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ران از زنان ی حزب توده ا کهی روزهائ.میران بنگری حزب توده ای نخست زندگیبه روزها
وندد و ي مردانند دعوت کرد به صفوف مبارزان بپیف و همپای که همردیز مانند کسانين

  . مردم کشورشان انجام دهند خود را در برابر ی و مادریفه انسانيوظ
ن حق را به زنان داده بودند، اما پس از سال یکه اند  بودیراست است که در گذشته هم احزاب

گر ندا در داد که زن و مرد، در یران بود که بار دین حزب توده این و فشار، اي سال توهیها
ن یا. ردار شوند برخوید از حق مساوی بای و اقتصادی، حقوقیاسي، سیهمه شئون اجتماع

ران بوده و خواهد بود که زن ها را به مبارزه دعوت کرد، به آنها ی حزب توده ایافتخار برا
ن ي پر زرق و برق دروغیست و آن ها را برابر مردان شمرد، وعده هایده احترام نگریبا د

شد ادآور ین را ين گفته لنی راه را نشان داد و ایبه آن ها نداد، از همان آغاز دشوار
ان ستمگر و ستمکش، استثمارگر و يدر م" مساوات"ن دروغ تهوع آور، یمرگ بر ا:"که

ر ی که زن از زی نبوده و نخواهد بود، تا روزی واقعیاستثمار شده نموده و نخواهد بود، آزاد
 یه داریوغ سرمای که قانون به مرد داده آزاد نشود، تا  آن زمان که کارگر از یازاتيبار امت
 وکالن  مالکان و یه داریوغ سرمایان زحمتکش از یي که روستایابد، تا آن روزي نیخالص

 شعور ها و کورها، بورژواها یاکاران، بیم دروغگوها، ریبگذار. ابندي نییتجار بزرگ رها
، مساوات به طور ی به طور کلیو طرفدارانشان مردم را گول بزنند و به آنها درباره آزاد

  . "ندیعم سخن بگو به طور ای و دموکراسیکل
مگر نه . ستندی نگرین فراخوان حزب مید به ای، با شک و تردی، ناباوریران با شگفتیزنان ا

ران آن ها را در ی این بود که در قانون اساسیدند، مگر نه اي نامیفه مين بود که آنها را ضعیا
 کار را بر  وین زندگين بود که بار سنگین و صغار گذاشته بودند، مگر نه ايف مجانیرد

نکه آنها را ناقص العقل ی بودند و با این سفره گسترده زندگيه نشيدوش داشتند، اما خود حاش
 برومند و ی خواستند، مردانیف را مین وظاین و دشوار تری خواندند، از آنها مدبرانه تریم

 گر چه در  دادند،ی انجام  میف را  با فداکارین وظایزنان هم ا. ت کنندي جامعه تربیآگاه برا
 بودند که در ین ها مادرانیمگر نه ا.  شدیمال می آن ها پاین حقوق انسانی ترییهر قدم ابتدا

ا یدن و یيله زاي فقط وسی واقعی رساندند و اما در زندگیات مقامشان را به عرش ميادب
 که خود به وجود یگان بودند و نسبت به کودکانی ارج و رایارضاء شهوت و خدمتگذاران ب

نقش ارزنده و شگرف .  آمدندیگانه تر به حساب مي بیگانه ايرده و پروده بودند از هر بآو
 از آن به عنوان ییا گوشه های ماند و ی مسکوت میا به کلیخ مبارزات مردم یزنان در تار

ه يروح.  دانستندیم یی زنان را موجودات استثنایانًا برخي شد و احی عرضه میخیسند تار
شه و نسل اندر نسل وجود داشته و دارد، مورد ي و گذشت آن ها که همیادگستی زنان و ایقو

 شد، ی از آن ها میلي خوردند تجلی که در صحنه به درد میتا زمان.  گرفتیتوجه قرار نم
  .  ماندندیر مي شدند و همانجا در زنجی به کنار اجاق رانده میوگرنه با اهانت و خار

ن يف سنگیر بار وظایده در زيفته از درد و رنج و خمده و کویاما زنان و مادران ستم د
 یران رویدوار شدند، و به حزب توده اي اجر، قد راست کردند، امی روزانه و کار بیزندگ

 ی، بی خانوادگیآوردند؛ در آغاز تک تک و با هراس ـ چه، رسوم و آداب کهن، بندها
 در ی که حتیت به حقوق قانون کامل نسبی و عدم آگاهییايانات دنی از جری خبری، بیسواد

  .  شدی توانستند داشته باشند، مانع آن ها می میط اجتماعیران با همان شرایا



 

ن و سر در ي، شرمگی زن با ناباوری گذرد که عده انگشت شماری از آن روزها مچند دهه
 با  ببرند و آن رایدند به مفهوم دعوت حزب پين اجتماع مردان آوردند و کوشین، رو به ايجب

ده بودند که با استقبال از فراخوان حزب، راه يجه رسين نتیآن ها به ا. ندیازمايمحک تجربه ب
  . ده اندیدن به حقوق خود را برگزيرس

 از زنان به قصد ی، گروه١٣٢٣ مرداد ١٠خ یران به تارین کنگره حزب توده ايدر نخست
ک گو اجازه یبه زنان تبر. ودان اعضاء کنگره نبي در میزن. ک شرکت کردندیام تبريم پيتسل

 خود را هم یم کنند، بلکه خواست هایبون کنگره نه تنها شادباش خود را تقدیداده شد که از تر
ران است، ین خانه بزرگ که نامش این بود که در این خواست آن ها اينخست. عرضه بدارند

ن سرنوشت و يي، حق شرکت در تعی، حق مادری داشته باشند؛ حق انسانیز حقوقيزنان ن
  .رهياست و غيس
 زنان آزادانه توانستند ی رسمیران بود که در جلسه ایخ مبارزات این بار در تارين نخستیا

  .  خود را مطرح سازندیخواست ها
رات نادرست از ي آغشته با خرافات و تعبی آن روز به اندازه ایط اجتماعي و محیاسيجو س
 خود ی اول زندگیران هم در سال هایوده ا حزب تی بود که حتی و مذهبین قانونیمواز

  . ردی سازد و زنان را رسما به صفوف خود بپذین ماده از اساسنامه خود را عملینتوانست ا
رش ی کسب حقوق زنان در دو جبهه آغاز شده بود؛ در جبهه دوستان که آماده پذیمبارزه برا

  . رانی ا�عع جاميم داشتند، در جبهه وسيآن ها بودند اما از اتهامات ب
 زدند از آنان ی میستادگیران هر کجا که زنان به حق دست به مقاومت و ایحزب توده ا

مال شدن حق یانگر فشار بر زن و پای را که نمایت هر اقدامیت جدی کرد و با نهای میبانيپشت
 فرستادند و از ی مین حزب و خود زنان از همه جا گزارشاتیمخبر.  نمودیاو بود افشاء م

 ی شخم زدن استفاده میوان از زنان براي حین بار بر مال شد که به جاي نخستی جا برانيهم
  .  فروشندیا دختران را در اثر فقر میشود و 

 ید و پرده از رویج نقش زنان در روستاها، کارگاه ها و کارخانه ها روشن گردیتدرب
 ییجه نداشتن ابتداير نتر کودکان ديوضع نابسامان بهداشت و مرگ و م. اجحافات برداشته شد

ران نقش بزرگ زنان را در امور یحزب توده ا .ن امکانات، به گوش همه رسانده شدیتر
ن افسانه منحوس و موهن را که زن یران را روشن کرد و اید ثروت در اي و تولیاقتصاد

  . عرضه است، از اعتبار ساقط کردی ثمر و بیزائده، وابسته، ب
ب به مبارزه در يات روشن بود که زنان را ترغی آرا، و نظر ها، برخوردین افشاگريهم

 ی احقاق حقوق خود و افشایصفوف حزب کرد و خود آن ها هم فعاالنه در امر مبارزه برا
  .  بر دوش گرفتندی شد، سهمی شمرده می و عادیگر سنتی که دیستم و استثمار

 رفته یرانیان توده زن ايدر مران یات حزب توده ایب و فرازها، آرمان ها و نظريبا همه نش
در . د داشته باشندی بایدند که حقوقي شنیزنان م.  گذاشتیافت و اثر الزم را می یرفته راه م
 ین خود گامیا.  شدیبر زبان ها جار" حقوق زن"ران، در روستاها و شهرها کلمه یسراسر ا

  . ق بوديار موثر و عميبس
ط تنگ يو روز در مح که دارند شب یبسته ا بسته و وای به علت زندگیزنان به طور کل

 کنند و ی درک می ها را به کندین نوع فراخوان ها و روشنگری، ا. کنندی م سریخانوادگ
 از خانواده و به خصوص از دست دادن کودک، یید جدایرا تهدیدر آغاز هم هراس دارند، ز

رش یپذ. ر کرده استيزنجسرپناه و امکان امرار معاش، آن ها را بنده وار به خانه و اجاق 
 خود او، مادر و � و روزانی عادی که برخالف روند زندگیديهرگونه وعده و ام

اما زن آنگاه که . ار دشوار استي بسیان او است، کاريمادربزرگ و ده ها پشت او و اطراف
دا ين وضع نظر پی هم به ایار درستي و نگرش بسینيرد و با واقع بی پذید، ميدانست و فهم

 یقيوند عمين مسائل که پیز درک اي زن زحمتکش و کارگر نیبرا. دی نمای کند و عمل میم
ن یل هم زنان اين دليبه هم.  او دارد، به مراتب آسان تر استی های روزانه و ناکامیبا زندگ



 

 یدي از نظام تولی زن ناشیبردگ"رفتند ویدند و مبارزه را پذی زودتر راه را دیليقشرها خ
ن اصل را یران هم ای، و حزب توده ا) نيکالرا تستک"( است یه داری سرمایعنی، یامروز
 توان حقوق یم"د که ی نماین ادعا را رد می کند و ای مطرح کرده و میشه به روشنيهم

قًا ي تواند عمی آن ها میط زندگی زنان به دست آورد و به آن ها قبوالند که شرای برایمساو
 گمراه کردن و به بن یعنین کار یا. ابدیر يي تغیه دارید سرماي آن که شکل تولیب. ر کندييتغ

  ". بست راندن آن ها
ح ی ها را صری نکردن، دشواری پرده پوشیعنی ها، ین طرز مقابله با مشکالت و کاستیا

  . ران بوده و خواهد بودیفتن زنان، از مفاخر حزب توده ای نفرینشان دادن و به سراب
  

  ران يزنان در حزب توده ا
  

، یدند که در جلسات حزبی دیت حزب درآمده بودند، به چشم خود میگر به عضویزنان که د
 توانند اظهار نظر کنند، ی مردان، میعنیگر اعضاء یدر حوزه ها و در کنفرانس ها مانند د

ن کار به آن ها اعتماد به نفس داد و يند و نظر درست خود را بقبوالنند، و همیبحث نما
ت هم يرفتند، بلکه مسئولیت پذیزنان را نه تنها به عضو. دي استحکام بخشت آن ها رايشخص

ت در يمسئول. ت و کار پر ثمر از آن ها خواسته شديبه آن ها داده شد و در مقابل، فعال
 از یميم که مثًال ني کنیالبته ادعا نم. م شديکسان تقسیان زن و مرد يسراسر بدنه حزب م

ن یا.  مردان بودندیا زنان در همه جا همپایگر مرد، و ی دیمين حزب زن بودند و نيمسئول
  : ليبه چند دل. ران هم مطابقت نداردی ایادعا نادرست است و با وضع اجتماع

 را داشته باشند که ین آزادی توانستند ایط آن روز می که در شراین که تعداد زنانینخست ا
ا زده و ی هم که دل به درییا آن هاار کم بود و چه بسي شرکت کنند، بسی اجتماعیدر کارها

  . آمده بودند، در خانواده گرفتار هزاران مشکل بودند
طرز تفکر مردان . دا نکرده بودندين امر اعتقاد پیقًا به ايدوم آن که خود مردان هم هنوز عم

 ین مردان مترقیهر اندازه هم که ا. ه آداب و سنن نادرست بودی محافظه کارانه و بر پایتفکر
 آن ها در مبارزات ی تواند همپایرند که زن می خواستند بپذی توانستند و نمیدند، نمبو

 ید مين و تمجيار تحسيشرکت کند، و چه بسا که در گفتار از شرکت زنان در مبارزه بس
زنان .  کردندی آمد، عقب گرد میان مي افراد خانواده خود آن ها به مین که پايکردند، اما هم

ن که ي کردند، اما همی میبانيات مرد خانواده، چه پدر و چه شوهر، پشت از مبارزیاريبس
 گرفتند، با جارو جنجال ی وابسته میا سازمان هایم به شرکت در حزب و يخود آن ها تصم

 ی برخورد جامعه بهانه قرار م�و نحو" کودک"و " خانه" شدند و اکثرًا مسائل یروبرو م
  . گرفت

 ی هم نادرست بود، و حتید تا حدودیر آن روز عجوالنه و شا زنان دیخواست و انتظار برخ
  .  دارندیق اجتماعي عمیشه هایرا رین مسائل وجود دارند، زیامروز هم پ ا

 است که نه آن موقع و نه امروز هنوز حل یران موضوعیموضوع روابط زن و مرد در ا
 و ی صبری است که بنی وابسته هستند و ایت زنان از نقطه نظر اقتصادیاکثر. نشده است
  . د باشدید گفت عجوالنه نبای توان گفت نادرست است، بلکه بای زنان، نمیاد از سویتوقع ز

نده شرکت ی شهرستان ها و تهران به عنوان نمای حزبیبا همه مشکالت، زنان در کنفرانس ها
در آن . انتخاب شدند) ١٣٢٧بهشت ی ارد۵خ یبه تار( کنگره دوم هم یندگینمودند و به نما

 در سطح کشور زنان را در یاسيگانه سازمان سی.  بودیار بزرگين خود گام بسیط ایشرا
ن ینه تنها زنان در ا. ران بودی مردان شرکت داد، حزب توده این جلسه خود همپای تریعال

ته ينده را به سمت عضو مشاور کمی از زنان نمایکیکنگره شرکت کردند، بلکه کنگره 
   . انتخاب کردیمرکز



 

، به خصوص در آن روزها ی باکی خواست و هم بین سد، هم قدرت میم بر شکستن ايتصم
ران آماج همه گونه تهمت و بهتان بود و موضوع زن به خصوص در یکه حزب توده ا

 ی ها میجاد توهمات، افتراها و لجن پاشی ایله براين وسیران بهتری ای آن روز�جامع
 بداند و یسته هرگونه مقامیرا شا" زن"رات را داشت که ن جیران ایتوانست باشد حزب توده ا

  .  بدهدیاسيت سيبه او مسئول
ده را به ين عقیان مردان عضو خود، ايران اندک اندک موفق شده است در میحزب توده ا

ل ين دلیان زن و مرد وجود ندارد و اگر زن مادر است، اي می تفاوتیوجود آورد که به راست
 محروم ی او را از آموختن، از کار کردن و از بهره بردن از زندگیست که عده ايبر آن ن

  . سازند و او را به گوشه خانه برانند
  
دختر :  دانستندی نادرست میر ضرور و حتي زن غیرا برا" سواد" از خانواده ها یاريبس

 چه اموزد و هريد در خانه پدر زحمت بکشد، کار خانه را بین نوع کارها را ندارد؛ بایوقت ا
  .  بپردازدی و بچه داریبرود و در آن جا به آشپز" بخت"زودتر به خانه 
 زنان در حوزه ها و جلسات، ساعات ین وضع به مقابله برخاست، برایران با ایحزب توده ا
.  ساختیرا تا آن جا که در توان داشت، عمل"  همهیسواد برا"ب داد و شعار يآموزش ترت

اموزند و بتوانند بخوانند و يد تا زنان الفبا را بید گردجای ای سوادآموزی کالس هایحت
حات الزم ي آن ها خوانده و توضیدر جلسات کتب مختلف و مقاالت روزنامه ها برا. سندیبنو

ران آشنا ی اکثر مردم ایاگر امروز برا" یدموکراس"ا ی" سميالیامپر"کلمات .  شدیهم داده م
 زنان عضو و یول. خصوص زنان، نامانوس بودندشتر مردم، بي بیهستند، در آن روزها برا

 ی بود، هنگامیدنیار جالب و دي بردند و بسین کلمات پیران به مفهوم ایهوادار حزب توده ا
ن کلمات را به کار ی روزانه ای، در بحث هایا وابسته به خانواده کارگریکه زنان کارگر و 

  . دند دایح ميگران توضی دی آن ها را برای بردند و معانیم
ار ارزش ي حزب بسی افراد برای، باالبردن سطح معلومات عمومیعالوه بر سوادآموز

 کردند و درباره اجتماع، ی شرکت می آموزشیزنان مانند مردان در کالس ها. داشت
 کردند یگر، تحوالت گذشته و روزمره جهان بحث می دی با کشورهایاسياقتصاد، روابط س

  .  پرداختندیم ن امریار به اي شوق بس با شور ود گفت که زنانیو با
ا ی اقتصاد سر در آوردن و ی شرکت کردن، از الفبایاسي در بحث س زنیدر آن روزها برا

ب دنبال ن کار دشوار را حزیا. ن بوديسنگار ير بنا و استثمار را درک کردن، بسی زیمعنا
د برد که در یاد نبایاز .  و خوب وجود نداشتیات کافین جهت که نشریدشوار از ا.  کردیم

ترجمه . ار نداشتي در اختیچ گونه امکاني، هیاتين امر حیران در ایآغاز کار، حزب توده ا
 که ییترجمه ها. ار نداشتي در اختیچ گونه امکاني که اندک اندک آغاز شده بود، هییها

 یم  یت طسی باین راه دشوار میا. د نامفهوم بودنیار بد و حتياندک اندک آغاز شده بود، بس
مت دانست، اراده ي نارسا را غنین کرد، همان ترجمه هايران با پشتکار چنیحزب توده ا. شد

  .  کردی آسان مینه کار را ا اندازه اين زمیو عالقه افراد هم در ا
 خود را به نوبه خود یاموزند تا بتوانند آموخته هاي کردند که بیزنان همانند مردان کوشش م

راست است که گاه برخورد به مسائل .  کنندییبگدارند و آنان را راهنماگران یار ديدر اخت
 ناشناخته را آغاز کرد و ی توان راهیاما چگونه م.  توام بودی، نادرست و با چپ رویابتدائ
د راه را هموار کرد و موانع را از ین بود که بایاصل ا.  ها روبرو نشدی نمود و با سختیط

  . جلو برداشت
.  شده استین سه دهه طی ها و مقاومت ها، در ایرغم همه حوادث و کارشکنيلن موانع عیا

 ده ها سال آن ی در طیرانی ازن. فه بنامدي زن را ضعی است اگر کسی شرمیگر بیامروز د
ن را از ي ننگین واژه های از خود نشان داد که ایستادگی و ای و جسمیچنان قدرت روح
 دهد که آن ها را ناقص ی به خود اجازه نم تواندیم نیگر امروز کسید. دامان خود زدود



 

 توان زن ینمگر یدران یدر ا . رديده بگیاست کشور نادي آن ها را در سیالعقل بشمارد و را
ده ین مطلب، بخش گزیا( . د در صحنه بماند و خواهد ماندیزن با. را از نو به خانه ها راند

  .)افته استیز انتشار ي نیه و در مطبوعات حزبش نوشتيسنده سالها پی که نویست از مقاله ایا
 
 


