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Abstract
Mohammad Hanif-Nejad، Saeed Mohsen and Asghar Badiazadegan founded the 
People’s Mujahidin Organization in 1965. The name of this organization was the 
People’s Mujahedin Movement. In the early stages, the organization was opposed 
to the recruitment of women; but from 1969 on, women’s recruitment was approved 
as a security cover against the Iranian Intelligence and Security Organization 
(SAVAK) as well as a measure not to lag behind the political competitors. With 
the victory of the Islamic Revolution, the organization was able to attract some 
Muslim women and girls who had a sense of responsibility towards the revolution 
and their society. The objective of this article is to investigate how women were 
attracted to and recruited by the People’s Mujahedin Organization from 1979 to 
1981. The findings of the research show that the People’s Mujahedin was able to 
attract a number of girls and women by publishing pamphlets, statements, carrying 
out activities in universities and schools, as well as publishing their viewpoints in 
the Mujahed magazine. The attraction of women to the organization was not only 
the product of their activities, but the weak performance of rival Islamic parties 
was also considered as another factor responsible for the women’s interest in 
joining the organization.
Keywords: People’s Mojahedin Organization of Iran, political phase, Islamic 
Republic Party, Women, Political participation.
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چکیده: محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان 
مجاهدین خلق را تأســیس کردند. نام این ســازمان در ابتدا نهضــت مجاهدین خلق 
بود. ســازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان 
پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. 
با پیروزی انقاب اســامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در 
برابر انقاب و جامعۀ خویش احســاس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. 
هدف این مقاله بررسی نحوۀ جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ 
تــا ۱۳۶۰ اســت. یافته های پژوهش نشــان می دهد مجاهدین خلق با انتشــار جزوات، 
بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، 
توانســت عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول 
کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اســامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن 

زنان به سازمان محسوب می شد.
کلیدواژه ها: ســازمان مجاهدین خلق، فاز سیاسی، حزب جمهوری اسامی، زنان، 

مشارکت سیاسی.
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مقدمه
شــرکت فعــال زنان ایرانی در مبارزات سیاســی با شــروع فعالیت گروه هــای چریکی علیه 
حکومت پهلوی آغاز شــد. زمانی که جامعۀ سنتی ایران ســهم مبارزاتی زنان را تنها تربیت 
فرزندان و پشتیبانی شــوهران خود می دانست. آن ها توانستند با ورود به محیط های آموزشی 
گاهی، از قیدوبندهای سنتی زمانۀ خویش عبور کنند و در کنار  نظیر دانشــگاه ها و کسب آ
دیگــر افراد به فعالیت های سیاســی و اجتماعــی در جامعۀ خود بپردازنــد. عده ای از آن ها 
با شــرکت در تظاهرات و اعتصابات صنفی و سیاســی نســبت به اقدامات حکومت پهلوی 
معترض و خواســتار برکناری آن ها از قدرت شدند. سرانجام این کشمکش و درگیری سبب 
شــد فعالیت منتقدین حکومتی به شــکل مخفی ادامه پیدا کند و زمینۀ رشد تشکل سیاسی 
با شــیوۀ چریکی فراهم شود. یکی از این تشــکل های چریکی سازمان مجاهدین خلق بود 
)نجات حســینی ۱۳۷9: ۳۳۸(. پیوســتن زنان به این ســازمان سیاسی از ســال ۱۳۴۸ آغاز شد 
و قبل تــر از آن عضوگیــری زنــان مطرح نبود )جمعــی از پژوهشــگران ۱۳۸۵: ۳۳۸(؛ اما پس از 
دســتگیری های گسترده شــهریور ۱۳۵۰ و زندانی شــدن بخش مهمی از کادرها و اعضای 
تشــکیات، خانواده های بســیاری درگیر مسائل زندانیان خود شــدند )صابر ۱۳9۰: ۷۵(، در 
این مرحله زنان به دالیل امنیتی و جلوگیری از ســوءظن ســاواک باید نقش فعال تری بازی 
می کردند. درنتیجه سازمان به این مسئله توجه الزم را پیدا کرد و البته باید از این امر اطمینان 
حاصل می کرد که افراد به دالیل خانوادگی و یا اجتماعی مجبور به ترک ســازمان نخواهند 
شــد؛ بنابراین به عضوگیری برخی از دختران و زنان فقط از خانواده های مبارز پرداخته شــد 

)بازرگان ۱999: ۱(.
پس از پیروزی انقاب اســامی، نیروهای بی شمار تشکیاتی سازمان که عمدتًا زندانیان 
آزادشــده بودند، به طور فعال وارد صحنه سیاسی کشور شدند )مراد حاصلی خامنه  ۱۳۸۶: ۱۶۸(. 
در ایــن میان عاوه بر مردان بعضی از زنان مســلمان برای ادامۀ فعالیت های سیاســی خود به 
تشکیات مجاهدین پیوســتند. با وجودی که مسئلۀ ورود زنان به سازمان یکی از موضوعات 
بحث برانگیز است؛ اما پژوهش مستقلی درزمینۀ عضویت زنان در سازمان مجاهدین خلق بعد 
از انقاب صورت نگرفته و فقط یک پایان نامه در ارتباط با فعالیت سیاســی و نظامی زنان در 

سازمان مجاهدین خلق قبل از انقاب نوشته کبری ربانی موجود است.
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 پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تکیه بر کتب، اسناد و مصاحبه ها با 
زاویۀ دید متفاوتی درصدد پاسخ به این سؤال است که چه عواملی باعث جذب زنان به سازمان 
مجاهدیــن خلق در فاصلۀ زمانی ۱۳۶۰- ۱۳۵۷ شــد؟ در این مقاله یکی از علل غیرمســتقیم 
گرایش برخی از زنان به ســازمان مجاهدین خلق، حضور اندک زنان، عدم تشــکیات، عدم 
تمایل به شــرکت در فعالیت های سیاســی و درنهایت دیدگاه ســنتی نسبت به حضور آن ها در 

اجتماع توسط احزاب اسامی بعد از پیروزی انقاب اسامی بیان شده است.

1. مؤلفه های تأثیرگذار در جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق
این قســمت از پژوهش در پی پاســخ به این ســؤال اســت که زنی با خصوصیات کلی زن 
مســلمان رشدیافته در خانوادۀ مذهبی، فاقد نگاه ســنتی نسبت به مشارکت سیاسی زنان در 
جامعه و تحت تأثیر فضای سیاســی آن زمان )مصاحبه با مریم ســنجابی ۱۳9۱/۴/۷( چرا بعد از 
پیروزی انقاب به سمت وســوی ســازمان مجاهدین خلق گرایش پیدا کرد؟ این عوامل در 
پژوهش حاضر به دودســته ۱. عوامل مســتقیم: روش هایی که سازمان برای عضوگیری افراد 
به صــورت علنی به کار می گرفت. 2. عوامل غیرمســتقیم: دالیلی که زمینه را برای گرایش 

زنان به عضویت در سازمان مجاهدین خلق فراهم می ساخت تقسیم شده است.

1-1. عوامل مستقیم )از خانواده تا اجتماع(
1-1-1.  محیط خانوادگی

فعالیت های مخفی ســازمان در پیش از انقاب باعث شــده بود تا افــراد از طریق خانواده 
به عضویت ســازمان مجاهدین خلق درآیند. آن ها تحت تأثیر عقاید سیاســی همسر، برادر، 
دوســتان یا همکاران خود که از اعضای ســازمان بودند به سمت وسوی فعالیت های سیاسی 
گرایش یافتند. پوران بازرگان، مریــم عضدانلوقاجار )حق بین ۱۳9۳: ۳۷(، بتول فقیه دزفولی، 
صدیقه رضایی، سرور آالدپوش و لیا زمردیان را برادرانشان به سازمان مجاهدین خلق جذب 
کردنــد )حجازی بی تا: ۵(، گاهی اوقات زنان فعال در ســازمان خــود نیز عاملی برای جذب 
دیگر زنان و دختران قرار می گرفتند؛ به طور مثال عذرا علوی طالقانی با شــرکت در جلسات 
نیمه مخفی در محات جنوب تهران با بهجت تیفکچی از افراد عضو آشنا شد و به سازمان 
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پیوســت )نشریۀ مجاهد، ۱2 اسفندماه ۱۳۵۸(. منیژه بوســتان از طریق پوران بازرگان مدیر مدرسه 
رفاه عاقه مند به شــرکت در فعالیت سیاســی گردید و اندکی بعد به سازمان مجاهدین خلق 
پیوست )مراسان ش ب ۱۸۷۱: 2۳(. از دالیل مؤثر دیگر به نقش حمایتگر همسران می توان اشاره 
کرد. شــوهرانی با خصوصیات نظیر یک چریک، زندگی جان برکف، عشقی همراه با گل 
خون )میثمی ۱۳9۸: ۱۰( به عنوان همســر ایدئال و شریک زندگی زمینه را برای فعالیت سیاسی 
همسران خویش فراهم می ساختند )حجازی بی تا: ۱۱۴(، نمونه آن دختری به نام اکرم پریداری 

است که در اسناد ساواک بستگانش وضعیت وی را چنین تشریح کرده اند:
»... اکــرم اغلب اوقات کتاب های صمد بهرنگی و دکتر شــریعتی را مطالعه می کرد. 
هــرگاه به او پیشــنهاد ازدواج داده می شــد عنوان می کرد شــوهری می خواهــم که بمب و 
نارنجک درســت کند. او در نامه ای برای والدین خویش نوشــته است با پسر کارگری فرار 

کرده و هرگز به خانه بازنخواهند گشت...« )جمعی از پژوهشگران ۱۳۸۵: ۱9۰(.
2-1-1.  اجتماع

با پیروزی انقاب اســامی و سرمایه گذاری سازمان بر بخش اجتماعی و مدنی عضوگیری 
اعضا نسبت به ســال های قبل از انقاب که به صورت مخفی و از طریق دوستان، آشنایان و 
خانواده ها انجام می شــد روند صعودی به خود گرفت. تشــکیات سازمان در فاصلۀ زمانی 
۱۳۵۷-تا ۱۳۶۰ شــامل بخش اجتماعی، بخش نشــریه و انتشارات، بخش اجرایی و بخش 
شهرستان بود. از میان بخش های ذکرشده تنها بخش اجتماعی وظیفۀ جذب و تربیت افراد، 
تغذیۀ نیروهای انســانی، پیاده کردن خطوط سیاسی، جمع آوری امکانات اعم از پول و خانه 
را بر عهده داشــت. بخــش اجتماعی خود نیز از نهادهای دانش آموزی، دانشــجویی، نهاد 

محات، نهاد کارگری و نهاد کارمندی تشکیل شده بود )قنبری ۱۳۸۷: ۵۳(.
1-2-1-1.  نهاد دانش آموزی

نهاد دانش آموزی در تهران به چهار منطقه، غرب، جنوب، شــرق و مرکز تقسیم شده بود که 
در رأس هر منطقه یک نفر به عنوان مســئول قرار داشــت )قنبــری ۱۳۸۷: ۱۴۷(. دانش آموزان 
هوادار در قالب گروه ها با اجرای سرودها و ورزش های همگانی که به ورزش های »میلیشیا« 
معروف بود با اجرای یکدســت و هماهنگ مورد استقبال دیگر دوستان خود قرار می گرفتند 
و آن هــا را نیــز ترغیب می کرد که به جمع هــواداران بپیوند ند )مراســان ش ب ۱۷۸۸۳: 9(، از 



111 سید محمود سادات، مریم فتاحی: عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران )1357-1360(

دیگر موارد فعالیت های آن ها درزمینۀ جذب، برگزاری گروه های مطالعاتی و آموزشــی بود. 
این گروه های مطالعاتی را ســرگروه ها اداره می کردند و آن ها وظیفه داشتند جزوات و کتب 
سازمان را که دربرگیرندۀ موضوعاتی نظیر انقاب ها و مذهب، نحوۀ استفاده از اسلحه، زنان 
باید چگونه باشــند و چه خصوصیاتی داشــته باشند )مراســان ش ب ۵۴2۰: ۱2۰( و زندگینامه و 
کید هر چه بیشتر بر زندگی  سوابق مبارزاتی شهدای اولیه نظیر سعید محسن و حنیف نژاد با تأ
فاطمه امینی به عنوان الگــوی زن مجاهد بود در اختیار اعضای گروه خود برای مطالعه قرار 
دهند و اگر ابهامی وجود داشت سرگروه وظیفه داشت به آن ها پاسخ دهد )مراسان ۵۴۸: ۱2۰(. 
در مواقعی که سرگروه از عهدۀ پاسخ گویی به سؤاالت برنمی آمد فردی مسئولیت جمع آوری 
و ارجاع ســؤاالت بی پاسخ به مقامات باالتر را بر عهده می گرفت )مراسان ش ب ۱۷۱۵۸: ۷۱(. 
برگزاری سالگرد شــهدای سازمان در مدرسه، پخش تراکت ها که از پیام های اشرف ربیعی 
همســر مسعود رجوی انتخاب شــده بود، نوشــتن خبرنامه مجاهد در پای تخته های کاس 
درس از دیگر کارهایی بود که برای تثبیت هر چه بیشــتر ســازمان و تشــکیات آن صورت 

می گرفت )مراسان ش ب ۱۱۴۸۳: 2۱(.
2-2-1-1.  نهاد دانشجویی

از دیگر محیط ها برای تداوم و شــروع فعالیت های مبارزاتی محیط دانشگاه بود. اکثریت زنان 
دانشــجو از طریق انجمن اســامی به فعالیت های سیاســی راه می یافتند. بعد از مدتی به دلیل 
اختافات پیش آمده، انجمن اســامی دچار دودستگی شــد و به دودسته انجمن دانشجویان 
مسلمان وابسته به سازمان مجاهدین خلق و انجمن اسامی متعلق به دانشجویان پیرو خط امام 
تقسیم  گردید )مراسان ۵۴2۰: ۳۴(. انجمن دانشجویان مسلمان هوادار در چهار بخش ۱. فرهنگی؛ 
2. روابــط؛ ۳. میلیشــیا و ۴. تبلیغات به فعالیت می پرداختند. عــاوه بر این انجمن ها، اتحادیۀ 
دانشجویان مسلمان و نهادهای دانشجویی نیز وجود داشتند. آنان برای سازمان دهی اتحادیه های 
دانشــجویان و برقراری ارتباط به دو بخش »اســتادان متعهد« و »مقامات« تقســیم می شدند. 
اســتادان متعهد با استادان و دانشجویان هوادار تشــکیاتی و غیر تشکیاتی، مارکسیست ها و 
بی خط ها ارتباط می گرفتند و بخش مقامات به ارتباط انجمن دانشجویان با مقامات جمهوری 
اسامی از بنی صدر تا نمایندگان مجلس می پرداخت )جمعی از پژوهشگران ۱۳۸۵: ۳۴۳(، تبلیغات، 
فروش نشــریه و تأسیس کتابخانۀ اسامی )مراســان ۵۴2۰: ۳۴( همراه با دیگر فعالیت ها در قالب 
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اردوهای ســازندگی برای بهبود اوضاع مناطق محروم توسط عده ای از دانشجویان هوادار با نام 
مجاهدین خلق و مسعود رجوی انجام می شد. »حوریه سعیدی« یکی از دانشجویان پیرو خط 

امام دربارۀ نحوه جذب اعضای سازمان در اردوهای سازندگی چنین می گوید:
در ابتدا بگوییم ســازمان در ابتدا ســراغ افرادی می رفت که درون مایه های 
سیاسی داشته باشــند یا به اصطاح کله هایشان بوی قورمه سبزی دهد. یک 
روز یکی از همکاســی هایم به نام »ســروش« از من خواست پول یا لباسی 
که جمع آوری کردیم با نام ســازمان در اختیار زاغه نشــین ها قرار دهیم. من 
به او گفتم با نام امام خمینی بهتر نیســت آن ها ســازمان را نمی شناسند؟ او 
گفت: وظیفۀ ما همین اســت. ما باید آن ها را با ســازمان آشنا کنیم. همین 
مسئله باعث شد که فردا جواب سام من را ندهند. چون متوجه شده بودند 
که من هوادار ســازمان نمی شوم. بعد از مدتی دخترها به سراغ من آمدند و 
جوابی دریافت نکردند. بعــد به طورکلی من را حذف کردند. البته در ابتدا 
پسرها به ســراغ دختران می رفتند و سعی می کردند از شیوه های احساسی و 
عاطفی برای جذب یکدیگر اســتفاده کنند. این شیوه را از چپ ها آموخته 

بودند )ارتباط شخصی،۷ مرداد ۱۳9۷(.
ارزیابی افراد توســط هواداران در اوراق بازجویی یکی دیگر از زنان دانشــجو به چشــم 

می خورد، او دربارۀ چگونگی جذب خود و دیگران به سازمان نوشته است:
... در اهواز بعدازآنکه وارد دانشــگاه شــدم به انجمن دانشجویان مسلمان 
رفتم در آنجا فردی نشسته بود. به او گفتم تمایل دارم با شما همکاری کنم. 
اسم و رشــته دانشگاهیم را پرسید. با من صحبت کرد و حرف هایم را شنید 
و من را به یکی از خواهران هوادار معرفی کرد. او دوباره تمام ســوابق من را 
پرسید. کم کم من با افراد دیگری آشنا شدم. بعد از مدتی فعالیت، مسئولیت 
جذب افراد دیگر به عهدۀ من گذاشــته شــد. دختری بود در دانشکده که 
حجاب نداشت با او صحبت کردم. از روایات قرآن و این که زن باید چگونه 
باشــد برایش گفتم و بعد اعامیه های ســازمان را به او دادم و از او خواستم 

آن ها را بخواند ... )مراسان ش ب: ۵۶9۷: ۱(.
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زنان دانشــجو هوادار ســازمان عاوه بر وظایف جذب به کارهای صنفی نظیر شست وشــوی 
ظروف، تهیه و تدارکات غذا، مرتب کردن انبار آذوقه در ستادهای وابسته به سازمان، شرکت در مراسم 
به مناسبت های مختلف برای جذب افراد، راه انداختن سخنرانی برای معرفی هر چه بیشتر کاندیدای 
زن مجلس از طرف سازمان، حفاظت از خوابگاه ها، انتظامات، تنظیم برنامۀ کوهنوردی، چک امنیتی 
خوابگاه ها، رفتن به زندان و کمیته به همراه مادران، برخورد با خانواده ها و گرفتن خبر از آن ها سعی در 
جذب و معرفی سازمان به دیگر افراد داشتند )مراسان ش ب ۵۰۴۸: ۳۰(.  بعد از مدتی انجمن دانشجویان 
مسلمان با شروع انقاب فرهنگی تعطیل و با ستاد مرکزی سازمان ادغام شد )مراسان ش ب ۵۰۴۸: 29(.

3-2-1-1. نهاد محالت
نهاد محات کانال سازمان دهی محله به حساب می آمد و در انجمن های محلی تهران تحت 
پوشش ســه منطقه شــرق، غرب و جنوب تهران به فعالیت می پرداخت )جمعی از پژوهشگران 
۱۳۸۵: ۳۶۳(. انجمــن زنانه خزانه انجمن یاخچی آباد، انجمــن زنان غرب، انجمن محات 
جنوب و انجمن میثاق در زیرمجموعه این نهاد به فعالیت می پرداختند )مراسان ش ب ۱۸۳۱۳: 
۸2(. »نهاد محات« هم مانند دیگر قســمت های تشکیات از سه دسته تبلیغات، صنفی و 
روابط تشکیل شده بود که هرکدام وظایف مخصوص به خود را بر عهده داشتند. افراد برای 
نفوذ هر بیشتر در محله های تهران لباس های متناسب با آن محل به تن می کردند تا موردتوجه 
اهالی محل قرار نگیرند. )مراسان ش ب ۱۷۱۵۸: 99( آن ها در قسمت تبلیغات برای جذب دیگر 
افراد، هر ناحیه را به دو قشر، یک شامل دانش آموزان و دانشجویان و قشر دو، افراد سن باال 
و مادران تقســیم کرده بودند )مراسان ش ب ۵۴۸۷: 2(. در اسناد بازجویی یکی از زنان درباره 

چگونگی عضویت خود در سازمان در این بخش مطالبی عنوان شده است:
خانمــی آمد که اســمش را نمی دانم. یک دانه مجاهد بــه من داد، من در 
جواب گفتم ســواد ندارم گفت به مشــتری هایت بده تا بخوانند، بعد از دو 
ســه هفته به من زنگ زد که مایلید در درس نهج الباغه شــرکت کنید من 
عاقه داشــتم و قبول کردم بعد از مدتی مرا خواســتند و مســئولیتی به من 
واگذار کردند من به علت مشغله زیاد کنار کشیدم؛ اما بعد از مدتی دوباره 
با من تماس گرفتند و نشریه مجاهد و یک قوطی برای کمک به سازمان به 

آرایشگاه آوردند ... )مراسان، ش ب ۱۰۳9: ۶9(.
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 ارســال پیام به مناسبت هایی همچون بزرگداشت شهدای ســازمان )نشریۀ مجاهد، یکشنبه ۴ 
خرداد ۱۳۵9: ۴(، در اختیار قرار دادن منازل خود برای برگزاری مراســم تفســیر قرآن و جلسات 
ســازمانی و تهیۀ امکانات برای زندگی فردی حداقل یک شب که توسط مادران هوادار عضو 

انجمن محات در اختیار افراد سازمان گذاشته می شد )مراسان ش ب ۵۰۴۸: 2۰(.
4-2-1-1. امداد پزشکی

 امداد پزشــکی یا به عبارتــی امداد »طباطبایی« ازجمله پایگاهی بــود که زیرمجموعه نهاد 
محات به امور درمانی و پزشــکی رســیدگی می کرد. در رأس این نهاد »انجمن پرســتاران 
مسلمان« بود که مسئولیت جمع آوری اخبار بیمارستانی، پخش اعامیه، دریافت کمک های 
مالی از کارمندان بیمارســتان و نظرســنجی از مردم در ارتباط با مســائل سیاسی را بر عهده 

داشت )مراسان ش ب ۵۰۴۸: ۵۳(.
5-2-1-1. نهاد کارگری

این نهاد در ارتباط با نیروهای کارخانه ها و عمدتًا »کارگران فعال« از شــش قسمت نشریه، 
صنفی، تدارکات، تبلیغات، امنیتی و نیروها تشــکیل می شــد. افراد اصلــی این نهاد ابراهیم 
ذاکــری، عبدالعلی مه نما و عذرا علــوی طالقانی بودند )جمعی از پژوهشــگران ۱۳۸۵: ۳۶۴( و 
زیرشــاخه های آن ها از طریق سه مسئول با مرکزیت ارتباط برقرار می کردند. افراد سازمان در 
اوایل انقاب به علت این که کنترل خاصی بر کارخانه ها انجام نمی گرفت نیروهای خود را 
برای تبلیغ، ســخنرانی و شعار به صورت ناشناس به کارخانه ها می فرستادند. آن ها با برگزاری 
کاس های قرآن و نهج الباغه، حدیث، تأســیس کتابخانه، برپایی شوراها، پخش تراکت و 
ایجاد نمایشــگاه به مناسبت روز کارگر و همچنین صحبت دربارۀ مسائل سیاسی روز، نقش 
کارگران در انقاب اسامی، حقوق پایمال شده زنان کارگر، حمایت کارگران برای دریافت 
حقوق بیشــتر و ممانعت از اخراج، ســعی داشــتند تا کارگران را به خود جــذب کنند، اما 
اقدامات آن ها در این بخش بی نتیجه بود؛ زیرا معمواًل کارگران نســبت به آن ها دافعه داشتند 
و بعد از مدتی نیروهای سازمان که تعدادشان در این بخش به 2۰۰ نفر هم نمی رسید با دستور 

مرکزیت از ورود به کارخانه ها اجتناب کردند )مراسان ش ب ۱۷۱۵۳: ۱۱(.
6-2-1-1.  نهاد کارمندی

اجزای اصلی نهاد کارمندی شــامل شورای مرکزی، مرکزیت نهاد، مسئول اصناف، مسئول 
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بــازار و تدارکات، مســئول معلمین، مســئول امنیتی و مســئول تبلیغات بود کــه هرکدام به 
قسمت های عضو، عضو شورا، مسئول شورای مرکزی نیروها، مسئول شورای نیروها، شورای 
بخش نیرو، سرگروه ها و گروه ها تقسیم شده بود )قنبری ۱۳۸۷: ۱۴۶(. یکی از زیرمجموعه های 
این نهــاد »انجمن معلمان هوادار ســازمان مجاهدیــن خلق« بود که در ســه منطقۀ مرکز، 
شــمال و جنوب فعالیت داشــتند. این بخش با توجه به دســتوراتی که از مرکزیت ســازمان 
می گرفــت بعضــی از معلمان را به عنوان امــور تربیتی برای جمــع آوری اطاعات و اخبار، 
برگزاری نشســت های تحلیل و تجمع های ســازمانی و برپایی برنامه های کوهنوردی خود به 
مدارس مختلف و نهضت ســوادآموزی اعزام می کرد. برخی دیگر از آن ها وظیفه داشتند تا 
دانش آموزان مستعد را به صورت فردی شناسایی و آن ها را به شرکت در کاس های آموزشی 
خود تشویق کنند. )مراسان ش ب ۱۷۱۳: ۱۳(. گاهی اوقات تعدادی از این دانش آموزان دختر 
به علت شرایط جامعه اجازۀ فعالیت سیاسی از طرف والدین خود را نداشتند؛ بنابراین معلمان 
هوادار در مدرسه، آن ها را به خرید و توزیع نشریه بین همکاسی های خود در مدرسه ترغیب 
می کردند )نشــریۀ مجاهد، سه شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۵۸: ۵(. اگر دانش آموزی از هواداران سازمان در 
درسی ضعیف بود معلمان او را موردحمایت قرار می دادند )ارتباط شخصی با حمیدرضا شمسایی، 
ســوم شهریور ۱۳9۷(. عاوه بر دانش آموزان، معلمان نیز توسط اعضای سازمان مورد شناسایی 
قرار می گرفتند؛ به طوری که یکی از معلمان دربارۀ نحوۀ گرایش خود به سازمان می نویسد:

...من عاقه شــدید به معلمی داشــتم و کارم را با کارورزی شروع کردم. 
یکی از همکارانم معلم بود که بعدها متوجه شــدم هوادار ســازمان اســت. 
نشریه می آورد و در زنگ تفریح با من حرف می زد. از طرف جنبش معلمین 
کتاب و نشــریه می آورد. خیلی دلش می خواست من را هم با خودش ببرد. 
من در آن موقع با سازمان آشنا شدم از همان روز یک نفر را برای صحبت با 

من از ستاد فرستادند... )مراسان ش ب ۵۶۸9: 2۱(.

2-1. عوامل غیرمستقیم
1-2-1. فضای اجتماعی و سیاسی زنان بعد از انقالب اسالمی

باوجودآنکه پیروزی انقاب اســامی مرهون مشــارکت گســترده زنان بود؛ اما فضای بعد از 
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انقاب شــرایط الزم را برای حضور زنان فراهم نکرد )صادقی 2۰۱۳: 9۰( اجرای برخی اقدامات 
نظیر لغو قانون حمایت از خانواده، عدم مشارکت زنان در مناصب سیاسی و قضاوت با اعتراض 
برخی از انجمن های صنفی زنان روبه رو شــد. )متین و مهاجر ۱۳92: ۱9( آن ها به این نتیجه رسید 
که حکومت مردساالراســت و امیدی برای ارتقا جایگاه زنان در ایران وجود نخواهد داشــت. 
)نشریۀ نیمه دیگر ۱۳9۰: ۱9( دربارۀ این موضوع مهرانگیز از جریانی به اسم »متروک« نام می برد. 
جریانی که بر اســاس اهداف و مقاصد سیاســی خود و نه قرآن و روایات اســامی، قوانین را 
در جامعه برای محدودیت ســازی زنان ایجاد کردند. )کار ۱۳۷9: ۸۱( حتی در تفکرات و شیوۀ 
زندگی ایدئولوگ های انقاب مانند امام خمینی، شهید بهشتی و آیت الله طالقانی دیدگاه سنتی 
نســب به مشارکت اجتماعی زنان در جامعه دیده نمی شود به طور مثال: امام خمینی در تاریخ 

۱۳۵۸/۸/۱۸ در نوفل لوشاتو خطاب به دانشجویان بیان می کند:
»اســام می خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسام زن ها را نجات داده است... 
شــما نمی دانید که در جاهلیت زن چه بوده و در اسام چه شده...«)امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۴: 

۴2۸-۴2۷( نمونه دیگر آن در خاطرات وحیده طالقانی دختر آیت الله طالقانی آمده است:
»در ســال ۱۳۴2 در کنکور در رشتۀ داروسازی قبول شدم. آقا خوشحال شدند. همین طور 
یادم می آید زمانی که گواهینامه گرفتم پدر شادمان شدند. درحالی که در آن زمان در خانواده های 
مذهبی کم تر به زنان اجازه می دادند از خانه خارج شوند« )نشریۀ چشم انداز ۱۳9۵: 2۵(. همچنین 
ملوک السادات بهشتی دربارۀ دیدگاه شهید بهشتی در باب حضور زنان در جامعه بیان می کند:

»ایشــان شرایط کســب تحصیات عالیه را برای خانواده و دخترانشان فراهم می کردند 
 .)http.shafagna.com1396/7/7( » ...درحالی که ۵۰ سال پیش این دیدگاه در قم موردپسند نبود
هرچند پیروزی انقاب اسامی مرهون مشارکت زنان بود؛ اما حضور آن ها در جامعه تا سال 
۱۳۶۰ به دالیل ذکرشــده موردپذیرش قرار نگرفت و آن ها برای انجام فعالیت های سیاســی 

خود با موانع و مشکات زیادی روبه رو شدند.
2-2-1.  عملکرد منفی احزاب اسالمی

بعد از پیروزی انقاب اسامی تا سال ۱۳۶۰ احزاب سیاسی اسامی متفاوتی شکل گرفتند؛ 
اما هرکدام از آن ها به دالیلی نتوانستند عرصه را برای ورود زنان به فعالیت های سیاسی فراهم 
آورند. در این بخش به معرفی و علل ناکارآمدی آن ها درزمینۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی 
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زنان پرداخته  می شود:
1-2-2-1. حزب جمهوری

در تاریخ 29 بهمن ۱۳۵۷ حزب جمهوری اســامی را ســید محمد بهشــتی، ســید محمد 
حســنی، محمدجواد باهنر، ســید علی خامنــه ای )مقام معظم رهبری(، علی اکبر هاشــمی 
رفســنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی برای تداوم نهضت انقابی، تربیت افراد متدین در 

)www.iichs.ir( .جامعه و استقال سیاسی و اقتصادی ایجاد کردند
این حزب درنهایت به دلیل عدم همفکری و همدلی در شورای مرکزی به دو یا سه شعبه 
تقسیم شد که هیچ کدام کارآیی الزم را نداشتند. درنتیجه به دستور امام خمینی حزب تعطیل 

شد )امیری ۱۳9۵: ۷۶(.
 اکنون این سؤال ایجاد می شود که دیدگاه حزب جمهوری نسبت حضور زنان در جامعه 
چه بود؟ چند درصد از زنان در این حزب مشارکت داشتند؟ آیا زنان عضو خود نیز به تساوی 
حقوق زن و مرد در جامعه اعتقاد داشــتند؟ در ابتدا به بررسی نظرات اعضای حزب پیرامون 

حضور زنان در جامعه پرداخته می شود.
1-1-2-2-1. دیدگاه حزب جمهوری نسبت به جایگاه زن در جامعه

حزب جمهوری نظرات خود را پیرامون تســاوی حقــوق اجتماعی زنان در جامعه در قیاس با 
مردان در روزنامه جمهوری در مقاله ای با عنوان نقش زن در جامعه بیان کرد. طبق این دیدگاه 
زن و مــرد در کنار هم و مکمل زندگی هم هســتند و هر خطا و اشــتباهی در زندگی آن ها بر 
دیگــری تأثیر دارد. طرح تســاوی حقوقی بین زن و مرد به معنای قــرار گرفتن آن ها در مقابل 
یکدیگر است )جمهوری اسالمی، سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۵۸: ۱۰( به عبارتی صاحبان این تفکر معتقد 
بودند که زن جدای از جامعه نیســت که خواســتار حقوق جداگانه باشد؛ حتی برخی از آن ها 
معتقد بودند که آیا زنان می تواند مانند مردان به کارهای ســنگین و یدی مانند کندن قنات و 
غیره بپردازند که خواستار حقوق جداگانه هستند؟ آن ها درنهایت جایگاه واقعی زنان را همان 
»ام« و یا مادر بودن و تربیت فرزندان معرفی می کردند )روزنامه حزب جمهوری اسالمی، سه شنبه ۵ 
آبان ماه ۱۳۵۸: ۷( این عقیده حتی مورد تأکید برخی از زنان عضو هم قرار گرفت. منیره گرجی 

در مصاحبه ای با روزنامه حزب جمهوری اسامی بیان می کند:
»زمانی که به مجلس رفتم از من خواســتند به عنــوان یک زن عضو در مجلس خبرگان 
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از حقــوق زنان دفاع کنم. طــاق یک طرفه را حذف کنم. باید بگویــم ما کارهای مهم تر 
داریم که باید انجام بدهیم. جواب خون های ریخته شــده را چه کســی باید بدهد«)روزنامه 
حزب جمهوری اســامی، چهارشــنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۵۸: ۸(. »طرح مسئله ای به نام زن اهانتی به زن 
محسوب می شــود و نباید خواستار حقوق جداگانه باشــیم« )روزنامــه حزب جمهوری اسالمی، 

سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۵۸: ۱۰(.
2-1-2-2-1. تشکیالت

حــزب جمهوری دارای واحدهای مختلف مانند واحد مهندســین، واحد پزشــکان، واحد 
کارگــران، واحــد دانش آموزان، واحد دانشــگاهیان و واحد خواهران بــود. واحد خواهران 
یک بخش قوی تشــکیاتی نبود که خود بتواند برنامه ریزی کند. آیت الله بهشتی و هاشمی 
رفسنجانی و شورای مرکزی حزب برنامه ریزی می کردند و برنامه ها را برای اجرا به واحدهای 
مختلف ازجمله واحد خواهران می فرســتادند )امیــری ۱۳9۵: ۶۸، ۶9(. درباره نحوۀ عضویت 
زنــان در این حزب فعالیت خاصی صورت نگرفت و فقط بعد از تشــکیل آن از برخی زنان 
دعوت شــد تا به حزب ملحق شــوند. عده ای عضو شــدند و بعضی ها بدون عضویت در 

راستای اهداف حزب فعالیت می کردند )امیری ۱۳9۵: ۶۸(.
3-1-2-2-1. حضور اندک زنان در انتخابات مجلس از طرف حزب جمهوری

اعضای اولیه حزب جمهوری اسامی غالبًا از مردان تشکیل شده بود در ابتدا هیچ زنی عضو 
حزب نبود )دادســتانی انقاب اســامی ۱۳۶۳: ۸۱(. طبق روزنامۀ جمهوری اســالمی به شمارۀ 
2۱۵ از میان اســامی 2۸ کاندیدای منتخب مردمی شــورای اسامی تنها اسم دو زن از تهران 
وجود داشــت و از شهرستان زنی از طرف حزب کاندید مجلس نبود. هرچند کاندیدای زن 
از طرف سازمان مجاهدین خلق به بیشتر از ۸ نفر نمی رسید )نشریۀ مجاهد، اسفندماه ۱۳۵۸: 2(؛ 
امــا تعداد آن ها از حزب جمهوری باالتر بود. البته در این میان عدم تمایل زنان عضو حزب 
به مشــارکت در انتخابات مجلس را نمی توان نادیده گرفت. مریم بهروزی دربارۀ پیشــنهاد 

کاندیدایی مجلس از طرف آیت الله بهشتی در خاطرات خود می نویسد:
»در دورۀ اول مجلس آیت الله بهشــتی از من و خانم دستغیب و فرشته هاشمی خواستند 
تا برای نمایندگی مجلس آماده شویم. خانم دستغیب پرسیدند الزم است ما کاندید شویم؟ 
آیت الله بهشتی فرمودند حتمًا این کار را بکنید. با توجه به مخالف هایی که دربارۀ مشارکت 
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زنــان وجود دارد اگر در این دوره زن ها به مجلس نروند شــاید هیچ وقت به مجلس راه پیدا 
نکننــد« )امیــری ۱۳9۵: ۱۳۳(. بعد از انحال حزب جمهوری اســامی جامعــة الزینب )س( 
به عنوان تشــکیات زنان اصول گرا تأســیس شد که در ســال های جنگ و بعدازآن توانست 

مجوز رسمی برای ادامه فعالیت های خود دریافت کند.
2-2-2-1.  جامعه زنان انقالب اسالمی

اولین حزب زنانه بعد از پیروزی انقاب اسامی توسط اعظم طالقانی فرزند آیت الله طالقانی 
با نام جامعه زنان انقاب اســامی شــکل گرفت؛ اما بعد از مدتی به علت عدم حمایت از 
جانب دولت موقت بودجه این تشــکل از ســوی ســازمان برنامه وبودجه قطع گردید و دیگر 
فعالیت آن ادامه پیدا نکرد. این حزب درنهایت در سال ۱۳۶9 توانست مجوز خود را از سوی 

کمیسیون احزاب دریافت کند )خبرگزاری جمهوری اسامی، ۸ دی ماه ۱۳9۵(.
3-2-2-1. نهضت آزادی

نهضت آزادی از گروه های وابسته به جبهه ملی به رهبری مهدی بازرگان و آیت الله طالقانی 
در ســال ۱۳۴۰ بــود )آبراهامیــان ۱۳99: ۵۶۸(. این گــروه با عقاید ملی مذهبی با اســتنباط از 
کید  آیات قرآن قائل به تســاوی حقوق زنان و مردان در جامعــه بودند؛ اما بر این نکته هم تأ
می کردند که شغل اصلی یک زن مادر برای فرزندانش است و زمانی او می تواند در جامعه 
حضورداشــته باشد که به وظیفۀ اصلی او یعنی مادر بودن و خانواده لطمه ای وارد نشود. این 
تفکر سنتی نسبت به فعالیت اجتماعی زنان در جامعه )روزنامۀ المیزان ۱۳۵9، سه شنبه 2۵ شهریور: 
۴( در میان برخی از رهبران نهضت مانند مهدی بازرگان هم دیده می شــد؛ به طور مثال وی 
در مصاحبه با مدافعین حقوق زنان در ســال ۱۳۵۸ تصدیق کرد که اسام به زنان اجازۀ امام 
جماعت شــدن و قضاوت دادگستری را نمی دهد؛ چون آن ها بیش ازحد احساساتی هستند. 
او همچنین ادعا داشــت که ازنظر طبیعی هیچ تســاوی بین زن و مرد در خصوصیات و طرز 
رفتار و توانایی های جســمی، اخاقی و یا اســتعدادهای ذاتی نیست. او کسانی که مخالف 
قوانین بودند را ضد اسام و ضدانقاب خطاب می کرد )ساناساریان ۱۳۸۴: ۱۰( همچنین میزان 
مشارکت زنان از همان ابتدا در این نهضت بسیار کم رنگ بوده و تعداد محدودی از زنان در 

آن شرکت داشته اند )کشاورز شکری و رحمتی ۱۳92: ۳۱(.
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2. زن در جامعه از منظر سازمان مجاهدین خلق
عضویــت زنان در ســازمان مجاهدین خلق قبــل از پیروزی انقاب اســامی تنها به دالیل 
امنیتی و جلوگیری از ســوءظن ساواک انجام نگرفت بلکه موضوع رقابت و برابری با دیگر 
گروه هــای مبــارز نظیر فداییان خلق از دیگــر دالیل پذیرش زنان در ســازمان بود. خصایل 
اخاقی به نام »اسنوبیسم« که به معنای تازه گرایی و نوگرایی و یا به اصطاح روی مد بودن 
نسبت به مســائل روز و ترس از برچسب عقب ماندگی از طرف نیروهای چپ )قنبری ۱۳۸۷: 
2۰۵( باعث شــد هویت زنان و نابرابری آن ها نســبت به مردان در جامعه موردتوجه هر بیشتر 
ســازمان قرار گیرد. میثمی از اعضای سابق ســازمان مجاهدین خلق دربارۀ این موضوع در 

خاطرات خود می نویسد:
»تمایل داشــتم رفیق دختر هم گروهی ما از جریانات نظامی عقب نیافتد؛ حتی نیز جلو 
باشــد. وقتی عمیق می شوم می بینم شرکت رفیق دختر در طرح اجرای اعدام فاتح یزدی که 
توســط چریک های فدایی خلق انجام شــده بود این تمایل را در مــن و دیگر هم گروهی ها 
تقویت می کرد« )میثمــی ۱۳9۸: ۱۶9(. این خصیصه اخاقی بعد از پیروزی انقاب همچنان 
در ســازمان باقی ماند و این بار با انتشــار نشریۀ مجاهد با مقاالتی تحت عنوان »زن در مسیر 
رهایی« که معمواًل در صفحات نخست روزنامه نوشته می شد به اثبات این ادعا می پرداخت 
که برای مبارزه با امپریالیســم باید دیدگاه مشخصی نسبت به موقعیت زنان در جامعه داشت 
و بدون آن هرگز این امر محقق نخواهد شــد )نشــریۀ مجاهد، فروردین ماه ۱۳۵۸: 2(. معرفی زنان 
برجســته انقابی الجزایر، حمایت از زنان مبارز فلسطینی )نشریۀ مجاهد، سه شنبه ۴ دی ماه ۱۳۵۸: 
۱2( به عنوان الگو برای تشویق هر چه بیشتر فعالیت زنان در عرصۀ سیاست از مطالبی بود که 
همواره در نشــریات سازمان عنوان می شد. آن ها با واگذاری مسئولیت متفاوت به دختران و 
زنان عضو ســعی می کردند هویت جدیدی را به آن ها ارائه دهند که تأثیر به مراتب بیشــتری 
نســبت به مردان بر آن ها داشت )جمعی از پژوهشگران ۱۳۸۵: ۳۸2(. رهبران سازمان همواره در 
ســخنرانی های خود از زنان می خواســتند که با از بین بردن موانع به فعالیت هر چه بیشتر در 
عرصۀ اجتماع بپردازند؛ زیرا ازآنجاکه حرکت تاریخ نفی هرگونه نابرابری اســت؛ بنابراین با 
اجرای تساوی بین زن و مرد، جامعۀ بی طبقه توحیدی شکل می گیرد و در این جامعۀ آرمانی 
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زنان به آزادی و رهایی کامل دست پیدا خواهند کرد )نشریۀ مجاهد، ۱۷ فروردین ماه ۱۳۵9: ۳(.
ســازمان باوجودآنکه نگاه نوگرایانه نسبت به مقوله زنان داشت اما از درون از عملکردی 
کامــًا متضاد برخوردار بود، عدم توجه به نظریات زنان عضو و شــرکت آن ها در برخی از 

فعالیت ها از مواردی بود که می توان به آن اشاره کرد.

نتیجه گیری
در سال ۱۳۴۴ محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع زادگان »نهضت مجاهدین 
خلق« را تشــکیل دادند از ســال ۱۳۴۸ عضویت زنان از میــان خانواده های اعضا به دالیلی 
چون استتار در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبا موردپذیرش سازمان قرار گرفت. با پیروزی 
انقاب اســامی و چرخش فعالیت های ســازمان از فاز نظامی به فاز سیاسی نوع جذب از 
کانال خانواده به کانال اجتماع که شــامل مدارس، دانشگاه ها، نهادهای مردمی و غیره بود 
تغییر کرد. از طرفی برخی زنان مسلمان که درصدد بودند وظیفۀخود را با حضور در جامعه 
در قبال انقاب اسامی به انجام برسانند بر سر دوراهی حکومت وقت و سازمان مجاهدین 
خلق قرار گرفتند و درنهایت به ســازمان پیوســتند. سازمانی که با شــعارهایی نظیر اسامی 
بودن، عملکرد قوی و شعارهایی درزمینۀ تساوی حقوقی زنان با مردان، حمایت از آن ها برای 
مشــارکت هر چه بیشتر در جامعه سر می دادند؛ البته همۀ این شعار به علت خصلت اخاقی 
بــه نام »اسنوبیســم« مدگرایی و رقابت با دیگر احزاب بود و همچنان نگاه مردســاالرانه در 
این ســازمان سیاســی پابرجا و تبعیض های ناعادالنه بین زنان و مردان به مراتب دیده می شد. 
بااین وجود عوامل غیرمســتقیم نظیر دافعۀ احزاب اسامی رقیب و نگاه سنتی نسبت به مقولۀ 
زنان در عرصۀ اجتماع و نبود تشــکیات الزم برای جذب آنان، زمینۀ را برای برخی از زنان 

برای پیوستن به سازمان مجاهدین خلق فراهم ساخت.
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