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  بهرنگ. الف: برگردان به فارسي

  
  
  
، واقعا ضروري "روز زن" چيست؟ آيا برگزاري روزي به نام "روز زن"

، نوعي امتياز به زنان بورژوا، به فمينيست ها و "روز زن"ست؟ آيا 
 آيا اين روز، براي. ، محسوب نمي شود]براي زنان[طرفداران حق رأي 

  وحدت جنبش كارگري، زيان آور نيست؟
  

اين سواالت كماكان در روسيه مطرح مي گردند، هرچند كه در خارج از 
در واقع، جريان زندگي . كشور، چنين سواالتي ديگر به گوش نمي رسند

  .گويايي به اين سواالت داده استي واقعي، پاسخ روشن و 
  



 

يرومند جنبش ، حلقه ئي است از زنجيره ي گسترده و ن"روز زن"
 ارتش منظم و سازماندهي شده ي زنان، هر سال وسعت .پرولتري زنان

 سال قبل، اتحاديه هاي كارگري، تنها، دسته هاي كوچكي 20. مي يابد
از زنان كارگر را در خود جاي داده بودند كه در اينجا و آنجا و به طور 

حالي در ... [پركنده در درون صفوف حزبي كارگران، پخش شده بودند
 هزار عضوء زن 292امروزه، اتحاديه هاي كارگري انگلستان بيش از ] كه

 هزار زن در جنبش اتحاديه هاي كارگري و 200در آلمان حدودا . دارند
در اتريش .  هزار زن در حزب كارگري اين كشور، فعاليت مي كنند150
  هزار زن در20 هزار تن از زنان در اتحاديه هاي كارگري و تقريبا 47

همه جا، از ايتاليا و مجارستان و دانمارك، تا سوئد و . حزب، حضور دارند
هم . نروژ و سويس، زنان طبقه ي كارگر، خود را سازماندهي مي نمايند

و اين .  ميليون عضوء دارد1اكنون، ارتش سوسياليستي ي زنان، تقريبا 
نيروئي كه وقتي بحث هزينه ي زندگي، بحث ! نيروئي ست بس عظيم

ه ي زايمان، بحث كار كودكان و قوانين حمايت از كار زنان را به بيم
ميان مي كشد، قدرت هاي حاكم بر اين جهان نمي توانند و قادر 

  .نخواهند بود كه آن را ناديده بگيرند
  

روزگاري، مردان كارگر بر اين باور بودند كه آنها، خود به تنهايي، بايد بار 
كشند؛ كه آنها، خود به تنهايي و بدون مبارزه عليه سرمايه را بر دوش ب

اما به موازات .  درافتند"جهان كهنه"همياري زنان هم طبقه شان، بايد با 
ورود زنان طبقه ي كارگر به درون صفوف انسان هايي كه نيروي كار 



 

 زناني كه اجبارا به واسطه ي نياز، و به اين دليل كه -شان را مي فروشند
 بيكاري بسر مي برند به بازار كار رانده شده همسران و يا پدران شان در

 مردان كارگر به اين واقعيت پي بردند كه تنهاگذاشتن و رهاكردن -اند
، عمال به اهداف مبارزاتي ي خود آنها "ناآگاهي ي طبقاتي"زنان در 

هرچه ] چرا كه. [آسيب رسانده و مانع از تحقق آن اهداف مي گردد
ده تر، امكان پيروزي نيز بيشتر خواهد صفوف نيروهاي مبارز آگاه گستر

براستي، زني كه صبح تا شب در آشپزخانه كار مي كند؛ زني كه از . بود
هيچ حقي در جامعه، از هيچ حقي در دولت و از هيچ حقوقي در خانواده 
برخوردار نيست،  چه حد آگاهي ي طبقاتي مي تواند كسب كند؟ او در 

 ئي از خود اش "فكر و عقيده"يك چنين شرايطي، اصال قادر نيست 
همه چيز به اراده و تحت فرمان پدر يا همسر، ] چرا كه! [داشته باشد

  ... .انجام مي گيرد
  

عقب مانده گي و بي حقوقي زنان، انقياد آنان و بي تفاوتي شان نسبت به 
مسائل، نه تنها سودي به حال طبقه ي كارگر ندارد، بلكه اساسا و به طور 

اما زنان كارگر را چگونه بايد به . ن طبقه، زيانبار استمستقيم براي اي
درون جنبش ترغيب نمود، آنان را چگونه بايد بيدار و آگاه ساخت؟ 
سوسيال دمكراسي در خارج از كشور راه حل درست را بالفاصله پيدا 

سازمان هاي كارگري درهاي خود را به روي زنان باز گذاردند، اما . نكرد
چرا؟ به اين دليل . د اندكي وارد اين سازمان ها شدندبا اين وجود، تعدا

كه طبقه ي كارگر در ابتدا به اين نكته توجه نداشت كه يك زن كارگر، 



 

. از نقطه نظر حقوقي و اجتماعي، محروم ترين عضوء طبقه ي كارگر است
و نيز اين كه، براي آن كه بتوان در دل و جان او اثر گذارد، بايد 

و داشت؛ بايد با كالمي با او سخن گفت كه براي او به برخوردي ويژه با ا
البته در ابتدا، كارگران . عنوان يك زن، كالمي قابل فهم و آشناست

بالفاصله قادر به درك اين واقعيت نبودند كه در اين دنياي مملو از بي 
حقوقي و استثمار، زن نه فقط به عنوان فروشنده ي نيروي كار اش، بلكه 

تحت ستم و سركوب ... به عنوان يك مادر، به عنوان يك زنعالوه بر آن، 
اما هنگامي كه حزب سوسياليستي كارگران به اين . واقع مي گردد

واقعيت آگاهي حاصل كرد، شجاعانه و بدون مالحظه كاري، از هر دو 
 يعني هم از زوايه ي يك كارگر -زاويه به دفاع از حقوق زنان برخاست

در همين راستا، سوسياليست . يك زن، يك مادرمزدبگير، و هم به عنوان 
هاي هر كشور، مطالبه ي قوانين حمايتي ي ويژه در ارتباط با كار زنان، 
برقراري بيمه هاي اجتماعي براي مادران و كودكان، حقوق سياسي براي 

و در اين مسير، هر قدر كه . زنان و دفاع از منافع آنان را آغاز نمودند
 نسبت به اين زاويه ي دوم -ابال خود زنان كارگر و متق-احزاب كارگري

درك و برخورد روشن تري پيدا كردند، زنان كارگر نيز به همان اندازه با 
تمايل و رغبت بيشتري به اين احزاب روي آورده و بيشتر به اين نكته 
پي بردند كه احزاب مزبور، مدافعان واقعي ي آنان مي باشند، و نيز اين 

يازها و خواست هاي عاجل و ويژه ي آنان ر در جهت نكه، طبقه ي كارگ
و در اين ميان، خود زنان كارگر، به طور منظم و . نيز، مبارزه مي كند

و . آگاهانه، تالش هاي ارزنده اي در اثبات اين امر، به عمل آورده اند



 

اكنون، بار اصلي ي جذب هرچه بيشتر زنان كارگر در درون جنبش 
هر يك از احزاب . اشدسوسياليستي بر دوش خود زنان مي ب

سوسياليستي كشورهاي مختلف جهان، در درون خود، كميته ها، هيئت 
اين كميته ها، در ميان آن . ها و دفاتر ويژه ي زنان را  داير نموده اند

دسته از زنان كه بخش بزرگي از آنان هنوز از آگاهي سياسي برخوردار 
اين . ماندهي مي نمايندنيستند، فعاليت كرده و آنان را آگاه ساخته و ساز

كميته ها همچنين مقوالت و مطالباتي كه به طور اخص به وضعيت زنان 
 مقوالت و مطالباتي نظير -مربوط مي شود را مورد بررسي قرار مي دهند

برقراري قوانين حمايتي و امتيازهاي ويژه براي مادران باردار و شيرده، 
رتباط با كارگران زن، مبارزه برقراري ضوابط و آئين نامه هاي قانوني در ا

با تن فروشي و مرگ و مير نوزادان، مطالبه ي حقوق سياسي براي زنان، 
  .بهبود وضع مسكن، مبارزه با افزايش هزينه ي زندگي و غيره

  
بنابراين، زنان كارگر، به مثابه اعضاء حزب، در عين حال كه در جهت 

 در همان حال اهداف طبقاتي عام و مشترك طبقه كارگر مي جنگند،
 به عنوان يك زن، به عنوان بانوي -نيز، نيازها و مطالبات خاص خود

حزب، از .  را مطرح ساخته و پيش مي برند-خانواده و به عنوان يك مادر
چرا ... [اين مطالبات پشتيباني نموده و براي تحقق آنها مبارزه مي كند

كيك ناپذير از خواست ها و نيازهاي زنان كارگر، بخشي تف] كه در واقع
  !اهداف عام كارگري ست

  



 

، زناني كه خود را سازماندهي كرده اند برعليه بي حقوقي "روز زن"در 
اما، برخي نيز خواهند گفت كه چرا بايد . خويش تظاهرات برپامي سازند

زنان كارگر را اين طور از بقيه ي طبقه ي كارگر مجزا كرد؟ چرا بايد روز 
 برپاكرد، اعالميه هاي ويژه اي در "زنروز "به خصوصي تحت عنوان 

رابطه با زنان كارگر نوشت، و ميتينگ ها و كنفرانس هاي ويژه ي زنان 
طبقه ي كارگر برگزار كرد؟ آيا در تحليل نهايي، اين كارها نوعي امتياز 

  نيست؟] براي زنان[به فمينيست ها و بورژواهاي طرفدار حق رأي 
  

 فكر كنند كه قادر به درك اختالف تنها، كساني مي توانند اين گونه
عميق ميان جنبش زنان سوسياليست و بورژواهاي طرفدار حق رأي، 

  .نيستند
  

هدف فمينيست ها چيست؟ هدف آنها، اين است كه همان مزايا، همان 
قدرت و برتري، و همان حقوقي را در چارچوب جامعه سرمايه داري 

ادران شان از آن ها كسب نمايند كه هم اكنون شوهران، پدران و بر
  .برخوردار هستند

  
هدف كارگران زن، چيست؟ هدف آنها، نابودي و لغو تمامي ي امتيازاتي 
. است كه از روابط موروثي و يا از ثروت و دارائي افراد نشأت گرفته است

 مرد است يا زن، موضوعي ست "سرور"براي يك زن كارگر، اين كه آيا 
ضاء هم طبقه اش مي تواند موقعيت او به همراه كل اع. علي السويه



 

فمينيست ها هميشه و در . خودرا  به عنوان يك كارگر، بهبود بخشد
: اما زنان كارگر در جواب مي گويند. همه جا خواهان حقوق برابر هستند

اما حاضر نيستيم از . ما خواهان حقوق آحاد جامعه هستيم؛ مرد و زن
گر و شهروند جامعه ايم، اين واقعيت چشم بپوشيم كه ما نه فقط كار

و به عنوان مادران، به عنوان زناني كه ! بلكه ما در عين حال مادر ايم
زاينده گان و خالقان آينده اند، خواهان مالحظات ويژه نسبت به وضعيت 
خود و فرزندان مان هستيم و خواستار برقراري حقوق حمايتي ي ويژه از 

  .سوي دولت و جامعه، مي باشيم
  

اما در . ا براي برخورداري از حقوق سياسي مبارزه مي كنندفمينيست ه
براي زنان بورژوا، حقوق سياسي . اينجا نيز مسير و راه ما از آنها جداست

صرفا وسيله ئي ست تا با آن در جهاني كه بنياد اش بر بهره كشي و 
استثمار توده هاي كارگر بنا گرديده است، امورات خود را راحت تر و 

در حالي كه براي كارگران زن، . موار ساخته و پيش برندمطمئن تر ه
حقوق سياسي گامي ست در راه سخت و پرسنگالخي كه به حاكميت و 

مسير مبارزاتي ي . اقتدار مورد نظر نيروي كار منتهي خواهد شد
كارگران زن و بورژواهاي طرفدار حق رأي، ديرزماني ست كه از هم 

هداف و چشم اندازهاي مبارزاتي ئي كه در واقع، بين ا. فاصله گرفته اند
جريان زندگي ي اجتماعي ي اين دو در برابر آنان قرار داده است، 

بين منافع يك كارگر زن و منافع يك . اختالف بسيار عظيمي وجود دارد
خانم مالك، بين يك خدمتكار و زني كه ارباب اوست، تضاد فوق العاده 



 

هيچ مصالحه ئي و هيچ نوع هيچ نقطه ي اتفاقي، ... ئي وجود دارد
بنابراين، . همسويي بين اين دو، نه وجود دارد و نه مي تواند به وجود آيد

، نه از كنفرانس روز زنمردان كارگر، نه از برگزاري روز ويژه اي به نام 
هاي ويژه ي زنان و نه از نشريات مختص به آنان، نبايد وحشت به دل 

 فعاليت در ميان زنان طبقه ي هر شكل خاص و ويژه ئي از. راه دهند
كارگر، در واقعيت امر، وسيله ئي ست براي برانگيختن آگاهي زنان كارگر 
و كشاندن آنان به سوي صفوف انسان هايي كه براي آينده ئي بهتر مي 

روز زن و كار و تالش سخت و توانفرسايي كه در راستاي ... جنگند
ده است نه در جهت برانگيختن خودآگاهي ي كارگران زن به عمل آم

  .افتراق بلكه در خدمت به اتحاد طبقه ي كارگر قرار دارد
  

باشد تا احساس شاديبخش خدمت به اهداف طبقاتي عام طبقه كارگر، و 
در عين حال خدمت به مبارزه براي رهايي ي زن، الهام بخش زنان 

  . را جشن بگيرندروز زنكارگر گردد تا 
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