


 

 

 

 

 6931سالنمای 

 لحظه تحویل سال به ساعت رسمی

 ثانیه 04دقیقه و  85و  69ساعت 

 هجری شمسی 6938اسفند  94روز دوشنبه 

 میالدی 1462مارس  14هجری قمری و  6905جمادی الثانی  16مطابق 

 



... 

 ایکهمردهبودبهمنپنددادکهپروازرابهخاطربسپارمپرنده

 نهایتتمامینیروهاپیوستناست،پیوستن

 بهاصلروشنخورشید

 وریختنبهشعورنور

 طبیعیاست

 پوسندهایبادیمیکهآسیاب

... 

 فروغفرخزاد

 

نمونمهآنچهکهبهعنوانهدیهبهاریتقدیممی مبمارزاززنمانکنیمم، هماییاز

اواخمرسرزمینمانازاولینحضورآناندرعرصه و یمبارزه،درجنبشممرروطه

یکسالنامه دورهقاجاریهتابهامروزاست.بدیهیاستکهکلاینمبارزازنهدر

نمهننمداندقیمیبیان مرمی همینمرور گنجدونهدرتوانمحدودماست.اما

قمدم دستاوردهایشدر همایاو مبارزازطوالنیزنانایراناست.مبارزاتیکه

ایتدریجباکسبخودآگاهیبمهمبمارزهیمبارزهبودوبهصرفاحضوردرعرصه

می رودبرایکسبهویت،رفعتبعیضوبهنالشگرفتنمردساالریتبدیلشدو
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 زخمی شالق ستم

 این منم... زن

 تاریخ دردمند صبوری

 موج بلند عاطفه ها در من،

 هرچند شکسته اند

 فریادهای خشم را به گلوگاهم

 می مانم و شکست نمی خواهم.

 می بینی ام صبور... پرشور

 جان می دهم به عشق

 گل می دهم چو دانه ی گندم

 در من هماره شوق

 با من هماره زایش.

 حتی در زیر تازیانه

 در تنگنای درد

 مرغان آرزویم را پرواز می دهم

 آوای عاشقانه ی بودن را

 آواز می دهم.

  شعله رها
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قمری: در اصفهان تعرض سرربرازان       ٦٢٣١

دولتی به زنان بهانه به دست مرردم داد ترا       

درگیری مردم با سربازان آغراز شرود. ایرن         

طلبان انجرام   حرکت به طرفداری از مشروطه

  گرفت.

 

جامعه، آزادی
معیار آزادی 

 

زنان است!
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ی عالم نسروان، نرترسرتریرن          :مجله  ٦٢٣١

ی خود را منتشر کرد. صاحب امتریراز     شماره

آن نوابه صفوی بود. این مجله سیزده شماره  

ترین حیات را در بریرن    منتشر شد و طوالنی

  مجالت زنان داشت.
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 من نافرمانم

 

 

 در برابر میله های قفس,طالیی باشد یا پالستیکی, 

 با شکوفه ها تزیین شده باشد یا با دندانه های اره یا پوشیده با یخ

 من نافرمانم

 بر دیکتاتوری که دستار اعتراض بر سر دارد

 و جالدی که برای آزادی سخنرانی می کند

 .در حالی که در پی فرصتی است تا آزادی را برباید و ترور کند

 من نافرمانم

 در برابر آنان که مژده عشق و عدالت می دهند,

 .در حالی که خون از چکمه هاشان جاری است

 

 غادة السمان   



 

 

 

 اعتصاب موفق کارگران نساجی در اصفهان 

شروع شد. کارفرمایان می خواستند با پراخت مبلبلب       1331این اعتصاب از بهمن ماه سال 

ناچیزی به عنوان مساعده کارگران را فریب دهند. اما کارگران صنایع پشم اعالم نمودند که  

 تا پیروزی قطعی دست از اعتصاب برنخواهندداشت.  

کارگر از کارخانه های ریسلاف، زاینده رود، شهناز، رحیم زاده پشبمبلباف،     0066به زودی 

اتحاد شهرضا و نختاب به این دعوت پاسح دادند و ضمن اعتصاب شعارها را توسعه دادند 

و خواستار این شدند که مدیران کارخانه عالوه بر پرداخت یک ماه پاداش سالیانه اعتصاب 

را قانونی بشمارد و کسانی را که اخراج کرده به کار بازگردانند. مزایای قانونی کارگبران را     

تحویل دهند. اداره ی کار طی بیانیه ای وقیحانه از مدیران کارخانه طرفداری کرده تبا ببا        

تهدید و تملق گویی کارگران را وادار به تسلیم نماید. برای در هم شکستن اعبتبصباب از       

 اعتصاب شکن ها استفاده شد. 

کارگران زن کارخانه شهناز اعتصاب شکن های وابسته به حزب ایران را ببا افبتب با  و         

رسوایی از کارخانه راندند. در زاینده رود آنها جرات نکردند که ماشین ها را روشن کننبد.   

در کارخانه پشملاف کارگران آنها را گوشمالی دادند. مردم شهر بیش از پیش نسبلبت ببه       

کارگران اعتصابی همدردی کردند. در نهایت بعد از مذاکرات نماینده مخصوص دولبت و     

اداره ی کار کتلا متعهد شدند که یک ماه پاداش بالعوض بپردازند و نسبلبت ببه سبایبر            

 06خواست های کارگران ظرف ده روز گفت و گو را آغاز نمایند. سرانبابام در عصبر          

فروردین ماه تمام کارخانه های اعتصابی اصفهان با سوت ممتد این پبیبروزی را جشبن          

 گرفته و اعتصاب خاتمه یافت.
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 فقرزدایی از زنان وکودکان 



  

 

 

 اتحادملیزنان

 

اتحاد ملی زنان از جمله تشکل هایی است که پس از سرنگونی رژیم شاه در ایران تشرکریرل    

ای خر  مشری گرروه           با انتشار بیانیه“  اتحاد ملی زنان” هیات موسس  ٨١فروردین  ١شد.  

را روشن کرد که عمدتا در چارچوب مبارزات ضدامپرریرالریرسرتری، ضرد          اتحادملیزنان

ها مبارزه با سرمایه داری را راه رهایی زنران مری     ارتجاعی و دموکراتیک به طور کلی بود. آن 

 دانستند: 

داری وابسته به امپریالیسم است که زنان زحمتکرش را     داران و سرمایه زیرا جامعه سرمایه”... 

کند، برابری حقوق زن و مرد را سلب و از زنان موجوداتی تجرمرلری و م رر           استثمار می

سازد و از این طریق اقت اد وابسته و جامعه م رفی را تحکیرم   کنندگان کاالهای تجملی می

دارد و به مسیر انرحررافری       بتشد و زنان را از مشارکت و مبارزه دوشادوش مردان باز می می

 دانند.به همین دلیل مبارزات زنان و طبقات زحمتکش را جدایی ناپذیر می” کشاند. می

دادند و البته زنانی از سایر  بیشتر اعضای این سازمان را زنان طرفدار طیف فدایی تشکیل می

 های فکری دیگر مانند راه کارگر، اتحاد چپ و... نیز در آن فعال بودند.   گرایش

ی ق اص به زنان مبارز ایران ای در مورد الیحه اتحاد ملی زنان طی بیانیه ٨٥دی ماه ٦١در  

اتحادیه ملی زنان دلیل نابرابری وابستگی وعقب ماندگی زنان را برازتراب نرفرو        هشدار داد.  

 دانستند. امپریالیستی، فرهنگ پدرساالری و نابرابری اقت ادی واجتماعی می

 

  

 تشکل های زنان
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 ما را به دم تیر نگه نتوان داشت
در حجره ی دلگیر نگه نتوان 

 داشت

 آن را که سرزلف چو زنجیر بود 
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت 

 )مهستی گنجوی( 



 

 

 اعتصابدرکارخانهکنسروسازیشاهی)قائمشهر(

1331 

فروردین شروع شده     ٦1اعت اب عمومی کارگران کارخانه کنسروسازی شاهی از بامداد            

متر پارچه بودند که هر ساله دریافت             ٦٣است. این کارگران خواهان دریافت ساالنه           

کردند. دو تن از کارگران اعتراضی را اخراج کردند که با اعتراض دسته جمعی آن دو به                     می

 سر کار بازگشتند.  

کرد، تهدید کردند که تبعیدش خواهند        فروردین یکی از کارگران را که امضا جمع می        ٦٨در  

تمام کارگران زن و مرد یک دل و یک           1کرد و او را اخراج کردند. صبح روز دوشنبه ساعت           

صدا جلوی کارخانه اجتماع کردند و اعالم داشتند تا حسین پور سر کار بازگردانده نشود                   

 گردیم.   متر پارچه را دریافت نکنیم به سر کار برنمی ٦٣و

زنان مبارز چادر خود را محکم به دور کمر بسته و برگرد کارگر مبارز اخراجی حلقه زدند.                   

تهدید کارگران و اظهارات نماینده قالبی و کارگران و نمایندگان وزارت کار و رفت و آمد                    

 سرگرد ناصری و ... هیچ کدام نتوانست اراده کارگران را در هم بشکند.  

متر   ٦٣های کارگران به شرح زیر اعالم شد:          ع ر درکارخانه بودند خواسته     ٢آنان تا ساعت    

پارچه پاداش و لباس کار که به همه کارگران شمال داده شده به کارگران کنسروسازی هم                 

بعد از    ٣صبح تا     ١داده شود. کارگر مبارز اخراجی به کار برگردانده شود شروع ساعت کار از        

ظهر باشد. از هر گونه اخراج و جریمه خودداری شود. دستمزد ایام اعت اب پرداخت شود.                 

 نمایندگان قالبی کارگران تعویض شود. 

های خودداری کرد، آنها به طور دسته جمعی به             هنگامی که کارفرما از قبول این خواسته       

شهر رفته و در تلگرافتانه تح ن کردند. مردم و کارگران شاهی از این اعت اب حمایت                    

)بانگ بردند.    دسته برایشان غذا، نان و وسایل دیگر می           کردند و از روز دهم اعت اب دسته       

 ( ٦٢٢٦مردم اول خرداد 



 

 

 

 برنامههایفرهن یوهنریزناندردورانمرروطه

 1821بهارسا 

 

در دوره مشروطه زنان با تشکیل کنفرانس ها و حتا اجرای نمایشنامه ها اقردام بره ایرجراد         

 امکانات مالی کرده و آن را در خدمت جنبش زنان قرار دادند.  

و شررکرت    حضوربا   نفر زن ٨۱۱میالدی( نزدیک به  ٦٥٦۱خورشیدی ) ٦٣١٥در بهار سال 

خود در یک نمایش تئاتری و فروش بلی  های صد ریالی مؤفق شدند که با جمع آوری پول 

برای دختران یتیم، یک مدرسۀ اکابر و یک کلینیک زنانه دایر کنند. این نمایش تئاتری کره   

 در باغ اتابک برگزار گردید، توس  انجمن خوانین وطن اجرا شد. 

برنامه های متتلف فرهنگی در تهران و تبریز توس  زنان اجرا  ٦٣١٥ – ٦٣٥۱در سال های 

گردید که در نوع خود بی نظیر بودند. یکی از این برنامه های فرهنگی توس  زنان ارمرنری      

و اجرا شد که از هواداران سوسیال دمکرات های ایرران برودنرد، نرویسرنرده و               ایران تهیه

کارگردان آن گریگوریکیکیان بود که همسرش استوریک یکیکیان معروفترین هنرپیشه زن   

 این دوره از تاریخ ایران محسوب می گردد.

 

خورشیدی: نمایشنامه دیگری توس  مجمع فرهنگی هنری پیک نسروان اجررا       ٦٢۱٣سال 

شد. مجمع فرهنگی و هنری پیک نسوان به همت خانم ساری امانی در نریرمره دوم سرال          

با عرنروان     ٦٢۱٣  اسفند ٦٨در خورشیدی تأسیس شد و نتستین نمایشنامه خود را  ٦٢۱٣

مرترن     .در پنج پرده در تماشاخانه اولوش بیک به اجرا گرذاشرت    ”  عروسی یا دختر فروشی“ 

 نمایشنامه به طور دقیق گزارش زندگی زنان آن دوران است
 

نمایش دختر قربانی )از میرزاده عشقی( توس  سازمان بیداری زنان بره مرنراسربرت           ٦٢۱١

روزجهانی زن اجرا شد. این سازمان انشعابی از جمعیت نسوان وطنتواه بود. این نمایش برا      

هد  جمع آوری کمک مالی ،برای انتشار مجله نسوان وطنتواه و برگزاری کالس های اکابر 

برای زنان بزرگسال، در منزل نورالهدی منگنه یکی از اعضای این انجمن برگزار شد و بلیر   

های آن به نام کارت عروسی چاپ و فروخته شد. اداره نظمیه سعی کرد مراسم را برر هرم        

 بزند و ارا ل و اوباش نیز به زنان شرکت کننده در نمایش توهین می کردند.
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 ملیشدنصنعتنفتونقشزنان

 

صنعت نفت از جمله صنایع سنگینی است که کارگران زن در آن اشتغال نداشته و ندارند. این                  

کارگران که با شرای  بسیار بدی روزگار می گذراندند، به دفعات دست به اعتراض زده و از این                   

طریق توانستند شرای  زندگی خود را بهبود بتشند. پس از ملی شدن صنعت نفت صاحبان                  

دستمزد کارگران نفت       العاده  درصد فوق   ٢۱انگلیسی شرکت نفت اعالم کردند که از آن پس            

پرداخت نتواهد شد. کارگران در برابر این ت میم اعت اب کردند. در خوزستان حکومت                    

آغاز شد. چندین بار به خاک و خون             ٦٢٢۱فروردین    ١نظامی برپا شد. این اعتراضات از         

کشیده شد و در هر تجمع چندین کارگر کشته شدند. دولت انگلستان ناوگان های دریایی اش                 

فرستاد. دانشجویان دانشگاه تهران و کارگران شهرهای اصفهان و رشت به              های ایران     را به آب  

 نشانه همدردی دست به اعت اب زدند.  

ی کارها تعطیل شد در        فروردین همه   ٣٢فروردین شروع شد.       ٣٦اعت اب دیگری از روز      

کشته شدند. دو هزار کارگر خ  لوله، پیاده و با پرچم ایران به سوی               دیگرکارگر    ۴ها    درگیری

ماهشهر حرکت کردند تا به اعت اب بپیوندند. در نزدیکی شهر نیروهای حکومت نظامی از ورود          

آنان به شهر جلوگیری کردند. کارگران در همان بیرون شهر تجمع کرده و اعالم نمودند تا                     

های کارگران در همان محل باقی خواهند ماند. کارگران داخل شهر درصدد              رسیدن به خواسته  

رساندن آب و غذا به کارگران خ  لوله بودند که باز میان ماموران و کارگران درگیری پیش                     

آمد. پیوستن شماری از ماموران سبب شد که غذا و آب از طریق آنان به کارگران اعت ابی                      

خارج از شهر برسد. به دنبال آن کارگران ماهشهر شبانه به کارگران خ  لوله پیوستند. و در                    

 طول شب شهرکی از چادرها درست شد.  

ی   ای وظیفه   در این اعت اب نیز زنان نقش بسیار مهمی داشتند آنان با درست کردن شبکه                

های مردمی و کارگری شکل گرفت.        رساندن مایحتاج اعت ابیون را به عهده گرفتند. آشپزخانه        

کرد و سعی می کرد از امکانات عمومی کمتر استفاده             هر که هرچه در خانه داشت عرضه می        

ها را به خارج از شهر منتقل کردند. کسانی که در شهر مانده               های نانوایی نیز نانوایی     کند. دکان 

ها بعد از غروب، فضای صمیمی و شاد           بودند مجبور بودند نانشان را از اعت ابیون بترند. شب         

 برد. برنامه موسیقی محلی و شاهنامه خوانی برپا بود ایجاد شده روحیه کارگران را باال می

به دنبال درخواست دکتر م دق کمیته اعت اب کارگران ماهشهر و آبادان ت میم گرفتند که               

 های خود اعت اب را پایان دهند. پس از دریافت تعهد برای رسیدگی به خواست



 زناندرجنبشتنباکو

 182١فروردین82

در جنبش تحریم تنباکو در زمان ناصرالدین شاه انبوه زنان در سنگلج اقدام به بستن                       

و برای به حرکت       بازارکرده و با این اقدام حیات اقت ادی بازار را به متاطره انداختند                 

درآوردن مردان با تظاهرات خیابانی و حرکت به سمت ارک دولتی بر حضور خود مهر تایید                 

 زدند.  

زنان دربار شاهی نیز که در آن زمان تحت تاثیر فتوای مراجع قرار گرفته بودند، در دربار                     

همان کس که ما را به شما حالل کرده          ”قلیان ها را شکسته و در برابر اعتراض شاه گفتند؛            

زنان سایر شهرها از جمله     “  قلیان را تا در اراده خارج از مذهب است به ما حرام کرده است.              

 زنان تبریز و زنان شیراز و حتی زنان ایالتی درکنار مردان در این جنبش شرکت کردند.  

از آنجا که ماموران دولتی از هجوم به زنان پرهیز می کردند، زنان فارغ از عر  حاکم بر                       

جامعه پیشاپیش مردان در تجمعات شرکت جسته و به عنوان سپر دفاعی مردان در                       

 .کردند تظاهرات شرکت می
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: تجمع سراسری معلمان در اعتراض ٦٢٥۴

 به وضعیت معیشتی شان
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:اعالم همبستگی جمعیرت بریرداری       ٦٢٨١

زنان با زنان کارگری که در خرانره کرارگرر         

  تح ن کرده بودند.
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ر مقابل کار برابر
ی مزد برابر د

  برقرار



 



 

 مطالبازوشعارهایزنانه

 آزادی تمامی زندانیان سیاسی 

 نظر از ملیت، مذهب، نژاد، جنس و... آزادی بیان و اندیشه برای همه صر  

 لغو حجاب اجباری 

 ی اقشار  های مستقل صنفی، اجتماعی و سیاسی برای همه حق ایجاد تشکل 

 لغو احکام قرون وسطایی و ضدانسانی اعدام ، ق اص و سنگسار 

 مارس به عنوان روز جهانی زن ١به رسمیت شناختن روز  

های آموزشی، کار و خانواده )حق طالق، حضانت            حذ  تمامی قوانین ضد زن در عرصه         

 کودکان، شغل و تح یالت و ...(

 مبارزه با تن فروشی و کار کودکان و تامین شغل و امکانات مناسب زندگی برای آنان

 و حق انتتاب آزاد برای مادر بودن یا نبودن حق مالکیت بر بدن

ها و کتب آموزشی که هدفشان تحقیر زنان و حفظ و            ی رسانه ستیزانه های زن تغییر سیاست 

 تعمیق نقش فرودستی زنان است.

المللی و رفع هرگونه تبعیض و خشونت علیه          های بین   پیوستن و تعهد به تمامی کنوانسیون     

 زنان

 معرفی عامالن و آمران اسیدپاشی و آزار و ا یت زنان، در دادگاهی علنی

حمایت همه جانبه اقت ادی و اجتماعی از زنانی که به تنهایی مسئولیت نگهداری از                      

 فرزندان خود را به عهده دارند

تر   های عمومی و ایجاد مراکز آشپزی در محی  کار و محله برای سبک               گسترش مهدکودک 

 شدن بار سنگین کارخانگی از دوش زنان

 ها در محی  کار و به هنگام استتدام دستمزد برابر با مردان و لغو تبعیض 
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تررن از      ٦۱۱:تررجررمررع برریررش از        ٦٢٥۴

بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش مقابرل  

 ١٨ماده  ٢ها: اجرای تب ره   مجلس. خواسته 

قانون مدیریت خدمات کشروری برراسراس      

همان قانون، ابطرال رای مرنرفری          ١۴ماده 

  دیوان عدالت اداری برای کلیه بازنشستگان



 

 

  روزِجهانیِکارگر

 اردیبهشت ٦٦

 

کارگران در بسیاری از کشورهای جهان ایرن روز    شود.  برگزار می اولِ ماهِ مِههر ساله در روزِ 

کنند. ایرن روز، یادمرانِ شرورشِ        خیابانی برگزار می های و راهپیمائی را با برگزاری تظاهرات

هرا سرال اسرت کره بره ایرن               ده  .است در شیکاگو ٦١١١ آمریکایی در اول ماه مه کارگران

و چنرد کرشور     مناسبت در این روز، در کشورهای متتلف )به استثنای ایاالت متحده، کانادا

شود. ایاالت متحده و کانادا نتستین دوشرنبه هرر سرپتامبر        کوچک( مراسم ویژه برگزار می

 .کنند برگزار می« روزکارگر»)شهریور ماه( را به عنوان 

آمیز بیشتری مواجهند. ولی سرتم      زنان کارگر در محی  کار با مزد نابرابر و با قوانین تبعیض

مورد سوء استفاده جنسی و    “  زن”شود. آنان به عنوان  بر آنان محدود بر حوزه اقت ادی نمی

گیرند. در خیابان و خانه خشونت بدنی و اهانرت را      کالمی کارفرمایان در محی  کار قرار می

 ها را بریده است.  شاهدند. حجاب اجباری در محی  کار و جامعه، امان آن

ناپذیر را باید تا دم مرگ تحمل کنند. حق ابتدایی مالکیرت و         کار خانگی، این شکنجه پایان

کنترل بر بدنشان، از آنان به انحای گوناگون سلب شده است. حق طالق، حضانت فرزنردان،     

شود. و چنین اسرت کره اگرچره           خروج آزادانه از کشور، برای زنان به رسمیت شناخته نمی

چون همسنگران مرد، شالق استثمار زخمی شان کرده ولی در آن سوی دیگر مناسربات     هم

 کند.   ای را نثار آنان می دیرینه مردساالری هر دم خشونت لجام گسیتته

دانند چرا کره     خاموشند، فردوستی زنان را امری  اتی می  متاسفانه در این حوزه اکثر مردان

 گیرند.   خود از خدمات جنسی و کار خانگی آنان بهره می

های مستقل زنان کارگر امری عیرنی و      گیری تشکل با این تفاسیر، دیر زمانی است که شکل

 ضروری است.

 

 

 پیش به سوی ایجاد تشکل های مستقل زنان کارگر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7


 پیروزیدرخرانکارگراناعتصابیکارخانهاعتمادیهوخلیجدربوشهر

 اردیبهرت138١

کارگر با وضع طاقت فرسایی کار           ٦۱۱۱در دو کارخانه اعتمادیه و خلیج بوشهر قریب              

کردند و از همه مزایای زندگی محروم بودند. اکثریت کارگران به خ وص زنان وکودکان و                 می

گیرند. در حالی که با این مزد در بوشهر           ریال مزد می    ٦١ساله حداکثر     ٣۱تا    ٦١حتا جوانان   

شود. از اوایل فروردین کارگران ت میم داشتند برای به دست              حتا نان خالی هم فراهم نمی      

آوردن حقوق خود مبارزه کنند و در شنبه هفتم اردیبهشت رئیس حسابداری کارخانه                    

کرد مضروب کرد به محض این که این          اعتمادیه کارگری را که حق قانونی خود را مطالبه می         

های خود را به این شرح اعالم کردند:          خبر به گوش کارگران رسید اعت اب کردند و خواسته         

نفر کارگر اخراجی     ٦٦درصد اضافه دستمزد. پرداخت عیدی به کارگران. به کار گماردن             ٣٨

به رسمیت شناختن اتحادیه کارگران/ پرداخت حقوق ایام اعت اب و کوتاه کردن دست                   

 ژاندارم از کارخانه. 

 ٨۱همه کارگران از جمله زنان و دختران نیز درکارخانه متح ن شدند. کارگران از بین خود                 

نفر را انتتاب کردند تا به نمایندگی در تلگرافتانه متح ن شوند. کارگران خلیج به پشتیبانی               

از آنان اعت اب کردند. پلیس و نظامیان کوشیدند با سرنیزه کارگران را بترسانند. کارفرمای                 

 اعتمادیه به نماینده ی خود پیغام داد : بزنید بکشید.کارگران را به مسلسل ببندید.

اعت اب ادامه یافت و کارگران اعت ابی به خ وص زنان و دختران چنان مقاومتی ازخود                   

ها و پلیس و جاسوسان آگاهی و رکن دو را وادار به عقب                 نشان دادند که نظامیان و ژاندارم      

نشینی کردند. مردم از اعت ابیون حمایت کردند. در آخرین روز اعت اب تمام پیشه وران و                  

کیلومتر با شهر فاصله دارد تعطیل       ٦٣کسبه بهمن که کارخانه اعتمادیه در آن واقع است و             

عمومی اعالم کردند و به وسیله کامیون با شعار پشتیبانی از کارگران اعت ابی به شهر رفتند.                 

اردیبهشت کارفرما با     ٦١ابتدا به فرمانداری بعد به تلگرافتانه و بعد از روزها اعت اب روز                 

 های کارگران از جمله پرداخت حقوق ایام اعت اب را پذیرفتند.   کلیه خواست
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 روز جهانی کارگر
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 چهارشنبه

 6931اردیبهشت  69

 6095شعبان  1

 1462مه  9

 پنج شنبه

 6931اردیبهشت  60

 6095شعبان  2

 1462مه  0

 جمعه

 6931اردیبهشت  68

 6095شعبان  5

 1462مه  8

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................



1358تجمع کارگران بیکار بهار   

 
 شرکتزنانزحمتکشدرتظاهرازاو ماهمه

 ٦٢٢٣اول ماه مه 

نمایندگان زنان کارگر خوزستان در این تظاهرات نطق جالبی ایران نموده و طی آن به                     

نمایندگی از طر  زنان مزد مساوی با مردان و داشتن تامین اجتماعی را خواستار شده                    

بودند در اصفهان نیز حضور زنان جالب بوده است. در نهاوند، دامغان، ساری نیز زنان شرکت                

 ٦۴1دید آزادی، مدافع حقوق زحمتکشان ایران ش           ٢٣خرداد    ٦)فعال در تظاهرات اول ماه مه داشته اند.          

 سال سوم(  
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زن تشکیل شد. کنگره ملری    ١۱۱در تهران با حضور  ٦٢٢٣اردیبهشت  ٣۴کنگره ملی زنان در 

مجمع نمایندگان شهرها و طبقات و قشرهای متتلف یک اجتماع در یک سازمران اسرت. در        

کنگره ملی زنان. نمایندگان زنان از خوزستان، اصفهان، مازندارن ، مشهد، شریرراز، کررمران،          

 قزوین، کردستان، کرمانشاه و خالصه از تمام شهرهای ایران شرکت کردند.  

در این کنگره نمایندگان زنان کارگر دهقان، خانه دار زحمتکش آموزگار و... شرکت داشرترنرد.       

تمام این نمایندگان به خاطر مسایل مربوط به زنان دور یکدیگر جمع شدنرد و بره مرذاکرره           

پرداختند. وضع زنان هر شهر را شرح دادند و خواست های خود را مطرح کردند. از شعرارهرای     

عمده کنگره می توان به این چند شعار اشاره کرد: ما همه نان و کار می خواهیم/ چرا فرزنردان    

ما به جای مدرسه باید در کوچه ها ولگردی کنند/ برای نگهداری از صلح جرهرانری از هریرچ           

کوششی دریغ نمی کنیم / کارگران و زحمتکشان ایران کمیته های صلح را در هر جا که کرار     

می کنید تشکیل دهید / از صنایع ملی دفاع کنید / بر ضدتعطیلی صنایعی که برای تولریردات     

زمان صلح کار می کنند اقدام نمایید / از اعتراض مردم بر ضد تولید و تهیه مرواد نرظرامری و          

 حمل ونقل ساز و برگ جنگ فعاالنه پشتیبانی کنید.

در کنگره راجع به موضوعاتی مانند پیدایش کنگره زنان ایران، زندگی و آمروزش و پررورش         

کودکان، استقالل ملی و زنان و حقوق زن در ایران ستنرانی ایراد شد. در کنگره با سند ثرابرت   

شد که کودکان هنوز به صورت غالم خرید و فروش می شوند، در دهات شیراز هنوز نمی دانند 

حمام چیست، خوراک بسیاری از کودکان هسته خرما و کرم و ماهی گندیده است. بررای هرر      

 مادر آبستن فق  یک قابله است. انسان را به جای گاو به گاوآهن می بندند.   ١1٨٦

در خاتمه قرار شد یک زن کارگر، یک زن دهقان، یک زن معلم و یک دانشجوی زن و یک زن   

 با شت یت علمی و ادبی و با سابقه فعالیت اجتماعی به کنگره جهانی زنان بروند.  
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 برخیازمطالبازپرستارانایران

و مدیران پرستاری     ایجاد نهادها و تشکالت مستقل پرستاری بدون وابستگی به حکومت           -٦

 که قادربه تالش در جهت مطالبات صنفی و غیر صنفی پرستاران باشند

افزایش درآمد پرستاران، پرداخت ستتی کار درخور کار آنان، پرداخت حق شیفت،                   -٣

 های سابقه کار در شیفت بازنشستگی زودرس با منظور نمودن سال

  گذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقای بهره وری ت ویب و اجرای قانون تعرفه -٢

پرستارانی که    برای استراحت، مرخ ی، امکان سفر و ... برای         های اجباری   دادن فرصت   -۴ 

های روانی یا محی  های بسته مثل آی سی یو و             های ستت تر مثل بتش      بتش  به ویژه در  

های ناعالج    کنند یا پرستارانی که که در ارتباط با بیماری           سی سی یو و اتاق عمل کار می        

 کنند مثل ایدز و سرطان کار می

 باال بردن سطح فرهنگ عامه در ارتباط با حرفه پرستاری -٨

ایجاد امکانات برای ارتباط پرستاران ایران با سایر پرستاران در کشورهای دیگر، آشنایی                -١

 ... با روش کار و روند زندگی شغلی آنان از طریق مسافرت، همکاری علمی و

 هماهنگ بودن آموزش پرستاران به صورت کاربردی با شرح وظایف کاری آنان -1

 بندی تت  ی کار پرستاران به منظور راحتی کار و افزایش بهره وری کاری تقسیم -١

 زن و مرد برای پرستاران میزان درآمد های یکسان - ٥

برای تسهیل شرای      ایجاد امکاناتی از جمله سرویس ها ی رفت و آمد و مهد کودک                -٦۱

 پرستاران زن کاری

ایجاد شرایطی که پرستاران زن به لحاظ ساعات کاری و یا شیفت های انتتابی کمتر  -٦٦

  در فشارباشند و...



 

 

 

 اتحادیهغیبیزنان

182١ 

 

اتحادیه غیبی زنان برای تغییر و تکمیل قانون اساسی فعالیت می کردند. آن ها در نامه ای                   

به مجلس پیشنهاد می کنند که اگر مجلس نمی تواند کاری بکند نمایندگان استعفا کنند و                

 انجام این وظایف را به عهده زنان بگذارند:

مجلس باید قانون ت ویب کند. قوانین م وبه شما کجاست؟ عدالت شما کجاست؟ در یک              ”  

کشور یا خودکامگی حاکم است یا قانون، در ایران کدام یک وجود دارد؟ چهل روز مملکت                  

را به ما واگذار کنید، ما قوانین را ت حیح می کنیم. سرچشمه های خودکامگی و فشار را                    

ازبین می بریم. در سیلوها را به روی مردم باز می کنیم. بانک ملی تاسیس می کنیم. آب                     

مشروب تمیز را برای مردم فراهم می کنیم. همه خیابان ها و کوچه ها را تمیز می کنیم.                     

شهرداری تاسیس می کنیم و شهردار انتتاب می کنیم و سپس استعفا می دهیم و بقیه                    

 “کارها را به شما واگذار می کنیم.

اتحادیه غیبی زنان یک شبکه زنان درست کرد و زنان را در شهرهای متتلف برای انجام                    

اعتراضات سازماندهی نمود. زمانی که تبریز توس  نیروهای دولتی محاصره شد، زنان به                 

اشکال متتلف به جبهه انقالبی کمک می کردند. آن ها با لباس مردانه در جنگ شرکت                    

کردند و کشته شدند. آن ها زینت آالت خود را برای تاسیس بانک ملی و جلوگیری از                       

 استقراض خارجی هدیه کردند.

بعد از استقرار دومین مجلس در ایران سازمان های زنان در تهران                   ٦٥۱١/  ٦٣١٨سال

زن مسلح به     ٢۱۱گسترش یافتند. زمانی که روسیه و انگلیس به ایران التیماتوم دادند،                

مجلس رفتند و به نمایندگان گفتند که اگر شما نمی توانید وظایف خود را انجام دهید،                    

مردم اقدامات الزم را انجام خواهند داد و روز بعد اعتراض خود به صورت تلگرافی به همه                    

شهرهای بزرگ فرستادند. آن ها کاالهای روسی و انگلیس را تحریم کردند. اما با وجود همه                 

 این کوشش ها زنان خود حق و حقوقی نداشتند.

 تشکل های زنان
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13١2 

 

دانست. مدعی بود برای متشکل        این جمعیت، آزادی زن را در گرو آزادی کل جامعه می             

 کش ایجاد شده و اهدا  زیر را دنبال می کرد: کردن زنان زحمت

ها به    ی امپریالیست   مبارزه برای حفظ استقالل کامل کشور، قطع نفو  و مداخالت کلیه             ” 

ویژه امریکا و شوروی از ایران، پشتیبانی از دستاوردهای انقالب تحت رهبری امام خمینی،                

تشویق و بسیج زنان برای شرکت در امر نوسازی اقت ادی، اجتماعی و فرهنگی، ایجاد                    

شرای  مناسب برای شرکت زنان در این امر و مبارزه علیه افکار و قید و بندهایی که مانع                     

شود، وضع قوانین عادالنه و برابر برای تامین حقوق اجتماعی            شرکت زنان در امور جامعه می     

های اقت ادی و     و سیاسی زنان، تحکیم خانواده و مبارزه با فرهنگ استعماری و دیگر ریشه              

اجتماعی فساد و فحشا، کمک به باسواد نمودن زنان، حمایت از کودکان به خ وص در میان             

 “.زحمتکشان

در نام داشت.  “ شهریور ٦1”این جمعیت وابسته به حزب رنجبران ایران بود. نشریه این گروه 

 اند: مورد علت نام گذاری نشریه چنین نوشته

شهریور   ٦1مارس به عنوان روز زن از جانب روحانیون ملغی اعالم شد...               ١چون روز   ”

ی خود را به این       ی مشت ی با مساله زنان ندارد... روز زن نامیدند و روزنامه       را که رابطه

 “اسم انتشار دادند.

در رابطه با حجاب اجباری و پاکسازی ادارات معتقد بودند که باید برای مبارزه با                           

ای کرد و با اعمال پلیسی        بندوباری و عروسکی بودن اقشاری از زنان کار فرهنگی و ریشه             بی

 شود مسئله را حل کرد. نمی

 تشکل های زنان
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کارگر زن و دختر قالیبا  همدان برای باال بردن دستمزد و اجرای قانون کار و بیمه                   ٦٨۱۱

روز کار اعت اب کردند. اداره کار و کارفرما توجهی به آنان و خواست های آنان نکرد.                       ١

کارگران دختر و زن اعت ابی طی تلگرافی اعالم کردند تا پیروزی کامل به مبارزه ادامه                     

منتشر شده    ٢٣خرداد    ١خواهند داد. خبر این اعت اب در نشریه سرود فردا شماره یک،              

 است اما از نتیجه این اعت اب در نشریات آن روز خبری نیست. 

 



 

 

 

 ترکیالزدموکراتیکزنان

13١2 

 

مرداد اعضای باقیمانده     ٣١تشکیل شده بود و پس از کودتای          ٦٢٢١این تشکیالت در سال     

 ٣٣توان آن را سازمان زنان حزب توده محسوب کرد. پس از        به خارج از کشور رفته بودند. می

 آغاز کرد.   ٦٢٨١خرداد  ١بهمن این تشکیالت فعالیت خود را مجددا در 

های این تشکل،      منتشر شد. اطالعیه     ٨١در خرداد    “  جهان زنان ”اولین شماره ماهنامه     

های حزب توده و در راستای حمایت از جمهوری اسالمی بود. به دنبال                هماهنگ با سیاست  

به دستور دادستانی انقالب، دفتر         ١٦غیرقانونی شدن حزب توده ایران، در اردیبهشت            

مرکزی تشکیالت در تهران مهر و موم و دفتر مجله جهان زنان نیز بسته شد. این تشکیالت،                 

 ای در استقبال از دعوت آیت اله خمینی اعالم کرد: در اطالعیه

ایم تا در مقابله با هر گونه تجاوز امپریالیسم آمریکا، آموزش نظامی               ما زنان و مادران آماده    ”

 “  بگیریم و مسلح شویم و تا پای جان، از انقالب اسالمی خود دفاع کنیم.

 ای دیگر، بر موارد زیر تاکید کرده بود:   آ ر، در بیانیه ٨در 

هایی برای دفاع از حقوق زن،         کنیم...گروه  کوشش خود را صر  پیروزی انقالب می        ”

اند، البته اینکار در زمان مناسب درست است. آنها           قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داده      

 خواهند که موضوع زن را در این موقعیت مطرح کنند.  می

سال سابقه مبارزه در راه احقاق حقوق زنان، به           ٢١تشکیالت دموکراتیک زنان ایران، با      

خوبی به نقایص قانون اساسی و به خ وص مواد مربوط به زن واقف است، اما ما بر                     

آنیم که امروز مردم ایران، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، باید در یک جبهه واحد                     

همگام شوند تا در درجه اول، سلطه دشمن بزرگ ایران، امپریالیسم جهانی، به خ وص    

 “ آمریکا را، از کشور خود ریشه کن سازند تا بتوانند ایرانی آباد و آزاد بسازند.

 تشکل های زنان
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  ممنوعیت کار کودکان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86


 

 

 

 اتحادیهزنانحقوقدان

ی ای صنفی و وابسته به اتحادیه     اتحادیه

 ٦٨المللی زنان حقوقدان بود که         بین

با هد  همراهی با شرای  انقالبی، کار خود را           ٨1سال قبل از انقالب شکل گرفت و در سال          

. در جریان اعتراضات علیه       بودادامه داد. هد  این اتحادیه رفع تبعیض از حقوق زن                 

ممنوعیت اشتغال به کار زنان در زمینه قضاوت، این اتحادیه بسیار فعال بود و در اعتراض به                  

 این ممنوعیت اعالم کردند:

به عنوان بتشی از زنان آزادیتواه ایران اجازه نتواهیم داد از همین جزئی امتیازی که               ”

اند در روز طلوع آزادی از دست          در اثر شایستگی، حتا از رژیم دیکتاتوری سابق گرفته         

 “بدهیم.

 متالفت کرد. ٨1این تشکل از معدود تشکل هایی بود که با موج اعدام ها در سال 

 

 سازمانملیپرستارانوبهیارانایران

13١2 

اعالم موجودیت کرد، در        ٨١سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران در دهم خرداد                 

 این سازمان چنین آمده است :  ی مرامنامه

سازمانی است ملی و مستقل و به هیچ گروه و جمعیت سیاسی و غیر سیاسی وابسته                  ”

نیست. شرکت در مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران برای برقراری حاکمیت ملی و               

دموکراسی واقعی و کوشش برای ایجاد و توسعه ارتباط منطقی بین پرستار و بیمار بر                 

 “مبنای انتتابات آزاد و دموکراتیک، از موارد  کر شده در مرام نامه است.

 تشکل های زنان



 روزجهانیمحیطزیست

 خرداد1١

و تحریرک    برای افزایش آگاهی مردم برای نگهرداری محیر  زیرست           از سوی سازمان ملل

هرای    سیاستمداران به گرفتن ت میماتی برای رویارویی با تتریرب محیر  زیرست و گونره         

بررای    ٦٥1٣است. در سال     عنوان روز محی  زیست انتتاب شده ژوئن به ٨جانوری،  زیستی

اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محی  زیست در شهر استکهلم  

ای را    سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه  

 برنامه محی  زیست سازمان ملل شد.   ت ویب کرد که منجر به تشکیل

هرای دوچرخره      هرای خیابرانی، همرایش       مراسم این روز به اشکال متتلف مثل راهپیمرایی    

های مربروط    سواری، نمایش، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، درختکاری، فعالیت

به بازیافت، پاکسازی و... است. هد  از برگزاری چنین مراسرمی جلرب توجره عمومری بره            

سازد. هر سال نیز یکری از مرسایلی کره شردیدا            مسائلی است که محی  زیست را آلوده می

محی  زیست را تهدید می کند به عنوان موضوع این روز انتتراب مری شرود. زنران اولیرن            

 کسانی بودند که اقدام به تشکیل نهادهای مردمی علیه تتریب محی  زیست کردند.

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 ای زن!

 واژه ها قطره قطره از  هنم می چکد تا بگویمت چونی،

 به درازای تاریخ ستم کشیده ای 

 با حجم عظیمی از خشونت،

 و به وسعت همه سرکوبها

 فریاد زدی    

 و به ارتفاع نادیده انگاشتنت

 ایستادی     

 و به پهنای محرومیت از آزادی

 بال گشودی.    

 این قدمهای کوتاه و بلند

 می برد تو را تا رهایی!

 

 تینا.              

 



  تشکل های زنان

 اتحادیهزنانمریوان

های متتلف سیاسی     و توس  تعدادی از زنان فعال با گرایش         ٨1این اتحادیه نیز در اسفند      

هایی مانند    تشکیل شد. فعالیت اصلی این اتحادیه مبارزه با مالکان و زمین داران بود. کمیته             

سوادآموزی، روستایی، بهداشتی و ... داشت که به مشکالت مردم روستا و ساکنین فقیر                  

کرد. در جریان محاصره مریوان، خواربار توس  این اتحادیه و شورای               شهرها رسیدگی می  

 شد. آموزان بین مردم شهر توزیع می دانش

 

 زنانمبارزسقزجامعه

 عبارت بود از: تشکیل شد. اهدا  آن ٨١حدود اردیبهشت ماه “ جامعه زنان مبارز سقز”

تشکیل یک جمهوری دموکراتیک خلق بر اساس آزادی کامل جمعیت های سیاسی،                   

ی طبقات و اقشار مردم و آزادی کامل مطبوعات، بیان، تبلیغات،              مذهبی، صنفی برای همه   

آزادی اعت ابات و تظاهرات و آزادی آموزش نظامی / تشکیل شوراهای کارگری ناظر بر امر               

ها به نسبت     ها/ تشکیل شوراهای دهقانی و تقسیم زمین          تولید و توزیع کاالهای کارخانه     

 های ایران  اعضای خانواده دهقانان / خودمتتاری و حق تعیین سرنوشت برای تمام خلق

 برابری زن و مرد در مسایل اقت ادی، سیاسی و فرهنگی

 

 شورایزنان)سنندج(

تشکیل شد. یکی از اعضای این شورا در رابطه با نحوه تشکیل                      ٨١این شورا سال      

هایی که اساسا مردانه بود و یا آن          به خاطر جو حاکم بر کردستان... ما به محی         “...  گوید:  می

گذاشتیم.... باعث شد به فکر ایجاد تشکیالت مستقلی          شد کمتر پا می     وقت مردانه تلقی می   

برای زنان بیافتیم. می خواستیم زنان هم بتوانند جایی برای خودشان داشته باشند... در آن               

مقطع هد  ما ایجاد تشکل زنانه نبود که صرفا و مشت ا خواست های زنان را مطرح کند.                  

های سیاسی    بعدها که شورای زنان را تشکیل دادیم متوجه شدیم که زنان به جز خواست               

 “های دیگری هم دارند. خواست

گرفت. در جریان     های متتلف را در بر می       این شورا در برگیرنده زنان چپ گرا بود و طیف          

 های سنندج یکی از کارهای این شورا بسیج کردن مردم برای تح ن بود. درگیری
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ی بیان و ایجاد تشکل
  حق آزاد



 

 13١2ممنوعیتاشتغا زناندرشغلقضاوزواعتراضازگستردهعلیهآنفروردین

 

هایی که در زمینه اشتغال برای زنان ایجاد شد، ممرانرعرت     ها و تبعیض یکی دیگر از اولین ممنوعیت

 ٣٨احکام قضایی کار آموزان زن صادر نشرد. در       ٨١فروردین  ٣٦ی کار زنان قاضی بود. در   از ادامه

فرروردیرن      ٣1دانان از زنان کارآموز قضایی اعالم حمرایرت کرردنرد. در             فروردین اتحادیه حقوق

اردیربرهرشرت        ٨ای در مورد روشن شدن تکلیفشان و اجازه قضاوت نوشتند.    کارآموزان قضایی نامه

ی آینده گردهمایی برای بررسی مساله قضاوت زنان برگزار خواهد شد. در مرترن      اعالم شد که هفته

 بیانیه آمده بود:

رود،   نظر به این که آزادی و مساوات در انتتاب شغل یکی از حقوق اولیه انسان به شمار مری ” 

فروردین کارآموزان قضایی که مورد توجه مسوولین قررار نرگررفرت، از          ٣1در تایید قطع نامه 

کرنرنرد دعروت          ها و کسانی که با قضاوت زن از این موضع برخورد می  ها و گروه تمام سازمان

در آمفی تاتئر دانشکرده حرقروق       ۴الی  ٣شود که در روز دوشنبه ده اردیبهشت از ساعت  می

 “  دانشگاه تهران حضور به هم رسانند.

های بسیاری با زنان قاضی اعالم همبستگی کردند. از جمله زنان مربرارز هروادار       ها و تشکل سازمان

جنبش نوین انقالبی، اتحاد ملی زنان، سازمان زنان پیشرو برای اتحاد نهضت ملری، سرازمران زنران         

خرداد مراسم تحلیف قضایی بردون     ٦٥جبهه ملی، گروهی از زنان وزارت بازرگانی و... اشاره کرد. در 

شرکت زنان قاضی برگزار شد و زنان کارآموز به شدت به این مساله اعتراض کرده و در دادگسرترری     

گرروه و       ٨۱ها ابعاد بیشتری یافت. بنا به اخبار منتشره بیرش از        بست نشستند. اعالم همبستگی

خرداد پایان یافت. این زنان نرتروانسرترنرد       ٣١سازمان با آنان اعالم همبستگی کردند. این تح ن در 

قاضی شوند اما زنانی که در رشته حقوق درس خوانده بودند یا به سایرر ادارات مرثرل آمروزش و             

 های دادگستری مشغول به کار شدند. های اداری و سایر قسمت پرورش و ... منتقل یا در بتش



 

 13١2تحصندردادگستریتهرانعلیهممنوعیتاشتغا زناندرسمتقاضیخرداد

 13١2شورایهماهن یزناندرامورمربوطبهحقوقزنان

 

هایی   ای از احزاب و جمعیت      خرداد اعالم موجودیت کرد و طی اطالعیه         ٦٣این شورا در    

که خواستار تساوی حقوق زن و مرد هستند دعوت به عمل آورده است تا در مورد مسایلی                  

مانند حمایت از کارآموزان قضایی زن که مانع قضاوت آنان شده بودند، عکس العمل نشان                 

 دهند.  

های عجوالنه و ناهماهنگ در مورد         خرداد این شورا از دولت خواست که ت میم           ٣٢در  

زنان نگیرد، مانند پایین آوردن سن ازدواج دختران و ممنوعیت تح یل دختران ازدواج                 

 های روزانه و... کرده در کالس
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ی    اترحرادیره   ” ی      تشکیل جرلرسره    ٦٢٢٥

  ایران”  المللی زنان بین
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انتشار رمان سووشون ، اولین رمان با  ٦٢٣1

مضمونی ضد استمعاری به قلم یک نویسنده 

  زن، سیمین دانشور
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 فقرزدایی از زنان وکودکان 



 

 

 

 انجمننسوانوطن:

توس  آغا بیگم تاسیس شد یکی دیگر از سازمان های زنران    

در ایران بود. اهدا  این انجمن دفاع از استقالل کشور، جلوگیری از استقراض خرارجری و        

 تبلیغ م ر  کاالهای تولیدی داخلی بود. در زمینه حقوق زنان حرفی در میان نبود.

 

 انجمنآزادیزنان:

در تهران تاسیس شد، اولین سازمان زنان است که بره طرور خراص         ٦٥۱١/   ٦٣١٨در سال

حقوق سیاسی و اجتماعی زنان را مطرح می کند. یکی از دختران ناصرالردیرن شراه) تراج           

 السلطنه( عضو آن بود که بعدها سوسیالیست شد.

 

 هیاززناناصفهان:

توس  صدیقه دولت آبادی تاسیس شد. آن   ٦٥۱١/  ٦٣١1از دیگر سازمان ها بود که در سال

ها روزنامه ای به نام زبان زنان داشتند که توانست سه سال منتشر شود و سوسیالریرسرم و      

دموکراسی را تبلیغ می کرد. روزنامه آن ها به دلیل تبلیغ علیه موافقنامره بریرن ایرران و            

 انگلیس ممنوع االنتشار شد.

 

 پیکسعادزنسوان:

در رشت تاسیس شد و در رابطه با برابری اجتماعی و سیاسی زنران     ٦٥٣٦/  ٦٢۱۱در سال 

فعالیت می کرد. آن ها کالس های سواد آموزی برای زنان بیسواد، مردارس دخرتررانره و            

 کتابتانه هایی را تاسیس کردند.

 

 مجمعانقالبیزنان:

ساله در شیراز تاسیس شد و در رابطه با آزادی    ٦١توس  یک دختر  ٦٥٣1/  ٦٢۱١در سال

و برابری حقوقی برای زنان و علیه حجاب فعالیت می کرد. این انجمن بعد از سه ماه فعالیت  

 شماره ارائه دادند. 1ممنوع شد اما آن ها مجله ای را به نام دختران تا 

 تشکل های زنان



 

 

 زنانوتولید

 

صادرات عمده ایران تولیدات کشاورزی و        ٦٥٦٦-٦٥٦۴های    تا قبل از کشف نفت در سال      

زنان شالیکار یکی از این        ها داشتند.   صنایع دستی بود و زنان نقش مهمی در تولید آن           

بتش عمده برنج ایرانی در گیالن و توس         اند.    مح والت کشاورزی   تولید کنندگان قدیمی

دادند و نخ ابریشم      شد، این زنان عالوه بر این کرم ابریشم نیز پرورش می             ها تولید می    زنان

 کنند. کارند اما درد درو می با این همه آنان برنج میکردند.  تولید می

درصد نیروی کار شالیزارها محسوب         1٨در حال حاضر زنان شالیکار شمال بیش از              

های آلوده که با کود شیمیایی و سم ترکیب             شوند و به خاطر تماس مستقیم با آب           می

های قارچی، و دردهای مف لی چون روماتیسم هستند.             شده در معرض انواع بیماری      

 .های رایج زنان شالیکار است از بیماری ”تب شالیزار“بیماری 
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: همسران کارگران زندانری شررکرت       ٦٢٨١

ُامین روز بازداشت شوهررانشران    نفت در سی

توس  رژیم شاهنشاهی خواستار مشرترص     

شدن موارد اتهام، انجام محاکمه علرنری یرا      

آزادی بدون قید و شرط آنان و رسیدگی بره  

 دستگیری غیرقانونی آنان شدند.
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ن مناسب
درما

 

، بیمه، بازنشستگی 

 

 برای زنان و ایجاد مهدکودک 



 

 شمسی١5مبارزاززناندردهه

یابی به عدالت و       تاریخ ایران مملو از زنانی است که نقش قابل ستایشی در جهت دست                 

اند. مبارزات پر شور زنان در ع ر مشروطه، مبارزات محدود              دموکراسی اجتماعی ایفا کرده   

ی پنجاه و زنانی که        زنان تحت دیکتاتوری رضا شاه و پهلوی دوم. جنبش چریکی در دهه             

هایی از عشق و صداقت به زحمتکشان در تاریخ مبارزات ایران به ثبت رساندند. زنانی              حماسه

ای رادیکال و ساختارشکنانه دست زدند و با حضور             که در پیکار با نظام طبقاتی به مبارزه         

نشین را به چالش      ی مبارزه، فرهنگ ارتجاعی حاکم و ت ویر زن سنتی و خانه            خود در عرصه  

هایی همچون الدن آقایی، فاطمه نهانی ، وفا جاسمی، مع ومه طوافچیان               کشیدند. اسطوره 

در تبریز به دنیا آمد. آموزگار بود که با مبارزه آشنا شد و                ٦٢٣١و...  اشر  دهقانی در سال       

های فدایی خلق را بنا        به مبارزه مسلحانه روی آورد و با جمعی از مبارزین سازمان چریک             

دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد ولی پس از دوسال                   ٦٢٨۱نهاد. در اردیبهشت     

های حضوری از زندان شاهی فرار کند و با پیوستن به             توانست در تعطیالت نوروزی و مالقات     

های قرون    های تیمی به مبارزات خود ادامه دهد. او تنها زنی است که توانست از زندان                 خانه

وسطایی رژیم شاهنشاهی بگریزد و خاری بر چشم تمامی زن ستیزان شود و مبارزات و                    

ای دیگر در تاریخ مبارزات این سرزمین           فرارش به عنوان حماسه    

ثبت 

 گردید.



 

 مادرانپارکالله

 

به خودحقترینسادهبرایکهکسانیشدنکشتهو١١در سال مردمیخیزشازپس

ایران با فراخوان       اللهپارکمادرانبه نام جدیدیی  حرکت دادخواهانه بودند،آمدهخیابان

تعدادی از زناِن دادخواه در تیرماه شکل گرفت. این زنان هر شنبه در میدان آب نمای                      

آمدند و صدای دادخواهی خود را به سراسر جهان رساندند که              پارک الله تهران گردهم می    

با سرکوب و تهدید روبرو شده و تعدادی در این رابطه بازداشت شدند. این حرکتِ                         

 دادخواهانه، سه خواست حداقلی و مشتص خود را تعریف کرد: 

 آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی،  -

 لغو مجازات اعدام،  -

محاکمه و مجازات آمران و عامالن اعدام های مبارزان سیاسی در دادگاهی علنی و                       -

 عادالنه

 جدایی دین از حکومت -
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در ایران باستان، تیرگان )سیزدهرم    روز قلم: 

هرای ایرران      ترین جشن تیرماه( یکی از مهم 

های مت وصی داشتره   باستان بوده که آیین

 ها پاسداشت قلم بوده است.   و یکی از آن
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 هاومبارزاززناندرزمانپهلویاو ودومسازمان

 

 ترکیالززنان

توس  حرزب    ”  تشکیالت زنان“ در تیرماه این سال :  ٦٢٣٣

” تشکیرالت زنران    “ نتستین هد  توده ایران تاسیس شد.  

متشکل کردن زنان کارگر، دهقان، روشنفکر و خرانره دار       

ایران و به دست آوردن حقوق اجتماعی و سیراسری زنران      

مت وصا استقالل اقت ادی زنان ایران بود. برای برا سرواد      

کردن زنان به تاسیس کالس های اکابر اقردام کررد. ایرن         

تشکیالت تاسیس قرائت خانه ها و کتابتانه های مجانری و    

کنفرانس ها را برای ترقی فرهنرگ زنران واجرب و الزم            

دانست و در این راه مبارزه کرد و برای باال برردن سرطرح        

منترشرر    ٦٢٣٣را در تیر ماه ”  بیداری ما“ فکری زنان مجله 

ما هم در ایرن    ” چنین بود: ”  بیداری ما“ ساخت. شعار مجله  

 ”. خانه حقی داریم

 

 سازمانزنانآذربایجان

تشکیل گردید. ”  سازمان زنان آ ربایجان“ پس از تشکیل حزب دموکرات آ ربایجان در تبریز 

حکومت دموکراتیک آ ربایجان جنبش زنان را با تمام قوا پشتیبانی و رهبرری کررد. بررای         

نتستین بار در ایران به زنان حقوق اجتماعی، اقت ادی و سیاسری داد. زنران در تراریرخ              

مملکت ما برای اولین بار در انتتابات شرکت کردند. حکومت آ ربایجان به زنان حق انتتاب  

 . شرکت زنان در تولید کارهای اجتماعی توسعه یافت.  کردن و انتتاب شدن داد

هزاران کارگر زن در کارخانجات آ ربایجان مشغول کار شدند و در مقابل کرار مسراوی برا        

مردان مزد مساوی دریافت کردند. طبق قانون کار یک ماه مرخ ی قبل و یک ماه برعرد از        

زایمان با استفاده از حقوق به زن کارگر داده می شد. بعد از شکست نهرضرت آ ربرایرجران         

 سازمان زنان آ ربایجان نیز منحل شد.

 تشکل های زنان



 

 

 سازماندموکراتیکزنانایران

 

 

در تهران سازمان دیگری به نام      ٦٢٣١در سال   

توس  حزب  ”  سازمان دموکراتیک زنان ایران   “  

توده تشکیل گردید. این سازمان در بیشتر           

شهرهای ایران: رشت، تبریز، اصفهان، آبادان،        

قزوین و غیره شعباتی دایر نمود و در                  

اولین کنگره زنان ایران را تشکیل         ٦٢٢٦سال

 داد.  

ارگان رسمی این سازمان    ”  جهان زنان “روزنامه  

 می شد. مرداد مرتبا منتشر ٣١تا کودتای 

 

 

 

 

 شورایعالیزنانوسازمانزنانایران

 

زنان ایران نیز مانند سایر مبارزان جنبش نجات بتش             ٦٢٢٣مرداد    ٣١پس از کودتای      

خلق ما گرفتار تعقیب و حبس و زجر رژیم شاه شدند. رژیم کودتا همانطور که به ساختن                    

احزاب دولتی دست زد، کوشید که برای زنان نیز سازمان هائی درباری و دولتی بوجود آورد                 

و توجه زنان را از مبارزات سیاسی و مسائل اجتماعی به کارهای کم اهمیت و از جمله به                     

 کارهای خیریه معطو  سازد.

را با همین هد  اعالم داشت. هد  اصلی        “سازمانزنانایران“و  ”  شورایعالیزنان“ 

از تشکیل این سازمان ها سرگرم کردن زنان به امور فرعی و انحرا  آنان از هد  اصلی                      

 مبارزه بوده است. 

 تشکل های زنان
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داری،
رمایه

ظامس
محون

 

رتجاع
طهوا

ی،سل
ساالر

مرد

 



 …ای مادران

 …آتش به زندان افتاد

 !ای داد از آن شب، ای داد

 :ابلیس می زد فریاد

 !“های ای نرون، روحت شاد”

 صد نارون، قیراندود،

 از دود، پیچان می شد،

 صد بید بُن، خون آلود،

 از شعله ، رق ان، می زاد

 دیوانه آتش افروخت

 وان خیل زندانی سوخت؛

 خاکستر از آنان کو

 تا سوی ما آرد باد؟

 سنگی نه و گوری نه،

 اوراق مسطوری نه،

 نام و نشان از آنان

 دیگر که دارد در یاد؟

 نه، نه! که آنان پاکند،

 :روشنگر افالکند

 هر اختری از آنان

 هر شب خبر خواهد داد.

 ستت است، ستت، اما من

 دانم که فردا دشمن

 پا تا به سر خواهد سوخت

 در آتش این بیداد.

 ای مادران! دستادست،

 شورنده، صف باید بست

 تا دل بترکد از دیو،

 …!فریاد! با هم فریاد
 شعری از سیمین بهبهانی برای مادران خاوران



 

 

مقابل سفارت انگلیس در تهران 1330تیر  10تظاهرات   
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 سازی آموزش و پرورش

: تجمع پرستاران بیمارستان نرمرازی    ٦٢٥۴
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ی    : زبان زنان به عنوان اولین نشرریره   ٦٣٥1

زنانه در اصفهان منتشر شد. این نشریره بره      

 ای یک ورقی منتشر شد. نامه شکل هفته



 چهارشنبه

 6931تیر  15

 6095شوال  10

 1462ژوئیه  63

 پنج شنبه

 6931تیر  13

 6095شوال  18

 1462ژوئیه  14

 جمعه

 6931تیر  94

 6095شوال  11

 1462ژوئیه  16

شاعر و فعال زنان؛  ،: سیمین بهبهانی  ٦٢۱١

در انجمن نسوان وطن خواه عضویت داشت، 

سردبیر روزنامه آینده ایران و یکی از اعضای 

کانون بانوان و حزب دموکرات بود. در مرداد  

   .به علت ایست قلبی درگذشت ٦٢٥٢

المرلرلری     : در کنوانسیون سازمان بین  ٦١٨٦

کار، تساوی درآمد زنان با مردان در قربرال     

  کار مساوی به ت ویب رسید.
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دانیان سیاسی 
 آزادی همه زن



 

 

 ترکلهایزنانوفعالیتهایآنان

 شمسی1325-1315

 

 1٣تا    ١٨محافل زنانه در دو دوره تشکیل شدند: یک دوره از سال               ٦٢11تا    ٦٢١٣از سال   

تر بود. این     که علنی و گسترده      11تا    1٣که متفی و بسیار محدود بود و دومی از سال              

ی   بودند. نتیجه   ١۱و    1۱های    های جنبش بعدی زنان در دهه         محافل در نهایت نطفه    

برگزاری روزجهانی زن در نقاط متتلف شهر       ٦٢1١ی این محافل در سال        همکاری گسترده 

 از جمله شهرکتاب بود.

های دولت کمی تغییر کرد و        های وسیع سیاست    پس از اعتراضات و جنبش  11تا  1۴از سال 

و یا  ”  زنان“ی زنان نیز عالوه بر نشریاتی زنانه همچون ماهنامه            و در عرصه  ”  طلب شد   اصالح“

ها،   های زنانه هستیم. تعداد زیادی از آن           گیری تشکل   شاهد شکل ”  فکر روز “هفته نامه    

های غیردولتی( خود را به ثبت        ، به شکل ان.جی.او )سازمان    ”سازمان فرهنگی زنان  “همچون  

حاضر نشدند خود را به ثبت برسانند. در این دوره           ”  زنان اسفند “رساندند و برخی همچون     

های   شاهد رشد بادکنکی ان.جی.او های متتلف هستیم که اکثرا در راستای سیاست                   

 کردند. فعالیت می” طلبان اصالح“

دانست.     ی انتقالی محافل به تشکیالت مستقل زنانه          توان دوره   را می   1٥تا    11های    سال

عوامل متتلفی باعث شد تا محافل کارکرد موثر خود را از دست داده و نتواند ظر  مناسبی                  

 های زنان محسوب شود.  برای فعالیت

دانست. به مدت     های سوسیالیست می    این گروه خود را فمینیست    (1325”)زناناسفند“

مارس در فرهنگسراهای متتلف      ١چهار سال تقریبا تنها برنامه علنی این گروه برگزاری روز           

بود و طرح مسائل و مشکالت زنان در این روز. بعد از دوسال افراد بیشتری به این گروه                       

های گروه شدند. با توجه به جو جامعه و نگاه خود به                پیوستند و خواستار گسترش فعالیت    

های جهانی متمرکز کردند و       های جهانی و مناسبت     هایشان را روی حرکت     مسئله زنان تالش  

 هد  خود را در وحله اول ارتقا آگاهی زنان گذاشتند.  

 تشکل های زنان



 تشکل های زنان

 

 

 

ترکلهایزنانوفعالیتهایآناندردهههای

 شمسی25و25

شورایهماهن یترکل“  ٦1در بم حدود      ١٣دی سال     ٨پس از زلزله    هایمردمی:

را برای  ”  های مردمی   شورای هماهنگی تشکل  “ی زنان گرد هم آمدند و          تشکل ثبت نشده  

رسانی و توانمند سازی زلزله زدگان بم ایجاد کردند. این تشکل با حضور مداوم در                     کمک

منطقه زلزله زده عالوه بر ایجاد کتابتانه و مهدکودک برای اهالی از طریق ایجاد واحدهای                 

 بسیار کوچک تولیدی و خدماتی به توانمند سازی زنان اقدام کردند.

 

برای برابری طرحی بود که بتشی از مرکز فرهنگی زنان با               “کمپینیکمیلیونامضا”

اندازی شد. هد      راه٦٢١٨شهریور    ٨همکاری تعدادی زنان فعال در حوزه حقوق زنان در           

قانونی علیه  های  تبعیضکم یک میلیون امضا در حمایت از رفع            آوری دست   این طرح جمع  

آوری این تعداد امضا نشد. کمپین در طرح مسائل جنسیتی در              زنان بود، اما موفق به جمع     

 بین قشر متوس  زنان موثر بود.

 

 ٦٢١٨( پس از قدرت گرفتن بنیادگرایان از سال   1322”: )یخانوادهائتالفنهبهالیحه“

های غیردولتی و برسته شردن درهرای فرضاهای عمومری بره روی                    و تعطیل شدن سازمان

های ثبت شده  های جنبش زنان انتقال از سازمان های متتلف، استراتژی جایگزین گروه گروه

ها، ابتکارهرا و      های گسترده ای بود که اغلب توس  کمپین ی رسمی به سمت شبکه یا نشده

 شد.   های متتلف نمایندگی می سایت ها و وب ائتال 

شرد    های گسترده انجرام مری     ها عموما از طریق میلینگ لیست رواب  بین گروهی این شبکه

ترین میلینگ لیست فعاالن در ائتال  نه بره   زیرا فضایی برای جلسات گسترده نبود. گسترده

شکل گرفت که به یک فروم گسترده تبدیل شد. این ائتال  در   ١١ی خانواده در سال  الیحه

برود کره قر د داشرت        ”  حمایرت از خرانواده    “الیحه به اصطالح      ٣٨و  ٣٢اعتراض به مواد 

 چندهمسری را قانونی کند.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6
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ض علیه زنان در تمامی عرصه
 تبعی

رفع

ها 

  



 

1358آهنگرتابستان   



 انجمنآزادیزنان

 

یکی از قدیمی ترین سازمان های سیاسی زنان در ایرران  

در تهران تأسیس شد و یکی از اعضای آن تاج السلرطرنره قراجرار،         ٦٥۱١است که در سال 

دهد که او شرایرد اولریرن زن          دختر ناصرالدین شاه بود. بررسی کتاب خاطرات او نشان می 

سوسیالیست تاریخ ایران بوده است. از فعالین دیگر ایرن انرجرمرن برایرد از                 –فمنیست 

افتتارالسلطنه، خواهر تاج السلطنه، صدیقه دولت آبادی و شمس الملوک جواهر کالم) کره     

خورشیدی نقش مهمی در تاریخ معاصر مبارزات زنان ایران داشترنرد(    ٦٢۱۱هر دو در دهۀ 

 .نام برد

نزدیک به یک ماه و نیم پس از امضای فرمان مشروطیت توس  مظفرالدین شاه قاجار در                   

، تعدادی از زنان فعال در همین انجمن ها در میدان بهارستان تهران گرد               ٦٣١٨مرداد    ٦۴

مرداد همان    ٣١روز بعد در      ٦٣آمده و خواستار تدوین فوری متمم قانون اساسی شدند.            

سال زنان فعال یکی از بدنام ترین محتکرین تهران را پس از دستگیری و محاکمه در میدان              

 .توپتانه به دار آویتتند

 تشکل های زنان
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  الغای حکم اعدام



 

 اعتراضبرایبازگراییکارخانهنخریسیسمنان 

 1331مرداد

بعد از تعطیل شدن کارخانه نتریسی سمنان توس  کارفرما، جنبش عظریرمری بره مرنرظرور            

بازگشایی کارخانه آغاز شد. در تظاهرات کارگران صدها نفر شرکت کردند. حضور زنران درایرن       

 اعتراضات به رغم برخوردهای خشونت بار نیروی های نظامی چشمگیر بود.

نفر از زنان نیرز در     ٦٨۱زن نیز حاضر بودند.   ١۱۱در تظاهرات سه هزار نفره کارگران بیش از  

نفره دیگر جایگزین آنها می شرد ترا      ٦٨۱تلگرافتانه متح ن شده بودند و به نوبت دسته های 

همه بتوانند به بچه های خود رسیدگی کنند. در اعت اب غذای هشت د نفرری کرارگرران در         

مقابل فرمانداری زنان نیز حضور فعال داشتند. معترضان بازگشایی کارخانه و پرداخت حرقروق      

 ایام تعطیل را خواستار بودند. از نتیجه این اعتراض خبری در دست نیست.



 

 (٦٣١۴-٦٢٢١) قمرالملوکوزیری

فضای مردانه   .او اولین خواننده زن ایران در دوران معاصر که بدون حجاب کنسرت اجرا کرد

ای بردون     گویرد در زمانره      موسیقی آن دوران با قمرالملوک وزیری دگرگون شد. خودش می

با این کار راه را      “  شد. هر کس بدون چادر بود به کالنتری جلب می:“حجاب کنسرت داد که 

ها و آوازهای قمر شراعران مرشهوری چرون       برای دیگر زنان هنرمند باز کرد. شاعران ت نیف

اند.قمر   علی اکبرخان شیدا، میرزادۀ عشقی، عار  قزوینی، ایرج میرزا و ملک الشعرا بهار بوده

ساله خود ضب  کررد   ٨۴ت نیف در زندگی  ٣۱۱شمار آوازی، نزدیک به  عالوه بر قطعات بی

 وی تصنیفی در مذمت حجاب خوانده است: .ها از میان رفته است که بسیاری از آن

 

 تا رخت مقید نقاب است

 دل چو پیچه ات به پیچ و تاب است

 مملکت چو نرگست خراب است 

 چارهء خرابی انقالب است

..… 

 !بدان  ریشه ای

 تو این بدان ! ، تو این بدان ، تو این بدان

 .هست امید ریشه تا در آب است

 ممان که خ م خیره گردد

 در انتتاب چیره گردد

 چنان که روزگار ملت

 چو طرّهء تو تیره گردد

 .شحنه مست و شیخ بی کتاب است
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سهامی فرش سقز در مرحرل کرارگراه در           

 اعتراض به دستمزدها

: تجمع مربیان پیش دبسرترانری در         ٦٢٥۴

های استتدامی و وضعیرت   اعتراض به آزمون

مربیان حق الرتردریرس در اعرترراض بره             

  های استتدامی آزمون

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................



 

 

 تجمعزنانبیوهدراعتراضبهتعوییحقوق

 (182١میالدی)1152

 تهران

 

 

ِ خرانره و             زنان ایران همواره نقش موثری در تولید اجتماعی داشته اند. آنان در کرنرار کرار

نگهداری از فرزندان و سالمندان، با تولید صنایع دستی، قالی، کشاورزی و... کسب درآمد می    

 کرده اند و اشتغال زنان یکی از منابع درآمد خانواده های کشاورز و کارگر محسوب می شد.  

با وجود این که کار زنان و سوءاستفاده از آن چنین گسترده بود، اما هیچ مورد سازماندهی و                

تشکل زنان کارگر ثبت نشده است و گزارش های بسیار اندکی از اعتراضات آنان وجود دارد.                 

در خبری در روزنامه ی حبل المتین در مورد اعتراض زنان بیوه ای می خوانیم که حقوق                    

.م در میدان توپتانه     ٦٥۱1بازنشستگی آنان به تعویق افتاده بوده است. آنها در )مرداد(               

 نزدیک مجلس تح ن کرده و بست نشسته بودند:

زنان ایرانی بدبتت ترین و مظلوم ترین مردمان جهان هستند؛ خ وصا ساکنان شهرهای                ”

بزرگ و باالخص زنان تهرانی که در جامعه سرپناهی ندارند... زندگی آنها به این دلیل                      

اند و لذا بدرفتاری شوهران و ادعاهای             متزلزل است که به شوهرانشان کامال وابسته          

ای است که گویی زنان       عملکرد ظالمانه مردان به گونه    ”پذیرند. هنوز     نظرانه آنها را می     تنگ

 “موجودیت انسانی ندارند.

کند که ملت ایران با این رفتار در حق زنان،           استدالل می” خوارشمردگان”این مقاله با عنوان 

موجب بدنامی خود شده است. حبل المتین خواستار شده بود در صورت امتناع وزرا و                     

ثروتمندان جامعه از توجه فوری به اوضاع وخیم زنان، صندوقی جهت فراهم آوردن وجه                  

 برای زنان فقیر متح ن در میدان توپتانه تاسیس شود.



 

 

 تجمعکارگرانکارخانهکبریتسازیمیهن

 1338مرداد81

 

عده ای از کارگران زن و مرد کارخانه کبریت سازی میهن مقابل وزارت کار تح ن کردند و 

 تقاضا داشتند که وزارت کار دستمزد آنها را از کارفرما بگیرد.

کارخانه کبریت سازی به علت مجاورت با کارخانه دخانیات مردتری اسرت کره از طرر               

 شهرداری بسته شده وکارگران آن در بالتکلیفی به سر می برند.  

مراه     ١وزارت کار به کارفرمای کارخانه مزبور اطالع داده بود که باید ظر     ٦٢٣١در سال 

 کارخانه را به محل دیگری منتقل کند.  

بر اثر مساعی وزارت کار کارفرما تعهد کرد که تا به کار افتادن مجدد کارخانه هفته ای سره  

 کارگر زن و مرد کارخانه سرشکن کند. ٦٨۱هزار ریال میان 

به قرار اطالع این هفته نامه این کمک قطع شد و موجبات ع بانیت کارگران را فراهم کرد  

کارگران که به این عمل کارفرما اعتراض کردند و پلیس به درخواست کارفرما چند نرفرر از     

ای از کارگران برای اطالع و   کارگران را به عنوان اخالگر بازداشت کرد. مقارن ظهر هم عده 

   باختر امروز()گزارش در وزارت کار حاضر شدند. 



 شنبه

 6931مرداد  16

 6095ذی القعده  63

 1462اوت  61

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

 یکشنبه

 6931مرداد  11

 6095ذی القعده  14

 1462اوت  69

 دوشنبه

 6931مرداد  19

 6095ذی القعده  16

 1462اوت  60

 سه شنبه

 6931مرداد  10

 6095ذی القعده  11

 1462اوت  68

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................



 چهارشنبه

 6931مرداد  18

 6095ذی القعده  19

 1462اوت  61

 پنج شنبه

 6931مرداد  11

 6095ذی القعده  10

 1462اوت  62

 جمعه

 6931مرداد  12

 6095ذی القعده  18

 1462اوت  65

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

 تأمین شغل برای همه 



 زنانایرانوجنبشحیرای

در سال های اول قرن بیستم، مساله حق رای زنان در نشریات مترقی آن روز مطرح می شد.                  

برای اولین بار وکیل الرعایا، نماینده همدان که خود طرفدار حق زنان در                  ٦٥٦٦در اوت   

تشکیل انجمن بود، الیحه ای مبنی بر حق رای زنان به مجلس دوم ارائه داد که با متالفت                    

 مدرس روبرو شد:

خداوند به آنها قدرت انتتاب کردن نداده... قدرت قضاوت آنها ناقص است... حقیقت این                   "

است که در دین اسالم زنان تحت تکفل مردان هستند... همانطور که خداوند در قرآن آورده،                

اوت   ۴مذاکرات مجلس   باشند و به هیچ وجه حق رای دادن ندارند. )           زنان تحت تکفل مردان می    

٦٥٦٦  ) 

شمسی مبارزات زنان ایران برای کسب حق رای تشدید شد. سازمان زنان ایران                ٢۱در دهه   

)هوادار حزب توده( پرچمدار این مبارزه بود. در نشریه جهان زنان مقاالتی در این راستا                    

شد. در کنار انتشار مقاالت، اقدامات دیگری نیز نظیر جمع آوری امضا، برپایی                   منتشر می 

تظاهرات و کنفرانس و ... انجام می داد. در همین زمان سازمان ملی زنان نامه ای به هیات                     

مدیره شورای زنان،کانون زنان، و زنان حزب ایران نوشت و در آن از آنها خواست که در جمع           

دی ماه متن نامه برای حق        ٣۱آوری امضا برای حق رای زنان همکاری کنند. درجهان زنان،           

 رای چاپ شده و از خوانندگان خواسته شده که این متن را بریده و امضا کنند.  

کنفرانس عمومی سازمان زنان ایران برگزار شد. بحث اصلی این کنفرانس              ٦٢٢٦در مرداد    

زنان ایران می  "ی پایانی این کنفرانس چنین آمده است:         نیز حق رای زنان بود. در قطعنامه      

خواهند که بدون هیچ گونه تمایزی مانند مردان حق انتتاب کردن داشته باشند و به                      

نمایندگی مجلس و هر سازمان دیگر مانند انجمن های ایالتی و والیتی و شهر انتتاب شوند.                 

در این قطع نامه به این مساله اشاره شده که حدود             "  این خواست قطعی زنان ایران است.      

صد هزار امضا در مدت چندین ماه جمع آوری شده است. این امضاها همراه با نامه به                        

 مجلس تحویل داده شد.  



 

در اثر این تالشها در الیحه قانون شهرداری و انتتابات انجمن های شهری که در آبان                      

مطرح و به امضای نتست وزیر رسیده بود، به زنان حق رای دادن و انتتاب شدن                    ٦٢٢٦

داده شد. این اولین بار بود که در یک الیحه انتتاباتی زنان را با  کر ماده قانونی به                           

کرد. این الیحه تناقضاتی نیز داشت. از        خ وص، از رای دادن و انتتاب شدن محروم نمی          

 جمله یکی از شروط ِشرکت در انتتابات، داشتن سواد در حدی بود که بتوانند بنویسد. 

سازمان زنان این را نقص این قانون اعالم کرد چرا که در اغلب نقاط ایران برای مردان                       

درصد بوده است. به دنبال آن به جد از زنان               ٥٨تا  ٥۱درصد و برای زنان      ١۱بیسوادی  

 خواسته شد که در انتتابات انجمن های شهر شرکت کنند.

آ ر ماه طرح الیحه قانونی انتتابات مجلس شورای ملی چاپ و در اختیار عموم قرار                  ٣١در  

، نسوان را از حق     ٢این قانون بند      ٥در ماده   "گرفت. ماه ها تالش و انتظار بی نتیجه ماند.         

سازمان   "نسوان را از حق انتتاب شدن محروم کرده بود.            ٥رای دادن و در ماده ده بند          

زنان به اعتراضات خود علیه این نقض قانون اساسی ادامه داد و از کلیه زنان و مردان ایرانی                  

و تمامی جمعیت های زنان خواسته بود که با فرستادن ده ها هزار نامه اعتراض به نتست                   

وزیر و با جمع آوری امضای مجدد زیر مراجعه نامه با مالقات کلیه نمایندگان مجلس و                     

 رجال و ادبا بتواهند که این حق اساسی به زنان داده شود. 

برگزار شد. به دنبال آن        ٦٢٢٦تیر    ٦٦تظاهراتی از طر  زنان در میدان بهارستان در            

ادامه   ٦٢٢٣مرداد    ٣١موجی از اعتراضات، تظاهرات، کنفرانس ها و نامه ها آغاز شد و تا                 

 یافت.  

های مستقل از بین رفتند و فعاالن سیاسی یا          در فضای سرکوب پس از کودتا تمام تشکل        

دستگیر شده و به زندان رفتند و یا به خارج از کشور مهاجرت کردند. مبارزه برای حق رای                   

زنان نیز متوقف شد تا در جریان انقالب سفید به شکل رفرم حکومتی حق رای به زنان                     

 داده شد.  
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 اعظم روحی آهنگران



 

 جنبشمادرانخاوران

 

های زندانیان سیاسی که عمدتا توس  زنان            : حرکت دادخواهانه خانواده    ٦٢١1شهریور  

شده است، از پیش از انقالب آغاز شد. با برآمد سیاسی جامعه و خیزش مردمی                 گیری می   پی

های متتلف دست به اعتراض       های زندانیان سیاسی هر روز به شکل        ، خانواده ٦٢٨1در سال   

روز به    ٦٨ها در دادگستری متح ن شدند، این تح ن          ، خانواده ٦٢٨1زدند. در دی ماه       می

ها آزادی زندانیان سیاسی بود. این تح ن در ابتدا با تعداد               طول انجامید. خواسته خانواده   

نفر از مادران زندانیان سیاسی آغاز شد و در ادامه حرکت خود با حمایت گسترده دیگر                   ٣۱

ها و فعاالن سیاسی روبرو شد. پس از رفتن شاه و طی مراحلی تمامی زندانیان                       خانواده

 سیاسی آزاد شدند.  

ها   پس از تسویه حساب با عوامل رژیم گذشته، پاکسازی نیروهای انقالبی آغاز شد. خانواده               

ی علنی، بدون     های اعدام سریع و بدون محاکمه       ها یافتند. حکم    دوباره خود را جلوی زندان    

ها به نام تعزیر      شد. بدترین نوع شکنجه     هیئت من فه، بدون وکیل ابالغ و بالفاصله اجرا می         

 انجام می شد.

ها در رفت و آمد بودند، برای عزیزان           ها جلوی زندان    خانواده  ٦٢١1تا سال     ٦٢١۱از سال   

ها   رفتند که در خاوران به آن       گرفتند و بر سر قبرهای بدون سنگی می         شان مراسم می    اعدامی

ها ایجاد شده بود پس از کشتار جمعی زندانیان              نشان داده بودند. پیوندهایی که بین آن        

 تر شد.   عمیق ١1سیاسی در تابستان 

تح ن در برابر کاخ دادگستری، گردهمائی در برابر دادستانی، برگزاری مراسم برای دادن                

امضاء به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تماس با                   ٢1۱طوماری اعتراضی با      

های دفاع از زندانیان سیاسی و ... در اعتراض به چرایی و                های حقوق بشر و جامعه       کمیته

چگونگی کشتار گروهی زندانیانی که حکم زندان داشتند و برخی نیز حکم آزادی، از جمله                 

ای در مورد نقض حقوق       مهرماه، پارلمان اروپا با ت ویب قطعنامه       ٣٦این اعتراضات بود. در     

 ها عازم ایران شود... بشر، از دولت ایران خواست که هیأتی به منظور بررسی وضعیت زندان



 

ها را باور کردند. اگر مراسم        آ ر ماه خانواده ها با تحویل گرفتن وسایل عزیزانشان مرگ آن          

شدند. در    شدند و ...با تهدید نیروهای امنیتی روبرو می           گرفتند، جویای مزارشان می      می

های با    جستجوها و تالش هایشان باالخره خاوران را یافتند. برخی خاک را کاویدند و جنازه             

لباس را در آنجا یافتند. خاوران شد میعادگاه مادران، همسران و خواهران و سایراعضای                 

 خانواده.  

ها را بارها مورد ا یت و آزار قرار دادند. احضار و تهدید کردند، به زندان                  در این راه خانواده   

التروج کردند، مورد حمله قرار گرفتند،               انداختند، از کار برکنار کردند، ممنوع           

شان را مورد ا یت و آزار قرار دادند و به اشکال متتلف از حق زندگی فردی و                      وابستگان

ها با تالش بسیار این حداقل را برای خود حفظ             شان کردند، ولی خانواده     اجتماعی محروم 

کردند، نیروهای امنیتی خاک خاوران را بارها زیر و رو کردند ولی خانواده ها بر پشته های                 

خاک، یاد عزیزان شان را همچنان حفظ کردند، درب جلوی خاوران را بستند، خانواده ها                 

 از دری دیگر وارد شدند و....  



 

 من دلم گرفته است:

 ...من یک زنم

 مطرود درگاه خدایان

 بگذار سبززبانان عشق ناشناس

 رابعه را

 و فروغ را سرزنش کنند

 دوست می دارند زنانی که عشق را به خاطر سرخ بودنش

 با دردهایشان نمی گنجند!زنانی که در ح ار کوچک

 و زنانی که احساسشان را 

 در کنج روسری و گوشه ی چادر

 و زیر بته ی فرش پنهان نکرده اند!

  
 بگذار ننگ،

 نام جاودانه ی ما باشد،

 تا بگوییم ایستاده ایم! ما که شکستیم

 ایستاده عاشق می شویم

 ایستاده اقرار می کنیم

 و ایستاده در گور می رویم!

 و هنوز شقایق، شعر، تا طوفان

 سهم فریادهای ماست

 که در سینه کشیده ایم!

  
 پروین جهانبانی



 

 تظاهراززناندرمقابلمجلس

 ٦٣٥۱شهریور ٦٦

 

در مقابرل مرجرلرس         ٦٥٦٦با تظاهرات چشمگیر خود در اول سپتامبر   ” انجمن خواتین وطن“ 

شورای ملی همراه با ستنرانی های مهیج از نمایندگان مجلس خواست که در مقابل اولتیماتوم 

 مقاومت کنند.  

و معلم مدرسۀ دخترانۀ شاه آباد بعضی از ”  انجمن خواتین وطن“ زینب امین از اعضای بنیانگذار 

اشعار خود را که در دفاع از حقوق مردم ایران در مقابل تجاوز نیروهای خارجری سرروده برود        

 برای شرکت کنندگان قرائت کرد.  

تظاهرات وسیع به رهبری انجمن های زنان علیه دخالت های روسیه و انگلستان در امور داخلی 

ایران و اعت ابات منظم و بایکوت های متوالی علیه مح والت و کاالهای خارجی در سراسر ماه 

 .ادامه یافت ٦٥٦٦دسامبر سال 
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مربی پیش دبستانی مقابل نهاد  ٨۱۱: نزدیک به  ٦٢٥٢

ریاست جمهوری برای رفع بالتکلیفی استتدامشان در 

  وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند

: تجمع مجدد مربیان پیش دبستانری مرقرابرل        ٦٢٥٢

وزارت آموزش و پرورش و خواست رفع بالترکرلریرفری      

  استتدام

ه با بیکاری وگرانی و اختالس
  مبارز



 تشکل های زنان
 

 

 کمیتهزنانمبارز

13١2 

 

آغاز کررد. در       “  پیکار زن” در شیراز و با انتشار نشریه  ٨١این گروه فعالیت خود را در فروردین 

ها و اهدا  کمیته زنان مبارز، از خواست های زنان مربرارز و      خواسته” مورد اهدا  خود نوشت:  

 باشد.   های ایران، اعم از زن و مرد و پیر و جوان جدا نمی زحمتکش ایران و همچنین تمام خلق

کمیته زنان مبارز، باید در راه به وجود آمدن سازمان سراسری زنان، که اکثریت قریب به اتفراق  

هایی بردارد و به خاطر دست یابی بره     کش و مبارز ایران را در خود بسیج کند، گام زنان زحمت

های خود، به  ی فعالیت حقوق حقه زنان زحمت کش، مبارزه ای متشکل و آگاهانه را در محدوده

 ”راه اندازد.... 

  ها و خ  مشی سازمان پیکار بود. از دولرت       این گروه نیز به رغم ادعای استقالل پیرو سیاست 

کرد گرچه آن را پاستگوی مطالبات برحق زحرمرترکرشران نرمری           بازرگان حمایت مشروط می

 دانست. 

گیرد که در راس قردرت         به نظر آنان انقالب واقعی در ایران زمانی صورت واقعیت به خود می

سیاسی طبقات تحتانی جامعه یعنی زحمتکشان قرارگیرد و با ابعاد یک جمهوری دموکراتیک و 

های دموکراتیک چون آزادی قلم، بیان، اجتماعات و اعرتر رابرات و        ملی، که در آن تمام آزادی

احزاب، ملیت، مذهب و آزادی زنان تضمین گردد. هم چنین به نفو  کلیه امپریالیستهرا و بره        

خ وص امپریالیسم امریکا در تمام زمینه ها پایان داده شود و کلیه قراردادهایی که به حرفرظ     

نفو  نیروهای امپریالیستی در ایران کمک می نماید لغو گردد و با ایجاد یک ارتش انرقرالبری و      

 خلقی در صدد حفظ استقالل ایران برآید
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 جمعیتپیکسعادزنسوان

 

، تعدادی از   (٦٣٥٥در بندر انزلی )    پس از تشکیل نتستین کنگره حزب کمونیست ایران         

گیری حقوق سیاسی و اجتماعی زنان         را برای پی    جمعیت پیک سعادت نسوان   زنان رشت   

 تأسیس کردند.  

روشنک نوعدوست، جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ،       :مؤسسان اولیه انجمن عبارت بودند از     

  .و اورانوس پاریاب

دوزی، کتابتانه، برپایی     های صنایع دست    دخترانه، کالس  این انجمن به تأسیس مدرسه     

را نیز منتشر    “پیک سعادت نسوان  “ پرداختند. آنان نشریه    برای زنان می   و ستنرانی  تئاتر

 در ایران بود. صاحب امتیاز این نشریه روشنک نوعدوست کردند که نتستین نشریه چپ می

 به چهار سال زندان    در حکومت رضاشاه پهلوی    و شوکت روستا   بود. بعدها جمیله صدیقی   

  .محکوم شدند

 

 

 جمعیتبیداریزنان:

 

های   کرد در فعالیت    اعضای زن خود را تشویق می       حزب کمونیست ایران )دوره مشروطه(     

های این جمعیت را به قدر کافی         شرکت کنند. اما آنانی که فعالیت      جمعیت نسوان وطنتواه  

خورشیدی(  ٦٢۱٣یا   ٦٢۱٦میالدی )برابر با     ٦٥٣٢نیافتند جدا شده و در سال         رادیکال

 را تشکیل دادند که مبارزتر بود. بیداری زنانانجمن 

های اکابر )آموزش      این سازمان در طول سه سال فعالیت خود به برگزاری کالس                   

 .هشت مارس( پرداخت) بزرگساالن(، اجرای تئاتر و برپایی مراسم روز جهانی زن

 .سرکوب نشریات و احزاب کشور توس  رضاشاه بسته شد ٔدر دوره بیداری زنانسازمان 

 تشکل های زنان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%86


 اعتصابزنانکارگرقالیبافکرمان
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سرواد     با  کرمان که درصد بزرگی از آنها را زنان و کودکان بی کارگران قالی ٦٥٣٢در سال 

ساعرت   ٦١ساعت( در زمستان ها و   ٦۴تا ٦٣تشکیل می دادند از ساعات طوالنی کار )حدود 

 کار در تابستان، یعنی طلوع تا غروب برای اعتراض متحد می شوند.

ساعت کار روزانه را  ١اعت اب چنان موثر افتاد که فرماندار کل کرمان مجبور شد تا قانون  

و تقاضاهای متعدد دیگر کارگران را با یک فرمان رسمی قابل اجرا در سطح ملی به ت ویب 

 المللی کار نگهداری می شود. برساند. سند اصلی این فرمان در سازمان بین
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: تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مرجرلرس       ٦٢٥٢

هرزار     ٢۱برای روشن شدن تکلیف استتدام حداقرل    

مربی پیش دبستانی و تعیین و تتمین بودجره بررای     

  استتدام این مربیان
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برنامه ریزی و تدوین

 
قوانین 

 

ظ محیط زیست 
 جهت حف



 

بیانیهمرترکانجمنرهاییزن،گروهپژوهشوطرحمسایلزنان،اتحادیهزنان

 حقوقدانواتحادملیزنان

 (13١2درنقدپیشنویسقانوناساسی)

نویس قانون اساسی پرداخته و اصول          این بیانیه به نقد و بررسی حقوق زنان در پیش             

نویس با آوردن     پیش ٦٦پیشنهادی خود را در سه اصل طرح نموده است. در اولین بند اصل 

معیارهای گنگ و قابل تفسیر اخالقی به جای حقوق مساوی زن و مرد در خانواده به تحکیم                 

 پدرساالری پرداخته و پیشنهاد شده است:

های موجود در امور مربوط به خانواده از جمله ازدواج،               برای از بین بردن نابرابری     ”

طالق، والیت فرزند، ارث و... برابری کامل حقوق زن و مرد در کلیه امور مربوط به                      

خانواده تامین گردد و لذا خانواده باید بر مبنای انتتاب آزادانه و داوطلبانه زن و مرد                   

 “ها تضمین شود استوار و تساوی حقوق زن و مرد در خانواده باید در تمام زمینه

 که بین نقش پدر و مادر در خانواده و تربیت دختر و پسر تفکیک قائل می                 ٦٣در مورد اصل    

 گردد، این متن را پیشنهاد کرده است:

دهند تربیت فرزندان به      از آنجا که نیمی از نیروی تولیدی جامعه را زنان تشکیل می           ”  

باشد به عالوه     ی مشترک پدر و مادر می       خ وص در دوران کودکی مسوولیت و وظیفه      

باید امکانات اجتماعی الزم از قبیل مهدکودک به طور رایگان در سراسر کشور در                    

ها قرار گیرد تا پدر و مادر بتوانند به کار تولیدی خارج از محی  خانه                   اختیار خانواده 

 “بپردازند.

تساوی زن و مرد در مقابل قانون است و این که در               ”نیز خواستار  کر      ٣٢در مورد اصل    

نظر از ملیت و جنسیت دارای حقوق          افراد ملت صر     همه”قانون اساسی ت ریح شود که       

 “  باشند. مساوی اجتماعی، اقت ادی و سیاسی می



 

 

 

 

 

 مرد!

 دیدین ونهباد،

 محبوبشیرخوارمرابازهم،

 اززیرپستانمربود؟

 ام،منهرنهدراینبومزاده

 بادبهطوفانسپردهاست.

 جاییبجوی،

 جاییدگر،

 جاییکهاینطُرفهجارطاقِششدرِنابخودآگاهرا

 باحقیقتهستیخویش،

 درآیینهماآشناکند

 اش،وبادهایموسمی

 گاهمرگرا،

 ازگاهزندگی

 بازشناسند

 

 پروانهمیالنی،ازخواهرانخاوران



 شنبه

 6931مهر  6

 6093محرم  1

 1462سپتامبر  19

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

 یکشنبه

 6931مهر  1

 6093محرم  9

 1462سپتامبر  10

 دوشنبه

 6931مهر  9

 6093محرم  0

 1462سپتامبر  18

 سه شنبه

 6931مهر  0

 6093محرم  8

 1462سپتامبر  11

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................



 چهارشنبه

 6931مهر  8

 6093محرم  1

 1462سپتامبر  12

 پنج شنبه

 6931مهر  1

 6093محرم  2

 1462سپتامبر  15

 جمعه

 6931مهر  2

 6093محرم  5

 1462سپتامبر  13

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

الملرلری    ی بین : برگزاری اولین کنگره ٦٢٦٦

جرمرعریرت نسروان        ” زنان در ایران توس    

  “وطنتواه

از بین رفتن هرگونه

  

آموزش فرودستی

 
 

به دختران 
 

در کتب درسی 

 

و رسانه های عمومی

 



1359تا1357نرریاززنان  

 

تشکلهای زنان نشریاتی را با محوریت مسایل زنان منتشر می              ٨٥تا    ٦٢٨1های  در سال 

 توان به نشریات زیر اشاره کرد: کردند. از جمله می

 بود. این نشریه در شیراز و تهران ماهانه منتشر می           “زنان مبارز ”: ارگان کمیته      پیکارزن

 شد.  

آن   شد و اولین شماره      :ارگان جمعیت زنان ایران بود که ماهانه منتشر می            شهریور12

 منتشر شد. ٨1بهمن 

 : ، که به طور هفتگی و گاه         “جمعیت زنان مبارز  ”ارگان تبلیغاتی و آموزشی      زنمبارز

 شد.   ماهانه منتشر می

بود که در قطع متوس  منتشر می شد.           ”اتحادیه انقالبی زنان مبارز   “ارگان  سپیدهسرخ:

هایی از وضعیت   در این نشریه مقاالتی در مورد مرحله انقالب، شعر و داستان و گزارش                 

 ٨١مرداد    ٢۱زندگی زنان و... منتشر می شد. پس از چند بار توقیف موقت باالخره در تاریخ                

 تعطیل شد.

شد. در فهرست مطالب شماره       در تهران منتشر می  ٦٢٨١در سال بولتنهمبست یزنان:

خورد: تحلیل قانون اساسی خبرگان، نگرشی به           اول این نشریه این عناوین به چشم می         

های ارائه شده در کنفرانس از سوی         حقوق زنان در قوانین مدنی، ستم فرهنگی به زنان، پیام

 ها.   ها و گروه جمعیت

شماره با تیراژ    1نامه بیداری زنان در  هفتهبود. “ جمعیت بیداری زنان”نرریه”بیداریزن

 شد.   ای پتش می ها هم به شکل گسترده نسته منتشر شد و در شهرستان ٨۱۱۱

ی آن    شد. اولین شماره    روز یک بار منتشر می      ٦٨نشریه اتحادیه زنان بود که هر       رزمزن:

 منتشر شد.  ٨٥در نیمه اردیبهشت 



 

  
 



 
 

کرد. شعارهایی در  منتشر می رهاییزنای به نام  انجمن رهایی زن نشریهرهاییزن:

خورد. این نشریه عالوه بر  ی این نشریه به چشم می های باقیمانده صفحات متتلف نسته

آزادی ”خبرهای مربوط به مسایل زنان، مقاالت تئوریک منتشر می کرد. شعار اصلی نشریه 

 “ زنان معیار آزادی جامعه است.

شش شماره از آن هر دو هفته یک بار منتشر          این نشریه ارگان اتحاد ملی زنان بود.      برابری:

 می شد.  

ی دیگری بود که اتحاد ملی زنان منتشر          نشریهزناندرمبارزه،پس از قطع انتشار برابری،      

کرد. از این نشریه نیز شش شماره و یک ویژه نامه قیام منتشر شد. سه شماره ی بعدی آن                     

داران به چاپتانه ها منتشر نشد و در حد درونی            به چاپتانه رفت ولی به دلیل یورش چماق       

آزادی زنان فق  زمانی تامین     “بر دیوارهای دفتر اتحاد ملی برای اطالع اعضا ن ب شد. شعار           

 در این نشریه به چشم می     “  گردد که تمام زحمتکشان از قید ستم و استثمار رها شوند             می

 خورد. 



 

 

 تظاهرازعلیهاسیدپاشیبهزنان 

 1311مهر

تظاهراتی در تهران در حمایت از تظاهرات اصفهان در محکوم کردن اسیدپاشی به زنان                   

برگزار شد. تجمع کنندگان در تهران و اصفهان خواستار تامین امنیت زنان و جلوگیری از                 

 تکرار حوادث مشابه شده اند.

 شعارها:  

 مرگ بر داعش

 شهر امن حق من است

 امنیت زنان را تامین کنید

 صورت من کجاست
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 ٨روز    به پیشنهاد یونسکوروز جهانی معلم:  

 مهر( به عنوان روز جهانی معلرم   ٦٢اکتبر ) 

 نامگذاری شده است.  

مبارزه باآلودگی هوا و 

 

سایر آلودگی های زیست محیطی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85


 
شرکت فعال زنان در اعتراض معلمان به تبعیض در 

 حقوق و تظاهرات علیه تخریب محیط زیست



 

 اکتبر(15اعدام)روزجهانیمبارزهبا

  

های   تاکنون مجازات اعدام یکی از حربه       ٦٢٨1از فردای سرنگونی رژیم شاهنشاهی در بهمن        
رو پارسا    اصلی در سرکوب و تثیت قدرت سیاسی بوده است. با اعدام کسانی همچون فرخ                 

راه “  پری بلنده ”اولین زن وزیر در دولت شاهنشاهی، و سپس تن فروشان معروفی همچون               
به ویژه   و ١۱ی    دیگر باز شد. اوج قتل عام و کشتار متالفین سیاسی در دهه              های  برای اعدام 
ها زندانی و شکنجه شده و به جوخه اعدام           بود. زنان مبارز زیادی در این سال        ١1در تابستان   

شدند. دختران جوان     سپرده شدند که در بین آنان زنان باردار و دختران نوجوان نیز دیده می              
گرفت که همه     کسانی را دربرمی    ١1گرفتند. قتل عام سال       قبل از اعدام مورد تجاوز قرار می      

 در حال گذراندن احکام خود بودند.  
قرون وسطایی مثل     شود، از احکام    های متفاوت اجرا می     هاست که با شیوه     مجازات اعدام سال  

سنگسار و پرت کردن از کوه و ... تا دار زدن، تیرباران و ترور دگراندیشان و به گلوله بستن                      
مردم در خیابان و مجرمان عادی که در سالیان اخیر با شتاب بیشتری، به روند عادی و                       

 روزمره تبدیل شده است. 
ها بویژه زنان است و در مورد زنان          وسطایی جان گرفتن انسان     های قرون یکی از شیوه سنگسار

شود که با مرد دیگری رابطره جرنرسری دارنرد. اجرای این حکم در ایران                  متأهلی اجرا می  

های تند و انتقادی مواجه        همواره با تالش پیگیرانه فعاالن اجتماعی داخلی و موضع گیری           

که جمعی از فعاالن جنبش زنان آغاز          ”  قانون بی سنگسار   “بوده است، از جمله کمپین        

 اند.   کرده
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 روز جهانی لغو اعدام  روز جهانی کودک
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تروسر     “ ندای زنان” ی  : انتشار مجله  ٦٢٣٦

  مریم میرهادی، نویسنده و روزنامه نگار

 

ردر
 سا

اسن
رزهب

ممبا
پرن

ران
 ای

ست
نانا

تز
ردس

 د



 

 زنی خو کرده با زنجیر

 زنی مانوس با زندان

 :تمام سهم او اینست

 !نگاه سرد زندانبان

 

 زنی را می شناسم من

 که می میرد ز یک تحقیر

 ولی آواز می خواند

 که این است بازی تقدیر

 

 زنی با فقر می سازد

 زنی با اشک می خوابد

 زنی با حسرت و حیرت

 گناهش را نمی داند

 

 زنی واریس پایش را

 زنی درد نهانش را

 ز مردم می کند متفی

 که یک باره نگویندش

 !چه بدبتتی چه بدبتتی

... 

 فریباششبلوکی)سیمینبهبهانی(

 

 



... 

 

  

 

 نقشزناندراعتراضازعلیهقحطی

 هجری قمری٦٣11

 

ی خشکسالی و احتکار غالت و آ وقه و           هر .ق که به واسطه      ٦٣11در قحطی بزرگ سال     

فروش گران آن توس  دولتمردان و متموالن ایجاد شده بود، زنان بار دیگر به میدان آمدند.                

زنان با تح ن در سفارت انگلیس و روسیه برای بیدار ساختن وجدان دولتمردان و وادار                   

ساختن سفرای خارجی به رایزنی با شاه اقدامات موثری را انجام می دادند. در برخی از                     

 موارد حتی این حضور به خشونت می انجامید.

در یکی از اعتراض های زنان چند هزار زن راه را بر کالسکه شاهی که از شکار بر می گشت                    

در این میان    .بستند و از او م رانه درخواست کردند تا به وضع نابسامان مردم توجه کند               

یکی از مردان و محافظان شاه به نام کامران میرزای نایب السلطنه که در احتکار گندم                     

 دست داشت توس  همین زنان تادیب شد.  

در غوغای تبریز برای نان که منجر به درگیری های تفنگچیان با مردم شد زینب پاشا که از                

طبقه محرومان جامعه و از زنان پیشرو در ماجرای جنبش نان بود، با سازماندهی تشکلی                  

متفی و با اتتا  شیوه مسلحانه نقش مهمی در تداوم مبارزه با استبداد قاجاریه ایفا کرد.                   

خانه و همکالم شدن با مردان بود و بدین وسیله حرکتی             یکی از راهکارهای او ورود به قهوه      

داد. او در مبارزات ایجاد عدالتتانه نیز         نمادین برای زدودن انتظارات سنتی از زن انجام می         

نقش به سزایی داشت و بسیاری از زنان هنگام مبارزه مسلحانه علیه محتکرین به او                       

 پیوستند و بین فقرا غذا توزیع کردند.  

این حرکات سیاسی پس از انقالب مشروطه با حضور زنان در عرصه های دیگر ادامه یافت،                 

مشارکت در تاسیس بانک ملی ایران، تحریم کاالهای وارداتی و حمایت از صنایع داخلی و                 

 تالش برای تحکیم نظام پارلمانی از طریق تجمع در برابر مجلس از جمله این اقدامات بود. 
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: تجمع معلمان بازنشسته در تهران و    ٦٢٥۴

همممسمان سمازی       ها. مطالبرات:      مراکز استان

حقوق بازنشستگان آمموز  و رمرور  بما            

حقوق سازمانهای دیگر و شماالم،ند داشمتمن       

 ... بیمه کارآمد

: اعت اب پرستاران بیمارستان شماره  ٦٢٨1

ها: به رسمیت شنراخرترن      تهران. خواست  ٣

دیپلم پرستاری برای ادامه تح یل ، اضرافره   

شدن گروه در بدو اسرترتردام، احرترسراب         

دوسال تح یل جزء سوابق کرار، افرزایرش      

درصد، افزایرش   ۴حقوق ، وام مسکن با بهره 

 کمک های غیرنقدی و پرداخت حق اوالد

به یاد قربانیان فرقرر،    ٦٥١1گردهمایی سال 

گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب انجرام  

در  شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحرد 

اکتبر را به عرنروان روز      ٦1روز  ٦٥٥٢سال 

 جهانی ریشه کنی فقر به رسمیت شناخت.  

 فقردرسراسرجهانزنانهشدهاست

http://www.hamshahrionline.ir/details/47005
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 توقف خشونت علیه زنان

 

در تمامی عرصه ها   



 
 

 فعالیتهایزناندرعرصهمجازی

 شمسی1325دهه

و به موازات انتشار نشریات کاغذی        1۱ی    های زنانه در دهه     پس از شکل گیری اولین حلقه     

ی زنان به     و ... ، یکی از ابزارهایی که در خدمت مبارزه          “  جنس دوم ”،  “زنان”همچون مجله   

ی   هایی در جهت آگاهی زنان بود. نمونه         کار گرفته شد کار در فضای مجازی و ایجاد سایت          

توس  گروهی از زنان چپ       ٦٢1١بود که در سال     “  زنان، ایران، جهان  ”ها سایت     این تالش 

شد. به تدریج     ایجاد شد که در آن مقاالتی در مورد مسائل و ادبیات زنان ایران منتشر می                 

های موجود در جنبش زنان در همین رابطه ایجاد      های بسیاری نیز توس  سایر گرایش سایت

، ارغوان و   “بیدار زنی ”،  “مادران صلح ”،  “سایت میدان ”،  “مدرسه فمینیستی ”شد، همچون   

 بسیاری دیگر.  



 مبارزاززناندرعرصههنر 

العین، سیمین بهبانی، فروغ فرخزاد و         های شاخص آن همچون قره       عالوه بر شعر و چهره     

ی   ی دیگری از مبارزه     های جوانتری همچون گراناز موسوی، ادبیات داستانی نیز عرصه          چهره

طبقاتی، مردساالری، دیکتاتوری و ارتجاع بوده است. سمیمین           ی  زنان علیه استعمار، جامعه   

گیرد.   نویس زن ایرانی با کتاب سووشون استعمار را به چالش می                دانشور اولین رمان   

و   ٨۱،  ۴۱های        پور و دیگران در دهه      نویسانی همچون شهرنوش پارسی پور، منیرو روانی   رمان

 هایشان فقر، مردساالری و دیکتاتوری را به مبارزه طلبیدند.   در رمان ١۱

عالوه بر زنان بسیاری که با نوشتن خاطرات مبارزات، زندان و                  ١۱و    1۱های    در دهه 

نویسی   های خود ادبیات اعتراض را پربارتر کردند، شاهد موجی گسترده از زنان رمان              شکنجه

ها، تابوهای جنسیتی و        ها به چالش گرفتن کلیشه        هستیم که وجه اشتراک اکثر آن        

ی خانواده هستند. کسانی همچون فریبا وفی، زویا پیرزاد،              مردساالری، به ویژه در عرصه     

ی هنر    ها  فرخنده آقایی، شیوا ارسطویی و دیگران. این موج را در همین دوره در سایر عرصه              

ی تاثیرگذار آن، نقاشی های سودابه اردوان از دوران زندان و             نیز شاهدیم، در نقاشی و نمونه     

ای همچون پوران درخشنده، تهمینه میالنی،          های شناخته شده    یا سینما همراه با چهره     

 شیرین نشاط و دیگران. 
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حق تشکل و اعتصاب برای کارگران

 



 اعتصابکارگرانابریرمنالوس

 ٦٢٢٦پاییز 

کارگران زن در تمامی اعت ابات واحدهای تولیدی این سال ها نقش برجسته ای داشتند اما                

کمتر از تالش های آنان نشانی هست. گاه در البه الی اخبار نشریات می توان خبری از                       

 مبارزات زنان کارگر مشاهده کرد. 

صنایع ابریشم از جمله صنایعی بود که زنان بسیاری در آن مشغول به کار بودند. کارگران                    

ها مرتب فشار     کارخانه ابریشم چالوس اغلب دو ماه حقوق طلبکار بودند. مت دیان قسمت             

نفر از    ٦١کردند. در یکی از اعتراضات          غیرقانونی خود را با سرنیزه به کارگران وارد می            

کارگران حریر چالوس که برای به دست آوردن حقوق خویش و انتتاب نماینده قانونی خود                

ها بالتکلیفی، ده نفر سر کار رفتند دو نفر             مضروب و دستگیر شدند. پس از آزادی و مدت          

 منتقل شدند و کارگری به نام فاطمه شاعری به کار بازگردانده نشد.  

این کارگر مبارز تالش زیادی برای احقاق حق خود انجام داد. به هرجا مراجعه کرده بود از                    

سرود فردا  سرنوشت این کارگر مبارز خبر دیگری در نشریات آن دوره به چشم نمی خورد. )                  

 ( ٢٣خرداد  ١شماره اول/ 

 



 کارگران کارخانه ابریشم چالوس / دوران سلطنت رضا شاه پهلوی

 استثماروستمنندگانهبهزنانکارگرشاغلدرصنعتابریرم 

 شمسی182١قمری،مهروآبان1381رمضان

نشریه حبل المتین ، در خبری آمده است که از سه سال قبل حاکم مازندران به                  ٥شماره    در

ها، او نیز سودی کسب کند. به این دلیل زنی را به            این فکر افتاده که از تجارت ابریشم فرنگی       

 شهادت دروغ رابطه با فرنگی ها دستگیر کرده و در مالءعام در جوال انداخته و چوب زدند. 

شوهر این زن ماه بعد از غ ه فوت کرد. بعد حکم صادر کردند که طبق شرع و عر  کار زنان            

ها مجبور شدند که از زنان یهودی با         مسلمان در نوغان ممنوع است پس از آن ظاهرا فرنگی          

توانید زنان  دستمزد باالتر استفاده کنند. پس سی د تومان از آنان گرفته و گفتند که می                 

 مسلمان را به کار گیرید.  

وقتی این زنان مشغول به کار شدند، مردانشان را گرفتند که زنان شما به خال  حکم شرع و                  

عر  سرکار فرنگی رفته اند. زیاده از صد تومان از این طر  کسب درآمد کردند اما از سوی                    

دیگر کار نوغان معطل مانده بود در آخر صاحبان هر کارخانه پنجاه تا هفتاد تومان دادند تا                    

 های مسلمان را گرفتند .ی کار زن اجازه



 شنبه

 6931آبان 1

 6093صفر  5

 1462اکتبر  15

پررورش  ” ی      قمری : افتتاح مدرسره   ٦٢٣٥

  توس  مولود وزیری”دوشیزگان

 یکشنبه

 6931آبان 2

 6093صفر  3

 1462اکتبر  13

 دوشنبه

 6931آبان 5

 6093صفر  64

 1462اکتبر  94

 سه شنبه

 6931آبان 3

 6093صفر  66

 1462اکتبر  96

: اعت اب زنان پرستار در میدان  ٦٢٣٥

 بهارستان 

حضور سه هزار زن در ورزشگاه بررای   ٦٢11

 اسالمی“ انقالب”اولین بار بعد از 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................



 چهارشنبه

 6931آبان 64

 6093صفر  61

 1462نوامبر  6

 پنج شنبه

 6931آبان 66

 6093صفر  69

 1462نوامبر  1

 جمعه

 6931آبان 61

 6093صفر  60

 1462نوامبر  9

  :اعت اب کارگران زن کارخانه شهناز٦٢٢١

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

طعنامه های 
 پذیرش ق

با تبعیض علیه زنان
  مبارزه 



 شمسکسمایی

 

 در تهران.  ٦٢۴۱آبان  ٦٣در یزد، درگذشت  ٦٣١٣متولد 

در راه احقاق حق آزادی       شاعر و دانشور ایرانی از جمله زنانی است که در جنبش مشروطه            

به مبارزه روی   ”  سنن مضر “های دمکراتیک و برابری متشکل شده و علیه تاریک اندیشی،             

)نیمه متفی(، در تبریز به سال      “  شوراهای زنان ”آورد. معرو  ترین این تشکالت عبارتند از:        

انجمن “انجمن خیریه های نسوان ایرانیان مقیم استانبول و             ”هیأت زنان اصفهان  “،  ٦٥۱1

 .٦٥۱٥در عشق آباد، به رهبری شاعر بزرگ شمس کسمائی، در سال” زنان ایران

کرد. از او همچنین      در این زمینه نوگرایی    وی عروض و قافیه را از شعر خود برداشته و              

بندی   قطعه شعری بدون قافیه     شد.  های تبریز منتشر می     نوشتارهای تند سیاسی در روزنامه    

منتشر شد جزء نتستین      از او در مجله آزادیستان       خورشیدی  ٦٣٥٥که در شهریور ماه      

 .آید های نوگرایی در شعر فارسی به شمار می نمونه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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کارگران زن کارخانه شهناز درخواست خود را مبنی بر افزایش حقوق مطابق              ٦٢٢١آبان    ٦٨

 قانون کار با کارفرما مطرح کردند.  

ریال )حداقل حقوق( افزایش یابد. سایر کارگران هم            ٣٨آنان می خواستند حقوق آنان تا        

 تقاضای اجرای مواد دهگانه قانون کار را داشتند. 

اولین اقدام مدیریت کارخانه مراجعه به سازمان امنیت بود. دو نفر از کارگران دستگیر شدند.               

 آبان کارگران اعت اب کردند. ٦١در اعتراض به این مساله در 

نفر را به     ٦١ای از کارگران را به عنوان محرک دستگیر و               مامورین سازمان امنیت عده     

 نفر نیز از کار اخراج شدند.   ١۱رفسنجان تبعید کردند. 

ولی این اقدام وحشیانه کارفرمایان و دولتیان نتوانست روح مبارزه کارگران را درهم شکند.                

کارگران کارخانه شهناز به اعت اب ایتالیائی دست زدند. در این شیوه                   ٦٢٢٥در سال    

 اعتراضی کارگران با کم کاری سبب کاهش تولید فاحش شدند.  

ها، پرداخت مستمری به کارگرانی که دارای اطفال        اعت ابیون خواهان تعیین حداقل دستمزد

روزه در سال با       ٦٣زیاد هستند، برگشت مجدد کارگران اخراجی به کار، تامین مرخ ی              

 پرداخت حقوق و غیره بودند.

نیروی ارتش محوطه کارخانه را اشغال کرده و رهبران اعت اب را دستگیر نمودند. اما                     

روز اعت اب هماهنگ، کارفرما مجبور به عقب          ١کارگران به اعت اب ادامه دادند و بعد از           

 نشینی شد.
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 “ی جنوب ستاره”ی  انتشار مجله ٦٢٣٥

  توس  ملک تاج مارشال پیرغیبی

ی غریربری         اتحادیره ” ی  ارسال نامه ٦٢٣٨

نسوان به مجلس برای ت ویب متمم قرانرون   

  اساسی

گذار فرهنگنامه      توران میرهادی بنیان     

ش. در  ٦٢۱١کودکان و نوجوانان، در سال        

جهان   ٦٢٥٨آبان    ٦١تهران زاده شد و در       

 .فانی را ترک گفت

ارسال تلرگررا  تروسر         ٦٢٣١شعبان  ٣۴

ی زنان به زنان مقیم استرانربرول در       کمیته

الردورلره بره          ی اولتیرمراتروم عریرن        قضیه

  آزادیتواهان تبریز



 

 

 

 تظاهرازاعتراضیعلیهتصویباصالحیهقانونخانواده

 ١2آبان

 

به دعوت اتحادیه انقالبی زنان مبارز در اعتراض به ت ویب اصالحیه قانون                 ٦٢٨١در آبان   

این تظاهرات در واقع علیه قانونی      خانواده، تظاهراتی در تهران مقابل دادگستری برگزار شد.          

مهر ماه در هیات وزیران و شورای انقالب ت ویب و در نشریات رسمی منتشر                 ٦٥بود که در    

شده بود. به موجب این قانون دادگاه حمایت خانواده ملغا و دادگاه خاص مدنی به امور                      

 مربوط به مسایل خانوادگی رسیدگی خواهد کرد.  

این الیحه، حق طالق به مرد داده شده بود. این تظاهرات در                ٢ی    ماده  ٣بر حسب تب ره    

پارک دانشجو آنجام شد که راهپیمایان ضمن حمل پالکاردهایی شعارهایی مبنی بر تساوی               

 دادند. حقوق زن و مرد می

های تظاهرکننده معترض بودند که اساسا قانون مدنی در موارد طالق و قیمومیت                   خانم”

فرزندان و کال تمام قوانین مربوط به زن غیرانسانی حکم داده و از حد عدل و ان ا  خارج                     

 “شده و زن را تا حد یک برده پایین آورده است....

کردند که دولت انقالبی اسالمی چنین قانونی را بر             در حالی که بسیاری از مردم باور نمی        

دعاوی خانوادگی حاکم گرداند و کمتر کسی برای حمایت از این قانون با تظاهرات متالفت                 

 کرد. در نهایت این تظاهرات با درگیری شدید خاتمه یافت.   می

اتحادیه انقالبی زنان مبارز در رابطه با تغییر قانون حمایت خانواده بیش از ده هزار اعالمیه 

 کردند.  چاپ کرده بود که در ادارات و مدارس آن را پتش می



 

 



 

 اعتراضبهطرحجامعجمعیتوتعالیخانواده

 1311آبان

 

پس از ت ویب کلیات این طرح که در راستای افزایش اجباری جمعیت ت ویب شد،                      

تریبونی ”اعتراضات بسیاری در سطح رسانه ها و فضاهای مجازی شکل گرفت. از جمله                   

جزوه ای در همین رابطه در بین زنان پتش کرد که شامل توضیح در مورد    “ برای زنان چپ

م احبه با  ”،  “افزایش اجباری جمعیت  ”طرح، مروری بر تاریتچه تنظیم خانواده در ایران،          

و باالخره در مورد بازتولید     “  صنعت سکس و جهانی شدن بدن ”، “حق اختیار بر بدن”، “زنان

نیروی کار بود. در رابطه با سرمایه داری و افزایش جمعیت مقاله مذکور نتیجه گیری می                   

 کند که بازتولید نیروی کار ارزان ضرورت تداوم سود برای سرمایه داری است.



 

 
 

 زناندرجنبشمرروطه

 

از اعضای اصلی انجمن مجاهدین     ”  بیان ا  “یکی از زنان فعال و فمینیست ایران در این دوره            

تبریز بود. او نه تنها در بین زنان تهیدست شهری و دهقانان روستاهای تبریز فعالیت می کرد                  

بلکه با ارتباط از طریق مکاتبه از زنان ثروتمند و اریستوکرات نیز دعوت می کرد که به جنبش           

زنان دورۀ مشروطیت بپیوندند. شاهزاده تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه تحت تأثیر مکاتبات             

 به صحنۀ مبارزه کشیده شد .” بیان ا “

 

 (131۱،اصفهان/مرگ18١3تولد)بیبیمریمبختیاری

 

خواهان برخاست و حتی به       کرده زمان مشروطه بود که به حمایت از آزادی           او از زنان تح یل   

تهران لشکرکشی کرد.به واسطه زندگی در ایل بتتیاری و پدرش که خان ایل بود تیراندازی و                

ای که    همراه سواران متفیانه وارد پایتتت شد و شبانه روی سقف خانه            .دانست  سوارکاری می 

ها   رو به روی مجلس بهارستان بود سنگربندی کرد تا بعد از ورود سردار اسعد بتتیاری با قزاق            

 .مریم، لقب سردار دادند بی بعد از این ماجرا در ایل بتتیاری به بی .بجنگند

های   تمام بدبتتی  ...“ اند نوشته   او در خاطراتش درباره دالیل اینکه زنن در جامعه عقب مانده          

دانیم، اگر ما هم بدانستیم       باشد،زیرا که نه علم داریم و نه حقوق خود را می             ما از خودمان می   

ما حاال فکر   .کردیم  ها می   که برای چه خلقت شدیم، البته در اطرا  حقوق خود جان فشانی             

ایم. ما    ایم یا برای اسارت و کنیزی خلق شده         ها خلق شده    کنیم فق  برای رفع شهوت مرد       می

توانستیم برای حقوق انسانی خود به تمام ملل عالم تظلم بکنیم و حقوق خود را برقرار                      می

 ”...های ایرانی ابدا از عالم انسانیت خارجیم بکنیم ... اما ما زن

بی مریم بتتیاری از معدود زنان ع ر مشروطه است که خاطرات زندگی خود را نروشرتره       بی

خورشیردی   ٦٣١١بی مریم بتتیاری سال  اند که سردار بی است. منابع ایل بتتیاری نقل کرده 

بی لیلی فرماندهی یک ستون سواره نظام را  در جنگ آزادسازی اصفهان به همراه خواهرش بی

هم که یک افسر آلمانی با سربازانش در کنار عشایر جرنروب    ٦٣٥٨سال .به عهده داشته است

کرد، سردار مریم بهترین نیروهای خود را برای همراهی با او    ها مبارزه می ایران علیه انگلیسی

 ..به تنگستان فرستاد
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 کمیته)شورای(همبست یزنان

 13١2آبان8۱

کمیته )شورای( همبستگی   ها برای دفاع از حقوق زنان تشکیل            ترین تالش   از جدی     یکی

های صنفی و سیاسی زنان را برای مبارزه با            زنان بود. اولین بیانیه این کمیته تمامی تشکل        

نویس قانون اساسی و قانون مدنی، نادیده گرفتن          آمیز در حال تکوین در پیش       قوانین تبعیض 

های موجود توس  به قدرت رسیدگان جدید دعوت          سایر حقوق زنان و پایمال کردن حداقل      

 بینند.  به همکاری در مبارزه کرده و برگزاری یک کنفرانس مشترک را ضروری می

های انجمن رهایی زن، اتحادیه انقالبی زنان            شورای همبستگی زنان متشکل از سازمان       

مبارز، کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی ایران، جمعیت بیداری زن، جمعیت زنان مبارز                

با همکاری این پنج سازمان و اتحادیه ملی زنان به عنوان             ٨١آ ر    ۴بود. کنفرانس مذکور در     

های   های انقالبی و مبارز زنان پس از انقالب تشکیل شد. گروه             اولین اقدام مشترک سازمان   

 دیگری که از این حرکت حمایت کردند:

 انجمن کارکنان زن سازمان برنامه و بودجه، کانون ترقی خواه بانک مرکزی و ....  

انداز این زنان تلفیق مبارزات        های زنان، چشم    به جز همکاری و اتحاد عمل با سایر تشکل          

شد.   دموکراتیک و سوسیالیستی بود. این گروه یک بولتن داشت که به طور مرتب منتشر می              

بود. از زمان و       ٨١مارس    ١های تدارکاتی برای برگزاری مراسم         حرکت بعدی آن نشست   

گذاران کمیته    چگونگی از هم گسیتتگی این شورا اطالعی در دست نیست. یکی از بنیان               

 داند.   علت احتمالی پاشیدن کمیته را اختال  نظرها بر سر علت اصلی فرودستی زنان می

 

 

 تشکل های زنان



 

 یپایانیکنفرانسبررسیپیشنویسقانوناساسیقطعنامه

 13١2آذر1

طلبانه و آزادی خواهانه ی ملی        زنان ایران پیوسته همگام با برادران خود پرچم مبارزات حق      ”

ها دراین مبارزات گامی از       ها و محدودیت    اند و به رغم تمامی محرومیت        را به دوش کشیده   

اند.... زنان ایران نیک آگاهند که امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی              برادران خود عقب نبوده   

 های بر حق زنان ایران را درجهت تامین منافع خود به انحرا  بکشانند.   کوشند خواست می

داریم   کنیم و از پیش اعالم می        ی شناخته شده و امتحان شده را محکوم می            ما این حیله  

ها، جدای از مبارزات زحمتکشان        ی ما علیه تبعیضات و نابرابری        اجازه نتواهیم داد مبارزه   

شناسانده شود، لیکن تجاوزات آشکار و پنهانی را که خواه از طریق ت ویب، لغو قوانین و                    

آمیز نسبت به زنان از هنگام پیروزی          های تبعیض   ی روش   م وبات گوناگون و خواه با ادامه      

سازیم و حق مبارزه برای کسب آزادی و برابری با             قیام درمورد زنان اعمال شده، محکوم می      

های   کنیم... مبارزه در جهت برقراری آزادی       داریم. ما اعالم می مردان را برای خود محفوظ می

ی ضدامپریالیستی جدا نیست... ما خواهان ت فیه کلیه              دموکراتیک در ایران از مبارزه      

های حکومت از عوامل امپریالیسم و افشای نام آنها هستیم، ما خواهان تجهیز و                       ارگان

آموزش نظامی زنان و مردان برای مقابله با تجاوزات و تهدیدات امپریالیسم هستیم. ما                     

خواهان لغو قوانین مربوط به تعدد زوجات، ازدواج منقطع، حق طالق یک طرفه هستیم. ما                 

خواهان تضمین حقوق در مورد والیت فرزندان برای مادران و پدران به طور مساوی هستیم.               

ی امور    دانیم. ما خواهان تامین حقوق کامل سیاسی در اداره           حق قیمومیت را ... کافی نمی      

مملکت از راس تا پایه با برادرانمان هستیم که در هیچ جای آن جنسیت دلیل انتتاب یا                     

عدم انتتاب نباشد. ما خواهان حقوق برابر درخانواده و اجتماع به عنوان نتستین قدم در راه                

ها بدون    کسب آزادی و برابری اجتماعی زنان، ... امکانات آموزشی رایگان در تمامی رشته               

هیچ گونه تبعیض، باز پس دادن حق قضاوت به زنان و رفع تبعیض جنسی در انتتاب                      

ها ... برقراری امکانات رفاهی از قبیل مهد          ها و لیاقت    ی شغل و حرفه بر اساس توانایی        آزادانه

 کودک و... در محی  کار برای زنان کارگر و کارمند هستیم.
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: تولد ِماهرخ گوهرشناس در ترهرران      ٦٣١١

که در انقالب مشروطیت با همفکران خرود    

جمعیتی برای احقاق حقوق زنان ایجاد کررد  

را دور از چشرم  “ ترقی بنات” ی  و نیز مدرسه

کرد. او در سال   همسرش تاسیس و اداره می

  درگذشت. ٦٢٦1

با مافیای اقتصادی
مبارزه 

 
 حاکم

لغو هرگونه رانتخواری و رشوه 

 



 

 

 15و25ترکلهایزناندردهه

 های زنان   از دید این گروه ف ل مشترک تشکل        ”.  زنانیدی ر“اعالم موجودیت   :1322

تواند   آنان است که می   منافع گروهی   های زنان   است. وجه افتراق تشکل     تبعیض جنسیتی 

سیاسی، نژادی، قومی و... باشد. این گروه علل فرودستی زنان           طبقاتی، فرهنگی، اجتماعی،  

ی زنان در     اساس نقش های متفاوت زنان و مردان در تولید؛ استثمار دوگانه   را: تقسیم کار بر

گیرد که:   داند و در نهایت نتیجه می       نهاد خانواده و کارخانگی و... می     بازار کار سرمایه داری؛   

ر ع ر جهانی شدن سلطه و       دی زنان با رفرم و اصالحات حل نمی شود چرا که                  مسئله

جوامع در چارچوب این نظام     ترین  افتاده  عقبتمامی مناسبات موجود در   مالکیت خ وصی، 

 .تبیین شدنی است

ما جمعی  ”در بیانیه اول این گروه آمده است:        ”.  تریبونیبرایزناننپ: “1318تابستان

نظر...   رغم اختال    از زنان چپ ایران به منظور تقویت و تعمیق بتش چپ جنبش زنان، به               

ایم حول محورهای زیر به شکل جریانی مستقل در راستای محو کامل هرگونه           ت میم گرفته

 ستم، سلطه و تبعیض مبارزه کنیم.

 ی زنان است؛ ی ما مسئله . محور فعالیت و مبارزه٦

اش را در تقسیم کار براساس          . ستم برزنان را مقدم بر هرگونه ستم تاریتی و ریشه               ٣

 دانیم...؛ های متفاوت در تولید مثل می نقش

. ما اعتقاد داریم مبارزه زنان باید تا محو انواع ستم از جمله ستم طبقاتی، مذهبی، ملی                    ٢

 و ... ادامه یابد ...؛

طلبی   های مبتنی برسلطه و ساالری، از جمله مردساالری، برتری           . ما نظام طبقاتی و نظام     ۴

 دانیم؛   های دیگر را از موانع عمده برای رهایی کامل زنان می ساالری وساالری ملی، مذهب

 پذیر نیست...؛ ای و رهایی کامل زنان با رفرم امکان . ما اعتقاد داریم که حل ریشه٨

 دانیم...؛ . ما جنبش زنان را یک جنبش فراگیر و جهانی می١

 های جهانی در مسائل و مشکالت داخل ایران متالف هستیم... قدرت . ما با هرگونه دخالت1

 تشکل های زنان
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 متحدانه در برابر خشونت

 
علیه زنان
 

بایستیم!

  



 

 روزجهانیرفعخرونتعلیهزنان

 

 

یا  هر سال )معادل چهارم    نوامبر  ٣٨،  ٦٥١٦از سال   المللی رفع خشونت علیه زنان:        روز بین 

برگزیده شده است. این روز برای         پنجم آ ر( به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان           

شورای عمومی   .انتتاب شده است   یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان         

نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی ت ویب          ٦٥٥٥ اکتبر  ٦1در   سازمان ملل متحد  

اهل جمهوری   کرد. این تاریخ به خاطر قتل وحشیانه خواهران میرابال، فعاالن سیاسی              

 .انتتاب شده است دومینیکن

های پاتریشیا مرسدس میرابال ، ماریا آرجنتینا         ، سه خواهر به نام    ٦٥١۱نوامبر سال     ٣٨در  

ی جمهوری دومینیکن، به قتل       مینروا میرابال، آنتونیا ماریا ترسا میرابال به دستور فرمانده         

رسیدند. این سه خواهر برای پایان دادن به دیکتاتوری تروخیلو ستت مبارزه کردند. از                   

 .اند ، فعاالن حقوق زنان این روز را به یادبود این سه خواهر اخت اص داده٦٥١٦سال 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86


 

 



 کسبحیرایزناندرایران

هرای ایرالرتری و            ی انجمن اسداهلل اعلم حق رای زنان را که در ت ویب نامه ٦٢۴٦آ ر  ٦٢

زمانی که خربرر ت رویرب الیرحره            ٦٢۴٦ماه والیتی  کر شده بود قابل اجرا ندانست. مهر  

های ایالتی و والیتی که در هیئت دولت به ت ویب رسیده بود انتشار یرافرت،    انتتابات انجمن

حق رای زنان توس  روحانیون، ضد اسالم تعبیر شد. آیرت اهلل خرمریرنری در یرکری از                   

دیدیم از اولی کره ایرن دولرت        “ ت ریح کرد:   ۴٦فروردین  ٦۱های خود در تاریخ  ستنرانی

هرا، برا قرلرم          حیثیت روی کار آمده از اول، اسالم را هد  قرار داد، در روزنامه سواد و بی بی

اند لکن شیطنت بود، برای انعکراس   درشت نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتتابات داده

نظر عامه مردم به آن موضوع بود که نظرشان به الغاء اسالم و الغاء قرآن درست نیفتد و لهذا 

در اولی که اینجا ما متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایان مجتمع شدند با هم برای عالج کرار،  

ی اول منعطف شد به همان قضیه، بعد که مطالعه کردیم، دیدیم آقرا قضریره،       توجه ما دفعه

ایرن  ”  ی معاوضه برا اسرالم اسرت.           ی بانوان نیست، این یک امر کوچکی است، قضیه قضیه

منجر شد که به سبب آن تهران و قرم و       ٦٢۴٣خرداد  ٦٨ها به رویدادهای خونین  متالفت

ی برخورد خونین با متالفان شاه و تبعید خمینی شد و سرانجام برنرد    چند شهر دیگر صحنه

ی صغار و مجانیرن   هجری قمری که زنان را در رده ٦٢٣٥قانون انتتابات م وب  ٦۱ماده  ٦

که از ت ویرب   ٦٢۴٢ی م وب سال  ی واحده از حق رأی محروم ساخته بود، به موجب ماده

ی سیزدهم قانون انتتابات نیز که زنان  ، حذ  شد همچنین بند دوم از ماده پارلمان گذشت

 را از حق انتتاب شدن محروم ساخته بود حذ  شد.  

دی در مرقرابرل         ٦1تا این الیحه م وب شود دوبار زنان دست به اعتراض زدند. یک بار در  

های ایرالرتری و       ی انجمن نتست وزیری دست به اعت اب نشسته زدند و به لغو ت ویب نامه

والیتی اعتراض کردند و بار دیگر در سوم بهمن بانوان آموزگار و دبیر و کارمند بره عرنروان        

هرایری برا         اعتراض به عدم شرکت زنان در رفراندم دست از کار کشیدند و اعالمیه و تراکرت 

شعارهای زنان ایران بپاخیزید و ما را در ردیف ورشکستگان و بیگانگان قرار ندهید، پرترش     

  .کردند
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“ جهان زنان”ی  انتشار مجله : ٦٢٣٥ 

  الحاجیه هوشمند راد توس  نجم
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  روز دانشجو

: تولد ماه سلطان امیرصحی، از اولیرن   ٦٣٨٣

طرلرب. وی         اعضای جمعیت زنان مشروطه

تربیت نسوان برود. او در         گذار مدرسه بنیان

تظاهرات انجمن متدرات وطن، که یکی از   

های زنانه در ایران است پرچرم   اولین انجمن

  کشید. را به دوش می“ یا مرگ یا استقالل”

حذف تفکیک ها ی جنسیتی 

 
در زمینه های

 
 

شغلی،آموزشی،اجتماعی، خانوادگی

 



  

نمونه ای از اعالمیه های دستی دانشجویان دختر دانشگاه مشهد درمخالفت 

 ٧٧31با تفکیک جنسیتی 



 

مقابل دانشگاه تهران  1351آذر 16عکس های ساواک از تظاهرات   
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ی جهانی حقوق بشر    سالگرد ت ویب اعالمیه

که در آن بر تساوی حقروق زنران و مرردان          

 تاکید شده است.
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شمسی، زنان در حمایت از بست            ٦٣١۴

نشینان حرم عبدالعظیم، سربازان را سنگ        

 باران کردند .

قمری برپایی نمایشی      ٦٢٣۴رمضان    ٣1

ی    توس  نورالهدی منگنه که با حمله           

 ماموران مواجه شد

: تجمع پرستاران مقابل سراخرترمران      ٦٢٥٢

 ریاست جمهوری

بره     ٦٣١۴آ ر  ٣۴در درگیری مردم در روز 

ساختمان در حال ساخت بانک استقرراضری   

روسیه تزاری در تهران، زنران یرک سروم          

 .جمعیت را تشکیل می دادند

ش به سوی تشکل
پی

 

ی مستقل 
ها

زنان کارگر 

 



 

 

 

 

 انجمنرهاییزن

13١2 

 

هد  این انجمن از تشکل زنان سهیم کردن زنان در براندازی ستم مضاعف بر زنان و رها                    

 شدن از قیود قرون وسطایی بود. اهدا  انجمن عبارت بودند از:

های فرهنگی، اقت ادی و سیاسی ارتجاع داخلی         مبارزه برای در هم شکستن کلیه پایه      

باشد؛ اشاعه    و امپریالیسم، که نتستین شرط برای رسیدن به آزادی واقعی زنان می              

های زنان جهت مشارکت در قدرت        فرهنگ انقالبی، دفاع از حقانیت شوراها و اتحادیه        

سیاسی به منظور تامین کلیه حقوق زنان؛ شرکت فعاالنه و همه جانبه در مبارزات                   

 های )صنفی و سیاسی( زحمتکشان در جهت احقاق حقوق دموکراتیک کلیه زنان  توده

 

داری را بتشی از      این انجمن مبارزات اقشار وسیعی از زنان تحت ستم در کشورهای سرمایه           

دانست و معتقد بود چه بسیارند مواردی از مبارزات برحق زنان که               مبارزات دموکراتیک می  

اند. اگر    های )زن گرایان( بورژوا سر در آورده          راه کشیده شده و از دامان فمنیست          به کج 

گیری مبارزات زنان     تجربیات زنان مبارز کشورهای دیگر شناخته نشود و در تحلیل و جهت            

ایران این شناخت به کار گرفته نشود خطر به انحرا  کشیده شدن جنبش زنان ایران نیز                   

دانستند جهت شناخت مسایل فوری زنان و         بسیار است. آن ها حرکت خود را کوششی می         

های   تالش درجهت آغاز مبارزه هماهنگ ومتحد علیه تجاوز به حقوق زنان، دفاع از آزادی                

دموکراتیک آنان ونیز مبارزه به منظورحفظ تداوم انقالب وتشکل ومبارزه زنان علیه نفو                  

امپریالیستی تا قطع کامل وابستگی اقت ادی، سیاسی و فرهنگی ایران و تحقق برابری کامل              

 زنان.  

از بین    ١۱های زنان بود که در دوران سرکوب دهه            ها و تشکل    این انجمن از آخرین انجمن    

 رفت.

 تشکل های زنان



 «کارزارمنعخرونتخانوادگمی»

  ٦٢٥٨آ رماه  ۴

در نشستری در ترهرران        این کارزار توس  تعدادی از فعاالن حقوق زن از شهرهای متتلف 

این یک حرکت جمعی و مستقل است که تروسر      ” معرفی شد. به گفته فعاالن این کارزار:   

جمعی از مدافعان حقوق زنان در ایران به منظور ترویج مطالبه ی ت رویرب قرانرون مرنرع           

 “. خشونت خانوادگی علیه زنان راه اندازی شده است

بیانیه ضمن اشاره به آمار باالی خشونت خانوادگی علیه زنان و پیامدهرای آن برر         اولیندر 

دیده، خانواده و افراد جامعه به ضرورت ت ویب قانونی برای مرنرع خشرونرت          زنان خشونت

خانوادگی علیه زنان اشاره شده است. کارزار منع خشونت خانوادگی، ضرمرن ترالش بررای          

روزرسانی این قانون بر اساس نظرات و جلب حمایت جامعه مدنی برای ت رویرب    تکمیل و به

جرانربره       آن، خواستار آن است چنانچه قانون دیگری هم ارائه شود دربرگیرنده حمایت همه

ترمیمی و حمایتگر داشرتره      پیشگیرانه،  های دولتی مسئول بوده و رویکردی ترویجی،  ارگان

ابعاد پرنرهران       ٔویژه در زمینه دیده )از جمله مهاجران( را به    باشد و منافع همه زنان خشونت

خشونت خانروادگری از       ها و تجارب زیسته زنان در زمینه خشونت در نظر بگیرد. ثبت روایت 

کارگیری آن در اصالح قانون پیشنهادی از اهدا  دیگر  وگوی چهره به چهره و به طریق گفت

 این کارزار است. 



 شنبه

 6931آذر 18

 6093ربیع االول  12

 1462دسامبر 61

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

 یکشنبه

 6931آذر 11

 6093ربیع االول  15

 1462دسامبر 62

 دوشنبه

 6931آذر 12

 6093ربیع االول  13

 1462دسامبر 65

 سه شنبه

 6931آذر 15

 6093ربیع االول  94

 1462دسامبر 63

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

توس   ”زن مبارز“ی  انتشار مجله ٦٢٢۱

 کبری صارمی 

زهرا آقایی قلهکی که از اولین زنران     ٦٢٨٨

زندانی سیاسی تاریخ معاصر ایران به شرمرار   

 رود، به اعدام محکوم شد.   می
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 تشکل های زنان
 

 کمیتهزنانهوادارجنبشنوینانقالبی

٦٢٨۴ 

دو سال پیش از قیام بهمن، در میان هواداران              

مشی چریکی معدودی زن که به مساله زنان              

کمیته زنان  ”حساسیت داشتند، کوشش هایی در جهت مبارزه متشکل انجام دادند.              

توس  سه تن از هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق          “  هوادار جنبش نوین انقالبی   

تشکیل شده بود و اعضایش از ده نفر تجاوز نکرد. هد  بینانگذاران این             ٦٢٨۴در سال 

کمیته پرداختن به مسایل زنان بود، البته در چارچوب یک سازمان چپ طرفدار مشی               

 چریکی. از جمله فعالیتهای این کمیته انتشار چند اعالمیه در مورد وضعیت زنان بود.  

 ...منیکزنم

 زنیکهمرادفمفهومش،

 درهیچجایفرهنگننگآلودشما

 ....وجودندارد.

 زنیکهقامتشازنهایتبیشرمیشما

 درزیرکارتوانفرسای،

 آسانشکستهاست.

... 

 منیکزنم،

 زنیکهمرادفمفهومش،

 درهیچجایفرهنگننگآلودشماوجودندارد.

 زنیکهدرسینهاشدلیآکندهاززخمهاینرکینخرماست.

 زنیکهدرنرمانش،انعکاسگلرنگگلولههایآزادیموجمیزند.

 زنیکهدستانشراکار،برایگرفتنسالحپروردهاست.

 مرضیه احمدی اسکویی



 فروغ فرخزاد

 شاعروفیلمساز

 ٬سالگی سه کتاب شعر چاپ کرد؛ اسیر    ٣٢  تا ٦1 ( در فاصله٦٢٦٢-٦٢۴٨ )فروغ فرخزاد  

تابی، خشم از محدودیت و اسرارت،    دیوار و ع یان. محور شعرهایش در این سه مجموعه بی

هرایی کره      مرن بره رنرج     ”  ای گفتره اسرت:      در نامه .رضایتی و تقال برای رهایی بوده است نا

برند، کامال  واقف هستم و نیمی از هنرم   عدالتی مردان می خواهرانم در این مملکت در اثر بی

برم. آرزوی من ایجاد یک محی  مرساعد بررای         ها به کار می ها و آالم آن را برای تجسم درد

تحولری در   “  تولدی دیگرر  ”مجموعه شعر     ".های علمی هنری و اجتماعی زنان است فعالیت

ایمان بیاوریم به آغاز فر ل  ”او   شعر فروغ و در کل صنعت شعر فارسی بود. آخرین مجموعه

نام او را در فهرست بزرگترین شاعران معاصر ایران قرار داد. فروغ از شعرایی برود کره    “  سرد

 در اشعارش با جسارت تابوهای جنسیتی جامعه مردساالر را به چالش گرفت.

... 

 ... زن که باشی ترس های کوچکی داری

 ...زن که باشی

........ 

 کنند در باره هر لبتندی که بی ریا نثار هر احمقی کرده ای  در باره ات قضاوت می

 ... در باره زیبایی هایت که دست خودت نبوده و نیست در باره تارهای موهایت

 ... که بیتیال از نگاه شک آلوده ی احمق ها از روسری بیرون ریتته اند

در باره روح و جسمت در باره تو و زن 

 ... کنند بودنت، عشقت قضاوت می

 )از دست نوشته های فروغ فرخزاد(
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 : سالروز تولد فروغ فرخزاد٦٢٦٢

 بدون عدالت، نمی توان
 

دموکراسی را برقرار کرد!   



 ترکلهایزنانوکرفحجابرضاشاه 

های زنان نیز همچون سایر سازمان های          همین که حاکمیت رضاشاه مستقر گردید سازمان       

مبارزه   ٦٢٦٦-٦٢٦۱های    های زنان پس از انحالل در سال          سیاسی منحل شدند. سازمان    

دادند. رضا شاه     خود را در مجالس بحث ادبی و در مطبوعات به شکل منظوم و ادبی ادامه می               

به منظور جلوگیری از بس  افکار آزادیتواهی بین زنان ایران و تحت فشار محیطی که                     

دومین   ٦٢٦٦مبارزه زنان و عناصر مترقی بوجود آورده بود، روز یکشنبه ششم آ ر ماه سال                

 کنگره عمومی نسوان شرق و اولین کنگره زنان ایران را در شهر تهران تشکیل داد. 

دومین کنگره عمومی نسوان شرق مواد بیست و دو گانه ای مقرر داشت. مهم ترین مسئله                   

کنگره موادی بود که پس از انقالب مشروطیت و برقراری حکومت مشروطه برای بهبود وضع               

زنان در نظر گرفته شده بود. البته باید متذکر شد که مواد بیست و دوگانه بعدها فق  به                      

منافع طبقه حاکمه خدمت کرد. رضاشاه پس از مسافرت به ترکیه دست به سیاست ریاکارانه            

”٦٥٢٨)  ٦٢٦۴ای زد. او در اثر مبارزات عمیق زنان در سال               را در تهران   “  کانون بانوان ( 

تشکیل داد و امر به رفع حجاب نمود. این کانون نهادی دولتی بود که توس  وزارت فرهنگ                  

 رضاشاهی تاسیس شده بود و کاری جز پرورش افکار کذائی نداشت.  

نظام نامه کانون( شروع به       ٦٦کانون بانوان به دور از مداخله در امور سیاسی و مذهبی )ماده             

کار کرد. هاجر تربیت به ریاست آن انتتاب شد و با ایجاد مجالس ستنرانی، نمایش ها،                     

کلوپ های ورزشی، کتابتانه و کالس های اکابر به توسعه فعالیت های زنان پرداخت. این                  

شعبه داشت. نایب رئیس جمعیت صدیقه          ٨۱کانون در ایاالت و والیات ایران متجاوز از            

دولت آبادی بود. انجمن های کانون بانوان شامل انجمن ادبی، انجمن تشویق به سادگی،                  

انجمن ورزش، انجمن خیریه و موسسه تربیت مادر بود. در کالس تربیت مادر رواب                        

خانوادگی، آشپزی، شیرینی پزی، آداب معاشرت، صرفه جویی، شناختن روحیه مرد،                   

بهداشت خانواده، تزیینات منزل و خیاطی آموزش داده می شد. البته بعدها آموزشگاه تربیت              

مادر در برنامه دروس خود متت ر تغییراتی داد و مواردی چون تاثیر یک فرد در جامعه از                   

دیدگاه تاریخ و تفسیر اشعار و ن ایح بزرگان در موضوع اهمیت مادر و جامعه به برنامه اش                   

 اضافه شد.

در اعتراض به کشف حجاب، گروه بسیاری از زنان و مردان در مشهد، در                    ٦٢٦۴در سال   

کنند که به خشونت کشیده شد و عده بسیاری از زنان به شهادت                    تظاهراتی شرکت می  

رسیدند. این حادثه نشانگر متالفت زنان با تحمیل شیوه زندگی آنان از باال و به گونه                        

 زورمندانه بود. و در تاریخ مبارزات زنان به صورت یک نقطه عطف باقی ماند.



علیه رژیم شاهنشاهی  1357نشریات زنان از مشروطه تا قیام   
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برگزاری اولین کنفرانس رسمری در     ٦٢۱٥

  ی مسائل زنان در تهران باره
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 زنانشاعرعصرمرروطه

مرهررتراج    ”  ،” زندخت شیرازی” شاعران زن و زنانی که به شعر پرداختند در این دوره بسیارند: 

و .... شعرر   ” شمس کسمایی“،”بدری ایزدی“،”ژاله قائم مقامی”،”فتر عظمی ارغون” ،”رخشان

میررزا  ”  ،” طالبو ”  ،” میرزا فتحعلی آخونده زاده”  این دوره متاثر از آراء و آثار متفکرانی چون

و مروج ترحروالت        ”  میرزا ملکم خران ” ،” میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل”  ،” آقاخان کرمانی

ابوالقاسرم  “ و ”  میرزاده عشقی” ،” فرخی یزدی”  سوسیالیستی روسیه که بر شعر شاعرانی چون

اثرگذار است. شاعران زن هریک هم از فعاالن مشروطه و هم از فعاالن جنبش زنران   ”  الهوتی

، ” دختران ایررانری  “ و نشریه ”  مجمع انقالبی نسوان“ آن دوره اند. زندخت شیرازی بنیان گذار 

مهرتاج رخشان از منادیان مدارس دخترانه و طراح آموزش جدید برای دختران، فتر عظمی 

، شرمرس     ” عالم نسوان” ، بدری ایزدی از نویسندگان” جمعیت نسوان وطن خواه“ ارغون عضو 

 است.” تجدد“و ” آزادیستان”کسمایی از نویسندگان

 

 زندختشیرازی:

 زن در یک ملک بدین گونه پریشان تا چند؟  دست و پا بسته و لب بسته به زندان تا چند؟

 

 فخرعظمیارغون:

 دردهای اجتماعی هرچه هست از شیخ و شاه    جمله را بر دار عبرت سرنگون باید نمود

 اشر  و واال شدن، از دزدی و غارت چه سود    این چنین واال و اشر  را زبون باید نمود

 

 مهرتاجرخران:

 نسوان شده آگاه به حقوق مدنی شان        رخشان بکند فتح به لشکرشکنی شان

 

 ژالهعالمتاجقائممقامی:

 مر زنان را بهر عشرت های مرد           هیچ حقی نیست، اال زیستن

 سگ صفت با زشت و زیبا ساختن         گربه وش با پیر و برنا زیستن

 زیستن با قیدها، با شرط ها             ق ه کوته با دو صدها زیستن

 ای  خیره ی کامرانی های مرد           چند باید برده آسا زیستن

 تن فروشی باشد این یا ازدواج           جان سپاری باشد این یا زیستن



 

 شمسکسمایی:

 نه یارای خیرم

 نه نیروی شرم

 نه تیر و نه تیغم بود نیست دندان تیزم

 نه پای گریزم

 از این رو در دست هم جنس خود در فشارم

  

 بدریایزدی:

 مگر که زن ز بشر نیست ای گروه رجال 

 که ما نمرده ولی حالیا کفن به بریم

 فتاده ایم چو مه در میان ابر سیاه

 برای چه گنه جرم ماست خوش سیریم

  

 رکساناگیالنی:

 نفس بریده:

 آب در خطر است

 نام خلیج فارس در خطر است

 اما ...!

 جان در خطر نیست!

 آزادی را هم که از پیش فروختید

 و با هیچ تاختش زدید!

 هزاران هزار تن را 

 به دیوار نقاشی کرده اند آقایان!
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: تولد فروغ آ رخشری. وی اولریرن            ٦٣١٢

” فرروغ “ ی دخترانه در مشهد، به نام    مدرسه

ی شت ی خود ایجاد کررد. وی        را در خانه

 درگذشت.   ٦٢۴٣در آ رماه 
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 حق اختیار بر بدن:

 

آزادی پوشش،   

ق انتخاب آزاد برای 
 ح

ن یا نبودن
  مادر بود



 

 کیفم را بگردید  چه فایده؟

 تهِ جیبم آهی پنهان است که مدام شنیده: ایست!

 ولم کنید!

 روم. خوابم و از رو نمی ی تمشک می اصال با بوته 

 گیرید چرا همیشه زنی را نشانه می

.... 

 در چمدانم چیزی نیست

 خواهد به آفتاب نگوید: خداحافظ! جز مویی که می

.... 

 این جا همیشه پرواز معطل است

 های جنگ در تیر و کمان کوچه

 بند تناب رخت. با سینه  

 شوند ها پیر می پره به هرحال شب

 ام را پس بدهید! دست کم عکس کودکی

 ....                         گراناز موسوی



 

 

حضور زنان در تظاهرات علیه رژیم 

 شاهنشاهی

1357 
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: عزیمت اولین گروه از دختران ایرانی ٦٢۱٥

  برای تح یالت عالیه به اروپا توس  دولت

  لغو قانون سنگسار



 

 13١2هایزندانیانسیاسیدردیتحصنخانواده

 

دی در کاخ دادگستری تهران متحص شدند و          ٦٥هاى زندانیان سیاسى در       جمعى از خانواه  

نفرشان زن بودند. با قول وزیر        ٦٦شوند که     زندانی سیاسی می    ٣۴۱خواستار تعین تکلیف    

یابد. اما وعده     ى زندانیان آزاد شوند، تح ن موقتا پایان می          دى همه   ٣٢مبنی بر اینکه تا     

شوند که تا     ها دوباره در کاخ دادگستری متح ن می        دی ماه خانواده    ٣۴شود و     متحقق نمی 

یابد. تح ن کنندگان اولیه صد نفر و         ی زندانیان سیاسی در اول بهمن ادامه می         آزادی همه 

های زندانیان چپ بودند اما بتدریج فعاالن سیاسی و مردم نیر به آنان                    عمدتا از خانواده  

 پیوستند به طوری که در روزهای بعد قابل شمارش نبودند.  

 ٦۱انبوه جمعیت به حدی بود که حدود ساعت          ”...ماه روزنامه آیندگان اعالم کرد        دی8١

 ...“صبح کاخ دادگستری به کلی پُر شد و ناچار گروه زیادی از مردم پشت در ماندند 

ى اطالعات چاپ شد. در این اطالعیه آنان بر               ها در روزنامه     ی خانواده   بیانیه،  دی8۱

دلیل فرزندانشان تاکید کرده و از مردم به خاطر همدردی و همراهی برای                  محکومیت بی 

 آزادی فرزندانشان تشکر کردند.

های   بوس و اتوبوس    دقیقه شب مینی    ٢۱و   ٥ساعت  ”...دهد:  اطالعات گزارش میاو بهمن

خانه رسیدند. مردم با دادن شعار با شور و هیجان             حامل زندانیان آزاد شده مقابل در وزارت      

های گل به     ای ابراز احساسات نموده، فرزندان خود را در آغوش گرفتند و حلقه                سابقه  بی

کردند و    شان آویتتند. مادران بسیاری از زندانیان با ناباوری فرزندان خود را نگاه می                گردن

شعار مرگ بر شاه اتحاد اتحاد ضرورت انقالب، اعت اب اعت اب، مدرسه انقالب و مرگ بر                 

و سی دقیقه، زندانیان به        ٦۱خورد. تا ساعت       امپریالیزم غرب، در همه سو به گوش می         

ای به ناچار برای اینکه با ساعت ممنوعه          های خود ملحق شدند و عده       تدریج به جمع خانواده   

ها به قدری خوشحال      از سوی حکومت نظامی روبرو نشوند شب را همان جا ماندند. خانواده            

 “.بودند که اکثرا شب را در کنار عزیزان آزاد شده خود بیدار به صبح رساندند

 



 برپاییتظاهرانزناندرتهران

 (1152)بیستمژانویه182۱بهمن1

پس از انقالب مشروطه در این روز، ضمن برگزاری یک گردهمایی بزرگ در تهرران، زنران     

قطعنامه ای را که شامل دو بند بود ت ویب کردند. بند اول بر تاسیس مدارس زنانه تاکریرد    

داشت و بند دوم خواستار حذ  جهیزیه سنگین برای دختران بود و چنین استردالل مری     

کرد که بهتر است پولی که صر  تدارک جهیزیه می شود، در راه آموزش دختران هرزیرنره    

پنجاه مدرسه دخترانه در تهران تاسیس گردیرد   ٦٥٦۱شود. به برکت این اقدامات در آوریل 

و در پی آن، زنان نتستین کنگره آموزشی خود را نیز در پایتتت برگزار کردند. در سرال       

مدرسه دخترانره را در       ١٢ها بود فهرستی از اسامی  نشریه شکوفه که متعلق به زن ٦٥٦٢

دانش آموز داشتند. در این نشریه اعالم گردیده برود    ٣٨۱۱تهران منتشر کرد که در حدود 

تن مح ل تهرانی یک تن دختر است. مدارس فوق الذکر با انجمن هرای زنران       1که از هر 

شماری از انجمن های نیمه سررّی  “ ارتباط منظم داشتند. در این زمینه شوستر می نویسد:   

در   .زنان که به وسیله یک کمیته مرکزی هماهنگ می گردیدند، در تهران وجود داشرترنرد   

 ”.این کمیته یک دفتر تحقیق نیز دایر بود که به پرسش های زنان پاسخ می داد
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هرا،     اعت اب آرام زنران در برانرک          ٦٢۴٦

  ها مدارس و سازمان
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یکی از اولین زن های مبارز ایرانی به  ٦٢٨۴

نام منیژه اشر  زاده کرمانی به جرم اقردام    

علیه امنیت ملی و عضرویرت در شراخره             

مارکسیستی سازمان مرجراهردیرن خرلرق           

  تیرباران شد.
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شرکت زنان ایران در رفراندوم برای  ٦٢۴٦

  اولین بار



 

 

 اتحادیهانقالبیزنانمبارز

13١2 

ارگان آن سپیده سرخ بود و در واقرع      اعالم موجودیت کرد.   ٨1این اتحادیه در سوم بهمن 

 این اتحادیه خود را چنین معرفی نموده است:بتش زنان حزب توفان بود. 

دانرد و       این اتحادیه اساس بردگی زن را در مالکیت خ وصی و استثمار طبقاتی مری   

معتقد است که مبارزات بر حق زنان ایران و دیگر کشورها همردوش مرردان عرلریره          

استعمار و ستم طبقاتی نیز مبین این حقیقت است که حق گرفتنی است و آن هم بره  

 زور و نه دادنی و آن هم به میل.  

حمایت خانواده، حق طالق، قرانرون ق راص،        مسایلی مانند حجاب اجباری، لغوقانون” 

سنگسار، چند همسری و... از مسایل موردتوجه ما بود. ... ما به جنبش مستقرل زنران            

های چپ برایرد در        کردیم که گروه اعتقاد داشتیم ولی با دیدی انتقادی یعنی فکر می

های سوسیالیستی را ببرند... به مسایل خراص زنران حسراس              ها نفو  کنند و ایده آن

بودیم ولی آشنایی زیادی با فمینیسم نداشتیم. به طور کلی نظرر خروبری در مرورد            

ی زن ومرد هرم بره        های فمینیستی وجود نداشت. هر نوع برخورد با مساله رابطه  ایده

 ”شد.  های فمینیستی محکوم می عنوان ایده

 اتحادیهزنانمبارز

 

 آمده است:  اتحادیهزنانمبارزدر اهدا  

ی استثمارگر نیست. بلکه       هد  اتحادیه حل اختال  بین زنان و مردان طبقه           ”

مبارزات ما درست علیه این طبقات زن و مرد و اربابان امپریالیستشان است. ما                 

معتقدیم که آزادی زنان جدا از آزادی مردان نیست و این آزادی در گرو قطع                    

 “ها از ایران است. دست کلیه امپریالیست

 تشکل های زنان



 
 بهآتشکریدنشهرنو

 ٦٢٨1بهمن  ٦۱

به تدریج اجتماع   ”  قلعه شهر نو  “از حدود ساعت پنج بعد از ظهر این روز مردم در اطرا                 

کردند. مدت زیادی نگذشت که اجتماع افراد با تظاهرات توأم شد. در حدود ساعت شش بعد           

ها به    حمله کردند و بعد جمعیت به تبعیت از آن          ”  قلعه“از ظهر چند تن از جوانان به در           

ها   ریتتند. در این هنگام با وسایلی که از قبل تهیه شده بود، خانه             ”  قلعه“های داخل     خیابان

به آتش کشیده شد. گروهی به زنان ساکن محله حمله کردند،              ”  قلعه“های داخل     و مغازه 

اند. به این ترتیب       تعدادی از روسپیان در این وقایع مجروح و دو تا سه نفر کشته شده                  

سوزاند   را می ”  محله غم “ها    سوزی ساعت   به آتش کشیده شد. آتش    ”  خانه بزرگ شهر    روسپی“

 ها صورت ندادند.   کرد و اقدامی برای خاموش کردن این آتش و خاکستر می

متعاقب این حمله تعدادی از این زنان اعدام شده، تعدادی به زندان محکوم شدند، بر سر                    

برخی آب توبه ریتته شد تا با کاله شرعی به صیغه مردان مسلمان درآیند و بسیاری در                     

 شهر آواره و کارتن خواب شدند و این بار غیرقانونی به کار فحشا ادامه دادند.  
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 تجمعفرهن یانبازنرسته

 131١مهر

 

مهر فرهنگیان بازنشسته در شهرهای متتلف از جمله تهران، اصفهان،           ٣١صبح روز دوشنبه    

افتاده خود شدند.     مشهد و یزد تجمع های اعتراضی برگزار کردند و خواستار مطالبات عقب             

تن از فرهنگیان بازنشسته در مقابل سازمان برنامه و بودجه در کنار بهارستان                ٦٣۱۱بیش  

کنندگان خواهان همسان سازی حقوق و سایر           تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع      

مطالبات خود شدند. در اصفهان و مشهد و یزد و برخی دیگر از شهرها نیز بر اساس فراخوان                  

کنندگان پالکاردهایی در دست        تجمع  .های اعتراضی مشابهی برگزار کردند      قبلی تجمع 

 ها هستیم. داشتند: ما خواهان همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با دیگر بازنشسته

 

 



 زنایرانی

 

 زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود 

 پیشه اش جز تیره روزی و پریشانی نبود

 زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می گذشت  

زن چه بود آن روزها گر زان که زندانی نبود  

کس چو زن اندر سیاهی قرن ها منزل نکرد    

کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود  

 در عدالتتانه ی ان ا  زن شاهد نداشت 

در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود   

 دادخواهی زنان می ماند عمری بی جواب 

 آشکارا بود این بیداد پنهانی نبود

 بس کسان را جامه و چوب شبانی بود لیک 

در نهاد جمله گرگی بود و چوپانی نبود   

 از برای زن به میدان فراخ زندگی  

 سرنوشت و قسمتی جز تنگ میدانی نبود 

... 

 از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن 

زیور و زر پرده پوش عیب نادانی نبود    

 زن چو گنجور است عفت گنج و حرص و آز دزد 

وای اگر آگه ز آیین نگهبانی نبود   

عفافچشم و دل را پرده می بایست اما از   

پوسیده بنیاد مسلمانی نبود چادر  

1314پروین اعت امی   
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” زندگی روسرترایری     “ ی  انتشار مجله ٦٢٢٢

  الملوک م احب توس  شمس



 

زنان در قیام علیه رژیم 

1357شاهنشاهی   

 



 

 

 تاسیساولینترکلهایزنان

٦٣١١  

فعاالنره شررکرت       در مبارزات مشروطیت زنان ایرانی 

های زنان شکل  سازمان ٦٣١٨داشتند و از حدود سال 

گرفتند و در مشروطه خواهی شرکت کردند. تشکلهای زنران کره در دفراع از انرقرالب                   

شمرار برودنرد.       مشروطیت و احقاق حق برابری و رفع ستم بر زنان بوجود آمدند متنوع و بی

   های متفی ایجاد کردند، در تظاهرات شرکت کردند. های خ وصی و سازمان زنان انجمن

به اقداماتی مهمی  ٦٥٦٦و  ٦٥۱1شماری از انجمن های زنان ایران که در فاصله سال های 

انرجرمرن    “ ، و     ” اتحادیه غیبی نسروان   “ ، ” انجمن حریت نسوان“ همت گماردند عبارتند از:  

که در آن سالها ستت کوشا بودند و برای احداث مدرسه و بیمرارسرتران و      ”  متدرات وطن

انرجرمرن    “ و ”  جمعیت نسوان وطن خواه“ پرورشگاه، پول هایی جمع آوری کردند. همچنین  

از انجمن های مهم این دوره هستند. گفتنی است که همه این انجمن ها در  ”  همت خواتین

به ایران به ایفای نقش های شایان ستایش پررداخرتره     ٦٥٦٦جریان اتمام حجت روسیه در 

اند. به جز این انجمن ها که در تهران مستقر بودند در شهرهای دیگر نیز زنان ایررانری بره       

   ایجاد انجمن ها دست یازیدند.

 

 انجمنمخدرازوطن

، با هد  ٦٣١۱و جنبش ملی دهه  خواهی انجمن متدرات وطن در جریان جنبش مشروطه

های گوناگون برای استقالل ایران از تسلر  کشرورهرای بریرگرانره و               دهی فعالیت سازمان

ها و تظاهرات جنبرش مشرروطره       شکل گرفت. اعضای این انجمن در میتینگ  امپریالیستی

اقدامات امپریالیستی آن  ٔآمیزدر باره های اعتراض نامه شرکت فعال داشتند و به دولت روسیه

میالدی که ایران را تحت نفو  انگرلرسرتران و        ٦٥۱1نوشتند. آنها در متالفت با قرارداد   می

را ابداع نمودند و برای کاهش واردات قرنرد و      روسیه قرار داده بود، تحریم کاالهای وارداتی

رفتند و آنها را به عدم استفاده از قند خارجی یا حتی تعطیل کردن  می ها خانه شکر، به قهوه

 .کردند خانه )برای کاهش م ر ( تشویق می قهوه

اعضای انجمن متدرات وطن استثمار کشورهای خارجی را عامل اصلی موقعیت فررودسرت   

 دانستند.  دانستند. آنان شرط رهایی زنان را استقالل کشور می می زنان ایران در آن دوره

 تشکل های زنان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B0&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C#.D8.AF.D9.88.D8.B1.D9.87_.D9.82.D8.A7.D8.AC.D8.A7.D8.B1


 

 

 

تاسیس  ٦٥۱١در آ ربایجان چنین انجمن هایی در سال 

شدند. بنا به گزارش نشریه فررانسروی زبران جرهران             

یک د و پنجاه زن، انجرمرنری     ٦٥۱1مسلمان، در فوریه 

پدید آوردند تا با سنت های دست و پاگیر کهن که متلّ ترقی به شمار می آمدند به پریرکرار    

همچنین مجموعره ای از       .این شهر را برپا کردند”  هیات نسوان“ برخیزند. زنان اصفهان نیز  

نامه هایی که از طر  زنان قزوین و سنگلج به روزنامه ها ارسال گردیده اند از تجمع زنان در   

این دو شهر حکایت دارند. زنان تبعیدی ایرانی در ترکیه نیز به منظور حمایت از جرنربرش         

انجمن خیریه نسوان ایرانی مرقریرم    “ مشروطیت به اقداماتی دست زدند و سازمانی موسوم به 

 را تاسیس کردند” استانبول

. 

تاثیر زنان آن دوران را شاید بتوان در : شرکت زنان در زمان اولتیماتوم روسیه به ایران:   ٦٣٥۱

مردان آن زمان مشاهده کرد. روسیره در اثرر اصرالحرات            -اولتیماتوم روسیه و انفعال دولت

شوستر اخراج او را از پارلمان ایران خواستار شد و آنها به مجلس شورای ملی اولرتریرمراتروم      

دادند که اگر اخراج شوستر را نپذیرند به ایران حمله خواهند کرد و مجلس نیز در آسرترانره      

پذیرش اولتیماتوم روسیه بود. بعد از علنی شدن این ماجرا، زنان فعال ایران در شرهررهرای         

نرفرر      ٨۱۱اصفهان، قزوین و تبریز به سمت تهران حرکت کردند و موفق شدند که با بسیج   

یکی از تدارک کرنرنردگران ایرن          ”  انجمن متدرات وطن“ اعت اب بزرگی را تدارک ببینند.  

اعتراضات بود که عالوه بر شرکت فعال در تظاهرات، با انتشار فراخوانی خطاب به عموم زنران  

ایرانی، آنان را به مقاومت و ایستادگی در برابر اولتیماتوم فراخواند و عاقبت چنانچه مرورگران   

سی د نفر از زنان از خانه و حرمسرا خارج شدند، در صرف هرای         “ شوستر روایت می کند:  

منظم، با اراده تزلزل ناپذیر در حالی که چادرهای سیاه بر سر و نقاب های مشبک سفید برر    

روی داشتند، به طر  مجلس رهسپار شدند. بسیاری از آنها در زیر لباس یا آستین طپانرچره    

یا کارد و قمه پنهان کرده بودند و چند نفر با بیانات آتشین ستنرانی کردند و گفرترنرد اگرر       

وکالی مجلس در انجام فرایض خود و محافظت از شر  ملت ایران تردید کنند، ما مرردان و    

 ”فرزندان خود را کشته و اجسادشان را همین جا خواهیم افکند

 تشکل های زنان



 

و    طماهمرهو مشهور بره       اُمّسَلَمَهیا  زَکیّهملقب به  تاجبرغانیقزوینیفاطمهزرین

قمری( شاعر و از رهبران   ٦٣١١  ٔدرگذشته -قمری  ٦٣٢٢یا  ٦٣٢٦، ٦٣٢۱ ٔ)زاده قُرََّةُالعَین

از صورت برگرفت. او به اتّهرام دسرت       بود که روبنده است. او نتستین زنی  جنبش باب بوده

بازداشت شد و سه ”  شهید ثالث“ معرو  به  داشتن در قتل عموی بزرگش محمدتقی برغانی

و همزمان با بسیاری از بابیان دیگرر، در     شاه سال بعد، مدتی پس از ترور نافرجام ناصرالدین

از    .اعدام شد. او اولین زنی بود که به این اتهام اعردام شرد        االرض تهران به جرم فساد فی

 :  است طاهره اشعاری باقی مانده

 آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات 

 آسوده شود خلق ز تتیل و توسوس )وسوسه(

 محکوم شود ظلم به بازوی مساوات

 معدوم شود جهل ز نیروی تفرس )هوش، فراست(

 گسترده شود در همه جا فرش عدالت

 افشانده شود در همه جا تتم تونس )الفت(

 مرفوع شود حکم خال  از همه آفاق

 تبدیل شود اصل تباین )جدایی( به تجانس )همسویی(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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” ی فرردا      سرپریرده   “ ی  انتشار مجله ٦٢٢٣

  توس  زکیه رهنما

  لغو بردگی جنسی 

ن فروشی
صیغه و ت

ت لوای 
تح  



 

 انترارروزنامهشکوفه

(٦٥٦٢)٦٣٥٣ 

 

” شکوفه“در این سال مریم عمید )مزین السلطنه(، دومین روزنامه مت وص بانوان را به نام                

در تهران منتشر کرد. او دو مدرسه دخترانه نیز در تهران تاسیس کرد. همچنین اولین                     

چاپ می  ”  توس  بانوان و برای بانوان    “روزنامه شکوفه که     .انجمن زنان ایران را بوجود آورد     

شد به مدت شش سال به انتشار خود در تهران ادامه داد و با مرگ خانم مزین السطنه                       

 تعطیل شد.  

هد  نشریه شکوفه، آشنا ساختن زنان با کارهای ادبی، آموزش بچه داری و خانه داری،                   

تشویق به سوادآموزی و تح یل، مبارزه با خرافات و موهوم پرستی در میان زنان و ارتقای                  

معیارهای اخالقی آنان بود. در سال های بعد این نشریه لحن تندتر و صریح تری به خود                     

گرفت و ازدواج دختران در سنین پایین را مورد حمله قرارداد و به تدریج لحن سیاسی اش                  

 را تشدید کرد و تسل  بیگانگان را به نقد کشید و مشوق استقالل ملی شد.

 

 



 

 کمیتهدفاعازحقوقزنان

 13١2اسفند

 

 این کمیته وابسته به حزب کارگران سوسیالیست بود.         

مارس، کمیته موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران            ١برای برگزاری اولین      ٨1در اسفند   

 تشکیل شد و بعدها به کمیته دفاع از حقوق زنان تغییر نام داد.

از جمله فعالیت های این کمیته می توان به تالشهای اعضای آن در سازماندهی و شرکت                   

اشاره کرد. کمیته دفاع از حقوق زن          ٨1در تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در اسفند           

 ای صادر کرد که در آن آمده بود: اسفند بیانیه ٣٦برای تظاهرات بزرگ 

آیا زنان حق دارند که خود ت میم بگیرند چگونه می خواهند لباس بپوشند؟ آیا زنان                ”

خواهند با حجاب باشند یا بدون حجاب؟... مشتی از            حق دارند خود ت میم بگیرند می     

کنند به    اند، سعی می    ی قدرت تکیه زده     رهبران دولتی و مذهبی، کسانی که بر اریکه        

ی کانونی آزادی     این حق مسلم زنان تجاوز کنند... امروز مساله آزادی زنان به نقطه              

ها مردم زحمتکش مبدل شده است... برای دفع این             ی محرومان، آزادی میلیون     همه

ی عمومی است. الزم       حمالت به حقوق دموکراتیک زنان، احتیاج به بسیج و مبارزه            

است که تمام طرفداران آزادی علیه این اجحا  صدای اعتراض خود را رسا و بلند به                  

اسفند   ٣٦گوش همگان برسانند... بدین منظور راهپیمایی و تظاهراتی برای روز شنبه             

 “برگزار خواهد شد.

 

 تشکل های زنان
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خدمات درمانی و بهداشتی برای همه

 



  

 اجتماع جمعی از پرستاران مقابل مجلس

 ٦٢٥٢اسفند  ٢

هزار   ٣بود. تعداد زیادی از پرستاران حدود         ٥٢این سومین تجمع اعتراضی پرستاران در سال        

اسفند(، در جلوی درب       ٨نفر زن و مرد، ضمن تحریم بزرگداشت فرمایشی روز پرستار )               

های متتلف یزد، اصفهان، قم، بندرعباس،           شمالی مجلس تجمع کردند.پرستاران از شهر        

های خراسان، همدان، آ ربایجان شرقی و غربی، مازندران، گیالن، گلستان، خوزستان ...               استان

ی اعتراضات صنفی تا      ی پایانی پرستاران ضمن تاکید بر ادامه         بیانیهدر  به تهران آمده بودند.     

 زمان به نتیجه رسیدن کامل مطالبات آنان طی چند بند اعالم شد:  

توقف طرح غیرمنطقی و غیر       گذاری خدمات پرستاری /     اجرای بی قید و شرط قانون تعرفه         

/ اجرای قانون مشاغل ستت و زیان آور برای شغل پرستاری        کارشناسانه ی مبتنی بر عملکرد /

های متتلف پزشکی و        ها در گروه     اصالح نظام پرداخت     اجرای کامل قانون بهره وری /        

 پیراپزشکی در وزارت بهداشت



 

 
 

فرقهدموکرازآذربایجان1324مارس،اردبیل،8اهپیماییر  

،تهران1357مارس8راهپیمایی  
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پذیرش رسمی روز جهانی زن

 



 

 جمعیتبیداریزنان

کمیته برای ایجاد جمعیت بیداری       ٦٢٨1اسفند    هفت

بیداریاهدا   زنان اعالم موجودیت کرد.        جمعیت

ایجاد تشکیالت سراسری زنان ایران است.            ”زنان:

ی   تشکیالتی که از نظر شکل، دموکراتیک، مستقل از احزاب سیاسی و در برگیرنده                      

وسیعترین جمع زنان باشد و از نظر محتوای سیاسی، سازمانی ضدامپریالیستی و دموکراتیک             

  ی  اشاعه“  های به حق انقالبی اکثریت مردم این سرزمین باشد...           ی خواست   و منعکس کننده  

ی آزادی و برابری در میان زنان و به ویژه قشرهای تنگ دست جامعه، بسیاری از زنان              اندیشه

اند.   دچار استثمار مضاعف هستند و از حقوق اقت ادی اجتماعی و فرهنگی محروم مانده                 

ما فمینیست نیستیم چرا که هدفمان مبارزه با مردان          “گوید:  ای می   مسئول گروه در م احبه   

نیست... آنچه برای ما اهمیت دارد برابری دستمزد با مردان نیست. بلکه بیش از هر چیز                     

 “ بیداری سیاسی زنان است...

 جمعیتزنانمبارز

منتشر شد. این گروه      ٨1اسفند    ٦٨اش در     بود و اولین شماره   “  زن مبارز ”ی این گروه      نشریه

های خ  سه نیز عضوگیری کرده         های ایران از سایر گروه      ی کمونیست   با گرایش به اتحادیه   

ها و بقایای ارتجاع داخلی تا         امان علیه امپریالیست    مبارزه پیگیر و بی   بود. اهدا  این گروه:      

 -کن کردن قطعی استثمار و استبداد و به دست آوردن استقالل و آزادی واقعی؛                        ریشه

های مردم، به خ وص خواسته های ضروری و به حق              پشتیبانی بیدریغ و فعال از خواسته      

آشنا و آگاه نمودن زنان به حقوق دموکراتیک خویش و وظایفشان             -کارگران و زحمتکشان؛    

مبارزه برای احقاق حقوق دموکراتیک زنان از جانب دولت، کارفرما و           -در قبال خلق و میهن؛      

مبارزه علیه فرهنگ پوسیده و        -یا دیگر موسسات و نهادهای اجتماعی ضایع شده باشد؛             

مبتذل استعماری و ارتجاعی رژیم فاسد و سرسپرده گذشته که از طرق متتلف به زنان                     

ستمدیده ایران تحمیل گردیده است و جانشین کردن آن به وسیله فرهنگی پویا، ملی و                    

مارس فراخوان    ١مترقی. جمعیت زنان مبارز اولین گروهی است که برای برگزاری مراسم               

ی پس از انقالب این سازمان فعالیت های تبلیغی بسیاری داشت و در                     داد. در دو ماهه    

 های آنان منتشر می شد.   های روز اخبار و بیانیه روزنامه

 تشکل های زنان



 

 تاسیسمدارسدخترانه

٦٣١١ 

ترین مانع برای رشد      سوادی مهم   ی دخترانه: قبل از حکومت ناصرالدین شاه، بی    اولین مدرسه

 هنی زنان بود. با فاصله کمی بعد از باز شدن مدارس توس  تعدادی از زنان روشنفکر                      

ها علیه ابتکارات زنان توس  مرتجعین شروع شد. حتی برخی از               زنی  جامعه، موجی از انگ   

خواندند و دستور قتلشان را     ”  بهایی“ارتجاعیون کسانی را که این مدارس را بنا کرده بودند            

کردند این    عنوان کردند و ادعا می     ”  افتتاح مدارس را علیه قوانین اسالم      “دادند. مسلمانان   

 گیرد.   مدارس توس  بیگانگان و به ق د از بین بردن اخالقیات در جامعه صورت می

اولین   ٦٣١١بی خانم استرآبادی از نویسندگان، طنزنویس و مدافع حقوق زنان در سال                 بی

مدرسه دخترانه را بنا کرد. پدرش محمد باقرخان استرآبادی از بزرگان گرگان و مادرش                   

مالباجی یا معلم مکتب خانه دخترانه دربار قاجار و از معدود زنان باسواد آن دوران بود.                     

ی   افتتاح مدرسه “اهلل نوری از تاسیس مدرسه دخترانه برانگیتته شد و اعالم کرد:                  فضل

های پایان ناپذیر مرتجعین جهت جلوگیری از         رغم تالش   دخترانه علیه قوانین اسالم است. به     

افتتاح مدارس، زنان از تمایل دولت به غرب بهره برده و اقدام به افتتاح این مدارس در                       

ها همچنین مجلس را برای ت ویب قوانینی به نفع آموزش دختران             سراسر کشور کردند. آن   

تحت فشار قرار دادند و مدارس زیر بتدریج توس  زنان افتتاح شد: ناموس توس  طوبی                    

آزموده، مدرسه ترقی بنات توس  ماهرخ گوهرشناس، تربیت نسوان توس  ماه سلطان                  

 المعالی. المعالی توس  خانم دوره امیرسهی، دوره
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 روز جهانی زن

سال برار دیرگرر زنران            ٣۱: بعد از  ٦٢1١

توانستند روز جهانی زن را به طور علنی در   

چند نقطه تهران از جمله سالرن عرمرومری       

 شهر کتاب برگزار کنند. 
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 روزجهانیزن

 

  

میالدی زنان کارگر کارخانجات نسراجری در      ٦١1٨مارس  ١روز   یعنی  در یک چنین روزی

شهر نیویورک برای بهبود شرای  کارشان و در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد شران،    

دست به تظاهرات زدند. این حرکت به درگیری قهر آمیز با پلیس آمریکا انجامید و پلیس بره  

طور وحشیانه به تطاهرات حمله کرد و آنرا سرکوب نمود. عده ای از زنان تظراهرر کرنرنرده         

کم کرم بره حرقروق          زنان کارگر دیگر هم زخمی و دستگیر شدند. این مسئله باعث شد که

 و سعی کنند که راه آنها را ادامه بدهند.   انسانی خود آگاهی پیدا کنند

کررد.   حالت آشکار یا متفی در کارخانه های متتلف ادامه پیدا  حرکات اعتراضی هر سال به

ساعت کار روزانره دسرت بره           ٦۱مجددا زنان نساج آمریکا با خواست  ٦٥۱1مارس  ١روز 

تظاهرات می زنند که این بار هم تظاهرات آنها با سرکوب پلیس روبرو گردید و به دستگیری 

بسیاری از زنان منجر شد. در این تظاهرات عده ی زیادی از مردان کارگر و زنان طربرقرات       

 دیگر جامعه نیز شرکت می کنند.  

حزب سوسیالیست آمریکا به تشکیل کمیته ملی زنان برای کمپین حق رأی    ٦٥۱١در سال 

زنان در انتتابات اقدام کرد و در مارس همان سال کارگران زن بافنده سوزنی برا خرواسرت        

ممنوع کردن کار برای کودکان و کسب حق رأی زنان درنریرویرورک ترظراهررات کرردنرد.             

ایرن روز بره          ٦٥۱٥مارس همان سال سبب شد که در سال بعد یعنی سال  ١رویدادهای 

عنوان نتستین روز ملی زنان در آمریکا تثبیت شد. این روز کم کم به روز مترالرفرت زنران        

حقوق اجرترمراعری         کارگر با دولت و کارفرمایان سرمایه دار، برای بهبود شرای  کار و کسب

 برای کل زنان در سراسر دنیای صنعتی، تبدیل گردید.  

“ در کپنهاگ دانمارک برگزار شد،  ٦٥٦۱بین المللی سوسیالیستها که در سال   در کنگره ی

مارس را به عنروان روز     ١از حزب سوسیال دموکرات آلمان   زن سوسیالیست“  زتکین   کالرا

   جهانی مبارزه زنان پیشنهاد کرد که ت ویب شد.

از طرر        ٦٥1٨این روز هم بار دیگر اهمیت یافت. سرال      ١۱با رشد جنبش زنان در دهه 

 ٦٥11سازمان ملل متحد، سال بین المللی زنان اعالم شد و دو سال بعدتر یرعرنری سرال           

 روز جهانی زن، به رسمیت شناخت.  مارس را به عنوان ١یونسکو 



 13١2مارس2بخشهاییازبیانیهشورایهمبست یزنانبهمناسبت

تاریخ از زمانی که جوامع به طبقات تقسیم شد و رواب  استثماری به نفع اقلیتی                    ”

حاکم و به قیمت ظلم و تعدی و ستم به اکثریتی رنج کشیده بوجود آمد، صحنه                      

شان.   ها برای کسب حقوق پایمال شده        خونینی است از جنگ و قیام و خیزش توده         

شان علیه ظلم و ستم و استثمار         های رنج کشیده و محروم در این مبارزه دائمی          توده

ایام خاص را که یادگار و یادبودی است از شکستی تلخ یا پیروزی عظیم همیشه به یاد                 

 دارند. ...در ایران زنان و به خ وص زنان زحمتکش قرن              سپرده و آن را گرامی می      

های تازیانه این رواب       اند. اثر زخم    هاست که تحت ستم و استثمار دوالیه قرار داشته        

پوسیده اقت ادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کماکان بر پیکر و افکار آنان باقی                   

است. با وجود این که زنان زحمتکش ایران همواره در کار کشاورزی و صنایع به طور                  

داران حاصل    مستمر شرکت داشته و تحت ستم و استثمار وحشیانه اربابان و سرمایه             

رفته، اما تنها نقش اجتماعی که طبقات مرتجع و قوانین آنها       دسترنجشان به غارت می

اند زادن بچه و مراقبت از مرد و خانواده بوده است و هرگز از هیچ                 برای زنان قائل بوده   

اند. اگر چه هزاران      گونه آزادی و حقوق سیاسی اجتماعی و اقت ادی برخوردار نبوده          

کرده   بند و زنجیری که بر دست و پای زنان ایران بوده آنان را از آزادی محروم می                    

است اما در تمامی ادوار... همیشه در پیکارهای خونین برعلیه مرتجعین حاکم و اربابان              

اند. زنان آگاه و مبارز ایران آزادی خود را در گرو آزادی              امپریالیست آنها شرکت داشته   

کل جامعه دیده و ... همانند دیگر اقشار و طبقات مردم نه تنها به حقوق خود نرسیدند                 

بلکه با ت ویب قانون اساسی خبرگان حقوق اجتماعی، اقت ادی و سیاسی شان                   

محدودتر هم گشته است. بزرگداشت روز جهانی زنان در حقیقت یادآوری این مساله و              

ها و مبارزات زنان ایران در راه کسب آزادی و استقالل نهایی        فشانی ارج نهادن به جان

 میهن مان است. ...

این بیانیه به امضای شورای همبستگی )اتحادیه انقالبی زنان، جمعیت بیداری زنان، انجمن رهایی 

 زنان، جمعیت زنان مبارز، کمیته زنان جبهه دموکراتیک ملی( است. 
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 لغو قوانین ضد زن
 

حق طالق، حق حضانت،  
 

لغو چند همسری، حق خروج 

  ازکشور و...



 تظاهرازدرتهرانعلیهحجاباجباری

  ٦٢٨1مارس ١ 

ت میم به لغو قانون حمایت        دفتر آیت اله خمینی      ٨1دو هفته پس از پیروزی انقالب         

و اجباری شدن حجاب اسالمی گرفت. همچنین یک روز پیش از برگزاری مراسم                 خانواده

بزرگداشت روز جهانی زنان، خمینی در ستنرانی مدرسه رفاه اعالم کرد زنان کارمند                     

را برای حفظ آبرویشان رعایت کنند. روز بعد زنان             های دولتی باید حجاب اسالمی       اداره

کارمند بدون حجاب اجازه ورود به محل کارشان را نیافتند. تعداد زیادی از زنان کارمند از                   

بودند بیرون وزارتتانه    رفتن به سر کار سر باز زدند و زنانی که کارمند وزارت امور خارجه                

تجمع کرده و شعار     زن در دانشگاه تهران     ١۱۱۱تا    ٨۱۱۱دست به تظاهرات زدند. حدود       

 های دخترانه به تظاهرات زنان در تهران دادند. همچنین تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه

جات متتلف زنان از      ها و دسته    گروه“اسفند،    ٦1چاپ   پیوستند. به نوشته روزنامه کیهان     

های شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز                صبح امروز در خیابان   

نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمائی زدند. در راهپیمائی های امروز زنان،                  

تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند. آنها ضمنا  علیه کسانی که                

راهپیمائی امروز در     …دادند  اند، شعار می    به زنان بی حجاب در روزهای اخیر حمله کرده          

شعارها: ”  .است  حالی انجام شد که ریزش بر  بی وقفه از اولین ساعات بامداد آغاز شده                  

 “ما انقالب نکردیم / تا به عقب برگردیم”، “ست ست نه غربی ست / نه شرقی آزادی جهانی”

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86


 

 



 

1357بازگشایی مدارس اسفند   

 گزارش مجله زن روز



 

 13١2مارس2بزرگداشت

 

های زنان در فضای ملتهب پس از سرنگونی رژیم  های حضور تشکل از اولین اقدامات و نشانه

های متعددی برای  سلطنت، برگزاری مراسم روز جهانی زن بود. از ابتدای اسفند ماه، کمیته

 برگزاری مراسم روز جهانی زن تشکیل شد. 

 

 کمیتهموقتتدارکروزجهانیزندرایران

 

تشکیل شد. این کمیته در فراخوانش برای برگزاری هشت مارس             ٨1این کمیته در بهمن     

مزد مساوی در مقابل کار مساوی، مهد کودک رایگان برای همه، لغو              های زنان را      خواست

گیری در مورد زندگی و سرنوشت زنان را در              قوانین پوسیده و ارتجاعی که حق ت میم        

 اختیار دیگران قرار میدهد، حق تشکل سازمان مستقل و مبارز... اعالم کرده بود. 

طیف متنوعی از زنان این فراخوان را امضا کردند. کیت میلت )فمینیست امریکایی( از سوی               

این زنان برای ستنرانی در این مراسم به ایران دعوت شده بود. آنان موفق به پیداکردن جا                  

 و در نهایت در برنامه ورزشگاه استادیوم ن یری شرکت کردند. ...برای مراسم نشدند

عالوه بر ستنرانان ایرانی چند فمینیست امریکایی اروپایی و عرب نیز به ستنرانی                       

نقطه نظر اساسی ستنرانان این بود که نباید نوع به خ وصی از لباس را به زنان                 پرداختند.  

 تحمیل کرد.  

پس از آن کمیته موقت تدارکات روز جهانی زن در ایران به کمیته دفاع از حقوق زنان                       

تغییر نام داد و در حرکات اعتراضی زنان تهران علیه حجاب شرکت فعاالنه داشت.                        

با شعار متالفت با حجاب اجباری در مراکز متتلف در سراسر                ٨1اسفند    ٦1های    برنامه

 ایران برگزار شد. 
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