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  گفتار پيش
  
  
  

   يگانهروايتِ يك همبستگي
  
 

1 
  

ش ، نه تنها نخستين جنب1357خيزش خودجوش و سراسرى زنان ايران در اسفند 
هاى تاريخ  ترين برگ ست، كه از درخشان اعتراضي عليه نودولتان اسالمي در ايران روزگار ما

اين جنبش يگانه كه تنها . جنبش زنان اين سرزمين، عليه ستم و تبعيض جنسي نيز هست
بر كشيد،  سه هفته پس از پيروزى انقالب مردم ايران بر سلطنت محمد رضا شاه پهلوى سر

در ميان زنان  و ى ايران زهاى ايران در انزوا پژمرد، در بيرون از مرزهاگرچه در درون مر
ِ  دلبستگى و همبستگى. مانندى برخوردار گشت پشتيبانى كمل كرد و از گُخواه جهان   حق

پيكار  هبنسبت  يى، از هر گرايش و كيش، و آمريكاييى اروپا ها ى كه فمينيستشورانگيز
ترديد برگى درخشان از دفتر همدلى و همبستگي  ، بىشان نشان دادند يرانىخواهران ا

 .ست جهاني
  

2 
  

انگيزترين  شاه از نفرت. توجه جهانيان به رويدادهاى ايران، ناگهاني و نامنتظره نبود
 استبداد سياسى حاكم بر ايران و  وشد ى هفتاد مسيحى شناخته مى سران سياسى جهانِ دهه

رابر آن حكومتِ خودكامه كه از سوى حاميان در ب. زد همگان بود فساد دربار، زبان
، هرگونه شتگ  قلمداد مى"كشورهاى جهان سوم" رشد و پيشرفت در ى امپرياليستش نمونه

خواهان و  اى از روشنفكران، آزادي شد و از حمايت طيف گسترده ايستادگى حق پنداشته مى
ن آن را يكي از  دانا يشتر تاريخ، كه ب1357از اين رو، انقالب بهمن . برد  مى خواهان بهره ترقى
اند، در افكار عمومى جهان، شور و   مسيحى دانسته بيستمي ههاي سد ترين انقالب مهم

  .شوقى بسيار برانگيخت
استبداد و . بيني و هشيارى الزم  توأم نبود نگرى، روشن  اين شور و شوق اما با ژرف
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هاى   واقعى طبقات و اليهاختناق حاكم بر ايران سبب شده بود كه نسبت به وضعيت
ها و  ى جريان  اجتماعي و پيشينهـ ما، پيچيدگي مناسبات سياسي ى ون جامعهگوناگ
فزون . اى در دسترس نباشد ى درگير در نبرد با ديكتاتورى شاه، شناخت همه سويه ها جرگه

 "ودسوسياليسم واقعاً موج"بر اين، فراز جنبش ضد ديكتاتورى شاه، با ورشكستگى الگوهاى 
هاى  زمان بود و نيز افول انديشه هم...) شوروى، چين و(هاى رسمى  و فرود ماركسيسم

 زير پرسش ، اساساً اجتماعى كالسيك انقالب و دگرديسى  ى ها وانگهى، شكل. ناسيوناليستى
ي  تهيمدرنه مبانى دارى ك  سرمايهي  كشورهاى پيشرفتهنزد روشنفكرانرفته بود؛ به ويژه 

 و "دارى واپسين سرمايه" مزمن هاي بست  و بنها پاسخگوى بحران را اروپايى 
  .دانستند هاى اجتماعى ناشى از آن نمى نابسامانى
ى   كشورهاى زير سلطه"بخش هاى رهايى جنبش"گرايان جهان در اين دوران، به  آرمان
آمد؛  مىبسته بودند كه كانون گدازان پيكار با استعمار و استبداد به شمار   دلامپرياليسم

روش و منش  و "اصيل و انقالبى"ي فكر و فرهنگ  پيكاري كه بيش از پيش، در جامه
، روشنفكران "گرايي جهان سوم" و "جهان سوم"به زودى، . شد گر مى  جلوه"راديكال"

، "نگرى روشن" هاى ى خود ساخت كه بنياد  را چنان شيفته"دوم" و "اول" جهان ى پيشرو
انديشى، جدايى دين از دولت، گرايى، آزاد  رى، پيشرفت، انساناوب يعنى خردگرايى، علم

ى ماركسى بود، يك سره رنگ باخت و  كه زيرساخت انديشه... مشاركت مردم در سياست و
جنبش " و "ي ضدامپرياليستى مبارزه"قيد و شرط از هرگونه  گرايى و حمايت بى به توده
   . جاى داد"خلقى

، در چنين  آمريكااش، امپرياليسم ى شاه و حامى اصلىجنبش مردم ايران عليه ديكتاتور
هاى بيشترى از مردم ايران را  جنبشى كه در هر گام، اليه.  پا گرفتاى متن تاريخى

آميز به يك جنبش  هاى مسالمت انگيز و شيوه انگيز، شعارهاى دل فراگرفت و با شتابى شگفت
 قد ن خودانديش و آرمانگرار روشنفكراپرسشى كه در براب. همگانى شهرى فرا روئيد

هاي خالي، يك سال رو در روي  چگونه تمامي يك ملت، با دست«: برافراشت اين بود
... ها به تظاهرات برخاستند و توانستند يكى از نيرمندترين ديكتاتورها را براندازند مسلسل

؟ قدرت اين مردمي كه توانستند بدون شليك يك گلوله شاه را سرنگون كنند، در چيست
 ى طرح مسئله 1»اند؟  به دست آورده ـ اسالم شيعيـمعنويتي كه از خالل يك مذهب 

                                                           
  .227، ص 1979 انتشارات سوى، انقالب به نام خدا،: ايرانير و پير بالنشه،  كلر برى ـ1
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اهللا خمينى، تا   در جريان انقالب ايران و در تناسب با افزايش اقتدار آيت"معنويت نوين"
جستجوى روحى براى اين «جا رسيد كه انديشمندي چون ميشل فوكو را نيز كه به انبد

زدگى در برابر   شيفتگى و افسون2. خود ساختي  و شيفته بود، مسحور»جهان بى روح
اهللا خمينى كه با مكر  ناپذيرى آيت  آن و سازش"معنوى" ى عظمت انقالب ايران، رويه

 نيز شمارى از فوكو و  ميشل آميخته بود، تنها به روشنفكران طراز اولى چون سياستمدارانه
بيش و كم  ايرانى نيز يارى از روشنفكرانبس. شد گرايان اروپايى و آمريكايى محدود نمى چپ

آمد آن، كوربينى بود نسبت به برآمد بنيادگرايى  پي. زدگى شده بودند دچار اين افسون
  .سوز خانمان اي الرىاس يزداننگرى و  واپساسالمى، 

بودند، به ويژه در اروپا و آمريكاى    نيزاي فكري و سياسيهاى  اما در همان زمان، جريان
ه همراهى و همبستگى با انقالب ايران و برچيدن سلطنت پهلوى را با پشتيبانى از شمالى، ك

دوران " هاى  با پايبندى به ارزشها آن. لودندانيسياستمداران همگراي وى اهللا خمينى و  آيت
ساالرى اسالمى سخن گفتند و از  خطر استبداد دينى و يزدان ، دليرانه از"نگرى روشن

. گونه گفتار و كردار غيردموكراتيكِ حكمروايان مسلمان شيعىابر هرضرورت ايستادگى در بر
 اين طيف در آن زمان، ژان پل سارتر بود؛ شناخته ى روشنفكرى ترين چهره برجسته

 و 4هاى وابسته به انترناسيونال  اى از تروتسكيست ترين جريان سياسىِ آن، پاره شده
 !  يست اروپايى و آمريكايىآن، زنان فمين   ترين نيروى اجتماعى ناشناخته

  

3 
  

 ي  و تهاجم به حقوق و موقعيت نيمه"جنس دوم"حجاب، تحديد آزادى  آزار زنان بى
خبر اين اقدامات . گرايان تازه به قدرت رسيده بود ديگر جامعه، از اولين اقدامات اسالم

شد و  ها درج مى چين شده و پراكنده، در رسانه ، هر چند دست"ايران انقالبى"انه در  ستيز زن
خالف گرايش چيره ، برها آن. كرد شان مى نگران خواهران ايرانى هاى جهان را دل فمينيست
 جهان، گرايش قهقرايى در انقالب ايران را توجيه اناهخو  ترقىهاى ها و جريان بر جرگه

 ن واقعيت تلخكوشيدند كه توجه دوستداران انقالب ايران را به اي برعكس، مى. كردند نمى
آزادى، عدالت اجتماعى، ـ هاي انقالب ايران  ديدند آرمان كه مىاز اين. جلب نمايند

ورزى،  توزى است، خشونت  بر باد رفته و آنچه برجا مانده، كين ـگرايى دموكراسى و انسان
                                                           

 ماه 11،  لومونداى در اين كالم از كارل ماركس است كه از سوى ميشل فوكو به كار آمده است؛ در مقاله ـ2
  . 1979مه 
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ند كه بايد كارى كرد؛ به گرفت ، نتيجه مى"احكام شرع مقدس اسالم" و اجراى  بيدادگرى
  . ى حكومت اسالمى شده بودند  آماج حمله ايرانىانزنهمه، يش از  بيش و پكهويژه آن

 بزرگداشت آشكار و  نخستيني  و در آستانه1357 اسفند 15اهللا خمينى در    آيتسخنان
ى مدرن   زنانِ پارهي  و اعتراض گسترده1332 مرداد 28آزاد روز جهاني زن پس از كودتاى 

   : ى پيكار كشاند  به پهنههاى جهان را ايران به آن سخنان، فمينيست
 به درازا كشيد، چهار نفر از ما با »انقالب زنان«اي كه  در تمام مدت يك هفته... «
  3»...ها بوديم آن

 بپيوندند؟ كه بودند "انقالب زنان"كه بودند اين زناني كه شتابان به ايران رفتند تا به 
 ساختند و آن را به ايرانيان و ندنى مستند و ما فيلمى"جنبش آزادي زنان ايران"ها كه از  آن

اندازهاى گوناگون و از  ها كه با چشم جهانيان عرضه داشتند؟ كه بودند اين فمينيست
شان را  كشورهاى گوناگون، راهى ايران شدند تا در محل و متنِ جنبشى بزرگ، همبستگى

 تا به اين مخاطره تن به حركت درآوردرا ها  خواه ايراني ابراز كنند؟ چه نيرويى آن با زنان حق
 آمريكا را به ميدان همبستگى ها و شهرهاي بزرگ اروپا و گونه توانستند پايتخت چدهند؟
 و كارى، روز در پى روز، جلسه،  المللى با زنِ معترض ايرانى مبدل سازند؟ با چه ساز بين

  پيمايى و تظاهرات بر پا داشتند؟  آيى، راه گردهم
مان از خيزش زنان  المللى زنانه را اگر نياوريم، روايت چند و چون اين همبستگى بين

 .ستروا و ناكامل، روايتى نا1357ايران در اسفند 
  

4 
  

  4»من به نام همبستگي جهاني به ايران رفتم«
كيت ميلت فمينيست نامدار و نويسنده نوپرداز آمريكايى كه دليل سفرش را در بازگشت 

ستين زنانى بود كه براي ابراز همبستگى با انقالب از ايران، چنين وصف نموده است، از نخ
ها براى آزادى هنرى و  او كه سال. ايران و بزرگداشت روز جهانى زن به اين كشور رفت

، عليه هاى ايرانى  و در كنار شمارى از تروتسكيستاى به همين نام  در كميتهفكرى،

                                                           
 ،Les Femmes en Movement زنان در جنبش ، كار جمعى جنبش آزادى زنان ايران، سال صفر فيلم ـ3

نگاه . شود گفته آغاز مى ى پيش ين فيلم با جملها. ميشل مولر، سيلويانا بوآسوناس، كلودين موالر و سيلويان رى
  .، در همين دفترسال صفركنيد به ناصر مهاجر، 

  . 8، ص 1979 مارس 30، ليبراسيونـ 4
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 بست؛ همراه با دوستِ حكومت شاه مبارزه كرده بود، به دعوت ياران پيشينش بار سفر
ي موقتِ  كميتهاو كه پذيرفته بود در مراسم  Sophie Keir .5كانادايى عكاسش، سوفي كِر

زنان  سخنراني كند، پيش از سفر به ايران، با آنتوانت فوك، رهبر تداركات روز جهاني زنان
به . ران كند در فرانسه تماس گرفت و از او خواست هيئتى را روانه ته.اف. ال.  ام-در جنبش

درنگ به ايران  بي، زنان در جنبش چهار تن از گروه 6ى همبستگى با زنان ايرانى، نشانه
كنند،  شان را پاره مي وقتي زنان ايراني زنجيرهاي«: شتافتند؛ چه بر اين باور بودند كه

  7».روند ها به پيش مي اند كه همراه آن ي زنان جهان همه
  در ايران) 1357 اسفند 17( مارس 8والر در روز ر و كلودين مكيت ميلت، سوفى كِ

. اهللا خمينى را به چشم ديدند ى شورشى زنان مدرن ايرانى نسبت به حكم آيت بودند و روحيه
 از هيچ "ى انقالب زنان ايران هفته" كه در .اف .ال . امتكاپوى اين زنان و سه زن ديگر

هاى جهان كوتاهى نكردند، در  كوششى براى بازتاب دادن صداى زن ايرانى در رسانه
افزايش حساسيت افكار عمومى جهان نسبت به رفتار حكومت اسالمى با زنان شورشى 

  .كارساز بود
ي  كميته، ) اسفند24( مارس 15 پنجشنبه ى همين حساسيت همگانى بود كه در نتيجه

هاى  چهرهز شماري ا.  حمايت از جنبش زنان ايران بنيان گرفت؛ باهدفِ زنانالمللي حقِ بين
آشناى جنبش فمينيستي اروپا كه كه نسبت به سرنوشت زن در حكومت ديني برآمده از 

 را به وجود آوردند و سيمون دوبووآر را به رياست آن  كميتهنگران بودند، اين انقالب دل
ها  اين. ده نفره را راهى ايران كردهجهيئتي )  اسفند29( مارس 19 در  كميته.برگزيدند
يك فمينيست مصري نيز براى سفر به . بودند... گار، دانشگاهي، نويسنده، سينماگر ون روزنامه

   8.ايران، از قاهره خود را به پاريس رساند
زنان در  اعتراضى هاى پاگيرى رشته برنامه  و زنانالمللي حقِ ي بين  كميتهگيرى شكل

اى ركود   در گونه،ى شصت ى دهه هاي فرانسوي را كه پس از فراز پايانه ، فمينيستجنبش
ى همبستگى با زنان  اين جنب و جوش، هم دامنه. بردند، به جنب و جوش واداشت سر مى به

 نبايد از ياد برد كه . زنان فرانسه، نفسي تازه دميد جنبشايرانى را گسترش داد و هم در
                                                           

  .يك بازبينى، در همين دفتر: به ايران رفتن نگاه كنيد به ناصر مهاجر، ـ 5
  .، پيش گفتهسال صفر نگاه كنيد به ـ 6
  . در همين دفتر. اف. ال.  ام-زنان در جنبش/ انىبا زنان اير: نگاه كنيد به ـ7
  .گزارش كامل سفر اين هيئت به تهران در اين دفتر آمده استـ  8
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گيري  قدرت. هاى ساختارى بود  مسيحى، آبستن دگرگونى1970ي   پايانِ دههى فرانسه
، كمتر از دو سال پس از انقالب ايران، بيان سياسي نياز به 1981ها در ماه مه  سياليستسو

ى اين دگرگونى، يكى هم جنبش آزادى زنان است كه  از نيروهاى محركه. اين دگرگونى بود
  . ، ارج و اعتبار جهانى پيدا كرده بود 68پس از جنبش 

جكاو فرانسويان به رويدادهاى نقش كليدى جنبش زنان فرانسه از يك سو و نگاه كن
 زن ايرانى را  مسئله ايران و از ديگر سو، ـ پر تب و تاباى هم در بستر اجتماعى آنـ ايران 

اهللا خميني در  اقامت كوتاه آيت. المللى در فرانسه قرار داد  بين هم مهاى در فهرست خبر
اين همه سبب شد كه . ثر نبودا كه از عراق اخراج شد، در اين امر بى، پس از اينلوشاتو نوفل

در اين دوره، فرانسه پايگاه اصلي جنبش جهانى فمينيستى در همبستگي با جنبش زنان 
از همين روست كه بخش مهمي از اسناد همبستگى جهانى با خيزش زنان ايران . ايران شود
 .تهاى فرانسه بيرون كشيده شده اس  كه در اين دفتر آمده، از بايگانى1357در اسفند 
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در اندك زمانى صدها . همبستگي جهاني با زنان مبارز ايرانى به فرانسه محدود نماند
م، ار گرديد؛ از ر شهرهاي بزرگ دنيا برگذپيمايى و تظاهرات در آيى، همايش، راه گردهم

ها  ده. اشنگتنوميالن، مادريد، بارسلون و بروكسل گرفته تا مونترال، ونكوور، نيويورك و 
 شد؛ با طالعيه و تراكت در حقانيت خيزش زنان ايران، در سراسر جهان چاپ و پخشمقاله، ا
و  10"!مان آزادي براي خواهران ايراني": يا 9"!ما همه ايرانى هستيم": هايى همچون سرخط

ها نه تنها   و تراكتها ها، اطالعيه  اين مقاله11"!شناسد پيكار زنان براي آزادي، مرز نمي": يا
ان اروپايى و آمريكايى را نسبت به ستمى كه در كمين زن ايرانى نشسته حسِ همدردى زن

انگيخت، بلكه با همدلى زنان پيشروى كشورهايي با اكثريت مسلمان، به ويژه در  بود بر
ست كه به زنان  شود، هماني ستمي كه بر زنان مغرب روا مي«: رو گشت هشمال آفريقا روب

بايست در كنار هم حركت كنيم و هر  ان ديگر، ما ميامروز بيش از هر زم. رود ايراني مي
خواهانه، سوسياليستي و  هاي اسالمي، ناسيوناليستي، ترقي اقدامي را كه به نام آرمان

                                                           
  . در همين دفترمگزين. افي   نگاه كنيد به گزارش ماهنامهـ9

  .در همين دفتر.نگاه كنيد به شعار تظاهرات زنان فمينيست در نيويورك ـ10
 مارس 15ظاهرات زنان در ايتاليادر همبستگي با جنبش زنان ايران، اونيتا، ـ نگاه كنيد به به گزارش ت11

1979.  
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   12».گيرد، خنثي سازيم دموكراتيك، براي تحميق و انقياد زنان انجام مي
ايران روزمره زندگي خواه دنيا، چشم اميد به ايران دوخته بودند و با رويدادهاي  زنان حق

جنبش زنان « :خوانيم هاى فمينيستي فرانسه مي ترين ماهنامه در يكى از مهم. كردند مي
 كيت ميلت، جنبش زنان 13».مان جوششي تازه بخشيد ايران، ما را بيدار كرد؛ به مبارزات

 زن آينده گروه 14.هاى فمينيستي خود خواند ي فعاليت  تجربه"شورانگيزترين"ايران را 
 ماريا 15. ناميد»سخنگوي تمام زنان جهان«رش زمانى، ، زنان ايراني را در آن ب)فرانسه(

گراى ايتاليايى، جنبش زنان ايران  يتا ماسيوچي، كنُشگر حقوق زنان و سياستمدار چپ آنتوني
 را با  آنبازشناخت و» ي شورش زنان در متن يك وضعيت انقالبي نخستين نمونه«را 
   16. مقايسه كرد"شتاتشورش ملوانان كرون"

شد، اين بود كه زنان ايراني  ي جهان ميها فمينيست سبب شگفتي بيش از هر چيز آنچه
هاشان  اش جانانه جنگيده بودند، از خواسته پذيرفتند به نام انقالبي كه براى پيروزى نمي

ي اهللا خمينى تن دهند و ميدان را به حكمرانان اسالم درگذرند، به احكام ارتجاعى آيت
  :واگذارند

 خواهيم  نمي ما: گفتند ، زناني پيدا شده بودند كه ميها براي اولين بار در تاريخ انقالب«
 در .توانيم به نام انقالب هر چيزى را بپذيريم شدگان انقالب باشيم و نمى فراموش

                                                           
  .، تراكت زنان الجزايرى و مراكشى، در همين دفترحمايت از زنان ايرانىنگاه كنيد به ـ 12
اى ه قصهى  ، ماهنامهشود خورد، در پاريس به آتش كشيده مى در ايران چادر سر مى: ى نگاه كنيد به مقاله ـ13
 .2، ص1979، آوريل 11، شماره زنان
  . 6، ص1979 مارس 24 لوموند، دهد كيت ميلت شهادت مىـ 14
. خواند  مىگليست، هوادار نگرش ژنرال شارل دوگل بود و خود را زن آينده. 1979 مارس 13، ليبراسيون ـ15

  .ت، بنياد گرفمركز زنان براى پژوهش و اطالعات، زير نام 1965اين انجمن در سال 
(Centre feminin d'etude et d'information - CFEI) . ،اين انجمن به موازات تبليغ مواضع گُليستى

  .    كرد  اقتصادى جامعه نيز تالش مى-براى مشاركت بيشتر زنان در زندگى سياسى
،  Maria Antonietta Macchiocchiيتا ماسيوچي  ، ماريا آنتوني»زنان ايراني يا ملوانان كرونشتات؟« ـ16

 نام ناو جنگي ارتش روس در )Kronstadt يا Cronstadt( كرونشتات. 2و1، صص1979 مارس 30، لوموند
 1917 و 1905هاي  انقالب  پيشروان بااليى برخوردار بودند و ازملوانان اين ناو كه از آگاهىِ. بندر پتروگراد بود

، براي به وجود آمدن انقالب خارجى  ضد و شكست1917تبر رفتند، پس از انقالب اك روسيه به شمار مى
اين شورش كه در .  سر به شورش برداشتند،بلشويكليه قدرت تام و تمام حزب شوراهاي كارگري آزاد و بر ع

  . د، به شدت سركوب شد دامن ز بلشويك پديد آمد، به رغم آنكه به اختالف نظر در رهبري حزب 1921مارس 
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ي ايران پيش آمد،  بنابراين وقتي مسئله.. .هاي گذشته، چنين اتفاقي نيفتاده بود انقالب
ي زنان ايران حمايت كرد، بلكه اين  ها به خود گفتند كه نه تنها بايد از مبارزه مينيستف

ي  شد كه ما با شور و شوق، مبارزه اين همه باعث مي... العاده است اي خارق مبارزه، مبارزه
  17».زنان ايران را دنبال كنيم

بش فمينيستى، اين شور و شوق، به جنبشي دامن زد كه براي بسياري از كنُشگران جن
آن زلنسكي، از پيشگامان جنبش آزادي . اي از همبستگي جهاني بود نويدبخش فصل تازه

 18.شناسد  زنان مى"المللي ي همبستگي بين نخستين نشانه"زنان در فرانسه، اين حركت را 
گيري  ي شكل ى سرشناس حق زن، درباره ژيزل حليمي، وكيل دادگسترى و كوشنده

ي مشخص همبستگي جهاني  نخستين نشانه... «: گويد  مي زنان حقِالمللي ي بين كميته
تواند  به همت اين زنان، مبارزات انترناسيوناليستي مي. ها هويدا شده است براي فمينيست

 19».معنايي دوباره پيدا كند
 

6 
  

 هاي ، اما نه  سازمان"انترناسيوناليسم نوين"اين فصلِ تازه در همبستگى جهانى، اين 
استتناء بر اين قاعده، . مند شد ها بهره وكرات را دربرگرفت و نه از پشتيبانى آنچپ و دم

اتحاديه كمونيستي انقالبي  بودند؛ چون 4انترناسيونال هاى متشكل در   بندى برخى ازگروه
L.C.R )زنان ايراني، ضمن مبارزه براي حق «: ي اين گروه آمده است در بيانيه). فرانسه

ها بايد  ي آن مبارزه... كنند حاكم بودن بر تن خويش نيز مبارزه ميانتخاب پوشش، براي 
خواهند جور و استثمار را از  ي كاركناني باشد كه مي ها و نيز همه ي فمينيست ي همه مبارزه

ها با زنان ايراني نيز  ، از همبستگي فمينيستي كمونيستي انقالبي اتحاديه 20»...ريشه بركَنند
  21.شان شركت جست پيمايى استقبال كرد و در راه

شك نيازمند   جنبش زنان ايران، بي ازگرا هاي چپ رويگردانى بيشتر احزاب و سازمان
                                                           

 در همين "ها انگيز در تاريخ انقالب رويدادي شگفت" عنوان ، زير استورسيبه گفتگو با مارتيننگاه كنيد ـ 17
 . دفتر
  . ، آن زلنسكي، در همين دفتر"ي ايراني فمينيسم به شيوه"نگاه كنيد به ـ 18
 .4، ص1979 مارس 21، لوموند ـ19
، 1979 مارس 22 تا 15،  858، شمارهL.C.R . نيستى انقالبى كموي اتحاديه انگ، ار سرخى نامه هفتهـ 20
  .23ص
 . در همين دفترL.C. R. ى نگاه كنيد به بيانيه ـ21
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  گراى آن دوره  چپهاى ها و نشريه با اين حال، از خالل روزنامه. ست بررسي و بازبينى
ن ى حكمرانا ستيزانه هاى چپ و دموكرات، رفتارهاى زن يابيم كه گرچه بيشتر جريان درمي

 اما 22دانستند، كردند و ايستادگى زنان عليه تبعيض جنسيتى را موجه مي يد نميتأياسالمى را 
هاى اصلى پيكار دموكراتيك   آن را از پايهدادند و  نمىاى به اين جنبش اهميت ويژه

طلب آن دوره،  ، چه چپ انقالبى و چه چپ اصالح" چپ"مشغولى اصلى  دل. انگاشتند نمى
ى طبقاتى   بود، يا تالش براى شدت بخشيدن به مبارزه"ى ضد امپرياليستى مبارزه"پيشبرد 

با همين ! اى از عدالت اجتماعى هاى بزرگ و تحقق گونه  در راستاى سلب مالكيت از سرمايه
نگرش بود كه به پشتيبانى از جنبش زنان ايران نشتافتند، از پيوستن به حركت جهانى كه در 

ى  مبارزه"را اختالل در   حتا آن به نوعيدند وز  باز فت، سرهمبستگى با اين جنبش پا گر
 .اهللا خمينى خواندند  آيت"گرايى مستضعف" و "ضد امپرياليستى
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 اروپا و آمريكاى شمالى نيز همدلى  ليبرالخواه و الح ترقىطاص به ى ها رسانه
ند؛ بدتر حتا؛ به هاي اروپايي و آمريكايي با زنان ايرانى را با بدگمانى نگريست فمينيست

هاي طراز اول  ى بارز اين طرز برخورد، بيش از هر كجا در رسانه نمونه. اش گرفتند سخره
  .شود  مي فرانسه مشاهده
هاي اروپايي و آمريكايي از جنبش زنان ايران را به نقد   حمايتِ فمينيستليبراسيون،

اين روزنامه، ! كردند  مي"لفتمخا" كه با اين حمايت اى "زنان ايراني"كشيد؛ البته از قول 
 در پاريس برگذار 1979 مارس 16پيمايى در پشتيباني از جنبش زنان ايران را كه در روز  راه

اين نمايش، بيش از آنكه تفاهم افراد ذينفع را برانگيزد، ... «:  خواند و نوشت"عجيب"شد، 
 چه در تهران، نگراني زنان مبارز ايراني، چه در پاريس و. ها شده است موجب ناراحتي آن

ليبراسيون  كه بود از قول همين زنان 23».كنند خود را از اين جنجالِ نابهنگام پنهان نمى
هرگز صحبت از تحميل «؛ »آيد تر از آن است كه به ديده مى وضعيت ايران پيچيده«: نوشت

ز فمينيسم، يكي ا«؛ »اهللا خميني آن را فقط توصيه كرده است چادر نبوده؛ بلكه آيت

                                                           
كه نگاه  (لوماتن فرانسه و كمونيستزب ح، ارگان اومانيتهها و خبرهاى   براي مثال، نگاه كنيد به نوشتهـ22

ي  ي اتحاديه  و نيز اطالعيه1979 مارس 13 و 12در روزهاى ) داد  فرانسه را بازتاب ميسوسياليستحزب 
  .1979 مارس 14، لومونددر ) نزديك به حزب كمونيست فرانسه ( CGT.ت.ژ.كارگري ث

  .7، ص1979 مارس 19،  ليبراسيون مارك كراوتس،ـ23
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 نشريات ديگر نيز از همبستگى 24... و»هاي دربار، به ويژه اشرف پهلوي بوده است بازيچه
 البته باز به ؛ و آمريكايي با جنبش زنان ايران، خُرده گرفتندىيى اروپا ها  فمينيست"شتابزده"

   25!"زنان ايراني"استنادِ 
. انگيز بود ر، بحثترديدى نيست كه خيزش زنان ايران، در ميان ايرانيان خارج از كشو

ها نيز دچار  آن. شان در داخل كشور نبودند ميهنان اى از هم ى جدا بافته ها تافته آن
هاى   تاريخى مردمانى بودند كه تازه زنجيرهاى نگى و توهمفره ـ سياسىهاى  كاستى
شان  يها  ي تناقضاتي گرفتار بودند كه از برداشت ها نيز در چنبره آن.  را گسسته بودنداستبداد

انقالب " ،"مبارزه ضدامپرياليستى"، "حكومت خلقى" ،"روحانيت مترقى"نسبت به
 " در جوامع عقب نگهداشته شدهى زن راه حل مسئله"، "جنبش فمينيستى"، "دموكراتيك

هاى   بند ارزش  كوچك كه پايىا  در اين جا نيز تنها پاره. گرفت سرچشمه مى... و
 عدالت جويانه بودند، به پشتيبانى تام و تمام از خيزش زنان خواهانه و گرايانه، آزادى انسان
ها، يا آن جنبش بزرگ را ناديده انگاشتند و   در اينجا نيز، بيشترين26. شان برخاستند ميهن هم

توانست بر بازتاب  اين گرايش چيره بر ايرانيان خارج از كشور، نمي. اش برآمدند يا به تختطئه
هاي  ورنه، پشتيبانى فمينيست. جاى نگذارد لمللى اثر منفى برا هاى بين  خبرها در رسانه

  .شد   قلمداد نمي"بار حتا زيان" و "بيهوده"، "زده حركتي شتاب"اروپايي، چنان ساده 
، همبستگى جهانى فمينيستى را زير الحيل هايي كه به لطايف روزنامه. و ناگفته نماند
وشش دادن و بازتاباندن خبرهاى آن رويداد بردند، حتا حاضر نشدند براى پ عالمت سؤال مى

 تا آنجا پيش رفت كه از تأمينِ ليبراسيون.  مانند، يك گزارشگر زن به ايران بفرستند بى
فزون بر اين، . نگارانش، مارتين استورسى، شانه خالى كرد ي سفر يكى از روزنامه هزينه

   27.هم گذشتندشان در محل نيز به راحتى از كنار اين رويداد م  خبرنگاران
آويزى  ي زنان ايران و حمايت جهاني از آن، دست خواهانه راست آن است كه جنبش حق

هايي كه از يك دهه پيش، در اروپا و آمريكا،   با فمينيست"تصفيه حساب"شد براي 
                                                           

  . پيشينـ24
  . 1979 مارس La vie Catholique  ،22  كاتوليكزندگىى  نامه  هفتهـ25
هاى اين دفتر به چاپ رسيده  كه در فصل بيانيهيس ى مبارزان ايرانى در پار بيانيه براي مثال، نگاه كنيد به ـ26

  .است
، بخش مهمي از كتابش را به برخورد خبرنگاران 1981، انتشارات زنان، )متن فرانسه (در ايران كيت ميلت، ـ27

  .خارجي حاضر در تهران نسبت به جنبش زنان اختصاص داده است
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 . بسياري را برآشفته بودند"خواب آرام" و  بنيادهاي نظام پدرساالر را به چالش كشيده
  

8 
  

ي مطبوعاتي او و  مصاحبه. ، دامن كيت ميلت را هم گرفت" حسابتصفيه"اين 
ي مطبوعاتي كيت   مصاحبه28.اش در ايران را جدي نگرفتند رزمان ايرانى و فرانسوى هم

پس از اخراج از ايران در در همايشى كه  29. ناميدند"شوي آمريكايي"ميلت در فرانسه را 
هايي  اين فمينيست«: ز را بر سرش باريدندآمي هاي تحريك پاريس برگذار كرد، انواع پرسش

ها  بريد، كه هستند؟ آيا شما با زنان سنتي ايرانى هم ديدار داشتيد؟ همان ها نام مي كه از آن
زيادي " حتا سرزنشش كردند كه 30»ها به تظاهرات برخاستند؟ كه با چادر در خيابان

 31.زند ا از خودش حرف ميكه از زنان ايراني حرف بزند، تنهست و به جاي اين"آمريكايي
كيت ميلت، (ي مطبوعاتي زنان فمينيست  ، در زير عكسي كه از مصاحبهآسوشيتد پرس
 نتال تهران چاپ كرد، نام دو فمينيستِانتركنتيندر هتل ا) ر و سيلوينا بوآسوناسكلودين موال

 ـ  خوددو عضو: آنان را چنين معرفى كرد ورد؛ بلكه با تحقير ، را نيازنان در جنبش عضو
  32! جنبش آزادي زنان در فرانسهى خوانده

 كه در جنبش زنان ايران در ربط با ادامه يافتن يا نيافتن آن جنبش در هايي اختالف
هاى اروپايى و آمريكايى  ى رسانه جا و آنجا بارز شد، به شكلي زيركانه مورد سوء استفادهناي

. آنچه نبود، پخش نشدخش شد و  بود، پشان  آنچه در راستاي خط تبليغاتى. قرار گرفت
است كه از موهبت ليبراسيون نگار  ها و تأمالت مارتين استورسي، روزنامه ، گزارشاش نمونه

ي  كميتهها و تأمالتي كه حاصل سفر او با هيئت   همان گزارش33چاپ محروم ماند؛
  . به ايران بود زنانالمللي حقِ بين

 ي حتا روزنامه. ها در امان نماند و تحقير رسانههيئت اعزامي اين كميته نيز از گزندِ طنز 
 "ها از تهران بازگشت پاريسي... " به خود اجازه داد كه با لحني تمسخرآميز از لوموند

                                                           
   .183 تا 154 پيشين، فصل پنجم، صص ـ28
  .8، ص1979 مارس 20، ليبراسيون، Marie- Odile Delacour  دوالكوراوديل مارى ـ29
  . 1979 مارس 24-25، ليبراسيون: ؛ و نيز نگاه كنيد به1979 مارس 26، ليبراسيونمارى اوديل دوالكور،  ـ30
  .1979 مارس 26، ليبراسيون ـ31
  .سال صفري   اين عكس در همين دفتر آمده است، در مقالهـ32
هايى كه هرگز چاپ  نوشتهاى از او در فصل   با مارتين استورسي و نيز نوشتهى مهناز متين  به گفتگو نگاه كنيدـ33
  .، در همين دفترنشد
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 لوموند 34...!"ناپذير شكست" و "پيروزمندانه"؛ "يابد مبارزه گسترش مي"بنويسد؛ جايي كه 
 را "زنان ايراني"،  زنانالمللي حقِ  كميته بين"دخالت"گيرى از فعاليت و  هم براى خرده

ي را كه در ا زنان مبارز ايراني در پاريس، به دفعات، كنفرانس مطبوعاتي«: آويز قرار داد دست
ي   اين است كه مبارزهشان نگراني... جريان آن، سفر هيئت به ايران اعالم شد، قطع كردند

  35».ب قرار گيرددر خدمت عناصر مخالف انقال] هاي فرانسوي فمينيست[ها  آن
 به ايران كميته كه يكى از اعضاى هيئت اعزامي نوول ابزرواتورنگار  كاتيا كوپ، روزنامه

پيش از عزيمت، در «:  نوشته استى فرانسوى ها بود، با اشاره به برخورد تمسخرآميز رسانه
دند، خواهيد به زنان ايراني كه اسلحه به دست جنگي شما مي: كردند پاريس ما را مسخره مي

  36»!تو گويى ما چنين قصدى داشتيم! درس سياسي بدهيد؟
 از سفر "زنان مبارز ايراني مقيم پاريس"ناخرسندي  ست كه در چنين وضعى، بديهى

:  بازتاب يابدهاى ايران هم  به ايران، در روزنامه زنانالمللي حقِ ي بين كميتههيئت نمايندگي 
ت فرانسوي رسيدگي به حقوق زنان اعتراض زنان مبارز ايراني در پاريس به اعزام هيئ«

مبارزانِ زنِ ايراني مقيم پاريس، چندين بار كنفرانس مطبوعاتي دوبووآر را قطع ... كردند
 ست كه  و اين در حالى37».كردند و عليه اعزام اين هيئت به ايران اعتراض كردند

نوشتند و  ن ايران هيچ نمىالمللى از جنبش زنا ى بين ، يا از حمايت گستردهى ايران ها روزنامه
هاي فرانسوي در ايران و  خبر حضور فمينيست. نوشتند، ناچيز بود و كژ و كوژ يا اگر مى

ديدارهاى . پيمايى اعتراضى زنان تهيه كردند، در هيچ كجا درج نشد فيلمي كه آنان از راه
المى، خبر  با بلندپايگان دينى و دولتى حكومت اس زنانالمللي حقِ ي بين كميتهاعضاي 

  .محسوب نشد و اصالً مورد توجه قرار نگرفت
 .اعتبار سازند دادند همبستگي جهاني با زنان ايران را بي ها ترجيح مي رسانه

  

9 
  

ي بر  درباره زنان المللي حقِ ي بين كميتهاختالفى كه در ميان اعضاي هيئت نمايندگي 
 به ويژه ـدولتى و دينى ايران سر گذاشتن و يا نگذاشتن حجاب در ديدار با بلندپايگان 

                                                           
  .1979 مارس 22، لوموند  ـ34
  .1979 مارس 14، لوموند ـ35
  .39، ص1979 آوريل 2، نوول ابزرواتورى  نامه ، هفته Katia D. Kaupp پكو.  كاتيا دـ36
  .1357 اسفند 26، شنبه آيندگانـ 37
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 بود براى "طاليي" به شكاف بزرگي تبديل شد، فرصتي خميني ـ پديد آمد واهللا  آيت
ي  روزنامه. اعتبار سازند المللى با زنان ايران را بى ها تا جنبش همبستگى بين ضدفمينيست

 "هيئت"ارز ناكامى ى ب ، جدال ميان زنانِ فمينيستى كه به ايران رفته بودند را نشانهفيگارو
ي  "طرفانه بي"، پخش اش   كه وظيفه آژانس فرانس پرس38. نماياند در انجام مأموريتش
: ها در تهران پاريسي«ي جهان است، با پخش خبرى زير عنوانِ  خبرهاى چهارگوشه

 دانست و "مشكوك"ى سفر هيئت اروپايى را  ، ثمره»"ضد حجاب" و "طرفدار حجاب"
ها را  اهللا خميني آن  آيت تاند هيئت، هشت ساعت منتظر شد"حجابِموافق "بخش «: نوشت

 ليبراسيون اين خبر در بسيارى از رسانه و از جمله  39».براى پنج دقيقه به حضور بپذيرد
رسيد، بيش از هر چيز  ها به چاپ  ها و مجله كاريكاتورهايي هم كه در روزنامه. بازتاب يافت
  .ساخت تى آن روز را آشكار مى با جنبش فمينيسورزى ژرفناى كين

 اين چنين، بحث بر سر لزوم يا عدم لزوم رعايت حجاب براى ديدار با مراجع مذهبي 
 كه "هيئت"ايران، به يك جنجال مطبوعاتى و رسوايى سياسى فراروئيد و زنان عضو 

 "مخالف" و "موافق"ي  دو دسته به هم زدنى به  مخالفِ حجاب اجبارى بودند، در چشم
 "هيئت"به اين رسوايى و جنجال مطبوعاتى، دو تن از زنان عضو ! شدند ، تقسيم حجاب

ث و جدلى كه پيش از ديدار اول از بح  روايتى دسته كوشيدند با ارائه ها  آن. درجا پاسخ دادند
اهللا خمينى در هيئت در گرفته بود، گزارش جامعى به دست دهند، راست را از دروغ  با آيت

در ظرف اين «: پذيرفت   با اين جمله پايان ميشان ي نوشته. له را بازشكافندجدا سازند و مسئ
ها را به  آيا كسي آن. اند؛ همچو هيئت حقوقدانان هاي ديگري هم به ايران رفته مدت، هيئت

  40»!خاطر سفرشان سرزنش كرده است؟
چيز  پيش آمد، بيش از هر  زنانالمللي حقِ ي بين كميتهشكافى كه در هيئت اعزامى 
توان يكى از   را مي"اي مالحظات حرفه". دهندگان آن بود ناشى از ناهمگوني بنيادى تشكيل
نگار بودند و حاضر به  وزنامهشماري از اعضاى هيئت، ر. داليل اصلى بروز اختالفات دانست

 اما ديگر 41». و عور هر كاري بكنند تا خميني را ببينند؛ چه با حجاب و چه لخت...«كه اين
 در مبارزه   پشتيبانى از آنناخت بيشتر از جنبش زنان ايران وكه تنها براى شـ  هيئت اعضاى

                                                           
  .1979 مارس23 ،فيگارو ـ38
  .7، ص1979 مارس AFP( ،23آژانس فرانس پرس به نقل از  ( ليبراسيون ـ39
    .1979 مارس 24-25 ،ليبراسيونيتا ماسيوچى،  ير و ماريا آنتونى  كلر بريـ40
  .گفته ـ مارتين استورسى، پيش41
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خواستند به هيچ دليلي  توانستند و نمي  نمي ـعليه حجاب اجباري به ايران سفر كرده بودند
. نمود مي، بسيار طبيعى  سئلهمگفتگوى جدى و جدلى پيرامون اين . حجاب بر سر كنند

با اين حال  .اى بيهوده و حتا مضحك  مجادلهكاستن آن بهورا ف ام بودانگيز شگفت
 چون مسئله هنوز  و گذرد، چند  ست كه پس از سى سال كه از آن رويداد ناگوار مى گفتنى
   42.زا  انگيز است و تنش بحث

هايي كه به پشتيبانى از مبارزات زنان ايران برآمدند،  از سوى ديگر، فمينيست
ي  كميتهسي گوناگوني داشتند كه با سفر هيئت نمايندگى هاي فكري و سيا گرايش

اختالف ميان اعضاي هيئت نمايندگي با يكديگر؛ :  به اوج خود رسيد زنانالمللي حقِ بين
هاي   اختالف ميان فيمنيست43؛زنان در جنبش و اعضاي گروه  كميتهاختالف ميان

هاي ديگري كه از  انهاي زنان و جري  اختالف ميان گروه44؛"رفرميست" و "راديكال"
  45...كردند و  جنبش زنان ايران پشتيبانى مى

شك در شكافى كه به وجود آمد،  ها هم بى ها و اخالقيات فردي و نيز راه و روش انگيزه
برخي ديگر، .  تبليغاتي به ايران سفر كرده بودند برخي چه بسا، براي خودنمايي. تأثيرگذار بود
اي  رفتار پاره. شان بدهند  به خواهران فمينيست ايراني"درسي"آن بودند كه   شايد در پى

. كرد افراد ناشايست بود و گفتگويى عقالني را به جر و بحثى كودكانه بدل مي
 شماري از زنان سبب شد كه گاه بدون حداقل بررسي و "خودبرترداني" و "خودمحوربيني"

ها، گاه  رويكرد به واقعيت. هاى محل، احكامي صادر كنند ي وضعيت و ويژگى مطالعه درباره
پنداشتند  ديدند، حقيقت مي چه را كه مي آنها، جاى بررسى دادهبه . نگارانه بودا سطحي و ساده

چهار هزار زنداني "از شكنجه و اعدام : كردند وار نقل مي شنيدند، طوطى و آنچه را كه مي
 زن در 700 شدن كشته" گرفته تا ساواكهاي   و صد هزار زنداني سياسي در زندان"زن

  .") شهريور17 (ـ جمعه سياه ـتظاهرات 
ي ا ساز حمله هايي ديگر، زمينه ها و كاستي ها، در كنار كمي توجهى گونه بى  اين

ى ناروا و ناسالم كه چندى ادامه  سويه ي همه و اين حمله.  به جنبشى يگانه شدسويه همه
                                                           

  .  دفترى كه پيشاروي داريد، آمده استپس از سى سالصل هاى گوناگونى از اين مسئله در ف  روايتـ42
  . در همين دفتري تاريخ در آينه براي مثال، نگاه كنيد به فصل ـ43
  .گفته ، پيش زنان هاي قصه ى گيرى ماهنامه  براي مثال، نگاه كنيد به موضعـ44
پيمايى در همبستگى با  مان راه درهمين دفتر و اختالف در مورد مكان و ز.L.C.Rى  بيانيه نگاه كنيد به ـ45

  .جنبش زنان ايران
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نتيجه، بسيارى از كنُشگران حقوق زن در . ير زيانبار خود را بر اين جنبش گذاشتثداشت، تأ
محو ها  زده شدند و تجلي زيباي آن همبستگي جهاني از ياد د و دلسر  دلتا حد زيادى

 . گشت
  

10 
  

اي تازه و نوپا بود؛ همبستگي جهاني پدرساالران،  همبستگي جهاني فمينيستي، پديده
 گوناگون گفته و هاى از اروپا و آمريكا تا تهران، يك حرف، به شكل. كهنسال و ديرپا

، نفى گردد اى كه برانگيخته بود همبستگى جهانىت جنبش زنان ايران و بازگفته شد تا حقاني
ريزد و  اين مبارزه زودرس است؛ نابهنگام است؛ آب به آسياب دشمن مي: و بازشناخته نشود

  . اندازد انقالب را به خطر مي
 در برابر رفتار و كردار ستادنيان، دي كشاندديديم اما آنچه انقالب مردم ايران را به نابو

اى انسان  شان، حقوق پايه  بر تاركهايى بود كه   جنبشضد دموكراتيك و همراه نشدن با
جنبش زنان ايراني براي آزادي و برابري، نخستين جنبش از اين گونه، پس . حك شده است
  .ديگر در حقانيتش ترديدي نيست جنبشي كه امروز. از انقالب بود

ى جهان، حقانيت اين جنبش را با هوشياري و هوشمندى  كنُشگران حقوق زن در گستره
هاي چپ، ميانه و راست و  هاي و سازمان بيشتر حزب. دريافتند و به پشتيباني از آن برآمدند

 از درك  ـ چه در ايران و چه در جهان ـهاي روشنفكرى و سياسى نيز بسياري از گرايش
  . جنبش ناتوان ماندند و از آن روى برتافتندحقانيت و ظرفيت اين 

و اين چنين، همبستگيِ يگانه با جنبشي يگانه، جايگاهي شايسته نيافت و ارج و ارزشش 
مان،  ايم؛ در حد توان ست كه پس از سي سال، به آن باز گشته اين همبستگي. ناشناخته ماند

 .ايم ايم و بر آن ارج نهاده هاى گوناگونش را بازشكافته سويه
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تهيه شده و سراسر به همبستگي جهاني با جنبش  اين دفتر، در ادامه و تكميل دفتر اول 
يارى و همكاري بسيارى   تهيه و تدوين آن اما بى.ي زنان ايران پرداخته است خواهانه حق

هاي كار   و سيروس جاويدي كه در تمامي مرحلهمسعوديكسان ناممكن بود؛ به ويژه بنفشه 
  .  بودندكنارمان

و كاوه آهنگر كه در ناصر كفايي دار تقي تام هستيم، حميد نوذري، ميهن روستا،  نيز وام
از كسانى كه با . مان شتافتند دريغ به كمك  به فارسي، بىها ها و سند برگرداندن برخى نوشته

 د،مهر، دوستي و بزرگوارى، اسناد و اشخاصى را به ما باز شناساندند و آنچه در دست داشتن
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عباس محمود رفيع، اريم؛ از گلناز امين، امير پيشداد، در اختيارمان گذاشتند نيز سپاسگز
آرشيو . معيري، مارتين استورسي، كلودين موالر، آن زلنسكي، بهزاد الدبن و باقر مرتضوي

مان رساند   ايرانى را به دستهاى چون هميشه نشريهكه برلن  ـ هاى ايرانى اسناد و پژوهش
ي تحقيقاتي، آموزشي و تربيتي در  كاوي و سياست، مؤسسه ، رواناف .ال . آرشيو امبنگاه" و

با .  گذاشت در اختيارمان محبتهايش را با  گزارشها و ، بيانيهها  نيز اعالميه46"علوم زنان
 دو تن از اعضاي اين بنياد، سيلوينا بوآسوناسم كه يفزايو بي .شان هستيم تمام وجود قدردان

Sylvina Boissonnasو و ايوت اورنگ Yvette Orengo ريان چند ديدار دوستانه،  جدر
 چاپ شده، اما بيشتر چاپ  برخيـ ى شمار زيادي سند اي به ما دادند كه دربرگيرنده مجموعه

 ه راستىبمان تهيه ديدند كه  براىاي  هاى ما نيز نوشته در پاسخ به پرسش.  بود ـنشده
 در روزهاى خيزش .اف. ال. اماز سوى كنُشگران  ست از تمامي سندهايى كه  سنتزي

 . است تهيه شده 1357تاريخى زنان ايران در اسفند 
 سال پيش، در 30 كنيم كه زنانى نثار را مان پايان سپاس بيرواست كه سرانجام 

 مستند  فيلمرفتن وبه ايران گونه   كتاب گزارششان، المللي با خواهران ايراني همبستگي بين
 هايى را به زنان ايران و جهان هديه دادند و سندسال صفر: دي زنان ايرانيجنبش آزا

، شزنان در جنب بدون كتاب كيت ميلت و فيلم .ماندگار از جنبش زنان ايران برجاى گذاشتند
 . رسيد  به جاودانگى نمى،1357 اسفند 17خيزش 

   
   ناصر مهاجرمهناز متين ـ

  2010 ژوئن
 
  
  
  

                                                           
 ,Fonds d’Archives du MLF, Psychanalyse et Politique. Institut de Recherche» ـ46

  d’Enseignements et de Formation en Sciences des Femmes» IRESF@desfemmes.fr  
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  ∗بيراني در انقال ازنانِ

  1979 مارس 19 - 22ايران،  زنان به المللي حقِ  بيني كميته هيئت نمايندگيسفر گزارش 
  

ي ايران، از  يابي درباره ي خبر  با وظيفه زنانالمللي حقِ ي بين كميتههيئتي از سوي 
اين هيئت متشكل از .  به ايران سفر كرد1979 مارس 22 مارس تا پنجشنبه 19دوشنبه 

 :گاهيان، سينماگران، عكاسان، زنان سياسي و خبرنگاران بوددانش
، Claire Brièreيـر  ؛ كلـر بـري  )مصـر (، سـينماگر       Leila Abou-Saif ليال ابوسيف 

، Catherine Clément؛ كـاترين كلمـان   )فرانسـه (خبرنگار، نويسـنده، متخصـص ايـران    
؛ )فرانسـه (، خلبان  Danièle Décuréه ورك؛ دانيل دِ)فرانسه(ر، نويسنده دانشگاهي، خبرنگا

؛ )فرانسـه (، گزارشـگر كميتـه، خبرنگـار       Marie-Odile Fargierـ اوديـل فارژيـه    ماري
 Françoiseز گاسـپار  آ؛ فرانسـو )فرانسـه (، عكـاس   Martine Franckمـارتين فرانـك   

Gaspard    شهردار سوسياليسـت درو ،Dreux)  ؛ پـوال ژاك )فرانسـه Paula Jacques    ،
، مسـئول     Maria-Antonietta Macciocchiيتا ماسيوچي ؛ ماريا آنتوني)فرانسه(گار خبرن

؛ )ايتاليـا (ي پيشين شهر ناپل، نويسنده، دانشگاهي، خبرنگار          ارتباط با مقامات رسمي، نماينده    
 Gaëlleلــوك  ؛ گائــل مــون)فرانســه(، خبرنگــار  Michèle Manceauميشــل مانســو 
Montlahuc    ؛ ميشـل پِـرِن  )نسهفرا(، خبرنگار Michèle Perrein     نويسـنده، خبرنگـار ،

؛ آلـيس  )فرانسه(، عكاس  Micheline Pelletier-Lattès؛ ميشلين پلتيه ـ التس )فرانسه(
                                                           

اي از آن در بخش اسناد  كه نسخه)  صفحه34در (ست تايپ شده به زبان فرانسه  اي وشته، جزوه اصل اين ن∗
ي  ي شهر پاريس ويژه كتابخانه (Marguerite Durandي مارگريت دوران   كتابخانهن، درمربوط به ايرا

وانندگان را به خجزوه آن   متن كاملدر اين مجموعه، برگردانِ. موجود است) تاريخ زنان و فمينيسم
  .دانيم، اين سند تاكنون به فرانسه يا فارسي چاپ نشده است تا جايي كه مي. كنيم زبان عرضه مي فارسي

  :عنوان كامل آن چنين است
Comité International du Droit des Femmes (CIDF)  
Présidente: Simone de Beauvoir, Les iraniennes dans la Révolution  

 ) (Rapport de la délégation du C.I.D.F. en Iran, 19-22 Mars 1979 
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-Claude Servan؛ كلود سروان ـ اِشربر  )آلمان(، خبرنگار  Alice Schwartzerشوآرتزر 
Schreiber  فرانسه(، خبرنگار( ؛ مارتين استورسيMartine Storti   خبرنگـار ،) ؛ )فرانسـه

،  Hélène Védrine؛ هلــن ودريــن )فرانســه(، نويســنده  Anne Tristanآن تريســتان 
 Katia پو كاتيا كو] خبرنگار، فرانسه [Sylvie Caster؛ سيلوي كاستر )فرانسه(دانشگاهي 

Kaupp] خبرنگار، فرانسه.[  
ها برآن شدند كه  ماري از روزنامه، ش.]اف.د.اي.س[ CIDFبراي نخستين بار به ابتكار 

ي وضعيت زنان به كشوري  زنان ژورناليستِ كارشناس در امور زنان را براي تحقيق درباره
اين هيئت، كار را به شكل جمعي پيش برد و هركس ارتباطات و اطالعاتش . بيگانه بفرستند

  .را در اختيار گروه قرار داد
دادند، تحقيق   كه اين هيئت را تشكيل مي1زني 13، مأموريتِ »كميته«مطابق با اهداف 

ي وضعيت زنان ايران پس از انقالب بود؛ انقالبي كه تحت تأثير آن، وضعيت زنان  درباره
ها، مردان و زناني   با شمار زيادي از شخصيتهيئتبه اين منظور، . توانست تغيير كند مي

شان را  نظرات  ات كرد و نقطهها، فمينيست يا غيرفمينيست، مالق ي نظرگاه متعلق به همه
 كار، برابري حقوقي در حقِ: اي زنان در ايران جويا شد ي وضعيت كنوني حقوق پايه درباره

 طالق، حقوق مدني، حقوق سياسي،  سقط جنين، جلوگيري از بارداري، حقِازدواج، حقِ
  ...آزادي رفت و آمد و غيره

وزير مهدي  به ويژه با نخست. ها همچنين با اعضاي دولت ايران مالقات كردند آن
نسبت ي مقاصدشان  هايي را درباره  و پرسشطالقانياهللا  اهللا خميني و آيت بازرگان و نيز آيت

  .مطرح نمودندها  با آنحقوق زنان در ايران به 
ها سرانجام، در برابر اين مقامات، توجه زنان جهان را نسبت به وضعيت زنانِ ايران و  آن

  .ها ابراز نمودند هاي آن احترام به آزادي
شناساندن وضعيت . اف.د.اي.س هدف دوم اين مأموريت، كماكان در ارتباط با اهداف

به اين منظور نمايندگان هيئت، شماري مقاله، . زنان ايران به افكار عمومي جهان بود
. تندها منتشر ساخ كنند، در رسانه ها كار مي هايي كه با آن گزارش و تحليل را توسط روزنامه

ها  آن. تري خواهد بود كه ما متعاقباً منتشر خواهيم نمود ي مفصل ها جزئي از مجموعه  اين

                                                           
.  استاضافه شدهبه آن نوشته   نام دو نفر نيز به طور دست. نفر است18  آمدهدر ابتداي متنكه ي يها  نامـ1

 .اند كرده نفر ذكر 18هايي كه به سفر اين هيئت اختصاص دارد، اعضاي آن را  اغلب گزارش
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ي اين مجموعه هستند كه عالوه بر مقاالت، شامل  هم اكنون در كار تهيه] اعضاي هيئت[
ما امروز، . اند ها هنوز منتشر نشده ست كه در آنجا انجام گرفته و برخي از آن تمام گفتگوهايي

دهيم تا بخشي از اطالعاتي را كه  ها قرار مي هايي از اين گزارش را در اختيار رسانه زينهگ
  . ها منتقل نماييم ايم، پيشاپيش به رسانه تاكنون در اين باره گردآورده

هاي جهان   باور است كه با اعزام اين هيئت، به جلب توجه رسانه بر اين.اف.د.اي.س 
اند كه از  اعضاي هيئت همچنين موظف بوده. اري رسانده استي زنان در ايران، ي به مسئله

مايل است تا حد » كميته«. هاي ايراني ارتباط برقرار كنند با فمينيست» كميته«سوي 
هاي داخل ايران كمك  امكان، به ابراز نظر اين زنان در ميان مردم كشورشان و در رسانه

ي  هوري اسالمي قادر خواهند بود دربارهآينده خواهد گفت كه آيا زنان ايراني در جم. كند
  شود و انتظارات برحقي كه دارند، ابراز نظر كنند؟ ها اعمال مي وضعيتي كه بر آن

يابي پايان نيافته است و   هرچند كه هيئت از تهران بازگشته، مأموريت خبر،هرحال   به
ه خواهد داد تا در ايران و اش ادام  با تمام امكاناتي كه در اختيار دارد، به مداخله.اف.د.اي.س

  .دنساير جاها، زنان به وادي سكوت درنيفت
  

  تولد جنبش زنان در ايران
   ساله، آموزگار28. هاي ك گفته

ي كارهايي كه به انجام رسانده،  اهللا خميني را به دليل همه مردان و زنان ايراني، آيت «
 به يسلطنت انقالب ضدد كه ي او بو همراه با.او عليه شاه مبارزه كرد. كنند تحسين مي
ي انقالبي خود  در زمان شاه، زنان با پيروي از خميني، تظاهرات كردند و اراده. پيروزي رسيد

خواستيم در ايران دموكراسي برقرار  ما همگي مي. را با گذاشتن چادر به نمايش گذاشتند
كند،  كه ادعا مي انچن ما چادر به سر كرده بوديم تا به اين وسيله بگوييم كه شاه آن. شود

  .ي ايران نبوده است آزادكننده
دقيقاً به دليل . كم بالقوه، هميشه يك جنبش زنان وجود داشته است در ايران، دست

اي متفاوت بود كه شاه بر آن شد تا با يك  جامعهايجاد همين حساسيت و خواستِ زنان براي 
 زن به 40002 اين مانع نشد كه .ها را تحت كنترل درآورد  نمايشي، آن"فمينيستي"سياست 

وانگهي، در . زندان بيفتند، شكنجه شوند و به داليل سياسي در همين دوره به قتل رسند

                                                           
 . ـ اين رقم نادقيق است2
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، زنان ]مسيحي [50ي  هاي انقالبي، از جمله در جريان نهضت مصدق در آغاز دهه تمام دوره
  .نقش مهمي ايفا كردند

. ايم ر ايران شاهد انقالبي عميق بودهدانند كه تقريباً از يك سال و نيم پيش، د همه مي
 دموكراسي انجام گرفته، به شكل احياي مذهب تجلي دست آوردن بهاين انقالب كه براي 

امروز، به مانند ديروز، اكثريت مردم ايران بر اين نظرند كه دموكراسي بايد در . يافته است
  . كشور ما استقرار يابد

. ي وجود گذاشت ود كه جنبش زنان پا به عرصهبا اين اميد و در چنين حال و هوايي ب
 ـ 1978 سپتامبر 8در . ها را از خود نشان دادند ترين شهامت در طول انقالب، زنان بزرگ

. ي سياه معروف ـ اين زنان بودند كه در صفوف اول تظاهرات عليه شاه حضور داشتند جمعه
 ترديد نكردند  زنان4.بودند نفرشان زن 700 برجاي ماند كه 3 كشته4000. يك كردارتش شل

ها اميدوار بودند كه به  آن. شان جلوي صف تظاهركنندگان قرار گيرند كه به همراه فرزندان

                                                           
باخته   جان64رقم .  تن نبود64شدگان آن روز ميدانِ ژاله، بيش از  شمار كشته. ـ اين رقم نادرست است3

اين رقم .  دستور كارش بود،ي متهمين اين جنايت نخستين بار در دادگاهي عنوان گرديد كه رسيدگي به پرونده
پژوهشي كه پيرامون اين جنايت انجام عمادالدين باقي در . كند يد ميبنياد شهيد جمهوري اسالمي نيز تأيرا 

هاي   و در سالنِ سفت و سخت جمهوري اسالمي بودااو كه از هوادار. داده نيز به همين رقم رسيده است
  :اي رسيده كه شايان بازگويي است بندي  به جمع،طلبان قرار داشته است ي اصالح  گذشته در جرگه

  معروف57 شهريور 17در روز »  شهدا ميدان «  تهران  ژاله  ميدان ثه حاد  به نيز متعلق  شهدا  از مجموع تن 64 "
 روز   در همان البته. هستند»  دختربچه   و يك  زن يك«   تعداد دو نفر مونث  از اين باشند كه  مي  سياه  جمعه به

  ها زن  نفر آن ك ي  شدند كه ها كشته  نفر در درگيري24مجموعاًً   نيز  ديگر تهراني  نقطه15 شهريور در 17
   به متعلق   تن64   فقط  كه  نفر است88   در سراسر تهران57   شهريور سال17   شهداي تعداد كل  بنابراين. بود

   رژيم پهلوي تاحدودي  شده با آمار اعالم  آمار بنياد شهيد جالب اينجاست كه اين .ند هست  ژاله  ميدان واقعه
   نفر زخمي205 و   نفر كشته86   است  كرده  اعالم وزير كشور وقت .ندكنن ميدارد و همديگر را تأييد مطابقت 

 روزها  همان  در  وسيع  باور نكرد و شايعات  حكومت  شهريور را از زبان17  هاي  آمار كشته كس هيچ اما. اند شده
كر ذ   هزار شهيد را هم يا دهو هزار  چهار  از  بيش  رقم  برخي ا هزار شهيد بود و حت  از سه  بيش  از رقم حاكي
 از   پس  هفته  يك  فوكو نيز كه ميشل. اند  شده  كشته سال دو  كمتر از  يكصد كودك اند فقط  و گفته كرده
  شدن   بود از كشته  كشور سفر كرده  اين  به  ايران  اوضاع ي  درباره  گزارشي  ور تهيه منظ   شهريور به17  ي واقعه

 شدند  شهريور چهارهزار نفر كشته 17در : گويد  مي  هم  ديگري و در نوشته.   است  گفته خن هزار نفر س3 تا 2
، )با درآمدي پيرامون تاريخ معاصر(  بررسي انقالب ايران عمادالدين باقي،"... نبود  خبري  در مردم  از ترس ولي
  ).432ـ431، صص1382، فروردين نشر سرايي،  دومچاپ

 . ـ نادرست است4
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شان  ها بهاي اين شهامت را با خون آن. شان استفاده نكنند هاي اين خاطر، ارتشيان از اسلحه
ها از خود نپرسيدند   آنآن زمان كه مبارزه بر ضد شاه، بسيار شديد و خونين بود،. پرداختند

  .كنند يا به عنوان دموكرات كه آيا به عنوان زن در مبارزه شركت مي
ي زنان،  ي آينده هايي درباره يك ماه پيش از بازگشت خميني به ايران بود كه پرسش

مقاالت و . كردند ها، شروع به طرح مسائلي در اين باره  رسانه. رفته رفته شروع شد
سرِ بحث باز شده بود و ما همگي . اري حول اين مسئله وجود داشتهاي بسي گيري موضع

بخش ما بود، سرانجام  ها الهام ي آنچه سال كرديم كه وقتي خميني برگردد، همه فكر مي
چيز براي    مهم مذهبي، آشكارا ديديم كه هيچمتأسفانه، با تهاجم مراجع. تحقق خواهد يافت

  .زنان ايراني آسان نخواهد بود
زنان ": اهللا شيرازي، با الهام از قرآن در مشهد اعالم كرد در همان ماه فوريه، آيت: مثال

ي  اين اظهارات كه در يك روزنامه. "اند توانند قاضي باشند؛ چرا كه احساساتي و ضعيف نمي
ها با تأكيد بر  آن. محلي به چاپ رسيده بود، بالفاصله واكنشِ چندين زن قاضي را برانگيخت

اين زنان، . ي كار قضاوت اعالم نمودند شان، خواست خود را براي ادامه اي صالحيت حرفه
يا است ها به طور ناعادالنه رفتار شده  مراجعين خود را به شهادت طلبيدند تا بگويند آيا با آن

جا خاتمه يافت؛ اما موجب پيدايش شك و ترديدي جدي نسبت به   هميندراين ماجرا . خير
طور كه گفته  اكنون، اين از هم. اوت براي زنان در ايرانِ جديد شدي قض امكان تصدي حرفه

هايي صادر كرده كه در آن استخدام زنان ممنوع اعالم  نامه شود، وزارت دادگستري بخش مي
  .شده است
تصريح  "احكامش"اهللا خميني مدتي پس از بازگشت به ايران، در يكي از  آيت: مثال

چنين چيزي در عمل، . كه شاه تدوين كرده، لغو خواهد شداي   كه قانون حمايت خانوادهكرد
كه اين حق در  هنگامي( طالق براي زنان بود مستلزم برقراري مجدد چندهمسري و لغو حقِ

و ممانعت زن از طالق يك جانبه از سوي شوهر را تقريباً ) عقدنامه تصريح نشده باشد
  .كرد ناممكن مي

ي نتايج  مگين و نگران كرد و بحث ميان ما دربارهاين دو تهاجم، بسياري از زنان را خش
خواستيم آنچه به آن باور  هايي براي مقابله با آن، شروع شد؛ نمي اين تهاجمات و يافتن راه

  .باطل و بيهوده بماند) مان آزادي و حقوق(مان بود  بخش و آنچه الهام) دموكراسي(داشتيم 
خودي   به بنابراين به طور خود. شتدر ميان زنان، اصالً سنت سازماندهي وجود ندا

ي اوضاع تأمل  هايي در ميان دوستان و همكاران تشكيل شد تا درباره گروه: عمل كرديم
كردند كه بايد سريعاً  شان بيمناك بودند و فكر مي ها از همان موقع در مورد شغل بعضي. كند



  جهانيهمبستگيِ   28

  .كاري كرد
ز زنان به اين فكر افتادند كه از  مارس، روز جهاني زن، برخي ا8 هفته پيش از 3تقريباً 

 مهم است؛ چرا نمادي مارس براي ما 8روز . اين فرصت جهت سازماندهي خود استفاده كنند
تا آن زمان، روز مادر كه روز .  زنان هرگز يك روز براي خود نداشتند،كه بايد بدانيم در ايران

...  و غيره و غيره زن شاه بود؛روز زنان، سالگرد تولد. شد تولد مادر شاه بود، جشن گرفته مي
خواستيم اين  اما يك روز مخصوص جشن براي زنان، به عنوان زنان، وجود نداشت و ما مي

  .تواند چنين روزي باشد  مارس مي8ايده را جا بيندازيم كه 
 زن 40اي در تهران منتشر كرديم كه حدود  اي در روزنامه به اين منظور، اطالعيه

 . مارس، جهت آگاهي تمام زنان، در آن تشريح شده بود8 معناي امضايش كرده بودند و
 مارس 8اي جهت آمادگي مقدمات تظاهرات  كمي بعد، اعالم كرديم كه قصد داريم جلسه

 زن در آن شركت 250 تا 200بين .  فوريه انجام گرفت24اين جلسه در روز . ر كنيمذابرگ
  .شد د ميقدر زيا اولين باري بود كه تعدادمان اين. كردند

هركدام از ! انگيز بود حيرت. چند هزار نفر بوديم. روز هشتم، در دانشگاه گرد هم آمديم
شان  ي خود با دوستان ها به نوبه ي تظاهرات با دوستانش صحبت كرده بود و آن ما درباره

 و ما بسته شودهاي فناتيك دستور دادند درهاي دانشگاه  مذهبي... صحبت كرده بودند و و و
ها كه بسيار بلندند، باال برويم تا  مجبور شديم از ميله. داخل دانشگاه به محاصره درآمديمدر 

ما توانسته بوديم نشان دهيم كه وجود داريم ! اما چه باك. مان بازگرديم هاي بتوانيم به خانه
  .مان را به عنوان زن بيان كنيم و قصدمان اين است كه نظرات

ها و  با تفسير از يك دستورالعمل خميني، وزارتخانه با خبر شديم كه در همين زمان
 ـ يعني چادرـ نداشته "مناسب" زنان كارمندي كه لباس ويژه وزارت دادگستري، از كارِ به

  . كنند باشند، جلوگيري مي
. خودي پا گرفت  كه به طور خودبه]اسفند19[  مارس10اين بود منشأ تظاهرات بزرگ 

اين تظاهرات . ها ريختند  به خيابان"آزادي، آزادي"ا فرياد ها هزار زن ب هزاران، شايد ده
اغلب . رفت ي چادر به مراتب فراتر مي  شده"توصيه"ي رعايت اجباري يا  براي ما از مسئله

  .كردند شان بود كه دفاع مي زناني كه تظاهرات كردند، از حق كار و يا به سادگي از حقوق
اين تظاهرات هم . بيني شد  پيش] اسفند21 [سپس تظاهرات ديگري براي روز دوازدهم

هايي  چرا كه در اين فاصله زنان به ميزان خشونت واكنش.  شد؛ اما با تعداد كمتريبرگذار
شان  بسياري كتك خورده بودند؛ به سوي. شان برانگيخته بود، پي برده بودند كه جنبش

هاي رسمي چنين  نشواك. سنگ پرتاب شده بود؛ يا مورد اصابت چاقو قرار گرفته بودند
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 !مأموران ساواك هستيم؛ يا ضد انقالبي و عامل بيگانه) تظاهركنندگان(كرد كه ما  وانمود مي
خواستند اين بدگماني  نمي. شان مقدس بود اين موجبِ وحشت كساني شد كه انقالب براي

تي بود با چنين ذهني. اند  انقالب شدهي دست نيروهاي مخالفِ ها بازيچه به وجود آيد كه آن
تحريكات ضد "شان خاتمه دهند تا با  كه احزاب چپ از زنان خواستند به تظاهرات

ن، اما آنچه اين سه روز تاريخي نشان داد اين بود كه در ايرا. دست نشوند ها هم"انقالبي
ما چندين هزار نفر بوديم . كس منتظر چنين چيزي نبود هيچ. جنبش زنان متولد شده است

  .كنند ها زن ايراني مثل ما فكر مي  اما بر اين باوريم كه امروز ميليونكه تظاهرات كرديم؛
. فعاليت كردن براي ما بسيار دشوار است؛ چرا كه هنوز از سازماندهي برخوردار نيستيم

گيري با  اي به منظور ارتباط ي نخست به يك دفتر نياز داريم؛ به انتشار نشريه ما در درجه
هاي آينده  قصد داريم كه اين كارها را در روزها و هفته. كنند ميتمام زناني كه مثل ما فكر 

شان است،  ترسند و آنچه در توان قدرتمندان از ما مي. اما وضعيت دشوار است. انجام دهيم
ما احساس امنيت . مان شوند اعتبار كنند يا مانع سازمان يافتن انجام خواهند داد تا ما را بي

  .مان فاش شود نامكنيم و مايل نيستيم كه  نمي
قدام كردند؛ طبعاً در انقالب ايران تحقق يافت، تنها به اين دليل كه زنان به انجامش ا

  .»خيانت شودفردا ها  نبايد به اين اميد بزرگ آن.  اما براي خودشان نيز.كنار مردان
  

 ، سروان اشربر. ك، ماسيوچي. ا.مگفتگو توسط 
   مارس20شنبه،  ، سهآن تريستان، رتزرآشو آليس

  
  ي انقالبي زنان مبارز اتحاديه

   ساله، معلم بيكار 28 .ظهارات فا
زمان حكومت بختيار، به طور مخفيانه شروع به سازماندهي خودمان كرديم و در  ما در"

 بهمن 23[فوريه 12روز .  نفر رسيد200ظرف چند روز، تنها با پخش تراكت، تعدادمان به 
گفت  اي صادر كرديم كه مي ت از بازرگان، ما قطعنامه پايان تظاهراتِ حماي، در5]1357
  .ي كل جامعه جدا نيست ي زنان از مسئله مسئله

حمايت از جنبش انقالبي، جايگاه زنان در : گيرد فعاليت ما حول سه محور انجام مي

                                                           
 . در حمايت از مهندس مهدي بازرگاناست  1357 بهمن 1979/19  فوريه8 تظاهرات  منظور،ـ 5
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 اما ؛ايم و كماكان خواهيم كرد ما همراه مردان مبارزه كرده. انقالب، و دفاع از حقوق زنان
دار را كه خيلي تنها  واهيم به موازات آن، زنان را سازماندهي كنيم؛ به ويژه زنان خانهخ مي

  .شان دشوار است هستند و به دليل آداب و رسوم موجود، مبارزه همراه با مردان براي
 زن را در 5000 مارس، ما ميتينگي همراه با پخش فيلم برگذار كرديم كه حدود 8براي 

پيمايي نكرده بوديم؛ اما زنان حاضر در سالن  ما اعالم راه.  آورد هم دانشگاه تهران گرد
. پيمايي پيوستيم درخواست كردند كه بر سر اين موضوع بحث شود و به اين ترتيب ما به راه

اكثريت ايرانيان موافق . كرديم ما نه تنها عليه چادر كه عليه هر نوع اجباري تظاهرات مي
كنند، چند نفر به  چند نفر به داليل اعتقادي چادر به سر ميدانيم  چادر هستند؛ اگرچه نمي
و البته در .  چادري هستند»اتحاديه« هرحال، برخي از زنانِ به. دليل اجتناب از مزاحمت

  .تظاهرات عليه شاه، ما همگي چادر به سر گذاشتيم
 ما ]ند اسف21[  مارس12ظاهرات پرداختيم؛ اما نه ، ما دوباره به ت] اسفند19[  مارس10

كردند، موافق بوديم؛ چرا كه از  با جريانات چپِ افراطي كه دعوت به ختم تظاهرات مي
نشيني كرده بودند و از سوي ديگر،  سويي بازرگان و خميني بر سر موضوع چادر عقب

فضا . خواستند از وضعيت سود جسته و يك اوپوزيسيون به راه بيندازند نزديكان بختيار مي
ما .  شده بودقلمداد ساواكود؛ زيرا تظاهرات ما به عنوان عملي از سوي براي ما مساعد نب

ما مشكالتِ كلي و . ي ايران نيست ترين مسئله ي زن، عاجل كامالً اذعان داريم كه مسئله
  .، قانون اساسي]ها صنايع و بانك [ارتش، ملي كردن: تري داريم مهم

تواند خطري  اسالم مي. ان نباشيمنيست كه ما نسبت به آينده نگراز آن اما اين مانع 
 چرا .م هستيمو بلكه ضد رفراند؛ما ضد جمهوري اسالمي نيستيم. براي زنان محسوب شود

كنند، بدون اينكه  ي دادن به جمهوري اسالمي دعوت مياما را به ر:  دموكراتيك نيستكه
يل  به همين دل.اش را بشناسيم بدانيم اين جمهوري چه خواهد بود؛ بدون اينكه قانون اساسي

  .فراخواهيم خواند] دهي يااز ر[به امتناع ] مردم را[ما 
 و همچنين از جانب .آيد ها مي خطر نه از سوي مقامات الئيك، كه از جانب مذهبي

ما با مذهب ضديت نداريم، بلكه از آن . شود دولتي كه توسط بورژواهاي مذهبي هدايت مي
 كتك زن 30حدود ـ د تِ ما به زنان حمله كردنهايي كه در تظاهرا باري؛ آن. در هراسيم

هاي فناتيك نبودند؛ بلكه عناصر  خوردند و چندين نفر بستري شدند ـ به گمان ما مذهبي
  .غيرقابل كنترلي بودند كه از اين فرصت براي حمله سوءاستفاده كردند

 كند، ست، شروع به فعاليت گيري  كه در حال شكلسازمان زنان اسالميالبته زماني كه 
همين امروز، . واهند خوردهاي ديگر مردود خواهند شد و برچسب كمونيست خ تمام سازمان
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ه تو گفته كه روسري لنين ب": گويند ها به ما مي گرديم، بعضي روسري در خيابان مي وقتي بي
شعارهاي افراطي بر روي ديوارهاي تهران، : اين يك مزاحمتِ ساده نيست "به سر نكني؟
مرگ بر ": گويند مي. زنند پرياليست و صهيونيست را با يك چوب ميكمونيست، ام

فراخوان داده ) حزب كمونيستِ بسيار پرو ـ سوويت ايراني(حال آنكه حزب توده . "كمونيست
در شهرهاي كوچك مانند شيراز، . ي دهندا در رفراندوم به جمهوري اسالمي ركهاست 

ها در معرض تهديد و  آن: ند، دشوارتر استوضعيت زناني كه از پوشاندن سرشان امتناع كن
  .حتا ضرب و جرح قرار دارند

ترسيم كه در  ما به ويژه مي. ترسيم كه زنان، فراموش شدگان انقالب باشند  ما مي،آري
ها انكار شود؛ بيشتر در مورد زنان كارمند ادارات تا كارگران كه  عمل، حقِ كار كردنِ آن

در اسالم، مرد . دهند كنند، انجام مي شان امتناع مي ن از انجامبدترين كارهايي را كه حتا مردا
زن تقريباً خود به خود به او . اوست كه بايد روزي خانواده را فراهم كند. است كه تقدم دارد

كند و به اين ترتيب او  آداب و رسوم، ازدواج را براي زن تقريباً اجباري مي. وابسته است
آيم؛ چرا كه پدرم  من يك استثنا به حساب مي. ش كار كندي همسر تواند بدون اجازه نمي

  .اين آزادي را به من داد كه مجرد بمانم
 شگردها .كوشش ما براي سازماندهي زنان، با يك ممنوعيت صريح روبرو نيست

ي مثبت اين است كه  جنبه. ي يك دفتر  ناممكن بودن تهيه: براي مثال.اند غيرمستقيم
خواهيم كامالً مستقل  با اين حال، ما مي. گيري نكردند ه ما موضعهاي سياسي برعلي سازمان
به ويژه زناني از فدائيان كه در ميان ما (آيند  ها مي ها بمانيم و زناني كه از اين سازمان از آن
  .بايد اين اصل را بپذيرند) هستند

هاي فمينيستِ تازه ايجاد شده  ما در ضمن، در حال بررسي خط سياسي ديگر گروه
اگر موفق شويم اكثريت زنان را . پذير است هايي امكان هستيم تا بببنيم چه همكاري
توانند ما را به ضدانقالبي بودن متهم كنند و حمايت  سازماندهي كنيم، ديگر نمي

اما الزم است كه ابتدا زمينه را آماده كنيم و به . هاي چپ را از آنِ خود خواهيم كرد سازمان
  .براي اين كار، بايد با نوعي سازماندهي سنديكايي آغاز كنيم. هيمزنان آگاهي سياسي بد

به تازگي، دو جوان كه در حال معاشقه در يك اتومبيل . موضوع براي فعاليت كم نيست
اگر من خودم در . كردند  مي"انتخاب"بين ازدواج يا شالق يكي را بايد غافلگير شده بودند، 

كنيم كه با حركت  ما كوشش مي. كردم  انتخاب ميشدم، شالق را چنين وضعيتي گرفتار مي
 »اتحاديه انقالبي«اما در حال حاضر، اعضاي . از چنين مسائلي، كارزاري به راه بيندازيم

  ".ترسند شان مي براي امنيت
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  .پذيرد كه به جز يك صندوق پستي، نشاني ديگري به ما بدهد  نمي. ف
  

  ،ماري ـ اوديل فارژيهمصاحبه از سوي 
  ،كلود سروان اشربر، ميشل پرن، ز گاسپاروآفرانس 

   مارس21، ينودرهلن ، مارتين استورسي 
  

  ،گفتگو با نمايندگان سازمان زنان اسالمي
  .اهللا طالقاني طالقاني، دختر آيتاعظم از جمله خانم حجازي ـ بازرگان، دختر نخست وزير و خانم  

  

محل . بوديست كه تشكيل شده  بيشتر از سه چهار روز نسازمانبه هنگام ديدار، اين 
 اشرف دختست كه در اختيار سازمان پيشين زنان، وابسته به خواهر شاه، شاه آن، ساختماني

 شوند كه در آن يار بزرگ پذيرا ميي بس زنان اسالمي، ما را در يك كتابخانه. قرار داشت
نمايندگان . تهايي از تظاهرات زنان چادري در هم آميخته اس مينياتورهاي ايراني با عكس

خانم حجازي ـ بازرگان، يك روسري كوچك : اند اي لباس پوشيده ، هر يك به گونهسازمان
اي اروپايي بر سر دارد؛ خانم طالقاني كه خطيب است، روسري  اي سبك و با سليقه از پارچه

آيد؛ نفر سوم كه پزشك است،  سفت و سختي بر سر كرده كه تا روي پيشاني پايين مي
  .رنگ بر روي بلوزي بلند و شلواري گشاد به همان رنگ بر تن دارد   ي كِرم دهنوعي لبا
اما به دليل . احساسات مذهبي در ايران هميشه بسيار قدرتمند بوده است: زن پزشك •

ما . ها امكان تشريح اسالم و متمايز كردن آن با خرافات را نداشتند ديكتاتوري شاه، مذهبي
رآن و آن آزادي را كه اسالم براي ما در نظر گرفته است، تشريح خواهيم شريعت، ق ابتدا مي

در حال حاضر، . ، انتخاب خواهند كرداستشان مجاز  افراد خودشان آنچه را كه براي. كنيم
  .تواند انتخاب كند مكاتب فكري گوناگوني وجود دارد و هر كس مي

.  تفاوتي وجود ندارد، ميان مرد و زن)آل ي اسالمي ايده جامعه(ي توحيدي  در جامعه
ما قوانين اسالمي را به كار . ست تفاوت گذاشتن، خود يك نوع تفسير از قوانين اسالمي

اين اَعمال و اعتقادات ماست كه راه و . خواهيم بست و قرآن را بررسي خواهيم كرد
 هم هستند و در تاريخ اسالم، مكملمرد و زن . مان را معين خواهد كرد؛ نه جنسيت روش
  .اند ن و زنان جايگاهي از آنِ خود داشتهمردا

سپس . كند پيدا ميگردد؛ تضادها بروز  در يك انقالب، بنيادهاي جامعه زير و رو مي
وانگهي در كشور شما، سارتر . شود  بازسازي مي،ي توحيدي بر روي بنيادهاي تازه جامعه
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مان را  محيط زندگيما خواهان آنيم كه . »ست آزاد در انتخاب انسان موجودي«: گفته است
وقتي قوانين اسالمي به اجرا درآيد، ما آزادي به . مان را خودمان بسازيم بنا كنيم و تاريخ

توان با  ي حكومت در زمان محمد ـ پيغمبر ـ ثابت كرده كه مي نمونه. دست خواهيم آورد
  .قوانين اسالمي حكومت كرد

اي  اسالم تنها ايدئولوژي): رنگ با ظرافت اروپايي و روسري موسلين كِرم(زني ديگر  •
در . ها قابل تفكيك نيست حقوق آن. است كه در آن مرد و زن حقوق انساني برابري دارند

ست كه روح اسالم را درك  سوادي گرايان بي  حال حاضر، مشكل اصلي، مشكل افراط
حجاب را   بيخواستند زنان مرداني كه مي. ها آموزش داد بايد به مرور زمان، به آن. اند نكرده

  .هاي خميني بودند كه از زنان محافظت كردند كميته. ها بودند بزنند، ساواكي
  پيمايي زنان شركت كرديد؟  آيا شما در راه:سؤال
ي  رويم كه براي آزادي باشد؛ چرا كه اين وظيفه هايي مي پيمايي ما به راه:  همان زن•
تر به  پيمايي كردند، هرگز پيش راهاغلب زناني كه به اين مناسبت . ي مسلمانان است همه
هاي بزرگ قبلي شركت كرده بودند،  پيمايي هايي هم كه در راه آن. پيمايي نرفته بودند راه

فقط آن را . ست امام هرگز نگفته است كه چادر اجباري. نسبت به روح اسالم ناآگاه بودند
ي ساخته؛ چرا كه غرب ها، از اين مسئله ماجراي بزرگ ي غربي توطئه.  كرده است"توصيه"

  .خواستار شكست انقالب ماست
ما زنان . داند ي جنسي مي اسالم، انسانيت است؛ زيرا كه روابط روحي را برتر از رابطه

يك زن حق دارد زيبا باشد، ولي فقط براي . ي نخست، مغز خوبي داشته باشيم بايد در درجه
  .شوهرش، پدرش، برادرانش

. كنند؛ يك چيز تحميلي و اجباري  را يك زندان تلقي ميزنان، حجاب: خانم طالقاني •
 اما ".زن بايد پوشيده باشد" :گويد بايست به كار بست كه مي البته اين اصل اسالمي را مي
شود كه تنها به  كند و مانع مي حجاب، زن را محافظت مي. اين اصل، تعريف نشده است
ديگر را به عنوان دو جنس متفاوت يا مردان و زنان نبايد يك. عنوان شيء جنسي تلقي شود

  .دو موضوع متفاوت ببينند
  دهد كه با همان شرايط مرد طالق بگيرد؟ آيا اسالم به زن اجازه مي: سؤال
  .توانند طالق بگيرند ثانياً همه مي. اوالً حقوق مرد و زن برابر است: خانم طالقاني •
من طالق را ": ا محمد گفتهام. طالق در قانون اسالمي مجاز است: شناس يك روان •

اگر اختالف .  طالق نگرفتن است، به دليل وجود فرزندان، بهترين راه حل".كنم تأييد نمي
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  اسالميگفتگو با نمايندگان زنانِ
 1979، آوريل مگزين .اف

در غير اين صورت، بهتر است از آن پرهيز . ، طالق مجاز است باشد ميان زن و شوهر جدي
  .كنند  چون جوامع اسالمي با نظر بدي به طالق نگاه مي؛شود
تري جايگزين شده   رژيم پيشين، قوانين اسالمي با قوانين مدرندر: يك زن ديگر •

خواهيم به قوانين اسالمي  در نتيجه ما مي. اما اين قوانين در عمل كاركرد نداشتند. بود
  .برگرديم

. دهد كه يك مرد زنش را يك طرفه طالق دهد اما قانون اسالمي اجازه مي: سؤال
كند و دادگاه  ل، طالق يك طرفه را دشوار مي، هرچند ناكام]ي شاه دوره[ قانون جديد

  .ي دهدا براي حضانت فرزندان به نفع زن رتواند مي

تواند  ها مرد مي در قوانين اسالمي، شرايطي وجود دارد كه با اتكا به آن: زن پزشك •
مثالً اگر زن مرتكب زنا شود؛ اما نياز به چهار شاهد . زنش را به طور يك طرفه طالق دهد

اما . تواند زن را محاكمه و تنبيه كند مي] حاكم شرع[اگر زنا به اثبات برسد، امام . داردوجود 
يعني . تواند تصميم بگيرد كه بايد به زن كمك كرد تا خود را اصالح كند او در عين حال مي
در قرآن و قوانين اسالمي در . ]جرم[  مگر در صورت ارتكاب مجدد،شود زن مجازات نمي
  . تري نسبت به مرد تدوين شده استشقوق زن با دقت بيمورد طالق، ح

  كنيد؟ ي چند همسري چه فكر مي درباره: سؤال
. اين سؤال را بايد با توجه به وضعيت واقعي صدر اسالم در نظر گرفت: خانم طالقاني •
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ها صاحب حرمسراهاي واقعي  آن. در آن موقع، مردان بسيار بيشتر از چهار همسر داشتند
توان تا چهار زن داشت،  بهتر اين است تنها يك زن اختيار كرد؛ اما مي": غمبر گفتپي. بودند

 او در اين باره قواعد ".ها به طور يكسان عدالت را برقرار كرد به شرطي كه نسبت به آن
حتا بيان كرده كه عادل بودن بسيار دشوار است؛ زيرا دوست .  است دقيقي را مقرر داشته

او به كسي كه قادر به اجراي . ك شيوه و به يك اندازه سخت استداشتن چندين زن به ي
  .كند عدالت نيست، داشتن چهار زن را توصيه نمي

در اين صورت، . اما در تاريخ جوامع، لحظات سختي وجود دارد؛ به ويژه در زمان جنگ
  رند؟كه زنانِ بدون مرد، به فاحشگي رو آو يا اينآيا بهتر است يك مرد چند زن داشته باشد

هايي  بچه. ها بدون پدر رها شوند ترين عيب يك جامعه اين است كه بچه براي ما، بزرگ
قانونِ چندهمسري، حل . شوند، مشكالت عاطفي بسياري دارند خانه بزرگ مي كه در يتيم

تواند سه يا چهار زن  ها، يك مرد مي براي تضمين حقوق بچه. سازد اين مشكل را ممكن مي
اما مرد نبايد ازدواج اولش را به خطر . ندان زنش، فرزندان او خواهند بودداشته باشد و فرز

ها را  در مدينه ديگر آن. هاي متعدد، در مكه تقرير يافت اين قوانين، پس از جنگ. بيندازد
  .مقرر نكردند

، پسر تنها در هجده سالگي شود مياز سوي ديگر، اگر زن در سن دوازده سالگي بالغ 
بنابراين . شود  سالگي بالغ مي21يابد، مرد در   سالگي بلوغ مي15ر زن در اگ. شود بالغ مي

 600 هزار تولد در سال براي هرجنس، در برابر 100با تخمين .  ساله وجود دارد6يك تفاوت 
شود؛ چرا  اين مازاد زنان تشديد هم مي.  هزار پسر وجود خواهد داشت100هزار دختر بالغ، 

اما تمام . ان و يا جنگ، بيشتر در معرض خطر مرگ قرار دارندش كه مردان به دليل حرفه
  .مند گردند زنان حق دارند شوهر و فرزند داشته باشند و از مواهب زندگي بهره

  تواند چهار شوهر داشته باشد؟ چرا يك زن نمي: سؤال
  .تواند بداند پدر فرزندش چه كسي است براي اينكه او نمي: خانم طالقاني •

  كنيد؟ گرايان چه فكر مي جنس ي اعدام هم ربارهشما د: سؤال
ها موجبات  آن. اند  چرا كه ضد جنس مخالف؛اند گرايان ضد جامعه جنس هم: جواب •

ها  مجازات آن. اند انديشند و تنها به فكر لذت  كنند؛ به اسالم نمي دوام خانواده را فراهم نمي
يعني بر حسب اينكه . شان ي خطاي تواند از شالق خوردن باشد تا مرگ؛ بر حسب درجه مي

  .شان ناپذيري ي عالج شان است يا خطاي چندم؛ و نيز درجه خطاي اول
  گرايي زنان هم مجازات دارد؟ جنس آيا هم: سؤال
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 اهللا خميني مهندس مهدي بازرگان و آيت

ي   اما مسئلههمان است كه براي مردان؛بيني شده  هاي پيش مجازات: جواب •
  . وجود نداردگرايي زنان نزد ما جنس كاربردشان مطرح نيست، چرا كه هم

  
ير،  ير، توسط كلر ب مارس20گفتگو در روز 

  كوپ، ميشل مانسو، مارتين استورسي. كاتيا د
  

  وزير، مهدي بازرگان گفتگو با نخست
  

آيا برابري مطلق ميان زن و مرد، در : سؤال
  قانون اساسي آينده دقيقاً ذكر خواهد شد؟ 

دانيد كه قانون اساسي هنوز  مي: بازرگان •
گيري  يا نشده و به طريق اولي، مورد رنوشته

اما اگر نظر شخصي مرا . قرار نگرفته است
از . ست اي كامالً نسبي بخواهيد، برابري مسئله

نقطه نظر طبيعت، برابري ميان دو جنس 
ها، نه  وجود ندارد؛ نه از نظر ُخلق و خو، نه شخصيت، نه توان بدني و اخالقي، نه قابليت

طبيعت . توانيم از برابري ميان دو جنس به طور مطلق صحبت كنيم ن نميبنابراي... كردها كار
چنين چيزي را نخواسته است؛ نه براي نژاد انسان و نوع بشر، نه براي هيچ جاندار ديگري؛ 

به ... ها، احترام و البته اگر مقصود، برابري حقوقي باشد، برابري ارزش. از گياهان تا حيوانات
  .خ بدهمتوانم پاس  ميااين معن

 وزير، در اينجا زنان از مشكالتِ خيلي مشخصِ زندگي روزمره و كار  آقاي نخست: سؤال
دهد از چند هفته پيش  اند كه نشان مي شان، مسائلي را براي ما مطرح كرده و تحصيل

مورد سه دانشجوي پزشكي آبادان : كند گيرد كه حقوق زنان را تهديد مي اقداماتي انجام مي
هاي دانشگاه ديگر مختلط نباشد،  اند كه چون تصميم گرفته شده كالس را مطرح كرده

در . اند اند و در تهران موفق به يافتن جا نشده دانشگاه را اجباراً ترك كرده، به تهران آمده
شان را از  بايست درس هر صورت، اگر جايي هم پيدا شود، مي اند كه به ها گفته تهران به آن

آيا بيم نداريد كه در دراز مدت، . ها سال سوم پزشكي هستند كه آناول شروع كنند؛ حال آن
  ماند؟ ميين يمردان از آموزش با كيفيتي برخوردار شوند، در حالي كه سطح آموزش زنان پا

بپذيرم، اين سؤال را ] به حضور[دخترم، دختر دومم كه واسطه شد تا شما را : بازرگان •
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  ، )نخست وزير وقت(ز گاسپار، مهدي بازرگانفرانسوآ:از چپ به راست
  و كلود سروان ـ اشربر ) نگوي دولتسخ(عباس اميرانتظام 

  1979 آوريل  مگزين،.اف

كُشت، شكنجه  نه است كه وقتي دولت قبلي ميچگو... از سوي شما از من پرسيده بود
نمود،  ها را نسبت به زنان ايران اعمال مي عدالتي ها و بي ها، رذالت ي پليدي كرد و همه مي

ساخت، كسي از اروپا و آمريكا براي دفاع از  شان را پايمال مي هاي ي حقوق و آزادي همه
ه، يا مشكالت كوچكي از اين دست ها پيدا نشد؟ و حاال كه صحبت از چادر، عينك سيا آن

  ايد؟ ، شما براي دفاع از حقوق زنان به سمت ايران شتافتهاست
اما فكر . من شخصاً. وزير] نخست[من به شما پاسخ خواهم داد، آقاي : رتزرآشو آليس

هاي  توانند پاسخ دهند؛ چرا كه ما اغلب ـ من اغلب ـ در خيابان كنم كه بقيه هم مي مي
ست كه در عين حال  ايران كشوري]. كردم[يران و بر ضد شاه، تظاهرات كرديم آلمان براي ا

هاست كه عضو فعال يك  در مورد خودم بگويم، من سال. ما زنان را بسيار نگران كرده است
بنابراين، گرچه سؤال شما را كه حتماً در غالب . ي مختلط زنان ايراني و آلماني هستم كميته

كنم، بايد به شما بگويم كه مايي كه اينجا هستيم، اصوالً از تغيير  موارد برحق است درك مي
كنم به ما حق دهيد كه به لحاظ اخالقي،  پس از شما خواهش مي. حكومت بسيار خرسنديم

تنها به تبريك گفتن براي تغييرات بسنده نكنيم؛ بلكه مسائل انتقادي را نيز با شما در ميان 
  .بگذاريم
شهرستاني ] دختر[ا شما با خبر شديد كه چگونه دانشجويان آيا در آنج: بازرگان •
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دانشگاه تهران، شايد سه چهار ماه پيش، در دل زمستان، وسط سرما، وقتي يك شب به 
كردند، مورد حمله قرار گرفتند؟ در حالي كه باران  همراه پسران در ساختماني تظاهرات مي

موران ساواك تمام دختران جوان را به باريد، يا شايد برف و سرماي وحشتناكي بود، مأ مي
هايي كه مخصوص  خيابان ريختند و نه تنها مانع شدند كه اين دختران جوان به ساختمان

هاي مردم پناه بردند، به آنجا رفتند،  ها به خانه دختران بود برگردند، بلكه حتا وقتي آن
. ن جوان، مجازات نمودندها را دستگير كردند و به دليل پناه دادن به دخترا صاحبان خانه

ها،   اعالم كرديم كه خانهي ايراني دفاع از حقوق بشر كميتههمان وقت، ما به عنوان 
ها منزل  دهيم تا در آن مسجدها و يا حتا مدارسي را در اختيار اين دختران جوان قرار مي

  .كنند
 اينجا ،دانيد مي. يدا ي اين سه دختر آباداني از من پرسيده اما برگرديم به سؤالي كه درباره

ي بينابيني ميان تهاجم و  هم مانند جاهاي ديگر، در موقعيت انقالبي، به ويژه در مرحله
ستند و مداخله عوامل و نيروهاي بسياري در صحنه ه. تخريب و بازسازي، نظم برقرار نيست

ير هرگز وز  در مورد آنچه در آبادان اتفاق افتاده و من به عنوان نخستبنابراين. كنند مي
توانم قطعاً بگويم كه نه از سوي وزارت آموزش و پرورش  ام، مي اش نشنيده چيزي درباره

هاي گوناگونِ غيرمجاز و  در حال حاضر، دخالت. انجام شده و نه توسط دانشگاه آبادان
  .رويه، اسباب زحمت ما شده است بي

ه قضاوت را براي زنان رسد كه اين دقيقاً وزارت دادگستري است ك اما به نظر مي: سؤال
  .ممنوع كرده است

ست كه هنوز مطرح نشده  اي ي نابرابري در تحصيل و آموزش، مسئله مسئله: بازرگان •
باره،  ممكن است برخي دانشجويان، دانشجويان دختر يا بعضي زنان، عقايدي را در اين. است

اي  ي ما چنين نابرابريكنم كه در قانون اساس اما من فكر نمي. سر خود ابراز نموده باشند
  .ثبت شود
ي وزارت دادگستري در  بخشنامه. در مورد زنان قاضي، بحث بر سر عقيده نيست: س

 چرا كه ؛توانند قاضي شوند اهللا نگفته كه زنان نمي وانگهي، مگر آيت. اين باره موجود است
  زياده از حد حساسند؟

شما اين طور فكر ) فرانسوآز گاسپاررو به سوي . (زياده از حد احساساتي، بله:  بازرگان•
  كنيد؟ نمي

  )خنده. (من خودم قاضي هستم: فرانسوآز گاسپار
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  شما قاضي هستيد، اما آيا احساساتي نيستند؟: بازرگان •
  و خود شما، آيا احساساتي نيستيد؟: گاسپار. ف
 دانيد، در قانون اسالمي و در بسياري از كشورهاي مسلمان، دو حرفه مي: بازرگان •

. قضاوت و رهبري مذهبي: بيشتر مخصوص مردان است... نه ممنوع، ولي... وجود دارد كه
در روزگار قديم، روحاني بزرگي وجود داشت كه زنش در . مثالي بزنم. دليل نيست اين بي

: پرسيدند ان روحاني از او ميدبه همين دليل، شاگر. مسائل ديني بسيار عالم و دانشمند بود
تواند امام باشد  ي شما عادل، چرا نمي  و به اندازهعالِم و دانشمند و داناسته چنين زن شما ك
قاضي بودن، امام : طور كه به شما گفتم، دو چيز براي زنان مجاز نيست نماز؟ همان و پيش

كند؛ هماني  شود و ديگران را هدايت مي نماز مي مرد است كه پيش. نماز شدن بودن و پيش
اهللا چه پاسخي به  اما ببينيم كه اين آيت... ين كار مختص مردان استا. ناميم كه ما امام مي
در واقع، او فوراً پاسخ نداد و به برخي از شاگردانش توصيه كرد كه بروند و . شاگردانش داد
قدر شنيد كه متقاعد  زن اين حرف را آن. شوهر شما زن ديگري اختيار كرده: به زنش بگويند

اهللا به خشم  اهللا به خانه رسيد، خانم آيت لذا، وقتي آيت. ستشد شوهرش زن ديگري گرفته ا
تو زن ديگري : چه خبر است؟ زن جواب داد: اهللا پرسيد آيت. آمد و ماجراهايي به راه انداخت

 شما پيش از چطور: اهللا فوراً از او سؤال كرد آيت. گرفتي؛ حق نداشتي، كار بدي انجام دادي
ايد؟ در تمام  د و مدرك و سند را ببينيد، چنين قضاوتي كردهاينكه پاسخ و دفاعيه مرا بشنوي

ها ديدند و متقاعد  به اين ترتيب، آن. آرايي، شاگردان پشت پرده پنهان بودند طول اين صحنه
تواند  طراز شوهرش است، نمي اهللا به رغم آنكه در دانايي و دانشمندي هم شدند كه زن آيت

  .قاضي بشود؛ چرا كه عادل نيست
  ...آرايي خبر نداشت؟ او تنها شاگردان را در جريان گذاشته بود ن از اين صحنهز: س
ان ببينند داي بود كه پنهاني به اجرا درآمد تا شاگر يك بازي بود؛ صحنه! نه: بازرگان •

  ... ست چه براي يك امام الزم است، بردبارينآ. كه دانايي كافي نيست
ما مردان بسياري را . كمي تحقيرآميزي خيلي جالب؛ اما براي ما  يك لطيفه: س

شما : مان برگرديم اما به پرسش. انصاف شناسيم كه غيرمنطقي هستند؛ احساساتي و بي مي
  آيند؟ اي برنمي كنيد كه زنان از پس چنين حرفه شخصاً فكر مي

كنم، توسط قانون اساسي اعمال  آنچه من فكر و آرزو مي) ضمن خنده: (بازرگان •
ها، اين يك امر پذيرفته   در سنت اسالمي، هم براي شيعيان و هم براي سنياما. نخواهد شد
ي آيات قرآن قطعي و محكم  ها و نظرات روحانيت، به اندازه با اين حال، سنت. شده است



  جهانيهمبستگيِ   40

قوياً ممكن است كه امروز، همان طور كه در گذشته هم ديده . هاست اين تفسير آن. نيستند
من شخصاً اين اطمينان . ها زياد داريم از اين نكته. برسدشده، روحانيت به نظر متفاوتي 

توانم با قاطعيت بگويم كه حق و امتياز قاضي بودن را به زنان  بينانه را ندارم و نمي خوش
  .شان خواهند كرد خواهند داد يا از آن محروم

وزير، پس از رفراندوم بر سر جمهوري اسالمي، در دولتي كه توسط  آقاي نخست: س
كنيد كه  و يا كس ديگري تشكيل خواهد شد، چه نقشي به زنان خواهيد داد؟ تصور ميشما 

  زنان در دولت عضويت يابند و نقش مهمي در عرصه سياست ايفا نمايند؟
پس از بحث و مشورت . براي همين دولت، يك كانديداي زن وجود داشت: بازرگان •

يل كه زن است؛ مالحظات ديگري در كار نه به اين دل. در كابينه، او مورد قبول قرار نگرفت
  .اين اصل به خوبي پذيرفته شده است. بود

  و در آينده؟: س
اهللا  اما به هرحال، در ذهنيت آيت. هاست كه بپذيرند يا نه بر آن: به شما گفتم: بازرگان •

كه يك زن، معاون وزير و يا حتا وزير شود، اصوالً يني و يا محافل مذهبي، امكان اينخم
  .ود نيستمرد

  ي حجاب داد؟ چه ارزش و چه معنايي بايد به مسئله: ليال ابو سيف
  ببخشيد؛ شما الجزايري هستيد؟: بازرگان •

  .نه، مصري هستم: ليال ابوسيف
  ايد؟ ست كه شما از خود زنان هم پرسيده شك اين سؤالي بي: بازرگان •

  .ايم ها پرسيده از آن. بله: ليال ابوسيف
شان در زمان انقالبِ ما چادر و حجاب  ه شما گفته باشند كه بسياريشايد ب: بازرگان •

ي  پيش از رفتن شاه، اين يك شيوه. به سر كردند، در حالي كه هيچ اجباري وجود نداشت
ها با اين روش  پس از رفتن او، آن. اعتراض از سوي زنان عليه كارهاي حكومت بود

تا همين چند روز . نقالب اسالمي نشان دادندشان را به آرمان انقالب و به ويژه ا پيوستگي
اهللا خميني به طرفداري از حجاب صحبت كرد، هيچ اجباري براي حجاب وجود  پيش كه آيت

  .نداشت و هنوز هم اجباري در كار نيست
  فشاري وجود ندارد كه زنان حجاب به سر كنند؟: س
 به ويژه در مراحل تر به شما گفتم، در هر انقالبي، طور كه پيش همان: بازرگان •

توان رويدادها و رفتارها را  نه مي. بينابيني، عوامل، عناصر و نيروهاي زيادي نقش دارند
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در . مواضع قطعي و نهايي هم به حساب آوردها را  آنتوان  نمي.  كردبيني و نه كنترل پيش
تأثير  تحت ـترين اقشار مردم  يني از رهبران گرفته تا پاـهايي، همه  طول چنين دوره

  .شود طبعاً بعيد نيست كه فشارهايي هم اعمال . آيد هايي هستند كه از اعماق برمي حركت
اما در آينده، قصد داريد زنان را به برداشتن حجاب تشويق كنيد؟ يا برعكس، با سر : س

  شود؟ ضدانقالبي تلقي مي] عملي[لُخت گشتن، 
اهللا  مثالً آيت. فت و سخت نيستاهللا خميني س ي آيت مواضع همه به اندازه: بازرگان •

تر است؛ حال آنكه  كند، بسيار مترقي  سال است از انقالب طرفداري مي30 يا 25طالقاني كه 
پس از اعتراضات و تظاهرات زنان، ] اهللا طالقاني آيت[او . خميني اين اواخر وارد صحنه شده

ي حفظ عفت و  مسئلهاو توضيح داد كه اگرچه . ي حجاب پادرمياني كرد ي مسئله درباره
شود،  نشان دهند، عملي اخالقي و اسالمي محسوب مي] بي حجاب[اينكه زنان نبايد خود را 

شود، به  وزير مربوط مي در آنچه به من به عنوان نخست. اما چنين عملي نبايد اجباري باشد
 اين زمينه و اينكه ما در. ام طبعاً طرفدار حجاب هستيم ام كه من و خانوده زنان ايران گفته
. دانيم كدام از وزرا اين مسئله را اجباري نمي اما نه من و نه هيچ. كنيم ادي ميحتا تبليغات زي

  .حجابند چنان بيدفتر من خيلي از زنان كارمند همام هم اينكه در  دليل اثباتي
وزير، زنان ايراني در كنار مردان، اسلحه به دست براي انقالب  آقاي نخست: س
  ا قصد داريد كه در ارتش آينده جمهوري اسالمي، سرباز زن داشته باشيد؟آي. جنگيدند
اهللا خميني را در روز پيش از صحبتش  دانم آيا نطق آيت نمي... ممكن است: بازرگان •
ي حجاب، در برابر شمار كثيري  درباره

ي  از دختران جوان و زنان در مدرسه
او نظرش . ايد يا نه قم شنيده] فيضيه[

مورد برابري حقوقي دو جنس، با را در 
ي زنان و دسترسي ارتأكيد ويژه بر حق 

هاي جامعه بيان  ها به تمامي حرفه آن
ي مالها  اين سخنان، حتا به گفته. كرد

و روحانيت، از نقطه نظرات اسالم 
 .مترقي هم جلوتر بود

پس چرا زنان ايران چند : س
  روز پيش، وسيعاً تظاهرات كردند؟

  1357اسفند  پيمايي زنان در تهران،راه
آمريكا؛  ABCي  ي تلويزيونيِ شبكه برگرفته از پرده
  »قرن ما«: ي ايران ي ويژه درباره برنامه
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... كنيد، تظاهرات زنان، جوانان، اخراجيان هراتي كه از آن صحبت ميتظا: بازرگان •
هاي  ها و گروه هاي زيادي از سوي شخصيت در حال حاضر، دسيسه. تظاهراتي طبيعي نبود

ميهنان ما به خوبي متوجه  وانگهي، هم. كم و بيش ضدانقالبي و ضد اسالمي در كار است
يني، اگر نگوييم قطع كامل اين نوع كارها نش اين مسئله شدند و از آن پس، شاهد عقب

كنم توسط افراد مشكوك و اغلب  به اعتقاد من، در اين تظاهرات ـ كه تكرار مي. بوديم
در حال . زدند، نبايد زياد پافشاري كرد گفتند و فرياد مي شد ـ بر آنچه مي بيگانه رهبري مي

 و ما ـ دولت ـ به همين دليل .گويد كند، مي جويد و آنچه فكر مي هر كس از فرصت سود مي
كه هاي طراز اول، به رغم اين  شخصيتي اقتصادي دچار مشكل هستيم؛ چرا كه در زمينه

ها بهره  نكدهند كه مثالً اعالم كنند از اين پس با جزء دولت نيستند، به خود اجازه مي
در پي ... د و غيرهياب  درصد آنچه قبالً بوده كاهش مي30كه توليد نفت به پردازند و يا اين نمي

شان  هاي هاي ايراني وام هاي خارجي فوراً تعطيل شدند و بانك هايي بود كه بانك چنين گفته
براي اينكه به شما گفته باشم در حال حاضر ] گويم را مي[ها  اين... را به حال تعليق درآوردند

در مورد . كنند هاي بسياري كه لزوماً نمايندگان دولت نيستند، مداخله مي در ايران آدم
  .وضعيت زنان، هنوز هيچ چيزي قطعي نشده است

  وزير، آيا گرايش جمهوري اسالمي بازگرداندن زنان به خانه نيست؟ آقاي نخست: س
كنم و در يكي از آخرين  اهللا طالقاني فكر مي باره مثل آيت من در اين: بازرگان •
آغاز خلقتِ موجودات، از همان از : ام هايم، بخشي را به اين موضوع اختصاص داده كتاب

سلول زنده تا گياهان، به ويژه حيوانات و مشخصاً پستانداران، بديهي است كه طبيعت يا به 
البته . ستا تمايز قائل شده] ي دو جنس[عبارت ديگر خدا، مخلوق و خالق، ميان كاركردها

ن و ماندن زن در مقصود اين نيست كه خدا، طبيعت و يا قانون اساسي ما، كار مرد در بيرو
اما اين يك . ممكن است عكسِ آن اتفاق بيفتد. خانه را در تمام موارد تحميل خواهد كرد

ست كه طبيعي  كنيم، صحبت از آن چيزي وقتي از اين مسائل صحبت مي. استثنا خواهد بود
اين بدان معنا . ست است؛ از چيزي كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد، منطقي و عقالني

كند كه مرد  مثالً حكم . ست كه قانون، مسئله را به طور قطعي و نهايي تعيين خواهد كردني
  . درصد كمتر دريافت كند30 تا 20حقوق مناسبي بگيرد و زن 

ست كه شما به طبيعت ارجاع  وزير، از ابتداي گفتگو، اين دومين باري آقاي نخست: س
ست؟ آيا بيشتر يك  ن يك عامل پيشرفتگيي شما اي آيا به عقيده. دهيد؛ يا به حيوانات مي

  شود؟ رفت محسوب نمي عامل پس



43  ايراني در انقالبزنانِ

 تمام  كلي طور هو ب] ها ناتوراليست[گرايان، تمام طبيعيون  تمام اخالق: بازرگان •
ي استدالل خود را بر تحول طبيعي  خواهند واقعيت را بفهمند، مجبورند پايه هايي كه مي آن

زمان كه  تان، از منتسكيو تا ژان ژاك روسو، آن فانداروين شما و تمام فيلسو. بگذارند
ست، اتكا  خواهند مبنايي براي حقوق انساني در نظر بگيرند، بر آنچه در طبيعت جاري مي
  .كنند مي

شايد زنان . ي يك طنز كوچك را به ما بدهيد؛ تمام اين آقايان مرد هستند اگر اجازه: س
  .اند ي خودشان نوشته ريخ و تاريخ طبيعي را به شيوهاند كه تا بر اين نظر باشند كه اين مردان

ي زن يا  شوم اگر نام يك كتابِ تاريخ طبيعي را كه نوشته تان مي ممنون: بازرگان •
  .زنان باشد، به من بگوييد

آوري كنيم كه هميشه به نام طبيعت بوده كه  آيا مجازيم به شما ياد... وجود دارد: س
ي  اند؟ همه  زنان را مورد ستم قرار داده وه تا پرولتارياموجوات بشري، از سياهان گرفت

... اند ي طبيعت استدالل كرده هميشه بر پايه) ببخشيد، منظورمان شما نيستيد(مرتجعين 
ها چنين بحثي ارائه دهند ـ كه نه  ي فرهنگ اگرچه ما عادت داريم كه مردانِ همه

 در برابر شما كه در وضعيتي مخصوص ايران است و نه اسالم ـ توجه خواهيد كرد كه
بريد و اميدوارهاي زيادي داريد، ما زنان نيز سهم خودمان را از اين انقالب  انقالبي به سر مي

  ).خنده(زنيم  به اين دليل است كه كمي به شما تلنگر مي. خواستار باشيم
خيلي متأسفم كه زنم اينجا نيست كه بتواند با شما بحث كند؛ اين استدالل : بازرگان •
در مورد خودم، اگر خانم دوبووآر مايل باشد كتابش را برايم . توانست برايش جالب باشد مي

  .بدبختانه، فرصت زيادي براي خواندن ندارم... بفرستد، خوشحال خواهم شد
  

ليال ابوسيف، كاترين كلمان، فرانسوآز : گفتگو از سوي
ربر، رتزر، كلود سروان اشآشوآليس لوك،  گاسپارد، گائل مون

   مارس21، چهارشنبه، مارتين استورسي
  

  طالقانياهللا  گفتگو با آيت
  . در تهراناسالمي] انقالب [نوبنيادي  صدر، سردبير روزنامه بني] ابوالحسن: [مترجم

  

  كنيد؟ ي تظاهرات زنان در تهران عليه حجاب چه فكر مي درباره: س
. دسته از زنان سازماندهي شدهتظاهرات توسط دو : طالقانياهللا  صدر از سوي آيت بني •
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 اهللا سيد محمود طالقاني آيت

كنند و  هاي زناني كه كارمند دولت هستند، در مدارس دولتي يا خصوصي كار مي يك، گروه
اند و آن را به   ي حجاب اسالمي نشده اهللا خميني درباره درست متوجه معناي كلي بيانات آيت

اجتماعي گوناگون هاي  عنوان ممنوعيت كار در دفاتر گوناگون، ادارات گوناگون و فعاليت
هاي زنان و مردان حكومت پيشين  پاشي ها در معرض سم يقين است كه اين. اند تلقي كرده

كردند، مشغول غارت مملكت بودند و در فساد فراگير  اند؛ كساني كه ساواك را اداره مي بوده
  .دهندگان واقعي تظاهرات بودند ي دوم، سازمان اين دسته. ايران منفعت داشتند

تر، ابزار اجرايي آن   قانون اساسي آينده، حقوق زنان چه خواهد بود و مهمدر: س
  چيست؟
پرسند منظور شما از حقوق   ميطالقانياهللا  آيت: طالقانياهللا  صدر از سوي آيت بني •

  زنان چيست؟
ي حق كار است، حق ازدواج، طالق، امكان  اين حقوق براي مثال، در برگيرنده: س

آزادي رفت و آمد، امكان اينكه يك زن از حق انتخاب ... از بارداريسقط جنين و جلوگيري 
  ...شدن در مجلس برخوردار باشد

ي خود را در  خواهند كه من هم عقيده اهللا مي آيت: طالقانياهللا  صدر از سوي آيت بني •
ي اين حقوق و مناسبات ميان  من درباره. پاسخ به سؤالي كه شما مطرح كرديد، بيان كنم

. اما ابتدا بايد تعريف كرد كه حق چيست. ام هايم بسيار صحبت كرده  و زن در مصاحبهمرد
در . در اسالم، حقوق مردِ تنها و حقوق زنِ تنها مفهوم ندارد. حق، چيز محدودي نيست

اسالم، حق مرد و زن به مثابه دو عنصر يك مجموعه مطرح است و اين مجموعه است كه 
گويند اگر مقصود از حق، عرضه كردن زن به عنوان شيء  مياهللا  آيت. موضوع حقوق است

جنسي است، همان چيزي كه در كشورهاي اروپايي وجود دارد، جايي كه زن حقي ندارد جز 
اما اگر برعكس، مقصود .  حق زن استي خود به عنوان شيء جنسي، اين نفيِ ارائه و عرضه

، باشدناگونش هاي گو آزادي او و به كار گرفتن استعدادها و ظرفيت
فهمم؛ يعني  ست كه من از حق زن مي اين همان چيزي

. دهد ي رشد مي ي ابزارهايي كه به مرد و زن اجازه مجموعه
ساختار بدن زن، : اهللا بر اين نظرند آيت... ي حق كار و غيره درباره

ها  در واقع، آن. هاي فكري او با مرد يكي نيست ذهنيت و ظرفيت
به هر روي؛ زن حق كامل . اد با يكديگرمكمل يكديگرند، نه متض

دارد كه در كارهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و حتا سياسي 
حق دارد كار كند، در انتخابات شركت : مشاركت داشته باشد
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چنين حق دارد كه درخواست طالق كند، ازدواج كند،  هم. نمايد، انتخاب كند و انتخاب شود
  ...و غيره
ي مادري، صحبت  مثل وظيفه زنان و همچنين وظايف زنان،ي حقوق  شما درباره: س
   و نيز حقوقش؟ي اسالمي صحبت كنيد  زن در جامعهي وظايف توانيد درباره آيا مي. كرديد
جامعه . نخستين حق زن، همانا داشتن شوهر است: طالقانياهللا  صدر از سوي آيت بني •

بايست براي او  اين اين را هم ميزن حق دارد مادر شود؛ بنابر. بايد اين را تضمين كند
شما كارگر هستيد، برويد در : اي نيست كه بگويد ي اسالمي، جامعه جامعه. تضمين كرد

 يعني اين حق زن .براي ما يافتن يك شوهر، ثانوي نيست، اولويت دارد. ها كار كنيد كارخانه
  .بايست تضمين شود است و مي

  و در مورد مادر شدن؟: س
ي  در دوره. حق مادر شدن، از حقوق اوليه است: طالقانياهللا  ي آيتصدر از سو بني •

تري براي زن وضع كنند و به هنگام  بايد مرخصي هرچه طوالني بارداري، قوانين ما مي
  .تواند درخواست مزد كند فرزندش، زن مي] شير دادن [ تغذيه

  و سقط جنين؟: س
توانند با هم تفاهم كنند كه صاحب  زن و مرد مي: طالقانياهللا  صدر از سوي آيت بني •

اگر سقط كند، محكوم . تواند سقط كند؛ ممنوع است اما اگر زن باردار شود، نمي. فرزند نشوند
  .شود به كيفر و جريمه مي

  شود يا مرد و زن هر دو؟ زن محكوم مي: س
  .هماني كه مسبب است: طالقانياهللا  صدر از سوي آيت بني •
  زن؟ : س
باشد؛ شوهر، اگر شوهر ] مسبب[زن، اگر زن : طالقانياهللا  آيتي  از سوصدر نيب •

  .باشد] مسبب[
 شود؟ فقط جريمه؟ نه زندان يا تنبيه بدني؟ زن تنبيه نمي: س
  .نه زندان و نه تنبيه بدني. خير: طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •
 بارداري را داد؛ گيري از شود ترتيب پيش و جلوگيري از بارداري؟ شما گفتيد كه مي: س

  اما چگونه؟
  .قرص ضدبارداري و وسايل ديگر: طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •
  قرص مجاز است؟: س
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 صدر بنيابوالحسن 

اگر زياني به بدن زن : طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •
  .نرساند، بله

  توان آن را خريد؟ ها قرص موجود است، مي در داروخانه: س
حتا آن را . بله، بله:  طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •

  .كنند ترغيب مي
ي حق زنان در ازدواج كردن و داشتن فرزند  شما درباره: س

اهللا نسبت به زناني كه  خواستم بدانم آيت مي. صحبت كرديد
گيرند ازدواج نكنند و يا صاحب فرزند نشوند، چه  تصميم مي

  كنند؟ فكر مي
  .هاست طعاً حق آنق: طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •
   كار كنند؟،ي شوهر آيا زنان از اين حق برخودار خواهند بود كه بدون داشتن اجازه: س
ست ميان مرد و   ازدواج، قراردادي:گويند اهللا مي آيت: طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •

. ي زندگي مشترك را تأمين كند بايست هزينه در شرع اسالمي، مرد است كه مي. زن
تواند  ست ميان دو فرد، زن مي اما از آنجايي كه اين قراردادي. ابراين، مرد در كار تقدم داردبن

دهم كه آزاد باشم و بروم  خواهم كه شما خرج مرا تأمين كنيد و ترجيح مي من نمي: بگويد
 ،اگر اين شرط در قرارداد ازدواج ذكر شود و سپس مرد اجازه ندهد، قاضي). خنده(كار كنم 

تواند شروط خود را مطرح كند و از  به هنگام ازدواج، زن مي. دارد ا به رعايت آن واميمرد ر
  . طالق برخوردار خواهد شداين رهگذر است كه زن، از جمله از حقِ

  آيا چندهمسري بر جا خواهد ماند؟: س
گويد  اسالم مي. در اسالم، چندهمسري وجود ندارد: طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •

  .تواند دو زن بگيرد  مرد بايد يك زن داشته باشد؛ اگر عادل باشد، ميكه
  يعني اگر ثروتمند باشد؟: س
يعني اگر حقوق زنان را . نه، نه؛ اگر عادل باشد: طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •

چرا چنين است؟ زيرا بنا بر يك واقعيتِ . شان به مساوات رفتار كند رعايت كند؛ اگر با همه
 زنان در تر گفتم، ما براي حقِ چنانچه پيش. بدي تاريخ بشر، شمار زنان همواره بيشتر استا

توان زن را از اين حق محروم نمود و به داشتن  نمي. داشتن شوهر و فرزند الويت قائليم
اگر ما به . بنابراين، اين مسئله بايد حل شود. زندگي يك روسپي يا معشوقه محكوم كرد

يدا كنيم كه در آن تعداد مرد و زن برابر باشد، چندهمسري ملغي خواهد اي دست پ جامعه
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  .داشتن چند همسر، اجبار نيست. شد
  .تواند به راحتي، زنش را يك جانبه طالق دهد؛ ولي زن حق طالق ندارد مرد مي: س
خميني اين را به روشني . نه؛ زن حق طالق دارد: طالقانياهللا  آيت از سوي صدر نيب •

و مرد . رده است كه در صورتي كه در قرارداد ازدواج ذكر شود، زن حق طالق دارداعالم ك
البته، موارد مازوخيسم هم وجود دارد كه زن از خشونتِ . حق ندارد زنش را تنبيه كند

ست كه  اين تنها موردي... بستر شود پذيرد با شوهر هم آيد؛ يا زن نمي شوهرش خوشش مي
تواند بگويد چنين حقي  و تازه، اين شوهر نيست كه مي...  استمجاز شناخته شده] تنبيه زن[

  .اين بر پزشك است كه ابراز كند آيا خشونتي وجود داشته است يا نه... دارد
  

    مارس20گفتگو از سوي كل هيئت، 
  

  زاده، رئيس تلويزيون ايران گفتگو با صادق قطب
  

  بينيد؟ مي جديد چگونه  ايرانِشما جايگاه زن را در تلويزيونِ: س
  .جايگاه زن در تلويزيون، عيناً همان جايگاه مرد است: زاده صادق قطب •
 مجري ، زنان: گزارشي خواندم كه در آن مشخصاً گفته شده بودلوموند من در: س
  .هاي كودكان خواهند شد برنامه
گويم ـ كه  بخشيد اين را مي متأسفانه، مسئله اين است ـ مي. نه: زاده صادق قطب •

كنند كه مركز اخبار  چرخند و فكر مي ر گزارشگران خارجي حول و حوش دانشگاه مياكث
 لوموندوقتي گزارشگر . اين درست نيست؛ مضحك است. تمام دنيا دانشگاه تهران است

مان همان  توانيم بپذيريم كودكان  اين بود كه ما نمي،اينجا بود، تنها چيزي كه من گفتم
  ...به همين دليل هم مايليم كه اين زنان را كنار بگذاريم. بينندمردان و زنان نظام سابق را ب

  كنندگان پيشين؟ گويندگان، مجريان برنامه، تهيه : ...س
ها و  ها، همان دهان بايد ايراني بود تا فهميد كه ديدن همان آدم: زاده صادق قطب •

  ودند ـ چهزدند ـ كه حاميان نظام پيشين ب همان صداهايي كه در نظام سابق حرف مي
تعويض كادرها . توانند چنين چيزي را بپذيرند مردم ايران نمي. تأثيري بر انسان دارد

ها را با مردان ديگر جايگزين كرديم  ما مرداني را كنار گذاشتيم و آن. نهايت دشوار است بي
 ندا در مورد راديو هم مردم معترض. تا به مردم ثابت كنيم كه اوضاع واقعاً عوض شده است

ي  هايي را درباره ن دقيقاً همان حرفتوانند اال  ميها، همان گويندگان و بقيه چطور همان آدم



  جهانيهمبستگيِ   48

  1358ن فروردي27، 1، شماره آهنگر

  .زدند ي نظام سابق مي انقالب بزنند كه قبالً درباره
بله، اما زناني كه در كنار انقالبيون مبارزه : س
تلويزيون  توانند در  ها مي آيا اين.  كم نيستند،كردند

  د؟حرف بزنند و كار كنن
دو هفته پيش، از زنان . قطعاً: زاده صادق قطب •

داوطلب خواستيم كه به اينجا بيايند و آموزش ببينند تا 
كنم در روزهاي  فكر مي. اين گونه كارها را انجام دهند

آينده، تا دو سه روز يا يك هفته ديگر، زنان دوباره در 
تلويزيون ظاهر شوند؛ البته زناني كه در انقالب شركت 

  .ست اين هم طبيعي. اند تهداش
ي حجابِ زنان را در تلويزيون  شما مسئله: س

  چگونه حل كرديد؟
تلويزيون بايد سيماي انقالب  :زاده صادق قطب •
بنابراين، . لباس انقالب براي زنان، حجاب است. باشد

براي اولين بار در تاريخ تلويزيون، زنان با حجاب ظاهر 
من هميشه اين .  بپذيرندسايرين بايد اين را. خواهند شد

ي كافي انقالبي باشند و به  اگر زنان به اندازه: گويم را مي
ها   و اگر آنز انقالب آگاهي داشته باشندي كافي ا اندازه

واقعاً در انقالب تا مرز كشته شدن مشاركت كرده باشند 
ـ مثل مردان ـ اگر اين لباس براي انقالب برازنده باشد، 

  .رازنده استبراي تلويزيون هم ب
  شما در اين مورد سختگيري خواهيد كرد؟: س
من محكم خواهم . بله، بله: زاده صادق قطب •
حجاب   بياما اين بدان معنا نيست كه زنانِ. ايستاد

  .نتوانند در تلويزيون ظاهر شوند؛ به هيچ وجه
هايي كه كارهاي تخصصي تلويزيون را  آيا آن: س

  ه باشند؟دهند، بايد حجاب داشت انجام مي
يك روز به اينجا بياييد؛ خواهيد ديد كه زنان كارمند دفاتر، . ابداً. ابداً: زاده صادق قطب •
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  .حجابند  درصدشان بي90تقريباً 
  .شوند ي تلويزيون ظاهر مي منظورم زناني هستند كه در صفحه: س
صد بايد  در99. زنان با حجاب بايد هرچه بيشتر شوند. هر دو. هر دو: زاده صادق قطب •

  ].زاده عيناً نقل قول از قطب[زنان با حجاب باشند 
ها آمدند تا عليه حجاب اعتراض  با اين حال، جمعيت عظيمي از زنان به خيابان: س

همين زنان بودند كه عليه شاه هم كه مدعي بود حجاب از سرشان برداشته، اعتراض . كنند
ي تظاهركنندگاني كه عليه  د؛ دربارهكني ي اين زنان چه فكر مي شما درباره. كرده بودند

  حجاب اعتراض كردند؟
اوالً زناني كه در آن تظاهرات عليه حجاب . مسائل را روشن كنيم: زاده صادق قطب •

  .شركت كردند، حداكثر سه هزار نفر بودند
  . هزار نفر صحبت شده50از : س
 به .ا را ديدمه من آن. واقعاً مسخره است. مطلقاً نادرست است: زاده صادق قطب •

ها را در برابر زندان قصر بشماريد ـ  اگر شما تعداد آدم. شدند سه هزار نفر مي. تلويزيون آمدند
 نفر از زناني كه آنجا بودند؛ 2500شود  هاي نظام سابق را ـ اين تقريباً مي ي آدم خانواده
 كردند؛ چرا كه ها رفتند و بر ضد حجاب تظاهرات همين زنان به خيابان. حجاب شان بي اغلب

اما ما زناني را كه واقعاً عليه حجاب و عليه . ديدند موقعيت را براي تظاهرات مناسب مي
  .فشارها اعتراض كردند، در تلويزيون نشان داديم

كنم اندك زماني صبر كرديد تا  فكر مي. ها را نشان نداديد ولي شما روز اول آن: س
  .تظاهراتِ زنان را نشان دهيد

كار تلويزيون كالً اين نيست كه آن چيزي را نشان دهد كه در حال : زاده صادق قطب •
كنم، مقدور نيست كه همان  براي مثال، وقتي من صبح سخنراني مي. انجام گرفتن است

  . شب آن را نشان دهند
  ي تأخير است؟ بنابراين، از سوي شما سانسوري در كار نبوده، بلكه تنها مسئله: س
خبرش را داديم و گفتيم كه . ما در اين باره توضيح داديم. له، قطعاًب: زاده صادق قطب •

ها  كردند و ما آن اما اين زناني كه عليه حجاب تظاهرات مي. تصوير را فردا نشان خواهيم داد
هاي مهمي پيدا كرديم كه نشان  شان پرونده را در تلويزيون نشان داديم، روز بعد درباره

  . داد ساواكي هستند مي
  شان؟ همه :س
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به همين دليل زناني كه به راستي با حجاب مشكل . شان همه: زاده صادق قطب •
روز دوم، رفته رفته فهميدند كه . داشتند، متوجه سوء تفاهمي كه به وجود آمده بود، شدند

فوراً تلفن زدند و گفتند ديگر در اين ماجرا شركت نخواهند كرد و . اند آلت دست شده
  .برداري از آن است  در حال بهرهدانند كه ساواك مي

كنيد كه اين واقعاً يك اعتراض صادقانه از سوي زناني باشد كه به  شما فكر نمي: س
اند و نه جاسوس؛ بلكه اهل كار و  اند، اما نه فاحشه ي خاصي از زندگي دست يافته شيوه

  ؟اند  زحمت
هاي درستي هم  استهاند؛ اما در اين ميان خو ها آلت دست شده آن: زاده صادق قطب •

ما هرگز، هرگز، هرگز حجاب را به زنان تحميل . خواهند برخي، حجاب را نمي. وجود دارد
در واقع اين فقط سوء تفاهمي بود نسبت به بيانات . نكرديم و قصد تحميل آن را نداريم

ف ها بيانات او را به طور كامل تحري آن. ست  در فضاي كنوني، بياناتي انقالبي كه خميني
اما به محض اينكه مردم فهميدند هدف بيانات خميني، تحميل حجاب نيست و . كردند

 معني آن را به دقت توضيح داد؛ و وقتي مردم و به ويژه زنان ديدند كه آلت دست طالقاني
دانند كه اجباري براي  همه مي. اند، ظرف دو روز اين حركت به كلي از ميان رفت قرار گرفته

بنابراين، . حجاب هستند بينيد كه اينجا در دفتر من، زنان بي  و شما ميحجاب در كار نيست
  .مسئله اين نبود

اند، ولي لزوماً مذهبي نيستند هم  آيا مردان و زناني كه انقالبي و يا ماركسيست: س
  توانند در تلويزيون نظرات خود را بيان كنند؟  مي

شان را  ه اينجا بيايند و نظراتايم كه ب ما از اين اشخاص خواسته: زاده صادق قطب •
ما حاضريم ميزگردي تشكيل دهيم تا اين زنان در تلويزيون و راديو از . توضيح دهند

دانند كه در  اند كه بيايند؛ زيرا به خوبي مي ها تاكنون نپذيرفته اما آن. شان دفاع كنند نظرات
  .ان شودش ترين شانسي ندارند كه چيزي نصيب ي منطق و استدالل، كوچك عرصه
در سازماندهي مجدد تلويزيون كه قهراً همه چيز را زير و رو خواهد كرد، زنان به : س

  هايي موفقيت بيشتري خواهند داشت؟ نظر شما در چه عرصه
بردم،  سر مي بايد اعتراف كنم كه چون خارج از مملكت به: زاده صادق قطب •
ي تكنيك و ساختمان،  كنم در زمينه فكر مي. اند دانستم كه زنان كشورم چقدر پيشرفته نمي

اين عرصه . ام كه مثالً مهندس ساختمان باشد من زني نديده. كماكان مردان غلبه دارند
هاي هنري حضور دارند؛ در مسائل اجتماعي،  اما زنان در عرصه. كامالً مردانه است
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  .كننده تهيه] وانبه عن[هاي تكنيكي و الكترونيكي تلويزيون و حتا   حتا در زمينه،شناسي روان
  در اخبار هم؟: س
ما زنان گزارشگري داريم كه كارشان كم و بيش . بله، در اخبار هم: زاده صادق قطب •

  .جالب توجه است

گويد  اين شايعه را كه مي: بايست اين بخش از مشكالت را هم حل كنيد شما مي: س
  دهيد؟ شما با زنان خصومت داريد، چگونه توضيح مي

رياست تلويزيون يك منصب . كنند به من خيلي حسادت مي: زاده صادق قطب •
به اين [با اين حال، وقتي . شود وزير محسوب مي تر از مقام نخست ست كه حتا مهم دولتي
هاي دشمنان انقالب براي  رسيدم، توانستم در عرض نيم ساعت، از تمام توطئه] مقام

ستادم؛ يان نظام سابق، محكم و قاطع امن در برابر طرفدار. براندازي حكومت جلوگيري كنم
ها  ي زنان، آن در مورد مسئله. شان را فوراً عليه من متمركز كردند ها حمالت از اين رو، آن

ها هم  كه در اين تظاهرات، زنان را آلت دست قرار داده بودند و صحبتش را كردم، آن
 ضد من بودند نيز از عناصر ماركسيست كه هميشه. شان را عليه من متمركز كردند حمالت

ي مردم  اما خوشبختانه، همه. شان را روي من متمركز كردند فرصت استفاده كرده، حمالت
 مثالً آن روز در تظاهرات تلويزيون، بيش از يك ميليون نفر به حمايت. از من حمايت كردند

ها فقط از   رسانه. هزار زن هم بودند300حدوداً  .ي تلويزيون شركت كردند از من و از شبكه
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  1 .اند  هزار تظاهركننده صحبت كرده100
  راست است؟. ايد ي زنان قرار گرفته شود كه مورد حمله گفته مي: س
  .تير را بازيچه گرفته بود دختر جواني شليك كرد؛ هفت. نه: زاده صادق قطب •
  دانست شما كيستيد؟ مي: س
فداران شاه، حدود پنجاه طر. ولش كرديم. يك دختربچه بود. البته: زاده صادق قطب •

شان به دليل فساد از تلويزيون اخراج شده  پدران. اي را آلت دست كردند ي مدرسه دختربچه
. اين دختران اينجا آمدند. هاي خودشان را آلت دست قرار دادند اي  مدرسه ها بچه آن. بودند

تر از  يار خشمگينروز دوم هم بس. در اولين روزي كه من به تلويزيون آمدم، تظاهرات كردند
كه سوار ماشين از اينپس از . اوالً، به شخص من حمله نكردند. روز اول به اينجا آمدند

هاي خارجي با عناوين درشت  روزنامه.  تير هوايي شليك كردندي تلويزيون دور شدم محوطه
 دروغ. اين واقعاً مسخره است. ي يك دختر قرار گرفته است زاده مورد حمله قطب: نوشتند
شد كه من  وانگهي، وقتي اين دختر كوچك شليك كرد، تقريباً يك ربع ساعت مي. است

  .به همين دليل هم آن دختر را دستگير نكرديم. اصالً بر عليه من نبود. رفته بودم
  بنابراين درست نيست كه اين دختر به سوي شما شليك كرده؟: س
  .درست نيست. نه: زاده صادق قطب •
  يد؟چرا تكذيب نكرد: س
  .اوه؛ اهميتي نداشت: زاده صادق قطب •
 اين ازگويد شما نسبت به زنان خصومت داريد،  اي كه مي كنيد شايعه فكر مي: س

سر و بسيار  گراي بسيار سخت گيرد كه شما به عنوان يك اسالم واقعيت سرچشمه مى
  بنيادگرا شهرت داريد؟

به يك معنا، . ان نيستگرايش من، از نوع بنيادگراي. برعكس: زاده صادق قطب •
اما اين شايعه به واقع براي تحريك . بنيادگرايان هم با خط مشي من در اينجا توافق ندارند

بندي شده؛ به خاطر   شخص من است و از سوي برخي از زنانِ شمال شهر تهران سرهم
يعني اينكه من مستضعفين جنوب تهران را به مردم . ام  كه انتخاب كردهاي خط سياسي

                                                           
  :درج شده استبه اين صورت ، 1357 اسفند 26شنبه  ،آيندگاني  خبر اين تظاهرات در روزنامه ـ1
نتخاب اي كه به مناسبت تأييد حجاب اسالمي و ا آيي ديروز بعد از ظهر، صدها هزار تن زن و مرد در گردهم"

  ".زاده تشكيل شده بود، شركت كردند صادق قطب
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. مسئله اين است. ها و مردم شهرها و دهات ديگر را به تهراني دهم ال شهر ترجيح ميشم
همين يك چهارم . دهد يك چهارم تهران، افكار عمومي را در تهران و تمام دنيا شكل مي

وزير در يك  براي مثال، امروز نخست. تهران، عليه من است و مردم همه پشتِ سر من
هنگامي كه مردم براي حمايت .  هزار نفر سخنراني كرد50ريباً  بزرگ، در برابر تق ورزشگاه

ي كافي   من در ميان مردم ايران به اندازه؟بينيد مي. من اينجا آمدند، يك ميليون نفر بودند
  .محبوبيت دارم؛ در ميان يك چهارم تهران است كه محبوبيت ندارم

  يعني در ميان زنان بورژوا؟: س
. اند و هنوز هم ضد من هستند  بورژوا هميشه ضد من بودهنه، زنان: زاده صادق قطب •
  .ترين اهميتي برايم ندارد كوچك
  

  مارس21، پوال ژاك: گفتگوكننده
  

  
  

 1358 ارديبهشت 4، 2آهنگر، شماره



  جهانيهمبستگيِ   54

   مارس21اهللا خميني، قم،  ديدار با آيت
  

 اكوپ، ماري. ير، كاتيا د ، چهار عضو هيئت ـ كلر بري)نوروز( مارس 21 روز 16در ساعت 
  .اهللا خميني ديدار كردند  ـ التس با آيته و ميشلين پلتييتا ماسيوچي نتونيآ

اهللا طالقاني با پادرمياني  تر، در پايان مالقاتِ هيئت با آيت قرار اين ديدار، يك شب پيش
 و نيم صبح انجام گيرد؛ اما پس نهبنا بود ديدار در ساعت . صدر تعيين شده بود ابوالحسن بني

اهللا مطلقاً  ها گفته شد كه اطرافيان آيت  مقدس قم، به آناز رسيدن نمايندگان هيئت به شهر
اشراقي داماد خميني كه از اين سوء تفاهم ] محمدتقي. [اند در جريان اين برنامه نبوده

صدر از  ي مجدد بني پس از مذاكره و مداخله. شرمنده شده بود، از نمايندگان پذيرايي كرد
طريق تلفن، قرار مالقات به ساعت 

  . شد موكول16
با [اهللا خميني گفتگو  آيت

را نپذيرفت و در برابر ] هيئت
. اي نطق كرد هيئت، چند دقيقه

از شما متشكرم به ": جوهر مطلب
خاطر سهمي كه در شناساندن 

ايد و  شهداي مردم ايران داشته
هاي  كمكي كه در طول سال

ضد ديكتاتوري و ظلمي ] مبارزه[
شد، به ما  كه به مردم ايران مي

اميدوارم در آينده اين . ايد كرده
همكاري، در حمايت از مردم ما براي 
بازسازي كشوري در حال توسعه، 

  ."ادامه پيدا كند
ي اطرافيانش به ما فهمانده بود كه حاضر نيست از او عكسى  اهللا قبالً به وسيله آيت

ده به نيز اطالع داده بود به سؤاالت هيئت كه كتبي و ترجمه ش. گرفته شود، مگر تنها
 ؛ سؤالتصريح شد كه اين امتناع به ماهيتِ. فارسى به ايشان داده بودند، پاسخ نخواهد داد

اهللا براي پاسخ گفتن در اختيار دارد و  مربوط نيست؛ بلكه با توجه به وقت كمي است كه آيت
گيري براي خود تعيين كرده  باشد كه از هنگام قدرت به خصوص، در رابطه با اصلي مي

پ، ماريا ميشلين پلتيه ـ التس، كاتيا كو:از چپ به راست
 ير يتا ماسيوچي و كلر بري آنتواني

  اهللا خميني در انتظار ديدار با آيت
Photo :Associated Press 
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  .است
ها را با پيروي از منطق مبارزه  ر در طي نبرد عليه رژيم، او مصاحبه با نمايندگان رسانهاگ
از زمان .  او يك مرجع روحاني است؛داند گونه ارتباط را جايز نمي پذيرفت، امروز ديگر اين مي

ي مطبوعاتي كه  اي را نپذيرفته؛ حتا در دو مصاحبه بازگشتش به قم، ديگر هيچ مصاحبه
وزيري در تهران انجام  و در زمان انتصاب مهدي بازرگان به نخست] به ايران[گشت موقع باز

داده، به اين بسنده نموده كه بياناتي ايراد كند؛ بدون اينكه به معني دقيق كلمه، مصاحبه 
 .كرده باشد

ست كه بسياري از گزارشگران و  در واقع، پذيرش هيئت از جانب ايشان افتخار بزرگي
ايشان تاكنون هرگز يك هيئت از زنان . اند ي خارجي از آن محروم مانده ي ويژهها فرستاده

اند؛ چه رسد به اينكه اين زنان به شكل  ي خود به حضور نپذيرفته خارجي را زير سقفِ خانه

شان را هم  ي موهاي اي بر سر كرده باشند كه حتا همه اروپايي لباس پوشيده و روسري ساده
شود كه در نظر داشته باشيم شهرت  تر مي اهللا وقتي روشن  آيت»عمل«اهميت . پوشاند نمي

شد  فمينيستي اين هيئت كه درست روز اخراج كيت ميلت به ايران رسيده بود، باعث مي
 مارس 12 و 10،  8ته باشد؛ آن هم بعد از تظاهرات  نسبت به آن وجود نداش"ديد خوبي"

  .برانگيز بوده است  بسيار بحثكه مطابق نظرات درج شده در گفتگوهاي پيشين،
هاي زنان ايراني و  ها توانسته باشد خواسته هيئت اميدوار است كه از خالل اين سؤال

  ير  يتا ماسيوچي، ميشلين پلتيه ـ التس و كلر بريكاتيا كوپ، ماريا آنتواني
  اهللا خميني در ديدار با آيت

  1979 مارس 26، نوول ابزرواتور
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ها به شرح  اين سؤال. هاي كشور را به باالترين مقام مذهبي مملكت ارائه نمايد اقليتديگر 
 ديكتاتوري شاه، پس از شادباش براي نخستين سال نو در ايرانِ آزاد شده از : كهزير است

هاي فردي كه در جريان  هيئت نگراني خود را نسبت به اعطاي تمام و كمال حقوق و آزادي
تصريح هيئت . نمايد ميبخش وعده داده شده بود، به ويژه براي زنان، ابراز  ي آزادي مبارزه
 :نمايد مي

يق براي ما تصريح ي حجاب، با عبارات دق پي خود را درباره در توانيد بيانات پي  آيا مي-1
  نماييد؟
دار  هايي كه عهده ها يا سازمان آيا كميسيون: ي تدوين قانون اساسي آينده  درباره-2

 يا مذهبي و ؟ها خواهند بود بررسي مسائل خاص زنان هستند، فقط مركب از مذهبي
  ؟ يا زنان مسلمان و غيرمسلمان؟اند خواهانه شركت كرده هايي كه در مبارزات آزادي الئيك
   آيا عبارات آزادي و برابري براي مرد و زن در قانون اساسي ذكر خواهد شد؟-3
 حقوق زنان در ازدواج، ارث، طالق، حضانت اطفال، حق كار، دسترسي به مقامات -4

دار در دنياي كار، چه خواهد بود؟ آيا زنان خواهند توانست از دفاتر و نشريات  مسئوليت
   سازماندهي خود را خواهند داشت؟مخصوص برخوردار باشند؟ آيا حق

هايي كه در زمان مقاومت در برابر شاه داده  رسد كه وعده  ما نگرانيم، زيرا به نظر مي-5
گردد، به دفعات  شد، به ويژه در آنچه به آزادي مطبوعات و حضور زنان در تلويزيون برمي

  توانيد بدهيد؟ شما در اين باره چه تضميني مي. نقض شده است
ي  مترجم از نوشتن كلمه(كنيد مردي كه با مرد ديگري بوده است  ا فكر مي آي-6

 ي مرگ است؟ ، شايسته)كند هموسكسوئل امتناع مي
  .اند پاسخ مانده ها تا امروز همچنان بي اين پرسش



 

  
  : پيوست

  
 » زنانالمللي حقِ ي بين كميته«ي اعالم موجوديت  بيانيه

 
Comité International du Droit des Femmes :  

C.I.D.F. 
  

سازي جنسي نشان  ي ناقص ي اخير خارطوم درباره  ايران و كنگرهرويدادهاي كنونيِ
  .ثبات دهد چقدر موقعيت زنان در برخي كشورها تأثرانگيز است و در همه جا بي مي

االصول تضمين شده، زير فشار بيكارى، حق كار و  حتا آنجا كه حقوق مدني زنان على
  . زير سؤال رفته است به،مزد برابر

 مرتبط با مسائل جمعيت شناختى در كشورهاى غربى هاى به همين ترتيب، نگراني
در مورد   و حق به تنهايى تصميم گرفتنشان سبب شده كه اصل اختيار داشتن زنان بر بدن

 .توليد مثل، باز مورد تعرض قرار گيرد
 :ير به وجود آمده است با اهداف ز زنانالمللي حقِ ي بين كميتهبه اين دليل، 

تواند اين وضعيت را  مستمر از وضعيت زنان هر كشور و رويدادهايي كه مي خبرگيري -
جو، پژوهش و اعزام  و  بر آن است كه به پرس.اف. د. اى. س. تغيير دهد يا بر آن تأثير گذارد

بنا دارد نيز ). همچون هيئتى كه اينك عازم ايران است(هاي گردآورى اطالعات برآيد  هيئت
 آوري و پخش اطالعات مربوط به وضعيت زنان در نقاطِ كه مركزى به وجود آورد براى جمع

كه بتوانند شناخت الزم را پيوسته  در هر كشور، در پي زنان رابطي خواهيم بود. حاد جهان
ي زناني كه توانايي گردآوري اطالعات الزم در كشورهاي گوناگون جهان  همه. روزآمد كنند

 . بپيوندنداف. د. اى. ستوانند به  شته باشند، ميرا دا
هاي  رفت هاي مبارزات زنان در جهان، پس  افكار عمومي جهاني از اولويت آگاه كردن-

 هاى يا كنفرانسها  ، اطالعيهها مشاهده شده و نتايج به دست آمده، از رهگذر گزارش
  ). متناسب با فوريت مسئله(مطبوعاتي 

ها ممكن باشد، يك مركز خبري برقرار  ط مستقيم با رسانهدر هر كشوري كه ارتبا
  .خواهد شد

ى   كميتهدر كشورهايي كه اين آزادي وجود ندارد ـ كه متأسفانه در اكثريت هستند ـ
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  . الزم را به كار خواهد بستهاى ، ابتكارالمللى بين
چ هي ، بىشان ى زنان براي حقوق ها و مبارزات همه ي حركت  از همه پشتيباني-

 كوشش خواهد .اف. د. اى. س.  تبعيضي از جهت مليت، نژاد، مذهب يا وابستگى سياسي
مراجعه به مقامات مربوطه، تظاهرات (. ها ياري رساند كرد كه به هر شكل ممكن، به آن

 ...)آوري كمك و غيره طالعات، جمعهاي گردآورى ا المللي، اعزام هيئت بين
شود كه   موجود زنان ميهاي كدام از سازمان ين هيچ ادعا ندارد كه جايگز.اف. د. اى. س

شان تاكنون نقش  آمده در بسياري از كشورها، هركدام هاي به دست با توجه به موفقيت
المللى  اما بر آن است كه مركز اطالعات، هماهنگى و ابتكارعمل بين. اند   ايفا كردهاي اساسي
المللى ميان ميلياردها زن،  ستگى بين به گسترش آگاهى نسبت به همب.اف. د. اى. س. شود

خواست اين زنان . يم است، يارى خواهد رساندظشان ع كه تفاوت سطح زندگي و آموزش
شان، روز به روز نيرومندتر  ي حقوق حقه  شخصيت و همهبراي برخورداري از استقاللِ

  . شود مي
  1979پاريس، مارس 

  » زنانالمللي حقِ ي بين كميته«اعضاي 
به ترتيب حروف (ها به شرح زير است   كشور كه برخي از آن15 نام از 101فهرست 

  ):الفبا
،   Bella Abzug، سينماگر، مصر ـ بال ابزوگ  Leila Abousaif ليال ابوسيف

كولت ـ  وكيل، اسپانيا ، Christina Alberdiسياستمدار، اياالت متحده ـ كريستينا آلبردي 
 Maria Isabella ماريا ايزابال بارنو ـ نسه، نويسنده، فرا Colette Audryاودري

Bareno  نويسنده، پرتقال ـ سيمون دوبووآر ،Simone De Beauvoir نويسنده، فرانسه ، 
 Claireير   كلر بري ـ، سياستمدار، فرانسه Huguette Bouchardeau هوگت بوشاردو ـ

Brière ، سوزان بروان ميلر ـنويسنده، فرانسه/ نگار روزنامه Susan Brownmiller ، 
 اديت  ـ، مورخ، كوبا Lourdes Casalsلوردس كازالس  ـ نويسنده، اياالت متحده

،  Karen Dalleruptكارن دالروپت  ـ ، سياستمدار، فرانسه Edith Cressonكرسون
 گينس -هنرپيشه، فرانسه ،  Catherine Deneuve كاترين دونوو ـسياستمدار، دانمارك

 مارگريت دوراس  ـي مجلس، انگلستان ، نمايندهGuiness Dunwoddyوودي  دان
Marguerite Duras فرانسوآز گاسپار  ـ، نويسنده، فرانسه Françoise Gaspard  ،

 ژيزل حليمي  ـ، نويسنده، فرانسه Benoîte Groult بنوآت گرو ـسياستمدار، فرانسه
Gisèle Halimi آن گرتا لژون -، وكيل، فرانسه Anne Greta Leijon ي  ، نماينده
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 كيت ميلت  ـ سياستمدار، بلژيك، Anne Marie Lizin آن ماري ليزين  ـمجلس، سوئد
Kate Millet تا  شي يوكو ميشي  كي ـ، نويسنده، اياالت متحدهKyoko Mishishia  ،

 آنا پروكنال  ـ، سينماگر، فرانسه Jeanne Moreau ژان مورو  ـنويسنده، ژاپن/ سينماگر
Anna Prucnal ،ايوت رودي  ـ هنرپيشه، لهستان Yvette Roudy سياستمدار، فرانسه ، 

،  Alice Schwartzerتزر ر آليس شوآ ـ، پزشك، مصر Nawal Sadawi  نوال سعداويـ
، نويسنده، اياالت  Susan Sontag سوزان سونتاگ ـنگار، جمهوري فدرال آلمان روزنامه
 مارتين  ـنگار، اياالت متحده امه، روزن Gloria Steinemنم ي گلوريا است ـمتحده

،  Agnès Varda يس واردا  آني ـنگار، فرانسه ، روزنامه Martine Stortiاسكورسي
ي مجلس، جمهوري  ، نماينده Heidi Vieczorek زورك  هدي ويه ـسينماگر، فرانسه

 .فدرال آلمان
  

 مهناز متين: برگردان به فارسي



 

  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ها ها و تراكت ها، اعالميه يانيهب



 



 

  

  
  پشتيباني كامل

  ∗ از مبارزه و جنبش زنان ايراني
  
اند تا در برابر   آمدهها ي زنان، هزاران زن ايراني به خيابان  مارس، روز جهاني مبارزه8از 

ها تحميل  آميز حكومت اسالمي كه بنا داشت به سر گذاشتن چادر را به آن عمل تحريك
ي خانگي و تحت اختيار مطلق   برده  سنتيخواهد زنان را در نقشِ اتر از آن ميكند و فر

  .مردان نگه دارد، واكنش نشان دهند
خواهند از حق خود دفاع كنند كه حجاب ـ پوشش اسالمي و نماد  وقتي زنان ايراني مي

 هستند، "آزادي و دموكراسي"ها خواهان  تسليمي خاموش ـ را به سر نكنند؛ وقتي آن
 .دبوشاه به زنان اعطا كرده گويا مقصودشان آزادي دروغيني نيست كه 

                                                           
 ).Ligue Communiste Révolutionnaire: L.C.R(  انقالبيي كمونيستي يهاتحاداين تراكت را  ∗

 در سال  بود كه تروتسكيستيگرايش با   سازماني.L.C.R. در حمايت از مبارزات زنان ايراني نوشته است
 حزب كمونيست انترناسيوناليست :آمدن اعضاي دو جريان تروتسكيست   به وجود آمد؛ با گرد هم1969

)Parti Communiste Internationaliste (جوانان كمونيست  و 4انترناسيونال هاي   از شاخه
 1968كه هر دو پس از رويدادهاي ماه مه ) Jeunesse Communiste Révolutionnaire (انقالبي

 نهادند، جريانى را برساخت كه تا اتحاد كمونيستاين اتحاد كه بر آن نام . در فرانسه، غيرقانوني شده بودند
يي آ  گردهمبه يكى ازاتحاد كمونيست ي شمارى از اعضاي   در اين سال، حمله.  فعاليت داشت1973سال 

آويزى شد براى انحالل اين سازمان از   فرانسه كه به زخمي شدن چندين پليس انجاميد، دست راست افراطي
بخش فرانسوي  (اتحاد كمونيست انقالبياما اين جريان پس از چند ماه به نام .  وزير كشور وقتسوى

 در مبارزات سنديكاهاى L.C.R . سياسى در جامعه پا گذاشت-ى پيكار اجتماعى به پهنه) 4انترناسيونال 
كاركنان بيش از هر  و بر اين باور بود كه براى بهبود وضعيت كارگران و تكارگري نيز حضورى چشمگير داش

ت، هايى چون حفظ و بهبود زيس هاى اين سازمان، زمينه فعاليت.  و اعتصاب دامن زد چيز بايد به اعتراض
  . گرفت نيز در برميى پايدار و فمينيسم را  توسعه

 L.C.R.تشكيل مجلس مؤسسان بود و  خواستار. خواند و تروتسكيست ، خود را ماركسيست انقالبي مى
 L.C.R، 2007 و 2002هال  در انتخابات رياست جمهوري در سال.  جمهوري نوين در فرانسهريزي يك پي

  .حزب كمونيست فرانسه از  يشبچهار در صد راى مردم را به دست آورد؛ 
 L.C.R. داري حزب نوين ضدسرمايه«به نام را اى  ، خود را منحل كرد و تشكل تازه2009در فوريه« 

)Nouveau Parti Anticapitaliste (بنيان گذاشت. 
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اند و  ها مشاركت داشته پيمايي ي تظاهرات و راه مدت يك سال است كه زنان در همه
ها،  زنان در اعتصابات بسياري از ادارات و كارخانه. اند  به خاك افتاده نفرشان1هزارها  ده

اند كه ديكتاتوري شاه و نظام سلطنتي را  شي سهيم بودهاند؛ و سرانجام، در شور شركت كرده
  .كشيد به زير

ست كه امروز  به دليل همين مشاركت گسترده در جنبش سياسي عليه نظام سلطنتي
ها و دولت  ي مذهبي گرايانه  خياباني، به تهاجم واپس پيمايي اند و در راه زنان بسيج شده
  .دهند بازرگان پاسخ مي

اند، نتوانسته است جنبش كنوني را  رزاري كه عليه زنان به راه انداختهنه ارعاب و نه كا
خواست برابري قانوني، سياسي و اقتصادي با مردان، تن ندادن به حجاب . در هم بشكند

ي زنان را به رويارويي با  اجباري و خواست اينكه بر سرنوشت خويش مختار باشند، توده
د دارد با تحميل قوانين شرع اسالم، نظم را نظامي كشانده كه بر سر كار است و قص

ل گرايان و كُ جنس تمهيداتي كه عليه زنان، هم. داري صيانت كند بازگرداند و از نظام سرمايه
 كه نظام سلطنتي ست اي هاي موجود در كشور به كار گرفته شده، عليه جنبش انقالبي اقليت

  . را سرنگون كرده است
ي انقالب  ه در اين نخستين تظاهرات زنان، براي آيندهاز اين رو، مسائل مورد مشاجر

شود گفت انقالب ايران به پيروزي خواهد رسيد، اگر  نقشي تعيين كننده دارد؛ چرا كه نمي
زنان كنار گذاشته شوند و اگر ستم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و جنسي در حق نيمي از 

  .مردم ايران ادامه يابد
. ست اي اساسي شان، مسئله ن در جهت پافشاري بر حقوقبنابراين، سازمان يافتن زنا

خواهد و  طور كه دولت بازرگان هر روزه نشان داده است، نه مي هيچ دولت بورژوايي، همان
 : تواند به اين حقوق رضايت دهد نه مي

  اي زنان  حقوق پايه-    
  گرايي جنس  حق هم-    
  هاي ملي  حق خودمختاري براي اقليت-    
  هاي ايراني ق دموكراتيك براي تودهتمامى حقو-    

و اين از آن روست كه هر دولتِ بورژوايى، با هر آنچه به سود زنان، كاركنان و جوانان 

                                                           
 .اين رقم نادقيق است ـ1



L.C.R. 65ي كمونيستي انقالبي  اتحاديه

تنها از طريق استقالل كامل . افتد ورزد و با آمال و آرزوهاى آنان درمى است، خصومت مى
 توان به  مىت كهدگان عليه اوسونى استثمار ش طبقاتى نسبت به بورژوازى و اتحاد همه

ها در مسير انقالب  هاى جنبش توده ها و ناكامى بند  و مبارزه دامن زد و از راهبسيج
  .كنى ستم و استثمار است، برحذر ماند سوسياليستى، كه تنها راه ريشه

ها براي به دست آوردن   از پيكار آن اثرگذار همبستگي با زنان ايراني و پشتيباني
. ست عاجل عمول داشتن هنجارهاى اسالمى در جامعه، ضرورتيشان و در برابر م حقوق

توانست حركت بسيار  ترين اتحاد نيروها، مي تظاهرات در برابر سفارت ايران، با گسترده
 بازرگان/ و افشاي اقدامات ارتجاعي دولت خميني ] از زنان ايران[مناسبى براى پشتيباني 

 .باشد
] 1979مارس [ كه روز جمعه شانزده اى پيمايي براي شركت در راه L.C.R، با اين حال

برگذار  Censier(،2(سانسيه ] دانشگاه[نوتردام تا ] كليساى [از 18 : 30 تا 16از ساعت 
   .دهد خواهد شد، فراخوان مي

  
  !ها از آن زنان  تمام حقوق و تمام آزادي-
  ! برابري كامل حقوقي ميان مردان و زنان-
  !گرايي جنس  حق هم-
  !مختاري حق خود-
  ! حقوق دموكراتيك براي همه-
  

  ،)Ligue Communiste Révolutionnaire(  انقالبيي كمونيستي يهاتحاد
 4 فرانسوي انترناسيونال ي شاخه

  
  ناصر مهاجر : برگردان به فارسي

 
  
  

                                                           
 .هاي مركزي پاريس  يكي از محلهـ2



 

 
  
  

 
  ∗ي ايرانحمايت از زنانِ

  

ت شاه، به  مارس، در روز جهاني زن، زنان ايراني براي نخستين بار پس از عزيم8
  .تظاهرات كنند خيابان آمدند تا عليه چادر بر سر گذاشتن،

ي ديگري را جهت  حكومت خميني، عالوه بر اجباري كردن چادر، تمهيدات خودسرانه
ممنوعيت فروش و مصرف : ي ايرانيان، مقرر كرده است مند كردن زندگي روزمره قاعده

ي اماكن  در همه] زن و مرد[ازي مشروبات الكلي، قواعد مربوط به مصرف گوشت، جداس
ي قرص   سال به باال، تعليق فروش آزادانه8براي دختران از  عمومي، لغو آموزش اجباري

  ...گرايي جنس ضد بارداري، سركوب هم
. كند  مارس، حكومت خميني، اجباري شدن چادر را براي تمام زنان، علناً اعالم مي6روز 

شوند و مورد حمله و  روند، بيرون رانده مي ارشان ميچادر به محل ك  مارس، زناني كه بي7
، زنان كارمند بخش هاي بنيادگرا  سال پيش نيز در شهر تبريز، گروه1.گيرند ميدشنام قرار 

ها را تخطى از  دولتي را از پنجره به بيرون پرتاب كردند و به آتش كشيدند؛ چرا كه وجود آن
  2.كردند قوانين قرآني تلقي مي

چادر  هاي تهران را در پي زنان بي  خيابانهاي اسالمي كميتههنگام، افراد   مارس، شب7
  ."يا روسري، يا توسري": زير پا گذاشتند و فرياد زدند

 مارس، زناني كه در دانشگاه تهران گرد هم آمده بودند، به رغم منع بزرگداشت روز 8
هاي  كميته"و عليه تعرض ها بروند  جهاني زن از سوي خميني، تصميم گرفتند كه به خيابان

سرنگون باد "، "سرنگون باد خميني"هزاران زن، با فرياد .  اعتراض كنند"اسالمي
واكنش مخالفان تظاهرات، چاقو زدن، به آتش .  تظاهرات كردند "نه به چادر"، "ديكتاتوري

                                                           
 در ، توسط زنان الجزايري و مراكشي Soutien aux femmes Iraniennes اين تراكت با عنوان ∗

 . در پاريس پخش شد1979 مارس 16تظاهرات روز 
 . آميز است ـ اين نكته غلو1
 . اين نكته نادرست است ـ2
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  .حجاب بود كشيدن، حمله و زخمي كردن زنان بي
اند؛ چه بر اين باورند كه   گذاشتهاو ال خودهاي چپ هم زنان ايران را به ح حتا گروه

حال آنكه . پيمايد  پس از رفتن شاه مي"روند انقالب"ست كه  تظاهرات زنان خالف جهتي
ي سياه،  جمعه(اند  اي به اثبات رسانده جويي خود را در برآمد جنبش توده همين زنان، مبارزه

  ).در ميدان ژاله
 "يك وظيفه"تر م كرد كه گذاشتن حجاب، بيشي اعالدر برابر عزم راسخ زنان، خمين

شان  هاي اعتراضي ي حركت  مارس، زنان بر آن شدند به همه13روز . "دستور"است تا 
به .  كنندبرگذار در دانشگاه اي ييآ هم شان، گرد پايان دهند و در دفاع از حقوق دموكراتيك

را از ) و حجاب اجباريلغ] از جمله[ (شان  هاي ويژه  خواستههاين ترتيب بنا دارند ك
  .ي حقوق سياسي و دمكراتيك جدا نكنند مجموعه

  
 به همراه  كه اند ي زنان جهان كنند، همه شان را پاره مي وقتي زنان ايراني زنجيرهاي"

  "!روند پيش مي ها آن
  

اش اسالم  كنند كه سرچشمه فراسوي مرزها، زنان مسلمان، ستم يكساني را زندگي مي
چندهمسري، : كند ي زنان را تعيين و تنظيم مي آن، رسماً زندگي روزمرههاي قر سوره. است

  ...طالق يك طرفه، ارث، قيموميت مردان، صغير بودن ابدي
امروز، بيش . رود ست كه به زنان ايراني مي شود، هماني  مي روا3زنان مغربستمي كه بر 

هاي  مي را كه به نام آرمانبايست در كنار هم حركت كنيم و هر اقدا از هر زمان ديگر، ما مي
، سوسياليستي و دموكراتيك، براي تحميق و انقياد زنان خواهانه اسالمي، ناسيوناليستي، ترقي

  .گيرد، خنثي سازيم انجام مي
. اند اند و در نهايت، اسير آن شده داشتهزنان، همواره در خدمت اثبات هويت ملي قرار 

هاي فرهنگي مورد  به عنوان پاسداران سنتبخش ملي  زنان الجزايري كه در جنگ رهايي
  .استفاده قرار گرفتند، پس از كسب استقالل، در همين نقش ابقاء شدند

هاي زنان، حتا اگر از  يابي به خواسته دهد كه دست ي الجزاير به ما نشان مي تجربه
ان ناپذير باشد، جز در چهارچوب تشكل مستقل زن ها جدا جنبش دموكراتيك و انقالبي توده

ي زنان  هاي ويژه دهد كه خواسته وجود جنبش مستقل زنان اجازه مي. تواند تحقق يابد نمي
                                                           

   . شود  گفته ميمغرب فرانسه به كشورهاي تونس، مراكش و الجزاير، درـ 3



  جهانيهمبستگيِ   68

 حمايت قرار گيرد؛ بي آنكه در انتظار بنشينيم تا حاكميت پس از بالفاصله مطرح شود و مورد
   .ها بپردازد رفع مشكالت، احياناً به آن

  
  زنده باد پيكار زنان ايراني

  ستقل زناني م پيش به سوي مبارزه
  عليه تمام قوانين مذهبي دست و پاگير نسبت به زنان

  گرايان جنس عليه سركوب هم
  هاي دموكراتيك زنان در ايران پيش به سوي تحقق تمام خواسته

  پيش به سوي حقوق ابتدايي و دمكراتيك زنان عرب
  

  گروه زنان الجزايري
  گروه زنان مراكشي

  
  مهناز متين :برگردان به فارسي
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 *)سپاري( ايرانى مبارزى زنان بيانيه
 

ي محمد رضا پهلوي،  استبداد سلطنت پليسي و ي لهي بيست و پنج سا دوره در تمام
 سركوب و ترور در معرضزنان مبارز ايران، دست در دست مردان، براي آزادي مردمي كه 

مت غاصب و اي از مبارزه براي سرنگوني حكو ها لحظه آن. كردند ، مبارزهقرار داشتند
 ، حكومتِ انقالبيهاى برابر اشتباهاينكه امروز هم در   كما. خدمتگزار امپرياليسم، باز نايستادند

 هرگز تسليم ،ند و زير فشارا همقاومت كرددليرانه زنان مبارز ايران . نشستنخواهند ساكت 
برجاى   انقالبي وى ه مبارزهاى ى شكل يازيدن به همه  دستها پس از آن. نخواهند شد

شان  شان چيست و فعاليت دانند كه رسالت مياينك نيك  ،  نبردها شهداي بسيار درگذاشتن
  . چگونه بايد باشد

كردند، مورد  ، زناني را كه تظاهرات ميمغرضو اى متعصب  عدهروزهاي اخير در ايران، 
يني، ب  و روشن دليرى چنين وضعيتي، اين زنان مبارز، بايكدر . قرار دادند شتمضرب و 

 موفق ،مذاكراتي با دولت موقتدر پى  و دار شدند  عهده رامسئوليت دفاع از حقوق خويش
 ،ست مبتني كه بر عدالت و آزادي ي حجاب و روسري مسئلهنسبت به را شان  گشتند مواضع

ي  به مجموعه بسيج خواهند كرد تا ي نيروي خود را  همهها يقين است آن.  كرسى بنشانندبه
  :  دست يابندان كه به شرح زير است،ش هاي خواسته

،   و اقتضاي محيط زندگيها ، عادتمتناسب با آداب و رسومـ بايد زنان را آزاد گذاشت تا 
  . جهت دهند خويشهاي به تالشخود تصميم بگيرند چگونه 

  .يكي باشدعيناً   بايدـ برخورداري از حقوق مدني براي مردان و زنان
، ى تبعيضهيچ بيتوانند در امنيت كامل و  كه مير داده شود  خاطزنان بايد اطمينانبه ـ 

  .ند باششان برخوردار از حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي
هاي سياسي  ـ زنان، همچون مردان كشورمان، بايد بتوانند به طور واقعي از آزادي

  .برخوردار شوند
                                                           

زيستند، بيابيم و   زنان ايراني را كه آن زمان در پاريس ميآنمان نتوانستيم  رغم پرس و جوهاي به *
 .شان را بشنويم و بازگوييم هاي هيادماند
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  . لغو گرددنابرابري ميان زن و مرد بايدگونه ـ هر 
  .  بماندظوحفماي كنوني زنان بايد  فهـ موقعيت حر

تضمين حداكثر   بود و خانواده از قانون حمايتهاى جويى نارسايى  در پى چارهـ بايد
  .ي زنان حقوق از دست رفته

 هاى ي خود را از هدف هاي ويژه كه زنان مبارز ايران هرگز خواستهپس روشن است 
  . اند شان جدا نكرده سياسي و دموكراتيك

ى پيش به  از هفتهي مردم ايران،  وقفه و چندين ساله ي بي بينيم مبارزه كه مييناز اما 
هاي فرانسوي  المللي زنان مترقي و به ويژه فمينيست جنبش بينپشتيبانى توجه و  اين سو،

 از خارجهم در  در داخل و ، هم با اين حال.سپاسگزاريم، مسرور و است  به خود جلب كرده را
ترين  هاي سياه گذشته كوچك  سالِ ي سياسي ديگري از زنان كه در مبارزههاي  ايران، گروه

كنند، رخنه   صفوف مبارزيني كه بر عليه ظلم و استبداد مبارزه مياينك بهاند،  سهمي نداشته
اي   مسئله،شمار مردم ايران هاي بي ي حجاب كه نسبت به درخواست  و از مسئلهاند كرده
  . كنند ري ميبردا ست، بهره ثانويكلى  به

هاى  داشت چشم، اند ناپذير مبارزه كرده ه طور خستگىها پيش ب زناني كه از سالاز نگاه 
 انتقاد از سياستِ فزون بر اين،. يستنسازگار  ،ل واقعي ايران و زنان ايرانيئاين زنان با مسا

ر جريان دولت موقتِ كنونى، بدون پشتيبانى و حتا اشاره به نتايج مثبتي كه مردم ايران د
شان در درازناى مبارزه عليه بيدادگرى به دست  انقالب و شركت مستقيم يا غيرمستقيم

هاي مثبت   جنبهيدتأي بدون  كنونى، دولتبه انتقاد .آميز است برانگيز و اعتراض شبهه اند، آوده
عيت امكان سوءاستفاده از موق ها يانقالب  مرتجعين و ضد بهدارد كهرا در برخطر اين  ،انقالب

  .داده شود
 از طرف  به راه بيندازند،طلب  فرصته و هر تظاهراتي كه اين گروعمل هر بنابراين،

 كه در ايران  نيستزنان و مردانيمورد پذيرش  و مطرود استد و مردو ايران  مبارززنان
  .كنند مبارزه مي

  زنان مبارز ايراني در پاريس
  ]تاريخ بي[

  
 سيروس جاويدى: برگردان به فارسى



 

  
  
  

 ∗ زنان در جنبشي  اطالعيه
  1979 مارس 11پاريس، 

  

Communiqué des femmes en mouvement 
Paris, le 11 Mars 1979  

  

  
  

  كنند، شان را پاره مي وقتي زنان ايراني زنجيرهاي
  !روند  پيش ميها  همراه آنكه به اند  ي زنان جهان  همه

  
  

اهللا گرفتار آيند و به  ردند تا به ستم آيتدر ايران، زنان بر ضد ديكتاتوري شاه مبارزه نك
  .رانده شوند سرا كُنج عزلت و درون حرم

  .برند وقفه را به پيش مي ، نبردي بيها  هزار زن در خيابان50چندين روز است كه 
  
  ست  مارس، نه شرقي، نه غربي، جهاني8

  در طلوع آزادي، جاي حق زن خالي
  مانيم  زنان ايرانيم، در بند نميما

   نقالب نكرديم، تا به عقب برگرديم ما ا زنان آزاده، حمله به انقالب است،ه بهحمل
  استقالل، آزادي، برابري حقوقي

  ي ساواك است  و آزار زنان، توطئهدشنام
  پذيريم  ميريم، ذلت نمي زميم، مير مي

                                                           
ها را  اي زنان در فرانسه فرستاده شد تا آنه ي گروه  به همهفروشي زنان كتابي تلكس از   متن به وسيله اين∗

 .بسيج كند
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  خواهيم ما حجاب اجباري نمي
  مرگ بر حكومت اسالمي

  ترسيم ما نمي
  

پيمايي روزانه، تحصن،  جلسه، راه: كنند شبانه روز مبارزه مي هزار نفر 50، 20، 10
  ...كنفرانس مطبوعاتي، بحث و گفتگو در همه جا، تراكت نويسي و پخش تراكت

 مارس، دولت را 11 هم امروز، ،جويانه گون و مبارزه خودي، گونه هاي، خودبه ابتكار عمل
  ).اند هها به ناچار كوتاه آمد آن(نشيني واداشته است  به عقب

  
  .همبستگي فعال: ها مبارزه كنند اند كه در كنار آن كشورها به ايران آمدهاز زنان بسياري 

 معناي جريان يافتن قدرتمند مبارزه و انقالب  بهها، براي ما، براي همه، براي آناين 
 .ها را سرنگون كند ي قدرت تواند همه ست كه مي طوفاني. است

  
  18جلسه روزانه در ساعت 

  زنانفروشي بكتا
  

  مهناز متين: برگردان به فارسي
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  



 

  
  
  

  زنان در جنبشي  اطالعيه
  1979 مارس 12تهران، 

  
Communiqué des femmes en mouvement 

Téhéran, le 12 Mars 1979  
  

  
  كنند، شان را پاره مي وقتي زنان ايراني زنجيرهاي

  !روند  مي پيشها كه به همراه آن اند  ي زنان جهان  همه
  

  

  .ها نيرو بگيريم ايم تا به زنان ايراني نيرو بدهيم و از آن ما به اينجا آمده
خدايي  تك... اند خدايي را در شرق و غرب، به لرزه درآورده زنان ايراني امروز، بنيان تك

  .ست گاه پدرساالري ترين تكيه مهم
  .يابد مبارزه، گسترش مي

سرنگون باد خميني، او يك ": شنويم ايران ميهاي  نخستين بار است كه در خيابان
  .گويند ند كه اين را ميا ؛ و زنان"ديكتاتور است

  

يكشنبه شب، يكي از اعضاي دولت، لغو دستورالعملي را اعالم نمود كه زنان را به 
  . داشت مي  ها وا خانه تگذاشتن چادر در وزار

  !"...خود را بپوشانيد":گويند ها مي اهللا آيت
  :وشاندن، براي زنان به اين معناستخود را پ

  .ست ـ در خانه ماندن كه شكلي از حكومت نظامي دائمي
پوشاند، مانع از ديدن  ي سياه بلندي را بر سر كنند كه از سر تا پا را مي ـ چادر، پارچه

  .رسد شود و دو طرفش، در جلوي دهان به هم مي موي مي
اند؛ چه دائماً ليز  ادر به دهان گرفتهبينيم كه طفلي در بغل دارند و چ زناني را مي

. گيرد، مانع كاركردن، دويدن و حرف زدن است چادر جلوي هر حركتي را مي. خورد مي
  .آورد ي دختران چيني را به ياد مي پاهاي بسته شده
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 موها را خورد و است كه دور گردن گره مي] درچا[  شكل تعديل يافته: ـ روسري
يكي از ما، از يك ايراني شنيده . ست؛ بسان كليساي كاتوليك  تابو ادر ايران، مو، . پوشاند مي

  .شود است كه در هواي باز مو تبديل به راديو ـ اكتيو مي
  

ه همراه يك زن ايراني و ، ب»زنان در جنبش«كنفرانس مطبوعاتي اعضاي :  مارس11
  كيت ميلت

  

انه، بازو به بازو،  شانه به ش،شوند كه شادمانه بيست هزار زن بر آن مي:  مارس12
  :دهند شان را سر مي تهران را درنوردند؛ از دانشگاه تا ميدان آزادي، شعارهاي آهنگين

  ست آزادي نه شرقي، نه غربي، جهاني
  استبداد به هر شكل محكوم است؛ ارتجاع به هر شكل نابود است

  ست مسئله حجاب نيست؛ مسئله آزادي
  زنان از اسارت آزاد بايد گردند 

  يا مرگ يا آزادي:  به لحظه گويم، زير شكنجه گويم لحظه
  رانند؛ جامعه را به عقب خواهند راند آنان كه زنان را به عقب مي

  كنيم با امپرياليسم در هر شكلش مبارزه مي
  جنگيم براي آزادي زن جنگيم، مي مي

  مانيم ما زنان ايرانيم، در بند نمي
  بر كار برابرمهد كودك مجاني براي همه، مزد برابر در برا

  گيرد مان پا مي شود، جنبش در اعتراض به آنچه بر ما تحميل مي
  

براي . ست كه بانگ آن، در گوشه و كنار جهان، برآمده است  زناني ها شعارهاي اين
  .هاي تهران را به لرزه درآورده است ، خيابان»آزادي، برابري«نخستين بار، شعار 

  

  .ي كافي نيست رشان اما هرگز به اندازهگردند؛ شما ها دست به دست مي تراكت
  

  :كنند زنان ايراني اعالم مي
متشكل شويم، :  عليه ديكتاتوري، اين را به ما آموخته استاي  تودهيك سال جنبش«

  .متحد باشيم، مبارزه كنيم
ايم تا  ما انقالب كرده. ها به جاي ما تصميم بگيرند ايم كه آن ما انقالب نكرده
  ».عه را دگرگون سازيمساختارهاي اين جام

 ي شهر و در سراسر ايران جلساتي را سازماندهي اند كه در هر محله زنان تصميم گرفته
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ها، شهرها،  ها، روستاها، دانشگاه هاي محلي مبارزه را در مدرسه كنند؛ و نيز كميته
  .ها تشكيل دهند ها و كارخانه بيمارستان

  "ستي حق ماست؛ خانه ماندن شرم ماآزادي، برابر"
اي در پاريس ترتيب داديم به منظور خبررساني و سازماندهي   مارس، جلسه11ما ديروز، 

بيشتر از صد تن .  ساعت جمع كنيم2مبارزه، به همراه زناني كه توانسته بوديم در ظرف 
  .بوديم
  

  :17 مارس، ساعت 12آخرين اخبار از تهران، 
  زنان در جنبشي  اطالعيه

  .شنبه، در برابر تلويزيوناعالم يك تحصن، فردا، سه 
  .آنجادر ما اينجا هستيم؛ و نيز 

دوستان ديگري ها در آنجا   آن. مارس، سه تن از ما در محل حاضر بودند8از همان روز 
ما . فرستند ها، روز از پي روز و ساعت به ساعت، اخبار مبارزه را براي ما مي آن. يافتند

كنيم و در اختيار  ي كشورها پخش مي در همهاين اخبار را در تمامي نواحي و بالفاصله 
  .دهيم هاي قرار مي روزنامه

  

 مارس، هر روز جلساتي براي خبررساني و مبارزه، 11كنيم كه از يكشنبه  ما پيشنهاد مي
ي  با مشاركت زنان ايران، الجزاير، آفريقا، مراكش، آمريكاي التين و زنان مبارز همه

  .كيل شود تش زنانفروشي كتابدر ... كشورها
  

هستيم، تا زنان مبارز مستمر ي كشورها، در تماس تلفني   در همهزنان در جنبشبا ما 
ي زنان آنجا برسانند و نيروي بيشتري از  ديگري بتوانند به ايران بروند؛ نيروي ما را به همه

  .تر در هر كجا تر و عميق اي  تودهي ا نيرويي براي مبارزه. آورند آنجا براي ما باز
  

   زنان فروشي كتاب، 18ي روزانه در ساعت  سهجل
   پاريس  ـ75007 خيابان سن پر، 68
  544 54 83،  222 02 08:             تلفن

 
  سيروس جاويدي: برگردان به فارسي



 

   ديگران رساندن،يبراي خواندن، امضاء كردن و به امضا
  :زيرفرستاده شود به نشانى

Histoires d’elles 
7, rue Mayet, 75006 Paris   

   ايراني،با زنانِ
  ∗!و به خيابان برويم ها را بسوزانيم حجاب

  .خواهند قرباني يك انقالب شوند براي نخستين بار در جهان سوم، زنان نمي
براي نخستين بار، زنان 

 نام انقالب ـ  پذيرند كه به نمي
انقالبي كه خود در آن سهيم 

ها را به  اند ـ آن بوده
د و اين را فرمانبرداري وادارن

  .دارند ابراز مي
ها به بهاي جان، در خيابان  آن

زنند كه پيكار عليه  فرياد مي
اربابان جديد و نظام جمهوري 

  .اسالمي ادامه دارد
  !جو سركش، رزم

زنان، براي به دست آوردن 
به خيابان را شان  حقوق

  .اند تصرف درآورده
  .كنيم ميها پشتيباني  ما از آن

جا،  ها، همه ها، محله در خيابان
مان را از زنان ايراني  پشتيباني

آيي  گردهم. اعالم نماييم
تشكيل دهيم، تحصن كنيم، 

  ...نشريه درآوريم و
                                                           

ايت از مبارزات آوري امضا در حم هاي فمينيست فرانسوي براي جمع ها و نشريه تراكتي كه شماري از گروه ∗
 .  و پخش كردندزنان ايراني نوشتند
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  :امضاء كنندگان
، مسائل فمينيستي  Paroles، سخن  1Histoires d’Ellesزنان  هاي قصه 

Questions Féministes  ،رو  ي روبه نشريهLa revue d’en face  ،
،  Le temps des femmes زنان ، زمانِ Sorcièresن جادوگرا
 Les، زنان پاسخگو  librairie Carabosses كارابوس فروشي كتاب

Répondeuses رسا ، انتشارات تي Editions Tierce  گروه زنان ،
  .Groupe de femmes latino – américainesآمريكاي التين 

  
  مهناز متين: برگردان به فارسي

  
  حرفه  نشاني  نام
      

  

اي را به اخبار  ي ويژه  در نظر دارد كه شمارهHistoirse d’Elles»  زنانهاي قصه«ي  نشريه
  .رويدادهاي ايران و تأمل در اين زمينه اختصاص دهد

  .تان براي پيشبرد اين كار و نيز همكاري) مالي، پخش خبر(ما خواهان پشتيباني شما هستيم 
 در محل دفتر 19:30ي روز چهارشنبه بيست و يكم، ساعت اي را برا به همين منظور، جلسه

  .خوانيم فراميهاي زنان  قصه ي نشريه
  ]نشاني[ دفتر نشريه          :           گونه تماس براي هر

  19 تا 16روزهاي سه شنبه از ساعت 
  ]هاي مالي، در پايان اطالعيه آمده است مشخصات بانكي جهت واريز كمك[

  

                                                           
ها  از ميان آن. شدريزي  اي از زنان فمينيست پايه  توسط عده1976در سال » هاي زنان قصه«ي  نشريه ـ1

به » المللي حقِ زنان  بينكميته«نمايندگي با هيئت 1979س ماراو در . توان نام برد مارتين استورسي را مي
 .به گفتگو با مارتين استورسي در همين دفتر. ك.ن. ايران سفر كرد



 

  
  
  

  *بارزان ايرانى در پاريسى م بيانيه
  

مانند مردم ما در نبرد با رژيم پليسى  شهامت كم
المللى  دموكراتيك شاه، افكار عمومى بين و ضد

ها زن و  تصاوير ميليون. را به شوق آورده است
ياروى تانك و  مرد ايرانى كه با دست خالى رو
رفتند، هنوز در  تفنگ ارتش شاهنشاهى پيش 

براى ما .  حاضر استى همگان حى و حافظه
مان  مبارزان سياسى و دموكرات ايرانى كه اغلب

را رژيم شاه به تبعيد فرستاد، اين تصاوير بسى 
ها به ما دل و جرئت  آن. بيشتر برانگيزاننده بود

دادند كه به مبارزه عليه رژيم شاه برخيزيم و براى 
بخش  ديدى خود را آماده سازيم كه نويدعصر ج

  .آزادى مردم است
پرسند،  المللى از خود مى پرسيم، و به همراه ما كُل افكار عمومى بين  اينك اما ما از خود مى

كنيم كه امروز، چه بسا بيش از ديروز،   اين انقالب چه راهى در پيش گرفته است؟ ما فكرمى
 كنيم كه اعتبار و  نيز فكر مى.هاى سرتاسر جهان نياز دارند مردم ما به پشتيبانى دموكرات

  .اى كه انقالب ايران از آن برخوردار شد، سخت رو به كاهش نهاده است عالقه
اند، در  شمارى بوده هاى بى مقامات رژيم فاسد پيشين كه بيشترشان مسئول جنايت

آيد، محاكمه، محكوم به مرگ و  ى تهران كه يكى در پى ديگرى مى هاى دربسته دادگاه
به . اند ى متهمان و نه هيئت قضات را علنى نكرده يهنه كيفرخواست، نه دفاع. شوند اعدام مى

پيشه پيشين، نورى افكنده  اين ترتيب فرصت آن را كه بر نقاط تاريك عملكرد رژيم ستم

                                                           
زيستند، بيابيم و  يس ميمان نتوانستيم نويسندگان اين اطالعيه را كه آن زمان در پار    رغم پرس و جوهايبه ∗

 . شان را بشنويم و بازگوييم هاي يادمانده

  1979 مارس 8،  زنان در پاريسپيماييراه
   1979 مارس 19، ليبراسيون
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ى  ها به صورت علنى برگذار شوند و همه ما خواستار آنيم كه دادگاه. رود شود، از دست مى
اى به  هاى چند دقيقه اين دادگاه .هاى قانونى مبتنى بر حقوق بشر تامين گردند ضمانت

از سوى ديگر تنبيه بدنى كه .  هستند هاى رژيم پيشين صورت ناگوارى يادآور همان دادگاه
ى  تواند راه حل معتبرى براى مسئله شود نمى كم و بيش در همه جاى كشور اعمال مى

  . بزهكارى تلقى شود
. اند گى در پيكار عليه رژيم شاه داشتهاند و سهم بزر زنان ايرانى در كنار مردان نبرد كرده

. ى شهروندان درجه دوم تنزل دهند ها را به رده انديش برآنند كه آن امروز اما محافل تاريك
ها را از آن  اى آن  ماده8ما مطالبات . ما خواستار آنيم كه زنان، حاكم بر سرنوشت خود باشند

  1.دانيم خود مى
قابل . ت در شرايطى دموكراتيك، تدارك ديده شودبايس  مى1358 فروردين 12پرسى  همه

                                                           
متن كامل آن را به .  در كاخ دادگسترى1357 اسفند 19آيي زنان است در روز  هم  گرد ى اشاره به قطعنامه ـ1

  :آوريم در زير مى
يم و در خانه تربيت ده  به دوش مردان وظايف اجتماعي خود را در قبال كشور انجام ميزنان كه دوشما  ـ1«

نسل آتي مملكت را به عهده داريم، داراي اهليت كامل هستيم و بر حفظ شئون و شخصيت و شرافت خود 
وقوف كامل داريم و با ايمان راسخ به لزوم حفظ حيثيت زنان معتقديم كه عفت زن در فرم و شكل پوشش 

 و عادت و اقتضاي محيط به تشخيص شود و پوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف خاصي متجلي نمي
  . ها واگذار شود خود آن

ـ حق برخورداري مساوي با مردان از حقوق مدني براي زنان كشور شناخته شده و هر نوع تبعيضي در اين 2
  . قانون و قوانين مربوط به حقوق خانواده از ميان برداشته شود

  . عيضي حفظ و تامين گرددـ حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي زنان بدون هيچ تب3
  . هاي قانوني تضمين شود  حقوق و آزادي از استفادهـ امنيت كامل زنان در 4
هاي اساسي، آزادي قلم، آزادي بيان ـ آزادي عقيده، آزادي شغل و آزادي  ـ برخورداري واقعي از آزادي5

  . اجتماعات براي زنان و مردان كشور تضمين گردد
زن و مرد در قوانين موضوعه مملكتي منجمله قانون كار و قوانين استخدامي كشور ـ هر نوع نابرابري بين 6

  . مرتفع گردد
  . ـ مواضع شغلي فعلي زنان حفظ شود7
ـ ضمن تأييد و تجليل از تصميم دولت مبني بر ابقاي اجراي قانون حمايت خانواده، نقائص اين قانون در 8

  . ان مرتفع گرددجهت تامين هر چه بيشتر حقوق از دست رفته زن
هاي زنان موضوع  ما از دولت موقت جناب مهندس بازرگان مصراً خواستاريم كه نظرشان را در قبال خواست

  .1357 اسفند 20 آيندگان، ، ».اين قطعنامه اعالم فرمايند
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.  به خود بگيرد،"اكثريت قريب به اتفاق آرا"پرسى شكل قبول نيست كه اين همه
ست كه جاى هيچ  اى بندى پرسشى كه قرار است به راى گذاشته شود، به گونه صورت

نه اصولش را يا نظام سلطنتى فاسد و يا يك جمهورى اسالمى كه : گذارد انتخابى باقى نمى
اش شايع است نيز به همان اندازه  هايى كه درباره روايت. هايش را شناسيم، نه ماهيت نهاد مى

ى وسايل  پرسى سالم، كليه  كردن يك همهبرگذاربراى . متنوع است كه متناقض
آزادى به كار خود بپردازند و مردم از وجوه مختلف آنچه   بتوانند دررسانى عمومى بايد اطالع

 ما از هر نظر قادرند رژيمى را كه  ما اعتقاد داريم مردم. برابرشان نهاده شده، آگاهى يابنددر 
  .خواهند در لواى آن زندگى كنند، آزادانه انتخاب كنند مى

. براى آزادى و دموكراسى بود كه مردم ايران پيروزمندانه عليه رژيم شاه به نبرد برخاستند
ست كه در اين نبرد از پا  ل، خيانت به خيل شهدايى اين اصو هر گونه تهديدى نسبت به

ن هاى اساسى، يعنى آزادى عقيده، آزادى بيان و آزادى تحزب بايد تضمي  آزادى .درافتادند
هاى سياسى   گرايشى  راديو و تلويزيون بايد بتوانند همههاى عمومى و مشخصاً رسانه. شود

ى، قومى و هاى سياس داشتن اقليت هرگونه كوششى براى در حاشيه نگه.را منعكس كنند
اين وحدت كه بر بنياد . اندازد چرا كه وحدت مردم را به مخاطره مىدينى، بايد محكوم شود؛

  .آورد احترام به عقايد هر فرد بنا شده، امكان پيروزى بر استبداد را فراهم مى
ى ى ساترى كه بر تركيب نهاد قدرت، ماهيت و چگونگ م پردهخواهي مچنين مىما ه

كند   مى تركيب شوراى انقالب كه كشور را اداره. هاى آن كشيده شده، برافتد گيرى تصميم
توانيم قدرت  تنها مى. ست ى دانيم چه كسى مسئول چه چيز  هرگز علنى نشده و ما نمى

يم و نه حدود شناس گر باشيم كه نه رهبرانش را مى  را نظاره"هاى خمينى كميته"مفرط 
قانون اساسى جديد با . ها هستيم  خواهان انحالل فورى اين كميتهياًما قو. شان را قدرت

ى  ى گسترده ما براين باوريم كه يك مناظره. سريت بس بزرگى در دست تهيه است
  .ست هاى ديكتاتورى دموكراتيك، شرط نخست به وجود آمدن يك دولت آزاد بر ويرانه

براى ترميم وضعيتى كه هر روز از روز : آوريم از اين روست كه زنگ هشدار را به صدا در مى
شان  ى تاريخى ت به وظيفهمردم بايد نسب. شود،  هنوز هم وقت هست تر مى پيش وخيم

  . هشيار و آگاه باشندمطلقا ً
  مبارزان ايرانى در پاريس

  ] تاريخ بي[
  

  ناصر مهاجر : برگردان به فارسى
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 .شد  در پاريس منتشر مي1982 تا فوريه 1978اي فمينيستي كه از ژانويه   ماهنامه، مگزين. اف ∗

 ي ايرانويژه نامه
روس جاويديسي: برگردان به فارسي

  زنان در انقالب  •
  ما همه ايراني هستيم  •
  هر زني را انقالبي بايد  •
  دهد  كيت ميلت شهادت مي،"آزادي" •

  



 

  
  
  
  

  زنان در انقالب
  

Des Femmes dans la révolution 
  

هاي انقالبيون ايراني خيانت خواهد  آيا استقرار جمهوري اسالمي به آرمان
  ها را برآورده خواهد ساخت؟  يا آنكرد

ي آنچه در محل   درباره،ميشل پرن و كيت ميلت، كلود سروان اشربر
  . دهند اند، شهادت مي ديده

ماري اوديل فارژيه، ترديدهاي سياسي نسبت به ايران جديد را شرح 
 . دهد مي

  ترديدهاي سياسي من 
ها سال، مشاركت  مردمي كه ده.  مارس، ايران رسماً يك جمهوري اسالمي است31از 

اي نخستين بار و به شكلي انبوه به سود در انتخاباتِ رژيم پيشين را تحريم كرده بودند، بر
  .  راي دادند،نظم تازه

گذراند كه تاريخش را رقم خواهد زد؛  ايرانِ انقالبي، از چندين ماه پيش، لحظاتي را مي
سالح به   يك سالِ تمام، مردمي بي. تاريخ ما را رقم زد1789] انقالب[با همان شدتي كه 

ها زن و مرد، هر روز  صدها هزار، سپس ميليون. هاي شهرهاي ايران سرازير شدند خيابان
هاي  ها و مسلسل هاي خالي اما عزمي جزم، رو در روي تانك پرشمارتر از پيش، با دست
  .هاي جهان ايستادند ترين پليس رحم ها و يكي از بي يكي از قدرتمندترين ارتش

 16كه در تا اينرفت و اقتصاد را فلج كرد؛ اعتصاب، رفته رفته سراسر كشور را فرا گ
اهللا خميني كه از   گذشته، شاه قلمروي سلطنتش را رها كرد و آيت] دي26[ ي ژانويه

  .تبعيدگاه شورش را تبليغ كرده بود، پيروزمندانه به تهران بازگشت
 .گريد؛ اما سرشار از غرور است ي كه داده، ميا امروز، ايران براي هزاران هزار كشته

اي كه اسالم و  تر برآيد؛ جامعه اي عادالنه تواند به استقرار جامعه گمان دارد كه سرانجام مي
  .اند آل آن بوده  ايدههاي پي در پي، تجسم با ديكتاتوريروحانيت مسلمان شيعي، در مقايسه 

ماري اوديل فارژيه
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با اين همه، حتا پيش از اعالم موجوديت جمهوري جديد، صداهايي در ايران و جهان 
 ،رويه هاي بي نگراني نسبت به اعدام: ست نگرانيبرخاسته كه در پسِ شادماني، بيانگر 

 و 19، 17[ مارس 12 و 10،  8حجاب كه در روزهاي   تكفير زنان بي،محاكمات غيرعلني
  .ي خود تظاهرات كردند براي دفاع از حقوق ويژه]  اسفند21

ي مخالفت  اين تظاهرات زنان كه پس از بازگشت خميني به ايران، نخستين نشانه
هاي انقالب ايران  المللي نسبت به برخي جنبه هايي را در سطح بين گيري موضعست،  سياسي

رويه، با همان قاطعيت  هاي بي  در محكوميت اعدامالملل عفو بيني  بيانيه: برانگيخته است
شد؛ تظاهرات در پشتيباني از زنان ايراني  هاي شاه ابراز مي انتقادآميزي كه نسبت به زورگويي

 هايي  مارس در نيويورك، با شركت فمينيست17در پاريس و ]  اسفند25[ مارس 16روز 
نم ي وگلوريا استSusan Brownmillerميلر  ، سوزان براونBella Abzugچون بال ابزوگ 

Gloria Steinemبه رياست سيمون دوبووآر در  زنانالمللي حقِ ي بين كميتهگيري   شكل؛ 
  ].Comité International du Droit des Femmes : C.I.D.F[. پاريس

چرا كه هنوز معلوم نيست جمهوري اسالمي .  وجود دارد ويژه در خود ايران  نگراني به
هايي كه  ها، سازمان زمان با فمينيست نوپا، براي زنان و مردان ايراني چه در انبان دارد؟ هم

يان يا فدائ] ملي ايران[ ي دموكراتيك در رأس جنبش انقالبي بودند ـ مانند جبهه
 بنا به چرا كه. فراخواندند] 1358 فروردين 12[ـ مردم را به تحريم رفراندوم  ماركسيست 

  اند ميان نظام سلطنتي از ما خواسته. ست پرسي، قالبي اين همه « :هاي ايراني قول دموكرات
آبروباخته و يك جمهوري جبراً اسالمي، يكي را انتخاب كنيم؛ بي آنكه براي يك راه سوم، 

  ». حكومت الئيك، جايي بگذارنديعني
حتا اگر قانون اساسي جديد كه هنوز كسي از متنش آگاه نيست، نسبت به زنان و 

 اسالمي اين جمهوري، كماكان ـ نباشد سرشتِآميز  تبعيضآميز ـ يا چندان ها، تبعيض اقليت
كه گذارد  چون بر قدرتي صحه مي. گرايان ايران است ها و چپ ي نگراني فمينيست مايه

خوريم و   شوراهاي محلي، كمتر به كارگران برميدر«. اند جماعت مذهبي تسخيرش كرده
ي  بينيم؛ به رغم سهمي كه هر يك از آنان در مبارزه شود گفت كه تقريباً هيچ زني را نمي مي

، اين متحدين تجار بازار كه قول داده بودند پس از )روحانيون شيعي(مالها . اند ما ايفا كرده
ني شاه، نقشي جز مقام مشورتي نداشته باشند، اينك پس از سرنگوني شاه، كاستِ سرنگو

هاي نسبتاً رقيق "رهنمود" ،شان هاي فناتيك. اند جديدي را در حكومت تشكيل داده
همين مالها هستند كه بيش از هركس، حقوق زنان را تهديد . كنند تر مي  را غليظ ها اهللا آيت
  ».اند ي يك استبداد مذهبي قرار داده آستانهها ما را در  اين. كنند مي
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 ها به سود جمهوري اسالمي سردرآورد؟ توان از كارزار الئيك با اين وصف، چگونه مي
ترين  احمد سالمتيان، دست راست كريم سنجابي وزير امور خارجه و رهبر تاريخي بزرگ

. ب ما بوده استبخش انقال اسالم، استحكام«: كند ، اظهار مي)ي ملي جبهه(حزب الئيك 
  ».ها برآييم چالش سياسي كنوني خطيرتر از آن است كه ما در صدد قطع رابطه با مذهبي

! چه باك... ي انقالب را بپردازند، جاي تأسف است؛ اما حال اگر قرار باشد زنان هزينه
ها  همه چيز به ظرفيتِ مقاومت خود آن«: كنند كه خواه به اين بسنده مي هاي ترقي الئيك

توانند روي خودشان  در ايران نيز مانند هر جاي ديگر، زنان تنها مي» .بستگي خواهد داشت
  .حساب كنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  
  

 
  ،)سمت راست(و اليزابت سالوارزي) سمت چپ(يتا ماسيوچي  آر، ماريا آنتونيوسيمون دوبو

 .C.I.D.F  اعالم موجوديتي جلسه: مارس15 پنجشنبه 
  

  



 

 
  اشربرـكلود سروان 

 
  

  !ستيمما همه ايراني ه
  

Nous sommes toutes des Iraniennes   
  

  
  ! آزادي: ها فرياد سر دادند زنان ايران در خيابان

  !همبستگي: صدها زن در سراسر جهان پاسخ دادند
  

  .هيئتي بر آن شد كه در محل از چند و چون وضعيت آگاهي يابد
  

بايد از جهان . زناني را نزد ما بفرستيد تا شهادت دهند! جا بياييدبه اين«
  ».ي اصلي مورد مناقشه در پيكار ما، آگاه شود مسئله

  
  
  

نگار فرانسوي كه از طريق تماس تلفني در جريان قرار گرفته بودند،  چند زن روزنامه
 كه زنان ايراني از اي هاي تاريخي  رفتن به تهران براي مشاركت در لحظه براي.بسيج شدند

اما چگونه و به نام ! ند؟ آريا كاري كه به آن دست زدهها در  د و پشتيباني از آنگذرانن سر مي
المللي براي پشتيباني و خبررساني، پديدار  ي بين وجود آوردن يك كميته چه كسي؟ فكر به

  ...تماس با آلمان، اسپانيا، مصر، ژاپن، اياالت متحده، سوئد و. گردد مي
 عضو داشت؛ صد 100اي شكل گرفت كه بيش از  سه روز و سه شب پس از آن، كميته

  †.داد شان به كميته اعتبار مي عضوي كه نام

                                                           
 Marie، ماري كاردينال Colette Audryكولت اودري : .)اف.د.اي.س(ام برخي از اعضاي  نـ†

Cardinal مارگريت دوراس ،Marguerite Duras  بنوآت گرو ،Benoite Groult  ژيزل حليمي ،
Gisèle Halimiسيمون الكوتور ، Simonne Lacouture رل، آني لك Annie Leclerc يس  ، آني

 Leila، ليال ابوسيف )دانمارك (Karen Dalleruptو كارن دالروپ ) فرانسه (Agnès Vardaواردا 
Abou Saïf) مصر( ليديا فالكون ،Lydia Falcon) اسپانيا( جين فوندا ،Jane Fonda)  اياالت

، ماريا ايزابال بارنو )ايتاليا (Maria-Antonietta Macchiocchiيتا ماسيوچي  ، ماريا آنتوني)متحده
Maria-Isabela Bareno) پرتقال( آلوا ميرادال ،Alva Myrdal) سوئد.( 
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  16:30 مارس، ساعت 15پنجشنبه 
  

هايي كه تلفني  رسانه.  در اختيار ما قرار داده استي حقوق بشر جامعهسالني كوچك كه 
هاي تلويزيون كه حتا پيش از شروع كنفرانس، هجوم  دوربين. اند و با عجله خبر شده

! وقتش بود. شود؛ باالخره براي شروع منتظر چه هستيم؟ باندرولي نمايان ميراستي . اند آورده
: خوانيم حروف درشتِ سياه را مي. شد كنفرانس مطبوعاتي را شروع كرد بدون آن نمي

رسد؛ اما سر  عمرش به چند ساعت ميبه زحمت اي كه  كميته.  زنانالمللي حقِ ي بين كميته
  .و صدا به پا خواهد كرد

منطق هستي . گشايد ، جلسه را مي زنانالمللي حقِ ي بين كميتهبووآر، رئيس سيمون دو
الوقوع هيئتي به ايران را اعالم  او اعزام قريب. دهد  را توضيح مي.اف.اي.د.سو اهداف 

  . با مأموريتِ خبريابي؛كند مي
م برخي از زنان و مردان ايراني كه در سالن حضور دارند، با اعزا. بحث و داد و فرياد
االن «: آيد كه مردي درمي. پردازند برخي ديگر ، به تأييدش  مي. آيند هيئت به مخالفت برمي

ام؛  من كشورهاي زيادي را ديده«: رود سيمون دوبووآر از كوره درمي» .وقتش نيست
اند كه  هروقت صحبتِ دفاع از زنان به ميان آمده، به من گفته. ام هاي زيادي را ديده انقالب

  ». نيستاالن وقتش
نگاران، عكاسان و آموزگاران، به تدارك سفر  هيئتي مركب از نويسندگان، روزنامه

رسانند كه تمايلي به حضور  اند، به ما مي زنان ايراني كه از آمدن هيئت باخبر شده. پردازد مي
بيم . جا، وضعيت خيلي پر تنش استدر آن. اين هيئت نمايندگي ندارندها در  آمريكايي
 فرانسوي و يك 14بدين قرار، يك آلماني، يك بلژيكي، يك مصري، . رود  ميتحريكاتي

  .شوند ايتاليايي عازم ايران مي
  

  شب، فرودگاه روآسي  دقيقه پس از نيمه57 مارس، 19دوشنبه، 
  

. شود  زن عضو هيئت، از زمين بلند مي18 با حضور ايرفرانسپرواز پاريس ـ تهرانِ 
البته . اند پاسخي نداده. مهدي بازرگان، درخواست مصاحبه شدهوزير،  از نخست... بالتكليفي

زنان در «چند ساعت پيش، سه زن فرانسوي، از اعضاي . كند تلفن و تلكس درست كار نمي
 ي آمريكايي، در شرف كيت ميلت، فمينيستِ شناخته شده. اند  از ايران بازگشته†»جنبش

                                                           
   .Femmes en mouvement گروهي از زنان فرانسوي است با نام ،ـ منظور†
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خواهد  .اف.اي.د.سآيا هيئت . راتاخراج از ايران است؛ به دليل شركت در چند تظاه
  توانست حتا از هواپيما پياده شود؟

ي  سيطرهاهللا خميني كه عكسش سالن فرودگاه را تحت  زير نگاه آيت. ورود به تهران
رسد كسي از  به نظر نمي. شويم سر از پليس و گمرك رد مي خود درآورده است، بي درد

توانيم  مي... آسودگي خاطر. دنمان شو انعحضور ما متعجب شده باشد؛ چه رسد به اينكه م
  .كارمان را انجام دهيم

ها و  نگراني آوردها و در عين حال دل تنها سه روز براي درك وضعيت، سنجش دست
  .هاي زنان ايراني، اندك است اميدواري

گيريم براي گردآوري اخبار به چند  شود، تصميم مي اولين قرارهاي مالقات كه تعيين مي
سپس، آنچه گردآمده را روي هم . مان چند برابر شود سيم شويم تا ارتباطات تق گروه
 كه به زودي توسط گذاريم تا در بازگشت بتوانيم يك گزارش جمعي تدوين كنيم مي
   .منتشر خواهد شد. اف.د.اي.س

  

  ، تهران15 مارس، ساعت 19دوشنبه 
  

او در . علم بيكار ساله، ليسانس شيمي، م28؛ "س"اولين مالقات در دانشگاه با 
از اين بابت پشيمان . به طور اتفاقي. پيمايي بزرگ ضد حجاب اجباري شركت داشت راه

مان دفاع  هاي سياسي و اجتماعي فراي چادر، ما از حق كار، حق مشاركت در فعاليت«: نيست
داند كه  كند؟ جمهوري اسالمي؟ هنوز كسي نمي چه كسي اين حقوق را تهديد مي» .كرديم
  1...ي اسالمي براي زنان چه در انبان داردجمهور

  

  صبح10: 30  مارس، ساعت20سه شنبه 
  

رويم؛ سازمان رسمي زنان كه جانشين سازماني شده   ميجمعيت زنان اسالميبه دفتر 
  2...كه پرنسس اشرف پهلوي، خواهر شاه رياست آن را به عهده داشت

  

  ، ميدان آزادي11 :30 مارس، ساعت 20سه شنبه 
  

 به دست مصدق 1953كه در سال (راتي به مناسب سالروز ملي شدن صنعت نفت تظاه
                                                           

  .ايم به همين دليل آن را كوتاه كرده.  به چاپ رسيدهزنان ايراني در انقالبـ اين بخش در 1
آمده )  زنانالمللي حقِ ي بين كميتهگزارش  (نقالبزنان ايراني در اي مطلب در گزارش  ـ از آنجا كه دنباله2

 . ايم است از تكرار آن پرهيز كرده
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: اند چند زن بسيار جوان، اندك شمار، زير باندرولي جمع شده. در جريان است) انجام گرفت
اند، كفش كتاني به پا دارند و پالكاردهايي  جين پوشيده. ي انقالبي زنان مبارز اتحاديه

  مهد. كار براي همه. مرگ بر استعمار:  نوشته شدهها بي روي آنشعارهاي جذا. اند برافراشته
  . كودك، مهد كودك

  ـ شما فمينيست هستيد؟ 
  ! نه! ـ نه

آن را به كرات خواهيم . گذارد پرد، جاي ابهام نمي بيرون مي] شان از دهان[پاسخي كه 
 دوران ات دردناكِاين واژه، خاطر. ، فمينيست ناميدن كار آساني نيستخود را در ايران. شنيد

اين فمينيسم .  به اجرا گذاشته رامايه اي فمينيسم رسمي و كم كند كه گونه شاه را زنده مي
هاي  اجازه داد درس بخوانند، راه)  ميليون زن ايراني14از (كه يقيناً به چند هزار زن 

رند، با جلوگيري از بارداري را به كار برند، در بيمارستان سقط جنين كنند، يا طالق بگي
انقالب جارو شد و امروز به عنوان سياستي نمايشي و تبليغاتي كه مصرف خارجي داشت، 

  .توان دريافت اش را به سادگي مي چرايي. كند ديگر احدي از آن پشتيباني نمي. شود افشا مي
، لزوماً "ها آن"كه انقالبِ ند؛ با وجداني هشيار نسبت به اينكن با اين همه، زنان مبارزه مي

اند؛ با   كه از چند هفته پيش، بدان آگاه شدهست اين همان چيزي. انقالب ديگران نيست
  .گذارد هايي كه جاي شك و شبه نمي ي نشانه مشاهده

كند كه قرآن امر قضاوت را  مرجع مذهبي محلي اعالم مي: مشهد، سومين شهر ايران
هاي  اي در رسانه انيهبي. كنند  زن قاضي اعتراض مي10. براي زنان ممنوع دانسته است

  اما تا كي؟. دهند به كارشان ادامه مي... رسانند و محلي به چاپ مي
 به روي دختران و نيز آن ي پزشكي ـ كه درِ رئيس دانشكده: آبادان، بندر بزرگ نفتي

دو [ي عدم اختالط  ها درباره اهللا پسران باز است ـ جهت اجراي دقيق دستورالعمل آيت
چون تعداد دختران به : انگيزه. كند ختر سال سوم را اخراج ميسه دانشجوي د] جنس
دانشگاه . فرستيم ها را به تهران مي اي نيست كه گشايش كالسي را موجه نمايد، آن اندازه

و . كند شان را از سال اول شروع نكنند ـ خودداري مي ها ـ اگر تحصيل تهران از پذيرفتن آن
  .دارند الت عالي بازمياين چنين است كه دختران را از تحصي

يكي . اند اي سرگرم معاشقه دو عاشق در بيشه: اي در شمال، نزديك درياي خزر دهكده
 ضربه به پسر و 25زنند؛  ها را شالق مي آن. كند هاي انقالبي آن دو را غافلگير مي از كميته

  .آفريند نظمي كه وحشت مي. اين چنين است نظم اخالقي جديد.  ضربه به دختر100
او كه . كرد  مداوا مي ها را در خيابان ي انقالب، زخمي در بحبوحه.  ساله، پزشك40 ف،
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فشار شديدي بر «. خواهد ايران را ترك كند داند، امروز مي  مي"انقالبي اصيل"خود را يك 
ها  خيلي. ها خود را با سنت و قوانين مذهبي سازگار نمايند شود تا آن ي زنان اعمال مي همه
بيند؛  اما اكثريت، دليلي براي اينكه راه تبعيد برگزيند، نمي» .كه اوضاع بدتر شودترسند  مي

  .هنوز نه
 كه چگونه دهد شرح مي. جا مبارزه كند خواهد در همين اله، بيكار؛ او مي س28ك، 

آموزگاران، پرستاران و كارمندان حس كردند كه «: جنبش زنان چند هفته پيش نطفه بست
. شان بيمناك بودند ي دختران مادران، نسبت به آينده. ديد قرار گرفتهشان در معرض ته شغل

هايي  اما با همكاران و دوستان، گروه. ما هيچ نوع سنت سازماندهي در ميان زنان نداشتيم
چند نفري تصميم گرفتيم كه . ي اوضاع بحث كنيم ايم تا بين خودمان درباره تشكيل داده

ي برگذاريم تا همديگر را بيابيم و ببينيم چند نفريم؛ با هدف اي برگذار كن اواخر فوريه، جلسه
چند .  زن به اين جلسه آمدند250. ها به معرفي خود برآمديم توسط روزنامه.  مارس8مراسم 

گويد كه ما  حاال دولت مي. كرديم پيمايي مي ها راه روز بعد، هزاران نفر بوديم كه در خيابان
واقعيت اين است كه از ما . و يا كمونيست) ليس مخفيپ( يا ساواكي ؛ضدانقالبي هستيم

يك . اما ما اين كار را خواهيم كرد. كنند با اينكه دفتري داشته باشيم، مخالفت مي. ترسند مي
كسي انتظار نداشت كه در ايران، يك جنبش زنان پا به . اندازيم نشريه هم به راه مي

  ». وجود آمده استبا اين حال، چنين چيزي به. ي وجود بگذارد عرصه
  

  16 مارس، ساعت 20سه شنبه، 
  

نگارانِ زن ما را پذيرا  ي تهران، روزنامه ترين روزنامه ، بزرگكيهاني  در دفتر روزنامه
قدر زياد بودند،  كه آن از اين.اند ها هم در تظاهراتِ زنان شركت كرده آن. شوند مي

 تظاهرات حمله كردند، ضدانقالبيون مرداني كه به«: گويد مي. الف. اند و شادمان زده شگفت
آگاهانه آلت دست ضدانقالبيون شدند؛ بلكه  نه مرداني كه نا«: كند ؛ و تدقيق مي»بودند

در پي اين تهاجمات، احزاب چپ زنان را به » .سياها و اعضاي  طور مشخص، ساواكي به
: جاي خود برگشتمانند بسياري ديگر به سر . الف.  فراخواندندشان دادن به تظاهرات پايان

 باشد، آميز و اگر اين قانون اساسي نسبت به زنان تبعيض» .تا اعالم قانون اساسي جديد«
اما اگر باشد، مبارزه را از سر خواهيم گرفت؛ حتا اگر الزم . كنم چنين باشد فكر نمي«چه؟ 

  »!شد، عليه مردان
ل ملل رت والدهايم، دبيركُخواهد كه اين پيغام را از سوي او به كو از ما مي. عجالتاً الف
وقتي هزاران نفر در زندان بودند، ! سرش به كار خودش باشد] به او بگوييد[ «: متحد برسانيم
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حاال چرا . رسيدند، والدهايم كالمي نگفت وقتي هزاران نفر توسط پليس شاه به قتل مي
  »خودش را داخل كرده؟

اما از او هم . كنم أييد نميمن اخراج كيت ميلت را ت«كيت ميلت چطور؟ : پرسيم مي
كردند، او كجا  هاي شاه، تا روزي شانزده بار به زنان تجاوز مي وقتي در زندان: پرسم مي
  ».كنيم ها را حل مي اما خودمان آن.  بله؛ ما مشكالتي داريم†بود؟

  

  شنبه تا چهارشنبه شب سه
  

هر شب، بيرون، چون . يابيم ديرهنگام شب است كه همديگر را در هتل بازمي
كنند؟ اين هم جزء  روي چه كسي شليك مي. كنند هاي اتوماتيك ترق و تروق مي سالح

  .هاست اسرار انقالب
اش در قم به حضور  شويم كه خميني قبول كرده ما را در خانه در اين هنگام باخبر مي

االصول  چه كسي به آنجا خواهد رفت و با چگونه پوششي؟ علي. گيرد بحث درمي. بپذيرد
آيا بايد براي ابراز . پذيرد كه چادر بر سر داشته باشند اهللا تنها زناني را به حضور مي تآي

حجاب بمانند ـ استفاده  خواهند بي حجاب ـ كه مي با زنان ايراني بي از اين فرصت  همبستگي
كنيم و با سر لخت در جلسه حاضر شويم؟ له يا عليه حجاب؟ چهار ساعت بحث براي 

شناسند،  ران را ميهايي كه اي در ميان ما، آن. ها بدند حل ي راه يجه كه همهرسيدن به اين نت
و » .سفر كردن به قم، با زلف افشان، امكان ندارد! اصالً حرفش را هم نزنيد«:بر اين نظرند

چنين [شود  وانگهي، نزد پاپ هم نمي. اهللا است با سر برهنه تر، ورود به بيت آيت ناممكن
  ].رفت

.  راه گذر ندارند"برهنه"زنان . گيرند و واقعيات رو در روي هم قرار مياينجا، اصول 
سيدن به براي ر«: آيند كه سايرين درمي» .چه اهميتي دارد؛ بايد كوشيد«: گويند برخي مي

ايم تا مقامات ايراني را مورد خطاب قرار دهيم و  ثمر؟ ما آمده چه هدفي؟ براي ديداري بي
آيا اصل اين نيست . ي حقوق زنان در جمهوري اسالمي ابراز نماييم مان را درباره هاي نگراني

 رو در روي هم "ها رئاليست" و"ها آليست ايده"»مان را طرح كنيم؟ هاي كم پرسش كه دست
  .شوند پيروز مي"ها رئاليست".گيرند قرار مي

چهار تن از آنان عازم سفر خواهند شد؛ تنها با يك روسري كه به سبك غربي بر سر 
                                                           

هاي ديكتاتوري، در افشاي استبداد شاه و حمايت از زندانيان سياسي، از هيچ  البته كيت ميلت در سال ـ†
 .كوششي فروگذار نكرد
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روند، اين بحث پرشور را به خاطر خواهند  ها كه مي مانند، مانند آن ها كه مي آن. كنند مي
ي معنا ـ يا مناسب  وقتي ما درباره.  بحثي كه تضادها را آشكار كرد؛ نيز خستگي را. سپرد

گذاريم، چگونه ممكن است زنان  اي را به نمايش مي بودن ـ يك عمل ساده، چنين تفرقه
  شان دچار تفرقه نباشند؟ ي معناي انقالب ايراني درباره

  

  5 مارس، ساعت 21چهارشنبه، 
  

سپيده دم، هيئت نمايندگان به سوي شهر مقدس حركت كرد تا به صدها هزار زائري 
ها  ساعت. ها سفر ساعت.  خواهند كردبرگذاربپيوندد كه جشن سال نو ايراني را در آنجا 

  .انتظار در محل
ذيرفته است كه با يك هيئت خارجي غيرمسلمان و غير مذكر خميني، براي اولين بار پ

  .در پايگاهش مالقات كند
كشند كه در  شان را انتظار مي آور، خداي زنده بيرون، انبوه مردم در هيجاني سرسام

 و با حركت آيد  در فواصلي منظم، پيرمرد به پشت بام مي. شود ساعات معين، ظاهر مي
. كشند زنان، تمامًا پوشيده در حجاب، فرياد مي. گويد ميوار دست، به جمعيت سالم  موج

  ].است[هولناك 
اي  ترين مصاحبه باالخره زمانِ عجيب«: آورد يكي از زناني كه در اين سفر بود، به ياد مي
ي برابري و آزادي زنان  به سؤاالت ما درباره... فرارسيد كه هرگز خبرنگاري انجام نداده است

سكوت . اهللا هيچ پاسخي نداد پيشاپيش به او رسانده بوديم، آيتكه به فارسي نوشته و 
  . پر معنا†»...كامل

كه لچكي بر سر داشتند، به كه او هيئتي از زنان را اين«د؟ جايي هيئت آيا بيهوده بو هجاب
 ي نامه ما پرسش. حضور پذيرفت، چه بسا به چشم مردان و زنان ايراني معنايي داشته باشد

ي ارث و  ، حق طالق، مسئله)پوشش متعارف(ي حجاب  رش قرار داديم درباره در اختياكاملي
گرايان، چگونگي تدوين قانون اساسي در  جنس حضانت كودكان، چرايي اعدام هم

هاي مذهبي و   اقليت تهديدِازمان  شود و هراس هايي كه به زنان مربوط مي بخش
  ‡».ها الئيك

اي نديد كه افكارش  ترجم خوانده شد، فايدهي كوتاهي كه توسط يك م خميني در بيانيه
                                                           

 .1979 مارس 26، نوول اوبزرواتوركوپ، . ـ كاتيا د †
 .1979 مارس 24-25، ليبراسيونيتا ماسيوچي،  ير و ماريا آنتوني كلر بري  ـ‡
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  ي پاسخگويي نيست؟ نفسه، يك شيوه آيا اين في! والسالم. ي زنان بيان كند را درباره
در بازگشت، زنان ايراني به خود زحمت دادند و اعالم كردند كه اين مأموريت مفيد واقع 

  بيش از اين چه بگوييم؟. شده است
  

  18 مارس، ساعت 21چهارشنبه، 
 

اي  باغچه. وزير را در خود جاي داده، به يك ويال شبيه است ساختماني كه دفتر نخست
هاي ورودي، مرداني با  در كنار نرده. آن را در بر گرفته و ديوارهاي بلندي پاسدارش هستند

بسيار . اند ي قانون  تعيين كننده و هاي خميني اند كه عضو كميته قواره ايستاده هاي بي اونيفرم
باز . جويي باز بهانه. دهند ي عبور مي اجازه]. كنيم مي[مذاكره .  بسيار بسيار مسلح،ار جوانبسي

كشد تا به اتاق انتظار كسي قدم بگذاريم كه از بركتِ   طول مياي بيست دقيقه. جر و بحث
گفتند طنين صداي ما . ساعتي انتظار و در سكوت. سر خميني رئيس دولت شده است

  .ست، اخالل ايجاد كند ي مهمي كه در اتاق مجاور جاري تواند در جلسه مي
 هايي به فرمانآور و پارس  شليكِ تير، فرياد، هياهوي سرسام. پريم ناگهان، از جا مي

ي  روشن كرده تا با ديدن يك فيلم كهنهآن را آيد كه سرايدار  صدا از تلويزيوني مي. ايتاليايي
  .جنگي، وقت بگذراند

؛ الجثه ست كوتاه قد؛ ضعيف مردي. شويم پذيرفته مي. د پذيرفتخواه] به حضور[ما را 
يك ساعتي . تواند بيش از پنج دقيقه به ما وقت بدهد كند كه نمي گوشزد مي. مبادي آداب
  3 .[...]آيند ها از پي هم مي ها و پاسخ پرسش. مانيم نزدش مي

مخالفتش با .  استبا فرهنگ و با شهامت. شناسند تدل و ليبرال ميعآقاي بازرگان را م
او براي مرعي داشتن حقوق بشر در . ها زندان و تبعيد تمام شده به بهاي سالبرايش شاه، 

. كند امروز اما از حقوق مردان است كه دفاع مي. كند كماكان مي. ايران مبارزه كرده است
  4.تفاوت ظريفي كه آشناست

  

  21 مارس، ساعت 21چهارشنبه، 
  

يكي . كنيم مان را با هم رد و بدل مي ايان مأموريت، اطالعاتبراي آخرين بار پيش از پ

                                                           
آمده » زنان ايراني در انقالب«ي  متن كامل گفتگوي مهدي بازرگان با هيئت فرانسوي در نوشتهاز آنجا كه ـ 3

 .ايم است، بخشي از آن را در اين قسمت حذف كرده
 ).مرد( hommeو ) بشر (Homme: تي فرانسوي بازي كرده اس ـ نويسنده در اينجا با دو كلمه4
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 وقتي اين سؤال را در د؟هيچ زني را ديديد كه بگويد دين و ايماني ندار: كند خاطرنشان مي
: گويند ند، در بهترين حالت آهسته ميا دانيم الئيك دهيم كه مي برابر كساني قرار مي

يعني فناتيسم؛ . اند؛ هراس از بدترين چيز ممكن اسها در هر آن»  ...توانم جواب بدهم نمي«
ها وجود خواهد  آيا تضميني براي حقوق اقليت. چه براي خودشان و چه براي دموكراسي

 توسطاند انقالب  اند؛ چرا كه در هراس ها در برابر ما گذاشته داشت؟ اين پرسش را خود ايراني
  .شان، مصادره شود مالها و نيروهاي سياسي همدست

دهيم كه  زاده قرار مي قتي اين پرسش را در برابر رئيس قدرتمند تلويزيون، صادق قطبو
: گويد ، به تصريح مي)تركيبش سري ماندهو (شود عضو شوراي انقالب است  گفته مي

به شرط اينكه . ها احساس نگراني كنند دليلي وجود ندارد كه در ايران جديد، الئيك«
  يعني؟» .بشمارندحساسيت اكثريت مردم را محترم 

  

  10:30 مارس، ساعت 22شنبه،  پنج
  

چندتايي از ما . كند در پرواز بازگشت، تعيين تصادفي جاي مسافران، هيئت را چندپاره مي
 كه از تهران به متروپل  ي مردان فرانسوي ؛ جدا از سايرين و در محاصرهپرتاببه ته هواپيما 

. ست گاه است، شامپاين به وفور جاري كه صبحبه رغم اين. اند ماعتي سرخوشج. گردند بازمي
ناگهان يكي . متلكي كالسيك» تون؟ اگردين پيش بابا مامان برمي«: چند متلك ماليم؛ مثل

در چشم به هم زدني، » ...هايي نيستيد كه شما همان فمينيست«: آورد ها ما را به جا مي از آن
. آيند به تحريك ما برمي. نها سنگي ها گزنده و بازجويي شود؛ شوخي فضا سنگين مي

كه رو به كس كند، بدون اين ر مي پدر حالي كه جامي زياده از ظرفيتششان،  ترين مست
  »!اند شون پتياره ها همه اين فمينيست«: گويد خاصي داشته باشد، مي

نبايد از ! اوه«: دهد پاسخ مي» واقعاً گفت پتياره؟«: كنم رو به كسي كه كنارم نشسته مي
  »...داني شود، مي صحبت از فمينيست ميتا .  دلخور شويشان دست

شوند و به نظم كهن تن  برند، مرعوب نمي زناني كه فرمان نمي. دانيم خيلي خوب مي
زناني كه به همبستگي زنانه و پشتيباني از . توانند چيزي جز پتياره باشند دهند، نمي نمي

. ژگاني يكسان، پيكاري يكسان را در پي دارددر همه جا، وا. اند همديگر باور دارند نيز پتياره
  .ايراني هستيم] زنان[تر از اين؟ ما همه  چه چيز طبيعي

  

C.I.D.F) به رياست سيمون دوبووآر(  
  

به همين . دهد كه موقعيت زنان تا چه حد ناپايدار است رويدادهاي اخير ايران نشان مي
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دليل زنان فرانسوي، انگليسي، آلماني، آمريكايي، 
، تصميم )در كنار ديگران(ري، سوئدي مص

را به وجود  زنان المللي حقِ ي بين كميتهاند  گرفته
  5...آورند

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  اين مجموعه آمده است، در57ي   صفحه در زنانالمللي حقِ ي بين كميتهي تأسيس  ـ متن كامل اطالعيه 5
 .ايم ي آن را آورده متن كوتاه شده جااين
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  هر زني را انقالبي بايد

  
A chacune sa révolution  

  .ند؛ چه آن را به سر كنند و چه نكنندي زنان در قيد چادر همه
 

آيد، اين واژه به  ي ايران صحبت به ميان مي كه دربارهاين؛ به محض چادر، چادر، چادر
. شد بايستي چنين مي نمي.  چه در تهرانشود؛ چه در پاريس، اي تكرار مي نهشكل بيمارگو

آزار هم وجود  اما آيا لباس بي. بايد يك لباس هم در نظر گرفته شود. چادر يك لباس است
 چادر نماد مخالفت با شاه بود و به همين شود به گفتن اين بسنده كرد كه دارد؟ آيا مي

اگر ادعا كنيم كه چادر . شود گيرد؟ نه؛ نمي اعتبار، امروز نيز همچنان مورد استفاده قرار مي
اي  نماد، واژه. ايم؛ مشروط بر اينكه نماد را سرسري به كار نبريم يك نماد است، ناحق نگفته

د؛ چه، بيان كننده، دربرگيرنده و پنهان مند است و ماجراي چادر، تاريخي دردناك دارونير
  .ست كه زنان را درگير و در ربوده است ي حقيقتي كننده

ام؛ نيز دريافتي  ها و گفتگوهايي را با خود آورده من از سفر به تهران، تصويرها، واژه
ها و به شكلي متناقض، از همساني  ، از تفرقه رامان  زنانه فشرده از پيچيدگي

ي چادر چه بسا زنان ايراني را در ذهن متبادر نمايد؛ اما در واقع و در  واژه. انم جويانه ستيزه
ند، چه آن را به سر كنند ي زنان در قيد چادر  همه.گيرد ما را در برمي ي ژرفاي وجودش، همه

آنچه اسفناك است، اين است كه . ي آن به جر و بحث مشغولند همه درباره. و چه نكنند
 دشمن هم بپندارند؛ در حالي كه همگي تنها در آن مورد در اين زنان چه بسا خود را

  .محصورند
و اي عظيم  دايره: اولين تصوير من از ورود به تهران، تصوير خشن ميدان آزادي است

اند و بر روي چمن، در وسط  هايي ايستاده در راه، اتوبوس.  بنايي بازمانده از دوران شاه،گرد
گري ـ زنان است كه  نشهمين فعاليت ـ كُ.  هستندمشغول گفتگوميدان، زناني با چادر سياه 

مهم نيست با چادر سياه باشد يا چادر گلدار؛ زنان حق حرف زدن پيدا . نمايد از بدو امر رخ مي

 ميشل پرن 
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  . كنند اند و از اين حق استفاده مي كرده
ن به شا ، بيني، دهان و چانهها پوش ديگري كه تنها چشم در گورستان تهران، زنان سياه

كنند و  شوند و سرودخوانان، باندرولي را باز مي هاي ديگري پياده مي آيد، از اتوبوس ديده مي
شان  براي اداي احترام به شهداي. گيرند  پيروزي باال ميVي  شان را به نشانه انگشت
شان و آنچه  اما ويژگي.  ساله12 ساله هست كه 50 به همان تعداد شان در ميان. اند آمده
البد جايي در . اند اند و پيروز شده هم آورده، اين است كه انقالب كرده  را گرد ها آن

  .پذيرد وجودشان، نيازي قوي به چنان انفجاري بود كه پژواكش پايان نمي
دختران جوان . ي لباس پوشيدن همزيستي دارند دو شيوه) نيز در خيابان(در دانشگاه 

هاي اروپايي، آرايشي سبك ولي  يي در اندازهها شيك پوشي با موهاي تازه آراسته، دامن
داري بر تن دارند؛  گذرند كه مانتوهاي زمختِ بلند و آستين شان مي نقص، از كنار رفقاي بي

. پوشاند تر است و سرشان را تا ابرو مي مانتوهايي كه براي حمل كتاب از چادر راحت
اند،  ها لباس پوشيده مثل اروپاييهايي كه  رسد آن ترند؟ به نظر مي يك از اين دو جالب كدام

شتر حضور زنند، بي دارها بيشتر حرف مي ترند؟ حجاب ترند؛ اما آيا به راستي شبيه به ما شبيه
ي زنانه حلقه  هاي پراكنده، در اطراف دو سه كله  پسران، در دسته.جنگند دارند و بيشتر مي

  .كنند ها را بازخواست مي زنند و آن مي
ي كه به گوشم خورد، از گروهي دختر برآمد كه سر تا پا در آبي ي جالب اولين جمله

هايي هستند كه در صومعه   ساله باشند؛ شبيه دختربچه16شايد . ندررنگي پوشيده شده بودپ
شما فكر  «: گويد شان به ما مي يكي. ها را دارند ساي آن كنند؛ نشاط فرشته زندگي مي

 براي تبديل شدن به ،كنيد برهنه كردن خود فكر ميكنيد كه زنان غربي از ما آزادترند؟  مي
مان حرف   خواهيم، اين نيست كه با تن چه كه ما ميانگيز، يعني آزادي؟ آن اي هوس شي
بايست مورد خطاب قرار  فكر ماست كه مي. مان توجه جلب كنيم خواهيم با تن نمي. بزنند
  ».گيرد

  ي جنس مذكر كليشه
همه چيز حول . چادر، داستان همان داستان است ا بيبا چادر ي. زند درست به هدف مي

چه خود را نشان دهد و چه خود را بپوشاند، . شود زند؛ بر آن متمركز مي جنسيت دور مي
يافتي كه شود؛ در ربط با درك و در زن تنها در ربط با جنسيتش تعريف مي. كند فرقي نمي

ي دوم زن تثبيت  جايگاه درجه. آيد مان مي جاست كه سر نخ به دستاز اين. مرد از او دارد
. تصوير او و تصوري كه از او داريم، قائم به ذات نيست؛ تصويري از يك شيء است. شود مي

ست كه من همواره عليه آن  اين همان چيزي. رسيم؟ به مرد خبيث در نهايت، به چه مي
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ل حافظ مرد دفاع از شخصيت زن، شخصيتي نه وابسته بلكه متقدم، در عين حا. ام شوريده
  . سويه  يكياست در برابر تعريف

اي كه در   ساله15كند؛ دختر زيبا و جذاب  يد ميكليشه از جنس مذكر را هما نيز تأياين 
او همان ساز . ترين مرجع مذهبي تهران ـ مالقاتش كرديم  ـ بلندپايهطالقانياهللا  ي آيت خانه

: كند و تصريح مي»  توجه قرار گيردخواهم سرم مورد نه تنم، بلكه مي«كند كه  را كوك مي
  ».كنم كه مردها خيلي خوب نيستند من فكر مي«

شود كه دين اسالم بر اصل واقعيت استوار است و قواعدش را با زمان،  به ما گفته مي
شنويم كه جمعي   هم مي"زنان اسالمي"اين را از زبان . كند سرزمين و مردمانش سازگار مي

 و خانم  ـبازرگان ـ وزير ا را دور و بر خانم حجازي، دختر نخسته اند و آن را درست كرده
او در زمان شاه به زندان افتاد، به حبس ابد و . اهللا تهران مالقات كرديم  آيت، دخترطالقاني
ث امروز من در اين اما بح.  سال از زندان آزاد گشت2 سال محكوم شد و پس از 5سپس 

ست كه اين زنان بر من  ي تأثير عميقي يم، دربارهخواهم بگو چه االن ميآن. باره نيست
  . و چه بسا نگران كنندهاند گذاشتند؛ بس كه پرشور و صادق

ترين اين زنان، كه  حجبهاز سوي م. شود شوك، اين بار از سوي ديگري وارد مي
 سنگر بسته و به زنان مذهبي  ـ مثل مريم مقدسـشان درون پوششي آبي و سفيد  يكي

اعتنايي نسبت به  ، همان بيخورده هاي صيقل همان صورت.  ماند  ميام دوران كودكي
مسيحيت، . گري گري، همان حرارت، همان ايقان به داشتن حقيقت، همان موعظه عشوه
  .انگيز همين است؛ در فضا، اصول دين است و منع شرعي هول. گرايي، اصول دين اسالم

توانند تعيين كنند  مي.  چيز پاسخ دارنددانند؛ براي همه اين زنان جوان همه چيز را مي
انگيزترين  متي بايد آن را پوشاند، چون وسوسهيست كه به هر ق كه قسمت پايين گردن جايي

 تشريح كنند و نقطه به توانند قرآن را با جزئيات درست به همين ترتيب هم مي. جاهاست
  ...شناس و يمي، قوم؛ مهندس شاند ها پزشك آن. جا از آن دفاع نمايند به نقطه و جا

ها با  در اين باره، آن» .ما خواستار عدالت هستيم. طبقه هستيم اي بي ما طرفدار جامعه«
اما .  كه عليه حجاب اجباري، به تظاهرات خياباني پرداختند، فرقي ندارند†هايي " فمينيست"

 اين. كنند ها متمايز مي  ضدانقالب به اين زنان، خود را از آنبا زدن برچسبِ

                                                           
 .بندي به كار رفته است؛ براي نشان دادن اختالف  كردن دستهسادهدر اينجا براي » فمينيست«ي  واژه ـ†
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آليسمي شكوهمند، ضرورت عاجل مطالبات به حق خود   كوچك، با ايده1هاي"ژوست سن"
تواند به حق نباشد؛  چرا كه قرآن كالم پيامبر است؛ كه اين كالم نمي. را با يك كلمه روفتند

شك مردان را هم به تسليم وادارند؛  ها تسليم آنند و حاضرند نه تنها زنان كه بي كه آن
يك آن، به نظرم رسيد در . خيلي خوب نيستند الذكر،  فوق"اصل واقعيت" مرداني كه مطابق

، كامالً بر تواند  ميياري خودشان و با همپرورانند در سر ميانقالبي كه اين زنان رويايش را 
شان  گونه قائلند؛ در پوشاندن تن  در احترامي كه براي كالم مذكر خداي:ضدشان به كار رود

. اي مادرساالري ثانوي نهفته است اني ـ اما نيز از هواي تازه ـ گونهبراي گريز از نگاه شهو
شان، چه در  انگيزترين كه مادرساالران، حتا وحشتاين: كند رايش فكري مرا تأييد مياين، گ

فرانسه، چه در جاي ديگر، جز ازخودبيگانگان جاهلي نيستند كه ديگران را نيز به 
  . اند ازخودبيگانگي كشيده

 بلكه .كند كه يكي بسيار آزادتر از ديگري باشد زنان را به دو دسته تقسيم نميچادر . نه
  .كند دهد؛ بيش از آن، كور مي زند و طرفدارانش را فريب مي بازي را به هم مي

  مسائل عاجل
كه آلت دست پليس اند به اين خواهند كه متهم چه ميهاي رنگارنگ تهراني "فمينيست"

نه له و نه . اند؟ اين زنان نيز مسلمانند د و يا اينكه كمونيستان شدهشاه سابق ـ ساواك ـ 
. خواهند به اجبار آن را به سر بگذارند، يا از سر بردارند اما نمي. گيرند عليه چادر موضع نمي

  تحصيل، حقِدر مورد حقِ: كنند و قطعاً عاجل هايي مشخص مطرح مي اين زنان پرسش
 ارث، چندهمسري، خريد و فروش زنان، تازيانه مزد، طالق، انتخاب هرگونه شغل، دست

  .ها خواستار آنند كه بتوانند به احزاب سياسي بپيوندند آن... خوردن
همه چيز نوشته شده؛ . پردازند ها به شرح و تفصيل قرآن مي ها چيست؟ آن پاسخ اسالمي

. كند نميقرآن طالق را ممنوع «: گويند اين زنان مي. ست به زمان حال تفسيرش كنيم كافي
 چرا كه در ؛كند قرآن چندهمسري را ممنوع نمي. ها بايد از آن پرهيز كرد اما به خاطر بچه

ها بهتر است كه يك مرد را در شراكت  به خاطر بچه. زمان محمد، زنان بيش از مردان بودند
حاظ وانگهي، اين مرد بايد بتواند زنانش را چه به ل. با زن ديگري داشت، تا اصالً مرد نداشت

. موافقت همسر اول هم شرط است. عاطفي و چه اقتصادي، به طور عادالنه دوست بدارد
                                                           

 انقالب فرانسه و از نزديكان از حاميان جوان، دالور و پر شور، )1767ـ 94( ـ لوئي آنتوان دو سن ژوست1
در برجسته بود، او كه سخنوري .  نقش فعال داشت"ترور"دوران هاي  تندرويروبسپير و دانتون بود كه در 

  .تين رفت به همراه روبسپير، سرش به زير گيو1794ي  پايان آن دوران، در ژوئيه
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  ».خانه مخالف است و نيز مخالف شوربختي فرزندان اسالم به ويژه با يتيم
اقتصادي و "قدر عادل است تا از نظر  شود كه آن وقتي مورد زني مطرح ميدر مقابل، 

 "اصل واقعيت"خندند؛ چرا كه از  ها مي رد، البته آن بتواند چهار مرد را دوست بدا"عاطفي
سرتاسر قرآن . فرزندنش جز يك پدر نبايد داشته باشد. زن، مادر است؛ والسالم. ايم دور شده
  . استوار است"واحد مكمل زناشويي"بر محور 

ها را شالق بزنند؟ يا كه تا آنجا پيش روند  آيا به حق است كه آن! گرايان جنس اما هم«
  مند باشند؟ ها نبايد از حقوقي بهره شان كنند؟ آيا در اين نظام جديد، آن  تيربارانكه

تنها نسبت به خانواده است كه ] قرآن[گرايان است؛ چرا كه  جنس  قرآن مخالف هم«
 در برابر توليد مثل، نخستين گناه را عليه جويي گرا، با انتخاب لذت جنس هم. نظر مساعد دارد

لذت براي لذت، . دومين گناهش، دشمني با جنس مخالفت است. ودش جامعه مرتكب مي
وانگهي، سزاي اولين . بايد با تمناي نفس جنگيد؛ مثالً روزه گرفت. شود شدت نهي مي به

  ».تازيانه هم حد و حدود دارد. هرزگي تيرباران نيست
دورـ نواز ـ چنين گرم، چنين سرد؛ چنين نزديك، چنين  ميان ما و اين زنانِ مهمان

 ست چون ماسكي چادر، هم. نمايد تر خود مي و وهم، بيشرود، واقعيت گفتگو هرچه جلوتر مي
  . آفرين است نظم اخالقي، وحشت. جنسيت تازيانه خورده: كه تازيانه به آن افزوده شده

  
 



 

  كيت ميلت

 
 

  
“Azadi!”،"آزادي" : 

  دهد كيت ميلت شهادت مي
  

ني را در حال تصور كنيد زنان را، صدها زن ايرا! تصور كنيد
هاي دانشگاه؛ براي اينكه به  صعود، در حال باال رفتن از نرده

 مارس 8. چه نمادي. ها را حبس كرده بودند آن. پيمايي كنند هاي تهران بروند و راه خيابان
 نه يك عكاس و نه جا بود،نه يك ژورناليست آن. شدند  هزار نفر مي5. بود؛ روز جهاني زن

ي زنان ايراني را ما هرگز  تاريخي نخستين جنبش خودانگيختهتصاوير . يك تلويزيون
  .ي زنان حساس نبودند ها هنوز نسبت به مبارزه چون كه رسانه. نخواهيم ديد
. آنجال ديويس را به خاطر آوريد. كرديم بايست افكار عمومي جهان را بسيج مي پس مي

تاق گاز كاليفرنيايي جان به در  و نيز چند مرد بود كه او توانست از اها به دليل حمايت زن
ها مبارزه كنيم؛ بايد همبستگي جهاني را كه تنها سالح  ها و ملت ما زنان بايد عليه دولت. برد

اند و به محض اينكه صداي  ها به زنان خيانت كرده ي انقالب همه. ماست، به كار گيريم
ن سرنوشت در كمين زنان همي. اند شان فرستاده هاي ها را به خانه ها فرو نشست، آن سالح
  .ست ايراني

 مارس مرا به كشورشان دعوت كردند، دوشادوش مردان 8اين زنان كه براي جشن 
در آن زمان، چادر و حجاب، نماد . انقالب كردند تا حكومت بيدادگر شاه را به زير كشند

تجسم خميني بسيار مورد احترام قرار داشت؛ چرا كه . مقاومت در برابر رژيم پهلوي بود
مردم ايران كه . اما از آن پس چه شد؟ خميني به ايران بازگشت. مقاومت مردم ايران بود

. ساالر به ارث بردند ، يك بيدادگر دينندبراي دست يافتن به دموكراسي انقالب كرده بود
ارتش، (آور به وجود آمده كه با زور   ي خفقان يك جامعه. هيچ چيز عميقاً عوض نشده است

  .شود اداره مي) وي مذهبيپليس، نير
همان گونه كه . آرزوهاي زنان براي داشتن حقوق برابر با مردان، پايمال خواهد شد

خميني از . يابي به دموكراسي واقعي نابود خواهد گشت خواست مردان و زنان براي دست
سا پنداري كه امروز پاپ بخواهد شرع مقدس كلي. واره راند؛ با احكامي پاپ آسمان فرمان مي

ي زنان و مردان تحميل كند؛ يا كه بخواهد به نام قانون مقدس كليساي كاتوليك،  را بر همه
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مشمئزكننده ... اند، تحت پيگرد قرار دهد؛ جلوي طالق را بگيرد زناني را كه سقط جنين كرده
 و درست عليه همين است كه زنان ايراني به. انزجارآور است. يز استانگ هتب. است

  .دان پاخاسته 
. پيمايي كردند  مارس در تهران، بيست هزار نفر از دانشگاه تا ميدان آزادي راه12در روز 

خواهند؟ در  اين زنان چه مي. نمايد ها، پيشرفت فمينيسم در سراسر جهان را برمي عمل آن
آزادي انتخاب در به سر كردن .  آزادي"!آزادي، آزادي": ها فرياد زدند  كيلومتر، آن10طول 
حق استفاده از وسايل جلوگيري از . آزادي كار، آزادي سقط جنين.  سر نكردن حجابيا به

  . تحصيلمزد برابر با مردان، حقِ  دستبارداري، حقِ
هايي كه در هيچ  خواسته. ي زنان ديگر است هاي همه ها، همان خواسته هاي آن خواسته

هرچه خفقان بيشتر . ترسند مي. اينك، زنان ايراني در خطرند. جاي دنيا برآورده نشده است
متعصبين مذهبي، . يابد ي اشكالش قدرت بيشتري مي مقدسي در همه شود، خشكه مستقر مي

  .العاده است با اين همه، شهامت اين زنان خارق. كنند زير لواي دين، همه چيز را سانسور مي
شان  انگشت(هاي مسلح به مسلسل  ي بسيجي من ديدم كه اين زنان، در محاصره

زنان . كردند  ميبرگذارشان را به آرامي  جلسات) مواره بر ماشه و در سرشان سوداي مردانهه
 ـ هزاران زن در زندان بودند ـ امروز اند ايراني كه در مبارزه با رژيم منفور شاه سياسي شده

  .هم براي به دست آوردن حقوق برابر با مردان، حاضرند كُشته شوند
. بايد افكار عمومي جهان را در جريان قرار داد. ت هشيار بودنهاي چه بايد كرد؟ بايد بي

نگاران و  روزنامه. بيابندبايد زناني كه در سطح جهان مطرح هستند، در تهران حضور 
  .ي زنان ايراني شهادت بدهند ي مبارزه توانند درباره عكاسان مي

اما . ام وداع كنم اني روز از ايران اخراج شدم، نتوانستم با خواهران اير15من كه پس از 
ها  خواهد به آن  كه دلم ميست اين پيامي. ها خواهم گفت وقفه از آن ها بدانند كه بي آن

  : برسانم؛ پيامي كه به هنگام بازداشت در فرودگاه نوشتم
دليل كه به من تحميل شده است،  ي خروجم، خروجي پيش از موعد و بي در آستانه«

تان در نبرد براي آزادي  م را در برابر شهامت و ايستادگيا تمام مهر، همبستگي و تحسين
  ».تان دارم؛ آزادي براي خودتان و آزادي و عدالت براي مردم ابراز مي

  
  )Françoise Rondon-Salmonانجام گفتگو از فرانسوآز روندون ـ سالمون(



 

  
  

  

 1979 مارس1357/19 اسفند28



 

 
 
  

  
  ∗روسري درون

Les couvre-chefs intérieurs 
  

  سيلوى كاستر
  

ى بين المللى حق  كميته«، يك هيئت فمينيستى زير عنوان ]1979[ مارس 23 تا 19 از
هيئت از . ، به رياست سيمون دوبووآر، با مأموريت گردآوري اطالعات عازم ايران شد»زنان

 Sylvie، سيلوي كاستر )نگار روزنامه (Claire Brièreير  كلر بري: شد اين افراد تشكيل مى
Caster )رنگا روزنامه( كاترين كلمان ،Catherine Clément) دانشگاهي، نويسنده  ،
 Martine، مارتين فرانك )وكيل (Yassyla Doumandji، ياسيال دومانجي )نگار روزنامه

Franck )عكاس( فرانسوآز گاسپار ،Francoise Gaspard) شهردار سوسياليست درو 
Dreux( پوال ژاك ،Paula Jacques) كوپ .  د، كاتيا)نگار روزنامهKatia D. Kaupp 

ي  نماينده( Maria-Antonietta Macchiochiيتا ماسيوچي  ، ماريا آنتوني)نگار روزنامه(

                                                           
 Charlie Hebdo ، 29 ارلى ابدوش ي نامه در هفتهSylvie Caster ين نوشته را سيلوى كاستر ا∗

يان ن ب1970ست كه در سال   طنزآميزى-ى فكاهى نامه  هفتهارلى ابدوش.  به چاپ رسانده است1979مارس 
  .فرانسه، انتشار يافته استهاى فترت و غيبت از دنياى مطبوعات  گذاشته شد و از آن پس تاكنون، با دوره

سياست راست افراطى و . نامه كوشيده كه از ديدگاهى چپ به مسائل امروز فرانسه و جهان بپردازد اين هفته
 سپتامبر 11 پس از رويداد دهشتناك ارلى ابدوش. اند نامه بوده هاى اصلى نقد اين هفته بنيادگرايى دينى، محور

آهنگ با  آواز با دولت بوش و هم و كم هم   جست و بيشدورى» چپ« از انديشه و سياست 2001
 فرهنگى خود قرار -ى مركزى نقد سياسى را مسئله» توتاليتاريسم اسالمى«كاران آمريكا، مبارزه با  نومحافظه

  . داد
 ى دانماركى در يك نشريهتر  پيامبر اسالم كه پيشكاريكاتورهاى محمد  ي دوباره پس از انتشار 2006در سال 

را » اسالميسم«انتشار داد كه » ه توتاليتاريسمبا هم علي«را زير عنوان »  نفر12بيانيه «،  شده بود چاپ
 تهديد براى ترين ، مهم»فاشيسم، نازيسم و استالينيسم«را در كنار  روزگار ما نام نهاد و آن» توتاليتاريسم«
  . خواند» دموكراسى«
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، ميشل پرن )نگار ، نويسنده، دانشگاهي و روزنامه]در مجلس ملي ايتاليا[يشين ناپل پ
Michéle Perrin) ميشلين پلتيه ـ التس )نويسنده ،Micheline Pelletier – Lattès 

، مارتين )نگار روزنامه (Claude Servan - Schreiber، كلود سروان ـ اشربر )عكاس(
، )دانشگاهي (Hélène Vedrine، هلن ودرين )نگار روزنامه (Martine Stortiاستورسي 

 Alice Schwartzer، آليس شوآرتزر )از جنبش زنان( Anne Tristanآن تريستان 
  1)رنگا روزنامه(

 
  سينما

تنها . فر هيئت نمايندگى فمينيستي به ايران، همه چيز خيلى زود جور شددر ماجراى س
المللي  ى بين كميته«وجود آوردن  به: مان دل خوش كنيم ي اصلى فرصت داشتيم كه به ايده

توانم با زنان  ست كه مي فرصتيتنها فرصت داشتم كه به خودم بگويم اين يگانه . » زنانحقِ
ي پرنده را  من قاليچه. بار بستيم وآن را كشيديم. شته باشمايرانى، در ايران ديدارى دا
  .برگزيدم و در آن لوله شدم

از پاريس . اى بيش از حد، حركت كرديم شوره همگى با شور و شوقى زائدالوصف و دل
كه [هاى كوچك  چسبان با پخش سينه. كردى، خود را به مخاطره انداخته بوديم كه نگاه مى
اى مام وطن كه با ترس و لرز، (هاى فرانسه  ، پرچم] نوشته شده بودمان بر آن  اسم و رسم

هاى يك نوار سياه بلند درست شد؛ از  اى كه از بريده ، و روسرى)كنم كارت تو را بازى مى
 كه در آنجا نه خوب ما را ،فرودگاه تهران! مان چه فيلمى درست كرديم اصطالح شجاعت به

ما سربازان  .گاهى بود براى ريختن ترس و لرزمان  تنفسمان كردند،  گشتند و نه حتا اخراج
اى  ما زنان معمولى غربى. دلير نهضت نبوديم كه به درخواست زنان ايرانى پرواز كرده باشيم

كنان نزد مقامات برده  اى كه گردش هيئت نازپروده. بوديم كه در اسالم فرود آمده بوديم
رفتيم، بيشتر حس  تر مى  هر چه در اين سفر پيش. ماشد؛ با دستورالعملِ آشكارِ بردبارى مى
شان شك  ى انقالب ها در بحبوحه آن! اند نزد خود فرا نخواندهما را كرديم كه زنان ايرانى  مي

مفيدترين كارى كه . داشتند و ترديد شديدشان را نسبت به موجه بودن مأموريت ما ، ابراز مى
خواهيم با  زده مى م چرا چنين شوقتوانستيم بكنيم اين بود كه از خود بپرسي مى

                                                           
. ي تعداد و نام اعضاي اين هيئت اتفاق نظر وجود ندارد بارههاي گوناگوني كه در دست است، در ـ در نوشته1

براي مثال، در گزارش خود هيئت كه در اين مجموعه به چاپ رسيده، نام ياسيال دومانجي، درج نشده و اسامي 
  . ديگري در آن متن آمده كه در اينجا نيامده است
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هامان در اين مبارزات دخالت كنيم و با تمام وجود نقش بانوان نيكوكار را ايفا  بازى اسباب
  ! حاشا. از خودگذشتگى هم جاى سؤال دارد. نمائيم
 

  2دختران مادام كلود
رت بازى كردند، كساني بودند كه با دو كا ها بازى مى هايى كه با آرمان اما بدتر از آن

خبر : رسيد  به مشام مى آناز پاريس، بوي. "زن مبارز"نگار و كارت  كارت روزنامه: كردند مى
همين بس كه فهرست . (خانم كلود سروان اشربرمگزينِ .  افدست اول مشكوك براى

از خبرنگار ] تا ببينيد[اعضاي هيئت نمايندگاني را بخوانيد و تعداد اعضاى آن را بشماريد 
ى ناچيز براى يك  و يك ارتقا درجه) ! عكاس؛ همه دختران مادام كلود هستندگرفته تا
شد بوى آن را از نزديك  ي گند و گُه بود كه مي جا و در ميانه اما فقط همان. ى ويژه فرستاده

  .استشمام كرد
به پيش، : تا كه به تهران فرود آمديم ، همبستگى خواهرانه از بيخ و بن، موريانه زد

اجر  كار كم. دارم  مدرسه، از ديگران پنهان مىيى انشا هايم را همچون برگه و رابطهتازم  مى
هاى مادام كلود نبودند  و تنها دخترك. برم هولكي در مسير به پيش مي ام را هول خبرنگارى

 "خواهرانِ"بسيارى از ] بايد گفت[اگر بخواهيم منصف باشيم . كه چنين طرز كارى داشتند
اين جماعت به اصطالح . كارى، همزادشان بودند هاى ديگر نيز در اين سمبل ه روزنامخبرنگارِ

شان را نيز از اينكه  ها ديديد و حرص و جوش خوردن فمينيستِ جوياى اطالعات را بايد مي
د و  پيدا كنهاى ايرانيِ راديكال را مبادا يكى ديگر از ما پيش از او يكى از نادر فمينيست

شان در روز ورود به فرودگاه  يديد مىبايد كه . به گفتگو نشسته باشدزودتر از خودش با او 
بردند از اينكه به حضور  هاى تلويزيون كه چه حظى مى  و در برابر دوربينشارل دوگل

و در اين بين آنچه ! اند ترين مقامات سياسى و مذهبى كشورـ از دم مرد ـ رسيده رتبه عالى
اكثريت فعال (ين سفر نه يك زن روستايى ديده بوديم فراموش شد اين بود كه در سرتاسر ا

كه يك سال و اندى پيش مطالبات زنان فمينيست از (و نه يك زن كارگر ساده را ) كشور
  .و اين همه بدون حداقلى از انتقاد از خود و شك). آن نشأت گرفته بود

                                                           
ترين   است، در راس معروفFernande Grudelاش فرناند گرودل  اى ـ مادام كلود كه نام شناسنامه2

هاي اين دختران كه  مشتري. ي شصت و هفتاد ميالدي، قرار داشت ى دهه ي دختران تلفني فرانسه شبكه
  .شدند، بيشتر رجال سياسي طراز اول فرانسه و نيز جهان بودند  ناميده مي"دختران مادام كلود"
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ن ناكام او خود را زير چه، زنا. آيد  هم برنمى3 برتشهازبازار  بازپرداختن طنزآميز اين آشفته
 4ژرارد لوزيهبه درد  . انگيز شان، رقت ناكامى. است شان، انساني قالبي بودن. برند سؤال مى

خبرنگاراني كه وقتى خبر . ها بلندگو برداشتن در جنگل قلم. ى ناكامان مسابقه: خورد مي
  . ندارند، محلي از اعراب ندارند

  
  ها شب بازى محجبه خيمه

  . اما بهتر آن است كه خود را زير سؤال ببريم. ، موجه است ن همكاران زنبه سخره گرفت
همان ! اهللا طالقانى را ببينيم كه در تهران به ترقى خواهى معروف است رفته بوديم آيت

ها چنان مواضع ارتجاعى   نسبت به زنان و اقليتژورنال دو تهرانكه چند روز پيش در 
: پرسيدم. و همه، روسرىِ سياه بر سر داشتيم. نداشتگرفت كه از مواضع خمينى، هيچ كم 

ي   نشريه، ازEvelinaاولينا . بله: آيا مجبوريم آن را بر سر بگذاريم؟ گروه پاسخ داد
 كه پرواى بيشترى داشت، روسري بر سر  Quotidiano Donnaي ايتاليايى فمينيستى

آيا : پرسيدم. او تن داد. روى گذارى يا مى يا مى: گروه او را زير فشار گذاشت. گذاشت نمى
ى اين  توانستم همه مى. البته: اهللا پاسخ داد توانم روى صندلى بنشينم؟ مترجم آيت مى

و نيز . اند ام ببينم كه در برابر اين پيرمرد ريشو به زانو در آمده ها را از روى صندلى فمينيست
  †.خودم را ببينم، روسرى بر سر
يتا ماسيوچى،  پ، ماريا آنتوانيكو. ير، كاتيا د كلر بري(ن از ما فرداى آن روز، چهار ت

بايد بگويم كه شب . اهللا خمينى رفتند روسرى بر سر به ديدار آيت) ميشلين پلتيه ـ التس
                                                           

ي  نامه  در هفته انسوي كه كاريكاتوري در اين باره كاريكاتوريست فر،Claire Bretécherكلِر برتشه  ـ3
  .به چاپ رسانده است) 1979 آوريل 2 ـ8 (نوول ابزرواتور

هاي مصور، كارگردان تئاتر و سينما،  ي داستان ، كاريكاتوريست، نويسندهGérard Lauzierـ ژرارد لوزيه 4
  . در پاريس درگذشت2008 در مارسي متولد شد و در سال 1932در سال 

از سر . دهد هايي گرفت كه ما را در حين ارتكاب حماقت، نشان مي انگيز عكس ـ عكاسي، از اين رويداد دل†
بايست به فشار كلود سروان ـ  دانم به چه عنوان مي نمي. ها را پخش نكرد محبت، به فشارها تن داد و عكس

 از كميته بد نگويم كه به هيچ وجه  او از من خواست،به هنگام عزيمت. دادم  تن ميمگزين. افاشربر مدير 
  .ست كلي سري اين به:  به من گفت"ربوط به حجابمسائل م"ي  او سپس درباره. ي من نبود قصد اوليه

اش بسيار زيباست و چه بسا مفيد، چيست؟ و اينكه آيا   كه ايدهكميتهي اين  پرسم آينده هنوز هم از خود مي
اي از يك دسته افراد  آميزه: كميته، با وضعي كه فعالً دارد، پشتيباني كندتواند از اين  سيمون دوبووآر چگونه مي

  .بري از ارزش و سرشار از شوري راستين
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ى    درباره؛هاي ياد شده درگرفت پيش از اين ديدار، گفتگوى دور و درازى ميان فمينيست
 و كمى  شناسانه ى هستى فتگوى بيهودهيك گ! اينكه حجاب بر سر بگذارند يا نگذارند

اما من تا خرخره توى قضيه . كردى، مضحك بود از بيرون كه نگاه مى. مضحك. مسخره
  . بودم

  
  ها ناراضي

ضد " و گرايش "طرفدار روسرى"گرايش : پس از آن گفتگو، شكاف ايجاد شد
 ، Emmaاِما ي آلمانى   فمينيستىي آليس شوآرتزر از نشريه(مخالفان روسرى . "روسرى

ي  ، ميشل مانسو، از نشريهجنبش زناناولينا، ليال ابوسيف، سينماگر مصرى؛ آن تريستان از 
در بازگشت به پاريس باقى تنها چيزى كه از آن نارضايتي، . در اقليت بودند)  و منمارى كلر

انشعاب ميان طرفداران و "بود حاكى از ]  فرانس پرسآژانس[ AFPمانده بود، خبرى از 
زبانى شمارى  ؛ تندى و تيزى شمارى در برابر خيانتى مفروض و خوش"مخالفان روسرى

  ].آنچه روى داده بود[ديگر براي الپوشانى 
-25( ليبراسيون شان از اين رويداد را در  يتا ماسيوچى روايت ير و ماريا آنتوني لر بريكِ

بايد روسرى توري به سر براى ديدن پاپ : مخلص كالم اينكه. ارائه دادند) 1979 مارس 24
ها بايد دماغ سرخ كرد و چند دانه پر به كون چسباند، هر  و اگر براى ديدن شاه دلقك. كرد

توان گفت كه  مى. نهد مر گردن ميخبرنگار خوبي كه در پى اطالعات است، به اين ا
يقاً در نگاران بود، دق  كه بيش و كم در انحصار روزنامه زادگى پنهان هيئت فمينيستي حرام

  .اردوها، انتخاب شد. اين پاسخ آشكار است
  

  ...حجابي دوهزارساله عليه
يك بار روسرى به سر كردن، با آن حس خاك برسرى و از خود بيگانگى، برايم بس 

 خدمت ريخت و - و به حق-هاى طالقانى كه رك و راست  و بر اين باورم كه حرف. است
طبعاً  »بهتريداين جورى خيلى . ى به سر كرديدشما هم روسر! بينيد مى«:مان رسيد قيافه
  . بايست براى ما تأمل برانگيز بوده باشد مي

در دشت و دمن و چه هاى خرامان   هرجماعتى، چه مرد و چه زن، چه خرگوش
اما از .  است رنگى با جماعت و تبعيت ، هم ، در جستجوى رمز آفتاب حماقتهاي جعفري كرته

توانيم چنين شتابان، چنين آسان به رنگ  بر زنان است كه مى  ژرفناي كدامين ستم ويژه
گيريم؟ از  آييم؟ از ژرفناي كدامين ستم است كه هميشه خفقان مى حجبه درهاي م زن عاقله
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  يم؟ نه ژرفناي كدامين ستم است كه حجاب را، نه تنها بر سر كه در سر مي
  

  پيرمردي براي پنج دقيقه... 
ت اين است كه رعايت حجاب از سوى زنانى كه خودشان شود گف كمترين چيزى كه مى

ست  جدي نيز ترديدي. دانند، يك تناقض بزرگ است را با زنان مبارز ايرانى همبسته مى
 واكنش نشان دادن به عنوان موجودات  شان در نسبت به فمينيسم ادعايى و ظرفيت

جاب، از عمق هراس اين اجبار به رعايت ح.  آبرومند و توانمند به سركشى اى انسانى
] آدم[ما رهگذران غربى، فرورفتن در پوست . گيرد ى ما از نه گفتن، سرچشمه مي هزارساله

ما حتا نماد . اى در برنداشت ديديم كه مخاطره ي آن ديار را بازي در نقشي مي ديده ستم
راض و اين حتا پس از آن بود كه زنان ايرانى در اعت. شدگي را از آن خود كرديم شاخص له

شان موفق شدند اجبار ]زياد[ها ريختند و با شهامت و شمار  به حجاب اجبارى، خود به خيابان
  . را از ميان بردارند

شد و سفت و سخت و صد در صد مسلمان بود، به  اش ترك نمى ه زنى كه نماز و روز
روسرى بر سر نگذاشتن براى ديدار با خمينى، «: ليال، آليس، آن و خود من گفت

. آميز نبود؛ روسرى بر سر گذاشتن تحريك آميز بود؛ چرا كه شما به آن اعتقاد نداريد كتحري
  ».اين عمل شما براى او نشان احترام و ادب نبود؛ نشان رياكارى بود

روسرى به ديدار خميني رفتن در  بى: دار اين بود هاى سابقه حجبهى م استدالل عمده
اين بود كه در سازگاري در نها خطر ماجرا براي من، ت. شهر مذهبى قم، خطرناك است

و به . ها را به راه اندازم حجبهي م مضحكهبارى ديگر ، ]با خودم[ي ديرهنگام  ا سرخوشانه
شما را  دقيقه 5 ساعت انتظار، 8ه پس از همين دليل، از خبر دستِ اول ديدار با پيرمردي ك

اين را نيز بايد بدانيم كه اين . شدم تان تكان دهد، محروم  پذيرد تا سري براي به حضور مي
 پيشگاه خمينى، همچون افتخارى عظيم تعبير العاده نسبت به برزمين نشستگانِ تحقير فوق

هاى غربى را به حضور  اهللا از زمان استقرارش در قم خبرنگاران رسانه شد؛ چراكه آيت
ه خنده بر لبانم جاست كبايد بگويم اين).  مارس24-25، ليبراسيونك، .ن(نپذيرفته بود 

پروايي آن زنانى كه هرگز از بازي در يك نمايش  فرستم به بي گردد و درود مى ازمىب
  . شوند ، خسته نمي مسخره

زمين را كه ما   و نادرست است اگر روسرى توري مغرببا اين همه، به گمانم ناصادقانه
سه كنيم كه الزم نبود ما اي مقاي ى   گذاريم با روسر ها براى ديدار با پاپ به سر مى غربى
ما از . پذيرفتند ما را به عنوان غربى مى. نين مسلمان بر سر بگذاريمومها براى ديدن م غربى
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 ماهاييد؟پس اين شيطون بالهاي غربي ش
 

  1979 مارس 29، شارلي ابدو   

يك بار همه خود را . توانستيم خودمان را نپوشانيم مى.  برخوردار بوديم"بردبارى"پوشش 
ه بد كه در بازگشت، به همان انداز. اين خيلي بد است. م؛ برخى به تكرارش برآمدنديپوشانيد

. ى ما ناممكن شدعمل دسته جمعى برا. اى انداخته شود بر اين خطاى فاحش، خجوالنه پرده
  . براى من ممكن نيستسكوت دسته جمعى

  
  ناصر مهاجر: برگردان به فارسي

                                           
  
  

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  
 ∗"يروسري يا توسر يا"

Kopftuch auf oder Schläge drauf  
   
  ى انقالبي در ايران  ى زندگي روزانه در باره 

   اريش ويده من
  

شاه : بود Ariana Ghorghestansسه هفته تمام همه چيز به كام آريانا گرجستان
اند، به  گران ساواك در زندانند، مردمى كه براى قدرت جنگيده سرنگون شده است، شكنجه

  .           اند  فتهآن دست يا
خواست  صبح يك روز كه مي. دنياي نو و زيباي آريانا در هم فروريخت ى پيش، دو پنجشنبه

.  وارد شود، دو مرد به او حمله كردند1و جهانگردي اطالعاتبه دفتر كارش در وزارت 
و زير شان كت و دامن او را تكه پاره كرد؛ او را بر زمين افكند و سرش را ميان دو زان يكي

ديگري به گيسوان سياه و بلند او چنگ انداخت و با يك قيچي كاغذبري . فشار قرار داد
چرا كه آن دو مرد مسلح . بيدندنآريانا جيغ كشيد؛ ولي همكارانش از جا نج. موهايش را چيد
كردند، نعره  ها هنگامى كه محل را ترك مى آن. " خمينى ارشادِي كميته"بودند و عضو 

  .روسري يا توسري يا: كشيدند
آوردهاى مبارزات ما خيانت  به دست« او آخوندها ى به گفته.  آريانا گرجستان از انقالب بريد

هاي  دانست كه روز عاشورا، مشت چه، بايست مي. گويد، نارواست  اما آنچه او مى».اند كرده
  .كرد اش را براى چه كساني هوا مي گره كرده

ها، زن از  ي آن گاه پنهان نكرده بودند كه به ديده اش هيچ  شيعىاهللا خميني و پيروانِ آيت
هاي  واكنش توده. اش خدمت به روزي رسانش؛ يعني مرد فضوالت خلقت است و وظيفه

، بيشتر مردان رد مقدس آن م" اصالحيى برنامه"از مردم هم نشانگر آن بوده است كه 
  . كنند حمايت مي

                                                           
 .1979 مارس 19ي اشپيگل، آلمان،  هفته نامهعضو تحريرى ،  Erich Wiedemann  اريش ويده من∗
 .Informationsministerium ـ1
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كند در برابر بيگانه خود را  ت كه به زنان امر مي جنسيت، آيات قرآن اس اين جنگِ سرچشمه
  .بپوشانند

ها ربوده  باره از آن پهلويِ زن] محمد رضا شاه[  حيثيت طبيعي زنان، كه دادن بازپس«براي 
شكل كه  يك تكه پارچه بي! ها را باز در چادر بپوشاند خواهد آن  خميني مياهللا آيت، »بود

  .كاهد اش را به چيزي خنثي فرومى پوشنده
سر .  گذشته شورش زنان عليه چادر خود را به صورت يك جنگ خياباني نشان دادشنبه

ساعت ده صبح، حوالى ميدان فردوسي، يك دسته مرد بزن بهادرِ چماق به دست، به 
وزير  و اين در حالى بود كه نخست.  نفرى زنان تظاهركننده يورش بردند50000جمعيت 

 ها را روسپى نان تظاهركننده هتاكى كند و آنبه ز«كه هر : مهدي بازرگان، تهديد كرده بود
 نافرمان، در خود قرآن نيز آمده  زنِاما تنبيه بدنيِ.  خواهد شد مجازات»بخواندو ساواكي 

  !است؛ به عنوان يك روش تربيتى
گاه كه يكي از  هر آن.  چماقداران، جنبش اعتراضي را دچار شكافى ژرف ساختي حمله
. زدند خورد، تماشاگران كف مي گرفت و به زمين مي  مورد ضرب قرار مىكنندگان تظاهر

تظاهرات عليه شاه مى در برابر مخاطرات كه به زمان  مردي همدلى و همبستگىِ جانانه
 و  بنززدند، تنها اوباش تندخو نبودند كه كتك مي. گاه دچار گسيختگى نشد، اينجا شد هيچ
كردند تا به صف اوباش   متوقف مىهاشان را  اتومبيلتوانستند سواران هم اگر مى .و.ام.ب

  .بپيوندند
 زن را به 30تا بعد از ظهر حدود . مال دادن، بسنده نكردند زدن و مشت تنها به كتك

با . چاقو خورده، استخوان شكسته و زخم برداشته بر اثر اصابت گلوله: بيمارستان فرستادند
  .خيابانند فرداى آن روز نيز زنان باز در ،اين همه

 هر اى كه خورى داغ شده توان با قاشق چاى اش را مي وزير كه اخالص دينى بازرگان نخست
 "ضروريو غيردار   خنده"سنجيد، جنجال به خاطر چادر را نهد   بر پيشانى مىسحرگاهان

  . مورد مناقشه، بسى بيش از پوشش استي داند كه مسئله اما او نيك مى. خواند مي
 را منسوخ "قانون حمايت خانواده" درست پس از آنكه به قدرت رسيد، خميني پدرساالر
توانند با چهار  از هم اينك مردان ايراني باز مي. آنكه چيزى به جايش بنشاند اعالم داشت؛ بى

خدمت نظام . طالق دهند] زن را[طرفه  زن ازدواج كنند و هرگاه كه الزم ببينند يك
 كه براي صدها هزار دختر جوان، امكان بيشتري براي ى زنان را نيز لغو كرده است وظيفه

  .باشد خوب نيست كه زن بر مرد سراهللا  ى آيت به گفته: آورد وجود مى آموزش به
 ى مقررات تازه. اي بايد در نظر گرفته شود هاي نامسلمان، ضوابط جداگانه  براي اقليت
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ها را از  شرط آنكه بشود آنشود؛ به  هاي مذهبي نمى  شامل حال زنان اقليت، خمينيپوششِ
  . داوودى زنان مسيحي با صليب رويت پذير و زنان يهودي با ستاره: ديگران تميز داد
كند، گردن  كم مى مكالها به هر چه مرد مقدس از شهر مقدسِ قم حنه اينكه دولتِ

 تا شش هفته پيش، بيش از مقسم قهوه و ساندويچ شان ليكن وزيرانى كه برخي. گذارد مى
بايست  ر ميان مريدان و خبرنگاران تبعيدگاه خميني در فرانسه نبودند، بيش از هر چيز ميد

  . كه در مقام وزير به رسميت شناخته شوند
جمعي  ان دهد و مثال از اعدام هاي دستهوزير هم اندك مقاومتي نش حتا اگر بازرگان نخست

ن پير قم است و يا مرجع رقيبش  ايهاى مديد بلندپايگان نظام برافتاده تبرى جويد، تا مدت
  . كنند اهللا شريعتمدارى كه جهت اصلى سياست را تعيين مى آيت

ى  بنا به دستور خميني، از روز جمعه اعدام ها فقط با اجازه. اعتراض ناشنيده نمانده است
 حكم اعدام صادر شده، 200حدود . تواند به مورد اجرا گذاشته شود وزير است كه مي نخست
  .ر حالت تعليق مانده استاكنون د

هاى خونين به قشرهاي مياني  سازى اما اكنون پاك. شدند  اعدام ميها در آغاز تنها سرشناس
علت احكام اعدام، خود نشانگر ميزان احساس مسئوليت حقوقى . نظام برافتاده رسيده است
ضديت با "جرم يكي از يازده نفري كه سه شنبه گذشته اعدام شد، . صادر كنندگان آن است

وزير  به هر رو، بازرگان نخست. "خدمتگزارى به رژيم شاه"ي ديگر] جرم[ بود، و "مردم
 چند جنازه را در اختيار ،پيش از آن. ، برسدتوانست به خواستش كه حفظ حرمت اجساد بود

  .هاى انقالبى قرار داده بودند تا مثله شود توده
دولت بر عفو عمومي براي پايوران آن براي پيشگيرى از فروپاشي دستگاه دولتي، هيئت 

در . توان به آساني گرفت ولي جلوي نيروهاي ضربت خميني را نمي. فشارد  مى دستگاه پاى
بنا بر . اند  نفر در تهران دستگير شده20000 گذشته، بنا بر يك برآورد، حدود ي چهار هفته

هاى باغ شاه و   زندان.برند  تن از آنان در زندان قصر به سر مى4000همين خبر، حدود 
حتا در بدترين فضاى رعب و . ست  زنداني سياسى7000آباد نيز هر كدام محبس  عشرت

  .وحشت ساواك، اين همه زنداني وجود نداشت
هايي كه پس از سقوط رژيم شاه  رسد؛ از سالح ها صداي گلوله به گوش مي ها در خيابان شب

جداى .  است ها هم تاكنون پس داده نشده  از آنها به غنيمت برده شد و حتا نيمي از پادگان
هاى جنايتكارى كه پس از سرنگونى  ي پيكار جو، دستهها هاى ژاكوبين و چپ از خمينيست

از اين فرصت بسياري براى . اند ها گرفته  را از خيابان اند، امنيت ها بيرون زده از زندان] شاه[
به  ، ها  جسد از تير باران شده15 تا 10ب هر ش. كنند هاي قديمي استفاده مي  حساب تصفيه
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  .شود  مي حمل2دواپزشك قانوني خيابان 
هاي مكرر  درخواست. اند  شدهاز هم پاشيدهجز چند واحد نيروي هوايي، ديگر نيروها ارتش 

ها، تاكنون واكنش در خوري نداشته و  دولت از نيروهاي ارتش براي بازگشت به پادگان
دو . شده است] تبديل[ها به اسبابِ بازى  ل، در دست كميتهجنگ افزارهاي بدون پرسن

هاي پايگاه  انقالبيوني كه راكت«: ى پيش دولت در راديو و روزنامه هشدار داد چهارشنبه
ها را فورى برگردانند؛ چون با تغيير  بايست كه آن اند، مي هوايي قلعه مرغي را به همراه برده

  » .ست تند و اين موجب بروز خطراتىفبه كار بيي دما، امكان دارد  درجه
ريزى شده، ديگر به مثابه اقدامات مترقى مورد تمجيد قرار  هاي از پيش برنامه ويرانگرى

اين ساختمان را نبايست «: اند  تابلويى آويختهانتركنتينانتال تهرانبر سردرِ هتل . گيرند نمي
ى  همه» .نوع كرده استاهللا خميني اين كار را مم ويران كرد يا آتش زد؛ زيرا آيت

 ليبرال ى  ساختمان هفته نامه.هاي تهران از چنين حمايتى برخوردار نيستند ساختمان
 پيش به آتش ي ، كه خبررساني انتقادى را حتا در رژيم جديد ادامه داد، هفتهخواندنيها

 به هايي  قلمدر اين كشور«.  علي اصغر اميراني را كميته دستگير كرد آنكشيده شد و ناشر
  ».شكسته شوندبايست   مي،"اهللا ى آيت كه به گفته"كارند 

نمايند   ها چيزهايي را افشا مى آن. دهند شان را خوب انجام مى پسند وظيفه  عامه مطبوعاتِ
اينكه شاهدخت اشرف، خواهر شاه، از فروش هروئين مخارج : كه توده انقالبي را تهييج كند

كه شهبانو فرح بيش و ي جنسي بود و اين اه فاقد قوهه شكاش را تامين مي كرد؛ اين زندگى
  . رژيم پهلوي در دست نيستيانگار چيز ديگري براي افشا. شد  مىبستر  كم با هر كس هم

ى  اش يارى رسانده بودند، از نتيجه بسيارى از كسانى كه به سرنگونى شاه و دار و دسته
ت، آريانا گرجستان ناخرسند است و بازرگان نخست وزير ناخرسند اس: انقالب خرسند نيستند

ها بوده باشد  بايست يكي از همين. اند كار شده ها ايراني ديگرى كه با انقالب بي نيز ميليون
جاويد شاه، درود بر خميني، مرگ بر سي و " :اي در خيابان هجران نوشته كه روي ديوار خانه

      ".ليون احمقيپنج م
       

  ريحميد نوذ: برگردان به فارسي

                                                           
 .ن چيستدانيم نام درست اين خيابا  نمي.Dowaـ 2



 

  
 
  

  ∗ ايرانيهمبستگي با زنانِ
Solidariet à con le donne iraniane 

 
  
 كامالًزنان به شكلي به . اين صحنه در برابر سفارت ايران در رم اتفاق افتاده است: رم

اين تظاهرات را . در برابرسفارت ايران، دست به تظاهرات زدند) چادر(نامنتظره و با حجاب 
فراخوانده بود؛ در همبستگي با زنان ايراني ) ي زنان ايتاليايي حاديهات (.U.D.I. اي. د. يو

  .كنند شان مبارزه مي كه براي آزادي
امروز اما، زنان هم حكومت . ي زنان ايران عليه حكومت شاه بود تا ديروز، چادر نماد مبارزه

رين ت شان شود و ابتدايي  كنند و هم هر آنچه را كه سد راه جنبش پيشين را نفى مي
  . شان را پايمال كند؛ مثالً حق نگذاشتن حجاب را حقوق

. شناسند پيكار زنان براي آزادي، مرز نمي
ي جهان براي  زنان در ايران و چهارگوشه

  . كنند شان مبارزه مي كسب و تثبيت حقوق
نشان ساده و روشن اين پيكار جهانى، 
باندرولي بزرگ است كه بر روي آن به 

چند . زن: نوشته شدههاي گوناگون  زبان
كنند؛ از جمله  دختر جوا ن آن را حمل مي

  .يك دختر ايراني
هاي ايران در  زنان در برابر كنسولگري

  .اند شهرهاى ديگر هم به تظاهرات پرداخته
  .زنان فمينيست، در اوايل بعد از ظهر، در همبستگي با زنان ايران دست به تظاهرات زدند

 
مهناز متين: تنظيم از

                                                           
   .1979 مارس 15ارگان حزب كمونيست ايتاليا، ، l’Unitàلونيتا  ي روزنامه ∗

  آيي زنان در مقابل سفارت ايران در رمهمگرد
  1979 مارس 15اونيتا، 



 

  
  

  
  
  
  
  
  

 !خواهيماهللا، ما حجاب نميآيت
   1979 مارس10در رم ،  تظاهرات زنان در برابر سفارت ايران
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  ∗ها برجا، چادرها مرخص روسرى

On with the scarves, off with the veils 
  
  

شود، از ديرباز وقت شادمانى و   آغاز مىآتيي   كه از چهارشنبه هفتهسالِ نو ايرانى
ها نه چندان دليلى براى خوشى دارند  اما يك ماه پس از انقالب، ايرانى. ولخرجى بوده است
 ابرهايى. آيند ى دلهره به سرعت گرد مى ى تيره ابرها.  در جيب براى خريدو نه چندان پولى

  .كنند را تهديد نمىى متوسطِ ناخرسند  كه تنها طبقه
 كه ن پس، چنا. گذارد ملت را فراى پيامبر مى. ست و پيشا اسالمى  نوروز، باستانى جشن

 دست كم، عدم تأييد آن از يا. رفت، از تأييد قدرت نوين مملكت برخوردار نگشت انتظار مى 
را فرونشانده ] مردم[ي خود شور و شوق   دامن زده و اين به نوبه ، به هراس]حكومت[سوى 
ست كه  و اين در حالى. شود سر و صدا برگذار مى به اين ترتيب، مراسم نوروزى بى. است

 سياسى در پرسى براى رسميت بخشيدنِ تغيير و تحول همه: تازد انقالب، شتابان به پيش مى
اش  خانه جامعه  هايى كه شاه به الگوى خياط ظرف دو هفته، بيرون كشيدن يك يك سنجاق

 47ى هفته، رقم  بيالن كار، در ميانه! هاى انقالبى امان دادرسى فرو برده بود و فرايند بى
  .  به اتهامات اخالقىم اعدا16دهد و  اعدام به اتهام سياسى را نشان مى

هاى گوناگون بوده؛ اما تاكنون  مت و سوى اسالم، از س حميل آمرانهبه چالش طلبيدن ت
زنان در اين . چه از سوى زنان آمده، نبوده استتر و تهديدآميزتر از آن م اثربخشكدا هيچ

به معناى دقيق كلمه، پشت تاج (اند  ى مردساالر، همواره از قدرت واقعى برخوردار بوده جامعه
ى  تظاهرات سه هفته). اه، خواهر دوقلويش اشرف ايستاده بودى ش و تخت پادشاهى در دوره

اما . مقدار است اهللا خمينى، بى الجثه آيت هاى عظيم ندازه، در قياس با بسيجگذشته به لحاظ ا
  .رود پيمايان، بسى فراتر مى هاى راه كنندگان و درخواست اهميت آن از شمار شركت

 سرش كاله رفته و به او خيانت شده كند احساس مى. ست ا خشمگين ،ي متوسط طبقه
                                                           

 .1979 مارس 17 )لندن( اكونوميست ∗



118  جهانيهمبستگيِ    

هاى زيرين جامعه را مورد خطاب قرار  اهللا و دولت بازرگان اليه وقتى آيت] خاصه. [است
اما پا . گيرند اند، آشكارا ناديده مى ها را كه از حكومت شاه متنفع شده دهند و منافع آن مى

ها هم به روزى زود،  چه بسا آناگر وضع رو به وخامت بگذارد، . اند ها هنوز برنخاسته برهنه
  . و خطر در همين جاست. نقش خود را ايفا كنند

گرا و چه غرب زده، در روزهاى گذشته، چهار بار تظاهرات  ى متوسط، چه چپ زنان طبقه
شان در  بسيارى از همدالن. كردند و توهين و آزار را تا حد خشونت، دليرانه تاب آوردند

ى فقير نشين  و اين در حالى بود كه در محله. انه ماندندخدر هاى شمالى تهران،  حومه
جنوب شهر، ميان محافظه كاران محض كه اعتقاد دارند كار زن رسيدگى به مردش است و 

  .اند، جداسرى گسترش يافته كسانى كه در پى رهايى خود از قيد و بندهاى چند صد ساله
به رغم سانسور مطبوعات، . ست پايتخت نبوده ا بهى مختص   ا  تظاهرات زنان، پديده

هاى مشابهى روى  يىآ گردهمها نيز  هاى رسيده حاكى از آن است كه در شهرستان گزارش
ى  داده؛ از جمله در شهر بزرگ شيراز در جنوب كشور و نيز در غرب كشور و منطقه

  . برخوردار بوده است بيشتريبرابري جنسىِ كردستان كه همواره از
ى  بحث روز همه)  براى زنان پوش ساده اشت اسالمى از تنبرد(حجاب در تهران، 

اى بر سرهاشان  ست و پاسخ بسيارى از زنان كارمند به آن، گذاشتن روسرىِ سادهها اداره
 از هدف آغازينش يعنى ،اهللا نقداً، به صورت شايان توجهى با اين وجود، آيت. بوده است

  . مقام پست تر زن است، واپس نشسته استى زنان كه تلوحياً به معناى چادرى كردن دوباره
اهللا خمينى ندانسته بر موضوعى انگشت گذاشته كه بهتر از هر موضوع ديگرى  آيت

نه تنها زنان براي به دست آوردن . نيروهاى مخالف جمهورى اسالمى را متحد كرده است
 بسيارى از فشارند، بلكه مى ي موقعيتى كه در حكومت شاه به آن رسيده بودند پاى دوباره

تر  شان را پيش مبارزان سياسى نيز برآنند كه از فرصت به دست آمده سود جويند و اهداف
  .ى نوينى قرار داده است ى مرحله چپ را در آستانه] جنبش[خروش آنان  جوش و. برند

اى مورد مناقشه  ى حاميان شاه نيز چه بسا از اين پس، مسئله مالحظه هاى بى اعدام
و اتهاماتى كه آشكارا ] هاست اعدام[ ناظر افزايش شمار ،قدرت، با ناخشنودى دولتى بى. شود

دهد كه  زنان و مردانى خبر مى» جنبش مقاومت ملىِ«پرده از  هاى پشت پچ پچ. ست سياسى
تر از گذشته نسبت به ماهيت   نفوذ، گسترده در عين حال صداهاى ذى. اند صاحب تخصص

اما سخنگويان . اند  به اعتراض برخاسته،سشي سرسرىپرسى و طرح پر غيردموكراتيك همه
هاى  جنبه. شود پرسى، طبق برنامه برگذار مى كنند كه همه اهللا خمينى تأكيد مى دولت و آيت

  .  عمليات اما ممكن است مشكل بيافريندكىيژيستلُ
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ا از  و اگر بخواهد خود رگذارد پرسى داو مى همهيك قمارباز با تدبير، روي تأخير انداختن 
 نظامى كه نسبت بهدهد و  خطر دوبله بازى كردن خالص سازد، به تغيير پرسش نيز تن مى

 .    شناسد بايد جانشين سلطنت شود، حق انتخاب را به رسميت مي
  

  ناصر مهاجر : برگردان به فارسى
           

  
  
  
  
  
  

 1979 مارس30 تا24،اكسپرس



 

  
  
  

  زنان و انقالب در ايران
Women and revolution in Iran 

  *ايفسكايارايا دون
  1979 مارس 10

  دوستان عزيز
رفتم و براي  مى] اياالت متحده/ ميشيگان[ در دانشگاه ايالتى وين  روز جهانى زن به مراسم

ترين رويداد  مند كه خبر شكوه، ى انقالب           رزا لوكزامبورگ و فلسفهى  سخنرانى درباره
ما ": اند اند و شعار داده  تظاهرات كردهها هزار زن ايرانى عليه خمينى، ده: المللى رسيد بين

  "!ايم مان را از دست داده براى آزادى مبارزه كرده بوديم و حاال آزادى
خواه آغاز كنم كه با اين عمل،  ام را با اداى احترام به زنان ايرانىِ آزادى طبيعى بود سخنرانى

 تأكيدى بود بر تاثيرام  بنابراين نخسين جمله. فصل دوم انقالب ايران را گشوده بودند
                                                           

زاده، در كودكى  تبار يهودى ، انقالبى روس)Dunayevskaya Raya  )1987- 1910 رايا دونايفسكايا  *
پس از اخراج لئون . مونيست آمريكا پيوستدر نوجوانى به حزب ك. به اياالت متحده آمريكا مهاجرت كرد

. همراه با آنتوانت ب.  اخراج شد حزبتروتسكى از حزب كمونيست روسيه، با برچسب تروتسكيست از آن
هاى يك جريان   كه از كُنشگران پيگير حق سقط جنين بود، شالودهAntoinette B. Konikowكونيكو 

 به مكزيكو رفت و منشى روس زبان تروتسكى در 1937ال در س. ريخت تروتسكيست در اياالت متحده را پي
خالف بر.  پس از چندى از تروتسكى گسست به اياالت متحده بازگشت و1938در سال . تبعيد گشت

اى از  تروتسكى بر اين باور بود كه شوروى را نبايد يك دولت منحط كارگرى پنداشت، بلكه بايد آن را گونه
ى  هاى تروتسكيستى دورى جست و سرانجام به فلسفه ى گرايش رفته از همهرفته . ى دولتى دانست سرمايه
را بنياد  News&Lettersها  خبرها و نامه سازمان1955در سال . گرايى ماركسيستى روى آورد انسان

پوستان،  حمايت از مبارزات زنان، كارگران، رنگين. شود اى به همين نام كه هنوز منتشر مى گذاشت و نيز نشريه
 ها ها و نامه  سازمان خبرهاى اصلىِ انديشه و عمل گرايان و نيز حقوق معلولين محور  دوجنسگرايان، جنس هم

ي ماركسيسم، آزادى، انقالب و فلسفه نوشته  هاى بسيارى در زمينه ها و مقاله رايا دونايفسكايا، كتاب. بوده است
 به ماركسيسم و آزاديو )  و از ماركس تا مائواز هگل تا سارتر(فلسفه و انقالبهاي او  از ميان كتاب. است

اپ چ1383 در سال نشر خجستهاولي را . فارسي برگردانده شده است؛ به قلم حسن مرتضوي ـ فريدا آفاري
 .هاي او نيز شماري به فارسي برگردانده شده است از مقاله. 1385 در سال نشر ديگركرده است و دومي را 

 . به چاپ رسيد1979 مارس ها، هاى خبرها و نامه كميته ي بار در ماهنامهنخستين  زنان و انقالب ايران
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ي  بايست با پس كشيدن عقربه  كه مى  مان اى بر موضوع سخنرانى اين سرريز توده امروزين 
؛ به آن هنگام كه زنان كاركن روسيه، روز جهانى زن را شد  مي سال پيش آغاز62 به  ساعت

ى تزارى   به اولين روز از پنج روزى تبديل كردند كه به برافتادن امپراتورى چند صد ساله
  .انجاميد
.  تنها اين نبود كه يك عمل بزرگ انقالبى را برجسته كنيم،نكته
ى سال  خواستيم نشان دهيم كه حتا در نخستين انقالب روسيه مى

 اندازه  ، حق تئوريسين بزرگى چون روزا لوكزامبورگ به همان1905
و  ها كه بعدها بايد خوار ى زنان روسيه؛ همان ضايع شد كه حق توده

حتا نسبت به عمل : شد شان گفته مى شدند و درباره خفيف مى
به .  بودند"ناآگاه"شان كه سرآغاز انقالب دوم روسيه شد،  تاريخى

را خواندم، در روزا ي  كنون منتشر نشده تاهمين منظور، سخنرانىِ
هاى ماركسيستى سرتاسر روسيه كه به اين واقعيت اشاره   گرايش1907كنفرانس مشهور 

   1.هاى قرن بيستم بود اى از انقالب  سرآغاز رشته1905انقالب : ددار
 مارس را در گفتگو با يك مرد انقالبى ايرانى گذراندم و انكشاف 9فرداى آن روز، 

ي چگونگى تدارك رويارويى با ضد انقالبى  ى انقالب، بلكه درباره هايى نه تنها درباره انديشه
گردد و نه تنها مردان، بلكه برخى   جرم پديدار مىى قدرت به دست خمينى ال كه با قبضه

ى زن  هاى واپسگراى اسالم درباره كند تا ساعت تاريخ به ديدگاه زنان را نيز جمع و جلب مى
در يك كالم ... گردد  پوش زن محدود نمى تنها به تن ديدگاه واپسگرايى كه. بازگردانده شود
  .ى انقالب ايران بحث كرديم بارهِ آتى من در  فلسفى-ى سياسى ما درباره نامه

ايرانى من ] رفيق[نيم ساعت پيش از اين كه هواپيماى . ى ديگرى بود  مارس، روز تازه10
 Ding(ِ دينگ لينگ  مارس8ى  هايى درباره انديشهبه پرواز درآيد، به ذهنم رسيد كه 

Ling(با زنان ايرانى اى كه هم حامل پيام همبستگى زير  نوشته. ، به فارسى برگردانده شود
  .شود  آن مرز وبوم كشيده مى1908امروز است و هم به 

اش حرف   امروز همه درباره كه]ايران[ 1906 انقالب مشروطيت وقتى -1908در بهار 
دوز  كارگران لباس - به ويژه در تهران زنان هنوز فعال بود،انجمنزنند، هنوز زنده بود و  مى

                                                           
 انتشارات ى انقالب، ى ماركس درباره  فلسفه وروزا لوكزامبورگ، آزادى زناننگاه كنيد به رايا دونايفسكايا،  ـ2

  .1991اوربانا،  ،UIP دانشگاهى ايلينويز

 رايا دونايفسكايا
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سال بعد در پشتيبانى از زنانى كه .  استز زنرو مارس 8نيويورك اعالم كردند كه 
ها به  شان بسته بودند، توده دوختند و در كارخانه را به روى هاى دكمه دار مى پيراهن
 نام گرفت و الهام بخش زنان جنبش كارگرى » هزار تن20خيزش «ها ريختند و اين  خيابان

 8كه اركسيست پيشنهاد كرد كالرا زتكين به انترناسيونال م] جنبش[آلمان گشت و رهبر آن
 فصل نوينى در انقالب ـزنان دلير ايران ـ امروز شما . المللى زنان شود مارس، روز بين

مان با انقالب جارى  براى اداى احترام به شما و براى ابراز همبستگى. ايد  ايران گشوده1357
 موجود، اين بار در هاى يكى ديگر از مخالفان نظم ى انديشه شما، ما بر آن شديم به ترجمه

دينگ لينگ هم در برابر استالين ايستاد و هم در برابر مائو كه اين نويسنده : چين بپردازيم
، خويشتن خويش را به  مارس8ى   هايى درباره انديشهبزرگ را پاك سازى كرد؛ چه او در 

  ...شكلى خالق بيان داشته است
 و به ـ  استه اين احساس دست دادهبه دوستى كه خود را داوطلب برگردان اين اثر كرد

ى اين اثر، مناسباتى به كلى نوين را ميان مرد و زن به  ى ترجمه كه عمل ساده ـ درستى
  . گذارد نمايش مى

  
  ناصر مهاجر: برگردان به فارسى

  

 1979 مارس13لوموند،



 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 
 

 
 
  

  منتشر نشدي كههاي نوشته



 

 
 



 

  
  
 

  ∗ي ايراني فمينيسم به شيوه
  ن زلنسكيآ

 
. من به همراه هيئتِ نمايندگي زنان به ايران سفر كردم؛ چرا كه فمينيست هستم

وقتي به من پيشنهادش را دادند، پس از اندكي ترديد . تصميم سفر، به سرعت گرفته شد
  . پذيرفتم

اند،  ترين نقاط جهان به تظاهرات پرداخته خبر اينكه هزاران زن، در يكي از غيرمنتظره
ي  تا آن موقع ما بر اين باور بوديم كه فمينيسم فقط به جوامع پيشرفته. ن داده بودمرا تكا

ي مشكالتِ جدي، به عنوان  ست كه پس از حل شدن همه"لوكسي"چيز . غربي ربط دارد
اكنون اما، در كشوري جهان سومي كه تازه اسالمي هم هست، . شود پاداش عرضه مي

تو گويي كه بذر فمينيسم در . خورد  زنان به چشم ميهايي از بيداري وجدان در نزد نشانه
  . ي زمين پراكنده شده است سراسر كره

ي يك  مأموريتِ هيئت در ايران، به نظر من عملي نمادين بود و چه بسا اولين نشانه
همديگر را چندان . هاي فكري گوناگون  از افق؛ نفر بوديم18ما . المللي زنانه همبستگي بين

ي جزئيات آنچه قرار است انجام گيرد، بحث  فرصت آن را نيافتيم كه درباره. شناختيم نمي
ي چگونگي به  شك اتفاق نظر داشتيم؛ اما نه درباره ي آنچه خواهيم كرد، بي درباره. مكني

نخست در اين باره سخن خواهم گفت . مان بروز كرد آنجا بود كه اختالفات. انجام رساندنش
  . عني مالقات با زنان ايراني خواهم پرداختي اصلي، ي و سپس، به مسئله

ي خاصي به اين كار نداشتم، ولي ديدار با مقامات ايران را پيشاپيش  گرچه من عالقه
ي پذيرش تأثير  اند، خود نشانه اين واقعيت كه ديدار با ما را پذيرفته. كردم فايده تلقي نمي بي
وجه بنا نبود كه براي انجام   ا به هيچام. ها بود ني از سوي آنالمللي جنبش زنان ايرا بين

اولين بار، وقتي همراه چند نفر ديگر، با اندكي تأخير به . گفتگوها، روي سرم چيزي بيندازم
                                                           

∗ Féminisme à l’iranienneي  براي چاپ در روزنامهزگشت از ايران، ن زلنسكي پس از با را آ
از او . ر ما قرار داده استنويسنده آن را در اختيا.  نوشت كه تحريرى اين روزنامه از چاپ آن سر باز زدلوموند

 . سپاسگزاريم
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ي زنان هيئت را با روسري سياه، در محضر پاتريارك   رسيديم، همهطالقانياهللا  منزل آيت
با غرغر، . مرمان بيندازي روي س"چيزي"به ما اخطار كردند كه . ديديم] شيخ الشيوخ[

دانستم كه  به طور غريزي مي. تحقير شده بودم.  اما آن را گره نزدمروسري را به سر كردم
  . ايم آييم، آنچه را كه در حال انجامش هستيم، باطل كرده  در"لباس مبدلي"هرگاه به چنين 

ما .  داشتاين بحث ضرورت. روز بعد، در مورد مالقات با خميني، بين ما بحث درگرفت
حجاب . ويآليسِ آلماني، ليالي مصري و سه فرانس:  بوديم"اقليت"به طور نسبي در 

چنان كه هستيم،   بود كه ما شهامت آن را نداريم كه خود را آنگذاشتن، باز به اين معنا
كنند و درست به همين  يعني زنان غربي مبارزي كه هرگز چادر به سر نمي: نشان دهيم

. اند، حمايت كنند اند تا از زنان ايراني كه عليه حجاب اجباري طغيان كرده مدهدليل به اينجا آ
مبارزه براي آزادي زنان و پذيرش گذاشتن حجاب كه خود نماد ستم است، به راستي كه 

ي آشكار  اين مائيم كه با پذيرش رسومي كه نشانه. ست گرفتار كردن خود در تناقضي جدي
رفتارهايي وجود دارند كه بسيار پرمعنا . افتيم  دام ستمگر ميبردگي زنان است، بار ديگر در

  . ي انجامش جدا كنيم دهيم، از شيوه توانيم عملي را كه انجام مي ما نمي. هستند
در ظرف سه روز، فرصتِ مالقات با زنان گوناگوني را . فايده نبود الوصف، سفرمان بي مع
  .يافتيم

ها ما را به  آن. ي من بودند از همه مورد عالقهها كه بيش  ها؛ همان ابتدا، فمينيست
مان شبيه  در آنجا، پنج زن جوان حضور داشتند كه همچون خواهران. شان دعوت كردند خانه

با گوش فرادادن . ها واپسي ها، همان آرايش مو و به ويژه، همان دل همان لباس. به ما بودند
ها از  آن. را دوباره زندگي كردمهاى نخستين جنبش خودمان  ها، لحظه هاي آن به حرف
 مارس براي ما گفتند؛ ميتينگي كه ضمن آن به 8ي ميتينگ روز برگذارهاي  دشواري

شش نفره اين كار را آغاز كردند؛ . پرداختبتوان توصيف معناي نمادين اين روز براي زنان 
تيم، مشتي گذاش مي» زن«، وقتى دسته گل بر آرامگاه سرباز گمنام1970مثل ما كه در سال 

ها  ي آن آميز و تهديد به برخوردهاي فيزيكي، بر مبارزه هاي خشونت اما واكنش. بيش نبوديم
شان براي متشكل شدن، با مطالبات هزاران زني كه به  با اين حال، تالش. ترمز زده است

ر ها د اين زنان تأكيد داشتند كه آمدن ما تا چه حد مشوق آن. خيابان ريختند، خوانايي دارد
  .شان بوده است ي نوپاي مبارزه

خواست بفهمم كه چرا اين همه زن،  دلم مي. ها مالقات نكردم اما من فقط با فمينيست
 بسياري از زنان ايراني، با  ميانترديد بي. اند به طرفداري از خميني تظاهرات كرده

بان فرانسه از زن جواني كه معلم ز. هاي متفاوت اجتماعي، شور اسالمي وجود دارد موقعيت
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شان، همان اميد نسبت به جمهوري  ، در همهي زنان اسالمي جامعهاست گرفته تا زنان 
اهللا   دختر آيتي زنان اسالمي، جامعهي  هاي برجسته از چهره. خورد اسالمي به چشم مي

اين .  هزار زن ديگر، زنداني و شكنجه شده بود4000 ست كه در زمان شاه، مانند طالقاني
از شور و . شان شاغلند كه تقريباً همهاست  زنان نزديك به حكومت تشكيل شده ، ازسازمان

ها  آن. شدم زده مي دادند، حيرت شوقي كه براي توضيح دادن قرآن براي ما نشان مي
هاي سياه،  پس از آن سال. داد خواستند چيزهايي را در قرآن ببينند كه آزارشان مي نمي

هاي اجتماعي پايان  عدالتي  كنند كه جمهوري اسالمي به بيخواهند باور مي. نيازمند اميدند
ها مترادف با برابري است، به اجرا  خواهد داد و مكمل بودن زنان و مردان را كه براي آن

: كند حجاب، تضادي را نمايان ميرعايت ها براي  با اين وجود، خواست آن .خواهد گذاشت
اما حفاظ به . آزمندي جنسي مردان استها، نوعي حفاظ زنان در برابر  حجاب براي آن

اين زنان . ست گري  معناي تعرض از طرفِ مقابل هم است؛ بنابراين، به معناي ستم
  . كنند خواهند به شيء جنسي تبديل شوند كه ما زنان غربي را به خاطر آن سرزنش مي نمي

از بدن زن در كشي جنسي  ي چيز نامنتظره اى، يعني مبارزه عليه بهره اين زنان، درباره
اما حتا اگر چادر، . پيوندند به ما مي) هاي تبليغاتي، پورنوگرافي آگهي(ي ما "آزاد شده"جوامع 

   .دمانن هايي وجود دارند كه به زندان مي حفاظي آشكار در برابر تعرض جنسي باشد، حفاظ
شورشي را انقالب، بار ديگر شرايط بروز . اند بدين ترتيب، زنان ايراني آشكارا بسيج شده

دانيد در هنگام تظاهرات جمعه  آيا مي. تر به نمايش گذاشته شده بود به وجود آورده كه پيش
  زني كه پيشاپيش صف مبارزه عليه شاه بودند، قتل عام شدند؟1 700سياه، 

پذيرند، در زندگي چرا چنين  اگر مردان ايراني در برابر مرگ، برابري با زنان را مي
ست كه زنان ايراني دوباره امروز در برابر  ذيرند؟ اين پرسش اندوهباريپ اي را نمي  برابري

 . ما نيز.نهند مردان مي
  

  تقي تام : برگردان به فارسي
 

                                                           
 . ي شاه محمد رضا پهلوي نادرست است زنداني سياسي زن در دوره 4000اين رقم و نيز رقم  ـ1



 

 
  
 

  از تظاهرات زنان تا رفراندوم: مسافرت به تهران
 (IIى مذهبيون فناتيك و طرفداران شاه زنان الئيك در منگنه∗  

  
  مارتين استورسي 

  
ي  چهره. ترين حقوق اشخاص ي است نسبت به فردي يي ديني، تهديدگسترش بنيادگرا

با اين حال، زنان . جمهوري اسالميِ نوبنياد ايران، بيش از پيش نگران كننده شده است
ي خود نيرو  ايراني ـ به ويژه زنان نزديك به نيروهاي الئيك ـ كه از تظاهرات ماه گذشته

از منظري . اند شان به نبرد برخاسته هاي آزادياند، با شوق و اميد براي حقوق و  گرفته
اند، ولي براي دموكراسي كه  ها براي مبارزه با امپرياليزم به يقين آماده تر، گرچه آن گسترده

به اسالم نيز البته وابستگي عميقي . كنند دانند نيز مبارزه مي آن را ارزشي صرفاً غربي نمي
 ـ كنند ي جدايي سياست از دين است كه مبارزه ميها برا اما نه به عنوان دين ـ آن. دارند

  .ي يك فرهنگ بلكه به مثابه
. زنان ايراني در انقالب شركت كردند: شد ، موضوع به اين شكل ديده مي از پاريس

ها،  و چون هميشه پس از انقالب. خواهد چادر را بر آنان تحميل كند بنيادگرايي اسالمي مي
ها با  انقالبي و همچون ضد. نه: گويند زنان مي. ن زنان استي كنار گذاشت اين اولين نشانه

شوند و تا نوبت بعدي از تظاهرات  در مورد چادر پيروز مي. شود؛ مثلِ هميشه ها رفتار مي آن
ها تصميم گرفتند توقف  چرا آن: اما اين پرسش بيش از پيش مطرح است. كشند دست مي

شان كسب نكرده بودند؟ چرا چنين به  كنند؛ در حالي كه هيچ تضميني نسبت به حقوق
                                                           

  :ي متن زير است  ترجمه، اين مقاله ∗
Voyage à Téhéran : Des manifestations des femmes au referendum,  

 II : Les laïques coincées entre les fanatiques religieux et les partisans du Shah  
  .)Ecrits: ها بخش نوشته(  http://www.martine-storti.fr ورسي،تتارنماي مارتين اس: برگرفته از

  : نام دارد،هاي جمهوري اسالمي ناشناخته؛  از تظاهرات زنان تا رفراندوم: سفر به تهران :قسمت اول اين مقاله
Voyage à Téhéran : Des manifestations des femmes au referendum, I : 
Les inconnues de la République Islamique.  
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خواستند ديگر به خيابان نريزند،  هاي چپ كه از آنان مي سرعت به فرمان حكومت و گروه
  گردن نهادند؟

  : از تهران كه نگاه كنيم، موضوع اندكي متفاوت است
غيير  به بركت ت،]1979[از ماه فوريه. شان در نظر بگيريم ابتدا رويدادها را به ترتيب تاريخي

 مارس، 8زنان، روز . هاي زنان پديد آمدند ؛ عمدتاً وابسته به نيروهاي الئيك رژيم، گروه
در مطبوعات فراخوان . گزينند يعني روز جهاني زن را براي نخستين حركت علني خود برمي

آموزان، كارمندان ادارات و   زن، عمدتاً مركب از دانشجويان، دانش200دهند و حدود  مي
 مارس، 8گيرند كه براي  ها تصميم مي آن. دهند اي در دانشگاه  تشكيل مي جلسهپرستاران 

زاست؛  آيي بزرگ و چه بسا يك تظاهرات ترتيب دهند كه در هر حال مشكل يك گردهم
 مارس، آن را روزي غربي و امپرياليستي 8گرا از همان زمان انتشار فراخوان  زيرا زنان اسالم

روز  را به عنوان ي سياه جمعهه روز ديگرى، احتماال سالگرد توصيف كردند و خبر دادند ك
  .  خواهند كردبرگذار، زنان

. كرد ي زنان را بسيج نمي  مارس، توده8 مارس ، به يقين 7بدون بيانات خميني در 
 و گفتارش در مورد حجاب "هاي آرايش شده عروسك"اهللا خميني عليه  ي آيت هجونامه

  . ها بيايند ها هزار تظاهركننده به مدت سه روز به خيابان هبرسر گذاشتن الزم بود تا د
دولت و شوراي انقالب . كنندگان چه به دست آوردند؟ در واقع، نه چيز چنداني تظاهر

از چادر .  است  بلكه فقط توصيه كرده؛اهللا خميني هيچ فرماني نداده تصريح كردند كه آيت
اين امر، .  بايستي سر و گردن را بپوشاندهم حرفي نزده؛ بلكه از حجاب اسالمي گفته كه

بيشتر ) پوشش اسالمي(نماد اخالقي، به واقع در حجاب . شود عقب نشيني هم محسوب نمي
 مانند تسهيل ـتازه، اين يك لباس سنتي هم هست كه معايبي دارد . نهفته است تا در چادر

شان  ر اين است كه بينوايي و نيز مزايايي؛ تنها يك قلم آن در مورد زنان فقيـنكردن حركت 
: چادر برعليه شاه، يك معناي سياسي به خود گرفت كه تا پيش از آن نداشت. پوشاند را مي

بر .  كه به غرب و مدرنيسم اتكا داشت بازگشتن به سوي سنت و مردود شماردن ديكتاتوري
كردي عكس، حجاب فقط داراي معنايي اخالقي يا مذهبي است؛ زيرا به مثابه لباس، كار

  .ندارد
اهللا خميني نه از چادر كه از حجاب حرف زده، به راستي  كه آيتخالصه، با تأكيد بر اين
ي   مارس، هيچ پاسخ مشخصي درباره12معترضين در روز . چيزي تغيير نكرده است

 مارس به دفتر 10كه در روز) در دفاع از حقوق زنان و عليه تبعيض(اي   ماده8ي  قطعنامه
  . دريافت نكردند،زرگان، داده بودندنخست وزير، با
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] مارس[روز دوازدهم . با اين حال، بيشترشان تصميم گرفتند كه به تظاهرات پايان دهند
 چند صد نفر كنند و روز سيزدهم، پيمايي نمي چند هزار نفر بيشتر به سوي ميدان آزادي راه

  .كنند  تظاهرات مي ساختمان تلويزيونبرابردر 
  چرا چنين پاياني؟ چرا چنين تصميمي؟ 

وارد . ديگر قادر نبوديم هيچ چيز اين جنبش را كنترل كنيم. تداوم، ناممكن شده بود«
ها بار در تهران شنيدم؛ نه تنها از جانب زنان و  اين پاسخ را ده» .شديم بازي ضدانقالب مي

شود، مسلمانان فناتيك؛ بلكه از خود  كه گفته مي مردان مخالف تظاهرات و يا چنان
كميته براي دفاع از حقوق (جز يك گروه كه بعداً از آن صحبت خواهم كرد . تظاهركنندگان

فقط زنان طرفدار جمهوري اسالمي نبودند كه .  داشتند ، همگي موضع واحدي1)زنان
شان را  خواستند عليه حجاب اجباري اعتراض كنند؛ بلكه زنان چپ الئيك هم كه فاصله نمي

تمايلى [دهند از شركت در رفراندوم خودداري كنند   ميحاند و ترجي  از نظام جديد حفظ كرده
  ].به تداوم حركت نداشتند

  

  ي شيلي ترس از نمونه

  

يكي ما را كمونيست . ايم هاي مذهبي و طرفداران شاه گير كرده ما امروز ميان فناتيك« 
» .مثل شيليخواهد عليه انقالب از ما استفاده كند؛  داند و ديگري مي و عامل خارجي مي

در تمام مبارزات . در زمان شاه دستگير و شكنجه شده است. سارا استاد دانشگاه تهران است
در تظاهرات زنان ، دست كم در سه روز . اخير عليه ديكتاتوري پهلوي شركت داشته است
مرتجعين طرفدار "از نيروي همچنان عظيم . اول حضور داشته است و بعد ديگر نرفته است

در حال گرايان سفت و سخت  ترسد؛ و همچنين از چيزي كه از سوي اسالم  مي"شاه
تواني تصور كني كه  نمي. ترديد، امروز بيشتر از گذشته آزاديم بي: گويد مي. ست گيري شكل

تر ممنوعه كه امروز همه جا  هاي پيش ظهور ناگهاني اين همه روزنامه، حزب چپ، كتاب
م آمدن، بحث كردن و متشكل شدن، چه معنايي براي شود خريد، امكان گرد ه ها را مي آن

او از سانسور . دهد ه ساراي بدبين مي ببين، به سرعت جايش را ولي ساراي خوش. من دارد
، از قدرت "شوند شوراي مالها كنترل مي"گويد كه توسط  ها مى در تلويزيون و روزنامه

هاي  تشكيل شده، از كميتهشوراي سرّي انقالب كه حقيقتاً معلوم نيست از چه افرادي 
                                                           

ي موقت  كميته به نام 1357 اسفند 17پيش از .  گرايش داشتكارگران سوسياليست به حزب كميتهـ اين 1
  .براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به دفتر اول همين مجموعه .  فعاليت خود را آغاز كردتداركات روز جهاني زن
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: زند ي اقتصادي دولت حرف مي رنامه و از فقدان ب"كنند خواهند، مي هرچه مي"خميني كه 
نگاران خارجي مالقات و مثل امروز گفتگو  كردم با روزنامه در رژيم شاه هرگز جرأت نمي«

  »2...كنم؛ اما
شان تنها نخواهند  را در نبردها  ي آنان بر اين باورند كه مردها، آن از سوي ديگر همه... 
اي تهران كار ه ، يكي از روزنامهكيهان ساله كه در 25اميري، ) بيني؟ توهم؟ خوش.(گذاشت

مطمئنم اگر فردا . عليه گذاشتن حجاب، همسرم همراه من تظاهرات كرد«: گويد كند، مي مي
فمينيسم كه آن را او با » .ي ديگري عليه زنان صورت بگيرد، او در كنار من خواهد بود حمله

هاي زنان هم خصومت  با ايجاد سازمان. ورزد داند، خصومت مي با امپرياليسم مرتبط مي
  ».زنان و مردان نبايد از هم جدا شوند؛ بلكه بايد با هم مبارزه كنند«: ورزد مي

  

  ي زنان و مردان حقوق يكسان براي همه

  

با توجه به . ان مبارزه را ادامه دهنددر تهران، اندك شمارند زناني كه بخواهند جدا از مرد
 زنان ،آيي كه مثل مسجد هم انگيز است ديدن گرد و چه تعجب(جداسازي تحميلي زن و مرد 

هاي  م كه در حوزهوي رفراندبرگذار يا ؛در يك طرف بنشينند و مردان در طرف ديگر
تا بودند و يك صف براي زنان و گاه حگيري يك صف براي مردان درست كرده  راي
 زنان دقيقاً اين است كه حضورشان را بر ي هدفِ همه) گيري هاى جداگانه براي راي محل

شان را در آنجا به  ها هستند و صداي مردان تحميل كنند، در همان حزبي باشند كه آن
  .  برسانندها گوش

 كند، مايل است كه زنان  نوبنياد را اداره مياتحاد ملي زناناي ديگر،  سارا كه با عده
ها را كنار  اگر زنان كنار بمانند، آن«: ي احزاب سياسي وارد شوند  در همهاتحاد فعال در

او همچنين » .ها استفاده كرد احزاب سياسي جوانند و بايستي از پويايي آن. خواهند گذاشت
او تأكيد . ها باشد، بد گمان است نسبت به اقدامات زنان براي وضع قوانيني كه خاص آن

ي زنان و  حقوق يكسان براي همه: بيش از يك شعار داشته باشيمنبايد «: كند كه مي
  ».مردان

، بيداري زنانجمعيت  هاي زنان همچون  بندي اين استراتژي، مانع از تكثير گروه
                                                           

  . بازبيني شدهي اين نوشته در بسياري جاها به دست خود نويسنده تصحيح و  ـ متن فرانسه2
افسوس كه به رغم چند . ي كامل را حذف كرده است ، نويسنده يك صفحه»ي شيلي ترس از نمونه«در فصل 

  . بار درخواست از ايشان نتوانستيم به آن صفحه دست يابيم
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هدفي . نشده است... و» زنان مبارز] جمعيت[ «، »انقالبي زنان مبارز] ي اتحاديه[سنديكاي «
تا بعداً آن را به درون احزاب سياسي ـ  خود قائل هستند ها در اساس براي كه اين گروه

هايي كه  موضوع( طرح مطالبات زنان در جهت برابري مزد و رفع تبعيض در استخدام -ببرند
و همچنين فعاليت عليه اقدامات يا قوانين ) ست هاي غربي كامال آشنا براي فمينيست

ها را  اين گروه. اجرا خواهد گذاشتست كه جمهوري شيعي، احتماالً در آينده به  اسالمي
ي  فدائيان، جبهه. (اند گردانند كه خود مبارزان سياسي احزاب الئيك زنان جواني مي

اين .   ) لنينيست-هاي تروتسكيست يا ماركسيست ها و گروهك دموكراتيك ملي، گروه
را كه هر يك كنند؛ چ اند، امروز به شكلي پراكنده حركت مي ها كه هنوز خيلي در اقليت گروه

از پاسخي . اش را بداند دستي  و سياستِ عمومي گروه كنار خواهد جزئياتِ برنامه پيشاپيش مي
زده   شگفت،ديمي شن»ها گروه] طيف[ احتمال وحدت ميان اين« كه بارها در برابر پرسش 

  »...ها خواهيم پرداخت؛ تأمل خواهيم كرد ي آن به بررسي برنامه«: ام شده
 "طلبانه جدايي" كه تنها يك گروه خواستار در پيش گرفتن استراتژي رسد به نظر مي

ي  ست كه خواهان ادامه وانگهي، اين تنها گروهي. »كميته دفاع از حقوق زنان«: باشد
 3كاته. هاي تاكتيكي مقيد كنند تظاهرات بود؛ با اين ارزيابي كه زنان نبايد خود را به ضرورت

اما مجبور » .داديم بايد ادامه مي. ي زنان را حل كنند سئلهخيلي مانده كه م«: كند تأكيد مي
سيماي اين كميته، چه . آمدند زنان، ديگر به خيابان نمي. شدند كه به واقعيت عيني تن دهند

ـ وانگهي، اغلب مبارزان آن . هاي غربي خوانايي داشته باشد بسا بيشتر با آمال ما فمينيست
هاي اروپايي و   در مكتب فمينيست ـكنند ز نمي نفر تجاو20راست است كه امروز از 

همين امر . اند اند و بيش از چند هفته نيست كه به ايران بازگشته آمريكايي پرورش يافته
ها، همانند  اما آن. دهد تا واقعيتِ كشورشان را به خوبي دريابند ها اجازه نمي شك به آن بى

اين زنان روشنفكرِ . ازند و بجنگندارزه بپردخواهند زنان را متقاعد كنند كه به مب ديگران مي
براي رفتن به كارخانه و . آيند زده، همه برآنند كه به اشاعه گفتار نيك بر  سياستتهرانيِ

 70 مسائل به جمعيتي كه العاده دارند و همچنين براي تعليم و توضيح روستا، اشتياق فوق
  . سواد است بيدرصد آن 

ها   را نشان دهند و فمينيست"يت واقعي اسالممعنو"خواهند  زنان اسالمي مي
ياموزانند كه مستقل باشند و بي مطالبات زنان بپردازند و به آنان  خواهند به اشاعه مي

                                                           
 .  استي دفاع از حقوق زنان كميتهاندكاران   نام يكي از دستكاته ـ3
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  .متشكل شوند

  

  اهللا اكبر 

  

بر اين باور كه حكومت . هاي عظيم اند و اميدواري هاي گوناگون همگي، دستخوش بيم
ي زنان نيز به همان  به ظرفيتِ مقابله.  دست خواهد زداسالمي عليه زنان به اقدامات زيادي

. كنند وانگهي، تظاهرات مارس گذشته را نشاني از اين مقاومت تلقي مي. ميزان باور دارند
شود يا از  اين از آگاهي واقعي آنان نسبت به امكانات مبارزه ناشي ميكه معلوم نيست آيا 

  .شان توهمي در ابعاد آرزوهاي
امكان ندارد مردم ايران كه در جريان مبارزه عليه شاه به آگاهي «: باور استسارا بر اين 

شان برآورده   اند، با جمهوري اسالمي نجنگند، اگر مطالبات بسيار باالي سياسي رسيده
  » .نشود

ها به  ها تنى كه در طول ماه ميليون: مجهول بزرگِ موقعيت كنوني ايران نيز همين است
 "اهللا اكبر، خميني رهبر"ه را مجبور به عزيمت كنند، فزون بر خيابان ريختند تا شا

  شان دارند؟  هاي مشهورشان، آگاهي روشني آيا از اميدها و خواسته
ده بار، . ات، به اجبار به جمهوري اسالمي راي مثبت دادي تو به رغم ميل قلبي! مريم

 تصميم ،صبح. دادي ار هر روز مرا در جريان ترديدهايت قر.  بار نظرت را عوض كرديبيست
! راي منفي بدهي و شب، راي مثبت] گرفتي تصميم مي[ گرفتي راي ندهي؛ بعد از ظهر مي

تصميم گرفتن براي تو آسان نبود، توي . كردي روز بعد، نظرت را از نو عوض مي
ماركسيست، استاد معمارى دانشگاه، تويي كه در زمان تحصيل در ايتاليا، تحت تأثير غرب 

ي مبارزات ضد شاه شركت  فتى و دو سال پيش به ايران برگشتي؛ تويي كه در همهقرار گر
تو در » .پذيرم، ولي اسالمي نيستم خميني را به عنوان رهبر سياسي مي«: گويي كردى، مي

خواستي مجبورت   مارس به خيابان رفتي؛ زيرا نمي8ولي . مخالفت با شاه، چادر به سر كردي
] رفراندوم[نسبت به فراخوان فدائيان براي تحريم . سر بگذاريكنند كه همچنان چادر به 

چه . با اين حال، راي مثبت دادي. كني ها نزديك حس مي حساس بودي؛ زيرا خود را به آن
من هرگز به «: سواد به تو گفت كه يك زني خلقي و بي چيزي تو را به اين تصميم واداشت؟

 ديكتاتوري ـما يك ديكتاتوري . دهم ي راي ميام؛ ولي به جمهوري اسالم  مسجد پا نگذاشته
مريم، » .را ساقط كرديم؛ اگر خميني راه ما را ادامه ندهد ، او را بيرون خواهيم انداختـ شاه 

و . »توانم اطمينان داشته باشم اين زن، واقعيت كشور من است؛ مي«اي كه  تو فكر كرده
كرد، خجالت  رفراندوم را اعالم مي مارس، در برابر تلويزيون كه نتايج 30گاه، شب  آن
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ي دموكراتيكي در انجام رفراندوم رعايت نشده  خجالت از ديدن اينكه هيچ ضابطه. كشيدي
اند؛  دانند چرا راي مثبت داده ها نمي آن«: گفتي مي. نيز خجالت از پاسخ به اشخاص. است

اهللا خميني  دهم چون آيت وحشتناك است، يعني چه كه من به جمهوري اسالمي راي مي
  . دانستي چه خواهد شد  مارس، تو اندوهگين بودي؛ نمي30شب » .چنين خواسته

اي آشفتگي كه در ميان  يك نمونه از گونه. ها مريم يك نمونه است در ميان ديگر نمونه
ها را ذله كرده  ها و ترديدهايي كه آن از همان گونه شك. شود نيروهاي الئيك حس مي

حاال كه  رود كه اين وضعيت تحكيم شود؛ بيم آن مي. "ايم گيركرده" ما: گفت سارا مي. است
هاي تاكتيكي  نشيني جمهوري اسالمي با اكثريت بااليي به تصويب رسيده است، براي عقب

  .ديگر ضرورتي وجود ندارد
.  كيلومتري شمال تهران گذراندم80اي كوهستاني، در  اولين روز رفراندوم را در دهكده

با زن . گذراند داري روزگار مي  فقيري كه با اندكي كشاورزي و دامي كوچكِ دهكده
مطمئناً راي . اى صحبت كردم كه همان روز به شهركِ همسايه رفته بود تا راي دهد دهاتي

چه انتظاري از آن دارد؟ جاده، بيمارستان و كشيدن برق در ده؟ . مثبت به جمهوري اسالمي
، يعني ) فرانك750(ريال 15000ان كه درآمدش بود، اي، هر ميز در زمان شاه هر خانواده

 هنوز در انتظار] ده[ساكنين . پرداخت تا برق داشته باشد مى] به دولت[ ماه كار 3معادل 
ي  در واقع براي آن زن دهاتي، جمهوري اسالمي يعني قرآن به اضافه. هستند] رسيدن برق[

كند و  ال او كه خود چادر به سر مي با اين ح،مشغولى او نيست گرچه آزادي زنان دل! برق
 ».خواهد، لباس بپوشد واند آن طور كه مي بتهركس بايد«: پندارد اى هم ندارد، مي شكوه
   

  تقي تام: برگردان به فارسي



 

 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها يادمانده

 



 

 در مقابل پارك هتل»المللي حق زنانكميته بين«نمايندگيهيئت



 

  
  دومين سفر

  
  ∗كاترين كلمان

  
ي عظيم  جمعيت، مذهبيهاي دسته اشورا، در ع. هفت سال بعد، افول شاه آغاز شد پائيز...

گرد هم آوردند؛ مردان و نيز زناني سراپا پوشيده در حجاب سياه كه رفتن  را و معترض
اظ ها رهايش كرده بودند، به لح اين مردِ به شدت بيمار كه غربي. خواستند پادشاه را مى

 -ت ساواك ـ پليس دولتيكه ايران را به زور مدرنيزه كند، دسشاه براي اين. سياسي مرده بود
من . خواست بازار قدرتمند ايران هم ديگر او را نمي. را باز گذاشته بود تا شكنجه كند و بكشد

 عليه شاه شنيده بودم كه ديگر يهاي شداد و غالظ  در مسجد بازار، موعظه1971در سال 
  ي فرانسه پناهلوشاتو ، در نوفل]حكومت[اهللا خميني، از مخالفان مشهور  آيت. پايان نگرفت

ند؛ اغلب به دليل شتافت  گرفته بود و ايرانيانِ جان به لب رسيده از رژيم شاه، به ديدارش مي
  . جا زداري هم به همراه همسرش سري به آنژان م. كنجكاوي

 ليبراسيون. كس شك نداشت ايران بود؛ در اين باره هيچ] مردم[خميني مظهر اميد 
هم   ميشل فوكو.نوشت هاي آتشيني مي ، گزارشآميز مسالمتي اين انقالب مذهبي و  درباره

اهللا  آيت. ، ايران را به قصد مصر ترك كرد1979ي  شاه در ژانويه. به اين خيل پيوست
 رئيس جمهور، العمل خميني، با يك هواپيماي ايرفرانس به مملكتش وارد شد؛ طبق دستور

  ] !دستن[ژيسكار

                                                           
 به  نيز دانشگاه سوربن، چنديي هي فلسف  استاد رشتهنويسنده و، Catherine Clément  كاترين كلمان∗

او به . همكاري داشت Le Matin de Parisپاريس ي لوماتن   روزنامه و بانگاري پرداخت كار روزنامه
  كاترين كلماناز. رفت به ايران  زنانالمللي حقِ ي بين كميته، با آن روزنامه عنوان مسئول بخش فرهنگي

آنچه . خاطرات و سفر تئو ،عشق به هندوستان براي: ؛ از جمله است به چاپ رسيدهاگونيگونهاي  كتاب
نام » ايران، افغانستان«اين فصل . خوانيد برگردان به فارسي بخش پاياني فصل بيستم خاطرات اوست مي

اسم ازدواج او براي شركت در مر. 1971 سال  است؛ به به ايرانگرفته است و روايت ماجراي سفر اول نويسنده
مهندس محمد على  فرزند رد؛ دختر صفورا نام داآن. بود ايران رفته  به،با دختري ايراني يكي از بستگانش

 آن مراسم  در پس از شركتكاترين كلمان. هويداامير عباس ي دولت    و بودجه وزير برنامه،صفي اصفيا
 .ايم راي اين نوشته برگزيدهرا ما ب» سفر دوم« عنوان .كردبه افغانستان سفرى هم  ،ازدواج
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  .شد نقالب اسالمي آغاز ا. پدر صفورا را به زندان انداختند
اين كار . خواهد زنان ايراني را چادرى كند اهللا مي  خبر شديم كه آيت1979 مارس 8در 

چه  در برابر آنكشند كهپس حجاب بر سر  زانبايست  ها مي آن. شد با زنان كارمند شروع مي
خورد و موها  يك روسري ساده كه زير چانه گره مي: نمود اهميت مي د، البته بيها روى دابعد

پوشاند و   را ميدار هاي دستكش آيد، دست  هنوز از چادر كامل كه تا پائين پا مي.پوشاند را مي
  .اما همين هم خيلى بود. بايست كه به رنگ سياه باشد، فاصله داشتيم مي

، 71در سال . تر وجود داشت چه پيشكم با آن چادر آشنايى داشتم؛ دستمن با 
اين چادر آنقدر سبك بود كه . هاي سفيد به من هديه داده بود گلچادر سياهي با 1»بژي«

تعجبم را . پوشاند تقريباً هيچ چيز را نمي.  كردي ها آن را بند مي بايست ميان دندان مى
 "هجوم" در ازبكستان، جنگِ كشف حجاب كه هاي بيست دانستم در سال مي. گيختبرني

)Hudjum (شد، هزاران كشته، مضروب و  نتاي حمايت نام گرفت و از سوي الكساندرا كولو
ها را پشت  در كابل، چادر بسيار آالمدي خريده بودم كه چشم. چاقو خورده، بر جاي گذاشت

اين . ساخت  را نمايان ميآنقدر كوتاه بود كه زانوهايم . ددا دوزي، در قفس قرار مى يك گل
م كه حجاب، سنتي ديرينه ندارد دانست مي! ژوپ دار بود و مناسبِ ميني چادر به رنگ سبز گل

. حاكمان و مطابق مناقشات سياسي، بر سر زنان رفت و آمد داشته است] ميل[و متناسب با 
قابل فهم بود؛ . كردند در برابر حاكمي منفور، زنانِ مبارز هوادار خميني، از چادر سياه استفاده 

  .وم شدندشان محر هاي ها به سرعت از آزادي آن. اما خالي از خطر نبود
در فرانسه، زنان در پى تشكيل گروه كوچكي بودند 

آميز  با عزم سفر به شهر مقدس قم و با اين هدفِ جنون
... صرف نظر كند، اش  اهللا بخواهد از برنامه كه از آيت

  .ها همراه شوم تصميم گرفتم با آن
ما دوازده زن فرانسوي بوديم ! كنم فكرش را كه مي

شب . شد  به ما ملحق ميو يك زن مصري كه در راه
آخرمان را در فرانسه به بريدن پارچه سياه كتاني 

كه  درست كردن دوازده حجاب براى اينگذرانديم و
اما . بتوانيم بى دردسر از كنار غرفه پليس مرزي رد شويم

                                                           
  . نام مادر صفورا ست،)بهجت( Beijiـ 1
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]. نبود[كس  جا مستقر باشد، هيچوي باريكى كه بنا بود پليس در آندر فرودگاه، در راهر
در حال اخراج كردن كيت ميلت به آن سو بودند؛ در حالي كه ما :  شلوغ بودسرشان حسابى

  ! كرديم؛ با حجاب به اين سو حركت مى
 Claude  كلود سروان ـ اشربروFrançoise Gaspard  گاسپارگروه را فرانسوآز 

Servan - Schreiber  من كه. كردند  لويي بود، هدايت مى-كه در آن زمان همسر ژان 
 Claude Perdriel 2 پردريل] كلود[ بودم، به اين شرط مجوز سفر از لوماتن خبرنگار

 ير ي كلر بري دفعتا خود را شانه به شانه. گرفته بودم كه روزى يك مقاله تلكس كنم
Claire Brière سر تا سر پوشش داده بود يافتم كه انقالب را ليبراسيوننگار قهار  روزنامه .

ي ما، او تنها كسي بود كه  دادم؛ چه در ميان همه  با او گوش ميبا ولع. اتاق شده بوديم هم
اهللا خميني   به اختالف ميان آيت ير كلر بري. شناخت كشور و نيروهاي موجود در صحنه را مي

هاي ديگر، از جمله شريعتمداري كه موضعى خصمانه نسبت به اين روحاني  اهللا و آيت
حواسش . شد زد و به حضور پذيرفته مي  تلفن ميها  به آنكلر. گرا داشت، واقف بود فرقه

توانست در مواقعي مفيد واقع  با اعضاي سفارت فرانسه ارتباط داشت و اين مي. جمع بود
يك ! شناس نگريست و نيز يك مردم به انقالب ايران، همچون يك مبارز سياسى مى. شود
سركشي زناني كه به ي  ى ديگرش ميل به مشاهده  اش كشش به انقالب بود و پاره پاره

  .، ظريف بود؛ آگاه و عاقلكلر.  دلبستگى داشتشان ىها آزادي
در ضمن، تنها كسي بود كه من راز نهانم براي حضور در ايران را با او در ميان گذاشته 

اند و در  كه همگي سالمتي صفورا، اطمينان يافتن از اين هتماس گرفتن با خانواد: بودم
  .ها به آنصورت لزوم، رساندن ارز 

هتل، يك . يك شهر پرهرج و مرج] دل[ما در پارك هتل اقامت گزيده بوديم؛ در 
ياد گرفتم چگونه از پس كار با اين شيء . دستگاه تلكس داشت؛ اما تلكس مسئول نداشت

و اين در حالي بود كه در پشت سرم، . بايست چون شيپور بر آن نواخت آنتيك برآيم كه مي
پردريل چه دلِ خوشى ! روزى يك مقاله؟. ازي با يك مسلسل بودندچند نوجوان سرگرم ب

. بردم هاي پشت سرم را از ياد مى دم و اسلحهفرستا  زدم؛ به او لعنت مي تايپ مى. داشت
 خنديدند، و چه در پاريس، همه به ما مى. رسيد گشته به گوش مي گاه، نفير يك گلوله گم گه

                                                           
ها گرايش   بود كه به سوسياليستLe matin de Paris صبح پاريسي  ـ كلود پردريل سردبير روزنامه2

  .كرد را اداره نوول ابزرواتور ي  نامه مدتي هفتهبراي او سپس . داشت
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رفته بودند كه نگذارند ! اهللا انو درآمده در برابر آيتهاي به ز فمينيست! ها، ها: سرخوشانه
  !حجاب بر سر زنان بگذارند

يتا ماسيوچي  شمارى را كه ماريا آنتوني. ي شديدي شده بود گروه، دچار تفرقه
اى وارد آورند؛ سر و صدا به راه  ى كوبنده ، در فكر اين بودند كه ضربهكرد شان مى رهبري

كرد،  شان مي براى سايرين كه فرانسوآز گاسپار هدايت. بگذارند تنگنا اهللا را در بيندازند و آيت
الئيك،  دادند با ظاهري  ميحها ترجي آن. آور بود رفتن و زانو زدن در برابر يك روحاني، ننگ

من با فرانسوآز گاسپار هم عقيده . به ديدار رئيس جديد دولت موقت، مهدي بازرگان بروند
 كه دو گروه شويم؛ يكى از براى خميني و ديگرى از براى سرانجام بر آن شديم. بودم

  .اما اين تمام ماجرا نبود. بازرگان
زن مصري موفق شد بقيه را مجاب كند كه بهترين راه ايجاد سر و صدا، رفتن به ديدار 

  !برهنههاي  پستانست؛ با  خميني
 هفت سال 3.يم هم به ايران آمده بودتر ير و من تنها كساني بوديم كه پيش كلر بري

هاي برهنه به قم  با پستان. اندازي به سوي من شده بودند پيش در مشهد، مالها سبب سنگ
هاي برهنه به نوتردام رفت؟ به  شود با پستان مگر مى. مان به جوش آمد رفتن؟ خون

خشم، مشاجره، ! حماقت است: گفتند سايرين مي! شود رفت بله، مى: گفتند واتيكان؟ برخي مي
اول، . بيدارش كردند.  نيمه شب، تصميم گرفتند دست به دامن سيمون دوبووآر شوند.فرياد

هاي برهنه    بايد با پستانقطعاً: آلود، پاسخ داد سيمون، خواب. يتا با او صحبت كرد ماريا آنتوني
  .مان، كلر يا من، به طرف تلفن خيز برداشت يادم نيست كدام! به ديدار خميني رفت

  !تكه تكه خواهند كرد سيمون، ما را -
  :كه با غيظ تلفن را قطع كند، پاسخ دادپيش از اين

  ! خُب، نكنيد-
 را در جزئيات 4در گزارشى نقطه نظر كاستور] بنگاه خبرى فرانسه[ AFPفرداي آن شب، 

هيئتي زير نظر ماسيوچي عازم قم شدند . ورديم  سر درنيايك خائن؟ ميكروفون؟. درج كرد
  راشان ، نوكِ پستانى يك سر سوزن هيچ شرايطى و حتا به اندازه خوردند تحت  كه قسم

                                                           
ماريا  كه به ايران رفت،  زنانالمللي حقِ ي بين كميتهانيم از اعضاي د تا جايي كه مي. ـ اين نكته نادقيق است3

  ).ي او را در همين دفتر به نوشته. ك.ن. (تر به ايران سفر كرده بود  نيز پيشيتا ماسيوچي آنتوني
چه، .  بر او نهاده بودسيمون دوبووآراين نام را يكي از دوستان . ست آبيـ كاستور به معناي سگ 4

Beauvoir مسان هBeaverاستآبي سگ ، انگليسي به معناي كاستور .  
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  .بيرون نياندازند 
مرد مسني بود با ريش . ميوزير، مهدي بازرگان،رفت در همين اثنا، ما به مالقات نخست

بحثي طوالني . ، ما را به حضور پذيرفتداني رو كه با آداب بزي؛ عالِمي مهربان و خوش
مهدي بازرگان، لحني پدرانه اختيار كرد تا براي ما توضيح . يمي چندهمسري داشت درباره

 داريم، نه؟ خُب، در ايران، چندهمسري اين نقش را »ي اجتماعي بيمه«دهد كه در فرانسه، 
! باره نيست بحثى در اين! ست ي اسالمي»ي اجتماعي بيمه«چندهمسري . كند ايفا مي

 به تازگي يك انجمن زنان مسلمان، -شد كه همان لحظه وارد اتاق -وانگهي، دختر خودش 
افزون بر اين، . اي آن است رسماً به وجود آورده كه حجاب و چندهمسري، از اصول پايه

  .گرايي هم يحتمل ممنوع خواهند شد جنس زده، زنا، هم الك ناخن، گوشت يخ
بازرگان، رياست دولت موقت . چندهمسري؟ يك حفاظ است. حجاب؟ يك حفاظ است

پرست بود؛ مردي كه با  او يك ميهن. هرج و مرج تمام و كمال بر عهده گرفته بودرا در يك 
مان همه چيز را  براى. كرد نه خشن بود و نه تحقير مي. كرد صداقت از كشورش دفاع مي

  .شد كرد كاري نمي. توضيح داد
ت ها را به سرع خميني آن. مان نيز با همين روحيه از شهر مقدس قم بازگشتند  همراهان

  . شان رانده بود سپس بدون حرف، بيرون. و با حفظ فاصله، به حضور پذيرفته بود
بعد از دو روز دريافتم كه . ام نيافتم؛ گويى ناپديد شده بودند هيچ كجا، نشاني از خانواده

رفت و  انقالب اسالمي پيش مى.  پا پس كشيدم.ها را سخت به مخاطره اندازم  آنچه بسا
. ه استعفا كشيدمهدي بازرگان، كارش ب. ال هنوز بر جاستبيست و هشت ساز پس 

  .اش، از اين بابت در تعجب بود  او تا روز آخر زندگيدستگيرش نكردند و
دانستم ...  آشنا شدمJean- Claude Cousseran كوسرانچند سال بعد، با ژان كلود 

  : پرسيدمكرد ران، در سفارت تهران كار مىكه كوس
   كى بود؟-
  .مشاور جواني بودم در سفارت.  انقالب اسالمي در آغاز-
  ...دانيد كه يك گروه فمينيست مي!  اوه-
چه بالها ... دمكر همه جا شما را تعقيب مي. من مسئول محافظتِ شما بودم! دانم؟  مي-

  !ورديدكه به سر ما درنيا
   من؟-
به دستور . شما يك محافظ شخصي داشتيد. دو نفر بوديد.  بله، شما و يك نفر ديگر-
  .رئيس
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   منظورتان كدام رئيس است؟-
  ؟]توانست چنين دستورى بدهد مى[چه كس ديگري !  رئيس جمهور؛ معلوم است-

 آن دانم تا همين امروز هم نمي.  با او نداشتميا ترين آشنايي  مقصود، ژيسكار بود كه كم
  .بته دارمحدس و گماني ال. روح مهربان كه موجب اين محافظت شده بود، از آن كيست

اول بار به اين دليل كه جالدان . ي دار رفت؛ اما اعدام نشد پدر صفورا دو بار به زير چوبه
اش  پايه بار دوم به اين دليل كه يكي از كارمندان دون. از فرط كشتن، از نفس افتاده بودند

او را از . اآن يكي، آنج«: ترها به دادش رسيده بود  كه او پيشاى پايه كارمند دون. نجاتش داد
  . پنج سال در زندان ماند5صفي اصفيا» .خط خارج كنيد

ي  مادر صفورا، تا لحظه. ش برودكشيد تا بتواند به ديدار والدينصفورا چهارده سال انتظار 
  .همسرش بعد از او زنده نماند. آخر زندگي، زيبا ماند

  
  ناصر مهاجر: برگردان به فارسي

                                                           
 متولد 1295الحكما، پزشك ارتش، در سال  خان اديب  مهندس محمدعلي صفي اصفيا، فرزند ميرزا سليم-5

 ايران را 1311بود كه در سال او يكى از اعضاي چهارمين هيئت دانشجويان اعزامي به اروپا . شد؛ در تهران
در رشته مهندسي ) Ecole des mines (ي معادن كنيك پاريس و سپس در مدرسهت در پلي. كردند ترك

پس از . مدتي در معادن فرانسه كار كرد. التحصيل شد  فارغ) ماژور(ي ممتاز  شناسي، با درجه معدن و زمين
واج  با خانم بهجت ضيايي ازد1320در سال . ي فني پرداخت ، به تدريس در دانشكده)1317(بازگشت به ايران 

ها رياست سازمان  مهندس صفي اصفيا سال. هاي صفيه، صفورا و صفا ى آن سه دختر است به نام كرد كه ثمره
. پس از انقالب، او را بازداشت كردند و به زندان انداختند. برنامه را برعهده داشت و سپس وزير مشاور شد

بيند و به شفائت از او  شينش او را مىبردندش، يكى از كارمندان پي بسته به ميدان تير مي روزي كه چشم
در . سپس در دادگاه انقالب محاكمه و از تمام اتهامات تبرئه شد. او چهار سال در زندان اوين ماند. پردازد مى

 و دورى از دلبندان، به  اندوهبارِ پس از آزادي، به رغم زندگي. زندان، علم بيولوژي و زبان ايتاليايي فرا گرفت
و مرگ نابهنگام يكي از دخترانش صفيه، زندگي را به بيهودگي ) جزني(ياد منير مهران  ندهويژه خواهرش ز

جزء . رساند ريزي كامپيوتر آموخت و به دوستان و همكاران پيشينش كمك فكري و علمي  برنامه. نگذراند
گون ايجاد زاده بود كه چندين موزه در شهرهاي گونا ي علمي و فرهنگي زيرك هيئت امناي انجمن خيريه

 كه در منزل دكتر مصاحب به اى او پيش از انقالب هم به همراه چند اديب، در جلسات هفتگي. كرده است
ي زندان و   به رغم  پيشينه. كرد شد، شركت مي المعارف فارسي تشكيل مي يابي و تدوين دائره منظور واژه

 ي فني، از او به عنوان استاد پيش هي اموالش، در جشن هفتادمين سالگرد تأسيس دانشكد ي همه مصادره
 چاپ كيهان: ك به.ن. ( در تهران درگذشت1387صفي اصفيا، در فروردين سال . كسوت، تجليل به عمل آمد 

 .)Wikipedia؛ نيز 6، ص 1387 ارديبهشت 5 -11، 1203لندن، ش 
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  ∗يتا ماسيوچي ماريا آنتوني

  
در هواپيماي پاريس ـ تهران، ما هجده زن بوديم؛ با عزمى جزم براى به راه آوردن 

 كه "قدرتمند و كوتاه"فيلم مستندي ديده بوديم؛ سندي  زنان، فروشي كتابدر ! خمينى
. اند ، عليه انقالب خمينيستى تظاهرات كرده1979 مارس 12داد چند هزار زن، در  نشان مي
ها تحميل كند؛ حجابى كه زنان در دوران حكومت شاه  ه بنا داشت حجاب را به آنانقالبي ك

  » .خواهيم حجاب بگذاريم نمي«. خود را از آن خالص كرده بودند
گراي آمريكايي بود كه به همراه دوستانش، به  جنس ، فمينيستِ همكيت ميلتنخست، 

 با ،ايرفرانسرسيديم؛ با پرواز سپس ما زنان اروپايي به آنجا . ياري زنان ايراني شتافت
 Claude  اشربرِـ و به رياست كلود سروان F. Magazine مگزين. اف امكاناتِ مالي

Servan – Schreiber به ] مگزين. [افدر پاريس، يك شب هيئت تحريرى  . كارآزموده
 به. ي كتاني سنگين  برُش از يك پارچه ؛ هجده ي سياه داد هر يك از ما يك تكه پارچه

  .بايست جانب احتياط را گرفت مى. ديگر سخن، هجده چادر براي روز مبادا
                                                           

تحصيالتش را .  به دنيا آمد1922 در سال .ي ايتالياست يتا ماسيوچي از روشنفكران شناخته شده  ماريا آنتوني∗
. در نهضت مقاومت ضد فاشيستي ايتاليا مشاركت فعال داشت. ي ادبيات و فلسفه به انجام رساند در رشته

 و از شهر ناپل به نمايندگي مجلس انتخاب رفت هاي مهم حزب كمونيست ايتاليا به شمار مى ها از چهره سال
 ، از حزب كمونيست ايتاليا مائوئيسمفر به چين و گرايش به ي هفتاد مسيحى، پس از س در اوايل دهه. گشت

، از سوي 1979او در سال .  انجاميد1977حزب در سال آن گيري، به اخراجش از  اين فاصله. فاصله گرفت
به . سيون زنان درآمديدر پارلمان، به عضويت كم. ، به نمايندگي پارلمان اروپا انتخاب شدحزب راديكال ايتاليا

اين مبارز سياسي پيگير و . مايندگي در پارلمان اروپا، براى لغو مجازات اعدام، به فعاليتى جدى دست زدهنگام ن
، چشم 2007 آوريل 15يتا ماسيوچي در  ماريا آنتوني. نگار درگير، به بسياري از نقاط جهان سفر كرده بود روزنامه

  .بر جهان فروبست
  انتشارات گراسه اوست كه از سوي»دو هزاز سال خوشبختي«  او با عنوانكتاب 39فصل  "ماموريت ايران"

  . به زبان فرانسه، انتشار يافت1983در سال 
Deux mille ans de bonheur, Maria-Antonietta Macchiocchi, Edition 
Grasset, 1983, Traduit de l’italien par Jean-Noël Schifano, chapitre 39 : 
Mission Iran, pp 443-435.  
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 در  كرديم كه انگار روز پيش  را طوري هجي مي38ي  آيه. خوانديم در هواپيما، قرآن مي
مردان از آن جهت كه خدا بعضي را بر بعضي ديگر برتري داده «. تهران نوشته شده بود

پس زنان شايسته، . دهند، بر زنان تسلط دارند قه مياست و از آن جهت كه از مال خود نف
در غيبت شوي، آنچه پروردگار فرمان حفظش را داده، با دلسوزي و . تسليم و فرمانبردارند

از : شان بيمناكيد با شدت تنبيه كنيد زناني را كه از نافرماني. كنند نخورده حفظ مي دست
خدا . شان بگذاريد رداري كردند، ديگر آرامچون فرمانب. شان دوري كنيد، بزنيدشان گاه خواب

فقط يك . يمگرداند  در هواپيما، قرآن را دست به دست مي. شد مان مي چندش ».بزرگ است
رفت  هاي قرآن سريعاً به فروش مي چرا كه آن روزها، در پاريس، نسخه. نسخه از آن داشتيم

كه زنان ايران، كرديم   گمان مى.هاي گوناگون آن را تمام كرده بودند ها، چاپ فروشي كتابو 
  .اهللا، به راستى احساس انزجار داشتيم در ضديت با آيت. برند در نهايت درماندگي به سر مى

هاي  او با آن چشم.  در فرودگاه، ظاهر عبوس خميني در صدها عكس تكثير شده بود
 رنگ باالي اي سياه  و آن ابروهاي نخودي رنگ كه عمامهچو جاروآلود، آن ريش  نافذ خشم

سفرانم سخت  متوجه شدم كه برخي از هم. گرفت، ما را به ستوه آورده بود همه قرار مي
 و با اين باور كه زنان ها پارچه  سرهاشان هستند؛ با همان تكهوار سرگرم پوشاندن كالغ

 دادرسى، سرشان گونه ه در معرض اين خطرند كه بدون هيچ، هموارها حجاب، حتا اروپايي بي
كه مأموران گمرك و زناني كه حفاظت فرودگاه را به عهده داشتند، وقتى حال آن. رندرا بب

 اين سبب شد كه دوستانِ. بر شده بودند كردند، از خنده روده را بازرسى مىها  آن پاسپورت 
  . محتاط ما، حجاب از سر بردارند

ريان يك در ج. ر، ارج و اعتبار بخشيده بودآ را شخص سيمون دوبووهيئت نمايندگي
كنفرانس مطبوعاتي در پاريس، اعالم داشته بود كه ما به عنوان هيئتي معترض به اينجا 

زاده، رئيس  وزير؛ قطب بازرگان، نخست: ي ايران آييم؛ براي ديدار با مقامات عاليرتبه مي
ما، . صدر و سرانجام خود خميني تلويزيون كه حجاب به سر گويندگان زن گذاشته بود؛ بني

ي زنان را  خواستيم مانع از آن شويم كه مالها، دگربار، چهره ى اروپايي، خاصه مي زادهزنان آ
 همچون ؛يافتند بايست به آزادي تمام و كمال دست مى زنان ايراني مي. به زير حجاب برند

مان،    فمينيستياروپا محوريبرديم، اما  گرچه ما در وضعيتي نيمه آزاد به سر مي! ما در اروپا
واري  آزادي را به طور ديوانه  با حجاب، حدود اين شبهِ شد كه در برابر زنان ايراني يموجب م

  .بزرگ جلوه دهيم
 زن  در آنجا يك دسته. ، شدم"اهللا سرخ آيت"، طالقانياهللا  ي آيت من با تأخير وارد خانه
 فشارشان زير   و در حالي كه باسنبودند اي سياه پيچيده شده  را ديدم كه همه در پارچه
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ي  شكل فرستاده ي بيضي چهره. اند فرش زمين نشسته شان قرار داشت، بر سنگ ي پاي پاشنه
المللي  ي بين كميتهها از سوى هيئت نمايندگي ما،  را بازشناختم و دريافتم كه اينلوماتن 

  .ر بودن دوبووآاي كه رياستش با سيمو كميته. اند  به آنجا آمدهCIDF زنانحقِ
اى زير خنده  حظههيچ مال  را به اين شكل آراسته بودند، بى كه خودبا ديدن دوستانم

اهللا از ما خواهش  ى آيت زر آلماني هم با من از ته دل خنديد؛ اما خدمهآليس شوآرت. زدم
. هاي فراخ اي ساكت ايستاديم؛ با گوش ما هم در گوشه. كردند كه ادب را رعايت كنيم

كه پيش از اين كه مغضوب واقع شود و فرار كند، روشنفكر و تئوريسين اسالمى (صدر  بني
. كرد ها را به دقت ترجمه مى ها و پاسخ ، پرسش)به رياست جمهوري اسالمي ايران رسيد

 "دوشيزه"شد، ما زنان هيئت را  توسط بنى صدر تفسير مى] هايش حرف[اهللا تهران كه  آيت
  !كرد خطاب مي

، زنان واقعاً مانند شيء جنسي لباس دوشيزگان عزير؛ در ممالك شما، اروپاي فاسد«
  »...پوشند مي

اي سياه پيچيده  زنان تماشاچي سفيدپوستي كه در مالفه ،ى طالقانى در برابر اين گفته
  ! »اوه، اوه، اوه«: شده بودند، با ناراحتي فرياد برآوردند

حالتى  با اش را كه ريش بلند خاكستريدر حالي   ، اين روحاني هفتاد و سه سالهطالقاني
  :نوشيد داد، همچون وزيري در برابر ما لميده بود و قهوه پشت قهوه مي  عصبي نوازش مي

اما اين امر، . مطابق قرآن، اين صحيح و عادالنه است كه يك مرد، چند زن اختيار كند
بر خالف تصور شما، به زيادى يا كمى ثروت بستگي ندارد؛ به ظرفيت عادل بودن نسبت به 

  . وط استتمام زنان مرب
  . اوه، اوه، اوه-

   . دوستان مرا درنورديد]جامگان [آلود، جمع سياه غرغرى يأس
  »...اند، دوشيزگان بيانات خميني را غلط تفسير كرده«
اما زنان از گذاشتن . ي زنان، حجاب را تحميل كنيد خواهيد به همه  نه؛ شما جداً مي-

را ] پيمايى راه[ما فيلم آن . پيمايي كردند ه مارس عليه چادر را10زنند و روز  حجاب سرباز مى
  . ها كمك كنيم در پاريس ديديم و به اينجا آمديم تا به آن

ى كوچكش   گذاشت تا در نمازخانه خاست و ما را تنها مى داناي پير كه گه گاه از جا برمي
  :دعا بخواند، ما را تصحيح كرد

  » .اب بر سر داشته باشندخواهند حج ى زنان ايران مي همه. كنيد اشتباه مي «
 ، تظاهرات زنان عليه حجاب، توسط گروهكي از"اهللا سرخ آيت"ي بنا به گفته
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 ـ ساواك و سياهاي سازمان  زده سازمان يافته بود كه آلت دستِ آمريكايي وشنفكران غربر
  .پليس مخفي شاه سابق ـ بودند

  »...يك اقليت بسيار كوچك«
  :صدا گفتيم ما درجا و يك

زنيد  پيمايى عظيم حرف مي شما طوري از اين راه. ها هستيم رفدار احترام به اقليتـ ما ط
  ! كه انگار كار يك مشت كور و كچل مفلوك بوده

  : صدر گوش فرا داد، گفت ي بني كه به ترجمهاهللا پس از اين آيت
  »...كامالً همين طور است؛ يك مشت كور و كچل«

 1» هتلرپارك«به هتل بازگشتيم؛ . يان رسيد به پاآميز ي اعتراض ا جلسه در همهمه
لى خراب و  حاال به كُ،قديمي خودم كه در زمان نهضت مصدق، در آن اقامت گزيده بودم

نه از . رنگش نيز  ي آب و استخر آبي  ناپديد شده بود؛ فوارهاش باغچه: نمود خيلي كثيف مي
ي خوب و قشنگ روي  خبري بود و نه از چترهاهاي راحت سفيد و صندليى  ها نيمكت
 ها پرسيدم چرا انقالب از خودم مي. جا را ويران كرده بودتو گويى گردبادي آن.  تر و تميزچمنِ

سه سال بعد، (كنند  ها را به طويله تبديل مى رسند، پيش از هر چيز هتل در هر جا كه سرمى
دهند؟ و چرا  يمگيرند و بوي بد  ها مي و چرا مستراح) در سايگون هم اين را مشاهده كردم

  .ها ست و نه از دوش  آب روان اديگر نه از شيرها
نورديديم تا مديران  هاي كارگر، تهران را درميرها، به مانند زنبو توجه به دشواري بي

ي  رسيد، وزرا و يا رئيس كميته مان مي هاي زنان، هر ماليي كه دم دست مطبوعات، انجمن
زاده رئيس  ما بختك ما، ابليس اسالمي، صادق قطبا. حقوق بشر را مورد مواخده قرار دهيم
:  اش را گرفتيم و يك راست بر كرسى اتهام نشانديم تلويزيون بود كه در دفتر كارش، يخه

خواست  مي. هيكل و پرانرژي چرا گويندگان زن حاال بايد حجاب سر كنند؟ مردي بود قوي
ننده، دو هزار پانصد نفرشان به از سه هزار زن تظاهرك: كهنما را آرام كند؛ با گفتن اي

                                                           
، توضيح داده 191ى  هاي پيشين كتاب، به ويژه در صفحه نويسنده در صفحه. است» پارك هتل«ـ مقصود 1

 و  Donne Noiي  و به هنگام جنبش ملي كردن نفت، به عنوان خبرنگار دو نشريه1952است كه در سال 
L’Unità هايي چون  شخصيتدر آن سفر، او با .  و حتا در چند تظاهرات شركت كرده استبه ايران رفت

 كتابي به زبان 1952يتا ماسيوچي در سال  ماريا آنتوني. اهللا كاشاني مالقات و مصاحبه كرد دكتر مصدق و آيت
  .رساند به انتشار ايران در مبارزه : ايتاليايي، با عنوان

Persia in lotta (Edizioni di Cultura sociale)   
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ستيزانِ خودكامه، حرف  ي ما براي تشخيص زن اما شامه. ندا  رژيم سابق وابستهيها  خانواده
 15زاده بعدها، در شب  مان گفته باشم كه قطب بيني اين را هم گذرا و در اثبات روشن. ندارد

طنين صداي بلند او را . ، تيرباران شد؛ به عنوان خائن به جمهوري اسالمي1982سپتامبر 
  .حقيقت باشدكه  چه بسا و» .كنم من نيستم كه حجاب را تحميل مي«: در گوشم استهنوز 

پيش از همه نخست وزير، بازرگان، ما را به حضور پذيرفت؛ اين مرد بيچاره هم به 
ذيرا انگيزي ما را پ  احترام حزناو با. به دست خمينى كنار گذاشته شد، با خشونت ي خود نوبه

گوييم  ما به صراحت به شما مي«. بندمان را از سر گرفتيم ، ترجيع»ما زنان اروپايي«. گشت
زنند، در كفني به  خواهيد زناني را كه از گذاشتن حجاب سر باز مى چه، مي. كه بايد شرم كنيد
  ».شان را ببنديد بند كشيد و دهان

ر دور و برمان زناني را مشاهده گذشت،د به رغم اعتقاد شورانگيزمان، اما هرچه زمان مي
خنديدند  رفتند و مي كرديم كه گرچه همگي حجاب سياه داشتند، ولي به چاالكي راه مي مي

  .پايان سلطنت و تخت طاووس: تا رويدادي بنيادين را در كشورشان جشن بگيرند
به .  ناممكن شده بود همپيمايي كرده باشد  يافتن زني كه عليه حجاب راه،وانگهي

بيش از پيش . هاي خارجي و تاريخ را ديديم نشگاه رفتيم و دختران دانشجوي حقوق، زباندا
با غرور به ما . خواهند لباس سنتي خود را حفظ كنند ها مي شد كه آن مان روشن مي براي
ادا و . جا كارگر نيستو رسوم كه خواست شاه بود، در اينغربي كردن آداب «: گفتند مي

اين براي ما، . شدند هاي آالمد زنان دربار، همه از پاريس وارد مي باسل. ست اطوارهاي غربي
شد؛ بلكه بردگي  ماجرا تنها به عيش و عشرت فروكاسته نمى. اداي ميمون درآوردن بود
هايي با كاغذ  هاي پالستيكي و زنان لخت در مجله مثل عروسك. فرهنگي در برابر اروپا بود

  ».براق
ها  دانستيم چه پاسخي به آن در لحظه نمي. كرديم ش ميما به اين عبارات جدلى گو

. تم ساختماني مدرن قرار داشتي هش  رفتيم كه در طبقه انجمن زنان اسالميبه. بدهيم
  .مركز انجمن حمايت از خانواده  طرفدار شاه بود وزنان سازمانتر، دفتر  جا پيشاين

: اعالم كرده ا خونسرديكنيد كه ب اهللا مشهد چه فكر مي ي اظهارات آيت درباره ـ
  »همان طور كه خروس به چند مرغ نياز دارد، مرد هم نيازمند چندين زن است؟«

  ».عادالنه است؛ كامالً عادالنه«ـ 
: ر فرياد زدآدر برابر اين پاسخ صريح زنان ايراني، يكي از هوادارهاي گروه سيمون دوبوو

  »!ستيزي آداب و رسوم شما مردساالر است و سرشار از زن«
  :زنان ايراني به كنايه گفتند
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  »در كشور شما چى؟... «ـ 
  .راخودشان  ِ ـ در كشور ما، در اروپا، مردان فقط يك زن دارند؛ زن

اصول مذهب كاتوليك، دانيم كه اين حقيقت ندارد؛ جز در   خيلى خوب ميما! عجب«ـ 
   »...تان هاي ي كشيش موعظهاحكام پاپ و 

گى متدوال و مأنوس ما در اروپا، ا خانود ى زندگى روزمرهناگهان دريافتم كه واقعيتِ 
در اروپا هم هر . كنند، ندارد ها آشكارا اعالم مي اهللا چه آيترفته تفاوت چنداني با آنهم  ى رو

 در پي ساختن حرمسراي ناپذيرى مرد، چه شوهر باشد، چه پدر، چه مجرد، به طور خستگى
 نه سى براى سقفِ باالي سر خرج كند واپاكوچكِ خويش است؛ اما نه حاضر است يك پ

  !ها نبود البته در آن لحظه جاى اين گونه حرف. پولي براي غذا و لباس بدهد
دختران و . سرانجام توانستيم چهار پنج زن پيدا كنيم كه نسبت به حجاب آلرژي داشتند

 از آمريكا و تازه. كردند مادرانى كه سرشار از زندگى بودند و آدم را به سوى خود جذب مى
 ـ كه به دليل تمجيد از كيت ميلتپس از ناپديد شدن . فرانسه بازگشته بودند

ها را  اين فيمينيست. ها شديم  ـ موفق به ديدار آن2گرايي زنانه اخراجش كرده بودند جنس هم
. كه آمديدون از اينممن«: به صراحت به ما گفتند. كاري ديديم ي اصول مخفي با رعايت همه

كنيم كه تظاهرات   تصور نمي. هستندتبند سن ياينجا، زنان سخت پا. ه چيز تمام شدهاما هم
  ».ديگري در كار باشد

آمد تا رويدادهاي روز را  گرد هم مى» پارك هتل«هيئت ما تقريباً هر شب در سالن 
پوره بود، اولين  هايش پاره ي مبل در همين سالن كه همه. مورد بحث و فحص قرار دهد

ناپذير و  هاي ناب و نرمش ر سر و صدا ميان ما رخ داد؛ انشعاب ميان فمينيستپانشعابِ 
خواند و   مى"بين واقع"ها را  كلود، اولي. تري از فمينيسم داشتند هايي كه دريافت پيچيده آن

مان رساند كه  او به آگاهى: ماجرا، از تصميم ناگهاني خميني شروع شد. ها را آرمانگرا دومي
نه در تهران كه در قم؛ شهر مقدسي كه در دويست . يئت را مالقات كند است هآماده

قرار مالقات براي فرداي آن شب تعيين شده بود؛ يعني . كيلومتري پايتخت واقع شده است
نام ر كه آيكي از دخترهاي گروه سيمون دوبوو. ]نژاد ايراني[ روز سال نو در تقويم مسلمانان

كند هيئت را در قم، شهر  كه خميني اعالم مياين«: اشتنهم، اظهار د بر او ميآلبرتين 

                                                           
 .هايش در حمايت از جنبش زنان ايران، اخراج كردند دليل فعاليتكيت ميلت را به . ـ اين نكته نادرست است2

  .به ايران رفتننگاه كنيد 
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 خواهد ما چادر به سر كنيم و فناتيسم، به حضور خواهد پذيرفت، به معناى آن است كه مى
  : من پاسخ دادم» .مان به فنا رود به اين ترتيب، مأموريت

، همين رفته بودم ]كاشاني[اهللا وقت  ي آيت كه به خانه] 1333 [1954در . ـ نه لزوماً
  .كرد كه چيزي بر سرت باشد كفايت مى

  : كلر گفت
ها و  ناب. ها را درآوريم درست مثل اين است كه پيش از ورود به مسجد، كفش. ـ بله

  : نرمش ناپذيرها پاسخ دادند
  »!خواهيد در برابر مستبد، تسليم شويد شما مي. نه، نه«ـ 
اين » . ديد كه او چه خواهد گفتخواهيد. در پاريس زنگ بزنيم] دوبووآر[به سيمون «ـ 

درست است كه مالقات  «:گيج شده بود] مگزين.[افرئيس . جمله را كلودِ موطاليي گفت
اما اين هم درست است كه در قم، يك زن . ايم با خميني را خودمان درخواست كرده

 اين بار. انگليسي را تكه پاره كردند؛ به اين دليل كه با سر برهنه به خيابان آمده بود
  ».مسئوليت چه سنگين است

 ما به سر و كله زدن ادامه داديم؛ با صداهايي از شدت خشم گرفته، ناخوشايند، زننده؛ 
دير وقت . كشند گيرد، وقتى از ته دل جيغ مي دقيقاً همان حالتى كه صداى زنان به خود مى

ما به سيمون . بله. بله«: دادند ها دست بردار نبودند و به تهديدشان ادامه مي شب بود؛ آلبرتين
سرانجام خود ! »...سيمون، نخواهد گذاشت برويد و بگوييد! تلفن خواهيم كرد و خواهيم ديد

  .ها بود اهللا آن سيمون، آيت. را روي تلفني انداختند كه در سالن بود
مامان ! بس است ديگر! هميشه مادري مراقب است« : خبرنگار ليبراسيون آهي كشيد

» !ي خودم فكر كنم خواهم با كله من مي. لوموند، مامان ]ليبراسيون [يبهلسيمون، مامان 
از اين پس ديگر به جان هم افتاديم؛ مثل ! آفرين: عكاسِ ريزه ميزه، با شهامت گفت

هاي غنچه  ، بازگشتند؛ با لبشان به پاريس دو آلبرتين، پس از تلفن. هاي ناپلي ميداني چاله
متوجه » .سيمون گفت كه نبايد اداي ميمون دربياوريد«: تپندهاي  كرده، طنزي در نگاه، سينه

در زمان شاه، زنان ما «: شدم كه سيمون همان اصطالح زنان اسالمي را به كار برده است
عكس مضمون اهللا پاريسى، البته درست بر  آيتمضمون اصطالح» .آوردند اداي ميمون درمي

شان به زير  ل، مراجع تقليد را از سرير سلطنتدر حالى كه در عالم خيا. حرف زنان ايرانى بود
  . هاست ى ميمون ى زنان از جنوب تا به شمال سياره كشيدم، دريافتم كه سياره مى

يك  هيچبه دوستان توضيح دادم كه . با اين همه، ما چهار نفر بوديم كه نافرماني كرديم
  ين، پيشنهاد كرد كه راا حالتي محزوكلود ب. خواهيم ادا دربياوريم نمي] چهارتن[از ما 
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ساعت . آليستي بود، برنده شدند مان ايده يا در برابر ما چهار بينوايى كه راه رئاليست. بگيريم
يرِ نويسنده،  كلر بري(برخوردار از پشتيبانى كلر » .آيم من هم مى«: درآمدم كه.  صبح بود5

: ادامه دادم) رسانده بودگفتار ميشل فوكو به چاپ   را با پيشانقالب به نام خداكه كتاب 
براي رعايت حداقل تشريفات، يك . پوشم آيم و درست مثل هميشه لباس مي من مي«

م، به حضور پاپ پذيرفته كنم؛ عين همانى كه زنان وقتى در ر روسري ابريشمي به سر مي
كلر و من درجا، به عنوان نمايندگان فراكسيون اقليت » .گذارند شوند، بر سرشان مي مى
حق ل ،كاتيا كوپ، نيز به ما مابزرواتورنگار  ميشلينِ عكاس به همراه روزنامه. خاب شديمانت

  .ي مخالف داده بودندشان؛ چرا كه هر دو را اي ي حرفه شدند؛ تنها براى انجام وظيفه
راننده كه . كردم وقتي اتومبيل به راه افتاد، خودم را با تمسخرى سخت بارز، نظاره مي

خواهيد ديد كه چه نمايش با شكوهي آنجا «: ا دلداري بدهد، درآمد كهخواست مر گويي مي
محمد . زد به ايتاليايي با من حرف مي» !خواهيد ديد. بپاست؛ رضايت خاطر خواهيد يافت

ي در  در آستانه: ها، كشف كرده بودم ي فمينيست نامى بود كه بر حسب اتفاق او را در جلسه
هيكل و سيبيلو؛ از  مردي قوي. كرد نجكاوي، ما را تماشا ميايستاد و با نگاهي سرشار از ك مي

حاال يكي از . التحصيل شده بود با ديپلم آرشيتكت از دانشگاه رم فارغ. جنس سيسيلي
به . زد با ما فقط به ايتاليايي حرف مي. ى شهر تهران بود هاي نوساز بدقواره پيمانكاران محله

  . دادم ام انجام مي راي دوستان فرانسوياين ترتيب، من بودم كه كار ترجمه را ب
اي پر از چاله چوله و در  در جاده. كرديم ى قم حركت مى  صبح بود و ما در مسير جاده6

ازانى تبديل كرده بود، تكان تكان ى كنسرو گد اتومبيلي كه آفتابِ داغ آن را به قوطي
اي پر گِل و الي،  ودخانهاز ر. ي شهر مقدس، اتومبيل را رها كرديم در آستانه. خورديم مى

اي گذشتيم و به ناگاه، از يك بلنداي، گوى آتشينى ديديم كه  لگهسپس از ج. پياده رد شديم
ى خميني، دشتي از  ي اطراف خانه مان، محوطه زير پاي. گنبد طاليي مسجد مشهور قم بود

چند . و صدا و سياه سر آورد بسان خيزابى بلند، پر ماند كه هر حركتش موجى برمى  را مي آدم
. زنان بودند؛ صدها هزار زن. خوردند چون كف، در اين درياي مواج، چرخ مى  همچادر سفيد

 ميليون زن ايراني، 14از : از بهت و شگفتي كه خارج شدم، صاف و ساده از خود پرسيدم
گيرند كه به طرفداري از خميني فرياد   درصدى قرار نمى9،99هايى كه در شمار آن  آن
  كشند، كجا هستند؟ مى

كرد،   صحبت مياي شده ي قيمه داماد خميني، ماليي بلندباال و سفيد و سياه كه فرانسه
مان را از  هاي كفش. با مهرباني ما را به اتاق كوچكي برد كه به مهمانان زن اختصاص داشت

 . شوهرماناز اين پس، او مرد ما بود؛. مان وارد اتاق شديم پا درآورديم و با مترجم و همراه
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. ما را با او حبس كردند.  و ما هم دقيقاً چهار نفر بوديمشمارد  پيامبر، چهار زن را مجاز مى
  :كه به ما قوت قلب بدهد، پاسخ داداو براي اين» گويي محمد؟  چه مىحاال«

احتمالش هست كه ما . استقبال خوبى از ما كردند. خُب؛ شروعش كه خيلي بد نبود«ـ 
  » .ردرا به حضور بپذي

: مان رساند محمد آن را به اطالع. اش داماد امام بود اي براى ما رسيد كه آورنده پيام تازه
داني  محمد، تو خودت مي«. خواهيم خواهد بداند دقيقاً ما از او چه مي اين كه خميني ابتدا مي

وانيم به ت  كني، مي مان به فارسي ترجمه  را براي آناگر تو .  يك پيام براي او داريمكه ما
دوستانم آن را به . در آن اتاق لخت كوچك، روي حصير دراز شديم» .خميني برسانيمش

آميز ما، آن  كردم و محمد، زير نگاه ستايش  مياش خواندند؛ من به ايتاليايي ترجمه فرانسه مي
  : وقتي تمام كرد، سرش را خاراند! نوشت؛ از راست به چپ را به چاالكي، به فارسي مي

تان برآمده، به زبان  هرچه از دل تنگ. كند كه كار شما را مشكل ميا؛ ايناي باب«
  »...ايد آورده

يك قرص :  انداختند مان سفره نوازي، سخاوتمندانه براي در اتاق لخت، به رسم مهمان
، ]آبگوشت[اى از سوپ بره  نان كه مردي فربه آن را همچو شال، بر بازو انداخته بود؛ كاسه

، در  به ناگاه، مانند تلى از گوشت. شيريني و يك رديف فنجان كوچك قهوهاى نخود،  كاسه
خواب و بيدار، .  درخت، دراز شده بود ى ندهمحمد هم مثل كُ. اهللا به خواب رفتيم ى آيت خانه

 هزار زن را در خود  ي الاليي بخش دور و برم نگاه چرخاندم كه زمزمه بر ديوارهاي آرامش
سيدم كه از هرچه گذشته، در حبس بودن و زير يك سقف زندگى داشت و به اين نتيجه ر

كردن با سه دوست و يك پسر مهربانِ سبيل سياه، با حفظ احترام متقابل، چندان هم 
ديدم؛ همه سبز و همه  در رويا، بهشتِ خدا را مى... شدم كم كم، وسوسه . ناخوشايند نيست

دادند و در چادر  خشيدند، جوالن ميدر هاي پاريسي كه از خوشبختي مي فمينيست. طاليي
  . زدند سياه، دور خود چرخ مى

امام، نماز را . اهللا اكبر: ساعت سه و نيم بعدازظهر، با غريو جمعيت از خواب برخاستم
 .كند اقامه مى
به ما . اش عبوس بود چهره. دامادش بازگشت. ي پاريسي ما به خميني رسيده بود بيانيه

 محمد به مذاكره . ميانجى شد،محمد. اهللا به تعويق افتاده است تمان با آي گفت كه مالقات
رفت و با مالها به پرحرفى  هاي به هم چفت شده، مى با دست. كن نبود ول. پرداخت

اند، به حضور  ست اگر اين زنان را كه از راهي چنين دور آمده بي ادبي: گفت نشست و مى مى
 .رسيد روز به پايان مي. الختيارمان هم شده بود تامآرشيتكت ـ شوهرمان، حاال سفير . نپذيريد
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با حالتي تهديدآميز و با . اهللا يك بار ديگر به ديدارمان آمد داماد آيت. ديگر اميدي نداشتيم
خواهند بدانند كه شما زنان اروپايي، براي  امام مي«: خشونت، ما را مورد خطاب قرار داد

، توسط شاه كشته شدند، چه كار 1978 سپتامبر 8 ي سياه،  كه در جمعهاى هفتصد زن ايراني
و به واقع، جز . ها بار در تهران پيش روى ما گذاشته بودند همين سؤال را ده» !...ايد كرده
همراهانم، الل .  چنين به تك و تا نيفتاده بوديمزنان ايرانيى حجاب، ما هرگز براى  مسئله

ها،  ما فرانسوي«: گرا بود كه ابراز داشت واقعهاي  تنها يكي از فمينيست. بر جا مانده بودند
  ».به او جا داديملوشاتو  را پذيرا شديم و در نوفلاهللا تبعيدي  آيت

  

 را از كيفم ايران در مبارزهدر همان حال نوميدي، به فكرم رسيد كه كتاب كوچك 
 زنان ايران؛ من با شما بودم، با«: هايم را ترجمه كند بيرون بكشم و از محمد بخواهم تا گفته
خواستند نفت شما را به تصاحب خود  ها كه مي از زمان مصدق و مبارزه عليه انگليسي

شان دادم كه در تخت خوابش دراز كشيده  هايم را با مصدق نشان يكي از عكس» .درآورند
اشخاص را [كرد و  مصدق، خوابيده بر تخت حكومت مي(بود و وزرايش گرد او ايستاده بودند 

نشان [آن زمان، كاشاني ] مهم[اهللا  سپس عكس ديگرى را با آيت). پذيرفت  مى]به حضور
داماد، به اين اسناد نگاهي انداخت و با دقت مرا برانداز كرد؛ سپس در مسيرِ اقامتگاه ]. دادم

  .برد كه در گذر ايام به زردى گراييده بود، با خود ميهم خميني ناپديد شد؛ كتابى را 
اش آن همه آه كشيده بوديم،  اللهي كه در پى و به داخل مسكن آيتناگهان، در باز شد 

تر، براي ورود به اتاق   را از پا بيرون آورديم؛ همان طور كه پيشمان هاي كفش. بار يافتيم
فيد هاي س خال آبي رنگ كه كلوئه] مارك[من يك روسري . انتظار، چنين كرده بوديم

تنها . تايي به سر كرد و ميشلين، يك لچك سفيدكاتيا، چارقدي روس. داشت، بر سر گذاشتم
  . اش را در يك شال سياه پوشاند ، چهره3كلر كه مسلمان بود

ي پرنده،  در چشم به هم زدني، همچون كسي كه با قاليچه. خميني، به ناگاه پديدار شد
ته شده او اينجا بود و ما به حضور پذيرف. ديوار را درنورديده باشد، روبروى ما بر زمين نشست

اگر پيام ما را واقعاً . كشيد ي سوزان نهفته در چشمانش، ما را به آتش مي امام با هيمه. بوديم
همان بعد از ظهر خوانده بود، كافى بود يك دشنام به او بدهيم تا قال قضيه كنده شود؛ 

 بگو ما«: به محمد گفتم» !چرده ستيز پير؛ مردساالر سيه بمير، زن«: دشنامى از اين دست
شايد بهتر باشد ! ايم كه پاسخ او را به پيام زنان فرانسوى بشنويم براى اين به اينجا آمده

                                                           
  . مسلمان نبوداوير خود را به شكل مسلمانان درآورد؛ چرا كه  ـ مقصود نويسنده بايد اين باشد كه كلر بري3
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در . ترديد داشت. اى انداخت زده محمد، نگاه وحشت» ...خودت دوباره آن را برايش بخواني
شجاع باش، «: در گوشش زمزمه كردم. كرد دهان بگشايد لرزيد و جرئت نمي برابر امام مى

زند، سكوت را با عبارتِ  ، چون ديد كسي حرف نمياما.  هم ترديد داشتباز. »بابا
» ...ايد كنيم كه به برده فروكاسته ما، زنان اروپايي، شما را متهم مي«: ساز شكست سرنوشت

كه كار به جاي باريك سالن به جلو جهيدند و پيش از اينبالفاصله، سه چهار مال از ته 
خميني، » .كند امام با مصاحبه موافقت نمي. س است ديگرب «: بكشد، گفتگو را قطع كردند

تمثالى با ابهت، . همچون قالبى كه از چدن ريخته شده باشد، پيش روى ما فرود آمده بود
ي زنده، با اولتراسون،  د؛ اما از مادهشون هاي مذهبي حمل مي ها كه در دسته مثل همان

ه شده باشد؛ در جسمي كه روي ي راديو اكتيو كه همه در يك جسم بهم فشرد اشعه
ما رو به خميني نشسته . اي اتاق، لخت بود، بدون هيچ اثاثيه. اي سفيد قرار گرفته بود قاليچه

 به سرعت از ما عكس ميشليندر همان حال، . مان ي پاها بوديم؛ ناراحت و روي پاشنه
: كنان گفت زمزمهمحمد . امام به او اجازه داد كارش را بكند. گرفت؛ با دوربين كوچكش مى

با . ى نگاهش را به سوى ما پرتاب كرد  سپس خميني نيزه. ي حسن نيت است اين نشانه
، سرانجام چند كلمه ادا كرد كه گويا آميز هايى غيظ مان، با نگاه يادآورى كلماتى چند از پيام

ي ايران  دهد كه من درباره اين طور فهميدم كه به كتابي ارجاع مي(شد  به گذشته مربوط مي
مان  محمد براي. خواست نسبت به حال هم به ما هشدار دهد اما در ضمن مي). بودم نوشته

پرور ايران و از  تان با مردم شهيد من ممنونم از شما به خاطر ياري و همبستگي«: ترجمه كرد
 اميدوارم كه در . كرديد ايران به ما عليه ديكتاتورها و بردگي مردمي كه در گذشتههاي كمك

ي مردم ايران در راه سازندگي كشوري  آينده اين همكاري ادامه پيدا كند و شما حامي مبارزه
. ]نگفت[ى حجاب، حتا يك كلمه  ى زنان، درباره درباره» .بزرگ و در حال توسعه باشيد

زده شده بودم كه اين پيكر، به رغم هفتاد و پنج سال  سخت شگفت. يكباره از جا برخاست
پيامبر، . تواند چنين چست و چاالك، چمباتمه بزند و از جا برخيزد چگونه مىزندگي فناپذير، 

ما ناپديد شدن شبح را نظاره كرديم تا كه به . در آن قباى سياهش، در يك آن برگشت
ى زنانى را كه در  در واقع، صداي فريادهاي توده. زودى، و اين بار بر پشت بام پديدار گردد

. شنيديم شان ـ مي هاي هاي قرون وسطا در زره مچو شواليههاشان حبس بودند ـ ه حجاب
هاي  آور دوربين صداي كليك ـ كليك سرسام» !امام، پيشنماز ما باش«: كردند استغاثه مي

رو و از  آوردند تا پيامبر پير را، از روبه شنيديم كه از هر سو هجوم مي شان را مى عكاسي
  .رندبشان ب هاي خانه نيمرخ، به تاريك
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گشتيم، ترديد نداشتيم كه  كه باز» پارك هتل «به
هيئت به پيشوازمان خواهد آمد و دست كم با كنجكاوي ما 

 كه  بودندندمان نكرد نه تنها تكه تكه. را پذيرا خواهد شد
اما .  به انجام رسانده بوديممان را با وفاداري مأموريت

. ندبنشي  با ما به صحبتكه نكرد قدم رنجه يك هيچ
؛ و نه )يمشناس كه نميآن(ان است ، گاه كار زنستيزي زن

  ).شناسيم كه ميآن(اهللا  تنها كار آيت
ديگر قرآن را ورق . در هواپيما، آرام گرفته بوديم

آيا . بلكه سرمان گرم بحثِ اروتيسم زنان بود. زديم نمي
ست؟ نيچادر  تر از يك زن بي يك زن چادري سكسي

ما همگي زير چادر هستيم؛ چه «: ام نگفته بود، گفتنگاري كه تا آن وقت الم تا ك روزنامه
ها كه  بندم آن شرط مى. اين نماد انقياد ما نسبت به مرد است. آن را به سر كنيم و چه نكنيم

   شب و روز با مردشان عشقند وا بختاند، خوش شان سنگر بسته هاي سياه پشتِ جامه
مان   مان پيداست و تن و مايي كه صورت... «: ها درآمد كه يكي ديگر از ساكت» ...ورزند مى

اى كه  كشيم و براى شنيدن صداي نرينه از هر منعى آزاد؟ ما هم انتظار زنگ تلفن را مى
  »!...مان خراب مان در سينه حبس است و اعصاب ها آيد، نفس نمي

 را ى ا  هاى خاويار ـ خاويار زمان شاه، خاويار واقعى نوشيديم و همه، قوطى شامپاين مي
كه از فرودگاه خريده بوديم تا براى بستگانمان، مردان پاريسى، سوغات ببريم ـ ميان 

انگار كه در راه بازگشت، اطمينان هيئت نسبت به خودش كمتر شده . شرديمف هامان مى  زانو
كرد؛ نه تنها عليه خميني، بلكه  ر كه خود را براي نبرد آماده ميآبود؛ جز گروه سيمون دوبوو

  .ئنين به آرمان فمينيستي در اين ماجراي حجاب ايرانيخا... عليه
  

   ناصر مهاجر ـ مهناز متين:به فارسيبرگردان 



 

  
  1از اين سو به آن سوى زمانپلي 

  ∗)ابوسيف(ليال سعيد
 

، در ايران عليه حجاب اجبارى تظاهراتى برپا شد و برخى از 1979در هشت مارس 
 از  فورى2.آمدندى به حبس خانگى گرفتار تظاهرات كنندگان را به زندان بردند و برخ

 ر به تكاپو افتاد و نيز گلوريا استينمآسيمون دوبوو. هاى غربى درخواست كمك شد فمينيست
Gloria Steinem توانم به هيئتى بپيوندم كه  تلفن زد تا ببيند آيا مى] درقاهره[ كه به من

  !ى دادمدرنگ نكردم و پاسخ آر. از پاريس عازم تهران است
ال را مادرم از من پرسيد؛ درست وقتى ؤ اين س" است در تهران كشته شوى؟اما ممكن"

اينجا خاورميانه "] مادرم ادامه داد...[  باال انداختم شانه. كردم داشتم خودم را آماده سفر مى
 اينجا زن حق و "! دانست كه اين را به من  يادآورى كند بر خودش واجب مى. "است

                                                           
،  Summit Books انتشارات(عنوان كتاب ليال سعيد است ،   A Bridge Through Timeـ1

 اين كتاب چند و چون بيدارى و آگاهى نويسنده را نسبت به).  صفحه282ى آمريكا،  ، اياالت متحده1985
ى سفر  يك فصل كتاب در اساس، درباره. نمايد  به طور كلى و زن مصرى به طور مشخص بازمىى زن مسئله

روايت او . المللى حق زنان ى بين  كميته هيئت نمايندگي و به عنوان عضوى از1979او به ايران است؛ در سال 
هايى كه در اينجا و آنجا به مسائل پس و  ايم؛ همراه با اشاره را از اين سفر تمام و كمال به فارسى برگردانده

  .تشكل ارائه، اما از ماس. ترتيب تقويمى و تاريخى نيز با وفادارى به نوشته اوست. پيش از اين سفر كرده
متوسطِ ) قبطى( ى مسيحى  در قاهره به دنيا آمده است؛ در يك خانواده1941ال در س) ابو سيف(ليال سعيد ∗

ى آموزش  براى ادامه. كند و دانشگاه آمريكايى اين شهر را ِ قاهره را تمام مى دبيرستان انگليسى. مدرن
در .  دكترىى تئاتر، گيرد و در رشته ى ادبيات انگليسى فوق ليسانس مى رود؛ در رشته دانشگاهى به آمريكا مى

همزمان به تدريس در دانشگاه هم . نخستين زن كارگردان تئاتر مصر است. گردد  به قاهره باز مى1970سال 
سازد، هم او را به  ي سوگوارى زنان مصرى مى ي هشتاد ميالدى درباره فيلمى كه در آغاز دهه. پردازد مى

ست كه همراه با  تنها زن غير اروپايى. دآور هاى زيادى برايش به همراه مى رساند و هم مشكل شهرت مى
ضد " و"غرب زده"به عنوان زنى : پردازد  رود و بهاى آن را نيز مى  به ايران مىالمللى حق زنان ى بين كميته

هاى  در دانشگاه. گزيند  كند و در اياالت متحد سكونت مى ى هشتاد، مصر را ترك مى در آغاز دهه. "اسالمى
تاريخ تطور كمدى از جمله . كرده و چندين مقاله و چند كتاب نوشته استمختلف اين كشور تدريس 

 ).2004(مصر
حبس ".  بازداشت نشد و به زندان نيفتاد1357 اسفند 17پيمايى  دانيم كسى پس از راه تا جايى كه مى ـ2

 . پيمايان هم نادرست است  شمارى ديگر از راه"خانگى
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 اينجا هنوز همان مملكت ام عبدو. كنى كه درآمريكا هستى هنوز فكر مىتو ! حقوقى ندارد
  ....صبر داشت. بدون تظاهرات و توليد درد سر. خواست، رسيد عبدو به هرچه  ام. 3ستا

2  
ى خيلى گران  با تاكسى به محله. تيره بود روزى كه به پاريس رسيدميك روز سرد و 

هايى بگذرانم كه راهى ايران   يكى از فمينيستى قيمت شانزدهم رفتم تا شب را در خانه
  . بود

هاى بلندِ  يك زن خدمتكار به من خوش آمد گفت و مرا از چندين اتاق گذراند كه سقف
. كارى شده و به اتاق مطالعه هدايت كرد  تنكه  هاى چوبى پوش پر نقش و نگار داشتند و كف

در حالى كه منتظر . ان لويى چهاردهم هاى ايرانى پوشانده شده بود و مبل اتاق با فرش
هاى چرمين داشتند و كنار  انداختم كه جلد هايى نگاه مى ميزبانم بودم، به رديف رديف كتاب

 چيزى نگذشت كه دختر جوان باريك . از چوب ماهونى، چيده شده بودنداى  خانه هم در كتاب
شما " :دمپرسي. " هستم من ژاكلين":دستش را به سويم دراز كرد و گفت. اندامى داخل شد
ت و  چون جين به پا داش"كنيد؟ اينجا زندگى مى

مادر ".ال را كردمؤرفتارى اشرافى نداشت، اين س
اين را در حالى گفت . "بزرگم اينجا را برايم گذاشته

ها  روتختى. داد كه اتاق خوابم را به من نشان مى
و در حالى . پارچه  ساتن بود و حمام، سنگ مرمر يك

  ".بينيم  سايرين را بعداً مى": شد، گفت ج مىكه خار
كلى متفاوتى  ت را در فضاى بهئى اعضاى هي بقيه

كه ] رود سن[ ديدم؛ در آپارتمانى در ساحل چپ
ها هم جين   زنان، كه بيشتر آن4.ى اندك داشت  ا اثاتيه

پس از كُلى . به پا داشتند، روى زمين نشسته بودند
يك تكه ] جمع[ بحثِ تشكيالتى، كارولين، رهبر

                                                           
 دومين همسرش را از دست داد و  سالگى30ى محكم كه در زن.  مادر بزرگ نويسنده است،ام عبدو ـ3
  .ى زندگى او و چهار فرزندش را به دست بگيرند خالف سنت در برابر پسران او ايستاد و نگذاشت سررشتهبر
ى  ساحل چپ رود سن از ديرباز محله. كند پاريس را رود سن به دو بخش راست وچپ تقسيم مى ـ4

ها  فروشى ى كتاب ها، منطقه آيى ها و گردهم قر دانشگاه سوربن، مركز سخنرانىم. روشنفكران پاريس بوده است
  .هاى روشنفكرى ها و پاتوق كافهو محل 
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. اين چادر شماست":  رنگى بيرون آورد و اعالم كرداى  قهوهِ را از قوطىپارچه مربع شكل 
 با حالتى "...ا نكنيماگر اين كار ر. بايست آن را بپوشيم گذاريم، مى وقتى در خاك ايران پا مى

  و بعد".كشته شويمممكن است مورد اذيت و آزار قرار بگيريم؛ حتا "جدى افزود،
. شد  نمى باورم" فرانك به من بدهيد؟15تان   كدامممكن است خواهش كنم هر"گفت،

  ! گفتند كه پولش را هم بايد بپردازم كردند و مى داشتند چادر سرم مى
3  

ها همه جا را نورانى كرده  فرودگاه اورلى پر از خبرنگار و كاركنان تلويزيون بود و المپ
قرار بود به سفر كره ـ شديم   فقط حدود بيست نفرمىنچو ـ ت كوچكِ مائانگار هي. بودند

ها پرسيد؛ درست   اين را يكى ديگر از فمينيست"شما تنها عرب اينجا هستيد؟"! ماه برود
. به عالمت تصديق، سر تكان دادم. وقتى براى داخل شدن به هواپيما صف بسته بوديم

ر را آوى هستم؛ سيمون دوبومن آن زلنسك": دستش را به سويم دراز كرد و به گرمى گفت
  ".از ديدار با شما خوشبختم. كنم در اينجا نمايندگى مى

ى فرود  وقتى آماده. زد حادثه گذشت؛ اما تنشى هولناك در فضا موج مى  پرواز، بى
اما طورى .  با اكراه تن دادم5.مان را به سر كنيم شديم، كارولين رهنمود داد كه چادرهاى مى

  .هاى اسالمى، چادر تلقى نشود يم بيرون باشد و با مالكآن را پوشيدم كه مو
تُند از گمرگ . پوسترهاى خمينى را به هركجاى فرودگاه تهران آويزان كرده بودند

هشدار داده شده بود كه تمام و كمال ما را  حتا يك كيف را باز نكردند؛ گرچه به ما. گذشتيم
در جايى ترافيك بند آمد و . رك هتل بردندها سوارمان كردن و ما را به پا تاكسى. گردند مى

خودروها، پر از سربازان تفنگدارى بودند كه . به يك ستون خودروى ارتش راه داده شد
  . خواندند  مى"خمينى، خمينى، خمينى"خورد و سرود  هاشان در هوا موج مى سالح
اصلى بعد البته آزمون .  كردهاين تب انقالب است كه توجه شما را در خيابان، جلب"

 را مهدى بازرگان، نخست وزير گفت؛ روز بعد كه در دفتر كارش نشسته   اين".رسد مىفرا
خواهم كه شما را منتظر گذاشتم؛ اما سفير شوروى پيش  معذرت مى": سپس افزود. بوديم

 ".وقتى ديد اين همه خانم منتظرند كه مرا ببينند، اظهار كرد كه خوشا به شانسم. من بود
  .را تحويل نگرفتكسى حرفش 

                                                           
اى كه به ايران رفت،  نام كارولين در فهرست اعضاى كميته. دانيم نويسنده به كه اشاره دارد به درستى نمى ـ5

 .سروان ـ اشربر باشدآيد كه مراد نويسنده كلود  چنين مي. شود ديده نمى
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ينيست رتزر، فمآ اين پرسش را آليس شو"؟آيا انقالب اسالمى، ضد زن است"
ست؛  ى اسالمى، همسرى گاه زن در جامعهترين جاي مناسب".ى آلمانى پيش كشيد برجسته
 از نظر شما ". واقعيت همين است و جز اين نيست طورى اين پاسخ را داد كه".ست مادرى

بازرگان . پرسيد  كلود سروان اشربر فمينيست فرانسوى بود كه مى"ت؟تر از مرد اس زن، پست
  نه از نقطه نظر خلق و. گويد دو جنس با هم هيچ برابر نيستند  طبيعت به ما مى": پاسخ داد

به همين دليل است كه زن در اسالم مجاز نيست . خو، نه قدرت بدنى و نه ظرفيت روحى
ى شما ملغا شده و حاال   قانون عرفى حمايت خانوادهراست كه" ."نماز شود قاضى و يا پيش

سرش را به عالمت تصديق . ال را كردمؤ من اين س"كنيد؟  مىشما قوانين شرع را اجرا
 را  پاسخم".ام نه من مصرى" " هستيد؟ىيراشما الجز": من پرسيدتكان داد و به فرانسه از 

  .اوهوم: دلخورى گفتكه شنيد، به 
كوى . گاه تهران رفتيم كه شگفتا به روى همه درهايش باز بودبعد به بازديد دانش

رسيد كسى به ما توجه  به نظر نمى. دانشگاه سرشار از مردان جوانِ ريشو و زنان چادرى بود
ى تنگ مردان جوانى  ى حلقه اما رفته رفته و به طور نامحسوسى در محاصره. داشته باشد

شان توضيح داد كه   كلود براى ."CIA,CIA, CIA ": زدند كه يك باره فرياد قرار گرفتيم 
ش را در  م كرد؛ چون خمينى مدتى از تبعيدها را آرا و اين توضيح آن. ايم ما از فرانسه آمده
  .فرانسه زيسته بود

من با خودم يك دوربين سوپر هشت آورده بودم و از درون 
هم . كردم شان نگاه مى  هاى  چهره لنزهاى آن به حالت

. ى لنز منعكس بود خواهى، در شيشه ى و هم آرمانسركوفتگ
هاى ديگر، سر صحبت را با دانشجويان، كه حاال چند  فمينيست

  .ها پيوسته بودند، باز كردند زن جوان هم به آن
. تر شده بود ى محاصره تنگ و تنگ در اين مدت، حلقه

توانستم ببينم، چشمانِ زنان جوانى  سرآخر  تنها چيزى كه مى
انى چادر زنان اير: گفت ها به ما مى يكى از آن.  مستور گشته بود  زير چادرهاى سياهبود كه

حلقه . ها كار داشته باشند ء جنسى نباشند و مردها با فكر آن كه شىكنند براى اين به سر مى
. توانستم دوربينم را حركت بدهم در اين اثناء چنان تنگ شد كه ديگر من به سختى مى

بعد كسى به . ها از حلقه بيرون زد و چادر زير دندان، پا به دويدن گذاشت نناگهان يكى از ز
ى ما آمد و يك مرد شبه نظامى تفنگدار به سو. فارسى چيزى فرياد زد و اشاره به من كرد

. گذاشت مى بايد پا پيش   كسى ".گه شما ايرانى هستيد  اين آقا مى" :فرياد زنان به من گفت

 ليال ابوسيف
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به فرانسه و با حالتى عصبى . گفت كه ما چه كسانى هستيم ه او يكى از زنان فرانسوى ب
اسنادم را .  نگاه تهديدآميزى به من كرد و پاسپورتم را خواست".من مصرى هستم": گفتم

  با ".سادات" :آن را بررسى كرد و به من بازگرداند. درآوردم و پاسپورتم را به دستش دادم
و او با . به سوى در ورودى دانشگاه راه افتاديم. تانزجار اين كلمه را بر زبان جارى ساخ

  .آمد فاصله پشت سرِ ما 
چين گوسفند را  هاى ديگر، ته فمينيست. به سختى توانستم چيزى بخورم  سر شام،

گشتند به پاريس و يا جاهاى ديگر؛ به  ى چند روز بازمى  خُب، به فاصله. بلعيدند مى
هاى  شان، به نشريه ى شان، به پژوها ى ارها ب ـ شان، به كافه هاى با ثبات زندگى

دانستم با چه در  اما من نمى. خطرشان هاى بى شان و زندگى ى ها شان، به جين فمينيستى
  !در آنجا هنوز هيچ نشده، زنان شروع كرده بودند به چادر سر كردن. قاهره مواجه خواهم شد

يد به ديدار رهبران تظاهرات اى بودم كه با فرداى آن روز من يكى از چهار زن برگزيده
. مان آمد زد، به دنبال مرد جوانى كه تمام وقت دزدكى ديد مى. رفت   مارس عليه چادر، مى8

   كه ديوارهايش از اتومبيل، در برابر يك ساختمان دو طبقه. به سوى خارج شهر راه افتاديم
ى اندكى  بود و اثاثيهكوچك اتاقى كه به آن وارد شديم . سنگ آهك ساخته شده بود، ايستاد

 كه به ماهشدار .كها   يكى از آن.، سه زن جوانِ ايرانى وارد شدند پس از چند دقيقه.داشت
او در آمريكا دانشجو بود و پس از . داد به اين نام فراخوانده شود، دوست كيت ميلت بود

 ".ام   ايران كردههاى غربى وارد  اند كه ايده   مرا متهم كرده".انقالب به ايران بازگشته بود
ى كارى كه  همه" .فزن دوم گرفت؛ را . كى حرف  دنباله. هايش، آوايى آشنا داشت كلمه
براى زنان متخصص، اتحاديه درست . خواستيم بكنيم اين بود كه زنان را سازمان بدهيم مى

اما . ما همه جانبدار انقالب خمينى عليه شاه بوديم. كنيم و البته براى حق راى زنان بجنگيم
  CIAكه ضد انقالبى هستيم، عمالضد حجاب ما را متهم كردند به اينى تظاهرات  در دوره
موهاى سياه كوتاه داشت و .  سال نداشت26بيش از . كردم با دلسوزى به او نگاه مى. هستيم
با خود .  بود و حاكى از اراده و استحكام هايش برآمده چانه. هاى درشت بادامى شكل چشم
مان  هاى نداريم از خانهجرئت . ايم ما منزوى شده". شيدم كه او را نابود خواهند كرداندي مى

تان را با ما   رابطهخواهد كه شما مان مى دل. با دنياى خارج  ارتباطى نداريم. يمابيرون بي
  . گفت؛ زن سوم.ن اين ها را ".حفظ كنيد

رفتيم كه  بيلى مىسوى اتومدر حالى كه به . ر خطرندروشن بود كه اين زنان به راستى د
ها وجود دارد و  آيا امكان ديدار دوباره آن": در انتظارمان ايستاده بود، از همراهانم پرسيدم

يى شانه باال انداختند و هاى اروپا  فمينيست"ند؟ ا كسب اطمينان از اين كه صحيح و سالم
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  ؟".ن" و ".ف "، ".ك "كجاييد شما حاال، : و من هنوز در شگفتم! "دانيم چه مى"گفتند،
 ها، از شعارهايى قرمز و سبزِ  در راه بازگشت به هتل، متوجه شدم كه ديوار همه ساختمان

ر پيچ و هاى پ هايش، در خيابان چشم. شد جا ديده مى ى خمينى همه چهره. است بد خط پر
  !  اتهام رو به سوى ما داشت  انگشت. كرد خم ما را تعقيب مى

هاى   اين را يكى از فمينيست".اهللا مصاحبه كنيم اند كه با آيت  داده به ما اجازه"
ست كه با زنان غربى ديدار  اولين بارى"و افزود، . پيروزمندانه گفت] حالتى[فرانسوى با 

برد كه يك عرب هم در گروه   برايم جالب بود؛ كارولين، انگار هميشه از ياد مى".كند مى
. اند شرط كرده. و راستى، همه بايد چادر سر كنيد. افتيم ىفردا سحر، به سوى قم راه م". دارد

من هم متاسفم؛ " :يقى كشيدم و به آرامى تمام، گفتمنفس عم.  به او نگاه كردم".متاسفم
 يك يك برگشتند و به ".من حاضر نيستم چادر سر كنم. توانم با شما همراه شوم چون نمى

آيى؟ ترا به  چرا نمى". ديگر غذا خواسته استست يك بارپندارى كه اوليور توي. من زل زدند
  ايم كه به چادر اعتراض ما اينجا آمده" يادآورشدم كه.  اين را يكى از زنان گفت".خدا بيا

براى ديدن پاپ بايد چادر سر ":  يكى تشر زد".كنيم؛ نه اين كه خودمان آن را به سر كنيم
بعد، .  گفت"آفرين"سكى، آهسته  به اين پاسخ من، آن زلن".كنم نمينه، من  " ".كنى

 من االن ". كند رتزر از جا برخاست و اعالم داشت كه او هم مثل من فكر مىآآليس شو
در اين  ".ر در اين باره چه نظرى داردآبووزنم كه ببينم سيمون دو يس زنگ مىروم به پار مى

هستى و خواهى چادر سرت كنى، چون قبطى   نمى" :حيص و بيص، يكى ديگر به من گفت
يك " : و پس از اين جمله ادامه دادم".نه، چادر اصالً اسالمى نيست" ست؟ چادر، اسالمى

مبلغ هم ] قديس[ وانگهى سن پل. ست كه از فرهنگ قومى ايران برخاسته تن پوش شيعى
كه زن مسلمان آن را بپوشد ، در يونان باستان و بيزانس پوشيده چادر بود و خيلى پيش از اين

  براى". اين را فمينيستى گفت كه ژورناليست هم بود". پس تنها يك نماد است" ".شد مى
و اگر قرار ":  و ادامه دادم".كه مجبور نيستيد آن را بپوشيدبراى اين. شما تنها يك نماد است

باشد آن را به تن كنيد تا بتوانيد خمينى را ببينيد و يك خبر دست اول به دست آوريد، انگار 
لباسى كه آن را در پايان ضياف، از تن . ايد ه عجيب و غريبى به تن كردهكسالباس بالم

.  جمله آخر را با عصبانيت گفتم".ست براى زن عرب قيدِ جداسازى] چادر[اما . كنيد مى
تزر به اتاق بازگشته آحاال ديگر آليس شور. گفت] زلنسكى[   اين را آن".آسان بگير ليال"

اصال براى ! كنيد؟ هيچ معلومه چه غلطى مى" :گويد شما مىر به همه آ سيمون دو بوو".بود
  "؟اهللا را ببينيد خواهيد برويد آيت چه مى

اهللا سه  شرفيابى به حضور آيت. روز تنها چهار تن از بيست زن، به قم رفتند  فرداى آن
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  .وردااهللا حتا يك كلمه هم به زبان ني دقيقه بيشتر به درازا نكشيد و در طى آن آيت
4  

هاى مهم تماس گرفتم و گزارش كامل  كه به مصر بازگشتم، با روزنامهمحض اينبه 
توانم از پخش شايعاتى  كردم كه با اين كار مى  گمان مى. ها دادم بازديدم از ايران را به آن

حكايتم، در ابتدا با .  و چيزهايى از اين دست، جلوگيرى كنم"ماموريت محرمانه" چون
رفتم  هر جا كه مى. شد هاى تمجيدآميز زيادى به من مى تلفن. شدواكنش بسيار خوبى روبرو 

  ...گفتند آمدند و به من آفرين مى مردم به سراغم مى
اى  هيچ هشدارى، تغيير پيدا كرد و من دستخوش توفان سياسى اما بعد جهت جريان، بى

  ... نورديد شدم كه پس از كمپ ديويد مصر را درمى
  

  اجرناصر مه: برگردان به فارسي
  

  

 1979 مارس 13اُرور، 



 

  

 1979 مارس 1357/12 اسفند21آيي زنان در دانشگاه تهران،همگرد
 ان رفتنبه ايربرگرفته از كتاب 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ي تاريخ در آينه



 

 ژيزل حليمي، كيت ميلت، كاترين مك كينون، نلي الس، آنتوانت فوك و ميشل مولر

 

سمي در سناي فرانسه به مناسبت اهداي مدال افتخار  گرفته شده است؛ در مرا2006 نوامبر 3 اين عكس در
 . به آنتوانت فوك توسط ژاك شيراك)Légion d’honneur(لژيون دو نور 

  

  .2008، انتشارات زنان، MLF، 2008- 1968  نسلبرگرفته از كتاب
 



 

  
  

  با زنان ايراني
   ∗»در جنبش MLF .اف.ال.امزنان «، 1979 مارس 8
  

  كنند، شان را پاره مي وقتي زنان ايراني زنجيرهاي«
  1»!درون مي پيش ها اند كه به همراه آن  ي زنان جهان  همه

  آنتوانت فوك
  

 متنِ رويدادها
اژگونى حكومت شاه، خميني نيز همچون تبعيديان ديگر به ايران بازگشت در پى و

خود را براي تحديد  ، او نيت1979گيري در يازدهم فوريه  به محض قدرت). 1979ژانويه (
، "جمهوري اسالمي"هاي زنان و نيز برقراري  هاي اجتماعي، به ويژه حقوق و آزادي آزادي

  .به روشني نشان داد
  بارزان سياسي ايران كه تا آن زمان در برابر شاه متحد بودند، در برابرو م جنبش مردمى

  .ي نهفته در آن، يعنى حقوق زنان، دچار تفرقه شدند ها و مسئله ي قدرت مذهبي مسئله
ها برآمده بودند،  شان عليه تفوق مذهبي در پايان فوريه، زنان ايرانى كه به بسيج نيروي

 سال 50 را پس از  ـي زنان روز جهاني مبارزهـ  مارس 8 خود را آماده كردند تا نخستين

                                                           
  :عنوان نوشته ∗
 8 mars 1979: Des femmes du MLF en mouvement avec les femmes iraniennes  

 در كاوي و سياست، بنياد پژوهشى،آموزشي و پرورشى علوم زنان ، رواناف.ال.صندوق بايگانى امسند باال را 
  . اختيار ما گذاشته است

«Fonds d’Archives du MLF, Psychanalyse et Politique. Institut de Recherche, 
d’Enseignements et de Formation en Sciences des Femmes» IRESF@desfemmes.fr  

  .آمده است قالب هاي ما درون افزوده. توضيحات زير همه از آن نويسندگان اين متن است

اين . شد  حمل مي1979 مارس 16  پيمايي ر بر باندرولي نوشته شده بود كه در جلوي صف راهاين شعا ـ1 
ها  در پاريس و شهرستان] MLF: Mouvement de Libération des Femmes[. اف.ال.امپيمايي را  راه

 .هاي زنان فرانسوي، ايراني، الجزايري و مراكشي به همراه گروه سازمان داد؛
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ها خواستار آن بودند كه در  آن. آيى بزرگى در دانشگاه تهران ؛ به شكل گردهم2برگذار كنند
  .المللى زنان برخوردار باشند اين پيكار دشوار، از پشتيباني بين

ت ميلت، فمينيست  كي،)CAIFI(  و انديشه درايرانيكميته براي آزادي هنرزنان عضو 
ى اين كميته در نيويورك را دعوت كردند تا در تهران  ي آمريكايي و عضو شعبه و نويسنده

ها   آنازو كرد اش را بسيج  ي خود، دوستان سياسي كيت ميلت، به نوبه. 3ها بپيوندد به آن
 با كيت ميلت. هاي زنان خوانده شود جريان تجمعدر  تا  ضبط كنندي روي نوار پيامخواست

. شناختى كه از عمل و تعهد آنتوانت فوك در فرانسه و در جهان داشت، با وى تماس گرفت
فورى تلگرامي خطاب به زنان ايراني فرستاد و قول داد كه هيئتي از ] نيز[آنتوانت فوك 

   . را به تهران روانه كند4.اف.ال.ام
 آنتوانت ه از سوى ك5.اف.ال.ام زن از چهار، كيت ميلت، دوستش صوفي و نيز  آخرسر

فوك به محل فرستاده شده بودند، تنها كساني بودند كه به فراخوان زنان ايراني پاسخ گفتند، 
  .گشت  تبديل  تاريخيرخت سفر بستند و فعاالنه در حركتي مشاركت جستندكه به رويدادي

  

  "مبارزه، همبستگي، زندگي، دموكراسي"
  

گذشت،   در فرانسه مى.اف.ال.اماز موجوديت  سال يازده] تنها[كه ، با اين1979در سال 
 از سال 6 .المللي در پشت سر داشت  در جهت همبستگي بين اي طوالني از فعاليت تاريخچه

در   زنانفروشي كتابي  سه شعبه انتشارات زنانها،  اين گونه فعاليت گاه   به بعد، تكيه1974
 ي مبارزات  و خبررساني درباره،وهامي ديدارها، گفتگمحل داي: ريس، ليون و مارسي بودندپا
داد؛ و نيز   در اغلب شهرهاي كشور سازمان مىزنان در جنبشجلساتِ منظمي كه مجامع و 

                                                           
 8، بارها روز 1332 مرداد 28 و تا پيش از كودتاي 20هاي  زنان ايراني در سال. درست استاين نكته نا[ ـ2

 .]مارس را به طور علني جشن گرفتند
هاي شاه و نيز  ها پيش، كشتار و شكنجه در زندان ـ اين كميته كه در لندن و پاريس هم شعبه داشت، از سال3

 .كرد  افشا مي]در برابر اين جنايات[سكوت تأييدآميز غرب را 
 Mouvement de Libération des Femmes"جنبش آزادي زنان".اف.ال.امدر اين متن، هرجا از  [ـ 4

. ك.براي اطالع بيشتر از اين جريان، ن. ، جرياني است كه آنتوانت فوك تشكيل داده استشود، مقصود ياد مي
 .] در همين دفتر،ي ما مبارزه: ايراني زنان  مبارزه با عنوان اليزابت سالوارزيبه پانويس گفتگو با 

، كلودين موالر  Michelle Muller، ميشل مولر  Sylvina Boissonnas س سيلوينا بوآسوناـ5
Claudine Mulard سيلويان ري ،Sylviane Rey. 

  .2008، انتشارات زنان، 1968 -2008، اف. ال. نسل ام: به كتاب. ك. ن ـ 6
 « Génération MLF, 1968-2008 », Edition Des Femmes, 2008. 
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ي  ، ماهنامه1978 و 1977هاي  بين سال. نظر مداوم با زنان در سراسر جهان تبادلمحل 
زنان در  ى نامه تدارك هفته.  به سياسي شدن و بسيج زنان ياري رساندزنان در جنبش

  .، در دستور كار قرار گرفتجنبش
ي   در مورد بازگشت مذهب به صحنه.اف.ال.امآنتوانت فوك و زنان چند سالى بود كه 

ى مخاطرات اين بازگشت براى جنبش  كردند؛ نيز درباره سياست، از جمله در غرب، كار مى
ما با نگرانى زياد، ، 1978 در سال 7.شان در سراسر جهان هاي  زنان و حقوق و آزاديآزادي

 شديم كه در ايران "ها حكومت مذهبي"متوجه شور و شوق روشنفكران فرانسوي نسبت به 
 لوشاتو را ترك كند، ميشل  ـكه خميني نوفل؛ به عنوان مثال، پيش از اين بودمطرح شده

ارج ] خميني[شخص او فصلي نو از معنويت اسالمي را در حلول « نوول ابزرواتورفوكو در 
   8 .»نهد مى

در همان . كند  شركت ميالمللي الجزيره  بيننمايشگاه، در 1976 در سال انتشارات زنان
هاي ما توسط مديريت نمايشگاه ضبط  ي كتاب ، همهالمسلمين اخوانشب اول، در اثر فشار 

  .دهند ها را به ما پس مي من بسيجي كه كرديم ، كتابدو شبِ بعد، به ي. شود  مي
هاي زنان  ، درخواستمان در فرانسه ، ما از رهگذر تظاهرات و انتشاراتهاي بعد در سال

شان را عليه قوانين   ى ها تابانديم؛ و نيز مبارزات و عصيان الجزايري، مصري و افغاني را باز
  9.آميز خانواده و اعمال قوانين شرع اسالمي تبعيض

                                                           
  :»در آسمان«ي  ، صفحه2ي  ، شماره جنبشي در ماهنامه ـ7

Mensuel en mouvements, n° 2, page « Au CIEL » 
. ، آ"دو جنس وجود دارد"، در كتاب "مذهب، زنان، دموكراسي": گفته؛ و نيز ، پيشدر جنبشي  ماهنامه ـ 8

  . 184، ص 2004 مارس 8فوك، انتشارات گاليمار، 
« Religion, femmes, démocratie », page 184, in « Il y a deux sexes », A. Fouque, 
éd. Gallimard, 8 mars 2004. 

ست  اي كريساليد به معناي مرحله [كرساليد:  در اين زمينه منتشر كرد انتشارات زنانكههايي   از جمله كتابـ9
  :1976، عايشه لمسين، ]شود ميكه در آن كرم ابريشم به پروانه تبديل 

La Chrysalide, Aicha Lemsine, 1976. 
  :1980يه جبار، س، آشان هاي زنان الجزيره در آپارتمان

Femmes d’Alger dans leur appartement, Assia Djebar, 1980.  
    :1980ايزابل دولوايه، / ، نووال السعداويزنان افغانستان

Femmes d’Afghanistan, Naoual El Saadaoui / Isabelle Delloye, 1980 
  :1994 تسليمه نسرين، !خود را عيان كنيم! زنان

Femmes, manifestons-nous !, Taslima Nasreen,1994 
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  1979 مارس 8تهران، 
وقفه در حال  بىاين گروه . رسد مي به محل ،زنان در جنبش ـ اف.ال.امگروه 

: فرستد ست و روز از پي روز، حكايت مفصل رويدادها را با تلكس به فرانسه مي برداري فيلم
؛ از سركوب گرفته تا خطرها و نيز شود ساطع مياز ديدارها گرفته تا نيرويي كه از زنان ايران 

هاي زنان و  ن تمام گروهطور مستمر در ميا به اخبار، به سرعت و. ن با هم بودنهيجا
  10.يابد هاي سراسري فرانسه، بازتاب مي چنين رسانه هم

 در سراسر شهر، هنوز هيچ محلى پيدا نشده كه زنان ايراني بتوانند : مارس6روز 
ها جستجو، هنوز هيچ دانشگاهي   پس از هفته11. كنندبرگذار مارس را در آن 8] مراسم[

 7اي كه در روز  آيى در گردهم] حزب توده[ كمونيست حزب. ها جا بدهد حاضر نشده به آن
  .توانند سخنراني كنند ها نمى ؛ اما آنكند ها پيشنهاد مي ، فضايي براي بحث به آنمارس
بينند، در  هاي دانشگاه را به روي خود بسته مي  زناني كه نرده: مارس8 شنبه 5
كند كه زنان  ديو اعالم مىي را صبح همان روز، خميني به وسيله.  هستندشورشي  آستانه

هزاران زن به شكلى خودجوش، دوشادوش به سوى . بايد حجاب بر سر بگذارند
هاى  دستهوشود و توسط دار ها با اسلحه استقبال مى از آن. افتند  راه مى بهوزيري نخست

  .گيرند رد قرار مىاند، مورد پيگ ه تحت فرمان حكومت كهبىذمتعصب م
 7 مارس است و 8 مارس، 8": نشينند دگان مراسم، از پاي نمياركنندر اين ميان، برگذ

شان در   مراسم12.ها باشد كنند كه پذيراي مراسم آن اي پيدا مي مدرسه! "مارس نيست
  .شد، برگذار گرديد بيني مي چه پيشز آنتر ا  بسيار بزرگ وتاالرى كه از جمعيت لبريز بود

  : تلگرام آنتوانت فوكشوند؛ از جمله هاي همبستگي خوانده مي  پيام
 از صميم قلب همبستگى خود را با جنبش .اف.ال.ام  ـزنان در جنبشزنان مجمع «

                                                           
 مارس، 8 : از تهران ارسال كرد.اف.ال. امـزنان در جنبش اولين تلكسى كه هيئت اعزامى گروه  به. ك.ن ـ10

هاي  ايم؛ اما مطالب آن را در بخش اختيار ما قرار گرفته، در اين دفتر چاپ نكردهاين سند را كه در . [روز تولد
. اف.ال. امنسل : ها به چاپ رسيده است؛ در كتاب بخشي از تلكس. ايم ديگر اين كتاب مورد استفاده قرار داده

 ]555 -557، پيش گفته، ص 2008-1968
شود كه  هاي زنان مي س، مربوط به يكي از گروه مار8مشكل در پيدا كردن سالني براي برگذاري  [ـ11

 تغيير نام ي دفاع از حقوق زن كميته مارس، به 8 نام داشت و پس از ي موقت تداركات روز جهاني زنان كميته
 .]هاي زنان توانستند مراسم اين روز را در دانشگاه برگذار كنند بسياري ديگر از گروه. داد
 .193 و 114، متن فرانسه، ص ، كيت ميلتدر ايرانبه . ك.ن ـ12
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بخش  شود و يقيناً نويدبخش پيكاري سترگ و آزادي  مارس آغاز مي8زنان ايراني كه در اين 
نيم، ك احساس همبستگي مي] با شما[ما نه تنها ... دارند ست، ابراز مى براي تمام زنان ايراني

شان را و هم  كنند؛ هم تنخود را از هزاران سال ستم، آزاد بلكه خواستار آنيم كه زنان ايران، 
رسانيم، بلكه نيازمند  ها يارى مى ما نه تنها به آن... ى سياست پيوند دارد آنچه را كه به پهنه

اگر در ]... فزاييمبي[ به قدرت زنان در سراسر جهان  تا از اين رهگذرشان هستيم نيروى
ار قدرتمند خواهند هاي زنان بسي كشوري همچون ايران، انقالبى صورت پذيرد، جنبش

به باور من، .  را به كف آورندها توانند بيشترين آزادي جاست كه زنان مىگشت؛ چه، در آن
به غايت ] اي مرحله[روزي كه جنبش زنان در تمام كشورهاي خاور و خاور ميانه آغاز شود، 

  . خواهد بودي ما  در مبارزهتعيين كننده 
  !زنده باد مبارزات زنان ايراني
  »!زنده باد انقالب زنان

  

هاي محلي، سراسري  كه رسانهگيرد؛ بدون اين  همه چيز شتاب مىيي،آ در پي اين گردهم
  .داده باشند] مطبوعاتى[ پوشش اى سابقه المللي به چنين رويداد بي و يا بين

با توجه به . يابد ت دادگستري تحصنى سازمان مى در برابر وزار: مارس10شنبه 
شود تظاهراتي كه بنا بود روز شانزدهم مارس برپا شود،  وسعت اين تجمع، تصميم گرفته مى

  . مارس12زودتر انجام گيرد؛ در 
هاي داخلى و   براي مبارزه با سانسوري كه از سوي رسانه: مارس11يكشنبه 

كميته براي ، كيت ميلت و يكي از زنان عضو .اف.لا.امشود، هيئت  المللي اعمال مي بين
نگاران حاضر در  كنند تا روزنامه ار ميتي در تهران برگذ، يك كنفرانس مطبوعاحقوق زنان

از شركتِ زنان فعال ايراني كه بنا بود در اين . محل و نيز افكار عمومي جهان را بسيج كنند
هاي تظاهرات روز بعد   در حالي كه آگهيها آن. آيد جلسه حضور يابند، جلوگيري به عمل مى

گيرند و چند ساعتي  ها قرار مى چى چسباندند، مورد اذيت و آزار كميته مى] به در و ديوار[را 
  13.شوند بازداشت مى

                                                           
ما به عقب بازنخواهيم گشت؛ «:  از تهران فرستاد.اف.ال.امدومين تلكسي كه هيئت : به اسناد زير. ك.ـ ن13

به را ها  هاي زنان در فرانسه فرستاد و آن ي گروه  در پاريس براي همه»ي زنان كتابخانه«؛ تلكسي كه »هرگز
هاي زنان در فرانسه  ها و گروه  كه به رسانه.اف.ال.زنان در جنبشِ ام ي مطبوعاتي بسيج فراخواند؛ اطالعيه

سند نخست چاپ نشده و دو سند ديگر را در . [فرستاده شد تا اخبار ايران منتقل شود و بسيج زنان ادامه يابد
 ].ايم هاي اين دفتر به چاپ رسانده بخش بيانيه
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كه حكومت مذهبي به رغم آن. شود  ميبرگذارترين تظاهرات زنان   بزرگ: مارس12
 و  كند ، تعديل ميكرده بود اعالم تر يشي پ گرانهبمواضعش را نسبت به چند اقدام سركو

 هزار زن، با حجاب و 50 ـ  مثالً در مورد حجاب اجباريـزند  نشيني دست مى موقتاً به عقب
از دانشگاه تا ميدان آزادي، ... دار، آموزگار و آموز، پرستار، خانه حجاب، جوان و پير، دانش بي

 :مله اين بودشان از ج شعارهاي. كنند پيمايي مي در آرامش راه
هاي  ما نه فقط از خواسته"، "اند اگر زنان را به عقب ببرند، تمام جامعه را به عقب برده"

  ."ست مسئله حجاب نيست، مسئله آزادي"، "كنيم خودمان، كه از دموكراسي واقعي دفاع مي
به رغم  تقالهايى كه از هر سو براى تفرقه انداختن، منصرف كردن و مرعوب ساختن 

ها نيز كشيده  اش به شهرستان شود، جنبش در حال گسترش است و اكنون دامنه مياعمال 
كوشند از تظاهرات در برابر  در واقع، به رغم همدلى مبارزان الئيك كه مي. شده است

  :تعرضات دفاع كنند، زنان با اين معضالت دست به گريبانند
كنند كه  را متهم ميهاي چپ و چپ افراطي، جنبش زنان   شمارى از اعضاي سازمان-
 پيشه كنند و "صبر"خواهند كه زنان  ها مي آن. ستا  ي غرب و طرفداران شاه شده بازيچه

  . شان به مبارزه دست زنند بگذارند كه حكومت جديد مستقر شود و بعد براي حقوق
كنند كه  ها هم زنان را متهم مي آن: شان اى مسلحيهاي افراطي و ميليش  مذهبي-
ها خواستار  آن. خواهند ثبات حكومت جديد را برهم زنند اند و مي ب شدهي غر بازيچه

خواهند زنان به خيابان  اند؛ نمي  بازگشت به عقب و تحميل تاريك انديشى مذهبى بر جامعه
شان سنگ  شوند و به سوي ور مي ها حمله كنند؛ به آن  ميها رفتار بيايند؛ با زنان مثل فاحشه

  .اندازند مي
به دست دوباره ها چه بسا  اين: سابقساواك  راست افراطي و اعضاي اىي ميليش-
  ."نظم برقرار كنند"ها مجدداً مسلح شوند تا در تظاهرات  مذهبي
كنند كه در جنبش  قال مى برگردانند و تشان ها ها همه توافق دارند كه زنان را به خانه اين
  .ندازندتفرقه بي

مان تصميم بگيرد؛  نقالب نكرديم كه كسى برايما ا«: دهند زنان مبارز چنين پاسخ مي
 ».براي اين انقالب كرديم كه نظام جامعه را تغيير دهيم

شود تا   ميبرگذار در برابر مقر تلويزيون، تحصن ديگرى : مارس13فرداي آن روز، 
شود و  به اجرا گذاشته مى] يون تلويزـراديو [نسبت به اقداماتي كه عليه زنان كارمند 

  . ها، اعتراض شود ليه سانسور اخبار توسط رسانهچنين عهم
  . شود پاشانده ميعمال خشونت ميليشاي مذهبي از هم  مارس، با ا13تحصن 
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  14.دوره استاين آخرين تظاهرات بزرگ زنان در اين 
كند و در غياب همبستگي  در برابر تهديدها و خشونتي كه بر اين جنبش سنگيني مي

ترين  اند، حتا فعال هاي دموكرات كه سخت پراكنده جريانجدي از سوي چپِ انقالبي و 
  .هاي خياباني را به حالت تعليق درآورند بينند كه حركت زنان، خود را ناگريز مى

با اين وجود، در مخالفت با قوانين فئودالي جمهوري اسالمي و نيز عليه امپرياليسم 
  15.آيند ميهم  زن در تهران گرد 3000، 1979 نوامبر 25آمريكا، در روز 

: حكايت اين مبارزات را كيت ميلت به طور كامل در كتاب خود به دست داده است
  . به چاپ رسانده است1981 آن را در سال "انتشارات زنان"، كه در ايرانكتابِ 

  ، همراه زنان ايرانيزنان در جنبش: جااينجا و آن
ياري از شهرهاي فرانسه، ، در بس]ايران[ در همبستگي با زنان : مارس8از همان روز 

در پاريس، ليون، مارسي، بردو، تارب، پو، بايون، : شود به فوريت جلساتى برگذار مىجلساتي 
  16...در اسپانيا، ايتاليا، كِبِك و ليل، روآن، نانت، نانسي، مونپوليه؛ و حتا 

براى تدارك يك تظاهرات بزرگ همبستگى در سراسر شهرهاى  : مارس13روز 
سازمانده . شود  پاريس، مجمع عمومى برگذار مىJussieu  دانشگاه ژوسيو، دربزرگ كشور

هاى زنان   ، هستند؛ در همكارى با زنان ايرانى و گروهاف.ال. ام-زنان در جنبشآن، 
   . نقالبي اهاى چپِ سازمان

در . آورد گردد و هزاران تن را گرد هم مى  مارس، چندين تظاهرات برپا مي16 تا 14بين 
  17.شود  مىبرگذار نيز تظاهرات ]كانادا [ك و كبكبلژي

 به همراه زنان فعال ايراني، كنفرانس مطبوعاتي در پاريس .اف.ال.ام : مارس14روز 
 و در اختيار شوند  ميخواندههمه هايي كه از تهران فرستاده شده،  تلكس. كند  ميبرگذار

                                                           
اين اسناد را كه درون  [. از تهران فرستاددر جنبشزنان  سومين و چهارمين تلكسي كه گروه به. ك.ن ـ14
 .]ايم  در اين دفتر چاپ نكرده،هاي ديگر آمده ي آن در بخش مايه
 تا  نوامبر30، 4 به اين موضوع اختصاص داده است؛ ش زنان در جنبشي  نامه به مطلبي كه هفته. ك.ن[ ـ15
  ].1979 دسامبر 7

Iran, « Novembre 79, du côté des femmes », Femmes en mouvement, hebdo, No 
4, 30 novembre -7 décembre 1979.  

 براي بسيج زنان فرانسوى در .اف.ال.امهايى كه از سوي زنان  فهرستِ همايش: 1نگاه كنيد به پيوست  ـ16
 . برگذار شد، معترض ايرانيهمبستگى با زنانِ

  . در همين فصل2و1به پيوست . ك. ن ـ17
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  .گيرند  مينگاران قرار روزنامه
پ ايراني تبديل هاي چ  ميان نمايندگان سازماني جانانه ا ظرهي منا اين جلسه، به صحنه

شان و در مخالفت با چادر  جا، با بسيج زنان براي حقوقشود كه در اينجا نيز مانند آن مي
تصاحب ] حركتي براي[ و حتا ست چه، بر اين گمانند كه نبرد زنان ثانوي. رزند و ضديت مى

  .كردن انقالب
.  ست اين جنبش براي شكستن سكوت است؛ براي آزادي«: ددهن زنان ايراني پاسخ مي

ها؛  ه چپ، نه مذهبيها، ن كسى هم نخواهد توانست ما را به سكوت وادارد؛ نه ساواكي
 ».كس هيچ

 را مگزين. اف دور يها  فمينيستبندى اخير انس، برخي افراد، گروه اين كنفردر جريانِ
ها، با برخي از  ، به محض دريافت اولين تلكساف.ال.امزنان . كنند سؤال برانگيز ارزيابي مي

ها ترجيح دادند  اما آن. ها را به عمل مشترك فراخوانده بودند ها تماس گرفته بودند و آن آن
 19اين زنان، در روز . ندازند دوبووآر، گروه خودشان را راه بيكه تحت قيمومت سيمون
وزيرش، بازرگان، درخواست مالقات  فرستند و از خميني و نخست مارس، هيئتي به تهران مي

يك از آن  هيچ. پذيرند كه براي باريافتن نزد مقامات، چادر بر سر بگذارند ها مي آن. كنند مى
 اين هيئت كه پذيرفت "انگيز رقت"در عوض، تصوير . دهد شان پاسخ نمي هاي به پرسشدو 

هاي سراسري به چاپ  سانه و رمگزين .افبراي باريافتن به حضور امام چادر به سر كند، در 
  18.رسد مي

  19. در فرانسه ادامه داردزنان در جنبشدر اين مدت، بسيج 
 

 MLF ـ هاي زنان در جنبش سرخط اعالميه

                                                           
 .]ايم  از سفر به ايران چاپ كرده، در اين دفتر آوردهمگزين. اف را كه گزارشي[  ـ18
ي  ترجمه[ ، ]كانادا[ها و در كبك   در پاريس، شهرستان.اف.ال. ام-زنان در جنبشهاي  به تراكت. ك.ن ـ19

 .]ايم هاي اين دفتر آورده ها را در بخش بيانيه اين تراكت
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  سال صفر: جنبش زنان ايراني اف،.ال.فيلم ام
  

ها فيلم برداشته و با زنان  ييآ  كه از گردهمزنان در جنبش، هيئت  مارس15در 
ها را از كشور  ها قصد دارند آنيابد كه مال ران گفتگو كرده بود، درميتظاهركننده در ته

اين تصاوير، حتا تا امروز، . شوند فيلم را به فرانسه بياورند با اين وجود، موفق مي. اخراج كنند
  20.ي نبرد تاريخي زنان ايراني در دست است  كه از اين لحظهست تنها تصاويري

هاي  يكي از شبكه[» 2آنتن « 13صاوير در اخبار ساعت شود و ت فيلم، فورى مونتاژ مي
همه جاى فرانسه، اروپا و كانادا سپس در . آيد به نمايش درمي] سراسري تلويزيون فرانسه

هاي ايراني كه از پيكار زنان  شود؛ توسط مجامع زنان مبارز و فعالين سازمان پخش مى
  .كردند حمايت مى

دست هنوز . تهيه شده، همچنان تا امروز تازگي دارداين فيلم كه در بطن مبارزات زنان 
  21.دده ميشهادت گردد و  به دست مي
  2009... 1990: رستاخيز

جنبش زنان ايراني براى دموكراسي، بر ضد بنيادگرايى دينى و ديكتاتوري مالها، از آن 
  .دمخفيانه يا علني، به بهاي جان مبارزان جريان دار. زمان تاكنون بازنايستاده است

 تا خيزش كنوني مردم ايران عليه رژيم، زنان در خط اول 2000هاي  ى سال از ميانه
ها، در  برخي از آن. اند بارها به ضرب باتوم و بازداشت، منكوب شده. اند پيكار دموكراتيك بوده

نام يك ميليون امضاء براي برابري اند به  اي را به راه انداخته ، كمپين گسترده2006سال 
  .دهند با هر دستگيري، ديگرانى راه را ادامه مي. نان و مردان در ايرانميان ز

، در 1979 مارس 8ما در ": نويسد ، ميدو جنس وجود داردآنتوانت فوك، در كتاب 
پيمايي  تهران بوديم و به همراه پنجاه هزار زن، عليه چادر كه خميني اجباري كرده بود، راه

سال : جنبش رهايي زنان ايراني -جا تهيه كرديم نفيلم مستندي كه ما در آ. كرديم مي
شان را  اند آزادي  در عين حال گواه آن است كه گرچه خواهران ايراني ما هنوز نتوانسته-صفر

                                                           
از . اختصاص دارد) 1979 مارس 12 (1357 اسفند 21راضي زنان در روز پيمايى اعت اين فيلم بيشتر به راه[  ـ20

با وجودي كه هيئت . كه روزي برفي بود، فيلمي در دست نيست)  مارس8/  اسفند17(روز اول تظاهرات 
برداري، گرفتن فيلم  به دليل كمبود برخى از وسائل فيلمگويا آن روز در تهران بود،  ،زنان در جنبشفرانسوي 

 ].2009گفتگوي مهناز متين با سيلوينا بوآسوناس، سپتامبر . نشدميسر 
جنبش زنان ى پخش فيلم  ها، درباره  در پاريس و شهرستان.اف.ال. ام-زنان در جنبشبه تراكتِ . ك.ن ـ21

 .] آمده استهمين فصلي اين سند در  كليشه. [ايراني، سال صفر
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اند اين نطفه را نابود سازند و نهايتاً از زايش  گرا نيز نتوانسته به كف آورند، اما نيروهاي واپس
ماعي، سياسي و نماديني كه اين زنان، همراه ما استقالل جنسي، اقتصادي، اجت] جنبش[

 22».كردند، جلو گيرند درخواست مي
   ناصر مهاجر ـمهناز متين: برگردان به فارسي

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .228ي  گفته، صفحه ، پيشدو جنس وجود دارد ـ22

تراكتِ
زنان در جنبش

 ام-
.ال.

.اف
 

ش فيلم 
پخ

جنبش زنان ايراني، سال صفر
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  : 1پيوست 
  

 براي بسيج زنان فرانسوي در .اف.ال.امهايى كه از سوي زنان  فهرستِ همايش
  : شداربرگذهمبستگى با زنان معترض ايراني 

  
  :فرانسه

.  زنانفروشي كتاب  در18هاى همه روزه، ساعت  همايش:  پاريس-
 ،تظاهرات. در هتل لوتسيا 10:30  چهارشنبه، ساعت:كنفرانس مطبوعاتي

  .جمعه
.  زنانفروشي كتاب جهت خبر رساني در   روزانههاى همايش:  مارسي-

 Vieux Port ["بندر قديمي"، حركت از 18 چهارشنبه ساعت ،تظاهرات
 "لئو الگرانژ"اي در مركز  ؛ و در ادامه، جلسه]اي مشهور در مارسي محله

]Léo Lagrange.[  
.  زنانفروشي كتابي خبررساني در  هاى روزانه همايش:  ليون-

 Place des[ حركت از ميدان كوردوليه .18 ساعت  چهارشنبه،تظاهرات
Cordeliers[خيابان دوالبار ي البريوش،  و در ادامه، همايشى در كافه 

]Café La Brioche, Rue de La Barre[  
 Place[، ميدان گامبتا 18يي، چهارشنبه ساعت آ مگرده:  بوردو-

Gambetta [ با تلفن14، همه روزه از ساعت زنان در جنبشتماس با  
448339  

، 37ي همايش، همه شب در نشاني برگذار]: Tarbes[ تارب -
، تلفن ]Route de Pau, Le Poney Ibos, Tarbes 37[ي پو  جاده

  . چهارشنبه18 تظاهرات، ساعت 345593 و 354164
  .، ميدان شهرداري18تظاهرات، چهارشنبه ساعت ]: Pau[ پو -
همايشى همراه با يك كنفرانس مطبوعاتي انجام ]: Rouen[ روآن -
  .گرفت
  . تظاهرات روز شنبه. تراكت در محلهمايش و پخشِ:  ليل-
  .زنان ايرانيبا  همراه ،روز سه شنبههمايش :  نانت-
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  .همايش روز سه شنبه:  نانسي-
  .تظاهرات روز چهارشنبه:  مونپوليه-

  :ايتاليا
-كنند كه به تهران   زنان خود را آماده مي.همايش روز سه شنبه: م ر
  . روز چهارشنبه در برابر سفارت ايران.تظاهرات. بروند

  .نسولگري ايرانهمايش و تظاهرات در برابر ك:  ميالن-
  :اسپانيا

  ...همايش در مادريد، بارسلون
  ]:كانادا [كِبِك

  . در مونترال13 ساعت ،تظاهرات روز سه شنبه
  

  :2پيوست 
  

 1979 مارس 16فهرست شعارهايي كه در تظاهراتِ همبستگي با زنان مبارز ايراني، در 
زنان ،  زنانهاي گروه  با همراهي زنان.اف.ال.زنان در جنبش اماين تظاهرات را . پخش شد

  . هاي زنان مراكشي و الجزايري در پاريس برگذار كردند ، گروهمبارز ايراني در پاريس
  :فهرست شعارها

  ها به جاي ما تصميم بگيرند  ما انقالب نكرديم كه آن•
  اند  را به عقب راندهجامعه اگر زنان را به عقب برانند، •
  ه است اگر امروز تسليم شويم، ديگر تمام شد•
   تهاجم به زنان، تهاجم به انقالب است•
  كشند   زنان، حجاب از روي اسالم برمي•
   زنان انقالب نكردند تا به عقب برگردند•
  ست  آزادي نه غربي، نه شرقي، جهاني•
  كنيم  ما با ديكتاتوري مبارزه مي•
شود، خود به معني آغاز  چه به ما تحميل مي اعتراض در برابر آن•

  !جنبش است
  تسليم نخواهيم شد! اهللا نه آيت!  نه پاپ•
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  تجاوز بس است!  حجاب بس است•
  پذيريم  در اروپا، در ايران، محبوس شدن را نمي•
  پذيريم ما را زنداني كنند خانه، نه در خانه، نمي  نه در فاحشه•
  چنان برجاست  شاه رفته است، اما حجاب هم•
   از تهران تا كازابالنكا، حجاب برخواهد افتاد•
  بند نيست  پوزه  براي زنان، انقالب•
  زنان ادامه خواهند داد!  شاه شكست خورده•
ي زنان  كنند، همه شان را پاره مي  وقتي زنان ايراني زنجيرهاي•
  !روند ها پيش مي اند كه به همراه آن جهان
كس براي ما  اهللا، هيچ ه آيتنه پاپ، ن نه پدر، نه شوهر، نه حاكم، •

مان را خود به  مان از آن ماست؛ زندگي بدن. تعيين تكليف نخواهد كرد
 !دست گيريم

  
  

  
  
  
  
  

    
  



 

  
  

  * در شهرهاي فرانسه.اف.ال.امواكنش 
  

، بيش از هر كجا در فرانسه، از سوي زنان فمينيست 1357خيزش زنان ايران در اسفند 
 -آيد، چند و چون حمايتِ گروه زنان در جنبش زير مىآنچه در . مورد حمايت قرار گرفت

ها،  ها، تلگراف در برگردان فارسى اين مجموعه از تلكس. دهد را به دست مى .اف.ال.ام
ها و خبرهاى تكرارى و  ها، از آوردن نكته ها و بيانيه ها، آگهى ها، اعالميه ها، گزارش يادداشت

 .ايم هيز كردهها، پر پردازى برخى از جزييات و يا عبارت
 

  :ليون
در اين .  زنان تشكيل شدفروشي كتابهمايشى در :  مارس12روز دوشنبه ... 

هاي محالت، زنان مركز  گروه(هاي ديگر نيز شركت داشتند  همايش، زنان گروه
همه شركت كنندگان در همايش تعهد كردند كه به ). زنان، زنان فعال در سنديكاها

  .نان ايران خواهند پرداختپخش خبرهاى مربوط به خيزش ز
 در خيابان خواهيم بود تا همبستگي فعال 18 مارس، ساعت 14ما روز چهارشنبه 

  .خود را با زنان مبارز ايراني نشان دهيم
  ... زنانفروشي كتابهمايش روزانه در ... 

  !زنده باد انقالب زنان
 15اريس،  زنان در پفروشي كتاب زنان در ليون به فروشي كتاب تلكس از سوي -

  :1979مارس 
اخبار تظاهرات همبستگي را كه . اي جمع شديم پس از تظاهرات، در سالن كافه... 
] نيز[تلگرامي . زمان در ديگر شهرها صورت گرفته است، به اطالع همه رسانديم هم

  . براي زنان ايراني فرستاديم
  1979 مارس 14 ،ليون
  . همبستگي، مهرمبارزه،:  زن، همراه شما در خيابان هستند200

                                                           
  :عنوان اصلي مطلب *

Tracts des Femmes en Mouvements du MLF à Paris, en province, au Québec, 
pour poursuivre la mobilisation. 
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هاي قرآن به زن  زنان الجزايري و ايراني و نيز مردان، جايگاهي را كه در سوره
هاي گوناگون در تظاهرات  شعارهايي كه گروه. اختصاص داده شده، تشريح كردند

هاي بسيار گوناگونى به  ها با انگيزه سازد كه آن  ديگر آشكار مير، يك بااند سر داده
  .اند حركت درآمده

يارى اين تظاهرات را تدارك ديديم، مايليم بگوييم كه   كه با همزنان در جنبشا م
ها بيش از پيش  ي آن پيكار گسترده. دهد مبارزات زنان در ايران، چقدر به ما نيرو مي

 ى  آزادي زنان، خصلت انقالبي دارند و با همههاي سازد كه جنبش آشكار مي
ي  مبارزه: گيرند در پيوند قرار ميتر به انجام رسيده،  مبارزاتي كه پيش

  .داري، ضد امپرياليستي؛ و مبارزه عليه ساختار قدرت ضدسرمايه
مركز  مارس در 19شود كه به منظور هماهنگي، همايشى روز دوشنبه  پيشنهاد مي

  . برگذار شودزنان
  زنانفروشي كتابكار و خبررساني، غروب هر روز در ] هاى گروه[ي  ى روزانه جلسه
  . خواهد شداربرگذ

آيند تا شور و   ميفروشي كتابمبارزه روزمره ادامه دارد و هر روزه زناني به 
  . شان را ابراز نمايند همبستگي فعال

  ، ليونزنان در جنبش
  روآن

   مارس15،  در جنبشزنانِروآن، 
  . مارس14 و چهارشنبه 12همايش روزهاي دوشنبه 

 در ي كههاي متعدد  رهگذر تراكتزناني كه از)... ني، مراكشياُرد(زنان عرب 
 خبر را ، بودپخش شده ها و ادارات ها، مقابل كارخانه بازارها، دانشگاه، دبيرستان

پيكار زنان ايراني  با  راشان  با خوشحالي گرد هم آمدند تا همبستگيشنيده بودند
  .نمايندابراز 

  :گيرد هاى مبارزاتي و خبررساني، ابتكارهايى شكل مي در اين همايش
 زنان در جنبش با استفاده از اخبار ارسالي از سوي اعضاي   نوشتن و تكثير تراكت-

  .برند كه در تهران به سر مى
  ...ي تراكت در همه جا  پخش گسترده-
گذرانيم كه با پيكار زنان ايراني   يك روز تمام را با زناني مى: مارس17 روز -

  .ند كردها در اين برنامه شركت خواه خيلى. اند همبسته
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 مارس، 19ي پيكار زنان ايراني، دوشنبه   مبارزاتي و خبررساني دربارهي  جلسه-
  ... دقيقهبيست و سيساعت 
 خطي را جهت اعالم 10ي  چند اطالعيه)  نورمانديـپاريس (اي  هاي منطقه رسانه

  :اند خبر همايش به چاپ رسانده
ي  اي كه در منطقه روزنامه[ نورماندي ـنگار پاريس   با يك روزنامه: مارس16جمعه 

ى پيكار زنان  پذيرد درباره اى صورت مى مصاحبه] يابد شمال غربي فرانسه انتشار مي
  .ي كشورها ايراني و همبستگي زنان همه

.  زنان با پخش تراكت خبر شده بودند: مارس در روآن14ي چهارشنبه   جلسه-
 پس از .بود و ضد و نقيض خيلي زنده و جانانه  بحث. حدود بيست زن آمده بودند

هاي  در مواقعي نيز به گروه. ها، همه با هم شروع به صحبت كرديم خواندن تلكس
مان  هاى ي زنان ايراني، از سوى خيلى نيرو و اراده]. شديم ترى تقسيم مي[ كوچك

طلبي  شكست. چيزي از اين نيرو، در خود جلسه هم در گردش بود. شد  احساس مي
جا به ها قرار داده بودند، اينجا و آن ترين كشيده  قالب هويتِ ستمبرخي كه خود را در

  .يداي تعرضي فراروي مبارزه دست زدن به ى اراده
زنان در همه جاي خاورميانه براي آزاد شدن مبارزه : گفت يك زن مراكشي مي

 .بخشد  پيكار زنان ايراني به ما شهامت و اميد مي. ي راه هستيم ما در ميانه. كنند مي
اما در همه جا، در مدارس، .  وجود ندارداش در مراكش، جنبش زنان به معناي واقعي

مادر . شان هستند ها، زنان در شُرف آگاهي يافتن نسبت به وضعيت ها، اداره دانشگاه
؛ ست ترياد نوشتن، خواستار داشتن حقوق بيشمن كه نه سواد خواندن دارد و نه سو

  ...خواهد وضعيت را تغيير دهد مي
بيني شده  هاى خبررساني و مبارزاتي در چندين مدرسه و دانشگاه پيش همايش

  . در روزهاي آينده، همه جا تراكت پخش خواهد شد: است
ها و دانشگاه داشتيم، با  گوناگونى كه در مدرسه هاى  در همايش: مارس17 روز -

ي  ديم دربارهاى را آغاز كر ها، كار تحليلي ى روزنامه ها و مقاله استناد به تلكس
هاي   كه از پشتيباني رسانه زنانالمللي حقِ ي بين كميتههاى  داليل تشكيل و هدف
امپرياليستى به منظور نابود كردن ـ حركتى فمينيست : گروهي برخوردار است

  !مبارزات زنان
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   1.م تعميق بخشي در جلسات ديگر هم ادامه دهيم وقصد داريم اين كار را
  

  بوردو
  :و به پاريستلكس از بورد

ي انقالب زنان ايراني، از همان بدو  توسط زنان در جنبشِ پاريس، از ابعاد گسترده
ي كساني  اين خبر خوش را بالفاصله به همه. تولد، با شور و شادى آگاهي يافتيم

پخش خبر به صورت . در بردو، تارب، تولوز و باسك: شناسيم، رسانديم كه مي
هاي محلي هم البته خبرها را  به رسانه.  فعاالنهگرفت و بسيار شفاهي انجام مى

  .رسانديم  مى
زنان بوردويى كه مبارزه زنان ايران را چون ى  م با همهبراى برقرارى ارتباط داي

تر شود، سالني  ها باز هم فزون كه قدرت آنكنند، و براي اين ى تازه تلقى مىهوا
 مارس، همه روزه جلسه 12ز روز  و در آن، ا ـ)La Pleiade( پلياد ـايم  اجاره كرده

داريم و ساعت به ساعت اقداماتِ الزم را براي همبستگي با زنان ايرانى به انجام 
  . رسانيم مي

 به رغم -)Place Gambetta(ميدان گامبتا ـ  در قلب بوردو : مارس16چهارشنبه 
تر  هها را هرچه گسترد ها و اطالعيه بارش باران، شمار زيادى جمع شديم تا تلكس

ي   زنان در پاريس دربارهفروشي كتابهايى كه  ها و اطالعيه پخش كنيم؛ تلكس
] كه در جريان است[ي ا  هوشمندانه و فعاالنهِ ى ايران و همبستگي وضعيتِ روزمره

  . فرستد مان مي براي
گرد ) Salle de Résistance( نفرمان در تاالر مقاومت 60پس از تظاهرات، حدود 

ها  گفتند انقالب زنان ايراني تا چه حد به آن ها مي خيلي. گو پرداختيمآمديم و به گفت
هاي زنان بوردو را فراگرفته، بيرون  نيرو و نيز ميل آن را داده از انزوايى كه گروه

يك تلگرام همبستگي براي زنان در تهران . يك زن ايراني همراه ما بود. بيايند
   !هاي آينده ده براي فعاليتفرستاديم و در كنار هم، جشن گرفتيم؛ آما

  ، بوردو در جنبشنزنا
                                                           

 نه تنها از حمايت و  زنانالمللي حقِ ي بين كميته. ، جانبدارانه و نادقيق استزنان در جنبشي  اين گفته[ ـ1
براي اطالع بيشتر، از جمله .  برعكس، مورد حمله و انتقاد قرار گرفتها برخوردار نشد، بلكه همدلي رسانه

 ].به گفتگو با برخي از اعضاي اين كميته كه در اين دفتر آمده. ك.ن
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  : كه براي زنان ايراني فرستاده شداي تلگراف همبستگي
  . هاي بوردو ، تظاهرات همبستگي در خيابان17ساعت 
 از صميم قلب. ايم ها كه از پيكار شما تاثير پذيرفته  آن؛ مارس، بسياريم14امروز 

  .ه دهيم ادامخواهيم در كنار شما پيكار را مي
  بوردو، زنان در جنبش

  تارب 
   مارس14نخستين تظاهرات زنان در تارب، ديروز، چهارشنبه 

هاي سياسي و زناني كه به محض  ها كه آمدند، دوستان ما بودند و زنانِ سازمان آن
  .ها، با ما تماس گرفتند اطالع از رهگذر رسانه

ها و   از باندرولها اولين عكس. ديروز، در ميدان شهرداري دور هم جمع شديم
يك . "زنده باد انقالب زنان": احساس دلپذير خواندن اين دست خط به زبان عربى

زن مراكشي و يك زن از ساحل عاج كه با ما تظاهرات را تدارك ديده بودند، 
 بگيريم تا براي   زياد عكسها خواستند از آن باندرولي در دست داشتند و مي

پذير  بله امكان: ها بگويند رستند و در عين حال به آنشان در داخل كشور بف دوستان
  .است

پخش صوتي، سرودهايي .  نفر بوديم 70حدود . پيمايي كرديم ها راه در خيابان
  .كرد انقالبي يك زن عرب را پخش مي

  .ها خوانده شود يك جا ايستاديم تا تلكس
با زنان سراسر همبستگي "، "همبستگي با زنان ايراني": گفتيم  هر از چندگاه مى

  ."جهان
 به  صحبت برخي. مان پايان داديم، به صحبت با هم پرداختيم پيمايي وقتي به راه

. واقع شدندمفيد بودند كه درازا كشيد؛ زير چترهايي كه در آن روز از جمله وسايل 
يي را آ تنها تصاوير گردهم.  ويدئومان كه سرانجام بازي درآورد به همان مفيدي

غروب آن روز كه خواستيم . پيمايي كه كرديم، دوربين خراب شد به راهشروع . داريم
البته اين . اي غمگين شديم ويدئو را پخش كنيم، به خاطر اين اشكال فني، لحظه

  .بپردازند رقص و پايكوبي  به،ندخواست ميكه هايي  مانع از آن نشد كه آن
  ...هاى خبررساني و مبارزاتي همه روزه ادامه دارد جلسه

  ، تارب در جنبشنناز
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  گرونوبل 
  تلكس از گرونوبل به پاريس

دهد؛ نيروي اين را كه هر روز دور هم  شجاعت زنان ايراني، نيروي زيادي به ما مي
: كنيم، بينديشيم ي چگونگي انتقال اخباري كه دريافت مي جمع شويم و درباره

ها و به  ه به روزنامهمان، ارسال اطالعي پخش تراكت در بازار، خبررساني به دور و بر
    .وئديي ديواري، ضبط و راديو، روزنامه

خوشحاليم از ... شعارها... ها باندرول... پنج شنبه. امروز غروب در خيابان هستيم
اند  ها به ما پيوسته  گروه سايرزنانِ. ها هزار زن را به همه برسانيم كه خبر پيكار دهاين

  ... تا با هم تظاهراتى تدارك ببينيم
. خواهيم به زنان ايراني بگوييم كه پيكارشان براي ما چقدر اميدبخش است يم

  ...عكس... شان نامه بفرستيم؛ تراكت خواهيم براي مى
  زنده باد انقالب زنان

 ، گرونوبلزنان در جنبش
  ليل 

  تلكس از ليل به پاريس
بش كنند، رويدادهاي اين جن هايي كه زنان در جنبش از ايران ارسال مي با تلكس

آوريم كه  دانشگاه تهران را در نظر مي: رسد ما هم مي] گوش[العاده به  خارق
. كنند انديشند و مبارزه مي زنند، مي در آنجا با هم حرف مي. ميعادگاه زنان است

، نه ست آزادي نه شرقي": رسد مان مي  به گوشها شان در خيابان بازتاب صداي
  ".ست ، جهانيست غربي

اند، نيروي زندگي را در ما   هزاران كيلومتر دورتر در حال مبارزه زن كهاين دوستانِ
مان  ما دل. بودكنند؛ نيرويي كه به دليل سركوب، به خواب فرورفته  بيدار مي

بري از آن،  خواست اين نيرو را به جريان درآوريم تا زنان ديگر هم بتوانند با بهره مي
روز از پي روز، خبرها را به . رندتر به پيش ب تر و عميق پيكار را هرچه گسترده

  .رسانيم ها مي روزنامه
ها خبردار شده بودند، گرد  ها و زناني كه از رهگذر رسانه سه شنبه شب، زنانِ گروه

يك مرد ايراني هم آمده . هايي براي ابراز همبستگي پيدا كنند هم آمدند تا با هم راه
هاي   و تأكيد كرد كه گروهوضعيت نيروهاي سياسي در ايران را توضيح داد. بود

ي مستقل،  بخشى براي وضعيتِ زندگي زنان دارند و مبارزه  رضايتى  انقالبي، برنامه
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  .خطر تفرقه دربر دارد
 مراكشي، از اميدي سخن گفت كه پيكار زنان ايراني در او زنده كرده است؛ يك زنِ

گفته . ان كشورش بر زنى سنگينى بود زيرا ممنوعيتي را از ميان برداشته كه وزنه
سازد كه براى در هم شكستن  شد كه مبارزات زنان ايراني به ما خاطرنشان مى

ايم اين  مان دريافته در عين حال، همه. اي تا چه حد مهم است ارتجاع، پيكار توده
كشد، تا چه حد بنيان  مبارزه كه جايگاه زن در اسالم را به زير پرسش مي

ايم كه  و دريافته. ق و غرب به لرزه درآورده استخدايي و پدرساالري را در شر تك
  ...اين مبارزه تا چه حد آبستن انقالبات است

زنان ايراني و مراكشي هم به ما . شنبه در مركز شهر، تطاهرات خواهيم كرد
  .اند پيوسته

  ، ليلزنان در جنبش
  مونترال

  1979رس  ما23 زنان در پاريس، مونترال، فروشي كتاب در جنبش به تلكس زنانِ
   مارس، 14تظاهرات در همبستگي با زنان ايراني، 
  .ظهر، در مركز شهر مونترال

 ساعت 24هاي زنان شهر كه ظرف  ي گروه  زن، وابسته به همه150 تا 125بين 
هاي  ي ايران، در سكوت تظاهرات كردند و حجاب بسيج شده بودند، جلوي خانه

ي ايران تماس برقرار ساختند كه ميل  با يك نفر از خانه. سياه را به آتش كشيدند
ي  تظاهر كنندگان سپس كوشيدندكه در يك برنامه. نداشت درگير مسئله شود

ها به تظاهرات  م كه رسانهياما تنها توانستيم بگوي. تلويزيوني مستقيم، مداخله كنند
  . را قطع كردندمان  بعد حرف. اند پوشش نداده

 گروه زنان
  :بلژيك

مان را  ما ستايش. ايم  به تظاهرات پرداخته ستگي با زنان ايرانيما براي اعالم همب
كنيم كه پس از شركت در مبارزه براي سرنگوني حكومتي توتاليتر  نثار اين زنان مي

يك ديكتاتوري ديگر جلوگيري ] پيدايى[اند تا از  ريز، امروز به پيكار برخاسته و خون
  .كنند

 متن يك فرايند شان را در  هاي ويژه تهزنان خواسبراي نخستين بار در تاريخ، 
نقشي را كه در . زنند كنند و از ايفاي نقش زنِ فرمانبردار، سر باز مي انقالبي ابراز مي
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  . اند هاي شناخته شده تاكنونى، زير عنوان منافع مشترك، پذيرا بوده ي نظام همه
ي دفاع  را جامعهى دفاع از حقوق بشر بياييم كه امروز آن  ما بر آن شديم به جامعه

چرا كه موجه ترين حقوق زنان اينك در ايران، در . ايم حقوق مردان و زنان نام نهاده
  . معرض تهديد است

رسد، با نگرانى ناظر اين هستيم  با توجه به اخباري كه در اروپاي غربي به ما مي
  :كه
يي و مغاير با خواهند زنان ايراني را در موقعيتي بگذارند كه تحقيرآميز، قهقرا مي) 1

  .ترين حقوق است ابتدايي
اند، مورد تهاجم   به پيش بردهنظير  جريان تظاهراتى كه با شجاعتي بيزنان در) 2

... ها و اند كه از چاقو كشيدن به روى آن مردان فناتيك و مردساالري قرار گرفته
  . اند دريغ نداشته

كه اين  است؛ به ويژه آنكنند، مضحك ن مىي زنا  از مبارزهاى مردان پشتيباني) 3
ي الئيك  جبهه ِ ما از كوربينى. مبارزه، آزادي و دموكراسي را براي همه مد نظر دارد

  . كنيم ارزه كنند، ابراز تاسف مىبيني زناني كه حاضرند تا به آخر مب در برابر روش
جا و در ايران، جايگاهى شايسته به هاي گروهي در اين رسد كه رسانه يبه نظر نم) 4

تظاهر كنندگان، به آن جنسي تعلق ندارد كه . اين رويدادها اختصاص داده باشند
  .اعمالش در خور توجه باشد

تهديد به اخراج كيت ميلت، فمينيست آمريكايي كه سالحي جز كالم ندارد، ) 5 
  .بار ديگري است بر عليه آزادي بيان كه زنان ايراني خواهان آنند عمل زيان

آواز با زنان سراسر جهان، خواستار حق زندگى زنان ايران  ما زنان بلژيكي، هم
  . گونه كه خود خواهانش هستند هستيم؛ زندگي به همان

  
  مهناز متين: برگردان به فارسي

  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »زنان در جنبش«تظاهرات زنان با حضور
  سال صفربرگرفته از فيلم 

 



 

  
  
  

  سال صفر 
  
  

ى خيزش زنان   ثانيه، درباره9 دقيقه و12مترى، رنگى، به مدت   ميلى16ست مستند،  فيلمى
پيمايى زنان  هايى از راه  صحنهسال صفر،ى اول   ثانيه50 دقيقه و 9. 1357 اسفند ايران در

)  مارس8( اسفند 17 اسفند؛ اوج جنبشى كه در روز 21دهد در روز دوشنبه  ايران را نشان مى
 در برابر تلويزيون  اى يىآ  گردهمى پايانى فيلم در ربط است با نيه ثا19 دقيقه و 2. پديد آمد
ى پايان اين  ى كارمندان زن اين نهاد كه نقطه ران در اعتراض به اخراج گستردهدولتى اي
  . روزه بود5جنبش 

كلودين موالر : كار آن بودنداندر  چهار زن فرانسوى دست1.ست  كار گروهىسالِ صفر يك
Claudine Mulard سيلوينا بواسوناس ،Sylvina Boissonnas ميشل مولر ، 

Michelle Muller ان رى و سيلويSylviane Ray . اين چهار زن از كنُشگرانِ چپگراى
 پيوستند و در پيوند با آن به  زنان در جنبش.اف. ال.ام فرانسه بودند كه به  1968جنبش مه 
پيمايى و تحصن برداشته بودند، مخفيانه از  هايى را كه از آن راه  اين زنان فيلم2.ايران رفتند

. ض بازگشت به پاريس، كار تدوين فيلم را آغازيدندها به مح  آن3.ايران خارج كردند
 نقش اصلى در مونتاژ و 4.هم از اوست» راوى«را كلودين موالر نوشت؛ صداى » روايت«

ميكساژ را ميشل مولر و كلودين موالر به عهده گرفتند، هرچند كه ساير اعضاى گروه هم در 

                                                           
، هاى زنان ايران  بنياد پژوهشى  جميله ندايى، فيلم سال صفر، تظاهرات زنان عليه حجاب اجبارى، سالنامهـ1

  :نيز. 43، ص 1997ى هشتم، تابستان  شماره
http:placebo. Unicaen.fr/cindoc.web/www.cine3 mondes.fr/ins/N23/catalogue/ 
mouv.htm. 

زيرنويس گفتگوى مهناز متين با اليزابت سالوارزى   نگاه كنيد به.اف. ال. امى   براى آگاهى بيشتر دربارهـ2
  .درهمين دفتر

  .2010 ژوئن 7، دوشنبه  گفتگوى مهناز متين و ناصر مهاجر با كلودين موالرـ3
  .پيشينـ 4
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 جنبش  فيلم را6. در پاريس استنانانتشارات ز،   فيلمي  تهيه كننده5.اين كار دست داشتند
ريزى مبنايى تازه براى تاريخ نوين   ناميدند؛ با پندارِ شالودهسال صفر: آزادى زنان ايراني

  7. زن ايرانىي خواهانه ايران و نوزايى جنبش حق
هاى   در اختيار شبكهانتشارات زنان از سوى 1357 در همان اسفند سال صفرهايى از   صحنه

اى از   فرانسه در بخش اخبار نيم روزى، پاره2 كانال 8.انسه قرار گرفتتلويزيونى فر
كنده  پرا سال صفرگذاشت و به اين ترتيب خبر ساخته شدن ى فيلم را به نمايش  ها صحنه
ى اين شهر  ليتهآيشى كه ايرانيان ساكن پاريس در تاالر موتواكمى پيشتر اما، در هم. گشت

  9.ن بار فيلم به نمايش گذاشته شد؛ با حضور سازندگانشسازمان داده بودند، براى نخستي
  سفر به ايران

 به ايران سفر كرد، شركت )اف.ال.ام( جنبش آزادى زنان  هدف آغازين گروهى كه از سوى
 برگذار ى موقت تداركات روز جهانى زنان كميته مارسى بود كه از سوى 8ى  در برنامه

 و ي كميته براى آزادى هنرها در كايى كه سال كيت ميلت فمينيستِ نامدار آمري10.شد مى
 عليه حكومت محمد رضا شاه پهلوى مبارزه كرده بود، از سوى )CAIFI(  انديشه در ايران

او به . ى آن كميته دعوت شد اش براى سخنرانى در برنامه شمارى از ياران و رفقاى ايرانى
گلوريا (شمالى و اروپاى غربى ى آشناى جنبش فمينيستى آمريكاى  ى خود از چند چهره نوبه
خواست تا با شركت كردن در آن برنامه و يا ...)  آنجال ديويس، رابين مورگان و،ميناست

                                                           
  . پيشينـ 5
 /http:placebo. Unicaen.fr/cindoc.web/www.cine3 mondes.fr/ins/N23/catalogue ـ 6

mouv.htm.  
اى   گرفته بود و گونه ى جنبش زنان فرانسه الهام  به گمان ما گزينش اين نام بيش از هر چيز از تجربهـ7

، سال هفتاد مسيحى را براى زن فرانسوى، سال صفر  جنبش زنان در فرانسهكنُشگرانِ . الگوبردارى بود 
، گسترده و همه سويه بود كه گسستى تمام و  پيشينه ، چنان بى 68چه رويدادهاى برآمده از جنبش مه . ناميدند

. اين كشور رانمود؛ نيز آغاز نو در زندگى و بالندگى زنان  هاى پيشين در جنبش رهايى زن را مى كمال از فرايند
 آغازى نو در جنبش زن ايرانى بود و گسستى 1357 خيزش زنان ايران در اسفند .اف. ال. امى زنان  به ديده 

  . همه سويه با گذشته
  . در جنبش، در همين دفتر.اف. ال.ام، زنان 1979 مارس 8، »همراه با زنان ايرانى« نگاه كنيد به ـ 8
 147، پاريس، ص 2008، انتشارات زن، )Generation MLF( اف. ال.ام نسل 1968 -2008در كتاب ـ 9

هاى ما براى  جا بگوييم كوشش همين. سازمان داد كه نا دقيق است، اف.ال.امآمده است كه اين برنامه را 
  . نتيجه مانده است يافتن تاريخ دقيق برگذارى اين همايش تاكنون بى

 .هانى زنان، نگاه كنيد به دفتر اول همين مجموعهى موقت تداركات روز ج  براى آشنايى با كميتهـ10
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، همبستگى ى موقت تداركات روز جهانى زنان كميتهفرستادنِ پيام، نسبت به زنان ايرانى 
. ال.ام(ن  جنبش آزادى ز از آن چند چهره يكى هم آنتوانت فوك بود؛ رهبر11.نشان دهند

قول داد « نوشت و   فوك، پيشنهاد ميلت را پذيرفت، درجا پيام همبستگى12. در فرانسه).اف
  13». ايران كندي  را روانه.اف. ال.از امكه هيئتى 

اين زن فرانسوى، . نخستين كسي كه به ايران رسيد، كلودين موالر است» هيئت«از آن 
 اسفند خود را به 17رده و دنيا ديده، بامداد سى ساله، عكاس، بر زبان انگليسى چيره، سفر ك

 مستقر  هاى خبرنگاران خارجى گاه  از سكونت نتال كه يكىاكنتين انتررساند و در هتل تهران 
 نوشته  ى او ، دربارهرفتن به ايرانت در كتابِ ماندگارش، ميل 14.در تهران بود، اتاقى گرفت

  :است
شود و به سوى ناشناخته، خيز   بند نمىدر هتل. كلودين تازه يك ساعت پيش رسيده"

به اميد چيزى، . زند كه بايد راهى دانشگاه شود گيرد و حدس مى  تاكسى مى. دارد برمى
 كه زير برف بينيم ما او را در حالى مى.  استجا رساندهاى خود را به اين همايشى، برنامه

  15 "...ايستاده بود؛ شلوار سفيد به پا داشت و پلور نازكى به تن
قدر دير كه نه آن. رسيده بود كلودين موالر نيز همچون كيت مليت دير به دانشگاه تهران 

پيمايى خودجوش زنان معترض به حجاب اجبارى را ببيند و نه هيچ يك از  توانست راه
ارى ذ از ورود افراد به تاالر برگهاى زن چپگرا كه به خاطر انبوه جمعيت هاى گروه برنامه
ى ادبيات دانشگاه  دانشكده هر دو اما در همان صحن 16.كردند لوگيرى مىهاشان، ج برنامه

ها   اسفند از راه رسانه17اهللا خمينى شب پيش به اشاره گفته بود و صبح  چه آيت آنازتهران، 
هاى  خانه در وزارت... "كه اين. شوند رانگيخته بود، آگاه مىپراكنده شده بود و خشم زنان را ب

                                                           
  .  در جنبش، پيشين.اف . ال . ام، زنان 1979 مارس 8 با زنان ايرانىنگاه كنيد به  ـ11
 ،Coward, Mc Cann & Geogheganانتشاراتِ ، Going to Iranبه ايران رفتن كيت ميلت، ـ 12

 .94، ص 1982نيويورك، 
آنتوانت ... ": نويسد كيت ميلت در كتابش رفتن به ايران، مى. ، پيشين...زنان ايرانىهمراه با  نگاه كنيد به ـ13

اى از پيام آنتوانت  بيفزايم كه گزيده. 118متن انگليسى، ص . بيĤيد] به ايران[ها  گفته بود كه شايد يكى از آن
 در جنبش، در همين . اف.ال.ام، زنان 1979 مارس 8همراه با زنان ايرانى، . فوك در همين دفتر آمده است

 . دفتر
  . مهناز متين و ناصر مهاجر با كلودين موالر، پيشيني  گفتگوـ14
  .120 و 118 صص به ايران رفتن، كيت ميلت، ـ15
  . كيت ميلت، پيشينـ 16
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هر دو نيز در كوى  17".ها بروند اما با حجاب باشند زن. ها لخت بيايند اسالمى، نبايد زن
هاى گوناگون اجتماعى نسبت به آن گفته را ديدند و حس كردند كه  دانشگاه واكنش گروه

ى موقت تداركات روز  كميتهى  اين حس در برنامه. اى بزرگ در حال تكوين است حادثه
صيرى برگذار شد، بيش از پيش تقويت گشت؛  كه عصر آن روز در ورزشگاه نجهانى زنان

وقتى شنيدند كه صبح همان روز، بيش از پنج هزار زن از قشرهاى گوناگون اجتماعى در 
اعتراض به سخنان خمينى و حجاب اجبارى به سوى نخست وزيرى راه پيمودند و در 

 19 روز شنبهكه بناست نيز اين. ذل و اوباش قرار گرفتندى متعصبين شيعى و ارا معرض حمله
ى حكومت  يى بزرگى برپا شود؛ با هدف واپس نشاندن حملهآ اسفند دركاخ دادگسترى گردهم

  .اسالمى به حقوق زن ايرانى
شنبه (يى بزرگ زنان در كاخ دادگسترى آ  در گردهم ـ و همچنين كيت ميلتـكلودين موالر

ى راسخ زنان  و نيز ارادهشركت كردند و آن اجتماع باشكوه را به چشم خود ديدند )  اسفند19
كند،  رزمانش به پاريس تلكس مى موالر در خبرى كه براى هم! ى مبارزه را به ادامه

  :نويسد مى
ها دست برندارند، من از  ها اگر از حمله به زن اما اين. من اوالد پيغمبرم: يك زن گفت"

. بينى شده است شاى پي پيمايى راه)  اسفند24( مارس 16براى جمعه . كنم اسالم خروج مى
تواند اتفاق  اين خيلى دير است؛ چون تا آن موقع بسيار چيزها مى: يكى از زنان گفت كه

گيرند كه  به اين ترتيب زنان تصميم مى.  كنيمبرگذار پيمايى را بايد دوشنبه راه. بيافتد
ه  كنند، از دانشگابرگذار)  اسفند21( مارس 12 صبح دوشنبه 9شان را ساعت  پيمايى راه

  18".تهران به سوى ميدان آزادى
ر بردارش، سوفى كِ  اسفند، كيت ميلت و همراه كانادايى عكاس و فيلم19همان شنبه 

Sophie Keir ترين  گيرند برنده نتال تصميم مىاكنتيننتر، در اتاق كلودين موالر در هتل ا
:  به كار گيرندپيمايى روز دوشنبه و جلب پشتيبانى جهانى، شان را براى پخش خبر راه سالح

نتال تهران با مشاركت سه زن ايرانى از اكنتينرتنيك كنفرانس مطبوعاتى در هتل ابرگذارى 
  بهاهللا خمينى كه پس از سخنرانى آيت(ن ى موقت تداركات روز جهانى زنا كميته
كيت ميلت، كلودين موالر و  :سه زن خارجى و )ن تغيير نام داده بودىدفاع از حقوق ز كميته

                                                           
  .1357 اسفند 17، شنبه آيندگان ـ17
  .  زناندر پاريس، آرشيو انتشارات. اف. ال. ام تلكس فرستاده شده از تهران به ـ18
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 اسفند از پاريس به تهران 20شنبه  قرار بود فرداى آن روز، يعنى يكينا بواسوناس كهسيلو
ى او از   خانواده.  ساله در محافل فرهنگى و هنرى دنيا، ناشناخته نبود37سيلويناى . برسد

ى چهل  هاى آغازين دهه بانكداران بزرگِ هنردوست و هنرپرور فرانسه بودند كه در سال
ده ج ه او اما در19.كنند ينا سه ساله بود، به اياالت متحده مهاجرت مىمسيحى، وقتى سيلو

 ثوارسازد و به زودى   اين شهر را زيستگاه خود مى20.گردد به پاريس بازمى) 1962(سالگى  
به خاطر باورهاى كمونيستى و نيز برداشت آوانگاردش از . شود ثروتى چند ميليارد فرانكى مى
ي  دهد كه پروژه ت را در اختيار هنرمندان جوان ندارى قرار مىهنر، بخش بزرگى از اين ثرو

  21.ست آورد آن ابتكار انقالبى ترين ره  مهمزنگبارى  فيلمه 15

                                                           
،  La Revue d'en Faceى   ، نشريه Marie-jo Dhavernas نگاه كنيد به مارى جو هاورناسـ19

  Brent Stewart ، http.www.the southern.comو برنت استوارت . 1980،  8ى  شماره
، 2008 ، انتشارات زن، Generation MLF 1968 -2008 .اف. ال.نسل ام نگاه كنيد به كتاب ـ20

 .68 ص پاريس،
هاى  پول رايگان براى پروژه": دهد به اين شرح المللى مى اى به هرالد تريبون بين  سيلوينا بواسوناس آگهىـ21

ى فيلم زنگبار، نگاه كنيد به آرشيو فيلم هاروارد  براى آشنايى با پروژه". لطفاً به نشانى زير مراجعه كنيد! هنرى
)Harward Film Archive (2002 فوريه 9، اردين لندنگى  و نيز روزنامه .  
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 سيلوانا بواسوناس و ميشل مولر
 به ايران رفتن برگرفته از كتابِ

 اسفند به تهران 20شنبه بردار بود، صبح يك ان رى كه فيلمسيلوينا بواسوناس و سيلوي
.  سكنا گزيدندتركنتينانتالانها نيز در هتل   آن22.رسيدند؛ با بارى از ساز و برگ فيلمبردارى

همراه با (رفتند  شان را تلف نكردند و از راه نرسيده، به مقر وزارت خارجه ايران  ها نيز وقت آن
ها   آن23.خانه، شركت كنند ى اين وزارت  شده"سازى زنان پاك"تا در تحصن ) كلودين موالر

اى به  هاى تازه  و با دادهنيز خيلى سريع از وضعيت جارى در جامعه، حس و حالى پيدا كردند
ى مطبوعاتى بعد از ظهر به كارشان  هايى كه در مصاحبه داده. گشتند نتال بازانتركنتينهتل ا
آميز، تحقيرآميز و  هاى تحريك  در آن كنفرانس موالر و بواسوناس به پرسش24.آمد

مچون سوفى داشت؛ ه برمى  فيلم سيلويان رى از مصاحبه. دادند ى خبرنگاران پاسخ  موذيانه
 سال صفرى مطبوعاتى در  هايى از آن مصاحبه يى از آن فيلم و صحنه ها كه چرا پارهاين. ركِ

ها، منطقِ هستى  چه بسا به اين سبب كه خط كلى پرسش. بازتاب نيافته، بر ما روشن نيست
برد و اين كردار نمادين  هاى اروپايى و آمريكايى را در تهران به زير پرسش مى فمينيست
   25!نمود اى دخالت در روند رخدادهاى ايران وامى المللى را گونه ى بين همبستگى

ى فارسى زبان بازتاب نيافت، با اين حال  ى مطبوعاتى گرچه در هيچ رسانه  آن مصاحبه
 اسفند، هزاران زن در 21گاه دوشنبه  صبح

كيت ميلت، . آمدند دانشگاه تهران گردِ هم
هم در آن و كلودين موالر  كِر  سوفى
هاى پر  يى بودند و شاهد سخنرانىآ هم گرد

پيمايى در  شور زنان موافق و مخالف راه
يى آ از آن گردهم. زمين چمن دانشگاه

تاريخى و استدالل زنانى كه بر ضرورت 
فشردند و زنانى كه از  ى مى پيمايى پا راه

 داد "اشكالى ديگر"ى مبارزه به  ادامه
ى به نمايش دادند، تاكنون فيلم سخن مى

                                                           
 . ؛ نيز كلودين موالر در گفتگو با ويراستاران اين دفتر، پيشين158 و 154 صص ، كيت ميلتـ22
  .154  كيت ميلت، پيشين صـ23
 . 154 پيشين صـ24
ى مطبوعاتى نگاه كنيد به كيت ميلت، فصل پنجم، صص   براى آگاهى از چند و چون آن مصاحبهـ25

  .154ـ183
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گيرى نهايى، فيلمى در دست است؟  ى شورانگيز تصميم آيا از آن لحظه. در نيامده است
 و از دوربين ر از ترس مردانى كه دور او را گرفته بودنددانيم كه سوفى كِ همين قدر مى

كلودين موالر  26.بردارى را به لقايش بخشيد گرفتند، عطاى فيلم برنمىاش چشم  فيلمبردارى
 به راه همراهانش بود؛ به ويژه  او هم چشم.  بدون دوربين به دانشگاه آمده بودسبك و

    27.بردار كه قرار بود صبح آن روز به تهران فرود آيد ميشل مولرِ فيلم
شود كه  خواهى آغاز مى  ها و صداى زنان آزادى ، با تصويرسال صفرى صفر  هرچه بود، لحظه

   .پيمايند مى» آزادى« را به سوى» انقالب«اند و راه  از دانشگاه بيرون آمده
  

  به سوى آزادى 
  

 فيلم با اين سرود آغاز .»پاينده باد خاك ايران ما/ كى ارزشى دارد اين جان ما/ در راه تو«
اند  سپس نماى دور از انبوه زنانى كه در حركت. خوانند شود كه دختران دبستانى آن را مى مى

زمان صداى آرام  هم. ست ست، جهانى ست، نه غربى نه شرقىآزادى : آميزد با اين شعار درمى
نشيند و   صدا يك لحظه فرو مى".1979 مارس 8تهران، " :گويد و آهنگينى به فرانسه مى

ى   مارس و تمام روزهاى هفته8ما چهار زن فرانسوى بوديم كه روز ":يابد آنگاه ادامه مى
حصن، در تظاهرات، در ميتينگ و جلسات انقالب زن را همدوش زنان ايرانى گذرانديم؛ در ت

  ".بحث
پيمايى در روز  آورد كه گويا راه اين تصور را به وجود مى. درست و دقيق نيست» راوى« بيان

 .ى كم و كيف همراهى زنان اما اشتباه و كلى گويى درباره.  مارس روى داده است8
كه دور به محض اينفيلم . درو  با خيزش زنان ايران، از بيان آغازين فراتر نمى.اف.ال.ام
پيش . رود نمايد، درست و دقيق به پيش مى سازد و بازمى گيرد و واقعيت تاريخى را بازمى مى

لحظه به لحظه گويم، زير : خورد ست كه به گوش مى پيمايى از هر چيز شعارهاى اصلى راه
/ خواهيم ب نمىما حجا/ مانيم ما زنان ايرانى در بند نمى/ شكنجه گويم، يا مرگ يا آزادى

  . كشان آزادندند، زحمت  ا شكزنان ما زحمت
از » راوى« پيمايان توأمان است، پس از پخش شعارهاى اصلى كه با حركت دوربين بر راه

پيمايان و كوشش براى  گويد، ضرب و شتم راه تيراندازى هوايى مأموران انتظامى مى
كه زنان، چه تاكيد دارند . شوند سپس چند زن چادرى بر پرده پديدار مى. پراكندن آنان

                                                           
 .190يت ميلت، ص  كـ26
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هاى اين  ديدگاه. حجاب و چه با حجاب، عليه شاه برخاستند و دوشادوش هم جنگيدند بى
حجاب ايستادند و حكم حجاب اجبارى را   اسفند نيز در كنار زنان بى17زنان كه در روز 

حق . ها زند و اصل حق انتخاب انسان برنتابيدند، بيشتر بر محور آزادى پوشش دور مى
اهللا خمينى در جنبش ضد ديكتاتورى شاه و پيروزى انقالب،  انتخابى كه پس از فرادستى آيت

  :جانبه روبرو شد با هجومى همه
به من گفتند چرا چادر ندارى؟ اصالً احساس . هفته پيش در خيابان احساس خطر كردم"

العملى نشان   بايد عكسگفتم به خود مى. كردند شان چيزى بارم مى هركدام. كردم امنيت نمى
آن موقع ارتش در خيابان بود و ما . ايم ما قبالً هم تظاهرات كرده. دهم و از خودم دفاع كنم
  ".حاال چه ترسى از چند تا مرد دارم. با خطر مرگ روبرو بوديم

پيما به  واقعيتى كه اين زنِ جوان راه
آورد، زن پرستارى، از  زبان مى

مى د؛ كشكاف اى ديگر بازمى دريچه
پيمايان از كنار  كه راهپس از آن

گذرند، شعار درود بر  بيمارستانى مى
لى اين ددهند و از هم پرستار سرمى
به » هفته انقالب زن«نيروى مهم 

  .آيند سرور مى
ى مردم براى آزادى از شر  همه"

زن . امپرياليسم آمريكا مبارزه كردند
براى . و مرد همه به خيابان آمدند

خوانديم و هم در بيمارستان  ما هم درس مى. شان مبارزه كردند و پيروز شدند ى ها خواسته
انقالب پيروز شد، ... بعداً كه. كرديم ها را درمان مى روزهاى انقالب زخمى. كرديم كار مى

ما هم . تان برگرديد هاى تظاهرات بسه؛ به خانه: خمينى گفت. همه در خيابان بوديم
خواهيم؛ اگر  دوباره به خيابان آمديم و گفتيم حجاب نمى] سفند ا17[از پنجشنبه . برگشتيم

همين ... ما براى برابرى حقوقى زن و مرد آمديم. گفتيد خواستيد اين كار را بكنيد، مى مى
ما تنها . وقتى قانون اساسى را نوشتند، ديگر خيلى دير است. مان را بزنيم االن بايد حرف

توانيم با آن حجاب و چيزهايى كه آنان  ما نمى. كنيم عليه حجاب اجبارى مبارزه نمى
  ".مان كمك كنيم هاى توانيم به مريض خواهد و مى مان مى گويند، آنقدر كه دل مى

ى  كند كه حرفش درباره پس از آن زن پرستار، دوربين بر صورت كيت ميلت زوم مى

  سيلويان رى
 .اف.ال.نسل ام تابِبرگرفته از ك
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. ديده، تفاوت داردكه اين جنبش با هرچه تا آن روز هاى خيزش زنان ايران است و اين ىويژگ
ى دختران  گذارد، حضور گسترده هايى كه كيت ميلت بر آن انگشت مى از جمله تفاوت

ما ": گويد يكى از دختران در برابر دوربين به سادگى مى. آموز در آن جنبش است دانش
او هم فشار را تحمل . كند مادرم هم مثل من فكر مى. خواهيم آزاد زندگى كنيم مى
  ".كند نمى
ى  هفته«هاى اوج  نقطه. گيرد ى كالم را باز به دست مى رشته» راوى«جاست كه  ايندر

و بعد بلندگو را به يكى از ) و نه به ترتيب تاريخى درست(شمارد  ايرانى را برمى» انقالب زن
  : سازد سپارد كه هويتش را فاش نمى پيمايى مى  هزار زن راه20
ي ما ابعاد گوناگون  مبارزه. پردازد ى حجاب نمى لهتظاهرات ما فقط به مسئ. ما بيدار شديم"

يى و آ ان، آزادى بيان، مطبوعات، گردهمدستمزد برابر در مقابل كار برابر، حق اشتغال زن: دارد
  ".تشكل

او از چهار هزار زن زندانى . آيد ست كه به سخن مى »راوى«پس از اين اعالم موضع، باز 
 و از 1356-57اى زنان در انقالب  شركت تودهگويد، از  سياسىِ دوران شاه سخن مى

درآمد   و اين تنها پيش28. ى ديگر جامعه كه انقالب را ادامه داده است شدن نيمه سياسى
تواند وجود داشته  بدون رهايى زنان، هيچ انقالب واقعى نمى": بازگويى اين اصل نيست كه

يزش خودجوش زنان ايران در چينى طرح اين مسئله نيز هست كه خ ؛ بلكه براى زمينه"باشد
ها در  آن  انگيز و انقالب نمايى ستايش جنبش زنان اين كشور، قدرت» تولد دوباره«، 57اسفند 

ى   براندازِ زن ايرانى در پهنه  هاى آتى و پيشرفت بنياد آور پيكار متن انقالب، پيام
  .ست اجتماعى

به اين دليل . دهد  را نشان نمى1357 اسفند 21پيمايى بزرگ دوشنبه  ، پايان راهسال صفر 
اى از پيش پرداخته،  ، با نقشه»ى انقالب ها برادران كميته«ها در پناه  هىلال ساده كه حزب

خواه به وجود  ي براى حفاظت از زنان آزادىا دانى را كه دست در دست، زنجيرهصفوف مر
                                                           

اى   است از تاريخ جنبش زنان ايران در برش زمانى.اف. ال.ام اين گفته نشانگر شناخت سطحى كنشگران ـ28
و رويدادها و روندهاى كسانى كه دانشى اندك از ايران : مهم اما اين است. كه فيلم ساخته و پرداخته شد

اى پنجاه ساله برگذار شد، در   با وقفه1357 مارس 8كردند كه مراسم  سياسى جامعه ما داشتند و حتا گمان مى
اش نشريه  نمونه. كوتاه زمانى خود را آموزش دادند و دست كم خطوط كلى تاريخ ايران سده بيستم را آموختند

 30(ى چهارم خود  كه در شماره) Des Femmes en Mouvements-hebdo( است .اف. ال. امزنان 
 .    اى از شورش زنان ايران از قرن نوزدهم به اين سو به دست داد تاريخچه) 79 سپتامبر 7نوامبر تا 
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بردارى را   گروه فيلمكهپيمايان شبيخون زدند و پس از اين آورده بودند در هم شكستد، به راه
مجبور به ترك ميدان كردند، به تارومار نخستين جنبش مقاومت عليه حكومت اسالمى 

  .برسد» آزادى«به » انقالب«متعصبين شيعى برآن بودند كه نگذارند . برآمدند
 هزار نفرى در برابر ساختمان راديو 20با اين همه فرداى آن روز چند صد زن از آن خيل 

خواه جامعه  هاى ترقى ها و جرگه  زنان نه تنها از همراهى جريان اين. گرد آمدندتلويزيون 
 اسفند 21 پيمايىهاى زنانى كه در راه  بيشتر گروهبهره ماندند، بلكه حتا از پشتيبانى بى

انديشانه،   كارانه و ساده ، محافظهنگرشِ مصلحت جويانه. مشاركت داشتند، برخوردار نگشتند
حكومت طرح حجاب اجبارى را پس گرفته و تداوم حركت به سود :  بوديكسره چيره شده

ى پايانى فيلم  اما واگويى زن جوانى كه در دو دقيقه و ده ثانيه. شود تمام مى» ضد انقالب«
 تلويزيون را  ـى بى اشتباه، سياست سكوت راديو ا ايستد؛ با فرانسه روبروى دوربين، استوار مى

دارد  خواهانه زنان پرده برمى نمايد؛ از سانسور جنبش حق  فاش مىپيمايى بزرگ نسبت به راه
واگويى اين . سازد  را انديشناك مى سال صفرى  بيننده اهللا، هاى روز پيش حزب كشى   از چاقوو

ى تاريك  او برآمدن دوره. ي جامعه ايران است نمايى نيست؛ نماى سياه آينده  سياهزن،
ما انقالب نكرديم تا به عقب : اش اين شعار است مايه نكه درودهد  انديشى را هشدار مى

  .رسد ى انقالب ايران، به پايان مى و شگفتا كه فيلم با اين شعارِ شعارها. برگرديم

  

  بازگشت 
حكم اخراج كيت ميلت را از ايران صادر كرد؛ چند » دولت موقت« اسفند، 24شنبه  پنج

ى  ى آمريكايى كه براى روشنگرى دربارهساعتى پس از اخراج رالف شانمن روشنفكر چپگرا
 حكم اخراج ميلت را 29.ستيز اياالت متحده، به ايران آمده بود هاى كمونيزم ها و برنامه طرح

سخنگوى دولت، عباس اميرانتظام اعالم كرد؛ در جريان يك كنفرانس مطبوعاتى در همان 
  :  اسفند و به اين ترتيب24روز 

فت كه هر خبرنگار ديگرى كه بر خالف اهداف انقالب سخنگوى دولت در مورد شانمن گ"
كيت ميلت عضو نهضت آزادى زن : از اميرانتظام سؤال شد. ما عمل كند، اخراج خواهد شد

آمريكا هم اخراج خواهد شد؟ وى جواب داد او هم اخراج خواهد شد؛ هر خبرنگارى كه 
 سؤال شد از دو روز قبل ...ى صبر دولت و انقالب را لبريز كند، اخراج خواهد شد كاسه
ها اجازه خروج داده  اند، در گمرك به آن هايى كه خبرنگاران خارجى از ايران تهيه كرده فيلم

                                                           
  .1357 اسفند 24 كيهان ـ29
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ايم بعضى از  متأسفانه در روزهاى گذشته متوجه شده: سخنگوى دولت گفت. شود نمى
ب ايران  لطمه زدن به انقال كنند كه منظور آن هايى از نقاط مختلف تهيه مى مطبوعات فيلم
نگرند؛ از اين رو از طريق وزارت اطالعات دستور داده  نظرى نمى ها را با بى است و واقعيت

هاى مزبور به  ها ابتدا در وزارت اطالعات به نمايش درآيد و اگر فيلم شده است كه اين فيلم
   30".شود ها جلوگيرى مى آورد، از خروج آن انقالب ايران لطمه وارد مى

  :گويد  ه است كه عباس اميرانتظام مى مصاحبدر همين
... ها سعى دارند ما را افرادى فناتيك يا متعلق به دو هزار سال قبل معرفى كنند بعضى"

ها و يا مقاالتى ملت ما را در دنيا  ى فيلم بيايند به وسيله... اجازه نخواهيم داد به كسانى
  31".تحقير بكنند
رسد؛ به   اسفند به كيت ميلت مى24 شب ى مطبوعاتى اميرانتظام، همان خبر مصاحبه

نتال تهران بود، به محض آگاهى ا ميلت كه آنگاه در هتل انتركنتين32.رويترى خبرنگار  واسطه
زنان . ررود؛ همراه با سوفى كِ واسوناس مىاز خبر، به اتاق كلودين موالر و سيلوينا ب

درجا به . بينند  مىامى خودخطر را در چند گ. شوند نگران مى  از شنيدن خبر دل.اف.ال.ام
درنگ به  دهد كه بى ها رهنمود مى فوك به آن. كنند؛ در پاريس تلفن مىآنتوانت فوك 
كردن و از   در همان حال كه به پاره33.نشينند  به گفتگو مى.اف. ال .امزنان . پاريس بازگردند

 كه سيلوينا گيرند شان سرگرمند، تصميم مى هاى خبرى ها و يادداشت  ميان بردن گزارش
 او به سرعت بار سفر بست و خود را به فرودگاه 34.بواسوناس فورى از ايران خارج شود

هاى فيلم  در اولين پرواز خارجى جايى گرفت و ايران را ترك كرد؛ با حلقه. رساند مهرآباد 
ولر ايران را ترك  پس از او ميشل م35.بردارى برگ فيلم و  ساز جاسازى شده در چمدانش و بى

  . گروه بردارى برگ فيلمو كرد؛ با ساز
پس از يك ساعت و نيم بازجويى در را  او 36. اسفند، كيت ميلت بازداشت شد26 شنبه 

                                                           
 .1357 اسفند 24شنبه ج پنكيهان ـ30
 .1357 اسفند 26، شنبه آيندگان ـ31
 .248، ص به ايران رفتن كيت ميلت، ـ32
 .253 و 252 كيت ميلت، ص ـ33
  .2010 ژوئن7 مهناز متين و ناصر مهاجر با كلودين موالر، دوشبه ي  گفتگوـ34
  . پيشينـ35
 . 1357 اسفند 28 ،كيهان و آيندگان ـ36
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وزارت خارجه ايران اسالمى، به فرودگاه مهرآباد بردند؛ در اتاقى حبس كردند تا با اولين 
ى آخر هتل  ر طبقهكلودين موالر و سيلوين رى، د همان شب 37.هواپيما به پاريس بفرستند

در اين شام .  شام خوردندAFPآژانس فرانس پرس و لوموند تال تهران با خبرنگار انانتركنتين
هاشان در فرودگاه مهرآباد ضبط شده   اسفند فيلم22در روز سه شنبه  كه AFPآخر، خبرنگار 

 ها نخواهند گذاشت شما ايرانى"گويند كه  بود، به كلودين موالر و سيلوين رى مى
 كلودين موالر و سيلوين رى، اما ديگر دليل زيادى 38" .تان را از ايران خارج كنيد هاى فيلم

 از هفت خوان 1357 اسفند 28ها فرداى آن شب، يعنى دوشنبه  آن. براى نگرانى نداشتند
درست در روزى كه دو تن ديگر از پشتيبانان پيگير و . گذشند و از ايران رفتند گمرك تهران 

 .ر از ايران اسالمى رانده شدندزنان ايران، كيت ميلت و سوفيا كِبش صميمى جن
  

 ناصر مهاجر
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . پيشينـ37
 .گفته  مهناز متين و ناصر مهاجر با كلودين موالر، پيشي گفتگوـ38



 

  
 
  

  ∗به ايران رفتن
  
  

ى فمينيستِ   نويسندهKate Milletى كيت ميلت   نام سفرنامه به ايران رفتن
ى  با همراه كاناداي1357 اسفند سال 15كيت ميلت روز . است به ايران آمريكايى پرآوازه 

 اسفند همان سال، به 29شود و روز  ، وارد ايران مىSophie Keirعكاسش، سوفى كِر 
هدف او از . گردد  عباس امير انتظام، از ايران اخراج مى»دولت موقت«ى سخنگوى  اشاره

 در همرزمان پيشينش مارسى كه 8اين سفر پيش از هر چيز سخنرانى بود در مراسم 
CAIFI  )كردند  مى برگذار) ى نيويورك  شاخه- نرى و انديشهى براى آزادى ه كميته .

 را حزب كارگران سوسياليستها كه در بازگشت به ايران  ميلت به درخواست و دعوت همان
زمانى ورود كيت ميلت به تهران با   هم1.رود به ايران مى) 1357 بهمن2(بنياد گذاشتند 
به حجاب اجبارى زنانِ مزد و حقوق اهللا  اهللا خمينى در قم و گريز زدن آيت سخنرانى آيت

خواه شهرهاى بزرگ ايران   روز زنان تجددپنجساز خيزش خودجوش  بگير دولت، كه زمينه
  .شد و جنبش همبستگى جهانى با زنِ ايرانى، درون مايه اين سفرنامه است

 نام گيرد، چند و به تهران رفتنتوانست   كه مىبه ايران رفتن
ى متوسط شهرهاى ايران را  قهچون خيزش خودجوش زنان طب

ى زنان هركجا كه گردهم  توده. نمايد با دقتى ستودنى برمى
رساندند؛  ها مى هم خود را به آن كِرآمدند، كيت ميلت و سوفى  مى

ميلت به هر ! با دفترچه يادداشت، ضبط صوت و دوربين عكاسى
نشسست و جوياى  شد به گفتگو مى هاشان سبز مى كه سر راه

يكسره در بحث و گفتگو بود؛ به ويژه با زنان . شد ش مىا  عقيده

                                                           
∗ Kate Millet, Going to Iran ,Coward, McCann & Geoghegan, New York, pp334 
، صص 1357 اسفند 8، 3شماره چه بايد كرد، ي   و نيزهفته نامه3، ص1357 بهمن 3 كيهاننگاه كنيد به  ـ1
 . 7 و 1
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هاى  كوشيد جنبش زنان ايران، خواسته به سهم خود نيز . حزب كارگران سوسياليتوابسته به 
 را  اين جنبش و خطرهايي كه از سوى حكومت اسالمى موقعيت و موجوديتِ زن ايرانى

فكر و ذكرش آگاهى از . رح دهدكند براى خبرنگاران اروپايى و آمريكايى، ش تهديد مى
  .ى اخراج از ايران ها؛ حتا در بازداشت و در آستانه ها بود و ثبت داده واقعيت

، كمى پس از بازگشتِ نويسنده به نيويورك به رشته نگارش كشيده به ايران رفتن
يت ك. ى تهران، در ذهن نويسنده، تازه و جاندار بود ها ها و شنيده شود؛ وقتى هنوز ديده مى

ترين گزارش تاكنونى  ترين و جامع اش را كه دقيق شكنِ و آزاده، سفرنامه ميلت، اين زن سنت
شكنانه  ى زنان تجدد خواه مبارز تهران است، به سبكى آزاد و سنت ى خيزش پنج روزه درباره

جريان سيال ذهنى جوشنده، دانشور و جستجوگر نه تنها ريز رويدادهاى . نوشته است
هاى زندگى نويسنده در آن  نماياند، كه آن را با ريز رويداد  را به خواننده مىجنبشى تاريخى

هايى،  در لحظه. هايى رنگين و در متنى راستين زمينه زند؛ با پيش برش تاريخى پيوند مى
گر نيز هست، واقعيت را به وهم، موجود را به  پرداز و آفرينش جريان سيال اين ذهن كه خيال

كه در اين ماجراجويى، مرز ميان جهانِ و شگفت اين. تند  ه پنداشت، مى بو حقيقت را مجاز
  گزارش واقعيت، در معناى درست كلمه،. شود تخيل و جهان واقع، هرگز درآميخته نمى

ى نويسنده از آنچه شايد به واقعيت فرارويد،  آلود و روياگونه ماند و گريزهاى وهم گزارش مى
  .گذارد ين، پا فراتر نمىهاى تلخ و شير  خيالي دايرهاز 

. شود ى پاك، روراست و گيرا با صداى زنگ تلفن آغاز مى ، اين نوشتهبه ايران رفتن 
ست كه خودش برساخته و كمى  اش غرق زن چاقى سازي ى مجسمه كيت ميلت در آتليه

با . ى خانه كشانده و حاال مانده كه او را چگونه بپوشاند  به زير درخت باغچه،پيشتر از گاراژ
گيرد و صداى خليل نامى، از اعضاى  دلخورى از صداى زنگ اين تلفن نابجا گوشى برمى

CAIFI )ميلتِ، . كيت، خواهرانت در ايران به تو نياز دارند: شنود در نيويورك، را مى )كيفى
تواند به  نيكومنش، كنشگر و بزرگوار، نمى

بندد،  رختِ سفر مى. اين نياز پاسخگو نباشد
كند  رساند و مى د را به تهران مىدو روزه خو

پشتيبانى همه جانبه و : آنچه بايد كرد
آميز از زنان ايرانى، زير نگاه و  مسالمت

يرون كتاب با ب. نظارت حاكمان اسالمى
ر از ايران، نشاندن بار ميلت و كِ راندن اندوه

 پايان ،شناختگىهاى نا رود و دلواپسى ى مى دانند به كدامين سو كه نمى ها در هواپيمايى آن
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آيد، سرنشينان  ى كودكانه از اين خبر كه هواپيما در پاريس فرود مىا و شادمانى. يابد مى
  . ى شهر نور و سرور پردازى و اين بار درباره توانند به اين شهر وارد شوند و بارى باز خيال مى

   شرح حالى كوتاه:كيت ميلت
دومين . زوتا گشايد؛ در سن پل مينه  ديده بر جهان مى1934 سپتامبر 14 در كيت ميلت

آموخته  حالى است كه هر دو دانش دختر از سه دخترِ زوج كاتوليكِ ايرلندى تبارِ ميانه
كند و گذران زندگى و  كيت چهارده ساله است كه پدرش، خانواده را رها مى. اند دانشگاه

بين، پيروى   روشن زنى: گذارد پرورش فرزندان را يكسره بر دوش همسر پيشنش مى
  2.ى خشونت پرهيزى گاندى و هوادار مارتين لوتر كينگ  فلسفه

پس از آن رهسپار . گيرد زوتا ليسانس مى  از دانشگاه مينه1956در سال كيت ميلت 
گيرد؛ به عنوان  ى ادبيات انگليسى، فوق ليسانس مى شود و در رشته اكسفوردِ انگليس مى

گردد و يك چندى در دانشگاه كاروليناى شمالى  مىسپس به آمريكا باز . دانشجوى ممتاز
نيويورك را براى زندگى . گيرد اما خيلى زود از كار دانشگاهى كناره مى. دهد درس مى

سازى و تدريس در كودكستان،  گزيند و با مجسمه برمى
رود تا فوت و   به ژاپن مى1961در سال . گذراند زندگى مى
در ژاپن با . را گيردسازى و نقاشى ژاپنى را ف فن مجسمه
شود و در سال  ساز، آشنا مى  مورا، مجسمه فوميو يوشى

 در بازگشت به آمريكا، كار 3.كند  با او ازدواج مى1965
، جنبش حقوق مدنىگيرد، نيزهميارى با  مى  را پى هنرى

در بارنارد . جنبش ضد جنگ ويتنام و جنبش نوپاى زنان
در . پردازد ليسى مىكالج پراعتبار هم به تدريس زبان انگ

ى  كند؛ در رشته  در دانشگاه كلمبيا ثبتِ نام مى1968سال 
اش را كه در  ى دكترى رساله. انگليسى و ادبيات تطبيقى

اين اثر . سازد رساند، زندگى او را دگرگون مى    به پايان مى »ممتاز«ى  با درجه1970سال 
لورنس، هنرى ميلر و نورمن مايلر .  اچ.هاى د نوآورانه را كه بررسى سيماى زن است در رمان

 به چاپ 1970گرا، در همان سال  ى همجنس هاى ژان ژنه در مقايسه با سيماى زنانِ رمان

                                                           
   .Answer.comنامه،  كيت ميلت، زندگى ـ2
  .پيشين ـ3

 1970اوت،  تايمزي مجله
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اين كتاب در همان چند ماه .  و از سوى دانشگاه كلمبيا جنسيتى  سياسترسد؛ زير نام مى
هاى پر   كتابوجزكند،  ها را به خود جلب مى گردد، توجه  اولى كه به بازار كتاب عرضه مى

ى   نامه گيرد كه هفته شود و چندان مورد نقد و بررسى قرار مى  مى )(Best Sellerفروش 
Time هاى   اين كتاب به زودى از كتاب4.رساند عكس ميلت را روى جلد مجله به چاپ مى

  5.شود اى جنبش رهايى زن مى پايه
خواهانه  هاى انقالبى و آزادي رد آرمانآورد، در راه پيشب را كه به دست مى ميلت شهرتى

 مسيحى براى آزادى آنجال ديويس به راه 1970در كازارى كه در سال . گيرد به كار مى
 آزادى اين كنُشگر كمونيستِ حقوق مدنى و   ى  درباره. ى وجود دارد افتد، مشاركتى با همه مى
به در ) ى آمريكا ياالت متحدهپوستان ا هاى چپ افراطى سياه از گروه چپ( ببرهاى سياهيار 

  : ، چنين نوشته استايران رفتن
فردى كه . اى كه در آن گرفتار آمده بود را دريافتم به ناگاه، دهشتِ مخمصه"

. سرنوشتش در يد قدرتِ تام و تمام دولت است
پس، . دولتى كه به ستاندن جان او كمر بسته است

 روى مبل دوستم شرمن. ها هفته. پيش او ماندم
گذشت،  ها در پى هم مى كه هفتهخوابيدم و با اين ىم

زيبايى جسارت آنجال، وانهادن او را ناممكن 
اش را اعالم  در ساعتى كه حكم برائت. ساخت مى

زدم؛ سربلند از اينكه در  كردند، من در كنار او گام مى
رفت از سوى  هايى كه انتظار مى برابر گلوله

. افطينش هستمها شليك شود، يكى از مح كش آدم
ها، تلفنى تمايل خود را ابراز داشته   نفرى از آن28

   6".بودند كه آن روز بعد از ظهر، او را خواهند كشُت
سازد كه پژوهشى است   سه زن را مى مستند فيلم1970 در همان سال كيت ميلت

ي اين  نامه فيلم. اى كه تبعيض جنسى در آن رواست زن در جامعه ي ى زندگى روزانه درباره
منتشر شد، نقاب از ) Prostitution Papers(ها نامه  روسپى در1971اثر كه در سال 

                                                           
 .1970 اوت 31، آمريكا، تايمي  نامه هفته  ـ4
  .پديا ى ويكى نامه شكيت ميلت، دان  ـ5
 .303، ص به ايران رفتنكيت ميلت،  ـ 6

آنجال ديويس در دادگاه
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هاى گوناگون  گيرد و ناهمسانى زندگىِ زنان طبقه  برمى"خواهرخواندگى رياكارانه"ى  چهره
 انگشت اى ساده، اما بس مهم، نامه است كه بر نكته   در همين فيلم 7.نمايد اجتماعى را برمى

 همين 8".دوست داشتن يك نفر به معناى آن است كه بخواهيم او را بشناسيم" :نهد مى
هاى پسين او  ها و نوشته ي بسيارى از پژوهش ها، انگيزه كشش به شناخت و دريافت ريشه

ست   كه ماجراى واقعى شكنجه و اعدام يك دختر جوان آمريكايى زيرزمينشود؛ از جمله مى
  9.  مسيحى60ى  در آغاز دهه

ى شكنجه و اعدام و كوشيدن براى برانداختن آن، از همان زمان يكى  يشيدن دربارهاند
پس از كودتاى ژنرال آگوستينو پينوشه در سال . شود هاى كنُشگرى اجتماعى او مى از پهنه
پردازد، نيز همنوايى با  هاى دفاع از زندانيان سياسى شيلى مى  به همكارى با كميته1973

ى نظاميان  ن كشور و ديگر مردمان آمريكاى جنوبى كه زير چكمهجنبش مقاومت مردم اي
 ميلت از مبارزه براى برچيدن شكنجه 10.جستند  مىجنبشكارى و بازسازى   راهى براى ادامه

چندان كه بيست سال . كشد و اعدام، نيز دستگيرى از زندانيان سياسى و عقيدتى دست نمى
  ى زندان يك فصلِ كتاب درباره(نويسد   را مىرحمى سياست بىپس از كودتاى شيلى، 

  :؛ با اين باور كه)ست جمهورى اسالمى
خبرى از آن و  گونه كه بى ست سياسى؛ به همان دانش شكنجه هم خود عملى... "

ست؛ آغاز عمل  سخن گفتن از آنچه ناگفتنى. سكوت در برابرش پيامدى سياسى دارد
   11".است

كتابى جسورانه از . نويسد  را مىپرواز كردن، در اوج شهرت، 1974كيت ميلت در سال 
هاى فردى،  محاسبه پوشش، بى سانسور، بى ريا، بى دروغ، بى هاى بى نامه ى زندگى گونه

ست، از  شناختى در اين كتاب كه روايتى روان! هاى مصلحتى كارى مالحظات سياسى و پنهان
 هايش، از دادگىاش، از دل گرايى نويسد، از دوجنس  مورا مى ازدواجش با يوشى

                                                           
   .Answer.comنامه،  كيت ميلت، زندگى ـ7
  .پيشين Answer .comكيت ميلت، ـ  8
 Basement( Meditations on Human Sacrifice), Simon & Schuster, 1979, USAـ 9

  .12، ص به ايران رفتنكيت ميلت، ـ 10
 فصل آخر اين .1994،  انگلستان،Viking انتشارات ،)The Politics of Cruelty(رحمى سياست بى ـ11

نگاه كنيد به . ى اين نوشته به فارسى برگردانده گفته است؛ نگارنده ى پيش ى جمله كتاب را كه دربرگيرنده
  . 56 تا 47، صص 1375، سال دوم، تابستان 6، شماره نقطهى سياسى، اجتماعى و فرهنگى  نشريه
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ى سختى كه  هاى دو رابطه اش و پيچيدگى  گرايانه هاى همجنس هايش، از رابطه ورزى عشق
گونه، به سرعت به عنوان يكى از  نگرانه و اعتراف كاوى ژرف اين درون. از سرگذرانده است

وان شود و جايگاه ميلت را به عن  نويسى راستين شناخته مى  اتوبيوگرافى هاى درخشان نمونه
كيت ميلت در حال . نمايد نه روزگار ما تثبيت مىهاى ادبيات زنورا ترين چهره رجستهيكى از ب

هايى را با  دهد و همكارى  پاسخ مثبت مى CAIFI به درخواست گردانندگانپرواز كردن،
  .كند آنان آغاز مى

  ى براى آزادى هنرى و انديشه در ايران كميته
 در اوج اختناق سياسى در ايران پديد آمد؛ به و) 1973(1352 در سال  كميته اين

 ساكن نيويورك و همكارى تنى چند از  هاى ايرانى پيشگامى شمارى از تروتسكيست
 Bella Abzugزبورگ آخواه آمريكايى؛ از جمله بال  ترين روشنفكران آزادي شده شناخته

 12را داشت CAIFIكه مدتى رياست افتخارى  Kay Boyleياد كي بويل  جين فوندا، زنده
  :شناساند  خود را چنين مى»گروه« و البته كيت ميلت

اند؛ براى شناساندن روشنفكران و   شكل داده CAIFIها به  ها و آمريكايى ايرانى... "
نيز براى دفاع از حقوق . گيرند هنرمندانى كه از سوى حكومت شاه مورد تعدى قرار مى

 بيان هنرى و انديشه در ايران است؛ بردن هدف آن، فعاليت در راستاى آزادى. قربانيان
مسائل مربوط به دفاع از نويسندگان و شاعران ايران به ميان جامعه، جلب افكار عمومى و 

   13".هاى حقوقى و تبليغاتى آورى اعانه براى هزينه جمع
آمده، اندكى » گروه«اما با آنچه در بروشورهاى رسمى  CAIFIبرداشت كيت ميلت از 

 و در واگويى ماجراى سفر شاه و فرح پهلوى به به ايران رفتندر چگونگى . ستفرق داشته ا
 و تظاهراتى كه او و آرتور ميلر و بسيارى ديگر از 1357ى انقالب  نيويورك سيتى در آستانه
  :نويسد هاى آمريكايى در آن شركت داشتند، مى روشنفكران و فمينيست

" CAIFI حزب گرچه همواره از . غيرمتعهدپرهيز است و به لحاظ سياسى  خشونت
 عضوهايى داشتيم با گرايش تروتسكيستى، در واقع يك گروه حقوق كارگران سوسياليست

اسى و ى هدفش آزاد كردن زندانيان سي كه همه] گروهى. [بشرى بوديم؛ و سهل و ساده
                                                           

  .Reza Baraheni,a Bio Bibliography: تاب شناسى اينترنتى رضا براهنى به قلم خودشك ـ12
شاه و دانشگاه بزرگش با كمكى  در بستن اياالت متحده، CAIFIى  ى شاخه نسرين پاكيزگى، نماينده ـ13

 The Shah and His Great University with a Little Help From His كوچك از دوستانش
Friends، 1976 ماه مه 25ى حقوق كوستال در فلوريدا،  دانشكده.  
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ها  الس CAIFI اهللا طالقانى بود كه ى اين كسان آيت  از جمله. [پايان دادن به شكنجه بود
اميدمان هم اين بود كه شاه سرنگون شود و ] 14براى آزادى او از زندان تالش كرده بود

آن طور كه من در  .اما رسالت ما زندانيان سياسى بودند. دموكراسى قانونى، باز برقرار شود
 گرفتن از شاه،  هرگز دنبال خونخواهى و انتقام CAIFIشنيدم،  مى ها  پيمايى ديگر راه
   15".ينكه او بايد بميرد و خونش، قلبش و حلقومش مباح است، نبودجارزدن ا

ى روشنفكران و هنرمندان آمريكايى نسبت   در حساس كردن جامعه CAIFIهرچه بود،
ى سانسور   روشنگرى درباره. كند هاى شاه نقش مهمى ايفا مى هاى ايران و جنايت به واقعيت

كردن  رمندان مخالف ديكتاتورى شاه، و برجستهى نويسندگان و هن در ايران، آزار و شكنجه
 سجادى تهرانى، ويدا حاحبى تبريزى،  منيژه افشارزاده، طاهره(وضع زنان زندانى سياسى 

، اعتراض ...)ى گرگين، شيرين معاضد و عاطفه
خواه آمريكا را به همراه  روشنفكران آزادي

ها، كه بيشتر شكل دادخواست   اعتراض16.آورد مى
اش،  ى سرگشاده به شاه و وزير خارجه هداشت و نام

يابد و  هاى آمريكايى بازتاب مى ترين نشريه در مهم
گيرى صداهاى مخالف  ساز اوج ى خود زمينه به نوبه

هاى ليبرالِ نزديك به  ها و جريان  به ويژه در گروه-
 نسبت به مناسبات -حزب دموكرات آمريكا

ربيت و شود و ت ى اياالت متحده با شاه مى دوستانه
  .ناكش، ساواك تجهيز پليس سياسىِ خوف

CAIFI ى  ها پس از اين كه تروتسكيست
و به ويژه پس از اين كه رضا براهنى ايران را ) 1353(شوند  ايرانى از كنفدراسيون اخراج مى

پيوندد، كوشاتر و كاراتر از پيش  و به آن گروه مى) 1354(آيد  كند، به آمريكا مى ترك مى

                                                           
 .22 صبه ايران رفتن،كيت ميلت،  ـ14
  .19، ص به ايران رفتن ـ15
 مورد ويدا حاجبى تبريزى، هاى شاه، زنان در زندان به ويژه ،CAIFIى   به بروشورها و خبرنامه.ك.ن ـ16
  .تاريخ بى

  كيت ميلت
 1357 تهران، اسفند پيمايي زنان در راه
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و سپس ) 1375/ 1976(شار اشعار زندان رضا براهنى به زبان انگليسى  انت17.شود مى
 ى فرهنگى از سوى  ها برنامه ، به برگذارى ده)1376/ 1977(خواران تاجدار او  آدم

CAIFIالمللى  هاى بين ى براهنى در زيركميسيون سازمان  شهادت جسورانه18.انجامد مى
هاى نظامى، اقتصادى، فرهنگى، هنرى  نهتحريم جهانى ايران در زمي«مجلس آمريكا براى 

» انجمن قلم«، به جنبش اعتراضى روشنفكران آن كشور كه بيشتر در »و علمى
ى  يابنده ى هر دم رشد  در متن مبارزه19.بخشد اند، شتاب و سويى تازه مى آمده گردهم
ن هاى دانشجويى كه رهبرى اي هاى مقيم اروپا و آمريكاى شمالى و كنفدراسيون ايرانى

 آمريكا، »روشنفكران اجتماعى«شمار  هاى بى ها و سخنرانى مبارزه را به دست داشتند، نوشته
برد و از ضرورت  ى آمريكا با دولت شاه را به زير پرسش مى ديگر مناسبات اياالت متحده
 CAIFI كيت ميلت كه به عنوان يك فمينيست به 20.گويد بازبينى آن سياست سخن مى

ى ايران  ى بيشترى به مسئله عالقه ها كند كه فمينيست ره آرزو مىهموا«پيوسته است و 
، نسبت به زندانيان  NOW ترين سازمان زنان آمريكا، ، در حساس كردن بزرگ»نشان دهند

سياسى زن ايران به طور عام و كوشش براى آزادى ويدا حاجبى تبريزى به طور خاص، 
  21.اى دارد نقش تعيين كننده

ِ شاه را به نمادِ نقض حقوق بشر در افكار  هاست كه حكومت ى اين كوشش مجموعه
ى خود بحث حقوق بشر را يكى از مسائل سياسى  كند و به نوبه عمومى آمريكا تبديل مى

                                                           
تاريخ جنبش ( كنفدراسيون، نگاه كنيد به افشين متين، ها از كنفدراسيون براى اخراج تروتسكيست ـ17

  .371 و 370 شيرازه، تهران، صص ،)1332 - 57 دانشجويى ايران در خارج از كشور
 ,Reza Baraheni, God Shadows(Prison Poems), Indiana University Pressـ18

Bloomington, USA, 1976  
 ,The Crowned Cannibals (Writing on Repression in Iran), Vintage Books, NYو 

1977  
   Greg E. Gorton ى گرگ گورتن ، نوشتهتحريم ايران به .ك. ن ـ19

  .1976 نوامبر The New York Review of Books، 25و پاسخ رضا براهنى، در 
 A Word with the Shahروشنفكر آمريكايى و غيرآمريكايى به شاه،  40ى سرگشاده  به نامه. ك. ـ ن20

 The New York Review of Books، 24خواهانه مردم ايران بود، در  ي هاى آزاد كه در حمايت از خواست
   .1977نوامبر 

ترين  اى  است كه هنوز و همچنان توده National Organization of Womenكوتاه شده  Now ـ21
به ايران تبريزى، نگاه كنيد به كيت ميلت، ى دفاع اين سازمان از ويدا حاجبى  درباره. سازمان زنان آمريكاست

  . 17، ص رفتن
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دانيم كه به قدرت  و مى. نمايد  مى1356/ 1977انتخابات رياست جمهورى امريكا در سال 
جيرهاى استبداد در ايران نقش سياست حقوق بشر او در سست شدن زنرسيدن كارتر و 

  .داشت و نيز در دگرسانى توازن قوا  به سود مخالفان حكومت شاه
 شود،  اهللا خمينى محترمانه از عراق اخراج مى ست كه درست پس از آنكه آيت و گفتنى

CAIFI از دولت فرانسه 1978 دسامبر 11اى به تاريخ  دهد و در نامه كارزارى سازمان مى ،
اهللا كه به آن كشور پناه آورده دريغ نورزد و يقين داشته باشد   از پذيرايى آيتخواهد كه مى

       22!"آزادى بيان" و "دموكراسى" و پشتيبان "خشونت پرهيزند"كه ايشان 
  رفتن به ايران  

كيت، ": گويد كند و به او مى به كيت ميلت تلفن مى CAIFIوقتى خليل نامى از 
 كيت ميلت 23.هاى اسفند  ى ، آغاز ماه مارس است؛ نيمه"از دارندخواهرانت در ايران به تو ني

سخنرانى در دانشگاه اوهايو روز : ى از پيش تعيين شده دارد  مارس دو برنامه8 و 7براى روز
براى هر دو سخنرانى قرارداد امضاء نموده و .  مارس8 مارس و در دانشگاه پيترزبورگ، 7

ست كه گويا  ز سويى ديگر غرق در نوشتن كتابىا. روى درآمد آن حساب باز كرده است
وانگهى مادرش هم او را از رفتن به ايران برحذر  24.ها بعد منتشر شود مقدر است سال

با اين همه، ندايى از ... دهد و دارد و از خطراتى كه اين سفر در بر دارد، داد سخن مى مى
ى    غريزه25.خواند فرامىاش او را به رفتن "ناخودآگاه راديكال"ژرفناى وجودش، از 

جنبشى «: گويد اش است يا هشيارى سياسى يا هوشمندى تاريخى، كه به او مى فمينيستى
 جنبشى كه به دنيا آمدنش را بايد به چشم ديد و صدايش را 26.»آيد دارد در ايران به دنيا مى

  . با گوشِ جان شنيد
. گيرد اش را مى م نهايىميلت پس از مشورت با سوفى و رابين مورگان و ديگران تصمي

نهد،  كند، كتابش را وامى اش در اوهايو و پيترزبورگ را فسخ مى ى سخنرانى  برنامه

                                                           
  . متن انگليسى19، پانويس ص به ايران رفتنكيت ميلت،  ـ22
اما از راه .  نه در متن انگليسى و نه در متن فرانسه.  نيامده استبه ايران رفتنتاريخ دقيق اين تلفن در  ـ23

كه تماس دوستان ايرانى كيت با او و دعوت به ايران شود حدس زد  هايى كه به تدارك سفر شده، مى اشاره
 .    صورت گرفته باشد1979بايد اول و دوم مارس 

  . ، يك يادنامه A.D ـ24
 .28، ص به ايران رفتنكيت ميلت،  ـ25
  . 35پيشين، ص  ـ26
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من يكى از ": دهد آورد و به خليل پاسخ مثبت مى آزردگى مادرش را تاب مى دل
خواهم بود و حامل درودهايى از چند تنى از ] شما[  مارس8آيى  هاى گردهم سخنران
ترين  يكى از مهم«داند كه اين سخنرانى   گرچه نيك مى27".غربىهاى  فمينيست
ى به دنيا آمدن جنبش   تر حضور در لحظه اش خواهد بود، اما مهم  زندگى»هاى سخنرانى

ست بايد به دقت و درستى ثبت  ست و چون تاريخى  جنبشى كه تاريخى28.زنان ايران است
  :نويسد خود در اين باره مى. شود

اش بوديم و چنان گرفتار بوديم كه  ا پديد آمد، چنان درگير پديدارىم] جنبش[وقتى "
توانستيم روى نوار صوتى  قدر گرفتار گفتگو بوديم كه نمى آن. توانستيم ثبتش كنيم نمى

و بيشتر فيلم كمى . توانستيم از آن فيلم برداريم قدر گرفتار بوديم كه نمى آن. ضبطش كنيم
فيلمبردارى شده باشد، ] از آن[حتا اگر . اند ها گرفته ههم كه از آن گرفته شده را رسان

ثبت  را كه به خودمان ربط دارد، اينك شمارى از ما رويدادهايى. در اختيار ما نيست] فيلمى[
توانيم كلى  در آنجا ما مى. پا افتاده و غالباً بدون امكان پخشِ هاى پيش اما به شكل. كنند مى

   29"...دنه به مشاهده و ضبط آن بپردازيمتوانيم آزا مى. كار انجام دهيم
اى كه از ايران و ايرانى  با شناخت چندين ساله: كه پرداختند و كُلى كار به انجام رساندند

 شديدى كه نسبت ِ  با حكومت دينى داشت، با نگرانىجماعت داشت، با مرزبندى روشنى كه
ى آهنينى  مى داشت و ارادهى يزدان ساالرى اسال  موقعيت و موجوديت زن ايرانى در سايه

  .  كه براى همبستگى با نوزايى جنبش زنان ايران و تولد ديگر آن داشت
  روايتى راستين 

بيند و  گذارد، هر آنچه را كه مى كيت ميلت از همان روز نخست كه پا به ايران مى
فضاى فرودگاه، پوسترهاى كوچك و بزرگ خمينى، . كند نويسد و ضبط مى شنود، مى مى
ها، وعده و  ها، روحيه ها، شايعه ها، شعارنويسى بر ديوارها، گفتگو با آدم ل و هواى خيابانحا

                                                           
  .35پيشين، ص ـ 27
فر كيت ميلت و سوفى كِر از در متن فرانسه آمده كه ريز جريان س. اين عبارت در متن انگليسى نيامده ـ28

 Sophie ن فرانسه كتاب به قلم سوفى دونوايهنگاه كنيد به برگردا. گيرد نيويورك به تهران را در بر مى
Dunoyer با اين شناسنامه:  

 Kate Millet, En Iran, des Femmes, Paris, 1979, Page 78 &79       
  .35، ص به ايران رفتنكيت ميلت،  ـ29
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پردازى زنان  شود و چهره  گاه درست انجام نمى قرارهايى كه هيچ و وعديدها و قول
  . »كاته«شان  تروتسكيست و در راس همه
گويد كه  نعتى مى در دانشگاه ص  مارس هواداران حزب توده8ى  از حضورش در برنامه

توصيفش از فضاى . ها ها با تروتسكيست اى  رفتارى توده  نشانى از روز زن نداشت و از بد
اهللا   اسفند، براى درك حس و حال زن متجدد ايرانى نسبت به حكم آيت17دانشگاه در روز 
خورد از اينكه به  افسوس مى. دار است ى زنده و جان ى هر كار پژوهشى خمينى، الزمه

هاى دانشگاه تهران را  ي باال خزيدن زنان از ميله انشگاه دير رسيده و نتوانسته صحنهد
نيز افسوس .  و از آن عكس بگيرد- كه متعصبين مذهبى درهايش را بسته بودند-ببيند
در آن برف و بوران زمستانه،  شان  پيمايى خودجوش ها را در راه خورد از اينكه نتوانسته آن مى

تحصنى كه با . وزيرى شركت داشته باشد شان در برابر نخست در تحصنهمراهى كند و 
از اينكه به .  متعصبين مذهبى، از هم پاشيده شد شليك تيرهاى هوايى و ضرب و شتم

يابد، اما چندان  هاى مختلف زنان در دانشگاه راه نمى  مارس گروه8يك از مراسم  هيچ
پر بودن تاالرها، ازدحام در كوى : زتر استانگي آن سوى ديگر واقعيت هيجان. پشيمان نيست

  !ها ها، دلهرها، خط و نشان كشيدن دانشگاه و شنيدن دردِ دل
  ى ورزشگاه نصيرى از اوست؛ جايى كه آيى چند هزارنفره ترين روايت از گردهم جامع

 ى از همه. ِ اين روز را برگذار كردند ، مراسم مارس8ى موقت برگذارى  كميتههمرزمانش در 
هاى شهيد گرفته تا پيام  از سخنرانى مادر سپهرى(گويد  هاى آن برنامه مى ها و جلوه جنبه

 آزاديبخش فلسطين تا  همبستگى سازمان
، جز از ) فرانسه.اف. ال. امحرف رهبر 

  30.آنچه خود به زبان آورد
ى  كم و كيف تحصن چند هزار نفره

را با )  اسفند19(زنان در كاخ دادگسترى 
به . گويد ناپذير بازمى قى وصفشور و شو

گذشت،  آيى تاريخى  هر چه در آن گرهم
رزمان  هچه بسا به اين دليل كه . توجه دارد

                                                           
 در همين ى تاريخ در آيينه، همين قلم و نيز فصل  سال صفر نگاه كنيد به)MLF.( اف. ال. امى  هدربار ـ30
  .دفتر

   كاخ دادگستري،برابر زنان در آييهمگرد
 1357 اسفند 
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 از »كاخ«رسانند؛ وقتى  تاخير و پيش از آغاز برنامه، او را به آنجا مى اش اين بار بى ايرانى
 كه آن كيهان به همين دليل هم توجه خبرنگار زنِ. زنان معترض هنوز لبريز نشده است

ها با  شود، در پاگرد يكى از راه پله به او جلب مى! هم شده بودزن ى  نظر مسئله روزها صاحب
راست و نيمه  نيمه( چين شده، اش را به شكلى زننده و دست كند و چكيده  مى" مصاحبه"او 

   31.رساند در همان روزنامه به چاپ مى) ناراست 
گ كاخ دادگسترى، خود را به تحصنِ زنانِ كارمند آيى بزر كيت ميلت در فرداى گردهم

رساند كه پس از زنان راديو و تلويزيون، در نوك پيكانِ  وزارت امورخارجه مى

                                                           
  ".زنان آمريكا بايد مبارزه را از زنان ايران بياموزند" ـ31

برداران خارجى نيز   در ميان جمع زنانى كه ديروز در كاخ دادگسترى گرد آمده بودند، گروهى خبرنگاران و فيلم
تر  كرد كه نسبت به ديگران مسن ى زنى جلب توجه مى در جمع اين خبرنگاران خارجى، چهره. شدند ه مىديد

. خواهى زنان آمريكايى خبرنگاران برايم گفتند كه كيت ميلت است و طرفدار نهضت آزادى. رسيد به نظر مى
ى آزادى زنان  د با عقايدش دربارههرچن. ام  خوانده»ال«اى از او را در مجله فرانسوى  يادم آمد قبالً مصاحبه

ها با ما تا چه حد متفاوت است، اما به هر حال ديدنش در آن جمع و  دانم شرايط مبارزاتى آن شديدا مخالفم، مى
. نگار ايرانى هستم، خوشحال شد يك روزنامه: گفتم. به سراغش رفتم. بودنش در ميان ما بسيار جالب بود

من روز چهارم مارس : كنيد؟ گفت خواهم بدانم امروز در اينجا چه مى بله، اما مى: شناسيد؟ گفتم مرا مى: پرسيد
حامل پيام تبريكى از جانب تمام زنان مبارز و . به ايران آمدم و خيال دارم تا بيستم مارس در اينجا بمانم

: گفتم. مبراى تمام زنان ايران هست) هشتم مارس(بخش دنيا به مناسبت روز جهانى زن  هاى آزادي نهضت
با دوستان . دانم البته كه مى: دهند؟ گفت اند و شعار مى ها جمع شده دانيد امروز اينجا چه خبر است و چرا زن مى

هاى زنان  هاست با نهضت براى من كه سال. العاده است ى شما به راستى فوق اين مبارزه. ام نگارم، آمده روزنامه
شما حركتى آگاهانه را در مبارزات . آور است ا شگفتىهمكارى دارم، اين همه شهامت و پايدارى شم

اين حركت شما بدون سازمان و تشكيالت، بدون . ايد گذارى كرده ى زنان مسلمان در دنيا پايه طلبانه حق
كردم با زنانى چنين  كه به ايران بيايم فكر نمىنراستش قبل از اي. العاده است اى از پيش تعيين شده، فوق برنامه

كنيد  شما سعى مى. دانيد ما اصوال اعتقادى به مبارزات شما نداريم گفتم مى. آگاه روبرو خواهم شدمبارز و 
در جوابم با لبخندى . پردازيد كه براى ما مفهومى ندارد هايى مى مردان را از زنان جدا كنيد و بيشتر به جنبه

. ايد درس مبارزه را از شما بياموزيمكنم پس از اين انقالب بزرگِ شما، ما ب خيال مى: گرم و دوستانه گفت
. من عضو نهضت طرفداران آزادى زنان در آمريكا هستم: گفت. هاى خودتان بگوييد حاال كمى از فعاليت: گفتم

در . ام و مقاالتى كه در نشريات مختلف به چاپ رسيده است هايى نوشته هاى مربوط به زنان كتاب در زمينه
ما به كمك دانشجويان ايرانى . ى مبارزه عليه شاه در آمريكا همكارى داشتم هضمن بايد بگويم كه من با كميت
بايد بدانيد كه . ام  نوشتهنيويورك تايمزداديم و من شخصا مقاالتى ضد شاه در  مخالف شاه تظاهراتى ترتيب مى

  .      1357 اسفند 20شنبه  ، يككيهان ".بخش بود ي سقوط شاه و انقالب شما براى من شخصاً بسيار شاد
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كيت ميلت در جمع دوستانِ ايران

گزارشش از اين تحصن اما از جامعيت . هاى متعصبين شيعى قرار گرفته بودند "سازى پاك"
  !»به ساعت ايرانى«الزم برخورد نيست؛ چه، بسيار دير به آنجا رسيد؛ 

در هتل انتركنتينانتال )  اسفند21( در عوض، از كنفرانس مطبوعاتى بعد از ظهر يكشنبه 
پيمايى  اين كنفرانس كه براى تبليغ راه. دهد كه از هر جهت جامع است تهران شرحى مى

المللى مستقر در  هاى خبرى بين  برگذار شد و خبرنگاران بنگاه22جنبش زنان ايران در روز 
پردازان جهان را به جنبش زنان ايران فاش   گرفته بود، روح رويكرد خبرتهران را هدف

ها در آن برش زمانى،  گذارد كه خط مشى حاكم بر رسانه سازد و جاى ترديد برجاى نمى مى
خواه ايران  زاى زن متجدد و آزادي برنمودن و شناساندن جنبش اصيل، خودجوش و درون

 آن را "برون" بود كه از "هاى مشكوك دست" دادن اين جنبش به  نبود؛ كه پيوند
 بودند و برآن بودند كه روايتِ ايرانى سناريوى زنان بورژواى قابلمه به دست "برانگيخته"

ها كه به سهم خود زيرپاى سالوادر آلنده سوسياليست را  همان. شيلى را به صحنه بياورند
، "ضد انقالب مغلوب"ر،هاى آن كشو راستى خالى كردند و زمينه را براى بازگشت دست

   32.هموار ساختند
ست  ى همان مصاحبه مطبوعاتى در ميانه

كه كيت ميلت در ميان تماشاگران، يك باره 
  : بيند رضا براهنى را مى

يك دوست ديرين، يك رفيق، ... "
اى كه بسى بيش از من در اين كشور،  كله

اى با او  كاش بتوانم نوشابه. خردمند است
اى با او   درست و حسابىبنوشم؛ گفتگويى

ى اوضاع  اى كاش بتواند فشرده. داشته باشم
چه بسا حاال همين كار را . را به من بگويد

همه جا . اگر وقتش را داشته باشد. بكند
جمهورى '...كند نويسد، اما در اجتماعات صحبت نمى مى. و بيش در اختفاست ام كه كم شنيده

كالً خيلى احمقانه . شك دارم كه خودشان هم بدانند. دانم اصالً نمى'؟ 'اسالمى چيست، رضا

                                                           
  . به همين قلم و در همين كتاب سالِ صفرنگاه كنيد به ـ32
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  رضا براين باور است كه دموكراسى دلبندش هنوز بخت'.است كه جدى بگيريمش
  33".دارد] موفقيت[

پيمايى  آيى زمينِ چمن دانشگاه تهران، درست پيش از راه  گزارشى كه ميلت از گردهم
همتا  هد نيز به معناى دقيق كلمه بىد  اسفند به دست مى21ى زنان در  بيست هزار نفره

پيمايى ميان زنان مبارز پديد آمد و چه در  ى راه است؛ چه در برنمودن شكافى كه در آستانه
نمايى چشمگير زنانه كه مردان بسيارى را نيز به خود  نشان دادن چند و چون آن قدرت

  :نويسد باره مى در اين 34.جذب كرد
تنُدتر از حد راه رفته ... شكنند  را بارها و بارها درهم مىزنجير مردانِ گرداگردِ ما... "

شعارها . زنجير ترميم شد. ايستاديم تا از نو سازمان داده شويم بايست مى بوديم و حاال مى
كنند، فقير به نظر  بسيارى از مردانى كه از ما محافظت مى... سر داده شد؛ رسا و محكم

ى آموزش است و  ست؛ مسئله يك حالت طبقاتى. نندما رسند، حتا به متعصبين مذهبى مى مى
شعار، حاال، . دهد  دم به دقيقه تغيير نظر مى در اينجا آدم. كنند موقعيت؛ اما از ما محافظت مى

. فرستند شان درود مى ها متقابالً به خواهران آن. ست كه نگهبان ما هستند درود به مردانى
مردانى كه . در تظاهرات زنان، با مردانست؛ حضور  خوشى] احساس[ ست؛ احساس غريبى

اند ؛ به خاطر با ما  رحمانه قرار گرفته هاى بى اند و در معرض توهين خود را به خطر انداخته
اند كه مورد حمله  اند، چون اولين كسانى شان را به مخاطره انداخته مردانى كه امنيت. بودن

  ...گيرند قرار مى
حال و هواى يك روز .  اما شاد است و مسالمت آميز.گرما و راهى دراز پيش روى ماست

در اين مقطع معين، زنجير دور ما از دختران . بخشند شعارها پيوسته روح]. را دارد[تعطيل 
به خاطر : اند ها قهرمانان اين تظاهرات آن. ندا كلُى با هم خوش. است  شده دبيرستانى ساخته

هاى   ساختمان بام زنان چادرى روى پشت. اند هايى تحمل كرده جوانى و نويد؛ به خاطر آسيب
. دهند  دست تكان مى برخى. اند؛ پشت سرشان كوها قرار گرفته است كوتاه سر راه ايستاده

شان  ها ى مردم كنار پنجره همه. اند  مانده شان شده، خيره برخى به آنچه موجب دو دلى بغرنج
ند، ا اهالى يك مجتمع آپارتمانى روى ايوانى  همه. نگرند پيمايى ما را مى اند و راه ايستاده

در حال . بعد از او سايرين. دهد يك زن دست تكان مى.  كه ما را ببينند اند دفاتر را خالى كرده

                                                           
 .182 و 181، صص رفتن به ايرانكيت ميلت،  ـ33
 . به همين قلم و در همين كتابفر سالِ صنگاه كنيد به ـ34
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انگيز زنى  تصوير شگفت.  خشونت پرهيز آميز، به شكلى رزمنده جشن و سروريم، مسالمت
  .بام، با چادر، اين پوشاك زيبا تنها روى پشت

گراهاى جوان نيستند؛ مردان فقير نيز  كنند تنها چپ كه اينك از ما مواظبت مىمردانى 
   35"...ها حتا پسر بچه. و مردان سالخورده. هستند

   . شود مى آفريده. به ايران رفتنهاست كه فكر نوشتن كتاب  در همين لحظه
همتا  نيزپيمايى زنان  ى اراذل و اوباش و چماقداران به راه گزارش كيت ميلت از حمله

  دهد كه در كنف دار را شرح مى هاى چماق ى پيشروى دار و دسته او لحظه به لحظه. ندارد
پيمايان به ميدان آزادى، آنجا را به  ها پيش از رسيدن راه چى حمايت و همكارى با كميته

اين شرح . گذارند شان را به مورد اجرا مى آوردند و سرانجام، شبيخون ى خود درمى محاصره
شان پيش از آنكه  ر و دوستان ايرانىشود؛ چون ميلت و كِ را شامل نمىها  ا آخرين رويارويىام

  .كنند درگيرى به جاهايى باريكى برسد، ميدان را ترك مى
لت در يى واپسين روز خيزش زنان ايرانى نيز گزارشى به رنگينى روايت م از رويدادها

 تلويزيون ايران -ر به محل راديو سوفى كِ تنها بااش و او بى همرزمان ايرانى. دست نيست
 تلويزيون -از شمارِ اندك زنانى كه به حمايت از كارمندانِ زن راديو. رود؛ با تاكسى مى
كشد و بيشتر  هاى آخرش را مى دانند كه جنبش زنان نفس هردو مى. خورد اند، يكه نمى آمده

دست بشويند و به شكل و ومت شكار با حكاند كه از رويارويى آ گرفته زنان معترض تصميم
هاى  با اين همه حاضر نيست در برابر دار و دسته. هايى ديگر، مبارزه را ادامه دهند شكل
. ندازدگذاشت، لنگ بي ان رو به فزونى مىتر و شمارش دار كه هر لحظه شعارهاشان تند چماق

  . شوند  پيشين هدايت مىساواكى عناصر  ها به واسطه يقين دارد كه اين
ايم؛  جويى روى چمن نشسته زنان، چه حاال عمدتاً زن هستيم، در سكوت و صلح... "

كنند،   زنانى كه براى تلويزيون ملى كار مى: بعد هلهله. پرهيز تصويرى از واكنشى خشونت
يكى از زنانى كه تازه از . ى ا اند تا به ما بپيوندند؛ با پذيرفتن هرگونه مخاطره بيرون آمده

جا كند كه در آن ته و از من تشكر مى شناخكيهانفا داده، مرا از روى عكس تلويزيون استع
ها دارند  آن. ست ى كشور فعال وحشتناك ا همه. ست تلويزيونِ ما جاى وحشتناكى': هستم

اين همان سانسور و . اين آن چيزى نيست كه ما برايش جنگيديم. كنند انقالب را ويران مى
. هاى امروز صبح اعدام. تنها لباسش عوض شده. ديماش جنگي ست كه عليه ديكتاتورى
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كند؛  ها را كه محاكمه مى دانيم آن اما ما حتا نمى. هاى وحشتناك بود شان از آن ساواكى يكى
حاال اين رفراندوم . حرمت شده آنچه ما برايش جنگيديم، بى. گيرد ها را مى كه تصميم

. اه يا جمهورى اسالمىش: نتخاب نداريمكنند كه ما در آن حق ا مسخره را دارند برگذار مى
داند كه جمهورى اسالمى  اما اين را هم كسى نمى. دهد كسى به شاه راى نمىمعلوم است 

اصال چنين . كنند بدتر اينكه تا راى ندهيم،  قانون اساسى را هم رو نمى. ست] اى صيغه[چه 
  چيزى تا به حال شنيده بوديد؟

آيند و پس  ، پيش مى ]آدم[  نمايندگان چند مليون  بدترينو پائين تر از ما، مهاجمين؛... 
  36"...نشينند مى

  آرزويى كه بر باد رفت 
كند و به يقين   تلويزيون را ترك مى-كيت ميلت، پس از اينكه زنان كارمند راديو

 آغاز 37»يافتگى يابى و قوام سازمان«ى  رسد كه خيزش زنانِ ايران پايان يافته و مرحله مى
خوانند، سرمست  ها او را به نشست خود فرامى وقتى آن. رود رزمانش مىى هم خانه شده، به

هاى  مهم اين است كه بتواند شاهد گام. ست ها به فارسى مهم نيست كه گفتگو. ىست شاد
 آن »منشور و سياست«مهم اين است كه بتواند در تدوين . پيمودنِ اين جنبش نوپا باشد

اش  اش را در اختيار خواهران ايرانى ين است كه بتواند تجربه مهم ا38.مشاركتى داشته باشد
هاى پنهان، يارى  بگذارد و به رويش استعداد

مهم اين است كه بتواند مرحله به . رساند
بر ى اين تجربه را ثبت كند و  مرحله
فزايد تا هاى جنبش جهانى زن بي اندوخته

اى  زنان ديگر كشورها نيز از اين خوشه، توشه
  .برگيرند

 ى دفاع از حقوق زن  كميتهاعضاى
اى بايد به  هاى تازه خواست. سرگرم گفتگو هستند

 طرح كرده 57 اسفند 17هايى كه پيش از  خواست

                                                           
 .233 و 232پيشين، صص  ـ36
 .239پيشين، ص ـ37
 .240ص پيشين،  ـ38
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 از جمله آموزش يكسان براى پسران و دختران، حق سقط جنين، حق 39.فزايندبودند، بي
كيت ميلت پيش ... مرد وهاى برابر براى زن و  استفاده از وسايل ضدباردارى، تامين موقعيت

به . پردازد ها و اختالف نظرها بپردازد، به فضاى حاكم بر نشست، مى از آنكه به ريز گفتگو
ى متين پيشبرد گفتگو، شكيبايى در برابر نگاهى ديگر، احترام به يكديگر، فرو خوردن  شيوه

 به اين »تهكمي«از اينكه زنان . خشم و خوددارى از تحريف، تحقير و توهينِ دگرانديش
ها در جنبش زنان،  ها و روش او براى گستراندن اين ارزش. ها پايبندند، سربلند است ارزش
ها اگر نهادينه نشوند، جنبش  ها و روش  و بر اين باور است كه اين ارزش ها مبارزه كرده سال

ه بسا به چ. تواند راهى نو بگشايد و مناسبات جنسيتى موجود را از بن دگرگون سازد زنان نمى
همين دليل از شكافى كه در آن نشست ميان زنانِ تروتسكيست به وجود آمد، شتابان 

 بود و رويكرد دوم خواستار "گرا  توده"يك رويكرد : كند كه گذرد و به اين بسنده مى مى
هاى  در ميان آراى مردانِ پيروى طيف] آن هدف[رغم اينكه  پيگيرى هر هدف زنانه، على«

ست كه وقتى در پايان  و گفتنى. 40» نداشته باشد اى وجهه سى يا طبقاتى، هاى سيا گرايش
نظر كيت ميلت را جويا )  سياسى پس از تدوين منشور و تعيين خط مشى(كار آن نشست 

  :شنوند شوند، از او مى مى
دانيد، در آن پاراگرافِ مربوط به آزادى توليدِ مثل، آنجا كه از سقط جنين و استفاده  مى"
ى آزادى جنسى  ى درباره كنيد، چرا آن را به بيانيه ايل جلوگيرى از باردارى صحبت مىاز وس

 تامين مصونيت دو گروهى كه در اينجا خيلى اذيت و آزار جهت اهرميكنيد؟ به  تبديل نمى
41".گرايان ها و همجنس فاحشه: بينند مى

  

                                                           
هاى  ، ديدگاهكارگري  نامه كه تا پيش از انتشار هفته) 1357 اسفند 8، 3شماره ( چه بايد كرددر  ـ39

طرح "طرف زنان مبارز نواحى مختلف كشور"ها را از  داد، اين خواست هاى ايرانى را بازتاب مى تروتسكيست
دك رايگان براى همه، لغو قوانين پوسيده مزد مساوى در مقابل كار مساوى، مهد كو":  بود؛ با اين عبارتكرده

دهد، حق تشكل  گيرى در مورد زندگى و سرنوشت زنان را در اختيار ديگران قرار مى و ارتجاعى كه حق تصميم
      ".سازمان مستقل زنان

 اى كه در نقد خواندنى) آبادى افسانه نجم (جا داشت خانم آذر طبرى. 244، ص به ايران رفتنكيت ميلت،  ـ40
پرداختند؛ چه خود از شمار زنانى بودند و هستند كه كيت  اند، به آن اختالف نظر مى  نوشته به ايران رفتنبر

. »همكارى داشتند«، »1979المللى زنان سال  هاى روز بين درجريان فعاليت« ميلت را به ايران دعوت كردند و 
      . 85، ص 1983، بهار 13 ي  شماره،Feminist Reviewى  نگاه كنيد به نشريه

  .245، ص به ايران رفتنكيت ميلت،  ـ41
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د كيت ميلت را پيشنهاى دفاع از آزادى زن،  ر كميتهيك از دو گرايش موجود د هيچ
گيرى يا حتا  هاين اما سبب فاصل!  در ايران آن روز"خطرخيزش"آيند  پذيرند؛ به خاطر پى نمى
اميدوار است كه در . گيرد او كار خويش پيش مى. شود رزمانش نمى گيرى ميلت از ه دل

اوند در دانشگاه دم. ا بشكافدهايش ر شود، ديدگاه سمينارهايى فمينيستى كه به زودى برپا مى
 سبك روايت در ى ى ادبيات دانشگاه تهران درباره  نيز در دانشكده. رانى كندسخن

گردى  خواهد به ايران خر سفرش را هم مىهشت روز آ.  به پيشنهاد رضا براهنىنويسى خاطره
. مردمانش رايخش را، فرهنگش را، هنرهايش را، ايرانى كه آن را دوست دارد؛ تار. بگذراند

  ...اما
  ز ايران   اخراج ا

 اسفند در هتل انتركنتينانتال تهران از خبرنگار انگليسى 23كيت ميلت، شب چهارشبه 
ى مطبوعاتى  شنود كه سخنگوى دولت موقت، عباس اميرانتظام، در يك مصاحبه  مىرويتر

آشفته و سرگشته، به  دل. شود كيت ميلت به زودى از ايران اخراج مى: اعالم كرده است
ر و كلودين موالر و با سوفى كِ. كنند ران، تأييد مىخبر را ديگر خبرنگا. آيد جو برمى و پرس

 گرايش عمومى بر اين است كه 42.نشيند به مشورت مى. اف. ال. امديگر زنان فرانسوى 
ميلت اما سركش است و . گذارد و ايستادگى بيهوده است دولت از حكمى كه داده پا پس نمى

  . آورد ر زور سر فرود نمىتا كه تا ته خط نرود، در براب
ها در  رساند و خبر را با آن اش مى رزمان ايرانى اسفند خود را به هم24د پنجشنبه بامدا
رسد،   به خانه مىكيهانبعد از ظهر كه . تلفن به اين و آن. شود تكاپو آغاز مى. گذارد  ميان مى

  .آيد رود و اندوه مى شك از ميان مى
. ناتوانم از اين كه نامم را بخوانم و حكمم را بدانم. كنم ى روزنامه نگاه مى به صفحه"

هاى مجاور،  در ستون... گويد ست كه اين را مى سوفى '!اند لب، ببين ما را كجا گذاشتهچه جا'
رخسارهاى سفيد مردگانى كه پس از تيرباران، . خورد رخسار اعدام شدگان امروز به چشم مى

باز هم چند تا '. توانم يكه بخورم كه نمىرم از اينخو يكه مى. اند س گرفتهها عك از آن
هاى وحشتناك بودند، اما  هاشان از آن ساواكى بعضى'. گويد  مى»كاته« اين را '.ساواكى

هاى  ها، از اين محاكمه از اعداماو هم مثل بقيه ما  ...'اند شان را محاكمه نكرده كدام هيچ
                                                           

 8راهى ايران شد تا در مراسم . اف. ال. امست كه از سوى  كلودين موالر، يكى از چهار زن فرانسوى ـ42
ها به ايران،  ى سفر آن ره نوشه. ى همبستگى شركت كند؛ به نشانه مارس، 8ى موقت برگذارى  كميتهمارس 

       . استصفر سال فيلم ماندنى
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1357 اسفند19كيهان،

كند كه من هم مثل اين  مه را بخواند يقين مىدانم هر كه اين روزنا مى...  منزجر استقالبى
   43"...ها، دشمن مردم هستم مرده

شود؛ نيز تالش براى از بين  گيرى از اخراج بيش از پيش مى از اين پس تكاپو براى پيش

. گذرانند تمام صبح شنبه را پشتِ تلفن مى. هاى دستگاه امنيتى حكومت بردن بدگمانى
داند، اما به ميلت  مش در كتاب نيامده، گرچه انگليسى مىى كه نا ا خانه مسئول وزارت

» كاته«استدالل . خواهد  او را مى" مترجم"گويد حاضر نيست جز به فارسى حرف بزند و  مى
. باره مشورت كنم بايد در اين: شود كه به اين ختم مى ،'فقط شش روز از سفر او مانده': هك

عبدالكريم الهيجى، وكيل شناخته شده . ؛ تلفنىتصميم را بعدا به اطالع شما خواهم رساند
مكن نيست او م: دهد كه دادگسترى و دوستِ اميرانتظام در ديدار با ميلت به او اطمينان مى

باره  كوشد با معاون نخست وزير در اين ى خود مى كه او نيز به نوبهرا اخراج كنند و اين
  .صحبت كند

                                                           
  .265پيشين، ص  ـ43
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يت ميلت را در هتل انتركنتينانتال تهران  اسفند، ك27شنبه  با اين همه صبح روز يك
گويند كه براى پاسخ به چند پرسش به دفتر هتل بيايد و از  تلفنى به او مى. كنند بازداشت مى

اين . زگردد و كفش به پا كنددهند كه به اتاقش با حتا به او اجازه نمى. برند جا او را مى همان
آن دو را ابتدا ! همراه ميلت، زحمت كم كندشود كه او هم بايد به  ر مىسوفى كِنصيب لطف 

دانند  اى امضا كنند كه نمى دهند زيربرگه برند، دستور مى  مىى امور اتباع بيگانه  ادارهبه
شان   ساعت زندانى24برند و پس از اينكه  ها را به فرودگاه مهرآباد مى سپس آن. چيست

نشانند و از ايران بيرون  در هواپيما مىدهند،  كنند و هرچه دارند را مورد بازبينى قرار مى مى
ى اتباع  تقاضاى ويزاى اقامت بيشتر كه كتباً و حضوراً به اداره: با اين توجيه قانونى. رانند مى

  !خارجى تقديم كرده بودند، مورد تأييد قرار نگرفت
  سرنوشت مشترك

گذارد و  مىكيت ميلت پس از بازگشت به امريكا، كارهايى را كه در دست دارد را كنار 
شنبه  پيمايى تاريخى سه اش در راه اى كه جرقه سفرنامه. نشيند اش، مى به نگارش سفرنامه

  : اسفند زده شد22
ـ در جنبش  [ زنانو] موالر[ حتا براى كلودين. دانم كه خواهم نوشت حاال مى... "

بايد . جا همان و بدين ترتيب، ب ى چند و چون ماجراجويى مشترك كتابى درباره] .اف.ال.ام
و اين را به فرانسه، . تنها زنان. اى هيچ واسطه و ناشر تجارى توافقى بى. چاپش كنند

آورى اعانه و كمك مالى تأمين  اش را هم با جمع هزينه. انگليسى و فارسى انجام خواهيم داد
اش را  طراحى. هر جور كه شده. فرستيمش در صورت لزوم قاچاقى به داخل مى. خواهيم كرد

چيزهايى هستند كه بايد . تصاوير سوفى و نثر من. خودمان خواهيم كرد؛ كتابى از عكسهم 
  44".كوشى، با آن عشق نوشته شوند، به ياد بمانند؛ با آن سخت

پيش از اينكه به انگليسى انتشار . كوشى و كتاب اين چنين نوشته شد؛ با عشق و سخت
هايى  كنند؛ با اندك تفاوت  آن را منتشر مى فرانسوىزنانشود و  يابد به فرانسه بازگردانده مى

و . ، كتاب به زبان انگليسى انتشار يافت1982يك سال بعد، يعنى در سال . با متن انگليسى
  . اينك به زبان فارسى به چاپ نرسيده است شگفت اين كه كتاب، تا هم

  
   ناصر مهاجر

                                                           
 .195پيشين، ص  ـ44



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پس از سي سال



 

  

 1357، اسفندتظاهرات زنان در ايران
 مگزين .افبرگرفته از 



 

  
  
  

  ماي  مبارزه:زنان ايراني  مبارزه
  ∗ياليزابت سالوارز  

  
و سازمانده سفر »  زنانالمللي حقِ ي بين كميته«گذاران اصلي  شما از بنيان: مهناز متين

 اين كميته چگونه شكل گرفت؟. هيئت نمايندگي اين كميته به ايران بوديد
اش بررسي  ريخيگيري اين كميته را در متن و بستر تا بايد شكل: اليزابت سالوارزي •

. ي زماني  جنبش زنان در فرانسه و نيروهاي فعالش در آن برههيتاريخدر متن كنيم؛ يعني 
يعني ،1979در سال . ام من از ابتداي برآمد جنبش رهايي زن، در اين جنبش مشاركت داشته

  . گذشت  سال از برآمد اين جنبش مي9سال انقالب ايران، 
اندركاران جنبش زنان در وضعيتي كه اين  وسط دست ت زنانالمللي حقِ ي بين كميته

تر از  ش زنان بسيار گستردهدر آن زمان، جنب.  داشت، سازماندهي شد1979جنبش در سال 
   .تغييرات زيادي كرده بود. ده بودپيدايشش شآغاز 

جنبش   ـ.اف.ال.ام (، Antoinette Fouque دانيد، آنتوانت فوك طور كه مي همان
هايي را موجب   كار، جدايي اين1!بود مانند يك مارك تجارتي به ثبت رسانده را) آزادي زنان

                                                           
ي  ، از پيشگامان جنبش آزادي زنان است كه در آغاز دهه Elisabeth Salvaresiاليزابت سالوارزي  ∗

  زنانالمللي حقِ ي بين كميتهاو در سازماندهي سفر هيئت اعزامي از سوي . هفتاد ميالدي در فرانسه اوج گرفت
 Collectif» تجمع فمينيستي مبارزه عليه تجاوز«اليزابت سالوارزي با . صلي را ايفا كردبه ايران، نقش ا

Féministe contre le viol  البي اروپايي زنان«و«Lobby Européen des Femmes  
 .كند همكاري مي

كه  )MLF .اف.ال.ام ( Mouvement de Libération des Femmes اندر جنبش آزادي زن ـ1
توان از   در فرانسه شكل گرفت، سه جريان را مي70ي   و اوايل دهه60ي  ، در اواخر دهه1968 پس از جنبش

. زد هاي زنان پيوند مي جريان چپ كمونيست كه تحليل ماركسيستي را به خواست: يكديگر بازشناخت
. ال بودندهاي سياسي چپ هم فع طرفداران اين جريان، اغلب به موازات مبارزه در جنبش زنان، در سازمان

 تا  هاي رفرميست از فمينيست: شدند ها بودند كه خود به تمايالت گوناگون تقسيم مي جريان دوم، فمينيست
كه بود » روانكاوي و سياست« Psychanalyse et Politiqueسوم،  جريان . راديكال  هاي فمينيست

 و انتشارات زنان فكرانش هماو و .  آن را بنيان گذاشت،MLF آنتوانت فوك، يكي از اولين مبارزان 
← 
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شدند و  هاي زنان هم بيش از پيش به مسائل زنان حساس مي  از سوي ديگر، توده.شده
  .هاي چپ و كمونيست پيوستند؛ مثل گروه هاي مختلف زنان به جنبش مي گروه

  يي وابسته نبوديد؟گرا شما خودتان به حزب يا گروه چپ: مهناز متين
ها خيلي  البته با چپ. بايد گفت كه من با سايرين فرق داشتم. نه: اليزابت سالوارزي •

كنم  من فكر مي! من چپ نيستم؛ اگرچه راست هم نيستم: گويم من هميشه مي. ام كار كرده
 شايد بتوان گفت. ست بيني، كامالً كافي كه فمينيسم به خودي خود، براي داشتن يك جهان

و اين درست . اند به من برچسبِ چپ افراطي هم زده. كه نگاه من به چپ، متفاوت است
توان به مسائل سياسي  از راه فمينيسم هم مي. من فمينيست هستم؛ همين و بس. نيست

 كه جنبش زنان آغاز شد، حزب كمونيست هنوز بسيار قدرتمند بود؛ 1970در سال . پرداخت
خواست فمينيسم را به  ها مي ايدئولوژي طبقاتي آن.  خودشبا سبك كار و ايدئولوژي خاص

. ام من هميشه با اين فكر مبارزه كرده.  از ميدان به در كند"ايدئولوژي بورژوايي"عنوان يك 
يعني از استالينيسم و مائوئيسم . ام  خيلي دور بوده،ها هم درست به همان داليل از مائوئيست

  .هميشه فاصله داشتم
  كرديد؟ با يك گروه فمينيستي كار مي: مهناز متين

                                                                                                     
 

از جمله نشرياتِ وابسته به اين گروه، .  تأسيس كردند1974 و 1973هاي   را در سالفروشي زنان كتاب
به همين دليل، . رسيد  به چاپ مي1982 تا 1977هاي   بود كه بين سالي زنان در جنبش نامه ماهنامه و  هفته

ها  ها به رغم اختالفاتي كه با هم داشتند تا سال اين جريان. شوند شناخته مي» زنان در جنبش«اين گروه با نام 
، آنتوانت فوك، بدون تبادل نظر با ديگران، يك انجمن 1979در اكتبر . در كنار هم به فعاليت مشغول بودند

يك چون را هم MLF.  گرفت عهدهبه  را به ثبت رساند كه خودش رياست آن را MLFغيردولتي به نام 
 MLF (" ثبت شده.اف.ال.ام"اين جريان، به . به ثبت رساند» ي ملي مالكيت صنعتي ؤسسهم« در مارك

déposé (فكرانش، بحث و جدل فراواني در جنبش زنان به راه  اين اقدام آنتوانت فوك و هم. معروفيت يافت
ل، براي مثا( جنبش زنان بود "تصاحب"اش متهم كردن فوك و همفكرانش به  انداخت كه مضمون اصلي

هاي بعد، فعاليت تحت  در سال). 1979، دسامبر 18ي   شماره، Histoires d’Ellesي  به ماهنامه. ك.ن
اتحاد زنان براي ، 1989گذاران آن در سال   به تدريج كاهش يافت و سرانجام بنيانMLFعنوان 

آنتوانت روايت گروه .  را پايه گذاشتندl’Alliance des femmes pour la démocratie،دموكراسي
، انتشارات »MLF 2008- 1968نسل  «: در كتابي با نام ي اين رويداد ، درباره»روانكاوي و سياست«فوك، 
  . آمده است271 و 227-229، ص 2008زنان، 

 Génération MLF, 1968-2008 , Edition des femmes, 2008, pp 227-229, 271. 
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. هاي زنان نه به احزاب سياسي تعلق داشتم و نه به تشكل. نه: اليزابت سالوارزي •
البته روابط . ام طوري نيست كه بتوانم زير بار قيد و بند حزبي و گروهي بروم اصوالً روحيه

نان بودم، اين جنبش گيري جنبش ز چون از ابتدا در جريان شكل. خيلي خوبي با همه داشتم
البته آن موقع خيلي جوان بودم؛ در واقع من هم به نوعي فرزند . پندارم را فرزند خودم مي

توانم بگويم كه  اما اگر بخواهم تعريفي از خودم بدهم، مي. شوم اين جنبش محسوب مي
هاي روي زمين، زنان  ترين آدم براي من هميشه روشن بود كه بدبخت. خواه هستم ترقي

يك طبقه نيستند؛ اما نيمي از بشريت هستند ! شان و نه به يك ميزان ستند؛ اگرچه نه همهه
من مثل خيلي از زنان، از چپ انقالبي به . شان، برحق است و مبارزه براي كسب حقوق

ام مربوط  جايگاه من در جنبش زنان تا حد زيادي به گذشته و كودكي. ام جنبش زنان نپيوسته
: ام را در ذهن دارم هنوز تصاوير زنان دوران كودكي. رس هستم، من اهل كُدانيد مي. شود مي

ي سياه پوش  تصوير مادربزرگم را با آن روسري سياه مخصوص زنان كرس؛ يا زنان بيوه
كه ميان پدرساالري و نسبت به اين. اند بوده "مادرساالري"ديگر را كه تجسم نوعي 

شك به دليل  بي. د، آگاهي و حساسيت داشتم داراي وجود ي پيچيده مادرساالري رابطه
  .اند  جنبش زنان زياد بوده درهمين وضعيت، زنانِ اهلِ كُرس هميشه

ي جنبش زنان در  ي تشكيل دهنده وقتي زنان ايران دست به تظاهرات زدند، مجموعه
هايي مثل من، در برابر يك  ها گرفته تا گروه آنتوانت فوك و تا فمينيست فرانسه، از چپ

 كه ـ از هر دسته و اي ي ما اين بود كه از جنبش زنان ايراني مسئله. اقعيت قرار گرفتيمو
  .چادرـ به راه افتاده بود تا حق انتخاب داشته باشد، حمايت كنيم  با چادر و بي،گروه

ي  كرديد؟ غلبه  مارس، آيا وضعيت ايران را دنبال مي8پيش از تظاهرات : مهناز متين
   زنان نگران كرده بود؟انقالب مردم، شما را نسبت به موقعيتِنيروهاي مذهبي بر 

دقيقاً به همان : چرا، از همان اول هم نگران وضعيت زنان بودم: اليزابت سالوارزي •
كه از يك جريان ( Claire Brièreير  براي كساني مانند كلر بري. تر گفتم داليلي كه پيش
و هر دو ) كه كمونيست بود( Catherine Clément، يا كاترين كلمان )آمد مائوئيستي مي

اين ابهام براي كساني . هم با هيئت نمايندگي به ايران رفتند، مسئله پيچيده و مبهم بود
ها، مسئله  براي ما فمينيست.  من وجود نداشت يا خودAnne Zelensky 2 مثل آن زلنسكي

 بسيار پيش از رسيدنش به رهبري خميني، از اساس براي ما پذيرفتني نبود؛ حتا. بديهي بود

                                                           
 .  رسيده استگفتگويي با آن زلنسكي در اين مجموعه به چاپـ 2
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ها حجاب به سر  از همان وقت كه ديدم دختران جوان دانشجو حتا در دانشگاه. حكومت
. كردم كه وضع بدي به وجود خواهد آمد بيني مي كنند تا عليه شاه مبارزه كنند، پيش مي

ير هم مقدمه  كه بر كتاب كلر بري (Michel Foucaultمواضع كساني مثل ميشل فوكو 
من در آن زمان با نظرات چپ ـ چپي كه امروز هم وجود .  بودآميز  به نظر من فاجعه3)تهنوش
ها حق دارند متفاوت باشند؛ هر كسي  آدم: گويد نظراتِ چپي كه مي.  مخالف بودم-دارد

: مسئله براي من روشن است. براي من پذيرفتني نبود و نيست... فرهنگ خودش را دارد و
 حقِ"ي   زنان به بهانهحقوقِشود بر سر  نمي. ول وجود داردشم يك رشته حقوق جهان

نه اينكه اين . من هرگز طرفدار تفاوت مرد و زن نبودم. ، چك و چانه زد"متفاوت بودن
هيچ الزم . تفاوت وجود ندارد؛ معلوم است كه هست و صرف وجودش، بيش از بس است

كنيم، بيهوده و موجب تبعيض هرچه به آن اضافه . نيست چيزهايي هم به آن اضافه كنيم
از . شدم ير خيلي عصباني مي بنابراين، من از همان اول، از نظرات كسي مثل كلر بري. است

او يكي از زناني . گذارم نظراتش البته؛ چون خودش را خيلي دوست دارم و به او احترام مي
 Gauche( "گرا اوتتف" كلي، من با اين چپِ  به طور4.ام كتابم نوشتهاش در  است كه درباره

différentialiste(اند كه از خميني حمايت  ها همان كساني اين.  مخالفت بودم و هستم
همين اشتباه را نسبت به . توانست شاه را سرنگون كند ها، او مي ي آن كردند؛ چرا كه به گفته
ي به طور كلي من خيلي زود عصبان( .شدم شان عصباني مي از نظرات. پول پوت هم كردند

چه آنخواهم بگويم كه من از همان اول نسبت به  مي!) هاي سياسي شوم؛ البته در بحث مي
  .گذشت، نگران بودم در ايران مي

ها  شناختيد؟ در ميان آن كردند، مي ايرانياني را كه در فرانسه زندگي مي: مهناز متين
  دوستان و آشناياني داشتيد؟

ها ارتباطي  ز زناني كه به ايران رفتند، با ايرانيبسياري ا. اصالً. نه: اليزابت سالوارزي •
البي اروپايي "بعدها، با چند ايراني آشنا شدم؛ مثالً با اكرم ميرحسيني كه در . نداشتند

                                                           
در پايان اين كتاب، گفتگوي . 1979ير بالنشه، انتشارات سوي،  ير و پي ، كلر بريانقالب به نام خدا: ايران ـ3

  .نويسندگان با ميشل فوكو به چاپ رسيده است
Iran : La Révolution au nom de Dieu, Claire Brière, Pierre Blanchet, 
Edition du Seuil, 1979.  

   .1988، اليزابت سالوارزي، انتشارات سيروس، "اث مهمير"ـ 4
Mai (68) en héritage, Elisabeth Salvaresi, Edition Syros, 1988.   
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او برايم گفت كه در آغاز انقالب، او هم همان اشتباه بقيه را مرتكب .  بوديم با هم5"زنان
ادرش كه درويش مسلك بود و سن زيادي م. ها، روسري به سر كرد پيمايي شد و در راه

شما مالها را ! ايد شما واقعاً ديوانه«: گفت او به اكرم مي. شناخت داشت، مالها را خوب مي
شايد به . كردم من خطر را حس مي» !اند تان ديده دانيد چه خوابي براي شناسيد و نمي نمي

زندگي در . اي بسيار كهنسال جزيره! ام رس به دنيا آمدهاين دليل كه نه در پاريس، بلكه در كُ
ظاهراً . نجا، به من آموخته است كه بازگشت به عقب نه تنها محتمل، كه كامالً ممكن استآ

ايد؛ همه  شما كه پيروز شده: كنند مرتب به ما گوشزد مي. ايم رسد كه ما پيروز شده به نظر مي
مان را  روپايي، برخي از حقوقاما اينكه ما، شماري زن ا! خواهيد؟ ديگر چه مي. چيز داريد

ها را حفظ كنيم؛ ثانياً، اين به  شود كه بتوانيم براي هميشه آن ايم، اوالً دليل نمي كسب كرده
  .عني پيروزي مبارزات زنان نيستم

. حساسيت من نسبت به مذهب، از همان ابتدا كه به جنبش زنان پيوستم، وجود داشت
مان از جمله عليه كساني مثل پروفسور  يم، مبارزهكرد وقتي براي حق سقط جنين مبارزه مي

ي از نزديكان ژان پل دوم و همچنين پاپ كنوني بود و وابسته به  او يك6.لوژون هم بود
من هميشه فكر . ها براي من بدترين دشمنان بودند اين. هاي كليسا ترين جريان گرا بنياد
  . ام كه در دراز مدت، دشمن واقعي ما، كليساست كرده

                                                           
 تشكيل شد و اينك 1990در سال ) البي اروپايي زنان( Lobby Européen des Femmes (LEF)ـ  5

ي برابري حقوق زن و مرد، رفع  ل در زمينهاين تشك. گيرد  سازمان را در سراسر اروپا در برمي2000بيش از 
ي خود را صيانت از برابري زن و مرد   كند و وظيفه تبعيض عليه زنان و رفع خشونت نسبت به زنان مبارزه مي

ي  اتحاديهترين سازمان زنان در   كه بزرگLEFي  دبيرخانه. هاي اروپا قرار داده است گذاري در تمامي سياست
 نظير پارلمان اروپا، كميسارياي اروپا و ي اروپا اتحاديهقرار دارد و عمدتاً با نهادهاي ست، در بروكسل  اروپا

 :  بيشتر، نگاه كنيد بهآگاهيبراي .  مشغول به كار استي اروپا اتحاديههيئت وزراي 
http://www.women.lobby.org  

پزشك كودكان، يكي از متخصصين مشهور ، )Jérôme Lejeune) 1994-1926  ژروم لوژونپروفسورـ  6
هاي ژنتيك ديگر  ي ژنتيكي در بيماري مونگوليسم و بسياري بيماري ژنتيك در فرانسه و از كاشفين عارضه

 به  غيرطبيعيهاي هاي ژنتيك با هدف سقط جنين  تشخيص زودرس بيماريدر تحقيقاتش در پرتوياو . است
 از سوي وي. كردند مي ي كساني قرار داشت كه عليه آزادي سقط جنين مبارزه  بود و در زمرهشدت مخالف 

شد و ) Conseil pontifical pour la science( "شوراي علمي واتيكان"پاپ پل ششم، مسئول تشكيل 
 او .درآمد) Académie pontificale pour la vie ("فيكال براي زندگي آكادمي پونتي"سپس به رياست 

براي مبارزه عليه آزادي سقط ) S.O.S futures mères ("اس مادران آينده. او. اس"رياست افتخاري گروه 
  .جنين، بر عهده داشت
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كرد و از اين  ي مذهب بر انقالب ايران، از همان ابتدا مرا بسيار نگران مي نابراين، غلبهب
ها  ها، گوش كسي به اين حرف اما آن وقت. كردم زاويه بود كه انقالب ايران را دنبال مي

چون فمينيست نبودند، .  اغلب نيروهاي چپ، كامالً گول خورده بودند،بدتر حتا. بدهكار نبود
در حالي كه از نگاه . نستند قضايا را از اين زاويه نگاه كنند و نزديكي خطر را ببينندتوا نمي

ست بر تفكيكِ دو جنس و سازماندهي جامعه بر مبناي   مذهب، اساساً مبتنيفمينيستي، نهادِ
  . مراتب جامعه است براي مذهب، تفاوت دو جنس، اساس سلسله. تبعيض جنسي

 در آن دوره فكرِ.  حس كرده بودند، تعدادشان زياد نبودها كه خطر مذهب را از اول آن
غالب اين بود كه شاه موجودي است وحشتناك و هركسي كه جاي او را بگيرد، قطعاً از او 

چنين شكافي ميان . كردم خميني بدتر از شاه است در حالي كه من فكر مي. بهتر خواهد بود
، در نوفل لوشاتو به ديدار خميني رفتند، ير و كاترين كلمان وقتي كلر بري. ما وجود داشت

گفتند بايد به رسوم  مي. خيلي عصباني شدم؛ خصوصاً كه روسري هم سرشان گذاشتند
رژيم شاه به پايانش رسيده بود؛ به هر حال . من مخالف شاه بودم! ديگران احترام گذاشت

 به دوران فاشيسم شباهت ماجرا بي.  بدترين شكل سرنگون شداما واقعاً به. شد سرنگون مي
فهميد جامعه آبستن  گويم كه اگر كسي كتاب هيتلر را خوانده بود، مي من هميشه مي. نبود

خواند، متوجه  اگر كسي كتاب او را مي. خميني هم كتاب نوشته بود. ست چه رويدادي
خطر . فهميد زد، مي حتا اگر آن را ورق هم مي. توانست بخواند كلر مي. شد نظراتش مي

اما در دور و برم، حتا ميان . كرد  مذهبي، مرا نسبت به وضعيت ايران حساس ميحكومت
 ،گذشت نوعي سازشكاري وجود داشت و اين كار  در ايران مينچه در برابر آ،زنان فمينيست
  .كرد ما را مشكل مي
  افتاديد؟»  زنانالمللي حقِ ي بين كميته«چگونه به فكر ايجاد : مهناز متين

 ليبراسيونوقتي خبر تظاهرات زنان را شنيدم، در ! با سرعت زياد: رزياليزابت سالوا •
  ...بودم

   بوديد؟ ليبراسيونشما خبرنگار: مهناز متين
 در آن موقع از  اما.كردم  مي كارLe Matin7  لوماتنمدتي در. نه: اليزابت سالوارزي •
يك . شد وجه نميهايم ت به خاطر اختالف و اينكه به حرف.  هم بيرون آمده بودملوماتن

                                                           
 1987 تا 1977 سوسياليست كه از  حزباي نزديك به  روزنامهLe Matin de Paris صبح پاريس ـ7

  . شد چاپ مي
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ديگر هم مقاله ضمناً براي نشريات .  به راه انداختمLa Revueي ادبي و هنري به نام  مجله
بر . نگار نيست  بودم، منظورم به عنوان روزنامهليبراسيونگويم در  كه مياما اين. نوشتم مي

نامه صحبت  رفته بودم تا با يكي از مسئوالن بخشِ زنان روزليبراسيونحسب اتفاق، به دفتر 
او مسئول بخش ايران .  پيدا شدMarc Kravetz مارك كراوتس  يك باره، سر و كله. كنم
زنان ايراني در «: دانست فمينيست هستم، رو كرد و گفت به من كه مي.  بودليبراسيوندر 

من همين . اند ي مردان قرار گرفته حال تظاهرات عليه حجاب اجباري هستند و مورد حمله
 تلفن رفتم تا به تمام زنان بالفاصله به سمتِ» .اين خبر را دريافت كردماالن تلكس 

. در آن زمان، با زنان بسياري در ارتباط بودم. شناختم، تلفن كنم فمينيستي كه مي
يعني . بايد سفري به ايران ترتيب داد. ها بگويم كه فوراً بايد كاري كرد خواستم به آن مي

فضاي بسيار . پس از شنيدن خبر تظاهرات شكل گرفتفكر رفتن به ايران، بالفاصله 
توانم بگويم كه از روزي كه اين خبر را شنيدم، تا وقتي كه هيئت به ايران  مي. آلودي بود تب

  !رفت، يك لحظه نخوابيدم
  خودتان به تهران نرفتيد؟: مهناز متين

  !باردار بودم. نه، نتوانستم: اليزابت سالوارزي •
  تدارك ديديد؟ ليبراسيونايران را در دفترسفر به : مهناز متين

، هميشه براي من ليبراسيون سردبير Serge July  سرژ ژولي. نه: اليزابت سالوارزي •
وقت  اي دارد، هيچ"پدرانه"و كه رفتار با ا. ي يك آنتي ـ فمينيست تند و تيز بوده است نمونه
او ).  استبرايم گران تمام شدهاي  شك از نظر حرفه چيزي كه بي(انستم به تفاهم برسم نتو

البي فيمينيستي : ام، شروع كرد به گفتن اينكه وقتي ديد در دفتر روزنامه به تكاپو افتاده
حس كردم اين آقايان كارهاي ما را قبول ...  ايجاد كند و"هسته" ليبراسيونخواهد در  مي

  . گذشتمليبراسيونندارند و به همين دليل، از خير 
  كرد؟ ژولي برخورد ميسرژ ك كراوتس هم مثل مار: مهناز متين

طور كه گفتم، او بود  وانگهي، همان. برخورد او كمي متفاوت بود: اليزابت سالوارزي •
 من هم فكر كردم كه خُب .»!شما بايد كاري كنيد«: كه خبر را به من داد؛ با گفتن اينكه

 مارك كراوتس آمد و به من اما دو روز بعد، همين! ها از كار ما استقبال خواهند كرد آن
:  من هم گفتم.»اند اند و درخواست كمك نكرده زنان ايراني هيچ تماسي نگرفته«: گفت

ما به آنجا .  يا اينكه احضارمان كنند؛ما نياز نداريم كه از ما دعوت شود! اصالً مهم نيست
نها زماني ما البد به نظر او، ت. سرژ ژولي سر و صداي زيادي به راه انداخت! خواهيم رفت
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اما من مسئله را اين طور . توانستيم درگير ماجرا شويم كه رسماً مورد خطاب قرار بگيريم مي
وانگهي، اگر زنان ايران ما را به كمك نطلبيده بودند، به اين علت بود كه . ديديم نمي
 زنان به نظر من نيازي نيست كه. كردند شان مي درگير مبارزه بودند و سركوب. توانستند نمي

  .  دخالت داريمشوند، ما حقِ هر جا كه زنان سركوب مي. از ما كمك بخواهند
 Marie Odileكند، به ماري اوديل فارژيه   چنين برخوردي ميليبراسيونوقتي ديدم 

Fargier مگزين. افاو در . زنگ زدم F. Magazine با كلود سروان ـ اشربر . كرد كار مي
Claude Servan – Schreiber نيم ساعت  هنوز8.كرد صحبت مگزين. افدبير سر 

 مستقر مگزين. افبه اين ترتيب بود كه من در دفتر . نگذشته بود كه كلود به من زنگ زد
 كه از ابتدا با ما مخالفت ليبراسيون.  انجام گرفتمگزين. افشدم و سازماندهي سفر هم در 

راست «: ه مسخره گفت، بايم ر شدهق مستمگزين. افكرده بود، وقتي فهميد كه در 
. شناختم تا آن زمان او را نمي.  برخورد كلود سروان ـ اشربر واقعاً خيلي خوب بود.»!اند شده

يك گروه . اي داشت  امكانات گستردهمگزين. افالبته . در اين ماجرا بود كه با او آشنا شدم
ن ـ اشربر  كلود در آن زمان، ژان لويي سروا همسر9.بودمطبوعاتي بزرگ هم پشت سرش 

برخورد او هم واقعاً . وقتي اعضاي هيئت به تهران رفتند، من و او در پاريس تنها مانديم. بود
  .خوب بود

  با كسان ديگري هم تماس گرفتيد؟: مهناز متين
طور كه گفتم، پس از اينكه از ماجرا با خبر شدم،  همان. بله: اليزابت سالوارزي •

. شناختم تماس گرفتم؛ مثالً با آن زلنسكي يي كه ميها با بسياري از فمينيستبالفاصله 
مان انتخاب  گفتند كه بايد نامي براي كميته مي. نگار و نويسنده همچنين با چندين روزنامه

 را "كميته"من نام .  استفاده كنيم"اتحاد"آن زلنسكي بيشتر مايل بود كه از نام . كنيم
دانستم اين تشكل، دوام  رگزيدم چون مي را بعنواناين . انتخاب كردم و بقيه پذيرفتند

. در واقع اين كميته فقط با هدف فرستادن يك هيئت به ايران تشكيل شد. نخواهد داشت
هايي كه دور هم جمع شدند، بيش از آن با هم تفاوت داشتند كه بتوانند تشكلي پايدار  آدم

                                                           
نيز . گفتگويي با او در اين كتاب به چاپ رسيده است. مگزين. فاي  نامه ـ كلود سروان ـ اشربر سردبير ماه 8

به ايران چاپ كرد و در » المللي حقِ زنان  بيني كميته«ي سفر   دربارهمگزين. افاي كه  نگاه كنيد به مقاله
  .مده استهمين كتاب آ

گذاران آن،  هاز پاي.  استاكسپرسي  از جمله صاحب امتياز مجلهكه  Expensionي مطبوعاتي  سسهؤمـ 9
  .ژان لويي سروان ـ اشربر بود هم ييك
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  !ام ردههاي پر دوام، حذر ك به طور كلي، من هميشه از سازمان. درست كنند
، شما بوديد كه به فكر مراجعه به سيمون دوبووآر كميتهبراي رياست : مهناز متين

  افتاديد؟
  .در اين مورد البته توافق نظر وجود داشت. بله: اليزابت سالوارزي •

  .او نسبت به وضعيت ايران توجه و حساسيت داشت: مهناز متين
اي  فوراً پذيرفت و به كنفرانس مطبوعاتيبه هر حال، او . دانم نمي: اليزابت سالوارزي •

دانيد، در آن زمان سارتر و دوبووآر چتر  مي.  كرديم، آمدبرگذاركه 
.  بودند ي رزمنده حمايت هر نوع حركت، يا هر نوع نشريه و مجله

در سازماندهي . آورد ها نوعي اعتبار و اطمينان به همراه مي نام آن
كه براي اولين بار سيمون  و تدارك سفر به ايران بود »كميته«

البته بايد توجه داشته باشيد كه خود او از . دوبووآر را ديديم
آمد و مواضعش نسبت به انقالب ايران  ي چپ كالسيك مي گذشته

هايي كه در آن دوران ذهن  كم بودند آدم. چندان روشن نبود
 -مثالً كلود سروان . ه باشندي انقالب ايران داشت شني دربارهرو

موضع . ر كه وقتي در ايران بود، در مجموع برخوردهاي خوبي داشت؛ يا آنتوآنت فوكاشرب
اي از نظرات چپ و  بقيه كه متĤثر از آميزه. ها ها روشن بود و به طور كلي موضع فمينيست آن

ي طبقاتي چنان خوب آموخته بودند كه  ي مبارزه شان را درباره هاي چپ افراطي بودند، درس
هايي كه خيلي در مبارزات چپ درگير بودند،  آن. ديد ديدگان واقعي را نمي شان، ستم چشمان

! ها نظرات روشني داشته باشند كه راستنه اين. دان روشني نداشتندنظرات فمينيستي چن
  .منظورم اصالً اين نيست

  گاه مطرح شد كه بهتر است سيمون دوبووآر شخصاً به ايران برود؟ آيا هيچ: مهناز متين
 را پذيرفت و در كنفرانس مطبوعاتي شركت كميتهاو رياست . هرگز: بت سالوارزياليزا •
از او خواسته شده بود كه از اين حركت . ابداً صحبت از اين نبود كه او به ايران برود. كرد

  .او هم كرد. حمايت كند
 حمايت كردند؛ مثالً فعاالن كميتههاي ديگري هم بودند كه از  شخصيت: مهناز متين

  ...ها سي، هنرمندان، هنرپيشهسيا
اغلبِ كساني كه از اين حركت حمايت كردند، . درست است: اليزابت سالوارزي •

 اليزابت سالوارزي
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. شد طور انجام مي  آن دوران كارها اين در10. نفر را امضاء كرده بودند343ي معروف  بيانيه
از اين . ردندك هاي مبارزاتي حمايت مي  مشهور و با نام و نشان بودند كه از حركت اي آدم عده

ها، حتا از نظر مادي، از اين حركت حمايت  بسياري از آدم. آوري بود نظر، دوران واقعاً شگفت
  .كردند

 ؟مگزين. افي سفر هيئت چگونه تهيه شد؟ توسط  هزينه: مهناز متين
. نگاران خودش را تأمين كرد ي سفر روزنامه  هزينهمگزين. اف. نه: اليزابت سالوارزي •

تر اين بود كه من به دفتر بسياري از  اما مهم. آوري كرديم مك مالي جمعيك مقدار ك
شان كه متخصص  نگاران ها گفتم به جاي روزنامه به آن. ها و مجالت مراجعه كردم روزنامه

. ايران هستند، بايد يك زن خبرنگار به ايران بفرستند تا جنبش زنان ايران را پوشش دهد
كرد، به ايران  تورسي را كه آن زمان براي آن روزنامه كار مي نپذيرفت مارتين اسليبراسيون
، رفتم و سردبير اين لوماتندر مورد . دار شد ي سفر مارتين را كميته عهده هزينه! بفرستد

البته در آن زمان، تعداد زنان . او پذيرفت كاترين كلمان را بفرستد. روزنامه را ديدم
ها  جنگيديم تا آن واقعاً بايد مي. ها خيلي كم بود مهي روزنا نگار در هيئت تحريريه روزنامه

 كه 1977آيد در سال  يادم مي. حاضر شوند يك زن را به عنوان خبرنگار به جايي بفرستند
اي  كردم، سردبير از من خواست مقاله كار مي) سيس شده بودأكه تازه ت (لوماتنبراي 
با او ! ا هم براي اين كار همراهم كردنگار مرد ر يك روزنامه. ي جنبش زنان بنويسم درباره

شان نخواهد آمد وشزنان اصالً خ. اوالً جنبش زنان، مختلط نيست: گفتم. سخت دعوايم شد
الزم . وانگهي، من خودم قادرم به تنهايي كارم را انجام دهم. كه يك مرد مرا همراهي كند

                                                           
اين بيانيه بعداً به .  به انتشار رسيدنوول اوبزرواتوري  نامه  در هفته1971 آوريل 5در »  نفر343ي بيانيه«ـ 10
ي بعد از انتشار بيانيه،  هفته. شدمعروف  )Manifeste des 343 salopes(»  پتياره343ي بيانيه«

: عبارتاين  كاريكاتوريست مشهور به چاپ رساند؛ با Cabu"كابو" كاريكاتوري از ي ابدوشارلي  نامه طنز
شهرت »  پتياره343ي بيانيه«، به 343ي  بعد از اين بود كه بيانيه» ! پتياره را چه كسي حامله كرده؟343 اين«

يانيه، به صراحت  زن، با امضاي اين ب343شد،  در زماني كه سقط جنين در فرانسه جرم محسوب مي. يافت
ها بودند؛ از سيمون   هنر و سياست در ميان آن،زنان مشهور دنياي ادب. اند اعالم كردند كه سقط جنين كرده

ز ساگان، ژان مورو، كاترين آ و كريستين دلفي گرفته تا فرانسودوبووآر، ايوت رودي، كولت اودري، ژيزل حليمي
در سال .  بيانيه در تحول وضعيت زن در فرانسه بسيار تأثيرگذار بوداين... يس واردا، مارينا والدي و دونوو، آني

. دانند ي ديگري اعالم كردند كه خود را در انجام سقط جنين آزاد مي  پزشك در بيانيه331، 1973
 توسط 1975ي  ژانويه/ 1974به ويژه در تصويب قانون آزادي سقط جنين كه در دسامبر »  نفر343ي بيانيه«

  . وزير بهداري وقت به مجلس تقديم شد، مؤثر افتاد Simone Veil سيمون وي
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در آن دوران، براي !  فاشيست زدندببه من برچس!  محافظ داشته باشمنيست كه يك مردِ
با اين حال توانستم چند روزنامه را راضي كنم .  كار كردن واقعاً دشوار بود،نگاران زن روزنامه

را  Katia D. Kaupp، كاتيا كوپ نوول ابزرواتورمثالً . نگار زن به ايران بفرستند كه روزنامه
  .ستواشنگتن پز جمله به هاي خارجي هم سر زدم؛ ا حتا به دفاتر روزنامه. ي ايران كرد روانه

  آيا با آنتوانت فوك هم تماس گرفتيد؟: مهناز متين
البته من هميشه با آنتوانت فوك اختالف نظر . بله؛ تماس گرفتم: اليزابت سالوارزي •
اي از مادرساالري  به نظر من، او به گونه. ام؛ هنوز هم دارم و حتا شديدتر از گذشته داشته

براي من، پدرساالري و مادرساالري هميشه دو روي يك سكه در حالي كه ! باور دارد
خيلي پيچيده ) ي او با قدرت يا بهتر بگويم، رابطه(ها  ي او با ساير فمينيست رابطه. اند بوده
اختالفم با او ـ عالوه بر اختالفات عميق نظري ـ به دليل اختالف در سبك كار هم . است
ي سياسي هم اغلب با او توافق  ب است و در عرصهي عاطفي ما با هم خو البته رابطه. هست
. او كار بسيار خوبي كرد كه به سرعت هيئتي به ايران فرستاد. ي ايران ام؛ مثالً درباره داشته

پيش از ما به ايران ) Femmes en Mouvement (زنان در جنبش گروهي از سوي
  .البته امكاناتش را هم داشتند. رسيدند

درست .  كه با هيئت شما به ايران رفتند، شما انتخاب نكرديدكساني را: مهناز متين
  !توانستند بروند هايي رفتند كه مي است؟ آن
ي  انتخاب و عالقه. شدند ها هم بايد داوطلب مي اما خود آدم. بله: اليزابت سالوارزي •
رخي به اي به اين سفر عالقمند بودند؛ ب برخي، به داليل حرفه. ها هم طبعاً شرط بود خود آن

ي زنان  اما همگي نسبت به مسئله. هايي كه رفتند، همه فمينيست نبودند  آن .داليل مبارزاتي
ي زماني شروع جنبش زنان در فرانسه و انقالب ايران،  من در فاصله. ايران حساسيت داشتند

انشعاب بزرگي كه در جنبش . هاي ديگري هم مثل من بودند فمينيست. نگار شدم روزنامه
 كه او "كاوي و سياست روان" جدايي آنتوانت فوك و جريان ـستي فرانسه پيش آمد فميني

ها وجود داشت، بسيار   و اختالفاتي كه ميان فمينيست-بنيان گذاشت از مابقي جنبش
كردم جنبش فمينيستي را بايد گسترش داد؛ حتا اگر گل و گشاد  فكر مي. ناراحت كننده بود

 هايي مثل برآمد فرصت. ي سفت و سخت خارج گرددها شود و از چهارچوب فمينيست
. اي را حول يك مسئله جمع كنيم شد كه ما بتوانيم نيروي گسترده جنبش زنان ايران موجب 

  .شدند اي براي جنبش زنان تربيت مي به اين ترتيب، نيروهاي تازه
خبر در ايران  Kate Millettدر جريان  تدارك سفر، از حضور كيت ميلت : مهناز متين

  داشتيد؟ 
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  Sylvinaلوينايس. نه؛ من از سفر او به ايران خبر نداشتم: اليزابت سالوارزي •
]Boissonnas[11به ايران رفته بود، خبر داشت» زنان در جنبش« از طرف  كه.  

ها  آيا شما شنيده بوديد كه خيلي از زنان ايراني مايل نيستند كه آمريكايي: مهناز متين
  در هيئت باشند؟

گروه ما عمدتاً از . ها تماس نداشتيم هرحال ما با آمريكايي به. نه: يزابت سالوارزيال •
جنبش زنان در فرانسه هميشه . ها تشكيل شده بود ها، يا بهتر بگويم، از اروپايي فرانسوي

  .يك جنبش اروپايي بود
  .كرد ليال ابوسيف، سينماگر مصري هم هيئت را همراهي مي: مهناز متين

   .منظورم اين است كه هيئت عمدتاً اروپايي بود. گوئيد درست مي: سالوارزياليزابت  •
 ت سفر و گرفتن ويزا راحت انجام شد؟تدارك: مهناز متين

 افتاد كه خيلي خوب از مگزين. افاين مسئوليت به گردن : اليزابت سالوارزي •
ك بودند هم تماس نزدي] فرانسه[ضمناً ما با زناني كه به مقامات سياسي . اش برآمد عهده

 Françoise Giroud12  ز ژيروآمثالً فرانسو. مها را هم جلب كردي گرفتيم و حمايت آن
خبر را به . تواند در كميته شركت كند، ولي از ما حمايت خواهد كرد صريحاً گفت نمي

 و حزب سوسياليستي اول  فرانسوآز گاسپار، از فعالين رده. سيمون وي هم رسانده بوديم
خالصه، براي تدارك اين سفر، زمين و .  همراه گروه به ايران رفتDreuxشهر درو شهردار 

 در جنبش زنان باعث شده بود كه صاحب تجربه  چند سال مبارزه! آسمان را به هم ريختيم
  .شويم

  ي ايران را چه كسي ترتيب داد؟ قرار مالقات با مقامات بلند پايه: مهناز متين
اتحاديه حقوق «نيد كه ما يك كنفرانس مطبوعاتي در مقر دا مي: اليزابت سالوارزي •
اين .  انجام گرفتينزمگ .افتدارك اين برنامه در دفتر .  پاريس ترتيب داديم»بشر

در نتيجه . كنفرانس مطبوعاتي، پيش از سفر هيئت، سر و صداي زيادي به راه انداخت
  .باز زنند از مالقات با ما سرتوانستند   ميمقامات ايراني خبر آمدن ما را داشتند و مشكل

  ها هم شركت داشتند؟ در اين كنفرانس مطبوعاتي، ايراني: مهناز متين

                                                           
  . دفتر، در همين سال صفرنگاه كنيد به ناصر مهاجر، ـ 11
او در زمان رياست جمهوري والري .  سياستمدار ونگار، سينماگر ، روزنامه )1916ـ 2003(فرانسوآز ژيرو ـ 12

  .زنان بودر امور  وزير مشاور د1978 تا 1976هاي  ژيسكاردستن، در سال



 233  ي ما مبارزه: ي زنان ايران مبارزه

اي زن ايراني بودند كه معلوم نبود به كجا وابسته  عده. بله، بودند: اليزابت سالوارزي •
، با "زنان ايران"ها به نام  اين! هاي چه جرياني بودند"يىزيردريا"دانم  نمي. هستند

به جاي زنان ! كنيد شما در كار ما دخالت مي«: گفتند مي. كردند هاي ما مخالفت مي اليتفع
اين يكي از مواردي بود كه من از آوردن سيمون دوبووآر به عنوان » .زنيد ايران حرف مي

در اين .  نبود"بد نام" ،ها او چپ بود و مثل ما فمينيست! رئيس كميته، واقعاً خوشحال شدم
سفر هيئت، در اين جلسه . ها و ماچوهاي هميشگي هم البته بودند  فمينيست-جلسه، آنتي
  .اعالم شد

 كشد؟ آيا از ابتدا معلوم بود كه سفر هيئت فقط سه چهار روز طول مي: مهناز متين
در مدتي كه سفر را تدارك . ي اقامت طوالني نداشتيم اجازه: اليزابت سالوارزي •
حتا ... گذارند و ر كردن به ايران بسيار مشكل است؛ نميشنيديم كه سف ديديم، مرتب مي مي

اگر نگذارند وارد ايران :  در كنفرانس مطبوعاتي گفته بود كه"زيردريايي" يكي از ايرانيانِ
اما براي ما قطعي بود كه از سفر به ايران ! گرديم ب، برميخُ: گفتيم! شويد، چه خواهيد كرد؟

  . نظر نخواهيم كرد صرف
هايي ميان زنان تقسيم شد كه در صورت لزوم   شب پيش از سفر، روسري:مهناز متين

  شما در جريان بوديد؟. در ايران بر سر بگذارند
. اين كار كاترين كلمان بود! گذاشتم  وگرنه نمي؛اين را بعداً شنيدم: اليزابت سالوارزي •

  .واقعاً خيلي از دستش عصباني شده بودم
ايد؟ روايت خودش را از ماجراي گذاشتن حجاب براي  دهخاطرات او را خوان: مهناز متين

گويد روايت او  مارتين استورسي مي. رفتن به ديدار خميني ـ با طنز بسيارـ بازگفته است
 13. كه پيش از همه حجاب بر سر گذاشتگويد كاترين كلمان بود مي. كامالً دروغ است

  درست است؟
با آن افكار . ين كلمان، اين كار را كردكاتر. كامالً درست است: اليزابت سالوارزي •

هيچ شكي در اين مورد ! اش، خودش روسري گذاشت و به بقيه هم روسري داد استالينيستي
مارتين استورسي فمينيست است؛ كاترين . كنم يد ميأيمن روايت مارتين را كامالً ت. نيست

، 60هاي  الاو در س. طلب بوده اش، فرصت در تمام زندگي. كلمان فمينيست نيست

                                                           
، در اين دارد كه به سفر ايران اختصاص  راگفتگويي با مارتين استورسي و بخشي از كتاب كاترين كلمان ـ13

   .دفتر آمده است
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بعد سوسياليست .  رفت هم هنوز كمونيست بودلوماتني  وقتي به روزنامه. كمونيست بود
 اگر من حق 14!ي بود"خاويار"هاي  از چپ. اش هم واقعيت نداشت ادعاهاي فمينيستي. شد

 مقامي داشت و  لوماتنولي او در. كردم انتخاب داشتم، او را براي رفتن به ايران انتخاب نمي
وقتي ماجراي .  زمان، اندك بودند زنان ژورناليستي كه موقعيت او را داشته باشنددر آن

  .خيلي ناراحت بود. گذاشتن حجاب در تهران پيش آمد، كلود به من تلفن زد
   به شما هم زنگ زدند؟همان شب دعوا: مهناز متين

  ...بله: اليزابت سالوارزي •
  !پس شما را هم بيدار كردند: مهناز متين

طور كه گفتم، آن روزها من اصالً  همان! من بيدار بودم. نه: يزابت سالوارزيال •
تو واقعاً مثل : در كنفرانس مطبوعاتي، به من گفت] اشربر[يادم هست كه كلود ! خوابيدم نمي

اي به اهميتِ مرگ و  فقط هر ده سال يكبار؛ وقتي مسئله: جواب دادم! كني ساعت كار مي
خوابيدم،  چون نمي. دانم تدارك سفر چند روز طول كشيد تا نميمن ح! زندگي در كار است

وانگهي، وقتي هيئت در . مثل اين بود كه تمام ماجرا در يك روز طوالني اتفاق افتاده باشد
. روز و شب. گذشت مان پشتِ تلفن مي ها وقت ساعت. تهران بود، مرتب تماس تلفني داشتيم

اي ديدار با خميني درگرفت، اول به من زنگ زدند؛ بنابراين وقتي دعواي گذاشتن روسري بر
  .من و سيمون هم با هم در اين باره حرف زديم. بعد به سيمون
  او قطعاً چنين گفته بود كه براي ديدار با خميني نبايد روسري سر كنيد؟: مهناز متين

: گفت مي. تر از اين بود اش مبهم موضع. چندان مطمئن نيستم: اليزابت سالوارزي •
براي مالقات . خُب، به مالقات خميني رفتن، مثل مالقات با پاپ است... گويد كه سارتر مي«

اما مسئله براي ما اين بود كه اگر با » ...با پاپ، باالخره بايد يك چيزي روي سر گذاشت و
  به! رويم گذاريم و نه به مالقات پاپ مي پاپ مخالف هستيم، نه چيزي روي سرمان مي

رسد كه نبايد به خاطر ديدار با  كمي تĤمل، سيمون دوبووآر به اين نتيجه مينظرم، پس از 
شايد نياز به چند دقيقه فرصت داشت تا نظرش . سرگذاشت و اين را گفت خميني روسري به

  .را اعالم كند
                                                           

 وقتي 1980 هاي در سال اصطالحي است كه "]خور[چپ خاويار " )Gauche Caviar(ـ 14
دانند ولي  شود كه خود را چپ مي ساني اطالق ميدر فرانسه رايج شد و به كها به قدرت رسيدند  سوسياليست

اين اصطالح بيشتر از سوي نيروهاي چپ و . اند كنند و بورژوامنش شده زندگي ميدر مناطق شيك پاريس 
  .رود ها به كار مي چپ انقالبي، در مورد بخشي از سوسياليست
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  شما هم گفتيد كه نبايد چنين كاري بكنند؛ نه؟: مهناز متين
مخالفتي با ديدار با خميني .  عصباني بودممن واقعاً! معلوم است: اليزابت سالوارزي •
دانيد  مي. ولي به شرطي كه مجبور نباشند حجاب به سر كنند؛ آن هم در آن شرايط. نداشتم

ها  ولي اين. رفت ماجرا نبايد به اين ترتيب پيش مي! ها را در انتظار گذاشت؟ چند ساعت آن
ها سوار  تا وقتي آن. مسائل آنجا نداشتممن كنترلي بر . چيزهايي بود كه در تهران اتفاق افتاد

اساساً معلوم نبود كه . پذيرد يا نه ها را مي شدند، معلوم نبود كه خميني مالقات با آن هواپيما 
ي ورود دادند، ديگر خودشان  اي كه اجازه  از لحظه! يا نهدهند ميي ورود  ها اجازه به آن
چه كنند و چه كه  بگيرند  دشان تصميمآيند و خو  بر بايست از پس سازماندهي كارها مي

دعوايي كه پيش آمد، ميان زنان فمينيست بود كه يك طرف ايستاده بودند و زنان . نكنند
ها كه  بسياري از آن. گرفتند جا تصميم مي  بايد همان. ايستاده بودنددر طرف ديگركه چپ 

ن تا آن موقع رپرتاژي با اين شا اغلب. ي زيادي در كارشان نداشتند نگار بودند، تجربه روزنامه
  ي آن اشتباهاتي كردند كه سرچشمه. اهميت تهيه نكرده بودند؛ آن هم در وضعيتي استثنايي

  .از جمله وضعيتِ سياسي فرانسه بود و ابهاماتي كه در مورد ايران وجود داشت
  بازگشت هيئت به فرانسه به چه ترتيب انجام شد؟: مهناز متين

ما گفته بوديم كه اگر زنان را : گفتند مي. كردند  همه به ما حمله مي:اليزابت سالوارزي •
  ! آيند ي كار برنمي بفرستيد، از عهده
  نه؟. در واقع، سفر هيئت تا حد زيادي تحت تأثير اين رويداد قرار گرفت: مهناز متين

. ن بودشان در اي سفر را به اين ماجرا تقليل دادند؛ چون منافع. بله: اليزابت سالوارزي •
اعتبار   را روي اين ماجرا متمركز كردند تا ما را بي ي توجه ها و ماچوها، همه آنتي ـ فمينيست

نگاران ديگري در  دانيد كه به هنگام دعواي اعضاي هيئت در پارك هتل، روزنامه مي. كنند
! دندگنجي شان نمي ها از خوشحالي در پوست آن. اتاق مجاور بودند كه در جريان قرار گرفتند

يادم » ...ما گفته بوديم كه زنان قادر نيستند«: شان زنگ زدند تا بگويند هاي همه به روزنامه
ها از دستش  مدت. هست كه به خاطر اين ماجرا، با مارك كراوتس دعواي مفصلي كردم

  .برخوردشان به ما به راستي سرشار از تحقير و نفرت بود. ناراحت بودم
  كنيد؟ فر را در مجموع مثبت ارزيابي ميخود شما اين س: مهناز متين

دادند؛  زنان بايد واكنشي نشان مي. رفتيم جا ميبه هرحال، بايد به آن: اليزابت سالوارزي •
. شدي ديدي، واقعاً متأسف مي به ويژه وقتي وضعيت روشنفكران را مي. حتا به شكل نمادين

در حال ... سم، نئو استالينيسم وحاال كه ايدئولوژهاي چپ سنتي، استاليني: گفتم به خود مي
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هاي به اصطالح روشنفكر، ناچارند آن را با ايدئولوژي ديگري  فروريزي است، اين احمق
اي كه فوكو هم حضور داشت مطرح  يادم هست كه اين بحث را در جلسه. جايگزين كنند

ها كه  رفهمان ح. ي انقالب ايران بود كنم موضوع جلسه، نظرات فوكو درباره فكر مي. كردم
من با ماري اوديل و چند نفر ديگر كه به . كلر هم در آن جلسه بود. در كتاب كلر هم آمده

ها كه از ما صحبتي  روزنامه. ايران رفته بودند، به جلسه رفتيم تا نظرات خود را بگوييم
ه  فرانس"چپ"آور است كه  واقعاً تأسف: گفتم. كرديم كردند؛ بايد خودمان اين كار را مي نمي

يادم ! است ، چنان يتيم شده كه به دام چنين چيزي افتادههاي پيشينش ديدگاهاز فروپاشي 
موافق هستم و نه نه من با فوكو . باشد: گفتم! اين ميشل فوكوست: هست كه يك نفر گفت

اي به  حمايت از هر نوع مبارزه. ايد كه شما كور شدهاين: گويم فقط نظر خودم را مي. فمخال
بايد واقعاً آنتي ـ فمينيست و . اي است شود، كار احمقانه ها انجام مي ه عليه راستاين بهانه ك

: كنم ايراني بود، گفت يك نفر ديگر كه فكر مي. چنين مواضعي گرفتبتوان ستيز بود تا  زن
فكر : گفتم. اند ي ايران، از خميني طرفداري كرده هاي سياسي زنان بسياري از سازمان

واقعاً يك جنگ تن به ! شان از وزن و قدرتي برخوردار باشند هاي ازمانها در س كنم آن نمي
  !تن بود

 براي اتفاقي كه در ايران "انقالب"ي  راستش من از به كار بردن واژه... در زمان انقالب
براي من كه نويسنده ! چون آنچه اتفاق افتاد يك ضدانقالب بود. آيد افتاده، واقعًا خوشم نمي

. ها را سرسري به كار برد شود واژه نمي. دنها اهميت خاصي دار  استفاده از آنها و هستم، واژه
هر چيزي را ! "تكنيسين زمين": گويند به جاروكش خيابان مي. اين االن مد شده است

درست مثل . رويدادهاي ايران، خيلي مهم بود. بگذريم! دهند طوري به خورد آدم مي اين
جنبشي كه براي . ي جنبش رهايي زنان را ريخته باشيمها اينكه براي دومين بار شالوده

. حمايت از جنبش زنان ايران به راه افتاد، دوباره نوعي اتحاد را در جنبش زنان به وجود آورد
 تصويب 1974ي قانوني سيمون وي براي مجاز كردن سقط جنين كه در اواخر سال  اليحه

، براي 1979 سال، در پايان سال 5س از بنا بود پ. گذراند شده بود، دوران آزمايشي را مي
حركتي . كرديم به همين دليل، بايد دوباره زنان را بسيج مي. تصويب قطعي به مجلس برود

كه در ربط با زنان ايران انجام گرفت، خيلي به ما كمك كرد؛ چرا كه باعث فعال شدن 
هاي بزرگ دفاع از   ميتينگها و پيمايي  ما به وجود آمد، تا راه اتحادي كه ميان. ها شد رابطه

  . ادامه يافت1979حق سقط جنين در سپتامبر و اكتبر 
 ديگري هم جز حمايت از جنبش فعاليت  زنانالمللي حقِ ي بين كميته  آيا:مهناز متين

  زنان ايران انجام داد؟



 237  ي ما مبارزه: ي زنان ايران مبارزه

 تا زماني ادامه يافت كه قانون سيمون وي كميتهكنم اين  فكر مي: اليزابت سالوارزي •
  .ر قطع و براي هميشه تصويب شدبه طو

   ديگري انجام گرفت؟فعاليتالمللي، آيا  در سطح بين: مهناز متين
كنم در آلمان و يا ايتاليا، زنان كارهاي  فكر مي. در فرانسه، نه: اليزابت سالوارزي •

طور  همان. ادامه پيدا كرده باشد يعني چه بسا در كشورهاي ديگر بيشتر. مشابهي انجام دادند
ي ايران به وجود آمد و بعد هم كار ديگري انجام   براي مسئلهكميتهه گفتم، در فرانسه اين ك

  .نداد
  را چه كسي نوشت؟كميتهگزارش كار : مهناز متين

تر كارش را البته ماري اوديل بيش. نفر بوديم كه آن را نوشتيمچند : اليزابت سالوارزي •
  15.فارژيه انجام داد
 اعضاي هيئت، كنفرانس مطبوعاتي ديگري برگذار  بازگشتِآيا پس از: مهناز متين

  كرديد؟
خودي در فرودگاه  يك نوع كنفرانس مطبوعاتي به طور خودبه: اليزابت سالوارزي •
وقت رفتن اعضا هم يك چنين كنفرانسي در فرودگاه .  شد؛ به هنگام بازگشت هيئتبرگذار
 پاريس باعث شده اتحاديه حقوق بشر ي كنفرانس مطبوعاتي در مقربرگذار.  شده بودبرگذار

اين كنفرانس، يكي از كارهاي موفقي بود كه . نگاران گوش به زنگ باشند بود كه روزنامه
اين باعث . همه بودند... هاي فرانسوي و خارجي و نگاران، تلويزيون روزنامه. ام من انجام داده

 ماجراهايي كه اتفاق افتاد در بازگشت، بعد از. شد كه خبرنگاران در فرودگاه حاضر شوند
  .هاي ايدئولوژيك مانع شد كه بيايند تصفيه حساب. تعداد خيلي كمتري به فرودگاه آمدند

  16چرا اين گزارش را كه اطالعات زيادي در بر دارد، هرگز منتشر نكرديد؟: مهناز متين
كسي . كه خودمان در آن زمان امكاني نداشتيمبراي اين: اليزابت سالوارزي •
خميني را در .  كم و بيش معذب بود،دولت فرانسه. هاي ما را گوش كند خواست حرف نمي

ها در مجموع اشتباه  فرانسوي. فرانسه پذيرا شده بود و بعد هم او را به ايران فرستاده بود
فمينيستي وحشتناكي هم و آنتي ـ يك ج.  را بپذيرندشان خواستند اشتباه كرده بودند و نمي

زناني . ي خودمان بود ي زنان ايراني، مبارزه ها، مبارزه براي ما فمينيست. غالب شده بود

                                                           
  . آمده است دفتر در اين  راگفتگو با ماري اوديل فارژيه ـ15
  .در اين كتاب به چاپ رسيده است»  زنانالمللي حقِ  بيني كميته«شگزار ـ16
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  .ها خواهران ما بودند آن. كرديم بوديم كه در سطوح مختلف، براي يك هدف واحد مبارزه مي
  داد؟ هيجان، نگراني؟ جنبش زنان ايران چه حسي به شما مي: مهناز متين

ماجراي . ها را سركوب خواهند كرد نستيم آندا چرا كه مي. نگراني: اليزابت سالوارزي •
هنوز از . ترين شكلش بود ترين و خشن ي تهاجم پدرساالري در عميق ايران براي ما نشانه

 .كرديم؛ حتا در فرانسه اما آن را حس مي. انتگريسم و بنيادگرايي حرف زيادي در ميان نبود
اميدوارم خيلي . قرار داديدتان را در اختيار من  كه وقتممنونم از اين: مهناز متين

  !تان نكرده باشم خسته
بخش است و در عين  يادآوري آن دوران براي من بسيار لذت! اصالً :اليزابت سالوارزي •

ي اتفاقاتي كه افتاد،  كنم، درباره حتا امروز هم وقتي به آن دوران فكر مي! حال، دردآور
. ي اشكالش انتگريسم بود؛ در همهآنچه در ايران اتفاق افتاد، آغاز . شوم خشمگين مي

اما جرياني در اعماق . ايران كشوري بزرگ است با تمدني بسيار قديمي... اسالمي، مسيحي
كنم كه همان عظمت و قدمت  فكر مي.  درستي از آن نداشتگذشت كه كسي دركِ آن مي

وب از هاي مسيحي هم خ انتگريست! ايران بود كه در عين حال به انتگريسم يك مليت داد
ام كه دشمن  طور كه در ابتدا گفتم، من هميشه فكر كرده همان! وضعيت استفاده كردند

  . اصلي ما كليساست؛ در هر شكلش
  

  2009 سپتامبر 20 در گفتگوي تلفني با مهناز متين، اليزابت سالوارزي
  



 

  
  
  

 !يك رويداد مطبوعاتي
 ∗كلود سروان ـ اشربر

  
   گرفت؟فكر اين سفر چگونه شكل: مهنازمتين

به قدرت رسيدن خميني در ايران، روي هم رفته از سوي : كلود سروان ـ اشربر• 
چرا كه از . هاي گروهي، خيلي خوب استقبال شد نيروهاي چپِ فرانسه، روشنفكران و رسانه

سويي شاه در ميان اين نيروها هيچ محبوبيتي نداشت و از سوي ديگر، فرانسه به خميني 
  .انديشد گويد و چگونه مي  بدون توجه به اينكه او چه ميپناه داده بود؛ البته

 زنان مخالف حجاب ي حجاب اجباري پيش آمد، ما از تظاهراتِ كه مسئلهبعد از اين
  ...اجباري باخبر شديم

چه كساني شما را در جريان اين مسئله قرار دادند؟ ايرانيان مقيم پاريس : مهناز متين
  ...بودند كه
. مان باخبر شديم ي مطبوعات و دوستان فمينيست آمريكايي وسيله به .نه: كلود اشربر •

هاي فعال ايراني كه در آمريكا تحصيل كرده و پس از انقالب به  كنم فمينيست فكر مي
يكي از دوستان آورم،  تا جايي كه به ياد مي. ها خبر داده بودند ايران بازگشته بودند، به آن

 من تلفن زد و با نگراني  بهGloria Steinem1نم ياستفمينيست آمريكايي به نام گلوريا 

                                                           
ي عالي علوم سياسي  ي مدرسه آموخته ، دانشClaude Servan – Schreiber  كلود سروان اشربر ∗

Sciences Po هاي قديمي مطبوعاتي   او ژان لويي سروان اشربر، از خانوادهپيشينهمسر . نگار و روزنامه
  ـكه كلود سروان] ي زنان مجله [مگزين.افي  ماهنامه.  استاكسپانسيونذار گروه مطبوعاتي گ فرانسه و بنيان

 تأسيس كرد، 1378، نويسنده و فمينيست فرانسوي در سال  Benoîte Groultاشربر به همراه بنوات گرو 
دهي سفر هيئتِ ، در سازمانمگزين.افكلود سروان اشربر، در ارتباط با كارش در . متعلق به همين گروه بود

 .  به ايران، نقش مهمي ايفا كرد» زنانالمللي حقِ  بيني كميته«نمايندگي
هاي سرشناس جنبش فمينيستي   از چهره.تحده آمريكام اياالت  در ايالت اوهايو1934، متولد نميگلوريا استـ 1

نيز  Ms.ي فمينيستي  ن مجلهگذارا نگار، از پايه نويسنده و روزنامهاو . بود 1970 و 1960هاي  آمريكا در دهه
  .هست
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 Msي  او با مجله 2.بكنيمسر زنان ايراني آمده، كاري  گفت كه بايد در رابطه با آنچه به
به اين ترتيب بود . هم آن وقت در ايران بود Kate Millett  كيت ميلت3.كرد همكاري مي

عتراض زنان ايراني بسيار وسيع بوده و  ا:گفت او مي. كه از وضعيت كيت ميلت با خبر شديم
 آيد؟ فكر كرديم از دست ما به عنوان ژورناليست چه كاري برمي. اند ها را خيلي اذيت كرده آن

فرستادن يك . در گفتگو با زنان ديگر به اين نتيجه رسيديم كه هيئتي به ايران بفرستيم
شد هم وضعيت زنان ايران در  ، موجب مي)يا عمدتاً ژورناليست(هيئت از زنان ژورناليست 

شد، زنان عضو هيئت  ها پخش مي كه خبر در روزنامهتوجه قرار گيرد و هم به دليل اينمركز 
    .در معرض خطر قرار نگيرند

به اين ترتيب شكل  زنان المللي حقِ ي بين كميتهفكر. سيمون دوبووآر را هم خبر كردم
سم و رسمي داشتند تماس گرفتيم تا در با زنان ديگري هم كه ا. گرفت و كميته تشكيل شد

 تشكيل  بعد از4].هست F. Magazineي  ها در مقاله اسامي آن. [كميته حضور پيدا كنند
 و خيلي سريع فراهم  بسيار كوتاهيمقدمات سفر در مدت. كميته، بنا شد هيئتي به ايران برود

  .شد
د بهتر است آمريكايي در شما گفته بودن آيا درست است كه دوستان ايراني: مهناز متين
  هيئت نباشد؟

حتا اگر درست يادم باشد، خود كيت ميلت هم بر اين نكته تاكيد . بله: كلود اشربر •
  .داشت؛ تلفني اين را گفت

  ديديد؟» ضدغربي«در ايران آيا احساسات : مهناز متين
د، از ديدن پذيرفتن حتا وقتي مقامات مملكتي ما را مي. برعكس. نه؛ اصالً: كلود اشربر •

                                                           
كه ) به ايران رفتنيا (، در ايرانكتابِ به . ك.ن. ـ كيت ميلت از اين تماس تلفني در كتابش ياد كرده است2

  .1981  آن را به چاپ رساند در سالانتشارات زناندر فرانسه 
En Iran, Kate Millett, Editions Des Femmes, Paris, 1981.  

انتخاب نام اين مجله، خود . به چاپ رسيد1972ي آن در ژانويه   اولين شماره كهفمينيستيي  مجله Msـ 3
 »مادمازل« و Madame »مادام «هاي واژه ي استفاده ها از آن. گذاران آن است نشانگر نگاه فمينيستي بنيان

Mademoiselle تقليل ) اج نكردهازدواج كرده، يا ازدو( كه موقعيت اجتماعي زن را به وضعيت زناشويي او
 . را برگزيدند كه تجسم تعلق زن به پدر يا شوهر نباشدMsبه همين اعتبار . دهد، اكراه داشتند مي

ي سفر به ايران چاپ كرد، در اين كتاب آمده است؛ و نيز متن   دربارهمگزين.  افاي كه  ـ ترجمه مجموعه4
 كه به ايران سفر كميتهاي هيئت نمايندگي اين  با نام تمام اعض زنانالمللي حقِ ي بين كميتهكامل گزارش 

   . كردند
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 آشنا  كه مردها5"ماچيسم"با ! شدند اين همه زن جوان در دور و برشان، هيچ ناراحت نمي
  !هستيد

  جا ديديد، چطور برقرار شد؟هايي كه در آن تان با ايراني طاتارتبا: مهناز متين
از طريق سفارت فرانسه در بخشاً ترتيب قرار مالقات با مقامات ايراني را : كلود اشربر •

  .ران داديماي
  ير ترتيبش را داده باشد؟ يرآيا قرارهايي هم بود كه كلر ب: مهناز متين

البته از . گذاشت ها را در اختيار ما نمي اي داشت؛ ولي آن او روابط گسترده: كلود اشربر •
دانيد، ما اغلب ژورناليست بوديم و به عنوان ژورناليست  مي. اول هم بنا نبود اين كار را بكند

هر كه ": شناسيد ها را هم كه مي هاي ميان ژورناليست خُب، رقابت.  ايران رفته بوديمهم به
 ،مثالً. شناخت ها را مي كِلر خيلي. داد  كسي ارتباطش را به ديگري نمي"!به فكر خويشه

ها در  البته شب. كلر بود ي ها گفتگو كرد، به واسطه  كه هيئت با آن اغلب زنان دانشگاهي
ها  اغلب زنان جواني كه با آن. گذاشتيم مان را با هم در ميان مي هاي و شنيدهها  هتل، ديده

شان مخالف  همه.  بودند كه در خارج تحصيل كرده بودندگرابه گفتگو نشسته بوديم، زنان چپ
دانستند بر سر آزادي به  نگران بودند و نمي شاه بودند و موافق انقالب؛ اما در عين حال دل

  .نان به طور مشخص چه خواهد آمدطور كلي و حقوق ز
  واكنش نسبت به شما چگونه بود؟: مهناز متين

سفر ما واكنش زيادي برنينگيخت؛ به ويژه در ميان ! تفاوتي عمدتاً بي: كلود اشربر •
صدر كه  به ديدن بني .صدر و بازرگان را شان را ديدم؛ بني من خودم دو نفر. مقامات مملكتي

مان اين بود كه  روسري را سر كرديم؛ اما احساس. د كه به سر كنيمرفتيم، به ما روسري دادن
كم حرفي  او دست. بازرگان را بدون روسري ديديم و بدون هيچ مشكلي. ايم به دام افتاده

اما . آميز بود درست است كه حرفش ناخوشايند و نسبت به زنان تبعيض. ي زنان داشت درباره
توانند به برخي  گفت زنان نمي مي. رآن و شريعتباالخره حرفي بود؛ حرفي بر مبناي ق

قدر به حساب  اساساً زنان را آن. صدر اما اصالً حرف مشخصي نداشت بني. ها بپردازند حرفه
گفت اين همه زن در خيابانند و خواهان انقالب  مي. شان بزند آورد كه حرفي درباره نمي

                                                           
» ماچيست«. شود؛ به معناي جنس نر  مشتق ميMachoي اسپانيولي   از واژه)machisme(ـ ماچيسم  5

دانند و زنان را در خدمت مردان  شود كه مرد و مردانگي را برتر از زن و زنانگي مي به مرداني اتالق مي
  .شمارند مي
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ي مذهبي  ث نيروهاي چپ را از زاويهدر واقع به نوعي همان بح. مشكلي هم ندارند.  اسالمي
  . كرد مطرح مي
من خودم در ديدار با او حضور (چيز جالب توجهي نگفت   زاده هم اصالً هيچ قطب
. ي دوران شاه صحبت كرد و فجايعي كه آن زمان اتفاق افتاده بود فقط درباره). نداشتم
  .ي آنچه در حال تكوين بود، چيز زيادي نگفت درباره

براي ديدار با خميني و رعايت حجاب اسالمي، بحث شديدي در ميان : مهناز متين
  اعضاي هيئت درگرفت؟

يا چادر بگذاريم و برويم و يا از رفتن به كلي : دو نظر ميان ما بود. بله: كلود اشربر •
  .صرف نظر كنيم
گفت با حجاب اسالمي به ديدار خميني برويم  گويا يك نظر هم بود كه مي: مهناز متين

  ؟...بعد حجاب از سر برداريم وو 
كس به طور جدي  اما هيچ! ن را به شوخي گفته باشدشايد كسي اي! اوه: كلود اشربر •

ي   هم، مسئله مسئله. بحث جدي ما حول همان دو نظري بود كه گفتم. چنين چيزي نگفت
كردند و ما خودمان هم ضد حجاب  از يك طرف زنان عليه حجاب مبارزه مي. مهمي بود

خواستيم خميني را  وديم؛ از طرف ديگر ما به عنوان ژورناليست به ايران رفته بوديم و ميب
كنم سه يا  فكر مي. باالخره هم اختالف نظر به دو دستگي كشيد. ببينيم و با او حرف بزنيم

  .چهار نفر به ديدارش رفتند و بقيه كه نپذيرفتند حجاب به سر كنند، اصالً نرفتند
  كنيد؟ ير سفرتان را چطور ارزيابي ميتأث: مهناز متين

. ما هم انتظار زيادي از آن سفر نداشتيم. واقعاً تأثير چنداني نداشت: كلود اشربر •
ي زنان ايران را به  خواستيم مبارزه فقط مي. مان ساخته نيست دانستيم كه كاري از دست مي

ي  ي مسئله ار كنيم دربارهها را واد خواستيم روزنامه مي. يك رويداد مطبوعاتي تبديل كنيم
در مجموع . ما نتوانستيم با زنان زيادي ديدار و گفتگو داشته باشيم. زنانِ ايران بنويسند

  ...مدت سفرمان هم البته بسيار كوتاه بود. اين يكي از اشكاالت كارمان بود. ايزوله بوديم
  چرا چنين كوتاه؟: مهناز متين

تر از يك هفته،  بر اين عقيده بود كه سفر كوتاهسفير فرانسه در ايران : كلود اشربر •
اگر بيشتر . انگيزد و مزاحمتي براي ما ايجاد نخواهند كرد  مقامات ايران را برنميحساسيتِ

يادتان باشد كه كيت ميلت را همان وقت از . شديم مانديم، چه بسا با مخاطراتي روبرو مي مي
رفت و آمد . ط گيري با مردم خيلي محدود بودوانگهي، امكان ارتبا. ايران اخراج كرده بودند
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. بود) اي بسيجي يا كميته(ر از پاسدار همه جا پ. گرفت در شهر به سختي انجام مي
. آمد نمي شان بر خبرنگاران خارجي در پارك هتل جمع بودند و كار زيادي هم از دست

روشنفكران . شد در پارك هتل مشروب به حد وفور يافت مي! خوردند شان را مي مشروب
دادند و در داخل هتل   بيرون هتل نگهباني مي،پاسداران. زدند ايراني هم زياد به هتل سر مي

  !خوردند همه مشروب مي
  تر از پيش نكرد؟ آنچه در ايران پس از سفرتان ديديد، شما را نگران: مهناز متين

نقالبي از يك سو و دانيد، فمينيسم اروپايي، بين مبارزات چپِ ا مي! چرا: كلود اشربر •
تر و  اما آنچه كه در ايران ديديم، ما را نگران. انقالب اسالمي از سوي ديگر، در نوسان بود

شان،  گيري و تقويت صفوف ها، به منظور سرباز تحميق مردم از سوي مذهبي. تر كرد بدبين
  . ترسناك بود

ي اين سفر به چاپ  هاي سراسري فرانسه درباره هايي كه روزنامه نوشته: مهناز متين
ي  مثالً نوشته. بر اين مدار كه سفر هيئت بيهوده بودرساندند، در مجموع، منفي بود و 

  6 ...پرس آژانس فرانس از قول ليبراسيون
! هاي ژورناليستي به حساب آورد"حسادت" نوع كارها را بايد جزو  اين: كلود اشربر •

 مقامات محلي مالقات كنيم و با مردم تماس ها از اينكه ما توانسته بوديم با تعدادي از آن
ها نتوانسته بودند موفق به اين كار  خبرنگاران خود اين روزنامه! داشته باشيم، راضي نبودند

  .شوند
انتشار پيدا كرد، اف مگزين اي كه در  در بازگشت به پاريس، به جز مجموعه: مهناز متين

  ي ايران نوشتيد؟ مطلب ديگري هم درباره
طور كه گفتم اين سفر،  همان. آورم چيزي به ياد نمي. كنم نه؛ فكر نمي: اشربركلود  •

  .تأثير ماندگاري در ذهن من نگذاشته
  

  2009  دسامبر9 با مهناز متين، رو در روي در گفتگو كلود سروان ـ اشربر
 

                                                           
  .1979 مارس 23، يونليبراسـ  6
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 در مقابل در خروجي فرودگاه مهرآباد» زنانالمللي حقِكميته بين«هيئت



 

  
  
  

     اعماقبهسفري 
  ∗ير كلر بري

  
  يد؟ از سفرتان به ايران چه به ياد دار:مهناز متين

ي آن هيئت و سفرش به ايران،   پيش از هر چيز بگويم كه از قضيه:ير كلر بري• 
  ! خواهيد فهميد چرا! ي بسيار بدي دارم خاطره

يك سال پيش از . شناسم اين كشور را از نزديك مي. من ايران را خيلي دوست دارم
گويم؛ اولين بار در تر ب دقيق.  به ايران رفتمليبراسيونسرنگوني شاه، به عنوان خبرنگار 

پس از آن هم چند بار ديگر براي كار خبرنگاري به .  بود كه به ايران سفر كردم1978آوريل 
  . بود همراهم1بالنشهير  بار دوم همسرم پي. ايران رفتم

پدر همسرم كه ارتشي . گردد ها پيش از انقالب برمي شناخت من از ايران البته به مدت
، در زمان تحصيل در )گل و اعضاي نهضت مقاومت فرانسهاز نزديكان ژنرال دو(بود 

 او هم در فرانسه تحصيل  كه2پاكروانحسن ژنرال ي نظامي، با ايرانياني مثل  مدرسه
                                                           

 در. ي بورژواي كاتوليك متولد شد  در يك خانواده1940، در سال  Claire Brièreير  كلر بري ∗
 چپ انقالبي و سپس  به جريان. ي تاريخ دانشگاه سوربون بود  ، دانشجوي رشته68ي جنبش سال  بحبوحه

ي انقالبي، فاصله گرفت و در   كلي مبارزه، از مائوئيسم و به طور1970ي دهه  در ميانه. ها پيوست مائوئيست
 به ايران رفت و از ليبراسيون، به عنوان خبرنگار 1978در سال .  شركت كردليبراسيوني  ريزي روزنامه پايه

به . ها پيش از سرنگوني شاه دنبال كرده است نگاراني بود كه رويدادهاي انقالب ايران را از ماه معدود روزنامه
 را در سفرش به كميته بين المللي حق زنان با وضعيت ايران بود كه از او دعوت شد تا دليل همين آشنايي
 .ايران همراهي كند

هاي چپ و  ير چند سال در سازمان ي فرانسوي، مانند كلر بري ير بالنشه، خبرنگار شناخته شده ـ پي1
ياري از نقاط جهان كه دستخوش ، به عنوان خبرنگار، به بس1970ي  ي دهه از ميانه. مائوئيست فعاليت داشت

ن و اروپاي داز ايران و لبنان گرفته تا آفريقا، آمريكاي جنوبي، سوريه، ار: جنگ و انقالب بودند، سفر كرد
  .ي يك گزارش خبري در بوسني، به سبب انفجار مين كشته شد ، حين تهيه1991او در سپتامبر . شرقي

ي  آموخته او دانش. ئيس ساواك پس از سپهبد تيمور بختياردومين ر. سپهبد) 1357ـ1290(ـ حسن پاكروان 2
 . ي فرانسه بود ي افسري پوآتيه دانشكده
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پدر شوهرم . حسن پاكروان مدتي سفير ايران در فرانسه بود. كرد، آشنا و دوست شده بود مي
در ايران شد و مدتي در ايران ي نظامي سفارت فرانسه  ، وابسته1950ي  در اوايل دهه

  . او ايران را دوست داشت. زندگي كرد
اگر ايران .  به خاطر تاريخ، تمدن و فرهنگش؛"متبرك"ست  ملت ايران به نظر من ملتي

ها و به طور كلي كشورهاي عربي،  بينيم كه آن اش مقايسه كنيم، مي را با كشورهاي همسايه
ي  دانيد كه من اين را از يك زاويه مي. زنند ؛ درجا مياند شان دچار ركود شده در سير تحولي
ايران مثل كشورهاي عربي . گذارم من فقط بر يك واقعيت انگشت مي. گويم نژادپرستانه نمي

در همان دوران شاه و به رغم خفقان و سانسور، يك جريان مخالف قوي در ايران . نيست
گفتند  نوشتند، شعر مي راني بودند كه ميروشنفك. وجود داشت كه در برابر شاه ايستادگي كرد

  ...و
اي كه بين ايران و فرانسه  من در آن زمان از طريق پدر شوهرم آگاه شدم قرارداد نظامي

. منعقد شده بود و بنا بر آن قرار بود فرانسه به ايران اسلحه بفروشد، لغو شده است
ها ديگر تمام شده  بيگفت، معناي چنين عملي اين است كه شاه براي غر پدرشوهرم مي

  .است
ي گزارش   براي تهيهليبراسيوناي كه به ايران داشتم، وقتي قرار شد از طرف  با عالقه

در آن زمان، من در بخش مربوط به محيط زيست ! به ايران بروم، از خوشحالي، ديوانه شدم
 من مقاالتي ي نفت ايران حاد شده بود و مسئله. كردم  كار ميليبراسيوني  و انرژي روزنامه
به ايران خبرنگار با آن  پولي نداشت كه ليبراسيونالبته در آن زمان، . نوشتم در اين رابطه مي

 ارتباط داشت، ي حقوق بشر در ايران كميته در فرانسه كه با ي حقوق بشر كميته. بفرستد
اي  كميته. خواستند در ايران كسي را داشته باشند ها مي آن. امكان چنين سفري را فراهم كرد

] كريم[سيدجوادي،   حاج] علي اصغر[كه در ايران بود، به بازرگان و افراد ديگري مانند 
افراد خيلي پولداري . ها دادند كنم مخارج سفرم را هم آن فكر مي. وابسته بود... الهيجي و

خرج . مدر منزل او ماند. شناختم او را مي.  به استقبالم آمد4 در ايران، اسالم كاظميه3.داشتند

                                                           
  174-182: ، صبيوگرافي ليبراسيون: تر در اين زمينه، نگاه كنيد به كتاب ـ براي اطالع بيش3

Libération, la biographie, Jean Guisnel, édition La Découverte/Poche, 
2003, Chapitre : Le procès de Téhéran, pp 174-182.  

 به 1357پس از انقالب . نگار مخالف ديكتاتوري شاه نويسنده و روزنامه) 1309ـ 1376(اسالم كاظميه  ـ4
 . سمت راست كشيده شد و با هواداران بازگشت سلطنت به ايران همكاري تنگاتنگ داشت
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او را بعداً . در ايران با پاكروان هم مالقات كردم. شد سفر هم به اين ترتيب خيلي زياد نمي
خانه و . آدم خيلي خوبي بود. اعدام كردند» العرض مفسدين في«به عنوان يكي از 

  .اش، نه خيلي لوكس بود و نه عجيب و غريب زندگي
احمد [مثالً يادم هست كه وكيل تبريز. مخيلي سفر كرد. در ايران افراد گوناگوني را ديدم

ي دكتري  در خانه.  به تبريز هم رفتم.)كه از مخالفين بود(ديديم   در مجلس را ]احمد بني
هميشه چادرم را . گشتم با دختر و همسر او شهر را مي. آورم ماندم كه نامش را به ياد نمي

ديدم، مذهبي نبودند؛ اغلب   ميهايي را كه آدم. همراه داشتم تا اگر الزم شد، به سر كنم
ي آقايي رفتم كه ظاهر خيلي مدرن و  مثالً به خانه. البته ابهام هم وجود داشت. ليبرال بودند

بعد يك خانمي كه چادر به سر داشت، وارد اتاق شد و چاي تعارف كرد و فوراً . ليبرالي داشت
ر محالت پايين شهر حتماً بايد بيشتر زنان حجاب نداشتند؛ اما د!  بودهمسر آن آقا .خارج شد

  .كردي چادر به سر مي
 و كيهان، )كه رئيسش آدم جالب و جذابي بود( اطالعاتها مانند  به دفتر روزنامه

  .ناليدند همه از سانسور مي. كردم نگاران گفتگو مي رفتم و با روزنامه  ميآيندگان
اوايل، . ايران مذهبي استگفتم كه انقالب  مي. فرستادم  ميليبراسيونمقاالتم را براي 

 انتقاد شده كه چرا مقاالت ليبراسيونبعدها شنيدم كه به . شد مقاالتم به طور كامل چاپ مي
سپس، مقاالتم حتا . گفتند  ميلوموند 5 يها تيرمونديستاين را ! خوانيد؟ را پيش از چاپ نمي

بعد هم از ! كردند ذف ميها را ح از آن به بعد، هر انتقادي به خميني و مذهبي. شد سانسور مي
  .همكاري كردم ) Maintenat متنا ( ي ديگري به نام ليبراسيون درآمدم و مدتي با مجله

اي  كشته شدگان، انگيزه» چهلم«. ديدم كه انقالب ايران، انقالبي مذهبي است مي
هاي  به شهرستان. انجاميد ديگري مي» چهلم«پيمايي كه آن هم به  شد براي يك راه مي
. ا شلوغ شده بوددرست زماني كه آنج. يادم هست به اصفهان رفته بودم. كردم ن سفر ميايرا

كردم به محل تظاهرات نزديك شوم، اما  كه توريست هستم سعي ميبا تظاهر به اين
تعداد زيادي كشته شدند؛ اما نه آن .  شهريور هم بودم17در تظاهرات . ها نگذاشتند ارتشي

ها  ها، به بيمارستان  از كارهاي من اين بود كه پس از درگيرييكي. قدر كه شايع شده بود
ها را با چشم خودم ببينم و تعدادشان را  شده شان سر بزنم تا كشته هاي بروم و به سردخانه

                                                           
  .ستبه معناي جهان سوم ا) تيرموند (Tiers mondeـ  5
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  6!دي بسيار وحشتناكي بو تجربه! بشمارم
طريه پيمايي عيد فطر در قي هايي كه ديدم، راه پيمايي ترين راه كنم يكي از بزرگ فكر مي

وقت زيادي براي اين كار . گشتم كه او را در جريان بگذارم  ميلومونددنبال خبرنگار . بود
بايد از تلفن عمومي زنگ !  داشته باشدموبيلمثل حاال نبود كه هر كس تلفن . تلف كردم

، دانيد مي.  پيام گذاشتملوموندپارك هتل زنگ زدم و براي خبرنگار  چندين بار به. زدي مي
  ! كرد نوشت، كسي خبر را باور نمي ي رويدادي نمي  در جايي نبود و دربارهلوموندرنگار اگر خب

. دستگير هم شدم و شبي را در زندان به سر بردمحتا  .به كرمانشاه و آمل هم رفتم
  !خيلي ترسيدم

من خطر را وقتي بهتر درك . ديدند خطر مذهب را نمي) مثل شاپور بختيار(ها  ليبرال
اهللا  مشكل به چند مال و آيت. خواستم با شريعتمداري مصاحبه كنم مي. قم رفتمكردم كه به 
. شد ديد  اين را در قم به خوبي مي. گرا و فناتيك بود شد؛ بخشي از جامعه اسالم خالصه نمي

. كردم زير چادر روسري هم به سر مي. كردم من در اين جور جاها كامالً حجاب را رعايت مي
آن وقت موهايم . رفت وزيد، چادرم پس مي  مثالً باد كه مي. ادر سر كنماوايل بلد نبودم چ

اي  جوان مذهبي. يك بار كه با يك مرد مذهبي ديدار داشتم، اين اتفاق افتاد. شد ديده مي
مرا خيلي ! هرگز نبايد در برابر يك آخوند چادرت كنار برود: كه در آنجا بود، به من گفت

گذاشتم تا اگر چادرم كنار رفت، موهايم ديده  چادر، روسري هم مياز آن به بعد، زير . ترساند
خواستم بين مردم  كردم، براي اين بود كه مي ها مي اگر چنين چيزهايي را رعايت. نشود

باشم؛ با مراجع و مقامات مذهبي مالقات كنم؛ شهرهاي كوچك و دهات را با چشم خودم 
  .دون رعايت حجاب، اين ممكن نبودب. ببينم و با مردم كوچه و خيابان حرف بزنم

اي كه در ايران  با سابقه. هنوز خميني در عراق بود كه بنا شد با او گفتگويي بكنيم

                                                           
  :  كتابك به.ي ايران، ن ير درباره براي آشناي بيشتر با تجربيات و تأمالت كلر بري ـ 6
  . 1979، سويير بالنشه، انتشارات  ير و پي ، كلر بريانقالب به نام خدا:  ايران-

 Iran : la révolution au nom de Dieu , Claire Brière, Pierre Blanchet, 
édition Seuil, 1979.  

، 7ي  ، شمارههاي جهان بهتريني  ير، مجله ، كلر بريآيد ، حجابي بر ايران فرود مي1978-1979ي  مقاله -
  .52-58، ص 2008تابستان 

 1978-1979 Un voile d’abat sur l’Iran , Claire Brière Blanchet, 
 Le meilleur des mondes, numéro 7, été 2008, p 52-58. 

 ).استآمده ست كه در پيو (1358 خرداد 8، آيندگان، الهه طباطبائي، ير ر بريگفتگو با كل: به فارسي
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  ير كلر بري

البته . گفته بود فالني براي مصاحبه بيايد. شناخت داشتم، او مرا انتخاب كرد؛ چرا كه مرا مي
سي كه از آمدن او اولين ك. مصاحبه مصادف شد با خروجش از عراق و هرگز انجام نگرفت

خواهد  اهللا خميني مي آيت:  به من زنگ زد و گفتصدر  بني7.بودمبه پاريس خبردار شد، من 
  ...بايد كاري كنيم كه پليس مزاحمتي ايجاد نكند. جا بيايد به اين

  !مگر مقامات فرانسوي از ورود او اطالع نداشتند؟: مهناز متين
 فوكوميشل به . ن كسي كه خبر شد، من بودماولي! دانستند هنوز نمي: ير كلر بري •

Michel Foucault8ي وقت تماس  بعد با وزير امور خارجه.  و ماجرا را گفتم زنگ زدم
 هم كه اقامت داشت، بارها نوفل لوشاتودر . گرفتيم و ترتيب ورود خميني را به فرانسه داديم

 من در همان هواپيمايي .ي من بود عكس معروف او زير درخت سيب هم ايده. پيش او رفتم
مستقل . كردم  كار نميليبراسيونآن وقت ديگر با . بودم كه خميني را به تهران بازگرداند

 ليبراسيونام در گذشته، همه مرا به عنوان خبرنگار  اي ي حرفه اما به خاطر سابقه. بودم
! راسيونليبخبرنگار : كرد نوشتم، يكي كنارش اضافه مي هرجا اسمم را مي. شناختند مي

تقصير من نبود؛ ديگران . كردند كه اين كار درست نيست  اعتراض ميليبراسيونخبرنگاران 
به هرحال، اين مانع از آن نشد كه من در هواپيماي خميني به ايران . كردند اين كار را مي

بسياري ديگر از خبرنگاران را به دليل كمبود جا، از . سفر كنم
از آنجا كه معلوم نبود . ردندپرواز با آن هواپيما محروم ك

بدهد، باك بنزين آن را ي فرود به اين هواپيما  بختيار اجازه
ي كافي   به اندازه"كروزن"ي  كامالً پر بود و مخازن ذخيره

به همين دليل، . داشتيم كه بتوانيم به جاي ديگري برويم
برداري  خبرنگاراني كه وسايل فيلم. هواپيما خيلي سنگين بود

  .اشتند، نتوانستند با آن هواپيما به ايران بروندسنگين د
اين . برگرديم به ماجراي سفر هيئت زنان: مهناز متين

                                                           
  .گفته ، پيشبيوگرافي ليبراسيونـ 7
ي ايتاليايي  او به عنوان خبرنگار روزنامه. ي فرانسوي ، متفكر و فيلسوف پرآوازه)1926ـ1984 ( ميشل فوكوـ 8

 و پيش از سرنگوني شاه، دو بار به ايران 57من ، در جريان انقالب بهCorrier della sera كوريه دالسرا
اي، مسحور انقالب ايران و نيروهاي مذهبي رهبري  او كه به گونه. 1978سفر كرد؛ در سپتامبر و نوامبر 

هاي زيادي را  ها و جدل بحث تحرير درآورد كه ي ي آن شده بود، مقاالتي را در اين باره به رشته كننده
  .داشته است درپي
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  فكر چطور شكل گرفت؟
 تشكيل شد، به من زنگ زدند و براي كه 9زنانالملي حق  ي بين  كميته:ير كلر بري •

 طبيعي بود كه اي كه در ايران داشتم، به دليل سابقه. شركت در آن، از من دعوت كردند
خواهند براي كار خبررساني  اند كه مي اي ژورناليست كردم كه عده فكر . پذيرفتم. چنين كنند
اين كار اثر خوبي بر جا . رفتند كار سياسي به ايران مينوعي ها براي  اما آن. بروند به ايران 
ي نگران هاي ايران فمينيست. هم خوب نبود  Kate Millettحتا كار كيت ميلت. نگذاشت

يعني بايد به اين فكر . رفت  به خاطر آمريكايي بودنش نبايد به ايران مياو. حضور او بودند
جا و  آنهاي ايراني انجام دهد؛ نه اينكه برود تواند براي فمينيست كرد كه چه كاري مي مي

هيئت فرانسوي هم . گفتند كه اثر اين كار بد بود هاي ايراني مي فمينيست! سخنراني كند
هاي از خود متشكري بودند كه رفته بودند تا بگويند  ها پاريسي اين. همين مشكل را داشت

دانستند  اصالً نمي. ها از طبقات باال و حتا از آريستوكراسي بودند برخي از آن! ما هم هستيم
ها  ي اغلب آن مسئله! گذرد و مردمي فقير و مذهبي چه حال و روزي دارند؟ در ايران چه مي

ها مشغول كارهاي  در حالي كه بيشتر آن. هيچ توجهي به محيط نداشتند! ايران نبود اصالً 
... كردم و شان قرار جور مي زدم؛ براي اي بودند، من اين طرف و آن طرف زنگ مي بيهوده

كرديم كه آيا رعايت حجاب الزم   و به خصوص خميني، بايد بحث ميطالقانيبراي ديدار با 
  !...كرديم  كه بايد حجاب را رعايت مياست يا نه؟ معلوم است

چرا شما روسري به سر :  به شماها  گفتطالقانيدرست است كه : مهناز متين
  ...ايد؟ كرده
گرچه او اين را به ما گفت، اما . او آدم روشن و بازي بود! بله درست است: ير كلر بري •

 ما او را در خلوت ببينيم؟ فكر مگر قرار بود. كرديم بايد براي ديدار با او حجاب را رعايت مي
زديم و او خودش در را به روي ما باز  رفتيم، در مي ي او مي كنيد كه ما به در ِخانه مي
خدا ! شديم؟  رد مي،دانيد براي رسيدن به مقاماتي مثل او ما بايد از چند سد مي! كرد؟ مي
ها  امكان نداشت كه آن! گذشتيم تا به او برسيم داند از چند بسيجي و پاسدار بايد مي مي

  .  خودش مخالف اين كار بودطالقانيحجاب وارد خانه شويم؛ حتا اگر  بگذارند ما بي
براي اين سفر، بحث . رفتيم بايد به قم مي. كلي ماجراي ديگري بود ديدار با خميني به

گفتم بايد حجاب كامل  من مي! شديدي در ميان زنان هيئت درگرفت و به دعوا ختم شد

                                                           
  .هاي ديگر اين مجموعه، به تفصيل معرفي شده است  در بخش زنانالمللي حقِ ي بين هكميتـ 9
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زنان ايران عليه حجاب مبارزه ! ها اطاعت كنيم؟ چرا ما بايد از آن: گفتند مي.  باشيمداشته
رويم و بعد در برابر خميني   چرا ما بايد حجاب بگذاريم؟ برخي گفتند با حجاب مي؛كنند مي

مان بود  هبعد خبرنگار آلماني كه همرا). به عنوان حركت اعتراضي! (داريم مان را برمي حجاب
: گفتم من مي! آوريم شلوارمان را هم درمي:  گفتAlice Schwartzer10 رتزرآآليس شو

خواهيد  آوريد كه مي تان را درمي رتشان، شو يكتاتورها، حتا بدتريني د مگر شما در برابر بقيه
شما . احترامي نيست؛ كفر است اين عمل تنها بي! در اعتراض به خميني چنين كاري بكنيد؟

پيش چشم من . پرسيم زنيم و نظرش را مي  سيمون دوبووآر زنگ ميبه: گفتند! كشند را مي
او هم موافقتش را با اين كار اعالم . به پاريس تلفن كردند و با سيمون دوبووآر حرف زدند

چرا كه خواهند . شود گفتم اين كار به ضرر تمام زنان ايراني تمام مي! شود؟ باورتان مي! كرد
كنند، همين است كه زنان اروپايي انجام  رزه و تظاهرات ميگفت آنچه زنان ايران برايش مبا

  ! شان در آوردن شورت: دهند مي
اي مثل قم، مسئله  دانستند كه در شهر مذهبي نمي. فهميدند ها اصالً موضوع را نمي آن

زده و  آن چه مرا بيشتر از همه چيز حيرت. اهللا نيست؛ خطر از جانب تمام مردم است فقط آيت
ها به عنوان خبرنگار به ايران آمده بودند؛ آن هم در تب و  كرد، اين بود كه اين ناراحت مي

با اين وجود مايل نبودند بروند آنجا و به . تپيد تاب يك انقالب مذهبي كه قلبش در قم مي
رفتند؛ با  ها بايد به قم مي آن. گذرد، مشاهده كنند چشم خود آنچه را كه در اين شهر مي

رفتند؛ با مردم حرف  ديدند؛ به دهات مي كردند؛ مردم مذهبي را مي مالها مالقات مي
 من، كاتيا: سرآخر هم سه نفر به قم رفتيم. كدام از اين كارها را نكردند هيچ! اما نه... زدند مي
-Maria  و ماريا آنتونيتا ماسيوچينوول اوبزرواتورخبرنگار   Katia Kauppپكو

Antonietta Macciocchi11 التس ـ ميشلين پلتيه  عكاسبا يك Micheline 
Pelletier-Lattès 12 .ها در انتظار گذاشت، براي چند  كه ما را ساعت از اينخميني هم بعد

                                                           
در اوايل . گذاران جنبش آزادي زن در آلمان ي آلماني و از نخستين پايه ـ آليس شوآرتزر، فمينيست پرآوازه10
 را پايه )Emma اما( ي فمينيستي او نشريه. ، چند سالي در فرانسه زندگي و تحصيل كرد1970ي  دهه

  .گذاشت
اي از او كه در اين مجموعه به چاپ  به نوشته. ك.يتا ماسيوچي، ن تر از ماريا آنتوني ـ براي شناخت بيش11

  .رسيده است
 در مارس  زنانالمللي حقِ ي بين كميته عكاسي كه به همراه هيئت نمايندگي ميشلين پلتيه ـ التس، ـ12

  . به ايران سفر كرد1979
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  .چيزي هم نگفت. اي نفوذناپذير دقيقه هيئت را به حضور پذيرفت و مثل هميشه با چهره
 ايران را ببينند؛ خواستند ها نمي آن. بينم من در واكنش اين زنان نوعي از نژادپرستي مي

هاي  با لباس "...ايم و ما اروپايي هستيم و به ايران رفته"خواستند بگويند  مي. مردم را ببينند
كه مصري بود، هرچه جواهر داشت به خودش آويزان رفتند؛ حتا آن شان بيرون مي پاييارو
ه، چه آ: گفت ديد، مي وقتي زنان محجبه را مي. رفت كرد و اين طرف و آن طرف مي مي

  !سياهي اندوهباري
آميز  گذاشتم، براي اين بود كه به ارتكاب يك عمل تحريك سر مي من اگر چادر كامل به

داد كه بين مردم بگردم و با اقشار مردمي تماس داشته  اين به من امكان مي. متهم نشوم
  .ها اهل اين كارها نبودند  آن.باشم

ستگي با زنان ايراني تا حد ممكن از ها به عنوان فمينيست در همب آن: مهناز متين
  !زدند رعايت حجاب سرباز مي

ها  فمينيسم آن! فمينيسم هوشمندانه وجود دارد و فمينيسم احمقانه! ببينيد :ير كلر بري •
  !احمقانه بود

.  افايد؟ منظورم گزارشي است كه در اند، آيا ديده گزارشي را كه بعد از سفر چاپ كرده
در ! اند و بس از آن سفر نوشتهرا شان  هاي ها و دريافت دو نفر ديدهيكي . آمده استمگزين 

  . دادند؛ به ويژه به زنان ايراني بايست به بقيه امكان اظهار نظر مي حالي كه مي
ي بدي در من به جا گذاشته است؟ باز  شويد چرا اين تجربه چنين خاطره حاال متوجه مي

ايران . من عاشق ايران بودم. كند  ناراحت ميگفتن اين تجربه، حتا امروز مرا پريشان و
اما . جا زندگي كنموانستم به عنوان ژورناليست در آنت مي. توانست كشور دوم من باشد مي

  .چنين نشد
  ي اين سفر ننوشتيد؟ شما در بازگشت، مطلبي درباره: مهناز متين

.  وجود نداشتشي كه در مطبوعات فرانسه وجود داشت، امكانبا جو. نه :ير كلر بري •
  . لوموند حتا در ؛، غالب بوديرمونديستي تينظرات 

بوش بدترين ديكتاتوري است كه جهان به خود : گفت چندي پيش يكي از دوستانم مي
ها واقعيت  آن: گفت كرد و مي هاي ديكتاتوري مقايسه مي او مطبوعات آمريكا را با رژيم! ديده

) رود بوش به زودي مي(ات برود  با يك انتخابديكتاتوري كه: گفتم. دهند را بازتاب نمي
  ! اند ي كه در قدرت جا خشك كردهيها هرحال مرجه است به ديكتاتوري به

  آيا بعد از اين ماجرا، باز هم به ايران رفتيد؟: مهناز متين
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  .در آغاز جنگ ايران و عراق.  رفتم59تابستان . بله :ير كلر بري •
  د؟بعد چه؟ ديگر نرفتي: مهناز متين

  !نژاد هم ديگر چنين خطري نخواهم كرد با وجود كسي مثل احمدي. نه :ير كلر بري •
  

  2008 دسامبر 5ير،  ي مهناز متين با كلر بر رو در روگفتگوي 
  

  

 اهللا خمينيديدار با آيت
  ير يتا ماسيوچي، كاتيا كوپ، كلر بري آنتوني ماري

  1979، آوريل  مگزين.اف



 

  :پيوست
 

  هاي آزاد، آزاد نيست رسانه كشور بي
 

  نگار و گزارشگر فرانسوي ير، روزنامه  با كلود بريآيندگاني  گفتگو
 

ي  و نويسنده) هاي ليبراسيون و لوموند روزنامه(نگار، گزارشگر  ير روزنامه كلر بري
زن فرانسوي پيش از آغاز جنبش ايران بارها ـ تنها يا همراه با همكارش پير 

ي گزارش  هاي ايران به تهيه بالنشه ـ به ايران سفر كرد و با شركت در رويداد
نام خدا را كه گزارشي ادبي سپس همراه پير بالنشه كتاب انقالب به . پرداخت
  . نوشت،ي جنبش ايران است درباره

ير آخرين بار در ماه فروردين به ايران آمد كه در اين فرصت با او  كلر بري
  .لي عقب افتاديگفتگويي داشتيم؛ اما انتشارش به دال

هاي مطرح شده اين گفتگو هنوز تازگي  كه موضوعاكنون با در نظر گرفتن اين
  .كنيم ت نداده، متن اين مصاحبه را چاپ ميخود را از دس

 1358 خرداد 8، آيندگان
  

  :كند ير، گفتگو را چنين آغاز مي كلر بري
من اول آموزگار بودم بعد . ام خيلي خيلي پيچيده است  شرح زندگي من و راهي كه پيموده•

 و ]يراالجز[الجزيره اما در ضمن اين كارها، در فرانسه عليه . به كارهاي پژوهشي پرداختم
 به بعد مثل خيلي از روشنفكراني كه در 1968از سال .  ويتنام مبارزه كردم جنگبعد عليه

اما بايد بگويم كه . ها رفتم و در آنجا كار كردم  شركت داشتند، به كارخانه68جنبش مه 
ي  هاي مبارزاتي من در آن زمان مبارزه عليه نژادپرستي بود؛ زيرا در دهه محور اصلي فعاليت

 درگيري پيدا كرده بودند و فرانسويان به شدت برضد ،و فرانسه بر سر نفت ، الجزاير70
هاي  ها را در محله كردند و كافه ويژه پناهندگان الجزايري فعاليت مي پناهندگان مغربي و به

 ،عالوه به. اي از آنان را كُشتند بستند و عده نشين فرانسه به رگبار مسلسل مي عرب
شان هم آسايش  هاي شدند و در خانه ها به حد مرگ استثمار مي عرب در كارخانه پناهندگانِ
  .ها مبارزه عليه نژادپرستي بود ي من در كارخانه به اين سبب، اساس مبارزه. نداشتند

كردند متوجه  ها كار مي اما سرانجام روزي فرا رسيد كه تمام روشنفكراني كه در كارخانه
اگر چه از نظر زندگي اشتراكي با (نفكرند و نه يك كارگر ـ شدند كه هر چه باشد يك روش

اي كه تمام كارگرانش زن بودند كار   من در كارخانه مثالً).اي نداشتند كارگران هيچ مسئله
 اوضاع دوباره اما بعد از اينكه. گروگان گرفتيم يك بار اعتصاب كرديم و كارفرما را .كردم مي
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ام را از كساني كه مورد اعتمادم بودند پنهان  ت اصليوقت سعي نكردم هوي آرام شد، هيچ
اما در . آورد، بسيار غني است ها به دست مي هايي كه آدم از كار در كارخانه البته تجربه. كنم

تواني اين واقعيت را انكار كني كه يك روشنفكر  رسد كه نمي اي فرا مي عين حال، لحظه
در زندگي من هم زماني اين .  انجام دهيي ديگري داري كه بايد هستي و شايد، وظيفه

لحظه فرا رسيد و پس از درك اين واقعيت از كار در كارخانه دست كشيدم و سعي كردم به 
اما از اين كار .  يعني پژوهش و تحقيق بازگردم،ي خود ي گذشته زندگي روشنفكرانه و حرفه

ه آدم احساس زنده آن روزها يكي از كارهايي كه ب. كردم تا حد مرگ احساس مالل مي
نگاري، گزارش دادن به  البته منظورم از روزنامه. نگاري بود داد، روزنامه بودن مي

من . ترين شكل ممكن و بدون دخالت دادن نقطه نظرهاي چپي يا راستي است مندانه شرافت
ي مرا به عنوان يك مبارز با آنچه امروز هستم  نگاري چيزي يافتم كه گذشته در روزنامه

هم به    آن؛ به ديدن و شهادت دادننگاري يعني ميلِ ي من، روزنامه به عقيده.  دادآشتي
. بدون دخالت دادن نقطه نظرهاي چپي يا راستي استو . ترين شكل ممكن مندانه شرافت

ي مرا به عنوان يك مبارز با آنچه امروز هستم  نگاري چيزي يافتم كه گذشته من در روزنامه
نگاري يعني ميل به ديدن و شهادت دادن آن هم به   من روزنامهي به عقيده. آشتي داد
ها بسيار   رويداد دادن بر واقعيت ي شهادت مسئلهاين . ترين شكل ممكن مندانه شرافت

  .اهميت دارد
ي گزارش به ايران آمدم و به  مثال در مورد ايران، من اولين بار يك سال پيش براي تهيه

پس از . فتم و با مخالفان شاه مخلوع در تهران تماس گرفتمچند شهر از جمله قم و تبريز ر
آنچه در ايران مرا بسيار منقلب كرد . كُشتار مشهد نيز به همراه پير بالنشه به تهران بازگشتم

كنم توانستم تمام  و برايم اهميت داشت، دنبال كردن تمام رويدادها بود و فكر مي
ي آنچه كه در  مندانه درباره س كنم و شرافت احسا،هايي را كه در ايران انجام شد حركت

  .  شهادت دهم،ايران گذشت
ي   گاه به اندازه،ي رويدادها مندانه و شهادت دادن درباره نگاري شرافت به نظر من روزنامه

ر  يعني د،اي كه منقلبم كرده شركت كنم اگر من بتوانم در حادثه. مبارزه كردن اهميت دارد
ي سياه ميدان ژاله يا هنگام اعالم حكومت نظامي در  كه در جمعهنقلب حادثه باشم ـ كما اي

  . اصفهان بودم ـ اين هم خودش نوعي شركت در مبارزه است
گويم نقطه نظرهاي يك فرانسوي است زيرا من ايراني نيستم  البته اين چيزهايي كه من مي

  . و اين انقالب در فرانسه روي نداده است
   چيست؟ "نقطه نظر يك فرانسوي" منظورت از تر بگويي كه تواني روشن مي
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به عنوان نمونه، من مخالف مجازات اعدام در . كند  ببين، مسائل فرانسه با ايران فرق مي•
كند و متهم  البته موقعيت فرانسه با موقعيت كنوني ايران بسيار فرق مي. فرانسه هستم

ها ـ نه تنها ارگان چپ  ، روزنامهتواند وكيل داشته باشد و اگر كسي ناعادالنه محكوم شود مي
. كشند خواه ـ دستگاه عدالت و گاه حكومت را به استنطاق مي هاي آزادي بلكه تمام روزنامه

  . ها بسيار مهم است به نظر من كار اين روزنامه
 يعني وجود مطبوعاتي .به اين سبب، به نظر من آزادي مطبوعات در ايران خيلي اهميت دارد

نظرهاي  ها شهادت بدهند و به چاپ عقايد كساني كه دقيقاً با نقطه عيتمستقل كه بر واق
در كشوري كه مطبوعات آزاد وجود ندارد، آن . هاي رسمي كشور موافق نيستند، بپردازند مقام

  . كشور آزاد نيست
نگار تنها  آيا به نظر تو كار يك روزنامه. نگاري برگرديم سر موضوع شهادت دادن در روزنامه

  هاست؟  دادن بر واقعيتشهادت 
ي  مثال شهادت دادن درباره.  منظور من از شهادت دادن، مفهوم عميق اين كلمه است•

هاي هولناكي كه مردم را تهديد  رويدادهاي ايران، يعني شهادت دادن بر كُشتارها و خطر
  . كرد مي

هاي رسمي،  هاي ما مانند گزارش شكل گزارش.  به نفع شاه شهادت ندادم،ها من در گزارش
 بلكه ما به .شود، نبود هاي رسمي كشور تهيه مي هايي كه تنها از ديدار با مقام يعني گزارش

مسجدها رفتيم، در تظاهرات شركت كرديم و هرجا مردم بودند حضور داشتيم و 
كرديم،  هايي كه از مردم مي ما با سؤال. هايي كه نوشتيم روايت دردهاي مردم بود گزارش

اما با شركت در . ه چقدر زندگي در زمان حكومت شاه سخت بوده استمتوجه شديم ك
مثالً به خاطر . هاي منفي اين انقالب نيز شديم اي از جنبه ي پاره اجتماعات مردم متوجه

آورم هنگامي كه دانشگاه دوباره باز شده بود و زندانيان سياسي آزاد شده بودند، ميان  مي
گرفت و وقتي  آميزي درمي هاي خشونت  بحثهاي مذهبي و دانشجويان بعضي گروه

ما در . ها در برابر يكديگر بود هاي منفي انقالب، منظورم اين ناشكيبايي گروه گويم جنبه مي
  . مان بر اين واقعيت نيز شهادت داديم هاي گزارش

هاي انقالبي ايران به راه  داني كه مطبوعات غرب سر و صداي زيادي بر سر اعدام مي
  نگار، در اين باره چيست؟  نظر تو، به عنوان يك روزنامه. دان انداخته

طور كه  در صورتي كه آن.  غرب از نظر فرهنگي در ايران بد جوري معرفي شده است•
خواهان،   ها و آزادي گرا مثالً در فرانسه چپ.  غرب سراپا فساد نيست،كنند ها فكر مي ايراني
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به ويژه براي اجراي محاكمات به طريق درست، اند؛  ها براي عدالت جنگيده ها و سال سال
ست  اي  يك كشور آينهبه نظر من دستگاه عدالتِ... هاي دروغ در محاكمات و عليه شهادت

ي  خواستند مثالً هويدا اعدام شود، مسئله اينكه مردم مي. تاباند كه تصوير جامعه را بازمي
  زيرا اگر دادگاه. ها مخفي باشد گاهها و داد اما اين بدان معني نيست كه محاكمه. ست ديگري

  . شود محاكمه مي... فهمي چه كسي در چه ساعتي، در چه شرايطي و مخفي باشد، تو نمي
  ... هاي انقالبي هستند ها، دادگاه داني كه اين دادگاه اما حتما مي

تو از اما . زنم؛ زيرا اين مسئله مربوط به مردم ايران است ها حرفي نمي  من از حكم دادگاه•
تواني اطمينان داشته باشي كه دو يا سه چهار ماه ديگر، يك نفر را به اشتباه به  كجا مي

تواند از  ها، مسلماً چنين كسي نمي ند؟ با اين شكل محاكمهناتهام ساواكي بودن محاكمه نك
  .كجا كمك بخواهد هيچ

  ... اما جنايتكار بودن هويدا براي همه روشن بود
من معتقدم كه . زنم ي دستگاه عدالت كشور حرف مي يدا بلكه دربارهي هو  من نه درباره•

حتا اگر كسي مثل هويدا به اعدام . هر كاري كه در خفاي كامل انجام گيرد، طبيعي نيست
ها نظر تو را دارند و من فكر  البته خيلي از ايراني. شود تو حق داري بداني چرا محكوم مي

  . متفاوت داريمكنم كه ما دو نقطه نظر كامالً  مي
ايد به نام  ي انقالب ايران نوشته تو و همكارت پير بالنشه كتابي درباره. از اين مسئله بگذريم

  ... آيا اين كتاب گزارشي است از انقالب ايران، يا تفسير آن، يا.انقالب به نام خدا
 ادعا البته ما به هيچ رو. ي ادبي  هم گزارش است و هم يك نوشتهانقالب به نام خدا •

ي كامالً  چون در واقع ما يك دوره. كنيم كه اين كتاب تاريخ انقالب ايران است نمي
اهللا  شود و با آمدن آيت ايم كه از ماه رمضان شروع مي مشخص از اين جنبش را انتخاب كرده

ي مشخص اين بود كه ما در تمام  علت انتخاب اين دوره. يابد خميني به ايران پايان مي
ما شاهد خيلي از . هاي ايران بوديم ي شهر قايقش حضور داشتيم و در همهها و د لحظه

از طرفي چون اين . مان، روايت اين رويدادهاست رويدادهاي ايران بوديم و بخشي از كتاب
هايي از كتاب  فصل. ايم اي روايت كرده ها بسيار زيبا بودند، ما آن را همچون حماسه لحظه
طور كه گفتم، ما به  اما همان. اك، ارتش و تاريخ نفت استي نظام شاهنشاهي، ساو درباره

در كتاب، . دانيم ي اين كتاب ادعايي نداريم و آن را حقيقت تاريخي ايران نمي هيچ رو درباره
ايم كه از نظر من ميراث مصدق و  هاي عميق شورش مردم ايران پرداخته ما به بررسي ريشه

هايي از كتاب نيز تاريخ مذهب  در فصل. ودندهاي اين جنبش ب ميراث مذهب شيعه، ريشه
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  .ايم مان از مردم آورده هاي شيعه را بر اساس شنيده
ي كربال و سنت تعزيه، كه به نظر من سنتي بسيار زيبا  ي حادثه مثالً يك فصل كامل درباره

توان آن را فرهنگ  خواست ما احيا كردن چيزي بود كه هنوز هم مي. و شاعرانه است، داريم
  . توانم بگويم كه كتاب ما در واقع يك ديدار است اما به طور خالصه مي. ران دانستاي

   ديدار با فرهنگ ايران؟
به نظر . داشتن زيبايي اين جنبش ديدار با فرهنگ و جنبش ايران و سعي در زنده نگاه.  بله•

و هاي عميق فرهنگي در ميان مردم داشت و جنبشي مذهبي  من نهضت مردم ايران ريشه
هايي عميقًا فرهنگي و ضد غربي و بسيار درست بود  هاي مردم نيز خواست خواسته. ملي بود

فهميديم كه چرا  البته ما كامالً مي. ها نهفته است و گاه من متوجه شدم كه چه رنجي در آن
براي اينكه شاه كاريكاتوري از اين فرهنگ را به . كردند مردم، فرهنگ غرب را طرد مي

ي جوامع غربي و  هاي مذهبي خود، نمونه مردم ايران در خواست. داده بودمردم ارائه 
اي شده  اما همين مسئله امروز بهانه. كردند ي شوروي ـ را رد مي كمونيستي ـ از نوع جامعه

اگر كسي از چيزي انتقاد كند، متهم به . خواه است است براي كوبيدن هر كسي كه آزادي
ورت، از آنجا كه اين جنبش، جنبشي فرهنگي بود، به نظر به هر ص. شود كمونيست بودن مي

به خصوص كه مردم . ها را دگرگون ساخت توان ذهنيت هاي اقتصادي نمي من با اصطالح
اند و امروز به آزاد انديشيدن و آزادانه بحث  ها در خفقان زندگي كرده ها و سال ايران سال

ها را اشتراكي  توان زمين نظر گرفته شود، ميي اقتصادي در  اگر تنها مسئله. كردن نياز دارند
  . اما اين كافي نيست... كرد يا 

ي اساسي كشور ماست؛ هر چند ممكن  هاي اقتصادي مسئله كني دگرگوني ساخت فكر نمي
  ...است كافي نباشد

.  من هم قبول دارم كه موضوع اقتصاد واقعاً مهم است و بايد عدالت اجتماعي برقرار شود•
  ... اجتماعي بدون آزادياما عدالت

  ...كني كه انقالب ما يك انقالب فرهنگي بود پس تو فكر مي
هاي مخالف و  انقالب ايران فرهنگي و اجتماعي بود و به نظر من شايد بعضي از گروه.  بله•

  . هاي فرهنگي انقالب ايران نشدند ي جنبه ناظران آمريكايي متوجه
  بيني؟  ران را چگونه ميبه عنوان يك زن غربي، موقعيت زنان اي

كنم به  اما فكر مي.  البته من از ديدن تظاهرات زنان عليه چادر سر كردن خيلي لذت بردم•
خواست زني كه عادت به چادر سر كردن دارد هم بايد احترام گذاشته شود و مهم اين است 



 259  سفري به اعماق

 

يران، مشكل  ابه عالوه، به نظر من، مشكل اساسي زنِ. كه زن ايراني در انتخاب آزاد باشد
البته . در غرب هم زن آزاد نيست. ست بسيار مردانه اي ي ايران است كه جامعه جامعه
اما بايد بگويم تصويري كه از زن . كند  ايراني فرق ميي زنِ  غربي با مسئلهي زنِ مسئله
هاي غرب نيست و اين تصويري است  ي زن شود، زن عروسكي، تصوير همه ائه ميرغربي ا

شان بشناسند،  هاي غربي را از روي مبارزات مردم ايران بايد زن. ردم داده استكه شاه به م
هر چند در ايران حتا يك نمونه از مبارزات . هايي كه شاه ارائه داده است نه از روي نمونه

  . زنان فرانسوي مطرح نشده است
ه در گفتي ك. هايت مطرح كردي ي موضوعي است كه در آغاز گفته آخرين سؤالم درباره

تواند كارگر  اي فرا رسيد كه متوجه شدي يك روشنفكر نمي كردي؛ اما لحظه كارخانه كار مي
  ...باشد
 به اين 68هاي فرانسوي پس از مه  بسياري از گروه.  اين دقيقاً چيزي نيست كه من گفتم•

خود را خيلي از روشنفكران فرانسوي درس و كار . ها كار كنند فكر افتادند كه بايد در كارخانه
اما موضوع اين است كه وقتي . ها رفتند و من هم يكي از آنها بودم رها كردند و به كارخانه

اي است و احساس  فايده كني كه كار بي كني در يك لحظه احساس مي  كار مي در كارخانه
هاي  فهمم چرا روشنفكران آدم اصالً من نمي. هايت بازگردي خواهد به ريشه كني دلت مي مي

به نظر من . اند و چرا آدم بايد از روشنفكر بودن شرم داشته باشد عرفي شدهبدي م
مثالً در ايران انبوهي از . اند ي خود را انجام داده روشنفكران در تمام كشورها وظيفه

و اين روشنفكران در زمان شاه .  به زندان رفتند يا تبعيد شدند؛روشنفكران مخالف شاه بودند
ي  ها هم وظيفه  پس آن. شان را بنويسند و عقايد خود را بيان كنند هاي كردند حرف سعي مي

ها در تظاهرات ميدان ژاله، اصفهان،  شايد آن. اند و سهمي در جنبش دارند خود را انجام داده
اي كه نوشتند، كاري بزرگ  هاي سرگشاده اما با نامه. نقش اساسي نداشتند... شيراز، مشهد و 

ي  ي سرگشاده دانان ايران يا نامهي جمعيت حقوق هاي سرگشاده ل نامهمث. انجام دادند
در كشورهاي ديگر هم روشنفكراني . ها اعالم آغاز جنبش بودند اين نامه. نگاران روزنامه

الجزيره در فرانسه روشنفكران سرسختانه عليه جنگ . اند هستند كه خود را متعهد نشان داده
ها يك حركت بزرگوارانه  ي آن ام مبارزه كردند و مبارزه و در پشتيباني از مردم ويتن]يراالجز[

  . نبود
گويم موضوع  دانم به همين دليل است كه مي من روشنفكران ايران را در جنبش سهيم مي

  :گفتگو كننده. اي اساسي است آزادي و تحمل عقايد ديگران مسئله
 الهه طباطبايي



 

  
  

 
  

ها را رهبري  تظاهراتِ نويسندگان و فمينيست)ي عكسدر ميانه(و گلوريا استينم)گوبا بلند (ليگريس پ
شان در جريان  اي حقوقشان را بر اين تظاهرات در حمايت از زنان دلير ايران برگذار شد كه جان. كنند مي

  .به مخاطره انداختند1979انقالب 
  :برگرفته از

http://www.flickr.com/photos/mkaggen/32955052  
 



 

  
  

كنم كه وقتي مارتين استورسي  تقديم مي  ج.قدساين نوشته را به دوست مهربانم ا
ي اين كتاب با او  را برحسب اتفاق در يك جلسه ديد، با حضور ذهن، از پروژه

  .امكان مالقات من با مارتين استورسي به اين ترتيب فراهم شد. صحبت كرد
  
  
  
  

  ها  در تاريخ انقالبانگيز رويدادي شگفت
  ∗مارتين استورسي

  
 به  زنانالمللي حقِ ي بين كميتهشد كه شما به همراه چه چيزي سبب : مهناز متين
  ايران سفر كنيد؟

ها را در آن دوران،  براي درك اين مسئله، بايد ذهنيت فمينيست: مارتين استورسي •
اهللا،  از سويي، حكومت شاه سرنگون شده بود؛ از سوي ديگر يك آيت. مورد بررسي قرار داد

هاي  ي هواداران چپ و چپ همه. به دست گرفته بوديعني خميني، رهبري انقالب مردم را 
. كردند؛ به غلط يا به درست راديكال كه ضد شاه بودند، طبعاً از انقالب ايران حمايت مي

مان، از انقالب و از خميني   ما در حد درك و داوري. ي ايران در واقع خيلي پيچيده بود مسئله
  ...دفاع كرديم

  ك جريان چپ وابسته بوديد؟آن زمان شما به ي: مهناز متين

                                                           
 مدتي به تدريس .ي فلسفه از دانشگاه سوربون التحصيل رشته ، فارغMartine Storti  يمارتين استورس ∗

، 1979در .  آغاز كردليبراسيون ي  روزنامهنگاري را با ، كار روزنامه1974در سال . اين رشته در مدارس پرداخت
 كناره ليبراسيوناز  ،مهبا دوري جستن اين روزنامه از فكر چپ انقالبي و خط جديد روزنابه دليل عدم توافق 

مارتين استورسي، از فعاالن جنبش زنان و .  همكاري كردمگزين .افهاي ديگري چون  سپس با نشريه. گرفت
  .پا گرفت 1977 در سال  كه استHistoires d’Elles هاي زنان قصهي فمينيستي  گذاران ماهنامه از پايه
سازي اين كتاب به ما كمك  مارتين استورسي در مستند.  است هاي زيادي تاكنون از او به چاپ رسيده كتاب

 . از او سپاسگزاريم. زيادي كرد و چندين سند در اختيارمان گذاشت
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اما به هرحال به جريان عمومي چپ . به يك سازمان خاص، نه: مارتين استورسي •
من با . گذشت  سال مي11، 1968از مه .  سال داشتم33جوان بودم؛ آن موقع . تعلق داشتم
شاه براي ما يك ).  اين روزنامه را ترك كردم1979اواخر سال (كردم   كار ميليبراسيون

بنابراين، .  قابل تصور بدِمن بود؛ تجسم امپرياليسم آمريكا؛ تجسم شكنجه و هر چيزِدش
همه از سقوط شاه شاد بودند؛ همه طرفدار ! كرد، طبعاً خوب بود هركه عليه شاه مبارزه مي

همه طرفدار خميني نبودند، طرفدار انقالب ايران : تر اين است كه بگويم دقيق. خميني بودند
با اين حال، نوعي جنون . اهللا بود حال خميني يك شخصيت مذهبي بود؛ يك آيتهر به. بودند

فوكو هم بر . كردند كه خميني، خوب است ها فكر مي بود و اغلب آدم  وجود آمده جمعي به
ـ  Serge Julyسرژ ژولي. اي از انقالب را ابداع كرده است اين باور بود كه خميني نوع تازه

او . مان هواپيمايي به ايران رفت كه خميني را به كشور بازگرداند ـ با هليبراسيونسردبير 
 چپ هم به چنين جريان هاي  فمينيست1!"سوسياليسم شيعي"ي  اي نوشت درباره مقاله
پرسيدند  ها اما در عين حال مالحظاتي هم داشتند و از خود مي آن. اي گرايش داشتند فكري

  ها در اين ميان چه خواهند كرد؟ كه مذهبي
اش را ابراز كرد و زنان  ي حجاب اسالمي عقيده اي بود كه خميني درباره در چنين زمينه

هاي چپِ غربي، شاهد انقالبي بودند  فمينيست. در اعتراض به آن، دست به تظاهرات زدند
اند تا در  ها ريخته اما اينكه زنان به خيابان. ي زيادي در آن وجود داشت كه عوامل ناشناخته

العاده  اي خارق اعتراض كنند، واقعه) يا مدعيان انقالب(ها  "انقالبي"از اقدامات برابر يكي 
خواهيم  ما نمي: گفتند براي اولين بار در تاريخ انقالبات، زناني پيدا شده بودند كه مي. بود

در . توانيم به نام انقالب، هرچيزي را بپذيريم شدگان انقالب باشيم و نمي فراموش
زنان الجزايري در مبارزات . مثالً در الجزاير. ، چنين اتفاقي نيفتاده بودهاي گذشته انقالب

ضداستعماري عليه فرانسه شركت كرده بودند؛ اسلحه حمل كرده بودند؛ بمب گذاشته بودند؛ 
به : ها گفته شد دن استقالل، به آنمدست آ اما پس از به... شكنجه و كشته شده بودند

  ! تان بازگرديد هاي آشپزخانه
و يا در زمان جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه، . در انقالب فرانسه هم همين طور شد

ي كه دوگل به زنان اپس از جنگ، جز حق ر.  شركت فعالي داشتندجنبش مقاومتزنان در 
                                                           

  .1979فوريه 13 و 12 ليبراسيونـ سرژ ژولي، 1
 Iran : le chiito - socialisme des khomeinistes, Serge July, Libération, 12 
et 13, février 1979.  
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  . داد، شاهد تغيير ديگري نبوديم
ايد از ها به خود گفتند كه نه تنها ب ي ايران پيش آمد، فمينيست بنابراين وقتي مسئله

العاده است؛ چرا كه براي  اي خارق ي زنان ايران حمايت كرد، بلكه اين مبارزه، مبارزه مبارزه
شان بازگردند و به كار هميشگي  هاي خواهند به خانه اولين بار پس از يك انقالب، زنان نمي

زدن داريم؛ به اين  ما هم حق حرف: گفتند مي! شان مشغول شوند يعني نگهداري فرزندان
 كه شما به  تازه  به همت ما بوده. ايم دليل ساده كه دوشادوش شما در انقالب شركت كرده

  ! ايد قدرت رسيده
پس از . ي زنان ايران را دنبال كنيم شد كه ما با شور و شوق، مبارزه اين همه باعث مي

، فمينيست Kate Millett مارس، خبر دار شديم كه كيت ميلت 8پيمايي  شنيدن خبر راه
به . بعد هم شنيديم كه خيزش زنان سركوب شده است. امدار آمريكايي، به ايران رفته استن

در همين زمان، من هم به . تشكيل شد»  زنانالمللي حقِ كميته بين«اين دليل بود كه 
 كه كميته.  نپذيرفتليبراسيون. ي رپرتاژ، به ايران بفرستند  گفتم كه مرا براي تهيهليبراسيون

 آن را تأمين كميتهدهد،   خرج سفرت را نميليبراسيونحاال كه : ه من گفته شدتشكيل شد، ب
  .  به ايران رفتمهيئتبه اين ترتيب همراه با . خواهد كرد

   چگونه شكل گرفت؟ زنانالمللي حقِ ي بين كميته: مهناز متين
گرچه او رئيس اين .  با حمايت سيمون دوبووآر تشكيل شد كميته: مارتين استورسي •
كسي كه بيشتر درگير بود، اليزابت . كرد  را دورادور دنبال ميكميته بود، اما مسائل كميته

 اشربر، سردبير  ـكلود سروان. او نتوانست با ما به ايران بيايد، چون باردار بود. بود سالوارزي
  ...هم همراه ما بود مگزين. اف

  او هم فمينيست بود؟: مهناز متين
 به مگزين. اف.  بودفمينيستِ رفرميستتوان گفت كه   ميبله؛: مارتين استورسي •
تعلق داشت كه همسر سابق كلود، ژان لويي سروان اكسپانسيون ي مطبوعاتي  موسسه

كردند كه چون فمينيسم در ميان تمام اقشار  ها فكر مي آن. ريخته بود  را پايه اشربر، آن
 شيك و پيك بورژوا رفرميستِهاي  ها، بازاري براي فمينيست جامعه نفوذ كرده، در رسانه

 . اف. كلود به چپ ميانه وابسته بود. ام من هم براي اين مجله كار كرده. است  وجود آمده به
من مسئوليت اين كار را بر عهده . ميتران جانبداري كرد] فرانسوا[، از 1981 در سال مگزين
ده اصلي سفر سازمان. نبودهاي جنبش فمينيستي  اما بايد گفت كه كلود يكي از بچه. داشتم

  .  بودمگزين . افبه ايران، 
توانستيد خودتان را به ايران برسانيد،  و شما هم كه به ترتيب ديگري نمي: مهناز متين
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  شديد؟ » هيئت«همراه اين 
كوتاه سفري چنين . البته چندان هم از اين بابت راضي نبودم. بله: مارتين استورسي •

هاي بورژوا  ها، خبرنگاران رسانه م با بورژواهاي شيك و پيك، ستارهه معنا بود؛ آن برايم بي
ي رفتن به ايران بود؛ خودم هم قادر به تأمين مخارج اين سفر  اما رفتم، چون تنها وسيله... و

  .درآمد ما به عنوان خبرنگار واقعاً ناچيز بود. نبودم
  از اين سفر چه به يادتان مانده؟ : مهناز متين

پيمايي زنان عليه حجاب اجباري به تهران  دانيد كه ما بعد از راه مي: تورسيمارتين اس •
ميان خودمان، تقسيم كار كرده . ها را ديديم  اما خيلي؛پيمايي شركت نداشتيم در راه. رسيدم

گزارش مفصلي از اين سفر چاپ  مگزين. اف. داد بوديم و هر كس بخشي از كار را انجام مي
   . استكرده

كسوتان  از كساني مثل آن زلنسكي كه از پيش. يئتي واقعاً ناهمگون بود ما ههيئت
 شركت 68 بود؛ تا كساني مثل من كه در جنبش 68هاي فرانسه در زمان جنبش  فمينيست

هاي با  هايي با هم دارند؛ تا ژورناليست دانستم كه زنان هم نشست  ولي حتا نمي؛داشتم
به . گرفت مي  مثل كلود سروان اشربر و غيره را در برير و يا كساني اي مانند كلر بري تجربه

گيري براي  ترين اختالف، در تصميم اما مهم. ناپذير بود اين ترتيب، بروز اختالف، اجتناب
ي خبرنگاران هم بود؛   دربرگيرندههيئتطور كه گفتم، اين  همان. ديدار با خميني پيش آمد

 بود؛ يا كاتيا كوپ مگزين. افكاس و خبرنگار  التس كه ع-ير، ميشلين پلتيه مانند كلر بري
ها، ديدار و گفتگو با خميني، به معناي انجام  براي اين...  بود ونوول ابزواتوركه خبرنگار 

بكنند تا خميني را ببينند؛ چه ها حاضر بودند هر كاري  آن. شان بود نگاري ي روزنامه وظيفه
مان  ي د كه به رغم اينكه حرفهكساني مثل من هم بودن! حجاب و چه لخت و عوربا

  . اهميتي نداشت مان واقعاً  خبرنگاري بود، ديدار با خميني براي
.  درخواست كرد كه با خميني ديداري داشته باشدهيئت تصميم گرفته شد و ،به هرحال

توانند در اين ديدار حضور   نميهيئتي اعضاي   اما گفتند كه همه؛درخواستِ ما پذيرفته شد
هم به شرطي كه حجاب اسالمي  توانند او را ببينند؛ آن شند و تنها سه چهار نفر ميداشته با

تزر، آرآن زلنسكي و آليس شو. شب در پارك هتل بحث داغي ميان ما درگرفت. داشته باشند
وجه نبايد براي ديدار  سيمون هم گفت كه به هيچ. نيمه شب به سيمون دوبووآر تلفن كردند

 طوري نبود كه ممنوعيت يا اجباري در كار هيئت كار ما در سبكِ. خميني حجاب بگذارند
. من مخالفِ رفتن بودم. توانست برود و خميني را ببيند خواست، مي بنابراين هركس مي. باشد

نه تنها به دليل روسري اجباري؛ بلكه به طور كلي مخالف ديدار با خميني بودم و فكر 



 265  ها انگيز در تاريخ انقالب رويدادي شگفت

 

  ينااولمارتين استورسي و 
  در روستايي در نزديكي تهران

مطمئن بودم خميني . تا از نقطه نظر كار خبرنگاريح. كردم كه هيچ منفعتي در بر ندارد مي
اما چيزي كه مرا .  آن شب، بيهوده بودبنابراين، بحث و جدلِ. به گفتگو با ما تن نخواهد داد

  . زده كرد، نظرخواهي از سيمون دوبووآر بود خيلي حيرت
عكس . سرانجام، چهار نفر تصميم گرفتند به قم بروند كه رفتند؛ آن هم با روسري

ها را به حضور  ها منتظر شدند تا خميني آن ساعت. مضحكي هم از اين ديدار وجود دارد
هاي فرانسه بازتاب يافت  ماجرا در رسانه. بيني بود و اين كامالً قابل پيش! بپذيرد؛ براي هيچ
  بود، بدواشارلي سيلوي كاستر كه خبرنگار .  به مسخره گرفته شودهيئتو موجب شد كه 

از كلر برتشه  ، كاريكاتوري ابزروارتورنوول 2.ت و با زبان طنز ماجرا را بازگو كرداي نوش مقاله
ماند، همان رويداد   در اذهان باقي هيئتچه از سفر  اين همه سبب شد آن... به چاپ رساند و

  .مضحك و مسخره باشد
 به قم گزارشي درج» هيئت فرانسوي«تواند از ماجراي سفر   نوشت كه نميليبراسيون 

در ! كند، چون خبرنگاري در آنجا ندارد
بعد از بازگشت، ما . حالي كه من آنجا بودم

. ي مطبوعاتي ترتيب داديم يك مصاحبه
ها مسئوليت  كه مدت(مارك كراوتس 
 بر عهده را ليبراسيونبخش ايران در 

داري در  ي كوتاه نيش ، نوشته)داشت
 به چاپ رساند كه مضمونش ليبراسيون
  . ا چيزي براي گفتن ندارنده اين: اين بود

از ماجراي سفر به قم، گزارش چندان 
تا جايي كه من . درستي در دست نيست

دانم، از اين ماجرا دو سه روايت مكتوب  مي
يكي در كتاب ماريا : در دست است

دو هزار "يتا ماسيوچي آمده؛ در كتاب آنتوني
او در كتاب، بدون . اش"وشبختيسال خ

د، به واكنش من به كه نام مرا بياوراين

                                                           
  .ايم نده را در اين دفتر به فارسي برگرداشارلي ابدوي  مقالهـ 2
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. حت شده بودمكند و اينكه من واقعاً از اين كار نارا ماجراي تلفن به سيمون دوبووآر اشاره مي
  3.ديگري، يك روايت سراسر دروغ است از كاترين كلمان در كتاب خاطراتش

 و سفر به 68ي رويدادهاي مه  درباره: ام  دو مطلب نوشتهدر نقد روايت كاترين كلمان،
 تمام را به اين بحث گذرانديم كه آيا بايد  در تهران بوديم، يك شبِگويد وقتي  او مي4.ايران

                                                           
  .ايم  را در اين كتاب آورده ـ هر دو نوشته3
 . Bloc-notes بخش http://www.martine-storti.fr :ك به تارنماي مارتين استورسي. نـ 4

هاي كاترين  كند كه در واكنش به بخشي از گفته ي ديگرش اشاره مي لهمارتين استورسي در آغاز مطلب، به مقا
ي مارتين استورسي  به گفته.  فرانسه نوشته شده1968هاي دانشجويي در جنبش سال  ي فعاليت كلمان درباره

ي  كميتهي  پردازد كه كاترين كلمان درباره او سپس به مطالبي مي. اظهارات كلمان سراسر دروغ است
ي مارتين استورسي   بخش از مقالهاين برگردان آيد،  آنچه در زير مي. در خاطراتش آورده زنان لي حقِالمل بين
  : به فارسياست

 بودم؛ هم به عنوان زن، هم به عنوان فمينيست و هم به هيئتمن هم جزء اين ... «
 .ك.ككه آن طور ). ]كردم همكاري مي[ ليبراسيوندر آن زمان، با  (نگار  عنوان روزنامه

نويسنده در پانويس، [ نفر بوديم19 بلكه ؛ ما دوازده نفر نبوديم،گويد مي] كاترين كلمان[
ي جزئي  ا ؛ اما اين نكته] كنيم اسامي هر نوزده نفر را آورده است كه از تكرار آن پرهيز مي

ي داليل افتراق اعضاي  ك درباره.ست كه ك مهم، آن چيزي. است و چندان مهم نيست
اهللا خميني پذيرفته بود كه چند نفر از ما را در قم مالقات كند؛  آيت. كند ت مي روايهيئت

بايست اين شرط  آيا ما مي.  يك روسري،؛ يا دست كمداشته باشندبه شرطي كه حجاب 
خواستند زير بار  پذيرفتيم، در حالي كه براي ابراز همبستگي با زنان ايراني كه نمي را مي

 بوديم تا به اين ترتيب بتوانيم فكرمان را به خميني رفته آنجا بروند، به] حجاب اجباري[
بايست هم از روسري بگذريم و هم از مالقات  ي سياستش حالي كنيم؟ يا اينكه مي درباره

  ؟] با او[
. تقريباً سراسر يك شب، اين بحث سخت در سالن پارك هتل ما را به خود مشغول كرد

 ـ و به طريق اولي، امروز هم ـ برخي لحظاتِ اين همان وقت. طوالني بود و خشونت بار 
با روسري يا : اما مسئله فقط اين بود. توان مضحك يافت؛ مسخره بحث را مي

آيا «: ي اين پرسش بوده است كند كه بحث درباره روسري؟ اما خانم كلمان ادعا مي بي
كند كه ما تقريباً  ياو تأكيد م!  بله، بله»هاي لخت به ديدار خميني برويم؟ بايد با پستان

 به برهنههاي  يك شبِ تمام را، با جديت به بررسي اين فرضيه گذرانديم كه بايد با پستان
حتا اينكه يكي از ما از تهران به سيمون دوبووآر در پاريس تلفن ! ديدار خميني برويم يا نه

بله، . لخت برويدهاي  بله؛ با پستان: كه سيمون پاسخ دادو اين. رد تا نظر او را جويا شودك
با : كند كه سيمون دوبووآر، روزي به يك عده زن گفته خانم كلمان تصريح مي! بله

درست است كه به ! چرا نه لخت مادرزاد؟. هاي لخت به مالقات خميني برويد پستان
← 
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گويد كه به سيمون دوبووآر  بعد مي!  به ديدار خميني برويم يا نه؟"برهنههايي  پستان"با 
و سيمون دوبووآر !  برويم يا نه؟"برهنههاي  پستان"تلفن زديم تا از او بپرسيم كه بايد با 

خورم كه اصالً  ام قسم مي  زندگيمن به جان عزيزترين عزيزانِ! البته كه بايد: دهپاسخ دا
ها را براي كاترين  همين! اين يك دروغ شاخدار است. ماجرا به اين ترتيب اتفاق نيفتاد

شناسم؛ وقتي در دانشگاه سوربون دانشجوي فلسفه  او را خيلي خوب مي. كلمان هم نوشتم
 .ام اكنون پاسخي از او دريافت نكردهت. بودم، او استادم بود

 رفتن، واقعاً در آن شب مطرح نشد؟ برخي از كساني كه "برهنه"موضوع : مهناز متين
حجاب به  بي: اند كه در آن شب معروف، بحث اين بود كه ام، گفته ها گفتگو كرده با آن

مان را از  ر او لباسمالقات خميني برويم و يا با حجاب برويم و بعد به عنوان اعتراض در براب
كندن لباس در برابر خميني،  البته همه كم و بيش تأكيد داشتند كه از تن. تن بيرون بياوريم

                                                                                                     
 

و نه ] نظر او را پرسيدند[ي گذاشتن روسري  سيمون دوبووآر تلفن زدند؛ اما درباره
كرديم؛ و آن  و سيمون همان پاسخي را داد كه اكثريت ما فكر مي! "هاي لخت پستان"

بايست بدون موهاي پوشيده شده مالقات كرد و يا از ديدار  خميني را يا مي:  بود كه اين
  .وي خودداري نمود

هايي به چاپ رسيده   در هتلي در تهران، تاكنون روايت1979ي اين شبِ ماه مارس  درباره
  :گويم آميز هستند، باز مي ها را كه مشخصاً انتقاد  آنكم دو تاي است كه دست

 درج شد و روايت 1979 مارس 29 بدواشارلي يلوي كاستر كه همان موقع، در  س روايتِ 
 منتشر شد "دو هزار سال خوشبختي"يتا ماسيوچي كه چند سال بعد در  ماريا آنتوني

ه آن ماجرا، نرمي به خرج كدام از اين دو روايت، در برخورد ب هيچ). 1983گراسه، (
اند كه چيزهايي اختراع كنند به عجيب و غريبي  شان جرئت نكرده كدام  اما هيچ.دهند نمي

ها چنان تحقير عميقي نسبت به  شك به اين دليل كه آن بي. مطالب كاترين كلمان
 كند اصل و ؛ كسي كه مباهات ميكند  ميكنند كه اين استاد سابق فلسفه حقيقت ابراز نمي

  .داند  مي"...دانش، كتاب و اشاعه"اساس را 
 چنين مطالب نامربوطي تواند مي. ك.چطور ك.  استمعمااين براي من هنوز يك 

تواند به  قدر دروغ بگويد؟ چه، من ترديد ندارم كه مسئله نمي تواند اين بنويسد؟ چطور مي
گران را به چه هدف؟ دي. ست نه؛ اين يك اختراع عمدي. ضعف حافظه مربوط باشد

بين بوده است؟  مسخره كردن؟ نشان دادن اينكه خود او تا چه حد با شعور، زيرك، روشن
  »...دانم نمي
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 مارتين استورسي

 .ها چندان جدي نبود  اينكه اين حرف وبه حالت شوخي مطرح شد
 آنچه كه من گفتم ـ و ،به هرحال! شايد چنين حرفي را گفته باشند: مارتين استورسي •

خواهيم به ديدار يك مقام مذهبي برويم، چه  اگر ما مي: ور دارم ـ اين استواقعاً به آن با
خواهيم  اگر نمي. رويم با روسري مي! رويم اهللا، با مايو به ديدار او نمي پاپ باشد چه آيت

كلي از چنين  حداقل احترام را رعايت كنيم، بايد به
شود نسبت به اين  مي! كنيم نظر  ديداري صرف

شود گفت كه بايد  مي. داشتمسئله اعتراض 
آميز انجام داد و بدون چارقد به  كارهاي تحريك

ديدار پاپ رفت كه البته او هم با مالقات موافقت 
در اين صورت، آدم ممكن است فكر . نخواهد كرد

اي انجام داده؛ در  العاده شجاعانه كند كه عمل فوق 
اينكه در حين . كلي بيهوده است حالي كه كارش به

اما آنچه كاترين كلمان گفته، . ث، چنان چيزهايي گفته شده باشد، غيرممكن نيستآن بح
آيا «: او نوشته كه بحث اصلي بر سر اين موضوع انجام گرفته كه. است اساساً چيز ديگري

دانم يك ناشر چطور به  من نمي» ! ديدار خميني رفت يا نه؟  بهبرهنههاي  بايد با پستان
 نمايندگي هيئتاين نه تنها به معناي مسخره گرفتن ! دهد؟  ميانتشار چنين چيزهايي تن

بحثي كه آن شب ميان ما . است، بلكه به سخره كشيدن سيمون دوبووآر هم هست
درگرفت، به اندازه كافي مضحك و مسخره بود؛ چه لزومي دارد چيزي به آن اضافه كنيم تا 

اما تقليل . ل ماجرا را انكار كندهد كُخوا كسي نمي! تر بنمايانيم؟ آن را از آنچه بود، مسخره
  .  به اين بحث مضحك، واقعاً صحيح نيستهيئت نمايندگيدادن 

 به ؛اش، هيچ منطق هستي ديگري نداشت  نمايندگي و سفر سه روزههيئتاين . بگذريم
  .كنيم ما اينجا هستيم و از شما پشتيباني مي: جز اينكه به زنان معترض ايراني بگويد

ها گفته بودم  از ابتدا هم به آن.  به اروپا، من در ايران ماندمهيئتشت اعضاي بعد از بازگ
. گذرد، تهيه كنم ي آنچه مي خواستم گزارشي درباره  چون مي؛مانم كه من بيشتر در ايران مي

شود كار زيادي انجام  دركم از خبرنگاري اين بود كه در سه چهار روز نمي. من خبرنگار بودم
 .داد

  كسان ديگري هم بودند كه بيشتر مانده باشند؟: نمهناز متي
كه يك ژورناليستِ فمينيستِ ايتاليايي بود،  Evelinaاولينا . بله: مارتين استورسي •

هايي بود كه در پارك هتل   نبود؛ اما از ژورناليستهيئتاو در واقع عضو . همراه من ماند
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ير هم پس از رفتن  كلر بري. شناختم ش ميالبته او را از پي. او را در هتل ديدم. اقامت داشتند
  . در ايران ماندهيئتاعضاي 

  ، اقامت شما چگونه گذشت؟هيئتپس از بازگشت اعضاي : مهناز متين
 به اروپا بازگشتند، من كارم را هيئتي اعضاي  كه بقيهپس از اين: مارتين استورسي •

به سفر هم . ختلف گفتگو كردمبا افراد م. در مجموع دو هفته در ايران ماندم. ادامه دادم
روسري هم سرمان . به قم رفتيم. مان بود ير هم همراه  چه بسا كلر بري.رفتم؛ همراه اولينا

يادم هست كه روز رفراندوم جمهوري اسالمي . شد بدون روسري به آنجا رفت نمي. گذاشتيم
كسي هم از آن دارم ع. آورم اسم ده را به ياد نمي. ، به يك ده رفته بوديم]58 فروردين 12[

  .كه به شما نشان خواهم داد
ضمن . [هاي زيادي دارم هايي كه انجام دادم، يادداشت از سفرم به ايران و مالقات

. ام هايي را كه ديدم، البته ننوشته ي آدم اسامي همه]. كند هايش نگاه مي صحبت به يادداشت
 يادداشتي ديگر، از ديدار با هما در. خوانم كه يك زن وكيل را ديدم مثالً در يادداشتي مي

. كنم ميانه و متخصص قرن نوزدهم است، ياد مي ناطق كه استاد تاريخ اجتماعي شرق و خاور
شخص . زمان با هما ناطق، يك نفر ديگر را هم به نام ميهن جزني مالقات كردم ظاهراً هم

طع نكاتي را با من ي فضاي سياسي آن مق ها درباره آن. "شهين"ديگري را هم ديدم به نام 
هايم  در يادداشت.  مالقات داشتمي ملي جبههيك بار هم با خانمي از . در ميان گذاشتند

  ...ام كه شوهر او هم در اين مالقات حاضر بود نوشته
  رفتيد؟ ها مي ي آن به خانه: مهناز متين

هايم  در يكي از يادداشت. درست در خاطرم نيست. به احتمال زياد: مارتين استورسي •
 فدائيانشنبه شب، شام منزل زنان ايراني، همراه با كسي به نام مريم كه از  سه: ام نوشته
تكنيك، دپارتمان مكانيك، با دختر ديگري مالقات  ي پلي دانشكده: شنبه صبح سه. است

ها پس از بازگشت اعضاي  اين مالقات. هاي ما پاسخ داد داشتم كه بدون روسري به پرسش
 طالقانياهللا  ، با كساني نظير مهندس بازرگان، آيتهيئتدر مدت اقامت . رفت انجام گهيئت

: ام هايم نوشته جاي ديگري در يادداشت. شان ديدار كرديم؛ يعني زنان اسالمي و نيز دختران
  ...مالقات با شاملو
  ...ترين شاعران معاصر ايران شاملو يكي از بزرگ: مهناز متين

وقتي ( مارس 25يكشنبه : ام در جايي نوشته! آورم  ياد نمياصالً به: مارتين استورسي •
. ، ساعت ده و نيم صبح، سالن هتل انتركنتينانتال)، ايران را ترك كرده بودندهيئتاعضاي 
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پارك هتل . ها آنجا بودند تر انگلوساكسن اين هتل هم محل اقامت خبرنگاران بود؛ بيش
ي حقوق بشر در   دربارهكيهانقات با خبرنگار مال. عمدتاً محل اقامت خبرنگاران اروپايي بود

اين دوست، يك زن آرشيتكت . يك دوستِ ايراني اِولينا هم هست: ام در اينجا نوشته. ايران
. ايراني بود كه تحصيالتش را در ايتاليا انجام داده و در زمان انقالب به ايران بازگشته بود

  ...ام  را هم مالقات كرده"وردشارا رهن"گرا به نام  ام كه يك زن اسالم نوشته
منظورتان بايد زهرا رهنورد باشد؛ همسر ميرحسين موسوي، كانديداي : ... مهناز متين

  ...كنيد حتماً رويدادهاي ايران را دنبال مي. رياست جمهوري در انتخابات اخير
 گويم كه ها را مي هرحال؛ اين به! ام پس من او را هم ديده. بله: مارتين استورسي •

ي  ام از روزنامه اميري نوشته] نوشابه[از شخصي به نام . بدانيد در ايران كم آدم نديديم
ي  اتحاديهشايد مقصود مارتين استورسي [» سنديكاي زنان انقالبي«؛ و كسي از كيهان

اي كه  ن اسالميبينم كه زنا خوانم، مي هايم را مي وقتي يادداشت.  ] باشدانقالبي زنان مبارز
درست است كه قرآن چندهمسري را : گفتند مي. كردند  بحث مي ماهرانهن كردم،شا مالقات
و . ي همسران يكسان رفتار كرد حال تصريح كرده كه بايد با همه ، اما در عيندانستهمجاز 

پذير باشد، در عمل  پس حتا اگر چندهمسري در شريعت اسالم امكان. اين غيرممكن است
كنند و به اين ترتيب حقوق زنان  ، چند همسر اختيار نميمسلمانان خوب. پذير نيست امكان

ي نيمي از پسران  درست است كه دختران به اندازه. يا در مورد حق ارث. شود پايمال نمي
بحث . شان به اين ترتيب بود ي مباحث همه. كنند و و و برند؛ اما كمتر هم خرج مي ارث مي

ها تنها به دليل كنجكاوي  دن اين بحثشني. اش، نقص نداشت ها از نظر منطق دروني آن
. كنند ها مسائل را چگونه براي خودشان حل مي خواست بداند اين آدم مي. روشنفكرانه نبود
  5.اي نداشت شان براي من جاذبه هاي وگرنه استدالل

                                                           
او . پردازد اي به شرح مالقاتش با زنان اسالمي مي ـ مارتين استورسي پس از بازگشت از تهران در نوشته 5

  :نويسد ها مي كند و از قول آن ي تظاهرات ضدحجاب اجباري ذكر مي ابتدا نظر اين زنان را درباره
ها را به عنوان  اگر زنان پوشيده نباشند، مردان آن. اند زنان تظاهركننده، معناي واقعي حجاب را درك نكرده"
 زنان سپس مارتين استورسي را مورد   آن".كنند و نه به عنوان يك موجود انساني تلقي مي» شيء جنسي«

هاي شما هم عليه چنين  وانگهي؛ فمينيست.  اين مسئله وجود دارددر كشور شما هم: دهند پرسش قرار مي
ام؛ چه  ام افتاده اي كه خودم درگيرش بوده در دام مبارزه... «: نويسد مارتين استورسي مي. جنگند چيزي مي

كه با هترين شيوه آزاد بودن است؟ و اينكنم پنهان كردن بدنم، ب توانم پاسخ دهم؟ بگويم كه فكر نمي مي
حجاب، من هنوز و همچنان تسليم نگاه مرد هستم؟ در آن ديدار، اين احساس غريب را داشتم كه  ب يا بيحجا

در عين حال، آلت . ام انگيزـ قرار گرفته در برابر يك دنياي فكري متفاوت از دنياي خودم ـ دنيايي طبعاً هيجان
← 
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، تجسم غرب "فمينيسم" ي واژه. بردند سر مي زنان الئيك اما در موقعيت دشواري به
ها كه  ها، بلكه براي بسياري از ايرانيان، حتا آن ا براي خميني و اسالميغرب ـ نه تنه. بود

! بايست با آن جنگيد ا بود كه ميادعاي انقالبي بودن داشتند ـ تجسم امپرياليسم آمريك
تا به ما . فمينيسم نه تنها تجسم غرب بود، كه تجسم خواهر شاه، پرنسس اشرف هم بود

در ! اشرف خواهر شاه هم فمينيست بود! ينيست هستيد؟شما فم«: گفتند خوردند، مي برمي
 اغلبِ زنان جواني كه ما »!كردند هاي ساواك، شكنجه مي مينها را در زيرز زمان او زنداني

ها بگويند فمينيست هستند، متهم به طرفداري از شاه  گفتند اگر به آن مالقات كرديم مي
به زنان برخي حقوق داده بود؛ . بودحكومت شاه هم كه فقط كارهاي بد نكرده . شوند مي

اما صحبت از اين مسائل براي زنان مشكل ايجاد . حجاب از سر زن برداشته بود؛ ووو
بسياري از زنان گمان . در رفراندوم جمهوري اسالمي هم همين مشكل وجود داشت. كرد مي

ن زمان، اين البته در آ. شان پايمال خواهد شد  بدهند، حقوق"آري   "داشتند كه اگر راي 
خطر گفتند،   مي"نه"اما اگر .  نداشتمسائل در حد حدس و گمان بود و هنوز چيزي شفافيت

. خواهند به عقب، يعني به زمان شاه بازگردند ها اتهام بزنند كه مي اين وجود داشت كه به آن
رم كه آن به خوبي به ياد دا.  گير كرده بودند"ناممكن"ها به نوعي، در ميان دو  بنابراين، آن

.  داد؛ از سر استيصال "آري "ي اايي، سرانجام به جمهوري اسالمي رآرشيتكت ايراني ـ ايتالي
  . ي داده بودااما به هرحال ر! غلط بزرگي كردم: ي دادن، بالفاصله گفتاهمان روز ر

                                                                                                     
 

در  هيچ مفري خود را دين ساعت، بيبه مدت چن. انداخت اي توتاليتر، مرا به وحشت مي دست شدن به شيوه
اور شناختند و بر اين ب يافتم كه قرآن را كامالً مي برابر استدالالت محكم زنان استاد، پزشك يا مهندسي مي

  . ارائه خواهند دادبودند كه، تفسير بهتري از آن
ي تمام مشكالت درستي درك و به كار گرفته شود، راه حلي برا قوانين اسالمي چنانچه به: ي حركت نقطه

شان در آن نهفته  بنابراين، زنان هيچ وحشتي نبايد از آن داشته باشند؛ چرا كه منفعت. جامعه در برخواهد داشت
ديديم كه . ها را به كنار نهادند ي اينكه قوانين اسالمي مدرن نيستند، آن در حكومتِ پيشين، به بهانه«. است

 مدرنيسم و غرب، با حكومت شاه گره ». به قوانين اسالمي بازگشتبنابراين، بايد. قوانين مدرن بهتر نبودند
شود، بازگشت به اصل است؛ با ايقان به اينكه ارزش اسالم به  پس آلترناتيوي كه پيشنهاد مي. است  خورده

  :برگرفته از» .جهانيان ثابت خواهد شد
  "ي اسالميهاي جمهور  ناشناخته-1از تظاهرات زنان تا رفراندوم؛ : سفر به تهران"

Voyage à Téhéran : Des manifestations des femmes au referendum, I : 
Les inconnues de la République Islamique. 

  . )Ecrits(ها  گفته، بخش نوشته سايت مارتين استورسي، پيش
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در غرب ـ اروپا و آمريكا ـ . ي ديگري كه وجود داشت، تركيب جنبش زنان بود مسئله
بايست از  ما مي. ، جنبش انحصاراً زنانه بود  68گيري جنبش زنان در سال  جدر زمان او

اما در ... گرفت؛ جلسات زنانه بود و جنبش زنان، فقط زنان را در بر مي. شديم مردان جدا مي
خواهيم بنا را بر جداسازي بگذاريم؛ چرا كه ايدئولوژي  ما نمي: گفتند ايران خيلي از زنان مي

به . خواهد مردان و زنان را از هم جدا كند حكومت مي. جداسازي استحاكم، بر اساس 
آيا اين جنبش . همين دليل، تبيين اينكه جنبش زنان چه بايد باشد، بسيار دشوار بود

شد  ها تحميل مي  بود كه به آن بايست يكپارچه زنانه باشد؟ اما عدم اختالط، همان چيزي مي
هاي چپ انقالبي   به جريانوابستهكمونيست و زنان زنان . ي اسالمي بود و بنيان جامعه

خواهيم  نمي. توانيم به معناي اخص كلمه ـ جنبش زنان ـ داشته باشيم ما نمي: گفتند مي
بسياري از مردان با ما موافقند و از حقوق زنان . جلساتي ترتيب دهيم كه مختص زنان باشد

  . كنند حمايت مي
با خواندن . ي من مانده است ر حافظهاين مباحث، بسيار روشن و برجسته د

ي ديگري  مسئله. اين تناقضي بسيار جدي و بزرگ بود. يابم ها را بازمي هايم هم آن يادداشت
هاي  هاي جنبش  اين از ويژگي.كه در خاطرم مانده، انرژي و سرزندگي آن زنان جوان است

 در رويدادهاي مهمي شركت ها يك انقالب را از سر گذرانده بودند؛ به عالوه، آن. نوپا است
  ! سرنگوني شاه، كار كمي نبود. كرده بودند

  ي سفرتان نوشتيد؟ در بازگشت، آيا گزارشي درباره: مهناز متين
وقتي برگشتم، دو مقاله نوشتم كه در واقع گزارشي بود از اين سفر : مارتين استورسي •

:  است و عنوان ديگري"ميهاي جمهوري اسال ناشناخته"ها  عنوان يكي از آن. اي دو هفته
  ".هاي مذهبي و هواداران شاه ي فناتيك ها، در منگنه الئيك"

  اند؟ اين مقاالت چاپ شده: مهناز متين
اين دو مقاله را اخيراً روي سايتم . ها را چاپ نكرد  آنليبراسيون. نه: مارتين استورسي •
ي ايران  ان، مطالب بسياري درباره نشرياتِ آن زم در6.ها را بخوانيد توانيد آن مي. ام گذاشته

                                                           
ها، در منگنه   الئيك-2از تظاهرات زنان تا رفراندوم؛ : سفر به تهران": نيز. گفته  پيش"...سفر به تهران"ـ  6

 "هاي مذهبي و هواداران شاه ميان فناتيك
Voyage à Téhéran : Des manifestations des femmes au referendum, II : 
Les laïques coincées entre les fanatiques religieux et les partisans du Shah 

  .يما ي دوم را در اين كتاب چاپ كرده ي كامل مقاله ترجمه
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 2(آيد كه در بازگشت از تهران  يادم مي. شان واقعاً نادرست بود شد كه بخش اعظم چاپ مي
صبح يكشنبه چاپ هر كه  [ژورنال دو ديمانش ي ، در هواپيما نشريه)1979 آويل 3يا 
اي  مقاله) تكه فوت كرده اس(خبرنگاري به نام ويكتور فرانكو . خواندم را مي ]شود مي

ي آخر روزنامه را به خود اختصاص  اين مقاله كه تمام صفحهدر . ي ايران نوشته بود درباره
. رسد در تهران، سراسر شب، صداي تيراندازي به گوش مي: بودشده داد، نوشته  مي

در فالن خيابان، صداي تير قطع . خورد هاي بازرسي در همه جاي شهر به چشم مي پست
! شناختم كه من هم به خوبي آن را مي خيابان پارك هتل!  خيابان كجا بود؟اين. شود نمي

در بارِ هتل . بيرون نگذاشته استپا ي گزارش، حتا از هتل  كامالً معلوم بود كه او براي تهيه
هروقت ما وارد هتل . دادند؛ آبجو اما بود ويسكي نمي! دائم مشغول نوشيدن آبجو بود

ب؛ امروز در تهران خُ: پرسيد از ما مي. نوشد كه در بارِ هتل آبجو ميديديم  شديم، او را مي مي
نوشت تا به مردم بقبوالند كه براي  ي كامل مقاله مي ي يك صفحه بعد به اندازه! چه ديديد؟

ها به اين  بسياري از گزارش! انجام كار خبرنگاري در ايران، بايد واقعاً شجاع و جسور بود
طور كه گفتم،  همان. رنگاران ديگري را هم در پارك هتل ديديمما خب. شد ترتيب تهيه مي

 اوكرنتبراي اولين بار، كريستين . در اين هتل خبرنگاران فرانسوي اقامت داشتند
Christine Ockrent7از آنجا بود كه . كرد گفتگو با هويدا را آماده مي.  در آنجا ديدم را

  . آغاز كرد"ز اولگزارشگر طرا"اش را به عنوان به اصطالح  حرفه
  آيا در مدت اقامت در ايران هيچ اذيت شديد يا زير فشار قرار گرفتيد؟: مهناز متين

. مان باشد از قبل به ما گفته بودند كه بايد يك روسري همراه: مارتين استورسي •
اش به يك نفر رسيده بود كه هنوز هم آن را  ي سياهي را هم بريده بوديم و هر تكه پارچه
حتا پيش ! اش را به سر كرد، كاترين كلمان بود تنها كسي كه در داخل هواپيما، روسري. دارم
! الاقل بگذار به تو بگويند كه حجاب به سر كن: به او گفتم. كه هواپيما بر زمين بنشينداز اين

آورد و در  البته اين مسئله را به ياد نمي. اش را برداشت از اين حرف ناراحت شد؛ روسري

                                                           
ترين  ي اخبار يكي از مهم ها گوينده نگار سرشناس راديو ـ تلويزيون فرانسه، سال ـ كريستين اوكرنت، روزنامه7

 :فايار، انتشارات 1997، خاطراتي از دلاو كتاب خاطراتي منتشر كرده به نام . هاي تلويزيون فرانسه بود كانال
La mémoire du cœur, Fayard, 1997. 

و روايتي از اعدام اميرعباس هويدا از ) 15 -40ص ( نام دارد L’exécution »اعدام«اب كه فصلي از اين كت
ي  ، مهناز متين، نشريهاعدام: ست، به فارسي ترجمه شده است  پهلوي شاه محمد رضاوزيرهاي  آخرين نخست

  .30، ص1376، آذر ـ دي  65ي  ، شمارهآرش
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شان   بسيار چيزها شنيده بوديم كه خيليپيش از سفر. ز آن چيزي نگفته استاخاطراتش 
  .واقعيت نداشت

زنان براي . رفتن به قم، مثل رفتن به واتيكان بود. وقتي به قم رفتم، روسري سر كردم
ها  طور كه براي ورود به مسجد بايد كفش كنند؛ همان رفتن به واتيكان، يك چارقد به سر مي

براي مالقات با . آنچه كه به ما تحميل شد، در اين حدود بود. ا چادر به سر كردرا درآورد ي
! او هم ما را مسخره كرد. سر كرديم  هم روسري بهطالقانيبرخي از مقامات مذهبي مانند 

گير  او جزء روحانيون سخت. سر كنيم ، روسري بهطالقانيواقعاً الزم نبود كه براي ديدار با 
  .نبود

  ها چه خواهيد كرد؟ با آن. هايي زيادي از اين سفر داريد  گفتيد كه يادداشت:مهناز متين
دانيد كه به  مي. در حال حاضر، فرصت زيادي ندارم! دانم نمي: مارتين استورسي •

مشغول كار در اين زمينه .  زنان فرا خواهد رسيدآزاديزودي، چهلمين سالگرد آغاز جنبش 
اين . ام، مجدداً چاپ كنم  نوشتهليبراسيون زنان را كه در ي خواهم مقاالتم درباره مي. هستم

ها را به صورت كتاب  خواهم آن مي.  است1979 تا 1974هاي  مقاالت مربوط به سال
  ..دربياروم

ها  تواند از آن كس نمي ري نوشته شده كه به جز خودم، هيچهاي ايران طو يادداشت
  . كنم ها را چاپ چه بسا روزي آن. استفاده كند

  
 2009 ژوئيه 14 با مهناز متين، رو در روي  مارتين استورسي در گفتگو

  
  
  



 

  
  
  

  ديدار با زناني استثنايي
  

  ∗آن زلنسكي
  

  ي سفر به ايران چگونه شكل گرفت؟ ايده: مهناز متين
اين دو . كلود سروان اشربر و فرانسوآز گاسپار با من تماس گرفتند: آن زلنسكي• 
ها از سفر به ايران، يك كار  ِ آن به نظر من هدف اصلي. امه بودنددهندگان اصلي برن سازمان

بود و فكر  .مگزين. افاشربر سردبير . تبليغاتي بود و به وجود آوردن يك جنجال مطبوعاتي
 .گرفت زيادي از اين واقعيت سرچشمه مي سفر به ايران هم تا حدود

.  را تشكيل دادند زنان حقِالمللي ي بين كميتهبه هر حال، زنان دور هم جمع شدند و 
ي  اشربر از من خواست كه سيمون دوبووآر را هم درگير ماجرا كنم؛ چرا كه من با او رابطه

من با سيمون تماس گرفتم و از او . ي نزديكي نداشت اشربر با سيمون رابطه. دوستي داشتم
 ترتيب بود كه به اين.  پذيرفت؟پرسيدم كه آيا حاضر است رياست كميته را بر عهده بگيرد

  . ريخته شد برنامه سفر 
فعاالن . ما روي هم رفته هجده نفر بوديم؛ اغلب ژورناليست، نويسنده و يا دانشگاهي

رتزر، كس آكنم جز من و آليس شو فكر مي. فمينيست هم بودند؛ اما تعدادشان كم بود
ترين فعاالن  هشد هاي آلمان و از شناخته ترين ژورناليست آليس يكي از مهم. ديگري نبود

                                                           
 از پيشگامان شناخته شده،هم  Anne Tristanستان  با نام آن تريكه Anne Zelensky ي زلنسكآن∗ 

هاي مهم اين  و از چهره Mouvement de libération des femmes: MLF انجنبش آزادي زن
 بود و از نزديكان سيمون دوبووآر ،ي زبان اسپانيولي  آموزگار بازنشستهينا. آيد  به شمار ميجنبش در فرانسه

،  زنانالمللي حقِ ي بين كميتهبه هنگام تأسيس .  پايه گذاشت1974 در سال  راي حقوق زنان اتحاديه همراه او،
د و سيمون دوبووآر ا قرار دفعاليت زنان فمينيست در ارتباط با ايران كه سيمون دوبووآر را در جريان او بود

المللي  كميته بين هيئت اعزامي  با همراه، سپسآن زلنسكي.  گيردعهدهبر  كميته را آنپذيرفت كه رياست 
مبارزه عليه سكسيسم، پورنوگرافي و خشونت نسبت به زنان، از محورهاي اصلي . رفتبه ايران  زنان حقِ

  . به چاپ رسيده استهاي گوناگوني او نوشتهاز . هاي اخير بوده است هاي او در سال فعاليت
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 آن زلنسكي

  .فمينيست در آن زمان بود
ما احساس امنيت .  ايران، اين سفر چندان خالي از خطر نبود به دليل اوضاع سياسي

او با حضورش، به نوعي امنيت . مان آمد وكيلي داشتيم كه تا فرودگاه همراه. چنداني نداشتيم
  . كرد ما را تضمين مي

خوشبختانه آليس بود و . ت، بسيار سرد بوددر هواپيما، فضاي موجود ميان اعضاي هيئ
وقتي هواپيما در تهران فرود آمد و ما از آن پياده شديم، اتفاقي . داديم ما به هم دلداري مي

ي چهارگوش  مقدمه به هركدام از ما پارچه ، بيماري اوديل فارژيه. مرا شوكه كردافتاد كه 
هيچ معلوم نيست چه پيش خواهد : اين ديگر چيست؟ گفت: زده پرسيديم حيرت. سياهي داد

من و آليس به هم گفتيم كه ما . ها را به همراه داشته باشيم  بهتر است اين روسري! آمد
ها  حاال اين. انديشي حمايت كنيم ايم كه از مبارزات زنان ايراني عليه تاريك اينجا آمده

من آن را . فتيمها را گر  روسري!ست انديشي گويند روسري سر كنيد كه سمبل تاريك مي
  . كيفم فرو كردم و هرگز بر سر نگذاشتمدر

قرار شد ديدار با مقامات . به هتل كه رسيديم، ميان خودمان كارها را تقسيم كرديم
 . ها انجام دهند دولتي را ژورناليست

 گيري شدند؟ مشخصاً چه كساني مسئول تماس: مهناز متين
ما گروه كوچك اما متنوعي بوديم . گاسپاركنم كلود و فرانسوآز  فكر مي: آن زلنسكي •

ها به  خيلي زود آدم. هاي فكري و سياسي در ميان ما وجود داشت كه از انواع و اقسام جريان
و دو سه نفر (ي من و آليس  عالقه. دنبال آن چيزهايي رفتند كه بيشتر به آن عالقه داشتند

هاي ايراني را مالقات كنيم؛  اين بود كه فمينيست) شديم  نفر مي5كنم  ديگر؛ فكر مي
هايي كه مثل خود ما، نسبت به اوضاع بسيار نگران و  همان. هاي واقعي ايران را فمينيست

زنان جوان دانشگاهي، دانشجو، : بدگمان بودند
البته ما خودمان را به ... پزشك، آموزگار و

زنان ديگري هم . ها محدود نكرديم فمينيست
هايي با  زن. گفتگو داشتيمها ديدار و  بودند كه با آن
! هاست نوازي كه خاص شما ايراني همان مهمان

ديديم  مي. اين ديدارها براي ما بسيار جالب بودند
اي  هاي ايراني درست در همان نقطه كه فمينيست

.  قرار داشتيم70ي  اند كه ما در آغاز دهه ايستاده
اما در . نيستي به راه بيندازندكوشيدند يك جنبش به راستي فمي ها مي خواهم بگويم آن مي
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 آليس شوآرتزر

 .وضعيتي بسيار متفاوت از وضعيت ما در آن مقطع زماني
 گرفت؟ ها در كجا انجام مي ديدار: مهناز متين

 .ي خود اين زنان در خانه: آن زلنسكي •
 آيا زناني هم بودند كه خودشان براي مالقات با شما به هتل بيايند؟: مهناز متين

ها بود و  هتل ما محل اقامتِ ژورناليست. نش وجود نداشتامكا. نه: آن زلنسكي •
 .رفتيم هاي فمينيست ايراني مي ما بوديم كه به ديدار زن. شد شديداً محافظت مي

 داد؟ ترجمه را كه انجام مي: مهناز متين
البته نه . زدند ديدم خودشان فرانسه حرف مي بيشتر زناني كه ما مي: آن زلنسكي •
 . دادند شان كار مترجم را انجام مي دشان به زبان آشنا نبودند و دوستان خو برخي. شان همه

 از مقامات دولتي يا مذهبي، با كه مالقات كرديد؟: مهناز متين
ما كمي ديرتر از سايرين .  را خوب به ياد دارمطالقانياهللا  مالقات با آيت: آن زلنسكي •

م يك عده زن با روسري بر زمين وارد اتاق كه شديم، ديدي. به محل مالقات رسيديم
از خود پرسيديم چه شده كه زنان ايراني براي . اند نشسته

اما به سرعت متوجه شديم ! اند؟ اهللا به اينجا آمده گفتگو با آيت
شروع كرديم !  هستندهيئت نمايندگيها زنان فرانسوي  كه آن

 غيرقابل تحمل واقعاً! هيس، هيس: گفتند. به غرولند كردن
، صحبتش را با لبخندي طالقانياهللا  كه آيت خصوصاً اين.بودند

قدرها هم مشكل  چادر گذاشتن اين! بينيد مي: بر لب تمام كرد
تحقيري غيرقابل تحمل؛ دست كم براي ! ايد چرا كه خودتان هم آن را به سر كرده. نيست
در برابر اجباري ه بوديم كه تما براي حمايت از زناني به آنجا رف. تناقضي در كار ما بود. من

آلود را به سر  ي ننگ حاال خودمان هم آن تكه پارچه. شدن حجاب به حركت در آمده بودند
 !كرديم مي

 شما كه به اين كار اعتقاد : گفتطالقانياهللا  آيا اين درست است كه آيت: مهناز متين
 ايد؟ نداريد، چرا حجاب به سر كرده

ست از اين واقعيت كه زنان   نشان روشنياين هم! و حق هم داشت. بله: آن زلنسكي •
اند  برخي چنان ستم را دروني كرده.  نيازي به آقا باالسر ندارند،كنند براي انجام كاري كه مي

چه كسي از ! دهند كه حتا وقتي ضرورتي ندارد و دستوري هم صادر نشده، كار را انجام مي
  . اهللا آيتكس؛ حتا خود  هيچ! سر كنند؟به ها خواسته بود حجاب  آن
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از آن پس، جدايي ميان ما حتا شكل فيزيكي . آن شب، سر ميز شام، درگيري پيش آمد
من، : خورديم ها غذا مي  آن از نفر، جدا5ما . خورديم ديگر با هم غذا نمي. به خود گرفت

 فمينيست مصري ـ ليال ، يكMarie Claire(1 ماري كلرخبرنگار (آليس، ميشل مانسو 
). شارلي ابدوخبرنگار (گردان و زن بسيار جالبي بود و سيلويا كاستر ابوسيف ـ كه كار

اند و چرا  ها دست به چنين كاري زده شد فهميد چرا آن نمي. درگيري ميان ما شديد بود
  !اين مسئله اهميتي ندارد: گفتند پرسيديم، مي وقتي مي! اند حجاب به سر كرده

گفتيم چه  ما مي. يني صحبت به ميان آمداختالفات وقتي بيشتر شد كه از مالقات با خم
براي ديدار با او بايد به شهر مقدس قم ! فايده دارد كه برويم با خميني مالقات كنيم؟

ي اينكه چه چيز بايد بر  پاياني داشتيم؛ درباره هاي بي بحث. كرديم رفتيم و چادر به سر مي مي
اين .  شكي نبود،پوشانديم ن را ميما كه بايد مويدر اين... چادر، روسري، يا: اريمسر بگذ
اما من بر اين عقيده بودم كه اصالً نبايد به آنجا . ي رفتن به شهر مقدس قم بود الزمه
هايي كه رفتند، چه گيرشان  آن! هيچ لزومي نداشت كه با اين پيرمرد مالقات كنيم. برويم

 منتظر ماندند كه  ساعت هم5. دانم چند ساعت وقت گذاشتند تا به آنجا بروند آمد؟ نمي
اين دومين تحقيري بود كه .  دقيقه5هم تنها براي  آن! ها را به حضور بپذيرد ، آن"آقا"

پس از ماجراي قم ما ديگر به كلي .  بود متحمل شدند؛ به نظر من اين رويداد بسيار بدي
 ...انشعاب كرديم
  تلفن كرديد؟راست است كه پيش از ديدار با خميني به سيمون دوبووآر: مهناز متين

تصميم گرفتند ) كنم سه يا چهار نفر فكر مي(پس از اينكه چند نفر . بله: آن زلنسكي •
كرديم چون او را درگير  فكر مي. حجاب به سر كنند و به قم بروند، به سيمون تلفن كرديم

و در مان را به او بدهيم و از ا هاي  است، بايد گزارش گفتگوكميتهايم و رئيس  اين ماجرا كرده
با .  بعد از نصف شب به وقت تهران به او زنگ زديم3ساعت . خواهي كنيم اين باره نظر

. خيلي ناراحت شد. ماجرا را برايش گفتيم! توجه به اختالف ساعت، خوشبختانه خواب نبود
 .كنم گفت نامش را از هيئت حذف كنيم حتا فكر مي. درست يادم نيست، چه گفت

با حجاب برويم :  است كه برخي از اعضاي هيئت گفتند كهآيا اين درست: مهناز متين
                                                           

به دليل . نامه به چاپ رسيد ، به شكل هفته1937اش در سال  ي زنان؛ اولين شماره ي ويژه مجله ،ماري كلرـ 1
ست  اي مجله. ، دوباره به شكل ماهنامه انتشار يافت1954جنگ جهاني دوم، در چاپش وقفه افتاد و در سال 

كه به مسائل زنان اقشار متوسط جامعه اختصاص دارد و به مسائلي نظير ) بيش از چهارصد هزار نسخه(پرتيراژ 
د، توريسم و فرهنگم . 
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 مان را از پا درآوريم؟ هاي پيش خميني و بعد در برابر او حجاب را از سر برداريم و حتا شلوار
دانيد  اما مي. واقعاً يادم نيست. ممكن است چنين چيزي گفته شده باشد: آن زلنسكي •

. اش اصالً جدي نيست شود كه بسياري گفته ميكه در چنين جلساتي، انواع و اقسام چيزها 
توانند به نام هيئت چنين كنند و  ها گفتيم نمي اما به رغم مخالفت ما و به رغم اينكه به آن

براي .  خميني برونددوبووآر هم با اين عمل مخالف است، متأسفانه توافق شد كه به ديدار
 .ر من اين واقعاً تحقيرآميز بودبه نظ! كه پيرمرد را چند دقيقه ببينندچه؟ براي اين

 آيا كسي از مقامات دولتي را مالقات كرديد؟: مهناز متين
خواستم بازرگان را ببينم، يا  نمي. ديدن مقامات براي من جالب نبود. نه: آن زلنسكي •

فقط هم . من يك فمينيست فعال بودم و رفته بودم كه زنان را ببينم. ها را  يكي ديگر از آن
اعضاي يك سازمان بزرگ زنان اسالمي را هم . همه نوع گروهي بودند. ها نبودند فمينيست

ما . خيلي محبت كردند. شان دعوت كردند هاي  زنان ما را به خانه. و كسان ديگري را. ديديم
توانستند  هاي سياسي هم مي آدم. به اين منظور به ايران رفته بوديم. با مردم در تماس بوديم

توانستند به  ديدي، چه تضميني مي ها را هم مي خُب تازه اگر آن.  ديدار كنندبا مقامات دولتي
 !ها كه چادر را گذاشتند آن! دارند؟ ما بدهند؟ كه چادر را برمي

 تان بيشتر شد؟ با ديدن وضعيت ايران، چه حسي پيدا كرديد؟ نگراني: مهناز متين
جايي كه . شدم لي نگران ميديدم، خي وقتي آن همه زنان اسالمي را مي: آن زلنسكي •

اسالم براي من هميشه مشكل . چنين مذهبي وجود داشته باشد، آزادي زنان ممكن نيست
اما اين مذهب ! هستم و مخالف هر نوع ديني) آته(من خودم بي دين . عظيمي بوده است

. شيمتوانستيم داشته با بنابراين هيچ انتظاري از آن نمي. ها براي زنان است يكي از بدترين
 .آنچه كه بعدها اتفاق افتاد، نشان داد كه ما حق داشتيم

گيري حكومت اسالمي، در زمان ديكتاتوري شاه و بعد در  آيا پيش از قدرت: مهناز متين
 كرديد؟ ي انقالب، رويدادهاي ايران را دنبال مي دوره
ـ ها  رات و خصوصاً چپولي معلوم بود كه نيروهاي دموك. نه خيلي: آن زلنسكي •

تا همين امروز هم . ست ـ نسبت به خطر مذهب آگاهي ندارند روها  تر چپمنظورم بيش
 !"چپِ اسالمي" اند؛ در كسوت ها همبسته هاي اروپايي با اسالمي چپ

هاي ايران جلساتي   ي رويداد در بازگشت به پاريس، آيا براي بحث درباره: مهناز متين
 ار كرديد؟ذبرگ

تمايلي . ولي شكافِ ميان ما عميق بود. ناگون تشكيل شدهاي گو گروه: آن زلنسكي •
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 .نه؛ به واقع كاري نكرديم. آليس هم به آلمان بازگشت. به گفتگو و تبادل نظر وجود نداشت
 ايد؟ در اين زمينه آيا چيزي نوشته: مهناز متين

 فرستادم كه هرگز چاپش لوموندمطلبي هم براي . يادم هست كه چيزهايي نوشتم. بله
 !دندنكر

 ها را هنوز داريد؟ آن: آن زلنسكي •
. اي چاپ كردند  مقالهمگزين .اف اما به ياد دارم كه در 2.بگردمهايم  بايد در ميان نوشته

 . هم حتما چيزي آمده استشارلي ابدودر 
  چه سرنوشتي پيدا كرد؟ زنانالمللي حقِ ي بين كميته: مهناز متين

 .ر واقع يك تشكل موقتي بودد. منحل شد. از بين رفت: آن زلنسكي •
 به كشور ديگري سفر نكرديد؟: مهناز متين

طور كه  همان! رفتم در هرحال من شخصاً با چنين زناني به سفر نمي. نه: آن زلنسكي •
 !مگزين. افگفتم سفر به ايران، يك كار تبليغاتي مقطعي بود و هدفش هم بزرگ كردن 

ن به ايران داريد؟ از چيزهايي كه در آنجا تا ي ديگري از سفر چه خاطره: مهناز متين
 ديديد؟
گفتند  به ما مي. رفتيم سفر خيلي كوتاهي بود و ما هم زياد بيرون نمي: آن زلنسكي •

 ...وضعيت خطرناك است
 ؟...ها مذهبيمتعصبين، تان نكرد؟  كسي اذيت: مهناز متين

براي رفت و آمد در . نديمگذرا مان را در هتل مي ما بيشتر وقت. نه، اصالً: آن زلنسكي •
البته صداي تيراندازي، . شديم جا مي به آمدند و با اتومبيل شخصي جا ن ميما شهر، به دنبال

 !بخش نبود شد و اين چندان آرامش از داخل هتل هم شنيده مي
 ي خوبي نداريد؟ رسد كه از اين سفر خاطره به نظر مي: مهناز متين

معلوم ... اش جا ديديم؛ بقيه زناني استثنايي كه در آنيدار بابه جز د! نه: آن زلنسكي •
 فمينيستي و يتضمين ام؛ كردم كه آلت دست شده كنيم؟ حس مي نبود ما در آنجا چه مي

 !  يك ماجراي مشكوكدر ربط باتاريخي 
  

  2009 ژانويه 3 با مهناز متين، پاريس، رو در  روي  آن زلنسكي در گفتگو

                                                           
  .برگردان آن به فارسي در اين مجموعه آمده است. اين مقاله را در اختيار ما قرار دادآن زلنسكي  ـ2



 

  
  
 
  
 
 

  ...68 نسل واكنشي از سوي زنانِ
 

  ∗فارژيهماري اوديل 

  
  اين سفر چگونه آغاز و سازماندهي شد؟: مهناز متين

 .افنام  اي به نگار هستم و در آن زمان در مجله من روزنامه: ماري اوديل فارژيه• 
يكي از موسسات بزرگ مطبوعاتي ( اكسپانسيون  گروهاين ماهنامه به. كردم كار مي مگزين
 آغاز به كار 1978كنم سال  فكر مي. به مسائل زنان اختصاص داشتمتعلق بود و ) فرانسه

شنيديم، توجه ما را بيش  انقالب ايران و آنچه كه در مورد وضعيت زنان ايراني مي. كرده بود
بعد هم تظاهرات زنان به مناسبت روز جهاني زن . كرد از پيش به سمت آن كشور جلب مي

شد، گيج  ما در برابر حمالتي كه عليه زنان مي. پيش آمد كه خبرش در اينجا منعكس شد
اما آنچه ). عليه شاه چرا(در آن زمان خصومت خاصي عليه خميني نداشتيم . شده بوديم

  .كرد شنيديم، ما را خيلي نگران مي ي ايران مي درباره
هاي  براي مثال ـ تا جايي كه يادم مانده ـ با ژورناليست(شناختيم  با زنان ديگري كه مي

با برخي از زناني كه شهرت داشتند هم . توانيم بكنيم صحبت كرديم كه چه كار مي) اتنلوم
 پس از Simone Signoretر، سيمون سينيوره آباب گفتگو را باز كرديم؛ مثل سيمون دوبوو

مدتي گفتگو به اين نتيجه رسيديم كه بايد گروهي را به ايران اعزام كنيم تا از نزديك 

                                                           
نگار و از فعاالن جنبش فمينيستي فرانسه،  ، روزنامه Marie - Odile Fargier ماري اوديل فارژيه ∗

همكاري گزين م . افي  به ايران، با ماهنامه زنانالمللي حقِ ي بين كميتههنگام سفر هيئت اعزامي از سوي 
او در تدوين گزارشي كه از اين سفر برجا مانده و در اين مجموعه به . كرد و چنين بود كه به ايران رفت مي

، انتشارات تجاوز:  كتاب زير در دست است، از جملهاز ماري اوديل فارژيه.  نقش مهمي داشت،چاپ رسيده
 .1976گراسه، 
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 ماري اوديل فارژيه

كاري كه . بيشترمان ژورناليست بوديم. ارش دقيقي براي ما تهيه كندوضعيت را ببيند و گز
هيئتي كه به . توانستيم براي زنان ايراني انجام دهيم، بازتاب خبرها در خارج از ايران بود مي

  . ايران رفت، به اين ترتيب تشكيل شد
هار اغلب روشنفكران چپ فرانسوي در برابر اظ. انعكاس كار ما در اينجا مثبت نبود

از ما . دادند هاي ما نسبت به سرنوشت زنان ايران، واكنش منفي نشان  نگراني ها ودل نظر
كه وضع به كلي خواستيم هرچه زودتر، پيش از آن ياما ما نگران بوديم و م. كردند انتقاد مي

به همين دليل هيئت . اند، سفرمان را جور كنيم خراب نشده و راه سفر به ايران را نبسته
 19ما . ي سفر به ايران، در چشم بهم زدني سازماندهي شد  به وجود آمد و برنامهسريعاً

مان هم خيلي  ويزاي.  مارس8پيمايي  يعني تنها ده روز پس از راه. مارس در ايران بوديم
  .راحت جور شد
آيا با زنان ايراني آشنايي داشتيد؟ زنان ايراني فعال در فرانسه يا در ايران؟ : مهناز متين

  تان در ايران چگونه فراهم شد؟ هاي كانال ارتباط
يرـ بالنشه  مان را كلر بري ارتباط. ها آشنايي نداشتم من با ايراني: ماري اوديل فارژيه• 

در ليبراسيون ي  او مدتي بود كه همراه با همسرش به عنوان خبرنگار روزنامه. درست كرد
ي كلر با شماري  به واسطه .شناختند وبي ميوضعيتِ محلي را به خ ها آن. برد ايران به سر مي

هاي عادي و حتا با زنان اسالمي هم  با زنان. هاي فمينيست مبارز ايران گفتگو كرديم از زن
گفتند  حتا مي. گفتند كه خطري متوجه زنان ايران نيست شان مي هاي بعضي. حرف زديم

 خارج "شيء جنسي"ها را از حالت  دهد؛ چون كه آن حجاب آزادي بيشتري به زن مي
  !كند مي

يادم هست كه در . هاي حكومت هم گفتگو كرديم با بسياري از مقامات و شخصيت
هاي مذهبي ما حجاب  در ديدار با شخصيت.  من هم شركت داشتمطالقانياهللا  ديدار با آيت

ي  پارچه!  حجابي واقعاً عجيب و مسخره البته؛كرديم ميبر سر 
اي از آن را بر سر  يم و هركدام پارهسياهي را تكه پاره كرده بود

شما چرا حجاب بر :  از ما پرسيدطالقانياهللا  آيت. كرديم مي
ايد؟ شما كه اعتقادات ديگري داريد و ملزم به  سرتان گذاشته

  . رعايت حجاب نيستيد، نبايد به اجبار تن به اين كار بدهيد
بدون . در بهشت زهرا هم البته روسري به سر كرديم

هايي كه  خواستيم به زنان و خانواده ؛ چرا كه نميناراحتي
من چون در الجزاير بزرگ . احترامي كرده باشيم شان را از دست داده بودند، بي عزيزان
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  .در ايران البته بسياري از زنان حجاب نداشتند. ام، به حجاب زنان عادت داشتم شده
  تر كرد؟ آنچه در ايران ديديد، شما را نگران: مهناز متين

كرد اين بود كه ديديم فرهنگِ بخشي از  آنچه ما را نگران مي: ماري اوديل فارژيه• 
ترديد اختناق شديد با  جامعه و در كنار آن دستگاه سركوب و پليس چنان قوي است كه بي

شان بودند، ايستادگي  زناني كه خواهان حقوق برابر با مردان و حقوق انساني. آورد خود مي
ها را مجبور كرد كه  شود انسان نمي. شان در خطر بود جان. عيت سخت بودكردند؛ اما وض مي

 .شان را به بازي بگيرند شان، جان براي به دست آوردن حقوق
هايي كه نسبت به حقوق زنان در روند  به رغم اين وضعيت سخت، در برابر محدوديت

كه بايد اد داشتيم ما اعتق. گرفت نجام ميهاي سريعي ا شد، بايد حركت انقالب اعمال مي
 زيادي در ديديم كه تغييرات  در آن زمان مي1. هستيم68 ما زنان نسلِ. واكنشي نشان داد
در جلسات سياسي، !  وضعيت زنان بود،كرد اما تنها چيزي كه تغيير نمي. حال تكوين است

 كنم يك قهوه برايم درست خواهش مي«: شنيديم، اين بود آنچه را كه به عنوان يك زن مي
  » !كن

بر اساس اين تجربه بود كه . پس از پاگيري جنبش زنان بود كه وضعيت تغيير كرد
از اين رو، مقدمات سفر را فراهم كرديم و به . نبايد منتظر شد؛ بايد كاري انجام دادگفتيم 

ي   مجموعهمگزين. افاما به ياد دارم كه . خاطرات من از آن سفر ناچيز است. ايران رفتيم
  2.آن بوداي در  ي اين سفر به چاپ رساند كه از من هم مقاله رهمفصلي دربا

  
 2008 نوامبر 28 با مهناز متين، پاريس، رو در روي  ماري اوديل فارژيه در گفتگو

                                                           
ي هفتاد، برخالف جريان   و آغاز دهه60ي  د كه در پايان دههشو  به نسل زنان و مردان جواني اطالق ميـ1

ي جامعه،  ي جاافتاده ها و معيارها فرهنگي و سياسي جامعه حركت كردند و با پشت كردن به بسياري از هنجار
ي  تغييرات مهمي در زندگي فرهنگي و اجتماعي و سياسي جامعه به وجود آوردند؛ از نوع پوشش گرفته تا رابطه

 . قدرت سازماندهي آموزش و پرورش و مناسباتِ، زن و مردميان
 .ايم  را در اين مجموعه آوردهمگزين. افمقاالت  ـ2
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