ﻳﺎدﺁورﻳﺪ
دوراﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﺟﺴﻮراﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن درﺁﻣﺪﻳﻢ
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﺮادی

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ایﺮان ﮐﻪ دوران ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺁزادیﺒﺨﺶ زﻧﺎن را از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ایﺮان ﺟﺪا ﻧﮑﺮد و ایﻦ هﺮ دو را واﺑﺴﺘﻪ هﻢ
داﻧﺴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺮ دو را در یﮏ راﻩ دیﺪ .ﺁن روز ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﻴﺪﻩ
ای را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﻴﺮوی ﺁن در ایﺮان ﺽﻌﻴﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن رﺱﻤﯽ
ایﺮان زن را ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻡﯽ داﻧﺴﺖ و هﻤﻪ ﻧﻴﺮوی ارﺗﺠﺎع زن را از ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻡﯽ راﻧﺪ.
اﺱﺘﺜﻤﺎر زﻧﺎن ﻧﻴﺰ در دهﺎت ،ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﯽ ،ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ و ﻏﻴﺮﻩ  ...ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺥﺎﺱﺘﻪ ﺑﻮدﻩ و زﻧﺎن ارﺟﻤﻨﺪی ﺑﺎ ایﻦ وﺽﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ایﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻧﻨﮕﻴﻦ در اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻡﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﻡﺒﺎرزﻩ ﺁﻧﻬﺎ در ﺁن ﺵﺮایﻂ دﺵﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺥﻮر
اﺣﺘﺮام و ﺵﺎیﺴﺘﻪ ﺗﮑﺮیﻢ اﺱﺖ ،ﺁﻧﭽﻪ هﻨﻮز ﻡﯽ ﺑﺎیﺴﺖ ﻡﺘﺸﮑﻞ ﺵﺪﻩ و ﺑﻪ ﻡﻴﺪان در ﺁیﺪ ،ﻏﺎیﺐ
ﺑﻮد .ﻡﺘﺸﮑﻞ ﺵﺪن ﻡﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن از یﮑﺴﻮ و ﺣﻀﻮر ﺁﻧﻬﺎ در اﺣﺰاب ﻡﺘﺮﻗﯽ از ﺱﻮی دیﮕﺮ .در
ﺁن ﺱﺎل هﺎی دهﻪ  ١٣٣٠ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ایﻦ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﺮاﻓﺮاﺵﺖ.
در ﻧﻬﻀﺖ هﺎی اروﭘﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﻡﻴﺪان وﺱﻴﻊ ﺗﺮی ﺑﺮای ﻡﺒﺎرزﻩ داﺵﺘﻨﺪ ،زیﺮا ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و
ﺁزادی هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻡﺎ ﺑﻮد .اﻡﺎ در ایﺮان ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان زﻧﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻡﺒﺎرزﻩ ای ﻧﻤﻮد هﻨﻮز ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ﺑﻴﺪار ،زﻧﺎن
ﺁرزوﻡﻨﺪ ﺁزادی و ﺥﻮاهﺎن ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻡﺒﺎرزﻩ ﻡﺘﺸﮑﻠﯽ ﻧﻴﺎﻧﺪیﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻡﺒﺎرزﻩ
ﺱﻴﺎﺱﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻡﺮدان و در ﺣﺰب واﺣﺪ .ﺑﻪ دوراﻧﯽ ﺑﺎیﺪ اﻧﺪیﺸﻴﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز زﻧﺎن ﺟﺰو ﻡﺎیﻤﻠﮏ
ﭘﺪر و ﺵﻮهﺮ و یﺎ ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻡﯽ ﺁﻡﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻡﺎن ﺁﻧﻬﺎ ،ﻓﺮﻡﺎن ﺁﻓﺮیﻨﺶ ﺑﻮد.
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﺮای ﻡﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺵﺮایﻄﯽ ﮐﻤﺮ هﻤﺖ را ﺑﺴﺖ و وارد ﻡﺒﺎرزﻩ ﺵﺪ .زﻧﺎن و
ﻡﺮدان را ﺑﻪ یﮑﺴﺎن ﻓﺮاﺥﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺸﻘﺪم ﺗﺤﻮل در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻡﻨﺎﺱﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻡﻴﺎن زن
و ﻡﺮد ایﺮاﻧﯽ ﺵﻮﻧﺪ .دﻓﺎع از ﺣﻀﻮر ﺱﻴﺎﺱﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻡﻌﻪ و ﺵﻌﺎر ﺣﻖ رای ﺑﺮای زﻧﺎن ،از
ﺵﻌﺎرهﺎ و ﺱﻴﺎﺱﺖ هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دوران ﺥﻮد ﺑﻮد .ﺑﻪ دوراﻧﯽ ﺑﺎیﺪ اﻧﺪیﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺵﻬﺎدت زن در هﻴﭻ
ﻡﺤﮑﻤﻪ ای ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺵﺪ و زﻧﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻘﻞ ﺵﻤﺮدﻩ ﻡﯽ ﺵﺪﻧﺪ ).ﺗﻼﺵﯽ ﮐﻪ ﺑﻮیﮋﻩ در ﻧﻴﻤﻪ
دوم ﺟﻤﻬﻮری اﺱﻼﻡﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺁن دوران ﻡﯽ ﺵﻮد(.
در ﭼﻨﺎن دوران و ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﺮاﺥﻮاﻧﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ در ﺣﺰب ،اﺗﺤﺎدیﻪ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی،
داﻧﺸﺠﻮیﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ ،ﺱﺎزﻡﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ در ﺱﺎزﻡﺎن هﺎی ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺥﻮد زﻧﺎن ،اﮔﺮ
دﻋﻮت ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮد ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺁن هﻢ در ﺱﺎل هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺥﻴﺮﺥﻮاﻩ در اﻧﺠﻤﻦ هﺎ
و ﮐﺎﻧﻮن هﺎی ﺥﻴﺮیﻪ ﻡﺬهﺒﯽ یﮕﺎﻧﻪ دریﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻡﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺣﮑﻮﻡﺖ هﺎ و روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﻮد و
ﺗﺎریﺦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻡﺤﺪود و ﮐﻮﺗﺎﻩ دوران زﻧﺎن ﭘﻴﺸﮕﺎم ایﺮان اﻧﮑﺎر ﻡﯽ ﺵﺪ ).ﻡﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﺵﺮح ﻡﺨﺘﺼﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺎن در ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اوﻟﻴﻪ زﻧﺎن ایﺮان در ﻡﻘﺎﻟﻪ ایﺮاﻧﺪﺥﺖ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ در
ﺵﻤﺎرﻩ ﮔﺬﺵﺘﻪ راﻩ ﺗﻮدﻩ و زﻧﺪﮔﯽ ﻡﺤﺘﺮم اﺱﮑﻨﺪری در هﻤﻴﻦ ﺵﻤﺎرﻩ راﻩ ﺗﻮدﻩ(
در ﺁن ﺱﺎل هﺎی دﺵﻮار ،ﻡﺎ در ﺣﻮزﻩ هﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای روﺵﻦ ﮐﺮدن زن از هﻴﭻ ﮐﻮﺵﺸﯽ ﻓﺮو
ﮔﺬار ﻧﮑﺮدیﻢ .ﮐﺘﺎب "ﻡﺎدر" ﻡﺎﮐﺴﻴﻢ ﮔﻮرﮐﯽ را دﺱﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻡﯽ ﺥﻮاﻧﺪیﻢ ﺗﺎ روﺣﻴﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را
در ﻋﻴﻦ ﻡﺎدر ﺑﻮدن یﺎد ﺑﮕﻴﺮیﻢ .ﺣﺰب ﻡﺎ را ﻡﻨﺤﻠﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺵﻮاری ﺟﻤﻊ ﺵﺪن
زﻧﺎن ﺑﻪ دور هﻢ در یﮏ ﺣﻮزﻩ و یﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺣﺰﺑﯽ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .دﺵﻮار ﺑﻮد ،اﻡﺎ وﻗﻔﻪ
ﭘﺬیﺮ ﻧﺒﻮد .در هﻤﻴﻦ ﺣﻮزﻩ هﺎ ،زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺎرﮔﺮی،
ﺵﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺵﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻡﺮد ﺗﺸﻮیﻖ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن دﺵﻮار ﺑﻮد ،اﻡﺎ اﻡﮑﺎن ﭘﺬیﺮ ﺵﺪ ،زیﺮا ﻡﻨﺎﻓﻊ

هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ  -ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻡﺮد ﮐﺎرﮔﺮ -یﮑﺴﺎن ﺑﻮد .ﻡﺎ ایﻦ درس را ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺰﺑﯽ
ﺁﻡﻮﺥﺘﻴﻢ.
هﻤﻴﻦ ﺵﻴﻮﻩ ﻧﮕﺮش را در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺸﻮیﻖ ﮐﺮدیﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ایﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺵﻮاری روﺱﺘﺎهﺎ
و یﺎ ﮐﺎرﺥﺎﻧﻪ هﺎ ﻧﺒﻮد ،اﻡﺎ ایﻦ هﻢ دﺵﻮاری ﺥﺎص ﺥﻮد را داﺵﺖ .ﺑﺎﻻﺥﺮﻩ دﺥﺘﺮان ﻡﺎ از ﻗﻠﺐ
ﺟﺎﻡﻌﻪ و از دل ﺥﺎﻧﻮادﻩ هﺎﺋﯽ ﺑﻴﺮون ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻡﺮزﺑﻨﺪی هﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺁﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﺱﻨﺖ هﺎ
را داﺵﺖ.
زﻧﺎن ﺗﻮدﻩ ای ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺮﺻﻪ دیﮕﺮی ﺁﻏﺎز ﺵﺪ .ﻋﺮﺻﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁن زﻡﺎن ﺱﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺵﺖ .زن و در زﻧﺪان ﺱﻴﺎﺱﯽ!
ﺗﻮدﻩ ای هﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺵﺪﻧﺪ و اﻋﺪام .دوران ﺱﺨﺖ ﺥﺎﻧﻪ ﺑﺪوﺵﯽ ،رهﺒﺮی ﺥﺎﻧﻮادﻩ ای ﮐﻪ ﻡﺮد ﺁن
ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺗﺎﻡﻴﻦ ﻡﻌﺎش ﺥﺎﻧﻮادﻩ ای ﮐﻪ ﻧﺎن ﺁور ﺁن زﻧﺪاﻧﯽ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻡﺎدران داﻏﺪیﺪﻩ،
ﭘﻨﺎﻩ دادن ﺑﻪ ایﻦ و ﺁن و ﭘﻴﺎم رﺱﺎﻧﺪن و ﭘﻴﺎم ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن .هﻤﻪ ایﻨﻬﺎ ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﺟﺪیﺪ ﮐﺎر
ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻡﯽ زﻧﺎن ایﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان اﻡﺘﺤﺎن ﮐﺮد و ﭘﺸﺖ
ﺱﺮ ﮔﺬاﺵﺖ.
ﺗﻈﺎهﺮات ﺥﺎﻧﻮادﻩ هﺎی زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺱﻴﺎﺱﯽ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزﻩ ای از ﻡﺒﺎرزﻩ زﻧﺎن ایﺮان ﺑﻮد .از دل هﻤﻴﻦ
ﺗﻈﺎهﺮات ،ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻈﺎهﺮات زﻧﺎن ﺗﻬﺮان ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺁب ﺁﺵﺎﻡﻴﺪﻧﯽ در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮیﻦ ﻡﺤﻼت ﺵﻬﺮ
ﺑﻴﺮون ﺁﻡﺪ.
) ﺑﺨﺶ هﺎﺋﯽ از یﮏ ﻡﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺱﺎل  ١٣۵۵ﺑﺮای ﻧﺸﺮیﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد(.

