
« نوشته ی خدیجه  مقدم؛ از» گذر عاشقانه ی عمر  

تعاونی های زنان تا مادراِن مخالف اعدام

مریم فومنی

 نوشته ی خدیجه  مقدم، فعال حقوق زنان و محیط زیست، بیش از هر چیز مروری بر« گذر عاشقانه ی عمر»

.حرکت ها و جنبش های اجتماعی ای است که در چهل سال اخیر، مبانی جامعه ی مدنی ایران را بنا نهاده اند

 که به تازگی از سوی نشر باران در سوئد منتشر شده، روایت زندگی اش را از کتاب خدیجه مقدم در این

 سال های عضویت در حزب توده و فعالیت های سیاسی  در دهه های پنجاه و شصت آغاز می کند و به

 او که در آن  سال ها از بازداشت و اعتصاب تا فعالیت . در دهه ی هفتاد می رسد« مدنی و علنی»فعالیت های 

 در گروه های صنفی و شورا های زنان محله را تجربه کرده بود، شکل دیگری از فعالیت را در حوزه ی

 آغاز می کند، انجمنی که به« جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست»محیط زیست و عضویت در 

 گفته ی او از طرفی بازوی کمکِی دولت در ارتقای فرهنگ زیست محیطِی مردم بود و از طرف دیگر، در

.مقابل عملکرد ضدمحیط زیستِی دولت و حکومت مانند گروه فشار عمل می کرد

 مثال هایی که از فعالیت های محیط زیستی سال های دهه ی هفتاد در این کتاب آمده، بخش مهمی از تاریخچه ی

 جامعه ی مدنی ایران است که هر چند شکست ها و موفقیت هایش زمینه ساز حرکت های بعدی بود اما کمتر

 از سال« جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست»از نخستین برنامه هایی که . ثبت و روایت شده است

 بود که با کمک شهرداری و سازمان بهداشت و با« پروژه ی شهر سالم» در دستور کارش قرار داد، ۱۳۷۲

 هدف جلب مشارکت مردم برای حفظ محیط زیست و ارتقای سطح بهداشت در کوی سیزده آبان شهرری

 امروز هم آثار آن در فعالیت : »هر چند این برنامه پا نگرفت و ادامه پیدا نکرد اما به قول مقدم. شروع شد

 کتابخانه های محلی، تعاونی های زنان و حرکت های مدنی در شهرری و کوی سیزده آبان، بیشتر از مناطق

.«دیگر به چشم می خورد

 یکی دیگر از طرح هایی که به دلیل همکاری نکردن بخش دولتی ادامه پیدا نکرد، آموزش جداسازی زباله به

 طرحی آموزشی برای جداسازی زباله نوشته بودیم که مورد قبول سازمان بازیافت: »شهروندان تهرانی بود

 جلسات زیادی... و مواد قرار گرفت تا به صورت آزمایشی در قسمتی از منطقه ی شش تهران اجرا شود

https://baran.se/fa/products/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1


 قرار بود در. برای برنامه ریزی اجرای طرح با شرکت تعداد زیادی از تشکل های زیست محیطی برگزار شد

 یک هفته در چند محله آموزش جداسازی زباله به صورت چهره به چهره انجام شود و پس از آن جمعه

 ساعت یک ماشین جمع آوری زباله های خشک بیاید و با پخش موسیقی مردم را متوجه کند که زباله های

 چندین هفته کار آموزش، جداسازی زباله و جمع آوری خوب. خشک را برای تحویل به بیرون منزل ببرند

 به وقت نماز جمعه،: بماند که اعتراض کاتولیک تر از پاپ ها هم شروع شده بود و می گفتند. پیش رفت

 پس از چندین هفته، پیمانکار شهرداری همکاری. طرحی را پیاده می کنید که مردم به نماز جمعه نروند

 به این ترتیب زباله ها. مردم زباله های خشک را جدا کردند، ولی جمعه ها کسی برای جمع آوری نیامد. نکرد

 در خانه ها جمع و انبار شد و محل تجمع سوسک و حشرات… مردم عصبانی و دلسرد شدند تا جایی که

 وقتی گروهی از اعضای جبهه ی سبز برای آموزش به کوچه ای رفته بودند، مردم به سمت آنها زباله پرتاب

.«کردند

 

خانه های اشتغال زنان، بستری برای تغییر بی بازگشت

 بازگویی تجربه ی راه اندازی اولین تعاونی های محیط زیستی زنان در ایران در دهه ی هفتاد بخش دیگری از

  به کمک هفده زن به نام۱۳۷۸اولین تعاونی زنان در زمینه ی حفظ محیط زیست، سال : »این کتاب است

 ارتقای: هدف و فعالیت های تعاونی عبارت بودند از. تعاونی حامیان نگاه سبز در تهران به ثبت رسید

 این هدف از یک سو به گسترش.« فرهنگ زیست محیطی و اشتغال زایی از راه توانمندسازی زنان

 تعاونی های زنان و ایجاد شبکه ای از تعاونی های زنان در استان تهران انجامید و از سوی دیگر تعاونی

 حامیان نگاه سبز توانست خانه های اشتغال برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار را با کمک

 شهرداری در محالت جنوب شهر تهران، از جمله کیان شهر، خانی آباد، اسالم شهر و ناصرخسرو راه  اندازی

.کند

 این تجربه که به تفصیل در کتاب شرح داده شده، یکی از تجربه های گران قدر فعالیت های مدنی زنان در

 دهه ی هفتاد بود، تجربه ای که هم زمان با سوق دادن زنان به سمت استقالل و کسب درآمد، به فعالیت های

.ترویجی و آموزشی در زمینه ی محیط زیست و حقوق زنان نیز می پرداخت و در سال های بعد تکرار شد

 درخواست ما از: »خدیجه مقدم درباره ی راه اندازی نخستین خانه های اشتغال زنان چنین نوشته است

 شهرداری تنها واگذاری یک مکان بود، چرا که سرمایه ی زیادی می خواست و شهرداری هم ساختمان های

 شهرداری ابتدا مغازه ی کوچکی در بازارچه کیان شهر در اختیارمان... نیمه کاره ای داشت که رها شده بودند

 چون حق زنان بود که از امکانات. برای آموزش اعضا از سازمان های مختلف دعوت می کردم...گذاشت

 تغییر چهره  و... دولتی بهره مند شوند و پس از آموزش و قبولی در امتحان، گواهینامه ی رسمی دریافت کنند

 آن را. برخی از زنان پس از چندی چادر را در خیابان هم کنار گذاشتند. روحیه ی کارکنان باورنکردنی بود



 کم کم به ظاهر و سر و روی خود. خود را از غم کنجِ خانه نشینی آزاد می دیدند. مزاحم کار خود می دیدند

 نان آور خانه. توجه نشان می دادند و ابروها تتو و موها مش و روپوش ها کوتاه و روسری ها کوچک می شد

.«استقالل مالی، اعتماد به نفس آنها را باال برده بود. شده بودند

 رقابتی که در مناطق جنوب شهر تهران، بین شهرداران بر سر راه اندازی خانه های اشتغال زنان درگرفته

 ما در پی این بودیم که زنان محله، خودشان تعاونی را به ثبت برسانند و: »بود، عمری طوالنی نداشت

 اما مسئوالن نتوانستند از آن لقمه ی چرب و...اداره ی امور را به دست گیرند و با شهرداری قرارداد ببندند

 به دستور.... نرم بگذرند و حکم تخلیه ی محل خانه ی اشتغال زنان را پس از آباد شدن آنجا صادر کردند

 مقامات شهرداری به من دیگر اجازه ی ورود به خانه ی اشتغال زنان را ندادند و با وعده و وعیدهای واهی

 به کارکنان، ماه ها آنها را بالتکلیف نگه داشتند و آن قدر دلسردشان کردند تا هریک به سراغ کار دیگری

 زنان اما به نقطه ی. شهرداری، مکانی را که خود زنان محله، آباد کرده بودند، فروخت و تعطیل کرد. رفتند

 .«آنان دیگر زنان آگاهی بودند که حق و حقوق خود را می شناختند. اول برنگشتند

 با وجود این تجربه ی تلخ، خانه های اشتغال زنان در دیگر مناطق تهران هم راه اندازی شد و برخی از آنها تا

 سال ها بعد همچنان فعال بودند و از جمله حامیان و امضاءکنندگان بیانیه ی کمپین یک میلیون امضاء برای

.تغییر قوانین تبعیض آمیز

 

ردپای جنبش زنان، از زلزله ی بم تا مادران عزادار

 .خدیجه مقدم در ادامه ی کتابش به دهه ی هشتاد و آغاز دوره ی اوج فعالیت های جنبش زنان در ایران می رسد

 او در این فصل از تالش  فعاالنی همچون بهدخت رشدیه برای ایجاد ائتالف بین فعاالن حقوق زنان و

 نخستین روزهای شکل گیرِی هم اندیشی زنان شروع می کند که پس از اعطای جایزه ی صلح به شیرین عبادی

 او از تجمع های خیابانی زنان در این سال ها می گوید و به کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر. شکل گرفت

.قوانین تبعیض آمیز می رسد

 او همچنین از تالش  گروه های زنان برای کمک به بازسازی بم و نتایج آن می گوید که کمتر روایت مدونی

 جنبش زنانی ها هم: »خدیجه مقدم از روزهای نخست پس از زلزله بم آغاز می کند. از آن منتشر شده است

 کمیته ی هماهنگی"گردهم آمدیم که چه کنیم؟ کمیته ای تشکیل شد با نام . مثل همه ی مردم، بهت زده بودند

 شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح شده بود و." سازمان ها و نهادهای مدنی زنان برای کمک به بازسازی بم

 همه او را می شناختند و یک فرصت طالیی برای جلب مشارکت مردم دنیا برای کمک به بازسازی بم وجود

 البته تعدادی از آنها از نظر من دولتی بودند. سازمان ها و نهادهای زنان در کمیته ثبت نام می کردند... داشت

 گاهی در جلسات مان از زنان وابسته به....یا مثل شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود عمل می کردند



 دولت هم دعوت می کردیم تا نظر آنها را هم جلب کنیم به این که در این شرایط باید به زنان و کودکان توجه

 چون آنها از جمله خانم فیاض بخش از سازمان هالل احمر معتقد بودند زلزله ای آمده و. ویژه ای نشان داد

 پس نباید موضوع را زنانه و مردانه. عده ی زیادی کشته  شده اند و بقیه هم مجروح جسمی و روحی هستند

.«کرد

 «کمیته ی هماهنگی سازمان ها و نهادهای مدنی زنان برای کمک به بازسازی بم»بنا به روایت خدیجه مقدم، 

 با تقسیم بندی فعالیت هایش به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، شروع به جمع آوری کمک های مالی و پیگیری

 .کمک های کوتاه مدت، نقدی، غذایی و پوشاک بود. »این فعالیت ها از سوی هیئت اجرایِی یازده  نفره کرد

 برنامه ی.« کمک های میان مدت، ایجاد درمانگاه، مهدکودک، آرایشگاه و تصفیه ی آب اردوگاه سینا بود

 در کنار این ها یک خیاط خانه ی موقت. بلندمدت هم عبارت بود از ساخت یک فرهنگسرا برای زنان در بم

.هم از سوی خدیجه مقدم و بهدخت رشدیه و به کمک چند تن از زنان بم راه اندازی شد

 خدیجه مقدم در این کتاب عالوه بر مرور فعالیت های سیاسی و اجتماعی اش، سیر تحوالت زندگی

 کتاب از روزهای آشنایی با همسرش و یادآوری خاطراتی از پدر و. شخصی اش را هم مرور کرده است

 به مواجهه  با« رنگین کمان زندگی»عموهای توده ای اش شروع می شود و در اواسط آن در فصلی با عنوان 

 :گرایش جنسی پسرش و به تبع آن توجه و حساسیت بیشتر به زندگی اقلیت های جنسی در ایران می پردازد

  درصد از جامعه ی رنگین کمانی مان به طور جدی آشنا۱۰تازه از سال هشتاد بود که با زندگی بیش از »

 همجنسگرایان به نشانی ایمیلم می رسید، ولی هیچ گمانش را هم نمی کردم که کار، کار چراغ مجله ی...شدم

...«است و می خواهد چشم های نابینا و گوش های ناشنوای مادرش را باز کند{ پسرم}یاور 

  وقتی که یاور در سالگرد هجده تیر بازداشت شد، خدیجه مقدم، مادر زندانی سیاسی بودن را هم۱۳۸۲سال 

 تجربه کرد، تجربه ای که بعدها در کمیته ی مادران کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز

.و مادران عزادار به کارش آمد

 مادرانی که عضو کمپین. یکی از حرکت  های مادرانه ی متشکل، در کمپین یک میلیون امضاء اتفاق افتاد»

 بودند، عالوه بر تالش برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، سپری محکم از وجودشان برای دفاع از جوانان

 هرکسی را بازداشت می کردند قبل از مادر بیولوژیکش مادران. کمپین در مقابل تهدیدات امنیتی ساختند

 گاه هم همراه دختران جوان برای جمع آوری امضاء. کمپین به خاطر وی در کالنتری حاضر می شدند

 می رفتند تا هم تجربیات شان را به جوانان منتقل کنند و هم در مقابل نیروهای امنیتی یا افراد مزاحم سپر

.«امنیتی برای جوانان باشند

 «مادرِی اجتماعی»او مهم ترین وجه کار مادران کمپین را ارائه ی تعریف جدیدی از مادری به عنوان 

 ۱۳۸۶، که در آبان «مادران صلح. »می داند که بعدتر در مادران صلح و مادران پارک الله تجلی پیدا کرد

 اعالم موجودیت کرد، ایده ی مادران کمپینی بود که می خواستند عالوه بر جوانان عضِو کمپین یک میلیون



 این. حمایت کنند« از دانشجویان دربند، کارگران، روزنامه نگاران، معلمان و همه ی زندانیان»امضاء، 

 ما مادران،: »شد« مادران عزادار»، زمینه ساز شکل گیری ۱۳۸۸حرکت کمی بعدتر پس از اعتراضات 

 .عزادار جوانانی بودیم که در یک حرکت مسالمت آمیز کشته شده بودند یا در زندان ها شکنجه می شدند

 یک حرکت اجتماعی از سوی دادخواهان و ولّی   دِم همه ی کشته شدگان دوران. حرکتی مادرانه الزم بود

 حکومت اسالمی، برای جلوگیری از اعدام ها، برای آزادی زندانیان و درخواست محاکمه ی عامالن و آمران

 با دو تن از مادران که بنا به خواست خودشان از ذکر نام شان. نزدیک بود{ آقاسلطان}هفتم ندا . کشتارها

 پرهیز می کنم، چهار روز پس از کشته شدن ندا و نداها، فراخوانی به نام مادران عزادار صادر و عمومی

 ما، مادران عزاداریم و غروب شنبه، شش تیرماه، هفتم ندا، در نزدیکی قتلگاه او یعنی کنار آب نمای: کردیم

.«پارک الله، گردهم می آییم

 تغییر دادند، شنبه ی هر هفته در پارک« مادران پارک الله»مادران عزادار که پس از مدتی نام خود را به 

 این حرکت به تهران و ایران و. الله تجمع می کردند و بسیاری از آن ها در این تجمع ها بازداشت شدند

 در رشت و کرمانشاه هم مادران، با همین هدف، روزهای.  محدود نماند۱۳۸۸کشته شدگان اعتراضات سال 

 حامیان مادران»شنبه در پارکی گردهم می آمدند و در بسیاری از دیگر کشورها نیز گروه هایی با عنوان 

 مادران پارک الله عالوه بر تجمع  شنبه ها همراه با برخی از مادران اعدام شدگان. شکل گرفت« پارک الله

 سه خواسته  ای که. دهه ی شصت به دیدار مادرانی می رفتند که فرزندان شان در دهه ی شصت کشته شده بودند

 لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و محاکمه ی: »همچنان از سوی آنها تکرار می شود

.است« آمران و عامالن کشتارهای پس از انقالب

 

اولین صداهای اعدام نکنید، پشت دیوارهای اوین

 فعاالن جنبش زنان از سال ها پیش تالش علیه کاهش و توقف اعدام  را شروع کرده بودند، تالشی که بخشی

 جلسه ی.  بود۱۳۸۶ دی ماه ۱۱عصر روز : »از آن را می توان در خاطرات خدیجه مقدم هم ردیابی کرد

 لرزش تلفن موبایلم که. عمومی مادران صلح در منزل شهال فرجاد برگزار بود و مشغول صحبت بودیم

 به سرعت به آشپزخانه رفتم و جواب. روی ویبره قرار داشت و در جیب لباسم بود موجب نگرانی ام شد

 راحله. راحله گفته به شما زنگ بزنم. شهال جاهد هستم از زندان اوین: "گفت. صدای زنی نگران بود. دادم

 ."«صبح اعدام می شه. را بردن قرنطینه

 .تالش برای توقف حکم اعدام راحله زمانی، که متهم به قتل شوهرش بود، از چند ماه پیش آغاز شده بود

 زهره ارزنی وکالت راحله را برعهده گرفته بود و خدیجه مقدم برای جلب رضایت خانواده ی شوهر راحله

 جمعیت: »این تالش ها اما نتیجه نداد و امیدها به شب آخر بود. به روستای آنها در آذربایجان شرقی رفته بود

 خانواده های اعدامی ها با.  نفر را اعدام کنند۱۰قرار بود . زیادی در محوطه ی مقابل اوین جمع بودند



 مردم در تالش بودند تا در لحظه ی آخر از. خانواده های مقتولین، مشغول بحث و التماس و داد و فریاد بودند

 این یعنی وقتی اعدام فرا. اذان صبح پخش شد. خانواده ی مقتوالن رضایت بگیرند و گاه موفق هم می شدند

 برادرشوهر راحله،  اکبر محمودی، همراه پدر و. از بلندگو نام خانواده های مقتوالن را خواندند. رسیده است

 مادرش، همان ها که دفعه ی گذشته بین راه سراب تا تهران، فراوان با آنها صحبت کرده بودیم و شام خورده

 من از آنها قول گرفته بودم و استدالل های مرا. بودیم، سر به زیر انداخته و به سمت دِر اصلی می رفتند

 .با فرخنده احتسابی و شهال فروزانفر به زبان ترکی التماس کنان به سمت شان رفتیم. ظاهراً پذیرفته بودند

 چهره ی محبوبه حسین زاده پس از. ولی فایده ای نداشت. امید داشتیم که مادر در لحظه ی آخر راحله را ببخشد

.«اعالم اعدام راحله در حالی که روی برف مقابل زندان اوین نشسته بود، هرگز از یادم نمی رود

 می زند، تجربه ای« شورای ملی صلح»خدیجه مقدم در مرور خاطراتش، گریزی هم به چگونگی شکل گیری 

 این ائتالف گسترده در جامعه ی. می خواند« بزرگ ترین ائتالف فعاالن مدنی و سیاسی ایران»که آن را 

 شکل گرفته بود اما عمرش به یک« در مخالفت با حمله ی نظامی و حمایت از حقوق بشر در ایران»مدنی 

 با پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که محل برگزاری جلسات شورا بود، بازداشت تعداد. سال نرسید

 زیادی از اعضا و مهاجرت تعدادی دیگر، شورا نتوانست کاری از پیش ببرد اما در همان چند ماه توانست

 طیف های متفاوت سیاسی، هنرمندان، معلمان، کارگران، زنان، گروه های اتنیک، اساتید دانشگاه، صنوف»

.«نویسندگان و روزنامه نگاران، دانشجویان و پزشکان را برای حضور فعال سازمان دهی کند

 او کتاب را با خاطراتش از مهاجرت اجباری و ترک ایران و کابوس مشترک بسیاری از تبعیدی ها به پایان

 هرچه. نیمه های شب است، با لباس خواب و چادری گلدار در خیابان های شهر گم  شده ام: »می رساند

 .زنی بی خانمان در خیابان اشاره می کند که می توانی اینجا پیش من بمانی. می گردم خانه ام را پیدا نمی کنم

 از مردی گوشی. فرار می کنم. حاضر نیستم کنارش بنشینم. زبانش را نمی فهمم ولی مهربانی اش را چرا

.«هرچه فکر می کنم شماره ی تلفن خانه مان یادم نمی آید. می خواهم به خانه زنگ بزنم. موبایلش را می گیرم
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