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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
 لنين) نيکوالی. (ن: نويسنده

  باویعبدهللا: برگردان از
 

  !به کارگران زن
 

   .ً کارگر قويا در حال رشد استۀ در ميان طبق ھا دھد که حزب کمونيست ھاى مسکو نشان می ، انتخابات شوراءرفقا

دولت شوراھا اولين و تنھا دولت . اين بسيار اساسی است که کارگران زن در اين انتخابات نقش وسيعتری داشته باشند

 و ننگين را که زنان را در موقعيت فرودستی نسبت به مردان قرار داده و ئیدر جھان بود که تمام قوانين کھن، بورژوا

. بخشيد، ملغى کرد  قوانين ازدواج يا قوانين مربوط به فرزندان به آنان میۀتی به عنوان مثال در زمينتضمين امتيازا

 را ئی امتيازات مربوط به داراۀحکومت شوروی اولين و تنھا حکومت جھان بود که، به منزله حکومت زحمتکشان، ھم

ھا، از آن برخوردار بودند ملغى  ترين آن موکرات ، حتى دئیھاى بورژوا  جمھوریۀکه مردان در قوانين خانواده در ھم

 .کرد

داران و تاجران وجود داشته باشند برابری ميان زن و مرد نمی تواند وجود داشته باشد حتی  جا که مالکان، سرمايه آن

 . در قانون

استثمارگران در  که حکومت زحمتکشان بدون اين ئیداری و نه تاجری است، در جا  که نه مالکی، نه سرمايهئیدر جا

  .حال ساختن زندگی نوينی است ، آن جاست که برابری زن و مرد در قانون وجود خواھد داشت

  .ميان برابرى در قانون تا برابرى در زندگى فاصله زيادی است. اما اين کافى نيست

  .برابری با مردان دست يابندما خواھان آن ھستيم که زنان کارگر نه تنھا در قانون بلکه در زندگی حقيقی نيز به اين 

 .برای چنين ھدفی، اين اساسی است که زنان کارگر نقش روز افزونی در ادارات دولتی و دولت داشته باشند

  .آموزند و به مردان خواھند رسيد ًزنان با اشتغال در ادارات سريعا می

حتی اگر . يندگى شوراھا انتخاب کنيدبنابراين زنان کارگر ھر چه بيشتری، چه کمونيست و چه غير حزبى را به نما

کارگر زن شريفى باشد که بتواند کار را دلسوزانه و با حساسيت اداره کند ، ھيچ فرقى نمی کند که اگر عضو حزب 

  .نباشد، او را به نمايندگی شوراى مسکو انتخاب کنيد

شان دھد که برای مبارزه تا پيروزی، بگذاريد که پرولتاريای مسکو ن! بگذاريد زنان بيشتری در شوراھای مسکو باشند

ر زنان آمادگی دارد و در ي ھای کھن، عليه رسوم و قوانين کھن، عليه بورژوازی و عليه تحق برای مبارزه عليه نابرابری

 !حال مبارزه است

  . کارگر نمی تواند به آزادى کامل دست يابد مگر آنکه به آزادى کامل زنان دست يابدۀطبق
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   ١٩٢٠ بروریف ٢١

  ٣٧١ ــ ٣٧٢، صفحات ٣٠پروگرس، چاپ چھارم انگليسی، جلد 

   . به چاپ رسيد١٩٢٠ بروری ف٢٢ ۀ، شمار(Pravda) نخستين بار در پراودا 

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩٣ ]حوت[ ، اسفند ماه١٨٩ ۀشمار

 
  

 
 

 


