
 "دختران میدان انمالب" نماد هویت ملی ایرانیان

 

امروز با دیدن این تصویر که نماد تمام عیاری از شکوه و مظلومیت دختران و زنان ایرانی برای احماق 

: این شعر معروف فروغ بیادم آمدبرابری و آزادی است, بی اختیار   

 من خواب دیده ام که کسی می آید

دیده ام من خواب یک ستاره لرمز را  

 ولتی که خوب نبودم دیده ام

 کسی می آید

 کسی دیگر

 کسی بهتر

 کسی که مثل هیچ کس نیست!, مثل پدر نیست!

 و مثل آن کسی ست که باید باشد

!و صورتش از صورت امام زمان هم روشن تر  

 آخ...

 چمدر روشنی خوبست

 کسی می آید

!ا ماست, در صدایش ب!کسی که در دلش با ماست!, در نفسش با ماست  



 کسی که آمدنش را نمی شود

 گرفت

 و دستبند زد و به زندان انداخت

 کسی که زیر درختهای کهنه ی یحیی بچه کرده است

 و روز به روز بزرگ می شود!

 کسی از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آید!

 و سفره را می اندازد

 و نان را لسمت می کند

.... 

اگر نگاهی به پیشینه و پشتوانه تاریخی این کودک میدان انمالب و  است, بی انصافی  و با خود فکر کردم

 دختران میدان انمالب نداشته باشم.

و تالش پیگیر آنان برای برابری, نه تنها عمب تر از مبارزه زنان در  ,مبارزه زنان ایران با حجاب

اکنون به جنبش های  است که الیه دار مبارزاتی بودهخاورمیانه و جهان نبوده است بلکه در مواردی ط

 فمنیستی معروف گشته است.

, ز درون خانواده های روحانیوناین مبارزه ا ان میهنمان می توان مشاهده کرد,در نگاهی به تاریخ زن 

, که می توان به خانواده های سلطنتی حاکم تا روشنفکران و لشرهای دیگر جامعه گسترش داشته است

 مواردی از آنها اشاره کرد:

 ۱۳۲۱سبل کَ دس ، سّضٌلکشیضبػش ّ  ٬الؼیي هشٍ د ثشؿبًی هضّیٌی هطِْس ثَ طبُشٍتب كبطوَ صسیي 

االسض دس ایشاى اػذام  ضْد اّ اّلیي صًی است کَ ثَ رشم اكسبد كی گلتَ هی , ّخْسضیذی دس ایشاى اػذام ضذ

ضوسی دس هضلی ثَ ًبم ثذضت ّاهغ دس چٌذ کیلْهتشی ضبُشّد، گشدُوبیی چٌذ  ۱۳۳۱هشداد هبٍ . ضذٍ است

الؼیي ٌُگبم سخٌشاًی اص پطت پشدٍ ثیشّى  سشاى هزُت ثبة ثشگضاس ضذ. سّایت ضذٍ کَ آًزب طبُشٍ هشٍ  سّصٍ

ثذضت ثَ  ثؼذ اص ّاهؼَ, ضْد صًذ. ایي کبس ثبػج ؿْؿبیی دس هیبى پیشّاى ثبة هی آیذ ّ سّثٌذٍ سا کٌبس هی هی

ًِبیت ثَ اتِبم کطتي   هذتی هخلیبًَ صًذگی کشد تب ایٌکَ دس  ٬دًجبل تؼویت هأهْساى صکْهت ًبصشالذیي ضبٍ

گلت سْء هصذ ثَ ربى دمحمتوی ثشؿبًی ثَ دستْس  دمحمتوی ثشؿبًی، ػوْی سّصبًی خْد دستگیش ضذ. صکْهت هی

س تِشاى صًذاًی هبًذ. تب ایٌکَ ثؼذ اص سْء ای د صذّد سَ سبل دس خبًَ, ّ تضشیک طبُشٍ صْست گشكتَ است



طبُشٍ سا دس ثبؽ ایلخبًی تِشاى  ٬ُب ّ صذّس كشهبى هتل ثبثی ٬هصذ چٌذ پیشّ ثبة ثَ ربى ًبصشالذیي ضبٍ

 هخلیبًَ، خلَ یب اػذام کشدًذ

 

 طشصی کَ اص چِشٍ طبُشٍ هشٍ الؼیي ثزبی هبًذٍ است

 

داًذ، آسصّ  داسی هی کشد ثِتش اص پذس ّ ثشادساًص صکْهت کش هیکَ ك ضبٍ هبربستبد السلطٌَ، دختش ًبصشالذیي 

, اّ دس ًْضتَ داضت سّصی اص پطت پشدٍ صشم ثیشّى آیذ، ّصیش ّ ّکیل ضْد ّ دس دًیبی هشداًَ صشكص سا ثضًذ

ُبیص سَ رسع  ُبیی کَ دیْاس خبًَ ای کَ ثزبی هبًذٍ است, ّضؼیت صًبى ایشاى سا ایٌگًَْ تصْیش کشدٍ است:

ُن تْسظ دسثبى هضلْظ است. دس  ُب هٌضصش ثَ یک دس است کَ آى ٌذ رسع استلبع داسد ّ توبم هٌلز ایي خبًَیب پ

ضکستَ، ثؼضی ثب  صیش یک صًزیش اسبست ّ یک كطبس ؿیشهبثل هضکْهیت، ]صًبى ایشاًی[ اؿلت سش ّ دست

...کٌٌذٍ سّص، هٌتظش ّ گشیَ سًگ صسد پشیذٍ، ثشخی گشسٌَ ّ ثشٌَُ، هسوی دس توبم ضجبًَ  



 
 

اص اّلیي صًبى ایشاًغت کَ تعذد صّجبت اعالهی یب ُوبى الغلطٌَ ؽبُضادٍ لبجبس ّ دختش ًبصشالذیي ؽبٍ،  ، تبج ّالع دس
لشاس داد. ُویي صًبى،  ّ اعتشاض عٌت چٌذُوغشی ّ ّجْد حشهغشا ّ حك هشداى ثشای تٌجیَ صًبى خْد سا هْسد اًتمبد

ثَ ًْعی ؽْسػ تٌجبکْ سا سُجشی کشدٍ ّ ثب اعوبل فؾبس ثَ ؽبٍ ّلت، ّی سا هججْس عبختٌذ کَ اهتیبصات ّیژٍ 

هیالدی، تٌجبکْ یک تجبست هِن ّ پْلغبص ثَ  ۰۹۸۱ُبی ثشیتبًیبیی تْلیذکٌٌذٍ تٌجبکْ سا لغْ کٌذ. دس حْالی عبل  ؽشکت
سفت ؽوبس هی  

ُبی ًفْر خْد تمغین کشدًذ ّ هجلظ  ُبی سّعیَ ّ ثشیتبًیب خبک ایشاى سا ثَ حْصٍ کَ دّلت ًیض دیهیال ۰۸۰۰دس عبل 
ایشاى ًیض ُیچ ّاکٌؾی دس ایي صهیٌَ ًؾبى ًذاد، یک گشٍّ خؾوگیي اص عیصذ صى، ثَ دسّى عبختوبى هجلظ ُجْم 

تیشُبی خْد خْاعتبس الذام هجلظ ؽذًذ ثشدًذ ّ ثب کؾیذى ُفت . 

خْاُبى اهیذّاس  اًمالة هؾشّطَ ًیض ًمؼ فعبلی داؽتٌذ ّ ثب اُذای پْل ّ جْاُشات خْد ثَ هؾشّطَ ُویي صًبى دس
ُبی سّعیَ ّ ثشیتبًیب خبک ایشاى سا ثَ  هیالدی ُن کَ دّلت ۰۸۰۰ثْدًذ کَ ثَ حمْق ؽِشًّذی دعت یبثٌذ. دس عبل 

ي صهیٌَ ًؾبى ًذاد، یک گشٍّ خؾوگیي اص ُبی ًفْر خْد تمغین کشدًذ ّ هجلظ ایشاى ًیض ُیچ ّاکٌؾی دس ای حْصٍ
تیشُبی خْد خْاعتبس الذام هجلظ ؽذًذ عیصذ صى، ثَ دسّى عبختوبى هجلظ ُجْم ثشدًذ ّ ثب کؾیذى ُفت . 

تْاى گفت کَ اص  ثشخی اص صًبى ُوبى ًغل، اّلیي ثبس دس ایشاى، داؽتي حك سأی سا هطشح کشدًذ کَ ثَ ایي لحبظ هی

ُوشصهبى خْد دس کؾْسُبی دیگش خبّسهیبًَ ّ حتی کؾْسُبی اسّپبیی جلْتش ثْدًذ. حضة عْعیبل دهکشات ایشاى ثَ 
اعطبی حك سأی ثَ صًبى سا دس هجلظ ؽْسای هلی هیالدی، هغئلَ  ۰۸۰۰تب  ۰۸۱۸ُبی  سُجشی تمی صادٍ دس عبل

سّ ؽذ ّ صًبى ایشاى هججْس ؽذًذ حذّد ًین لشى صجش  کبس سّثَ ایشاى هطشح کشد، ّلی ثب هخبلفت ؽذیذ سّحبًیْى هحبفظَ

های زنان در خاورمیانه و تفاسیر مردانه از  جنبش)هیالدی ثَ حك سأی دعت یبفتٌذ ۰۸۹۱کٌٌذ تب ثبالخشٍ دس عبل 
(ثبف فشیجب صسیي .های زنان در خاورمیانه و تفاسیر مردانه از لوانین شریعه جنبش .ن شریعهلوانی  

 

 

 

زینب پاشا یا زینب باجی یکی از همین زنان مبارز میهن است که با شرکت در نهضت تحریم توتون و تنباکو و در گشودن انبارهای 
لدردانی از فعالیت هایش شعرها و ترانه ها ساخته بودند:محتکران تبریز در زمان لحطی نان پیشگام بوده و مردم در   

 صکن ایلَ دی صیٌت پبضب
 

 رولَ اًبث ّ كشاضب

 سیض ثبصاسی ثبسْى داضب
 

 دگٌگی ثبؿلیْم گلین

 پبتبّاهی ثبؿلیْم گلین



 
َٔ ؽعش تشکی ثَ  :فبسعی تشجو

 كشهبى ثذاد صیٌت پبضب
 

 ثَ ضیشصًبى ّ كشاضب

 ثبصاس ثَ سٌگ ثٌذیذ ضوب
 

 هي چوبهْ صبضش کٌن

 پبتبثَ سا پیچن ثَ پب

ایي یکی اص ؽعشُبی هیشصا فشخ ؽبعش تجشیضی اعت کَ خْد ؽبُذ هجبسصات صیٌت ثبجی ثْد ّ عشّدٍ ُبی 
 دیگشی دس ثبسٍ اّ ًیض داسد

خْاًذ کشد ّ هشداى سا ثشای لیبم ثَ غیشت فشا هی صیٌت پبؽب عخٌشاًیِبی آتؾیي دس کْچَ ّ ثبصاس ایشاد هی  

حبضش گفتَ ثْد4دس یکی اص ایي عخٌشاًی ُبی پش ؽْس صیٌت ثبجی خطبة ثَ هشداى ّ جوعیت   

تشعیذ کَ دعت دصداى ّ  اگش ؽوب هشداى جشات ًذاسیذ جضای عتن پیؾگبى سا کف دعتؾبى ثگزاسیذ، اگش هی
غبستگشاى سا اص هبل ّ ًبهْط ّ ّطي خْد کْتبٍ کٌیذ، دس کٌج خبًَ ثٌؾیٌیذ، هب ثَ جبی ؽوب ثب عتوکبساى 

جٌگین هی  

اًذ کَ حتی گشٍّ صیٌت ثشای اًگیختي هشداى  ؽذ؛ ّ ًْؽتَ یایي حشکبت ّ عخٌبى ثبعث ثشاًگیختَ ؽذى هشداى ه
!کشدًذ ثَ اعتشاض لچکِبی خْد سا ثَ عْی هشداى پشتبة هی  

ديگر از عمليات معروف زينب حمله به خانه و انبار نظام العلما 
يکی ديگر از مقتدران و محتکران آزمند تبريز است. نظام العلما از 

هر وقت دلش خواست بفروشد. زينب  شاه اجازه داشت که غله خود را
پس از شناسايی محل انبار، نقشه حمله را از پيش آماده می کند. در 
روز مقرر، در ساعت معينی در حاليکه روسری خود را از سر باز 
کرده بود، در پيشاپيش بيوه زنان و خيل گرسنگان شهر بسوی خانه 

نظام العلما » آورد.  نظام العلما راه ميافتد و آنجا را به محاصره درمی
و کسانش که از پيش خبردار شده بودند و چند نفر تفنگچی آماده کرده 

زينب و ياران مسلح او نيز به حمايت  «بودند، دستور به شليک دادند.
از مردم دست به اسلحه بردند. جنگ سختی درگير شد. چندين نفر 

العلما به  کشته و زخمی شدند. سرانجام انبار انباشته از گندم نظام
= ربیع الثانی  7711مرداد )تصرف زينب درآمد و بين گرسنگان تقسيم شده

 عیبس آرسثبیجبى« صیٌت پبؽب»عصیبى . ًبُیذی آرس، عجذالحغیي .(7171

 

 

س رذیذی اص هجبسصٍ خْد دست یبكتَ ّ اًزوي ُبی ثسیبسی تطکیل دادٍ دس اًوالة هطشّطَ صًبى ایشاى ثَ هذا

, اًزوي ًسْاى ایشاى دس سبل 7091, اتضبدیَ ؿیجی ًسْاى دس سبل 7091ثْدًذ)اًزوي آصادی صًبى دس سبل 

, 7077, اًزوي ُیئت خْاتیي 7077, اتضبدیَ ًسْاى 7079, ضشکت خیشیَ خْاتیي ایشاى دس سبل 7079

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://www.tabrizinfo.com/tabriz/jonbesh/zeynab.htm
http://www.tabrizinfo.com/tabriz/jonbesh/zeynab.htm


تبسیخ ًْیسبى هطشّطَ)کسشّی, هلک صادٍ, دّلت آثبدی ّ ...(  کَ ّ...( 7077تیي هشکضی ضْسای ُیئت خْا

دس آحبس خْد اضبساتی ثَ تطکلِبی صًبى دس اًوالة هطشّطَ داضتَ اًذ, ُش چٌذ کَ ثَ دلیل هخلی ثْدى اًزوي 

یي ثبس ثب اًزوي ُبی صًبى هطشّطَ, اطالػبت صیبدی اص آًِب حجت ًطذٍ است, هٌزولَ هْسگبى ضْستش کَ چٌذ

ُبی هطشّطَ خْاٍ صًبى ایشاى دیذاس داضتَ است, دس کتبة خْد ثٌبم اختٌبم ایشاى ًْضتَ است: یک ثبس اص 

طشین یکی اص هٌطیبى دكتش خضاًَ ثَ اّ پیـبم هی دٌُذ کَ خْد ّ ُوسشش ًجبیذ ثب سلطٌت طلجبى سكت ّ آهذ 

آهذ ُوسش هي اطالع داسیذ؟, پبسخ هی گیشد, هبدسم داضتَ ثبضٌذ, ٌُگبهی کَ هی پشسذ ضوب چطْس اص سكت ّ 

 کَ ػضْ اًزوي ُبی هخلی صًبًَ است ایي پیـبم سا دادٍ است!

تصْیشی ثزب هبًذٍ اص اًزوي ؿیجی ًسْاى هطشّطَ  

 

صًبى هطشّطَ اص ضشّع اًوالة دس تجشیض تب كتش تِشاى ُوْاسٍ یکی اص اصلی تشیي ًیشُّبی رٌجص ّ  

ًیض  دس هْسد ًوص صًبى هطشّطَ هشداًَ الجتَ هبًٌذ ُوَ هْاسد هطبثَ ثْدًذ, تبسیخ پیشّصی هطشّطَ خْاُبى

: ی سا حجت ًکشدٍ است, اهب دس ُوبى اًذک هخال دس كتش تِشاى ثذست هطشّطَ خْاُبى حجت ضذٍ استچیض صیبد

َ كٌْى ث سشداس ثی ثی هشین ثختیبسی دختش صًی تضصیلکشدٍ ّ سّضٌلکش اص صًبى هجبسص هطشّطیت ثْد کَ

ثَ طشكذاسی اص آصادیخْاُبى ثشخبست ّ دس هسیش اًوالة هطشّطَ اص  تیشاًذاصی ّ سْاسکبسی ًیض هبُش ثْد ّ

ُیچ چیض دسیؾ ًْسصیذ. اّ یکی اص هطْهیي اصلی سشداس اسؼذ ثختیبسی رِت كتش تِشاى هضسْة هی ضذ, ّی 

ُبی هِیذ ّ گیشا, توبم ایل ثختیبسی سا طی ًبهَ ُب ّ تلگشاف ُبی هختلق ثیي سشاى ایل ثختیبسی ّ سخٌشاًی 

رِت هجبسصٍ ثب استجذاس دمحم ػلی ضبُی آهبدٍ هی کشد ّ ثَ ػٌْاى یکی اص ضخصیت ُبی ضذ استؼوبسی ّ 

استجذادی آى دّساى هطشس ثْدٍ است. سشداس ثی ثی هشین ثختیبسی هجل اص كتش تِشاى هخلیبًَ ثب ػذٍ ای سْاس 

صسیي حولی هستوش ضذًذ, ثَ هزشد صولَ سشداس اسؼذ ثَ تِشاى, پطت ثبم خبًَ ّاسد تِشاى ضذٍ ّ دس خبًَ پذسی 

سا کَ هطشف ثَ هیذاى ثِبسستبى ثْد سٌگش ثٌذی ًوْد ّ ثب ػذٍ ای سْاس ثختیبسی, اص پطت سش ثَ هضام ُب 

كذاساى صولَ کشد...ًوص اّ دس كتش تِشاى هیضاى هضجْثیتص سا دس ایل ثختیبسی ّ توبم ایشاى اكضایص داد ّ طش

, ّ ثشای اّ ًیض ضؼشُبی ثسیبسی تْسظ ضبػشاى ثسیبسی یبكت, ثَ طْسی کَ ثَ اّ ًیض لوت سشداسی دادٍ ضذ

 سشّدٍ ضذ:

 صًی دس کطْس آسائی یگبًَ, ص پْساى دخت دس ایشاى ًطبًَ

 ًِبدٍ هبم گیتی هشیوص ًبم, هسیضب کشدٍ ص اّ صُذ ّ خشد ّام

ثختیبسیهیِي ثبًْی هلک کبهکبسی, چشاؽ اكتخبس   



صى اس ایٌست ّ آى ؿبستگشاى هشد, ثَ گیتی ثبد ثی ًبم ّ ًطبى هشد...ضؼش اص استبد ّصیذ 

7521/7257دستگشدی  
  

 

تصبّیش دّ تي اص صًبى هجبسص ایشاى دس اّاخش دّسٍ هبربس تب اّایل دّسٍ پِلْی : ثی ثی هشین ثختیبسی سوت 

 چپ, هذم خیش هالًّذ سوت ساست

 

هطشّطَ, ّ روِْسی گیالى هیشصا کْچک کَ صًبى ًوطی اسبسی دس پیشّصی آًِب داضتٌذ, تب  رٌجص تٌجبکْ تب اص

ثشاًذاختي هبربسیبى ثذست سضب ضبٍ, هْضْع صوْم صًبى, ّ صزبة کَ دس ایشاى ثْاسطَ سلطَ اسالم ُوْاسٍ 

جص ُبی چپ , اهب ثب آًکَ رٌهشاس داضتاصلی تشیي ًوبد آى ثْدٍ است, ثبص ُن دس کبًْى هْضْػبت اصلی 

هْی آًضهبى ایشاى خْاستبس تـییشات رذی دس هْاًیي هشثْط ثَ صًبى ثْدًذ, سضب ضبٍ ثشای پشُیض اص تضشیک 

هخبللت سّصبًیْى ُیچ اهذام رذی دس هْسد هْاًیي صى ستیضاًَ ضشیؼت اًزبم ًذاد ّ تٌِب سّی هٌغ صزبة 

کَ اص اصالصبت اًزبم ضذٍ دس هصش الِبم توشکض کشد, ّ ثزبی الگْ ثشداسی اص تشکیَ آًشّصگبس, سؼی کشد 

...ثگیشد  



  تصْیشی اص کطق صزبة سضب ضبٍ دس داًطسشای هؼلوبى

 الجتَ سضب ضبٍ دس ًطن خْد ثَ ُویي هٌبسجت دس داًطسشای هوذهبتی گلت:

ُب سا اص ُش گًَْ صوی هضشّم کشدٍ ثْدًذ... دس صْستی  صسبة ًیبهذٍ ّ خبًن تبکٌْى ًصق روؼیت کطْس ثَ

...تْاًٌذ دّضبدّش هشدُب خذهبتی سا ػِذٍ داس ثبضٌذ صشف ًظش اص ّظبیق هبدسی، آًِب هیکَ   

ایي ػوت هبًذگی سا رجشاى کٌذ, اهب پسش ًیض ثَ هبًٌذ پذس, ُوْاسٍ ثشای پشُیض اص سؼی کشد ًیض دمحمسضب ضبٍ  

بى ایشاى اًزبم ًذاد.دس اكتبدى ّ تضشیک ًکشدى سّصبًیْى اهذاهبت اسبسی ّ ثٌیبدی ثشای اصوبم صوْم صً  

دس رشیبى ًِضت هلی ًلت ّ هیبم هصذم ثبص ُن صًبى اص ُیچ چیضی دس صوبیت ّ ثَ پیشّصی سسبًذى ایي هیبم 

 دسیؾ ًکشدًذ

 تصْیشی اص ضشکت ّسیغ صًبى ایشاى دس رشیبى هلی ضذى ًلت تْسظ دکتش هصذم

 

سبصهبًِبی هجبسصیي ایشاى هطلغ ُستٌذ  هشداد ًیض ُوَ اص صضْس صًبى دس 51دس دّساى سیبٍ پس اص کْدتبی 

ّ ضبُذ ًسل ًْیٌی اص صًبى ایشاى دس سبصهبًِبی چشیک ُبی كذائی, هزبُذیي خلن ّ دیگش سبصهبى ُبی 

, اص هبدساى هِشهبًی هبًٌذ ػضت ؿشّی کَ كشصًذاًطبى سا سُسپبس هجبسصٍ ثشای کْچک ّ ثضسگ ثْدٍ اًذ

ٌی, پشیذخت آیتی)ؿضال(, صذیوَ سضبئی, هِشًْش اثشاُیوی , , تب هشضیَ اسکْئی, كبطوَ اهیآصادی کشدًذ

...کِکطبًی اص ستبسگبى دسخطبى, كشا ساٍ آصادی ّ ثِشّصی لیال صهشدیبى, هِْش صبتوی, هضجْثَ آالدپْش ّ

 هشدم دس آسوبى هیِي پذیذاس کشدًذ



 

 

هیذاى آهذٍ ثْدًذدس رشیبى تظبُشات هشدهی کَ ثَ سوْط ضبٍ اًزبهیذ ًیض صًبى توبم ػیبس ثَ   

21تصْیشی اص تظبُشات صهستبى   

اولین واکنش هایش نسبت به حجاب را علنی کرد: ;:68دی ماه  >7خمینی شیاد در   

خمینی در ۷۲ دی ماه ۶۸۳۱ به مسئله کشف حجاب می پردازد و نکته جالب اینکه از اجبارهای حکومتی در این باره انتماد می کند و 

می گوید: »بهانه دومی که باز به تملید از آتاتورک بی صالحیت- آتاتورک مسلحِ غیر صالح- باز انجام داد، لضیه کشف حجاب ]بود[ 

با آن فضاحت. خدا میداند که به این ملت ایران چه گذشت در این کشف حجاب. حجاِب انسانیت را پاره کردند اینها. خدا می داند که چه 

مَخدراتى را اینها هتک کردند و چه اشخاصى را هتک کردند. علما را وادار کردند با سرنیزه که با زنهایشان در مجالس جشن، یک 

همچو جشنى که با خون دل مردم با گریه تمام می شد، ]شرکت کنند[. مردم  دیگر هم به همین ترتیب. دسته دسته اینها را دعوت 

میکردند و الزام میکردند که با زنهایتان باید جشن بگیرید. »آزادى زن« این بود که الزام میکردند، اجبار میکردند با سرنیزه و پلیْس 

مردم محترم را، بازرگانهاى محترم را، علما را، اصناف را، به اسم اینکه خودشان جشن گرفتند.« )صحیفه امام، ج 1، ص: 722 و 

133) 

, خمینی شیاد رضا شاه کشف حجاب را اجباری اعالم کرده بود, این بار پس از اینکهسال  98اما 

اولین  هنگامی که پس از تمام زد و بندهایش در پاریس و... با هواپیمای ایرباس به ایران منتمل شد!, و

حکومت اسالمی را برپا داشت, اولین لدم اساسی بر علیه زنان میهن  پایه هایش برای استمرار اندیشه پلید

حجاب را اجباری اعالم کرد)البته همین روحانی کلید ساز افتخارش  >:اسفند  ;6در روز را برداشت و 



میهن که پیش از همه و  و زنان دختران این بود که او حجاب را برای ادارات دولتی اجباری کرده است(,

نابرابری, صدای پای فاشیسم مذهبی را احساس  ی مدعی پیشتاز, بدلیل تجربه عمیك تاریخاحتی نیروه

برای اعتراض علنی به با تمام توان  مارس در تهران =فردای سخنرانی خمینی به مناسبت  کردند,

, و این خمینی)که آنروزها کار هر کسی نبود(, و برای اعتراض به حجاب اجباری به خیابانها آمدند

و مشخصا  اسفند ادامه دادند. اما در آن سپیده دمان آزادی که نیروهای پیشتاز! <6تا  >6اهرات را از تظ

در سحر رویاهای ضد امپریالیستی امام, خوابشان گرفته بود, نه  سازمان چریک های فدائی و مجاهدین

از نیروهای مدعی آن ی مذهبی حمایتی نکردند, بلکه بعضی تنها از این خیزش اساسی بر علیه دیکتاتور

این حرکت انمالبی زنان میهن را به خرده بورژاهای بی درد نسبت دادند!, تا آنجا که بیادم مانده  روزگار,

است تنها چند شخصیت مطرح در آن ایام مانند طالمانی, امیر انتظام, سیمین دانشور و...صریحا موضع 

ی برای زنان مسلمان نیست!, البته حتی آلای گیری کردند, و منجمله طالمانی گفت: حجاب اجباری حت

طالمانی نیز در همان موضع گیری نه سیخ بسوزد نه کباب اضافه کرد: حضرت آیت هللا خمینی نیز اجبار 

و اکراهی به شکل اکراه بیان نکرده اند, از زنان خواهش می کنیم که با لباس ساده با ولار, روسری هم 

ی خورد, اجباری برای زنهای مسلمان هم نیست, چه اجباری؟ حضرت سرشان بیاندازند به جائی بر نم

آیت هللا خمینی نصیحتی کردند مانند پدری به فرزندش نصیحت می کند)که این مصاحبه طالمانی در 

.اسفند همان سال به چاپ رسید( 72کیهان   

خانم مهناز لزه لو که خود در این تظاهرات حضور فعال داشته است, در سالگرد آن تظاهرات نوشته : 
در این تظاهرات شرکت داشتم. اونمولع دانش آموز بودم. علیرغم مخالفت مدیر و ناظم، در مدرسه ها رو باز کردیم . و به خیل 

معترضینی پیوستیم که در اعتراض و مخالفت نسبت به حجاب اجباری اعالم شده به خیابانها آمده بودند به سمت مجلس رفتیم. 

خیابانها مملو از زنانی بود که حجاب اجباری را نمی خواستند بپذیرند. در طول مسیر چه فحاشی ها و واکنشهای هیستریکی که 

 از طرف مردان حزب اللهی و حتا زنان طرفدار حجاب مواجه شدیم. توهین و کتک وآنچه هرگز تصورش را نمی کردم

https://www.facebook.com/azadikhahi.raha?hc_ref=ARS91cOKj2xPMaTQ5SugXzz

y-Fzb3AeOonBkEdRIL5m5-NbhMy0QTToA7ks_v4G7xIE 

عکس از همان منبع باال  

ن با شرکت فعال در تمام سازمانهای سیاسی آن دوران نمش البته پس از این تظاهرات نیز دختران و زنا

شرح رشادتها و فداکاریهای بی نظیر دختران بی بدیل خود در تاریخ مبارزات میهنمان را به ثبت دادند...

در جریان مبارزات سیاسی افشاگرانه بر علیه دیکتاتوری خمینی جالد, و چمالداران  >:انمالب بهمن 

https://www.facebook.com/azadikhahi.raha?hc_ref=ARS91cOKj2xPMaTQ5SugXzzy-Fzb3AeOonBkEdRIL5m5-NbhMy0QTToA7ks_v4G7xIE
https://www.facebook.com/azadikhahi.raha?hc_ref=ARS91cOKj2xPMaTQ5SugXzzy-Fzb3AeOonBkEdRIL5m5-NbhMy0QTToA7ks_v4G7xIE


 انها و دسته دسته به خاک افتادن بدست شکنجه گران و آدمکشان الجوردی دژخیم, تا زندوحشی والیتش

در سراسر زندانهای میهن, البته که در این ممال نمی گنجد, و بارها توسط زندانیان  همچنین و در تهران

این شکوه بی نظیر تاریخی به تصویر کشیده شده است ,سیاسی  

نگفتنددخترانی که حتی اسمشان را هم به دشمن   

البته در آن دهه سیاه تاریخ میهن, تنها دختران و زنان وابسته به نیروهای سیاسی مورد شکنجه و کشتار 

والیت زن ستیز لرار نگرفتند, بلکه حتی زنان بهائی, مسیحی و..تنها بخاطر عمایدشان در شیراز, دزفول 

 و دیگر شهرمای میهن, بدست آدمکشان خمینی جالد تیرباران شدند

 
 

هًْب هحوْد ًژاد )71 عبلَ(، اختش ثبثت )42 عبلَ(، سّیب اؽشالی )42 عبلَ(، عیویي صبثشی )42 عبلَ(، 

هِؾیذ ًیشّهٌذ )42 عبلَ(، صسیي همیوی اثیبًَ )43 عبلَ(، ؽیشیي دالًْذ )41 عبلَ(، طبُشٍ اسجوٌذ 

)عیبّؽی(، ًصشت غفشاًی )یلذایی( 22 عبلَ ّ عضت اؽشالی )جبًوی( دٍ صًی ُغتٌذ کَ 42 خشداد 24 

 فمط ثَ دلیل ثِبئی ثْدى دس ؽیشاص هحبسة ّ تیشثبساى ؽذًذ

در پیش گرفت, توانست تمام  2;خمینی جنایتکار با سرکوب عریانی که پیش و پس از خرداد سال 

 نیروهای اپوزیسیون آن روزگار را یا به زندانها و شکنجه گاهها یا به بیرون از ایران روانه کند.



توسط  ,, تنها حرکت لابل ذکر حمایت از زنان میهنی پس از حاکمیت والیت مطلمه فمیه خمینیدر سالها

آنرا با هیاهوی بسیار بعنوان اعتالی  حت نام همردیفی مریم اعالم شد, وت 8;سازمان مجاهدین در سال 

ی رهائی زن انمالبی مجاهد خلك جشن گرفتند, اما این حرکت نیز بسرعت نشان داد که خاستگاه والع

 برای زنان ایران نیست و مانند طفلی بدنیا نیامده در سیر خطاهای مستمر استراتژیک و ...گور زاد شد.

, باختن لافیه رجوی که ظاهرا تصمیم داشت بهای عمب ماندگی از خمینی و به حاشیه راندن شدن

اتخاذ این و...را از زنان بپردازد یا جبران کند, بجای پاسخگوئی به نمدهای  ماهه لدرت! ;تصاحب 

از طرف نیروهای اپوزیسیون, مسیر عراق را در پیش گرفت, تا بمول خودش برافروزد آتش تصمیم و...

ها در کوهستانها...و در همان متینگ اعالم آن طالق و ازدواج, که انمالب رهائی اش نام نهاد, از میان 

این حرکت او را به الدام مشابه  ,مه ی نمدها و انتمادها, تنها این را پذیرفت که یکی از نیروهای سیاسیه

لرآن در  >8و  ;8)که البته منظورش آیات پیامبر در گرفتن همسر پسر خوانده اش زید مثال زده است!

مثال زدنش در باره او بسیار این رابطه بود, حاال بگذریم که داستان آن طالق و ازدواجی که او به خاطر 

, که بخاطر به وجد آمده بود, خود به اندازه کافی در کتب معتبر شیعه و اهل سنت توضیح داده شده است!

(, در آن زمان که نشست های موسوم به انمالب ایدئولوژیک برای همه شرم للم از شرحش در می گذرم

بدستم باره این فیل هوا کردن جدی و والعی که  ی ما در منطمه کردستان نیز برگزار می شد تنها نمد

 ناصادلانه رسید, مربوط به زنده یاد منصور حکمت بود, که خاستگاه والعی و سرانجام ناگزیر این خیز

رجوی را با واکاوی دلیمی به تصویر کشیده بود)زیرا تا آنزمان هنوز والیت مطلمه در سازمان برلرار 

نگشته بود, و هنوز این مماالت تحت عنوان مواضع اضداد انمالب در  نشده و کتاب خواندن نیز ممنوع

کتابخانه ها یافت می شد و به مرور تمام این مطالب جمع آوری گردید(, آلای حکمت در نمد خود نوشته 

 بود:

ٌذٓ ّ اهب دس پظ ايي لیل ّ لبل ّالعیبتٔ دسخْس تعوك ًِفتَ اعت. "اًمالة ايذئْلْژيک" هجبُذيي، علیشغن ثغتَ ث

ثبصاسيبثٔ هحیشالعمْل آى ّ خشًبعَ ُبٓ عبسفبًَ ّ ًبهفِْم ّ توبهب غیش عیبعٔ هجلغیي ّ عشضَ کٌٌذگبى آى، ثَ يک حشکت 

عیبعٔ ّ ّالعٔ دس عبصهبى هجبُذيي داللت هیکٌذ. دس ّالع، اصدّاج پبسيظ صائذٍ آ فشعٔ ثش ايي هبجشاعت. ايي اصدّاج ّ 

گشفتَ اعت، تٌِب ثش صهبى ّ ؽکل ثشّص ايي هبجشا تبثیش گزاؽتَ اعت. اگش ايي اصدّاج دس ايي تکبپْئٔ کَ ثشآ تْجیَ آى صْست 

جشيبى عِؤ داسد تؾذيذ خصلت غیش عیبعٔ ّ تحویل ايي پْچٔ ّ ثٔ هحتْائٔ ثبّس ًکشدًٔ ثَ تجلیغبتٔ اعت کَ ثشپب 

العیت اهش يک گبم ايذئْلْژيک ّ عیبعٔ تعییي ؽذٍ اعت. دس ّسآ ايي اثتزال دس فشم، "اًمالة ايذئْلْژيک" هجبُذيي دس ّ

کٌٌذٍ ثشآ ايي عبصهبى ّ همذهَ آ ثشآ اعتٌتبجبت تبکتیکٔ ّ عولٔ خبصٔ اعت. "اًمالة ايذئْلْژيک" هجبُذيي همطع 

 اعالهٔ آى، ثَ فبالًژيغن عشيبى ثْسژّا -هِؤ دس عیش تکْيي اًمالثیگشٓ عطحٔ اّلیَ عبصهبى ّ عپظ لیجشالیغن ثْسژّا 

اهپشيبلیغتٔ اعت. ًمطَ آ کَ اگش خْد پبيبى ايي عیش ًجبؽذ، ًمؼ هِؤ دس جلْ اًذاختي فشجبم ًِبئٔ ايي پشّعَ  -

...اص همبلَ خذا هٌصْس حکوت سا ثیبهشصد. اص علی جوبلیثبصٓ هیکٌذ  

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-57008.html 

رجوی نمش مهمی تاکتیک ویرانگر همانطور که تاریخ به درستی نمد منصور حکمت گواهی داد, این  بله

در فرجامی بد, نه تنها برای خودش, بلکه به لیمت نابودی تمام سرمایه تاریخی مجاهدین و جنبش ایران 

ن بحث زنان به ایفاء کرد.)که البته پرداختن به آن موضوع بحث دیگریست و تنها بدلیل ارتباط با ای

 اشارتی اکتفاء کردم(



اما زنان ایران علیرغم فمدان یک جنبش اپوزیسیون والعی و در ارتباط با مردم, هرگز از حرکت باز 

نایستاد و پس از آن دهه سیاه حاکمیت مطلك خمینی, نیز با مماومت های منفی و ...حاکمیت بجا مانده از 

ی در برابر خواسته های خود نمودند.خمینی را گام به گام وادار به عمب نشین  

ه بر علیه و پیش و پس از آن نیز زنان در صفوف اول مبارز ==همچنانکه در جریان لیام های سالهای 

دلیما به همین دلیل و با اتکاء به این پشینیه تاریخی بود که ولتی ندا آلا سلطان  دیکتاتوری مذهبی بودند, و

زمین افتاد, بسرعت به نماد ملی مبارزه ملت ایران با دیکتاتوری به ضرب گلوله آدمکشان والیت بر 

 حاکم بر میهنمان در ایران و جهان تبدیل شد

 

خون ندا آلا سلطان حیات تازه ای به لیام مردم و جنبش زنان ایران داد...لیامی که سر باز ایستادن نداشت 

 و در آخرین نماد ملی آن, و باز هم درست پیشاپیش لیام سراسری دی ماه اخیر, در دختر میدان انمالب 

 دوباره متولد شدهمچنانکه فروغ)در تولدی دیگر(سرده بود, 

در باغچه میکارمدستهایم را   

 سبز خواهم شد، میدانم، میدانم، میدانم

 

 

 

بدلیل اینکه از ندا تا ویدا, این الدامات شجاعانه متکی بر صدالت مردمی بجان مانده, و برآمده از یک 

 جنبش تاریخی بوده و هست!, بسرعت فراگیر گشت و به جنبشی از دختران میدان انمالب مبدل شد
 



سوار, همیشه به جنگ اندرون نامدارزنی بود برسان گردی   

 کجا نام او بود گردآفرید, زمانه ز مادر چنین ناورید

 بپوشید درع سواران جنگ, نبود اندر آن کار جای درنگ

 به پیش سپاه اندر آمد چو گرد, چو رعد خروشان یکی ویله کرد

 که گردان کدامند و جنگ آوران, دلیران و کارآزموده سران!

ره موی اوی, درفشان چو خورشید شد روی اورها شد ز بند ز  

کٌْى هي گطبین چٌیي سّی ّ هْی, سپبٍ تْ گشدد پش اص گلت ّ گْی...تصْیش سّضي كشدّسی دس ضبٌُبهَ 

 اص گشدآكشیذاى ایشاًضهیي

 

اص آًزب کَ دختشاى هیذاى اًوالة, ثؼٌْاى یک ًوبد هلی, ًَ تٌِب صزبة ارجبسی, ثلکَ توبهیت ایي اًذیطَ 

هْضغ گیشی ُبی دّ سش طیق دس ایي ثبسٍ سکْت ّ ًِبیتب صکْهت اسالهی سا ًطبًَ گشكتَ اًذ, ُوسْئی 

اصالس طلت ّ دیکتبتْسی صى ستیض ثب توبم دستَ ثٌذی ُبی سبختگی صیشت آّس ثٌظش هی سسیذ. 

اصْلگشایص, کَ چیضی رض گٌذگبّ چبلَ دُبًی ًسجت ثَ دختشاى هیذاى اًوالة ًذاضتٌذ, دس ایي سْ ًیض 

ثسیبسی آًبى سا هتِن ثَ اًضشاف هیبم اص سشًگًْی ّ ...کشدًذ, دستَ ربتی ًیض هبًٌذ هزبُذیي اثتذا تب هذتِب 

رِبى, سکْت اختیبس کشدًذ, ّ ًِبیتب سبػبتی  دس ثشاثش ایي رذی تشیي سْژٍ تجلیـبت توبم خجشگضاسی ُبی



پس اص هْضغ گیشی ّصاست خبسرَ اص هب ثِتشاى!, اّلیي هْضغ گیشی خْد سا اص هْل سئیس روِْس 

هبدام الؼوشضبى اػالم کشدًذ, ّ دس دّهیي هْضغ گیشی خْدضبى دّ سّص پیص ثبص ُن ثزبی تصضیش 

وسْئی ثب دیکتبتْسی هزُجی اصشاس ّسصیذٍ ّ دس ّهبصت ػٌْاى تضویش آهیض اطالػیَ هجلی, ثش ایي ُ

سا  "دختشاى ثی صزبة"دسخْاست آصادی  ,اطالػیَ یب هْضغ گیشی ُبی خْد دس اسّپب ّ سبیت ُبیطبى

ّاُوَ یب تٌلش داسًذ, ضبیذ ثخبطش ایي است کَ دختشاى  "دختشاى اًوالة"هطشس کشدٍ اًذ ّ اص ثشدى ًبم 

 ...ضبیذ ُن سثْدٍ اًذ ّصدٍ ّ ى اًوالة ایذئْلْژیک سا هیذاى اًوالة, خْاة پٌجَ داًَ ی آ

هشین سرْی دس ضْسای اسّپب: سژین ایشاى سا ّاداس ثَ تْهق سشکْة ّ لـْ صزبة ارجبسی صًبى 

ًیشُّبی سشکْثگش ثَ یک   ثِوي۳۲کویسیْى صًبى ضْسای هلی هوبّهت ایشاى یْسش سّص پٌزطٌجَ )کٌیذ

خبطش هخبللت ثب صزبة ارجبسی سا هْیبً هضکْم  دستگیشی ّی ثَ صى هؼتشض دس خیبثبى اًوالة تِشاى ّ

ثطش ّ صوْم صًبى سا ثَ اهذام كْسی ثشای آصادی اّ ّ ُوَ صًبًی کَ  الوللی هذاكغ صوْم کٌذ ّ هزبهغ ثیي هی

اًذ،  صزبثی یب ثذصزبثی ّ هخبللت ّ اػتشاض ثَ صزبة ارجبسی دستگیش ضذٍ خبطش ثی ثَ

 (۳۱۱۱ كْسی۱۲َ)۱۲۳۲ ثِوي ۳۱کویسیْى صًبى -هوبّهت ایشاى ضْسای هلی...خْاًذ كشاهی

تْهق  اگش چَ خبًن سئیس روِْس كشاهْش هی کٌذ کَ دس هْضغ گیشی ُبی خبسری اش, خْدش سا ُن ثَ

ّاداس یب صذاهل تْصیَ کٌذ!, دس سبیت ُبی خْدضبى ثب ُذف  لـْ صزبة ارجبسی صًبى تطکیالت خْدضبى

 هیذاى اًوالة هٌزولَ هی ًْیسٌذ:هشاس دادى پیبم اصلی دختشاى 

در اجثارساسی دیي ّ ًگاٍ  فمیَ ّالیت سٌخ اًذیطَ ضذیت کْر تا ػمایذ ضخصی ّ جوؼی، رّیکزدی ُن "

اس چِاردَُ هزتذ ًاهیذى، هٌافك خْاًذى، دجاب  تکفیزی است. پژّاک اجتواػی چٌیي ػولکزدُایی پس

خْتی پاسخ خْد را اس جاهؼَ  ، الثتَ درلیام اخیز تَ«هللا دشب فمط دشب»ُای  اسیذپاضی ّ ًؼزٍاجثاری، 

 ...گذارد ایزاى دریافت کزدٍ است کَ جایی تزای دفاع آضکار اس آى دیگز تالی ًوی

http://www.iran-efshagari.com 

ر تیص اس صذ ضِز هیِي, چٌاى داها تاس ُن ًگارًذٍ ُای ایطاى فزاهْش هی کٌٌذ کَ تواهی هزدم ایزاى 

استمالل ی ّ ػیٌی آًِا دادٍ اًذ)تَ دیکتاتْری هذُثی ّ توام دستَ جات ّ ُوسْیاى ػول پاسخ لاطؼی

ّ ...( کَ خْاُاى ًفی تواهیت اسالم  هزگ تز خاهٌَ ای, هزگ تز رّداًی !, آسادی جوِْری ایزاًی

َ اصطالح دهکزاتیکص ّ چَ ُز ًْع ساالری یا اسالم سیاسی چَ اس ًْع داکوص, چَ اس ًْع ت

, ّ ًوی تْاى تَ دختزاى هیذاى جایی تزای دفاع آضکار اس آى تالی ًوی گذارد...!دیگزیست, کَ دیگز 

تا ُواى تاکتیک دست ساس رُثزی ساسهاى تزای خفَ کزدى ُز اًتماد ّ  ًیش اًمالب ّ توام جْاًاى لیام

سالَ  08, سیزا جْاًاى لیام پس اس تجزتَ !هتِن کٌٌذ 08 – 08تَ  در خارج اس ایزاى, آًاى را ًیش ًمذی

داػص ّ غیز داػص ّ فجایغ اسالم در تواهی خاّرهیاًَ هصز, افغاًستاى, اخیز در ایزاى, ػزاق, سْریَ, 

پس لطفا آب چطوَ ُای سالل ّ جِاى, تَ رّضٌی دریافتَ ّ هی داًٌذ کَ آب اس سزچطوَ گل آلْد است!, 

http://bit.ly/2vJpSbx


ّ اگز کسی ٌُْس صذای اًمالب جْاًاى ایزاى را ًطٌیذٍ است, تایذ تَ را گل ًکٌیذ!,  دختزاى هیذاى اًمالب

 سالهت خْدش ضک کٌذ!.

سالَ سزکْب, لطؼا  08هثل توام سالیاى گذضتَ ّ تٌا تَ تجارب  الثتَ پز ّاضخ است کَ دضوي ضذ تطزی

یزاى تزای تزگشاری کَ سؼی هی کٌذ ُویي جزیاى دختزاى هیذاى اًمالب, یا درخْاست ضخصت ُای ا

رفزاًذّم تا ًظارت ساسهاى هلل تزای تؼییي یک دکْهت سکْالر ّ ُز دزکت دیگزی را تَ ًفغ خْدش 

اها ُوچٌاى کَ جْاًاى لیام تْضْح ,اس هسیز هٌذزف کٌذ, یا تذست تگیزد تا تَ جیة خْدش تزیشد ّ...

هطِذ را تَ یک لیام سزاسزی تزای ًطاى دادٍ اًذ, ایي هزدم ایزاى ُستٌذ کَ دتی تظاُزات ًوایطی 

, لیاهی کَ تا رسیذى تَ همصذ سزًگًْی تواهیت دیکتاتْری هذُثی تَ ًفغ هزدم ّ هیِي هصادرٍ هی کٌٌذ

پس تایذ تا ُْضیاری اس ُز دزکت درست ّ اصْلی دوایت, ّ اس , ...ّ همصْد, سز تاس ایستادى ًذارد!

تَ سزًگًْی ایي دیکتاتْری هذُثی دوایت ُوَ جاًثَ  دختزى هیذاى اًمالب ّ جْاًاى لیام تزای رسیذى

 کزد

ایي هوبلَ سا کَ ثب اًگیضش ػکس صیجبی کْدک هیذاى اًوالة آؿبص ضذ, ثب ضؼش هؼشّف صًذٍ یبد گلسشخی 

 ثپبیبى هی ثشم:

 گیشم کَ دس ثبّستبى ثَ خبک ًطستین

 داساست ُبی تجشُبتبى صخن ُبی رْاًن اص ضشثَ ّ سبهَ

 ٌیذک ثب سیطَ چَ هی

 گیشم کَ ثش سش ایي ثبم

 ای ثٌطستَ دس کویي پشًذٍ

 صًیذ پشّاص سا ػالهت هوٌْع هی

 کٌیذ ُبی ًطستَ دس آضیبًَ چَ هی ثب رْرَ

 صًیذ گیشم کَ هی

 ثُشیذ گیشم کَ هی

 کطیذ  گیشم کَ هی

 .کٌیذ ثب سّیص ًبگضیش رْاًَ چَ هی

ساى آصادی ّ ثِشّصی هشدم ّ هیِي كشا ثی تشدیذ توبهیت دیکتبتْسی هزُجی صبکن سشًگْى هی ضْد, ثِب

هی سسذ, ّ توبهی آهشاى ّ ػبهالى کطتبس ّ ضکٌزَ كشصًذاى ایشاى ّ ًبثْدی هیِي, ثذست ػذالت سپشدٍ 

 خْاٌُذ ضذ ّ ثبیذ دس دادگبُِبی ػلٌی پبسخگْ ثبضٌذ.

 هْسب صبتویبى

 


