
  1                                        مبارزه ي زنان كارگر براي حقوق خود 

مبارزه ي زنان كارگر براي 
  حقوق خود

  
  
  

 الكساندرا كوالنتاي: نويسنده

  نسيم روشنايي: مترجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



  2                                        مبارزه ي زنان كارگر براي حقوق خود 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 نشر الكترونيك سايت اثر

 ٢٠٠٩اكتبر

 ١٣: انتشار شماره

name.asar.www://http  



  3                                        مبارزه ي زنان كارگر براي حقوق خود 

  
  
 
 

  فهرست
  

   4 ................................................................  رجمپيش گفتار  مت
   9................................................................... به جاي پيش گفتار

   زنجنبش سوسياليستي كارگران : اولفصل 
  18...................... ...........................................در كشورهاي مختلف

 54 .............اشكال سازماندهي زنان كارگر در غرب : مفصل دو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  4                                        مبارزه ي زنان كارگر براي حقوق خود 

  
  
  
   مترجمپيش گفتار

   
  
  
تمام كساني كه آزادي تان را گرامي مي ! رفقا مسلح شويد"

داريد، كه با نفرت از زنجيرهاي بردگي و محروميت از حقوق 
! كارگران مسلح شويد!  شويدمسلح! مدني تان بزرگ شده ايد

  "!زنان كارگر مسلح شويد
  

  الكساندرا كوالنتاي
  
 
 

 Alexandra Mikhailovna(الكساندرا كوالنتاي 

"Shura" Kollontai (  در روسيه به دنيا ،1872در سال 
او يك كمونيست انقالبي روس .  درگذشت1952آمد و در سال 

ن سال به بعد  عضو منشويك و از آ1914بود كه پيش از سال 
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 ديپلمات شوروي و سفير 1926او در سال . به بلشويك پيوست
وي نخستين زني بود كه سفير . اتحاد شوروي در مكزيك بود

  .شد
  

 با لنين ديدار كرد و از آن پس با 1899     كوالنتاي در سال 
، 1899 سالگي ، در سال 27در . تئوري ماركسيسم آشنا شد

او شاهد قيام . كرات روسيه شدعضو حزب كارگر سوسيال دمو
وي .  در سنت پترزبورگ بود1905يكشنبه ي خونين در سال 

 تبعيد شد و به آلمان، " فنالند و سوسياليسم"پس از انتشار 
سپس با رزا لوكزامبورگ و كارل . انگليس و فرانسه سفر كرد

  .  ليبنخت آشنا شد
  

 سپري كرد و      او دوران تبعيدش را در اسكانديناوي و امريكا
وي .  به روسيه بازگشت1914با پيوستن به بلشويك در سال 

. در كنفرانس هاي بسياري در كشورهاي گوناگون شركت كرد
 او كميسر مردم براي 1917بعد از انقالب روسيه در سال 

  Zhenotdel ،  1919در سال . مؤسسه ي رفاه اجتماعي شد
دپارتمان، بهبودي فعاليت اين . ، دپارتمان زنان را بنا كرد

شرايط زنان، مبارزه با بي سوادي، آموزش زنان، تعليم آنان براي 
او به . ازدواج به شيوه ي جديد، و ارائه ي  قوانين كارگري بود
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اين دپارتمان سرانجام  . شدت با فمينيسم بورژوايي مخالف بود
  .  تعطيل شد1930در سال 

  
قد بود وظيفه ي زنان او معت.     كوالنتاي مدافع عشق آزاد بود

. و مردان اين است كه در راه سوسياليسم مبارزه كنند
همچنين، معتقد بود سوسياليسم راستين به وجود نخواهد آمد 
. مگر اين كه تغييراتي ريشه اي در گرايشات جنسي روي دهد

بنابراين از نظر او بايد از هنجارهاي ستم پيشه و استثمارگر كه 
او مي گفت . يز تداوم يافته است رها شويمدر ايده ي بورژوايي ن

 روابط جنسي غريزه اي انساني است، مانند گرسنگي و "
  .  "تشنگي 

  
    كوالنتاي ازدواج سنتي و خانواده ي سنتي را ميراثي غم افزا 
و ستم پيشه اي از زمان گذشته مي دانست كه بر مالكيتي خود 

تي هم مرد و هم اما در جامعه ي كمونيس. خواهانه استوار است
زن برا ي جامعه كار مي كنند و از سوي جامعه حمايت مي 

و به همان نحو، فرزندان شان هم بايد اساسا . شوند، نه خانواده
  . توسط جامعه نگه داري و محافظت شوند

  
 مردان و زنان را به دور افكندن نوستالژي زندگي وي   

  .رد نمي كردخانوادگي سنتي فرا مي خواند، اگرچه مادري را 
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    كوالنتاي از فعال ترين و تأثير گذارترين زنان سوسياليست و 

ايده هاي راديكال او . فمينيست در روسيه و انقالب روسيه بود
 در شوروي اجرا مي شد و اثرات بسياري از خود 1930تا سال 

او براي فعال كردن و سياسي كردن زنان و . باقي گذاشت
تالش هاي كشاندن زنان از مطبخ، آموزش به آنها و بيرون 

پيش از او فعاليت هاي فمينيستي زنان اغلب . بسياري كرد
بورژوايي بود و زنان طبقه ي كارگر راهي به آن نداشتند و به 

افرادي با او همراه . شدت از حقوق انساني خود نا آگاه بودند
 مانند كالرا زتكين، براي بيدار كردن زنان پرولتاريا و جذب آنها

 . نديت سياسي و انقالبي بسيار كوشيدبه كل فعال

 
معتقد بود كه مبارزه به اين ايده فعاليت سياسي  براي كوالنتاي
 كل مبارزه ي طبقه ي به  بايدبراي احقاق حقوق خود ي زنان

همچنان . كرداجرا كارگر پيوند بخورد و اين ايده ي انساني را 
نسي، اقليت هاي كه امروز نيز مبارزات زنان، اقليت هاي ج

نژادي،  مبارزات صنفي و كارگري، مبارزات زيست بوم گرايي و 
ديگر مطالبات آزادي خواهانه و مساوات طلبانه، عالوه بر فعاليت 

 مطالبات خود، بايد با كل مطالبات انساني طبقه ي خاصهاي 
مبارزه با سرمايه داري، مذاهب ، يعني فرودست پرولتاريا 

پدرساالري و هر نظام و نهادي كه ستم و   ارتجاع،توتاليتر،
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استثمار را براي انسان و جهان توليد و بازتوليد مي كند، 
حقوق خويش و به   مبارزاتشان  سرانجام  دلِبپيوندند تا از

 . دست يابندو عقالني انساني نتايجي 

 
 

  2009آگوست 
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  ي پيش گفتاربه جا

   
  

 انتشار آن هستم ،رساله ي  حالدراكنون اين رساله كه 
 است كه قبل از جنگ  مقاالتيتجديد چاپ .جديدي نيست
اما مسئله ي سازماندهي كه در كنگره ي زنان  .منتشر شده بود

 تبديل مي كندابزاري به اين دستور كار را ،  شدمطرحكارگر 
منظور كشاندن آنها به ر به  زنان كارگآژيتاسيون توده يبراي  
  روسيهبراي ساخت مهيا كردن نيروي تازه  ، بدين سانو حزب

  . كمونيست ي
  

ه مي ك رنج مي بريم طالبما از كمبود مبرم م ،در اين اثنا    
 اكنون مشغول رفقايي كه. تواند به رفقاي حزبمان كمك كند 
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باره ي   كميسيوني هستند تا با  ارائه ي اطالعات در سازماندهي
تاريخ جنبش هاي زنان كارگر و درباره ي اين كه در حوزه ي 
سازماندهي زنان پرولتر در كشورهاي ديگر چطور و چگونه عمل 

كمبود .  آژيتاسيون و تبليغ كنندميان زنان كارگر شده ، 
 كه واداشت مرا  خاص ي حزب ما درباره ي اين مسئله مطالب

  بدون  مقاالتم قبلي عجوالنه ي همان فرمت تجديد چاپ با 
اگر همان  .موافقت كنم ، كنم اين كه بتوانم آنها را بازنگري 

،بسياري از آنها را به شيوه ي واقعيت ها را دوباره مي نوشتم 
ب جهاني تغييراتي اين جنگ و انقال .ديگري ارزيابي مي كردم

  كارگرانرفتار تمام جنبش هاي كمونيستي و اساسي در منش
 حزب كار آلمان، يعني نمونه ي ايده آل ، ؛ه استوجود آورده ب

 ،تطبيق داد پارلماني  صلح آميزيفعاليت ها خود را با كه صرفا
مبارزه ي انقالبي مسائل  .نيستي ايده آل ابراي ما نمونه ديگر 

كرده تازه و شيوه هاي جنگي جديدي براي فعاليت  ايجاد 
 ثابت زندگي  استوارترين بنيان هايجنگ و انقالب آنچه  .است

وضعيت  و همچنين، .متزلزل ساخته استد را يبه نظر مي رس
  . تغيير كرده استپيش رويمان،زنان 

  
سوي كه به موجب آن زنان به ي  فرايند ، جنگزمانتا     

اين  كمتري از به مراتب با سرعت  شدند  مي كشيدهاقتصاد
رشد و  هاي   انجام شده ، يعني سال اخير چهار و نيم سال
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 زنان كارگر در تمام حوزه هاي  سريع و پر تب و تابگسترش
ير ناپذير به نظر ت و تغيثاب، خانواده ي كهن  .زندگي صنعتي

 هر بار كه مي خواست زنان كارگر را به حزب و مي رسيد؛
ي ها شيوه  اينبر عليه مجبور بود مبارزه ي طبقاتي بكشاند،

 رو ار خانگيك كه واقعيت اين است.بجنگد و سنت ها زندگي 
نه مسائل  ، كودكاندولتيبه آموزش  گذار و به نابودي بود

بلكه يك روند تاريخي و  ، حال حاضرزنده و بالغ عملي،
 در حوزه  احساس زنان كارگر .يندي مطول مالحظه مي شدآفر

در حوزه ي و ) نابرابري حقوق مردان و زنان  (ي اقتصادي
 بسيار ،) شهرونديعدم حق رأي و نابرابري در حقوق (سياسي

   .نيرومند بود
  

 همراه با  ، درعرصه هاي اقتصادي و سياسياين نابرابري،    
دسته يك   اداره كردن خانه، خانواده هايشان و برايبردگي 

 و مي كردبين زنان و مردان كارگر ايجاد   بندي روان شناختي
، سازمان هاي مستقل زنان كارگر بستري فراهم آورد كه از آن

، كلوب ها و مانند  انجمن و اتحاديه هاي زنان كارگرشكلبه 
، در كنار احزاب سوسياليستي كليه ي كارگران در تمامي نآ

 هرچه احزاب سوسياليستي در كار .كشورها ظاهر شدند
، اين سازمان هاي ميان زنان كارگر فعال تر مي شدندتبليغات 

  .تر از بين مي رفتند مخصوص كارگران زن نيز سريع



  12                                        مبارزه ي زنان كارگر براي حقوق خود 

  
 زن طبقه يوجود تمامي ابعاد بنيادين دراما تنها يك تغيير     

 در همان حال كه ايط خانه و زندگي خانوادگي  در شر،ي كارگر
ان در حقوق مدني به دست مي آورد است وضعيت برابري با مرد

 يك بار و براي هميشه مانعي را محو خواهد  كه تا به امروز كه
را آزادانه براي اين مبارزه ي به او اجازه نداده نيروهاي خود 

  .طبقاتي به جريان اندازد
  

 در موقعيت اين جنگ انگيزه اي را براي گسستي بنيادين    
 عهده ي  بركامل كردن اين وظيفه. كرداجتماعي زنان فراهم 
 را به "پرستاري و دايگي "  جنگ،اين .انقالب باقي مي ماند

و  ودند خودمجبور بنود درصد زنان  ؛جبهه ي جنگ كشاند
 اين مسئله حاد . را براي  شرايط جنگي آماده كنندانفرزندانش
بايد بخش زيادي از با فرزندان مليون ها زني كه : مي شد

 نارنجك ها، آماده كردن  تداركات جنگي، را صرف شانروز
 در اين شرايط بود چه بايد كرد؟ گلوله ها و فشنگ ها  كنند،

 نظري نه به عنوان مسئله اي  ،كه اين سئوال بايد مطرح مي شد
بلكه به عنوان  ،ه اي دورراي آيندمطلوب بچيزي و نه به عنوان 

 .حمايت دولتي از مادرانگي و دوران كودكي:  عملي اقدامي
 مجبور بودند كه نگران آينده ي حكومت هاي سرمايه داري
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موقعيتي را فراهم ، بدون ميل و رغبت  كودكان سرباز باشند و
  .كه مراقبت از كودكان با مسئوليت دولت باشدمي آوردند 

  
و  ،حركت از عروسي و نامزدي به سوي جبهه ي جنگ     

دليلي بديهي براي افزايش  ،هراس زن از سرنوشت محبوبش 
مايه داري سرو بار ديگر دولت  .تعداد كودكان نا مشروع است 

به خودش ضربه   ،جنگتحت فشار  بورژوايي ناچار مي شود،
و از يكي از مقدس ترين حقوق تخطي كند يعني حق ند وارد ك

 ، رفاه سربازان به خاطردولت مجبور شد .ويژه ي ازدواج قانوني
در مقابل قانون برابر مشروع  و هم نامشروع   مادران و كودكان

به اين عمل فرانسه و انگلستان سرانجام مجبور  آلمان، .سازد
  .انقالبي شدند

  
دواج كليسايي دس و استحكام پايدار ازتقاين جنگ نه تنها     

از يكي ديگر از بنيان هاي تاكنوني  همچنين ،بلكه ،را از بين برد
افزايش قيمت ها و صف هاي  .كار خانگي نيز تخطي كرد

 و سيستم احتكار تا  كه زن خانه دار را از پا در مي آوردطوالني
مه ي اين ها به ه  ،ها ته بكشند انبارموجوديكه وقتي 

انگي را لغو كار خ ، خود ، كه در آن زنانعيتي منجر شدوض
  . عمومي استفاده كنندتسهيالت  دهند ازتسريع كنند و ترجيح 
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كه  نچنان آ،زنان نابودي بردگي اجتماعي اقدامسپس     
ر زنان كارگ .انجام يافت كارگري از طريق انقالب بزرگ گذشت

 به پاي مردانپا ،ه ي بزرگ آزادي خواهي و كشاورز در مبارز
  دو ركن با ساختار اجتماعي همان طور كه  .شركت جستند

به لرزه در مي آمد، مالكيت خصوصي و حكومت طبقاتي 
اين آتش عظيم  .مستثني سازي پيشين جنس زن فروپاشيد

انه به سوي عرصه  را از كنج آشپزخزنان ، پرولتاريايطغيان جهان
 زن وقتي در .راخواندفو مبارزه براي آزادي  ي نبرد ،سنگرها ،

،  در كنار تشت و گهوارهشناي خيابان ،كنار سنگفرش هاي آ
فرياد جنگندگان كارگر را مي شنيد، مبهوت مي صفير گلوله و 

 :از احساس امنيت در خانه هاي خود دست مي كشيدماند و 
 كساني كه آزادي تان را گرامي مي تمام !رفقا مسلح شويد"

ز حقوق يرهاي بردگي و محروميت اكه با نفرت از زنج داريد،
زنان كارگر  !كارگران مسلح شويد !مدني تان بزرگ شده ايد

  "!مسلح شويد
  

 ا بزن را با جنبش هاي توده اي عظيم واين انقالب كارگران     
 براي روسيه در انقالب  .مبارزه براي تحقق كمونيسم آشنا كرد

اين انقالب  .ندي فراهم آوردشهروو برابري كامل سياسي ان زن
حقوق مساوي براي كار ات زنان كارگر تمام كشورها يعني مطالب

انقياد دگرباره ي زنان اين انقالب  . را تحقق بخشيدمساوي
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 اين انقالب همچنين، .توسط خانواده هايشان را ناممكن ساخت
توسط دوره ي  كه روش هاي  قبلي  جنبش هاي كارگري

 . را منسوخ كردته بود پارلماني شكل يافمصالحه جوي حكومت
بلكه   چهار سال،به مدتنه تنها  ، از دوره ي بين الملل دوم ما

در حوزه ي اجتماعي و روابط  كامل جغرافيايي با تغيير
  .گسستيماقتصادي 

  
 در بيشتر مقاالت چاپ شدهتاريخ مصرف  و ازاين نقطه نگاه،    

 همچنان سرجاي خودموضوع اصلي  اما .اين كتاب گذشته است
 كه سعي بنيادينيموضوع  . زنده است و هنوز كامالباقي است
لزوم كار ا در اين مقاالت بگنجانم، آن ررشته اي اصلي كرده ام 

و   در چارچوب حزب،كار مجزا خاص در بين زنان پرولتاريا،
 براي يا كميته گروه  تاسيس يك گروه ويژه مانند كميسيون،

  . استاين منظور در حزب
 

 در زندگي و  چشم ما  عمق تغييراتي كه جلويبا وجود ِ    
 صورت وسيله ي جنگ و انقالبه  بساختار اقتصادي كشورمان

در روسيه ي شورايي راه طوالني كه  با وجود ِ، استگرفته 
ميراث نظم سرمايه داري  اما ،پيش رفته استكمونيسم مسير 

شيوه ي زندگي  شرايط زندگي، هنوز ريشه كن نشده است؛
سنت هايي كه ذهن زنان را به   ي طبقه ي كارگر،خانواده
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تمام اين موارد هنوز از بين  بردگي كار خانگي، زنجير مي كشد،
 زنان مانع شركت فعال كه  از آنجا كه تمام اين عوامل.نرفته اند
 ي پرولتارياي  قبل از  جنبش آزادي خواهانهدر كارگر طبقه ي

 حتي اكنون جا كهاز آن ،همچنان برپا هستند ، مي شوندجنگ 
 ن كارگربردگي زنا و عقب ماندگي سياسي زنان هم حزب بايد

 پس ضرورت كار فشرده را در نظر بگيرد، انواده هايشانتوسط خ
كه خاص اين  ي حزبپرولتاريا ، با كمك يك دستگاهميان زنان 

  . امري است مبرمهمچنان ،سيس شده باشدهدف تأ
  

 و تبليغ ميان زنان سيس كميسيوني براي آژيتاسيونتأ    
اين كار را تسريع بدون شك،  استان ها،  و دركارگر در پايتخت

كه من از  زماني بود كه ايده ي كار خاص در حزب، .خواهد كرد
حتي بين رفقاي خودمان  ،كرده بودم از آن حمايت 1906سال 

 تصميمي كه در بعد از  اما اكنون، .شدمي هم با مخالفت مواجه 
توسط حزب و سراسر روسيه مطرح شد كارگر كنگره ي زنان 

 .پياده سازي عملي آن است  تنها كار باقي مانده،تصويب شد، 
 يا انجمن  يا هر اتحاديهزنان كارگرمجزاي  جنبش حزب ما يك

هرگز سودمندي تقسيم اما  ،روا نمي دارد را  كارگر زنانمستقل
كه   را دستگاه حزبي خاصسيس چنين حزب يا تأكار را در 

ها را  ثير عميق تر در ميان توده  تأنويد افزايش شمار اعضا  يا 
  .انكار نمي كند د،مي ده
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روسيه ي شورايي به نيروهاي تازه نفس  در حال حاضر،    

 و هم براي ساخت هم براي مبازره با دشمن  بسياري نياز دارد،
 وظايف كميسيون حزب براي تحريك و .جامعه ي كمونيستي

 آموزش اين ايجاد و: چنين است   زنان كارگرتبليغ در ميان
  . كارگر انزن زن از جمعيت  ميليون ها  بيننيروها از

    
آن براي   بتواندبه عنوان يك راهنما اميدوارم اين رساله     

وقف كار  به طور خاص،قصد دارند خود را  كه  رفقايم،دسته از
   .، مفيد باشددر بين زنان پرولتاريا كنند

  
ارم كه آنها از اين كتاب ،اطميناني را حاصل كنند كه  اميدو   

اين كار دشوار و بعضا بي پاداش را برخود هموار كرده اند، آنها 
كاري صرفا زنانه يا   براي زنان ،" منحصر "يك طرح در خدمت 

حزب كارگري ساخت وظيفه ي كلي درگير بلكه  ،ندنيست
ر حال دكه در برابر چشمان ما  جهاني و متحدي هستند

دستيابي به دنياي جديد و درخشان ِ كمونيسم بين المللي 
  .هستند

  
  الكساندرا  كولونتاي

   1918 دسامبر 1
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  فصل اول

  
 در زنان كارگرجنبش سوسياليستي 

  كشورهاي مختلف
  
  
  
  

بايد دانست كه تصوري شفاف تر و مشخص تر از جنبش 
 خشم بسياري را اما ضمنا، .سوسياليستي زنان وجود ندارد

ه ي  دموكرات ها مسئل و اغلب  از زماني كه سوسيالبرانگيخت
، تعجب ها و پرسش هايي مي مستقل زنان را انكار مي كنند

چه وظايف و اهدافي  جنبش كارگران زن چيست؟:  شنويم
 چرا  نمي تواند با كل جنبش طبقه ي كارگر ادغام شود، دارند؟

اياي چرا نمي تواند در كل جنبش حل شود؟ آيا اين بق
   بورژوايي نيست؟فمينيسم

  
بلكه  . چنين پرسش هايي فقط در روسيه مطرح نمي شوند    

 اما .در همه ي كشورها و به تمامي زبان ها تكرار مي شود
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جايي  كه جنبش  آنها درست درعجيب تر ازهمه اين بود كه 
 و زنان متشكل كارگر زن كمترين گسترش را داشتهكارگران 

حاديه ها داشته باشند، بلندترين ر احزاب و اتكمترين تعداد را د
 و فني   ضرورت كار مجزااب كننده ترين صداها را در انكارو مج

آنها  .روش ساده انگارانه شان را شنيددر ميان زنان پرولتاريا و 
از  گره در هم پيچيده ي  مسائل زنان و مسائل اجتماعي عام  

 .راحتي مي گذرنده ب

 
ر لفظا از بطن واقعيت سرمايه داري رشد جنبش زنان كارگ    
،  با ترديد در انتخاب روش هاي خوداما براي مدتي طوالني .كرد

جنبش زنان كارگر اشكال به شدت  .آزمايشي پيشرفت كرد
اين اشكال از كشوري به  .متفاوت و گوناگوني به خود گرفت

كشور ديگر تغيير مي كند و با شرايط مكاني خاص  و با ويژگي 
 مخصوصا در به تدريج، اما ،.ش زنان منطبق مي شودجنب

دستگاه  كشورهايي كه دموكراسي اجتماعي قدرتمندي دارند،
حزبي معيني براي خدمت به جنبش سوسياليستي زنان 

  .برخاسته است
  

سوسياليستي را يافت كه با  بتوان  دشوار ممكن است ،امروز    
 .مخالف باشدضرورت سازمان دهي گسترده ي زنان پرولتاريا 

سوسيال دموكرات هاي تمام كشورها به شمار ارتش زنان خود 
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افتخار مي كنند كه شانس موفقيت شان در مبارزه ي طبقاتي 
 رو به رشد حساب باز مي را بيشتر كرده  و روي اين نيروي

 راجع به ماهيت چنانچه اختالفي وجود دارد نتيجه،در. كنند
وه ها و ابزار آژيتاسيون و فقط درباره ي شياين مسئله نيست، 

با  .كار در ميان  زناني است كه نصف طبقه ي كارگر هستند
وجود اين،در تمام كشورها پيروزي حياتي  در اين استدالل به  

 يعني به آميختن زنان و مردان ،سبك كار آلماني برمي گردد
در حالي كه جدايي و  طبقه ي كارگر در يك سازمان حزبي،

حفظ سيون در ميان زنان طبقه ي كارگر خودمختاري آژيتا
  .شود

  
فقط : جنبش سوسياليستي زنان هنوز بسيار جوان است    

  .حدود بيست سال است كه از موجوديت آن مي گذرد
  

اتحاديه  درست است كه پيش از اين سازمان هاي كارگري،    
. زنان را در شمار اعضاي خود به حساب مي آوردند ،و احزابها 

 به عضويت حزب يا اتحاديه هاي صنفي در مي آمدند، آنها قبال
، از گر تشكيالت حزبي يا صنفي مي شدنداما وقتي زنان كار

، دفاع ايي كه بر روي زنان بيش از همه تأثير مي گذاردحيطه ه
، در انگلستان 1820دهه ي اين وضعيت تا اواسط  . نمي كردند

كاوش . ار بود برقر1905روسيه تا انقالب و در  ،تا قرن بيستم
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 عنوان زن تحت تاثير قرار مي بر مسائلي كه زنان كارگر را به
و دفاع از منافع شان به عنوان  مادران و زنان خانه دار،  ،دهد

هاي اردوگاه بورژوازي فمينيستبدون هيچ مبارزه اي در دستان 
  .باقي ماند

  
 را مي توان يك نقطه ي عطف 1890اواسط دهه ي     

يال دموكرات در گوتا در سال ره ي حزب سوسدر كنگ .دانست
جهت كار آژيتاتوري  خاص و  ، و با اصرار كالرا زتكين،1896

در همان سال،در  .مطرح شد كار مستقل در ميان زنان، مباني 
كنگره ي بين الملل سوسياليستي لندن ،نخستين جلسه ي 
سي زن سوسياليست با نمايندگي براي كنگره ي بين الملل از 

اين .يس،آلمان،امريكا،هلند،بلژيك و لهستان برگزار شدانگل
كنفرانس آغاز تالشي نسبتا كم براي احياي جنبش 

  .سوسياليستي زنان در كشورها ي ديگر بود
  

اين جلسه ي خصوصي بيش از همه مسئله ي ارتباط بين     
ايي و جنبش سوسياليستي زنان را بررسي مي و بورژفمينيسم

وم ترسيم تمايزي مشخص ميان اين دو لز در اين جلسه، .كرد
سياليستي خاص در بين زنان و به آژيتاسيون سو تصديق شد،

به منظور كشاندن  آنها  به سمت  صفوف  حزب  كل كارگر 
  .طبقه تمايل نشان دادند
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بين الملل زنان سوسياليست دو دهه ي از اولين جلسه     

 ،به  قوانين اشمايه داري با اتكا در آن سال ها سر .گذشته است
 بلكه كشورهاي جديد را هم ،نه تنها شاخه هاي جديد صنعت را

زنان كارگر در صنعت هرسال با كسب اهميت  .اداره مي كرد
جايگاه خود  اجتماعي قابل مالحظه در زندگي اقتصادي مردم ،

اما از آنجايي كه آنها با هم اتحاد  .را مستحكم تر مي كرد
و به همكاران مرد خود  رد نشدند،به سازمان ها وا نداشتند،

پيوند متعهدي نيافتند و زنان كارگر در واقع به عنوان رقباي 
كاري خطرناك مردان ظاهر شده و پيشرفت مبارزه ي سازمان 

در آن سال ها سازمان  .يافته ي كارگران را تحليل مي بردند
اما در  .دهي كارگران زن مسئله اي ضروري  و حياتي شد

نث پرولتاريا و انطباق سئله ي سازمان دهي نيمه مؤرد با مبرخو
هر كشوري اين  آنها با شرايط واقعيت اجتماعي پيرامون ،

  .مسئله را به روش خودش حل كرد
  

زنان  .را شرح مي دهداين امر تنوع  روش هاي تشكيالتي     
خود  به اتحاديه ها  پيوستند، ،به سازمان هاي كل طبقهكارگر 

 كلوب هاي اي زنان به طور مجزا سازمان دادند،را در اتحاديه ه
و انجمن هايي براي آموزش به  خود و  سيس كردند،خود را تأ

كه  خاص زنان را در حزب تشكيل دادند در نهايت، انجمن
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مسئوليت كار تشكيالتي و آژيتاتوري ميان زنان را بر عهده مي 
تشكيل انجمن خاص زنان در حزب آخرين نمونه اي از . گرفت

كار است كه مؤثرترين  و مناسب ترين راه را براي  ورود زنان 
دور از نظر نمي توان .[ كارگر در مبارزه ي طبقاتي ارائه مي دهد

داشت كه اتحاديه ها نيز در نهايت به اين شعور دست يافتند و 
كميته هاي آژيتاتوري زنان  ، صرفا اقتصاديحتي در عرصه هاي

 ،بنابراين. زنان كارگر، تشكيل دادند براي انجام كار ميان خود را
كميته ي عمومي اتحاديه   به بعد،1895از سال  براي مثال،

هاي صنفي آلمان شامل يك  كميته ي مركزي براي كار 
  . ]آژيتاتوري در ميان زنان بود

  
جنبش زنان كارگر چنين ابعادي را مد نظر   ،1907تا سال     

براي اولين كنفرانس بين قرار داده بود تا بتواند  فراخواني 
در ) شهري در جنوب غربي آلمان( المللي زنان در اشتوتگارت

 .پيوست با كل كنگره ي بين الملل سوسياليست را مقدور سازد
سوسياليست هاي زن، نه تنها اطالعات شان را درباره ي آنچه 
 در كشورهاي خود بدان دست يافتند با هم رد و بدل كردند،

ند كارهايشان را در همين راستا دنبال كرده  تصميم گرفت بلكه،
 آتي جنبش زنان كارگر  رشد و توسعه يو با تمام توان ممكن،

ن پس از برخي از مخالفت ها، پيشنهاد زنا. را ترويج كنند
ين مجزاي بسوسياليست آلمان در رابطه با تأسيس كميته ي 
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كارگر پيوند بين سازمان هاي زنان المللي زنان را پذيرفتند، كه 
  .را در همه ي كشورها تقويت مي كرد

  
(   Gleichheitجنبش بين الملل زنان كارگر، روزنامه ي     

  به عنوان را كه توسط حزب آلمان منتشر مي شد را) برابري
  .رسميت شناختبه  اش ارگان مركزي

  
 عنوان كنفرانس اشتوتگارت، بر اين بخش مستقل زنان به    

تر در ميان زنان پرولتاريا صحه مرضرورتي براي كار مثمرث
وضوح معلوم گشت كه اگر چه جنبش پرولتاريايي ه ب. گذارد
 اما به ،يك بخش جدانشدني از كل جنبش كارگري است زنان ،

سبب شرايط خاص زنان كارگر و موقعيت اجتماعي و سياسي 
خاص زن در جامعه ي مدرن  از ويژگي هاي اصيل و خاص 

چه اهداف آژيتاسيون كه صريحا به اگر .خود برخوردار است
منظور همراستا  كردن زنان  به طور گسترده با  جنبش 
كارگران  است، و اگرچه اين اهداف جزئي از يك هدف كامال 

 چون اين اهداف بيشترين ارتباط را ،با اين حال سراسري است،
با منافع زنان دارند، ابتكار عمل نمايندگان زن طبقه ي كارگر 

  .وه جهت نيل به اين اهداف استبهترين شي
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اگرچه سوسياليست ها اين را پذيرفتند كه مسئله ي زنان     
 جزء الينفك مشكل اجتماعي كلي زمان ما را تشكيل مي دهد،

، عضوي از يك ي هستند كه زن كارگر، بيش از همهاگرچه مدع
طبقه ي نگاه داشته  در بندگي و محروم از حقوق مدني است، 

بايد پيش از هر چيزي براي  راي آزادي خود،و در كوشش ب
همچنين عالوه بر اين  ،طبقه ي خود مبارزه كندرهايي  كل 
يك زن . ك موضوع ديگر را هم  تصديق كردندي اصل اساسي،

 عين حال، دربلكه،  طبقه ي كارگر نيست،كارگر تنها جزء
 كه سوسياليست همچنان . معرف نيمي از كل نژاد بشريت است

خواستار حقوق برابر براي زنان در  ،ت با فمينيست هادر مخالف
چشمانشان را بر اين  واقعيت نبسته  دولت و اجتماع هستند،

اند كه مسئوليت هاي زنان در برابر جامعه ي اشتراكي و 
زن تنها كارگر  .اجتماعي ،تا حدي با مردان متفاوت خواهد بود

ر و حامل او ماد  بلكه در عين حال،مستقل نيست،و شهروندي 
اين به مجموعه اي كلي از مطالبات خاص منجر  .آينده است
 تأمين در حيطه هايي  مانند حمايت  از كار زنان، مي شود،

مساعدت در  هاي اول كودكي فرزندان،امنيت مادري و سال 
.[ و بازسازي خانه داري و مانند آن مسائل تربيت كودكان،

 الينفك ءكل، جزاگرچه منافع طبقه ي كارگر به عنوان يك 
ايجاد برابري سياسي براي زنان كارگر است، اما فقدان واقعي 

حتي در كشورهايي كه مردان  كارگر از حقوق  حقوق شان،
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 باالخص شرايط ناخشنودي را ،بر زنان سياسي برخوردارند،
به  مشاركت با يكديگر در يك اجتماع خاص، .تحميل مي كند

ردن بر رفقاي  درون حزب را ثير گذا فرصتي براي تأزنان كارگر
مي دهد  تا آنها را به  مبارزه براي حقوق سياسي زنان طبقه ي 

 كنند، و براي زنان حقوقي را كسب كنند كه خود  ترغيبكارگر
  .] مردان از آن برخوردار هستند

  
هم در  ، زنان كارگر كشورها خوداكثر، در     عالوه بر اين

يوس جايگاهي بسيار مأدولت، خود را در اجتماع و هم در 
 مدرن سرمايه داري  زنان حتي در بين بردگان .كننده مي يابند
 شرايط و اين مادون سازي زنان به نابرابري در ،فرودست هستند

 در خود طبقه ي كارگر منجر زندگي ميان مردان و زنان حتي
چه در روابط جنسي  چه در خانواده، چه در سياست، .مي شود

زنان هميشه  يا در سر كار، ،)ض اخالقيروسپي گري ،تبعي(
 را دارند، و خود زندگي شان مؤيد نبود حقوق "ومرتبه ي د"
  .نهاستآ

  
ثير قرن ها  زنان كه تحت تأطبيعي است كه حتي  روانِ    

. با مردان طبقه ي كارگر متفاوت است ،بندگي قرار گرفته است
ي دارد؛ قاطع تر، و احساس اتحاد بيشتر مرد كارگر مستقل تر،

 زيرا در چارچوب تنگ روابط  ،افق فكري وسيع تري دارد
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 براي او آسان تر است كه از منفعت خانوادگي محدود نمي شود؛
اما  يك  . آگاه شود و آن را به مسائل طبقه اش پيوند زنداش

زن كارگر، بايد  به بلوغ ديدگاه يك  كارگر مرد متوسط دست 
،  از سنت، مفاهيم كاملكه اين به معناي گسست -يابد

، بخشي از ي است كه از وقتي در گهواره بودهاخالقيات و رسوم
در تالش براي ابقا و  اين سنت ها و رسوم، .وجود او بوده است 

 قبلي توسعه ي حفظ الگويي از زن  كه به واسطه ي مراحل
، در مسير آگاهي طبقاتي زن كارگر به اقتصادي ايجاد شده

به همين دليل نتيجه  .ير تبديل مي شودموانعي تقريبا عبورناپذ
واضح است كه تنها با استفاده از روش هاي خاص كار در ميان 

و اراده را  زنان مي تواند ذهن  خفته ي زن كارگر را بيدار كند ،
  .به زندگي او بياورد 

  
 اين واقعيت است  يويژگي خاص اين روش ها دربرگيرنده    

 زنان و مردان طبقه ي كارگر كه با وجود پيوند كلي بين جنبش
و با وجود به هم جوش خوردن اين دو بال در يك فرآيند 

ير بيرق وظايف و مطالبات كل وردن اين دو در زآمبارزه و 
، ساختاري مجزا فراهم طبقه، براي تبليغ و آمادگي زنان كارگر

اين تفكيك هدفي مضاعف دارد، از يك سو ، اين . آورده شود
كميته مركزي زنان  كميسيون ها،(حزبي مجموعه هاي درون 

بايد كارهاي تبليغي  خاصي را در مطابقت ) كارگر و مانند آن
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وظيفه ي  ، اجرا كرد ؛مسائلي كه بايد به زنان پاسخ دادبا سطح 
آنها عضو گيري از ميان جمعيت زناني است كه از سطح پايين 

نان و ز آگاهي برخوردارند تا به سطح ديگر اعضاي حزب برسند،
 از سوي ديگر .را درعرصه هاي مبارزه ي انقالبي حركت دهند

اين امكان را پيش روي زنان كارگر قرار مي اين مجموعه ها 
دهد تا منافعي كه به اغلب زنان مرتبط است را دفاع و مطرح 

مراقبت از فرزندان و مبارزه براي تعيين نرخ كار  مادري، :كنند
 روسپي گري و اصالح در كار مبارزه در برابر زنان و كودكان،

  . خانگي و مانند آن
  

از اين روست كه شكل گيري گروه هاي كارگران زن درون     
وظيفه ي جذب كردن توده هاي وسيع زنان  از يك سو، حزب،

به بايد كساني كه  كمتر آگاه را در جنبش  تسهيل مي سازد،
، ؛ و از سوي ديگربا آنان سخن گفتزبان متفاوتي از مردان 

مجالي است براي متمركز ساختن  حزب روي نيازهاي خاص 
  .زنان پرولتاريا

  
. اين نتيجه اي بود كه رفقاي غربي به تدريج به آن رسيدند    

اين شيوه ي كار با زنان تقريبا توسط همه ي احزاب پذيرفته 
 در 1906از سال  ؛ در اتريش1908 از سال  شده است،
الت متحده و كشورهاي  در ايا1908از سال  انگلستان؛
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اسكانديناوي؛ از آغاز قرن بيستم در بلژيك و هلند؛ در سويس، 
ت خاص زنان سوسياليست در همه جا اجتماعا فنالند و فرانسه،

 زنان  كارگر انجام مي دهند و برايو كار تبليغي  وجود دارد،
 بر آن بخش از برنامه ي سوسياليستي راتوجه  حزب كارگري 

كه بر منافع زنان طبقه ي كارگر تأثير معطوف مي كنند 
  .بيشتري دارند

  
هم در ژرفا و  ، جنبش زنان كارگربه لطف اين شيوه ي كار،    

تعداد زنان كارگر سازمان دهي  اكنون، .هم در وسعت رشد كرد
در واقع ،حتي نسبتا سريع تر از  شده هر سال بيشتر مي شود،

 براي مثال، .شوندتعداد مرداني كه به درون جنبش كشيده مي 
 زن كارگر 10500 در آلمان، حزب به سختي 1907در سال 

 جمعيت زنان  به 1908در عضويت خود داشت، در سال 
 1910در سال  ، 62259 ،1909در سال   نفر رسيد،29458

 1912در سال   ،107000  ،1911در سال   ،82846،
به  . عضو زن داشت150000 ،1913 ، و در سال 130000،

تعداد زنان در حزب پانزده برابر  در طول شش سال، ن ديگر،بيا
در سال  .و تعداد مردان حتي دوبرابر هم نشد افزايش يافت،

 نفر بود و در سال 600000تعداد مردان در حزب ،  1907
  . عضو رسيد830000 تعدادشان به 1913
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در اولين كنگره ي بين  در زمان بسيار كمي پيش از اين،    
  ،1907در سال  ان سوسياليست در اشتوتگارت،الملل زن

جمعيت سازمان يافته ي زنان كارگر چنان رقم  كمي داشت  
  .كه اكثر كشورها حتي از ذكر آن خودداري كردند

  
 نفر از زنان كارگر در 150000با     در آن زمان انگليس 

اعضاي اتحاديه ها، مقام اول را از لحاظ تعداد زنان سازماندهي 
  عضو 120000اتحاديه هاي  آلمان ، پس از آن در. شتشده دا

 42000اتحاديه هاي  اتريش حدودا شامل . زن وجود داشت
در  .15000زن كارگر مي شدند و در مجارستان هم در حدود 

حزب نسبت به اتحاديه، ميزان سازمان دهي زنان به طور قابل 
نست از ، كشوري كه مي تواه اين نحوب. مالحظه اي پايين تر بود

، ال دموكرات ها به خود افتخار كندنظر بيشترين ميزان سوسي
كشور كوچك فنالند بود كه توانسته بود جنبشي با بيش از 

  .وجود آورده  زن كارگر ب18000
  

 ارقامي بود كه از سوي     تصوير متفاوت وخوشايندتر
نمايندگان در كنفرانس زنان سوسياليست بين الملل دوم در 

  .ارائه  شد 1910گن دانمارك در آگوست شهر كوپنها
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اما رشدي  تنها سه سال از اولين كنفرانس زنان گذشته بود،    
ثير فعال تش زنان كارگر وجود داشت اكنون تأكه در بين ار

در انگلستان تعداد زنان  .خود در جنبش را هم نشان مي داد
 نفر 200000كارگر سازمان دهي شده در اتحاديه ها از مرز 

 زن كارگر در اتحاديه ها و  131000م گذشت؛ در آلمان ه
، حدود  عضو حزب شمارش شد؛ در حزب اتريش زن82645
كشورهاي ديگر نيز پيشرفت قابل .   زن عضو بودند7000

  .توجهي را در جنبش نشان مي دادند
  

 ، براي سطح سازمان دهي زنان كارگرما به عنوان گواهي    
آخرين سال هاي پيش از جنگ وجود داده هايي را از آنچه در 

  .داشت، به شما ارائه مي دهيم
  

 292,868 در اتحاديه ها ,1911 ,انگلستان

در كميته ي  ,1911 ,انگلستان
 5,000 مركزي زنان كارگر

 161,512 در اتحاديه ها ,1910 ,آلمان

در حزب سوسيال  ,1913 ,آلمان
 150,000 دموكرات

 47,901 در اتحاديه ها ,1911 ,اتريش
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در حزب سوسيال  ,1910 ,اتريش
 19,000 دموكرات

 88,906 در اتحاديه ها ,1908 ,فرانسه

 41,000 در اتحاديه ها ,1908 ,ايتاليا

در حزب سوسيال  ,1908 ,ايتاليا
 10,711 دموكرات

 44,000 در اتحاديه ها ,1910 ,هلند

 2,943 در حزب ,1910 ,هلند

 6,000 در اتحاديه ها ,1910 ,سويس

در حزب سوسيال  ,1910 ,فنالند
 17,000 دموكرات

 3,000 در اتحاديه ها ,1909 ,نروژ

 1,500 در حزب ,1909 ,نروژ

  
   

  
 اسپانيا، در اين جا اطالعاتي درباره ي كشورهاي بلژيك،    

از آنجايي كه  به عالوه، . و سوئد داده نشده استدانمارك
در اين سال هاي اخير ا جنبش زنان كارگر رشد سريع  خاصي ر
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بسياري از اطالعاتي كه در اينجا داده شده قديمي  ،آغاز كرده
مي توان بدون اغراق اظهار كرد كه فقط   به همين دليل، .است

در اروپا  تعداد زنان كارگر سازمان يافته بيش از يك ميليون 
  .است

  
، يك عامل عيني  مبناي اين سازمان دهي موفقبي شك،    

كه به خصوص  رشد سريع كارگران صنعتي زن، ست؛اقتصادي ا
نسبتا جوان در كشورهايي با اقتصادي سرمايه داري پيشرفته و 

عامل عيني، يك نقش در كنار اين  ،اما. قابل مالحظه است
 زنان ثير فعال و آگاهانه ي حزب بر روي توده يعمده را نيز تأ

ش از به خصوص  در سال هاي پيو با كار تخصصي و نظام مند 
جنگ، است كه توسط سازمان هاي حزبي تمامي كشورها  با 

  .انرژي و از روي فكر انجام يافت
  

  در بليغيبراي دستيابي به ايده اي كامل تر از روش هاي ت    
ما بايد تاريخ اين جنبش را با  ،جنبش سوسياليستي زنان

آلمان كشور ويژه  در اين مورد، .جزئيات بيشتري بررسي كنيم
تجربه ي جنبش  ديگران با تغييرات اندكي ، ت؛اي اس

سوسيالستي آلمان  را تكرار كرده و از اين جنبش الگويي اوليه 
  .اي را براي كار با زنان پرولتاريا اقتباس مي كنند
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انگلستان از همان آغاز قرن نوزدهم مهد جنبش هاي  اگر    
 اوايل زنان بافنده ي النكشاير در(اتحاديه اي زنان كارگر بود 

،اگر در خالل )  به اتحاديه ي بافنده ها پيوستند1824سال 
براي اولين بار  ، با ابتكار پترسون ، 1979-1970سال هاي 

مجمع براي "براي وحدت اتحاديه هاي مخصوص زنان  در 
بعدها مجمع اتحاديه  ( تالشي به عمل آمد "حمايت از كار زنان
و به اين طريق،   ،) مجمع اتحاديه ي اصناف-هاي صنفي زنان

اگر زنان كارگر  اين جنبش به هم پيوند خورد و متمركز شد،
انگليس اولين كساني بودند كه براي دفاع از تجاوز به منافع 

سوسيال دموكراسي  با وجود اين، اقتصادي خود به پا خاستند،
در آلمان كه در بطن خود حامل جنبش سياسي و حزبي زنان 

  .كارگر بود
  

 ي اصناف سازمان اتحاديهد اهميت موفقيت هاي با وجو    
اين جنبش يك منش تنگ نظر  ،زنان كارگر در انگلستان

درباره ي وظايف  اجتماعي كلي آزادي . اقتصادي داشت
ر، در زنان،درباره ي منافع حياتي زنان كارگر به عنوان زن و ماد

اتحاديه هاي زنان مجزا يا مختلط هيچ بحثي صورت نمي 
همچنين در كشورهاي ديگر  بلكه، تنها در انگلستان،نه  .گرفت

ضرورتا، تنها به علت  زنان كارگر، فرانسه و امريكا، مانند آلمان،
منافع عملي بالدرنگ خود در جنبش صنفي شركت كردند 
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ثير داشت، فقط أتمام مسائل كلي اجتماعي كه در منافع زنان ت.
 .با گسترش جنبش هاي فمنيستي بحث و مطرح شد

مطالبات زنان كارگر را دگرگون كردند  ها به سهم خود،ينيستفم
، فرمول مرده يايي تحريف شده و در نقابي عريانو به آنها در دن

ي برابري مطلق حقوق ميان زنان و مردان در تمام حوزه هاي 
و حتي  .زندگي و در تمام حيطه هاي زندگي را ارائه دادند

هنوز نشان اين اكنون  جنبش زنان كارگر در انگلستان 
 در عرصه هاي اقتصادي در حالي كه: دوگانگي را درخود دارد

، براي منافع طبقاتي شان  به عنوان رفقايي هوشيار،زنان كارگر
 ،سيمي جنگند، اما  در حوزه هاي آرمان هاي اجتماعي و سيا

ي زنان متكي اند و  هنوز به طرفداري از حق رأزنان كمتر آگاه ،
 از اين ندطبقاتي شان ضرر وارد شود حاضرحتي اگر به منافع 

  .اصل برابري زنان حمايت كنند
  

 .جنبش زنان كارگر در آلمان از جنس كامال متفاوتي بود    
سازمان كارگران ، ت است كه در دهه هاي شصت و هفتاددرس

اما توسعه ي سريع كار  زن نيز اساسا در اتحاديه ها متمركز بود،
 ج توسعه ي سرمايه داري در آلمان،همراه با سرعت مهي زنان،

اجبار حزب جوان ِ سوسياليسيت هاي آلمان را مجبور كرد تا در 
  .رابطه با مسائل زنان موضعي محكم بگيرند
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در كشمكش درون سازمان هاي  زنان دو ديدگاه  وجود     
برخي كار حرفه اي زنان را يك انحراف غير عادي از : داشت

دند با و اميدوار بو ظر مي گرفتند، در ن"نظم طبيعي اجتماع"
، زنان را مجبور كنند كه به خانه ابزار قوانين ممنوع كننده

ديگران اين پديده ها را به عنوان مرحله اي اجتناب : برگردند
بنا به   ناپذير پذيرفتند، و زنان را به سوي آزادي نهايي خود ،

وان ه ي كار خود و هم به عنهم به عنوان فروشندظرفيت اش، 
  .،  رهبري كردنديك زن

  
زن و "ل با عنوان بِبود كه كتاب آگوست بِ در اين زمينه    

 و نقش   منتشر شد1879 نخستين بار در سال "سوسياليسم
 تابناك بر مسائل ياين كتاب پرتوي. تعيين كننده اي ايفا كرد

بغرنج زنان افكند و افق هاي تازه اي براي سوسيال دموكرات ها 
 كتاب پيوند نزديكي بين مسائل زنان و اهداف عام اين .گشود

طالبات اما در عين حال، به نيازها و م طبقه ي كارگر ايجاد كرد،
اموري كه مشخص كننده ي زن  ،خاص زنان كارگر توجه داشت

 وضعيت اين تأييد. به عنوان نماينده ي جنس خويش است
خاص زنان در جامعه ي مدرن، بدون قصور در وحدت حزب،  
تعيين حوزه ي معين كار با زنان پرولتاريا را ضروري ساخته 

  .است
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ان هاي سوسياليستي زنان اولين كوشش ها براي احياي سازم
با  ابتكار يك  . روي داد1880در ميانه ي دهه ي  ،در آلمان

كه به سوسيال دموكرات ها پيوست به نام فمينيستعضو سابق 
 هايي براي خود  انجمن،Guillaume-Schack  گيليوم شاك

. سيس شدأآموختگي زنان يا باشگاه هاي زنان كارگر در برلين ت
 قوانين تبعيض آميز عليه ي ،اما  دهه ي هشتاد در آلمان
 بي رحمانه، اين ،نيروهاي پليس .سوسياليست ها اجرا مي شد

ي تالش هاي بسياري ايجاد سازمان هاي بي گناه را كه به بها
 از 1887سرانجام، فرمان ويژه ي   . نابود مي كردشده بود،

چهره ي زمين زدوده شد و اين  نخستين آغازي بود براي 
  .انجمن هاي سوسياليستي زنان

  
ا نقض قانون هاي ضد سوسياليست ب ،جنبش كارگري در آلمان

ت و جنبش زنان كارگر نيز ، بالفاصله پايگاهي مستحكم يافها
ترس زنان قرار نه تنها در دس ،اتحاديه هاي صنفي. احيا شد
 يك زن را به عنوان رئيس كميسيون عمومي ، بلكهگرفتند،

حزب سوسيال دموكرات . كردنداتحاديه هاي صنفي انتخاب 
، نسبت  در كنگره ي شهر ارفورت در آلمان، به سهم خود،آلمان

در دو  .[  موضع كامال قاطعي اتخاذ كرد،به مسئله ي زنان
گوتا،  هم در ر ارفورت و د سوسياليست ها هم برنامه ي پيشين

اين . برخورد حزب نسبت به مسئله ي زنان هنوز مبهم بود
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 به تمايل كلي براي حمايت از كار زنان ،مطالبات مربوط به زنان
و به رسميت شناختن تمام حقوق سياسي براي افراد بالغ  

اين مطالبه ي حقوق  بدون اينكه تأكيد ورزد محدود شد،
  .]سياسي براي زنان نيز صدق مي كند

  
 1981در سال  ) م-شهري در آلمان مركزي(برنامه ي ارفورت 

حقوق سياسي براي تمام  شهروندان  نه تنها به مطالبه ي ،
 در ،بلكه بدون در نظر گرفتن جنسيت شان تاكيد مي ورزد ،

لغو  ": دارد مطالبه اي خاص منافع زنان را بيان مي، بند پنجم
قوانيني كه زنان را در جايگاه نامطلوب تري نسبت به مردان در 

   اين تصويبيه".خصوص حقوق سياسي و مدني قرار مي دهد 
 معناي واقعي كلمه،  به،حزب سوسيال دموكرات. اي مهم بود

 نه  ديگر.دفاع از منافع زنان طبقه ي كارگر را برعهده گرفت
همچنين مسئله  بلكه، ،زنان كارگر مسئله ي بهبود وضعيت تنها

  . ي آزاد سازي  زنان به عنوان يك شهروند و يك فرد مطرح بود
  

در راستاي اين هدف جديد، براي باز كردن جايي براي كار 
نظري .  الزم بود تا حزب قوانين حزبي خود را تغيير دهد،زنان

 آلمان در سال كه پيش از اين  در كنگره اي در شهر هال در
تصويب شده بود كه  ، درباره ي رؤساي زن در كنگره  1890

ساي زن اجازه داده مي شد در جلسات خاص ه اين رؤطي آن ب
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 ، 1892اگرچه در كنگره ي برلين در سال .[ زنان انتخاب شوند
و چنين ت خود  با اين تصميم مخالف بودند زنان سوسياليس

 و "تيازهان برابري هستند نه امزنان خوا"استدالل كردند كه 
كيد مي وزيدند كه اين تصميم بايد مورد تجديد نظر قرار تأ

روشي را اثبات مي كند كه در آن اصل  يك مورد نوعي، .گيرد
حتي در  ،طرفدار حقوق برابربرابري حقوقي فمينيست هاي 

ره ي شكل گيري جنبش زنان كارگر زنان سوسياليست در دو
 ، با پافشاري 1894اوايل  كنگره ي  ، اگرچه.مي گذاشتتأثير 
 و ( Singer )، سينگر( Auer )  اور،)Zetkin ( زتكين

تجربه  "زتكين  مي گفت . نظر دوباره مطرح شدديگران اين 
واقعيت  .نشان مي دهد آنچه اشتباه بود نپذيرفتن اين رأي بود

امر اين است كه زنان از هيچ حقي برخوردار نيستند و با تمام 
 حزب  كمك يستند در سازماندهي كلاراده در جهان هم قادر ن

مقابل ، در ميان توده ها زنان به طرز اما  جدا از اين. كنند
امع  در مجم و نمي توانندند،مالحظه اي از مردان عقب تر

عمومي در موضع خود بايستند و اين امر به نارضايتي و 
برگرفته از شرح مذاكرات  ".سردرگمي شان منجر مي شود

 ].Frankfurt 1894،  174. pكنگره ي  حزب در 

 
سازمان زنان برلين اصالحيه اي را مطرح  ،در كنگره ي برلين

 " با عنوان ساده تر "ارگان مخفي مردان"كرد كه به موجب آن 
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 جايگزين شود  كه به زنان اجازه خواهد داد به "ارگان مخفي
مراجعه كنيد به شرح مذاكرات كنگره .[  اين سمت دست يابند

سازمان هاي ]  p . 145.  , 1894رلين در سال ي حزب در ب
، در خواست توسعه ي  كار ن از شهر مانهايم در آلمانديگر زنا

اما قاطع ترين گام درباره ي روش  .تبليغي با زنان را كردند
ي اانتخاب شده توسط حزب براي كار با زنان كارگر، در كنگره 

له را كالرا اين مسئ. برداشته شده بود 1896در گوتا در سال  
گر بر مبنايي براي آژيتاسيون با  ارگان زنان كارزتكين درباره ي 
زتكين با وجود . خاص و فني با زنان مطرح كرد ،كار حزبي مجزا

ِ ترسيم خط مرزي بين مفاهيم برابري در اردوگاه بورژوا و زنان 
بر اين نظر قديمي اش پافشاري كرد كه  سوسياليست ،

اي  بر دامنه ايد وراي اهداف كلي حزب،آژيتاسيون بين زنان ب
حمايت از كار زنان، حق : دمتمركز شو" مسائل زنان "كلي از

آموزش كودكان ، آموزش  زايمان، امنيت فرزندان،بيمه ي 
در اين مصوبه . سياسي زنان، برابري سياسي زنان و مانند آن

، نشريه ها و  جزوه هاپيشنهاد شد كه آنها انتشار مطبوعات،
پيشنهاد عالوه بر اين  .يه هاي ويژه براي زنان را آغاز كننداعالم

تاريخي كه به روابط حزب با جنبش زنان كارگر و مسائل آن 
 مصوبه ي ديگر نيز به در همان كنگره سه شكل بخشيد،
كه هركدام مكمل يكديگر بود؛ و بدون شك در  ،تصويب رسيد
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 تعريف موضوع سازمان دهي زنان كارگر مسير تازه ي حزب را
 .مي كرد

 
برلين نظر به اين واقعيت كه قانون ورود زنان  گروه اين تصميم

آژيتاسيون با زنان را به  به حزب را ممنوع مي كرد، تشديد كار
پيشنهاد دوم به زنان به اتحاديه ها پيشنهاد كرد، منظور جلب 

اين پيشنهاد به ايجاد پست : حيطه ي تشكيالتي اشاره داشت
 در حزب تأكيد مي ورزيد " هاي مخفي زنارگان"هاي خاص 

كه  مسئول كار آژيتاسيوني نظام مند با زنان براي ارتقاي 
سومين  .آگاهي طبقاتي شان و جذب آنان به حزب خواهد بود

نظر مطرح شده اين بود كه جلسات جداگانه ي زنان بي درنگ 
 .بايد به منظور انتخاب ارگان هاي مخفي  زن برگزار شود

 
گوتا رسما كار درون حزبي سازمان دهي زنان را كنگره ي 

  .افتتاح كرد و تبليغ در ميان زنان پرولتاريا را نظام مند كرد
  

. اين طرح كار پيشنهاد شده به طور مستمر گسترش يافت
كنگره هاي بعدي  تنها تغييراتي جزئي در مسئله ي سازمان 

 طور ميان زنان ايجاد كرد؛ بهدهي زنان كارگر و كار تبليغي 
، حزب طرح  كاري را در همان خطوط كلي برنامه ي گوتا كلي

درست است كه يك مانع رفع نشدني در راه  .حفظ كرد



  42                                        مبارزه ي زنان كارگر براي حقوق خود 

  - گسترش جنبش سوسياليستي زنان در آلمان وجود داشت
در جاهايي كه  .يعني قانون منع  ورود آزادانه ي زنان به حزب

 وجود قوانين محلي منع زنان از شركت در جنبش هاي عمومي
  (ورتنبورگ ،)Baden  ( براي مثال در بادن نداشت،

Wurtenburg(، ساكسوني)  Saxony(، هسن)  Hessen 

  ( برمن–استان هاي بسيار كوچك و در شهرهاي آزاد  ،) 

Bremen (، لوبك ) Lubeck (هامبورگ و  ) Hamburg ( ،
 آنها تحت لواي ،در جاهاي ديگر. زنان آزادانه به حزب پيوستند

 به هم مي "انجمن هايي براي خود آموزي زنان كارگر"
 در گروه هاي غيرمتشكل و " ارگان مخفي"پيوستند يا حول

 ارگان "با وجود اين ، به لطف  . آزاد دور هم جمع مي شدند
رياست ويژه ي زنان در كنگره ها و وجود   ،"هاي مخفي
 ،جنبش سوسياليستي زنان  ويژه ي زنان ،"برابري"روزنامه ي 

اما با كل  با اينكه خارج از حدود حزب گسترش مي يافت،
جنبش پيوند نزديكي داشت و هميشه زير نفوذ سوسيال 

  .دموكرات ها باقي ماند
  

كه در آن   ،1900بازنگري قوانين حزب در شهر ماينز در سال 
 زنان با كميته هاي محلي "ارگان هاي مخفي "سيستم 

 اي در سازمان دهي زنان به هيچ دگرگوني جايگزين شده بود،
 كساني  در مونيخ، براي1902در كنگره ي  .پرولتاريا منجر نشد
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كه عهده دار كار با سازمان هاي زنان كارگر بودند و كار تبليغي 
ارگان هاي "با زنان را بر عهده داشتند تصميمي مطرح شد كه  

 . ِ به خصوصي را در سر كار باقي نگه مي داشت"مخفي زنان
ارگان مخفي مركزي "در كنگره ي ماينز هم جايگاه  همچنين،

اين جنبش توانست از زمان  .ييد شداسر آلمان تأ در سر"زنان 
اينز با قدرت رشد كند و  در م1900كنفرانس گوتا تا كنگره 

برگزاري اولين كنفرانس سوسياليستي زنان را امكان اين امر 
 دوره اي اين كنفرانس ها به صورت پس از اين ،. پذير ساخت

 در 1900در سال  :در آلمان هر دو سال يك بار برگزار مي شد
 در برمن، در 1904 در مونيخ، در سال 1902ماينز، در سال 

 در 1908، در سال )Mannheim ( در مانهايم1906سال 
. )Jena ( در ينا1911، و در سال )Nuremburg (نورمبورگ

لبات فزاينده كنفرانس هاي زنان كارگر پاسخي طبيعي به مطا
براي مسئله ي حق رأي . اي بود كه زندگي آنها ايجاب مي كرد

، ديگر ن رايشتاگ و در پارلمان هاي محليبراي زنان در سازما
مسئله ي پيچيده ي بررسي و توجه به نمي شد عذري آورد  يا 

 مسائل آموزش پيش در همين راستا. عقب انداخت را مادرانگي 
ز كار كودكان و كار زنان، اصالح  ، حمايت ادبستاني كودكان

سازمان هايي براي ارائه ي  اصالحات در خانه داري ، مدارس،
 تعيين دستمزد براي كار كارگران خانگي، خدمات خانگي،
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مبارزه عليه مرگ و مير  تضمين پرستاري از مادران و كودكان،
  . كودكان و مانند آن مطرح شد

  
دسته و پنجه نرم مي   زنان از نزديك با تمامي اين مسائل

كنند؛ اين مشكالت مستقيما از زندگي آنها بيرون مي آيد و 
كنفرانس زنان .  مي شودمنجر به رشد مطالبات جديد

اين مطالبات را بررسي كرد، به بحث گذاشت و  ،سوسياليست
و به همين روش حزب را نيز مجبوركرد كه  روي آنها كار كرد،

 خواسته هاي زنان كارگر را با توجه و تأمل بيشتري نيازها و
كنفرانس هاي زنان انواع كميسيون  به اين روش ، .بررسي كند

هاي خاص را كه مواد خام را براي كل كنگره هاي كارگري 
.  درباره ي مسائل خاص كه به زنان مربوط مي شد تهيه كردند

كه بي شك كل جنبش ، نوعي از تقسيم كار در حزب بود نتيجه
  .ار برد بسيياز آن بهره 

  
معمول است كه جنبش سوسياليستي زنان در آلمان را صرفا 

را از قوانين نهي  برآمده از تاكتيك هاي سياسي بدانند و آن
. كننده ي زنان براي عضويت در سازمان هاي سياسي جدا كنند

،  درست است كه در آن زمان.اما اين تصوري نادرست است
جنبش زنان  ،هامربوط به اتحاديه ها و سازمان قوانين 

سوسياليست را وادار مي كرد كه به انجمن هاي فراحزبي خود 
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وقتي تعداد زنان كارگر  اما بعدا، .آموزي زنان كارگر پناه ببرند
جا كه وحدت جنبش به سياسي و آگاه افزايش يافته بود، تا آن

 .، حزب ابزاري يافت تا قانون را از سر خود باز كندآن نياز داشت
 به سازمان هاي حزب "بانههديه ي داوطل"ير زنان با تدب

 و سپس اين هدايا در فواصل معين مانند حق عضويت پيوستند
 با اين حال، نظام ارگان هاي مخفي زنان، .پرداخت مي شد

 كميته ي مجزاي زنان با ارگان هايش، جلسات ويژه ي  زنان،
كنفرانس هاي زنان و مانند آن، در سر كار  نشريه ي برابري،

  .قي ماندبا
  

 وقتي قانون آلمان درباره ي اتحاديه ها 1908در سال  سرانجام،
و بدين سان زنان كارگر مي توانستند  و سازمان ها متوقف شد،

در جنبش سياسي سوسيال دموكرات ها شركت كنند، ديگر 
اما  .هيچ مانعي براي القاي كار خاص در بين زنان وجود نداشت

 قبلي  با زنان پرولتاريا دست آيا  از سبك كار حزب چه كرد؟
  برداشت؟

  
پس از   ،1908در كنگره ي نورنبورگ در سال  .برعكس

بازنگري ريشه اي در قوانين حزب، به جنبش سوسياليستي 
 بود خودمختاري زنان اجازه داده شده بود كه تا جايي كه ممكن

  .داشته باشد  بدون آسيب به جنبش طبقه، ،اجرايي بسياري را
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دانست كه به عنوان اعضايي برابر ه ي زنان كارگر حزب وظيف

اما حق عضويت كمتري براي زنان مقرر شد  ،ندوارد حزب شو
و اگرچه  .چون حقوق كمتري براي كارشان دريافت مي كردند

قوانين  تشكيالت ارگان هاي مخفي زنان منسوخ شده بود،
حزب درخواست كرد كه بسته  به تعداد اعضاي زن در حوزه 

عين، در هر كميته اي بايد يك نماينده ي خاص  براي هاي م
در هرحال بايد يك نماينده ي  .زنان كارگر وجود داشته باشد

 زنان انتخاب مي شد وجود مي داشت زن در كميته كه توسط
 .كه مسئول كار تبليغي  و سازمان دهي زنان كارگر بود

  يك نماينده ويژه برايهمچنين در كميته ي مركزي حزب نيز
كميته ي زنان حزب از ميان نرفته  .زنان كارگر وجود داشت

نه  مانند نشريه ي برابري، بود، انتشار نشريه هاي زنان كارگر،
ار اين ارگان مركزي زنان كارگر،  بلكه در كن تنها  ادامه يافت،

نشريات اتحاديه هاي صنفي سراسر حوزه هاي محلي يا 
ت زنان كارگر مي گسترش مي يافت كه مختص منافع و مطالبا

( قوانين حزب همچنين جلسات جداگانه براي  زنان كارگر  .شد
و همچنين در  ،را باقي گذاردند)ا،بحث هاي شبانهدوره ه

و در نهايت،  " انجمن هاي خود آموزي "رد نياز،جاهاي مو
  .كنفرانس هاي مجزاي زنان را نيز برپا نگاه داشتند
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ازمان  به اتحاديه ها و سبدين ترتيب، تغييرات در قانون راجع
 "برعكس، .ساختار و منش  كار حزب را در آلمان تغيير نداد ،ها

، در  در خصوص كار آژيتاسيوني با زنان در حزب"تقسيم كار
آزادي عمل بيشتري را براي گسترش  سال هاي پيش از جنگ،

و روشن سازي در ميان زنان پرولتاريا  درباره ي مطالبات خاص 
 و كار " روز زن"تنها كافي است كه از . اشتزنان به جا گذ

تبليغي براي  حق رأي زنان ذكر كنيم كه حول اين روش جديد 
ها را با آنو شكل مي گيرد ارتقاي منافع زنان كارگر در سياست 

اعتراض انقالبي در عرصه هاي فقدان حقوق شهروندي زنان 
  .كارگر آموزش مي دهد

  
 وسيع تر و ،ل به سال سا،شاخه ي زنان حزب كارگر آلمان

حزب مديون زنان كارگر و ابتكار عمل آنها در  .متنوع تر مي شد
درباره ي مشكالت هزينه ي :  تمام حوزه هاي فعاليت شد

حق بيمه ي مادري، و توسعه ي حق رأي در حكومت  زندگي،
زنان كارگر در دوره ي انتخابات در . مردمي اشتراكي
Reichstag ii سهم عمده اي از كار را  1912 در ژانويه ي 
نقشي فعال در انتخابات اعضاي صندوق با آنها  برعهده گرفتند،

آنها براي جذب زنان ؛ الي حق بيمه در سر كار ظاهر شدندم
يتاسيون ، به آژ خستگي ناپذير و بي وقفه،كارگر به حزب

 ، آنها به اصطالحپرداختند، جلسات برگزار مي كردند؛ همچنين
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گام براي زنان در جاهاي مختلف نگفتگوهايي عصر ه
سازماندهي كردند و دوره هاي تخصصي آموزشي و غيره برگزار 

  سفر تبليغي در 66كميته ي زنان   ،1912در سال . كردند
سراسر آلمان در طول آن سال سازمان دهي كرد، بدون به شمار 
آوردن كارهاي آژيتاسيوني كه توسط  خود زنان كارگر در 

 گذشته از جلسات منظم عصر و  آنها.شده بود انجام استان ها
در .  جلسه ي همگاني برگزار كردند22دوره هاي آموزشي، 

زنان نمايندگان  ) 4,827بيش از (  كميته ي منطقه اي، 646
نشريه ي . خاص خودشان را قبل از جنگ بر عهده داشتند

در طي .  نسخه منتشر مي شد170,000 با تيراژ "برابري"
  . نفر افزايش يافت22500000اد اعضا  همان سال تعد

  
آژيتاسيون گسترده ي  كار تبليغي در جلسات، مانند  همچنين

مخصوص همسران كارگر در خانه نيز انجام مي شد، كه نتايج 
 "  كميسيون خاص براي مراقبت از كودكان".عالي داشت

  كميسيون قبل از جنگ وجود 125. توسط زنان اداره مي شد
  . هايشان تمام وقت بودداشت و فعاليت

  
سوسيال دموكراسي آلمان، سواي هر علت خارجي  ،به اين روش

، به اصل  در حزب" تقسيم كار "ول كه وجود داشت، بنا بر اص
  .كار خاص و مجزا در ميان زنان پرولتاريا وفادار ماند
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حزب سوسيال دموكرات اتريش كه خود را در همان موقعيت 

 نداشتن حق قانوني براي عضويت يعني ،حزب آلمان مي ديد
، روش خود را براي حل اين زنان كارگر در سازمان هاي سياسي

  .، پيدا كرد زنان را به جنبش كارگر وارد كندمشكل كه چگونه
  

رسما كه    را سازمان دادند،" كميته ي ستاد كل زنان"آنها 
، اما از لحاظ ايدئولوژيك با حزب خارج از حزب قرار گرفته بود

اگرچه دستور جلسه ي  دومين كنفرانس زنان .  باط داشتارت
 نقش زنان در " نيز موردي با عنوان  1903كارگر در سال 

علي رغم اين كه كنفرانس از .  را دربرداشت"مبارزه ي سياسي 
تبليغات وسيع و مشتاقانه در ميان زنان كارگر حمايت كرد، با 

ي زنان وجود تصميم مبني بر شكل گيري كميته هاي محل
 با دشواري و ضعف پيش ، ورود زنان در سياستبدين منظور

، جنبش  بزرگ كارگران اتريشي براي ن معنيبه اي. مي رفت
زنان .   يك نهيب بود1905اصالح قوانين رأي گيري در سال 

. به مبارزه كشيده شدند و در اعتصاب عمومي حضور يافتند
هم در  كميته ي ستاد كل زنان هم در كميته ي حزب و

، ضرورت  طرح كار سازماندهي كميسيون اتحاديه هاي صنفي
.  جنبش آلمان ضروري يافتزنان را همراستا باشده در ميان 

به بخش آژيتاسيون ويژه در  ،1907كنگره ي حزب، در سال 
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  به 1908حزب ياري كرد و  از سومين كنفرانس زنان در سال 
زنان پرولتاريا در كار نظام مند، مجزا و مستقل در ميان  بعد،

حتي لغو قانوني در سال . آلمان  انجام شد اتريش نيز همراستا با
ازمان هاي سياسي جلوگيري مي  كه از ورود زنان به س1910
  . نيز هيچ تغييري در اين زمينه ايجاد نكردكرد  

  
برعهده  ي خاص تبليغ در بين زنان كارگر  در انگلستان وظيفه

ارگر بود، در حالي كه در حزب ي ليگ كار زنان در حزب ك
سوسيال دموكراسي انگليس كميته ي ويژه ي زنان از سال 

حزب   ،1908در سال .  به اين منظور وجود داشت1906
 ويژه و مجزاي زنان را تأسيس سوسيالسيت امريكا نيز كميته ي

، و از آن زمان به بعد در در سازماندهي زنان كارگر در كرد
كالرا زتكين در . مگيري به دست آوردآمريكا موفقيت هاي چش

 15 اتحاديه ي زنان كارگر را بنا نهاد، كه حدودا شامل ،سويس
شاخه بود، تا زماني كه جنگ خود را بر تمام كارهاي تبليغاتي 

يته كمهمين نوع از . ن كارگر تحميل كردسوسيالسيتي بين زنا
، كميته هاي مركزي  و ها و مجامع زنان در درون حزب

انه ها  نيز در دانمارك، سوئد، نوروژ و هلند توانستند دبيرخ
 براي ين در سال هاي اخير، در فرانسه همچن. بوجود آيند

احياي سازمان كوچك حزبي زنان كوشش هاي بسياري انجام 
دهي زنان كارگر در در كنار اين روش  سازمان.  شده است
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 ، هلند و مانند اياالت متحده، انگلستان،كشورهاي مختلف
سوئد، همچنين سازمان هاي ويژه اي وجود دارند كه جايگاه 
رسمي  شان دربيرون از حزب است ، اگرچه  از لحاظ 

باشگاه .  ايدئولوژيكي تحت رهبري سوسيال دموكرات ها هستند
، اجتماع هاي ن هايي براي خود آموزي زنان كارگرها، انجم

. ق دارندروشنفكري و مانند آن نيز به اين نوع سازمان ها تعل
 براي انجام و " آماده كردن عرصه"هدف اين انجمن ها هم 

ادامه ي تبليغات در ميان  ناآگاه ترين و عقب افتاده ترين توده 
يا آماده  و   زنان كارگرتعميق  آگاهي نظريهم هاست ، و 

سازي نيروهاي سوسياليست جوان براي ايفاي نقش براي 
  . رهبري جنبش است

  
 ،  به ايجاد سازمان هايي از اين 1905 از سال ما  نيز در روسيه

 با گشايش 1906اولين تالش ها در بهار .  كرديم مبادرتگونه
  بدون مجوز قبلي  در بخش هاي از " باشگاه زنان كارگر "

 فعاليت اين باشگاه ها را به ،انحالل دوماي اول. پتروگراد رخ داد
  . تعليق در آورد

  
سوسيال دموكرات ها .  عملي شد 1907دومين تالش در پاييز 

انجمن خود آموزي زنان كارگر را بنيان نهادند  كه وظيفه ي 
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جذب توده هاي وسيع زنان با آگاهي اندك به جنبش، جذب 
  . آنها به اتحاديه ها و ورودشان به حزب را بر عهده داشت 

  
. رژيم تزاري هيچ شانسي به  ريشه دواندن اين تالش ها نداد

باز هم مجبور بود زير زميني   ،1909در سال جنبش كارگري 
اما زنان كارگر سوسيال دموكرات در اولين كنگره ي زنان . شود

 كه  توسط جنبش  بورژوايي تساوي 1908كل روسيه در سال 
جنبش زنان . ، شركت كردند فراخوان داده شده بودحقوق

 زن نمايندگي 45طبقه ي خود را با  كارگر سوسيال دموكرات، 
زنان كارگر با تصويب تصميمات مستقل  خود در تمامي . كرد

 را "بانوان ثروتمند "  اين  يمسائل، سرانجام ، ناگهان كنگره
  . ترك كردند

  
 ، حزب سوسيال دموكرات تصميم گرفت 1913، در سال سپس

روز زن را برگزار كند و در روسيه اين كار نشانه ي اين واقعيت 
نيز به تدريج به ضرورت انجام بود كه  طبقه ي كارگر روسيه 

 اين ، صرف بازدهي. برد كار خاص در بين زنان پرولتاريا پي مي
قعيت زنان كارگر در مو. نوع از تقسيم كار را ايجاب مي كند

 و مسئوليت هاي خاصي كه بر زنان به عنوان جامعه ي مدرن
مادر و زن خانه دار تحميل مي شود، به اين معني است كه 

روز . [ وصي مطابق با زنان پرولتاريا  ضرورت داردتبليغ به خص
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 ، 1913در سال :  سال توسط حزب برگزار شد سهزن  به مدت
روزي   ،1917 فوريه ي 25 ، و در روز تاريخي 1914در سال 

ر پتروگراد در بهار بلشويك ها د. كه آغاز انقالب بزرگ بود
  ورا آغاز كردند  " كارگر زن " ي نشريه انتشار 1917

.  را منتشر كردند"صداي زنان كارگر"منشويك ها، نشريه ي 
براي جزييات بيشتر  .هر دو نشريه را متوقف كردتشار جنگ ان

 مجموعه ي را درمقاله ي من ، در جنبش زنان كارگر روسيه
  . ] ببينيد"حزب كمونيست و سازمان هاي زنان كارگر"
  

سيمي ، در تحليل نهايي كل جنبش طبقه ي كارگر از چنين تق
يعني آژيتاسيون جداگانه در ميان زنان كارگر نفع برد، از اين رو 
اين قائل شدن اهميت بيشتر براي منافع و مطالبات زنان 

 آنها ،محبوبيت حزب را در بين زنان كارگر افزايش داد و در كل
به اين روش، اين . را به عضويت در سازمان  حزب  ترغيب كرد

 براي زنان كه نيمي از طبقه ي با كار ويژه ي حزب دستگاه
كارگر هستند، نه تنها به وحدت جنبش آسيبي نرساندند، بلكه 
برعكس، تعداد اعضا  و اهميت و استحكام حزب كارگر را 
افزايش دادند، بدين وسيله چارچوب كار خالق اجتماعي خود را 

 "مسئله ي زن"با احترام به حل مسئله ي بغرنج و پيچيده ي 
   .گسترش دادند
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  فصل دوم
  

  اشكال سازماندهي زنان كارگر در غرب
  
  
  

شيوه هايي كه جنبش زنان پرولتاريا در كشورهاي مختلف 
اتخاذ كردند آنقدر متنوع  و خاص است كه شرح آنها در اين 

، تنوع اين به طور كلي. اه و مختصر دشوار استمقاله ي كوت
 سياسي و اقتصادي ،يوه ها به سبب ويژگي هاي اجتماعيش

خاص هر كشور است؛ همچنين تا حدي هم به بخش خودآگاه  
ما نبايد اين . طبقه ي كارگر و جنبش زنان كارگر بستگي دارد

واقعيت را ناديده بگيريم كه جنبش زنان پرولتاريا  تقريبا در 
همه ي كشورها هنوز در دوره شكل گيري است و بنابراين تا 

ا بي تفاوتي كه بين اندازه اي بستگي دارد به فضاي طرفداري ي
 اي يگانهبه شيوه ود دارد، كه پيش تر رفقاي هم طبقه ي ما وج

  .در راه مبارزه براي آينده اي بهتر قدم برداشته اند
  

جنبش زنان پرولتايا را مي توان به اشكال نمونه ي زير      
نخست اتحاديه هاي صنفي كه به دو شاخه تقسيم : نشان داد 
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ي مختلط ، كه شامل مردان و زنان اتحاديه ها -مي شوند 
 قديمي  اتحاديه هاي مختلط. است، و اتحاديه هاي ويژه ي زنان
 در 1824سال . رده ترند تر و در جاهاي مختلف گست

، بافندگان زن وارد سازمان اتحاديه ي )Lancashire(النكشاير
صنفي بافندگان  شدند، و اگرچه زنان حتي با مردان  حقوق 

براي مدتي طوالني آنها هيچ سهمي در رهبري  ( برابر نداشتند
اتحاديه ي صنفي انگليس  نداشتند، نمي توانستند در منصب 

، ، با وجود اين )هاي اتحاديه ها انتخاب شوند و مانند آن
اهميت آموزشي بي اندازه  ،مشاركت  آنها در مبارزه ي صنفي

 اي داشت كه بعدها زمينه را براي جنبش  سوسيالسيتي زنان
  .  آماده كرد

  
سازمان هاي اتحاديه ي صنفي نوع دوم، كه فقط مخصوص      

اساسا از بستر گرايشات خصمانه ي مردان كارگر در  زنان بود،
رقابت با زنان كارگر پرورش يافت، و در عين حال از جنبش 

در . رهايي بخش زنان كارگر از طبقه ي بورژوا تغذيه مي شد
ترسون، ليگي را براي حمايت از خانم پ  ،1870اوايل دهه ي 

زنان كارگر سازمان داد كه مدتي طوالني همراه با كمپين 
تساوي حقوق بورژوايي  كار مي كرد و تنها پس از آن بود كه به 

، اي اتحاديه ي صنفي زنان تبديل شد؛ در سال هاي بعدليگي بر
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 و ان اتحاديه ي صنفي كارگران پيوستاين ليگ به  كل  سازم
  . نيست ها رها كرديته ، خود را از نفوذ فمرفته رف

  
سازمان هاي صنفي محدود به زنان تقريبا در تمام كشورها      

اياالت متحده، فرانسه، دانمارك، سوئد، ( تأسيس مي شدند 
 مي  آنها به تدريج و به ضرورت مجبوراگرچه، )آلمان و مانند آن

اتحاديه تشكيالت . شدند از اتحاديه هاي مختلط خارج شوند
 مبارزه براي   صنفي وظيفه ي مشخصي داشتند يعنيهاي

، دقيقا به  ؛ به عالوهنافع اقتصادي اعضاي طبقه ي كارگرم
خاطر همين منافع اقتصادي است كه نمايندگان پرولتاريا ، هم 

در اين مورد، . زن و هم مرد ، مانند هم و از هم  جدايي ناپذيرند
عي است و مطلقا در تضاد  مصنو،هر تفكيكي بر اساس جنسيت

با منافع كارگران عمل مي كند، و فقط به اهداف فوري مبارزه 
 كه پرولتاريا، همانطور. ي  اتحاديه هاي صنفي آسيب مي زند

به زنان به درك اين اتحاد دست مي يازد و ،  بنا بر تجارب خود
 و بيش تر ش را مي دهدكارگر  اجازه ي ورود به سازمان هاي

 خاصي براي ثبت نام زنان در سازمان خود برمي اين كه گام
دارد، پس ديگر هيچ معنايي نخواهد داشت كه زنان اتحاديه 

اما با اينكه تقسيم سازماني اتحاديه . [ هاي مجزا داشته باشند
ي صنفي ضربه مي ها به زن  و مرد به اتحاد جنبش در عرصه 

، پرولتاريازنان ، جداكردن  كار تبليغي براي زند، از طرف ديگر
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اين شيوه ها . حتي در صفوف اتحاديه هاي صنفي مطلوب است
در كشورهاي ديگر نيز اثبات شده است، اين تنها روش معتبر 

  .]عضويت در حمايت بيشتر از زنان عضو اتحاديه است
  

اگر آنها تا اكنون باقي مانده اند، يا به علت وجود مشاغلي      
تحت تأثير كند، يا فقط زنان را استخدام مي است كه 

نيسيم بورژوايي بوده اند، كه هميشه براي يغيرمستقيم فم
  . كساني كه براي وحدت طبقه مبارزه مي كنند مضر است

  
تاريا قادر به سازگاري با آن نوع دوم كه جنبش زنان پرول     
، سازمان هاي سوسيالسيتي است كه اهداف سياسي  كلي است

بسياري از جنبش هاي زنان كارگر اين . طبقه را دنبال مي كنند
 سازمان هاي مستقل زنان ،اوال:  تقسيم مي كند را به دو گروه

، انجمن هايي براي خود آموزي، باشگاه هايي براي زنان كارگر
كارگر، انجمن هاي روشنفكري و مانند آن  كه بيرون از حزب 

ري نزديك با حزب و وجود داشتند، با اين حال كار در همكا
بسياري از سازمان . ئولوژيكي حزب قرار داشتندبري ايدتحت ره

انجمن هاي آموزشي براي زنان و "، شبيه اين گونههايي 
  در تمام 1908 بودند، كه تا سال "دختران طبقه ي كارگر

انجمن زنان سوسياليست "آلمان گسترش داشتند، يا 
هدف خود را باشگاه هاي زنان كارگر در سوئد، كه ، يا "نيويورك
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ساسا تبليغات در ميان نادان ترين و عقب مانده ترين توده ها ا
 كه به موجب آن عضوهايي تازه براي حزب تعيين مي كنند 

، انند باشگاه زنان سوسيالسيت هلندگروه دوم ، م. جذب كنند
رسيده اند را گرد هم  جمع مي زناني كه قبال به آگاهي سياسي 

مات نظري و عملي  مقد حزب به آنها ،، اما براي كار جامعكند
هر دو اين سازمان ها كه در حال منسوخ . عميق تري مي دهد

شدن هستند، ناكارآمدند و قادر نيستند پاسخگوي تغييرات 
انقالبي اي باشند كه موجب گردهم جمع شدن  و اجتماع 

  .دوباره ي مردان  و زنان پرولتاريا  مي شود
  

 شامل تقسيمات نوع دوم سازمان هاي سوسياليستي زنان     
 ارگان هاي ، بلكه، يعني نه بيرون از حزب،خود حزب مي شوند

ويژه اي  درون حزب هستند مثل كميسون ها، كميته ها، 
دفترخانه هاي مركزي و دبيرخانه ها، كه حزب وظايف خاص 

اين نوع . لتاريا را به آنها واگذار مي كندخدمت به زنان پرو
فعاليت هاي چند جانبه  . ستقبول اسازماندهي، حياتي و قابل 

و گسترده اي به بسياري از اين اجتماعات خاص گرويدند، 
  .فعاليت هايي كه خصوصا  در آلمان متنوع اند

  
ن برمي خيزد به همين جا تعلق آبستري كه سوسياليسم از      

رفتن دارد،  به آماده  سازي نيروهاي جوان براي به عهده گ
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 و و انتشار روزنامه ي زنان حزب در آينده " رهبران زن"نقش 
به عنوان ( نگراني نسبت به سرنوشت كودكان طبقه ي كارگر

، يا كميته هايي در كميسيون دفاع از كودكان در آلمانمثال 
، تغذيه ي گرم   رابطه با  وضعيت كودكان دبستانيانگليس، در

دهي و در نهايت، سازمان. )و اردوهاي تابستاني و مانند آن 
 ، همچنانص سياسي در رابطه با حق رأي زناناي خافعاليت ه

 در پروس  به قصد اصالحات 1909 -1908كه در سال 
كميته ها ، كميسيون ها و دبيرخانه هاي . انتخاباتي روي داد

، مراحل ويژه، ز مسئوليت سازمان دهي جلسات زنانزنان ني
 انتشار بروشورها ،ان كنفرانس هاي سوسيالسيت هاي زنفراخو
، به طور وسيعي كار مبتني بر آژيتاسيون و وات، خالصهو جز

  . تبليغات بين زنان پرولتاريا  را به عهده گرفتند
  

در حال حاضر ، تقريبا هيچ كشوري وجود ندارد كه در آنجا      
ضرورت اين . به شاخه اي از حزب كار با زنان محول نشده باشد

ي شود  توسط سوسياليست هاي تمام جهان احساس م،تفكيك
موقعيت منحصر به . را ضروري مي سازد و صرف سودمندي آن

فرد زنان در جامعه ي مدرن نه تنها مطالبات خاصي براي زنان 
مين  مادرانگي و دوران تأ( ه وجود مي آورد پرولتاريا را ب

كودكي، كسب برابري حقوق  شهروندي و سياسي ، اصالح در 
 تغييرات مهمي را در ، بلكه، همچنين)كار خانگي، و مانند آن 
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شيوه هاي آژيتاسيون و تبليغات بين نيمي از زنان طبقه ي 
ي به گفتن نيست كه اين نياز .كارگر را ضروري مي سازد

بر عكس، به لطف  . ، اتحاد جنبش را تخريب نمي كندفعاليت ها
تالش هاي  سوسيال دموكراسي و رهبري آن، جنبش زنان 

 هاي جنبش كلي پرولتاريا پرولتاريا ، خون تازه اي به رگ
  . سرازير مي كند، با آن در مي آميزد و سطح آن را باال مي برد

  
در دنياي كنوني سوسيال دموكراسي جهان بر ضرورت و      

اما براي مدتي .  زنان جدل نمي كند مطلوبيت  كار خاص با
 ،، بلكه ، نه تنها سوسياليست ها"فمينيسم هراس از "مديد 

ت را مجبور مي كرد كه از هرگونه تقسيم كاري زنان سوسياليس
  .پرهيز كنند

  
 سوسيال دموكراسي اگرچه در تئوري و در ،با وجود اين     

اصل  پشتيبان حقوق زنان ظاهر شد و همچنين گام هايي 
رداشت، اما به مدت سال عملي در دفاع از منافع زنان كارگر ب

واب بيدار كردن ، در به كاربردن  ابزاري براي از خهاي بسيار
 ،اگر كارگران متشكل... توده هاي مطيع زنان، هيچ تالشي نكرد

 آوردند،  و زندگي  زنان كارگر به دستشرايط بهتري براي كار
، از طرف  بلكه،اما آن را نه همراه با مشاركت خود زنان كارگر

  .  انجام دادند و اين بزرگ ترين اشتباه آنها بودآنها
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در  )Louisa Otta (نفرد مانند لوسيا اوتاتنها افرادي م     

 كارگران " اتحاديه ي برادري"  1848 كه در سال مان بودندآل
را خطاب قرار داده و به ضرورت دخالت زنان در سازمان هاي 
كارگري يا در قانون كارگران اخراجي  هنريتا 

)Henrietta(اين تنها عضو زن در شوراي عمومي اشاره كردند ،
اول  بود كه براي سازمان دهي زنان كارگر در بين الملل 

اما . اقدامي در اين رابطه انجام داد انگلستان تالش مي كرد،
تالش هاي آنها تا حدي به خاطر بي تفاوتي رفقاي خود و نيز با 

عالوه بر اين، . موانع بيروني يك منش سياسي شكست خورد
 ي مدتيك گرايش خصمانه نسبت به رقابت با زنان كارگر، برا

 و بسياري از  بود  دربين مردان پرولتاريا  حكمفرمامديدي
اين .  زنان ببندندرب درهاي خود را اتحاديه ها را وادار كرد تا

خصومت، اين درك اشتباه و كوته نظر از منافعشان حتي تا 
  هنوز مقداري از اين -اكنون نيز كامال ناپديد نشده است 
كانديناوي، فرانسه و حتي خصومت  در انگلستان، كشورهاي اس

در آلمان ديده مي شود؛ تصور وحدت جنبش، مطابق با منافع 
واقعي طبقه ي كارگر به عنوان يك كل، به تدريج پيشرفت مي 

  .كند
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درِ بازشدن كوچكي  ما ، البته، اين ها  تنها گام هاي ا     
درهاي تشكيالت به روي زنان و بيدار كردن آگاهي زنان 

 براي م اندازي به فعاليت هاي آنان مي دهد وهستند كه  چش
 شيوه ها و رويكرد هاي جديدي براي رسيدن به اين منظور، به
آلمان اولين كشوري بود كه در اين . توده هاي زنان نياز است

 ")August Bebel (كتاب آگوست ببل. راستا پيشرفت كرد
اين مسئله را  -  انجيل هر زن سوسياليست-"سياليسمزن و سو

اين كتاب با طرح مسئله وابسته به . درستي ارزيابي مي كنده ب
 به ، با وجود اين و، حل مسائل كل سوسياليستي زمان ماراه

ويژگي خاص موقعيت زنان در جامعه ي سرمايه داري توجه 
كرد كه از اين ويژگي ضرورت كار زنان با پرولتارياي زن را 

  .تعريف مي كند
  

ه تفكيك جنبش زنان در آلمان به معموال تصور مي شود ك     
، و به سبب قوانيني كه خارجي ضرورت يافتواسطه ي  داليل 

دسترسي زنان را به سازمان هاي سياسي ممنوع كرده بود، 
نبايد اين موضوع . اين تصور از ريشه نادرست است. تحميل شد

، تنها به  قوانين بازدارنده1892عد از سال را  فراموش كرد كه ب
در . زنان در سازمان هاي سياسي معطوف مي شدمشاركت 

نتيجه، دسترسي به تشكيالت اتحاديه هاي صنفي كامال آزاد 
 در آلمان  دقيقا در اتحاديه 1890به عالوه، در دهه ي . بود
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ت هاي صنفي بود كه با ارائه ي زمينه اي براي تبليغا
، كار مجزا و خاص  و تبليغي سوسياليستي در ميان زنان كارگر

ايراد اين ماده ي بدشگون . ر ميان زنان پرولتاريا اجرا مي شدد
؛ چرا كه  آلمان نيز همچنين اقتضايي نداشتقوانين امپراتوري

و به اين معني ود و منافع حزب به آن نياز داشت زمان مناسب ب
  .  مي كردبازكه اين ماده ي قانوني شرم آور را از سر خود 

  
زنان را از مشاركت در سازمان سرانجام، وقتي قانوني كه      

  ،1908هاي سياسي منع مي كرد، منسوخ گشت، در سال 
ديگر هيچ  دليل بيروني معتبري براي تقسيم بندي پرولتاريا بر 

سازمان به عموم زن و مرد تعلق . اساس جنسيت وجود نداشت
. غيرضروري نبودداشت، اما لزوم كار خاص با زنان به هيچ وجه 

 ، سوسيال دموكرات 1908گ در سال مبوردر كنفرانس نور
هاي آلمان هنگام تعبيه ي قوانين جديد حزبي، ضرورت ابقاي 
كار خاص با زنان، جلسات مجزاي زنان، نماينده ي مركزي و 
محلي زنان، نشريات مركزي زنان، كنفرانس هاي زنان و مانند 

  .آن را به رسميت شناختند
  

 در تاريخ جنبش -اسيي و سي اقتصاد-دو لحظه ي اساسي     
، ضرورت كار مجزا در ميان زنان پرولتاريا را تعريف كارگري

 همچنان  وهمچنان  كه تعداد  زنان  كارگر رشد مي كرد،. كرد
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كه موجب تشديد رقابت در بازار كار مي شدند، مسئله ي 
ه ب. ، حياتي و مبرم مي شدسازمان هاي صنفي براي زنان كارگر

، به نام  پيروزي هاي مبارزه يه ي صنفينام منافع جنبش اتحاد
زنان كارگر و گشت كه اين تفرقه بين ي پرولتاريا،  الزم 

 راه جنبش بودند را بي عناصري كه ناآگاهانه مانعي جدي بر سر
؛ به بياني ديگر، زنان نيز بايد به مبارزه ي صنفي ضرر سازيم

كميسيون عمومي اتحاديه هاي صنفي آلمان . كشيده مي شدند
 ، كميته ي تبليغي زنان را تأسيس كرد كه در 1895در سال  

پي راه هاي تازه اي براي نزديكي به توده ي زنان  و انجام 
و سراسر . ليغات خاص در بين زنان كارگر بودآژيتاسيون و تب

، سخنگوي " برابري" ،  نشريه ي 1890سال هاي دهه ي 
بات اقتصادي و زنانه براي جنبش زنان  بود  كه عمدتا  به مطال

  .نه  مطالبات سياسي مي پرداخت
  

در چارچوب ، زماني كه كار مجزا بين زنان را      دومين لحظه
 ضروري ساخت، هنگامه اي سياسي حزب سوسيال دموكراسي

كشورها در ده سال اخير، مسئله ي اصالح ي در كليه . بود
ر هر چه بيشتبيشتر نظام  دولتي، انتخاباتي و دموكراسي كردن 

تحت تأثير اين موضوع، تغيير قابل . مبرم و ضروري مي گشت
توجه اي در گرايش سازمان هاي سياسي كارگري نسبت به 

حزب با اينكه از لحاظ نظري . جنبش زنان كارگر به وجود آمد
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ييد رولتاريا به مبارزه ي سياسي را تأمزيت جذب عناصر زنان پ
ساس نكرد  كه اين فوريت را اح اما در اين مورد، مي كرد،

اتحاديه هاي صنفي را ترغيب كند  به جست و جوي راه ها و 
. روش هاي تازه اي براي نفوذ بر ذهن و  قلب زنان كارگر باشند

 هيچ ، ، هيچ حزب كارگري در سراسر جهان1890در دهه ي 
فعاليتي در حيطه ي سازمان دهي زنان پرولتاريا از خود نشان 

 ، در نتيجه 1896 گوتا در سال اگرچه در كنگره ي حزب. نداد
 ارگان "سمت ِروهي از زنان سوسيال دموكرات،  ي اصرار گ

ولتاريا را   كه مسئوليت تمام كار در ميان زنان پر"مخفي زنان 
اما اين حزب آلماني زماني ، ييد شده بودبه عهده گرفته بود، تأ

 ايجاد 1900هر ماينز در سال  كه قوانين جديد حزب را در ش
اما تمام اين ... ، فراموش كرد اين نكته را مد نظر قرار دهدكرد

، در الح انتخاباتي در پارلمان  آلماناصي موارد براي مسئله 
دستور جلسه قرار گرفت  و رفتار آنها نسبت به جنبش كارگري 

  . زنان تغيير كرد
  

بي تفاوتي حزب نسبت به اين مسائل ريشه هاي ژرف و      
با اين كه زنان از حقوق سياسي :  داشتحياتي به شرح زير 

د، عضويت زنان به عنوان كادر حزب، به شان محروم بودن
اهميت كمتري براي موفقيت هاي طورغير قابل مقايسه، 

بالواسطه ي سوسيال دموكرات ها و كار فعال بين مردان 
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تبليغ در ميان زنان پرولتاريا  به نوعي  ناملموس . پرولتايا داشت
 تنها به آينده ، ، بلكه"حال "كاري بود نه براي زمان  اين -بود 

 نظام انتخاباتي ،مسئله ي اصالح ريشه اي. اي دور تعلق داشت
جذب زنان . ه ي سياسي كشاندزنان را نيز به چرخه ي مبارز

،  اين رأي دهندگان بالقوه ي آينده، در حيات حزب،كارگر
يست جنبش زنان سوسيال... دست آورده منفعتي موضعي ب

، چرا كه ا آغاز كردآلمان از آغاز قرن بيستم پيشرفت سريعي ر
 از آن با طرفداري قسمتي از حزب مواجه شدند؛ يعني پس

دقيقا زماني كه مبارزه براي  نظام انتخاباتي كشور را به تب و 
  .تاب آورد

  
.  را در كشورهاي ديگر نيز مشاهده مي كنيم     همين تصوير

ي احزاب سوسياليستي نسبت به جنبش در انگلستان بي تفاوت
ي در ها مي توان با طرفداران كسب حق رأزنان كارگر را تن

براي مدت هاي مديد، زنان . ميان زنان كارگر توضيح داد
طرفدار حق رأي تنها صداي زنان براي مطالبات سياسي ايشان 

اما احياي مسئله ي اصالحات بنيادين  كل سيستم . بودند
تي به ستان نيز در جنبش زنان كارگر منفعلنمايندگي در انگ

زنان كارگر شكل گرفت، با /  ليگ1906در سال . وجود آورد
سيس شد   عنوان  شاخه ي زنان حزب كارگر تأمعرفي خود به

ا و سپس كسب و هدف خود را در ابتدا  اتحاد با  زنان پرولتاري
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 حزب 1909در سال . براي زنان قرار دادبرابري حقوق سياسي  
سوسيال دموكرات انگلستان كميته ي مجزايي را براي انجام 

عمدتا اعضاي حزب و : تبليغات خاص ميان زنان تأسيس كرد
راه انداختند كه ه ي همگاني بزنان، كمپيني را براي حق رأ

معادلي بود براي زنان طرفدار حق رأي براي اصالحات انتخاباتي 
.  

  
، علي رغم  حذف تريش     مبارزه براي اصالح انتخاباتي در ا

اين دستور كار از ماده ي پنجم قوانين انتخاباتي،  نهيبي شد 
براي احياي تبليغات حزبي در ميان زنان و سازمان دهي 

  .مستحكم و نظام مندي در اين شاخه ي كار حزبي 
  

در بلژيك، آغاز جنبش سوسياليسيتي زنان به زمان مبارزه      
  . ي گرددبراي اصالحات انتخاباتي باز م

  
 مسائل ضروري "در ايالت متحده، جايي كه بسياري از     

 در جلوي كارگران ظاهر شد و  جنبش دائما در مقابل "طبقه 
 سيستم كهنه ي پارلماني بورژوايي، متزلزل موانعي در ارتباط با

، كشاندن زنان كارگر به مبارزه ي فعال سياسي به سبب بود
 حزب سوسيالست 1908ل در سا. منافع حزبي ضرورت يافت

آمريكا كميته ي زنان را براي آژيتاسيون و تبليغات بين زنان 
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ر كشورهايي همچون از سوي ديگر، د. كارگر سازماندهي كرد 
فرانسه و سوئيس، جايي كه مسائل دموكراسي سازي بيشتر 

مطرح نشده بود، جنبش زنان سوسياليست رشد نظام دولتي 
  . كم بنيه اي داشت

  
اكثريت هسته ) به جز آلمان( هايي كه  نتيجه ، به  كشور     در

هاي زنان در درون ساختار حزبي اخيرا شكل گرفته اند و در 
، نمي توان ش سال پيش از جنگ متبلور شده اندطول پنج يا ش

پيشرفتي كه طي اين سال هاي اخير در .  كمك چنداني كرد
چشمگير است و  جذب زنان كارگر به حزب ايجاد شد 

 ، گواهي )Copenhagen (كنفرانس زنان كارگر در كوپنهاگن
هيچ شكي وجود ندارد كه با . است برجسته بر اين موضوع

مساعدت به كار بين زنان پرولتاريا كه اكنون سوسيال دموكرات 
ن هستند، مداخله ي زنان كارگر در آها  در حال فراگيري 

  . مبارزه ي طبقاتي با شدت بيشتري پيش خواهد رفت
  

مشاركت زنان كارگر در كل جنبش پرولتاريا  ديگر امري 
تجملي نيست  و به  ضرورت بنيادين براي موفقيت مبارزه ي 

  .  انقالبي تبديل شده است
  

  پايان


