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اسفند  ٧هنوز دوهفته از انقالب مصادره شده نگذشته بود که در 
اسفند حق قضاوت  ١٢در . قانون حمايت خانواده لغو شد  1357

اسفند خدمت وظيفه زنان در سپاه  ١ ۵در . زنان غيرقانونی شد
اسفند،  خمينی در  ١۶و در . بهداشت و سپاه دانش ملغی گرديد

خانمها می توانند به اداره ها بروند : " ديداری با مريدان خود گفت
 8اسفند که مصادف بود با  ١٧و در ." ولی با حجاب اسالمی بروند

.  مارس روز جهانی زن، زنان عليه اينهمه بيداد به خيابان ها آمدند
اعتراض . يچ گروه و حزبی خود را تعريف نمی کردندبيشتر آنان با ه

زنان حرکتی خودجوش بود درميان سرودخوانی جامعه رسته از رژيم  
. ستم شاهی و سرمست از سرآمدن زمستان و رسيدن بهار آزادی 

گويی نگرانی ، مطالبه و اعتراض  جايی در ميان هلهله مردمان 
سياسی  در  –اجتماعی  نيروهايی که برای يک انقالب! پيروز نداشت

ايران مبارزه کرده بودند هنوز سر از سوی حريف پشت به خاک 
سائيده شده برنگرفته بودند که خود را در مقابل ارتجاع مذهبيی 

اينبار حريفی در مقابل بود که . سازمانيافه ديدند، بدون هيچ آمادگی
نامه خود را در مساجد و تکيه ها سازماندهی کرده بود و آماده و بر

ريزی شده يورش به جوانه های آزادی را از همان روزهای اول به 
و اين چنين خمينی و ياراِن در رکاب،  انقالبی را که . پيش می برد

و .  عليه استبداد و برای آزادی و عدالت اجتماعی بود، تصاحب کردند
  .انقالب ُمرد

ه تر و نيروهای مترقی جامعه، بويژه آنان که برای جامعه ای عادالن
رفع ستم و استثمار انسان از انسان، برای انقالب اجتماعی در ايران 
مبارزه کرده بودند،  بيش از سی سال فرصت داشته اند تا اين اشتباه 

  تاريخی خود را به نقد بکشند
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 صد سال مبارزه زنان            
 

 ثابت يبافر                             
 

 يهزنان عل ینه روز زنان که روز مبارزه جهان" مارس 8 روز
 ".است  یو نا برابر يضتبع
که هنوز  يگيردسال خود را جشن م ينصدم یمارس در حال 8امسال  
 يشوندسنگسار م يرند،گ یمورد تجاوز قرار م يااز زنان در دن ياریبس

و  ياتکالم حق ح يکدر . شوند  یرسند، سوزانده م ی، به قتل م
  .که زن هستند يلدل ينتنها به ا يگيردقرار م يدشان مورد تهد یزندگ

  
              3بقيه در صفحه                                

   ------------------------------------------------------------------  
  

از صحنه روزگار  يتیجنس يضچگونه تبع
 شود؟ یمحو م

 پور ينالله حس                                               
 

شده  يلو آرمان تبد يارو يکبه  يگرآن چنان که د. ست یبزرگ پرسش
ت توان ملزوما یآن چنان که م. هست يزن یساده ا پرسش .است

آن هستند،  یآنان که در پ برای .تحقق آن را در چند جمله پاسخ گفت
 يدنرس یبرا یست، چرا که تالش در هموار کردن راه یسئوال مهم
  5بقيه در صفحه                                             .به آن دارند

   ------------------------------------------------------------- --  
هشت مارس روزجهانی زن ومبارزه برای رهائی ،آزادی و 

وبه ياد   همه زنان مبارز زندانی ياد به!   برابری مبارک باد
سياسی مقاوم  وهمه زندانيان  مادران شجاع دستگيرشده

 وسرفراز وبه اميد وادارکردن تبه کاران حاکم به آزادی هرچه
 سريع ترزندانيان

 سياست ومبارزهجنبش زنان وتعريف ديگری از
    :شش دليل برای پيشروبودن جنبش زنان  
  

  6 بقيه در صفحه            تقی روزبه                       
    -----------------------------------------------------------   
  

به ياد روزا لوکزامبورگ رهبرتوانای جنبش 
  !   کارگری و کمونيستی جهان 

  
    !مبارک باد تولدش     

  
   شکدامنرحمت خ       

    
آزادی فقط برای طرفداران حکومت ، فقط برای اعضای حزب ، "  

آزادی هميشه و . هر قدر هم که پر شمار باشند  ابدأ آزادی نيست 
منحصرأ آزادی برای کسی است که متفاوت می انديشد ، حيات 

مفلوک ،  عمومی کشورها يی که آزادی محدودی دارند ، فقر زده ،
صلب و بی ثمر خواهد بود دقيقأ به اين دليل که با حذف دمکراسی 

  ."سرچشمه های زنده ی تمامی غنا و پيشرفت معنوی قطع می شود 
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  ای زنان جنبش و تشکله  
  در دوران انقالب مشروطه  

                           
  يونس پارسا بناب

  
 8در صفحه                    

  www.rahekaregar.com       تک برگی 
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ... جامعه ايران در  
  

. ا جستجو کنندو راه های مقابله با تکرار چنين فاجعه ای ر
ضرورت بيش از پيش دموکراسی و  ۵٧تجربه انقالب سال 

حفظ حقوق شهروندی و بويژه اهميت باز تعريف جنسيت ها را 
در مبارزه برای ساختن جامعه ای دموکراتيک و سوسياليستی 

تنها توده ها نبودند که تصوير خمينی را در ماه . نشان داد
ين، مدافعان و مبارزان ما مدعيان ساختن جامعه نو. ميديدند

آزادی و نيروهای دموکرات نيز پاسدار حافظه تاريخی جامعه 
سال قبل  از انقالب بود که آقای خمينی ، در  ١۵تنها . نبوديم 
به علت مخالفت با دو بند اصالحات رژيم  ١٣۴٢سال 

رفرم ارضی از : محمدرضاشاه به خارج از کشور تبعيد شده بود
رعيتی و مخالفت با حق رای  -ت ارباب زاويه دفاع از مناسبا

نيروی مترقی جامعه زير سلطه استبداد شاهی نتوانست ! زنان
وجود سنت ها و  حضور . ساله را پاس دارد ١۵حافظه تاريخی

سنگين فرهنگ زن ستيز و تعاريف جنسيتی غالب، امکان 
استقرار يک سيستم سرمايه داری غيرمتعارف در سال های 

برای . را در جامعه ما امکان پذير کرد  پايانی قرن بيستم
براندازی چنين سيستمی نميتوان چگونگی شکل گيری آن را 

اکنون جامعه ايران بارديگر در مقابل اين چالش .  ناديده گرفت
زنان پس از سی سال مقاومت در مقابل . بزرگ قراگرفته است

سرکوب، سی سال مبارزه پيگيرانه عليه آپارتايد جنسی از 
عليرغم سی سال .  اه ديگری در جامعه ايران برخوردارندجايگ

تبليغ برای جداسازی جنسی و ممانعت از حضور اجتماعی 
زنان، سی سال سرکوب خشن زنان به نام مذهب به گستردگی 
پهنه ايران، سی سال تالش حاکميت اسالمی برای جاانداختن 
ارزش های زن ستيزاسالمی بنام ويژگی ملی، به يمن 

دهای جامعه بشری در سيستم های ارتباطی پيشرفته، دستاور
که زنان ايران آن را بيش و پيش از هر نيروی اجتماعی ديگر 
در خدمت مبارزه مستقل خود به کار گرفته و می گيرند، ديگر 
نيروی زنان بعنوان يکی از بزرگترين نيروهای محرکه تحرکات 

که هيچ نيرويی . اجتماعی در جامعه ايران تثبيت شده است
  . جنبش اجتماعی ديگری نمی تواند از توان آن چشم پوشی کند

شرکت وسيع زنان در جنبش اعتراضی ضداستبدادی اخير،  
جسارت و ابتکار عمل آنان در مقابله با يورش ها را نابينا 

فرياد آنها بغض فروخورده نسلی .  ترين چشم ها نيز ديده  است
ا جوانی اش بلکه است که سی سال شاهد پرپرشدن نه تنه

سوختن جوانه هاو غنچه هايی است که در دامان خود پرورش 
و چه شهامت ستايش انگيزی در  زنان به پا خاسته .  می دهد

ماست که در عين محافظت از زندگی به مبارزه برای آن 
در اين برهه است که اين سوال در مقابل تک تک . برخاسته اند

مقابل اين فرهنگ زن ستيز به  آيا خود را در: ما قرارمی گيرد
همراه سی سال تبليغات رژيم جمهوری اسالمی و اعمال قوانين 
ضدزن، آن اندازه تقويت کرده ايم که در اين چالش بزرگ 
بارديگر به اشتباه تاريخی ديگری در نغلطيم؟ کدام شعارها و 
کدام مطالبات می تواند اين سنگ بنای کج نهاده را از ُبن 

زرگی از زنان فعال آگاهانه با ترديد به تحوالت برکند؟ بخش ب
حضور زنان در جنبش های اجتماعی اکنون از . اخير می نگرند

اين حضور خود . نظر کميت به وزنه سنگينی تبديل شده است
را در شيوه های به کارگرفته شده در مبارزات خيابانی، در 
 هشدار عليه خشونت ورزی در عين مقاومت جانانه و مبارزه

اما آنجا که شعارها سرداده می .  سرافرازانه نشان داده است

شوند، آنجا که پای آلترناتيو ها به ميان آورده می شود، آنجا 
که صحبت از قدرت سياسی می شود باز اين مطالبات زنان 

و اين نشان می دهد که . است که به حاشيه رانده می شود
انند نه نيرويی خواهان نيرويی گوش به فرم" مدعيان تغيير "

عدم طرح مطالبات زنان در جنبش اعتراضی اخير . کنشگر
عليرغم حضور گسترده زنان  به معنای عدم استفاده از حق 

آزموده را آزمودن . تعيين سرنوشت به دست خود است
شرکت هر نيروی اجتماعی در جنبشهای عمومی با ! خطاست

د از سويی اعالم هويت و طرح مطالبات آن نيروست که می توان
حضور و ضرورت وجودی آن نيرو را به جامعه يادآوری می 
کند و از سوی ديگر به تعميق و گسترش مبارزه عمومی دامن 

و اين نه تنها الزمه حيات برای جنبش زنان بلکه برای . زند
هرنيروی اجتماعی ديگر همچون کارگران و مليتهای مختلف 

ت مستقل خود و بيان زنان ايران با حفظ هوي. ساکن ايران است
مطالباتشان بوده است که تاکنون به چنين نيرويی تبديل شده 

  .اند
اولين گام در راه  تغيير وضعيت زن جدايی دين از دولت، لغو  

آپارتايد جنسی و استقرار چنان نظامی است که نه تنها برابری 
انسانها در استفاده از امکانات موجود جامعه را قانونيت دهد 

رای اجرای آن و شکوفايی ابتکارات و استعدادهای بلکه ب
  .انسانی فارغ از جنسيت و در پهنه کشور چاره انديشی  کند

ميزان آزادی يک جامعه را تنها با آزادی زنان آن جامعه می 
اين قطب نمای حرکت را نبايد لحظه ای از مقابل . توان سنجيد
زم برانداختن رژيم جمهوری اسالمی شرط ال. چشم دورکرد

عوارض .  برای رسيدن به جامعه ای آزاد است ولی کافی نيست
ناشی ازسی سال اعمال آپارتايد جنسی را نمی توان دست کم 

برای آنان که سودای ساختن جهانی ديگر در سردارند، . گرفت
از حمايت گسترده از . مبارزه ای بی وقفه در پيش روست

ت و سنتهای جنبش های مستقل زنان و به چالش طلبيدن عادا
زن ستيز و اخالقياتی که کهتری زن را نهادينه می کند تا 
برقراری مناسبات برابری طلبانه در همه عرصه های سياسی 

تاکنون زنان بهای سنگين تری در اين مبارزه .  و اجتماعی
  !اين بار زنان نبايد تنها بمانند.   پرداخته اند

  
اختن جامعه ای درود به نيروی طغيانگر زنان ايران برای س

  نوين
پرتوان باد همبستگی جهانی زنان در مبارزه با سيستم درهم 

  تنيده مردساالری و سرمايه داری
  زنده باد آزادی زنده باد سوسياليسم

  سرنگون باد رژيم زن ستيز جمهوری اسالمی
  

  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  
     ١٣٨٨ند اسف ١۴برابر  ٢٠١٠مارس  ۵

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ادامه از صفحه يک 
  

  .... صد سال مبارزه
 

 یزن ، در کنفرانس جهان یمارس به عنوان روز جهان 8ابتکار روز 
 ينکالرا زتک يلهدر کپنهاگ به وس1910زنان در سال 

 یمبارزه برا یروز جهان. "مطرح شد یآلمان ياليستخبرنگارسوس
وق زنان و صلح چرا که در کنم حق یم يدتاک" حقوق زنان وصلح

 .شود مین یاشاره ا يبانوشته ها به موضوع صلح تقر
ودانمارک  يشاتر يس،آلمان، سو يکا،در سال بعد در امر يمتصم اين

بعد  یسال ها.  و فرانسه اجرا شد یتزار يهدر روس1912ودر سال 
 یزنان بجا ی،انسان يرویاول، بخاطر کمبود ن یمقارن با جنگ جهان

. ه به جبهه رفته بودند،در کارخانه ها به کار گمارده شدندمردان ک
، تنها به مردان  یانسان يرویاست که در آن زمان ن يادآوریالزم به (

 یبرا"سالها مبارزه زنان در مبارزه  ينرو در ا يناز ا). شد یاتالق م
 يطیشرا يندر چن.   يافت یتجل" صلح  یکار وبرا  يطبهتر شدن شرا
 يهعل یاسلو تظاهرات بزرگ يکیدر نزد یندرا کولنتابود که الکسا

کار . داشتند یآن شرکت فعال و موثر رجنگ سازمان داد که زنان د
زنان به  يشترب يیدر صحنه باعث آشنا یاز خانه وحضور  دائم يرونب

تالش کردند  یاروپائ یپس از جنگ حکومت ها یکم. حقوق خود شد
زنان  يدتالش نه تنهابا مقاومت شد ينا.که زنان را به خانه برگردانند 

. حقوق شان شدت داد اقاحق یروبرو شده بلکه به مبارزه زنان برا
خواسته خود در راه  ينو تظاهرات گسترده ،اول يرون يجزنان با بس

لهستان در سال . را بدست آوردند" یحق را" يعنی یبرابر
 ی، زنان صاحب حق را 1944وفرانسه در سال  1919،آلمان 1918
زن  یاست که منشا روز جهان يادآوریجا الزم به  يندر هم. ( شدند

 يدها. گردد یبر م 1857در سال  يکايیزنان کارگر امر تبه تطاهرا
 يانبار در جر يناز سال به عنوان روز زن نخست یانتخاب روز

دو هزار . برابر مطرح شد یبا شعار حق را يويورکمبارزه زنان در ن
آخر  يکشنبهکردند که روز  يشنهادپ1909 يهفور 23تظاهر کننده در 

به مناسبت روز زن برگزار  ريکادر ام یتظاهرات سراسر يک يهفور
 یمارس ،عمدتا در کشورها8پس از سال ها تظاهرات درروز ).  شود
مارس  8سازمان ملل روز  1975باالخره در سال  ی،وشورو یغرب

 .شناخت يتزن به رسم یرا به عنوان روز جهان
مبارزات در  ينکوتاه به ا یمارس نظر 8سال  ينه مناسبت  صد مب 

 . ينمانداز یم يرانو ا یغرب یکشورها
 

 :صد سال مبارزه زنان در اروپا 
 
 يتکم کم به رسم یدولت یمارس از طرف نهاد ها 8اروپا  روز  در

امان  یها هرچند صد سال مبارزه ب يستاما به زعم فمن. شناخته شد
زنان شده است  يتدر وضع يریچشمگ یها يشرفتوپ يتباعث موفق
است  يشدر پ یرا بدست آورده اند اما راه دراز یحقوق یوزنان برابر
 ياریهنوز در بس يضتبع. حاصل شود ملزن ومرد در ع یکه برابر

دردو  يژهها بو يضتبع ينا. کند یم یاز حوزه ها در عمل پافشار
 .يدهدان منش یخود را به خوب" ياستکار وس" يعنیحوزه 
در 20تا18 ينکار برابر، زنان حدودا ب یبرا: وشغل یکار درحوزه

. شامل زنان است يشترب يکاریب. کنند یم يافتصد کمتر حقوق در 
درصد 70يشترازب. وقت وموقت با زنان است يمهن یدرصدکارها 80

 یحقوق بازنشستگ يزانم. دهند یم يلرا زنان تشک يرکارگران فق
 یتفاوتها ينعالوه بر ا. است انمرد ینشستگدر صد باز 57زنان 

در  یمزد يچبا زنان است که بابت آن ه یفاحش  ،اغلب کار خانگ
 یدر پست ها.  شود ینشده واساسا به عنوان کار محسوب نم يافت
درصد  20تا  10اندک و از  يارتعداد زنان بس يریگ يمو تصم يريتمد

 .کند یتجاوز نم
شمال  یدر کشورها  يادیز یها رفتيشهر چند پ: ياستحوزه س در

در  یو جنوب یمرکز یخورد ،اروپا یبه چشم م) يناویاسکاند(اروپا 
سوئد، نروژو فنالند  تعداد  یدر کشورها. عقب است ياربس ينهزم ينا

در . برابر با مردان است يبازن تقر يرانزنان در پار لمان و تعداد وز
اما .  داشته است يشرفتپ يراخ یدر سال ها ،اسپانيا یجنوب یاروپا

عدم حضور زنان در صحنه  ينا يتاليافرانسه، آلمان و ا یدر کشورها
قانون    يرغمدر کشور فرانسه عل. است يرچشم گ يشترب ياستس

parité  پارلمان و دولت  ی،دولت یزن ومرد در نهاد ها یبرابر يعنی
وجود در پارلمان با .  است نشدهاصال حاصل  یبرابر ين، در عمل ا

دهند تعداد زنان  یم يلدهندگان را زنان تشک یدر صد را 51که  ينا
درصد  30زن حداکثر  یتعداد وزرا. کند یدر صد تجاوز نم 20از 
 . است
در  يشرفتیکند و پ یم یکه هنوز پافشار یمسئله ا  يناما مهم تر و

خشونت  ی،خشونت خانگ. آن حاصل نشده است  مسئله خشونت است
 یم يدهآشکارا د یوروح يزيکی، خشونت ف یاجتماعخشونت  ی،کار
ادامه  ينهزم ينخود را در ا يگيرزنان مبارزات پ يلدل ينبه هم. شود

خشونت  يهخود را وادار به گذراندن قانون بر عل یداده و دولت ها
 يدها معتقدند که نبا ينستحال فم يندر ع. وارده بر زنان کرده اند

گمان برد که حقوق زنان بدست آمده خود را از دست داده و يتحساس
 یقربان ينبدانند  که اول يدزنان با. يستبه مبارزه ن يازین يگرود

 .در جامعه هستند  يداریجنگ و  ناپا ی،بحران اقتصاد
 
 :يرانروند مبارزه صد ساله در ا 
 

 :يتمشروط انقالب
 
درسه عرصه مبارزه  یحضورفعاالنه ا يتزنان که درانقالب مشروط 
از مبارزه مشروطه خواهان  یمال يتحما ی،وافشاگر اتیيغتبل

جنبش زنان در غرب وفرهنگ  يرومبارزه مسلحانه داشتند ،تحت تاث
حقوق  یاستبداد مبارزه برا يهدر کنار مبارزه عل ی،دموکراس يالسوس

 . يبردندم يشزنان هم پ
 : داشت یدوره دو محور اصل ينزنان در ا جنبش
حق انتخاب کردن و ( یحق را ی،روندکسب حقوق شه یبرا مبارزه

 )انتخاب شدن
مدارس  يستاس(زنان  یبرا يتو ترب يمحق آموزش وتعل یبرا مبارزه
 )دخترانه

انجمن زنان دست  يسبه تاس یراستا زنان در مدت کوتاه ينا در
مدارس پرداختند          يسزنان منتشر کردند، به تاس يهزدند، نشر

 یگردهم آئ) شد يرسه در تهران دامدر 60 يبکوتاه قر یدر مدت(
مختلف به دفاع از احقاق  حق  ينداده وخالصه به عناو يلبزرگ تشک

 .و رفع ستم بر زنان پرداختند یبرابر
از حقوق زنان را  ياریبس يتمشروط یمتاسفانه قانون اساس اما
 یاز حق را" مهجوران ومجرمان "گرفته وزنان را در کنار  يدهناد

مدارس دخترانه وحقوق  يهمشروطه خواه  عل یعلما. محروم کرد
 يرغمزنان عل يجهدر نت. بودن آن را دادند یاسالم يرغ یزنان فتو

خود  یت نتوانستند به خواسته هايشرکت فعال در انقالب مشروط
در  ینقطه عطف جد يتاما بهر حال مبارزات زنان در مشروط.برسند

 .      است يرانمبارزه زنان ا
 

  یپهلو دوران
 

 یجد ييراتخواهان تغ1304در سال يدنشاه پس از به قدرت رس رضا
وتمرکز  يرانکردن ا يزهمدرن. بود يرانا یاقتصاد ياسیدر ساختار س

تمرکز قدرت و   یرضا شاه برا.خود قرار داد  یقدرت راهد ف اصل
سرکوب . "دست زد که موضوع بحث ماست  یخود به اقدامات يتتثب
سرکوب ، با بستن روزنامه ها و  ينا"   به هدف يدنرس یبرا
کردن  يل، تعط ياسیکردن احزاب س یقانون يرمستقل ، غ ياتنشر

. مربوط به آنها شروع شد  ياتزنان ونشر یسازمان ها وانجمن ها 
شکل گرفته وسال  يتزنان که در عصر مشروط یانجمن ها  يجهدر نت
 يناز بخود ادامه داده بودند  ياتاول حکومت رضا شاه به ح یها

کردن انجمن  یدر کنترل حرکت زنان و دولت یرفته ورضا شاه سع
زنان خود را در گسترش  يتشدن ساختار فعال یدولت.  آنها کرد یها

 يجادورود زنان به دانشگاه ها، ا  يگانآموزش و پرورش، آموزش را
و باالخره کشف حجاب در  یعرف یدادگاه ها يجادزنان، ا یاشتغال برا

برخودار  یاما زنان هم چنان از حق را. نشان داد ار خود1314سال 
 ينهگفت زنان در دوره رضا شاه در زم يتوانم يحهدر نت. نبودند



 يشورود زنان به دانشگاه ها وافزا.داشته اند یهائ يشرفتآموزش پ
 یکرده، وارد شدن آنها به بازار کار موجب رشد نسب يلزنان تحص

گسترش  یبرا یا ينهزم ستانتو یرشد م ينزنان روشنفکر شد و ا
خفقان وسرکوب و اصالحات از  يلاما در عمل به دل. جنبش زنان باشد

اول هنوز فعال بود  یو جنبش زنان که در سالها يفتاداتفاق ن ينباال ا
 . دچار رکود شد

پس از  یمحمدرضا  در فضا يدناز رضا شاه  وبه قدرت رس پس
زنان هم  ی، برا ياسیس یدوم وگسترش سازمان ها یجنگ جهان
 يجهدر نت. به وجود آمد  یوصنف ياسیس یانجمن ها يلامکان تشک

از . زنان شکل گرفت  یمبارزات زنان از سر گرفته شد وسازمان ها
 یاز سازمان ها يتوانم رهدو ينزنان در ا یتشکل ها ينمنسجم تر
سازمان زنان  يا ینام برد که به اسم سازمان زنان مترق یزنان توده ا

سازمان ها از همان  ينزنان متشکل در ا.  کرد یم يتفعال يکوکراتدم
. زنان شدند یبرا یاول خواستار حقوق زنان وحق را یسال ها

دوام داشت پس از  1332دوره تا سال  ينزنان در ا یها يتفعال
استبداد  مبارزات مستقل زنان به  یمرداد و باز گشت فضا 28 یکودتا

شدند  يجادزنان از باال ا یدولت یازمان هاس يگروبار د يدهرکود گرائ
سازمان زنان به . تا مبارزات آنها  را درکنترل خود داشته باشند

بودکه به هر    یدولت یسازمان ها يناز جمله ا یاشرف پهلو ياستر
اقدامات صورت گرفته  ينبنابرا. داد  یاز زنان در خود جا دادیحال تع
خانواده به  يتدر قانون حما یحاتبه زنان،اصال یدادن حق را يلاز قب

الزم به . نفع زنان همه از باال وبدون شرکت ونظر زنان صورت گرفت
 ينوبالطبع قوان ی،قانون مدن یجزئ يراتتغ يرغمکه عل یاور ياد

مربوط به خانواده بر اساس قانون شرع بودکه اساسا زنان را تحت 
 یدر سازمان ها مبارزه زنان 50دردهه . داد یمردان قرار م يموميتق
 57دوره وتا انقالب  يندر ا. يافت یاستبداد تجل يهو عل یمخف ياسیس

. زنانه وجود نداشت یمستقل زنان وخواسته ها یتشکل ها
در مقابل  يکیچر زاتدوره که عمدتا به مبار ينروشنفکران زن ا

آوردند اصوال معتقد بودند که در بسترمبارزه  یرو یدولت استبداد
خود حل  یمسائل زنان به خود ياسیدر ساختار س ييروتغ یاجتماع

 .      خواهد شد 
 

 :یاسالم جمهوری
 

زنان  ينا. است یمتناقض يتموقع ی،اسالم یزنان در جمهور موقعيت
 یو تجاوز از حقوق اجتماع يعضطرف هموار مورد تب يکاز 

همواره  يگرخود قرار گرفته واز طرف د يهاول ياسیس یواقتصاد
 .بوده اند یاسالم یت در مقابل جمهورسمبل مقاوم

حضور زنان  يناما ا.فعاالنه در صحنه حاضر بودند 57درانقالب  زنان
، اعتصابات در کارخانه  یمردم یها يتينگ،در تظاهرات  گسترده ،م
استبداد  يهعل یو همگان یشعار عموم یهاومحل کار همه تحت لوا

 يندر واقع زنان در ا.نداشتند يستیگونه مطالبات فمن يچبود وزنان ه
زنان روشنفکر اعم ازچپ  یتشکل بوده وحت نهزمان فاقد هرگو

 .هم خواسته اخص زنان را نداشتند یومذهب
قبل از تثبت خود،آ  یوحت يدنپس از به قدرت رس یاسالم جمهوری

تو  يا یروسر يا" یحجاب اجبار. زنان را مورد تهاجم قرار داد یزاد
ها و  يضاز تبع ياریمواردبس يمرژ بعد. قدم بود يناول" یسر

کرده وبه  يلهارا با استفاده از خشونت و زور به زنان تحم يتمحروم
کرده  یزن ومرد را نهاد یکه نابرابر یقانون. داد  یآنها شکل قانون

 ینم يتبه رسم يکسانزن ومرد را به  یواساس زندگ يهوحقوق اول
. شد يلرجه دو تبدزن رسما به شهروند د یاسالم یدر جمهور.شناسد

.  شد  یمرد ارزش گزار یزن نصف زندگ يک یدر قانون جزا زندگ
وقوع جنگ در سال . شد يمهانسان کامل که ن يککالم نه  يکزن در 

داد تا دهان بسته زنان رابسته تر کرده  يمبدست رژ یبهانه ا 59
 60در سال  يمرژ يورش. يردوفرصت هرگونه اعتراض را از آنان بگ

آزاد و  ياتنشر يک،دموکرات ینهاد ها ياسی،س یان هابه سازم
از  ياریبس يریشده و با دستگ يسیپل یسازمان زنان ، باعث فضا

اما . کشاند يلی،عمال مبارزه زنان را به تعط ياسیس نفکرزنان  روش
سرکوب نتوانسته است  يرغمعل يمبعد نشان داد که رژ  يدادهایرو

 یدسترس  يقتدر حق. ق شان شود احقاق حقو یمانع مبارزه زنان برا
 يجهدر صد نت 60تا  یدر موارد ینسل جوان دختر به آموزش عال

ضد زن  يندر مقابل قوان یآگاه اين. در رشد آنها داشته است یمثبت
دانشگاه ها دختر هستند  يلدر صد فارغ  التحص60( یدر حوزه کار

ود  را در صد کار مناسب با تخصص خ 20تا 10 ينتنها ب يکهدر حال
در ) فرزند یازدواج، طالق، حق نگه دار( در حوزه خانواده )  دارند

حق  افرت،حق پوشش، حق مس( یو اجتماع یفرد یها یحوزه آزاد
شده  یاسالم ینسل جوان با جمهور ينا یباعث رودرروئ) تجمع
متفاوت از قبل به  يبیگسترده وبا ترک ييستیفمن یها يانجر ينهوزم

شده در جامعه  يجادا یوفضا یکار آمدن خاتم یبا رو. وجود آورد
زنان ،  ياتنشر  نشر.يافتندآمدن  يدانبه م یبرا یزنان فرصت مناسب

ها و  يتسا. يافت يشدر باره زنان افزا یو ادب ريخیتا يیکتاب ها
سالها  يندر ا.امضا به راه آفتاد يليونم يک ينزنان و کمپ یانجمن ها

 یته وتوانسته است زنان مختلفداش يادیز یها يشرفتجنبش زنان پ
 يراخ يزشخ. را حول مطالبات زنان گرد آورد  یو مذهب يکاز الئ
آنها را نشان  يتظر ف یبه خوب نانوفعال ز يرو حضور چشم گ یمردم
هدف خود را سرکوب زنان قرار داد  يم، رژ يلدل يندرست به هم. داد

که با مقاومت  وادار کند ينیتا با تجاوز وکشتار آنها را به عقب نش
ننشسته ودر تدارک  يکارب یاسالم یاما جمهور. زنان روبرو شد

با طرح کردن .  تتحت فشار قرار دادن زنان اس یبرا يگرید یراهها
 یبند يهکه قبال مسکوت مانده بودوسهم" خانواده يحهال" دو اصل از

آنها  يبقصد دارد با تصو یاسالم يمزنان  به دانشگاه ها ، رژ یورد
 .کند يدباز تول يشتررا هر چه ب ینت ساختارخشو
سئوال مطرح است  ينا يرانازصد سال مبارزه در ا يشدر آخر با ب و

زنان به  يتدر موقع یجد يشرفتسال ها مبارزه، پ يرغمکه چرا عل
قدم به جلو دو قدم به عقب رانده شده  يکاست وزنان با  يامدهوجود ن
  .اند؟

 
 :ا و تفکرات مرد ساالرانه و سنت ه یاستبداد یحکومت ها 

 
وجود  ینسب یها یکه هر زمان که در جامعه آزاد يديمبا ال د در

مستقل  ياتو سازمان ها ونشر يافتهداشته است  زنان امکان رشد 
خود را به وجود آورده و در راه احقاق حقوق زنان مبارزه کرده 

تا 57اوائل انقالب سال  32تا  20 یسال ها يت،انقالب مشروط.اند
 يختار يجهدر نت. خرداد  22از انتخابات  دبع یو در فضا 82، سال 59
زنان ما داشته  يشرفتدر عدم پ یزده ما نقش مهم يکتاتورد

سنت و مذهب هم  يزهسال ها آم ينا یعالوه بر استبداد در تمام.است
 یدر عقب نگه داشتن زنان باز يمباز دارنده  و مستق يارنقش  بس
بر زنان را  فشاربرعلت شده و يدردساالرانه مزتفکر م. کرده است

روشنفکران مرد طرفداران  یسال ها حت يندر ا. چند برابر کرده است
نه تنها به مسئله زنان توجه نداشتند  ياسیس ينوبعدها مبارز يتهمدرن

مردان به مسئله  يراخ یالبته سال ها.( نکردند يتبلکه از آن هم حما
دو فاکتور  ينا.) .  کنند یم يتازآن حمادارند و  یزنان توجه بسشتر

 یمبارزه زنان با جنبش ها يونددهد که پ یباز دارنده ، به ما نشان م
پس زمان آن است . بر خوردار است يیباال يتاز اهم يگرد یاجتماع

 یدر راه آزاد يگرمبارزهد یبا جنبش ها يوندکه جنبش زنان ما در پ
آن که مطالبات  یب. ببرد يشو حقوق زنان به پ یوعدالت اجتماع

 .                          بسپارد یرا به فراموش زناناخص 
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  ادامه از صفحه يک 
  

  .... يتیجنس يضچگونه تبع      
  

ی نيز هست، چرا که آن قدر دور از ما جلوه می سئوال نااميدکننده ا
 .کند که گویی سرابی ست ناشی از توهمات مان

اما اگر بدانيم که در نيمه راه هستيم و تاریخ تبعيض جنسيتی را از 
زمان به وجود آمدن یک رابطه اجتماعی ظالمانه و نابرابر ميان انسان 

همان طور که  ها ، با تمام فراز و نشيبش پشت سر گذاشته ایم و
آمده ایم، به پيش هم می رویم، شاید بهتر بتوانيم دنيایی دگر را 

 .بدون تبعيض جنسيتی تصویر کنيم
 

 با ظلم و بی عدالتی باید جنگيد
 

سرفرود آوردن در مقابل ظلم، تبعيض و بی عدالتی، خود ظلم و بی 
اگر در مقابل تبعيض چه در خانه ، چه در خيابان و چه . عدالتی ست

در عرصه کالن، مانند سياست و حاکميت در هر جا و هر اندازه 
سکوت کنيم، گویی خود، تبعيض را روا داشته ایم و به اندازه خود در 

بنابراین سکوت، صبر و  بردباری در مقابل تبعيض . تداوم آن مقصریم
 .تنها به تعميق آن یاری می رساند

معه و در روابط انسان اما مگر می توان به این سادگی تبعيض را در جا
ها محو کرد؟ اگر می پذیریم که رفع تبعيض جنسيتی به تنهایی 
امکان ناپذیر است و تا زمانی که تمام تبعيض های موجود در جامعه 
ریشه کن نشده اند، نمی توان از رفع تبعيض جنسيتی نيز سخن 
گفت، پس به این نتيجه می ریسم که غول تبعيض یکی ست و در 

 .ی خود را به اشکال مختلف نشان می دهدهر عرصه ا
همان گونه که تبعيض خود را در طول تاریخ قوی کرده و پنجه های 
خود را در هر جایی که امکان پذیر بود، وارد کرده و ریشه دوانده، برای 
مقابله با آن نيز به نيرویی عظيم نيازمند است که آن را از ميان 

این نيروی . بر را در جامعه برقرار کندبرداشته و یک رابطه عادالنه و برا
عظيم،  انسان هایی هستند که خود در زیر بار تبعيض خرد شده و 

 !تنها نفع شان. تنها نفع شان از بين رفتن کليت تبعيض است
در این راه دشوار و طوالنی، آن هایی که از مجموعه ای از تبعيض ها 

بارزه، تداوم و رنج می برند، مسلما نيرویی هستند که در این م
آن هایی که در زندگی روزمره . استمرار تا به آخر نشان می دهند

خود متوجه می شوند که تنها از بين بردن یک شاخه از تبعيض و 
نابودی یکی از پنجه های تبعيض، زنجير بردگی را از دست و پای 
شان پاره نمی کند، بلکه تا هيوالی تبعيض یک سره محو نشود، هم 

چنبره این بی عدالتی خرد خواهند شد، نيروی عظيم مقابله چنان در 
 .با تبعيض هستند

بنابراین خوب است که وقتی می خواهيم با تبعيض جنسيتی 
این نيرو . بجنگيم، نيروی متعلق به جبهه مقابله با آن را بشناسيم

همراه با مردانی که آگاهانه در مقابل " همه زنان! "کدام است؟ زنان
 . نقش بازی می کنند چنين تبعيضی

، زنانی نيز هستند که به این وظيفه "همه زنان"مسلما در ميان 
تاریخی خود واقف نيستند و یا حتی در مقابل فعالينی که جهت اعاده 

این نقطه . چاره ای نيست. حقوق زنان مبارزه می کنند، می ایستند
ضعف هر جنبشی است که هنوز نيروی اصلی تشکيل دهنده خود را 

مع آوری نکرده و هنوز بخش هایی از این نيرو به هر دليل ممکن از ج
عدم آگاهی یا آگاهی وارونه ، منافع طبقاتی و اجتماعی  و یا ترس و 
محافظه کاری به جنبش نپيوسته و در نتيجه یا سکوت می کنند و یا 

این نقطه ضعف را باید . در بدترین حالت در مقابل آن موضع می گيرند
اوم آگاه گرانه و با شناخت مسائل و اعالم درخواست های با کار مد

 .مطالباتی همه بخش های جنبش به حداقل رساند
زنانی نيز هستند که بخش آگاه " همه زنان"از طرف دیگر در ميان 

جنبش را نمایندگی می کنند، اما به علت جایگاه اجتماعی شان 
. معه ندارندنفعی در از ميان بردن سایر تبعيض های موجود در جا

تغيير قوانين تبعيض آميز و ایجاد برابر حقوقی ميان زن و مرد در قانون 
برای زنی که حق طالق، حق سرپرستی . برای شان کافی است

فرزندان، آزادی سفر، آزادی پوشش و بسياری دیگر از قوانين و حقوق 
برابر اهميت دارند، اما برای مثال مشکلی با تبعيض ملی و قومی 

و یا منافعش در تبعيض طبقاتی نهفته است، مبارزه فمينيستی  ندارد
بنابراین زنان مبارزی هستند . معنایی جز برابر حقوقی در قانون ندارد

که غالبا به حقوق خود بسيار آگاه بوده و با این که به جنبش 
فمينيستی کمک شایانی می کنند و اغلب پایه گذار و آغاز کننده و 

ن هستند، اما در عمل نيروی ناپایدار جنبش رشد دهنده جنبش زنا
زنان محسوب شده و وقتی به اهداف خود رسيدند، مانع رسيدن 

 .جنبش به اعماق می شوند
اما آیا با این حساب شرکت چنين زنانی در جنبش اهميت ندارد؟ 

. بدون حضور همين زنان، اصال جنبش به حرکت در نمی آید. برعکس
هستند، " همه زنان"نبش زنان وقتی گفته می شود نيروی ج

هر قدمی در این راه چه در سطح و چه . حقيقتی در آن نهفته است
در اعماق، چه در قانون و چه در عرف ، چه در مفاهيم و چه در 
تابوها، زنان را به رفع ستم جنسيتی نزدیک تر خواهد کرد و در این 

سان ها که راه چه بسا با تغيير دائمی جایگاه اجتماعی و طبقاتی ان
به علت بحران های اقتصادی و رواج فقر همواره در چشم انداز است، 
زنان آگاه و روشن فکری را خواهيم داشت که تا مراحل نهایی، مبارزه 

 .با تبعيض جنسيتی را همراه می کنند
زنی که از تبعيض جنسيتی رنج می برد، باید بدان آگاه باشد که این 

ی شود و اگر با انسان هایی که تحت تبعيض از کجا و چرا اعمال م
ستم طبقاتی، ملی، قومی، عقيدتی، مذهبی و غيره قرار دارند، 
احساس هم دردی نداشته باشد و با آن ها در از بين بردن تمام انواع 
و اشکال تبعيض هم گام نشود، هرگز نخواهد توانست تبعيض 

 .جنسيتی را نيز از صحنه روزگار محو کند
تناقض . یدار و تا به آخر جنبش زنان در اعماق هستندو اما نيروی پا

بزرگ همين جاست که نيروی پایدار جنبش زنان هنوز جنبش متعلق 
به خود را نمی شناسد و هنوز به ضرورت آن نرسيده است و ارائه 

چرا . آگاهی نيز در این بخش از زنان به سختی به تحقق می انجامد
جام داده  و کامال آگاهانه و که تبعيض وظيفه خود را به خوبی ان

حساب شده جنبش را در سطح نگاه داشته است و آن چنان اعماق 
را بتونه کرده و راه ها و منافذ رسوخ را بسته  که برای بسياری از 
زنان، حتی زنان فعال جنبش، مبارزه فمينيستی به تحقق قوانين برابر 

ی زن و مرد در با مردان خالصه شده و گمان بر این است که نابرابر
قانون تمام تبعيض است و حداکثر می بایست با خشونت در خانه و 

اگر مقابله با تبعيض جنسيتی را در همين حد . جامعه نيز مبارزه شود
نگاه داریم، حداکثر همانند بسياری کشورهای اروپایی می شویم که 
ظاهرا برابر حقوقی ميان زن و مرد را به تصویب رسانده اند، اما 

بعيض جنسيتی هم چنان در جامعه غوغا می کند و گاها اصال از ت
 .جانب فمينيست ها نگریسته نمی شود
منطقی که جایگاه زن را . تبعيض اما در اعماق منطق خود را دارد

تابوها در . ابدی کرده و تغيير آن را اهانت به مقدسات می شمارد
تبعيض  جامعه ای که. اعماق جان سخت تراند تا در سطح جامعه

. طبقاتی در آن بيداد می کند، حرف اول را تبعيض جنسيتی می زند
در چنين جامعه ای آگاهی نيز طبقاتی است و در درجه اول تبعيض 

اگر نسبی نگاه کنيم، نه تنها مردانی . جنسيتی از آن سود می جوید
که تحت تبعيض  طبقاتی قرار دارند، از آگاهی کمتری برخوردار می 

زنان در این بخش های اجتماعی به طور مضاعف ناآگاه شوند، بلکه 
نه راهی به دانشگاه واقشار روشن فکر . باقی گذارده می شوند

دارند و نه نشریات و اینترنت و رسانه های عمومی به ميان آنان 
نسبتا کم سواد تر، نسبتا خرافی تر و نسبتا دگم . راهی می یابند

 . تراند
رسيدن . اماچاره ای نيست. و دشوار استبنابراین راه سخت ناهموار 

به این بخش از زنان تنها راهی است که ما را در کار رفع تبعيض 
 .جنسيتی به هدف می رساند

 
 ؟چگونه

 
تفاوت بزرگی ميان زنان روشن فکر و زنانی که با وجود اعمال بسيار 

و به   حاد تر تبعيض جنسيتی بر روی آنان هنوز به آگاهی فمينيستی
چنين زنانی را دیگر . ضرورت مبارزه برای آن نرسيده اند، وجود دارد

نمی توان با ارائه منطق و چه باید کرد و چه صحيح است، به آگاهی 
برای این کار می بایست از درخواست های بی واسطه آنان . رساند

می بایست از مشکالت و معضالت آنان در زندگی روزمره . شروع کرد
اد مطالبات شان و اعالم راه حل، به ارائه آگاهی به آنان شان، فری

 .رسيد
بنابراین یکی از وظائف مهم جنبش زنان، شناخت مسائل و مطالبات 
اقشار مختلف زنان است که می توانند در تقویت جنبش نقش بسيار 

البته باید اذعان کرد ، فعالين جنبش زنان واقعا . مهمی ایفا کنند
در عرض سال ها ) و بخشا در خارج از کشور(موجود در کشورمان 

مبارزه فمينيستی تحت حاکميتی که تحمل هيچ صدایی را جز صدای 
منحصر به خود ندارد، به جنبش جان تازه ای داده و آن را زنده و پویا 

اما قدم بعدی به ویژه در شرایطی که در آن بسر . به پيش می برند
نمی تواند بدون تقویت  جنبش زنان. می بریم، جمع آوری نيروست

جنبش زنان مانند دونده ای ست که نه . خود، جهشی کيفی کند
تنها در ميانه راه می ایستد تا نفسی تازه کند، بلکه باید بتواند در این 
ميانه خود را توان مند کرده تا بتواند با گذشتن از موانع، تا به آخر 

 .بدود
نبه، با سکوت و سر به ایستادگی در مقابل یک تهاجم کور و همه جا

باید از طریق هم گامی با سایر جنبش . زیر آوردن حاصل نمی شود
ها و جمع آوری نيرو از طریق اعالم مطالبات اقشار مختلف زنان و 

و مردانی که در راه رفع تبعيض جنسيتی " همه زنان"جلب حمایت 
  .   قدم برمی دارند، بر دیوار ارتجاع و خشونت ترک وارد آورد

  
   **************************************  



  ادامه از صفحه یک 
  
  

  .... جنبش زنان وتعريف ديگری از
  

 :جنبش زنان يشروبودنپ یبرا يلدل شش
 
) اسالم(ازآنجا که مذهب:يگيرسکوالریسممدافع پ-1

مرد  یوقانون یرسم یمردساالراست،ومتضمن برتر
جز  يز،ل ازهرچقب) قدرت(با دولت یند يقرو تلق ينبرزن،ازهم

نبوده  يتیجنس یدو مضاعف آپارتا یرسم يضتبع
 يروزیپ یزنان ازهمان فردا يزنبود که شم ت یتصادف.است

 ينبا وقوف به آن که آن ها ازاول دیگران،انقالب بهمن و جلوتراز 
باشند، پرچم مقاومت را  یدمیاستبداد جد  يانقربان

نگال اختاپوس خود وجامعه ازچ یرهائ یزنان برا. برافراشتند
شدن،  یزهسکوالر  یمبارزه برا يشقراوالنازپ یمذهب يتحاکم
 يستن یوتصادف.هستند  یازدولت وخرافه زدائ  یند یجدائ

زبانزدهمه  یفعال آنان درمقاومت کنون يزنقشن نکه هم اکنو
 *است

دروجه صرفا  یمبارزه ضداستبداد:مطالبه محور یجنبش-2
با  يوندوبدون پ  سیياوخالصه شده درچند شعارس ياسیس

 یبرا یهمواره  جزسراب ی،فرهنگ - یطبقات-یوجوه اجتماع
همواره   یبعد یکنوع مبارزه  ینا.زنان نبوده است یرهائ

حاکم   يزآم يضحفظ مناسبات و فرهنگ تبع  یبرا یاسم شب
  یبرنف یمبارزه عمدتا مبتن یازآفت ها یکیو  عهبرجام

دن مبارزه حول ش یدوقطب.بوده است یدرجوامع استبداد
ادغام کردن  یمعن ياسی،بهچندمطالبه اخص ومحدود س

  یبعد یکدرجنبش  یچند بعد یاجتماع یها یتهو
 یآنان درجنبش عموم یتومشارکت اتم وار وبدون هو

است که   یریزنان د جنبشرو  ینازا.بوده است یوضداستبداد
با طرح مطالبات مثبت و گفتمان مطالبه محور درجهت درهم 

حاکم برجنبش  یتک صدائ ین طلسم جادوشکست
شک گفتمان  یب.به حرکت درآمده است یضداستبداد

مطالبات خرد  يرندهخود هم دربرگ يتمطالبه محوردرجامع
است وهم  يتیجنس یدآپارتا یمرژ يهعل  يواسطهوکوچک وب

. حاکم يستمس يتمطالبات کالن زنان و معطوف به کل شامل
جنبش  یکک و بزرگ است که مطالبات کوچ ينب يوندتنها درپ

 یکند  و حرکت برا يداکیمعنا پ یگسترده توده ا یگاهپا یدارا
 یمبارزه برا.یابد یم ينيتجنبش ع یکبه مثابه  یرهائ

با  الباتمط ینا يوندواسط توده زنان، وپ یمطالبات ملموس وب
هردو با مطالبات وبا  ینا يوندوکالن زنان وپ یا یهمطالبات پا

است که جنبش زنان را،هم  یضداستبداد  یجنبش عموم
رابطه  یبرقرار.سازد یرا، توانمند م یچنان که جنبش عموم

 یچالش هائ ینآن ها ازمهمتر ينکننده ب یتوتقو یاصول
 . ن استيرودارپيشبردآهستند که جنبش زنان اکنون درگ

 یجدانشدن یخشونت بخش. خشونت يهمبارزه عل-3
کران  یب یخشونت. است یازجامعه  بامشخصه مردساالر

 یوبرپائ یا یوآکتيوهستهها تن مواد راد يليونکه ازانباشت م
ها و  یاخته یجنگ ها، تا اعمال قدرت و سلطه درتمام

 یهازخانه ومدرسه و محله و قر یو اجتماع یتاروپودها
 یاجتماع یعرصه ها یودهکده گرفته تا فرهنگ و تمام

 ينچن یجوامع .نفوذ کرده است یوتاجامعه فرهنگ یواقتصاد
شک  یبرآن، ب یمبتن یاشباع شده ازخشونت وساختارها

 یبه حضورکنشگر و اثرگذارجنبش  اجتماع یازهرزمان يشب
 یجنبش ينبدون وجود چن يزهمانطورکه زنان ن.يازداردزنان ن

بخش، قادربه مقابله با کشش  ئیورها یافتهخود سازمان 
رجامعه برسلطه  موجود د یسنت ومناسبات مبتن يرومندن
 ینف یمبارزه زنان برا. ادغام آن  درخود نخواهد شد یبرا

هرگونه سلطه انسان  ینف يهدرمبارزه عل یشهسلطه ر
 .برانسان دارد

 يمدان یچنان که م. یو با مناسبات افق یشبکه ا یجنبش-4
 ی،ضداستبداد يرازشروع جنبش اخ يشجنبش زنان ب

 یجادوا یقاف یسازمان باب یمبارزه برا يرودارآزموندرگ
 ينوالبته وجود چن. مناسب آن بوده است یسازوکارها

 يزنبوده وقبل ارهرچ یتصادف یدرجنبش زنان امر یکردیرو
آن ها .سلطه انسان برانسان دارد  يهعل زهدرمبار  یشهر

سلطه ولمس کردن آن  با گوشت وپوست   ينوجود هم يلبدل
 )اعمال قدرت(سلطه يناند که ب یافتهدر یخود به خوب

و  یخون يوندیبرسلسه مراتب پ یمبتن یابیوسازمان 
 يهرو درنزدآن ها مبارزه عل ينازهم. وجود دارد یناگسستن

 یخواهانه و انسان یبرابر ارزهازمب یسلسه مراتب بخش
 .دهد یم يلرا تشک يضتبع يهعل
بلکه  يستپارچه ن یکدست و یکجنبش  یکجنبش زنان -5

 یجنبش زنان دارا. توچندگانه اس يستیپلورال یخود جنبش
جوانان،جنبش  ی،جنبشبا جنبش دانشجوئ یرمتداخلیدوا

 یدارا ینوبنابرا. است..هاو يتمل یو جنبش برابر یکارگر
رو جنبش  ينازهم.کثرت ووحدت بطورتوامان است  یژگیو

جنبش ها و بدون دفاع ازمطالبات آن ها  ینبا ا يوندزنان بدون پ
 .سازدتواند به کمال خود را شکوفا  ینم
زن بودن   يل،زنان بدل يرانکارگران و مزدحقوق بگ ياندرم-6
واقع  یطبقات يضخود مشمول تبع یازمردان هم طبقه ا يشب
بامزدنازل تر، هم چون کار  یامزد  یکارب  يطرهس. شوند یم

تراشتغال  يعوس یمعنا یکودر یفرزندو آشپز يتو ترب یخانگ
نظام  یبرا یديص تولکاراخ يروین يدبازتول  یآنان درعرصه ها

آن که آنها  يلودرست بدل.ازمردان است يشب یدار یهسرما
 یوب يضمحروم از حقوق برابرودستخوش تبع یگرانازد يشب

گونه  ینا يهعل  یگرید يرویازهرن يشهستند، ب یقانون
آنها  یبرا. هستند یدرون طبقات  يضاتوازجمله تبع يضاتتبع

ها  یهب ازالبلکه مرک يستن یکدستمقوله  یکطبقه 
آنها . ومتکثراست یکردهاگوناگونمتفاوت و ازرو یوبخشها

 یبا فرهنگ ها و ارزشها یربه ناگز یرهائ یدرمبارزه برا
  يزآم يضوتبع یشده وبارسوبات وفرهنگ بورژوائ یسلطه درون
مبارزه   یکبسنده کردن به  ینوبنابرا. يزدرگيرندن یدرون طبقات
 ی، متضمن رهائ شدن يرونیوصرفا متوجه  موانع ب یتک بعد
رسوبات فرهنگ سلطه وخشونت و  یروبیال. يستآنها ن

 . دهد یم يلمبارزه را تشک ینازا يزبخشین یمردساالر
**** 
 یبالقوه ا یاافزوده  بالفعل و یها و ارزش ها يلها پتانس این

تواند درتعامل خود به  یهستند که جنبش  زنان م
که ازقضا  یافزوده هائ. رددا یها به آن ها ارزان یرجنبشسا
 ینو تکو یانسان يمایس ینتکو یها برا یرجنبشسا

 یندهآ يشتربهتوجه ب. يازدارندخود سخت به آن ها ن یچندبعد
سلطه و مثله  يهو صلح وعل یستز يطکودکان  ومح بشرو

همه  یکدیگربا  يگانهب یها وبخش ها يمهکردن انسان ها به ن
 يشروهستند که  جنبش پ یها يلارزش ها و پتانس...وهمه 
جهان  یتواند آن را به مثابه ارزش ها یبخش زنان م یورهائ

 میدربرابرنظم ومناسبات حاکم برجهان قرار یشمول انسان
 یمبتن یگر،جهانید یجهان يگيرباپ يندهد وآنها را به مدافع

برابرنه فقط  يگيرازحقوقدفاع پ. گره  بزند یوبرابر یبرآزاد
است ،بلکه هم  یحقوق یبرابر ينتأم یمستلزم مبارزه برا

. فراتررفت یوقانون یصور یمستلزم آن است که ازبرابر ينچن
 یتوان  به برابر ینم یبدون فراترازرفتن ازسطح برابر حقوق

 .یافتدست  يعها در گستره وس يضتبع یونف يقیحق
بالقوه  یها يلافزوده ها و پتانس ینکه برا یزنان تاحد جنبش

 یآنها مستلزم تالش وافر یافتن يتکه فعل یرام- وبالفعل خود
 یتسر یکه آنها را درجنبش عموم  یکند و تاحد يدتأک -است

بخش  یجنبش رهائ یکبدهد،به همان اندازه به مثابه 
برابرو  عاشهروند واق یک یجادا یسوژه کنشگر برا یکودرنقش 

  .يرگذارباشدتأث یجهان
    ----------------------------------- ------------------ 
مهم  یازنمادها یکیشدن   ندا به  یلبه تبد يدنگاه کن* 
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به ياد روزا لوکزامبورگ رهبرتوانای جنبش 
  !   کارگری و کمونيستی جهان 

  
    !تولدش مبارک باد               

  
آزادی فقط برای طرفداران حکومت ، فقط برای اعضای "  

آزادی . پر شمار باشند  ابدأ آزادی نيست حزب ، هر قدر هم که 
هميشه و منحصرأ آزادی برای کسی است که متفاوت می 
انديشد ، حيات عمومی کشورها يی که آزادی محدودی دارند ، 
فقر زده ، مفلوک ، صلب و بی ثمر خواهد بود دقيقأ به اين دليل 
که با حذف دمکراسی سرچشمه های زنده ی تمامی غنا و 

اين سخنان متعلق به روزا ." نوی قطع می شود پيشرفت مع
لوکزامبورگ ، مبارزکمونيست ، انقالبی بزرگ ، رهبر توانای 

او يک قرن پيش اين . جنبش کارگری و کمونيستی  است 
حکومت وحشت  :  " او می گفت . سخنان را بر زبان آورد 

انتخابات عمومی ، بدون ...  اخالق عمومی را فاسد می کند 
نامحدود مطبوعات و اجتماعات ، بدون مبارزه ی آزاد آزادی 

افکار ، زندگی در هر نهاد اجتماعی از بين خواهد رفت و به 
ظاهری صرف از آن تبديل خواهد شد و تنها ديوانساالری به 

زندگی عمومی . عنوان عنصری فعال در آن باقی خواهد ماند 
  ..."  رفته رفته به خواب می رود 

و اينها همه در ارتباط . سخنان متعلق به اوست می بينيد ، اين 
او به  .  گفته شده است) ديکتاتوری پرولتاريا (با دولت کارگری 

او می . عمده ترين نياز انسانی يعنی آزادی فردی ايمان داشت 
دانست که بدون آزادی مطبوعات وبيان  انديشه و اجتماعات ، 

خوبی بر اين امر او ب. جامعه به خواب عمومی دچار خواهد شد 
معه به خواب رفته ، نخبگانند که بجای  واقف بود که در جا

دولت . توده ها می انديشند وتصميم می گيرند وحکم می رانند 
اين در : " چنين جامعه ای را نمی توان دولت کارگری دانست  

اصل امورات يک فرقه است ، يقينأ يک ديکتاتوری است ولی 
، ديکتاتوری مشتی سياستمدار ، يعنی  نه ديکتاتوری پرولتاريا

ديکتاتوری به مفهوم بورژوايی ، به مفهوم حکومت ژاکوبن ها 
بله ، از اين هم می توان فراتر رفت ، چنين شرايطی ناگزير ... 

بايد موجب شود که زندگی عمومی به توحش کشيده شود ، 
روزای بزرگ چه ...."  اقدام به ترور ، تيرباران گروگان ها و 

  .خوب توانسته بود  پيش بينی کند 
اووظيفه دولت کارگری را حذف  آزادی بيان ،انديشه  

،مطبوعات ،  تشکل و در يک کالم تمام آزادی های مدنی نمی 
ديد و با تمام کسانی که دولت کارگری  را در تقابل با 

. می ديدند ،  سر جنگ داشت ) برای عموم مردم ( دموکراسی 
ی انقالب کارگری بايد بتوان در اين راه گام او ميگفت  از فردا

اودر يافته بود که . برداشت و آنرا به آينده نامعلوم حواله نداد 
تنها و تنها از اين طريق با ايجاد نهادهای دموکراتيک در تمام 

،  می توان ماشين ...عرصه های زندگی سياسی و اقتصادی و
اليستی را دولتی بورژوازی را در هم شکست و جامعه سوسي

ويرانی و در . بنياد و راه بازگشت بورژوازی را مسدود ساخت 
هم شکستن دولت بورژوازی برايش مفهومی جز دموکراسی 

اودموکراسی سوسياليستی را فراتر و .وسيع توده ای نداشت 
پيگيرتر از دموکراسی سرمايه داری می ديد  وبا تمام آنهای که 

حتی (دگان مجاز می ديدند  دموکراسی را تنها برای حکومت کنن
اگر چنين حکومت کنندگانی اکثريت جامعه را داشته باشند 

آزادی فقط :" و اين او بود که می گفت . مرزبندی داشت )
برای طرفداران حکومت ، فقط برای اعضای حزب ، هر قدر هم 

آزادی هميشه و منحصرأ  . پر شمار باشند ابدأ آزادی نيست 
اوهمانگونه می " . وت می انديشد برای کسی است که متفا

روزا يک قرن پيش با .  انديشيد که کارل مارکس می انديشيد 
اين مسائل در گير بود و توانست مرز رو شنی برعليه 

  . انحرافات درون جنبش کارگری و کمونيستی بکشد 
در يکی از 1871مارس  5اين رهبرتوانای طبقه کارگر در 
از همان . يده به جهان گشود شهرهای لهستان بنام زاموسک د

اما پس از مدت . اوان نوجوانی به حزب کرگری آنجا پيوست 
کوتاهی با دستگيری و تبعيد و اعدام رهبران حزب او از فعاليت 
باز نيستاد و همچنان در محفل های پراگنده ای که از حزب باقی 

 1886در سالهای . مانده بود فعاليت سياسی خود را ادمه داد 
در آنجا فعاليت نمود ، اما پس از شناسای از سوی  1889تا 

پليس مجبور گشت که لهستان را ترک کند و به شهر زوريخ که 
او در آنجا با بعضی از . مرکز مهاجران سياسی  بود برود 

در همانجا از . شخصيت های مهم مارکسيسم آشنا می شود 
سوی به تحصيالت خود ادامه می دهد و از سوی ديگربه 

ونيز با " صدای کارگر" عاليت سياسی وهمکاری با روزنامه ف
برای اقامت  1898در سال . می پردازد "  عصر نو" مجله 

از آن تاريخ در . درآلمان بالجبار به ازدواج قالبی می شود  
آلمان زندگی می کند وعضو حزب سوسيال دموکرات آلمان می 

سازماندهی  روزا در کنار رهبران بين المل دوم برای. شود 
در اين راه بارها دستگير و . انقالب کارگری فعاليت می نمايد 

او در تمام فراز و نشيبهای آن دوره در . روانه زندان می شود
دفاع از منافع طبقه کارگربرعليه بورژوازی در کنار طبقه 

در دوره جنگ  برعليه جنگ جهانی اول . کارگر قرار داشت  
در تاسيس حزب 1918دسامبر  29ودر. موضع گيری می کند 

کمونيست آلمان سخنرانی می کند و برنامه حزب را اعالم می 
از او نوشته های باارزشی  به يادگار مانده است که در . دارد 

روشنای بخشيدن به راه طبقه کارگر نقش ارزنده و واالی دارند 
نظم و " بنام 1919ژانويه  14آخرين نوشته او در روز . 

می باشد که روز بعد دستگير "رلين برقرار است انظباط در ب
می شود و در حين انتقال اوو رفيق همرزمش کارل لبيکنخت  

جسد روزا  را به کانال می . بتوسط سربازان  به قتل می رسند 
بورژوازی با کشتن روزا  چنين فکر می کرد که .*اندازند 

 اما.توانسته است برای هميشه صدای او را خاموش گرداند 
سال از اين ماجرا می گذرد روشن شده   90اينک که بيش از 

که او هميشه   در قلب کارگران جای دارد و رهنمودهايش 
  .روشنای بخش راه و عمل طبقه کارگرمی باشد 

  !   تولدش مبارک و يادش گرامی باد 
  2010فوريه 28                                                        

    ---- ----------------------------------------------------  
در آن روزها چنين تصور می شد که جسد روزا را پس از چهار ماه *

از اينرودر آن زمان آنرا در آرامگاه . و نيم   پيدا کرده اند 
سال ميشائيل 90امااکنون پس از . فريدريشسفلده به خاک سپردند 

ر برلين  ، پس ازشناسای و نسوکوس سرپرست پزشک قانونی د
تحقيقات بر اين اعتقاد است که پيکر مثله شده ی زنی که ده ها سال 
در سرد خانه های بيمارستان نگهداری شده ، به احتمال زياد متعلق 

در اين رابطه انجمن سنديکاهای کارگری آلمان در . به روزا است 
واز . است  بيانيه ای بررسی بيشتری را از طريق دولت تقاضا کرده

دولت خواستند که در صورت درستی اين موضوع بايد بشکلی مناسب 
  .مراسم خاکسپاری برگزار نمايند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سايت جديد " عليه تبعيض جنسی " 
  :سازمان ، ويژه مسائل زنان 

http://rahekaregar.com/feminism 



  برگی از تاريخ 
  

  جنبش و تشکلهای زنان در
  دوران انقالب مشروطه  

                       
    جلد يک                –تاريخ احزاب سياسی ايران: بر گرفته ازکتاب 

                                                                                                  
  يونس پارسا بناب                      

  
  شوراهای زنان 

شوراها و ديگر سازمانهای زنان که در دوره اّول انقالب مشروطّيت در ايران 
اق حق برابر ی و رفع ستم بر زنان در دفاع از انقالب مشروطيت  و احق

بوجود آمدند متنوع و بيشمار بودند ولی به خاطر حاکميت ّجو خرافات مذهبی 
از يک سو و تسلط رژيم استبداد از سوی ديگر ، هّويت و وجود آنان برای 

نويسندگان بزرگ و . سالهای مديد از نظر مردم ايران پنهان نگاه داشته شدند
ت مانند کسروی، ملک زاده، آدمّيت ، نظام مافی، موّرخين شاخص مشروطّي

محيط مافی ، ناظم االسالم کرمانی، صفائی ، دولت آبادی، رضوانی و ديگران 
نيز با  اينکه به اين انجمن ها و شوراها در آثار خود اشاراتی کردند ولی يا به 

رفی خاطر ّجو حاکم نخواستند و يا به خاطر کمبود دانش خود نتوانستند در مع
اين شوراهای انقالبی و زنان مبارز وييگير نقشی در خور شايسته خود انجام 

مورخين و نويسندگان بر جسته ) 1384-1364(ولی در بيست سال اخير . دهند
سيما بهار، فرح آذری، پری شيخ االسالمی فخری قويمی، هما ناطق : ای مثل 

مافی اطالعات مفيد و  ، عبدالحسين ناهيد، بدرالملوک بامداد و منصوره نظام
جامعی در باره اهداف انقالبی و کم و کيف تشکيالتی شوراهای زنان دوره 

در . اّول مشورطّيت در اختيار دانشجويان تاريخ سياسی ايران قرار داده اند
  :اينجا به مهم ترين اين نهادها اشاره می کنيم

  
   1907در » انجمن آزادی زنان،«  -
  1907در  »اتحاديه غيبی نسوان،«-
  1910در » انجمن نسوان ايران،«-
   1910در » انجمن نسوان وطن،«-
  1910»شرکت خّيريه خواتين ايران،«-
   1911در » اتحادّيه نسوان،« -
  و  1911در » انجمن هّمت خواتين،« -
  1911در » شورای هيأت خواتين مرکزی،« -
  

ی در شهرهای ديگر با اينکه اين انجمن ها عمدتًا در تهران فعاليت داشتند ول
ايران و خارج از ايران نيز زنان در اين دوره در راه احقاق حق آزاديهای 

به » سنن مّضر«دموکراتيک و برابری متشکل شده و عليه تاريک انديشی ، 
  :معروفترين آنها عبارت بودند از. مبارزه روی آوردند

ان هيئت زن«، 1907در تبريز در سال ) نيمه مخفی( » شورای زنان«
انجمن زنان » انجمن خّيريه های نسوان ايرانيان مقيم استانبول و »  اصفهان،
  . 1909در عشق آباد، به رهبری شمس کسمائی ، شاعره بزرگ در »  ايران،

يکی از قديمی ترين سازمانهای سياسی زنان در ايران » انجمن آزادی زنان»
های ارجمند و  در تهران تأسيس شد و يکی ازانسان 1906است که در سال 

انقالبی اين انجمن تاج السطلنه قاجار، دختر ناصر الدين شاه بود که بررسی 
سوسياليست  –کتاب خاطرات او نشان ميدهد که او شايد اوّلين زن فمينيست 

از فعالين ديگر اين انجمن اينجا بايد از افتخار السطنه ، . تاريخ ايران بوده است
که هر ( ت آبادی و شمس الملوک جواهر کالمخواهر تاج السطنه ، صديقه دول

نقش مهمی در تاريخ معاصر ) ميالدی 1920(خورشيدی  1300دو در دهه 
  . نام برد) مبارزات زنان ايران بازی کردند 

در تهران توسط شصت نفر از زنان  1910در سال « انجمن نسوان ايران« 
کاالهای  اين انجمن اخذقرض خارجی و خريد. فعال و شاخص تشکيل شد

خارجی را بايکوت کرد و در ايجاد مدارس دخترانه، مدارس َاکابر و يتيم خانه 
انجمن ها و شوراهای زنان در دوره اّول . ها قدم های موثری برداشت

مشروطيت با همديگر در اکثر تظاهرات و اعتراضات عليه نفوذ دولت های 
وکراتيک همکاری خارجی در امور ايران و حمايت از آزادی های ّملی و دم

  . نزديک داشتند
بعضی از زنان مشهور اين دوره که در انجمن ها و شوراها فعاليت های 

  : گسترده و فراگير داشتند عبارت بودند از
  »زبان زنان«صديقه دولت آبادی، ناشر نشريه -

  . محترم اسکندری، يکی از زنان سوسياليست در دوره مشروطيت

ه قمينيست و يکی از سازماندهان تظاهرات هما محمودی، شاعر و نويسند-
 1290دالورانه و تاريخی زنان در مقابل ساختمان مجلس در آذر و دی 

  ).1911دسامبر ( خورشيدی
شمس الملوک جواهر کالم، نويسنده، از فعالين جنبش زنان و معلم تاريخ -

  . ايران
ر سال در تهران، د» دبستان ابتدائی دوشيزگان«بی بی وزير اوف، موسس -

1907.  
   1907در سال » ناموس«طوبا آزموده، مدير مدرسه-
ُدّرت المعالی، از فعاالن انقالبی وضد امپرياليست، در جريان مذاکرات دول -

  .1907روس و انگليس برای تجزيه ايران، در سال 
و يکی از فمينيست  1910در سال » مدرسه دخترانه«صفيه يزدی، موسس -

در » مدرسه دخترانه ترقی« شناس، موسس های شاخص و ماهرخ گوهر 
  .و مبلغ آزادی و برابری زنان 1911

دشمن شماره يک زنان و شوراهای زنان شيخ فضل الّله نوری رهبر مالمنازع 
فتوای نوری عليه مدارس . جناح محافظه کار و سنت گرای علمای مذهبی بود

ارز عليه نوری دخترانه و حقوق زنان باعث عکس العمل شديد در بين زنان مب
شکايات و . و ديگر علمای محافظه کار مثل سيد علی شوشتری گشت

اعتراضات و ديگر فعاليت های زنان آزاديخواه عليه نوری بطور چشمگير و 
» مساوات«بويژه در  1908-1906وسيعی در مطبوعات دوره اّول انقالب 

شک  منعکس گشتند و بدون» ندای وطن«و » صوراسرافيل» «حبل المتين«
در بی اعتبار ساختن وافشای هويت زن ستيزی و ماهيت بغايت استبدادی و 

  . ضد مشروطه طلبی نوری در مالء عام نقش بازی کردند
انتقادات کوبنده زنان فعال در اين دوره فقط متوجه علمای محافظه کار سنت 

آنها همچنين به بی عملی و عدم وجود يک برنامه برای پيشرفت و . گرا نبود
فاه اجتماعی در مجلس شورای ملی دوره ّاول نيز برخورد کرده و از ر

ولی در . مجلسيان که اکثرشان مخالف آزادی زنان بودند شديدًا انتقاد کردند
همين دوره بودند مردانی که هم در مجلس و هم در مطبوعات از آزادی زنان، 

ّحداقل  گشايش مدارس دخترانه و گسترش شوراهای زنان حمايت کردند و يا
از نمايندگان مجلس اّول که از حقوق و خواسته . وجود آنها را تحمل کردند

های زنان دفاع کردند در اينجا ميتوان از وکيل اّلرعايا، نماينده همدان و تقی 
ولی زنان فعال و رهبران شوراهای زنان از . زاده، نماينده تبريز نام برد

 1287ودتای محمد عليشاه در تير انتقادات خود دست بر نداشتند و بعد از ک
که مقاومت و مبارزه عليه ( و بمباران مجلس ) ميالدی 1908ژوئن ( خورشيد

، زنان نيز گروه گروه به تبريز عزيمت ]استبداد و ارتجاع به تبريز منتقل شد
  .کرده و در آنجا به انجمن تبريز، مرکز غيبی، ستارخان و مجاهدين پيوستند

  
  ان انجمن ها و جنبش زن

در دوره اّول انقالب مشروطيت زنان در جنبش مّلی با تشکيل انجمن و گشايش 
مدارس دخترانه به فعاليت های سياسی و اجتماعی روی آورده و همانطور که 
قبًال شرح داده شد علمای محافظه کار را که مخالف آزادی و تحصيل زنان 

عليشاه و بمباران بعد از کودتای محمد . بودند به چالش های جدی طلبيدند
مجلس، تعداد کثيری از زنان از تهران و شهرهای ديگر به سوی تبريز روان 

در . گشتند تا در آنجا به انقالب مجاهدين تبريز تحت رهبری ستار خان بپيوندند
  محاصره شهر تبريز توسط قوای محمد عليشاه و 

ختلف نشريه روسهای تزاری که ده ماه طول کشيد، زنان به گفته شماره های م
ملّبس به لباس مردان در محالت مختلف تبريز در مقابل ضد انقالب » انجمن« 

طبق گزارش . به نبرد برخواسته و در روستاهای حومه تبريز مسّلخ گشتند
زنان روزنامه نگار و « و پری شيخ االسالمی در کتاب » حبل المتين«

های خيابانی تبريز در يکی از نبرد) ، تهران1362چاپ (» انديشمند ايرانی
کريم . بيست زن که به لباس مردانه ملبس بودند در ميان کشته شدگان پيدا شدند

طاهر زاده  بهزاد، يکی از شرکت کنندگان در جنگ تبريز بعد در کتاب 
نوشت وقتيکه از يک » قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت،«معروف خود، 

هايش را از تن خود در آورد سرباز زخمی خواستند که برای معالجه لباس
سرباز زخمی حاضر نشد و ستارخان مجبور به مداخله گشته و وقتيکه متوجه 
شد که عّلت عدم همکاری سرباز اين است که اوزن است، عميقًا تحت تأثير 

باالخره زنان در دوره نبرد تبريز با شهامت و برد باری حماسه . قرار گرفت
  . جنبش مردم ايران نمودند ها آفريده و خدمات بی نظيری به

بعد از پيروزی مشروطه طلبان و تبعيد محمد عليشاه و آغاز دوره دوم 
فعاليت زنان بيشتر از پيش فراگير و ) ميالدی 1909(1288مشروطيت در 
انجمن خواتين «در دوره دّوم مجلس شورای مّلی، زنان در . چشمگير گشت

مخالفت با برنامه دولت و  و ديگر انجمن ها و شوراها شديدًا به» وطن
مجلسيان که ميخواستند قروض سنگين از روسيه و انگلستان بگيرند برخاستند 
و جلسات متعددی برای بحث و مناظره روی مسائل مختلف سياسی و اجتماعی 

بی بی وزير ُاف مدير مدرسه ابتدائی دختران در جلسات مختلفی . بر پا کردند
شرکت کنندگان با صرف چائی و قليان پذيرائی  که در خانه خود بر پا ميرد از

در اين دوره زنان با ايجاد کنفرانس ها و حتی نمايشنامه ها، پول جمع  . ميکرد
 1289در بهار سال . کرده و آنرا در خدمت جنبش زنان قرار دادند

نفر زن باحضور و شرکت خود در يک  500نزديک به ) 1910(خورشيدی



های صد تومانی موفق شدند که باجمع آوری پول  نمايش تئاتری و فروش بليت
اين نمايش .  برای دختران يتيم يک مدرسه َاکابر و يک کلنيک زنانه داير کنند

تئاتری که در باغ اتابک برگزار گرديد، توسط انجمن خواتين وطن بمورد 
برنامه های مختلف فرهنگی در  1290-1289در سالهای . اجرا گذاشته شد
يکی . توسط زنان اجراء گرديد که در نوع خود بی نظير بودند تهران و تبريز

از اين برنامه های فرهنگی توسط زنان ارمنی ايران، که از هواداران سوسيال 
دموکراتهای ايران بودند، بمورد اجرا گذاشته شد که نويسنده و کارگردان آن 

شه گريگوريکی کيان بود که همسرش استوريک يکی کيان معروفترين هنرپي
  . زن اين دوره از تاريخ ايران محسوب ميگردد

يکی ديگر از زنان فعال و قمينيست ايران در اين دوره بيان ُاف از اعضای 
او نه تنها در بين زنان تهيدست شهری و . اصلی انجمن مجاهدين تبريز بود

دهقانان روستاهای تبريز فعاليت ميکرد بلکه از طريق مکاتبه از زنان ثروتمند 
. يستوکرات نيز دعوت ميکردکه به جنبش زنان دوره مشروطيت بپيوندندو ار

شاهزاده تاج السطلنه دختر ناصر الدين شاه تحت تأثير مکاتبات بيان ُاف به 
انجمن آزادی « صحنه مبارزه کشيده شد و در اين زمان به يکی از فعالين 

نيست ايران به نظر نگارنده، تاج السطلنه اولين زن فمي. تبديل گشت» نسوان
است که در خاطرات خود روی مسائلی که تا آن زمان حتی صحبت وبحث در 
مورد آنها تابو محسوب ميشد، به روشنی موضع گرفته و زنان را به مبارزه 

و حجاب، فحشاء ازدواج های بدون عشق و حق » مصلحتی«عليه ازدواج
  . دعوت کرده است) برای مردان( طالق يک طرفه 

که در دوره دوم انقالب مشروطيت بطور مرتب تحت نام عصمت تهرانی، 
مقاالتی در باره حقوق زنان می » ايران نو« در نشريه » طيره« مستعار 

او در اين . نوشت، نيز از زنان مبارزه و فعال اين دوره محسوب ميگردد 
مقاالت پيوسته خاطر نشان می سازد که زنان تحصيلکرده و روشنفکر ميتوانند 

طيره در اين . ی در پيشرفت مشروطيت وجامعه مدرن داشته باشندنقش کليد
» و هوشمندی» برتری« مقاالت شديدًاعليه تعّدد زوجات موضع گرفته و 

  . مردان را در مقايسه با زنان به چالش طلبيد
از ديگر زنان فعال اين دوره که در راه مبارزه برای زنان جانفشانی ها کرده 

بش تجدد طلبی و مشروطه خواهی خدمات شايانی نمود و بدينوسيله به کليت جن
  .مخصوص زنان بود» دانش«دکتر کحال مدير نشريه معروف 

انجمن های زنان در اين دوره فعاليت خود را محدود به حقوق زنان نکرده 
نوامبر  19در . بلکه آنها در مسائل سياسی روز نيز بطور ّجدی در گير گشتند

ا رضايت و حمايت دولت امپراطوری انگلستان دولت روسيه تزاری ب  1911
طی يک اولتماتوم نظامی از مجلس دوم ايران خواست که مورگان شوشتر را 

شوشتر مسئول مشاور . در عرض چهل و هشت ساعت از ايران اخراج سازد
مالی مدبری بود که از طرف دموکراتها برای اصالحات مالی و خزانه داری 

وشتر که در ضمن مسئول اخذ ماليات از تجار ش. ايران استخدام شده بود
ثروتمند وزمنيد اران بزرگ بود شديدًا با مداخالت دولتين روسيه و انگلستان 

  . به نفع اين طبقات در امور داخلی ايران مخالفت ميکرد
بعد از علنی شدن اولتيماتوم روسيه، زنان فعال ايران در شهرهای اصفهان، 

. ده و بزودی عليه قدرتهای خارجی بسيج شدندقزوين و تبريز بحرکت در آم
نفر  500در تهران زنان عضو انجمن ها و شوراها موفق شدند که با بسيج 

در اين نمايش بزرگ هزاران زن ملّبس به . اعتصاب بزرگی را تدارک ببينند
« .فن خواست و تعهدخود را برای جنگ عليه نيروهای خارجی اعالم کردند

در  1911باتظاهرات چشمگير خود در اّول دسامبر » انجمن خواتين و طن
مقابل مجلس همراه با سخنرانی های مهيج از مجلسيان خواست که در مقابل 

انجمن خواتين « زنيب امين از اعضای بنيان گذار. اولتيماتوم مقاومت کنند 
و معّلم مدرسه دخترانه شاه آباد بعضی از اشعار خود  را که در دفاع » وطن

مردم ايران در مقابل تجاوز نيروهای خارجی سروده بود برای از حقوق 
تظاهرات وسيع به رهبری انجمن های زنان عليه . شرکت کنندگان قرائت کرد

مداخالت روسيه و انگلستان در امور داخلی ايران واعتصابات منظم و بايکوت 
های متوالی عليه محصوالت و کاالهای خارجی در سراسر ماه دسامبر سال 

  . ادامه يافت 1911
فعاليت های اعتراضی زنان فقط به تهران محدود نميشد، در اواسط 

از انجمن ها » هيأت نسوان اصفهان« و » هيأت نسوان قزوين«، 1911دسامبر
عليه قوای نظامی » مبارزه مسلحانه«و از دولت خواستند که زنان را برای 

هيأت نسوان «رهبری . روسيه که قزوين را اشغال کرده بودند، مسلح سازند
در اعالميه خود خاصر نشان ساخت که زنان نيز ميتوانند در جهاد » اصفهان

شرکت کنند بويژه زمانيکه مردها به خاطر فقدان شجاعت دچار بی عملی شده 
  . اند

با اينکه عليرغم مبارزات وسيع زنان دوره دوم مشروطيت نيز در آخر 
وم روس ها و مداخله نظامی و در نتيجه اولتيمات 1911روزهای دسامبر 

مشترک روسيه و انگلستان با شکست روبرو شد، ولی فعاليت زنان در اين 
دوره به خاطر خصلت توده ای بودن آن فصل جديدی را در تاريخ جنبش 

 1300آزاديخواهی و برابری طلبی در ايران بعد از جنگ جهانی اّول و دهه 
دوم به بررسی آن خواهيم  گشود که در فصل) ميالدی  1920(خورشيدی 

  . پرداخت 
                    *************************  

  =ت پخش تلويزيون برابری اساع   =    
   

از   "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون    
اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج 

 : پخش می شود
 :واره هات برد در ايران واروپا ماه 
جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با ساعت   

  . هشت تا نه صبح به وقت اروپای مرکزی
بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساعت شش ونيم تا هفت ونيم بعد از 
ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه وقت اروپای 

 .مرکزی 
 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا

س و پنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس آنجل
 .                                  بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح 

  :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 

  .رنامه های تلويزيون برابری را مشاهده کنيد طريق اينترنت نيز ب
                      بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان  -1

www.payameafghantv.com  
، در سايت تلويزيون برابری و نيز سايت راه به صورت آرشيو   -2

 کارگر 
http://www.radiobarabari.org/tvbarabari.htm  
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  
ت راه کارگر   ساي

www.rahekaregar.com 
 

ايميل سايت     
site@rahekaregar.com 

 
 روابط عمومی  

public@rahekaregar.com 
 

 راديوبرابری 
www.radiobarabari.com 

 
ايميل راديو  

info@radiobarabari.net 
  

  تلويزيون برابری 
www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

   ----------------------------------  
 درمواضع عمومی سازمان ما  : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح می شوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند


