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مقدمه

 قاسمی پروانه ما، که است مقاالتی از مجموعه يک داريد رو پيشِ در که کتابی

 گوناگون های مناسبت به و ها فرصت در زنان، مسائل مورد در کليبی جابر و

 که است شده ناشی واقعيت اين از کتاب يک در مقاالت اين انتشارِ. ايم نوشته

 دنبال ها آن ی همه در که اساسی فکرِ تا گردد می موجب مقاالت اين پراکندگیِ

 دريافت ناقص طور به ترتيب اين به و داده دست از را خود پيوستگیِ شود، می

 يا يک طرح برای و معيّن های زمان در مقاالت، اين از کدام هر ی تهيه. شود

 از بخشی ی برگيرنده در و است شده تنظيم زنان مسائلِ انبوه از  مساله چند

 قرار هم با ارتباط در و مجموع در که هنگامی رو اين از. باشد می زنان مسائل

 و ها نکته تکرار. گذارند می خواننده اختيارِ در را تری وسيع ديد طبعاً گيرند

 موضوع دليل به نيز است آمده مقاالت اين از برخی در که گون هم مسائل

 بيشتر هرچه همه، اين با. شود می دنبال مقاالت ی همه در که است مشترکی
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 به بنشينيم، کاوش را به ها آن گوناگون زوايای در و بشکافيم را زنان مسائل

 کامل طور به شد خواهيم نه قادر هم باز مسائل، اين عمق و گستردگی دليل

 .کنيم اداء زمينه اين در را مطلب حقِ

 کهنه مسائل از انبوهی خود، اجتماعیِ عمق و تاريخی گستردگیِ با زنان مسائل

 ی جامعه تاريخیِ مختلفِ مراحلِ در که شود می شامل را نشده حل جديدِ و

 را خود که زمانی از ايران ی جامعه. اند شده انباشت ايران ی زده استبداد

 و است داشته قرار شديد سرکوبِ و ديکتاتوری و استبداد زير همواره شناخته

 توانسته ما مردمِ که نداريم ياد به تاريخ طول در را مختصر دورانِ يک حتا ما

 حقوق و حق با هايی انسان عنوان به اندکی و کشيده راحتی نفس باشند

 ايران، ی جامعه در مستمر استبدادِ. باشند پرداخته خود به اجتماعی، متعارفِ

 و اجتماعی نيازهای به گويی پاسخ و طبيعی تکاملِ و رشد از را جامعه اين

 بر بنا زنان که خواهانه آزادی های جنبش. است داشته باز آن افراد شخصيتیِ

 جامعه بر مُسلط سياسیِ و اجتماعی نظامِ در ساختاری تغييرات به که نيازی

 بار هر و نرسيدند خود اهدافِ به گاه هيچ اند، کرده وسيع شرکت ها آن در دارند،

 از ناشی ترورِ و خفقان و ارتجاعی نتايج بايد ديگران از بيش که بودند زنان اين

 .کردند می تحمل را شکست
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 به پرداختن که باشند می ايران اجتماعیِ انقالب مسائلِ زنان، مسائل ما، باورِ به

 کوشش خود سهمِ به ما. است خواهی آزادی انسان هر مهمِ وظايف از يکی ها آن

 راستا اين در را خود تحقيقیِ و سياسی های فعاليت از مهمی بخشِ کنيم می

 .کنيم متمرکز

 کليبی جابر، قاسمی پروانه

 0119 تابستان
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منیکزنم

 قاسمی پروانه



 ام صد ساله زن من

         ام ساله هزار صدها

 است کشيده پيش سال هزاران از را ها رنج تمامی که زنی

 کشيدند آتش به جادوگری چون مرا وسطا، قرونِ در

 کردند بگورم زنده کودکی در بودنم، زن خاطر به گاهی

 زدند،سنگسارم آتشم عشق خاطر به خاکی،گاهی ی کره اين جای جای در 

 کردند

 هايم رشادت برای

 مبارزاتم برای
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  آزادی برای

 کارگرم اينکه خاطر به

 دهقانم

 بودنم مادر برای

 بودنم خواهر برای

 بودنم زن خاطر به 

 کردند تيربارانم و کشيدن دارم به

 تجاوزم کردند، ام شکنجه بکشند، دار به مرا خواستن می جالدان وقتی حتا

 کشيدند دارم به و بعد کردند

 ام کشيده ها رنج و دارم عمر خاکی کره اين اندازه به که زنی زنم، من

 آورد می درد به را همگان دل هاست قرن فريادهايم

 زردم و ،قرمز سياهم سفيدم، من
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 زندگی گذشته سانِ به خواهد نمی ديگر که زنی زنم، يک باشم که رنگی هر به

 کند

 نيست شما قوانين پايبند ديگر که زنی کند، دگرگون خواهد می که زنی

 سازد رها نيز را ديگران و باشد رها و آزاد خواهد می که زنی 

 

 

 قاسمی پروانه

 جهان ی ديده ستم زنانِ ی همه به تقديم
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 در شکِ زحمت زنانِ ويژه به زنان، وضعيتِ جهان کشورهای ساير و ايران در

 بيشتری وخامتِ به هم باز داری سرمايه نظامِ های نابسامانی و ها بحران ی نتيجه

 ،داری سرمايه اجتماعیِ و اقتصادی های بحران قربانيانِ اولين. است گرائيده

 اجتماعی، های زمينه ی همه در. هستند زنان ويژه به شانکِ زحمت و کارگران

 جوامعِ ساختاریِ تغييراتِ قربانیِ که هاست آن اجتماعیِ موقعيتِ و حقوق اين

 در. شود نمی محدود پيرامونی کشورهای به تنها امر اين و شود می داری سرمايه

 سخن توان نمی زنان اجتماعیِ موقعيتِ و حقوق از اساساً پيرامونی، کشورهای

 جا اين در ما بحثِ. برند می سر هب کامل حقوقیِ بی در جوامع اين زنانِ زيرا راند،

 از طبعاً که است زنان عمومیِ مشکالتِ و مسائل به کلی اشاراتی ی برگيرنده در

 .گيرد می قرار ارزيابی و تحليل مورد طبقاتی ديدِ ی زاويه

 نظر در آن اجتماعیِ و طبقاتی ارتباطِ بدونِ و مجرد طورِ هب را زنان مسائلِ اگر

 را ليبرال های فمينيست برخی سياسیِ و فکری ی زمينه که امری بگيريم،

 علقِت از نظرِ صرف زنان، همه شاملِ عام طورِ هب زنان مشکالتِ دهد، می تشکيل

 ی مساله بورژوايی، مردساالرِ ی جامعه عرفِ در زيرا. شود می ها آن طبقاتیِ

 مساوی اجتماعیِ حقوقِ از دو، درجه جنسيتِ عنوانِ به زن که اين و جنسيت
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 نبايد حال عينِ در. نيست ای پوشيده ی مساله باشد، نمی برخوردار مردان با

 شرکتِ و حاکم ی طبقه به طبقاتی تعلقِ دليلِ به بورژوا زنانِ که کرد فراموش

 شکِ زحمت و کارگر زنانِ با سياسی ی طهسل در مستقيم غيرِ و مستقيم

 در که يیبورژوا زنانِ نيستند کم مضافاً،. دارند گيری چشم های تفاوت

 ای کننده تعيين های مسئوليت دارای پايين تا باال از دولتی سرکوبِ های ارگان

 در يکسان به دو هر بورژوا، زنانِ و شکِ زحمت و کارگر زنانِ اين، بر بنا. هستند

 برخی خواهيم نه اگر. ندارند قرار طبقاتی ی جامعه در یجنسيت تبعيضِ مقابلِ

 ی مبارزه ی نتيجه هم همين تازه که -را زنان موردِ در بورژوايی صوریِ حقوقِ

 کنيم، آليزه ايده -است روپايیا جوامعِ در سوسياليست و شکِ زحمت زنانِ

 اساسی ی مساله يک عنوان به را زنان ی مساله و رفته فراتر اين از بايد ناگزير

 ی جامعه در که هنگامی. بگيريم نظر در طبقاتی -اجتماعی نظام يک در

 برای ناگزير شود، می تعيين اجتماعی کارِ تقسيمِ توسط زنان موقعيتِ طبقاتی،

 کالم، يک در و کار تقسيمِ بايد چيز هر از پيش زنان، اجتماعیِ وضعيتِ تغييرِ

 تاريخی ای مساله اما جامعه سازماندهیِ تغيير. داد تغيير را جامعه سازماندهیِ

 سازماندهیِ که زمانی تا. شود می جامعه در طبقاتی روابط به مربوط و است

 انتظار توان نمی است، استوار کااليی روابط و خصوصی مالکيت اساس بر جامعه
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 مناسباتِ مادی، حياتِ بازتوليدِ و توليد روندِ در ها انسان ميانِ که داشت

 خودبيگانگیِ از. باشد حاکم سود کسبِ و آفرينی ارزش مناسباتِ جز ديگری

 روند از ناشی توليد، ابزارِ صاحبانِ تا گرفته گانکنندتوليد از -ها انسان ميانِ

 همين در. است داری سرمايه ی جامعه در توليد ی شيوه مکانيسمِ و کار تقسيمِ

 گردش خدمتِ در ابزار و اشياء به تبديل مردان و زنان ها، انسان که است روند

 و مرئی زوايای در روند، اين در زنان سهمِ البته که شوند می سرمايه انباشتِ و

 رهايیِ و آزادی معنا، اين به! است تری سنگين سهمِ اجتماعی، روابطِ نامرئیِ

 طبقاتی ی سلطه از ها انسان رهايیِ واقع در سنتی، جوامعِ بندِ و قيد از زنان

  .است

 موقعيتِ و مقام دليلِ به کلی طور هب داری، سرمايه ی جامعه در کارگری جنبشِ

 نظامِ اجتماعیِ بديلِ که ای طبقه عنوانِ به کارگر ی طبقه اجتماعیِ و تاريخی

 مبارزاتِ سايرِ برای را شرايط ترين مناسب که است بستری است، داری سرمايه

 اصلیِ های ستون از يکی ی مثابه به نيز زنان جنبشِ. سازد می فراهم اجتماعی

 ميانِ در که تصوری برخالفِ داری، سرمايه ی جامعه در اساسی تغييراتِ

 ای مساله است، رايج سنتی چپِ جرياناتِ نيز و ليبرال بورژوا های فمينيست

 از مانده باقی ارتجاعیِ های سنت و مردساالر قوانينِ معلولِ صرفاً و روبنايی
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 کارِ تقسيمِ به مربوط و زيربنايی ای مقوله دقيقاً بلکه نيست کهن جوامعِ

 است توليد روندِ در بورژوايی اجتماعیِ کارِ تقسيمِ در. است توليد در اجتماعی

 ارتباط اين در درست و گردد می تعيين جامعه افرادِ ی همه موقعيتِ و مقام که

 و سنخ هم کشان زحمت کارِ نيرویِ استثمارِ ی مساله با زنان مشکالتِ که است

 .شود می ماهيت هم

 به بخواهد اگر اجتماعی واقعیِ جنبشِ يک عنوان به زنان جنبشِ اين، بر بنا

 با سرنوشت هم و سو هم را خود ی آينده بايد يابد، دست خود انسانیِ اهدافِ

 بنيادیِ تغييرِ رسالتِ اجتماعی و تاريخی نظرِ از که سازد ای طبقه آن ی مبارزه

 مبارزه که است روند همين در درست. دارد عهده به را داری سرمايه ی جامعه

 بلکه داری سرمايه ی جامعه در تنها نه زنان، زندگیِ و کار شرايطِ بهبودِ برای

 ناپذير اجتناب ضرورتی سوسياليستی ی جامعه در و اجتماعی انقالبِ از پس حتا

 اهداف به اصوالً زنان رهايیِ برای مبارزه عنصرِ بدون سوسياليستی انقالبِ. است

 خود ماهيتِ در زنان مبارزاتِ مضمونِ کالم يک در. رسيد خواهد نه خود

 سوسياليسم برای مبارزه راستای در تنها مضمون اين و است سوسياليستی

 .کند بيان را خود واقعی طورِ به تواند می که است
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 بايد اجتماعی زندگیِ ابعادِ ی همه در و مداوم نبردی اما، زنان رهايیِ برای نبرد

 سياسی جرياناتِ در ويژه به و کار محل در خانواده، در جامعه، در بيابد؛ جريان

 چنين بدون. کنيم قيام مردساالر روابط و ارتجاعی رسومِ و آداب عليه بايد

 و دهد می دست از را رهايی مهمِ عناصرِ از يکی طبقاتی نبردِ ای، مبارزه

. يابد می گذشته قرنِ ی خورده شکست انقالباتِ سرنوشتِ چون هم سرنوشتی

 در تواند نمی خود ی دارانه سرمايه ضدِ ماهيتِ دليلِ به زنان رهايیِ برای مبارزه

 به و بيابد جريان کند می تعيين بورژوازی که اجتماعی و حقوقی ای محدوده

 های اُرگان و ها سمبل انتخابِ. گردد نايل زنان برای ای ارزنده آوردهای دست

 ای راهه کج ايران زنانِ ی ويژه های خواست طرحِ برای بورژوايی سياسیِ و حقوقی

 نظامِ عليه طبقاتی ی مبارزه از زنان مسائل جدايیِ به عمالً که است

 واقعیِ متحدانِ از و دور خود اهدافِ از را زنان جنبشِ و انجامد می داری سرمايه

 جهان و ايران در اجتماعی مبارزاتِ که دورانی در ويژه، به. سازد می محروم آن

 آگاه خود تاريخیِ نقشِ به کارگری جنبشِ ميان اين در و يابد می وسيعی ابعاد

 نظام عليه مبارزه راهِ در جز ديگری مسير در تواند نمی زنان جنبشِ شود، می

 بخشی ماهيتاً جنبش اين. برسد خود های خواست به داری سرمايه
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 و رشد و ستا داری سرمايه نظامِ عليه شانکِ زحمت مبارزاتِ از ناپذير تفکيک

 .کند تضمين و تأمين تواند می راستا اين در را خود تکاملِ

 جنبشِ که دورانی در ويژه به نيست؛ مستثنا اصل اين از نيز ايران زنانِ جنبشِ

 جامعه سياسیِ ی صحنه در کننده تعيين جريانی به تبديل تا رود می کارگری

 .شود می فراهم زنان ی مبارزه برای مناسبی شرايط گردد،

 رشد راهِ تنها زيرا دارد اساسی اهميتِ ايران زنانِ جنبشِ برای شرايط اين درکِ

 اين غيرِ در. است کارگری مبارزاتِ با جنبش اين پيوندِ زنان، جنبشِ تکاملِ و

 در و داد خواهد دست از را خود اهدافِ تحققِ واقعیِ بستر زنان جنبشِ صورت،

 .شد خواهد کشيده انحراف به طبقاتی ی مبارزه دارِ و گير
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 يک ی مثابه به را زنان ی مساله بار اولين برای ها سوسياليست که هنگامی از

 زتکين کالرا. گذرد می زمانی دير کردند، مطرح طبقاتی -اجتماعی ی مساله

 .بود زنان جنبشِ در کمونيست سوتانِکِ پيش از يکی

 مطرح را زنان برای رأی حق و کرد دفاع زنان حقوق و حق از که بود او هم

 ی کنگره تصويب مورد او ابتکار به نيز زن روزِ عنوان به مارس ٨. ساخت

 همواره ها کمونيست. گرفت قرار کپنهاگ در ،٩١٩١ سال در دوم انترناسيونال

 و اند داده ارائه زنان آزادی با رابطه در مهمی های تئوری و ها برنامه ها، طرح

 ارزيابیِ يک بخواهيم اگر همه، اين با. اند کرده مبارزه نيز ها آن تحقق برای

 اين از بخشی رضايت چندان ی ترازنامه بکنيم، ها کوشش اين نتايج از مختصری

 زن ی مساله که بودند ها کمونيست اين همه اين با. ماند نمی جای بر مبارزات

 .کردند مطرح درست و علمی طور هب را داری سرمايه ی درجامعه

 در که حال عينِ در بشريت، حياتِ از نوينی دورانِ آغاز عنوان به اکتبر، انقالب

 به و نپاييد ديری ولی داشتند مهمی سهمِ مبارز زنانِ از بسياری آن تحققِ

 های جنبه از يکی و خورد شکست نيست، مقاله اين ی حوصله در که داليلی

 آن از. بود سنتی ی جامعه بندِ و قيد از زنان آزادیِ گذاشتن کنار شکست اين

 هيچ که کرد باز را خود جایِ کمونيستی جنبشِ در کردی عمل و تفکر پس
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 زنان مورد در کمونيستی بخشِ رهايی های انديشه و ها ايده با مشترکی وجه

 طبقاتی ی مبارزه از چنين اين که نبود زنان مسائل تنها اين البته. نداشت

 اجتماعی مسائل ساير برای است ای نمونه عنوان به مساله اين بلکه شد حذف

 !شدند دچار انگيزی غم سرنوشتِ به زنان مسائلِ همانندِ که

 و گسترده شرکتِ عليرغم نيز، دنيا نقاطِ اقصا در ديگر، انقالباتِ و ها قيام در

 يکی عنوان به زنان حقوقِ و مسائل گاه هيچ انقالبی، های جنبش در زنان فعالِ

 .است نشده مطرح انقالب اساسیِ مسائلِ از

 ٠١ تا ۶١ های سال از ويژه به جهانی، دوم جنگ پايانِ از بعد امريکا و اروپا در

 مبارزاتِ که جا آن از و رسيد خود اوج ی نقطه به زنان مبارزاتِ ميالدی،

 ضدِ خصلتی دوران اين در بخش آزادی مبارزاتِ و ملی های جنبش کارگری،

 های ارزش روندهايی چنين تاثيرِ تحتِ نيز زنان جنبشِ داشتند، امپرياليستی

 و گامی هم. کشيد سوال زيرِ به را داری سرمايه جوامعِ بر حاکم بورژوايیِ

 اين در امريکا و اروپا در ديگر اجتماعی هایِ جنبش با زنان جنبشِ سويیِ هم

 اجتماعیِ و دموکراتيک حقوقِ کسب برای مبارزه در آن تقويتِ باعث ها سال

 .رسيد نيز مهمی نسبتاً آوردهای دست به راه اين در و گرديد خويش
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 کلی طورِ هب و کارگری جنبشِ اُفتِ دورانِ واقع در که ،٨١ های سال طیِ اما،

 اُفتِ نيز زنان جنبشِ است، امپرياليستی های متروپل در اجتماعی های جنبش

 بر ليبراليسم نوعی اينک پيشين انقالبیِ های ايده جایِ به و يابد می گيری چشم

 که اين وضعيت اين ماحصلِ. گردد می مسلط جنبش اين از معينی های بخش

 مسائلِ برای سطحی های حل راه تا کنند می سعی بيشتر زنان جنبشِ فعاالنِ

 زمينه اين در. کنند جوو جست آن های حکومت و داری سرمايه نظامِ در را زنان

. بپردازند بانهمآ ليبرال تزهای توجيه به کنند می سعی مقاله و کتاب طريق از نيز

 حقوقِ گرفتنِ و زنان آگاهیِ برای که باورند اين بر نيز برخی حال عين در

 .نمود اقدام پايين از بايد اينک ها آن اجتماعیِ

 نسبت آشکار و پنهان تبعيضاتِ و مردان با زنان نابرابرِ وضعيتِ ديگر، جانبِ از

 وسيعِ اشتغالِ عليرغم که اسکانديناوی کشورهای و امريکا اروپا، در زنان به

 روندِ در بيشتر هرچه زنان که نظر اين دارد، ادامه کماکان کشورها، اين در زنان

 به خودی هخودب طورِ هب و نسبت همان به کنند شرکت اجتماعی توليدِ و کار

 کارِ در زنان شرکتِ. است کرده تضعيف را رسيد خواهند مردان با برابر حقوقِ

 ولی کند می کمک زنان اقتصادیِ استقاللِ به که حال عينِ در اجتماعی

. گردد نمی آزادی و اجتماعی شعورِ دريافتِ به منجر خود خودیِ به گاه هيچ
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 از زنان دفاعِ مادیِ ی زمينه و آگاهی رشدِ شرطِ پيش اقتصادی استقاللِ البته

 مکانيکی طور به گاه هيچ ولی است مردان مقابلِ در خويش اجتماعیِ حقوقِ

 اجتماعی کارِ ديگرِ ی جنبه که نکنيم فراموش. سازد نمی ميسر را امری چنين

 و هست نيز کار نيرویِ فروشندگانِ خودبيگانگیِ از داری، سرمايه توليدِ روابطِ در

 و زنان. شود می نيز توليد روندِ در کنندگان شرکت سايرِ و کارگران شاملِ اين

 بشریِ ضد های مکانيسم به که داريست سرمايه نظام عليه مبارزه در مردان نيز

 که افتی با زنان جنبشِ. يابند می را آن اجتماعیِ حلِ راه و برند می پی نظام اين

 حرکتِ نتوانسته هم هنوز است افکنده سايه آن بر طرف اين به ٨١ های سال از

 بورژوايی گرايشات از مستقل دقيقی، مبنای بر را خود اجتماعیِ و سياسی

 حقوق از بخشی بودند توانسته زنان که کشورها از برخی در. سازد استوار

 در مختلف عناوينِ به دوباره بورژوازی بگيرند، حاکم نظام از را خود اجتماعی

 از اجتماعی حقوق که باورند اين بر غلط به برخی. است آن گرفتنِ پس حالِ

 است قادر بورژوازی بنابراين است، کرده "اعطاء" بورژوازی را زنان حقوقِ جمله

 با رابطه در که زمانی نظر اين. بزند معينی های رفرم به دست نيز زمينه اين در

 روشنی نحوِ به را خود ابتذالِ شود می بيان اسالمی جمهوری زِستي زن ماهيتِ

 تحتِ حاکم بورژوازیِ که هستند اميد اين به نظر اين پيروانِ. سازد می آشکار
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 زنانِ نيستند کم! داد خواهد پاسخ نيز زنان معضلِ به "اصالحات" روندِ عنوانِ

 در ابزاری را زنان حقوقِ احقاقِ برای مبارزه که ايران در فمينيسم مدعیِ

 ی مسخره جريانِ بر عالوه. اند کرده حکومتی طلبانِ اصالح های برنامه خدمتِ

 فمينيسمِ بود، رفرميستی جرياناتِ محافلِ نُقلِ مدتی برای که اسالمی فمينيسمِ

 آن کشاندنِ و زنان جنبشِ کردنِ منحرف برای است جديدی ترفندِ طلب اصالح

 !بورژوازی دامانِ به

 اين شود، می جهانی مقياسِ در زنان عمومیِ وضعيتِ به مربوط چه آن اما

 و فقر کاری، بی ی عمده بارِ داری سرمايه نظامِ ساختاریِ بحرانِ که است واقعيت

 محروم اجتماعیِ طبقاتِ و اقشار دوشِ هب را اجتماعی و اقتصادی نیِمانابسا

 طبعاً. بدهند را ها بحران اين تاوانِ بايد که هستند شانکِ زحمت اين و انداخته

 استثمار روزافزونِ شدتِ تحملِ بر عالوه که جامعه از بخشی عنوان به زنان

 مردساالری يعنی سنتی ی جامعه ی مانده عقب روابطِ از کار، نيروی به نسبت

 نظامِ اجتماعیِ و اقتصادی هایِ نابسامانی برای مناسبی هدفِ برند، می رنج نيز

 و مسائل حلِ از صحبت اساساً داری سرمايه نظام در. هستند داری سرمايه

 به است نظام اين بشریِضدِ های خصلت از دور به و واهی امری زنان مشکالتِ

 ی جامعه بندهای و قيدها از زنان رهايیِ و آزادی برای مبارزه دليل همين
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 يکی کلی طورِ هب جنسيتی، برابریِ و مردان با برابر حقوقِ به يابی دست و سنتی

 توجه. داريست سرمايه ضدِ اجتماعیِ انقالبِ هر های ستون ترين اساسی از

 انقالب کالم، يک در. انجامد می انقالب شکست به رو بهر مساله، اين به نکردن

 .رسيد نخواهد سرانجام به مردساالر، نظام عليه گيری جهت بدون اجتماعی

 جنبشِ: کنند توجه پيش از بيش مهم، ی نکته چند به بايد ايران مبارزِ زنانِ

 مبارزه در بلکه طلبان اصالح های برنامه با سويی هم در نه را خود ی آينده زنان

 های سياست اساس آن بر اسالمی جمهوری رژيمِ که داری سرمايه مناسباتِ عليه

 با حکومتی طلبانِ اصالح. کند جوو جست بايد برد، می پيش را خود ستيزِ زن

 عبادی، شيرين کردنِ ملَعَ با امپرياليستی های قدرت ياریِ هم و حمايت

. ندارند زنان مبارزاتِ ساختنِ منحرف جز ديگری هدفِ ،...و کار انگيزِ مهر

 جمهوری تماميتِ و دولت مقابلِ در خود مستقلِ صفِ تشکيلِ با زنان جنبشِ

 معلمان، جويان، دانش جمله از کشان زحمت و کارگران با راه هم و اسالمی

 مردساالریِ ی سلطه و نظام به بود خواهد قادر مردمی اقشار ديگر و پرستاران

 اجتماعیِ حقوقِ ترين ساده و ترين کم به رسيدن. دهد پايان اسالمی جمهوری

 جهتِ در و حاکم داریِ سرمايه نظامِ عليه مبارزه روندِ در تنها و تنها زنان

 .است پذير امکان سوسياليسم
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 عواقبِ و شود می فشرده امپرياليستی بربريتِ و جنگ چنگالِ در بشريت

 و کارگران به را خود همه از بيش داری سرمايه نظامِ های بحران بارِ نکبت

 بايد که هستند ها آن و کند می تحميل شکِ زحمت زنانِ ويژه به کشان، زحمت

 ايران، در. بپردازند را مردساالر نظامِ هایِ نابسامانی و ها بحران سنگينِ تاوانِ

 فعالِ عناصرِ ی همه که اسالمی های سنت و قوانين اختناقِ و فشار زيرِ زنان

 و تحقير تحملی قابلِ غير و خشن نحوِ به روزانه اند، کشيده بند به را جامعه

 در هم و پهلوی پادشاهیِ رژيمِ در هم که نيست تصادفی. شوند می سرکوب

 نمادِ و شاخص زنان عليه اجحاف و سرکوب تمرکزِ اسالمی، جمهوری نظامِ

 و سياسی جنبشِ کمتر رو اين از. است جامعه بر مسلط عمومیِ استبدادِ

 نقشِ و نموده نه شرکت وسيعاً آن در زنان که داريم سراغ ايران در را اجتماعی

 در ها آن وسيعِ شرکتِ و زنان نقشِ. باشند نکرده ايفا مردان پایِ پابه را، مهمی

 شاهی، رژيمِ عليه ايران مردمِ قيامِ تا گرفته مشروطيت از انقالبی های جنبش

 های حوزه تمامِ در زنان فعالِ حضورِ. بود کننده تعيين نقشی و وسيع شرکتی

 هيچ اجتماعی، مهمِ عنصرِ اين بدونِ که است چنان آن، متنوعِ اشکالِ و مبارزه

 تعيين شرکتِ رغمِ علی و همه اين با. رسد نمی پيروزی به ای مبارزه و جنبش

 ها، آن اجتماعیِ وضعيتِ بهبودِ با کمتر ما اجتماعی، مبارزاتِ در زنان ی کننده
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 سياسیِ و اجتماعی حرکتِ مبداء اگر. هستيم مبارزه از دوره هر پايانِ از پس

 اغلبِ در زنان که چند هر) بگيريم مشروطه جنبشِ و تنباکو جنبشِ را زنان

 شرکت مختلف اشکالِ در و واره هم ايران تاريخِ سياسیِ و اجتماعی های جنبش

 سياسی، حياتِ کردنِ دموکراتيزه جهتِ ها آن مبارزاتِ سپس و!( اند داشته

 کردنِ ملی جنبشِ)جهانی دومِ جنگِ از پس های دوران در اجتماعی و اقتصادی

 ياد به را (پهلوی رژيم عليه ايران شانِکِ زحمت قيامِ و ،.... و تير ٠١ نفت، صنايعِ

 تنها نه مبارزه، مراحلِ اين از کدام هيچ در که يافت خواهيم در وقت آن بياوريم

 زنان سياسیِ و اجتماعی مسائلِ و مشکالت ی زمينه در گشايشی ترين کوچک

 نيز ها آن اجتماعیِ نيازهایِ و ها خواست حتا ميان اين در بلکه نگرديد ايجاد

 به محدود تنها زنان شرکتِ مشروطه، جنبشِ در مثال برای. است نشده مطرح

 در و گرديد نمی نبرد ی جبهه تدارکِ و ها ميتينگ در ها آن ایِ توده حضورِ

 عليه تممقاو سنگرهایِ در مسلح های گروه تشکيلِ جمله از ديگر، های زمينه

 در مردانه لباسِ پوشيدنِ با که دختران، اجسادِ. شد می شامل نيز را ارتجاع

 مشروطه جنبشِ در انقالبی زنانِ شرکتِ از ای نمونه تنها جنگيدند، می سنگرها

 و تابوها نفوذِ و زنان انگيزِ غم موقعيتِ شاهدِ ما تاريخی، ی نمونه همين در. است

 شوند می ناگزير ها آن. باشيم می سنتی ی مانده عقب ی جامعه در مذهبی تحجرِ
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 پنهان"مردانه"لباسِ زير در را خود جنسيتیِ هويتِ مبارزه، در شرکت برای

 جنبشِ نتايجِ. نگيرند قرار جامعه ارتجاعیِ های سنت با تصادم در تا کنند

 در بلکه نشد توجه زنان مسائلِ به تنها نه جنبش اين در که داد نشان مشروطه

 همه، اين با. اند اجتماعی حقوقِ فاقدِ کماکان زنان مجلس، مصوبِ های قانون

 سودِ هب را اجتماعی شرايطِ تا رفت می سياسی مبارزاتِ در زنان عملیِ شرکتِ

 ی ويژه های ناسازم کوشيدند زنان مشروطه، جنبشِ از پس. دهد تغيير زنان

 مجمعِ"،"سعادت پيکِ" ،"نسوان بيداریِ"،"خواه وطن نسوانِ"قبيلِ از خود،

 در را خود خاصِ مسائلِ طريق اين از و دهند تشکيل را ،...و "نسوان انقالبِ

 که است رابطه همين در درست. سازند مطرح زده اسالم سنتیِ ی جامعه

 در مترقی های ايده رشدِ از جلوگيری و زنان جنبشِ سرکوبِ برای روحانيون

 مطبوعات، سانسورِ ی زمينه در جديدی های قانون و شدند عمل وارد جامعه

 که کسانی ها، قانون اين چارچوبِ در. گردد می وضع زنان مسائلِ درموردِ ويژه هب

 مطالبی اسالمی حجابِ و چادر عليه يا کردند می انتقاد زنان وضعيتِ به نسبت

 .شوند مجازات بايد نمودند، می منتشر

 خاندانِ حاکميتِ دورانِ در زنان حقوقیِ وضعيتِ تعيينِ در اسالمی قوانينِ نفوذِ

 بندهای و قيد از را زنان "سفيد انقالبِ" و "حجاب کشفِ"با گويا که پهلوی
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 ظاهری، و سطحی مواردِ در جز و داشته ادامه نيز است کرده "آزاد" اجتماعی

 نظارتِ که هنگامی .است نکرده چندانی تغييرِ زنان حقوقیِ و اجتماعی وضعيتِ

 در ارگانيک اصلِ يک عنوانِ هب مجلس، تصميماتِ و قوانين بر روحانيون

 که داشت توقع توان می چگونه است، شده گنجانده شاهنشاهی اساسیِ قانون

 شود؟ اساسی تغييراتی خوشِ دست زنان حقوقیِ وضعيتِ

 و آزادی به رسيدن برای آنان ی مبارزه لزوم و انسانی حقوقِ از زنان محروميتِ

 مشروطه جنبشِ در و شد مطرح ايران کمونيستِ حزبِ توسط بار اولين برابری

 جنگِ از پس. داشت سزايی هب تاثيرِ زنان مختلفِ های جمعيت ايجاد در بعدها و

 داشت نقش زنان جنبشِ و ها جمعيت تقويتِ در نيز توده حزبِ جهانی، دومِ

 و طلبانه فرصت های سياست ردِبُ پيش برای زنان شِبجن در خويش نفوذِ از ولی

 تنظيم شوروی اتحادِ المللیِ بين سياستِ و منافع چارچوبِ در که کارانه سازش

 مسائلِ گرچه کمونيستی سنتیِ جنبشِ کلی،طورِ هب. کرد می استفاده شد، می

 ی جامعه ی مانده عقب شرايطِ و روابط از ها آن رهايیِ برای و کرده مطرح را زنان

 نه عمل در ولی است کرده تدوين توجهی قابل های تئوری و سياست طبقاتی،

 به زنان مسائلِ حلِ جهتِ در مبارزه بلکه نشد ها آن تحققِ در کوششی تنها

 برای مبارزه تفکيکِ. گرديد محول نشد، متحقق گاه هيچ که نامعلومی ی آينده
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 روابطِ ی ادامه برای را شرايط طبقاتی، ی مبارزه از زنان حقوقِ کسبِ

 بخشی زنان مسائلِ که واقعيت اين. کرد فراهم جامعه در مردساالری

 در کوشش بدون جامعه تکاملِ و است اجتماعی انقالبِ مسائلِ از ناپذير تفکيک

 .شد سپرده فراموشی دستِ هب نيست، پذير امکان زنان وضعيتِ ساختن دگرگون

 در و دارد را خود جایِ مردساالر فرهنگِ نيز ايران کمونيستیِ و چپ جنبشِ در

 اغلبِ سياستِ و برنامه در. کند می بازتوليد و توليد را خود مختلف اشکالِ

 برخورد و کند نمی اشغال ای ويژه جایِ زنان مسائلِ اصوالً ايرانی چپِ جرياناتِ

 روبنايی را زنان مشکالتِ که گيرد می انجام سنتی بينشِ همان با مسائل اين به

 از بعد به را آن ترتيب اين به و داند می زيربنايی تغييراتِ از جزمی تابعی و

 ترين مهم از يکی زنان مسائلِ اما، واقعيت در که حالی در. کند می محول انقالب

 کارِ تقسيمِ چگونگیِ به مربوط و است طبقاتی ی جامعه مسائلِ ترين اساسی و

 .است مادی وحياتِ توليد باز و توليد روندِ در اجتماعی

 قيامِ در ها آن اساسیِ نقشِ و شاه رژيمِ عليه مبارزه در زنان وسيعِ شرکتِ

 نکرد زنان برای مناسب شرايطِ ايجادِ به کمکی هيچ تنها نه ايران در ٩٠۵٠

 پيش در که طور همان. بودند زنان اسالمی رژيمِ گریِ ستم قربانیِ اولين بلکه

 آوردی دست کمتر ايران اجتماعیِ های جنبش در زنان فعالِ نقشِ گفتيم،
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 و چپ نيروهایِ سهمِ. است داشته ها آن اجتماعیِ ناهنجارِ وضعيتِ بهبودِ سودِ هب

 فراموش نبايد را اجتماعی مبارزاتِ روندِ در زنان جنبشِ ناکامیِ در کمونيست

 به آن از کوشيدند زنان جنبشِ هایِ ويژگی به توجه بدون جريانات اين. کرد

. کنند استفاده خود عمومیِ های سياست و اهداف تحققِ جهتِ ای وسيله عنوان

 خود باشند زنان رهايیِ و آزادی دارِ پرچم بايد حقيقت در که نيروها اين اغلبِ

 انقالبِ روندِ در زنان آزادیِ اهميتِ و نقش از ناروشنی و مغشوش تصورِ

 ی جامعه به گذار در نتيجه در و جامعه شرايطِ کردنِ دموکراتيزه و اجتماعی

 از وسيعی بخشِ بر تفکری چنين هم هنوز متاسفانه و داشتند رها و آزاد

 کارگر مردانِ و زنان که نيست شکی هيچ اين در. است حاکم سياسی جرياناتِ

 توانند می مشترک طبقاتیِ سازماندهیِ يک در و اتفاق به تنها شکِ زحمت و

 روابطِ بند و قيد از رهايی جهتِ در را جامعه بنيادیِ دگرگونیِ روند

 نظامِ تحميلِ و مذلت و فقر استثمار، نابسامانی، اصلیِ علتِ که داری سرمايه

 ی مبارزه و زنان ی ويژه مسائلِ طرحِ همه اين با. کنند آغاز است، مردساالر

 های سازمان در حتا مردان، با برابر حقوقِ و تساوی تحققِ جهتِ در ها آن

 که نمود تاکيد واقعيت اين بر بايد. است ناپذير اجتناب ضرورتی نيز طبقاتی

 از ناشی که مضاعف اجحافِ و ستم زيرِ در واره هم جامعه از نيمی عنوانِ هب زنان
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 قرار است، داری سرمايه اجتماعیِ کارِ تقسيمِ و مانده عقب های سنت مذهب،

 ضدِ عمومیِ نبردِ بر عالوه شرايط اين ساختنِ دگرگون برای کوشش و دارند

 يک در. هستند زنان خودِ آن اصلیِ حاملِ که ست ای ويژه کوششِ داری، سرمايه

 نظام، اين عليه عمومی ی مبارزه بر عالوه داری سرمايه ی جامعه در زنان کالم

 امتيازاتِ و ها سنت آداب، عليه نيز انقالبی جنبشِ درونِ در ناگزيرند

 ی مبارزه در ناپذير تفکيک عنصری نبرد اين. برخيزند مبارزه به نيز مردساالری

 واقعیِ مفهوم انقالبی ی مبارزه آن بدونِ که است سوسياليسم راهِ در طبقاتی

 برای زنان مستقلِ نيرویِ سازماندهیِ رو اين از. داد خواهد دست از را خود

 بدونِ اما، مبارزه اين. يابد می ای کننده تعيين اهميتِ مختلف سطوحِ در مبارزه

 به ره داری سرمايه ضدِ عمومیِ روندِ از جدا و جامعه ديگرِ نيروهای با ارتباط

 .برد نمی جايی

 سياسی هایِ جنبش در زنان فعالِ شرکتِ تاکنون که اساسی کمبودهایِ از يکی

 در خود ی ويژه مسائلِ و ها خواست نکردنِ مطرح است، داشته اجتماعی و

 بخشِ زنان ی ويژه مسائلِ که حالی در. است بوده حاکم نظامِ عليه مبارزه

 اجتماعی و سياسی جنبشِ هر در رو، اين از. اند انقالب اساسیِ مسائلِ از مهمی

 مبارزه در زنان شرکتِ. شود داده زنان ی ويژه شعارهای به خاصی اهميتِ بايد
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 سياسی حرکتی به تبديل ،شده خارج کیيفيز و تبعی جنبی، حالتِ از بايد

 .گردد

. هست نيز متخاصم طبقاتیِ منافعِ از متاثر حال عينِ در زنان اجتماعیِ جنبشِ

 اين تا کوشند می آن از خارج در چه و حاکميت در چه بورژوايی جرياناتِ

 اختراعِ. دهند قرار خود طبقاتیِ منافعِ خدمت در ساخته منحرف را جنبش

 و رشد اما. است دست اين از "اسالمی فمنيسمِ" چون مسمايی بی های ناعنو

 اين در زنان ی گسترده شرکتِ و اسالمی رژيمِ عليه مردم مبارزاتِ گسترشِ

 زنانِ. است زنان موردِ در رژيم تحميقیِ های برنامه شکستِ گرِ بيان جنبش

 همانندِ اسالم ارتجاعیِ قوانينِ و فاسد رژيمِ که اند دريافته خوبی به مبارز

 چه اسالمی ضوابطِ و قوانين. اند بشری ضدِ عميقًا و ستيز زن ذاتاً ديگر، مذاهبِ

 شمايلی و شکل هر در و است يکی ماهيتاً آن از خارج در چه و حاکميت در

 ی همه عليه گسيخته لجام ديکتاتوریِ و سرکوب جز شوند، عرضه که هم

 .داشت نخواهند حاصلی زنان ويژه هب شان،کِ زحمت

 نظامِ امروز که وسطايی قرونِ بندهای و قيدها از زنان رهايیِ راهِ رو، اين از

 در. است سوسياليسم برای مبارزه راهِ کند، می اعمال زنان عليه داری سرمايه

 ای جامعه ديگر، يک اتفاق به شکِ زحمت و کارگر مرد و زن که راستاست اين



زنان رهاییِ و طبقاتی ی مبارزه  

 

36 

 اين در. ريخت خواهند پی را جنسيتی و نژادی طبقاتی، تبعيضِ از خالی و آزاد

 نيستند تنها جهانی، ی جامعه از ناپذير تفکيک بخشی عنوان هب ايران زنانِ مبارزه

 مثل ايرانی، زن آزادی. شود نمی محدود ايران مرزهای به ها آن ی مبارزه و

 طريق از جز کنونی، دورانِ در ای کشيده بند به ی طبقه و قشر هر آزادی

 .نيست پذير امکان داری سرمايه ضدِ انقالبیِ نيروهایِ ميان جهانی بستگیِ هم
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 جنبشِ آوردِ دست واقع در زن، رهايیِ و آزادی سمبل عنوان به مارس ٨

 به سوسياليستی انترناسيونالِ ی کنگره در ٩١٩١ سال در که است کارگری

. دارد می گرامی را روز اين ساله همه مترقی بشريتِ پس آن از. رسيد تصويب

 با "دموکراتيک" و متمدن اصطالح به کشورهای زنانِ ويژه هب روز، اين در

 مضاعفی تضييقات به نسبت اعتراض به ها ميتينگ و جلسات تظاهرات، برپايیِ

 بنابراين،. پردازند می اعتراض به شود، می اعمال زنان به نيز کشورها اين در که

 دليلِ به صرفاً که نيستند استبداد ی سلطه زيرِ و مانده عقب کشورهای زنانِ تنها

 و اقتصادی فرهنگی، يقاتِيتض و فشارها اقسام و انواع مورد خود جنسيت

 حاکم دموکراتيک اصطالح به نظامِ که کشورهايی در. دارند قرار اجتماعی

 ی مبارزه ها سال آوردِ دست هم آن که زنان حقوقِ برخی کسبِ رغمِ علی است،

 اقتصادی، های زمينه بسياری در هنوز زنان است، ها آن گيرِ پی و انقالبی

 از. دارند قرار تری پايين ی مرتبه در مردان به نسبت اجتماعی و شغلی سياسی،

 نه ديگر طبقاتیِ و اجتماعی جنبشِ هر مانند( فمينيسم)زنان جنبشِ رو اين

 بلکه شده جهانی پديدهای به تبديل و گذشته کشور آن يا اين مرزهای از تنها

 از بايد زنان عليه فشارها و ها تبعيض واقعیِ برداشتنِ ميان از برای حال عينِ در

 .رفت فراتر نيز اند، شده بنا خصوصی مالکيتِ بر که کنونی طبقاتیِ های نظام
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 که مشکالتی و مسائل به تا است فرصتی مبارز زنانِ برای مارس ٨ سان، بدين

 ها آن با خويش اجتماعیِ حقوقِ کسب جهتِ در خود سازماندهیِ راهِ فرا

 شود نمی زنان به مربوط تنها اما مشکالت اين به پرداختن. بپردازند روبرويند،

 خصلتِ نتيجه در و مشکالت اين بودنِ اساسی و ای ريشه دليل به بلکه

 عنصری به تبديل سياسی و اجتماعی نظرِ از زنان جنبشِ ها، آن عامِ و اجتماعی

 زنان ی مساله و شده شانکِ زحمت و کارگران بخشِ رهايی مبارزاتِ در ارگانيک

 جرياناتِ و نيروها ی همه به مربوط جامعه، گرهیِ مسائلِ از يکی ی مثابه به

 مترقی جرياناتِ اغلبِ ميانِ در تاکنون اما، واقعيت اين. شود می مترقی سياسیِ

 و مترقی جنبشِ در. است شده برخوردار مناسبی ی زمينه از ندرت به انقالبی و

 تحليل درستی به زنان وضعيتِ تئوريک و لفظی طورِ هب گرچه سوسياليستی،

 به. نيست ابهام از خالی و روشن چندان آن بر چيرگی عملیِ راه ولی شده

 بايد کمونيستی نوينِ جنبشِ که ای برجسته و مهم مسائلِ از يکی دليل، همين

 توجه مورد گذشته قرنِ طی جنبش اين انحرافاتِ نقدِ و مشکالت به برخورد در

. است طبقاتی -اجتماعی ای مساله عنوانِ به زنان ی مساله دهد، قرار جدی

 به زنان ی مساله دادنِ قرار بدون جامعه بنيادیِ دگرگونیِ راهِ در مبارزه اساساً

 و ناقص ای مبارزه روند، اين تاکتيکِ و استراتژی در ارگانيک عنصری عنوانِ
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 جنبشِ از مهمی های بخش بر غالب تصورِ خالفِ بر زيرا است، سرانجام بدونِ

 ای آينده به را آن حلِ و کند می داد قلم روبنايی را مساله اين که کمونيستی

 و اقتصادی بنایِ زير در ای ريشه مسائلِ از يکی زنان ی مساله سپارد، می نامعلوم

 که است خاطر همين به درست. است طبقاتی ی جامعه توليدی روابطِ

 سوسياليسم با يافتن پيوند از را آن زنان، جنبشِ در نفوذ با کوشد می بورژوازی

 يعنی دارد، عهده به را جامعه بنيادیِ تغيير تاريخیِ رسالتِ که ای طبقه و

 در زنان جنبشِ سياسیِ اهميتِ بيانِ حال عينِ در اين. دارد باز پرولتاريا

 .است اجتماعی مبارزاتِ

 کوششی چنين مظاهرِ از يکی "اسالمی فمينيسمِ" کردنِ ملَعَ نيز ايران در

 ها آن اسارتِ ی ادامه و زنان تحقيرِ برای اسالمی جمهوری توسطِ که است

 فمينيست عنوانِ خود بر که جريانات برخی ميان اين در. است شده ريزی طرح

 در و فمينيستی جنبشِ از محدود درکِ دليل به داخل و خارج در اند، نهاده را

 به ها مدت تا طبقاتی، و سياسی ی مبارزه از زنان مسائلِ کردنِ جدا ی نتيجه

 شدنِ مال بر از پس. نگريستند می ارتجاعی ی پديده اين به مثبت ی ديده

 های پوشش در و مختلف عناوينِ به بورژوازی اسالمی، فمينيسمِ واقعیِ ماهيتِ

 و زنان تحميقِ برای خود های کوشش به اجتماعی و هنری فرهنگی، گوناگونِ
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. داد ادامه است، نهفته جنبش اين در که عظيمی انقالبیِ پتانسيلِ دادنِ هدر به

 را سياسی جرياناتِ بسيار چه و آمد ميدان به فريب عوام شعارهای با خاتمی

 در فمينيسم مدعیِ زنانِ نبودند کم. کشاند خود دنبالِ به طوالنی مدتِ برای

 واقع در او از حمايت با و کردند مشاهده اميدی نور خاتمی در که خارج و ايران

 .کردند کمک اسالم زنِ ضدِ حاکميتِ ی ادامه به

 اصطالح به های سازمان و فمينيست جرياناتِ برخی ضعفِ و ماندگی عقب اوجِ

 صلحِ ی جايزه از افراد برخی نيز و جريانات اين که است هنگامی اما زنان مدافعِ

 ترفند اين که کردند گم را خود پای و دست چنان عبادی خانم به نوبل

 جمهوری توجيه و اسالم زنِ ضدِ منفورِ ی چهره "اصالح" برای امپرياليستی

 ميان در بورژوايی فمينيسمِ نوعی. کردند داد قلم "ايران زنان پيروزی"را اسالمی

 يک نه را "زن" که است حاکم زنان حقوقِ مدافعِ اصطالح به جرياناتِ برخی

 اجتماعی روابطِ فاقدِ جنسيتِ يک صرفاً که بل طبقاتی -اجتماعی عنصرِ

 توجيه چيز همه تا است کافی بودن زن تنها تفکر طرزِ اين برای و پندارد می

 مجاهدين سازمانِ قبيلِ از اپوزيسيون، در اسالمی جرياناتِ ديگر سویِ از. شود

 تحققِ ابزارِ عنوانِ به ها آن از زنان، به نسبت ارتجاعی تفکرِ همان با ،. . .  و

 .کنند می استفاده خود های سياست
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 اما، دارد قرار زنان عظيمِ نيروی يابیِ سازمان پایِ پيش که مشکالتی و موانع

 ميانِ در. شود نمی محدود رژيم خارجِ و داخل در بورژوازی های کوشش به تنها

 جنبشِ ضرورتِ و اهميت نيز ايرانی فمينيستِ و کمونيست چپ، جرياناتِ

 درک شايد و بايد که طور آن هنوز طبقاتی و سياسی ی مبارزه در زنان مستقلِ

 و تئوريک های زمينه که حال عينِ در اپوزيسيون از بخش اين در. است نشده

 ی جامعه محصولِ که تابوها برخی هنوز ولی دارد وجود توجهی قابلِ سياسیِ

 از يکی. دهند می ادامه خود حياتِ به ها گروه اين در هستند، مانده عقب سنتیِ

 همين شده، مزبور های سازمان از ايران زنانِ دوریِ به منجر که مشکالتی

 و توليد داری سرمايه توليدِ ی شيوه و روابط در که مردساالری. است وضعيت

 چپ جرياناتِ ميانِ در گوناگون، ظواهرِ و مختلف اشکالِ در شود، می بازتوليد

 روابطِ در و سياسی های سازمان در مسئوليت و کار تقسيمِ. دارد وجود نيز

 سنتی ی جامعه معيارهایِ و ها ارزش تاثيرِ تحتِ شديداً همه و همه خانوادگی،

 هستند بينشی و سياسی فرهنگی، مشکالتِ مجموع در همه ها اين. دارند قرار

 بر غلبه. دارند قرار زنان جنبشِ يابیِ سازمان راهِ فرا اصلیِ موانعِ عنوانِ به که

 ی همه در انقالبی مردانِ و زنان جانبِ از جدی ای مبارزه به نياز مشکالت اين

 .دارد سازمانی و سياسی فرهنگی، سطوحِ
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 رشد درجه و عمومی وضعيتِ نمودارِ جامعه هر در زنان اجتماعیِ وضعيتِ

 هر تعالیِ و پيشرفت شرطِ پيش رو اين از. است جامعه آن اجتماعیِ و سياسی

 تقسيم تا گرفته خانوادگی روابطِ از آن، در زنان آزادیِ و حقوق تأمينِ جامعه

 !است اجتماعی کارِ

 نشان دارد، ياد به تاريخ که جا آن تا -اجتماعی مبارزاتِ تاريخِ به گذرا نگاهی

 مبارزه خويش زندگیِ و کار ناهنجارِ شرايطِ عليهِ واره هم زنان که دهد می

 و مهم نقشِ آن در زنان که شناسيم می را جنبشی و انقالب کمتر ما و اند کرده

 های نظام عليه مردان با گام هم مبارز زنانِ. باشند نکرده ايفا ای کننده تعيين

 ی همه رغمِ علی که است اين واقعيت. اند کرده پيکار مردمی ضدِ و استبدادی

 در اند، داشته اجتماعی انقالباتِ در کنون تا زنان که مهمی سهمِ و نقش

 راهِ کمتر ها آن مشکالتِ و مسائل اجتماعی، های دگرگونی و انقالبات سرانجامِ

 اهدافِ و خصلت دليلِ به بورژوايی های انقالب. است يافته واقعی و اصولی حلِ

 کسبِ و مردساالر نظامِ از زنان رهايیِ و آزادی راهِ در قدمی گاه هيچ خويش

 نيز کمونيستی سنتیِ جنبشِ. اند برنداشته زنان برای مردان با مساوی حقوقِ

 ها آن رهايیِ برای و کرده مطرح را زنان اجتماعیِ مشکالت و مسائل گرچه

 پس ويژه به عمل، در ولی است کرده تدوين توجهی قابلِ های تئوری و سياست
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 حزبِ توسطِ سياسی قدرتِ کسبِ از پس اندکی اکتبر، انقالبِ شکستِ از

 .نيافتند تحقق عمالً گاه هيچ ها سياست و ها تئوری اين شوروی، کمونيستِ

 و سنتی بندهایِ و قيود از زنان رهايیِ و آزادی به برخورد چگونگیِ بنابراين

 که است اجتماعی انقالبِ اساسیِ های ستون از يکی جنسيتی، برابریِ تحققِ

 عللِ بتوان شايد. انجامد می انقالب شکستِ به ترديد بدونِ آن به توجه عدمِ

 درکِ در را زنان رهايیِ برای مبارزه ی زمينه در کمونيستی جنبشِ ناکامیِ

 نه را اجتماعی مناسباتِ دگرگونیِ و تغيير که جنبش اين بر غالب اکونوميستیِ

 و اقتصادی تکاملِ و مولد نيروهایِ رشدِ طريقِ از بلکه طبقاتی ی مبارزه در

 .يافت پنداشت، می انقالب از پس ی جامعه تکنيکیِ

 را زنان مشکالتِ و مسائل کمونيستی جنبشِ بر غالب تفکرِ حال، عينِ در

 جامعه اقتصادیِ بنایِ زير تغييرِ از پس تازه که دانست می روبنايی و سطحی

 از يکی تفکيکِ با سان بدين. برداشت گام ها آن حلِ جهتِ در توان می که است

 در و آنست توليدیِ زيربنایِ با مستقيم ارتباطِ در که جامعه اساسیِ مسائلِ

 از را انقالب باشد، می آن توليدِ ی شيوه بر مبتنی کارِ تقسيمِ محصولِ واقع

 عواملِ از يکی اين من باورِ به و نمود خالی آن اجتماعیِ و تاريخی محتوایِ

 عليه گيری جهت بدونِ اجتماعی انقالبِ کالم يک در. بود انقالب شکستِ اصلیِ
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 به و شکند هم در را بورژوازی طبقاتیِ ی سلطه بود نخواهد قادر مردساالر نظامِ

 جامعه، در مردساالری و پدرشاهی. بنشاند را مترقی اجتماعِ مناسباتِ آن جایِ

 طورکلی هب. است جامعه بر ارتجاعی طبقاتِ طبقاتیِ ی سلطه بازتابِ حقيقت در

 و شد آغاز طبقات پيدايشِ و خصوصی مالکيتِ تکوينِ با زنان عليه ستم و ظلم

 خود به متنوعی مضامينِ و اشکال مختلف های دوران در جوامع تکاملِ روندِ در

 دورانِ در آن سياسیِ و واقعی معنای به زنان جنبشِ حقيقت، در. است گرفته

 -سياسی مطالباتِ هلسلس يک به رسيدن برای زنان و گرفت شکل داری سرمايه

 زنانِ حالِ شاملِ ويژه به که اجحافاتی و ها نابرابری بردنِ بين از و اجتماعی

 در. پرداختند مبارزه به شد، می( شانکِ زحمت و کارگران) جامعه محرومِ طبقاتِ

 برخی کسبِ به موفق رفته پيش داریِ سرمايه کشورهای در زنان نبرد، اين

 عبارتِ به يا مردان با کامل برابریِ ی زمينه در هنوز ولی شدند اجتماعی حقوقِ

 پيش در را درازی و وار ناهم راهِ مردساالری نظامِ برداشتنِ ميان از در تر، دقيق

 اقتصادی ماندگیِ عقب دليلِ به که ايران قبيلِ از پيرامونی جوامعِ در اما،. دارند

 واقعیِ مبارزاتِ برای فضايی کمتر ديکتاتورها، بالمنازعِ حاکميتِ و اجتماعی و

 اهميتِ به سياسی جرياناتِ توجهِ عدمِ و سو يک از است، شده باز اجتماعی

 کردنِ دموکراتيزه و اجتماعی و سياسی دگرگونیِ برای مبارزه در زنان ی مساله
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 اجتماعی جنبشی عنوانِ به گاه، هيچ زنان جنبشِ سو، ديگر از اجتماعی، شرايطِ

. است نيافته تکامل و رشد امکانِ است معٌين های ويژگی و شرايط دارایِ که

 نيروهایِ ی جانبه همه و شديد سرکوبِ با که اسالمی جمهوری استقرارِ از پس

 نحوِ به زنان شد، گذاشته آن بنایِ سنگِ شانکِ زحمت و کارگران مترقی،

. گشتند محروم اجتماعی حقوقِ ی همه از و گرفتند قرار فشار تحتِ ای سابقه بی

 و يافتگی سازمان و جهت فاقدِ ولی ملموس ای مبارزه به دوران اين در زنان

 دست اسالمی حاکميتِ ی گرانه سرکوب اقداماتِ به نسبت العملی عکس بيشتر

 در زنان پيش از بيش روز هر و شد سرکوب شدت هب مبارزه اين گرچه. زدند

 شوند می محروم کامل انسانِ يک عنوانِ به زيست حقِ از اسالمی ستمِ ی چنبره

 اسالمی حاکميتِ حياتِ ی ادامه جدیِ مزاحمِ ها آن اجتماعیِ و مادی وجودِ ولی

 .است

 به منجر که ٩٠۵٠ سالِ در ايران مردمِ قيامِ در که کنيم يادآوری بايد اينجا در

 آن اساسیِ های پايه از يکی زنان عظيمِ نيروی گرديد، شاهی نظامِ پاشیِ درهم

 انجام آنان ی ويژه های خواست طرحِ بدونِ جنبش اين در اما، زنان شرکتِ. بود

 نيروهای ی آگاهانه و مستقيم مسئوليتِ از توان می زمينه اين در و گرفت

 دارِ پرچم بايد می که نيروها اين اغلبِ. گفت سخن کمونيست و "چپ" مدعیِ
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 اهميتِ و نقش از ناروشنی و مغشوش تصورِ خود باشند، زنان اجتماعیِ مبارزاتِ

 داشتند جامعه شرايطِ کردنِ دموکراتيزه و اجتماعی انقالبِ روندِ در زنان آزادیِ

 ادامه خود حياتِ به جريانات اين بقايایِ در تفکر اين هم هنوز متاسفانه و

 ميانِ برابری تحققِ کمونيسم مدعیِ نيروهایِ از عیيوس نسبتاً بخشِ. دهد می

 ضرورتی بنابراين و دانند می اجتماعی انقالبِ تحققِ به منوط هنوز را مرد و زن

 در. بينند نمی انقالب از پيش در زنان ی مساله سرِ بر مشخص ی مبارزه برای

 برابریِ برای مبارزه بسترِ در اجتماعی انقالبِ تحققِ عکس، بر درست که حالی

 سياسی ی سلطه و طبقاتی ی جامعه بندِ و قيد از دو اين رهايیِ و مردان با زنان

 .يابد می تکوين بورژوازی اجتماعیِ و

 سايه زنان جنبشِ بر دراز ساليانِ که ديگری انحرافِ اما انحراف اين مقابلِ در

 برابریِ تحققِ مسيرِ در اوضاع، و شرايط تغييرِ جهتِ در حرکت از را آن انداخته

 رهايیِ و آزادی اصوالً جريانات برخی. دارد قرار است، داشته باز مردان با زنان

 از خارج در بلکه حاکم داری سرمايه نظامِ عليه طبقاتی ی مبارزه در نه را زنان

 که مهمی اجتماعیِ عناصرِ از را زنان جنبشِ ترتيب اين به و پندارند می آن

 محروم دارند، داری سرمايه نظامِ شکستنِ درهم در معينی تاريخیِ منافعِ دارای

 ولی کرد را زنان برای آزادی و برابری ادعایِ که است ممکن چگونه. سازند می



کلیبی جابر ، قاسمی پروانه  

49 

 اجحاف و نابرابری اصلیِ عاملِ که داری سرمايه نظامِ عليه طبقاتی ی مبارزه از

 سرِ بر چيز هر از پيش بحث بنابراين،. رفت طفره است، مردان و زنان به نسبت

 عنوانِ به که است جامعه بنيادی تغييرِ روندِ در زنان جنبشِ واقعیِ مقامِ يافتنِ

 و روابط دارای ترتيب اين به و است مطرح اجتماعی سيالِ کليتِ يک از جزيی

 توانِ و رسالت که ست ای بالنده ی طبقه نيرویِ با مند هدف مبارزاتیِ پيوندهای

 برای که نيست معنا اين به اين. دارد را اجتماعی روابطِ ساختنِ دگرگون

 و سياسی هایِ ويژگی حاکم نظامِ عليه طبقاتی ی مبارزه در زنان جنبشِ

 توليد روندِ در شکِ زحمت و کارگر زنانِ که کرد فراموش و نشد قايل اجتماعی

 در که بل شوند می استثمار بورژوازی توسط تنها نه اجتماعی، کارِ تقسيمِ و

. باشند می موقعيت همان دارای نيز خانگی کارِ با رابطه در و سنتی ی خانواده

 خانواده امورِ ی اداره و خانگی کارِ تقسيمِ در تنها نه که نامناسب وضعيتِ اين

 خواهانِ که اجتماعی هایِ گروه و احزاب در که بل شود می بازتوليد و توليد

 در نيز هستند طبقاتی ی سلطه زير از شدن رها و یردا سرمايه نظامِ برچيدنِ

: است روشن آن دليلِ. دهد می ادامه خود حياتِ به ديگری مضامينِ و اشکال

 تاثيرِ تحتِ اجتماعی هايی پديده عنوانِ به خود سياسی های گروه و احزاب

 در که را مردساالری ی سلطه خود در و دارند قرار حاکم اجتماعیِ روابطِ
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. دهند می بازتاب دارد، ای ويژه مقام طبقاتی جوامعِ سياسیِ و اجتماعی ساختارِ

 نظامِ ئولوژیِايد با ها آن مخالفتِ شدتِ و عمق تناسبِ به البته بازتاب اين

 ی درهمه مستمر طورِ به رو هر به ولی دارد ضعف و شدت داری، سرمايه

 مادی نيازهای بازتوليدِ و توليد روندِ تا گرفته آموزش و فرهنگ از ها زمينه

 در انقالبی فمينيسمِ يا زنان جنبشِ ويژگیِ کالم، يک در. دارد جريان زندگی

 روابطِ ساختنِ دگرگون برای داری سرمايه حاکمِ نظامِ با سو يک از که است اين

 شئونِ ی همه در مردساالری مظاهرِ عليه سو ديگر از و است درگير اجتماعی

 .کند می پيکار نيز جامعه

 قرار ديگر يک با تناقص در نه خويش واحدِ خصلتِ دليلِ به اما مبارزه دو اين

 ضروری و الزم عناصرِ بلکه گيرند، می انجام ای جداگانه های صحنه در نه و دارند

 نديدنِ. باشند می طبقاتی ی سلطه و ستم زيرِ از جامعه رهايیِ و آزادی برای

 از مردساالری عليه نبرد سنتی کمونيستیِ جنبشِ در که بود واقعيت اين

 نامعلوم ای آينده به زنان مسائلِ حلِ نتيجه، در و گرديد جدا طبقاتی ی مبارزه

 در زنان مسائلِ حلِ به کمکی تنها نه امر اين. شد محول نرسيد، فرا گاه هيچ که

 انقالبِ ناکامیِ در مؤثر و مهم عواملِ از يکی بلکه ننمود انقالب از پس ی جامعه

 که بل نيست مردان عليه زنان ی مبارزه تيزِ ی لبه بنابراين،. بود نيز اجتماعی



کلیبی جابر ، قاسمی پروانه  

51 

 عنوان به دو هر دياب می طبقاتی ماهيتِ مبارزه که جا آن ويژه هب مردان، و زنان

 داری سرمايه نظامِ بر پيروزی و ديگرند يک ملزوم و الزم طبقاتی نبردِ يک اجزاء

 استفاده سوء با درست بورژوازی. نيست پذير امکان ها آن مشترکِ ی مبارزه بدون

 جدا طبقاتی ی مبارزه از را آن کوشد می که است زنان جنبشِ های ويژگی از

 به داری، سرمايه عليه مبارزه اصلیِ عناصرِ ی تجزيه و تفکيک طريق از تا سازد

 .دهد ادامه خويش حياتِ

 نگاه زنان ی مبارزه سازماندهیِ چگونگیِ به من که است ديدی چنين با درست

 گوناگونِ مراحلِ و مختلف های زمينه در تواند می که سازماندهی اين. کنم می

 جهتِ در واقعاً بخواهد اگر -بگيرد خود به متنوعی های مضمون و اشکال مبارزه

 طبقاتی گيریِ سمت جز راهی -کند حرکت مردساالر نظامِ برداشتنِ ميان از

 عنوانِ به تواند می که است سو و سمت اين در. ندارد داری سرمايه نظامِ عليه

 تدارکِ برای شانکِ زحمت سايرِ و پرولتاريا ی مبارزه از ناپذير تفکيک بخشی

 .گردد مطرح کااليی روابطِ بندِ و قيد از آزاد و رها نوين، ای جامعه
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 تغييراتِ به منجر بشريت تاريخِ در که اجتماعی عظيمِ های جنبش درتمامِ زنان

 وسطا، قرونِ در. اند داشته فعال شرکتِ است، شده ها انسان زندگیِ در اساسی

 کمونيسمِ نوعی به باور راديکال، مسيحیِ های فرقه ميانِ در که بودند زنانی

 و مندان ثروت خشمِ موجبِ امر اين و کردند می عمل آن به و داشتند ابتدايی

 تحتِ زنان راديکالِ هایِ گروه انگلستان انقالبِ جريانِ در. بود شده کليسا سرانِ

 طرحِ در مهمی سهمِ ،... و "خطباء" ،"آزادی مدافعانِ" ،"طلبان برابری" عنوانِ

 نظمِ کلی طورِ هب که داشتند حقوقی هایِ نابرابری افشایِ و اجتماعی مسائلِ

. بودند اجتماعی عدالتِ و آزادی تحققِ پیِ در کشيده، سوال زيرِ را اجتماعی

 از يکی ، Stenka Razine رازين ستنکا اتفاقِ هب ، ٩۶٠١ سال در ها، گروه اين

 عليه قيام به را دهقانان تا شدند روسيه های ستپ رهسپارِ خواه، عدالت مبارزانِ

  کنند. تشويق بردند، می سر هب آن در که انسانی غيرِ شرايطِ

 که آمده جان به گرسنگی از هایِ توده رأسِ در نيز جديد دورانِ در مبارز، زنانِ

 را ها فئودال های غله و بودند زده اروپا تجاریِ بزرگِ شهرهایِ در قيام به دست

 انقالبِ جريانِ در. گرفتند قرار بفروشند، "عادالنه بهایِ" به را آن تا کرده ضبط
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 ٩٠٨١ اکتبر در کردند مجبور را شاه ،خود ی مسلحانه تظاهراتِ با زنان فرانسه،

 در و سازند مطرح او مقابلِ در را گرسنه مردمِ های خواست تا بيايد پاريس به

 .کردند اعالم را فقر عليه قيام دوباره که بودند زنان اين ٩٠١۵ سال

 

روسیهدرانقالبیهایجنبشدرزناننقشِ

 فمينيسم مدعیِ بورژوايی نظرهایِ نقطه مبنایِ بر که کسانی اغلبِ برای ظاهراً،

 جنبشِ در که است ای شده اثبات امرِ هستند، زنان برابریِ و حقوق مدافعِ و

 هيچ شورايی، نظامِ بر متکی دولتِ و اکتبر انقالبِ در ويژه هب کمونيستی،

 چنين فکرِ در ها کمونيست اصوالً و نشده زنان ی ويژه مسائلِ به توجهی

 پس واقع در که را شوروی در بعدی تحوالت اينان. نيستند و نبودند ای مساله

 داده رخ کشور اين بر ها بوروکرات ی سلطه برقراریِ و اکتبر انقالبِ شکستِ از

 ضدِ های توطئه مقابلِ در ها کمونيست که سالی چند و انقالب دورانِ به است،

 ند،دبو مشغول اکتبر انقالبِ آوردهایِ دست تحکيمِ به خارجی، و داخلی انقالبِ

 جنبشِ تاريخیِ دراسنادِ است کاووشی که زير ی مطالعه. دهند می تعميم

 از بعد تاريخِ از نيز سالی چند که روسيه در ها بلشويک مبارزاتِ و کمونيستی
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 ما شوروی تاريخِ در. دهد می نشان را آن خالفِ گيرد، می بر در را اکتبر انقالبِ

 ديگری و انقالب دورانِ يکی هستيم؛ متمايز کامالً دورانِ دو شاهدِ کلی طورِ هب

 سو، اين  هب ٠١ های سال از يعنی انقالب، شکستِ از پس که است دورانی

 قهقرايی هایِ حرکت هایِ زمينه و عوامل البته. است زده رقم را جامعه تحوالتِ

 است داشته وجود ابتدا همان از کشور، اين در طبقاتی ی مبارزه در شوروی، در

 ميان از و انقالب شکستِ موجبِ خود سهمِ به که بودند مسائل همين درست و

 .شدند شانکِ زحمت و کارگران سياسیِ و اجتماعی آوردهای دست رفتنِ

 در خود هایِ نارسايی و ها ضعف ی همه عليرغمِ ها بلشويک رايج، ی ايده برخالفِ

 دوران آن سياسیِ جريانِ گيرترين پی و اولين زنان، ی مساله  کامل حلِ ی زمينه

 در مارکسيستی، های تئوری اساسِ بر را زنان مسائلِ کوشيدند که بودند

 اولِ های سال در. دهند قرار خود کارِ دستورِ در اجتماعی و طبقاتی ی مبارزه

 و روسيه یِ ويژه اجتماعیِ هایِ ماندگی عقب از ناشی مشکالت وجودِ با انقالب،

 بلشويک، زنانِ ی مبارزه برکتِ به حزب، در کار محافظه جرياناتِ برخی وجودِ

 که گرفت انجام زنان رهايیِ و آزادی ی زمينه در سازی دوران عملیِ های کوشش

 هایِ رفت پيش بسياری با راه هم و نپاييدند ديری آوردها، دست اين متاسفانه

 زير در. شدند انقالب شکستِ محصولِ بوروکراتيکِ نظامِ ی عمهطُ ديگر، انقالبیِ
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 رهايیِ برای شرايط ايجادِ ی زمينه در ها بلشويک نبردِ تاريخِ از مختصری نکاتِ

 تا آوريم می را جنسيتی برابریِ و سنتی ی جامعه بندهایِ و قيدها از زنان

 ی جامعه تابوهای و ها ماندگی عقب خود مسيرِ در انقالب چگونه که دريابيم

 .سازد می دگرگون را مردساالر

 انقالبی هایِ گروه و ها قيام ها، شورش تمامِ در ها قرن طیِ روسيه زنانِ گرچه

 بايد همه اين با قرارگرفتند، ای توده های جنبش پيشاپيشِ داشته، فعال شرکتِ

 توسطِ شده تدوين ی برنامه يک تحتِ زنان جنبشِ تا بود ٩١٩٠ سالِ رِمنتظ

 ها خواست اين. کند مطرح را خود ی خواهانه آزادی های خواست انقالبی، زنانِ

 با. بودند برخوردار کارگر و دهقان زنانِ ميانِ در ای توده حمايتِ از ويژه هب

. گرفتند قرار انقالب يک رهبریِ ائتالفِ در بار اولين برای زنان اکتبر، انقالبِ

 انتخاب حقِ محدوديتی، هيچ بدونِ زنان به که است انقالبی اولين اکتبر انقالبِ

 اين با و شناخت رسميت هب را مردان با ها آن برابریِ داد، شدن انتخاب و کردن

 ی برنامه يک ويژه، قوانينِ تدوينِ با کند، تامين را زنان آزادیِ که هدف

 .گذاشت اجراء به را اجتماعی

 آوردی دست چنين به زنان که بود ای توده هایِ انقالب تاريخِ در بار اولين اين

 تشديدِ موجبِ طبعاً و نبود ساده دوران آن در البته امر اين. شدند می نايل



کلیبی جابر ، قاسمی پروانه  

57 

. گرديد نيز اپوزيسيون نيروهایِ ميانِ در مبارزه ی توسعه و تضادها

 مردان با زنان برابریِ مدافعِ تئوری در و حرف در گرچه ها دموکرات سوسيال

 ائتالفِ به زنان کردنِ وارد برای ها بلشويک کوششِ برابرِ در درعمل ولی بودند،

 رغمِ علی و همه اين با. بودند کرده اعالم را خود مخالفتِ بارها انقالب رهبریِ

 در ها آن شرکتِ و زنان آزادیِ تحققِ جهتِ در ها بلشويک هایِ کوشش ی همه

 ها، کوشش اين ی ادامه در ناپايداری دليلِ به انقالب، رهبریِ های ارگان تمامِ

 تبلورِ چه آن با طبقاتی مسائلِ ميانِ ی رابطه نتوانست هرگز کمونيست حزبِ

 برابریِ مدعیِ که کمونيست حزبِ. کند برقرار را است جنسيت اجتماعیِ روابطِ

 روندِ جريانِ در و دوم جهانیِ جنگ دورانِ در و ٩١٠١ هایِ سال طیِ بود، زنان

 اهميتِ بود، ٩١٩٠ سالِ در که طور آن زنان، ایِ توده بسيجِ به کشور، بازسازیِ

 .نداد چندانی

 در و ٩١٩٠ انقالبِ طیِ اجتماعی، هایِ جنبش در زنان شرکتِ انقالبیِ دورانِ

 و نقش کمونيست زنانِ. بود گرفته خود به مختلفی اشکالِ داخلی جنگِ جريانِ

 مهمِ هایِ کميته و حزب محلیِ هایِ سازمان رأسِ در بزرگی های مسئوليت

 مسائلِ به ندرت به ولی داشتند پترزبورگ سن و درمسکو جمله از استراتژيک

 - برست قراردادِ مورد در بحث ،٩١٩٨ بهارِ در. پرداختند می زنان ی ويژه
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 های کمونيست" گروهِ به متعلق که زنانی درگرفت، حزب در آلمان با ليتوفسک

 تحميلیِ شرايطِ پذيرشِ با مخالفت در گيری چشم تِرحرا و شور با بودند "چپ

 بلشويک زنانِ از بسياری حال عينِ در. کردند شرکت بحث اين در آلمان،

 قبيلِ از مناطقی به پارتيزانی هایِ گروه رأسِ در مبدل لباسِ با داوطلبانه

 عليه جا آن در تا شدند گسيل بود، آمده در آلمان ارتشِ اشغالِ به که اوکراين،

 ها کارخانه در زنان سازماندهیِ به نيز ديگری زنانِ. بپردازند مبارزه به آن

 زنان مسائلِ ی ويژه ای نشريه انتشارِ به دست نيز حزب درونِ در و پرداختند

 و اجتماعی مبارزاتِ در شرکت عينِ در خواستند می ترتيب اين هب ها آن. زدند

 در مانده عقب مناسباتِ قبيلِ از خود ی ويژه مسائلِ حزب، انقالبیِ های فعاليت

 مطرح نيز را خويش فرزندانِ ی مساله و همسران با رابطه سنتی، ی خانواده

 نيز را زندان ها، انقالبی یِ همه مانند بلشويک زنانِ ، ٩١٩٠ از پيش. سازند

 برخی و آوردند دنيا به زندان در را خود فرزندانِ حتا برخی و کردند تجربه

 با فرزندان ی رابطه. بردند می سر هب زندان سلولِ يک در خود فرزندانِ با ديگر

 راه هم به زنان برایِ ای ويژه مشکالتِ و تناقضات مردان، برخالفِ مادران،

 .بگذارند بيشتر  مايه خود از ساخت می ناچار را ها آن و آورد می
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 زنان سازماندهیِ در جدی کوششی واقعی طورِ هب ،٩١١۵ سالِ تا ها، بلشويک

 برای تصميمی تا بود خواسته حزب رهبرانِ از بارها کوالنتای. بودند نکرده

 عناوينِ به او تقاضایِ اين ولی کنند، اتخاذ کارگر زنانِ از سازمان يک تأسيسِ

 در مردساالرانه نوعی به و مانده عقب مناسباتِ کلیطورِ هب. نشد پذيرفته مختلف

 چندان رهبران ميانِ در که بود کرده ايجاد شرايطی حزب، از هايی بخش

 اما،. نداشت وجود ها آن ی ويژه مسائلِ حول کارگر زنانِ سازماندهیِ به ای عالقه

 توجه يافتند، کارگری مبارزاتِ در فعالی نقشِ کارگر زنانِ که ، ٩١٩١ سالِ از

 داشتِ بزرگ اولين در ٩١٩٠ سال در حزب،. شد جلب ها آن به نسبت نيز حزب

 زنانِ از وسيعی هایِ توده که کرد سازماندهی هايی تينگيم زن، جهانیِ روزِ

 حزب، ارگانِ ی نشريه ،پراودا در دوران، اين در. نمود جلب خود به را کارگر

 زنان توجهِ جلبِ برای حزب ،٩١٩۴ سال در و داشت وجود زنان ی ويژه بخشِ

 ی شماره اولين در. کرد آغاز را Rabotnitsa رابوتنيتسا نام به ای نشريه انتشارِ

 مناسباتِ ی رابطه ی مساله که بود شده تاکيد واقعيت اين بر نشريه اين

 که بينند می سياسی آگاهِ زنانِ": است فراوانی اهميتِ دارایِ جنسيت اجتماعیِ

 مرد و زن ميانِ جدايیِ ها آن نظرِ به...  است شده تقسيم طبقات به جامعه

 ،پتروگراد در حزب ی کميته توسطِ فوريه، انقالبِ از پس ".ندارد واقعی معنایِ
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 آغاز دوباره بود شده متوقف جنگ جريانِ در که ،رابوتنيتسا ی نشريه انتشارِ

 اين و کردند می مخالفت کماکان زنان مستقلِ سازماندهیِ هرگونه با ولی گرديد

 سازماندهیِ به خود سربازان، همسرانِ ويژه هب زنان، شهرها در که بود درحالی

 با ها تينگيم تشکيلِ با رابوتنيتسا ی نشريه مبلغانِ. بودند پرداخته خويش

 سرانجام حزب. کردند بسيج را زنان از وسيعی های توده زن، هزار ها ده شرکتِ

 جنبشِ سازماندهیِ ی زمينه در کوالنتای الکساندرا پيشنهاد به نسبت

 نوامبر، ماهِ در پتروگراد کارگرِ زنانِ کنفرانسِ فراخواندن، با زنان، جوشِ خود

 گرِ بيان و منتخب که نمايندگی هيئتِ ۵١١ کنفرانس اين در. داد مثبت پاسخ

 موجب کنفرانس اين. کردند شرکت بودند، شکِ زحمت زنِ هزاران های خواست

 ی برنامه از هواداری به عظيمی جنبشِ کارگر زنانِ های توده ميانِ در که شد

 موردِ در کماکان حزب رهبریِ همه، اين با. شود زده دامن ها بلشويک

 های استدالل و پيشنهاد. بود اعتنا بی زنان ی ويژه يابیِ سازمان

 برای ای منطقه هایِ کميسيون تشکيلِ ضرورتِ بر مبنی الکساندراکوالنتای

 .شد مواجه حزب رهبریِ توجهیِ بی با هم باز زنان ی ويژه سازماندهیِ

 تقاضای بلشويک زنانِ از ادیزي تعدادِ اتفاقِ هب کوالنتای ،٩١٩٨ تابستانِ طیِ

 موافقت سرانجام مرکزی کميته که نمود را زنان سراسریِ ی کنگره يک برگزاریِ
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 ولی. شود تشکيل زنان نمايندگانِ تعيينِ برای دفترهايی کشور تمامِ در تا کرد

 ی جامه نتوانست داخلی جنگِ شرايطِ دليلِ به رهکنگ تشکيلِ به زنان اميدواریِ

 خطرناک و عبور قابلِ غيرِ ها راه و تخريب آهن راه های شبکه تمامِ. بپوشد عمل

 به شرايط آن در زيادی ی عالقه حزب محلیِ سازمانِ کمتر عالوه، هب. بود شده

 هيئتِ چهار تنها کنگره افتتاحِ روزِ تا. بود کرده ابراز زنان ی کنگره تشکيلِ

 کشور، اکنافِ و فااطر از تلگراف صدها و بيابند حضور بودند توانسته نمايندگی

 شده دريافت ها راه خرابِ وضعِ دليلِ به زنان نمايندگانِ ورودِ تأخيرِ بر مبنی

 زن ی نماينده ٩٠١١ از بيش گرديد افتتاح کنگره که هنگامی سرانجام. بود

 و خطرها داخلی، جنگ توسطِ شده پاره تکه یِ روسيه در بودند توانسته

 .بيايند کنگره در شرکت برایِ مسکو به ساخته وار هم برخود را راه های مشقت

 تهيه زنان برای دائم و ثبات با سازمانی ی زمينه در طرحی کنگره نمايندگانِ

 بخشِ و گرديد تاييد حزب توسط طرح اين ،٩١٩١ سپتامبرِ در. بودند کرده

 مرکزیِ کميته ی اتوريته تحتِ ،Zhenotdel ژنوتدل نامِ هب زنان برای دائمی

 ها کارخانه در محلی های کميته طريقِ از آن ی بودجه که گرديد تأسيس حزب

 اين با محلی سطحِ در حزب مردِ اعضایِ بسياری. شد می تامين روستاها و

 مخالف زنان سازمانِ ايجادِ با است، "پول و وقت کردنِ تلف" اين که استدالل
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 زمينه اين در واحدی نظرِ دارایِ همه بودند، موافق که هم هايی آن. بودند

 کادرهای تربيتِ برای زنان سازماندهیِ که بودند باور اين بر برخی نبودند؛

 برخی و است مفيد آن هایِ برنامه از حمايت برای زنان بسيجِ و حزب یِ آينده

 محدود زنان مسائلِ به را خود صرفاً بايد سازمان اين که بودند معتقد ديگر

 سال طی در تناقض اين. دهد تغيير را ها آن ی روزمره زندگیِ ويژه هب سازد،

 و حزب تحتانیِ سطوحِ در بيشتر هرچه مخالفتِ موجب و يافت شدت ٩١٠١

 نيز زنان سازمانِ درونِ تا ها اختالف اين طبعاً. گرديد ژنوتدل عليه سنديکاها

 زنان مسائلِ به برخورد که حال عينِ در سازمان اين وظايفِ زيرا يافت بازتاب

 تربيتِ بود، خانگی کارِ کردنِ اجتماعی به ها آن تشويقِ و روزمره زندگیِ در

. داشت قرار سازمان وظايفِ ی زمره در نيز حزب و دولت برای زن کادرهای

 واقع در که مجانی کارخانگی يافته سازمان تجديد خانواده که بود اين هدف

 و زن ميانِ اجتماعی کارِ به را خود جای بود، زنان به مضاعف و تحميلی امری

 آموزش سياسی مسائلِ در تنها نه زنان سازمانِ فعاالنِ از بسياری. بدهد مرد

 آماده جنبش ی تجربه با دهندگانِ سازمان عنوانِ به را خود بلکه يافتند می

 هایِ گروه و اجتماعی های سازمان سنديکاها، در فعاليت به ها آن. ساختند می

 مبارزه زنان رهايیِ جهتِ در فعال، های هسته ی مثابه به و پرداختند می حزبی
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 دورانِ در مهم عنصرِ چند محصولِ ژنوتدل زنانِ سازمانِ هایِ موفقيت. کردند می

 پشتيبانیِ وجودِ ها، بلشويک از گروهی کاملِ تعهدِ قبيل از اکتبر انقالبِ از پس

 سرانجام و ها کارخانه و مؤسسات در کارگر زنانِ ميانِ در محدود هرچند واقعی،

 و نقش عوامل اين ی همه کردنِ فراهم در البته. بود حزب رهبریِ تضمينِ

 .بود کننده تعيين حزب، های پايه در ويژه هب زنان، خودِ پافشاریِ

 الکساندرا چون رهبرانی توسطِ که دائمی فشارهایِ بدونِ سازمانی چنين

 زن کارگرانِ ،"شوی رخت" زنانِ پشتيبانیِ بدونِ ويژه هب شد، می دنبال کولونتای

 وجودِ با. نداشت تحقق امکان اقتصادی هایِ بخش ديگر و بافندگی صنعتِ در

 از که فشارهايی اما مرد، و زن ميان برابری تحققِ برای حزب های کوشش

 دليلِ به نه سازمان اين. است داشته ای کننده تعيين نقشِ شد، می وارد پايين

 حمايتی با که بود زنان سازمانِ اولين که اين علتِ به بلکه آن رسمیِ وضعيتِ

 را خود توانست کرد، کسب دهقان و کارگر شِکِ زحمت زنانِ هایِ توده از که

 روابطِ در را جنسيت ی مساله مشخص طورِ هب سازمان اين. کند تحميل

 اجتماعی رشدِ روندِ در آن، حلِ جهتِ در ترتيب اين هب و داد قرار اجتماعی

 خود به مهمی تاريخیِ ارزشِ سازمان اين سان بدين. کوشيد زندگی کردنِ

 تصورِ گرفتند، دست هب را سياسی قدرتِ ها بلشويک که هنگامی. داد اختصاص
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 رغمِ علی ها، بلشويک. بود مارکسيستی تئوریِ بر مبتنی زنان آزادیِ از ها آن

 مردان با زنان برابریِ به نسبت زنان، مستقلِ سازمانِ مورد در نظر اختالفِ

 کامل شرکتِ سياسی هایِ فعاليت در زنان تا کوشيدند می و داشتند باور عميقاً

 دست مردان با تساویِ به توانند می زمانی زنان که بودند معتقد ها آن. نمايند

 سوسياليسم در نوين زندگیِ آغازِ. شوند رها مجانی خانگیِ کارِ از که يابند

 وظايف همه. ساخت فراهم ها جنسيت ميانِ روابط تغييرِ برای را شرايط

. شد منتقل عمومی ی صحنه به کلی طورِ هب خانگیکارِ و خانوادگی

 جایِ همگانی خوریِ غذا هایِ سالن ها، کودکستان مشترک، هایِ خانه شوی رخت

 مقابلِ در ها آن که شد باعث زنان ی شده پرداخت کارِ. گرفت را زنان خانگیِ کارِ

 برای مادی شرايطِ ترتيب اين هب و بيابند اقتصادی استقاللِ خود فاميلِ و شوهر

 است اقتصادی نابرابریِ حاویِ که ازدواج قراردادِ. گرديد فراهم زنان آزادیِ

 مشترکی زندگیِ آزاد اتحادِ يک در هم با مرد و زن و داد دست از را خود ارزشِ

. شدند می جدا هم از سادگی به بودند، مايل که هم هرگاه. کردند آغاز را

 .داد دست از را خود سنتی تاريخیِ و اقتصادی نقشِ خانواده

 و نبودند قايل روس زنانِ برای حقی هيچ تقريباً دولت و کليسا انقالب، از قبل

 ناگزير ها آن: بودند می خود شوهرانِ کاملِ مطيعِ بايد زنان جاری، قوانينِ طبقِ
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 ای اجتماعی وضعيتِ و نهند خود بر را او نام کنند، زندگی خود شوهرِ با بودند

 باشد، شاغل توانست نمی زن يک ،٩١٩۴ سالِ تا. بپذيرند را بود او سودِ هب که

 شوهر رضايتِ بدونِ را ملکی نمايد، تحصيل کند، دريافت خود نامِ به گذرنامه

 را روسيه قوانينِ تا کوشيدند می ليبرال دانانِ حقوق برخی...  و بفروشد يا خردب

 .نشدند موفق گاه چهي ولی دهند تغيير اندکی

 خواهانِ رفرم اين چه آن از حتا سياسی قدرتِ کسبِ از پس بالفاصله ها بلشويک

 مختصر حکمِ دو ، ٩١٩٠ دسامبر در. رفتند فراتر کنند، تصور بود ممکن ليبرال

 را مدنی ازدواجِ و کرد ممنوع خانواده امورِ در دخالت هرگونه از را کليسا

 ممکن طرفين از هرکدام خواستِ به را طالق و نمود شرعی ازدواجِ جانشينِ

 اجرا هب خانواده موردِ در کاملی و مشخص قوانينِ ، ٩١٩٨ سال در. ساخت

 اين. گرفت را ها آن جایِ تری راديکال هم باز قوانينِ ،٩١٠٠ سال در و درآمد

 در. بودند جهان در قوانين ترين مدرن و ترين پيشرفته خود، زمانِ در قوانين

 چه آن شبيه قوانينی ٩١٠١ سال در تازه متحده اياالت و اروپا کشورهای اغلبِ

 کشورِ هيچ امروز تا ولی رسيد تصويب به بود، شوروی در طالق موردِ در

 در چه آن مانندِ نامشروع، فرزندانِ موردِ در مثالً قوانينی هنوز داری سرمايه

. است نکرده وضع کرد، می بينی پيش را کامل حقوقِ ها آن برای که بود شوروی
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 را باشند کرده ازدواج باهم که اين بدونِ فرد دو مشترکِ زندگیِ قوانين اين

 اختيارِ صاحب و مستقل خود اقتصادیِ امورِ در را زنان شناخت، می رسميت هب

 تا کند مراجعه احوال ثبتِ ی اداره به بود کافی مرد يا زن. دانست می کامل

 جهان در کشور اولين شوروی اتحادِ ،٩١٠١ سالِ در. شود حل طالق ی مساله

 به توانستند می پزشکان و ها بيمارستان و کرد قانونی را جنين سقطِ که بود

 را آن سالمتی نظرِ از مطمئنی شرايطِ در و مجانی طورِ هب افراد، ی ساده تقاضایِ

 .دهند انجام

 درسال و يابد ارتقاء گيری چشم نحو به طالق رقم تا شدند موجب قوانين اين

 به را اروپايی کشورهای تمام در طالق تعدادِ بيشترين شوروی اتحاد ،٩١٠١

 شده طالق به منجر يکی ازدواج دو هر از مسکو در. بود داده اختصاص خود

 ،٩١٠١ درسال. نهاد افول به رو بعد به ٠١ های سال از اما، وضعيت اين. بود

 را( زنان اصلیِ سازمان) Zhenotedel ژنوتدل گرفت تصميم حزب رهبریِ

 برای بودند فعال زنان هایِ سازمان با رابطه در که کادرهايی و نمايد منحل

 سال در. شدند فرستاده مؤسسات و ها کارخانه به "عمومی وظايفِ" انجامِ

 زن آزادیِ انقالبیِ ی برنامه جنين، سقطِ و طالق موردِ در جديدی قانونِ ،٩١٠۶
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 و سياست ی صحنه از تدريج به انقالبی زنانِ و داد قرار جدی سوالِ موردِ را

 .شدند گذاشته کنار اجتماعی مبارزاتِ

 نشانی و اثر کمتر ديگر که ، ٨١ ی دهه پايان در شوروی بر حاکم نظامِ سقوطِ

 تر وخيم را زنان وضعيتِ داشت، خود با را اکتبر انقالبِ آوردهایِ دست از

 لگدمال را زنان حقوقِ ترين اساسی روسيه، در خصوصی داریِ سرمايه. ساخت

 تعطيلیِ دليلِ به زنان از بسياری کشاورزی مناطقِ و صنايع در. ساخت

 و سابق رهبرانِ و کادرها توسطِ اقتصادی امکاناتِ چپاولِ و توليدی مؤسساتِ

 فروشی، تن به معاش امرارِ برای شدند ناچار رسيده، دوران به تازه دارانِ سرمايه

 .ببرند پناه ديگر انسانیِ غير کارهای و گدايی

 به خود واقعیِ وظايفِ" به تا شوند نشين خانه دوباره اند کرده مجبور را زنان

  !"بپردازند زن يک عنوانِ

 جمله از اروپايی کشور ٠٠ در ٩١١١ سال در يونيسف توسط که مطالعاتی

 رو وحشتناکی طور هب زنان آزارِ و کاری بی که دهد می نشان گرفت انجام روسيه،

 .است رشد به
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 زنان که اجتماعی حقوقِ و ها آزادی جمله از اکتبر، انقالبِ آوردهایِ دست گرچه

 ويژه هب انقالبی، روندهایِ در خود فعالِ شرکتِ و مبارزه برکتِ به دوران اين در

 های نظام لگدمالِ داشتند، اکتبر انقالبِ رساندنِ سرانجام به در که مهمی سهمِ

 روسيه در که عظيمی تحوالتِ و اکتبر انقالبِ همه اين با شدند، داری سرمايه

 مردانِ و زنان تاريخیِ ی حافظه در پيوست وقوع هب انقالب کوتاهِ های سال در

 .است زنده کشور اين

 موردِ در ويژه هب نابرابری، و مذلت و فقر همه اين به تا است الزم ديگر انقالبی

 سايرِ پرولتاريای اتفاقِ به روسيه پرولتاريایِ بار اين ترديد بدونِ. دهد پايان زنان

 آموزی درس با و فرستاد خواهد تاريخ دانِ زباله به را داری سرمايه نظامِ کشورها،

 !نمود خواهد سد را آن بازگشتِ راهِ گذشته، های شکست از
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بافیگونیکارگرِحدیقه،
 قاسمی پروانه

 

 

 

 

 



زنان رهاییِ و طبقاتی ی مبارزه  

 

70 

 

 

 ديگر ی دقيقه چند تا که دانستيم می شنيديم می که را کارخانه اولِ سوتِ

 آيد می

 آمدند، می پياده يا و دوچرخه با که کارگرانی از پُر خيابان کارخانه، دومِ سوتِ

 شد می

 ...رسيد می خانه به سوم سوتِ

 

 برد می کارشسرِ خود با مرا که بود بار اولين برای

 کند می کار چه ببينم خواست می دلم هميشه

 هستم برادراش ی بچه من که بگويد خواست می همه به شديم، کارخانه واردِ

 شنيد نمی را صدايش کسی ولی کرد سعی خيلی

 کردم می نگاه جا همه به باز چشمانِ با من
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 رفتند می پايين و باال بزرگ و سياه های دستگاه

 بود مراقب و بود ايستاده کسی دستگاهی هر سرِ

 هستم، کی من که زد می داد يعنی گفت، می گذشتيم، می که کس هر پهلویِ از

 ...چی؟ زدند می داد هم ها آن

 هم، کنارِ که بود بلند ها دستگاه صدایِ قدر آن

 شنيدند نمی را ديگر هم صدایِ ولی زدند، می داد هم گوشِ در

 ...کردم می نگاه همه صورتِ به تعجب با من

 آمد می صبح فردا رفت می شب يا و آمد می شب رفت می زود صبحِ يا

 آمد می خواب برای فقط دانم می ولی کرد می کار ساعت چند دانم نمی

 زد، نمی حرف آرام وقت هيچ

 چيز همه از بود خسته هميشه و کرد می صحبت فرياد و داد با هميشه

 ...بود طور اين چرا فهميدم روز آن

 کرد، می گريه که شنيدم می برد، نمی خوابم که ها شب ها وقت بعضی
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 بود نگران

 شد خواهند اخراج ها گويندخيلی می آمده جديد های دستگاه گفت می

 بود، نگران هميشه

 گذشت می اين از تر سخت خيلی شان زندگی نبود برادرش اگر

 رفت می ها شب آمد، می ها شب گاهی، چند از هر هم برادر ولی

 ...کرد می زندگی مخفی و رفته تهران به بود ها مدت

 

 شد می تر سخت ديگر کارگرهای ی همه مثلِ رفته رفته اش زندگی

 و کند راضی را کارخانه رئيسِ توانست ولی کنند ش هبازنشست خواستند بار يک

 دهد ادامه کار هب

 ...شد می قبل از بدتر زندگی وضعِ کرد نمی کار اگر چون

 

 نداشت را کس هيچ ديگر کُشتند، را برادرش وقتی
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 خون را صورتش ی همه که کرد زخمی را خودش کرد، زاری و گريه قدر آن

 بود گرفته

 من به قدر آن نزند، ای صدمه خودش به تا بودم گرفته را هايش دست وقتی

 ...گفت راه بی و بد و داد فحش

 ...رفت حال از بارها و کشتی تو را برادرم گفت می

 شد می خراب حالش ديد می مرا وقتی ببيند، توانست نمی مرا ديگر

 ديگر جای به روزی چند برای ببيند، را خانواده باقیِ تا آمد می وقتی ديدم بهتر

 ...بروم

 

 کار ای آمده دنيا به که موقعی از بود، گفته کارخانه رئيس بازنشستگی موقع

 ای؟ کرده

 کرد، می زندگی کارخانه های خانه از يکی در چون

 بيرون فجيعی طرز به خانه از بازنشستگی از بعد را ديگر کارگرانِ و او

 ...انداختند
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 نداشت، رفتن برای جايی چون نداشت، را کسی چون

 ريختند الی و گل ميان خيابان در را اش وسائل تمام اسالمی رژيم پاسدارهای

 ...انداختند بيرون را خودش و

 ...کرده می فرياد و داد خيابان در ها ديوانه مثل گفتند می

 

 گذشت، می برادرش مرگ از سالی بيست

 زدم، زنگ خونه به عيد تبريک برای وقتی

 زد، حرف من با سال بيست از بعد بار اولين برای و بود جا آن

 بود، بخشيده مرا ديگر او

 گريستيم، بيشتر نزديم زيادی حرف هم با کرد، سوگواری شبرادر برای دوباره

 بود بخشيده مرا ديگر بار اين ولی

 هم من که بود کرده قبول و کشتند را برادرش شاه جالدانِ که بود فهميده

 کنيم می و کرده مبارزه هايمان آرمان برای شبرادر چون هم
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 و شاه رژيمِ چون ديکتاتوری های رژيم عليه مبارزه در که بود فهميده ديگر

 مبارزه و دهيم می و داده دست از را زيادی عزيزانِ اسالمی جمهوری رژيمِ

 دارد ادامه چنان هم

 خواهد پيدا ادامه مبارزه و شد خواهند بلند فرزندانش کُشتند، را پدر اگر

 ...کرد

*** 

 صبح کرد، کار به شروع کارخانه در بود ای ساله هشت هفت دخترِ که زمانی از

 گاهی زد، می حرف داد با هميشه خنديد، می کمتر صبح، تا شب و شب تا

 کرد می گريه تنهايی در ها شب

 ...بود زنده اش خانواده از کسی کمتر ديگر

 

 نداشت چيزی مُرد وقتی

 نگه يادگار به که لوازمی و وسيله چند آن در که کوچک صندوق يک تنها

 بود داشته
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 بودند کرده مهاجرت ايران به که وقتی از مانده باقی چيزهايی

 آمدند، ايران به و گذشتند خزر دريای از کشتی با

 نيامد، ها آن با و بود باکو اهل پدر

 ...کردند مهاجرت ايران به خود برادرانِ و خواهران با شفرزند چهار با مادر

 ....گذشت بدبختی و فقر به زندگی بود، سختی دورانِ

 ...کردند کارخانه در کار به شروع کودکی سنينِ از زود خيلی شبرادر و او

 ديگر، کارگرانِ مثلِ و بود بافی گونی ی کارخانه از کارگری حديقه

 داشت را ديگری دنيایِ آرزویِ تنها

 

 شانکِ زحمت و کارگران به تقدیم
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