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گذشت  سالگرد در  چهاردهمین  مناسبتحمید احمدی )ناخدا( به  اخیراً

بنیان  از  علوی  ایرانگذاران  نجمی  زنان  مجله  ۱۳۲۲در    تشکیالت   یو 

 ۱خود در مورد این شخصیت را باز نشر کرد.  متن سخنرانی »بیداری ما«،  

گو با حمید وبر اساس گفت  سال پیش  چند نیز    کتاب خاطرات نجمی علوی

 . استمنتشر شده ۲  «ما هم در این خانه حقی داریم»احمدی تحت عنوان  

در که لینک آن    ه انجام داد  گوی تصویری نیز با نجمیویک گفتاحمدی  

   یوتیوب قابل دسترسی است.

پس از جنبش   کنشگربه نسل دوم زنان    نجمی علوی  ،به قول احمدی

مجددِ این متون خواننده را به زمانی   یمطالعه  مشروطیت تعلق داشت.

از شرایط   ای پارهبا    خی روزگاراز شوکه  برد  میشرایطی  به  و    دور 

برای مبارزه  رن  نزدیک به یک قی  دهندهنشانو    شبیه است  امروزی

با نزدیکیِ هشتم مارس،   .استرهایی زن ایرانی از استبداد و تحجر  

 ی هانوشتهاز    یتمام به که    هاآوریِ لحظاتی از آن گذشتهادروز جهانی زن، ی

 . مناسبت نیستبی ،گرفته شدهبرشده یاد

فرهنگ، اما دور از پدر و  و با  تسیاساهل  ای  نجمی علوی در خانواده

ن ادر غیاب پدرش، ابوالحسن علوی که از مبارز  شود.بزرگ می  ،انشبرادر

ناگزیر به مهاجرت سیاسی   قبل از جنگ جهانی اول  دوران مشروطیت بود و

بود، شده  برلین  علوی  در  محمد  سید  بزرگش  و   ،پدر  مجلس  وکیل 

را که تنها  ، مسئولیت نگهداری از نجمیتجار پس از مشروطیت ینماینده
 

1 https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-
yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view?usp=share_link 

، ترانخ، نشر اما هم در این خانه حقی داریم؛ خاطرات نجمی علوی حمید احمدی،  ۲

 ۱۳۸۳ چاپ سوم،

https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view
https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18eIMqsQKgq1-yQRZVt4IYk7_84F11xIS/view?usp=share_link
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بین عهده گرفته بود. پدر بزرگِ روشنکرد، برمی  ش زندگیادَدِهو    با مادر

رغمِ اعتراضِ بازاریان برای تحصیل به خارج پسرانش را به  که قبالً   نجمی 

 کید داشت.  أنجمی تاز جمله  شدخترانفرستاده بود، بر آموزش و تحصیلِ 

به   ،ابوالحسن علوی  وی،  پدرانگیزی داشت.  مکودکی غ علوی    ینجم

کشی شهری انداخت و خودرا به زیر یک قطار  شکل دردناکی در آلمان خود  

و  کرد آن، پدرحدود  ،  از  بعد  ماه  نیز  بزرگ نجمی، محمد یک  علوی  علی 

در فضای و  در کودکی  کند که چگونه  می  در خاطراتش اشارهوی    . درگذشت

او    شانبه خانه  افرادی  آمدهایوشاهی شاهد رفتاختناقِ رضا از  بوده که 

، مرتضی علوی، که ترین برادرشبزرگ جمله  . ازند شد می  پنهان نگه داشته

و آخرین   یننخستد، و نجمی برای  آم  مخفیانه به ایران  ،نیاز داشت  به پول

 جمله تقی ارانی همراه با گروهی از روشنفکران ازد. مرتضی علوی  دی  بار او را

ی هافعالیت  بود.در برلین  جمهوری انقالبی ایران«    یگذاران »فرقهپایهاز  

مرتضی نشریه   علوی  سیاسی  انتشار  از   «پیکار»  یو  دفاع  در  آلمان  در 

سبب علیه استبداد رضاشاه که روابط خوبی با آلمان داشت،  بر و    جمهوری

صنایع آلمان که خواهان حفظ   یشد و با فشار اتحادیهدولت ایران  اعتراض  

به شوروی سرانجام  از آلمان اخراج و  مرتضی    تجاری با ایران بود،  یرابطه

مانند  پناهنده شد  نیز  ن. متأسفانه وی  های تین نسل کمونیستخساغلب 

 ی ی خونین استالینهادر جریان تصفیه  ،که به شوروی پناه برده بودند   ایرانی

   ساله بود. ۹در آن زمان نجمی  .ند کشته شد در زندان 

 ی نویسنده،  برادر دیگرش بزرگ علوی  ۱۳۱۶در سال    چند سال بعد

ی سیاسی هاکه او هم قبال در آلمان تحصیل کرده و به فعالیتبرجسته  

به اتهام واهیِ ایجاد یک تشکل   سه نفر«وپنجاه  با »گروه  همراه  پیوسته بود،

اش مادرِ همیشه افسردهدر این شرایط،    .افتاد  به زندان  در ایران  کمونیستی 
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از این خانواده تنها نجمی، خواهرش، و گیتا همسر آلمانیِ د.  کن می  فوتنیز  

اش، در مالقاتی که در سال دوم زندانیمانند.  می  برادرش بزرگ علوی باقی

گوید که دیوان  می  آقا بزرگ در زندان قصر دارد، بزرگ علوی به او   باگیتا  

خواهد  می  از گیتااصرار  یید کرده، و بهأسال زندان او را تعالی تمیز حکم ده

که طالق بگیرد و بیش از این درگیر بدبختی او نباشد، و دیگر حاضر نشد  

در داستان بزرگ علوی    ی زندان زن عزیزش را مالقات کند.هاکه پشت میله

 .  ه استبه تصویر کشید  را انگیز»رقص مرگ« این لحظاتِ سخت غم

ی اجتماعی و سیاسی خود، در بیرون  هانجمی، قبل از شروع فعالیت

و   های بزرگ علوی از زندان نقش مهمی داشت، و با تدبیرهاآوردن نوشته

ی علوی را که روی هامالقات هفتگی خود نوشتهابتکارهای گوناگون در  

 سازی کرده بود، جاز  هالباس  یدر بقچه  یی پارچه سفیدی که نجمهاکهت

  ذ، و روی کاغکردمی  نوشت و در شرایطی بسیار خطرناک از زندان خارجمی

نویسد که این درست در زمانی بود که می  . احمدیکردمی  و پنهان  پیاده

 کشته شعر  رف سرودن  رضا شاهی شاعر بزرگ فرخی یزدی را به صِ  ختناقِا

 کند. می شود و ازدواجمی با افسر جوانی آشنانجمی  ،ین زمانهمدر  بود.

شاه متفقین به ایران و خروج رضا  یحمله  در پیکوتاهی    یدر فاصله

  شود. می  از کشور، برادرش بزرگ علوی به همراه دیگر زندانیان سیاسی آزاد

شود، و خود  می  بزرگ  ایانهکاراضطراب و مخفیدر چنین فضای پر  نجمی 

 شود. می  ی اجتماعی و سیاسیهافعالیت یوارد عرصهزودی به

تشکیالت  گروهی از زنان است که    یدر زمره  ی، نجم۱۳۲۲در سال  

یی هااز خانواده  ههم   هاریزی کردند. این»بیداری ما« را پایه  ی زنان و مجله
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قبلی »جمعیت   ی از اعضا  هاترای مسنآمدند و پارهمی  سیاسی  یبا سابقه

   به وجود آمده بود. ۱۳۰۲نسوان وطنخواه« بودند که در سال 

کند  می  آن زمان اشاره  ۳شهربانی  یبه گزارش محرمانه  اشارهاحمدی با  

ی هاشاه گذشته بود، جریانکه در آن ایام که مدتی از پایان حکومت رضا

تحصیل دختران   مخالف  و یا  حجاب  یطرح مسئله  طرفدار  متعصب مذهبی

ی، یدانستند. در چنین فضامی  و دانشگاه را خالف اسالمبودند  در دبیرستان  

پیش،   سال  هشتاد  و حدود  زنان  تشکیالت  ایجاد  و  مبارز  زنان  حضور 

معینی از زنان شهری بر    یالیهبیداری  ای روشنگر نقش مهمی در  نشریه

مین عهده گرفت. زنان و دختران جوانی از جمله ژاله اصفهانی شعر و سی

برای مجله »بیداری ما« از جملهمی  دانشور داستان کوتاه  در   فرستادند. 

تحت عنوان  از ژاله اصفهانی    زیر  شعر  ۱۳۲۳در سال    جلهی پنج این مشماره

 : شد  منتشر»پاکی جان حجاب زن باشد« 

 

 آن شنیدم که باز در تهران

 گفتگو از حجاب زن باشد

 خواهندمی عده ای از رجال

 حن باشدمِر زن دگر باره پُ

   ی است؟یمدعی کیست؟ این چه غوغا

 که طرفدار این سخن باشد؟ 

 کی چنین گفت مذهب اسالم

 

کوشش مجید تفرشی و محمود ( به۲۶- ۱۳۲۴گزارش محرمانه شهربانی، جلد اول ) ۳

 . ۱۳۷۱طاهری احدی، انتشارات اسناد ملی ایران، تهران  
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 که زن زنده در کفن باشد

 به روی پوشیدن -نیست عفت

 پاکی جان حجاب زن باشد

 چند خواهید این کبوتر پاک 

 باشداندر این ملک چون زغن 

 زن اگر نیک تربیت یابد 

 خارِ این چمن باشدبی گلِ

 مگذارید زن در این کشور 

 بیش از این یار اهریمن باشد

 ژاله خواهد سعادت زن را

 وطن باشد یهر که دلداده

مجله،   این  جمله  در  از  زن  اساسی  نویسندگان  قانون  نهم  اصل  به 

د که »افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و کردنمی  اشاره  مشروطیت

احدی  متعرض  و  تعرض هستند  هر  از  مصون  و  محفوظ  توان  نمی  شرف 

کردند. تشکیالت می  شان را طرحشد...«، و بر اساس آن انتقادات و مطالبات

اصل هشتم کید کردند که  أای خطاب به نمایندگان مجلس تزنان طی نامه

از   که  زنان کشورکند، اما  می  از مردم« اعالم  قانون »قوای مملکت را ناشی 

اند.  افراد ملت هستند از حقوق اجتماعی و سیاسی و طبیعی محروم شده

قانون اساسی را با وضعِ قانون    اعتراض کردند که قوه مقننه اصل هشتمآنان  

فرعی انتخابات ضایع نموده و اهالی مملکت را به پنج طبقه تقسیم کرده: 

اول را از انتخاب   یان، دیوانگان، و مردان، و چهار دستهزنان، کودکان، نظامی

 و انتخاب کردن محروم ساخته است. نشد
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خواست که  می  جمله از زنانتشکیالت زنان با طرح شعارهای خود از

امور  در  کنید،  پیدا  اقتصادی  استقالل  تا  بیاموزید  تخصص  کنید  سعی 

بخواهید که در و  ،  سیاسی و اجتماعی شرکت کنید، با خرافات مبارزه کنید 

ای به در نامه یالت  این تشک.  سرنوشتِ مملکت خود دخالت داشته باشید 

مدارس دخترانه، جلوگیری از ترویجِ   یوزارت فرهنگ خواستار اصالحِ برنامه

ی حساس هاتبلیغات خرافاتی و کوتاه کردن دست عناصر خرافاتی از پست

کالس کردن  باز  والیات،  و  مرکز  سوادهادر  و  اکابر  بهی  و   آموزی  زنان، 

 رسیدگی به وضعیت بسته شدن مدارس دخترانه در والیات، شد.

کالس  ایجاد  برای    تشکیالت زنان اقدام به گرفتن اجازه  ۱۳۲۳در سال  

یکی از محالت و در محل دفتر در  یی را  هااکابر برای زنان کرد و کالس

نمود ایجاد  زنان  برنامهتشکیالت  این  از  بسیاری  زنان  و  و  ها،  آموزشی  ی 

بردند ادسو بهره  فعالیتآموزی  این  تمام  نجمی علوی نقش مهمی   ها. در 

 داشت.  

  پیونددمی  در این دوران همسرش به جمع سازمان افسران حزب توده

  ، نجمی . با شکست فرقهپردازدمی  فرقه دموکرات آذربایجان  به فعالیت در و  

به همراه دختر و همسرش به   که متهم به کمک به فرار شوهرش شده بود،

کتاب خاطرات نجمی علوی   ماند.می  سال در آنجا  ۳۴و تا    رودمی  شوروی

و »سرنوشت تراژیک« تبعیدیان   هامیدیو، نهاگردانیاین دوران تبعید، سر

از انقالمی  در شوروی را تا سقوط شوروی به تصویر ب کشد. نجمی پس 

و سر انجام به لندن    ماند ، اما مدت چندانی نمیآید می  برای مدتی به ایران

  کندمی  سالگی فوت   ۸۸در سن    ۱۳۸۷در    یو  .رودمی  یشهانزد دختر و نوه

 د او را سوزاندند. اش جس صیت و بنابه و
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های بعد از انقالب بار دیگر فعال شده بود  تشکیالت زنان ایران در سال

  ۱۳۲۰ی  حجر و استبداد دههمخالف ت  هیچ نشانی از آن تشکیالتدیگر  اما  

زنان ایران  دموکراتیک  در تشکیالت    راهانشالدین کیانوری و همنداشت. نور

آرمانکلیه و  آمال  سال  دههای  ی  پامامبارزات  ها  را  به زنان  و  کردند  ل 

ترین مطالبات زنان را و بدیهی  اولیهحقوق  ی مبارزه با »امپریالیسم«  بهانه

ارگان تشکیالت دموکراتیک زنان ی »جهان زنان«  نادیده انگاشتند و مجله

که  زماند. تا آن ش بدل  ان ای در خدمت مرتجعان و متهجربه نشریه ایران 

نویسد:  ی آن دوره میدرباره   خود نیز قربانی نظام نوپا شدند. نجمی علوی

( دیدارهای ۱۳5۸ن پنج ماهی که در ایران بودم )از خرداد تا مهر  آ»در  

که جز آن کسانی  ت داشتم. بهرهای مهاج گوناگونی با رفقا و دوستان سال

ی دوروبر خود جمع کرده و از مهاجرت به ایران آمده بودند، اکثریت کیانور

بقینزدیک   تمام  حکومت ه به  قبال  در  کیانوری  سیاست  با  دوستان  ی 

 جمهوری اسالمی مخالف بودند.« 

دوران به هر تقدیر، نجمی علوی و دیگر فعاالن نسل دوم زنان ایرانی در  

نقش بسیار   ۱۳۲۰ی  های دههکوتاه فعالیت در جنبش زنان ایران در سال

وده ها ببخشیو این آگاهی  بخشی به زنان ایرانی داشتند آگاهیی در  مهم 

سال سدهکه   نخستین  خ در  »زن، در  ورشیدی  ی جدید  انقالبی  خیزش 

در این جنبش حقی  . آنان نیز  ه استزندگی، آزادی« تبلور و تجسم یافت

 دارند. 

 
 


