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از مجله جهانی برای فتح شماره1998، 24
متتن زیر گتزیده ای استت از"ختاطترات متن از لنین ،گتفتگویی دربتاره مستئله زن "نتوشتته كتلرا زتكین .این متتن بتر پتایه
متكالتماتی كته در پتاییز 1920بین لنین و كتلرا زتكین صتورت گترفتت ،بته رشتته تحتریر درآمتد) .متتن حتاضتر را از روی
نسخه"رهایی زنان – نوشته هایی از لنین "از انتشارات انترناسیونال ،بازتكثیر كرده ایم).
"بتنابتراین بترای متا كتامتل صحیح استت كته ختواستته هتای زنتان را طترح كنیم .این نته یك بترنتامته حتداقتل استت ،و نته یك بترنتامته
اصتلحی بته معنی"ستوسیال دمتكراتیك " و"انترناسیونال دومی "آن .اینكار دال بتر آن نتخواهتد بتود كته گتویا متا فتكر می كنیم
بتورژوازی و دولتت آن تتا ابتد حتی بترای متدتی طتولنی پتابترجتا بتاقی ختواهتند متانتد .این كتوششی بترای متنفعل كتردن تتوده هتای
زنتان بتا رفترمتها ،و منحترف كتردن آنتان از جتاده متبارزه انتقلبی نیست .بته هیچ عتنوان چنین نیست؛ اینكار بته هیچوجته یك
حتقه بتازی رفترمیستی نیست  .ختواستته هتای متا یك رشتته نتیجه گیری هتای عملی استت از احتیاجتات متبرم و زن ضعیف و
محتروم در سیستم بتورژوازی ،و علیه تحقیرهتای زشتتی كته بتاید در این سیستم تحتمل كتند .بتا طترح اینها متا نتشان می دهیم
كته از نیازهتای زنتان و ستتم بتر زنتان آگتاهیم؛ از جتایگاه متمتاز متردان آگتاهیم؛ و از هتمه اینها نتفرت داریم .بتله ،نتفرت داریم
و ختواهتان متحو هتر گتونته ستتم آزار هستتیم كته بته زن كتارگتر ،همستر كتارگتر ،زن دهتقان ،همستر یك مترد عتادی وارد می
شتتود؛ و حتی از خیلی جتتهات بتته زن طتتبقات ثتتروتتتمند نیز وارد می شتتود .حتقوق واقتدامتات اجتتماعی كته متا از جتامتعه
بتورژوازی بترای زنتان می ختواهیم گتواهی استت بتر اینكه متا متوقعیت و متنافتع آنتها را در نتظر می گیریم؛ طبیعتا ً نته در نتقش
رفترمیستهای قیم متآبی كته اذهتان را تختدیر می كتنند .نته !بهیچ وجته .بتلكه در نتقش انتقلبیونی كته زنتان را بته شتركتت متساوی
در بازسازی اقتصاد و روبنای ایدئولوژیكی فرا می خوانند".
بته لنین اطمینان دادم كته متن هتم همین عقیده را دارم ولی بی شتك بتا آن متخالتفت می شتود .اذهتان نتامتطمئن و تترستو این عقیده
را بته عتنوان اپتورتتونیسم متشكوك رد می كتنند  .بتاید این نتكته را هتم در نتظر بگیریم كته ختواستتهایی كته اینك بترای زنتان جتلو
می گذاریم ممكن است بد فهمیده شده و نادرست تفسیر شود.
لنین بتا تتعجب و قتدری نتاراحتی گتفت"یعنی چته "این ختطر در متورد هتر چیزی كته می گتوییم یا انتجام می دهیم وجتود دارد.
اگتر اجتازه دهیم كته تترس از این مستئله متا را از انتجام كتارهتای صحیح و ضتروری بتاز دارد ،بهتتر استت متناره نشین شتویم .
متا نتباید تتزلتزل داشتته بتاشیم ،بته هیچ عتنوانی نتباید تتزلتزل داشتته بتاشیم ،وال از اصتول والی ختود ختواهیم لتغزید .درمتورد متا
تتنها اینكه چته بتخواهیم متطرح نیست ،بتلكه همچنین چتگونته بتخواهیم متطرح استت .متن متعتقدم كته این را بته حتد كتافی روشتن
كرده ام .متا نتباید در تبلیغات ختود از متطالتباتی كته بترای زنتان متطرح می كنیم ،بتت بتسازیم .نته !بستته بته شترایط ،بتاید زمتانی
بترای این ختواستتها و زمتانی بترای ختواستته هتای دیگر متبارزه كنیم .و همیشه ،هتمه اینها بتاید در اتتحاد بتا متنافتع عتمومی
پرولتاریا باشد ".
" هتر نتزاعی از این نتوع متا را بتا دار و دستته بتورژوازی متحترم و بتا نتوكتران رفترمیست كته بته هتمان انتدازه متحترم هستتند،
سترشتاخ می كتند  .این كتار دستته اخیر را متجبور می كتند كته یا تتحت رهتبری متا بتجنگد ت كته آنتها این را نمی ختواهتند ت یا نتقاب
ختود را بته دور انتدازنتد .این متبارزه استت كته متا را از آنتان تفكیك می كتند و چهتره كتمونیستی متا را نتشان می دهتد .بتدین
تترتیب اعتتماد تتوده زنتان را بتطرف متا جتلب می شتود؛ تتوده ای كته ختود را استتثمار شتده ،و تتحت ستلطه متردان می بیند،
تتوده ای كته تتحت قتدرت صتاحتبكاران و جتامتعه بتورژوایی در كتل ختود را در هتم شكستته و بترده می یابتد .زنتان كتارگتر كته
هتمه بته آنتها خیانتت كترده و تتركتشان نتموده انتد ،درك می كتنند كته بتاید بته طتور دستته جتمعی هتمراه متا بتجنگند.آیا لزم استت
آشتكارا اعتلم كتنم یا شتما را بته اعتلم آشتكار این متوضتوع وادارم كته متبارزه بترای حتقوق زنتان ،بتاید همچنین بتا هتدف عتمده

متا مترتتبط بتاشتد  .یعنی بتا هتدف بته دستت آوردن قتدرت و بترقتراری دیكتاتتوری پترولتتاریا؟ در حتال حتاضتر ،این جتزء التفبای
متاستت و كتماكتان چنین ختواهتد بتود .این روشتن استت ،متطلقا ً روشتن  .ولی تتوده هتای وسیع زنتان كتارگتر -اگتر كته متا فتقط
روی این ختواستت تكیه كنیم – بتا اشتتیاق جتذب متبارزه بترای كستب قتدرت دولتی نتخواهتند شتد؛ حتی اگتر این ختواستت را بتا
بتوق و كترنتا جتار بتزنیم و گتوش فتلك را كتر كنیم .نته هتزار بتار نته !متا بتاید در اذهتان تتوده زنتان این ختواستت را بته لتحاظ
سیاسی بتا رنتجها ،نیازهتا و آمتال زنتان كتارگتر بیامیزیم .هتمه آنتها بتاید بتدانتند كته دیكتاتتوری پترولتتاریا بترای آنتان چته معنی
ختواهتد داشتت :تتساوی كتامتل حتقوق بتا متردان ،هتم قتانتونتا ً و هتم در عتمل ،در ختانتواده ،در دولتت و در جتامتعه ،اینها بته معنی
تضمین نابودی قدرت بورژوازی است" .
متن گتفتم روسیه شتوروی این را ثتابتت می كتند .این نتمونته بتزرگ متا ختواهتد بتود "لنین ادامته داد" :روسیه شتوروی ختواستته
هتای زنتان را درستطح نتوینی متطرح می كتند  .تتحت دیكتاتتوری پترولتتاریا این ختواستته هتا دیگر متوضتوع متبارزه بین
پترولتتاریا و بتورژوازی نیستند .این متطالتبات پتس از عملی شتدن خشتتهایی ختواهتند بتود كته در ستاختتن جتامتعه كتمونیستی از
آن استتفاده می شتود  .این كتار بته زنتان آن ستوی مترزهتای شتوروی اهمیت كستب قتدرت تتوستط پترولتتاریا را نتشان می دهتد.
اختتلف متوقعیت اجتتماعی آنتان در اینجا و آنتجا را بتاید بتا بترجستتگی جتسورانته ای نتشان دهیم و حتمایت تتوده هتای زنتان را
بترای متبارزات طتبقاتی انتقلبی پترولتتاریا جتلب كنیم .بسیج تتوده زنتان بتر پتایه درك روشتن از اصتول و بتر یك پتایه تشكیلتی
متحكم ،یك مستئله استاسی بترای احتزاب كتمونیست و پیروزی آنتان استت  .بتخشهای ستراستری)دولتت (متا هتنوز فتاقتد درك
درستت از این مستئله هستتند .آنتها در زمینه ایجاد یك جتنبش تتوده ای از زنتان زحتمتكش تتحت رهتبری كتمونیستی بته بترختورد
متنفعل و صتبر و انتتظار عتادت كترده انتد .آنتها درك نمی كتنند كته رشتد و رهتبری یك چنین جتنبش تتوده ای بخشی متهم از
فتعالیت حتزب استت؛ نیمی از كتل فتعالیتهای حتزب استت .اینكه آنتها گتاهی ضترورت و ارزش یك جتنبش كتمونیستی هتدفتمند،
قوی و وسیع را برسمیت می شناسند ،بیشتر جنبه تعارفهای افلطونی دارد تا یك دلمشغولی و وظیفه حزبی".
"آنتان تهییج و تبلیغ در میان زنتان و وظیفه بته میدان كشیدن انتقلبی نتمودن آنتان را بته عتنوان كتاری نته چتندان متهم ،و بته
عتنوان وظیفه ای فتقط بترای زنتان كتمونیست تلقی می كتنند .و اگتر این كتار ستریعتر و نیرومتندتتر پیش نمی رود ،فتقط زنتان
كتمونیست را مستتحق سترزنتش می دانتند .این غتلط استت ،استاستا غتلط !این جتدایی طلبی عتریان استت .این تتساوی واژگتون
شتده استت  .كتنه بترختورد نتادرستت بتخشهای ستراستری متا چیست؟)متن دربتاره روسیه شتوروی صتحبت نمی كتنم (در تحتلیل
نتهایی این دستت كتم گترفتتن زنتان و دستت آوردهتای آنتان استت .دقیقا همین استتت !متتاستفانته هتنوز در تتوصیف بسیاری از
رفتقایمان می تتوان گتفت كته ،كتمونیست را ختراش بتده تتا یك عتامی ظتاهتر شتود ".بترای اطمینان بتاید نتقطه حتساس متانتند طترز
فتكر آنتان دربتاره زنتان ختراش را دهیم  .بترای اثتبات این حترف چته شتاهتدی بهتتر از این متنظره تتكراری و روزمتره كته متردم
بتا خیال راحتت متشغول تتماشتای زنتانی هستتند كته كتار متبتذل و یكنواختت ختانته ،تتوان و وقتت آنتان را هتدر می دهتد ،خستته
شتان می كتند ،روحتشان را پتژمترده و ذهتنشان را كتند می كتند ،قتلبشان را ضعیف و اراده شتان را سستت می كتند .لزم بته
گتفتن نیست كته متنظور متن ختانتمهای بتورژوایی نیست كته هتمه كتار متنزل و متراقتبت از كتودكتانتشان را بتدوش ختدمتتكار می
ریزند  .بتحث متن در متورد اكتثریت زنتان استت كته شتامتل همستران كتارگتران نیز می شتود .حتی اگتر آنتها روز را در كتارختانته
به سر برده و مزد گرفته باشند" .
" تتعداد بسیار كمی از شتوهتران ،حتی از میان پترولتترهتا هستتند كته بتا كتمك بته همسترشتان در این"كتار زنتانته "بته فتكر كتاستتن
بتار زحتمات و نتگرانی هتای او بتاشتند .یا بتخواهتند وی را كتامتل از این زحتمت ختلص كتنند  .خیر ،این ختلف"امتیاز و متقام
شوهر "استت ،شتوهتری كته در پی استتراحتت و راحتی استت .زن در زنتدگی ختانگی زن ختویش هتر روز ختود را بتا هتزاران
كتار نتاچیز قتربتانی می كتند  .حتق بتاستتانی شتوهتر و سترور و اربتاب زن بی ستر و صتدا پتابترجتا متانتده استت .بتلحاظ عینی بترده
نیز از اربتاب انتتقام می گیرد ،این انتتقام شتكل پتوشیده هتم دارد ....متن از زنتدگی كتارگتران بتا ختبرم ،این شتناختت فتقط از

روی كتتابتها نیست ،فتعالیت كتمونیستی متا در میان تتوده زنتان و كتار سیاسی متا بتطور كلی تتربیت متردان را نیز بته میزان
قتابتل تتوجهی ایجاب می كتند .متا بتاید دیدگتاه بترده دارانته را ،هتم از حتزب و هتم از میان تتوده هتا ریشه كتن كنیم .ایتن یتكی از
وظتایف سیاسی متاستت ،این وظیفه هتمانتقدر عتاجتل و ضتروری استت كته تشكیل نتهادی از رفتقای زن و مترد كته از نتظر
تتئوریك و عملی بته ختوبی تتربیت شتده بتاشتند و كتار حتزبی را در میان زنتان كتارگتر بته پیش بترنتد .لنین بته ستئوال متن دربتاره
شترایط كتنونی در روسیه شتوروی چنین پتاستخ داد" :حتكومتت دیكتاتتوری پترولتتری ت و مستلما بته هتمراه حتزب كتمونیست و
اتتحادیه هتای كتاگتری ت هتر كتوششی را بتعمل می آورنتد تتا بتر دیدگتاه هتای عتقب افتتاده متردان و زنتان فتائتق آیند و بتدین تترتیب
روحیات كهنه و غیر كمونیستی را ریشه كن كنند .نیازی به گفتن نیست كه مردان و زنان در مقابل قانون مساوی هستند.
متا در هتمه عترصته هتا بتوضتوح شتاهتد ختواستت صتادقتانته بته تتحقق این بترابتری هستتیم .متا روی زنتان بترای شتركتت در
فتعالیتهای اقتتصادی ،متدیریت ،قتانتونتگزاری و دولتی حتساب می كنیم .هتمه رشتته هتا و متوستسات آمتوزشی یه روی زنتان بتاز
استت .تتا بتتوانتند از نتظر تخصصی و اجتتماعی بهتتر تعلیم ببینند  .متا در حتال ایجاد آشتپزختانته هتا و نتهارختوریها ،رختت شتوی
ختانته هتا ،و بتنگاه هتای تعمیراتی عتمومی و مشتترك هستتیم .متا داریم مهتدكتودكتها ،كتودكستتانتها ،ختانته هتای كتودك و متوستسات
آموزشی گوناگون را تاسیس می كنیم .به یك كلم ما داریم صمیمانه ملزومات برنامه خود را به اجرا می گذاریم تا وظیفه
ختانته داری و آمتوزش از عهتده ختانتوار فتردی ختارج شتده و بته وظیفه جتامتعه تتبدیل شتود .بتدین گتونته استت كته زن از
زنچیرهتای كتهنه بتردگی ختانگی و تتمامی وابستتگیهایی كته بته شتوهتر ختویش دارد رهتا می شتود؛می تتوانتد تتوانتایی هتا و
تتمایلت ختود را بتطور كتامتل در جتامتعه بتروز دهتد .كتودكتان نستبت بته محیط ختانته امتكانتات بهتتری بترای رشتد می یابتند .متا
پیشرفتته تترین قتانتون كتار متربتوط بته زنتان را در جتهان داریم .و این قتانتون تتوستط نتمایندگتان رسمی كتارگتران متتشكل بته اجترا
در می آیتد .متا در حتال تتاسیس متراكتز زایمان و ختانته هتای متادر-كتودك ،متراكتز درمتانی و بهتداشتتی متادران ،كتلس هتای
آموزشی در مورد نگهداری از نوزادان و كودكان ،و امثالهم هستیم .ما برای كمك به زنان محتاج و بیكار به تلشی دست
می زنیم".
" كتامتل می دانیم كته هتمه اینها بتا تتوجته بته احتیاجتات زنتان كتاگتر ،هتنوز بسیار كتم استت ،و اینكه هتنوز از رهتای واقعی آنتان
بسیار فتاصتله دارد  .بتا وجتود این ،نستبت بته شترایطی در روسیه تتزاری و تتحت سترمتایه داری وجتود داشتت ،قتدم بسیار
بتزرگی بته جتلو استت  .متضافتا ،در متقایسه بتا شترایط در نتقاطی كته سترمتایه داری هتنوز ستلطه بتلمتنازع دارد ،پیشرفتت بسیار
زیادی است  .این یك شروع خوب در جهت صحیح است ،و ما بطور مستمر و با تمام توان به توسعه آن ادامه خواهیم داد.
بته شتما هتم اطمینان ختاطتر می دهیم زیرا هترروز كته می گتذرد روشتنتر می شتود كته بتدون حتضور میلیونتها زن متا امتكان
پیشرفتت نتداریم .فتكرش را بكنید ،این در كتشوری كته دهتقانتان هشتتاد درصتد جتمعیت را تشكیل می دهتند چته معنی دارد.
كشتت و زرع دهتقانی كتوچتك ،بتا ختود ختانته داری فتردی و انقیاد زنتان را بتهمراه می آورد .شتما از این جهتت در شترایطی بته
متراتتب بهتتر از متا ختواهید بتود ،بته شترط اینكه پترولتتاریا شتما بتالختره درك كتند كته از نتظر تتاریخی زمتان كستب قتدرت بترای
انتقلب ،فترا رسیده استت .در ضتمن ،متا بتا وجتود تتمام متشكلت ،نتاامیدی بته ختود راه نمی دهیم .بتا افتزایش متشكلت
نیروهتای متا هتم رشتد می كتنند  .همچنین ضترورت عملی ،متارا وادار بته یافتتن راهتهای تتازه آزاد كتردن تتوده زنتان می كتند .
متنظورم همبستتگی رفیقانته كتمونیستی استت و نته همبستتگی بتورژوازیی كته رفترمیستها متوعتظه می كتنند؛ رفترمیستهایی كته
شتور انتقلبی ختود را هتمانتند بتوی ستركته ارزان از دستت داده انتد .همبستتگی انتقلبی بتاید بتا ابتتكارات فتردی هتمراه بتاشتد؛ تتا
این ابتتكارات بته فتعالیت جتمعی تتبدیل شتده بتا آن تتركیب شتود .تتحت دیكتاتتوری پترولتتاریا ،آزادی زنتان از طتریق تتحقق
بخشیدن بته كتمونیسم ،در دهتات نیز پیش ختواهتد رفتت .از این جهتت متن از متكانیزه كتردن صتنعت و كتشاورزی انتتظار زیاد
دارم .این یك طترح متهم استت !متشكلت این راه عظیم استت ،بته طترز ختارق التعاده ای عظیم .بترای غتلبه بتر متشكلت بتاید
نیروهای قدرتمند نهفته در توده ها آزاد شود؛ آنها باید تعلیم یابند .میلیونها زن باید در این كار شركت جویند".

در ده دقیقه آختر ،یك نتفر دوبتار زنتگ زد ولی لنین بته صتحبت ادامته داد .بتعد در حتالیكه بترای بتاز كتردن در می رفتت فتریاد
زد" :دارم می آیم!"
سپس با لبخند رو به من كرد و چنین گفت :
" می دانید كتلرا ،می ختواهتم از این واقعیت كته بتا یك زن صتحبت می كتردم استتفاده كتنم و پتر حترفی زنتانته را بته عتنوان
بتهانته دیر كتردن ارائته دهتم .هترچتند اینبار این مترد بتود كته بیشتر حترف می زد و نته زن .بته طتور كلی بتاید گتفت كته شتما
شنونده واقعا خوبی هستید؛ شاید این بود كه مرا تشویق كرد اینهمه حرف بزنم".
لنین با این شوخی در پوشیدن پالتو به من كمك كرد.
" شما باید گرمتر از این لباس بپوشید ،مسكو ،اشتوتگارت نیست .شما به مراقبت احتیاج دارید .سرما نخورید .خداحافظ".
و دست مرا محكم فشرد .

