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شنبه سوم مارس 2012، پنجمین یادمان پوران بازرگان 
در سالن خسرنانی کتابفروشی مقاومت )وابسته به امجنن 
اوروـ فلسطین( با حضور گرم و قابل توجه مجعی از دوستان 
شد.  برگزار  او  آرمان  و  مبارزه  به  مندان  عالقه  و  پوران 

فرشده برنامه را در زیر می آوریم:
1ـ موزیک و منایش ویدوئی فراتر از بند اثر هشره کیا )با 

به صورت پیش زمینه1. شعر شاملو و آواز فرهاد( 
2ـ زهره ستوده، اجرا کننده برنامه: خوش آمد به حضار و 

تشکر از امجنن اورو فلسطین
3ـ صدای پوران، آجنا که از وضع کودکی و نوجوانی اش 

می گوید
4ـ خسنی در باب آنچه پوران بود و برای ما هست. نوشته 

تراب حق شناس که هبرام قدیمی آن را خواند
5ـ خسن مصیمی دو تن از دوستان و یاران پوران: مجیله 

ندایی و مهری جعفری
به مناسبت سفر پوران 6ـ شعری از ساسان دانش: 

1- www.negah1.com/souti/shohre.htm
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آنرتاکت. )پذیرایی. از حضار دعوت شد تا از میز کتاب 
دیدن کنند(  

یاد  با  و  یاد  به  پاکدامن  نارص  آقای  از  ای  نوشته  7ـ   
پوران بازرگان و شعری از نامظ حکمت که زهره ستوده آن 

را خواند
پرتو  در  زنان  مسأله  نرصآبادی:  پریسا  خسرنانی  8ـ 

حتوالت خاور میانه
جنبش  در  فعال  سوسیالیست  دانجشویان  از  پریسا 
دانجشویی سال های اخیر در ایران بوده و از نسلی است 
انقالب 57 و چالش های فکری،  از  آمده  بر  که در طوفان 
سیاسی و اجمتاعی مبارزه طبقاتی در ایران جتربه اندوخته 
و رشد کرده است. دو سالی ست که به خارج آمده و در 
در  نت  روی  او  خسنان  و  مقاالت  کند.  می  زندگی  سوئد 

دسرتس است.
9ـ خسرنانی حبیب ساعی: مسئلهء زن و جنسیت و نگاهی 

نوشتهء آذر درخشان به  »زنان سال صفر« 
10- اهدای جایزه پوران بازرگان به آذر درخشان

11- خسنان آذر درخشان
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با سالم به رفقا، مهرزمان، یاران و دوستان پوران
سالن  این  به  پوران،  دوم  خانه  به  آمدید!  خوش 
امجنن  توسط  که  رزیستانس  کتابفروشی  و  خسرنانی 

اورو فلسطین تاسیس شده است. خوش آمدید.
قبل از اینکه از پوران به عنوان یک رفیق، به عنوان 
اوروفلسطین خمترصی  از امجنن  یاد کمن.  یک دوست 
می گویم. و به مهین مناسبت از خامن اولیویه زمور و 

آقای نیکال هشهشانی به خاطر استقبال گرمشان از مهایش 
امروز سپاسگزاریم.

کرده  تأسیس  را  مرکز  این  که  فلسطین  اورو  ـ امجنن 
یکی از امجنن های جانبداری از حقوق مردم فلسطین در 
فرانسه است که درسال 2002 رشوع به فعالیت کرده و در 
سال های اخیر بسیار فعال بوده و در عرصه های خمتلف 
مبارزات دموکراتیک و انرتناسیونالیستی مطرح در فرانسه، 
گام های ارزنده ای برداشته است. ارتباط با داخل فلسطین، 
به  های خمتلف  ملیت  از  دستجمعی  سازماندهی سفرهای 
گوناگون،  های  مناسبت  به  تظاهرات  و  میتینگ  فلسطین، 
آکسیون های بایکوت ارسائیل... و غیره. مهچنین تأسیس 
کتابفروشی و برپایی این سالن خسرنانی و حبث که مالحظه 
به  اینجا  در  فلسطینی مه  از حمصوالت  برخی  کنید.  می 



فروش می رسد که کمکی ست به زمحتکشان گرفتار اشغال 
ارسائیل. به مهین خاطر اینجا خانه دوم پوران است و به 

حضورتان خیر مقدم می گویم.
امروز، حضور مشا در بزرگداشت پوران برای پنجمین 
سالی که در کنار ما نیست، در واقع بزرگداشت مبارزات و 

آرمان هائی است که پوران به آن ها باور داشت.
مثل  که  انقالبی  و  مبارز  زنان  از  بزرگداشت  واقع  در 
پوران سنت شکن و پیشتاز و جسور بودند و پوران جتسم 
جایگاه  تاریخی  امهیت  و  درک  است،  آنان  از  ای  فرشده 
و چپ   انقالبی  و جنبش  زنان  درازای جنبش  در  ها  پوران 
ایران، به درک تأثیر مبارزاتشان به خصوص در یک جامعه 

با ذهنیت مرد ساالر کمک می کند.
در مناسبات مرد ساالری، در  متولد نشد!  "زن"  پوران 
مذهب، در سنت های رایج و دیرینه که معیقاً در جامعه حاکم 
است و به قول خودش "و در عقب ماندگی تاریخی ما زنان"،  

مناند. "زن"  شد، ولی "زن به مفهوم مردساالرانه رایج" 
پوران که در خانواده ای سنتی و مذهبی متولد شده بود 
و در فضائی که رفنت دخرتان به مدرسه رفتاری خارج از 
سنت و فرهنگ خانواده حمسوب می شد، به مدرسه رفت و 

اجمتاعی ادامه داد. تا حضور فعال در کارزار سیاسی – 
مناسبات  علیه  زنان  ی  مبارزه  دشواری  به  توجه  با  او 
مردساالرانه به عنوان اولین زن جماهد در سازمان جماهدین 
خلق ایران و بعد یک کمونیست، شایستگی و لیاقت خود را 
در کنار زمحتکشان و مهچنین در مبارزات خلق های منطقه 

و به خصوص خلق فلسطین نشان داد.
در پاریس، در دوران تبعید، در فعالیت های مشرتکامن، 
برگزاری 8 مارس روز  در متام مرامس دموکراتیک ازمجله : 
سیاسی  زندانیان  از  دفاع  با امجنن  زن، مهکاری  جهانی 
زندانیان سیاسی  کشتار  یادمان  برگزاری  برای  عقیدتی  و 
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ساهلای 60 و 67 و قتل های موسوم به قتل های زجنیره ای 
تیر، و مهچنین برگزاری روز  و کشتار دانجشویان در 18 
رشکت  دلسوزانه  و  فعاالنه  مه،  ماه  اول  کارگران،  جهانی 

می کرد. 
بود،  و سمت رسمایه  داری  بارسمایه  ای  مبارزه  هرجا 
پوران حضور داشت. هر جا با دروغ و جعلیات "اپوزیسیون" 
ساکت  شد،  می  مواجه  اسالمی،  مجهوری  طلب  اصالح 
منی نشست. پوران، روحیه ای شورشی و فعال داشت. پوران 

کمونیست بود ومهیشه با افتخار از آن یاد می کرد.
پوران ساده، خودمانی و رصیح بود. جهانی که پوران 
نويدش را می داد، خود در زندگی روزمره به کار می برد. او 
برای دست يافنت به جهانی انسانی و عادالنه، روش و منشی 
انسانی داشت. به هیچ نوع مصلحت جوئی تن منی داد. او 
راز جدال ذهن و عني را دريافته بود و خط رسخ زندگی اش 

جلوه ای از آمزيش هرچه بيشرت حرف و معل بود.
 پوران یک معِررسشار از مبارزه بود مثل لوئیز میشل. 

پوران دوستی مصیمی بود با قلبی به بزرگی اقیانوس 
و به زاللی آب چمشه .

نگاه مهربانش که رسشار از گفتنی ها بود هر حلظه در 
خاطرم زنده است. 

یادش گرامی باد
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هایی چون او پیوند می دهد.
در آستانه روز جهانی زن، در اینجا که خانه پشتیبانی 
از فلسطین و بنابراین خانه دوم پوران است، و به نام بنیاد 
پوران، که می کوشیم موجودیت یابد )و در پایان این خسن 
زندگی  از  نکاتی چند  دارم(، می خوامه  آن  به  ای  اشاره 
پوران خدمت مشا بازگو کمن. زندگی پوران خبشی از زندگی 
و آرمان و جتربه مشرتک ما ست ومهین است که ما را گرد 
مه آورده. من این فرصت را در زندگی داشته ام که امروز 
بتوامن از او به عنوان رفیق، مهرس، عشق و شانس زندگی ام 
یاد کمن. در اینجا به اختصار روی این نکات از راه و رمس 

او تأکید می کمن:

1ـ زندگی، مبارزه و دیگر هیچ
از حدود 1339 که حتت تاثیر جو مذهبی جتددگرا و ملی 
در مهشد مهراه با دخرتانی مثل خودش در امجنن اسالمی 
بانوان مهشد فعالیت می کرد تا زمانی که در تظاهرات آزادی 
خواهانه آن سال ها به خسرنانی می پرداخت و بعدها با 
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دوستان،  مهامنان گرامی، رفقا، 
با سالم و تشکر از حضورتان به یاد پوران و در 
واقع به خاطر ارزش هایی که مهه ما را با او و انسان 



عضویت در سازمان جماهدین و ادامه آن تا سازمان پیکار 
و سال های تبعید پس از سال 60، زندگی و مبارزه برای 
زندگی می کرد تا هبرت مبارزه کند  او دوروی یک سکه بود: 
و مبارزه می کرد برای زندگی و ارزش های واالی  آن. )من 
شبیه این تعبیر را از استاد فقید کمونیست، ژرژ البیکا در 
خواهیم  می  دموکراسی  گفت:  می  که  آموخمت  سالن  مهین 
برای انقالب، و انقالب برای دموکراسی(. پوران در مصیمیت 
خویش حتی الزم منی دید که غیر از واژه مبارزه، تعبیردیگری 
متناسب با حتوالت فکری و معلی که در تشکیالت رخ داده 
بود برگزیند. تهنا مهین کمله مبارزه را به کار می برد. او خود 
را در جهبه مقابل وضع موجود در ابعاد گوناگونش می دید 
و از اینکه برای حتقق اهداف مرحله ای و دراز مدت، از خود 
مایه بگذارد نه دریغ داشت و نه طبعا منتی یا توقعی. وقتی 
آنچه را که پس از فوت پدرش به او به ارث رسیده بود یکجا 
به سازمان داد، وقتی در هتران دبیر دبیرستان بود و نیمه ای 
از حقوق خود را به سازمان می داد. مهیشه، اولویت در نظر 
او اداره مقتصدانه و خردمندانه زندگی بود و خدمت به امر 
مبارزه. این خصلت را تا پایان زندگی حفظ کرد. در مراحل 
خمتلف مبارزه سازمانی نیز چنین بود. هرگز آنطورکه رمس 
به  درون سازمان،  در  موقعیتی  برای کسب  هاست  بعضی 
"درخشیدن  فدای  را  تا مهه چیز  نیفتاد  تکاپو  به  یا  کرنش 

کند. خود" 

و  جامعه  خانواده،  در  جنسی  تبعیض  با  مبارزه  2ـ 
نشد.  اش  فراموش  هرگز  که  بود  امری  سیاسی  سازمان 
جتربه خشصی او از دوره کودکی به او آموخته بود که این 
دهد.  قرار  خود  مبارزه  و  کوشش  آماج  را  آشکار  تبعیض 
خودش تعریف میکرد که مادرش به او که سومین دخرت بوده 
"تو که به دنیا آمدی، سگ رو داشت تو نداشتی"!  گفته بود: 
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به یاد می آورد که در حدود سه چهار سالگی یک بار مثل 
هر کودک دیگر خلت در وسط اتاق می دویده و مادرش فریاد 
می گفت از مهان زمان در  "بپوش این ننگ را!"  می زند که: 
ذهمن جا گرفت که دخرت با ننگ مهراه است. حکایتی را از 
یک خانواده آشنای روستایی، در حالی که اشک در چمش 
داشت، نقل می کرد که دخرتی را برای روضه خوان ده عقد 
اندازند.  می  شام  سفره  عقد،  خطبه  از  پس  بودند.  کرده 
در  آخوند می گوید چرا قبل از سفره، تشک منی اندازید؟! 
اتاقک بغلی تشکی می اندازند و او پس از هورسانی اش، 

می آید و رس سفره می نشیند.
پوران را نگذاشته بودند به حتصیلش در دبیرستان ادامه 
دهد و چند سال خانه نشین اش کرده بودند. از این رهگذر 
رجنی ماندگار کشیده بود، به طوری که در او چنان انگیزه ای 
برای مقابله با این سمت ایجاد شده بود که با تالش، بقیه سال 
های دبیرستان را داوطلبانه امتحان داد و با هبرتین منرات 
به دانشگاه رفت و با خنستین موج اعرتاضات دانجشویی و 
سیاسی اوایل ساهلای چهل مهراه شد و از معدود دخرتانی 
بود که فعالیت سیاسی اش زبانزد دانجشویان و استادانش 
بود. موفقیت او در شکسنت تابوی حتقیر زن، در سنت شکنی 
اقتصادی،  به فعالیت سیاسی و استقالل  از طریق پیوسنت 
جتربه ای شد برای ادامه مبارزه اش در مراحل بعدی زندگی. 
در سازمان جماهدین که عضو شد باز مه این جنبه از مبارزه 
را که کوشش در راه رهایی زن باشد پی گرفت. خودش می 

گفت: 
"در هيچيك از سازمان هاى چريىك نقش مستقل زنان 
مطرح نبود،   زيرا دست مك از نظر توئريك و به طور رمسى،    
زنان با نداشنتِ   نقش مستقل به عنوان زن، و از طریق مشاركت 
در مههء اكرها بود كه خود را با مردان برابر ىم دانستند . 
 زن اگر به اصطالح  " اكر مردانه "  ىم كرد مثلًا   سالح به مكر 
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ىم بست،   در معليات نظاىم رشكت ىم جست،   فرماندىه 
معليات يا مسؤوليت سياىس و تشكيالىت گروه را به عهده 
ىم گرفت خود را ارتقاء يافته ىم ديد . حقوق ويژهء زنان در 
برابر مردان نیز بني ما در سازمان مطرح نبود .  گامن ما بر 
اين بود كه هر يك از ما بر اساس صالحيت هايش وظايىف 
را به عهده ىم گريد و فرىق بني زن بودن يا مرد بودن نيست،  
 هرچند در معل مهيشه اين ايدآل رعايت منى شد . آخر،  ما 
مه جزىئ از جامعه بودمي و روحيهء مردساالرى در مردان و 
خودمك بيىن و پذيرش فرهنگ مردساالرى در زنان حضور 

انکارناپذیری داشت" .  پوران می گفت:
"سازمان جماهدین، از نظر توئريك، امتيازى براى مردان 
قائل نبود و لذا وقىت ىم ديدم كه در قرآن  ) كه ما مهه بدان 
معتقد بودمي   و آن را پايهء ايدوئلوژى خود ىم دانستمي (  بني زن 
و مرد تبعيض آشاكر قائل شده برامي سؤال اجياد ىم شد . 
 در لكاس هاى ايدوئلوژى به قرآن استناد ىم كردمي و مفهوم 
هایى از آن را كه براى ما مهم بود مثل مبارزه با ظمل، و 
جهاد در راه آزادى و عدالت مثال ىم زدمي و در تأييد اهداف 
مبارزاىت مان آيه ها را به زبان روز تفسري ىم كردمي،   اما 
از مجله،   از كنار آياىت كه بني زن و مرد تبعيض قائل شده 
رد ىم شدمي و سؤاالىت نظري آنچه براى من مطرح بود ىب 
جواب ىم ماند .  منى دانسمت چرا در سورهء   ۳  ) آل مِعران ( 
 آيهء   ۱۴   وقىت از هوس هاى مردان خسن ىم گويد،   زنان را 
در رديف پول و اسب و رمه ذكر ىم كند و يا چطور در سورهء  
 ۲۳  ) مؤمنون (  آيهء   ۶،    با كنزي  ) يعىن زىن كه در بازار بردگان 
مهخوابگى  خريده شده و يا در جنگ به   غنميت گرفته شده ( 
و يا درست تر بگويمي جتاوز به او جماز تلىق شده است . 
 خب،   توجه به اين تناقض ها از زن بودن من ناىش ىم شد 
و البته در چهارچوب آن ايدوئلوژى و اعتقادات ىب جواب ىم 
ماند .  ما توجه منى كردمي كه قرآن و احاكم آن زادهء رشايط 
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تارخيى زمان خود بوده و اشاكل نه از آن،   بلكه از ما بود كه 
ىم خواستمي آن كتاب را دستور العمل امروز و فرداى خود 

بسازمي ".  )پایان نقل قول(
باری، می توان گفت که ایدوئلوژی مذهبی در سازمان 
به  جماهدین خنست آجنا زیر سؤال رفت که برخورد قرآن 

مسأله زن به پرسش کشیده شد.
در  زن  ويژهء  حقوق  به  توجه  "هرچند  گفت:  می  پوران 
با مردساالرى موكول ىم  برابر مرد و به اصطالح مبارزه 
شد به پريوزى مبارزه انقالىب و ضد امپرياليسىت و نيل به 
كه خبىش  بگومي  توامن  جرأت ىم  به  وىل  آزادى معوىم، 
ازانگزيه زنان در پيوسنت به مبارزهء انقالىب،   اثبات برابرى 
زن و مرد در مبارزهء انقالىب و نشان دادن حيثيت انساىن 
برابر بود .  خامنى را در دورهء جماهدين ىم شناخمت كه با 
داشنت دو فرزند از دست كتك ها و حتقري شوهرش خانواده 
من  را رها كرده و به سازمان پيوسته بود .  به من ىم گفت: 
با مبارزه و بعد با هشادمت، به او  ) يعىن به شوهر سابقش ( 
 نشان خوامه داد كه آنطور كه او فكر ىم كرده ىب لياقت 
نيسمت .  اين رفيق در سال   ۵۵   در هتران با رگبار مأموران 
ساواك به هشادت رسيد .  در مهان سال ها خامنى ديگر در 
گفتگو از دشوارى هاى مبارزهء خمىف و تلفات بسيار آن،  
 ىم گفت اگر اين مبارزات نه به سقوط رژمي و كسب آزادى،  
 بلكه اندىك از حقوق زنان را حتقق خبشد من راىض خوامه 

بود" .  )پایان نقل قول(
پیکار  سازمان  در  فعالیت  و  بعد  های  سال  در  باری، 
نیز از اهمتام او در مبارزه علیه تبعیض جنسی به هیچ رو 
کاسته نشد. چه در آموزش و چه در فعالیت بین خانواده های 
هشدا و زندانیان و چه در متاس با خانواده های کارگری، 
که  نیز  تبعید  های  سال  در  می کرد.  دنبال  را  مبارزه  این 
امکان بیشرتی برای فعالیت اجمتاعی و توده ای داشت در 
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این راه کوشید. هر جا سمتی از این دست دید در برابرش 
موضع گرفت و از امخ و دشنامی که گاه از این رهگذر بر 
وی می بارید هراسی به خود راه نداد. چندین مهایش برای 
به  آهنا  در  گاه خود  کرد.  برپا  زن  جهانی  روز  بزرگداشت 
خسرنانی پرداخت و با درک انرتناسیونالیستی در محایت از 
زنان افغانستان و عراق و فلسطین گام های منونه برداشت. 
برخورد  پای  که  آنگاه  نیز  و خصوصی  دوستانه  روابط  در 
مردساالرانه به میان می آمد، تعارف نداشت و من در این 

باره نیز از او بسیار آموخته ام.
پوران می گفت: "می خوامه با اين درک که گاه در انتقاد 
شود  می  مطرح  ساهلا  آن  انقالبی  و  مبارزاتی  فعاليت  از 
مرزبندی کمن که می گويند چرا به دفاع از حقوق ويژهء زنان 
انتقاد از هر دورهء تارخيی  منی پرداختند. به نظر من در 
بايد خود را در آن رشايط معني قرار داد و قضاوت کرد... 
رژمي رسکوبگر پهلوی ديگر برای کمرت کسی قابل محتل بود 
و کار به جايی رسيده بود که هزاران تن از فرزندان خانواده 
های وابسته به رژمي نزي به صف اپوزيسيون انقالبی پيوسته 
بودند و بعضی از آهنا در اين راه جان باختند. براندازی 
رژمي مسألهء بود و نبود ما بود... برخی انتقاداتی که امروزه 
از جای گرم مطرح می شود شبيه به اين است که به کسی 
اعرتاض کنند که وقتی از آتش سوزی فرار می کردی چرا 
کفشت را به پا نداشتی و يا دست و رست را زمخی کردی. 
اين امر که در داوری نسبت به سال های گذشته پيش کشيدم 
نافی آن نيست که درک مههء ما از حقوق زنان مورد انتقاد 
شديد قرار گريد. فراوان اند کسانی که دربارهء حقوق زنان 
توئری می بافند و قملفرسايی می کنند اما در معل مهان 
برخورد عقب ماندهء کهنه را دارند. زنان و مه مردان ما در 
اين مورد، چه برای شناخت حقوق برابر و چه برای معلی 
کردن آن، احتياج به آموزش و تربيت دارند. اين مسائل به 
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يا  اعتقاد من، در کليهء سازمان های سياسی امع از چپ 
جماهدين وجود داشته است. گامن نکنيد وضع در خارج از 
اين سازماهنا هبرت است. هرگز. در سطح جامعه و حتی در 
به مراتب  زنان  به  برخورد  ما  پرمدعای  جامعهء روشنفکری 
حتقريآمزيتر و ظاملانه تر است. راه درازی در پيش است تا 
رسوب های عقب ماندگی از ذهن ها پاک شود و در کنار 
وجود  ويژه  نياز  زنان  مبارزهء  و  تالش  به  ديگر  فعاليت  هر 
مان  انسانی  که شايستهء حيثيت  به حدی  ما  تا خود  دارد 
است ارتقا يابمي. کار و آموزش ويژه ای در درجهء اول بني 
خود زنان و سپس بني مردان بايد معلی شود، آموزشی که 
جدا از فعاليت سياسی و اقتصادی نيست. بار فرهنگی و 
فرض  به  حتی  و  است  سنگني  بسيار  مردساالری  تارخيی 
که معيارهای فکری و اجمتاعی مه واژگون شود بايد برای 
مقابله با اين فاجعهء فرهنگی کار مخشص و جداگانه صورت 

گريد". )پایان نقل قول( 

3ـ از خصلت های دامئی دیگر او دقت در اجنام وعده ها 
و تعهدات بود و چه بسیار انتقادات که طی سال ها نسبت به 
برخورد رفقا و خودم از او شنیده بودم. در اجنام وظایفی که 
به عهده مجع گذاشته می شد ختلف و هسل انگاری را برمنی 
تافت چرا که خود مهیشه خنستین کسی بود که حتی قبل از 
رسیدِن موعد، آن را اجنام داده بود. خودش را مقرراتی می 

دانست و به آن شدیدا پایبند بود.

4ـ انرتناسیونالیسم و مهبستگی با مبارزات خلق های 
تا  گرفته  عربی  کشورهای  دیگر  و  فلسطین  از  سمت  حتت 
آمریکای التین ویژگی دامئی اش بود.  از ناسیونالیسم تنگ 
های  خلق  مهبستگی  از  و  بود  بیزار  شووینیسم  و  نظرانه 
سمتدیده دفاع می کرد. خودش می گفت:  "پس از ملی شدن 
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صنعت نفت در ایران، اخبار زيادى در بارهء جنبش مىل مرص  
 ،   روى اكر آمدن عبدالنارص و جنگ اكنال سوئز  ) ۱۹۵۶ (  در 
روزنامه ها بود و مرا ىب آنكه مطالعهء چنداىن داشته بامش 
كرده  النارص  عبد  ها  آن  رهرب  و  مبارزهء مرصيان  شيفتهء 
بود . او را كىس ىم دانسمت كه براى ملتش اكر ىم كند .   در 
سازمان جماهدین که بودم بيش از هر كس ديگر،   برای چه 
گوارا احرتام قائل بودم .  بعدها كه معليات چريىك فلسطيىن 
ها به خصوص در اروپا رس و صدا داشت و هدفش اين بود 
كه به افاكر معوىم جهاىن  ) به ويژه به آن ها كه در منطق 
مغرورانهء خود، حق را از ملىت سلب ىم كنند و به ديگرى 
اجازه  ها  فلسطيىن  كه  برساند  را  پيام  خبشند (  اين  ىم 
خنواهند داد رسشان را در سكوت بربند،   ليال خالد چريك 
فلسطيىن را  ) كه هواپميایى را در لندن ربوده بود (  دوست 
داشمت و عكسش را به ديوار زده بودم. اینجا بد نیست براى 
به ذهنيت حامك بر سازمان جماهدين در آن سال ها  آنكه 
اشاره ای كرده بامش اضافه می كمن كه دمحم حنيف نژاد 
چرا  وقىت ديد عكس ليال خالد را باالى رسم زده ام گفت: 
عكس  "خامن ىت بني "  را به ديوار نزىن؟ در نظر او مقام  " ىت 
بني "  به عنوان منايندهء سياىس يك مبارزهء مسلحانهء توده 
اى از يك چريك كه اكرى قهرمانانه كرده باالتر بود .  خامن ىت 
بني در اواخر سال هاى   ۱۹۶۰   زماىن كه جنگ ويتنام در اوج 
بود و آمرياك جمبور شده بود با ويتناىم ها به مذاكره تن 
دهد،   رئيس هیأت منايندگى ويت كنگ در مذاكره با منايندهء 
آمرياك بود كه جلساتش در پاريس تشكيل ىم شد ".  )پایان 

نقل قول( 
نشود،  دستگیر  اینکه  برای   1353 سال  در  که  بعدها 
و  لبنانی  و  فلسطینی  با  فرستاد  خارج  به  را  او  سازمان 
با  اردوگاه صربا و شاتیال  و عراقی آشنا شد. در  سوری 
فلسطینی های لبنان زیست، در بیامرستان شان پرستاری 
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کرد. در جنگ و مغ و شادی آنان رشیک بود و تا آخر معر 
خود را یکی از آهنا می دانست. از یادش منی رفت که در 
جنگ داخلی لبنان، شبانه، مخپاره ای در کنار ختتش افتاده 
و بالکن را از جا کنده بود. در مهبستگی با ظفاری ها و بعد 

زاپاتیست های مکزیک نیز مهین برخورد را داشت.  

5ـ رفتار مردم آمیز و توده ای، قدرت متاس و بسیج و 
سازماندهی، یکی از برجسته ترین توانایی های او بود. در 
ساهلایی که او زیست رشایط برای شکوفایی این توانایی به 
ندرت آماده بود. با وجود این، بسیج خانواده های زندانیان 
های  خانواده  و حتصن  افشاگری  و   50 در سال  و هشدا 
جماهدین در مزنل مراجع مق برای جنات اعدامیان و زندانی 
داستان  که  بیرون  با  زندان  داخل  ارتباط  سازماندهی  ها، 
انقالب و نیز طی 25  از  او پس  مفصلی دارد. در فعالیت 
سال تبعید منونه های متعددی را از این توانایی می توان 

مثال زد. 
 

6ـ برخورد خونرسد و زیرکانه در برابر پلیس. او چندین 
بار از دست ساواک و نیز مأمورین مجهوری اسالمی فرار 
در  فعالیتش  اوایل  قال گذاشت. در مهان  را  ها  آن  و  کرد 
مهشد ساواکی ها برای تفتیش به خانه اش می ریزند ولی 
حلب  یک  در  را  ممنوعه  اوراق  گردند.  می  بر  خالی  دست 
ریخته بوده و خودش چنان عادی روی آن نشسته بوده که 
فکر نکرده بودند او را از جایش بلند کنند. در سال 50 تا 
52 که در متاس با زندان و بسیج خانواده ها و استفاده از 
دبیرستان رفاه مهچون پشت جهبه سازمان جماهدین فعالیت 
و  کند  می  کار  چه  او  که  بفهمد  نتوانست  ساواک  داشت، 
زمانی که 11 اردیهبشت 52 از دست آهنا در رفت و خمفی 
شد، یکی از مسوئلین ساواک گفته بود اشتباه کردیم که از 
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اول او را نگرفتیم. یک بار مه در ترکیه در حالی که مقادیری 
برای  که  پلیس  برابر  در  بود  بسته  به خود  و فشنگ  سالح 
از  رفتاری عادی  اتوبوس شد چنان  وارد  تفتیش مسافران 
خود نشان داد که او را تفتیش نکردند.  یک منونه دیگر در 
سال 60 در هبشت زهرا رخ داده بود. افراد مسلح کمیته می 
ریزند او و مجعی از خانواده های هشدای پیکار را دستگیر 
کرده به کمیته می برند. او در آجنا فریادی زده و ظاهرا غش 
می کند، کمیته ای ها دستپاچه شده مهه را رها می کنند. و 

منونه های متعدد دیگر.

7ـ فروتنی و احرتام به هرکس یا جریانی که در راه هدف 
مشرتک کاری کند. از اینجا بود احرتام و رابطه مصیامنه او 
با افراد وابسته به گروه های مبارز دیگر پشت درهای زندان 
یا در اجنام آکسیون های مشرتک و کمک های متقابل. قدر 
اجمتاعی  پیرشفت  در  و هرنشان  قمل  و  کار  که  را  کسانی 
مؤثر بوده می دانست و به آن ها بر مهین اساس احرتام 

می گذاشت.

8ـ درباره عواطف بین خودم و او که برپایه استقالل و 
احرتام متقابل و عشق استوار بود می گفمت و می گویم که:

"اگر جمنون و لیلی زنده گشتی / حدیث عشق از این دفرت 
نوشتی"

باری، با این نکته خسن را به پایان می برم:
دوستان گرامی، پوران ُمرد، اما مبارزهء او منرده است. 
برسانیم  به اطالعتان  را  نکته ای  داریم  رو دوست  از مهین 
پوران خالف  مثل خود  زیرا مه  مهم است  به خصوص  که 
جریان است و مه متعلق به آینده، و آن این که ما در کار 
پوران  بنیاد  نام  به  هستیم  و  بوده  بنیادی  تأسیس  تدارک 
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بازرگان که امیدواریم گرایش های متنوع چپ انقالبی بتوانند 
که  است  این  بنیاد  تأسیس  از  هدف  کنند.  استفاده  آن  از 
بارهء  در  که  شایسته  کتابی  به  سال  دو  هر  یا  سال،  هر 
جنبش  یکی از موضوعات حاد اجمتاعی و سیاسی از مجله: 
کارگری، جنبش کمونیستی، جنبش زنان، و الئیسیته به زبان 
فارسی تدوین یا ترمجه شود، جایزه اهدا گردد، یا به اشکال 

دیگری از آن محایت شود.
جوائز ادبی و عملی طبعًا وجود داشته، ولی این بنیاد 
می کوشد با اتکا به میراث معنوی پوران و البته مهکاری و 
مشارکت عالقه مندان برای حتقیق در بارهء موضوعاتی که 
ذکر شد، ارج ویژه ای قائل شود. طی 4 سال گذشته بیشرت 
و  دارد  الزم  ای  ویژه  تدارک  اقدام  این  که  شده ایم  متوجه 
غیر از امکانات مالی و رفع موانع حقوقی، باید چمش انداز 
فضائی  وبتواند  باشد  داشته  بالنده  و  مثبت  حیات  و  دوام 
مناسب برای نقد و ارتقاء، به جنبش چپ و جنبش زنان ارائه 
کند. ما در حد توان خود این پروژه را پی خواهیم گرفت، 
چارچوب  در  که  گوناگون  مبارزان  مکتوِب  دستاوردهای  از 
موضوعات یاد شده بگنجد، قدردانی خواهیم کرد و این را 
از خنستین  بنیاد،  تدارک  در  ما  تالش  که  می دانیم  درست 
قدم، با معل یعنی برپایی چنین جلسه ای و اهدای جایزه به 

کتابی شایسته مهراه باشد.
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یاد می آورم. وقتی پوران را به یاد می آورم، نفرت از دروغ 
و نابرابری و تالشی پر از امید و جشاعت علیه استعامر، 
استبداد و استمثار را در ذره ذرۀ وجودم احساس می کمن.  
پوران برای القای این احساهسا در من و در بسیاری دیگر 
برق چمشانش و معق نگاهش کافی  نیازی به کالم نداشت : 
بود تا شوق به مبارزه را در مبارزان برانگیزد و آنان را که 
وادارد.   فکر  به  بود  کرده  و خسته شان  دلزده  راه  مشکالت 
عضویت در سازمان جماهدین خلق در سال های قبل از انقالب 
به سازمان جماهدین  57، ریاست دبیرستان رفاه، پیوسنت 
مارکسیت-لنینیست و عشق او به کمونیسم، فعالیتش با کمیتۀ 
ضد سنکسار و در کنار سازمان زنان هشت مارس، در دفاع 
از حقوق انسانی زنان و علیه تبعیض های قانونی، اقتصادی، 
اجمتاعی، سیاسی و فرهنگی بر آهنا، مهه و مهه انگیزه ای 
عشق به عدالت، برابری و سعادت انسان و  مشرتک داشت: 

مبارزه با دمشنان این عدالت، این برابری و این سعادت.
حالیکه  در  می نامید.   کمونیست  را  خود  غرور  با 
اشتباهات کوچک و بزرگ و کمبودها را در کشورهائی که 
در آهنا قدرت به دست احزاب کمونیست افتاده است نادیده 
منی گرفت، از پیروزیهای بزرگ توده ها با افتخار و حتسین 
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وقت مهری جعفری

وقتی پوران را به یاد می آورم، عشق به عدالت را به 



یاد می کرد.  سیسمت رسمایه داری جهانی را عامل اصلی 
فقر، گرسنگی، فساد، جنگ های کوچک و بزرگ و حبران های 
خامنان برانداز می دانست. او یک انرتناسیونالیست معتقد 
بود. دنیا خانۀ او بود. او از مبارزات آزادیخواهانه و برابری 
استمثار  حقوق  از  که  روشنفکرانی  و  زمحتکشان  طلبانۀ 
شوندگان دفاع می کردند، در هر جای دنیا، با چنان شور و 
عشق، نگرانی و شیفتگی یاد می کرد که وقتی می گفت "ما 
در صداقتش  جهان وطنی هستمب"، جای کوچکرتین شکی 
می گفت،  فلسطین خسن  مردم  از  وقتی  باقی منی گذاشت. 
فلسطینی بود. مگر می شود ملّتی را به اسارت گرفت؟ مگر 
می شود مردمی را از خانه و کاشانۀ خود آواره ساخت و با 

وقاحت بانگ پیروزی رسداد؟  
پوران به عنوان مفینیست با کسانی مهراه نبود که ریشۀ 
تبعیض علیه زنان را اختالف طبیعی و بیولوژیک بین زن و 
و  سیاسی  اجمتاعی،  اقتصادی،  روابط  او  می دانند.  مرد 
این  با  می دید.  نابرابری  و  تبعیض  این  عامل  را  فرهنگی 
وجود با به اصطالح مارکسیست هائی نیز که زنان را دعوت 
به توقف مبارزات مستقلشان می کنند و از آنان می خواهند 
که در حال حارض نیرویشان را رصف به قدرت رسیدن طبقۀ 
کارگر و به وجود آوردن جامعۀ سوسیالیستی کنند، زیرا که 
رها  دوگانه  از سمت  زنان  که  ایست   جامعه  چنین  در  تهنا 
عنوان  ای حتت  مقاله  در  نداشت.  سازگاری  میشوند، رس 
"خاطرۀ من از مشارکت زنان در خبشی از جنبش مسلحانۀ 
"به هر حال، نگرشی که  می نویسد :  دو دهۀ 1340 و 50" 
در مورد مشارکت زنان در امور تشکیالتی و سیاسی وجود 
پشت  و  ثانوی  مشارکت  امر،  واقع  در  و  معل  در  داشت، 
جهبه ای بود. ضعف تربیتی خود ما زنان نیز هسم بزرگی 
آن  یافنت  و رمسّیت  تثبیت  و  تاریخی  ماندگی  عقب  این  در 
از سال  قبل  تا  باری  دارد.   حّتی در سازماهنای سیاسی 
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50 فعالّیت ما در سازمان در صف اّول نیست. جانبی است، 
تبعی است و عاطفی". وقتی از نقش خانواده های زندانیان 
سیاسی خسن می گوید مینویسد: "ابتکارهائی که توسط زنان 
در استفاده از زبان رمز و جاسازی اسناد در این دوره بروز 
زنان  اگر  که  می دهد  نشان  و  است  نشدنی  فراموش  کرد 
زمینۀ مناسب برای اجنام کار خویش بیابند و موانع فکری و 
معلی از پیش پایشان برداشته شود، به هیچوجه از مردان 
به درستی  مقاله  این  از  و در خبش دیگری  نیستند."  کمرت 
می نویسد :"زنان به دلیل سمت مضاعفی که بر آنان روا داشته 
می شود به مبارزۀ سیاسی و تشکیالتی علیه رژیم با شور و 
فداکاری زیادی می نگریستند و مهۀ امکانات خود را در این 
راه می هنادند.  پیوسنت به یک سازمان مبارز به مثابه جربان 

حتقیری بود که بر آن ها به عنوان زن امعال شده بود." 
مطلمب را با ترمجه ای از شعری از فیگوئه امریچ شاعر 
اسپانیائی به امتام می رسامن که پوران بسیار دوست داشت 

و بیان فرشده ای از افکار اوست:

من منی خوامه 
بوسه را بفروشند،  

خون را بفروشند،    
و نسیم خریداری شود    
و باد را به اجاره دهند    

من منی خوامه که در خانه ها رسما باشد
در کوچه ها ترس  

و در چمش ها خمش    

من منی خوامه که در میان لب ها حقیقت در بند باشد،
در گاو صندوق ها ملیون ها ثروت  
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و در زندان ها، آزادگان گرفتار باشند.   

من منی خوامه که روستائی بدون آب کار کند،
در کارخانه از نشاط خربی نباشد،  

و در معادن، سپیده دم در نگاه ننشیند   
و در مدرسه معمل خنندد.   

من منی خوامه که مادرها بی عطر باشند،
دخرتها بی عشق مبانند  

و پدران بی توتون   

من منی خوامه رسزمین ها را از فراز رس مردم تقسیم 
کنند،

در دریاها امپراطوری تشکیل دهند  
و در آمسان ها پرچم ها برافرازند   

و بر لباس ها، نشان بدوزند.   
  

من منی خوامه پرسم رژه برود،   
و پرسان دیگر مادرها    

رژه بروند و تفنگ و مرگ را به دوش بکشند.   

من منی خوامه کسی گلوله ای  شلیک کند،
  و تفنگی ساخته شود.

من منی خوامه تا دهامن را ببندند
"من منی خوامه"  آن زمانی که میگویم : 
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چون مبارزانه زیست
هرگز رجن او جتربه نشد

ولی در ژرفای نگاهش
یک آمسان پرستاره بود
مهربان بود با رفتارش

لطیف بود با خنده هایش
و مسوئل بود با خسنانش

رشم چند هزار ساله ی انسان
در چهره اش رسشار بود

و نظم روزمره اش احرتام می آفرید
رساجنام در میانه ی فصل رسد

با مرگ مهبسرت شد
و با واپسین باد زمستانی

به بی هنایت پیوست
پوران الگوی انسان هایی بود

که می خواستند انسانی زندگی کنند
او دیگر در کنار ما نیست
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به  ساسان  دانش

هرگز تسلیم نشد
چون جشاعانه زیست

هرگز فریب بی مایگان را خنورد



اما صدای رجن آلودش
و خاطرات آموزنده اش

مهواره در اندرون ماست
گویا چیزی از قلب من

کنده شد
و قلب مهه ی انسان هایی

که زندگی و مبارزه ی او را جتربه کردند
پراکنده شد

یاد و خاطراتش تهنا انگیزه ای است
که تداوم زندگی را به ساحل آرامش می راند

یاد و خاطراتش زنده و جاوید باد.     
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اين لكامت را در مهدردى ىم گومي.  و از مجله در خطاب 
به آن وجود حارض غايب. روشن و آشاكر است كه چقدر 

ىم خواسمت كه هرگزچنني منى شد كه چنني كمن.
درست است كه آن "رفت آنكه رفت، آمد آنكه آمد...." را 
در مدرسه خواندمي  و از آن پس مه تكرار كردمي  كه روال 
زندگى است اما "از سنگ ناله خزيد..." مه روى  ديگر مهان 

واقعيت است. 
هرچه ىم گومي خسناىن است از رس  اندوه  و در مهدىل 

و مهدردى. خسناىن از مهدردان و دربرابر مهدردان. 
پيام  دوسىت كه  راه دور است،  از  خنستني خسن، 
و  درد  پيام  است.  گذاشته  من  عهدۀ  بر  را  پيام    رساندن 
با  و  تراب حق شناس  به  مهدردى  هبروز معمظى  خطاب 

به ياد پوران بازرگان": عنوان "به ياد يك پيشكسوت! 

"تراب عزيز
تو  با  عزيز خواسمت جمددًا  پوران  ياد  به  و  احرتام  با 
ابراز مهبستگى و مهدردى كمن. از راه دور ىم توامن حدس 
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گفته  است  خسناىن  بازنوشت  حاصل  سطور  اين 
شده  در جملس يادبود پوران بازرگان در روز شنبه ۲۶ 

۱۷ مارس ۲۰۰۷ در پاريس. اسفند  ۱۳۸۵ / 



فوت  از  پيش  چندى  روزى هسىت.  و  حال   درچه  كه  بزمن 
پوران، از دوسىت مشرتك در حصبت تلفىن شنيدم كه حال 
از  كه  با شناخىت  اما  پوران وخمي است،  اندازۀ  به  تو مه 
طاقت  حبران  اين  كه  ممطئمن  دارم  تو  بردبارى  و  پايدارى 

فرسا را نزي پشِت رس خواىه گذاشت.
امروز  باخرت  در  مقاله اى  در  پيش  دو سه سال  و  ىس 
طول  در  نه  و  است  آن  عرض  در  زندگى  "مفهوم  نوشىت 
و اكر به رساجنام رسانيدن انقالب را مهچون كشيدن  آن"  
بر  را  جنازۀ خودمان  ما  كردى.  تصوير  دوش  بر  جنازه اى 
دوش ىم كشيدمي. رسنوشت لعنىت مان ـ منى توامن واژگان 
هبرتى را براى بيان اوصاف حاملان بيامب ـ، ما را تبديل به 
 ، "لعنت آباد"  خاوران  است.  كرده  راه  اين  داميى  رهروان 
هبشت زهرا، ِپرالِشز، ّتِل َزعرَت، َصربا و بغداد مهچنان ما را 

در خود ىم بلعند.
دربارۀ مشلكرتين مسائل  با هلجۀ شريينش  كه  پوراىن 
زندگى روزمره، مهچون حقيقىت ساده و پيش پا افتاده حصبت 
كيك دست پختش خبىش جداىي ناپذير  كه  پوراىن  ىم كرد، 
از مهيامنهياى گاه بيگاه ما در پاريس دوران دربدرى بود، 
پوراىن كه بر مامت كوداكن فلسطيىن اشك ىم رخيت و مهواره 
عضوى ثابت در مجع كوچك ما تبعيديان بود، ديگر در ميان 
تو  براى  ديگر  از هر چزي  بيش  او  و جاى خاىل  نيست  ما 

دردناك خواهد بود.
تراب عزيز، 

به  )تابستان ۱۹۷۲(، من  بغداد  آغاز آشنايميان در  از 
بود  داىغ  بعدازظهر  نگريسمت.  پيشكسوت  يك  چمش  به  تو 
و ما مزنىل را اجاره كرده بودمي كه هيچ چزي نداشت و تو 
براى اجنام اكرى به ديدمنان آمده بودى. يىك دو ساعىت در 
حياط خلوت خانه و در ساىۀ ديوار  ـ تهنا جاىي كه ىم شد 
از گرماى آفتاب گرخيت ـ با مه حبث كردمي. آنوقهتا جماهد 
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بودى و اگر اشتباه نكمن روزه. بعد از حصبهتاميان، من با 
براى  كردن رشبت  درست  و  خي  خريدن  دنبال  به  دوچرخه 
افطار تو به خياباهناى هشرى رفمت كه درست منى شناخمت. 
آن  در  خي  تكه  يك  يافنت  از  را  خودم  وقت خوحشاىل  هيچ 
تابستان گرم فراموش منى كمن. انگار يك دنيا را به من داده 
بودند. اولني موفقيت در اكر مشرتك! آه كه مهه چزيمان چقدر 
معصوم و ُپرشور بود،  من كه دمل براى آن معصوميت، آن 
ُپرشورى لك زده است. بار سنگني اين رسنوشت لعنىت، ما 

را در درون خود نزي درمه شكسته است.
آشنا  تبعيد  دوران  پاريس  در  پوران  با  تو  طريق  از 
كه  دوستاىن  از  او  دربارۀ  ازين  پيش  البته    .)۱۹۸۳( شدم 
ايستگاه  در  اوليه مان  ديدار  بودم.  شنيده  داشت  ُظفار  در 
مرتو َسن الزار و قرارمان براى رد و بدل كردن ُمهر متديد 
پاسپورت بود )آن روزها هنوز اين اكرها ِدُمده نشده بود(. 
را  من  كه  بود  دوستانه  و  مصميانه  ساده،  آنقدر  رفتارش 
او را حممك و  آنچنان  جمذوب خودش كرد. در ىط ساهلا 
استوار در جايگاهش ديدم كه چاره اى نداشمت جبز اداى 
احرتام به او، مواضع و حرفهايش، حىت زماىن كه به نظرم 
اكملًا نادرست ىم آمدند. پوران از آن معدود آدمهاىي بود كه 

حىت اشتباهش نزي مصميانه بود.
من مهيشه به شوىخ به هر دويتان ىم گفمت كه اگر ما 

مسملان بودمي، من حمتًا پشت رستان مناز ىم خواندم.
تراب عزيز،

جاال كه جنازۀ اين پيشكسوت را بر دوش ىم كشمي، من 
مهان حرف را تكرار ىم كمن.

يادش گراىم باد. "
خسن مهدردى هبروز معمظى، از راه دور، از نيويورك. 

۱۲ مارس، از  خسن دوم حدود نميه شب ۲۱ اسفند / 
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دوست ديگرى از هتران رسيد. آن بانوى گرامنايه  از مجله 
نوشته بود:

"... نمي ساعت پيش شنيدم پوران بازرگان مرد. و من كه 
نه رس پيازم و نه ته آن، غصه دار شدم. راسىت براى غصه 
دار شدن بايد رس و ته پيازى بود؟ خشصًا منى شناخمتش به 
جز تك و توك دفعه اى كه اينجا و آجنا، گهگاه به پست مه 
ىم خوردمي. .فقط  قصه زندگى او و نسلش را ىم دانسمت 
كه شد برگى تراژيك از تارخي تراژيك معارص ما. قصه اى كه 
هنوز كه هنوز است پس لرزه هايش جامعه ما را ىم لرزاند. 
بيشرت  براى  وقت  هيچ  كه  بود  بند  نمي  دانسنت  شايد مهني 
دانسنت پا به جلو نگذاشمت. شايد مه ممطنئ بودم اگر پا به 
جلو بگذارم، يك پا عقب خواهد نشست. در هر دو صورت، 
است:  دليل  به مهني  احمتالًا  من  بود. غصه  ناممكن  گفتگو 
بگذرى  تارخي روزگارت  از  اى  كنار گوشه  از  اینکه  حرست 
و ىب اعتنا. از كنار معمل قرآىن كه مرتد شد. مؤمن بود و 
اكفر شد. چريك بود و تبعيدى شد. پر هياهو بود و تهنا شد، 
هاىي را كه بسيارى از  جغراىف بود و  تارخي شد.  »شدن« 
دوستان و شاگردانش  هرگز بر او نبخشيدند . آيا معملى 
را كه اعالم ىم كند هرچه تا به امروز آموزانده ىب فايده و 

دروغني بوده است ىم شود خبشيد؟ ..."

خسن سوم، حاصل لكامىت است كه در پاخس به فكرم 
رسيد و بر قمل رفت:

"... نامۀ مشا با آهنمه درد و مهدردى خوحشامل كرد. 
باالخره پس از اين مهه هفته ها و ماهها بيخربى، خربى بود.  

اميدوارم كه اين لكامت مه به دستتان برسد.
مرگ پوران مرا مه بسيار متأثر كرد. در دام  بميارى 
ـ  نادر و پردرد و رجنى گرفتار آمده بود. ىب اغراق شش 
هفت ماىه در بميارستان بسرتى بود. و يىك دو ساىل بود 

28



كه از درد دست  و استخوان ىب امان ىم شد. ىم پرسيدى در 
پاخس ىم گفتند كه آب بدنش خشك ىم شود. بميارى غريب 

و نادرى بود.
تقوميها،  خوردن  ورق  و  زمان  گذشت  با  و  ساهلا  اين 
مرگى كه دوردست ىم منود به مهني حول و حوهشا رسيده. 
و هر بار خربى از كىس ىم آيد كه ديگر نيست. شاهرخ 
مسكوب، مولود خانلرى، فرخ غفارى، عبداهلل جاويدى،  هبروز 
منتمظى و آدمهاى ديگرى از دور و نزديك. و حاال مه پوران!
در  و  شود  سوزانده  كه  بود  خواسته  منتمظى  هبروز 
انتظار آن حلظه، يىك از جوانان خانواده متىن را ازو خواند 
دربارۀ مرگ و اينكه  پرندگان و جانوران با مرگ چه ىم كنند 
و آيا از مردن خود آگاىه دارند يا نه؟ مه پرسش جالب بود 

و مه منت او خواندىن!
فكر  مخى  و  پيچ  پر  راه  به   خود  با  پوران  مرگ  در 
موندور  هانرى  بميارستان  روى ختت  تا  را  او  كه  ىم كردم 
هشر كرىت آورده است و با خودم ىم گفمت كه نمي قرىن تالش 
و پايدارى بهيوده منانده است. تغيري و جابچاىئ اجمتاىع را 
از مجله مهني سنت شكنهياى نافرجام پديد ىم آورد. دخرتىك 
كه در ساهلاى جنگ جهاىن دوم پا به مدرسه گذاشته است از 
البالى چه جزر و مدها و و در زير چه  خسوف و كسوفهاىي  
.مهچنان ناآرام به تالش خود ادامه داده است و از جكاها 

گذشته است تا به اين آستانۀ هيچى پرهيبت رسيده است.
تا متىن را  صبح دوشنبه كه اكمپيوتر را روشن كردم 
كه دوستاىن براى مشورت و رايزىن برامي فرستاده بودند  
خبوامن خنست نامۀ مهرسش در برابر چممش آمد كه يك لكمه 

"يادش خبري". مهني. بود نوشته  با حروف التيىن: 
. بگذرمي... " 

نه، نگذرمي!
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اجمتاىع،  فعال  سياىس،  فعال  پرستار،  معمل،  پوران. 
و  مبارزه  و  بود  اعرتاض  كه  مهه  اين  زنان.  جنبش  فعال 
عصيان. مهۀ آنچه در آن جامعه و در اين زمانه سنت شكىن 
و مهواره  ودر مهه حال  بود.  لعن پذيرى  و  و رسپيچى  بود 
و  با رسبلندى و رسخسىت  بود  راه  ادامۀ  اعتناىئ،  با ىب 

پايدارى.
مرگ پوران، پوراهنا، مرا به دنياى افسانه ها ىم برد. يا 
هبرت بگومي: گوىئ چنني ىم منايد كه افسانه ها مه واقعيتند. 
ُققنوس، پرندۀ آتش. هر حلظه افتادن و مهزمان برخاسنت. 
افتادن و برخاسنت. و برخاسنت و افتادن.. از پا ننشسنت. 

مهچنان استوار ماندن. تالش. بازمه تالش. مهواره تالش!
پرندۀ  يا  آتش.  پرندۀ  بود.  تبارُققنوهسا  از  مه  پوران 

آتشني!
بگذرمي؟ نه، نگذرمي كه مهچنان هستمي.

با ياد بيدار آن گراىم بانوى مهيشه و مهواره در تالش 
براى هبرتهيا و برابرهيا و هبروزهيا، به اين خسن واپسني، 
چهارمني، رسوده اى از نامظ حمكت )۱۹۳۱( گوش فرا دهمي 

كه مهراهان را خطاب ىم كرد تا بدرودشان گويد. 

" بدرود!

آسوده مبانيد، يارامن
آسوده مبانيد!

من ازينجا ىم روم
با مشايان در دل

و با پياكرم در رس.
آسوده مبانيد!

ياران خودم
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آسوده مبانيد!
منى خوامه مشا را بر كرانۀ دريا ببيمن
رديف، مهچون پرندگان اكرت پستاهلا

منى خوامه مشا را با دسمتاىل به دست ببيمن
نه، چنني اكرى. نه! 

من خودم را به متاىم در چمشان دوستامن ىم بيمن.

اى يارامن! 
مهرزمامن!

 مهراهامن!
بدرود و نه خسىن بيش.

شهبا چفت در را خواهند شكست
ساهلا پردۀ كتان خود را بر روى پنچره خواهند بافت

و من رسود زندامن را مهچون رسود پياكر
خوامه خواند.

ما يكديگر را خواهمي ديد، يارامن، ما يكديگر را خواهمي ديد.
با مه به خورشيد خنده خواهمي زد
شانه به شانه پياكر خواهمي كرد.

اى يارامن!
مهرزمامن!
مهراهامن!
بدرود. " 
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که  است  گشته  آغاز  انقالبی  روندهای  و  پیوسته  وقوع  به 
لزومًا کیفیت روز جهانی رهایی زنان و حنوه مواجهه ها با 

این روز را دگرگون می کند.
در روندهای انقالبی که از تونس و مرص رشوع شد و 
به نقاط دیگر از مجله لیبی، یمن، حبرین، عربستان، سوریه 
و.. بسط پیدا کرد، حضور زنان چنان چمشگیر و نقش شان 
در حترکات انقالبی چنان برجسته بود که متام نگاه ها را 
به سوی خود می کشاند و ارباب رسانه های امپریالیستی 
را نیز وادار منود که در برابر این تصویر قاطع از زنان رس 
را مهواره  ای  خاورمیانه  زن  که  غربی  مدیای  منایند؛  مخ 
بند و زجنیر سلسله مراتب  در منای متناقض موجودی در 
در حصاِر  خانگی  ای  برده  عنوان  به  و  عشیره  و  خانواده 
قواعد پدرساالر و عرِف مردحمور و یا رّقاصه ای بزک کرده 
در رسرساهای خوش گذرانی ها و سورچرانی های مردان 
خاورمیانه ای به تصویر کشیده بود، حال چاره ای نداشتند 
جز آن که زنانی را به مردمان کشورهایشان معّرفی کنند، 
که از دل دهه ها رجن و سمت جوشیده بودند و پیشاپیش متام 

نه
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م  پریسا نصرآبادی

تفاوت  گذشته  های  سال  با  امسال،  مارس  هشت 
ماه  و چند  یک سال  دارد. طی  کیفی چمشگیری  های 
اخیر، حتوالت عظیمی در دل خاورمیانه و مشال افریقا 



صفوف مبارزه می رزمیدند.
و  خاورمیانه  در  زنان  که  نبوده  بار  این خنستین  البته 
مشال افریقا برای آزادی و عدالت مه پای مردان به میدان 
می آیند و می خواهند حقوق از دست رفته شان را باز پس 
بگیرند. طی دهه های 1950 و 1960 که جنبش های رهایی 
پای  زیر  را  زمین  مناطق  این  در  استعامری  ضد  و  خبش 
لرزاند، زنان مبارز از  امپریالیست ها و استعامرگران می 
پیشگامان آزادی خواهی و مبارزه علیه استعامر بودند و از 
مهان زمان بود که جنبش های مفینیستی در خاورمیانه و 
مشال افریقا با سویه های آزادی خواهانه و عدالت جویانه 
آغازیدن گرفت. اما روشن است که پس زمینه مبارزات دهه 
های 50 و 60 میالدی در خاورمیانه و مشال افریقا بر نربد 
نیروهای مرتّقی چپ گرا استوار بود، و امروز این معادالت 
به کلّی تغییر کرده است. از دهه هشتاد میالدی به بعد، با 
فروپاشی تدریجی جهان دو قطبی و با ایجاد و تقویت جریانات 
اسالم گرا در منطقه توّسط امپریالیست ها، نیروهای مرتّقی 
و چپ به تدریج ضعیف شدند، از نظر سیاسی رسکوب و به 
حلاظ اجمتاعی به حاشیه رانده شدند و نیروهای اسالم گرا 
مه دست با دیکتاتورهای ناسیونالیست منطقه، و در محایت 
مناطق  این  در  دهه  چندین  برای  ها  امپریالیست  مضنی 
و  زنان  مبارزات  تغییرات،  این  با  مهزمان  شدند.  مستقر 
جنبش های برابری خواهانه آنان نیز دستخوش این حتّوالت 
گردید و زنان مهواره یکی از خنستین آماج محالت نیروهای 
ارجتاعی در شکل و مشایل مذهبی، قبیله ای، ناسیونالیست 

یا پرو-غرب در این مناطق بوده اند.
اما اکنون با رشوع روندهای انقالبی در خاورمیانه و 
مشال افریقا نسیمی وزیدن گرفته و فضای سیاسی تا حّدی 
گشوده شده است که زنان به ظرفیت آن برای تغییر وضعیت 

شان امید بسته اند.
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آنان  انقالب  از  ها  امپریالیست  که  دانند  می  ها  آن 
این  ادامه  در  را  مخشّصی  سناریوی  رو  این  از  نگرانند. 
انتقال  فرایند  آنان منی خواهند  دنبال می منایند.  حتّوالت 
هدف  برسد؛  اجنام  به  دموکراتیکی  به حنو  قدرت سیاسی 
آن ها، حمدودیت و امعال کنرتل کامل بر این فرایند گذار 
معلًا  که  است  نظامی جمّهزی  نیروهای  و  ارتش  طریق  از 
وظیفه حفاظت چارچوبه و اسکلت رژیم های سیاسی سابق 
فرد  سناریو،  این  در  است  قرار  تهنا  و  دارند  عهده  بر  را 
های  رژیم  اصلی  سیاسی  های  چهره  میان  از  افرادی  یا 
پیشین از جلوی حصنه کنار روند تا خیمه شب بازی آنان 
مورد  که  اصلحی  نیروی  آن  ادامه،  در  کند.  پیدا  رمّسیتی 
از روی  اند  داده  تاریخًا نشان  و  امپریالیست هاست  وفاق 
کار آمدن آنان بیشرتین هبره را می برند، تیپ های اسالم 
گرایان میانه روست؛ گرچه حّتی اگر این سناریو با موّفقیت 
مه پیش نرود، امپریالیست ها تا نیروهای سلفی را مه به 
این  به  و  دهند  می  قرار  خود  نظر  محمط  آلرتناتیو  عنوان 
ترتیب طیفی از نیروهای سیاسی اسالم گرا از مدل ترکیه تا 

عربستان سعودی را در دست و بالشان دارند.
در هر حال مسأله اساسی این است که امپریالیست ها 
با واسطه و بی واسطه، مانعی بر رس راه پیرشوی جنبش 
های رهایی زنان بوده اند و این امر خود را بیش از پیش در 

خاورمیانه و کشورهای مشال افریقا به ما نشان می دهد.
برای این که معلکرد و جایگاه زنان را در این روندها 
و  تونس  مورد  دو  به  نظری  که  نباشد  بد  ببینیم شاید  هبرت 
مرص بیاندازیم تا دقیق تر متوجه شویم که با آغاز روندهای 
و  تغییر  چه  دچار  زنان  موقعیت  کشورها،  این  در  انقالبی 

حّتوالتی شده است.
اولین صدای انقالب از تونس به گوش رسید، از حنجره 
های  مصاحبه  در  که  خواهر دمحمبوعزیزی  بوعزیزی،  لیال 
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پیام  که  خواست  می  تونس  مردم  از  ها  رسانه  با  مکّرر 
برادرش را بشنوند و علیه فقر و فساد و دیکتاتوری برخیزند. 
آتش انقالب زبانه کشید و لیال بوعزیزی ها تکثیر شدند. زنان 

تونسی صف شکنان انقالب بودند و به پیش می تاختند.
و  اقتصادی  های سیاسی،  برخی شاخص  بررسی  با 
اجمتاعی می توان دید که تونس در میان کشورهای عربی 
تونس  آمار  طبق  بر  کشورهاست.  ترین  پیرشفته  از  یکی 
با  عربی  کشورهای  میان  در  را  زنان  سواد  نرخ  باالترین 
رمقی در حدود 71% دارد. حدود 27% از زنان در خبش های 
خمتلف آموزش، هبداشت، نّساجی، توریسم، خدمات هشری 
و... شاغل هستند و از نیم میلیون کارگر سازمان یافته در 
18 احتادیه کارگری تونس، حدود 43% آنان را زنان تشکیل 
می دهند که رمق قابل توّجهی است. مه چنین یک سوم قضات 
تونس زن هستند. در تونس جحاب اجباری وجود ندارد. زنان 
حق طالق برابر با مردان دارند و مطابق قوانینی که متعاقب 
تونس  مدنی  قانون  قالب  در  استعامری 1956  انقالب ضد 
مدّون شده، آزادی هایی برای زنان ولو به صورت فرمال و 
صوری در قانون پیش بینی شده است که امهّیت دارد؛ برای 
منونه از سال 1962 زنان حق کنرتل بر باروری و از 1965 
حق سقط جنین را دارا می باشند که در نوع خود بسیار 
قابل توّجه است، هرچند که این قوانین بازمانده و دستاورد 
مبارزات حمصول مبارزات نیروهای مرّتقی در دهه 50و 60 
میالدی است اما با روی کار امدن اسالم گرایان این خطر 

وجود دارد که از روی کاغذ مه پاک شود.
زنان تونسی از پِس جتربه سالیان قبل دریافته بودند که 
در کنار تظاهرات های ضد دیکتاتوری و آزادی خواهانه و 
عدالت جویانه ای که به طور معومی برپا می گردد و زنان نیز 
در آن رشکت می جویند، بایستی تظاهرات های مستقل خود 
را نیز سازمان بدهند و طی آن حقوق و مطالبات خود را نیز 
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فریاد بزنند و روشن منایند. آن ها به خوبی از جتربه اجلزایر 
و ایران درس گرفته بودند که چگونه پس از انقالب ها زنان به 
کناری هناده می شوند و حقوق شان به فراموشی سپرده می 
شود و از این رو منی خواستند از مهین ابتدای راه، عرصه 
را برای نیروهای واپس گرا باز بگذارند که مسأله زنان را به 
امری فرعی و فاقد اولویت بدل سازند. زنان تونسی تظاهرات 
مستقل خود را سازمان دادند و نیروهای ارجتاعی به مست 

آن ها جهوم آورند و با این شعار رسکوبشان منودند:
کّفار! به آشپزخانه هایتان برگردید! 

در  الهنضت  اسالمگرای  حزب  اکترب  ماه  انتخابات  در 
این  و  بودند  انتخابات  برنده  که  گرفت  قرار  ائتالفی  صدر 
نگران  از پیش  را بیش  فعالین زنان  و  نیروهای چپ  نتیجه 
کرد. اگرچه راشدالغنوشی رهرب حزب الهنضت گفته است 
که در برابری زن و مرد تردیدی نداریم، اما زنان از روی 
کار آمدن و قدرت گرفنت اسالم گرایان و خبش های باقی 
نامیده می شوند  بن علی"  "میلیشیای  که  قبلی  رژیم  مانده 
بسیار نگران اند. در روزهای اخیر که منهتی به روز جهانی 
زن شده است، تظاهرات های متعّددی در هشرهای خمتلف 
برگزار شده  تونس  از احتادیه معومی کارگران  در محایت 
است که نوک پیکان محله های آنان به سوی حزب الهنضت و 
میلیشیای بن علی است. اخبار و تصاویر حاکی از آن است 
که زنان تونسی  در این تظاهرات ها نقش ویژه ای ایفا کرده 
اند و بدون شک زنان آخرین کسانی هستند که عرصه مبارزه 

را ترک خواهند کرد.

و هدمفند  پیگیر  مبارزه  از  آینه متام منایی  نیز،  مرص 
زنان در خاورمیانه است. زنان مرصی از دهه 1920 درگیر 
مبارزه مستقیم برای احقاق حقوق برابر خود هستند و در 
مبارزه  روند  در  انقطاع  بی  و  نیز، جشاعانه  اخیر  حتوالت 
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حضور داشته اند و فعاالنه علیه فقر و فساد و دیکتاتوری و 
نابرابری در متام اشکالش جنگیده اند.

سال  چندین  از  مرص  انقالب  گویند  می  مرصی  زنان 
قبل رشوع شده است، از زمانی که جنبش جوانان 6 آپریل 
که خبش مهمی از بدنه آن دخرتان جوان بودند، خود را با 
و مهاهنگ  کارگری مهراه  اعتصابات  و  کارگران  مبارزات 
کرد و از سال 2006 به این سو اعرتاضات به تدریج اوج 
به  رو  روند  کارگری  اعتصابات  که   2008 سال  از  گرفت. 
به  نیز هسم  کارگر  زنان  است،  داشته  افزایش چمشگیری 
اعتصاب  رهرب  اند.  داشته  مبارزات  این  تداوم  در  سزایی 
کارگری سندیکای تنباکو که در سال 2008 به وقوع پیوست 
یکی از مهین زنان مبارز بود. بنابراین، زنان مه در جنبش 
کارگری، مه در جنبش زنان و مه جنبش جوانان در عرصه 
های خمتلف رهربی، سازماندهی، تدارکات، اطالع رسانی 
روز  در 18  دارند. حضور  نظیری  بی  و  فعال  ...حضور  و 
مبارزه بی وقفه در میدان التحریر نیز جتربه ویژه ای برای 
 18 آن  گویند  می  مرصی  زنان  است.  بوده  مرصی  زنان 
روز مانند رویایی پیش چمششان پدیدار شده بوده و متام 
به  و  نبازد  رنگ  رویا  این  که  است  بوده  این  شان  نگرانی 
از فضای  باید  که  دانستند  می  ها  آن  نشود.  بدل  رسابی 
به دست آمده حداکرث استفاده را بربند و بتوانند به هبرتین 
حنو مطالباتشان را طرح و خود را سازمان بدهند تا هرگز 
التحریر باز نگردد. زنان مرصی  وضعیت به قبل از میدان 
در هشت مارس 2011 تظاهرات های عظیمی برپا می کنند. 
به دستی  اوباشان چامق  و  گرای اسالمی  واپس  نیروهای 
که از سوی دولت نظامیان جمّهز شده اند به تظاهرات زنان 
محله می برند تا آنان را پس بزنند و وادار به عقب نشینی 
کنند. زنان نه تهنا منی هراسند که فردای آن روز، یعنی در 
هنم مارس جمددًا به خیابان ها می آیند و این بار مهه مردم 
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در محایت از زنان رسکوب شده به میادین پا می گذارند؛ اما 
رسکوب شدید تر می شود و این بار از زنانی که دستگیر می 
شوند، تست بکارت گرفته می شود، تا خونتای نظامیان با 
قدم زدن بر مرزهای باریک سکس و سیاست و با دامن زدن 
به مناسبات عرفی-مذهبی پوسیده جامعه مردساالر مرص، 
با به اصطالح سلب حیثیت از زنانی که مبارزه می کنند و 
ارعاب زنان دیگری که سودای جنگیدن برای حّق شان را در 
رس دارند، آن ها را وادار به پا پس کشیدن کنند. نیروهای 
ارجتاعی اسالمی چه در قالب اخوان املسملین و چه اراده 
ای که از بازوی نظامیان بیرون می آید، مهگی در خدمت 
تثبیت موقعیت زنان در جامعه مرص به عنوان جنس دوم و 
نا  نه  را  زنان مرصی  این  و  است  ثانوی  جایگاهی  دارای 
امید، که نسبت به برداشنت قدم هایی حمکم تر و گام هایی 

بلند تر ممّص تر می کند.
زنان مرصی از نظر سواد رمقی در حدود 59.4% را به 
خود اختصاص می دهند. از مجموع کارگران متشّکل در 23 
احتادیه کارگری مرص، تهنا 3.4% آن ها را زنان تشکیل می 
دهند و در ُبرد مدیریتی این 23 احتادیه تهنا یک زن در کنار 
22 مرد دیده می شود. از مجموع 23 میلیون کارگر مرصی، 
حدود 4.5 میلیون نفر آن ها زن هستند.  در رژیم مبارک، 
از 678 کرسی پارملان، تهنا 8 کرسی به زنان تعلّق داشت 
انتخابی و 4 نفر دیگر نیز  که از آن میان تهنا 4 نفرشان 
فرمایشی بودند. پس از انقالب مرص نیز، در کمیته ده نفره 
به طور  اصالح قانون اساسی هیچ زنی حضور نداشت و 
مضنی ماده ای در آن گنجانده شد که حق ریاست مجهوری 
را از زنان سلب می منود. گرچه تا انتخابات ماه مه تعدادی 
های  گروه  و  اند  ریاست مجهوری شده  کاندیدای  زنان  از 
متعّددی از زنان و نیروهای چپ خواستار اصالح این ماده 
قانونی شده اند، اما آن چه مسّل است این است که اسالم 
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حداکرثی  طور  به  مّدت  میان  در  رو  میانه  یا  تندرو  گرایان 
تا  قانونی زنان می کنند و  اقدام به حتدید حقوق عرفی و 
جایی که از دستشان بر آید، مسأله حاشیه ای کردن زنان 
نیروهای  مسیر،  این  در  کنند.  می  قانونیزه  و  هنادمند  را 
امپریالیست هیچ خمالفت ویژه ای با آن ها ندارند؛ گو اینکه 
و  عربستان سعودی  دولت  قبال  در  غربی  های  رژیم  رفتار 

معلکرد آن در مورد زنان به خوبی گویای این مسأله است.
برای فعالین زنان و نیروهای چپ و مرتّقی در خاورمیانه 
نیز دیگر نباید جای هیچ گونه اهبامی باقی مانده باشد که 
رژیم های رسمایه داری غربی و غیر غربی و دولت های اسالم 
گرا در منطقه می توانند مّتحدین بسیار خوب و رشکای مه 
پیامنی با مه باشند و گوشه چمش امپریالیست ها به رژیم 
های ارجتاعی منطقه، هیچ مالزمه ای با هیچ درجه ای از 
بعد  ندارد.  دموکراتیک  آمدن حقوق  به دست  و  دموکراسی 
ارتش و  به نظر می رسد که  وقایع اخیر در خاورمیانه  از 
میلیشیای بازمانده از دیکتاتوری های سابق، اسالمگرایان 
میانه رو و تندرو و نیز امپریالیست ها قطب سیاسی مطلوب 
خود را شکل داده اند و هیچ گونه ترّقی و هببود وضعیتی از 
دل این احّتاد نیروهای ارجتاعی برای فرودستان و حاشیه 
نشینان به دست خنواهد آمد. بی شک در تقابل با آن قطب 
ارجتاعی، یک قطب مرتّقی از نیروهای چپ و سوسیالیست 
که در برگیرنده شبکه های سازماندهی شده و سازمان های 
سیاسی-اجمتاعی کارگران، زنان، جوانان و طیف وسیعی 
و  مبارزه  تواند  موجود است می  علیه وضعیت  مبارزان  از 
مقاومت علیه این قطب ارجتاعی را رمق بزند و چمش انداز 

پیروزی را در مقابل روندهای انقالبی جاری قرار دهد.
پایان
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دوره ای مضمونی از خود را در قالب حقوقی بیان کرده و آن 
را موضوع جدال سیاسی ساخته است.

اما مبارزات هر دوره، سؤاالت و پیوندهای جدیدی را در 
عرصهء نظری آشکار کرده و رضورت رهیافت های نوینی را 
پیش پای این جنبش و نیز جنبش کمونیستی قرار می دهد و 

آن را به تعمق بیشرت وامیدارد.
به  زنان  آزادی  به  مربوط  های  ایده  خنستین  هرچند 
ارشاف  طبقه  به  متعلق  زنان  از  برخی  فعالیت  و  رنسانس 
مردان  حقوق  برابری  انقالبی  خواست  اما  گردد،  برمی 
دوران  این  در  است.  فرانسه  کبیر  انقالب  مهزاد  زنان،  و 
انقالبی ست که زنان وسیعًا در مبارزه با هنادهای فوئدالی 
مبارزه،  این  موازات  به  و  دارند  رشکت  مردان  پای  به  پا 
خواهان دستیابی به حقوقی هستند که می رود تا بنام حقوق 
این  میان  در  شود.  شناخته  رمسیت  به  مردان  برای  برش 

حبیب ساعی

مسئلهء زن و جنسیت در برگیرندهء مجموعه ای 
از مباحث است که بیش از دویست سال مبارزات 
زنان را دربر می گیرد و عرصه های نوینی را در 
زمینهء عام رهائی انسان از یوغ استمثار می گشاید.
زنان  عینی  مبارزات  و مخ  پیج  در  مسئله  این 
هر  در  و  ساخته  برجسته  را  معینی  وجه  مهواره 
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شیرزنان باید از چهره هائی مثل تروآنی دو مریکور یاد کرد 
که در جریان انقالب، خطاب به خلق، فراخوان مسلح شدن 
می داد، و نیز کلر ال کومب که در تخسیر کاخ ورسای و فتح 
زندان باستیل نقش به سزایی داشت. مهگان چهرهء ماریان 
مسبل آزادی که در حصنهء نربد پرچم مجهوری را به دست 
دارد، و نقاش بزرگ، اوژن دو الکروا آن را جاودانه کرده 
است به یاد دارند. این تابلو منودی از نقش زنان در انقالب 
در  زنان  مستقل  پیروزی مجهوری. رشکت  و  است  فرانسه 
فرایند انقالب با نام خشصیتی مثل ُاملپ دو گوژ رمق خورده 
که در سال ۱۷۹۱، در پاخس به سکوتی که در بیانیه حقوق 
برش و هشروندان ۱۷۸۹ نسبت به مسئلهء زنان حاکم بود، 
را منترش می سازد و  "بیانیهء حقوق زنان و هشروندان زن" 
در آن خواهان برابری حقوق مدنی و سیاسی زنان و مردان 
می گردد. صدای املپ از پس ۲۰۰ سال مبارزه هنوز طنین 
انداز است، زمانی که فریاد می کشید: »اگر زنان حق آن را 
دارند که باالی سکوی اعدام روند، پس حق آن را نیز باید 

داشته باشند که بر سکوی خسرنانی بایستند.«
او در کنار خواست حقوق برابر زن و مرد، از خنستین 
کسانی بود که از حق طالق زنان دفاع کرد و این حق را 
باالخره در دوران انقالب برای زنان به دست آورد. آرمان 
املپ کسب حقوق برابر از راه حتقق مجموعه ای از اصالحات 
و  آموزش  از  برخورداری  حق  بود:  جامعه  هنادهای  در 
پرورش، حق کار، حق مالکیت و مهینطور حق رأی؛ در یک 
کالم برخورداری از حقوق برابر با مردان در مقابل قانون. از 
آجنا که این حرکتی تاریخی در بطن جامعهء فوئدالی آن روز 
است، تقریبًا مهزمان با املپ، در انگلستان نیز این خواست 
بریتانیائی،  ادیب  زن   ۱۷۹۲ در سال  گردد.  می  مطرح  ها 
ماری وولزتون کرفت اثری به نام دفاع از حقوق زن را منترش 
می سازد و  در آن خواهان آزادی یکسان زنان نسبت به 
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اما حتقق  و پرورش زنان می گردد.  مردان و حق آموزش 
این خواست ها با افت و خیز فراوان، بیش از دو قرن در 
غرب طول می کشد و هنوز در بسیاری از کشورها موضوع 

مبارزهء جشاعانهء جنبش زنان است.
خود املپ در افت و خیز انقالب و در دفاع از آزادی به 
گیوتین سپرده می شود و در واقع حق طالق تهنا حقی ست 
که زنان از انقالب کبیر کسب می کنند. قرن نوزدمه قرن پر 
این سال ها  زنان است. در  برای مبارزات  فراز و نشیبی 
نقش سوسیالیست های اتوپیست ، مثل فوریه و سن سیمونی 
ها بسیار برجسته است. مبارزات زنان وارد عرصهء مبارزات 
زمحتکشان می گردد. در جریان انقالب های ۱۸۳۰ و ۱۸۴8 
خواست های زنان اعتال می یابد و روزنامه های ویژهء زنان 
منترش می شود. چهره های دورانساز فلورا تریستان و یا 
کمی بعد، لوئیز میشل، نام خود را نه تهنا در عرصهء مبارزات 
زنان، بلکه در عرصهء مبارزات کارگری و سوسیالیستی نیز 
ثبت می کنند. فلورا تریستان به مسئلهء حیاتی نقش مبارزهء 
زنان در خانواده اشاره می کند و مجلهء معروفی که بعدها 
زبانزد کل جنبش چپ است از آن اوست. او می گوید: »زن 
پرولرت مرد است«. و به این ترتیب بر تضاد و سمت مضاعفی 

که بر زنان امعال می گردد انگشت می گذارد.
به موازات این مبارزات در اروپا، مبارزات زنان در آمریکا 
نیز به موفقیت هائی دست پیدا می کند. در قرن نوزدمه در 
بعضی از ایاالت آمریکا زنان اجازهء وکالت می یابند و در 
وایومینگ در سال ۱۸۶۹ حق رأی به دست می آورند. اولین 
کشوری که حق رأی زنان را به رمسیت می شناسد، زالند نو 
است در سال ۱۸۹۳    که آغازگر فرایندی ست که رفته رفته 

و طی بیش از پنجاه سال متام جهان را می پیامید.
سلسله  یک  با  باالخره   ۱۹۲۸ سال  در  انگلستان  در 
در  اما  کنند.  می  کسب  را  حق  این  زنان  شدید،  مبارزات 
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متام  در  زنان  انقالبی  نقش  رمغ  به  فرانسه  مثل  کشوری 
حتوالت انقالبی، حق رأی تا سال ۱۹۴۵ برای زنان میرس 

منی گردد.
پس از جنگ جهانی دوم مرکز ثقل خواست های زنان 
اول  موج  در   اگر  کند.  می  تغییر  غرب  در  مبارزه شان  و 
مسئلهء  بود  گرفته  نشانه  بورژوائی  انقالب  از  که  مفینیسم 
مرکزی مبارزه با پدرساالری و دست یابی به برابری و حقوق 
از  زنان  مسائل  بیسمت،  قرن  دوم  نیمهء  در  بود،  هشروندی 
عرصهء عام مباحث حقوقی فراتر رفته، به حیطهء خصوصی 
روابط مرد و زن و مباحث ویژه زنان پرداخته، در ریشه یابی 
این  به پرسش می کشد.  سمت جنسی، مفهوم زن بودن را 
به  که  می سازد  مطرح  را  هائی  خواسته  زنان  جنبش  بار 
موقعیت فیزیکی زن و آن سمت جنسی ای که در ارتباط با 

این خمتصات فیزیکی بر او امعال می شود ممترکز است.
، حق  دوره  این  در  زنان  مبارزات  مخشصًا شعارهای 
با خشونت  مبارزه  بارداری، حق سقط جنین،  از  جلوگیری 
تأکید  کالم،  یک  در  و...  جنسیتی،  حتقیر  جتاوز،  جنسی، 
بر متامیت جمسی و استقالل جمسی زنان است. در مهین 
دوره است که با آثار توئریکی مهچون نوشته های سیمون 
دوبوار یا بتی فریدن روبرو می شویم که مخشصًا به وجوه 
اجمتاعی تعریف زن می پردازند و با درمه شکسنت افسانهء 
تعریف زن بر پایه درکی  نا تورالیستی ابعاد نظری جدیدی 

به مسئله می خبشند.   
به موازات این حتول نظری، جنبش زنان هرچه متشکل 
در سال ۱۹۶۶،  تر می گردد. تشکیل »سازمان ملی زنان« 
»جنبش آزادی زنان در ایاالت متحده«، و مهچنین »جنبش 
با  شصت  های  سال  پایان  در  فرانسه  در  زنان«  آزادی 
تأثیرپذیری از جنبش انقالبی ۱۹۶۸، به مبارزات زنان بعد و 
قدرت جدیدی می خبشد و بسیاری از پیروزی های آتی زنان 
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مدیون این فعالیت هاست.
مهان طور که می دانیم در جوامع غربی در آخرین دهه 
های قرن بیسمت، خبشی از خواسته های تاریخی جنبش زنان، 
چه موج اول مهزمان با انقالب فرانسه و چه موج دوم یعنی 
پس از جنگ جهانی دوم، به برکت مبارزات بی امان زنان، 
دست کم به حلاظ حقوقی و صوری، حمقق گشت. واکنش 
جامعهء رسمایه داری به  موج انقالبی ۱۹۶۸ و خواست های 
مهمی که در چارچوب مناسبات زن و مرد مطرح می کرد، به 
خوبی نشان داد که جامعهء بورژوایی گذشته از استمثاری 
که بر زنان در حوزهء تولیدی می رود، در معل، منی تواند 
رهائی زنان را از استمثار جنسی بپذیرد. مبارزه زنان در 
غرب به خوبی تنگی چارچوب آزادی زن حتت نظام رسمایه 
داری را نشان می دهد؛ مطالبات زنان این بار نه رصفًا در 
واقعی  بلکه در مناسبات  و در سطح حقوقی،  قانون  مقابل 

منعکس است.
پل الفارگ در متنی مربوط به سال ۱۹۰۴ در عین دفاع 
از حقوق زنان، خوشبینی خود را نسبت به مناسبات رسمایه 
معتقد  او  کند.  می  بیان  جنسی  به سمت  برخورد  در  داری 
مناسبات  بردگی  از  را  زنان  داری  رشد رسمایه  که  است 
پدرساالرانه جنات خواهد داد و هرچه بیشرت وظایف خانگی 
زنان را به بیرون از خانه و به سطح تولید اجمتاعی منتقل 
خواهد کرد. بدین ترتیب او مثل کل جریان مارکسیسم سنتی، 
معلًا به ویژگی مبارزات زنان کم هبا داده و معتقد است که با 
نیل به سوسیالیسم این سمت خود به خود برطرف خواهد شد.

گوید؟  می  چه  ما  به  تاریخی  ژرف  و  کند  حرکت  اما 
سال  دویست  از  بیش  یعنی  امروز،  تا  دوگوژ  املپ  از  چرا 
برابری  برای  جامعه رسمایه داری در مقابل خواست زنان 
مقاومت می کند؟ چطور رسمایه داری به رمغ متام پیرشفت 
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های تکنیکی حمیرالعقولش این تصور خوشبینانهء الفارک را 
حمقق منی کند و زنان را باز و مهواره به حمدودهء تعریف 
زن و وظایف خاصی که به او محتیل کرده است می راند؟  
پاخس دقیقًا آجناست که زن برای رسمایه داری، کارگری مثل 
دیگران نیست. پاخس به این سؤال مرکزی را باز زنان در 

جریان مبارزهء بی امان خود فرامه کرده اند.
پس از جنبش انقالبی ۱۹۶۸ و در واکنش به مقاومتی که 
بورژوازی در مقابل دستاوردهای فرهنگی و اجمتاعی ۱۹۶۸ 
از خود نشان داد، زنان با اتکا به دستاوردهای توئریک سال 
۱۹۶۰ در اجمتاعی بودن تعریف زن و فرایند  های ۱۹۵۰ - 
کردن  جدا  یعنی  شدن«،  »زن  تاریخی  و  فرهنگی  تربیتی، 
این تعریف از خمتصات فیزیکی زنان و متایزات آن نسبت 
گشود و مجموعه  به مردان، فصل جدیدی در »مسئلهء زن« 
را  ای از حتقیقات حتت عنوان مسئلهء اجمتاعی »جنسیت« 
۱۹۹۰ در  پایه ریخت. این حتقیقات که از سال های ۱۹۸۰ - 
غرب آغاز شد، شامل متام مباحثی می شود که تعیین کنندهء 
جامعهء  چطور  که  این  و  است  جامعه  در  انسان  جنسیت 
شده  تعیین  پیش  از  نقش  مردان  و  زنان  به  داری  رسمایه 
کرده است.  منافع هنائی رسمایه محتیل  با  انطباق  در  ای 
حتقیقات مربوط به مسئلهء جنسیت که به بررسی ریشه ها و 
نقش های اجمتاعی و حنوهء شکل گیری مناسبات جنسیت 
می پردازد، در عین حال پرتو جدیدی بر کل کارکرد جامعه و 

فرایند تولید و بازتولید اجمتاعی می افکند.
اگر جنبش زنان تا کنون به مبارزه با منودهای تبعیض 
میان زن و مرد می پرداخت، نگرش مربوط به مسئلهء جنسیت 
به ریشه یابی این مناسبات پرداخته و شکل گیری جنسیت 
سیاسی و تاریخی، در یک  ها را بنا بر الگوهای فرهنگی - 

کالم اجمتاعی، نشان می دهد.
از  بسیاری  به  توان  می  که  است  چارچوب  این  در 
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جنبش  مقابل  در  طبقاتی  مبارزهء  که  داد  پاخس  سؤاالتی 
رسمایه  چرا  اینکه  آن  مهمرتین  و  دهد  می  قرار  انقالبی 
داری توان پاخسگوئی به خواست های زنان و متوقف کردن 
ندارد. در پس خصلت جهانمشول  را  آنان  بر  سمت جنسی 
و انزتاعی متدن بزخاسته از تولید کاالئی، مقوالت جامعهء 
رسمایه داری خود را به حلاظ جنسی خنثی جا می زنند: 
کاال، دسمتزد، کار، پول... مههء ایهنا به ظاهر فاقد جنسیت 
اند، پس تبعیض جنسی در کجا پهنان است؟ گفتار مسلط 
طوری وامنود می کند که گوئی متام تبعیض جنسی ناشی 
بوده  در جامعه  و  در خانواده  از ساختارهای مردساالرانه 
است و حیات امروزین آهنا رصفًا بیان بقایای گذشته ای به 

رس آمده است.
خوبی  به  جنسیتی  مناسبات  به  مربوط  مدرن  حتقیقات 
جامعه  در  مرد ساالری  و  مردان  تسلط  که  دهد  می  نشان 
بالعکس ناشی از  بلکه  بیولوژیک،  نه حمصول خصلت های 
اشکال اجمتاعی ست که از فرایندهای تاریخی منتج شده 
است. در طی تاریخ، جوامعی بوده اند که در آهنا مناسبات 
عادالنه تری میان دو جنس حاکم بوده است. از آن باالتر، 
مردم شناسی تطبیقی نشان می دهد که خصلت هایی که 
امروزه به نظرمان کاملًا مردانه یا کاملًا زنانه می رسند در 
دوران های تاریخی دیگر، یعنی حتت ساختارهای اجمتاعی 
و شیوه های تولیدی دیگر به حنوه ای کاملًا متفاوت توزیع 
می  معارص  جوامع  در  که  مردساالری  این  اند.  بوده  شده 

بینیم، به طور ویژه در مناسبات مدرن ما جای دارد.

این سیسمت برخالف ادعایش جهانمشول و خنثی نیست. 
از  آن جوانبی  این ظاهر پهنان است متام  آنچه در پس  و 
زندگی اجمتاعی ست که از چارچوب مستقیاًم پولی خارج 
می گردد و این خبش از فعالیت های زندگی که مخشصًا 
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حوزهء خصوصی نام دارد، به زنان محتیل گشته است.
را  مخشص  های  فعالیت  از  ای  مجموعه  عرصه  این 
یعنی  دارند،  جای  خانگی  عرصهء  در  که  گردد  می  شامل 
خارج از حیطهء اقتصاد کاالئی، مثل خانه داری، آشپزی، 
متیزکردن خانه و نظافت، رتق و فتق امور مربوط به خانه، 
نگاهداری و مراقبت از فرزندان... اما این رصفًا مجموعه ای 
از فعالیت های مکانیکی نیست که به خیال الفارک بتوان آهنا 
را به یک ماشین سپرد و یا از خانه بیرون برده، »معومی« 
کرد. زن در درجهء اول مسوئل ایجاد و حفظ آن چیزی ست 
می گوییم، یعنی پیلهء گرم  که به آن »کانون گرم خانواده« 
ونرم و ممطئنی که در آن مرد و فرزند از های و هوی دنیای 
بیرون، از رقابت رسسام آور آن، از دنیای وحشی واقعی و 
مردانهء مقوالت رسمایه داری، از سیاست، اقتصاد، علوم، 
فنون و متام آنچه دنیای واقعی مردانه را می سازد، مصون 
و  در آسایش است و نیروی کار خود را مرمت می کند. این 
پیله بر چیزی استوار است که هیچ دستگاه یا هنادی منی 
تواند جایگزین آن باشد، یعنی عشق و حمبت و عاطفه نسبت 
دارد. به  به مرد و فرزند. ایهنا نیاز به کیفیات ویژهء »زنانه« 
عطوفت، مهربانی، لطافت و زیبائی... یعنی مجموعه فضیلت 
شایسته  »دخرتان  برای  اصطالح  به  آنرا  جامعه  که  هائی 
خصلت  با  مردانگی  بالعکس  کند.  می  تعریف  زنانه  اش« 
هوش، توانائی، قدرت،  های متضادی تعریف می شود، مثل: 

قاطعیت و توانائی رقابت...
بینیم مدرنیتهء جامعهء رسمایه داری  اینجاست که می 
به حلاظ  بلکه  نداده،  تهنا ختفیف  نه  را  مردان  این سلطهء 
داری  پیشارسمایه  مردساالری  به  نسبت  را  آن  ساختاری 
شدت خبشیده ؛ در عین آنکه این مدرنیتهء رسمایه داری متام 
اشکال مردساالری سنتی را نیز در خود ادغام منوده است.
در جوامع پیشارسمایه داری و سنتی کشاورزی چنین 
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و خاص  عام  دو حوزهء  میان  رادیکالی  انشقاق  و  انشعاب 
موجود نبود. زنان در تولید کشاورزی و پیشه وری و تأمین 
بازار  اقتصاِد  اما  داشتند،  بارزتری  نقش  خانوار  مایحتاج 
با تبدیل کردن این اقتصاد معیشت به اقتصاد کاالئی، آن 
را به عرصه ای مستقل تبدیل منود و جزء تولید عام رسمایه 
داری کرد و هدف جستجوی حد اکرث سود انزتاعی را بر 
این عرصه نیز محتیل منود. با خارج منودن این نوع تولید از 
اقتصاد طبیعی، ارزش مبادله را بر آن حاکم ساخته، آن را به 
تسلط مردان سپرد. چنانکه دیدیم، حتلیل مربوط به مناسبات 
ساختار  این  که  دهد  می  نشان  داری  در رسمایه  جنسیت 
اقتصادی ـ اجمتاعی، بالفاصله مجموعهء پراتیک اجمتاعی 
داِر  این خصلِت جنسیت  و  کند  تقسیم می  به دو حوزه  را 
متام مقوالت رسمایه است. یعنی تقسیم معومی جامعه میان 
مردان و زنان. حمتوای این تقسیم معومی چیزی نیست مگر 
سنزت متام جنسیتی شدن مقوالت؛ یعنی ایجاد متایز میان 
آن  از  و  اقتصاد؛  عرصهء  در  و معومی  حوزهء خصوصی 
جا که شیوه تولید رسمایه داری یک اقتصاد سیاسی ست، 
یعنی بر فروش نیروی کار )و در نتیجه رشایط اجمتاعی این 
فروش( تکیه دارد و کل تولید اجمتاعی اش رصفًا برای بازار 
)و قانون ارزش( است، جامعه متام مقاطع و حلظات بازتولید 
خود را به مثابه حلظاتی غیر اجمتاعی از پروسهء معومی 
جدا کرده، و از نظر رسمایه، چون از جنس او نیست به زنان 

و فعالیت مخشص آنان ختصیص می دهد.
چگونه  که  دهد  نشان  تا  کافی ست  خط  چند  مهین 
استوار  جنسیتی  سمت  بر  خود  ماهیت  در  داری  رسمایه 
مفقودهء  حلقه  این  است.  آن  جنسیت  مردساالری  است. 
حتلیل کالسیک در برخورد به مسئلهء زن، امهیت آن را برای 
کمونیست ها حیاتی می سازد و به آنان یادآوری می کند که 
مبارزه با مرد ساالری و کوشش در راه حتقق حقوق زنان 
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وجه الینفک مبارزه کمونیستی ست.

اما وضعیت زنان ایران چگونه است؟
با  که  مارس   ۸ زن،  جهانی  روز  آستانهء  این  در  ما 
خاطرهء کالرا زتکین و اسپارتاکیست ها گره خورده، زنان 

ایران را در چه موقعیتی می یابیم؟
زنان ایران در کنار مردان در انقالب ۱۳۵۷ با جشاعت 
جنگیدند. طولی نکشید که با چهرهء قرون وسطائی مجهوری 
اسالمی روبرو شدند. ارجتاع مهیشه در رسکوب انقالب از 
رادیکالرتین خبش های جنبش انقالبی آغاز می کند و زنان 
نیز این رسکوب را هنوز یک ماه از انقالب سپری نشده ، 

جتربه کردند.
رژیمی که در پاخس به زنان قهرمان، جحاب اجباری را 
مطرح می کند و یا شعار نفرت آور »یا رورسی، یا تو رسی« 
را توسط اوباش خود جاری می سازد، در طی این سی سال 
نشان داد که از به قرون وسطی فرستادن کل جامعه و به 
خصوص زنان، از پایامل کردن ابتدائی ترین حقوق آنان هیچ 
ابائی ندارد. در واقع این رژیم با زیر رضب گرفنت این جنبش 
برای  نشست،  مبارزه دست  و  مقاومت  از  هرگز  که  پیرشو 
دیگران خط و نشان می کشد، زنان در نوک پیکان این مبارزه 
قرار دارند. با توئکراسی مجهوری اسالمی، با حاکمیت یک 
واقع سنزتی   در  )که  مذهب  به  ملبس  داری  رژیم  رسمایه 
است  که در آن  متام سمت های ممکن بر زنان یک جا گرد 
آورده شد  ( تضادی آشتی ناپذیر دارد و به مهین خاطر هیچ 
نه رسکوب عریان،  ترفندی نتوانسته این جنبش را خفه کند: 
به اصطالح مفینیسم  فریبانهء  عوام  های  بازی  نه سیاست 
اسالمی یا رشعی. در عین حال زنان به اشک متساح ریخنت 
غرب مه که در پردهء مدرنیسم رسمایه داری تالش دارد این 

جنبش را به بیراهه بکشاند، وقعی منی هنند.
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سیاه مجهوری  کارنامهء  سال  این سی  به  برخورد  در 
اسالمی امروز اثر پر ارزشی در اختیار داریم که به قمل آذر 
درخشان، افت و خیز این مبارزات را قدم به قدم بررسی و 

حتلیل کرده است.
زنان  تظاهرات  فیمل مستند  از  را  نام خود  که  اثر  این 
در اسفند ۱۳۵۷ گرفته، با رادیکالیمسی کم نظیر، حلظات 
را در متام اشکال  گوناگون مبارزهء این »زنان سال صفر« 
سیاسی، حقوقی، فرهنگی و هرنی بررسی کرده، با تیزبینی 
مبارزه، و سیاست های  این  نیروهای درگیر در  تضادهای 
آنان را در برخورد به مسئلهء زن شکافته و مورد حتلیل قرار 

داده است.
آذر درخشان در اثر خود به موقعیت ویژهء مبارزات زنان 
در ایران اشاره دارد. این موقعیت ویژه در مسیر پر تالمط 
تاریخ معارص ایران برای زنان رشایطی ایجاد کرده که ما، 
مههء اشکال سمت بر زنان را که در جوامع غربی در برهه 
های گوناگون ظاهر شده اند، و بعضًا به پاس مبارزات زنان 
از میان رفته اند، یکجا و مهزمان در یک جامعهء مخشص 
می یابیم. از ال به الی کتاب آذر درخشان مثال های مخشص 
این زن ستیزی منایان است. از سمت مناسبات مردساالرانهء 
قرون وسطائی و جفایع آن، مثل قوانین حقوقی عهد دقیانوس 
گرفته تا سنگسار کردن، از انواع خشونت جنسی در جامعه، 
فروش  و  خرید  جنسی،  بردگی  تا  گرفته  کار  خانه، حمیط 
به  حمکوم  زن  زندانیان  به  حتی  زنان،  به  جتاوز  دخرتان، 
اعدام، و باالخره، از بیگاری دهقانی خمتص جوامع فوئدالی 
و  بیگانگی  خود  از  نیز  و  زن،  کارگران  استمثار  تا  گرفته 
ماشین  به  زنان  تبدیل شدن  و  زن  کارمندان  حتقیر جنسی 
جوجه کشی، و ابزار متتع جنسی... مههء این منونه ها در 
جامعهء ما هر روز زنده است و به جفیع ترین شکلی بر زنان 

امعال می گردد.
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این دیگر نه سمت مضاعف، بلکه سمت به توان سمت است!
ما با این مجموعه سمت ها آنچنان مهه جانبه و در مههء 
اشکال ممکن طرفیم که گوئی در موزه ای از سمت جنسی 
و طبقاتی قرار داریم. انگار تالش قدرت حاکم این باشد که 
جامعه را از تاریخ جدا سازد. تا با خیال راحت و آسوده در 
دنیای راکد و متعفن خود بر زنان هر آنچه را که می خواهد 

نازل سازد.
حنو  به  خود  سنزت  در  را  ها  سمت  این  متام  آنچه  اما 
بسیار پیچیده ای گرد آورده، یعنی دقیقًا آهنا را در کارکرد 
خود سنزت کرده است، سیسمت رسمایه داری حاکم در ایران 
است که هر قطرهء این سمت ها را در چارچوب استحصال و 

استخراج ارزش اضافی به سودآوری رسانده است.
آذر درخشان با حوصله و مستدل، متام این سمت ها را 
آشکار می کند و بر شعلهء آتش مقاومت پیگیر زنان می دمد. 
حتلیل های آذر آجنا رادیکال و قاطعانه است که حلظه ای 
سیاست بازی ها و اشک متساح های جناح های در قدرت، 
رها  یا به اصطالح اپوزیسیون را )چه داخلی و چه خارجی( 
نکرده و به خوبی نشان می دهد که آزادی زنان رفرم بردار 
نیست. و معیقًا با رسنوشت انقالب ایران گره خورده است. 
به گفتهء خود آذر گوش فرادهیم که  انقالب آتی را چگونه 

تصویر می کند:
"بی شک در مسیر ]انقالب[ زنان تهنا نیستند. مبارزات و 
جنبش های اجمتاعی خمتلفی هستند که آنان نیز با این نظام 
طبقاتی مردساالر در مصاف اند. جنبش زنان در کنار آهنا 
قرار دارد. به ویژه در کنار نیرویی که هیچ منفعتی در حفظ 
هیچ شکلی از سمت و استمثار ندارد، یعنی طبقهء کارگر. این 
دو نیرو متحد اسرتاتژیک یکدیگر حمسوب می شوند. نه زنان 
بدون انقالب می توانند به رهائی دست یابند، نه هیچ انقالبی 
بدون رشکت زنان می تواند به پیروزی دست یابد؛ چرا که 
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قیود سمت و نابرابری بر دست و پای زنان، حلقه های مهان 
زجنیری ست که مههء سمت دیدگان را به بند کشیده است." 

)زنان سال صفر- صفحه ۵۵(

* * * * * * * * * *
سپس هبرام قدیمی با عبارات زیر مطلب را ادامه داد 
و به مبارزه و زندگی پربار آذر درخشان اشاره کرد و گفت: 
این کتاب در عین حال فرشده ای از زندگی مبارزاتی آذر 
است که به ویژه در رشایط کنونی که بادهای ممسوم سازش 
امهیتی  از  که  جتربه ای ست  می وزد،  سو  هر  از  تسلیم  و 
دوچندان برخوردار است. ما در آستانه روز جهانی زن با 
اهدای جایزه پوران بازرگان به این کتاب شایسته، از مبارزه 
"زنان سال صفر"  کتاب  نویسنده ارمجند  از  و  ایران  زنان 
و  قرائت منود  را  تقدیرنامه  منت  می کنیم. سپس  قدردانی  
جایزه پوران بازرگان را به آذر درخشان با احرتام اهدا کرد.

---------------
* در این مطلب منظور از روابط جنسیتی آن چیزی ست  در غرب 
از سال های 1990 به عنوان روابط  مبنی بر نوع یاد می شود. مناسبات 
جنسی ناظر بر خصلت بیولوژی متایز میان زن و مرد است در حالی  
مفهوم "روابط مبنی بر نوع"  )ژانر( به عرصه وسیعرت مناسبات اجمتاعی 

و جایگاه ویژه سمت زنانه در  این مناسبات ارجاع دارد.
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با سالم و درود به مهگی مشا
و با تشکر از رفقایی که این مرامس را سازمان دادند.

تهنا با تکیه به شور و اشتیاقی  که درومن بود و عالقه 
ای که به پوران داشمت، توانسمت رجنوری ناشی از بیامری 

را کناری هنم و شادمانه در کنار مشا قرار گیرم.
بی  شد  ایجاد  بازرگان  پوران  نام  به  بنیادی  اینکه  از 
هنایت خوحشامل. باشد تا یاد و خاطره این زن مبارز مهواره 

پابرجا مباند.  
او نگذشت که  با  ام  از آشنایی  متاسفانه زمان زیادی 
بود  کافی  کوتاه  دوره  مهان  اما  کرد.  وداع  زندگی  با  او 
کنار  به وجود ارزمشندش پی بربم. زنی که مهواره در  تا 
سمتدیدگان قرار داشت و ذره ای حارض نبود منافع آنان را 

با هیچ احد و قدرتی تاخت زند.  
رشایط  ترین  ظملانی  در  که  بود  زنانی  جزو  پوران 
انقالبی  درخشید. زمانی که عرصه سیاست حتی سیاست 
کامال در احنصار مردان بود، این زن مرز بایدها و نبایدها 
را زیر پا هناد؛ حصارها را در مه شکست  و پا به میدان 
خالف  و  پیشگامیش  و  جسارت  گذاشت.  انقالبی  مبارزه 
چنین  وجود  با  است.  ماندنی  بیاد  مهواره  رفتنش  جریان 
توانند  می  زن هبرت  تودههای سمتدیده  که  است  الگوهایی 



دنیایی عاری از سمت و استمثار را جتسم کنند.
و  انقالبی  ارزهشای  به  مهواره  بنیاد  این  امیدوارم 
خبشید  معنا  آهنا  با  را  اش  زندگی  پوران  که  کمونیستی 
وفادار مباند و بتواند در راستای رهایی زنان نقش موثری 

ایفا کند.
کتاب  از  گرفته  تصمیم  بازرگان  پوران  بنیاد  اینکه  از 
زنان سال صفر قدردانی کند مایه افتخار من است. من خود 
ایران  زنان  جنبش  جنگل رسسزب  از  کوچک  ای  شاخه  را 
می دامن. من  به هسم خود سعی کردم باری به این جنگل 
بیفزایم. من سعی کردم به وظیفه خود معل کمن. تالش کردم 
که دستاوردهای انقالبی جنبش زنان ایران را در مقابل یکی 
از خونریز ترین و ارجتاعی ترین رژیمهای منطقه برجسته 
کمن. آن مه در رشایطی که حاکامن جهان و جمیز گویان 
و  ارجتاعی  های  در مههمه  کنند  می  تالش  گوناگون شان 
امپریالیستی و هیاهوهای رفرمیستی این دستاوردها را گم 
و گور و خمدوش کنند. من سعی کردم سازش ناپذیری زنان 
انقالبی و کمونیست را  با اتکا به کنکاهشای جدید و ایده 
های نو در این کتاب منعکس و ثبت کمن. این کتاب افشای 
سازش  این  است.  مردساالر  طبقاتی  نظام  با  سازشکاری 
خواه از جانب زنان اصالح طلب حکومتی و غیر حکومتی 
می  خمتلف  توجیهات  با  که  هنادی  و  جریان  هر  یا  باشد 
یکی  که  سمتی  بندد.  فرو  چمش  زنان  بر  سمت  بر  خواهد 
از جامعه  رهایی  و  مهم جامعه طبقاتی است  از ستوهنای 

طبقاتی بدون رهایی از این سمت ممکن نیست.
بازرگان این تالش مرا ارج هناد  بنیاد پوران  اینکه  از 

سپاس گزارم.
امیدوارم که این کتاب بتواند نقشی در پیشربد مسایل 
نظری سیاسی جنبش انقالبی زنان ایفا کند و مورد توجه 
با جتارب  با مطالعه اش  تا  گیرد  قرار  انقالبی  نسل جدید 
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بر  امیدوارم  انقالبی نسل ما آشنا شوند. نسل جدیدی که 
شانه های ما تکیه زنند و افقهای دور دست را هبرت از ما 
ببینند و هبرت از ما ترسیم کنند و  هبرت از ما مبارزاتشان را 
در آن جهت پیش برند و  شاهد فتح قله های جديد باشند.  

با تشکر از مهه مشا.

https://www.youtube.com/watch?v=xQ9THup9KAI
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زنان سال صفر
مجموعه ای از مقاالت و خسرنانی ها

آذر درخشان

نارش سازمان زنان هشت مارس )ایران ـ افغانستان(

www.8mars.com

Zan_dem_iran@hotmail.com

پاییز 1390 چاپ اول: 

معادل 20 یورو هبا: 



۱- رفرم يا انقالب؟ نوشتهء ارژنگ رحمي زاده. آذر ۱۳۶۱.
۲- محاسه پياكرگران هشيد در سپيده دم اعدام. دى ۱۳۶۱.

۳- مكيته كردستان در افت و ... افت. نوامرب ۱۹۸۴. )جزوه(.
۴- محايت از انقالب مىل فلسطني و حق تعيني رسنوشت و استقالل آن. 

ژوئن ۱۹۸۵ )جزوه(.
يادداشت هاى روزانه زندان از حمسن  ۵- از آرماىن كه ىم جوشد: 

فاضل، مهراه با اساىم، عكس و پيام هاى هشداى پياكر... ۱۳۶۴.
مالحظاىت  ۶- از بن بست آقاى رجوى تا فدااكرى آقاى ابريمشچى: 
چند حول اطالعيه جديد دفرت سياىس جماهدين. پوران بازرگان ـ تراب 

حق شناس ۱۳۶۴.
عابديىن.  قامس  تسلمي  و  شكنجه  دستگريى،  از  داستاىن  بازنده:   -۷

نويسنده؟ خرداد ۱۳۶۴.
۸- سقوط هباى نفت و چمش انداز اوضاع اقتصادى مجهورى اسالىم 

ايران. دى ۱۳۶۵ )جزوه(.
]تا اينجا به نام هواداران سابق سازمان پياكر منترش شده است[

مشاره هاى ۱، ۲، ۳، ۴ از آبان ۱۳۶۶  ۹- گاهنامه "انديشه و پياكر" 
تا آذر ۱۳۷۲.

۱۰- برگزيده اى از صد مشاره نرشيه حمرمانه داخىل رژمي در هشت 
از فروردين ۱۳۶۸ تا  دفرت )اسنادى در افشاى رژمي از زبان خودش( 

دى ۱۳۷۰.
لوىي  اثر  و...  ايدوئلوژى  فلسفه، سياست،  ماركسيسم:  و  فلسفه   -۱۱

آلتورس، ترمجهء نارص اعمتادى. خرداد ۱۳۷۴.
السالوادر.  به  گزارش سفری  دهلا و دست ها در جنگ و صلح:   -12

هبرام قدیمی. 1994
العظم  نوشتهء صادق جالل  ادبيات  در  حقيقت  و  رشدى  سملان   -13

ترمجهء تراب حق شناس، انتشارات سنبله، هامبورگ. آذر ۱۳۷۸.
مهاكرى در هتيهء زيرنويس فارىس و انتشار DVD فيمل مستند    -14
"نويسندگان مرزها، سفرى به فلسطني" اثر مسري عبداهلل و خوزه راينس، 

گوتنربگ )سوئد(. توسط "خانهء هرن و ادبيات" 
15- يادداشت هاى زندان حمسن فاضل. ترمجه به آملاىن ۱۹۹۱.

Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, Mohsen Fasel

فهرست انتشارات انديشه و پياكر
)يا در مهاكرى با نارشان ديگر(
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ماركسيسم پس از صد سال، اكرنامه  كنگرهء بني امللىل ماركس:    -16
انتقادى و دورمناى آينده. به اهمتام و ويراستارى تراب حق شناس و 
حبيب ساىع. در سه جلد. جلد يك ۱۹۹۶ و جلد دو ۱۹۹۸ و جلد سه 

۲۰۰۲. و يك ىس دى حاوى هر سه جلد.
17- مسئله زن در برىخ مدونات چپ: از هنضت مرشوطه تا عرص رضا 
تايپ  خان. نوشتهء مها ناطق، برگرفته از ماهنامه "زمان نو مشاره ۱" 

جمدد و تكثري. مارس ۱۹۹۹ )۳۶ ص(.
۱8-  پس از ماهناتان: چهار روشنفكر ماركسيست و حبث در باره سوء 
قصدهاى ۱۱ سپتامرب. مزيگرد با رشكت مسري امني، ايوبنو، ايزابل مونال 

و ژرژ البياك. اداره كننده حبث رىم هره را. نوامرب ۲۰۰۱. )جزوه(.
ابوجهاد از رهربان بزرگ انقالب فلسطني و دوستدار انقالب ما:    -۱9

احساس و خاطره اى از تراب حق شناس. آوريل ۱۹۸۸ )جزوه(.
جاى خاىل حبران. خرداد  به مناسبت جلسه حبث حول حبران:   -20

۱۳۸۵. )جزوه(.
تا ۱۳۶۸.  زندان، ۱۳۶۱  از هفت سال  نابرابر. گزارىش  نربدى   -21

نميا پرورش. ۱۳۷۴. نويسنده: 
 What Happened to Us in 1998? A Chapter of the   -22
 Repoort on Seven Years Imprisonment in Iran. By Nima
Parvaresh, 1995
۲3- چند نگاه كوتاه به حوادث سياىس ايران: جنگ جناح ها و گفمتان 

چپ و  مقاالىت ديگر از تراب حق شناس. آگوست ۲۰۰۰. )جزوه(.
۲4- حاكيت هاى آنتونيوى پري. نوشتهء معاون فرمانده شورىش ماركوس. 

ترمجه هبرام قدميى. ژانويه ۲۰۰۱.
۲۰ مقاله در محايت از آرمان  شكوه انتفاضه و تهناىي يك ملت:   -۲5
فلسطني نوشتهء استادان و روشنفكران فرانسوى. گزينش و ويراستارى: 

تراب حق شناس و حبيب ساىع. هبمن ۱۳۷۹ـ فوريه ۲۰۰۱.
۲6- آرشيو اكمل نرشيهء پياكر در پانزده CD، شامل ۱۲۷ مشاره نرشيهء 
هفتگى پياكر، ۳۶ مضميه، تقومي سال ۱۳۶۰ و مجموعه رسودهاى "به ياد 

قيام". ۲۰۰۱.
به  گفتارها و كردارهاىي چند.  با فلسطني در روزهاى خسىت:    -۲7

كوشش تراب حق شناس. آوريل ۲۰۰۲. )جزوه(.
۲8-  اكرل ماركس و بازگشت او: منايشنامهء تارخيى در يك پرده. اثر 
هوارد زين. ترمجهء تراب حق شناس و حبيب ساىع. چاپ اول فوريه 

.۲۰۰۵
محمود درويش. ترمجهء تراب حق شناس.  در حمارصه )شعر(    -۲9



و خانه هرن و ادبيات گوتنربگ. چاپ  نارش آلفابت ماكزميا )استكهمل( 
۱۳۸۵ـ ۲۰۰۶.

30- وضعيت زن در سنت و در حتول اسالم.  نوشتهء منصور فهمى با 
مقدمهء دمحم حرىب. ترمجهء تراب حق شناس و حبيب ساىع. آوريل 

.۲۰۰۷
31- در بزرگداشت پوران بازرگان )چند مقاله( آگوست ۲۰۰۷. )جزوه(.

۳2- لوئزي ميشل: يك معر رس شار از مبارزه. امجنن دوستداران مكون 
پاريس۱۸۷۱. ترمجه و انتشار به فارىس ۲۰۰۸. )جزوه(.

۳3- چهل مقاله از هيودى تباران ضداستعامر فلسطني با صدها امضاء. 
به اهمتام تراب حق شناس و حبيب ساىع، نارش جملهء آرش ـ پاريس. 

چاپ اول تري ۱۳۸۹ـ ژوئيه ۲۰۱۰.
دور اول گفت وگوهاى دروىن بني دو سازمان  فايل هاى صوىت:   -۳4
چريك هاى فداىي خلق ايران و جماهدين خلق ايران در سال ۱۳۵۴. 

سپتامرب ۲۰۱۰
۳5- هشت فايل صوىت: گفت و گو بني سازمان جماهدين خلق ايران و 
گروه منشعب از سازمان چرك هاى فداىي خلق ايران در تابستان ۱۳۵۶. 

۲۰۱۱
دور دوم گفت وگوهاى دروىن بني دو سازمان  فايل هاى صوىت:   -۳6
چريك هاى فداىي خلق ايران و جماهدين خلق ايران در سال ۱۳۵۶. ۲۰۱۱
تارخيچه اى از ارتش زاپاتيسىت آزاديبخش مىل.  آتش و لكام:   -۳7

نوشتهء گلوريا مونيوز رامريز، ترمجهء هبرام قدميى ۲۰۱۰.
دفرتهاى زندان. يادداشت ها و تأمالت در زندان هاى مجهورى   -۳8

اسالىم ايران. نوشتهء دمحم تىق هشرام. مرداد ۱۳۹۰ـ اوت ۲۰۱۱.
جتربهء فعاليت سياىس در تشلك دانجشويان مبارز و نگاىه به   -۳9
جنبش دانجشوىي دهه ۱۳۵۰. عباس زرندى. مارس ۲۰۱۲ـ اسفند ۱۳۹۰.
چند خسن از پوران بازرگان به  پيكرها بر خاك، ايده ها بر پا:   -40

مناسبت پنجمني سالگرد درگذشت او. مارس ۲۰۱۲ـ اسفند ۱۳۹۰.
ماه  مهر  شناس.  حق  تراب  با  ای  مصاحبه  آینده:  تا  گذشته  از   -41
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Pouran Bazargan Conmemoration &
Award of Pouran Bazargan Prize to Azar Derakhshan

  for her book «Women of the Year Zero» 
Andeesheh va Peykar Publications

»...مهین چند خط کافی ست تا نشان دهد که چگونه رسمایه 
داری در ماهیت خود بر سمت جنسیتی استوار است. مردساالری 
جنسیت آن است. این حلقه مفقودهء حتلیل کالسیک در برخورد 
به مسئلهء زن، امهیت آن را برای کمونیست ها حیاتی می سازد 
و به آنان یادآوری می کند که مبارزه با مرد ساالری و کوشش 

در راه حتقق حقوق زنان وجه الینفک مبارزه کمونیستی ست.«
)از ص 49 مهین دفرت(
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