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 مارس  8به مناسبت 
آدميان هستند كه تاريخ خود را مي سازند ولي نه “ 

آن گونه كه دلشان مي خواهد يا در شرايطـي كـه     
خود انتخاب كرده باشند؛ بلكه در شرايط داده شده 
اي كه ميراث گذشته است و خود آنان بـه طـور       

بارسنت همه ي نسل هـاي  .  مستقيم با آن درگيرند
گذشته با تمامي ِ وزن خود بر مغز زندگان سنگيني 

حتا هنگامي كه اين زندگان گويي بـر آن    :  مي كند
مي شوند تا وجود خود و چيزها را بـه نـحـوي        
انقالبي دگرگون كنند و چـيـزي يـكـسـره نـو             

 ”.بيافرينند
هيجدهم برومر لويي بناپارت، كـارل مـاركـس،        (

 )ترجمه باقر پرهام
 

زنان ايراني در صد ساله اخير، هـمـيـشـه نـقـش         
برجسته و تاثير گذاري در تحوالت ايران داشـتـه     

علي رغم فشارها، محدوديت ها و تـحـمـل      .  اند
انواع و اقسام تبعيض ها، همواره تالش كرده انـد    
كه زندگي خود و جامعه شان را تغيير دهند و در   
اين راه از هيچ فداكاري دريغ نكرده اند و طبيعـتـا   
در جامعه ي استبدادي ايران، بـا شـديـدتـريـن          

 .سركوب ها هم مواجه بوده و هستند
يكي از درخشان ترين دوره ها در تاريخ مبـارزات  

هاي انتهايي دوره حكومت شاه و    زنان ايران، سال
زنان آگاه و    57قبل از سال .  بود 57اوايل انقالب 

مبارز، در كنار مردان همرزم شان، به حيطه هايي پا 
گذاشتند كه شجاعت، دالوري، ثابـت قـدمـي و        

دوره .  ايمان شان را به بهروزي مردم اثبات مي كرد
تا خـرداد   57ي كوتاه دو سال و نيم پس از بهمن 

يكي )  آغاز موج سهمگين سركوب و اعدام ها(   60
از بهترين دوران هاي تاريخي براي مـلـت ايـران      

در اين دوسال و نيم، به اندازه ي صـد سـال     .  بود
تالش آگاه گرانه صورت گرفت و مردم بيشتـريـن   

مردم .  آزادي را در اين دوره ي كوتاه تجربه كردند
تشنه ي آگاهي ايران، تنها در اين دوره ي كوتاه به 
 . اندازه ي صد سال خواندند و تاريخ را ورق زدند

تعداد كتاب ونشريات چاپ شده در مقـايسـه بـا      
تعداد بي سابقه اي   .  آمار امروز، قابل تصور نيست

از تشكل هاي صنفي، سياسي و اجتماعي در ايـن    
علي رغم سركوب هايـي كـه     .  دوران تشكيل شد

مدام بيشتر و بيشتر مـي شـد، اعـتـصـابـات و             
اعتراضات صنفي، سياسي و مدني زيادي صـورت  

 . مي گرفت
اما متاسفانه اين بخش زنده و پـويـاي تـاريـخ           
مبارزات مردم ايران، به دليل اختناق و سـركـوب     

به بعد به وجود  60شديدي كه در سالهاي دهه ي 
آمد، براي بسياري از ما جوانان امروزي، ناشناختـه  

بيشتر نشريات، كتاب هـا و مـنـابـع         .  مانده است
منتشر شده و مكتوب اين دوران، سوختند و نابـود  

شدند و دسترسي به اندك منابع باقي مانده بسـيـار   
آنچه از آن دوره ي تاريخ در كتـاب  .  سخت است

هاي رسمي به نگارش درآمده، تحريف شـده و      
بسيار كساني كه در آن دوران در .  غير واقعي است

زمينه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنـگـي فـعـال       
بودند، به جوخه هاي اعدام سـپـرده شـدنـد و           

 . تجربياتشان را با خود بردند
پس عجيب نيست كه از برخي فعاالن حـوزه ي      

هـاي     فعاالن سياسي در سـال “ :  شنويم كه زنان مي
بعد از انقالب، به مساله زنان بي توجـه بـوده و       
خواسته هاي آنان را به عنوان كساني كـه تـحـت      
ستم جنسيتي هستند، در نظر نگرفته اند و گويا كه 
هيچ گاه مسايل خاص زنان از طرف آنان مـطـرح   

اين نوع تفكر به نظر مي رسد بيشتـر  ”  . نشده است
گروه هاي سياسي فعال در آن زمان را، به نـوعـي   
مقصر مي داند كه در مقابل فشارهـاي وارده بـر       

عكس الـعـمـلـي     ...  زنان، مانند تحميل حجاب و 
 ؟ !نشان نداده اند

براي آشنايي با تاريخ مبارزات زنان و استفـاده از    
 8تجربيات بدست آمده در آن دوران، به مناسبت   

، برخـي از نشـريـات در          )   1388(   2010مارس
، از جـملـه       58تا آخر سال 57مارس  8ي  فاصله

اخـبـار و     .  را مرور مي كنيـم  اطالعاتو  آيندگان
و    آيندگاناز روزنامه  58ماهه اول سال  5مقاالت 

استخـراج شـده      اطالعاتي سال، از روزنامه  بقيه
تفاوت بسياري ميان اخبار منتشر شـده در      .  است

. آن سال وجـود دارد    آيندگانو  اطالعاتروزنامه 
تـوقـيـف و         58، در مرداد سال آيندگانروزنامه 

ــازداشــت            ــدگــان و مســئــوالن آن ب ــويســن ن
، كه يكي از روزنـامـه   اطالعاتروزنامه ي    . شدند

هاي رسمي است، بي وقفه تا كنون منتشـر شـده     
 .است

آنچه در زير مي خوانيد، گوشه ي كـوچـكـي از      
. فعاليت هاي حوزه زنـان در آن دوران اسـت            

زنـان در       مختصري نه فقط از مسايل و مشكالت
آن سال، بلكه بخش كوچكي از تـالش هـايشـان      
براي كسب آزادي و برابري واقعي و رهـايـي از       
ستم طبقاتي و جنسيتي و حفظ آن چيزهايي است 

همين طور نشان دهنـده  .  به دست آورده بودند   كه
ي ميزان حساسيت و آگاهي سازمان ها و گـروه      
هاي سياسي فعال در آن دوره است؛ البتـه تـنـهـا       

و    آيـنـدگـان   بخش كوچكي كه در دو روزنامـه    
اما هـمـيـن انـدك       .  انعكاس يافته است اطالعات

گواه خوبي بر اين مدعاست كه زنان و مـردان     نيز
آزاد و آگاه ايراني، در هيچ زمينه اي بـه راحـتـي      

 .تسليم فشارهاي ارتجاعي حاكمان نشدند
بي شك به دليل كم بودن منابع، ايـن مـخـتـصـر        

تواند گوياي عظمت تالش و مقاومت هـايـي    نمي
باشد كه در آن دوران توسط زنان و مردان آزاده و 

بسياري از اين زنان و مردان قرباني .  آگاه انجام شد
 . شدند 60اعدام هاي دهه ي 

تقديم مي شود به خاطره جهان نوين اين شماره از 
و همين طور بـه زنـان و            ي اين زنان و مردان
به پا مي خيزنـد و خـواهـان         مرداني كه همواره 

 .دست يابي به حقوق انساني خود هستند

عجيب نيست كه از برخي فعاالن حوزه 
فعاالن سياسي در “: شنويم كه زنان مي

هاي بعد از انقالب، به مساله زنان  سال
بي توجه بوده و خواسته هاي آنان را 
به عنوان كساني كه تحت ستم جنسيتي 

 ”...هستند، در نظر نگرفته اند
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، به طور متوسط يـك  58سال  آيندگاندر روزنامه 

آن سال، هـر     اطالعاتروز در ميان و در روزنامه 
سه يا چهار روز، مطلب يا خبري در مـورد    

تـنـوع      آيندگـان، در .  زنان چاپ شده است
نـامـه جـان         از زندگي:  مطالب بيشتر است

باختگان و مبارزان در زمان شـاه، مـانـنـد         
كالم، فاطمه غروي، نسرين و  شيرين فضيلت

گرفته ...  سيمين پنجه شاهي، فاطمه اميني و 
از خـبـر     .  تا مصاحبه با زنان محروم جامعه

اعتصابات و تحصن زنان براي رسيـدن بـه     
خواسته هاي صنفي مانند تحصن كـارگـران   
بيكار، تحصن كارآموزان قضايي تا تحـصـن   
خانواده هاي زندانيان سياسي مانند حـمـاد     

خبر تشـكـيـل    .  شيباني و سعادتي براي آزادي آنان
انجمن ها و سازمان هاي زنان و همچنين مقـاالت  

و نامه هاي رسيده در مورد مسايل زنـان و بـي         
توجهي قانون گذاران به اين مسايل بخش ديگـري  

 .از مطالب اين روزنامه ها را تشكيل مي دهد
از مـيـان     “ ستوني دارد بـه نـام        آيندگانروزنامه 

كه مقاالتي از نشريات مـخـتـلـف را       ”  مطبوعات
توان اطالعيه ها و  منتشر كرده است و همچنين مي

بيانيه هاي سازمان هاي مختلف را در   
   .ال به الي صفحات آن ديد

ورزش زنان، جداسازي جنسيـتـي در     
مــدارس، دانشــگــاه هــا و ادارات،         
محدوديت شنا در ساحل دريـا بـراي     
زنان، اعدام زنـان بـه جـرم روابـط           
نامشروع، خراب كردن قلعه شهر نو و   
نابساماني وضعيت زنان تـن فـروش       
ساكن آنجا نيز، از جمله خـبـرهـايـي       
است كه در مورد آن، مـطـالـبـي در         
 .روزنامه هاي آن روزها منتشر مي شد

 مارس 8ويژه 

در ايـران    زن   اولين مراسم روز جهاني  57اسفند 
بعد از انقالب، با شعار مخالفت با حجاب اجباري 

 .برگزار شد
هديه اولين روز زن در ايران پـس از انـقـالب،          
دستور رعايت حجاب در مـحـل هـاي كـار و           

و مدارس بود كه عكس العمل هـاي       دانشگاه ها
 .بسياري را به دنبال داشت

 
خميني در مصاحبـه بـا     ...  نظرات آيت ا

 داماد وي
اسفند حجت االسالم اشـراقـي دامـاد       17در روز 
خميني طي مصاحبه اي نظـرات وي را      ...  آيت ا

 :مطرح كرد
*** 
امروز پيرو پيام امام كه فرموده بودند كه از   :  سوال

فردا بايد بانوان با حجاب اسالمي در وزارتخانه ها 
حاضر شوند، متاسفانه عده اي تندرو بـا شـدت       
عمل از بانوان بي حجاب و اقليت هاي مـذهـبـي    
خواسته اند كه از فردا حتما بايد چـادر سـرشـان      
كنند واال با شدت عـمـل مـردم مـواجـه مـي               

خواهشمند است بفرماييد نظر امام به ايـن    . شوند 
شديدي بوده و يا اينكه اصوال ايشان نظر ديـگـري   

 .داشتند
من اميدوارم كه اين حرف درست نبـاشـد   :  جواب

كه با شدت عمل، مردم بخواهند نهي از مـنـكـر        
. اما آنچه خواست امام اسـت، ايـن اسـت         .  كنند

البـتـه   .  خالصه بايد حجاب اسالمي رواج پيدا كند
در سطح مقداري از وزارت خانه ها، ادارات، حتـا  
دانشگاه ها و مدارس و دبيرستان هـا، بـايسـتـي         
توجيه بشود كه خانم ها رعايت حجاب اسالمي را 

.... و معناي حجاب اسالمي هم چادر نيست.  بكنند
چه بهتر كه مردم حتا المقدور سعي كـنـنـد كـه         
رعايت موازين اسالمي را بكنند و خـانـم هـا را        

بـه     نصيحت كنند و تشويق كنند و تذكر دهـنـد    
حجاب اسالمي و از طرف ديگر خانم ها هم بايـد  

 ...اين حكم اسالمي را خودشان اجرا كنند
حجاب اسالمي در سطح مملكت پـيـاده   ...  انشاء ا

شود و اين شرافت خانم هاست، كرامـت خـانـم      
در مورد اقليت هاي مذهبي هم البته آنـهـا   .  هاست

هم اگر رعايت حجاب اسالمي را بكنـنـد، بـراي      
اينكه معلوم نيست كه اين خانم مسلمان است يـا    

بنابر اين خواست امام .  غيرمسلمان، البته بهتر است
خميني اين است كه حجاب اسـالمـي بـايـد در         

 ...مملكت رعايت شود و
*** 

خبر حمله به زنان و آزار و اذيت هاي آنان، كمتـر  
امـا  .  در روزنامه ي اطالعات به چاپ رسيده است

واكنش هاي مقامات و مصاحـبـه هـاي آنـان و           
اطالعيه ي دادستاني نشان مي دهد كه اين گـونـه     

زنان نيز با تمام قوا .  حمالت مساله ساز بوده است
در مقابل حجاب اجباري مقاومت كرده و بارها و   

 .بارها مورد تعدي و آزار قرار گرفتند
*** 

بـراي     از ابتداي اسفند ماه، كميته هاي مـتـعـددي   
 .برگزاري مراسم روز جهاني زن تشكيل شد

با شعار مخالفـت   57اسفند  17شنبه  5برنامه هاي 
 .با حجاب اجباري در مراكز مختلف برگزار شد

 
 بزرگداشت روز زن در دانشگاه تهران

صبح آن روز هزارها زن و مرد، در آمـفـي تـاتـر       
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و محوطه دانشـگـاه،   

 1357مارس  8گزارش 
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ابتدا شركت كنندگان سرودي .  گرد هم جمع شدند

اتحاد، مبارزه، “ خواندند و سپس با دادن شعارهاي 
با مشت هاي گره كرده، يك صدا بـا سـر     ”  آزادي

خواهان مزد مسـاوي  ”  مرگ بر استبداد“ دادن شعار 
 . در برابر كار مساوي شدند

آنگاه يك زن كارگر در مقابل جمعيت انبوهي كـه  
در آمفي تاتر جمع شده بودند، در مـورد آزادي        

 .زنان سخنراني كرد
سپس هزاران نفر از دختران دانشجو و دانش آموز 

و زناني كه پشت درهاي دانشگـاه  
جمع شـده بـودنـد، بـه         
راهپيمايي پرداختند و بـا      
هم و يك صدا مي گفتـنـد   

در اين انقالب زن و مـرد    “ 
شهيد شدند بنابراين هر دو   

 .”بايد آزاد باشند
در دانشكده فني نيـز گـروه     
زيادي از زنان و مـردان و        

يكـي  .  دختران گرد آمده بودند
از خانم هاي عضو كـمـيـتـه       
برگزاري روز جـهـانـي زن،          
سخنراني كرد و يـك زن بـه         

ــر نمايندگي از جانب كميته و يـك زن     ــارگ ك
پس از اين جلسه نيز راهـپـيـمـايـي      .  سخن گفتند
 .شروع شد

صبح بر تعداد زنـانـي كـه در         11حدود ساعت 
گروهي از .  دانشگاه حضور داشتند، افزوده مي شد

. مردان نيز به طرفداري از آنان شعار مـي دادنـد      
مي جنگيم علـيـه حـجـاب       “ :  شعار زنان اين بود

، گروهي از مردان نـيـز در بـيـرون از           ” اجباري
: دانشگاه در مخالفت با اين زنان شعار مـي دادنـد    

بـهـتـريـن     /  اي زن به تو اين گونه خطاب اسـت “ 
 . ”زينت زن حفظ حجاب است

  
مراسم بزرگداشت روز جهانـي زن در      

 استاديوم نصيري
اسفند، مـراسـم روز        17شنبه  5بعد از ظهر روز 

جهاني زن با پيام سازمان مجاهـديـن خـلـق در         
در اين مـراسـم كـه      .  استاديوم نصيري برگزار شد

توسط كميته برگزاري روز جهاني زن برپـا شـده     
و  تن از زنان ايراني، عـرب، فـرانسـوي        12بود، 

امريكايي به نوبت پيرامون اهميت روز جهاني زن   
سخن گفتند و پيام سازمان چريك هـاي فـدايـي      

نقطـه نـظـر      .  خلق به مناسب اين روز قرائت شد
اساسي سخنرانان اين بود كـه نـبـايـد نـوع بـه             

شركـت  .  خصوصي از لباس را به زنان تحميل كرد
كنندگان در اين مراسم خواستار اجراي موارد زيـر  

 :شدند

برابـري و      -1
 تساوي حقوق زن و مرد

تامين رفاه زنان كارگر و برابري كارمزد زنـان      -2
 كارگر با مردان كارگر

تامين آزادي سياسي و برخورداري كـامـل از       -3
 .حقوق رفاهي و اجتماعي و سياسي زنان

 
 بيانيه سازمان ملي دانشگاهيان

اسفند بيانيه اي صـادر     17ابن سازمان به مناسبت 
 :در اين بيانيه آمده بود كه. كرد

زنان بايد موضوع هيچ گونه تبعـيـضـي قـرار       ...  “ 
نگيرند و از آزادي واقعي و حقوق اجتـمـاعـي و      
امكان رشد و شكوفايي همه ي استعدادهاي خـود  

انتخاب نوع پوشاك، از ابتـدايـي   . برخوردار شوند 
ترين حقوق فرد است و هم چنان كه شـيـوه ي       
تحميلي كشف حجاب، نتايج زيانباري به هـمـراه   
داشت، تحميل حجاب نيز در جهت نـفـي آزادي     

 ”.هاي فردي و تهديدي بر ايمني اجتماعي است

 
 خميني... اطالعيه دفتر آيت ا

به دنبال خبرهاي مربوط به حجاب و اعتراض و    
اظهار نظرهاي گروه هاي مختلف، اطالعيه اي از     

 :خميني صادر شد... جانب دفتر آيت ا
بر اساس خبرهاي رسيده، گروهي جنايت كار و   “ 

خيانت پيشه، تحت عنوان كميته، مزاحـم بـانـوان      
مـامـوران   .  محترم شده و به ايشان توهين مي كنند

كميته هاي انقالب موظفند بـا  
كمال دقت، مراقب بـاشـنـد      
چنين اعمالي را با نـهـايـت      

 ”.شدت جلوگيري كنند
 

اجــتــمــاع زنــان در     
 دادگستري

اسفـنـد عـده ي         19در 
زيادي كه اكثريت آنان را   
زنان تشكيل مي دادند، به 
منظور اعالم نظـر خـود     
در مورد حـجـاب در       
محوطه دادگستـري اجـتـمـاع       

 :اين گروه ها عبارت بودند از. كردند
تعدادي از زنان وكيل، جمعيـت حـقـوق دانـان،         
كارمندان شركت هواپيمايي ايران، دانش جـويـان،   
دانش آموزان، هنرجويان موسيقي، كاركنان وزارت 
دادگستري، عده اي از دبيران دبيرستان هاي تهران 

 .و گروه هاي ديگر
عده اي از دانش آموزاني كه قصد پيوستن به ايـن  

) طالقاني( گروه را داشتند، درخيابان تخت جمشيد 
روبروي شركت نفت، توسط گروهي از مخالـفـان   

شعارهايي كه توسط جمعـيـت داده     .  متفرق شدند
 :مي شد

مي جنگيم مي “ ، ” حجاب بايد در فطرت زن باشد“ 
اسـتـقـالل، مسـاوات،       “ ،   ” جنگيم بر ضد استبداد

هر دو بـايـد آزاد       /  زن مرد كشته شدند“ ، ” آزادي
 .”باشند

گزارش ديگري حاكي است كه گروهي از ميهمـان  
داران زن و كادر زن هواپيمايي ملي ايران نيـز، آن    



 

 مارس 8ويژه  5 1388اسفند / شماره پنجم
روز صبح به سوي دانشگاه تهران حركت نموده و 
در آنجا به عنوان اعالم همبستگي با سايـر گـروه     
هاي تظاهر كننده زنان، تجمع كردند و خواسـتـار   

همچنين جمعي از .  انجام خواسته هاي خود شدند
راديو و تلويزيون، در محل سـازمـان    كارمندان زن

واقع در خيابان جام جم، گرد آمدند تا بـه سـوي     
 .كاخ دادگستري حركت كنند

شنبه به دنبال تظاهرات زنان، كه براي اعالم  5روز 
نظرشان در مورد مساله حجاب برپـا شـده بـود،        
دسته بزرگي از زنان به طرف دادگستـري بـه راه       

در ميان راه، گروهي از مخالفان با توسل به .  افتادند
خشونت، راه را بـر زنـان     

بستند كـه بـا       
دخالت ماموران، 
برخورد پـايـان     

ــت  ــرف ــروه .  گ گ
هاي بـانـوان بـه      
مقابل نـخـسـت      
وزيري رسيدند كه 
آنجا نيز گروهي در 
صدد بـرخـورد و       
درگيري با زنان بـر    
آمدند كه چند تـيـر     
 .هوايي هم شليك شد

روز جمعه نيز زنان براي اعالم نظر خود در مـورد  
در پايان اين .  مساله حجاب در دانشگاه گرد آمدند

راهپيمايي، هنگام سوار شدن به اتوبوس، تـوسـط     
مخالفين با سنگ و گلوله برف و ضربـات مشـت     

طـبـق يـك گـزارش،         .  مورد هجوم قرار گرفتنـد 
اتومبيلي قصد راندن به ميان جمعيت داشت كه از   

صبح آن روز، گروهـي از    .  اين كار جلوگيري شد
مردان كه مخالف اجتماع زنان بودند، در مـقـابـل      

آنان در حالي كه به نفـع  .  دادگستري اجتماع كردند
حجاب شعار مي دادنـد، قصـد داشـتـنـد وارد            

 . دادگستري شوند كه از ورود آنان جلوگيري شد
در تجمع دادگستري، قطعنامه اي خوانده شـد و      
زنان تجمع كننده، خواسته هاي خود را به شـرح    

 :زير اعالم كردند
پوشش متعارف زنان، بايد با توجه به عرف و     -1

عادت و اقتضاي محيط، به تشخيص خـود آنـان       
 .واگذار شود

حق برخورداري از حقوق مساوي با مردان، از   -2
حقوق مدني براي زنان كشور شناخـتـه شـده و        
هرگونه تبعيضي در اين قانون و قوانين مربوط بـه  

 . حقوق خانواده، از ميان برداشته شود
حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصـادي زنـان،       -3

 . بدون هيچ تبعيضي حفظ و تامين گردد
امنيت كامل زنان در استفاده از حقوق و آزادي   -4

 .هاي قانوني تضمين شود
برخورداري واقعـي از آزادي        -5

هاي سياسي، آزادي قلم و بيان و عقيده و آزادي     
شغل و اجتماعات، براي زنان و مـردان كشـور         

 .تضمين گردد
هر نوع نابرابري بين زن و مرد در قـوانـيـن          -6

 موضوعه، مرتفع شود
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سازمان چريك هاي فدايي خلق، اعالميـه اي در      
باره عكس العمل عناصر مرتجع و ضد انقالب در   

در اين اعالميه .  برابر خواست هاي زنان صادر كرد
 :گفته شده بود

خواهران ما دوشـادوش بـرادران شـان بـراي             “ 
استقالل ميهن و گسستن بندهاي اسارت جنگيدند 
و امروز نيز بايد سرنگوني رژيم را با شركت هـر    

هيچ كس به هيـچ  .  چه فعال تر خود جشن بگيرند
بهانه اي نبايد و نمي تواند از شركت فعال زنان در 

زنان نيمـي  .  همه ي شئون اجتماعي جلوگيري كند

از نيروي جامعه اند و بدون شركت فعال زنان در   
انقالب و در مبارزات اجتماعي، محو كامل سلطـه  
. ي امپرياليسم و نابودي استثمار غير ممكن اسـت   

از همين روست كه ارتجاع داخلي، در گـذشـتـه      
كوشيده است به هر بهانه اي زنان را از شركت در 
مبارزات اجتماعي دور نگهدارد و بـا بـنـدهـاي         
پوسيده ي سنتي، آنان را در چارچوب افكار قرون 
وسطايي محبوس كند و ميدان فعاليت آنان را در     
. اندروني ها و چار ديواري خانه ها محدود نمايـد 

ما توجه همه كساني را كه زن را ضعيف تر از مرد 
مي پنـدارنـد، بـه      
مبارزات ده سـالـه   
ــبــش هــاي     جــن
انقـالبـي ايـران      
. جلب مي كنـيـم  

ــا     خــواهــران م
ــادوش  دوشــــ
برادران خـود،    
چه در مـيـدان   
نبرد با دشمن، 
چه در شكنجه 
گاه هاي دژخيمان و چه در كنار چـوبـه     

 ...هاي اعدام، همه جا حماسه آفريدند
زنان نه برتر از مردان و نه كمتر از آنها، بلكه كامال 

 .برابر با مردانند
رفتار ضد انقالبي مرتجعاني كه امروز، به هـتـك     
حرمت زنان پرداخته اند و روز ديگر، به نمايشگاه 
عكس شهداي خلق حمله مي كنند، تنها به سـود    

 .دشمنان ايران تمام مي شود
آنكه به بهانه چادر و روسري، در كوچه و خيابـان  
به خواهران بي دفاع ما حمله مي كند، آنكه در پناه 
مذهب، به ركيك ترين دشنام ها، خواهران مـا را    
در كوچه و خيابان شكنجه مي كند، آنـكـه مـي        
خواهد هر گونه فعاليت سياسي را بـا ديـدگـاه          
قشري خود بسنجد و به ستادها و دفـاتـر كـار          
سازمان هاي سياسي هجوم مي برد و آنـكـه در         

بـه زنـان     )  يا روسري يا توسـري ( خيابان با شعار 
توهين مي كند، جز مرتجع ضد انقالبي چـه نـام     

 دارد؟
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چنين كساني دانسته يا نـدانسـتـه، آلـت دسـت          
امپرياليسم و ارتجاع داخلي هستند و بايد به شديد 

 . ترين وجه مجازات شوند
اعالم مي داريم كه اگر از جانب دولت، برخوردي 
جدي و توام با مسووليت نسبت به ايـن گـونـه        
تحريكات ضد انقالبي نشود، اگر براي دستگيـري  
و مجازات فوري عناصر ضد مردمي، اقدام قـاطـع   
به عمل نيايد، بيم آن مي رود كه اين بار، عنـاصـر   
مزدور دشمن در پناه دفاع از مذهب، در چهره اين 
گونه عناصر مرتجع ظاهر شوند و زمينه را بـراي      

 ”.ضد انقالب فراهم كنند  تدارك
 

 طالقاني در مورد حجاب... نظر آيت ا
آيت اهللا طالقاني در مصاحبه اي، نظر خود را در     

 :مورد حجاب بيان كرد
حجاب به معناي عامش و نه مخصوص به چـادر  “ 

و وضع خاص، يعني حفظ عفاف و حفظ وقار و   
 ...شخصيت زن

اگر )  مي پندارند( اشتباه مي كنند خانم هاي ما، كه 
يك روسري روي سرشان بگذارند اين از حيثيـت  
آنها كم خواهد شد و ا ز شخصيت شان كـاسـتـه      

 ...خواهد شد
و فقيه و اينها نـيـسـت،         حجاب ساخته من   اين

آيا اين مانع از آن اسـت    ...  نص صريح قرآن است
مانع از اين اسـت    .  كه كار اداري داشته باشند؟ نه

به شرطي كه در   .  كه كار فرهنگي داشته باشند؟ نه
ما، اسالم، قرآن و مراجع ديـنـي   .  راه خدمت باشد

مي خواهند زنان ما شخصيت شان حفظ شـود و    
اصل مساله اين است كه هيچ اجـبـاري در كـار        

 ”.نيست و مساله چادر هم نيست
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مراسم راه پيمايي زنان در مخالفت بـا تـحـمـيـل        
حجاب اجباري، كه قرار بود از مـحـل دانشـگـاه       
 . تهران به سوي ميدان آزادي انجام شود، منتفي شد

از صبح آن روز، گروه هاي مختـلـف زنـان كـه         
مخالف تحميل حجاب بودند، به منظور راهپيمايي 

در اين اجـتـمـاع    .  در دانشگاه تهران اجتماع كردند
چند هزار نفري، چند تن از زنان سخنران اظـهـار     

چون به نكات مورد نظر خود در مورد “ داشتند كه 
لغو تحميل حجاب دست يافتيم، دليلي ندارد كـه    

 .”راه پيمايي انجام شود
تعدادي از مردان، كه در گوشه اي از اين جمعيـت  
جمع شده بودند، با دادن شعار، قصد بـرهـم زدن     
تجمع را داشتند كه با وساطت عده اي از خانم ها 

 .و آقايان، مساله خاتمه يافت
در اين مراسم عده اي از خانم هـاي شـاغـل در        
وزارت امور خارجه و بهداري و بـهـزيسـتـي و         
گروهي از دختران دانش آموز دبيـرسـتـان هـاي       
خجسته، انديشه قاسمي، نيك انديش درياي نـور،  

دانشگاه فني، انوشيروان دادگر، دانشجـويـان و     

كاركنان دانشگاه ملي، كاركنان شركت ايـز ايـران،     
برق، شهرداري پايتخت، مدرسه عالي بـيـمـه و        

در اين اجتماع گفتـه  .  انيستيتو مريم شركت داشتند
شد كه مساله فعلي ما، مساله حجاب نيست، بلكـه  

 . مساله آزادي فردي و اجتماعي است
در تبريز نيز دختران دانش آموز و دانشجو و زنـان  
شاغل در ادارات و كارخانجات تبريز، به مـنـظـور    
اعتراض به استفاده از حجاب اجباري، در مقـابـل   
ساختمان دبيرستان پروين تبريز اجـتـمـاع كـرده       
بودند و قصد راه پيمايي داشتند كه عده اي از راه   
پيمايي آنان جلوگيري كرده و چند تير هوايي هـم  

در بندر عباس نيز، گروه كثـيـري از     .  شكليك شد
بانوان شاغل، در مخالفت با حجاب اجبـاري، در    
خيابان هاي اين شهر راه پيمايـي و تـظـاهـرات         

 .كردند
در يك كنفرانس مطبوعاتي، سخنگـوي چـريـك      
هاي فدايي خلق در كنار مسايل ديگر، حمله كردن 

به زنان، برهم زدن اجتـمـاعـات و مـجـروح و            
مضروب كردن تظاهركنندگان را، حاكي از نـقـض   
حقوق اساسي مردم دانسته كه اين تحريكات را به 
مزدوران رژيم سابق و يا عناصر متعصب و افراطي 

 .نسبت داد
 

 اطالعيه دادستاني
حمله به زنان بي حجـاب، آنـقـدر گسـتـرده و            
وحشيانه صورت مي گرفت كه دادستاني تـهـران     
مجبور شد اطالعيه اي در اين مورد بدهد و اعـالم  

هركس به هر عنوان و بهانه، اعم از نـحـوه       “ كند 
لباس پوشيدن و غير آن، متعرض يا مزاحم بانـوان  
شود يا با الفاظ و حركات مخالـف شـئـون، بـه         

 1336حيثيت آنان توهين كنند، طبق قانون مصوب 
 .”تعقيب و مجازات مي شود

 
زنان حقوقدان از آيات عظام و مهـنـدس   

 بازرگان سپاس گذاري كردند
از سوي قضات و وكالي زن دادگستري، بيانيه اي 
در مورد حجاب زنان و لزوم پرداختن بـه سـايـر      

در اين بيانيه گـفـتـه    .  مسايل مملكتي انتشار يافت
 :شده بود

زنان حقوقدان در كنار كليه خواهران هموطن، كه “ 
در وزارت  1357/12/19در گرد هم آيي روز شنبه 

دادگستري، صداي حق طلبانه خود را بلند نمودند 
و طي قطعنامه صادره، خواسته هاي خود را اعـالم  
داشته اند، از حضرات آيات عظام و دولت موقـت  
جناب آقاي بازرگان، كه با درايـت سـيـاسـي و         
انقالبي خود، عدم اجباري بودن حجاب را اعـالم    

هـمـگـان    .  نمودند، سپاس گذاري مـي نـمـايـد        
اميدواريم در سايه ي انقالب شكوهمنـد مـلـت،      

نـابـرابـري هـاي مـدنـي،           )  كمبودهاي ناشي از( 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان ايران، به بهترين 

 .نحو ممكن تامين شود
 

نامه چريك هاي فدايي خلق به مهـنـدس   
 بازرگان

سازمان چريك هاي فدايـي خـلـق طـي نـامـه             
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سرگشاده اي به مهندس بازرگان، با اشاره به وقايع  
آن روزها، مثل حمله به زنان، حمله به كارگران و   
حمله به اجتماعات و مراكـز و سـازمـان هـاي           
سياسي، خواهان دستگيري و مجازات مسببيـن و    

هم چنـيـن از     .  محركان اصلي آن وقايع اخير شد
دولت سوال شد كه براي جلوگيري از تكرار ايـن    
اعمال ضدمردمي و تضمين آزادي هاي فـردي و    

 .اجتماعي، چه اقداماتي به عمل خواهد آورد
  

 تظاهرات و راه پيمايي زنان در تهران
اسفند، در پي تظاهرات چند روزه اخير زنـان     21

كشور، گروه هاي ديـگـري از زنـان در            
. تظاهرات و راه پيمايي هايي شركت كردنـد 

تظاهرات زنان در محوطه دانشگاه تهران، تـا  
حدود ظهر ادامه داشت و طي آن، سخنـانـي   
درباره نقش اجتمـاعـي زنـان، مسـايـل و            
مشكالتي كه در آن روزها با آن درگير بودنـد  
و نيز مساله حجاب، از سوي نمايندگان گـروه  

 .هاي مختلف زنان ايراد شد
در آن گرد هم آيي، عده بسـيـاري از مـردان        
موافق و مخالف با حجاب، حضور داشتند كـه    

مساله حـجـاب   “ :  عده اي از آنها شعار مي دادند
 .”توطئه امريكاست/ نيست

از سوي ديگر، گروهي از دختـران دانـش آمـوز        
 :دبيرستان ها، درحال راهپيمايي شعار مي دادند

. ” مسـالـه اعـدام اسـت        / مساله حجاب نيست   “ 
 .”چريك مبارز آزاد بايد گردد“

جمعيت زنان و اتحاديه انقالبي زنان مبارز، كه در   
جهت هماهنگي اين دو سازمان و تاكيد بر از بيـن  
رفتن استثمار طبقاتي مي كوشيدند، در دانشـگـاه     
صنعتي، هم زمان با تظاهرات بانوان، بـا انـتـشـار       

 .پرسش نامه هايي، به عضو گيري پرداختند
هم چنين صبح آن روز، هزاران نفر از زنان، به يك 
راه پيمايي به سوي ميدان آزادي دست زدند كه تـا  

آنها در حالي كه .  بعد از ظهر ادامه داشت 4ساعت 
توسط حلقه اي از مردان محافظت مـي شـدنـد،        

 :شعار مي دادند
مـرگ بـر     “ ، ” خاموش بودن ننگ/  آزادي فرهنگ“ 

 .”مرگ بر سانسورچي“، ”ساواكي

به دنبال تظاهر كنندگان زن، عده ي بسـيـاري از       
 :مردان حركت مي كردند كه شعار مي دادند

بي حجـاب،  “ ، ” پيوندتان ننگ باد/  ساواكي، منافق“ 
 .”طرفدار كارگر نمي شه/ كمونيست

زنان در ميدان آزادي، به علت تهاجم ايـن عـده       
نتوانستند سخنراني كنند، از اين رو به سوي ميدان 

به راه افتادند و بـه تـدريـج        )  انقالب( اسفند  24
 . پراكنده شدند

همچنين عده اي از زنان تظاهركـنـنـده، پـس از         
خارج شدن از دانشگاه، بـه سـوي سـاخـتـمـان           

تلويزيون در جام جـم حـركـت      

 50اين عـده    .  كردند
نفري، در حالي كه كفش هاي شان را به عـنـوان     
اعتراض در آورده بودند، درمقـابـل سـاخـتـمـان         
تلويزيون، با افراد همافر محافظين تلويزيون روبرو 
شدند و بر زمين نشستند، در حالي كه شعار مـي    

 :دادند
مـرگ بـر     “ ،   ” آزادي، استقالل، جمهوري مردمي“ 

مـرگ بـر     “ ،   ” اتحاد، برابري، پيـروزي “ ، ” سانسور
 .”سانسورچي

بعد از ظهر ادامـه   5اين تظاهرات تا حدود ساعت 
داشت، درحالي كه بين دو گروه از زنان موافـق و    

 .مخالف حجاب، برخورد هاي شديدي پيش آمد
  

پيرامون مساله حجاب، جنجال بي جهـت  
 بر نيانگيزيد

، سازمان مجاهدين خلق ايران، در 1358اسفند  21
در .  ارتباط با مساله حجاب، بيانيه اي صـادر كـرد    

ابتداي بيانيه، در مورد انقالب و آزادي كه كسـب    

اگـر  “ گرديده، صحبت شد و تاكيد گـرديـد كـه        
آزادي به تمامي حاصل نشود، مخدوش و قـابـل     

پاس نداريم و بـر       بازگشت است و اگر آزادي را
 .”آن ارج ننهيم، آن را از ما خواهند ربود

در ادامه، بحث اصلي و فرعي كردن مشكـالت و    
اجتناب از خرده كاري و فشرده كردن هـمـه ي       
نيروهاي مردمي و از ميان برداشتن پايگاه داخـلـي   

آنگاه در اين بـيـانـيـه     .  امپرياليسم، عنوان شده بود
 :آمده بود

درگيري هايي كه تمام اين روزها، در مورد مساله “ 
حجاب به عنوان يك نهـاد  ...  حجاب ايجاد شده

انقالبي اسالم، في الواقع چيزي نـيـسـت جـز       
كوششي اجتماعي به خاطر رعايت و حـفـظ       
سالمت اخالقي جامعه، كه خود بدون شك از   
ضروريات رشد همه جانبه ي معنوي و مـادي  

 ...اجتماع است
حجاب براي زنان اين ميـهـن، آن هـم در          
جامعه اي كه تازه مي خواهد نظم فـاسـد و     
منحط آريامهري را، كه در آن هيـچ مـرزي     
بين آزادي و بي بند و باري وجود نداشـت،  
پشت سر بگذارد، نامعقول و نامقبول است، 
چرا كه بار گران فرهنگ امپرياليستي را، هرگز نمي 
توان به يك باره و جدا از جـريـان دراز مـدت          
تدريجي، از دوش مردم اين ميهن، چه زن و چـه    

 .مرد، فرونهاد
خوشبختانه تا آنجا كه ما مي دانيم و مواضع اعـالم  
شده ي كليه ي مسوولين كشور و مقامات دولـت    
آقاي مهندس بازرگان مويد آن است، هيچ مقام و   
نيروي مسئولي نيز، قصد ندارد براي جـامـعـه ي      
زنان ما، كمترين اجبار و اشكالي در ايـن رابـطـه      
ايجاد كند و اگر هم برخي بـرخـوردهـاي غـيـر        
اصولي ديده شده باشد، از طرف عناصر ناآگاه و يا 
احيانا افراد مشكوك و عناصر ضد انقالب اعـمـال   

 ”.شده و توطئه چيني شده است
اين تـاكـيـد از آن        “ :  و در انتهاي بيانيه آمده بود 

جهت ضروري است كه مبادا پيرامون مساله اي كه 
اكنون كامال حل شده به نظر مي رسد، جنجالي بي 
جهت برانگيخته شده و با دنبال گيري يك مسالـه  

 ”...ي فرعي، از مساله اصلي غافل بمانيم
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پـس از       تشكل ها و سازمان هاي زنان بسـيـاري  
تقريبا تمام گـروه هـا،       .  تشكيل شدند 57انقالب 

احزاب و سازمان هاي سياسي نيز، بـخـش زنـان      
داشته و يا سازمان مستقلي را كه در رابـطـه بـا          

تشكل هاي .  مسايل زنان بود، در كنار خود داشتند
تقريبـا  .  صنفي بسياري نيز توسط زنان تشكيل شد

تمام اين تشكل ها، نشريه اي جداگانه داشتنـد و    
در مورد مسايل زنان و ساير مسايل روز مـوضـع     

تاسيس برخي از اين سازمان هـا، بـه     .  مي گرفتند
اين سازمـان هـا     .  برمي گردد 57سال هاي قبل از 

فعاليت هاي خود را دوباره از سر  57هم، در سال 
 .گرفتند

سازمان  از جمله تشكل هاي صنفي، مي توانيم به 
ملي پرستاران و بهياران ايران، انجمـن بـهـيـاران       

 .اشاره كنيم... ايران، اتحاديه زنان قاضي ايران و 

 سازمان ملي پرستاران و بهياران ايران 
در دهم خرداد، سازمان ملي پرستاران و بـهـيـاران    

 .ايران اعالم موجوديت كرد
اين سازمان، آمده است كه سـازمـانـي     در مرامنامه

است ملي و مستقل و به هيچ گروه و جـمـعـيـت     
شـركـت در     .  سياسي و غير سياسي وابسته نيست

مبارزات ضد امپرياليستي مردم ايران برا ي برقـرار  
حكميت ملي و دموكراسي واقعي و كوشش بـراي  
ايجاد و توسعه ارتباط منطقي بين پرستار و بيـمـار   
بر مبناي انتخابات آزاد و دموكراتيك، از موارد ذكر 

 .شده در مرام نامه است
 

 اتحاديه زنان حقوق دان
سال پيش از انقالب تاسيس شد و  15اين اتحاديه 

وابسته به اتحاديه ي بين الملي زنان حـقـوقـدان      

با هدف هـمـراهـي بـا          57ايران بود كه در سال 
 .شرايط انقالبي، كار خود را ادامه داد

  
 انجمن رهايي زن

منتشر مي ”  رهايي زن“ اين انجمن نشريه اي به نام 
مرداد، انجمن رهـايـي زن بـه عـنـوان             16.  كرد

اعتراض به شرايط غير دموكراتيك، در انتخـابـات   
انجمن .  مجلس خبرگان قانون اساسي شركت نكرد

شـركـت    طي بيانيه اي، عدم مخالفت دولت بـا      
كانديداهاي مترقي در انتخابات را، تنها سرپـوشـي   
بر اقدامات غير اصولي دولت در نحوه بـرگـزاري   

 . انتخابات مجلس خبرگان مي دانست
تير، مقاله اي از نشريه رهايي بـا عـنـوان         17در 

در مورد اليـحـه ي       ”  ستاره داوود آقاي ميناچي“ 
 .مطبوعات به چاپ رسيده است

 جمعيت زنان مبارز
طي اعالميـه   1357اين جمعيت در اوايل اسفندماه 

اهـداف ايـن     .  اي موجوديت خود را اعالم كـرد   
 :جمعيت به طور خالصه عبارت بود از

مبارزه پي گير و بي امان عليه امپرياليست هـا،    -1
بقاياي ارتجاع داخلي تا ريشه كن كردن قـطـعـي      
استعمار و استبداد و بدست آوردن اسـتـقـالل و        

 آزادي واقعي
پشتيباني بي دريغ و فعال از خـواسـتـه هـاي         -2

 ضروري به حق كارگران و زحمت كشان
آشنا و آگاه نمودن زنان به حقوق دموكراتيـك    -3

 خويش و وظايف شان در قبال خلق و ميهن
مبارزه برا ي احقاق حقوق دموكراتيك زنان كه   -4

از جانب دولت، كارفرما يا ديگر مـوسـسـات و        
 نهادهاي اجتماعي ضايع شده باشد 

مبارزه عليه فرهنگ پوسيده و مبتذل استعماري   -5
و ارتجاعي رژيم فاسد و سرسپرده گذشته، كـه از    
طرق مختلف به زنان ستمديده ايران تحميل شـده  

 .است 
منتشر مي ”  زن مبارز“ اين جمعيت نشريه اي به نام 

 :در شماره دوم نشريه چنين آمده بود. كرد

جمعيت زنان مبارز، تشكيالتي است در خـدمـت   “ 
به هيـچ گـروه و       .  زنان زحمتكش و مبارز ايراني

ايـن  .  حزب داخلي يا خارجي وابستـگـي نـدارد     
تشكيالت، دموكراتيك، ضد امپرياليستي و مردمـي  

جمعيت از نظر مادي و مالي، متكي بـه    .  مي باشد
حق عضويت اعضاي خود و برنامه هاي مالي، از   

. مـي بـاشـد     ...  قبيل فروش جزوات و نشريات و 
برادران همرزم ما مي توانند به عـنـوان هـمـكـار        
جمعيت، در ارتباط با فعاليت هاي جمعيت قـرار    

 .گيرند
اساس فعاليت هاي جمعيت، آموزش و مددكـاري  
به زنان زحمتكش ايراني، براي ارتـقـاي سـطـح         
آگاهي خود و در گير شدن شان در مبارزات ضـد  
امپرياليستي و متشكل شدن براي احقاق حـقـوق     
حقه توده هاي زحمتكش و ستمديده زنان و هـم    
پايي با مبارزات ساير قشرها و طبقـات مـتـرقـي       

 ”.جامعه مي باشد
به اعتقاد اين جمعيت، زنان بدون رهايي جـامـعـه    

 . آزاد نمي شوند و جامعه بدون رهايي زنان
خواست هاي عمومي، به نظر اين جمعـيـت، بـه      

 :طور خالصه عبارتند از
اساس    تشكيل يك جمهوري دموكراتيك خلق بر“ 

آزادي كامل جمعيت هاي سـيـاسـي، تشـكـيـل           

 مارس 8ويژه 

 1357ن در سال سازمان ها و تشكل هاي زنا



 

 مارس 8ويژه  9 1388اسفند / شماره پنجم
شوراهاي كارگري، برچيدن تمامي موسـسـات و     
شركت هاي غارتگر دولت سابق، تشكيل انجـمـن   
هاي دهقانان، آزادي و حقوق متساوي براي تمامي 
خلق هاي ايران، تشكيل دادگاه علني و محلي بـا    
شركت نمايندگان مردم جهت به كيفر رسـانـيـدن    

 ”تمام جانيان سابق
  

 اتحاديه زنان مبارز
اعالم مـوجـوديـت     57اين اتحاديه در سوم بهمن 

 :كرد و خود را چنين معرفي نمود
اتحاديه زنان مبارز، سازماني است در بـرگـيـرنـده     

منظور كـارگـر     ( زنان زحمت كش، اعم از كارگر 
كارخانه، كارگاه، خدمه بيمارستان ها و مـدارس،      

دهقان و زنان خـانـه دار       )  خدمه منازل و ادارات
 .محروم، كارمند، دانشجو و كليه زنان مبارز

اين سازمان ضدامپرياليستي، دموكراتيك و علـنـي   
است و وابسته به هيچ سازمان سياسي نـبـوده و       

سـيـاسـي      -كامال مستقل است و مبارزات صنفـي 
زنان را براي احقاق حقوق از دست رفته و كسـب  

 .حقوق انساني شان، هدف قرار داده است
اين سازمان بر اساس مركزيت دموكراتيك استـوار  
است و داراي ايدئولوژي خاصي نيست و هر كس 
با هر ايدئولوژي، به شرط اينكه برنامه و اساسنامـه  

 .اتحاديه را بپذيرد، مي تواند عضو شود
هدف اتحاديه، حل اختالف بين زنان 
و مردان طبقه استثمارگر نيست، بلكـه  
مبارزات ما، درست بر عـلـيـه ايـن         

و اربـابـان        طبقات، از زن و مـرد       
ما معتقديم كه .  امپرياليست شان است

آزادي زنان ايـران، جـدا از آزادي         
مردان نيست و اين آزادي در گـرو      
قطع دست كليه امپرياليسـت هـا از       

   .ايران است
اتحاديه چنين مـي   3در نشريه شماره 

 :خوانيم
ما به عنوان اتحاديه زنـان مـبـارز،        “ 

خواهان برقراري اتحادي اصولي با همه ي گـروه    
هاي مبارزي كه صادقانه و مصرانه خواهان حركت 

به سوي آزادي هـا و       دموكراتيك و پيش رونده 

آگاهي هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسـي مـي     
 ”...باشند، هستيم

يكي از مسئولين اتحاديه، در جلسه اي اعالم كـرد  
كه هنوز نتوانسته اند براي اتحاديه، اجازه ي ثبـت  

محل    همچنين براي يافتن محلي به عنوان.  بگيرند

ارگان ايـن اتـحـاديـه       . دائمي، دچار مشكل هستند
 58مـرداد       30بود كه در تـاريـخ     ”  سپيده سرخ“ 

 .توقيف شد
 اتحاد ملي زنان 
بـا  ”  اتحاد ملي زنان“ هيات موسس  58فروردين  8

در ابـتـداي    .  انتشار بيانيه اي اعالم موجوديت كرد
بيانيه، به مبارزات زناني مانند محبوبه مـتـحـديـن،     
مرضيه احمدي اسكويي، فاطمه اميني، مـهـرنـوش    

ابراهيمي، زهرا قلهكي، اعظم روحي آهنـگـران و     
شهريور كشته شـدنـد،    17همين طور زناني كه در 

مانند كبري صفا، نسرين امين و ميترا دقيق، اشـاره  

گونه عنوان    شده و در ادامه، خط مشي گروه، اين
 :گرديده است

با هيچ يك از نيروهاي سياسي و گـروه هـاي         “ 
بـا  .  وابسته به چين و شوروي همكاري نمي كنيـم 

هيچ يك از گروه هايي كه زنان را در مـقـابـل          
نيروهاي مبارز قرار مي دهند و يا با گـروه هـاي       
ارتجاعي، كه در مواقع حساس زنان را در جـهـت   
مسايل انحرافي و فرعي بسيج مي كنند، همكـاري  

آمادگي خود را بـراي هـمـكـاري بـا          .  نمي كنيم
نيروهاي دموكراتيك ملي و مستقل، صرف نظر از   
. اعتقادات ايدئولوژيكي و ديني اعالم مي كـنـيـم     

خواهان سهيم شدن در تدوين كـلـيـه قـوانـيـن           
مملكتي، خاصه مقررات مربوط به خانواده و كـار    

مبارزه با امپرياليسم را از اساسـي تـريـن      .  هستيم
 ”.اهداف خود مي دانيم

در انتها آمده كه اين منشور، حاصل بحـث آزادي    
اسفند، در مـدرسـه        21و  12است كه در تاريخ 

عالي شميران و تاالر فردوسي دانشكده ي ادبيـات  
يك شماره تلفـن هـم     .  دانشگاه تهران، برگزار شد

 .براي تماس عالقه مندان ذكر شده است
ارگان اين سازمان بود كه اولـيـن     ”  برابري“ نشريه 

 :شماره اش، با شعري از الهوتي آغاز مي شد
 بايد همه جا قرين شود زن با مرد

 بيكار در اين جهان نماند يك فرد
 بيكار: آسان كه به هر كسي بگويي

 دعواي شرف كند، بگريد از درد
اتحاد ملي زنان، سوم آذر در رشـت  
در طي بـرگـزاري يـك بـرنـامـه           
سخنراني و نمايش فـيـلـم اعـالم       

عاطفـه گـرگـيـن       .  موجوديت كرد
همسر خسرو گلسرخي، در بـاره      
زنان و نقش تعيين كننده آنـهـا در     
توليد اجتماعي و مبـارزات خـلـق      
 .هاي قهرمان ايران، مطالبي بيان كرد

مرداد، اتحاد ملي زنـان طـي      22در
بيانيه اي، به اظهارات اشرف پهلوي 

براي از بيـن بـردن     “ :  پاسخ داد و پيشنهاد كرد كه
اين قبيل زمينه هاي تبليغات زهرآگين و گـرفـتـن    
بهانه از دست دشمنان انقالب، به مواردي از قبيـل  

حرف مي زد، ” ستم مظاعف“زنان بيكار شده ي كارگر، سخنراني را كه از 
 .چند بار تحسين كردند
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محروميت زنان از قضاوت و لغـو دادگـاه هـاي        
خانواده كه خود به خود محدوديت حقوق زنـان    
جامعه ما را به همراه دارد، فورا چاره انديشه كننـد  

و اجازه ندهند زنان، اين نيروي فعـالـي   
نيمي از جامعه، عمال از جريان فعاليـت  
هاي جامعه و سازندگي دور بماننـد يـا     

 ”.حقوق برحق شان ضايع شود
  

 جمعيت بيداري زنان
 1339در سـال    ”  جمعيت بيداري زنان“ 

براي بدسـت آوردن تسـاوي كـامـل           
حقوقي زنان كشور در همه ي زمينه ها و مبارزه با 
 .مفاسد اخالقي و بهبود وضع خانواده تاسيس شد

كميته ايجاد جمعيت بيداري زنان، در اواسـط دي    
به وسيله ي تعدادي از زنان آزادي خواه  1357ماه 

در مورد اهداف  2در نشريه شماره ي .  تشكيل شد
 :اين جمعيت چنين نوشته شده است

. هدف ايجاد تشكيالت سراسري زنان ايران است“ 
تشكيالتي كه از نظر شكل، دموكراتيك، مستقل از 
احزاب سياسي و در برگيرنده ي وسيع ترين جمع 
زنان باشد و از نظر محتواي سياسي، سازماني ضد 
امپرياليستي و دموكراتيك و منعكس كـنـنـده ي        

خواست هاي به حق انقالبي 
اكثريت مردم اين سرزمـيـن   

 ”...باشد
به توضيح اين جـمـعـيـت،     
دعوت اين كميته براي اتحاد 
زنان، شامل آن دسـتـه از         
زناني نمي شود كه به جـاي  
دنبال كردن يك خط مشـي    
انقالبي، دنبال آزادي بي بند 
و بار و عقب مانده جـوامـع   
سرمايه داري اروپا و آمريكا 

در ضمن، اين جمعيت معتقد اسـت كـه       .  هستند
زنان نمي توانند خود را از قيد اسارت و بـردگـي   
رها كنند، مگر اينكه همراه ساير گروه هـا بـراي       
رهايي جامعه از قيد ارتجاع و امپرياليسم كوشـش  

نه آن دسته جريانات و دسته هايي كه زنـان  ( كنند 
را به متشكل شدن گرد خواسته هـاي مـحـدود        

اقتصادي، صنفي و پرداختن به امـور زنـان مـي          
 .)خوانند

منتشـر  ”  بيداري زن“ اين جمعيت، نشريه اي به نام 

اين نشـريـه، از دولـت         6در شماره ي .  مي كرد
خواسته شده بود كه در موضع نادرست و سسـت  
خود در قبال حقوق زنان، تجديـدنـظـر كـنـد و          
خواست هاي زنان زحمتكش را فورا به مـرحلـه     

همچنين اين جمعـيـت در مـورد        .  اجرا در آورد
 .مساله كردستان، دولت را مقصر مي دانست

  
 كميته زنان مبارز

اين كميته حدود فروردين ماه فعاليت خود را در     
در    3كميته در نشريه شـمـاره       .  شيراز آغاز كرد

 :معرفي خود چنين نوشت

خواسته ها و اهداف كـمـيـتـه زنـان مـبـارز،              “ 
خواست هاي زنان مبارز و زحمت كش ايـران     از

و همچنين تمام خلق هاي ايران، اعم از زن و مـرد  
كميته زنان مـبـارز،     .  و پير و جوان جدا نمي باشد

بايد در راه به وجود آمدن سازمان سراسري زنـان،  
كه اكثريت قريب به اتفاق زنان زحمـت كـش و       

مبارز ايران را در خود بسيج كند، گام هايي بردارد 
و به خاطر دست يابي به حقوق حقه زنان زحمت 

مبارزه اي متشكل و آگاهانه را در محـدوده     كش،
 ...ي فعاليت هاي خود، به راه اندازد

كميته به موازين جنبش دموكراتيك در 
اين موازين در ايـن    .  كل، معتقد است

 :زمينه ها خالصه مي شود
دفاع مشـروط از دولـت مـلـي             -1

 بازرگان
ايجاد يك جمهوري دموكراتيك و   -2

ملي، كه در آن تـمـام آزادي هـاي          
دموكراتيك چون آزادي قلم، بيان، اجتمـاعـات و     
اعتصابات و احزاب، مليت، مذهب و آزادي زنـان  

 .تضمين گردد
ملي كردن بانك ها و كليه صنـايـع وابسـتـه،         -3

 معادن و تمام موسسات امپرياليستي
حل مساله ارضي به دست دهقانان، از طـريـق     -4

 تقسيم رايگان زمين بين دهقانان بي زمين
دفاع بدون قيد و شرط از تمام جنبـش هـاي       -5

 آزادي بخش در اقصي نقاط جهان
برخورد با ارتجاع و سيستم امپرياليسم جهانـي    -6

 و سلطه ي آن
خط كشي قاطع با مشي و   -7

برنامه ها و اهداف كـمـيـتـه     
مركزي حزب توده، به عنوان 
عمده ترين خطر براي جنبش 
دموكراتيك و نيز خط كشـي  
با جريان هاي سازش كـاري  
كه اشاعه دهنده ي بـرنـامـه      
هاي ضد انقالبي جمـهـوري   
توده اي چـيـن، در درون         
جنبش خلق هـاي مـا مـي        

 . باشند
 .بود” پيكار زن“ارگان اين كميته، نشريه 

اين گونه ديدگاه هاي غلط، كه به سازمان هـا و      ( 
و    گروه هايي حمله مي كرد كه در حـكـومـت       

قدرت نبودند، و يا يكي از اهداف خود را مقابله با 
سياست هاي آنان قرار مي داد، يكي از انحرافاتـي  
بود كه در آن سالها ضربات بسياري به جـنـبـش      

دولت موقت ايـران مـي     :  زن كارگري از دولت مي خواهد به وضع كارگران رسيدگي بكند
 .داند كه همين كارگران با اعتصاب ها و طغيان هاي خود، سقوط پيشين را تسريع كردند
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حزب توده نـيـز هـمـيـن        .  انقالبي مردم ايران زد

اين گونه تفـكـرات   .  سياست را در پيش گرفته بود
انحرافي، نياز به آسيب شناسي خـاص دارد كـه       

 .)اميدواريم در جاي ديگري به آن پرداخته شود

 جامعه ي زنان مبارز سقز
حدود ارديبهشت مـاه  ”  جامعه ي زنان مبارز سقز“ 

 : اهداف اين جامعه عبارتن بود از. تشكيل شد 57
 تشكيل يك جمهوري دموكراتيك -1
تشكيل شوراهاي كارگري كه ناظر بر امر توليد   -2

 و توزيع كاالهاي كارخانه ها باشد
 تشكيل شوراهاي دهقاني و تقسيم زمين ها -3
خود مختاري و حق تعيين سرنـوشـت بـراي        -4

 تمام خلق هاي ايران
برابري زن و مـرد در مسـايـل                -5

 اقتصادي، سياسي و فرهنگي
برنامه هاي اين جامعه شامل اين مـوارد  

 :بود
بررسي مشكالت زنان روستايـي و      -1

 زنان كارگر، زنان شاغل و خانه دار
آموزش تئوريك اعضا در زمينه ي     -2

 فلسفه، تاريخ و اقتصاد
 سواد آموزي زنان بيسواد -3
 ارتباط با ساير جمعيت هاي زنان -4
مبارزات صنفي در جهت تـامـيـن        -5

امكانات رفاهي در دوران بـارداري و      
پس از زايمان و مهد كودك براي زنان شـاغـل و     

 كارگر و زحمتكش
 تشكيل شوراهاي محلي زنان -6
 كوشش در راه ايجاد كالسهاي آموزش نظامي -7

 :شرايط عضويت در اين جامعه
عدم وابستگي به هيچ حزب و سـازمـانـي كـه         “ 

وابسته به خارج باشد، قبول اهداف جامعـه، سـن     
 ”سال و صالحيت سياسي و اجتماعي 16باالتر از 

  
 انجمن رهايي زنان

 :در منشور اين انجمن مي خوانيم كه
چون نهادهاي عقب گرايي كه آزادي هاي زنان و “ 

حق شركت آنان را در ساختن فـرداي جـامـعـه         
محدود مي كند، خود ناشي از نهادهاي استثمـاري  
در جوامع طبقاتي است، مبارزات زنان ميهن ما در 
راه برقراري آزادي و حقوق متساوي، نبايد و نمي 
تواند از مبارزات كلي ما براي استقرار جامعـه اي    

 ”.خالي از استثمار انسان از انسان، جدا باشد
اصول انجمن، تساوي حقوق زن و مرد در تـمـام     
شئون جامعه و همكاري با تمام سازمان ها و گروه 

 .هاي انقالبي است
 :اهداف انجمن شامل موارد زير مي باشد

مبارزه براي در هم شكستن كـلـيـه پـايـه هـاي           
فرهنگي، اقتصادي و سياسي ارتجـاع داخـلـي و        
امپرياليسم، كه نخستين شرط براي رسـيـدن بـه        
آزادي واقعي زنان مي باشد؛ اشـاعـه فـرهـنـگ          
انقالبي، دفاع از حقانيت شوراها و اتحاديـه هـاي     

 ...زنان و

 *** 
اتحاديه دموكراتيك زنان، جمعيت زنان دموكرات،  

زنان عدالت خواه، اتحاديه زنان كردستان، سازمـان  
زنان جبهه ملي و جمعيت زنان ايران، از ديـگـر       
سازمان ها و تشكل هايي بودند كه پس از انقالب 

بسياري از اين سـازمـان هـا،        .  فعاليت مي كردند
اهداف خود را مبارزه عليه ارتجاع و ستم طبقاتـي  

 .مي دانستند و در اين راه تالش بسيار مي كردند
برخي ديگر نيز در راستاي تحكـيـم حـكـومـت        
جمهوري اسالمي تالش داشتند و در اين مسـيـر،   
در مقابل ساير تشكل ها و انجمن هاي انـقـالبـي    

در ادامه، به برخـي از ايـن       .  زنان قرار مي گرفتند

 .انجمن ها اشاره مي كنيم
  

 تشكيالت دموكراتيك زنان
تشكيل شد و مي تـوان   36اين تشكيالت در سال 

. آن را سازمان زنان حزب توده مـحـسـوب كـرد      
اطالعيه هاي اين تشكل، هماهنگ با سياست هاي 

توده و در راستاي حمايت از جـمـهـوري       حزب
 . اسالمي بود

در اسـتـقـبـال از          اين تشكيالت، در اطالعيه اي
خميني، مبني بر بسيج هـمـگـانـي     ...  دعوت آيت ا

عليه امپرياليسم آمريكا و مزدورانش، خاطر نشـان    
 :كرده بود

ما زنان و مادران آماده ايم تا در مقابله با هر گونه “ 
تجاوز امپرياليسم آمريكا، آموزش نظامي بگيريم و 
مسلح شويم و تا پاي جان، از انقـالب اسـالمـي      

 ”.خود دفاع كنيم
آذر، در بيانيه اي ديـگـر، بـر       5در 

 :موارد زير تاكيد  كرده بود
كوشش خود را صـرف پـيـروزي      “ 

گروه هايي بـراي    ... انقالب مي كنيم
دفاع از حقوق زن، قانون اساسي را   
مورد انتقاد قرار داده اند، البته اينكار 

آنـهـا   .  در زمان مناسب درست است
مي خواهند كه موضوع زن را در       

تشكيالت .  موقعيت مطرح كنند   اين
سـال     36دموكراتيك زنان ايران، با 

سابقه مبارزه در راه احقاق حـقـوق   
زنان، به خوبي به نقايص قانون اسـاسـي و بـه          
خصوص مواد مربوط به زن واقف است، اما ما بـر  
آنيم كه امروز مردم ايران، اعم از زن و مرد، بزرگ 
و كوچك، بايد در يك جبهه واحد همگام شوند تا 
در درجه اول، سلـطـه دشـمـن بـزرگ ايـران،             
امپرياليسم جهاني، به خصوص آمريكا را، از كشور 
خود ريشه كن سازند تا بتوانند ايراني آباد و آزاد     

 ”.بسازند
 :در پايان بيانيه آمده بود

ما امروز هر حركت و هر گفـتـاري را كـه بـه           “ 
انقالب آسيب برساند، برخالف مسير مـلـت مـي      
دانيم و كوشش مي كنيم كه هماهنگ و همگام بـا  

 تظاهرات كارگران بيكار در تهران
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  ”.ديگر خواهران و برادران خويش، قدم برداريم

 جمعيت زنان ايران
اين جمعيت نيز، آزادي زن را در گرو آزادي كـل    

مدعي بود براي متشكل كـردن  .  جامعه مي دانست
زنان زحمت كش ايجاد شده و اهـداف زيـر را         

 :دنبال مي كرد
مبارزه براي حفظ استقالل كامل كشور، قطع نفوذ “ 

و مداخالت كليه ي امپرياليست ها به ويژه امريكـا  
و شوروي از ايران، پشتيبانـي از دسـتـاوردهـاي         
انقالب تحت رهبري امام خميني، تشويق و بسيـج  

زنان براي شركت در امر نـوسـازي     
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ايجاد 
شرايط مناسب براي شركت زنان در   
اين امر و مبارزه عليه افكار و قيـد و    
بندهايي كه مانع شركت زنان در امـور  
برابر جامعه مي شود، وضع قوانين عادالنه و 

براي تامين حقوق اجتماعي و سـيـاسـي زنـان،         
تحكيم خانواده و مبارزه با فرهنگ استعـمـاري و     
ديگر ريشه هاي اقتصادي و اجتمـاعـي فسـاد و        
فحشا، كمك به باسواد نمودن زنان، حـمـايـت از      

 .”كودكان به خصوص در ميان زحمتكشان
   .بود” شهريور 17“ارگان اين جمعيت نشريه 

  
 جامعه ي انقالب اسالمي زنان

اين تشكل توسط اعظم طالقاني پايه گذاري شـده    
تا سالها منتشـر مـي     ”  پيام هاجر“ بود و نشريه آن 

 .شد
در ششم آذر ماه، جامعه زنان انقالب اسالمـي در    
اطالعيه اي نظر خود را در مورد قانون اساسـي و    
مواردي كه مربوط به زنان است، آورده بـود، از        
جمله در مورد مساله رياست جمهوري زنان، حـق  

عنوان بيانيه ايـن    ...  و قيموميت فرزندان و   واليت
جاي نظام توحيدي و برابري زن و مـرد در    “ :  بود

 .”قانون اساسي خالي است
آبان پيامي به زنان آزاده امريـكـا    30اين جامعه در 

در اين پيام كه توسط اعظم طالـقـانـي و از        .  داد
طرف جامعه زنان انقالب اسالمي به نـگـارش در     
آمد، از زنان آمريكا خواسته شده بود كه زنان ايران 
را در به دست آوردن حقوق حقه انسانـي يـاري     

 .نمايند و خواهان استرداد شاه شده بود
سمينار دو روزه اي به دعوت ايـن       بهمن   16در 

جامعه، با حضور اعظم طالقاني، منيره گـرجـي و     
در .  مريم بهروزي در حسينيه ارشاد تشكيـل شـد    

قطعنامه سمينار، از زنان كشور دعوت شده بود كه 
با اعتياد، فحشا و سرگرداني زنان، كه ميراث شـوم  

 .رژيم منفور شاهنشاهي است، به مبارزه برخيزند
همچنين در اين قطعنامه، آزادي بيان و فـعـالـيـت     
براي گروه هاي سياسـي، درخـواسـت شـده و           

حمالت بدون مجوز و   

 .دليل، محكوم شده بود
 جمعيت مادران مسلمان

طي ”  جمعيت مادران مسلمان“ ، 58شهريور  13در 
اطالعيه اي، با اشاره به نطق گاليه آميز مـهـنـدس    
بازرگان، از وي پشتيباني كرده و از انتخاب وي به 
عنوان رييس جمهور آينده ايران، صحبت به ميـان  

 .آورده بودند
  

*** 
تالش هاي زيادي براي ا يجاد اتحاد و همـكـاري   
بين سازمان هايي كه در زمينه احقاق حقوق زنـان  

مـهـر،      25در   .  فعاليت مي كردند، صورت گرفت
طي بيانيه اي از طرف كـمـيـتـه زنـان جـبـهـه               
دموكراتيك ملي، زنان دعوت به تشكل و وحـدت  

 .شدند
 :در اين بيانيه آمده بود

يكي از راه هاي نفوذ امپرياليسم در كشـورهـاي     “ 
تقسيم جامعه به دو بخش زن و مـرد  ...  تحت ستم

و سلب مستمر حقوق حقه مدني و اجتماعي آنان، 
و جلوگيري از رشد فرهنگي اين توده هـاي بـه       

دو بخشي كه در حـقـيـقـت دو         .  ظاهر جداست
 ...بازوي سازنده اجتماع هستند

اتحاد زنان ميهن ما، صرف نظر از ديـدگـاه هـاي      
و صرفا بر مبناي مضـامـيـن         خاص ايدئولوژيك

مشترك و متحدي چون آزادي خواهي و تـرقـي       
طلبي و استقالل و ايستادگي عليه امپريالـيـسـم و      
پيكار براي تعالي همه جانبـه مـلـي، ضـرورتـي          

از اين رو كميتـه زنـان جـبـهـه          .  محسوس است
دموكراتيك ملي، از كليه سازمان ها، نـيـروهـا و        
شخصيت هاي مترقي مستقل و ملي زنـان ايـران،     
دعوت مي كند به منظور پي ريزي و تقويت پهنـه  

 .هاي وحدت، دست ياري به هم دهند
بديهي است كه برادران همرزم ما، در اين كوشـش  
عمومي براي احقاق حقوق سيـاسـي،   
فرهنگي و اجتماعي بـرابـر، بـا مـا         

كميتـه زنـان     .  همكاري خواهند كرد
جبهه دموكراتيك ملي، اين اقـدام را    
وظيفه ي خود مي دانـد و هـمـه          
امكانات و قواي خود را در خدمت بي قيد و 

انجام اين همگرايي و گـردهـمـايـي          شرط براي
 ”.خواهدگذارد

آبان ماه، خبري مبني بر تشكيل كـنـفـراس      26در 
. مشترك زنان در روزنامه اطالعات چاپ شده بود

گروه هايي از سازمان هاي مختلف زنان، تـحـت     
كميته همبستگي زنـان بـراي بـرگـزاري         “ عنوان 

اولين بيانيه خود را انتشـار داده    ”  كنفراس مشترك
در ابتداي اين بيانيه، بر نـقـش زنـان در          .  بودند

 :آمده بود  انقالب تاكيد شده و در ادامه
ليكن امروز با كمال تاسف مي بينيم كه نه تـنـهـا    “ 

قدمي درجهت باز گردانيدن حقوق و حـرمـت از     
دست رفته زنان برداشته نشده، بلكه اقـدامـات و     
قوانين و مصوبات حاكم، تنها در جهت مـحـدود     
ساختن هر چه بيشتر زنان، تثبيت نابرابري آنان و   
حتا باز پس گرفتن حقوق ناچيز گذشته، جـريـان     

 ...داشته است
ما با اين اميد كه زمينه اتحاد و همبستگـي گـروه     

جهت هماهنـگ سـاخـتـن          هاي مترقي زنان را،
فعاليت هاي آنان بوجود آوريم و از مزاياي تـالش  
دسته جمعي به سود مبارزه بهره گيريـم، تـدارك     
برگزاري كنفرانس مشتركي را، در دفاع از حـقـوق   
زنان، ضروري مي بينيم و از همه دعوت مي كنيـم  
در مبارزات زنان ايران عليه ستم، نابرابري، استثمار 

 ”.و ارتجاع، با ما همگام شوند
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زن هـا    “ با عنوان ”  اتحاد چپ“ مقاله اي در نشريه 

از مـيـان   “ ستون    در”  انسان هاي درجه دو نيستند
در اين مقالـه  .  چاپ شده است آيندگان” مطبوعات
 :مي خوانيم

نداشتن استقالل مادي زن، تنها حاكميت بالمنازع “ 
 .”مرد را تامين مي كند

روزي نمي گذرد كه ما شاهد نقض ابتدايي تريـن  
. و در نتيجه اعتراضات آنها نـبـاشـيـم     حقوق زنان

محور جمهوري اسالمي ما، در اعتالي مقـام  “ زيرا 
دكتر يداله سحابي وزير مشاور در امور ( ”  زن است

و هم از اين رو بود كه دولـت  )  طرح هاي انقالب
انقالبي تصويب اليحه الغاي حـقـوق   
زنان را، از ابتدايي ترين وظايف خود 
دانسته و آن را بالواسطه جزء اولـيـن   
برنامه هاي خود قرار داد و به يك باره 

اسفند، از صدور حكم  12در روز شنبه 
قضاوت و وكالت براي زنان جلوگيـري  
نموده و براي برابري زنـان و مـردان،       
فاتحه الحمد خواند و اينها همه به ايـن    
بهانه كه قضاوت و وكالت بـه عـنـوان        

فعاليت هاي پست اجتماعي، فقـط بـراي مـردان        
پيش بيني شده و براي زنان، وظايف متعالي تـري    

 .در نظر گرفته شده است
جمهوري اسالمي اصوال كار و فـعـالـيـت هـاي        

مـا  “ زيرا .  اجتماعي را مادون شخصتي زن مي داند
مي خواهيم مقام زن واال باشد و نه آن جيزي كـه    
تا به حال به نام حقوق زن، درمورد زنان اجرا مـي  

و هر كه جز اين بگويد ضد انقالب )  سحابي( ” شد
البته اگر مضمون انقالب، تبعيـد زنـان بـه        .  است

گوشه آشپزخانه و تبديل آنها به ماشين هـاي بـي     
باشد، ضديت با اين مضمـون  ”  بچه سازي“ اختيار 

 .انقالب، نه فقط ننگ نيست كه افتخار هم دارد
ما معتقديم كه به رسميت نشناختن حقوق زنان به 
عنوان اعضاي متساوي الحقوق جامعه، زنان را بـه  
اعضاي درجه دوم تنزل داده و جامعه را متكي بـر  

امتيازات مردان و مردساالري و پدرشاهي مي كنـد  
و مقام زن را به سطح برده اي بالدفاع تنـزل مـي     

حال سوال ما اين است كه چه فـرق اسـت     .  دهد
بين حكومت افريقاي جنـوبـي نـژادپـرسـت بـا           
حكومتي كه با اتكا بر امتيازات جنسي بـنـا شـده      
است؟ آيا تبعيض نژادي از تبعيض جنسي ظالمانه 
تر است؟ آيا اختالف قايل شدن بين فرزنـد يـك     
نفر سياه پوست با فرزند يك نفر سفيد پـوسـت،     
احمقانه تر و مضحك تر است يا اختالف بين يك 
خواهر و برادر قايل شدن و اصوال چه اخـتـالفـي    

 بين تبعيض نژادي و تبعيض جنسي وجود دارد؟
مگر در مورد حق انتخاب محل 

سكونت واحد زن و مرد، كه تازه آن هم به خاطـر  
زن “ ذات امر و نقش زن صورت مي گيرد، زيـرا      

) سحابي( ”  اساس اصالت خانواده را تامين مي كند
ما سوال مي كنيم آيا اين اصـالـت خـانـواده، در         

 اصالت بندگي زن خالصه نمي شود؟
سياست دولت انقالبي در اين خالصه مي شود كه 
زنان را به تدريج از كليه مشاغل و فعاليـت هـاي     
اجتماعي طرد كرده و آنها را در محدوده ي تـنـگ   
خانه و سنت هاي پوسيده به بند كشيده و آنان را   
بدون اينكه از كوچكترين حقي برخوردار باشند به 
ماشين توليد مثل و كنيز مرد تبديل نمايد كه البتـه  
زمينه مادي اين وابستگي نيز، در سطوح مختـلـف   

 .تدارك ديده شده است
يكي از اين طريق كه حق طالق به طور يك جانبه 
به مرد تفويض گشته و زنان عمال از تعييـن حـق     

ديگر اينـكـه بـا      .  سرنوشت خود محروم شده اند
سال، عمال  13پايين آوردن قابليت سني ازدواج به 

حق آموزش و ديدن دوره هاي تخصصي از زنـان  
خاصه اينكه تحصيل زنان متاهل .  سلب شده است

اينـهـا   .  نيز در مدارس روزانه ممنوع گرديده است
همه و همه هيچ هدفي غير از تحكيم وابستگي زن 

زيرا عدم وجودچشم انداز استـقـالل   .  به مرد ندارد
مادي زن، تنها و تنها حاكميت بالمنـازع مـرد را       

 .تضمين مي كند
جمهوري اسالمي كـه  ” مردانه“و حال اين سياست 

هدفي غير از جلوگيري از هر نوع فعاليت اجتاعي 
و پرورش شخصيت اجـتـمـاعـي و       
سياسي زن ندارد، مي بايد از طـريـق   
مواد قانون اساسـي، شـكـلـي بـه          
اصطالح قانوني يافته و مثال ابـدي    

غافل از اينكه اگر مواد قانـون  .  شود
براي هميشه مانع رشـد و بـلـوغ        

آفـتـاب   “ فكري انسان ها مي شد، 
نيز هـيـچ     ”  بي غروب شاهنشاهي

گاه در اين مرز و بوم غروب نمي 
كرد و آن جرثومه ي خيانت و جنايت، امروزه در   

مـا  .  اقصي نقاط جهان در به در و آواره نمي گشت
در شماره هاي آينده به تفصيل در اين مورد سخن 

 ...خواهيم گفت
  

 58مرداد  4
رقيه دانشگري، كانديداي سازمان چـريـك هـاي      
فدايي خلق در انتخابات مجلس خبرگـان قـانـون      
اساسي، در گرد هم آيي معـرفـي كـانـديـداهـاي         

 :سازمان، چنين گفت
شايد در شرايط كنوني، با وضعيتي كه نيـروهـاي   “ 

حاكمه براي زنان پيش آورده اند، شركت يك زن   
به عنوان كانديداي انتخابات مجـلـس خـبـرگـان        

چرا كه زنان كشورمان بـعـد از     .  تعجب آور باشد
قيام، برخالف انتظارشان با موانـعـي از جـانـب         
حاكميت موجود در جهت مخالفت از شـركـت       

 نظرات گروه هاي چپ در مورد مسايل زنان
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سازنده و فعال شان در پاره اي از فعالـيـت هـاي      

 ”.اجتماعي روبرو شده اند
پيش نويس قانون اسـاسـي    22وي سپس به اصل 

اشاره كرد كه در آن به تساوي زنان و مـردان در      
 :برابر قانون اشاره شده بود و چنين ادامه داد

برابري در برابر كدام قانون؟ قانوني كه شـركـت     “ 
فعاالنه زنان را در پاره اي از فـعـالـيـت هـاي              
اجتماعي، سياسي و فرهنگي منع مي كند؟ قانونـي  
كه اصل تعدد زوجات براي مرد را محـتـرم مـي      
شمارد؟ قانوني كه حق گزينش همسر و يا طـالق  

را يك جانبه و به نفع مرد، حـل مـي     
كند؟ قانوني كه حق بهره بـرداري از      
ارث را براي مردان دو برابر زنان قايـل  
مي شود و قدر حقيقت دو زن را بـرابـر   
يك مردم مي داند؟ قانوني كـه از زن        
فقط يك موجود خانه نشين مي سازد و   

 اين را احترام به حق زن تلقي مي كند؟
اين قانون از اساس برابري را نقض كـرده  

پس برابري در مـقـابـل چـنـيـن           .  است
رعـايـت      قانون ِنابرابري چه معنايي دارد؟

برابري زن و مرد در قانون اسـاسـي يـك        
كشور، بر پايه ي برابري حقوق اجتماعي و   
سياسي و اقتصادي و فرهنگي آنان بايد پايـه  

 .ريزي شود
هر نوع تقسيم بندي افراد يك جـامـعـه بـر       
اساس جنسيت و يا نژاد، تقسيـمـي تـفـرقـه        

منافع سرمايه داري و      افكنانه در جهت حفظ
براي سرپوش گذاشتن روي تقسيمات طبقاتـي  

افراد در يك جامعه ي طبـقـاتـي،    .  جامعه است
چه زن و چه مرد، به دو قطب بهره كش و بهره 

اجـتـمـاعـي،        ده تقسيم مي شوند و حفظ حقوق
اقتصادي، سياسي و فرهنگي، جز از طريق نابـودي  
نظام استثماري در كشور ما و به ويژه محو كـامـل   

 .امپرياليسم، ناممكن است
زنان زحمت كش جامعه ما، نيمي از جمعيت فعال 
زنان كشورمان را تشكيل مي دهند و پا بـه پـاي       
مردان زحمت كش، در صحـنـه هـاي تـولـيـد،           
سازندگي اجتماعي و مبارزات خونين اجتمـاعـي،   

 .شركت سازنده و فعال داشته و دارند

زنان كارگر ما مي پرسند آيا اين ما نيستيم كـه در    
به گردش در آوردن چرخ هاي سنگين اقتـصـادي   

 كشور، سهم مهمي به عهده داريم؟
زنان كشاورز ما مي گويند اين دسـتـان تـوانـاي         

كشـور،     ماست كه در حركت چرخ هاي اقتصادي
 .ياران كارگرمان را قدرت مي بخشد

زنان زحمت كش شهر و روستاي ما، يـك صـدا     
فرياد مي زنند اين ماييم كه در خانه وظـيـفـه ي        
نگهداري از فرزند را، كه نيروي توليد آينده است، 

و اداره ي امور خانه را بـا تـمـام        
مشكالت اقتصادي و فرهنگي اش، به دوش مـي    
كشيم و در خارج از خانه، زير بار سنگين بـهـره     
كشي با تحمل حقارت زن بودن، كه ارمغان جامعه 

 .ي طبقاتي است، له مي شويم
پس اين حق طبيعي ماست كه از حقـوق كـامـال      
مساوي با مردان، در زمينه هاي گوناگون فعالـيـت   
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي و سـيـاسـي         

كنار گذاشتن زن از فعاليت هـاي  .  برخوردار باشيم
اقتصادي يعني نابودي حقوق و ارزش اجتمـاعـي   

   .او
پيش نويس قانون اساسـي   12وي در انتها به اصل 

 :در اين اصل آمده بود. اشاره كرد
از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر و مـادر و در        “ 

دوران كودكي، بيشتر با مادر است، تعليم و تربيت 
دختران، وظيفه ي مقدم بنيادهاي فرهنگي تـلـقـي    
مي شود و قوانين مراجع به خانواده، بـايـد بـراي      
مادر امكانات مادي و معنوي در نظر بـگـيـرد تـا       

با فراغت بال، به وظيفه ي پرارج مادري بتواند 
و مسووليت هايي بپردازد كه درجامعـه  

 ”.ي انقالبي اسالمي برعهده دارد
دانشگر عنوان نمود كه اين اصـل، بـه     
وضوح جدا كردن زن و مرد بر مبنـاي  
جنسيت و سوق دادن زنان به كارهاي 
خانگي و تبديل آنان به مـوجـوداتـي    
جدا از فعاليت اجتماعي را نشان مي 

چراكه اگر جز اين بود، بايـد  ...  دهد
برآورده كردن نيازهـاي مـالـي و        
معنوي زنان را، در دوران بارداري، 
شير دادن و نگهداري از فـرزنـد،     
جدا از فعاليت هاي اجتماعي آنان 
مورد بررسي قـرار مـي داد و           
حقوقي ويژه براي زنان قايل مـي  
شد، مثـال حـق اسـتـفـاده از            
مرخصي دوران بـارداري، حـق     
استفاده از شيرخوارگاه و مـهـد   

 ...كودك
 
 57اسفند  5

قطعنامه شركت كنندگان در اجـتـمـاع         8در بند 
سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران، به مسـالـه     

 :زنان پرداخته شده بود
رژيم هاي ارتجاعي گذشته، زنان را كه نيمـي از    “ 

نيروي جامعه هستند، در وضعي بسيار نامـنـاسـب    
بايد زنان و مردان در همه ي زمينه .  قرار داده است

ها و شئون اجتماعي برابر باشند و هر نوع قانون و 
مقررات خالف اين اصل، بي درنگ بايد مـلـغـي      

 ”.شود
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 حجاب اجباري
. فشارها بر زنـان آغـاز شـد        57بهمن  22بعد از 

تحميل حجاب به زنان يكي از مسايلي بـود كـه       
ايـن  .  موضوع اعتراضات زنان در اين سـال بـود      

اعتراض و مقاومت به شكل هاي مختلف صـورت  
تبديل شد به تـظـاهـرات       57مارس 8.  مي گرفت

 .عظيمي در مخالفت با حجاب اجباري
نـامـه اي بـه         58ارديبهشت  18منصوره كفايي، 

مساله ي زنان و آنان كـه  “ نوشت با عنوان  آيندگان
و بـه    ”  كاسه ي گرمتر از آش هسـتـنـد     

فشارهايي اشاره كرد كه براي تـحـمـيـل     
در بخـشـي   .  حجاب به زنان وارد مي شد
 :از اين نامه چنين آمده بود

با وجودي كه قبال نويد داده مـي شـد       “ 
نه حقوق اداره و     ( حقوق اجتماعي زنان 

در دوران جمـهـوري   )  به روايتي مواجب
اسالمي به مراتـب بـيـشـتـر از دوران            
آريامهري خواهد بود، حاليه كه به لطـف  
الهي، حكومت مردم بر مردم جايگـزيـن   
حكومت فرد بر مردم شده، عمال گروهي 
از مردان مبارز، چنان جبهه ي خود را از   
جامعه نسوان مبارز جدا نموده انـد كـه       

زنان ايراني در كوران مـبـارزات،      پنداري
نه راه پيمايي كرده و نه    نه دست به اعتصاب زده،

اينكه دوشادوش مردان، شهيد داده اند و نـه در        
زندان هاي مخوف رژيم گذشته، مورد وقيـحـانـه    

 .ترين شكنجه ها قرار گرفته اند
صرف نظر از هياهوي حجاب، كه مسلمـا دلـيـل      
نجابت يك زن، پارچه اضافي نمي تواند باشد، اين 
روزها ما زنان اداري، كه شغل خارج از چارچوب 
منزل را، صرفا به خاطر مدد معاش انتخاب كـرده    
ايم، شاهد عكس العمل هاي نوظهوري هستيم كـه  
كم كم جنبه ي مخالف خواني و جبهه گيري را از 
دست داده و صورت توهين بـه خـود گـرفـتـه          

 ”...است
 

 منع از دخالت در سياست
نمونه اي از محدوديت هاي ايجاد شده براي زنان، 

بـه چـاپ        آيندگاندر  58تير  10در مقاله اي كه 
سياسـت بـدون     “  عنوان مطلب، .  رسيد، آمده بود

 :در اين مقاله آمده بود. بود” روزنامه نگاران و زنان
) هفته ي اول تـيـر مـاه       ( در ابتداي هفته گذشته “ 

اعالم شد كه وزير امور خارجه، نمايندگان همه ي 
گروه هاي سياسي را به جلسه اي براي تبادل نظـر  
در مورد مسايل سياست خارجي، به آن وزراتخانه 

چند روز بعد، جلـسـه را بـه        .  دعوت كرده است
معارفه تبديل كردند، اما در ممنوعيـت هـاي آن       

خبرنگـاران و زنـان داخـل          :  تجديد نظري نشد
 ”!نشوند

دليل ممنوعيت حضور خبرنگاران، اطالع رسـانـي   
آنان عنون شده بود، اما در مورد ممنوعيـت ورود    
نمانيدگان سازمان هاي زنان به جلسه ي وزارت     
امور خارجه، در آن مقاله اين سوال مطـرح شـده     

 :بود
آقاي وزير امور خارجه و ديپلمات هـاي وزرات    “

خانه اش، با استناد به چه آيه، ماده ي قانـونـي و     
بخش نامه اي، اعتقاد دارند كه زنـان نـبـايـد بـا          

شمار زنـانـي كـه      ...  سياست كاري داشته باشند؟ 
سازمـان هـاي     ...  اكنون در سياست اند، كم نيستند

سياسي مردمي، بايد به خود حق بدهند كه جلسـه  
هاي اسرار آميز و مردانه را به رسميت نشناسند و   
به احتمال زياد، توضيح دهند كـه چـگـونـه در           
نخستين معارفه با حكومت، پذيرفتند كه زنـان را    

 ”.پشت در بگذارند
.. ، آيـت ا     58شهريور    27اين در حالي است كه 

خميني در مالقاتي با اعضاي مجتمع آموزشي طيبه 
 :پيراسته لنگرود، گفت

همه قشرها بايد در سياست دخالـت  “ 
سياست يك ارث نيسـت كـه     .  بكنند

مال دولت باشد يا مال مجلس باشد يا 
سـيـاسـت    .  مال افراد خاصي بـاشـد    

معنايش اداره كشور و وضعي اسـت    
كه در كشور مي گذرد و همه ي مردم 
اين كشور در اين معنا حـق دارنـد،       
خانم ها حق دارنـد در سـيـاسـت           

 ”...دخالت كنند و تكليف شان است
، در مالقات با خـواهـران   58اول مهر 

.. انجمن اسالمي تربت حيدريه، آيت ا
خميني اعالم كرد كه خانم ها بايد در 
مسايل روز مداخله كنند و در نـهـم       
مهر، در ديدار با گروهي از زنان شهرهاي مشـهـد،   

در انـقـالب ايـران،      “ آمل و آبادان، عنوان كرد كه 
 .”ها پيشقدم بودند زن

  
 تعطيلي مدارس مختلط

با تعطيل شدن مدارس مختلط، والـديـن دانـش        
آموزان مدارس مختلط، با مشكل ثبت نـام بـراي     
سال تحصيلي آينده روبرو بودند و اعـتـراضـات      

از .  بسياري را در مخالفت با اين مساله انجام دادند
نمايندگان انجمن هاي خانه و  58تير  26جمله در 

جدا كردن دخـتـران و     “ مدرسه بيانيه اي با عنوان 
صـادر  ”  پسران در مدارس مختلط، صالح نيـسـت  

 . كردند

 افزايش محروميت ها و تبعيض هاي اجتماعي
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در اجتماع روز بعد، اين اوليا با نمايندگاني از اداره 

صحبت كردنـد  )  اداره آموزش و پرورش( فرهنگ 
آنـهـا عـنـوان       .  اما با توضيحات آنان قانع نشدنـد 

كردند كه تا به حال موفق نشده اند دانش آمـوزان  
در پي انحالل .  شان را در جاي ديگر ثبت نام كنند
مدارس مختلط، اولياي اين دانـش  
آموزان نمايندگاني به منزل آيـت    
اهللا طالقاني فرستادند تا نظر وي را 
در اين مورد بپـرسـنـد كـه آيـا          

سال، در  11تحصيل دختران و پسران كوچكتر از “ 
 .”كنار هم منع شرعي دارد يا خير؟

فرهنگ “ ، مقاله اي با عنوان 58مرداد  8  آيندگاندر 
به طرح تفـكـيـك    ”  آتش و پنبه را تزريق مي كنيد

دانش آموزان دختر و پسر در مدارس مـخـتـلـط       
اشاره و پيش بيني شده بود كه اين طرح، كمـبـود   

 .امكانات آموزشي را افزايش خواهد داد
در حـالـي كـه در        “ :  در جايي از مقاله آمده است

جوامع امروز، زنان و مردان بـه طـور اجـتـنـاب          

ناپذيري در فعاليت هاي اجتماعي با يكديگر سهيم 
هستند، آيا جدا كردن شان در كودكي، چند سـال    
بعد آنان را با موجود عجيب الخلقه اي بـه نـام         

 ”جنس مخالف روبرو نخواهد كرد؟

 ورزش زنان 
ورزش يكي از حوزه هايي بود كه محروميت هاي 
اجتماعي براي زنان، زودتر از ساير حوزه ها آغـاز  

اين مساله در حدي بود كه مقاالت متـعـددي   .  شد
 .در اين باره در نشريات به چاپ مي رسيد

در ورزش   “ در مقاله اي با عنوان  58فروردين  17
تـعـطـيـل     :  هم چنان خبري نيست دو راه داريـم   

” ورزش بانوان يا استفاده از مرد در ورزش بانـوان 
و كـمـبـود         به مسايل ورزش زنان، از جمله شنا

در مـقـالـه ي        .  اشاره شده بود   نجات غريق زن
بـا كـنـار      “ فروردين، تحت عنوان    20ديگري در 

گذاشتن زنان در ورزش، نيمي از نيروي مـان بـه     
، بار ديگر به اين مساله پرداخته شده ” هدر مي رود

 .بود
، در گـزارشـي بـا        58خرداد  30

به اين مي گويند فكر بكر، “ عنوان 
عيال فراش مـدرسـه در نـقـش         

به استخري  ، ” نجات غريق بانوان
تازه تاسيس اشاره شده كه به دليل اينكه نـجـات     
غريق زن نداشت، از پاسخگويي به زنان نـاتـوان     
بوده و در نتيجه براي جلوگيري از اعتراض زنانـي  
كه براي شنا در پشت درهاي استخر گـرد آمـده       
بودند، از همسران سرايداران استخر خواسته بودند 

در ايـن    .  كه نقش نجات غريق را بـازي كـنـنـد      
گزارش، به خطر غرق شدن براي زنانـي كـه در       

 .چنين استخرهايي شنا مي كردند، اشاره شده بود
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