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اين مسأله بود که زنان  آن طرح زد که آغازشتن چهار مقاله نور مارکس دست به نوه ال، ١٨٩٢ۀ فوري ۵ در تاريخ

 در اتحاديه های کارگری  گزارش  دهند و سپس در بارۀ سازمان يابی زنان کارگر انگلستان سازمانچگونه بايد خود را
   .2داد

  
قطعنامۀ ن نشست خود درآخري] ١٨٩١[چهار صد نمايندۀ کنگرۀ انترناسيونال سوسياليستی بروکسل 

  :زير را تصويب کردند

                                                 
، فعال جنبش کارگری و -  کوچک ترين دختر کارل مارکس-) ١٨۵۵ -١٨٩٨(مارکس ) یتوس(له نور ِ اِ - 1

 برای ايجاد ١٨٨۵از سال .  بود)به ويژه تئاتر( و دوستدار ادبيات و هنر مترجمنده،  نويسجنبش زنان، سوسياليستی، فعال

در پاريس به عنوان نماينده و ) ١٨٨٩(انترناسيونال سوسياليستی مبارزه می کرد و در نخستين کنگرۀ انترناسيونال دوم 

  .)مترجم فارسی(اشت دشرکت عضو مؤسس 
 اند و بقيه که با حروف معمولی در متن آمده اند از هال دريپر و آن ليپوووچک حروف خوابيدۀ ک همۀ مطالبی که با -  2

  . اله نور مارکسازتايپ شده اند 
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 مبارزات برای ی خوانيم تا در برنامه های خودها را فرا م همۀ کشورِ ما احزاب سوسياليست «

از حقوق برابر با مردان در که زنان پيش از هر چيز بايد را برابری کامل هر دو جنس و اين خواست 

 » .دقيق و مشخصی بيان کنندو به نح سياسی برخوردار باشند حوزه های مدنی و

آن رو معنی بيشتری کسب کرد که از اين قطعنامه و اين موضع در مورد رأی گيری عمومی به ويژه 

اری با طرفداران حقوق زن  ککارگراندر نخستين نشست کنگره صريحَا اعالم شد کنگرۀ سوسياليستی 

در جائی که مع معمولی بورژوائی صلح بين مج بر اختالف کنگره در مسألۀ جنگهمان گونه که . ندارد

 سوسياليستد و حزب صلح اقتصادی، حزب  سر می ده» صلح، صلح «فرياد  ندارد دکه صلحی وجو

به نيز » مسألۀ زنان «، به همين طريق در مورد تأکيد می ورزد ،که خواهان محو علل جنگ است

 وقاتی را به رسميت نمی شناسند بطه هيچ مبارزۀ ک »طرفداران حقوق زنان « تفاوت بينبر  روشنی

تعلق دارند و حقوقی را طلب می کنند مبارزۀ بين دو جنس را می پذيرند، که خود به طبقات دارا تنها 

حزب واقعی زنان، حزب و  ،از يک طرف که بيانگر بی عدالتی نسبت به خواهران کارگرشان است

و از آنان دعوت امان زنان کارگر دارد نابسکه درکی بنيادی از علل اقتصادی موقعيت ، سوسياليست

می کند دست در دست مردان هم طبقۀ خود به مبارزه با دشمن مشترک، يعنی مردان و زنان سرمايه 

    .، تأکيد داردازطرف ديگر  روی  آورنددار

 اما در بارۀ انجام عملی آن چه بايد گفت؟ زنان –قطعنامۀ بروکسل از نظر اعالم اصل، عالی است 

 زيرا تا هنگامی که سياسی ای که اين قطعنامه طلب می کند دست يابند؟  بايد به حقوق مدنی وچگونه

چه بايد آنچه را بايد کرد با متانت و واقغ بينی بررسی نکنيم خواست های تئوريک حاصلی در بارۀ آن

ياد م است کارگران همچنين الز. کافی نيست به مبارزۀ طبقاتی اشاره کنيم. باشد به بار نمی آورند

اضعی بايد حمله کرد و ؛ به چه موبرد چه سالح هائی را بايد به کار برد و چگونه آنها را به کار بگيرند

 می آموزند چه زمان و در کجابدين علت است که کارگران اکنون . هائی را بايد حفظ نمودچه دستاورد

چه کار کنند که . گران دست يابندتی برای کار روی آورند، چگونه به قوانين حفاظ اعتصاب و تحريمبه

س ما زنان پ. ه صورت الفاظ مرده باقی نمانند اين زمينه ها قبَال به تصويب رسيده بقوانينی که در

، نه پرولتر سازمان نه همچون زن بلکه به مثابۀ –ما سازمان خواهيم يافت اکنون چه بايد بکنيم؟ 

 .فقای آنان در مبارزههمچون رقيبان مادۀ مردان کارگر بلکه به مثابۀ ر

ن فعاالن اتحاديه نهمچ ما بايد  اکنون از نظر من بايد سازمان يابيم؟چگونه: جدی ترين مسألۀ اين است

يم و نيروی متحد خود را برای دستيابی به هدف نهائی يعنی آزادی طبقۀ خود به خود را سازمان ده ای

روی به نحو غالبَا پيشزنان طوری است که در واقع وضعيت کار . ودکار آسانی نخواهد ب. کار بريم

اما کار روز به روز آسان تر خواهد شد، و به نسبتی که زنان و به ويژه . فرسائی دشوار است جان

  . نهفته است اين امر آسان تر جلوه خواهد کردۀ کارگرانهمموزند که چه قدرتی در اتحاد آمردان بي
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انند  راه سازمان يابی را می دانند، اما آنها می توی نشان می دهند به چه علت  زنان کارگر اتريش)اله نور ادامه می دهد(

او در يک رشته از مقاالت که وضع اتحاديه های . های ديگر انجام می دهند بياموزنداز آنچه خواهرانشان در کشور
  :زنان در انگلستان را گزارش می دهد سه نتيجۀ زير را می گيرد

  

 يعنی مزدها باال می روند، –ان می يابند، وضعيت آنان بهتر می شود ر جا که زنان سازمه .١

 .ساعات کار کاهش می يابند، شرائط کار بهبود پيدا می کند

 مکمل ناچيز درآمد چون مزد واقعی کارگران و نه يابند و مزد آنان همهنگامی که زنان سازمان. ٢

  . که به نفع زنان نفع مردان خواهد بود به همان اندازه به شود، اين امر دست کمتلقیخانواده، 

  کارگر، به خصوصدانکه زنان و مر جز در برخی رشته های کامَال ويژه، ضروری است .٣

 .همان گونه که عضو حزب واحد کارگرانندکارگران غير ماهر، عضو اتحاديه های واحدی باشند 

  
  در بارۀ جنبش زنان کارگر در انگلستان

  .   انگلستان و مسائل آن آغاز کردسازمان يابی اتحاديه ای زنانبا بعدی  گفتارش را اله نور مارکس در نامۀ 
که با اعتصاب کارگران »  جنبش اتحاديه ای نوين «شروع زمان پيشرفت اتحاديه های زنان از مقاله با خالصه ای از 

، ] بود آن عضو هيأت اجرائیسازماندهان وکه خود اله نور يکی از [کبريت سازی، ايجاد اتحاديه کارگران گاز 
   .و غيره مشخص می شود، آغاز می گردد] بار اندازان[اعتصاب بزرگ کارگران بندر 

  

ريم، نمی توانيم هرچند ما از مشاهدۀ اين پيشرفت خوشحاليم و پيشرفت سازمان يابی کارگران را می پذي

 ِ  واقعی و نتائج، اندظه ای عقبوز به نحو قابل مالحاين واقعيت ببنديم که زنان هنچشمان خود را بر

   .حاصل پس از سال ها کار به گونۀ رقت باری کوچک اند

  
نخست اينکه در . حتی در صنعت نساجی، نخستين عرصۀ سازمان اتحاديه ای زنان هنوز نارسائی هائی وجود دارد

رايج است؛ زيرا اتحاديه ها  شته گذاز کمتر بسياری موارد زنان هنوز سازمان يافته نيستند، هر جند اين وضعيت اکنون
دوم ).  دو مثال ذکر می شود. (می بينند که چگونه زنان غير متشکل به سالح کارفرمايان به ضد آنان تبديل می گردند

  : اتحاديه ها دارای رأی نيستند ادارۀاينکه زنان عضو اتحاديه غاابَا در 
  

 بی استثنا عضو اتحاديه اند، به طور منظم حق بَاتقريکه زنان به عنوان مثال در النکاشاير و يورکشاير 

عضويت می پردازند و البته از مزايای اتحاديه هم بهره مندند، مطلقَا هيچ سهمی در رهبری اين 

کنون هرگز در کنگرۀ اتحاديه ها يی در صندوق های خود نيستند و تاسازمان ها ندارند، دارای هيچ رأ

  .اره تمامَا در دست کارگران مرد استنمايندگی و اد. نماينده نبوده اند
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دليل اصلی اين بی اعتنائی و بی ميلی ظاهری از جانب زنان را می توان به آسانی تشخيص داد؛ اين 

دليل اين امر اين . ی توانيم آن را ناديده بگيريمامر در همۀ سازمان های زنان مشترک است و ما نم

 و مزد روزانه پرولترنددر کارخانه :  را بر عهده گيرندهنوز بايد دو وظيفهاست که حتی امروزه زنان 

نها فرزندانشان را تأمين می کند اما آای دريافت می کنند که بخش مهمی از هزينۀ زندگی خود و 

 حتی صبح زود پيش .برادران خودند  شوهران، پدران وِ   و خدمتکاران بی مزدبردگان خانگیهمچنين 

 آن قدر کار انجام داده اند که اگر مردان می بايست انجام دهند آن را بخش از رفتن به کارخانه زنان نقدَا

ساعت ناهار که به مردان دست کم وعدۀ کمی آرامش می دهد برای . مهمی از کار به حساب می آوردند

مرد بدبخت بينوا آن را از آن خود می داند زن  که سرانجام شامگاه،. حت نيستزنان به معنی استرا

رخت کارِ  خانه بايد انجام شود؛ از کودکان بايد مراقبت به عمل آيد؛ . تر بايد کار کندبينوا و  تربدبخت 

خالصه اينکه اگر مردان در يک شهر کارخانه ای انگليس ده . ها بايد شسته شود و وصله پينه گردد

ين چگونه می ابنابر .ده ساعت در روز کار می کنندزساعت در روز به کار مشغولند زنان دست کم شان

ال باز هم به طور با اين ح. القۀ فعالی به چيز ديگری نشان دهند؟ از نظر فيزيکی ناممکن استعتوانند 

ان نمی درمی گيرند و م»  خوبی «آنان مزد . های کارخانه ای وضع زنان بهتر استکلی در اين شهر

.   نسبتَا مستقلند]  های کارخانه ایدر شهر [رآيند از اين رو زنان توانند بدون کار آنها از پس زندگی ب

مناطقی که تنها هنگامی که به شهرها و نواحی ای می آئيم که در آن کار چيزی جز عرق ريزی نيست، 

و  با بدترين شرائط  در خانه انجام می شود]  برای کارفرما [در آن همچون قاعده بخش مهمی از کار 

  .شويمبا باالترين نياز به سازمان يابی مواجه می 

نتائج بارۀ اين مسأله صورت گرفته است، اما من موظفم بگويم که در سال های اخير فعاليت زيادی در

  به نظر من ناچيز بودن نتائج همواره ناشی از شرائطولی.  تالش های انجام شده ندارندهيچ مناسبتی با

ر می کنم که بخش مهمی من بيشتر چنين فک. نکبت باری که زنان کارگر در آن زندگی می کنند نيست

ثر اتحاديه های زنان را بايد در روش استقرار و رهبری اک]  ناچيز بودن نتائج [از دليل اين امر 

مالحظه می کنيم که بيشتر اين اتحاديه ها را افرادی از طبقۀ متوسط ، زن يا مرد، رهبری . جستجو کرد

ی دارند، اما آنان نمی توانند و نمی خواهند خوبو نيت بی شک اين افراد تا حد معينی مقصود . می کنند

نکبت را در پيرامون خود می بينند، احساس  آنان فقر و .موضوع جنبش کارگری چيستبفهمند 

  . ما آنها جزء ما نيستندا. » بهبود بخشند «ناراحتی می کنند، و ميل دارند  شرائط کارگران بدبخت را 

نام . به ايجاد اتحاديه های زنان سخت فعاليت کرده انددو سازمانی را در نظر بگيريد که در کمک 

انجمن اتحاديه  و نام سازمان جديد تر  آينده نگر اتحاديه های کارگری زنانمجمعسازمان قديمی تر 

اهداف دومی تا حدی پيشرو تر از اولی است، اما هر دو توسط محترم ترين و  .استهای کارگری زنان 

ها، اسقف .وا، هم زن و هم مرد، سازماندهی، رهبری و پشتيبانی می شوندريشه دار ترين تيپ های بورژ
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اشراف کشيشان، نمايندگان مجلس بورژوا و زنانشان که حتی ذهن خرده بورژوائی تری دارند، 

  . اينها هستند پشتيبانان شمار زيادی از اتحاديه های زنان–ثروتمند زن و مرد 

سر جوليان گلد اشميد فوق  هائی مانند زنِ »  ليدی «ميليونر و استثمارگران بی شرمی مانند لرد براسن 

ارتجاعی سالن های مهمانی چای برای پشتيبانی از مجمع زنان برپا می کنند در حالی که ليدی ديلک از 

 گواه پائين بودن درک چنين کسانی از کار. برای منافع سياسی شوهرش بهره می گيرد] زنان[جنبش 

ه ب... هوشمندانه ای است که زنان در يک گرد همائی بسيار عالقۀ  « آنان از ، شگفت زدگی]کارگر[

  » ! خود نشان دادنداقتصادیسروران های رهنمود

خود نيز نشان خواهند داد، و به امور »  عالقۀ هوشمندانه ای «ما اميدواريم و معتقديم که زنان کارگر 

تا  نقدَاآنان . درن پرولتاريا تشکيل خواهند داددر جنبش بزرگ متر از همه بخش بزرگ و زنده ای باال

  . کار را کرده انددرجۀ معينی اين

  
  يک اتحاديۀ کارگری زنان

  

جنبش  «و »  جنبش اتحاديه ای قديم «در دو نامۀ بعدی در اين رشته نوشته ها، اله نور مارکس با توصيف اثرات 
نان اند به ترسيم جنبش زنان  هائی که در برگيردۀ فعاليت های ز؛ و شماری از صنايع و وضعيت»  اتحاديه ای نوين

يک منتشر شد؛ موضوع آن   ١٨٩٢ مه ٢٠امۀ چهارم است که در تاريخ تکۀ زير از ن. کارگر انگلستان ادامه می دهد
  :اتحاديۀ کارگری زنان است

  

اعضای آن . أسيس شدنان سيگار ساز که در نامۀ پيش از آن نام بردم سه سال پيش تاتحاديۀ جديد ز

از نظر کسی که از بيرون نگاه می . جزء اتحاديۀ مردان نيستند هرچند که دو اتحاديه با هم کار می کنند

که  دليلی .کند تأسف آور است که دو اتحاديه کامَال در هم ادغام نمی شوند، البته همکاری می کنند

گاه ره به کار خود همچون چيزی موقتی نموامردان به ضد ادغام می آورند اين است که زنان تقريبَا ه

می کنند و حرفۀ واقعی خود را ازدواج می دانند، حرفه ای که آنان را از نياز به تالش معاش آزاد می 

البته در اکثريت بزرگ موارد، ازدواج کار زن را کاهش نمی دهد بلکه آن را دو برابر می کند، . کند

کار سخت نامقدس  در اين معاملۀند بلکه همچنين مجبور است زيرا زن نه تنها برای مزد کار می ک

به رغم همۀ اينها زنان بدبختانه غالبَا به کار خود به صورت موقت  .انجام دهدنيز »  خانگی «رايگان 

می دانند و  » مادام العمر «را خود نگاه می کنند و مدافع اين برخورد مردان هستند که کار مزدی 

  .ی بهبود وضعيت خود شوق نشان می دهنداين بيشتر برابنابر
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کنند، به ويژه بدين  در صد کمتر از مردان دريافت می ۵٠ تا٢۵  که در لندن زنان سيگار سازمقاله توضيح می دهد
که پست تر تلقی می گردد به کار گرفته می شوند؛ و کارگران مرد هنگامی که » آماده سازی«  کارجهت که در

رگر کار بهتری با مزد کمتر از مردان می دهند و بدين طريق سطح عمومی مزد ها را پائين می کارفرمايان به زنان کا
 اله نور پس از بحث در .اما راه چاره نه جلو گيری از دادن کار بهتر به زنان بلکه برابری مزد ها است. آورند شاکی اند

. ی در بارۀ دو گونه زن بورژوا ارائه می دهد به ضد شرائط وحشتناک کارشان توضيح 3بارۀ کار اتحاديۀ زنان گازر
  .به مجلس فرستاده بودند و خواستار آن بودند که زير پوشش قانون کارخانه قرار گيرندزنان گازر يک هيأت نمايندگی 

  

، که )حقوق زنان دارا(بورژوای مرتجع مدافع حقوق زنان اين قابل توجه است که فورَا خانم فوِ ست، 

که او نيز از طبقۀ متوسط  (مرش کار نکرده، همراه با خانم لوپتون آنارشيست هرگز يک روز در ع

  !دزنان اعتراض کندر مسألۀ کار ]  زنان گازر [دخالت  تقابلی به مجلس فرستادند تا به، هيأت م) است

، می آبراهامز، دبير خستگی ناپذير و سازمانده  برای رعايت عدالت بايد از زن ديگری از طبقۀ متوسط

ين زنان اکنون مسألۀ فوری محدود  اکه دخالت او است تا حد زيادی به لطف .نام ببرم زنان گازراتحايۀ 

  .  ساعات کار روزانه از جانب حکومت را درک کرده اندکردن

  

  اتحاديۀ کارگری زنان در انگلستان

  

 از مجلۀ ديگری ] مجلۀ زنان کارگر [ تسايتونگکه آربايتريننبه مقاله ای بود ] پلميکی[ پاسخی جدلی ] مقالۀ بعدی[
 بخش اعظم . رح شده پرداخته بوداوزر به مسأله ای که در باال مط آيخن هکسی به نام دوشيزه. دتجديد چاپ کرده بو

 هاوزر شده که به طور عمده به  آيخن تحريفات و اطالعات ناقص در نوشتۀصرف نشان دادناله نور پاسخ طوالنی 
حث قرار مورد باله نور اين مجمع در مقالۀ دوم  (ته بود پرداخ اتحاديه های کارگری زنان مجمع آينده نگر تجليل
سالن های مهمانی چای از جانب لرد ها، ليدی ها و اسقف های مجمع خيريه    بر پا داشتنمعنی  به دنبالۀ آن،).گرفت

ما در اينجا عبارت . تصوبر می گرددبرای حفاظت از زنان کارگرشان که صغير تلقی می شدند به شکلی نافذ و قاطع 
 فمينيسم بورژوائی و سوسياليسم به شکل عام مورد برسی قرار می گيرد نقل می هائی از مقاله را که در آنها رابطۀ بين

  .کنيم
  

زنان کارگر به خوبی می توانند . » راه جهنم با نيات خير سنگ فرش شده است «مثلی قديمی می گويد 

 برخوردی توأم با همدلی ، و حتی بايد، می توانندنن بورژوا را درک کنند؛ آناخواست های جنبش زنا

   .؛ اما اهداف زنان کارگر و زنان بورژوا بسيار متفاوت اندنسبت به اين خواست ها داشته باشند
                                                 

  )فرهنگ معين(  آنکه جامه ها را شويد، رخت شوی، لباس شوی، سپيد کار :گازر  - 3

ر شستن لباس، شستن پارچه ه بتر باشد چون عالومناسب » ی رخت شو«  از  »گازر« به نظر می رسد در اينجا واژۀ 

د کاری را نيز شامل می شود که با متن اله نور  و سفي در بر می گيرد يعنی فعاليت صنعتی تميز کردن پارچهرا نيز

  )مترجم فارسی. (اق بيشتری داردبمارکس  و با شرائط آن روز انگلستان انط
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ديدگاه خود را به روشنی بيان کنم و فکر می کنم از جانب زنان من ميل دارم يک بار برای هميشه 

ما به مثابۀ زن مسلمَا عالقۀ شديدی به دست يابی زنان به حقوق يکسان با  . خن می گويم سبسياری

» ألۀ زنانمس «اما ما بر آنيم که .  اکنون از آن بهره مندند داريمحقوقی که مردان از جمله مردان کارگر

  .  لۀ رهائی کار استمؤلفه ای اساسی از مسأ

اساس تولد يا از خواه بر که اين حق را –اما برای ما  .هيچ شکی نيست که مسألۀ زنان وجود دارد

 اين امر – جزء طبقۀ کارگر به حساب آئيمکه به دست آورده ايم طريق فعاليت برای اهداف کارگران 

 ما می توانيم مبارزۀ زنان طبقات باال يا متوسط را برای.  به جنبش عمومی طبقۀ کارگر استمتعلق

 که دست يابی بدان به نفع زنان کارگر هم هست درک کنيم، با يه داری يابی به حقوق معتبر و پادست

:  می گويم ما حتی می توانيم ياری رسانيم. در صورت لزوم بدان ياری رسانيمآن همدلی داشته باشيم و 

 ما نياموخته که ما موظفيم از هر جنبش مترقی که برای اهداف کارگران به کمونيستمانيفست مگر 

   جنبش از آن ما نباشد؟تيبانی کنيم حتی اگر آنمند است پشسود

مطرح می کنند همين امروز اعطا گردد، ما زنان کارگر ] بورژوا[اگر همۀ خواست هائی که اين زنان 

و مفتضحانه ای به نح زنان کارگر هنوز بايد ساعاتِ . ئی که قبَال بوديم خواهيم ماندهنوز در همان جا

به نحو مفتضحانه ای غير بهداشتی کار  ، در شرائطِ ضحانه ای پائينبه نحو مفت  برای مزدِ ،طوالنی

هنوز .  داشت بين روسپی گری و گرسنگی خواهد بودواهند هنوز تنها امکان انتخابی که خنناکنند؛ آ

بيش از هميشه اين امر صادق خواهد بود که، در مبارزۀ طبقاتی، زنان کارگر زنان خوبی در ميان 

که برادران  بايد با اين زنان مبارزه کنند همان گونه نآناد خواهند يافت؛ سخت ترين دشمنان خو

برای »  آزاد «مردان و زنان طبقۀ متوسط به ميدانی .  سرمايه داران مبارزه می کنندکارگرشان با

 خانم فوِ ست مخالفت خود را به صراحت با کاهش ،آيا ستارۀ جنبش حقوق زنان. استثمار کار نيازمندند

ی ساعات کار زنان کارگراعالم نکرد؟  جالب و قابل ذکر است که در اين مسأله طرفدار ارتودکس قانون

، هر دو موضع مطلقَا 4ر شوپنهاوِ  بی مقدارِ ، اين خلف و دوست خوب من آقای بيس،حقوق زنان

            .خالصه از نظر ما تنها جنبش طبقۀ کارگر وجود دارد. يکسانی دارند

                                                 
  .لمانیيلسوف آف) ١٧٨٨ -١٨٦٠( آرتور شوپنهاور -  4

نظرات او در مورد . ان را هم از نظر جسمی  و هم به لحاظ فکری و روحی پائين تر از مردان می دانستر زن شوپنهاو

 و صريحَا با آمده است، او در آنجا زنان را کودکان بزرگ می نامددر بارۀ زنان زن مشخصَا در نوشته ای زير عنوان 

ی بيس، که ظاهرَا طرفدار قابسۀ خانم فو ست با آقاار ممارکس احتماَال منظور اله نور . حقوق زنان مخالفت می کند

ر بوده نشان دادن اين است که زنان بورژوای طرفدار حقوق بشر نسبت به زنان کارگر ديد تحقير آميزی دارند شوپنهاو

  )مترجم فارسی. (و برای آنان صالحيت دخالت در زندگی خود و در امور جامعه قائل نيستند
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اله نور می گويد هنگامی .  کمتر شناخته شده کرده باشدا اندکی حاشيه روی می کند تا ادای حقی به زنی که مقاله در اينج
وشت، مجلۀ محترم از درج آن  پاسخی  نکه پدرش به حملۀ يک رهبر جنبش کارگری به نام جرج هاول به انترناسيونال

  .....امتناع کرد 
  

آورد که در آن هنگام هفته نامۀ کوچک آزاد انديشانه ای از اين رو پدر من به زن کارگری روی ... 

به نظر می رسد .  هاول خوشحال بودآقای جرجاو از چاپ پاسخ کارل مارکس به . منتشر می کرد

.   خارج از عرصۀ اين مقاله نباشدارتباط بين دوشيزه آيخن هاوزر، پدر من و خانم هاريت ال چندان 

او سال ها پيش از خانم پاترسون بود؛ اول ی انترناسيونال خانم ال تنها زن عضو شورای عموم

س خود و طبقۀ خود متشخص، که دوشيزه آيخن هاوزن او را آغازگر جنبش معرفی می کند، برای جن

سازمان زنان را از ديدگاهی پرولتری خانم ال يکی از نخستين کسانی بود که اهميت . کار کرده بود

اما روزی که . در بارۀ او حرف می زنند؛ عدۀ کمی به ياد او هستندعدۀ کمی امروزه . درک کرده بود

  .تاريخ جنبش کارگری در انگلستان نوشته شود، نام هاريت ال در کتاب زرين پرولتاريا درج خواهد شد

  
رد ها اين نکته را مطرح می کند که لاله نور .  نزديک پايان مقاله جملۀ کوتاهی هست که گفتار او را جمع بندی می کند

در حالی که  دنرا وصله پينه کن » روزیشرائط تباه شده و پوسيدۀ ام «ند و ليدی های مجمع نيکو کارانۀ زنان می کوش
   ».ما بر ديدگاه مبارزۀ طبقاتی ايستاده ايم«
  

آنجا که زنان بورژوا  . از موضع بورژوائی بيش از مسألۀ مردان وجود ندارد»  مسألۀ زنان «برای ما 

ه ما نيز ياری می رسانند، ما همراه با آنان مبارزه خواهيم کرد، باين حقوق ه قوقی هستند کخواهان ح

.  همان گونه که مردان طبقۀ ما حق رأی را به اين دليل که از جانب طبقۀ بورژوا مطرح شد رد نکردند

 عرضه يا بی ميلما نيز هيچ گونه مزيتی را که زنان بورژوا به نفع خود کسب کرده اند و به ما با ميل 

ما اين مزايا را همچون سالحی می پذيريم که به ما امکان می دهند بهتر در . می دارند رد نخواهيم کرد

 زنانی نيستيم که در مبارزه به ضد مردان صف کشيده باشيمما .  برادران کارگر خود پيکار کنيمکنار

  .بلکه کارگرانی هستيم که به ضد استثمارگران مبارزه می کنيم
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