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گلچين بزرگان ژاندارك  /فعالين زن

شايد آمي دير فهميدم آه نصيحت ها
از روزي آه. هي هم به ضرر آدم هستندگا

يه, تصميم گرفتم براي حقوق زنان دفاع آنم
مواظب, ريز اين و اون تو گوشم ميخوندن

اول, به هرآسي اعتماد نكن! نگيرنتباش 
آدمت را از دور سبك سنگين آن بعد برو وارد

خالصه اين دلسوزي ها بالئي. صحبت شو
دم هربه سرمن آورده بود آه احساس ميكر

همه هول و, زني را آه مي بينم يه خبرچينه
ترسم هم از اين بود آه مبادا روزي روزگاري

  . و زنداني بشم دستگير

يه چيزخيلي برامدستگيري و زنداني شدن 
بايد بگم, تا اينكه اون روز. ترسناآي بود
با اون زن انتظاميه درگير, شانس آوردم

سپيدهاگه درگير نميشدم با پروين و . شدم
و فرشته و همة اين دوستاي جديدم آه تو

اگه و بند نسوان اوين هستن آشنا نميشدم
با اونا آشنا نمي شدم هنوز تو خياالت خودم

االن خيلي هم خوشحالم آه با اون. بودم
تقصير. زن انتظامي درگير شدم مأمور

بي خود پيله آرده بود به, خودش هم بود
هيني آه اليقدوتا دختردانش آموز و هر تو

.خودش بود به اون طفلي ها ميگفت
:نتونستم جلو خودم را بگيرم سرش داد زدم

آدوم, اوهوي حق نداري توهين آني
احمقي به تو حق توهين آردن داده؟ اونم
منو به اتهام اهانت به سران نظام دستگير

 آارت دانشجوئيم را آه ديد چشاش يه ! آرد

سرش را تكون داد و به بقيه برقي زد و
ويگفت اوني رهمكاراش نگاه آرد انگارم

برا اينكه حسابي, ميخواسته گيرآورده
زود برام پرونده سازي آردن و, ادبم آنند

راستش اولش خيلي. تحويل اوينم دادن
ترسيدم و آمي هم جاخوردم اما بعد يه

روزهاي اول باورم. طورديگه اي شدم
نميشد هرچي بيشتر با زنهاي بند صحبت
ميكردم بيشتر افسوس ميخوردم چرا

.باآي طرفم از اين نمي فهميدم آهودتر ز
حرف هاي هرآدوم را آه مي شنيدم انگار

مثال. حوض آب يخ روي سرم ميريختند يه
همين پروين آه االن داره اون طرف حياط

آخرين باري آه زير مشت و, قدم ميزنه
لگد شوهرش آه مامور انتظامي بود
قرارميگيره ميره گواهي پزشكي قانوني

بگيره اما رئيس وبتونه طالقش ر ميگيره تا
دادگاه بهش ميگه بايد سه بار آتك خورده
باشي و هربار با گواهي پزشك قانوني

وقت ميتونياون, شكايت آرده باشي
پروين آه آارد به استخونش, طالق بگيري

,رسيده بوده ميگه با هم تفاهم نداريم
اگر هفت, قاضي دادگاه باخونسردي ميگه

خالصه اينقدر اما و... ازهم ماه بگذرد و ب
اگر گفته بود آه پروين بفهمه سرنوشتش

,و راه گريزي نداره, همين آتك خوردنه
پروين هم به زور تن نميده و از خونه مياد

و شوهرش آه مامور انتظاميه, بيرون
  .براش پرونده ميسازه و ميندازدش زندون
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ــرح ــراي مطـ ــي بـ ــتان گرامـ دوسـ

ــردن نظــرات و پيشــنهادات خــود آ

ــاس باشــيد    ــا درتم ــا م نشــريه, ب

عليـــه تبعـــيض نيازمنـــد يـــاري و

نظرهــاي تــك تــك شــما عزيــزان

بـــراي ارتقـــاء آيفـــي در انعكـــاس

ــان ــه زن ــوط ب ــار مرب ــاو اخب فعاليته

ــت  ــاالت .اسـ ــا  , مقـ ــته هـ ,نوشـ

فـــيلم و عكســـهاي خـــود, شـــعر 

را بـــه آدرس زيربـــراي انعكـــاس در
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های اجتماعی به انحاء در بسياری از عرصه
از. شوند گوناگون را در سطح جهان متحمل می

توان ادعا کرد، مباحثی که سيمون این روی، می
دوبوار طرح کرده هنوز موضوعيت خود را از دست

  . اند نداده

ون دوبوار راتنها مسائل زنان نبود که ذهن سيم
او و ژان پل سارتر با سرسختی. کرد مشغول می

  .کردند عليه جنگ الجزایر و ویتنام مبارزه می

های طوالنی بيماری ژان پل سيمون دوبوار سال
سارتر را به مراقبت از او پرداخت و شش سال

چشم ١٩٨۶آپریل  ١۴پس از مرگ سارتر، خود در 
  . از جهان فرو بست

ای با او که در ایی از مصاحبهه در ادامه، بخش
  :، آمده است)١(انجام شده  ١٩٧۶سال 

اکنون حدود پنجاه سال از انتشار کتاب جنس دوم
گذرد، بسياری از افراد در آمریکا، این کتاب را می

  ... دانند آغاز جنبش مدرن فمينيستی می

جنبش نوین. کنم که چنين باشد من فکر نمی
ا شش سال از آغازفمينيستی که در واقع پنج ی

گذرد، در ابتدا راجع به این کتاب چيزی آن می
بعدها به هنگام رشد این جنبش،. دانست نمی

تعدادی از رهبران آن این کتاب را مبنای تئوریک
اما جنس دوم سهمی در شروع. خود قرار دادند

بسياری از زنانی که در. جنبش فمنيستی نداشت
به هنگام انتشارجنبش زنان بسيار فعال هستند، 

تر از بسيار جوان ۵٠و  ۴٩های  این کتاب در سال
البته آنچه که. آن بودند که تحت تأثير آن قرار گيرند

جالب است این است که این کتاب بعدها توسط
تر بودند، مطمئنًا زنانی که مسن. آنان کشف شد

برای نمونه، بتی فریدمان که کتاب خود به نام
ا به من تقدیم کرد، کتاب مرای فمينيستی ر جذبه

خوانده و شاید نيز به نوعی تحت تأثير آن نيز قرار
اما دالیلی که آنان برای فمينيست... گرفته بود

شدن داشتند، بر مبنای تجربيات زندگی آنان
  . شکل گرفته بود، نه بر اساس کتاب من

شما گفتيد که آگاهی فمينيستی خود شما در
این پروسه. ل گرفتحين نوشتن جنس دوم شک

توانيد پيشرفت این جنبش بعد چگونه بود و آیا می
ی فکری خود در از انتشار این کتاب را با پروسه
  ٥بقيه در صفحه... حين نوشتن آن مقایسه کنيد؟

 صدسالگی سيمون دوبوآر

ای کاتوليک و مرفه به دنيا آمده و او که در خانواده
رشد کرده بود، زندگی خود را وقف مبارزه با قيد و

عليهو نابرابري هاي اجتماعي  بندهای مذهبی
  . زنان آرد

سالگی به تحصيل دانشگاهی ١٧سيمون در سن 
به ١٩٢۶های ریاضيات و ادبيات و در سال  شتهدر ر

او. تحصيل فلسفه در دانشگاه سوربن پرداخت
ی فلسفه در یکی از نخستين زنان مدرس در رشته

سيمون دوبوار که از طرفداران مکتب. فرانسه بود
های متعددی از جمله اگزیستنسياليسم بود رمان

)١٩۴۵" (خون دیگری"و ) ١٩۴٣" (او آمد و ماند"
به هنگام تحصيل در سوربن، سيمون با. نوشت

.اش آشنا شد ی زندگی ژان پل سارتر شریک آینده
ی فلسفی نظرات این که تا چه حد این دو از جنبه

یکدیگر را تحت تأثير قرار دادند، سؤالی است که
  . پاسخ صریحی برای آن وجود ندارد

١٩۴٩کتاب سيمون، به نام جنس دوم که در سال 
جنس دوم. د، شهرتی جهانی یافتمنتشر ش

زمانی نوشته شد که در فرانسه دو سوم از زنان
کردند و سرنوشت آنان در بدون دستمزد کار می

دانشگاه در آنزمان، تنها ۵٣از . دست مردان بود
٣٩٢دانشگاه به روی زنان باز بود و از  ١٣درب 

شغل موجود، زنان تنها امکان دست یافتن به یک
ها حتی در آن شغل. مشاغل را داشتندسوم از آن 

نيز مردان در ازای کار برابر، دو برابر زنان حقوق
کردند به زنانی که سقط جنين می. گرفتند می

افتادند و این امر به مثابه عملی زندان می
سيمون. شد دشمنانه عليه دولت محسوب می

دوبوار از اولين زنانی بود که مبارزه برای حق سقط
با وجود تغييرات بسيار از زمان. آغاز کرد جنين را

در سطح جهان هنوز زنانانتشار این کتاب تاکنون، 
  تبعيض  و به حقوق مساوی با مردان دست نيافته

سيمون دوبوار،
فمينيست، فيلسوف و

ی فرانسوی در هنویسند
در ١٩٠٨ی  ژانویه ٩روز 

پاریس چشم به جهان
نام کامل او. گشود

Simone Lucie-
Ernestine-Marie-

Bertrand de Beauvoir
 .است



ــي   ــان ايران ــانون زن ــري  :آ گشــتدرگي
ساله باعث تشـنج و ٢٦ارشاد با زني 

بســتري شــدن ايــن زن در بيمارســتان
  .شد

ــاطع ــره تق ــارراه زه ــروز در چه ــر دي ظه
خيابان مفتح و مطهري ماموران گشت
ارشاد اين زن را به دليل بد حجابي بـه
اجبار سوار اتومبيـل هـاي گشـت ويـژه

بعد از مدت آوتاهي ايـن. ارشاد آردند
رشـــاد دچـــارزن در خـــودروي گشـــت ا

ــش ــه بخـ ــد و بـ ــديدي شـ ــنج شـ تشـ
مراقبت هاي ويژه بيمارستان پاستورنو

  .منتقل شد

يكــي از بســتگان نزديــك ايــن زن آــه از
هنرمنـــدان سينماســـت مستاصـــل در
بيمارستاني آه دور تـا دورآن را نيـروي
هــاي پلــيس اشــغال آردنــد و حتــي در
راهروهاي ان ماموران پليس ديده مـي

ساعت«:گويد مي .شوند قدم مي زند
ــن زن آــه از ٢ ــود آــه اي بعــد از ظهــر ب

بستگان نزديكم است تمـاس گرفـت و
ــر داد و ــتگيري اش خبـ ــفته از دسـ آشـ
گفت به نيروي هاي پلـيس زن توضـيح
ــار و هيجــــان بــــراي او داده آــــه بيمــ

امــا مــاموران بــه گفتــه.خطرنــاك اســت
هاي اوتوجه نكردند و حتي وقتي خـود

بـه را به سـرعت بـراي آمـك رسـاندم    
  »..گفته هاي من نيز توجهي نكردند

او آه از شدت نگراني مـدام پلـه هـاي
ــايين مـــي رود ــاال و پـ ــتان را بـ بيمارسـ
وگهگاهي بـا نيـروي انتظـامي مسـتقر
در بيمارستان صـحبت مـي آنـد ادامـه

ــد ــتان ده« :مــــي دهــ در راه بيمارســ
اتومبيل پليس، آمبوالنس را دنبال مـي

يـن زنآردند چرا آه تصور مـي آردنـد ا  
تظاهر به بيماري مي آند و واقعًا دچار 

  ٢٩ عليه تبعيض

به محض رسـيدن ».تشنج نشده است
دختــر جــوان بــه اورژانــس بيمارســتان
پرشك وضعيت او را وخيم دانسـت و بـه

دليـــل. آي ســـي يـــو منتقـــل اش آـــرد
س در بيمارستان رااستقرار نيروهاي پلي

ــي ــيح م ــه توض ــن بيماراينگون ــراه اي هم
آنها منتظرند تا بيمار بهبود يابد و« :دهد

  ».او را همراه خود ببرند

ــاموران ــتان ازمـ ــئول فنـــي بيمارسـ مسـ
نيــروي انتظــامي خــواهش مــي آنــد تــا

و پلـيس بعـد از.بيمارستان را تـرك آننـد  
يك ساعت به همراهان ايـن زن هشـدار

روز بعـد بـه همـراه بيمـارصبح  ٩داد آه 
يا همسر او به نيروي انتظـامي مراجعـه

  .آنند

همراهان اين بيمار از برخـورد نامناسـب
و بي ادبانه ماموران نيروي انتظـامي بـه
ويــــژه پلــــيس هــــاي زن گاليــــه مــــي

حتمًا به خاطر اين نوع برخورد آـه«:آنند
مي توانست جان يك انسان را به خطـر

امي شـكايت مـيبياندازد از نيروي انتظ
آنــيم چــرا آــه حقــوق شــهروندي مــا را

  ».رعايت نكرده اند

نفر از فعاالن جنبش زنان بـا ١٥٠حدود 
ــور، ــب منشـ ــتين شـ ــور در نخسـ حضـ
سالگرد آغاز به کار تدوين منشور زنـان

اين برنامـه کـه قـرار. را گرامي داشتند
ــا    ــان ب ــه گذشــته و همزم ــود هفت ١٩ب

دي، سالگرد نخسـتين جلسـه اي کـه
ان گــردهم آمدنــد تــافعــاالن جنــبش زنــ

منشـوري از آن"درباره ضرورت داشـتن  
گفت و گو کنند برگزار شـود و بـه" خود

ــرف، ســرماي شــديد و ــارش ب ــل ب دلي
اعالم تعطيل عمومي به تعويـق افتـاده
بود، ديروز در سالن اجتماعـات يکـي از

 کوني تهران برگزار ــــمجتمع هاي مس

اين مراسـم ابتـدا زهـره معينـي، .شد
ــاهنگي ــروه همـ ــدگي از گـ ــه نماينـ بـ
ــان، گزارشــي از فعاليتهــاي منشــور زن
کميتـــه هـــاي مختلـــف آن را در ســـال

  .گذشته ارائه کرد

ــان و  ــبش زنـ ــل جنـ پـــس از آن در پانـ
ــوع ــا موضـ ــرت بـ ــده غيـ ــور، فريـ منشـ

ــه ســوي: قــوقيگــزارش ميزگــرد ح" ب
، سوســـــــن"خـــــــانواده جـــــــايگزين

ــا موضــوع   ــک"طهماســبي ب ــين ي کمپ
، وحيده مولوي با موضوع"ميليون امضا

ــيتي در" ــدي جنســــ ــهميه بنــــ ســــ
ــي"دانشــگاهها ــو مرتاضــي و ليل ، مين

فرهاد پور درباره گزارش ميزگرد صـلح و
، فريـده"مادران صـلح "فعاليتهاي گروه 

ــاره مشــارکت سياســي ماشــيني درب
محبوبــه عباســقلي زاده دربــارهزنــان و 

کمپين بـين المللـي عليـه سنگسـار و
اين پانل. کشتن زنان سخنراني کردند

:در انتظـار سنگسـار  "با نمـايش فـيلم   
ــتان مکرمـــه ــاخته محبوبـــه"داسـ ، سـ

  .عباسقلي زاده به پايان رسيد

ــل دوم   ــوان پانـ ــان و"عنـ ــات زنـ مطالعـ
بود که در آن اعظـم خـاتم بـه" منشور

نتـايج کـار گـروه تحقيقـات ارائه گزارش
محلــي منشــور پرداخــت، پــس از آن
ــدامات ــاره اق ــزازي درب ــر شــهال اع دکت
انجمن جامعه شناسي ايران در سـال
گذشــته، دکتــر فاطمــه صــادقي دربــاره
تحقيقات پيرامـون مشـارکت سياسـي
ــاره ــبي دربـ ــهيال طهماسـ ــان و سـ زنـ
دســتاوردهاي گــروه محققــان مســتقل

  .مسائل زنان سخن گفتند

سـتين شــب منشــور، بــا يــک شــعرنخ
ــيلم   ــايش فـــ ــردي و نمـــ ــه"کـــ آنچـــ

، کـــاري از گـــروه مســـتند..."گذشـــت
  .سازي ميدان زنان به پايان رسيد

زني به خاطر درگيري با گشت ارشاد
 راهي آي سي يو شد

 اخبار

استقبال فعاالن جنبش زنان از 
"شب منشور"نخستين   



 

    

  

 

 

ــر دانشــگاه رجــايي ١٠ دانشــجوي دخت
ــاه، ــازگرفتگي در خوابگ ــر گ ــر اث تهــران ب

يکــي از ايــن.راهــي بيمارســتان شــدند
دانشجويان در اين باره گفت؛ پنجشـنبه
شب در خوابگاه متوجه بوي شـديد گـاز

ووالن خوابگـاهشديم و بالفاصله به مس
اطــــالع داديــــم و يکــــي از مســــووالن
تاسيسات براي کنترل کردن لولـه هـاي
گاز وارد خوابگاه شد، اما گفـت نشـتي
گاز آنقدر نيست که مشکلي بـه وجـود
ــه صــبح ــه را ب ــردن لول آورد و درســت ک

حدود ساعت دو شـب بـود. موکول کرد
که چند نفر از بچـه هـا بـدحال شـدند و

الن خبـر داديـم کـهما دوبـاره بـه مسـوو   
بوي گاز در حدي است که نمي تـوانيم

  . بخوابيم

وي ادامه داد؛ ساعت سه شب بود که
مسوول تاسيسات را دوباره صدا کرديم
و او اين بار گفت نشت گاز بيش از حـد
اســت و از مــا خواســت بــه ســرعت بــه

نفـر ٥اين در حالي بـود کـه   .حياط برويم
ز ازاز دانشــجويان در اثــر استنشــاق گــا

دانشـجو را ٥حال رفته بودند، بالفاصله 
به بيمارستان رسانديم چون نيمه شب
بود و پولي همراه نداشتيم بيمارسـتان
قبول نکرد که به آنها کمک کند و مجبور

بعد از. شديم نيمه شب پول تهيه کنيم
پرداخـــت پـــول بچـــه هـــا را زيـــر چـــادر

  .اکسيژن قرار دادند

ي دوسـتاناين دانشجو ادامـه داد؛ وقتـ  
ــه ســمت ــا ب ــان بســتري شــدند و م م

نفـر ٥خوابگاه برگشتيم، متوجه شديم 
ديگر از بچـه هـا حـال شـان بـد شـده و
آنها هـم بـه بيمارسـتان انتقـال يافتـه و
بســتري شــده انــد، مســووالن خوابگــاه

ساعت که بچه ها سـرگردان ٢٤بعد از 
را بـه خوابگـاه ديگـري انتقـال آنها بودند
ــد ــن دانشــج . دادن ــهاي ــت و در ادام :گف

 خوشبختانه حال بيشتر دوستان بهبود 

   ۴ هصفح                  ١٢شماره     ١٣٨۶ دي٢٩ عليه تبعيض

امــــا وحشــــت ناشــــي از ايــــنيافتــــه 
گازگرفتگي دانشجويان را تحت تاثير قرار
داده است و آنها شب ها از تـرس نمـي

  .توانند بخوابند

ــاون ــه معــ ــت کــ ــالي اســ ــن در حــ ايــ
دانشــجويي دانشــگاه شــهيد رجــايي،

گي دانشـجويان را تکـذيب کـرد وگازگرفت
گفــت؛ بــدحالي دانشــجويان بــه دليــل
کمبــود اکســيژن بــوده و بيشــتر جنبــه

وي افـزود؛ مطـابق. رواني داشته اسـت 
گزارش آتش نشـاني هـيچ نشـت گـازي
در محل رخ نداده و علت اين حادثه افـت
ــوده اســت و در گــاز و کمبــود اکســيژن ب
حال حاضر تـيم پزشـکي سـالمت کامـل

وي. نشجويان را تاييد کـرده اسـت  اين دا
شـــکايت دانشـــجويان عليـــه مســـووالن
ــيچ ــت؛ ه ــرد و گف ــذيب ک ــاه را تک خوابگ
ــت ــن امنيـ ــدارد و مـ ــود نـ ــکلي وجـ مشـ

  . خوابگاه را تضمين مي کنم

يکي از وظايف پليس مترو اسـتمترو 
و در واقــع کــاري مشــترک بــين متــرو،
ــران ــروي انتظــامي و شــهرداري ته ني

ــي  ــوب مــــــــ ــود محســــــــ .شــــــــ
ــرد  ــريح کـ ــا: وي تصـ ــرو بـ ــيس متـ پلـ

متکديان همان برخـوردي را دارنـد کـه
در ســطح شــهر شــاهد آن هســتيم و

ستفروشان نيز به محض شناسـاييد
.شوند به خارج از ايستگاه هدايت مي

مهندس ربيعـي از اسـتقرار پلـيس زن
هـاي بـانوان خبـر داد و اظهـار در واگن

آوري دستفروشــان و بــراي جمـع : کـرد 
متکــدياني کــه در واگــن بــانوان تجمــع

کننــد،نيز از نيروهــاي پلــيس زن مــي
شــود کــه اميــدواريم بــا اســتفاده مــي

ــهبر ــه زودي نام ــه ب ــزي صــورت گرفت ري
ــ   ــور متکـ ــاهش حضـ ــاهد کـ ديان وشـ
  .دستفروشان در مترو باشيم

 

 تروهاي م حضور پليس زن در واگن

ده دانشجوي دختر به علت گار 
گرفتگي در خوابگاه راهي 

بيمارستان شدند

قــل ازشــبكهو بــه ن» جهــان«بــه گــزارش
برداري مترو خبر، مديرعامل شرکت بهره

تهران اعالم کـرد پلـيس متـرو تـاکنون در
ــوع ايســتگاه   ٣٠ ــاي ايســتگاه از مجم ه

ــده اســت     ــران مســتقر ش ــروي ته . مت
پلـيس متـرو: مهندس ربيعي اظهار کـرد 

ايستگاه شلوغ پرازدحـام آغـاز بـه ٣٠در 
ــد ــايف آن مانن ــه وظ ــرده اســت ک ــار ک ک

سطح شهر يعني حفظوظايف پليس در 
ــت و انضـــــــــباط اســـــــــت   . امنيـــــــ

تعداد نيروهاي پليس متـرو تـا: وي افزود
پايان سال افزايش خواهد يافت و پلـيس

هـــاي کوچـــک و کـــم متـــرو در ايســـتگاه
ــي   ــتقر مــ ــز مســ ــام نيــ ــود ازدحــ . شــ

ــره   ــديرعامل شــرکت به ــرو م ــرداري مت ب
تهران با تاکيد بر ايـن کـه همـه امکانـات

متــــرو در الزم بــــراي اســــتقرار پلــــيس
:هـا فـراهم شـده اسـت، گفـت      ايستگاه

 برخورد با متکديان و دست فروشان 

قتل يک دختر دانشجوي دانشگاه 
 آزاد ميبد

دختر دانشجوي دانشگاه آزاد ميبد بـه
دست يکـي از دانشـجويان پسـر ايـن

  .گاه به قتل رسيده استدانش

آـه» م ـ ک «بنا بر اين گزارش، خـانم  
دانشجوي دانشگاه آزاد ميبد بـوده، از
بيســــت روز پــــيش ناپديــــد شــــده و
بالفاصــله تــالش بــراي جســتجوي وي

ــه هــيچ نتيجــه   اي آغــاز گشــته، امــا ب
ــن . نرســيده ــا اي ــه شــب گذشــته، ت ک

جنازه دختري در حـوالي جـاده تفـت ـ
ال کـوچکي دفـنيزد که خفه و در گود

  .شده بود، توسط عابران کشف شد

پس از بررسي انجام شـده از جنـازه،
مشخص شد آه جسد بـا دانشـجوي
ناپديد شـده دانشـگاه ميبـد مطابقـت

اآنون نيز تحقيقات پليس در دارد و هم
  .اين باره در حال جريان است
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٢بقيه از صفحه ....                 صدسالگی سيمون دوبوآر  

به هنگام نوشتن جنس دوم برای اولين بار من متوجه شدم که زندگی خود 
من غلط است، یا بهتر بگویم، از زندگی من توسط اجتماعی که مردان 

و این چيزی بود که قبًال به آن آگاه . شود کنند، سوء استفاده می هدایتش می
ی مردانه را پذیرفته ها ام ارزش واقعيت این بود که خيلی زود در زندگی .نبودم

البته من نسبتًا موفق بودم و همين موفقيت . کردم بودم و طبق آن زندگی می
توانند برابر باشند و این در صورتی  به من این باور را داد که مردان و زنان می
من این                              .تحقق خواهد یافت که خود زنان نيز بخواهند

داران جامعه متعلق بودم، امتيازی که  به بخش سرمایه شانس را داشتم که
همزمان به من این موجبات تحصيل من در بهترین مدارس را فراهم آورد و 

امتيازی که ورود . ها مشغول کنم امکان را داد تا با فراغت خاطر، خود را با ایده
من نشان دادم که . من به دنيای مردان را بدون زحمت زیادی ميسر ساخت

های فلسفی، هنری، ادبی و غيره، پا به پای مردان شرکت  قادرم در بحث
موفقيت به من نيروی . داشت کنم آنهم با ذهنی که هویتی زنانه نيز

 ١٩۶٨های سال  بعد از جنبش ضد جنگ ویتنام و شورش... داد پيشروی می
در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، زنان شروع به حس کردن قدرت خود 

داری ضرورتًا به معنای سلطه بر  با فهميدن این که نظام سرمایه. کردند
حتی اگر . ی طبقاتی کشانده شدند همردمان فقير و زنان است، زنان به مبارز

آنان فعال شدند و به . را قبول نداشتند" مبارزه طبقاتی"خود آنان اصطالح 
آنان  .های مخفی و چپ رادیکال پيوستند ها، سازمان تظاهرات و کمپين

ای عاری از استثمار و بيزاری  جنگيدند، برای آینده همانطور که مردان می
  .مبارزه کردند

مي بينم آه فشارهاي  روتوهرگوشه بند آه نگاه ميكنم زن هائي خالصه  
آه ديدم احساس آردم خواب  اينا رو . به بدبختي آشونده روقانون اونها 

چشمم تارمي . احساس آردم گوشم بسته بود باز شد. بودم بيدارشدم
نامه نگاري به مقامات , آارهاي خودم خنده ام گرفته بود از, ديد واضح شد

تازه فهميدم اگه . واقعا چه خوش خيال بودم!! ر قوانين خشنيغيبراي ت
مگه تا حاال . تا بتونن حكومت آنند مقامات اينا هستن به اين قوانين نيازدارن

آم نامه داديم؟ مگه آم شكايت آرديم؟  حتي در حيطه اين قانون هم براي 
. نندما زنان جرم محسوب ميشه  و بالفاصله پرونده سازي عليه مون ميك

هرچه به ... همونطور آه براي جلوه و مريم  و براي روناك وهانا آردند
ديوارهاي بلند زندان و سيم خاردارهاي باالي اونها نگاه ميكنم به خودم 

بلند آرده فاصله خودشو با من و بقيه آدماي  رو ميگم اوني آه اين ديوارها
را به سنگ فهميدم تاحاال داشتم دردم , اين طرف ديوار مشخص آرده

دارم , گفتن فردا آزاد ميشم, ديروز دادياري زندان صدام آردند. ميگفتم
فكرميكنم ازاينجا آه برم بيرون بايد به فكر اين باشم آه ديگه به سنگ نامه 

؟ االن نميدونم اما به !چطوري. سنگ جلوي پا را بايد انداخت توچاه. ننويسم
                           .اين بايد فكرآنم

 ,  يقت منآنجا آه حق

 ,تولد صدها نطفه انسان است

     ,و آنجا آه حيثيت من

 . در سايه خاآي تو شكل ميگيرد

 ,از وقتي گام به عرصه وجود ميگذارم

 , اصالت خروشم را نه در رسم مادر

 .بلكه در رنج او مي بينم

  خواهم فردا  مي

 , نگرم مي وقتي به خيابان زندگي

 بشديگر هيچ آودآي دست آوچكتر از قل

 ,را به سمت عابري دراز نكند

و دختراني را  ببينم  آه ويترين خريداران 
 .خود را مي شكنند

 , مي خواهم از فردا وقتي سالم مي آنم

 .بلكه به قلبم بنگرند, ديگر نه به چهره ام

 ,پس به آنم آه تا نفس در بردارم

 .مي شورم و مي جنگم

بهاره اميري 

بهاره اميري           حقيقت من

١ادامه از صفحه...           دردم را به سنگ ميگفتم  

کنيد بين هستيد؟ آیا فکر می آیا شما خوش
تحولی که برای آن مبارزه کردید، تحقق

  یابد؟ می

ام چنين به هر حال تا من زنده. دانم نمی
من چيزی. نخواهد شد، شاید چهار نسل دیگر

دانم اما در مورد تغييراتی راجع به انقالب نمی
کنند، بله، مطمئن که زنان برای آن مبارزه می

هستم که زنان پس از طی مسيری طوالنی،
  . پيروز خواهند شد



  

   

    ۶ه صفح                  ١٢شماره     ١٣٨۶ دي٢٩ عليه تبعيض

 

  ....ادامه از شماره قبلي

خيلي از سنگرهاي تبريز را زنان تبريزي اداره 
ميكرده اند منجلمه ميگويند آه در بعضي از 

  زن ديده ميشد ٦٠سنگرها تا 

. اما در ديگر شهرها نيز وضع چنين بود 
ن از رشت عازم هنگامي آه اردوي مجاهدا

تهران و فتح اين شهر بود زنان بيشماري همراه 
در نزديكي . يپرم خانم دليرانه مي جنگيدند

قزوين گروه يپرم خان با قواي دولتي درگير 
در اينجا گروه زنان در جبهه مقدم جاي . ميشود 
آتسفيك دختر خوانده يپرم خان  آه آن . داشت

سالگي در جبهه جنگ  ١٣دش در زمان خو
  : ماجراي اين روز را چنين نقل ميكند ،بوده

من و ليال و عذرا آه همسرش در جريان مبارزه 
شهيد شده بود، مثل هميشه در آنار هم براي 

 .درگيري در اين روز لحظه شماري ميكرديم
آفتاب تازه برآمده بود قشون دشمن پديدار شد 

فرمانده قشون دشمن . پدرم فرمان آتش داد  و
پدرم جلو رفت آه راه وي را . تقصد فرار داش

ببندد اما يكي از نفرات دشمن پيش دويده و 
ميخواست از پشت پدرم را هدف قرار دهد آه 

زنان به پيش دويد و گلوله هاي  عذرا فرياد
در همين هنگام من و . دشمن سينه او را دريد 

ليال آن سرباز را با تفنگ از پاي در آروديم و پدرم 
من و ليال  .دشمن را آشتنيز فرمانده قشون 

  .آشيد باالي سرعذرا آه هنوز نفس مي

رفتيم لبخند به لب داشت و با نگاهش به ما گفت آه 
 . ديدي عاقبت پيروز شديم

 :داستان

باد تندي چادرها را تكان ميدهد و ذرات خاك را : راوي
  . از جاي خود بلند ميكند و به چادر ميكوبد

ستارخان مثل اينكه لشگر جديدي براي ”: يك مرد
 آمك به آنها فرستاده اند،تعدادشان بيشتر شده

  “البته تا االن آه همه شان را تار و مار آرديم

  “وضع مجروحين چطور است؟”: ستارخان

همه را تا االن رسيده اند آه معالجه ”: همان مرد
فقط يك مجروح داريم آه ران پايش بدجوري . آنند

گلوله خورده اما هر چه پرستار ميگويد آه وضعت 
وخيم هست حاضر نميشود آه دست به لباسش 

پرستار يك ساعت پيش ميگفت آه اگر نگذارد  .بزنند
    “.معالجه اش آند مرگش حتمي است

آجاست ؟ برويم او را ” :ستار خان با قاطعيت ميگويد
   “.ببينم

   “اين زخمي آجاست ؟”: ستارخان

همينجاست قربان،ببينيدخون از همه جاي ”: پرستار
زخم بيرون ميزند و خطر مرگ لحظه به لحظه وي را 

  “.كندتهديد مي

ستار به باالي سر وي ميرود و آهسته در : راوي
ما به نيروي  فرزندم تو نبايد بميري”: گوشش ميگويد

  “.آهنين تو نياز دايم

بيمار از ستارخان ميخواهد آه گوشش را به دهان 
من ”: وي نزديك آند و سپس در گوش وي ميگويد آه

يك دخترم نگذاريد آه لباس از تن در آورند و رازم 
  “.بگذاريد راحت بميرم. الشودبرم

 :به چشم مي آورد و زيرلب ميگويدستار اشك 
دخترم من و ما تا  زنده ايم به وجود آساني چونان ”
   “.افتخار ميكنيم تو

پيرزنان و پيرمردان  تبريزي ميگويند آه نام : راوي
راستي چه تعداد از . شيرزن مجاهد تلي بوده است
گرها گمنام جنگيده و اين تلي ها آنجا بوده و در سن

   پايان            گمنام شهيد شده اند؟ 

)دومقسمت (   زينب پاشا



 

 

 

 

 

 

 

 

مـاموران کالنتـري گيشـا بـا تمـاس ديمـاه ٢٣ يكشـنبه  وزرصبح 
خديجـه مقـدم خواسـتند کـه خـودش را بـه ايـنخانم  تلفني از

امـا بـدليل غيـر قـانوني بـودن احضـاريه از. کند کالنتري معرفي
 چندساعت بعد با.خانم مقدم اين حكم را نپذيرفتطريق تلفن 

بـه خـانم  ارسال حکـم کتبـي از سـوي پلـيس امنيـت کالنتـري       
پس از پاسخگويي به سواالت پليس امنيت و , مقدم داده شد

مقـدم در گفـت و گـو بـا سـايت کـانون زنـان .بازگشـت  به خانه
به کالنتري رفتم تا بگويم« :گفت ايراني درباره احضار اخير خود

دادسـتاني اين احضار کتبي هم غير قانوني است چرا که فقط
البتـه در يـک. يـت مي تواند کسي را احضار کنـد نـه پلـيس امن   

توانـد فـرد را احضـار کنـد و آن هـم در حالت پليس امنيـت مـي  
امـروز »:مقـدم همچنـين گفـت   «.شرايط حکومت نظامي است

قرار بود جمعي از آشنايان و اعضاي کمپين براي تسليت گفتن
بـه خانه مـا بياينـد کـه ايـن احضـاريه نيـز       فوت مادر همسرم به

  ساله 60ستم که يک زندليل براي من آمد؛ نمي دان همين

    ٧ه فحص                  ١٢شماره     ١٣٨۶ دي٢٩ عليه تبعيض

اع از وطنش لباس سربازیژاندارك دختر جوان روستایی آه برای دف
به سرداری نيروهای فرانسوی برای آزادسازی اورلئان, پوشيده بود

سپس در تالش برای آزاد سازی .رسيد و این شهر را آزاد ساخت
پاریس زخمی شد و بر اثر خيانت دستگير و به نيروهای انگليسی

در یك دادگاه ١٤٣١می سال  ٣٠سرانجام در . فروخته شد
جرم جادوگری و پوشيدن لباس مردانه محكوم به اعدام آليسایی به

.شد و د ر یك بازار بدون سقف در برابرچشم مردم آتش زده شد
سال پس از ٢٥. ساله بود ١٩, ژاندارك هنگام به آتش آشيده شدن

اسقف های فرانسه، از وی اعاده, ١٤٥٦در سال , مرگ ژاندارك
انسه را به دست آورد و پاپحيثيت آردند اّما بعدا عنوان قهرمانی فر

 .به او عنوان قدیسه داد ١٩٢٠در سال 
 

حقوق زنان به پليس  ينفعالاز , خانم خديجه مقدم 
 احضار شد منطقه گيشاي تهران امنيت

گلچين بزرگان

آساني است آه رنج عظمت واقعي از آن” :پاستور
  ”.مردم را آم آنند

قواي خفته توان با تشويق مي” :آتاب آار و زندگي
زده را بيدار آرد و برانگيخت و قواي بيدار و و زنگ

  ”.ستوار آردهميشه پايدار و ا برانگيخته را براي

دارد سعادت هر حكومتي وظيفه” :آنفوسيوس
  ”.مردم را نيز تامين آند

عده اي حقيقت سنگين است لذا”: منتسكيو
  ”.معدود حاضرند آن را تحمل آنند

اشتباه فضيلتي است آه اعتراف به گناه و” :ناپلئون
   ”..در هر آس يافت نمي شود

ليآامال مخالفم ،و با حرفي آه مي زني” :ولتر
حاضرم جان خودرا بدهم تا تو حق داشته باشي

  ”.حرفت را بزني

ما بايد در. ما را ندارد آزادي هيچوقت انتظار” :ولتر
چه در هيچ جايي, طلبش از دل و جان دريغ نكنيم 

تاريخ سراغ نداريم آزادي و دموآراسي از زواياي
 ” .سهل و ساده تحصيل شده باشد

ساله اش را در ٩٠ادر شوهر براي اينکه بخواهد مراسم فوت م
  «.بايد از پليس امنيت استعالم کند خانه اش بگيرد

در بازجويي سـواالتي در رابطـه بـا فعاليـت خـانم مقـدم صـورت
  : گرفت آه وي در جواب به آنها گفته بود

ولي خواست ما تغيير قوانين تبعـيض. من تابع قانون هستم « 
قـانوني بـودن رو مـن دليلـي بـراي غيـ     زنـان اسـت   آميـز عليـه  

  .خواسته ام نمي بينم

قـرار تعـداد امضـاها و اينکـه تـا چـه زمـان      همچنـان  در بـازجويي  
است اين کمپين ادامه پيدا کند از مقدم پرسيده شـده اسـت و

.تا زمان تغيير کامل قوانين تبعيض آميـز  او نيز در پاسخ گفت که
د وو آودآـان را دار  مقدم تجربه سال ها فعاليـت در حـوزه زنـان   

 او در راه.عضو نهادهاي غير دولتي فعال در ايـن حـوزه هاسـت   
اندازي فرهنگسراي زنان بم نقـش مـوثري داشـت و بـه عنـوان

هنگام دستگيري جلوه جواهري و عضو آميته مادران آمپين به
 .داد مريم حسين خواه تالش زيادي براي آزادي شان انجام

١٤٣١روز سوم ژانویه سال 
ژاندارك قهرمان آزادیخواه
فرانسه آه بر اثر خيانت
فرانسویهای طرفدار انگليس
به نيروهای انگليسی در
لوآزامبورگ فروخته شده
بود تسليم آليسا برای

 . محاآمه شد

ژاندارك براي مجازات تحويل آليسا شد: دي١٣ –١۴٣١ژانويه٣


