
                                       انی زنبه انگيزه روز جه
   

   ! ى پوششده باد آزادزن          
 

جامعه شناسان نوع پوشش انسانها را نحت تاثير عوامل 
اعم از مذهبی ( جغرافيایی ، اقتصادی ، فرهنگی و عقيده تی 

 ما تحت تاثير همين عوامل ،. ارزیابی ميکنند ) یا غير مذهبی 
 مختلف جهان هستيم طشاهد پوشش ها و لباسهای متنوع در نقا

اما هر چه که به جلوتر ميرویم ، تحت تاثير پدید آمدن دهکده .
 اقتصادی کشورهای پيشرفته –جهانی و هژمونی فرهنگی 

صنعتی ، لباس مدرن غربی بدليل تنوع ، راحتی و متناسب 
" بدل به  21 و 20بودن آن با زندگی و اشتغال در قرن 

برای نمونه شلوار جين به رایج ترین . جهانی ميشود " یونيفرم 
  .لباس زنان و مردان در همه کشورها مبدل شده است 

عليرغم برخی عقب گردها و زیگزاکها در برخی ( بعالوه  
در نتيجه این تجوالت ، تا حدود زیادی از حجم ) کشورها 

 افزوده شده لباس مردم کاسته شده و در عوض بر تنوع آن
مثال اگر به تصاویر زنان اروپایی در قرون گذشته نگاه . است

  .کنيم به وضوح این تحول را مشاهده خواهيم کرد
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  سوئد-کميته دفاع از حقوق بشر در ايران   

گزارشی از وضعيت نقض حقوق 
   در سالی که گذشت،زنان درايران

 قوانين مدنی جمهوری اسالمی ، زن جنس دوم و در تصاحب در
. نصف مرد محسوب می شود ) خون بها( ارث و ارزش وجودی 

این رژیم با امضاء نکردن کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، رسمًا 
. و به گونه ای آشکار به اجحاف در حق زنان ایران ا قرار دارد 

ی از نقض حقوق زنان در موارد براین مبنا می توان سياهه ای طوالن
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  به مناسبت روز جهانی زن  
  

   مهرانگيز ميناخانی                      
  

هر ساله ما زنان در همه .هشتم مارس ديگری رسيده است 
جای دنيا در اين روز گرد هم می آييم و مردان آزاديخواه را 

ا می خوانيم تا رنجها و نا برابريهای هزاران ساله را نيز فر
  . بر تن خسته و مجروح خود مرهمی بنهيم 

  4بقيه در صفحه                                                   

  

  

  طرح جديد سازمان عفو   
با     بين الملل برای مبارزه 

5    ص  !خشونت عليه زنان 

     
  به انگيزه سالگرد کودتای    

  آخربخش    -  1299 اسفند 
  قراض سلسله قاجار و از بين رفتننا= 

  =استقرار جمهوری   شانس     
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  مربوط به روزفعاليتهای   

    زن در ايران جهانی    
   12   صفحه                             
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  دنباله از صفحه یک 
  

  !  زنده باد آزادی پوشش        
  

ی مستفاد در رابطه با ایران ، چنانکه از برخی تحقيقات تاریخ
ميشود ، زنان ساکن قلمرو امپراتوری ایران تا قبل از حمله 
اعراب مسلمان و حتی تا سالها بعد از آن ، پوششی شبيه 

داشته ) نظير لياس کردی ( لباسهای محلی رایج در کشورما 
تنها پس از . اند یعنی از چادر و مقنعه و روبند خبری نبود 

ه از دوران صفویه بالمنازع شدن شریعت اسالمی ، بویژ
بدینسو بوده که بورقا ، چادر ، مقنعه ، روبند و غيره با حربه 
جبر و جهل بر زنان حاکم شد که آنهم اساسا در ميان زنان 
شهری و خانه نشين رواج یافت و اصوال زنان روستایی و 
عشایر بدليل مشارکت وسيع در کشاورزی و دامداری و دست 

 ، عمال آنرا رعایت نميکردند و و پاگير بودن چادر و چاخچور
صرفا در حد روسری و لباس بلند محلی ، بدن خود را می 

  .پوشاندند 
حتی یک سياح ایتاليایی که در اوایل حکومت صفویان از 

زنان ایرانی لباسهایی ميپوشند که : ایران دیدار کرده مينویسد 
در قسمت سينه باز است و بدن خود را به نمایش ميگذارند ، 

در مورد پوشش زنان ایرانی ) شاردن ( ا یک مورخ دیگر ام
 ميالدی مينویسد که زنها تمام بدن خود را به 17در قرن 

  . استثنای صورت ، دست و پا ميپوشانند 
و ) کدی . نضير نيکی آر( البته برخی مورخين غير مسلمان 

شماری از مسلمانان نوگرا عقيده دارند که دستوری بنام حجاب 
 از 31وجود ندارد ، اما غالب فقهای اسالمی آیه در قرآن 

 الاقل در حد –سوره نور را همان ضرورت حجاب زن 
 ارزیابی ميکنند که بر همان –پوشاندن موی سر و دورگردن 

مبنا در اغلب کشورهای خاورميانه از جمله ایران  عمل 
  . ميشود 

بعد از تبدیل اسالم به دین حاکم بر کشورمان ، مقاومت در 
برابر حجاب اسالمی ، اساسا در مناطق روستایی از طریق 
حفظ لباسهای رنگی بومی خود را جلوه گر ميساخت ، در 
مناطق شهری ، نخستين بارقه های اعتراض را در وجود 
زنان پيشرویی چون طاهره قره العين مشاهده ميکنيم که بعدها 
یم رگه هایی از آن را در جریان انقالب مشروطه هم شاهد بود

، ولی اساسا در دوره رضا شاه بود که لغو حجاب به عنوان 
  .یک رفرم دولتی  در دستور قرار گرفت 

   
 دى، رضا خان  فرمان معروف به 17 در روز   سال پيش68 
را صادر آرد تا به زور اسلحه و پاسبان، « آشف حجاب»

چادر را از سر زنان بردارد و حجاب اسالمى را در اماآن 
 شروع  او این آار را از خانواده خودش. ع سازدعمومى ممنو

آرد و به همسر و دو دختر خود دستور داد آه آن روز در 

التحصيلى پرستاران رشته   در جشن فارغ اش هنگام سخنرانى
 . اسالمى در انظار عمومى ظاهر شوند مامایى، بدون پوشش

عنوان روز زن   دى را به17از آن روز به بعد خاندان پهلوى 
نام گذارى آردند و در تمام دوران « آزادى زن»ا روز ی

 .حكومتشان آن را جشن گرفتند
 و سرنگونى رژیم سلطنتى، جمهورى 57بعد از انقالب 

اسالمى نوپا، این روز و فرمان آشف حجاب را ملغى آرد و 
عنوان روز  دختر پيامبر را به« فاطمه»به جاى آن روز تولد 

 تمامى معابر و اماآن عمومى زن اعالم نمود و حجاب را در
  .اجبارى دانست

هم در رژیم _طلبى زنان   برابرى  اما طرفداران واقعى جنبش
قيد و  از منظر دفاع بى_ شاهنشاهى و هم در رژیم فقاهتى

با هر نوع اجبار و وضع قانون « آزادى پوشش»شرط از 
 زنان مخالف   مردم و بویژه پوشش براى تعيين نوع لباس

  ها زن در جهان، هشت مارس  با ميليون و همدوشاند  بوده
عنوان روز خود محسوب  را به_ روز بين المللى زن_

هاى نخست بعد از انقالب  هاى باشكوه در سال مراسم. اند نموده
 مجددى آه  و نيز تالش 57از جمله راهپيمایى تاریخى اسفند ،

  سالهچند زنان در ایران و به طور علنى طى  فعالين جنبش
دهد آه  اند، نشان مى  انجام داده  مارس8اخير براى گراميداشت 

نه روز آذایى زن در رژیم شاه و نه چنين روزى در رژیم 
  .طلب ایران نيست شيخ، مورد تایيد زنان مبارز و برابرى

هاى فردى   مبانى حقوق بشر و از جمله اصل مربوط به آزادى
هيچ قانون و آند آه  حكم مى_  و در اینجا آزادى پوشش_

گرایى، حق  قلدرى نتواند به بهانه عرف گرایى یا شریعت
.  خود زیر سوال برد فردى زنان را براى انتخاب نوع پوشش

و هم طرفداران « حجاب اجبارى»از اینرو هم طرفداران 
آزادى »با اصل مدنى و دموآراتيك « ممنوع سازى حجاب»

 .آنند  مى مخالفند و آن را نقض« پوشش
 این است آه در بسيارى از جوامع موسوم به اسالمى، واقعيت

هاى   به یكى از مطالبات ثابت جنبش مبارزه براى آزادى پوشش
  آزایخواهانه و فمينيستى مبدل شده است و در ایران این جنبش

معناى روشن این شعار و . بيشتر از هرجاى دیگر قویتر است
هب و مرامى مطالبه این است آه هيچ دولت، گروه سياسى، مذ

_ بویژه زنان_ خاصى را بر مردم  نتواند و نباید نوع پوشش
اعم از چادر، ،  خاصى  تحميل آند و یا آنها را از پوشيدن لباس

این بدان معناست آه ما .  منع نماید،مانتو، شلوار یا مينى ژوپ
هاى استبدادى اسالمى نيست آه سر ستيز داریم  فقط با رژیم

هاى مدعى  دموآراتيك رژیم جاعى و ضدبلكه با اقدامات ارت
از همين رو نه تنها با حجاب اجبارى . سكوالریسم نيز مخالفيم

مخالفيم بلكه با اقدام ... در ایران و عربستان و افغانستان و 
 یك معلم محجبه  دولت آلمان براى جلوگيرى از تدریس

که هفته پيش از ( اروپا  محافلى در  االصل، با تالش افغانى
اب حج براى  ممنوع سازى )ویب پارلمان فرانسه گذشت تص

  با سياست دادگسترى ترآيه و ارتش آموز،  براى دختران دانش

   2صفحه    1382  اسفند 17 کشنبهي                                    )راه کارگر(ن کارگران انقالبی ايرانروزنامه سياسی کميته مرکزی سازما



  .........زنده باد آزادی 
  

آن آشور براى جلوگيرى از حجاب اختيارى دختران دانشجو 
و بنابراین با اعمالى نظير فرمان آشف حجاب رضاخان در 

را به « استبداد مثبت»یم زیرا ما  نيز مرزبندى قاطع دار1314
 .شناسيم رسميت نمى

هاى آتاتورك   را تحت تاثير سياست رضا خان البته اقدام خویش
 براى  در ترآيه آه به بهانه مبارزه با عقب ماندگى و تالش

ترین جنایات را عليه  رحمانه اروپایى آردن آشور، بى
ستبداد الیيك ها، آردها و ارامنه مرتكب شده بود و یك ا مذهبى

فرمانى آه به موجب آن خيل . برپا آرده بود، انجام داد
ها و اماآن  ها و آوچه گان رژیم در خيابان ها و گزمه پاسبان

 و تحقير و توسرى، چادر مبراه افتادند تا به زور اسلحه و باتو
اى حتى  رضاخان در دوره. و روسرى را از زنان بگيرند

را نيز به پوشيدن _ آنان دولتبویژه آار_ نمود مردان  تالش
حال آنكه یك . هاى خاصى وادار آند ها و آاله ها و یونيفرم لباس

هاى فردى و اجتماعى، به  رژیم مبتنى بر دموآراسى و آزادى
آرد از طریق روشنگرى و تبليغات  جاى این آار سعى مى

علمى و اگاهگرانه، به نقد اشكال و مناسبات سنتى حاآم بر 
ساالرانه  معنا، ارتجاعى و مرد  و از جمله پدیده بىجامعه ایران

حجاب زنان بپردازد، بى آنكه مرتكب هيچگونه خشونت و 
آرد از طریق آن نوع  رضاخان فكر مى. ممنوع سازى شود

 حاصل آن نوع .آند« متمدن»تواند آشور ما را  ها مى قلدرمآبى
ان هاى ارتجاعى این شد آه چند دهه بعد مردم ایر مدرن سازى

اختيارخود را به دست  ، عنان در انقالب ضد سلطنتى خویش
البته . آسانى سپردند آه مستقيما از قرون وسطى برآمده بودند

باید به این مساله اشاره نمود آه عليرغم هياهوى فعلى 
طلبان در مورد واقعه آشف حجاب، جانشين رضاخان  سلطنت

دآى  نمود، ان وقتى بر تخت جلوس_ محمد رضا پهلوى_
هاى پدر را تعدیل داد و ضمن به بازى گرفتن  سياست

روحانيون و پرداخت حقوق به آنها از بيت المال، اسم 
ناميد و « رضا» را نيز به احترام امام هشتم شيعيان  وليعهدش

رفت و از جيب ملت،  مى... مرتبا به زیارت مكه و مشهد و 
در . آرد ها خرج گالب پاشى و نونوار آردن آنها مى ميليون

براى جلب رضایت « شهبانو فرح»آستانه انقالب بهمن نيز 
مردم تحت امر خمينى، با روسرى اسالمى به زیارت آربال 
رفت تا اندآى از خشم رهبرى مرتجع انقالب در مورد واقعه 

اآنون اما آه بحران سياسى و نارضایتى . آشف حجاب بكاهد
نان و جوانان ترین نافرمانى مدنى ز عمومى و از جمله عظيم

آشورمان تمام ایران را فرا گرفته است و آل  منطقه در یك 
طلبان فرصت را غنيمت  برد، سلطنت سر مى  التهاب آامل به

   مارس8را به جاى _  دى17_ بدل خود  اند تا جنس شمرده
طلبى زنان   حق خواهى و برابرى روز جهانى زن، به جنبش
ما پيشاهنگ آزادى « رگوارجد بز»ایران تحميل آنند تا بگویند 
ولى واقعيت این است آه وضعيت . زنان در ایران بوده است

تواند بار گناهان  اسفبارتر زنان در جمهورى اسالمى نمى
  لوآس»آسانى را بپوشاند آه در دوره حكومت سلطنتى، 

 هرویين  و راه اندازى مسابقه ملكه زیبایى و پخش« بازى
زدند و از طرفى  جا مى« مدرنيسم»توسط اشرف پهلوى را 

مدنى و »دیگر بسيارى از قوانين مرد ساالرانه را در قوانين 
 با مذهب  آشور حفظ آرده بودند و از طریق سازش« آيفرى

 آن  آه قانون اساسى را برخاسته از ذات مقدس_رسمى 
هاى عظيم جنسى و  چشم بر بى حقى و نابرابرى_ دانستند مى

عه بسته بودند و هرجا هم آه طبقاتى اآثریت زنان در جام
نسبت به دیكتاتورى، نابرابرى طبقاتى و وابستگى خفت بار به 
امپریاليسم صداى اعتراضى برخاست، با ساواك جهنمى دست 

به سراغ مخالفان رفتند و از جمله « موساد»و « سيا»آموز 
ترین  صدها تن از زنان چپ و مبارز را به زیر وحشيانه

  .ز جنسى آشيدندها و حتى تجاو شكنجه
 

 17تواند  بنابراین هيچ زن و انسان ترقيخواهى در ایران نمى
دى این سمبل رژیم ستم شاهى را روز خود بنامد و سالروز 

آشف حجاب را با روز واقعى « گونه آتاتورآى و قزاق»اقدام 
، اشتباه  قيد و شرط پوشش آزادى زن و از جمله آزادى بى

  .گيرد
 

    مارس 5   -- دبير ر     س                       
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  یکدنباله از صفحه 
  

       
  به مناسبت روز جهانی زن  
  

در این روز از مبارزات گذشته و از دستاوردهای ان سخن 
می گویيم و به راه دراز مانده در پيش نظری می افکنيم، و با 
فکر جمعی خود برای مشکالت در پيش ، چاره جویی می 

مبارزه  و حرکت، روز به روز و لحظه به لحظه در جای .کنيم
جای این کره خاکی در جریان است و این روز سمبلی برای 

  .موجودیت این جنبش است 
پس از هزاران سال که زنان همچون سایه ای در پستوهای 
خانه نادیده گرفته می شدند با صنعتی شدن جامعه  فرصتی 

ازار کار شدند و خواهان حقوق برای ابراز وجود یافتند ،وارد ب
 فریاد دادخواهيشان به گوش همه 1907هشتم مارس .برابر

 ،دومين کنفرانس زنان 1910جهان رسيد و در سال 
سوسياليست  این روز را به نشانه همبستگی و پشتيبانی جهانی 
از مبارزات  و مطالبات کارگران زن صنایغ نساجی امریکا 

ان به نام روز زن نامگذاری ،جهت کسب حقوق مساوی با مرد
  .کرد 

پيک سعادت نسوان «  از طرف جمعيت 1301در ایران سال 
«  توسط جمعيت 1305در شهر رشت  و سپس در سال »  

  .جشن گرفته شد » بيداری زنان 
بيداری زنان و جنبشهای برابری طلبی از زمان قاجار که عده 

د و بعد از ای از زنان اشراف توانستند به اروپا مسافرت کنن
بازگشائی مدارس دخترانه که معلمان فرانسوی در آن تدریس 

در انقالب مشروطه آگاهی و مطالبات . می کردند، آغاز شد
زنان به اوج خود رسيد و برابری زن و مرد در کنار خواست 

  .آزادی و دمکراسی  از مطالبات اوليه ملت ایران شد 
ان بوجود می  کانون و سازم13در جریان انفالب مشروطه 

در این دوره خواهان تضمين حق » اتحادیه غيبی نسوان « . آید
بی بی خانم یکی از مبارزان .زنان در قانون اساسی می گردد

زن دوران مشروطه خواهی اولين زنی است که شدیدا به 
« فرهنگ مردساالری می تازد و در همين رابطه رساله

  .را منتشر می کند » معایب الرجال
درت رسيدن رضا خان قلدر ،تمامی جنبشها  از جمله با به ق

مادر ، « جنبش زنان سرکوب می شوند ونقش زن با شعار
فرمان . از سوی دولتيان تعریف می شود »   مطبخ ، ميهن

رفع حجاب اجباری در واقع  برای مسخ کردن خواست 
برابری زن و مرد  و  واکنشی در برابر خواستهای  زنان 

 « 1320ا ضعيف شدن حکومت پهلوی سال ب. روشنفکر بود 
که وابسته به حزب توده بود » تشکيالت دمکراتيک زنان 

 مرداد  وسيع 28تشکيل می گردد و در دوره قبل از کودتای 
« 1321ترین سازمان علنی زنان به حساب می آید ،در سال 

توسط صدیقه » حزب زنان« 1323و در سال » جمعيت زنان
 28 با کودتای 1332سال . گردد دولت آبادی تاسيس می 

مرداد دوباره مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران به زیر تيغ 
محمد رضا شاه   هم با ایجاد . خفقان و سرکوب می رود 

سازمانهای وابسته  و انتشار مجالتی چون زن روز و 
اطالعات بانوان می خواست واکنشی در برابر حرکت پيش 

شد و به اصطالح زنان روشنفکر را رونده  زنان انجام داده با
  . خلع سالح کند 

  ارائه الگوی غربی از نظر شکل و ظاهر همراه با ابتذال  
فرهنگی  و به لجن کشيدن انسانيت  و حرمت زنان  وعدم 
حضور  جنبش مستقل زنان  به دليل سرکوب شدید، همانا 

 زنان که سهم 57زمينه ساز آن شد که بعد از انقالب شکوهمند 
بزرگی در پيروزی انقالب داشتند ،همراه ملت ایران به 

انقالب ایران در آغاز سياسی . آلترناتيو اسالمی روی بياورند 
بدون  شناخت هيوالی بنيادگرای .و نه اسالمی بود و مردم  

اسالمی ، حکومت اسالمی  را با دستهای خود و بر روی خون 
  فرزندانشان  باال بردند

       
  
المی با استقرار و مهمتر از آن با تسليح شدن ،  جمهوری اس.

 سال است که سرنوشت مردم ایران را به دست گرفته است 25
.  

در پروسه »  جمعيت زنان مبارز« و» جمعيت بيداری زنان «
. انقالب نخستين سازمانهایی بودند که اعالم موجودیت کردند 

د ملی اتحا«  با نام 58 فروردین 8گروهی دیگر از زنان در 
 پس از ساليان 57 مارس 8. اعالم موجودیت کردند » زنان 

دراز خفقان ، مراسم روز جهانی زن برگزار و نقطه عطفی 
به دنبال این مراسم ، خمينی  از .  شد 57در حوادث انفالب 

عمل کند و اجازه ندهد » انقالبی « دولت  بازرگان خواست که 
رات شوند و کار که زنان  مثل زمان طاغوت لخت وارد ادا
حجاب اسالمی « کردن زنان را در صورتی مجاز دانست که 

  . را رعایت کنند » 
  پس از آن با تدوین قانون اساسی بر اساس شرع اسالم ، زنان 

حجاب اجباری ، حق . به شهروندان درجه دوم تبدیل شدند 
طالق یک جانبه برای مرد ، قوانين مربوط به ارث ، دیه ، 

وت و حضانت کودک همگی از شرع اسالم شهادت و قضا
. گرفته شد و در قانون اساسی جمهوری اسالمی مندرج شد 

بدین ترتيب سيستم مردساالری سنتی و کهن از مذهب و قانون 
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احيای حقوق زنان و تأمين حقوق شهروندی در . نيرو گرفت 
ایران در درجه اول مشروط به تغيير قانون اساسی و پایبندی 

وق بشر و مفاد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دولت به حق
  . و این به معنی سرنگونی رژیم اسالمی است . است 

  رنجی که زنان از نابرابری متحمل می شوند از قوانين نوشته 
و این بدین معنی است که با . شده و هم نانوشته نشأت ميگيرد 

که دور ریختن قوانين ارتجاعی مبارزه به پایان نمی رسد بل
  . تازه مبارزه در عرصه فرهنگی آغاز می شود

  وجود سازمانهای مستقل  زنان  و فعاليت آنها  و برگزاری 
 مارس هم در حکومت پهلوی و 8مراسم روز جهانی زن در 

  . هم جمهوری اسالمی  تابو بوده است  
حکومت پهلوی الگوی زن مبتذل وحکومت اسالمی زن 

زن  ، انسانی مستفل  که می . ند محجبه و سنتی را ارائه داده ا
اندیشد ، انتخاب می کند ، متشکل می شود و مبارزه می کند ، 
برای حکومتهای دیکتاتور  خطری بزرگ است و بی جهت 
نيست که توتاليترها فسمت بزرگی از نيروی خود را صرف به 

  . انقياد کشيدن زنان می کنند 
اهها ، با تسخير دختران و زنان جوان ایرانی با اشغال دانشگ

عرصه ارتباطات در اینترنت، با عقب کشيدن روسریهای خود 
، با شکستن تابوی طالق و سنت سوختن و ساختن  و با 
تجمعات خود و برگزاری مراسم روز زن در سالهای اخير و 
با ایجاد کمپين مبارزه با خشونت  ، آگاهی فمنيستی را در ميان 

  . خود گسترش می دهند 
رس روز جهانی زن را گرامی می داریم  و عزم   هشتم ما

خود را بيش از گذشته جزم می کنيم و به سالها و روزهای 
روزهایی که در سایه همت خودمان .بهتر اميد می بندیم 

آینده . برابری حقوقی و شهروندی زنان و مردان تأمين شود 
در دستهای ماست ، با آگاهی و همبستگی آن را زیبا و انسانی 

  .  هيم ساخت خوا

  
      

   57خی زنان تهران در اسفند  تصويری از تظاهرات تاري
    يکماه پس از روی کار آمدن رژيم زن ستيز اسالمی

  
  

   عفو بين الملل برایسازمانطرح     
   مبارزه با خشونت عليه زنان    
 

بنا بر یک نظرسنجی در بریتانيا از هر سه مراجعه کننده 
يمارستان ها در این کشور، یکی زن به بخش اورژانس ب

 . در اثر خشونت خانوادگی آسيب دیده است
، )Refuge"(پناه"ارقام ارائه شده توسط سازمان خيریه 

حاکی از آن است که از هر چهار زن بریتانيایی یکی در 
 .طول عمر خود کتک خورده است

همچنين از هر ده زنی که در این نظرسنجی اذعان کرده 
 همسر یا شریک زندگی خود قرار که مورد خشونت

 .گرفته، یک نفر جان خود را در خطر می دیده است
این گونه نظرسنجی ها را مفيد ارزیابی " پناه"سازمان 

می کند و می گوید در حالی که در انگلستان و ویلز در 
هر هفته دو زن به دست شوهران فعلی یا سابق خود 

عث خواهد کشته می شوند گزارش هایی از این دست با
شد خشونت خانوادگی موضوعی پنهانی باقی نماند و 

 . علنی شود
 مورد از خشونت 7650پليس لندن می گوید در هر ماه 

خانوادگی عليه زنان گزارش می شود که شامل هتاکی، 
مضيقه مالی، منع از معاشرت با دوستان و فاميل، تجاوز 

 .جنسی و کتک می شود
 

      ----------------------------------- 
 5عفو بين الملل، سازمان مدافع حقوق بشر، روز جمعه، 

خشونت "مارس، اجرای یک طرح جهانی را با عنوان 
 .آغاز کرده است" عليه زنان را پایان دهيم

 8(این ابتکار جدید، که در آستانه روز جهانی زن 
به مرحله اجرا در می آید، بيش از دیگر مظاهر ) مارس

زنان به موضوع خشونت عليه آنان در خشونت عليه 
زمان جنگ و در خانه توسط بستگان و نزدیکان می 

 .پردازد
آنيکا فلنزبورگ، مسئول امور مطبوعاتی عفو بين الملل 
: در طرح منع خشونت عليه زنان این سازمان، می گوید

زنان، صرفا به این دليل که زن هستند مورد خشونت "
زنان و دختران در جوامع خشونت عليه . قرار می گيرند

تبعيض، کتک، سوء . غربی اشکال مختلفی دارد
رفتارهای روانی، که می تواند به صورت تحقير و سلب 

آزادی های فردی و حمله به عزت نفس آنان باشد، از 
جمله خشونت هایی است که عمدتا بستگان نزدیک مانند 

  5صفحه    1382  اسفند 17 کشنبهي                                    )راه کارگر(ن کارگران انقالبی ايرانروزنامه سياسی کميته مرکزی سازما



 ."شوهران عليه آنان اعمال می کنند
شورهای غربی الگوی مشابهی از او معتقد است در ک

خشونت : "انواع خشونت عليه زنان و دختران وجود دارد
عليه زنان عموما پنهان است و بسياری از زنان در این 

جوامع، از بيان آنچه بر آنها می گذرد، شرم دارند و 
تعداد بسيار کمی حاضرند درباره . سکوت اختيار می کنند

ن اعمال می شود، حرف رفتار خشونت آميزی که عليه آنا
غالب نمونه هایی که از خشونت عليه زنان وجود . بزنند

دارد در خانه و توسط همسران و نزدیکان آنها صورت 
 ."می گيرد

خانم فلنزبورگ حمایت قانون از زنان در غرب را در 
سال های اخير بهتر ارزیابی می کند اما نقطه ضعف 

: می دانداصلی را در تشخيص عالئم این خشونت ها 
نظام قضائی در غرب خيلی از رفتارهای خشونت آميز "

در حالی که زنان . عليه زنان را به رسميت نمی شناسد
حق انتخاب چندانی ندارند و در ازای ترک همسر یا 

 - که تصميمی بسيار دشوار است -شریک زندگی خود 
راه دیگری در پيش رو نمی بينند و تعداد خانه های امن 

، آموزش ها و گفتگوهای علنی در این باره هم کم است
باعث شده که دختران و زنان متوجه بشوند که مورد 
خشونت قرار گرفتن در خانه یک وضعيت عادی و 

حاال، در بسياری از کشورهای غربی . توجيه پذیر نيست
از جمله سوئد، که قوانين خوبی برای حمایت از زنان 

 دانند که وضع شده است، دختران بيش از پيش می
تقصير آنها یا مادرانشان نيست که مورد خشونت قرار 

 ."می گيرند
مسئول امور مطبوعاتی عفو بين الملل در رابطه با طرح 

خشونت عليه زنان : "منع خشونت عليه زنان می گوید
این . بزرگترین رسوائی حقوق بشر در عصر جدید است
 فقير معضل فراگير و شامل تمام فرهنگها، ادیان، جوامع

سازمان عفو بين الملل بر این باور است . و غنی می شود
که خشونت عليه زنان ممکن است معضلی جهانی باشد 

 ."اما چاره دارد و می توانيم آن را متوقف کنيم
خانم فلنزبورگ بازنگری قوانين کشورها را از اولين راه 

نقاط ضعف : "های مبارزه با خشونت عليه زنان می داند
باید دولت ها تحت فشار . اید آشکار و رفع شودقانونی ب

اما در سطوحی . گذاشته شوند تا قوانين را عوض کنند
پائين تر و با همکاری سازمان های غيردولتی باید به 

حضور و نقش . زنان و همينطور مردان آگاهی داده شود
. مردان در مبارزه با خشونت عليه زنان اساسی است

 ."ند سکوت خود را بشکنندمردان هم باید وادار شو

 ميالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1977در سال 
از کشورهای جهان خواست تا طبق سنن و رسوم تاریخی 
و ملی خود، یک روز از سال را به عنوان روز سازمان 

 .ملل برای حقوق زنان و صلح جهانی اختصاص دهند
از کشورها در سراسر جهان خواسته شد شرایطی را 

هم کنند که تمام اشکال تبعيض عليه زنان متوقف شود فرا
و آنها نيز بتوانند با حقوقی برابر با مردان در توسعه 

 .اجتماعی به طور کامل مشارکت داشته باشند
 1975(این اقدام سازمان ملل در آستانه سال جهانی زن 

 تا 1976(و دهه سازمان ملل برای زنان ) ميالدی
عمومی اعالم شده بود، ، که از سوی مجمع )1985

 .صورت گرفت
سازمان ملل متحد نظارت بر روز جهانی زن، هشتم 

 . آغاز کرده است1975مارس، را از سال 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنين بيست و پنجم 

نوامبر را روز جهانی منع خشونت عليه زنان اعالم کرد 
 و از تمام دولت های جهان، سازمان های بين المللی و
غير دولتی دعوت کرد تا هر ساله در این روز برای 

افزایش آگاهی عمومی درباره این معضل اجتماعی طرح 
 .هایی را به اجرا درآورند

 

  
  

  با ما ارتباط بگيريد          
  

  سر دبير تک برگی 
                                

net.k@rahekargar.haras        
   

    روابط عمومی سازمان
                                       

 netr.public@rahekarga  
   

 49 -40 -6777819   تلفن عمومي سازمان     
   

 33-1-43455804    شماره فاکس سازمان     
     

  سايت راديو برابری 
     net.radiobarabari.www  
 

  اه کارگر سايت ر
                net.rahekargar.www 
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   سوئد-کميته دفاع از حقوق بشر در ايران
 

                            گزارشی از وضعيت نقض حقوق زنان درايران 
  در سالی که گذشت

 12زیر بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق زنان در گزارش 
 و ما با ماه اخير در ایران است که توسط این کميته گردآوری شده

  .اندکی تلخيص ، اقدام به انتشار آن مينمائيم 
  :فعالين جنبش دانشجويی 

  ـ بدنبال اعتراضات دانشجويی تعداد زيادی از دانشجويان توسط مأموران امنيتی 1
اسامی چند تن از دانشجويان دختر که توسط کميته های انضباطی . ر شدنددستگي

زهرا توحيدی دانشجوی دانشگاه بوعلی : دانشگاهها مجازات شده اند عبارتند از 
سينای همدان ، ويدا مجد دانشجوی دانشگاه سهند تبريز ، فاطمه بلبل پور دانشجوی 

ی دانشگاه اراک ، خانم کريمی دانشگاه بهشتی تهران ، شيرين ملک حسينی دانشجو
   )12/81/اميرکبير . ( دانشجوی دانشگاه شيراز

.  دادگاه انقالب يزد احضار شد4 ـ آزاده ضيائی دانشجوی دانشگاه يزد ، به شعبه 2
.( شاکيان نامبرده ، بسيج دانشجوئی و نهاد نمايندگی ولی فقيه می باشند

   )1/82/اميرکبير
ال اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط  ـ پگاه حمزه ای دانشجوی س3

   )20/11/82ايسنا . ( نيروی انتظامی بازداشت شد
«  ـ آذر خيراللهی و انسيه حمزه زاده از اعضای هيئت تحريريه نشريه دانشجويی 4

در حال عزيمت به قلعه بابک توسط نيروهای انتظامی ، به مدت پنج » ) راه (يول 
کميته دفاع از زندانيان سياسی . ( رد بازجويی قرار گرفتندساعت بازداشت و مو

   )15/4/82آذربايجان 
 ـ سحر مرادی دانشجوی دانشگاه اروميه به اتهام تخريب اموال عمومی ، سلب 5

آسايش مردم ، ارتباط و گزارش دادن به راديوهای بيگانه ، سر دادن شعارهای غير 
. ( در تجمع غير قانونی محاکمه خواهد شدقانونی ، اقدام عليه امنيت ملی و شرکت 

گفتنی است که يکی از دانشجويان آزاد شده اعالم کرد که وی و  ) 15/4/82ايسنا 
ساير دانشجويان بازداشتی در زندان ، در جريان بازجوئيها ، تحت شکنجه های 

   )18/4/82امير کبير . ( جسمی و روحی شديد قرار گرفته اند
اهر او از اعضای انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه باهنر  ـ الهام نصوتی و خو6

همچنين مرضيه . کرمان ، توسط مأموران امنيتی لباس شخصی بازداشت شدند
صميمی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه به اداره اطالعات احضار 

   )18/4/82امير کبير . ( گرديد
دانشگاه الزهرا  و عضو شورای  ـ سميرا صدری دبير انجمن اسالمی دانشجويان 7

دفتر تحکيم وحدت ، از سوی قاضی سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقالب تهران 
همچنين فاطمه بلبل پور و فاطمه بابک جوانی از اعضای . به دادگاه احضار شد

امير کبير . ( انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه بهشتی به دادگاه احضار شدند
24/4/82(   

  
نيره بهارلو ، سحر صديقی و مرضيه آريانفر از اعضای انجمن اسالمی  ـ م8

   )6/7/82ايلنا . ( دانشجويان دانشگاه اصفهان به دادگاه عمومی احضار شدند
 ـ خانم ها ليال رمضان زاده ، سميه گودرزی ، زهرا جانی پور ، رضايی پور و 9

 سينای همدان توسط شريعتی از اعضای انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه بوعلی
   )20/4/82اميرکبير . ( وزرارت اطالعات بازداشت شدند 

از » فروغ فرخزاد « به علت چاپ ويژه نامه » پرنيان «  ـ نشريه دانشجويی 10
نقشينه . (  ماه توقيف گرديد10سوی کميته ناظر بر نشريات دانشگاه قم برای مدت 

27/8/82(   
به مدير مسئولی سونيا نوری توسط کميته » ذر رهگ«  ـ امتياز نشريه دانشجويی 11

   )13/10/82ايسنا . ( ناظر بر نشريات دانشگاه اروميه ، لغو گرديد

 ـ پريسا نصرت آبادی دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبير نشريه 12
از محل . توسط مأموران امنيتی لباس شخصی ربوده شد» جوان « دانشجويی 

   )31/3/82امير کبير . ( عی در دست نيست بازداشت وی اطال
  ـ علی اکبر موسوی خوئينی نماينده مجلس اعالم نمود که فرشته عليزاده 14

 توسط 1378 تير 18دانشجوی دانشگاه الزهرا در جريان سرکوب دانشجويان در 
مادر . مأموران امنيتی ربوده شد و هيچ نهادی مسئوليت آن را به عهده نمی گيرد 

 12/81/اميرکبير . ( نشجو بر اثر فشارهای روحی سکته قلبی کرد و درگذشتاين دا
(  

    فعالين سياسی اجتماعی
به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ، تبليغ » ملی ـ مذهبی« ـ نرگس محمدی از فعالين 14

عليه نظام ، توهين و افترا به مسئوالن نظام به ويژه قوه قضائيه به علت مصاحبه با 
ايسنا . ( بين المللی فارسی زبان به يک سال حبس تعليقی محکوم گرديد راديوهای 

23/3/82(   
 ـ دفتر مؤسسه نوانديش به مديريت فيروزه صابر که يک نهاد پژوهشی بود به 15

   )26/3/82اطالعيه ملی ـ مذهبی ها . ( دستور دادستان تهران پلمپ شد
به اتهام اقدام عليه امنيت » بیملی ـ مذه« ـ مرضيه مرتاضی لنگرودی از فعاالن 16

، تشويش اذهان عمومی ، تبليغ » ملی ـ مذهبی«کشور از طريق شرکت در ائتالف 
عليه نظام ، توهين به مسئوالن ، شکاف بين جناحها و مسئوالن نظام ، شرکت در 

و جنبش مسلمانان مبارز در شعبه » ملی ـ مذهبی«جلسات علنی و غير علنی فعاالن 
   )15/10/82ايسنا . ( نقالب به رياست قاضی حداد محاکمه شد دادگاه ا26

ـ خانم مه لقا فخرآور خواهر دانشجوی زندانی اميرعباس فخرآور به دليل اطالع 17 
رسانی درباره اعتصاب غذای امير عباس فخرآور در زندان قصر تهران توسط 

   )26/3/82جنبش . ( مأموران امنيتی بازداشت شدند
  

در شيراز » حزب آينده سازان ايران«ه اميدپرور دبير سازمان بانوان  ـ خانم نجم18
   )13/10/82حزب آينده سازان ايران . ( به اداره اطالعات اين شهرستان احضار شد

 ـ مراسم سخنرانی شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا ، با حمله و ضرب و شتم 19
   )12/9/82ايسنا . ( دانشجويان توسط دختران بسيجی به هم خورد

 ـ سيمين محمدی خواهر اکبر و منوچهر محمدی از دانشجويان زندانی که برای 20
مالقات از شهرستان آمل به تهران آمده بودند ، توسط مأموران اطالعاتی بازداشت و 

   )21/4/82ايسنا . ( به زندان اوين منتقل شد
  

سرای عمومی و  داد12 ـ سهيال حميد نيا همسر محمدمحسن سازگارا به شعبه 21
   )4/4/82ايسنا . ( انقالب تهران احضار شد

  
 دادگاه انقالب تهران 26 ـ فريبا داوودی مهاجر روزنامه نگار ، توسط شعبه ی 22

دادگاه با اشاره به زن بودن . در دادگاه اوليه به دو سال حبس تعزيری محکوم شد
: مات نامبرده عبارتند از اتها. وی ، اين حکم را برای سه سال به حال تعليق در آورد

اقدام عليه امنيت داخلی کشور ، فعاليت تبليغی عليه نظام ، راه اندازی تجمعات 
دانشجويی ، تهيه ی طومار جهت آزادی يکی از زندانيان ، جمع آوری دانشجويان 
برای اعزام به قم و گرفتن دست خط از مراجع ، ترتيب دادن تحصن مقابل مجلس ، 

آيت اهللا منتظری و اعالم تقليد از ايشان و طرح ريزی برای روزه ی ارتباط با بيت 
   )4/7/82ايسنا . ( سياسی دانشجويان 

  
 ـ خانم هدی طاهری در رابطه با پرونده مادرش به دادگاه انقالب قزوين احضار 23
 سال 2مادر نامبرده فاطمه قزاقی به جرم شرکت در اعتراضات خرداد ماه به . شد

   )17/7/82جبهه دمکراتيک ايران . ( شده استزندان محکوم 
  

. (  ـ پريسا بابايی فر شاعر و نويسنده به دادگاه انقالب تبريز احضار شد24
15/2/82(   

  
پس از انتخاب بهاره » جبهه پيرو خط امام و رهبری «  ـ مسئولين وگردانندگان 25

زم را به دست شهيدی ، دانشجويی که در انتخابات شورای شهر آمل توانست رأی ال
همچنين يک دختر در . آورد به بهانه آرايش غليظ خواستار رد صالحيت وی شدند
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از طرف جبهه ذکر شده خواستار رد صالحيت ..... شاهرود ، سه زن در اهواز ، و 
   )12/81/اميرکبير .( شدند

  روزنامه نگاران
 اتهام اشاعه به» آسيا «  ـ ساقی باقری نيا مدير مسئول روزنامه توقيف شده 26

منکرات ، چاپ تصاوير خالف عفت و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی در 
.  دادگاه مطبوعات تهران ، به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد 1083شعبه 

مدعی العموم ، سازمان بازرسی کل کشور ، فروشگاه زنجيره ای رفاه و انجمن چشم 
ايرج جمشيدی . اکيان اين نشريه می باشندپزشکی جمهوری اسالمی از جمله ش

 ماه است که در زندان به سر می برد و بيماری قلبی نامبرده در 8سردبير روزنامه ، 
وکيل مدافع وی وضعيت روحی جمشيدی را نگران کننده . زندان شدت گرفته است

گفتنی است که جرم واقعی اين روزنامه چاپ عکس مريم رجوی . اعالم کرده است
   )9/11/82ياس نو . ( اشدمی ب

  
به اتهام انتشار مطالب » آهنگ زندگی « ـ سکينه کريم خانی مدير مسئول نشريه 27 

خالف عفت و اشاعه فحشاء ، با شکايت مدعی العموم در شعبه ششم بازپرسی 
ياس نو . ( کارکنان دولت توسط بازپرس حسينيان مورد بازجويی قرار گرفت 

15/11/82(   
  

به اتهام نشر اکاذيب به » رايزن جوان « ويدا مدير مسئول هفته نامه ـ مهناز ه28
 در دادگاه 1083قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت شهردار سابق کرج در شعبه 

   )18/10/82ياس نو . ( عمومی تهران به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد
  

به دليل » صدا « ـ فائزه شريف جوزانی صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه 29
 به 22/5/1379در تاريخ » خودمحوری و مطلق نگری«چاپ مقاله ای با عنوان 

 سال 4 دادگاه عمومی اصفهان ، 25اتهام توهين به مقدسات و نشر اکاذيب در شعبه 
   )22/9/82ايسنا . ( از فعاليت مطبوعاتی محروم شد

  
به مدير مسئولی فرانک محمودی پس از انتشار سه » زنان فردا « ـ ماهنامه 30 

فشارها از طريق هيئت نظارت . شماره برای تغيير خط و مشی تحت فشار قرار گرفت
بر مطبوعات ، گروه بازرسی وزارت اطالعات ارشاد و تبليغات و رسانه های گروهی 

استفاده : اتهامات اين نشريه عبارتند از . سازمان بازرسی کل کشور اعمال می شود
ابزاری از تصوير زن ، سست کردن بنياد خانواده ، اشاعه فحشاء و بی بند باری و 
ترويج فرهنگ مبتذل غرب ، تبليغ موسيقی غربی غير مجاز و ناکارآمد جلوه دادن 

   )27/2/82سايت زنان ايران . ( نظام اسالمی
  

به جرم چاپ عکس يک » فکر روز « ل هفته نامه ـ مرجانه سخاوتی مدير مسئو31
 دادگاه مطبوعات به 1083زن موتور سوار با شکايت نيروی انتظامی در شعبه 

   )21/4/82ايسنا . ( رياست قاضی جوزانی تفهيم اتهام شد
  

با شکايت مدعی العموم »  پنجشنبه ها «  ـ ژ اله  اسکويی مدير مسئول نشريه 32
   )12/81/ايسنا . ( عمومی تهران محاکمه شد دادگاه 1408در شعبه 

  
ـ شادی صدر روزنامه نگار فعال در امور زنان و وکيل دادگستری به علت 33

سخنرانی در باره کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، در دانشگاه خمينی قزوين در 
 ، به اتهام توهين به مقدسات در شعبه يک دادگستری قزوين مورد 82آبان ماه 

   )25/11/82ايسنا . ( ويی قرار گرفت بازج
  
، بنفشه سام گيس نويسنده » زنان مسيقی ايران « ـ توکا ملکی نويسنده ی کتاب 34 

توسط » زنان پرده نشين « ،  مليحه مغازه ای  مترجم کتاب » روزنامه ايران « 
 دادگاه عمومی تهران ، به عنوان متهمان رديف اول تا سوم 1411دادرس شعبه 

سام گيس و ملکی هر يک به يک سال حبس تعزيری ، مغازه ای به . ته شدند شناخ
ايسنا . (  ماه حبس تعزيری و محروميت از امور فرهنگی محکوم شدند18
18/5/82(   

  

، » سينما جهان « و » سينما « ـ شقايق ابوفاضلی خبرنگار هفته نامه های 35 
   )1/82/اميرکبير . ( ير شدتوسط مأموران اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگ

  
به علت درج » همبستگی « ـ معصومه علی نژاد خبرنگار پارلمانی روزنامه 36 

و افشای رابطه » لباس شخصی ها در خدمت پااليش نظام « مطلبی تحت عنوان 
لباس شخصی ها با سپاه پاسداران و بسيج به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان 

شاکی اين پرونده ستاد مشترک سپاه پاسداران . کمه شد محا1410عمومی در شعبه 
   )22/5/82امروز . ( می باشد

  فعالين فرهنگی هنری
  
ـ مريم روستا ، ياسمن صوفی ، سپيده ابرو آويز ، نرگس ويشکائی و عسل 37  

ثمری هنرپيشگان و دست اندرکاران امور سينمايی ، توسط مأموران اداره اماکن 
   )81اسفند . ( و مورد بازجويی قرار گرفتندنيروی انتظامی احضار 

  
ـ گوهر خيرانديش بازيگر با سابقه تئاتر و سينما به جرم بوسيدن يک بازيگر 38 

 ضربه شالق 74جوان هنگام اهدای جايزه ، براساس قانون مجازات اسالمی به 
   )2/2/82ياس نو . ( تعليقی محکوم شد

  
 نفر از اعضای گروهش 26به همراه » مين آ«  ـ فرزانه کابلی کارگردان نمايش 39 

روی صحنه در حين اجرای مراسم در تاالر وحدت توسط نيروی انتظامی بازداشت 
ژيال مهرجويی طراح لباس و گيتی روحانی مجری مراسم از جمله بازداشت . شدند

گفتنی است که کليه بازيگران و عوامل اين نمايش را بانوان . شدگان می باشند
خانم کابلی با قرار وثيقه . دادند و اجرای آن نيز ويژه بانوان بوده است تشکيل می 

   )4/10/82ايسنا . (  ميليون تومانی آزاد شد10
  

 ـ دومين نمايش زنده لباس های سنتی به دستور اداره اماکن نيروی انتظامی 40
راح مدير اين برنامه و ط» مهال زمانی « . تهران در دومين روز نمايش آن پلمپ شد

 سال تحقيق روی اين لباس ها دومين نمايش 11لباس های سنتی ايرانی که طی 
 روز برگزار می کرد از ظهر ديروز که به اداره اماکن تهران 3زنده لباس را به مدت 

امروز . ( احضار شده بود ، بازداشت شد و شب گذشته با قرار وثيقه آزاد شد
10/7/82(   
       
به کارگردانی تهمينه » واکنش پنجم « به علت نمايش فيلم قم » تربيت« ـ سينما 41

در اين فيلم کوشش شده است تا مشکالت زنان را در . ميالنی به آتش کشيده شد
   )12/3/82خراسان . ( ايران از نظر حقوقی به رشته تصوير در آورد

  قتل زير شکنجه 
بعيت ايرانی که تا» رکتور روسو «  ـ زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار مجله 42 

. ( کانادايی دارد ، بر اثر شکنجه در زندان در بيمارستان سپاه پاسداران به قتل رسيد
   )22/3/82رويداد 

  
  اجرای حکم اعدام 

 دادگاه عمومی قزوين و 18ـ يک زن به اتهام تشکيل خانه فساد ، بدستور شعبه 43
   )6/11/82قدس  ( .با تأييد ديوانعالی کشور در زندان قزوين به دار آويخته شد

  
به جرم قتل ، پس از محاکمه ) سودابه (  ساله ، معروف به 34 ـ زينت السادات 44

که پس از تأييد .  ضربه شالق محکوم شد74در دادگاه جنايی به دو بار قصاص و 
حکم از سوی ديوان عالی کشور ، سحرگاه ديروز در يکی از زندانهای تهران به دار 

   )17/7/82 اعتماد. ( آويخته شد
   صدور حکم اعدام

 1601توسط شعبه ) بنام مسعود ( ـ زنی بنام فاطمه به اتهام قتل همسر موقتش 45
اين حکم از جانب . مجتمع جنائی تهران به رياست قاضی کوه کمره ای محکوم شد

   )1/82/ياس نو . ( ديوانعالی کشور مورد تأييد واقع شد
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حکم . ادسرای جنائی تهران محکوم به اعدام شد ساله به جرم قتل در د18ـ سارا 46 
   )26/6/82ياس نو . (صادره از سوی ديوان عالی کشور مورد تأييد قرار گرفت

  
 دادگاه 157به جرم قتل بدستور قاضی جواد اسماعيلی در شعبه » الف« ـ فائزه  47

   )8/11/82قدس . (  ضربه شالق محکوم شد74جنايی تهران به اعدام ، زندان و 
  

 دادگاه جنايی تهران به رياست 1612 ـ ماندانا نيکخو به اتهام قتل در شعبه 48
   )12/82.  ( قاضی محمد عرفان محکوم به اعدام گرديد

  
 90 ساله دو سال پيش مادر شوهر 20 ـ کبری رحمانپور معروف به عروس 49

ی او را ساله خود را طی مشاجره لفظی با ضربات چاقو به قتل رساند و دادگاه جناي
اين حکم را دادرسان ديوان عالی کشور تأييد کردند و به اين . به قصاص محکوم کرد

کبری در بيست سالگی به عقد . ترتيب دستور اجرای حکم اعدام کبری صادر شد
 90 ساله در آمده بود و پس از گذشت چند ماه مرتکب قتل مادر شوهر 65مردی 

من در آن خانه نه يک عروس ، بلکه « : کبری در دفاع از خود گفت . ساله اش شد
به عنوان يک کلفت بسر می بردم و مجبور بودم سرکوفت ها و سرزنش ها و نيش 
زبان مادر شوهر پيرم را بشنوم ، چون نمی خواستم به خانواده فقيرم برگردم و 

   )29/8/82اعتماد ( » . سربار زندگی آنها شوم
  
  

لملل ، افسانه نوروزی در معرض خطر اعدام  ـ بنا به گزارش سازمان عفو بين ا50
 پس 1997افسانه نوروزی طبق گزارشات رسيده در سال . قريب الوقوع قرار دارد

از کشته شدن رئيس اطالعات نيروهای انتظامی در کيش ، جنوب ايران ،  دستگير 
مجازات مرگ برای افسانه نوروزی طبق گزارشات رسيده در ماه آگوست . شد

سازمان عفو بين الملل از همه مدافعين حقوق بشر می خواهد با . شد  تأييد 2003
نوشتن نامه های اعتراضی به مقامات حکومتی در ايران لغو فوری حکم اعدام 

افسانه نوروزی در زندان بندرعباس در جنوب . افسانه نوروزی را خواستار شوند 
سازمان عفو . ت ايران نگهداری می شود که به خاطر شرايط ناهنجار معروف اس

 مورد اعدام در سال جاری در ايران ثبت کرده است ، گرچه 83بين الملل تاکنون 
  .احتمال می رود رقم واقعی بسيار باالتر از اين رقم باشد

سازمان عفو بين الملل مخالف مجازات اعدام به عنوان مجازاتی فوق العاده 
نقض اعالميه جهانی حقوق بشر بيرحمانه ، غير انسانی ، و توهين آميز که در جهت 

. ( و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران به آن متعهد است ، می باشد
   )3/7/82اطالعيه سازمان عفو بين الملل 

مصطفی جهانگيری شوهر افسانه نوروزی از بد رفتاری با همسرش در زندان 
 مرتکب نشده بود ولی همسرم هيچ خطايی« : وی می گويد . بندرعباس خبر می دهد

به صورت مستقيم به صورتش گاز اشک آور پاشيدند ، اگر هم سلولی هايش کمک 
 سال پيش 6افسانه نوروزی متهم است که ». نکرده بودند با مشکل مواجه می شد

فرمانده حفاظت اطالعات نيروی انتظامی در جزيره کيش را با ضربات چاقو به قتل 
يد که مقتول قصد تجاوز به او را داشته و وی به قصد نوروزی می گو. رسانيده است

  .دفاع از خود مرتکب قتل شده است 
جهانگيری همچنين از سختگيری مسئولين زندان بندرعباس برای مالقات وی با 

 سال است که برای مالقات 3من بيش از : همسرش خبر می دهد و می افزايد 
 می روم و در آخرين مراجعه ام همسرم با سختی فراوان از تهران به بندرعباس

مسئول زندان از من مدارک مربوط به ازدواجم را خواست و اين در حالی بود که 
. ( خود اين مرد قبال مرا می شناخت و طی مدت ياد شده به من وقت مالقات می داد 

   )28/7/82شرق 
  صدور حکم سنگسار

ساله بنام شهناز در  35 ـ به گزارش آژانس خبری کليسای کاتوليک ، يک زن 51
تاريخ چهارم اوت از جانب ديوان عالی ايران به جرم همکاری در قتل شوهرش در 

   )23/5/82بازتاب . (  سال پيش ، محکوم به سنگسار شده است 13
  صدور حکم قصاص

 ساله به اتهام پاشيدن اسيد به صورت مردی برای دومين بار 21 ـ اعظم طيبی 52
يس شعبه يکم دادگستری شهرستان بهبهان به قصاص بدستور قاضی موسوی ، رئ

   )6/8/82اعتماد . ( محکوم شد
  نمايندگان مجلس شورای اسالمی

ـ فاطمه حقيقت جو نماينده مستعفی مجلس شورای اسالمی از تهران ، بدليل 53 
بازجويان . تحريم انتخابات مجلس توسط وزارت اطالعات مورد بازجويی قرار گرفت

شرکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی مورد : ند به وی گفته بود
تأکيد ولی فقيه است و چنانچه هر کس بحث عدم شرکت را مطرح کند با آنها برخورد 

   )28/11/82ايلنا . ( خواهد شد
  

 ـ انصار حزب اهللا نيشابور با تجمع در برابر فرهنگسرای سيمرغ و با شعارهای 54
مانع سخنرانی فاطمه راکعی نماينده تهران در مجلس .... و مرگ بر ضد واليت فقيه 

شورای تأمين امنيت شهرستان به بهانه داليل امنيتی مجوز برگزاری مراسم . شدند
   )13/3/82ايسنا . ( را لغو نمود

  
 ـ انصار حزب اهللا مشهد مانع سخنرانی الهه کوالئی نماينده تهران در مجلس 55
نجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه های فردوسی و علوم اين مراسم از جانب ا. شدند

   )13/3/82رويداد . ( پزشکی مشهد سازماندهی شده بود
  

برخالف گفته رئيس «:  ـ شهربانو امانی ، عضو فراکسيون زنان مجلس گفت 56
مجلس ، طرح الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از دستور کار 

افرادی با برداشت های اشتباهی « :وی افزود . » ده استمجلس خارج و بايگانی ش
   )1/82/ايسنا . ( »که از اين طرح داشتند اجازه مطرح شدن آن را در مجلس ندادند

  
ـ فاطمه راکعی ، نماينده تهران در مجلس شورای اسالمی در دادگاه کيفری تهران 57

   )8/7/82امروز . ( محاکمه شد
  اجرای حکم شالق

 روز فرار از خانه به همراه دوست 10 ساله ای به نام نسيم به جرم 13  ـ دختر 58
 ضربه شالق 100 دادگاه اطفال به رياست قاضی فارسی به 1158پسرش در شعبه 

   )18/4/82ياس نو . ( محکوم شد
به جرم آرايش غليظ » دوو «  ـ هفت دختر جوان سرنشين يک دستگاه خودروی 59

صيدن در خودرو ، در انظار عمومی پس از محاکمه در و بلند کردن صدای نوار و رق
. (  ضربه شالق محکوم شدند50يکی از شعب دادگاه عمومی شيراز هر کدام به 

   )24/8/82کيهان 
  

 ـ اداره اماکن نيروی انتظامی در يک اقدام گسترده به جمع آوری ضربتی 60
ان امنيتی لباس مأمور. مانتوهای کوتاه ، تنگ و چسبان در تهران بزرگ پرداخت

شخصی به فروشگاه ها هجوم بردند و در مواردی فروشندگان را مورد ضرب و شتم 
   )5/3/82امير کبير . ( قرار دادند

  
ـ احمد حسينی مدير کل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور در مصاحبه 61 

ازدواج کرده با خبرنگاران يک بار ديگر بر اخراج زنان ايرانی که با مردان افغانی 
وی افزود سازمان ملل بعد از سال . اند به همراه شوهران و فرزندانشان تأکيد ورزيد

 به مهاجران افغانی مستقر در ايران هيچ کمکی ارائه نخواهد داد و پايان سال 2004
وی در ادامه .  خاتمه وضعيت پناهندگی افغانی ها در ايران اعالم خواهد شد2004

رانی بدانند براساس قوانين افغانستان تابعيت مرد افغانی بر زن گفت خانواده های اي
زنان . ( اين خانواده ها نيز بايد به افغانستان باز گردند. ايرانی تحميل می شود

7/3/82(   
ـ رضوان نّيری مشاور استاندار در امور بانوان و رئيس کميته بانوان استان 62

می کنند ، جايگاه قانونی در کشور ندارند زنانی که با افاغنه ازدواج « :تهران گفت 
در بسياری از « :وی افزود . »و مشکالت قانونی برای آنها به وجود می آيد

شهرهای مرزی مثل مشهد و زاهدان و جنوب شهر تهران اين موارد زياد ديده می 
 ايلنا. ( »به اعتقاد نّيری اکثر اين ازدواج ها در قشرهای محروم اتفاق می افتد. شود
16/8/82(   
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  به انگيزه سالگرد کودتای     
    )1921فوريه   (   1299اسفند 

  
  =  قسمت سوم  و آخر          =

  
   آرش کمانگر                                               

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

 
   انقراض سلسله قاجار و از دست رفتن-4 

  تقرار جمهوری شانس اس    
  

تا قبل از کودتای سوم ( آخرین نخست وزیر ایران "  سپهدار " 
عليرغم اینکه سعی کرده بود با دور زدن مجلس و فراخواندن ) اسفند

یک شورای فوق العاده متشکل از فئودالها، سران قبایل و برخی 
سياستمداران مرتجع، خواست استعمار بریتانيا را در مورد تحقق 

 برآورده کند، اما حتی همين شورای 1919اسارتبار قرار داد 
ارتجاعی نيز از ترس جنبش های آزادیخواهانه و ضد استعماری 
مردم در سراسر نقاط کشور، جرئت نکرد، این مطالبه را متحقق 

انگليسی ها خيلی زود متوجه شدند که نه تنها جو کشور مساعد . کند
 اوضاع دارد به گونه ای پذیرش آن قرار داد ننگين نيست، بلکه عمًال

پيش ميرود که بسياری از جنبش های مردمی تحت تأثير انقالب 
سوسياليستی روسيه و نيز جنبش جمهوریخواهانه مردم ترکيه عليه 
سلسله پوسيده عثمانی، روز بروز بيشتر بطرف اندیشه های 

از اینرو الویت . ترقيخواهانه و جمهوریخواهانه کشيده می شوند
 نبود، بلکه سرکوب 1919بریتانيا دیگر اجرای قرار داد استعمار 

وجود چنين . این جنبش ها وتأسيس یک دولت مقتدر در ایران بود
( دولت مرکزی مقتدری، بخصوص برای امنيت چاههای نفت جنوب 

  .اهميت بسزایی داشت) که تحت انحصار بالمنازع انگليس بود
ر گرفت و در همين اجرای این پروژه بصورت کودتا ، مد نظر قرا

  راستا یک کميته سری  متشکل  از
نصرت .  پاره ای سياستمداران وفادار استعمار در تهران تشکيل شد

الدوله که در آنزمان در لندن بسر ميبرد، طی نشستی با مقامات 
اجرای این نقشه در ایران، . انگليس، نقشه مشترکی را طراحی نمود

مدیر روزنامه رعد و " (باطبائیسيد ضياء ط" در بعد سياسی بعهده 
رضا خان " و در بعد نظامی بعهده ) از مهره های وفادار انگليس

رضا خان مدتی پيش از . گذاشته شد) کلنل تيپ قزاق" ( مير پنج 
کودتا، با تالش ژنرال آیرون ساید فرمانده نظامی نيروهای انگليس 

ًال تنها در ایران، به سرکرده گی دستجات قزاق گماشته شد که عم
سپاه منظم و مجهز ایران محسوب می شد و محل استقرار آن، 

"  ميالدی در 1878رضا خان در سال .  معموًال  شهر قزوین بود
مازندران در خانواده یک درجه دار ارتشی وخرده مالک " سواد کوه
او همچون پدرش از همان سنين جوانی وارد نيروهای . بدنيا آمد

دن آموزش ، بدليل انضباط آهنين، خشونت و نظامی شد و عليرغم ندی
بيرحمی در جریان سرکوبهای نظامی، پی در پی ارتقای مقام پيدا 

و البته به کمک  ( 1921نمود تا اینکه در آستانه کودتای سوم اسفند 
یعنی چاالک ترین (  به فرماندهی تيپ قزاق) ژنرال آیرون ساید

  . گمارده شد) بخش ارتش آنروز ایران
 رو در روز سوم اسفند، رضا خان تيپ قزاق را از قزوین به هر

این کودتا بدون خونریزی و بدون . بطرف تهران حرکت ميدهد
با محاصره و اشغال کليه " سپهدار"مقاومت چندانی از سوی دولت

ادارات دولتی و نيز دستگيری حدود دویست نفر از اعيان، وزرای 
زی ميرسد و دولت جدیدی سابق و شماری از سياستمداران ، به پيرو

کابينه "تشکيل می شود که در تاریخ ایران به " سيد ضياء " بریاست 
سيد ضياء بالفاصله پس از بقدرت رسيدن، . معروف است" سياه

می کند سپس دو ماه بعد او " سردار سپه"رضا خان را ابتدا ملقب به 
دولت جدید در یک اعالميه . را به وزارت جنگ منصوب می نماید

عوامفریبانه و با هدف فرو نشاندن جنبش های انقالبی مردم، ضمن 
که البته در این مقطع خود  ( 1919ملغی اعالم کردن موافقتنامه 

انگليس نيز به غير عملی بودن آن و عدم امکان تبدیل ایران به 
سخن از مبارزه با آریستوکراسی و ) هندوستانی دیگر رسيده بود

استقرار دمکراسی و بهبود وضعيت فساد دولتی و تالش برای 
) از جمله تقسيم زمين های دولتی ميان دهقانان( کارگران و دهقانان 

  .  کرده بود، وعده هایی که هيچگاه عملی نشدند
دولت سيد ضياء همچنين چند هفته بعد قرار دادی را با روسيه 

در جریان این قرار داد دولت . شوروی در مسکو به امضاء رساند
ليه قروض هنگفت ایران به روسيه تزاری را بخشيد و ضمن لنين ک

ملغی اعالم کردن کليه قرار دادهای اسارتبار رژیم تزاری در قبال 
ایران، کليه سرمایه های روسيه در ایران را به دولت ایران واگذار 
کرد، در عوض دولت ایران متعهد می شود که این امتيازات و 

در .  خارجی دیگر واگذار نکندتأسيسات و غيره را به یک دولت
و برخی دیگر از جزایر دریای خزز " آشوراده" همين راستا جزیره 

  .نيز به ایران مسترد شد
 روزنامه 1921 ژوئن 21تاثير این قرار داد آنچنان بود که در تاریخ 

  :نوشت ) وزیر جنگ( از قول رضا خان" گلشن" 
 را بر انداخت، نه آن روسيه آزادی که رژیم دیکتاتوری تزاریسم" 

تنها خود را از یوغ استبداد رهانيد بلکه کشور های همسایه را نيز از 
این همان روسيه ای است که کليه امتيازات . این یوغ نجات داد

ظالمانه دولتت تزاری را لغو کرد و تمام تاسيسات خود را مجاناً  به 
  ."ایران برگرداند

سبب خوشباوری بخشهای ژست ها و اظهار نظرهایی از این دست، 
از مردم و سياستمداران و حتی دولت لنين در مورد ماهيت واقعی 

به تصور آنها رضا خان عنصری ملی و مستقل . رژیم کودتا شد
محسوب می شد که از طریق لگام زدن بر فعال مایشایی فئودالها، 
. دارد ایران را همچون ترکيه بسوی یک جمهوری مدرن سوق ميدهد

ینکه، بساط یک دیکتاتوری وابسته به امپریاليست ها دارد غافل از ا
رضاخان که دائمًا در پی گسترش قدرت خود بود، . مهيا می شود

  کمی بعد با سيد ضياء اختالف پيدا
 می کند و احمد شاه نيز که از سيد ضياء چندان راضی نبود، فرمان 

.  شودعزل او را صادر و وی با اسکورت قزاقان به بغداد تبعيد می
. به نخست وزیری ميرسد) انگلوفيل معروف(بجای او قوام السلطنه 

قاسمی در . قوام برادر وثوق الدوله و از فئودالهای بزرگ گيالن بود
می نویسد که قوام در زمان ) تاریخ خانواده ها در ایران( کتاب خود 

تصدی پست استانداری خراسان، روابط نزدیکی با انگليسی ها 
  نها اجازه ميداد که در مشهد سازمانهای جاسوسی خود داشت و به آ
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  .......سالگرد کودتا 
  

این مراکز جاسوسی وظيفه هدایت و کمک به ضد . را بر پا کنند
در . انقالبيون شوروی از طریق مرز ترکمنستان را بعهده داشتند

. کابينه جدید رضا خان کماکان پست وزارت جنگ را بر عهده داشت
ن اقدامات این دولت؛ سرکوب نهضت گيالن و یکی از نخستني

پيروزی قوای دولتی برهبری رضا . جمهوری تازه تأسيس آن بود
خان موقعی حاصل شد که در درون جبهه ائتالفی گيالن، ميان 
. نيروهای چپ و نيروهای ميرزا کوچک خان اختالف بروز کرد

ع اقشار ميرزا کوچک خان که از رشد کمونيستها و اقدامات آنها به نف
زحمتکش و تهيدست به هراس افتاده بود، طی توطئه ای زمانی که 

در ( اعضای کميته انقالبی جمهوری گيالن در محلی بنام پسيخان 
 شمسی، تشکيل جلسه داده 1300در هفتم مهر ماه ) نزدیکی رشت

بودند، را محاصره و آنها را به گلوله می بندند که در نتيجه آن حيدر 
بعد ازاین رویداد . یررهبران  چپ، گشته می شوندعمواوغلی و سا

جنایتکارانه، بين نيروهای ميرزا و نيروهای خالوقربان نيز که به 
قشون شاه پيوسته بودند، اختالف افتاده و جنگهایی بين آنها صورت 

  .می گيرد
قوای دولت در اواسط پائيز تمامی گيالن را به تصرف خود در 

ر کوهستانهای طالش جان خود را از ميآورند و خود ميرزا نيز د
در پائيز همان سال شورش مردم و بخشی از قوای . دست ميدهد

مسلح دولتی به رهبری کلنل محمد تقی خان پسيان در خراسان  نيز 
سرکوب می شود و خود وی در یک درگيری جان خویش رااز دست 

  وارد مشهد1921قوای اعزامی مرکز در تاریخ اول نوامبر . ميدهد
می شوند و شرکت کنندگان در قيام به شدت سرکوب و به قتل 

  .ميرسند
اما به رغم سرکوب خشن جنبش های گيالن و خراسان، مبارزه 

از جمله اینکه طی . کماکان در برخی از نقاط کشور ادامه داشت
 برای نخستين باراعتصابات متعدد کارگری 1922 و 1921سالهای 

در پائيز . جنوب صورت می گيرد در تهران، انزلی و معادن نفت 
 در تهران، شورای مرکزی اتحادیه های کارگری تشکيل می 1921

همچنين در تبریز، .  اتحادیه را متشکل می کرد20شود که حدود 
یکسال پس از سرکوب نهضت محمد خيابانی، قيام دیگری در بهمن 

 صورت می گيرد و شهر بدست قيام کننده گان می افتد، اما 1922
  رضا خان در ادامه. ن قيام نيز بعد از یک هفته سرکوب می شودای

خود برای کنترل بالمنازع حکومت، با گرفتن ژست " راهپيمایی " 
های ملی گرایانه و جمهوریخواهانه، سمپاتی اقشاری از مردم و 

  مجلسيان را که در تشکل ائتالفی جدیدالتاسيسی بنام 
کند و قوام هم ناگزیر از جمع شده بودند، جلب می " اتحاد ملی" 

جای او را مشيرالدوله اشغال می کند که در کابينه . استعفاء می شود
  او رضا خان کماکان پست وزارت جنگ را برای خود حفظ 

ضمن اینکه به بهانه اعالم حکومت نظامی در بسياری از . می کند
مناطق، عمًال امور دولتی در بسياری از استانها  توسط نظاميان 

دولت مشيرالدوله نيز بعد از چند .  امر رضا خان، اداره می شدتحت
قوام . ماه سقوط می کند و قوام السلطنه مجددًا جای او را می گيرد

بطور وسيعی آمریکائيها و مستشاران آنها را به ایران دعوت می 
اتحاد " دولت او با موجی از اعتصابات کارگری و اعتراضات . کند
 دوباره ناگزیر از 1923از اینرو در ژانویه روبرو می شود، " ملی

در . استعفاء می شود و جای خود را به مستوفی الممالک می سپارد

فاصله یکسال دو بار دیگر نيز دولت عوض می شود و در همه 
تا اینکه در . کابينه ها، رضا خان پست خود را حفظ می کند

 وزیری خود رضا خان را به مقام نخست" احمد شاه " 1923اکتبر
رضا خان  بعد از این جهش، احمد شاه را وادار می کند . می گمارد

که به خارج سفر کند و برادر او را که به مقام نائب السلطنه رسيده 
در همين . بود، وادار می نماید که در امورات دولتی دخالت نکند

موقع که سلسله قاجار آخرین نفس های خود را می کشيد، نهضت 
اهانه بيش از هر زمان سمپاتی مردم را جلب می های جمهوریخو

کرد و رضا خان برای اینکه نقشه خود را عملی کند با این اندیشه ها 
رشد این جنبش ها، هراس روحانيون، اشراف . همسویی نشان ميداد

و فئودالها را که بطور سنتی با نظام سلطنت انس بيشتری  داشتند، بر 
  یی  که با رضا خانآنها طی مالقاتها. می انگيزاند

 می کنند، به او وعده ميدهند که در ازای سرکوب جنبشهای مردمی 
و جمهوریخواهانه، حاضرند سلطنت وی را به رسميت بشناسند یعنی 
به او کمک کنند که سلسله قاجا ررا منقرض و سلسله پادشاهی رضا 

 بعد از 1924از اینرو رضا خان در مارس . خان را تأسيس کند
با مراجعه مذهبی در قم، اعالميه ای صادر و در آن از مردم مالقات 
فکر جمهوری را از سر بدر کنند و تمام هم و کوشش :" ميخواهد

خود را صرف تحکيم حکومت از طریق اصالحات نمایند و از 
مخالفت دست بردارند و از هدفهای مقدس تحکيم ایمان، استقالل، 

 وی در آن اعالميه، کلی " . حکومت و دولت ملی پشتيبانی نمایند
رضا خان . برای دین اسالم و مراجع روحانی نيز مایه گذاشته بود

 شورش شيخ خزعل در خوزستان و در سال 1924در همان سال 
 شورش کردها به رهبری اسماعيل سميتقو را سرکوب می 1925
. همين شدت عمل برای سرکوب ترکمن ها نيز بکار می رود. کند

، رضا خان مجلس شورای ملی را تحت فشار قرار بعد از این وقایع
ميدهد که بر خالف قانون اساسی که مقام فرماندهی کل قوا را 
انحصارًا در اختيار شاه ميدانست،این پست کليدی را به او اعطا کند 

کمی بعد در اکتبر .  فوریه رسمًا ابالغ شد14و این مصوبه در تاریخ 
گرفت تا نه تنها انقراض سلسله ، مجلس محددًا زیر فشار قرار 1925

قاجار را اعالم کند بلکه اداره موقت کشور را بدست رضا خان 
شکل " مجلس موسسان" بسپارد تا از طریق فرا خواندن یک 

یک روز پس از این اقدام، رضا خان طی . حکومت را تعيين کند
 منع فروش - از جمله-اعالميه ای ضمن تاکيد بر اجرای قوانين اسالم

 تالش نمود که سمپاتی بيشتری از روحانيون -وبات الکلی مشر
همزمان با این اقدام، صحنه سازی . طراز اول آنزمان بدست آورد

در این . برای برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس موسسان آغاز شد
 صورت گرفت، نه تنها نيمی از 1925انتخابات که در ماه نوامبر 

د بلکه اکثریت زحمتکش جامعه جمعيت یعنی زنان، حق رأی نداشتن
ليست کاندیداههای مجلس . نيز از حق انتخاب شدن بهره مند نبودند

موسسان، از قبل توسط ادارات دولتی و پليس تهيه شده بود و تقریبًا 
بدین ترتيب مشتی فئودال ، . همه آنها مدافع پادشاهی رضا خان بودند

ران مرتجع و خود سرمایه دار، روحانی، سرکرده قبایل و سياستمدا
، رضا خان را شاه )  شمسی 1304  ( 1925 دسامبر12فروخته در 

ایران اعالم کرده و بر مبنای آن، کليه مواد قانون اساسی را که به 
" خاندان پهلوی"سلسله قاجار اشاره داشت، حذف و بجای آن از واژه 

  .استفاده نمودند
ود که با این تغيير در آنزمان دکتر مصدق جزو چند نفر نماینده ای ب

مخالفت کرد ، اما همانطور که گفته شد، اکثریت نماینده گان از قبل، 
  . دست چين و با تهدید یا تطميع ، مطيع شده بودند
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  .......سالگرد کودتا 

  
بدین ترتيب در لحظاتی که کشور ما می توانست با سپردن سلطنت 

وری و دمکراسی قاجار به بایگانی تاریخ، زمينه های استقرار جمه
را فراهم کند، طبقات و اقشار ارتجاعی با کمک استعمار گران، 
بساط یک دیکتاتوری سلطنتی هولناک را در ایران پهن کردند که به 

  .مدت نيم قرن سایه شوم خود را بر آسمان کشورمان گستراند
 * * *                                                      

ان، وابستگی به امپریاليسم، فساد، چپاول ثروت ملی استبداد، خفق
و حراست از نابرابریهای طبقاتی ) و بيش از همه نفت( کشور

فئودالی در دوره رضا خان و بورژوایی در دوره محمد رضا 
پهلوی، بيالن سلطنت پهلوی در ایران بود، که اگر جز اینبود، انقالب 

ه اکثریت مردم اینک ک.  ضرورتی برای وقوع نمی یافت1357
کشورمان، عزم خود را برای دفن خالفت اسالمی، جزم کرده اند، 
وارثان و درباریان سابق و حاميان آنها ، جو را آنقدر مناسب می 

آنها . بينند که سخن از احيای سلطنت پهلوی به ميان ميآورند
ميخواهند حکومت ارتجاعی دینی را با یک حکومت ارتجاعی 

 در تاریخ چند هزار ساله ایران، هيچگاه چنين .موروثی تعویض کنند
حادثه ای رخ نداده، یعنی هيچگاه خاندان منقرض شده، مجددًا با خلع 

اما با وجود . ید از خانداندان سلطنتی حاکم ، بقدرت نرسيده است 
و از جمله تجربه افعانستان که ( غير تاریخی بودن  چنين تالشی 
سلطنت طلبان ایرانی )  احياء کندظاهر شاه نتوانست  سلطنت خود را

با استفاده از همه امکانات مالی، بينالمللی و تبليغاتی خویش، 
نگذاریم حدیث . ميخواهند هر طور شده شانس خود را امتحان کنند

تکراری دهها سال تالش و ناکامی مردم کشورمان برای 
برخورداری از دمکراسی ، جمهوریت و عدالت، دوباره تجربه شود 

يخ و شاه، گاهی در اتحاد با هم و گاهی در تقابل با هم، مردم و ش
ایران را از حق تعيين سرنوشت شان برای برخورداری از حکومتی 

  .  محروم کنند)  فارغ از وراثت و دیانت  ( از آن خود و برای خود
  

                 2004یه   فور                                                                  
  پايان 
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   !مربوط به روز جهانی زن در ايرانفعاليتهای  
   
با نزديک شدن روز هشت مارس، دانشگاههای شهرهای   

مختلف برای برگزاری برنامه گراميداشت اين روز با همکاری 
 فعاالن اين حوزه آماده  شده سازمانهای غيردولتی زنان و

در تهران، گروهی از دانشجويان دانشکده مديريت .ندا
 آماده   خشونت  برگزاری برنامه ای عليهه تهران بادانشگا
ه سيزده اسفند برگزار  ه روز شنبدر اين برنامه ک. ندشد
 مباحثی درباره تفکيک جنسيتی و جدا شدن فضاهای شد 

دخترانه و پسرانه، ميزان آگاهی فمينيستی دختران نسبت 
پرستو دو . دمطرح ش... ضورشان در دانشگاهها وبه ميزان ح

. نداز سخنرانان اين مراسم بود... د وکريم مجکوهکی، رويا 
اری سايت همچنين بخش ديگری از اين مراسم که با همک

د به خشونت خيابانی اختصاص زنان ايران برگزار می ش
در اين بخش نتايج تحقيق از هزار و صد زن . خواهد يافت

 سمينار همچنين .  شد درباه خشونت خيابانی ارائه تهرانی
بررسی خشونت عليه زنان از سوی انجمن اسالمی 

شنبه نوزده  ی روانشناسی دانشگاه تهران روز سه دانشكده
 در اين سمينار حقوقدانان، وآالی .دش ر اسفندماه برگزا

دادگستری و فعاالن جنبش زنان از جمله دآتر رسوليان، 
  .ند داشتهاجر، ارزنی و حقی سخنرانی م
 عليه زنان به  اين سمينار فيلم مستندی از خشونتدر

نيز در اين  شد و نمايشگاه عكسی نمايش گذاشته 
  .دانشكده برپا گردید 

ای با موضوع  برنامه می دانشگاه اميرکبير نيز انجمن اسال
 که در روز هشتم  نمود خواهدبرگزار" زنان و اصالحات"

ا جاللی تاکنون سخنرانی زيب. مارس برگزار خواهد شد
  .نايينی دراين برنامه قطعی شده است

دانشگاه تربيت معلم، قرار است برنامه هايی نيز در 
ه  رجايی و دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمدانشگاه 

 مرکز فرهنگی زنان به همراه بعالوه.طباطبايی برگزار شود
چند سازمان غيردولتی ديگر تجمعی را در پارک الله 

خشونت  اعتراض به  آنده اند که هدف سازماندهی کر
در اصفهان، انجمن اسالمی دانشگاه . عليه زنان است

. بينندصنعتی اصفهان برنامه ای چند روزه را تدارک می 
 از سخنرانان اين برنامه خواهد بود و فيلم فاطمه راکعي، 

گروه . در اين برنامه به نمايش خواهد آمد" زنانه"مستند 
سايت زنان ايران نيز نتايج تحقيق " انگيخشونت خ"تحقيق 

. خود را در اين زمينه به همراه دو فتو کليپ ارائه خواهند داد
تريبون آزاد درباره خشونت خيابانی نيز بخش ديگری از اين 

  .برنامه خواهد بود
گروه مطالعات زنان دانشگاه مازندران نيز همايش حقوق زن 

در اين . خواهد کردرا در روز دوشنبه، هشت مارس برگزار 
ی برنامه فريده غيرت، عضو هيات مديره کانون وکال

 .سخنرانی خواهند داشت...  شادی صدر ودادگستري، 
در دانشگاههای يزد و تبريز نيز قرار است برنامه هايی برای 

 .زن برگزار کنندجهانی بزرگداشت روز
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