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  نظرات دکتر مصدق در مورد بانوان
  حميد رضا مسيبيان

 «شيوا نظرآھاری«و » بھاره ھدايت» ھا¬مبارزان راه آزادی و حقوق زنان و به خصوص خانمتقديم به ھمه 

 1389 مرداد ٢٩جمعه

گسترده شده و روز به روز ھم  ای از زنان و مردان روشنفکر ايرانی¬عمده¬ امروزه بحث دفاع از حقوق زنان در بخش
کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض «بيل ق ھائی از¬فعاالن اين حوزه ھم در جنبش. در حال پيشرفت است

 البته روشن است که مشکل اصلی. که خدمات آنھا بسيار قابل ستايش است. فعاليت ھستند مشغول... و » آميز عليه زنان
ھا، ¬يتحقوق زنان، حقوق اقل و ساير مسائل از قبيل. ايران بحث آزادی و دموکراسی بوده و اصل مھم تالش برای آن است

تنھا مسائلی در زير مجموعۀ آزادی و دموکراسی  ... و) بدون ديدگاه سياسی(حقوق کودکان و حتی خود حقوق بشر ھم
حقوق  خواھان ايران و از جمله فعاالن¬ھمگرائی بيش از پيش بين ھمه فعاالن مدنی و آزادی که به اين ترتيب نياز به. ھستند

 .زنان، وجود دارد

دکتر «اھميت " مطلبی با عنوان از فعاالن برجسته حقوق زنان در» نيره توحيدی«ار خانم دکتر در ھمين راستا سرک
دموکراسی  برد که نماد¬از دکتر مصدق به عنوان کسی نام می" ]1 [خواھی برای جنبش زنان و جنبش دموکراسی» مصدق

بعد ھم تاکيد . داند¬ايران بسيار الزم می خواھی¬و وجود او را به حالت نمادی برای جنبش آزادی. و آزادی در ايران است
که به . پايبند باشد» حقوق شھروندی«بوده و به » دموکرات«آن است که فرد  فاع از حقوق زناندارد که معيار اصلی برای د

برای تمام  و به اين لحاظ به جرات بايد گفت که اولويت اصلی ]2 [سخنانی بسيار درست و سنجيده ھستند نظر نگارنده
ھا ھم ¬عين حال بايد گفت که ھمين جنبش اما در. ، بايد دموکراسی و آزادی باشد...فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان و 

که در نوع خود . در اجتماع دارند» مرد ساالری«مردم و حذف پديدۀ  البردن سطح فھمھای ارزشمندی جھت با¬فعاليت
 .ھستند بسيار ستايش برانگيز

مبارزات مردم ايران برای دموکراسی و  ھمچنين بايد تاکيد کرد که بخشی از ھمين فعاالن حقوق زنان ھم از ارکان اصلی
به اين . ادی و حقوق بشر بايد الگوی مردان و زنان اين کشور باشدآز ھای ھمين شيرزنان در جھت¬و تالش. آزادی ھستند

ياد دکتر  حداقل ادای دين به تمام فعاالن حقوق زنان ايران، تصميم گرفت تا نگاھی به مواضع زنده لحاظ نگارنده جھت
جرات بايد گفت که چراکه به . داشته باشد مصدق به عنوان سمبل آزادی و دموکراسی ايران در مورد زنان و حقوق آنھا

وی از يک سو . اولين و معتقدترين افراد به حقوق زنان در ايران بوده است دکتر مصدق حداقل از بعد از مشروطه يکی از
خواه در انقالب مشروطه ¬آزادی ھا و مبارزات زنان¬می ناميد و از سوی ديگر ستايشگر فعاليت «ملکۀ خانه» زنان را

حق رای به زنان انجام داده بود که در آن زمان با مخالفت  ھائی برای اعطای¬ھم تالش اش¬وزيری¬در دوران نخست. بود
 ھمچنين به شدت مخالف چند ھمسری مردان بوده و به برابری حقوق زنان مردان. مانده بود شديد روحانيون برجسته راکد

. زنان مبارز قائل بوده است و به خصوصو به جرات بايد گفت که احترام بسيار زيادی ھم برای زنان . تاکيد داشته است



ھائی ¬و به شدت مخالفت دست بوسی بوده است، اما عکس چنانکه در حالی که ھرگز حاضر نشده بود دست شاه را ببوسد
از  اش ھم با زنان¬و در خانواده. توسط وی وجود دارند که نشان از احترام او به زنان دارد «ملکه ثريا» از بوسيدن دست

گردد اين مطالب به طور ¬تالش می که در ادامه. روابط بسيار دوستانه و با محبتی داشته است... ر و عروس و قبيل ھمس
 .مختصر بررسی گردند

از مبارزترين و » شيوا نظرآھاری» و» بھاره ھدايت«ھا ¬تقديم به ھمه فعاالن حقوق زنان و در راس آنان خانم
 ترين بانوان ايران¬مقاوم

و  «بھاره ھدايت» سرکار خانم وعه را به تمام فعاالن حقوق زنان ايران و به خصوص دو بانوی مبارزنگارنده اين مجم
مبارزات زنان ايران در راه  که به جرات بايد گفت امروزه در خطوط مقدم. نمايد¬تقديم می «نظرآھاری شيوا» سرکار خانم

 .آزادی و حقوق زنان ھستند

و از مبارزان برجسته راه . سخنگوی اين نھاد است ی مرکزی دفتر تحکيم وحدت وعضو شورا«بھاره ھدايت» سرکار خانم
ترين فعاالن حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضا بوده و تا کنون به کرات ¬اصلی باشد و ھمچنين از¬آزادی ايران می

نه «حاضر با حکم سنگين  حال ھم دچار مشکالت شديدی شده و در ٨٨متاسفانه بعد از انتخابات خرداد . شده است بازداشت
ترين احکام صادره برای فعاالن دانشجوئی و فعاالن ¬سنگين که در نوع خود يکی از. مواجه شده است» سال و نيم زندان
 .جرات بايد گفت که ايشان در خط مقدم مبارزات زنان ايران قرار دارد و به. باشد¬حقوق زنان می

 

بشر و حقوق زنان ايران، عضو ھيات موسس، دبير  ترين فعاالن حقوق¬برجسته ھم از «شيوا نظر آھاری» سرکار خانم
ھای ديگری از ¬و در جمع. و فعال دفاع از زندانيان سياسی است» حقوق بشر کميته گزارشگران«سابق و سخنگوی فعلی 

حقوق کودکان و  دفاع ازھای زيادی ھم در راستای ¬و فعاليت. ھم حضوری فعال دارد... يک ميليون امضا و  کمپين: قبيل
را يک فعال حقوق بشر بسيار ارزشمند به شمار  که به اين لحاظ به جرات بايد ايشان. رسيدگی به کودکان فقير داشته است

دار شده و از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد رشته ¬دانشجوی ستاره ھا ھم¬ھمچنين به دليل ھمين فعاليت. آورد



اعتصاب غذا  تا کنون به کرات بازداشت شده و در برخی موارد دست به ٨١و از سال . ده استمحروم ش مھندسی عمران
هللا ¬به دليل قصد شرکت در مراسم ختم آيت ھم تنھا) ١٣٨٩مرداد (تا به امروز  ١٣٨٨و متاسفانه از آذر سال . زده است

 .برد¬به سر می به صورت بالتکليف در زندان منتظری بازداشت شده و در شرايط نامساعدی و

 

و به خصوص از . ايران قرار دارند و مجامله نخواھد بود اگر گفته شود ھمينان امروزه در خطوط مقدم مبارزات زنان
چنانکه تا زمان نگارش اين مطلب در حاليکه بسياری از زندانيان  .اند¬ھا را داده¬بيشترين ھزينه ١٣٨٨انتخابات خرداد 
آزادی تمامی زندانيان  به اميد. اند¬اسفانه اينان کماکان در شرايط نامناسبی در زندان باقی ماندهاما مت اند،¬سياسی آزاد شده

 ...سياسی

  ديدگاه دکتر مصدق در مورد جايگاه و فعاليت اجتماعی زنان

... مباحثی چون حقوق زنان و  و. روشن است که دکتر مصدق در ايران به عنوان نماد و سمبل دموکراسی مطرح است
ترين کسانی است که از زمان ¬گفت که دکتر مصدق يکی از قديمی اما به جرات بايد. بيشتر دارای نمادھای فرھنگی ھستند

» خانه ملکه«تا جائيکه از ھمان زمان زنان ايرانی را . ايران مدافع حقوق زنان بوده است مشروطه و در آن بافت سنتی
چراکه در آن ھنگام ديدگاه اکثريت . بود آن روز بسيار قابل توجه خواھد که چنين ديدگاھی در جامعۀ. کرده است¬خطاب می

استفاده » روبند«و بايد از . اجازۀ شوھر حتی حق خروج از منزل را ھم ندارند مطلق روحانيون به زنان چنان بوده که بدون
وجود داشته و چند  ی به زنانو در دربار شاھان ھم عمالً نگاه کاالی مصرف. عمالً تحت قيمومت مردان باشند کرده و

 .ھمسری بسيار عادی بوده است

. رفته بود، چند ھمسری عادی بوده است به عنوان مثال برخی شاھان قاجار حرمسرا داشته و بعد ھم که اين مساله ھم از بين
ساله ازدواج  ٢٠ سپھی و با داشتن زن و چند فرزند، باز ھم با يک دختر سالگی در مقام سردار ٥٠مثالً رضاخان در سن 

و يا ھمين رضاخان . ]3 [ازدواج کرده بود ٢٠دادن او ھم مجدداً با دختر ديگری با سن کمتر از  از طالق و بعد. کرده بود
 اما اين مساله و آن دختر را حتی. ديگری را ھم صيغه کرده و دختری ھم از او داشته است قبل از اولين ازدواج دائمش، زن
ائل بعضی درباريان او حتی مس ھمچنين عملکرد محمد رضا شاه در بی بند و باری شديد و. به ھمسرش ھم اطالع نداده بود

دکتر مصدق به عنوان نماد آزادی ايران، با شاھان و مستبدان  که از ھمينجا ھم تفاوت. نياز از بحث ھستند¬ھم، بی... و 
 .قابل درک است تاريخ معاصر به روشنی

و چنان . استو سياسی بوده  از اين گذشته دکتر مصدق از ھمان زمان به شدت خواھان دخالت زنان در امور اجتماعی
ای با ¬در مصاحبه) خ.ه ١٢٨٨مرداد  ٣١(١٩٠٩اوت  22 تا جائيکه در تاريخ. کرده است¬زنانی را به شدت ستايش می

 :چنين گفته بود» د روشبرن.آ«و نام مستعار » رنه وييه يار» يک بانوی خبرنگار فرانسوی با نام

 وضعيت زنان در ايران چگونه است؟: س"



ھمين با اين حال زنان ما  .مملکت ما ھمان موقعيتی را دارد که قرآن برايش تعيين کرده زن در] دکتر مصدق: [ج
 او بيشتر مادر است تا ھمسر، و در طول اين. ]4 " "[است زن ملکۀ خانه. ھای توخالی و بوالھوس نيستند¬عروسک

مشروطيت پشتيبانی کردند و به آن  ای، از¬برای اينکه تمامشان، از ھر طبقه. سالھای آشفته توانستيم او را در عمل ببينيم
توانم از عمۀ محمد علی شاه ياد ¬ھای زنان پارت و با احترامی زياد، می¬هافسان قھرمانانی داريم شايستۀ. مند بودند¬عالقه
که در مقابلش تمام  کرد¬اش را نظاره می¬با نگاھی مغرور و بدون تاثر، سربازان غارتگر و گستاخ برادرزاده کنم که

در جريان انقالب با . ختھای کاخش اشکی ھم نري¬خرابه او در مقابل. يادگارھای با ارزش محل اقامتش را ويران کردند
- می نه برای تمجيد از ما اما برای اينکه ما دوستی و احترام آنھا را. فرانسوی ھا بگوئيد ھمه را به. افتخار سربلند ماند

 ". ]5[خواھيم

اين اعتقادات ھمواره با دکتر مصدق  و بی نياز از بحث است که چنين سخنانی در اوائل مشروطه تا چه حد ارزنده بوده و
خواسته که در مسير ¬دان و زنان به طور توام میاش عموماً از مر¬مبارزاتی ھای¬چنانکه بعدھا ھم در پيام. مانده بودند

 :و مثالً گفته بود. باشند مبارزه

آزادی و استقالل از دست رفتۀ خود را  پرست از زن و مرد روزی برسد که ملت ايران بتواند¬خواھانم به ھمت افراد وطن"
توانيم به يکديگر تبريک بگوئيم و ¬ا میقرار دھد و آن روز است که م به دست آورد و خود را در رديف دول مستقل و آزاد

 ". ]6[کنيم اظھار شادی

 :و يا آخرين دفاع وی در دادگاه نظامی چنين بوده است

خواھم مرد و اين صدا و حرارت را  مقدمات كار و طرز تعقيب و جريان دادرسی معلوم است كه در گوشه زندان چون از"
توانم با ھم وطنان عزيز صحبت كنم از  و ديگر جز اين لحظه نمی ام خاموش خواھند كرد¬كه ھميشه در كار خير بكار برده

ھيچ  اند از¬د می نمايم كه در راه پرافتخاری كه قدم برداشتهكنم و تاكي¬مرد و زن توديع می مردم رشيد و عزيز ايران
 ". ]7[ای نھراسند و يقين بدانند كه خدا يار و مددكار آنھا خواھد بود حادثه

 .داده است¬اھميت می و ھمين موارد ھم نشان واضحی از آن دارد که وی تا چه حد به فعاليت اجتماعی زنان

 ردانمردان و تقسيم ارث بين زنان و م نظرات دکتر مصدق در مورد برابری حقوق زنان و مردان، چند ھمسری، اخالق

در ) خ.ه١٢٩٣(م١٩١٤را از سال  دکتر مصدق اعتقاد محکمی به برابری حقوق زنان و مردان داشته تا جائيکه اين مساله
 :نويسد¬رساله دکترايش مطرح کرده و می

 ". ]8[مختلف برقرار باشد اند که بايد مساوات اخالقی بين جنسھای¬امروز طبقات تعليم يافته فھميده" ...

ين مساله ھم در رساله ھم و برای. که به اين ترتيب طبيعی است که به شدت ھم مخالف بحث چند ھمسری مردان باشد
 :نويسد- دکترايش می

باشد و نبايد با چندين مرد رابطه پيدا  باری اگر اين طور در نظر گرفته شود که يک زن بايد فقط به يک مرد تعلق داشته "
 ". ]9[تعدد زوجات آثار ناھنجاری دارد. ... يک زن رابطه داشته باشد کند که يک مردم ھم فقط با¬کند عدالت حکم می

قانون موسی و حقوق اسالمی، با  .خواست باالخره بر خالف دکترين مذھبی است که ادعا شود تعدد زوجات خواست ..."
توان گفت که خداوند در ¬گيرند، بنابراين چگونه می¬سرچشمه می قرار خود مسلمانان، در واقع از يک منبع الھی مشترک

که  بعالوه توضيح داده شد. ای تعدد زوجات و برای ديگران ازدواج فردی را خواسته است¬عده ھا برای¬ھمان سرزمين
محدود بود محدود کرده  تعدد زوجات نبوده بلکه برعکس تعداد زنان را که قبالً نزد مردم عرب غيرقرآن موجد 

 ". ]10[است

 .بسيار قابل توجه خواھند بود م و آن ھم از سوی يک مرد در آن بافت سنتی جامعه ايران١٩١٤که چنين سخنانی در سال 



. دکتر مصدق از کسی نفرت داشته است اما جالب آنجاست که با نگاھی به تاريخ روشن است که کمتر ديده شده که گفته شود
اما با تمام اين تفاسير يکی از مواردی که مورد نفرت شديد . کرده است¬می با دشمنانش ھم خيلی با مدارا رفتار چراکه او

 .قرار داشته، بحث چند ھمسری مردان و ازدواج مجدد آنھا بوده است دکتر مصدق

رفته به سرعت واکنش نشان جوانی گ کرده، زن¬به عنوان مثال در يک مورد وقتی متوجه شده مردی که در دفتر او کار می
نصرت هللا «مرحوم . بود که حقوق او را ھم به ھمسر اولش بپردازند داده و عالوه بر اخراج او از دفترش، حتی دستور داده

 :در اين مورد چنين گفته است در اين مورد در خاطراتش اشاره دارد که دکتر مصدق« ]11 [خازنی

جوان کرده، اين زن، جوانی و عمرش را  اين دروغ گفته ثانياً ھوس زن. بخشم¬آقای خازنی من دروغ را از ھيچ کس نمی"
 "!گذرانده، حاال او رفته زن ديگری گرفته اش¬ر اين خانه گذاشته، با فقر و بدبختید

گفت دستور بده که . مخالف شديد آنھا ھم بود آمد، اصالً از اينھا متنفر بود،¬از کسانی که چند تا زن داشتند خيلی بدش می
 ". ]12[ندھند حقوقش را به خانم اولش بدھند به خود او

چراکه به جرات بايد گفت . شدبا¬می از کسی به سان دکتر مصدق بسيار قابل تعمق... که بيان چنين سخنانی و بحث نفرت و 
 .از دکتر مصدق شنيده باشد را... خيلی کم ديده شده که کسی بحث نفرت، دشمنی و 

سازمان مجاھدين انقالب «مذھبی از قبيل  ھای تندرو¬ضمناً ھمين مساله ھم يکی از مباحثی است که مورد انتقاد برخی گروه
 :اند¬بحث ضعف رھبری دکتر مصدق نوشته در چنانکه در اين مورد. قرار داشته است» اسالمی

، مسلح به )مسلمان سنتی(وجود مسلمان بودن ھم چنانکه قبالً نيز ذکر شد، مصدق با: عدم حاکميت ايدئولوژی بر رھبری -د"
از قرار . اسالم بعنوان يک مکتب حاکم بر اعمال فردی و اجتماعی، ايمان نداشت جھان بينی توحيدی نبوده و به ايدئولوژی

اعتقادات اسالمی و عدم  ای در رد تعدد زوجات نوشته است و اين نشانگر عدم عمق و آگاھيھای الزم از¬رساله معلوم
بھمين دليل شعار دين از سياست جداست را مطرح کرده و  .شناخت نسبت به کم و کيف مساله تعدد زوجات ميتواند باشد

 ". ]13[ار نارضايتی ميکرددر امور سياسی اظھ صريحاً از مداخلۀ پيشوايان دينی

کردن نقطه ضعف اخالقی از او  مام تالش عمال انگليس و دربار برای پيدابا اين خصوصيات دکتر مصدق طبيعی بود که ت
ھا قبل در دوران جنگ جھانی اول و ھنگام تحميل قرارداد ¬سال ھا از¬و جالب است که انگليسی. ای نرسد¬به ھيچ نتيجه

که به  اولين کسانی بودچراکه وی از . برآمده بودند که نقطه ضعف اخالقی از دکتر مصدق بگيرند ، در صدد١٩١٩ننگين 
ھا در آن ¬لذا انگليسی. کرد¬می موضع گرفته بود و به جوامع جھانی در اين مورد اعتراض ١٩١٩شدت عليه قرارداد 

دليل آنکه  اما به. با وی ارتباط برقرار کرده و کسب خبر کند شرايط خانمی را به نزد وی در سوئيس فرستاده بودند که
 :خوانيم¬می در اين مورد در خاطرات دکتر مصدق. بوده، موفق به ھيچ کاری نشده بودند مقيد مصدق به اخالق بسيار

. بود، آمده ھمسايگی من اتاق گرفته يک روز ديدم که يک خانم شيک و خوشگل و بلند باال، که خيلی، بله شيک و شنگ "
ن، ديدم آن خانم آنجاست، خيلی گرم يک روز آمدم ايوا. ھا نبود¬خانم جای اين جور. نوشاتل شھر تحصيلی سوئيس بود

 :گفت گرفت و به من

]14[ ?que vous vaulez fumer ce soire-ce-Est 

Pardon madame, je suis malade, je suis tr’es occup’e, je suis fatigu’e Excusez moi, je n’ ai pas le 
]15[ " temps 

 ! ]16[آنجا ديده بود ھای سوئيس رفته و باز آن خانم را¬و جالب آنجا است که دکتر مصدق زمستان ھم به کوه

البته برخی به اشتباه به . ]17[بود ضمناً دکتر مصدق ارث بين فرزندان دختر و پسرش را ھم به نسبت مساوی تقسيم کرده
چراکه  که اين اشتباه است. دکتر مصدق در رساله دکترايش تساوی ارث زن و مرد را ذکر کرده است کنند که¬اين اشاره می



برابری زن و مرد را بيان کرده، تنھا در  و در مواردی ھم که. آن رساله تنھا به بررسی متون اسالمی پرداخته استوی در 
 . ]18[پانويس رساله و نه در خود آن بوده است

سال  ١٥سال برای زنان و  9 سال اعالم کرده و بحث ٢١ھمچنين وی در ھمان رساله سن بلوغ برای زنان و مردان را 
تصويب دانشگاه سوئيس بوده و تنھا  الزم به ذکر است که اين رساله بنا به خواست و. ]19 [برای مردان را رد کرده است

دکتر مصدق به دليل ھمين رساله ھم بارھا در دادگاه نظامی شاه با اتھام  و عجبا که. ستحاوی تحقيقاتی در مورد دين اسالم ا
از سوی برخی  و مشابه ھمين مساله امروز ھم. تا جائيکه به ناچار شھادتين را ادا کرده بود. شده بود بی دينی روبرو

و خود . شناخت وصيت در دين اسالم است اما بايد خاطر نشان ساخت که آن رساله جھت. گردد¬نيروھای مذھبی تکرار می
 .است دکتر مصدق اظھار نظر شخصی در آن نداشته

  ديدگاه دکتر مصدق در مورد حجاب زنان

چنانکه به اقدام رضاخان  .دکتر مصدق با قاطعيت تمام مخالف کشف حجاب اجباری و زورگوئی به مردم بوده است
 :اعتراض کرده و گفته بود

 ". ]20[مخالف نبود ولی من مخالف بودمھيچکس با کشف حجاب "

اش ¬اعتقادی نداشته و به ھمراه خانواده صی به حجاباما ھمو به لحاظ شخ. که اين مساله نشانگر ديد آزادانديشانه اوست
 :گويد¬چنانکه در اين مورد می. حجاب کرده بودند حتی قبل از کشف حجاب رضاخان، اقدام به کشف

 " ]21[کشف حجاب کردم قبل از آنکه بانوان محترم کشف حجاب کنند من در اروپا با خانواده خودم" ...

و باز ھم در اين مورد . صورت گيرد و در عين حال او معتقد بود که اين مسائل بايد با کار فکری و آرام و بدون زورگوئی
 :گفته بود

واسطۀ يک کسی که يک قدرتی پيدا  ف حجاب بايد به واسطۀ اولسيون و به واسطۀ تکامل اھل مملکت باشد نه بهکش ..."
 ". ]22[کرده

 :و يا

حجاب از زنان پير و بی تدبير  شد؟ رفع¬شد چه می¬شدند حجاب رفع می¬اگر به تدريج که دختران از مدارس خارج می"
 " ]23[چه نفعی برای ما داشت؟

حجابی مزاحمت ايجاد ¬باحجابی يا بی و به ھمين داليل ھم بود که در دوران قدرت او ھرگز از جانب دولت برای کسی بابت
ای ¬ر مادهاسالم بعد از روی کار آمدن دولت مصدق پيشنھادی چھا رھبر فدائيان» نواب صفوی«البته ظاھراً . نشده بود

در  ھا و حجاب¬خانه¬و از او خواسته بود که نماز جماعت در ادارات و وزارت. فرستاده است نزد مصدق» عراقی«توسط 
مصدق به ھيچ وجه زير بار نرفته  اما. سراسر کشور اجبار گردد و مشروبات الکلی ممنوع و زنان از ادارات اخراج گردند

و ھمين مسائل ھم سبب دشمنی . ]24 [نفت و انتخابات آزاد است ر اساس ملی شدنکند که برنامۀ دولت او ب¬و اعالم می
دکتر مصدق حتی  تا آنجا که از ھمان اوائل کار او را به ترور تھديد کرده و. با دکتر مصدق شده بود يان اسالمشديد فدائ

و ھمانھا در . فدائيان اسالم با وی ادامه داشت و بعدھا ھم دشمنی شديد. مدتی ھم مجبور شده بود که در مجلس تحصن کند
 .کردند¬ھم به شدت با دکتر مصدق دشمنی میاز کودتا  ھا بعد¬مرداد و حتی تا مدت ٢٨کودتای 

  تالش برای اعطای حق رای به زنان در دولت دکتر مصدق

و جرات کرده بود اين . ]25 [اعطا کند دولت دکتر مصدق اولين دولتی بود که در صدد برآمده بود تا به زنان ايران حق رای
ً . بالفاصله با مخالفت شديد روحانيون برجسته مواجه شده بود اما. مساله را مطرح کند ناکام مانده و  و لذا حق رای زنان موقتا



اين نکته ھم الزم است که در آن شرايط بحث  ذکر. سال بعد ھم راکد مانده بود ١٠مرداد تا حدود  ٢٨وقوع کودتای با 
اما دکتر مصدق به طور غير مستقيم تالش کرده . شد¬به روحانيون تلقی می اعطای حق رای به زنان به منزلۀ اعالم جنگ

دولت اليحۀ  ١٣٣١آذر  جريان ھم از اين قرار بود که در اوايل. ده بودمساله را بيازمايد که با شکست مواجه ش بود که اين
مطرح کرده و طبق قانون و مشابه گذشته بانوان و برخی  و برای اظھار نظر مردم» دکتر شايگان«قانون انتخابات را توسط 

تخابات در مصاحبه با اما ظرف مدت کوتاھی دکتر شايگان رئيس کميسيون ان. بود ديگر را از رای دادن محروم کرده
و تاکيد کرده بود  .را به نظر مردم منوط کرده بود و حق رای بانوان ]26 [اطالعات موضع مھمی را اتخاذ کرده خبرنگار

 :است و گفته بود که اصالً انتشار پيش نويس قانون انتخابات برای اصالح مشکالت آن

به يک کشور مشروطه و دموکرات  دولت بايد مملکت را روی اصول دموکراسی اداره کند زيرا قانون اساسی ما مربوط "
بانوان ھم در انتخابات شرکت کنند البته دولت قانون انتخابات را به  خواھان آن باشند که است بنابراين اگر اکثريت مردم

شرکت  خواھد کرد و بديھی است در صورت ابراز عالقۀ اکثريت مردم آقای دکتر مصدق نيز خواھان ھمين نحو اصالح
ايران انتشار يافته و دولت خواسته است  تاصوالً قانون مذبور برای اظھار نظر مل. بانوان در انتخابات عمومی خواھد بود
 ". ]27[شوند و دولت را برای اصالح آن عيوب ارشاد نمايند بينند متذکر¬ھر عيب و نقصی که مردم در آن می

از آن داشت که دولت در صدد  و نشان روشنی. که اين سخنان ھم به ھيچ وجه مورد تکذيب دکتر مصدق قرار نگرفته بود
بسياری خواھان حق رای شده و تبليغات زيادی بر اين مساله  ھمزمان ھم بانوان. است که به زنان حق رای اعطا کند

 اما متاسفانه اين مساله بالفاصله مورد مخالفت شديد. ولت روبرو شده بودعملی مثبت د که با واکنش. گرفت- صورت می
ھای جداگانه ¬او طی نامه. گرفته بود در برابر آن موضع» هللا بھبھانی¬آيت«و بيش از ھمه ھم . روحانيون قرار گرفته بود
و حتی دولت . ]28 [ال منصرف گرددخواستار آن شده بود که دولت از اين خي هللا کاشانی جداً ¬به شاه، دکتر مصدق و آيت

از قم به رئيس مجلس کاشانی ارسال شده و به عصبانيت شديد مردم قم و و تلگرافی ھم  .را به بلوا در بازار تھديد کرده بود
 . ]29[هللا بروجردی از اين مساله اشاره شده بود¬آيت حتی

هللا - روحانيون برجسته نظرخواھی کرده بود که آيت البته اقدامات آيت هللا بھبھانی به اين حد ھم ختم نشده و در اين مورد از
 :بروجردی در پاسخ وی نوشته بود

اند ممکن است بعيداً که ¬قسم که مرقوم داشته اگرچه اولياء امور متوجه به اين معنی بوده و ھستند لکن نظر به آنکه ھمين "
است تذکر دھيد که در کشور اسالمی امری که مخالف احکام ضروريه اسالم  ھا تاثيری داشته باشد، مستدعی¬بعض زمزمه
 حسين. نمايد¬دوام تائيدات جناب مستطاب عالی را از خداوند عز شأنه مسئلت می. نيست االجرا¬است ممکن
 " ]30[الطباطبائی

 .بود که با اين موضع قاطع آيت هللا بروجردی عمالً دولت از ھر اقدامی ناتوان گرديده

ھم در پاسخ بھبھانی در اين  «هللا حجت¬آيت«و » هللا صدر¬آيت«در عين حال برخی روحانيون برجسته ديگر از قبيل 
ھم » جامعۀ اھل منبر تھران«و برخی ديگر از جمله . بودند مورد به صراحت موضع گرفته و اين اقدام را حرام دانسته

 ز قيام جماعت نسوان و تقاضای بانوان برای رای دادن در انتخاباتمتدين جعفری شديداً ا اعالم کرده بود که ھر مسلمان
هللا العظمی آقای ¬آيت نيز با استناد به فرمان صريح حضرت» وعاظ تھران«و . شورا معترض و کامالً ناراضی است

رمان عملی انتخابات، خواھان آن شده بودند که اين ف بروجردی و ساير آيات بزرگ الھی در مورد حرمت ورود زنان در
 . ]31[گردد

تاکيد کرده بود که دخالت زنان در  ل کرده و به صراحتای به مجلس ارسا¬در نھايت ھم بھبھانی در زير پاسخ مراجع، نامه
رای به زنان  مذھبی نتوانسته بود حق که دولت ھم با اين موضع شديد نيروھای. ]32 [امر انتخابات حرام و غير جايز است

هللا بروجردی فوت شده و بعد از آن شاه توانسته ¬آيت تا آنکه. سال بعد ھم راکد مانده بود ١٠و اين مساله تا حدود . اعطا کند
نی اما در ھر حال ھمين اقدام دولت دکتر مصدق نشانگر آن است که وی از اولين کسا .بود به زنان به ظاھر حق رای دھد

وجود داشت که زنان نيز  شد، اين احتمال¬که خواھان اعطای حق رای به زنان بوده است و اگر شرايط جامعه آرام می است
 .با رای اکثريت مردم صاحب حق رای گردند



شديدی برای براندازی دولت دکتر  ھای¬ضمناً الزم به ذکر است که آيت هللا بھبھانی از دشمنان دکتر مصدق بوده و تالش
رسد که بحث ¬ھمچنين به نظر می. برای وی پيام ارسال کرده بود و شاه ھم به محض پيروزی کودتا. مصدق انجام داده بود
و بايد به اين نکته اشاره . ]33 [ھائی بين ھواداران آقای بروجردی و دکتر مصدق شده بود¬کدورت حق رای زنان موجب

که اميدواری کرده بود  مرداد برای شاه پيام تبريک ارسال کرده و اظھار ٢٨بروجردی ھم بعد از کودتای  هللا¬گردد که آيت
 . ]34[مسلمين باشد بازگشت شاه موجب اصالح مفاسد دينيه و عظمت اسالم و آسايش

  احترام دکتر مصدق برای زنان

گفت که دکتر مصدق احترام  ، به جرات بايد...ئلی چون حقوق برابر زنان و مردان و بحث اخالق و صرف نظر از مسا
چنانکه در زمانی که کمتر . مورد را به حد کمال رسانده بود او در خانوادۀ خودش اين. خاصی برای بانوان قائل بوده است

و بارھا تاکيد کرده بود که  ]35 [ن. قديم کرده بوداش را به مادرش ت¬شد، رساله¬مطرح می اسم زنان در مجامع عمومی
 ارزش ھر فرد در اجتماع به ميزان: ی او اين جمله مادرش است که گفتهزندگ راھنمای بخش مھمی از

 .کند¬است که در راه مردم تحمل می) ھائی¬سختی(شدائدی

بزرگتر باشد، او سه سال از ھمسرش ھم  شد که مرد بايد چندين سال از ھمسرش¬يا در فرھنگی که مدام اين ارزش تبليغ می
چنانکه مرحوم خازنی به عنوان شاھد عينی اين مساله . کرد¬برخورد می وستی با اوو با نھايت احترام و د. کوچک تر بود

 :گويد¬می

 ؟کرد¬با خانم خود چگونه رفتار می] دکتر مصدق: [س"

 ." ]36[مصدق بزرگتر بود خانم ضياءالسلطنه سه سال از دکتر. گذاشت¬آقای دکتر خيلی به ايشان احترام می

و درد آور است که . ]37 [[[کرده بودند اين دو در تمام عمر با صلح و صفا با ھم زندگی» شيرين سميعی«و به تعبير خانم 
 که آن ھم برای ديدن. تھران داشته استزندان تنھا يک بار از شاه درخواست رفتن به  بدانيم دکتر مصدق در تبعيد و

نکرده بود و ھمسر دکتر مصدق در  اما ديکتاتور حتی با اين مساله ھم موافقت. ھمسرش بوده که در بستر بيماری افتاده بود
 . ]38[دکتر مصدق شده بود که اين مساله موجب ناراحتی شديد. تھران فوت کرده بود

خانم سميعی با آنکه با پسر دکتر  .نيز روابط بسيار خوبی داشته است» شيرين سميعی«عالوه بر اينھا وی با عروسش خانم 
او جدا شد، اما روابط دوستانه و بسيار خوبی با دکتر مصدق  داشت و مدتی بعد از فوت دکتر مصدق ھم ازمصدق مشکل 

کتابی با  و بعد از انقالب ھم. خواست او بر سر زندگی برگشته و به نزد دکتر مصدق رفته بود تا جائيکه حتی به. داشت
که اين ھم . از دکتر مصدق است ھا و مطالب جالبی¬که حاوی تعريف. به چاپ رسانده است» در خلوت مصدق«عنوان 

 .بوده است و چقدر روابط آنھا دوستانه بوده است نشانگر آن است که دکتر مصدق چه احترامی برای وی قائل

  «ملکه ثريا«بوسيدن دست 

داد کسی ¬میوجه ھم اجازه ن و به ھيچ. ھرگز دست شاه را نبوسيده بود. دکتر مصدق اکراه خاصی از دست بوسی داشت
و اين مساله بيانگر آن است که . بوسيده بود ملکه ثريا رااما جالب است که در ھمان حال دست . ]39 [دست خودش را ببوسد

بوسی و کرنش در برابر صاحبان قدرت -ارزش قائل بوده، حاضر به دست او ھمان قدر که برای مقام زن بودن و ملکه
و  تشريفاتی البته الزم به ذکر است که بوسيدن دست زنان در بسياری از کشورھای غربی امری. است ھمچون شاه نبوده

 .رايج در مراسمات بوده و نشانگر احترام برای زنان است



 

 او در مورد دکتر مصدق و نگاھی به نظرات» زنان مبارز ايرانی«نماد » پروانه فروھر«يادی از شھيد 

که به ھمراه ھمسرش . است» فروھر پروانه«ترين زن مبارز تاريخ معاصر ايران زنده ياد شھيد ¬ترديدی نيست که برجسته
دکتر مصدق در خطوط مقدم مبارزۀ ملت ايران بوده و در حزب  سال از زمان دولت ملی ٥٠حدود » داريوش فروھر«يد شھ

بسيار  و در نھايت ھم ھمو از مواردی استثنائی است که به ھمراه ھمسرش به وضعی. پرداختند¬ ملت ايران به فعاليت
نخواھد داشت اگر بگوئيم که وی نماد زنان  ای¬و کمترين مجامله. وحشيانه و با ضربات فراوان چاقو به شھادت رسيده بود

سال در  ٥٠معاصر ايران تا به امروز شيرزنی به سان او نديده که حدود  چراکه تاريخ. خواه ايران است¬مبارز آزادی
آن ھم در حالت و  ای¬و به چنان وضع وحشيانه. ھای باالی تشکيالتی باشد-خواھانه و در رده¬مبارزات آزادی خطوط مقدم

 .بيماری و با ضربات متعدد چاقو به شھادت برسد



 

 :گويد¬مورد چنين می او که درس مبارزه برای آزادی و آزادگی را در مکتب دکتر مصدق آموخته بود، در اين

در راه  دارد چونان او پاك و عاشقانه تاريخ كمتر كسی را به ياد.سخن گفتن تاريخ را ورق زدن است] مصدق[از او ... "
و پس از مرگ استخوانھايش در … در راه آزادی در زندان و تبعيد ای از عمرش را گدازی كند و بخش عمده آزادی جان

مرگ  برای چنين انسانی كه به بھای زندگی خود آرمانھای ملتش را واقعيت بخشد ديگر… استبداد زنجير استعمار و
 "…يابد ان میجويباری است كه در ديگران جري.سرچشمه عدم نيست

و ھمو و در جای ديگر . باشد¬می که به نظر نگارنده اين يکی از بھترين و زيباترين تعبيرھا در مورد دکتر مصدق
 :گويد¬می

 ".برخوردار نيست ناسيوناليسم دموكراتيك ايران از ھيچ اسطوره و نمادی توانمند تر از مصدق"

 :گويد-نده و میخواھان ايران خوا¬و راه او را ھم راھنمائی آزادی

 "… جاودانه به دست داد راھگشای آينده شد و برای تمامی آرمانخواھان پس از خود ، نظم و ارزشی] مصدق]"

به خوبی گويای آن است که مبارزات  که اين جمالت از زبان شيرزنی که به حق نماد زنان مبارز تاريخ معاصر ايران است،
نکتۀ بسيار جالب ديگر آن است که دکتر مصدق در مورد ازدواج وی و  .شته استملی دکتر مصدق تا چه حد در وی تاثير دا

 :تعبير را به کار برده بود داريوش فروھر اين

  " ]40[کند¬خداوند نجار نيست ولی درب و تخته را خوب بھم وصل می "

آزادی ايران ھستند، بسيار جالب توجه  که اين تعبير زيبا در مورد زن و شوھری که به حق نماد ايستادگی و مبارزه در راه
 .اند¬سان پروانه تا چه حد مورد توجه دکتر مصدق قرار داشته مبارز به و نشان روشنی از آن دارد که زنان. است

ايران نيز احترام خاصی برای دکتر  ھمچنين ذکر اين نکته ھم الزم است که بسياری ديگر از بانوان برجسته تاريخ معاصر
» برنده جايزه صلح نوبل«ی بزرگ بانوی ايرانی و نخستين ايران» عبادی شيرين«به عنوان مثال خانم . مصدق قائل ھستند
 :گردد¬و اينگونه آغاز می. منتشر کرده که شامل خاطراتش است» ايران من» کتابی با عنوان



من . جبران کرد،  ]41[١٩۵٣ مادربزرگ مھربانم که ھرگز صدايش را سر ما بلند نکرده بود، يک شب، نوزدھم سال»
چراغ نفتی  ای از اتاق پذيرايی نيمه تاريک که با ما گوشه. گويی خود را کنار گذاشته است بذله ديدم او بار بود که می اولين

سال قبل از آن » !ساکت شين«: برگرداند و گفت مادربزرگم به ناگھان سرش را به سمت ما. کرديم یروشن شده بود بازی م
تابستان را در خانه بزرگ پدری در ھمدان، شھری در شمال غربی ايران،  با خانواده،. مدرسه را شروع کرده بودم

ھا در آنجا جمع  بچه ما. ھا داشت در ھمان نزديکیمادربزرگم، باغی . آنجايی که پدر و مادرم بزرگ شده بودند .گذرانديم می
آن شب . داديم ترھا به راديو گوش می درختان ميوه، با بزرگ بعد از شام ھم در ميان. کرديم بازی می باشک شديم و قايم می

 .بود مان پر از لک و پيس ھای لباس. آلود به خانه برگشته بوديم ھای کثيف و خاک دست با. کامالً يادم ھست

 .نشدند اينقدر غير معمولی بودند که حتا متوجه کثيفی ما. ترھا مثل ھميشه نبودند بزرگ

خرما و پسته روی ميز کوچک خانه  ظرف. تر از حد معمول نزديک. ای نشسته بودند ای، دور راديوی باتری ھا در گوشه آن
و کودتا بعد از چھار روز بحران در تھران  سقوط دکتر محمد مصدق يک صدای لرزان خبر از. نخورده باقی مانده بود دست
 «.داد می

اش در جلسه معارفه اين ¬سخنرانی ھمچنين ايشان در. مرداد تاکيد دارد ٢٨که روشن است چقدر ايشان بر کودتای ننگين 
و به . دانستند کرده است که مردم ايران او را يک قھرمان ملی می کتاب در سوئد ھم دکتر مصدق را به عنوان کسی معرفی

ناشی از  و حتی به صراحت تمام مشکالت امروز ايران را ھم. اشاره دارد ١٣۵٧نقش آن در انقالب  مرداد و ٢٨کودتای 
 :گويد¬مرداد دانسته و می ٢٨ھمان کودتای ننگين 

طی مانند من دچار چنين وضعيت و شراي ھمواره از خود می پرسم که اگر اين کودتای نظامی اتفاق نمی افتاد، آيا ايران"
 "؟امروز می بود

فعال داشته و حتی در بخشی از  سخنگوی فقيد جبھه ملی حضوری» پرويز ورجاوند«يا ايشان در مراسم ختم شادروان دکتر 
و خانم عبادی ھم در سخنرانی در آن . خانم عبادی حمل شده بود مسير ھم تابوت دکتر ورجاوند بر روی دوش بانوانی چون

که که  و موارد ديگری ھم وجود دارند. به عنوان شاگرد مکتب مصدق نام برده و تجليل کرده بود ندمراسم از دکتر ورجاو
 .ذکر آنھا از فرصت اين مطلب خارج ھستند

را در » بھاره ھدايت«و يا خانم « ]42 [سيمين بھبھانی«يا نگارنده نگارنده شخصاً بزرگ بانوی شعر معاصر ايران خانم 
ھم رمان  «ن دانشورسيمي«نويسندۀ برجستۀ معاصر ايران خانم . دکتر مصدق در احمدآباد ديده است مراسمات سالگرد

قھرمان داستان او ھم کسی است که از  .را با نظر به دکتر مصدق نوشته است» سووشون«معروف و پر فروشش با نام 
البته در ابتدا . کند¬مرداد فوت می ٢٩و عجبا که قھرمان داستان او ھم در  .کند¬طبقۀ نسبتاً مرفه بوده اما به مردم خدمت می

مرداد تغيير داده  ٢٩اين تاريخ را به » جالل آل احمد«داد فوت کند اما به خواست ھمسرش مر ٢٨که در  قرار بوده
، از ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٣٠فعاالن حقوق زنان ھم از سال  ترين¬از برجسته» آبادی¬صديقه دولت«و خانم . ]43 [بود

شده  و از بانوان ھمراھش ھم خواھان خريد قرضۀ ملی و کمک به دولت. طلبانه دکتر مصدق بود طرفداران عقيده استقالل
ليل شرايط بحرانی که در قبل ديديم متاسفانه به د. کرده بود و در مورد حق رای زنان ھم با دکتر مصدق مکاتبه. ]44 [بود

اين مبحث  و موارد فراوان ديگری که ذکر آنھا در. روحانيون اين کار در آن زمان متوقف شده بود کشور و مخالفت شديد
 .گنجد¬نمی

  «شيرين نشاط«به کارگردانی خانم » زنان بدون مردان« فيلم 

به  «زنان بدون مردان» فيلمی ھم به نام ه اخيراً در نھايت به عنوان حسن ختام اين مطلب بد نيست به اين ھم اشاره گردد ک
مبارزه برای حقوق زنان و به  که اين نيز در راستای. ساکن آمريکا ساخته شده است «شيرين نشاط» کارگردانی خانم

کارگردان محترمش آن را در مبارزات زنان در حوادث  که. ھای زنان برای احقاق حقوقشان است¬تصوير کشيدن تالش
و به اين طريق، ھم بحث حقوق زنان و ھم بحث از بين رفتن دموکراسی و آزادی در  مرداد به تصوير کشيده ٢٨ه منتھی ب
 .گردد به تماشای آن بپردازند¬می و به ھمه خوانندگان محترم توصيه. مقابله زنان با اين پديده را نشان داده است ايران و



احترام به تمامی مبارزان در بند  اسی و احقاق کامل حقوق زنان و ادایدر اينجا اين مجموعه را به اميد آزادی و دموکر
نزديک شاھد آزادی تمام زندانيان سياسی و به خصوص فعاالن حقوق زنان  اميد آنکه در آينده. برم¬حقوق زنان به پايان می

 .باشيم

 hamosaieb@yahoo.com حميد رضا مسيبيان: به کوشش

  يادداشت
کانون دوستداران «در  که. است» نيره توحيدی«اين مقاله، متن تحرير شدۀ نکات اصلی سخنرانی سرکار خانم دکتر ]1 [

 ايراد شده است ٢٠١٠ژوئن  ١٣در تاريخ » فرھنگ ايران

زنان و حق رای آنھا نکرده  البته يکی از دوستان خانم دکتر توحيدی به اشتباه گفته که دکتر مصدق کار خاصی برای]2 [
 .اقدامات او را خواھيم ديد وکه در صفحات بعد ديدگاه دکتر مصدق در مورد زنان . است

آقای سيد عبدالمجيد  رجوع شود به کتاب ھمسران رضاشاه، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و ھمچنين مفالۀ]3 [
 (سايت باشگاه انديشه(ابط بين المللزواری؛ دانشجوی رو

 la femme est la reine du foyer :متن فرانسوی جملۀ زن ملکه خانه است، چنين است]4 [

-٣٢٤صص   /1382مصدق و مسائل حقوق و سياست، گردآوری ايرج افشار، انتشارات نشر سخن تھران ، چاپ اول]5 [
محمد مصدق : اه ايرانیبا يک مشروطه خو مصاحبه«با دکتر مصدق با عنوان » رنه وييه يار«نقل از مصاحبۀ خانم  ٣٢٣

 La Nouveiie Egyptسردبير مجله(»رنه وييه يار« —»شود¬بيدار می ايران«السلطنه که اين مطلب بعداً در مطلب 
 .ھم منتشر شده است) يادواره پنجاھمين ملی شدن صنعت نفت تشکيل دولت مصدق(مصدق ويژه –) مصر نوين)

 ٢٦٦ص/ ھا و مکتوبات دکتر مصدق جلد دوم¬نامه]6 [

 ٧٧٩ص  /1378شش جليل بزرگمھر، انتشارات دوستان، چاپ سوم تابستانمحمد مصدق در محکمۀ نظامی، به کو]7 [

مى شيعه، دکتر اسال وصيت در حقوق: برای شناخت نظرات دکتر مصدق در مورد برابری زن و مرد رجوع شود به ]8 [
 ٣٠-٣٢پانويس صص/ ١٣٧٧اول  ، ترجمه على محمد طباطبايى، انتشارات زرياب، چاپ) ١٩١٤(محمد مصدق

اسالمى شيعه، دکتر  وصيت در حقوق: زن و مرد رجوع شود به  برای شناخت نظرات دکتر مصدق در مورد برابری]9 [
 ٣٠-٣٢پانويس صص/ ١٣٧٧اول  ، ترجمه على محمد طباطبايى، انتشارات زرياب، چاپ) ١٩١٤(محمد مصدق

وصيت در حقوق اسالمى شيعه، دکتر : به  برای شناخت نظرات دکتر مصدق در مورد برابری زن و مرد رجوع شود]10 [
 ٣٠-٣٢صص پانويس/ ١٣٧٧انتشارات زرياب، چاپ اول  ، ترجمه على محمد طباطبايى،) ١٩١٤(محمد مصدق

وزيری و يکی از ¬حفاظت جان او در دوران نخست رئيس دفتر دکتر مصدق و مسئول» نصرت هللا خازنی«زنده ياد ]11 [
 .دولت بوده که اعمال و رفتار وی را از نزديک مشاھده کرده است نزديک ترين کسان به وی در دوران رياست

محمد مصدق به مناسبت يکصد و ھفتمين سالگرد  ، ويژه نامۀ دکتر١٣٧٨، ارديبھشت ٥٣نشريۀ ايران فردا شمارۀ ]12 [
ماه طالئی از يک  ٢٨دفتر دکتر مصدق با عنوان هللا خازنی رئيس ¬نصرت گفتگوی آقای ھدی صابر با مرحوم/ تولدش
 ٢١ص / زندگی

سازمان  ٢٣ۀ مصدق و کاشانی، بيانيه شمار ھای اختالف بين¬نگرشی کوتاه بر نھضت ملی ايران، روابط و ريشه]13 [
 ٥٠ص/ مرداد، چاپ دوم ٢٨کودتای ننگين  مجاھدين انقالب اسالمی به مناسبت سالگرد



در اصطالح گونه ديگری و دعوت به صرف  ا شايدترجمه لفظ به لفظ اين عبارات در فارسی بسيار زشت است ام]14 [
 .نوشيدنی باشد

خواھم وقت ¬میگرفتارم، خسته ھستم، معذرت  پاسخ دکتر مصدق آن بوده است که ببخشيد خانم، من مريضم، خيلی]15 [
 .ندارم

کوشش عبدهللا برھان، نشر روايت، چاپ اول پائيز  رنجھای سياسی دکتر محمد مصدق، يادداشتھای جليل بزرگمھر، به]16 [
 ٣٨ص/ ١٣٧٠

داورپناه، به نقل از کتاب خاطرات جليل بزرگمھر  ، دکتر پرويز»شود ملی بود¬بی مصدق نمی« رجوع شود به مقالۀ ]17 [
که به عنوان مثال بخشی از متن  ١٨١تا  ١١۵ن، تھران، صص ـ چاپ گلش١٣٧٣ از دکتر محمد مصدق، چاپ اول، بھار

يک خواھر،  قارپوزآباد دو سھم، يا دو برادر بردارند يا يک برادر و«: به بزرگمھر چنين بوده است نامه دکتر مصدق
 « ... .بھرترتيب که بھتر می توانند با ھم کنار بيايند

وصيت در حقوق اسالمى شيعه، دکتر : به  برای شناخت نظرات دکتر مصدق در مورد برابری زن و مرد رجوع شود]18 [
 ٣٠-٣٢پانويس صص/ ١٣٧٧انتشارات زرياب، چاپ اول  ، ترجمه على محمد طباطبايى،) ١٩١٤(محمد مصدق

محمد طباطبايى، انتشارات زرياب، چاپ  ، ترجمه على) ١٩١٤(وصيت در حقوق اسالمى شيعه، دکتر محمد مصدق]19 [
 ١٢٢ص / ١٣٧٧اول 

 ٧٩ص  /استوان¬حسين کی/ ٢سياست موازنۀ منفی در مجلس چھاردھم ج ]20 [

 ٧٩ص  /استوان¬حسين کی/ ٢سياست موازنۀ منفی در مجلس چھاردھم ج ]12 [

 ٧٩ص  /استوان¬حسين کی/ ٢سياست موازنۀ منفی در مجلس چھاردھم ج ]22 [

 ٣٤ص  /استوان¬حسين کی/ ١سياست موازنۀ منفی در مجلس چھاردھم ج ]23 [

 ٤٦٩ص / چاپ اول نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملی، علی رھنما، نشر گام نو،]24 [

مباحثی بابت اعطای حق رای به زنان مطرح کرده  شروطه ھمتعداد کمی از نمايندگان در مجلس دوم در اوايل م]25 [
ھا نه در ¬و دولت. به سرعت به فراموشی سپرده شده بود» مدرس«روحانيونی به سان  اما اين مساله با مخالفت شديد. بودند
 .ام نداده بودندمورد انج سال بعد از برافتادن رضاشاه ھم اقدامی در اين ١٠مشروطه و نه دوران رضاشاه و نه تا  دوران

 ٤٩٣ص / چاپ اول نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملی، علی رھنما، نشر گام نو،]26 [

 ٤، ص  ٠٣/١٠/١٣٣١روزنامۀ اطالعات ]27 [

 ٤٩٦ص / چاپ اول رھنما، نشر گام نو، نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملی، علی]28 [

 ٤٩٨ص / چاپ اول نيروھای مذھبی بر بستر حرکت نھضت ملی، علی رھنما، نشر گام نو،]29 [

 ٧، ص  ١٥/١٠/١٣٣١روزنامۀ اطالعات ]30 [

 ٤٩٨ص / چاپ اول حرکت نھضت ملی، علی رھنما، نشر گام نو، نيروھای مذھبی بر بستر]31 [



 ٧، ص  ١٥/١٠/١٣٣١روزنامۀ اطالعات ]32 [

موسسۀ خدمات فرھنگی رسا،چاپ اول  ،١ھای مبارزه و مقاومت، سرھنگ غالمرضا نجاتی، ج¬مصدق؛ سال]33 [
 ١٦٠ص / ١٣٧٧

 ، ص آخر٠٦/٠٣/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات مورخ ]34 [

 صفریدرگذشت دکتر مصدق، جمال  اسفند سالروز ١٤گرش تنی چند از بانوان به مصدق به مناسبت ]35 [

محمد مصدق به مناسبت يکصد و ھفتمين سالگرد  ، ويژه نامۀ دکتر١٣٧٨، ارديبھشت ٥٣نشريۀ ايران فردا شمارۀ ]36 [
ماه طالئی از يک  ٢٨هللا خازنی رئيس دفتر دکتر مصدق با عنوان ¬نصرت گفتگوی آقای ھدی صابر با مرحوم/ تولدش
 ٢١ص / زندگی

 ١٣٨[[ص  /،  1383در خلوت مصدق، شيرين سميعی، ناشر شرکت کتاب، چاپ اول زمستان]37 [

 ١٣٨ص  /،  1383در خلوت مصدق، شيرين سميعی، ناشر شرکت کتاب، چاپ اول زمستان]38 [

محمد مصدق به مناسبت يکصد و ھفتمين سالگرد  ، ويژه نامۀ دکتر١٣٧٨، ارديبھشت ٥٣نشريۀ ايران فردا شمارۀ ]39 [
 ماه طالئی از يک ٢٨هللا خازنی رئيس دفتر دکتر مصدق با عنوان ¬نصرت گفتگوی آقای ھدی صابر با مرحوم/ تولدش
 ١٨ص / زندگی

محمد مصدق به مناسبت يکصد و ھفتمين سالگرد  ، ويژه نامۀ دکتر١٣٧٨، ارديبھشت ٥٣نشريۀ ايران فردا شمارۀ ]40 [
ماه طالئی از يک  ٢٨هللا خازنی رئيس دفتر دکتر مصدق با عنوان ¬نصرت ا مرحومگفتگوی آقای ھدی صابر ب/ تولدش
 ١٨ص / زندگی

 ١٩٥٣اوت   19بربرا ١٣٣٢مرداد  ٢٨اشاره به تاريخ کودتا عليه دکتر مصدق در ]41 [

» داريوش«توسط خواننده معروف ايرانی  است که» سازمت وطن¬دوباره می«يکی از اشعار جاويدان ايشان شعر ]42 [
 .ھم اجرا شده است

به نقل از / درگذشت دکتر مصدق، جمال صفری  اسفند سالروز ١٤نگرش تنی چند از بانوان به مصدق به مناسبت ]43 [
 ٣٩٥ص/ ١٣٧٥ انتشارات سيامک، تابستان شناخت و تحسين ھنر، سميمن دانشور،

که منبع » پری سکوتی«، خانم »اسالمی و حجاب وطن پرستی، منسوجات: صديقه دولت آبادی«رجوع شود به مقالۀ ]44 [
مھدخت صنعتی و افسانه : به کوشش» نامه ھا، نوشته ھا و يادھا: صديقه دولت آبادی » لدیايشان نيز در اين مقاله اثر سه ج

 .است بوده) ، آمريکا١٣٧٧تابستان (آبادی  نجم

 


