
 

  ديادآوري
   جسورانه، را که مایدوران
  ميدان جنبش زنان درآمدي به م

  یه مراديعال
  

 که  بودی حزبني نخستکند،ت ي توانست فعالیار کوتاهيران که دوران بسیست ايحزب کمون
ن هر دو را وابسته هم یجدا نکرد و اران یا یبخش زنان را از جنبش کارگریجنبش آزاد
ده ين نظر و عقيران چنیآن روز که حزب توده ا. دیک راه دی شرفت هر دو را دريدانست و پ

 یقانون رسم. ف و پراکنده بوديران ضعی آن در ایروي و نی را اعالم کرد، نهضت کارگریا
  .راند ی ارتجاع زن را از صحنه اجتماع میروي دانست و همه نی را نابالغ مزنران یا

  .  برقرار بود...ره ي و غی، پارچه بافیبافي قالی دهات، کارگاه هاز درياستثمار زنان ن
ن ين قوانی و این وضع اجتماعیبا ا یزنان ارجمند و ه بودهبه پا خاست گرفتن حق ی برایانزن
 در خور یط دشوار اجتماعی مبارزه آنها در آن شرارغم آنکهي، اما علنده بودن در افتاديننگ

ب ید، غایدان در آيل شده و به مست متشکی بایهنوز م آنچه م است،یتکرسته یاحترام و شا
در . گری از سوی دیکسو و حضور آنها در احزاب مترقیمتشکل شدن مستقل زنان از . بود

  .ن پرچم را برافراشتیران ای حزب توده ا١٣٣٠آن سال های دهه 
شرفت صنعت و يپرا یز مبارزه داشتند، ی برایع تريدان وسي زنان میئ اروپایها در نهضت

 که یتا روزران، یاما در ا. ار جلوتر از ما بوديبسها ن کشوریدر ا یماع اجتیهای آزاد
دار، زنان ي زنان بی نمود هنوز حتین مبارزه ايران زنان را دعوت به چنیحزب توده ا
مبارزه . ده بودنديشیاندي نین مبارزه متشکليبه چن یبرابر و خواهان حق یآرزومند آزاد

ملک ی جزو مازناند که هنوز يشید اندی بایبه دوران. حد، در کنار مردان و در حزب وایاسيس
  . نش بودی آمدند و فرمان آنها، فرمان آفریبه حساب ما برادر یپدر و شوهر و 
 و انزن. شدمبارزه و وارد بست را کمر همت  یطین شرايبرای مقابله با چنران یحزب توده ا

ان زن ي می و مناسبات نابرابر اجتماعنيشقدم تحول در قوانيکسان فراخواند تا پیان را به مرد
 زنان در جامعه و شعار حق رای برای زنان، از یاسيدفاع از حضور س.  شوندیرانیو مرد ا

چ يد که شهادت زن در هيشید اندی بایبه دوران.  دوران خود بودیاست های انقالبيشعارها و س
مه يژه در نی که بوی تالش.( شدندی شد و زنان ناقص العقل شمرده میرفته نمیمحکمه ای پذ

  .) شودی برای بازگشت به آن دوران میدوم جمهوری اسالم
، ی کارگریه های اتحادت در حزب،ی فراخواند زنان به عضویدر چنان دوران و فضائ

 زنان، اگر  مربوط به خودی، سازمان جوانان و باالخره در سازمان های، صنفییدانشجو
رخواه در انجمن ها ي که حضور زنان خی آن هم در سال هائدعوت به انقالب نبود، چه بود؟

ون بود و يد حکومت ها و روحانيت مورد تائيچه فعالیگانه دری یه مذهبیريو کانون های خ
د به يمراجعه کن.(  شدیران انکار میشگام ايخ جنبش های محدود و کوتاه دوران زنان پیتار

 در یميراندخت ابراهیران در مقاله ایان اه زنيت زنان در جنبش های اوليشرح مختصر فعال
  )ن شماره راه تودهي محترم اسکندری در همیشماره گذشته راه توده و زندگ
 فرو یچ کوششي روشن کردن زن از هی برای حزبی در حوزه هادر آن سال های دشوار، ما

 را یالبه انقيم تا روحی خواندی می را دسته جمعیم گورکيماکس" مادر"کتاب . می نکردگذار
حزب ما را منحله اعالم کرده بودند و دشواری جمع شدن . میرياد بگین مادر بودن يدر ع

دشوار بود، اما وقفه .  صد چندان شده بودیا کانون حزبیک حوزه و یزنان به دور هم در 
، ین حوزه ها، زنان کارگر را به حضور در اعتصابات و تظاهرات کارگريدر هم. ر نبودیپذ

را منافع یر شد، زیق و قانع کردن دشوار بود، اما امکان پذیانه کارگران مرد تشوشانه به ش



 

 ین درس را به زنان کارگر حزبیما ا. کسان بودی - چه زن و چه مرد کارگر-همه آنها 
  .ميآموخت
ن عرصه کار به دشواری روستاها یالبته در ا. میق کردیوه نگرش را در دانشگاه تشوين شيهم
باالخره دختران ما از قلب . ن هم دشواری خاص خود را داشتیها نبود، اما اا کارخانه یو 

 در آنها حکم سنت ها یرون آمده بودند و مرزبندی های جنسي بیجامعه و از دل خانواده هائ
  .را داشت

عرصه ای که تا آن زمان سابقه . گری آغاز شدیزنان توده ای به زندان رفتند، عرصه د
  ! یاسين سزن و در زندا. نداشت

، رهبری خانواده ای که مرد آن یدوران سخت خانه بدوش.  شدند و اعدامیتوده ای ها زندان
ده، ی شده بود، مادران داغدین معاش خانواده ای که نان آور آن زندانيرباران شده بود، تاميت

ر د کاینها عرصه های جدیهمه ا. ام جمع کردنيام رساندن و پين و آن و پیپناه دادن به ا
ران امتحان کرد و پشت یران بود که حزب توده ای زنان ای از جنبش عمومی و بخشیاسيس

  .سر گذاشت
 ن ياز دل هم. ران بودی فصل تازه ای از مبارزه زنان ایاسيان سي زندانیتظاهرات خانواده ها

ن محالت شهر ی تری در جنوبیدني آشامکمبود آبه ي، بعدها تظاهرات زنان تهران علتظاهرات
  .رون آمديب

   .) نوشته شده بودیات حزبی برای نشر١٣۵۵ک مقاله بلند، که در سال ی از یبخش هائ( 
 


