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 جوِی رھائی و زن؛ درجست
 

 ینگاه عموم-١

 و روند ی شدت در حال فروپاش بهی جوامع فئودالیوارھاي كه دی، آن زمان٢٠ل قرن يو اوا ١٩ از اواخر قرن 

 یتي گۀ از پھنیعيد در بخش وسي نظام جدیادھاي آغاز گشته بود و بنید فئوداليبرگشت زوال وامحاء مناسبات تول یب

گاه ي آن ونقش وجایدين و مناسبات تولي نوۀ زنان وحضورشان در جامعألۀدر حال نضج وگسترش بودند مس

 .ل شد كه تاكنون ھمچنان ادامه داردي ھم تبدیجه و البته گرھ وقابل توی جدیشان به موضوع یاجتماع

 كار ارزان یرويبه عنوان ن–ی اقتصادی حضور زنان در عرصه ھائی از سویدار هياگرچه الزامات مناسبات سرما

 یط كار رابه روي محیکرد واندك اندك درھا ی را طلب میدار هياز سرماي نی رونق بخشی برا–یوكار روزمزد

 فعال ید به نوعيستم جدي، كه اكنون درسی نظام قبلی روبنای ارتجاعیھا شهيگر اندي دئیگشود، اما از سو یآنان م

 ی آنان در بازسازیھا ی وكاربرد توانمندی اجتماعیھا ت زنان در عرصهي فعالۀريدن دايشاء شده بود با گسترانيما

ن يدرست در ھم.کرد یت خود محروم مي از جمعیمي نیھائي از توانایجامعه مخالفت وجامعه را از بخش قابل توجھ

 ین تناقض اجتماعي جامعه ازاخنيدن ي حل ورھانی جنبش زنان برای و واقعی مادیھا هي بود كه پای گرھۀنقط

 .رود یش ميشكل گرفت كه تاامروز به پ

ت يتثمار به غا رنج اسیت اجتماعي كار و فعالیھا  در عرصهیدار هيد سرماي تولۀويزنان ازھمان بامدادان ش

 كار ارزان وبه منظور یرويستم به عنوان نين سيزنان در ا .اند  رابه نسبت مردان بر دوش داشتهیتر انهيوحش

 ئین از سويا .اند  قرار گرفتهیدار هي كار الزم در جامعه مورد سوءاستفاده سرمایروي توازن در تناسب نیبرقرار

ن است يچن نيا .اند  روبرو بودهیا ندهيض فزاين با ستم وتبعي، ھمچنیاع اجتمیھا تيگر به شدت با ممانعت و محدوديد

شان قدم به  ی احقاق حقوق اقتصادی كار برایط ھاي ھمگام با مردان ھم سرنوشت خود در محیست از طرفيبا یكه م

تن و به سيشان وستاندن حق آزاد ز ی اجتماعۀمال شدي كسب حقوق به شدت پایگر براي دیش بگذارند، واز طرفيپ

 . برزمندی اجتماعیھا ت مستقل خود ھم در عرصهيت وشخصيت شناخته شدن ھويرسم

 . برآن نھاده شودیاني نقطه پاديبا ی را بر دوش دارند كه میتر  رنج ستم مضاعفءب زنان ازھمان ابتداين ترتيبه ا

شرفت ي پۀه جلو دارد، نقط بیاست كه رو  قرار گرفتهیا  مدار مبارزهین معضل اجتماعي وایخين كشمكش تاريا

ن جنبش با يرا كه اين كانون مبارزه محك زد، زي ایرويشتوان به نسبت پس وپ ی را میا  ھر جامعهیوتكامل اجتماع

ك برخوردار ي دموكراتیارقويت خوداز خصلت بسي و مطالبات آن دركلی مادیھا تيھا و واقع زهيتوجه به علل، انگ

 قرار یض جنسي كه زنان آن جامعه مورد آزار وتبعی سخن گفت در حالیا امعه در جیتوان از دموكراس ینم. است

 .ر ودر رنج استي آن جامعه خود اسۀكري از پیمي كه نی را آزاد و رھا دانست در حالیا توان جامعه یدارند، نم

يول دوم وانترناسلمان ا یستي جنبش كمونۀخود ازرھبران برجست– زنان یانگذاران جنبش انقالبيازبن» نيزتك كالرا«

ين خود  زن شناخته شد، ای به عنوان روز جھانچمار ٨ و ھم قطارانش روز ی وۀرانيگي پیبه ھمت وتالشھا -دبو

، ی ستم جنسألۀ وطرح مسیستم اجتماعي سیگاه آن در سازماندھي در شناساندن موضوع زن وجائیسزاير بثأت

 .است و دارد تهدارد، داش ی كه نسبت به آنان روا میضي وتبعینابرابر

 احقاق حقوق یبودكه برا ١٨٧۵ در سال ئیكايادمان و سالروزبه گلوله بستن كارگران زن امري روز مارچ ٨روز 

 شدند غلتاندهه به خاك وخون ي پاسداران سرماین خاطر از سوينان به ھميا .دان آمده بودنديوطرح مطالبات خود به م
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ن تا به يم جنبش زنان ھمچنيدن موج عظيدان كشي به حركت درآوردن وبه من روز ونقش بال منازع آن درير اياما تأث

 .امروز ادامه دارد

كپارچه زنان وباالرفتن سطح خود ي وحضور ی از خود گذشتگۀي گذشته ودرساۀدھ ١٣ن ي ایجنبش زنان در ط

ن جنبش يا .ستا  را پشت سر گذاشتهیاري بسیزھايش رونده خاكريار بالنده وپي درون جنبش بسی عمومیآگاھ

 به انحراف كشاندن ومحدود ی كه برایا  وقفهی بیھا م تالشغر یھا وعل یھا، پراكندگ یحق طلبانه با وجود كاست

ن ي ادباز ھم رون رد،يگ یشان صورت ميھا  كردن مطالبات وخواستیاسير سي آن وبه اصطالح غیھا كردن افق

ھا  ین دست اندازي اۀ رغم ھمیاست عل رود وتوانسته ی ھمچنان به پش میجنبش بالنده وروبه رشد لگام ناشدن

اس ي ما قبل خود قابل قیھا چ وجه با دھهي از جھان كسب كند كه به ھیعي رادر بخش وسی بزرگیدستاوردھا

  ستي نیابيوارز

 یھا ی وآزادیت شغلي، امنی دوران بارداریھا ی، حق مرخصیأكسان، حق ريكسان درمقابل كار يحق كار، حقوق 

 یحقوق  .است  به دست آمدهی غربی از كشورھای ھسنتد كه در برخیازجمله حقوق... وی، فرھنگیاسي، سیتماعاج

 عقب مانده به خواب یژه كشورھاي امروز و به ویاين دني از ھمیعي وسیھا  بخشیحت و ٢١مه اول قرن يكه زنان ن

 ھمه یباني و پشتی خود زنان به درجه اولۀپارچ كيافته وحضور ي سازمان یتھاين تنھا به مدد فعاليا .اند دهيھم ند

ن ين درك متبادر شود كه زنان ايد اين نمونه ذكرشده نبايالبته ازا .است خواه جامعه ممكن شده ی ترقیروھايجانبه ن

 .اند افتهيجوامع به حقوق كامل خود دست 

 .رو ھستنده  روبیاسي و سی، اقتصادیت اجتماعي فعالی درتمام عرصه ھایا دهينان ھنوز با مشكالت عديتصادفاً ا

 آشكار یھا تيھا ومحدود  است، ھنوز ھم ممانعتی بر جامعه مستولیض وستم جنسي از تبعی آشكاریھا ھنوز جلوه

 شدن زن ئین جوامع كااليدر ا .کاھد ی آنان میھا یدنو پنھان بر سر را ه زنان قرار دارد كه از شكوفا شدن توانم

نجا ھم جنبش يا .است  زن وارد كردهیت واقعيت وشخصي را بر ھویارينه ضربات بسين زمياج كننده دريغات گيوتبل

 یط زندگي بھبود شرایر آن براي ناپذئی بخش جداۀ وبه مثابی عمومۀش عدالتخواھانبزنان دوش به دوش جن

 ی تاكنونۀ به دست آمد در تالش است وتمام ابزارھا وامكاناتیدار هي نظام سرماین شالوده ھاياديودگرگون ساختن بن

 .رود ی به كار می ارتجاعیشه ھاي وزدودن اندیض جنسيشتر ومحو ستم وتبعي ھرچه بیھا یروزيل به پي نیرا برا

 ۀ ھمسان درمنگنی روابط اجتماعۀكه اگرچه درست است كه زنان به طور عام دربستر نيگر اي قابل توجه دۀنكت

 ینالند ودرمتالش ی مین منظر ازدرد مشتركياند واز ا  قرار گرفتهیاع و ارتجئی قرون وسطاۀشانيك انديافكار تار

ن يري زیه ھاين و الئي پاۀ زنان طبقیعنين زنان ي از ھمیعيند، اما بخش وس انفع یشدن آن وبه پس رانده شدنش ذ

 زنان ی برانالند كه ی ھم می از ستم مضاعفید جنسيتارض و آپايدھند، عالوه بر تبع یل ميت را ھم تشكيكه اكثر

 كه ی مختلف زحمتكشان جامعه، زنانیه ھاي و الی كارگریھا عتاً زنان خانوادهيطب .طبقات مرفه و دارا ناآشناست

شوند  یزند و استثمار مير یر سقف كارگاه عرق مي كه زیستند، زنانير كردن كودكان تحت تكلف خود نيقادر به س

ار يدھند، اززخم بس ی میر تن به تن فروشي كه ناگزید و زنان را كسب كننیريتوانند نان بخور ونم یوھنوز نم

ام يگر التي دیشي و فرمایستين رفرميو قوان››  زنان ی برایحق دوچرخه سوار‹‹برند كه مثال با  یتر رنج م قيعم

 .ابديی نم

 

 ران، انقالبيزن، ا -٢
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 .ستنديز ی مطلق میكي ظلمت وتارصد سال گذشته در كيب يران تا قري اۀ جامعیاجتماع -یاسي سۀزنان در عرص

 ناقص الخلقه بودند كه فقط ئیھا فهي مھجور و ضعی ومسلط آن روزگاران آنان موجوداتید فرھنگ عموميازد

 كه تنھا به درد یره ومواجبي جیبردگان ب . نعمتان خود را بر دوش دارندیش به درگاه وليايش و نيت زايولؤمس

ن حاصل و تراوش فرھنگ مردساالر آن زمان بود كه با جھالت آن يا .خورند ی میدار  مطبخ وخانهیحرم، پستوھا

م؛ ي داشتیا  اشباع شده بود، ازقبل آن جامعهی اجتماعی آن در عالم زندگیھا ن چھرهيتر دهين وتكيتر دهيھم از خشك

 .ه روزيعقب مانده، فالكت زده وس

ال يتافت وخ ین را بر نميش از ايان رخوت بري اۀت كه جامعي انقالب مشروطزش و پس ايان نخست پيدر سال

ن يا .وستين به وقوع پي نویشي از زائیھا پروراند، جرقه ین ده ساله را درسر مي چندیبرخاستن از خواب مردگ

 ینھاي دوردست ودرسرزمیاي از دنیعي وسیھا  كه در بخشیا  گستردهیھمزمان بود با فعل وانفعاالت اجتماع

 ی اطراف خود را برایاي وجود نھاده بود و دنۀ پا به عرصیدار هينظام سرما . بودانيمجاور به خصوص در جر

، آن ھم ء تنازع بقای از مبارزه برایدي جدیاھ د، عرصهئيپا ی میتر  انبوهینيرزميچنگ زدن به مواد خام وثروت ز

 یھا تنش .ل واضمحالل بودند درحال زوای فئودالۀدي پوسیھا هيپا . به وجود آمده بودیدار هيل سرمايدر شكل و شما

 ی به دوران مبارزاتی پایا ندهي فزایھا ی با ابھت و توانمندیدي جدۀد شده بود، طبقيگر بازتولي در اشكال دیاجتماع

 قاجار، فساد و ی حد وحصر دستگاه پادشاھی ازجمله استبداد بینھا وھمه در كنار عوامل داخليا.ن گذاشته بود ينو

 یرات ودگرگون ساختن نظم موجود سوق مييجاد تغي ایجامعه را به سو...ولداران يت تيانھ ی و توحش بیغارتگر

 . را طلب كندیادير بنيي موجب گشت كه جامعه تغی ودرونیرونين عوامل بي اۀھم.داد 

 ودخالت مردم در سر ی مدنیھا ی كسب آزادی متعادل، برایا  جامعهی بود به سویمتي عزۀت نقطيانقالب مشروط

 .ر اني جامعه ای اجتماعیاسيات سي بود در حیشرفتي وپی تعالۀج نقطين خودبه تدريا .خودنوشت 

 یخود سرآغاز -ن انقالبيبا وجود مثله شدن ا– بعد از آن یھا  آن دوران وسالیھا یت ودگرگونيانقالب مشروط

 كه ی اجتماعیھا تي عنصر زن در فعالیگر  دخالتی برائیھا ش نمادھا و جرقهيداي ابراز وجود زنان وپیبود برا

دان آمدن ودخالت ي به می را برای آن دوران اندك اندك بستریتحركات وتالطمات اجتماع .ان بوديدرجامعه در جر

ژه در يزمان به و  گرم انقالب آنیھا ن بار دربطن كانوني اولیزنان برا . گشودی اجتماعیھا زنان در كشمكش

شركت  . را ازحضور خود بروز دھندیريش نسبتا چشمگيل قرار گرفتند و توانستند نماز و صفحات شمايتھران، تبر

شمار وبا توجه به  ی بیھا تيھا ومحدود یت با وجود كاستي مشروطۀ وتجددخواھانیزنان در مبارزات ضداستعمار

دن زنان وحضور آنان امده بودند، اما باز خود معرف سر بر آوريدان ني زنان به مألۀكه با مطالبات مشخص مس نيا

 .گردد ین دوران باز مي زنان به ایھا ن تشكليش اوليدايخ پيكه تار نيدر جامعه شد، وقابل توجه ا

 یشيگرانديار ديگر به دي دیھا رانده بود و روزنه ا ، غبارھا را ازچھرهی ازآزادیمين دوران كه اندك نسيدرھم

ن يبه ھم .نديت خود بر آي تشكل و نشان دادن ھوۀشيز به اندي زنان نتا ھم فراھم آمد ئیگشوده بود، فرصت و فضا

ك يپ«، »زبان زنان‹‹، ››دانش‹‹د مانند ين جراينخست. زنان شكل گرفت یھا ن انجمني از اولئیھا ب بود كه نطفهيترت

مقاطع خواه در  ی زنان روشنفكر وآزادین دسته ھايبه ھمت اول››  بانوانۀنام‹‹و»  مایداريب‹‹، ››سعادت نسوان

د را ين جراي ایشم اصل . ره به جامعه گشودندی پھلوی زمامداریت وسالھاي بعد از مشروطیھا مختلف سال

 ... ویسواد یت بد زنان در امور آموزش بھداشت وبي واعتراض به وضعی، قحطی چون مبارزه با گرانیموضوعات

 .بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 از یکردند وبخش یزنان صحبت م›› ف شاقهيتكالزحمات فوق الطاقه و‹‹دار آن زمان درمقاالت مختلف ازيزنان ب

شگامان زنان مبارز ين پيشرو اولين زنان پي آوردند باز به ھمت ھمی زنان را به زبان میرنج ومرارت طاقت فرسا

 . درس ومدارس دخترانه شكل گرفتیھا ن كالسيبود كه نخست

 شود، اما آن را یت تلقيار كم اھمي وچه بسا بسیئار اندك، جزيد امروز ممكن است بسيد ه اگرچه ازين اقدامات اوليا

ست يبا ینان ميا .د ومحك زدي آن زمان سنجۀ مفرط جامعی آن دوران وعقب ماندگی قبرستانید به نسبت فضايبا

رھا به جنگ يض و تحقيھا، تبع ھا، ستم یان انبوه سنگ اندازي ودرمیاسي و سیار نابرابر اجتماعيط بسيدرشرا

ھا ھمانطور كه انتظار  ن قدمينان در اوليا .می شدندت را متحمل ينھا یرفتند و رنج ب یعه م جامی سنتیتابوھا

 .ن باشد با ارتجاع روبرو شدنديست چنيبا یرفت وم یم

 به زور چماق ین كشاندن چادروروسرئيد ار آتاتورك و پايرضاخان ،به تقل›› ف حجابكش‹‹است يان سين ميدرا

 یر رشد وتكامل جنبش واقعيه بود درمسيپا ی و بئی كذایاستي وسی انحرافیو روند بازدارنده یزه، اقداميوسرن

 از تنفر مردم نسبت به حكومت ی جامعه را كه خود ناشی وعمومیالعمل منف ن اقدامات تصادفاً عكسيا .زنان

 یعيد طب ورشی چرخ خود آگاھی الیانه خود به سنگ بزرگين روند زورگويا .ختي رضاخان بود برانگیاستبداد

 .ل شديجنبش زنان تبد

ن دوران ي ایط .دير گرديرات برگشت ناپذييران دستخوش تغي ای اجتماعۀ پرتالطم چھرۀن چھاردھيبه ھر حال درا

 از روشنفكران و ی موجی وضربه خوردن مناسبات فئودالیدار هي نظام سرمایھمراه با بسته شدن نطفه ھا

ن دھه ي وقفه چندی بیھا  تالشۀن موج وبارور شدن آن خود ثمريا .تران را فرا گرفي این فضاي نویخواھ یترق

  .ن جامعه استين روشنفكران ايت نسل نخستيفعال

در ›› ك نسوانيپ‹‹ده يوجر›› ك سعادت نسوانيپ«ت ين جمعيد واولينان برگزار گردي به ھمت امارچ ٨ن مراسم ياول

 .نان بودي زحمات اۀثمر ١٣٠١سال 

 ۀ را در اشاعیكه نقش اصل– ومبارزه با جھل وخرافه یخواھ ی وترقین موج روشنفكريا ازین بخش بزرگيھمچن

 .ن جامعه استيش ايسندگان آزادانديه روشنگران و نويمرھون زحمات نسل اول -کند ی مءفاي ایض جنسيتبع

، ››جمالزاده‹‹ھا ھمچون  ونسل آن››  آخوندزادهیرزا فتحعليم« ،» ین مراغه اين العابديز‹‹ ھمچون یشانينواند

چوبك ‹‹و››تيھدا«، »رزايرج ميا‹‹، ››یرزاده عشقيم«، »ینيعارف قزو‹‹،›› یكسرو‹‹،››یزدي یفرخ‹‹

 و ھزال ی و ارتجاع انداختند و با زبان نافذ وقوی تباھۀپنجه در پنج .دنديار زحمت كشين خصوص بسيدرا...و››

ات ارزشمند خود درآن دوران گذار يستند درطول حنان توانيا .دنديدر یاكاران وظاھرسازان را ميخود نقاب ر

 یفاء نقش اجتماعي بگذارند و زنان را به ای جار را در مبارزه با جھل بی درخشان وماندگارۀ مجموعیاتيوح

 .ق كنندي تشویوفرھنگ

 و یاسي، سی فكریبانياند وازپشت چ وجه تنھا نبودهي كه صحبتش رفت به ھیخي تارۀب زنان در ان مرحلين ترتيبه ا

ست يبا ین ھمه ھنوز ميبا ا .ن جامعه برخوردار بوده انديشروان اي از روشنفكران ،مبارزان و پیعي بخش وسیعمل

 .ش ببرندي مطالبات خود را به پیا ار نابرابرانهيدان بسيدرم

 فرصت ی استبداد پھلویھا  زندان و گسستن چفت وبستیبعد ازاضمحالل حكومت رضاشاه وگشوده شدن درھا

 . به وجود آمدی و فرھنگی اجتماعیاسي سیھا تيت كشور، ازجمله زنان، در فعالي شركت فعاالنه جمعی برایناسبم

 توانستند ی مطبوعاتۀ به وجود آمدند وجامعی و دھقانی كارگریھا هيسربرآوردند، اتحاد  متعددیاسي سیھا تشكل
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 خودمختار در كردستان یھا ند و حكومتي نما را آغازینگار ت روزنامهي ازفعالیا فارغ از سانسور دور تازه

 .جان سربرآوردنديوآذربا

 وكشانده یآور  دانش وفنیھا داني آنان در می نسبیھا شرفتي متفاوت وپیھا ھا حضور زنان درعرصه ن ساليدرا

 حضور زنان دراجتماع و یري مھربرگشت ناپذی و خدماتی اقتصادیھا  ازآنان به كار درعرصهیعيشدن بخش وس

 ئیايكه دن ني و عقب مانده، بدون ای ، ارتجاعی سنتی از تابوھایاريبس . جامعه زدیشانيمورات قبالً ممنوعه را برپا

 روشنفكر یروھاي نیبانيشان و با پشت اكنون كار زنان وحضور و مقاومت .ده باشد شكسته شديھم به آخر رس

 .سر گشتيخواه جامعه م یوترق

 یھا ن ثمرهيست پشت سر نھاد، اما باز ھم اوليبا ی را میاري بود و مخاطرات بسشي درپیاگر چه ھنوز راه دشوار

حكومت دوم .ر ممكن بودين تصورآن غيش ازاي به دست آمده بود كه پئیھا یروزيمقاومت به گل نشسته بود و پ

تافت ھمچون  یا بر نمشه ريان واندي بیاورد وآزاديتوانست ب یرا نم  نسبتاً آزادین تاب جامعه ايش از اي كه پیپھلو

گربار اعدام و شكنجه و داغ و درفش آغاز و ين سازمان داده شد، دي خونئیزه پناه آورد، كودتايسلفان خود به سر ن

 ی را مجالی و آزادیخواھ تا بانگ عدالت . بسته شدندیرخودي غی ممنوع و روزنامه ھای ومردمیاسي سیھا تشكل

دان مبارزه ين ميورش ھمه جانبه درامان نماند و دراين يز ازاي زنان نیالبعتاً جنبش انقيطب. ابراز نباشد یبرا

 . را متحمل شدینيومقاومت ضربات سنگ

 ئید به رھاين روزگاران ننگ وار امي نبستند و نتوانستند ازایز طرفين حكومت وحشت نيحاكمان مستبد از ا

 خود ازچنگ یستم نامتعادل حكومتيورد، سر برآسگر ي دیھا ان از روزنهيجوشش وغل . را بخشكانندیوبھروز

ستم ي وسی از منازعات درونیك دھه ،خود بازتابي ھرم قدرت درطول یھا كشمكش .بود  گرفتار آمدهیتضاد نامتعادل

 یكه بانك جھان ني جامعه را درانحصار داشتند تا ای بود كه اقتصاد وثروت عمومیه داريمه سرماين–یمه فئودالين

 .كته كردي را به شاه دی فئودالیلقه ھان حيگسستن از آخر

 یھا رغم تالش ی حضور زنان درجامعه گشوده شد وعلی برائیھا ، فرصتیامد اقتصادين دوران فارغ از پيدرا

زنان  . شدندی اجتماعی فرھنگیھا  كار و عرصهی زنان وارد بازارھایونيليل مين امر خي ایري جلوگی برایا عده

 یھا نهيژه در زمي خود را به ویھا ی از توانمندی انبوه بخشیھا و فشارھا تيودتوانستند با وجود ھمه محد

 را تنھا یاسي سیھا تي كه فعالئی، از آنجایدار هي سرمای نوپایكتاتورين ديھم .رندي به كار گیاجتماع-یفرھنگ

س پاسخ يلو پیگريخواھانه با سركوب و وحش  عدالتیرفت، ھر ندايپذ یم››بله قربان گو ‹‹یره خود ومجاليدردا

ن يپرواضح است كه درا .شدند یخواھانه به شدت سركوب م یطلبانه وترق یافته، آزاديگرفت وھر حركت سازمان  یم

ض ،استثمار يت جامعه وبالطبع زنان در راه رفع تبعي اكثری برایاسي سیھا تي خفقان آلود ھمچنان فعالیفضا

 . ممنوعه بودۀ منطقیوستمگر

ن ھرگز نتوانستند به يبكارانه ودروغي فریھا رغم تالش ی وحكومت ساخته زنان علیشي فرمایھا ان سازمانين ميدرا

 یھا استي را به دام سیونيليت مين جمعي كوچك ازای حتی، بخشی اززنان مرفه و وابستگان حكومتئیھا ر ازدستهيغ

ده ي رنجدیھا هيگان واقشار والدي زنان ھمچنان دردل جامعه ودربطن مبارزات ستمدیجنبش واقع .حكومت بكشانند

 . گرفتیب مبارزه ومقاومت را پير پرفراز و نشي مسیض و كسب آزادي ستم و استثمار وتبعز ائیدرراه رھا

ھا،  ھا ،خواست ھا درنگرش  شدن جنبش زنان و آشكار شدن تفاوتین دوران ھمان قطبي بارز ایھا یژگيازو

از - اززنانیزيبخش ناچ.گرفت  ی نشان می و اجتماعی طبقاتیھا فاوتھا ومطالبات خود جنبش بود، كه از ت زهيانگ

زد  یم سازخودرا مي رژۀ سركوبگرانیھا استيد سئي حاكم و درتأۀ كه دركنار طبقیگان دولتيطبقات مرفه وبلندپا
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 زحمتكش و روشنفكر با حضور فعال ومؤثر خود، با یھا هيب به اتفاق زنان، زنان كارگر و اليت قريواكثر

 به جنبش یا  خود، نشاط وتوان تازهی اجتماعیاسيعتراضات واعتصابات مداوم خود، با طرح مطالبات سا

 .دندي بخشی پادشاھیكتاتوريه دي جامعه علۀخواھان عدالت

 یھا تي، فعالئیشرو دانشجويھای پ  و سازمانی انقالبیھا ھا وسازمان  آنان درگروهیتھاي زنان و فعالۀوجود گسترد

، یعدالت یض و بيه ستم وتبعي روزمره علیھا تي اعتصابات و تظاھرات وفعالیع در سازماندھيخالت وسمسلحانه، د

ن يت كه اين واقعي بود بر اید مجددي، تأكیم پھلويشركت ھمه جانبه و قدرتمندانه در روند سرنگون ساختن رژ

 پر قدرت ید ھمچون بازويواند وبات یك برخوردار است كه مي و دموكراتیل انقالبيچنان توان پتانس جنبش ازآن

 ین حلقه ھاي ای و سرشتیوند ناگسستني انقالب بھمن پیروزيپ. جامعه عمل كند ۀخواھان  و عدالتیجنبش عموم

  .جنبش را نشان داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


