زن اﻳﺮاﻧﯽ
ﻧﻪ ﺿﻌﻴﻔﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ
از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﺮون ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ
م  .ﻓﻴﺮوز
ﺑﻪ روزهﺎی ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻨﮕﺮیﻢ .روزهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان از زﻧﺎن
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﺮدیﻒ و هﻤﭙﺎی ﻣﺮداﻧﻨﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزان ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد و
وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدری ﺥﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
راﺱﺖ اﺱﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻢ اﺣﺰاﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ زﻧﺎن دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ پﺲ از ﺱﺎل
هﺎی ﺱﺎل ﺗﻮهﻴﻦ و ﻓﺸﺎر ،ایﻦ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﻧﺪا در داد ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ،در
هﻤﻪ ﺷﺌﻮن اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺱﻴﺎﺱﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎیﺪ از ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺥﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ایﻦ
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻮدﻩ و ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زن هﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎ دیﺪﻩ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺮیﺴﺖ و ﺁن هﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺷﻤﺮد ،وﻋﺪﻩ هﺎی پﺮ زرق و ﺑﺮق دروﻏﻴﻦ
ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﻧﺪاد ،از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز دﺷﻮاری راﻩ را ﻧﺸﺎن داد و ایﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻨﻴﻦ را یﺎدﺁور ﺷﺪ
ﮐﻪ":ﻣﺮگ ﺑﺮ ایﻦ دروغ ﺗﻬﻮع ﺁور" ،ﻣﺴﺎوات" در ﻣﻴﺎن ﺱﺘﻤﮕﺮ و ﺱﺘﻤﮑﺶ ،اﺱﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و
اﺱﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﺁزادی واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدﻩ و ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ زن از زیﺮ
ﺑﺎر اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮد دادﻩ ﺁزاد ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از یﻮغ ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری
ﺥﻼﺻﯽ ﻧﻴﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ ﺁن روزی ﮐﻪ روﺱﺘﺎیﻴﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ از یﻮغ ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری وﮐﻼن ﻣﺎﻟﮑﺎن و
ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ رهﺎیﯽ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ .ﺑﮕﺬاریﻢ دروﻏﮕﻮهﺎ ،ریﺎﮐﺎران ،ﺑﯽ ﺷﻌﻮر هﺎ و ﮐﻮرهﺎ ،ﺑﻮرژواهﺎ
و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن ﻣﺮدم را ﮔﻮل ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ درﺑﺎرﻩ ﺁزادی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﺴﺎوات ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺱﺨﻦ ﺑﮕﻮیﻨﺪ" .
زﻧﺎن ایﺮان ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ،ﻧﺎﺑﺎوری ،ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدیﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﻓﺮاﺥﻮان ﺣﺰب ﻣﯽ ﻧﮕﺮیﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ
ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺿﻌﻴﻔﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺱﺎﺱﯽ ایﺮان ﺁن هﺎ را در
ردیﻒ ﻣﺠﺎﻧﻴﻦ و ﺻﻐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺱﻨﮕﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر را ﺑﺮ
دوش داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺥﻮد ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺱﻔﺮﻩ ﮔﺴﺘﺮدﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ایﻨﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻘﻞ
ﻣﯽ ﺥﻮاﻧﺪﻧﺪ ،از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺗﺮیﻦ و دﺷﻮار ﺗﺮیﻦ وﻇﺎیﻒ را ﻣﯽ ﺥﻮاﺱﺘﻨﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺮوﻣﻨﺪ و
ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮای ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن هﻢ ایﻦ وﻇﺎیﻒ را ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ در
هﺮ ﻗﺪم اﺑﺘﺪایﯽ ﺗﺮیﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁن هﺎ پﺎیﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ایﻦ هﺎ ﻣﺎدراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ادﺑﻴﺎت ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮش ﻣﯽ رﺱﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻓﻘﻂ وﺱﻴﻠﻪ زایﻴﺪن و یﺎ
ارﺿﺎء ﺷﻬﻮت و ﺥﺪﻣﺘﮕﺬاران ﺑﯽ ارج و رایﮕﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺥﻮد ﺑﻪ وﺝﻮد
ﺁوردﻩ و پﺮودﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از هﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ای ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪﻩ و ﺷﮕﺮف
زﻧﺎن در ﺗﺎریﺦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم یﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و یﺎ ﮔﻮﺷﻪ هﺎیﯽ از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺱﻨﺪ ﺗﺎریﺨﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺮﺥﯽ زﻧﺎن را ﻣﻮﺝﻮدات اﺱﺘﺜﻨﺎیﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .روﺣﻴﻪ
ﻗﻮی زﻧﺎن و ایﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﮔﺬﺷﺖ ﺁن هﺎ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ و ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ وﺝﻮد داﺷﺘﻪ و دارد ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺝﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ درد ﻣﯽ ﺥﻮردﻧﺪ ﺗﺠﻠﻴﻠﯽ از ﺁن هﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ،
وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ اهﺎﻧﺖ و ﺥﺎری ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اﺝﺎق راﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و هﻤﺎﻧﺠﺎ در زﻧﺠﻴﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ زﻧﺎن و ﻣﺎدران ﺱﺘﻢ دیﺪﻩ و ﮐﻮﻓﺘﻪ از درد و رﻧﺞ و ﺥﻤﻴﺪﻩ در زیﺮ ﺑﺎر وﻇﺎیﻒ ﺱﻨﮕﻴﻦ
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ و ﮐﺎر ﺑﯽ اﺝﺮ ،ﻗﺪ راﺱﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﻴﺪوار ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان روی
ﺁوردﻧﺪ؛ در ﺁﻏﺎز ﺗﮏ ﺗﮏ و ﺑﺎ هﺮاس ـ ﭼﻪ ،رﺱﻮم و ﺁداب ﮐﻬﻦ ،ﺑﻨﺪهﺎی ﺥﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﯽ
ﺱﻮادی ،ﺑﯽ ﺥﺒﺮی از ﺝﺮیﺎﻧﺎت دﻧﻴﺎیﯽ و ﻋﺪم ﺁﮔﺎهﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ایﺮان ﺑﺎ هﻤﺎن ﺷﺮایﻂ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺁن هﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﭼﻨﺪ دهﻪ از ﺁن روزهﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ ﻋﺪﻩ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری زن ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ،ﺷﺮﻣﮕﻴﻦ و ﺱﺮ در
ﺝﺒﻴﻦ ،رو ﺑﻪ ایﻦ اﺝﺘﻤﺎع ﻣﺮدان ﺁوردﻧﺪ و ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﻋﻮت ﺣﺰب پﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺁن را ﺑﺎ
ﻣﺤﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺎزﻣﺎیﻨﺪ .ﺁن هﺎ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺱﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺱﺘﻘﺒﺎل از ﻓﺮاﺥﻮان ﺣﺰب ،راﻩ
رﺱﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺥﻮد را ﺑﺮﮔﺰیﺪﻩ اﻧﺪ.
در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ  ١٠ﻣﺮداد  ،١٣٢٣ﮔﺮوهﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ پﻴﺎم ﺗﺒﺮیﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﯽ در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎء ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺒﺮیﮏ ﮔﻮ اﺝﺎزﻩ
دادﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮیﺒﻮن ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﺥﻮد را ﺗﻘﺪیﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی ﺥﻮد را هﻢ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺥﻮاﺱﺖ ﺁن هﺎ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ایﻦ ﺥﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ایﺮان اﺱﺖ،
زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻖ ﻣﺎدری ،ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ و
ﺱﻴﺎﺱﺖ و ﻏﻴﺮﻩ.
ایﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎریﺦ ﻣﺒﺎرزات ایﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺝﻠﺴﻪ ای رﺱﻤﯽ زﻧﺎن ﺁزاداﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺥﻮاﺱﺖ هﺎی ﺥﻮد را ﻣﻄﺮح ﺱﺎزﻧﺪ.
ﺝﻮ ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﻣﺤﻴﻂ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁن روز ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﺥﺮاﻓﺎت و ﺗﻌﺒﻴﺮات ﻧﺎدرﺱﺖ از
ﻣﻮازیﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان هﻢ در ﺱﺎل هﺎی اول زﻧﺪﮔﯽ ﺥﻮد
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ایﻦ ﻣﺎدﻩ از اﺱﺎﺱﻨﺎﻣﻪ ﺥﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﺱﺎزد و زﻧﺎن را رﺱﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺥﻮد ﺑﭙﺬیﺮد.
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در دو ﺝﺒﻬﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد؛ در ﺝﺒﻬﻪ دوﺱﺘﺎن ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ پﺬیﺮش
ﺁن هﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻴﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺝﺒﻬﻪ وﺱﻴﻊ ﺝﺎﻣﻊ ایﺮان.
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان هﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ دﺱﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ایﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ زدﻧﺪ از ﺁﻧﺎن
پﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﻬﺎیﺖ ﺝﺪیﺖ هﺮ اﻗﺪاﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎیﺎﻧﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ زن و پﺎیﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻖ
او ﺑﻮد اﻓﺸﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﺨﺒﺮیﻦ ﺣﺰب و ﺥﻮد زﻧﺎن از هﻤﻪ ﺝﺎ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺱﺘﺎدﻧﺪ و از
هﻤﻴﻦ ﺝﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺝﺎی ﺣﻴﻮان از زﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﺨﻢ زدن اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد و یﺎ دﺥﺘﺮان را در اﺙﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ﺑﺘﺪریﺞ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در روﺱﺘﺎهﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎ و ﮐﺎرﺥﺎﻧﻪ هﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدیﺪ و پﺮدﻩ از روی
اﺝﺤﺎﻓﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺑﺘﺪایﯽ
ﺗﺮیﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﻪ ﮔﻮش هﻤﻪ رﺱﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگ زﻧﺎن را در اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺙﺮوت در ایﺮان را روﺷﻦ ﮐﺮد و ایﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺤﻮس و ﻣﻮهﻦ را ﮐﻪ زن
زاﺋﺪﻩ ،واﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﯽ ﺙﻤﺮ و ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ اﺱﺖ ،از اﻋﺘﺒﺎر ﺱﺎﻗﻂ ﮐﺮد.
هﻤﻴﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی هﺎ ،ﺑﺮﺥﻮرد ﺁرا ،و ﻧﻈﺮیﺎت روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ در
ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﮐﺮد و ﺥﻮد ﺁن هﺎ هﻢ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺥﻮد و اﻓﺸﺎی
ﺱﺘﻢ و اﺱﺘﺜﻤﺎری ﮐﻪ دیﮕﺮ ﺱﻨﺘﯽ و ﻋﺎدی ﺷﻤﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺱﻬﻤﯽ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ هﻤﻪ ﻧﺸﻴﺐ و ﻓﺮازهﺎ ،ﺁرﻣﺎن هﺎ و ﻧﻈﺮیﺎت ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩ زن ایﺮاﻧﯽ رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ راﻩ ﻣﯽ یﺎﻓﺖ و اﺙﺮ ﻻزم را ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎیﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
ﺱﺮاﺱﺮ ایﺮان ،در روﺱﺘﺎهﺎ و ﺷﻬﺮهﺎ ﮐﻠﻤﻪ "ﺣﻘﻮق زن" ﺑﺮ زﺑﺎن هﺎ ﺝﺎری ﺷﺪ .ایﻦ ﺥﻮد ﮔﺎﻣﯽ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺙﺮ و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد.
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺷﺐ و روز در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﮓ
ﺥﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺱﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،.ایﻦ ﻧﻮع ﻓﺮاﺥﻮان هﺎ و روﺷﻨﮕﺮی هﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
در ﺁﻏﺎز هﻢ هﺮاس دارﻧﺪ ،زیﺮا ﺗﻬﺪیﺪ ﺝﺪایﯽ از ﺥﺎﻧﻮادﻩ و ﺑﻪ ﺥﺼﻮص از دﺱﺖ دادن ﮐﻮدک،
ﺱﺮپﻨﺎﻩ و اﻣﮑﺎن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ،ﺁن هﺎ را ﺑﻨﺪﻩ وار ﺑﻪ ﺥﺎﻧﻪ و اﺝﺎق زﻧﺠﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ .پﺬیﺮش
هﺮﮔﻮﻧﻪ وﻋﺪﻩ و اﻣﻴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﺥﻼف روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی و روزان ﺥﻮد او ،ﻣﺎدر و
ﻣﺎدرﺑﺰرگ و دﻩ هﺎ پﺸﺖ او و اﻃﺮاﻓﻴﺎن او اﺱﺖ ،ﮐﺎری ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺱﺖ .اﻣﺎ زن ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ
داﻧﺴﺖ و ﻓﻬﻤﻴﺪ ،ﻣﯽ پﺬیﺮد و ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﺴﻴﺎر درﺱﺘﯽ هﻢ ﺑﻪ ایﻦ وﺿﻊ ﻧﻈﺮ پﻴﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎیﺪ .ﺑﺮای زن زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺰ درک ایﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ پﻴﻮﻧﺪ ﻋﻤﻴﻘﯽ
ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ هﺎی او دارد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺁﺱﺎن ﺗﺮ اﺱﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ زﻧﺎن ایﻦ

ﻗﺸﺮهﺎ ﺥﻴﻠﯽ زودﺗﺮ راﻩ را دیﺪﻧﺪ و ﻣﺒﺎرزﻩ را پﺬیﺮﻓﺘﻨﺪ و"ﺑﺮدﮔﯽ زن ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪی
اﻣﺮوزی ،یﻌﻨﯽ ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری اﺱﺖ ")ﮐﻼرا ﺗﺴﺘﮑﻴﻦ(  ،و ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان هﻢ ایﻦ اﺻﻞ را
هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ایﻦ ادﻋﺎ را رد ﻣﯽ ﻧﻤﺎیﺪ ﮐﻪ "ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ دﺱﺖ ﺁورد و ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮایﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺁن هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻴﻘ ًﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﺁن ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺱﺮﻣﺎیﻪ داری ﺗﻐﻴﻴﺮ یﺎﺑﺪ .ایﻦ ﮐﺎر یﻌﻨﯽ ﮔﻤﺮاﻩ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ راﻧﺪن ﺁن هﺎ".
ایﻦ ﻃﺮز ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﺎﺱﺘﯽ هﺎ ،یﻌﻨﯽ پﺮدﻩ پﻮﺷﯽ ﻧﮑﺮدن ،دﺷﻮاری هﺎ را ﺻﺮیﺢ
ﻧﺸﺎن دادن و ﺑﻪ ﺱﺮاﺑﯽ ﻧﻔﺮیﻔﺘﻦ زﻧﺎن ،از ﻣﻔﺎﺥﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻮدﻩ و ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد.
زﻧﺎن در ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان
زﻧﺎن ﮐﻪ دیﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ ﺣﺰب درﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺥﻮد ﻣﯽ دیﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺝﻠﺴﺎت ﺣﺰﺑﯽ،
در ﺣﻮزﻩ هﺎ و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دیﮕﺮ اﻋﻀﺎء یﻌﻨﯽ ﻣﺮدان ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎیﻨﺪ و ﻧﻈﺮ درﺱﺖ ﺥﻮد را ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ ،و هﻤﻴﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺁن هﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داد و
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺁن هﺎ را اﺱﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪ .زﻧﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ پﺬیﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﻢ
ﺑﻪ ﺁن هﺎ دادﻩ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﮐﺎر پﺮ ﺙﻤﺮ از ﺁن هﺎ ﺥﻮاﺱﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در
ﻼ ﻧﻴﻤﯽ از
ﺱﺮاﺱﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺰب ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد یﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺜ ً
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﺰب زن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﻤﯽ دیﮕﺮ ﻣﺮد ،و یﺎ زﻧﺎن در هﻤﻪ ﺝﺎ هﻤﭙﺎی ﻣﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ .ایﻦ
ادﻋﺎ ﻧﺎدرﺱﺖ اﺱﺖ و ﺑﺎ وﺿﻊ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ایﺮان هﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ:
ﻧﺨﺴﺖ ایﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮایﻂ ﺁن روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ایﻦ ﺁزادی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
در ﮐﺎرهﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺁن هﺎیﯽ هﻢ ﮐﻪ دل ﺑﻪ دریﺎ زدﻩ و
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎر هﺰاران ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
دوم ﺁن ﮐﻪ ﺥﻮد ﻣﺮدان هﻢ هﻨﻮز ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﺑﻪ ایﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎد پﻴﺪا ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮدان
ﺗﻔﮑﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ و ﺑﺮ پﺎیﻪ ﺁداب و ﺱﻨﻦ ﻧﺎدرﺱﺖ ﺑﻮد .هﺮ اﻧﺪازﻩ هﻢ ﮐﻪ ایﻦ ﻣﺮدان ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺥﻮاﺱﺘﻨﺪ ﺑﭙﺬیﺮﻧﺪ ﮐﻪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ هﻤﭙﺎی ﺁن هﺎ در ﻣﺒﺎرزات
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر از ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﻪ پﺎی اﻓﺮاد ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﺥﻮد ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ،ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮد ﺥﺎﻧﻮادﻩ ،ﭼﻪ پﺪر و ﭼﻪ ﺷﻮهﺮ ،پﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﻪ
ﺥﻮد ﺁن هﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺰب و یﺎ ﺱﺎزﻣﺎن هﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺝﺎرو ﺝﻨﺠﺎل
روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮًا ﻣﺴﺎﺋﻞ "ﺥﺎﻧﻪ" و "ﮐﻮدک" و ﻧﺤﻮ ﺑﺮﺥﻮرد ﺝﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺥﻮاﺱﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺥﯽ زﻧﺎن در ﺁن روز ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﺷﺎیﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی هﻢ ﻧﺎدرﺱﺖ ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ
اﻣﺮوز هﻢ پ ایﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺝﻮد دارﻧﺪ ،زیﺮا ریﺸﻪ هﺎی ﻋﻤﻴﻖ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد در ایﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺁن ﻣﻮﻗﻊ و ﻧﻪ اﻣﺮوز هﻨﻮز ﺣﻞ
ﻧﺸﺪﻩ اﺱﺖ .اﮐﺜﺮیﺖ زﻧﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ و ایﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺻﺒﺮی و
ﺗﻮﻗﻊ زیﺎد از ﺱﻮی زﻧﺎن ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺎدرﺱﺖ اﺱﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ هﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ،زﻧﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺷﻬﺮﺱﺘﺎن هﺎ و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﮕﺮﻩ دوم هﻢ )ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ  ۵اردیﺒﻬﺸﺖ  (١٣٢٧اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .در ﺁن
ﺷﺮایﻂ ایﻦ ﺥﻮد ﮔﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .یﮕﺎﻧﻪ ﺱﺎزﻣﺎن ﺱﻴﺎﺱﯽ در ﺱﻄﺢ ﮐﺸﻮر زﻧﺎن را در
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮیﻦ ﺝﻠﺴﻪ ﺥﻮد هﻤﭙﺎی ﻣﺮدان ﺷﺮﮐﺖ داد ،ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن در ایﻦ
ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ یﮑﯽ از زﻧﺎن ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ را ﺑﻪ ﺱﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺎور ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ایﻦ ﺱﺪ ،هﻢ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺥﻮاﺱﺖ و هﻢ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ،ﺑﻪ ﺥﺼﻮص در ﺁن روزهﺎ
ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺁﻣﺎج هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﻤﺖ و ﺑﻬﺘﺎن ﺑﻮد و ﻣﻮﺿﻮع زن ﺑﻪ ﺥﺼﻮص در
ﺝﺎﻣﻊ ﺁن روزی ایﺮان ﺑﻬﺘﺮیﻦ وﺱﻴﻠﻪ ﺑﺮای ایﺠﺎد ﺗﻮهﻤﺎت ،اﻓﺘﺮاهﺎ و ﻟﺠﻦ پﺎﺷﯽ هﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ایﻦ ﺝﺮات را داﺷﺖ ﮐﻪ "زن" را ﺷﺎیﺴﺘﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و
ﺑﻪ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺑﺪهﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان اﻧﺪک اﻧﺪک ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان ﻋﻀﻮ ﺥﻮد ،ایﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ را ﺑﻪ
وﺝﻮد ﺁورد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺱﺘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد وﺝﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ زن ﻣﺎدر اﺱﺖ ،ایﻦ دﻟﻴﻞ
ﺑﺮ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ای او را از ﺁﻣﻮﺥﺘﻦ ،از ﮐﺎر ﮐﺮدن و از ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم
ﺱﺎزﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺥﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﻴﺎری از ﺥﺎﻧﻮادﻩ هﺎ "ﺱﻮاد" را ﺑﺮای زن ﻏﻴﺮ ﺿﺮور و ﺣﺘﯽ ﻧﺎدرﺱﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ :دﺥﺘﺮ
وﻗﺖ ایﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرهﺎ را ﻧﺪارد؛ ﺑﺎیﺪ در ﺥﺎﻧﻪ پﺪر زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،ﮐﺎر ﺥﺎﻧﻪ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد و هﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺥﺎﻧﻪ "ﺑﺨﺖ" ﺑﺮود و در ﺁن ﺝﺎ ﺑﻪ ﺁﺷﭙﺰی و ﺑﭽﻪ داری ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﺎ ایﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺥﺎﺱﺖ ،ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺣﻮزﻩ هﺎ و ﺝﻠﺴﺎت ،ﺱﺎﻋﺎت
ﺁﻣﻮزش ﺗﺮﺗﻴﺐ داد و ﺷﻌﺎر "ﺱﻮاد ﺑﺮای هﻤﻪ" را ﺗﺎ ﺁن ﺝﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮان داﺷﺖ ،ﻋﻤﻠﯽ ﺱﺎﺥﺖ.
ﺣﺘﯽ ﮐﻼس هﺎی ﺱﻮادﺁﻣﻮزی ایﺠﺎد ﮔﺮدیﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن اﻟﻔﺒﺎ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
ﺑﻨﻮیﺴﻨﺪ .در ﺝﻠﺴﺎت ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﺑﺮای ﺁن هﺎ ﺥﻮاﻧﺪﻩ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم
هﻢ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﻠﻤﺎت "اﻣﭙﺮیﺎﻟﻴﺴﻢ" یﺎ "دﻣﻮﮐﺮاﺱﯽ" اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ایﺮان ﺁﺷﻨﺎ
هﺴﺘﻨﺪ ،در ﺁن روزهﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن ،ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ و
هﻮادار ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ایﻦ ﮐﻠﻤﺎت پﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺝﺎﻟﺐ و دیﺪﻧﯽ ﺑﻮد ،هﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و یﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺥﺎﻧﻮادﻩ ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﺑﺤﺚ هﺎی روزاﻧﻪ ایﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺁن هﺎ را ﺑﺮای دیﮕﺮان ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺱﻮادﺁﻣﻮزی ،ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺱﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺣﺰب ﺑﺴﻴﺎر ارزش
داﺷﺖ .زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان در ﮐﻼس هﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎرﻩ اﺝﺘﻤﺎع،
اﻗﺘﺼﺎد ،رواﺑﻂ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی دیﮕﺮ ،ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ و روزﻣﺮﻩ ﺝﻬﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎیﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ایﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ پﺮداﺥﺘﻨﺪ.
در ﺁن روزهﺎ ﺑﺮای زن در ﺑﺤﺚ ﺱﻴﺎﺱﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ،از اﻟﻔﺒﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺱﺮ در ﺁوردن و یﺎ
ﻣﻌﻨﺎی زیﺮ ﺑﻨﺎ و اﺱﺘﺜﻤﺎر را درک ﮐﺮدن ،ﺑﺴﻴﺎر ﺱﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد .ایﻦ ﮐﺎر دﺷﻮار را ﺣﺰب دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﺮد .دﺷﻮار از ایﻦ ﺝﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮیﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺥﻮب وﺝﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .از یﺎد ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ در
ﺁﻏﺎز ﮐﺎر ،ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان در ایﻦ اﻣﺮ ﺣﻴﺎﺗﯽ ،هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ در اﺥﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺮﺝﻤﻪ
هﺎیﯽ ﮐﻪ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ در اﺥﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺮﺝﻤﻪ هﺎیﯽ ﮐﻪ
اﻧﺪک اﻧﺪک ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدﻧﺪ .ایﻦ راﻩ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺑﺎیﺴﺖ ﻃﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﺑﺎ پﺸﺘﮑﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺮد ،هﻤﺎن ﺗﺮﺝﻤﻪ هﺎی ﻧﺎرﺱﺎ را ﻏﻨﻴﻤﺖ داﻧﺴﺖ ،ارادﻩ
و ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاد هﻢ در ایﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎر را ا اﻧﺪازﻩ ای ﺁﺱﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد.
زﻧﺎن هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺁﻣﻮﺥﺘﻪ هﺎی ﺥﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺥﻮد
در اﺥﺘﻴﺎر دیﮕﺮان ﺑﮕﺪارﻧﺪ و ﺁﻧﺎن را راهﻨﻤﺎیﯽ ﮐﻨﻨﺪ .راﺱﺖ اﺱﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﺥﻮرد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،ﻧﺎدرﺱﺖ و ﺑﺎ ﭼﭗ روی ﺗﻮام ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان راهﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺥﺘﻪ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد و
ﻃﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺱﺨﺘﯽ هﺎ روﺑﺮو ﻧﺸﺪ .اﺻﻞ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ راﻩ را هﻤﻮار ﮐﺮد و ﻣﻮاﻧﻊ را از
ﺝﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺖ.
ایﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ هﻤﻪ ﺣﻮادث و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ هﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎ ،در ایﻦ ﺱﻪ دهﻪ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ.
اﻣﺮوز دیﮕﺮ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ اﺱﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زن را ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺑﻨﺎﻣﺪ .زن ایﺮاﻧﯽ در ﻃﯽ دﻩ هﺎ ﺱﺎل ﺁن
ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت روﺣﯽ و ﺝﺴﻤﯽ و ایﺴﺘﺎدﮔﯽ از ﺥﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ایﻦ واژﻩ هﺎی ﻧﻨﮕﻴﻦ را از
داﻣﺎن ﺥﻮد زدود .دیﮕﺮ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺥﻮد اﺝﺎزﻩ ﻧﻤﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺁن هﺎ را ﻧﺎﻗﺺ

اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺸﻤﺎرد و رای ﺁن هﺎ را در ﺱﻴﺎﺱﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺎدیﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮد .در ایﺮان دیﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زن
را از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺥﺎﻧﻪ هﺎ راﻧﺪ .زن ﺑﺎیﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺥﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ) .ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺨﺶ ﮔﺰیﺪﻩ
ایﺴﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩ ﺱﺎﻟﻬﺎ پﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر یﺎﻓﺘﻪ اﺱﺖ(.

