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  ی زنانی زنان  لنين و مسألهلنين و مسأله
 

بديهی است، که . لنين، بارها مسايل مربوط به حقوق زنان را با من به بحث گذاشت       

حيaاتی   نظر او، يک جaزء  جنبشی که در  . وی اهميت زيادی برای جنبش زنان قايل بود       

. جنبش توده ای بود و در شرايطی می توانست در پيروزی اين جنبش قاطع عمaل کنaد             

الزم به گفتن نيست، که لنين برابaری اجتمaاعی کامaل زنaان را بaه مثابaه يaک مسaأله ی                  

  .اساسی می ديد؛ مسأله ای که هيچ کمونيستی نمی توانست آن را ناديده انگارد

         aود در ايaوالنی خaاييز        ما اولين گفتگوی طaورد را در پaام    ١٩٢٠ن مaرملين انجaدر ک 

لنaaين پشaaت ميaaزی پوشaaيده از کتaaاب و کاغaaذ نشسaaته بaaود، کaaه بaaه ميaaزان کaaار و    . داديaaم

  .مطالعه ی وی اشاره داشت

ما بايaد يaک جنaبش بaين المللaی بaه تمaام معنaا         «: پس از خوش آمدگويی به من، گفت   

بaديهی اسaت، کaه    . ر پaا داريaم  زنان را بر مبنای تئوری های بنيادی روشaن بa  قدرت مند   

مaaا . بaaدون تئaaوری مارکسيسaaم نمaaی تaaوانيم عمaaل مناسaaبی در ايaaن بaaاره داشaaته باشaaيم        

 قaاطعی ميaان خaود و      خط  مaا بايaد     . کمونيست ها به شفافيت مقوالت پايه ای نيaاز داريaم          

بaaه انتظaaارات در مaaورد  متأسaaفانه کنگaaره ی دوم بaaين الملaaل مaaا،  . احaaزاب ديگaaر بکشaaيم 

مسأله را مطرح کرد، اما به موضع گيری   .  به مسأله ی زنان پاسخ نداد      مباحث مربوط 

کميته ای هنوز مسئول اين امر است و قرار است قطع نامه ها، تزها  . مشخصی نرسيد 

شaما بايaد   . اما تا اين جا پيش رفت کمی کرده است. و دستورالعمل هايی را طرح بريزد  

  .به پيش برد اين امر کمک کنيد

که اکنون لنين می گفت، قبًال از ديگران شنيده بودم و شگفتی خaود را  من آن چه را   

من به خاطر همه ی آن چه که زنان روسيه در طول انقالب انجaام     . نيز بيان کرده بودم   

داده بودند و برای همه ی آن چه که در دفاع و برای پيش رفت بيشتر انقaالب در حaال             

کردم حزب بلشويک در رابطه با مواضaع و  فکر می . انجام بودند، لبريز از شوق بودم   
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فعاليaت هaaای زنaaان، واقعaaًا يaaک حaaزب نمونaaه اسaت؛ حزبaaی کaaه بaaه تنهaaايی بaaرای جنaaبش    

د آورده اسaت؛    وی را بaه وجa     بa جهانی کمونيستی زنان، نيروهaای آمaوزش يافتaه و مجر          

  .حزبی که برای تاريخ، مدلی واال است

در پتروگaراد، در  . عaالی اسaت  و ايaن درسaت     «: لنين با لبخندی ضعيف اظهار داشaت      

و در ديگر مراکaز شaهرها و مراکaز صaنعتی، زنaان پرولتاريaا در             ) يعنی مسکو (اين جا   

بدون آنان به سختی می توانستيم پيروز     . دوران انقالب، عظمتی را به نمايش گذاشتند      

و هنaaوز چقaaدر شaaجاع . چaaه شaaجاعتی از خaaود نشaaان دادنaaد . ايaaن نظaaر مaaن اسaaت . شaaويم

امaا آنهaا اسaتقامت    . و محروميتی را که آن ها تحمل می کننaد، مجسaم کنيaد           رنج  . هستند

           خواهنaaaد از شaaaوراها دفaaaاع کننaaaد؛ زيaaaرا آزادی و کمونيسaaaم را      مaaaی کننaaaد؛ زيaaaرا مaaaی   

آنهaا ارزش   . آری، زنان کارگر ما، رزمنaدگان طبقaاتی برجسaته ای هسaتند            . می خواهند 

 خaانم هaای   ا را هم به رسميت شناخت، کaه حتa        البته بايد اين  . (تحسين و عشق را دارند    

دمکرات قانون اساسی طلب پتروگراد هم در جنگ عليaه مaا از خaود شaجاعت بيشaتری       

واقعيت اين است که در حaزب، زنaانی قابaل    .) نسبت به افسران نظامی شان نشان دادند    

ده آنها مقامات مهمaی را در شaوراها بaر عهa    . اتکا، روشن فکر و خستگی ناپذير داريم  

. در مaديريت کميتaaه هaا، در کميسaاريای مaaردم، و در ديگaر انaواع ادارات دولتaaی     : دارنaد 

بسياری از آنها شب ها و روزها کار می کنند، حاال يا در حزب يaا در ميaان کaارگران و      

برای زنaان همaه ی   .  اين، برای ما ارزش بسياری داردو. دهقانان و يا در ارتش سرخ 

رفيaت آنaان و بaر    ظعاليت زنان در اين جا، گaواهی اسaت بaر          موقعيت و ف  . دنيا مهم است  

اولaaين ديکتaaاتوری پرولتاريaaا،  . ارزش عظaaيم کaaاری کaaه بaaرای جامعaaه انجaaام مaaی دهنaaد    

  ايaaن امaaر پaaيش  . صaaادقانه در حaaال صaaاف کaaردن جaaاده بaaرای برابaaری کامaaل زنaaان اسaaت    

  همaه ی  بaه هaر حaال، علaی رغaم     . داوری های ادبيات فمينيستی را ريشه کaن مaی سaازد     

بايد بaدون هaيچ غفلتaی      . ها، ما هنوز يک جنبش بين المللی کمونيستی زنان نداريم          اين

بaدون چنaين جنبشaی، فعاليaت      . بايد بالدرنگ شروع بaه ايaن کaار کنaيم          . آن را ايجاد کنيم   

ری، کار انقالبی ما بايaد در تماميaت   آ. بين المللی ما کامل نبوده و هرگز هم نخواهد شد 



                ___                                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤ 

به من بگوييد کار کمونيستی در خارج از کشور چگونaه پaيش           . م برسد خود به سرانجا  

گفتم تا آن جايی که می توانستم کارهaايی کaردم، آن هaم بaا توجaه بaه ارتبaاط           » می رود؟ 

  .ضعيف و غير منظمی که احزاب کمينترن با يک ديگر دارند

لگی، به جلو خم شده بود، بدون هيچ نشانی از بی حوصa      . لنين با دقت گوش می داد     

آن چه که از اهميaت درجaه ی   حتا مشتقانه همه ی جزئيات و      . ناشکيبايی و يا خستگی   

مaن هرگaز کسaی را کaه شaنونده ی بهتaری از او       . دوم برخوردار بaود را دنبaال مaی کaرد     

يا کسaی کaه بتوانaد همaه ی آن چaه را کaه شaنيده اسaت، بهتaر از او بaه            . باشد، نشناختم   

ايaن امaر هميشaه از سaئواالت کوتaاه و بسaياری کaه           . سرعت هماهنگ و جمع بندی کنaد      

وی گاه در رابطه با آن چه که به او گفته بودم از من می کرد، مشاهده می شد و يا از            

. اين واقعيت که وی گاه گاه به ايaن و آن نکتaه ای کaه قaبًال گفتaه بaودم، گaذری مaی کaرد           

  .لنين يادداشت هايی کوتاهی برمی داشت

. مورد امور خارجی آلمان با تمام جزئيات اش صaحبت کaردم  طبيعی است، که من در  

وگزامبaورگ بaرای کشaاندن بيشaترين تعaداد زنaان بaه            ل در مورد اهميت زيادی کaه روزا      

هنگامی که حaزب کمونيسaت ايجaاد شaد، روزا     . مبارزات انقالبی قايل بود، توضيح دادم  

کشaيز بaرای آخaرين    هنگaامی کaه مaن و ليaو پيو    . پaای فشaرد  شار روزنامه ی زنان تبر ان 

 روزا را مالقaaات کaaرديم، وی - سaaی و شaaش سaaاعت پaaيش از آن کaaه بaaه قتaaل برسaaد  -بaaار

 و انجaaام وظaaايف متنaaوعی را بaaه  . برنامaaه ی کaaار حaaزب را بaaا مaaن مaaورد بحaaث قaaرار داد  

حaزب در  . عهده ی مaن گذاشaت، از جملaه برنامaه ای بaرای سaازمان دهaی زنaان کaارگر                   

زنaaان مبلaaغ و رهبaaران . ايaaن امaaر را بaaر عهaaده گرفaaت اولaaين کنفaaرانس غيرقaaانونی خaaود 

 و تقريبًا بدون -مجرب و آموزش يافته، که قبل از جنگ و به هنگام آن برجسته بودند         

 در اين و يا آن شکل، زنان پرولتاريای به جوش آمده و فعال -استثنا سوسيال دمکرات

هسته ی کaوچکی از  به هر حال، . را تحت عقايد خود به اين سو و آن سو می کشاندند       

زنان پر انرژی و عالقه مند بودند کaه در همaه ی فعاليaت هaا و نبردهaای حaزب شaرکت              

عaالوه بaر آن، خaود حaزب هaم فعاليaت هaای مرتبaی را در ميaان زنaان کaارگر             . می کردند 
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هaا فقaط يaک آغaاز بaود، امaا بaا ايaن حaال آغaاز             البته همه ی ايaن    . سازماندهی کرده بود  

  .خوبی بود

انaaرژی، عالقaaه منaaدی و اشaaتياق زنaaان      . اصaaًال بaaد نيسaaت  . بaaد نيسaaت  «: لنaaين گفaaت 

کمونيست، شجاعت و روشن فکaری آنهaا در دوران غيرقaانونی و نيمaه قaانونی، پaيش              

اين امر برای گسترش حزب و رشد قدرت آن، جهت . رفت کارهای ما را وعده می دهد

ور اسaت، کaه بaه همaه ی     اما چط. جذب توده ها برای ادامه ی اين فعاليت ها مفيد است         

رفقا درک روشنی از اصول اين مسأله داده و آنهaا را آمaوزش بaدهيم؟ ايaن، آن چيaزی          

ايaن  . وزنaه بaه حسaاب مaی آيaد     بزرگ تaرين  است که در رابطه با کار در ميان توده ها،           

      کaaار در رابطaaه بaaا ايaaده هaaايی کaaه مaaا بaaه تaaوده هaaا انتقaaال مaaی دهaaيم، و بaaرای آن چaaه کaaه    

هيم توده ها بaه آن عaادت کaرده و از آن الهaام بگيرنaد، نيaز از اهميaت بسaياری              می خوا 

االن به خاطر نaدارم، کaه چaه کسaی گفaت بaرای انجaام کارهaای بaزرگ،          . برخوردار است 

کارگر تمام جهان، هنوز کارهای واقعًا بزرگی داريم کaه بaه          ما و مردم  . الهام الزم است  

يزی الهام می بخشد؟ منظaورم، زنaان پرولتاريaا        رفقای شما را چه چ    . سرانجام برسانيم 

آيا منافع و فعاليت های آنهaا در مرکaز خواسaته هaای سياسaی کنaونی قaرار          . استآلمان  

دارد؟ نقطaaه ی تمرکaaز افکaaار آنهaaا چيسaaت؟ چيزهaaای عجيaaب و غريبaaی در ايaaن بaaاره از    

مبورگ، می دانم کaه در هaا  . بايد بگويم منظورم چيست. رفقای روس و آلمان شنيده ام    

ر مaی کنaد و در   شa تروزنامه ای برای زنان تaن فaروش من      يک زن با استعداد کمونيست      

. روزا، يک کمونيست واقعی است. صدد سازمان دهی آنها برای مبارزات انقالبی است

وقتی که او در دفاع از زنان تن فروش مطلبی نوشت، به مثابه يک انسان، احساس و   

بله با مقررات پليس در رابطه با تجارت غم گينانه ی تن فروشانی که در مقا. عمل کرد

آنان، نه يک بار، که دو بار، قربانی نگون بخت جامعaه ی         . خود به زندان افتاده بودند    

. اول، قربaaانی سيسaaتم نفaaرين شaaده ی مالکيaaت خصوصaaaی؛ و دوم     . بaaورژوايی هسaaتند  

نسان خشن و کaم  فقط يک ا. هيچ شکی در اين نيست . قربانی اخالقيات رياکارانه ی آن    

امaaا، فهميaaدن ايaaن امaaر يaaک چيaaز اسaaت و  . بaaين مaaی توانaaد ايaaن حقيقaaت را فرامaaوش کنaaد 
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چگونگی سازمان دهی آنان به مثابه يک دسته ی محتمًال انقالبی و منتشر کaردن يaک        

ما را هaم در  حتا مسأله ی تن فروشی . روزنامه ی اتحاديه ای برای آنان، چيز ديگری       

زنaان تaن فaروش را بaه کaار      . بسياری روبaرو خواهaد سaاخت   کشورمان با مسايل سخت  

ايaن، آن چيaزی   . توليدی بازگردانيد و در اقتصاد اجتمaاعی بaرای شaان جايگaاهی بيابيaد      

اما شرايط اقتصادی کنونی مaا، و کليaت اوضaاع، ايaن امaر را      . است که بايد انجام بشود  

حتaا   داريaد، کaه    شaما جaوانبی از مشaکالت زنaان را پaيش رو            . سخت و مشکل می سازد    

پس از آن که پرولتاريا به قدرت رسيد و خواهان يaک راه عملaی بaرای حaل آن هaا شaد             

هنaaوز هaaم کوشaaش بسaaياری در ايaaن جaaا، در . نيaaز بaaا تمaaام عظمaaت شaaان قaaدعلم مaaی کننaaد

. امaا بaازگرديم بaه مشaکل ويaژه ی شaما در آلمaان       .  می شودروسيه ی شوروی، طلبيده  

. ی در مقابل اعمال نامناسب اعضايش خون سرد باشaد  حزب نبايد در تحت هيچ شرايط     

      شaaما چaaه کaaاری   . ايaaن امaaر، بaaه سaaردرگمی و تفرقaaه در بaaين نيروهaaای مaaا مaaی انجامaaد      

  »کرده ايد، که اين اعمال را متوقف کنيد؟

از اينها بدتر حتا اسناد خطاهای شما کالرا، «: و پيش از آن که پاسخ دهم، ادامه داد

ده، که در شب هايی که جهت مطالعه و بحث با زنان برنامه ريزی به من گفته ش. است

گفتaه  . شده است، مسأله ی سکس و مشکالت ازدواج، در درجه ی اول قرار می گيaرد      

بaه  . می شود، که اينها مباحث اصلی درس هaای سياسaی و کaار آموزشaی زنaان هسaتند               

کتaاتوری پرولتاريaا در     اولين دولaت دي   . گوش هايم اعتماد نکردم، وقتی اينها را شنيدم       

بaزرگ تaرين   وضaعيت در خaود آلمaان،     . حال مبارزه با ضدانقالبی ها در تمام دنيا اسaت         

را می طلبد، تا آنهaا قaادر بaه دفaع ضaدانقالبی             اتحاد همه ی نيروی انقالبی پرولتاريايی     

اما، زنان کمونيست فعال مشaغول بحaث در مaورد مشaکالت            . که فشار می آورد، بشوند    

آنهaaا، ايaaن بحaaث را مهaaم تaaرين   .  اشaaکال آن در گذشaaته، حaaال و آينaaده هسaaتند  ازدواج و

گفتaه  . وظيفه ی خود برای روشنگری زنان در مورد اين مسaايل بaه حسaاب مaی آورنaد        

مaaی شaaود، کaaه جaaزوه ای در مaaورد مسaaايل مربaaوط بaaه سaaکس توسaaط يaaک نويسaaنده ی     

چقaدر ايaن   . اسaت کمونيست از ويaن نوشaته شaده، کaه از محبوبيaت بسaياری برخaوردار             
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    کaaارگران آن چaaه را کaaه در ايaaن جaaزوه درسaaت قلمaaداد شaaده اسaaت،     . جaaزوه فاسaaد اسaaت 

 نه فقط در اشکال کسل کننده و خشک منaدرج در   و.مدت ها پيش در انجيل خوانده اند    

اشاره بaه  . وه، بلکه به صورت تبليغ همه گيری که در جامعه بورژوايی مقرر است     زج

وه هم به اين منظور است، که به آن يک پوشش علمaی داده        فرضيه های فرويد در جز    

         نaaون ديگaaر از  کتئaaوری هaaای فرويaaد ا . امaaا، ايaaن ناشaaی گaaری يaaک آمaaاتور اسaaت    . شaaود

من بaه تئaوری هaای مربaوط بaه سaکس، کaه در مقالaه هaا، رسaاله هaا و              . مد افتاده است  

تئaوری هaايی کaه    ه آن به اختصار بگويم، ب  . جزوه ها تفسير شده است، اعتمادی ندارم      

با اين ادبيات به خصوص پرورانده می شوند و اين چنين بر پشته های کaود جامعaه ی    

من بaه آن تئaوری هaايی کaه هميشaه غaرق در          . بورژوايی جوانه می زنند، اعتماد ندارم     

ايaaن کaaار درسaaت شaaبيه آن کaaار يaaک   . مسaaايل مربaaوط بaaه سaaکس هسaaتند، اعتمaaاد نaaدارم  

بaه نظaرم مaی رسaد، کaه وفaور       . رق در تعمق ناف خود اسaت   روحانی هندی است، که غ    

 از - که بيشaترين آنهaا فقaط فرضaيه و اغلaب نيaز قaراردادی هسaتند                 -تئوری های سکس  

از تمايل به توجيه سکس غيرعادی و مفرط فرد در . أت می گيرندشنيازهای شخصی ن

مaن، ايaن   برای  . مقابل اخالقيات بورژوازی و جهت تقاضای تحمل آن، ناشی می شوند          

احترام مستور برای اخالقيات بورژوازی، همان قدر نفرت انگيز است که همه چيaز را       

مهaaم نيسaaت کaaه چقaaدر سaaرکش و انقالبaaی ظaaاهر شaaود، در تحليaaل  . بaaه سaaکس ربaaط دادن

. روشن فکران و مشابه های آنان در اين مورد مشaتاق هسaتند            . نهايی بورژوايی است  

  ».ر نبرد پرولتاريا، برای آن جايی نيستاما در حزب، در آگاهی طبقاتی، و د

گفتم که چگونه مالکيت خصوصی و نظم غالaب اجتمaاعی      . من در بحث مداخله کردم    

بورژواژيی و مسايل مربوط به سکس و ازدواج، به مشکالت متعدد، به کشمکش ها،          

تا آن جaايی کaه بaه    .  همه ی طبقات و اقشار اجتماعی، ازدياد می بخشد        زنان و به زجر  

aaايج آن، زنaaگ و نتaaود، جنaaی شaaوط مaaدوده ی  ان مربaaان در محaaر آنaaا و زجaaمکش هaaکش 

 قبًال از زنان پنهان نگaاه  مسائلی که.روابط سکسی را به منتها درجه تشديد کرده است     

به ايaن امaر، فضaای اوليaه ی انقaالب هaم اضaافه            . داشته می شد، اکنون عريان شده اند      
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روابaط اجتمaاعی    . شت شکاف بر می داشت    دنيای احساسات و افکار کهنه دا     . شده بود 

روابaط جديaدی در ميaان مaردم داشaت      . گذشته داشت از هم گسaيخته و شکسaته مaی شaد         

، خود به مثابه بيaان نيaاز بaرای روشaن گaری و            توجه به اين مشکالت   . شکل می گرفت  

اين امaر بaه عaالوه، عکaس العملaی عليaه ديکتaاتوری و         . نيز يک جهت گيری نوين بود     

   دانaaش تغييaaر اشaaکال ازدواج و خaaانواده، کaaه در    . امعaaه ی بaaورژوايی بaaود  رياکaaاری ج

زمينه ی تاريخ و ضميمه های اقتصادی آن شکل گرفت، به خالصی افکار زنان کارگر    

از ايده هايی که توسط جوهره ی جامعaه ی بaورژوايی از قبaل در آن هaا صaورت بسaته           

  رد ايaن امaر بايaد بaه يaک تحليaل       رفتaار منتقدانaه ی تaاريخی در مaو       . بود، خدمت می کرد   

بaaی امaaان از جامعaaه ی بaaورژوايی، بaaه يaaک افشaaاگری از ماهيaaت و پيامaaدهای آن، و از    

    همaaه ی . جملaaه بaaه خaaاطر نشaaان کaaردن اخالقيaaات کaaاذب در مaaورد سaaکس، هaaدايت شaaود  

مارکسيستی از يک بخش مهم سaاختار     هر تحليل واقعی ی   . راه ها به رم ختم می شود      

 جامعه، و تحليل از پديده های برجسته ی اجتماعی، بايد بaه يaک تحيaل از       ايدئولوژيک

ايaن تحليaل   .  رهنمaون شaود  - يعنی مالکيت خصوصaی  -جامعه ی بورژوايی و اساس آن     

لنين، بaا لبخنaدی،   . »باربری با گاری بايد نابود شود«بايد به اين جمع بندی برسد، که      

ا از رفقا و حزب تان مانند يک وکيل شم«: سرش را به عالمت توافق تکان داد و گفت

امaا ايaن مaی توانaد در      . آن چaه کaه مaی گوييaد البتaه کaه راسaت اسaت                . مدافع دفاع کرديaد   

آيaا  . بهترين شکل خود، عذر و نه توجيه اشaتباهات مرتکaب شaده در آلمaان را بخواهaد          

ه، در طول شaب هaای مطالعaه و مباحثa    می توانيد مرا با تمام خلوص نيت قانع کنيد، که   

ظر ماترياليسم تaاريخی حيaاتی پaيش رفتaه         نمسايل مربوط به سکس و ازدواج از نقطه         

مورد بررسaی قaرار گرفتaه اسaت؟ ايaن امaر، متضaمن دانaش گسaترده ی عميaق و تسaلط                 

 شما نيروهای الزمه ی اين کaار را  آيا اکنون. کامل مارکسيستی بر منابع بسياری است    

  چaه کaه بحaث آن رفaت، بaرای تعلaيم در       اننaد آن داريد؟ اگر داشتيد کaه ديگaر جaزوه ای م        

آن جزوه منشتر می شود، بaه  . شب های مطالعه و بحث مورد استفاده قرار نمی گرفت       

چaرا برخaورد بaه ايaن امaر      . آن ارجاع می شود، به جای آن که مورد انتقاد قرار بگيaرد          
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ابه تنها نابسنده و غيرمارکسيستی است؟ برای اين که مسأله ی سکس و ازدواج به مث

برعکس، مسأله ی اصلی . بخشی از مشکالت اصلی اجتماعی در نظر گرفته نمی شود 

. اجتمaaاعی بaaه عنaaوان يaaک بخaaش و يaaک ضaaميه ی فرعaaی امaaر سaaکس تلقaaی مaaی شaaود    

بaدين ترتيaب، نaه تنهaا ايaن مسaأله مaبهم             . موضوع اصلی به پشت صحنه برده می شود       

.  کارگر را به طور کلaی کنaد مaی نمايaد      باقی می ماند، بلکه افکار و آگاهی طبقاتی زنان        

بaرای هaر چيaزی زمaانی        :  دانشaمند مaی گويaد      )Soolomom(عالوه بر اين، سaولومن      

از شما می پرسم آيا اکنون وقت آن اسaت، کaه زنaان       . اين گفته اهميت کمی ندارد    . است

کارگر را ماه ها با مسايلی نظير چگونه عشق ورزيدن و يا مورد عشaق قaرار گaرفتن،             

نه اظهار عشق کردن و مورد اظهار عشق قرار گرفتن، مشغول داشت؟ آن هم در چگو

ايaaن امaaر، بaaا افتخaaار،    . رابطaaه بaaا گذشaaته، حaaال و آينaaده و در ميaaان نژادهaaای مختلaaف      

امaaروزه، تمaaام افکaaار زنaaان کمونيسaaت و زنaaان  . ياليسaaم تaaاريخی قلمaaداد شaaده اسaaت رمات

انقالبaی کaه تجديaد نظaر ضaروری در         . دکارگر بايد بaر انقaالب پرولتاريaايی متمرکaز شaو           

در ايaaن . مaaورد روابaaط مaaادی و سaaکس را، در کنaaار مسaaايل ديگaaر، پايaaه ريaaزی مaaی کنaaد 

شرايط ما بايد به مسايل ديگری غير از اشکال متداول ازدواج بوميaان اسaتراليايی، يaا             

 بaرای پرولتاريaای آلمaان،   . ازدواج خaواهر و بaرادر در دوران باسaتان، ارجحيaت بaدهيم     

مسأله ی شوراها، معاهده ی ورسای و تأثير آن بaر زنaدگی زنaان، مسaأله ی بيکaاری،               

عدم پرداخت دست مزد، مسأله ی ماليات، و بسياری مسايل ديگر در دستور روز باقی 

مaaن هنaaوز بaaر ايaaن عقيaaده ام، کaaه ايaaن نaaوع آمaaوزش سياسaaی و      . کوتaaاه کaaنم . مaaی مانaaد 

ر مaی توانيaد در مaورد ايaن امaر سaکوت       وچطa . اجتماعی زنaان کaارگر مطلقaًا غلaط اسaت       

به دوست پرشaور خaود   » .کنيد؟ شما بايد از آتوريته ی خود عليه اين امر استفاده کنيد  

، که من هرگز از انتقاد و نکوهش رفقای زن رهبر در مکان های مختلف کوتاهی    مگفت

نaه ی  پيaامبری در کشaور و يaا خا   اما، همانگونه که خود نيaز مaی دانaد، هaيچ          . نکرده ام 

من با انتقاد خود، اين بaدگمانی را بaه وجaودم آوردم، کaه در تفکaر             . خود امتيازی ندارد  

قaaدرت منaaد  و ابتaaذال عقaaب مانaaده، هنaaوز  یاسaaرکورفتaaار بازمانaaدگان سوسaaيال دم«مaaن 
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سکس و ازدواج ديگaر  . به هر حال اما، سرانجام انتقاد مؤثر به کرسی نشست       » .است

  .ه شبانه نيستندموضوعات اصلی خطابه های مباحث

بسياری از مردم بaه بaی فرهنگaی مaن در     . من اين را می دانم. آری، آری«لنين گفت  

اگرچه چنaين برخaوردی در نظaر مaن نفaرت انگيaز اسaت، امaا               . اين مورد مظنون هستند   

خaaوب، مaaن از ايaaن برخaaورد    . تنaaگ نظaaری و رياکaaاری بسaaياری را آشaaکار مaaی سaaازد     

  ک زرد تaaازه بaaال و پaaر در آورده کaaه اخيaaرًا از  همaaه ی جوجaaه هaaای نaaو. عصaaبانی نشaaدم

مaا بايaد بaا    . تخم های آلوده ی بورژوايی خود سر در آورده اند، بسaيار بaاهوش هسaتند    

جنبش جوانان نيز تحaت  . آن ها کنار بياييم، بدون آن که شيوه های مان را تغيير بدهيم  

  ».رفته استتأثير برخورد مدرن به مسأله ی سکس و توجه مفرط به آن قرار گ

با ژستی طعنه آميز و از سر نارضايتی، تأکيد کaرد و  » مدرن«لنين بر روی کلمه ی    

همچنين به من گفته شده، که مسايل مربوط به سکس به موضوع مطلوبی «: ادامه داد

و اينکaه، بنaدرت خطابaه ی بسaنده ای در     . در سازمان های جوانان شما بدل شده اسaت   

ايaaن مزخرفaaات بaaرای جنaaبش جوانaaان،   . فتaaه مaaی شaaود مaaورد ايaaن موضaaوع در آن جaaا گ 

می تواند بaه افaراط در سaکس، بaه      یحتاين امر به را   .خطرات ويژه ای به هم راه دارد      

. زيادی برانگيخته شدن در آن، و به هدر رفتن سالمت و نيروی جوانان، منتهaی شaود     

نaان و جنaبش   هaيچ عaدم ارتبaاطی بaين جنaبش جوا     . شما بايد با اين امر هم مبaارزه کنيaد      

زنان کمونيست ما در همه جا و بaه طaور مرتaب بايaد بaا جوانaان هaم                . زنان وجود ندارد  

 اين امر، نه تنها تaدوام مaادری کaردن اسaت، بلکaه مaادری کaردن را ارتقaاء                   . کاری کنند 

            زنaaaدگی. مaaaی بخشaaaد و از حيطaaaه ی فaaaردی بaaaه دايaaaره ی اجتمaaaاعی گسaaaترش مaaaی دهaaaد  

 زنaaان بايaaد ارتقaaاء يابنaaد، تaaا جaaايی کaaه زنaaان بتواننaaد از  یعی بaaدوو فعاليaaت هaaای اجتمaaا

 روحيه ی فردگرايی متمرکز در خانه و خانواده ی خود بيرون       زباريک بينی مبتذل و ا    

در کشaaور مaaا هaaم تعaaداد قابaaل مالحظaaه ای از جوانaaان   . ايaaن، امaaری حتمaaی اسaaت . بياينaaد

ر زمينaه ی مسaايل مربaوط بaه      نظaر در ادراکaات و اخالقيaات بaورژوايی د           مشغول تجديد 

بگذاريد اضافه کنم، که اين امر بخش چشaم گيaری از بهتaرين پسaران و        . سکس هستند 
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همانگونه که خود شما همين حاال گفتيaد، در فضaای خلaق    . دختران ما را درگير می کند 

ژيک لوشaده توسaط عواقaب جنaaگ و انقالبaی کaه شaروع شaaده اسaت، ارزش هaای ايaaدئو        

ر جامعه ای می يابند، که زيربنaای اقتصaادی آن در حaال يaک تغييaر       که خود را د   -کهنه

.  در شرف نابودی و از دست دادن نيروهای مهارکننده ی خود هسaتند       -ريشه ای است  

ابaط  واحساسaات و افکaار در ر  . ارزش های جديد در مبارزات به آرامی شکل می گيرند   

مرزهای جديدی بaين حقaوق   . بين مردم، و بين مرد و زن، در حال انقالبی شدن هستند         

همaه  . فردی و اجتماعی افراد، و به دنبال آن وظايف افراد، در حال کشaيده شaدن اسaت             

ر و پتانسaaل گرايشaaات  يمسaa. چيaaز، هنaaوز در جaaوش و خaaروش کامaaل و بaaی نظaaم اسaaت     

ايaن يaک   . متناقض و متنوع، هنوز هم مکن است به طور کافی به روشنی ديده نشaوند        

همaه ی ايaن چيزهaا در زمينaه ی     . دناک مرگ و زندگی اسaت    پروسه ی آرام و اغلب در     

انحطaاط، فسaاد و پليaدی ازدواج    . روابط سکسی، ازدواج و خانواده نيز صaدق مaی کنaد        

بaaورژوايی، بaaه هaaم راه مشaaکل فسaaخ آن، خالصaaی شaaوهر و اسaaارت زن، و اخالقيaaات       

درجaه ی  تنفرآميز غلط آن در مورد سکس و روابط آن، فعaال تaرين مaردم را بaا منتهaا                   

اجبaaار ازدواج بaaورژوايی و قaaوانين بaaورژوايی در مaaورد    . بيaaزاری مشaaغول مaaی سaaازد  

اين اجبار مالکيaت مقaدس   . خانواده، زيان را تشديد کرده و کشمکش را افزون می کند          

   رسaaaوم. ايaaaن امaaaر، رشaaaو گيaaaری، بaaaی اصaaaولی و کثافaaaت را تقaaaديس مaaaی بخشaaaد . اسaaaت

عليaه  مaردم  . عهده ی همه چيز بaر مaی آيaد   رياکارانه ی جامعه ی بورژوازی محترم از     

و سرانجام، هنگامی که ملل مقتدر نaابود  . انحرافات غالب شورش می کنند    پليدی ها و    

قدرتی گذشته در هم گسيخته شد، و هنگaامی کaه کليaه ی      شدند، هنگامی که روابط قدر    

 رو به قد علaم کaردن گذاشaت، احساسaات فaردی دسaت خaوش تغييaرات               جهان اجتماعی 

ديگر به سادگی، تشنگی هيجان آميز برای انواع مختلف لذت جويی، . يعی می شودسر

رفرم ها در مورد سکس و ازدواج، ديگر به معنaای  . نيروی غيرقابل مقاومتی می يابد 

در زمينaaaه ی روابaaaط سکسaaaی و ازدواج، انقالبaaaی بaaaه . بaaaورژوايی آن کaaaاره ای نيسaaaتند

 البته زنان و جوانان نفaع عميقaی در ايaن    .موازات انقالب پرولتاريايی نزديک می شود     
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هر دو، هم . بحبوحه ی درهم و برهم مشکالت، که ناشی از اين اوضاع است، می برند

. زنان و هaم جوانaان، از حالaت آشaفته ی کنaونی روابaط سکسaی شaديدًا در رنaج هسaتند                  

 .ايaن طبيعaی اسaت   . جوانان با تمام غضب سال های عمرشان عليه آن بر پا مaی خيزنaد           

هيچ چيزی نمی تواند غلط تر از موعظه کردن ترک رهبانی لذات نفaس و پرهيزکaاری              

به هر حال هيچ چيز خوبی نيسaت، کaه   . از اخالقيات پليد بورژوازی برای جوانان باشد  

        سaaکس، کaaه توسaaط حaaواس فيزيکaaی شaaديدًا احسaaاس       : در چنaaين زمaaانی فaaرض شaaود   

نتيجaه ی منطقaی    . نان برجسaتگی پيaدا کنaد      می شود، بايد اين قدر در روان شناسی جوا        

وی . در ايaن مaورد بپرسaيد   ) Lilina(از رفيaق لaی لينaا    . آن، چيز مصيبت آميزی اسaت   

   حتمaaًا تجaaارب بسaaياری در کaaار مaaداوم خaaود در نهادهaaای آموزشaaی مختلaaف دارد و شaaما   

. می دانيد کaه وی يaک کمونيسaت بaه تمaام معنaی اسaت و هaيچ غaرض ورزی يaی نaدارد                

 رفتار جوانان در مورد مسأله ی سکس، البته بنيادی اسaت و مبتنaی بaر تئaوری،       تغيير

آنهaaا خالصaaانه معتقدنaaد، کaaه . بسaaياری از مaaردم آن را انقالبaaی و کمونيسaaت مaaی خواننaaد 

ممکن است يک مرتاض . من البته مرد مسنی هستم و اين را دوست ندارم. چنين است

 جديaaد سaaکس جوانaaان، و هaaم چنaaين  عبaaوس باشaaم، امaaا اغلaaب ايaaن بaaه اصaaطالح زنaaدگی  

بزرگساالن، در نظر من بaورژوايی نaاب بaوده و خيلaی سaاده بaه مثابaه دنبaال چaه ای از             

تمام اينها هيچ ربطی بaه عشaق آزادی     . فاحشه خانه های خوب قديمی بورژوازی است      

در مورد اين تئوری مشهور شکی ندارم شما . که ما کمونيست ها در نظر داريم، ندارد

 ايد، که در جامعه ی کمونيستی برآوردن نيازهای سکسی و هوس عشaق کaردن     شنيده

بخشaaی از جوانaaان، . بaaه همaaان انaaدازه ی نوشaaيدن يaaک ليaaوان آب، آسaaان و نaaاچيز اسaaت

ايaن تئaوری بaرای بسaياری از      . کaامًال ديوانaه   . ديوانه ی اين تئaوری ليaوان آب شaده انaد           

اران اين تئوری، ادعaا مaی کننaد کaه     هواد. جوانان پسر و دختر مصيبت آميز بوده است    

مaن هaيچ بخشaی از آن نaوع مارکسيسaتی را کaه همaه ی         . اين تئوری مارکسيستی اسaت    

 پديaaده هaaا و همaaه ی تغييaaرات روبنaaايی ايaaدئولوژيک جامعaaه را مسaaتقيمًا و مطلوبانaaه از  

مسaaايل بaaه همaaين سaaادگی هaaم  . پايaaه هaaای اقتصaaادی آن اسaaتنتاج مaaی کنaaد، نمaaی خaaواهم  
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فردريک انگلس اين امaر را، در رابطaه بaا ماترياليسaم تaاريخی، مaدت هaا پaيش             . نيستند

        مارکسيسaaتی  غيaaرتأييaaد کaaرده اسaaت مaaن تئaaوری معaaروف ليaaوان آب را بaaه طaaور کامaaل    

نه فقaط آن چaه طبيعaت داده    . می دانم و عالوه بر آن، ضد اجتماعی به حساب می آورم       

 چه زياد و -گ در آمده، در هر سطحیاست، بلکه هم چنين آن چه که به صورت فرهن      

 خaaانواده منشaaاء«انگلaaس در کتaaاب .  در زنaaدگی سکسaaی نقaaش بaaازی مaaی کنaaد  -چaaه کaaم

چه پراهميت بود، که روابط سکسی اشتراکی به عشق سکسی فردی : توضيح می دهد

 تaأثير   بيaان روابط سکسی به طور سaاده .  و بدين معنی، خالصانه تر شدپيش رفت کرد 

اسaت اقتصaادی و خواسaت جسaمی يaی کaه تعمaدًا جهaت آزمaايش جسaمی           متقابل بaين خو   

اين، توجيهی و غير مارکسيستی خواهد بود اگر بکوشيم که . انتخاب شده باشد، نيست

تغييaaر در ايaaن روابaaط را مسaaتقيمًا از مبنaaای اقتصaaادی جامعaaه و جaaدا از ارتبaaاط آن بaaا        

امaا آيaا   . ی را بايaد فaرو نشaاند   ئنaًا تشaنگ  ممط. ايدئولوژی به مثابه يک کل اسaتنتاج کنaيم   

يک انسان نرمال در فاضالب دراز می کشد و از چاله ی فاضaالب آب مaی نوشaد؟ و يaا         

از ليوانی که لبه هايش آثار چربی لب های بسياری را دارد؟ اما جنبه ی اجتمaاعی    حتا  

امaا  . نوشيدن آب واقعًا يک امر فaردی اسaت  . اين پديده از هر چيز ديگری مهم تر است 

 نايa . عشق بازی کردن به دو تن نياز دارد و به نفر سومی که احتماًال هسaتی مaی يابaد                

مaن بaه   . کار، يک چهره ی اجتماعی دارد و وظيفه ای را برای اجتماع بنيان می گذارد     

عنوان يک کمونيست هيچ عالقه ای به تئaوری ليaوان آب، علaی رغaم بaر چسaب جالaب                   

ه، آزادی عشaق نaه يaک رمaان اسaت و نaه يaک        به عaالو . آزادی عشق، ندارم  : توجه آن 

به ياد بياوريد، که آزادی عشق در ادبيات لطيف اواسط قرن گذشته . ايده ی کمونيستی

و بaا  . ت ماديaت يافaت  ودر عمل بورژواها، ايaن بaه آزادی شaه        . به آزادی قلب ترقی کرد    

 عمل نمی توانم قضاوت کنم، که چگونه. مهارت بسياری نسبت به حاال موعظه می شد

ايaن  . نه اين که بخواهم با انتقادم، اصول رياضت کشی را به بار بياورم   . می شده است  

 از -دهaد، بلکaه بايaد   بکمونيسم نبايد به رياضت کسی ميaدان      . افکار من به دور است    از  

   توانايی بهره بaردن و لaذت از يaک زنaدگی عشaقی کامaل را بaه                -جمله ی چيزهای ديگر   
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  چه امروزه به نظaر مaن، داشaتن افaراط در سaکس لaذت و قaوت             اگر. هم راه داشته باشد   

 واقعaًا در  . ايaن، بaد اسaت   . را ثمر نمaی دهaد، بلکaه بaر عکaس بaه آنهaا ضaرر مaی رسaاند             

ورزش سaالم  . جوانان به ويژه محتاج لaذت و قaوت هسaتند   . عصر انقالب خيلی بد است   

ش و عاليaaق ماننaد ژيمناسaتيک، شaنا، کaaوه نaوردی، ورزش هaای جسaaمی از هaر نaوع ا       

هم چنين يادگيری و مطالعه و تحقيق، تا آن جايی که ممکن . گسترده ی روشن فکرانه

    اينهaaا بaaه مراتaaب خيلaaی بيشaaتر بaaه درد جوانaaان مaaی خورنaaد، تaaا     . اسaaت بaaه طaaور جمعaaی 

خطابه ها و مباحث بی پايان در مورد سکس و در مaورد زنaدگی انسaان بنaا بaه طبيعaت           

       نaaه دون ژوان و نaaه چيaaزی بaaين او دو، مثaaل آن آلمaaانی     نaaه تaaارک دنيaaا بaaاش و    . خaaود

 يaن با تمaام ا . جوان واال و با استعدادی است. را می شناسيدX شما رفيق  . بی فرهنگ

وی مرتبaًا، يکaی پaس از    . حرف ها، من از اين مaی ترسaم کaه وی بaه هaيچ جaايی نرسaد            

بaی و انقaالب خaوب    قالنايaن وضaعيت بaرای مبaارزه ی ا      . ديگری، رابطه ی عشaقی دارد     

     مaaن بaaه اعتبaaار و پايaaداری زنaaانی کaaه رابطaaه ی عشaaقی شaaان بaaا سياسaaت قaaاطی    . نيسaaت

  و هaم چنaين بaه مردانaی، کaه دنبaال هaر لبaاس زيaر زنانaه ای                  . می شود، اعتمادی نaدارم    

نaه، ايaن بaا انقaالب جaور در      . نaه  . می روند و با هر زن جوانی رابطه برقaرار مaی کننaد           

  .نمی آيد

  .ن به پا خواست، با دست هايش بر روی ميز کوبيد، و در اطاق باال و پايين رفتلني

وضaaعيت خaaوش گaaذرانی  . انقaaالب، تمرکaaز و تقويaaت تaaوده هaaا و افaaراد را مaaی طلبaaد   «

الابaaالی گaaری جنسaaی،   . متaaداول بaaين قهرمانaaان و شaaيرزنان مaaنحط را تحمaaل نمaaی کنaaد      

 نيaازی  . طبقaه ی بپaا خاسaته اسaت    پرولتاريا يک . نشانی است از فساد   . بورژوايی است 

پرولتاريا نبايد پستی، پليaدی و وحشaی گaری سaرمايه داری     . به تخدير يا به الکل ندارد   

        پرولتاريaaا قaaوی تaaرين الهaaام خaaود بaaرای مبaaارزه    . را فرامaaوش کنaaد و نخواهaaد هaaم کaaرد  

     آن چaaaه کaaaه نيaaaاز دارد، . از موضaaaع طبقaaaاتی اش را از ايaaaده آل کمونيسaaaتی مaaaی گيaaaرد   

از اين لحاظ، تکرار می کaنم نaه   . روشن بينی، روشن بينی، و باز هم روشن بينی است      

خود کنترلaی و خaود نظمaی،       . سستی، نه بيهودگی و نه عياشی نبايد وجود داشته باشد         
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اما مرا ببخشaيد کaالرا، کaه از موضaوعی کaه قaرار           . بندگی در عشق نيست   حتا  بندگی و   

دل . چaرا مaرا سaر جaايم برنگردانديaد     . ار منحaرف شaدم  بود مورد بحث قرار بدهيم، بسaي     

ايaن،  . آينده ی جوانان مaان بaرايم خيلaی اهميaت دارد      . نگرانی مرا وادار به  صحت کرد      

هر وقتی که عوامل مضر ظاهر می شوند، بايaد فaوری   . بخشی و جزيی از انقالب است     

انقالب خزيده و مثل عليه آن ها اقدام کرد؛ عواملی که از جامعه ی بورژوايی به دنيای 

مسaaايلی کaaه دربaaاره ی آن صaaحبت  . ريشaaه ی علaaف هaaرز، بaaارور و گسaaترده مaaی شaaوند 

  ».کرديم نيز بخشی از مسايل زنان هستند

می توانستم احساس کنم، که هر    . لنين با اعتقاد و سرزندگی عميقی صحبت می کرد        

. ديد مaی کaرد  حالت صورتش نيز اين احساسم را تشa     . کلمه ای از قلبش نشأت می گيرد      

کaه چقaدر بaه مaوارد جزيaی        . متحيaر بaودم   . گاه ايده ای را بaا انaرژی تمaام شaرح مaی داد              

توجه نشان می دهد و چقدر با آنها، در کنار مسايل بسيار مهم سياسی ديگaر، آشaنايی              

در مورد حتا دارد؛ و البته نه فقط در مورد مسايل مربوط به روسيه ی شوروی، بلکه 

به عنaوان يaک مارکسيسaت واال، هaر         .  هنوز سرمايه داری بودند    مسايل کشورهايی که  

چيز جزيی يی را که در هر جايی و به هر شaکلی خaود را نشaان مaی داد، در ارتبaاط بaا              

تمام رغبت و نيت وی در سرعت بخشيدن به انقالب . خود و در رابطه با کل می فهميد

 در رابطaه بaا تaأثير آن بaر     او هaر چيaزی را  . به مثابه يک کار توده ای متمرکaز مaی شaد        

آگاهی نيروهای محرک انقالب ارزيابی می کرد، چه در سطح کشوری و چaه در سaطح         

بين المللی؛ زيرا وی هم زمان با ارزيابی از شرايط متمايز تاريخی هر کشور و مراحل  

     مختلaaaف پaaaيش رفaaaت آنهaaaا، چشaaaم هaaaای خaaaود را بaaaر روی انقaaaالب جهaaaانی پرولتاريaaaای  

  . نيز گشوده داشتتفرقه ناپذير

رفيق لنين، چقدر متأسفم که صحبت های شما توسط صaدها و هaزاران         : به وی گفتم  

همان طوری که می دانيد شما مجبور نيسaتيد مaرا متقاعaد      . نفر مردم شنيده نشده است    

  .اما چقدر مهم خواهد بود، که دوست و دشمن نظرات شما را بشنوند. کنيد
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ممکaaن اسaaت روزی در مaaورد مسaaايلی کaaه بحaaث    «: بaaه شaaيرينی لبخنaaدی زد و گفaaت  

حاال بايد تمام وقت و نيروی مaان بaر      بعدًا  اما نه حاال،    . يسموکرديم، صحبت کنم و يا بن     

کارهای بزرگ تر و مهم تaری بaرای انجaام وجaود             . روی چيزهای ديگری متمرکز شود    

سaيده  مبارزه برای حفaظ و تقويaت شaوراها هنaوز بaه هaيچ مفهaومی بaه پايaان نر                  . دارند

ايaن امaر    . سخت ترين قسمت وظيفه ی ما، يعنی بازسازی، هنaوز در پaيش اسaت              . است

      هaaم چنaaين مسaaايل مربaaوط بaaه روابaaط سکسaaی، ازدواج، و خaaانواده را نيaaز بaaه نمaaايش        

در اين شرايط، شما بايد آن را به نحو احسن، هر جaا و هaر زمaانی کaه نيaاز           . می گذارد 

جaaaaازه بدهيaaaaد، کaaaaه ايaaaaن مسaaaaايل بaaaaا يaaaaک روش  شaaaaما نبايaaaaد ا. بaaaaود، رسaaaaيدگی کنيaaaaد

غيرمارکسيستی بررسی شود و يا به مثابه زمينه ای به انحرافات و دسيسه های نفاق   

  ».حاال سرانجام به کار شما می پردازم. افکنانه خدمت کنند

نيمaaی از وقتaaی را کaaه در اختيaaار شaaما   «: لنaaين نگaaاهی بaaه سaaاعتش انaaداخت و گفaaت   

شaaما بايaaد رهنمودهaaای . خيلaaی طaaوالنی گaaپ زدم. سaaيده اسaaتگذاشaaته بaaودم، بaaه پايaaان ر

    مaaن برخaaورد اصaaولی و تجربaaه ی عملaaی شaaما را   . کمونيسaaتی را بaaه ميaaان زنaaان ببريaaد  

بهتر است شما دست به . بنابراين صحبت ما در اين مورد کوتاه خواهد بود. می شناسم

  فکر می کنيد رهنمودها چی بايد باشند؟. کار شويد

لنين بدون اينکه . که الزم بود گزارش مختصری در اين باره به وی دادمتا آن جايی 

وقتaی حaرفم را   . وسط حرف هايم بپرد، سرش را چندين بار بaه عالمaت تأييaد تکaان داد        

        خaaوب بaaود اگaaر   . صaaحيح اسaaت «: گفaaت. تمaaام کaaردم، پرسaaش آميaaز بaaه وی نگريسaaتم     

    تشaaکيل داده و بaaا آنهaaا گفتگaaو ل در حaaزب ومaaی توانسaaتيد جلسaaه ای از رفقaaای زن مسaaئ

وی مaريض اسaت و بaه قفقaاز      . اينجا نيسaت  ) Inessa(حيف که رفيق اينسا     .  کرديد می

يaک کميتaه بaه آن    . پس از مباحثه، تزهaا را بaه رشaته ی تحريaر در بياوريaد      . رفته است 

مaن نظaرم را   . و کميته ی اجرايی تصميم نهايی را خواهaد گرفaت     . نظری خواهد انداخت  

اينهaا بaرای   . در مورد برخی نکات اصلی که کامًال هم شبيه نظر شماست، می دهaم  فقط  

کار تبليغی و ترويجی به نظرم مهم می آيند، اگر چنان چه قرار است جaاده بaرای عمaل               
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و مبارزه ی موفقيت آميز صaاف شaود، تزهaا بايaد قويaًا بaر ايaن تأکيaد داشaته باشaند کaه                     

شaما بايaد بaر ارتبaاط       .  مگaر از طريaق کمونيسaم       رهايی واقعی زنان امکان پaذير نيسaت،       

 اجتمaاعی زنaان و مالکيaت خصوصaی بaرای ابaزار             -گسست ناپذير بين وضعيت انسaانی     

ايaن امaر، مaرز قaوی فناناپaذيری را عليaه جنaبش بaورژوازی بaرای           . توليد پای بفشaاريد   

ابaه  هم چنين زمينه ای فaراهم مaی کنaد، تaا مسaأيل زنaان را بaه مث              . رهايی زنان می کشد   

 طبقاتی بررسی کنيم و آن را با مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا  -بخشی از مسأيل اجتماعی   

جنبش کمونيستی زنان بايد به خودی خود يک جنبش توده ای و   . و انقالب پيوند دهيم   

همaaه ی بخشaaی از جنaaبش هaaای عمaaومی تaaوده ای باشaaد، و نaaه فقaaط پرولتaaری؛ جنaaبش     

اسaaتثمار و سaaرکوب شaaوندگان، همaaه ی قربانيaaان سaaرمايه داری و يaaا قربانيaaان طبقaaات    

    از ايaaaن جهaaaت، جنaaaبش زنaaaان بaaaرای مبaaaارزه ی طبقaaaاتی پرولتاريaaaا و رسaaaالت    . مسaaaلط

مaا مaی تaوانيم    . تاريخی اش، يعنی ايجaاد جامعaه ی سوسياليسaتی، نيaز اهميaت مaی يابaد          

اما، . ن انقالبی را در حزب مان، در کمينترن، داريممحقانه افتخار کنيم، که بهترين زنا

   مaaا بايaaد ميليaaون هaaا زن کaaارگر را در شaaهر و کشaaور بaaرای       . ايaaن تعيaaين کننaaده نيسaaت   

. مبارزه ی مان و به خصوص برای بازسازی جامعه ی کمونيستی بaه خaود جلaب کنaيم             

مaا ايaده هaای    . بدون زنان هيچ جنبش توده ای واقعی يی نمی تواند وجود داشaته باشaد           

مaaا سaaازمان هaaای  . سaaازمان يaaابی را از ادراکaaات ايaaدئولوژيکی مaaان اسaaتنتاج مaaی کنaaيم  

 است، همان قدر يک عضو زنی که کمونيست. جداگانه ای زنان کمونيست نمی خواهيم

نظر متفاوتی . آنها، حقوق و وظايفی مشابهی دارند.  مردحزب است که يک کمونيست    

به هرحال، مaا نبايaد چشaم هaای مaان را بaر       . د داشته باشددر اين رابطه نمی تواند وجو   

حزب بايد ارگان ها، گروه های کaاری، کميسaيون هaا، کميتaه هaا،         . روی واقعيات ببنديم  

بخش ها و هaر چيaز ديگaری کaه ممکaن اسaت ناميaده شaود را داشaته باشaد، بaه منظaور                          

 بaا حaزب، و تحaت    بيداری توده های وسيعی از زنان؛ به منظور به ارتباط کشيدن آنaان          

 بايaaد بaaه فعاليaaت ، کaaه مaaاايaaن امaaر طبيعتaaًا ضaaرر مaaی کنaaد. نفaaوذ حaaزب نگaaاه داشaaتن آنaaان

 بايد زنان بيدار شده را آمaوزش دهaيم؛ تحaت    ما. سيستماتيک در ميان زنان ادامه دهيم  
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رهبaaری حaaزب کمونيسaaت، آنaaان را بaaه مبaaارزه ی طبقaaاتی پرولتاريaaا جلaaب و بaaرای آن       

  قتaaی ايaaن را مaaی گaaويم؛ مقصaaودم نaaه فقaaط زنaaان پرولتاريaaا، بلکaaه و. مبaaارزه مجهaaز کنaaيم

 همه ی زنان است؛ چه آنها که در کارخانaه کaار مaی کننaد يaا ايaن کaه غaذای خaانواده را             

به عالوه، زنان روستايی و زنان بخش های مختلaف اقشaار تحتaانی طبقaه ی                . می پزند 

ن جنaگ بaه ايaن طaرف، بaيش از      آنها نيز، بaه ويaژه از زمaا   . متوسط را در هم نظر دارم     

عدم عالقه به سياست، و بaه نaوعی روحيaه ی    . هميشه قربانيان سرمايه داری شده اند  

ضدا اجتماعی و عقب مانده ی اين توده های زنان، ميدان محدود فعاليت های آنaان، و     

اما سaاده لوحانaه اسaت،    . تمام خصوصيات زندگی شان، واقعياتی انکار ناپذيری هستند 

ما بايد گروه های خودمان را برای کار     . مطلقًا ساده لوحانه  . ه بگيريم دان را نادي  اگر آن 

در ميان آنها داشته باشيم، متدهای مخصوص تبليغات و اشکال ويژه ی سازمانی خود 

ايaaن فمينيسaaم بaaورژوايی نيسaaت، ايaaن يaaک اقaaدام مهaaم عملaaی انقالبaaی    . را داشaaته باشaaيم

  ».است

   بaه ويaaژه آن  .  وی تشaويق ارزشaمندی بaرای مaن بودنaد     تبaه لنaين گفaتم، کaه اسaتدالال     

که بسياری از رفقا، رفقای بسaيار خaوبی، بaا ايجaاد گaروه هaای ويaژه حزبaی بaرای کaار                 

آنها، اين کaار را بaه عنaوان بازگشaت بaه      . نقشه مند در ميان زنان شديدًا مخالف هستند   

آنها . کنند يح می، به سنت های سوسيال دمکراتيک، تقب»رهايی زنان«جنبش رسوای 

بaه کaار در   مدعی اند، حاال که احزاب کمونيستی به زنان برابری می دهند، بايد متعاقبًا    

برخaورد  . ميان مردم کارکن به طور عموم، بدون تفاوت گذاشتن در بين آنان، پرداخaت  

هرگونه کوشش برای توجه به اوضaاعی، کaه لنaين در      . به مرد و زن بايد يکسان باشد      

بليغaات و سaازماندهی بaه آن اشaاره داشaت، از نظaر ايaن مخالفaان بaه عنaوان                  رابطه با ت  

  .چشم پوشی از اصول و خيانت به آن برچسب می خورد

نگذاريaaد شaaما را بaaه کaaج راه . ايaaن برخaaورد نaaه تaaازه و نaaه آخaaرين اسaaت«: لنaaين گفaaت

در روسaيه ی شaوراها، زنaان بaه انaدازه ی مaردان در حaزب             حتا  چرا هيچ جا،    . بکشاند

يستند؟ چرا تعداد زنaان در اتحاديaه هaای صaنفی چنaين کaم اسaت؟ ايaن حقaايق خaوراکی            ن
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انکار ضرورت گروه های ويژه برای کار در ميان توده های زنان، . هستند برای تفکر  

بخشی از رفتار خيلی اصولی و خيلی راديکال اين دوستان عزيز ما در حزب کaارگران           

در يaک اتحاديaه ی کaارگری تنهaا يaک          د، کaه  آنها بaر ايaن عقيaده هسaتن        . کمونيست است 

اصaول توسaط بسaياری از    . مaن ايaن را مaی دانaم    . شکل سازمانی بايد وجود داشته باشد 

متفکران انقالبی طلب می شود، امaا هaر زمaان کaه پaای عaدم درک در ميaان باشaد، ايaن                

ت مaثًال زمaانی کaه ذهaن از چنaگ زدن بaه واقعيaا            . اصول مردم را بaه اشaتباه مaی انaدازد          

اين نگهبانان اصول نaاب   . بديهی يی که بايد مورد مالخظه قرار بگيرد، سرباز می زند          

توانيم  چگونه از عهده ی نيازهای تاريخی سياست های انقالبی ما بر می آيند؟ ما نمی

 همaين . ديکتاتوری پرولتاريا را، بدون داشتن ميليون ها زن در کنار خود، برقرار کنيم 

ما بايد راهی برای .  توانيم به ساختمان کمونيسم مشغول شويمطور هم بدون آنها نمی    

بaه  . مaا بايaد مطالعaه و تحقيaق کنaيم، تaا ايaن راه را بيaابيم        . دست يابی به آنaان پيaدا کنaيم       

هaای تaأمين کننaده ی منaافع زنaان را          همين جهت برای ما کامًال الزم است، که خواسaت         

اقل است و نه يک برنامه ی رفرم به اين نه يک برنامه ی حد. پيش روی خود بگذاريم

ايaن امaر نمaی خواهaد نشaان      . زعم سوسيال دمکراتيک و يaا بaه زعaم انترناسaيونال دوم     

برای زمانی حتا بدهد، که ما بر اين باوريم که بورژوازی و دولتش جاودانه است و يا      

به عaالوه، در صaدد هaم نيسaت کaه توسaط رفaرم، تaوده هaای                 . طوالنی دوام خواهد آورد   

ابaaدًا چنaaين . زنaaان را تسaaکين بدهaaد و آنهaaا را از مسaaير مبaaارزه ی انقالبaaی منحaaرف کنaaد 

خواست های مaا چيaزی     . گونه بامبول رفرميستی ای در ميان نيست       هيچ. چيزی نيست 

نيست، جز استنتاج عملی ما از نيازهای مبaرم زنaان و از تحقيaر خفaت آوری کaه زنaان                

        صaaaادی تحaaaت سيسaaaتم بaaaورژوايی تحمaaaل    اقت-ضaaaعيف و محaaaروم از مزايaaaای اجتمaaaاعی 

بدين ترتيب، ما نشان می دهيم که به ستم بaر زنaان و نيازهaای آنaان آگaاهی             . می نمايند 

داريم؛ که ما از موقعيت ممتاز مردان با اطالع هستيم؛ که ما چشaم داريaم و از هaر چaه                

از هaر  حتaا  يا ستم و تبعيضی که بر زنان کارگر، همسران کارگران، زنان روستايی، و            

بلaه،  . آن چه کaه بaر بسaياری از مaوارد بaر زنaان طبقaات مالaک روا مaی شaود؛ متنفaريم                    



                ___                                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٠ 

حقaوق و اقaدامات اجتمaاعی ای کaه مaا از      . متنفريم و می خaواهيم آنهaا را از بaين ببaريم          

 تأکيaد دارنaد کaه مaا وضaعيت و       امaر جامعه ی بورژوايی برای زنان می خواهيم، بر اين      

و . می کنيم و تحت ديکتاتوری پرولتاريا به آنها توجه خواهيم کردمنافع زنان را درک 

بلکaه  ! نه به هيچ وجaه  . طبيعتًا نه مثل رفرميست های کرخت خواب آلود و رئيس مآب          

مثل انقالبيونی که زنان را فرا می خوانند، تا به طور مساوی در بازسازی اقتصادی و    

  ».روبنای ايدئولوژيکی مسئوليت بگيرند

 اطمينان دادم، که من بaر همaين بaاور هسaتم، امaا ايaن امaر بaدون شaک مaورد             به لنين 

       افکaaaار نaaaامطمئن و ترسaaaو، ايaaaن مسaaaأله را تحaaaت عنaaaوان     . مخالفaaaت قaaaرار مaaaی گيaaaرد  

در ضaمن، نمaی شaود انکaار کaرد کaه خواسaت هaای                . فرصت طلبی مشکوک رد می کنaد      

  .ودکنونی ما برای زنان، ممکن است به غلط فهميده و تفسير ش

خوب که چی؟ اين خطر در همه ی «:لنين به نوعی با رنجش خاطر و متعجبانه گفت    

اگaر قaرار اسaت تaرس مaا را از      . مواردی که ما می گوييم و انجام می دهيم، وجود دارد       

بaه هaيچ دليلaی تکaان        . انجام مقتضيات و ضروريات باز دارد، بهتر است تکان نخaوريم          

برای ما مسأله فقط اين نيست . صول مان معلق شويمنخوريم، که مبادا از ارکان رفيع ا

فکaر  . که خواست های مان چيست، بلکه اين نيز هست که چگونه آنها را مaی خaواهيم           

دليaaل آوردم، کaaه مaaا نبايaaد در  . مaaی کaaنم بaaه انaaدازه ی کaaافی ايaaن امaaر را روشaaن کaaرده ام  

     اکنaaون بaaراینaaه، مaaا بايaaد . خواسaaت هaaای مaaان بaaرای زنaaان بaت بسaaازيم تبليغaات مaaان از  

 شaرايط موجaود، و البتaه در رابطaه بaا منaافع           بنaابر  -ها و ديگaر خواسaته هaای مaان          اين

 بaا دار و دسaته ی   هر تقالئی از اين دست، ما را بaه نaزاع  .  بجنگيم –عمومی پرولتاريا   

اين امaر رفرميسaت هaا       . دارد بورژوازی محترم و پادوهای رفرميست محترمش وا می       

ا از يa ا تحت رهبری ما بجنگند، چيaزی کaه آنهaا نمaی خواهنaد، و            يکه  را وادار می کند،     

البتaaه مبaaارزه، بaaين مaaا و آنهaaا مaaرز مaaی کشaaد و چهaaره ی    . پنهaaان شaaدن دسaaت بردارنaaد 

       بaaارزه، اعتمaaاد تaaوده هaaای زنaaان بaaه مaaا را بaaه بaaار    م. کمونيسaaتی مaaا را نشaaان مaaی دهaaد 

ه و خaورد شaده تحaت تسaلط مaردان،      می آورد؛ توده هايی که خود را استثمار شده، بنaد   
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 کارفرماهای شان، و جامعaه ی بaورژوايی، بaه مثابaه ی يaک کaل احسaاس                   توسط قدرت 

 از سوی همه، به اين ادراک رسيده اند که زنان کارگر، مطرود و خيانت شده. می کنند

ه آيا بايد قسم بخورم و يا شما را به قسaم وا دارم، کaه مبaارز   .  به هم راه ما بجنگند بايد

 هم چنaان بaا اصaول هدفمنaد بaرای قaدرت و اسaتقرار ديکتaاتوری                برای حقوق زنان بايد   

پرولتاريا رابطه داشته باشد؟ در حال حاضر، اين امر بدينگونه است و هميشaه هaم بaه           

کaامًال  . ايaن روشaن اسaت    . ايaن، ابتaدا و نهايaت ماسaت        . همين گونه ادامaه خواهaد داشaت       

است را فقط تکرار کنaيم، تaوده هaای وسaيع زنaان      اگر چنان چه ما اين خو  . روشن است 

آن را اگaر  حتaا  کارگر بدون احساس مقاومت به مبارزه برای قدرت کشيده نمی شaوند؛            

ما بايد خواست های مان را به . نه، هزاران بار نه. به صدای بلند در شيپور جار بزنيم

زنان کارگر، پيونaد  توده های زنان رنجبر، با نيازها و آرزوهای    طور سياسی با افکار     

آنها همه بايد بدانند، که ديکتaاتوری پرولتاريaا بaرای آنهaا حaق برابaری کامaل بaا                      . بزنيم

مردان، هم در قانون و هم در عمل، در خانواده، در دولت و در جامعه را قايل اسaت و         

   .ايaaن کaaه ديکتaaاتوری پرولتاريaaا، نaaابودی قaaدرت بaaورژوازی را بaaه هaaم راه مaaی آورد         

  ».شوروی اين را ثابت می کندروسيه ی 

  .اين، نمونه ی بزرگی برای ما خواهد بود: گفتم

. روسيه ی شوروی، روشنايی نوينی بر خواسته های زنان افکنده است«: ادامه داد

تحت ديکتاتوری پرولتاريا، زنان ديگر وسaيله ی مبaارزه بaين پرولتاريaا و بaورژوازی                

 انجام يافaaت، زنaaان بaaه مثابaaه خشaaت هaaای   وقتaaی کaaه ديکتaaاتوری پرولتاريaaا سaaر . نيسaaتند

ايaن امaر بaه زنaان آن سaوی مaرز، اهميaت قطعaی             . جامعه ی کمونيستی خدمت مaی کننaد       

تفاوت وضعيت زنان در اين جا با آن . پيروزی قدرت توسط پرولتاريا را نشان می دهد

 جaaا بايaaد بaaا شaaفافيت برجسaaته ای نشaaان داده شaaود، تaaا حمايaaت تaaوده هaaای زنaaان را در      

سازمان دهی توده های زنان، به هم راه . ارزه ی طبقاتی انقالبی پرولتاريا جلب کنيممب

درکی روشن از اصول و بر مبنای اصول سازماندهی محکم، مسأله ی حياتی يی برای 

احaزاب  . اما بگذاريaد خودمaان را فريaب نaدهيم      . احزاب کمونيستی و پيروزی شان است     



                ___                                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٢ 

آنها رفتaاری منفعaل و منتظaر    . ين مسأله هستندکشوری ما هنوز فاقد درک درستی از ا    

بمان و ببين را اتخاذ می کنند، وقتی که نوبت به ايجاد يک جنبش توده ای زنان کارگر 

آنها متوجه نيسaتند، کaه پaيش رفaت و رهبaری چنaين             . تحت رهبری کمونيستی می رسد    

 آنهaا  . اسaت - يعنی نيمی از کارهای حaزب -جنبشی يک بخش مهم همه ی فعاليت حزبی  

به تبليغ و تaرويج در ميaان زنaان و ارتقaاء و انقالبaی کaردن آنaان اهميaت درجaه ی دوم                 

و آن گaاه کaه ايaن امaر بهتaر و       . داده و آن را کاری فقط برای زنان کمونيست مaی داننaد            

چنين برخوردی غلط . قدرتمندتر به پيش نمی رود، زنان کمونيست سرزنش می شوند         

سaوی هaا   نايaن، همانگونaه کaه فرا   .  جدايی آشکار است اين،. از اساس غلط است   . است

مaن  ( احaزاب کشaوری مaا چيسaت؟     بنيان برخورد غلط . می گويند، برابری وارونه است    

اين برخورد در تحليل نهايی، دست کم گaرفتن    .) از روسيه ی شوروی صحبت نمی کنم      

کaن  هنaوز مم متأسaفانه  . فقaط همaين اسaت   . زنان و کارهaای انجaام شaده توسaط آنهاسaت           

پوسaaته ی کمونيسaaتی را خaaراش بaaده، : اسaت در مaaورد بسaaياری از رفقaaای مaaان بگaaوييم 

برای اطمينان، شما بايaد نقaاط حسaاس، هaم چaون تفکaر آنهaا در                . ابتذال ظاهر می شود   

آيaaا بaaرای بيaaنش عمaaومی مaaردان، هaaيچ توجيaaه مaaورد     . مaaورد زنaaان، را خaaراش بدهيaaد  

زنaaی کaaه خaaود را بaaا کارهaaای نaaاچيز  پسaaندتری از ديaaد خaaون سaaردانه ی آنaaان نسaaبت بaaه  

 وجaود  -خانaه   کارهايی که وقت و نيرو می گيرد، مانند کaار          -يکنواخت فرسوده می کند   

دارد؟ يا نگاه کردن به تحليل روحيه ی زنان، به رشد رکود فکری آنان، ضعف ضربان 

ای شaaان؟ هaaيچ نيaaازی بaaه گفaaتن نيسaaت، کaaه    هaaقلaaب آنaaان، و رشaaد سسaaتی در خواسaaته   

نم های بورژوا که تمام کار خانه و نگه داری از کودکaان شaان را بaه دوش             منظورم خا 

آن چه که من می گويم، در   . کسی که برای کمک استخدام کرده اند، می اندازند، نيست         

اگaر آنهaا در کارخانaه      حتا  مورد اکثريت زنان صادق است، از جمله همسران کارگران،          

پرولتاريaا، بaه    حتaا   داد کمaی از شaوهران،       تع. روزشان را بگذرانند و دست مزد بگيرند      

اين فکر می کنند که چقدر می توانند بار و نگرانی همسران شaان را سaبک کaرده و يaا           

آنها را کامًال از ايaن کaار راحaت کننaد، اگaر چنaان چaه دسaت کمکaی بaرای انجaام ايaن بaه                        
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وی . ر اسaت اما نه، چنين کاری عليه امتياز و مقام شوه . اصطالح کار زنانه دراز کنند    

زنaدگی خaaانگی زنaان، قربaaانی   . داشaته باشaaد  یحتaaخواهaان آن اسaت، کaaه اسaتراحت و را   

حقوق باستانی شaوهر  . کردن روزانه ی خود برای هزاران کار جزيی، بی اهميت است   

بaديهی اسaت، کaه بaرده ی وی     . وی، آقا و ارباب وی، بی توجه به اينها حفظ مaی شaود        

آنهaا ماننaد کaرم هaای کaوچکی هسaتند، کaه بaه         . آشaکار البتaه بaه شaکلی       . انتقام می گيرد  

من زندگی کارگران را، . آرامی ولی با اطمينان، تدريجًا فرسوده شده و تحليل می روند

کaaار کمونيسaaتی مaaا در ميaaان تaaوده هaaای زنaaان و کaaار . نaaه فقaaط از کتaaاب هaaا، مaaی شناسaaم

مaا  . ن مaی طلبaد  سياسی مان به طور عموم، آموزش قابل مالحظه ای را در ميaان مaردا       

 صaaاحب را هaaم در حaaزب و هaaم در ميaaان تaaوده هaaای مaaردم از ريشaaه     -بايaaد بيaaنش بaaرده 

وظيفaه ای کaه همaان قaدر نيaاز فaوری        . اين يکی از وظايف سياسaی مaا اسaت         . براندازيم

اسaaت، کaaه تشaaکيل گروهaaی از کارکنaaان متشaaکل از رفقaaای مaaرد و زن بaaا آمaaوزش کaaامًال  

  ». ميان زنان کارگرتئوريک و عملی برای کار حزب در

:  کنونی روسaيه ی شaوراها، لنaين پاسaخ داد      مورد سئوال من در رابطه با شرايط       در

حکومaaت ديکتaaاتوری پرولتاريaaا، متفقaaًا بaaه هaaم راه حaaزب کمونيسaaت و اتحاديaaه هaaای     «

صنفی، تمام کوشش خود را به خرج می دهد تا بر بينش عقب افتاده ی مردان و زنان       

هaيچ الزم بaه   . شناسaی کهنaه و غيرکمونيسaتی را از بaن برانaدازد     فائق آيaد و نيaز روان        

تمايل صادقانه ای برای . گفتن نيست، که مردان و زنان در مقابل قانون يکسان هستند   

مaا زنaان   . به عمل در آوردن اين برابری در همه ی محدوده های فعاليت مشaهود اسaت    

   همaaه ی. خaaوان مaaی دهaaيم را بaaه کaaار در اقتصaaاد، مaaديريت، قانوگaaذاری و حکومaaت فرا   

دوره ها و بنيادهای تحصيلی بر روی زنان باز است، تا آنان بتوانند آموزش حرفه ای 

 مaaaا آشaaaپزخانه، غaaaذاخوری، رخaaaت شaaaوی خانaaaه و  . و اجتمaaaاعی خaaaود را رشaaaد بدهنaaaد 

تعميرگاه های عمومی، مهدکودک های عمومی، کودکستان ها، خانaه هaای کودکaان، و           

کوتاه کنم، مaا کaامًال در حaال    .  نوعی را سازمان دهی می کنيمنهادهای آموزشی در هر   

پيش رفت انجام الزامات برنامه ی مان بaرای انتقaال کارهaای خانaه داری و تحصaيل از                
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بدين ترتيب، زن از بردگی ديرين خانگی خود وابستگی تaام بaه         . خانه به جامعه هستيم   

ليaت هaا و اسaتعدادهای خaود     وی قادر می شود، که بaه قاب     . شوهر خويش رها می گردد    

 - نسaبت بaه در خانaه مانaدن    -بaه کودکaان، امکانaات بهتaری    . در جامعه نقش کاملی بدهد    

ما پيش رفته ترين قوانين کارگری در مورد زنان را در . برای پيش رفت داده می شود

مaا در  . دنيا داريم، که توسط نمايندگان مجاز کارگران سازمان يافته به اجرا در می آيد             

ال تأسيس زايش گاه ها، خانه های مادر و فرزند، مراکز درمانی مادران، دوره های      ح

 مراقبت از مادر و یآموزشی در رابطه با نوزدان و مراقبت از کودکان، نمايش گاه ها        

مaا تمaام کوشaش خaود را بaرای تaأمين           . کودک، و چيزهای ديگری مشaابه اينهaا هسaتيم         

و البته کامًال می دانيم، که همه ی اينها با توجه . يمزنان نيازمند و بيکار به کار می بر

به نيازهای زنان کaارگر، کaم اسaت و بaرای رهaايی واقعaی آنaان هنaوز کفايaت نمaی کنaد؛              

اگرچه يک گام بزرگ بaه جلaو در مقايسaه بaا زمaان روسaيه ی تaزاری و سaرمايه داری               

رمايه داری هنوز عالوه بر اين، اين وضعيت در مقايسه با اوضاع جاهايی که س. است

ايaن  . حکومت متزلزل تقسaيم نشaده ای را در دسaت دارد، بسaيار جلaوتر و بيشaتر اسaت          

امر، شروعی خوب در مسيری درست است و ما بايد به توسaعه ی آن اسaتوارانه و بaا     

شaما مطمئنaًا مaی توانيaد در ممالaک خaارج          . همه ی انرژی ی در دسaترس ادامaه بaدهيم          

   روزی کaه مaی گaذرد ايaن امaر کaه مaا بaدون ميليaون هaا زن                  آرامش بگيريد، زيرا با هaر     

فکر کنيد اين امر در کشaوری  . نمی توانيم پيش رفتی داشته باشيم، روشن تر می شود  

اسaت؟ مaزارع روسaتايی     درصد آن را تشaکيل مaی دهنaد، بaه چaه معنaی           ٨٠که دهقانان   

يaن رابطaaه  وضaع شaaما در ا . کوچaک، اشaاره بaaر خانaه داری فaaردی و اسaارت زنaaان دارد    

بسيار بهتر از ما خواهد بaود؛ وقتaی پرولتاريaای شaما بaاالخره بaه ايaن فکaر برسaد، کaه               

در اين فاصaله، مaا بaا تمaام     . زمان برای تصرف قدرت و انقالب تاريخًا فرا رسيده است        

    و نيaaروی مaaان هaaم زمaaان بaaا ازديaaاد ايaaن     . سaaختی هaaای زيaaاد، بaaه يaaأس راه نمaaی دهaaيم    

نيازهای عملی هم چنين ما را وا می دارد،  که راه های جديدی . کند سختی ها رشد می

هم بستگی رفيقانه در ادغaام بaا شaوراها، چيزهaای      . برای رهايی توده های زنان بيابيم     
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بaaرای اطمينaaان بگaaويم، کaaه منظaaور مaaن همبسaaتگی . عجيبaaی را بaaه انجaaام خواهaaد رسaaاند

 فهaaaومی کaaaه توسaaaط  رفيقانaaaه در کمونيسaaaت هaaaا اسaaaت، نaaaه در بaaaورژوازی و بaaaه آن م    

رفرميست ها موعظه می شود؛ آنهايی که اشتياق انقالبی شان هم چون بوی سرکه ی        

ابتکارات شخصی، که با فعاليت های جمعی رسد کرده و با آن . ارزان تبخير شده است  

تحaaت ديکتaaاتوری  . ترکيaaب مaaی شaaوند، نيaaز بايaaد بaaا همبسaaتگی رفيقانaaه هaaم راه باشaaند      

ونيسم، آزادی زنان هم چنين در روستاها نيaز جامعaه ی عمaل           پرولتاريا، و با تحقق کم    

در همaaين رابطaaه، مaaن از بaaرق رسaaانی صaaنايع و کشaaاورزی توقaaع   . بaaه خaaود مaaی پوشaaد 

       بaaaزرگ، بطaaaور  و سaaaختی هaaaای راه آن. ايaaaن يaaaک طaaaرح بaaaزرگ اسaaaت . بسaaaياری دارم

ی درهaم  پنهaان در تaوده هaا بايaد بaرا     قaدرت منaد   نيروهaای   . غول آسaايی بaزرگ، هسaتند      

ميليون ها زن بايد در اين امر شرکت . شکستن اين سختی ها رها شده و آموزش يابند

  ».کنند

در طول ده دقيقه ی گذشته کسی دوبار در را کوبيد، و لنين همچنان به صحبت خود    

در همين حال، رو بaه طaرف مaن    » آمدم«: اما اکنون در باز کرد و گفت  . ادامه داده بود  

من حاال از اين واقعيت که داشتم بaا يaک زن گفتگaو مaی کaردم،      «: ودکرد و با خنده افز 

   اسaتفاده کaرده و از پaر حرفaaی رسaوای زنaان بaaه عنaوان بهانaه ای بaaرای ديaر کaردن نaaام          

البته اين بار، اين ديگر يک مaرد و نaه يaک زن بaود کaه بيشaتر از همaه حaرف              . می برم 

شaايد هaم ايaن بaود،     .  خوبی هسaتيد در مجموع بايد بگويم، که شما شنونده ی واقعاً . زد

  ».که مرا وادار به اين قدر حرف زدن کرد

: وی بaا نگرانaی گفaت   . در حال اين شوخی، لنين به من کمک کaرد کaه ُکaَتم را بپوشaم           

شما هم به يک مراقبت   . مسکو، اشتوتگارت نيست  . تری می پوشيديد   بايد لباس گرم  «

  .تم را به آرامی فشردو دس» .خداحافظ. سرما نخوريد. احتياج داريد

ايaن بaار،   . حدود دو هفته ی بعد، صحبت ديگری با لنين در مورد جنبش زنان داشتم 

مثل هميشه مالقات اش غيرمنتظره بود؛ مالقات غيرمنتظره ای، کaه         . وی به ديدنم آمد   

در زمaان تaaنفس بaaين کارهaaای زيaاد و فشaaار کaaاری فaaوق العaاده رهبaaر انقaaالب پيروزمنaaد    
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مسaأله ای تaأمين غaذای شaهرهای     . لنين، خسته و نگران به نظر می رسيد      . اتفاق افتاد 

بزرگ هنوز هم چون يک مجسمه ی ابوالهول به سختی در مقابل دولت شوراها قaرار               

  .داشت

بaه وی گفaتم، کaه کميسaيون بزرگaی      . لنين پرسيد، که کaار تزهaا بaه کجaا کشaيده اسaت              

 در مسaکو در آن شaرکت     تشکيل شده، کaه همaه ی زنaان برحسaته ی کمونيسaت حاضaر               

تزهaا حاضaر شaaده و حaاال قaرار اسaت در يaaک      . کaرده و نظaرات خaود را بيaان داشaaته انaد     

  لنaaين اشaaاره کaaرد، کaaه مaaا بايaaد بکوشaaيم   . کميتaaه ی کوچaaک مaaورد مباحثaaه قaaرار بگيaaرد  

ايaaن . کنگaره ی بaين الملaل سaوم ايaن مسaأله را بaه طaور کامaل مaورد بررسaی قaرار دهaد             

بaه هaر حaال، زنaان     . ش داوری بسياری از رفقا را درهم می شکند       واقعيت به تنهايی پي   

  .کمونيست اولين کسانی بايد باشند که همه چيز را با قدرت به دست می گيرند

مثل يک مشت آدم های ياوه گو، پرحرفی نکنيد، بلکaه ماننaد جنگجويaان،    «: او گفت 

همانگونه که در کنگره يک سالن پذيرايی نيست، جايی که . رسا و صريح صحبت کنيد 

کنگaaره هaaم چaaون . يش مaی گذارنaaد ا زنaaان دلربaايی خaaود را بaaه نمaa -داسaتان هaaا ميخaaوانيم 

ميدان نبردی است، که ما در آن برای دانشی که برای عمل انقالبaی بaه آن نيaاز داريaم،       

       البتaaaه در درجaaaه ی اول عليaaaه  . نشaaaان بدهيaaaد، کaaaه مaaaی توانيaaaد بجنگيaaaد    . مaaaی جنگaaaيم 

گذشaته از ايaن،   . همينطور هم در حزب، اگر چنان چه نيازی بدان بوداما . دشمنان مان 

حaaزب مaaا از همaaه ی پيشaaنهادات و   . تaaوده هaaای وسaaيع زنaaان در معaaرض خطaaر هسaaتند    

       اگaaر زنaaان بaaا. معيارهaaايی کaaه بaaه جaaذب ايaaن تaaوده هaaا کمaaک کنaaد، پشaaتيبانی خواهaaد کaaرد 

بايد ايaن  . ليه ما موفق بشوندما نباشند، ممکن است ضد انقالبيون در شوراندن آنها ع     

ما بايد توده های زنان را به سaوی خaود بکشaانيم،    . را هميشه در ذهنمان داشته باشيم   

آنهaaا را بaaا زنجيaaر بaaه بهشaaت بسaaته     ) Stralsund(اگaaر بaaه گفتaaه ی استرالسaaاند   حتaaا 

  ».باشند

همaaaين جaaا، در مرکaaز انقaaالب بaaا زنaaaدگی     : دنبالaaه ی ايaaده ی لنaaين را گرفتaaه و گفaaتم     

        رخaaaروش و بaaaا شaaaکوهش، بaaaا طaaaپش قaaaوی و سaaaريعش، يaaaک اقaaaدام بaaaزرگ مشaaaترک ُپ
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ايaن اقaدام بaدوًا توسaط کنفaرانس هaا و          . بين المللی در ميان زنان کارگر بaه ذهaنم رسaيد           

ما بايد کوشaش کنaيم، کaه آن را از    . کنگره های زنان غير پارتيزان شما انجام شده بود     

ايaن يaک واقعيaت اسaت، کaه جنaگ و         . ديل کنaيم  شکل کشوری به شکل بين المللی آن تب       

 آن عميقaaًا تaaوده هaaای زنaaان طبقaات و بخaaش هaaای مختلaaف جامعaaه را تکaaان داده  عواقaب 

نگرانaی هaای محنaت زای آنaان       . بaه حرکaت در آمaده انaد        . آنها به هيجان آمaده انaد      . است

. برای تأمين يک زندگی و در جستجوی زندگی، آنان را با مشکالت روبروه کرده است

مشaکالتی کaه بaه سaختی مaaورد توجaه قaرار گرفتaه اسaaت و تنهaا اقليaت کaوچکی آنهaaا را           

جامعه ی بورژوايی قaادر نيسaت، کaه پاسaخ راضaی کننaده ای بaرای مسaايل                    . فهميده اند 

    مaaا بايaaد هوشaaياری . تنهaaا کمونيسaaم مaaی توانaaد ايaaن کaaار را انجaaام دهaaد . آنaaان فaaراهم کنaaد

ای سرمايه داری برانگيزانيم و برای اين کار بايaد   توده های وسيع زنان را در کشوره      

  .يک کنگره ی بين المللی زنان غيرپارتيزان را فرا بخوانيم

غرق در تفکر نشسته بود و در حالی که لب هايش جمع شده و لب . لنين جوابی نداد

باالخره به صaدا  . پايينی اش اندکی جلو آمده بود، مشکالت را مورد توجه قرار می داد     

امaا يaک برنامaaه ی   . برنامaه ی خaوبی اسaت   . آری، مaا بايaد ايaن کaار را بکنaيم     «: آمaد در 

 اآيa . يک برنامه ی عالی هم اگر چنان چه خوب اجرا نشود، بی ارزش است حتا  خوب،  

  »فکر کرده ايد چگونه آن را اجرا کنيد؟ نظرتان در اين مورد چيست؟

ته از زنان کمونيست کشورهای مقدمتًا بايد يک کمي. نظرم را با جزئيات برايش گفتم

اين کميته، کنگره . مختلف، در جوار و در رابطه با احزاب کشوری مان، تشکيل بدهيم

بايد تصميم گرفته شود، که آيا برای کميتaه مطلaوب خواهaد بaود کaه         . را تدارک می بيند   

بaه هaر صaورت، اولaين وظيفaه ی اعضaای        . از همان اول آشکارا و رسمًا کار کند يا نه         

يتaaه ارتبaaاط گيaaری بaaا رهبaaران سaaازمان هaaای زنaaان کaaارگر در هaaر کشaaور، بaaا جنaaبش     کم

سياسaی زنaان پرولتاريaا، بaا سaازمان هaای بaورژوايی زنaان د رهaر صaنف و شaکلی، و            

بaaاالخره بaaا زنaaان دکتaaر و معلaaم و نويسaaنده و غيaaره اسaaت، بaaرای ايaaن کaaه کميتaaه هaaای       

    aکيل بaی     . دهيمتدارکاتی غير پارتيزانی را در سطح کشوری تشaين المللaه ی بaک کميتaي
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متشکل از اعضای اين کميته های کشوری درست می شود، تا کنگره ی بين المللی را  

تدارک ديaده و تشaکيل بدهaد، برنامaه ی آن را طaرح بريaزد، و زمaان و مکaان را بaرای                    

  بaaه نظaaر مaaن، کنگaaره اول از همaaه بايaaد حقaaوق زنaaان در اصaaناف و . کنگaaره انتخaaاب کنaaد

برای انجام اينکار، کنگره بايد درگير مسaايلی نظيaر   . ا مورد بحث قرار بدهدحرفه ها ر  

 سaاعت کaار روزانaه و حفاظaت هaای      ٨بيکاری، مزد برابر در مقابل کار برابaر، قaانون       

مراقبaت اجتمaاعی از مaادر و کaودک،       کاری برای زنان، سازمان اتحاديaه هaای صaنفی،         

عaالوه بaر   .  و مaادران، و غيaره بشaود   امکانات اجتماعی بaرای خالصaی زنaان خانaه دار     

اين، دستور کار کنگره بايد به وضعيت زنان در ازدواج و قانون خaانواده و بaه حقaوق        

پس از آن که طaرح برنامaه را تجسaم کaردم، توضaيح         . دولتی و سياسی آنها هم بپردازد     

 دادم که چگونه کميـته های محلی کشورهای مختلف بايد برای کنگره از طريaق کمپaين      

ايaaن کمپaaين بaaه . برنامaaه ريaaزی شaaده ای در انجمaaن هaaا و مطبوعaaات، زمينaaه فaaراهم کننaaد 

خصوص برای برانگيختن بيشترين تعداد زنان، برای بaه راه انaداختن بحaث مطالعaه ی        

جaaدی مشaaکالت، و بaaرای جلaaب زنaaان بaaه کنگaaره، و در نتيجaaه بaaه کمونيسaaم و احaaزاب       

ايaد بaه تمaام زنaان کaارگر همaه ی اقشaار         کمپaين ب  . انترناسيونال کمونيست، اهميaت دارد    

بايد حضور و شرکت همaه ی نماينaدگان سaازمان هaای مربوطaه و         . اجتماعی دست يابد  

کنگaره قaرار اسaت يaک     . هم چنين فرستادگان انجمن های عمومی زنان را تaأمين نمايaد       

  .و کامًال متفاوت از پارلمان بورژوايی باشد» ارگان نمايندگی محبوب«

    ن کمونيسaaت قaaرار نيسaaت فقaaط هaaدف مaaا باشaaند، بلکaaه   ا نيسaaت، کaaه زنaaالزم بaaه گفaaتن

    آنهaaا بايaaد نيaaروی رهبaaری بaaرای کaaار تaaدارکاتی را تaaأمين کaaرده و حمايaaت فعaaال سaaاير         

طبيعتًا همين امaر در مaورد کaار کميتaه ی بaين المللaی،            . بخش های مان را داشته باشند     

تزهaaا و قطaaع نامaaه هaaای  .  اسaaتکaaار خaaود کنگaaره و وسaaعت اسaaتفاده از آن نيaaز صaaادق   

آنها بايد بaه دقaت مaدون    . کمونيستی همه ی مفاد دستور کار بايد به کنگره ارائه شوند          

اين تزها قبل از همه بايد توسط کميته ی اجرايی کمينتaرن بحaث و تأييaد     . و مدلل گردند  

 راه حل ها و شعارهای کمونيسaتی بايaد نقطaه ی ثقلaی باشaند بaرای کارهaايی کaه              . شوند



                ___                                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٩ 

پaس از کنگaره، تزهaا بايaد در ميaان      . کنگره و اذهان عمومی بaر آن متمرکaز مaی شaوند           

توده های وسيع زنان به منظور تبليغ و ترويج منتشر شود، تا بتوانند در فعاليت های           

نيازی به گفتن نيست، کaه  . بين المللی توده های زنان نقش تعيين کننده ای را ايفا کنند  

ـه هaا  تa شرايط حياتی است، که زنان کمونيست در همaه ی کمي همه ی اينها در گرو اين   

 فعاليت کرده و با يک ديگر حول کمو در خود کنگره به مثابه يک بدنه ی راسخ و مح

 دهيچ اقدام خارج از نaوبتی نبايa  . نقشه ی شفاف و غيرقابل ضربه هم کاری نمايند  يک  

  .وجود داشته باشد

. را تکان داد و نکاتی را در ميان گذاشت شدر طول توضيحاتم، لنين چندين بار سر

رفيق عزيز، به نظر می رسد، که شما به اين موضaوع از لحaاظ سياسaی و       «: وی گفت 

مaن  .  زاويaه ی سaازمانی توجaه بسaيار کaاملی داشaته ايaد       ازهمچنين به نکات اصaلی آن       

. کaامًال مaوافقم، کaه چنaaين کنگaره ای در موقعيaت کنaونی مaaی توانaد بسaيار موفaق بشaaود         

کنگره به ما امکان دسترسی به توده های وسaيع زنaان، بaه خصaوص زنaان اصaناف و               

  حرفaaه هaaای مختلaaف را مaaی دهaaد، زنaaان کaaارگر صaaنعتی، کaaار خaaانگی، معلمaaان و زنaaان     

بaaه اوضaaاع در مبaaارزات بaaزرگ اقتصaaادی و بaaه    .  عaaالی اسaaت نايaa. حرفaaه هaaای ديگaaر 

 پرولتاريای انقالبی از آگاهی  چه نيرويی،.اين عالی است. اعتصابات سياسی فکر کنيد

 مشروط به اين که ما آنها را بaه طaرف خaود          طبقاتی توده های زنان کسب خواهد کرد؛      

اما در . دستاورد ما، بزرگ خواهد بود   . بکشانيم و آنها را در طرف خودمان حفظ کنيم        

 و مورد سئواالت زير چه می گوييد؟ مقامات شايد با ايده ی کنگره شديدًا مخالفت کرده

در هر صورت، احتماًال آنها جرئت ندارند . برای جلوگيری از تشکيل آن کوشش نمايند     

و هaaر کaaاری هaaم کaaه بکننaaد، شaaما را  . کaaه از تشaaکيل آن بaaا زور سaaبعانه جلaaوگيری کننaaد 

 از ايaaن نمaaی ترسaaيد، کaaه زنaaان کمونيسaaت توسaaط تفaaوق تعaaداد اامaaا آيaa. نخواهنaaد ترسaaاند

 به دليل تجربه ی بيشaتر  -کميته ها و در خود کنگرهنمايندگان بورژوا و رفرميست در     

 در هم شکسaته شaوند؟ بaه عaالوه، و مهمتaر از همaه، آيaا شaما واقعaًا بaه آمaوزش                   -آنها
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مارکسيستی رفقای کمونيست ما اعتقاد داريد و مطمئن هستيد که می تaوان يaک گaروه         

  »ضربتی از ميان آنها انتخاب کرد، که از نبرد سربلند بيرون بيايد؟

در جواب گفaتم، کaه مقامaات احتمaاًال از مشaت زرهaی عليaه کنگaره اسaتفاده نخواهنaد                      

حمله های بی نزاکت و توطئه آميز عليه کنگره فقaط بaه نفaع کنگaره و بaه نفaع مaا               . کرد

ما کمونيست ها به مراتب بيشتر می توانيم حريف تعaداد و تجربaه ی           . عمل خواهد کرد  

و اين امر توسط برتری علمی ماترياليسم تاريخی .  بشويمزيادتر عوامل غيرکمونيستی

 اجتماعی و پشت کاری که ما برای حل آن و به همراه مطالعه و روشن کردن مشکالت

مشaaکالت بaaه خaaرج مaaی دهaaيم، ممکaaن مaaی شaaود؛ و نيaaز بaaاالخره، بaaا اتکaaا و رجaaوع بaaه    

. ی زنانپيروزی پرولتاريای انقالبی در روسيه و دستاوردهای بنيادين آن در امر رهاي

ضعف و عدم آموزشی و بaی تجربگaی برخaی از رفقaای مaا مaی توانaد بaا تaدارک و کaار                        

در همaين رابطaه، مaن انتظaار بسaيار زيaادی از رفقaای زن            . تيمی نقشه مند جبران شود    

در هيأت آنها، من با تصادمات هر چقدر       . آنها مغز آهنين گروه ما هستند     . روسيه دارم 

عaالوه بaر   .  کنگره، با رشادتی آرام برخaورد خaواهم کaرد          مخاطره آميزتر از نزاع برای    

اگر ما رأی نياوريم، اين واقعيت بزرگ که ما جنگيديم، کمونيسم را پaيش رو            حتا  اين،  

گذشaaته از ايaaن، بaaه مaaا نقطaaه ی   . قaaرار مaaی دهaaد و تaaأثير تبليغaaی بزرگaaی خواهaaد داشaaت   

  .عزيمتی برای کارهای بعدی خواهد داد

       aب خنديaميم قلaت  لنين از صaيه        «: د و گفaی روسaان انقالبaه زنaه بaيش از هميشaما بaش

حتaا  . فکر می کنم حق با شaما باشaد        . عشق ديرين فراموش نشده است    . عالقمند هستيد 

شکسaaت، پaaس از يaaک مبaaارزه ی سرسaaختانه، يaaک دسaaتاورد اسaaت و زمينaaه را بaaرای      

.  اسaت همه چيز مالحظه شaده . دستاوردهای آينده در ميان زنان کارگر فراهم می سازد 

طبعًا من اميد به پيروزی دارم و برای شما از ته . ريسکی است، که ارزش اش را دارد

    ايaaن موفقيaaت بaaه طaaور قابaaل مالحظaaه ای قaaدرت مaaا را بaaاال  . قلaaبم موفقيaaت آرزو مaaی کaaنم

می برد، جبهه های نبرد ما را عريض کرده و تقويت می نمايد، به توده های ما زندگی 

به عالوه، کنگره، . اين امر، هميشه مفيد است. به حرکت واميداردمی بخشد و آنها را 
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ناآرامی، نااطمينانی، تناقضات و اختالفات را در کمپ بورژوازی و دوستان رفرميست 

کفتارهaaای «مaaی شaaود مجسaaم کaaرد، کaaه چaaه کسaaی بaaا  . آن پرورانaaده و افaaزايش مaaی دهaaد

 در تحaaت -پaaيش بaaرود اگaaر چنaaان چaaه همaaه چيaaز بaaه خaaوبی -خواهaaد نشسaaت، و» انقaaالب

اين زنان سوسيال دمکaرات شaجاع خaوب ديسaيپلين يافتaه      . رهبری آنها کار خواهد کرد   

و ) Dittmann(، ديتمان )Sheidemann(خواهند بود، تحت هدايت عالی شايدمان     

زنان زاهد مسيحی تقديس شده توسط پاپ و يا فدايی لوتر، دختران      ). Legien(لگين  

شaaاوران تaaازه منصaaوب شaaده ی دولaaت، بaaانوان منفعaaل     مشaaاوران دزدکaaی، همسaaران م  

عجaب تصaوير آشaفته ای از انحطaاط       . انگليسی و فرانسaوی تنaد و تيaز مaدافع حaق رأی             

چaه تجسaمی از وضaعيت       . دنيای بورژوازی، کنگره در شرف به نمaايش گذاشaتن اسaت           

ا آری، کنگره به تفرقه ی آنها افaزوده و در عaين حaال نيروهaای ضaدانقالب ر          . نااميدی

مaن  . و هaر ضaعفی در دشaمن، بaه مثابaه قaوتی در نيروهaای مaا اسaت              . ضعيف می نمايد  

مaن بaرای    . بنابراين شروع کنيد  . شما حمايت شديد ما را داريد     . طرف دار کنگره هستم   

  ».شما در اين مبارزه، آرزوی خوش بختی می کنم

کنگaره ی  «بaه خصaوص در مaورد    . سپس، ما در مورد وضعيت آلمان صحبت کرديم   

پaaس از آن، لنaaين . قريaaب الوقaaوع اسپارتاکيسaaت هaaای قaaديمی و مسaaتقليون چaaپ » اتحaaاد

 که در اطاق مشaغول  -اطاق را با شتاب ترک نمود و ضمن اينکه از کنار چندين رفيقی             

  . رد می شد، با آنها دوستانه خوش و بش کرد-کار بودند

، کنگaره بaه تaأخير    باری. من با اميد زياد، برای انجام کارهای مقدماتی عزيمت کردم 

رهبaaران بaaزرگ تaaرين  کaaه -افتaaاد؛ زيaaرا مaaورد مخالفaaت رفقaaای زن آلمaaان و بلغارسaaتان  

آنهaا مطاقaًا   .  قرار گرفت-جنبش کمونيستی زنان در خارج از روسيه ی شوروی بودند      

  .با فراخواندن کنگره مخالف بودند

. سaيار اسaت  جaای تأسaف ب  «هنگامی که لنين را از اين امر بaا خبaر کaردم، وی گفaت،       

  ايaن رفقaا فرصaت عaالی يaی بaرای دادن يaک چشaم انaدار جديaد و بهتaر از اميaدواری بaه             

توده های زنان و بدين ترتيب، کشاندن آنان به مبارزات انقالبی پرولتاريaا را از دسaت              
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چه کسی می تواند بگويد، که چنين فرصت مساعدی در آينده ای نزديک دوباره . دادند

شما بايد در . اما وظيفه باقی می ماند    . ن گرم است، بايد ضربه زد     تا آه . رخ خواهد داد  

جستجوی راهی برای دسترسی به توده های زنان، کaه سaرمايه داری آنaان را در نيaاز               

شaaما بايaaد در هaaر صaaورتی در جسaaتجوی آن   . مهلکaaی غوطaaه ور سaaاخته اسaaت، باشaaيد  

بدون فعاليت . ته باشدهيچ طفره ای از اين امر مهم و ضروری نبايد وجود داش       . باشيد

سaaازمان يافتaaه ی تaaوده هaaا، تحaaت رهبaaری کمونيسaaم، از پيaaروزی بaaر سaaرمايه داری و    

توده های زن تاکنون ساکت مانده، بايد باالخره . ساختمان کمونيسم خبری نخواهد بود    

  ».به حرکت واداشته شوند
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