
 

  رانيدر ا
  ن زنان طرفدارينخست
  سم و حقوق زن ياليسوس

  
 ی می جراحی آه او را برایهنگام.  افتاد عمل   اتاق  به  گذارش  آه شتر نداشتي ب  سال یس
گذشت و در   ی م  از تولدش سال  كی تنها   آه یتيد، جمعيشیاند  یم»  تيجمع « ندهی آ بردند به 

  .  بود کارستان کرده ین مدت کاريهم
 و  ی وطن عی صنا جی، ترو  دختران آموزش:  مرور آرد را دوباره»  تيجمع « محترم اهداف

   آه ی زنان ی برا مارستاني ب سي تأس  به شیهاای در رؤ یوقت. ري فق  زنان ی برا یمارستاني ب سيتأس
 جوان  آه   آنبا. شد  ی سرشار م ی از زندگ ده اشي تک د، چهرهيشیاند ی نداشتند م ی مال استطاعت
   در ساختمان یحتا وقت.  رفت  ی م  راه دهي خم  همواره  فقرات  ستون خاطر مشكل  بود به

   را همواره اش ی ماري ب ، رنج گفت  ی سخن م  زنان آرد و از حقوق  ی م یسخنران»  تيجمع«
 یها م  نی ا  همه  به مارستاني ب  تخت یحاال رو. آورد  ی ابرو نم  به د، اما خميآش  یبا خود م

 ی را مملو م آرد وجودش  ی م تيفعال»  تيجمع« در   آه ییها   ساعت  آن جانيد و هيشیاند 
 را   مبارزه جاني پره ی روزها  خاطرات  فقرات  ستونیراح ج گر اضطرابی د یاز سو.  ساخت 

 و  ار خطرناكي بس رانی در ا  فقرات  ستون بود و عمل.  ش١٣٠٣  سال. راند  ی م در او به عقب
  نی بود، و ا  گذاشتهی بر جا ییها ادگاری سر خود  اما او در پشت.  دانستی را منیا»  محترم«
  یا   او بود و مجلهییادگارهایاز »   وطنخواه  نسوان تيجمع«. آرد  ی م  آسوده ی را آم الشيخ
 بود؛  ها آسوده   با وجود آن دانشد وجي رس  عمل  اتاق  به یوقت.  بود  آرده سي تأس  زنان ی برا آه

   تِن زمخت  مبارزاتش  را آه ی زن في و نح كر جوانيپ. گر هرگز نگشودی و د  را بست چشمانش
  . سپردند خاك به.  ق١٣۴٣  حجهی ذ٢۴ بود، در  مرد متحجر را لرزانده هزاران

 او   در سوگ یادآب  دولت قهی، صد» رانی ا  وطنخواه نسوان «  مجله٨ و ٧ ی ها در شماره
   آه  آرده قدر خاطر مرا افسرده   آن ی اسكندر  خانم  محترم  مرحومه  ی  مؤلمه حادثه«:  شتنو

 و  دانم  ی را م رانی ا  دختر شجاع  آن  قدر زحمات  خوب  من  آه  داد، چون  را نتوان شرحش
،  ر استی تقد  او قابل یهای ، فدارآار بله.  آنم  ی تصور م  بزرگ ی بدبخت كی او را  فقدان

 خود  گوش  به. دادند  ی قرار م هیها او را مورد سخر   مكرر در آنفرانس  آه آنم  ی نم فراموش
 ی مقصود م  باز رو به ی قو  و قدم  ثابت با عزم. آرد  ی نم خاطر حاصل د و ابدًا تكدريشن  یم
  بي نشد و فكر خود را تعق  خسته دمی د  بود آه یرانی ا  زن  اول نی ا در عمر خودم.  رفت 

  . »...آرد
 توجه داشت  شی گرا ی اجتماع  مسائل  به یاز نوجوان. متولد شد.  ش١٢٧۴ در  ی اسكندر محترم

   سخن  زنان یها  تي و محروم  و از مشكالت داختپر  ی م  بحث  پدر به ها با دوستان  و ساعت
  ی مطالب  آه یی آرد تا جا  حساس  زنان  مسائل  را به پدر بود آه»  محترم«ر يد تأثیشا.  گفت  یم

  داني م  پا به  آه ی زنان  در نسِل اول آه    است  مسلم در هرحال.  نوشت    زنان  حقوق درباره
  انكار  روشنفكر خانواده  شدند تعامل با مردان آشانده»  رونيب «  به  نهادند و از خانه مبارزه
شمار بود و در شهرها   ا انگشتی   وجود نداشت  زنان ی برا  مدرسه  آه یدر دوران.  استر یناپذ
ها   خانه  ار دشوار بود و اآثر مردها در قهوهي ـ بس  مردان ی ـ حتا برا  شغل  آوردن دست  به

  تي تحرک ما ظرفی و ب  بسته  جامعه  آه یا رهگذراندند؛ در دو  ی م  بطالت  خود را به یزندگ
  اش  ی در زندگ توانست  ی م  خانواده  مردان تی حما  بدون ی، کمتر زن  را نداشت  زنان رشیپذ
 از یوردار خواهانه خود را با برخی آزادیت هاي فعال  هم ی اسكندر محترم.  دهد یر ماهوييتغ
  .  آرد ت آغازین حمایا

 افشار  ، مستوره  ارغون ی پارسا، فخرعظم ، فخر آفاق  منگنه یبا نورالهدهمراه .  ش١٣٠٢در 
ن یا.  شد  آن انتخاب استی ر س آرد و بهيرا تاس»   وطنخواه  نسوان تيجمع « ی اسكندر هيو صف



 

  برپا آنند؛ در جلسات  زنان ی اآابر برا  تا آالس  روشنفكر ان زن ی بود برا یگاهی پا تيجمع
را شعار خود سازند؛ هنر تئاتر را  ی وطن یها  لباس دني برانند؛ پوش  سخن ن زنا  از حقوق شان 

  . آنند  را آگاه گر زنانیزانند و دي برانگ ی شور  قرار دهند و باالخره تيجمع   اهداف در خدمت
ن جامعه خموده ی به درون کالبد ایخواستند جان تازه ا  ی نم  را آهی، کسان  شور و حال نيهم
»  زنانمكر  « نام   به یا   آنان جزوه ود آهرو ب  نی از ا هم.  درآورد  لرزه ده شود سخت بهيدم

  تي عضو جمع گر زنانی و د محترم.  بفروشند  مردم نيار در بي بس یاهوي آردند تا با ه منتشر
را »  مكر زنان « یها  جزوه  روزه تمام كی رفتند و  از شهر یا  گوشه  به كی شدند؛ هر  جيبس
 ی با بال و مبارزه»  یسوز  خرافه «  حماسه شینما   یا بر  محل نی بهتر  توپخانه دانيم. دندیخر
  دانيها را در م  همه آن آتاب:  دارد ها نگه   خانه  را در آنج  زنان خواست  ی م  بود آهیجهل

ر ین عمل و سایخاطر ا محترم، به. دندي آش  آتش  به كي سمبل شی نما كی آردند و در   جمع توپخانه
انداختند و   ی م  او سنگ  به اباني حتا در خ، بود  مورد تعرض همواره شیها  یشكن  سنت

 او بود که انتشار  ني آهن هي و روح  رفت و عزمی به راه خود م چنان  دادند، اما هم  ی م دشنامش
  هی نشر ني نخست  مجله نیا.  کوتاه ممکن کردی مدتیچند برا را هر»  رانی ا  وطنخواه نسوان«

  )رانی ایستيمنيبون فیتر. ( بود یستياليس سو ی با اهداف زنان
  
  

 :١٩ ه، صفح١٣٣٩، سال ٣ ه، شمار"ايدن "همجلنقل از 
  ی محترم اسکندروملوک 

  
ل شده بود که مرکب يتشک" نسوان وطنخواه" در تهران به اسمیتي جمعی شمس١٣٠٠در سال 

نفکر که هدفشان ها و بانوان روش رستانيها و دب ران، آموزگاران دبستانی مدیبود از عده ا
 یاء تجملي و ترک اشیدن لباس وطنيپوش.  بودمبارزه با خرافاتمحدود به رفع حجاب و 

ت جهت نفوذ افکار ين جمعی اه بود که در مرامنامی برجسته ای زنان از شعارهایلوکس برا
  .د شده بودي در نهضت زنان قی و ملیاسيس
که از " جهان زنان"ت بنام ي جمعهمجل.  بودیمحترم اسکندرت ين جمعی از رهبران ایکی

 منتشر یملوک اسکندرت یری و مدی ویروز است به سرپرست  خوب مطبوعات آنینمونه ها
  . شد یم

مواجه و "ستيالياسالم سوس"ت يت با مخالفت جمعيک سال فعالیپس از " جهان زنان "همجل
ت ي به فعال١٩٢۴د و تا سال ینشر گرد" لسان زنان " ه مجلی آن بزودی بجایبسته شد، ول
از هر گونه امکانات استفاده کرده " ستيالياسالم سوس "یت ارتجاعيجمع  . دادیخود ادامه م
  . کرد یت زنان مبارزه ميت جمعي از فعالیري جلوگیدر تهران برا

 
 


