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سلطنتی و مدتی قبل از کمونيست در دوران ديکتاتوری رژيم  رفيق زنکتاب حاضر توسط دو 
  .  منتشرشد١٣٥٥و دراسفندماه  نوشته شده ١٣٥٥ـ١٣٥٤ درسالهای شان، جان باختن

 به ١٣٤٨ـ١٣٤٧درسالهای  بودند که "سازمان انقالبی" کادرهایرفقا جاسمی و طوافچيان از 
توسط جالدان رايران پرداختند ونهايتا  سال به کارمخفی د٨ايران اعزام شدند و به مدت قريب 

 گفته .به قتل رسيدندهای وحشيانه،  ل شکنجهتحمپس از  شناسائی و دستگير شده ورژيم پهلوی
کوپترپرتاب  اند؛ شايعه بود که به درياچه نمک قم ازهلی شد که به حوض اسيد انداخته شده

اين کمونيستهای سربلند فن احتمالی محل د  ازاند و تالش سازمان انقالبی در پيداکردن اثری شده
 و ازجمله مراجعه به زندانيان سياسی اسالمی زمان شاه تازه ٥٧و مبارز،پس از انقالب بهمن 

اما روزنامه های عصر تهران روز !!  به جائی نرسيد و جوابی داده نشد،دوران رسيده  به
روريست در زدوخورد دو زن ت:" نوشتند به دروغ طبق دستور ساواک١٣٥٥ اسفند ٨يکشنبه 

اين . "کشته شدگان معصومه طوافچيان و مهوش جاسمی نام داشتند. شدند با ماموران کشته
 عضو رهبری ،زاده رفيق پرويز واعظهمراه ، ١٣٥٥آذرماه ٣٠دورفيق قهرمان در روز 

برای حفظ رفيق پرويز .سازمان انقالبی و مسئوول بخش داخل به محاصره پليس افتاده بودند
دورفيق زن اما . جان باخت  دراين درگيری دو رفيق زن دست به مقاومت مسلحانه زده وجان 

و شکنجه شده  بعد دستگير مدتیمتاسفانه آنها. درببرند  جان سالم بهی پليس توانستند از محاصره
 ـ ١٣٥٥های سازمان انقالبی در دی و اسفند ماه  به اعالميه. ک.ر.(و به قتل رسيدند
    )١٣٥٦ سال ستاره سرخ ، خرداد ٧ یلددرگردآوری يک ج

 نشان ، اين رفقای جان باخته عليه رژيم شاه و خاندان پهلوی مستدلی مطالعه کتاب و افشاگر
  .آنها را ُکشتانه وحشيداشته و چرا دل  بهای از آنها   کينهچرا رژيم چناندهد که  می

سيستی نسبت به مسئله خصوص فصل اول که در آن بينش مارک هقسمتی از مطالب کتاب و ب
ست که تا هنگام بقای سيستم سرمايه داری، گذشت ازن تشريح شده است حاوی مطالب کلی 

البته جا داشت که رفقای جان باخته به نقش . زمان تغييری در صحت آنها به وجود نمی آورد
توان   نمیرا که بدون آن بحثی از توليد و جامعه و غيره زندگی ـ توليد نسل ـ خودزنان درتوليد 

توضيح آن نقش واالی زنان را درجامعه جهانی  کردند تا با بيشتری مینيز توجه ميان آورد،  به
   :نمودند میبه تمامی منعکس و مشخصا در ايران بشر

: می گويد "منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت" فردريک انگلس دراثر معروف خود 
عيين کننده درتاريخ درآخرين تحليل عبارت است از براساس ديدگاه ماترياليستی، فاکتورت"

ازيک سو توليد وسايل . اين امر خصوصيت دوگانه ای دارد. توليد و بازتوليد خودزندگی
وليد خودبشرو ری برای اين کار؛ و از سوی ديگر تزندگی، غذا، لباس، سرپناه و ابزارضرو

   ."ازدياد نوع بشر
  زمانی   ی عه در برههجام زنان دروضعيت خاص به که غنی بررسی شده قسمتی از مطالب در

  ـ٣ـ



ـ جامعه ای که باانجام رفرمهای ارضی ازباال  می پردازد ١٣٥٠)ی  نيمه اول دهه (مشخص
داری  مناسبات سرمايهشدن تعيين کننده رشد و رو به جائی طبقاتی شده و روند  خوش جابه دست

تحوالت طبقاتی و اين رفقا بادرکی عميق از نشان می دهد که اين را ـ  اش بود درشکل وابسته
 استقرارفرهنگ و آداب و سنن طبقه  سياسی و آگاهی از اين امر کهدست به دست شدن قدرت

 به يک روزه ممکن نبوده و لذا ديدگاههای ، صرف نظر از ارتجاعی بودنش،جديد بورژوازی
، داشتخواهند  نن حاکمان درفرهنگ و سدست باالئیهنوز هم فئودالی و مذهبی پدرساالرانه 

الگوسازی خيالبافانه ويک جانبه نشده و معضالت پيش پای زنان و قضاوت و دچار عجله در 
هرچند که باوجود ديدن . اند کل نيروهای انقالبی جامعه دربرخورد به زنان را بازگو کرده

پس اکنون و لمًا مس. کنند ی انقالب ايران را دموکراتيک ذکر می  بازهم مرحله،تغييرات طبقاتی
کما اينکه طی اين  .قی بماندبه همان صورت معتبر بااين نقطه نظرنمی تواند  ،از گذشت زمان

ديگر باتغييرماهيت دادن به  نيزعنوان سوسياليستی نام می برند، کشورهائی که ازآنها بهمدت 
ته می تواند به ولی با اين وجود مطالعه تاريخ مبارزات گذش.اند دهگام نهاداری  جاده سرمايه

کنونی که برای آزادی و سوسياليسم پيکار می کنند تجربيات گرانبهايی را کمونيست مبارزان 
  .منتقل نمايد

حافظ منافع جمهوری اسالمی .  زنان مواجه هستيمبخش رهائیامروزه با موج جديدی از جنبش 
حق  نصف مرد بر، عدم برابری مزدزنان بامردان درمقابل کاربراپذيرشبا داران،  سرمايه

 وضع قوانين ضد زن و  نيمی از جامعه؛اجباری شش تحميل حجاب و پو؛شتنشهادت داد
 زير عنوان ءمجاز دانستن چند همسری برای مردان و رسمی کردن فحشانظيرتبعيض آميز

خاطر فقر  ه غير رسمی بء راندن اجباری زنان تهيدست به سمت فحشا؛)صيغه(ازدواج موقت 
 مذهبی حامی حکومتدر حالی که سيستم سرمايه داری و زات وحشيانه آنها پس مجاسشديد و 

 تعرض به حريم خصوصی زنان، بازداشت و توهين ؛ خود مسبب اصلی اين مصائب استآن
نظام  .تابدنمی را برآزادی زنان حق  نشان داده است که کوچکترين ؛...به زنان در خيابانها و 

اش، نه به آينده که به  فظ حاکميت خود و ماهيت ارتجاعیداری حاکم درايران برای ح سرمايه
  . های اجتماعی نيز وضع به همين گونه بوده است در مورد ساير جنبش. است گذشته متوسل شده

رو هستيم که در اصل بخشی از تالش جناح  هفمينيسم بورژوايی روبجديدی ازبا موج اکنون 
اعی و در اختيار گرفتن آنها به منظور های اجتم  جنبشکردنديگر بورژوازی برای مهار

فعاالن فمينيسم .  استگيری جنبش رهائی بخش زنان  و ممانعت از اوجخوداجرای مقاصد 
ها، سعی دارند که  بورژوايی با انکار ضرورت مبارزه انقالبی زنان در اتحاد با ديگر جنبش

نجام برخی اصالحات زنان را به باقی ماندن در شرايط کنونی راضی کنند و حداکثر با ا
روبنايی و ظاهری جنبش را از دست زدن به تغييرات ساختاری در نظم بورژوايی، که تنها 

جای باال بردن آگاهی زنان و  ه بها تاين فمينيس. راه رسيدن به رهائی واقعی است باز دارند
يون و  روحانويا توسل به جمع کردن ء با امضا تنهاتشويق آنان به مبارزه، سعی می کنند

 جنبش را در چارچوب قانون ،زنان طبقه حاکمبه  اصالح طلبان حکومتی و به مراجع مذهبی،
آنها با فريب بخشی از نا آگاه ترين و بی تجربه ترين زنان سعی می کنند . و مذهب نگاه دارند

 فمينيست های مذهبی و ليبرال نه تنها!  را فرقه گرا جلوه دهندهاو کمونيست» مردمی«خود را 
 بلکه حتی در مورد برابری ظاهری زن و مرد در ،خواهان برابری واقعی زن و مرد نيستند

  مقابل قانون که در بسياری از کشورهای سرمايه داری پذيرفته شده است نيز طوری رفتار می 
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در اين شرايط . کنند که از چارچوب قانونی جمهوری اسالمی و مذهب رسمی آن خارج نشوند
خواهان از هيچ تالشی برای باال بردن آگاهی و  ه کمونيستها و تمام آزادیالزم است ک

ديگر سخن به   به.سازماندهی صحيح و هدفمند مبارزات زنان و ديگر اقشار جامعه دريغ نکنند
مال شده زنان بايد آری گفت و برای تحقق آنها ـ هرچند هم کوچک ـ مبارزه  دفاع از حقوق پای

توان درچارچوب رژيم اسالمی حقوق  م پراکنی رفرميستی که گويا میکرد، اما درمقابل توه
  .زنان را گرفت، بايد قاطعانه ايستاد و رفرميستها را افشاء نمود

اميد است که انتشار مجدد اين کتاب کمکی باشد به مبارزات زنان ايران برای درهم شکستن 
 اثری از استثمار و تبعيضحکومت مرتجعان سرمايه دار و ساختن جامعه نوينی که در آن 

  .دنامباقی ن
  

   .ائی که درآماده نمودن اين جزوه صميمانه زحمت کشيدندباتشکر ازرفق
  

  انتشارات و تبليغات حزب رنجبران ايران
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  بخش انقالب آزادی
  تنها راه رهائی زنان ميهن ماست

  
  هشتم مارس روز بين المللی زنان است

  
  

، در کنگره بين المللی زنان سوسياليست منعقده در کپنهاگ، از طرف کالرا 1910در سال 
زتکين، يکی از رهبران برجسته سوسيال دمکراسی آلمان و جنبش بين المللی کارگری، 

 مارس، روز بين المللی زنان زحمتکش اعالم شود و مورد 8پيشنهاد می شود که روز 
علت انتخاب اين روز بزرگداشت .  آنرا تأييد می کندبعدًا کمينترن نيز. تصويب قرار می گيرد

از آن پس کليه .  بود1909 و 1908، 1857مبارزات وسيع زنان کارگر آمريکا در سالهای 
نيروهای مترقی، به ويژه کمونيستها اين روز را به بزرگداشت مبارزات زنان اختصاص می 

  .دهند
 ايم قدمی در جهت کمک به روشن کردن ما نيز با انتشار جزوه حاضر بدين مناسبت کوشيده

  .مسئله زنان در ميهنمان و حل آن برداريم
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
  
  

در جامعه ما اساس روابط توليدی و اجتماعی . جامعه ما جامعه ای است طبقاتی و وابسته
استثمار زحمتکشان است و وسائل توليد در تملک خصوصی عده ای قليل و استثمارگر می 

ما وابسته است برای اينکه شريان اقتصادی و بالنتيجه سياسی ميهن ما در دست جامعه . باشد
کليه طرحهای اقتصادی، . امپرياليسم يعنی انحصارهای بزرگ سرمايه داری خارجی است

قوانين مدنی، اصول اخالقی و فرهنگی، ترويج عقايد و غيره که توسط اين هيئت حاکمه 
گذاشته می شود و يا اشاعه می يابد در خدمت اين دو استثمارگر و وابسته به مرحله اجرا 

اين دو خصلت، خلقهای ميهن ما را اعم از زن و مرد تحت ستم شديد . خصلت جامعه ماست
شرايط زندگی کارگران زن و مرد به علت در دست نداشتن وسايل توليد و تحت . دارد نگه می

 بوده و دهقانان نيز اعم از زن و مرد ستم سرمايه داران داخلی و خارجی بودن، بسيار ناهنجار
تسلط امپرياليسم و سرمايه . از ستم امپرياليسم، سرمايه داران و مالکين بزرگ رنج می برند

   نه  تنها وضعيت طاقت فرسای زندگی کارگران و دهقانان  ،داران و مالکين بزرگ بر ميهن ما
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داران ملی مستقل را به سوی را تشديد می کند، بلکه سرمايه داران جزء و سرمايه 
هيئت حاکمه استثمارگر و وابسته به کمک امپرياليسم آزاديهای . ورشکستگی می راند

  .دمکراتيک را از اقشار و طبقات مختلف خلق ما اعم از زن و مرد سلب نموده است
ن زنا. طور ويژه ای در موقعيت بسيار ضعيف تری از مردان قرار دارند هزنان در اجتماع ما ب

 امپرياليسم و دستياران داخلی اش عالوه بر اينکه مانند مردان، به علت ستم و چپاولگری
خاطر قوانين، سنن و عقايد کهنه که خود نتيجه دو خصلت  هزندگی اسفناکی را می گذرانند، ب

آيا اين وضعيت زنان ما اتفاقی است؟ . اساسی اجتماع ما می باشند، تحت ستم مردان هستند
ضعف موقعيت زنان در اجتماع ما درست مولود وضعيتی است که در باال شرح داده ! مسلمًا نه

اين امر فقط منحصر به ايران نيست، بلکه در کليه کشورهائی که اساس روابط توليدی و . شد
 می باشد، يعنی در کليه جوامع )بروسايل توليد(اجتماعی غالب در آنها مالکيت خصوصی

حتی در پيشرفته ترين جمهوريهای سرمايه داری . هده می شوداستثماری، همين وضعيت مشا
نيز اگر چه از بعضی لحاظ زنان و مردان ظاهرًا در مقابل قانون مساويند ولی قوانين، کليه 
جوانب زندگی را نمی پوشانند و مهم تر از آن به علت ضعف موقعيت اقتصادی زنان و 

 ناقص قانونی موجود هم به هر حال به نفع وابستگی شديد آنان به مردان همان تساوی بسيار
  .مردان تمام می شود

آيا وضعيت ضعيف تر زنان در ميهن ما و ديگر جوامع طبقاتی از ابتدا به همين صورت بوده 
وضعيت زنان همپای تکامل . و در آينده نيز تغيير نخواهد کرد؟ جواب اين سؤال منفی است

ی بوده است و عالوه بر آن وضعيت زنان در تاريخ جوامع مختلف دستخوش تغييرات عظيم
سوسياليستی نشان می دهد که زنان کشور ما نيز مانند مردان می توانند سرنوشت کشورهای 

خويش را به دست گيرند و در راه ساختن زندگی نوين برای خود و خلقهای سراسر جهان گام 
  .بردارند

 لنينيستی را نسبت به –يعنی مارکسيستی برای بررسی بيشتر مسائل فوق، ما ابتدا بينش علمی، 
مسئله زن تشريح کرده، سپس با نگرشی به وضعيت فعلی زنان در ايران چگونگی رهائی 

  .زنان را در کشورمان مطرح خواهيم کرد
  
  

  بينش مارکسيستی نسبت به مسئله زن
  
  
   مراحل مختلف تکامل جامعه و موقعيت اجتماعی زنان-1
  

، همانطور که مارکس آموزگار بزرگ پرولتاريا می گويد، فعاليت اساس حيات جامعه انسانی
کسب تجربيات، فعاليت و کارآئی انسان بشروهمواره با رشد . برای توليد مايحتاج زندگی است

در ساختن و بکار بردن ابزار جديد توليد و بالنتيجه تکامل ابزار توليد، روابط بين انسانها که 
زمانی بود که .  توليد دارد دستخوش تحول عظيمی گرديده استبستگی به نحوه مالکيت ابزار

انسانها برای امرار معاش خويش از ابتدائی ترين وسايل استفاده می کردند و هر فرد می 
  قرار  اقليت مشخصی  ياو توليد در مالکيت خصوصی فرد ابزار . توانست اين وسايل را بسازد
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ين مهارت و بهره وری کار، انسانها مجبور بودند برای عالوه بر اين به علت سطح پائ. نداشت
ستم و . طور اجتماعی زندگی کنند هادامه زندگی با هم نهايت تشريک مساعی را کرده، ب

در اين دوران که به جامعه اشتراکی اوليه موسوم است، . استثمار فرد از فرد موجود نبود
عتًا طبقات ستمگر و ستمکش، مالکيت وسايل توليد جمعی و زندگی گروهی بود و طبي

  .استثمارگر و استثمارشونده در کار نبودند
در مرحله ابتدائی اين دوران زنان کنترل کننده توليد به حساب می آمدند زيرا در توليد 

در اين مرحله . زمان بود، نقش اصلی را داشتند کشاورزی ابتدائی که نوع غالب توليد در آن
ليه فرزندان از طريق مادر شناسائی می شدند و گروههای پدر فرزندان مشخص نبوده و ک
قواعد ارث . ی مادری زندگی می کردند) هاطايفهها يا  ژن(اجتماعی به صورت گروه ها

جای اينکه مردان زن بگيرند، زنان  هب. برخالف مرحله بعدی، بر اساس اعقاب مادری بود
زنان تسلط . روابط کنونی بودشوهر اختيار می کردند و خالصه روابط زن و مرد برعکس 

  .برقرار بود» مادر ساالری«يعنی در اين مرحله سيستم . کامل بر امور گروهها داشتند
با پيدايش گله داری و همراه پيدايش و رشد مالکيت خصوصی وضعيت زنان در اجتماع نيز 

ام می از يک طرف اهلی کردن حيوانات و دامپروری که توسط مردان انج. کم کم تغيير کرد
مردان نقش اصلی را در توليد نوع جديد به عهده گرفت به نوع غالب توليد تبديل گشت و 

فعاليت زنان محدود به . گرفته، طبيعتًا مالک محصول توليد و کليه ثروتهای مربوط به آن شدند
از طرف ديگر ازدواج گروهی که . کار خانگی شده و از فعاليت در توليد جديد به دور ماندند

گرديد که البته هر ) جفتی(تدا تمام قبيله را دربر می گرفت به تدريج تبديل به ازدواج دو نفره اب
بدين طريق پدر . دو طرف حق فسخ آنرا داشته و از حقوق کامال مساوی برخوردار بودند

اين عوامل که در اثر رشد مالکيت خصوصی بر وسايل توليد به . کودک کامال مشخص شد
ه مساعدی فراهم کردند که قواعد ارث به نفع مردان که نقش اصلی را در وجود آمدند زمين

الغای قوانين ارثی مادری و تسلط قواعد ارثی پدری باعث . توليد ايفا می کردند تغيير يابد
اين واقعه که دقيقًا مولود وجود . سرنگونی مادرساالری و جايگزينی سيستم پدرساالری شد

از آن . نان از توليد اجتماعی است شکست تاريخی زنان بودمالکيت خصوصی و دور ماندن ز
  .پس موقعيت اجتماعی زنان ضعيف گشت تا به آنچه که امروزه می بينيم رسيد

افزايش همه جانبه توليد در تمام رشته ها به اين منجر شد که از يک طرف انسان بيشتر از 
 ديگر برای ساختن ابزار توليد احتياجش توليد کرده، برای آينده خود ذخيره کند و از طرف

اين عوامل از هر فرد، گروهها و قبايل انسانی کار . تقسيم کار بر حسب تخصص انجام پذيرد
مثال احشام متعلق به يک . بيشتری طلب می کرد که نمی توانست توسط خود آنان تأمين شود

گروه برای نگهداری و گروه سريعتر از انسانها تکثير حاصل می کردند و طبيعتًا تعداد افراد 
در اين صورت الزم آمد که از اسيران جنگی که تا به حال کشته می . مراقبت آنها کافی نبود

بدين ترتيب اولين تقسيم کار بزرگ اجتماعی به . شدند اکنون به صورت بردگان استفاده شود
.  تقسيم گرديدبرای اولين بار اجتماع به دو طبقه متخاصم بردگان و برده داران. ظهور پيوست

اين وضع دقيقًا به علت رشد مالکيت خصوصی بر وسايل توليد که بردگان نيز جزئی از آن 
روابط توليد برده داری برای اولين بار در تاريخ، استثمار و . محسوب می شدند، به وجود آمد

  .اناستثمار طبقه بردگان و ستم به آنان توسط طبقه برده دار: ستم را در جوامع مسلط کرد
  اجتماع دگرگون  وضعيت زنان نيز در  ،همپای تغيير عظيم اجتماعی و پيدايش نظام برده داری
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استثمارگران از ضعف موقعيت اجتماعی زن استفاده کرده، آنها را حتی بيشتر از مردان . شد
زن ارباب به عنوان سرخانه دار و سرپرست کنيزان شوهرش انجام وظيفه . استثمار می کردند

بين بردگان نيز که در توليد کشاورزی، گله داری و غيره شديدًا استثمار می شدند . ی کردم
تمايز قائل بودند بدين معنی که از بردگان زن، نه در کارهای توليد اجتماعی، بلکه بيشتر در 
کارهای منفرد، يکنواخت و کم اهميت خانگی مانند ريسندگی، امور خانه داری، خياطی و 

تاريخ يونان، رم، .  صورت داشتن زيبائی به منظور معاشقه استفاده می شدخصوص در هب
زن برای . فرانسه و آلمان پر از داستانهايی از موقعيت پست اجتماعی و تحقير آميز زنان است

زنان در پشت درهای قفل شده خانه ها کامال . مرد به صورت جزئی از وسايل توليد درآمد
کار خانگی زنان که در جامعه . از کارهای اجتماعی برکنار شدندمحدود و تحت مراقبت بوده، 

اشتراکی اوليه جنبه اجتماعی داشت در جامعه برده داری تبديل به خدمت خصوصی برای 
  .مردان شد

يک طرف زنان طبقات : بدين ترتيب با به وجود آمدن طبقات، زنان هم به دو طبقه تقسيم شدند
 شده و زندگی مرفهی داشتند، ولی از آنجا که در اجتماع حاکم که از کار توليدی سخت رها

 وابسته به مرد گشتند و ديگر وظيفه ای جز پدرساالری فعاليت اجتماعی را از دست داده بودند
ارضای خواستهای شوهر و توليد نسل نداشتند و بدين ترتيب توانائی خالق خود را صرف 

اين زنان . ط شوهران و پسران خود می کردندخودآرائی، طنازی و اعمال نفوذ غيرمستقيم توس
مثابه يک موجود بی ارزش و سبک سر به وجود  هعروسک صفت هستند که تصويری از زن ب

از طرف ديگر زنان طبقات زحمتکش که نان می پختند، لباس می دوختند، نخ می . آورده اند
ر و فعاليتی که از نظر اين زنان با وجود انجام کا. ريسيدند، خانه و لباس تميز می کردند

اجتماعی مفيد و الزم بود هيچگونه حقوقی نداشتند و حتی به علت انجام اين کارها، پست 
شمرده می شدند و ارزش آنها با معيارهای زيبائی که زنان طبقات حاکم به وجود آورده بودند 

  .و برآوردن آن برای زنان زحمتکش غيرممکن بود سنجيده می شدند
استثمارگران که زنان . ه داری، در روابط زناشوئی نيز تغيير عظيمی پديدار شددر دوران برد

را از صحنه توليد اجتماعی هر چه بيشتر دور نگهداشته بودند، به تدريج سنت فسخ دو طرفه 
تک همسری نه . ازدواج را برچيدند و ازدواج دو نفره را تبديل به ازدواج تک همسری کردند

پايه گذاری شده بود ابداع نشد ت زن و مرد که در اواخر جامعه اشتراکی تنها برای حل اختالفا
محدوديت . عکس برای انقياد يک جنس توسط جنس ديگر به روی صحنه ظاهر گشت هبلکه ب

جنسی زنان و آزادی معشوقه گيری و زنا برای مردان که از زمان پيدايش ازدواج دو نفری 
طوری که تک همسری از ابتدا  هی کامال تحکيم گشت، بپايه گذاری شده بود در نظام برده دار

از طرفی معشوقه گيری به . فقط برای زنان بود، خصلتی که تا امروز به شدت پابرجا است
اساس وجود فحشاء نيز مانند تک . تدريج به شديدترين شکل خود يعنی فحشاء تکامل يافت

 چنانچه انگلس در کتاب .همسری، مالکيت خصوصی وسايل توليد و جامعه طبقاتی است
  :می گويد» منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت«
در بعضی جاها و به ندرت، ) مرحله آخری بربريت(همانطور که با ظهور نابرابری ثروت «

کار مزدوری در کنار بردگی ظاهر گشت، در همان زمان نيز به عنوان نتيجه الزم اين 
  .»در کنار تسليم اجباری زنان برده به وجود آمد، شغل فحشاء برای زنان آزاد همزيستی
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چنانچه ديده می شود با به وجود آمدن روابط استثماری و مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، 
زنان به موقعيت اجتماعی ضعيفی درغلطيده، تک همسری فقط برای زنان و فحشاء که مکمل 

  .آنست رواج پيدا نمود
دا با سطح رشد نيروهای مولده، يعنی انسانها و وسايل کار آنها روابط توليدی برده داری ابت

سازگار بود ولی به تدريج که فعاليت انسانها و وسايل کار آنها تکامل پيدا کرد، روابط کهنه 
اين تضاد بدان منجر شد که برای پيشرفت همه . برده داری سدی در مقابل رشد جامعه گشت

اين امر در طی يک . د روابط توليد کهنه حتمًا عوض می شدجانبه توليد و فعاليت انسانها باي
جای  هب)  رعيتی–ارباب (دوره شورش و سرکوب، به انقالبی عظيم منجر شده، نظام فئودالی 

روابط توليدی جديد از يک طرف نيروهای مولده را آزاد ساخت و . برده داری سابق نشست
استثماری جديدی بنا باعث رشد سريع توليد گشت و از طرف ديگر روابط 

، مالکيت خصوصی تحکيم گرديد و فقط شکل استثمار )استثماربراساس بهره کشی(نهاد
زحمتکشان اعم از زن و مرد تحت ستم خانها، حکمرانان، مالکين و . زحمتکشان عوض شد

 دهقانان به زمين وابسته شدند و برای تأمين معاش خويش بايد اجبارًا. امرای مستبد قرار گرفتند
در عصر فئوداليسم استثمارگران از مذهب . چند برابر احتياج خود برای ارباب کار می کردند

فوق العاده استفاده نموده، تحت عنوان خواست خدا و قوانين شرعی، زحمتکشان را فريب داده، 
شاه استثمارگر و خودفروخته نيز چنين (پايه های تسلط خويش و استثمار را ازلی قلمداد کردند 

 با اين همه تعداد شورشهای ).عا می کند و اين را از اعقاب خويش به ارث برده استاد
در جوامع فئودالی مانند . دهقانان برای آزاد نمودن خويش از زير سلطه ستمگران بيشمار است

جوامع برده داری توليد عمدتًا برای فروش نبوده، بلکه برای مصرف داخلی فئودالها انجام می 
ه به نيروی کار زنان احتياج نبود و زنان مانند قبل به کارهای شاق، يکنواخت و در نتيج. شد

خاطر کمک به شوهران خويش، برای  هالبته در اينجا و آنجا زنان ب. منفرد خانه اشتغال داشتند
در ضمن زنان فقط در . ارباب به زراعت می پرداختند ولی اين روند هيچگاه غالب نبود

قوانين مدنی فقط برای مردان بود و . ش حق کار کردن را داشتندصورت اجازه شوهر خوي
آنها عنصری غيرفعال و انگل محسوب می گشتند و هيئت . زنان اصال به حساب نمی آمدند

حاکمه، مذهب را نيز به ياری طلبيده، تحت پرچم آن عالوه بر تشديد استثمار و تحميق 
مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و . بخشيدزحمتکشان، استيالی مردان بر زنان را استحکام 

کنترل توليد توسط اقليتی ناچيز باعث گرديد که هم تک همسری و هم عدم شرکت زنان در 
تک همسری دو صد چندان قدرت گرفت و به مردان علنًا اجازه اختيار . اجتماع ادامه يابد

 به دلخواه اربابان در زنان و دختران زحمتکش عمًال. معشوقه و يا اختيار چند همسر داده شد
 آنان به صورت بازيچه ای برای مردان و ابزار توليد فرزند .اختيار آنان قرار می گرفتند

فحشاء . درآمدند و استقالل فکری خويش را از دست داده، کامال وابسته و مطيع مردان شدند
در . ردنيز که مکمل تک همسری است به صورت نيمه رسمی درآمد و قانون آنرا تحمل ک

چنين وضعی روشن است که زنان از مزايای اجتماعی مردان، به هيچ وجه بهره مند نمی 
دور بودن از توليد اجتماعی، شرکت : اينست وضعيت حقير زنان در جامعه فئودالی. باشند

نداشتن در امور اجتماعی، تحکيم تک همسری برای زنان و چند همسری برای مردان، 
هر، به رسميت نشناختن وجود زنان در قوانين مدنی، محروم بودن از وابستگی کامل زن به شو
  ـمالکيت    جامعه طبقاتی و  ، بدون شک ؟  اينها همه مولود چيست.  مزايای اجتماعی مردان
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  .خصوصی بر وسايل توليد
 صنعت را به دنبال داشت. رشد و پيشرفت همه جانبه توليد در جوامع فئودالی، پيدايش تجارت 

يعنی دهقانها بايد آزاد می گرديدند تا . که خود نيازمند انسانهای آزاد و بدون وسايل توليد بود
اين بود که به تدريج روابط . بتوانند توسط اربابان جديد يعنی سرمايه داران، استثمار شوند

جر اين تضاد من. توليد فئودالی نيز سدی در مقابل رشد نيروهای مولده يعنی رشد جامعه گشت
بدين . به انقالبات بورژوازی گرديد که نمونه کالسيک آن انقالب فرانسه در قرن هيجدهم است

ترتيب روابط سرمايه داری جايگزين روابط کهنه و عقب مانده فئودالی شد، دهقان تبديل به 
  .کارگر گرديد که هيچگونه وسيله توليدی از خود نداشت

مالکيت . ابل مالحظه ای شديدتر از قبل استدر جامعه سرمايه داری استثمار به نحو ق
برای . خصوصی بيداد می کند و سبب جلوگيری از تأمين احتياجات واقعی جامعه می گردد

سرمايه داران سن و جنس کارگر مهم نيست، آنها منافع خويش را که از استثمار ديگران به 
. سيله ای روگردان نيستنددست می آيد می خواهند و برای تضمين آن از به کمک گرفتن هيچ و

آنها نه فقط مردان را زير مهميز خود کشيده تا آخرين رمق از نيروی کار آنان به نفع انباشت 
سرمايه و سود خود استفاده می کنند بلکه به علت پائين بودن سطح دستمزد و ديگر توقعات، 

  : مورد می نويسدمارکس در اين. زنان و کودکان آنان را نيز مستقيمًا استثمار می کنند
ورود ماشين به عرصه توليد احتياج به نيروی عضالنی را از بين برده، وسيله ای برای « 

به همين جهت کار ارزان زنان و کودکان، . استخدام کارگران با نيروی عضالنی کم گرديد
ن اين جانشي. اولين چيزی بود که سرمايه دارانی که ماشين بکار می بردند به سوی آن رفتند

نيرومند کار و کارگر در عين حال باعث ازدياد تعداد کارگران مزدور گرديد و کليه اعضای 
  ) جلد اول–سرمايه .(»خانواده زحمتکش را بدون تمايز سن و جنس دربرگرفت 

در عصر سرمايه داری برخالف دورانهای قبل به علت پيشرفت توليد ديگر نيروی کار مردان 
خاطر ه نمی کند، در اين صورت سرمايه داران همانطور که بتکافوی توليد اجتماعی را 

کردند، همانطور هم زنان را فقط و فقط » آزاد«احتياج به استثمار نيروی کار دهقانان، آنان را 
آنها فرياد می زنند که ما زنان را آزاد . کرده اند» آزاد«خاطر استثمار نيروی کارشان  هب

ماهيت کار خود را با ظاهرسازيهای عوامفريبانه مخفی می  آنها مانند روباه حيله گر! کرديم
طور کامل استثمار  هکنند ولی بايد دانست که آنها نيروی کار زنان را آزاد کرده اند تا آنرا ب

خاطر منافع  هسرمايه داری ب.  نه زنان را وکنند، آنها خود را در استثمار زنان آزاد کرده اند
امعه اشتراکی اوليه درهای توليد اجتماعی را بار ديگر به خويش برای اولين بار پس از ج

اما چگونه؟ به صورتی که اگر زنان بخواهند وظايف خانه داری را . روی زنان باز کرده است
انجام دهند از کار در خارج خانه باز مانده، خانواده و نيز خود آنان قادر به امرار معاش 

مومی شرکت کنند ديگر وظايف خانوادگی خويش را نخواهند بود و اگر بخواهند در توليد ع
سرمايه داران برای زندگی زنان و کودکان و کانون خانوادگی آنان و . نمی توانند انجام دهند

موقعيت اجتماعی زنان هيچ ارزشی قائل نيستند، تنها چيزی که برايشان مطرح است انباشت 
ت در روز در کارخانه ای کار می  ساع13 تا 12موقعی که زنی . سرمايه و سود است و بس

کند و شوهرش هم همانقدر در همانجا يا جای ديگر کار می کند چه بر سر کودکان آنها می 
آيد؟ پر واضح است که آنان مانند علفهای خودرو بار می آيند و عالوه بر خطرات جانی، 

  ايه داران از زنان  در واقع سرم.شديدترين عواقب فساد اخالقی و روحی آنان را تهديد می کند
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آنها لزوم توانائی زنان را در فعاليتهای توليدی . به عنوان نيروی توليد ذخيره استفاده می کنند
به اين ترتيب هر وقت احتياج به نيروی کار بيشتری است . نه قبول کرده و نه رد می کنند

 در سطحی نگاه می دارند کار در خارج از خانه تشويق می کنند و درآمد مردان را هزنان را ب
که کفايت خرج خانواده را ندهد و زنان مجبور به کار شوند و هر وقت احتياج به نيروی کار 

برای  با اين سياست آنها مجبور نيستند که .کمتری بود اول از همه زنان را مرخص می کنند
بيت و پرورش نگهداری و تربيت کودکان، اماکن عمومی به وجود بياورند و همچنين برای تر

 به همين علت هم آنها می توانند از زنان به عنوان . اقدام کافی نمی کنندنيروی کار زنان نيز
 هر جا زنان خارج از خانه کار می کنند نسبت به مردان هم طبقه .ارزانترين نيرو بهره ببرند

 ادارات و خود کارهای پست تر و کم درآمدتر را به عهده می گيرند، چه در کارخانه، چه در
 در جامعه سرمايه داری حتی زنانی که در خارج از خانه کار .چه در سطح تحصيل کرده ها

خاطر پستی کار،  همی کنند از نظر اقتصادی وابسته به مردان باقی می مانند چون اوال ب
ان خرج زندگيشان را  ثانيًا اطمينان ندارند که بتوانند هميشه با کارش؛درآمدشان نيز کم است

 ثالثًا زندگی زناشوئی را تنها راه فرار از محيط وحشتناک کار که در آن تحت أمين نمايند؛ت
 و چون در اين جامعه زنان در کنار کار خارج، تمام وظايف ؛استثمار و تحقير هستند می دانند

کار در خانه و تربيت فرزندان را نيز به عهده دارند، فشار شديدتری را احساس کرده و زندگی 
چنانکه در تمام جوامع سرمايه داری می بينيم . فعاليت در محدوده خانه را ترجيح می دهندو 

که هنوز اکثريت زنان محکوم به فعاليت فقط در محدوده خانه هستند و از شرکت در توليد 
  .اجتماعی به دورند

. ستازدواج بورژوازی مانند ادوار گذشته، تک همسری برای زن و ادامه تسلط مرد بر زن ا
عالوه بر آن امروز اکثريت قريب به اتفاق ازدواجها محدود به وضعيت طبقاتی و صرفًا 

 می ءخصوص در طبقات استثمارگر به زشت ترين فحشا ه ب، اين ازدواجها.مصلحتی است
  . آزاد و علنی و قانونيست، که مکمل تک همسری استئی فحشا.انجامد

قر، جهل و نداشتن هر گونه تأمين مادی در دام دختران و زنان خانواده های فقير در اثر ف
داير کردن . شيادان و دالالن سرمايه داری، به وسيله ای برای کسب درآمد آنان تبديل می شوند

اين ـ بورژوازی . فاحشه خانه ها و مکانهای عيش و طرب از پردرآمدترين کارها می شود
ا، چه متأهل و چه مجرد، علنًا دعوت به با تبليغات زياد، مردان رـ » حامی خانواده«ظاهر  هب

اين . کاباره ها و قمارخانه های خويش و هم آغوشی با فاحشه های تحت بردگی خويش می کند
در . کاباره ها و قمارخانه ها و مکانهايی نظير آن از طرف دولت بورژوازی پذيرفته هستند

در آن محله ها و شهرهای ميان جوامع سرمايه داری رشد يافته، کشوری يافت نمی شود که 
آن وقت گردانندگان چنين جوامعی . گذرانيهای طبقات مرفه وجود نداشته باشد خاص خوش

  !را سر می دهند» احترام به خانواده«سالوسانه فريادهای 
تاريخ کشورها نشان داده است که بورژواها در حرف قول تساوی زن و مرد را می دهند ولی 

وازی و ديگر طبقات استثمارگر ادعا می کنند فقط عبارات رنگ دمکراسی و تساوی که بورژ
اين شعار در حقيقت عدم تساوی . و روغن زده و فقط کلمات فريبنده آزادی و تساوی است

طور  هزنان و مردان، تحقير زنان و زحمتکشان را پرده پوشی می کند، مادامی که زنان ب
 مادامی که زير سلطه طبقات استثمارگر هستند، مستقيم در توليد اجتماعی شرکت داده نشده اند،

  مادامی که وسايل توليد در دست عده قليلی بوده و در کنترل زنان و مردان توليد کننده نيست، 
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مادامی که زنان حق تعيين سرنوشت خويش را در تمام جنبه ها ندارند، هرگز و هيچگاه نه 
  .آزادی وجود خواهد داشت و نه تساوی

  
  ياليسم و رهائی زن سوس-2
  

در طول رشد جامعه سرمايه داری، تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و شکل تملک خصوصی 
رفته رفته حاد می شود و روابط توليدی و رژيم نگهدارنده آن در مقابل رشد جامعه سد می 

اينست که دير يا زود با مبارزات طبقات تحت ستم، اين رژيم سرنگون شده و روابط . گردند
طبقه کارگر پس از سرنگون کردن . توليدی جديدی تحت تسلط طبقه کارگر پی ريزی می شود

بورژوازی و کسب قدرت سياسی، زحمتکشان را به طرف ساختمان جامعه سوسياليستی هدايت 
جامعه ای که در آن مالکيت خصوصی بر وسايل توليد که سرمنشأ کليه نابرابريهای . می کند

کنترل توليد به دست خود . بری زن و مرد است حذف می شوداجتماعی منجمله نابرا
، هم مردان و هم زنان سپرده می شود و دمکراسی برای اکثريت جامعه يعنی )توليدکننده(مردم

تنها در آن موقع است که شرايط تساوی واقعی مردان و زنان . زحمتکشان تأمين می گردد
  :نويسد می لنين. فراهم می گردد

ن و سرمايه داران وجود دارند تساوی بين زن و مرد حتی در مقابل قانون نيز جائيکه مالکي«
آنجائيکه خبری از مالک و سرمايه دار نباشد، جائيکه حکومت . نمی تواند وجود داشته باشد

زحمتکشان زندگی جديدی بدون وجود استثمارگران بنا می کند، آنجا شرايط تساوی بين مردان 
  )زنان و اجتماع(» .مدو زنان به وجود خواهد آ

بالفاصله پس از کوتاه کردن دست استثمارگران از زندگی مردم زحمتکش، با وضع قوانين 
کامال برابر در مورد مزد مساوی برای کار مساوی، استراحت و تفريح، بيمه های اجتماعی، 

و آموزش مجانی، کمک به مادران و نوزادان، در دسترس گذاردن شبکه های وسيع پرستاری 
ولی کمونيستها تنها به . نگهداری اطفال، زمينه تساوی واقعی مردان و زنان به وجود می آيد

وضع قوانين اکتفا نمی کنند، بلکه با کوشش در راه ساختمان سوسياليسم، آزادی زنان را تأمين 
 است که در آن اقتصاد کوچک )نظامی(زيرا سوسياليسم برای زنان اجتماعی. دنمی نماي
سوسياليسم .  کشاورزی می دهد– صنعتی –جای خود را به اقتصاد عظيم اجتماعی خانواده 

 سياست را در دسترس آنها می  وزنان را به مقياس وسيع در کنترل توليد شرکت می دهد
فقط آن زمان است که زنان آزاد و سربلند خواهند شد، فقط در آن زمان است که زمينه . گذارد

 طرز تفکر فعلی اجتماع نسبت به زنان فراهم خواهد آمد، ای واقعی برای از بين بردن
سوسياليسم با از بين بردن ريشه اقتصادی استثمار زنان، آنان را در کليه کارهای اجتماعی 
شرکت داده، کنترل زندگيشان را به دست خودشان خواهد سپرد، با تعصبات و خرافات مذهبی 

 می گردد مبارزه کرده و به وسيله اقناع و و سنتی که مايه انحراف و انحطاط افکار مردم
سوسياليسم استعداد زنان را شکوفان خواهد کرد و . تشويق، افراد را تربيت اجتماعی خواهد داد

آنان را در مقابل مردان بر پايه . خالقيت از دست رفته آنان را بار ديگر به آنها پس خواهد داد
 در پيشبرد جامعه و ساختمان يک زندگی مساوی قرار داده، دوست و متحد و شريک مردان

خواهد ... استوار بر اساس اعتماد متقابل، اتحاد، کمک متقابل، تعميم تک همسری، کار و 
سوسياليسم زنان را از صورت عناصر وابسته و عروسکان زيبا و طناز درآورده، به . نمود

  .کند انسان واقعی و مستقل و مفيد تبديل می
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طبقات . ليستی، در مورد خانواده هم دگرگونی اساسی ايجاد می گردددر جامعه سوسيا
استثمارگر برای انحراف فکری زحمتکشان، واقعيات را تحريف کرده و به آنها درباره 

. آنها می گويند کمونيستها به خانواده اعتقاد ندارند. دورنمای جامعه کمونيستی دروغ می گويند
ما می خواهيم .  به خانواده بورژوازی اعتقادی نداريمما به اين جرم اعتراف می کنيم که

مارکس و انگلس . خانواده بورژوازی را که بر پايه تسلط مرد بر زن گذارده شده، نابود کنيم
  :می نويسند

خانواده کنونی يعنی خانواده بورژوازی بر چه پايه ای بنا شده است؟ بر اساس سرمايه، بر «
مانيفست (» .نواده فقط در ميان بورژوازی وجود دارداساس منافع خصوصی، اين شکل خا

  )حزب کمونيست
شکل خانواده بورژوازی عمال در ميان پرولتاريا موجود نيست، زيرا در اينجا عللی که باعث 

  .خصوص ثروت، اصال وجود ندارد هخاطر آن تک همسری به وجود آورد، ب هشده بود مرد ب
 موقعی محو خواهد شد که اساس آن يعنی ،شاءخانواده بورژوازی همراه مکمل خويش فح

در آن زمان، خانواده های جديدی با ارزش های جديد . سرمايه و طبقات استثمارگر محو گردند
بر اساس کار و نه سرمايه، بر اساس تک همسری هم برای مردان و هم برای زنان، بر اساس 

انگلس می . يدار خواهند گشتبرابری زنان و مردان، نه بر اساس تسلط مردان بر زنان پد
  :نويسد

آزادی کامل ازدواج فقط زمانی می تواند عمومًا برقرار شود که الغاء توليد سرمايه داری و «
مناسبات مالکيت ناشی از آن، کليه مالحظات اقتصادی جانبی را که هنوز تأثير چنان عظيمی 

گيزه ديگری غير از تمايل در انتخاب همسر دارند، از بين ببرد زيرا آن موقع است که ان
  ...)منشاء خانواده (» .متقابل باقی نمی ماند

  :و در همانجا در مورد تک همسری در جامعه سوسياليستی می گويد
طور قطع از تک همسری زدوده می شود، کليه آن خصوصياتی است که از  هاما آنچه ب... « 

اوال برتری مرد و ثانيًا : د ازاين خصوصيات عبارتن. طريق روابط مالی بر آن حک شده است
برتری مرد در ازدواج نتيجه ساده برتری اقتصادی اوست که با . قابل انحالل نبودن ازدواج

قابل انحالل نبودن ازدواج، قسمتی . خود از بين خواهد رفت همحو برتری اقتصادی مرد، خود ب
نيز به علت سنت به علت وضعيت اقتصادی است که تک همسری در آن پديدار شد و قسمت 

دورانی است که روابط بين وضعيت اقتصادی و تک همسری هنوز کامال شناخته نشده و تحت 
  ».يک شکل مذهبی به افراط کشانيده شده بود

طبقات ستمگر که از نفوذ عقايد کمونيستی در ميان مردم شديدًا وحشت دارند، تالش می کنند 
 آنها يکصدا فرياد می زنند که .مونيسم روگردان کنندکه با انواع حيل آنها را از سوسياليسم و ک

کمونيستها می خواهند اشتراک زنان را عملی نمايند و روابط بی بند و بار جنسی برقرار 
  :مارکس و انگلس می نويسند. اينها نيز ياوه گوئی بيش نيست. نمايند

ا شنيده اند که طبقات ستمگر به همسرانشان فقط به عنوان وسيله توليد می نگرند، آنه«
در اين صورت طبيعتًا نتيجه . کمونيستها خواهان بهره برداری مشترک از وسايل توليد هستند

  ...)مانيفست (» .ای جز اين نمی گيرند که بهره برداری مشترک شامل زنان نيز خواهد شد
خاطر اين تهی مغزان خطور نمی کند که هدف واقعی ما  هعجيب است که حتی ذره ای هم ب

در حقيقت اين ازدواج . مونيستها از بين بردن وضعيت زنان به عنوان وسيله توليد استک
  از جانب کسانی مورد   ما کمونيستها  . بورژوازی است که سيستم اشتراک همسران می باشد
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اتهام پوچ قرار می گيريم که خود به در اختيار داشتن زنان و دختران ستمکش و نيز به فحشاء 
انع نبوده، از گمراه نمودن همسران يکديگر نيز نهايت لذت می برند و به آن افتخار عمومی ق

در اجتماع سوسياليستی آن روابط اجتماعی برقرار است که برخالف اکنون که . هم می کنند
زنان وسيله توليد قلمداد می شوند، وضعيت آنان به عنوان توليدکننده و نه وسيله توليد ارتقاء 

در اجتماع سوسياليستی . مسری هم برای مردان و هم برای زنان تعميم می يابدتک هيافته، 
چنانچه در جمهوری خلق چين، جمهوری سوسياليستی آلبانی، جمهوری دمکراتيک خلق ويتنام 
و جمهوری دمکراتيک خلق کره مشاهده می کنيم، اشتراک زنان به هيچ وجه وجود نداشته، 

  . برقرار گشته استبرعکس تعميم وفاداری به ازدواج
در مورد روابط جنسی هم می گوئيم که اين بورژوازی و ديگر طبقات ستمگر هستند که بی بند 

ديديم که چگونه بورژوازی طرفدار پر و پا قرص اين بی بند و باری . و بارند نه کمونيستها
ه اين بی بند است و از آن به عنوان مخدر افکار توده های مردم استفاده می کند و سعی دارد ک

در حاليکه کمونيستها شديدًا مخالف . و باری همراه ساير مواد مخدر در ميان مردم شيوع يابد
  :لنين می نويسد. آن بوده و با آن شديدًا مبارزه می کنند

انقالب شرايط احساسات افسار . انقالب به ازدياد و تمرکز فکر افراد و توده ها نيازمند است«
بورژوايی بوده و افسارگسيختگی در زندگی جنسی يک پديده . د تحمل کندگسيخته را نمی توان

پرولتاريا طبقه ايست رشد يابنده، او به مخدرات مثل داروهای . پديده ای از انحطاط است
. تخدير چه به وسيله زياده روی در روابط جنسی و چه در الکل. محرک يا مخدر احتياج ندارد

حشی گری سرمايه داری را نبايد فراموش کند و فراموش هم پرولتاريا بی حرمتی، فساد و و
او شديدترين محرک خود را از جانب موقعيت طبقاتی و افکار کمونيستی دريافت . نخواهد کرد
هيچگونه ضعف، : در اينصورت تکرار می کنم. پرولتاريا هوشياری می خواهد. خواهد نمود

کنترل نفس و انضباط نفس حتی . يد اجازه دادهيچگونه اتالف و هيچگونه نابودی نيروها را نبا
  ) درباره مسئله زن–لنين (» . بردگی نيست،در عشق

در خاتمه در مورد دورنمای تنظيم روابط جنسی و شکل خانواده در جامعه کمونيستی، ما به 
  :بيانات انگلس استناد می کنيم

طور دقيق  هايه داری بما نمی توانيم طريقه تنظيم روابط جنسی را پس از سرنگونی سرم« 
اما چه چيز جديد به . ما می توانيم حدس بزنيم که چه عواملی از بين خواهند رفت. حدس بزنيم

وجود می آيد؟ اين موقعی جواب داده می شود که نسل جديدی رشد کند، نسل جديدی از مردان 
می دانند، نسل که هرگز معنی خريد جسم زنان با پول يا به وسيله قدرت اجتماعی ديگری را ن

معنی امتناع از خاطر عشق واقعی يا  هجديدی از زنان که هرگز معنی تسليم به مردان را جز ب
خاطر عواقب اقتصادی نمی دانند، موقعی که اين نسل در جهان رشد کند به آنچه که  هتسليم را ب

رفتار و کردار آنها . امروزه هر کسی فکر می کند بايد انجام گيرد، اهميت چندانی نخواهد داد
خود را خواهند داشت و افکار عمومی متناسب با آن را در مورد اعمال هر فرد به وجود 

  ...)منشاء خانواده (» .خواهند آورد و آن پايان داستان امروزی است
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  وضع زنان در ايران

  
  

چ وجه آزاد نبوده بنابر آنچه که در قسمت اول ديديم، زنان در جوامع طبقاتی و استثماری به هي
و تحت ستمهای چند اليه که ناشی از مالکيت خصوصی و استثمار اکثريت توسط اقليت می 
باشد قرار دارند و تنها با از بين بردن مالکيت خصوصی و ايجاد جامعه سوسياليستی است که 

  .زمينه آزادی زنان و برابری کامل مرد و زن فراهم می آيد
نانکه در زير خواهد آمد، واقعيت مشخصی است که يکبار ديگر وضع فعلی زنان در ايران، چ

  .بينش علمی فوق را نسبت به مسئله زن تأييد می کند
ما در پرتو اين بينش خواهيم کوشيد اوال وضع زنان کشورمان را از جوانب مختلف بررسی 

  .نمائيم، ثانيًا دورنمای آزادی آنان را نشان دهيم
  
  ی وضع زنان از نظر اقتصاد-1
  

همزمان با رشد سرمايه داری وابسته در ايران، احتياج سرمايه داری به نيروی کار فزونی 
يافت و در اين ميان، استفاده از نيروی کار زنان، مخصوصًا به علت ارزان بودن آن و کم 

طوری که هم اکنون در تعداد زيادی از کارخانه  هتوقعی زنان مورد توجه خاص قرار گرفت ب
 المپ سازی رشت – واک.او. باطری سازی ری– قرقره زيبا –کويت سازی مينو ها مثل بيس

و در بسياری از قسمتهای کارخانه هائی مثل کفش ...  شاوب لورنس و – پارس الکتريک –
 منحصرًا يا – نساجی و مواد غذايی –و توليد لوازم الکتريکی )  بال– ملی –جم (سازی 

از طرف ديگر با باال رفتن هزينه زندگی، در اغلب . نندطور عمده زنان را استخدام می ک هب
 گذران زندگی با تکيه فقط به درآمد مرد، ديگر امکان نداشته و ،خانواده های پائين و متوسط

به علت دو عامل فوق، يکی ايجاد . زنان نيز ناگزير از کار کردن در خارج از خانه می باشند
ان و ديگری احتياج مادی زنان به کار کردن است که امکانات برای استفاده از نيروی کار زن

می بينيم روز به روز بر تعداد زنانی که در خارج از کارخانه کار می کنند افزوده می شود 
 و تعداد 54 نفر در سال 490000، به 51 نفر در سال 89000چنانکه تعداد زنان کارگر از 

ام فوق که از منابع دولتی گرفته شده اند البته ارق.  نفر رسيده است201000زنان کارمند به 
عده زيادی از زنان زحمتکش را که در منازل و يا کارگاههای کوچک مشغول به کارند شامل 

  .نمی شود
در مناطق روستائی نيز، از ديرباز زنان نقش قابل توجهی در توليد کشاورزی داشته و در اکثر 

اده اند، عالوه بر آن، آنها در توليد صنايع موارد نزديک به نيمی از نيروی کار را تشکيل د
دستی روستائی نيز سهم مهمی داشته و از اين طريق کمک بزرگی به پيشبرد زندگی اقتصادی 

از کارگران کارگاههای کوچک نساجی در % 89مطابق آمار دولتی . خانواده خود نموده اند
تر شدن وضع کشاورزان و پائين ولی در سالهای اخير با بد. روستاها را زنان تشکيل می دهند

آمدن توليدات کشاورزی بسياری از مردان روستائی خانه و زندگيشان را رها کرده و همراه 
  ، به خيل   ، يا اجبارًا خانه نشين شده زنان اين خانواده ها.  زن و فرزندان راهی شهرها شدند
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  .ه به خدمتکاری در منازل مشغولندزنان غيرفعال شهری از نظر اقتصادی، پيوسته اند و يا آنک
 ميليون نفر از زنان 8در مقابل تعداد روزافزون زنان فعال از نظر اقتصادی، هنوز در حدود 

 اين زنان با وجود فعاليت شبانه روزی خود در منزل نه .اشتغال دارنداری د هفقط به کار خان
ره مند نيستند بلکه از آنجا که از خاطر اين کار دايمی از هيچگونه حقوق و مزايائی به هتنها ب

 اغلب به ،طور مستقيم نقشی در پيشبرد امور خانواده و تهيه مايحتاج آن ندارند هنظر اقتصادی ب
  .عنوان افراد بی فايده و مفتخور تلقی می شوند

وجود اين تعداد زن خانه دار به اين معنی است که اکثريت زنان کشور ما به دور از توليد 
ه کار شاق و يکنواخت خانگی مشغول بوده و از لحاظ مادی متکی به مردان و فاقد اجتماعی ب

  .استقالل اقتصادی می باشند
آن عده از زنان ما نيز که در خارج از خانه کار می کنند چنانکه در قسمتهای زير خواهيم ديد 

ر داشته و از نظر مزد و حقوق، نوع شغل، ساعات کار و غيره در شرايط بدتر از مردان قرا
  .به شدت تحت ستم قرار دارند

 آنها گو اينکه از .خصوصی دارند هدر اين ميان زنان و دختران خانواده های روستائی وضع ب
نظر شرکت در توليد اجتماعی مانند زنان شاغل هستند ولی از نظر وضع درآمد و ساير حقوق 

  .همانند زنان خانه دار می باشند
  

  :ميزان مزد و حقوق
چه از نظر (ور کلی زنان زحمتکش شهر و روستا با وجود انجام کار مساوی با مردان ط ه ب

به عنوان مثال متوسط دستمزد کارگران . مزد کمتری دريافت می کنند) کمی و چه کيفی
در ) مطابق آمار دولتی( ريال بود 98 و 89 به ترتيب 51 و 50کشاورزی مرد در سالهای 

 ريال نبوده است و يا در سال 52 و 48 همين سالها بيشتر از حاليکه متوسط دستمزد زنان در
، کارگران زن کارخانه المپ سازی رشت اعتصاب کرده، موفق شدند مزد خود را از 53

در حاليکه مزد مردان در کارخانجات مشابه حداقل .  ريال برسانند80 ريال به 55روزی 
خانه صنايع چوب رشت کار می کرد يکی از دختران کارگر که در کار.  ريال بوده است130

  .» تومان است290 سال است که در اين کارخانه کار می کنم و حقوقم ماهيانه 9«:می گفت
طور کلی  هاين ارقام عالوه بر آنکه نشانه ای از وضع فالکت بار کارگر و دهقان ايرانی ب

ان دستمزد البته ميز. است، مؤيد ستم بيشتری است که به زنان زحمتکش وارد می شود
کارگران زن فقط در کارخانجات بزرگ دارای حساب و کتابی است، در کارگاههای کوچک 

 در اين کارگاهها غالبًا ساعت کار محدود نيست و يا .همه چيز به دلخواه صاحب کارگاه است
 در بعضی از کارگاهها، . ساعت کار تعيين می شود10 – 12مزد روزانه بر اساس حداقل 

 کار بايد مدتی را تحت عنوان آشنا شدن به طرز کار، مجانی کار کنند و بعدًا هم زنان در بدو
کارگر زن يکی از کارگاهها به . بايد انواع و اقسام شرايط تحميلی صاحب کارگاه را قبول کنند

مقصود او از » حاجی آقا وقتی کار ما را قبول کرد اول ما را عقد می کند«: مسخره می گفت
 محضری بود که صاحب کارگاه از کارگران زن می گرفت که بر طبق آن عقد کردن، سند

البته سند مزبور ! هيچگونه توقعی در مورد سود ويژه و مالک شدن سهام کارگاه نداشته باشند
دارای اعتبار قانونی نيست ولی حاجی آقای مذکور، با سوء استفاده از احتياج شديد زنان به 

ای خاموش نگهداشتن زنان کارگر در مقابل درخواست سود ويژه کار، اين سند را وسيله ای بر
  .قرار می داد
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دختران و پسران روستائی رهنان از توابع اصفهان بعد از دو سه سال کار مجانی روزی يک 
عالوه بر آن در اطراف پهلويدژ شاهد آن بوديم که چگونه دختران قالی . تومان مزد می گيرند
د، يعنی اينکه اين دختران در مقابل پولی که خانواده هايشان دريافت می باف به فروش می رفتن

  .کنند مجبورند که مادام العمر برای خريدار کار کنند
وی ميزان حقوق، گو اينکه وضع زنان کارمند به مراتب از زنان کارگر بهتر است از نظر تسا

 از مردان است و  کمتر،خصوص در مؤسسات خصوصی ه ب،ولی مقدار حقوق کارمندان زن
اغلب از مزايائی که سازمانها و ادارات مختلف برای کارمندان مرد قائلند، مثل واگذاری خانه 

اخيرًا در بعضی از وزارت خانه ها و ادارات . محرومند... با اجاره ارزان، حق اوالد و غيره 
 و بيشترين تعداد به کار عده ای از کارمندان خاتمه داده اند» صرفه جوئی«دولتی تحت عنوان 

از کارمندانی که به بهانه های مختلف اخراج شده اند و يا قرارداد کارشان تمديد نشده از ميان 
  .زنان هستند

  
  :ساعات کار

آنها در . برای زنان روستائی چه دهقان و چه کارگر کشاورزی، ساعات کار مفهومی ندارد
ساعت . اب دست از کار می کشندفصول کار با طلوع آفتاب شروع کرده، هنگام غروب آفت

 ساعت در روز است که اگر حداقل وقت رفت و 9کار کارگران زن در کارخانجات بزرگ 
 – 12در کارگاهها ساعت کار، روزانه .  ساعت در روز می شود11آمد را به آن اضافه کنيم 

،  ولی در عمل.طور قراردادی است که يک ساعت آن برای نهار منظور است ه ساعت ب11
معموال اين يک ساعت به يک ربع محدود می شود و ساعت ختم کار نيز از طرف صاحب 

 ساعت می رسد 11 – 12کارگاه رعايت نمی شود و ساعات کار روزانه در واقع به بيش از 
معموال هر قدر کارگاه کوچکتر باشد ساعات . که به آن هم بايد مدت رفت و برگشت را افزود

 هزار نفر از زنان شاغل 260می شود، مطابق آمار دولتی بيش از کار روزانه طوالنی تر 
  ).51سال ( ساعت در هفته کار می کرده اند 85 تا 36شهری از 

  
  :بيمه های اجتماعی و امکانات رفاهی

گو اينکه فقدان امکانات رفاهی و بيمه های اجتماعی برای طبقات زحمتکش کشور ما مسئله 
  .بيشتر هم احساس می شودنان کمبود شديدتر بوده و بزرگی است ولی در مورد اين ز

در مورد روستائيان، چه زن و چه مرد، استفاده از بيمه های اجتماعی مطرح نيست چون بيمه 
حتی کارگران کشاورزی روستاها هم . اجباری شامل توده وسيع زحمتکشان روستاها نمی شود
 در نتيجه زنان روستائی که به علت کار .از قانون بيمه اجتماعی کارگران بهره مند نمی شوند

شاق و مداوم، کمبود مواد غذائی و فقدان امکانات بهداشتی هميشه در معرض بيماريهای 
مختلف قرار دارند و دارای هيچگونه تأمينی از اين نظر نبوده، درمانگاههای سازمان 

 ،ديق خود مسئولين بنا به تص،شاهنشاهی و يا سپاه بهداشت به فرض اينکه موجود هم باشند
جوابگوی احتياجات اهالی روستاها نيستند و کماکان دهقانان ما چه زن و چه مرد در مواقع 

  .بيماری بايد دار و ندار خود را فروخته و روانه شهرها شوند
مطابق آمار دولتی از . از تأمين اجتماعی در موارد پيری و از کار افتادگی هم خبری نيست

اين نشان .  سال به باال دارند65 نفر آن 10000يلی زن در روستاها کارکنان فام 121000
  ومی دهد که زنان روستائی ما که از اولين سالهای زندگی به کارسخت کشاورزی می پردازند 
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  .تا دم مرگ مجبور به ادامه اين کار هستند
 نفر 89000، از 51 زنان کارگر شهری گو اينکه قانونًا بايد بيمه باشند ولی مطابق آمار سال

تأکيد می کنيم که تعداد کل زنان کارگر با توجه به .  نفر بيمه بوده اند18241کارگر زن تنها 
و آمار آنها در مراجع رسمی (تعداد زنانی که در کارگاههای کوچک و يا منازل کار می کنند 

کارگران زن بيشتر از آن است که در ارقام رسمی ذکر می شود بنابراين نسبت ) ثبت نيست
  . است%)20(89000/18241بيمه شده به کل کارگران زن در واقع کمتر از نسبت 

بيمه نبودن کارگران به معنی ثبت نشدن موقعيت آنان در مراجع رسمی است و اين به معنای 
يعنی کارگرانی که بيمه . محروم بودن آنان از استفاده از همان امکانات ناچيز موجود می باشد

بايد پول دوا و درمانشان را شخصًا بپردازند، هفت روز ) ر واقع اکثريت زنان کارگرد(نيستند 
خاطر بيماری و  ههفته را بدون تعطيلی کار کنند، حق استفاده از مرخصی ساليانه و معذوريت ب

 هر وقت که صاحب کار بخواهد بيرونشان می کند و در مواقع از کار .ارندزايمان را ند
  .چگونه حقوقی بهره مند نمی شوندافتادگی هم از هي

بيمه هستند ولی اکثر کارمندان زن مؤسسات خصوصی کارمندان زن در مؤسسات دولتی غالبًا 
 بيمه ،طور پيمانی استخدام می شوند هو همچنين عده ای از کارمندان زن مؤسسات دولتی که ب

  ).يکندالبته در اين محروميت با مردان کارمند در شرايط مساوی شر(نيستند 
زنان زحمتکش ما عالوه بر آنکه در محيط کار شديدًا استثمار می شوند و شدت اين استثمار 

اکثريت قريب به . گاهی بيشتر از مردان است بار مسئوليت اداره خانواده را نيز به دوش دارند
ت  ساعت کار در بيرون از خانه مجبورند که به تهيه غذا و نظاف12 – 10اتفاق آنها بعد از 

خستگی کار روزانه .  درس فرزندان نيز برسند)بعضا(خانه و فرزندان پرداخته، حتی به کار و
و به دنبال آن انجام کارهای خانه، خيلی زود قوای بدنی آنها را درهم شکسته و آنان را در 

  .معرض بيماريهای مختلف و پيری زودرس قرار می دهد
 خارج از خانه کار می کنند مسئله نگهداری از با همه اينها بزرگترين مشکل زنان ما که در

کم نيستند کارگرانی که فرزندان خردسال خود را برای رفتن به سر کار در . فرزندان است
خانه رها کرده و در برگشت با جسد بيجان آنها به علت خفگی، برق گرفتگی، سوختگی و 

فرزند پنج ساله يکی از » وادهرفاه خان« چندی پيش در يکی از مراکز .رو شده اند هغيره روب
زنان کارگر که به همراه مادرش به محل کار او رفته بود در ديگ جوشان شير در آشپز خانه 

مسئول مرگ اين بچه و بچه هائی نظير او چه کسی . افتاد و به علت سوختگی شديد درگذشت
 صحبت از شرکت است؟ زالوهای اجتماع ما به وسيله نمايندگان درباری و دولتی خود دائمًا

زنان در کارهای توليدی می کنند، ولی در مقابل، حاضر نيستند قسمت ناچيزی از استفاده 
ان آن کالنی را که از نيروی کار آنان می برند صرف ايجاد مراکزی برای نگهداری فرزندان

کنند فقط دختران را استخدام می (!) در کارخانه بيسکويت سازی مينو برای حل مسئله . بنمايند
تعداد زيادی از زنان شاغل و همچنين شمار زياد حوادثی که . و زنان شوهردار را نمی پذيرند

برای فرزندان اين زنان پيش می آيد ضرورت ايجاد مهد کودکها و کودکستانها را آنقدر شديد 
ن  که برای رفع اين مشکل تظاهر به اقداماتی بکند، به هميکرد که رژيم را ناگزير از آن نمود

جهت است که هر از گاهی با بوق و کرنا جريان افتتاح مهد کودک يا شيرخوارگاهی را 
اگر . به وسيله يکی از زنان متفرعن درباری می شنويم) مخصوصًا در قسمتهای فقير نشين(

  آمار سال    (  نفر کارمند زن201000 نفر زن کارگر و 490000در نظر بگيريم که برای 
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اکثرًا هم در ( شيرخوارگاه در سراسر مملکت وجود دارند 25مهد کودک و  97فقط به ) 54
دولت برای طبقات » اقدامات رفاهی«به خوبی پی می بريم که محتوی ) تهران هستند

  زحمتکش چيست؟
حتی بخشهايی که به نام بهداشت مادر و کودک در بعضی از مؤسسات داير شده فقط به کار 

ص و يا ساير وسايل حاملگی می پردازند و کاری به کار تغذيه و تنظيم خانواده يعنی دادن قر
بهداشت کودکان و امراض گوناگون تناسلی که اغلب زنان زحمتکش ما به علت زايمانهای غير 

تعداد زنان ايرانی که .  ندارند،بهداشتی، کم غذائی، کم خونی و عفونتهای مختلف به آن دچارند
. ، هم سطح عقب افتاده ترين کشورهای آفريقايی استدر حدود سی سالگی يائسه می شوند

دولت ايران مانند ديگر دولتهای ارتجاعی، با علم کردن تنظيم خانواده و تبليغ بر روی آن می 
خواهد گناه فقدان امکانات اجتماعی در مورد بهداشت مادر و کودک، نگهداری و پرورش 

 زياد بگذارد ولی مردم ما ديگر گول اين اطفال و ساير نارسائيهای اجتماع را به گردن نفوس
مزخرفات را نمی خورند، آنها در پيشروی خود نمونه کشورهای پر جمعيت سوسياليستی را 
دارند که با مشکالتی زيادتر و ثروتی به مراتب کمتر توانسته اند همه اين مسائل را به نفع 

  .طبقات زحمتکش حل نمايند
ان طبقات متوسط ما نيز وجود دارد تا به حدی که در مشکل نگهداری از فرزندان برای زن

مواقعی مانع کار کردن آنان در خارج از خانه شده و عليرغم تمايل آنان و يا احيانًا تخصص و 
آنان را مجبور به زيستن در چهارديواری خانه و متکی بودن به شوهر از نظر تحصيالتشان 

 مشکل مجبور به کار هستند در محيط کار، از عده ای نيز که عليرغم اين. اقتصادی می نمايد
يک سو نگران وضع کودکانشان در خانه و اينکه چه به سر آنها خواهد آمد می باشند و از 
طرف ديگر بار مالمت رؤسای مربوطه را که بخاطر دير آمدنها و يا غيبت تحقير و توبيخشان 

  .می کنند، مرتبًا به دوش دارند
ط از نظر دستمزد، تأمين اجتماعی و امکانات رفاهی در مورد زنان تبعيضات و کمبودها نه فق

طور غالب مبين نقش درجه دوم و غيرمسئول  هشاغل وجود دارد بلکه نوع مشاغل زنان نيز ب
زنان کارگر اکثرًا در کارخانجات بزرگ مونتاژ لوازم الکتريکی و يا . آنها در اجتماع ما است

 کارخانجات ديگر با تقسيم کار زياد که متضمن مهارت و توليد مواد غذائی و داروئی و يا
 هر کارگری به سادگی جای خود را به کارگر تازه .، مشغول به کارندتخصص چندانی نيست

 مهارت و تجربه خاصی را که باعث پذيرفته شدن ،وارد می دهد و مدتها کار در يک قسمت
  .در محلهای ديگر باشد به وجود نمی آورد

 نفر زن در استخدام رسمی 64000از . ن کارمند نيز وضع چندان بهتر نيستدر مورد زنا
 نفر آنها تحصيالتی در حدود ديپلم و يا کمتر از آن دارند و به کارهای 57000کشور بيش از 

البته (گری، ماشين نويسی و حداکثر معلمی اشتغال دارند  کم مسئوليتی نظير دفتر داری، منشی
در باال ذکر شد به  پرمسئوليتی است ولی در کشور ما با اهميتی که کار معلمی ماهيتًا کار

زنان با تحصيالت باالتر نيز به ندرت موفق به احراز پستهای پرمسئوليت می ). حساب می آيد
بعضی از زنان را (!) »نمونه پيشرفت« فقط در ادارات دولتی گاهی برای نشان دادن ،گردند

  .شاننددر مقام مدير کل يا معاونت می ن
به عبارت ديگر در اکثر موارد، نوع کارها آنچنان نيست که ابتکار و خالقيتی را طلب نموده، 

   به  . انجام آن باعث پيشرفت فکری زنان و ايجاد روحيه اطمينان و اتکاء به خود در آنها گردد
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 با کار در خارج عهده داشتن مسئوليتهای اداره خانواده و فرزندان و نگرانی مدام در تلفيق آن
باعث می شود که اين دومی فقط به صورت وسيله ای برای کسب درآمد بيشتر باشد نه امری 

  .الزم برای شرکت در توليد و اداره اجتماع
هر چند هنوز به نسبت (بنابراين شرکت روزافزون زنان ما در کارهای توليدی و يا اداری 

 در جامعه ما و آزادی آنان نيست بلکه در اکثر به معنای بازيافتن نقش واقعی زنان) خيلی کم
موارد نيازهای مادی ناشی از ساخت کنونی جامعه است که زنان ما را ناگزير از قبول کار 

در واقع برخالف تبليغات رژيم، . يدخارج، عالوه بر کار خانگی و نگهداری فرزندان می نما
ر آنان است که از چهارديواری خانه ها اين زنان نيستند که آزاد می شوند بلکه اين نيروی کا
  .آزاد شده و در خدمت منافع طبقات حاکم قرار می گيرد

بايد توجه داشت منظور ما از تأکيد بر روی شرکت زنان در توليد اجتماعی و استقالل 
 بلکه فعاليت ،اقتصادی آنها به عنوان پيش شرط آزادی زنان، فعاليت فردی زنان نيست

همچنين فقط شرکت در فعاليتهای اقتصادی نيز برای . وليد اجتماعی استمجموعه زنان در ت
 بلکه مسئله اساسی، ،تأمين آزادی زنان و احراز جای اصلی او در جامعه، کافی نخواهد بود

  .شرکت در کنترل و اداره اقتصاد کشور است
ر مورد وضع اقتصادی زنان گفته شد نتيجه می شود که هنوز نقش زنان از مجموع آنچه که د

اکثريت زنان که به کار خانگی مشغولند از نظر . ما در توليد اجتماعی بسيار ناچيز است
اقتصادی وابسته به مردان هستند و آن عده از زنان هم که در خارج از خانه کار می کنند غالبًا 

نمی آيند و به علت د، از نظر اقتصادی مستقل به حساب سطح درآمت پائين بودن لبه ع
نقش . تبعيضات مختلف، مسئوليتهای اداره خانواده و تربيت فرزندان تحت فشار شديد می باشند

ناچيز زنان در توليد و اداره اجتماع و فقدان استقالل اقتصادی، چنانکه در قسمتهای ديگر 
يتهای زنان ما در جنبه های ديگر زندگی  علت اصلی عقب ماندگی و محدود،خواهيم ديد

  .اجتماعی است
  
   وضع زنان از نظر فرهنگی-2
  

فرهنگ مسلط در کشور ما فرهنگ فئودالی و استعماری است و بالطبع وضع زنان ما از لحاظ 
سواد، آگاهی، در قيد و بند آداب و سنن مختلف بودن و درجه شرکت آنان در خلق آثار علمی و 

همچنانکه در زير خواهيم .  قابل فهم است،در چارچوب اين فرهنگ... غيره ادبی و هنری و 
ديد گو اينکه همپای تغييراتی در زيربنای جامعه ما، از لحاظ فرهنگی نيز تغييراتی در وضع 
زنان مشاهده می شود ولی اين تغييرات در واقع تقليدی است از فرهنگ منحط و پوسيده غرب 

و منحرف کردن نظراتشان از تر زنان و مشغول داشتن آنان و در جهت تحميق هر چه بيش
  .مسائل اساسی اجتماعی

  
   :سواد

و بی % 60، در حدود 51بنابر آمار و ارقام دولتی تعداد کل بی سوادان کشور در سال 
تازه در اين ارقام . ذکر شده است% 75سوادان زن در همين سال و از همين آمارها در حدود 

   ـدود دو يا سه کالس ابتدائی درس خوانده اند جزو با سوادان به حساب می زنانی را که در ح
  ـ٢١ـ



مطابق معمول همه جوامع استثماری، اين محروميت نيز بيش از همه گريبانگير زنان . آورند
 3 ميليون نفر آنها بی سوادند و 5.5 ميليون زن روستائی 6چنانکه از . زحمتکش ماست

باز هم مطابق آمار وزارت کار از . م اغلب از زحمتکشان هستندميليون زن بی سواد شهری ه
 نفر 8000 نفر آنها بی سواد و 9500، 51 نفر کارگر زن بيمه شده در سال 18241

  .تحصيالتی تا پنجم ابتدائی داشته اند
پرچم مبارزه با بی سوادی را نيز بلند کرد (!) رژيم ايران همزمان با انقالب مشعشانه خويش 

يعنی تشکيل سپاه دانش و ايجاد مدارس در موقع غات وسيعی هم در مورد اقدامات خود و تبلي
 ساله و غيره به راه انداخت ولی بعد از گذشت ده سال ارقام ذکر شده در باال 2500جشنهای 

وقتی به جستجوی علت سطح باالی بی سوادی در . کارنامه اقدامات رژيم را نشان می دهد
 15 ميليون نفر از 11، آمده است که 51بينيم که در آمارهای سال کشورمان می رويم می 

ميليون نفر بی سوادان کشور به علت نبودن مدرسه و فقر مالی، موفق به سواد آموزی نشده 
  .اند

رژيم ايران برای منحرف کردن نظرات از مسببين اصلی اين درجه از بی سوادی در ايران، 
ح می خواهد در نظر افکار عمومی داخلی و بين المللی، از اين واقعيت می نالد و به اصطال
اشرف اين زن کثيف درباری و قاچاقچی معروف مواد . خود را متأثر از اين وضع نشان دهد

در اينکه موج تجديد نظر وضع زن در ... « :مخدر، در يکی از سخن پراکنی هايش می گويد
ده و يا کم رسيده است، در اينکه زنان اجتماع به زنان مناطق روستائی يا فقير شهرها نرسي

کارگر و زحمتکش خسته تر از آنند که هنگام خواب مجال تفکر و دريافت آنچه در دنيا می 
و ما می گوئيم که جای ). 6/9/54کيهان، (» جای انکار نيست... گذرد داشته باشند، در اينکه 

 عقب ماندگی فکری زنان و انکار نيست که خانواده غارتگر پهلوی مسبب اصلی بی سوادی و
  .مردان زحمتکش کشور ماست

اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه ايران در «در همين زمان خبری منتشر شد حاکی از اينکه 
  .»باخته است) بيش از يک و نيم ميليون تومان(کازينوی مونت کارلو مبلغ يک ميليون فرانک 

ها، عياشی ها و ثروت اندوزی افراد اين رقم های ميليون و ميليارد که صرف خوش گذراني
خانواده پهلوی می شود، از کجا می آيد؟ اينها حاصل زحمات طاقت فرسای زحمتکشان مرد و 
زن ايران است که به جيب اين دزدان سرازير می شود و برای مردم کشور ما غير از 

ار و دولت اين زن و ساير همپالگی هايش در درب. گرسنگی و خستگی مفرط نتيجه ای ندارد
مجال تفکر و دريافت آنچه در «ايران خوب می دانند که اگر زنان و مردان زحمتکش ايران 

داشته باشند ديگر آنان امکان نخواهند داشت که ثروت مملکت را بر باد دهند و » دنيا می گذرد
در حاليکه اکثريت افراد . بعد اشک تمساح بريزند که سطح بی سوادی در کشور ما باالست

شور ما به علت فقر و نبودن مدرسه بی سواد می مانند، اين پست فطرتان برای ارضای ک
برای پيکار با بی )  ميليون تومان5تقريبًا ( دالر 700000خواستهای عظمت طلبانه خود 

و يا برای پيکار با بی سوادی جايزه ) 11/9/54کيهان (سوادی جهانی، به يونسکو می دهند 
  .می کنند» اعطا«

 اگر .د واقعًا با بی سوادی مبارزه کندحکومت بنا به ماهيت خود نه می خواهد و نه می تواناين 
فقر از داليل اساسی بی سوادی در کشور ماست، رژيمی که خود موجد فقر است طبعًا نمی 

عدم استقبال روستائيان، از کوچک و بزرگ، از کالسهای . تواند با بی سوادی مبارزه کند
  کشان  زحمت  کشتزارها و عدم استقبال   و به علت احتياج به کار در مزارع  ، سپاهيان دانش
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شهری از کالسهای پيکار با بی سوادی به علت خستگی مفرط و وقت کم، مؤيد شکست 
بگذريم از اينکه اين اقدامات در واقع امر، خيلی ناچيزتر از . اقدامات رژيم در اين باره است

وقتی که ميليارد ميليارد پول مملکت صرف پروار . رژيم اعالم می شودآنند که در بلندگوهای 
کردن هر چه بيشتر دزدان درباری، خريد مدرن ترين سالحها، اقدامات تجاوزگرانه و ارضای 
خواستهای عظمت طلبانه شاه خائن و اطرافيانش گردد، ديگر چيزی برای اختصاص به 

  .آموزش و بهداشت زحمتکشان مملکت نمی ماند
  

  :آداب و رسوم و طرز تفکر غالب
زنان ما از ديرباز به علت ساخت اقتصادی جامعه ما محکوم به زيستن در چهارديواری خانه 

اين محکوميت به کمک مقررات و قوانين . و دور بودن از تحوالت دنيای خارج بوده اند
مردان بلکه حتی ساختگی مذهبی و اخالقی و ايدئولوژيکی آنچنان تثبيت شد که نه فقط برای 

زن اساسًا موجودی ظريف و کم توان «:برای زنان ما نيز به صورت امری پذيرفته شده درآمد
حرمت زن در حجاب «، »وظيفه زن مواظبت از شوهر و فرزندان است«، »خلق شده است

هر وقت صحبت از ... و » زن خوب و فرمانبر پارسا کند مرد درويش را پادشا«، »اوست
مالت و نظاير آن برای تعيين وظايف زن و مدح او در چارچوب اين وظايف زن شده اين ج

  .آمده است
اين مقررات و احکام در مورد زنان، از طرف مردان طبقات حاکم به وجود آمده و با تسلط 

چون مسئله مالکيت بر زن و فساد و ساير . آنان به طرز تفکر غالب در جامعه بدل شده است
قع مسئله افراد طبقات مرفه است و اگر می بينيم که تفکر تسلط بر زن و مسائل نظير آن، در وا

محدود کردن او، در ميان طبقات زحمتکش نيز وجود دارد، بيش از آنکه به تبعيت از خواست 
کما اينکه می بينيم هر کجا که نيازهای .  اکتسابی است از فرهنگ مسلط بر جامعه،عينی باشد

مثال . است اين مقررات و يا آداب و رسوم زير پا گذاشته شده اندمادی زندگی ايجاب می کرده 
گو اينکه اعتقادات مذهبی در اکثر روستاهای ما وجود دارد ولی مسئله حجاب به شکلی که در 
شهرها مطرح است در روستاها مشاهده نمی شود و کسی هم به فکرش خطور نمی کند که 

در مورد زنان شهری هم با توجه به احتياج . زنان روستائی را به اين خاطر مالمت نمايد
روزافزون خانواده ها به کار زن، تفکرات قبلی در مورد کار زن در خارج و يا پوشش او، 

  .رفته رفته زير عالمت سؤال قرار می گيرد
جالب توجه است که مقررات، آداب و رسوم و اخالقيات در مورد وضع زن، نقش او و پوشش 

خت طبقات مرفه است، قبل از همه به وسيله خود آنها زير پا گذاشته می او گو اينکه دست سا
طبقات زحمتکش هم، چنانکه گفته شد ناگزير از عدم رعايت بعضی از اين مقررات می . شود
البته علت اصرار .  فقط طبقات متوسط هستند که مجريان و مدافعان بالشرط آنها هستند.باشند

و رسوم و احکام، غير از پذيرفتن نا آگاهانه آنچه که طبقات طبقات متوسط بر روی اين آداب 
 عکس العملی است در مقابل فساد و بی بند و باريهای اکثريت ،مرفه برايشان تدارک ديده اند
آنها فاسدند چون «:برای آنها مسئله بدين صورت مطرح می شود. زنان و دختران طبقات مرفه

چون حجاب ندارند، اگر زنها آزاد باشند مثل آنها خواهند آزادانه بيرون می روند، آنها فاسدند 
 بايد در خانه بمانند، فقط به نقش ،زنان و دختران ما برای آنکه مانند آنها نشوند«پس » شد

چون اين نوع طرح مسئله اساسًا غلط است . »مادری خود اکتفا کنند، حجاب داشته باشند
  مردان و زنان طبقات متوسط و زحمتکش ما به .  دطبيعتًا نتيجه گيری از آن هم غلط خواهد بو
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زعمای درستی فساد و فسق و فجور موجود در طبقات مرفه و همچنين اصرار و کوششهای 
جای آنکه ريشه فساد را  ه ولی در مقابله با آن، ب،قوم برای آن را در طبقات ديگر می بينند

ر قسمتی از نيروهای الزم برای اين پيکار را در واقع با اينکا. نند خود را درقفس می کنندبرَک
  .در بند نگه می دارند و در تحليل آخر ندانسته به دشمن کمک می کنند

همه ما کم و . طرز تفکر موجود در مورد قدرت بدنی و لياقت ذاتی زن نيز اساسًا بی پايه است
 خرمن، ميوه يا بيش شاهد آن بوده ايم که چگونه زنان و دختران روستائی حجم سنگينی از

چيزهای ديگر را بر روی سر و با دوش خود حمل می کنند و با وجود آن همه بار آنچنان 
راست و سبک قدم برمی دارند که تو گوئی نه فقط بر سنگينی بار بلکه به تمام معتقدين کوته 

ر وجود اين زنان و ساي. پوزخند می زنند» ظرافت وجود زن و کم توانی قدرت بدنی او«فکر 
آنست که قدرت بدنی هر فرد، چه زن و چه مرد، مربوط زنان پرقدرت زحمتکش شهری مبين 

چه بسيارند مردان . به نوع و مقدار کاری است که متداومًا انجام می دهد و نه جنسيت فرد
طبقات مرفه که به علت نوع زندگی انگلی و بدون زحمت، قادر به انجام ساده ترين کارهای 

  .بدنی نيستند
لت کمی تعداد زنان در رشته های علمی و هنری و ادبی نيز معلول وضع زنان در جامعه ع

ديده شده که هر موقع و .  نه کم لياقتی ذاتی زنان در انجام بعضی از کارها،استثماری ما است
هر جا که شرايط رشد برای زنان فراهم بوده است آنها توانسته اند استعدادهای درخشانی  از 

  .دهندخود بروز 
  

   :سطح آگاهی زنان
از آنچه که در قسمتهای قبل راجع به نقش زنان در توليد و اداره جامعه ما و همچنين سطح 
سواد و تحصيالت آنان گفته شد به خوبی فهميده می شود که چرا سطح آگاهی زنان ما نسبت 

قدر ناچيز به مردان کمتر است و چرا نقش آنان در کارهای علمی، هنری، ادبی و غيره اين
. نندولی طبقات ستمگر هر قدمی که در جهت منافع خود  برمی دارند قبر خود را می َک. است

احتياج به کار زنان و بيرون کشاندن آنها از محيط بسته خانه و همچنين گشودن مدارس و 
دانشگاهها بر روی آنان باعث شده است که روز به روز آنها آگاهی بيشتری نسبت به وضع 

 جامعه پيدا کنند، بيشتر به خود متکی باشند، در مبارزه قدم به قدم با مشکالت آبديده تر خود و
  .شوند و روز به روز بيشتر در جهت شناخت دشمن اصلی و مبارزه با آن پيش روند

چنانکه می بينيم گرچه از يک طرف روی اهميت . به اين امر کامال واقف استارتجاع نيز 
 ولی از طرف ديگر از کليه وسايل برای مشغول داشتن و عقب ،کار زنان تأکيد می کند

مجالت مخصوص زنان و جوانان از مبتذل ترين نوع مجالت . نگهداشتن آنان استفاده می کند
در يکی از اينها تحت . و حاوی کثيف ترين داستانها درباره روابط جنسی زن و مرد است

ی از زنان و دختران صحبت می کند ولی عنوان مسائل اجتماعی از چگونگی فاحشه شدن بعض
در فيلمهای . عمده مطالب بر روی چگونگی لحظات معاشقه مردان با اينگونه زنان است

سينمائی زن را به عنوان وسيله برای ارضای شهوت و برانگيزنده آن و موجودی حقير و 
ز يا روی اين خط برنامه های راديو و تلويزيون ني. سبک مغز و فتنه انگيز معرفی می نمايند

 .جلو می روند و يا آنکه مطالب درباره آشپزی، بافتنی، لکه گيری و آرايش و امثال آن هستند
در صفحه مخصوص زنان، در مجالت و روزنامه ها فقط صحبت از چگونگی آرايش و يا 

    و  دراينجا ،زنان درباری و زنهای ديگر که به عنوان نمونه پيشرفت زن .  مدهای لباس است
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  . هميشه به کاملترين وجهی آراسته هستند،آنجا گمارده شده اند
اين جنايتکاران، اخيرًا تحت عنوان جلسه آموزش حرفه، برای دختران کارگر بعضی از 

تشکيل جلسات رقص و تفريح .  جلسات جشن و رقص ترتيب داده اند،کارخانه های شهرستانها
جوانان و ترتيب اينگونه مجالس در آن، دعوت از در مراکز رفاه خانواده، ايجاد کاخهای 

، آن مجالسپسران و دختران شهرستانی به تهران تحت عناوين مختلف و شرکت دادن آنها در 
نمونه هايی از فعاليت رژيم برای فاسد کردن ... ايجاد خوابگاههای مختلط دانشجوئی و 

وشش رژيم برای ترويج هر چه اينها همه تجلی فرهنگ استعماری و ک. دختران و پسران است
 سرمايه داران از يکسو از نيروی ارزان کار زنان حداکثر استفاده را .بيشتر اين فرهنگ است

فرهنگ مفيد به حال خود، از زنان برای فروش توليدات برای می برند و از سوی ديگر 
ص به طور مخصو هجامعه مصرفی ب.  استفاده می کنند،گوناگون و انباشت سرمايه خويش

هدف اصلی تمام برنامه های تبليغاتی تجاری زنان هستند و اکثر . روی زنان تکيه می کند
برنامه ها و فيلمها، حتی در مورد توليدات مخصوص مردان نيز، با شرکت زنان تهيه می 

اين همه اصرار و تبليغ درباره لوازم آرايش و لباس و لوازم خانه، يا تغيير مد کفش و . شوند
سمت تمام برنامه های .  هر فصل و سال هدفی جز فروش توليدات سرمايه داری نداردلباس در

مثال برای تجليل از . به اصطالح فرهنگی و اجتماعی دست اندرکاران رژيم نيز همين است
بی «مادر يا کودک روزهای مخصوص ترتيب می دهند و معمول می دارند که اين احساسات 

پول . اين هديه ها چه هستند؟ توليدات کارخانه ها! يان شودبه وسيله دادن هديه ب» شائبه
خريدشان از کجا می آيد و به کجا می رود؟ از درآمد ناچيز خانواده ها که احيانًا به علت 
اضافه حقوق و يا اضافه کار و يا پاداش، به ظاهر کمی بيشتر شده است و به جيب سرمايه 

ان تبليغاتی بر روی اهميت اين روزها به راه می  آنها با تردستی خاصی آنچن.داران می رود
اندازند که در اندک مدت به صورت رسم جاافتاده ای در می آيند و توقعات ايجاد شده در 
فرزند و يا مادر افراد خانواده را ناگزير می گرداند که ستايشها و احساسات محبت آميز خود 

اينست ماهيت قسمتی از اقدامات اجتماعی ! درا با تنها وسيله ممکن يعنی خريد هديه ابراز کنن
ولی او به استفاده از نيروی کار زنان و استفاده از زنان برای ! رژيم غارتگر در مورد زنان

مصرف هر چه بيشتر توليدات خود و وارد کردن انواع و اقسام آداب و رسوم منحط غرب 
ان می سازد و با تقديس اين قالبها زنان، قالبهايی برايشاکتفا نکرده، برای جلوگيری از آگاهی 

حفظ «از جمله اين قالبها اهميت . سعی می کند آنان را هر چه بيشتر در محدوده آن نگه دارد
  .و اهميت نقش مادری است» زنانگی

ستمگر هميشه برای توجيه ستم خود به انواع حيله ها متوسل می شود، گاهی خدا و مذهب را 
استعدادهای فردی را دليل نابرابريها می شمارد و گاهی جنبه به کمک می گيرد، گاهی تفاوت 

مفهوم . هايی از واقعيت را آنچنان بزرگ می کند که بتواند جنبه های ديگر را بپوشاند
يعنی اينکه در مقابل همه چيز » زنانگی«. نيز از همين مقوله است» مادری«و » زنانگی«

خود استقالل فکری و رأی نداشتن، ساعتها صبور و مطيع بودن، متکی به ديگران بودن، از 
وقت و انرژی و پول صرف آراستن خود کردن، زيبائی صورت و ظاهر را وسيله ابراز 
شخصيت دانستن، طبيعی است که اگر زنی بخواهد اين نوع زنانگی را حفظ کند ديگر نبايد 

ن چيزی است که اين آ. مستقال بيانديشد، تصميم بگيرد و برای کسب حقوق خود مبارزه کند
  .دشمنان ما می خواهند

   ـبزرگ کردن نقش مادری نيز در واقع کوچک کردن و تحت الشعاع قرار دادن نقش زن به 
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عنوان فردی مسئول از افراد جامعه و هدايت احساسات و عواطف زن به طرف محبتی 
فراد جامعه می خودخواهانه فقط به فرزند خويش و عدم عالقه و توجه به ساير کودکان و ا

. البته اين تبليغ زيرکانه با توجه به آمادگی زنان مادر به پذيرش آن نيز انجام می گيرد. باشد
زنان ما که در توليد و اداره اجتماع نقشی ندارند و از عرصه هنر و ادبيات و علوم به دورند، 

ری ندارند، فرزند را حتی در اداره امور خانواده که تنها دنيای آنان را تشکيل می دهد اختيا
تنها مخلوق خود و وجود او را تنها دليل زندگی و کار خود و تنها پناهگاه خود می دانند و 

اين باعث می شود که از يک . وجود خود را بدون فرزند بی معنی و بدون هدف می انگارند
طرف ديگر طرف با تمام ناماليمات در مقابل حفظ اين مخلوق بسازند و دم بر نياورند و از 

تمام محبت و مسئوليت آنها فقط بر روی اين مسئله متمرکز شده و مجال تفکر درباره ساير 
  .اين نيز آن چيزی است که طبقات ستمگر می خواهند. چيزهای دور و بر خود را نداشته باشند

خالصه زن کامل به زعم فئودالها و بورژواها، زنی است که مورد توجه مردان قرار گيرد، 
ر کند، بچه بياورد و تمام کوشش خود را صرف خدمت به شوهر و بچه نمايد و کاری به شوه

البته تا موقعی که زن در . کار خارج از خانه که متعلق به مردان است نداشته باشد
چهارديواری خانه زندگی می کند اين امر ميسر است، ولی وقتی از آن برای کار يا تحصيل 

نی موجود و تضادهای آن در فکرش منعکس می گردد و به دنبال خارج شد طبيعتًا شرايط عي
  .آن احتياج برای فکر کردن، فهميدن و عمل کردن برای تغيير شرايط پديد می آيد

البته منظور ما از تأکيد بر روی اهميت کار زن و خارج شدن او از محيط بسته خانه به اين 
شدن زنان و نقش بر آب شدن دسايس رژيم آگاه خود اين عمل منجر به  همعنی نيست که خود ب

هستند زنان کارمند، دانشجو و حتی قشری از دختران کارگر . متأسفانه اينطور نيست. می شود
که در دام سياستها و اقدامات دشمن می افتند، پول، انرژی و وقت قابل توجهی را صرف 

 و مجالت مبتذل مخصوص آراستن ظاهر خود می کنند، از مشتريان سريالهای مبتذل تلويزيون
زنان هستند، در محيط کار و تحصيل به اندازه کافی جدی نيستند، انتظار دارند که در همه جا 

حق تقدم داشته و مورد توجه باشند و در يک کالم همانطور هستند که دشمن » زن«به عنوان 
  .»مزدوران بی مغز«می خواهد و احتياج دارد يعنی 

نقش مادری و ايجاد محبت خودخواهانه نسبت به فرزندان نيز کامال تبليغات ارتجاع در مورد 
می بينيم مادرانی را که مخالف رژيم و طرفدار مبارزه با آن هستند و مبارزين . بی تأثير نيست

ندارند که فرزندان خود آنان خاطر جانفشانيها و فداکاريهايشان تحسين می کنند ولی ميل  هرا ب
اينها هم ناآگاهانه کاری می کنند که به نفع رژيم .  و محدودشان می کننددر اين راه قدم بردارند

  .است
اما تجربه چه در کشور ما و چه در کشورهای ديگر نشان می دهد که اين وضع تا دير نخواهد 

وجود تضادهای موجود و وجود زنان پيشرو و آگاه، باالخره زنان ما را متوجه نقش . پاييد
امعه و دشمنانشان خواهد نمود و آنها را در کسب موقعيت حقيقی خود اصلی و وظايفشان در ج

آن وقت است که آداب و رسوم . در اجتماع و ايفای نقش واقعی خويش به مبارزه خواهد کشانيد
  .عقب مانده در مورد زن در اندک مدت به دور ريخته خواهد شد

  
  : وضع زنان از نظر حقوقی-3
  

   منظورمان تحليل انتزاعی از قوانين عقب افتاده ، می کنيموقتی صحبت از وضع حقوقی زنان
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 چه بنا بر آنچه که در مورد وضع اقتصادی و فرهنگی زنان .کشور ما در مورد زنان نيست
شايد اطالق صفت . گفته شد ريشه های عقب افتادگی زنان در ماهيت استثماری جامعه ما است

م واقعيت نباشد زيرا قوانين هر کشوری بازتاب ساختمان ، بيانگر تماعقب افتاده فقط به قوانين
اقتصادی و نوع حکومت در حال مرگ آن کشور است و قوانين موجود شايسته و درخور 

بنابراين هدف ما از طرح مسئله افشاء کردن ماهيت . چنين اقتصاد و چنين حکومتی است
  .ن را آزاد کرده استقوانينی است که رژيم ايران ادعا می کند با تصويب آنها زنا

  
  : قانون انتخابات

 ،حق رأی و انتخاب شدن به زنان ايرانی داده شد» انقالب سفيد«از آن زمان که مطابق 
بله زنان . بلندگوهای رژيم غذای خوبی برای هوار کشيدن در مورد آزادی زنان پيدا کرده اند

. اند همنتقل شد» آزاد«ن تقصير به صف مردا هاز صف ديوانگان و مهجورين و ورشکستگان ب
اما وقتی در صف جديد سايه شالق ارتجاع و اختناق سياه او را همه جا گسترده می بينيم می 

  .فهميم که ماهيت اين آزادی چيست
خوشبختانه ماهيت انتخابات فرمايشی رژيم آنچنان برای توده مردم روشن است که اين قانون 

کدام انتخابات؟ . دم، چه زن و چه مرد، قرار گرفتاز بدو تدوين مورد تمسخر و استهزاء مر
مگر تاکنون مردان ما واقعًا حق رأی داشتند که زنان ما نيز داشته باشند؟ در کشوری که 
ديکتاتوری فاشيستی بر آن حاکم است و توده مردم از ابتدائی ترين حقوق محرومند و وکالی 

نتخاب کردن و انتخاب شدن چه معنی مجلس و انجمنها ساخته و پرداخته رژيم هستند، حق ا
دارد؟ کداميک از نمايندگان تاکنون سخنگوی دردها و منافع مردم بودند که زنان شه ساخته 
مجلسين برای زنان مملکت ما باشند؟ اين زنان، همسران و خواهران همان مردان حکومت و 

. ارندمشتی زنان جاه طلب هستند که هيچ خبری از وضع زندگی اکثريت مردم ند
. جوانترهايشان به خود آرايی و خود نمائی و مسن ترهايشان به چپاول و غارتگری مشغولند

گماردن اينگونه زنان در . ديگر بر کسی پوشيده نيستدزدی چند صد ميليونی فرخ روپارسای 
پستهای وزارت و وکالت آنقدر نمايشی است که آنها حتی در جلسات و اجتماعات نمايشی 

جلسه سخنرانی مجمع پايگاه و نقش زن در خانواده «. ع زنان نيز شرکت ندارندمربوط به وض
  ).18/8/54کيهان (»  اغلب سخنرانان و شرکت کنندگان مرد بودند–را مردها برگزار کردند 

  
  : اصالح قانون خانواده

انی آزادی را به زنان اير) 1346خرداد (رژيم ايران ادعا می کند که با قانون حمايت خانواده 
  .ببينيم اين قانون چه تغييراتی در وضع زنان ايران به وجود آورده است. ارزانی داشته است

  
  –الف 

هر گاه مرد « اين قانون می گويد 14ماده .  برای مرد مشروط شده استحق تعدد زوجات
ی دادگاه وقت. بخواهد با داشتن زن همسر ديگری اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند

 امکان تحقيقدر صورت اجازه اختيار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و 
  .» احراز کرده باشداجرای عدالت مالی مرد و قدرت او را به توانائیاز زن فعلی، 

دستگاههای تبليغاتی حکومت اين تصور غلط را به وجود آورده اند که ازدواج مجدد مرد فقط 
  در صورت امکان  «که در ماده فوق آورده شده است   در حالی . امکان داردبا اجازه زن اول 
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، يعنی کافيست مردی زنش را برای مدت سه يا »اجازه زن فعلی«نه » تحقيق از زن فعلی
چهار ماه به محل ديگری بفرستد و يا آنکه زن بی سواد بوده و معنی احضاريه دادگاه را نفهمد 

. ر نشود تا دادگاه بدون تحقيق از او اجازه ازدواج مجدد را به مرد بدهدو در جلسه دادگاه حاض
معموال زنانی «:می نويسد» حقوق خانواده به زبان ساده«يک وکيل دادگستری در کتاب 

از درمانده از همه جا به من مراجعه می کنند و می گويند چند ماه پيش اخطاری از يکی 
نکردم چون من که به دادسرا و اين جور جاها تا به حال سر دادگاهها برای من آمد و آنرا قبول 

بعد مأمور ورقه ای در خانه انداخت و رفت، من هم به آن توجه نکردم و . و کاری نداشته ام
مگر بی اجازه من . حاال اطالع پيدا کرده ام که شوهرم با اجازه دادگاه زن ديگری گرفته است

 ، می خواهم به آن زن درمانده بفهمانم که عزيزمنهم شوهرم می توانست زن بگيرد؟ هر چه
با اجازه زن "نگفته است که " در صورت امکان تحقيق از زن فعلی"قانون فقط گفته است 

  .»" ...فعلی
ناگفته نماند . شرايط ديگر برای ازدواج مرد، داشتن توانايی مالی و قدرت اجرای عدالت است

وانايی مالی بودند اقدام به ازدواج مجدد می کردند و که از قديم نيز فقط مردانی که دارای ت
خيلی کم اتفاق می افتاد که کارگران و دهقانان فقير، حتی کسبه و صنعتگران خرده پا مجددًا 

البته توانائی مالی نگهداشتن زنان متعدد از نظر طبقات مختلف فرق می کند مثال . ازدواج کنند
ال وضعش بهتر شده از صورت خرده بورژوازی فقير اگر کاسب خرده پائی که بعد از چند س

 ممکن است اين توانائی را در خود ببيند که خرج دو زن را بدهد ،به سطح يک آدم مرفه برسد
زندگی زن را به تناسب وضع خانوادگی زن و نه به  که نفقه هزينه 1107و قانون مدنی ماده 

پس اگر دختری از خانواده فقير .  او می دهد اين اجازه را به،تناسب توانائی مرد تعيين می کند
 شوهر می تواند توانائی مالی نگهداری از زن ،با فردی از طبقات متوسط يا باال ازدواج کند

معنی ديگر اين ماده از قانون اين است که زن در رفاه شوهر خود . ديگری را داشته باشد
پائين شروع کرده و به زندگی يعنی اگر مرد و زنی به کمک يکديگر از سطح . شريک نيست

  .مرفهی برسند زن از لحاظ اجتماعی و حقوقی در همان سطوح پائين به حساب آورده می شود
اگر در نظر داشته . اما قسمت جالب توجه اين ماده شرايط داشتن قدرت اجرای عدالت است

ًا مسخره ، طرح اين شرط اساسباشيم که محتوی اين ماده از قانون اصوال نقص عدالت است
اگر به زبان خود اين قانونگزار برگرديم قضات دادگاه با چه معياری می توانند بسنجند . است

  که آيا مردی قدرت اجرای عدالت را دارد يا نه؟
مجازات قانونی برای مردی که بدون اجازه دادگاه مجددًا ازدواج کرده باشد از يک تا ششماه 

زن و حق او معرفی » آزادی«تمرد از قانونی که ضامن اين اندازه مجازات برای . زندان است
ضمنًا ازدواج مجدد مرد . شده است، نشانه اهميتی است که به آزادی و حق زن داده می شود

می بينيم که . بدون اجازه دادگاه می تواند يکی از داليل درخواست طالق از طرف زن باشد
اب می آيد ولی اکثريت زنان ما، که از مفاد قانون فوق به ظاهر امتيازی برای زنان به حس

چون هيچ زنی . لحاظ مادی متکی به مردان هستند، هيچگونه استفاده ای از آن نمی توانند بکنند
حاضر نمی شود شوهر خود، يعنی تنها نان آور خود و بچه هايش را، به زندان بياندازد و يا 

نتيجتًا، در . نش از او جدا شودبدون داشتن هيچ امکانی برای گذران زندگی خود و فرزندا
ازدواج مجدد مرد، رضايت زن شرط اصلی نيست بلکه دادگاه است که بايد اين اجازه را به 

امکان تحقيق و توانائی مالی مرد و مرد بدهد و اجازه دادگاه هم می تواند با سرهم بندی کردن 
  .زن هم صادر شودبا استفاده از ناتوانی اقتصادی زن و عدم آگاهی او بدون رضايت 
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   –ب 
 در حاليکه برای مرد هيچ ، به زن فقط در شرايط خاص داده شده بودحق طالق در قانون مدنی

خانواده حق طالق را چه در مورد » حمايت«قانون . شرطی جز پرداخت مهريه وجود نداشت
  .زن و چه در مورد مرد، منوط به رأی دادگاه کرده است

ن اخير تا چه اندازه قدرت مطلق مرد را در اين مورد محدود کرده و تا چه ببينيم فی الواقع قانو
  اندازه امکان استفاده از اين قانون برای زن وجود دارد؟

مردان . واقعيت زندگی در اجتماع سنتی ايران اينطور بود که طالق خيلی کم اتفاق می افتاد
بودند و احتياج به کمک زنان داشتند طبقات استثمار شده فقير آنقدر گرفتار تهيه معاش زندگی 

که نمی توانستند از آن بگذرند و زنها نيز چون به تنهائی امکان امرار معاش نداشتند با وجود 
، هر آن می توانستند با زن مردان طبقات مرفه هم. تحمل ناراحتی شديد حاضر به طالق نبودند

بنابراين آنچه که در تصميم . شتندديگری ازدواج کنند و احتياجی به طالق دادن زن اول ندا
ما می . طرفين داير بر ادامه زندگی يا جدائی نقش تعيين کننده داشت امکانات اقتصادی بود
برای . گوئيم که در شرايط فعلی هم اين مسئله يعنی امکانات اقتصادی طرفين تعيين کننده است

حاضر به جدائی می شود زنی که شرايط زندگی با شوهر را غيرقابل تحمل تشخيص داده و 
اولين مسئله چگونگی امرار معاش بعد از جدائی است و طبيعتًا اين مربوط می شود به توانائی 

توانائی مالی زن هم در شرايط جامعه ما يا از ثروت پدری، يا از داشتن شغل تأمين . مالی زن
ئی زندگی خود و دارا بودن آن اندازه از ثروت پدری که زن بتواند بعد از جدا. می گردد

تعداد . فرزندانش را تأمين کند، فقط در مورد اقليت کوچکی از زنان جامعه ما امکان دارد
 . بسيار کم است،زنانی هم که با تکيه به شغل خود می توانند زندگی خويش را اداره کنند

ر خارج از  ميليون نفر آن توانائی کار د10 ميليون نفر زن ايرانی که 16چنانکه قبال ديديم از 
عده کثيری از زنان هيچگونه .  نفر مشغول به کارند700000خانه را دارند تنها کمی بيش از 

تحصيل، شغل و حرفه ای ندارند و مجبورند که بعد از جدائی تن به سخت ترين کارها با 
زنانی هم که تا سيکل اول يا حتی ديپلم درس خوانده باشند با مشکالت . کمترين دستمزد بدهند

و زنی هم . زياد می توانند بعد از سالها ترک تحصيل موفق به استخدام در مؤسسه ای بشوند
خاطر زندگی خانوادگی چندين سال از شغل خود دست کشيده بعدًا خيلی مشکل می تواند  هکه ب

پس امکان گذران زندگی با تکيه به شغل خود فقط برای زنانی . دوباره به محيط کار برگردد
ای آموخته اند و ثانيًا در طول زندگی زناشوئی امکان اشتغال داشته  که اوال حرفهوجود دارد 

بدين ترتيب اکثريت زنان ما آن توانائی مالی را ندارند که در صورت جدا شدن از شوهر . اند
 به خانه پدر يا برادر خود ،بتوانند زندگی خود را اداره کنند و مجبورند در صورت جدائی

خور آنها شوند، مسئله ای که بيشتر زنان از آن وحشت دارند و زندگی در خانه  برگردند و نان
  .به هر نحوی که باشد به سرافکندگی در مقابل افراد خانواده خود ترجيح می دهندشوهر را 

دادگاه خانواده برای اکثريت زنان ما که نه از دسته اول هستند و نه دارای شغلی می باشند چه 
دادگاه در موقع صدور گواهی عدم سازش مخارج تربيت فرزندان و . يچفکری کرده است؟ ه

و طرز ) مدتی که حق ازدواج ندارد(ده تعلق می گيرد مقدار نفقه ای را که به زن در ايام ِع
پرداخت مهريه را تعيين می کند و وضع اقتصادی زن بعد از گذشت ايام عده اصال مطرح نمی 

  .شود
ه، تصميم درباره تربيت اطفال را به عهده دادگاه گذاشته و امکان  قانون خانواد13 و 12ماده 

   قانون ازدواج 16البته با باقی ماندن ماده  .  دادن حق نگهداری طفل را به مادر هم داده است
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اگر زنی . ، اين حق تا زمانی برای زن می ماند که دوباره ازدواج نکرده باشد1310مصوب 
.  از حق تربيت فرزندان بگذرد در صورتی که مرد چنين اجباری ندارددوباره ازدواج کند بايد

از دست دادن حق نگهداری از فرزندان مسئله ای است که حتی با داشتن امکان اقتصادی 
  .موجب وحشت زنان از طالق است

البته رژيم، درباره قوانين فوق الذکر سر و صدای زيادی به راه انداخته است ولی در مورد 
بعضی از . واد قانون مدنی که کماکان دربند بودن زن را تثبيت می کنند سکوت می کندساير م

  :اين قوانين را در زير می آوريم
 179 ماده –شرط موافقت شوهر برای مسافرت زن، اشتغال او به کار، و حق او در قيمومت 

موس و قانون جزا که مطابق آن مرد در صورت داشتن شک و سوء ظن و به عنوان حفظ نا
 که در 1105ماده  –بدون ترس از مجازات، حق کشتن زن، خواهر و يا مادر خود را دارد 
مالکيت مرد بر جان . رابطه زوجين رياست خانواده را از خصائص شوهر می داند و غيره

  .زن تا بدان جا می کشد که انجام اعمال جراحی بر روی زن منوط به اجازه شوهر است
ته شد نتيجه می شود که اکثريت زنان ما با توجه به وضع اقتصادی شان از مجموع آنچه که گف

نمی توانند استفاده ای از قوانين اصالحی فوق الذکر ببرند و مجبورند کماکان با شرايط 
معدود زنانی هم که يا با توجه به ثروت پدری و يا داشتن شغل . نامساعد محيط خانواده بسازند

تفاده کنند به علت عالقه به نگهداری از فرزندان و يا رعايت آداب و می توانند از اين قانون اس
بنابراين مسئله اصلی زنان ما نداشتن استقالل اقتصادی است و . سنن، محکوم به سازش هستند

تا موقعی که به اين استقالل نرسند آزاد نخواهند بود حتی اگر تمام مواد قانون مدنی موجود که 
آزادی را رژيم شاه نمی تواند به زنان بدهد، بلکه . شان اصالح شودبه ضرر آنهاست به نفع 

  .اين زنان خواهند بود که با سرنگونی رژيم، خود را آزاد خواهند کرد
  
   موقعيت زن در خانواده-4
  

وقتی اکثريت زنان ما از نظر .  بازتاب موقعيت زن در اجتماع استموقعيت زن در خانواده
پدر، برادر، (ند طبعًا در محيط خانواده نيز تحت تسلط مرد اقتصادی نقشی غيرفعال دار

اکثريت دختران ما هيچگونه دخالتی در تصميم گيری زندگی آينده و . قرار دارند) شوهر
در خانواده های ما معيار اصلی در انتخاب همسر مسائل . انتخاب شريک زندگی خود ندارند
بقات مختلف به صورتهای متفاوت اين موضوع در ط. اقتصادی است نه تمايل دو طرف

در خانواده های فقير شهری ازدواج دختران معموال در سنين بسيار پائين .  می کندپيداتظاهر
خانواده های فقير، . البته دختر به خانه داراترين خواستگارش فرستاده می شود. انجام می گيرد

ه را کم کنند و احيانًا از نظر خورهای خانواد به علت زياد، مايلند هر چه زودتر يکی از نان
در روستاها هم کم و بيش وضع به . اقتصادی وضع بهتری هم برای فرزند خود فراهم آورند

گو اينکه با توجه به نقش فعال زن در توليد روستائی معيارها کمی متفاوت . همين منوال است
 کشاورزی و يا است، يعنی معموال خانواده شوهر در پی يافتن عروس کارآمد در کارهای

ماهر در صنايع روستايی هستند و خانواده دختر هم چندان تمايلی به از دست دادن نيروی کار 
او ندارند، ولی پيروی از سنتها آنها را نيز مجبور به شوهر دادن هر چه زودتر دختران خود 

  .می کند
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  خانوادهاگردر . د استبرای ازدواج وضع اقتصادی مر اصلی الکدر خانواده های مرفه نيز م
های فقير شهری و روستا اين عمل از روی احتياط صورت می گيرد، در اينجا صورت 
تجارتی مسئله کامال عيان است و چانه زدن خانواده ها برای پول، جواهر و مهريه چيزی از 

  .يک معامله خالص تجارتی کم ندارد
به نظر می رسد که اين قشر از با توجه به وضع دختران تحصيل کرده و کارمند ظاهرًا 

دختران در انتخاب همسر آزاد باشند ولی با توجه به وضع اجتماع ما که شخصيت اجتماعی 
يک زن در واقع شخصيت اجتماعی شوهر اوست، معيارهای انتخاب اين دختران نيز بر روی 

 در انتخاب يعنی اگر بعضی از اين دختران. داراترين و تحصيل کرده ترين افراد دور می زند
همسر از طرف خانواده خود خيلی تحت فشار نيستند و با امکان معاشرت با شوهر آينده می 
توانند کم و بيش با روحيه و اخالق او آشنا شوند، ولی آداب و قيود اجتماعی آنان را مجبور 
ج می کند شوهری انتخاب کنند که مقبول ديگران باشد و موقعيت اجتماعی آنها بعد از ازدوا

  .باالتر رود و يا الاقل حفظ شود
وقتی اولين سنگ بنای خانواده ها روی مالحظات اقتصادی و اجتماعی و نه طبق تمايل طرفين 

 طبعًا دوام آن هم يا منطبق تشکيل دهنده آن و آزادی کامل آنها در انتخاب همسر بنا شده باشد،
ين خواهد بود و يا آنکه از هم بر همين مالحظات و به دور از تمايالت و عشق و عالقه طرف

  .خواهد پاشيد
اصوال ازدواج اگر برای مردان ما با هدف تشکيل خانواده انجام می گيرد، برای دختران يک 

تنها بعد از ازدواج است که يک زن جا و شخصيتی در اجتماع ما . ضرورت اجتماعی است
استقالل اقتصادی و تحصيالت دختری که ازدواج نکرده است، هر چند که دارای . پيدا می کند

به همين دليل برای يک . باال باشد به زحمت جائی برای خود در اجتماع سنتی ما پيدا می کند
دختر از اولين سالهای بلوغ، ازدواج به صورت مهم ترين هدف زندگی جلوه می کند و ساير 

ران با استعدادی که کم نيستند دخت. چيزها مانند تحصيل و شغل تحت الشعاع آن قرار می گيرند
خاطر ازدواج  هاز روی نيمکت کالس به خانه شوهر فرستاده شده اند و يا دختران ديگری که ب

خالصه اينکه يک دختر در جامعه ما در اکثر . شغل مورد عالقه شان را کنار گذاشته اند
 مورد موارد ازدواج می کند چون ناگزير از آن است نه اينکه ميل به زندگی مشترک با فرد

  .عالقه او را به ازدواج می کشاند
گو اينکه درجه اين تسلط و . روابط زن و شوهر در خانه بر اساس تسلط مرد بنا می شود

بر حسب نقش او در اقتصاد خانواده و همچنين ميزان سواد و همچنين موقعيت زن در خانواده 
که زنان نقش ارزنده ای چنانکه در روستاهای شمال . تحصيالت و آگاهی طرفين فرق می کند

را در توليد کشاورزی دارند کم و بيش در تصميم گيريهای خانواده شرکت می کنند و يا در 
ولی . شهرها زنی که دارای شغل قابل اتکائی است از حقوق بيشتری در خانواده بهره مند است

 خانواده و  در اکثر موارد زنان نه فقط هيچگونه اختياری در امور مربوط به،طور کلی هب
  .فرزندان ندارند بلکه به اشکال مختلف مورد تحقير شوهران قرار می گيرند

به عهده داشتن وظايف اداره خانواده و تربيت فرزندان، ولی فقدان اختيارات مادی و معنوی 
زن برای انجام اين وظايف، معموال منجر به کشمکشهای مختلف بين زن و شوهر شده و جنگ 

و ساير مسائل، محيط خانواده را به ميدان نبرد زن و شوهر تبديل » رجیخ«و دعوا بر سر 
  مسئله اصلی در . البته ماهيت اين کشمکشها در خانواده های فقير و مرفه متفاوت است. می کند
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خانواده های زحمتکش گذران معاش روزانه است و زن و مرد مشترکًا بار سختيها و نگرانيها 
بدرفتاريها و خشونتهای مرد خانواده که عکس .  زندگی به دوش دارندرا در مورد مايحتاج

العمل تحقيرها و رنجهائی است که در محيط کار تحمل می کند با نوعی احساس همدردی از 
زن خود را شريک مشکل بزرگ مرد و تکيه گاه او . طرف زن خانواده تحمل می شود

معموال ديده می . حمل بدخلقيهای اوستاحساس می کند و حاضر به هر گونه فداکاری حتی ت
. شود که زن، فرزندان را هم به بردباری و مالحظه حال پدر خسته و يا بيکار دعوت می کند

اغلب برای جستجوی کار در شهرها و کشورهای در اين خانواده ها ترک خانه به وسيله مرد، 
تربيت و .  عالقهديگر به علت نيازهای مادی صورت می گيرد نه بخاطر فقدان عشق و

کودکان در سالهای . خانواده است» مشکل بزرگ«تحصيل فرزندان و آينده آنان تحت الشعاع 
اول زندگی در کوچه و بيرون خانه ولو هستند و به محض اينکه توانستند دستهايشان را به کار 

شها در خانواده های متوسط و مرفه ممکن است کشمک. بياندازند راهی بازار کار می شوند
خاطر مسائل مادی چندان شديد نباشد ولی حس قدرت طلبی مرد که به صورت محدود کردن  هب

تحقير و بی توجهی به او تظاهر می هر چه بيشتر زن و ناديده انگاشتن او در امور خانواده، 
اين اختالفات و . کند مايه بسياری از اختالفات خانوادگی و ناراحتی و سرخوردگی زنان است

يا به طالق خواهد انجاميد و يا آنکه ناتوانی مادی زن، وجود فرزندان و بطه نابرابر اين را
مرد خانواده از امکانات مادی . ساير مالحظات اجتماعی باعث ادامه دردناک آن خواهد شد

خود برای کسب احترام و اطاعت افراد خانواده استفاده می کند و در خانه جبهه مشترک زن و 
جای عشق، صميميت، اعتماد متقابل،  هدر اين خانواده ها ب. و به وجود می آيدفرزندان عليه ا

کوشش برای حل مشکالت و همچنين کوشش برای اعتالی شخصيت طرفين، کينه، تظاهر، 
عدم اعتماد، خودخواهی، زور بازو برای حفظ منافع فردی و مقهور کردن ديگری 

ی زندگی و رشد مرد و زن هستند و نه برای اين خانواده ها نه محيط سالمی برا. حکمفرماست
چنين محيط های خانوادگی است که در کودکان اولين هسته های فرد گرائی، . پرورش فرزندان

  .عدم اعتماد، قلدری يا تسليم طلبی را به وجود می آورد
مسئله قابل ذکر و پر اهميت در رابطه زن و شوهر، روابط جنسی مرد در خارج از خانه است 

اين واقعيت . تقريبًا عموميت داشته و ربطی به عالقه و يا عدم عالقه شوهر به زن نداردکه 
 يعنی اينکه در جوامع استثماری فحشاء مکمل تک ،در قسمت اول گفتيمتأييد آن چيزی است که 

  .همسری می باشد
ها برای بنابراين اکثر خانواده های ما بر اساس عشق و عالقه زن و مرد و انتخاب آگاهانه آن

خاطر مشکالت  هيک زندگی مشترک تشکيل نمی شود و ثبات و موجوديت تعدادی از آنها ب
خاطر روابط اجتماعی موجود مرتبًا در خطر از هم پاشيدگی است و  همادی و تعدادی ديگر ب

چنانکه ديديم به داليل مختلف محيط های مناسب و سالمی برای رشد و تربيت فرزندان نيز 
 اين خانواده.  همين دليل است که ما مارکسيستها به چنين خانواده هايی اعتقاد نداريمنيستند و به

ها از يک طرف معلول اجتماع ناسالم و عقب افتاده ما هستند و از طرف ديگر به نوبه خود 
ما برای تحقق آنچنان جامعه ای مبارزه می کنيم که . باعث تشديد نابسامانی های آن می شوند

مرد با بهره مند شدن از امکانات اجتماعی برابر، شريک زندگی خود را با اختيار در آن زن و 
کامل و بر حسب تمايل خود و نه بر حسب مالحظات مالی انتخاب کنند و رابطه اين دو بر 
  اساس عشق و عالقه و تشريک مساعی برای حل مشکالت و داشتن مسئوليت مشترک باشد و 
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ديم تنها در جامعه سوسياليستی است که با آزادی واقعی زن و مرد و چنانکه در قسمت اول دي
ايجاد امکانات اجتماعی برای تربيت و رشد فرزندان، تشکيل و دوام چنين خانواده هايی تحقق 

  .خواهد پذيرفت
  
  

  زنان ايران برای رهائی خويش مبارزه می کنند
  
  
   تاريخچه مختصر مبارزات زنان ايران-1
  

زنان ايران نيز که از ديرباز تحت . هر جا ستم هست، مبارزه هم هست: عروف مبنا به گفته
در جريان جنبش تنباکو در . ستم چند اليه قرار دارند از اين قانون کلی بيرون نبوده و نيستند

در نهضت مشروطه، .  ميالدی، زنان همپای مردان در اين جنبش شرکت داشتند1892سال 
در تهران در جريان اولتيماتوم . ز سنگرها محافظت می کردنددر آذربايجان تفنگ به دست ا

 ساعته دولت تزاری روس برای اخراج شوستر، عده ای از زنان چادر به سر به مقابل 48
مجلس رفتند و در حاليکه طپانچه های خود را نشان می دادند اعالم کردند که اگر نمايندگان 

.  و هم شوهر و فرزندان خود را خواهند کشتهم آنانمجلس، قانون اساسی را رعايت نکنند 
در جنبش ملی شدن صنعت نفت در زمان حکومت ملی دکتر مصدق، عده زيادی از زنان و 
دختران در تظاهرات و تحصن ها شرکت کرده و نقش فعالی در تشويق مردم به خريد اوراق 

خاطر  ه ب1331 تير 30بودند دخترانی که روز . قرضه و شرکت در رفراندوم داشتند
 قهرمانانه خود را جلوی ،اعتراض به اعمال وحشيانه ارتش شاه و جلوگيری از حرکت تانکها

 در جلوی مجلس شورای ملی که منجر به شهادت 1339در تظاهرات سال . تانک انداختند
  .دکتر خانعلی شد زنان معلم پا به پای مردان شرکت داشتند

 زمان جنبش تنباکو شروع شد زنان روشنفکر و با رشد جنبش ملی و ضدامپرياليستی که از
از جمله اين . مترقی تشکيالت مختلفی برای آزادی زنان و رشد فکری آنان ايجاد کردند

در » جمعيت بيداری زنان«در رشت و » جمعيت پيک سعادت نسوان«تشکيالت می توان 
 و متوسط گرد آمده البته در کليه اين تشکيالت زنان مترقی طبقات مرفه. تهران را نام برد

  .بودند
وابسته به حزب توده » تشکيالت دمکراتيک زنان«بعد از برکناری رضاشاه و کاهش اختناق، 

 به اسم 1327به وجود آمد که اين تشکيالت بعد از غيرقانونی شدن حزب توده در سال 
فکر و اعضای اين سازمان را نيز اکثرًا زنان روشن. فعاليت می کرد» سازمان زنان ايران«

  .همچنين عده ای از زنان طبقات متوسط تشکيل می دادند
  . مرداد و تشديد اختناق، همه سازمانهای زنان از هم پاشيد28با کودتای ضد خلقی 

  
   مبارزات اخير زنان ايران و اقدامات رژيم-2
  

  روز در سالهای اخير، همراه با رشد جنبش انقالبی خلقهای ايران و تشديد فشار رژيم فاشيستی 
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 .به روز تعداد بيشتری از زنان اقشار و طبقات مختلف کشور به طرف مبارزه کشيده می شوند
رژيم ضدخلقی وابسته شاه برای سرکوب اين مبارزات و جلوگيری از رشد آن، به انواع وسايل 

گو اينکه حربه اصلی او در اين مورد سياست ترور و اختناق . و حيله ها متوسل می شود
 ولی فرهنگ منحط غرب و اشاعه فساد، انجام اقدامات رفرميستی و تبليغات شديد بر ،است

روی آن، از جمله فعاليتهای او برای پائين نگهداشتن سطح آگاهی زنان و منحرف کردن 
  .نظرات آنان از مسائل اصلی اجتماع ماست

کليه تشکيالت هراس او از بيداری زنان و گردهم آئی آنان به حدی است که چند سال پيش 
زنان را که اکثرًا سازمانهای خيريه و مرکب از زنان طبقات مرفه بودند منحل و همگی را 

حتی سازمانهای صنفی نظير انجمن پرستاران . منضم به سازمان زنان دست ساخت خود نمود
  .آنان بی نصيب نماندند(!) نيز از اين مرحمت 

 کثيف و منفور دربار، در رأس آن قرار دارد م کردن اين سازمان که اشرف، زنلََهدف از َع
اين سازمان . جلوگيری از ايجاد هر گونه تشکيالت زنان و کنترل همه نوع فعاليتهای آنان است

عليرغم تمهيدات گوناگون برای کشاندن زنان به درون آن، کماکان محل تجمع عده ای از زنان 
امات رژيم و مصرف بودجه هنگفت جاه طلب درباری و دولتی است که کاری جز تبليغ اقد

به نمونه زير توجه کنيم تا ببينيم که چگونه اين سازمان . سازمان به بهانه های مختلف ندارد
در پائيز گذشته مسئولين سازمان ده هزار (!): باال بردن آگاهی زنان فعاليت می کندبرای 

 اين سازمان می خرند تا تومان بليط صد تومانی برای دختران آموزشگاه مددکاری وابسته به
شرکت کنند، در ) آوازه خوان مافيائی آمريکا(فرانک سيناترا  دقيقه ای 20آنها در کنسرت 

 چند کتاب عۀحاليکه کتابخانه آموزشگاه فاقد مسئول و کتاب خوب است و دانشجويان تشنه مطال
  .خوب هستند

 ساير فعاليتهای او هيچکدام  سياست ترور و اختناق رژيم و نه رفرمها و نهولی با اين همه
چنانکه در زير خواهيم ديد روز به . اند جلوی مبارزات روزافزون زنان ما را بگيرند هنتوانست

روز بر تعداد زنانی که در کارخانه ها، روستاها و ادارات و دانشگاهها به پا خاسته و در 
ه پشتيبانی از مبارزات سطوح مختلف به مبارزه پرداخته اند و همچنين تعداد مادرانی که ب

  . افزوده می شود،فرزندان انقالبی خويش با رژيم می ستيزند
  

  : مبارزات طبقات و اقشار مختلف زنان
  

 در چند کارخانه بزرگ صنعتی شاهد شرکت فعال زنان کارگر در در چند سال گذشته
ه که با روندی آنچ. اعتصابات کارخانه و موفقيت آنان در رسيدن به خواسته هايشان بوده ايم

فزاينده در ميان کارگران زن و دختر در کارخانجات بزرگ مشاهده می شود احساس 
نارضايتی شديد آنها و باال رفتن سطح آگاهيشان نسبت به ماهيت سودجويانه صاحبان کارخانه 

 احساس نارضايتی مربوط به دوری راه و نداشتن وقت الزم ، سه سال پيش-تا دو . هاست
 اليتغير مفروض می شد ، بود و شرايط محيط کارآنی به امور خانه و مسائل نظيربرای رسيدگ

ولی امروزه اکثريت آنها عقيده دارند که حقشان است که ساعت کارشان کمتر و مزدشان 
کار در کارگاههای کوچک و منازل که عده کثيری از زنان .  باشد،بيشتراز آنچه که هست

ه شرايط مناسبی برای باال رفتن سطح آگاهی و تقويت روحيه کارگر ما بدان مشغولند گو اينک
   سه سال - ولی اين عده از زنان هم ديگر حاضر به قبول شرايط دو ،مبارزه جويانه آنها نيست
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  .پيش نيستند
زنان روستائی ما که در توليد و تهيه معاش خانواده دوش به دوش مردان خود زحمت می کشند 

کمتر درگيری در روستاهای ايران . يشان نيز هميشه نقش فعال دارنددر مبارزات روستاها
سراغ داريم که در آن زنان همپای شوهرانشان عليه متجاوزين و ستمگران شرکت نداشته 

حتی نمونه هائی وجود دارند که زنان به تنهائی در مقابل زورگوئی های مأمورين رژيم . باشند
زد و خورد زنان يکی از روستاهای . رانه آنها شده اندقد علم کرده و مانع اقدامات چپاولگ

الهيجان با مأمورين حفاظت منابع طبيعی در مقابل ممانعت اين مأمورين از حمل چوب جنگل 
برای ترميم خانه هايشان، مقاومت زنان يکی از روستاهای اطراف شوشتر در مقابل مأمورين 

دند و همچنين مقاومت زنان روستای اطراف مراتع و جنگلبانی  که مانع چرای گوسفندان می ش
خانه های روستائی، نمونه هائی سياهکل در مقابل مأمورين راه سازی و جلوگيری از تخريب 

طور عمده به کارهای قاليبافی،  همتأسفانه آن عده از زنان روستاها که ب. از اين مبارزات هستند
گزاران و دالالن اين صنايع، دم برنمی ريسندگی و غيره اشتغال دارند، عليرغم ستم شديد کار

کار غالبًا انفرادی، دوری از شهرها، عدم اطالع از شرايط بهتر و احتياج شديد، باعث . آورند
  .شده است که اين زنان برده وار همه شرايط صاحبان کار را بپذيرند و تحمل کنند

رمندی بودند، در طول زنان کارمند ما که تاکنون جزو اقشار محافظه کار در محيط های کا
خاطر درخواست اضافه حقوق، اعتراض به طرح  هچند سال اخير در اکثر مبارزات اقتصادی ب
برخورد اکثريت آنان در مقابل فشارهای سياسی . طبقه بندی مشاغل و غيره شرکت داشتند

اهی رژيم مانند شرکت در اجتماعات و جشنها و ساير نمايشات دولتی نشانه باال رفتن سطح آگ
کم نيستند تعداد زنان و دختران . آنان و به وجود آمدن روحيه مقاومت و ايستادگی در آنهاست

هم اکنون عده ای از آنان به علت فعاليتهای . اين قشر که به مبارزات سياسی متشکل پيوسته اند
  .سياسی در زندانهای رژيم دربندند

 شرکت و نقش .ران روشنفکر استمشخصه مبارزات اين دوران زنان، مبارزات زنان و دخت
نه فقط در کليه تظاهرات و اعتصابات در ... فعال زنان و دختران دانشجو، محصل، معلم و 
 بلکه روز به روز تعداد کسانی که از ميان ،محيط های تحصيل و کار آنان چشمگيراست

نفشانيها و جا. پيشروترين آنان به گروهها و سازمانهای سياسی می پيوندند زيادتر می شود
شهامت و پايداری آنان در مقابل شکنجه های غير انسانی رژيم، فصل تازه ای را در مبارزات 

وجود زنان قهرمانی امثال مهرنوش ابراهيمی، مرضيه احمدی، . زنان کشور ما گشوده است
منيژه اشرف زاده کرمانی و ديگر زنانی که در مبارزه رو در رو با مزدوران رژيم و يا زير 

اين قهرمانان و صدها تن ديگری . کنجه های او شهيد شده اند الهام بخش مبارزات زنان استش
که در زندانهای رژيم مقاومت می کنند نشان داده اند که زنان نيز می توانند و بايد همانند 

  .مردان برای رهائی خويش، عليه حکومت منفور فاشيستی و وابسته شاه پيکار کنند
سخت ه از تأثير مبارزات زنان پيشرو به روی ساير زنان و دختران ما رژيم خودفروخته ک

بيمناک است سعی می کند با جعل داستانهائی مربوط به روابط پسران و دختران مبارز نظر 
خانواده ها و مردم را نسبت به آنها برگرداند، غافل از اينکه اين زنان و دختران از بين خود 

ر، بستگان، همکالسان، همکاران و آشنايان و اطرافيان آنها به پدر، ماد. مردم برخاسته اند
خاطر خدمت به خلق و عشق به مبارزه از جان، مال، زندگی  هخوبی می دانند که چگونه آنها ب

 گذشته و در مقابل ،راحت و کليه امتيازاتی که در اين جامعه می توانسته اند داشته باشند
  . ندگی سخت ولی پر افتخار مبارزه را برگزيده اندزندگی راحت ولی انگلی و عروسکی، ز
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در . مردم ما به خوبی می دانند که کثافت و فساد هميشه اختصاص به طبقات ستمگر دارد
روابط نامشروع ، ازدواج . همين دربار پهلوی کمتر زنی است که از اين فساد برکنار باشد

ها و برادرزاده ها و حتی مادر شاه بر های مکرر و اعتيادات دختر، خواهران، خواهرزاده 
 اين فاسدين و جنايتکاران، تأثيری در درجه محبت و عالقه و تبليغات. کسی پوشيده نيست

  .يشرو نخواهد داشتاحترام مردم نسبت به زنان و دختران پ
رژيم فاشيستی شاه که نا اميدانه، مانند سگی درمانده به جان مبارزين، اين بهترين فرزندان 

ق ما افتاده است، به تيرباران کردن، شکنجه و زندانهای طوالنی خود اين مبارزين اکتفا خل
 او به قول .نکرده غالبًا خانواده هايشان را نيز به شديدترين وجهی تحت فشار قرار می دهد

خود خواسته است که از احساسات عاطفی شديدی که در کليه مبارزين راه آزادی خلقهای ما 
ستفاده کند و با شکنجه افراد خانواده هايشان، آنها را وادار سازد به سوی خلق وجود دارد ا
. غافل از آنکه قلب بزرگ يک انقالبی آکنده از عشق به خلق و کينه به ارتجاع است. پشت کنند

اعمال فشار رژيم به خانواده . اين عشق کامل واال عشق به افراد خانواده و نزديکان است
کينه نسبت به رژيم را در دلها بيشتر و عميق تر گرداند نتيجه ديگری نداشته مبارزين جز آنکه 

همسران، مادران و خواهران مبارزين با پايداری در مقابل اعمال فشارهای رژيم و با . است
مبارزات بر افشاء چهره کريه او در موقعيتها و تظاهرات مختلف، نشان داده اند که پشتيبان 

با ... مادرانی امثال خانم رضائی، ترگل، شايگان، عسگری، افشار و . حق عزيزان خود هستند
مبارزات مستمر خود و با برخوردهای مبارزه جويانه و انقالبی که در مقابل شهيد شدن و 

 که بی شک مهربان ترين، فداکارترين و بهترين فرزندان جامعه بوده اند –شکنجه فرزندانشان 
ه محبتشان محبتی خودخواهانه نيست و قلب بزرگشان جای محبت  داشته اند، نشان داده اند ک–

  .تمام فرزندان محروم اين آب و خاک است
مبارزات زنان ما در روستاها و شهرها نسيم دلپذيری است که از بهار قريب الوقوع 

  .زحمتکشان ما خبر می دهد
  
  
  
  
  

  بخش تنها راه رهائی زنان ميهن ما انقالب آزادی
  
  

 در قسمت اول گفته شد و همچنين با تشريح موقعيت فعلی زنان ايران از چه کهبا توجه به آن
جوانب مختلف ديديم که اکثريت زنان کشور ما، همانند زحمتکشان مرد و بيشتر از آنان تحت 
ستم ناشی از استثمار طبقات حاکم به سرکردگی شاه قرار دارند و هم دربند آداب و رسوم و 

 آن نيز معلول قرنها تاريخ استثمار طبقاتی و حکومت مردان حاکم عقايد کهنه ای هستند که
بنابراين آزادی زنان ما از قيد ستمهای چند اليه زمانی امکان پذير خواهد بود که ستم . است

عمده وارد بر زنان يعنی ستم طبقات حاکم فعلی به سرکردگی شاه و اربابان امپرياليست او 
  ـ ما برای نيل به آزادی هيچ راهی به جز شرکت درانقالب يعنی اينکه زنان. برافکنده شود

  
  ـ٣٦ـ



  .اديبخش کشور ما و مبارزه عليه امپرياليسم و حکومت مرتجع شاه ندارندآز
اين انقالب بنابر ماهيت جامعه ما انقالبی است دمکراتيک، ضدامپرياليستی و توده ای که تحت 

به نيروی ی طبقات استثمارگر در تسليم رهبری طبقه کارگر انجام می گيرد و بنابر سرسخت
در اين انقالب کليه طبقات و اقشار تحت ستم، اعم از زن و مرد، . خلق، انقالبی است مسلحانه

تحت رهبری حزب طبقه کارگر شرکت دارند و زنان زحمتکش ما که تحت شديدترين ستمها 
بدون شرکت . ما هستندمی باشند، بخش عظيمی از نيروهای محرکه انقالب آزاديبخش خلقهای 

زنان که نيمی از خلقهای تحت ستم ما را تشکيل می دهند حل هيچکدام از مسائل اساسی انقالب 
، چه تشکيل جبهه واحد قهرآميز يا مسلحانه توده ایما، چه ايجاد حزب کمونيست، چه مبارزه 

تنها . اهد بودنيروهای خلق امکان نخواهد داشت و بدون شرکت آنان پيروزی انقالب ميسر نخو
با پيروزی در اين انقالب و ايجاد حکومت دمکراتيک خلق است که راه برای ساختمان جامعه 
سوسياليستی که در آن آزادی کامل توده های زحمتکش، چه زن و چه مرد، و برابری کامل 

  .زن و مرد تحقق می يابد، باز خواهد شد
ی زنان باز خواهد نمود، بلکه در طی انقالب، انقالب مسلحانه توده ای نه فقط راه را برای آزاد

زنان با شرکت در کليه زمينه های آن به نقش سازنده خود پی می برند و بار احساس حقارت و 
  .ناتوانی را که طی قرنها به دوش می کشيدند به دور خواهند ريخت

ون سيلی، شرکت زنان در انقالب مسلحانه توده ای و نقش خالق و سازنده آنها در آن، همچ
اعتقادات و آداب و سنن کهنه را در مورد وضع و قابليت زن شسته و آنان را در موقعيتی 

تجربه انقالبات خلقها در چين، ويتنام و ساير کشورها نشان . برابر با مردان قرار خواهد داد
 داد که چگونه نظرات سنتی عقب مانده درباره نقش، توان و پوشش زن و ساير مسائل نظير آن

  .به دور ريخته شد
اما بايد اين واقعيت را در نظر گرفت که سطح آگاهی زنان ما، چنانکه گفته شد، به علت نقش 

اکثريت .  استعماری بالنسبه پائين است–ناچيزشان در توليد اجتماعی و فرهنگ غالب فئودالی 
ا ناتوان از حل دشمن خود را مرد دانسته و خود ر. آنان مسائل خود و حل آنرا فردی می بينند

مسائل می دانند، نقش خود را فقط در تربيت فرزندان و رسيدگی به امور خانواده جستجو می 
نظرات درستی نسبت به توان زن و مردان ما نيز تحت تأثير افکار عقب افتاده ريشه دار، . کنند

ما می باشند اينها همه موانعی در راه شرکت زنان در انقالب کشور . نقش او در جامعه ندارند
اينجاست که اين . ولی از طرف ديگر فقط با شرکت زنان در انقالب برطرف خواهند شد

وظيفه درباره کليه مبارزين، اعم از زن و مرد قرار می گيرد که در راه باال بردن آگاهی 
ه اگر ما واقعًا معتقديم که انقالب کار تود. زنان، بسيج آنان و کشاندن آنان به مبارزه بکوشند

های خلق است و بدون شرکت زنان پيروزی انقالب ممکن نخواهد بود، پس هيچ مشکل، از 
دسيسه ها و اقدامات ارتجاع گرفته تا نظرات سنتی عقب افتاده، نبايد مانع از کوشش ما برای 

ذکر واقعيتها در مورد سطح آگاهی زنان و افکار و نظرات موجود . جلب زنان به مبارزه گردد
 بلکه منظور اينست که در بسيج زنان و ،ا نيست که اين واقعيتها غيرقابل تغييراندبه اين معن

رمز موفقيت در رهبری مبارزات توده . کشاندن آنان به مبارزه بايد از اين واقعيتها حرکت کرد
ها حرکت از سطح آگاهی و خواستهای توده ها و ارتقاء اين سطح و خواستها در جهت منافع 

 نمی توانيم تمام معتقدات خود را در مورد نقش و توان زنان، گرچه درست و ما. انقالب است
 يکباره پياده کنيم، بلکه شعارها و برنامه های ما بايد ،ناشی از تجربيات خلقهای پيروز هستند

  به گونه ای مطرح شوند که برای توده زنان و مردان قابل درک و فهم بوده و افکار و نظرات 
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مثال اگر حجاب زن و ماندن او در خانه وسيله ای برای . عتقدات آنان تبديل شوندپيشرو به م
حفظ او در مقابل بی بند و باريهای اجتماع تلقی می شود و توجه به شوهر و فرزندان يگانه 
هدف زن در زندگی است، کار ما برداشتن اجباری چادر از سر زنان و دور کردن زنان و 

وظيفه ما اينست که علت اصلی بی بند و باريها و بدبختيهای . يستدختران از خانواده ها ن
اجتماع را به آنها نشان دهيم و برايشان روشن گردانيم که هيچکدام از مسائل آنان، نه آزادی، 

طور فردی هم حل نخواهد  هنه تربيت فرزندان و نه چگونگی رابطه با شوهر فردی نيست و ب
مقصود از آزادی زنان نه آزادی بی بند و بار جوامع د و  چون همه ريشه اجتماعی دارن.شد

بلکه آزادی زنان، رهائی از قيد ستم . سرمايه داری است و نه با قوانين اعطائی تأمين می شود
استثمارگران است و اگر زنان ما می خواهند که سربلند و آزاد باشند و فرزندانشان در محيطی 

  . بايد با رژيم مبارزه کنند،د و انحرافات نگردندسالم پرورش يابند و دچار انواع فسا
ما بايد در نظر داشته باشيم که در مبارزه توجه عمده به مسائل اصلی معطوف گردد و ساير 

سنتها و آداب عقب افتاده يک جامعه را نمی توان يک . مسائل در پرتو آنها ديده و حل شوند
.  آنها در حين شرکت در عمل از بين می روند بلکه کليه،شبه با دستور و يا شعار از بين برد

زنان ما تا موقعی که در انقالب شرکت نکنند و نبينند که شرکت آنها چه تأثيری در پيروزيهای 
رد و بزرگ دارد نمی توانند به قدرت خود ايمان داشته باشند و نظرات سنتی مردان ما در وخ

در . ثر زن در انقالب از بين خواهد رفتاين زمينه نيز فقط با مشاهده عينی نقش فعال و مؤ
تاريخ انقالب الجزيره می بينيم که مردان مسلمان و متعصب الجزيره که قبال اجازه نمی دادند 
زنان روبند از چهره برگرفته و از منزل خارج گردند، در حين انقالب به راحتی می پذيرفتند 

يا شب را در کنار انداخته و به  را که زنانشان برای انجام دستورات جبهه آزاديبخش، حجاب
خارج از خانه بمانند و بنابر مقتضيات مبارزه به خود اجازه نمی دادند از آنها سؤال کنند کجا  

  .بودند و چکار می کردند
هم اکنون در کشور ما تعداد زيادی از زنان و دختران در سازمانها و گروههای متشکل سياسی 

با توجه به مدارک موجود می توان گفت که هيچ . يم هستندفعاالنه در حال مبارزه با رژ
سازمان و گروه مبارز، چه مارکسيستی و چه غيرمارکسيستی وجود ندارد که در آن تعدادی از 

 اين نشانه آنست که جامعه ما تکان خورده .اين واقعًا نويد بخش است.  باشندزنان فعاليت نداشته
ا بايد اين تکانها را از سطوح پيشروان به وسيع ترين  م.ن ما تکان خورده انداست، که زنا

ما بايد بکوشيم تا توده زنان درک نمايند که زنان با شهامت و فداکاری . اقشار زنان منتقل کنيم
که در پيکارهای رو در رو با رژيم شهيد شده اند و يا در زندانها زير شکنجه های رژيم 

ند، آنچه که باعث اين همه قدرت در اين قهرمانان مقاومت می کنند، موجودات استثنائی نيست
راه آزادی خلقهای ما شده است عشق عميق به خلق و آزادی خلق و کينه شديد به رژيم سفاک 

و زنان اگر بخواهند می توانند در اين پيکار خونين نقش با ارزش خويش را ايفا . شاه است
  .وز نخواهد شدبدون شرکت آنها پيرنمايند، همينطور که اين پيکار 

ما بايد تکانهای موجود در جامعه مان را به آنچنان زلزله سهمگينی تبديل کنيم که رژيم 
اين زلزله را فقط با کشاندن توده های وسيع زن و مرد به . خودکامه شاه را در خود ببلعد

ه فقط مبارزات تود. مبارزه و متشکل کردن آنان و انجام جنگ توده ای می توان ايجاد کرد
های وسيع خلق تحت رهبری حزب کمونيست خواهد توانست انقالب مسلحانه خلق عليه رژيم 

  شاه و اربابان امپرياليست او را به پيروزی رسانده و با استقرار جمهوری دمکراتيک خلق و 
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. هدايت جامعه به طرف سوسياليسم امر آزادی خلق و برابری کامل زن و مرد را تحقق بخشد
  .ا در اتحاد ما و تشکل ماستپيروزی م

  
  

  :مردان و زنان با هم 
  

  !پيش به سوی ايجاد حزب کمونيست
  !پيش به سوی انقالب قهرآميز

   !پيش به سوی ايجاد جمهوری دمکراتيک خلق
  

                                                                               پايان
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