، آزار دهنده آور خانه مى انهایى که ن مورد آن. شدند دار مى بچه

این مشکل . شتگذ دارى مى اش عمدتا به کار و بچه شد و زن زندگى اى مى حرفه  سیاسى
هایش را مرتب  باید نسبت به آن حساسیت نشان داد، بازوچه. دار است اجتماعى واقعا ریشه

 .تا دور گردن زن نپیچد قطع کرد
که بر من تاثیر زیادى هم نسل خودم  خواهد در همین جا از زنان هم دلم مى. بگذریم

آشنا  کنفدراسیونکه با او هم در ( 1551-7 15) نسرین جزایرى. گذاشتند یادى کرده باشم
ن دانشگاه او در ایرا. ام بود که به عمرم دیده  ترین زنان سیاسىِ نسرین یکى از برجسته. شدم

کنم تحت تاثیر برادرش، شروین جزایرى، سیاسى شده بود که در حین  رفته بود و فکر مى
شروین  پناهگاهداشتن یادش  نگه شجویان براى زندهنوردى جان خود را از دست داد و دان کوه

استقالل اندیشه، قدرتِ مدیریت و . به آمریکا آمد(   15) 1144نسرین در سال  .را ساختند
. از نظر سیاسى، خیلى تیز بود و قدرت تشخیص باالیى داشت. گیر بود اش چشم ریتهآتو
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پیش از این که دستگیر شود، . داد چشمان آبى عمیقش آرامش و اعتماد عجیبى به آدم مى
مسئول . کرد اداره مى( طاووس خیابان تخت) را در تهران ها اتحادیه کمونیستدفتر مرکزى 

بار و  پشت وانت و وانت. در رانندگى مهارت زیادى داشت. ودهم ب اتحادیهپیک سراسرى 
، به محض این 1 15سال . رفت ها مى" پیک"نشست و خودش سر قرار بنزهاى قدیمى مى

خبردار شد، به جاى آن که مخفى شود، فورى خودش را به  اتحادیهکه از دستگیرى رهبرى 
از  مل نام و مشخصات بسیارىرا که شا اتحادیهرساند تا اسناد و مدراک  اش مى خانه

هاى  اتحادیه کمونیست "دادگاه"نسرین تنها زنى بود که در . متقاضیان عضویت بود، بسوزاند
اسداهلل . تشکیل شد، محاکمه شد 1 15اهلل گیالنى در سال  که به ریاست آیت ایران

ش را در او و همسر. همکارى نکرداین یکى هیچ با ما : الجوردى در آن دادگاه اعالم کرد
 . کنند اعدام مى 7 15سال 

با او در . ست زن دیگرى که بر من تاثیرى ماندنى بر جا گذاشته است، سوسن امیرى
سوسن تحت تاثیر برادران بزرگترش . بود و کرمانشاهى 1554متولد . ایران دوست شدم

با  بود که پس از انقالب مبارزه در راه آزادى طبقه کارگراز اعضاى گروه . سیاسى شد
کاک ) سوسن پیش از انقالب با پیروت محمدى. وحدت کردند ها اتحادیه کمونیست

کند و  ازدواج مى مبارزه در راه آزادى طبقه کارگریکى از اعضاى موثر گروه ( اسماعیل
 هم از زنانِ مبارز او. گذارد نمى اما این امر در زندگى مبارزاتى او تاثیرى. شود دار مى بچه

که در چند جدل من شاهد بودم . ندداشت  استقالل شخصیت و اندیشه کوشى بود که سخت
هیچ . مقابل برادران و همسرش قرار گرفت پیش آمد، در صفِ اتحادیهدر  اى که مهم سیاسى
رود که پس از انتخاب کاک اسماعیل به رهبرى اتحادیه و تغییر محل سیاسى  یادم نمى

حتا رهبرى اتحادیه را مورد . را ترک کند فعالیت او، حاضر نشد محل فعالیت سیاسى خود
ى زنان  سوسن عضو اولین دسته! اند ى او گرفته انتقاد قرار داد که چرا چنین تصمیمى درباره

ز هر یک از این عزیزان خاطرات زیادى دارم، ا .بود زحمتکشانمسلح در تشکیالت پیشمرگه 
اى دیگر از شخصیت آن  نبهیک ج همه آن خاطرات که هر  دانم که جاى بازگویى اما مى

 . نماید، اینجا نیست زنان انقالبى را بارز مى
 کردید؟  مریم، شما هم در کالیفرنیا زندگى مى :ناصر مهاجر

اما دانشگاهى که به آن مى رفتم، . کردم نه من در کالیفرنیا زندگى نمى :مریم جزایری •
( 7 15)  114داشته باشید، سال اگر به یاد . یکى از مراکز مهم جنبش ضد جنگ ویتنام بود

سالى که من . بخشش علیه امپریالیسم آمریکا به پیروزى رسید ویتنام جنوبى در جنگ رهایى
 .ها بود به دانشگاه رفتم، اوج جنبش همبستگى نیروهاى مترقى آمریکا با ویت کنگ
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 ...شما  رشته تحصیلى :ناصر مهاجر
اما در . ر ایران دیپلم ریاضى گرفته بودمد. من دانشجوى مهندسى بودم :مریم جزایری •

. این کالس، مرا زیر رو کرد. اولین ترم دانشگاه در آمریکا، یک کالس گیاه شناسى گرفتم
خدایى  همان کس که مثل پدرم بود، مرا به بى. در ایران که بودم گرایش ضد مذهبى، داشتم

. خوان بودى نخوانده بود، کتابا ىبا این که یک کارگر بود و درس درست و حساب. رسانده بود
. او بود که الهوتى را به من شناساند. شناخت  شعر هم مى. دانش تاریخى خوبى داشت

مگر آم مرد قوى همت صاحب / که رود این همه راه؟/ ها بسته زپس، پاى پیاده بیمار دست
و نه از  نه از شیخ/ خواست کمک خسته بُد، گرسنه بُد، لیک نمى./ شناسد ره و چاه/ مسلک

نى خدا و نى شه »کرد که این در اصل   رسید، براى من تعریف مى به اینجا که مى .شاه
ى  هناما در زمی .گفتیم شیخ مىخدا نبودند، ما به جاى خدا  اما چون کارگران بى. است

ى علمى  دینى من، پایه خدایى و بى به همین دلیل، بى. ماتریالیسم، دانش زیادى نداشت
استادمان . ذهن مرا متحول کرد DNAشناسى و به خصوص مبحث  الس گیاهآن ک. نداشت

. آمد با شلوار جین سر کالس مى. هم نه تنها بسیار با دانش بود، بلکه آدم بسیار جالبى بود
. آمد وار سر کالس مى استاد دیگرى هم داشتیم که او هم هیپى. هم داشت ریش و گیس بلند

 .      هاى مترقى بودند انشگاه ما، آدمخیلى از استادها و دانشجویان د
ها به حساب  ارزش وجز و مشق، درسو فضا، چسبیدن به آن زمان  در :ناصر مهاجر

که   های سیاسی و انقالبی  ود فعالیتبا وج شما، گلنار،م دان میتا جایی که اما . آمد نمی
 . ادکترآن هم تا  ؛تان ادامه دادید به تحصیل ،داشتید
. جور دیگرى بود مسئله، دست کم در آمریکا، کنفدراسیونکار  اوایل :انگلنار بدخش •

من . پرداختند کردند، هم به فعالیت سیاسی مى می کار ، همخواندند دانشجویان هم درس می
گذراندم، یعنى اوایل  را می ملیسانس  فوقی  دورهزمانی که . تثنا نبودمهم از این قاعده مس

آمدند  که تازه از ایران میرا  یانىدانشجو. گذاشتن درس، باب شد کنار ،ى هفتاد میالدى  دهه
به کلی از یادشان ، خواندن کردند که درس های سیاسی و مبارزاتی می به حدی درگیر فعالیت

جذب کار سیاسى  بیشتراش بیشتر بود،    پتانسیل انقالبیتر و  هر چه فرد مستعد. رفت می
را رها  درس خواندنکه تشویق کنیم باید نشجویان را داکه  من شخصا قبول نداشتم. شد مى

خواندن باعث اعتالی  من معتقد بودم که درس. بروندفعالیت سیاسی فقط دنبال  کنند و
تر  پیشرفت کند و آگاهتا بتواند آورد  برای فرد به وجود میشود و امکاناتی  شعور انسان می

صحیحى در زندگى و های  و گام یل کندتجزیه و تحلمسائل زندگی را  منطق و عقلبا ت .شود
 ى دکترى تا مرحله به هر حال من درسم را. اما تفکر غالب این نبود .بردارد  اتىمبارزکار 
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در ضمن به . توانستم بازگردم آخر به ایران که نمى! ؛ در کنار کار سیاسى جدىادامه دادم
 .یکا بمانمویزاى دانشجویى نیاز داشتم که بتوانم به طور قانونى در آمر

 مریم، شما چطور؟ :ناصر مهاجر
اما دانشگاه را . کردم خواندم و هم فعالیت سیاسى مى من هم درس مى :مریم جزایری •

. اى از کادرها را به ایران بفرستد تصمیم گرفت عدهاتحادیه ى انقالب،  در آستانه. تمام نکردم
 .من هم داوطلب شدم و به ایران رفتم

خواستم اندکى بیشتر  تان در ایران برسیم، مى  فعالیت این که به از پیش :ناصر مهاجر
دادید،  انجام مى "ى زن  مسئله"با پیوند در   هایى که ى خارج از کشور و فعالیت ى دوره درباره

 .صحبت کنیم
 ... اى دارد گلنار در این زمینه اطالعات گسترده :مریم جزایری •

اری ذبرگکه  ست مسیحی شصتی  از آخرهاى دههاگر اشتباه نکنم . عالى :ناصر مهاجر
و باز .  4  متداول شد؛ پس از جنبش موسوم به  کنفدراسیون درى زن  مسئله  ى اى ویژه  برنامه

حساس کردن ذهن مردان نسبت به  ،ها های آن برنامه اگر اشتباه نکنم یکی از هدف
. دار در فرهنگ ما بود و شوینیزم ریشه زن ی همسئل
ى هفتاد بود که  و اوایل دهه درست است از اواخر ده شصت میالدى :بدخشانگلنار  •

. دستور قرار داده بودیم دو کار را در. ى زن برگذار شد ى مسئله م دربارهجلساتى به طور منظ
دیگر این که  .بشناسانیم کنفدراسیون های به پایهکردیم مبارزات زنان را  می  که سعییکی این
 .حساس کنیم هایى که نسبت به زن وجود داشت، ت به تبعیضنسبرا   مردرفقای 

 ى هشت مارس داشتید؟ اى هم ویژه آیا برنامه :ناصر مهاجر
 .کنیم که داشتیم بله فکر مى :گلنار بدخشان •

 از چه سالى :ناصر مهاجر
 !مطمئن نیستم :گلنار بدخشان •

هاى  ى سال س از میانهمار 4ى  ى ویژه دانم، برنامه تا جایى که من مى :ناصر مهاجر
آن را به  ملل متحد  114که در سال ؛ پس از اینپا گرفت کنفدراسیونهفتاد مسیحى در 

 .عنوان روز جهانى زن به رسمیت شناخت
جزو  ى زن ولى به طور کلى مسئله. آورم به طور مشخص به خاطر نمى :گلنار بدخشان •

ى انقالب دموکراتیک نوین  اى درباره ههر وقت برنام. مسائلى بود که به آن حساسیت داشتیم
هاى رهایى بخش، حتما بخشى را هم به نقش زنان در این مبارزات  چین داشتیم و یا جنبش

 ...دادیم اختصاص مى
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هاى رهایى  هاى دموکراتیک و جنبش تاکید خاصى هم بر انقالب :مریم جزایری •
ال موزامبیک و غیره در ى نقش زنان ظفار، اریتره، آنگو ما در باره. بخش داشتیم

 .گرفتیم ها تاثیر مى کردیم و از آن شان مطالعه مى هاى جنبش
واقعا اعتقاد داشتیم که بدون شرکت فعال زنان، انقالب به پیروزى  :گلنار بدخشان •

گذاشتیم براى جلب دختران و زنان جوان  انرژى زیادى مى به همین خاطر،. رسد واقعى نمى
 .اتىهاى مبارز  به فعالیت

دانم سازمان شما بیش از  تا جایى که مى. و در این زمینه بسیار موفق بودید :ناصر مهاجر
به صفوف خود جلب  اکایرانى را در آمری ها موفق شده بود دختران و زنان جوان دیگر سازمان
.ها آموزش سیاسى دهد کند و به آن

ن زمینه رفقاى مرد ما کنم که در ای و من فکر مى. همین طور است :گلنار بدخشان •
سعى گذاران سازمان انقالبیون کمونیست  به خصوص بنیان .هم نقش خیلى مهمى داشتند

  ها آگاهى آن. ورندبرابر میان زن و مرد به وجود بیا کردند فرهنگى پیشرفته و مناسباتى مى
ه ب. رفتارشان در مجموع پیشرو و مترقى بود. کشیدگى زن داشتند باالیى نسبت به ستم

اى که براى تحصیل به آمریکا آمده بودند، بیشتر جلب این جناح  همین دلیل زنان ایرانى
این به معناى آن نیست که مردان سازمان انقالبیون کمونیست ایراد و کمبودى . شدند مى

یادم هست که در انجمن دانشجویى خودمان . کشمکش همیشه وجود داشت. خیر. نداشتند
. شد، همیشه جنگ داشتیم ها به کار برده مى سر کلماتى که در نوشته در شمال کالیفرنیا، بر

و  «مرد و مردانه مبارزه کردند»یا ! «، مردانه جنگیدندى پیکار در جبهه»: نوشتند مثال مى
! شود زنانه جنگید و مبارزه کرد؟ نویسید؟ مگر نمى این ها چیست که مى: گفتم مى. غیره
این : گفتم مى! کنى؟ هاى کوچک و کم اهمیت بند مىاستاد تو چرا به چیز: گفتند مى

 .ى طرز فکر است بیان کننده ،کلمه. ى جزیى نیست مسئله
مان فرامرز سمنانی  یکی از مسئوالن: بگویم که در تایید صحبت گلنار :مریم جزایری •

 "لبا پتانسی" هر جا یک رفیق دختر و یا پسر: کرد همیشه تاکید می .اعدام شدبود که بعدها 
ما باید این شکاف عمیق میان زن . دیدید، باید روی رفیق دختر دو برابر رفیق پسر کار کنید

ای شد که زنان و دختران در  به پیشنهاد او، کوشش جدی! و مرد را در جامعه جبران کنیم
اگر روزی، : آید که یک بار از من پرسید یادم می. های کمونیستی متشکل شوند هسته

مان را خیلی  خُب، ما رهبران. رژوا شدم، تو چه میکنی؟ به فکر فرو رفتمروزگاری، من بو
ها به ما  آن. از خیلی چیزها گذشته بودند و خود را وقف مبارزه کرده بودند. دوست داشتیم
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اگر بورژوا : پس از کمی تأمل، در جواب فرامرز گفتم. آموختند سیاست و هنرانقالب می
 . چنین فضایی در میان ما حاکم بود... آفرین: گفت. کنیم میشوی، تو را از تشکیالت بیرون 

ى  که درباره یداى بود سازمان انقالبى اولینکنم سازمان شما  گمان مى :ناصر مهاجر
یک ( خواهى تا جنبش چریکى ى جنبش مشروطه از آستانه)تاریخچه جنبش زنان در ایران 

ام، این نوشته  جو کرده و ى که من پرسو تا جای. داشت "تربیت کادر"ى آموزشى براى  نوشته
 .کرده استیاد سیامک زعیم تدوین  ارزشمند را زنده

چه شما ولى آن. گر اطالعاتِ دقیقى ندارمهاى دی ى سازمان بارهمن در :گلنار بدخشان •
 .  ى سازمان ما گفتید، درست است درباره

به تشکل دانشجویی ده در ایاالت متحزنانی که  دانم تا جایی که من می :ناصر مهاجر
نسبت به زنان  تر حضورى فعال تر و جسورانه ی روحیهدر مجموع  ،پیوستند شما می
!هاى دیگر دانشجویى داشتند تشکل
های  که پایه اى فداکارى از خودگذشتگی و. واقعیتی استاین هم بله،  :گلنار بدخشان •
 هاى ایران اتحادیه کمونیستها و بعد سازمان انقالبیون کمونیست وکنفدراسیون احیا  جوان
در هیئت دبیران . های دیگر بیشتر بود ها و سازمان از گروه ما،تعداد زنان  .زد بود زبان داشتند

 .   هم زنان حضور موثرى داشتند کنفدراسیون احیافدراسیون آمریکا و واحدهاى محلى 
زن کم نداشتید، در  "کادر"که دانم على رغم این و باز تا جایى که من مى :ناصر مهاجر

سازمان آیا پس از این وحدت . زنى وجود نداشتسازمان انقالبیون کمونیست، مرکزیت 
 ، زنى در مرکزیت اتحادیه عضویت پیدا کرد؟پویا  گروه با انقالبیون کمونیست

مرکزیت سازمان انقالبیون کمونیست یک زن هم بود که به دالیل  در :گلنار بدخشان •
  .نامش معذورم امنیتى از آوردن
کار زنان   با این حال تا وقتى که در خارج از کشور بودید، نه کمیته یا گروه :ناصر مهاجر

چه شد که در بازگشت به . کردید داشتید و نه در جهت ایجاد تشکل مستقل زنان حرکت 
 ایران به فکر ایجاد یک جمعیت زنان افتادید؟

 تعداد. کردیم را احساس نمی شنیازخارج در شاید به این دلیل که  :گلنار بدخشان •
های مربوط به  دادند و یا به پژوهش عالقه نشان میزنان مستقل  زنان مبارزی که به جنبش

به ایران  .جداگانه نبود سازمانلزومی به ایجاد یک  بنابراین .زنان کشش داشتند، زیاد نبود
با  !جوی اعزامی به خارج از کشوری دانش و نه با توده با یک کشور روبرو بودیمکه برگشتیم 

زنان  این بایست با اقشار مختلف زن بودند و ما می مردمشکشوری روبرو بودیم که نیمی از 
برای  .کردیم ها را با افکار کمونیستى آشنا مى کردیم و آن شان مى کردیم، متشکل مىکار 
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که تنها  ازمانىس. نیاز به تشکیل یک سازمان مستقل احساس شد ،رسیدن به این اهداف
 .درگیر مسائل مربوط به زنان باشد

و کمى پیش از حکومت نظامى ژنرال ازهارى به  4 15من در آذر  :مریم جزایری •
چند ماه اول  .هاى ایران اتحادیه کمونیستی  ایران بازگشتم؛ در چار چوب طرح و برنامه

ی  توانید کمیته اگر می: یم کهاما رهنمود عامی داشت. برقرار نشد  چنانی آن  تشکیالتی  تماس
. البته تمایل شخصی خودم هم بود. ما به تدارک تشکیل آن برآمدیم. زنان تشکیل دهید

ای بود،  که سازمانى فراگیر، فراگرایشی و توده کنفدراسیونسعى کردیم بر اساس الگوی 
با  ارزجمعیت زنان مببرای ایجاد  4 اواخر بهمن . سازمان زنانی در ایران درست کنیم

اتحادیه و کسانی که عضو  اتحادیهاعضا و هواداران . های گوناگونی تماس گرفته شد جریان
خوب به یاد . با ما همکاری داشتند، این جلسه را تشکیل دادند کنفدراسیوننبودند و فقط در 

 .کردیمدعوت  همپیکار دارم که از سازمان 
. نپیوست زنان مبارزبه جمعیت  ها ی کمونیست اتحادیهاما کسی خارج از  :ناصر مهاجر

تان پاسخ مثبت داده نشد و سیر رویدادها  چرا وقتى به فراخوان: پرسش مشخصم این است
، به وجود آوردید را جمعیت زنان مبارز اى پیش رفت که خودتان و تنها خودتان به گونه

ای  دراطالعیه اتوابسته است؟ ح ى ایرانها ی کمونیست اتحادیه به جمعیتاعالم نکردید این 
و وابسته به هیچ حزب و دسته و  [است]تشکلی مستقل جمعیت زنان مبارز»: اعالم کردید
  7«.تگروهی نیس

تشکیل نشده  های ایران ی کمونیست اتحادیهتنها از اعضای  جمعیت :گلنار بدخشان •
به  سوموهای م عناصری از سازمان. ندبود جمعیت زنان مبارز هم در افراد مستقل چپ. بود

بنابراین ما حق نداشتیم . های ایران ی کمونیست اتحادیهو ما هوادران  هم بودند خط سه
 جمعیت به این ی کهچون افراد .هاست ی کمونیست اتحادیهبه  وابسته جمعیتبگوییم این 

طور که مریم  هماندر ضمن . ها نبودند ی کمونیست اتحادیهلزوما درارتباط با  ،بودندپیوسته 
اندازمان تشکیل  و چشم در یک چارچوب دموکراتیک کار کنیمکه تالش داشتیم  ماگفت 

 .یک سازمان فراگیر و فراگرایشى براى زنان بود
جمعیت چه کسانی به  ها ی کمونیست اتحادیههای  به جز اعضا و سمپات :ناصر مهاجر

 پیوستند؟  زنان مبارز

                                                           
 4 15اسفند    اطالعاتـ 7
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وابستگى سازمانى نداشتند، به ما  که کنفدراسیون احیااى از زنان  عده :مریم جزایری •
 . پیوستند

 ...طور که گفتید سازمان زنان خودشان را ها به شما نپیوستند و همان ما آنا :ناصر مهاجر
.نه، نپیوستند :مریم جزایری •

 ؟شوند عضوتوانستند  میمردان هم  ،جمعیت زنان مبارزدر  :ناصر مهاجر
ند، اما وبش جمعیت دان هم عضو اینبه آن صورت نبود که مر :گلنار بدخشان •
 .کردند های جنبی زیادی به ما می کمک

 دادند؟  خط سیاسی می :ناصر مهاجر
جمعیت مسئوالن  برحسب ضرورت، اتحادیهمرکزیت  اما. نه ،لزوما :گلنار بدخشان •
 خطِ جمعیت خطاما این واقعیتی است که . کرد دعوت می به برخی از جلساتش را زنان

 .ودباتحادیه 
ای  شاخه زیر مجموعه یابه عنوان است،  جمعیتمنظورم گردانندگان  ،شما :ناصر مهاجر

 کردید؟ شرکت می ها در جلسات مرکزیت ی کمونیست اتحادیهاز 
در برخی از جلسات که مربوط به مسائل زنان بلکه  .نه در تمام جلسات :گلنار بدخشان •
از در این نوع جلسات . های دموکراتیک ت؛ یا به طور کلی جلسات مربوط به فعالیشد می

  خط عمومی و جمعیتهای  فعالیت که بیایند تاخواستند  میهم  جمعیت زنان مبارزمسئولین 
 .دشو هماهنگ اتحادیه

؟بودند چند نفر عیت زنان مبارزمجی  جمع هدایت کننده :ناصر مهاجر
 . ر بودیمنف  کنم  اما تصور می ،دقیقا به یاد ندارم :گلنار بدخشان •

روز یکشنبه  کیهانی اعالم موجودیت شما که برای اولین بار در  اطالعیه :ناصر مهاجر
فکر  تمام و کمال  چیرگیی  نشان دهنده ،درج شد 4 15اسفند ماه  1 پیغام امروزو  اسفند  

ی پیگیر و  مبارزه( 1»: آمده ها به این صورت ، هدفاطالعیه آندر . است عیتجم آنچپ در 
مار و ثها و بقایای ارتجاع داخلی تا ریشه کن کردن قطعی است مان علیه امپریالیستا بی

دریغ و فعال از  پشتیبانی بی( 1. دست آوردن استقالل و آزادی واقعیه استبداد و ب
( 5. ضروری و به حق کارگران و زحمتکشانهای  مردم، به خصوص خواستههای  خواسته

. شان در قبال خلق و میهن دموکراتیک خویش و وظایفآشنا و آگاه نمودن زنان به حقوق 
مبارزه برای احقاق حقوق دموکراتیک زنان که از جانب دولت، کارفرما و یا دیگر ( 7

مبارزه علیه فرهنگ پوسیده و مبتذل (  . باشدموسسات و نهادهای اجتماعی ضایع شده 
  مختلف به زنان ستمدیده قگذشته که از طرُ ى استعماری و ارتجاعی رژیم فاسد و سرسپرده
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 .فرهنگی پویا، ملی و مترقی ى وسیلهه است و جانشین کردن آن ب گردیدهایران تحمیل 
که با پشتیبانی خود این جمعیت را  هها دعوت نمود از تمام زنان و سازمان جمعیت زنان مبارز

  .است اتیکى دموکر غهتر از صب ر رنگبسیار پُ ،چپ ی بغهصاین اطالعیه  در «.یاری دهند
من همواره بر . داشتندمختلفی ماهای شِ جمعیتکنم اعضای  فکر می :گلنار بدخشان •

زنان پایمال شده تنها به حقوق  نبایدکه ما  ،کنفدراسیوندر دوران  احت ،این عقیده بودم 
 اقشار و طبقات ازی زنان،  همه ی پایمال شدهباید به حقوق  بلکه. زحمتکش بپردازیم

اما  ،کند چپ به شدت خودنمایی می خطِ مشی درست است در این بیانیه. ازیمبپرد مختلف
ی اقشار زنان توجه  ی کلیه من حداقل بر این نظر بودم که ما باید به حقوق از دست رفته

ی  این بود که به اندازه جمعیتبعد اشاره خواهم کرد که یکی از مشکالت . داشته باشیم
 .عمومی زنان نبودها و حقوق  در پی خواستهکافی 

جاى  جمعیت زنان مبارزی  بیانیه.  ى بسیار مهمى انگشت گذاشتید نکتهبر  :ناصر مهاجر
باال، قشرى از   اند و دست    زنان کارگر و زحمتکش ،شخطاب که زنان مورد گذارد تردید نمى
  جامعهن از زنابسیار بزرگی بخش با   شما ى  بیانیهشود ادعا کرد که  حتا مى .زنان کارمند

 .گیرد ها را نادیده مى کاری ندارد و آن
بینم که  می ،گردم که به عقب برمی حاال. استطور بله، متاسفانه همین :گلنار بدخشان •

.این مشکل اساسی و بزرگی بود که ما به آن توجه نداشتیم
 یم،و بعدها به آن انتقاد کرد، هم بود اتحادیهدر  4 این تفکر که سال :مریم جزایری •

واقعیت آن است که . زن بود ى شکال اول، درک نادرست از مسئلها. مهم داشتدو اشکال 
ی طبقاتی است؛ اما ماورای طبقات عمل  نهاد ستم بر زن یک بخش از ساختار جامعه

من درآوردی  ،این تعریف. ى طبقات آماج ستم جنسیتى هستند یعنى زنان همه. کند می
و  ردیابی، قابل انسانبه که عین پروسه تکامل میمون  این یک حقیقت عینی است. نیست

روابط طبقاتی و استثمار  .بود "طبقه"ى  درک نادرست از مسئله اشکال دوم. ست اثبات علمى
ى  طبقه. ی تولید نیست نه یا مزرعه در نقطهای درون کارخ طبقاتی قابل تقلیل به رابطه

روبط اجتماعى و فرهنگى . گیرد نمىکارگر بدون کارکرد نهاد ستم بر زن، اصالً شکل 
این بحث درازی است  .ند گیرى روابط طبقاتى دخیل اى در شکل گوناگون به اشکال پیچیده

 .و فعال موضوع حرف ما نکته اول است
ما . شود شود و به کی نمی تعیین کنیم به کی ستم میتوانیم به دلخواه خود  ما نمى

 "ستم دیده شایسته"بینند یک عده را به عنوان  توانیم در میان مردمی که ستم می نمی
این مسخره . ، کنار بگذاریمو یک عده را هم به عنوان ستم دیده ناشایسته انتخاب کنیم
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 آمیز استداللی سفسطه. و هم اخالقی نیست اسازگار استاصول کمونیستی ن اهم ب. است
ی زنان  ن، مسئلهی زنا این دیدگاه که مسئله. ماندگی فکری  ت برای توجیه عقباس

العاده بدی  وقتی با پراگماتیسم غالب در چپ پیوند خورد، تبدیل به چیز فوق ؛زحمتکش است
گ انداختن در مقابل شان و لنُ ها و باورهای به شکل دنباله روی از توده ،پراگماتیسم. شد

چپ از یک تاکتیک و مصلحت روز به تاکتیک و ! کرد های روز، بروز پیدا می واقعیت
تا جنبش هایش جنبش زنان را تنها گذاشت و ح در اولین گام. آورد می ، روىصلحت دیگرم

ی زنان زحمتکش  ی زنان مسئله مسئله"این نکته که . توصیف کرد موقع جا و بی زنان را بی
از نیات حَسنه که . "ی زنان زحمتکش نیست مسئله ،چادر"، تبدیل شد به اینکه "است

ها تا با فرهنگ و  چپ ما برایشد پوششی  4  انقالب ی بعد از بگذریم این واژه در دوره
  .یمی جامعه سازش کن های عقب مانده سنت

گلنار شما اشاره کردید که در همان زمان هم بر این باور بودید که دیدگاه  :ناصر مهاجر
. دهد زن را به طور کلی مورد توجه قرار نمی  کشیدگی ی ستم چیره در آن بیانیه مسئله

 شود آیا نتیجه گرفت که دیدگاه شما، در آن جمع دست پایین را داشت؟ ىم
حتا و  ها بین چپ ى فمینیسم در واژه در آن زمان ،به یاد داشته باشید :گلنار بدخشان •
گفتند فالنی  وقتی می. آمد فحش به حساب میمترقی غیرکمونیست، نوعى های  گروه
ى  از زاویهی کافی انقالبی نیست و فقط  اندازه بهاو این بود که  شانمنظور ؛نیست استیفم

نگاه مرعوب این  ها خیلیشد که  همین باعث می. مسائل زنان را مد نظر داردخاصى 
جنگیدیم؛ بر درستی آن  ما باید بر سر این مسئله می. ها خود زن احت ؛بشوند مرد ساالراساسا ً

متاسفانه موفقیت زیادی . انیم برعقب را به اساسا مرد ساالر  یم تا آن تفکرکرد پافشاری می
ی زن به  مسئله کردیم، ها فعالیت مى هایی که ما زنان در آن ن سازمادر . به دست نیاوردیم

قابل های  ها و سازمان گروه به بیشتر اصلاین کنم  و فکر می. اى مطرح نبود طور ریشه
 . تعمیم باشد

رفقا و ی نگرش  نسبت به نحوه ،مکن میرا بررسى  وقتی آن دورهمن هم  :ناصر مهاجر
ی زن و جنبش آزادی زنان آشنا شده بودند، شگفت  با مسئلهدوستانی که در خارج از کشور 

 6   هاى پایانى ده دوباره سربلند کرد، در سالدر اروپا و امریکا وقتی م سفمینی. شوم زده می
. ضد ارزشوان یک به عنو نه مطرح شد یک ارزش ى هفتاد مسیحى، به عنوان  و در دهه

هاى کمونیستى، نظر خیلى  البته در اروپا و بیشتر در امریکا، بسیارى از احزاب و سازمان
ها هم دست کم  هماناما . هاى تاریخى دارد خوشی نسبت به این جریان نداشتند که ریشه

 طور که خودتان همانایران، خواه و چپ  در جنبش ترقی. شناختند فمینیسم را به رسمیت می
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کنید  فکر نمی. شد با اکراه از آن یاد میفمینیسم بار مثبتی نداشت و  ،اشاره کردیدبه تلویح 
 بود ؟  تر بگویم یک نگاه مرد ساالرانه دقیقنگاه مردانه و یا یک از  دیگر ای جلوههم این 
که از قافله این زنان هم به خاطر بود وچیرگی نگاه مردساالرانه  .کامال :گلنار بدخشان •

من همیشه با این برخوردها مشکل داشتم و یکی از اختالف . به دنبال آن رفتند ،عقب نمانند
 .بود  همین اتحادیه من با هاینظر

البته این . ما برخورد درستى به فمینیسم نداشتیم. من با گلنار موافقم :مریم جزایری •
طور که گفتید؛  همان. مشکل تنها مختصِ ما و چند جریان دیگر جنبش چپ ایران نبود
ز هم گسست کامل هنو. اشکالى بود که در کل جریان چپ در سطح بین المللى وجود داشت

جریانی نگاه . است البى که از گذشته به ما به ارث رسیده، صورت نگرفتهاز این طرز تلقى ق
در  (مائوئیست -لنینیست -مارکسیست -حزب کمونیست ایران) است اتحادیهی  که ادامه
متاسفانه جنبش چپ ما شناخت درست و عمیقى . کیفی کرده است ری زن تغیی ئلهمورد مس

. ى مارکسیسم عامیانه از عوامل مهم این کمبود بوده است  غلبه. از فمینیسم نداشته است
فمینیسم مرد را : گویند فمینیسم چیست؟ مى: پرسید هاى چپ مى مثالً وقتى از ضد فمینیست

کنند که فمینیسم ستم بر زن را ماوراى مناسبات طبقاتى  ىداند و اضافه م دشمن زن مى
ای تعلق داشته باشند، ستم  که به چه طبقهفارغ از اینى زنان،  بیند و معتقد است به همه مى
 "زن"به زن به عنوان  هنوز ساختار سازمان اجتماعی بشر خُب مگر این غلط است؟. شود می

که کارگر  شود و هم به عنوان این  زن ستم میعنوان  به زن کارگر، هم به . ندک ستم می
شود  یکى ستمى جنسیتى مى نیست که به ایندر زن کارگر تفاوت میان زن بورژوا و . است
است  اینها در  تفاوت این. شود عنوان زن ستم می  هر دو بهبه  !خیر. شود دیگرى نمى و به

ای از  عده. کنند ع طبقاتی خود میمنافع جنسیتی خود را فدای مناف یتىکه زنان بورژوا در کل
ی زنان  اصال مبارزه .و این خیلی خوب است کنند آگاهى زنانه دارند و چنین نمى آنان هم

این اگر به . رسد به پیروزی نمی ،بدون این که بخش مهمی از زنان بورژوا درگیر آن شوند
حل  ،انقالب اجتماعیبه نفع تحول و  ها را آن توانیم تنگ نظرانه نگاه نکنیم، می مسائل
من مخالف . ها انتقاد کند، باید به خودش انتقاد کند ما بیش از آنچه به فمینیست چپِ.  کنیم
اما انتقاد باید طوری صورت بگیرد که ما را به . فمینیستی نیستم جریانات مختلفِ نقدِ

را فمینیست  خود ى ایران ی حاکمه از زنان طبقه اى عده امروزه این که. کند  حقیقت نزدیک
های  میالدی جذب نظام شصتِی  های دهه فمینیستبخشى از  که یا ،خوانند اسالمی می

 ، دلیلى براى رد فمینیسم نیست و خط بطالن کشیدنندا هشد دارى اروپایى و آمریکا سرمایه
بگذارید به عنوان . اند انجام داده های فمینیستی خدماتی که متفکرین فمینیست و جنبش رب
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ی علم مارکسیسم از دانشی که متفکرین فمینیست در  ونیست بگویم اگر بدنهیک کم
اند غنی نشود، در این زمینه  های ستم بر زن تولید کرده ی کشف و تشریح مکانیسم زمینه
ی بیولوژی  مثل دانشی که در زمینه. ها تولیدات اندیشه بشر است این. ماند ای خالی می حفره

درست است که مارکس و انگلس برای اولین بار تئوری . شود و فیزیک و غیره تولید می
هایی که مارکس در ایدئولوژی آلمانی و  پایه و اجتماعی علمی را در این زمینه ارائه دادند

نظیر  ریزد، در نوع خود بی ای که انگلس در منشاء خانواده می ریخت و شالوده گروندریسه  پی
ی زنان هم مثل هر چیز دیگر دنیا تغییر  مسئله. ندندا کها باید تکامل پی اما این تئوری. است
حداقل در . اکتفا کرد ،سال پیش تولید شده 6 1هایی که  به تئوری بایدکند و اصال ن می

چه ) اند ها بوده این فمینیست عمدتاً بلکه ى،کمونیستجنبش نه  ،سال گذشته چهل
حقایق حتا اگر از سیارات . اند که در این زمینه کار کرده( مارکسیست و چه غیرمارکسیست

باید بپرسیم . دیگر هم بیایند، خوب است و بهتر است نپرسیم که این را فهمیده و تولید کرده
 .آیا این تئوری درست است یا غلط

ى  اگر اجازه بدهید برگردیم به دوره. مان خارج شدیم کمى از مسیر اصلى :ناصر مهاجر
منتشر  شما ی زنان بعد از انقالب را اولین نشریه .بارزجمعیت زنان مهاى  انقالب و فعالیت

، زنان مبارز جمعیت ی نشریه با زیر عنواننشریه، این ی اول  شماره. زن مبارز  با نام ؛کردید
به ویژه مطلبی که در  ،کنیم نگاه می که به مطالب این نشریه. منتشر شد 4 15اسفند   1در 

 ،"المللی زنان زحمتکش جهان مارس روز بین گرامی باد هشت" ،ی اول آن آمده صفحه
نه تنها در ایران، که در . شویم ی نشریه بر زنان زحمتکش و کارگر می  متوجه تاکید ویژه

زنان زحمتکش   زن نیست؛ بلکه روز جهانی  هانیدر نگاه نشریه، هشت مارس روز ج. جهان
هم با و امریکایی  کشورهای اروپایی "زحمتکش"غیر زنان  خواهم بگویم که مى. است

زنان کشورهای تحت سلطه و ها،  به جای آن. شوند می چنین نگاهى کنار گذاشته
ى بلندى، نقش  جا که در مقالهتا آن. گیرند در مرکز توجه قرار مى بخش های رهایی جنبش

ها و  از دردها و درگیرى اماگیرد؛  شان مورد بحث قرار مى بخش رهایی  بالزنان عمان در انق
بردند، الم تا  هاى که در موقعیت انقالبى به سر نمى آوردهاى مبارزاتى زنان در جامعه دست

  .شود کام گفته نمى
ست که لیستی مانایکی نگاه انترناسیو. جا دو موضوع مطرح استاین در :گلنار بدخشان •

در  چهست که همواره در سازمان ما وجود داشت؛  این نگاهی .دهد نشان می خود را در نشریه
ی عمان در  مطرح کردن مسئله این است که دومموضوع . جنبش دانشجویی و چه بعد از آن

حتما به یاد دارید زمانی که جنبش ظفار به وقوع . نبود اتفاقیاصال ًآن مقطع تاریخی 
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 . بودیم  آن انو مبلغ انحامی یکی ازپیوست ما 
 !شاه بودچماق سرکوب این جنبش هم و  :ناصر مهاجر

هاى  اکسیونبا . کردیم میپشتیبانی ظفار ما شدیدا از جنبش . بله :ر بدخشانگلنا •
ی ظفار را به یکی  مسئله، دادیم مى انجام در مورد این جنبش که مختلف و تبلیغات سیاسى

 ییهای امریکا روزنامهدر  اکار به جایی رسید که حت. تبدیل کردیم جنبش  اصلىاز مسائل 
. نوشتند مى براى آزادى ظفار ى خلق جبههى  ه در ظفار و مبارزهدخالت نظامى شاهم درمورد 

جنبش آن موضوع ما را نسبت به  اینگیری داشتند و  زنان شرکت چشم ،در جنبش ظفار
اگر . شد محسوب میدر آن زمان   مترقی بسیار ، چیزب، این طرز تفکرخُ. کرد تر می حساس

در بودند که بیشتر مردان  ،افریقا خصوص دره ب ،به کشورهای مختلف جهان نگاه کنید
جنبش ظفار این ویژگی را داشت که زنان  .مشارکت داشتندمبارزات سیاسی و اجتماعی 
دهیم ملت کوچکی که از بنشان خواستیم  میما هم . کردند نقش مهمی در آن بازی می

 . ندی دارد که دوشادوش مردان در مبارزه فعالزنان ،ستابعضی جهات بسیار عقب افتاده 
آوری پول و دارو، فرستادن  ، جمعکنفدراسیون ما در  یکی از کارهای :مریم جزایری •

های هنری اجرا  برنامه. پزشک و وسایل پزشکی و جراحی برای انقالبیون ظفار بود
های  شد؛ با الهام از باله یک تئاتر بسیار زیبایی داشتیم که به صورت باله اجرا می. کردیم می

در این باله به ظفار  .Red Detachment of Women ی سرخ زنان رستهچینی مثل 
نوشتند،  یگرفتند، مقاله م باله یاد می. همه فن حریف بودندکنفدراسیون اعضای . پرداختیم می

 .اى بودند به موقع هم مبلغین نمونه ...خواندند و  سرود می
 زن مبارزی اول  مارههمین ش ی ی عمان، در سرمقاله از مسئله جدایولی  :ناصر مهاجر

و این  ". بخش است های آزادی هشت مارس روز همبستگی زنان در جنبش"که  شده گفته
به معنای فرو کاستن یک جنبش همگانی به جنبش یک طبقه، یک قشر یا یک نیروى 

 .جهانی اجتماعی است؛ آن هم در مقیاسى
در میان  عیت زنان مبارزجمچرا که بعدها وقتی . با شما موافق نیستم :گلنار بدخشان •

های  ای پیدا کرد، ما فیلم پایه ،خصوص زنان جوانه ب ،کشور خودمان اقشار مختلف زنان
بود که  The Salt of the Earthها  یکی از این فیلم. به ایران آوردیمنمایش  رایمختلفی را ب

ی که یامریکا نانزشناساندن  خاطر ما این فیلم را به .ستامریکای جنبش زنان کارگر  ربارهد
 . نمایش دادیم ،تحت ستم و استثمار قرار داشتند

ى اجتماعى در یک  به زنان وابسته به یک طبقهبیشتر هم این فیلم اما  :ناصر مهاجر
آید که تبعیضى که زنان  می   هم رفته چنین به دیده  روی. پردازد معین تاریخى می  دوره



 تولدیدیگر  754

ها علیه پدرساالرى و  ی آن ن هستند و مبارزهدارى پیشرفته در معرض آ کشورهاى سرمایه
دلی با زنان مبارز  همراهی و هم. ی اساسى نبود برابرى واقعى، برای سازمان شما مسئله

یک نوع . ى فکرى آن روز شما بود تر بگویم دغدغه ی اصلى یا دقیق جهان سوم مسئله
 کنم؟  یاشتباه م. خورد به چشم می زن مبارزی  جهان سوم گرایی در نشریه

اما  بخورد؛بیشتر به چشم  گرایشینشریه چنین  ی شماره آنشاید در  :گلنار بدخشان •
. بینید کرد ما را بهتر می نوع عمل ،را مطالعه کنید زن مبارز ی های دیگر نشریه اگر شماره

  R.C.Pها از آنیکی . های زیادی برای ما پیام فرستادند گروه ،مثال در مراسم هشت مارس

   .بود
 ؟شما در ایاالت متحده آمریکاحزب خواهر  :ناصر مهاجر

تنها به ما م سانترناسیونالی. بودیمنزدیک ارتباط  ها در بله، ما با آن :گلنار بدخشان •
خود را ما  .شد بلکه شامل تمام کشورهای جهان می ،کشورهای جهان سوم توجه نداشت

ترین  در بزرگ حتا هستند، تثمارمردمی که تحت ستم و اس ى همه ازدیدیم که  موظف می
 .دفاع کنیم، یعنی امریکا ،داری جهان کشور سرمایه

به  ستشما سازمان آن روز نگاه هم بیشتر بشکافیم،خوا ای را که می نکته :ناصر مهاجر
زن ستم کشیدگی از  وقتی های ایران ی کمونیست اتحادیهدر  .کشیدگی زن ی ستم مقوله

 ی همه به  زنان وابستهنه  بودند وان زحمتکش و کارگر زن منظور اصلی رفت، سخن می
 !مبانى این نظر را مریم خیلى خوب نقد کرد؛ به نظر من البته! اجتماعى قشرهای طبقات و
ی  در آن زمان به اندازه. ما وارد است است و کامال انتقاد بر حقیقتی  :گلنار بدخشان •

 .نکردیملف اجتماعی دفاع ی اقشار زنان در طبقات مخت کافی از حقوق همه
برای پس از انقالب در ایران  هایی بود که گروه شما از اولین گروه :ناصر مهاجر

 4 15اسفند ماه   اگر اشتباه نکنم روز  این فراخوان .فراخوان داد مارس، ی هشت برگزاری
 و مجدداً وزپیغام امری  اسفند در روزنامه 15و کیهان اسفند ماه در  1 ،اطالعاتی  در روزنامه

 . به چاپ رسید ،پیغام امروزی  نامهزاسفند در رو  1و  کیهانی  نامهزاسفند در رو 15
تاالر که در  ای مراسم هشت مارس و جلسه برای تبلیغ هم ستریوپ :گلنار بدخشان •

از پوسترهای روسی اقتباس کرده  طرح را. چاپ کردیمدانشگاه تهران داشتیم،   فردوسی
 . بودیم

                                                           
  Revolutionary Communist Partyـ  
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. است مادرکند، پوستر معروف  پوستری که گلنار از آن صحبت می :جزایری مریم •
تصویر زنی که که طوماری گشوده در دست دارد و ما روی آن طومار به فارسى نوشته 

. شعاری کم و بیش با همین مضمون. شود گیری می زادی جامعه با آزادی زنان اندازهآ: بودیم
 .چاپ شده باشد زن مبارزهای  مارهاین پوستر قاعدتا باید در یکی از ش

 شدممتوجه کردم،  یکى دو ماه پس از انقالب که نگاه مىهای  به روزنامه :ناصر مهاجر
ا در حتتان  تبلیغ برنامه .نبود کارآمدی گروه شما در امر تبلیغ موفق و  هیچ گروهی به اندازه

ی  چطور در عرصه. دشو ها دیده می در روزنامه مراسم هشت مارس،  اریبرگذروز همان 
تان، کمی توضیح  سیاق کار تبلیغی و مورد سبکمایلید در بودید؟ تا این حد کارآمد تبلیغات 
 . بدهید
 کنفدراسیونشد و انشعاب دچار  دانشجویی کنفدراسیون اینکه زبعد ا :گلنار بدخشان •

تا جایی که من   .دادیمتشکیل را  احیا کنفدراسیون واحد به چند کنفدراسیون تبدیل شد، ما
کار  .کم در امریکا داشت؛ دستدانشجویان را تعداد بیشترین  کنفدراسیوناطالع دارم این 

گرفت، در جذب جوانانى که  هاى سیاسى صورت مى ی که حول اکسیونبسیار خوب تبلیغی
رفته رفته در امر تبلیغات و تماس با . آمدند، موثر بود ى تحصیل به خارج مى براى ادامه

بنابراین جای تعجب نیست که ما در تبلیغات روز  .زیادی پیدا کردیمی  تجربهها،  رسانه
 در جمعیت زنان مبارز برنامه این بود که به خصوص که. چنین موفق بوده باشیم ،جهانی زن

 . داعالم موجودیت کن، اسفند 14روز  همان
 جلسه ی بارهدر  ی کهنهای گوناگو روایت نیزو  آمدهها  از آنچه در روزنامه :ناصر مهاجر

 4ی  کوشش داشتید برنامهشود که  چنین فهمیده مى ،ام شما شنیده 4 15اسفند  14
 . ار کنیدگذهای دیگر بر گروه  آهنگی و هم را با همکاریتان  مارس
برخی از افراد مستقل که سابقا عضو . بله، تا حدودی هم موفق شدیم :گلنار بدخشان •

با ما همکاری ، در این برنامه ندنبود ها ی کمونیست اتحادیه الزوما ب بودند و کنفدراسیون احیا
یکى از افرادش به نام مهرى حیدرى زاده با  و تماس گرفتیمنیز  پیکارما با سازمان  .کردند

به  تنها به ارسال یک پیام نکرد و تبا این همکاری موافق پیکارمتاسفانه  .داشتیممذاکراتی 
به ها را  نام آنهای دیگری هم بودند که من  به هر حال گروه. کرد اکتفامارس ما  4مراسم 
 .یاد ندارم

                                                           
 .رساند واحد را می کنفدراسیونبدان جهت که تمایل به  احیاـ  
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ها ترتیب  ی خصوصی با آن بله، از پیکار هم دعوت کردیم و یک جلسه :مریم جزایری •
. نماینده پیکار خیلى هم از پیشنهاد ما استقبال کرد. من در آن جلسه حضور داشتم.  دادیم

  .با ما به توافق نرسیدند  شان برای همکاری گفت که رفقاى. واستی بعد، عذر خ اما در جلسه
  .هم تماس گرفتید سهندبا گروه  ام شنیده :ناصر مهاجر

با  و شاید گفتگو کردیم توفانو  پیکارخاطر دارم ما با  بهتا آنجایی که  :گلنار بدخشان •
شاید مریم بتواند به این  .خاطر ندارم بهرا من سهند گفتگو با . رزمندگانافرادی از گروه 

  .سئوال شما پاسخ دقیقى بدهد
ها هم رابطه  با آن. هم پیشنهاد همکاری داده بودیمسهند به گروه  :مریم جزایری •

. چند بار بحث مشترک داشتیم که به جایی نرسید جمعیت زنان مبارزداشتیم و برای تشکیل 
هایده خانم  هایی داشت، نزدیکیسهند با در آن دوره یکی از زنانی که  :ناصر مهاجر

البد به یاد دارید . بود ی ادبیات دانشگاه تهران استاد دانشکدهاو در آن زمان  .ست  درآگاهی
که مراسم  نم تاالر فردوسیک تصور می احت. بودند ی شما جلسهجزو سخنرانان  که ایشان هم

 . ندایشان گرفترا  شما در آنجا برگذار شد
ه با ما تماس گرفتعنوان یک فرد مستقل به ایشان  کنم می فکر :گلنار بدخشان •
  ...بودند

در ارتباط  ها آناما با  ؛نبودند سهنداز اعضای  خانم دراگاهى. درست است :ناصر مهاجر
ی  برنامه های دیگر، گروه و سهند و جمعیت زنان مبارز شان هم بر این بود که کوشش .بودند

  .ار کنندهشت مارس را مشترک برگذ
به هر حال خانم درآگاهی به عنوان یک فرد مستقل در جلسه حضور  :گلنار بدخشان •
 .سهند گروه به عنوان یکى از اعضاىو نه  داشتند

زنانی که پیشتر با با جز  :اما اجازه دهید دوباره بپرسم. راست است :ناصر مهاجر
برای دیگری را هم کسان  داشتند، آیا توانستید هایی ی همکار ها ی کمونیست اتحادیه

  خودتان همراه کنید؟با  مارس، 4 اری  جلسهذبرگ
اما کم نبودند زنان مستقلی که با ما همکاری . به عنوان گروه، نه :گلنار بدخشان •
ی همبستگ از طرف کارمندان و کارکنان شرکت نفت هم پیام ،پیکار سازمانجز . کردند

 کرده بود  مان پیامی ارسال هم برای   R.C.P.فرستاده شد
اى  از انقالبیون اریتره. گى زیادی برای ما رسیده بودتهای همبس پیام :مریم جزایری •

به یاد ندارم که آن سال از زنان ظفار . ی خلق برای آزادی اریتره جبهههم پیام داشتیم؛ از 
 . پیامی دریافت کرده باشیم
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هایی  تروتسکیستدعوت  در آن وقت در ایران بودند؛ به تکیت میلخانم  :ناصر مهاجر
هایش از  او در یاد مانده. اسفند در ورزشگاه نصیری برنامه گذاشته بودند 14که همان شب 

دلش . آید اسفند به دانشگاه تهران مى 14ظهر پنجشنبه : است که  سفر به ایران نوشته
و دور ی دانشگاه تهران  ام جمعیت در محوطهحاما ازد. هم بیاید ی شما جلسه خواست به می

به او و دوستانش گفته  .بشودراهرو وارد  تنتوانس حتا به حدی بود کهو بر تاالر فردوسی 
 .شد که تاالر پُر است و جاى خالى وجود ندارد

 .  از این بابت بسیار متاسفم :گلنار بدخشان •
 . چه جالب؛ من اصال خبر نداشتم :مریم جزایری •

آغاز  که اعالم کرده بودید، بعد از ظهر 56/1ساعت  همان ی شما در جلسه :ناصر مهاجر
شد؟
 .کنم دیرتر آغاز شد تصور می :گلنار بدخشان •
من در کار لژستیک جلسه بودم و تب و تاب داشتم که با این جمعیت  :مریم جزایری •

. آدم بود در راهروها پر از. ی سوزن انداختن نبوددر سالن، جا. زیادى که آمده چه باید کرد
براى . و خودکارA 7ر سالن، میزهای بزرگی گذاشته بودیم و چند دسته کاغذ نزدیک د

شان را  ی تلفن بشوند، آدرس و شمارهجمعیت زنان مبارز که مایل بودند عضو  که زنانیاین
سعی کردیم در بیرون سالن بلندگویى نصب . ها تماس بگیریم یادداشت کنند تا ما بعدا با آن
. ها را بشنود رو و بیرونِ ساختمان ایستاده بود، بتوانند سخنرانیکنیم تا جمعیتی که در راه

ی انتظاماتِ جلسه و امنیت  مسئله. ها هم در بیرون تجمع کرده بودند اللهی حزب
بیرون  اتحادیهبه همین خاطر رفقای مرد . کنندگان برای ما خیلی اهمیت داشت شرکت

این زنجیر براى . حلقه زدند شان را زنجیروار به هم های سالن صف کشیدند و دست
 القلم، قاسم صراف زاده، حمید فرید سریع. اهلل درست شد ی احتمالی حزب جلوگیرى از حمله

اگر اشتباه نکنم فریبرز  .فروختند می زن مبارز دیگر از رفقاى مرد هم نفرچند و  کوثرى

  .هم بودلسانی 
دیوار زده بودید؟ در و  چه شعارهایی به. بگویید مراسمخود کمی از  :ناصر مهاجر

 .گلنار شما بودید ، اگر اشتباه نکنم،سخنران اصلی آن جلسه
اگون دیوار با شعارهای گون. ما سالن را نزدیک ظهر تحویل گرفتیمبله،  :گلنار بدخشان •

پیش به سوی ایجاد سازمان سراسری زنان، زنده باد : شعارهای مانند  .سالن را تزیین کردیم
پیروزی زحمتکش هیچ جنبشی به  المللی زن، بدون شرکت وسیع زنانِ بینهشت مارس روز 

زنان تاکید بر  ،البته. شان را به یاد ندارم دیگری که فرمول دقیق شعارهایو  رسد؛ نمی
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اما درست به  ؛عکس تعدادی از زنان مبارز را به دیوارها زده بودیم. بود زحمتکش و کارگر
. سخنران اصلی جلسه من بودمطور که گفتید،  انهم. راچه کسانی عکس  خاطر ندارم

در این . و در این زمینه صحبت کردم مسائل حقوقی زنان تهیه کرده بودمی  مطلبی را درباره
ای به قوانین مربوط به خانواده در دوران پهلوی داشتم و به مشکالتی که  سخنرانی اشاره

هایی پیش  یادداشتتهیه کرده بودم و ینه در این زم آمار. کرد مى این قوانین برای زنان ایجاد
، قوانین قرائت و ارقام و آماری  اما برای ارائه را ننوشته بودم؛ام  سخنرانی. رو داشتم
اگر درست به یادم . ها خوانده شد پیام من،  از سخنرانى پس. خواندم از رو مىرا هایم  یادداشت

همان که . فتخارا شعر: دکلمه شد ی احمدی اسکویی هم مانده باشد یکی از اشعار مرضیه
های  زنی از ده کوره/ من یک زنم/ من همسری صادقم/ من خواهرم/ من مادرم: گویید مى
ی  دیده است سر تا سر خاک تف کرده/ زنی که از آغاز با پای برهنه / ی جنوب مرده
 ...ها را  دشت

ی که دستانش زن. کش و یا کارگر است در وصف یک زن زحمت شعری که :ناصر مهاجر
  .برای گرفتن سالح پروده است/ را کار
پرسش و پاسخ هم در آخر جلسه . بله، همان شعر بود که دکلمه شد :گلنار بدخشان •
 .داشتیم
. با موهای جو گندمی بود؛ یک زن میان سال ،ها سخنران یکی ازگویا  :مریم جزایری •

 .کرد ها صحبت  رخانهموقعیت زنان کارگر در کا ی بارهخیلی با حرارت در او
 متجاوز از هزار نفرتا یادم نرفته به حرف مریم اضافه کنم که آن روز  :گلنار بدخشان •

آن کاغذهای و  اعالم آمادگی کردند جمعیتبرای عضویت در  به میز ما مراجعه کردند و
A4 را پُر کردند . 
یکایی در دانشگاه ها و خبرنگاران آمر من به یاد دارم که تلویزیون :مریم جزایری •
هایى از این مراسم  امریکا قسمت A.B.Cتلویزیون . کردند چرخیدند و با مردم مصاحبه می می

فرید را هم دیده بودند که روزنامه . ما در امریکا برنامه را دیده بودند  دوستان. را پخش کرد
شان  ی خنده این صحنه کلی باعث! زن مبارز: زد فروخت و با آن سبیل کلفتش فریاد می مى

  .شده بود
: مانده که اخیراً برایم تعریف کرد شیادآن روز به  ازتصویر زشت  یکى از رفقا یک 

 شان است که تو حق :از سالن بیرون آمد و زیر لب گفتای برافروخته  با چهره بهنام ایثاری
 !را جشن بگیرند روز زن هاند ک با کلی ماتیک و آرایش آمده. سرى بخورند
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ها   کند که تصمیم اشاره می مراسم حضور داشت،یکی از زنانی که در این  :اجرناصر مه
 . مردى که پشت صحنه نشسته بود گرفت؛ مى اتحادیهان مرد ى ازیکرا 

 بودالقلم  فرید سریعزنده یاد  ،آن مرد. این طور نیست به هیچ وجه ،نه :گلنار بدخشان •
مشورت نی با او فما در مورد مسائل  .داشتت صحنه کارهای فنی را به عهده شکه در پ

 .به هیچ عنوان کسی در کار ما دخالت نداشت. کردیم می
کسانی که در آن . شناختم ، سخنرانان دیگر را نمیمن به جز گلنار :مریم جزایری •

شان  مردى در میان. همه زن بودند. کردند، همه باالی سن نشسته بودند جلسه سخنرانی 
حواسم به . آمدم؛ آن هم برای کارهای تدارکاتی به گاه به سالن می البته من گاه. نبود

 . ها نبود سخنرانی
پیمایی تاریخى آن روز  ی که در راهشماری از زنان ،جلسه آن در پایان :ناصر مهاجر

 ... شوند م ریخته به تاالر مراسم وارد میه شرکت داشتند، با سر و وضعی آشفته و به
ر تا پا خیس، با چترهای شکسته و موهایى پریشان وارد سالن زنانی س :مریم جزایری •
هاى پراکنده  تمام آن روز برف باریده بود و درگیری. انگار از میدان جنگ آمده بودند. شدند

من هم رفته بودم؛ اما . پیمایى شرکت کرده بودند بسیارى از رفقاى ما در راه. اتفاق افتاده بود
جمعیت . وزیری، شرکت داشتم پیمایی به نخست در راه. رساندمبه موقع خودم را به دانشگاه 

ها را به هم زنجیر کرده  ای دست ی اوباش، عده برای جلوگیری از حمله. خیلی زیادی بود
ای هم به سمت وزارت کشور  کنم عده فکر می. بودند و دورتا دور صف، حلقه زده بودند

ای به وزارت  کرد که همراه با عده عریف مىآناهیتا، ت یکى از رفقاى ما. پیمایى کردند راه
مردی بلندگو به دست : گفت می. اى هم در آنجا جمع شده بودند گویا عده. رود کشور مى

بعد . دهد گیرد و براى مدتى خودش شعار می بلندگو را از او می آناهیتا .داد  داشت و شعار می
این . کنند و با وزیر صحبت می روند خانه می گان داخل وزارت هیئتی از میان تظاهرکنند

. ، یک خانم پرستار و یک زن دیگر بود که نفهمیدیم شغلش چیستآناهیتا هیئت شامل
 "آقا"ها بگویید شلوغ نکنند؛ از  به زن: گوید ها می هاشم صباغیان وزیر کشور به آن

خواهد  کسی نمی. چیز زیاد مهمی نیست؛ نگران نباشید. خواهیم که فتوایش را پس بگیرد می
  .چادر سر شما کند

کنندگان به صف تظاهر اراذل و اوباشبود و  شده درگیری چند جا  :گلنار بدخشان •
وارد های خونین  ، موی ژولیده و صورتای زن با لباس پاره عدهباره،  یک. ندحمله کرده بود

 ...سالن شدند
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برخی از زنانی است،   هایی که در جلسه حضور داشت، گفته یکی از خانم :ناصر مهاجر
هایی برای گفتن داشتند؛ اما به  ی شما آمدند، حرف پیمایی خیس و خسته به جلسه که از راه

 .ی حرف زدن داده نشد ها اجازه آن
  ...ما مجبور بودیم سالن را آرام کنیم تا جلسه ادامه پیدا کند :گلنار بدخشان •
تاالر فردوسی بعد از آن  ی ورود زنان به حیف که فیلمی از صحنه :مریم جزایری •

پیمایى  دیدم زنان از راه من که مرتب در رفت و آمد بودم، می. جنگ خیابانی در دست نیست
شکافتند و خود را به سالن مراسم  هاى جلوى دانشگاه را می اللهی برگشته، صف حزب

خوب پیش مان  ما هم در تکاپو که برنامه. شان دیدنی بود ها و برق نگاه چهره .رساندند می
  .مراسم به خوبى پایان گرفت. برود

در تجمع کاخ  شرکت داشتید؟روزهاى بعد هم های  پیمایی راه در :ناصر مهاجر
 اسفند برگزار شد هم بودید؟ 11دادگستری که روز شنبه 

هایى که  اگر درست به خاطرم مانده باشد، یکى از خانم. بله من بودم :گلنار بدخشان •
 وار شد ذدر زمین چمن دانشگاه برگکه  را ای  برنامهاما .  ق بودصحبت کرد، هما ناط

، خوب به خاطر داشتند شان را اعالم راته نظنقطزنان  های مختلف گان تشکلنمایند
به یاد دارم . صحبت کردندها، خیلی از زنان عادى هم آن روز  ى تشکل  جز نماینده. آورم مى

وابسته بود، روسرى به سر  سازمان چپ به یککه  ینابا  ،بیدارى زنى  یکی از زنان نماینده
 زنان ،وقتی من بدون روسری برای صحبت پشت بلندگو رفتم. جماعت او را هو کرد. داشت

با وجودی که خودشان را مترقی  ى چپها زنان بعضی از سازمان. هورا کشیدند و دست زدند
هایى  و حرف کردند کارهایى مى ها آن. تر بودند ی زنان عقب از توده ،دانستند و پیشرو می

  .کرد   زده مى ى زنان معترض را شگفت   که تودهزدند  مى
همان . د برگذار شداسفن 11روز دوشنبه  آیی که به آن اشاره کردید، هم گرد :ناصر مهاجر

شان را نسبت به  از فرداى سخنرانى خمینى نگرانیکه  ىزنان طور که گفتید بسیارى از
باید  .آیی حضور داشتند هم فریاد زده بودند، در این گرد کومت نوپدیدشان در ح سرنوشت

دانم بیشتر سخنرانان  تا جایى که من مى! شد اعتراض ادامه پیدا کند، یا نه تصمیم گرفته مى
ه نبودند و زنان معترضى که به گروهى وابست .و زنان سیاسى بودند هاى انقالبى اعضاى گروه

 .شدند، کمتر حرف زدند اسى محسوب نمىسی از چهرهاى روشنفکرى و
 اى هم که حرف زدند، کم نبود  اما زنان عادى. شاید :گلنار بدخشان •

 آیى چه بود؟  ها در گردهم آورید محور سخن آن هیچ به یاد مى :ناصر مهاجر
 .آورم نه چیز زیادى به یاد نمى :گلنار بدخشان •
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آیى زمین  اى که در گردهم تر زنان سیاسىدانم، بیش باز تا جایى که من مى :ناصر مهاجر
. شان این بود که باید به اعتراض پایان داد چمن دانشگاه سخنرانى کردند، حرف

دولت "گوی  ى سخن یک، این که حکومت به واسطه: ى اصلى داشت شان دو پایه استدالل
سخنان  ها و ادارات دولتی اجباری نیست و خانهرسما اعالم کرده حجاب در وزارت "موقت
و دوم . (اهلل طالقانی مطرح کرد این نکته را پیش از همه آیت) !اهلل خمینی بد تعبیر شده آیت
اند  نفوذ کرده جنبشدر  "وتیغاطزنان "، به ویژه "زنان طرفدار قانون اساسى" گویی کهاین
علیه 1145 شیلیشان بکشند و سناریوی  مقاصد ضد انقالبیرا به سوی آن  خواهند میو 

ی  این قرینه سازی بین حرکت زنان بورژوا. را در ایران به اجرا بگذارندخواه آلنده  ترقی دولت
ی  "زنان پالتو پوست پوشیده"ی سانتیاگو ریختند و  ها شیلی که قابلمه به دست به خیابان

های  شد و از سوی بسیاری از جریان تبلیغ می  زیرکانه صدا و سیمای انقالبتهران که از 
انقالب را   شد، هواداران وار تکرار می طوطی( چپ گرفته تا دموکرات و لیبرال از)سیاسى 

 چه بود؟ گذشت، چه می  ى آن درباره جمعیت زنان مبارزتحلیل . واپس کرده بود دل
کردیم که باید  ما فکر مى .ی تظاهرات اعتراضی رای دادیم ما به ادامه :گلنار بدخشان •

 . حکومت ادامه داد تظاهرات را تا عقب نشینى کامل
وابسته  ى دفاع از حقوق زن، کمیتهدانم جز گروه شما  تا جایی که من می :ناصر مهاجر

 .جنبش اعتراضى بود ی سوسیالیست نیز متمایل به ادامهبه حزب کارگران 
 .ها بودند ى اعتراض، که هاى دیگر خواهان ادامه به خاطر ندارم سازمان :گلنار بدخشان •

دید که جنبش اعتراضى باید به یاد دارید با چه تحلیلی به این نتیجه رسی :ناصر مهاجر
  ؟ادامه پیدا کند

ی نخست متوقف  کردیم اگر این تهاجم را در همان لحظه فکر می :گلنار بدخشان •
. بر نخواهیم آمد ها ی با آن ی مقابله و بعدها از عهده پیدا خواهد کردماجرا سر دراز  ،نکنیم

 . باید این تهاجم را در نطفه خفه کرد معتقد بودیم
از تلویزیون  اسفند 11 ای که روز شنبه آقای صادق قطب زاده در مصاحبه :ناصر مهاجر

و تنها  طاغوتی و ضد انقالب بودند ،زنانی که در تظاهرات شرکت کردند :گفت شد،پخش 
زنان صحبت کردیم ما با این . ی حجاب مشکل داشتند شماری از زنان با مسئله تعداد انگشت

دو سه روز بعد جمعیت شما به او پاسخ . به تظاهرات پایان دهند نمودیم تاو آنان را متقاعد 
ی بحث و  برنامهیک اجرای »خواستار ،زاده اى به قطب ى سرگشاده نامه در. داد دندان شکنى

آن در . یدشد «های آنان در تلویزیون زنان و اهداف جمعیت ائلدر مورد مسفورى  نظردهی
 و عرضه کردنای این برنامه رعجله در اج»  ى سرگشاده به این نکته اشاره کردید که نامه
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در لباس  رضطلب و احیانا مغ ای فرصت شود که امروزه عده جا ناشی می مان از این نظرات
های معقول، مشروع حقیقی و ضرورى  ، هدفآلود کرده مخالف و موافق قصد دارند آب را گل

آیا . «...به کژراه کشانده، حرمت و آزادگى ما را به لوث کشند... قلب واقعیات زنان را با
 داده شد؟به دعوت شما پاسخی 
زدند و  شان را می های حرف. نداشتند ،نه، عادت به پاسخ دادن :گلنار بدخشان •

 بخواهند با ما به کهآوردند  گرفتند و اصوال ما را رقمی به حساب نمی شان را می تصمیمات
 . ره بنشینندظمنا

 هاى دیگر زنان روز تاریخى، در جهت وحدت با تشکل ششپس از آن  :ناصر مهاجر
سازمان  ى و تحقق ایده( ى دفاع از حقوق زن و کمیته اتحادیه انقالبی زنان مبارزدست کم  )

 که در آغاز به دنبالش بودید، فعالیتى کردید؟ زنان دموکراتیک
 سازمان با. آورم را که شما نام بردید، من به خاطر نمىهایى  تشکل :گلنار بدخشان •
صحبت  سازمان رزمندگانبا رفیق زنى از . به ثمر نرسیدهایى داشتیم که  صحبت پیکار

با . روى هم رفته تالش ما در این زمینه به جایى نرسید. کردیم که آن هم به جایى نرسید
ولى لزوماً دنبال یک . شتیمهم جلسات مشترک دا ى دموکراتیک ملى جبههبخش زنان 

چنین . رسیدیم که بتوانیم وحدت کنیم باید در کوران مبارزه به جایى مى. تشکیالت نبودیم
 .  به خصوص سرکوب فرصتى براى این کار نگذاشت. فرصتى پیش نیآمد

ولى براى . کردیم هاى دیگر فعالیت نمى براى وحدت با تشکل :مریم جزایری •
 شوراى همبستگى زنان کهگیرى  ها در شکل کنم این فعالیت مىو فکر . همکارى، چرا

 .تاثیر نبود را برگذار کرد، بى 4 15مارس سال  4 تظاهرات
شما را پُر کردند، چه کردید؟ توانستید آیا با  7Aهاى  با هزار زنى که برگه :ناصر مهاجر

 ها فعالیت مشترکى را سازمان بدهید؟ آن
. نداشتیم  کادر کافى. ان را نتوانستیم متشکل کنیمش جز معدودى :گلنار بدخشان •

چون بسیارى از کادرهاى زن را . ها، یک دلیل دیگرش بود ى کمونیست اتحادیه سیاستِ
چند نفر بیشتر نبودند که . هاى دیگر هاى پائین شهر و بخش ها و محله فرستادند به کارخانه
خود من هم تمام وقت در . ته باشندتشکیالتى با این همه زن را داش -قابلیتِ کار سیاسى

ام بود که فرصت زیادى برایم  هاى بسیارى به عهده مسئولیت. این کار، مشارکت نداشتم
در جلسات بزرگِ   گذاشت؛ منجمله سفرهاى تشکیالتى به اطراف ایران و سخنرانى باقى نمى

 .  علنى

درست است :مریم جزایری • نیم و به لحاظ جز معدودى را متشکل کما نتوانستیم.
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 حزب تودهمثالً هراس داشتیم از این که . مسائل دیگر هم بود. کادر هم دست تنگ بودیم
بنا براین دست به عصا . کنند دانستیم از این کارها مى مى. مان نفوذ کند ِ زنان در تشکیالت

ئله به بینم اصل مس کنم، مى وقتى به عقب نگاه مى. ها، فرعیات است اما این. رفتیم راه مى
یک این که دیدگاه و تفکر سیاسى ما در مورد جنبش زنان این نبود که . گردد دو چیز برمى

اگر این طور نگاه . ى پیشرفت انقالب است  این جنبش موتور متحرکه و تعیین کننده
ها و  دوم این که سیاست. دادیم کردیم، آنوقت براى این کار نیرو و انرژى اختصاص مى مى

ما اصالً جوابگوى یک خیزش اجتماعى به طور عام و چالشى  و تشکیالتى هاى کارى روش
ما با سیل عظیمى مواجه . که خیزش زنان به طور خاص در پیش روى ما گذاشته بود، نبود

 1114فکر کنید متالً لنین در سال . خواستیم با سطل از آن آب برداریم اما مى. بودیم
هاى کمونیستى و  ها هسته که بروند در کارخانهها این است  ى کمونیست وظیفه :گفت مى

وقتى در ابعاد گسترده مردم به میدان : سئوالم این است . ى پخش نشریه درست کنند شبکه
کنند را  ى پیوندهاى تصادفى که در خیابان برقرار مى توان رشته آیند، به چه ترتیب مى مى

یوسته و طبق یک نقشه آگاهانه وارد دائمى کرد و به ارتشى تبدیل ساخت که بتواند به طور پ
 جنگ شود؟ 

بله دلیلش این است که ما تجربه و پراتیک کافى در داخل ایران  :گلنار بدخشان •
داشتیم و براى پیشرفت واقعى  هاى اولیه را برمى گام. شناختیم جامعه را خوب نمى. نداشتیم

سفر به اقصى نقاط ایران،  من در همان یک ماه. زمان الزم داشتیم که سرکوب اجازه نداد
  .کُلى چیز یاد گرفتم و تجربه پیدا کردم

، تجربه در آمریکا آموخته بودیدرا اساسا ً  ه این که کار سیاسىبا توجه ب :ناصر مهاجر
 .کنید به ویژه در میان زنان را چگونه ارزیابى مى فعالیت انقالبى در ایران،

پیشرو بودنش باعث شد که بسیارى از . داتحادیه جریان پیشرویی بو :مریم جزایری •
و رفتارى که در خارج از   اما متاسفانه آن روحیه. زنان مبارز خارج از کشور جلب آن شوند
آن سطح از . بعد از انقالب خیلی چیزها عوض شد. کشور داشتیم، به داخل ایران منتقل نشد

است، و ضربه زدن به  پیشرو بودن و جسارت داشتن برای تغییر دنیا و هر آنچه موجود
ابتدای کار در ایران، . ها، به افکار عقب مانده و پوسیده، در ایران کم کم تنزل کرد  سنت

اما . داد ى ما سنگین بود و خودش را در فعالیت عمومى ما نشان مى هنوز وزن تربیت گذشته
دای کار اگر در ابت. بعد از مدتی عوامل دیگرى نقش بازی کرد که ما را به قهقرا برد

با دیوار بلند سنت و ارتجاع داخل . توانستیم مثمر ثمر واقع شویم، به خاطر میراث گذشته بود
های ما کافی نبود و روابط سیاسى و  آموخته. رو شدیم، مدتى دچار شوک شدیم هکه روب
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اش را روی زنان  ی فکری به خصوص که ارتجاع، حمله. کرد مان را مُختل مى اجتماعى
تشکیالتِ . تری داشتیم رویی با ارتجاع، نیاز به افق گسترده یا ما برای رو. ه بودمتمرکز کرد

اما نتوانستیم یک تشکیالت واقعا مستقل زنان . توانست آغاز خوبی باشد مستقل زنان مى
اما از این سکوى پرش هم . ، سکوى پرش مناسبى بودجمعیت زنان مبارز .ایجاد کنیم

یعنى نه . اش را نداشتیم تجربه. توانش را نداشتیم. ه کنیمادنتوانستیم به نحو احسن استف
در نتیجه . اش را هاى مناسبات طبقاتى و تاریخى شناختیم و نه پیچیدگى جامعه را درست مى

بروز خط مشى راست در . انداز افتاد و بعد از مدتى اصال به عقب رفت حرکت پیشرو به دست
دانست و به این دلیل یک  مى "امپریالیست ضد "ها که رژیم خمینى را  اتحادیه کمونیست

اگر گرایش محافظه کارانه . ست ى این گرایش قهقرایى دید منبع عمده وجه مترقى در آن مى
توانست، کُل جنبش را  کرد، جنبش زنان مى بر ما و سایر نیروهاى انقالبى غلبه پیدا نمى

توانست مانند یک کوه  شت که مىقدر پتانسیل دا این جنبش آن .الشعاع خود قرار دهد تحت
در همه جا پخش  را آتشفشان منفجر بشود و با چندین انفجار پشت سر هم، مواد مذابش

اقل جمهورى  شد و حد همه چیز جور دیگرى مى ،گرفتند اگر پُشت این جنبش را می. کند
 .توانست خود را تحکیم کند اسالمى نمى

تحادیه اشاره کردید؟ این دو نوع برخورد، به دو نوع برخورد در صفوف ا :ناصر مهاجر
 .  داد بایست در تعیین مشى سیاسى نسبت به حکومت خود را نشان مى منطقا مى

اما پس از . ى حکومت نداشتیم بارهای در اختالف نظر جدی در آغاز :گلنار بدخشان •
کزیت به خصوص در مر اتحادیهبخشی از اعضای . تسخیر سفارت امریکا، اختالف شدید شد

از این . این، گرایش به راست بود. کردند حکومت حمایت می "خط ضد امپریالیستی" از
نسبت به ما زنان توهمی . دش اپید  درگیریبین ما و مرکزیت سازمان زمان به بعد بود که 

در حکومت جدید زنان از همه جهت متضرر  ،ببینید. نداشتیمهایش  حکومت اسالمى و بازی
 .داده بودنددست  را از  شان حقوق بخش بزرگی،. بیش از مردانخیلی ؛ خیلی نده بودشد

ها  طی سال با مشقت و امتیازهای کوچکی را که. دادند از دست مى شان را مشاغل ،بسیاری
همان  احت .ندگرفت ها آن ازهاى اول انقالب  در همان هفته ،مبارزه به دست آورده بودند

این نکات،  .داشت، ملغى کردند  اى شکاالت جدیکه ارا  سابقحمایت خانواده  قانونِ
مان، روى آن انگشت  حکومت بود که ما در بحث با رفقاى  هاى از ماهیت ارتجاعى جلوه
اما تب . ها بود هاى دموکراتیک هم وجه دیگر بحث ما با آن از بین رفتن آزادى. گذاشتیم مى
هاى ارتجاعى حاکمیت  همه جلوه قدر که بر خیلى تند بود؛ آن "ى ضد امپریالیستى مبارزه"

ها  باعث شد که من از آن ها ی کمونیست اتحادیهبه هر حال، تغییر جهتِ . سایه انداخت
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 . فاصله بگیرم و دیگر با تشکیالت همکاری نکنم

 نقاط  ،کنید نگاه میکه به آن حرکت  سی سالگذشت پس از ، امروز :ناصر مهاجر
 بینید؟ تان را در چه می قدرت و ضعف

از اقشار بسیار وسیعی  بهما این بود که توانستیم  از نکات مثبت کار :گلنار بدخشان •
. و برای زنان به نمایش گذاشتیم یمهای زیادی را از خارج آورد فیلم. برسانیمآگاهی زنان 

The Salt of the Earth  این کار را با همکاری. آن را به نمایش گذاشتیمرا دوبله کردیم و  
دو فیلم . انجام دادیم ،کردند که در رادیو و تلویزیون کار میای و دوبلورهایی  رفهح افراد
بود و   White hair ladyیکی . ها را مصادره کرد م آنبه ایران آوردیم که رژی همدیگر
ها  های متعددی در شهرستان هسته. ی داشتیمختلفجلسات م .سرخ زنانی  رستهی دیگر

در . ندرفت های مختلف می ان برای سخنرانی به شهرستانسازم نمسئوال. ایجاد کردیم
 کردیم وهای زنان ایجاد  شهرهای سنندج، ارومیه، سقز، اهواز، آبادان، شیراز و و و هسته

ى اجتماعی و شناخت  این همه در کشاندن زنان به مبارزه. فرستادیم نها نشریه میآ  برای
طور که اشاره کردم، خودمان هم کلى چیز  همان. تاثیر نبود بیشترشان از مسائل سیاسی بى

مان بودم به  ى یکى از رفقاى هنوز در خاطرم مانده در ارومیه میهمان خانه. گرفتیم یاد مى
وقتى . هاى منطقه بود پدرش یکى از فئودال. کنم، اصالً مهابادى بودند فکر مى. نام استى

گوش تا گوش مرد دور سفره  براى نهار سفره پهن کردند و غذاها را چیدند، متوجه شدم
. مردان شروع کردند به کشیدن و خوردن غذا. اما از مادر خانواده خبرى نبود. نشسته است

. کنید چرا غذا میل نمى: ست از من پرسید پدر استى که متوجه شده بود که بشقاب من خالى
 !آیندها سر سفره بی رسم ما نیست که زن: گفت. منتظرم خانم تشریف بیآورند: گفتم
در ترکیه حقوق . اش به کنفدراسیون پیوست استى در دوران دانشجویى :مریم جزایری •
پدرش از . پس از انقالب درس را رها کرد و به ایران برگشت و به اتحادیه پیوست. خواند مى

براى مهار کردن . اش ناراضى بود روزى شبانه   بازگشت استى به ایران و فعالیت سیاسى
. بندد که نتواند فرار کند مىر کند و پاهایش را هم با زنجی ر اتاقى حبس مىاستى او را د

ى زحمتکشان  استى پس از چند روز به کمک برادرانش که عضو تشکیالت پیشمرگه
، موفق به فرار از زندان پدر (در کردستان« اتحادیه»تشکیالت نظامى )کردستان بودند 

وار خود را  شد، کالغ ى کردى دیده نمى ر لباس زنانهبا پاهایى که در زنجیر بود و زی. شود مى
در بوکان به کمک رفقاى . رود رساند و به بوکان مى هاى میان شهرى مى به ایستگاه اتوبوس

رود و از  بود مى «اتحادیه»تشکیالتى، شبانه به یک کارگاه آهنگرى که متعلق به دوستان 
استى در ایجاد  ست، این طور نیست؟ ن نمادین جالبىداستا. شود زنجیر پاها خالص مى
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هایی  ما جزء اولین گروه. در کردستان، نقشى مهمى داشت« اتحادیه»ى  تشکیالت پیشمرگه
بودیم که زن پیشمرگه داشتیم و برای این حق که زن کُرد اسلحه به دست بگیرد و با 

مورد توجه عملکرد ما باعث شد که . دشمنان بجنگد جداً مبارزه کردیم؛ در خود کردستان
 . در کردستان و خیلی از نقاط کشور پیدا کنیم خوبى ی پایهقرار بگیریم و 

بعد از شروع  .تعطیل شد جمعیتکار و دالیل دیگر،  متاسفانه به خاطر اختناق شدید
منتشر را  زن مبارزی  توانستیم نشریهنما دیگر  متوقف شد وعمال کار  ،جنگ ایران و عراق

 .کنیم
دانید؟ تان را چه مى ضعف  یادى ترین نقطهبن :ناصر مهاجر

ی کافی روی اقشار  که ما به اندازهبود  این جمعیت زنان مبارزمشکل  :گلنار بدخشان •
گر چه . کردیم مان را به زنان زحمتکش محدود کارو طبقات مختلف زنان کار نکردیم و 

نان اقشار دیگر را از یاد ز نبایداما  گذاشتیم، تاکید مىاین طبقه از زنان  ربباید  ربیشت
ى که حکومت با وجود مسائل. کاری کردیم کنم در این زمینه کم احساس می. بردیم می

ما به طور ، بودشده که مطرح  اسالمى براى زن به وجود آورده بود و تبعیضات گوناگونى
ی  مسئله :شود، نپرداختیم شد و مى به این مسائل که به کل زنان جامعه مربوط مىمشخص 
و این که قصد داشتند تا اخراج زنان از ادارات  قصاص، حضانت کودکان، کار زن، حجاب،

تک تک این مشکالت برخورد  اتوانستیم ب ما می ...بازنشسته کنند توانند زنان مدرن را مى
گویی  لیما کُ. ، انجام دهیمکه انجام دادیمرا و خیلی بیشتر از آنچه  داشته باشیممشخص 

بقایای کردیم  فکر می و خواستیم در مقابل انقالب مردم بیاستیم نمی ىطرف از .کردیم می
از  ؛دنکن میسوء استفاده  این جنبشو از  گیرند میآلود ماهی  از آب گلارتجاعی شاه حکومت 
رژیم جدید بتواند تمام افکار و اهداف ارتجاعی خودش را به ما  کردیم فکر نمى هم طرفی

  .زنان تحمیل کند
جزو  ،ی زن نسبت به مسئله اتحادیه  به نظر من برخورد عملی :جزایری مریم •

در  اتحادیهاما تفکر . آن زمان بود ى خیلی پیشرو ،گفت شودیا شاید ب ،برخوردهای پیشرو
کرد به ضدیت با اشکال  افق مبارزه را محدود می. ی زن، بورژا دموکراتیک بود ی مسئله باره

مهمی بود برای جلوگیری از درک اهمیت تاریخی و عام آن  این مانع. فئودالی ستم بر زن
موقعیت مسلط  ،اتحادیهدر   خط پراگماتیستی و دنباله روانه. اسفند ى روزه ششخیزش 

بودن  "ضد امپریالیست"که افسانه  بطوری ؛به جای بدی کشاند را اتحادیهداشت و این  
که بگوید این ضد امپریالیسم یک ضد   رژیم تازه به قدرت رسیده را فرموله کرد؛ بدون این

. هر گردی که گردو نیست. مترقی یک ضد امپریالیسم امپریالیسم ارتجاعی است و نه
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گویند که در مقابل رشد سرمایه داری عالوه بر  مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست می
موضع  داری از کند و ضدیتش با سرمایه ها یک جریان ارتجاعی هم سربلند می کمونیست

 :بازگشت به گذشته است
سرایی، نیمی هذلیات، نیمی  بدین ترتیب سوسیالیزم فئودالی که نیمی از آن نوحه»
گویانه  ی تلخ و بذله ی گذشته و نیمی تهدید آینده است به وجود آمد که گه گاه دادنامه قصه

  استعدادی بیولی پیوسته به علت  کرد دار می دارش مستقیما قلب بورژوازی را جریحه و نیش
قدر  ها آن ئودالبه عالوه ف... آوری داشت کامل برای درک جریان تاریخ معاصر تاثیر خنده

شان بر ضد بورژوازی  دارند که اتهام عمده پنهان می انتقادات خویش را کم  ی ارتجاعی جنبه
ی  هیابد که کلی ای نشو و نما می عبارت از همین است که در دوران سیادت بورژوازی طبقه

  «.نظام اجتماعی کهن را منفجر خواهد ساخت
یک . انداخت کند، به روی آن پرده میبه جای اینکه این تفاوت را روشن  اتحادیه 

و همه  قعمیحتا در جلسات درونى اتحادیه، ما این بود که در نشریه و کار اشکال دیگر 
جاری   ائل سیاسیبیشتر به مس. پرداختیم نمی ،ستم بر زن اشکال گوناگون جانبه به

ی سیاسی است و جنبش  ی زنان یک مسئله من خودم بر این باورم که مسئله. پرداختیم می
اما این متفاوت است با جنبشی که . ی مسائل سیاسی جامعه کار داشته باشد زنان باید با همه

ا و تیز افشاگری بُر.  ی کافی دانش فمینیستی نداشتیم  ما به اندازه. فقط یک لوگوی زن دارد
 هاى ما وجود ها و بحث در نوشته د،ش میاعمال های اجتماعی و فرهنگی که بر زنان  از ستم
 با مردان زنان مزد برابر براى کار برابر، به: که کردیم حداکثر از این افشاگری می. نداشت

است و تنها  زنان زحمتکش بر معناى این افشاگرى هم این بود که تاکید ما. شود داده نمى
در واقعیت به همان اما . دارد نقش مهمى در تحوالت جامعه ست که این نیروى اجتماعى

چون  . دادیم ش را مىفقط شعار. دادیم نمی ى را که باید،اهمیت زنان کارگر و زحمتکش هم
زن کارگر . گیرد از طریق مزد نابرابر نیست که تحت ستم قرار می کارکن و کارگر، تنهازن 
 شوهر یا دوست پسر به دستهر روز  همبه اصطالح پیشرفته ه داری سرمایکشورهاى در 

آزار جنسی کارگران  ... کارگاهها و  کارخانه ،در خانه. شود کشته می خود زحمتکشِ کارگر و
 ،ی کارگری جرات ندارد در مجامع عمومی هنوز در ایران زن کارگر. کند زن، غوغا می

آمیزد  بط با روبنای فرهنگی فئودالی در هم میدر کشورهای جهان سوم این روا. شرکت کند
کنند مسئله زن زحمتکش فقط  هایی که فکر می آن. کند و زن زحمتکش را تحقیر و له می

 همسران پای درد دل. گذرد مىدانند در میان زنان زحمتکش چه  واقعا نمی ،است مزد نابرابر
ها را باید گفت و نباید  این حرف. دیننب ابعاد فاجعه را مى ،بنشینید که جنبش کارگری ینفعال
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چون راه انداختن یک انقالب واقعی  ؛ "کند ها استفاده می دشمن از این حرف"ترسید که 
  .بریم دشمن نفع می نیاز به تابو شکنی دارد و ما از تابو شکنی بیش از

 شما در. ی افکارتان را پاره کنم تان بدوم و رشته خواستم در حرف نمی :ناصر مهاجر
ی کارگر قرار  ی زحمتکش استفاده کردید و آن را در کنار مقوله تان بارها از واژه های صحبت
شان را  های مقصودتان از زحمتکش چیست؟ مارکس و انگلس تا جایی که من نوشته. دادید

گیرند  آن جایی هم که به کار می. گیرند ی زحمتکش را به کار می ام، کمتر واژه مطالعه کرده
خودتان هم تلویحاً اشاره کردید (. فقر فلسفه، جنگ طبقاتی در فرانسه. )ست انتقادى با نگاه

های  که در ایران زحمتکشان یا به عبارت آقای خمینی مستضعفان، بیشتر دور و بر جریان
ست  ی مبهمی زحمتکش، واژه. های پیشرو جریاندر کنارتا  داشتندقرار  ى در قدرتواپسگرا

طبقه  داری تا بی ای از عناصر و اقشار مادون سرمایه بسیار گسترده و به لحاظ طبقاتی طیف
 ی پس از مارکس و مشخصاً این واژه تا جایی که من آگاهی دارم در دوره. گیرد را در بر می

ی ضد استعماری و  های مبارزه عنوان یکی از گردان آن هم بهشد و باب الملل سوم  بین در
ی زحمتکش بیشتر آشنا شوم و از  ست با درک شما از واژهخوا دلم می. داری نه ضد سرمایه

 .داشتید زنان زحمتکشی مشخصی که با  تجربه
جواب این سوال خیلی مفصل است و بر میگردد به مباحث مربوط به  :مریم جزایری •

ها مسائلی است که  این. رهو تقلیل دادن منافع طبقه به منافع افراد یک طبقه و غی "طبقه"
. اکتفا می کنم به پاسخ مختصر. شود و نوسازی و تدقیق نبش کمونیستی تصحیحجدر  باید

مثال رجوع . در لنین است oppoep gpikrowى  واژه زحمتکشان در اصل ترجمه فارسی واژه
در آن زمان . در منتخب آثار لنین "هاعالمیه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شوند"کنید به 

های تحت استثمار که در مدار روابط  ی برای اتالق به تودهى عام واژه این واژه به صورت
که در واقع نسبت  "حاشیه نشین"جمعیت . شد دارانه قرار ندارند استفاده می سرمایه – مزدی

ار ک. گنجند هستند، در این کاتگوری می "حاشیه"به مدارهای تولیدی ثابت اقتصاد نیز 
هم دانش  این بحث مفصلی است و من .گنجد و غیره خانگی زنان در این کاتگوری می

رشد ناقص  کنم این واژه هنوز کارکرد دارد؛ چون اما فکر می. در این زمینه ندارم کافی
ی مانند ایران موجب آن شده که جمعیت بزرگی از مردم کارکن سرمایه داری در کشورهای

 .در فرایند تولید و بازتولید سرمایه داری جذب نشوند

استفاده از واژه زن زحمتکش و زن کارگر در آن : این میان چیست اما موضوع اصلی در
را در  "زنان زحمتکش"موقع، تاکید نادرستی بود بر اینکه ستم بر زن نهادی است که عمدتا 

گیرد،  ا در بر میر "همه زنان"کردند  برخی هم که قبول می. همه زنان رابر میگیرد و نه 
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مهم زنان زحمتکش و . قات دیگر مهم نیستندکمونیست ها زنان طب»گفتند برای  می
باز تکرار می کنم که این درک ضد . در بحث های قبلی این درک را نقد کردم. «کارگرند

 .  و بازتاب علمی کارکرد و سوخت و ساز جامعه طبقاتی نیست. مارکسیستی است

تعطیل  جمعیت زنان مبارز در چه تاریخ و به چه علت تعطیل شد؟ آیا به :ناصر مهاجر
 شدن آن اعتراض کردید؟

جمعیت زنان و  ها ى کمونیست اتحادیه به بعد با 1 15چون از سال  :گلنار بدخشان •
هاى  بندى کردم، از دالیل انحالل اطالع دقیقى ندارم و در جریان جمع  کار نمى مبارز
 .ام دهندگان اتحادیه نیز قرار نداشته ادامه

و ساده این است که خط التقاطی و راست اتحادیه  جواب کوتاه و صاف :مریم جزایری •
دیگر نفس و . نیز جدا از آن روند نبود جمعیت زنان مبارز های خود رسیده بود و ه محدودیتب

دوران . اما مسئله مهم دیگری هم بود. این موضوع اصلی و عمده بود. سرزندگی نداشت
در . می رود "آب"مان  چرا صفوف رسیده بود و ما قادر به جمعبندی نبودیم کهفرا اختناق 

 تطور رادیکال عوض شده، باید یک شیفه ب اوضاع بامتداد آن قادر نبودیم بگوئیم که خُ
یا یک دوره فعالیت به سر رسیده و دوران نوینی فرا رسیده . رادیکال در شیوه فعالیت بدهیم

د به مسئله افق و خط گرد می بینید که باز بر می. دوران نوین اندیشه نوین می خواهد. است
 .مشی

بود که ما خودمان باید اعتراض علت این که به این امر اعتراض نکردیم هم این 
 ى در دهه. ی نداشتیمن و آگاهی باالیها بودیم و افق روش کردیم که آلوده به آن درک می

که دوره سخت شکست و جمعبندی بود، من عالقه زیادی به مطالعه تجارب حزب  6 15
در جستجوی جوابی برای این معضل . انقالب فرهنگی داشتم ى ت چین در دورهکمونیس

. روند چه باید کرد سازمان کمونیستی یا رهبرانش به کژ راه میبودم که وقتی یک 
کنی که خودت در فضای آن تنفس  اش در آن است که باید علیه چیزی شورش پیچیدگی

مقرهای فرماندهی را بمباران »گفته بود مائو در انقالب فرهنگی دانستم که  می. کنی می
عضو حزب باید هر : گفت زب کمونیست چین یک بند بود که میدر اساسنامه ح. «کنید

اخراج و طالق و مرگ »ی رهبری حزب باشد و از ی بورژوایها آماده شورش علیه خط
. س نداشتیمزیاد هرا "طالق"البته ما در اتحادیه از . این برای من خیلی جالب بود. «نهراسد

ی متفاوت از های ها راه شدن  سیوها و پا شناختم که در انشعاب زنانی را میمن خودم 
از شوخی !!( شاید هم برای اینکه زودتر از شرشان خالص شوند. )شان را برگزیدند شوهران

اینکه . اما کار بسیار مهمی در روند مبارزه است. کار راحتی نیست "شورش"گذشته، این 
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تجربه هم ثابت بمباران کنی و چه کسانی را باید بمباران کنی، ساده نیست و در کی باید 
که شورش نه بخاطر ترس؛ بلکه به خاطر این. کار را بکنند توانند این شده که عده کمی می

ی دارد؛ نیاز به آن دارد که افق آلترناتیوی را ترسیم کنى و مرکزی را نیاز به آگاهی باالی
 . رش سازمان دهىبرای هدایت این شو

جمعیت  ما خودمان که در. خواهم چیزی بگویم ى عملى تعطیل هم می ابطه با جنبهدر ر
 تعطیلی آن "فرمان" اتحادیهبه این شکل نبود که . بودیم پیشنهاد تعطیلی آن را دادیم زنان

ت کردند با مرکزی فعالیت می جمعیت زنان مبارزروابط اعضای اتحادیه که در . را صادر کند
نفوذ تشکیالتی خود را از  اتحادیهاصوال . و سخت نبود تاتحادیه مبتنی بر سلسله مراتب سف

های مختلف  مشی. های تشکیالتی برد تا فرمان هایش پیش می تئوری طریق اشاعه خط و
ما همواره از اختالفات درون مرکزیت خبردار . با هم کنش و تضاد داشتند اتحادیهدر درون 

 بنابراین صادقانه نیست که بگویم انحالل. شدیم لت در آن تشویق میبودیم و به دخا
اما این تصمیم تحت تاثیر . ما خودمان تصمیم گرفتیم. فرمانی از باال بود جمعیت زنان مبارز

 .گرفته شد ،خط فکری اتحادیه و استیصال در مقابل تغییر رادیکال اوضاع و شرایط خفقان
 . شد آن خط فکری است که باید نقد می

از  ها اتحادیه کمونیستگردد،  بر می تحادیهتا آنجا که به آن خط فکری راست درون ا
تر  های بعدی آن را عمیق از این خط را آغاز کرد و طی جهش زمان قیام سربداران، برش

مشخصا نقد فلسفی اشکاالت متعدد  یا. رجوع کنید "با سالح نقد"زوه مثال به ج. کرد
های درونی  ای از بحث که مجموعه "گفتار فلسفی 7"ید در ن را می توانمنجمله در زمینه زنا

پرولتاریای "ای به نام  جزوه 7 15زمینه زنان نیز در سال یا در . است ببینید 1147در سال 
رایج در جنبش  های و در دو سه سال گذشته دیدگاه. را منتشر کرد "آگاه و مسئله زن

بازبینی  نیز 1664گرفته و مشخصا در مارس چالش کمونیستی را در مورد مسئله زن به 
 .تزهای تکاملی مارکسیستی خود را برای بحث به میان گذاشته است

 .خسته نباشید: ناصر مهاجر
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 سرور علیمحمدی (9)تبریز 
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سنندج

گلیقبادی


 4 15اسفند  16وز یکشنبه تظاهرات زنان سنندج که ر درگلی، شما  :ناصر مهاجر

اسفند  14پنجشنبه  زرو درزنان تهران  ی سه روز پس از تظاهرات ار شد، یعنی به فاصلهذبرگ
پیمایی  خواستم بدانم خبر تظاهرات و راه پیش از هر چیز می. نقش داشتید (1141مارس 4(

 زنان تهران چگونه به شما رسید ؟ 
کلی به هم ریخته  بهمن، به 11از انقالب  اوضاع و احوال کردستان بعد :گلی قبادی •
اى از کارمندان در  شجویان و حتا عدهها تعطیل بودند و معلمین، محصلین، دان  مدرسه. بود

هایی به  از سایر شهرهای ایران هم مهمان. گرفتند کردند و با هم ارتباط مى ها سر مى خیابان
ها و همچنین حضور  ى این مهمان به واسطه. کردیم می ها دیدار آمدند که ما با آن سنندج می

و سازمان  ى کارگر اه آزادى طبقهدر ر پیکاردر سنندج، مانند سازمان   های سیاسی سازمان
 11درست یک روز پس از  های فدایی خلق چریکبه عنوان مثال ) های فدایی خلق چریک

ما در جریان ( شان را در کردستان برپا کردند که یک مقر علنی بود بهمن ستاد سازمان
هم مقر  کارپیمن دقیقا به یاد ندارم که در آن روزها سازمان . گرفتیم مسائل جنبش قرار مى

شناختم و هواداران  را می پیکاراما من رفقای سازمان . یا ستادی در کردستان داشت یا نه
در آن زمان وضع طورى بود که ما . شناختند ای می هم ما را تا اندازه سازماناین 
ها و  اما هنوز وابستگی. توانستیم حدس بزنیم چه کسی طرفدار کدام سازمان است می
 . بیشتر حدس و گمان بود .مانی و گروهی به طور مشخص، نمایان نبودهاى ساز  تعلق

ی  در دوره ی مبارزاتی دارند، احیانا سابقه دانستید که چه کسانی ولى می :ناصر مهاجر
 !ند اند و در چه حد قابل اعتماد شاه زندان کشیده

طیف و اینکه چه کسانی در طیف چپ هستند و چه کسانی در . دقیقا :گلی قبادی •
 . قرآن مشهور بودند  زاده هم بودند که به مدرسه مفتی [احمد] طرفداران. مذهبی

 ی اسفند که در سنندج تظاهرات داشتید، روزنامه 16اتفاقا درست همان روز :ناصر مهاجر
کند که خیال  چاپ می "زاده، رهبر مذهبی مردم سنندج عالمه مفتی"اى با  مصاحبه کیهان

در این مصاحبه او . ایشان بود در برابر نیروهای کُرد چپ و الئیک کنم برای علم کردن می
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ی یک  من این است که بر پایه احساس. 1کند میرا اعالم  حزب مساوات اسالمیتاسیس 
خواستند او را بزرگ کنند و بگویند جریان اصلى در  طرح از پیش ساخته و پرداخته شده می

 ! زاده ه مفتىها هستند به رهبرى عالم کردستان، اسالمى
خواستند  ، میندبله، چون طرفداران خمینی در کردستان بسیار ضعیف بود :گلی قبادی •

زاده را  ما مفتی. زاده فرد مناسبی برای این کار بود یک آدم مذهبی را علم کنند و مفتی
که  4 بهمن  11ی طیف چپ تا انقالب   ها، همه چپ. شناختیم و کاری با کار او نداشتیم می
. کردند ها شرکت می پیمایی اه سرنگون شد، صف مستقل خودشان را داشتند و با هم در راهش

دانستیم چه کسى  طور دقیق نمی  شناختیم؛ با اینکه خیلى مواقع به در نتیجه همدیگر را می
این را هم باید بگویم که قبل از انقالب . به کدام گروه و سازمان سیاسى وابسته است

ها را در جریان انقالب  کردند و ما آن بودند که به طور مخفی مبارزه میکسانى در سنندج 
عنوان یک مبارز سیاسی در سنندج  پیش به  مثال بهروز سلیمانی که از خیلی سال. شناختیم

  معروفیت داشت و چندین بار توسط ساواک دستگیر شده بود و از زندانیان سیاسى با سابقه
، یا یوسف اردالن و شعیب زکریایی که همه از مبارزان شد؛ یا صدیق کمانگر محسوب مى

این رفقا و دیگر رفقایی که با . شناخته شده بودند و در میان جوانان شهر محبوبیت داشتند
، بخشی از کوملهکردند و یا رفقای قدیمى  همکاری می پیکارها و  چریکسازمان 
ده بودند و در نتیجه ران گذرانشان را در ته شان را و عمدتا تحصیالت دانشگاهی تحصیالت

ها و یا آشنایی  فکرانى در تهران داشتند که پس از انقالب برای دیدار با آندوستان و هم
این آمد و شدهای دائمی . کردند بیشتر با مسائل کُردستان به شهرهای کردستانی سفر می

رادیو و . )ما برسدکه اخبار خیلی زود به شد  مىکه از قبل از انقالب آغاز شده بود، باعث 
تلویزیون دولتى در میان مردم اعتبار زیادی نداشت؛ به این خاطر که هیچ وقت اخبار صحیح 

و رادیوهای فارسی زبان خارج  سی.بی.بیها ما به اخبار رادیو  آن وقت. داد و درست ارائه نمى
گر شهرها هم کرد که از وقایع دی رفت و آمدها در عین حال کمک می.( اعتماد داشتیم بیشتر

                                                           
ی  اول اشتراک دو فرقه": دهد در چهار بخش چنین توضیح میرا  مساوات اسالمیی حزب  نامهی مرام زاده چکیده مفتی ـ1

دوم تساوی حقوق  گذاری و سایر موارد و هر نوع اقدام اجرایی، شیعه و سنی در تمام کارهای تدوین قانون اساسی و قانون
های مسلمان فقط در ایران و در آینده در همه جا، سوم تعیین حدود اسالمی  ملی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تمام ملت

مطلب چهارم اجرای نظام ... ی خودشان را معلوم کنند ه موجودیت و ذمههای مذهبی است ک ختاری برای اقلیتخودم
... ها باید بر کارها تسلط داشته باشند اسالمی، حکومت مستضعفین است که این حکومت. اقتصادی و اجتماعی اسالم است

ی اقتصادی حکومت اسالمی در جهتی باشد که برای تمام قشرهای مستضعف در آن حد متوسط زندگی تأمین  برنامه
 .4 15 اسفند 16 ،کیهان "...شود
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 .باخبر باشیم
کند که درست  یکی از دوستان تعریف می. من خبر تظاهرات تهران را از رفقایم شنیدم

آن . آیند مارس، دو خانم از دوستان برادرش از تبریز به سنندج می 4شب قبل از تظاهرات 
وب مارس تظاهرات است و خ 4دو خانم به دوست من گفتند که فردا در تهران به مناسبت 

 ... ندازیداها هم در اینجا تظاهراتى راه بیاست که شم
ن با تهران در زما ست که بیش و کم هم شمار شهرهایی تبریز از انگشت :ناصر مهاجر

هاى دولتى، به حرکت  خمینى و اعتراض به حجاب اجبارى زنان در نهاد  واکنش به سخنرانى
شما براى سازماندهى یک جنبش آیا ممکن است که آن دو خانم با هدف تشویق . درآمد

 اعتراضى به سنندج آمده باشند؟ 
آن دو خانم را نمونه آوردم که تاثیر این قبیل . دانم مطمئن نیستم، نمى :گلی قبادی •

یکى . مهمانان را در پخش خبرهاى جنبش چپ در شهرهاى کردستانى مشخص کرده باشم
ی هشت مارس و روز  ارهدرب. ه بودسال  1آموزی  از دوستان نزدیک من در آن زمان دانش

ی هشت مارس را  تبریزی برایش تاریخچه  آن دو خانم. دانست چیزی نمی... جهانی زن و
 . ای شد برای شرکت او در تظاهرات ما توضیح دادند و این انگیزه

با دوستان . خود من دقیقا به یاد ندارم که خبر اعتراض زنان تهران را کی و کجا شنیدم
آنچه خوب در یادم مانده . که در این باره صحبت کردم، چیزى به یاد نداشتند دیگری هم

از رفقا که قبل از انقالب  این است که وقتی خبر تظاهرات تهران را شنیدم، با تعدادی دیگر
ها  پیمایی جریان راه در  کردند و رفقای دیگری که همکاری می کومله با به طور متشکل 4 

هنوز  کوملهالبته در آن مقطع . بودیم، موضوع را در میان گذاشتم  شده و تظاهرات باهم آشنا
ی سه چهار نفره شکل گرفته بود که بدون ارتباط  تعدادی هسته. اعالم موجودیت نکرده بود

موقعیت   دار نبود و هاى دیگر خبر اى از وجود هسته البته هیچ هسته. کردند با هم فعالیت می
هسته همدیگر را فقط همان سه چهار نفر اعضاى یک . شناخت نمی  کوملهها را نسبت به  آن
ى یک  هاى به وجود آورنده دانستیم که هسته کدام از ما نمی طبع هیچ و به. شناختند می

. گذاشتیم کردیم و مسائل روز را به بحث می ما با هم مطالعه می. تشکیالت واحد هستیم
. داریم ها را مخفی نگه شد آن توصیه می ارسید که به م مان می هایی هم به دست جزوه
که ی این خواستند درباره از ما می. های مبارزه ی مسائل مارکسیسم بود و روش ها درباره جزوه

ها را به کسانی که  ن قرارمان این بود که آ. آیند، هیچ پرس و جو نکنیم ا میجزوات از کج
را پخش  "میهنان مبارز هم"میه در دوران انقالب ما اعال. خارج از هسته هستند، ندهیم

 . کردیم می
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 میهنان مبارز؟ ی هم اعالمیه :ناصر مهاجر
را تشکیل دادند  کوملههای پیش از انقالب رفقایی که بعداً  در ماه. بله :گلی قبادی •
چون این . شد می شروع "میهنان مبارز هم"نوشتند با  هایی را که می ی اعالمیه همه

ال هر وقت هم که سؤ "میهنان مبارز هم"ت معروف شده بود به نداش ها امضا اعالمیه
ها را رفقای بسیار خوب و  این اعالمیه: شنیدیم  آیند؟ می ها از کجا می این اعالمیه: کردیم می

منظورم این است که حتا به کسانى چون من که ! ها را پخش کنید اند؛ آن اى نوشته با تجربه
ها  مسلماً این .ست گیرى شد تشکیالتی در حال شکل ته نمیى مبارزاتى بودند گف  عضو هسته

که علنی شد، من تازه متوجه شدم که  کومله. همه به علت خفقان شدید دوران پهلوی بود
 هایى بودند که در تشکیالتى که بسیارى از افرادش همان. در ارتباط با این تشکیالت، هستم

ها، به  از آن زمان به بعد با خیلى از آن. بودمکرده  پیمایى ضد شاه در کنارشان راه تظاهرات
آموز، دانشجو، آموزگار، کارمند و کارگر ارتباط برقرار  خصوص زنان و دختران جوانِ دانش

توانستیم به هر مناسبتی  خیلی راحت می. کردم و از این راه بهتر همدیگر را شناختیم
م از یک چنین مارس ه 4تظاهرات  .ای را با خود همراه کنیم تظاهراتی ترتیب بدهیم و عده

وقتی خبر تظاهرات تهران را شنیدیم، بالفاصله با هم . برخوردار بود  مکانیسم سازماندهی
 .گفتگویی کردیم و تظاهرات را ترتیب دادیم

 همه زن و دختر بودید؟  :ناصر مهاجر
ختران د: بله، اکثر کسانی که در این تظاهرات شرکت کردند، زن بودند :گلی قبادی •
هر کدام از ما تا آنجایی که امکان داشتیم میان . آموز، آموزگار، کارگر، کارمند و پرستار دانش

مان را هم با خود به  مادران و خواهران. خبر را پخش کردیم  بستگان، آشنایان و همسایگان
ظاهرات مان را به ت کردیم و افراد خانواده زمان انقالب این کار را نمی. پیمایی بردیم راه

خود . ی فرار باشیم بایست هر لحظه آماده بردیم؛ چون خطر تیراندازی وجود داشت و مى نمی
در دوران انقالب و پیش از سرنگونى شاه، . پیمایی نبردم من هرگز مادرم را به هیچ راه

برای پناه دادن و مخفی کردن . ها، نقش پشت جبهه را داشتند مادران و خانواده
اما بعد از . رساندند کردند و به این شکل به ما کمک می ر منازل را باز میتظاهرکنندگان، د

مادران . ترس دوران قبل از انقالب دیگر از بین رفته بود. ی دیگر بود ا انقالب وضع به گونه
 . آمدند تر بودند هم به تظاهرات می و زنانی که خیلی از ما مسن

منظورم شماری زن  - شما. بندی کنم عاجازه بدهید تا همین جا یک جم :ناصر مهاجر
کم   و  گرا که در جریان مبارزات ضد رژیم شاه با یکدیگر آشنا شده بودید و بیش سیاسی چپ

با آگاه شدن ( 4 15اسفند  14)ى روز جهانى زن  در آستانه - از هم شناخت پیدا کرده بودید
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وید و تظاهراتی را تدارک ش گذشت، دور هم جمع مى می از آنچه در تهران و چند شهر دیگر
 درست است؟. بینید می

 .بله :گلی قبادی •
گرا هم در این برنامه با  هاى چپ زنان هوادار دیگر جریان کومله،جز زنان  :ناصر مهاجر

 درست است؟. شما همکارى و همیارى داشتند
 . هاى چپ وابسته بودیم ها و گروه مان به سازمان بله همه :گلی قبادی •

 هم داشتید؟ حزب تودهزنان هوادار  :جرناصر مها
 ای تودهاما آن زمان درست معلوم نبود که . هم داشتیم ای تودهبله، زنان  :گلی قبادی •

چریک فدایى نبودند که خودشان را به عنوان  هاى فدایى خلق چریکمانند . هستند یا نه
حزب توده تند هوادار گف خودشان نمی. هستند ای تودهبعدها متوجه شدیم . معرفی کنند خلق

 .هستند
اما پس از انقالب و حمایتش از جمهورى . در کردستان نفوذ تاریخى داشت حزب توده

 .اسالمى، دیگر جایی در میان مردم نداشت و منفور بود
تان کمى بگویید؟ برای به  پیمایی و برنامه ی چگونگی تدارک راه درباره :ناصر مهاجر

ِ مردمى  ى خبررسانى دادید، یا تنها به همان شبکه  و اعالمیه  عیهخیابان آوردن زنان، آیا اطال
 که درجریان انقالب شکل گرفته بود، بسنده کردید؟  

 دارم به یاد. دقیقا به یاد ندارم که این تظاهرات را چگونه تدارک دیدیم :گلی قبادی •
آورم،  که به یاد مى تا آنجایی. که تعدادی از ما دور هم نشستیم و شعارها را تعیین کردیم

اما خبر را دهان به دهان به گوش همه رساندیم؛ درست مثل . ای پخش نکردیم اعالمیه
پیمایى که  راه. در روز تظاهرات در خیابان شاپور اجتماع کردیم. هاى قبل از انقالب پیمایى راه

کند که  یف مىیکی از دوستانم تعر. اما نه به صورت گسترده. پیوستند شروع شد، مردم به ما 
دانم امروز چه خبر  نمی :گوید ىآید، م وقتى پدرش که کارمند بیمارستان بود به خانه مى

. اما این تظاهرات شباهتی به تظاهرات قبل از انقالب نداشت. شده؟ زنان تظاهرات کردند
دهد که  دوستم برای پدرش توضیح می. ها این تظاهرات را ترتیب دادن حتما ساواکی

: ویدگ اما پدرش در جواب او مى. به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن بودهتظاهرات 
کردن حاال که انقالب شده دیگر چه لزومی به  همه فکر می. مردم زیاد استقبال نکردن

 .ها بوده باشه ت باید کار ساواکىپس این تظاهرا! پیماییه تظاهرات و راه
بلیغ شده بود که مردم عادی قدر کم ت خواهم بگویم براى این تظاهرات آن می

ای  اصوال روز جهانی زن در کردستان، روز شناخته شده. دانستند ماجرا از چه قرار است نمی
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  .برای مردم نبود
 مارس در سنندج وجود نداشت؟ 4یعنی سنت  :ناصر مهاجر

کنم برای اولین بار در مهاباد در  فکر می. به صورت سنت وجود نداشت :گلی قبادی •
شهرزاد . مارس گرفته شد؛ آن هم به شکل خاصی 4ى جمهورى کردستان جشن  دوره

 14برای مردم روز  1.است  مجاب، استاد دانشگاه یورک کانادا این موضوع را بررسى کرده
مارس را کسى  4. شناختند این روز را به عنوان روز کشف حجاب مى. دی شناخته شده بود

مارس را  4تعداد انگشت شماری در کردستان روز  توانم بگویم به جرئت می. شناخت  نمى
های سیاسی هم معنا و اهمیت تاریخى این روز را به درستی  حتا خود سازمان. شناختند می
ما . شناختم من که خودم یکی از زنان مبارز آن دوره بودم، هشت مارس را نمی. شناختند نمی

 . جوانان آن دوره دراین مورد اطالعی نداشتیم
شود گفت تظاهرات شما بیش از آنکه به مناسبت هشت مارس  بنابراین مى :هاجرناصر م

هاى خمینى  باشد؛ به خاطر همبستگی با سایر زنان ایران بود که در اعتراض به گفته
 به حرکت درآمده بودند؟  "اعمال حجاب شرعی"ی  درباره
های خمینی  علت وجودی این تظاهرات بیشتر اعتراض به حرف. دقیقا :گلی قبادی •

ام که چرا ما خودمان نسبت به  دهمن خیلی فکر کر. بود که خبرش را از تهران داشتیم
بعد از شهرهای دیگر به  العملی نشان ندادیم و چند روز  های خمینی بالفاصله عکس  صحبت

شاید به این . العمل ما در مقایسه با شهرهای دیگر خیلی ضعیف بود عکس. تکاپو افتادیم

                                                           
ای استناد  به متن اعالمیه  117سال  مهوری کردستانزنان و ناسیونالیسم در جای به نام  شهرزاد مجاب در مقاله ـ1

 1517اسفند  14روز جمعه » :آمده است( 1517اسفند  11ـ  117مارس  15سال یکم،) کوردستانکند که در نشریه  می
کردستان برای روشنگری افکار [ یس جمهوررئ]خانم پیشوا به دعوت ، شورویرد و کُکنفرانسی در محل انجمن فرهنگی 

، [حزب دموکرات کردستان]مرکزی   ی اعضای کمیته[ همسران]ها  امعه کردستان منعقد شد؛ تعداد زیادی از خانمزنان ج
آموزان مدرسه دخترانه، گردانندگان حزب دموکرات و کارمندان ادارات دولتی، تاجران و کسبه دعوت شده  آموزگاران و دانش

های اتحادیه زنان شوروی و  آموزش و پرورش زنان و دختران و پیشرفتی اهمیت  ی کردستان درباره ابتدا زن پیشوا. بودند
کنفرانس . ها سخنرانی کردند سپس تعداد زیادی از معلمین و دختران و دیگر خانم. ها سخن گفت ضرورت آشنا شدن با آن

دهد  جه میقول توی این نقل  شهرزاد مجاب در ادامه «.خاتمه یافت  بعد از ظهر شروع شده بود در ساعت  1که ساعت 
هم  «.شد شود که همیشه در شوروی جشن گرفته می المللی زنان نمی مارس روز بین 4ای به  هیچ اشاره»که در آن جلسه 
 ی این درباره کوردستان  نشریه «.شود زمان زنان بنیان گذاشته میسا»دهد یک هفته پس از این جلسه  می اوست که خبر

ی  تعداد زیادی از زنان فهمیده 1517اسفند  17در روز جمعه »: نویسد می 1517سفند ا  1خود   1 ی در شماره سازمان
بعد از ظهر در انجمن فرهنگی که تحت هدایت زن  5ها در ساعت  آن. کردستان از طرف زن رهبر کردستان دعوت شدند

تعداد زیادی از این زنان نام . آمدندگرد  حزب دموکرات زنان کردستانو( شود کلمه خوانده نمی... مینا خانم )رهبر کردستان 
  «.ی عضویت پرداختند ه تومان شهریهنویسی کردند و از یک تا د



 5 7  سنندج

به . حجاب در کردستان آن معنایی را که در دیگر مناطق ایران داشته، نداشته است دلیل که
اصوال در کردستان زنان چادری و محجبه، . عبارتى دیگر حجاب به آن معنا اصال مطرح نبود

ما چادر به سر . شدند، وجود نداشتند به صورتی که در دیگر شهرهای ایران دیده می
ل که مثال تمام موهای سر را بپوشانیم و فقط قرص صورت کردیم، اما نه به آن شک می

آن نوع زنان چادرى که . هاى دوران انقالب نگاه کنید پیمایى هاى راه به عکس. نمایان باشد
در تظاهرات علیه رژیم شاه، لباس ما شلوار . بینید بینید، در کردستان نمى مثال در تهران مى

زمانی که . توانستیم فرار کنیم تر می ن لباس راحتبا ای. جین و کفش کتانی و پیراهن بود
 ... پوشیدیم تر شد، ما لباس کُردی  وضع کمی آرام
! که در دوران شاه قدغن بود :ناصر مهاجر

مدارس ممنوع بود و به  دوران شاه پوشیدن لباس کُردی در ادارات و :گلی قبادی •
با پوشیدن . آمد اه به حساب مىهمین خاطر لباس کُردی پوشیدن نوعی مبارزه با رژیم ش

تا . دادیم که کُرد هستیم گذاشتیم و نشان مى لباس کُردى، هویت خودمان را به نمایش مى
روسری و های بلند که  لباسی بلند با آستین. پوشیدیم جایی که امکان داشت لباس کُردی می

های بسیار  ان با لباسها در سراسر ایر دانید اصوال چپ طور که مى اما همان. سربند هم دارد
گاه ما روسری به . زنان چپ اکثرا بدون آرایش بودند. کردند در جامعه حضور پیدا می  ساده

با . رفتیم های فقیرنشین مى های کارگری و محله کردیم؛ به خصوص وقتی به محیط سر می
ها، افراد  چپ. ی مردم هستیم خواستیم نشان دهیم که جزئی از توده مان مى روسری
ببخشید که از . ای از وابستگی به طیف چپ بود پوشی نماد و نشانه ساده. پوشى بودند ساده

در . غرضم این بود که بگویم ما در کردستان سنتاً حجاب نداشتیم. مسیر صحبت خارج شدم
 . جریان انقالب هم حجاب به سر نکردیم

ان کُرد با روسری یا ای از جنبش علیه حکومت شاه، زن یعنی در هیچ مرحله :ناصر مهاجر
هاى تاسوعا و عاشورای تهران  پیمایى دانید در راه طور که می نرفتند؟ همان  پیمایى چادر به راه

پیش از آن روزها به چشم . زنان چادری حضور چشمگیرى داشتند( 4 15آذر  16و  11)
ر شد از زنان ها پُ اما در آن دو روز یک مرتبه خیابان. آمدند آمدند و یا کم به چشم می نمى

رسید، زنان و  شان می از این برش زمانى به بعد، واپسگرایان شیعى هر جا که دست. چادرى
. دادند آمدند، مورد اذیت و آزار قرار می ها می پیمایی دختران جوانی را که بى روسری به راه

 وضع در شهر شما چگونه بود؟
  لی کهشک  به  کردند؛ ولی نه می سر  چادر به کردستان روسری و زنان در :گلی قبادی •

زیرا مردم کردستان اکثراً سُنی مذهب هستند . دیگر ایران رایج بوددر تهران و یا سایر نقاط 
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در دوران پهلوی، مثالً . شکل پوشش و حجاب شیعیان نیست  و پوشش زنان سُنی به
و حتا در تهران   هدر کرمانشا  که رفتند؛ درحالی نمی  مدرسه  درسنندج دختران با چادر به

های پیش از انقالب در شهرهای کردستان  پیمایی در نتیجه زنانی که در راه. طور نبود این
هم  مکتب قرآنو   زاده حتا طرفداران مفتی. کردند هرگز حجاب بر سر نگذاشتند شرکت می

چپ هم با زنان  آمدند؛ ها مى کُردى به راهپیمایى  اکثر زنان با لباس. این پوشش را نداشتند
طور  همان. ار شد یا نهذدر سنندج برگدانم  اسوعا و عاشورا، اصال نمیپیمایی ت راه.  لباس ساده

در   پیش از انقالب اقلیت شیعه. دانید تاسوعا وعاشورا متعلق به شیعه مذهبان است که می
د، شهرهای کردستان ایران عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا که معموال مراسمی کوچک بو

های شیعه در  در جریان انقالب هم شعائر و سنت. کردند در فضاهای خصوصی برپا می
بنابراین وضع پوشش زنان . کردستان رنگ سیاسی پیدا نکرد؛ یا اگر پیدا کرد، عمومی نشد

ما پوشش محلی خودمان را داشتیم و با . در کردستان، قبل و بعد از انقالب تغییر زیادى نکرد
کرد که لباس کُردی نپوشیم و حجاب  کسی ما را مجبور نمی. ری نداشتیمحجاب اسالمی کا

 . و چادر سیاه به سر کنیم
ها به آن صورتی که در تهران و دیگر شهرها  اذیت و آزار زنان در خیابان :ناصر مهاجر

حجاب از سوى اراذل  د؟ تحقیر، توهین و تهدید زنان بىوجود نیام وجود آمد، در سنندج به هب
باش و یا متعصبین مذهبی؛ موارد اسید پاشیدن به سر و صورت زنان و یا تهدید به اسید و او

 هایى از این دست؟  گرى پاشیدن و وحشى
ما در معرض . نه، این نوع اذیت و آزارها در کردستان متداول نشد :گلی قبادی •

ر آزادمان و به بودیم؛ نه به خاطر حجاب، بلکه به خاطر رفتا  زاده های عوامل مفتی خشونت
ما را تهدید به مرگ کردند؛ تا جایی که من مجبور شده . مان   قول خودشان کمونیست بودن

خیلی از دختران و پسران جوان در . ی دفاعی در جیب داشته باشم بودم همیشه یک وسیله
مله ها ح آمد که به دفتر آن حتا پیش می. کردند ها مقاومت می ها و تهدیدهای آن برابر توهین

در مدت دو سالی که . شود گفت یک جنگ قدرت واقعی میان ما جریان داشت می. کنیم
ِ کامل  شهرهای کردستان آزاد بود و حکومت مرکزی در کردستان ضعیف بود، ما آزادی

ی خمینی، را  زاده و صفدری، نماینده ی واقعی مفتی در آن فضای آزاد توانستیم چهره. داشتیم
زاده مجبور شد سنندج را ترک کند و به کرمانشاه  که مفتی طوری 5دهیم؛به مردم نشان 

                                                           
سال آخر حکومت شاه   اهلل خمینی بود و در رویدادهای یک االسالم علی صفدری است که از مریدان آیت منظور حجت ـ5

به سرپرستی نه سنی مذهب، از سوی دولت موقت  ود وکه نه کُرد ببا این. ز حسینیه سنندج نقش داشتنما به عنوان پیش
← 
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  7.برود
ها از شهرها و استقرار جمهوری اسالمی در  نشینى پیشمرگه و بعد از عقب 1 از سال 

 .ی حجاب کم کم مطرح شد؛ آن هم به زور پلیس و پاسدار کردستان بود که مسئله
تهران و سایر شهرها با شهرهاى  های مهم کنم یکی از فرق خیال مى :ناصر مهاجر

نشین کشور  هاى فارس کردستان پس از فروپاشى دستگاه شاه در این باشد که در بخش
نیروها و هنجارهای مذهبی بالفاصله جایگزین هنجارهای شبه مدرن دوران آریامهرى 
شدند؛ در حالی که با برچیده شدن دم و دستگاه شاه در کردستان، فرهنگ و نمادهاى 

 .  ی کُردی، سر برآوردند نگى فروخفته و سرکوب شدهفره
 .بله :گلی قبادی •

اسفند صورت گرفت، چند  16با این حال در تظاهرات شما که یکشنبه  :ناصر مهاجر
عناصر مرتجع به زنان   حملهدر گزارشى زیر عنوان کار، ی  نامه هفته. هزار نفر شرکت کردند

 هزار نفری زنان مبارز سنندج که عصر همان روز تظاهرات سه»: ، نوشتخواه کُرد آزادى
حقوق   هدف از آن مخالفت با نابرابری[ و... ]همراه با راهپیمایی صورت گرفت[ اسفند 16]

رو  هروب «با یورش ضد انقالبى عوامل ارتجاع... زن و مرد و مخالفت با سانسور و اختناق بود
  .شد

که از زبان   رش زمانى و آن جو سیاسىدر آن بُهم  سه هزار نفر، رقم کمی نیست؛ آن

                                                                                                     
این به معنای اعمال سیادت سیاسی روحانیت شیعی بر . ی رسمی شهر گمارده شد و یکی از دو کمیته ستاد لشکر سنندج

بسطامی، : و همچنین نگاه کنید به 4 15بهمن  11، کیهاننگاه کنید به . شان بود گرای سنی مذهب بومی  موتلفین اسالم
، 1547، سال چهارم، شهریور زمانه ، مجلهصاحبان خود خوانده کردستان حزب دموکرات کردستان و جنگ تحمیلیرضا، 
 .  11، ص   5شماره 

بین وی و نیروهای حکومتی  زاده، جنگ قدرت خواه کُرد باعالمه احمد مفتی ی سیاسی نیروهای چپ و ترقی جز مبارزه ـ7
تا ... ":اره گفته استیار او، حسن امینی در این ب دست. نندج به کرمانشاه دخالت داشتکوچ وی و هوادارانش از س نیز به

که مرحوم کاک احمد با جمعی از یارانش از سنندج به کرمانشاه هجرت کردند، اداره شهر سنندج در  4 ماه اوایل آبان 
ز همان روزهای اول انقالب، بدون مشورت دست شاگردان و پیروا ن او بود ؛ جز امور پادگان و نیروهای مسلح رسمی که ا

با کاک احمد و بدون اطالع وی یا هیچ شخصیت سیاسی و مذهبی منطقه این امور از طرف حکومت رسمی به یک فرد 
ن متعهد کُرد زاده و دیگر دلسوزا روحانی شیعی سپرده شده بود که این خود یکی از عوامل ضعف یا سلب اعتماد آقای مفتی

  "...طقه شدو اهل سنت من
زاده  ، احمد مفتی1 15وزیری میرحسین موسوی در مرداد و شهریور ماه  ی نخست است که در دورهآوری  ی یاد شایسته

زاده در  احمد مفتی. شوند د و از دو سال تا پانزده سال حبس محکوم میشو نفر از یارانش بازداشت می 166همراه با بیش از 
 .1547نامه کردستان، پاییز   ، دومین ویژهاندازایران چشم. بندد چشم از جهان فرو می 16/11/41آزاد و در  41/ /15تاریخ 

 .4و  1، صص 4 15فروردین  1، پنجشنبه 5، شماره هاى فدایى خلق ایران سازمان چریکى  ، نشریهکارـ  
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پیمایى چه بود؟ شعارهای آن راه هیچ به یاد دارید. ن اشاره کردیدتان به آ پدر دوست
کنندگان در آن تظاهرات را به یاد ندارم، اما  من دقیقا تعداد شرکت :گلی قبادی •
اما . دست باشآمده در کار کنم رقمى که در گزارش فکر مى. دانم تعدادمان کم نبود می

های  پیمایى نسبت به تظاهرات و میتینگ کنندگان در این راه مطمئن هستم که تعداد شرکت
پیمایى شرکت  این را از دوستان دیگرى که در آن راه. گیری نبود قبل از انقالب، رقم چشم

تر از  القول هستیم که آن تظاهرات خیلى کوچک داشتند نیز پرسیدم و همه متفق
 ! هاى ما پیش از انقالب بود پیمایى راه

هاى اعتراضی  پیمایى از اولین حرکت طور که خودتان گفتید این راه همان :ناصر مهاجر
ها و نیز  دولتان بر مردم آشکار نشده بود و هنوز امیدی نو هنوز چهره. س از انقالب بودپ

و شیراز هم که در تبریز، آبادان . وجود داشت "حکومت انقالبى"هاى زیادى نسبت به  توهم
پیمایان به هیچ رو  ار بود، شمار راههاى آقاى خمینى برگذ راضى به صحبتهاى اعت پیمایى راه

به هر . پذیر نیست ریختند، قیاس ها مى با شمار زنان و مردانى که پیش از انقالب به خیابان
ات روز چه شعارهایی در  تظاهر: خواهم یک بار دیگر این پرسش را طرح کنم رو اجازه می

 !سنندج سر داده شد؟ تا جایى که به یاد دارید البته 4 15اسفند  16یکشنبه 
ما در آن . را به روشنی به یاد دارم "نه روسری، نه توسری"شعار  :گلی قبادی •

نه روسری، نه توسری، مرگ بر ":شعار ما این بود. کردیم تظاهرات این شعارها را تکرار مى
، شعاری که "ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم "دیگر، مثلشعارهای . "این دیکتاتوری

: مان این بود یکی دیگر از شعارهای. در سراسر ایران داده شد را ما هم در سنندج دادیم
 ".آزادی زن، نشان آزادی جامعه است"

 مى دادید یا تنها فارسى؟ به زبان کُردى هم شعار :ناصر مهاجر
اتفاقا در این مورد هم با چند نفر از دوستان که در . یاد ندارمدانم، به  نمى :گلی قبادی •

القول بودیم که به زبان  در این مورد هم متفق. آن تظاهرات شرکت داشتند، صحبت کردم
ما شعارها . دادیم  آوریم چه شعارهایی مان به خاطر نمى اما هیچ کدام. کُردى هم شعار دادیم

 . تهیه کردیمرا شب قبل از تظاهرات، خیلی دقیق 
به مثل، شعارى با مضمون خودمختاری برای کردستان و دمکراسی برای  :ناصر مهاجر
 ایران، نداشتید؟  

این شعار همیشه در کردستان مطرح بوده و در همه تظاهرات، بخصوص  :گلی قبادی •
 اما من به یاد ندارم که این شعار را در تظاهرات هشت. شد در سنندج این شعار داده می

 . مارس دادیم یا نه
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 نوشت که کیهانى  یک روز پس از تظاهرات شما در سنندج، روزنامه :ناصر مهاجر
همچنین اشاره کرده است که  کیهان. تظاهرات را سازمان داده است آن شورای زنان سنندج

  ...متفرق شدند پیمایان ماده خوانده شد و سپس راه 15ای در  پیمایى قطعنامه در پایان راه
 در آن زمان هنوز. تان شرح دادم داستان سازماندهى این تظاهرات را براى :گلی قبادی •

مدعی شده  کیهان  اینکه. در این مورد یقین دارم. را تشکیل نداده بودیم شورای زنان
من بعد از پرس و جو در این باره . سازمان داده درست نیست شورای زنانتظاهرات را 

خود این عنوان . ار کردیمآن تظاهرات را برگذ ی موقت زنان  کمیتهم ما به نا  شدم که  متوجه
 اما همان وقت فکر تشکیل. ی موقت گویای وضعیت ما در آن مقطع است و استفاده از کلمه

در آن مقطع . ى مناسبى هم داشت زمینه. اى از ما مطرح شده بود در میان عده شوراى زنان
فضاى آزاد پس از . شدند و یا داشتند تشکیل میهای بسیارى تشکیل شده بودند  جمعیت

چگونگی . کشاند انقالب، افرادى را که عالیق مشترک داشتند، به سوى کار مشترک مى
 .را بعداً شرح خواهم داد شورای زنانتشکیل 

. ى خود تظاهرات توضیحی بدهم قبل از اینکه به قطعنامه برسیم اجازه بدهید در باره
در اینجا . پس از طى دو خیابان به مرکز شهر رسیدیم. اپور شروع شدش  تظاهرات از خیابان

ی قرآن به ما حمله کردند و بعد تیراندازی هوایی درگرفت و ما  زاده و مدرسه تشکیالت مفتی
شد، همدیگر   پس از مدتی که اوضاع آرام. های اطراف پناه گرفتیم پراکنده شدیم و در کوچه

یکی . شدیم بال رفتیم که سنتاً پس از هر تظاهرات آنجا جمع میرا پیدا کردیم و به میدان اق
از بانوان شرکت کننده در آن تظاهرات به خاطر دارد که تعداد مردانى که در راهپیمایى 

کردند، این  شرکت می  پیمایى مردان جوانی که معموال در راه. شرکت داشتند، بسیار کم بود
ی حفاظتى به وجود آورند و با اسلحه از ما  ک حلقهبار ترجیح دادند که دور صف ما زنان ی

  واندیم و پیش از آن هم سخنرانىى پایانى را خ در میدان اقبال قطعنامه. محافظت کنند
متاسفانه نه من، نه او و نه دوستان دیگرى که . این را یکى از دوستان یادآورى کرد. کردیم
من . مفادی داشت و چه کسی آن را خواندها صحبت کردم، به یاد ندارند قطعنامه چه  با آن

 . حتا به یاد ندارم که این قطعنامه چگونه نوشته شد
 .شما سخنرانی کردید 4 15گویا در مراسم هشت مارس سال  :ناصر مهاجر

من سخنرانی نکردم و قطعنامه هم  4 بله، اما در هشت مارس سال  :گلی قبادی •
.توسط من خوانده نشد

                                                           
 4 15اسفند  11، دوشنبه کیهان ـ 
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 ی آن مراسم را یک زن خواند یا یک مرد؟ امهقطعن :ناصر مهاجر
ام، اما تا حاال  در این باره با چندین نفر صحبت کرده. هیچ به یاد ندارم :گلی قبادی •

 . ام جوابی دریافت نکرده
 پیمایی در یادتان مانده؟ جز آنچه گفتید، چه چیز دیگرى از آن راه :ناصر مهاجر

اما ما سعی کرده بودیم تعدادی از . ان جوانهمه زن بودیم؛ بخصوص زن :گلی قبادی •
 .  مادران را هم به این تظاهرات بیاوریم

گرا گرفته  هاى سیاسى و حتا روشنفکرى، از چپ ها و جریان در تهران جرگه :ناصر مهاجر
در سنندج وضع . ،حمایت چندانى نکردند4 15اسفند  14تا لیبرال، از خیزش زنان در روز 

شما نظر  پیمایى اعتراضى شهر نسبت به راه اب سیاسی و روشنفکرانچگونه بود؟ آیا احز
 ؟... مساعدى داشتند یا

در . تا جایی که به یاد دارم، شرکت مردان خیلی غیر فعال و کم رنگ بود :گلی قبادی •
یک دلیلش این . هم حتا مردان شرکت فعالی در تظاهرات هشت مارس نداشتند 4 سال 

دلیل دومش این است که . شان شناخته شده نبود س برایی هشت مار است که مسئله
مثل امروز   برای زنان هم مسئله. اى نبود ی مهم و اساسی ى زن برای مردان، مسئله مسئله

مردانی که در آن تظاهرات شرکت : اما آنچه براى من مسلم است این است. مطرح نبود
و . مسلح هم بودند و اسلحه داشتند. ى چپ بودند های سیاسی داشتند، در ارتباط با سازمان

 .که کردیمبود ی نوعی همبستگى آنان با ما زنان و حمایت از حرکتى  این نشانه
 .کم و بیش! نان همواره وجود داشتهالبته این شکل حمایت مردان از ز :ناصر مهاجر

کرده بودند که ممکن  بینی  در حقیقت پیش. بله، سنتا وجود داشته است :گلی قبادی •
به این صورت نبود که به . پیمایى حمله کنند ی قرآن به راه زاده و مدرسه است عُمال مفتی

اما به هر حال حمایت . لحاظ فکری به ما و حرکت اعتراضى ما سمپاتی داشته باشند
 .شان از تظاهرات ما کمک بزرگی بود مسلحانه

اذیت و آزار زنان دست ها از  ی قرآنی  پیمایى هم گویا مدرسه پس از راه :ناصر مهاجر
: اسفند سنندج نوشته است که 16هاى  در گزارشى از رویداد کار ى نامه  هفته . برنداشتند

ی پوشاک سنندج که اکثر  به کارخانه ،ای مسلح یکشنبه شب گذشته در سنندج عده»
 ی که با تیراندازی متقابل نگهبانان شجاع کارخانه[ حمله کردند...]کارگران آن زن هستند

نیز ( شاپور سابق)بهمن  11زمان با این عمل در خیابان  هم. پوشاک به آنان پاسخ داده شد
ای مسلح به ساختمان خوابگاه بهیاران سنندج  صدای انفجار و رگبار گلوله بلند شد و عده

شرمانه به محل کار و  های بی این یورش. حمله نمودند و دیوار خوابگاه را به گلوله بستند
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ن، گویا پاسخی است به تظاهرات سه هزار نفری زنان مبارز سنندج که عصر زندگی زنا
پیمایی صورت گرفت و هدف آن مخالفت با نابرابری حقوق زن و مرد  همان روز همراه با راه

 از آن دو حمله چه به یاد دارید؟ 4.«...الفت با سانسور و اختناق بود و مخ
اما . کنم در جریان هم نبودم بلکه فکر می نه تنها چیزى به یاد ندارم، :گلی قبادی •
خوابگاه هم متعلق به پرستاران . کردند ی پوشاک، زنان زیادی کار می دانم که در کارخانه می

ی زیادی از  زاده متوجه شده بود که عده ی مفتی حتما دار و دسته. بود که اکثرا زن بودند
 .  اند وابگاه آمدهزنان شرکت کننده در تظاهرات، از کارخانه پوشاک و خ

هایی صورت گرفت؛ از جمله در  در شهرهای دیگر کردستان هم حرکت :ناصر مهاجر
 درست است؟ . به سازماندهی تظاهرات دست زد ی زنان اتحادیهدر این شهر گویا . مریوان
 . طور است بله، همین :گلی قبادی •

 ها قرار داشتید؟ شما در جریان کار آن :ناصر مهاجر
انی، مصطفی سلط  ، ملکهاتحادیهاما چندى پیش با یکی از موسسین . نه :بادیگلی ق •

  گفت محرک اصلى او مى. ویى داشتمى آن مراسم گفتگ بارهکه از دوستان نزدیکم است در
 . مارس مریوان، کاک فواد بود 4مراسم 

 فواد مصطفی سلطانی؟ :ناصر مهاجر
 آموزان شورای دانشداشتیم،  ادیه معلماناتحما در مریوان  :گفت می. بله :گلی قبادی •

 .داشتیم اتحادیه زنانرا داشتیم، 
زن  شان  که بیشتر ی معلمان اتحادیهاین خانم در آن زمان آموزگار بود و از اعضای 

اى  مارس مقاله 4به مناسبت ( مصطفى سلطانى) کرد که کاک فواد تعریف مى. بودند
ی  ى تاریخچه این مقاله درباره. بخواند حادیه معلماناتدهد که در  نویسد و به دست او مى مى

 . روز هشت مارس و مبارزات زنان بود
 !در کانون معلمان؟ :ناصر مهاجر

که مقاله خوانده بعد از این! ید، در کانون معلمانگوی بله، درست می :گلی قبادی •
رات زنان در که خبر تظاهاین. علیه سخنان خمینی و سپس تظاهرات. شود، جشن گرفتند مى

ها تصمیم گرفتند در  ها رسیده بود و چطور شد که آن تهران و تبریز چگونه به گوش آن
ما تظاهرات هشت : گوید اما می. آورد به خاطر نمى پیمایى کنند را دوستم سطح شهر راه

نه توسری،  ما شعار نه روسری،. مارس را به تظاهرات علیه سخنان خمینی تبدیل کردیم
                                                           

 .پیشین کار ـ4
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پیمایى شرکت  مردم زیادى در آن راه. دیکتاتوری را در آن تظاهرات سر دادیم مرگ بر این
ها همان  هاى آن شعار. ى متوسط تا زحمتکشان داشتند؛ از پیر و جوان، زن ومرد، افراد طبقه

زاده و مدرسه قرآن به طرف  جا هم طرفداران مفتىر آند. شعارهاى تظاهرات سنندج بود
بود و  اتحادیه زنان یکى از زنان زحمتکشى که از فعاالن. کردندتظاهرکنندگان گلوله شلیک 

طرفداران . کند  ایى شلیک مىها چند تیر هو پیمایى آمده بود، در جواب به آن مسلح به راه
العملى را نداشتند، از ترس پا به فرار گذاشتند و صحنه را  زاده که انتظار چنین عکس مفتى

ام با پیمایى ادامه دادند و سرانج ف و از موضع قدرت به راهزنان هم با شور و شع. ترک کردند
 .شان را تمام کردند پیمایى خواندن قطعنامه راه

 اید؟ آیا در دست است؟ قطعنامه آن راه پیمایى را دیده :ناصر مهاجر

 . ، نه  متاسفانه ::گلی قبادی •

دانید؟  چه مى ی زنان مریوان اتحادیه از :ناصر مهاجر
توسط تعدادی از زنان  اتحادیه. است 4 15اسفند  اتحادیهتاریخ تشکیل  :یگلی قباد •
. نبودند چند نفر بیشتر. های گوناگون سیاسی تاسیس شد رایشبا گ و فعال مریوانانقالبى

این زنان بعد از . کاری تنگاتنگی داشتندمریوان هم ی دهقانان اتحادیه این چند نفر درابتدا با
در آن زمان در مریوان . گیرند می ی زنان اتحادیهه تشکیل تصمیم ب 4 15بهمن  11

هاى اصلى این  زنان یکى از ستون. ى شدید و خونین علیه مالکین جریان داشت مبارزه
 .مبارزه بودند

 زنان روستایی؟ :ناصر مهاجر
نشین و یا محالت خارج  بله، هم زنان روستایی و هم زنان محالت فقیر :گلی قبادی •

ی  مثال در مبارزات محله. گیری داشتند وان در این مبارزات شرکت چشماز شهر مری
مردان مسلح . که داستان خودش را دارد، زنان نقش بسیار مهمى ایفا کردند دارسیران

اما در داخل شهر، زنان . کردند علیه مالکان مبارزه می  زدند و شدند و از شهر بیرون می می
ی مالکین روی این زنان و  دارو دسته. کردند رم میبودند که با مالکان دست و پنجه ن

. این فشارها زنان را کم کم به مبارزه علیه مالکین کشاند. آورد شان فشار زیادی می ى ها بچه
به حساب  کوملهتر  های قدیمی متشکل بودند و جزء هسته کومله زنان روشنفکر که در

ى خوب و اعتمادآمیزى  رابطه  تیجهآیند و در ن آمدند، به کمک این زنان زحمتکش مى مى
. شود مى اتحادیه زنان مریوان گیرى ساز شکل همین رابطه زمینه. گردد شان بر قرار مى میان

و این کمیته در . کند ای برای پیشبرد کارها انتخاب می در اولین نشستش کمیته  اتحادیه
ایی که به ی روست یتهمثل کم: دهد های دیگری را سازمان می هایش، کمیته جریان فعالیت
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ی بهداشتی و درمانی که به مسائل درمانی مردم و بیشتر  ، یا کمیتهرسید مسائل روستاها می
ی سوادآموزی که  کرد و یا کمیته هاى فقیرنشین، رسیدگی می مردم روستایى و ساکنان محله

ی  تهیک کمی. معلم بودند  در آن دوره  کوملهخیلى فعال بود؛ چون بیشتر زنان فعال 
 .کرد آموزان شهر فعالیت مى  آموزى هم بود که در میان دانش دانش

 . بود کوملههایش وابسته به  و کمیته اتحادیه زنان مریوانشود که   گفته مى :ناصر مهاجر
را تشکیل  اتحادیهاما کسانى که . وابسته بودند کوملهشود گفت به  نمی :گلی قبادی •

و کارهایی که انجام  اتحادیههایى  تصمیم. بودندکومله  داراندادند، بیشترشان از اعضا و هوا
سازمان رفقای . یک تشکیالت دموکراتیک بود اتحادیه. بود کوملهداد، مستقل از  می

 . هم در این اتحادیه حضور داشتند و فعال بودند فعالین منفرد هاى فدایى و چریک
 اتحادیه زنان مریوان(  1اوت که با این تف. چیزی شبیه شواری زنان سنندج :ناصر مهاجر
اى بود و تا حدوى توانسته بود زنان تهیدست و زحمتکش شهر و روستاهاى  یک جریان توده

ى متشکلش  ها که نیرو شوراى زنان سنندجبر خالف ( 1دور و بر را به خود جلب کند و 
 .داشت کوملهدست باال را  اتحادیه،کم هم وزن بودند، در  و بیش
. طور بود بله همین :یگلی قباد •

انگار در سنندج بیشتر اقشار مُدرن شهری مانند کارگر، پرستار، کارمند،  :ناصر مهاجر
آموز در تظاهرات ضد حجاب اجبارى شرکت داشتند و در مریوان  آموزگار، دانشجو، دانش

 .  یان و زحمتکشان بودند که به خیابان آمدندشتر روستائبی
هایى که در مریوان برگذار  پیمایى اصوال بیشتر تظاهرات و راه. بله، دقیقا :گلی قبادی •
ی مردم  آموزان، توده مثال در تظاهرات دانش. شد رو می هی مردم روب شد، با حمایت توده مى

. کردند می یپیوستند و از آن پشتیبان عادی هم به صورت گسترده به صف تظاهرات می
مریوان حتا به  آموزان شورای دانش. مردم داشتنفوذ زیادی در میان  آموزان شورای دانش

بسیاری از مردم عادى شهر حتا براى حل و . پرداخت مردم شهر هم می  مشکالت صنفى
ها کمک  رفتند و از آن آموزی می شان به محل شورای دانش فصل مشکالت خانوادگی

سالمى قرار ى ارتش و سپاه پاسداران جمهورى ا وقتى مریوان مورد محاصره. طلبیدند مى
. شد انجام  اتحادیه زنانو  آموزان شورای دانش گرفت، تقسیم خواربار در سطح شهر توسط

در  .خواندند شان را مى ها اعتماد داشتند و حرف اى بودند و مردم به آن ى مردمی جریان پخته
ى  ها گونه تشکل ریبا تمام کارهای شهر به دست این، تقاى که شهرها آزاد بودند دوره

ها مستقال  اما این تشکل. گرفت ها نفوذ زیادى داشت، انجام می در آن کومله موکراتیک کهد
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ها و  ، گروهکوملهزیرا جز . دادند شان را انجام می گرفتند و اقدامات مستقل خود تصمیم می
 . کردند ها فعالیت مى های دیگری هم در این تشکل سازمان

هاى خمینى، زنان واکنش نشان  اض به صحبتگویا در مهاباد هم در اعتر :ناصر مهاجر
ها  آموز دبیرستان دختران دانش»: نوشته شده 4 15اسفند  11روز دوشنبه  اطالعات در. دادند

و مدارس راهنمایی مهاباد، دیروز علیه حجاب تحمیلی و به عنوان اعتراض به ایجاد 
های مسلح  الی که چریکآنان در ح. پیمایی کردند مزاحمت برای بعضی خواهران تهرانی راه

 «.ای در شش ماده صادر کردند شان را احاطه کرده بودند، قطعنامه خلق مهاباد اطراف فدایی
اید؟  ش چیزى شنیدهایه ى آن جنبش و سازمانده درباره

ا هنوز کسى را پیدا ام. جو کردم و ى مهاباد هم خیلى پرس بارهدر. هیچ :گلی قبادی •
در . رکت شرکت کرده باشد و یا چیزى در ذهنش مانده باشدخودش در آن حام که  نکرده

 .کرمانشاه هم تظاهرات شد
در »اسفند  11دوشنبه  روز آمده است که کیهاناى در  خبر چند خطى .بله :ناصر مهاجر

احمد  کرمانشاه بیش از پنج هزار تن از زنان و دختران در اجتماعى که در دبستان جالل آل
. ى زنان تهران اعالم داشتند دند، حمایت خود را از مواد قطعنامهبرپا کر( شاهدخت سابق)

پیمایى  هاى شهر راه اى در خیابان ى هفت ماده کنندگان پس از صدور یک قطعنامه اجتماع
 4«.کردند
اما یکی از . کنم جاى دیگرى در کردستان تظاهرات شده باشد فکر نمى :گلی قبادی •

. رات هشت مارس سنندج شرکت داشتندقز در تظاهزنان س: گفت ام می دوستان سنندجی
 .از سقز به سنندج آمده بودندها  آن

پیمایى زنان سنندج  چون زنان سقزى یکى دو هفته پس از راه. جالب است :ناصر مهاجر
که جزیى از جنبش سراسرى زنان ایران در اعتراض به سخنرانى خمینى و طرح آغازین 

 جامعه زنان مبارز سقز دانید طور که البد مى دادند و همان بود، خود را سازمانحجاب اجبارى 
اى هم تدوین  نامه نامه و نظام اساس. را به وجود آوردند( رى سقز تانى تکوشه ئافره کورى)

شان را که  جم اساسنامهى پن اجازه بدهید بر ماده. کردند که در نوع خودش جالب است
 :ست مکث کنیم«اقتصادى، سیاسى و فرهنگىر مسائل برابرى زنان و مردان د»ى  درباره
 :هاى جامعه به این ترتیب است برنامه »

                                                           
 4 15اسفند  15، سه شنبه کیهانـ 4
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آموزش تئوریکى اعضا در  -1خانه دار بررسى مشکالت زنان روستا و زنان کارگر و  ـ1

هاى  ارتباط با سایر جمعیت -7. سواد آموزى زنان بى سواد -5 زمینه فلسفه، تاریخ و اقتصاد
مبارزات صنفى  -  ر جهت ایجاد تشکیالت سراسرى زنانوشش دزنان مبارز و مترقى و ک

ایجاد مهد کودک و . در جهت تامین امکانات رفاهى در دوران باردارى و پس از زایمان
تشکیل شوراهاى  - زحمتکش دارى کودکان زنان شاغل و به خصوص زنان کارگر و  نگه

 «.هاى آموزش نظامى کوشش در راه ایجاد کالس -4 محلى زنان
 :ى زنان سقز چهار شرط براى عضویت اشخاص قائل شده است جامعه

 -1. به هیچ حزب و سازمان وابسته به کشورهاى خارجى وابستگى نداشته باشند ـ1»
  1اعضا باید از  سن -5 زنان مبارزهاى جامعه  قبول اهداف و کوشش در راه پیشبرد برنامه

زنان مبارز سقز د مورد تایید جامعه اجتماعى فر - صالحیت سیاسى -7 سال کمتر نباشد
 1«.باشد
 4 سراسری اسفند واکنش ست که پس از  در هر صورت این واقعیتى :گلی قبادی •

 4خمینى، هم مسئله   زنانِ تهران، تبریز، سنندج، کرمانشاه و مهاباد و سایر شهرها به صحبت
هاى  فکر افتادند که گروه مارس در سطح ایران مطرح شد و هم بسیارى از زنان مبارز به این

 .     شان حرکت کنند هاى زنان درست کنند و علیه تبعیض جنسى و خواسته
و در مورد مشخص کردستان باید گفت تظاهراتى که شما در روز یک  :ناصر مهاجر

ریز   ، شالودهى زنان مریوان اتحادیهپیمایى  اسفند در سنندج برگذار کردید و نیز راه 11شنبه 
 . شود اری هشت مارس در کردستان ایران میذسنت برگ

                                                           
 :به شرح زیر انتشار یافته آیندگانی  ی این جامعه در روزنامه ساسنامها ـ1
ان نماید، ولی به علت عدم یب خلق قهرمان ایرهایی نص یروزیبهمن ماه اگر چه توانست پ 11تا  16قیام مسلحانه  »

داخلی را برکند و دست های ارتجاع  ی ریشه نهایی دست یابد و کلیه  طلبانه نتوانست به پیروزی دهی مبارزات حقسازمان
های  امپریالیسم را به کلی از مناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران قطع گرداند ـ لذا برای خنثی نمودن کلیه توطئه

ی زحمتکش و لغو استثمار فرد از فرد، زنان مبارز سقز ای مبارزات و به ثمر رساندن آن تا آزادی کلیه نیروه ارتجاع و ادامه
 : اهداف جامعه عبارتند از. دارد اعالم می جامعه زنان مبارز سقز ا در جمعیتی به نامتشکل خود ر

صنفی برای همه طبقات و های سیاسی، مذهبی،  ـ تشکیل یک جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس آزادی کامل جمعیت1
 .آموزش نظامی آزادی. آزادی اعتصابات و تظاهرات. تبلیغات آزادی کامل مطبوعات، بیان،. اقشار مردم

 .یع کاالهای کارخانه باشندزـ تشکیل شوراهای کارگری که ناظر بر امر تولید و تو1
 . دهقانان  ـ تشکیل شوارهای دهقانی و نظارت آن بر امر اصالحات ارضی و تقسیم زمین به نسبت اعضای خانواده5
 . ایران آزاد و دموکراتیک های ایران در چارچوب ـ خود مختاری و حق تعیین سرنوشت برای تمام خلق7
 .4 15خرداد   ، شنبه آیندگان «...ـ برابری زنان و  
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هشت مارس در خیلى از به بعد مراسم  از آن. کامال صحیح است :گلی قبادی •
 4 15در سال   بعنوان نمونه. ار شده است های مختلف برگذ کردستانى و به شکلشهرهاى 

  حال که. دادانجام   ریزی شده  وبرنامه روز هشت مارس را شورای زنان با تبلیغات گسترده
رد چگونگی بوجود میان آمد اگر موفق باشید کمی هم در مو  زنان به حرف از تشکیالت
 . دهم توضیحسنندج  آمدن شورای زنان
در سنندج اعالم موجودیت کرد و بعد دیگر  های فدایی خلق سازمان چریکوقتی ستاد 

ران سیاسى به مقرهای ، ما زنان و دختشان را تاسیس کردند هاى اسى ستادهاى سی سازمان
اما خیلى زود متوجه شدیم که فقط ما هستیم که به این ستادها رفت و . رفتیم ها  علنی آن
هاى  تیپ - وقتى از دختران جوان و زنان. آمدند مردم عادی به این مراکز نمى. کنیم آمد می

ان نشان ها رغبتى از خودش خواستیم که به این مراکز سر بزنند، آن  می -غیر روشنفکر
به خاطر جو . ها احساس خوبى نداشتند گونه محیط دختران و زنان جوان در این. ادندد نمى

هایى که گروه  داشت، به خاطر شایعه هایی که وجود ن، به خاطر محدودیتحاکم بر کردستا
اى که پشت سر  بسیار زشت و زننده های به خاطر حرف ها انداخته بود، زاده به زبان مفتی

هایی که اساسا مردانه بود یا آن وقت مردانه  زدند و غیره، ما زنان به محیط ارزه میزنان مب
هاى طرفدار حاکمیت، ما را  و مذهبیزاده  تشکیالت مفتی. گذاشتیم  میشد، کمتر پا  تلقى مى

ى خودشان را، سلیقه  اما قدرت خودشان را، سلطه. کردند که حجاب به سر کنیم مجبور نمى
گفتند که زنان حق  مثال می. کردند های دیگری اعمال مى شان را به صورتى خود و عقیده

در جریان انقالب رسم شده بود که در پایان هر تظاهرات مردم جایی . ندارند به مسجد بیایند
در آخر کار، بیشتر اوقات مردم برای شنیدن . ی تظاهرات خوانده شود جمع بشوند تا قطعنامه

ترین سالن شهر  شدند؛ چرا که بزرگ سجد جامع سنندج جمع میقطعنامه یا سخنرانی در م
معموال هم تظاهرکنندگان، مرد و زن، با هم داخل سالن مسجد . سنندج در مسجد جامع بود

این بود که از ورود زنان به سالن  زاده بر از همان وقت تالش تشکیالت مفتی. شدند می
ها گوش  به حرف آن اما کمتر کسى. دمردان جلوگیرى کنها در کنار  آن  مسجد و نشستن

 ها به مسجد ها حالت تهاجمى به خود گرفتند و جدا از ورود زن پس از انقالب آن. داد مى
در تظاهراتی که پس از انقالب و کمى پس از تظاهرات  به یاد دارم. کردند ممانعت مى

ی  ای به اندازه رچهپا -ار شده بودبه یاد ندارم به چه مناسبتی برگذ و - هشت مارس داشتیم
ها به مسجد ممنوع  د کمونیستورو»: یک پرده دم در مسجد آویختند و روی آن نوشتند

ما پارچه را پاره کردیم و مطابق . ، دختران و زنان بودها منظورشان از کمونیست «.است
این بار با خشونت بسیار زیادی با ما برخورد . معمول همه با هم داخل سالن مسجد شدیم
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اما ما خیلی سریع واکنش نشان . حتا بعضی از دختران را توی حوض مسجد انداختند. ندکرد
که چرا به ما زنان اجازه و شروع به سخنرانی کردیم و افشا این پشت تریبون رفتیم. دادیم
 . کنند  ی خشونت آمیز با زنان برخورد می دهند به داخل مسجد برویم و چرا به این شیوه نمی

. مل ما را وادار کرد که به فکر ایجاد تشکیالت مستقلى برای زنان بیافتیمگونه عوا این
جا آمد و رفت ودشان داشته باشند؛ آزادنه به آنخواستیم زنان هم بتوانند جایی برای خ مى

خواستیم زنان سنندج را  در عین حال به این وسیله مى. کنند و در کنار هم به فعالیت بپردازند
نانه نبود در آن مقطع هدف ما ایجاد یک تشکل ز. یان داشت، بسیج کنیماى که جر در مبارزه

توانیم با ایجاد  کردیم که مى ما فکر می. هاى زنان را مطرح کند که صرفا و مشخصا خواست
 بعدها که شورای زنان را تشکیل دادیم،. تشکلی زنانه بهتر در مبارزات عمومی شرکت کنیم

. های دیگری هم دارند هاى سیاسى، خواست تمتوجه شدیم که زنان به جز خواس
از . دوش هاى جنسى مربوط مى اى از تبعیض است و به مجموعهى که خاص زنان یها خواست

شان،  ها را در دستور گذاشتیم و در راه به دست آوردن آن پس بود که ما طرح این خواست
 .فعالیت کردیم

 شد؟ شورای زنان حدودا کى تشکیل  :ناصر مهاجر
 . بود 4 کنم اوایل سال  فکر مى. تشکیل شد 4 در سال  :لی قبادیگ •

های گوناگون طیف  گرایش! گرا بود ی زنان چپ و این شورا در برگیرنده :ناصر مهاجر
 !چپ
 .بله، کامال :گلی قبادی •

، تا کوملهو  فداییگرفته تا  حزب تودهو  حزب دموکرات کردستاناز  :ناصر مهاجر
 گرا؟ های سیاسی چپ هواداران دیگر گروه

ى سیاسى به  ها باید خاطر نشان کنم که در آن مقطع هنوز خط. کامال :گلی قبادی •
از طرف دیگر تعداد زنان مبارز متشکل هم، خیلی کم . طور روشن از هم متمایز نشده بودند

 پیکارزنان وابسته به . بیش از چند نفر نبودند هاى فدایى سازمان چریکمثال زنان . بود
 . هم کم بودند  کوملهزنان طرفدار . انگشت شمار بودند
خاصی وابسته نبودند   منفرد، زنانى که به تشکل سیاسی آیا زنان به اصالح :ناصر مهاجر

 پیوستند؟ شوراى زنان هم به
جایی بود که ما زنان سیاسى  شورا. زنان منفرد هم در شورا بودند.  بله :گلی قبادی •

ی باال بردن سطح آگاهى و درگیر کردن زنان شهر در  ى نحوه درباره دیدیم و یکدیگر را می
اما به دلیل وجود طیف متنوعى از . کردیم مسائل سیاسى، با هم تشریک مساعى مى
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ها، دائم در بحث و جدل بودیم و هر کس از مواضع گروه خودش دفاع  ها و گروه سازمان
های سیاسی  د و بیشتر منفردین به گروهاز تعداد زنان منفرد کم ش ،با گذر زمان. کرد می

کرد این بود که دفتر کوچکی در یکی از محالت  شورا یکی از کارهایى که. نزدیک شدند
های فقیرنشین را  ما بر این بود مردم محله  تمام تالش. فقیرنشین شهر سنندج باز کرد

ها  را به آنگرفت، حساس کنیم؛ خبرها  اى که در سطح شهر انجام می نسبت به مبارزه
تک   هنگامی که تحصن بزرگ مردم در اعتراض به. ها را درگیر مبارزه کنیم برسانیم و آن

 4 دی ماه سال در مند پاسداران و نیروهای نظامی به طرف مردم  های هدف تیرانداختن
ی شهر برویم و مردم را برای تحصن  ها شروع شد، یکی از کارهای ما این شد که به محله

روز  نهایت تالشش را کرد که شورا هم 4 پیمایی هشت مارس سال  راه برای 16.مکنیبسیج 
. ها را به تظاهرات بکشاند کش بشناساند و آنِ زن را به زنان زحمت جهانى

                                                           
شان به  های نظامی ی آنان، حمله های پیوسته پراکنی پاسداران جمهوری اسالمی به شهر سنندج، وحشت یورشـ 16

در روز . این شهر رساند سرانجام کارد به استخوان اهالی ،سالح ها به مردم بی خواه و تک تیراندازی نیروهای ترقی
دارند تا خروج  کنند و اعالم می مردم در استانداری و نیز مسجد جامع شهر تحصن می 4 15دی ماه  11چهارشنبه 

 :شود ها بازتابیده می رئوس قطعنامه متحصنین به شرح زیر در روزنامه. خواهند دادپاسداران به تحصن ادامه 
. افراد سپاه پاسدارن انقالب اسالمی از شهرستان سنندج بالفاصله باید تحقق پذیردقید و شرط کلیه  خروج فوری و بیـ 1»
ه طبق قانون وظایف خود را انجام باشد ک نل موجود شهربانی سنندج میی پرس حفظ انتظامات در شهر سنندج به عهدهـ 1

ـ حفظ و حراست 7 .دارندبه طور آشکار در داخل خارج شهر را نـ هیچ یک از ساکنین شهر حق حمل سالح 5. دهد
ـ حفاظت از فرودگاه  . باشد به شهربانی واگذار شود ساختمان رادیو تلویزیون که فعال در تصرف افراد سپاه پاسداران می

های دولتی که فعال در تصرف سپاه پاسداران است به  ساختمانـ  . السابق به عهده پلیس فرودگاه باشد سنندج کمافی
سابق به عنوان مثل ن است اـ محل باشگاه گارد که در حال حاضر مقر سپاه پاسدار4. گرددموسسات مربوطه مسترد 

 «.ر مورد استفاده قرار گیردباشگاه افسران لشگ
ی حکومت با  های بلند پایه این تحصن یک ماهه که به اعتصاب غذای متحصنین نیز کشیده شد و چندین مالقات با هیات

از جمله تعهد دولت به  ؛ای توافق انجامید ی انتخابات ریاست جمهوری اسالمی به گونه هدر آستان نمایندگان خلق کُرد،
 ،کیهان. سپردن حفظ انتظامات شهر به شهربانی و ارتشز شماری از شهرهای کردستان و بازواپس نشستن پاسداران ا

 .4 15، دی و بهمن اطالعات
اعالم ای زیر  ماده  ی   ندن قطعنامهگ پایان تحصن خود را با خواپیمایی بزر متحصنین در یک راهبهمن  1در روز سه شنبه 

 :داشتند 
مان با استفاده از  ـ مبارزه ما تا رسیدن به خودمختاری در چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک در این مرحله از تاریخ میهن1»

ی واقعی و  نمایندگی خلق کُرد که تنها نماینده ـ بار دیگر پشتیبانی قاطع خود را از هیئت1. تمامی اشکال مبارزه ادامه دارد
ی دیگر کردستان، ها و شهرها ـ از پشتیبانی مردم روستا5. داریم مرجع باصالحیت در مذاکره با دولت است، اعالم می

ن انقالبی زحمتکشا آموزان مهاباد و سازمان دره، کامیاران، سقز، بوکان، بانه، سردشت، اشنویه و دانش مریوان، دیوان
، تشکیالت بوکان و سنندج دموکراتـ شاخه کردستان، حزب  های فدایی خلق ایران چریک سازمان ،(کومله)کردستان 

های ستمدیده  خلقـ از پشتیبانی دیگر 7. باشد مان می تشکر کرده و معتقدیم که حفظ وحدت صفوف خلق ضامن پیروزی
← 
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ی  برای مبارزه  یعنى کوشش براى به وجود آوردن نوعى پشت جبهه :ناصر مهاجر
.مرکزى بودندنظامی نیروهاى کُرد که در نبرد با حکومت  –سیاسی 
 . ها از مسائل جاری کردستان و در ضمن آگاه کردن آن :گلی قبادی •

از دل فعالیت مشترک  شورای زنان شما را درست فهمیده باشم،  حرفاگر  :ناصر مهاجر
حجاب اجبارى،  ی اسفند خمینى درباره  1  ى سنندج و در اعتراض به سخنرانىگرا زنان چپ
 . آید بیرون مى

شورا از دل کُل مبارزات تا   طور گفت که توان این می. کامال درست است :یگلی قباد •
 .وجود آمده آن زمانی زنان ب
 تان تهیه و تنظیم کرده بودید؟ اى هم براى شوراى نامهآیا اساسنامه و نظام :ناصر مهاجر

به یاد دارم کمى پس از اینکه شوراى زنان سنندج را تشکیل دادیم،  :گلی قبادی •
خواستند؛ به  ی ما را می کردند و اساسنامه و مرامنامه ای مختلف به ما مراجعه میگروه

که تازه از اروپا و آمریکا برگشته  کنفدراسیون جهانی دانشجوییخصوص بعضی از رفقای 
پیش از هر چیز از ما اساسنامه و مرامنامه  ،گشتند بودند و در شهرهای مختلف کردستان می

ر دزیاد از این چیزها سر  ه و کم تجربه بودیم وسال انان نوزده بیستما هم جو. خواستند می
 ،باالخره زیر فشار. دانستیم چرا باید اساسنامه و مرامنامه داشته باشیم حتا نمی. آوردیم نمی

ی  اسنامه در حقیقت برنامهاین اس. مان را روی هم ریختیم و یک اساسنامه نوشتیم فکرهای
هیچ سندی از آن دوران در دست   متاسفانه . ساسنامه نگذاشته بودیماما اسم آن را ا .ما بود
 .ندارم

ى امسال مراسم روز  به عنوان حسن ختام شاید بد نباشد که قطعنامه :ناصر مهاجر
سال پس از حرکتى که شما  56این قطعنامه  .را بخوانم( 1661مارس  4) جهانى زن سنندج

  11! شیعىشده؛ در زیر دیکتاتورى  در سنندج سنگ بنایش را گذاشتید، تدوین

                                                                                                     
ها و رنجبران ایران جنبش مقاومت خلق کرد  تیبانی دیگر خلقهای مترقی تشکر کرده و معتقدیم بدون پش ایران و سازمان

اش برای ساختن ایرانی آزاد و  های ایران علیه امریکا و عوامل داخلی تواند به پیروزی برسد و در مبارزه خلق نمی
هیئت حل مسائل کردستان باید مذاکرات جدی خود را با ـ هیئت ویژه دولت برای  . فکریم دموکراتیک هم گام و هم

، سازمان کاری  نشریه «.اندازی و اتالف وقت خودداری کند نمایندگی خلق کرد، در کردستان سریعاً شروع کرده و از تفرقه
 . ، ص 4 15بهمن  17، چهارشنبه  7، سال اول، شمارههای فدایی خلق ایران چریک

ار شد و رگذدر پارک امیریه سنندج ب1544اسفند   1اری این مراسم که در روز جمعه آگاهی از چند و چون برگذ برایـ 11
« اردوی همبستگی زنان»خواه در این  کوشیدند از شرکت زنان و مردان آزادی نیز اعمال فشار نیروهای انتظامی که می

 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=2561: گیری کنند، نگاه کنید به پیش

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=2561
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ای که زن از  باید افزود در جامعه. اند آزادی زن معیار آزادی هر جامعه است گفته»
چگونه . حرمت، حقوق برابر، امنیت و آزادی برخوردار نیست، آن جامعه تماماً اسیر است

ها را  یتوان احساس خوشبختی و آزادی کرد وقتی تبعیض بر اساس جنسیت هنوز زندگ می
کند، مردساالری و خشونت را تحکیم  کند، فرهنگ ضد زن را تولید و باز تولید می نابود می

کشد؟ رسیدن به فردایی بهتر، جهانی بهتر،  ی انسانیت می کند و زخمی عمیق بر پیکره می
هدف هر جنبشی است که برای دنیایی متکی بر آزادی و حقوق و رفاه همگان تالش 

ان تاریخاً جنبشی بوده است ضد تبعیض، ضد نابرابری، ضد مردساالری و جنبش زن. کند می
 . های ضد زن علیه سنت

اگر هنوز روز جهانی زن ضروری است، تنها به این دلیل است که هنوز نظام مردساالر و 
. هنوز زن بودن مصیبت است. هنوز زنان از حقوق برابر محرومند. ستیز بر دنیا حاکم است زن

علیه زنان در اشکال مختلف از خانواده و جامعه و قوانین تا فرهنگ و سیاست  هنوز خشونت
. کشی زن به قدمت تاریخ نظام مردساالر است و مبارزه علیه ستم. و بازار کار جریان دارد

اگرچه این مبارزات جهانی منجر به اصالحات قابل توجهی به نفع زنان اینجا و آنجا شده 
خشونت علیه زنان هر روز به . ظم دنیا زنان در اسارت هستنداست، اما هنوز در بخش اع

محرومیت اقتصادی و محدودیت اجتماعی بر وخامت . گیرد ی یک جنگ قربانی می اندازه
 . اند این وضعیت افزوده

حقوقی و خشونت علیه زنان یک وجه این تاریخ است، وجه دیگر  اما اگر تبعیض و بی
جنبش آزادی زن . است  اعی برای آزادی و رهاییی اجتم آن مقاومت و تالش گستره

خواهان استقالل اقتصادی، آزادی . اند زنان خواهان برابری و آزادی. جنبشی عظیم است
 . کنند زنان موقعیت فرودست را تحمل نمی. انتخاب و تعیین سرنوشت خود هستند

م که مخالف قاطع کنی خواه جهان اعالم می ما در این روز همراه با زنان و مردان آزادی
ستم بر زن تنها معظل زنان نیست و مبارزه با تبعیض امری . هر نوع ستم بر زنان هستیم

ای اجتماعی است و تالش برای نفی تبعیض بر زنان روی  ی زن، مسئله مسئله. زنانه نیست
 .ی همگان پایبند است دوش هر جنبشی است که به آزادی و برابر

خواهی است که تالش دارد به تاریخ طوالنی  ادیروز جهانی زن روز بشریت آز
 : کنیم در این روز ما مطالبات خود را بدین گونه اعالم می. ی پایانی گذارد کشی، نقطه ستم

ی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در قلمروهای اقتصادی، سیاسی،  ـ لغو کلیه1
 .فرهنگی و اجتماعی

 .و مرد، غیر قانونی بودن هر نوع تبعیض ـ به رسمیت شناسی برابری کامل حقوق زن1
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در قوانین مربوط به زندگی مشترک،  .ـ برابری کامل حقوق زن و مرد در خانواده5
 . ازدواج، طالق، حضانت و سرپرستی اطفال و ارث

لغو هر نوع جداسازی جنسیتی، لغو آپارتاید جنسی، ممنوعیت هر نوع اذیت و آزار ـ 7
 . زنان

 .حق آزادی پوشش، آزادی سفر و استقالل کامل اجتماعی زنانـ به رسمیت شناسی  
های ورزشی و شرکت در  ـ به رسمیت شناسی حق برابر زنان برای شرکت در فعالیت 

 .المللی مسابقات داخلی و بین
ها  ارزه جدی با هر نوع خشونت علیه زنان اعم از دولتی و خانوادگی، ایجاد سازمانبـ م4

 . مرو نهادهای پیگیر این ا
گوییم و  طلب جهان تبریک می ما روز جهانی زن را به تمام زنان و مردان برابری

ما . گیریم دوشادوش یک جنبش جهانی برای آزادی و رهایی زن این روز را جشن می
های اجتماعی را به دفاع از جنبش حقوق زن برای نفی هر نوع ستم و تبعیض فرا  جنبش

 «.ادی جامعه استآزادی زن ، معیار آز. خوانیم می
 

 ر در گفتگو با گلی قبادیجناصر مها

 1661ژانویه 11 / 1831دی  98





 

 (1)تبریز

حریریژالهطالب

 .یدیکنم کمی از خودتان بگو حریری خواهش می خانم طالب: مهناز متین
به خاطر  .پدرم ارتشی بود. ام من در شهر خوی به دنیا آمده: حریری ژاله طالب •

به همین دلیل من در بسیاری از . شد های مختلف اعزام می ، به شهرستاناش ی وضعیت کار
دیپلم . ل شدقکالس دوازدهم بودم که پدرم به تبریز منت. ام شهرهای ایران زندگی کرده

. لیسانس گرفتم 7 15سپس به دانشگاه تبریز رفتم و در سال . ام را در تبریز گرفتم ریاضی
ی مقدماتی، وارد  راندن دورهران آمدم و پس از گذبرای گذراندن خدمت سربازی به ته

  .دادم به عنوان سپاهی دانش، در مدارس مختلف درس می. دانش شدم سپاه
در لق سازمان مجاهدین خ با 5 15سال  در. دانشگاه شروع کردم فعالیت سیاسی را در

 - 7 15سال  در - مدتی بعد .های درونی بود زمان درگیر بحث که در آن ارتباط قرار گرفتم
 ی اعالم مواضع بیانیه.( ل.مجاهدین م) سازمان مجاهدین خلق از بخش منشعب
نی م و سه سال زندادستگیر شد ساواکتوسط    15در سال . کرد منتشر ایدئولوژیک را

 . را رد کردم سازمان مشی در زندان خط . بودم
 1.را هم آزاد کردندم ،زندانیان سیاسی  نفری 1666به همراه گروه  4 15آبان  7روز 

 از او. کنند دیدم همه با شیفتگی خاصی از خمینی صحبت می. فوری به تبریز برگشتم
 ...ی زنان دارد دانستم چه نظریاتی درباره میو  خوانده بودم 1  - 1 های  در سال ای اعالمیه

 این حساسیت از. زن حساس بودید ی هپس شما قبل از انقالب هم به مسئل: مهناز متین
 شد؟  کجا ناشی می

من در . زنان برایم اهمیت داشت مسائل. بله، حساس بودم: حریری ژاله طالب •
پدرم حساسیت زیادی در مورد . ی بزرگ شدم که احترام به زن در آن مطرح بودا خانواده

ی  در نتیجه. احترامی کنند مراقب بود مبادا پسران خانواده به دختران بی. دخترانش داشت
حساسیتم . ل بودمئ، به عنوان زن برای خودم حق و حقوقی قا یت خانوادگیچنین ترب

البته این حساسیت به نوعی خودجوش و . شد جا ناشی میاز این شاید ی زن ی مسئله درباره
دیدم حقوق زنان در جامعه پایمال  می. زنان نداشتم مسائلی  در زمینه ای همطالع. بود غریزی

خرداد   1های خمینی، آشنایی با دالیل مخالفت او با شاه در  اما خواندن نوشته. شود می

                                                           
 4 15آبان  7 اطالعات؛ «...زندانی سیاسی آزاد شدند  111» -1
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به طور کلی  و ی به زنانأضدیتش با دادن حق ر ،، نظراتش در مورد اصالحات ارضی1571
که خمینی را فردی  شد میاندکی که شاه به زنان داده بود، باعث  مخالفتش با همان حقوق

 . ضد زن بدانم
 تان مهم بود؟  برایضد زن بودن خمینی : مهناز متین

در زندان به این فکر بودم که چطور فرد . اندازه اهمیت داشت بی: حریری ژاله طالب •
تر اینکه چطور  و مهم ؟ضد زنی مانند خمینی توانسته رهبری یک ملت را به دست بگیرد

 شود از او حمایت کرد؟  می
 بخش منشعبشی پس از آزادی از زندان، دوباره به تشکیالت پیوستم، زیرا خط م

من هم . مشی چریکی را رد کرده و معتقد به کار سیاسی شده بودند. کلی تغییر کرده بود به
سازمان پیکار در راه آزادی بعد از ایجاد . در زندان تقریباً به چنین نظراتی رسیده بودم

 .کردم با این سازمان ، شروع به کاری کارگر طبقه
ی که با شیفتگی و امید از ، با اطرافیانم و مردمر شور قبل از انقالبدر آن فضای پُ

به تبریز که برگشتم، مرتب با . نبودم هم نظر وجهکردند، به هیچ  صحبت میخمینی 
 . کردم ی نقطه نظرات خمینی بحث می دوستانم درباره
 کردید؟ های ضد شاه در تبریز شرکت می پیمایی در راه: مهناز متین

که یک سال قبل از من آزاد  1اعظم صادقی ،یکی از دوستانمبا . بله: حریری ژاله طالب •
گذاشتیم با  خودمان تظاهرات می. مان را از مذهبیون جدا کنیم شده بود، تصمیم گرفتیم صف

بسیاری از دانشجویان و جوانانی که با ما آشنا . شعارهایی که رنگ و بوی مذهبی نداشت
خواهران کوچک . پیوستند ما می صف زیادی بهزنان و مردان . کردند بودند، از ما حمایت می

شان آشنا شده بودم و همه  ها با دوستان  از طریق آن. من و خواهران اعظم دبیرستانی بودند
. شدیم ها قاطی نمی با مذهبی. رفتیم؛ اما در صف مستقل خودمان پیمایی می با هم به راه

 ! رین خواهد شدآف انگار حس کرده بودیم که حمایت از خمینی بعدها مشکل

                                                           
او چند سال از عمر کوتاهش را در زندان شاه  .بود ی کارگر در راه آزادی طبقه سازمان پیکارعضو  ،بُناب اعظم صادقی -1

به های بسیار، در همان سال  مل شکنجهدستگیر شد و پس از تح 6 او در سال . زنی صمیمی و پر شور بود اعظم. گذراند
  .ه شداعدام سپرد ی جوخه

فریده »: ی اعظم چنین آمده گردآوری شده، درباره اندیشه و پیکارکه در سایت  سازمان پیکارشدگان  در فهرست کشته
  :یکاراندیشه و پتارنمای « .، تبریز، تیرباران6 15، سال (اعظم: نام مستعار)صادقی بناب 

http://www.peykarandeesh.org  
 .به جای نام اصلی او نوشته شده است( فریده)در این فهرست، اشتباهاً نام سازمانی اعظم 

http://www.peykarandeesh.org/
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کردند  شدند؟ مجبورتان نمی تان نمی مزاحم ی طرفدار خمینیها مذهبی: مهناز متین
 حجاب سر کنید؟

ی عتمداریشر وی نیخم به وابسته های انیجر طرف از کهی کسان: حریری ژاله طالب •
. ردندک یم حمله ما به م،یداد ینم "ینیخم بر درود" شعار ما نکهیا لیدل به شدند، یمی رهبر
 و زنان به .دندیکش یم نییپا را مای  پالکاردها دادند و می "ستیکمون بر مرگ" شعار
 صف فحش، و کتک با داشتندی سع. کردند یم حمله بودند، ما صف در کهی دختران

 مرگ" و "ینیخم بر درود" شعار با م،یشد یم پراکندهی وقت حتا. زندیبر درهم را ما تظاهرات
 . کردند یم مان دنبال "ستیکمون بر

 چطور؟ حجاب مورد در: مهناز متین
های  محله ازی بعض به. بود شدهی مذهب اریبس زیتبر وج زمان، آن: حریری ژاله طالب •
 چادر شهیهم من خود. میکرد یم سر به چادر ما اکثر. یبگذار پا حجاب یبی توانست ینم شهر،
 .گذاشتم یمی روسر هم گاه گه. داشتم

 ؟چرا: مهناز متین
 چادر که بود نیا گرشید لیدل. بودی تیامن مسائل لش،یدال ازی کی: حریری ژاله طالب •

 استفاده آن ازی اسالم حجابِ عنوان بهی عنی. بود لباس و پوشش نوع کی مای برا
 ازی بعض در. آمدند ینم ها ییمایپ راه به سر چادر بهی زیتبر زنانی  همه البته. میکرد ینم

ی زنان و دختران اکثر انقالب، دوران در اما. رفتند یم تظاهرات به چادر بدون زنان محالت،
 نیچند ن،یا وجود با. داشتند سر به چادر کردند، یم یماییپ ما راه درصفِ و بودند ما همراه که
 شعار! دیا گذاشته سری رو را چادر نیا تظاهر خاطر به شما: گفتند یم. شد حمله ما به بار

 . کردند  پاره را مان یچادرها بار نیچند حتا! دیهست ستیکمون پس د،یده ینمی نیخم بر درود
 به فقط ای د؟یهست ستیکمون شما دهد نشان که دیداد یم همیی شعارها ایآ: مهناز متین

 آمد؟ یم شیپ درگیری "ینیخم بر درود" نگفتن لیدل
ی کاف. ناسندش یم را همدیگر اغلب. ستینی بزرگ شهر خیلی زیتبر: حریری ژاله طالب •
 خبردار همه تا ستینی نیخم موافق تظاهرکنندگان ازی کی خواهر مثالً شایع شود که بود

 زودی لیخی اسیس و فعال افراد روزها، آن در. میشد یم شناخته ما بیترت نیا به. شوند
 هرچه. میانداخت یم راه هم گفتگو و بحث ها پیمایی راهی  هیحاش در ما. شدند یم شناخته
 تر سرسختانه ما م،یبده "ینیخم بر درود" شعار که آوردند یم فشار ما به شتریب ونیمذهب
 شعار هم بار کی مای ها بچه روزها آن در! بود شاهکار. "شاه بر مرگ": میدیکش یم ادیفر
 "شاه بر مرگ" شعار فرار، حال در افتادند، یم مان دنبالی وقت حتا. ندادند "ینیخم بر درود"
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 شعار نیا میخواست ینم فقط م؛ینداشتی خاص قصد ما. بود برقرار زیگر و جنگ جَو. میداد یم
ی نیخم میدانست یم. میبدان انقالب ضد رای نیخم که نبود هم طور آن البته. میکن تکرار را

 زانیم چه به او که میدید یم. داردی ارتجاعی نظرات زنان مورد دری ول است؛ شاه مخالف
: زدند یم ادیفر و دندیکوب یم پا نیزمی رو مردم. است کرده دایپ نفوذ مردم انیم دری ادیز
 هم زمان همان. شعارها لیقب نیا از و "ماست رهبر امام،" گفتند یم ای ؛"ینیخم بر درود"
 فضای نیخم طرفداران که کردم یم احساس. شد یم راست تنم بر مو ها، صحنه نیا دنید از
  نه؟ ای بود طور نیهم هم تهران رد دانم ینم. اند کرده نیخیلی سنگ را

 به گاه و ختهیخودانگ طور به مردم ازی بخش بهمن، 11 و 16ی روزها هرحال؛ به
 که رفت یم  موج نیا. کردند حمله سیپلی ها پاسگاه و ها یکالنتر به چپ،ی روهاینی رهبر
 بند به ارتش با ز،یتبر دری نیخم اهلل تیآی  ندهینما ،ییطباطبای قاض اهلل تیآ اما. شود تر یقو

 ازی ریجلوگی برا واقع در و - ها یساواکی  حمله با مقابلهی  بهانه به و نشست و بست
 کرد اعالمی نظام حکومت ساعت 17 -های ارتش  پادگان و ها یژاندارمر به مردمی  حمله

 در» :گفتی ا مصاحبه دری دآبادیب احمد سرلشگر بعدها. دارد نگه شان یها خانه در را مردم تا
 خواست؛ کمک ما از سیپل و آمد شیپ ها یکالنتر تصرف مسئله مردم، امیق اوجی روزها

 اما. میرساند اعالمی علما اطالع به را موضوع و مینداشت دخالت حق موقع آن در مای ول
 اما فرستادم، محل به آرامش حفظی برا ونیکام دو من. شد یم تر یبحران هرلحظه مسئله
 مهار مردم حرکت موج بیترت نیا به 5«.شدی زیر خون باالخره و نبودی سادگ نیا به حادثه
 .دیرس تیتثب به انقالب بری مذهبی رهبر و شد

؟ آیا اطالع داشتید که وقتی شناخت داشتیدمارس  4 از روز قبل از انقالب،: مهناز متین
 شده بود؟ ارذمارس در آذربایجان برگ 4کرد، مراسم  در تبریز حکومت می ی دموکرات فرقه
 4 7.اری این مراسم در آذربایجان اطالعی ندارمذدر مورد برگ: حریری ژاله طالب •

از اهمیت این روز به درستی  در آن زمان اما ؛شناختم مارس را به عنوان روز جهانی زن می

                                                           
  4 15بهمن  56، اطالعاتـ 5
رفت؛ برای اولین بار به طور رسمی هشت قدرت را به دست گ ی دمکرات آذربایجانِ ایران فرقهکه  1517ـ در سال 7

جمعه  خود که روز 177ی  ، در شمارهآذربایجانی  اری این جشن را روزنامهذخبر برگ. مارس در این استان جشن گرفته شد
ی این شماره را فریدون ابراهیمی، دادستان کل حکومت خودمختار آذربایجان  سرمقاله. اسفند منتشر شد، اعالم کرد 14

 فتحیعزیزه شمسی و  پور، ها گوهر نیک همچنین خانم. "ی آذربایجان سالم آتشین به زنان آزاده" ست؛ زیر عنواننوشته ا
ی تبریز که نام  مارس در شهرکی در حومه 4دانیم، جشن  تا جایی که می. مارس مطالبی نوشتند 4ی  خشکنابی درباره

دانیم شعرخوانی، کنسرت  و باز تا جایی که می. مدنیت این شهری  ار شد؛ در خانهذبر آن نهاده بودند، برگ( شورا) سویت
← 
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کنم که در آن مقطع، برای اکثر فعاالن سیاسی، مسئله به همین صورت  تصورمی. آگاه نبودم
که ها برایم مهم بود؛ این نسانآزادی ا. زنان نداشتم مسائلمن شناخت درستی از  خود. بود

 .فمینیستی نداشتم  اما آگاهی. خواهد زندگی کند هرکس حق داشته باشد آن طور که می
لغو قانون )اقداماتی که پس از انقالب، توسط دولت اسالمی انجام گرفت : مهناز متین

موجب ...( مختلط، تضییقات شغلی برای زنان قاضی وحمایت خانواده، تعطیلی مدارس 
 افزایش نگرانی شما نشد؟

با روی کار آمدن . کردیم را لحظه به لحظه دنبال می مسائلاین : حریری ژاله طالب •
. ده بودیمآور یی چپ داشتیم، دوباره به زندگی نیمه مخفی رو خمینی، اغلب ما که پیشینه

همان روزهای . و اعتقاد داشتیم که این رژیم مردمی نیستما با رژیم تازه موافق نبودیم 
وقتی درگیری کردستان . کردیم که انقالب شکست خورده است حس می ،اول بعد از انقالب

به علت نزدیکی کردستان به تبریز، دائم . های چپ تبریز خیلی فعال بودیم ما بچه ،پیش آمد
سازماندهی  تظاهرات فعاالن تبریز ،در دفاع از کردستان. با کردستان ارتباط داشتیم

. داشتندی نیخم دولت به نسبتی کالیراد لیتحل هم کردستان چپی روهاین. کردند می
 . شد یم هم به مای کینزد باعث نیهم

 کردید؟  هم فعالیت می  پیکارسازمان ی زنان  در کمیته: مهناز متین
ی  ی محالت و کمیته یتهکم. ی زنان نداشتیم در تبریز کمیته: حریری ژاله طالب •

 . ها فعال بودم ی کوتاهی در این کمیته من برای دوره. کارگری داشتیم
ار کنید؟ آیا با ذمارس تظاهرات برگ 4چطور شد تصمیم گرفتید به مناسبت : مهناز متین

                                                                                                     
ی  ، درباره1517اسفند  11، یکشنبه  17ی  همان روزنامه در شماره. به اجرا گذاشته شد نمایشنامهدختران هنرجو و یک 

  «.ها و آقایان تبریز شرکت داشتند نفر از خانم 466در این مراسم »: این برنامه نوشته
زاده در مورد مسائل مختلف زنان ـ وضعیت زنان ـ آزادی زنان،  خانم بتول موزع. انم صدری الهام افتتاح شدجلسه توسط خ

زاده، خانم عفیفه و آقای صمد شاعر  بعد از این سخنرانی، خانم برهان، خانم رفیع. سخنرانی مفصل و آتشینی کرد
 . را قرائت کرد زنان ضد فاشیست آذربایجانگراف خانم جاوید تل. آذربایجانی سویت و نگارخانم اشعاری خواندند

دان آذربایجانی به همراهی دختران هنرجوی موسیقی اجرا شد که  سپس کنسرتی به رهبری جهانگیر وفون بدیعی، موسیقی
 یلسوی نمایش  آخرین پرده. در پایان برنامه، نمایشی توسط هنرپیشگان تئاتر دولتی اجرا شد. مورد توجه حضار قرار گرفت

 .ی جعفر جباری، درام نویس آذربایجانی اجرا گردید نوشته
را به تمام زنان این خطه تبریک  "عید زنان"وری، صدر فرقه، در تلگرافی،  دانیم که در آن سال، جعفر پیشه این را نیز می

  17، شماره 1517اسفند  16، دوشنبه آذربایجان.  گفت
، مهناز نیروهای چپ و مبارزات زنانی  به مقاله نگاه کنید، سازمان پیکارنان ی ز ی کمیته بیشتر درباره آگاهیبرای  -  

 .17و  15، ص  154، اردیبهشت 4 ی ماره، شنقطهی  متین، مجله
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 اری مراسم در تهران به این فکر افتادید؟ذبرگ شنیدن خبر
تصمیم گرفته بود که به مناسبت روز  پیکارکنم تشکیالت  فکر می: حریری ژاله طالب •

 . ی داشته باشیما قرار شد ما هم برنامه. ی داشته باشدا جهانی زن برنامه
  .ی نداشتا در تهران برنامه سازمان پیکار اما :مهناز متین

وقتی از . کنند های تهران چه اقدامی می ما منتظر بودیم ببینیم بچه: حریری ژاله طالب •
. تصمیم گرفتیم خودمان برنامه بگذاریم های تشکیالت تبریز نشد، ما بچه خبری ها آن

در نوشتن . از مسئوالن تبریز فعاالنه از ما حمایت کرد و پشت این تصمیم ما ایستاد  ایوب
 . ها هم به ما کمک کرد اعالمیه

 ها؟  روهگ همکاری دیگرخواستید این برنامه را به تنهایی اجرا کنید یا با  می: مهناز متین
ی زن آگاهی چندانی وجود نداشت که  نسبت به مسئلهآن زمان : حریری ژاله طالب •
ی تظاهرات  رنامهب. های مشترک برنامه برگذاریی باشد برای دور هم جمع شدن و ا انگیزه

های  ی زن ناشی شده باشد، به پایمال شدن آزادی که از آگاهی به مسئلهما هم بیش از آن
دموکراتیک، با حمله به  های تحدید آزادی. شد وی رژیم نوپا مربوط میدموکراتیک از س

های  آزادی. های دیگر خانواده و بعد تبعیضآغاز شد؛ با لغو قانون حمایت  حقوق زنان
برای خود من، بیشتر حقوق دموکراتیک مطرح بود . شد دموکراتیک هر لحظه محدودتر می

این بود که رژیمی که بنا دارد  ؛ی زن نبود ئلهآن زمان، بحث اصلی ما مس. ی زن تا مسئله
مان محروم  نوع لباس پوشیدن زنان را تعیین کند، به حتم ما را از آزادی و حقوق انسانی

 .خواهد کرد
مثالً من . های دیگر تماس گرفتیم ما به ابتکار خودمان و به طور مستقل با زنان سازمان

ها حاضر  آن. در میان گذاشتم سازمانن فعال این اها تماس گرفتم و مسئله را با زن ییافدبا 
شدند، بعضی از رفقایی بودند  همکاریتنها کسانی که حاضر به . کنند همکارینشدند با ما 

                                                           
و مسئول بخش  ی کارگر سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی تبریز  عضو کمیته باشلو، قنام تشکیالتی اکبر آ ایوب - 
را پایه  ی سرخ ستارهانشعاب کرد و گروه  پیکاراو بعداً به همراه چند تن دیگر از . بود ین کمیتهموزی اآ جویی و دانششدان

  (.6 15شهریور  4در )و ظرف مدت کوتاهی اعدام شد  به همراه رفقایش دستگیر 6 او در سال . گذاشت
به حکم دادگاه انقالب اسالمی »: ن درج شده استچنی( 6 15شهریور  1) جمهوری اسالمیی  خبر اعدام او در روزنامه

دفاع، مفسد  های تروریستی به جرم توطئه و قیام مسلحانه علیه انقالب اسالمی و مردم بی تن از اعضای گروهک  1مرکز، 
 اکبر - 11 ...ی اجرا درآمد ه پریشب به مرحلهاالرض و یاغی و محارب با خدا و رسول شناخته شدند و احکام صادر فی
که منشعب از  ستاره سرخی  ی تیمی، مسئول نشریه باشلو، فرزند علی، با نام مستعار امیر سبزواری، عضویت در خانه آق

. «، تبریز، تیرباران6 5/4/15باشلو،  بابک آق»: خوانیم چنین میپیکار در فهرست شهدای سازمان « .باشد میپیکار  سازمان
 .اکبر است ناسنامهشبابک اسم مستعار است؛ اسم (. گفته پیش ،اندیشه و پیکارتارنمای  به نگاه کنید)
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ادی بین معلمین ها نفوذ زی آن. هم به شکل فردی  پیوستند؛ البته آن راه کارگرکه بعدها به 
این  برگذاریدر  شان های سازمان که بسیاری از زنان سیاسی که جاستجالب این. داشتند

 !تظاهرات همکاری نکرده بودند، خودشان به طور فردی در تظاهرات شرکت کردند
 از شما پشتیبانی کرد؟ سازمان پیکارآیا : مهناز متین

با ما  سازمانهای  بچه. به هیچ وجه؛ اما مانعی هم ایجاد نکرد: حریری ژاله طالب •
 . انجام نگرفت پیکار هی این برنامه به اسم تشکیالتاما سازماند. همکاری کردند
 های محلی دادید؟ فراخوان این تظاهرات را به روزنامه: مهناز متین

حرکت ما در حقیقت یک واکنش سریع به سخنان . کنم گمان نمی: حریری ژاله طالب •
ی عمومی و ها ی سازماندهی چنین حرکت کدام از ما تجربه هیچ. خمینی و اتفاقات تهران بود

 . دموکراتیکی را نداشتیم
 چند نفر در سازماندهی این تظاهرات نقش فعال داشتند؟ : مهناز متین

ما با . ی اصلی بودیم در حقیقت من، اعظم و ایوب تصمیم گیرنده: حریری ژاله طالب •
( آموزان پیکار سازمان دانشجویان و دانش) .دال. دالهای دانشجویی که بعدها عضو  هسته
 .ی تظاهرات را ریختیم ند هم تماس گرفتیم و با هم برنامهشد

 موافق بودند؟ ابتکار عملهمه با این : مهناز متین
قبل از تظاهرات، بسیاری از زنان جوان . بله؛ خیلی هم فعال بودند: حریری ژاله طالب •

ید کاری کرد؛ گفتند با ها می آن. کردند با ما تماس گرفتند ها کار می پرستار که در بیمارستان
 . نباید دست روی دست گذاشت و به انتظار نشست

هایی  نگرانی... ار، دانشجو وکردید که در میان زنان کارمند، پرست حس می: مهناز متین
 وجود آمده؟به 

طور که گفتم من قبل از انقالب به  همان. همه نگران بودند. بله: حریری ژاله طالب •
با چند دانشجو . با دانشجویان ارتباط تشکیالتی نداشتم. کردم صورت نیمه مخفی زندگی می

. وجود آمده بود  ی بها کننده در مجموع، فضای نگران. خصی داشتمآموز ارتباطات ش و دانش
کردستان و سرکوب کردها، شدیداً  خصوص که تبریز به کردستان نزدیک بود و تشنجاتِ  به

. کردیم های آنجا را هم دنبال می گیریما حوادث تهران و در. گذاشت روی ما تأثیر می
اما ابداً . اند مارس جلسه و برنامه ترتیب داده 4ها به مناسبت  دانستیم که بسیاری از گروه می

  ها تماس بگیریم و کار مشترکی را سازمان به فکرمان خطور نکرده بود که با آن گروه
شناختیم و فعالیت سیاسی را  میی کار چریکی را  ه ما فقط شیوهکشاید به خاطر این. بدهیم

ما آگاهی الزم را برای سازماندهی یک . به طور مخفی یا نیمه مخفی یاد گرفته بودیم
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در یک حرکت خودانگیخته، تصمیم گرفتیم تظاهرات . حرکت دموکراتیک علنی نداشتیم
 ... اسفند این کار را انجام دادیم 11روز . خیابانی بگذاریم
چرا . اسفند 14در  و رویدادهای تهران روز جهانی زن ر روز پس ازیعنی چها: مهناز متین

 ار نکردید؟ ذتان را در روز جهانی زن برگ مراسم
اما . ار کنیمذمارس برگ 4ی به مناسبت ا در ابتدا قرار بود جلسه: حریری ژاله طالب •

باید دانستیم چه  نمی. تکلیف بودیم ما مدتی بال. سخنرانی خمینی وضعیت را عوض کرد
پس . اعظم صادقی با من تماس گرفت. رسید های تهران به گوش ما می خبر درگیری. بکنیم

ی ا های تهران، انگیزه در حقیقت درگیری. از گفتگو به این نتیجه رسیدیم که باید کاری کرد
ی برا رای شهری روهاین میخواست یم. عتراضی بگذاریماشد تا ما در تبریز هم تظاهرات 

 کنار را مارس 4ی  جلسهی برگذار فکری عنی. میبخوان فرای اجبار جابح هیعل حرکت
ی سع. میافتادی اجبار حجاب هیعل زنان بزرگ تظاهرات کی تدارک فکر به و میگذاشت
 نیمحصل انیم دری ارتباطات کهیی رفقا .میریبگ تماس شد، یم کهیی روهاین تمام با میکرد

 با داشتند، دار خانه زنان و زن کارمندان اران،پرست ن،یمعلم دانشجویان، دخترانه، مدارس
 . میدید تدارک اسفند 11ی برای تظاهرات ب،یترت نیا به. گرفتند تماس ها آن

 شهناز ابانیخ در که بود زیتبر معروفی ها رستانیدب ازی کی نیپروی  دخترانه رستانیدب
 و آموزان دانش. ودندب رستانیدب نیا آموز دانش من خواهران(. یکنون نیمتحد) داشت قرار
 طبقات از آن آموزان دانش اکثر. بودند فعال اریبس انقالب دوران در نیپرو رستانیدب رانیدب

 جَو رستان،یدب نیا در .بود خوب مدرسهی فرهنگ سطح. بودند زیتبر مرفه مهین و مرفه
 تماس نرستایدب نیمسئول با ما. نبودندی مذهب هم آن نیمعلم و رؤسا و نداشت وجود یمذهب
 جمع نیپرو رستانیدب اطیح در شد قرار. داشتند اعالم را شان موافق نظر ها آن و میگرفت
 در و میکن حرکت جاآن از آموزان، دانش ازی کی سخنرانی و هیاعالم خواندن از پس و میشو
 . میبپردازیی مایپ راه به ابانیخ

. آمدند گرد نیپرو خترانهد رستانیدب بزرگ اطیدرح زنی ادیز تعداد اسفند، 11 روز صبح
 ما اریاخت در را رستانیدب حتا بلندگوی. داشتند ما با همکاری را تینها رستانیدب نیمسئول

 وی فردی ها یآزاد سلب از آن در که خواندم را یا هیاعالم من برنامه،ی ابتدا در. گذاشتند
 اما ندارم؛ طرخا به را هیاعالم نیا قیدقی محتوا. بود شده صحبت میرژ توسطی اجتماع

 مردم کیدموکرات حقوق شدن مالیپا وی اجبار حجاب کردن محکوم با رابطه در که دانم یم
 .کردند صحبت و آمدند بلندگو پشت آموزان دانش از تن چند من از بعد. بود

 د؟یبود نفر چند حدوداً: مهناز متین
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 آمده نفر 66  باًیتقر مکن یم فکر. بود پُرشده کامالً رستانیدب اطیح: حریری ژاله طالب •
 تا م،ینکرد انقالب ما": دارم ادی به را شعارها ازی کی. میداد شعار ها، سخنرانی از پس .بودند

 از بعد .میداش همی آذر زبان به شعاری ول بود؛ی فارس به اکثراً شعارها. "میبرگرد عقب به
 در. میشدی جنوب زشهنا ابانیخ وارد. درآمد حرکت به تظاهرات صف و میشد خارج مدرسه

 کهی زنان همان بودند؛ی چادر ها آن ازی اریبس. وستندیپ ما صف به زنی ادیز تعداد ابان،یخ
 خودی انسان حقوق نیتر ییابتدا حفظی برا حال و بودند کرده شرکت انقالب در فعاالنه

 تهیمک مسلح افراد که دینکشی طول. میدیرسی جنوب شهناز درخت پُر ابانیخ به. دندیجنگ یم
ی راندازیت م،ینشو اگر متفرق گفتند .میشو متفرق خواستند ما از. شدند ور حمله زنان به

ی باال اعظم قیرف. نشستند نیزمی رو تحصن، حالت به تظاهرکننده زنان. کرد خواهند
 دیتهد را او ها یالله حزب و تهیکم مأموران! بخواند را تظاهراتی  قطعنامه تا رفتی درخت

. شد کیشلیی هوا ریت نیچند وقت، نیهم در. داد ادامه قطعنامه خواندن به عظما اما کردند؛
 رای ا عده ،یراندازیت. کنند متفرق را همه تا کردند یم کوشش کشان عربده تهیکم نیمأمور
 ته،یکم نیمأموری  حمله با تظاهرکنندگان تعداد. کردند ترک را محل نفر نیچند و ترساند
 متفرق أسی و خشم با دسته، دسته تظاهرکنندگان باالخره. دش یم ترکم لحظه به لحظه
 .ماند ناتمام نامهقطع قرائت اما. امدین شیپی خورد و زد. شدند

 :است کرده گزارش نیچن را دادیرو نیا ندگانیآی  روزنامه: مهناز متین
یی مایپ راه از و دیکش خشونت به زیتبر آموز دانش دختران ازی گروهیی مایپ راه و اجتماع»
 کرده اجتماع نیپرو رستانیدب در که زیتبر آموز دانش دختران ازی گروه. شدی ریجلوگ آنان
یی مایپ راه به( یجنوب شهناز) نیمتحد ابانیخ در حجاب موضوع به اعتراض عنوان به بودند

 دختران اما .شدند آنان راه سد جوانان و مردان ازی گروه ق،یدقا نینخست دری ول پرداختند؛
( گردند دیبا نابود ارتجاع نیقوان گردند، دیبا آزاد اسارت از زنان) شعار دادن با ضمعتر

 و جوانان و شد یم اضافه آنان مخالفان تعداد بر لحظه هر اما. داشتند حرکت قصد همچنان
 .شدند زنان حرکت مانع حجاب یحجاب، ب بای آزاد استقالل شعار دادن با مردان
. گرفت شدتی ناآرام و کردندیی هوا ریت کیشل به قداما مسلح افراد هنگام نیا در
 نیپرو رستانیدب به گروه گروه سپس و بردند پناه اطرافی ها مغازه و ها ابانیخ به دختران
 قرائت ابانیخ در بود قرار قطعنامه نیا. شد قرائت ماده 4 دری ا قطعنامه آنجا در و بازگشتند

  4«.شدند آن از مانع مردان که شود
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 بود؟ شده اشارهی نکات چه به قطعنامه آن در که دیدار ادی به
 ها یسخنران در که بودی نکات همان کنم یم فکر. ندارم ادی به قاًیدق: حریری ژاله طالب •
 انقالب ما نکهیا و ک؛یدموکراتی ها یآزاد و زنان حقوق شدن مالیپا: شد اشاره آن به هم

 .دیایب سرمان بهیی بالها نیچن تا مینکرد
 د؟یرس چاپ بهی محلی ها روزنامه در قطعنامه نیا ایآ: مهناز متین

 نیچن میدانست ینم اصالً ما. باشد شده چاپیی جا کنم ینم گمان: حریری ژاله طالب •
 .بود مان تجربه نیاول. میفتادین آن چاپ فکر به ابداً. کرد شود یم همیی کارها

  داشتند؟ شرکت تظاهرات نیا در هم مردان ایآ: مهناز متین
 جوانان شتریب که مردان. دادند یم لیتشک زنان را تظاهرات صفِ: حریری ژاله طالب •

 .کردند یم تماشا را ما روها ادهیپ در بودند، دانشجو
 شتریب شان واکنش کردند؟ می برخورد چگونه با شما ابانیخ و کوچه مردم: مهناز متین

 ت؟یضد ای بود تیحما
ی  منطقه. بود متفاوت زیتبر مختلفی ها محله دری اسیس یفضا: حریری ژاله طالب •
. نبود حاکم آن بری مذهب جَو و بود زیتبر شهر برالیل اصطالح بهی ها محله ازی جنوب شهناز

 .داشتند ما بای خوب اریبس برخورد مردم مجموع، در
 به کارمند زنان شد، یم رد ادارات کنار از تظاهرات صفی وقت تهران، در: مهناز متین

 بود؟ چطور زیتبر در. وستندیپ یتظاهرات م بهی ا گسترده شکل
. بود مغازه شتریب نبود؛ی ا ادارهی جنوب شهناز ابانیخ در زمان آن: حریری ژاله طالب •
 بهی ادیز زنان راه طول در اما. کردند یم تماشا را ما و بودند ستادهیا ها مغازه دری جلو کسبه

                                                                                                     
 :اند های دیگر، خبر تظاهرات و درگیری در تبریز را چنین گزارش کرده روزنامه

در ادارات و آموز و دانشجو، زنان شاغل  پیمایی دختران دانش از راه: تحصن در تبریز»: 4 15اسفند  11 اطالعات 
این گروه که به علت . ها به علت اعتراض به این موضوع در خیابان متحصن شدند کارخانجات تبریز جلوگیری شد و آن

پیمایی داشتند  اجتماع کرده بودند ، قصد راه پروینحجاب تحمیلی در برابر ساختمان دبیرستان  ی اعتراض نسبت به استفاده
کنندگان هم اکنون ساعت  اجتماع. یمایی آنان جلوگیری و در پی آن چند تیر هوایی شلیک شدپ ه ای از را عده ی که به وسیله

 «.پیمایی دارند اند و قصد راه در خیابان محبوبه متحدین روی زمین نشسته 16:56
 1، ص 4 اسفند  11 کیهان

ی زنان و دختران تهرانی و به عنوان پیمای ه ها به پشتیبانی از را هایی از زنان و دختران در شهرستان روز گذشته گروه»
در چند دبیرستان . های شهر زدند پیمایی و دادن شعار در خیابان هایی که به زنان شده است، دست به راه اعتراض به اهانت

آموزان به عنوان اعتراض به برقراری حجاب از رفتن به سر کالس خودداری کردند و اجتماعاتی  تبریز، دانش ی دخترانه
 «.دادند ترتیب
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 .میشد یمی نفر رهزا کنم یم فکر. وستندیپ ما
 د؟یکش طول مدت چه تان پیمایی راه: مهناز متین

 دیشا د؛ینکش طولی ادیز مدت رسد یم نظرم به. ندارم ادی به قاًیدق: حریری ژاله طالب •
 بر وی دمکراس ،یآزادی برا دادن شعار ویی مایپ راهی مدت از بعد. ساعت کی حدود

 .شدند متفرق تظاهرکنندگان ،یاجبار ضدحجاب
ای، استاندار آذربایجان شرقی، نسبت به خشونتی که  مقدم مراغه اهلل رحمت :هناز متینم

 : نوشته باره نیا در هانیک .به تظاهرکنندگان ابراز شد، اعتراض کرد
 انیب ابراز ی درباره خشونت هرگونهی شرق جانیآذربا استانداری ا مراغه مقدم اهلل رحمت»
 که زیتبر دختران و زنان تظاهرات ویی مایپ راه قصد به اشاره بای و. کرد محکوم را آزاد
 دخترانه ی مدرسه از عده کی: گفت شد، رو هروب خشونت بایی ها گروهی سو از روزید

 اهانت ها آن به اند رفته عده کی .باشند داشته شهر دری حرکت و کنند صحبت اند خواسته
 کی با شما اگر. ستین حیصح نیا .شما و من خواهران شما، و من دختر بهی عنی. اند کرده
 امیق نیای برا مردم. ستین افسانه بشر حقوق: کرد اضافه استاندار. دیکن تحمل د،یمخالف فکر

 از ایآ 4«.رندیبگ جهینت خود زحمات از دیبا ها آن که استی روز امروز و دادند کشته و کردند
 نسبت رای ا مراغه مقدم متفاوت برخورد ، آن زمان،یآر اگر د؟یدار ادی بهی زیچ برخورد نیا

  د؟یکرد ریتفس چگونهی مذهب نیمتعصب به
 .ندارم خاطر هیچ به: حریری ژاله طالب •

 به دینگرفت میتصم شما ایآ. داشت ادامه روز چند در تهران زنان تظاهرات: مهناز متین
  د؟یبده ادامه تان یاعتراض تظاهرات
ی نوع از تهران در بعدی روزها هراتتظا که است نیا تصورم: حریری ژاله طالب •

 لیتشک فکر به حتا ما. نداشت وجودی زیچ نیچن زیتبر در. بود برخورداری سازمانده
 ختهیخودانگ مهین حرکت اسفند، نوعی 11 روز. میفتادین حرکت نیای  ادامهی برایی ها هسته
 ما. داشت را انجامش قصد ای و بود داده انجام میرژ که بود یاقدامات به واکنش. بود

 حرکت از التیتشک. میبودی نیمعی اسیس التیتشک به وابسته تظاهرات، نیا برگذارکنندگان
 م،ینبود کاریپ سازمان به وابسته ما اگر. گذاشتی منف ریتأث مای رو نیا. نکردی بانیپشت ما
 زنان مشکالت ازی حیصح درک ما. میداد یم ادامهی گرید شکل به را اعتراض نیا دیشا
ی ها سازمانی بانیپشت عدم و مای ناآگاه متأسفانه. میشناخت ینم هم را سمینیفم و میشتندا
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 نطفه در زیتبر دری اعتراض حرکت نیا شد باعث و کرد وسیمأ را ما ن اقدام،یا ازی اسیس
 .شود خفه

ی زمان مثالً. زدند دستی اعتراضی ها حرکت به همی گرید مقاطع در زنان: مهناز متین
 و بودند؛ شده منع کار از کهی قاض زنان ازی بانیپشت در ای شد؛ لغو خانواده تیماح قانون که

ن یا برابر در. یدولت ادارات در حجاب شدن اجباری و ایستادگی در برابر 1 15 سال باالخره
 د؟یکردی برخورد چه آمیز شما در تبریز  ضیتبع های سیاست
 کار چیه زنان مسائل با ارتباط در نم اسفند، 11پس از تظاهرات : حریری ژاله طالب •

 در هم یبیعج خشم .شود یم مالیپا زنان حقوق که بودم متوجه کامالً. نکردمی مشخص
 زنانی ها تشکل در ای و کنمی کار نهیزم نیا در بخواهم نکهیا اما. کردم یم احساس وجودم
 توان نه و داشتمی کافی آگاه و شناخت نه که کنم اعتراف دیبا باشم، داشته شرکت
 حقوق از قتیحق در م،یکن مبارزهی اسالمی جمهور با اگر که میکرد یم فکر ما. را انجامش

 فرصت که بودمی التیتشکی کارها ریدرگ چنان من. میا کرده دفاع هم زنانی  شده مالیپا
 کی در. کردم آغاز رای مخفی زندگ و آمدم تهران به 1 15 سال. نداشتم هم کردن فکر

 سنگین یقدر به ،یدار بچه کنار در ،یالتیتشکی ها کار تیمسئول بار. کردم یم کار کارخانه
 سازمان موج با تنها مختلف،ی دادهایرو مقابل در .نداشتم هم خاراندن سر فرصت که بود
 کارگرزده ما. کرد یمی باز نقش نهیزم نیا در هم خودمان افکار و نگاه البته. رفتم یم شیپ

 و دمیشن یم را زنان به مربوط اخبار. داشت ت قراریاولو مان در یبرای کارگر مسائل و میبود
 . بود التیتشک در اختیار من وقتی  همه اما. شدم یم ناراحت

. داشتمی خوب بازدهی چه بودم، ریدب کهی زمان نمیب یم کنم، یم نگاه گذشته به که حال
 میروین و وقت تمام شدم، التیتشک واردی وقت اما. مدرسه شاگردان با ارتباط در خصوص به

 و میستیبا تیوضع نیا مقابل در که نبودی حد به مای فردی آگاه. شد یم التیتشک صرف
ی لی، خیکارگر وی التیتشک کار با که بود نیا مان گمان. میبنشانی کرس به را خودمان حرف
. میده نجامای درست به رای اسیس کار مینبود بلد حتا ما کنم یم فکر. میکن یم عملی انقالب
 از پس کهیی کارها از من حال؛ هر به. کرد یم دشوار را مان تیوضع همی مخف ِ یزندگ

 ادامه زنان مسائل به نسبت مان را اعتراضات دیبا ما. ستمینی راض دادم، انجام انقالب
 .میکرد یمی پافشار خود مواضع بر و میداد یم

 
 حریری گفتگوی مهناز متین با ژاله طالب

 1661 ژانویه  1/  1544بهمن   



 

(9)تبریز
سرورعلیمحمدی

. دانست که دگر دیداری نخواهد بود می آمد، انگار 1114آخرین باری که مادر در سال 
هایم  چشمم که به دفتر یادداشت. پنداشت برایم عزیز است، با خود آورد هرآنچه را که می

 تو همه را با خودت آوردی؟ : افتاد، گفتم

الی سطور گم شده بود، بازیافتم؛ خاطرات روزهایی  هام را که در الب فتهجوانی ازدست ر
تا دیر نشده خود را از قید و بند : تأکیدهای مکرر مسعود که. گفتیم که با برادر از هر دری می

روزهای خوش انقالب و طعم سرمستی پیروزی را بار دیگر با تمام وجود ! تشکیالت برهان
هر بار که . نوشتم روزها برایم اهمیت داشت، می  ای که آن از هر حادثه. احساس کردم

شود، دست به دامان  ای می عزیزی بنا به ضرورت، از من جویای چند و چون واقعه
 . شوم هایم می یادداشت

چرا که . بود 4 اسفند  14های من از  دنبال یادمانده هب و ناصر مهاجر این بار مهناز متین
شدند،  تلقی می "طاغوتی"ر خیزش زنانی که در ذهن من و ما تا پرتوی دیگر ب نددرصدد
ترین برگ در دفتر زندگی زنان  خداد را که در آن روزها مهمو اصالت این رُ بیندازد
 . ندزمین گشود، به ثبت برساند ایران

ی ما را نوازش  جان و روح خسته ،هنوز نسیم بهار آزادی. است 4 سخن از اسفند سال 
در پستوی و های سران جهل و خرافات  دانست که در پس نشست می کسی چه. داد می
ترین حق  یی یافت که زنان را از ابتدا ای که به بیت امام شهره بود، قانونی مشروعیت می خانه

، بلکه ما سازمان فداییساخت؟ آن روزها نه تنها رهبری مردساالر  شان محروم می شهروندی
های مخالفت با این طرح قرون وسطایی را به  جرقه. مزنان هم چشم بر واقعیت بسته بودی

ما آن . نداشتیمدر جهت مخالفت با آن بردانستیم و گامی  داری می سود امپریالیسم و سرمایه
ی پهلوی و پیامدهای ناشی از استبداد و خفقان نیم  سال سلطه 6 روزها به تصور اینکه 
عملی را که از جانب بیت رهبری صادر توان از بین برد، هر دستورال قرن را یک شبه نمی

کردیم و با سکوت خود عمالً  ی امپریالیسم قلمداد می شد، گامی در جهت مبارزه با سلطه می
 . شدیم حامی اجرای آن می

روزی که در اقصا نقاط ایران، زنان به مخالفت آشکار با طرح حجاب اجباری به 
ن حقوق برحق خود شدند، تنها به این دلیل شد ه رسمیت شناختهها آمدند و خواستار ب خیابان

، سازمان فداییهمراه داشت و از آنجا که   را با خود به که این اعتراض، حمایت زنان مرفه
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دموکراتیک را سدی در پیشبرد  پرداختن به مسائلی کارگر بود و  سازمان پیشرو طبقه
ای حمایت یا مخالفت با ای در راست دانست، حتا بحث سازنده ی ضدامپریالیستی می مبارزه

در تهران، سازمان حضور اعضا و کادرهای خود را در . این حرکت خودجوش صورت نگرفت
به مسئولین یادآوری شد . دانست ی کارگر می چنین حرکتی مغایر شئونات یک سازمان طبقه

ات زنان توانند در تظاهر اند، می که به تازگی از خارج از کشور آمده سازمانکه تنها هواداران 
 ! ، بلکه به صورت فردیسازماندر آن روزها شرکت کنند؛ آن هم نه به نام 

ها فعال بودند، با سکوت خود به  دختران دانشجوی دانشگاه تبریز هم که در سازمان
ار ما که همواره تظاهرات چند صد هز سازمان. تر این طرح یاری رساندند اجرای هرچه سریع

سزایی داشته باشد، نه ه توانست در این حرکت هم سهم ب می نفری را سازمان داده بود و
های کارگری عمالً ما را حتا  کردن حوزه روز با فعالنکرد که در آن در آن راستا تنها اقدامی 

 . ای که در انتظارمان بود، بازداشت از اندیشیدن به فاجعه
را خموده  یمها نهاز آن روز سیاه، از چند خط که سنگینی بارش، شا نهای م یادمانده
که در تبریز تعداد اندکی  سازمان پیکاردانستیم که اعضا و هواداران  ما می. کند تجاوز نمی

زعم ما بقایای حامیان   و حمایت از تظاهراتی هستند که بهبودند، در صدد سازماندهی 
 ی من که در آن زمان در تبریز و دانشجوی رشته. سلطنت در تهران سازمان داده بودند

ی این زنان را در نظر  خوبی به خاطر دارم که ما چهره هشناسی دانشگاه تبریز بودم، ب جامعه
بختیار، "ها همان کسانی هستند که چند ماه قبل، با شعار  گفتیم این کردیم و می مجسم می

... به میدان آمدند و امروز عاجز و درمانده، آزادی زن را در حد آرایش و "!سنگرتو نگهدار
در تبریز به قدری درگیر مشکالت جاری و در پس پرده و  سازمانستاد . واهندخ می

 . توان پرداختن به این مسئله را نداشت معضالت رهبری بود که اساساً
برای اعتراض تدارک  ی کارگر سازمان پیکار در راه آزادی طبقهدر حرکتی که هواداران 

ا نرسیده به چهار راه شهناز، نزدیک سینما ت پروینی  آموزان از مدرسه دخترانه دیدند، دانش
ها هم جوان بودند و  ای که آن ی عده این حرکت، با حمله. پیمایی کردند کریستال راه

از میان فعالین دانشگاه، تنها حمیال . کرد، متوقف شد سال تجاوز نمی  1شان از  سن
گر تظاهرات  ان نظارهی خیاب در حاشیه( در آن زمان حزب تودهاز اعضای فعال )نیسگیالنی 

کرد تا به اطالع  که همیشه در چنین تظاهرانی شرکت می حزب تودهیکی از اعضای . بود
ز ااند، پیروزمندانه عکسی را  تخطی کرده "خط امام"رهبری برساند چه کسانی در حمایت از 

ای که  هاما برخالف شایع! خواهان توبیخ او شد ه داد وئارا حزب حمیال گرفته بود، به مسئول
  .آن زمان وجود داشت، حمیال توبیخ نشد
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با  "اتحاد و انتقاد"سیاست  هب فدایی سازمانها بود که  سیاست گونه ی این ادامه
   شماره کار ی  در نشریه. ، به حمایت از سیاست حکومت برخاستجمهوری اسالمی رسید

های  خواهیم که با فعالیت می ما از همه زنان و مردان آگاه و مبارز ایرانی مصراً»: خوانیم می
داری وابسته و ایادی امپریالیسم  ی سرمایه نه میان مردم، اجازه ندهند جبههگرا پیگیر آگاه

 1«.برداری کنند آمریکا به سود خود از طرح اجباری کردن حجاب اسالمی بهره
 

1661 فوریه/  1544اسفند 
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آبادان
الف.م

 .ییدبگو انتدکمی راجع به خو: نوذریحمید 
های  کارآموزی را در سال پرستاری و شزآمو ی هستم، دوره  155من متولد : الف. م •
در بیمارستان شرکت  ، به عنوان پرستارکمی پس از انقالب. شروع کردم 7 15 ـ   15

 .استخدام شدم نفت آبادان
 ؟دکردی ها شرکت می ییپیما راه در 4 15آیا پیش از بهمن : حمید نوذری

احساس خوبی . مشرکت کن برایم مهم بود که حتماً بسیار. مرتب ؛ به طوربله: الف. م •
 و مسائل کردم کارآموزی ، سعی میام بود کارآموزی ی با توجه به اینکه اواخر دوره .داشتم

ید شا که را بگویم اجراییم. دنها نشو ییپیما ه، مانعی برای شرکتم در راحول و حوش آن
در  مهمی پیمایی راه شدم خبردار که یک روز موهایم را حنا گذاشته بودم .دار باشد خنده

با موهای حنا بسته به تظاهرات  قدر شرکت در آن برایم مهم بود که آن. است حال انجام
 !رفتم

 پیمایی بود؟ آید که چه راه یادتان می: حمید نوذری
های چپ؛ مثل  پیمایی بود از طرف بچه راها جایی که به یادم مانده، یک ت: الف. م •

 .شد هایی که در آبادان انجام می پیمایی بسیاری دیگر از راه

با  آیا پوشیدید؟ ها، معموالً چه نوع لباس می یماییپ برای شرکت در راه: حمید نوذری
 ؟دادید رفتید یا سر و ظاهرتان را تغییر می تان می لباس همیشگی

و  کردم به این چیزها فکر نمی والً در آن زمان،اص. دادم ر نمی؛ هیچ تغیینه: الف. م •
 .پوشیدم لباس عادی می
 عادی یعنی چه؟: حمید نوذری

پوشیدم و بدون  لباس شیک نمی. یعنی کفش راحت و بلوز و شلوار ساده: الف. م •
 .رفتم آرایش می
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 کردید؟ روسری سر می: حمید نوذری
دام از کسانی که در خاطر دارم هم روسری سر هیچ ک! معلوم است که نه: الف. م •
 .کردند نمی

 های آبادان کسی با روسری نبود؟ پیمایی یعنی در راه: حمید نوذری
 . ها بیشتر بود روسری ولی تعداد ما بی. معلوم است که بود: الف. م •

آید که در ضمن تظاهرات، کسی به زنان در مورد نوع  یادتان می: حمید نوذری
 ها گفته شود که باید صف مجزایی داشته باشند؟ تذکری داده باشد؟ یا به آنشان  پوشش
ها  دانید که آبادان جای این حرف می. آورم اصالً چنین چیزی را به خاطر نمی: الف. م •
 ! نبود

له حساس ئبه این مس ،س از سقوط رژیم شاهپ ایآیا در جریان انقالب و : حمید نوذری
یا در  در محیط کار ؟هبی قصد محدود کردن حقوق زنان را دارندکه نیروهای مذ دشده بودی

 آمد؟ هایی پیش می چنین بحث تان میان بستگان و دوستان
. شد صحبت نمی مسائلراجع به این  ،در محیطی که بودم. آید یادم نمی. نه: الف. م •

جدی  دانچن را مسائلاین  سالگی بودم و 16 ـ 11، در سنین ها درآن سال که باید بگویم
 .بود تر مهم همه چیز م ازانقالب و هیجان آن برای. گرفتم نمی

د که موقعیت و حقوق زنان مورد تهدید جدی از کی و چگونه متوجه شدی: حمید نوذری
 ؟قرار گرفته

ولی مدتی پس از انقالب بود که . توانم بگویم تاریخش را دقیقاً نمی: الف. م •
 شان مخاطبین که شد محل کارمان پخش می بیمارستان در هایی ها و یا بخشنامه هاطالعی
 کهی این شان درباره و مضمون. ندبود "خواهران پرستار و پزشک و دیگر کارکنان" مثالً
که ما  ولی باید بگویم .مسائل این جور د ونرفتار کن د، چگونه در محل کارنچه بپوش ها آن

یکی  .خندیدیم گاهی می و کردیم گاهی شوخی می .گرفتیم ها را جدی نمی زیاد این حرف
این )ها  این :گفتیم حرف زدیم، می به طور جدی ها این نوشتهی  ه دربارهدوبار هم ک

ما  !؟کنند تعیین راو نوع لباس پوشیدن ما وضع  و سر بخواهندکی هستند که  (آخوندها
دیم، ما مبارزه بو ما در خیابان: گفتیم می. دانستیم خودمان می تالش واقعاً حاصل انقالب را

 .کردیم و زحمت کشیدیم، پس انقالب متعلق به ماست
مجبور شدید  زمانی، شما هماز یک  .طور که نماند این وضعیت ولی ،بخُ: حمید نوذری

 ؟نه. ی باشیدطور دیگر
من و چند  یک روز .ان من استچشم در برابر هنوز این واقعه. کامالً. بله: الف. م •
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مرد  1 ،در ورودی که نزدیک دیدیم .ه بودیمه بیمارستان آمدبا سرویس ب یگرهمکار د
 اند، را رعایت نکرده حجاب اسالمی ی کهاز امروز خواهران :گفتندظاهراً مؤدبانه . اند ایستاده
 ؟چرا :کردیم که به هم نگاه می .شده بودیم گیج کامالً ما !کنند توانند در بیمارستان کار نمی

به خانه مجبور شدیم با سرویس  .شویم بیمارستان ندادند وارد اجازه آن روز واقعاً چطور؟
هم  با !؟شه مگه می :گفت. گفتمجریان را برایش  !؟نهومدی خاوچرا  :گفت درمما. برگردیم

 روی سرم آن را. های خواهرم پیدا کردیم گشتیم و یک چیزی شبیه دستمال از توی لباس
انم همکار به همراه سرویس. رفتم ر خیابانس به همین شکل. گره زدم انهو زیر چ انداختم

کردیم  ها می از این شوخی! خوشگل شدی :زدیم زیر خنده ،را دیدیم که همدیگر همین .آمد
 .خندیدیم و می

؟کجاستگیری  این سخت ی ستید که سرچشمهناد می: حمید نوذری
با رعایت  های خمینی بود که گفته بود زنان باید کنم به خاطر حرف فکر می: الف. م •

 .حجاب اسالمی به ادارات بروند
های  اسفند در آبادان، اعتراضی نسبت به حرف 14برخالف تهران، روز : حمید نوذری

پس از اینکه خبر اعتراضات تهران پخش شد، زنان معترض آبادانی  .صورت نگرفت خمینی
 رکت کردید؟یی شآ شما در این گردهم. اسفند در برابر کاخ دادگستری جمع شدند 16روز 
 .ولی خودم شرکت نکردم. خبرش را شنیده بودم: الف. م •

 : تان نقل کنم ها را در این باره برای پس اجازه بدهید گزارش روزنامه: حمید نوذری
حجاب کارمند شرکت ملى نفت، پرستاران و  متجاوز از یک صد نفر از زنان بی»

علیه اجبار احتمالى در حجاب اعتراض  کارمندان سایر ادارات به دادگسترى آبادان رفتند و
مردان : خورد کردند، شعارهاى زیر به چشم مى در پالکاردهایى که این زنان حمل مى. کردند

ما بدون حجاب هم به پاکى خود . توانند راه را از چاه تشخیص بدهند و زنان مبارز خود مى
 1«آزادى جنگیم، بى چادر و با چادر همه براى یک هدف مى. اعتماد داریم

اند،  این زنان معتقد بودند که بانوان باید با توجه به نقشی که در نهضت کشور داشته... »
 . 1«هستند، آزاد باشند قائلحداقل در پوشیدن لباس با توجه به شخصیتی که برای خود 

 یی شرکت نکردید؟آ چرا شما در این گردهم
 "طاغوتی"زنان  ،رف ضدانقالباین حرکت از ط که میکرد آن موقع فکر می: الف. م •

                                                           
 4، ص 4 15اسفند،  16، یکشنبه کیهان ـ1
 7، ص 4 15اسفند  16، آیندگان، «زنان اداری آبادان خواستار آزادی لباس شدند»ـ 1
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با  .دیدیم سفید می ساده بودیم و همه چیز را سیاه و .ها برگذار شده است و این نوع آدم
ضربه  به انقالب کاری بکنم که طرفدار حجاب نبودم، ولی حاضر بودم هر ی که منوجود
ها و  از خواست احت ،ارزشی برخوردار بود که انگار از همه چیز چنان از برایم انقالب. نخورد

جوانی و  ی مسئله جدا از اعتقادات و ارادتم به انقالب، .تر است هم مهم من خود تمایالت
 شکه به انقالب و رهبران ام سیاسیی و گرایش فکر تر از آن، هم بود؛ و مهم تجربگی بی

ن م و طاغوت و ایسارادتی بیش از حد داشت و هر مخالفتی با حاکمان جدید را کار امپریالی
متوجه نبودیم . گرفتیم حجاب را جدی نمینظیر  یمسائلما  وانگهی،. دانست طور چیزها می

 ی همه کردیم فکر می .سالمی استحجاب ا کنند، که معنی حجابی که حاکمان مطرح می
بیمارستان  مسائلسر  پدر و مادرم بربا  خانه، درآید وقتی  یادم می. زودگذر است مسائلاین 

مامان با  !تان که وای به حال منظورش این بود. داد با سرش را تکان میزدیم، با حرف می
! ؟تعیین کنند که چطور لباس بپوشند همه برای عده شه یک مگه می :گفت ناباوری می

یگر، ما به عبارت د "!جوری بمونه کنم این فکر نمی ...گذره می" :نظرش این بود که
 .انگاشتیم را شوخی می بسیاری از این مسائل

به همین دلیل هم ضدتظاهراتی . اما قضایا برای زنان مذهبی شوخی نبود :حمید نوذری
 :علیه زنان مخالف حجاب برگذار کردند

هنگامى که زنان معترض وارد دادگسترى آبادان شدند، تعدادى زن با حجاب به میان »
نیز در جواب  حجاب آنان آمدند و شعار دادند آزادى، استقالل، جمهورى اسالمى و زنان بی

یگر قرار گرفتند و به و پس از آن، دو گروه زنان در کنار یکد. همین شعار را تکرار کردند
و  "ترین زینت زن حجاب است ارزنده" :دادند زنان با حجاب مرتب شعار مى. دبحث پرداخن

 حجاب با شعار درود بر خمینى سخنرانى کوتاهى ایراد کرد و در این میان، یکى از زنان بى
ما زنانى را که مورد مصرف . با چادر هم مخالفیم. ما با زنان بزک کرده مخالفیم": گفت

علیه شخصیت ": یکى از زنان با حجاب گفت ".ل تلویزیون هستند قبول نداریمکاالى بنجُ
کس کسى را اجبار  مقام زن مقام واالیى است و هیچست؛  زن اعتراض کردن کار غلطى

 ".نکرده است
خواهران ": کردند ب سپس با وساطت برادران مجاهد، در حالى که تکرار مىزنان با حجا

محوطه دادگسترى را ترک کردند و  "است بر امپریالیسم  حجاب تو مشت محکمى[ خواهرم]
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دادند  حجاب در حالى که شعار آزادى، مساوات، برابرى با مردان را مى ها زنان بى به دنبال آن
 5«.از دادگسترى خارج شدند

در پى اجتماع »: نان طرفدار حجاب، فردای آن روز هم در برابر دادگستری تجمع کردندز
دیروز زنان در اعتراض به حجاب که در مقابل دادگسترى آبادان انجام شد، عصر دیروز نیز 
نزدیک به دو هزار نفر زن با حجاب با شعار استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى در برابر 

 7«.ماع کردنددادگسترى آبادان اجت
پیش از  تان که چه بود؟ با توجه به گفته "ضدتظاهرات"واکنش شما نسبت به این 

ها بود، حضور  های آبادان بیشتر از باحجاب پیمایی اب در راهحج انقالب، تعداد زنان بی
این زنان مذهبی را که ـ به گزارش روزنامه ـ چند برابر زنان مخالف حجاب  "ناگهانی"

 کردید؟ ارزیابی می بودند، چگونه
که به فکر این بیش از. گرفتم را زیاد جدی نمی مسائلطور که گفتم، این  همان: الف. م •

.حجاب باشم، به فکر زیر ضرب نرفتن انقالب بودم
تان، انقالب را از آنِ خود  تر گفتید که به خاطر مبارزه و تالش پیش :حمید نوذری

چطور بود که . طرفدار حجاب هم که نبودید. ب داشتیدای به انقال دانستید و ارادت ویژه می
 کردید اعتراض نسبت به آنچه دوست ندارید، زیر ضرب رفتن انقالب است؟ فکر می
ک قدرت تفکی. کردیم فکر نمی مسائلببینید، مشکل اصلی این بود که ما به : الف. م •

ها و  که تمام تالش  در حالی. دیدیم چیز را کلی می  همه. و تمیز روندها را نداشتیم
گوناگون انجام شده بود، بعد که رهبری  های هایی با گرایش ها، از سوی آدم ازخودگذشتگی

 !خود آن گروه شد تبلور انقالب به دست یک گروه افتاد، انگار که

منظورتان از رهبری انقالب چیست؟ یک فرد، یک گروه؟ خمینی، : حمید نوذری
 ؟...بازرگان، یا

. هایی مثل حسن نزیه، بهشتی یا بازرگان بیشتر مطرح بودند ابتدا، چهره در: الف. م •
برای شرکت در  من های باید بگویم که از اولین انگیزه. کم، خمینی هم مطرح شد کم

از فقر و . چیزهایی بود که راجع به زندان، شکنجه و اعدام شنیده بودم تظاهرات ضد شاه،
های  های من و بچه خواست. های چپ بودند ، همه بچهدور و برم. نابرابری هم تنفر داشتم

                                                           
 گفته ، پیشکیهانـ 5
 پیشین ـ7
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مان اصالً  های خواست. های عامی نظیر آزادی و عدالت بود دور و برم، بیشتر خواست
 .ها دشمنی هم نداشتیم مذهبی نبود؛ اگرچه با مذهبی

های کم و بیش مدرن شهر  تان به جوان اگر درست فهمیده باشم، اشاره: حمید نوذری
ها که با سیاست  آن وقت! کشیدند نماز آب نمىسینما، رقص و آواز بودند و جاهل است که ا

بعد که سیاسى شدند و طرفدار . ها گریزان بودند ها و خشکه مذهبی کاری نداشتند، از اُمل
ها کنار آمدند؛ حتا اگر به ضرر  شان یک جوری با آن ، برای تسکین وجدان ناآرام"چیزها بى"

 .شد خودشان تمام می
!درست است: الف. م •

 ؟شدبیمارستان چطور  بعد از ماجرای اجباری شدن حجاب، وضعیت در :حمید نوذری
. شود دار زیادتر می تعداد زنان حجاب در سرویس، دیدیم که یواش یواش می: الف. م •

 داد و پرسنل تعلیم می :سوم خودش را داشتر بیمارستان شرکت نفت در آبادان، رسم و
های دیگری  کم دیدیم که آدم کم ولی .شدند استخدام می ها بعد هم همان. کرد تربیت می

و نه یک روسری ساده  ـبا تجربه، با حجاب کامل اسالمی  مامای مسن و یک ،مثالً. آمدند
 ها ما جوان. گوی کسی هم نبود؛ اما حواسش به بسیاری از چیزها بود جواب. ـ همکار ما شد

رو  هوا طور که همان. طور نماند ولی وضعیت این. آوردیم یبازی درم خندیدیم و مسخره می
ها  بوی عرق از زیر روپوش. شد می تربلند ها که کوتاه بود، آستین روپوشرفت،  ی میگرم به

شد  چون باعث می روی روپوش را هم مجبور شدیم کنار بگذاریم؛ بعد کمربند !زد بیرون می
به بیمار  د کار کرد،ش نمی تل کهعلم و کُ اینبا  آخر .ایان شودنم مان های بدن برجستگی
 .بود که شروع شد مسائلاز این  ها، اولین اعتراض. بوداتاق عمل  دستیار رسید و

 شما چه رفتاری داشتید؟ به چه شکلی؟ از طرف چه کسانی بود و اعتراض: حمید نوذری
از شما  .ن بودندکردند، کادرهای قدیمی بیمارستا بیشتر کسانی که اعتراض می: الف. م •

شرکت  یا اصالً هم در تظاهرات پیش از انقالب !طاغوتی گفتیم می ها ما به آن ،چه پنهان
از  .راضی نبودند اصالً یدداوضاع ج از .شان بسیار محدود بود کرده بودند و یا شرکتن

شان مهم  پوشش برای ی آزادی لهئمس .بیشتر رضایت داشتند شان گذشته یت کاریوضع
رسیدند  وقتی به ما می ها این .باشد مرتب شان سر و وضع آرایش کنند و یکم اینکه؛ و بود

ست برای خودتان درست  این چه سرو وضعی :گفتند ، میپوشیدیم لباس میکه ساده 
شان از اوضاع جدید  ها به خاطر عدم رضایت کردیم که اعتراض آن ما فکر می !؟یدا هکرد
به ... زدند در رابطه با حجاب اجباری و می هایی حرف ها نآ. وضع غریبی بود خالصه .است

حرف  یعنی. افتد به خطر می بیماران هم وضع بهداشتی ،که با این حجاب گفتند درستی می
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شان  های درست شان نداشتیم، حرف قبول از نظر سیاسی چون ما ولی زدند؛ می همرا  دل ما
 .دادیم ر میمورد اتهام قرا ها را آن حتا. پذیرفتیم را هم نمی
، در واکنش بودند تر ی که اغلب قدیمیپرستارها و کارکنان ،دکترها، ها از این اعتراضجدا 

 ،ها برخی از آن .؛ البته نه چندان علنیدادند انجام می ، کارهاییکار حیطاسالمی کردن مبه 
 خاطر اختالفات سیاسی،ه قدر ساده بودیم که ب ایناما ما . بودند رژیم جدید مخالفِ
 زنانما  که چه بالیی دارند سر اصالً متوجه نبودیم. کردیم را گوش نمی ها های آن حرف
 حکومتکه  گویم خودم می به. شود ، اعصابم خرد میکنم حاال که فکرش را می. آورند می
 .کردیم نگاه  و مبهوت مات هم ما. هیچ حق نداشتاندازی کرد که  دستجایی به 

 دادند؟ چه واکنشی نشان می تانمردان همکار: حمید نوذری
 به ویژه دکترهایی که از این وضع واقعاً کردند؛ بودند مردهایی که اعتراض می: الف. م •

ها  خواهند زن می کهکردیم؟ این می ها چه فکر ما در مورد آن که دانید اما می. نددناراضی بو
ولی کار جدی و  ودند؛ها مخالف ب خیلی. ها حرف جور و این !و دخترهای جوان را دید بزنند

 .خواستند انجام دهند یا نمی. انجام داد شد علنی نمی

 ؟انجام نشد کار جدی راچ: حمید نوذری
 یکی. درست پاسخ بدهم، باید بر چند نکته انگشت بگذارم ر بخواهمگا: الف. م •
 نه برایش زیاد ، کههای فردی ی دوری و نزدیکی ما با آزادی درجه و ست ی فرهنگی لهئمس

 ی لهئمس .دآموخته بو ی در این موردزیاد به ما چیز و خانواده جنگیده بودیم و نه اجتماع
 کم برای دست. دار کند چیز نباید آن را خدشه هیچ و اینکه بود "انقالب تقدس" ،مهم دیگر

ی هم تجربگ جوانی و بیطور که قبالً گفتم،  همان .، انقالب مقدس بودمن و بسیاری دیگر
؛ عجیب برسد به نظر شاید االن ی دیگری هم وجود داشت که مسئله. شد ت میمزید بر عل
های  ، سیاستدلیل نبود که حکومت بی .اهمیت زیادی داشتهم  شغل اما حفظ
ها یک نگرانی واقعی  کار شدن برای اغلب آدم بی .شروع کرد اتاز اداررا  اش گرانه سرکوب

 .بود
اشاره کردید، جایگاه آگاهی چیست؟ به هر حال در میان عواملی که به آن  :حمید نوذری

ى برای حقوق زنان مبارزه کرده بودند ا ی مبارزاتی داشتند؛ عده زنان این کشور تاریخچه
 ...و

بینم که  کنم، می ى آن دوره فکر می حاال که درباره. کامالً درست است: الف. م •
خانواده و محیط کار تا . جوانشد از خودم به عنوان زنی  شرکتم در انقالب موجب شناختی 

استبداد سیاسی شاه هم ما را از دانستن تاریخ . آن زمان چنین شناختی به من نداده بودند
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اطالعی من و امثال من  دانشى یا بی توجیهی بر کم ها اما این. مان محروم کرده بود واقعی
شناختیم  آخوندها را میما نه . های مبارزات اجتماعی نبود از تاریخ کشورمان و فراز و نشیب

سبب چنین  که همین عدم آگاهی بود. و نه به خوابی که برای ما دیده بودند، آگاه بودیم
 .شکست سختی شد

1661ژانویه /  1544بهمن 
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 میهن جزنی عهد عتیق برگردند  خواستند به زنان نمی 
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 حجاباجباریدانضدزنانحقوق

نوریپریوشخواجه

های آشنا  بودید و یکی از چهره 1ایران دان ق زنان حقوی  اتحادیهشما عضو  :ناصر مهاجر
خواستم بپرسم که چرا  مى. 4 15ی انقالب  در آستانهخواه کشور ما  در میان زنان آزادی

اهلل خمینى در  هاى آیت ها و سیاست به طرح 4 15اسفند  14بهمن تا  11در فاصله  اتحادیه
 . ى محدود کردن حقوق زنان واکنشى نشان نداد زمینه
اهلل  کنم به سخنان آیت فکر می. هایی نشان دادند واکنش: نوری خواجه پریوش •
 1.واکنش نشان داده شد "رقت قلب"ی منع قضاوت زنان به دلیل  داری دربارهشریعتم

اگر اشتباه نکنم چند تن از زنان قاضی واکنش نشان دادند و بر حق  :ناصر مهاجر
به آن اظهار نظرها و  دان ق ی زنان حقو اتحادیهام که  اما ندیده 5قضاوت زنان پا فشردند؛

انجمن و یا   کانون وکال دانان حقوقهاى دیگر  لتشک. ها اعتراضی کرده باشد سیاست
آیا این سکوت به دلیل وجود اختالف نظر و . هم از کنار مسئله گذشتند دانان حقوق

                                                           
دان تاسیس شد؛ در  یاد مهرانگیز منوچهریان و شماری از زنان حقوق ، به ابتکار زندهدان ایران ی زنان حقوق اتحادیه ـ1

تساوی حقوق زن و مرد از لحاظ حقوق مدنی و »: آن چنین آمده است  اساسنامهاتحادیه در هاى  هدف. 1576خردادماه 
ی حسن تفاهم بیشتر و حمایت اطفال و باالخره  پایهالمللی از نظر مطالعات حقوقی بر  اجتماعی و سیاسی و ایجاد روابط بین

ی مساعد برای بحث در موضوعات مربوط  ی جهانی حقوق بشر و ایجاد زمینه سازگار کردن قوانین بر پایه و اساس اعالمیه
، 6 15در اوایل سال « »(.ی کشور ی مقننه با رعایت قانون اساسی و سایر مصوبات قوه)به زنان و اطفال در جهان امروز 

دان ایران لغو  ی زنان حقوق ی وکالت منوچهریان و بسیاری از اعضای اتحادیه هم متوقف ماند و پروانه اتحادیهفعالیت 
بتواند مجدداً فعالیت  اتحادیهرا تغییر دهند تا  اتحادیه ی های آخر عمر منوچهریان از او خواستند که اساسنامه در سال... شد
های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات  فعالیت) سناتورپروین اردالن؛ / ین احمدی خراسانینوش «.اما او نپذیرفت. کند

  16 ،   5، 154، ص1541، تهران، نشر توسعه، ( حقوقی زنان در ایران
. ادندگفتگویی انجام د 4 15اهلل شریعتمداری در روز هفتم بهمن  با آیت( صدای آمریکاو  رویتر)نمایندگان دو خبرگزاری  ـ1

اهلل  آیت« توانند قاضی شوند و در پُست قضاوت کار کنند؟ آیا درست است که زنان نمی»: در پاسخ به این پرسش
ی اسالمی اهمیت  ای نیست و برای قاضی شرایطی است و مخصوصاً در یک جامعه قضاوت کار ساده»: شریعتمدارى گفتند

زنان با رقت قلب و ... ب نیست و تمام شرایط در آنان وجود نداردآن زیاد است و به نظر ما چنین پستی برای زنان مناس
نه تنها در پست قضاوت ... ها سازگار نیست لطافت جسمی و روحی که دارند، این کار به طبیعت جسمی و روانی آن

شما که  از. ها و مناصب دیگر اجتماعی نیز همین مشکل وجود دارد توان از او استفاده کرد، بلکه در بعضی پست نمی
ها زن بوده  اید، چند نفر از آن رئیس جمهور داشته 54یا   5کنم در مملکت خود شما که تاکنون  آمریکایی هستید سؤال می

  ، ص 4 15بهمن  11، اطالعات« است؟
معظمه صابری، فریده : ؛ به امضای«چرا زن قاضی نشود؟: دهند اهلل شریعتمداری پاسخ می زنان قاضی به حضرت آیت» ـ5

  ، ص 4 15بهمن  14 اطالعات،وحید، مینا مجدزاده خاندانی، بدرالزمان اصالنی کجوری، شیرین سعیدی، 
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ای توهم نسبت به حاکمان  کشور بود و یا ناشى از گونه دانان حقوق چنددستگی در میان
 ی کشور؟  تازه

هایی در این زمینه انجام  حبتص. اختالف نظر وجود نداشت: نوری پریوش خواجه •
آورم چرا این مطلب  اما اصالً به یاد نمی. دانم، مطلبی هم نوشته شد گرفت و تا جایی که می

 .ها به چاپ نرسید در روزنامه
اهلل  ، دفتر آیت4 اسفند  4برای مثال، وقتی روز . موارد دیگری نیز بود :ناصر مهاجر

ها امر کرد، چون آن قانون  نواده از سوی دادگاهخمینی، به تعلیق اجرای قانون حمایت خا
ی زنان  اتحادیهبود؛ صداهایی بلند شد؛ اما اعتراض روشنى از سوی  "خالف شرع انور"

راستى این  7.واکنش نشان داد گروه وکالی مدافع حقوق زنتنها  . صورت نگرفت دان ق  حقو
 شناختید؟ گروه نوپدید را می

باید بگویم که پس از این همه مدت، خیلی  .آید دم نمییا. نه: نوری پریوش خواجه •
 .بردند را هم از میان ی مدارک ما همه .چیزها از خاطرم رفته

ها به چاپ رساند،  ای که در روزنامه در بیانیه گروه وکالی مدافع حقوق زن :ناصر مهاجر
دفتر "در زنان هیچ حضورى  کهاینضمن اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده، در مورد 

 :هم نیستند، انتقاد خود را ابراز کرد "کمیته"ندارند و در  "امام
ی انقالب شکوهمند ایران که زن و مرد در آن دوش به دوش  چرا در آستانه... »

هایی که علمای عظام در مورد آزادی زنان و  یکدیگر جنگیدند و چرا با وجود تمام وعده
، به یک باره این چنین به قانون حمایت خانواده مساوات حقوق آنان به زنان کشور دادند

حمله شد و بدون آنکه جانشینی برای آن تهیه شود، اعالم نمودند که این قانون مخالف 
ی انقالب حتا  ی این نیست که در دفتر امام و کمیته آیا این نشانه... شرع انور اسالم است

های حقوقی، اجتماعی و  یک زن برای آنکه مدافع حقوق زنان باشد و به خصوصیت
آل نیز جای خاصی خواهد  ی توحیدی ایده اقتصادی نیمی از جمعیت کشور که حتا در جامعه

  «داشت توجه نماید، وجود ندارد؟
اما االن به یاد . هم اعتراضاتی از این دست به عمل آورد اتحادیه: نوری پریوش خواجه •

                                                           
 4 15اسفند  15، آیندگان، گروه وکالی مدافع حقوق زنی  بیانیه ـ7
. 4 15اسفند  15 آیندگان، ی گروه وکالی مدافع حقوق زن بیانیه، "حتا یک زن در دفتر امام یا کمیته هست؟"ـ  
نیز  4 15اسفند   1، اطالعاتی  ، در روزنامهقانون حمایت خانواده مخالف اسالم نیستهایی از این بیانیه با عنوان  شبخ

 .به چاپ رسیده است
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 .آورم کجا به چاپ رسیدند نمی
ی قانون حمایت  اهلل خمینی درباره رسد پس از انتشار نظر آیت ظر میبه ن :ناصر مهاجر
های  های افزاینده و محدودیت نسبت به تبعیض دان ق اتحادیه زنان حقوخانواده بود که 

خطاب به دولت، با  اتحادیهی  نامه. قانونی براى زنان از سوی حکومت نوبنیاد هشیار شد
به گمان من تبلور این  ،"از دولت دان ایران قی زنان حقو اتحادیهدرخواست ": عنوان

 :ست هشیاری
ای پشتیبانی خود را از دولت منتخب امام  طی نامه دان ایران ی زنان حقوق اتحادیه»

ی ملت ایران با  طلبانه در مبارزات حق و با تأکید بر نقش عظیم زنان که هخمینی اعالم کرد
ز دولت موقت مهندس بازرگان خواستند که اند، ا برادران خود همگام بوده و شهید داده

های اجتماعی زنان که به خیال رژیم سابق به منظور امتیاز دادن به  محدود کردن فعالیت
ای برای  ی تازه گرفت، متوقف گردد و این امر به مثابه رویه ی روحانیت صورت می جامعه

  «.تضعیف نیروی عظیم و خالق زنان به کار برده نشود
کانون باید بدانید که بخشی از فعالیت ما هم در . درست است: نوری اجهپریوش خو •
 .شد انجام می اناند جمعیت حقوقو  وکال

ی انتخابات  بودید در بیستمین دوره کانون وکالی دادگستری دانم عضو می :ناصر مهاجر
ی  هاین کانون که بیش از دو هزار وکیل در آن شرکت داشتند، نامزد عضویت در هیئت مدیر

هم  دانان جمعیت حقوقدر  4.در میان وکالیی بودید که بیشترین رأی را آوردند. شدید کانون
 عضویت داشتید؟

کسانی . بودیم دانان جمعیت حقوق من و همسرم هر دو عضو ؛بله: نوری پریوش خواجه •
، هر کسی کانون وکالدر . که عضو این جمعیت بودند، از نظر سیاسی با هم تجانس داشتند

 دانان جمعیت حقوقخواه مملکت عضو  اما اکثر وکالی آزای. نظر سیاسی خودش را داشت
ما وقتی . کرد میشوهرش با او خیلی بدرفتاری  که ما خانم موکلی داشتیم هستیادم . بودند

کردیم که  یعنی فکر می! حیرت کردیم خیلی است،جمعیت عضو  شوهرشفهمیدیم که 

                                                           
 5، ص 4 15اسفند  16، کیهان ـ 
ابات این استقبال از مشارکت در انتخ. ار شدذیش از دو هزار وکیل دادگستری برگانتخابات کانون وکال با شرکت ب»ـ 4

رأی شمارش شده بود، حائزین اکثریت  766که فقط [ 4 15]خرداد  17تا روز . بود هسابق ی گذشته بی کانون در نوزده دوره
: برگرفته از. ست که نامش ذکر شده است نوری، نوزدهمین نفری پریوش خواجه. «آرا افراد زیر از گروه وکالی پیشرو شدند

 :، تارنمای رادیو زمانه، در نشانی زیر(سی سال پیش در چنین روزی) ون وکال شدندپیشتاز کان ،پیشروهاابراهیم نبوی، 

http://www.zamaneh.com/revolution/2008/06/print_post_9.html 
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 اعضایوکالی دیگر در مورد ! هستند در اجتماع ابافتهی جد تافته جمعیتی ی اعضا همه
کس صحبت از آزادی  ها هر آن وقت .هستند "چپی"ها  گفتند که آن می دانان جمعیت حقوق

خواه بودند و  آزادی دانان اعضاى جمعیت حقوق در حالی که برخی از! "چپی"شد  کرد، می می
 .نه لزوماً دست چپی
ی کار وکالت  ما در زمان انقالب چند سال سابقهممکن است بپرسم ش :ناصر مهاجر

 داشتید؟
 ... ی وکالت گرفتم پروانه 1577من در سال : نوری پریوش خواجه •

 التحصیل شدید؟  از دانشگاه تهران فارغ :ناصر مهاجر
از دانشگاه تهران لیسانس حقوق گرفتم و از دانشگاه ملی، . بله: نوری پریوش خواجه •
 .زالیسانس حقوق ج فوق

 ...و بعد به وکالت مشغول شدید :ناصر مهاجر
. ی تحصیل به انگلستان رفتم ، برای ادامه 155سال . نه فوراً: نوری پریوش خواجه •

. الملل ثبت نام کردم ی حقوق بین یک سال زبان خواندم و سپس در دانشگاه لندن در رشته
برای دیدار مادرم به تهران  نمراتم خیلی خوب بود؛ ولی پیش از به پایان رساندن تحصیل،

ی  دوره. ازدواج کردم 1551در سال . بازگشتم و تحصیالتم در انگلستان ناتمام ماند
بنابراین در . ی وکالت گرفتم پروانه 1577گذراندم و در سال  1571کارآموزی را در سال 

ه ما ما چند زن وکیل بودیم که ب. داشتم ی وکالت زمان انقالب، بیش از ده سال سابقه
این اصطالح . های خودمان را داشتیم یعنی موکلین و پرونده! وکالی کیف به دستگفتند  می

 .داد ای و موقعیت ما را نشان می ای اهمیت حرفه به گونه
 آورید؟ را به خاطر می وکالى کیف به دستنام  :ناصر مهاجر

با  او .بود یموفقخیلی ، که وکیل بیاتی خانم ژاله شام ؛من. بله: نوری پریوش خواجه •
تر  از نظر کاری از ما موفق و المللی بسیار هوشمند کرد که یک وکیل بین آقای اوصیا کار می

 ...دخت خامنه؛ خانم دکتر منوچهریان؛ ثریا صدیقی ؛ خانم مهینبود خانم بتول کیهانی .بود
 با دکتر صدیقی نسبتی داشتند؟ :ناصر مهاجر

شاگرد اول  ؛بسیار باهوش یدختر. ست   دان صدیقی، از خانبله: نوری پریوش خواجه •
 .ی ما بود ی حقوق در دوره دانشکده

 ؟کرد از انگشتان دو دست تجاوز نمی، کیف به دست یوکال در واقع شمار :ناصر مهاجر
 .کرد آن زمان تجاوز نمی. بله: نوری پریوش خواجه •

در میان  شدهای شناخته ه چهرهیعنی به برش زمانى انقالب که رسیدیم،  :ناصر مهاجر
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 بودند؟، این بانوان دانان زن حقوق
 . همین طور است: نوری پریوش خواجه •

 دادید؟ گونه کارهایی در ربط با حقوق زن انجام مى چهپیش از انقالب،  :ناصر مهاجر
ها در جهت بهبودی موقعیت  دان، سال ببینید، ما زنان حقوق: نوری پریوش خواجه •

و استاد  دان برجسته ، حقوقخانم دکتر منوچهریان. زن کار کرده بودیمحقوقی و قانونی 
. های بسیاری به انجام رسانده بود ی قوانین مربوط به خانواده پژوهش ارجمند ما، در زمینه

را  ایران دان حقوق ی زنان اتحادیه. سال 16ام؛ به مدت  من در این زمینه با او همکاری کرده
همیشه . خانم منوچهریان برای حق طالق زن خیلی فعالیت کرد. هم ایشان تأسیس کردند

قانون حمایت خانواده، حاصل زحمت و تالش او . زن ایرانی ست بر گردن گفت این یوغی می
. باالخره هم این قانون را به دولتِ وقت تحمیل کردیم. بود و ما هم شاگردانش بودیم

در آن سال که  به همین دلیل هم. اشتیمها را د ها پیش این حساسیت بنابراین، ما از مدت
 .میرا تشکیل داد شورای هماهنگی زنانآمد،  بوی به هم ریختگی و انقالب می

 ؟بود آموزگار وزیری جمشید به هنگام نخست دقیقاً در چه زمانی؟ :ناصر مهاجر
انقالب به  وهمان طور که گفتم، از زمانی که بوی تغییر . بله: نوری پریوش خواجه •
  .ماه پیش از انقالب  یا   شروع کردیم؛ یعنی . م رسیدمشا

 کردند؟ درآمدند یا با آن همکاری مىشورا چه قشری از زنان به عضویت  :ناصر مهاجر
زنان نه فقط  بود؛ زنان هدف ما گرد هم آوردن اقشار گوناگون: نوری پریوش خواجه •

دار در میان ما  و حتا زن خانهاز پرستار و پزشک گرفته تا فرهنگی . دانان و حقوق یلوک
 .ینیهای مختلف و گاه پا با شغل ،شان پایین بود زنانی که سطح تحصیالت. بودند

 عضویت داشتند؟ شورای هماهنگی زنانخانم منوچهریان هم در  :ناصر مهاجر
. بود مختلفی هاى برنامهدنبال کارها و . او خیلی گرفتار بود .نه: نوری پریوش خواجه •
اما شورای ما واقعاً از . دهید ها تشکیل می" برجسته"ی هست که شما انجمنی از های وقت
خانم منوچهریان در . همه جور زنی در آن بود. تشکیل شده بود (average)ها "متوسط"

اما . کرد ید مییکار ما را تأ. ؛ ما همیشه با هم همکاری داشتیمقرار داشت کار ما جریان
 .شرکت کند را نداشت که خودش وقت این
چند نفر بودید؟ :ناصر مهاجر

پرستار هم  .بیشتر فرهنگی بودند .شدیم مینفر   5تا  56حدود : نوری پریوش خواجه •
 را آمد که حتا تصدیق کالس ششم یادم هست خانمی می. یکی دو پزشک هم داشتیم. بود

  .به این جلسات عالقمند بود اندازه بی ولی. هم نداشت
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 با حجاب هم بودند؟ نها، زنا در میان آنآیا  :ناصر مهاجر
 .روشن اما زنان با حجابِ. یکی دو نفر بودند: نوری پریوش خواجه •

 ، وجود زنان با حجاب4 های زنان در اسفند  ییآ و گردهم ها پیمایی راه در :ناصر مهاجر
ند اسف 11پیمایی روز  راه فمینیست فرانسوی از چند مثالً در فیلمی که. است گیر چشم
زنان به  .اند برداران هم قرار گرفته طرف گفتگوی فیلم بینیم که ، این زنان را میاند ساخته

شان  منشی در وجنات دموکرات. هستندحجاب اجباری مخالف که  گویند روشنی تمام می
 درست است؟. کردند همکاری می شورای هماهنگیبا  زنم چنین زنانی حدس می! پیداست
 .کامالً. بله :نوری پریوش خواجه •

 ؟کردیدچاپ  شورای  بارهاطالعیه یا بروشوری درهرگز آیا  :ناصر مهاجر
آمدند؛  دوستان می .کردیم رسانی می اطالعدهن به دهن . نه: نوری پریوش خواجه •
 خیلی چیزها را .همه خیلی عالقمند بودند! بود یجلسات خیلی پرهیجان. آمدند ها می غریبه
هایی که عالقمند  خانم. بار جلسه داشتیم ای یک دانم که هفته می اما .ام از خاطر برده البته

ی مسائل را بررسی  آمدند و همه ای یک روز به دفتر من می بودند فعالیت بکنند، هفته
 .گفتیم می به هم ها را کردیم و برنامه می

 موضوع کار این جلسات چه بود؟ :ناصر مهاجر
زن در  ی ی آینده درباره .ا تغییر در وضع زنان بودی کار م سوژه: نوری پریوش خواجه •

کردیم که چه  کردیم؛ صحبت می اخبار را رد و بدل می. کردیم ریزی می جامعه بحث و برنامه
 .خواهد شد و چه باید کرد

 کردید؟ بحث سیاسی هم می :ناصر مهاجر
 !تقریباً: نوری پریوش خواجه •

 گویید تقریباً؟ چرا می :ناصر مهاجر
 .تنها سیاسی نبود؛ اجتماعی هم بود مان هاى بحث برای اینکه: نوری یوش خواجهپر •

البته این مسائل به نوعی . ی کار بود؛ حجاب بود زنان بود؛ مسئله ی مربوط به آینده بحث ما
آیند و  ها می کردیم این فکر می. بین بودیم ما در آغاز خوش باید گفت که .دان سیاسی

 .. .روند می
 کردند؟ ها هم شرکت می پیمایی در راه شورای هماهنگیاعضای  :جرناصر مها

ما فکر . بسیاری از زنان ما در تظاهرات فعاالنه شرکت کردند! بله: نوری پریوش خواجه •
چنین توهمی، در عدم . آید کردیم شاه که برود، جمهوری دموکراتیک روی کار می می

ما اعتماد . شک تأثیرگذار بود بی - که شما رویش انگشت گذاشتید -واکنش به موقع 
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مان  ی مورد عالقه شروع کردیم به بررسی آنچه .ی سیاسی ایران داشتیم جایی به آینده بی
با هم  .ریزی کنیم ی زنان برنامه خواستیم برای آینده می .به آن حساسیت داشتیم یا بود و

 .کارمان کامالً سیاسی نبود؛ اما سیاسی هم بود. کردیم مشورت می
 داشتید؟ مرزبندی روحانیت با آیا :ناصر مهاجر

 !نه: نوری پریوش خواجه •
 ؟دار شود خدشه "وحدت"کردید برای پیروزی انقالب نباید  فکر می :ناصر مهاجر

که  اتىبا آن کیفی ىاما انقالبکردیم؛  حمایت میاز انقالب  ما. بله: نوری پریوش خواجه •
هایى  آن. د و یک جمهوری دموکراتیک روی کار بیایدیعنی شاه برو. خودمان در نظر داشتیم

فکر . کردند فقط نقش واسط را بازی می که رهبری انقالب را به دست گرفته بودند، براى ما
تفکر  این تحت تأثیر بسیاری از برخوردهاو  ای داشتند چنین ایدهروشنفکران کنم اغلب  می

 .انجام گرفت
ن الئیک و سکوالر، باورمند به آزادی، باورمند به زشمارى  به بیان دیگر، :ناصر مهاجر

در حال  جنبش ضد دیکتاتورى شاه، از همان زمان که دیدند ایرانى جمهوری دموکراتیکِ
شان را با هم در میان  شتاب گرفتن است، فکر کردند که دور هم جمع شوند و تجربیات

 ...بگذارند و شور و مشورت کنند برای فردا
ی زنان ایران  ریزی چنین فردایی، در جامعه تالش برای پی... :رینو پریوش خواجه •

ی  داری بر عهده ی خانه وظیفه و کنند مردها در بیرون کار می. ردبیشتر از مردان وجود دا
آمدند و در تظاهرات  واقعاً با چه شور و شوقی از خانه بیرون می این زنان. زنان گذاشته شده

. طور است؛ البته صرف نظر از عقاید هنوز هم همین. ی چادرا چادر یا بکردند؛ ب شرکت می
 ازگذارند،  ها می شان بر آن رغم فشارهایی که همسرانبه برای اولین بار، یک عده از زنان، 

 رویدادهابا  آیند و آنها با شور و شوق، از خانه بیرون می. کنند استفاده می فضایی که باز شده
ی شاه  های دهاتی دوره دیگر آن زن. اند تر شده خیلی روشنهای چادری  زن. شوند می همراه

 ها گفته وقتی به آن ،به همین دلیل! شیر و ماست بیرون بروند فقط براى خریدن نیستند که
کنند،  های چادری که تظاهرات می ی زن همه. ریزند بیرون بیایید، واقعاً بیرون می: شود می
ها و پاسدارها  ی بسیجی البته حساب خانواده. کند طوری نیستند که حکومت فکر می آن

ها مشارکت در  خواست زن. اما بقیه نیستند. ها لشکر جمهوری اسالمی هستند آن. سواست
ریزی فردایی بهتر، زنان  کنم تالش برای پی وانگهی، فکر می .ی مملکت است ساختن آینده

 .را به تظاهرات علیه حجاب واداشت
اهلل خمینی به راه  که به دنبال انتشار سخنان آیت ست راتیمنظورتان تظاه :ناصر مهاجر
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های  در وزارتخانه»، در برابر جمعی از طالب؟ همان که گفت 4 اسفند   1افتاد؟ سخنرانى 
ی شما ها برا ؟ این صحبت«.ها بروند، اما با حجاب باشند زن. ها لخت بیایند اسالمی نباید زن

 انگیز و دور از انتظار نبود؟  شگفت
 !حتماً بود: نوری پریوش خواجه •

اسفند و   1اهلل خمینی در  ی کوتاه پخش خبر سخنرانی آیت در فاصله :ناصر مهاجر
پیدا کردند  فرصت دان ی زنان حقوق اتحادیهحرکت خودجوش زنان در روز بعد، آیا اعضای 

 هند؟ تبادل نظر کنند و واکنشی در خور نشان د "رهبر انقالب"های  ی گفته تا درباره
. آورم، تبادل نظری صورت نگرفت تا جایی که به خاطر مى: نوری پریوش خواجه •

 . کنم دیده شده باشد تدارکی هم فکر نمی
 آیا به طور متشکل به دانشگاه تهران رفتند یا منفرد؟  اتحادیهاعضای  :ناصر مهاجر

آورم  به یاد نمی .من خودم آن روز اصالً به دانشگاه تهران نرفتم: نوری پریوش خواجه •
 .کدام یک از دوستان و آشنایانم در این حرکت شرکت کردند

دانید، زنان معترضی که در دانشگاه تهران بودند، پس از  گونه که می همان :ناصر مهاجر
هزار نفر   1شود جمعیتی نزدیک به  گفته می. وزیری حرکت کردند مدتى به سوی نخست

اعضای . وزیری رفت پیمایان به نخست هیئتی از سوی راه. وزیری گرد آمدند در برابر نخست
 :گفته شده که. در این هیئت حضورى پر رنگ داشتند اتحادیه
هیئت نمایندگی زنان "نیز  دان ایران ی زنان حقوق اتحادیهمهرانگیز منوچهریان رئیس »

زنان ایران  وزیری هدایت کرد و از دولت ایران تقاضا نمود که اجازه ندهند را به دفتر نخست
 4«".به قرون وسطی برگردند

 آیا شما هم در این هیئت حضور داشتید؟
. طور که گفتم، من در تظاهرات روز اول شرکت نکردم همان: نوری پریوش خواجه •

 . اطالع دقیقی هم متأسفانه ندارم
دان حضوری محسوس و بسیار مؤثر  یی دادگستری، زنان حقوقآ در گردهم :ناصر مهاجر

یی شرکت داشتند؟ خانم آ در این گردهم اتحادیهآیا به یاد دارید چه کسانی از سوی . دداشتن
 منوچهریان هم بودند؟ 

به شکل متشکل در این حرکت مشارکت  اتحادیهاعضای : نوری پریوش خواجه •
 . ایشان را در آنجا ندیدم. آورم که خانم منوچهریان شرکت کردند یا نه به یاد نمی. نداشتند

                                                           
 574گفته، ص  ، پیشسناتور: ، برگرفته از11تاریخ، ص  ، بی14، جلد ی جاسوسی اسناد النه ـ4
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ی منسجم و محکمی که  شما جزو کسانی بودید که در نوشتن قطعنامه :مهاجر ناصر
 ...این روز خوانده شد، مشارکت داشتید

کس دیگری در نوشتن آن مشارکت . قطعنامه را من نوشتم... :نوری پریوش خواجه •
 .نداشت

به  در کجا و. ممکن است داستان نوشته شدن این قطعنامه را توضیح دهید :ناصر مهاجر
 چه ترتیب نوشته شد؟

: نوری پریوش خواجه •
در دادگستری بودم که خبر 
دادند دیروز زنان تظاهرات 

به آقای خمینی  اند و کرده
کانون رفتم . هم اهانت شده

خانم کیهانی، مدیر . وکال
: به من گفت کانونداخلی 

ها  قرار است که امروز خانم
. بیایند به کاخ دادگسترى

باشد که بر این تان  باید حواس
شما مأموریت دارید که نگذارید اتفاقات جلوی دانشگاه تکرار  .یی کنترل داشته باشیدآ گردهم
 .شود

اسفند بود که تظاهرکنندگان پیش از متفرق  14در همان روز اول، یعنى :ناصر مهاجر
در پی این تصمیم جمعی،  "!فردا دادگستری برای دادخواهی، پس": شدن، شعار دادند

 .اسفند در کاخ دادگستری پا گرفت 11یی روز شنبه آ دهمگر
من و سه چهار خانم . صبح زود به دادگستری رفته بودم. بله: نوری پریوش خواجه •

تصمیم گرفته شد . خواستیم ببینیم چه کار باید کرد مى. وکیل دیگر با هم به گفتگو نشستیم
ی که میز بزرگی وسط آن بود، قعطنامه های دادگستر در یکی از اتاق. ای نوشته شود قطعنامه
های سابق  کالسی هاشان هم خیلی. هم بودند کانون وکالی اعضای  آن روز همه. را نوشتم

سران . در اتاقی جمع شدیم. و نیم آمدند 16های دیگر، حدود ساعت  خانم. خودم بودند

 اسفند91شنبه
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ر پرداختیم و به تبادل نظ 1.خانم ناطق و خانم جزنی هم حضور داشتند. ها بودند گروه
 16خواستم قطعنامه را بخوانم، وقتی می. سه نفر صحبت کردند. ی آن روز را ریختیم برنامه

 ...بلندگو را گرفتند
گفته شده که مقامات دادگستری با تقاضای زنان وکیل و قاضی برای  :ناصر مهاجر

استفاده از واگذاری سالن سخنرانی دادگستری به تظاهرکنندگان مخالفت کرده بودند و حتا 
 بلندگو را ممنوع اعالم کرده بودند؟

حتا برق ساختمان را . بله؛ همان طور که گفتم، بلندگو را گرفتند: نوری پریوش خواجه •
ما بسیار کوشش کردیم که آن روز، نظم و  11.خیلی به کارمان لطمه زدند. خاموش کردند

 . همه چیز به خوبی گذشت. انضباط کامالً برقرار شود
کاخ  ی سوم از طبقهآیى این هم گفته شده که  ی آن گردهم درباره :مهاجرناصر 
. کردهبه پائین پرت  را یک زن در اعتراض به حجاب اجباری، حجاب سیاه خود دادگسترى،

 ؟یدآور ای را به یاد می آیا شما چنین صحنه
ی این  ربارهمان د ما بعدها با دوستان. من نه دیدم و نه شنیدم. نه: نوری پریوش خواجه •
اگر چنین اتفاقی افتاده . یی که یک رویداد تاریخی بود، خیلی گفتگو و بحث داشتیمآ گردهم

 .شد بود، حتماً بازگو می
از دادگستری داده،  ینظیر کامل و بی حتا کیت میلت که واقعاً گزارش :ناصر مهاجر

  ...، انگشت گذاشتهودکه حاکم ب یا فضای دوستانه بر او بارها و بارها. چنین چیزی نگفته

                                                           
من، )اسفند، ما که به تازگی یکدیگر را یافته بودیم  14شب »: آورد به یاد می شهین نوایی که در آن جلسه حضور داشت ـ1

ی  گو در بارهو چندین جلسه بحث و گفت (زهره خیام، شهره بدیعى، نسرین بصیرى، ایراندخت از فرانکفورت و مسعوده آزاد
دان  دوستانی که با زنان حقوق. دیمای بو در صدد یافتن چاره. تشکل مستقل زنان برگذار کرده بودیم، دور هم جمع شدیم

قرار شد از جمع ما . نوری بروند و متنی را تهیه کنند رابطه داشتند، قرار گذاشته بودند که روز بعد به دفتر خانم خواجه
 نگاه« .مان را طرح کند های ای بود که خواست هدف ما تنظیم بیانیه... ای هم به تظاهرات تعدادی به آن جلسه بروند و عده

ای  رسد که چنین جلسه نظر نمیبه . همین دفتر ، شهین نوایی، در"4 15اسفند  14ی روز جهانی زن،  خاطره"به  کنید
 . آورد وری چنین نشستی را مطلقا به خاطر نمین چرا که خانم خواجه ؛برگذار شده باشد

آورد که در این  میهن جزنی به یاد می. توسط میهن جزنی خوانده شد، پیشین ی شهین نوایی، قطعنامه به گفته ـ16
جزنی در  نگاه کنید به گفتگو با میهن. ریزى شده طرحی صحبت کرده؛ اما صحبتی خودانگیخته و نه از پیش آی گردهم

 .نوری خوانده شد توسط خانم خواجه  قطعنامه. همین دفتر
ای  سیدرضا زواره ها آن یکی از. آیی دادگستری برآمدند خالل در کار برگذاری گردهمبه ا اللهی حزبشماری از وکالی  ـ11
ای  هرزوا(. 1661گفتگو با زهره احمدی، ) آورد آیی به یاد می کنندگان در این گردهم این را زهره احمدی یکی از شرکت. بود

اولین دادستان انقالب تهران، معاون وزیر کشور، : دار شد های زیادی را عهده که وکیل دادگستری بود، پس از انقالب مقام
 ...رئیس شورای امنیت کشور
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قدر دوستی و  ام بین مردم مملکتم این در زندگیای  من هیچ دوره: نوری پریوش خواجه •
ی شعارهای آن دوره را که  شنیدم که یک وکیل دادگستری همه. ام  محبت و مساعدت ندیده

 . آوری کرده دار بودند، جمع شان هم خنده برخی
 هرات روزهای بعد شرکت کردید؟آیا در اعتراضات و تظا :ناصر مهاجر

های زیادی  یی دادگستری مزاحمتآ دانید؛ بعد از گردهم می. نه: نوری پریوش خواجه •
ن زنگ زدند و غروب که به خانه رفتم، برخی دوستان و همکارا. برای من ایجاد کردند

الصه با روسری و عینک و خ)خانه را ترک کن : گفتند. دنبالت هستند! مواظب باش: گفتند
 :من سه چیز بود "جرم". مان ریختند و همسرم را همان شب گرفتند به خانه!(. تغییر قیافه

یی دادگستری؛ و آ ؛ شرکت در گردهمکانون وکالی  نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره
 .دان ی زنان حقوق اتحادیههمکاری با خانم منوچهریان در 

 ...متوجه شدم :ناصر مهاجر
 !بله؛ دردسر کم نداشتم: ورین پریوش خواجه •

ی حجاب را  مسئله»هایی بود که  جزو اولین تشکل دان اتحادیه زنان حقوق :ناصر مهاجر
 :ها به چاپ رسید، آمده ای که در روزنامه در بیانیه. تلقی کرد« پایان یافته

وطن که در  ی خواهران هم در کنار کلیه( اعم از قاضی و وکیل)دان  زنان حقوق»
ی خود را بلند کرده و  طلبانه در وزارت دادگستری صدای حق 4 11/11/15یی مورخ آ گردهم

اند، از حضرت آیات اعظام و دولت  های خود را اعالم داشته ی صادره خواست طی قطعنامه
موقت جناب آقای مهندس بازرگان که با درایت سیاسی و انقالبی خود عدم اجباری بودن 

ی انقالب  همگان امیدواریم که در سایه. کند ذاری میحجاب را اعالم نمودند، سپاسگ
های سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایران به بهترین  شکوهمند ملت ما، برابری

 11«.نحو تأمین و ایران فردا به دست زنان و مردان مبارز آن نوسازی شود
های  ود، نه از گفتهاهلل خمینی از موضع خود واپس نشسته ب این در حالی بود که نه آیت

شد که حضرات در حکم خود تجدید نظر  االسالم اشراقی برداشت می داماد ایشان حجت
اهلل طالقانی نیز چنین چیزى  ی آیت تلویزیونی روز جمعه - ی رادیو حتا از مصاحبه. اند کرده

یون با اینکه موضع دولت و سخنگوی آن، آقای امیرانتظام، با موضع روحان. شود احساس نمى
شد دریافت که اجباری شدن حجاب  نیز می ها آنهای  متفاوت بود، اما حتا از البالی گفته
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دیدند این اقدام . نشینی کامالً موقتی بود واپس. چیزی نبود که بخواهند از آن دست بکشند
 .خواستند آن را گام به گام اجرا کنند می. توانند به صورت ضربتی انجام دهند را نمی
توانم بگویم که  اما می. آورم از این بیانیه چیزی به خاطر نمی: نوری واجهپریوش خ •
 !شد ی حجاب برای من اصالً پایان یافته تلقی نمی مسئله

ها  گویا خانم منوچهریان این بیانیه را نوشتند و برای انتشار به روزنامه :ناصر مهاجر
ببینید، دکتر منوچهریان »: ته اندى سبک کار ایشان خانم توران بهرامى گف درباره. فرستادند

ای  شد که خودشان به تنهایی بیانیه و اطالعیه بودند و گاه می اتحادیهسخنگو و رئیس 
ی اعضا با نظرات ایشان موافق بودند، اختالف نظری هم پیش  بنویسند و از آنجا که کلیه

 15«.آمد نمی
 .تواند این طور باشد می: نوری پریوش خواجه •

یکى از کسانى که در آن روزها مرتب با مطبوعات تماس داشت، خانم  :ناصر مهاجر
ایشان در آن مصاحبه  .است .سی.بی.بیی ایشان با  برای مثال، مصاحبه. منوچهریان است

در کیهان ی  روزنامه. کنند ابراز نگرانی می« ای که میان زنان ایران افتاده از دودستگی»
گیرد  با اخراج کیت میلت، ایشان را به باد ناسزا می زمان است فردای روز آن مصاحبه که هم

برای آزادی زنان ایران سنگ . سی.بی.خانم سناتور سابق شاه که دیشب در بی»: نویسد و می
شان نبود و از حرکت  نشین کردن آیا این آغاز حمله به ایشان برای خانه 17«...زند به سینه می

 ؟اتحادیهانداختن 
طور که  ی مدارک ما، همان همهدانید؛  می. تماالً این طور استاح: نوری پریوش خواجه •

 .ها استناد کنم توانم به آن بنابراین نمی. گفتم از میان رفت
مثالً در . اند ی دیگری هم گرفته مواضع شجاعانه اناما خانم منوچهری :ناصر مهاجر

شان که رئیس ای. را خودشان امضا کردند اتحادیهی  ها که اطالعیه اعتراض به اعدام
ابی، ای به دکتر سنج ، در نامهبودند دان زنان حقوقالمللی  ی بین اتحادیهالعمر  افتخاری مادام

المللی که در میان  پی، تعهد ایران را به قراردادهای بیندر های پی ضمن اعتراض به اعدام
 :کنند ی جهانی رفع تبعیض از زن نیز بود، یادآوری می ها اعالمیه آن

وزیر ای به دکتر کریم سنجابی  ، دیروز در نامهدان المللی زنان حقوق ی بین ادیهاتح... »
: متن نامه به قرار زیر است. پی روزهای اخیر اعتراض کرد در های پی امور خارجه به اعدام

                                                           
 6 5گفته، ص  ، پیشسناتور ـ15
 4 15اسفند  14، کیهان ـ17
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ی ایران به موجب تعهدات  وزارت امور خارجه. یر امور خارجهجناب آقای دکتر سنجابی، وز
های  اعدام. بشر در ایران است ی جهانی حقوق ظ و ضامن اجرای اعالمیهالمللی خود حاف بین
دولت شما در  و همچنین اقدامگیرد  هایی که در سراسر ایران صورت می پی و حبسدر پی

ی جهانی رفع تبعیض از زن، همه و همه مخالف با این قراردادها است و  مورد نقض اعالمیه
ی این رفتار، گذشته  ادامه. اً بدین اعمال معترض استشدید دان ایران ی زنان حقوق اتحادیه

المللی  از برانگیختن انزجار و نفرت جهانی، موجب تزلزل حیثیت و اعتبار ما در مجامع بین
  1«.دان ایران المللی زنان حقوق ی بین اتحادیهدکتر مهرانگیز منوچهریان، . خواهد شد

مورد اذیت و آزار زیادی قرار گرفتند و  انمتأسفانه خانم منوچهری: نوری پریوش خواجه •
 .شان جلوگیری به عمل آمد های با ارزش از فعالیت

 
 نوری  گفتگوی ناصر مهاجر با پریوش خواجه

 1661ژانویه 18/  1831دی  92

 

                                                           
 1، ص 4 15اسفند  11، آیندگان ـ 1



 

خواستندبهعهدعتیقبرگردندزناننمی

میهنجزنی

از این . ى صحبت کردیداسفند در برابر کاخ دادگستر 11شما در روز شنبه : مهناز متین
 سخنرانی چه به یادتان مانده؟

هایم را به نام  صحبت. یادم هست که روی چهارپایه رفتم و حرف زدم: میهن جزنی •
های فدایی  سازمان چریکمن هوادار : گفتم. بیان کردم های فدایی خلق سازمان چریک

 .که مدتی نتوانستم حرف بزنم قدر هورا کشیدند و درود گفتند آمد، آن سازمانتا نام ... خلقم
آوردند که آن روز، شما سه نفر با هم  زهره خیام و نسرین بصیری به یاد می: مهناز متین

 ...ظاهراً دیر به محل رسیدید .و با اتومبیل نسرین بصیری به کاخ دادگستری رفتید
 .چند ساعت در ماشین بودیم. کامالً. بله: میهن جزنی •

 سخنرانی شما از قبل ریخته شده بود؟ ى برنامه: مهناز متین
هایی که دور و  به محل که رسیدیم، بچه. کامالً خودانگیخته بود. نه: میهن جزنی •

: بعد هم رو به من گفتند! ها صحبت کند حاال یکی هم از چپ: اطراف من بودند، گفتند
 .سخنرانی من به این ترتیب صورت گرفت! چرا که نه: گفتم. میهن، تو حرف بزن

آورید که صحبت شما در داخل کاخ دادگستری بود یا بیرون  آیا به یاد می: مهناز متین
 آن؟
 .داخل کاخ بود: میهن جزنی •

آیى دادگستری به یاد  شما را در جریان گردهم  شهین نوایی صحبت: مهناز متین
ید وارد قدر شلوغ بود که شما نتوانست که دادگستری آن( به درستى)گوید  ولی می. آورد می

به همین دلیل شما در بیرون کاخ و در برابر جمعیت انبوهى که نتوانسته بود به . کاخ شوید
در حالی که کسان دیگری مثل خانم . درون کاخ دادگسترى راه یابد، صحبت کردید

 .قطعنامه هم در داخل کاخ خوانده شد. نورى و خانم ناطق در داخل صحبت کردند خواجه
پس باید داخل . که به یاد من مانده، یک محل سرپوشیده است آنچه: میهن جزنی •

آیی را با  شاید من این گردهم. البته بعید نیست که شهین درست بگوید. کاخ دادگستری باشد
 .تحصن دادگستری که مدتی بعد برگذار شد، اشتباه گرفته باشم

 از سخنان آن روزتان چیزی به یاد دارید؟: مهناز متین
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خواهیم با اجبار حجاب  مضمونش این بود که ما به هیچ عنوان نمی :میهن جزنی •
خواهیم به عهد عتیق  مان را از دست بدهیم؛ نمی های خواهیم آزادی سرمان کنند؛ نمی

 .هایی از این دست نشین شویم؛ و حرف برگردیم و خانه
، آیى کاخ دادگسترى دارید؟ فضاى کلى ى دیگرى از گردهم چه خاطره: مهناز متین

 ؟...کسانى که صحبت کردند و 
در هر . چیزى که بیشتر از همه به یادم مانده، فصاى همبستگى بود: میهن جزنی •

مردم نسبت . طور شعارها و این مجاهد، سالم بر فدایىدرود بر : زد فرصتى جمعیت فریاد مى
 .به مبارزان احترام داشتند

واکنشی نشان داد؟ به شما ایراد  چه های فدایی خلق سازمان چریکرهبری : مهناز متین
 آیی دادگستری صحبت کردید؟ نگرفت که چرا در گردهم

چی  شانه[ مدیر]یادم هست که به محسن . نه؛ اتفاقاً تشویق هم کردند: میهن جزنی •
 !کار خوبی است. حتما برو: تلفن کردم و او گفت

باری، گفتگویی را با حجاب اج  ی تظاهرات ضد درباره تهران مصوری  مجله: مهناز متین
 1«.ی ما نیست حجاب در این مقطع تاریخی مسئله»: اید شما چاپ کرده که شما در آن گفته

 آیا این گفتگو را به یاد دارید؟
                                                           

رهای سهمگین ارتجاع را فرو ی تمام مردم میهن ما دیوا طلبانه امروز که فریاد حق: خانم میهن جزنی اظهار داشت» -1
اند دوشادوش مردان پرچم پُر افتخار انقالب را بر دوش بکشند، با کمال  ریخته است و امروز که زنان قهرمان ما توانسته

های دیکتاتوری، تحت شدیدترین فشارهای  ما زنان در تمام سال. سربلندی شاهد دستاوردهایی از این انقالب هستیم
اند و از  شده ایم؛ خصوصا زنان زحمتکش و کارگر ما دوشادوش برادران، به همان شدت استثمار می اختناق و ستم بوده

ی یک انسان نیز محروم بودند و اینک آرزوی ما زنان دستیابی به آزادی واقعی و گام برداشتن در راه پاره  حقوق اولیه
دون اینکه زنان هم در تمام شئون با مردان شرکت کردن تمام زنجیرهای ستم طبقاتی و ارتجاعی گذشته است و این امر ب

تواند در ساختن یک ایران آزاد و  فعال داشته باشند، میسر نخواهد شد و همین همگامی برابر زن و مرد است که می
 .دموکراتیک مفید واقع شود، واال پیروز نخواهیم بود

ایران را اعم از زن و مرد و یا امپریالیسم جهانخوار را های  تأثر عمیق من در این مقطع تاریخی این است که ما تضاد خلق
ی تاریخی،  ی حجاب در این لحظه نادیده بگیریم و تمام انرژی و قوای خود را صرف کوبیدن یکدیگر بکنیم و مسئله

 ی ما نیست و حجاب زن به معنی لغوی حجب، و آن پوشیدگی باطنی و واقعی زن است و اینکه یک زن ترین مسئله مبرم
های عصمت و شرافت و نجابت مستور باشد، خصوصا که در قدیم شاهد  تواند بدون حجاب ظاهری، به بهترین حجاب می
گویم مردم را  از این جهت است که می. اند ایم از چادر و به اصطالح حجاب برای انجام چگونه کارهایی استفاده کرده بوده

اند و خدای نکرده توهینی به زنان مبارز و  ب به جان هم انداختهحجا از نقطه نظر چپ و راست و سپس با حجاب و بی
شوند و سوءاستفاده از رهنمودها  امیدوارم افرادی که در اطراف و جوانب پیدا می. اند دانشمند و زنان نه کمتر از مردان کرده

فراموش نکنیم که امپریالیسم هنوز  کنند، آگاه شوند، پند بگیرند و به انقالب ایران لطمه نزنند و و نصایح رهبر مذهبی می
اهلل خمینی صادر شده تا حدودی فروکش کرده،  هایی که از طرف آیت به هرحال خشم زنان با اعالمیه. مترصد فرصت است

← 



 تولدیدیگر  16 

گفتگویی یادم : میهن جزنی •
چند  تهران مصورهست که در آن 

در [ جزنی]شعر را که برای بیژن 
خیلی . زندان قم گفته بودم، چاپ کرد

 .گردم بال آن شماره میهم دن
ی  این گفتگو درباره: مهناز متین

 ...حرکت اعتراضی زنان است
من همیشه از : میهن جزنی •

مخالفین حجاب بودم و حتا به 
سازمان دانشجویان ] پیشگامهای  بچه

سازمان آموزان هوادار  و دانش
که [ های فدایی خلق ایران چریک
شان با روسری به جلسات  برخی
چرا : کردم که اعتراض می آمدند، می

ها  آن! آیید؟ با روسری به جلسه می
حکومتی ! ی ماست خیلی هم مسئله: گفتم من می. ی ما نیست این مسئله: دادند جواب می

 !کند، فردا همه چیز به ما تحمیل خواهد کرد که امروز حجاب بر سر ما می
 .گویید، ندارد ا که مینوشته، اتفاقاً این مضمونی ر تهران مصورآنچه : مهناز متین

ای را باید  کنید، نکته اشاره می تهران مصوری  حاال که به مصاحبه: میهن جزنی •
آیی در وزارت  روز بعد از گردهم  ، یعنی 4 اسفند   1این مصاحبه که در تاریخ . بگویم

تصرف دادگستری چاپ شده، احیاناً باید همان روز انجام گرفته باشد و مطمئناً در آن دخل و 
ی پیش در کاخ دادگستری به حجاب اجباری اعتراض  چگونه ممکن است من هفته. شده

ی ما  گفته باشم حجاب مسئله تهران مصورکرده باشم و پس از چند روز در مصاحبه با 
های رسمی  در آن روزهای پُر حادثه و پُر مشغله، هرگز به خاطر ندارم که به روزنامه! نیست

ها، برای سخنرانی به دانشگاه مشهد  یادم هست که در همان ماه !نگاهی انداخته باشم

                                                                                                     
کردند، محکوم  تحت عنوان مامور کمیته اقدام می( متأسفانه)پیشگان را که گاه  اهلل خمینی این جنایتکاران و خیانت آیت

، تهران مصوری  نامه هفته)« .شان جلوگیری کنند ها مقابله کرده و از اعمال ز ماموران انقالب خواستند سریعا با آنکرده و ا
 (4 15اسفند   1، 1ی  شماره

 1ی  ، شمارهتهران مصور
 4 15اسفند   1
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گراست که فردا خواهیم گفت  هایم گفتم که این رژیم به حدی واپس در صحبت. دعوت شدم
ها به طرف من یورش آوردند و  اللهی در پایان سخنرانی، حزب. صد رحمت به رژیم شاه

 .بیرون ببرند ها موفق شدند مرا در پوشش چادر از در پُشتی بچه
آیى کاخ دادگسترى  های اعتراضی روزهاى بعد از گردهم پیمایی آیا در راه: مهناز متین

 هم شرکت کردید؟ 
خواستند به طرف رادیو ـ  ای می اما یادم هست که وقتی عده. بله: میهن جزنی •

دوان به ها دوان  ها را داشتم، یک نفر از بچه تلویزیون بروند و من هم قصد همراهی با آن
ی رادیو ـ تلویزیون  به اداره اند میهن را پیدا کن و به او بگو رفقا گفته: طرفم آمد و گفت

من هم پذیرفتم و ! طلب هستند که قصد رفتن به آنجا را دارند چون زنان سلطنت. نرود
 .نرفتم

 پیمایی شرکت داشتید؟ در چند راه  هم رفته روی : مهناز متین
 .پیمایی نم در دو راهک فکر می: میهن جزنی •

در هیچ یک از جلساتی که در بزرگداشت روز جهانی زن در دانشگاه برگذار : مهناز متین
 شد، شرکت کردید؟

یک جلسه را یادم مانده که جمعیت خیلی زیادی در سالن بودند و . بله: میهن جزنی •
 .آن نداشتند های داخل کشور دخالتی در بچه. کردند اش می های خارج کشوری اداره بچه

های فدایی  سازمان چریکبرخورد آن عده از رهبران، کادرها و اعضای : مهناز متین
 شناختید، نسبت به حرکت اعتراضى زنان چه بود؟ که شما مى خلق
وقتی ما . ای دادند و نه چیزی گفتند نه اعالمیه! تفاوتی عمدتاً بی: میهن جزنی •
آمد که ما  بدشان نمی! خُب؛ بروید: دادند پاسخ می خواهیم به تظاهرات برویم، گفتیم می می

. دیدند ها مبارزه را فقط طبقاتی مى اما آن! شعار بدهد سازمانحرف بزنیم و جمعیت به نفع 
مقصودشان از زن هم زنان . ی است رهایی زن، در گرو رهایی کل جامعه: گفتند می

 .نداشتی زن وجود  آگاهی نسبت به مسئله. زحمتکش و کارگر بودند
 

 گفتگوی مهناز متین با میهن جزنی
1661مه  1/  1544اردیبهشت  11   

 



 

روشنفکرانسکوالروجنبشضدحجاباجباری

 مهنازمتین

1 

ی ستم جنسی به طور کلی و  های سیاسی چپ به مسئله رویکرد احزاب و سازمان
ته و تأثیرات به طور ویژه، کم و بیش مورد بررسی قرار گرف 4 15جنبش زنان در اسفند 

اما کمتر  هااین نقد. منفی آن بر مبارزاتِ زنان پس از انقالب بهمن، به نقد کشیده شده است
ای برخوردار بودند و تأثیر  که از نام و آوازه اند را مد نظر داشته "غیرحزبی"روشنفکران 
 .دانستتر  توان کم اهمیت شان را نمی برخوردهای

گرا گرفته تا دموکرات و  خواه، از چپ ران سکوالر و آزادیما در اینجا، طیفِ روشنفک رادم
 تحمیل حجاب اجباری از سوی حکومت نوخاسته و شان در برابر لیبرال است که اغلب

 "اندیشی مصلحت" چه بسا دار اختیار کردند و ، سکوتی معنیه آنجنبش اعتراضی زنان علی
نیز نسبت به که واکنشی نشان دادند  هایی آن. ارجح دانستندمذهبی  حکامرا بر رویارویی با 

کرد،  توجه ماندند و خطری که جامعه را در تمامیت خود تهدید می تشدید تبعیض جنسی بی
 . برآمدندبه سرزنش زنان معترض  تماماً زدند و یا "نعل و به میخبه "از این رو، یا . ندیدند

نگار،  نویس، روزنامه اناز دانشگاهی و پژوهشگر گرفته، تا داست – سکوالرروشنفکرانِ 
رایجی شده بودند که فضا  "گری انقالبی"ی  به درجات گوناگون، شیفته -...شاعر، هنرمند و

ای دور  ترین انقالبات قرن بیستم، پدیده شیفتگی در برابر یکی از بزرگ. را از خود آکنده بود
سایه  -داشتند ایست میب بینی که می روشن –ها  بینی آن از انتظار نبود؛ البته اگر بر روشن

 . گذاشت شان چنین تأثیر نمی انداخت و بر داوری نمی

روشنفکران مورد نظر ما، برخالف نیروهای مذهبی، به برابری زن و مرد اکثراً باور 
جویانه  در عین حال، اما، با الویت بخشیدن به وجه عدالت. دانستند داشتند و آن را بدیهی می

و آن را  انگاشتند می فرعی و ثانوی ب، پرداختن به برابری جنسی را الی انق طلبانه و استقالل
در آن  "عمده"و  "اصلی"نبرد . پنداشتند می "عمده"و  "اصلی"مانعی بر سر راه نبرد 

 ی طبقاتی، مبارزه گسترش نبرد با امپریالیسم برای کسب استقالل ملی، ،ی زمانی برهه
بدون درک و دریافت روشن و )اسی و آزادی مبارزه برای عدالت اجتماعی، دموکر تشدید
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راند  می حاشیه ی زن و تبعیض جنسی را به مسئله در نتیجه،. بود( ای از این مقوالت جاافتاده
و  "تفرقه"و "نفاق"کرد برای  بدتر حتا؛ آن را به عاملی تبدیل می. انداخت و از نظر می
 .نمود ناپذیر می تی اجتنابنبرد اصلی، ضرور برای پیشبردملی که  "وحدت"خطری برای 

تشدید تبعیض جنسی پی  آمدهای پی با چنین درکی بود که روشنفکران سکوالر به
  حال آنکه تحمیل حجاب، دو چالش عمده را در برابر. ی زنان نپیوستند نبردند و به مبارزه

نکه، نخست ای: داد نیروهای سکوالر به طور کلی و روشنفکران سکوالر به طور ویژه قرار می
 ترین نمود نقض آزادی زنان بود که روشنفکران سکوالر تحمیل پوشش اجباری، عیان

دوم اینکه این اقدام، نخستین گام جهت . کردند بایست در برابر آن قد علم می می خواه آزادی
منطقاً  استقرار حکومت دینی و تحمیل شریعت اسالمی بر تمامی آحاد ملت بود که

اعتراض بر ضد حجاب . ی سکوالر را به مقاومتی جدی فراخواندی نیروها همه بایست می
ترین  بی تردید یکی از اصلی -های روزافزون نسبت به زنان و به طور کلی تبعیض –اجباری 

 .شد وجوه مقاومت در برابر استقرار حکومت اسالمی محسوب می
بگذریم  – ییاما روشنفکران سکوالر، به جای پشتیبانی بی قید و شرط از یک حق ابتدا

دهای موقعیت فرودست زنان در نظام اسالمی وترین نم از نقد حجاب به عنوان یکی از عیان
مسائل و مقوالتی را به میان آوردند که بحث حول اجباری شدن حجاب را به  -پدرساالر

ی آن با کشفِ حجاب رضاخانی گرفته تا انتقاد از نقش دربار  از مقایسه: کلی به بیراهه برد
به عنوان  زنان ی آزاد کردن زنان؛ استفاده از به بهانه "ی فساد اخالقی اشاعه"وی درپهل

ی  های خوش بر و رو که مصرف کننده "عروسک"به  آنان وسایل عیش و نوش؛ تبدیل
گویی در نگاه روشنفکران غیرمذهبی نیز تبلیغ و تو  ...؛ وهستندصدها تُن لوازم آرایش 

از سوی دربار پهلوی  "ی فساد اخالقی اشاعه"ود در برابر تحمیل حجاب، واکنشی طبیعی ب
خود   خود به ،خواست آزادی پوششدر ذهنیت روشنفکران، ! "زن عروسکی"و رواج فرهنگ 

گرچه به گشت؛  منسوب می "زنان عروسکی"و به  گرفت می "برهنگی" و "جلفی"معنای 
ها هزار زن کارمند،  آیا دهچه کسانی هستند؟ مقصود  "عروسکی"شد زنان  روشنی گفته نمی

بود ... دار، کارگر و آموز، حقوقدان، پزشک، آموزگار، خانه پرستار، دانشگاهی، دانشجو، دانش
 حجاب و با حجاب؟   بی ؛ها آمده بودند که برای اعتراض به حجاب اجباری به خیابان

، از های مکتبی این طیف از روشنفکران، با رویکردی نه چندان متفاوت از اسالمی
. موضع گرفتند ی حجاب نسبت به مسئله –گرا  آن هم اخالقی سنت – "اخالقی"ی  زاویه

: کرد ردیف می انگارانه را در کنار هم های ساده ها پر شد از مباحثی که دوگانه صفحات روزنامه
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در برابر زنِ انقالبی؛ ساده پوشی در برابر مُدزدگی؛ فرهنگ مصرفی در برابر  "عروسکی"زنِ 
 –بود به طرفین  پند و اندرزیها هم  از این نوشته "اخالقی"ی  نتیجه... عت و متانت؛ وقنا

 نگران ازروشنفکران، . و مسائل را به درگیری نکشانند نروندافراط  بهکه  -عمدتاً به زنان
را  به  "انقالب مردمی"، پیش با افتادههایی  ، با طرح خواست"برهنه"و  "جلف"اینکه زنان 

 .افتادند این نیرو برند، به فکر مهارراهه  بی
 :را بهتر توصیف کند جامعه ی روحیه شاید بتواند از یک زن خبرنگار فرانسوی، ای گفته

ها و روشنفکران نیز زنان را به آزاد شدن  ها، پیشرفته ها، حتا جوان باید گفت که ایرانی»
ی  ه عنوان جزیی از مبارزه، بآزادی زن در آن زمانرو که  آن شاید از 1«.کنند تشویق نمی

  .شد به رسمیت شناخته نمی و دموکراسی عمومی برای آزادی
ی حکومت نوخاسته که نه هرکس، بلکه شخص  کُنه اقدام اقتدارگرایانه روشنفکران،

 آنپس نه تنها خود به اعتراض در برابر . درنیافتنداهلل خمینی سرمنشأ آن بود،  آیت
و حتا آن را  فاصله گرفتند به درجات گوناگون ،ضی زنانحرکت اعترااز که  ،برنخاستند
عقیدتی و سیاسی، استدالالت کم و  گوناگون های گرایش پیروی ازبه رغم  ها، آن. نکوهیدند

ی  ، مسئلهموجودنخست اینکه در برابر مشکالت و معضالت . دادند بیش مشابهی ارائه می
ست "افکنی نفاق"نکه، طرح این مسئله، دوم ای. بر خوردار نیست چندانی اهمیت از "حجاب"
حرکتِ  و هر اند ؛ آن هم در وضعیتی که جهانیان چشم به ایران دوختهشکنی"وحدت"و 
 . کاهد می ، از اعتبار انقالب"انحرافی"

آیا : چنین خالصه کرد شاید بشودی حجاب اسالمی را  رویکرد این روشنفکران به مسئله
ای مانند تهدید همه  اری شود، با مشکالت عدیدهکه تازه معلوم نیست اجب "لچک"یک 
انقالب مردمی، وضعیت اسفبار معیشت  نسبت به طلبان ها و سلطنت ی امپریالیست سویه

ی ساختار سیاسی و  شمار درباره ها و ابهامات بی ثباتی مملکت، ناروشنی زحمتکشان، بی
یک مسئله و معضل دیگر  و هزار و... رود بر کشور استقرار یابد اقتصادی حکومتی که می

و  "انقالبی"، وحدت نیروهای ی حجاب آیا رواست که با طرح مسئله! قابل قیاس است؟
هموار سازیم؟  "ضدانقالب داخلی و خارجی"را به خطر بیندازیم و راه را بر هجوم  "مردمی"

 ."نه"توانست باشد جز  چیز نمی هیچ ها هم به این پرسش "منطقی"پاسخ 
این روشنفکران وجود داشت که از گرایش  گیری در موضعهم البته  یهای روشن سایه
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و  "اسالم انقالبی"ی  ها که به شدت شیفته برخی از آن. شد میشان ناشی  سیاسی و عقیدتی
این بخش . ورزیدند با جنبش زنان خصومتاز اصل و اساس  بودند، شده "روحانیت مترقی"

بسیاری . رض را مورد تحقیر و سرزنش قرار دادنداز روشنفکران، در بهترین حالت، زنان معت
طرفداری از قانون " و "دشمنی با انقالب"را به  زنان ناسازگار با حکومت اما فراتر رفتند و

اند و آب به آسیاب  راه افتاده "ضدانقالب"کردند؛ و یا گمراهانی که به دنبال  متهم  " اساسی
، جنبش کمونیست گرایش داشتند وهای چپِبرخی دیگر که بیشتر به نیر. ریزند دشمن می

دانستند و از این رو، با بدبینی و بدگمانی به  بورژوازی می بورژوازی و خرده ی دنبالچه زنان را
ها، مخالفت با حجاب، نه از زنان کارگر و زحمتکش که از زنان  به باور آن. نگریستند آن می

ی اخیر که باحجاب  ماری از این دستهش با این حال،. گرفت طبقات متوسط و باال نشأت می
اما . ، در روزهای آغازین جنبش، فعاالنه در آن شرکت کردندبودند اجباری عمیقاً مخالف

شان در قبال جنبش زنان، موجب شد که به همان اندازه  و برخوردهای دوگانه فکری آشفته
 . کنند ایفازودرس جنبش نیز نقش  ختمدر 

ن طیف از روشنفکران بودند که خالف جریان شنا کردند و استنثناهایی هم در میان ای
کردند؛  این استثناها اما تنها قاعده را تأیید می. به اعتراض نسبت به تبعیض جنسی پرداختند

 .ای که یا بدبینی و بدگمانی بود؛ و یا مخالفتی آشکار با خیزش زنان قاعده

1 

و حتا  4 تراضی زنان در اسفند ی جایگاه زن در جامعه، پیش از حرکت اع بحث درباره
ی ناصر  مقاله. درگرفته بودهای سراسری  بهمن نیز در روزنامه 11پیش از پیروزی قیام 

او با . مباحث است آنای جالب توجه  ، نمونهی ملی ایران جبهههمایون، از اعضای  تکمیل
ه قرار گرفته بیشتر مورد توج "شیئی"ی  به گونه»اشاره به موقعیت تاریخی زن ایرانی که 

ی زن  کردن چهره "غربی"موقعیت را بیشتر در خدمت  این ، تالش برای دگرگونی«است
 :ندنمایا می

ان بوده و از لحاظ عناصر گی بیگان این دگرگونی که غالباً در رابطه با سلطه... »
ی اجتماع بیشتر حالت انفعالی و پذیرش اجباری داشته، در زندگی فردی و جمعی  متشکله

آنچه فراهم آمد و یا نقادان در خط ساختن ... ن ایران نیز اثرات فراوان باقی گذاشته استزنا
آن قرار داشتند، بیشتر از آنچه با جامعه و نیازهای آن رابطه داشته باشد و یا در حرکت 

های سلطه و فرهنگ بورژوازی غرب گره  استقالل ملی و فرهنگی نظم یابد، با خواست
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 1«...خورد
در  ،شان های ها که در طول چند دهه، با گفتار و نوشتار و سروده آندیگر،  به بیان

گیرند، در نظر آقای تکمیل  نام می "نقادان"اند و  هراستای بهبود موقعیت زن تالش کرد
بیشتر به حالت  ها شوند؛ چرا که این محسوب نمی "ی اجتماع عناصر متشکله"جزء  همایون

ی  عناصر متشکله"بنابراین، . کردند ها برخورد می گونیبا دگر "اجباری"و  "انفعالی"
را به دنبال خود  "منفعلین"اندیشی بودند که حق داشتند  نیروهای تاریک حتماً، "اجتماع
وانگهی . و بخش مدرن جامعه را از دستیابی به آمال و آروزهایش محروم نمایند نندروان ک

المتین گرفته  از نویسندگان حبل –روزها بودند این آمال و آ نمادنویسنده، روشنفکرانی را که 
کند که  معرفی می "بنیادهای جامعه"فاقد شناخت از  - عشقی  تا شعرایی مانند میرزاده

های خود را به پوشش زنان که کامالً  متأثر از شاعران و متفکران عثمانی بیشترین حمله»
 « .ساختند امر روبنایی بوده، متوجه می

کردن ظواهر مدرنیزاسیون سطحی حکومت پهلوی،   ون، با برجستههمای ناصر تکمیل
ها را  دهد و آن ای غیرواقعی و مخدوش از بخش مدرن زنان ایرانی به دست می چهره
 "غربی"ضمن ابراز خوشحالی از اینکه انقالب ایران بر روند  او .نامد می "عروسک فرنگی"

زنان به عهد عتیق را تنها ناشی از  گرد ی عقب ی پایان نهاده، شایعه نقطه جامعه شدن
 :خواند تبلیغات سوء می

دهد که به دنبال دگرگون شدن نظام  استبداد وابسته و ارتجاع همه جا انتشار می»
کنونی و روی کار آمدن اشخاص با ایمان و معتقد به اسالم و روحانیت، زنان در موقعیت 

های خود را از دست خواهند داد و " آزادی" ؛نابهنجار قرون وسطایی قرار خواهند گرفت
 «.دوباره به زندگی دهشتناک گذشته بازخواهند گشت

نسبت به هیئت حاکمه  "تردید و شک و عدم اطمینان"ترین نشانی از  که حتا کوچک وا
 "های سیاه ابهام نقطه"، هدف خود را برطرف کردن شمارد میغیرموجه ، از سوی زنانرا 

 :دهد قرار می
های سیاه ابهام و دودلی و ناباوری زنان  کوشش به عمل آمده تا نقطه در این گفتار»

های امیدبخش و انسانی  مستقل و آزاد، به سپیدی ی درخشان فردای ایرانِ نسبت به آینده
 «.های اجتماعی جامعه است، مبدل گردد ی گروه که در گرو مبارزات همه

                                                           
  ، ص 4 15بهمن   1، کیهانهمایون،  باشد، ناصر تکمیل "عروسک فرنگی" خواستند زن ایرانی می ـ1
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ایران، روشنفکران  "ی درخشان هآیند" ی دربارهمایه  پایه و بی به این امیدواری بی
 .دیگری نیز مبتال شده بودند

ی با  این نویسنده. ی ایران است نویس پرآوازه ها سیمین دانشور، داستان یکی از آن
هایش از دیرباز در میان طیف وسیعی از مخالفین حکومت شاه عالقمندان  سابقه که نوشته

جامعه ابراز  ش را نسبت به رویدادهایا بینی بسیار داشت، کمی پیش از قیام بهمن، خوش
به نظر شما آیا ممکن است استبداد دیگری جایگزین »: او در پاسخ به این پرسش که. داشت

 : گفت« اختناق گذشته بشود؟
های حضرت  ها و مصاحبه من غالب اعالمیه. البد مقصودتان یک استبداد مذهبی است»

ام و انتشارات نهضت را که در پاریس  شنیدهشان را  ام و نوارهای صدای خمینی را خوانده
های  اند که آزادی ایشان بارها و بارها تأکید کرده... ام منتشر شده، به دقت بررسی کرده

 5«.بینم خوش[ من... ]فردی و اجتماعی و سیاسی را پاس خواهند داشت
، تصورت گرف، که در همان زمان (Rouge) سرخی فرانسوی  نامه در گفتگویی با هفته

ست  این گفتگو، بخشی از گزارشی. ی زن بازگو کرد ی مسئله سیمین دانشور نظرش را درباره
 از نگاه. اختصاص داده بودمشکالت زنان ایران پس از انقالب  بهسرخ ی  نامه که هفته
چرا که  پیدا کرد،گرایان، شانس بیشتری برای گسترش  تهاجم واپس... »: دهنده گزارش

خواه، تصمیم گرفتند سکوت کنند و این تابو را تا پیروزی نهایی، به  یبخشی از اقشار ترق
 :است ای از این اقشار سیمین دانشور نمونه« .میان نیاورند

شاه رفته؛ اما . ی زن نخواهم نوشت تا در انقالب اخالل ایجاد نکنم ی مسئله من درباره»
خواهم از  است که نمی تادهمسیری اف جریان به سمتی در. هنوز هیچ چیز تغییر نکرده است

 7«.وقتی آزادی به دست آید، هم برای مردان خواهد بود و هم برای زنان. آن منحرف شود
پرسد و حیرتش را از پاسخ او  ی حق طالق می ، از سیمین دانشور دربارهسرخخبرنگار 
: آشنای ی طالق است که با عبارتِ انگیزتر، پاسخ او به مسئله از همه حیرت»: کند پنهان نمی

                                                           
  ، ص 4 15بهمن  1، آیندگان، گفتگو با سیمین دانشور، نماز عشق بر خاک سرد شهادت ـ5
، (Ligue Communiste Révolutionnaire LCR)ی کمونیستی انقالبی  ی اتحادیه نامه ، هفته(Rouge) سرخ ـ7

های  یکی از گرایشLCR . "اسالم علیه نیمی از ایران": ای با عنوان مقاله؛ در 4 4ی  ، شماره1141مارس  17-1
 LCRدر این سال، . به فعالیت پرداخت 1661تشکیل شد و تا  1147بود که در سال  7انترناسیونال تروتسکیستی عضو 

 (.NPA : Nouveau Parti anticapitaliste) "داری حزب جدید ضدسرمایه"خود را منحل کرد و به تشکلی پیوست به نام 
گذارد که مصاحبه شونده  آورد، جای تردیدی نمی اما مشخصاتی که می. کند ، نام سیمین دانشور را ذکر نمیسرخگر  گزارش

 .تواند باشد جز سیمین دانشور نمی
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بله؛ قرآن به هر » :«بخشد ، به آن حقانیت می"خیلی زود است که جنبش چند پاره شود"
اما نگران نباشید؛ . زمان، چهار زن عقدی و چهار صیغه داشته باشد دهد که هم مرد اجازه می

قرآن تصریح کرده . ، از نظر اقتصادی غیرممکن استروهر هحتا اگر چندزنی قانونی شود، ب
خرد، همان  پیراهنی می برای یکی اگر. باید رفتار یکسانی با تمام زنانش داشته باشد که مرد

هیچ کس در ایران امکانات مالی برای . بخرد؛ و غیره هم را باید برای سه تای دیگر
 نیز ی حجاب درباره به پرسش خبرنگار دانشورپاسخ سیمین  «.چندهمسری نخواهد داشت

به شما . ست ی و مذهبی نیست؛ فقط یک لباس سنتیاین حجاب، اسالم» :چنین است
ام و در جمهوری اسالمی  اهلل طالقانی در این باره بحث کرده دهم؛ چرا که با آیت اطمینان می

 «.زنان را به گذاشتن چادر مجبور نخواهند کرد
ای  دو روز پس از آغاز حرکت اعتراضی زنان علیه حجاب اجباری، سیمین دانشور نوشته

 : داشت رساند که مخالفتش نسبت به تظاهرات زنان را به روشنی بیان میبه چاپ 
ترین راه  داند که آسان های مرئی و نامرئی در کار و در راه است و می متأسفانه دست... »

اندازی و ایجاد دلهره، ترس،  ی پاک انقالب مردم ایران، تفرقه مخدوش کردن چهره
اندازی بهتر از جدا کردن گروه عظیمی از  م تفرقهاضطراب و ایجاد جنگ روانی است و کدا

و آنچنان ... ی حجاب مطرح شده است اینک مسئله... زنان زحمتکش و روشنفکر از نهضت؟
ی آزادی را آشفته کرده که در این برف و سرمای زیر  زنان و دختران زحمتکش و شیفته

   «.ها کشانده است شان را به خیابان صفر همه
ی واقعی حجاب  دانستند ریشه زنان طرفدار حجاب را که به باور او نمیخانم دانشور، 

خیال همه را راحت کنم که حجاب به صورت »: گوید دهد و می ر میچیست، مورد خطاب قرا
گرای ما  اگر خواهران سنت... ی سنتی است ی اسالمی نیست، یک مسئله چادر، یک مسئله

اما بدانند که در این راه مقلد زنان ... آزادند خواهند چادر به سر کنند، خود دانند و می
هایی  او سپس، به طرفداران حجاب توصیه« .اند دربارهایی هستند که خود با نظیرش درافتاده

های متنوع اسالمی  توان به کمک طراحان لباس، پوشش کند در مورد اینکه چگونه می می
در » ونباشد، « کت و فعالیتدست و پاگیر و مخل آزادی و حر»ریزی کرد تا حجاب  طرح

 «.ضمن، پوشیدگی شرعی و اسالمی را هم تضمین کند
 ی سنتی محجبههای زنان  دهد که او به خواسته سیمین دانشور نشان می ی گفتهاین 

که  زنانی ؛ همانبی توجه است متجددهای زنان  به دغدغه هتوجه کافی دارد؛ حال آنک
                                                           

 1، ص 4 15اسفند  16، کیهان ـ 
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شان در برابر اقتدار و زور  و به حساسیت و ایستادگی شد شان به طور روزمره پایمال می حقوق
 "فرعی"و  "فقهی"ای  مسئلهاساساً  سیمین دانشور،  حجاب در نگاه .بخشید حقانیت می
 : عاری از اهمیت و شد شمرده می

ی چادر و چه حجاب شرعی اسالمی که اینک برای زنان کارمند و پرستار  چه مسئله... »
و حقوقدان و کارگر و غیره مطرح شده است، از مسائل فرعی و و پزشک و مهندس و معلم 

فقهی و ظاهری است؛ در حالی که فعالً کوهی از مشکالت در برابر ما برپا ایستاده و سد 
جز اینکه مشکلی بر ... مان است و طرح این مسائل با آن آب و تابی که از رادیو شنیدیم راه

 .«...ها افزون کند، حاصلی ندارد شتتها و ت مان بیفزاید و چند دستگی مشکالت

5 

آن، به  با در همبستگی و اکراه روشنفکران 4 جنبش زنان در اسفند  شمردناهمیت  بی
 درج به های سراسری که به جز روزنامه. نیز سرایت کرد همگانیهای  نگاران و رسانه روزنامه

های  در میان مجله .دادندعنایتی نشان ناین جنبش  به ، اغلب مجالتپرداختند رویدادها خبر
  .نام برد اطالعات هفتگیو  سپید و سیاه، امید ایرانتوان از  خوان، می عامه

اعتراضی زنان  جنب و جوشزاده،  رضا نوری به سردبیری علی امید ایرانی  نامه هفته
اندرکاران این مجله که از خاطرات ثریا  دست. علیه حجاب اجباری را به کلی نادیده گرفت

را در آن روزها به روی کاغذ آوردند، نه در   کلودمادام ندیاری همسر شاه تا زندگی اسف
 . ، کالمی از خیزش زنان ننوشتند4 اسفند  14 ی شماره اسفند و نه در 11ی  شماره

نامید،  "جنگ چادر"ی برخورد مخالفان و موافقان حجاب و آنچه  ، دربارهسپید و سیاه
 :ای نوشت چند جمله

این موقعیت زمانی که انقالب ما چشم جهانی را خیره کرده است، حیف است در ... »
ها این شعر را خوانده  چند سال قبل در یکی از روزنامه. مردم ما سرگرم جنگ چادر شوند

. مسلم اندر پی روبند و حجاب است هنور/ چیز از ماه و افالک گذشت کافر بی همه: بودم
 4«.در باز موضوع روز شده استسال، چا 56بینیم پس از  امروز می
 ی مقاله. تر است مفصل کمی "ها قیام خانم"ی  درباره اطالعات هفتگیی  نوشته

یعنی پایان  –شود  "مستفاد"اهلل باید  چه از سخنان آیت ، با ذکر آن"حجابی؟ حجاب یا بی"

                                                           
 های لوکس در فرانسه های معروف فاحشه رئیس یکی از شبکه ـ 
 5های هفته، ص  ، یادداشت4 15اسفند  15، 1611ی  ، شمارهسپید و سیاه علی بهزادی، ـ4
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 :دارد اظهار می -«چنانی برای زن ایرانی های آن ژوپ و توالت دوران مینی»یافتن 
هاى گذشته نه تنها در تهران که در قسمت  ترین مسائلى که طول هفته یکى از مهم»
شد، حجاب  ى روز محسوب مى ترین و بحث انگیزترین مسئله اى از شهرهاى ایران داغ عمده
اهلل خمینى در یکى از سخنان خود به این نکته  رهبر انقالب اسالمى ایران آیت. ها بود خانم

را ها بیشتر رعایت حال خود  بایست خانم که در یک کشور اسالمى مىاشاره کرده بودند 
گونه مستفاد  مى ظاهر شوند و از این سخنان اینتر در محافل و مجامع عمو بکنند و پوشیده

چنانى براى زن ایرانى پایان یافته است و  هاى آن ژوپ پوشى و توالت شد که دوران مینى مى
اى در  بایست گونه ارکان بارور شدن انقالب بودند، مىهاى ایرانى که خود یکى از  خانم

 4«.اجتماع ظاهر شوند که با زن عروسکى دوران گذشته فرق داشته باشند
آمیز زنان را  اهلل به تظاهرات مسالمت ی نیروهای حزب ی مقاله، تهاجم وحشیانه نویسنده

کند که گویا  میکاهد و چنین وانمود  فرومی "درگیری میان مخالف و موافق حجاب"به 
به تظاهرات  "حجاب"، که در مخالفت با "حجاب اجباری"زنان نه در مخالفت با 

 :اند پرداخته
اى را سبب شد که بار دیگر  ثیر گستردهأى یکى دو روز چنان ت این موضوع، به فاصله»
باید  رانىها و تظاهرات خیابانى به راه افتاد و این بار بر سر این که زن ای ى میتینگ مسئله

ها صادر  قطعنامه... هاى موافق و مخالف آغاز شد حجاب باشد بحث حجاب داشته باشد یا بى
شعارهاى مخالف چه کتبى و چه شفاهى دهان به دهان تکرار ... ها ایراد شد سخنرانى. شد

ى به وجود یهام ریختند و برخورده شد و سرانجام کار به جایى رسید که موافق و مخالف به
هاى مخالف حجاب از سوى موافقان مورد حمله  زیرا خانم. ه اسباب تاسف بودآمد که هم

ها سرگرم بودند،  هاى بزرگ مخالف و موافق در خیابان قرار گرفتند و در حالى که گروه
 « .هاى کوچکتر در مدارس دخترانه با یکدیگر درگیر شدند گروه

به پایان  "در ممالک جهانهای زنان  ترین قیام مهم"مقاله پیش از اینکه با توصیف 
 : نویسد حرکت زنان، با لحنی کم و بیش تحقیرآمیز می "ی ی خانمانه جنبه"ی  رسد، درباره

ها سبب شد که نام زنان ایرانى نیز در شمار دیگر بانوانى که در سراسر  این قیام خانم»
هایى که صد  قیام. ثبت شود ،هاى مختلف و علل مختلف به مبارزه پرداختند جهان به گونه
ى خانمانه داشته است و با انقالب و رویدادهایى که زن و مرد با هم مبارزه  در صد جنبه

 «...کردند، فرق دارد
                                                           

  4 15فروردین  16، 1156ى  ، شمارهاطالعات هفتگى ـ4



 51   روشنفکرانسکوالروجنبشضدحجاباجباری

به سردبیری مسعود بهنود  تهران مصوری  نامه خوان تنها هفته های عامه در میان مجله
لی از گزارش مفص تهران مصور. ای متفاوت به خیزش زنان پرداخت بود که به شیوه

برای زنان، »: شد نام داشت و چنین آغاز می "ی زنان هفته"رویدادهای آن روز تهیه کرد که 
هایی  زن. ها هم بارید؛ از تهمت چون ایستادند و از سنگ و کلوخ نهراسیدند که از آسمان می

 «.سرخابی و پالتوپوست هم راهبر آنان نبودند
ی  برای همه»: شود که هانی زن آغاز می، با اشاره به اهمیت روز جتهران مصورگزارش 

اند،  زنان دنیا روز بزرگی است و برای زنان ایران که دوشادوش مردان با انقالب از بند رسته
 :یابد و چنین ادامه می« تر روزی بزرگ

بسیاری از زنان کشور که صفتِ مبارز برای آنان برازنده است، در دانشگاه گرد آمدند »
پیش از آن و صبح . دی 14روزی غیر از . روز واقعی زن را گرامی دارندتا برای نخستین بار 

ها خود حجاب  زنان که سال... ی حجاب مطرح شده بود؛ حجاب اسالمی همان روز، مسئله
گزیدند و اعتقاد به حجاب فطری داشتند، این را برنتافتند و فریاد برآوردند و سر  خود را برمی

ها به تظاهرات بزرگی بدل شد که چند روز ادامه یافت و  نی ای و صدا کردند و مجموع همه
ی حجاب از آن رو اهمیت داشت که  مسئله... سرانجام برای زنان پیروزی به همراه داشت

ایستد،  کند؛ نمی های عملی پس از انقالب جان دارد، زنده است؛ حرکت می اولین حرکت
  1«.انقالب پایان نیافته است. شود متوقف نمی

ی دیگری که به خیزش زنان پرداخته، این خیزش را  ، نشریهجنبشی سیاسی  نامه هفته
ی نخست، خواننده را فوراً متوجه نگاه منفی  عکس صفحه. داند ی انقالب نمی تردید ادامه بی

زیر عکسی از زنان . کند گردانندگان آن نشریه نسبت به خیزش زنان علیه حجاب اجباری می
نان ایرانی، با چنین لباسی مبارزه کردند و پیش رفتند و عناصر ز»: با حجاب، نوشته شده
عکس دیگری که تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری را نشان « .رژیم را به دور ریختند

کنند و تقاضا  و جمعی از زنان، امروز چنین تظاهرات می»: دهد، چنین توصیف شده است می
  16«ریزنددارند آن لباس مبارزه و مبارزان را به دور ب

حجاب اسالمی چیست و "ای با عنوان  ، در مقالهجنبشاندرکاران  اسالم کاظمیه از دست
ی تظاهرات زنان  نظراتش را درباره نیز بازچاپ شد، نقطهکیهان آن روز در   که فردای "چرا؟

من با دیکتاتوری یا ... »: رویداد، اعالم کرده بود آناو که چند روز پیش از . کند بیان می

                                                           
 4 15اسفند   1، 1ی  ، شماره 5، سال تهران مصور ـ1
 1، ص 4 15اسفند  16، 56ی  ، شمارهجنبش ـ16
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ستبداد مخالفم و شدیداً مخالفم و هنرمند هم به علت اینکه آزادی جزو ذات هنر است، ا
 -نسبت به اقدام اقتدارگرایان در تحمیل حجاب  11،«تواند با دیکتاتوری مخالف نباشد نمی

طرفداران " متأثر از مخالفتی نشان نداد و معترض -که نمودی آشکار از نقض آزادی بود
  :خواند "قانون اساسی

گوییم همه جا را،  اینکه می. چند روز است که تب حجاب همه جا را فرا گرفته است»
ی  این مسئله... منظور محیط روشنفکری است و بیشتر در تهران... یک اصطالح است

ایم، مخصوص شهرها و بانوان شهرنشین بوده  را از وقتی که ما عمالً دیده "حقوق زنان"
شمسی، یعنی سال  [؟1517] 1515امروز است، بلکه از سال نه مربوط به دیروز و ... است
این قلم هرگز قصد آن ندارد که ... رضاخانی است "کشف حجاب"و تراژدی  "آزادی زنان"

موضع  "متجدد"که در راه دفاع از چادر نماز به گردش درآید و در برابر تب و تاب خواهران 
ی حقوق زنان  تبلیغات درباره... نفی کند را "حجاب اسالمی"بگیرد و یا از سویی دیگر شعار 

شکنانه در مورد بازگشت به دوران اسارت زن، از اعتراض به شعار مسکوت  و تبلیغ صف
های  پچ تبلیغات خراب کننده اوج گرفت و از پچ... گذاشتن قانون حمایت خانواده شروع شده

ران دیروزی قانون هوادا. زیرگوشی به کوچه و خیابان و مجالس و اجتماعات کشیده شد
اساسی و دشمنان انقالب که شمارشان نه کم است و نه غیرمؤثر، این موج اعتراض را دامن 

بانوان حقوق . های آنان است ی ضعف اعتراض بعدی بانوان در تناقض خواسته نقطه... زدند
خواهند بازیچه و  خواهند و این بدان معنی است که نمی طراز با مردان می اجتماعی هم

دانند که رژیم  اما بانوان معترض این حقیقت را می... روسک و آلت طرب مردان باشندع
فساد و داللی و اقتصاد مصرف دوران شاهنشاهی و انقالب سفید در زیر سرپوش بخشیدن 

  11«.ها چه ابزار طرب و آلت عیش و نوش و عروسکی ساخته بود حقوق زنان به آنان، از آن
داشته  دتوان ، چه معنایی میبیند های زنان می ه در خواستهکه اسالم کاظمی "تناقضی"

 الگویزنان از  را به تبعیتِ "طراز با مردان حقوق اجتماعی هم"باشد جز اینکه او کسب 
د؟ در واقع، به باور او زنان به این نک موکول می -شان گراترین آن هم واپس –آل مردان  ایده

با  "طراز حقوق هم"شایستگی  از نیستند و "و نوشآلت عیش "ثابت کنند  ندتوان ترتیب می

                                                           
  ، ص 4 15اسفند    آیندگان، ـ11
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با  "طراز حقوق هم"شد که نه تنها از  این نظر درست در زمانی مطرح می. برخوردارندمردان 
 . ی نابودی قرار داشت مردان هیچ خبری نبود، که همان حقوق ناچیز موجود هم در آستانه

"انقالبی غیرمذهبی"یک  آن -اسالم کاظمیه 
های قرآنی  تفسیر آیه پس از - 15

گذارد و  وامی "اجتهاد"ها، تعیین تکلیف حجاب را به  ی حجاب و شأن نزول این آیه درباره
ی  تکلیف حجاب را و میزان آن را نیز با توجه به زمان و مکان و امکان اشاعه»: گوید می

 .«...کند ی جلوگیری از آن، اجتهاد تعیین می فساد و نحوه

به  "نه استالین و نه سلطان سعیدبن تیمور"با عنوان  جنبش ی رهی همین شما سرمقاله
  نویسنده. ای دارد اشارهبه اعتراض زنان علیه حجاب اجباری  ،سیدجوادی اصغر حاج قلم علی

نکوهش کرده توتالیتاریسم و انحصارطلبی را، چه در شکل استالینیستی و چه مذهبی، که 
سیدجوادی  اصغر حاج علی. گشاید از نگاه خود بازمی انتظارات جامعه انقالبی ایران را است،

بیند و  خوانا می "معنویت اسالمی"را با ( با تعریفی سوسیالیستی) "ی بدون طبقه جامعه"
 :نویسد می

داری  ی بدون طبقه و بدون تناقضات اجتماعی و اقتصادی سرمایه ایجاد یک جامعه»
در تعیین سرنوشت خود صاحب رأی و نظر  ای که هر فردی از افراد آن وابسته، یعنی جامعه

باشد و هیچ سازمان و هیچ قدرتی اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نتواند 
ی شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زندگی او  بدون حضور افراد جامعه در زمینه

خود وسایل زندگی و کار  ی نیاز و احتیاج ای که هر فرد بتواند به اندازه جامعه... تصمیم بگیرد
بر . و رفاه و آموزش و بهداشت و تکامل و تعالی و حیثیت و استعداد خود را به دست بیاورد

آن ... ی اساسی و اصلی هدف انقالب ایران، چارچوبی از معنویت ضروری است این ضابطه
توحید  کند، همین است؛ یعنی ی والیت فقیه و سیاست طرح می معنویتی که اسالم در زمینه

 17«...به مفهوم وحدت فرد در جامعه و وحدت جامعه در فرد
ی اجباری  نویسنده، ضمن تأکید بر حفظ وحدت و احتراز از دامن زدن به خشونت، مسئله

شدن حجاب را نه به دلیل ضایع شدن حق طبیعی زنان و نه به عنوان نماد تبعیض جنسی، 
اتحاد و " نسبت بهتهدید  و انیآفرینی در آن مقطع بحر به دلیل تشتت بیشتر که
 :قانونی -؛ با رویکردی اخالقیدهد ، مورد انتقاد قرار می"پارچگی یک

                                                           
 . یاد شاهرخ مسکوب در مورد اسالم کاظمیه به کار برد ـ اصطالحی که زنده15
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ها باید حجاب را رعایت کنند، باید متوجه باشیم که این گونه  گوییم زن وقتی ما می»
های جاهالنه و  ی مشخص، موجی ازخشونت و دخالت دستورها بدون وجود یک ضابطه

ها از افراط در خودآرایی و  اگر منظور از حجاب و پرهیز زن. آورد د میخودسرانه به وجو
ی حضور زن در یک انقالب اجتماعی، حفظ  برهنگی و جلفی است، در این صورت الزمه

حرمت و حیثیت خود از طریق مراعات در ایجاد تعادل اساسی در شکل و وضع و حرکت فرد 
پوشیدن چادر و استعمال روسری است، در این  اما اگر منظور از حجاب، اجبار در. باشد می

نی که اکنون خود را در شهرهای ایران مسئول تأمین صورت به افراد غیرمسئول و یا کسا
ی این دستور دست به اعمال خشونت نسبت به  دهد که به بهانه دانند، اجازه می نظم می

ی مردم  بحران ناشی از مبارزهی ما در برابر انقالب و  در حالی که اکنون جامعه. ها بزنند زن
ای جز ایجاد  با رژیم، با چنان مسائل و مشکالتی رو به روست که این گونه اعمال نتیجه

تر کردن اتحاد برای جست و جوی راه  تشتت و نارضایی و تشدید عوامل بحران و مشکل
مخالف  یپارچگی مردم برای مبارزه با عوامل داخلی و خارج تر از همه، یک ها و مهم حل

های اجتماعی و اقتصادی در چارچوب انقالب گام  اگر ما در اتخاذ شیوه. انقالب ندارد
های ما را به پرهیز از افراط و  برداریم، خواه ناخواه هم اخالق و هم انضباط انقالبی، زن

ما وقتی  ... های کورکورانه از مد سوق خواهد داد رعایت تعادل در رفتار و خودداری از تقلید
ائل تجملی را از محیط زندگی خارج کردیم و فضای پرحرکت و تالش انقالب را در وس

ی اجتماع و خانواده و کار حفظ کردیم، در این صورت خواهران ما نیز با افزایش  صحنه
انقالب ... به سرعت به سوی سادگی و تعادل خواهند رفت ،آگاهی و گسترش دید اجتماعی

های ما را نه به فرو رفتن در  ی ما را تضمین کند؛ زن امعهما باید شکوفایی فرهنگ و هنر ج
ی انقالبی که با  پیرایگی فطری یک جامعه انزوا و سکوت و اسارت، بلکه به سادگی و بی

  1«.پرستی و فساد اخالقی سر مبارزه دارد، دعوت کند اسراف و تبذیر و تجمل

7 

نویس و نقاش  داستان نور، قدسی قاضی یمشغول دلزنان،  "پیرایگی سادگی و بی"
زنان تکیه دارد، حجاب را لزوماً به معنای پایان  "پوشی ساده"او که بر . دست نیز هست چیره

زنان  پوشش نور برای که قدسی قاضی الگویی. داند نمی "زن عروسکی"ی  یافتن پدیده
ی  دروهدر آن  "دختران سیاسی چپ"داند، شباهت زیادی به شکل و شمایل  مناسب می

                                                           
 پیشینـ  1
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 : دارد یخیتار
شد تمام  قدر بوده که می اش آن مصرف لوازم آرایش سالیانه برای کشوری که»

برای دختری که ... دیوارهای تهران را با آن سفید کرد، آیا داشتن روسری کار نهایی است؟
با مشت گره کرده، فریادش تمام شهر را به لرزه درآورده، دیگر چشم و ابرو وسیله نخواهد 

با بستن یک روسری، فکر نکنیم که زنان و دختران ما از . طلب نباشیم د آسانبیایی... بود
مانند که روسری بر ایشان  هایی باقی می ها عروسک آن. شوند، نه حالت عروسکی به در می

به زنان بیاموزید . اگر منظور از حجاب سادگی زن است، بیایید کاری اساسی کنید... اند بسته
ک شلوار و یک بلوز گشاد، با موهایی که با یک تکه کش به عقب که لباس ساده، مثالً ی

ها، یک  نماترین لباس ترین و بدن آیا وجود ندارند زنانی که با زنانه... بسته شود، بپوشند
ها به یک دست بلوز و شلوار ملبس  روسری روی سر دارند؟ آیا وجود ندارند زنانی که سال

شان  ت که برای بستن موهاست؛ یا آن قدر موهایشان یک تکه کش اس هستند و تنها زینت
... چرا سادگی را حجاب واقعی نکنیم؟. کوتاه است که آن تکه کش را هم الزم ندارند

های  زن. ها با آن صورت و فرم جلف، جلوه کنند خواهند زن اهلل طالقانی فرمودند که نمی آیت
باید . ها به اسم زن ملقب هستند هایی در کنار آن با شخصیت شرم دارند از آن که چنین زن

چرا در هر کشوری امپریالیسم بیشتر ... ای به نام زن وجود نداشته باشد کاری کنیم که مسئله
  1«شود؟ تر می ی زن مسئله دواند، مسئله ریشه می

را علت اصلی  "امپریالیسم"شده،  ی شناخته جالل ستاری، مورخ، پژوهشگر و نویسنده
دهد  را مورد نقد قرار می "مدل غربی "غلط شاه از  "برداری کپی"اما  .داند  ی زن نمی مسئله

 :گوید می فیگاروی  نامه و در گفتگویی با خبرنگار هفته
جویی یا  ای بسازد برای لذت خواست با ادعای آزاد کردن زن ایرانی، از او وسیله شاه می»
سال پیش، زن  6 اما . تکرد که مدارس را به روی زنان باز کرده اس او مباهات می. کار

کمتر . ایرانی به مراتب بیشتر از زن امروزی با فرهنگ بود؛ فرهنگ شفاهی و سنتی داشت
ی شاه تأسیس شد؟ در  مدارس مختلطی که به وسیله. دانست یاد گرفته بود؛ اما بیشتر می

ک مستبد، شاه نه تنها ی... المللی وجود داشت واقع، این فقط در چند دبستان و دبیرستان بین
برداری از الگوی غربی بود که  آزادی زنانِ ادعایی او، کپی. فرهنگ بود که مستبدی بی

حاصلِ آن، ظاهری از آزادی بود که با هدف تبلیغ برای . پشیزی برای فرهنگ ما قائل نبود
زنان ایران، یک بحران . ی دنیا پخش کردند فریبانه در همه خود، سر و صدایش را مردم
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ها در جستجوی هویت و الگوی رهایی خاص خودشان  آن. گذرانند ز سر میتمدن را ا
 14«.هستند؛ به دور از اسالمی متحجر

ی  اما کسی به ریشه. انگیزد شاه، انتقاد بسیاری از روشنفکران را برمی "الگوی غربی"
کند،  تداومش را تضمین می "اسالم متحجر"که ای  های مردساالرانه زن و برداشتی  مسئله

های خود برخوردار  ی که از امکان چندانی برای بیان دیدگاهوجهی ندارد؛ به جز استثناهایت
 . نیستند

روشنفکران فرصتی این ست که به  های سراسری از معدود رسانه آیندگانی  روزنامه
ها  بر آزادی رسانه لومونددر گفتگو با  آیندگانفیروز گوران، سردبیر . دهد برای ابراز نظر می

، "دانند ی حیات خود می بهترین وسیله"ها که سانسور را  ی آن ورزد و درباره د میتأکی
 :گوید می

مان را به روی جریان چپ  ورزند؛ چون صفحات روزنامه می  ها نسبت به ما کینه این... »
اما بر . های مستقل هستیم کنم که ما چپ نیستیم؛ بلکه لیبرال من تکرار می. کنیم باز می

ها  آن. اند ها امکان ابراز عقیده نداشته های چپ، سال ها و سازمان ایم که گروه این عقیده
ها به پیش  ای که ایرانی ها در مبارزه سهم آن. شان را داشته باشند بایست حق بیان نظرات می
 14«.توجهی قرار گیرد تواند مورد بی برند، نمی می

یک گشوده بود؛ از چپ گرفته، صفحات خود را به راستی به روی نیروهای الئآیندگان 
های  رضا افشارنیا، استاد دانشگاه، ریشه در همین روزنامه است که علی. تا دموکرات، تا لیبرال

 .دهد تبعیض کنهسال جنسی را مورد بررسی و نقد قرار می
اما . که حجاب را اسالم به وجود نیاورده استهم مانند سیمین دانشور، بر این نظر  او

ی  خردانه تعصبات خشک و بی"ی  ی این زاده نظراتش را درباره ور، نقطهبرخالف دانش
 : کند ، به صراحت بیان می"مردان
ی حکمرانی مرد بر زن و در جهت تحقیر و تجاوز هرچه بیشتر  فکر روگیری که زاده»

به حقوق اوست، در روند تکامل تاریخی خود، رفته رفته سیما و رنگ اخالقی به خود گرفته 
زن اصوالً از نظر جسمی ... ردخردانه در مردان ظهور ک صورت تعصباتی خشک و بیو به 
. نجامد، با مرد نداردپوشش اعضای بدنش در برابر مرد بیگونه تفاوتی که بخواهد به  هیچ

انگیز بودن  مانند شهوت –هرگونه ادعایی که پوشش اندام زن را در برابر مرد الزامی کند 
                                                           

 گفته پیش فیگارو،ی  نامه هفته ـ14
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ی نظرهای  سویه و غیرعلمی بوده و بر پایه یک -ن قماشبدن زن و نظراتی از ای
داشته، تدوین [ قرار]که عموماً در اختیار طبقات ممتاز  "علم مردانه"ی مردان و  جانبه یک

های تحمیلی جوامع  جای بسی تعجب است که این گونه تضادها و پدیده... یافته است
ی کدام  بر پایه... شود ه میبشری گذاشت "فرهنگ"و  "تمدن"طبقاتی، اغلب به حساب 

کند؛ در حالی که برهنه  اصل علمی، پوشیده نبودن این یا عضو بدن زن ایجاد اشکال می
مراد نگارنده از طرح این پرسش آن ... بودن همان عضو از بدن مرد خالی از اشکال است؟

وشش نیست که پوشش باید وجود داشته باشد یا نه؟ هدف اصلی بیان این نکته است که پ
ی امتیازی است که جنس پوشانیده  یک جنس در برابر جنس دیگر، خواه ناخواه به منزله

بر این پایه باید نتیجه گرفت که . دهد شده و محبوس در برابر جنس دیگر از دست می
ایست که کار زن را در  ی تحت سلطه بودنش از سوی مرد بوده و وسیله روگیری زن، زاییده

 11«.کند ر میحرکتش به جلو دشوارت

طلب ایرانی از دیرباز دریافته  را زنان متجدد و حق «در حرکت به جلو دشواری»این 
و نماد گوری که زن را زنده  "کفن سیاه"به عنوان  ،رهایی از حجاب بود که رو ایناز . بودند

 زناناین از  یبخش. رفت ها به شمار می های آن کنند، از نخستین خواسته زنده در آن دفن می
چرخشی که در  نسبت به شان را نگرانی بود، دگرگون شده شان ظرف چند دهه که موقعیت

مقیم پاریس که  "شهروند ایرانی"مانند این . کردند روند انقالب به وجود آمد، بیان می
 :به چاپ رساند نوول ابزرواتورای را در  بهمن، نوشته 11فردای قیام 

در برابر هو و . یابد زده در ایران استقرار می حکومت اسالمی، با حمایت مردمی هیجان»
اهلل خمینی، برای بسیاری  کند که بازگشت آیت زده، جهان فراموش می جنجال مؤمنین وهم

این روز حتا برای بسیاری از مسلمانانی ... از ایرانیان یک روز وحشتناک سوگ و هراس است
یک دموکراسی آزاد، روامدار و  کنند کشورشان به که از فناتیسم وحشت دارند و آرزو می

برای نزدیک به هفده ... روز سوگواری... چنین و هم. ست تبدیل شود، روز سوگواریانسانی 
لوشاتو نرفتم؛ به رغم  به نوفل... شان پایمال شده است میلیون زن ایرانی که حیثیت و حقوق

ای  نوشته ،روی در[ چوننرفتم . ]ها برسانم خواست نظرم را در همانجا به گوش اینکه دلم می
سر جایت بمان، اطاعت کن، تابع : تر ؛ روشن"زن، حجاب را رعایت کن": داد فرمان می

                                                           
یا در آن علیرضا افشارن.  ، ص 4 15اسفند  11، آیندگان، علیرضا افشارنیا، «ی مرد بر زن زاییده سلطه: روگیری» ـ11

انتشارات )منتشر کرده بود  "زن و رهایی نیروهای تولید": ی علم و صنعت بود و کتابی با عنوان زمان، استاد دانشکده
 (4 15، پیشگام
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این فرمان، . این چنین فرمانبردار باشم -به ویژه در ظاهر –توانستم حتا در ظاهر  نمی. باش
ست که  بخشی های اطمینان تر از حرف ی زنان، بسیار گویاتر و قوی برای من و برای همه

 16«...گوید های اروپایی می اهلل به رسانه آیت
این  ای از لیلی سروش، نمونه. کنند می در ایران نیز شماری از زنان اعتراض خود ابراز 

زنان  حجاب اسالمی ی بارهاهلل خمینی در آیت نتشار سخناناو یک روز پیش از ا. زنان است
ایرانی "که خود را زنی  او. کشد نگارش می بهاش را از تهاجم به موقعیت زن  ، نگرانیکارمند

 : نویسد ، میخواند یم "و مسلمان
آنجا که روحانیت بخواهد به نام اسالم ما را از خویشتن خویش بیگانه سازد یا ... »

به نظر من ... ای را با استبداد نعلینی عوض کند، مخالفم بخواهد جای استبداد چکمه
آیا ... سالمی باشد، خواه امپریالیستی، خواه کمونیستیست؛ خواه ا دیکتاتوری، دیکتاتوری

اش را  روی در حقوق مدنی زن، حقوق حقه خواهد با پس ایرانی انقالب کرده است و می
این ... ترین حق مشروع، یعنی دخالت در سرنوشت خود بازدارد؟ پایمال کند و او را از طبیعی

ی سکوت  اید؟ آیا نتیجه ارز ایران دادهای که در حکومت عدل اسالمی به زنان مب است وعده
اندازی جلوگیری کند، باید  ی زن ایرانی که با تمامی وجود کوشید از هر نوع تفرقه فداکارانه
مورد  ،حجاب بودن حرمتی او منجر شود و در مجامع دانشگاهی و علمی، به علت بی به بی

 11«توهین و گستاخی قرار گیرد؟
های زنان انجام گرفت، خشم و  ییآ ای که به گردهم ههموست که پس از تهاجم وحشیان

 :کند می ی دیگری بیان اعتراضش را در نوشته
خواهیم موجودیت  می... کنیم روزشماری می ،المللی زن با شور و شوق برای روز بین»

زنده و فعال خود را که ارمغان انقالب ایران است، به دنیا بشناسانیم و با ارج نهادن به روز 
خواهیم ثابت کنیم که ایران و ایرانی  می... "هستیم"ی زن بگوییم از این به بعد ما جهان

آن وقت یک . دیگر احتیاج به قیم ندارد؛ آنقدر رشد کرده که خودش، خودش را اداره کند
او تشکیل . زند پوش، چهارشنبه شب در پایان اخبار، همه چیز را برهم می نعهقخانم م

 14روز "این جمعیت، فردا : گوید می... کند را اعالم می "سالمیی زنان انقالب ا جامعه"
ی زنانی که در مراسم  کند کلیه داند و اعالم می ورد استعماری و غربی میآ را یک ره "اسفند

                                                           
 Nouvel)ی فرانسوی نوول ابزرواتور  نامه ، هفته«زن، حجاب را رعایت کن» ،(Anoucha Hodes)انوشا هودس  ـ16

Observateur) ،11  متن کامل در فصل اسناد آمده است .1141فوریه. 
 .4، ص 4 15اسفند   1، آیندگان، لیلی سروش، "...در نخواستن وحدت داشتیم" ـ11
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تلویزیون و رادیو ! مربوط به این روز در دانشگاه و هر جای دیگر شرکت کنند، غیرمسلمانند
طلب ایران باید باشد و با این  لندگوی ملت بپاخاسته و حقبلندگوی انقالب اسالمی، یعنی ب

مهری و ناآگاهی، تأثیری در عزم  ولی این بی... کند وجود در مورد روز جهانی زن سکوت می
رغم بارش مداوم برف و سرمای شدید،  گذارد و علی خواه نمی جزم زنان مترقی و آزادی

ی  الساعه مردانی که تشکیل خلق. نی دانشگاه مملو از زنان است و حتا مردا محوطه
ی زنان اسالمی ایران و تحریم روز جهانی زن را زنگ خطری برای تهدید آزادی  جامعه

جمعیت عظیم سرخورده از تبعیض، با خشم به طرف دادگستری رهسپار ... کنند تلقی می
دم و از من که شخصاً در تمام تظاهرات بعد از عید فطر، با تمامی وجود شرکت کر. شود می

و در جمعیت آموختم که  "مرگ بر استبداد"توپ و تانک و تفنگ نهراسیدم و فریاد زدم 
کردم که تمامی زنانی که در کنار من  حق گرفتنی است نه دادنی، به خوبی احساس می

پایمال شدن حقش انبوه جمعیت با احساس ... دارند، چه احساسی دارند خشمگینانه گام برمی
توانستی در  ی چند نسل را تو می چهره. رفت چنان زیر برف پیش میمبه طور مضاعف، ه

تر  مادر بزرگ شعارها را از دختر و نوه با ایمان. صفوف کنار هم ببینی؛ مادربزرگ، مادر و نوه
چون که نوه با تعصب مذهبی بیگانه بود و مادربزرگ . حق هم داشت. کرد تر ادا می و محکم

تن تا چه قدر ناگوار است؛ چرا که چادر را با زور سرنیزه از سر او دانست که زیر بار زور رف می
راه را بر ما بستند، ولی ما ! ای به عنوان نوکران اسالم در راه هرچند عده. برداشته بودند

 11«...رفتیم به پیش می ،مان طلبی هراس و معتقد به عنصر حق همچنان استوار و بی
مال و آرزوهای بخش مهمی از زنان متجدد و ی آ نظراتی، بیان شجاعانه چنین نقطه

شان را نسبت به  ، ناامیدی و سرخوردگیضمن دفاع از انقالبخواه ایرانی بود که در  آزادی
، صدای اعتراض همین زنان 4 جنبش اسفند . کردند گرا ابراز می اقدامات نیروهای واپس
 چونهایی  اصلی ارزشمیانی و متجدد جامعه که حاملین  قشرهایبود؛ زنانی متعلق به 

 . بودند و رفع تبعیض نسبت به زن برابری حقوقی میان زن و مرد
 چپ یاهای این زنان، در آن زمان نتوانست در چشم روشنفکرانی که به نیروه خواسته

 .ی چندانی بیابد داشتند، جلوه گرایش

  

نان در در جریان خیزش ز او گفتار و رفتار. یکی از این روشنفکران هما ناطق است

                                                           
 4، ص 4 15اسفند  11، آیندگان، لیلی سروش، "چه گذشت؟ "روز جهانی زن"اسفند،  14پیمایی روز  در راه" ـ11
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های روشنفکران سکوالر و  دیگری، تناقضات و پیچیدگی فرد شاید بیش از هر ،4 اسفند 
صراحت و روشنی هما . دهد ای نمادین بازتاب  گرا را در برخورد به جنبش زنان به گونه چپ

ما نیز بخش . نظراتش، موجب شده که بیش از بقیه مورد نقد قرار گیرد ناطق در بیان نقطه
کوشیم جایگاه  دهیم؛ گرچه می های او اختصاص می ین نوشته را به مرور دیدگاهمهمی از ا

مان  ی بحرانی تاریخ میهن هایش در آن لحظه ارزشمند را به دیدگاه نگار تاریخاین 
 .فرونکاهیم

هایش به وضعیت اسفبار زن  ست که در پژوهش نگارانی تاریخشمار  هما ناطق، از انگشت
ها،  از جمله این پژوهش. انده استرا نیز بازتاب زنانپرداخته و مبارزات در تاریخ معاصر ایران 

او فرودستی . "مالنصرالدین"ی  زاده و نشریه ست در بررسی آثار جلیل محمد قلی ای نوشته
خواه، مورد تحلیل  مبارز آزاداندیش و آزادی آنرا از نگاه  - و به ویژه نقش حجاب -زنان 

 :قرار داده است
زن : گفت می. مالنصرالدین، ناآگاهی زن مسلمان برخاسته از اسالم بود و بسدر باور »

جاهل است و یاور . احمق است و بس. با حجاب، نه انقالبی است و نه عفیف است و نه آگاه
کند؛ شخصیت او را  حجاب از زن سلب انسانیت می: گفت می... ی جهل در جامعه اشاعه
چنانکه در انقالب مشروطه . نسانی خود آشنا نخواهند شداین زنان هرگز به حقوق ا. شدکُ می

. هم وقتی به خیابان ریختند، یا به خاطر دفاع از مالها بود یا برای جانبداری از شوهران خود
شان را یکسره پایمال کرد و  هرگز به عصیان علیه آن قانون اساسی برنخاستند که حقوق

 15«.اشتحق رأی و انتخاب شدن را هم از زنان دریغ د
مانند هما ناطق که اسالم و روحانیت را  نگاری تاریخاما در مقطع انقالب بهمن، حتا 

، در برابر نقشی که مذهب در مبارزات مردم ها داشت پژوهش هشناخت و در این عرص می
های بنیادگرایی که رهبری انقالب را  گفتمان مذهبی. روشنی نداشت ذهنیتکرد،  بازی می

چند دهه دچار دگردیسی شده و از گفتمان سنتی فاصله گرفته  درودند، از آن خود کرده ب

                                                           
ی  کمیتههما ناطق، انتشارات : زاده، درآمد و برگردان حمد قلیم ، جلیل(نمایشنامه) ها مردهنگاه کنید به درآمد کتاب  ـ15

. چاپ شد انتشارات آگاهی  به وسیله 4 15این نمایشنامه نخستین بار در سال . 11-16، ص 5 15، شهریور (سوئد) ایران
: گاه کنید به کتابپردازد، ن می... و الرجال معایب، تأدیب نسوانهای  های دیگر هما ناطق که به رساله ی پژوهش درباره

، تألیف فریدون آدمیت و هما ناطق که نخستین "ی دوران قاجار افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده"
( آلمان) نشر نیمای  ای از این مجموعه به وسیله چاپ تازه. در تهران به چاپ رسید   15در سال  انتشارات آگاهبار توسط 

ی  هما ناطق، زن برگزیده  معرفی": به. برای اطالع بیشتر، نگاه کنید. خوانندگان قرار گرفته است در تاریخ ؟ در دسترس
 71 -1 ، ص 1667برلن، آلمان،  های زنان ایران، ، زهره خیام، گزارش پانزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش(1667) 1545سال 
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خواست استعمارگران را  گری داشت، می دینی که ادعای انقالبی - "اسالم سیاسی". بود
. جذابیت یافته بود مردمبرای بخشی از  -را در زمین برقرار کند "عدل الهی"بیرون براند و 

از  یتحلیل د،استبدا زیر یوغاز روشنفکران سکوالر که  بسیاری نزد در ی این پدیده مشاهده
ها با شیفتگی و  شماری از آن. نمود تغییر و تحول روحانیت شیعه نداشتند، نامنتظره می

گذشت،  نگریستند و شماری دیگر، از درک آنچه در جامعه می ستایش به این پدیده می
روان رویدادهای  ن و گاه دنبالهگرا به نظارهها  آنبه این ترتیب، . نمودند می ناتوان

 . داد ی اسالم خبر می یابنده که از نقش گسترش یافتند تقلیل می شان پیرامون
در همان روزهای  لیبراسیونی فرانسوی  هما ناطق در گفتگویی با خبرنگار روزنامه

گذارد که به باور او  وسیع زنان به اسالم ایدئولوژیک تأکید می شدن انقالب، بر جذب
 : یستای موقتی و زودگذر ن یدهپد

بر سر گذاشتن حجاب، اغلب به یکی از اشکال اعتراض علیه الگوهای فرهنگی ... »
ترین تظاهراتِ  یکی از بزرگ. اتحادی ظریف میان سیاست و مذهب. غربی تبدیل شده است

 های پیش، در همین مراسم مذهبی، در سال. جنبش، تظاهرات عاشورا در دسامبر گذشته بود
این بار، آنها بسیار پر شمار آمدند؛ چرا که تظاهرات، خصلت . آمدند ها نمی زنان به خیابان

برای بسیاری از زنان، انتخاب چادر، فقط ظاهری و . اما اشتباه نکنید. سیاسی هم داشت
  17«.دهد آنها را به ایدئولوژی مذهبی جنبش نشان می پیوستگی. موقتی نیست

 ها در ایران گرای آن از اسالم و روحانیت و نقش واپس کهبه رغم شناختی  ناطق هما
در انقالب که ؛ هرچند داند را خطری جدی نمی به ایدئولوژی مذهبی پیوستگی زنان، دارد

شمار  و در میان انگشتبود بهمن، هما ناطق از دانشگاهیان فعال علیه حکومت شاه 
رهم شکستن استبداد و کسب روشنفکرانی که هدف اصلی انقالب مردم علیه حکومت را د

، بر (مردم یک هفته پیش از قیام) 4 15بهمن   1سخنرانی ناطق در روز . دانست آزادی می
 :همین مسئله تأکید دارد

هاى اقتصادى و  بخش ایران در جهت تحصیل آزادى من هم معتقدم که انقالب رهائى»
نی است که اقشار و ترین آرما آزادى گرامى. سیاسى، اجتماعی، فرهنگی و فردى است

به انحصار هیچ  ؛سازد و آن آزادى یکی است و جز آزادی نیست صدا می طبقات مردم را هم
زن و مرد و گبر و . دارد برنمی "...شرطی که به"و  "بله، اما"مباشر، . آید فرد و گروهى درنمى

به بعد  ارمغان نیست که این و آن، به برخی عطا کنند و سهم دیگران را .مسلمان ندارد
                                                           

 ( 4 15اسفند  11) 1141مارس  11-16، (Marc Kravetz) ، مارک کراوتزلیبراسیون ـ17
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طلبی  قول آزادی و بخشش آزادی، خود به رخ کشیدن قدرت است؛ سلطه. موکول نمایند
سلطه طلبانند که جواب هر پرسش را از قبل آماده . و غیرانقالبی است "سنتی"است؛ رفتار 

کنند که چگونه فکر کن،  تعیین و تنظیم می "تحکم"ی مردم را با  دارند و زندگی روزانه
   1«.ن، چه بپوش و چه بنوشچگونه رفتار ک

ها را نیز مورد نقد  ها و عملکردهاهی برخی احزاب و گروه سخنرانی، دیدگاه همیندر 
و نوساناتش، موجب بدبینی  طلبانه فرصتهای  گیری ، که با موضعحزب توده: دهد قرار می

، 51 مرداد 14کودتای که پس از  ی ملی جبههجوانان نسبت به جنبش چپ شد؛ و یا 
بار از قانون اساسی و یک بار از قانون  یک... »ی مشخصی نداشت و  گاه مرام و برنامه هیچ
 : کرد دفاع می« الهی
ها، رجال سیاسی ما هربار لب به سخن گشودند، شعارهای سی سال پیش  در این سال»

را تکرار کردند و یا منتظر شدند که آقای کارتر در فالن سخنرانی خود از حقوق بشر یاد 
آنان نیز جمعیت حقوق بشر به راه بیندازند و البته برای به دست آوردن دل عناصر ... دکن

در همان حالی که زنان در . ها و زنان را در اساسنامه حذف کنند مرتجع، حقوق اقلیت
   1«.کردند ی مأموران ساواک از حقوق خلق ایران دفاع می های ایران زیر شکنجه زندان

که توسط )را  انجمن ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشرتأسیس ی  ناطق که بیانیههما 
نکرده بود،  ، امضا(شکل گرفتمهندس بازرگان و شماری دیگر، چندی پیش از انقالب 

قلمداد کردن حقوق بشر و نفی برابری زن و مرد از سوی  "اسالمی"ی این کار را  انگیزه
 : شناسد گذاران این کمیته می بنیان
امضای من پای آن اعالمیه نیست و ... وق بشر وقتی که تشکیل شدجمعیت حق... »

. ی حقوق بشر، دو چیز خیلی مهم گنجانیده نشده برای اینکه توی آن اعالمیه. علت هم دارد
و یکی دیگر هم اینکه در حقوق . یکی گنجانده شده که حقوق بشر اسالمی این هست، بله

... این در اعالمیه حقوق بشر هست. [شود میرفتار ] ها طبق اصول اسالم ها و زن اقلیت
. ها طبق قوانین اسالم ها و اقلیت حقوق بشر اسالمی در ربط با زن ،نوشته شده به صراحت

حقوق بشر اسالمی . در نتیجه، نفی برابری زن و مرد است؛ نفی حقوق مذاهب دیگر است

                                                           
  ، ص 4 15بهمن  14، کیهانبهمن،   1ی حقوق دانشگاه تهران در روز  تئاتر دانشکده سخنرانی هما ناطق در آمفیـ  1
 پیشین ـ 1
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  14«.یعنی همین الیحه قصاص
طلبی و  شمندانه بر ضرورت آزادی، طرد انحصاربینانه و هو پس از این پافشاری روشن

اش در  ی سخنرانی دارد، هما ناطق در ادامه که حقوق زنان را لحاظ نمی "حقوق بشری"نقد 
از . دهد میتر و آشناتر آن دوران را موضوع صحبت خود قرار  بهمن، مباحث رایج  1روز 

انقالب ایران را زنان ... »اینکه  ؛ وگوید شاه میی اشرف دهقانی در زندان  مقاومت قهرمانانه
گذاری کردند که مفهوم حماسه و مقاومت را بار دیگر به فرهنگ ما  و مردانی پایه

 : ها ی زن را در انقالب نادرست بودن طرح مسئلهنیز ؛ و «بازگرداندند
ی زن پرسش کردند، مردان  ی مسئله در ویتنام هر بار خبرنگاران خارجی درباره... »
شان  ی حقوق ای به نام زن وجود ندارد تا ما درباره در این جا مسئله": پاسخ گفتند زده شگفت

به راستی . "کنیم که مبارزان مرد را ما مبارزین زن را به همان سختی قضاوت می. فکر کنیم
بخش یکی  نهضت رهایی. ای به نام مبارز زن یا مبارز مرد وجود دارد مگر در فلسطین مسئله

  14«...است
در تمام . آید ای به نام زن و مرد به میان می نیست که مسئله ها ته عموماً در انقالبالب
اروپا در قرن نوزدهم گرفته، تا  های معاصر، از انقالب فرانسه و انقالب های انقالب
اند و به  بوده در میدانبخش و ضد استعماری در شرق، زنان همیشه  رهایی های انقالب
اتفاقاً . اند فشانی کرده جان ،در حد توان -شان به رغم بی حقوقی –از جامعه  بخشیعنوان 

مدار از یاد  شود؛ آنگاه که مردان قدرت مطرح می "ی زن مسئله"پس از انقالب است که 
 طور که همان -، آزادی و برابری انجام گرفته و اجتماعی برند که انقالب برای عدالت می
کنند و به آنان  سهم و حق برای بقیه تعیین می -کردهناطق خود به زیبایی توصیف  هما
 . فرمایند می "اعطا"

ی مشکل را  باور ندارد و ریشه "ی زن مسئله"ای به نام  هما ناطق به مسئلهبا این حال، 
به همین دلیل، بخش . کند در نازل بودن سطح آگاهی زنان نسبت به مردان جستجو می

به دالیل و  -اش های بعدی برخی از نوشتهو نیز  –مهمی از سخنرانی او در دانشگاه 
 : ماندگی و ناآگاهی زنان اختصاص یافته است های عقب نشانه
وقتی در جهان بردگی نبود، ما برده و . ما زنان حاصل ستم قرون متوالی هستیم... »

                                                           
: خانم دکتر هما ناطق، مصاحبه کننده: طرح تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، مرکز مطالعات خاورمیانه، روایت کننده ـ14
 5، ص  ، نوار 5 15فروردین  15/ 1147اول آوریل یاء صدقی، پاریس، ض
 گفته پیش... ی حقوق سخنرانی هما ناطق در دانشکده ـ14
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 اختیار؛ در قید ما زنان همانند بردگان، موجوداتی هستیم از خودبیگانه و بی... ده بودیم بهره
در قید خلق و خوی و عواطفی که قراردادی برای ما . اند تصویری که از ما ساخته و پرداخته

. اندیشد پذیرد و هرگز به خشم و عصیان نمی ای که بردگی خود را می برده... اند وضع کرده
کوشد فرزندان و بستگان خود را از طغیان باز دارد، یعنی حافظ نظام حاکم  در خانواده هم می

داند از او حمایت کند و از طریق  در ازای این تبعیت، هیئت حاکم خود را موظف می. باشد
  11«...ی کوچکی از نظام حاکم مبدل سازد حمایت او خانواده را تحت نظر بگیرد و به هسته

های دیکتاتوری و  دست نظام را به آلتِ اندهد که ناآگاهی زنان، آن هما ناطق هشدار می
زنان سود  چنانکه فاشیسم هیتلری یا موسولینی از حمایتِ هم. است فاشیستی تبدیل کرده

او از قول یک مأمور . اند گرایان شیلیایی، ناآگاهی آنان را مورد استفاده داده اند؛ و یا راست برده
 : گوید می (CIA)سیا 

ما به شیلی آموختیم چگونه از نیروی زنان علیه عناصر دست چپ استفاده کند؛ زیرا »
برای برانداختن حکومت آلنده،  "سیا"هنگامی که ... مؤثرترین سالح سیاسی هستندزنان 

پختند  می "آش مردمی"ها  اعتصاب کامیونداران را به راه انداخت، زنان اعتصابیون در خیابان
  56«.تا دلسوزی رهگذران را برانگیزند

جاب اجباری در زنان علیه ح خیزششیلیایی که آن را با  "های قابلمه به دست"ماجرای 
برای سرزنش کردن زنان و ضدانقالبی  دستاویزی بود، اند سنگ قلمداد کرده همایران 

سازمان هما ناطق کتابی هم در این باره برای . در این زمینه شان حرکت اعتراضی نمایاندن
 : ترجمه کرده بود های فدایی خلق چریک
کودتای شیلی یا هنگامی "نام  یک کتابی هم برای سازمان ترجمه کرده بودم، به... »

نه؛ . خواهید کودتای شیلی راه بیندازید گفتم شما می. "ریزند که زنان بورژوازی به خیابان می
 51«.حاال وقت تظاهرات نیست. شما نباید تظاهرات کنید

تأثیر پذیری زنان از فرهنگ مصرفی، بخش دیگری از سخنان هما ناطق در دانشگاه 
 : بودتهران 
ی زن، تصویر آن  ی مصرفی و طبقاتی، ضروری است که تصویر آینده هدر جامع»

اگر زن نخرد و ... دهند ظاهری باشد که در کودکی به دستش می مرده و خوش عروسک دل

                                                           
 پیشین ـ11
 پیشین ـ56
 11، ص 5گفته، نوار  تاریخ شفاهی، پیش ـ51
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. بیند داری زیان می ی سرمایه خورد؛ جامعه مصرف نکند، تعادل اقتصادی جامعه برهم می
فاهی را که با انواع دیگ توشیبا، مبل عدالت، مهم است که ما معیارهای زیبایی و نظافت و ر

پذیرند،  کسانی که این معیارها را می. اند، طرد کنیم مان درست کرده پلوپز برقی برای
 51«.اند معیارهای سیاسی تحمیلی را نیز پذیرفته

مردان نه تنها زنان، که اما . شک عناصری از حقیقت وجود دارد ها، بی در این توصیف
مردان هم به . نیستند در امانی تأثیرات فرهنگ مصرفی  دزده هم از دامنهجوامع استبدا

مردان ناطق به هما اما . پذیرند را می "معیارهای سیاسی تحمیلی"درجات گوناگون، 
ی مصرفی برکنار  ی تأثیرات جامعه پردازد؛ کمااینکه طبقات فرودست را نیز از دامنه نمی
 : داند می

ی کارگر و روستاها به کار  تواند این معیارها را در مورد طبقه مینظام طبقاتی هرگز ن... »
بنابراین . قدرت خرید انواع دیگ زودپز و اجاق را ندارند. خوانند آنان با معیارهای مُد نمی. برد

کارگر و روستا برای طبقات . دارد فقر آنان، آنان را دور از دسترس تبلیغاتی رژیم نگه می
دارد و در نتیجه کمتر تحت  "وزارت فرهنگ و هنری"و افسانه و ی فولکلور  حاکم جنبه

 55«.گیرند تأثیر تبلیغات رژیم قرار می
 برد ن به پایان میآن زما هما ناطق، سخنان خود را با گفتمان کالسیک چپِ کمونیستِ

 : آید به دست می "انقالب واقعی"که بر مبنای آن، آزادی زن تنها پس از پیروزی 
هنوز عناصر ناآگاه قادرند انقالب مردم ما را، . ی ما پایان نگرفته است رزههنوز هم مبا»

ی خونین به خاک غلطیدند و  خواهران، زنانی که روز جمعه. به نام من و شما منحرف سازند
. دادند، به ما آموختند آزادی ما از آزادی همگان جدا نیست صفوف اول شهدا را تشکیل می

روزی که انقالب واقعی . وش به دوش رفقای مرد ما میسر استآزادی ما دست در دست و د
 57«.به ثمر رسید، ما نیز آزاد خواهیم شد

حائز اهمیت است؛  آن زمانِ ایران طرز فکر روشنفکراناز  شناخت رایاین سخنرانی، ب
را به نمایش  تناقضاتِ بخش مهمی از روشنفکران سکوالر  ، تضادها وها دوگانگی چرا که

ه کرد به سخن خواه آغاز های یک روشنفکر آزادی هما ناطق که با تکیه بر ارزش .گذارد می
با اعالم  کرد، ی تاریخی آزادی را به واقع تهدید می توجه به خطری که در آن برهه بی ،بود

                                                           
 گفته ی حقوق، پیش سخنرانی هما ناطق در دانشکده ـ51
 پیشین ـ55
 پیشین ـ57
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شان را  اعتباری هایی که سیر رویدادها، بی به پایان برد؛ حکم سخنانش خود را چند حکم کلی
، دوش به "رفقای مرد"؛ تحقق نیافت "آزادی همگان": ور به اثبات رساندآ با سرعتی سرسام

 .هم به ثمر نرسید "انقالب واقعی"دوش زنان، برای آزادی آنها مبارزه نکردند؛ 
شناسد و به آن نگاهی نقادانه  اش را می ی پیرامونی یک روشنفکر اندیشمند که جامعه

اما در آن زمان چنین . سازدپسند، دل خوش  ههای عام بایست به این حکم دارد، منطقاً نمی
خواه استوار   روشنفکر سکوالر و آزادی روشنفکران، بر اصول راهنمای آنبود؛ و چنین شد که 

سکوت اختیار کردند و گاه  کارانه و محافظه اندیشانه بر حسب موقعیت، گاه مصلحت. نماندند
 .کرد شکار میشان را آ به اقداماتی دست زدند که تناقض و دوگانگی

ای پس از این سخنرانی، مانند شماری از مبارزان چپ به اعتراض  هما ناطق، چند هفته
اندازی  توانست دست این طیف از چپ، طبعاً نمی. در برابر حکم حجاب اجباری برخاست

او در گردهمایی کاخ دادگستری در . پاسخ بگذارد ترین حقوق زنان را بی حکومت به ابتدایی
، شرکت داشت و  5ای مستحکم و پرمحتوا ارائه شد قعطنامه در آن که 4 15 اسفند 11

 : سخنرانی نیز کرد
در اولین تظاهرات، ما بودیم که . من و خانم جزنی بلند شدیم رفتیم در دادگستری... »

سخنرانی کردیم؛ من از طرف دانشگاهیان کردم و خانم جزنی هم از طرف سازمان 
   5«...این اولین تظاهرات زنان بود علیه نظام خمینی[. انایر های فدایی خلق چریک]

 : را برای حاضران قرائت کرد سازمان ملی دانشگاهیانی  هما ناطق در این روز، بیانیه
هزاران زن تهرانی امروز به عنوان اعتراض به حجاب اجباری در کاخ دادگستری گرد »

، خواستار رفع تبعیض از "مرام ما آزادی رهبر ما خمینی،"زدند  آمدند و در حالی که فریاد می
ی سازمان ملی دانشگاهیان را  در این اجتماع، هما ناطق استاد دانشگاه، بیانیه. زنان شدند
ما مخالف حجاب نیستیم؛ بلکه مخالف تحمیل آن : در این بیانیه آمده است. قرائت کرد

. حقوق و آزادی همگان است ما معتقدیم که تجاوز به حقوق و آزادی زنان، تجاوز به. هستیم
بنابراین ما . اند زنان بی حجاب هرگز به زنان با حجاب توهین نکرده: خانم ناطق افزود

 54«.خواستار احترام متقابل هستیم

                                                           
ی تدوین این قطعنامه، نگاه کنید به گفتگو با خانم  درباره. 1، ص 4 15ند اسف 16، آیندگانمتن کامل قطعنامه در ـ  5

 نوری در همین دفتر پریوش خواجه
 11، ص 5گفته، نوار  تاریخ شفاهی، پیش ـ 5
 1، ص 4 15اسفند  11، کیهان ـ54



 74   روشنفکرانسکوالروجنبشضدحجاباجباری

هایی در برابر ادارات و  ها و گردهمایی زنان که به تظاهراتِ خیابانی، میتینگ خیزش
با اینکه اظهارات . نشینی واداشت را به عقب وحانیتظاهراً رانجامید، دولت و ... ها و وزارتخانه

گذاشت، مراجع روحانی  اهلل خمینی بسیار صریح و روشن بود و جای شک و شبهه نمی آیت
. های او بپردازند معتبر و مقامات طراز اول حکومتی وارد گود شدند تا به رفع و رجوع گفته

از : ها اختصاص یافت های سراسری، به درج سخنان آن صفحات نخست روزنامه
تا عباس امیرانتظام  ،اهلل طالقانی آیت گرفته تااهلل خمینی  االسالم اشراقی، داماد آیت حجت

  54.سخنگوی دولت موقت
اما این . حکومت، موفقیت تظاهرات زنان تلقی شد و جنبش پایان گرفت نشینی عقب

از  اگر خواننده. شد می ها، محدود ظاهری، به چند عنوان فریبنده در روزنامه نشینی عقب
های مبهم و دوپهلوی مقامات توجه  ها و سخنرانی رفت و به متن اطالعیه عناوین فراتر می

اهلل خمینی در مورد حجاب اسالمی،  گیری آیت برد که از موضع کرد، به راحتی پی می می
به حجاب به معنی چادر نیست؛ هیچ کس زنان را : نشینی صورت نگرفته است ای عقب ذره

این ! کند؛ بلکه پوشش مناسب بدن و مو کافیست مجبور نمی( یعنی چادر)داشتن حجاب 
آنکه چادر اجباری  یعنی همان حجاب اسالمی که کمتر از دو سال بعد قانوناً اجباری شد؛ بی

 . شود
اما همین امر در نگاه . حکومت، تنها به معنی موکول کردن اجرای حکم بود نشینی عقب
دهی به حرکت اعتراضی نقش مؤثری ایفا کرده بودند،  کافی به  در جهت هایی که تشکل
های اعتراضی، اختیار اوضاع  ی حرکت این ترس عمومی وجود داشت که ادامه. رسید نظر می

 : را به کلی از دست خارج کند
در آنجا . به دادگستری رفتم ی تاالر فردوسی، مارس، پیش از رفتن به جلسه 4روز »

حرکت را مهار  این ها هم در این فکر بودند که چطور باید آن .وکالی زن را دیدمچند تن از 
در حالی . ترسیدند به اهداف ضد انقالب کمک کنند وضعیت طوری بود که همه می ...کرد

ما در خیاالت خودمان به ضد انقالب ! کرد که ضد انقالبِ واقعی داشت خودش را تجهیز می
که  ترسیدند ، میداشتندباور دموکراتیک  جنبشکسانی که به  احت ...کردیم دیگری فکر می

 51«.تبدیل شود یبه یک جریان ضد انقالب حرکت این

                                                           
 روز خیزش، ناصر مهاجر، در همین دفتر  نگاه کنید به  ـ54
گفتگوی ناصر  جاللی در گفتگو با مهناز متین، در همین دفتر؛ نیز نگاه کنید به ، مینوبه یاد بهترین و بدترین ایام ـ51

 نوری، در همین دفتر مهاجر با پریوش خواجه
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و زنان را به پایان دادن تظاهرات  به این ترتیب، جنبش را پایان یافته تلقی کردند
 76.فراخواندند

  

از  ظاهری و سرکوب واقعی گرد عقب 4 15اسفند  خیزشدلیل اصلی فروکش  گرچه
بینی ناشدنی آن خیزش  پیامدهای پیشجّو کلی جامعه نسبت به تأثیر بود، اما  سوی حکومت

های مطرح و  عدم پشتیبانی نیروهای سیاسی و چهره. نادیده گرفت اش توان در خاتمه را نمی
وحشت از این که نکند . داد ، زنان معترض را در موقعیت نامناسبی قرار میروشنفکران معتبر

 .ی ضد انقالب قرار گیرد، عزم شماری از زنان را سست کرد" سوءاستفاده"مورد  تظاهرات
ها را برطرف و " سوء تفاهم"ی خود دانستند که  در این میان، برخی از روشنفکران وظیفه

 . جنبش را فراهم نمایند ختمی  زمینه
"نفرهزاران "در برابر  و کاخ دادگستری آیی هم گردسخنرانی هما ناطق در فردای 

در  71
 : همین منظور انجام گرفته باشدچه بسا به  دانشگاه تهران،

ی این است که همه باید یک ایران آزاد، دموکراتیک و مستقل  عقاید من بر پایه... »
گفتار من در جهت انتقاد از دولت . های خارجی ها و قدرت ی ابرقدرت بسازیم؛ مستقل از همه

است و فقط با مشارکت و سهیم بودن در سرنوشت فعلی نیست؛ بلکه در جهت تثبیت آن 
قسمت اول سخنرانی من . توانیم به این دولت قدرت بدهیم مملکت است که ما می

. ی زنان و قسمت دوم هشداری است به همه توضیحی است در مورد مبارزات دو روزه
خاطر منافع زنانی که جنگیدند و زنانی که شهید شدند، به ... شناسد مبارزه، زن و مرد نمی

های مردم  شان نبود؛ بلکه در جهت خواسته های زنانه خاص زن بودن و یا به خاطر خواسته
ی زحمتکش نداریم و یا الاقل  های طبقه بنابراین ما خواست جداگانه از خواسته. ایران بود

 71«.کنم که مبارزات ما باید در جهت مبارزات همگان باشد من ندارم و فکر می

                                                           
 4، ص 4 15اسفند  11، اطالعاتو  1، ص 4 15اسفند  11، آیندگانبه  نیدک؛ نگاه "دان انجمن زنان حقوق"از جمله  ـ76
 4، ص 4 15اسفند  11اطالعات،  ـ71
این جلسه به ابتکار . 7، ص 4 15اسفند  11، کیهان، هما ناطق، "ایی زنان از رهایی زحمتکشان جدا نیستره"ـ 71

گفتگو . دفتری دعوت به سخنرانی کرد برگذار شد که از هما ناطق و هدایت متین ی زنان هوادار جنبش نوین انقالبی کمیته
و هدایت ( 1661مارس و آوریل ) جنبش نوین انقالبی ی زنان هوادار کمیتهگذاران  با زهره احمدی یکی از بنیان

، "نیروهای چپ و مبارزات زنان": به گاه کنیدن ...ی زنان هوادار کمیتهبرای اطالع بیشتر از . 1616دفتری، آوریل  متین
 11، ص  154، بهار 4 ی ماره، شنقطهمهناز متین، 



 71   روشنفکرانسکوالروجنبشضدحجاباجباری

یا به او استناد نکرده بود، در  پشتیبانیاهلل خمینی  از آیت رگزپیشتر ههما ناطق که 
 :گوید میی سخنانش چنین  ادامه
زنان ": کنیم که خطاب به زنان مجاهد در قم گفتند ی امام خمینی را تأیید می ما گفته»

ما هم جزو . گوییم ما هم جز این نمی... "...باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند
ما هم معتقدیم که رهایی زنان جدا ... کند همان ملتی هستیم که امام خمینی به آن اشاره می

در نتیجه . از رهایی طبقات زحمتکش نیست و امام خمینی مدافع طبقات زحمتکش هستند
ما : به ما گفتند. کنیم ی اخیر به ما وارد شده است، رد می این اتهاماتی را که سه چهار روزه

شنیدیم که گفتند ما . شنیدیم که گفتند ما ضد حجابیم. انقالبی هستیمنیروهای ضد
ما هیچ یک از . اندازیم شنیدیم که گفتند ما تفرقه. نیروهای طرفداران قانون اساسی هستیم

ترین  ما فقط گفتیم که پوشش هر انسان، انتخاب نوع پوشاک، از ابتدایی... اینها نیستیم
میل نوع پوشاک در جهت نفی آزادی و در تحریف ایمنی بنابراین تح. حقوق هر فرد است

ما ترسیدیم که اگر یک آزادی از ما سلب شود، آزادی از همگان سلب شده . اجتماعی است
... اش کنیم، همراه با قانون اساسی ما رژیم سابق را با تمام نهادها و قوانینش نفی می... باشد

پرسم در این زمستان  من از شما می. ایم ها رفته رفتند گزارش دادند که ما لخت به وزارتخانه
  75.«تواند به وزارتخانه برود سرد، چطور یک زن لخت می

اهلل خمینی، نه  در نظر آیت "لخت"رسد هما ناطق نداند که مقصود از  بعید به نظر می
 "لخت"زنان  "مزاحمین"ست؛ چنان که  معنای رایج این واژه، که نداشتن حجاب اسالمی

آینده  "اهلل حزب"های  ، که نطفه"هواداران قانون اساسی"ناطق، نه   ی خالف گفتههم، بر
 : بودند
ها مزاحم ما زنان شدند، برادران و خواهران مجاهد و  امروز کسانی که در خیابان»

مال رژیم سابق و طرفداران قانون اساسی و نظام شاهنشاهی مسلمان ما نبودند؛ همان عُ
  77«...بودند

کند که  ، به همه توصیه مینستدا ی زن را اساساً انحرافی می که طرح مسئله هما ناطق
 : جنبش را پایان دهند

ی زن در این برهه از مبارزه و در این مرحله از جنبش، یک  عنوان کردن مسئله»
. ی زن داشته باشیم ای به نام مسئله ما نباید در این شرایط مسئله. ی انحرافی است مسئله

                                                           
 پیشین ـ75
 پیشین ـ77
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بنابراین برای این مسئله نباید . ی در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتندیک بار چیز
باید با مجاهدین همراه باشیم، حتا اگر روسری به سر کنیم؛ به شرط . درگیری ایجاد کنیم

   7«.شود شود و نظام شاهنشاهی برگردانده نمی آنکه بدانیم به نام ما توطئه نمی
به  "انحصارطلبی"و  "فاشیسم"ی چگونگی پیدایش  اش را با بحث درباره او سخنرانی

ی  از جمله مسئله – "انحرافی"به مسائل  پرداختندهد که سرگرم  برد و هشدار می پایان می
 : پیدایش فاشیسم منجر شودچون  همهای خطیری  تواند به وضعیت می -زن

داشته  تواند به وجود بیاید که ما دشمن ذهنی بتراشیم و هراس فاشیسم وقتی می»
ی دست دوم  همان طوری که گفتم، مسئله. های تلخ روبرو شویم باشیم از اینکه با واقعیت

مثالً امروز که ما ... ی زن ممکن است به این مسئله کمک کند ای چون مسئله انحرافی
ی حجاب خیلی  کنیم، پرداختن به مسئله دوباره برنج و گندم خروار خروار از آمریکا وارد می

مهم این است که به این اقتصاد وابسته توجه کنیم؛ فکر کنیم بهتر نبود . است کم اهمیت
شدیم و یا بابت  های ارتش به خیابان کشیده می که ما به خاطر اقتصاد وابسته و یا وابستگی

گر قرار  های سلطه کنند، مبادا در دام گروه حجاب؟ پس کسانی که این مسائل را ایجاد می
  7«...گیرند

سخنران دیگر، هدایت . ، تنها سخنران آن روز در دانشگاه تهران نبودهما ناطق
شمار مدافعین حقوق بشر در آن  وکیل سرشناس و با اعتبار که یکی از انگشت -دفتری  متین

 : کند سخنان خود را با تأکید بر عدم تفاوت میان زن و مرد آغاز می -زمان بود
ه هر شکل دیگر، فرقی بین زن و مرد نظر اجتماعی، سیاسی و معنوی و ب از نقطه»

در هر مرحله از ... نیست و زن باید از تمام حقوقی که مرد برخوردار است، برخوردار باشد
ی تمام مردم یعنی زن و مرد اجراء  وسیله باید مشترکاً بهی خلقی،  انقالب و جنبش و مبارزه

ی هدف و تعقیب آن بر شود و اگر موضوعی هم به صورت موضعی پیش بیاید، باز هم اجرا
موضوعی که امروز در اجتماع و در دنیای متمدن حائز اهمیت است، ... همه کس واجب است
  74«.موضوع نهضت ماست

ای ضمنی دارد و  ی زنان که کماکان جریان داشت، اشاره طلبانه حق خیزشسخنران، به 
 :سازد را خاطرنشان میت حفظ وحدت یاهم

                                                           
 پیشین ـ 7
 پیشین ـ 7
  ، ص 4 15اسفند  15، کیهاندفتری،  ، سخنرانی هدایت متین"مرزی دوخته است به جنگ درون امپریالیسم چشم" ـ74
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ی ما را به دور خود جمع کرده بود و باعث  ری شده و همهامروز آن شعاری که محو... »
در این مرحله بیش از هر زمان دیگر احتیاج به آن ... صدایی و  یکپارچگی ما بود، رفت یک

ای داریم  وحدتی داریم که به دور آن محور داشتیم و بیش از هر زمان، احتیاج به همبستگی
تواند باشد، جز  تاکتیک برای امپریالیسم چه می بهترین شکل کار و... که در آن زمان داشتیم

مرزی، با مسائل روز و درگیری بین خواهر و برادر، پدر و  اینکه ما را درگیر با مسائل درون
خواهند ما را به  چشم دنیای امپریالیستی هم اکنون به ماست و می... پسر و رفیق با رفیق

ای از طرف رهبر انقالب انتشار  بیانیهمگر ... مرزی کنند اشکال مختلف درگیر جنگ درون
ما باید همگی دست به دست ... کنند؟ ها حمله می نیافت در مورد مجازات کسانی که به خانم

گذاری یک فرهنگ صحیح  هم بدهیم و دولت موقت هم با ما دست بدهد و در جهت پایه
 74«.یمرگام بردا

، حفظ آن که محور به روشنی معلوم نیست که مخاطبین اصلی چنین هشدارهایی
ها که همبستگی و یکپارچگی را به  یکپارچگی و وحدت است، چه کسانی هستند؟ آیا آن

ستند خوا ؛ یا مستبدینی که میبودند ، زنان معترض و مخالف حجاب اجباریختندنداا خطر می
 :آید این است پرسشی که پیش می را به زنان تحمیل کنند؟ در این صورت، پوشش اجباری

 ، حقانیت دارد یا نه؟"وحدت"به بهای از میان رفتن  زورگویی،اومت در برابر آیا مق
امید بسته در آن زمان، همگان به حفظ وحدتی که موجب سرنگونی شاه شده بود، 

 14کودتای  "شبح"فزون بر این، . نیز کم و بیش چنین بوده است ها در اغلبِ انقالب. بودند
دانستند، در اذهان عمومی حی  ه و نفاق در جنبش ملی میمرداد که مردم آن را ناشی از تفرق

بر اینک که  "وحدتی"اما . بخشید و حاضر بود و به لزوم حفظ وحدت، اهمیتی صدچندان می
این . کرد گرایان اسالمی را تضمین می شد، در عمل فقط منافع واپس آن تأکید می

نست بر سرکوب، سانسور و توا ، که بر اصولی دموکراتیک تکیه نداشت، تنها می"وحدت"
خودسانسوری نیروهای دگراندیش و دگرخواه استوار باشد؛ چرا که بین هواداران حکومت 

بود که واقعیت  جداییخواستند،  می حقوق انسانیها که آزادی، دموکراسی و  اسالمی و آن
 . "وحدت"داشت؛ نه 

 "وحدت"ظ بایست برای حف ختم جنبش زنان، بهایی بود که به زعم بسیاری می
رویدادهای . گاه تحقق نیافت هیچ خوان با زمان وحدتِ ناهم اما این. پرداخت شود؛ که شد
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، ناقوس شکست انقالب را به نمود برمیهای انقالبی را  بعدی که فروریزی آرزوها و آرمان
 .  صدا درآورد

4 

؛ ندر داددر پی شکست انقالب، بسیاری از روشنفکران اشتباهات گذشته را مورد نقد قرا
هایی که نقش خود را به نقد کشیده و به مسئولیت فردی خود نیز  شمارند آن اما انگشت

نظراتِ . ست که به این نقد پرداخته است هما ناطق در میان کسانی. نگاهی انداخته باشند
 : بگوییم نیزدیروز او را گفتیم؛ جا دارد که نقد او به خودش را 

. حتا زنان چادری بودند. زنان بسیج شده بودند. کرد دا میاین جنبش داشت ادامه پی... »
حاال وقت ... توی سالن ورزشی دانشگاه و گفتم دیگر تظاهرات نکنید... بلند شدم و رفتم
چه فرقی دارد؛ و . گوید یعنی چه؟ یعنی وحدت کلمه است که خمینی می. تظاهرات نیست

برای اینکه . ی تظاهرات زنان بودم ندهیعنی عامل برهم زن. تظاهرات زنان را من برهم زدم
همه با حالت افسرده آمدند و گفتند خانم . های چپ هم تحت تأثیرم بودند، بر هم زدم گروه

من هی . کنی؟ این درست نخواهد شد؛ سرکوب بیشتر خواهد شد ناطق چرا این کار را می
با وجودی اینکه . تگفتم نه این درست نیس. استدالل کردم، برای اینکه سازمان گفته بود

 71«...خودم، ته دلم باور نداشتم، ولی بانی و باعث این خیانت به زنان ایران شدم

، هما ناطق 4 اسفند  خیزشچند روز پس از . تظاهرات نبود زدن مشکل اما فقط برهم
. 6 اندرکار تأسیس آن بودند از مبارزان حقوق زن دست شماریکه  پیوست اتحاد ملی زنان به

در حالی که . شک در چنین اقدامی موثر بود ق انقالبی که فضا را آکنده بود بیشور و شو
ها به شمار  جنبش "ترین ترین و ارتجاعی خطرناک"ها  تا سالجنبش زنان را  هما ناطق

 : آورد می
دانم؛ بنابراین به این برابری صوری مطلقاً اعتقاد  ها را برابر نمی مردها و زن... من... »
ها ستم  ها ستم کشیده هستند؛ قبول دارم که این ها را قبول دارم که این نمن ز. ندارم

ترین اقشار جامعه  در نتیجه قبول دارم که ناآگاه. مضاعف کشیدند؛ قبول دارم که برده بودند
خواهم بگویم که  می. هستند و بین یک آدم ناآگاه و یک آدم آگاه مطلقاً برابری وجود ندارد

به دست خودشان بدهید، این حقوق جز سازمان زنان و جز اینکه راجع به ها را  اگر حقوق زن
                                                           

 11، ص 5گفته، نوار  تاریخ شفاهی، پیش ـ71
، "ی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه": به کتاب نیدکگاه ، از جمله ن"اتحاد ملی زنان"برای اطالع بیشتر از تأسیس  ـ6 
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من اعتقاد دارم برابری زن و [... نخواهد شد]ها بشود  کفش و لباس و طالق و شوهر و این
ها شعور آن را دارند  من اصالً به اینکه زن... پذیر است مرد، در یک دگرگونی اجتماعی امکان

قل زن درست کنند و از حقوق خودشان، خودشان دفاع که برای خودشان سازمان مست
ترین  ترین و خطرناک ترین و حتا ارتجاعی کنم که ناآگاه فکر می... بکنند، اعتقاد ندارم

  1 «.خطر آنجا است که زنان دور هم جمع بشوند... ها، جنبش زنان است جنبش
ین دیدگاهی در چن. انگیزد چندانی را برنمی  ناطق با جنبش زنان، حیرتهما ضدیت 

انگیز،  حیرت. جا وجود داشته است ، همواره و همهکرده و موفق میان زنان روشنفکر و تحصیل
ی  ست که با هدف پیشبرد مبارزه اما، قرار گرفتن روشنفکری با این نظرات، در رأس تشکلی

هما ناطق، به شهادت خودش، ! بود حقوق برابر به وجود آمده مستقل زنان برای کسبِ
را به رشته تحریر درآورد  اتحاد ملی زنانها و مقاالت منتشر شده از سوی  اری از اعالمیهبسی

 اش، بارزترنی نمونه. ها به طرح مواضعی پرداخت که در اساس برایش بیگانه بود و در آن
ارگان ) برابری. بود اهلل طالقانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت از کاندیداتوری آیت

اهلل طالقانی نه  برای ملت ایران، آیت... »: در توضیح از این حمایت نوشت، (ناناتحاد ملی ز
نقش ... خواه تنها یک روحانی اصیل است، بلکه مبارزی است صدیق و رهبری است آزادی

های والیتی، در رابطه با  ی او در رویدادهای کردستان، نقده، در پیشنهاد انجمن سازنده
از  "اتحاد ملی زنان"... خواهان انکارناپذیر است از آزادی و آزادی های مترقی و در دفاع گروه

اهلل طالقانی پشتیبانی  پیشنهاد سازمان مجاهدین خلق مبنی بر ریاست جمهوری آیت
  1 «.کند می

یک عمر به عنوان مورخ ... »کسی که  ؛این بیانیه به دست هما ناطق نوشته شده است
 : درخشانی بر جا نهاده است آثار و« راجع به روحانیت کار کرده

ها را نوشته بودم و چاپ کرده بودم که نقش ارتجاعی روحانیت را در  مردهمنی که ... »
و این همه آخوندها علیه من اعالمیه به دانشگاه داده ... انقالب مشروطیت نشان داده بودم

انی راجع به مبارزاتش و اهلل طالق برای آیت... یک کارنامه ساختم... بودند که او را اخراج کنید
باز آمدند گفتند ... ها را خط زدم ی این همه... دانستم او عضو فدائیان اسالم بود منی که می
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 5 «کنی؟ خانم ناطق چطور تو یک همچین کاری می
یاد  از طالقانی، او را به حق برآشفت، زنده اتحاد ملی زنانیکی از کسانی که حمایت 

را برای همیشه  اتحادسازمان بود که در پی این حمایت،  آنان گذار مسعوده آزاد، از بنیان
 7 .ترک کرد

ستیزی جمهوری  ی زن ای درباره هکه هر شک و شبه 4 روند رویدادها پس از اسفند 
، رویکرد روشنفکران سکوالر نسبت به جنبش زنان را تغییر برداشتاسالمی را از میان 

 . نگیختبرنی ی جامعه این نیمههای  ر از خواستهها را به پشتیبانی بیشت چندانی نداد و آن
نقش مهمی ایفا کرده هما ناطق که در نخستین تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری، 

اری شدن حجاب که این ، در اعتراض به اجب1 15تیرماه )دومین تظاهرات  جریاندر  بود،
 آنآورد که در  می به یاد هااو بعد. ، به مخالفت جدی برخاست(گذاشته شد بار به اجرا

 : تظاهرات، یکی از آشنایانش با او تماس گرفت و از او خواست در این تظاهرات شرکت کند
گویند که به خانم ناطق تلفن  اند و به من می خانم ناطق، یک عده زن اینجا ایستاده... »

آیید  شما می. رویم خانم ناطق در این تظاهرات شرکت بکند، ما هم می... کن بگو اگر که
. کنم نه آقا؛ این ارتجاعی است و من شرکت نمی: شرکت بکنید بر علیه حجاب؟ من گفتم

. ی من آمدند این زنان رفته بودند؛ خواهرهای خود من هم رفته بودند که بعد با گریه به خانه
، آیند ها می ها شعار نداشتند و تمام منتظر این بودند که حاال فدایی آنجا رفته بودند و حیوونی

ها را  دهند و این ها شعار می آیند و به این آیند، االن نیروهای رزمنده می االن مجاهدین می
چرخاندند، به این امید که  شان را باالی سرشان می های هی این روسری. کنند حمایت می

هیچ کس از این نیروها . هیچ کس نرفت. االن خالصه از غیب برون آید و کاری بکند
ها طرفداران  نوشت که این کاری  ا نرفتند، یکی از همکاران ما توی روزنامهنه تنه. نرفتند

ها لیبرال هستند؛ حجاب مهم نیست؛ که من هم پا  ضدانقالبی هستند؛ این... بختیار هستند

                                                           
: نوشته هما ناطق در درآمد برگردان فارسی این نمایشنامه. گفته ، پی"ها مرده". 11-15، ص 5تاریخ شفاهی، نوار  ـ5 
در باور ... زاده از اهل شریعت بود ی محمد قلی ی اصلی انزجار و کینه صفتی زنِ مسلمان، انگیزه هو برد درماندگی زن...»

زن با حجاب نه انقالبی است، نه عفیف است و : گفت می. مالنصرالدین، ناآگاهی زن مسلمان، برخاسته از اسالم بود و بس
اعتقادی نداشت و  "خلقی"از این رو، به اوهام . معهی جهل در جا جاهل است و یاور اشاعه. احمق است و بس. نه آگاه
زاده،  محمد قلی ، جلیل(نمایشنامه) "ها مرده"، «.کرد شان سرسختانه و بیرحمانه سرزنش می را به خاطر اوهام "خلق"بارها 

 5 15، سوئد، شهریور ی ایران کمیتههما ناطق، انتشارات : درآمد و برگردان
 111-157گفته، ص  ، پیشی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه: در ،بیاموزیم ها از تجربه ،مسعوده آزادـ 7 



      روشنفکرانسکوالروجنبشضدحجاباجباری

   «.کنیم اگر قرار باشد ها رفتم که آقا مهم نیست؛ پتو سرمان می به پای آن
ری در جمهوری اسالمی شکل قانونی به حجاب اجبا ،با شکست این حرکت اعتراضی

خود گرفت و بر تمام آحاد جامعه، از مسلمان شیعه و سنی گرفته، تا ارمنی، زرتشتی، یهودی، 
 .دین تحمیل گشت و بی... بهایی 

4 

ها و تناقضات روشنفکران سکوالر را  ، پیچیدگی4 ی جنبش زنان در اسفند  مرور تجربه
 این نسل ازنقد نظرات . گذارد ی زنان به نمایش می هانهخوا در برخور به مبارزات آزادی

، به معنای نادیده گرفتن ابهامات و اغتشاشاتی نیست که در آن مقطع ایران روشنفکران
آن را بس دشوار  نسبت به گیری روشن روند کلی تحول جامعه و موضع درکِ ،بحرانی

گرا را  نیروهای مذهبی واپس ی واقعی ی چند دهه حکومت اسالمی، چهره تجربه. ساخته بود
 اینک. ه استپذیر شد امکان شان های ها و سیاست ساز و کار حرکت شناخت و آشکار کرد

شک در آن  چنین شناختی، بی. است ها، مبنایی محکم و مستدل یافته ی آن داوری درباره
 .زمان وجود نداشت

ی روشنفکران  بخش عمدهتوان از یاد برد که در فرایندی یک صد ساله،  با این حال نمی
حق زن و از پیشگامان مبارزه برای  خواهی ایران جامعه که در جنبش مشروطه سکوالر

، به ویژه در 4 15در جریان انقالب بهمن  ،بودند "نسوان وطن"اجتماعی  ارتقای موقعیتِ
زنان ترین حقوق  ی پایمال شدن ابتدایی صحنه تفاوت ساکت و بی تماشاگران بهار آزادی،

 .گرایان حاکم گر و تطهیرگر واپس دند و در مواردی نیز به توجیهش
ترین ارکان  در پشتیبانی از جنبش زنان به عنوان یکی از مهم غفلت روشنفکران سکوالر

های فردی و  آزادی جانبه به  در تهاجم همه گرا را پیکار دموکراتیک، دست نیروهای واپس
کوالر خود در میان نخستین قربانیان آن جمعی باز گذاشت؛ تهاجمی که روشنفکران س

 .بودند
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 مهشید امیرشاهی در حضر 

 مهرانگیز کار شورش، روایتی زنانه از انقالب ایران 

 نوشین احمدی خراسانی حجاب و روشنفکران 

 الیز ساناساریان ب و اقدامات اعتراضی زنانسرخوردگی پس از انقال 



 

 
 

 

 
 

شود،  اشاره و استناد می 4 15هاست که به خیزش زنان ایران در اسفند  گرچه سال
دانیم، این  تا جایی که می. های فارسی به آن پرداخته شده است اما کمتر در کتاب

 .ای تاریخیه ی پژوهش خیزش نه به ادبیات دادستانی راه یافته و نه به پهنه
شناسیم که آن رویداد را در ساختاری داستانی  جز مهشید امیرشاهی کسی را نمی

اما به (   15)روایت زنده و گویای او در کتاب در حضر . روایت کرده باشد
 . شود اسفند در کاخ دادگستری محدود می 11آیی روز شنبه  گردهم

به آن خیزش (  154)ب ایران مهرانگیز کار نیز در شورش، روایتی زنانه از انقال
. دهد آیی کاخ دادگستری شهادت می ی گردهم او هم تنها درباره. پرداخته است

اسفند و  14ساز به پاخیزی  ها و رویدادهایی را که زمینه نویسنده اما کوشیده سیاست
این نگاه شخصی و بازاندیشی، از دقتی . روزهای پس از آن شد، به دست دهد

 .رخوردار استنگارانه ب تاریخ
خراسانی است؛ در کتاب حجاب و روشنفکران   سوم از آنِ نوشین احمدیروایت 

در آن  ی پیشین، در سن و سالی نبود که بتواند او برخالف دو نویسنده(. 1516)
این نوشته بیشتر . هایی از آن را بازگوید خیزش تاریخی شرکت کند و گوشه

بازسازی رویدادها که تنها بر مبنای یک  ی خیزش زنان است، تا بازاندیشی درباره
ی  هم از این رو، جایگاه آن را باید تنها در گستره. انجام گرفته( کیهان)روزنامه 

 .تحلیل جست
گفته است که  ی پیش آید، برگرفته از سه کتاب سه نویسنده آنچه در این بخش می

های  فصل. اند باندههایی از آن را بازتا هر یک به شکلی آن جنبش تاریخی و یا گوشه
 .ایم؛ به ترتیب زمان انتشارشان کم و کاست آورده مربوطه را بی



 

 درحضر

مهشیدامیرشاهی

خانم زابلی . ی بیرونی ما سه نفر زنیم در مؤسسه
خانم زابلی . نویس، شیرین منشی نعمتی و من ماشین

دختر بلندی است، گندمگون و با نمک و سر و 
نی است، سفیدرو با پوستی شیرین زن جوا. دار زبان

ی ما  رابطه. لطیف، موهایی طالیی و سنگین و رنگین
 . با هم مؤدبانه و دوستانه است

ایم و در اطاق  من و خانم زابلی شال و کاله کرده
 . من منتظر شیرین هستیم که بیاید و راه بیفتیم

قرار است با ژیان خانم زابلی به کاخ دادگستری 
رسد و  آلود می خته و بغضشیرین، برافرو. برویم
. ذاره من بیام نعمتی بازی درآورده، نمی»: گوید می
 « .گه با من کار داره می

زنه؟ اون از اون مرداییه  چرا حرف زور می. گه خود می کار چی؟ بی»: گوید خانم زابلی می
  «!آقاکه از خداشه زنا خاک توسر شن، او بشه 

شود و تقریباً بالفاصله  ی خانم زابلی بلند میصدای غرغرهای نعمتی در راهرو روی صدا
دهد  های درازش را به دو طرف چارچوب تکیه می دست. بینیم ی در می خودش را در آستانه

قانون اساسیه، یه روز میتینگ دانشگاهه، یه  یه روز تظاهرات! اینکه نشد زندگی»: گوید میو 
باره تخته کنم ـ نه  درِ اینجا رو یه روز احمدآباد رفتنه، یه روز جیغو ویغ زناس ـ پس من

 « !دیگه
. شیرین با حالت قهر صورتش را به طرف پنجره برگردانده است که نعمتی را نگاه نکند

خانم زابلی رو به من و پشت به نعمتی ایستاده است، با مداد و خودکار روی میز من ور 
های نعمتی نشان  ز حرفش را اا  گی هحوصل ی لب و چشم و ابرو کم با اشارهرود و  می
 . ام هایش زل زده من هم توی چشم. کند نعمتی ناگزیر مرا خیره خیره نگاه می. دهد می
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 1    درحضر

 « !وقت نیستی رسی؟ نه دیگه ـ تو که هیچ تو کی به کارات می»: گوید می
شه ـ دیگه مثل اینکه  ای که نیستم از حقوقم کم می برای هر پنج دقیقه»: گویم می

شیرین که هیچ نمانده است اشکش . دارم که راه بیفتم و کیفم را برمی« .هطلبکاری جا ندار
های  هایش را در جیب خانم زابلی دست. گردد که از اتاق بیرون برود سرازیر شود، برمی

نعمتی اول سراپای . دارد کند و دو سه قدم بلند به طرف در برمی کاپشن زیتونی رنگش می
برین اما زود . خب برین ـ چکارتون کنم»: گوید عد میکند و ب یک یک ما را برانداز می

 « .اما فردا باید بیشتر بمونین، نه دیگه. توام برو شیرین. برگردین
به ما   پله دارد و تو راه ی مخمل سیاه دارد، برمی وقتی شیرین پالتوی قرمزش را که یقه

تون کم  تثنائاً از حقوقغیبت امروزم اس»: زند رسد، نعمتی از باال با بزرگواری داد می می
 « .شه نمی

 « قد دستو دل باز شد؟ چطو شد یه دفه این»: گوید در خیابان خانم زابلی می
 « .این کاراش حساب نداره»: گوید شیرین می

هایش  به وعده گویم که نعمتی ولی نمی« .حرفشو اصالً جدی نگیرین»: گویم من می
آمد،  شد و بنزین گیر نمی رفت و آمد پیدا نمی ی گویم سه روزی که وسیله نمی. کند وفا نمی

معهذا آخر ماه سه . نعمتی به من پیشنهاد کرد کارهای اداری را در خانه انجام بدهم و دادم
 . روز از حقوقم را نداد

چندین و چند اتوبوس، . اند ی کاخ دادگستری جمع شده هزاران هزار زن، در محوطه
ها و شعارها، متوجه دستورات خمینی  اعتراض. است زنان شهرستانی را به پایتخت آورده

همبستگی و . ی پوشش، لغو قوانین حافظ حقوق و سلب آزادی از بانوان است ی نحوه درباره
پختگی و متانتی را که در . هاست برای من تازگی مطلق دارد اتحادی که امروز بین زن

چشمی محلی  ، حسادت، چشم و همامروز رقابت. ام بینم، هرگز در گذشته ندیده رفتارشان می
زنند، یک هدف دارند، به یک  همه به یک زبان حرف می. امروز همه نگران همدیگرند. ندارد

 . روند راه می
بیند، مردی  دست کم تا شعاعی که چشم من می. مردی به حمایت از ما برنخاسته است

بیشتر ریشو و تفنگ . ندا مردها دورتر از جمع زنان و در حاشیه ایستاده. میان جمع نیست
ای که از طرف زنان  قطعنامه. کنند یا به تمسخر بیشتر یا به کینه به ما نگاه می. دوشند به

  شود و جمعیت به سوی کاخ دان تهیه شده است، توسط یکی از وکالی زن قرائت می حقوق
 . افتد وزیری به راه می نخست
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ها یورش  رفته، به سمت صف زنگ هایی خون در میان راه مردی کوتاه قد، با چشم
ها  تفنگ به دوش. دست دیگر دارد ای به قلوه سنگی به یک دست و بطری شکسته. آورد می

وار به  ما همه مجسمه. آید مرد چون گاو مستی به سرعت جلو می. کنند برایش راه باز می
مردی . شود رسد، یک مرد سد راهش می ها که می به چند قدمی زن. ایم زمین میخکوب شده

وقتی خانم زابلی و شیرین و من . چسبد نقش و الغر اندام که از پشت، کمر مهاجم را می ریز
ای خونین است و دهان مرد  گذریم، صورت مرد ریزنقش چون انار پاره شده از کنارشان می

پس بین مردان، جوانمردانی هم هستند، نادر و پراکنده . کوتاه قد، چون سگ هاری پُر کف
 . کنند، الاقل ظلم بیش از این را هم به ما روا ندارند از حق ما دفاعی صریح نمیکه اگر 

. بیند بینم؛ ولی او کسی را نمی وزیری، بازرگان را یک نظر می در جلوی کاخ نخست
هایی تند از  کند و با قدم برای آنکه چشمش به نامحرم نیفتد، دستش را سپر صورت می

اما زهد و پارسایی آقای . خندند کنند و به ریشش می یها هو م زن. گذرد مقابل ما می
 . ناموس بیدی نیست که به این بادها بلرزد. ماند وزیر، شُکر، بکر و باکر می نخست

یا روسری یا ". میدانی های رکیک چاله دشنام. در راه بازگشت، فحش سبیل است
نش سرخ شده است شیرین تا پشت گرد. شنویم ترین توهینی است که می مهربان "توسری

هیچ اعتنا ! نشنیده بگیرین! به حرفاشون گوش نکنین»: گوید و زابلی تند و پیاپی می
 « !نکنین

 « !ها کشن، پدرسوخته خجالت نمی»: گوید شیرین با بغض می
ای را که در مؤسسه نکرده است، وسط خیابان بکند و تا  من نگرانم که شیرین گریه

 . رانیم ادامه داردایم، نگ سوار ژیان زابلی نشده
وزیری، از  گزارش تلویزیونی از اجتماع زنان در جلو کاخ دادگستری و محل نخست

تر و  دست داشت و ناسزاهای لشوش اسالمی، موهن ی مرد هاری که بطری شکسته به حمله
اند، یا  مفسران تلویزیونی معتقدند زنانی که امروز دست به تظاهرات زده .تر است ترسناک
ها را با چه  و این حرف! الحالند و یا مزدور کارخانجات لوازم آرایش آمریکا و معلومبدکاره 

فرضیه و سند و مدارک هم ارائه . کنند زنند و با چه اطمینانی عرضه می تبختری می
نمای صورت چند  اند، درشت هایی که از این تجمع برداشته ها و فیلم از روی عکس. دهند می

زنانی : آوردند و برای محکوم کردن تظاهرکنندگان بر پرده می زن را محض عبرت همگان
مثل دیگر زنان، مثل شیرین، مثل زابلی، مثل من، نه مُهر فاحشگی بر پیشانی دارند، و نه 

گران تلویزیونی، جا برای تردید  ولی لحن قاطع تحلیل. نشان مزدوری آمریکا بر سینه
دهند؛ تهدید  تصاویر را نشان می. سمی هستیمی ما عامل اجنبی و روسپی ر همه. گذارد نمی
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تر از  چه استداللی محکم! گویند آقتاب آمد دلیل آفتاب کشند و می کنند؛ خط و نشان می می
چون و چراتر از نشان دادن دندان؟ چنین مدارکی را چگونه  باال بردن مشت؟ چه مدرکی بی

 ؟شود درافتاد توان رد کرد؟ با چنین استداللی چطور می می
 « تو امروز بالیی سرت نیومد؟»: کند مریم تلفن می

خواهر و مادرم شوهر رفت، اما البد مقصودت فحش نیست؛ چون فحش »: گویم می
 « !دادن اونا و خوردن ما هر دو از وظایف شرعیه

 «.نه، مقصودم کتک خوردن و نیش چاقو چشیدن و زیر ماشین رفتنه»: گوید می
 «ه؟از این خبرام بود»: پرسم می
 «.فراوون»

: گویم کنم و می دست را برایش تعریف می ی سنگ و شیشه به من ماجرای آن دیوانه
 « .گرفت، چند نفری رو آشو الش کرده بود اگه اون طفلک جلوشو نمی»

 «کجا بودین؟»: پرسد مریم با نگرانی می
 «.نزدیکای دادگستری»
 «راستی تو، تو خود کاخم رفتی؟»

 « .ی بیرون، تو خیابون بودیم محوطهنه؛ ما تو »: گویم می
خواسته بذاره زنای حقوقدون  شنیدم زن منصور اونجا بوده و نمی»: گوید مریم می

 «!خواین چادر سر کنین های درباری نمی گفته فقط شما بدکاره می! قطعنامه رو بخونن
 «گی؟ راستی می»
کنن بد و  ه آرایش میدونم سخنرانی کرد و به زنایی ک تو دانشگاه که می. من شنیدم»

 « .اما اینو فقط شنیدم. بیرا گفت
کرد،  حق بود گویندگی تلویزیونم اون امشب می! زنیکه شلخته»: گویم با حرص می

 «.چون حرفای اینام درست همین بود
 «تلویزیونم نگاه کردی؟ اون خانمی که روسریم داشت و کتک خورده بود دیدی؟»
اون مربوط به تظاهرات . بدین از این مملکت برمآره؛ همون که گفت پاسپورت منو »
  «.نبودا

پس ! خوام بگم ببین اینا چه اوضاعی برامون ساختن دونم؛ می آره می»: گوید مریم می
 «اون دختر چادریم که رفته بود به حمایت از این خانم دیدی؟

 «.آهان، دیدم»
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گرفتار چه وحشیایی ! کنی رم زده بودن که چرا از چارقدی دفاع می کثافتا اون بیچاره»
 « !شدیم

 «مریم، به نظر تو ما جاسوس آمریکاییم یا جنده؟»: پرسم می
 «زنی؟ خدا مرگم بده، این حرفا چیه می»

منتها عفت کالم رو رعایت کرد ـ . ن گفتتلویزیون رسمی دولت موقت اال»: یمگو می
. درباری، مگه چادر سرکنیی  انتخاب کن ـ یا کلفت امپریالیسم یا فاحشه! الحال گفت معلوم

«.کنم ـ بنابراین یا اینم یا اون؛ و تو فکرم که کدوم باشم بهتره منو اگه بکشن چادر سر نمی



 

 شورش،روایتیزنانهازانقالبایران
مهرانگیزکار

خبرهایزنانه
انقالب که پیروز شد بارانی از خبرهایی که 

ل شد، خاک منقلب ایران را گ مربوط به زنان می
از حال و روز زن  4 15آخرین ماه از سال . کرد

های  سازمان. ها در سینه دارد ایرانی حکایت
نوپدید زنانه در برخورد با خبرها چنان جا 

توانستند  شدند که نمی خوردند و شوکه می می
یک جای پای استوار در تاریخ مبارزات زنان 

پی در خبرهای  در پی. ایرانی از خود باقی بگذارند
شد که مثالً از این پس به  زمانی اعالم میسا

( روز کشف حجاب توسط رضا شاه)دی  14جای 
مارس  4زمان با  اسفند و هم 14همه ساله روز 

مراسم روز زن در ایران برگذار ( روز جهانی زن)
چند سازمان نوپدید زنانه، که این روز را به نام روز زن ایرانی به رسمیت . شود می
مزد »: های زنان ایران را برشمردند ای خود برخی از خواستهه اطالعیهناختند، در ش می

مساوی، مهد کودک رایگان برای همه، و لغو قوانین پوسیده و ارتجاعی و تشکیل سازمان 
 « .مستقل و مبارز زنان

اهلل خمینی لغو  کردند که دفتر آیت زنان داشتند مقدمات برگذاری روز زن را فراهم می
ابتدا توسط شخصی به نام حاج ناصر زرکوب، کارمند . انواده را اعالم کردقانون حمایت خ

 :اهلل خمینی استفتا شد ی دادگستری از آیت بازنشسته
 العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر مسلمانان اهلل حضرت آیت»

شود و زن و شوهر  رساند قانون حمایت خانواده که در دادگستری عمل می به عرض می
عملی  ی در رساله. باشد دهند، برخالف نص صریح قرآن کریمِ ما مسلمانان می را طالق می

. باید عمل کنیم گونه ام راجع به قانون حمایت خانواده چه جور و چه جنابعالی هم پیدا نکرده
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 «عالی چیست؟ جناب ی نظریه
 : اهلل خمینی پاسخ داد دفتر آیت

 تعالی بسمه»
 التوفیقه دامریاست محترم دادگاه حمایت خانواده 

قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده برخالف شرع انور است و حضرت 
بدین وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور . اند العظمی صریحاً اعالم فرموده اهلل آیت

 . اقدامی نشود تا لغو آن از طریق وزارت نیز اعالم خواهد شد
 «دفتر امام خمینی

مدنی، وزیر دفاع ملی ایران انقالبی، در اجتماع استادان دانشگاه  بالفاصله تیمسار دکتر
فرمان  1«.دستور دادم دخترها از خدمت نظام معاف شوند»: کرمان حضور یافت و گفت

ی  های مردمی شد که از اعزام داوطلبانه بخش نگرانی نظامی او انتشار یافت و تسکین
بودند  بیمناک« سپاهی دانش»عنوان اده با افت های دور دختران خود به روستاها و شهرستان

ی هستی خود را در  شود و همه دانستند دختری که یکه و تنها راهی دیار غربت می و می
رود تا برای مردمان پشت کوه یا ساکنان کویر از  دهد و می ساکی و چمدانی جا می

 . دیمی نخواهد بودی رام و سر به راه ق اندوزی سخن بگوید، دیگر آن بره سوادآموزی و علم
. شد آب پاشیده می 4 15های شاهانه در آخرین روزهای سال  بر آتش مخالفان نوآوری

مجریان . شد های مذهبی جامعه پایین آورده می حرارت تند انقالب با این شگردها در بخش
امثال تیمسار دکتر مدنی، نظامی . های ضد نوآوری لزوماً روحانی و آخوند نبودند برنامه

طلب و انقالبی دست در  های جاه خوانده ی دوران شاه و دیگر درس دیده کرده و دنیا صیلتح
کار بودند تا انقالب را در جهاتی هدایت کنند که خواست جناح مذهبی انقالب بود و 

همه در کار جلب و جذب جناح مذهبی انقالب، . توانست رضایت خاطرشان را جلب کند می
 . گذاشتند یی حقوق زن مایه م از کیسه

های شاهانه، محدودیت ورزش زنان هم مطرح  های ضد نوآوری برنامه ی در مجموعه
ما به ورزش »: ی مطبوعاتی گفتند مسئولین و رهبران جدید ورزش طی یک مصاحبه. شد

در ورزش زنان، . بانوان بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد، اما زن را وسیله قرار نخواهیم داد
حتا دور زمین تنیس حصار خواهیم . جایی نخواهد داشت... ذاشتن راندوو وحیایی و گ بی
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ها قضاوت کنند و تماشاچی نیز فقط  های بانوان را خود زن چه ایرادی دارد که مسابقه. کشید
  1«!خواهید خبر تهیه کنید، در فکر استخدام خبرنگار زن باشید شما هم اگر می. زن باشند

المللی محروم شدند و  های بین رزشی و شرکت در مسابقهزنان از حضور در میادین و
هایی به مطبوعات، تأسف و تأثر خود را از این حادثه اعالم  مربیان ورزشی با ارسال نامه

کردند و تأکید ورزیدند که زنان ورزشکار تحت سرپرستی آنان با صفاتی که مسئولین جدید 
 . اند، کامال بیگانه هستند ورزش برشمرده

، از دولت موقت مهندس بازرگان دان ایران ی زنان حقوق اتحادیهان با این وقایع، زم هم
  5.های اجتماعی زنان متوقف شود خواست که روند محدود کردن فعالیت
ای پرداختند که در  به درج بیانیه وکالی مدافع حقوق زنسه روز بعد، گروهی با عنوان 

دولت انقالبی خواسته شده بود هرچه زودتر  ی زنان اعتراض و از آن به نقض حقوق مکتسبه
االجرا بودن قانون حمایت خانواده را که هنوز تغییر داده نشده و حداقل حقوق زن را  الزم

 7.های گروهی اعالم کند ی رسانه کند، در همه تأمین می
نویس برجسته و عضو  ، ثریا صدر دانش، روزنامه4 15اسفند  15کیهان ی  در روزنامه

در »کرد ای در مورد لغو قانون حمایت خانواده، اعالم خطر  ، ضمن انتشار مقالههانکیفعال 
دان ایران از آنچه در حال وقوع بود بر خود  نگار و حقوق حساسی که زنان روزنامه شرایط

کردند  ریزی می های نوپدید سیاسی برای برگذاری روز جهانی زن برنامه لرزیدند، سازمان می
هراس  ،دان ایرانی زنان حقوقی  اعتراض گسترده. ساختند نرانی آماده میو خود را برای سخ

و دادستان عمومی تهران ناگزیر شد بر مشروعیت قانونی  های قدرت افکند به دل نورسیده
حمایت خانواده در اصول و اساس مخالفتی با  قانون": حمایت خانواده صحه بگذارد و بگوید

در شرع هم  کند، ادگاه به روابط زن و شوهر رسیدگی میشرع ندارد و اگر در این قانون د
های حمایت خانواده بر مبنای  بینی شده است و اقدامات دادگاه داوری و حل اختالف بیش

اصول است؛ اما آنجاها که این قانون مغایرتی با شرع دارد در اصول نیست و به هر حال تا 
ی به دادگستری اعالم نکند، این قوانین زمانی که شورای انقالب در این زمینه به طور کتب

    «".به شکل سابق اجرا خواهند شد
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ی قم نطق مهمی  ی فیضیه اهلل خمینی در اجتماع زنان مجاهد در مدرسه بالفاصله آیت
 : ایراد کرد بدین شرح

رحمت خدا بر شما . پایان بر بانوان ایران، سالم بر شما خواهران محترم درود بی»
شما خواهران . همت واالی شما، اسالم از قید اسارت بیگانه بیرون آمد شیردالنی که به

من از شما زنان ایران و . عزیز و شجاع دوشادوش مردان، پیروزی را برای اسالم بیمه کردید
های کوچک خودتان در  شما با بچه. خداوند وامام عصر از شما راضی باشد. کنم قم تشکر می

من اخبار قم و سایر . ت پرشورتان از اسالم پشتیبانی کردیدهای آمدید و با تظاهر خیابان
های زنان  من از شجاعت. قم را شنیدم "چهارمردان"من اخبار خیابان . شهرها را شنیدم

قدم  شما زنان دلیر در این پیروزی پیش. کنم ایران، قم و سایر شهرها احساس غرور می
های شما زنان  مگی مرهون شجاعتما ه. شما مردان را تشجیع کردید. بودید و هستید
اسالم در زمانی که در . اسالم، نظر خاصی نسبت به شما زنان دارد. شیردل هستیم

اسالم آنان را سربلند . العرب ظهور کرد که زنان حیثیت خودشان را از دست داده بودند جزیرة
زنان دارد، بیشتر از عنایتی که اسالم به . اسالم، آنان را با مردان مساوی کرد. و سرافراز کرد

زنان، . در این نهضت، زنان حق بیشتری از مردان دارند. عنایتی است که به مردان دارد
ساز است و زنان نیز  قرآن کریم، انسان. کنند مردان شجاع را در دامان خود، بزرگ می

حطاط ها به شکست و ان ها گرفته شوند، ملت ساز، از ملت اگر زنان شجاع و انسان. ساز انسان
زن باید در مقدرات اساسی . قوانین اسالم، همه به صالح زن و مرد است. شوند کشیده می

اید،  اید و سهیم بوده ها نقش اساسی داشته گونه که در نهضت شما همان. مملکت دخالت کند
اکنون هم باز باید در پیروزی سهیم باشید و فراموش نکنید که هر موقع که اقتضا کند، 

 . انشااهلل. قیام کنید؛ مملکت از خود شماستنهضت کنید، 
ها هم شرکت  زنان در صدر اسالم با مردان در جنگ. شما باید مملکت را بسازید

دوش مردان، بلکه جلوتر از آنان در صف قتال   بینیم و دیدیم که زنان، هم ما می. کردند می
. و باز هم مقاومت کردند های خود و جوانان خودشان را از دست دادند خود و بچه .ایستادند
خواهیم زن به مقام واالی انسانیت برسد، زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته  ما می
ها  این. خواست زنان جنگجوی ما را ننگجو بارآورد، ولی خدا نخواست دوره اختناق می. باشد
م، زن را یک چیز، مثل یک متاع رفتار کنند، ولی اسال ، مثلءشی خواستند با زن مثل می

. دهد طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد، دخالت می ی شئون، همان  مثل مرد، در همه
 . ای که برای ما گذاشتند بسازند ی ملت ایران، چه زنان و چه مردان باید این خرابه همه
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و اما . مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند. شود ایران با دست مرد، تنها درست نمی
خواهند ازدواج کنند از همان  ای که باید توجه داشته باشید این است که زمانی که می سئلهم

توانند اختیاراتی برای خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف  اول می
توانند از اول، شرط کنند که اگر چنانچه مرد، فساد اخالق داشت و  مثالً می. حیثیت خودشان

 . تاری با زن کرد، زن وکیل باشد در طالقیا اگر بدرف
اسالم، اگر محدودیتی برای زنان و مردان قائل . قرار داده است "حق"اسالم برای زنان 

گونه که حق طالق را برای مرد  اسالم همان. شده است، همه به صالح خودشان بوده است
اج شرط کنند که اگر با قرار داده است، این حق را برای زن قرار داده است که در وقت ازدو

و اگر این شرط را کرد مرد دیگر . من چه کردی و چه کردی، من وکیل باشم در طالق
 . تواند او را معزول کند نمی

کنند و اگر گوش نکرد، او را حد  اگر مردی با زنی بدرفتاری کرد، در اسالم او را منع می
  «.دهد زنند و اگر گوش نکرد، مجتهد زن را طالق می می

بحث پیرامون قانون حمایت خانواده که حتا حق تجدید فراش مرد را محدود کرده بود، 
 . های پرشور انقالبی رنگ باخت و به فراموشی سپرده شد زیر هجوم خطبه

رسماً از  4 15ی اسفند  های نیمه در روزنامه. زمان، حوادث مهم دیگری اتفاق افتاد هم
مدارس مختلط تهران منحل »ن اعالم شد که قول مدیرکل جدید آموزش و پرورش تهرا

 . «شود می
ی ملی شناخته شده، در مراسم  سیدجوادی، وزیر کشور وقت و چهره احمد صدر حاج

آباد، برای اولین بار از ضرورت تأسیس وزارت امر به  بزرگداشت دکتر محمد مصدق در احمد
رتخانه آن است که به افراد ی این وزا وظیفه»: معروف و نهی از منکر سخن گفت و نوید داد

نامطلع و یا کسانی که آگاهی کامل از دین اسالم و روابط اجتماعی آن ندارند، راهنمایی کند 
وی اظهار عقیده کرد که این وزارتخانه هرگز در . و معتقدات مذهبی مردم را افزایش دهد

 « .اجرای وظایف خود متوسل به زور و فشار نخواهد شد
اهلل خمینی در دیدار با علما و طالب قم، طی یک سخنرانی  آیت ،4 15ی اسفند  در نیمه
سازی شرایط  های درس خود را تعطیل کنند و برای آماده ها خواست تا کالس مهم از آن

ها و دهات دورافتاده بروند و از مردم  جهت رفراندوم و تبلیغ جمهوری اسالمی به شهرستان
هند؛ آن هم با همین کلمه، نه یک حرف زیادتر، نه بخواهند تا به جمهوری اسالمی رأی بد
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ها  همچنین از زنان شاغل دولتی خواسته شد با حجاب شرعی به وزارتخانه. یک حرف کمتر
 . بروند

با . کرده تند شد های زنان شاغل و تحصیل پس از این سخنرانی، برخورد با خواسته
های  لویزیون انقالبی به شکلاعالم رسمی حجاب شرعی برای زنان اداری که پیشتر در ت

  .های زنان شاغل تازه فهمیدند موضوع جدی است توده ،دیگری طرح و توجیه شده بود

 رودررویی

ی پُر ستیز اعتراض و عصیان زنان علیه اعالم حجاب  کاخ دادگستری زیر همهمه
صرف زنان ها و راهروها به ت ها و پله کف و دیگر طبقه ی هم طبقه. اجباری به لرزه افتاد

مارس، روز جهانی زن را برای آرایش نیروهای مخالف و اعالم  4ها روز  آن. پرخاشگر درآمد
های سیاسی تصمیم گرفته بودند این روز را به  از پیش، سازمان. مواضع انتخاب کرده بودند

عنوان روز زن اعالم کنند و ضمن برگذاری این روز خطوط مطالبات زنان را از حکومتی که 
فرا  4 15اسفند  14زمان با  مارس هم 4اما اکنون که . گرفت مشخص سازند می شکل

توانستند مطالباتی از انقالب داشته باشند، بلکه ناگزیر شده  رسیده بود، زنان نه تنها نمی
ها  در این تظاهرات اعتراضی، زن. دهند اعتراض کنند بودند در دم به آنچه دارند از کف می

حجاب آمده  غالباً هم بی. شکفته و با طراوات بودند. نوع به تن داشتندپوشاک رنگارنگ و مت
ها در هم  زن. شد ها دیده می ی آن پوش هم در جمع شوریده بودند؛ اما چادری و مقنعه

برق خشم و عصیان . شان ننشسته بود هنوز خاکستر یأس و سرخوردگی بر چهره. لولیدند می
های زنان وابسته  های متعدد سیاسی و شاخه ا سازمانتظاهرات ر. درخشید شان می در چشمان

محل کانون در . میزبان بود کانون وکالدر کاخ دادگستری، . ها سامان بخشیده بودند به آن
که کانون به کمک مدیر داخلی  کانون وکالزنانِ عضو . ساختمان دادگستری قرار داشت

گویی و تریبونی اجاره  بودند بلند وکیل دادگستری بود هر یک با پرداخت صد تومان توانسته
کف قرار گرفته و جمعیت از همه سو چشم و گوش به  میز چهارگوشی وسط صحن هم. کنند

پی، روی میز  در های گوناگون سیاسی، پی مسئولین امور زنان از سازمان. این میز سپرده بود
بود، فریاد اعتراض  ایستادند و نسبت به اعالم حجاب اجباری که کامالً خالف انتظارشان می

ی انقالبی داشت، به نمایندگی از یک سازمان سیاسی  ای که وجهه زن فاضله. دادند سر می
امپریالیستی رهبر  های ضد چپ خود را به میز سخنرانی رساند و ضمن مدح و ثنای شیوه

ی کشف  ای همتای فاجعه ی اعالم حجاب اجباری را فاجعه انقالب شکوهمند ایران، واقعه
زن در جریان اعالم مواضع . اب اجباری از سوی رضاشاه سردودمان پهلوی اعالم کردحج

رفتار و گفتار زن سخنران چنان بود که گویی دو . ای ارائه داد خود شخصیت دوگانه
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هر دو پاره از . کنند تا در یک کالبد خود را جا دهند شخصیت پر تضاد، سرسختانه تالش می
ی الئیک و  پاره. کرد قراری می گرایی بی ر نقاب مصلحتی این زن، زی شخصیت دوگانه

گرا جای امنی  ی مصلحت خدای او سخت در تالش بود تا خود را پنهان کند و پاره بی
زن در خدمت هدفی بود که . جست تا در پناه آن اطاعت از رهبر دینی را توجیه کند می

د دامی شده که وسیله، سرانجام دانست این بار صی او نمی. کند همواره وسیله را توجیه می
زن سخنران با هیجان به . خواند؛ هرچند رندانه انتخاب شده باشد ی هدف را می فاتحه

. داد ی دو آیین، دو مسلک، دو بینش و دو خدا ادامه می حرکات پاندولی خود در فاصله
 اش زیر تأثیر و نفوذی که صورت شخصیت دوپاره. ی اتکایی در هیچ سو نداشت نقطه
او با شیفتگی از . کرد یابی می پیدا کرده بود، زیرکانه جهت 4 15ی زن در سطح ایران  مسئله

کرد؛ اما فرمان حجاب  گفت و او را ستایش می مواضع ضدآمریکایی رهبر انقالب سخن می
کرد که دیگر سخنانش  ای از رهبر تجلیل می زن به اندازه. اجباری رهبر مورد پسندش نبود

 . نشست اجباری به دل زنان حاضر در جلسه نمی پیرامون حجاب
در همین گیر و دار، یک زن چادری در باالترین طبقه از ساختمان دادگستری، پشت 

ها، درست رو در روی جمعیت حاضر در صحن ورودی ایستاده بود و داشت چادر سیاه  نرده
 گرفته بودیم و به او همه سرها را باال. داشت خود را با حرکاتی نمایشی و کُند از سر برمی

 . ی اعتراض از آن باال روی سر جمعیت شوریده انداخت زن چادر را به نشانه. کردیم نگاه می
ی آنچه از درون منقلب سخنرانان دوشخصیتی  حرکت سمبلیک آن زن بیش از همه

. کنان شروع به حرکت کردند اعتراض. ها به هیجان درآمدند زن. ریخت، جذاب بود بیرون می
ها راه یافت، اما این حضور، پیامد  اگرچه ترس به دل. پیمایی به خشونت کشیده شد ه ار

های سیاسی در مراسم به این  ها و گروه زنان وابسته به سازمان. سیاسی مؤثری هم داشت
 . ریزی کنند نتیجه رسیدند که بهتر است خط مشی واحدی طرح

ها و  ، نمایندگان سازمانگستریکانون وکالی دادبنا به دعوت جمعی از زنان عضو 
بعدها، . های سیاسی پذیرفتند تا هرچند وقت یک بار نشست مشترکی تشکیل دهند گروه

اعالم موجودیت شورای هماهنگی در امور مربوط به حقوق زن محصول این دیدار تاریخی 
ها و  ینهای وابسته به آئ زن. شد؛ اگرچه امیدها در حد جوانه باقی ماند و هرگز شکوفا نشد

های گوناگون سیاسی هرگز به وحدت نظر برای سازماندهی یک تشکیالت ناب زنانه  مشرب
هر یک از زنان که . ساز وحدت کنند ها نتوانستند درد مشترک زن بودن را زمینه آن. نرسیدند
. ی سازمان و حزبی بود، انتظار داشت دیگران زیر پرچم سازمان و گروه او پناه بگیرند نماینده

ترین  گیری در حساس خواه، سانسور و اختناق و مچ ین است که در جمع نخبگان آزادیا
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طرح این دیدار . کرد و جمع سیاسی زنان پا نگرفته، پریشان شد مقطع تاریخی بیداد می
مشترک زیر هجوم تیرهای طعنه و نفرت و تخطئه که حاضران به سوی یکدیگر پرتاب 

خواستند این باور را پخته کنند  ی چند زن که می وقفه یتالش ب. کردند به فرجام نرسید می
ی  نظر از اختالف نظرهای دیدگاهی و سیاسی و حزبی باید یک سازمان زنانه که زنان صرف

مقتدر برای حفظ حقوق خود را تشکیل بدهند و در برابر تعرض هر نظام اجتماعی و 
 . حکومتی، حافظ و حامی این حقوق باشند، به جایی نرسید

 11و  14و  14ها در تظاهرات علیه حجاب اجباری در روزهای  حضور و هجوم زن
پی  در شکل و قواره، پی و سپس روزهای پایانی آن سال پُر حادثه، ادامه یافت و بی 4 اسفند 

ها به اعالم خبرهای مربوط به  ترین تیتر روزنامه درشت. و پراکنده سطح کشور را تسخیر کرد
گروهی جنایتکار و »، «ظاهرات زنان به خشونت کشانده شدت»: آن اختصاص یافت

امام برای  اطالعیه منزل»، «اند پیشه تحت عنوان کمیته مزاحم بانوان محترم شده جنایت
کس زنان را به داشتن حجاب مجبور  هیچ: اهلل طالقانی آیت»، «جلوگیری از مزاحمت بانوان

. ها را از انقالب جدا کنند ، یعنی زنکوشند یک جناح بزرگ انقالب کند، عناصری می نمی
 « .ها اهانت کند دهیم کسی به زن اجازه نمی

. برابر بسیاری از ادارات دولتی شکل گرفت روزهای بعد، تظاهرات زنان معترض در
های داخلی  های کوچک در صفحه دلداری و تسکین خاطر زنان هم ادامه یافت، اما گزارش

 14اعالم کرد که عصر روز  کیهان. داد که در راه بود رگی میها خبر از ماجراهای بز روزنامه
ما »: اند  ی روزنامه به طرفداری از حجاب جمع شده و شعار داده اسفند گروهی در محوطه

رهبر ما خمینی، حجاب ما »، «لویی په مرگ بر ارثیه»، «خواهیم حجاب نمی پیرو قرآنیم، بی
 ...و« زینبی

در گیالن غرب به مدارس . تران به خشونت کشیده شدپیمایی دخ در تبریز نیز راه
زنان در جای جای مملکت بدون اتکا به یک . دخترانه حمله کردند و چند تن به قتل رسیدند

ای با  شاعره. سازمان و تشکیالت زنانه اعتراض کردند و قطعنامه پشت قطعنامه صادر شد
 : یاد را سروداسفند شعر فر 14ی کیهان  نام دکتر زهره ص در روزنامه

 مگر پوشیدن تن، 
 ی مردان از نگاه تشنه

 چنین درد و فغان دارد؟
 روسری سر داشتن  و با یک

 مشکل به بارآرد؟ 
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حجابی را  طومار بی. بخش واقعه اما شعر خانم دکتر ص نه پرچم تسلیم است، نه پایان
 :بندد زاده می یکی از اضالع مثلث قدرت، آقای صادق قطب

در اجتماع بزرگی  4 15اسفند   1ست رادیو تلویزیون اسالمی ایران روز زاده سرپر قطب
الشریعه دستغیب در تحسین حجاب، آب پاکی را  حضور یافت و پس از سخنرانی خانم گوهر

هزار کشته و مجروح داشته  6 1او با اعالم اینکه انقالب ایران . روی دست همگان ریخت
زماندهی شده بود و عموماً زنان باحجاب در آن ای که سا است، در برابر جمعیت شوریده

از امروز »: و رسماً اعالم کردکردند، ضدانقالب و عوامل ضدحجاب را تقبیح  خودنمایی می
 « .کنیم مفاهیم جمهوری اسالمی را روشن می

ها  ی ضدانقالب و برخورد با انواع توطئه ی صادر شده در این مراسم، تصفیه در قطعنامه
 . قطعنامه به زنان اختصاص داشت 11و  11بند . بود بینی شده پیش

زنان قهرمان ما هرگونه دودستگی و شکاف در صفوف متشکل و متحد »: 11بند 
 «.نمایند برادران و خواهران انقالبی را محکوم و مطرود می

خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگر پیکار و حصار تقوی به تمامی »: 11بند 
 «.نمایند و انقالبی ابالغ و پیشنهاد می زنان مبارز

 «.زاده درود بر آزاده، بر صادق قطب»: در پایان قطعنامه این جمله آمده است
گر شد  ای فرو افتاد و از میان پرده تصویری همراه با یک شعار جلوه بدین ترتیب پرده

: شعار این است .ی زنان باقی ماند زده ها مثل یک اخطار در برابر دیدگان بهت که تا سال
چهره  :شهید و تصویر این است: امضا «.تر از خون من است خواهرم، حجاب تو کوبنده»

ای که تبدیل به یک مشت بسته و معترض شده و روسری دور این چهره، سفت گره  زنانه
 !خورده است



 

 حجابوروشنفکران
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اهلل خمینی پس از  اهلل روح یتوقتی آ
روز اقامت در  14مراجعت به کشور، و بعد از 

علمیه قم رفت و اظهار داشت  ی تهران به حوزه
جمهوری دموکراتیک یک فرم غربی »: که

« کنیم است و احکام اسالمی را جاری می
و چند روز پس از آن ( 4 15اسفند  11، کیهان)

االن »: نیز طی سخنرانی دیگری چنین گفت
گویم که به دولت برسد  ها ـ این را می وزارتخانه

کنند باز همان  ـ آن طوری که برای من نقل می
در . اسالمی نباید معصیت بشود ی  در وزارتخانه. صورت زمان طاغوت را دارد

. ها بروند اما باحجاب باشند زن. های لخت بیایند های اسالمی نباید زن وزارتخانه
اسفند   1، کیهان)« .کار کنند، لیکن باحجاب شرعی باشندمانعی ندارد بروند 

نیز ( اجرایی کشور ی به عنوان مسئول قوه)و به ویژه بعد که دولت موقت ( 4 15
هایی از زنان به  کرد، گروه یدتای اهلل خمینی در مورد حجاب شرعی را اظهارات آیت

روز در اعتراض، به ویژه زنان شاغل در ادارات دولتی، شوکه شدند و فردای همان  
شان را طی یک هفته  های اعتراضی خیابان آمدند و بدین ترتیب تظاهرات و تجمع

ها پیش  پیمایی ها و راه البته این تجمع. سازمان دادند( 4 15اسفندماه 11تا  14از )
های زنان  یعنی گروه. از این اظهارنظرها و به منظور دیگری تدارک دیده شده بود

ها را از قبل سازماندهی  برگذاری این تجمع( روز جهانی زن)رس ما 4به مناسبت 
زمانی آن با اظهارنظرهای حاکمان جدید در مورد  اما هم. ریزی کرده بودند و برنامه

ی زنان به رعایت حجاب اسالمی، روند بسیج زنان را برای اعتراض به  الزام همه
 .و سرعت بخشید[ کرد]تر  چنین اجباری، آسان

                                                           
 145 -  11، صص 1516ناشر مؤلف، تهران، زمستان   
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9۵۷۵اسفند۱9تا9۵از:نانعلیهاجباردرپوششوحجابمقاومتز


 پیماییزنانترینراهاسفند،بزرگ9۵

زمان با روز جهانی زن، در تاریخ مبارزات ایران، روز  هم 4 15اسفندماه  14شنبه  پنج
حجاب "ترین تظاهرات علیه  زیرا در این روز تاریخی بود که بزرگ. بسیار مهمی بود

های آن زمان خبر برآمدِ این خیز بلندِ زنانه  بسیاری از روزنامه. تهران برگذار شددر  "اجباری
برای نمونه . را برای حراست از آزادی و حق اختیار پوشش، به طور گسترده انتشار دادند

جات مختلف زنان از صبح امروز در ها و دست در تهران گروه»: نوشت کیهان ی روزنامه
ی  لی به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظرات خود دربارههای مرکزی و شما خیابان

آموزان  های امروز زنان، تعداد زیادی از دانش پیمایی ه در را. پیمایی زدند حجاب، دست به راه
گزارش نیز  ی در ادامه( 4 15اسفند  14، کیهان)« ...مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند

های مختلف نیز از صبح  ی رسیده در ادارات و وزارتخانهها طبق گزارش»: خوانیم چنین می
به حجاب که طی چند ساعت اخیر مطرح  به مسائل مربوطامروز جلساتی برای رسیدگی 

شده، به بحث و گفتگو پرداختند و در برخی از واحدها، کارها برای چند ساعت دچار وقفه 
ی خیابان ویال اعالم داشتند  کارکنان زن قسمت فروش بلیط هواپیمایی ایران شعبه... شد

ها عقیده داشتند که حجاب نباید  آن. حجاب اجباری زن باید نجابت و پاکی درون او باشد
توانند در این مورد اظهار نظر کنند، اما  چنین گفتند روحانیون میین زنان هما. اجباری باشد

شود تا اگر خواستند چادر سر ها واگذار  نباید اجباری در کار باشد و این مسئله باید به خود زن
ای به  ی خودشان نماینده از سوی این زنان به گفته. کنند یا از پوشش دیگر استفاده کنند

مدارس خود را تعطیل کردند ... امروز در مدارس دخترانه... اند اهلل طالقانی فرستاده منزل آیت
های تهران  از بیمارستان تعدادی[ در... ]و با تظاهرات به طرف دانشگاه تهران حرکت کردند

در بیمارستان ... ی حجاب شروع شد رو شدن با مسئله به ی رو هایی به نحوه نیز امروز اعتراض
ای گرفته نشود، سرِ کارِ  کننده آور زنان کارمند اعالم داشتند که اگر تصمیم قاطع و قانع به

ز امروز در رابطه با نی 117و قسمت  114زنان شاغل در مخابرات ... شوند  خود حاضر نمی
هم امروز پس از یک  ی بیداری زنان کمیته. پیمایی زدند ی حجاب دست به راه مسئله

پیش از ... های تهران، به طرف دانشگاه تهران حرکت نمودند پیمایی طوالنی در خیابان راه
آن  هایی که رویدخارجه، همراه با پالکار  ای از زنان شاغل در وزارتخانه ظهر امروز، عده

 ( همان)« .شعارهایی در رابطه با حجاب نوشته شده بود وارد دانشگاه شدند
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بزرگ اعتراضی زنان   آیی هم دهد که در گرد نشان می کیهان ی گزارش مفصل روزنامه
 ی عمدتاً از طبقه)های گوناگون اجتماعی  ، زنان از اقشار و گروه4 15اسفند ماه  14در 

در واقع تقارن برگذاری مراسم روز . تاریخی، شرکت کردند پیمایی در آن راه( متوسط شهری
جهانی زن، با اعالم اجباری شدن حجاب، سبب شد که به شکلی گسترده، تظاهراتی 

شان، در  های متفاوت سیاسی و فکری رغم گرایش های زنان را به ی گروه سابقه که همه بی
ندگان آن حرکت تاریخی در کن به طوری که تعداد شرکت. خود جای داده بود، برپا شود

  1بارید،  در این هنگام و در حالی که برف می»: هم آمده است کیهان ی گزارش روزنامه
در خیابان . هزار زن و دختر تهرانی چون دریایی خروشان از دانشگاه به حرکت درآمد

فلسطین به نقل از خبرگزاری پارس، این گروه که در زیر برف سنگین دست به تظاهرات 
در آنجا چند زن به نمایندگی از زنان بر . وزیری رسیدند ده بودند، سرانجام به کاخ نخستز

ای از گاردهای انقالبی کاخ  در این هنگام عده... علیه حجاب اجباری سخنرانی کردند
هزار زن که در جلوی دفتر مهندس بازرگان   1وزیری برای پراکنده ساختن حدود  نخست

پس از آرام شدن ... ض زده بودند، اقدام به تیراندازی هوایی کردنددست به اجتماع و اعترا
وزیر،  در دیدار با نخست. وزیر شدند اوضاع، نمایندگان زنان خواستار مالقات با نخست

نمایندگان زنان از ایشان تقاضا کردند که به عنوان رئیس دولت اجازه ندهند زنان ایران به 
پایان، پس از قول و قرارهایی در ساعات پایانی شب، این در . دوران قرون وسطایی بازگردند

 (همان)« .اجتماع زنان به آرامی خاتمه یافت
تظاهراتدرمناطقمختلفپایتخت:اسفندماه91

اسفند زنان هرچند که خیلی پُر حاشیه و چالش برانگیز شده بود،  14پیمایی تاریخی  راه
و در روزهای بعد نیز در تهران و حتا در یابد  به طور خودجوش ادامه می همچنانولی 

 : شود ها تکرار می شهرستان
های تهران، به همراه زنان روشنفکر  زن دانشگاه ، استادان4 15اسفند  11ـ روز شنبه 1

ریزی و  کنند و با برنامه و گروهی از زنان هنرمند، تجمع اعتراضی دیگری را سازماندهی می
از جمله  کیهانی  روزنامه. کنند تری تظاهرات میهماهنگی قبلی، به سوی کاخ دادگس

در همان »: نویسد دهد و می هایی است که خبر این تظاهرات را به خوبی پوشش می روزنامه
. های اطراف آن حضور یافتند  ی صبح، هزاران زن در کاخ دادگستری و محوطه ساعت اولیه

مرام ما آزادی، خواستار / خمینیرهبر ما : دادند زنان حاضر در محل، در حالی که شعار می
سازمان  ی در این اجتماع، هما ناطق استادیار دانشگاه تهران بیانیه. رفع تبعیض از خود شدند

ما مخالف حجاب نیستیم، : ملی دانشگاهیان ایران را قرائت کرد که در این بیانیه آمده بود
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آزادی زن، تجاوز به ما معتقدیم که تجاوز به حقوق و . بلکه مخالف تحمیل آن هستیم
. اند حجاب هرگز به زنان با حجاب توهین نکرده زنان بی. حقوق و آزادی همگان است

سخنان خانم ناطق بارها با شعارهای تند زنان ... بنابراین ما خواستار احترام متقابل هستیم
زنان حاضر در دادگستری در پایان اجتماع خود، (. 4 15اسفند،  16، کیهان)« .قطع شد
 . ای هم صادر کردند قطعنامه
ـ تظاهرات دوم، در این روز توسط گروهی از زنان شاغل در وزارت خارجه و تعدادی از 1

ها در مقابل ساختمان وزارت خارجه به وقوع  هنرپیشگان زن تئاتر ایران و دیگر وزارتخانه
بازرگان  ای سرگشاده خطاب به مهندس این زنان در پایان اجتماع خود، طی نامه. پیوست
سان برای زن و  حقوق یک ها ترین آن مورد اعالم داشتند که مهم  شان را در  های خواسته

 ( 4 15اسفند  16، کیهان. )مرد و رفع تبعیض از زنان بود
مرجان، هشترودی،  ی های دخترانه ـ سومین تظاهرات، در این روز توسط دبیرستان5

دختران مدارس فوق، به خاطر اعتراض به . نصر، خوارزمی، آذر و هدف، به وقوع پیوست
های حیاط  های درس خود راتعطیل کردند و در محوطه حجاب اجباری، از صبح کالس

های فوق، پس از ساعاتی به صورت  دختران دبیرستان... های خود اجتماع کردند دبیرستان
س از اجتماع پیمایی و تظاهرات رهسپار دانشگاه تهران شدند و پ جمعی و به صورت راه دسته

به کاخ ... پیمایی و تظاهرات با عبور از خیابان انقالب در دانشگاه، از آنجا به صورت راه
هزار نفر   دخترانِ اجتماع کننده که حدود ... دادگستری رسیدند و در آنجا اجتماع کردند

. نندشان را ابراز ک های بودند، خواستار دیدار با وزیر دادگستری شدند تا حضوراً خواسته
 (4 15اسفند  16، کیهان)

هادرپشتیبانیاززناندرتهرانتظاهراتدرشهرستان

در پشتیبانی از تظاهرات زنان تهران، زنان از چندین شهرستان نیز به پشتیبانی 
 : پرداختند
پیمایی کرد و صدها تن از زنان و  شورای زنان سنندج از زنان دعوت به راه: ـ سنندج1

ماده و در حمایت و پشتیبانی از  15ای در  وز پس از پایان تجمع، قطعنامهدختران در این ر
 . مطالبات زنان تهرانی صادر کردند

تن از زنان کارمند و دانشگاهی و دو تن از بانوان قاضی، طی  6 حدود : ـ اصفهان1
در اصفهان رفته و ضمن اعتراض به  کیهانو  آیندگانهای  پیمایی به دفاتر روزنامه راه
 ( همان. )زنان در تهران اعالم کردند ی جباری شدن حجاب، پشتیبانی خود را از قطعنامها
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صد نفر از زنان کارمند شرکت ملی نفت، پرستاران و کارمندان  در آبادان یک: ـ آبادان5
 . سایر ادارات به دادگستری آبادان رفته و علیه حجاب تجمع کردند

دخترانه به عنوان اعتراض به برقراری حجاب در تبریز هم چند دبیرستان : ـ تبریز7
 . اجباری از رفتن به سر کالس خودداری کردند

شیراز، رشت، اهواز، مشهد، مسجدسلیمان، آمل : ها، در شهرهای ـ مشابه این اعتراض 
شد  ها هدایت می آموز دبیرستان و اندیمشک نیز وجود داشت که عمدتاً توسط دختران دانش

ها،  های درس و یا اجتماع در مراکز آموزش و پرورش استان سو به شکل تعطیلی کال
 .گرفت صورت می
 ،تظاهراتزناندرمقابلساختمانجامجم۷۵اسفند۱۲
شان و اِعمال سانسور  اسفند، زنان به دلیل پخش گزینشی اخبار تظاهرات 16در 
و نیز ( دادگستری اسفند در برابر کاخ 11در روز )شان  های مربوط به تجمع اعتراضی گزارش
در ( مهندس غروی و محمد مجتهد شبستری)ای که با مسئوالن رادیو و تلویزیون  مصاحبه

تلویزیون در مورد حجاب انجام شده بود، بار دیگر دست به تظاهرات زدند و علیه رادیو و 
زاده رئیس وقتِ صدا و  تجمع زنان سبب شد که باالخره صادق قطب. تلویزیون شعار دادند

زاده دلیل پخش نشدن کامل فیلم  قطب. ما ناگزیر به حضور در جمع تظاهرکنندگان شودسی
گرانه، زنان معترض را راضی نکرد  اما این سخنان توجیه. را نداشتن امکانات فنی، عنوان کرد

زاده به داخل ساختمان جام جم  و برای همین، نمایندگانی از زنان برای مذاکره با قطب
 .زاده دیدار کنند ی نتوانستند با قطبفرستاده شدند، ول

تظاهراتاعتراضیزناندردانشگاهتهران:اسفند۱9

این تظاهرات در حمایت از . نیز به تظاهرات پرداختند 4 15اسفند  11زنان در روز 
آنان ضمن سر دادن شعارهای روزهای . شد برگذار میکمیته دفاع از حقوق زنان فراخوان 

در این ». مقامات دولت طبق آنچه که وعده داده بودند، شدندقبل، خواستار حمایت 
کارکنان رادیو تلویزیون، صنعت نفت، معلمان، : تظاهرات، هزاران تن از زنان، متشکل از

کمیته دفاع از و  جمعیت زنان مبارزهای صنفی مختلف با  آموزان و گروه دانشجویان، دانش
در محوطه چمن دانشگاه تهران اجتماع در مخالفت با اجباری بودن حجاب  حقوق زنان

در این تظاهرات، آنان همچنین . پیمایی کردند کردند و از آنجا به طرف میدان آزادی راه
. ی حقوق زنان شدند های مساوی برای زن و مرد، و تأمین عادالنه خواستار لغو صیغه، آزادی

ندگان انقالب خونین ما رزم: در یکی از پالکاردهای معترضان این روز نوشته شده بود
اسفند به  11و  14، 14مرتجعین در روزهای   ی های ایران، رفتار و حمالت وحشیانه خلق
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سپس آنان به ساختمان جام جم رفتند (. 4 15اسفند  11، کیهان)« کنیم زنان را محکوم می
که شود  گفته می. زاده و رادیو و تلویزیون به شعار دادن پرداختند و در آنجا علیه صادق قطب

برای نخستین بار، گروه فشاری متشکل از زنان که بعدها  این تظاهرات بود که[ ی]در اثنا 
مشهور شد، در تجمع اعتراضی زنان حضور یافتند و تجمع را به  "زهرا خانم"به گروه 

البته رادیو و تلویزیون اعالم کرد که در این تظاهرات ماشین حامل . خشونت کشیدند
یما مورد حمله زنان معترض قرار گرفته و یک زن نیز تیری را شلیک و سرپرست صدا و س

اسفند  11، کیهان. )سمت سرنشینان ماشین وارد ساخته است ای چاقو را به دیگر ضربهیکی 
چاقو واقعاً اتفاق افتاده است یا نه، دقیقاً  ی در مورد اینکه حادثه تیراندازی و ضربه( 4 15

اند این است که آن تظاهرات توسط  ن عینی نقل کردهمشخص نیست، ولی آنچه شاهدا
 (همان. )موافقان حجاب، به شکلی گسترده به خشونت کشیده شد

نشینیدولتازطرححجابدرآستانهبرگذاریرفراندومعقب

پی زنان معترض به  در های اعتراضی و تظاهرات پی ها، تجمع آیی هم پس از برپایی گرد
ها،  های زنان در شهرستان ان و سپس حمایت دیگر اقشار و گروهاجباری شدن حجاب در تهر

به بعد ادامه یافته بود و با توجه به اینکه مسئوالن وقت در  4 اسفند ماه  14که از روز 
: گیری در مورد جمهوری اسالمی برای رأی)و برگذاری رفراندوم  4 فروردین   11 ی آستانه

نشینی  حجاب اجباری، موقتاً عقب ی م حاکمیت در زمینهقرار گرفته بودند، سرانجا( آری یا نه
ای صادر کرد و در آن به  مرکزی انقالب اسالمی تهران رسماً اطالعیه ی حتا کمیته. کرد

دهند، هشدار داد که  شان مورد آزار و اذیت قرار می کسانی که زنان را به خاطر پوشش
شهشهانی، اولین دادستان تهران میرشمس ( 4 15اسفند  11، کیهان. )مجازات خواهند شد

هرکس در اماکن عمومی »: ای منتشر کرد و در آن اعالم داشت نیز در همین رابطه اطالعیه
لباس پوشیدن و غیره معترض یا مزاحم بانوان  ی یا معابر به هر عنوان و بهانه، اعم از نحوه

 (همان) «.شود یقانون مجازات عمومی، مجازات م... 7و ماده ... 1طبق ماده ... بشود
ای نظر خود و دولت را در مورد  هم در مصاحبه( عباس امیرانتظام)وزیر  معاون نخست

ایشان از قدیم  ی وزیر و خانواده بدیهی است که نخست»: حجاب زنان این طور بیان کرد
. اند طرفدار و مشوق و مقید به حجاب در حد معمولی و عملی و صحیح و اسالمی آن بوده

باشند و  الدین می کریمه الاکراه فی ی آقایان وزرا معتقد و عامل به آیه ی و همه ولی ایشان
اهلل خمینی که احدی  اعالم صریح دو روز قبل آیت. نمایند ها صادر می برای خانماحیا دستور 

های  ها را ندارند، مؤید عمل دولت بر عدم الزام خانم حق تعرض و مزاحمت برای خانم
ی دیگری  گری و عریانی و جلفی مسئله البته نمایش. باشند به ادارات میکارمند و مراجعین 
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تواند جواز و پذیرش  است که مسلماً در ایران بعد از انقالب اسالمی و در دولت اسالمی نمی
 (همان) «.داشته باشد
: ای در رادیو و تلویزیون اظهار داشت اهلل سیدمحمود طالقانی نیز در مصاحبه آیت

من و فقیه دیگری نیست؛  ی ی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساختهحجاب اسالم»
توانیم از آن حدود  قدر که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می این نص صریح قرآن است، آن

اسالم و قرآن ... خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند
ی چادر  مسئله. چ اجباری در کار نیستخواهد زن حفظ شود، مسئله این است که هی می

کسی در این . ی حجاب یکی از مظاهر این حرکت انقالبی است مطرح نیست، مسئله
. حجاب بیایند ها، خواهران و دختران ما را مجبور نکرد که با حجاب یا بی ها، خانم پیمایی راه

ر این کار نکرده کس اجباری د اما حاال اینکه روسری سر کنند و یا نکنند، باز هم هیچ
عناصری ... اهلل خمینی نیز اجبار و یا به شکل اکراه بیان نکردند حضرت آیت... است
دهیم کسی  اجازه نمی. ا را از انقالب جدا کننده کوشند یک جناح بزرگ انقالب یعنی زن می

 اسفند 16، کیهان) «.کند کس زنان را به داشتن حجاب مجبور نمی هیچ. ها اهانت کند به زن
15 4 ) 

اهلل خمینی را در رابطه با  نظر آیت اطالعات ی نیز روزنامه 4 15اسفند  11در روز 
همان نظراتی که آقای طالقانی »: اعتراضات زنان نسبت به حجاب اجباری، چنین عنوان کرد

 « .فرمودند، مورد نظر من است و صحیح است
 ی زن مطرح نیست؛ مسئله ی مسئله»: صدر نیز چند روز بعد اعالم کرد ابوالحسن بنی

روابط اجتماعی است که یک طرف آن زن است و طرف دیگر مرد است و طرف سوم نسلی 
ما در جامعه مساوات حقوق اجتماعی زن و مرد را ... آید است که از این روابط به وجود می

در این صورت موی زن با . کنیم و معیار، اندیشه و تقوای زن است، نه جسم او تضمین می
 (4 15اسفند   1، کیهان)« .موی مرد چه فرقی دارد

که  دانان زن ایران اتحادیه حقوقصدر،  پنج روز پیش از انتشار سخنان ابوالحسن بنی
ی هشدار  دان ایران، رئیس آن بود، طی اطالعیه انگیز منوچهریان، اولین زن حقوق مهر

از قاضی و وکیل در کنار  دان، اعم زنان حقوق»: ای به سران دولت انقالبی نوشت دهنده
در وزارت دادگستری صدای  4 11/11/15آیی مورخ  هم وطن که در گرد خواهران هم ی کلیه
های خود را اعالم  های صادره خواست ی خود را بلند کرده و طی قطعنامه طلبانه حق

از حضرت آیات عظام و دولت موقت جناب آقای مهندس بازرگان که با درایت  اند، داشته
... نماید اری میحجاب را اعالم نمودند، سپاسگزاسی و انقالبی خود، عدم اجباری بودن سی
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دان در جهت نیل به سایر اهداف قطعنامه، اعالم خواهد  های زنان حقوق فعالیت ی برنامه
 ( 4 15اسفند  11، کیهان)« .شد

روزمقاومتوسپستغییرتاکتیکدرهردوجبهه۷
در  4 15اسفند  11تا  14باعث تنش گسترده طی « اجباریحجاب »شوک اولیه طرح 

این تنش در عین . آموخته شد میان زنان به ویژه جامعه زنان کارمند و شاغل، و زنان دانش
ی واکنش دسته جمعی زنان و احتمال گسترش  حال باعث شد که حاکمیت جدید با مشاهده

. ییر روش در چند زمینه صورت گرفتاما این تغ. های دیگر، تغییر تاکتیک دهد آن به حوزه
ابتدا طرفداران حجاب اجباری تالش کردند که با به خشونت کشیدن تظاهرات زنان، آن 

ندازند که بیاز مشروعیت  "انقالب"و در خطر بودن  "ناامنی"تجمعات را با ایجاد ترس از 
اسفند مشاهده  11 در تظاهرات "دار و دسته زهرا خانم"توان در ظهور  این تاکتیک را می

 . کرد
حجابتاکتیک موفق بعدی،  مدافع تن هزار صدها بود زیرا حامیان  تظاهرات

مردم دارند و در مقابل به خیابان آمدن  ی دانستند پایگاه وسیعی در میان توده حجاب نیز می
تری به نفع خود برگذار  های گسترده توانند به راحتی تجمع زنان مخالف حجاب اجباری می

و بسیج مردمی برای  "لشکرکشی به خیابان"ی التهاب انقالبی،  در واقع در آن دوره. کنند
های مختلف حامی انقالب به راحتی قابل تحقق بود و به تالش جانفرسا برای  گروه
بنابراین، . "همه در خیابان بودند"چرا که آن روزها به نوعی . گری، نیاز چندانی نداشت بسیج

در چنین روزهایی، نه فقط از سوی موافقان حجاب اجباری، بلکه  برگذاری تجمع و تظاهرات
در واقع برگذاری تجمع و . شد از سوی مخالفان نیز عمل شاق و قابل توجهی محسوب نمی

پیمایی در روزهای ملتهب انقالب قابل مقایسه نیست با روزهایی که جامعه در آرامش و  راه
از همین رو وقتی به کل تظاهرات و . برد سر میی دولتی مستقر و با ثبات به  به زیر سایه

شرکت کرده بودند ( مارس 4و نیز برای شرکت در مراسم )جمعیتی که به منظور اعتراض 
از  «واکنش بسیار گسترده»مجموع ها را در  پیمایی توان این تظاهرات و راه کنیم نمی نگاه می

 . ها تداوم پیدا نکرد یماییپ جانب زنان ایران قلمداد کرد؛ آن هم وقتی که این راه
هزار   1ترین تظاهرات در این روزها بیش از  کنندگان در بزرگ از سوی دیگر، شرکت
  1بینیم موافقان حجاب نیز، در روز  از همین روست که می. نفر تخمین زده نشده است

ع که در این تجم کیهان ی به گزارش روزنامه. اسفند ماه، تظاهرات بزرگی را سازمان دادند
کرد  دگان به حمایت از حکومت اسالمی و عملنشرکت داشتند، تظاهرکن "صدها هزار تن"

در این اجتماع، خانم گوهرالشریعه دستغیب »: صدا و سیما، در پارک ملت تجمع کردند
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و نیز حمایت از  در حمایت از حجاب اسالمی زنانانجمن اسالمی زنان معلم  ی نماینده
زاده هم خبر داد که  صادق قطب. در رادیو تلویزیون سخنرانی کردزاده  کرد صادق قطب عمل

در بند . از فردا، تلویزیون ایران سعی خواهد کرد مفاهیم جمهوری اسالمی را روشن کند
خواهران مسلمان ما حجاب را به : این تجمع هم تأکید شده بود که ی دوازدهم قطعنامه

، کیهان)« .نماید ن مبارز و انقالبی پیشنهاد میمثابه سنگر پیکار و حصار تقوا به تمامی زنا
 (4 15اسفند   1

کندهافروکشمیهاومخالفتاعتراض

گیری اکثریت مقامات دولتی و نیز  اسفندماه، با موضع 11رسد که پس از  به نظر می
، زنان معترض به دو گروه «عدم اجبار زنان به حجاب»در مورد  خمینی  اهلل روحاهلل  آیت

تظاهرات و اعتراض الزم نیست، چون  ی کردند ادامه گروهی که فکر می: شدند تقسیم
خواستند این تظاهرات را ادامه  ممکن است سبب ایجاد درگیری شود، و گروهی که می

آرایی در میان زنان معترض، بر این اساس ایجاد  رسد این انشقاق و صف به نظر می. دهند
چه چپ، چه ملی و چه حکومتی اعالم کرده بودند  های سیاسی که اوالً اکثر شخصیت شد 

آن را هدایت « نیروهای ضدانقالب و عوامل رژیم سابق»تظاهرات به دلیل آنکه  ی که ادامه
دلیل دوم هم این بود که اکثریت بر این اعتقاد . اند، اشتباه است کنند و سوار موج شده می

اهلل خمینی و دیگر مسئوالن  و آیتداشتند که دیگر به این دلیل که اساساً وقتی دولت 
های رسمی، دیگر از اجبار و  انقالب اسالمی و برخی از روحانیون شناخته شده در اطالعیه

از . تظاهرات الزم نیست ی گویند، بنابراین ادامه الزام نسبت به پوشیدن حجاب سخنی نمی
چپ غیرمذهبی آن را  که در آن زمان عمدتاً روشنفکران) کیهان ی همین رو بود که روزنامه

دشمن »: ی اول خود با عنوان تظاهرات زنان کافیست، نوشت در صفحه( گرداندند می
این چشم اسفندیار که اگر امپریالیسم . عمل بپوشاند ی جنگ داخلی را جامه... خواهد می

و باید صادقانه ... گیرد ای تیره پیش روی مردم ایران قرار می تیرش به آن اصابت کند، آینده
با صدای بلند گفت اگر تظاهرات زنان تا دیروز درست بود، از امروز در شرایط کنونی غلط 

 (4 15اسفند  15، کیهان). «منطقش خیانت، بله خیانت است بی ی است و ادامه
ی زنان در روزهای  نشینی حاکمان جدید، آن التهاب و واکنش اولیه در هرحال، با عقب

چرا که نه تنها حاکمان، تغییر . تر منجر شود تر و منسجم نهبعد نتوانست به واکنشی آگاها
های زنان در احزاب سیاسی نیز با فروکش کردن التهاب اولیه، به  تاکتیک دادند بلکه گروه

های سابق ایدئولوژیک خود بازگشتند و نه تنها موفق نشدند با ایجاد ائتالفی  کشی خط
کنند، بلکه اتفاقاً در جهت عکس عمل کرده و این بحث جلوگیری  ی گسترده از وقوع دوباره
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ی زنان  ی خود، هرچه بیشتر به انشقاق در میان جبهه آوری خطوط و مواضع گذشته با یاد
 ی ی اینها باعث شد که در مجموع، واکنش جامعه همه. مخالف حجاب اجباری دامن زدند

هرچند . ادامه نیابد "گسترده"و  "قاطع"چنان که باید،  ، آن"حجاب اجباری"زنان به بحث 
رفراندوم برای جمهوری »که همان واکنش خودجوش اولیه، آن هم در زمانی که قرار بود 

نشینی نیروهای مدافع حجاب اجباری گردید؛  برگذار شود، سبب عقب« آری یا نه: اسالمی
بسته منجر نشد و  یافته و هم ها، از آن جایی که به کنشی تعمیق اما پس از آن واکنش

نهایت  در را برنیانگیخت،تر از چندین تظاهرات مقطعی در میان زنان  جانبه العملی همه سعک
هوادار رژیم "چرا که در روند تداوم اعتراض به حجاب اجباری، عمدتاً زنانی که . نتیجه نداد

های سیاسی چپ فعال بودند، اساساً  ماندند و زنانی که در گروه  شدند، باقی خوانده می "سابق
ی  ی مبارزه علیه اجباری شدن حجاب نبودند؛ چرا که آنان به واسطه ر قادر به ادامهدیگ

شدن فضای سیاسی، یا در حال خروج از کشور بودند و یا به همراه   فشارها و بسته
های خود، مورد تعقیب نیروهای امنیتی رژیم نوپای اسالمی قرار گرفته بودند، و یا  حزبی هم

همگام و همراه نشوند، از مبارزه برای  "زنان هوادار رژیم سابق"با خواستند  برای آنکه می
 . حق پوشش خود دست شستند

اسفند برگذار شد و در  14پیمایی و تظاهرات بزرگی که در  از سوی دیگر، به غیر از راه
 "روز جهانی زن"های چپ، از قبل، آن را به منظور برگذاری مراسم  واقع زنان در گروه

زمان شد ـ به  نیز هم "حجاب اجباری"بودند ـ و دست بر قضا این روز با طرح  سازمان داده
ها و گاه در  های زنان در وزارتخانه ها عمدتاً توسط گروه رسد تداوم اعتراض نظر می

سازمان زنان این مسئله را باید در کنار این واقعیت قرار داد که . صورت گرفت "مدارس"
های  ها، ادارات دولتی، گروه ها، کارخانه انقالب، در وزارتخانهدر طول یک دهه پیش از ایران 

ها میان زنان شاغل  رسد که در وزارتخانه دهی کرده بود و به نظر می صنفی زنان را سازمان
از قبل موجود، بین زنان شاغل شکل گرفته بود و  ی ها پیش از انقالب، یک شبکه از مدت

شاید وجود همین . نان تا حدودی جا افتاده بودسنت همکاری و هماهنگی به نفع حقوق ز
نیز این زنان، با تشکیالت از قبل موجودشان بتوانند  4 شبکه باعث شد که پس از انقالب 

اما زنان انقالبی . های مختلف علیه پوشش اجباری، اقدامات خود را هماهنگ سازند به شیوه
چرا . ها نبودند اضر به ائتالف با آنشناختند و ح و چپ، این گروه از زنان را به رسمیت نمی

طور که در ادامه خواهد آمد، گفتمان ضد امپریالیستی و ضد غربی در میان زنان  که همان
های ایدئولوژیک خود را  تر از آن بود که اجازه دهد خط و خطوط انقالبی و چپ، جا افتاده

 .کنند "خواسته حق انتخاب پوشش"فدای 
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، اپوزیسیون با اعالم پایان یک دوره 1141انقالب ضد شاهی به نتیجه رسید و در فوریه 
دهد که آنچه در  گذشت زمان نشان می. در دست گرفت و آغاز دوران دیگر، رسماً قدرت را

بسیاری . ساالر تبدیل شده است شد، به یک دولت دین ای مذهب نامیده میآن برهه، احی
برآنند که جمهوری اسالمی به عنوان بدترین حکومتی که ایران قرن بیستم به خود دیده، در 

ی قدرت بنیادگرایی مذهبی در  کسانی هم هستند که آن را نمونه. شود تاریخ پدیدار مى
 پردازد و در اهلل خمینی می ه تحلیل حقوق زنان در رژیم آیتاین فصل ب. انگارند خاورمیانه می

 .کند ، آن را با رژیم شاه مقایسه میموارد الزم

ازانقالبواقداماتاعتراضیزنانگرانىپسندل
کرده  ی امور را به دست گرفتند، زنان تحصیل به هنگامی که نیروهای انقالبی سررشته

هاى  اظهار نظر. ق ناچیزشان حساس نشده بودندهنوز نسبت به خطر از دست رفتن حقو
 1سقط جنینرهبران مذهبی در ربط با حجاب اجباری، لغو قانون حمایت خانواده و حق 
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Eliz Sanasarian, The Women’s rights Movement in Iran, Mutiny, 
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دقیق آن به فارسی  به کار گرفته شده است که برگردان abortion lawی  در متن اصلی واژه: زیرنویس مترجمـ 1

در خور توجه است که در ایران دوران پهلوی سقط جنین به قانون درنیامد و در عمل بود که . قانون سقط جنین است
 .پذیرفته شد
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ترینِ زنان برای  ی رژیم، آگاه گرایانه لیکن با آشکار شدن تمهیدات سرکوب. شد گرفته نمی
، دسامبر 1141را در مارس این زنان سه عمل جمعی مهم . ها آمدند اعتراض به خیابان

 .ی اجرا گذاشتند حلهبه مر 1146و ژوئیه  1141
حدود دو هفته بعد از بازگشتش به ایران، خمینی از وزیر دادگستری خواست که در 

او فرمان داد که هر آنچه در این . تجدید نظر کند  114ی مصوب  قانون حمایت خانواده
ها افتاده بود، جز  سر زبان  این شایعه گرچه 1.شودقرار دارد، حذف قانون با اسالم در تضاد 

از پذیرفتن ( عناصر طرفدار شاهچه بسا سکوالرهای سرسخت و یا )ن انگشت شمارى از زنا
، و نه خود او،  ى آن داشتند که اطرافیان خمینی گرانه داعیه توجیه  برخى. زدند آن سر باز می

رو ایران تازه به دوران  ،به هر.  هستندمسبب حرکت در جهت لغو  قانون حمایت خانواده 
ى  در همین اثنا، زنان ایرانی برنامه. نوینى پا گذاشته بود و بنا نبود اشتباهى صورت گیرد

ریختند؛ به مناسبت روز جهانی زن و به یاد زنانی  مى 1141تظاهراتی را برای هشتم مارس 
اهلل خمینی درست شب قبل از  به دلیل نامعلومی، آیت. که در انقالب جان باخته بودند

های کارمند ادارات دولتی برای حفظ شأن و  تظاهرات را انتخاب کرد تا اعالم کند که زن
این خبر به سرعت در تهران پیچید؛ خانه به . وقارشان، باید حجاب اسالمی داشته باشند

گونه  فهمند که این ها که با سبک زندگی ایرانیان آشنایی دارند، راحت می آن. خانه
در عرض چند ساعت خبرى پخش گیرد و چطور  رسانی چگونه شکل مىی خبر ها شبکه
رفتند، گفته شد که قبل از ورود به محل  هایی که صبح زود روز بعد سر کار  به زن. شود مى

زنان . بسیاری، از رفتن  به کار سر باز زدند و تظاهرات راه انداختند. کار حجاب سر کنند
. رجه، بیرون ساختمان وزارتخانه، در اعتراض به این حکم اجتماع کردندکارمند وزارت خا

هزار زن علیه حکم خمینی به  4تا   دیگران در دانشگاه تهران گرد آمدند و جمعیتی بین 
 5.تظاهرات پرداختند

تر در دولت، دستمزد مساوی شروزه، زنان خواستار مشارکت بی   در طی این تظاهرات
ها شعارهایی  آن. ، حق انتخاب لباس و ابقاى قانون حمایتِ خانواده شدنددر برابر کار مساوی
در طلوع آزادی، جای آزادی "و شعار معروف  "خواهیم ما حقوق برابر می": سر دادند از قبیل

 ."خالی
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حجاب و شماری با حجاب، از کار دست شستند تا در این تظاهرات  هزاران زن بی
ها  نی برخوردار شدند که با آنحمایت گروه کوچک مردادر چند مورد هم از . شرکت کنند

هاى  از سوى گروه. آزار قرار گرفتند ها مکرر در معرض دشنام و زن ،با این حال. دل بودندهم
این در  و. به زمین افتادند؛ چاقو خوردندمردان متعصب مورد حمله واقع شدند، کتک خوردند؛ 

ها خط و نشان  براى زن. شد ان شلیک میحالی بود که تیرهای هوایی از فراز سرهاش
عمال "، "زن لخت و عور"، "جنده"زنند مانند  های زشتی مى ها انگ کشیدند و به آن می

رغم پوشش به )این تظاهرات . کردند نثارشان می هم"یا روسری یا توسری"شعار . "آمریکا
خبری رادیو پخش  های از تلویزیون ملی ایران و برنامه( وسیعی که در نشریات غرب گرفت

در آن  گرفت که زاده مى دها را صادق قطبتصمیم مربوط به پوشش ندادن این رویدا. نشد
نشریات غربی به او  ،گیری در بحران گروگان)زمان مدیر رادیو و تلویزیون ملی ایران بود 

که حدود  زاده ترتیب برگذاری ضدتظاهراتی را داد به واقع ، قطب(. چسب لیبرال زدندبر
در آن شرکت کردند تا ( ندشد شان هزاران زن چادری دیده می که در میان)دهزار نفر ص

  7.اعالم کنندشان را از او و جمهوری اسالمی  حمایت
تر، این شایعه بود که  دلیل اول و مهم. تظاهرات زنان به دو دلیل اصلی به پایان رسید

اند و از قرار معلوم  ه کردهعوامل شاه و عناصر ضدانقالب در صفوف تظاهرکنندگان رخن
دوم، در حالى که خمینی . ها را به تظاهرات ضد خمینی تبدیل کنند پیمایی زن که راه بناست

عنوان کردند که  برآمدند و  جویانه اظهارات آشتى سکوت اختیار کرده بود، مقامات دولتی به
قام واالیی برخوردار قانون حمایت خانواده ملغی نخواهد شد و اصرار که زن در اسالم از م

عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر، اعالم کرد که لزومى ندارد که زنان کارمند . است
های جلف و  با وقار لباس بپوشند و از پوشیدن لباس»ست  دولت چادر سر کنند و کافى

های ناچیز، روشن شد که رژیم خمینی از  این تضمین رغمبه   «.خودداری کنندنما  بدن
تنها بخشی از . مده استاترین آزمون دموکراسی سکوالر برنی کننده ى اولین و تعیین عهده

 ؟که بودند این زنان. زنان متوجه این حقیقت شدند و شجاعتِ ایستادگى از خود نشان دادند
یان زنانی که در برابر حکم خمینی دست به تظاهرات زدند، ترکیبى بودند از دانشجو

 آن حجاب، و حامیان آن بخش از حقوق زنان که تا دارهای بی خانه ها، زنان شاغل، دانشگاه
داند از چپ،  را تشکیل مى ها طیفی آن ،از نظر سیاسی. ی قانونی یافته بود جنبه مقطع
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ست اشاره شود که که دو سازمان اصلی چپ،  ضرورى. عناصر شاه دوست متعهد و برخىغیر
ها را در مورد حقوق زنان  موضع آن)نکردند مجاهدین و فدائیان، از تظاهرات زنان حمایت 

نمود یک جنبش در  1141اعتراضات زنان در مارس (. مورد برسى قرار خواهد گرفت بعداً
 .ت گرفته بودأشرف تکوین نبود؛ رویدادی خودخوش بود که از عوامل مختلفی نش

ز قبیل های معدودى که داشتند، ا کشیده شدند چون مصونیت و آزادی خیابانها به  زن
گرچه در میان تظاهرکنندگان زنانى حضور . شد ها سلب مى آزادی چادر سر نکردن، از آن

از فمینیسم الهام نگرفته  لزوماًداشتند که از آگاهی فمینیستی برخوردار بودند، اما تظاهرات 
حقوق بیشتری به ما »نه این که . «حقوق ما را سلب نکنید»: پیام تظاهرات این بود که. بود
که اصالحات قانونی به سود زنان از طریق حکومت شاه صورت گرفته بود،  آنجا از. «دهیدب

کردند  از حقوقی دفاع می ها صرفاً آن. بسیارى از زنان انتظار داشتند که تغییرات ابدى باشد
ها از ترس از کف رفتن حقوق ناچیزشان دست به اعتراض  آن زن. که به آن خو گرفته بودند

 :دهد این طرز فکر را  نشان می ،های یکی از معترضان گفته. زده بودند
دانم که  فقط می.  ای است آزادی در اینجا چیز خیلی تازه... خواهم دانم چه می نمی

خواهم یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری دیگری  نمی. خواهم دوباره برگردم زیر چادر نمی
کنم با معیارهایی  من بگوید که کاری که میاهلل بیاید و به  خواهم فالن آیت نمی. بزنمتاخت 
  .خوانایی دارد یا ندارد ،خواهد جا بیندازد که می

تظاهرات ماه . داد اجتماعی ایران نیز به چنین خیزشی میدان مى ـحال و هوای سیاسی 
مارس، حدود یک ماه پس از انقالب روى داد؛ یعنی در زمانى که تب انقالب هنوز فرو 

. ها مستعد بود هاى آنى پسا انقالبى، زمینه برای انواع فعالیت اغلب صحنه مثل. ننشسته بود
. رسید اى به چاپ می همه نوع نشریه. کرد در اوج سیر مى( اشکال آن ی در کلیه)آزادی بیان 

. گنجید شد و جمعیت با سواد از شوق در پوست خود نمی همه نوع کتاب به بازار ریخته مى
دادند که به  گذاشتند و به دولت جدید اندرز مى عی آزادانه دست میها روی هر موضو روزنامه

هاى اول پس از انقالب در  که در ماه هایی آن 4.دنشاه در نغلطدیکتاتوری و فساد زمان 
به یاد  ی راى زمانى چنین شورانگیز و جالب گویند که هیچ دوره تهران بودند، بالاستثنا مى

جمله  من ؛ایران تازگى داشت ی طبقات جامعه ی ی برای همهاین تب و تاب انقالب. آورند نمى
به قرار بود یک روزه باشد، پنج روز  اى بود که تظاهراتی که قبالً در چنین بحبوحه. زنان
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اغلب با گرایش )ست  زنانی ی چه بسا حضور تعداد قابل مالحظهبُعد دیگر ماجرا . درازا کشید
ها، تنها براى اینکه بتوانند در ایران باشند و در   ضیبع. که تازه از خارج برگشته بودند (چپ

حدود نیمی از دانشجویان . شان مرخصی گرفته بودند فرایند انقالبی سهیم باشند، از دانشگاه
 .خواندند، زن بودند در خارج کشور درس می 1144ایرانی که در 

جتماعی یک مقاومت فرهنگی و ااصلی که از دید بسیاری گریخته، حضور  ی لهئمس
ام، مردانی که در  طور که در فصل قبل گفته همان. دار نسبت به حقوق زنان است ریشه

شدند، تا جایى که به  رو یا مترقی شناخته مى مراحل بعدی جمهوری اسالمی به عنوان میانه
مهدی بازرگان . رو بودند و نه مترقى شود، نه میانه زن مربوط مى ی شان به مسئله دیدگاه

ت فمینیستی اذعان داشت که ئ، در مصاحبه با یک هی1141سال  در ر ایراننخست وزی
بیش از حد "شناسد که پیشنماز یا قاضی شوند؛ چون  اسالم  زنان را مجاز نمى

از نقطه نظر طبیعت، میان زن و مرد در منش و »ادعا کرد که  ،این فزون بر. اند"احساساتی
گان را  او تظاهرکنند. «هیچ تساوی وجود ندارد ،مزاج، قدرت جسمانی و اخالقی و امیال ذاتى

اهلل طالقانی که شخصیتی  با موضع آیت این نظر 4.خواند "ضداسالمی"و  "ضدانقالبی"
ها در اسالم حق  او با بیان اینکه زن. بسیار مورد احترام است، اختالف بنیادینى نداشت

در کشورهای اسالمی یاد  ى حق زن حقى که از آن به عنوان تنها نمونه)مالکیت دارند 
مدعی شد که ( ترین وجه زندگی یک زن است کننده  تعیین شود؛ تو گویی حق مالکیت، می

ها آنقدر زیاد شده که مردان ایرانی اینک باید برای حقوق خودشان دست به  حقوق زن
در او . صدر هم تفاوت چندانی با سایرین ندارد حتا نظرات رئیس جمهور بنی 1.بزننداعتراض 

 چند 16.قرار دادخویش، حجاب زنان را مورد تایید  ی با ایهام ویژه ز،ى دور و درا یک مصاحبه
، دفتر رئیس جمهوری حکمى صادر کرد که به موجب 1146روز بعد از آن مصاحبه، در ژوئن 

این بیانیه رعایت . شدند آن زنان کارمند به رعایت حجاب اسالمی در محل کار فراخوانده می
 11.تلقی کرداقدامی در راستای برکشیدن جمهوری اسالمی  حجاب را

ى سکوالر را که تمایالت  کرده ، حمایت مردان تحصیلدر ماه مارس تظاهرات زنان
آواز با عناصر سنتی جامعه، تظاهرات   اکثریت این مردان هم. دموکراتیک داشتند، جلب نکرد
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دفتری، وکیل  یناهلل مت هدایت. ستانهدو شاه ی را محکوم کردند؛ به مثابه جزئى از یک توطئه
او در . ى مصدق، در بین این مردان استثنا بود و نوه دموکراتیک ملی ی جبههسس ؤو م

هایى که در دفاع از حقوق زنان صورت  پیمایی سخنرانی محکمی در دانشگاه تهران، از راه
های سیاسی که  از گروهبسیاری . اما مردانی چون او در اقلیت بودند. گرفت، پشتیبانی کرد مى

بزرگ  ی منتظر بودند شاه از طریق یک توطئه ،کردند  هنوز در ناباوری پسا انقالبى سر می
ها نیز  آن ،از این گذشته. نبودند انستثهم از این قاعده م مردان هوادار سکوالریسم. بازگردد

برابر با  لزوماًا ها، مفاهیم دموکراسی و سکوالریسم ر شان در دیگر کشور طرازان همچون هم
تر  توجه این مردان به مسائل عاجل دیگری معطوف بود، بسى مهم. دانستند حقوق زنان نمی

خُب که چى؟ از چند »: ها به نگارنده گفت ان طور که یکى از آنمه. ها از چادر سر کردن زن
با )ل هم طول نکشید شگفتا، یک سا «.شوند ها کشته نمى صباح روسری سر کردن که زن

شان  روی کورکورانه به بیهودگی دنباله های سکوالر علناً که دموکرات( گیری جریان گروگان
 هاى پیشین کل یکى از دبیر)چنانکه ابوالفضل قاسمی . های مذهبی اذعان کردند از جناح
معناى  به هایى که بارها تکرار شد، اعتنایى نشد و به نشانه»: اذعان کرد( ى ملى ایران جبهه
ى  ما به مسئله... داده نشد تا که کار از کار گذشت بهایى ،ملى هاى سوى گروه ها از آن

شاید ایران هنوز  ،به هر تقدیر»: و بعد فیلسوفانه افزود «.وحدت معصومانه وفادار ماندیم
 11«.نداشته باشدکراسی آمادگی وشاید ایران هنوز برای دم... برای ما آماده نیست
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*میدانآزادیدرمحاصره
مانیشیرازی:نویسنده

مریمجزایری

. روز شنبه؛ سالگرد انقالب. روز موعود رسید»
سران ارتش، پلیس و روحانیت  ...تعطیلی رسمی

به  خوردن، سخنرانی کردن و برای جشن و سرور،
 ...اند تهنیت گفتن، در مسجد ارشاد جمع شده هم

ى اطراف آن توسط  حوطهساختمان و تمام م
یک روز ... شود پاسداران انقالب محافظت مى

پیش از جشن، طبق روال معمولِ اقدامات امنیتیِ 
های  اهالی محل را از خانه گونه مراسم، این

اند و به این ترتیب کار  شان بیرون کرده مسکونی
چند کیلومتر آن ... اند تر کرده گذاران را راحت بمب
ی مشرف به مسجد دیدار  ر تپهتر چهار زن د طرف
اند جز ملیحه که مثل  شان مسلح همه... کنند می

ر ها انتظا آن... یک و نیم بعد از ظهر است ساعت تقریباً... همیشه چادر سیاه بر سر دارد
هم زدن، در یک چشم بر... اند زده ى هیجانطور وحشتناک  لرزند و به کشند، به خود مى مى

منارهای طالیی مسجد هزار تکه ! سرکش، صدایى کر کنندهای  انفجاری سرخ، شعله
ملیحه . جهند گلی و زرین با خوشحالی از جای می... نشیند بر لبان زنان لبخند می... شوند می

. کشد فاطمه، آسوده خاطر، آه عمیقى مى. زده است شان شگفت نشیند و از پیروزی آرام می
د؛ در حالی که دستش را بلند کرده و انگشتانش گذر رسان دوچرخه سوار از کنارشان می پیغام

دو هزار انگلِ ... جوشد اشک شادى از چشمان زرین می! ی موفقیت را باز نموده؛ به نشانه
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طور که به وجود  همان... ما ثابت کردیم که دولت قدر قدرت نیست... ی فاسد باره شکم
  1«...توانیم ساقطش کنیم آوریمش، می مى

اش در روز  مه و گلی، اعضای یک گروه چریکیِ زنانه هستند که نطفهملیحه، زرین، فاط
 . اند آنان کمر به سرنگونی جمهوری اسالمی بسته. بسته شد 4 15اسفند سال  14

، حولِ تکامل و دگردیسیِ این چهار زن در میدان آزادی در محاصرهمان ماجراهای رُ
ی چرخش در آگاهی  نقطه. شود فته میی آتش نبرد با ضد انقالبِ دینی و جنسیتی بازگ کوره

ی شوم رژیم جدید به زنان  شان، روز جهانی زن است که با حمله و مسیر زندگی همه
:کند طور آغاز می راوی این .شود مصادف مى

بارید؛  برف نم نم می. ان روشن و هوا سردآسم. (مارس 4) اسفند 14روز جهانی زنان بود؛ »
  5«.بهار، امسال، دیر کرده بود 1.برفِ زاغ. ف سال بودآخرین بر. روند آهسته اما یک

قرار . همسر و دو فرزند دارد. واقع در سه راه ژاله است سالن آرایش زیبازرین آرایشگر 
سن و سال مادرش است و زنى با تجربه، به تظاهرات هشت  است با دوستش ملیحه که هم

از دست داده و از دو فرزندش  همسرش را. خالف زرین محجبه استملیحه بر .مارس برود
او برای گذران زندگی، در اتاق . که اکنون باید بیست و چند ساله باشند، خبری ندارد

 .کند محقرش خیاطی می
ی  رسند، از دیدن صفوف به هم فشرده وقتی به نزدیکی دانشگاه تهران می. فتندا راه می

نوب، شمال، غرب و شرق و حتا از زنان از ج! تنها نیستند. شوند زنان غرق حیرت و شعف می
. آموز، دکتر و مهندس و کارگر شر و کارمند، معلم و دانشجو و دانپرستا. اند ها آمده شهرستان

 بیش از همه اعتماد به نفس اند و از همه ر سر و صداترآموز پُ دانش  دختران. همه هستند
 .اند آنان فضا را پُر از امید کرده. دارند
شور  ...اند، مه زن معترض که براى آزادى زن موضعى واحد گرفتهى این ه  مشاهده»
  7«.این خود یک انقالب است. ناب

                                                           
 4 1ص  ـ1
 برف کالغى این کتاب بودم به بحث جالبی در مورد  که در اینترنت مشغول جستجو درباره هنگامی: یا برف کالغ ـ1

 آیا چنین اصطالحی در زبان فارسی موجود است؟ و: پرسد ال یک انگلیسی زبان راه افتاده است که مىؤبحث با س. برخوردم
یکی در کتاب مانی شیرازی و دیگری در  :فقط در دو جا به این اصطالح برخورده است: خود راهنمایى کرده بود که او

نگام است؛ زیرا هفتم مارس ه برف در این موقع سال نابه... »: نویسد کیت میلت می. به قلم کیت میلت سفر به ایرانکتاب 
 «.گویند در اینجا به آن برف زاغ می... باید آخرین برف سال باشد . است

 1ص  ـ5
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هستیم که باید به حساب آورده شویم و این جاى  یینیروما . انگیزی چه تصویر دل»
   «.حاال وقت خوندنه. دلم می خواهد بخونم... خوریم از جامون تکون نمى. انکار ندارد

. دهند هشدار می. کنند ایستند و سخنرانی می ز دیگری بر چارپایه میزنان یکی پس ا
پاشند تا  رد مرگ بر زنان شهر میگَآیند و  هم می هشدار نسبت به ابرهای تاریکی که گرد

پیرزنى که چادر  ...کنند "تحریک"بپردازند و مردان را  "گری سلیطه"آنان دیگر نتوانند به 
. ماومدام به اینجا  همن براى نو"»: کند صدایش را بلند مىبلندش را محکم در دست گرفته، 

گن که جراحی روی مغز  می حاال بهش ...ندى شاپور جراح مغزهاین دختر در بیمارستان جُ
تونه  می مرد اصالًها را از کجا درآوردن؟ مگر مغز  این داستان. تحریک کنه و روت مرد ممکنه

  «!دهشلیک خن "چیز تحریک آمیزی داشته باشه؟
گرای  میز کتاب یک گروه اسالم پشتِ او. بینند در دانشگاه فاطمه را می زرین و ملیحه

فاطمه تنها . ى زن و حجاب قبول ندارد ضد خمینی ایستاده است؛ اما نظراتِ گروه را درباره
زیبایی انقالب و . اند هر سه درگیر احساسی دو گانه .ای مرفه و ضد شاه است دختر خانواده

این چه . اما نگرانند. کنند شورش برداشتن علیه نظم موجود را با تمام وجود حس می سر به
شعارهای تظاهرات  کوبد؟ به اوج می برد و هم درهم میانقالبی است؟ چرا آنان را هم 

 ! زن خالی حق در طلوع آزادی، جای: کند شان را بازگو می احساس دوگانه
ی زنانِ کشور در  اما همه. ها خیانت شده است کنند به آن احساس می. اند زنان عصبانی

شمار زیادی از زنانِ کشور از فرمان حجاب اجباری خمینی . این احساس شریک نیستند
های  حال تجزیه شدن به صف آنان نیز مانند باقی مردم در .خوشحال و خرسندند

ق زنان حمله به حقو. دهد گیری یک جنگ داخلی می وضعی که خبر از شکل. اند متخاصم
 .شیپور آماده باش اردوی خصم است

زنی که روی چارپایه ایستاده، افق انقالبی خود را تشریح . همه جا بحث و جدل است
هرگز تن به تبعیت نخواهد  که کند با هیبت و صالبت اعالم می. کند و انقالب را معنا می
چرا لباس زن و آزادیِ  کوشند قانعش کنند که اند و مى زنی دیگر را مردان احاطه کرده. داد

: اند ها را به چالش گرفته آن سوتر گروهی از زنان، چپى. ى مهمی نیست فردی او مسئله
وقت زنان به کمک نیاز دارند،  هر... یعنی علیه ما هستید ،ا ما نباشیداگر امروز ب»

                                                                                                     
 1ص  ـ7
 16ص  ـ 
 11ص  ـ 
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اگر این جنبش . ها مشغول سرنگونی کاپیتالیسم هستند و وقتش را ندارند سوسیالیست
  4«.اید ای زنان را نادیده بگیرید، به ما خیانت کرده دهتو

! توانست این همه چیز یاد بگیرد هرگز نمی سالن آرایش زیبای  ملیحه در محدوده
سریع افکاره، وقتِ آموزش  وقتِ تغییر. چیز دگرگون شده همه .امروز چه چیزها که ندیدم»

نگاه کن به این همه انرژی و . ردهشبه مردم را عوض ک یک انقالب،... سریع و عمل سریعه
ر از ها پُ روها انباشته از استدالله، خیابان پیاده. انگار جریان برق در همه جاریه. سرزندگی

  4«...شورش زنانه. شعار و هیاهو و اظهار نظره
مردم پُر از ». مترى او را بلندتر کرده است تظاهرات امروز، چند سانتی. درخشد ملیحه می

های  سلول. کنند شب تا صبح رشد مى. های نو ایده. چقدر ایده دارند. ید تغییرام. امیدند
گرند، چه عزمی برای تغییر  چقدر چالش. تپد ی تازه می مغزشان با دانش و امکانات بالقوه

. شان بوده ساختن چیزهاى نو، آفریدن، برآوردن آنچه همیشه در رویاهای. نظم کهنه دارند
  1«.که به حقیقت پیوسته یرویای. این خیزش، یک رویاست

 ... اما
ى تلخ انقالب را به آنان یادآور  شب، در راه بازگشتِ به خانه، ماجرای دلخراشى جنبه

ى دختری که در برابر سه هیکل بزرگ که لباس نظامی به  ای تاریک و ناله کوچه: شود مى
شان  قدرتِ اجتماعی ی شان پشتوانه های سالح. کند تن و چکمه به پا دارند، مقاومت می

 .است
اش حمل  زرین و ملیحه و فاطمه، جسم نحیفِ تجاوز شده و رنجورِ گُلی را به خانه

. کند جدا از خانواده زندگی می. لی دانشجوستگُ. شوند چهار رفیق از آن پس می. کنند می
با لی وجه اشتراک زیادی اما گُ .تسکیست استوبرادرش از فعالین یک گروه تر. مستقل است

 . ی فمینیسم او ندارد؛ به ویژه در زمینه
های  با محافل و گروه. شود تر می با افزایش سرکوب زنان، عزم آن چهار تن نیز جزم

بندد تا برای  ملیحه بار سفر را می. خورند پیوند می ،فکرند می دیگرى که کم و بیش ه زنانه
 طبرود تا از پیرزنی که در  مى به یزد، به روستای انارک. موریتی به انجام رساندأگروه م
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های گروه به  را برای فعالیت آن بیاموزد و را باری داروی مرگ ساختن گیاهی خبره است
 . تهران منتقل کند

او دیگر شهر و مردم آن را . بازگشت ملیحه به تهران با شوک عظیمی همراه است
 ،در بین راه یزد تا تهران. هدر حالی که فقط براى مدت کوتاهى از تهران دور بود. شناسد نمی

از . دهند های پاسدار، اتوبوسى را که بر آن سوار است مورد تفتیش قرار مى پنج بار گشتی
نرسیده به چهارراه شوش، چهار جسد آویزان و در نوسان، لرزه بر . شود اتوبوس پیاده مى

ی کورتاژ کن و دیگری فاحشه، آن یک. باز مجنسروی یکی نوشته شده، ه. اندازد اندامش می
اون »: شنود چى شده؟ پاسخ می: پرسد از یکی می. اند جمعیتى به نظاره ایستاده. آخری زناکار
این یکی دکتر زنان بود که ... گفت یک مرد را دوست داره می... باز بود همجنس مادر جنده،
 که فقط شش هفته عمر نازنین و قشنگ های دیدی چه پسربچه باید می. کرد کورتاژ می

  16.«....کشته وداشتند
اند و کتاب  ی آتشی ایستاده پوش دور هیمه زنان سیاه. دهد ملیحه به راهش ادامه مى

جامعه : سوزند ها زودتر می مجله... نقش زنان در انقالب ایران، زن و سوسیالیسم: سوزانند می
اى  در گوشه ملیحه... نقاشی مدرن، ثیرات آنأابزار موسیقی و ت، زن در هنر ایرانی، و هنر
ها، همین مردم فریاد  در همین خیابان. جدیدی است و زندگی جدیدى این شهر. نشیند مى
خواهر من، حجاب تو سنگر »: زنند االن دیوارها فریاد می. آزادی، برابری و عدالت: نددز مى

 ! «ماست
ای  در و پنجره خانه شکسته است و نوشته. رساند ى زرین مى خود را به سرعت به خانه

 .«اینجا فاحشه خانه بود»: گوید بر دیوار می
مردم خیلی : کنند ها وقایع اتفاقیه را برایش تعریف می آن. کند باالخره رفقایش را پیدا می

ی زیادی از زنان هم  عده. اند بال حکومت رفته زیر. این از همه چیز بدتره. اند عقب رفته
کنن و  شه، مقنعه سر مى ها داره خم می زن باید ببینی چطور پشت». اند رده شدهتسلیم و بَ
گرفتن یک مدرکِ سه ساله، االن ده سال ... تبدیل به مسجد شده دانشگاه... نمچاله شد
هاى خیلى  ولی ما وضعیت ...شده های کتابخانه ممنوعه نصف کتاب ...کشه طول می

 11 «.پابرجا هستیمو هنوز . ایم؛ از نظر شخصی، جمعی و خانوادگی دردناکى را از سرگذرانده
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اما همه در . ثیر گذاشته استأها ت شان صورت حقیقت به خود گرفته و بر آن های کابوس
  . «نباید تسلیم شد»دانند که  ؛ چون می پیش برد مقاومت زیرزمینیو اند  جنب و جوش
های  فعالیت. خواهران زینبجلسات مخفی، زیر نگاه . گیرند جمعی را از سر می فعالیتِ

آوری  معنفوذ در ارگان های دولتی و ج. تحت عنوان کمک به زنان و کودکان بیمار پوششی
مین امکانات ضروری أها و دوستان برای ت ای از حامیان، سرپل درست کردن شبکه. اطالعات

کرد  ملیحه از این عمل. ارتباطات تشکیالتی و غیره جهت تداوم مبارزه و تضمین سالمتِ
دولت هم خیلی »کند که  زرین به او یادآوری می. زده است مند شگفت پیچیده و نقشه

تر عمل  و پیچیده کردیم پیدا میدر نتیجه ما هم باید تکامل . تر شده تر و وحشی پیچیده
مان در خارج،  ن و رفقای ما ارتباطاتِ. گرفتیم باید از خارج کمک می. کردیم تا نابود نشیم می

اند، حتا در ویتنام، موزامبیک و  جای جهان پراکنده از جمله زنان مهاجر ایرانی که در همه
  11«...بهایی به ما کردن های گران لندن کمک

ها  گویا آن . افتد ملیحه برای اولین بار، نه با درد که با غرور به یاد دختر و پسرش می
ملیحه که روزهاى سخت تهران را از سر . به جنبش فلسطین پیوستند ،پس از خروج از ایران

کم احساس  هم کند رفقایش هم خشک و رانده و در انارک زیسته بود، احساس مینگذ
یم؟ بدچرا باید ادامه »: شمارد میبرگیر را برایش  های سنگین و نفس گلی دغدغه. اند شده

چرا باید مبارزه کنیم؟ برای چه؟ برای مردمی . ها به برده تبدیل شدن مردم تسلیم شدن، زن
 وما ر. به انقیاد درآمده؟ آره ملیحه تو این فضا ما دوام آوردیم اراده و ، بیهشکست خورد
جا که چطور ما هنوز اینکردی  تعجب می... اگر دیده بودی... ینستود اگر می. سرزنش نکن

نه . سرزنش نکن وما ر. دیم؛ با عزمى جزم و همان آمالبادامه  وزندگى ر خوایم میهستیم و 
  15«!نکن

 ؟کیست ر محاصرهمیدان آزادی دى نویسنده
این سطور  ی به زبان انگلیسی نوشته شده و نگارنده ی میدان آزادی محاصرهرُمان 

اش حتا در میان  سفانه رُمان و نویسندهأمت. است  ی فارسی آن نیافته ای از ترجمه نشانه
ی  محاصرهرسد  اند؛ در حالی که به نظر مى ناشناخته مانده نیز ایرانیان مهاجر و تبعیدی

نوشته شده  4 15مارس  4هاى  تنها رمان انگلیسی است که بر اساس رویداد ان آزادیمید

                                                           
 1 1ص  ـ11
  17ص  ـ15
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بلکه  ؛نقد و بررسى این رمان نیست ،جا بگویم هدف نگارنده این سطور همین. است
 .اش است شناساندن آن و نویسنده
که از ویراستاران این رمُان است،  Ann Fairtlough ففرتال آنبه شهادتِ خانم 

داستان  ،Javady Alley کوچه جوادی :و همچنین رُمان قبلی مانی شیرازی)آن نگارش 
برای کسی چون مانی که هیچ  17(تهران 1556هاى  ى کارگر در سال یک کودک طبقه

باره خود نویسنده   در این  1.آموزش آکادمیکى در زبان انگلیسی نداشت، کاری بس شاق بود
خواست اولین کتابم را  خیلی دلم می»: گوید می کوچه جوادی در پیش درآمد رمُان نخستش،

. را به انگلیسی بنگارم نوشتم؛ اما چون قادر به این کار نبودم، مجبور شدم آن به فارسی مى
ی ایرانی بزرگ شده، از طبقه کارگر بوده، آموزش رسمیِ  برای کسی که در یک خانواده

های زیادی  به انگلیسی دشواریباره به لندن فرود آمده، نوشتن  و یک انگلیسی نداشته
   1«...داشت

این نکته در شرح حال . سالگى نوشت  را در دوازده اش کوتاهمانی شیرازی اولین داستان 
در . آمده است میدان آزادی در محاصرهى دوم برگِ اول کتاب او در رویه ی فشرده
ى در دست کى؟ سر نخ. «نظم و نثرش به فارسى چاپ شده»خوانیم  که مى جاست همان
پنج سالى در  ،اما در همان شرح حال گفته شده که او پیش از آمدنش به انگلستان. نیست

 . ایران آموزگار بوده
این است  ،دیگرى که در شرح حال کوتاه مانى شیرازى در کتاب دومش آمده  ی نکته 

 ضافهی ا دندهانگلیسى  ی فمینیستی در مجله  114تا  1141 های ی سال که او در فاصله
Spare ribهاى ی مشهورترین مجله در زمره اسپیر ریب. ، مسئول بخش فیلم و داستان بود 

این ماهنامه که از . در لندن شروع به نشر کرد 1141 موج دوم فمینیسم است که در سال
ى شصت انگلستان سر برآورد، نه تنها  سیاسى دهه - هاى فرهنگى دل جنب و جوش

ی  های حاکم بر جنبشِ دهه امعه را به چالش کشید، بلکه ارزشهنجارهای زن ستیزانه در ج

                                                           
 Javaday Alley, Manny Shirazi, The Women’s Press Ltd, 1984ـ 17

Javady Alley, "Eine Frau Hat Keine Rechte": Ein Schicksal Im Iran, Mijn steeg in 

Teheran, 1984 

   1611a.fairtlough@talktalk.netسپتامبر  17. نگاری آن فرتالف و مریم جزایری در مورد مانی شیرازی نامه - 1
 ى اول برگ سوم رویه، 1147، کوچه جوادیمانی شیرازی،  ـ 1

http://www.goodreads.com/book/show/12134556-eine-frau-hat-keine-rechte
http://www.goodreads.com/book/show/12134556-eine-frau-hat-keine-rechte
mailto:a.fairtlough@talktalk.net
mailto:a.fairtlough@talktalk.net
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 14.ال بردؤرا هم زیر س "چپ"هاى  هاى حاکم بر جریان طور کلی ارزش و به شصت مسیحى
 .تعطیل شد 1115/1541این نشریه در سال 

 سالمی به نام یبریتانیا - از یک سایت پاکستانی ،ها و اطالعات بیشتر در جستجوى داده
صاحب  را این سایت نام اصلی مانى شیرازى دیکشنری بیوگرافیدر بخش . ردمدرآوسر 

 نامه لغتگان  هرا نگارندصاحب  ی کنم واژه گمان می. است ذکر کرده زاده منصوره صمدی
شیرازى را سال تولد مانى  نامه لغت. ى احترام و به جاى بانو اند؛ به نشانه  کار گرفته به

تصریح  نامه لغت .درگذشته است1114/1544ه وى در سال دانسته و گفته ک  151/ 117
 امپریالیست بود وزاده فمینیست و ضد ا منصوره صمدىشیرازى ی  کند که مانى مى

که او با  دبه این واقعیت نیز اشاره دار. نویس، عکاس، منتقد فیلم و فعال سیاسی رمان
 1141 -  111هاى  الی س کرد و در فاصله مى  همکارى اسپیر ریب ى فمینیستی مجله

                                                           
ی مجالت موج دوم فمینیسم است که خدمت مهمی به  در زمره  Spare Ribاسپیر ریبی  ی ماهانه مجله ـ14

تا  1141این نشریه از سال . تئوریزه کندشناساندن فمینیسم در بریتانیا کرد و به نوبه خود تالش نمود تا ستم بر زن را 
زنانی که آن را . برآورد بریتانیا سر در 6 11 ی در واقع از درون مطبوعات زیرزمینیِ جنبش دهه. منتشر شد 1115سال 

چیز اعتراضی پیش از هر اسپیر ریب .همکارى داشتند Ozو  Time Out هاى زیرزمینی چون با نشریه ،بنیان گذاشتند
ی شصت نیز  اما نسبت به مطبوعاتِ زیرزمینی دهه. کردند ی که ترویج مییها آن زمان بود و ارزش ی نهزناهای  علیه مجله
را به راه اسپیر ریب  ى زنانی که از مطبوعات زیرزمینی برخاستند و درباره Hazel K. Bell بِل. ک هِیزل .معترض بود

 ! «همیشه در حال چای درست کردن هستند»آنان سربلند کردند و دیدند : نویسد می ،انداختند
http://www.aidanbell.com/pdfs/sparerib.pdf 

ای به دیگر مطبوعات آلترناتیو آن دوران که  کنایه –داشت  صفحه مردانبود که یکی دو  ای اولین مجله اسپر ریبمجله 
جهان  1141در سال  ،یکی از دو ویراستار آن مجله  Marsha Roweی به گفته. داشتند صفحه زنانحداکثر یکی دو 

. ما خودمان هم وحشت داشتیم. مردم از فمینیسم خیلی وحشت داشتند... »نبود و  فمینیسم ی ی پذیرشِ واژه هنوز آماده
با من مصاحبه کرد و من گفتم که  ساندی تایمز... ی مطبوعاتِ رسمی جلوی صحنه بود و همیشه مورد حملهاسپیر ریب 

ى  از وزارت داخله] انگیز به دستم رسید ای حیرت دو روز بعد نامه. بخش مرتبط است ییهای رها جنبش زنان با دیگر جنبش
 « ...که نوشته بود بهتر است کشور را ترک کنم [بریتانیا

http://www.thefword.org.uk/features/2008/01/marsha_rowe 
شد و در مورد موضوعات زیر  توسط یک تیم کلکتیو شش نفره اداره می. تنسخه داش 11666تیراژی برابر با سپیر ریب ا

ى  ی، ارضاى جنسی، اعتصاب، اتحادیه، بیانیهیگرا هاى زنانه، سقط جنین، همجنس هاى جنسی، بیمارى گرایش: نوشت می
عیت زنان در دیگر نقاط های خارج از بریتانیا و وض ثیرات آن بر زنان، گزارش از جنبشأزنان کارگر، قانون و اقتصاد و ت

، دفاع از خود، زنان، تجاوز، خشونت خانگی، فحشا های واقعی جهان، تجارب فمینیستی در تاریخ بریتانیا و جهان، داستان
زنانی چون جرمن گرِر و . و غیره...( تئاتر، موسیقی، فیلم، عکاسی)نری های کودکان، معرفی و نقد آثار ه بررسی کتاب

 . نوشتند مقاله میسپیر ریب فوندا نیز براى اآنجال دیویس و جین 

http://www.aidanbell.com/pdfs/sparerib.pdf
http://www.thefword.org.uk/features/2008/01/marsha_rowe
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هایش در ایران و  زد و نوشته های فارسی و انگلیسی قلم مى به زبان( 4 15 - 1547)
  14.شد بریتانیا، منتشر می

ایشان براى . نوشتمآن فرتالف  اى براى خانم پس از به دست آوردن این اطالعات، نامه
 :من نوشتند

ی قلبی، ناگهان چشم بر  حمله بر اثر 1544اردیبهشت / 1114مانی در اوایل ماه مه 
یا  گاردیناش در آگهی درگذشتِ وی در روزنامه  اى نام شناسنامه. جهان فروبست

پسری . کرد زندگی می Twickenhamی  در لندن و در محلهمانى . ، آمده استایندیپندنت
 .مانده است باقیبه نام نیاز از او 

تک زیر عنوان  اسپیر ریبای در  مقالهدر . قبل از ترک ایران به معلمی اشتغال داشت او
برای عمل جراحی قلب به  1571/ 1146در سال : نوشته است 11ها و تنها در میان فمینیست

یابد؛ اما به دلیل مخالفت با نظام سیاسی حاکم بر  یک سال بعد بهبود مى .آید انگلستان مى
ویى بزرگ کند، در بیرون از عقد زناش خواست پسرش را می آنکهایران و نیز به دلیل 
نامه نیست، اما  هرچند یک زندگى ی جوادی کوچهرمان .شود انگلستان ماندگار می

 . ست به زندگی او در ایران ای پنجره
دانم  اما می. از میزان تحصیالتش خبر ندارم: اش نوشته است ى نامه آن فرتالف در ادامه
های  در فعالیت. گذرانده بود لندن تکنیک پلیرا در  مطالعات زنانکه مانی چند کالس 

های  در یک گروه زنان ایرانی عضویت داشت و با گرایش. سیاسی گوناگونى درگیر بود
اطالعى  آن فرتالف از جزئیات این همکارى اظهار بى. کرد مختلف چپ همکارى می

فعالیت مانى شکل ژورنالیسم به خود گرفت و به  ،کند که سرانجام کید مىأاما ت. کند مى
اش طبیعت و  و موضوعات عکاسی کرد ی میعکاس. منتهی شد اسپیر ریبتغال او در اش

. یافت حضور می فستیوال کانهای مختلف مانند  عنوان منتقد فیلم نیز در فستیوال به. پرتره
ى خشونت خانگی علیه  مایه بیوگرافی بود با بُن/ نگارش یک رمان سرگرم ،سال آخر زندگى

یکی از . های انگلستان، شخصیتی محوری داشت یِ درون فمینیستهای نظر در جدال. زنان
ترین این مجادالت که به انشعابی عمیق در جنبش زنان این کشور منجر شد، انتشار  حاد

در این . یک رشته مقاله در حمایت از زنان فلسطین و مخالفت با تجاوز اسرائیل به لبنان بود

                                                           
 :سالمتارنمای در  دیکشنری بیوگرافی -14

http://www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.php?id=1476 
  Lonely Amongst the Feminists” in Spare Rib July 1983 issue 132“    ـ 11

http://www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.php?id=1476
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ضد صهیونیست در یک طرف قرار گرفتند  /لیستضد امپریا /ییآسیا /پوست جدل زنان سیاه
 . و برخی زنان فمینیست یهودی در طرف دیگر

افکارش را صاف و صریح طرح . او شجاع، مغرور و اهل جدل بود: گوید آن فرتالف می
هنگامی که او را . های انگلیسی تزئین کند در پی آن نبود که تفکرش را با تعارف. کرد می

 ی جوادی کوچهرمان . کرد اش مباهات می ه بود و به گرایش جنسیگرا شد جنس شناختم هم
 . اش نگاشت هاى دوران کودکی را بر اساس تجربه

تواند مبین  برشمرده که می اسپیر ریبی  در مجلهمانی را   هاى فرتالف چندتایى از مقاله
: ایران ؛(6 1141/15) انقالبی که به زنان خیانت کرد: ایران. سمت و سوی فکری او باشد
 ؛1 15اسفند / 1145مارس  ثیر گذاشتأت مسلمان ی زنان جهان انقالبی که بر وضعیت همه

 رختشوی زیبای من؛ معرفی فیلم (7 15/  114)  ی در مصریگرا رشد اسالم
(114 /15  )16 

فمینیسمرادیکالوژانرداستانی
. گاشته شده استی تفکر فمینیستی موج دوم ن بر پایه میدان آزادی در محاصرهرُمان 

نویس فمینیست  رمان دبه قلم مارگارت اتوو سرگذشتِ ندیمهفصول آخر کتاب یادآور رمُان 
تمال و هشداری است نسبت به اح سرگذشتِ ندیمه مانِبا این تفاوت که رُ 11؛کانادایی است
که  ای است نگرى و تصویر خیالیِ جامعه ی دینی در آمریکا؛ آیندهیگیری بنیادگرا امکان قدرت
. اندیشی دینی و انقیاد دهشتناک زنان به امری پیش پا افتاده تبدیل شده است در آن تاریک

آنچه . ، روایت رخدادی واقعی در قالبی داستانی استمیدان آزادی در محاصرهمان اما رُ
. اجتماعی نویسنده است به آن - مان واکنش سیاسیتوانست رخ دهد، رخ داده است و رُ می

کند و  بندی می دسته  (Dystopia)دیستوپیارا در ژانر  سرگذشتِ ندیمهمان ود رُمارگارت اتو
عناصری  تخیلی - علمیمان زیرا به اعتقاد وی، رُ .(Science Fiction) تخیلی - علمینه 

 دیستوپیااما . ی و موجودات غیرزمینییهای فضا دارد که موجود نیستند؛ مانند سفینه

                                                           
 Iran: The revolution that betrayed women. Issue 111 Oct 1981     ـ  

Iran: The revolution that affected all women in the Moslem world. Issue128 

March 1983 

Islamisation of Egypt: issue 156 July 1985, Review of My Beautiful Laundrette: 

163 Feb 1986 

کار و بنیادگرایان مسیحی در بطن  های نومحافظه رآوردن و رشد جریان، زمان سرب1146ی  این رمان در ابتدای دهه ـ11
 .دولت آمریکا، نگاشته شده است

 Handmaid’s Tale, Margaret Atwood – 1985 
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هرچند خیالی است؛ اما امکان تحقق . آمد روندهای جاری است یزنیِ تخیلی در مورد پ گمانه
رخدادهای واقعی  ی بر پایه میدان آزادی در محاصرهمان جا که رُاز آن. موجود است آن کامالً

بندی  دسته (Realist Fiction) تخیلی - واقعیتوان آن را در ژانر  می ،شده است تنیده
  11.کرد

هاىرمانسرچشمه
نویسد که خاطراتِ شفاهی بسیاری از دوستان و بستگانش، همچنین  یمانی شیرازی م

رسان و حتا چالشی بوده است  بخش، یاری الهام ،شهادتِ شمارى از زنان ایرانی در تبعید
ها و  ها، جزوه عالوه بر خاطرات، از گزارش مجله. ویرانى را بازگوید کبرای او که داستان ی

به ویراستاری آذر طبری ى اسالم  در سایهست؛ از جمله، های گوناگون استفاده کرده ا کتاب
جنبش  فرح آذری؛، به ویراستاری جنگ با بنیادگرایی اسالمی: زنان در ایرانو ناهید یگانه؛ 

 فیلم. ى کیت میلت نوشته سفر به ایران اریان وسی الیز سانا نوشته خواهى زنان در ایران حق
ه بوده میدان آزادی در محاصر لهام او در نگارشهاى ا نیز یکى دیگر از سرچشمه سال صفر

 . است
ی زنان  ى تاریخ مقاومت و مبارزه تردیدى نیست که مانی شیرازى از دانشی که درباره

هایش از جنبش زنان جوامع دیگر بهره گرفته و این همه را در بافت  داشته و نیز دانسته
شخصیتِ پیرزن روستای برای مثال،  .بسته است کار  جا به های زیبا و ب داستانش به گونه

آموزد، یادآور زنان طبیبی است که در اروپای قرون  انارک که به ملیحه طب گیاهی می
راوی از زبان . شدند می کیزیسیون کلیساى کاتولیکی آتش ان طعمه جادوگریوسطا به جرم 

شاید مانى . تما هم فرارسیده اس سوزان  ساحرهى  چه بسا دوره: گوید ملیحه به کنایه مى
شیرازى از این رهگذر خواسته است بگوید که مقاومت زنان ایران در برابر مردساالرى و 

نیز از  شعریکتاب،  (156ص )جا  در همان. رسد میهای دور  اندیشى به گذشته تاریک
اولین  ست و از خواهى زن ایرانى کسوتان جنبش حق زندخت شیرازی آورده که از پیش

 .انهاى ایر فمینیست
مونو  سعى»: کنند که دیگر با مردان زندگی نمیگوید  ی دیگر، از زنانی سخن مییدر جا

سعى کردیم . کنن زندگى مى[ مردان] ها هامون هنوز با اون دونى که بعضى خودت می. کردیم

                                                           

به طور مثال، در . اند تر نشان داده شده شان بزرگ از ابعاد واقعیشود که در مواقعى رویدادها  در نگاه اول دیده مى ـ11

. شد شان ثبت می و اسامی هندبایست کارت شناسایی نشان د ها مى خوانیم که مردم برای ورود به پارک می 176ی  صفحه
  .پردازی ادبى را گرفته است نمایى رویدادها جای خیال بزرگ در این موارد،
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 اونااما خیلی زود معلوم شد که ما باید به ... که به ما بپیوندند و از کارامون حمایت کنن
 وى کار زنا ر در دست داشته باشن و برنامه وو اونا هستن که باید ابتکار عمل ر بپیوندیم
خود در جنبش   هاى شخصى ثر از تجربهأى ما به وضوح مت در اینجا نویسنده 15.«...بنویسن

گرایان و زنانی که به دالیل اجتماعی و به  نسج ست و همچنین جنبش هم فمینیستی بریتانیا
 .اند گرا شده جنس بل مردساالری، همعنوان مقاومت در مقا

، حکایت از آن دارد که مانی در 1111در سال  میدان آزادی در محاصره مانانتشار رُ
خورشیدى درگیر نگارش این  6 15هاى  ی هشتاد مسیحى یعنى سال های آخر دهه سال

مرد که هزارها هزار زن و  6 15ی خونین  او در دهه ،به عبارتى دیگر. رمان بوده است
شان را ترک گریز کشورنا یا ،کشته شدند ،اندیش به زندان افتادند انقالبی و کمونیست و دگر

 با فتواى خمینى بود، ،4 کشتار بزرگ زندانیان سیاسى ایران در سال  ،و اوج آن کردند؛
فرمان دیگر  کچه هشیارانه به ی بر بستر آن رخدادها،. نوشت را مى محاصره میدان آزادى

: فرمانى که سرفصل حاکمیتِ بنیادگرایان اسالمی بوده است. است از نگریستهبخمینى، 
 .4 15فرمان جنگ علیه زنان در اسفند 


 1611سپتامبر /  1516

 

                                                           

 5 1، صحاصرهمیدان آزادی در مـ 15
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 مهنازمتین،ناصرمهاجر

خیزش زنان ایران در اعتراض به حجاب اجبارى که چند هفته پس از پیروزى انقالب 
ستیز  را از اقدامات زن از زنان جامعه بزرگیایتی عمیق بخش نارضروى داد،  4 15بهمن 

زنانى که بیشتر از قشرهاى شهری متجدد و میانى . حکومتِ اسالمی به نمایش گذاشت
هاى  ها و برنامه آشکارا اعالم داشتند که به طرح 4 15اسفند  14برخاسته بودند، در روز 

اسفند به  11تا  14که از  شان تراضىها با خیزش اع آن. دهند زن ستیز حاکمان تن نمى
کنون ادامه یافته تاهایى  جنبشى را گذاشتند که با فراز و نشیب ى درازا کشید، سنگ بنا

 .است و تا جمهورى اسالمى هست، ادامه خواهد یافت
آزادى  ـ ازش های ـ با استناد به شعارها و قطعنامه 4  اسفند ها و اهداف جنبش خواسته

در برابر جامعه  "ى دیگر نیمه"آن جنبش که از ایستادگى . رفت مىپوشش بسى فراتر 
 به دیگر .گذاشت نیز به نمایش  را خود انهخواه جوهر آزادی ،تبعیض جنسی حکایت داشت

های فردی  با خواستِ آزادی را مبارزه علیه تبعیض جنسی، خودانگیخته جنبشاین ، سخن
  .دبه هم گره ز ظرافت هوشمندی و با ،و اجتماعی

 گیرکرداىکههمگانراغافلجنبشخودانگیخته

گیر کرد، اما جنبشی  ، گرچه همگان را غافل4 15در اسفند جنبش اعتراضی زنان 
کم  جنبشی به قدمتِ دست اى، فصلی نو بود بر4 اسفند . الساعه نبود گذشته یا خلق بی

به یافتن  و دست جنسى یک سده؛ جنبشی پُراُفت و خیز برای از میان برداشتن تبعیض
سال مردساالر را در  جنبشى که توانسته بود استبداد کهن .حقوق مدنی و سیاسی

  .هایى به واپس نشینى وادارد و حقوقى را براى زن ایرانى به ارمغان آورد زمینه
 سبب جامعه پس از انقالب مشروطه، سیر تحولتبعیض جنسی،  ماندگاریرغم   هب

و سازنده محسوس ، حضوری همگانىکه در فضای  ه بوددهایی از زنان ش پیدایش نسل
بخش مهمی از همین زنان در انقالب . دانستند مى حق و حقوقی را داراى داشتند و خود

جامعه را  وضعیتفعاالنه شرکت جستند؛ انقالبی که از آن پایان استبداد و بهبود  4 بهمن 

                                                           
، هانوفر، ژوئن های زنان ایران اد پژوهشبنیهایی از این نوشته، از سخنرانی مهناز متین در بیستمین کنفرانس  بخش  

 .ارائه شده است 1661
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 . انتظار داشتند
اهلل خمینى که سرانجام  را به رهبرى آیتگ طیفى از نیروهاى اجتماعى واپس اما

توانست سیادت سیاسى خود را بر جنبش همگانى مردم علیه دیکتاتورى شاه اعمال کند، 
. آوردهاى تجدد به طور عام و آزادى زنان به طور خاص، از بنیاد سر ستیز داشت با ره

جه به این ستیز از همان بدو به قدرت رسیدن با تورا ستیز حاکمان اسالمى  اقدامات زن
 .توان تببین کرد ست که می تاریخی

 گرایاننوپاستیزیاسالمزن

. خانواده بود تازه به قدرت رسیده، لغو قانون حمایتِحاکمان اسالمى از اولین اقدامات 
ی قضاوت برای  منع حرفه: رسید دیگری نیز روزمره به گوش میی  نگران کننده خبرهای

در زنان  حضورجلوگیرى ازمدارس مختلط؛ بستن ان؛ زنان؛ کاهش سن ازدواج دختر
نظام لغو خدمت  ؛مردانه کردن دریا –سقط جنین؛ زنانه  کردن ها؛ ممنوع ورزشگاه
 ...ی زنان و و و وظیفه

: گذاشت نمی مجالى برای آرامش و های بنیادینی بود جامعه هم در کشاکش دگرگونی
ترین اصول  دادند که بدون رعایت ابتدایی ها نفر خبر می ها هر روز از اعدام ده روزنامه
وقفه به کار مجازات  بی "های انقالب دادگاه"شدند؛  می حکومای عادالنه م  محاکمه

 ها بود؛ بر سر زبان "امر به معروف و نهی از منکر"خبر ایجاد وزارت مشغول بودند؛ 
 "حد شرعی"ن قصاص و قانو زدند؛ می تازیانه را خواران و می کردند ویران میها را  میخانه

 1...؛ و و وبستند به کار می "کاران زنا"را در مورد 
 های زنان حقوق و آزادی کردن محدود که هایى ها و طرح بیشتر سیاست در این دوره،

و روحانیون  "معممین" از سوىبود، نه اجتماعى را هدف گرفته های فردی و  آزادیو نیز 
مهندس  دولتِ های" مذهبی -ملی"؛ یعنی اشته شداجرا گذ به ها"مکال"ی  که به وسیله

 :و شماری از بلندپایگان کشور مهدی بازرگان

وزیر بهداری وقت، دکتر کاظم سامی، اعالم و اجرا  ممنوعیت سقط جنین، زیر نظر -
 ؛گشت
ی نیروی دریایی  ی زنان را دریادار احمد مدنی، وزیر دفاع و فرمانده لغو نظام وظیفه -

 ند؛به انجام رسا

                                                           
 روزشمار، در همین دفتر به  نگاه کنیدـ 1
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حسین فکری، سرپرست  را ها محدودیت ورزش برای زنان و حضورشان در ورزشگاه -
 بدعت گذاشت؛سازمان تربیت بدنی و مدیر ورزشگاه آزادی 

، اسداهلل مبشری، از سوی و کاهش سن ازدواج دختران قصاوت ی از حرفه زناننع م -
 وزیر دادگستری دولت موقت اعالم گشت؛

اکبر سلیمی، مدیرکل آموزش و پرورش تهران  توسط علیانحالل مدارس مختلط،  -
 تحقق پذیرفت؛

احمد صدرحاج سیدجوادی، وزیر را  "امر به معروف و نهی از منکر"وزارت تشکیل  -
 دولت موقت طرح کرد؛ کشور
کار حجاب از  رادیو و تلویزیون، کنار گذاشتن زنان بی هاى برنامه سانسور دراِعمال  -

 را "صدا و سیمای انقالباز " بزرگی از زنان غیراسالمیشمار  "ىساز پاک"گویندگی و 
 ؛آغاز نمود این نهاد فرهنگىزاده نخستین مدیر  صادق قطب

پاشى نظام و، چند روز پس از فرخبرنگاران خارجی فعالیتِ میدان محدود کردن -
ن از جمله کیت میلت که به عنوا)شماری از دوستان انقالب ایران اخراج و  پادشاهى

وزیر و سخنگوی  عباس امیرانتظام، معاون نخست ى ، به واسطه(خبرنگار به ایران آمده بود
 .اعالم و توجیه شددولت موقت 

 ...و
گرفتند  تصمیم می - اهلل خمینی ی نخست آیت در درجهو  –ها  اهلل دیگر، آیتبیان به 
به گذاشتند؛  را نمیفقط هم به اج. گذاشتند به اجرا میآن تصمیمات را ها  مذهبی/ و ملی
ها  و چون طبقات و قشرهاى متجدد جامعه به آنچه آن .نشستند آن مى و تطهیر توجیه
های  ها و طرح شان نسبت به سیاست گفتند، هنوز باور داشتند، این توجیهات از هشیاری می

طنز تلخ تاریخ اینکه . داشت کاست و از واکنش به موقع، بازشان می گرایان می واپس
، زاده، کاظم سامی، عباس امیرانتظام صادق قطب)ی آن دوره  مسئولین بلندپایه ى از شمار

به  شان قرار گرفتند و مورد غضب متحدین دیروز بعدها...( و احمد صدر حاج سید جوادى
بهایی که مردم، به ویژه  .پرداختند بهاى سنگینى شان با واپسگرایان ى  ها اتهام ناهمخوانى
 . ند نیز البته کم نبودزنان ایران پرداخت

اجباریشدنحجاب
ها به  آن  زنان و واداشتن حقوق محدود کردن یشکه سمت و سو یدر بستر رویدادهای

سیری  ،جامعه طبقات و قشرهاى متجددبود، نگرانی  "اسالمیزن " پذیرش الگوى
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بیم و  و رفت تر به زیر پرسش میهای فردی و جمعی، روز به روز بیش آزادی. فزاینده یافت
 . انداخت میسایه ، بر امیدهای برخاسته از انقالب، به سرعت هراس

اهلل خمینی در قم نطقی ایراد کرد که خبر آن، یک روز پیش از  آیت در چنین فضایی،
 : های سراسر کشور درج شد در روزنامه ،روز جهانی زن

 1!«ها بروند ها باید با حجاب به وزرارتخانه زن»
 ور شعله ها را زنان جرقه زد و خشم آن  های ی، به مخزن دلنگرانیاهلل خمین نطق آیت

همین خشم از  مارس، روز جهانی زن، 4زمان بود با  که هم اسفندماه 14خیزش . کرد
 .به اشکال گوناگون ادامه یافت( اسفند 11تا  14) روز  و به مدت  نشأت گرفت
ز سانسور رهایی یافته بودند، انقالب بهمن، ا ى شکرانه که به ها هها و مجل روزنامه

به این ترتیب، به . به انتشار رساندند های اعتراضی زنان های مفصلی از حرکت گزارش
زن را به موضوع   جایگاه تهاجم به حقوق وو  ندی این رویداد مهم دامن زد بحث درباره

  .روز تبدیل کردند
 هایی برنامه از های زنان و ها و انجمن ، از ایجاد گروهتر پیش ، کمىها روزنامههمین 

شاید به همین . در دست تدارک داشتند، خبر داده بودندبه مناسبت روز جهانی زن  که
اهلل خمینى به خیابان آمده  هاى آیت بزرگ زنانى که در اعتراض به گفته دلیل هم بخش

کانون  نه تنها به این دلیل که دانشگاه تهران. ، رو به سوی دانشگاه تهران گذاشتندبودند
هایی برای بزرگداشت  رفت، نیز به این دلیل که نشست خواهانه به شمار مى مبارزات آزادى

در آنجا برگذار  ی زنان ی تازه تشکیل شدهها و جمعیت ها گروهروز جهانی زن از سوی 
  .شد می

هایزنانپسازانقالبتشکل
. وجود آمده بودندی انقالب به  آستانههاى زنان، در  بیشتر این گروها و جمعیت

برای فعالیت اجتماعی »که زنان  ردندک گروه و جمعیت اشاره می "ها ده" ها به روزنامه
گرا که برای برگذاری روز جهانی زن  های زنان چپ تشکل   ترین مهم 5«.اند تشکیل داده

عیت جم ،ی انقالبی زنان مبارز، جمعیت زنان مبارز اتحادیه: بودند از عبارتفعالیت داشتند، 
 .جمعیت زنان ایران و بیداری زن

ی وابستگی سازمان هستند و به مدعى بودند مستقل گرچه ،ها ها و جمعیت این گروه

                                                           
 1، ص 4 15اسفند   1، چهارشنبه کیهان ـ1
 7پیشین، ص  ـ5
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 که ه بودندشکل گرفتای  سیاسى های با سازمان مستقیم در ارتباط بیشترشان اما ،7ندارند
ده، به به وجود آم در خارج از کشور خورشیدى 6 ى  و آغاز دهه 76ى  در پایان دهه

و   داخل کشور، گروهگرایان  چپ .بودند درجات گوناگون بر ضد حکومت شاه مبارزه کرده
هاى  دیکتاتورى حاکم بر ایران پیش از انقالب، حتا حضور جریان. نداشتند ِ زنان جمعیت

  .ها تابید، چه رسد به غیرخودى ی حاکم را بر نمى زنان وابسته به طبقه
را ی زن  مسئله ،کشور به وجود آمده بودند از ر خارجکه د گرایى چپ های سازمان

اما سنتِ  .جشن گرفته بودند تر پیش روز جهانی زن را بیشتر مورد بررسى قرار داده و
از . ، رو به سستى گذاشت1551 مرداد 14در ایران پس از کودتاى  داشت این روز گرامى

گرای داخل کشور  ای چپه یک از سازمان ، هیچى انقالب بهمن آستانه درهمین رو، 
پیکار سازمان  چون ل.مجاهدین مهای برآمده از  ، طیف گروهچریک های فدایی خلق)
 حزب تودهمارس فرانخواندند؛ به جز  4زنان عضو و هوادار خود را به برگذارى جشن  ،...(و

ت های پیش از انقالب را در تبعید گذرانده بود، اما چون از دیرباز تشکیال که اگرچه سال
ناگفته . گرفت، آن سال نیز به این کار اقدام کرد زنان داشت و روز جهانی زن را جشن می

تدارک  ،مراسمی برای روز جهانی زنکدام  هم هیچ ها و دموکرات ها نماند که لیبرال
 .ندیدند

نسبت  برگذار کردند،روز جهانی زن را  مراسم 4 15سال  درکه  گرایى های چپ گروه
ستم  ى شان از مقوله چرا که برداشت. یکسان داشتندو کم کردی بیش روی به مسئله زن

 .  چندان متفاوت نبود جنسی
نابرابری و بی حقی زنان، به طور عمده در  ...» :که ی انقالبی زنان مبارز اتحادیهبرای 

آزادی زنان بدون ... »  ،ریشه داشت« نابرابری اقتصادی و مناسبات اجتماعی ناشی از آن
ها  ی بردگی بردگی زن مانند همه» میسر نبود؛ چرا که« هرگونه استعمار و استثمارنابودی 

   .شد ناشی می «از وابستگی اقتصادی
هاى  براى از میان برداشتن گونه نه ،مبارزه علیه ستم جنسی با چنین رویکردی،

ار ى علیه استثمار و استعمانقالبمبارزات  به برای جلبِ زنان مختلف تبعیض، که تنها

                                                           
؛  ، ص 4 15خرداد  5شنبه  پنج: های زنان پرداخت ی خود به معرفی تشکل در دو شماره که آیندگانبه  نیدک نگاه ـ7

 .11و   ، ص 4 15خرداد  15یکشنبه 
   ، ص 4 15خرداد  5، آیندگان ی انقالبی زنان مبارز،  اتحادیه ـ 
 1، ص 4 15اسفند   1، آیندگان، ی انقالبی زنان مبارز اتحادیه - 
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ی  ها برای مبارزه بسیج آن، سازماندهی زنان از هدفبه دیگر سخن، . فتیا حقانیت می
 :ی انقالبی زنان مبارز اتحادیهبود؛ چرا که به باور  سیاسی و پیشبرد اهداف انقالب

مبارزه بر علیه جور و ستم استعماری و استثماری بدون شرکت زنان هرگز به پیروزی ...»
و  4«.ناپذیر است ی نیروهای انقالبی امکان ب بدون اتحاد و تشکل همهانقال... انجامد؛ نمی
سان است که زنان تنها در پرتو محو استثمار انسان از ان... »: جمعیت زنان مبارزبه قول  یا
جمعیت  4«.توانند از استثمار و ستم دوگانه رهایی یابند زنجیر خود می چون برادران همهم

ی  ما نه برای منافع ویژه»: کرد ی دیگر بیان میا ن را به گونهنیز همین مضامی بیداری زن
ما فمینیست » :و یا 1«.کنیم ها برای نبرد انقالبی مبارزه می زنان، که جهت بسیج کردن آن

آنچه برای ما اهمیت دارد، برابری . مان مبارزه علیه مردان نیست چرا که هدف. نیستیم
 16«.داری سیاسی زنان استدستمزد با مردان نیست؛ بلکه نخست، بی

گراى آن دوران  هاى زنان چپ به رغم نقاط اشتراک، نقاط افتراقى هم در میان جریان
متشکل کردن » ی انقالبی زنان مبارز اتحادیهها مانند  هدف برخی از آن. وجود داشت

ی زنان زحمتکش و انقالبی برای شرکت مؤثر، دوشادوش برادران زحمتکش و  همه
بر اهمیت کار در میان تأکید ، به رغم جمعیت زنان مبارز حال آنکه 11.بودشان «انقالبی

را  "تشکیالتی واحد و سراسری"ریزی  و پی فتر مى کمی فراتر ،زنان کارگر و زحمتکش
وانگهی،  11.را متشکل کند "اکثریت قریب به اتفاق زنان"تا بتواند  ،داد هدف خود قرار می

البته  15؛بود "ی ایجاد سازمان سراسری زنان ایرانپیش به سو": شعار اصلی این جمعیت
 . داد به دست نمی زنان مورد نظر، تعریفِ دقیقی از خاستگاه طبقاتی

مستقل  ،ی زن مسئله هایی را داشتند، چنین سازمانایجاد  در باور بیشتر زنانی که قصد
ائه اى که ار" کارپایه"از همین رو، . شد حل نمى از کل مسائل و معضالت جامعه

تشکیل شوراهای کارگری، )ساخت  را برجسته مى های عمومی خواست کردند، می

                                                           
 پیشین ـ4
 7، ص 4 15اسفند   1، 1ی  ، شماره(جمعیت زنان مبارزی  شریهن) زن مبارز ـ4
، لیبراسیون؛ ه بودگفتگو کرد جمعیت بیداری زنکه با یکی از اعضای  لیبراسیونی فرانسوی  گزارش خبرنگار روزنامه ـ1
 1141مارس  16 -11
 1141مارس  16، فیگاروی فرانسوی  نامه ، هفتهجمعیت بیداری زناز قول یکی از اعضای  ـ16
 گفته ، پیش...ی انقالبی اتحادیه ـ11
 1گفته، ص  ، پیشن مبارزز ـ11
 پیشین ـ15
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ها، اخراج کلیه مزدوران بیگانه، تشکیل  ی مؤسسات متعلق به امپریالیست مصادره
ها،  ی خلق ی جنایتکاران، حقوق مساوی برای همه های علنی برای محاکمه دادگاه

از  و برای...( های دموکراتیک و ی جنبش های مادی و معنوی به همه تخصیص کمک
  17.داد کاری به دست نمی برنامه و راهستم جنسی،  میان برداشتن

تعیین  «ایجاد تشکیالت سراسری زنان ایرانی»هدف خود را  ،جمعیت بیداری زنان
دموکراتیک و مستقل از احزاب  ،از نظر شکل» بایست مى تشکیالت آن. کرده بود
نظر از عقاید مذهبی و  ی زنان طبقات مردمی، صرف ی همه دربرگیرنده» باشد و« سیاسی

به جای دنبال کردن یک خط مشی »زنانی که آن دست  البته. «شان یا ایدئولوژیک
بودند،  «داری اروپا و آمریکا ی جوامع سرمایه مانده بند و بار و عقب انقالبی، دنبال آزادی بی

را  "یبند و بار آزادی بی" که چه زنانىدانسته نیست   1.افتندی به آن تشکیالت راهی نمى
فرهنگ سیاسى  اما با توجه به .دهند به دست نمی گونه زنان از این مصداقی ستند؟خوا می

 توجهی از زنان شایانبخش  حاکم بر جنبش چپِ آن زمان و طرز فکرى که وجود داشت،
راه  یت بیدارىجمعمورد نظر  تشکیالت سراسرى زنان ایرانىتوانستند به  نمى آن روزگار

بلکه  ؛شان بودند سرسخت ها مخالفِ این سازمان ى همه نه لزوماً زنان بورژوا که. یابند
 بیشتر شان به مذاق اعضا و هواداران و کردار گفتار ،بخشی از زنان اقشار متوسط که ظاهر

 این  روزمره و جنب و جوش ی همبارزاز این رو، به  هم .آمد های چپ خوش نمی سازمان
دار گرفته تا وکیل،  آموز و خانه از آموزگار، پرستار، کارمند، دانشجو، دانش)رها قش

بودند و  4 15اصلی جنبش اعتراضی اسفند  ی بدنهکه ...( دان، پزشک، دانشگاهی و حقوق
 . دادند چندانى نمى بهای ،های جنسی تبعیض نیز نیروى اجتماعى معترض به

ی  تبعیض، در مورد همه از میان برداشتن توجهی نسبت به مبارزه برای بیالبته 
استثناهایى هم  .نبود گرایی که در آن دوره تشکیل شدند، به یک میزان های چپ گروه

پس  در همین دوره تشکیل شد و که ی موقت تدارکات روز جهانی زن کمیته .وجود داشت
این گروه  .هاست نایکی از آن استث تغییر نام داد، ی دفاع از حقوق زن کمیتهمارس، به  4از 

با  به دست زنانى که شناخته شده باشد،گرا  هاى زنان چپ دیگر تشکلکه شاید کمتر از 
این حزب که به تروتسکیسم . پیوند داشتند، بنیان نهاده شد تحزب کارگران سوسیالیس

                                                           
 گفته ، پیشزن مبارز، "ی عمومی جمعیت زنان مبارز کارپایه" ـ17
  ، ص 4 15خرداد  5، آیندگان، جمعیت بیداری زن ـ 1
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ی زن و رفع تبعیض جنسی، رویکردی به نسبت  گرایش داشت، در برخورد به مسئله
 . کرد یمتفاوت ارائه م
هایی بودند که در  از جمله گروه ی موقت تدارکات روز جهانی زن کمیته اعضای

  1.شرکتی فعال داشتند 4 برگذاری این روز در اسفند 

روزجهانیزنمارس٨برگذاری
بهمن و روز جهانی زن، بسیاری از  11ی زمان کوتاه میان پیروزی قیام  فاصلهدر 

تر اینکه،  دقیق 14.فتادندروز ا این بزرگداشت گذاری مراسمبر های نوپای زنان به فکر گروه
. رسید میاسفند، رفته رفته به گوش  روزهاى آغازینی بزرگداشت این روز، از  زمزمه
روز جهانی زن آیین برای تدارک ... تکنیک، تربیت معلم و ی پلی در دانشکده هایى نشست

 :برگذار شد

 ،آموزان دان، کارمندان، دانشجویان و دانشمرکب از استا ،به دعوت گروهی از زنان»
های آنان و همچنین برای بزرگداشت روز  اولین جلسه برای بررسی وضع زنان و خواست

در . شود تکنیک تهران برگذار می ی مرکزی دانشگاه پلی جهانی زنان در محل کتابخانه
ی امسال روز جهانی برای زنان ایران: اند، آمده است ای که این گروه منتشر کرده اعالمیه

ی سخت و  پس از یک سال و نیم مبارزه. زنان از معنی و مفهوم خاصی برخوردار است
طوالنی، در همه جا زنان دوشادوش مردان برای درهم نوردیدن بساط حکومت سرنیزه و 

  14«.اند های سیاسی و مدنی مبارزه کرده ترور و مفتوح کردن باب آزادی
کمر بستند؛ گرچه  روز جهانی زنآیین  به برگذاری ،نانزنوبنیاد های  گروهی  همه

معضالت و مشکالتِ مشخصى که پس از انقالب گریبان زن متجدد ایرانى را  پرداختن به
 :گرفته بود، براى همه در دستور روز نبود

ای از تمام خواهران و برادران دعوت کرده است که در  جمعیت زنان مبارز در بیانیه»
ی ادبیات  اسفند در تاالر فردوسی دانشکده 14شنبه  پنجروز جهانی زن،  مراسم بزرگداشت

های  در این مراسم سعی خواهد شد با در نظر گرفتن ویژگی... دانشگاه تهران شرکت کنند
تر  این مرحله از جنبش و به خصوص نقش بسیار حساس زنان، وظایف خود را در گسترده

                                                           
های ایرانی به  تروتسکیست مروری بر رویکردی موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران،  کمیته" به نیدکگاه ن ـ 1

 در همین دفتر "ی زن مسئله
 به روزشمار در همین دفتر نیدکگاه نـ 14
 5، ص4 15اسفند  5شنبه  پنج، کیهان ـ14
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مان  ی به دست آوردن حقوق زنان زحمتکش میهنی فعالیت انقالبی زنان برا کردن دامنه
و این روز بزرگ را که مظهر همبستگی زنان زحمتکش سراسر جهان است   تر کرده دقیق

  11.«شک آزادی زنان در گرو استقرار رژیم دموکراتیک مردمی است بی... گرامی دارد
ستِ کلی ای نداشت و به طرح خوا نیز به مشکالت آن زمان اشاره جمعیت بیداری زن

در « های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آزادی و برابری کامل برای زنان در زمینه»
 16.کرد فراخوان خود بسنده می

مراسم روز شرکت در برای ( دموکراتدانشجویان ) حزب تودههواداران فراخوان  در
  :، تنها گفته شدهجهانی زن در دانشگاه صنعتی

ش ودار، خانم بیگوند، شهال روزبه، سیاو ک خانهدر این مراسم، یک زن کارگر، ی... »
 11«.کسرایی سخنرانی خواهند کرد

به انتشار ها  متفاوت از دیگر گروهفراخوانی اما  ی موقت تدارکات روز جهانی زن کمیته
 : تری را طرح کرد و مسائل مشخص رساند
مساوی های زنان سراسر کشور که در قلمرو حقوق کامل و  در این جلسه، خواست...»

اجتماعی، دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، کنترل زنان بر بارداری، حق طالق و 
گیری از مهد کودک رایگان قرار دارد، مطرح خواهد شد و نیز پیرامون لغو قوانین  بهره

 11«...ی زنان، سخن خواهد رفت ارتجاعی درباره ی پوسیده
که به )کیت میلت  چونهمای  مضمون این فراخوان و شرکت فمینیستِ پرآوازه

 تر از را سنگینتشکل ی این  ، بار فمینیستی برنامه(دعوت همین کمیته به ایران آمده بود
، حزب تودهاین هم یکى از دالیلى بود که هواداران  چه بسا 15.کرد های دیگر برنامه

ی  اجازه حتا از دادن ت،ی موق کمیتهای مشترک با  رغم توافق اولیه برای برگذاری برنامه به
، در ی موقت کمیته .خودداری کردندمراسم دانشگاه صنعتى در  آنانصحبت به نمایندگان 

  17.ی دیگری ترتیب داد آخرین لحظه، به ناگزیر برنامه
اسفند در  14و   1روزهای  روز جهانی زن در بزرگداشتِ در که های گوناگونی برنامه

                                                           
 11و  5، ص 4 15اسفند  4، آیندگان ـ11
 1، ص 4 15اسفند   1، آیندگان ـ16
 7، ص 4 15اسفند   1، کیهان ـ11
 1، ص 4 15اسفند  14، آیندگان، ی تدارکاتی روز جهانی زن کمیتهی  ، بیانیه"یشخواه بر آرمان خو پافشاری زنان آزادی"ـ11
 گفته ، پیش...مروریی موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران،  کمیتهـ 15
 ، در همین دفتری ایران حزب تودهبزرگداشت روز جهانی زن از سوی هواداران : پیشین؛ و نیزـ 17
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 ها و به سمت و سوى سیاست و ندتداش "خلقی"محتوای تهران برگذار شد، بیش و کم 
ه شده بود، کمتر جایى قدرت به اجرا گذاشت هى که پس از جابزتیهاى زن س طرح
های سیاسی و  در پیوند با سازمان بود زنان ی همبارز ها ى بیشتر آن مایه بن. پرداختند مى

ز مرضیه سخنرانی مادران، خواهران و همسران شهدا، خواندن اشعاری ا. های انقالبی جنبش
با ساواک در درگیری مسلحانه  5 15سال که در  چریک فدایی خلق –احمدی اسکویی 

ی مبارزات زنان کارگر و  هایی درباره زنان کارگر، نمایش فیلم سخنان به همراه -جان باخت
را ها  این برنامه بیشتر اصلی هاى  بخش... رژیم شاه و هاى تزحمتکش، افشاگری از جنای

 . ساختند برمى

هاى  پیمایى راهجهانی زن در آن سال ویژگی بخشید، روز  برگذارى آیین آنچه به
اهلل خمینی درباره حجاب اسالمی زنان کارمند،   در پی سخنان آیتکه کوچک و بزرگى بود 

 .پیدا کرد ها جریان در خیابان این روز زمان با بزرگداشت هم

یزنانتهباجنبشخودانگیخهافعاالنمتشکلدرگروهتالقی
انقالبی بزرگ در شرف . برگذار شد در وضعیتی استثنایی در آن سال، روز جهانی زن

از پیروزى بر نظام پادشاهى سرمست هنوز  ،ایرانی متجدد بسیاری از زنان. تکوین بود
دیدند  ها در عین حال، با نگرانی و ناباورى مى آن. شور و شوق انقالبیبودند و سرشار از 

شان مورد تهدید قرار گرفته و روندى آغاز شده که اگر متوقف نشود،  تماعىکه موقعیت اج
زده دریافتند  ها شگفت آنی روز جهانی زن،  در آستانه .خواهد راندى جامعه  زن را به حاشیه
 عرضاین ت. اند محروم شده ،شان، یعنی آزادن پوشش ترین حقوق بتداییکه از یکی از ا

خاستند و به پا. ها را لبریز کرد صبر آن ی فردى، کاسه به حریم شخصى و آزادى آشکار
 .سر دادند  یک باره و خودانگیخته فریاد اعتراض

هزاران زن کارمند، آموزگار، پرستار، پزشک، مهندس، استاد  ،4 اسفند  14روز 
ها  دسته دسته به خیابان دار آموز و نیز زنان خانه دان، وکیل، دانشجو، دانش دانشگاه، حقوق

ی زنان به هم  پراکنده  هاى دسته بارید، که آن روز در تهران می یدر زیر برف .ددنآم
ها و  اللهى پیمایان را حزب ه را .پیمایی زدند ی شهر، دست به راه پیوستند و در چند نقطه

اما . گریان حاکم به خدمت گرفته بودند، مورد حمله قرار دادند ى که واپساراذل و اوباش
ى راه باز  ها را از ادامه بارید، آن بر سر و تن زنان می اهلل حزبهایى که     گمشت و لگد و سن

مارس را گرامى  4خود را به دانشگاه رساندند و از خواهران خود که روز . نداشت
ها زن به سوى  بدین ترتیب ده. ها بپیوندند و به خیابان بیایند داشتند، خواستند به آن  مى

و نیز   ى کاخ کردند تا اعتراض شدند و هیئتى را روانهکاخ نخست وزیرى رهسپار 
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اهلل و رگبار  این همه، زیر حمله حزب. یس دولت ارائه دهدبه رئ را رسماً هاى شان  خواسته
 .گرفت ها صورت می چى تیر هوایى کمیته

در شهرهای شیراز، اصفهان، آبادان، . حرکت اعتراضی زنان به تهران محدود نماند
 .نیز زنان تظاهرات کردند؛ گرچه نه به ابعاد و گستردگی خیزش تهران... و سنندج، تبریز

ده و رهبر  سازمان و، خودانگیخته بود 4 اسفند  خیزش زنان علیه حجاب اجباری در
هایى که در بزرگداشت این روز  زمانی این خیزش با روز جهانی زن و برنامه اما هم. نداشت

ى چند و چون این رویداد به همراه آورده  هایی را درباره شد، ابهامات و آشفتگی  برگذار مى
های زنان علیه حجاب اجباری، به   پیمایى خیابانی و حرکت راه: از جمله اینکه. است

شکل  4 های زنانى که پس از قیام بهمن  گروه: اند؛ یا مناسبت روز جهانی زن انجام گرفته
 . اند ده آن خیزش بوده گرفتند، بانى و سازمان
مارس را سازمان  4 هایى که آیین بزرگداشت هگرو نشگرانک. تس یواقعیت چیز دیگر

ها داشتند و نه  یمایىپ ها و به راه انداختن راه داده بودند، نه نقشی در آوردن زنان به خیابان
ى  اندیشه  1.متجدد جامعه ى ای زنان پارهه ا و نگرانیه مشغولی آگاهى چندانى از دل

ی حجاب اجبارى زنان  اهلل خمینی درباره پس از پخش خبر سخنان آیت اعتراض خیابانى،
بری  ها با بهره آن. کارمندان زن ادارات دولتى بانی این اندیشه بودند. کارمند شکل گرفت

ها و  کمیته)به وجود آورده بودند  هاى آخر حکومت شاه  ى ارتباطاتى که در ماه از شبکه
همین کارمندان . جنسان خود را به حرکت فراخواندند ، هم(های صنفی در ادارات انجمن

هاى تهران به  اسفند در خیابان 14ادارات دولتی بودند که پیش از سایر زنان، در صبح روز 
و بازوان غیررسمى  اهلل حزباعمال خشونت از سوی نیروهاى . راه پیمایى پرداختند

ستقر شده و به اذیت و هاى اصلى شهر م سرکوب که از نخستین ساعات صبح در میدان
دار  از خانه)آزار زنان مشغول بودند، اثرى اگر داشت، برانگیختن بسیارى از زنان دیگر 

شان با  بود و همراه کردن( ای خصوصی و مشاغل آزاده گرفته، تا کارمندان بنگاه
دانستد،  زنان پرستار و پزشک که حجاب را مانع انجام کار خود مى  1.تظاهرکنندگان

بسیارى از زنان آموزگار نیز که راهى . پیمایان خوددارى کنند تند از پیوستن به راهنتوانس

                                                           
 در این دفتر بدیعیزهره خیام، مینو جاللی، شهین نوایی، نسرین بصیری و شهره : های هبه نوشت گاه کنیدبرای مثال، ن ـ 1
تروریسم به ناصر مهاجر،  نیدکگاه گیری و ساز و کار بازوهای غیررسمی سرکوب رژیم، ن برای اطالع بیشتر از شکل ـ 1

   15ز پایی -، تابستان  -  ى  ، شمارهآغازى نو، ابزار ارعاب جمهورى اسالمى :دولتى
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پیمایان  مارس حضور یابند، به طور طبیعى با راه 4هاى   دانشگاه تهران بودند تا در برنامه
 . شان آموزان آواز شدند؛ همچون دانش هم

میدان  تکار عملاب همه نوع بهخیزش زنان، به دلیل خودجوشی و فقدان رهبری، 
آزادى،  :هایى که در کوی و برزن به گوش رسید، در جا ساخته شد بسیارى از شعار. داد مى

ما انقالب  ؛ست روز زن، نه شرقی، نه غربی، جهانی؛ ست ، جهانى نه شرقی، نه غربى
 ،زن آزاده حجاب فطرى داره ؛حجاب ما صداقت و پاکیه؛ نکردیم تا به عقب برگردیم

شمارى از شعارها نیز با الهام از شعارهایى ساخته شد که . لیه حجاب اجبارىجنگیم، ع مى
لحظه ؛ در بهار آزادى، جاى حق زن خالى :شد در مبارزه علیه دیکتاتورى شاه سر داده مى

که پس از تجدید قوا در دانشگاه، این .به لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا آزادى
به دادگستری و  تلفى به حرکتِ خود ادامه دادند، ستونىپیمایان در مسیرهاى مخ راه

های فدایی  سازمان چریکراه ستاد  هم شماری و تلویزیون - دیگر به سوی رادیو ستونى
چرا که شایع شده بود اشرف دهقانی قصد سخنرانی برای ) را پیش گرفتند خلق

و   د و نبود رهبرىنیز نمود دیگرى از خودانگیختگى خیزش بو 14(تظاهرکنندگان را دارد
 .سازماندهى

پیمایى زنان  هایى که در دانشگاه تهران برنامه داشتند از راه گروهکاران راند چه دستگر
ى خود چشم  ى برنامه ضرورت لحظه را زود تشخیص دادند، از ادامه اما گیر شدند، غافل

هاى  در گروه متشکل کُنشگر زنان این چنین بود که. پیمایان پیوستند پوشیدند و به راه
ها آمده بودند به هم رسیدند و در کنار هم قرار  زنانى که خودانگیخته به خیابان و سیاسى
جنبش زنان قدرت خود را به نمایش گذاشت، به سوى  که ست پس از این تالقى .گرفتند
وزیرى رفت، اعتراض خود را رسمى کرد و از دولت خواست که حقوق اولیه زن  نخست

 .رسمیت شناسدایرانى را به 
اى  گرایى که به خیزش پیوستند، به سهم خود کوشیدند به جنبش اعتراضى زنان چپ
. اسفند ادامه یافت، سمت سو دهند 11اسفند آغاز شد و تا سه شنبه  14شنبه  که روز پنج

سیاسى و تشکیالتى الزم را براى اثرگذارى بر یک جنبش به راستى  ى اما  توان و تجربه
اى از  نیروهاى اصلى چپ به مدد این جنبش نیامدند؛ هرچند که پاره. تندى نداشا توده

هاى  گرایانى که به پشتیبانى از آن برآمدند، سازمان چپ. ان همراه آن شدندش هواداران
نه فضاى داخل را خوب . ا در خارج از کشور زیسته بودنده کوچکى بودند که سال

                                                           
 به گفتگو با زهره خیام و شهین نوایی در همین دفتر نیدکگاه ن ـ14
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شان محدود  ی تأثیرگذاری بنابراین، دامنه .ندشناختند و نه با یکدیگر وحدت عمل داشت مى
 .بود

بودند؛ ای زنان  های حرفه رگذار باشند، تشکلزمانى اث  بُرش چند ها که توانستند در آن
در  این دو انجمن به ویژه. دان انجمن زنان حقوقیا  وکالی مدافع حقوق زن از جمله
ی محکم و  قطعنامه. اشتندد همه سویه اسفند در کاخ دادگستری حضوری 11یی آ گردهم

این به همت  به دور از شعر و شعارهای رایج آن دوران بود، پرمحتوای این روز نیز که
، ضمن پافشاری قاطعانه بر برابری حقوق زن و قطعنامه این. زنان تدوین و ارائه شدگونه 
 :داد میتأکید قرار  بشر را نیز موردای آحاد  پایه هاى لزوم برخورداری از آزادى مرد،

حق برخورداری مساوی با مردان از حقوق مدنی و از میان برداشته شدن هر نوع 
های اساسی، آزادی قلم، آزادی  نابرابری و تبعیض در قوانین؛ برخورداری واقعی از آزادی

 14...بیان، آزادی عقیده، آزادی شغل و آزادی اجتماعات
 آغاز شد و پیش از رسیدن به راناسفند که از دانشگاه ته 11 دوشنبه پیمایی روز راه

اعتراضی زنان پس از  خیزشاوج  هم ،پراکنده گشت اهلل حزب، با حمله میدان آزادی
 هزار نفر 6 تا  16بین  را آن روز پیمایان راه شمار .و هم افول آن خیزش ها فترت بود سال

ى  هاى وحشیانه لهها در آن روز لجام گسیختند و با حم چى و کمیته اهلل حزب. اند تخمین زده
 فرداى آن ییآ در گردهم. ها را به حاشیه خیابان تاراندند و پراکندند پیمایان، آن خود به راه
از  تظاهرکنندگان،. شرکت نکردند تن بیشتررادیو ـ تلویزیون، دو سه هزار  مقر روز در برابر
 .کنده شدنددار قرار گرفتند و به اجبار پرا های چماق ی دسته در محاصره همان آغاز

فروکشجنبشزنان
 :برشمرد 4 توان برای فروکش جنبش اسفند  ای را می دالیل چندگانه

به ویژه وزرای دولت  ؛ها"مذهبی -ملی"و پادرمیانی دولت نشینی  واپساى گونه•
و  "سوءتفاهم"را به ى خیزش زنان  عامل بالواسطه ها آن. مهندس بازرگان

اسالم "که  ندو به این توهم دامن زدفروکاستند   خمینیاهلل از بیانات آیت "سوءبرداشت"
که خود در ها  آنبسیاری از  .شمارد محترم مى حقوق همگان و به ویژه زنان را "عزیز

، دچار این توهم بودند که داشتندستیز روحانیت نقش  های زن اجرای سیاستپیشبرد و 
 .حجاب، اجباری نخواهد شد
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ها به  این رسانه "خبررسانی"؛ زاده به ریاستِ صادق قطب تبلیغاتِ رادیو ـ تلویزیون•
و  "طاغوت"اعتراض، زنان وابسته به  ى اى بود که گویا نیروى محرکه گونه
آموزان را که نسبت به  ، به ویژه دانشزنانگونه خبررسانى، شماری از  این .اند"ضدانقالب"

بسیاری از زنانِ . داشتباز ی حرکت را از ادامهها  اصالتِ خیزش دو دل ساخت و آن
را تاب  "طلب سلطنت"و  "ضدانقالب"ی انقالب بودند و برچسبِ  ، دلبستهخواه حق
 . آوردند نمی

به راستی  ؛ این تهاجماهلل حزب ی وحشیانههاى  هاراذل و اوباش و حملى  رفتار زننده•
 .داشتبرحذر  ها پیمایی در راهمشارکت را از  از زنان بخشی تردید بی ،انگیز هول

؛ اینکه بیشتر چپ، دموکرات و لیبرال از خیزش زنان اصلى هاى سازمانحمایت عدم •
ور همدل و همراه خیزش نشدند و بر این باور بودند که حجاب خواه کش هاى ترقى جریان
هاى زنان، انقالب را به انحراف  ى اصلى آن لحظه نیست و پافشارى بر خواسته مسئله
دار یا خصومت آشکار  سکوت معنی. فرونشستن خیزش بود کشاند، عامل مهمى در مى

که از اعتبار و احترامی در جامعه برخوردار بودند بسیاری از روشنفکران چپ و دموکرات 
 . تأثیر نبود بی پیکارجو زنانشدن  در دلسردنیز 

اسفند،  16شنبه گرایى که از یک هاى چپ ها و جریان ناهمگونى و ناهماهنگى جرگه•
ها  شترى در خیزش اعتراضى پیدا کرده بودند؛ آرای گوناگون و اختالف میان آنوزن بی

، خیزش تا پایان ى بیش و کم منسجمى شکل نگیرد هدایت کننده ی سبب شد که هسته
 .  کار بى سر بماند و هرکس ساز خود را بزند

هاى  و سیاست جنسی تبعیضنسبت به  زنان، به معنای پایان اعتراض فروکش خیزش
یرى جمهورى اسالمى، مقاومت گ و شکل4 15فروردین  11پس از رفراندوم . نبود ستیز نز

ادارات دولتى و به حاشیه رانده شدن  "پاک سازى"شتاب گرفتن سیاستِ . باز چهره نمود
ی قضاوت برای زنان، محدودتر  ، جدا سازى جنسیتى، منع حرفه"غیر اسالمى"زنان 

 .اشتداعتراض زنان را در پى ... به خانواده و کردن حقوق زنان در قوانین مربوط
تر به وجود آمده  گرا نیز کم و بیش ادامه یافت و به آنچه پیش یابی زنان چپ تشکل
ها و  اما میان این تشکل. چند به فعالیت پرداختند های دیگری افزوده شدند و یک بود، گروه

ی زنان برای رفع تبعیض  نهطلبا ی جنبش حق ی اقشار میانی زنان متجدد که پایه توده
  .بودند، پیوندی شکل نگرفت

توجهى و یا کم توجهى  صداهاى مخالف از یک سو و بىسرکوب روزافزون 
 دیگر،سوی از  حقوقى برای آزادی و برابری  ی زنان مبارزههاى چپ و دموکرات به  جریان
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 .ردسلب ک خواه اعتراضی گسترده را از زنان حق هاى گیرى جنبش امکان شکل
هاى مهم  روى گام به گام خود را براى از میان برداشتن رکن گرایان حاکم، پیش واپس

در  پیغام امروزو  آیندگانچون مههای آزاد  تعطیل روزنامهبا  .پیکار دموکراتیک آغاز کردند
دولتى های  رسانهاطالعات، و  کیهان ی های گسترده در تحریریه  تصفیه و 4 15تابستان 
حتا خبررسانی . پراکنی فروکاسته شدند هایی برای مردم فریبى و دروغ هرمبه اسراسری 

اندیشان و  لشکرکشى به کردستان، ترور دگر)داد  جایعى که در کشور روی میی ف درباره
لحظه به لحظه  (های فردی و اجتماعی کیشان، محدود شدن روز به روز آزادی دگر

 . شد  میدشوارتر 
، بیان گویای این 4 در مقایسه با اسفند  1 تیر  ىها مهدرج شده در روزنا هایخبر

زنان  ی تظاهرات درباره تاطالعا ی روزنامه عنوان درشت. هاست تغییر و تحول در رسانه
ها  ی کاباره رقاصه»: چنین بود 1 15علیه اجرای طرح حجاب اجباری در ادارات در تیرماه 

 11.«و اشراف در تظاهرات علیه پوشش اسالمی
ى  را که نشانه های اعتراضی زنان نسبت به حرکت ها برخورد رسانهگیر  غییر چشماین ت

ی دوران  طلیعهبایست  تغییر توازن قوا به زیان نیروهاى چپ، دموکرات و لیبرال بود، می
ى  به تتمه ریانگ ى واپس   سویه  ى همه حمله. دانستسرکوبِ فراگیر نیروهای اوپوزیسیون 

تیک اهاى دموکر ، با تعطیل نهاد6 15انقالب بهمن در پایان بهار هاى برآمده از  آزادى
همراه بود و بازداشت هزاران تن از مخالفان شناخته شده در سراسر ایران و اعدام تعداد 

 . شماری از آنان بی
. جنبش زنان را هم در امان نگذاشت ى شصت، ى نخستِ دهه ی نیمه سابقه خفقان بی

های زنان یکی پس از دیگری از  ها و انجمن گروه ،فه شدهر صدای مخالفی در گلو خ
در  زنان با این حال، ایستادگى. راه تبعید پیش گرفتند  و بسیارى از کنشگران میان رفتند

و  "حجابی کم" ؛ از جمله باادامه یافت گوناگون هاى برابر جمهورى اسالمى به شکل
 . ی نبوداز جنبش زنان دیگر خبر دو دهه،تا اما  ."بدحجابی"

ی تاریخی از  استبداد و اختناق بار دیگر دامان ما را گرفت تا نگذارد حافظه "نفرین"
نسلی به نسل دیگر منتقل شود، پیکار برای آزادی و دموکراسی در ایران تداوم یابد و 

ها که از  این گسست. ای بری از تبعیض جنسی در افق پدیدار گردد انداز جامعه چشم
، اهمیت ست ی جمعی کشور ما و سدی سترگ در برابر انتقال تجربه های تاریخ ویژگی

                                                           
 1، ص 1 15تیر   1، اطالعات ـ11



 تولدیدیگر  14 

کند؛ هم به لحاظ ثبت در  دوچندان می نخست انقالبهای  در سال را بازبینیِ جنبش زنان
 .انگیزد تأمالتی که امروز برمی تاریخ و هم به دلیل

تأملوبازاندیشی
ارزشمند است  ،مر بستندهاى زنان ک ریزى تشکل به پى زنانی که در آن دوران کوشش
ها و نارسایى کنُش آنان  توان به این صفت، بر کاستى اما نمی. گذاری ی ارج و شایسته

 ی خود و یافته سازمان  نتوانستند میان حرکت ها واقعیت این است که آن. چشم پوشید
 گوناگون هاى شکلاینکه  بادیگر، بیان به . سازندبرقرار پیوندی  ،ای زنان جنبش توده
با را ها  گروهزنان متشکل در  ى تالقی زمینه (...تحصنیی، آ ، گردهمپیمایى راه)اعتراض 

به  ؛یدیبه پیوندی ماندگار فرا نروبه پا خاسته فراهم آورد، اما این تالقی،  ی زنان توده
گردد و بخشی دیگر به  میبر ها سازمان آنهای  دالیل گوناگون که بخشی از آن به ویژگی

 .ی آن دورانوضعیت سیاس
های  گرفت که کاستی می مایه ی زن رویکردشان به مسئله ، ازهای زنان گروه کردعمل

 این مبارزهاهمیت اعتنایى به  بىتبعیض جنسی و  علیهتوجهی به مبارزه  بی: فراوان داشت
های مستقل زنان برای  لزوم ایجاد سازمانندیدن آزادی و دموکراسی؛ براى رسیدن به 

؛ موکول کردن تحول واقعی در وضعیتِ ى دیگر جامعه نیمه ی خواهانه ات حقپیشبرد مبارز
همچون نسبت به فمینیسم نادرست های  داوری ؛ پیشآرمانی ى  جامعهتحقق زنان به 

موجب این همه ... و  و   ومیانى به مبارزات زنان اقشار کم بها دادن ؛ "انحرافی بورژوایی"
معطوف ى کارگران و زحمتکشان    مبارزهسوى پ به های چ ی نیروی سازمان شد که عمده

بسیاری از  .نشود توجه چندانیهاى دموکراتیک دیگر نیروهاى اجتماعى  به خواسته گردد و
ی  و نیروهای بالقوه شرکت کرده بودند 4 اعتراضی اسفند  خیزش که در دختران جوانی

سی چپ شدند، از مبارزه های سیا که جذب سازمانپس از این شدند، جنبش زنان شمرده می
  56.کلی فاصله گرفتند تبعیض جنسی به با

نسبت   زنان، توهم جنبش های چپ و دموکرات به توجهی سازمان از دیگر دالیل کم
اولویت در بود که  "ضدامپریالیستی" هدر مبارز "اسالم مترقی"به رهبری مذهبی و نقش 

کودتای  سناریوى الیسم بود و تکرارهراس از خطر امپری ،وانگهی، روح دوران. قرار داشت
شیلیایی بود  "دستان به قابلمه"و دخالت آمریکا؛ هراس از  بود "تفرقه"هراس از  ؛مرداد 14

                                                           
 بنفشه مسعودى و افسانه پایدار در همین دفتر  به نوشته نیدکگاه ن ـ56



 11   گفتارپی

سبب دیگر که  بیهوده و باهودههای  س؛ و بسیاری از هرا"ضدانقالب"ی  و سوءاستفاده
 "ضدامپریالیست" گراى زن ستیز واپس ها از حاکمان هرچند مشروط و مستور آن پشتیبانى

  .شد می 
 اتحادی گسترده در برابر هاى ریختن شالودهبه این ترتیب، فرصتی مهم برای 

رفت حاکمیت تام و تمام خود را بر سرنوشت مردم اعمال کند، از  استبدادی دینى که می
 .دست رفت
استبداد سیاسی دوران شاه  .تجربه هاى چپ و دموکرات اما جوان بودند و بى سازمان

شد که جامعه را سیاست  ، چنان کور و خشن اعمال می"انقالب سفید"ه ویژه پس از ب
شناخت و نه نسبت به نیروهاى  نسل جوان نه تاریخ نزدیک خود را مى. گریز بار آورده بود
ى خود آگاهى داشت؛ به ویژه نسبت به روحانیت که از آغاز تجدد ایران، با  اجتماعى جامعه

. چندانى در پیکار دموکراتیک نداشت ی این نسل، تجربه. ودآن به ستیز برخاسته ب
-1551ى آزادى  شمار انقالبیونى را هم که در این زمینه تجربه داشتند و دوره انگشت
را از سر گذرانده بودند، حکومت شاه از میان برده  1554 -1571یا تنفس کوتاه  1516
بدون آزمون و خطا، به رشد تجربه،  شد انتظار داشت که این نسل جوان بی چگونه می. بود

ی سیاسی و  ا ای، نیازمند زمان بود و مبارزه سیاسى دست یابد؟ چنین تجربه و بلوغ
 .اجتماعی، در فضایی آزاد و دموکراتیک

های پس از انقالب، فرصتی برای تفکر و  سال  نخستین در رشتاب رویدادهاسیر پُاما 
استبداد دینى و  برآمده از انقالب، خیلی زود بههای نسبی  آزادی. گذاشت نمی رجاتأمل ب

به این ترتیب، . ندداد گرى جاىاختناق و سرکوب هاى ترین شکل یکى از پیچیده
بسى دشوار دموکراتیک، پیکار از اى  تازه  ها و گام نهادن به مرحله گیری از تجربه درس
وزیسیون سرکوب تام و تمام اوپ با برعکس؛ استقرار جمهوری اسالمی که. گشت

 و -این بار دینى -بود از استبداداى  ى تازه آغاز دوره، شدمیسر  دگراندیش و دگرخواه
 . ی آرزوها و امیدهاى یک یا دو نسل از مردم این میهن پایانی بر همه

، از نمودهای شوم استقرار این استبداد دینی بود که 4 تهاجم به حقوق زنان در اسفند 
 .یستادندزنان در برابرش شجاعانه ا

خیزش زنان ایران پس از انقالب، کوتاه بود و چون شهابی در آسمان پُر  نخستین
چند و چون این ی  جستار و پژوهش درباره. آشوب کشور درخشید و از نظر پنهان گشت

 :کند خیزش، جایگاه پُر اهمیت آن را به رغم زودگذر بودنش، بارز می
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شهر دیگر را  ینحدود نماند و چنداین جنبش به تهران م :به لحاظ گستردگی •
 .دربرگرفت

اهلل خمینى  اى آیته زنان در اعتراض به گفته :نیز دالورى هشیاری وبه لحاظ  •
 انقالبی که خود شد؛ برخاسته بودند که نزد بخش بزرگى از آنان، رهبر انقالب پنداشته مى

 .بودند و به آن دلبسته فعاالنه در آن شرکت کرده
تبعیض جنسی و دستیابی به  از میان برداشتنیعنی  :ها یت خواستهبه لحاظ حقان •

 .آزادی و برابری
ستیز گرفته تا اوپوزیسیون چپ،  از نیروهای مذهبی زن :نوآورىبه لحاظ تازگی و  •

 -زنان در برابر تبعیض جنسی آغازین مقاومتِ. شدنددموکرات و لیبرال، همگان غافلگیر 
به طور ی زن را  مسئله -اسالمی ابعادی دهشتناک یابد رفت با استقرار جمهوری که می
پافشاری و جدیت زنان در طرح خواست آزادی و برابری، . طرح کردمدر جامعه  گسترده

مبارزان حقوق  ی های آینده نسل بخش شد و هم الهام ستیز گره کور حکومتِ دینی زنهم 
  .زن

ین ا :ی مدعی تجدد و ترقیهای فکری و عملی نیروها به لحاظ بارز کردن تناقض •
 نزد ی آزادی و برابری ای اندیشه از عناصر پایه اى پاره سبب بازبینىها و تضادها،  تناقض

 .شد که نویدبخش تحول در این عرصه است خواه  عدالت سکوالر و نیروهای
های  امیدی که در میان فمینیست :به لحاظ شور و شوقی که در جهان برانگیخت •

ی  های فرانسوی درباره فمینیست 51.ای را پدید آورد سابقه بی  د، همبستگیجهان متولد ش
  :گویند می "العاده جنبش کوتاه اما فوق"این 

ها را به دام  اند، آن گذارند انقالبی که در آن شرکت کرده برای نخستین بار زنان نمی»
دست این زنان، از دور... دکنن شان را برای نیل به آزادی بیان می ها نیاز و آروزی آن. بیندازد

گویند جنبش زنان زنده است؛ بیش از همیشه زنده است؛ حتا اگر گاه به خواب  می[ ما]به 
راست است . وانگهی، راست است که جنبش زنان ایرانی ما را بیدار کرد. رود در اینجا می

ن وجود اما زنان سرکش ایرا... ایم شاید آن را بزرگ کرده. که ما را به جوشش درآورد
 51«.دارند؛ ما نیز

حرکت اعتراضی را ی  از یاد نبریم که کیت میلت وقتی تردید زنان ایرانی را برای ادامه

                                                           
 . اً به این همبستگی جهانی اختصاص یافته استبه دفتر دوم این مجموعه که تمام نیدکگاه ن ـ51
 Où sont les persanes?», Histoires d’Elles, N 11, avril 1979»ـ51
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ها دوخته  دانستند که چقدر چشم در سراسر جهان به آن ها می اگر آن»: خود گفت ، بهدید
 55«!شده است

ارزه برای در رویکردی نهفته است که نسبت به مب سرانجام اهمیت جنبش زنان، •
ای که رفع تبعیض جنسی را از کسب  مبارزه :دهد ارائه میدستیابی به حقوق برابر 

است که جامعه هنوز در تب و تاب راست . ددان های فردی و اجتماعی جدا نمی آزادی
اما . حی و حاضر همه جادر  -کم در شعارها دست – "آزادی" خواستِ انقالب بود و

حتا به  –نیاز به آزادی را  برش زمانى،جنبش دیگری در آن  جنبش زنان، شاید پیش از هر
ها  ده. زدخواهی پیوند  دریافت و کسب حقوق برابر در جامعه را به آزادی -زیطور غری

 :شعار جنبش، گواهی بر این مدعاست
در طلوع ؛ در طلوع آزادی، جای آزادی خالی؛ ست آزادی نه شرقی، نه غربی، جهانی

نه روسری، نه توسری، ؛ جنگیم، برای آزادی جنگیم، می می؛ الیآزادی، جای حق زن خ
 ... ؛ و و واستقالل، آزادی
ای  که از دل تظاهرات توده، های سیاسی ها و گروه سازمان ، نه از دروناین شعارها

 .برآمدندزنان بود که 

خواهبرآمدفمینیسمآزادی
آزادی و کسب برابری،  خواه ایرانی، میان خواستِ ، زنان حق4 15اسفند  در خیزش
 ین سرزمینبرقرار کردند و به این اعتبار، فصلی نو در مبارزات زنان ا پیوندی محکم

 .گشودند
ها علیه  تِ آناما مبارزا دانستند، نمیفمینیست  خود را جنبش این زنانِ درگیر درگرچه 

 صلی کهف افزوده است؛جنبش فمینیستی ایران  ی به تاریخچه فصلی مهم تبعیض جنسی،
 . منامیب "خواه فمینیسم آزادی"آن را برآمد  توانیم می

 ها را به هم تنید، به زیبایی آن 4 15که خیزش اسفند  پیوند میان آزادی و برابری
. از هم گسیخته است داخل کشور، کنشگران حقوق زن در بخش مهمی از امروز در میان
، بر آن است که هر حکومت و نامد یم "محور مطالبه"که خود را  ى زنان نوفمینیسم نسل 

توانایی تحقق این مطالبات را  - حتا نظام دینی مبتنی بر تبعیض و سرکوب –نظامی 

                                                           
 En Iran, Kate Millett, photos Sophie Keir, Edition des Femmes, traduit de ـ55

l’américain par Sophie Dunoyer, 1981, p 267 
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ی  اهمیت مبارزهخواه است؛ اما به  برابری نسلی البته این نسل از زنان فمینیست،. داراست
 .دهد بها نمی چندان برابری و زمان برای کسب آزادی هم

آگاهی نسبت به تبعیض  یموجب ارتقانهایت که در  برابر حقوق کسبمبارزه برای 
انداز برای  نداشتن چشماما . هر حکومتی، برحق است زیرشود، در هر زمان و  جنسی می
 تبعیض از میان برداشتن قادر به حکومتیهر  دامن زدن به این توهم کهآینده و 
 . ی حاکم بر سیر رویدادهاستمند ندیدن روند کلی و قانونست، در بهترین حالت،  جنسی

اما مبارزه برای از میان برداشتن . ست ای جهانی ی زن و ستم جنسی، مسئله مسئله
هایی که از موهبت  ملت. جهان، یک شکل و یک پارچه نیستاین ستم، در همه جای 

 که باشد ـ خود را از مبارزهپهنه هر در توانند در مبارزات اجتماعی ـ  آزادی محرومند، نمی
 . برای آزادی معاف کنند

سازمان و  تشکیل و تحزبیی، آزادی آ ، آزادی بیان، آزادی گردهماندیشهآزادی 
موقعیت و  یست که برای ارتقا اجتماعی های د و گروهافراانجمن و سندیکا، نیاز واقعی 

میان که درگیر پیکار برای از  یزنانعاجل  نیاز ؛ از جملهاند برآمده رها به پیکا حقوق انسان
 .اند برداشتن تبعیض جنسی و دست یافتن به برابری

زنان در آغاز فصل نوین مبارزات خود، در هر کوی و برزن شعار آزادی سر دادند و 
زنان در خیزش هرچند . ای از یاد نبردند را لحظه شان طلبانه برابریهاى  خواست، زمان هم
تردید دو  زنان بیمطالبات ، اما شد نمىلقى ن "محور مطالبه" ، با مفاهیم رایج امروزدوره آن

 .آزادی، برابری: محور داشت
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 مهناز متین ملی زنان ایران سازمان 

  ناصر مهاجر نهضت روحانیترادیو 

 ناصر مهاجر کادرها 

  اصر مهاجرمهناز متین، ن همبستگی زنان( شورای)کمیته 

 ناصر مهاجر های ایران ی کمونیست اتحادیه 



 

ملیزنانایرانسازمان

مهنازمتین

در . در آلمان بنیان گذاشته شد   11ژانویه / 1575، در دی ماه سازمان ملی زنان ایران
ست  دانیم، این نخستین تشکلی تا جایی که می. نام داشت سازمان جهانی زنان ایرانآغاز، 

 .گذاری کردند یرانی در خارج کشور پایهکه زنان ا
های سیاسی،  سازمان ، بیشتر از سوی اعضا و هوادارانسازمان زنانضرورت تشکیل 

 ی ایران حزب تودهمطرح شد که پس از انشعاب در سازمان انقالبی حزب توده ویژه  به
ان داشت، که همواره تشکیالت زن حزب تودههای  به بیان دیگر، با حفظ سنت. وجود آمد به

 .  نیز به فکر تأسیس چنین تشکیالتی افتاد سازمان انقالبی
کنفدراسیون جهانی محصلین و ، در ارتباطی تنگاتنگ با سازمان ملی زنان ایران

 :تأسیس شد (ی ملی اتحادیه)دانشجویان ایرانی 
و تبلیغاتی که در این باره  "اعطای حق رأی به زنان"، به دنبال 1571در سال »
ای از دختران عضو  های دولتی ایران در اروپا و آمریکا به راه انداخته بودند، عده دستگاه

، "ی لندن کنگره"ی کنفدراسیون،  کنفدراسیون توسط نمایندگان خویش در چهارمین کنگره
ی وضع زنان در ایران و  از دوستان دانشجو خواستند که در فراهم آوردن وسیله برای مطالعه

کنگره، هیئت دبیران . ها را یاری نمایند اقعی زنان ایران به خارجیان آنشناساندن موقعیت و
 «.آینده را موظف به انجام این امر نمود

ژانویه   - 5 11دسامبر / 1571ماه  لندن، دی) جهانی کنفدراسیونی  ای که کنگره وظیفه
 "انیک کنفرانس مقدماتی مسائل زن"ی هیئت دبیران گذاشت، برگذاری  بر عهده( 7 11
ی  زمان با کنگره ، هم  11ژانویه /  1575ماه  این کنفرانس یک سال بعد، در دی. بود

تشکیل شد و زنان ایرانی از چند کشور اروپایی در ( آلمان)چهارم کنفدراسیون، در شهر کلن 
کلن، هامبورگ، مونیخ، کارلزروهه، )، آلمان (رم و فلورانس)ایتالیا : آن شرکت کردند

افتتاح  کنفدراسیونکنفرانس کلن را یکی از دبیران . و سوئیس( گراتس)تریش ، ا(فرانکفورت
 : پیامی به کنفرانس زنان فرستاد کنفدراسیونی  کرد و چهارمین کنگره

قوانین امروز کشور ما نه تنها امکان رشد سالم و الاقل مساوی با مردان را در ... »
در . شناسند شان نمی وان مادر نیز حقی برایدهند، حتا به عن های اجتماعی به آنان نمی زمینه



 تولدیدیگر   1 

فرماست، صحبت از حق رأی به زنان،  حالی که خفقان عمومی بر سراسر وطن ما حکم
  ی متشکل شما انعکاسی از خواست مبارزه... چیزی جز یک تظاهر فریبکارانه نیست

 «...های زن محروم ایرانی است میلیون
را برگزید و هیئت  کنفدراسیوندهی سازمانهمان الگوی  سازمان جهانی زنان ایران

 . دار شد را عهده سازمان ی منتخب کنفرانس، هدایت مدیره
، نزدیک به یک سال پس از کنفرانس سازمان جهانی زنان ایرانی  نخستین کنگره

ی  زمان با کنگره ، در شهر اشتوتگارت برگذار شد؛ هم  11دسامبر / 1577کلن، در آذرماه 
سازمان به  سازمان جهانیتغییر یافت و از  سازماندر همین کنگره، نام . نپنجم کنفدراسیو
ی  اساسنامه. تغییر نام داد نویدنام داشت نیز به زن اش که  نشریه. تبدیل شد ملی زنان ایران

 :توان یافت ، ارگان این سازمان مینویدی  را در نشریه سازمان ملی زنان ایران
 ی روابط دوستی با زنان سایر ملل رانی و توسعههمکاری نزدیک بین زنان ای -1»
 حفظ منافع و دفاع از حقوق زنان ایران -1
ی زنان ایران نسبت به حقوق و وظایف  کوشش برای باال بردن سطح آگاهی کلیه -5

 اجتماعی خود
 ایجاد امکانات برای رشد و تربیت نیروهای علمی، اجتماعی و هنری و ورزشی زنان -7
زنان ایران به هیچ دسته و گروه سیاسی و مذهبی خاص بستگی  سازمان ملی - 
 «.ندارد

زمان با  آیی هم گیری سازمان ملی زنان ایران و نیز برگذاری دو گردهم نحوه شکل
 :به شمار آید کنفدراسیونای از  شد که این سازمان زیرمجموعه کنفدراسیون، موجب 

ی کم و بیش  ه، اساسنامه و نظامنامههای جنبی با برنام تشکیل این گونه سازمان ...»
های چپ ضدامپریالیستی  مشابه با سازمان اصلی، رسمی آشنا در میان احزاب و سازمان

 «.نیز بر چنین اساسی سامان گرفته بودند سازمان ملی زنانو  کنفدراسیون. شد محسوب می
ای  مقاله نوید ،کنفدراسیونو  سازمان ملی زنانی مناسبات میان  برای رفع ابهام درباره

 :این موضوع اختصاص داد را به
کنفدراسیون دانشجویان ی آن با  از بدو تأسیس سازمان ملی زنان ایران تا کنون، رابطه»

ای قرار دارد  کشور ما در شرایط تاریخی... ای مورد بحث بوده است مسئله و محصلین ایرانی
بخش ملت ایران را تشکیل  ادیکه مبارزات دانشجویان و زنان هرکدام بخشی از جنبش آز

ها از یکدیگر نه فقط مفید، بلکه  همکاری متقابل این دو سازمان و پشتیبانی آن. دهد می
 «...ضروری است
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سازمان ملی ی  هایی بود که دومین و سومین کنگره داوری شاید به دلیل چنین پیش
و  4 11ژانویه /   157دومین کنگره در دی : سامان یافتکنفدراسیون جدا از  زنان ایران

بر (. آلمان)و هر دو بار در شهر کارلسروهه 4 11دسامبر /   157 سومین کنگره در دی
 سازمان ملی زنان ایرانی پژوهش ما و نیز سندهایی که در دست داریم، سومین کنگره  پایه

، سازمان ملی زناناندرکاران  دست. ی آن نیز محسوب کرد بایست آخرین کنگره را می
 :اند های این سازمان منجر شد، چنین برشمرده تی را که به رکود فعالیتمشکال
ی ما طی قرون متمادی دور از هرگونه جنبش اجتماعی به سر  زنان در جامعه -1»
ست  بدیهی. ماندگی فکری و اجتماعی آنان را به دنبال داشته است بردند و این امر عقب می

سازمان زنان امری بسیار دشوار بوده و رشد آن به که با در نظر گرفتن عوامل فوق، ایجاد 
 .طور نسبی کند و با اشکاالت فراوان همراه است

عدم انضباط سازمانی، عدم رابطه منظم بین واحدهای ما و دبیران و کم بها دادن به  -1
 امور سازمانی

 «جمعی تجربگی در امور تشکیالتی و کارهای دسته کم -5
 :قداماتی نیز در دستور کار قرار گرفتبرای رفع مشکالت موجود، ا

خودسازی؛ آموختن؛ ترتیب سمینار؛ روشن کردن این مطلب که افراد متشکل در »
اند؛ شناخت ایران؛ یافتن علل  ها بیش از هر کس در سرنوشت سازمان سهیم سازمان
و  ی زنان ایران در رابطه با اجتماع ایران ماندگی زن در ایران؛ شناخت مسائل ویژه عقب

 «.ی ایران شناخت جوامعی نظیر جامعه
به انجام این برنامه برای رفع مشکالت  سازمان ملی زنان ایرانرسد که  به نظر نمی

، دچار رکود شد و سرانجام از 16 1ی  های پایانی دهه موفق شده باشد؛ چرا که در سال
 .فعالیت بازایستاد

ی  اتحادیه)دانشجویان ایرانی  کنفدراسیون جهانی محصلین وحمید شوکت،  :هاسرچشمه
؛ حمید شوکت، 164-116، ص 1544، نشر گردون، کلن، چاپ دوم، از آغاز تا انشعاب( ملی

نشر  ،(ی ملی اتحادیه)ی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی  تاریخ بیست ساله
یران را بهتر سازمان ملی زنان ا؛  1و  1، جلد 1141، زمستان (آلمان)بازتاب، زاربروخن 

؛ سازمان ملی زنان و 4 مارس /  7، فروردین 1ی  ، سال دوم، شمارهنوید، بشناسیم
؛ گفتگوی ناصر مهاجر 4 11نوامبر /  157ی سوم، آبان  ، سال دوم، شمارهنویدکنفدراسیون، 

نوامبر )گذاران سازمان ملی زنان ایران  ؛ مهری منشی از بنیان(1611اکتبر )مجید زربخش، : با
کنفدراسیون محصلین و ی  ، ماهنامهآذر  1؛  (1611مارس )و محسن رضوانی ( 1611

، سال چهارم،  ی  شماره و؛ 4 11فوریه  /  157ی اول، بهمن  ، شمارهدانشجویان ایرانی
 4 11اوت /  1574مردادماه 



 

نهضتروحانیترادیو

ناصرمهاجر

است که از سال  مبارز حانیتصداى روو سپس نهضت روحانیت ی رادیویی  برنامه ،منظور
های  که دولت هى هفت سال در این دوره. شد سوى ایران پخش مى از بغداد به 5 15تا  1574
ی بزرگی از  دولت بعثی عراق پاره، نسبت به هم قرار داشتند ی سختتنش و ایران درعراق 
ت؛ از جمله در ی فارسی خود را در اختیار شماری از مخالفان ایرانی دولت شاه گذاش برنامه

F 2.زیست اهلل خمینی که در آن زمان به تبعید در نجف می اهلل روح اختیار روحانیت هوادار آیت

1 
 ها ، عراقی(5 15اسفند )و عراق  ایرانهای  دولتصلح میان یر و اداد الجزرپس از امضاى قرا

 . ندبازستاندهای اپوزیسیون ایران،  هر نوع امکان تبلیغ سیاسی را ازجریان
 سالماال ، حجتو نیز صدای روحانیت مبارز نهضت روحانیتی  کننده و مجری برنامه تهیه
اهلل  به حکم آیت ،1 15در اردیبهشت برافتادن حکومت، محمود دعایی بود که پس از سید 

دعایی پیش از ترک ایران و در . شد گمارده اطالعاتی  به سرپرستی روزنامه خمینی
21F.بود بعثتی  ِ ماهنامه یریعضو تحر 1571ـ  77های سال

، 1571خرداد   1پس از خیزش  1
                                                           

 نگاه کنید به)ی رادیویی داده بود  های دیگر اوپوزیسیون ایران نیز برنامه عراق به بخشست که دولت  ـ در خور یادآوری1
  .(دفتردر همین های ایران،  ی کمونیست اتحادیه :ها پیوست فصل

. ای افتادند ی قم به فکر انتشار نشریه ی علمیه های مبارز حوزه شماری از طلبه ،خرداد  1 پس از سرکوبی جنبشـ 1
 کرمانی، سیدهادی خسروشاهی، محمد جواد باهنر، محمد شیرازی، علی حجتی اشمی رفسنجانی، عبدالرحیم ربانیاکبر ه علی

ی این ماهنامه با علی  اداره .نام گرفت بعثتی مرکزی این نشریه بودند که  تقی مصباح یزدی و سید محمود دعایی هسته
آذر  15در  نشریهی این  نخستین شماره .کرد یر و توزیع میاکبر هاشمی رفسنجانی بود و محمود دعایی آن را تایپ، تکث

، کنیم ما هیئت حاکمه را استیضاح مى، نهضت حوزه، بعثت همگانى: هایش چنین است  انتشار یافت که عنوان نوشته 1571
چون مکه ه بعثت همگانیدر  .اخبار، یک روایت، سیاست از دین جدانیست، ها امکان سازش، عَلَم گفت، نکته بررسى

باید ملت اسالمى سربلند باشد، اگر باید ملت توحید با بردگى و اسارت بجنگد و با  اگر» :سرسخن این شماره است، آمده
فعالیت یک زندگى انسانى باشد،  آنچه سد راه ترقى و سعادت ملت است نبرد کند، اگر مسلمان باید همیشه درحال تالش و

 وجود آورد، پس امروز را که مبدأ ظهور اندیشى صحیحى به و مآل بینى واح ما روشنافکار و ار و اگر تفکر اسالمى باید در
 در راه دفاع از دین و زنده و متحرک شویم و حساسیت بیشترى نشان دهیم و خود گرفته و بخش باید الهاماست اسالم 

پروردگار  ندارد و با توفیق( ص) اسالم و رسالت تاریخ پیغمبر بعثتاین نشریه هدفى جز احیاى  .جامعه خود تالش کنیم
و تحرک و حیات اسالمى قدمى  بعثت به بهتر معرفى کردن روح ،حدود امکانات محدودى که دراختیار دارد خواهد تا مى

 1577خرداد  16ی کاپیتوالسیون به تاریخ  متن کامل سخنرانی خمینی درباره( 15ـ  17)ی نشریه  آخرین شماره« ...بردارد
محمود دعایی  سید نشریهی چرایی تعطیل  درباره. اهلل خمینی از ایران زمان است با تبعید آیت د و این همرا در خود دار

یک گرایش صددرصد خط امامی بود و توسط یاران . کرد از دو گرایش پیروی می نشریهسبک و سیاق مقاالت »: گوید می
یش گرا... شد کردند تهیه می بول داشتند و عمل میوفادار حضرت امام که نقطه نظرهای ایشان را بدون قید و شرط ق

← 
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ی قم آن را  های جوان حوزه علمیه هم دست داشت که شماری از طلبهانتقام ی  در گاهنامه
21F.داشت "ی سیاسی جنبه"کردند و  منتشر می

ی مطبوعاتی در گزینش دعایی  این پیشینه 5
 . تاثیر نبود ق، بیی رادیویی در عرا برای تهیه و اجرای برنامه

                                                                                                     
[ پس از... ]گذاشتند ها نیز احترام می مندی به امام، دیگران را هم قبول داشتند و به آندیگری هم بود که در کنار عالق

 دارالتبلیغ اسالمی، به جریانات بعثتی  گروهی از دوستان در کانون انتشار ماهنامه... دارالتبلیغ اسالمیگذاری تشکیالت  پایه
... کرمانی و سید هادی خسروشاهی آقایان علی حجتی. اهلل شریعتمداری تمایل پیدا کردند های فکری و تبلیغی آیت و برنامه
کردند و معتقد بودند که ترویج  ی دوستان به شدت از این مباحث و انتشار آن انتقاد می ی این افراد بودند ولی بقیه در زمره

به انزوای امام و یاران امام و سرانجام فراموشی و خاموشی مشعل مبارزه علیه رژیم  دارالتبلیغگذاران  نیانو حمایت از ب
کردند که مثال به فکر  شان را به تندروی متهم می سردمداران طرف مقابل هم در حوزه علمیه قم امام و یاران. انجامد می

و رفرمی که آقای شریعتمداری  دارالتبلیغهای  تبلیغ برنامه... یستندی مجامع مذهبی ن ی حوزه و آینده سازندگی و آینده
ی  ی مرکزی اولیه شد و ضرورت بازنگری در هستهماهنامه ی مرکزی  ایجاد کرده بود در نهایت باعث دو دستگی در هسته

مطلب چاپ نشود فالن گرفت که اگر این مقاله یا آن  البته تهدیدهایی هم صورت می. ، مطرح شدبعثتی  ناشرین ماهنامه
ی زیادی  دیدند کانون متالشی شود، عده طبیعتا با افشاگری بعضی از دوستان مخالف که مصلحت می. اتفاق خواهد افتاد

 « .متوقف شود بعثتبنابراین مصلحت دیده شد که انتشار . شدند گرفتار می
، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، مسلمیناالسالم وال ای از خاطرات حجت سید محمود دعایی، گوشه: نگاه کنید به

کلبه ، انتشارات بعثت، نشریه داخلی دانشجویان حوزه علمیه قماکبر هاشمی رفسنجانی و سید هادی خسروشاهی، . 1544
 :شروق و انتشارات سماط

www.khosroshahi.net/book/fehrest.php?book_id=5 
. یابد انتشار می 1575آذر  11ی آن در  اولین شماره. شود یان گذارده میبه دست محمدتقی مصباح یزدی بن انتقامـ نشریه 5

. «واهلل عزیز ذوانتقام»و « انا من المجرمین منتقمون»: خورد ی قرآن به چشم می ی اول آن، این دو آیه در باالی صفحه
ی  کاره یش بیش و کم خود را همهها ها و گفته را باز نشناسانده است و در نوشته انتقاممصباح یزدی هرگز اعضای تحریری 

را مصباح، حاج شیخ ابوالقاسم  انتقامی  ی اولیه سازد که هسته اما محمد یزدی در خاطراتش فاش می. شناسانده است نشریه
عنوان  از علی اکبر مسعودی خمینی و حاج شیخ یحیی انصاری نیز به گفتمان مصباحویراستار کتاب . وافی و او بنیاد نهادند

اما علی . مصباح این ترکیب را به تلویح تایید کرده است. کند که پس از مدتی به این جمع سه نفره پیوستند، یاد می کسانی
این ادعا را مصباح واهی خوانده . وانموده است انتقامحال کوتاهش، خود را یکی از همکاران  رفسنجانی در شرح اکبر هاشمی

حسین نوری همدانی نیز . نمایانده است "در تهیه ماشین تکثیر... هاشمی کمک آقای"همکاری را در حد او این . است 
مصباح نیز این . باره هیچ مدرکی در دست نداریم در این. همکاری داشته انتقامای نیز با  مدعی شده که سید علی خامنه

 . گفته را تأیید نکرده است
یزدی علت اصلی را همکاری  مصباح . است وناگونی بیان شدههای گ روایت بعثت در و جدایی انتقامچرایی پیدایی  ی درباره

دلیلی که ... نه»: گوید او می. هاشمی رفسنجانی منکر این روایت است. است بیان کرده "بعضی بیوت"با  بعثتگردانندگان 
جتی زندان خوب آن موقع که مثالً آقای ح. داشته باشد یک نشریه ایدئولوژیک [روحانیت مبارز]که  آوردیم همین بود

 ها جزو ولی آن ؛ها با آقای شریعتمداری رفیق بودند طور نبود که آن آن. کارها با ما بود آقای خسروشاهی هم تو... رفت می

سیاسى و پرخاش و  ى بیشتر جنبه بعثت ی نشریه»: نویسد در جای دیگر میهمو  «.خواستند عناصری بودند که مبارزه می
منتشر  بعثت جنبه ایدئولوژیکىِ آن قوى بود، که شاید براساس احساس چنین نیازى پس از انتقامافشاگرى داشت و نشریه 

  «.داشتند هاى مؤتلفه تئهیدر حل مسائل مالى هم نقش اساسى را . شد
← 
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ی  ها درباره اهلل خمینی در مذاکرات مستقیم و نامستقیم با عراقى هنوز دانسته نیست که آیت
به روحانیت مخالف شاه، چه نقشی داشت و  رادیو بغدادی فارسی   تخصیص بخشی از برنامه

یژه آنکه در آن و به. شناخت ى تبلیغاتی را مشروع و مجاز  با چه توجیهی استفاده از این وسیله
بُرش زمانی، سپهبد تیمور بختیار رئیس پیشین ساواک و دشمن پسین شاه به جلب همکاری 

های سیاسی از جمله روحانیت مخالف شاه برآمده و در پى تشکیل  کمانى از جریان رنگین
ست که طرح تشکیل  و گفتنى. علیه محمد رضا پهلوی بود بخش ملت ایران ی آزادی جبهه
اهلل خمینی  ی دولت بعثی عراق برخوردار بود و این واقعیت بر آیت مایت همه جانبهاز حجبهه 

21F.به هیچ رو پنهان نبود

7 
داشته و تنها پس از پایان جنگ ایران و  ها پنهان نگه ها از ذهن چند و چون ماجرا اما تا سال

ها  ثها و حدی های مختلف حاکمیت بود که حرف یابی جدال میان جناح عراق و شدت
شنود در کتابی به نام رضا گلپور چمرکوهی، . ى عمومى راه یافت به عرصه رادیوى  درباره
 مجاهدین انقالب اسالمی،مایه و ارزانی است علیه سازمان  که افشاگری بی( 1541)اشباح 

                                                                                                     
شکل تولید و توزیع نشریه را . «بین هفتاد تا صد نسخه در نوسان بود انتقام ی تیراژ نشریه»ى محمد یزدى،  بنا به گفته

 :هلل بادامچیان چنین شرح داده استاسدا
آمد و مطالب تهیه شده را با کمک برادران دیگر  شان در تهران مى هاى جمعه از قم به منزل آقاى مصباح، شب... »

زد و  بندى کرده دوخت مى بعد دسته. کرد نویسى کرده با دستگاه تکثیرى که در زیرزمین خانه داشت، تکثیر مى ماشین
گذاشت  برد، مقدارى هم براى دانشگاه و مقدارى هم براى بازار و کسبه مى قم و پخش توسط طالب مىمقدارى را براى 

 « .شد که توسط من در تهران پخش مى
پس از ترور حسن منصور به دستِ شماری از . محل تردید نیست انتقامدر تأمین نیازهای مالی  های مؤتلفه هیئتنقش 

شود، بلکه محافل سیاسی ـ مذهبی شیعی نیز زیر  بریده می انتقامنها شریان مالی متعصب شیعی نه ت جمعیتاعضای این 
 4در مجموع، . پایان دهند انتقامشوند که به انتشار  گیرند و بدین ترتیب مصباح و یارانش بر آن می قرار می ساواکضرب 

 . ر خود داردرا ب 1577ی پایانی آن تاریخ مهر  شماره از این نشریه به چاپ رسیده که شماره
 :گیری از این مختصر با بهره

  آشنایی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
  www.irec.ir/Contents.aspx?p=37e9132c-c609-4b0e-9d94-84347ca2d3ac 

  ص ـ  14و  14جلسه ، اشمی رفسنجانی از دوران مبارزهه ی خاطرات منتشر نشده
www.aftab.ir/news/2007/feb/09/c1c1171018713_politics_iran_hashemi_rafsanjani.php 

سخنرانی حسین نوری  . 154تهران ، معارف اسالم، دفتر نشر 116ص  1، خاطرات آقاى رفسنجانى، ج دوران مبارزه
گزارشی از ) گفتمان مصباحرضا صنعتی، . 1547اسفند  1، رسالتیروی انتظامی، روزنامه همدانی در جمعی از افسران ن
خاطرات  .14و  17تا  41، ص 1544، تابستان اسناد انقالب اسالمیمرکز  ،(اهلل مصباح یزدی زندگانی علمی و سیاسی آیت

 .، نوشته شده است141، ص1546، چاپ اول، اسناد انقالب اسالمی، مرکز مد یزدیاهلل مح آیت
، تهران، 1544، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، جلد سوم، سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواکـ 7

  4تا  5 صص 

http://www.irdc.ir/fa/author/417/default.aspx
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از   داند، استفاده گونه همکاری با دولت بعثی مبرا می اهلل خمینی را از هر که آیت در حالی
کند و  سره متوجه محمود دعایی می را یک( صدای روحانیت مبارز) رادیو بغدادفارسی بخش 

رود  چمرکوهی در افشاگری از دعایی تا آنجا پیش می. نمایاند او را باعث و بانى این کار می
 :کند ها مرتبط می را به شوروی صدای روحانیت مبارزکه او و 

 ب.گ.کای نیز با تنی چند از مأمورین ایرانی خمین[ امام]االسالم دعایی منشی  حجت... »
، سرپرستی بخش [ب.گ.کایس وقت ئر]به توافق آندروپف  1147وی در سال . ارتباط داشت

دانسته است که دعایى هرگز سرپرست بخش فارسى   .عهده گرفت هرا ب رادیو بغدادفارسی 
دار  این سازمان را عهده امیرقاسم مسئولیت رادیو عراق نبود و یک نفر عراقى به نام عبدال

 . بود
صدای اهلل خمینی نسبت به چگونگی پاگیری رادیو  آیت "خبری بی"روایت دیگری از 

دهد؛ در  ی اسبق عراق به دست می ، وزیر خارجهحامد علوان الجبوریرا  روحانیت مبارز
 :الحیات ی مصاحبه با روزنامه

در نجف حضور داشت، صدام از او وقتی که خمینی به همراه شاگردش شیخ محمود دعایی »
کرد و مسئولیت رادیوی فارسی  دعایی با استخبارات عراق همکاری می. بسیار متنفر بود

بعدها دعایی به عنوان اولین . شد برعهده داشت زبانی را که علیه شاه از عراق پخش می
  F «.سفیر انقالب اسالمی در عراق منصوب شد

ها در  ی از دعایی و توجیه امر استفاده از امکاناتی که عراقیهاشمی رفسنجانی اما در پشتیبان
برنامه فارسی ... »: اختیار روحانیون مخالف قرار داده بودند چنین وارد میدان مناظره شد

[ آقای دعایی... ]ی ما بود برحسب شرایط خاص آن روز مورد استفاده... ای از بغداد فرستنده
که  نهضت روحانیت در ایرانی خوب رادیویی  نامهبر... بودند نهضت روحانیتسخنگوی 
21F«...در ایران خیلی تاثیر داشت... کردند اجرا می رادیو بغدادخودشان از 

4  
پس از پشتیبانی رفسنجانی بود که دعایی سکوت سی ساله را شکست و چگونگی پیدایش 

 :آورد زبان اهلل خمینی در پیدایی آن را به  و نقش آیت صدای روحانیت مبارزرادیو 

                                                           
، چاپ اول، کلیدر، نشر انقالب اسالمی ی سازمان مجاهدین شنود اشباح؛ مروری بر کارنامهچمرکوهی رضا ،  گلپور ـ 

 161، ص1541یز یپا، تهران
  .1/1665/ 1 الحیاتروزنامه  چه کسی اولین گلوله جنگ را شلیک کرد؟گفتگوی غسان شربل با حامد علوان الجبوری، ـ  

www.irdc.ir/fa/content/6229/default.aspx 

، به اهتمام عباس بشیری، دفتر نشر انقالب و پیروزی: 4 15 و4 15های  کارنامه و خاطرات سالهاشمی رفسنجانی، ـ 4
 74، ص 1545، تهران، معارف انقالب
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ها پیشنهاد دادند که ما هم از  به من گفت، عراقی[ خمینی]یک روز حاج آقا مصطفی »
برداری کنیم، آیا شما آمادگی دارید که این کار را بکنید و اصال  ها بهره  امکانات رادیویی آن
 16تا   1ای است که آدم بتواند هر روز  العاده امکان فوق: گفتم دانید؟ شما مصلحت می

 رادیوی بغداداما ریسک است و سخن از . دقیقه با مردم وطنش در تماس باشد و حرف بزند
ی ایشان کار  ما باید با خود آقا مشورت کنیم و با اجازه. و رژیم بعث عراق در میان است

استدالل : حاج آقا مصطفی گفت. چون ممکن است تبعات کار متوجه ایشان هم بشود. کنیم
دانیم که  گونه است؛ یعنی نمی  هر حال این کار یک حرکت ریسکاست اما به  خوبی 

وقتی ایشان را در جریان ... سرانجامش چه خواهد شد، ممکن است تبعات منفی داشته باشد
اما . گذاشته باشیم، در صورت موافقت امام آنچه که پیش بیاید دامن ایشان را خواهد گرفت

اشند و ما از پیش خودمان این کار را کرده اگر ایشان در حقیقت هیچ اطالعی نداشته ب
باشیم، چنانچه موفق بود، ایشان در آینده آن را تایید خواهند کرد و در مسیر اهداف ایشان 

شان خبر ندارد و  اهلل حجت دارند و اصال روح اگر هم موفق نبود ایشان بینه و بین. خواهد بود
کنیم و ثمرات آن را یکی ـ  کار را شروع میبنابراین ما . ماند از تبعات این جریان مصون می

ای بود و استقبال شد امام تایید خواهد کرد؛ اگر نه  سنجیم، اگر انتخاب پسندیده دو ماهه می
من استدالل حاج آقا مصطفی را ... کنیم و تبعات آن دامن خود ما را خواهد گرفت متوقف می

دقیقه و گاهی  16اد، هر روز به مدت در بخش رادیوی خارجی بغد. پذیرفتم و به بغداد رفتم
 نهضت روحانیت در ایراناین برنامه تحت عنوان ... کردیم حتا نیم ساعت برنامه اجرا می

های این  در برنامه... شد و ظرف مدت کوتاهی از طرفداران بسیاری برخوردار شد پخش می
از . شد ی امام پخش مینوارهای سخنران. شد های امام خوانده می ها و اعالمیه رادیو بیانیه

به هر حال حرکتی علیه رژیم . شد ها بودند و از شهدا یاد می مبارزین گمنام که در زندان
 .داد کرد و شور و شوق مبارزین را افزایش می ایجاد می

مخالفین امام و نهضت روحانیت و ایادی رژیم شاه بعد از این جریان به دست و پا افتاده 
ها خدمت  بعضی. هر قیمتی که هست علیه این حرکت فعالیت کنند خواستند به بودند و می

زنند و  ها حرف می روند و از رادیوی بعثی کردند که دوستان شما می رسیدند و گله می امام می
جو کردند و بعد  و اول از حاج آقا مصطفی پرس... امام کنجکاو شدند. این صحیح نیست
ی یکی دو ماه اول را که مرتب و منظم کرده  م برنامهمن ه. ها را ببینند خواستند که برنامه

ها  ایشان مروری کردند و بعد مرا خواستند و فرمودند که من برنامه. بودم خدمت ایشان بردم
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21F«...را دیدم و مجموعاً خوب بود

4  
ها در این مورد بود و مخالفتى در این باب  اهلل خمینی که طرفِ تماس عراقى طبیعی بود آیت

از این راه بود که . هایش رضایت خاطر داشته باشد و برنامهرادیو ز نکرده بود، از آن ابرا
کرد و نقطه نظرهایش را تبلیغ و ترویج،  مى  اش را در فضای اپوزیسیون تامین  حضور سیاسی

F  .دقیقه 76سال و هر روز هفته، دو بار در روز و شب به مدت  4آن هم به مدت 

ها و  بیانیه 1
رساند و بدین شکل  هایش را اساساً از این راه به گوش نیروهاى بالقوه انقالب مى اطالعیه

این . شناساند روحانیت شیعی را به مثابه یکی از نیروهای اصلی اپوزیسیون به جامعه مى
یابی خمینی در جنبش ضد  هیچ تردید، در هموار ساختن راه به قدرت ی رادیویی بی برنامه

ها اندک شمار  ویژه اگر به یاد بیاوریم که در آن سال به. هم داشتدیکتاتوری شاه نقشی م
اش علیه رژیم  بودند روحانیونی که دستی بر آتش مبارزه داشته باشند یا از خمینی و مبارزه

 :های دعایی بس گویاست در این باره نیز بازخوانی گفته. اى پشتیبانى کنند شاه گونه
را آقای سید [ رسید گزارش و تحلیلی که از ایران به ما می خبر و احیاناً]بخش زیادی از ... »

آقا تیمی را در قم سامان داده بود و آن تیم خیلی  حاج احمد ... کرد محمد خاتمی تنظیم می
های خوبی  ایشان نامه. بیشترین همکاری را با من، شهید محمد منتظری کرد... فعال بود

های قبل از  عنوان مثال نوار سخنرانی  به. ادفرست نوشت و نوارهای خوبی می برای ما می
ی  ی این نوارها را ایشان در داخل محفظه به خاطر دارم که مجموعه... تبعید امام را

پالستیکی خیلی محکمی پیچیده بود و در یک ظرف بزرگ عسلی قرار داده و فرستاده 
2F «.بود

16 
 

 1661اکتبر  51/  1544آبان  1

                                                           
   4تا  45، ص1544، چاپ اول، عروج، موسسه چاپ و نشر االسالم والمسلمین ای از خاطرات حجت گوشهـ سید محمود دعایی، 4
  15صفحه  ،44/1/51 ،414 ی شماره ،اعتماد ملیروزنامه  ـ1
 11ـ  16گفته، صص سید محمود دعایی، پیش ـ16

http://www.magiran.com/nptoc.asp?mgID=5061&Number=898


 

 کادرها

ناصرمهاجر

در  ى ایران سازمان انقالبى حزب تودهاعضا، مسئولین و کادرهاى »، به طیفى از هاادرک
، جدایى خود را از آن 1574اى در تیرماه  شد که با انتشار اعالمیه گفته مى« خارج از کشور

 .سازمان اعالم کردند
 پاییز گردد؛ در مى باز( شهری در بلژیک Liège)یژ  به نشست لی کادرهاى نام  سرچشمه

سازمان شهره شد، پاسخى بود به بحرانى که  ى کادرها جلسهنشست که به   این.  157سال 
 توده حزباین سازمان در سومین سال جدایى از . فرا گرفته بود راانقالبى حزب توده ایران 

اش را روشن نکرده بود و به هویت  هنوز تکلیف بسیارى از مسائل عملى و نظرى( 1575)
 .دمید خُرده اختالفاتى در راه و روش نیز بر تنور بحران مى. ه بودمستقلى دست نیافت

ترین صداهاى اعتراض در  و از اصلى سازمان انقالبىمهدى تهرانى از سرشناسان 
  :زا را به این صورت ردیف کرده است هاى بحران ، اختالفى کادرها جلسه
فروتن و [ غالمحسین دکتر]قاسمى، [ احمد]توطئه به جاى مبارزه ایدئولوژیک با  -»

گیرى  که با شدت حزب توده ایرانى مرکزى  اعضاى دیرین کمیته]سغایى [ عباس]
حزب کمونیست و  حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستىاختالفات میان 

جدا کردند و پس از چندى همکارى با  حزب تودهراه خود را از راه  جمهورى خلق چین
لنینیستى  -سازمان مارکسیستى ، 157ازمان نیز بریدند و در سال از آن س سازمان انقالبى

 .[را بنیاد گذاشتند توفان
 ناروشن بودن مرز عضو و غیرعضو در سازمان -
المللى تحت عنوان انترناسیونالیسم پرولترى و دنباله روى از  ى بین سودجویى از رابطه -
 چین 
 سرکوب کادرهاى با تجربه  -
 یک مشى سیاسى روشن عدم برخوردارى از -
 1« .خود برگزیدگى رهبرى سازمان -

                                                           
اول   ، بازتاب، چاپنگاهى از درون به جنبش چپ ایرانبابا تهرانى، به گفتگوى حمید شوکت با مهدى خاننگاه کنید  -1

 6 1و  171، آلمان، صص 4 15بهار 
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هایى که نشست  اختالفات ى ایران، سازمان انقالبى حزب توده اما محسن رضوانى، رهبر
 :شمرد یژ را ضرورى کرد، به این ترتیب برمى لى

پیرامون مشى سازمان اختالف نظر وجود داشت و برخى بر این نظر بودند که مشى »
پیرامون چگونگى اخراج قاسمى، سغایى و . راه کوبا هنوز در سازمان ریشه داردکاستریستى و 
ى مبارزه  ى شورش جنوب و تصورى که پیرامون ادامه ى تنظیم اعالمیه   فروتن، نحوه

ى فارس ایجاد کرده بود، و نیز عدم وجود دموکراسى درونى سازمانى و  مسلحانه در منطقه
ى کارها را در دست خود متمرکز   همه[ الشایى]من و کورش اینکه هیئت اجرائیه و به ویژه 

ها باعث شد که به این نتیجه برسیم که الزم  ى این  همه. ایم، ادعاهایى وجود داشت کرده
ل فوق تشکیل درهاى سازمان براى رسیدگى به مسائى وسیعى متشکل از کا است جلسه

 1«.روز به طول انجامید 76یژ برگذار شد و  در لى  157این جلسه در پاییز . شود
 "خط مشى کاستریستى"یژ سرانجام راه انقالب کوبا به عنوان  در نشست لی

دارى در ایران پس از اصالحات  شد، گرایشى که به گسترش مناسبات سرمایه "طرد"کلى به
ارضى شاه توجه داشت، کنار رفت و به وجود آوردن حزب کمونیست و بسیج کارگران به 

ى مائوتسه دون به عنوان تکامل  در این جلسه، اندیشه»درعوض . گشت آینده موکول 
تر به کار انتقال  هرچه سریع سازمانتصمیم گرفته شد تا ... مارکسیسم لنینیسم پذیرفته شد

عالوه  ...انتخاب شد سازمانرهبرى جدیدى نیز براى . اعضا و کادرهاى خود به ایران بپردازد
حکمت که از هیئت اجرایى منتخب [ بیژن]ضوانى و ر[ محسن]الشایى، [ کوروش]بر 

 ع.، عطا حسن آقا کشکولى و م(زارع)زاده، على شمس  کنفرانس دوم بودند، پرویز واعظ
سازمان که قبال با ... هاکادر ی پس از پایان جلسه. به ترکیب رهبرى اضافه شدند( درى)

ورش الشایى را براى زاده در داخل کشور تماس گرفته بود، ک شریف[ اسماعیل]گروه 
همکارى با این گروه به کردستان فرستاد و محسن رضوانى، سیاووش پارسانژاد، على 

 5«.ى آموزشى به چین رفتند کاییدى چهار محالى و ایرج کشکولى براى دیدن دوره
، حداکثر یک سال پس سازمان برگذارى کنفرانس ى کادرها جلسههاى  از دیگر مصوبه

 .بودتوده ى تئوریک  طیل موقت نشریهیژ و تع از نشست لى
هاى درونى به سرانجام نرسیده و خط و ربط  تصمیم بر این بود تا زمانى که بحث»

با این تصمیم و تقسیم کار جدیدى که صورت . انتشار نیابد توده سازمان روشن نشده است،

                                                           
  174، ص 1547مرتضوى،آلمان، تابستان : ، ناشرنگاهى از درون به جنبش چپوکت با محسن رضوانى، ی حمید ش گفتگو -1
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 7«.ها آشکار شده بود، موقتاً فروکش کرد ى کادر گرفت، اختالفاتى که در جلسه
شد و از شعارها، هنجارها  مى گى این جلسه که در اوج انقالب فرهنگى چین برگذار  ویژ
، "نوسازى افکار". ِ حاکم بر آن بود گرفت، فضاى روحى و عاطفى هاى آن الهام مى   و روش

در   .، گاه به صورت اعتراف به معناى واقعى کلمه در آمد"انتقاد و انتقاد از خود"از رهگذر 
 :ره کورش الشایى نوشته استاین با
ى آموزشى به چین رفتند، تحت  در اوج انقالب فرهنگى، افرادى که براى دیدن دوره»

ى  ها در بازگشت از چین مسئله آن. تاثیر شرایطى قرار گرفتند که بر آن کشور حاکم بود
( زارع) شمس على. یژ آورند ى لى ى انتقاد و انتقاد از خود را به جلسه نوسازى افکار و مقوله

او که در این زمینه از همه تندتر بود، . ل کردکه تازه از چین بازگشته بود، در جلسه خیلى گُ
هایى از آثار مائو را از روى آن  قول همیشه کاغذى لوله شده در دست داشت و مرتب نقل

ار قر( زارع) شمس  ها و رفتار على ها تحت تاثیر حرف و آن روزگار خیلىدر جَ. خواند مى
شد، تکیه زیادى  او بر بریدن از زندگى بورژوایى و یا آنچه بورژوایى خوانده مى. گرفتند
ى یک فرد انقالبى این  وظیفه... ها بورژوایى بودند یا پرولترى پدیدهی  براى او همه. داشت

ها،  ى افکار بورژوایى در عقاید، برداشت بود که همواره گوش به زنگ باشد و از رخنه
انتقاد و انتقاد از خود بهترین وسیله در دست یافتن به . و ذهنیاتش جلوگیرى کندخصوصیات 

هاى خودخواهانه را دور  هاى درونى، جنبه یعنى با انقالب... این هدف و نوسازى افکار بود
مثال کسى از اینکه . ى کارگر قرار بگیریم  پیش از پیش در خدمت انقالب و طبقه... ریخته و

کرد و دیگران نیز به تبعیت از  انتقاد مى ران مجللى غذا خورده بود از خودیک بار در رستو
ها  هایى از زندگى بورژوایى در آن رسید نشانه این شیوه به بررسى خطاهایى که به نظر مى

تر  زد، انقالبى در این صورت هر کس بیشتر به این شیوه دست مى. خاستند وجود دارد، برمى
  «.چنین جوى داغ بود شد و بازار تظاهر در مى

 :ى ایرج کشکولى به آنجا رسید که بنا به گفته ى کادرها جلسهکار 
ها  انتقاد از خود گاه ساعت. کردى شان مى بایست آرام برخى حتا گریه کردند و مى... »

رفیق ادامه بده، تو هنوز مسئله دارى، تا سبک نشوى ": گفت على شمس مى. کشید طول مى
  «                                                                                    ".اهد رفتکار جلسه پیش نخو

                                                           
 7 1، ص 47حمید شوکت در گفتگو با محسن رضوانى، چاپ اول، چاپخانه مرتضوى، تابستان  -7
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را ریشه کن  حزب توده ِ سازمان انقالبىها، نتوانست بحران کادرى  روزه 76ى  جلسه
ى  ل بدنهبرآورد و کُ تر از پیش سر اندک زمانى پس از آن جلسه، بحران گسترده. کند

شکست شورش عشایر جنوب از ارتش . ى پیرامونى آن را در خود فرو برد و حتا هالهسازمان 
 سازمان انقالبىگذاران  کنارش تنى چند از بنیان خان قشقایى که در بهمن شاه و کشته شدن

زاده و سلیمان معینى، رهبران  قرار داشتند و سپس از پاى درآمدن مال آواره، اسماعیل شریف
 سازمان انقالبىها نیز از همکارى و حمایت  ى کردستان که آن استهجنبش از نو به پاخ

چاپ . برخوردار بودند، بار دیگر آتش ناخرسندى شمارى از کادرهاى قدیمى را برافروخت
سازمان  ، براى همیشه پیوند کادرها را از1574ى شماره ده، در خرداد ماه  تودهى  نشریه
 :انتشار دادند، نوشتند 1574ه در تیر ماه اى ک ها در اعالمیه آن! گسست  انقالبى
به  سازمان انقالبى حزب توده ایران در خارج از کشورها قبل درون  بحرانى که از مدت»

سازمان  ى وسیع کادرهاى وجود آمده بود، سرانجام در دو سال پیش منجر به تشکیل جلسه
د، پس از بررسى بو سازمان انقالبىترین نشست  این جلسه که وسیع. گردید انقالبى
ى رهبرى سازمان، سیاست و خط مشى اپورتونیستى هیئت اجرائیه را  ى سه ساله کارنامه

حداکثر یک سال پس از برگذارى  سازماناى گذراند که کنفرانس  محکوم ساخت و مصوبه
 .ها، فراخوانده شودکادرى  جلسه

ه با همه این جلس. هاى به حق درون سازمان بود تبلور شورش کادرهاى  جلسه
ى  و تظاهر مقاومت دسته جمعى پیکره سازمان انقالبىترین نشست  کمبودهایش مثبت

به علت فقدان تدارک ... این جلسه. در برابر مشى اپورتونیستى گروه رهبرى بود سازمان
قبلى و کار سیاسى الزم، با آنکه به اپورتونیسم راست رهبرى ضربه زد، نتوانست آن را از 

 !دطرد کنسازمان 
و با انتقاد از خود  کادرهای  گروه ضد پرولترى که با سوء استفاده از این خطاى جلسه... 

کاذبانه موفق شده بود به همراه چند تن اپورتونیست راست دیگر و این بار با رفتن زیر پرچم 
ها از جانب مارکسیست ـ کادرى مائوتسه دون که در جلسه  مارکسیسم ـ لنینیسم، اندیشه

ها کادربه اهتزاز درآمده بود، بازهم در رهبرى باقى بماند، بعد از جلسه  سازمانهاى  لنینیست
ى  علیه مارکسیسم ـ لنینیسم، اندیشه سازمانآوردهاى  ، علیه دستسازماننیز به توطئه علیه 

ها و طفره رفتن از کادرى  مائو تسه دون دست زد و با زیر پا گذاشتن قرارهاى جلسه
از نوامبر سال ... دست زد سازمان، به تشکیل گروهى در وراى سازمانبرگذارى کنفرانس 

با در دست گرفتن ابتکار عمل رهبرى موفق شدند  سازمانها، و مسئولین کادرگذشته 
ى  به وجود آورند و ضمن وحدت با پیکرهسازمان انقالبى ى را در درون    ا جنبش فکرى
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، راه را براى وحدت و سازمان انقالبىاز  هاى گریخته سازمان و افشاى مواضع اپورتونیست
گروه طرد شده این بار براى اعمال مشى ... ها باز کنند لنینیست -تشکل نوین مارکسیست 

 -این تاکتیک، یک تاکتیک اپورتونیستى . دست زد توده به انتشار... ى خود کهنه
این ... نى داردى طوال رویزیونیستى است و در تاریخ جنبش کارگرى ایران و جهان سابقه

است ارتجاعى و دورویانه که   تاکتیکى. تاکتیک از نوع تاکتیک خروشچف و شرکا است
. ها در درون جنبش کارگرى بوده است ى سرکوب مارکسیست ـ لنینیست سالیان دراز وسیله

آورد و با دست  ست که با یک دست پرچم مارکسیسم ـ لنینیسم را به تکان در مى تاکتیکى
ى مائوتسه  مارکسیسم ـ لنینیسم، اندیشه"تحت عنوان دفاع از ... کند ن خیانت مىدیگر به آ

زنند و در آن از ابتدا تا انتها  دست مىسازمان انقالبى اى به نام ارگان  به انتشار مجله "دون
پردازند، بدون آنکه قادر باشند یا اصوالً بخواهند بر  ى قوانین عام مى گویی درباره به کلى
ى موجود در جامعه ایران را ارزیابى کنند  ترین پدیده یا مسئله ها، کوچک ن آموزشاساس ای

... جنبش کارگرى و انقالبى ایران پاسخ دهند  ى روز و نیازمندى ترین مسئله و به ابتدایى
جا بزنند و چنین وانمود کنند  سازمان انقالبىخود را  تودهها این است که با انتشار  هدف آن

حزب  حاال با بلند کردن علم طرفدارى از ایجاد... این گروه...ارزه و کارندکه سرگرم مب
... دعوا دارد توفان حزب، با برادرش "احیاى"یا  "ایجاد"ى  سر مسئله... ى کارگر طبقه

در این چند سال همواره در برخورد به مسال اصولى و اساسى  سازمان انقالبىکودتاچیان 
از جمله راه قهرآمیز انقالب، برخورد تاکتیکى و پراگماتیستى انقالب و جنبش کارگرى ایران 

ها نسبت به  آن. ست ى مائوتسه دون نیز از چنین موضعى ا ها به اندیشه برخورد آن. اند داشته
کنند و   جنبش جنوب و جنبش خلق کُرد روشى ماجراجویانه و اپورتونیستى اتخاذ کرده و مى

هاى اوپوزیسیون داراى موضعى اپورتونیستى بوده و ى واحد نیرو ی جبهه در مورد مسئله
پس از طرد این مشت ناچیز و افشاى  سازمان انقالبىها و مسئولین و اعضاى کادر... هستند
ى مسائل گذشته و ارزیابى از اوضاع کنونى و  ها، با بررسى دقیق و همه جانبه ى آن توطئه

ى چند ماهه، متفقاً به این نتیجه  مناسبات درونى سازمان انقالبى طى یک پروسه مبارزه
رسیدند که تنها از طریق نفى دیالکتیکى این سازمان و سپس برقرارى وحدت راستین بین 

هاى داخل کشور و بر اساس  توان در پیوند با کمونیست هاست که مى مارکسیست ـ لنینست
ى ایجاد ارزیابى مشخص از اوضاع کنونى و نیازمندى مبرم جنبش کارگرى ایران به سو

 4«...هاى ایران گام برداشت تشکل نوین کمونیست
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اعضا، مسئولین هاست، با امضاى کادر ى مشترک این اعالمیه که اولین و آخرین نوشته
آغاز و با شعار زیر پایان  و کادرهاى سازمان انقالبى حزب توده ایران در خارج از کشور

 :گیرد مى
ى کارگر در ایران  د حزب پیشاهنگ طبقهها متحد شوید و در جهت ایجا کمونیست...»

 4«.گام بردارید
اى بود به  صفحه 1 ى  ا ى چند برگى، جزوه به آن نوشته سازمان انقالبىپاسخ رهبرى 

 : ى انشعاب انحالل طلبان از سازمان درباره نام
اعضا، مسئولین و کادرهاى سازمان انقالبى حزب اى که اخیراً تحت عنوان  اعالمیه»
طلب است که در  انتشار یافته است، کار مُشتى انحالل یران در خارج از کشورى ا توده

اند و وقتى نتوانستند در داخل  ى خطوط اوپورتونیستى و ارتجاعى بوده سازمان نماینده
گرى و خرابکارى زدند و  سازمان غلبه پیدا کنند و خط خود را حاکم سازند، دست به اخالل

بدین . ى علنى قرار دهند در صدد برآمدند سازمان را مورد حملهباالخره با انتشار اعالمیه 
ترتیب به طور قطع خود را در موضع ضد سازمانى قرار داده و مرزبندى سازمان را با خود 

 .قطعى کردند
ى یک  طلبان از گردن گذاشتن به مشى صحیح سازمان و از ادامه سرپیچى انحالل...
گرى، تخریب و انشعاب،  عوض دست زدن به اخاللى اصولى در چارچوب آن و در  مبارزه
ها در موضع غیر مارکسیستى و پا فشارى بر روى مشى  ى قرار گرفتن کامل آن نشانه

  1«...اپورتونیستى است
ى     اندیشه باور به)آورده شده  سازمان «مواضع کنونى»ها پس از اعالم  این جمله

رویزیونیسم »و مرزبندى با  «صر حاضرلنینیسم ع -مارکسیسم »مائوتسه دون به عنوان 
ى انقالب آن  است؛ مرحله «اى نیمه مستعمره و نیمه فئودال جامعه»، اینکه ایران «شوروى

ست و اینکه حزب توده  ى روستاها و راه آن محاصره شهرها به وسیله «دموکراتیک نوین»
ى  طبقهطراز نوین »بود که هرگز نتوانست به حزب  «حزب رفرمیست دموکرات»یک 
ى  ى مرکزى کلیه وظیفه»تبدیل شود و ایجاد یک حزب کمونیست طراز نوین  «کارگر

ها و  ها، گروه اى با ایجاد هسته ، تدارک جنگ توده«هاست لنینیست -مارکسیست 

                                                           
 ـ پیشین4
 1، ص 1574در خارج از کشور، آبان ماه  ى ایران سازمان حزب تودهبان از سازمان، از انتشارات طل ى انشعاب انحالل درباره ـ1
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ایرادات »هاى مارکسیستى و پیش از پرداختن به موارد اختالف که زیر عنوان  سازمان
 : رده بندى شده است«  ها و انحرافات آنبر خط مشى ما ... طلبان انحالل

گیرد؛ تحت  ایجاد حزب بر اساس خط مشى و راه انقالب دموکراتیک نوین صورت نمى -1»
 . عنوان اینکه پروسه ایجاد حزب جدا از ساختمان آن است

نفى نقش و اهمیت دهقانان در انقالب دموکراتیک نوین تحت عنوان اینکه دهقانان  -1
ها در روستا باعث  لنینیست -دارند و قبل از ایجاد حزب، فعالیت مارکسیستخصلت انقالبى ن

 .لنینیسم، اندیشه مائو تسه دون خواهد شد -ها از مارکسیسم انحراف آن
ى مسلحانه شرکت کرد و یا به تدارک آن پرداخت؛  قبل از ایجاد حزب نباید در مبارزه -5

 . تحت عنوان اینکه مبارزه کار حزب است
ى  ها از طریق مبارزه ى ایجاد حزب باید قبل از هر چیز مارکسیست ـ لنینیستبرا -7

 .ایدئولوژیک متحد شوند
  16«.باید ابتدا پرولتریزه شد - 

گسیل پنهان . بند این جدل نظرى با کادرهاى جدا شده، یک رشته گام عملى بود پشت
هاى نظرى و  ن آموزشپس از سرگذارد)ترین کادرهاى رهبرى به ایران  شمارى از برجسته

 - مارکسیست»، تالش در راستاى به وجود آوردن یک سازمان (عملى در کوبا و چین
به ( 1571بهار ) ستاره سرخ، انتشار «لنینیست زبده و مخفى در پیوند با کارگران و دهقانان

المللى براى به رسمیت شناخته شدن از سوى حزب  عنوان ارگان سیاسى، تالش بین
ترین جریان مارکسیستى ـ  به عنوان اصلى احزاب برادرهورى خلق چین و کمونیست جم
ها  ى جدا شده، کارگر نیفتاد و سبب امیدوارى آنکادرها بر... یستى ایران وئلنینیستى، مائو

تر از آن بودند که بتوانند در  نا متحد کادرها. نشد سازمان انقالبىنسبت به ظرفیت تحول در 
با آنکه از ضرورت ها  آن. ه دهندن انقالبى بدیلى قدرتمند ارائازمابرابر نظر و عمل س

ى  در جهت ایجاد حزب طبقه»سخن گفته بودند و نیز از حرکت  «ها وحدت کمونیست»
اتحاد مبارزه در  پاره که به نام سازمان  جز آن 11.، به زودى دچار چند دستگى شدند«کارگر

                                                           
 11و  11پیشین، صص  ـ16
 :، مهدى تهرانى ابراز داشتهکادرى عنوان  دربارهـ 11
به این نام هاى مطبوعات ایران و ساواک  و جریان ما در بحث و جدل اواک در تبلیغاتش علیه ما برگزیداین عنوان را س»

و این در . ها نام دارندکادر، گروه سازمان انقالبىها ضمن تحلیل از انشعاب اعالم کردند جریان جدا شده از  آن. شد هخواند
شوکت، « .از ابتدا چنین نامى یا سازمانى نداشتیم در حالى که ما اصوالً. افکار عمومى خارج رفته رفته نام جریان ما شد

 141پیشین، ص 
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بیشترشان از کار حزبى دورى  11،گرفتند را پى اى کار حزبى گونه راه ایجاد حزب طبقه کارگر
هاى مارکس و انگلس و لنین را در دستور کار  ها و نوشته ى کتاب شمارى ترجمه. جستند

 به مثل،)ى مارکسیستى را تقویت کردند  ى اندیشه گذاشتند و به این ترتیب زرادخانه
سیالیسم علمى و سو نشریه)شمارى به کار تئوریک روى آوردند ( انتشارات کمونیسم

و شمارى از به راه انداختن یک جنبش فکرى در خارج از ( کاوش، نیز ى طبقاتى مبارزه
که میدان اصلى   ست و گفتنى. آورد درخور توجهى نداشت کشور داد سخن دادند که ره

کنفدراسیون محصلین و السابق  کماف سازمان انقالبى،ى کادرهاى پیشین  فعالیت کلیه
 .در اروپا و آمریکا بود انىدانشجویان ایر

ى چهل از دست دادند،  شان را تا پایان دهه که موجودیت متشکل کادرها برخالف
دور شدند و حتا  1574تیر  ی هاى اعالم شده در اعالمیه شان از نقطه نظرات و هدف بسیارى
یادهاى بر بن سازمان انقالبى حزب توده ایرانى مائوتسه دون را نقد و نفى کردند،  اندیشه

هاى اعالم شده خود  ى عملى خود پا برجا ماند و توانست در راستاى هدف نظرى و برنامه
به ایران با هدف استقرار  سازمانى بزرگى از رهبران و کادرهاى  گسیل پاره. بردارد  گام

فارس  ى خلیج هاى حوزه بخشى از رهبرى در داخل کشور و اعزام بخشى از کادرها به کشور
عباس  یادان عباس تمبرچى، عطا کشکولى، زنده)ر در میان کارگران مهاجر ایرانى با هدف کا

ى  هم نشان از جان گذشتگى و اراده زاده و و وسیامک مویدایرج کشکولی و نیز و  (صابرى
ى در حال  ِ آن را از جامعه  داشت و هم جدا افتادگى و دید ذهنى سازمانانقالبى این 

هرچه بود وادادن شمارى از رهبران . گذاشت ه، به نمایش مىى پنجا دگردیسى ایران دهه
در زیر  نژاد سیاووش پارسا ، نیزاین جریان همچون کوروش الشایى، فیروز فوالدى

هاى تلویزیونى رژیم شاه، بر نبرد  در شو "شان اعترافات"هاى دژخیمان ساواک و  شکنجه
طوافچیان  شکوهمهوش جاسمى و  ، گرسیوز برومند، خسرو صفایى، زاده حماسى پرویز واعظ

و و و که یا در نبرد مسلحانه با ماموران امنیتى شاه از پا درآمدند و یا در زیر شکنجه کشته 
اى چون على صادقى، بیژن چهرازى،  نیز بر ایستادگى زندانیان سیاسى. شدند، سایه انداخت
یروس نهاوندى و رهبر ، سسازمان انقالبىخیانت یکى از اعضاى پیشین . على کاییدى و و و

                                                           
این گروه رفته رفته تحلیل رفت و به . نتوانست به یک سازمان سیاسى فراروید اتحاد مبارز در راه طبقه کارگر مانـ ساز11

تاریخ صد ساله یونس پارسا بناب، : نگاه کنید به. )فروکاسته شد سوسیالیسم علمى و مبارزه طبقاتىتئوریک  ی نشریه
انتشار یافت  7 اول آن در پاییز   که شماره (74 و   7 صص  دوم،لد ج، 1147ـ1547های سیاسی ایران   احزاب و سازمان

 .  آن در آذر  7ى  و شماره
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اش به دام  شد و وظیفه اداره مى ساواککه به دست  هاى ایران سازمان رهایى بخش خلق
هاى کمونیستى  ترین جریان بود، به یکى از مهم سازمان انقالبىهاى  انداختن سمپاتیزان

سازمان این همه در تغییر نام  15.ى جبران ناپذیرى زد ى چهل و پنجاه صدمه ایران دهه
 . تأثیر نبود بى( 4 15دى )رنجبران ایران به حزب  ى ایران انقالبى حزب توده

 1616ژوئن /  1541خرداد 

                                                           
های  احزاب و سازمانشناس،  تراب حق: نیز. 6 5و    1، صص 1544، شیرازه، کنفدراسیونافشین متین، : ـ نگاه کنید به15

 4، ص  154، سال سوم، بهار 4ی ارهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شم ، نقطه، نشریهجنبش کمونیستی ایران



 

 همبستگیزنان(شورای)کمیته

مهنازمتین،ناصرمهاجر

نیز از آن یاد شده است،  شورای همبستگی زنانکه به نام  ی همبستگی زنان کمیته

هایى که  بازنگرى سند. شکل گرفت 4 15وایل سال بود از چند گروه زنان که در ا ائتالفی

در  کنفرانس مشترک زنانترین اقدام این ائتالف،   دهد که مهم در دست داریم، نشان می

نخستین  اطالعاتى  ى برگذارى این کنفرانس، روزنامه در آستانه. بوده است 4 15آذر ماه 

 :را به چاپ رساندکمیته ى  بیانیه

ی روزهای پرافتخاری  شک شما نیز چون ما خاطره هان ایران؛ بیخوا آزادگان و آزادی»

های  ها در کنار هم با مشت ها و دانشگاه ها، کارخانه را که مرد و زن، پیر و جوان در خیابان

زدند و برای آزادی و استقالل میهن، جان  ریزان جبار پهلوی فریاد می گره کرده علیه خون

رزمیدند،  واهمه می کردند و بی های خیابان نثار می فرش شان را بر سنگ های پاک برکف خون

ی آهنین شما مردم  پارچگی، قاطعیت، شور و شوق انقالب و اراده همین یک. آورید به یاد می

ها را ممکن  دست پرتوان توده ی سلطنت ارتجاعی به ساله 66 1بود که سرانجام سقوط کاخ 

آفرین  میهن ما نقشی بس ارزنده و حماسه در این جنبش انقالبی، زنان تحتِ ستم. ساخت

ى دوشادوش با مردان  ایفا نمودند و به خوبی لیاقت و توان انقالبی خود را در مبارزه

بینیم که نه تنها قدمی  لیکن امروز با کمال تأسف می. ی این مرز و بوم نشان دادند رزمنده

ته نشده، بلکه اقدامات و ی زنان برداش رفته در جهت بازگردانیدن حقوق و حرمت از دست

قوانین و مصوبات حاکم تنها در جهت محدود ساختن هرچه بیشتر زنان، تثبیت نابرابری آنان 

ی  ما با این امید که زمینه... و حتا بازپس گرفتن حقوق ناچیز گذشته جریان داشته است

وجود  ن بههای آنا های مترقی زنان را جهت هماهنگ ساختن فعالیت اتحاد و همبستگی گروه

جمعی به سود مبارزه بهره گیریم، تدارک برگذاری کنفرانس  آوریم و از مزایای تالش دسته

کنیم در مبارزات  بینیم و از همه دعوت می مشترکی را در دفاع از حقوق زنان ضروری می

 1«.زنان ایران علیه ستم، نابرابری، استثمار و ارتجاع با ما همگام شوند

                                                           
 1، ص 4 15آبان   1، اطالعات -1
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های زنان پس از انقالب اختصاص یافته، شهین نوایی،  بررسی تشکلای که به  در نوشته

 :کند ذکر می 4 را حدوداً خرداد ماه سال  ی همبستگی زنان کمیتهگیری  تاریخ شکل

های صنفی زنان  های سیاسی و گروه ، تشکلی از اکثر سازمانی همبستگی زنان کمیته»

در جلسات هفتگی . شروع کرد( خرداد ماهاحتماالً ) 4 15فعالیت خود را در اوایل سال . بود

های فعال در آن  ی تشکل مدتی بعد کلیه... کردند ها شرکت می ی گروه آن نمایندگان همه

ی مشترکی را در رابطه با یک کنفرانس مشترک در اعتراض به  شرکت نموده و برنامه

: رت بودند ازعبا  دهنده های تشکیل گروه. ریزی کردند نویس قانون اساسی، برنامه پیش

 ،ی انقالبی زنان مبارز اتحادیه، انجمن رهایی زن، ی دموکراتیک ملی جبهه ی زنان کمیته

که بسیاری از  ی صنفی کمیتهو  جمعیت زنان مبارز، جمعیت بیداری زن، اتحاد ملی زنان

گروه بود، در  16ها و ادارات مختلف را که بالغ بر  ها، بانک های زنان در وزارتخانه تشکل

، کنفرانس مشترکی  های زنان در قطعنامه کردن خواست  در فرموله کمیتهاین  1.گرفت برمی

منجر به برگذاری  ی همبستگی زنان کمیتهها در  همکاری این گروه. نقش مهمی داشت

 5«...شد 4 15در چهارم آذرماه  کنفرانس مشترکآمیز  موفقیت

برگذار شد؛ سه هفته پس  "لیستىامپریا ضد"ى  ى مبارزه ، در هنگامهکنفرانس مشترک

ها  خوانى پس با مخالفت. دانشجویان پیرو خط امامدست  از اشغال سفارتِ آمریکا در تهران به

ى کسانى رودررو بود که  هاى مستقیم و غیرمستقیم طیف گسترده اندازى و حتا سنگ

یک  هیچ. "فرع"پنداشتند و پیکار براى آزادى را  مى "اصل"را  "ضدامپریالیستى"ى  مبارزه

پیکار در سازمان  ،های فدایی خلق چریکسازمان )ى جنبش چپ  از نیروهای سیاسی عمده

خواهى و  هاى اصلى مدعى آزادى یک از تشکل ، هیچ...(و ى کارگر  راه آزادى طبقه

مجاهدین خلق ایران، حزب دموکرات کردستان  سازمان ى ملى ایران، جبهه)جویى  ترقى

                                                           
ی  روزنامه ى دوم ى که در صفحهبه خبر کوتاه شود مى ی شهین نوایی، از جمله در تأیید گفته: توضیح نگارندگان -1

کنفرانس مشترک  لهای تشکیالتی زنان از تشکی یانی گروهیپشت به دنبال» :استناد کرددرج شده،  4 15آذر  ، اولکیهان
« .، دیشب یک سخنگوی انجمن کارکنان زن سازمان برنامه و بودجه نیز همبستگی خود را با این کنفرانس اعالم کردزنان

 1، ص 4 15اسفند  15کیهان تشکیل شد و خبر تشکیل آن در  4 15در اسفندماه  زنان سازمان برنامه (کانونیا )انجمن 
 .به چاپ رسید

های زنان  بنیاد پژوهش، سخنرانی شهین نوایی در پنجمین سمینار های زنان ایرانی بعد از انقالب نسازمای  تجربه -5
زن و سیاست در ایران  :با عنوان آنجلس، ، لس1117های سمینار پنجم، سال  ی سخنرانی مجموعه: ؛ برگرفته ازایرانی
 111و  111 ،165ص ، ص 111ان ی پنجم، تابست ، شمارههای زنان ایران بنیاد پژوهشی  ، نشریهمعاصر



  7   همبستگیزنان(شورای)کمیته

هاى مهم روشنفکرى آن دوره، به ابراز همبستگی   یک از چهره  هیچو نیز  .(..ایران، کومله و

نوایى با  و هم "امپریالیستى جنبش ضد"وانگهى . زنان اقدام نکردند کنفرانس مشترکبا 

چیز سایه  ها کشانده شده بود، بر همه به خیابان "آمریکاى جنایتکار"اى که علیه  توده

در همان روز و ساعتِ کنفرانس، به های فدایی خلق  کسازمان چریکه  چندان. انداخت می

پیمایى برآمد و براى نمایش حمایتش از دانشجویان پیرو خط امام، هواداران خود را به  راه

ی  کمیتهى دگراندیش به  اعتنایى نیروها بى. سمت سفارت آمریکا به حرکت درآورد

ها پیش به  ن که از مدتسبب آن شد که تاالر سخنرانى دانشگاه تهرا همبستگی زنان

اختصاص داده شده بود، در اختیار نمایندگان مجلس خبرگان قرار  کنفرانس مشترک زنان

 ! گیرد

ی کنفرانس  در گزارشی درباره( سازمان وحدت کمونیستیارگان ) رهاییی  نشریه

 :کند دهد و به مشکالتی که پیش آمد، اشاره می مشترک، جریان تدارک آن را شرح می
هم  دانشجویان پیشگامهای مترقی و منجمله  در جریان این تدارک، با سازمان... »

به لحاظ عدم . ی زنان را انحرافی تلقی کردند مسئله... اما دانشجویان. تماس گرفته شد
کنفرانس و مبارز و نیز کارشکنی عناصر ارتجاعی رژیم،  دانشجویان پیشگامهمکاری 

ی مکان کنفرانس قرار گرفت؛ به طوری که بیم  یهدر محظور جدی برای ته همبستگی زنان
. دست نیاید رفت که در شهر چند صد کیلومتر مربعی تهران جایی برای کنفرانس به آن می
تکنیک احساس مسئولیت کردند و  ی پلی گروهی از دانشجویان مبارز دانشکده... عاقبت

بعد از  5آذر، ساعت  7نبه قرار شد روز یکش. کنفرانس همبستگی را از محظور به در آوردند
این تاریخ  "کنفرانس همبستگی زنان"های متشکل در  سازمان. ظهر کنفرانس برقرار گردد

. های مترقی نیز جداگانه خبر دادند ها اعالم کردند و به سایر سازمان را بالفاصله در روزنامه
، درست در لقهای فدایی خ سازمان چریکاما دو روز بعد، با کمال تعجب مشاهده شد که 

نگفته پیداست که تماس با این ! پیمایی کرده است همان روز و همان ساعت اعالم راه
خود را در  "تئوریک"رفقا مخالفت . حاصل بود پیمایی بی سازمان برای تغییر روز یا ساعت راه

ی زنان ایران که  و این آموزشی بود برای کلیه! نشان دادند "ای شایسته"عمل نیز به صورت 
. شان حق کنفرانس ندارند ها و دوستان دانشجوی یاد بگیرند بدون موافقت چریک

بینیم مختص به مذهبیون نیست، با  که می خوشبختانه، این انحصارطلبی که چنان
جمعیت چندهزار نفری موجود، شاهد یکی . العمل بسیار مناسب زنان مترقی روبرو شد عکس

رغم کارشکنی مرتجعین که  ارتجاعی شد که علیها از قانون اساسی  از بهترین افشاگری
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های خود را به بهترین وجهی  برق ساختمان را قطع کردند، در زیر نور فندک و شمع برنامه
  7«...اجرا کرد

گرایى  اى که خطر استبداد دینى را دریافته بود و به پشتیبانى از هم تنها جریان سیاسى

بیش  جبههاین  ی زنان کمیتهوانگهی، . است نى دموکراتیک ملى ایرا جبههزنان برخاست، 

است  کمیتههمین . تالش داشت ى همبستگى زنان شورا ها در به وجود آوردن از سایر گروه

 :کند ای اعالم می ، با انتشار اطالعیه4 15که در آبان 
های  ها، نیروها و شخصیت ی سازمان از کلیه ی دموکراتیک ملی جبههی زنان  کمیته...»
های  ریزی و تقویت پهنه کند که به منظور پی مستقل و ملی زنان ایران دعوت می مترقی،

این اقدام را  ی دموکراتیک ملی ی زنان جبهه کمیته... وحدت، دست یاری به هم دهند
قید و شرط برای انجام  ی امکانات و قوای خود را در خدمت بی داند و همه ی خود می وظیفه

  «...د گذاردآیی خواه گرایی و گردهم هم

وابسته به  انجمن رهایی زن ست که کمی پیش از این فراخوان، خبر پیوستن گفتنى

ست  این نیز گفتنى  .اعالم شده بود ی دموکراتیک ملی جبهه به سازمان وحدت کمونیستى

ى دموکراتیک ملى  جبههوابسته به آزادى ى  ، نشریهکنفرانس مشترک زنانى  که در آستانه

هایى  جمله نوشته از. را انتشار داد ی زنان ویژه  العاده فوقخود، ی زنان  کمیته ، به همتایران

ست؛ با عنوان ی دموکراتیک ملی ی زنان جبهه کمیتهی  نامه آمده، بیانیه که در این ویژه

بیانیه اعالم . "باید در تشکل و همبستگی نیروهای مترقی و انقالبی زنان کوشش کرد"

 :دارد مى

 ی همبستگی زنان کمیتهبه دعوت  ی دموکراتیک ملی ایران جبههزنان  ی کمیته... »

ی نیروهای مترقی، مبارز و دموکرات که  برای کنفرانس مشترک پاسخ مثبت داده و از همه

اند،  ها، به ویژه زنان که پیوسته از ستم دوگانه رنج برده ها و توده در راه رفع ستم از خلق

  4«.فعاالنه همکاری کنند کمیتهکند که با این  میکنند، دعوت  مبارزه کرده و می

را  ی همبستگی زنان کمیتهی  ست که اطالعیه آزادىى  العاده ى فوق در همین شماره

                                                           
 4، ص 4 15آذر  15، 17ی دوم، ش  ، دورهرهایی، ی زنان ی طبقاتی و مسئله مبارزه -7
  ، ص 4 15مهر  56، 15 ی ماره، شی دموکراتیک ملی ایران جبههی  نشریه، آزادی - 
 4، ص 4 15تیر  15،  1 ی ماره، شآزادی - 
  7، ص 4 15آبان   1، 11 ی هماری زنان، ش العاده ویژه ، فوقآزادی -4
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برای دفاع از حقوق زنان، در کنفرانس "که  ای اطالعیه. بینیم مى کنفرانس مشترک برای

 : شکافد را باز مى گیرى کنفرانس عنوان دارد، منطق شکل "مشترک زنان شرکت کنیم

کوششی است صمیمانه جهت شناخت مسائل فوری زنان و  کنفرانس مشترک زنان»

ها  ی هماهنگ و متحد علیه تجاوز به حقوق زنان، دفاع از آزادی تالش در جهت آغاز مبارزه

ی  ها و نیز مبارزه به منظور حفظ و تداوم انقالب و تشکل و مبارزه و حقوق دموکراتیک آن

یه نفوذ امپریالیستی تا قطع کامل وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و زنان عل

های  ی اتحاد و همبستگی گروه کنفرانس با این امید که زمینه. تحقق برابری کامل زنان

های آنان به وجود آورد و از مزایای تالش  مترقی زنان را جهت هماهنگ ساختن فعالیت

ها  ها، جمعیت ها، گروه از کلیه سازمان. شود گیرد، برگذار می دسته جمعی به سود مبارزه بهره

ی  های دموکراتیک و مترقی و کلیه افرادی که رهایی زنان را تنها با تشکل و مبارزه و کانون

ی نفوذ امپریالیستی و همبسته با  امان علیه هر نوع استثمار و قطع کامل و همه جانبه بی

کنیم با اعالم  دانند، دعوت می ی تحت ستم ایران ممکن میها ی خلق ی کلیه پیکار دالورانه

پشتیبانی از مبارزات مترقی زنان ایران علیه ستم، نابرابری، استثمار و ارتجاع با ما همکاری 

  4«.کنند

ى مهم کشور خبر آن را انتشار دادند؛ در  ، دو روزنامهکنفرانس مشترکسه روز پیش از 

هشت سازمان مبارز زنان، ": ، زیر عنواناطالعات ی روزنامه. ها و با حروف ریز الى خبر هالب

 :، نوشت"اعالم کردند کنفرانس مشترک همبستگی خود را با

کنفرانس ای که امروز انتشار یافت، تاریخ و محل  ی مشترک زنان در بیانیه کمیته... »

 7خ یکشنبه در تاری کنفرانس مشترک زنان: متن اطالعیه چنین است. را اعالم نمود مشترک

تئاتر، ساعت سه بعد از ظهر برگذار  تکنیک، سالن آمفی ی پلی در دانشکده 4 15آذرماه 

خواهیم که با شرکت در این کنفرانس،  های مترقی می ی نیروها و کانون ما از همه. شود می

 .همبستگی خود را با مبارزات به حق زنان در دفاع از حقوق زن اعالم نمایند

 1«زنان برای برگذاری کنفرانس مشترکی ی همبستگ کمیته

                                                           
 پیشین  -4
 4، ص 4 15، اول آذر اطالعات -1
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سازمان و گروه  4ست که نام "هاى پشتیبانى پیام"در پایان این خبر و زیر عنوان 
انجمن رهایی ، جمعیت زنان مبارز، اتحاد ملی زنان: یابیم را مى کنفرانس مشترکبسته با  هم
جمعیت  ،ک ملی ایرانی دموکراتی ی زنان جبهه کمیته، ی انقالبی زنان مبارز اتحادیه، زن

 . دان و کانون مستقل معلمان تهران ق ی زنان حقو اتحادیه، بیداری زنان

انجمن کارکنان زن سازمان از آن نام برده است،  اطالعاتى  گروهى که روزنامه 4جز 

این را از خالل خبر کوتاهى که در . مشارکت داشت کنفرانس مشترکنیز در  برنامه و بودجه

 :یابیم آمده درمى اول آذر کیهان
دیشب  کنفرانس مشترک زنان،هاى تشکیالتى زنان از تشکیل  به دنبال پشتیبانى گروه»

نیز همبستگى خود را با این  انجمن کارکنان زن سازمان برنامه و بودجهیک سخنگوى 
 ى همبستگى زنان ایران کمیته کنفرانس مشترک زنان که از جانب. کنفرانس اعالم کرد

شده است، قرار است بعد از ظهر روز چهارم آذرماه در محل آمفى تئاتر تدارک دیده 
  16«.ى پلى تکنیک برگذار شود دانشکده

خواه  ترقیهای صنفی دیگری که در این کنفرانس شرکت داشتند، باید از کانون  از گروه

  11.هم نام برد بانک مرکزی

کنندگان در این  رکتاز شمار ش. ، در روز و محل موعود برگذار شدکنفرانس مشترک

 «جمعیت چندهزار نفری»از  رهاییکه دیدیم،  چنان. نشست اطالع دقیقی در دست نداریم

تکنیک ظرفیت چنین جمعیتی را داشته یا نه؛ اما به  تئاتر پلی دانیم آیا آمفی نمی. کند یاد می

 . استکننده زیاد بوده و سالن کامالً پر شده  رسد که تعداد شرکت هرحال، به نظر می

 :شرح داده است آزادیی  حال و هواى این نشست را نشریه
های مترقی زنان، در  به همت تعدادی از سازمان کنفرانس همبستگی زناننخستین »

تکنیک تهران  ی پلی تئاتر دانشکده بعد از ظهر در آمفیسه و نیم آذر ساعت  7روز یکشنبه 
فاالنژها  گری خرده روه معلوم، نه اخاللنه قطع برق سالن از طرف هواداران گ. گشایش یافت

خدمتِ قدرت  روان و سیاهی لشکرهای خوش در خارج سالن و نه تبلیغات مسموم دنباله
حاکم، هیچ کدام نتوانست از شور و شکوه کنفرانسی که در نور کبریت و شمع تا به آخر 

ها و تأیید یک صدای  های نمایندگان سازمان ها و سخنرانی پیام. ای بکاهد ادامه یافت، ذره

                                                           
 1، ص 4 15آذر  1، کیهان -16
 گفته ، پیشرهایی، ی زنان ی طبقاتی و مسئله مبارزه -11
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ی  های ضدامپریالیستی و دموکراتیک زنان، همه نشانه سالن مملو از جمعیت از خواست
 .ی آغاز تشکل و وحدت نهضت زنان بود ی ما و نوید دهنده آگاهی زنان مبارز و رزمنده

ی خود  های دموکراتیک را وظیفه که همگامی با تمام حرکت ی دموکراتیک ملی ایران جبهه
اند، در پیامی که به کنفرانس فرستاد، ضمن آرزوی موفقیت برای جنبش زنان، به تمام د می

شان خواهد  کنندگان در این کنفرانس اطمینان داد که با تمام نیرو، پیشتیبان و همراه شرکت
 11«.بود

هایى که در کنفرانس ایراد شد، اطالع دقیقى در دست  ها و سخنرانى از کم و کیف بحث

عمدتاً در اعتراض به قانون جدید خانواده و قانون اساسی ... »دانیم که بحث  ىاما م. نیست

 :نیز گزارش شده است که 15«.پیشنهادی مجلس خبرگان بود
و یک  ى همبستگى کمیتهدو رساله در مورد قانون اساسى و قانون مدنى از طرفِ ... »

... رش و زن قرائت گردیدمقاله از طرف کانون مستقل معلمین تهران در مورد آموزش و پرو
ها و تشکیالت زنان کارمند  متشکل از کانون ى همبستگى کمیتهاز طرف کمیسیون صنفى 

آغا پیامى قرائت  آغا مادر فدائیان شهید نسترن و الدن آل خانم آل... نیز پیامى خوانده شد
بر تو مادر  درود: زنند صدا فریاد مى کرد که هنگام خواندن آن تمام سالن به پاخاسته و یک

هاى تحت ستم ایران،  زنان ترکمن و کُرد نیز به نمایندگى از طرف زنان خلق. مبارز
، گروهى دانان جمعیت حقوقهایى از طرف  در این مراسم، پیام. هایى به کنفرانس آوردند پیام

و گروهى از کارگران زن  کانون زندانیان سیاسى ،ی دموکراتیک ملى جبههاز زنان سنندج، 
ى گرگین  در انتهاى برنامه عاطفه... انه ریسندگى و بافندگى تهران قرائت شدکارخ

ى زنان  پارچه ى متشکل و یک نیز به کنفرانس درود فرستاد و خواهان مبارزه( گلسرخى)
  17«.ایران تا زمان قطع کامل نفوذ امپریالیسم شد

ى  دهنده انقطعنامه نش. ی پایانى کنفرانس خوانده شد ها، قطعنامه پس از پیام

 :هاى زنانى بود که در آن روز تاریخى گردهم آمده بودند ها و آمال مشترک گروه حساسیت
 کنفرانس همبستگی زنانی  قطعنامه» 

ی  خواهانه طلبانه و آزادی زنان ایران پیوسته همگام با برادران خود پرچم مبارزاتِ حق
ها در این مبارزات  و محدودیتها  رغم تمامی محرومیت اند و علی دوش کشیده ملی را به

                                                           
 7، ص 4 15آذر  4 ،51 ی ماره، شآزادی -11
 5 1، ص 7 15، زمستان 5 - 7 ی ماره، شی دیگر نیمه -15
7، ص 4 15 ، آذر1 ی ماره، شاتحاد ملی زنانی  امه، ماهنزنان در مبارزه -17



 تولدیدیگر  6  

شمار  های بی تاریخ خونین مبارزات خلق ایران و نمونه. اند گامی از برادران خود عقب نبوده
های قرون وسطایی ایران جان  چال ای که در حکومت سیاه پهلوی در سیاه زنان رزمنده

ی آزادی و برابری به  قیام ضداستبدادی و ضدامپریالیستی اخیر، وعده. اند، گواه ما است باخته
ی زنان زحمتکش ایران که از ستم اجتماعی،  صفوف به هم فشرده. داد زنان ایران می

ها و تمهیدات  اقتصادی و فرهنگی در رنج بودند، در مقابل شاه خائن و تمام تهدیدها و حیله
زی شان قیام را به پیرو های پاک و شریف خود و عزیزان او مقاومت کرده و با ایثار جان

تا کسبِ استقالل واقعی و قطع . گذراند ملت ما روزهای بحرانی و دشواری را می. رساندند
خوار به سرکردگى آمریکا مبارزه دراز مدت، دشوار و  کامل وابستگی از امپریالیسم جهان

زنان ایران نیک آگاهند که امپریالیسم جهانى و ارتجاع داخلی . پرگذشتى در پیش است
. های برحق زنان ایران را در جهت تأمین منافع خود به انحراف بکشانند  کوشند خواست می

داریم  کنیم و از پیش اعالم می ی شناخته شده و امتحان شده را محکوم می ما این حیله
ها جدا از مبارزات زحمتکشان  ی ما بر علیه تبعیضات و نابرابری اجازه نخواهیم داد مبارزه

اوزات آشکار و پنهانی را که خواه از طریق تصویب یا لغو لیکن تج. ایران شناسانده شود
آمیز نسبت به زنان از هنگام   های تبعیض ی روش قوانین و مصوبات گوناگون و خواه ادامه

سازیم و حق مبارزه برای کسب آزادی و  پیروزیِ قیام در مورد زنان اعمال شده، محکوم می
 : داریم ما اعالم می. مداری برابری با مردان را برای خود محفوظ می

های   ی زحمتکشان و خلق ی خود را جدا از مبارزه ـ زنان ایران چون گذشته، مبارزه1
 .داند ِ حاکمیت ملی نمی بار امپریالیستی و برقراری ایران برای رهایی از قید وابستگی اسارت

مپریالیستی ی ضدا های دموکراتیک در ایران از مبارزه ـ مبارزه در جهت برقراری آزادی1
ی الزم جهت  آوردن زمینه  ی افکار و عقاید و پدید جدا نیست و تنها از طریق برخورد آزادانه

کرد آن، پیروزی مبارزات  ی عمل ها و افشای ماهیت امپریالیسم و نحوه رشد آگاهی توده
 . ی مردم ایران میسر خواهد شد طلبانه خواهانه و استقالل آزادی
امپریالیستی مردم  های ضد گر خواست ی مجلس خبرگان بیان هافتاد  ـ قوانین عقب5

ی قوانینی که ما خواستار آن هستیم باید در قالبی  مجموعه. نبوده و از این رو محکوم است
ی زحمتکشان این  بخش با حفظ حق حاکمیت ملی برای کلیه کامالً دموکراتیک و آزادی

 . ان و زنان ایران باشدی حقوق کامالً مساوی مرد سرزمین و تأمین کننده
ی قراردادهای اقتصادی، نظامی و فرهنگی با  ـ ما خواهان افشا و الغای کلیه7

 . باشیم ها با امپریالیسم آمریکا می کشورهای امپریالیستی و در رأس آن
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های حکومت از عوامل امپریالیسم و افشای نام  ی ارگان ی کلیه ـ ما خواهان تصفیه 
 . ها هستیم آن

خواهان تجهیز و آموزش نظامی زنان و مردان برای مقابله با تجاوزات و تهدیدات  ـ ما 
 . امپریالیسم هستیم

و حق طالق ( صیغه)ـ ما خواهان لغو قوانین مربوط به تعدد زوجات، ازدواج منقطع 4
 . یک طرفه هستیم

 ـ ما خواهان تضمین حقوق در مورد والیت فرزندان برای مادران و پدران به طور4
های مصوبات مجلس خبرگان  مساوی هستیم و حق قیمومیت را که با کنایه و استعاره

 . دانیم محدود به حدود شرعی و اعمال نظر فردی شده است، کافی نمی
ی امور مملکت از رأس تا پایه با  ـ ما خواهان تأمین حقوق کامل سیاسی در اداره1
 .انتخاب یا عدم انتخاب نباشد مان هستیم که در هیچ جای آن جنسیت دلیل برادران
خانواده و اجتماع به عنوان نخستین قدم در راه کسب در ـ ما خواهان حقوق برابر 16

 . آزادی و برابری اجتماعی زنان هستیم
گونه تبعیضی   ها بدون هیچ ـ ما خواهان امکانات آموزشی رایگان در تمامی رشته11
 . هستیم
وت به زنان و رفع تبعیض جنسی در انتخابِ ـ ما خواهان باز پس دادن حق قضا11
 . ها هستیم ها و لیاقت ی شغل و حرفه براساس توانایی آزادانه
در محیط کار برای ... ـ ما خواهان برقراری امکانات رفاهی از قبیل مهد کودک و15

 . زنان کارگر و کارمند هستیم
 کمیته همبستگی زنان برای برگذاری کنفرانس مشترک

7/1/15 4»1  

اطالعی در دست نداریم . دهد پس از تصویبِ قطعنامه، کنفرانس به کار خود پایان مى

هاى قطعنامه و مبارزه  حاکی از اینکه هیئتى براى هماهنگى فعالیتِ مشترک حول خواسته

اى که سرتاسر  جّو ضدامپریالیستى. برگزیده شده باشد ی همبستگی کمیتهجهت اهداف 

سوى خود  کنندگان در کنفرانس را به تر از آن بود که شرکت نگینجامعه را درنوردیده بود، س
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تئاتر دانشگاه  آمفى  "مرگ بر آمریکا، دشمن اصلى ما"ها با سر دادن شعار  آن. نکشد

  1.تکنیک را ترک کردند پلى

ی نخست آن ظاهراً در همان  به انتشار بولتنی اقدام کرد که شماره ی همبستگی کمیته

دانیم که چند  از محتوای این بولتن اطالعی نداریم و نمی 14.پ رسیدروز کنفرانس به چا

 . شماره از آن منتشر شده است

هاى تدارکاتى براى  ، نشستی همبستگی کمیتهانیم، حرکت بعدی د تا جایی که می

شورای  روز جهانی زن، بزرگداشتِبراى . بود( 4 15اسفند  14)مارس  4برگذارى مراسم 

 : است آن آمده رکه د داد انتشار اى هبیانی همبستگی زنان
ی مردم آگاهی  ها و تمامی طبقات مرتجع، با هر آن چیزی که به توده امپریالیست... »

و روز جهانی زنان، . ورزند های او، ضدیت می بخشیده و یادگاری باشد از مبارزات و تالش
ی حرکت نیمی  ه نشانهچرا ک ؛ورزند ها به این روز خصومت می آن. یکی از این یادگارهاست

برای گسستن زنجیرهای ستم و استثمار دوالیه از دست و ( یعنی زنان)از نیروهای بشریت 
اما در عوض، نیروهای مترقی و انقالبی، این روز را ارج نهاده و از آن . پای خویش است

 بخش ارزش زنان در مبارزات رهایی ری مردم در مورد نقش پُ برای آگاهی دادن به توده
دارند زیرا که  این روز را بزرگ می ،انقالبیون. کنند بشریت از قید ظلم و استثمار استفاده می

ی  ویژه زنان زحمتکش در کلیه معتقدند پیروزی هر انقالبی بدون شرکت فعال زنان، به
اگرچه هزاران بند و زنجیری که بر دست و پای ... های نبرد امری است غیرممکن صحنه

کرده است، اما در تمامی ادوار تاریخ، تحت  ه، آنان را از آزادی محروم میزنان ایران بود
ترین شرایط، همیشه در پیکارهای خونین بر علیه مرتجعین حاکم و اربابان  سخت

زنان آگاه و مبارز ایران، آزادی خود را در گرو آزادی کل . اند ها شرکت داشته امپریالیست آن
های اخیر بر علیه  ز همین اصل بوده است که در قیام و خیزشجامعه دیده و دقیقاً با حرکت ا

ها را با  ی نبرد قرار گرفته و سنگفرش خیابان رژیم مزدور شاه همواره در صف اولی جبهه
چینان و مرتجعین  اما هیهات که با غصب قدرت سیاسی از جانب میوه. خون گلگون ساختند

 ،و طبقات مردم، نه تنها به حقوق خود نرسیدند نوقدرت یافته، زنان ایران همانند دیگر اقشار
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شان محدودتر  حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی "خبرگان"بلکه با تصویب قانون اساسی 
 . هم گشته است

مان، در قیام و مبارزه  منافع انقالب و طبقات تحت ستم جامعه !خواهران و برادران مبارز
در  ،بزرگداشت روز جهانی زنان. ن نهفته استبر علیه ستم و نابرابری اعمال شده بر زنا

ها و مبارزات زنان ایران در راه کسب  حقیقت یادآوری این مسئله و ارج نهادن به جانفشانی
بزرگداشت روز جهانی زنان، هم چنین تجدید پیمان . مان است آزادی و استقالل نهایی میهن

در راه رهایی بشریت ... نیکاراگوئه،با زنان آزاده و زحمتکش فلسطین، عمان، اریتره، صحرا، 
 .ها در سراسر جهان است ها و نوکران آن از جنگ امپریالیست

 شورای همبستگی زنان 
جمعیت زنان  -انجمن رهایی زن  -جمعیت بیداری زنان  -اتحادیه انقالبی زنان مبارز 

 14«4 15اسفند  ی دموکراتیک ملی کمیته ی زنان جبهه -مبارز 

هاى صنفى زنان را دیگر در کنار خود نداشت و از  که تشکل نانشوراى همبستگى ز

بهره مانده بود،  نیز بى کانون مستقل معلمان تهرانو  دان ى زنان حقوق اتحادیههمکارى با 

ى فنى دانشگاه  اسفند برگذار کرد؛ در آمفى تئاتر دانشکده 14مارس را در روز شنبه  4مراسم 

 .تهران

 «گروه سیاسی از زنان برای میتینگ روز زن   دعوت مشترکِ» از ،اطالعاتی  روزنامه

 :خبر داد و نوشت

ـ  جمعیت بیداری زنـ  ی انقالبی زنان مبارز اتحادیهزنان مرکب از  شورای همبستگی»

ی  در اطالعیه کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملیـ  جمعیت زنان مبارزـ  انجمن رهایی زنان

ای به  اسفند ماه مراسم ویژه 14بعد از ظهر روز شنبه   مشترکی اعالم کردند که ساعت 

. شود ار میذبرگ( دانشگاه تهران)ی فنی  مناسبت روز جهانی زن در محل آمفی تئاتر دانشکده

دعوت کرده در این اجتماع  "زنان مبارز و حق طلب"ی  از کلیه شورای همبستگی زنان

 11«.حضور یابند
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کانون  16.ار حضور نداشت؛ چه، از هم فروپاشیده بوددر این کارزدان  اتحادیه زنان حقوق 

 اتحاد ملی زناننام  11.هاى درونی بود نیز در این دوره، درگیر اختالف مستقل معلمان تهران

نیز به دلیل اختالفات درونی  سازماناین . بینیم مىاطالعیه ن آن در میان امضاکنندگاننیز  را

 اتحاددر این باره شهین نوایى که از اعضای  .همکاری کند ی همبستگی کمیتهنتوانست با 

 : بود، نوشته است

 شورای همبستگی زناناختالف نظرهای درونی اعضا در این رابطه، در همکاری با ... »

سعی در یکی دانستن امپریالیسم و ارتجاع داشت و بخشی  ،یک نظر... شود بیشتر متجلی می

این بحث مدتی بعد ... داد ورد حمله قرار میارتجاع داخلی را در برخورد به زنان م ،دیگر

ی برخورد نظری شد که پس از شش ماه منجر به بیرون رفتن  ترین مسئله تبدیل به مهم

اما این اختالف نظر یک سال قبل از . شد "اکثریت فدایی"ای معروف به طرفداران  عده

که  اتحاد ملی زنان ...انعکاس داشت ی همبستگی زنان کمیتهرفتن این عده، در همکاری با 

قدمان این همکاری بود و شرکت فعالی داشت، پس از مدتی به دلیل اختالف  خود از پیش

 ای از همکاری با کننده نظرهای داخلی و ناروشن بودن این مواضع، بدون توضیح قانع

 11«.ه برگذار کردنکناره گرفت و بزرگداشت روز جهانی زن را جداگا ی همبستگی زنان کمیته

و واگرایى  شوراى هبستگى زنانیا کمیته گسیختگى  چرایى، چگونگى و زمان از هم از 

در این زمینه تنها یک نوشته در دست . آن آگاهى چندانى نداریم ی هاى سازنده تشکل

ى جدایی را تمایالت  های مستند استوار نیست، سرچشمه که بر داده  آن نوشته. است

  :اندد ها مى میان گروه  سیاسى و تفاوت
ی تمایالت سیاسی متفاوت این  ها نشان دهنده محتوای هریک از برنامه»
ها، هرقدر کوچک و ناچیز، موجب و دلیل جدایی و پراکندگی این  این تفاوت. هاست سازمان
کنفرانس که برای  شورای همبستگی زنانو به همین مناسبت است که . هاست گروه

  15«.ید، عمالً هم کاری جز این انجام ندادتشکیل گرد 4 15آذر  7، روز مشترک زنان
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اما باید . کلى تا چه حد با واقعیت سازگار است، برما روشن نیست این ارزیابى
ى جنبش مستقل زنان در میان کنشگران حقوق زنِ آن دوران  پوشی گفت که اندیشه پرده بی

هاى دموکراتیک   خواسته دوران نیز دورانى انقالبى بود و مبارزه برای. هنوز ریشه ندوانده بود
از این رو، جنبش پاسدارى از حقوق زنان در . ى حاد سیاسى قرار گرفته بود ى مبارزه در سایه

ای براى رشد و  ای که بیش از هر زمان دست به گریبان مردساالری بود، عرصه آن جامعه
 . گسترش نیافت

حساسیتِ شماری از ، به ذات، نشانگر ی همبستگی زنان کمیتهبا این حال، پیدایش 

های فراگروهی زنان بود و نیز کوششی در راستای  ریزی تشکل کنشگران زن به اهمیت پی

 .ی زنان کارمند ها، توده پیوند با نهادهای صنفی و از خالل آن

  
 1611ژوئن /  1511تیر 



 

جمعیتزنانایران

ناصرمهاجر

بود  زمان انقالبى حزب توده ایرانساسو با  هم "اى هاى توده تشکل"از  جمعیت زنان ایران
سازمان زنان  الگوى که سازمان انقالبى رهبران. پدید آمد 4 15که پس از انقالب بهمن 

 ى بازسازى آن سازمان بودند، در آغاز واژه  را پیش رو داشتند و در پى( 1551-1511) ایران
از این روست که . تندبس را براى ایجاد تشکل زنانى که مد نظر داشتند به کار نمى جمعیت

 ى تدارکى ایجاد سازمان زنان ایران کمیته، 4 15چند روز پس از پیروزى انقالب بهمن 
و به دستِ شمارى از زنان و سازمان انقالبى حزب توده ایران  پدید آمد؛ به رهنمود رهبرى
 1.نیز مردان عضو آن سازمان

 4برگذارى مراسم  نان ایران،ى تدارکى ایجاد سازمان ز کمیتهنخستین کنُش اجتماعى  
در نام خود تغییرى به  4 15در آغاز سال  کمیته 1(.4 15اسفند  14)مارس در تهران بود 

ى  زمان، نخستین شماره هم 5.شد ى تدارکى ایجاد جمعیت زنان ایران کمیته وجود آورد و
گرمان و فیروزه خواند؛ به مدیریت فریده  شهریور 14ى خود را انتشار داد که آن را    نشریه
 11در . درازا نکشید بیش از چند هفته به  جمعیت زنان ایرانى تدارک ایجاد  دوره 7.وزیرى

نخستین اطالعیه خود را پراکند؛ در محکوم کردن  جمعیت زنان ایران 4 15فروردین 
تاکید را بر فعالیت میان زنان  جمعیتاز آن پس   .اهلل طالقانى بازداشتِ فرزندان آیت

ترین مسائل سیاسى  ى مهم از اعالم موضع درباره  .کش شهرهاى بزرگ ایران گذاشتزحمت

                                                           
  .محسن رضوانى در همین دفترگفتگوى نگارنده با  ـ1

 4 15اسفند  11، آیندگان ـ1

 4 15فروردین  11، کیهان ـ5

اى با عنوان  مقاله  در این نشریه. منتشر کرد شهریور 14اى تحت عنوان   نشریه ایجاد جمعیت زنان ایران گروه تدارکى» ـ7
در این . ز وضع زنان طبس به چاپ آمده استروز جهانى زن، شعرى از مرضیه احمدى اسکویى به نام افتخار و گزارشى ا

رغم آنکه گاهى گفته  ها در تظاهرات روز عاشورا شرکت کردند و على گزارش آمده است که زنان طبس با تمام محدویت
  4 15فروردین  11 کیهان« .ها به شعار دادن ادامه دادند ها نباید شعار بدهند، آن شد زن مى

 فروردین 11 اطالعات ـ 

در صحبتی که با یکی از مسئولین این سازمان »: نویسد این روزنامه مى  گزارشگر ویژه. 4 15خرداد  15 دگانآین ـ 
سعی  جمعیتدقیقاً بر زنان زحمتکش تکیه دارد و اعضای این  جمعیتداشتیم، تأکید شد که این [ جمعیت زنان ایران]

 «.های مختلف به این زنان خدمت کنند کنند که در کمیته می



 4    جمعیتزنانایران

و نیز شرکت  4(."هاى انقالبى اعدام"  از جمله)کشور به حمایت از حکومت نیز دریغ نداشت 
 4(.1571خرداد   1از جمله در بزرگداشت ) "خط امام"هاى  هاى نیرو پیمایى در راه
اى  هاى مرحله نگرش کلى و هدف ،ها به مسائل جامعه اکنشها و و گونه کنش ینی ا پایه
 : بود جمعیتى آن  گانه یازده

ها  ی امپریالیست مبارزه برای حفظ استقالل کامل کشور و قطع نفوذ و مداخالت کلیه -1»
 ...به ویژه آمریکا و شوروی از ایران

 . ت رهبری امام خمینیپیشتیبانی کامل و قاطع از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران تح -1
تشویق و بسیج زنان برای شرکت در امر نوسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و  -5

کوشش به خاطر ایجاد شرایط مناسب برای شرکت زنان در این امر و مبارزه علیه افکار و 
 .شود قید و بندهایی که مانع شرکت خالق زنان در امور جامعه می

 . ش آزادی برای اقشار و طبقات مردمیفعالیت برای گستر -7
 . ی برابر برای تأمین حقوق اجتماعی و سیاسی زنان وضع قوانین عادالنه - 
کسبِ مزد و حقوق مساوی برای زنان در مقابل کار مساوی با مردان، دادن کار و  - 

 . موقعیت شغلی برابر به زنانی که در موقعیت برابر نسبت به مردان قرار دارند
حکیم خانواده و تبدیل خانواده به یک کانون گرم که در آن روابط صمیمانه و عادالنه ت -4

 . برقرار باشد
های اقتصادی و اجتماعی فساد و  مبارزه با فرهنگ استعماری و مبارزه با دیگر ریشه -4

 . فحشا
کمک به امر با سواد نمودن زنان که اکثریت عظیمی از آنان به خصوص زنان زحمتکش  -1
 .سواد هستند، ارتقا آگاهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان یب

حمایت از کودکان به خصوص در میان زحمتکشان تا زنان بتوانند وظایف خود را در  -16
 . قبال جامعه و خانواده انجام دهند

                                                           
المللی مدافع ضد انقالبیون معدوم گردیده و  های بین سناتورهای مرتجعی همچون جاویس بلندگوی صهیونیست»ـ4

، از کلیه خواهران جمعیت زنان ایران. نمایند ها ایرانی است محکوم می های انقالبی در ایران را که خواست میلیون اعدام
المللی به گوش  خرداد اعتراض خود را برعلیه این خونخواران بین 7پیمایی روز جمعه  نماید در راه پرست دعوت می میهن

 4 15خرداد 1اطالعات،« .جهانیان برسانند

و  71خرداد   1ی  اه ه به فعالیتی ماست که در این روز تاریخی گذشته از بزرگداشت شهدای به خون خفت وظیفه» 4
ابودی کامل امپریالیسم و صهیونیسم جهانی به ویژه دشمن تجدید عهد با آن شیران دلیر، بار دیگر پیمان خود را برای ن

 4 15خرداد  15، اطالعات« .تر گردانیم ها را مستحکم قسم خورده ملت ما علیه ابرقدرت
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باشد، در این رابطه  خواه می ی نیروهای زنان استقالل جمعیت ما خواهان وحدت با کلیه -11
 1«.ها همکاری خواهد نمود ی زمینه واهد کرد و در کلیهتالش خ

ى سراسرى خود را  نخستین کنگره 4 15در روزهاى ده و یازده خرداد  جمعیت زنان ایران
برگذار ( خیابان ویال)حزب ملت ایران در این کنگره که در ساختمان . در تهران برپا ساخت
تبعیضات گوناگون در جامعه و زن از ى زن و  مسئله»ى  صدر درباره گشت، ابوالحسن بنى

تشکیل »سیدجوادى، وزیر دادگسترى از  و احمد صدر حاج« دیدگاه اسالم سخنرانى نمود
به »ها، کنگره  پس از سخنرانى 16.سخن گفت« ى طالق هاى مدنى خاص و مسئله دادگاه

 پاى تصویب مصوبات، خط مشى و اساسنامه رفت و با شرکت صدها تن از نمایندگان در
هاى سال آینده پرداخت و با  هاى مختلف به بحث و مشورت در مورد برنامه کمیسیون
، سازمان انقالبىارگان مرکزى  رنجبر، 11«.به کار خویش پایان داد شوراى رهبرىانتخابات 

گر  نمایان جمعیت زنان ایران ی سراسرى اولین کنگره»: ى پایان کار آن کنگره نوشت درباره
ى انقالب، به تشکل و خدمت به زحمتکشان و احقاق  یران به ادامهخواست عمیق زنان ا

گرایى مترقى و سوسیالیسم انقالبى و  پیوند سه جریان اسالم مبارز، ملى. حقوق زنان بود
از نکات برجسته و مثبت کنگره  ،روحیه وحدت و خدمت به خلق و به زنان زحمتکش ایران

  11«.بود
تجاوز عراق به خاک  15.آمریکا در ایران حمایت کرد از اشغال سفارت جمعیت زنان ایران

هاى جنگى  ایران را محکوم دانست و به پشتیبانى همه جانبه از جمهورى اسالمى و سیاست
هاى مالى، دارو و پوشاک به  ها، گردآورى کمک در امداد به رزمندگان جبهه 17.آن برآمد

و  جمعیت زنان ایران میانفعالیتى گسترده دست زد و این خود سبب ایجاد مناسباتى 
هاى آن در شیراز، اصفهان، اهواز، دزفول، خرمشهر،   دستان شهرى شد و رشد شاخه تهى

 .مشهد، رشت آبادان، هفت تپه، تبریز، کرمانشاه،
                                                           

 4 15خرداد  5، آیندگان 1

  57، شماره 4 15، سال اول، شانزدهم آبان سازمان انقالبى، ارگان مرکزى رنجبر 16

 پیشین 11

  پیشین11

ی جاسوسی سیا و حرکت  ید و پشتیبانی از اشغال انقالبی سفارت آمریکا این النهیضمن تا ان ایرانجمعیت زن 15
های شرق و غرب  ی ابرقدرت نا معتقد به مبارزه علیه سلطهمض واستار استرداد شاه مخلوع است وامپریالیستی مردم، خ ضد

  4 15آبان  16، اطالعات .باشد در ایران می

 «...ای تجاوز رژیم مزدور عراق به خاک جمهوری اسالمی ایران را محکوم کرد هم طی بیانیه ایرانجمعیت زنان ... » 17
 1 15مهر   ، اطالعات



 1    جمعیتزنانایران

درک محدود از . نتوانست زنان زحمتکش را سازمان دهد جمعیت زنان ایرانبا این همه، 
سازمان یک سو و پافشارى بر پیشبرد خط سیاسى  کشیدگى زن ایرانى از چند و چون ستم

. جمعیت از سوى دیگر، سدى بود در برابر مشارکت معنادار زنان زحمتکش در زندگى انقالبى
کسانى . گرایان مترقى نیز ناکام ماند در جلبِ زنان هوادار اسالم مبارز و ملىجمعیت کوشش 

مستقل جمعیت زنان ایران یافتند که  داشتند، دیر یا زود درمى که به سوى جمعیت گام برمى
وابسته است و خط و مشى سیاسى آن سازمان را  سازمان انقالبى حزب توده ایراننیست، به 
   1.گذارد به اجرا مى

و به عضویت آن درآمدند،  جمعیت زنان ایران داشتندبیشتر کسانى که همکارى تنگاتنگى با 
ها از  بیشتر این. بودند سازمان انقالبىبه آموزان، دانشجویان و آموزگاران نزدیک  دانش
رهبران و کادرها بیشتر زنانى بودند که . ى متوسط مدرن و یا نیمه مدرن برخاسته بودند طبقه

هاى  را در کمیته جمعیتها اعضای  این. پیوسته بودند سازمان انقالبىدر خارج از کشور به 
 سازمانها را به  داند و مستعدترین مى  سوادآموزى، امداد و پزشکى، فرهنگى و هنرى سازمان

   1.ساختند مرتبط مى
خط مشى . بر اصل مرکزیت دموکراتیک استوار بود جمعیت زنان ایران ساختار تشکیالتى

جمعیت ى  هاواحد. کرد تعیین مى سازمان انقالبى حزب توده ایرانرا رهبرى  جمعیتسیاسى 
هاى محل، فعالیت خود را به  نات و ویژگىاز آزادى عمل برخوردار بودند و متناسب با امکا

آمدند و  مى بار در تهران گردهم   ها هر سه ماه یک مسئوالن شهرستان. بردند پیش مى
این روال کار پس از وحدت . رساندند هاى الزم را براى پیشبرد کارها به انجام مى آهنگى هم

حزب  گیرى یست و شکللنین -هاى مارکسیست  با شمارى دیگر از جرگه سازمان انقالبى
 14(.4 15دى   )، ادامه داشت رنجبران ایران

                                                           
؛ نیز گفتگوى نگارنده با چند 14، ص  154، سال سوم، بهار 4، نقطه، شماره نیروهاى چپ و مبارزات زنانمهناز متین،   1

  .جمعیت زنان ایرانتن از مسئوالن 

 .جمعیت زنان ایرانى نگارنده با چند تن از مسئوالن گفتگو  1

اتحاد مبارزه در ، کمونارها ،سازمان انقالبى حزب توده ایران: بودند حزب رنجبران ایرانى  سازنده  ها ها و گروه این جرگه 14
، گروه اندیمشک، رانلنینیستى مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر ای -سازمان مارکسیستى ، راه ایجاد حزب طبقه کارگر

لنینیستى براى ایجاد حزب  -گروه مارکسیستى، سازمان توفان منشعب از لنینیستى پرولتر-سازمان مارکسیستى، گروه اخگر
 1544آلمان، زمستان ، BM-Druckservice،سیاووشانبراى آگاهى بیشتر نگاه کنید به باقر مرتضوى، . کارگر  طبقه
 . 11 - 15صص
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سپاه  .ى اختناق رو به کاهش گذاشت ، با افزایش و گسترش دامنهجمعیت زنان ایران فعالیتِ
زدگان  رسانى به جنگ ى جنگ راند و نگذاشت امداد آنها را از جبهه پاسداران انقالب اسالمى

صدر رئیس جمهور اسالمى با  ختالفات میان ابوالحسن بنىگیرى ا پس از اوج. را ادامه دهند
جمعیت ، دفتر علنى (6 15اسفند  17)اهلل خمینى  گرایان حاکم به رهبرى آیت جناح واپس
روند . قرار گرفت  ها اللهی در چهار راه حافظ تهران مورد یورش و چپاول حزب زنان ایران
پیگرد . ، شتابى روزافزون یافت6 15خرداد  56پس از سرکوب سراسرى جمعیت فروپاشى 
از رهبران، از جمله   ، گریز ناگزیر بسیارى از آنان از ایران، بازداشت شمارىجمعیتکنُشگران 

... و و و جمعیتفریده گرمان، و اعدام شمارى دیگر از جمله ترانه لطفعلیان مشاور حقوقى 
 .را به پایان رساند جمعیت زنان ایرانزندگى 

 
 1611تبر اک/  1511مهر 



 

هاىایرانیکمونیستاتحادیه

ناصرمهاجر

 سازمان انقالبیون کمونیستاز وحدت    15در سال  هاى ایران هاى کمونیست اتحادیه
 . وجود آمد گرفته بودند، به را پى  که در خاورمیانه فعالیت سیاسى گروه فلسطینچند از  و تنى

شناخته   گذاران بنیان. وجود آمد به 1571در سال .( ل.م)سازمان انقالبیون کمونیست 
اى  دانشجویان و کوشندگان سیاسى( سیامک زعیم، حمید کوثرى و پرویز شوکت)شده آن 

اتحادیه )کنفدراسیون جهانى محصلین و دانشجویان ایرانى  بودند که در واحد شهر برکلى
. یافت انتشار مىنام داشت که ماهانه  کمونیست ،سازمانارگان این  .کردند ، فعالیت مى(ملى

. دون بود و در پى پیاده کردن الگوى انقالب چین در ایران ى مائو تسه اندیشه  این گروه پیرو
سازمان سبب نپیوستن . گرایش داشت سازمان انقالبى حزب توده هم از این رو در آغاز به

و  باور به حفظ استقالل تشکیالتى سازمان انقالبى حزب توده، به انقالبیون کمونیست
سازمان انقالبى  در گذر زمان، از سازمان انقالبیون کمونیست. اختالف در سبک کار بود

 دون، در موضع انتقادى نسبت به سیاست خارجى شد و پس از مرگ مائو تسه دور  حزب توده

انتقاد از . قرار گرفت "سه جهان"چین و مبناى تئوریک این سیاست یعنى تز  جمهورى خلق
سوسیال "ى کوبنده به  هاى حزب کمونیست چین که با حمله" روى راست"موضع چپ به 

را به قطب جذابی در  سازمان انقالبیون کمونیستتوأمان بود، به زودى  "امپریالیسم شوروى
میان نیروهاى سیاسى خارج از ایران فرارویاند؛ به ویژه نزد دانشجویان ایرانى در ایاالت 

 "ایجاد کنفدراسیون واحد"نبش دانشجویى و ى ج"احیا"ى  پیش کشیدن نظریه. متحده
ى دانشجویان ایرانى  آورد گسترده ، در روى7 15در سال  کنفدراسیونپس از انشعاب بزرگ 

در گروه فلسطین وحدت با گروهى که رهبرى آن را یکى از افراد . به این جریان نقش داشت
  .بود سازمان انقالبیون کمونیست ى اوج موفقیت دست داشت، نقطه

از ( از سرنوشت او خبرى در دست نیست)حسین ریاحى، بهروز ستوده و رضا رضایى 
بودند که توانستند از مرز بگریزند و در عراق اقامت  گروه فلسطین انگشت شمار افراد

. شد پرستان ایران میهنحسین ریاحى پس از چندى، از مسئوالن و گردانندگان رادیو . گزینند
ترین  ى پنجاه شمسى توانست یکى از پُر اعتبار ست دههى نخ این رادیو در نیمه

، پس از پرستان میهنرادیو . هاى خبرى اوپوزیسیون محمد رضا شاه پهلوى شود سرچشمه
قرارداد الجزایر و صلح میان حکومت پادشاهى ایران و رژیم بعثى عراق، به دستور آن رژیم 
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و بهروز ستوده و چند تن دیگر از در همین دوره است که حسین ریاحى (. 7 15)تعطیل شد 
پس »،   15این گروه در تیرماه . آوردند وجود  را به گروه پویا تبعیدیان ایرانى در خاورمیانه،

سازمان  با «هاى ایدئولوژیک ـ سیاسى و عملى گونى فعالیت مشترک و هم  از یک دوره
دو جریان " ى وحدت این اعالمیه. رسند مى "وحدت کامل"به  انقالبیون کمونیست

ى  اتحادیه یابد و بدین ترتیب انتشار مى   15در مرداد  "مارکسیستى ـ لنینیستى
دون، که  زمان با مرگ مائو تسه در مهر همان سال، هم. آید وجود مى ن بههاى ایرا کمونیست

ارگان  حقیقت،ى  ، ماهنامه"آموزگار و رهبر کبیر پرولتارى جهان بود"به نگاه این اتحادیه 
بایست راه رسیدن  مى حقیقت که ى وظیفه. یابد انتشار مى هاى ایران هاى کمونیست دیهاتحا
 : گشود، عبارت بود از را مى« حزب کمونیست راستین»به 

ورساختن انبار  شعله»رژیم پهلوى و « هاى  ها و خیانت ى جنایت رحمانه بى»بازگفتن ( 1
 .«باروت خشم خلق

، دادن آگاهى «ى کارگر و دیگر زحمتکشان قهترویج و تبلیغ در بین طب... » (1
 .هاى خلق ى کارگر و هشیارى انقالبى به توده سوسیالیستى به طبقه

، «ی ایدئولوژیک در بین نقطه نظرهاى گوناگون جریان مبارزه»به انجام رساندن ( 5
ى مردم  از میان نظرات گوناگون و در رابطه با مبارزات روزمره... یافتن تئورى انقالب ایران»

 .«و شرایط خاص جامعه
ها و عناصر  ها، هسته  ها و گروه ى پیوند بین تمام سازمان رشته»تبدیل شدن به ( 7

اند و فاشیسم خونخوار  مارکسیست ـ لنینیستى که در سرتاسر این کشور پهناور پراکنده
 .«شان را با همدیگر شدیداً دشوار ساخته است  پهلوى ارتباط 

پارچگى  ، یک4 همگانى مردم ایران علیه حکومت شاه در سال گیرى جنبش  با اوج
شمار زیادى از   ،اتحادیهبا این حال رهبرى . درهم ریخت هاى ایران ى کمونیست  اتحادیه

هاى جامعه، به  حضور مستقیم در صحنه و لمس واقعیت. ى ایران کرد کادرهاى خود را روانه
 حقیقت در در راه ایجاد حزبایى که زیر عنوان ه نوشته  سلسله. بحران این سازمان دامن زد

شمارى از اینان که ایجاد . بود اتحادیههاى  درج شد، بازتاب بحران در میان کادرها و عضو
پیوندى طبقه کارگر با روشنفکران انقالبى ناممکن  حزب کمونیست را در وضعیت بى

در راس این گروه محمد امینى، . جدا شدند اتحادیهاز  4 15ى انقالب  دانستند، در آستانه مى
 اى به نام نشریه 4 15ى دوم تیرماه  اینان در نیمه. احمد تقوایى و عباس بزرگ قرار داشتند

 گرچه. بود( دوم  ی دوره) حقیقت،ى  شماره 15و این پس از انتشار . منتشر کردند زحمت
 زحمت بیشتر به نام نامیدند، اما این گروه اتحاد انقالبى براى رهایى کاررا ارگان  زحمت
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شمارى از کادرها و اعضا و  که تنها توانست اندک ...اتحاد انقالبىشهرت یافت و نه  
 .را با خود همراه سازد هاى ایران ى کمونیست اتحادیههواداران 

برد  و ناکامى در پیش هاى ایران اتحادیه کمونیستپس از جدایى همه جانبه از  زحمت
کنفرانس وحدت براى آزادى  ویژه در هاى چپ انقالبى، به مشى ائتالف با سایر جریان

ى مبرم  ، رفته رفته به طیف عناصرى که بر آزادى سیاسى به عنوان مسئلهى کارگر طبقه
، بیان این 4 15خرداد   در نداى آزادى انتشار . جامعه تأکید داشتند، گرایش پیدا کرد

اتحاد ، زندگى کوتاه زحمت و 1 15 اردیبهشت 11با توقیف این نشریه در . دگردیسى بود
 . رسد هم به پایان مىانقالبى براى رهایى کار 

تر، با  یافته  هم رفته انسجام نسبت به جمهورى اسالمى روی ها  زحمتىسیاست کلى 
از اشغال زحمت، برخالف  ...اتحادیه. بود ها کمونیست  اتحادیهتر از  گیرانه تر و پی ثبات

تعمیق »حمایت کرد و استعفاى بازرگان را گامى بلند در جهت  سفارت آمریکا در تهران
 : برآورد نمود« انقالب
اش بازرگان که بسیار از انحصارطلبى شکوه و شکایت  بورژوازى لیبرال و نماینده»
بورژوازى را  ماه تمام خرده 1کند ولى خود در قبضه کردن و انحصار قدرت سرآمد است،  مى

ولى . نیروهاى انقالبى تازاند و جهت اصلى مبارزه را منحرف ساختی کارگر و  بر علیه طبقه
بسیارى از ... اى در خور دریافت داشت با افتادن جهت مبارزه در خط صحیح، ضربه

 شوراى انقالبى دولت  ماه به وسیله 1هاى اساسى مردم در مبارزه با امپریالیسم که  خواسته
گذاران  سرمایه... هاى مردم آمد بر سر زبان سازشکار پشت گوش انداخته شده بود، دوباره

انحصارگر آمریکایى و مستشاران و جاسوسان نظامى که پنهانى و آشکار دوباره سر و 
داران  سرمایه. شان در ایران پنهان شده بود، دوباره بار سفر بستند و گورشان را گم کردند کله

یافتند، ناگهان وضع را  را مساعد مى وابسته که با پشتیبانى دولت سازشکار، آرام آرام اوضاع
دگرگون یافتند و دیدند کارگران عمالً در پى ملى کردن کارخانجات و مؤسسات وابسته به 

هاى  سران ارتش محمدرضا شاهى که دوباره از برکت وجود لیبرال. امپریالیسم هستند
دادند،  مهمات مى هاى مکار بال و پر یافته و لیست خرید اسلحه و فقیهى  سازشکار و والیت

ها که امالک و اراضى بزرگ خود را دست  مالکان و بورژوا ـ فئودال. به الک خود فرو رفتند
هاى بسیارى  نخورده دیدند و لوایح قانونى را به مراد خویش یافتند، ناگهان مواجه با خواسته

 (4 15آذر  4 حقیقت)« ...شدنداز نیروهاى انقالبى و مردم 
صدر رئیس جمهور اسالمى،  اهلل خمینى و ابوالحسن بنى میان آیتیابى تنش  با شدت

با آغاز . اهلل خمینى گرفت اش را به سوى آیت نوک پیکان حمله هاى ایران اتحادیه کمونیست
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. به جنبش سرنگونى جمهورى اسالمى پیوست اتحادیه، 6 15خرداد  56اختناق فراگیر در 
هاى  نیرو 6 15بهمن   در سحرگاه دوشنبه هاى شمال،  پس از چند ماه تدارک در جنگل

... "حلقه محاصره"به دنبال یک مانور نظامى و پشت سر گذاشتن »، "سربدارش"مسلح 
اسفند  11، حقیقت)« .شب در سطح شهر مستقر گردیدند 1/ وارد آمل شده و تا ساعت 

ا درآمده بود، انداز قیام در دیگر شهرهاى شمال ایران به اجر این عملیات که با چشم( 6 15
با لشکرکشى فورى نیروهاى دولتى به آمل و در پى دو روز درگیرى خونین، به 

بهمن که شهر را فتح  4حکومت در همان روز . به جنگل انجامید سربداراننشستن  واپس
هاى اعدام  ها پیوسته بودند را به جوخه اى که به آن و جوانان آملى سربداران ها تن از کرد، ده
سیامک زعیم و . برآمد اتحادیهها و اعضاى  آن روز نیز به شکار رهبرى و کادر از. سپرد

حسین ریاحى و بخش . بهمن به دام انداخت 4را در همان روز  سربدارانشمارى دیگر از 
به چنگ  1 15تیرماه  "ى سراسرى ضربه"در  اتحادیهبزرگى ازرهبران، کادرها و اعضاى 

بهمن   تن دیگر از آن خیل را در  11حسین ریاحى و . دافتادن پاسداران جمهورى اسالمى 
سیامک زعیم را اما پس از سه سال شکنجه و در . در آمل اعدام کردند؛ دسته جمعى 1 15
 !کشُند؛ باز در پنجم بهمن مى 5 15سال 

تا چند سال پس از دستگیری رهبران خود و جدا شدن  ها اتحادیه کمونیستبا این همه، 
ى خود را علیه جمهورى اسالمى  ماند و مبارزه ز اعضا و هوادارنش، برجا مىى بزرگى ا پاره

، خود را "ى مؤسس کنگره"با برپایى  1546در سال  سازماناین . دهد در تبعید ادامه مى
به  حقیقت راخواند و انتشار  مى( مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)حزب کمونیست ایران 

 .گیرد عنوان ارگان خود از سر مى
 1661مه /  1544اردیبهشت 

هاى جنبش کمونیستى  احزاب و سازمانشناس،  ؛ تراب حق(نامه ماهنامه و هفته)حقیقت : هاسرچشمه
ى احزاب و  تاریخ صد ساله؛ یونس پارسا بناب، 16، ص  154، سال سوم، بهار 4، شماره نقطه، ایران

؛ تقی تام، هزیمت و 17  -14 ا، صص ، جلد دوم، انتشارات راوندى، آمریکهاى سیاسى ایران سازمان
، نقطه، میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر، جلد دوم، نشر گریز ناگزیر: عزیمت، در

  444 - 416، صص 1544آلمان، 
 هاى ایران ى کمونیست اتحادیهجایگاه سیاسى رفیق سیامک زعیم در 

 http/www.mano-paltalk.net/pdf3/ zaim
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 سیامک زعیم ی مختصری از مبارزات زنان در تاریخ معاصر ایران تاریخچه 

 ناصر مهاجر مارس 3ایت کیت میلت از تدارک مراسم رو 

 11 ی موقت تدارکات روز جهانی زنان کمیته: اسفند، روز جهانی زن را جشن بگیریم 

 ی تدارکاتی روز جهانی زن کمیته ی بیانیه :خواه بر آرمان خویش پافشاری زنان آزادی 

 پروین نجفی پیمایی زنان تجمعات و راه 

 ی دفاع از حقوق زن ی کمیته بیانیه: مانیم ما زنان ایرانیم، در بند نمی 
 14  ای زنان پس از سرنگونی رژیم شاه ، سرآغاز مبارزات توده4 15اسفند 

 جهانی زنسخنرانی شهال روزبه در روز : ان معاصروضعیت زن در ایر 

 حقوق زنان                                                                              خسرو روزبه 

 «انوشا هودس«                                                           زن حجاب را رعایت کن 
 



 

یمختصریتاریخچه

رانازمبارزاتزناندرتاریخمعاصرای
سیامکزعیم


نویس این سند را پرویز شوکت در اختیار ما  متن دست

 .گذاشته است، از او سپاسگزاریم
به گمان شوکت، این متن را که نه تاریخ دارد، نه نام 

یاد سیامک زعیم، از  نویسنده را بر پیشانی خود، زنده
تهیه و تدوین  سازمان انقالبیون کمونیستگذاران  بنیان

 . کرده است
ای ارائه داده که سپس نوار آن به  آید که زعیم آن را به شکل گفتار در جلسه چنین به دیده می

 سازمانتر به شکل نوشتار و برای آموزش در اختیار کادرها و اعضای این  روی کاغذ آمده و سپس
جا سرچشمه  ها از همین خُرد در امال، انشا و تاریخ ی ها چه بسا دلیل برخی اشتباه. قرار گرفته است

 . گرفته باشد
 6 15ـ 1 های  بایست بین سال گذارد که متن منطقاً می ی پایانی این گفتار جای تردید نمی جمله

گذرد و با توجه به اینکه در  سال از آن تاریخ می 76توجه به اینکه نزدیک به   با. تدوین شده باشد
های پیشین اندک بود، این سند  ر دهههای زن ایرانی د ی جُنب و جوش درباره  ها آن زمان، داده

ی زندگی و  فراموش کردنی نیست که در آن روزگار، پژوهش درباره. یابد اهمیت تاریخی می
شمار  ها در این زمینه انگشت ها و نوشته کتاب. داشت های نخستین را برمی ی زن ایرانی گام مبارزه

که با بررسیدن تاریخ و در متن تحول های مارکسیستی  ها و جریان تر، جرگه شمار بود و انگشت
 . تاریخی، حرکت رو به پیش زن ایرانی را یار و یاور باشند
ها به همین منظور به  ها و پانویس کروشه. این نوشته در چند مورد نیاز به تدقیق و تصحیح داشت

 . متن افزوده شده است
 هاجرماصر ن 

:مقدمه

منظور از این . باشد ران در زمان معاصر میمبارزات زنان ای ی صحبت ما بر سر تاریخچه
دست آوردن حقوق  ها و مجاهدات زنان ایران برای کسب آزادی و به مبارزات، کوشش

بیش در دوران   و  ای که کم جامعه. باشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود در جامعه می
ای خود را نفی های مختلف، آزادی و حقوق انسانی این دسته از اعض زندگی خود به صورت

ها است  کردن و به رسمیت نشناختن این حقوق و آزادی  خاطر سرکوب درست به. است کرده
ی خود را بلند کرده و برای  طلبانه عنوان نیمی از اعضای فعال جامعه، ندای حق که زنان به
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ب و این مبارزه نشی. زنند های انسانی خود، دست به مبارزه می دست یافتن به آمال و خواسته
های  طور کل به آزادی زمانی که افراد جامعه به. های مختلف دارد فرازهای گوناگون و شکل

های زنان را، برابری و مساوات با حقوق و مقام مردان تشکیل  اند، خواسته نسبی دست یافته
صورت  برد، این آمال به سر می گاه که جامعه در شرایط خفقان و اختناق به. دهد می

ولی آنچه که  1.نماید و طلب حقوق اجتماعی برای کلیه افراد جامعه ظهور می خواهی آزادی
شود؛  طور کامل متوقف نمی گاه به در خور تعمق و توجه است، این است که این مبارزه هیچ

اصوال تا وقتی که در اجتماعی ظلم و تعدی و . آید صورت راکد در می اگرچه زمانی به
این قانونی است . قاومت و مبارزه نیز وجود خواهد داشتسرکوب حقوق مردم وجود دارد، م

 . که صحت کلی آن را تاریخ بشریت به اثبات رسانده است
  ی ی قاطبه مجلس شورای ملی نماینده»: گوید می[ مشروطیت]اصل دوم قانون اساسی 

در اینجا « .اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند
اهالی مملکت کدام است؟ آیا شامل تمام زنان و  ی آید که این قاطبه ین سؤال پیش میا

در قسمتی از . ست از مردان و زنان ای شود؟ یک مملکت مجموعه طور مساوی نمی مردان به
کسانی که از حق » :نویسند قانون سابق انتخابات مجلس شورای ملی چنین می( 16) ی ماده

که خارج از رشدند و تحت قیمومیت  از نسوان و کسانی: بارتندانتخاب کردن محرومند ع
شرفانه  که به وسایل بی  شرعی هستند، ورشکستگان به تقصیر، متکدیان و اشخاصی

کنند، مرتکبین به قتل و سرقت و سایر مقصرانی که مستوجب حدود  تحصیل معاش می
ی با حق رای  ه چرا زنان در رابطهتوان از خود پرسید ک در اینجا می« ...اند قانونی اسالم شده

که خارج از رشدند و تحت  شوند و در ردیف کسانی اهالی مملکت منسوب نمی ی جزء قاطبه
 اند؟  قیمومیت شرعی هستند، گذاشته شده

دوش  به بینیم مواردی که زنان دوش اگر نگاهی به تاریخ معاصر ایران بیندازیم، می
 اولین باری که تاریخ. اند، کم نیستند شرکت داشتهمردان در مبارزات اجتماعی و سیاسی 

کند، جنبش تنباکو است که در زمان  دوش مردان یاد می از مبارزات زنان هم[ معاصر]
هجری شمسی، امتیاز دخانیات از طرف ناصرالدین  1146در سال . ناصرالدین شاه اتفاق افتاد

سرتاسر کشور به انحصار این  شاه به شرکت رژی انگلیسی واگذار و تولید و مصرف آن در
مردم در آن زمان، امتیاز به یک شرکت خارجی را ننگ و بدبختی تلقی نموده . شرکت درآمد

در این میان میرزای آشتیانی و حاج میرزا حسن شیرازی به پیروی از . و به هیجان آمدند
                                                           

 «...برند سر می گاه افراد جامعه در شرایط خفقان و اختناق به... » :ت آمده استدر متن دست نوشـ 1



 1    اسناد

، جمعی [وی] السلطان صدراعظم شاه و امین. تمایل مردم استعمال دخانیات را تحریم کردند
از روحانیون خود فروخته ـ از قبیل امام جمعه که داماد شاه نیز بود ـ را مامور نمودند تا مردم 

یک روز هنگامی که یکی از روحانیون مردم را به تسلیم  1.عصیان کرده را ساکت نمایند
از زنان  ی بزرگی ای نیز در کارش موفق شده بود، به ناگهان دسته نمود و تا اندازه دعوت می

تهران، جوشان و خروشان به میان مردم هجوم آورده و با صدای بلند خطاب به مردم چنین 
اعتنا بمانند و تسلیم شوند ما زنان  اگر مردان ما بخواهند نسبت به این واقعه بی: گفتند

پوشیم و نخواهیم گذاشت حق ملی ما به  را به دور انداخته لباس مردانه می[ مان]  چادرهای
 ی مبارزه ی خود مردان را به ادامه ی و سپس با شعارهای کوبنده 5ت بیگانگان بیفتنددس

بزرگی از زنان بودند که  ی ها جزء دسته بعدها معلوم شد که این. مقدس ملی دعوت نمودند
دور هم جمع گشته تا جهت مبارزه علیه امتیاز تنباکو، این مبارزه را هرچه بیشتر  قبال به

ها و  روز زنان و مردان دوشادوش یکدیگر به کوچه و خیابان ریخته، قلیانآن . وسعت دهند
ها خارج و مقابل چشم مردم شکسته و معتادین را به ترک عادت دعوت  ها را از خانه چپق

نشینی کرده و به ناچار  و سرانجام، این مبارزات دلیرانه موجب آن شد که شاه عقب. نمودند
 .مت آن را بپردازدامتیاز نامبرده را لغو و غرا

، یعنی دوران آغاز جنبش مشروطیت، از مبارزات زنان  114پس از جنبش تنباکو تا سال 
دوش برادران خود  به ولی در تمام دوران جنبش مشروطیت، زنان ایران دوش. خبری نیست

ای  اهالی مملکت ایران دست به مبارزه ی های دموکراتیک قاطبه برای برآورده شدن خواسته
 . زنند ی ناپذیر میآشت

ساعته به ایران داده و  74اولتیماتوم   114که دولت روسیه تزاری در سال  هنگامی
بعضی از شهرها را به تصرف خود درآورده و قصد آمدن به طرف تهران را داشت، وکالی 

تزاری گرفته  ی ی سری تصمیم به تسلیم و قبول اتمام حجت روسیه مجلس در یک جلسه
                                                           

 .ای که در متن اصلی آمده گنگ و ناخواناست کلمه. ی باال از ماست در جمله "مورأم"ی  کلمهـ 1
عالن جهادیه منتشر پس از آنکه ا»: آوریم نقل قول دقیق و کامل را در زیر می. آنچه در این گفتار آمده نقل به معناست ـ5

السلطان متقبل گردید که امتیاز را مرتفع سازد و معامله را فسخ  گردید و مترتب بر آن مجلس علما و درباریان منعقد، امین
ی جهادیه را مکذّب شوند و در باالی منبر مردم را امر به صبر و تأمل و انتظار تا  اقایان هم متعهد شدند که شایعه. نماید

. باشید و استرداد حقوق خود را جاهدید ماه فرمودند و نیز به مردم رسانیدند که شما با پادشاه طرف می 11ه روز چهارشنب
مون نطق نمود که یک دفعه صدای ضامام جمعه در باالی منبر به همین م. این مقابله و مجاهده را جهاد گفتن خطاست

پوشیم و حق  ی مردان می ند زنان در خانه بنشینند، ما زنان جامهها بلند شد که امروز اگر مردان ما مان ی آن جهضها و  زن
ما اجرای حکم خدا . فرمایید ما نه با پادشاه طرفیم نه با کس دیگر دهیم، این چه فرمایش است که می خود را از دست نمی

 71 ، ص5 15، چاپ سوم، امیرکبیر، تاریخ بیداری ایرانیانسالم کرمانی، اال ناظم «...را خواهانیم
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های خود  تن از زنان مبارز که در زیر چادر و لباس و توی آستین 566به ناگهان اما  7.بودند
تپانچه و یا کارد و قمه پنهان کرده بودند، پدیدار گشته و از رئیس مجلس خواستند تا 

ولی رئیس مجلس راضی به مالقات . دخول دهد ی ها را به درون جلسه اجازه نمایندگان آن
های خود را برای تهدید عیان کرده  راین، این زنان شیر دل تپانچهبناب. ها نشد نمایندگان آن

های روی خود را پاره کرده و به دور انداخته و چند نفر از ایشان طی یک سخنرانی  و نقاب
اگر وکالی مجلس در انجام وظایف خود و محافظت و برقراری شرف ملت : غرایی گفتند

جا خواهیم  شان را در همین خود را کشته و اجسادایران تردید نمایند، ما مردان و فرزندان 
مجلس در تحت نفوذ این تهدیدها طی شور کوتاهی اتمام حجت را رد کرد و دولت . افکند

روسیه تزاری که پی به تصمیم مجلس و اراده ملت برده بود، اجباراً قزاقان خود را از 
 ران در راه مبارزه برای استقاللایایوانسکی در کتاب خود به نام   .شهرهای اشغالی فراخواند

نفری چادر  6 در نهضت مشروطه زنان شرکت فعال داشته و عکس یک گروه »: نویسد می
این زنان مبارز محافظ یکی از سنگرهای تبریز . به سر و تفنگ به دست در اختیار ماست

  «.بودند
مشروطیت  خواه دوران انقالب های آزادی که یکی از روزنامه المتین حبلی  جریده

در یکی از زد و خوردهایی که بین اردوی انقالبی مشهور »: گردید، نوشت محسوب می
طلب  زن مشروطه 16شدگان انقالبیون جسد  ستارخان با لشکریان شاه درگرفت، بین کشته

 « .در لباس مردان پیدا شده
دم باشد و تاریخ مبارزات مر های فوق روشنگر روح زنان زحمتکش مردم ما می مثال
وقت این جلسه از   ها بسیار دارد که متأسفانه ما به علت محدودیت گونه قهرمانی ایران این
و  صوراسرافیلدر همین زمان مجالت انقالبی مانند . کنیم ها خودداری می ی این ذکر همه

های شایانی به باال بردن آگاهی زنان نسبت به حقوق  به طرق مختلف کمک مالنصرالدین
اجباری،   این مجالت برای اولین بار شروع به انتقاد شدید از ازدواج. نمودنداجتماعی خود 

حکمروایی پدر و مادر و شوهر بر زن و حق مرد برداشتن چند زن و نداشتن حقوق زنان، 
گیالنی چاپ [ الدین]که توسط سید اشرف  نسیم شمالدر رشت نیز مجالتی مانند . کردند

                                                           
 «...طلبی و تصمیم به تسلیم...»: نوشته آمده است در متن دستـ 7
 171، ص 1 15ه، چاپ پنجم، علیشا صفی، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری، انتشارات درایران اختناقمورگان شوستر،  ـ 
. ، برگردان به فارسی می ایران ی انقالب مشروطه سه مقاله دربارهایوانسکی، . تریا و س. پاولویچ، و. نگاه کنید م ـ 

 .  ، ص 1551، چاپ اول، جیبیهای  هوشیار، شرکت سهامی کتاب
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به  مجمع انقالب زنان در شیراز 1141در سال . انی نوشتشد، در این مورد مقاالت فراو می
زنان و نیز  ی ای جهت احقاق حقوق پایمال شده این مجمع مبارزات کوبنده 4.وجود آمد

 . از انتشارات این مجمع بود دختران ایرانی  مجله. بر علیه حجاب نمودی سختی  مبارزه
ی فرصت خوبی بود که به زنان پیدا شدن قانون اساسی و آزادی نسبی برای مدت کوتاه

انجمن ملی از این جمله است . وجود بیاورند هایی به امکان داد بهتر متشکل شده و انجمن
های  مرفه بودند و بحث ی در تهران تشکیل شد، اعضای این انجمن بیشتر زنان طبقه زنان
در همین، . شد میها بیشتر محدود به دخالت خارجیان در امور ایران و لزوم مبارزه با آن  آن

 1141که در سال  دانشی  زمان نشریاتی چند مخصوص زنان چاپ شدند، مانند مجله
 1114که در سال  زبان زنانهفتگی  ی یا مجله 4.توسط یک سردبیر زن افتتاح شد

عالم بانوان مجالت  1561و در سال . آبادی انتشار پیدا کرد دراصفهان، توسط صدیقه دولت
تحصیالت  ی در این مجالت بیشتر درباره 1.شدند در تهران چاپ می نعالم نسواو  ایران

و مسائلی مانند حقوق زنان و از بین بردن . شد زنان، طرز تربیت فرزندان و غیره صحبت می
توسط زنی به نام  پرست انجمن زنان وطن 1561در اواسط سال . شد حجاب، کمتر بحث می
های تهران تحصیل کرده بود و از  سه امریکاییمهربانو در مدر 16.مهربانو افتتاح گردید

های این  بنابراین برنامه. توجه او بیشتر به تحصیل زنان بود. بسیار مرفه ایران بود ی طبقه
تر از همه مبارزه برای مساوات نبود؛  با حجاب، خرافات و مهم  وجه شامل مبارزه گروه به هیچ

های  برنامه. نان ایران، امکان نداشتچون در مقیاس وسیع تحصیل برای اکثریت عظیم ز
برای اینکه مجبور نبودند برای گذرادن . مرفه بود ی این گروه بیشتر برای زنان طبقه

در این . بافی و غیره کار کنند های قالی ساعت در مزارع و یا کارگاه 17شان روزی  زندگی

                                                           
دست زندخت انتشار یافت در ابتدا در شیراز و سپس در تهران منتشر  به1516ای که در سال  نامه هفته دختران ایران ـ4

زندخت در این باره . غییر نام دادت انجمن نهضت نسوانی رضا شاه به  در دورهمجمع انقالب زنان در شیراز . شد می
ی انقالب، انقالب اجتماعی و فکری و  نامیده شد و مقصود ما از این کلمه انقالب نسواناین انجمن در ابتدا »: نویسد می

دکتر طلعت « .را به جای انقالب برگزیدیم "نهضت"ی  آورد، کلمه چون دیدیم بین توده سوء تفاهم به وجود می. ادبی بود
 11، ص  157، تهران،طهوری، آهنگ نهضت آزادی بانوان ایران پیشزندخت،  بصاری،

 .که نادقیق است« ...ی دانش روزنامه... »: در متن اصلی آمده استـ 4
از سوی ( میالدی1116)شمسی بنیان گذاشته شد  1111در سال  عالم نسوان. نویسنده در اینجا دچار اشتباه است ـ1

در بانوان ی  روزنامه. و به صاحب امتیازی نوابه خانم صفوی ی امریکایی ایران ی عالی اناثیه التحصیلین مدرسه مجمع فارغ
تاریخ جراید هاشمی، نگاه کنید به محمد صدر. ناز آزادانتشار پیدا کرد؛ به مدیریت و سردبیری شه( 1116ژوئیه ) 1111سال 

 5 1تا  1 1و   تا  1، صص 7 15 :، اصفهان، چاپ دومکمال، انتشارات (جلد چهارم) و مجالت ایران
 . ها آشنا نیستیم با این نام ـ16
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های  ، جنبشنحزب کمونیست ایراها،  های مختلف مانند جنگلی مبارزات سیاسی گروه
پسیان اثرات [ نهضت کلنل محمد تقی خان]خیابانی و [ جنبش شیخ محمد]مختلف مانند 

در . زیادی بر تشدید مبارزات زنان برای مساوات و شناخت حقوق اجتماعی آنان گذاشتند
، اصول تساوی مرد و زن در حقوق مدنی و 1دوم بند ی  ، در مادهجنبش جنگل ی مرامنامه

برای اولین بار یک ماده  حزب کمونیست ایران ی در برنامه. ر کامل ذکر شدهاجتماعی به طو
هفته پیش و پس از وضع حمل  7برای مرخصی با مواجب برای زنان باردار در مدت 

 . بینی شده بود پیش
و  11زنان بهاییهایی مانند جمعیت  شمسی جمعیت 1566در ضمن تا قبل از سال 

تشکیل یافتند که از  امریکایی  های مدرسه التحصیل ارغف، جمعیت خواه جمعیت نسوان وطن
شعار این جمعیت باال بردن  11.تر بود از همه مترقی خواه جمعیت نسوان وطنها  میان این

. های ایرانی بود سطح فرهنگ زنان و رفع حجاب و ترویج کاالهای ایرانی و پوشیدن لباس
 جمعیتزنان عضو این . انتشار داده بودند مکر زنانای به نام  در این موقع جمع مرتجع جزوه

ها را خریدند و در میدان توپخانه آتش زدند و با این  یک روز تمام در شهر تهران همه جزوه
 .عمل آمادگی خود را برای مبارزه با خرافات اعالم داشتند

های بسیاری دراغلب شهرهای ایران مانند تهران،  سازمان 1516تا  1566های  در سال
مربوط بودند و  حزب کمونیست ایرانها با  این سازمان. وجود آمدند قزوین و غیره بهرشت، 

شعارهای مهم این . نمودند شان می ها پشتیبانی کرده و رهبری این حزب قاطعانه از آن
ها شرکت زنان در امور اقتصادی و سیاسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق  سازمان

و خالصه خواستار حقوق مساوی بین زن و . داد را تشکیل میاوالد [ حضانت]طالق و حق 
 جمعیت بیداری نسوانو  جمعیت پیک سعادت نسوان ها سازمان  ترین این برجسته. مرد بودند

                                                           
جنبش مترقی زنان ایران در نیز در مقاله (  114ـ 1541)اختر کامبخش . نداریم ای آگاهیانجمن زنان بهایی ی  درباره ـ11

هایی مانند  شمسی جمعیت 1566تا قبل از سال ... »: خود به این انجمن اشاره داردراه احراز حقوق اجتماعی 
تر از همه  تشکیل یافتند که مترقی خواه جمعیت نسوان وطنو  جمعیت زنان بهایی، ی امریکایی التحصیالن مدرسه فارغ

شعار این جمعیت باال بردن سطح فرهنگ زنان، به دست آوردن حقوق زن به ویژه رفع . بود خواه جمعیت نسوان وطنهمان 
این . تاسیس گردید( هجری قمری1551ـ1514)در شیراز مجمع انقالب زنان . ..حجاب و ترویج کاالهای ایرانی بود 

ای  کرد و مجله تر علیه حجاب زنان و در راه آزادی و برابری حقوق بانوان تبلیغ و مبارزه می با جسارت هرچه کامل جمعیت
، سال چهارم، دنیا« ...گردید یمنتشر م جمعیتکه فقط هفت شماره انتشار یافت به وسیله این  دختران ایراننیز به نام 

ی مختصری از مبارزات زنان در تاریخ معاصر  تاریخچهپیداست که سیامک زعیم در تدوین . 11، ص 1و1، شماره 1571
 . های اصلی کارش بهره گرفته است ی اختر کامبخش همچو یکی از سرچشمه از نوشته ایران
 . است اناثیه آمریکایی ایران بیت آل عالی ی التحصیالن مدرسه مجمع فارغنام دقیق آن  ـ11
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ویژه پس از مسافرت به ترکیه و  شاه را به گیر زنان سرانجام رضا همین مبارزات پی. اند بوده
دستور برداشتن حجاب را  1517که در سال  های زنان تُرک، مجبور ساخت دیدن آزادی
  15.صادر کند

سال از انقالب  56در آن زمان . قانون کشف حجاب از مجلس گذشت 1517در سال 
 نهضت پسیانسال از   1و  جنبش جنگلسال از  11، قیام خیابانیسال از   1مشروطیت، 

و  حزب کمونیستهمراهی زنان و مردان و همچنین مبارزات احزاب، به ویژه . گذشت می
برای آگاهی زنان و مردان از حقوق اجتماعی زن، دولت وقت را  اجتماعیون و عامیون[ نیز]

قانونی که . این اقدام همان کشف حجاب بود. کرد که در این مورد اقدامی کند مجبور می
هیچ کوششی . برخالف تمام عقاید اجتماعی، مذهبی و برخالف تمام آداب و رسوم مردم بود

ی آن این  نتیجه. ی روشن ساختن مردم در مورد علت و منافع این قانون صورت نگرفتبرا
تا اینکه  17.شدند بود که زنان به این قانون اهمیت نداده و همچنان با چادر از منزل خارج می

دولتِ وقت مجبور شد برای مجبور کردن زنان به اطاعت از این قانون دستور بدهد پاسبانان 
این مسئله، نفرت عمومی را . با چادر در خیابان ببینند، چادر را از سر او بردارندهرگاه زنی را 

مام حاند که زنان مثال برای   و آورده. های خود خارج نشدند زیاد کرد و زنان دیگر از خانه
شدند تا به حمام بروند و یا مردان، زنان را در  از خانه خارج میرفتن، نیمه شب مخفیانه 

دید، تصمیم  دولت وقت که باز هم نقشه خود را غیر قابل اجرا می. کردند کیسه حمل می
بدین ترتیب زنان مجبور . شان بدهد گرفت که از آن پس دستمزد مردان را فقط به همسران
دولت . شان را از اداره دریافت کنند بودند بدون چادر از خانه خارج شده تا حقوق شوهران

ولی اگر اکنون به درصد جمعیت زنان که در . این مورد کردهای زیادی در  ها و کوشش نقشه
دولت چگونه شکست  ی بینیم که این نقشه کنند توجه کنیم، می سر می ایران هنوز چادر به

است؟ [ شده]در اینجا صحبت بر سر این است که آیا کشف حجاب باعث آزادی زنان . خورد
دن که قبال پوشیده بود؟ سعی در آزاد هایی از ب آزادی در چه؟ آزادی در نشان دادن قسمت

کردن زنان بدون اینکه به ریشه و اصول استثمار زنان توجه شود؟ آیا کشف حجاب تأثیری 
کنند  تلف می شهر نوهای قالیبافی و یا در  در مقام اجتماعی زنانی که عمر خود را در کارگاه

افریقا و زنان کشورهای خواهد داشت؟ مگر زنان کشورهای آنگوال، موزامبیک و کنگو در 
و مستعمراتی  ای عقب افتادهه ونزوئال، بولیوی و برزیل و سایر کشورهایی که تحت حکومت

                                                           
 «...ها این انسان... »: در دست نوشت آمده ـ15
 «...نتایج آن این بود که... »: نوشت آمده در متن دستـ 17
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اند  کرده سر می برند هرگز چادر و یا چیز دیگری شبیه به آن به در امریکای التین به سر می
ماکسی و  های کنند؟ با کمی تعمق پی خواهیم برد که چادر و کشف آن همچون دامن یا می

تواند در مقام زن در هیچ  مینی و شلوارهای بلند و کوتاه، تنگ و گشاد، گرم و سرد نمی
در ضمن در تمام مدتی که دولت برای از بین بردن . اجتماعی تأثیر اساسی داشته باشند

گرفت،  کرد، اقداماتی که به اصطالح برای آزاد کردن زنان صورت می حجاب اقدام می
توان گفت که  طور کلی می به. شد نمی( حق رای و غیره)اجتماعی زنان صحبتی از حقوق 

. این عمل دولت وقت تحت تأثیر فرهنگ اروپایی بود که در دولت نفوذ زیادی داشت
مبارزات زنان هم  ی مسیر طبیعی از بین رفتن حجاب در الجزیره ـ که در نتیجه ی مقایسه

وجود آمد ـ با از بین  های متمادی به ر طی سالدوش برادران خود با استعمارگران فرانسوی د
توان دید که این از بین رفتن حجاب نیست که باعث آزادی  رفتن حجاب در ایران، می

شود، بلکه این آزاد شدن افکار، آزاد شدن برای شرکت در امور اجتماعی و سیاسی و غیره  می
توان به زنانی که در  ر میطو همین  1.شود خود سبب از بین رفتن حجاب می است که خودبه

کردند، توجه کرد  فعالیت می تشکیالت زنان حزب توده ایرانو یا در  حزب کمونیست ایران
تنها قدم مثبتی که   1.خود سبب شد که چادر را کنار بگذارند ها خودبه که چگونه آگاهی آن

بود،   و دانشگاهها  در این دوره در مورد زنان برداشته شد، پذیرفته شدن زنان به دبیرستان
چون تا حدی به زنان طبقه مرفه که قادر به تحصیل کردن بودند کمک کرد تا در امور 

درصد زنان ایرانی که مرفه  5تا  1نفع این قانون در آن زمان به  14.اجتماعی داخل شوند
 .رسید بودند، می

ا و مقاالت ه استبداد دوران رضا شاه از طرف دیگر سبب شد که مقدار زیادی از روزنامه
با این همه . مترقی از بین رفته و صدای نویسندگان و شعرای مردم در گلو خفه شود

 ...آذین،  احمد صادق، احسان طبری، بهنویسندگانی چون صادق هدایت، بزرگ علوی، 
احمد از مبارزات خود برعلیه دیکتاتوری دست برنداشتند و مقاالت  آل  فرخی یزدی و جالل

صادق هدایت زندگی مردم عادی را . کردند رت که امکان داشت، چاپ میخود را به هر صو
او راجع به زنان ایران و . شان را های کوچک شان و شادی های شان، غم های درد. نوشت می

 ،ندوها از اینکه از خانه بیرون رانده ش شان، فحشا، استثمار مضاعف، ترس آن های بدبختی

                                                           
 «...ی با مقایسه... »: نویس آمده در متن دست ـ 1
 «...حزب تودهی زنان  در کمیته... »: نوشت آمده در متن دستـ  1
 «... ها  قبول زنان به دبیرستان...»: آمده در متن دست نوشتـ 14
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شوند و برخی به  به جنایت متوسل می اعترافاستان بعضی مانند قهرمان د. زیاد نوشته
کند، ولی قهرمانان او هرگز  او دردها را خوب بیان می. دهند ها تن در می تحمل بدبختی

های  راهه شدند و اکثراً در بی موفق به حل مسائل و درک صحیح از تضادهای اجتماعی نمی
 . شوند زندگی گم می
وجود آمده بود،  ه در اثر تبعید رضا شاه، در ایران بهبه علت آزادی نسبی ک 1516در سال 

با  14.وجود آمد به انجمن دموکراتیک زنان ایرانهای دموکراتیک زیادی از جمله  انجمن
رهبری این انجمن، هزاران نفر از زنان در تظاهرات مختلف برای حقوق دموکراتیک خود 

از جمله . دار تشکیل شد ، دهقان و خانههای زنان کارگر در تمام ایران کنفرانس. مبارزه کردند
المللی زنان زحمتکش و  مارس به عنوان روز بین 4اقدامات این تشکیالت برگذاری روز 

بعد از تشکیل . بسیاری در اغلب شهرهای ایران بود[ زنان]های  افتتاح شعبات و سازمان
ها،  ست آنو شک 1517ـ  151های  جمهوری دموکراتیک آذربایجان و کردستان در سال

نیز از  انجمن زنان. های دموکراتیک در ایران تحت فشار و تعقیب قرار گرفتند تمام انجمن
انجمن   151در سال . با این همه زنان به مبارزات ادامه دادند. این قانون مستثنی نبود

 زنان ایران در کنگره. شد المللی زنان فدراسیون دموکراتیک بینایران عضو  دموکراتیک زنان
در  1514در بوداپست و در کنفرانس زنان آسیایی در سال  1514دوم این انجمن در سال 

، غیر انجمن زنانهای دموکراتیک، منجمله  در همین سال تمام انجمن. پکن شرکت کردند
قانونی اعالم و در نتیجه فعالیت زنان صورت علنی خود را از دست داده و به صورت مخفی 

برای مبارزه با اختناق و  زنان حزب توده ی کمیتهارزات زنان در در این موقع مب. درآمد
  11.های مربوط به زنان شدت یافت برنامه

ی تساوی دستمزد زن و مرد  مسئله ،شهای فعالیت در سال حزب توده ایران ی در برنامه
آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که آزادی زنان وقتی میسر است . مورد بحث قرار گرفت

در . ی مردها نباشند آزادی و استقالل اقتصادی پیدا کنند تا عاجز و دست نشانده[ آنان]ه ک
توان  های زنان می روسیه را در خواسته[ 1114]تمام این مبارزات اثرات انقالب اکتبر 

پس از انقالب و شرکت آنان در امور [ ی]  در روسیه[ با مردان]مساوات زنان . مشاهده نمود
أثیر قانون حقوق مساوی برای کار مساوی و غیره در روسیه همراه با شرایط اجتماعی و ت

ها در جامعه، نداشتن حقوق اجتماعی و سیاسی  مشکل زندگانی زنان ایران، استثمار شدید آن

                                                           
 .انجمن دموکراتیک زنان ایراناست و نه  تشکیالت دموکراتیک زنان ایرانعنوان دقیق، ـ 14
 . است تشکیالت زناندرست، . نویس، نادرست است در دست ی زنان کمیته ـ11
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و آذربایجان [ گیالن]سبب شد که زنان کارگر و تا حدی زنان دهقان به خصوص در شمال 
ی  در این زمان مقاالت و اشعار زیادی درباره. ارزه کنندمتشکل شوند و برای حقوق خود مب

نویسندگانی چون ایرج میرزا، . چاپ شد [با مردان]ها  آن[  حقوقی]زنان، حقوق و مساوات 
آبادی و  الشعرای بهار، یحیی دولت ابوالقاسم الهوتی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک

ها در مقاالت خود نه تنها به  آن. ان نوشتندعباس خلیلی مقدار زیادی مقاله در مورد زن
زیبایی و عشق توجه کردند، بلکه از نقش مهم زن در اجتماع، اهمیتش به عنوان مادر، 

ها،  یکی از بهترین این کتاب. هوش و ذکاوت و همکاریش با مرد در امور اجتماعی نوشتند
نان دهقان و شرایط به قلم احمد خداداده است که راجع به ز زندگی سخت کارگرکتاب 

  16.گوید سخت زندگی آنان و استثمار توسط شوهر، ارباب و غیره سخن می
های نسبی در ایران  علت روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق، تا حدی آزادی به

در . های زنان برای مدت کوتاهی به صورت علنی درآمد دوباره برقرار شد و در نتیجه فعالیت
شان از  توان از میزان آگاهی ام تیر می دن شرکت زنان در جنبش سیاینجا با به خاطر آور

های  مرداد، دوباره انجمن 14بعد از کودتای . شرکت در امور اجتماعی و سیاسی آگاه شد
انجمن دموکراتیک زنان به طوری که . دموکراتیک تحت تعقیب بسیار شدید قرار گرفتند

خاطر  شد و پس از آن به المللی زنان اسیون بینکنفدرمجبور به خروج از  1555در سال  ایران
گونه  همان 11.اختناق شدید، مبارزات زنان ایران برای مدتی راکد ماند؛ ولی هرگز متوقف نشد

                                                           
به  شرکت سعادت کرمانشاه  در مطبعه  156جلد نخست این کتاب در سال . است سیاه کارگرکتاب روز  نام دقیق  ـ16

این . ی شرافت احمدی در همان شهر به طبع رسید ی انتشار یافت و در مطبعه اجازه  156جلد دوم آن در سال . چاپ رسید
راوی که خود قهرمان داستان است در این کتاب مناسبات . ی زندگی یک جوان روستایی کُرد است رُمان رئالیستی درباره

قشربندی روستایی و سپس مناسبات طبقات شهری غرب کشور را با زبانی ساده و به شکلی زنده باز نمایانده  اجتماعی و
باقر مؤمنی، پژوهشگر . انتشار یافت سرنوشت رعیتبه روسی برگردانده شد و به نام  1556در سال  روز سیاه کارگر. است

ی آخرین چاپ  سی این کتاب آگاهی داده است که مقدمهای که در دست ماست، از سه چاپ رو تاریخ در متن چاپ نشده
گرامی : هم اوست که کتاب دیگری از میرزا احمد خداداده را یافته و بازشناسانده. را دارد 1157اکتبر  7آن، تاریخ 
  .ی داریوش نیز در آن آمده به شعر است که قسمتی از کتیبهی داریوش  تاریخچه

. 1 11به احتمالی در سال . ی کرمانشاه است دانیم که او زاده همین قدر می. ، اندک استی احمد خداداده آگاهی ما درباره
 اجتماعیون ـ عامیوندر دوران جوانی به . سر کرد و به کشاورزی روزگار گذراند کمشور دینوری  بیشتر عمرش را در قریه

 ی دهقانی کمیتهعالیت پرداخت و در در صفوف آن حزب به ف  151تا سال  حزب توده ایران،پیوست و پس از تشکیل 
 . دانسته است 1557مؤمنی مرگ او را به سال . ایالت کرمانشاه  نقش داشت

های  شد، مانند سایر تشکل خوانده می تشکیالت زنانکه پیشتر  تشکیالت دموکراتیک زنان. این گفته نادرست است ـ11
که در  تشکیالتاین . ، غیرقانونی اعالم شد1514بهمن   1 ایران پس از اقدام به ترور شاه در ی حزب تودهوابسته به 
فدراسیون دموکراتیک احیا شد و به فعالیت خود ادامه داد، کماکان عضو  سازمان زنان ایرانبا نام  1556اردیبهشت 

← 
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معذالک شرکت دختران دانشجو در اعتصابات . که مبارزات مردان نیز دچار رکود گردید
ت دختران دبیرستان شاهدخت های اختناق، تظاهرا های تهران در طول سال عظیم دانشگاه

بر ضد قرار داد امینی ـ پیچ و اعتصاب معلمان برای ازدیاد حقوق که با شرکت وسیع معلمین 
های  مبارزات زنان برای نیل به هدف ی هایی از ادامه زن انجام گرفت، همه و همه نشانه

 . انسانی خود در جامعه بود
اتوبوسرانی که با  ی صوص در جریان مسئلهبا توجه به موج مبارزات اخیر در ایران، به خ

توان احیای  شرکت فعاالنه دختران محصل و دانشجو و زنان تهران صورت گرفت، می
در حال حاضر، مبارزات زنان بیشتر به خاطر آزادی . مبارزات زنان را به خوبی مشاهده کرد

حالی که مردان مساوات زنان و مردان در امور اجتماعی، در  ی مسئله. در سطح ملی است
زنان را تشکیل  ی های اجتماعی و سیاسی برخوردار نیستند، مسئله عمده خود از آزادی

زاده،  توان از دکتر مستوره احمد اند می از زنانی که در مبارزات اخیر شرکت کرده. دهد نمی
اشرف دهقانی، رقیه دانشگری و شهین توکلی که در تحت شرایط بسیار مشکل 

 . اند، نام برد ظیری از خود نشان دادهن های بی شجاعت
 

 پایان

                                                                                                     
و تئوریک ی سیاسی  ، نشریهدنیا، بخش زنان ایران پیکار رهاییبه هما هوشمندراد،  نگاه کنید. )ماند المللی زنان بین

خاطرات مریم : ؛ و نیز77-7 ، صص 7 15، اردیبهشت 1ی سوم، ش  ، سال دوم، دورهی ایران حزب تودهی مرکزی  کمیته
 41 -45، صص 1545، تهران، ی تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه مؤسسهفیروز، 



 

 مارس3روایتکیتمیلتازتدارکمراسم


که برگردان فرانسه آن  به ایران رفتنکیت میلت، فمینیست نامدار آمریکایى، در کتابِ 

به مناسبت روز  ى ایرانى ها نام گرفته، جزئیات جالبى را از فعالیتِ تروتسکیست "در ایران"
این کتابِ بسیار مهم را در دفتر دوم این . دهد دست می به 4 15در سال نی زن جها

کتاب را که به تدارک مراسم روز  ی  هاى پراکنده در اینجا پاره 1.ایم مجموعه بررسى کرده
الزم به توضیح است که . ایم شود، گرد آورده ها مربوط می جهانی زن از سوى تروتسکیست

ی موقت کمیته یکی از مسئولین اصلی  هاى گفته گزارش کیت میلت بیشتر بازگویی
سفرش صوفی وارد  جا که او یا همهر. است کاتهبه نام  تدارکات روز جهانی زن در ایران

قرار }{ اند، آن را میان آکوالد  اند یا نظرى ابراز کرده اند، پرسشی پیش کشیده گفتگو شده
کروشه آمده، برای فهم بهتر متن  آنچه میان. ایم تا موجب سردرگمى خواننده نشود داده

 . اضافه شده است
یم که این بخش کتاب از متن فرانسه به فارسى برگردانده و با متن این را نیز بگوی
در معدود جاهایی که متن انگلیسی گویاتر بوده، آن را . شده استداده انگلیسی مطابقت 

 .ها از مترجم است ی زیرنویس همه .ایم مالک قرار داده
 ٭٭٭

دهد که چرا و چگونه به تدراک مراسم روز  براى کیت میلت و صوفى شرح مى کاته
 :اند جهانى زن دست زده

خواستیم با  خواستیم که برای زنان کارى را شروع کنیم؛ می رسیدیم، [ به ایران]تا »
سال بود که روز جهانى زن در اینجا برگذار نشده  پنجاه .جشن روز جهانی زن شروع کنیم

نوعى که }. وقتی این پیشنهاد را با گروهی از زنان در میان گذاشتیم، خیلی شاد شدند. بود
 {.ست شاد است، خود شادمانى  او

صوفى پاسخ }ار زدیم؟ اصالً کسی براتون تعریف کرده که چه شد دست به این ک"
ودیم، اونجا، خارج که ب... {.از اولش تعریف کن. ایم جا و آنجا چیزهایى شنیدهاین: دهد مى
و ما . خوان به قرن نوزدهم برگردند جا زنا مىها نوشتن که این دیم تو روزنامهشنی مى
گفتند که ما باید پا پیش  مى. دوستانم خیلى برآشفته بودند. دانستیم که این واقعیت ندارد مى

                                                           
 111 - 114، ص بستگی جهانىهم، (دفتر دوم) 4 15خیزش زنان ایران در اسفند : ر، ناصر مهاجر، دبه ایران رفتن ـ1
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ان م که ما به تنهایى قادر به این کار نیستیم و باید زنکرد اما من با خودم فکر مى. بگذاریم
و . ش راا ی تاریخچه مارس متنى نوشتیم؛ همه 4 ی به این ترتیب درباره.... شوند ایران درگیر

دونین؛  می. بزنیم  بایست دست به این کار تازه که انقالب شده، مىاعالم کردیم به خاطر این
گن که قیام را مردان و زنان با هم به ثمر  جا مى همه. هاست االن فشار زیادی روى زن

های خاص خودمان هم فعالیت  اما ما باید برای خواست. و واقعیت هم همین است. ندنرسا
ما . شد دادند، ضدانقالبی تلقى می اوایل، هر کاری که خود زنان مستقالً انجام می... کنیم

هر که  ـکس برگذار کردیم تا پیشنهاد بدیم هر ای  جلسه. توانستیم خالفش رو ثابت کنیم
. زن آمدند 166. سالنى داشتیم در یک کتابخانه. د جنبش را بسازد، بیایدخواه که می ـ باشد

آه، البته، ... با اون پیشنهادهایى که داشتن! ای بود که به عمرم دیده بودم زیباترین جلسه
شماها کی هستین؟ پشتِ این کار چیه؟ چه کاره ": گفتند می. اولش کمی معذب بودند

اینکه در این باره از پیش : ها گفتم ن دم و حقیقت را به آاینجا بود که بلند ش... "هستین؟
شما : ایم برای بحث ام؛ و این سالن را گرفته فکر کرده و با چند زن دیگر هم حرف زده

. کس دیگری براى شما تصمیم نخواهد گرفت هیچ. گیرید چه کنیم که تصمیم مى هستید
 {.یم بگیریمباید تصم خودمانست که ما  این دیگر ماده منفجره ا}

به ... شناخت اما کسی، کسی را نمی. شوند انتخابها پیشنهاد دادند که چند نفر  بعضى
همین دلیل همه گفتیم بهتره از خیر انتخابات بگذریم، پیشنهاد مشخصى ارائه بدیم؛ کسانی 

تونن دنبال سخنران بگردن داوطلب   شناسن و می توانن کاری انجام بدن، شهرو مى که می
. هفته وقت داشتیم 5. ی خود من کار را شروع کردند نفر به اضافه 11ه این ترتیب ب. شن
شان را نوشتند و شروع  ها زنان نام. ی بعد، بنا بود جلسه باز هم روز شنبه برگذار شود هفته

زنان چپ و  ی زنان اسالمی هم به اندازه. همه درگیر بودند. خیلی خوب بود. کردند به کار
کنن که  در عین حال فکر می. ها از ایدئولوژی کمی واهمه دارن دونی، اینجا آدم یم... رو میانه

گیم هیچ لزومی نداره که به  اما ما مى. داشته باشن تعلقچون انقالب شده، باید به یه چیزی 
کنیم که در طول یک سال  بیایید از همین مشکالتی حرکت. شیدچیزی تعلق داشته با

سقط   ش مهدکودک؛ مهد کودک رایگان؛ بعد یکیش. ه وجود آمدهگذشته براى زنان ایران ب
سقط جنین، بعد از آمدن خمینی، به یک موضوع تابو . جنین رایگان و برابری دستمزدها

ی مهد کودک و برابری  شه درباره اما هنوز مى. زنه اش حرف نمى تبدیل شده و کسی درباره
 . دستمزدها حرف زد

. به کتابخانه برگشتیم؛ به همان جای سابق. ب پیش رفتچیز خو بعد، همه ی جلسهتا 
. واقعاً هولناک بود. تونیم بریم تو دو ساعت پیش از جلسه، یک مرتبه اعالم کردن که نمى
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چون مردم داشتن از راه . شروع کردیم به گشتن در دور و بر تا مگر جایى پیدا کنیم
مدرسه را گرفتیم؛ با . یگری نداشتیمانتخاب د. ی پسرانه پیدا کردیم یه مدرسه. رسیدن مى

گفتند . اولش خیلی عصبانی شدند. واقعاً معرکه بودند. رزمیدند واقعاً جانانه مى. زن 566حدود 
خواستیم  خب، نمى" :گفتم "چرا تسلیم شدین؟"آمدیم؛  ون میاصالً نباید از کتابخانه بیر

شجوها هم که نیست؛ رئیس ها دیگه شروع شده؛ تقصیر دان درگیرى پیش بیاد؛ چون کالس
واقعاً خیلى خشمگین بودن؛ اما جلسه شروع شد و  ".کتابخانه قول اونجا را به ما داده بود

ها شروع کردن به  زن. دقیقه بعد، سر و کله یک دسته اراذل و اوباش پیدا شد 16تقریباً 
جا اینتونیم  مییه مرد گفت که ن. سر و صدا را خوابوندیم. فریاد زدن و پا به فرار گذاشتن

ها  چى کمیته. شناختیم ها را نمی ها بودند و چند تا مرد که آن ای بچه مدرسه. جلسه بذاریم
با اونا جر و بحث  ها زن. دو سه ساعتی این جورى گذشت. اغلب این شکل و شمایل هستن

 خوایم دور هم که ما می ـ دادن و دوباره دوباره توضیح میـ دادن  کردن و توضیح می می
حسابى ترس برم داشته بود؛ چون به شدت خودم را . خوایم تشکل ایجاد کنیم جمع شیم؛ می

: ها گفتن زن. "شیم بریم؛ بعداً دور هم جمع مى": در نتیجه گفتم. کردم مسئول حس می
تونیم اسلحه هم برات پیدا کنیم؛  اگه بخواهی مى": گفتن... "مونیم جا مى ما همین! نه"

رو پاى خودشون بند نبودند؛ چه . "اون کارو بکنیم تونیم می بکنیم؛ تونیم این کارو مى
راستش . دوتا شون هم دستگیر شدن. معلومه که با اون مردها هم بگو مگو کردن! ای صحنه

اونجا هم شرح ماوقعه را نوشتند و . بردنشون کمیته. اون طورى هم دستگیرى نبود
سالنی جه از اون وقت تا حاال در نتی. شهبهاشون رسیدگى  درخواست کردند که به خواسته

تکنیک رو که میتینگ  ی پلی که قولشو به ما داده بودن، پس گرفتن؛ همون سالن دانشکده
در نتیجه همه چیز . ها ترسیدن سخنران. مارس قرار بود اونجا برگذار بشه 4شنبه   بزرگ 

جور تهمتی به ما زدند؛ از اما همه . م ریخته؛ با اینکه شور و شوقی زیادی وجود داشته به
ان؛  ان؛ تروتسکیست ای ان؛ توده ان؛ چپی ان؛ فاحشه های افراطی ها راست این"که این جمله
شون یه چیز  هر کدوم "کنین؟ چرا به ما حمله می": پرسم ازشون می ..."ان ان؛ اون این
از . آرم درمى شو که روزی سر و ته س کاسه اى زیر نیم اما همین نشون میده که کاسه. نمیگ

ها هم  گروه... یرممکنهغ. گردیم مى مون براى میتینگساعته دنبال جایى  17شنبه تا حاال، 
اما . های زنان درست شدن بینی؛ گروه می. آمدند؛ فقط زنان منفرد نبودند به جلسات ما مى

 کنن تنها فکر می. شون بیست تا شون ده تا عضو داره؛ یکى یکی. ان هنوز خیلی شکننده
از اونجا که ... شن خوان جنبش زنان درست کنن؛ بنابراین، متشکل می کسانی هستن که می
راه و ]تونیم  ما می. شه یک سازمان زنان درست کرد دونیم چطور مى ما خارج بودیم، می



 41   اسناد

به اونا منتقل کنیم؛ بهشون کمک کنیم؛ بهشون کمک کنیم که متشکل [ این کارو  روش
سازمان که  -هایى  سخنران. برای ما دنبال جا گشتن. کمک بودن ها خیلی این سازمان. شن
. همین چند ساعت پیش، موفق شدیم. شان پیشنهاد کردن های از گروه - شه گفت نمی

ساعت یک، دو سه گروه دور هم جمع شدیم و تونستیم یک جای خیلی بزرگ برای 
جاها رو براى   ینکه همهبرای ا... ولی برای فردا؛ هفتم، نه هشتم. سخنرانی پیدا کنیم

تا ته خط  نباختیم،ها نشون بدهیم که جنگو   برای اینکه به این زن. شنبه هشتم گرفتن پنج
تونم بهت بگم  می. {کاته مصمم است}ای نداریم  چاره. کنیم ریم و فردا برگذارش مى مى

مللى ما هم ال به اونا گفتیم که حامیان بین. اما یه چیز دیگه هم هست. ان ها کى سخنران
[ سخنران]ى ا ، تو، سیمون دوبووآر و یک زن وکیل الجزیره1بنا بود برنادت دلوین. یان مى

چیز دیگری که باید بدونی اینه که . تو تنها کسی هستی که اینجایی. اما اونا نیامدن. باشید
که در اینجا این دید وجود نداره  در" :بهشون گفتم. احساساتِ ضدآمریکایی اینجا خیلى قویه

به همین خاطر وجود تو در  ."هستنهایى وجود داشته باشن که با ما  ونن آدمت آمریکا مى
ها پیشنهاد کردن که بهتره  اون گروه... اینجا براى ما خیلى مهمه؛ برای اثباتِ همبستگى

اونا تو رو . شون رو پذیرفتم منم حرف. "خارجی"، بلکه بگیم [هستى] نگیم آمریکایی
های زنان مثالً نوشته  یه چیزهایی تو مجله. شناسن هاشون تو رو می لیشناسن؛ خی می
شه،  چیزی هم که به شاه مربوط مىهر. شون مال دولت بودن  دونى، همه شد؛ اما مى مى

آورده  ی زمان شاه های زنانه آید که حتا نام مرا در مجله به نظرم خیلی عجیب مى}منفوره 
عوت فرح را به یک نشستِ فمینیستی قبول کرده بودند، باشند؛ چرا که زمانى که دیگران د

بایست در محافل ایرانی تنها به عنوان یک دشمن خرابکار رژیم سابق  پس مى. من رد کردم
ایم که تو علیه رژیم شاه و برای زندانیان سیاسی مبارزه  ما نوشته{ .شناخته شده باشم

پذیرفتیم که نگوییم آمریکایی؛ بگوییم اما . آید شان می از این چیزها خیلی خوش. ای کرده
خاطر تنگى وقت، تلفنى پیام   به. الیا هم پیام آمده؛ روی کاستاز فرانسه و ایت... "خارجی"

                                                           
در  1174طلب ایرلندی، در سال  ، مبارز استقاللBernadette Mc Aliskey Delvinدلوین  آلیسکی مک برنادت ـ1

 People’s دموکراسی خلقاو مبارزه را در زمان دانشجویی، با عضویت در سازمانی به نام . ایرلند شمالی متولد شد

Democracy حزب سوسیالیست گذاراران  دلوین از پایه. ها بود، آغاز کرد رای ایرلندیکه مدافع حقوق مدنی ب
تا  1 11 های سال ، بینحزبو از سوی این  (Irish Republic Socialist Party)است  خواه ایرلند جمهوری

 آن زمان به تا که بود ای ترین نماینده سالگی به مجلس راه یافت، جوان 11او که در . ، به نمایندگی مجلس رسید1147
 .شد نمایندگی انتخاب می
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گلوریا و  5رابین مورگان. فرستادن و ما با وصل کردن ضبط صوت به تلفن اونا رو گرفتیم
تونیم  دونم کى مى ن نمیحاال کلى سخنران داریم و م... هم پیام فرستادن 7هام استین
ممکنه پُر بشه و برنامه هم خیلی . سالن بزرگیه؛ خیلی بزرگ. های همبستگی رو بخونیم پیام

این سالن رو : پرسد سالن را گرفته، مى حزب تودهزند  کیت میلت که حدس مى}... طوالنیه
گروه که "{ "کدام گروه؟"}... "این گروه در دانشگاه روابطى داره"... {چه طوری گرفتین؟

اس  به خاطر اون شاعره{ افتد کاته به تته پته مى}... نیستن؛ چندتا دانشجوان که راستش 
اما . داراى زیادى داره و به خاطر اینکه گفتیم او هم قراره بیاد که طرف[ سیاووش کسرایی]

تیم، اى که داش دونی، در اولین جلسه مى. مارس چیه 4رسه که اونا اصالً بدونن  به نظر نمی
شاعر نداریم؟  زن مگه: خبر هم درآمدم که کسی پیشنهاد داد که او بیاد؛ منِ از دنیا بى

مارس باشه چه  4اگه او صحبت کنه، چه : ها به من گفتند زن. بگذاریم اونا صحبت کنند
کسی . شون نیامد خوش ".بگذارین کار خودمونو بکنیم": من گفتم. آن نباشه، هزارها نفر مى

 .فهمید نمی
ام که رفته  ام، متوجه شده های کوچک کار کرده ای که با این گروه در این دو سه هفته

ن؛ ا کنه؛ مصمم یه چیزی توشون تغییر می. تونم با صراحت بیشتری با اونا بحث کنم رفته مى
هاى مختلفى بکنن، این باعث  ها کار اگر مردها و زن": افته شون نمى اما این جمله از زبون

ی  جلسات اول بحث درباره}... افته تفرقه مىشه و در انقالب  ن مردم مىی میاجدای
برند و چشمانش  اعداد، واقعاً هوش از سرش می. یی، حضور زنان شگفت انگیز بودآ گردهم
ها  مرد {.ی بعد، سیصد تا دفعه. زن آمدندیک تراکت ساده و دویست و پنجاه . زند برق می

حتا . دیدی باید این زنا رو می "!نه" ".ومش کنینبسه؛ تم": تهدیدمون کردن و گفتن
ها هم شما رو اذیت  مائوئیست"}..."گم شین اراذل": زدن هاى چادری فریاد می پیرزن
هنوز خیلی به ما . زنیم طبق معمول؛ ولی ما داریم با زنان مائوئیست حرف می{ "کردن؟

روزهایی هست که . انشگاهبه خصوص در د. تحت کنترلن؛ اما این تازه اولشه. دن گوش نمی

                                                           
نگار، فعال سیاسی  شاعر، روزنامه. در ایالت فلوریدا در آمریکای شمالی 1171، متولد Robin Morganرابین مورگان ـ 5

 های رابین مورگان از فمینیست. در آمریکا 6 11های  در مبارزات حقوق مدنی و جنبش ضد جنگ ویتنام در سال
های متعددی تا کنون از او به چاپ رسیده که  کتاب. ست االت متحده و در سطح جهانیدر ای  شده شناخته
 .منتشر شده است 1146نام دارد و در سال ( خواهرخواندگی نیرومند)  Sisterhood is powerfulشان ترین معروف

از . یو در آمریکای شمالیدر ایالت اوها 1157متولد  Gloria Steinham/ Steinem( منیا استی)هام  گلوریا استینـ 7
نگار و از  او نویسنده، روزنامه. آید به شمار می 1146و  6 11های  های سرشناس جنبش فمینیستی آمریکا در دهه چهره
 .است .Msی فمینیستی  گذاران مجله پایه
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شان تا  بعد، با یکی. اینا تا ابد در کارهای تو خرابکاری خواهند کرد! ول کن: گم به خودم مى
در مورد بعضی نکات توافق . زیستی پیدا کنیم دست کم تا زمانی که بتونیم هم. رم اش مى ته

به رسمیت  وقتى شما رو. ست که چپ ما رو به رسمیت بشناسه مطلقاً اساسی. داریم
وقتی هزاران زن در . کم در مورد ما این طور بوده دست. شناسن که قدرت داشته باشین مى

با این حال، هر وقت که الزم . شن ها احترام برانگیز مى جنبش باشن، برای سوسیالیست
 «.تونن به شما بگن بورژوا فمینیست باشه، مى

 ناصر مهاجر: برگردان
 

 :برگرفته از
En Iran, Kate Millett, photos Sophie Keir, édition des Femmes, traduit de 

l’américain par Sophie Dunoyer, 1981, pp 116-125 
Going to Iran, Kate Millett, with photographs by Sophie Keir, Coward, McCann 

& Geoghegan, NY, 1982, pp 74-80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :هانیزنانراجشنبگیریمروزجاسفند،11

 روزجهانیزناندرایرانیموقتتدارکاتکمیته

 اسفند، روز جهانی زنان را جشن بگیریم 14»
کمیته موقت تدارکات روز جهانی زنان اعالمیه زیر از طرف 

ان مبارز ی کثیری از زن تاکنون عده. منتشر شده است در ایران
زرگذاشت این روز در ایران اری مراسم بذپشتیبانی خود را از برگ

ما نیز پشتیبانی خود را از این گام خواهران مبارز . اند اعالم داشته
ی طرفداران و خوانندگان این نشریه  داریم و از همه اعالم می

تر این  اری هرچه وسیعذخواهیم که فعاالنه در جهت برگ می
 . بزرگداشت شرکت کنند

 
در این روز در سراسر گیتی، از . هانی زنان استمارس روز ج 4هفدهم اسفند، مطابق با 

آفریقا گرفته تا آسیا، و از استرالیا گرفته تا اروپا و آمریکا، زنان مبارز برای احقاق حقوق 
مدنی، سیاسی و اجتماعی مساوی و برای آزادی از قید هرگونه بند و ستم به دور هم گرد 

 . کنند آمده، جلسات و تظاهرات وسیعی برپا می
 1164مارس  4های تاریخی روز جهانی زنان به بیش از هفتاد سال قبل یعنی  شهری
دوز شهر نیویورک علیه شرایط غیرانسانی کار و برای  در این روز زنان کارگر جامه. گردد برمی

زنان سوسیالیست در  ی دو سال بعد در کنگره. کسب حق رأی تظاهرات عظیمی برپا کردند
در همین روز بود که  1114در سال . روز جهانی زنان انتخاب شد کپنهاگ این روز به عنوان

ها  زنان کارگر نساجی در روسیه بپاخاستند و برای اعتراض به وضع بد زندگی، کمی دستمزد
این اعتصاب سرآغاز سلسله مبارزاتی بود که باالخره به . و قحطی نان اعتصاب کردند

 . در روسیه منجر شدسرنگونی سلطنت تزار و پیروزی انقالب اکتبر 
، 1116ی  افروزان جنبش مساوات طلبانه زنان در دهه پس از به خاموشی گرائیدن آتش

 .ط جهان به دست فراموشی سپرده شداین روز هم در اغلب نقا
ی اخیر، روز جهانی زنان تبدیل به  بخش زنان در دهه گیری مجدد جنبش آزادی با اوج

کن کردن هرگونه تبعیض و ستم  م جهان برای ریشهپیمانی زنان تما روز همبستگی و هم
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 . علیه زن و پایان بخشیدن به موقعیت اجتماعی درجه دوم زنان شده است
برای زنان ایرانی امسال روز جهانی زنان از معنی و مفهوم خاصی برخوردار است پس از 

رژیم شاهنشاهی امان، به نیم قرن استبداد و ظلم پهلوی و  یک سال و نیم مبارزه وسیع و بی
جا زنان دوشادوش برادران  ی سخت و طوالنی در همه ین مبارزهدر ا. خاتمه داده شده است

های  خود برای درهم نوردیدن بساط حکومت سرنیزه و ترور و مفتوح کردن باب آزادی
گونه تزلزلی از  در این جدال تاریخی حق و باطل زنان هیچ. اند سیاسی و مدنی مبارزه کرده

پای برادران  های چند میلیونی هم ترین قصبات گرفته تا شهر شان ندادند و از دور افتادهخود ن
 . های استوار در راه انقالب پیش رفتند خود با قدم

امان در ایران، برای همیشه افسانه ضعف فکری و  ی بی بیش از یک سال مبارزه
دست  نثار آزادی کردند و بهان خود را هزاران زن ایرانی که ج. جسمانی زن را منهدم ساخت

چون و چرای این مدعا  دژخیمان رژیم شاهنشاهی به خاک و خون کشیده شدند، شاهد بی
اند  ی جهانیان نشان داده ها زن ایرانی با شرکت خود در این مبارزات به همه میلیون. هستند

 . ی شئون اجتماعی شرکت داشته باشند باید در همه توانند و می که زنان می
ی  های خود را برای احقاق حقوق پایمال شده ر طی سال گذشته زنان نیز درخواستد

های زیر از طرف زنان مبارز مطرح  در نواحی مختلف کشور درخواست. خود عنوان کردند
 :شده است

 مزد مساوی در مقابل کار مساوی 

 گیری در مورد زندگی و  لغو قوانین پوسیده و ارتجاعی که حق تصمیم
 دهد ان را در اختیار دیگران قرار میسرنوشت زن

 حق تشکل سازمان مستقل و مبارز 

فروزان این جنبش انقالبی بود که به زنان نیز قدرت داد تا انزجار خود را از  حرارت آتش
ولی برای رفع . شود، با صدایی رسا بیان کنند تبعیضات، اجحافات و ستمی که به زنان روا می

برای کسب حقوق کامل و متساوی، ما زنان . ه باید ادامه یابدها مبارز این تبعیضات و ظلم
برای دستیابی . برادران مبارز اتکا کنیمباید تنها به نیروی عظیم خود و حمایت و همبستگی 

ها زن محروم ایرانی سازمان یابد و صفوف زنان مبارز  به پیروزی باید نیروی الیزال میلیون
 ش کنونی و پیروزی بدست آمده تنها با اتکا بههمچنان که جنب. متشکل و فشرده شود

ی عظیم کارگران و زحمتکشان و از طریق متشکل کردن هرچه بیشتر صفوف  نیروی توده
 . ها حاصل شد آن
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ی استبداد پهلوی و کنترل امپریالیسم  ی پوسیده چه ضربات مهلک و قاطعی بر پیکرهگر
ی نهایی انقالب، یعنی تا بازسازی جامعه جهانی در ایران وارد شده است، اما هنوز تا پیروز

گونه اثری از استعمار و  ای که در آن هیچ جامعه. ای نوین راهی طوالنی در پیش داریم برپایه
ای که در آن مساوات و برابری واقعی همه افراد جامعه تضمین  استثمار و ستم نباشد، جامعه

ستمدیدگان، به ویژه زنان این ای شرکت فعال تمام  برای بنای چنین جامعه. شده باشد
 . الزم است پیش ی محروم جامعه، بیش از نیمه

داشته  ت نگهردست امپریالیسم آمریکا بر سر کار آمده و بر سر قد حکومت شاه که به
ی حقوق دموکراتیک و  شده بود، تحت نظام شاهنشاهی زنان نه تنها مانند مردان از کلیه

گیری در  ترین حقوق انسانی، از حق تصمیم که از ابتداییهای سیاسی محروم بودند، بل آزادی
خود و از شرکت در بسیاری از جوانب حیات اجتماعی محروم  مسائل زندگیترین  مورد ساده

و رهبری زندگی اجتماعی را  رکتشاستعداد بنا بر منطق شاهنشاهی زنان لیاقت و . بودند
 . شد خالصه می "ان نرشیرائیدن خانه نشستن و ز "در ی آنان  نداشته و تنها وظیفه

ها زن ایرانی در مبارزه علیه ظلم و استبداد به روشنی نشان  ی میلیون سابقه شرکت بی
این شرکت تاریخی . شناختند داد که زنان ایرانی خود عامل ظلم و ستم خود را به خوبی می

ا یعنی زنان در انقالب کنونی ما مشت محکمی بوده است بر دهان دشمنان انقالب م
زن ایرانی و  "آزاد کننده"کردند رژیم شاه را  های امپریالیستی غرب که سعی می قدرت

جنبش انقالبی ضد استعمار و استبداد را مخالف حقوق مساوی زنان و مخالف آزادی زن 
اند که آزادی خود را در گروی  ه زنان مبارز ایرانی با شرکت خود در جنبش نشان داد. بنمایانند
 . دانند و پیروزی انقالب در گروی شرکت زنان در آن است انقالب میپیروزی 

اکنون که انقالب با سرنگونی سلطنت نخستین گام پیروزمند خود را برداشته، تشکل و 
های زحمتکش و تحت ستم، جهت دفاع از این  همبستگی زنان، همچون سایر اقشار و توده

ها  ق زن و مرد و آزادی زن از قید قرندر جهت احقاق تساوی حقو شروییو پها  دستاورد
بار برای زنان ایرانی ممکن شده است که  پیروزی کنونی برای نخستین با .ستم الزم است

صدا با خواهران مبارز خود در سراسر جهان جشن بگیرند و اتحاد خود  روز جهانی زنان را هم
ترین مردم دنیا  و ستمدیده ترین که محروم بقات زحمتکشطزنان را با زنان مبارز و به ویژه 

 . هستند محکم نمایند
شرکت در این . ی موقت تدارکاتی تشکیل شده است داشت این روز کمیتهبرای بزرگ

ریزی و برگذاری هرچه  آن را در برنامه. ی مبارزین عالقمند باز است کمیته به روی همه
 4 15همن ب 14      .تر این روز یاری رسانند تر، مبارزتر و پرشکوه وسیع
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 :کنندگان امضا
، چند تن کارشناس (ی کالج شعبه)ی زنان کارمند دفتر فروش هواپیمایی ملی  کلیه

قرآنی، مهین تفضلی   فرح میرمعزی، نسرین حزین، میهن حافظ: انجمن کتابداری ایران
القلم،  بهار سریع: چند تن از دانشجویان هنرهای تزئینی(. رئیس مرکز خدمات کتابداری)

منیژه بیگلری، فریده گلکار، بتول : سه تن از سپاهیان شاغل.  نژند، فاطمه حیرتیسهیال
، کبرا کابلی (کارمند مخابرات)ثریا حجتی (. کارمند گمرک)قاضی عسگر، پروین ترابی 

طاهره ابراهیم (. کارشناس پرستاری مامایی) شتوی، تبسم (کارمند بازرسی دادگستری)
، زینت (کتابدار)الحسینی  ، شهال خیام(شیمیست)، مهناز موسوی (کارمند بانک)

شهابی  دژم، زهره (کارمند انرژی اتمی ایران) ازهره عظیم(. نویس ماشین)زاده  علی بخش
مربی بهداشت )تار  ، حورا فرخ(11ی  مربی کودکستان ناحیه)، مهین نخبه (کارمند کتابخانه)

، نسرین موحد (های سمنان سی دبیرستاندبیر روانشنا)القلم  ، بهناز سریع(11ی  مدارس ناحیه
 (.11ی  معلم ناحیه)، خانم شیرآریایی (4معلم ناحیه )درلیخانی 

سعیده سجادی، آمنه ابراهیم، ناهید موحد، ملیحه نوری، پروانه : آموز دانشجو و دانش
 . نجاتی، فریبا موسس

اهره اعلم، طدی، آبا آبادی، زهرا نجم دولتشیوا : تعدادی از اعضای علمی دانشگاه پارس
 . ایاغ، سهیال شفقت، الهه شهریاری پویا، پروانه قزل. م

فلوریا سمیعی، فریده حیدری، : گروهی از کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
هما عباسی، ثریا امانپور،  محدوی، شهره ظفری، پوراندخت ظاهرپور، شهین خدایی، سهیال

، عاطفه ، حوا سمیعیختر فریدی، عطیه جوانمردیهاشمی، نازلی توانا، ا سعیده بنی
  «.طینت، فریما فرهی پاک



 

خواهبرآرمانخویشپافشاریزنانآزادی
 یتدارکاتیروزجهانیزنکمیتهیبیانیه

ای ضمن آنکه  دیشب با انتشار بیانیه ی روز جهانی زن در ایرانبرگذار کمیته تدارک»
خواه خواست تا با  ی زنان آزادی ی متهم کرد از همهرا به خودکامگ جمعیت زنان دموکرات

 : متن بیانیه به این شرح است. های خویش پای فشارند شرکت خود در مراسم امروز بر آرمان
سال و نیم   تمام مدت یک پس از ربع قرن، امسال برای اولین بار زنان ایرانی که در

جنایتکار پهلوی مبارزه کرده و سلطنت پا و دوشادوش برادران خود بر علیه رژیم  گذشته پابه
ی برگذاراند دست به تدارک و کوششی برای  خودکامه و استبدادی شاه را سرنگون نموده

جامعه و  برای برگذاری روز جهانی زن یتدارکات ی کمیته. اسفند زدند 14روز جهانی زن در 
توافق نمودند که  کردند یی این روز جهانی کوشش مبرگذارکه هر دو برای  زنان دموکرات

اسفند در سالن   1بعد از ظهر  5مشترکاً در ساعت  ،تر ساختن این روز چه وسیعبرای هر
 تدارکاتی ی کمیتهگویان  همچنین توافق شد که سخن. ورزشی دانشگاه صنعتی گرد هم آیند

 با این توافق. های خود را ایراد کنند در تریبون مشترکی سخنرانی جمعیت زنان دموکراتو 
شرکت بیش . فعاالن هر دو گروه به اتفاق به تبلیغاتی پیرامون برپایی این جلسه دست زدند

هزار نفر در استادیوم دانشگاه صنعتی امکانات عظیم ناشی از اتحاد نیروهای طرفدار   از 
جمعیت  ی مسئوالن خودکامه ،متاسفانه در آخرین ساعات. جنبش زنان ایرانی را نشان داد

 تدارکاتی ی کمیتهای حاصله را زیر پا گذاشتند و از سخنرانی سخنرانان ه توافق زنان
المللی را برای  که مقدمات این همبستگی عظیم بین تدارک ی کمیته. جلوگیری کردند

زنان مبارز . داشته شد از جلسه بیرون نگاه ،برپایی روز جهانی زن در ایران فراهم آورده بود
های زنان اروپایی  ها با شاه مبارزه کرده و حامی پیام المریکا که سآکشورهای اروپایی و 

آیی نیروهای مختلف جنبش  گردهم. برای خواهران ایرانی بودند نیز به جلسه راهی نیافتند
ی  حیله .گیرد ی زنان ایران برای اتحاد ریشه می عظیم توده  زنان ایران، از خواست

 . یبی سخت رسانده استبه این خواست عظیم آس زنان دموکراتی  مذبوحانه
ل ئان به سبب رسالتی که برای خود قااین همه، کماک با اسفند 14کمیته برگذاری روز 

ی وجود برای رسیدن به آرمان مورد نظر خود که رهایی زنان ستمدیده ایران را  با همه ،است
 .پای خواهد فشرد و از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد ،دهد در بطن خویش پرورش می
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بعد از ظهر در استادیوم نصیری سابق، جنب دبیرستان   امروز ساعت  ،به همین لحاظ
 . گرد خواهند آمد تدارک ی کمیتهنوربخش، در خیابان حافظ اعضای 

المللی را که از  های همبستگی بین ها، پیام زنان کارگر، پرستار، معلم و مادر سپهری
های خود را  ین جلسه خواهند خواند و دیدگاهدر ا ،دانشگاه صنعتی حذف گردیده بود ی جلسه

های زنان سراسر کشور که  خواست ،در این جلسه. ی زن مطرح خواهند کرد نسبت به مسئله
در قلمرو حقوق کامل و مساوی در برابر کار مساوی، کنترل زنان بر بارداری، حق طالق و 

یز پیرامون لغو قوانین مطرح خواهد شد و ن ،گیری از مهد کودک رایگان قرار دارد بهره
انداز سازمان مستقل و  همچنین چشم. ی زنان سخن خواهد رفت پوسیده و ارتجاعی درباره

های مختلف به دور باشد،  های سیاسی گروه کشی مبارز زنان، سازمانی که تصمیم دارد از خط
ردن ی زنان سراسر کشور را به یک اتحاد یگانه برای به دست آو ترسیم خواهد شد و همه

ابراز عقاید همگی خواهران را در  تدارک ی کمیته. ی خود دعوت خواهند کرد حقوق حقه
یک فضای دموکراتیک فراهم خواهد کرد تا همگان برای رسیدن به این آرمان 

 . خواهانه نقطه نظرهای خود را بازگو کنند آزادی
مشارکت همه بدون  ،شود که کسب حقوق زنان در این انقالب کید میأیک بار دیگر ت

 . زنان ایرانی فراهم نخواهد شد
 . آرمان خود را یک گام پیش بریم ،خواهران، امروز با تجمع در این جلسه

«زنبرگذاری روز جهانی  تدارک ی کمیته



 

 پیماییزنانتجمعاتوراه

پرویننجفی

. اسفند، روز جهانی زن، تمام ایران از جنب و جوش زنان به هیجان آمده 14از روز 
جا دختران  در همه. فته استوقفه ادامه یا تظاهرات وسیع زنان در تهران و سایر شهرها بی

بار دیگر چشم همه . اند دبیرستانی پرچم مبارزه برای مساوات و آزادی زن را بلند کرده
ها خبرهای مربوط به  به مبارزات داخل ایران دوخته شده است و خبرگزاری جهانیان

 .ن ایران برای آزادی و مساوات را به همه دنیا مخابره کردندتظاهرات و مبارزه زنا
 سؤالین جواب به ازنان از چه روست؟  ی در بیناین همه تحرک و جنب و جوش انقالب

 .ساده است
سال زنان ایران تحقیر شدند، ضعیفه خطاب شده،  66 1تحت نظام شاهنشاهی برای 

ا به هیچ شمرده شد و زنان همچون ه حیثیت انسانی آن. دانسته شدند "العقل  ناقص"
 اجتماعی بردر عرف و عادات قوانین مدنی و اجتماعی، . حیوانات خرید و فروش شدند

تمام درهای شرکت در حیات اجتماعی به روی زنان بسته . بودن زنان بنا شد "ناقص"اساس
ه ایران به هزار و پانصد سال تاریخ دو. داری و مادری خالصه شد زن در جامعه به خانه. شد

 .جا گذاشته است ندرت نشانی از زنان این مملکت به
یک خود تشخیص ها زن ایرانی هم به درستی نظام سلطنتی را دشمن شماره  میلیون

کن  دادند و سرنوشت خود را با سرنوشت تمام مردم محروم ایران پیوند دادند و برای ریشه
... یم سلطنتی در صفوف میلیونی بهرژ ها در این جامعه، یعنی کردن تمام مظالم و ستم

 .پیوستند
م گاه از جنبش تنباکو و انقالب مشروطه تا به حال سنگر مبارزه علیه نظا گرچه هیچ

شاهنشاهی از وجود زنان خالی نبوده است ولی شرکت وسیع زنان در انقالب کنونی در تاریخ 
ه سرنگونی رژیم سلطنتی از و کیست که نداند زنان ایرانی در را. سابقه بوده است ایران بی
شاهد    زنهزاران بدن در خون خفته . فشانی و از خود گذشتگی دریغ نکردند هیچ جان

 .چون و چرای این مدعاست بی

                                                           
 4 15فروردین  1، سال اول، 1شماره  کارگر،  

 .این رقم اغراق آمیز است   
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در مبارزه مرگ و زندگی یک سال و نیم گذشته در تظاهرات میلیونی، زنان و مردان 
برای . ، عهد خون بستندایران برای ریشه کن کردن هرگونه ستم و تبعیض از این جامعه

های فردی، سیاسی و اجتماعی جنگیدند و برای محترم شمردن شخصیت و  تحکیم آزادی
 .عهد شدند مملکت هم اینحیثیت فردفرد افراد 

 باره به تمام تحقیرات و انتظار داشتند که پس از پیروزی انقالب یک زنان ایرانی
جامعه تبعیض هی که علیه زن در ین شاهنشاتمام قوان. ها علیه زنان خاتمه داده شود توهین
ریختن نظام سلطنتی داد با فرو ر دست دیگران قرار میشد و یا اختیار زندگی او را د میقائل 

حقوق کامل و مساوی، آزادی برای زنان تحت نظام جدید . دانی تاریخ سپرده شود به زباله
زشی الزم، امکانات فعالیت زنان انتظار داشتند که با ایجاد امکانات آمو. تضمین شود

سال  66 1اقتصادی الزم به تک تک زنان این جامعه امکان داده شود که پس از 
ها را تنها به بیگاری و جان کندن در خانه  هزار و پانصد سالی که نقش آن محرومیت، دو

اس های خود را پرورش دهند، در هر مقی ها و لیاقت کرد، تمام استعدادها، توانایی محدود می
به زنان امکان داده شود که . توانند در این جامعه نقش خود را ایفا کنند خواهند و می که می

 .انسانی کامل باشند با تمام ابعاد انسانی آن
اما متاسفانه از همان روزهای اول پیروزی، رهبران مذهبی و دولت بازرگان به تمام 

درهای بسته دوهزار و پانصد ساله را جای اینکه   به .پا زد زنان پشتهای  آمال و خواسته
زنان در حیات اجتماعی باز کند، در اولین قدم زنان را از رادیو  بیشتربرای شرکت هر چه 
د، جای اینکه در جهت تامین تساوی حقوقی زن و مرد قدم بردار به. تلویزیون بیرون راند

کرد، ولی  یت نمیوجه تساوی حق زن را رعا چه به هیچقانون حمایت خانواده را ـ اگر
دولت . کرد لغو "مخالفت با شرع اسالم"خاطر داد ـ به  دودی به زنان میامکانات بسیار مح

اسفند کوشش وسیعی برای تحمیل   1ها در  ی این آقای مهدی بازرگان عالوه بر همه
 .حجاب اجباری به زنان آغاز کرد

اید حجاب اسالمی داشته ها و ادارات دولتی ب نهوزارتخااعالم شد که تمام زنان در 
خود حجاب  "سالمت روح و جان"کردند که برای  "توصیه"رهبران مذهبی به زنان . باشند

 "فواید"ها را از   کنند و آن "ارشاد"حجاب را  از مردان خواسته شد که زنان بی. اختیار کنند
 .حجاب مطلع کنند

اوباش و اراذل که برای جات های فردی زنان، دسته شت این یورش دولت به آزادیدر پُ
ها گریخته بودند، دوباره جان گرفتند و  ها در پرتو آتش فروزان انقالب هراسان از خیابان ماه

از حجاب و مطلع کردن آنان  زنان بی "ارشاد"کشان با زنجیر و پنجه بوکس برای  عربده



 تولدیدیگر  11 

دست این  ها زن به در همان روزهای اول ده. ها سرازیر شدند به خیابان "فواید حجاب"
ی  دولت به جنایات این اشرار به دیده. حجابی مضروب و مجروح شدند بی "جرم"اشرار و به 

ها و صدها زن مورد تعرض قرار گرفته بودند، حتا یکی  اغماض نگریست و با وجود اینکه ده
 .از این جانیان دستگیر نشدند

جهان را به لرزه ها  کشی که صدای اعتراض زنان علیه این اجحافات و حق در حالی
شده بود، رادیو و  درآورده بود و اخبار مربوط به تظاهرات زنان ایران در سراسر جهان پخش

زاده نه تنها از پخش این حقایق برای چندین روز  آقای صادق قطب تلویزیون تحت کنترل
حجاب را که تحت  ها علیه زنان بی سرباز زد، بلکه تا به امروز پخش تهدیدات و ارعاب

 .دهد گیرد ادامه می زنان انجام می "نصیحت و ارشاد"وشش پ
 "حجاب ی مسئله"تمام اعتراضات و تظاهرات زنان و تمام جنب و جوشی که به دور 

آیا زنان حق دارند خود تصمیم بگیرند چگونه : شود ساده خالصه می سؤال، در این ایجاد شد
خواهند با حجاب یا  م بگیرند که میخواهند لباس بپوشند؟ آیا زنان حق دارند خود تصمی می

 بدون حجاب باشند؟
که امروز بر  آقایانیاما . دهند ال قاطعانه پاسخ مثبت میران به این سؤاکثر مردم ای

دانند سعی دارند این حق  اند و خود را وکیل و وصی و قیم زنان می قدرت تکیه زده ی اریکه
 .مسلم زنان را از آنان سلب کنند

 :ی به دالیل این افراد گوش فرا دهیما لحظهبد نیست برای 
حجابی غربی  حجاب از سنن ایرانی و شرقی است در حالی که بی»گویند که  اینان می

برای سرنگونی     هزار شهید ها دهولیکن ما در صفوف میلیونی و با نثار خون . «است
نتی که سلط. کرد کت میدر این ممل سنتسال  66 1سلطنتی تالش کردیم که ادعای 

گفت استبداد سنت  سلطنتی که می. دوستی در خون و پوست ایرانی است  گفت شاه می
 .ها اراجیفی بیش نبود دیدیم که این. شرقی و دموکراسی و جمهوری غربی است

این حضرات که ! عجبا ؛"زنان بدون حجاب باعث تحریک هستند"که گویند  اینان می
خواهند این  وقت می  بینند و آن تحریک می جملگی مرد هستند در وجود زن فقط عامل

این خرافات پوسیده نظام شاهنشاهی بود که زن را عامل تحریک ! را خفیف کنند "تحریک"
کرد این  دانست و بر اساس این طرز تفکر قرون وسطایی سعی می و فساد جامعه می

                                                           

شدگان  ی تعداد کشته تر هم یادآوری کردیم، ارقام ارائه شده در این نوشته درباره طور که پیش همان    
 آمیز است شک اغراق بی
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 حال آنکه. کند یعنی نیمی از جامعه را از شرکت در حیات اجتماعی محروم ،"عاملین فساد"
العین دیدند که زنان قبل از هر چیز دیگر مبارز،  به رایدر ظرف یک سال و نیم گذشته همه 

گو، متفکر و رزمنده انقالبی هستند و امروز دولت بازرگان  سخن فدایی، سیاستمدار،مجاهد، 
کند از همان خرافات پوسیده شاهنشاهی چماقی برای سرکوبی نیمی از جامعه  سعی می

 .سازدب
حجابی و شرکت محقری که زنان در زندگی اجتماعی دارند، ارثیه  که بیگویند  اینان می

و موانعی که  رغم تمام مشکالت  علیست که  ولی واقعیت این ننگین سلطنت پهلوی است
شان بر سر راه شرکت زنان ایرانی در جامعه  این پدر و پسر جنایتکار و اربابان امپریالیست

خان رضا. انب حیات اجتماعی راه یابندتعداد کمی از زنان توانستند به برخی از جوقرار دادند، 
توانستند از رژه تاریخ و بشریت به  رغم زورگویی و قلدری، نمی ، بهقلدر و پسر جنایتکارش

در قرن اخیر به هر  جلو جلوگیری کنند و زنان ایرانی همانند خواهران خود در سراسر جهان
بود، سعی کردند از چهار دیواری خانه خارج شده و به مشاغل اجتماعی که  زحمت و مشقتی

هزاران زن مهندس، دکتر، نویسنده، شاعر و متفکر اجتماعی از میان زنان ایرانی . دست یابند
بودن زنان کذب  "العقل ناقص"برخاستند و نشان دادند که تمام خرافات پوسیده مربوط به 

 .محض است
کار در مورد  این پدر و پسر جنایت ی های مسخره نامه هد نمایششابرای پنجاه سال ما 

ک را نگریستند و جملگی، ی مضحها نامه نمایشزنان ایرانی با تمسخر این . آزادی زن بودیم
پارچه برای احقاق آزادی و شخصیت انسانی خود به مبارزه علیه سلطنت  صدا و یک یک

 .پهلوی روی آوردند
برای تحمیل حجاب اجباری خشم و  کومت موقتی ح جهت نیست که حمله بی

آنان به درستی دیدند که در پشت کوشش برای تحمیل . اعتراض زنان مبارز را برانگیخت
با وجود محیط  نتیجتاً. حجاب، کوشش برای بیرون راندن زنان از حیات اجتماعی نهفته است

وباش به تجمعات زنان، های ا مسمومی که علیه زنان ایجاد شده و با وجود تهدیدهای گروه
جا زنان برای دفاع از حیثیت   در همه. ساکت ننشستند هزاران زن در مقابل یورش به آزادی

پرداختند،  به تظاهراتها  ی آهنین در خیابان کرده و اراده های گره انسانی خود، با مشت
ی  هتحصن کردند، جلسات تشکیل دادند و بانگ اعتراض خود را بلند و رسا به گوش هم

 .جهانیان رساندند
دست زده است و اعالم کرده نشینی  در مقابل اعتراضات وسیع زنان، دولت به یک عقب

. بوده است "ارشاد"کس قصد تحمیل حجاب به زنان را ندارد و مقصود فقط  که هیچ



 تولدیدیگر  17 

نشینی تاکتیکی دولت، بسیاری از نیروهای سیاسی مسئله را فیصله یافته  دنبال این عقب به
 .اند که ادامه تظاهرات و اعتراضات بیهوده است و اعالم داشته دانسته

وجه خاتمه نیافته  ست که کوشش برای تحمیل حجاب اجباری به هیچ ولی واقعیت این
و  اوباش با دستجاتهنوز تظاهرات آرام زنان برای احقاق حقوق مسلم خود . است

یک . نان خاتمه نیافته استهنوز توهین نسبت به ز. شود رو می ی روبها چاقوکشان حرفه
اسفند است که تظاهرات  15وزیر در شب  آقای مهندس بازرگان نخستنمونه آن سخنان 
 "جرم"هنوز خواهران به . خواند می "ها جیغ بنفش خانم"خواه ایران را  باشکوه زنان آزادی

 .شوند حجاب بودن مضروب و مجروح می بی
مقاومت زنان در مقابل حمالت اخیر به فشارهای دولت برای درهم شکستن اعتراض و 

نیز که در دوران سلطنت علیه رژیم مجدانه  ییها قدری وسیع است که حتا برخی از سازمان
ی بسیج عمومی زنان علیه  اند که ادامه جنگیدند زیر این فشار خم شده و اعالم کرده می

ی و باعث ایجاد ت فرعحجاب اجباری و پافشاری زنان برای احقاق حقوق مساوی امری اس
حقیقت دور  این از از بیشتواند  چیز نمی هیچ. شود راهه کشاندن انقالب میتفرقه و به بی

 .باشد
ی جامعه را امری  ترین نیمه توان مبارزه برای رفع ستم و تبعیض از محروم چگونه می

ای ترین بقای کن کردن یکی از قدیمی توان مبارزه برای ریشه فرعی تلقی کرد؟ چگونه می
ظلم و ستم در این جامعه، که همانا ستم و تبعیض علیه زنان است را امری جزئی دانست؟ 

از دست و پای نیمی از  هسال 66 1و زنجیرهای  غُلتوان مبارزه برای پاره کردن  چگونه می
جمعیت این کشور را به بیراهه کشاندن انقالب اعالم کرد؟ خیر مبارزه زنان برای آزادی، 

 .کشاند؛ برعکس انقالب باید در این جهت حرکت کند نمی "راهه بی"ه را بانقالب 
پا   برای سرنگونی سلطنت الزم بود که زنان تمام خرافات پوسیده را به دور بریزند و هم

آوردهای انقالب، برای  امروز هم برای تحکیم دست. دوش برادران خود مبارزه کنند و هم 
ضات، الزم است که آزادی و مساوات کامل زنان تضمین ها و تبعی زدودن جامعه از کلیه ستم

هم  که در مقابل شرکت زنان در جامعه ایجاد شده بود، در ییالزم است که تمام سدها. شود
الزم است که امکانات کافی برای شرکت مساوی زنان در کلیه شئون زندگی . شکسته شود
می از جامعه برای محافظت از این دریغ نی تنها از این طریق است که حمایت بی. فراهم شود

درست برعکس، حمله به . شود می عمیقگردد و  شود و انقالب تحکیم می انقالب جلب می
 .خواهانه زنان کند و نه تظاهرات آزادی حقوق زنان است که انقالب را تضعیف می

برای دفع این حمالت به حقوق زنان، برای کسب آزادی و حقوق : خواهران مبارز
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باید . عمومی است تهییج و بسیجنیاز به تبلیغ و . الزم است که مبارزه ادامه یابدمساوی 
دار را به  همگی خواهران دبیرستانی و دانشگاهی، همگی زنان کارمند و کارگر و خانه

گی هم. ها و تظاهرات برای کسب حقوق حقه زنان جلب کنیم تینگیاجتماعات، جلسات و م
. حمله به حقوق زنان سرآغاز حمله به آزادی در جامعه است هبه برادران خود تفهیم کنیم ک

ما باید همه جامعه را در مورد حقانیت . رگران را از این حقایق مطلع کنیمما باید کلیه کا
دیدگان جامعه  خواهان و ستم باید حمایت کلیه آزادی. زنان تعلیم دهیم خواهی آزادیرزه مبا

 .ان جلب کنیمرا به حمایت از حقوق مساوی برای زن
 قدرت ما در. ق ماستح های به قدرت ما در خواست. قدرت ما در تعداد نفرات ماست

 .قدرت ما در اتحاد ماست. ی ما برای کسب حقوق زنان در این جامعه است اراده
اسفند، و  11هزار نفری در دوشنبه  16هزار نفری در دادگستری، تظاهرات  4تحصن 

دفاع از حقوق ی عظیم زنان برای  ر نشان داده است که تودهتظاهرات و تجمعات دیگ ها ده
اما به خاطر عدم تشکل . فشانی و از خودگذشتگی هستند گونه جانی خود آماده هر حقه

فرصت پیدا کردند به  جات اوباش تظاهرات، دستهمبارزه، به خاطر پراکنده بودن برخی از 
 .ضرب و جرح بسیاری از خواهران بپردازند

باید برای جلسات و . تر کنیم باید صفوف خود را فشرده. رزه را سازمان دهیمباید مبا
ها هزار نفری را به  باید همه نیروها را جمع کنیم و تظاهرات ده. تدارک ببینیم تظاهرات

وقت   باید انگشتان باز را تبدیل به مشت کنیم و آن. تظاهرات صدها هزار نفری تبدیل کنیم
 .مت در مقابل خواست به حق ما را نخواهد داشتاست که کسی یارای مقاو

اگر . حجاب متحد کنیم باید همگی خواهران را علیه تفرقه بین باحجاب و بی
حجاب دست در  درسرنگونی سلطنت پهلوی، در مقابل توپ و تانک و مسلسل باحجاب و بی

صیت جنگیدیم، امروز هم برای احقاق حقوق حقه خود، برای احیای شخ دست هم متحداً
پایمال شده خود، برای کسب آزادی و مساوات، دوشادوش هم، دست در دست هم، باحجاب 

 .جنگیم حجاب می و بی
 های دیدگان ایران هستند که علیه اجحافات و کوشش اگر امروز زنان اولین گردان ستم

اند، این نشانگر  خاستهکردن دموکراسی در جامعه به پا دولت آقای بازرگان برای محدود
جامعه، قبل از هر بخش دیگر جامعه از سهم و  ی ترین نیمه ست که زنان، این محروم ینا

نقش خود در انقالب آگاه گشته، قبل از هر بخش دیگر جامعه به رسالت خود در حفظ و 
 .اند برده وردهای انقالب پیآ دست گسترش
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د منتظر هیچ ه نبایدهد ک دیدگان ایران نشان می مبارزه زنان مبارز، راه را به تمام ستم
کرد و باید برای آزادی و رهایی از  دلخوشهای هیچ حکومتی  وعده نباید به. ناجی نشست

 .زیر ستم، پرچم مبارزه را بلند کرد
ای برای ما زنان آزادی  امروز به کفایت روشن است که هیچ حکومت از باال تعیین شده

که حق آزادی  امال دموکراتیک، در حالیما باید نمایندگان خود را در محیطی ک. نخواهد آورد
سسان ، انتخاب کرده به مجلس مؤشود میه ها و احزاب محترم شمرد بیان تمام گروه

تنها در این صورت است که نمایندگان مردم ایران نه تنها شکل حکومت را تعیین . بفرستیم
شده در برابر  ها نوشته خواهند کرد، بلکه هر خط و سطر قوانین جدید مملکتی به دست آن

 .چشم ما تصویب خواهد گشت
 توانیم میسسان است که ما زنان مؤ مان به مجلس انتخاب نمایندگان تنها از طریق

جواب نخواهد ماند و در نظام جدید، مساوات و  خواهی ما بی مطمئن باشیم که ندای آزادی
 . آزادی زن تضمین خواهد شد

 



 

مانیممازنانایرانیمدربندنمی

 علیهحجاباجباریبر

خواهند لباس بپوشند؟ آیا زنان حق  آیا زنان حق دارند که خود تصمیم بگیرند چگونه می
خواهند با حجاب یا بدون حجاب باشند؟ به این سؤال  دارند که خود تصمیم بگیرند می

پاسخ دار قاطعانه  آموز، زنان کارگر، کارمند و خانه اکثریت زنان ایرانی، زنان دانشجو، دانش
 . دهند مثبت می

اند، سعی  ی قدرت تکیه زده اما مشتی از رهبران دولتی و مذهبی، کسانی که بر اریکه
 . کنند به این حق مسلم زنان تجاوز کنند می

در پناه این حمله به حقوق دموکراتیک نیمی از جمعیت ایران، اوباش و اراذل دوباره 
یران مجبور شده بودند زنجیرها و چاقوهای کسانی که در پرتوی انقالب ا. اند جان گرفته

. اند خود را غالف کنند، دوباره چاقوها و زنجیرهای خود را بیرون کشیده و متوجه زنان کرده
ی چاقو، زنجیر،  اند به وسیله حجاب بوده اینکه بی "جرم"در چند روز گذشته زنان بسیاری به 

گیری  سلم زنان، یعنی حق تصمیماین حمله به حق م. اند پاره سنگ و اسید مجروح شده
ها در مورد پوشاک خود، یورشی است وحشیانه به آزادی در کلیه شئون اجتماعی و به  آن

در پشت کوشش برای تحمیل . ی حقوق انسانی زن در جامعه ست به کلیه ای ویژه حمله
حجاب اجباری، کوشش برای بیرون راندن زنان از زندگی اجتماعی نهفته است، تحمیل 

جاب اجباری کوششی است برای محروم کردن زنان از حق مسلم خود یعنی مساوات و ح
ی کانونی آزادی  ی آزادی زنان به نقطه امروز مسئله. ی شئون حیات اجتماعی برابری در کلیه

 . ها مردم زخمتکش مبدل شده است ی محرومان، آزادی میلیون همه
و خودکامگی و تحکیم حاکمیت خود هدف اصلی انقالب عظیم ایران، نابودی استبداد 

. ی این جامعه بوده است های مردم ستمدیده ها و بخش ی افراد، گروه مردم، آزادی برای کلیه
مند شود؟ اکثریت محروم مردم ایران، کسانی که با  اکنون چه کسی باید از پیروزی بهره

شتی از افرادی که خون خود، در تظاهرات چند میلیونی این پیروزی را ممکن ساختند؟ یا م
 دانند؟  به نام وزیر و مامور دولتی برفراز جامعه برخاسته خود را وکیل و قیم مردم ایران می

مومی عی  نان، احتیاج به بسیج و مبارزهبرای دفع این حمالت به حقوق دموکراتیک ز
 الزم است که تمام طرفداران آزادی، علیه این اجحاف صدای اعتراض خود را رسا و. است

                                                           
 تاریخ ، بیی دفاع از حقوق زن کمیتهی  بیانیه  
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 . بلند به گوش همگان برسانند
بیش . اسفند برگذار خواهد شد 11پیمایی برای روز دوشنبه،  بدین منظور تظاهرات و راه

. هزار نفر که در سالن دادگستری تحصن کردند، این روز را برای تظاهرات تعیین کردند 4از 
دی ادامه خواهد این تظاهرات از جلوی در اصلی دانشگاه تهران شروع شده و تا میدان آزا

چرا که اکثریت عظیم مردم ایران از . در این مبارزه ما از پیروزی خود مطمئن هستیم. یافت
  .ظلم و تبعیض بیزارندهرگونه استبداد، 

ها است  خواهران، زنان ستمدیده ایران، متحد شویم، قدرت ما در اتحاد ماست، ما سال
جبهه علیه استبداد خونین پهلوی  که با حجاب و بدون حجاب دوشادوش یکدیگر در یک

 .حجاب تفرقه بیندازند بیشود بین زنان باحجاب و  به هوش باشیم که سعی می. ایم جنگیده
 . ی ما علیه هرگونه اجحاف و اجبار بر زنان است مبارزه

کس در این  که با بند کشیدن نیمی از جمعیت جامعه، هیچ. برادران مبارز به ما بپیوندید
تظاهرات روز . اکنون انقالب ما زنان برای آزادی آغاز شده است. نخواهد بودزاد آجامعه 

مردم مبارز ایران، مردمی که در سراسر جهان در . جویانه خواهد بود دوشنبه آرام و صلح
اید، تماشا کنید که حکومت آقای بازرگان چگونه با  همبستگی با انقالب ایران بسیج شده

 . رو خواهد شد به تظاهرات آرام و بدون قهر رو
 !دست اوباشان و چاقوکشان از زنان کوتاه

 ! زنده باد حق مسلم زنان برای آزادی و مساوات

صبحروزدوشنبه1پیماییساعتراه

اسفندازدانشگاهتهران۱9

بهطرفمیدانآزادی
کمیتهدفاعازحقوقزن

 

 



 

9۵۷۵اسفند9۵
٭گونیرژیمشاهایزنانپسازسرنسرآغازمبارزاتتوده

پارچه و  عاد تظاهرات که ملت یکگیری انقالب ایران و وسعت یافتن اب متعاقب اوج
ها و باورهای  رغم سنت صدا فریاد سرنگونی رژیم را سرداد، زنان این مرز و بوم علی یک

های  زمینه ی ها چون زنجیری گران آنان را در همه دست و پاگیر ارتجاعی که در طول قرن
جتماعی اعم از فرهنگی سیاسی اقتصادی اسیر و بنده ساخته بود، پا به پای مردان زندگی ا

ولی هنوز چند صباحی از پیروزی قیام نگذشته بود که ندای . در این پیکار شرکت کردند
 .سلب آزادی از گوشه و کنار به گوش رسید

وار در همه  به ناگهان خبر جرقه 4 15اسفند  14شنبه  در یک روز برفی و طوفانی پنج 
زنان که از قبل به خود امید برگذاری این جشن . جا پیچید که حجاب برای زنان اجباری شد

دادند به ناگهان متوجه شدند که چه آینده شومی در  ها محنت می را پس از سال( مارس 4)
به دنبال شنیدن این خبر زنان خانه و مدارس و اداره را ترک گفته راهی . انتظارشان است

و  های زنان پالکارد مارس و جمعیت 4 قبال از طرف کمیته تدارک. نشگاه شدنددا
هایی به مناسبت این روز پخش شد که در آن زنان را دعوت به جلسه سخنرانی  اعالمیه

را  بحث و گفتگوییولی خبر غیرمترقبه حجاب اجباری دیگر امکان هیچ نوع . نموده بودند
شگاه را ترک گفت و صدای اعتراض را به گوش همگان بایست محیط بسته دان می. داد نمی
 :زدند هایی گره کرده فریاد می زنان بچه به بغل با مشت. رساند
جنگیم برای آزادی ـ زن آزاده ما حجاب فطری دارد ـ آزادی ـ آزادی  جنگیم می می"

 جنگم ـ روز زن، نه شرقی است نه غربی است جهانی است ـ زن و مرد برایش تا مرگم می
 "شهید دادند هر دو باید آزاد باشند ـ مرگ بر استبداد ـ زنده باد آزادی

ارت آزاد باید گردد، به زمان با شعارهای آزادی ـ آزادی حق مسلم ماست ـ زن از اس هم
با دادن شعارهایی  دستانبچماق ناگهان در خیابان حافظ . وزیری روانه شدند طرف نخست

 :چون
خواهیم ـ عروسک فرنگی برو گمشو ـ نه شرقی نه غربی  میحجاب ن ما پیرو قرآنیم بی"

آنان معلوم بود که با . به صف منظم چند هزار نفری زنان حمله کردند "جمهوری اسالمی

                                                           
 1141در ماه مارس ( آلمان) تشکل مستقل دموکراتیک زنان ایرانیکه «اسفند 14»ی  این نوشته نخستین بار در جزوه ٭

 .منتشر کرده، به چاپ رسیده است
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 .نقشه قبلی بسیج شده بودند
دانستند با بطری شکسته،  دستان که خود را پاسدار حجاب و عفت و پاکدامنی میب چماق

ا با چاقو به زنان حمله کرده و تعدادی را مورد ضرب و شتم سنگ و آجر و در مواردی حت
در بین راه اتوبوسی به قصد زیر کردن زنان آمد که با تیراندازی هوایی جلوی آن . قرار دادند
وزیری بودند، با شلیک هوایی  تار فرستادن نماینده خود به نخستزنان که خواس. گرفته شد

در بازگشت هم زنان از تعرض بری . واجه شدندماموران جهت پراکندگی اجتماع زنان م
. ها زنان هنگام سوار شدن به اتوبوس نیز مورد حمله قرار گرفتند در یکی از خیابان. نبودند

بنا به گزارش . اتوبوس از ضربات سنگ و گلوله برف و مشت مخالفان در امان نماند
د داشت به میان جمعیت اسفند در خیابان شاه یک پژو قص 14پنجشنبه  کیهان ی روزنامه

 الزم به تذکر است که در حین تظاهرات که چندین ساعت به. براند که جلویش گرفته شد
طول انجامید، اثری از ماموران و پاسداران که تا دو روز قبل متر به متر در خیابان کشیک  

دگستری اسفند در کاخ دا 11زنان همان روز قرار بعدی را برای روز شنبه . دادند نبود می
ای بود به دیگران هم داده شده و آن روز صبح زنان دسته دسته  خبر به هر وسیله. گذاشتند

موز و غیره به طرف دادگستری آ دار و دانش از هر قشر معلم، دانشجو، کارمند، پرستار، خانه
 ماشین بقیه را که احتماالً ی ای به شیشه ها با چسباندن نوشته در ماشین. رهسپار شدند

در سالن دادگستری عظمت اجتماع زنان لرزه . نمودند خبر بودند به دادگستری دعوت می بی
ر از شعار نموده زنان دور و بر دیوار را با هر کاغذ و مدادی که داشتند پُ. انداخت ها می به اندام

بستگی خود داشتند و بر روی ضرورت و هم ز میهای خود را قاطعانه از بلندگو ابرا و خواست
منظور از جهاد نفسانی چیست؟ چرا »: گفت خانمی می. نمودند نهایت پیروزی تاکید میتا 

نمایند؟ اول اجتماع را  مردها نباید جهاد نفسانی بکنند؟ چرا در این ماجرا زن را قربانی می
دانم چرا هر کس  نمی»: گفت خانم دیگری می «.ور شوید ها حمله درست کنید و بعد به زن

هایی بودیم که در  همان ما. چسبانند هر ضد انقالب به پیشانی او میک مُکند ی انتقاد می
ها برای بیرون راندن شاه سابق از ایران شرکت کردیم، از این رو هرگز زیر  پیمایی تمام راه

ترین حقوق بشر است؛ چرا زن  حق انتخاب پوشاک یکی از ابتدایی. بار استبداد نخواهیم رفت
بند و باری مخالفیم و با زورگویی و  کنند؟ ما با هر نوع بی حروم میرا از داشتن چنین حقی م

امروز صبح آقایی با عصبانیت سر » :گفت خانم دیگری می «.حجاب اجباری نیز مخالفیم
های  ای؟ به دروغ گفتم که جزو اقلیت راهم را گرفت و گفت خانم چرا روسری به سر نکرده

آخر این چه آزادی است که برای . نکرد و رفت او هم دیگر مزاحمتی ایجاد. مذهبی هستم
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هبی جزو های مذ که البته امروز اقلیت) «.رفع خطر از خودم باید مسلمان بودنم را انکار کنم
 (.روند ضد انقالبیون به شمار می

. برند، عمال رژیم شاه سابق هستند هایی که از این تفرقه بهره می آن»: گفت دیگری می
الند و از سوی دیگر به صف مبارزین دروغین انقالب خوشحرات از طرفی از این تظاه

شان چاقو  پاشند و به پای شان اسید می به صورت. کنند ها حمله می اند و به زن درآمده
ها را  به زنکنند و هر نوع اهانت  پرتاب می سنگ را میان برف گذاشته به روی زنان. زنند می

هاست تا سر  ل هر نوع شلوغی و اغتشاش به نفع آنچون به هر حا. دانند برای خود مجاز می
های گذشته فراموش گردد تا شاید در این راه  مهم مملکت و خیانت لمسائمردم گرم شود و 
ها  گفتند و مزاحم زن ها که سابقا در کوچه و خیابان متلک می همین. ها برسد نفعی هم به آن

حجاب  های بی ها را به زن ترین دشنام کیکی دفاع از اسالم ر شدند، حاال نیز در پس پرده می
ی  کردند و به خود اجازه الاقل کاش به این اکتفا می. نامند ها را هرجایی می دهند و آن می

ل این مردها برای خود این حس را قائچرا . دادند ها را نمی کتک زدن و حمله کردن به خانم
و کراوات بزنند، ولی به زن اجازه د، فکل خواهد لباس بپوشن شان می هستند که هر طور دل

زنی که باوقار و . زندگی خویش تصمیم بگیرد لترین مسائ خصوصی ی دهند که درباره نمی
. شود پوشد، اگر روسری و حجاب هم نداشته باشد از شخصیتش کاسته نمی متین لباس می

مسلمان چه  مردچرا باید زن مو و گردن خود را حتا در گرمای تابستان بپوشاند؟ آخر این 
شود؟ واقعا آیا این حرف اهانت به مردها  از همه چیز تحریک می نوع موجودی است که

زنیم، ولی جز تجاوز به  شده حرف می لمه از حقوقی که اسالم برای زن قائنیست؟ این ه
از حق طالق مرد گرفته تا تعدد زوجات و حتا سلب آزادی . بینیم حقوق زن چیزی نمی

گیری در مورد زندگی خویش برخوردار  همچون مرد از آزادی حق تصمیم تا وقتی زن. فردی
با ورود . ها انجام گرفت باری خیلی اعتراض «.نباشد، از قید بردگی و استثمار آزاد نشده است

ها، مادر چندین شهید که وسط سالن چادر و روسری را از سر برداشت، سالن  مادر سپهری
 :ن شعارهای متعدد از جملهزنان با داد. پارچه فریاد شد یک

ست، حجاب اجباری کفن آزادی  حجاب ما عفت ماست، آزادی نه شرقی نه غربی جهانی
 .ای به پایان رساندند های متعدد جلسه را با قطعنامه ها و سخنرانی به همراه پیام. است

 :های مهم عبارت بودند از خواست
 تضای محیط به شخص خودـ پوشش متعارف زنان با توجه به عرف و عادات و اق1

 ها واگذار شود آن
 ـ حق برخورداری مساوی با مردان از حقوق مدنی1
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 ـ حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زنان بدون هیچ تبعیضی5
 های قانون تامین شود ـ حفظ و تامین امنیت کامل زنان در استفاده از حقوق و آزادی7
 دـ هر نوع نابرابری بین مرد و زن مرتفع گرد 
 ـ مواضع شغلی فعلی زنان حفظ شود 
قوق از دست رفته زنان ـ نقایص قانون حمایت خانواده در جهت تامین هر چه بیشتر ح4

 مرتفع گردد
نظیر این برنامه جلوی دانشگاه تهران هم اجرا شد که از آنجا که هزاران نفر به طرف 

ها حمله کردند که به  به زن دادگستری راه افتادند که کارد و قمه و چماق به همراه داشتند
ای از زنان که سه نفرشان هم باردار بودند به  در این درگیری عده آیندگاننقل از روزنامه 

ها را باال برده  ها به روی زمین نشستند مشت در این لحظه بقیه زن. درون جوی آب افتادند
استبداد به هر شکل  زدند ریزان فریاد می ملت خودتان قضاوت کنید، زنان اشکفریاد زدند 

زنان پس از رسیدن به دادگستری و بعد از خواندن قطعنامه خواهان دیدار . محکوم است
ها پاسداران که در محوطه حاضر بودند شروع به  ولی در جواب آن. وزیر دادگستری شدند

: گفت خود شاهد بودم که پاسداری مسلسل به دست خطاب به زنان می. تیراندازی کردند
خواهید لخت و پتی راه بروید و چادر سرتون نکنید با همین مسلسل دخل همتون را اگر ب»
 .کردند ها چه چیز را پاسداری می توانید قضاوت کنید که این حال خود می «!ارممی

کردند  ها را مجبور به ترک سالن می به هر حال زنان زیر بار دستور مامورین که آن
سپس با زور با . مانند جا می با وزیر روشن نکنند همان شان را گفتند تا تکلیف می. نرفتند

زنان . هایی که از طرف کمیته امام آورده بودند زنان را مجبور به ترک سالن کردند اتوبوس
در میدان فردوسی هنگام خارج شدن از اتوبوس گفتند که نباید از میدان در رفت، اگر محکم 

 . چنین شد و مبارزه ادامه یافت. اتحاد ...اتحاد گفتند شویم و دیگران می بایستیم پیروز می

 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

ی  ی روزنامه ی خسرو روزبه، در دو شماره سخنرانی شهال روزبه، برادرزاده
متن کامل این سخنرانی را که . به چاپ رسید( 4 اسفند  11و  16) کیهان

ی زن و سیر  نسبت به مسئله حزب تودهآوریم، بیانگر رویکرد  در زیر مى
    .ست تاریخی تحول موقعیت زن ایرانى در آن برش زمانى

وضعیتزندرایرانمعاصر

1

های مترقی  آور اولین حرکت در بزرگداشت روز جهانی زن، هشتم مارس که یاد
. زن در ایران بپردازیم[ موقعیت]های بسیار دور است، مجال خوبی است که به موقع  سال

ا، همچون مسائل دیگری که در یک رژیم ی زن ر حکومت فاشیستی سابق مسئله
ای پیچید،  کند، تا آنجا که ممکن بود در رنگ و لعاب ظاهرفریبانه دیکتاتورمنشانه رُخ می

ی نابسامانی را برای ما گذاشت که  زرورق رنگین این نظام باالخره از هم گسست و جامعه
 . ی ما آشناییم با مشکالت پیچ در پیچش همه

آور است، زمانی  چند مهیب، غیرانسانی و رنج ن دوره اعمال شده هرهایی که در ای ستم
چرا که زن کالً در . یابد که ببینیم چگونه بر زن هموار شده مقیاس دقیق خود را بازمی

ی طبقاتی شکل  چه رسد به اینکه این جامعه. جوامع طبقاتی مورد ستم مضاعف است
 . حکومتی دیکتاتوری را هم یدک بکشد

 ـ   های اقتصادی کند که ابتدا زمینه له زن در دوران معاصر، ایجاب میبررسی مسئ
ین ترتیب بهتر به ا. اجتماعی آن را بشناسیم و سپس موقع زن در آن جامعه را پیدا کنیم

 . اجتماعی ایران را در زمان به قدرت رسیدن رضاشاه بررسی کنیم   -  است وضعیت اقتصادی
ث سلطنت قاجار بود، هنگام حکومت رضاشاه، ضربه ای که میرا فئودالیسم ورشکسته

های ایالت و  های نمایندگان اشرافیت فئودالی و خان قبل از هر چیز رضاشاه، زمین. خورد
رتبه، مالکان و  داران خود، یعنی افسران، کارمندان عالیادره کرد و به طرفعشایر را مص

دانیم  چون همه می. اشتن سهم خود بوداین واگذاری البته که قبل از برد. بازرگانان واگذاشت
خیز ایران در مناطق مازندران و گیالن و گرگان،  های پُر خیر و برکت و حاصل که زمین

 . ترین مالکان ایران شد به هرحال، رضاشاه خود از بزرگ. شد ملک طلق رضاشاه محسوب می
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وابسته به بورژوازی زادگان کم شد و تعداد مالکینی که  به این ترتیب، از تعداد فئودال
 . بودند افزایش یافت

کامالً طبیعی است که برای حفظ چنین مناسباتی الزم است که قوانینی به تصویب 
 . ای به منافع عایده از آن وارد نشود گونه خدشه برسد که هیچ

 . این قوانین، حقوق بورژوازی را در مالکیت شخصی زمین و منابع آب تحکیم کرد
اکثر دهقانان . ی بقایای فئودالیسم همچنان بدون تغییر باقی ماند طهبا وجود این، سل

در اکثر . های مالکان را کشت کنند زمین تحت فشار قرار داشتند و مجبور بودند زمین بی
به این ترتیب، هرچند که کشاورزی . موارد حتا آب و بذر و دام هم متعلق به مالک بود

ی فئودالی هنوز  ی مناسبات اولیه مانده بقایای عقب داد و اساس اقتصاد کشور را تشکیل می
کار مزدوری هم در شهر و هم در . محفوظ بود، مناسبات جدید بورژوایی به تدریج رشد کرد

در کشاورزی هم، سیستم . کم پاگرفت داری ملی کم دهات رواج یافت؛ صنایع و سرمایه
 . کرد ان مزدور استفاده میوجود آمد که در امور کشاورزی از دهقان  مالکیت بزرگ به

اصالحات از . های اقتصادی، تغییرات اجتماعی هم صورت گرفت به موازات دگرگونی
عالوه بر . ی زندگی مردم به عمل آمد ی فرهنگ و آموزش و پرورش و شیوه باال، در زمینه

ن مأموران رضاشاه چادر را از سر زنا 1517ایجاد مدارس دولتی و ملی و روحانی، در سال 
همچنین زنان توانستند به مدارس عالی بروند و در . برداشتند و کشف حجاب صورت گرفت
این تغییرات ظاهری عمالً عدم . نویس استخدام شوند ادارات دولتی به عنوان منشی و ماشین
زنان در مقابل کار مساوی با مردان حقوق کمتری . تساوی بین زن و مرد را از بین نبرد

کشف حجاب . و از برابری حقوق زن و مرد اصالً سخنی در میان نبودکردند  دریافت می
ها و آداب  بند سنت ی وسیع آنان همچنان پای توده. ای در زنان ایجاد کرد نارضایتی عمومی

اما خصلت رضاشاه در این . کردند زندگی خاص خود بودند، در مقابل این دستور مقاومت می
مردم که تعداد کثیری از  1517در پایان سال . کوفت می  بود که هرگونه مقاومتی را درهم

. آنان زن بودند، به عنوان مخالفت با شدت عمل پلیس، در مسجد امام رضا بست نشستند
شماری از زنان و مردان  ولی به دستور رضاشاه، مسجد را به رگبار مسلسل بستند و تعداد بی

 . کشته شدند
د، تماماً در جهت حفظ منافع خود و پایگاه ای که رضاشاه صورت دا اصالحات اجتماعی

ایجاد . کرد ای که وی بر آن متکی بود، یعنی فئودال ـ بورژواها عمل می اجتماعی
های صنعتی، به نیروی کار ارزان احتیاج داشت و شرکت فعال زنان را در امر تولید  کارخانه

شان  ولیت خانوادگی از دوشها رفتند بدون آنکه کمترین مسئ زنان به کارخانه. کرد ایجاب می
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هم مورد آزار و ستم مرد قرار . کردند، هم در کارخانه ها هم در خانه کار می آن. برداشته شود
ها هرچند در تولید اجتماعی نقش داشتند، از  آن. گرفتند، هم مورد شتم و زور کارفرما می
وشه و کنار صورت ای در گ مبارزات پراکنده. گونه حقوق اجتماعی برخوردار نبودند هیچ
نظام جدید هرچند زنان . ای در بر نداشت گرفت که به خاطر عدم تشکل سازمانی، نتیجه می

 .شان به وجود نیاورد ها بیرون کشید، ولی تغییری اساسی در وضعیت ی خانه را از گوشه

دگرگونیساختطبقاتیایراندراواخرسلطنترضاشاه
از یک طرف . ره رشدی دو سویه داشتهای ساخت طبقاتی در این دو دگرگونی

مناسبات بورژوایی در بعضی از شئون زندگی اجتماعی، با تمایل به حفظ آقایی و تسلط 
کرد و از طرف دیگر، مواضع اقتصادی و سیاسی  بقایای فئودالیسم در روستاها رشد می

م با بورژوازی ملی گرچه دارای ارتباطی محک. یافت بورژوازی ملی ایران استحکام می
ی مقابل  ترسید، ولی در نقطه داری فئودالی بود و از رشد جنبش دموکراتیک می زمین

های خارجی، یعنی بورژوازی کمپرادور، همیشه کوشش داشت  بورژوازی وابسته به سرمایه
وران،  قشر خرده ـ بورژوا، یعنی پیشه. که مواضع امپریالیسم انگلستان را در ایران محدود کند

تعداد کارگران ایران افزایش یافت و به . ا، کماکان مانند گذشته محفوظ ماندندپ تجار خرده
اما در وضع زنان تغییر . ی نیرومندی مبدل شد که از آگاهیِ سیاسیِ نسبی برخوردار بود طبقه

 . محسوسی ایجاد نشد
های مترقی  نه تنها از جمعیت. تأسیس شد 1111که در سال  حزب کمونیست ایران

کرد، بلکه خود، نخستین حزب سیاسی در ایران بود که پرچم  مام نیرو پشتیبانی میزنان با ت
پرولتاریا »با توجه به آموزش لنین که  حزباین . مبارزه برای برابری زن و مرد را برافراشت

ی جلب زنان  به مسئله« تواند خود را آزاد کند، بدون آنکه برای آزادی کامل مبارزه کند نمی
خودی و دارای خصلت  در این مرحله، جنبش زنان که در آغاز، خودبه. جه کردبه مبارزه تو

 . ضداستعماری بود، به تدریج متشکل و دارای حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد
های  برگذار شد، برخی از خواست  156ی خود که در سال  در دومین کنگره حزباین 

مرخصی با »و « شبانه برای زنان و اطفالوضع کار »اقتصادی زنان یعنی مواد مربوط به 
را در « مواجب برای زنان آبستن در مدت چهار هفته پیش و چهار هفته پس از وضع حمل

 . سال در ایران اجرا نشده است 6 ی خود قرار داد که هنوز بعد از  ی مبارزه برنامه
مانند قانون مدنی  در دوران رضاشاه، نه تنها برای زنان قدمی برداشته نشد، بلکه قوانینی

تر کرد و قانون  به تصویب رسید که زنجیرهای ستم و تبعیض را بر دست و پای آنان محکم
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شد، زنان را در شمار دیوانگان از حق شرکت در  انتخاباتی که در زمان رضاخان اجرا می
 . داشت شان محروم می سرنوشت

ی سقوط کرد و مردم حکومت رضاشاه به عنوان دستیار فاشیسم هیتلر 1516شهریور 
 . امکان تنفس آزاد یافتند

سازمان زنان و  تشکیالت دموکراتیک زنان ایرانهای مخصوص زنان، مثل  سازمان
ایجاد شد که زنان و دختران عالقمند را برای مبارزات ضداستعماری و صنفی متشکل  ایران
ها با انتشار  آن. مدندها، گرد آ دار و روشنفکر در این سازمان زنان کارگر، خانه. ساخت می

های بزرگساالن و غیره، نقش مهمی در آشنا  ها، کالس مجله و روزنامه و تشکیل کنفرانس
حقوق و استقالل و  ساختن زنان به حقوق خود و کشاندن آنان با صحنه مبارزه برای برابری

 .کردند دموکراسی ایفا

1 

ها نیز خواهان  شد که آن های دیگری از زنان هم تأسیس سازمان 1516پس از شهریور 
ها که به طور عمده محفل زنان وابسته به  این سازمان. حقوق زن و مرد بودند[ برابری]

های واقعی زنان تبدیل  ای بودند که هرگز به سازمان ریشه طبقات مرفه بودند، بنیادهای بی
 . نشدند

قانون کار را دولت را مجبور کرد تا برای نخستین بار،  حزب، تشکیالت زناندر پی 
تدوین و تصویب کند و بعضی مطالبات اقتصادی کارگران زن و از جمله برابری دستمزد زن 
و مرد را در این قانون بگنجاند که به برکت سلطنت محمد رضاشاه اجرا نشد و هنوز هم 

 . اجرا نشده است
 های مهم ایران، در یکی از استان( 1517سال )تشکیل حکومت ملی در آذربایجان 

برای نخستین بار زنان در عمل از حق انتخاب کردن و . حقوق برابر زنان را تأمین کرد
در قانون کار حکومت ملی آذربایجان، برابری دستمزد زنان . ور شدند انتخاب شدن بهره

 . کارگر و سه ماه مرخصی دوران حاملگی و زایمان با پرداخت حقوق منظور شد
های آمریکایی و انگلیسی مواضع خود را تحکیم  یستارتجاع ایران که به کمک امپریال

فریبی و مانورهای خود را کنار گذاشت و علناً علیه نیروهای  عوام  151کرده بود، در پاییز 
 . های آذربایجان وارد کارزار شد ی اول علیه دموکرات دموکراتیک ایران و در درجه

را  حزب توده ایراننمایندگان . کردی خود را ترمیم  در همین اوقات، قوام مجدداً کابینه
. های آذربایجان و ایران قطع شد از آن برکنار کرد و مذاکره بین نمایندگان دموکرات
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های ارتجاعی تهران متحداً همصدا و هماهنگ به آذربایجان دموکراتیک حمله  روزنامه
 .کردند و خواهان اعزام ارتش به آن نواحی شدند

ی پانزدهم مجلس  ی تأمین انتخابات آزاد دوره به بهانه  151آذر  11قوام در تاریخ 
پس از استقرار ارتش، . شورای ملی، به فرمان شاه واحدهای ارتش را به آذربایجان روانه کرد

در سراسر آذربایجان حکومت نظامی اعالم شد و به باندهای ارتجاعی که همراه با ارتش 
ارتش به کشت و کشتار رهبران . اده شدوارد آذربایجان شده بودند، آزادی عمل کامل د

ی دار آویزان  ها را دستگیر و تیرباران کرد، یا به چوبه آن. دموکرات آذربایجان پرداخت
 .ساخت

حکومت خودمختار کردستان نیز، در طول موجودیت خود، سازمانی به عنوان زنان برپا 
تشکیالت ، رگرانشورای متحده مرکزی کاآنچه . ساخت و حقوق زنان را برابر شناخت

دادند، در  های ملی آذربایجان و کردستان برای زنان انجام می ، حکومتدموکراتیک زنان
. های استعمارگران انگلیسی و آمریکایی و حکومت ارتجاعی ایران بود جهت مخالف خواست

های  خواستند، بلکه مخالف با خواست این نیروهای ارتجاعی نه تنها زنان را در بند می
 . و قشرهای زخمتکش بودند طبقات

در سال حزب توده ایران به دنبال غیرقانونی اعالم شدن  تشکیالت دموکراتیک زنان
 . مرداد از فعالیت علنی باز ماند 14از بین رفت و بعد از کودتای  14

تشکیالت ، زنان عضو 1551ـ1511های  در دوران اعتالی مجدد جنبش بین سال
ی خود را تشدید کردند و  برای برابری حقوق مبارزه ان ایرانسازمان زنو  دموکراتیک زنان

مأموران شهربانی و . ای را آغاز کردند به ویژه برای حق شرکت در انتخابات مبارزه گسترده
بردند و زنان و دختران را روانه  رکن دوم شاه به تظاهرات انتخابی وحشیانه یورش می

 .طلب، شالق و زندان بود ختران مترقی و حقپاسخ شاه به زنان و د. کردند ها می زندان

زنانوانقالبسفیدشاهانه
زمامدارن ایران با کوشش برای کاهش وخامت اوضاع کنونی کشور و جلوگیری از 
توسعه و گسترش نارضایتی مردم که خط انقالب را در کشور ایجاد کرده بود، ناگزیر شدند از 

در ضمن باید یادآور شد که نظر . ی بپردازنددادن وعده و وعید به اجرای اصالحات عمل
های خارجی  و با وجود وام "سنتو"زمامداران آمریکا بود که با وجود عضویت ایران در پیمان 

های نظامی و اقتصادی آمریکا، در صورتی که در کشور اصالحاتی انجام نگیرد،  و کمک
 . توان تضمین کرد حفظ رژیم موجود در ایران را نمی
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ترتیب آمریکا، با پیش گرفتن سیاست نواستعماری خود، اصالحات اقتصادی، به این 
ی این اصالحات، تغییر  از جمله. اش، محمد رضاشاه دیکته کرد اجتماعی را به دست نشانده

قانون انتخابات، شناختن حق رأی برای زنان و نیز تغییر برخی از مواد قانون مدنی و تصویب 
شمار زنان را حل نکرد،  انجام این اصالحات هرچند مسائل بی. قانون حمایت خانواده بود

تصویب قوانینی این چنین در شرایطی صورت گرفت که . شد گامی به پیش محسوب می
گونه قوانین اگر  این. کردند زنان را در شمار گدایان، ولگردان، دزدان و جنایتکاران حساب می

شناختن حق . بود ی اعتراض زنان می هشد، شاید آب سردی بر شعل به طور کامل اجرا می
ی عظیم زنان در حقیقت  برای توده. معنایی بیش نبود ی بی رأی برای زنان زحمتکش، جمله

تنها این مسئله مهم بود که خود، . کرد که چه کسی بر آنان حکومت کند تفاوت نمی
ا برای زنان اجرای این قانون تنه. کنندگان خود را انتخاب نکنند استعمارگران و حکومت

طبقات مرفه مفید فایده بود که از انتخاب شدن یا انتخاب کردن ایادی خود طرفی 
ها چه بهتر از اینکه نمایندگانی را برگزینند که هنگام تصویب این و آن  برای آن. بستند می

 قانون مناسب حال خود، ندای معترضی بلند نشود؟ 
جرای قانون حمایت خانواده هم جای حرف در مورد تغییر برخی از مواد قانون مدنی و ا

. زن حق تعیین اقامتگاه ندارد. برطبق این قوانین، مرد هنوز رئیس خانواده است. بسیار است
همسر دوم، تحت شرایط . ی ازدواج فاقد رشد است دختر در هرسنی برای تصمیم درباره

ونی، به اعتبار خود باقی مواد مربوط به نکاح منقطع، یعنی فحشاء قان. ای، رسمیت دارد ساده
ارجاع طالق به دادگاه با آنکه به سود زنان است، ولی نداشتن استقالل مادی اکثریت . است

حق مسلم مادر نسبت به . زنان، اثرات عملی این ماده را به نحوه فاحشی کاهش داده است
ن را از حق ی قانونی، ز تواند به بهانه مرد می. طفل در صورت وقوع طالق پایمال شده است

قانون کیفر همگانی به مرد قدرت اجرایی بخشیده و به او حق . اشتغال به شغل محروم کند
زن . کند ی دفاع از ناموس، زن را به قتل برساند و قانون او را تبرئه می دهد به بهانه می

  .قوانین ارث تماماً به زیان زنان است. ی مرد، حق مسافرت به خارج را ندارد بدون اجازه
اجرای . کند های اجتماعی ـ اقتصادی تکمیل می ستم خانوادگی را محرومیت

ها  ی سلطنت ننگین خاندان پهلوی، این محرومیت های نواستعماری آمریکا به وسیله سیاست
هویی که رژیم سابق در مورد پیکار با  و  رغم های  علی. را هرچه بیشتر تشدید کرده است

درصد زنان در مجموعه کشور از  45درصد زنان روستایی و  16 بیسوادی به راه انداخته بود،
آمارهای . سوادی مانعی جدی در مورد اشتغال زنان است بی. اند بهره خواندن و نوشتن بی

 71اند،  نام کرده ها ثبت در دبستان 74 ـ 74گویند از هر صد دختری که در سال  دولتی می
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همین آمار . اند نجم ترک تحصیل کردهنفر به علل مختلف قبل از رسیدن به کالس پ
گوید تعداد بیشتری از دختران پس از پایان سه سال اول تحصیالت دبیرستانی، ترک  می

سال قبل در سال اول   درصد دخترانی که    ، 1 ـ  1 کنند و در سال  تحصیل می
 . اند نویسی کرده بودند، مدرسه را ترک گفته دبیرستانی نام

ها و پناه بردن آنان به  ران چیزی نیست مگر فقر خانوادهعلت ترک تحصیل دخت
تعداد دختران . خور کمتر داشته باشند های زودرس، برای آنکه الاقل یک سر نان ازدواج

های تحصیلی، تعداد  دهد که در برخی از رشته آمار نشان می. دانشجو کمتر از پسران است
 . برابر دختران است 5پسران 

انیاشتغالزنمسئله
درصد نیروی کار را تشکیل  4/15دهند که زنان فقط  آمارهای رسمی دولتی نشان می

بافی و غذایی اشتغال  زنان کارگر که به طور عمده در صنایع نساجی، پوشاک، قالی. دهند می
قانون ناقص کار که اغلب موادش به نفع . دارند، از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند

کارگران زن نصف تا . شود ی اجتماعی، به درستی اجرا نمی شده و قانون بیمه کارفرما تنظیم
. تضمین شغلی ندارند. ساعات کارشان نامحدود است. کنند ثلث مزد مردان را دریافت می

حتا مسکن مناسب . شود مرخصی قبل و بعد زایمان با احتساب دستمزد عمالً اجرا نمی
پزشک و بیمارستان، شیرخوارگاه، کودکستان، . کنند یل ایمنی استفاده نمیاز وسا. ندارند

 . مدرسه برای فرزندان زنان زحمتکش نیست
سال سلطنت ننگین خاندان پهلوی، هیچ بنیادی تغییر  6 بینیم که طی  به این ترتیب می

آوردهای  دست. وضعیت زنان همچنان مثل روزهای در اسارت باقی مانده است. نکرده است
ی زنان کارمند و  ب سفید، نه برای زنان زحمتکش کارگر و نه برای تودهبه اصطالح انقال

ها حل نشده،  مشکالت اقتصادی و اجتماعی این توده. ای در بر نداشته است دار فایده خانه
همچنان این وظیفه . ی زنان ها برای جامعه بنابراین همان خواست. که حادتر هم شده است

 «.ها مبارزه کنند ای رسیدن به این خواستدر مقابل زنان قرار دارد که بر
 



 

 موقعیتزنایرانیازدیدگاهخسروروزبه

اشدردادگاهنظامیدرآخریندفاعیه

اش در دادگاه نظامی تجدید نظر که به راستی  در آخرین دفاعیهخسرو روزبه 
ی پرداخت ی زن ایران شاه پهلوی، از جمله به مسئله ست علیه حکومت محمدرضا ای ادعانامه

 این. جانبه کشید به قانون اساسی از او سلب شده است، به نقدی همه اتکا و حقوقی را که با
تردید سندی مهم در محکوم کردن تبعیض جنسی در  بخش از دفاعیه خسرو روزبه که بی

 . شود، تاکنون مورد توجه چندانی قرار نگرفته است ایران محسوب می
، در حزب توده ایران سازمان زنانمسئولین ن و ملکه محمدی از فعاالن حقوق ز

ای گذرا  ای که به مناسبت بیستمین سالگرد اعدام خسرو روزبه منتشر شد، به اشاره نامه ویژه
 : بسنده کرده است( بدون استناد به متن دفاعیه)در این مورد 

رخشان مردم مبارزات د. ها، با شوری تمام دفاع کرد ها و قباکرباسی او از حقوق پابرهنه»
ها را  ن های آذربایجان و کردستان را ستود و آ ایران، به ویژه جنبش دموکراتیک خلق

. خواند "ملیمیهنی و مترقی و موجب قوام و دوام و بقای آزادی و استقالل  نهضتی"
باالخص  ی ایران را شیر بی یال و دم و اشکم نامید و رژیم سلطنتی و حکومت مشروطه

هیئت حاکمه را بر صندلی اتهام نشاند که خود با تبدیل . مضحک دانستسلطنت موروثی را 
ی سلطنتی به استبداد فردی، با تبعیض میان زن و مرد، با تشکیل محاکم  حکومت مشروطه

های اجتماعی و حقوقی  نظامی، با پایمال کردن حقوق احزاب و مطبوعات و لغو مصونیت
 1«...ه استافراد مملکت، قانون اساسی را زیر پا نهاد

ی خسرو روزبه، در وضعیت امروز زنان ایران کماکان از  به باور ما، این بخش از دفاعیه
 . کنیم از این رو، در زیر آن را به تمامی بازچاپ می. است اعتبار برخوردار

، در سخنرانی مفصلش در (ی خسرو روزبه برادرزاده)جای تأمل دارد که چرا شهال روزبه 
پس از انقالب بهمن، به این سند ماندگار  حزب تودهن امارسِ هوادار 4ی  نخستین برنامه

 .ای نکرده است هیچ اشاره
    

 "کدام مشروطه؟"پردازد،  ی روزبه که از جمله به حقوق زنان می بخشی از دفاعیه

                                                           
41 - 47، ناشر؟ ص 4 15/4/15نامه و آخرین دفاع خسرو روزبه،  زندگی: برگرفته از  
  1، ص 4 15، فروردین 1ی  ، شمارهادنیی  نامه ، ملکه محمدی، ویژه(ای از خسرو روزبه نامه زندگی) مردی که فسانه شد 1
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 :شود ای آغاز می عنوان دارد و با چنین مقدمه
سوء قصدی به منظور بر هم زدن ی  ام توطئه خواسته من متهم هستم به اینکه می... »

فرض . بسیار خوبست. ی سلطنتی است ترتیب بدهم اساس حکومت که رژیم مشروطه
برای روشن شدن مطلب، ... کنیم چنین باشد؛ ولی آیا در ایران رژیم مشروطه وجود دارد؟ می

: یدگو اصل هفتم متمم قانون اساسی می. گذاریم بین قانون می ابتدا مسئله را در زیر ذره
حاال ببینیم آیا اساس مشروطیت تعطیل  ."بردار نیست مشروطیت جزئاً و کالً تعطیل اساس"

 «.کنیم شده یا نه؟ برای اثبات این مطلب بحث خود را به چند قسمت تقسیم می
 :اختصاص دارد "حقوق زنان"قسمت دوم بحث او به 

یک از افراد  ل که هرنظر بدان اصل اصی": خوانیم ی قانون اساسی چنین می در مقدمه»
 اند تشخیص محق و سهیم علی قدر مراتبهماهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم 

 ".و تعیین اعضای مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم
اعم است از زن  "هریک از افراد اهالی مملکت"که فرمایند  دادرسان محترم تصدیق می

شوند، ولی زنان جزء  ء اهالی مملکت محسوب میتوان گفت مردان جز یعنی نمی. یا مرد
ی دلیل  این معنی به قدری صریح و روشن است که محتاج اقامه. اهالی مملکت نیستند

به  "اهلیت"در قوانین مدنی هم در مبحث . "آفتاب آمد دلیل آفتاب"به قول مولوی . نیست
بلکه از لحاظ تعاریف قانونی  و بدین ترتیب نه تنها از نظر ادبی،. کنیم همین نکته برخورد می

ردان و زنان کنیم، بالفاصله م برخورد می "افراد اهالی مملکت"نیز هر کجا به کلمات 
عالوه در   به. شوند الفی در نظرمان مجسم میگونه تبعیض و اخت بالتساوی و بدون هیچ
: ویدگ خوریم که می به این جمله برمی "افراد اهالی مملکت" تاییدهمین مقدمه و در 

کنم که حتا  تصور نمی ".مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم اعضاتعیین تشخیص و "
ست، فقط مردان را اسم  شامل چه کسانی ملت اگر از اطفال دبستانی هم سؤال کنیم که

گیریم که زنان و  بدین ترتیب، به نحو روشن و بارزی نتیجه می. نمایند را استثناببرند و زنان 
دهند، به تساوی و بدون تبعیض حق دارند در  الی مملکت را تشکیل میمردان که اه

محق و سهیم باشند و این اصل با صفت  علی قدر مراتبهم تصویب و نظارت امور عموم
اصیل توصیف شده است و معنی آن این است که مردان و زنان حق دارند به سمت 

و نظارت امور عموم شرکت کنند نمایندگی مجلس شورا انتخاب شوند تا بتوانند در تصویب 
چنین ملت یعنی به هم. کار نیز محق و صاحب حق هستندو سهمی داشته باشند و در ابت

ردن دارند و این حق نیز بدون طور خالصه مردان و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب ک
 : گوید اصل دوم قانون اساسی می. گونه تبعیضی به آن تعلق دارد هیچ
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امور معیشتی و که در  ست ایران ی اهالی مملکت قاطبهی  نماینده مجلس شورای ملی»
 «.وطن خود مشارکت دارند سیاسی

در اینجا نیز این مسئله که اهالی مملکت ایران، یعنی زنان و مردان کشور حق دارند در 
ی این زنان و مردان  انتخاب نمایندگان مجلس شورا شرکت جویند، و این نمایندگان نماینده

ولی تأکید کرده است که این افراد باید در امور معاشی و . ، تصریح گردیده استهستند
شاید کسانی باشند که این موضوع را سطحی و . وطن خود مشارکت داشته باشند یسیاس

ای ندارند و لذا  سرسری تفسیر کنند و بگویند زنان در امور معاشی و سیاسی کشور مداخله
اگر بر فرض محال چنین . دگان مجلس شورا محروم باشندباید از حق انتخاب کردن نماین

تفسیر غلطی را صحیح بدانیم، تازه نصف مسئله حل شده است؛ یعنی تکلیف 
کنندگان روشن گردیده است و صراحت قانون اساسی در مورد حق انتخاب شدن  انتخاب

پنجاه سال بینیم در طول  که می ست و چنان زنان به جای خود محفوظ و به قوت خود باقی
ی  اند، که به عنوان نماینده ، یعنی به آنان حق ندادهاند نتوانسته زنان ایران هنوزمشروطیت 

اما موضوع امور معاشی و سیاسی مذکور نیز به قدر کافی روشن . مجلس شورا انتخاب شوند
بیند که زنان و دختران، دوش به دوش  کس به دهات ایران برود، با چشم خود می هر. است

دهد، امور  زند، مزارع را آب می اگر مرد زمین را شخم می. کنند ردان و پسران کار میم
ها را وجین  کوبی و امثال آن را به عهده دارد، زنان و دختران نیز زمین مرزبندی و خرمن

پزند، پشم  دهند، نان می سازی را انجام می چینند، امور شیردوشی و لبنیات کنند، میوه می می
کارند، برگ چای و  روند و نشای برنج می ریسند، تا زانو در آب و گل و الی راه می و پنبه می

کنند و مجموعاً کمتر از مردها در امور معاشی وطن  چینند و دسته می توتون و تنباکو را می
خود شرکت ندارند؛ با این تفاوت که مثل مردها در تمام امور معاشی وطن خود شرکت دارند، 

عمالً در انقیاد اقتصادی مردها هستند و در . شود به حساب مردها گذاشته می ها ولی کار آن
گیرند  کار مساوی، مزد کمتری از مردان می ازاء به. پردازند برابر هر کاری نیز به آنان مزد می

 داری و آشپزی و دوخت و تازه، امور بچه. شود و بدین ترتیب از این حیث نیز به آنان ظلم می
تر از مردان هستند  عهده دارند و روی هم رفته زنان زحمتکش  کار دیگر را نیز به ها دوز و ده

میلیون نفر   1و در امور تولیدی و معاشی با مردان برابرند و اگر دهقانان کشور را جمعاً 
میلیون مرد در  4/ میلیون زن دوش به دوش  4/ حساب کنیم، به خوبی واضح است که 

همچنین اگر در نظر بگیریم که بیشتر کارگران . رکت دارندامور معاشی وطن خود مشا
ی کثیری از زنان در کارخانجات  بافی شهرها و دهات زن هستند، عده های قالی کارگاه

ی زیادی نیز با سمت کارمند، آموزگار، دبیر، پزشک،  کنند، عده بلورسازی و ریسندگی کار می
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تا امور مهندسی و نفت و مشاغل دیگر مثل پزشک، داروساز، پرستار، و پزشکیار و ح دندان
نماییم که زنان ایرانی از  نمایند، به سهولت تصدیق می مردان و دوش به دوش آنان کار می

اگر بخواهیم . حیث مشارکت در امور معاشی وطن خود هیچ دست کمی از مردان ندارند
ه کاری جز خوردن، ای از زنان متمکن شهرها را مثال بیاوریم ک برای رد این حقیقت عده

نوشیدن، پوشیدن، توالت کردن و گردش و تفریح ندارند، اوالً این عده حتا یک درصد زنان 
گرد وجود دارد؟ در  کاره و خیابانتر از این عده مردان ژیگولو و بیکشور نیستند، ثانیاً مگر کم

وشن شدن قضیه تواند به ر موارد استثنایی نمی. قضاوت همیشه باید اکثریت را در نظر گرفت
اما در مورد مشارکت در امور سیاسی وطن، به نظر من . زیرا استثنا قانون نیست. کمک کند

ها، هریک از افراد ملت، چه خودش متوجه  نشینان و امثال آن جز دراویش، قلندران، گوشه
باشد و چه نباشد، در امور سیاسی مملکت خود مداخله دارد و به این ترتیب به معنی وسیع 

ولی اگر شرکت در . لمه، مردان و زنان کشور به یک اندازه شریک در امور سیاسی هستندک
امور سیاسی را به معنی محدود کلمه بگیریم، زنان نیستند که از مشارکت در امور سیاسی 

کنند، بلکه مردان هستند که مشاغل سیاسی و اداری مملکت را به خود  شانه خالی می
اگر زنان در مجلس شورا و سنا . اند را از این حق محروم ساختهاند و زنان  اختصاص داده

اگر زنان در سمت وزارت و . اند شان را پایمال کرده شرکت ندارند، به این جهت است که حق
ها  ت آنمیلی و عدم لیاق ی بی ستند، نشانهاستانداری و سفارت و امثال آن مشغول کار نی

ست  ی آن نشانه. شود ها شده و می نسبت به آن ی ظلم فاحشی است که نیست؛ بلکه نشانه
ل نیستند و با آنان مثل برده شان قائ نگرند؛ حقی برای تحقیر میی  که به زنان کشور به دیده

. دهند انجام می نروح آاساسی و ی این کارها را برخالف صریح قانون  کنند و همه رفتار می
لکت ایران در مقابل قانون دولتی اهالی مم": گوید اصل هشتم متمم قانون اساسی می

به نظر من اصول قانون اساسی ! آیا اصالً چنین است؟ هرگز ".الحقوق خواهند بود متساوی
االجرا  ی فراموشی مانده، موقوف در آن قسمت که مربوط به حقوق زنان است، در بوته

 «.گذاشته شده و عمالً تعطیل گردیده است
 
 



 

  . «زن،حجابرارعایتکن»
،شهروندایرانیAnoucha Hodesیانوشاهودسوشتهن

در برابر هو و . یابد زده در ایران استقرار می حکومت اسالمی، با حمایت مردمی هیجان
اهلل خمینی، برای بسیاری  کند که بازگشت آیت زده، جهان فراموش می جنجال مؤمنین وهم

ون اینکه مردم نفسی بکشند، بار آیا بد. از ایرانیان روز وحشتناک سوگواری و هراس است
خواهد شد؟ آیا یک توتالیتاریسم، جای توتالیتاریسم  ساواکفناتیسم مذهبی، جایگزین فشار 

زا بود و  گری شاه، چون خشونتی برون بختی ایران خواهد گرفت؟ ستم دیگری را برای نگون
برعکس، از خلق  گری مذهبی، ستم. توانستی به آن اعتراض کنی یشد، م از باال اعمال می

ی دیگری برای  ست که شیوه ی اکثریت ایرانیانی گری کور، خواسته این ستم. گیرد نشأت می
این روز حتا برای . داد خیزش علیه استبدادی وحشیانه نیافتند که از دیرباز آزارشان می

آزاد، بسیاری از مسلمانانی که از فناتیسم بیمناکند و آرزو دارند کشورشان به یک دموکراسی 
چنین روز سوگواری برای چهار یا پنج و هم. ست تبدیل شود، روز سوگواریروادار و انسانی 

سرانجام، روز سوگواری، . کرد، ارمنی، یهودی، بهایی، زرتشتی و آزاداندیش "اقلیت"میلیون 
به ویژه برای نزدیک به هفده میلیون زن ایرانی که چه به آن آگاه باشند و چه نباشند، 

چون من خود یک زن ایرانی هستم، این را کمتر از . شان پایمال شده است و حقوقحیثیت 
کند و به وحشت  ست که مرا ناامید می توانم تاب بیاورم؛ و این چیزی هرچیز دیگر می

 . اندازد می
دارد،  ها از مردان را اشعار می قانون اسالمی که فرودستی ذاتی زنان و فرمانبرداری آن

در ایران، از هم اینک، . کند، مگر اینکه مطیع و خاضع باشند تحمل نمی غیرمسلمانان را
های ارمنی برای  کاسب. اندازند ها را به خیابان می زنند و آن ها را آتش می ی بهایی خانه

تلفنی خبردار شدم . دهند کنند و دشنام می ها را تهدید می یهودی. اند شان در هراس زندگی
. ای کوچک؟ نه واقعه. ی مان در تهران، برچیده خواهد شد  انهکه کالباس فروشی نزدیک خ

خواهد  طور که می خواهد بخورد؛ آن تواند آنچه را که می این منع بدان معناست که کسی نمی
زنان حتا از این عذر نسبی . رفتار کند، بیندیشد و زندگی کند؛ مگر مطابق میل مؤمنان حاکم

رحمی باز  ها بی مردانِ اسالم نسبت به آن. دیگری دارند هم برخوردار نیستند که بگویند دین
 . اند و خواهند داشت هم بیشتری داشته

دانیم دولت فرانسه که از تحویل دادن دانشجویان دلیری که پرچم مبارزه علیه شاه  می
اهلل خمینی پناهندگی  داد، چگونه به آیت را برافراشته بودند به ساواک تردیدی به خود راه نمی
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های سیاسی و نفتی دولت فرانسه،  مشغولی به دلیل دل: بسیار بیش از پناهندگی. اده استد
لوشاتو بنای حکومت مذهبی را  اهلل بیگانه از این امتیار برخوردار شده که از شهر نوفل آیت

خواست نظرم را همانجا به  لوشاتو نرفتم؛ به رغم اینکه دلم می به نوفل. آشکارا سازمان دهد
؛ "زن، حجاب را رعایت کن": داد ای فرمان می روی در نوشته[ نرفتم چون. ]برسانم ها گوش
به ویژه در  –توانستم حتا در ظاهر  نمی. سر جایت بمان، اطاعت کن، تابع باش: تر روشن
ی زنان، بسیار گویاتر و  این فرمان، برای من و برای همه. این چنین فرمانبردار باشم -ظاهر
 .گوید های اروپایی می اهلل به رسانه ست که آیت بخشی ی اطمینانها تر از حرف قوی

اش آن را  به میل داند که مرد ای می با اشاره به صفحات پرشمار قرآن که زن را مزرعه
های  فقط بدانید که از این پس، این سوره. شوم عث تصدیع خاطرتان نمیزند، با شخم می
قرآن . ی حقوق زنان خواهند بود ع داوری دربارهخوان با زمان، تنها مرج بار و ناهم دهشت

در اینجا . شود، اگر چهار شاهد برای کار خالف او پیدا شود گوید زن زناکار سنگسار می می
 ".شود چهار شاهد پیدا کرد به سختی می": کند اهلل خمینی خاطر همه را آسوده می هم آیت

نطور که حق و وظیفه دارد، نبخشد، درست؛ اما اگر چهار شاهد حاضر باشند و شوهر هم هما
 ! چنین است قانون. صورت و تن زن خالفکار با سنگ له خواهد شد

زنند و یا در این کار  باز میانی که از گذاشتن حجاب سرران، زنهمین حاال هم در ته
ی گناهکاران یا کسانی که در  خورند؛ مثل همه شوند و کتک می کنند، دشنام می کوتاهی می

پراکنی و  این آغاز وحشت. خواهند همانی باشند که هستند یمان و اعتقاد، میبرابر ا
این . قبلی ساواکتر از  یابد؛ قدرتمندتر و قاطع دیگری استقرار می ساواکِ. ست خودکامگی

همین حال هم . مستقیم خدا قرار دارد و ایمان خلق طبار، با اطمینان به اینکه در صرا
ی ها را به نام قرآن مورد قضاوت قرار دهد که هیچ حق و حقوق الاهلل قول داده که لیبر آیت
که  –بختیار، اگر ارتش و زور علیه مردم به کار نبرد دولت شاپور . شان قائل نیست برای

بنابراین؟ آیا ترور . رسد که محکوم به فناست به نظر می -وحشتناک و نامعقول خواهد بود
 است؟ ای بر فراز ایران دامن گسترانده تازه

کشور من، با عدالت، روامداری، آزادی سیاسی و مذهبی، سرانجام چه زمانی آشنا خواهد 
کم خواهان آنم که ایرانیان فرانسه که در سوگواری من  اما دست. ترسم دانم و می شد؟ نمی
هایی که از نظام فاسد و پلیسی شاه به  اند، بدانند که تنها نیستند؛ و اینکه فرانسوی شریک
 .ی معنای واقعی حکومت اسالمی بیندیشند رت داشتند، دربارهحق نف
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 هایفارسیزبانهاوجزوهکتاب

 ، آلمان1544، مرتضوی، خاطرات سرگرد هوایی پرویز اکتشافیاحمدی حمید،  -
 ، تهران1545، اختران، ما هم در این خانه حقی داریماحمدی حمید، علوی نجمه،  -

های  ، انتشارات چریک(های چریک فدایی خلق یادداشت) خاطراتی از یک رفیقاحمدی اسکویی مرضیه، 
 تاریخ فدایی خلق ایران، بی

 1516، ناشر مؤلف، تهران، زمستان حجاب و روشنفکراناحمدی خراسانی نوشین،  -

ان بر بستر مبارزات حقوقی های مهرانگیز منوچهری فعالیت) سناتوراحمدی خراسانی نوشین، اردالن پروین،  -
 1541، تهران، نشر توسعه ،(زنان در ایران

 تاریخ، تهران ، بی14، جلد ی جاسوسی اسناد النه -
، مصاحبه با مهناز افخمی، آرشیو تاریخ 1571-4 15، جامعه، دولت و جنبش زنان ایران، غالمرضا افخمی -

 1541/1665شفاهی بنیاد مطالعات ایران، 
، گفتگو با مهرانگیز دولتشاهی، آرشیو 1516 - 4 15، جامعه، دولت و جنبش زنان ایرانا، افخمی غالمرض -

 1541/1661تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، 
 1144، چاپخانه کوشینگ ـ مالوی ،در حضر ،مهشید امیرشاهی -
 ئد، سو1541، نشر باران، (خیر دده قدم)، جلد دوم مادران و دخترانامیرشاهی مهشید،  -
 1541، جلد دوم، نشر سرایی، ها و عوامل پیدایش انقالب تولد یک انقالب، زمینهباقی عمادالدین،  -
، دفتر انقالب و پیروزی: 4 15و 4 15های  کارنامه و خاطرات سال، هاشمی رفسنجانیبشیری عباس،  -

 1545، تهران، معارف انقالبنشر 
 ، تهران 157، انتشارات طهوری، نوان ایرانآهنگ نهضت آزادی با زندخت، پیشبصاری طلعت،  -
 تاریخ ، چاپ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، بیکند و کاو در مسائل تربیتی ایرانبهرنگی صمد،  -
 1574ی ایران در خارج کشور، آبان  ، انتشارات سازمان حزب تودهی انشعاب انحالل طلبان از سازمان دربارهنام،  بی -
   15، نبرد کارگر، بخش های آزادی شزنان و جنبنام،  بی -
 4 15/4/15ناشر،   ، بینامه و آخرین دفاع روزبه زندگینام،  بی -
 1541ی ایران،  ، انتشارات حزب توده4 15تا  1 15از  ای شهیدان تودهنام،  بی -
  1577ناشر،  ، بی(های ایران یا تاریخ مختصر فعالیت کمونیست)، کمونیسم در ایراننام،  بی -
هایی از آثار مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون  ی برگزیده مجموعه) ی زن مسئلهبی نام،  -

   15ی ایران در خارج کشور، اردیبهشت  ، از انتشارات سازمان انقالبی حزب توده(ی زن ی مسئله درباره
 تاریخ ارگران سوسیالیست، بی، از انتشارات حزب ک4 15-6 مسائل و وظایف جنبش زنان در ایران نام،  بی -
هوشیار، . ، برگردان از می ایران ی انقالب مشروطه سه مقاله درباره، ، ایوانوسکی س.، تریا و.ولوویچ مپا -

 1551های جیبی،  شرکت سهامی کتاب
، جلد دوم، انتشارات 1147-1547، های سیاسی ایران ی احزاب و سازمان تاریخ صدسالهپارسا بناب یونس،  -
 ندی، آمریکاراو
 ، آلمان1661، نشر نیما، (در قالب یک سرگذشت) ای از تاریخ جنبش چپ ایران گوشهپارسانژاد سیاوش،  -
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 ، تهران4 15، نشر اطلس، خراسان قیام افسرانابوالحسن، تفرشیان  -
  1544مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،  ی کاخ مرمر به روایت اسناد، حادثهترور شاه،  -
، گروه تحقیق سروش،   15-4 15تقویم تاریخ انقالب اسالمی ایران، خبرها و رویدادهای روزانه مرداد  -

 ، تهران1 15
 ، پاریس1544، خاورانانتشارات کانون گردآورى و نشر آثار بیژن جزنى،  ،ى زندگى و آثار بیژن جزنى نگى دربارهجُ -
حزب توده، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،  ، کادرهایچپ در ایران به روایت اسناد ساواک -

 1541جلد دوم، پاییز 
 1546، کتاب هشتم، مرکز بررسی اسناد تاریخی، بهار (به روایت اسناد ساواک) چپ در ایران -
 ، آلمان1667، انتشارات مهر، ها یادها و نامهچوبینه بهرام، اعالمی شهناز،  -
ی  ، به کوشش جمعی از پژوهشگران، مؤسسه4 15-1516ی تا فروپاشی گیر حزب توده، ایران، از شکل -

 1544های سیاسی، بهار  مطالعات و پژوهش
  154ی عبرت ایران، چاپ دوم،  ، انتشارات موزهگویند گران می شکنجهپور قاسم،  حسن -
های  مان چریک، گروه منشعب از سازتبلیغ مسلحانه، انحراف از مارکسیسم لنینیسم، حیدری بیگوند تورج -

   15ماه  فدایی خلق، دی
ی   مطبعه ؛ چاپ دوم، 156ی شرکت سعادت کرمانشاه،  چاپ اول، مطبعه روز سیاه کارگر،خداداده احمد،  -

  156شرافت احمدی کرمانشاه، 
 ، تهران1546، نشر پیام امروز، ی ایران از درون سازمان افسران حزب تودهخسروپناه محمدحسین،  -

 1544ی چاپ و نشر عروج،  ، مؤسسهاالسالم والمسلمین ای از خاطرات حجت گوشهد محمود، دعایی سی -
 ، انگلستان 166های فدایی خلق،  چریک بذرهای ماندگار،دهقانی اشرف،  -
تاریخ، انتشارات فانوس، نیویورک؛ بازچاپ از  ، بیکشیدگی زن در ایران ی ستم دربارهراد فروغ، عاصی آذر،  -

 .تاریخ دموکراتیک زنان ایرانی در اروپا، بیتشکل مستقل 
 ، تهران1541، انتشارات شیرازه، خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزم آراآرا کامبیز، بیات کاوه،  رزم -
 ، تهران 155، انتشارات عسکری، اطاعت کورکورانهروزبه خسرو،  -
 ، تهران4 15، انتشارات آرش، (سیاسی نظامی و مبارزات –زندگی خانوادگی ) خسرو روزبهروزبه منوچهر،  -

مارس  11-11المللی حق زنان به ایران  ی بین ، گزارش سفر هیئت نمایندگی کمیتهزنان و انقالب ایران -
همبستگی جهانی، ( دفتر دوم) 4 15خیزش زنان ایران در اسفند : ، برگردان به فارسی مهناز متین، در1141

 1541، نشر نقطهمهناز متین، ناصر مهاجر، 
 1544، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، جلد سوم، د تیمور بختیار به روایت اسناد ساواکبسپه -
 1547شهر، نتشارات ایران، اسهم گیالنیان در زبان و ادب فارسیسمیعی گیالنی احمد،  -

 ، پاریس1812، خاوران، (مجموعه مقاالت)ـ شفیق شهال، زنان و اسالم سیاسی 

علیشاه، چاپ پنجم،  ، برگردان از ابوالحسین موسوی شوشتری، انتشارات صفیتر مورگان، اختناق در ایرانشوس -
15 1 
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 ،(ی ملی اتحادیه)ی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی  تاریخ بیست ساله حمید، شوکت -
  1141، زمستان (آلمان)زاربروخن  ،1و  1جلد  نشر بازتاب،

، نشر از آغاز تا انشعاب( ی ملی اتحادیه)کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی  حمید، شوکت -
 1544گردون، کلن، چاپ دوم، 

 1546، نشر اختران، نگاهی از درون به جنبش چپ، گفتگو با ایرج کشکولیشوکت حمید،  -
 1541ران، ، نشر اختش الشاییگفتگو با کور نگاهی از درون به جنبش چپ،حمید ، شوکت  -
 1547مرتضوی، : ، ناشرنگاهی از درون به جنبش چپ، گفتگو با محسن رضوانی شوکت حمید، -
اول بهار  تهرانى، بازتاب، چاپباباو با مهدى خانشوکت حمید، نگاهى از درون به جنبش چپ ایران، گفتگ -

 ، آلمان4 15
 ، اصفهان7 15ارات کمال، چاپ سوم، ، جلد چهارم، انتشتاریخ جراید و مجالت ایرانصدرهاشمی محمد،  -
، دانشگاه هاروارد، مرکز مطالعات خاورمیانه، ایران تاریخ شفاهیطرح خانم دکتر هما ناطق،  ،قی ضیاصد -

 ، پاریس5 15فروردین  15/ 1147اول آوریل 
ول ژوئن ا تاریخ شفاهی، دانشگاه هاروارد، مرکز مطالعات خاورمیانه، ، منوچهر هزارخانی، طرحصدقی ضیا -

 ، پاریس1147

، 1147 مارس 3 تاریخ شفاهی، دانشگاه هاروارد، مرکز مطالعات خاورمیانه، ، طرحمولود خانلری، صدقی ضیا

 پاریس
، مرکز اسناد انقالب (اهلل مصباح یزدی گزارشی از زندگی علمی و سیاسی آیت) گفتمان مصباحصنعتی رضا،  -

 1544اسالمی، تابستان 
 ، تهران  15، انتشارات امیرکبیر،  ، خاطراتی از تاریخ حزب تودهههکژراطبری احسان،  -
 1546، جلد سوم، نشر گفتار، شرح حال رجال سیاسی و نظامی ایرانعاقلی باقر،  -
 ، تهران4 15، چاپ حیدری، ی ادبیات گیلکی گزیدهفخرایی ابراهیم،  -
 ، تهران1541، نشر قطره، چاپ دوم، زکارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروفرخزاد پوران،  -
 ، تهران1541انتشارات آگاه،  نفر، 5 ی  پروندهفرزانه حسین،  -
 ناشر ، بی1541، ی ایران حزب توده در صحنهفروتن غالمحسین،  -
 تاریخ ، انتشارات هنر پیشرو، بیهای درخشان چهرهفیروز مریم،  -
 ، تهران1545تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه،  ی مؤسسه خاطرات،مریم، ( فرمانفرمائیان)فیروز  -
، (سوئد)ی ایران  هما ناطق، انتشارات کمیته: ، درآمد و برگردان(نمایشنامه) ها مردهزاده جلیل محمد،  قلی -

 5 15شهریور 

  154، روایتی زنانه از انقالب ایران، نشر باران، سوئد، شورش مهرانگیز، کار -

 5 15، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، خ بیداری ایرانیانتاریاالسالم،  کرمانی ناظم -
ی جبهه، زمستان  ، انتشارات روزنامهی مرکزی حزب توده ایران را کنم کمیته من متهم میکشاورز فریدون،  -

 ، انگلستان1 15
 ن، تهرا1541ی تحقیقات و انتشاراتی دیدگاه، انتشارات اطالعات،  ، مؤسسهخاطراتکیانوری نورالدین،  -
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مجاهدین انقالب اسالمی، نشر کلیدر،  سازمانی  ، مروری بر کارنامهشنود اشباحگلپور چمرکوهی رضا،  -
 ، تهران1541پاییز 

بخش تنها راه رهایی زنان  ، انقالب آزادی(1) ی زن ی مسئله دربارهطوافچیان شکوه، جاسمی مهوش،  -
ی ایران،  از انتشارات سازمان انقالب حزب توده ،(المللی زنان میهن ماست، به مناسبت هشتم مارس روز بین

 .نام نویسندگان این جزوه ذکر نشده است. 1144مارس /   15اسفند 
ی ارسطو  ، ترجمه1551-4 کنفدراسیون، تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ، متین افشین -

 1544یز یپاتهران، آذری، نشر شیرازه، چاپ دوم، 
 1544/1111، نشر نقطه، ی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه متین مهناز، -

های زنان ایران، فمینیزم و  بنیاد پژوهش، هشتمین سمینار نوین جهانی نظمزنان و زاد، دولت، ـ مجاب شهر

  1221، تابستان 3  ی  هجنبش زنان ایران شمار

 باقر مرتضوی،: ، ناشری جانباختگان حزب رنجبران ایران سیاووشان، یادوارهمرتضوی باقر،  -

 BM-Druckservice، 1544کلن، آلمان، 
، 1544 ، جلد نخست، نشر فرهنگ ایلیا،4 15پیشگامان فرهنگ ایران از آغاز تا مروجی سید ابراهیم،  -

 رشت
 تاریخ ، چاپ نقش جهان، بیخسرو روزبه را بشناسیدمساح جالل،  -
، یادی از دکتر رضا رادمنش دبیرکل اسبق حزب توده، تاریخ در آن سوی فراموشیمنتصری هوشنگ،  -

 1541معاصر ایران، شیرازه، چاپ اول 
 ، پاریس 154، انتشارات خاوران، بهار راهیان خطرمؤمنی باقر،  -

 ، تهران7 15، انتشارات امیرکبیر، از رفرم تا انقالب... دو سال آخر. د هموح -
، برگردان منصوره اتحادیه، (حاج امین دارالضرب) ی حاج محمدحسین کمپانی نامه زندگیمهدوی شیرین،  -

 ، تهران1541فرحناز امیرخانی حسینک لو، نشر تاریخ ایران، 

ی مطالعات و  ، موسسه1831 ها تا بهمن خستین کنشهای فدایی خلق، از ن چریکـ نادری محمود، 

 1831های سیاسی، تهران، بهار  پژوهش

 ، آلمان4/1141 15، انتشارات نوید، زنان ایران در جنبش مشروطهناهید عبدالحسین،  -
 ، آمریکا1541، انتشارات توکا، ای ی آثار محمدعلی افراشته شاعر توده مجموعهاهلل،  نوح نصرت -
 1516، جهان کتاب، چاپ دوم، ی ایران جاسوسی در حزب، برادران یزدی و حزب تودهقاسم،  نورمحمدی -
، زندگی و ترور واعظ قزوینی و ی اندیشه ترور در بهارستان، پژوهشی نو دربارهنورمحمدی مهدی،  -

 ، قزوین1541ی نصیحت به انضمام اشعار او، انتشارات حدیث امروز،  روزنامه
 1 15، فرودین های ایران بخش خلق جاربی چند از مبارزه در اسارت، سازمان آزادیتنهاوندی سیروس،  -
  154، دفتر نشر معارف اسالمی، 1جلد  خاطرات دوران مبارزه،هاشمی رفسنجانی اکبر،  -
 (آلمان)، هانوفر 1141در اروپا، مارس  تشکل دموکراتیک زنان ایرانیهفده اسفند،  -
 1546اسناد انقالب اسالمی، ، مرکز خاطراتیزدی محمد،  -
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هایفارسیزبانمقاله
  7-74، صص 1545، بهمن، اسفند  4ی  ، آرش، شمارهی کاتارینا فن بورا آبروی از دست رفتهاحمدی ژاله،  -
، بهمن،   ی  ، آرش، شمارهاعتباری حق ی انسان و بی شده بنیادگرایی اسالمی، تصویر مسخاحمدی ژاله،  -

 7-4، صص  154 - 1544فروردین اسفند و 
 71- 7، صص 1541، خرداد 47ی  ، آرش، شمارهحجاب، توتالیتاریسم اسالمی و اوپوزیسیوناحمدی ژاله،  -
ی دوازدهمین کنفرانس  ، سالنامهی سیاسی ایران و معضل چه باید کرد زنان در اندرونی جامعهاحمدی ژاله،  -

 6 -41تار گلناز امین، صص ، ویراس1661های زنان ایران، استکهلم،  بنیاد پژوهش
 11- 1، صص 1114، مارس  ی  ، زن در مبارزه، شمارهفمینیسم اسالمیاحمدی ژاله،  -
  1، ص  154، فروردین 14-11ی  ، آرش، شماره(4 و  6 کشتارهای سال ) مرگ دختربچهاحمدی ژاله،  -
 56-51، صص 1541، خرداد 47ی  ، آرش، شمارهنگاتیواحمدی ژاله،  -
 4 15، شهریور 4ی  ی دوم، شماره پیام دانشجو، دوره !خواهران به مبارزه بپیوندیدسلماز،  احمدی -
  111-157، صص 1544/1111ی اتحاد ملی زنان، نشر نقطه،  بازبینی تجربه: ، درها بیاموزیم از تجربهآزاد مسعوده،  -
میهن روستا، مهناز متین، : به کوشش، جلد دوم، گریز ناگزیر، !ست مرا این روزگار آموزگاریاصالنی لیال،  -

  4  -67 ، آلمان، صص 1544سیروس جاویدی، ناصر مهاجر، نشر نقطه، 
 4 15اسفند  11، آیندگان، ی مرد بر زن زاییده سلطه: روگیرینیا علیرضا، افشار -
  15-7 1صص ، 1544/1111، نشر نقطه، ی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه: بصیری نسرین، ما زیبا بودیم، در -
 4 15اسفند  15، 1611، ش سپید و سیاه، های هفته یادداشتبهزادی علی،  -
، تشکل دموکراتیک هفده اسفند: ای زنان پس از سرنگونی شاه، در سرآغاز مبارزات تودهاسفند،  14نام،  بی -

 (آلمان)، هانوفر 1141زنان ایرانی در اروپا، مارس 
 ، نیویورک4 15، تابستان 1ی  ، بررسی سوسیالیستی، شمارهایراناسناد جنبش تروتسکیستی نام،  بی -
 1 15مرداد  11ی  ی دوم، شماره ، دورهمبارزه علیه حجاب تحمیلی، چه باید کرد: ی آزمایش نام، بوته بی -
  1، 1ی  ی دوم، شماره ، دورهکارگر، شود ی کارگر مجدداً منتشر می نامه روز تعطیل، هفته 16پس از  نام، بی -

   15آبان 
انشارات سازمان انقالبی  ی توفان، ی دار و دسته ها، درباره پیش به سوی وحدت اصولی مارکسیستنام،  بی -

 1 11ی ایران در خارج کشور، مارس  حزب توده
 1 15تیر  11، 16ی  ی دوم، شماره ، دورهچه باید کرد، پوششی برای یورش به حقوق زنان: تحمیل حجابنام،  بی -
سازمان ی توده، ارگان  ، نشریهاز جنبش تنباکو تا تشکیل حزب کمونیست: جنبش کمونیستی ایرانام، ن بی -

 1574شهریور   1،  1ی  در خارج کشور، شماره ی ایران انقالبی حزب توده
 4 15تیر  1، 4 ی مارهکارگر، ش ی جدیدی به حقوق زحمتکشان و زنان، نام، حمله بی -
 1 15، تابستان 1ی  قالب، کند و کاو، شمارهنام، زن، اسالم و ان بی -
، کارگر، نهند ی ضدامپریالیستی در راه آزادی و برابری گام می زنان با شرکت وسیع در مبارزهنام،  بی -

 4 15اسفند   1، 11ی  شماره
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ادی ی دفاع از آز ، ویژهکارگر، !ها از آیندگان، پیغام امروز، آهنگر و تهران مصور کوتاه دستنام،  بی -
 4 15اردیبهشت  56مطبوعات، 

  4 مارس /  7، فروردین 1ی  ، سال دوم، شمارهنوید، سازمان ملی زنان ایران را بهتر بشناسیمنام  بی -
 4 11نوامبر /  157ی سوم، آبان  ، سال دوم، شمارهنوید، سازمان ملی زنان و کنفدراسیوننام،  بی -
خرداد  15،  ی  ، سال اول، شمارهکارگر، !مبارز عرب باید خاتمه یابد سانسور اخبار در مورد کشتار خلقنام،  بی -

15 4  
  1541تیرماه  14 ی  مارهی دوم، ش ، دورهراه توده! ت داشتنسای در فصل دو شکوفهنامه،  بی -
 1 15اسفند   1، 14ی  ، کارگر سوسیالیست، شمارهی روز جهانی زن ، ضرورت تشکل و اتحاد زنان، ویژهنام بی -
 4 15مرداد  16، 1، کارگر، ش گونه تبعیض و ستمی را نخواهیم پذیرفت ما زنان قاضی هیچنام،  بی -
 4 15، آذر 17ی  ی دوم، شماره ، دوره(سازمان وحدت کمونیستی)ی طبقاتی و رهایی زن، رهایی  ، مبارزهنام بی -
 ی ماره، کارگر، شخبرگان حزب کارگران سوسیالیست و انتخابات مجلسپایدار سیروس، حیدری احمد،  -
 4 15مرداد   1، 11
میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، : ، جلد دوم، به کوششگریز ناگزیر، هزیمت و عزیمتتام تقی،  -

 444-416، آلمان، صص 1544ناصر مهاجر، نشر نقطه، 
   15شهریور  -، خرداد5 ی ی دوم، شماره ، دورهی سیاسی، آزادی زن ایرانی یک مسئلهپژوه سهیال،  دانش -
 1511، تیر 164، آرش، شماره دفاعیه در رد صالحیت دادگاه نظامىجزنی بیژن،  -
    1-1 1، صص 1544/1111، نشر نقطه، ی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه: ، درزار گلی در شورهجزنی میهن،  -
اسفند  16، 56ی  ، شمارهجنبش ی اهنامه، منه استالین، نه سلطان سعیدبن تیموراصغر،  حاج سید جوادی علی -

15 4 
 4 15، اول اسفند کیهان، های متمادی بر زنان رفته است محو ستمی که قرنحبیبی فرنگیس،  -
  154، سال سوم، بهار 4ی  ی نقطه، شماره ، مجلههای جنبش کمونیستی ایران احزاب و سازمانشناس تراب،  حق -
 1516، بهمن و اسفند  4ی  چهاردهم، شماره، بخارا، سال خاطرات کریم کشاورز -
ی اتحاد ملی  بازبینی تجربه :، در4 14/5/15، سمینار قانون اساسی، سخنرانی اتحاد ملی زنانخیام زهره،  -

 51، 5ی  ، شمارهبرابریهای زیادی از این متن در  بخش .571-557، صص 1544/1111نشر نقطه، ، زنان
 .ها نام زهره خیام ذکر نشده است کدام از متن در هیچ. درج شده است 4 15خرداد 

، 1544/1111، نشر نقطه، ی اتحاد ملی زنان بازبینی تجربه: ، درتکرار تاریخ، گناهی نابخشودنیخیام زهره،  -
   1 -144صص 

 4 15مرداد  14، 16، کارگر، ش ی انتخاباتی جدی برای حقوق زنان تنها مبارزهدانا مریم،  -
  4 15فروردین   1، 1ی  ، سال اول، شمارهکارگر، ین جدید کار حمله به حقوق زنان استقوانراد فروغ،  -
تر  آیی وسیع برای پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم، سمینار زنان در کانون توحید نیاز به گردهم رضوی هما، -

 1 15تیر  17، 54 ی مارهی دوم، ش ، دورهکارگر، زنان زحمتکش را تأئید کرد
، (ی صنعتی سخنرانی در مراسم روز جهانی زن در دانشکده) وضعیت زن در ایران معاصرشهال،  روزبه -

 (در فصل اسناد) 4 15اسفند  11و  16 کیهان،
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 1ی  ، پیام دانشجو، سال چهارم، شماره(مصاحبه با اولین رید) سوسیالیسم و جنبش آزادی زنانرید اولین،  -
  5 - 51ص ، ص  15، فروردین (4ی مسلسل  شماره)
 4 15اسفند   1، آیندگان ...در نخواستن وحدت داشتیمسروش لیلی،  -
 4، ص 4 15اسفند  11، آیندگان چه گذشت؟، "روز جهانی زن"اسفند،  14پیمایی روز  در راهسروش لیلی،  -
 لیا، ایتا  15، انتشارات مزدک، های فدایی خلق ی سرگشاده به سازمان چریک شش نامهشجاعیان مصطفی،  -
 4 15مرداد   1 11ی  ، کارگر، شماره، شرکت در انتخابات یا تحریمصبا حسن -
 ، آلمان1541، به کوشش ویدا حاجبی، داد داد بی: ، دری چریکی آموزگاری و مبارزهصرافت صدیقه،  -
 4 15آبان   1 ،1ی  ی دوم، شماره ، کارگر، دورهتواند بکند آمریکا هیچ غلطی نمیصدیق جواد،  -
 ، سوئد 154، بهار و تابستان 11-11ی  ی باران، شماره ، فصلنامهیادی از مترجم نامدار کریم کشاورزیقی علی، صد -
 1 15اردیبهشت  11، 14ی دوم، ش  ، کارگر، دورههای ضدامپریالیستی زنان پیمایی راه، فاطمه فالحی -
 1 15اردیبهشت  17، 14م، ش ی دو کارگر، دوره ی ضدامپریالیستی، زنان در مبارزه، فاطمه فالحی -
 4 15اسفند  11کیهان،  ،...ی زن نباشد به امید روزی که روز زن، حقوق زن و مسئلهنور قدسی،  قاضی -
 4 15اسفند  16، 56ی  ی جنبش، شماره نامه هفته حجاب اسالمی چیست و چرا؟،کاظمیه اسالم،  -

ی سیاسی و  نشریه)، دنیا وق اجتماعی خودجنبش مترقی زنان ایران در راه احراز حقکامبخش اختر، -

 1571بهار و تابستان  ،1و  1ی  ، سال چهارم، شماره(ی ایران ی مرکزی حزب توده تئوریک کمیته

مهناز : ، برگردان به فارسی در1141مارس  11-11، زنان ایرانی در انقالب: حق زنان المللی ی بین کمیته-

همبستگی جهانی، نشر نقطه، ( دفتر دوم) 4 15ر اسفند متین، ناصر مهاجر، خیزش زنان ایران د
 15-  ، صص 1541/1616

  154، بهار 4ی  ، شمارهنقطه ی ، مجلهنیروهای چپ و مبارزات زنانمهناز،  نمتی -
، سخنرانی هدایت در دانشگاه مرزی دوخته است امپریالیسم چشم به جنگ درون،  دفتری هدایت متین -

 4 15 اسفند 15، کیهان، (تهران
 4 15تیر  1، 4ی  ، کارگر شمارهداران به حقوق زنان ادامه دارد ی حکومت سرمایه حملهمحبی فرشته،  -
، فرودین 1ی  ی دنیا، شماره نامه ، ویژه(ای از خسرو روزبه نامه زندگی) مردی که فسانه شدمحمدی ملکه،  -

15 4 
صدای خود را برای آزادی و  سر جهانزنان سرا، سالگرد روز جهانی زنان، مارس 4موسوی فاطمه،  -

 4 15، فروردین  ی  دوم، شماره ، پیام دانشجو، دورهکنند مساوات بلند می
( دفتر دوم) 4 15مهناز متین، ناصر مهاجر، خیزش زنان ایران در اسفند : ، دربه ایران رفتنمهاجر ناصر،  -

 111-114، صص 1541/1616همبستگی جهانی، نشر نقطه، 
: های زنان ایران، ویراستار ی نوزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش ، سالنامهجنبش مادران خاورانصر، مهاجر نا -

 7 -161، صص 1664گلناز امین، تابستان  
پاییز  –، تابستان  - ی  ، آغازی نو، شمارهابزار ارعاب جمهوری اسالمی: تروریسم دولتیمهاجر ناصر،  -

15   
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( دفتر دوم) 4 15از متین، ناصر مهاجر، خیزش زنان ایران در اسفند مهن: ، درسال صفرمهاجر ناصر،  -
 114-144، صص 1541/1616همبستگی جهانی، نشر نقطه، 

 4 15اسفند  11، کیهان، (سخنرانی در دانشگاه تهران) رهایی زنان از رهایی زحمتکشان جدا نیستناطق هما،  -
، گردآورنده ویدا حاجبی، بی ناشر، ی دوستانش اطرهپری حاجبی در خ: ، دربا پری در مبارزهناطق هما،  -

 1541پاریس خرداد 
 4 15مرداد   1، 11، کارگر، ش راستی مبارزه کرد چگونه باید با نیروهای دست  نامور مجید، -
 4 15تیر  14، 4، ش کارگر، ، قانون اساسی جدید جواز دفن آزادی زنان استنجفی پروین -
 4 15خرداد  15،   ی مارهکارگر، ش ف بودن جنس زن،ی ضعی افسانهنجفی پروین،  -
، 1ی  ، کارگر، سال اول، شمارهمانیم ما زنان ایرانیم، در بند نمی: پیمایی زنان ، تجمعات و راهنجفی پروین -

 (متن کامل در فصل اسناد) 4 15اول فروردین 
خرداد  15،   ی مارهکارگر، ش، ای جدی علیه حقوق زنان های مختلط، حمله ، تعطیل آموزشگاهپروین نجفی -

15 4 
، 1ی  ی دوم، شماره ، پیام دانشجو، دورهبخش زنان کشیدگی زن در ایران و جنبش آزادی ستمنجفی پروین،  -

   15آبان 
 4 15اسفند  15، سال اول، 56ی  ، کتاب جمعه، شمارهزن از نگاه رایج در اجتماع امروز ایران، .ج.نرگس ف -
ی  ماهنامه)، زنان در مبارزه (گفتگو با منیره گرجی) ی زن مجلس خبرگان نها نمایندهبا تنوایی شهین،  -

، صص 4 15اسفند  15، 56ی  ؛ این نوشته در کتاب جمعه، شماره4 15، آبان 1ی  ، شماره(اتحاد ملی زنان
 .ها ذکر نشده است نام گفتگو کننده در این نوشته. بازچاپ شد 166- 4
های زنان ایران،  ی دهمین کنفرانس بنیاد پژوهش ، سالنامهسال فمینیسم 16ت بزرگداشنوایی شهین،  -

 ویراستار گلناز امین ،1111استکهلم، 
های زنان  ی کنفرانس بنیاد پژوهش سالنامه، های زنان ایرانی بعد از انقالب سازمانی  تجربهنوایی شهین،  -

 ، ویراستار گلناز امین 1117آنجلس  ایران، لس
 1541خرداد   1، (چاپ لندن)، کیهان به مناسبت درگذشت شهرآشوب امیرشاهیوشنگ، وزیری ه -
ی دوم،  ، پیام دانشجو، دورهی سرگشاده به کنفرانس سازمان زنان آمریکا نامهوفاداری کاته، نجفی پروین،  -

  4 15آبان   1، 1ی  سال پنجم، شماره
ی حزب کارگران انقالبی از تلویزیون در مورد  ایندهى مطبوعاتى، اعتراض به حذف نم بیانیههاشمی مهسا،  -

 1 15تیر  17، 54، کارگر، ش میزگرد حجاب
ی مرکزی حزب  ی سیاسی و تئوریک کمیته نشریه)، دنیا بخش زنان ایران پیکار رهاییهوشمند راد هما،  -

 7 15، اردیبهشت 1ی  ی سوم، سال دوم، شماره ، دوره(ی ایران توده
، آمریکا، 1546، کتاب زندان، جلد دوم، به ویراستاری ناصر مهاجر، نشر نقطه، ان شیفتهجیلفانی محسن،  -

  11-165صص 

ایرانیهاینشریه
 1517اسفند  14، 177ی  ، شمارهآذربایجان -
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 1517اسفند  11،  17ی  ، شمارهآذربایجان -
 1517اسفند  16،  17ی  ، شمارهآذربایجان -
  151خرداد  15، 1ی  شمارهی پنجم،  ، دورهی ترقی مجله -

 1832، پائیز انداز ایران چشمـ 
 های گوناگون ، شماره(مارکسیست لنینیست مائوئیست)، ارگان حزب کمونیست ایران حقیقتـ 
 ی اول های ایران، دوره ی کمونیست ، ارگان اتحادیهحقیقتـ 
 4 15های مختلف سال  ، شمارهرنجبرـ 
  151مهر  16، رهبر -

 83ی  ، شماره1832چهارم، شهریور  سال، زمانهـ 

  151، آبان 1ی  ، شماره(ماهنامه) ی مردم نامه -
  151مرداد  5، 114ی  ، شمارهمرد امروزی  نامه هفته -
  151اسفند  14، 117ی  ، سال پنجم، شمارهمردم -
 1511مرداد  17، امید ایرانی  مجله -

؛ 4 11فوریه /    157ی اول، بهمن  ، شمارهان ایرانیکنفدراسیون محصلین و دانشجویی  آذر، ماهنامه  1 -

 4 11اوت /  1574، سال چهارم، مردادماه  ی  شماره و
 1 15، اردیبهشت 11ی  شماره ی سرخ، ستاره -

 1892اسفند  99، سال یکم، کوردستانـ 

 1 15خرداد  16، کیهان -
   15، بهمن 6 ی  ، سال هفتم، شمارهی سرخ ستاره -
مارس، روز  4ی  ویژه ،(کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانیارگان تحقیقی ) سیی پار نامه -

 (؟1144/  15)تاریخ  ، بی1ی  ان، سال پانزدهم، شمارهالمللی زن بین
   15فروردین  11، اطالعات -
مهرماه   1، 11 ی و شماره4 15مهرماه  1، 11ی  شماره ی دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ایران، بولتن کمیته -

15 4 

 4 15مهرماه  56، 13ی  ، شمارهکمیته برای دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران -

 4 15دی  11،  ی  ی سوم، شماره ، دورهپیام دانشجو -

 1831تا پایان دی ماه  1831دی ماه  93ی دوم، از  دوره: کیهان -

 1 15تیر  1: کیهان -
 4 15اسفند  11، 16، 11، 14،  1،  1، 1؛ 4 15بهمن  14، 11، 7؛ 4 15آبان  7: اطالعات -

 1832تا پایان اسفند  1833ی اطالعات از فروردین  ی روزنامه دوره: اطالعاتـ 
 1831خرداد  13تا  1831دی  13، از سال دوازدهم، آیندگان -

 4 15اسفند   1، 1ی  ، شماره(جمعیت زنان مبارز ی نشریه) زن مبارز -
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 4 15اسفند  14ی جدید،  ، سال بیستم، دورهوزپیغام امر -
 4 15اسفند  11، 41ی  ، شماره(وابسته به حزب توده)نوید  -
 4 15اسفند  15، سپید و سیاهی  نامه هفته -
 4 15اسفند   1،  5، سال 1ی  ، شمارهتهران مصوری  نامه هفته -
   4 15فروردین  16، 1156ى  ، شمارهاطالعات هفتگى -
  4 15خرداد  51، 5، سال اول، ش (ارگان اتحاد ملی زنان) برابری -
 4 15تیر  56،  1ی  ، شمارهآهنگر -

 1833بهمن  13تا  1833فروردین  3از ، (ی دموکراتیک ملی ایران جبهه)آزادی  -

 4 15آبان   1، سال اول، (ارگان مرکزی سازمان انقالبی) رنجبر -
 4 15آبان   1، 476ی  ؛ و شماره4 15بان آ 11، 451ی  ، شمارهروز زنی  نامه هفته -

 1833تا اول فروردین  1831ی اول، از اسفند  دوره ،(حزب کارگران سوسیالیست)کارگر، ـ 
اسفند   1، 11ی  تا شماره 4 15آبان   1، 1ی  ی دوم، شماره ، دوره(حزب کارگران سوسیالیست) کارگر -

15 4 
 4 15، آذر 1ی  ، شماره(انزن ی اتحاد ملی ماهنامه) زنان در مبارزه -
 4 15، اسفند 11ی  ، شماره(سازمان وحدت کمونیستی) رهایی زن -
 1 15تیر  14،   ی  ، شمارهکار -
 1 15اسفند   ، 41ی  ، سال دوم، شماره(ی ایران در خارج از کشور ی هواداران حزب توده نشریه) راه توده -
 7 15، برلن غربی، زمستان 1ی  ، شماره(تیک زنان ایرانی هواداران تشکیالت دموکرا نشریه) بیداری ما -
 7 15، زمستان 5-7ی  ، شمارهی دیگر نیمه -
 1547اسفند  1، سالتر -

:گفتگوها
  1611گفتگوی ناصر مهاجر با مجید زربخش، اکتبر  -
 1611نوامبر  ،گذاران سازمان ملی زنان ایران مهری منشی از بنیانگفتگوی ناصر مهاجر با  -
، ى زنان هوادار جنبش نوین انقالبى کمیتهگذار  از اعضاى بنیانفتگوی مهناز متین با زهره احمدی، گ -

 1661آوریل   مارس و  11پاریس 
 1611اکتبر   گفتگوی ناصر مهاجر با صدیقه صرافت،  -
 1664یه ی ناصر مهاجر با امیر پیشداد، ژوئگفتگو -
  166اوت  15ژوئیه و  56 گفتگوی بنفشه مسعودی با مهشید امیرشاهی، -
  166آوریل  56گفتگوی بنفشه مسعودی با امیر پیشداد،  -
 1611گفتگوی ناصر مهاجر با پروین دهقان، اکتبر  -
 1611گفتگوی ناصر مهاجر با مریم صارمی، سپتامبر  -
 1611، اکتبر (آذرنور)گفتگوی ناصر مهاجر با دکتر مهربخش کسمایی  -
 1611سودابه جزنی، سپتامبر  گفتگوی ناصر مهاجر با -
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 1664گفتگوی ناصر مهاجر با میهن جزنی، اوت  -
 1611، اوت ناصر مهاجر با هادی جفرودیگفتگوی  -

هایانگلیسیزبانهاونشریههاومقالهکتاب
 هاهایومقالهکتاب-

- Ansari Sarah, Martin Vanessa, Women, Religion and Culture in Iran, Curzon in 

association with The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 2002 

- Atwood Margaret, Handmaid’s Tale, Mc Clellative and Stewart, 1985 
- Millett, Kate, Going to Iran (with photographs by Sophie Keir), 1982, Ed. Coward, 

McCann & Geoghegan (New York) 

- Moghissi Haideh, Populism and Feminism in Iran, St. Martin’s Press, 1994 
- Mulard Claudine, Téhéran, mars 1979, avec caméra et sans voile, Les Temps 

Modernes, N° 661, Novembre-Décembre 2010  

- Reed Evelyn, Problems of Women’s Liberation, in: Women and Family, a 

Historical view, Pathfinder Press, 1969 

- Shirazi Manny, Siege of Azadi Square (A novel of Revolutionary Iran), The 

Women’s Press Ltd, London, 1991 

- Shirazi Manny, Javaday Alley, The Women’s Press Ltd, 1984 

- Sanasarian Elize, The Women’s Rights Movement in Iran, Praeger publishers, 

1982 

- Shahidian Hamed, Women in Iran, Gender politics in the Islamic Republic, 

Greenwood Press, London, 2002 

 هانشریه-

-  Spare Rib, Iran: The revolution that betrayed women. Issue 111, Oct 1981 

-  Spare Rib, Iran: The revolution that affected all women in the Moslem word, Issue 

128 March 1983 

-  Spare Rib, “Lonely Amongst the Feminists”, issue 132, July 1983 
- Los Angles Times, 9 March 1979 

- New York Times, 9 March 1979 

- New York Times, 11 March 1979 
- Washington Post, 9 March 1979 

- Washington Post, 13 March 1979 

- Daily Telegraph, 13 March 1979 

- Los Angles Times, 13 March 1979 

- Daily Telegraph, 18 March 1979 

- Time, 19 March 1979 
- Time, 26 March 1979 

زبانهایفرانسههاونشریههاومقالهکتاب

 هااومقالههکتاب-

- Millett, Kate, En Iran, (photos Sophie Keir), (1981) Ed. Des Femmes.  

-Mojab,Shahrzad,Women of a Non –state Nation,the Kurds, Mazda,Usa 2001  
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- Les iraniennes dans la Révolution : Rapport de la délégation du Comité 

International du Droit des Femmes (CIDF) en Iran, 19-22- mars 1979 

 هانشریه-

- Nouvelle Observateur, 12 février 1979 

- Libération, 9 mars 1979 

- Le Matin, 9 mars 1979 

- Le Monde, 9 mars 1979 

- L’Aurore, 9 mars 1979 

- Rouge (hebdomadaire), 9-14 mars 1979 

- Le Monde, 10 mars 1979 

- Libération, 10-11 mars 1979 

- Le Monde, 11-12 mars 1979 

- Le Figaro (Magazine), 10 mars 1979 

- Le Figaro, 12 mars 1979 

- Le Monde, 13 mars 1979 

- Le Monde, 14 mars 1979 

- Rouge (hebdomadaire), 15-22 mars 1979 

- Le Monde, 23 mars 1979 

- Histoires d’Elles, N° 11, avril 1979 

- F. Magazine, No 15, Avril 1979 

 :تارنماها
 ، در تارنمای شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی1664/ 154متین، مهناز، مسعوده آزاد آن گونه که من شناختم،  -

http://www.shabakeh.de/archives/individual/001144.html#more 

 :، برگرفته از4 15بهمن  11تا  1571های  های فدایی خلق ایران طی سال شهدای سازمان چریک -
www.iran-nabard.com/40 sal/shohada.htm  

 :، برگرفته از4، ص  154آبان  16، کیهان، ی روانی دارد نوذری عقده: ساواکپور،  قاسم حسن -
 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19593   

 :ی عبرت ایران موزه، برگرفته از تارنمای محمدحسن ناصری معروف به دکتر عضدی -

http://www.ebratmuseum.ir/show.php?page=torturers&id=377   

حزب رنجبران ، از انتشارات وفا جاسمی و شکوه طوافچیان: فشانده ی زن، از رفقای جان ی مسئله درباره -
 :ی الکترونیک در نشانی زیر ، نسخه5، ص 1544، مرداد ایران

 www.k-en.com/ken73/masir_alman.pdf  

- Lobby Européen des femmes : http://www.womenlobby.org 

- La CLEF (La Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes) :  
http://clef.unblog.fr 

 :ی دیدگاه شبکه"ه ندایی در گفتگو با جمیل -
http://www.didgah.net/cinemaMatnkamel.php?id=12879 

 مارس 4سازمان زنان  -
http//www.8mars.com 

 زنانهای اسالمی علیه  ی قوانین نابرابر و مجازات کارزار زنان برای لغو کلیه -
www.karzar-zanan.com 

http://www.shabakeh.de/archives/individual/001144.html#more
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19593
http://www.ebratmuseum.ir/show.php?page=torturers&id=377
http://www.k-en.com/ken73/masir_alman.pdf
http://clef.unblog.fr/
http://www.didgah.net/cinemaMatnkamel.php?id=12879
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 :تروتسکی ی انتقالی برنامهاز  -

Programme de Transition, Léon Trotsky: Place à la jeunesse! Place aux femmes 

travailleuses! 

http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran20.html 
 1547، اردیبهشت های انقالبی ایران ی سوسیالیست کارنامه  .مازیار رازی، -

 http://nashr.de/2/razi/karn/0.pdf 

روز جهانی ( اردیبهشت 11)اول ماه مه  ی ی عمل زحمتکشان برای رفع بحران کنونی، ویژه نامه از برنامه -
 4 15اردیبهشت  11کارگر، کارگر، 

http://www.kargar.net/farsi/Archive/wk/KP1/KP1SE2 

 :، در نشانی زیر 166اکتبر   1یادداشت اول،  –سیامک زهرایی، سوابق ما  -
http://dev.kargar.net/farsi/articles/sz-OurBackground 

 :فهرست کشته شدگان سازمان پیکار -
http://www.peykarandeesh.org 

 الحیاتروزنامه  چه کسی اولین گلوله جنگ را شلیک کرد؟وان الجبوری، گفتگوی غسان شربل با حامد عل -
1 /1/1665:  

http://www.irdc.ir/fa/content/6229/default.aspx 
 در تارنمای سالم دیکشنری بیوگرافی -

http://www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.php?id=1476 
ی قم،  ی علمیه ی داخلی دانشجویان حوزه هاشمی رفسنجانی اکبر، خسروشاهی سیدهادی، بعثت، نشریه -

 :ی شروق و انتشارات سماط  انتشارات کلبه
http://www.khosroshahi.net/book/fehrest.php?book_id=5 

 :یس مجمع تشخیص مصلحت نظامئآشنایی با ر -
http://www.irec.ir/Contents.aspx?p=37e9132c-c609-4b0e-9d94-84347ca2d3ac 

  ص  - 14و  14، جلسه ی هاشمی رفسنجانی از دوران مبارزه خاطرات منتشر نشده -
www.aftab.ir/news/2007/feb/09/c1c1171018713_politics_iran_hashemi_rafsanjani.php 

 :هاى ایران ى کمونیست ق سیامک زعیم در اتحادیهجایگاه سیاسى رفی -
http/www.mano-paltalk.net/pdf3/zaim.htm 

 :  151ی مردم،  ای، ویژه محمدعلی افراشته، ماهنامه ، افراشته شاعر توده(آذین به )اعتمادزاده محمود  -
 http://xalvat.com/xalvat7/Nashre-eDigaran 

 :1516اردیبشت  15غالمعلى لطیفى، محمد على افراشته و چلنگر،  -
www.jadidonline.com/story/03052011/frnk/afrashteh_chalangar 

 (:توفان)کار ایران  ای از شهدای حزب یادنامه -
http://toufan.org/Lohe_janbasan.htm   

 :، برگرفته از4 15بهمن  11تا  1571های  های فدایی خلق ایران طی سال شهدای سازمان چریک -
 www.iran-nabard.com/40 sal/shohada.htm  

 :، برگرفته از4، ص  154آبان  16، کیهان، ی روانی دارد ری عقدهنوذ: ساواکپور،  قاسم حسن -
 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19593   

 :ی عبرت ایران موزه، برگرفته از تارنمای محمدحسن ناصری معروف به دکتر عضدی -

http://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran20.html
http://nashr.de/2/razi/karn/0.pdf
http://www.kargar.net/farsi/Archive/wk/KP1/KP1SE2
http://dev.kargar.net/farsi/articles/sz-OurBackground
http://www.peykarandeesh.org/
http://www.irdc.ir/fa/content/6229/default.aspx
http://www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.php?id=1476
http://www.irec.ir/Contents.aspx?p=37e9132c-c609-4b0e-9d94-84347ca2d3ac
http://www.aftab.ir/news/2007/feb/09/c1c1171018713_politics_iran_hashemi_rafsanjani.php
http://xalvat.com/xalvat7/Nashre-eDigaran
http://www.jadidonline.com/story/03052011/frnk/afrashteh_chalangar
http://www.iran-nabard.com/40
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19593
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http ://www.ebratmuseum.ir/show.php?page=torturers&id=377   

حزب ، از انتشارات وفا جاسمی و شکوه طوافچیان: فشانده ی زن، از رفقای جان ی مسئله درباره: ی مقدمه -
 : لکترونیک در نشانی زیری ا ، نسخه5، ص 1544، مرداد رنجبران ایران

www.k-en.com/ken73/masir_alman.pdf ؛ 

 :های یزد یادی از کریم کشاورز، وبالگ ما بچه -
http://bachahayeyazd.blogfa.com/post-16.aspx 

 :مسعود رضایی، خاطرات دکتر فریدون کشاورز، تارنمای دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران -
http://www.irhistory.com/index.php?action=show_news&news_id=43 

صدای ) وله دویچهزنان اکتفا نکرد؛ تارنمای  "حق رأی"رانگیز منوچهریان، سناتوری که به فرناز سیفی، مه -
  1615فوریه  15، (آلمان

 :وله ویچهنگارانی از دو طیف با یک سرنوشت، د هاتفی و امیرانی، روزنامه -
http://www.dw.de/dw/article/0%2c%c15180731%2c00.html 

 :، راه توده!کردند ها اداره می ای علی خدایی، آیا کیهان را توده -
www.rahetudeh.com/rahetudeh/mataleb/nagofteha/html/nagofteha-83.html 

 :سی.بی.جالل سرفراز، رحمان هاتفی و شوخی تلخ تاریخ، بی -
www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/120131_144_tudeh_party_hatefi_rahman.shtml?print

=1 

بهمن  17، دوشنبه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایرانى مرکزى  درگذشت، کمیته( جزنى)مادر عالمتاج کالنترى -
1516  

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19413 
   ، تارنمای عصر امروز1516اسفند  1حسین، به یاد عالمتاج کالنتری، داستان داد،  باقر زاده -

http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/35583/ 

اش سرشار از مقاومت در برابر استبداد بود،  مادر جزنی از جمله مادرانی بود که تمام زندگی زهرا بهکیش، -
 ، تارنمای عصرنو1516بهمن  56
  154مهر   1سی فارسی،  بی امینی نجفی علی، دکتر فریدون کشاورز درگذشت، بی -

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/10/061007_waa_fkeshavarz.shtml 

هاهاوبیانیهها،اطالعیهاعالمیه

 4، 5ی  ، چه باید کرد، شماره4 15بهمن  14ی موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران،  فراخوان کمیته -
 (در فصل اسناد) 4 15اسفند 

، گاه تهران به طرف میدان آزادیاسفند از دانش 11پیمایی روز  راهبرای  ی دفاع از حقوق زن کمیتهفراخوان  -
 ( در فصل اسناد)تاریخ  بی
کاوی و  ، روان.اف.ال.صندوق بایگانی ام»هایی که زنان در جنبش از تهران به پاریس فرستادند و  تلکس -

 :در اختیار ما گذاشته است« سیاست، بنیاد پژوهشی، آموزشی و پرورشی علوم زنان
Fonds d’Archives du MLF, Psychanalys et Politique. Institut de Recherche, 

d’Enseignement et de Formation en Sciences des Femmes IRESF@desfemmes.fr 
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