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دربارۀ رھایی زنان

و . ا . لنین

»توضیح « 

این اثر از جملھ آثاری است کھ توسط ھواداران سازمان ما ترجمھ و تنظیم گردیده و در اختیار 
ما قرار گرفتھ است.

از آنجا کھ انتشار آثار جنبش کارگری و آزادیبخش جھان می تواند در ارتقاء دانش سیاسی و 
ژیک در سطح جنبش مؤثر واقع شود، ما با تأیید کوششھایی کھ در جھت پیشبرد مبارزۀ ایدئولو

ترجمۀ این گونھ آثار انجام می شود، اقدام بھ انتشار آنھا و از جملھ این اثر می کنیم.
سازمان چریکھای فدائی خلق ایران، ضمن ارج نھادن بر کار ھواداران، در حد امکانات خود 

کوشد و از کلیۀ خوانندگان مبارز این کتاب تقاضا دارد کھ در بھبود کیفی ترجمۀ این آثار می
انتقادات و پیشنھادات خود را در مورد این اثر و بطور کلی کلیۀ انتشارات سازمان، برای ما 

ارسال دارند.

سازمان چریکھای فدائی خلق ایران
٢٥/٢/١٣٥٨

٣٠/٩/١٣٥٨چاپ دوم  

١٣٩٢ماه آذرتصحیح و تجدید انتشار : 

دداشت ناشر انگلیسییا

ھا و نطقھای لنین با پیشگفتاری از ن.ک. کروپسکایا، ھمسر و ھمرزم لنین، این مجموعۀ نوشتھ
دربارۀ «شخصیتی مھم در دولت شوروی، آغاز می شود؛ او آنرا برای مجموعۀ مقاالت لنین 

ۀ کالرا نوشت» خاطرات من از لنین«نوشت. تلخیصی از کتاب ١٩٣٤منتشره در » رھایی زنان
زتکین، رھبر برجستۀ جنبش کارگری آلمان و بین المللی، بھ عنوان یک پیوست می آید.

***
ترجمۀ فارسی از روی متن انگلیسی بھ ھمین نام از انتشارات پروگرس مسکو، چاپ سوم، 

می باشد.١٩٧٢
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فھرست
صفحھعنوانصفحھعنوان

برنامھ مطالب مربوط بھ تجدیدنظر در«از ٣پیشگفتار
٣٢»حزبی

آیا بلشویکھا می توانند قدرت دولتی را «از ٩»توسعھ سرمایھ داری در روسیھ«از 
٣٥»نگھدارند؟

پیش نویس برنامھ حزب سوسیال «از 
سخنرانی در نخستین کنگره سراسری زنان ١٢»دمکرات کارگری روسیھ

٤٠کارگر
کنگره سوسیالیستی انترناسیونال در «از 

٤٢از پیش نویس برنامھ ح.ک.ر.(ب)١٤»اشتوتگارت
٤٣»بزرگآغازی«از ١٥ھای متمدن و آسیایی ھای وحشیاروپایی

وظایف جنبش زنان کارگر در جمھوری ١٦یک دست آورد فنی بزرگ
٤٥شوروی

٤٩قدرت شوروی و موقعیت زنان١٧سرمایھ داری و کار زنان
کنگره زنان در فرمانداری بھ دفتر١٨مسطبقھ کارگر و نئومالتوسیانی

٥٢پتروگراد
٥٣بھ زنان کارگر٢١پنجمین کنگره بین المللی برعلیھ فحشاء

٢٢تولید خرده پایی در کشاورزی
شادباش بھ کنفرانس سراسری ادارات 

برای کار در میان زنان فرمانداریھا
شوروی

٥٤

٢٥(نامھ اول)بھ اینسا آرماند
ایندگان ادارات پیام تبریک بھ کنفرانس نم

خلقھای مناطق شوروی و زنان
مھوریھای خاوریج

٥٤

٥٥»سالگرد چھارم انقالب اکتبر«از ٢٦(نامھ دوم)بھ اینسا آرماند
کاریکاتوری از مارکسیسم و «از 

٥٧»درباره اھمیت ماتریالیسم رزمنده«از ٢٨»اکونومیسم امپریالیستی
وظایف سمیروالدیستھای چپ در «از 

بھ کنفرانس غیرحزبی زنان کارگر و ٣١»سوسیال دمکرات سوئیسحزب 
٥٩دھقان شھر مسکو و فرمانداری مسکو

٣٢»وظایف پرولتاریا در انقالب ما«از 
پیوست :

خاطرات من از لنین
٥٩
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پیشگفتار

قاندھلنین در جریان فعالیتھای انقالبیش اغلب راجع بھ رھایی زنان کارگر بطور اعم و زنان 
کل وابستھ بھبطور اخص می گفت و می نوشت. یقیناً، رھایی زنان بطور جدایی ناپذیری 

. ما لنین را بھ عنوان رھبر زحمتکشان، بھ استکارگران، یعنی سوسیالیسم ھدفمبارزه برای 
عنوان سازماندۀ حزب و حکومت شوروی، و بھ عنوان یک رزمنده و سازنده می شناسیم. ھر 

بدون ،باید راجع بھ ھمۀ آنچھ لنین انجام داد و ھر جنبۀ کار وی بدانددھقانزن زن کارگر، ھر 
آنکھ خویش را بھ آنچھ لنین راجع بھ موقعیت زنان کارگر و رھایی آنھا گفتھ محدود نماید. ولی 
بھ دلیل وجود رابطۀ بسیار نزدیک بین کل مبارزۀ طبقۀ کارگر و بھبودی وضع زنان، لنین 

بھ این مسئلھ در سخنرانیھا و مقاالتش اشاره نموده، و –ت، بیش از چھل مورد در حقیق–اغلب 
کھ در زمانی جالب و دیگریھر یک از این اشارات بطور جدایی ناپذیری بھ ھمۀ چیزھای

او بودند، پیوستھ بود.توجھمورد 
و جذب قاندھرفیق لنین از ھمان آغاز پیشۀ انقالبی اش توجھ خاصی بھ موقعیت زنان کارگر و 

آنھا بھ جنبش طبقۀ کارگر می نمود. لنین اولین کار عملی انقالبی اش را در سن پترزبورگ 
سوسیال دمکراتھا را سازمان داد کھ فوق العاده ی از(لنینگراد کنونی) انجام داد، جایی کھ گروھ

آنھا را در ھای غیرقانونی منتشر کرده، در میان کارگران سن پترزبورگ فعال شدند، و اعالمیھ
ھا معموال خطاب بھ کارگران بود. در آن زمان آگاھی ھا پخش می نمودند. اعالمیھکارخانھ

طبقاتی تودۀ کارگران ھنوز رشد کمی داشت و عقب مانده ترین آنھا زنان کارگر بودند. آنھا 
عموال ھا مدستمزد ناچیزی دریافت می کردند و بھ حقوقشان وقیحانھ تجاوز می شد. لذا اعالمیھ

رم انۀ توتون سازی الفبھ مردان خطاب می شد (دو اعالمیھ خطاب بھ زنان کارگر کارخ
) و اگر ١٨٩٥ای برای کارگران بافندگی تورنتون نوشت (لنین ھمچنین اعالمیھاستثنایی بودند).

انتخاب اعالمیھ را چنین عنوان چھ زنان کارگر آنجا از عقب مانده ترین کارگران بودند، او 
جزئی ولی خیلی مھم است.مطلباین یک ». بھ مردان و زنان کارگر بافندگی تورنتون«د نمو

١٨٩٨تبعید بود، با تشکیالت حزبی (اولین کنگرۀ حزب در در١٨٩٩زمانی کھ لنین در
برقرار شد) مکاتبھ می کرد و مطالبی را کھ می خواست در نشریات غیرقانونی بنویسد، ذکر 

[نیز] بود. در این جزوه لنین در » زنان و مسئلۀ کارگران«الب جزوۀ . در میان این مطنمود
را تشریح کرده و نشان دھد کھ تنھا راه دھقانو زنان نظر داشت وضع زنان کارگر کارخانھ

آنھا از طریق شرکتشان در جنبش انقالبی است، و تنھا پیروزی طبقۀ کارگر، رھایی رھایی
دارد.را بھ ھمراه دھقانزنان کارگر و 

شرکت جستھ، راجع بھ سخنرانی کھ ]١[دربارۀ زنانی کھ در دفاع ابوخوف١٩٠١در سال 
کارگر زن مارفا یاکوولوا در دادگاه نمود، لنین چنین می نویسد:

خاطرۀ رفقای قھرمان ما کھ در زندان بھ قتل رسیده و تا حد مرگ شکنجھ شدند قدرت «
، جمع خواھد کردآنھا بھکمکبرای و ھزاران نفر را ھای جدید را ده برابر خواھد کرد رزمنده

ما در کنار برادرانمان می «و مانند مارفا یاکوولوا ھجده سالھ، آنھا آشکارا خواھند گفت:
یھای پلیس و نظامیان برعلیھ شرکت کنندگان در تظاھرات، دولت در فعالوه بر تال» ایستیم!

تمامما با اتحاد نیروھای انقالبی مان و جلبد؛تعقیب کنبھ اتھام یاغی گری آنھا را نظر دارد 



٤

برای قیام ھمۀ مردم، با سیستماتیککسانی کھ تحت ستم استبداد تزاریسم می باشند، با آمادگی 
.١»آنھا مقابلھ خواھیم کرد!

و زنان شاغل در صنایع دھقانکار زنان کارگر کارخانھ، لنین از نزدیک زندگی و شرایط 
د.دستی را مطالعھ نمو

او نفوذ صنایع ؛لنین در دوران حبس وضع دھقانان را بھ وسیلۀ گزارشات آماری مطالعھ کرد
ھا بر فرھنگ و نحوۀ اعمال شده توسط کارخانھتأثیرھا، و بھ کارخانھدھقاناندستی، رانده شدن 

زنان کارزندگی آنھا را مورد مطالعھ قرار داد. در عین حال او ھمۀ این مسائل را از نقطھ نظر 
را بی معنیبررسی نمود. او خاطرنشان ساخت کھ روحیۀ مالکانۀ دھقانی باری از جان کندنھای 

از خانوادۀ پرجمعیت تنھا قسمت کوچکی از میزی را دھقانبر دوش زنان می گذارد (ھر زن 
ای برای کودکش می پزد و گاو را بھ کھ بر روی آن غذا می خورد پاک می کند، غذای جداگانھ

ای می دوشد کھ تنھا برای کودکش کافی باشد).ازهاند
شرح می دھد کھ چگونھ دارندگان احشام، » توسعۀ سرمایھ داری در روسیھ«لنین در کتابش 

او نشان ؛را استثمار می کنند، چگونھ تاجران زنان تورباف را بھ استثمار می کشنددھقانزنان 
ھا دیدشان را وسیع می کار در کارخانھمی دھد کھ صنایع بزرگ، زنان را رھایی بخشیده و

نماید، آنھا را با فرھنگ تر و مستقل تر می سازد و در شکستن قیود زندگی پدرساالری کمکشان 
ای برای رھایی کامل زنان بھ وجود می آورد.می کند. لنین گفت کھ توسعۀ صنایع بزرگ پایھ

.از این جنبھ منش نما استده،نوشتھ ش١٩١٣لنین کھ در»یک دستاورد فنی بزرگ«مقالۀ 
کارگران در کشورھای بورژوایی باید برای تساوی حقوق زن و مرد بجنگند.

. در آن زمان اختصاص دادبرنامۀ بھ کار کردن بر رویلنین در تبعید مقدار زیادی از وقتش را 
] جمع ٢»[رھایی کار«کھ توسط گروه ھبرنامپیش نویسای نداشت. تنھا یکحزب ھیچ برنامھ

پیش نویس برنامۀ حزب «اش آوری شده بود وجود داشت. ھنگام بررسی این برنامھ در مقالھ
تجدیدنظر در کل قوانین مدنی و جنایی، لغو «قسمت عملی برنامھ، کھ ٩و در تفسیر بند » ما

را مطالبھ » و مجازاتھایی کھ مغایر با شأن انسانی استتقسیم مردم بھ دستھ بندیھای اجتماعی
(تأکید ٢»تساوی کامل حقوق زن و مرد«ی کرد، لنین نوشت کھ خوبست در اینجا اضافھ شود:م

زمانی کھ برنامۀ حزب تصویب گردید، این ماده بھ آن اضافھ شد.١٩٠٣ن.ک.). در –از من 
] با رضایت مالحظھ ٣کنگرۀ انترناسیونال در اشتوتگارت[ش بھ، در گزارش١٩٠٧لنین، در 

ال فرصت طلبانۀ سوسیال دمکراتھای اتریش را، کھ در حالیکھ مبارزۀ برای کرد کھ کنگره اعم
زنان را انتخاباتیرا ھدایت می کردند، مبارزۀ برای کسب حقوقانتخاباتی مردانکسب حقوق 

موکول می نمودند، محکوم کرد.» تاریخی بعد«بھ 
دولت شوروی تساوی کامل حقوق زن و مرد را برقرار نمود.

ر روسیھ، انکار پست، زننده و رسوای حقوق زنان یا نابرابری جنسی، آن بازماندۀ ما دیگر د«
در ھر کشور ... منزجر کنندۀ فئودالیسم و عقاید قرون وسطایی را کھ توسط بورژوازی طماع

٣.»دیگری بدون استثناء احیا می گردد، نداریم

بورژوازی، لنین ھمچنین ریاکاری، در مطالعۀ اشکال دمکراسی بورژوایی و افشای ١٩١٣در 
داد و ستد بردگان ھنگامی کھبھ مسئلۀ فحشاء پرداخت و نشان داد چگونھ نمایندگان بورژوازی

ویراستار.–٢٤٨- ٩، ص ٥، ج »مجموعھ آثار«لنین، -١
ویراستار.–٢٣٩، ص ٤، ج »مجموعھ آثار«لنین، -٢
ویراستار.–این کتاب را ببینید ٥٦صفحۀ -٣
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ریاکارانھسفید را تشویق کرده و بھ دختران در مستعمرات تجاوز می کردند، در عین حال 
تظاھر بھ مبارزه علیھ فحشاء می نمودند.

آزاد، «می نویسد کھ آمریکای ھ این مسئلھ می پردازد و بار دیگر ب١٩١٩لنین در دسامبر 
٤.می گرددھای فساد خانھبرای کار درزنانبھ دنبالشده مغلوبدر کشورھای » متمدن

در رابطۀ نزدیک با این مسئلھ، لنین مسئلۀ بچھ دار شدن را بررسی نموده و با رنجیدگی خاطر 
بھ ،ان در رابطھ با کنترل موالید می کنندای کھ برخی روشنفکران بھ کارگرتوصیھدربارۀ

این یک نظر خرده کھنوشت،خواھند بودمحرومیتاستناد اینکھ فرزندانشان محکوم بھ فقر و 
ھا آیندۀ ما ھستند. فقر و غیره، می توانند بورژوایی است. کارگران نظر دیگری دارند. بچھ

و زمانی کھ پیروز شویم آیندۀ تابناکی درمان پذیر باشند. ما برعلیھ سرمایھ داری می جنگیم 
ھایمان خواھیم ساخت ...برای بچھ

انقالب سوسیالیستی نزدیک می ، زمانی کھ لنین می توانست ببیند ١٩١٦- ١٧و سرانجام، در 
چگونھ می توان ھستند و اینکھبرای ساختمان سوسیالیستی ضروری کھ ھ عناصری شود و ب

کشاندن زنان کارگر بھنیازر رویببطور خاصمی اندیشید،را بدین ساختمان کشاند،ھاتوده
ھشت. جامعھ، تأکید کردتمنفعبھ کار برایھمۀ زنان قادر کردنبھنیاز،بھ کارھای اجتماعی

ھایش کھ در این دوره نوشتھ شده با این مسئلھ سر و کار دارند، کھ او آن را بھ نیاز تا از مقالھ
خطوط جدیدی مربوط می سازد. لنین مطابقحت سوسیالیسم زندگی اجتماعی تسازماندھی

رابطۀ مستقیمی بین این و کشاندن عقب مانده ترین گروھھای زنان بھ کار ادارۀ کشور، و نیاز 
ھا در روند واقعی کار اجتماعی می دید.بھ تعلیم دوبارۀ توده

ما خیالباف نیستیم. «ت:کار اجتماعی ھنر حکومت را می آموزد. لنین قبل از انقالب اکتبر نوش
ما می دانیم کھ یک کارگر ناماھر یا یک آشپز فوراً نمی تواند کار ادارۀ دولت را در دست 
بگیرد. در این مورد ما با کادتھا، با برشکووسکایا و با تسره تلی موافقیم. معھذا، اختالف ما با 

ی ھستیم کھ تنھا این شھروندان در اینست کھ ما طرفدار گسست فوری از این پیش داور
دولت و اجرای کار ادارۀھای ثروتمند می توانند از عھدۀ ثروتمندان یا مأموران منتخب خانواده

روزانھ و معمولی اداری برآیند. ما خواستاریم کھ آموزش کار ادارۀ دولت توسط کارگران و 
معنی کھ چنین فوراً آغاز گردد، بدینآموزشسربازان دارای آگاھی طبقاتی انجام شود و این 

٥»برای آموزش ھمۀ کارگران، ھمۀ افراد فقیر، برای این کار، فوراً انجام پذیرد.آغازی

کھ می توانستھ برای کشاندن زنان کارگر در شھر و ھر آنچھما می دانیم کھ حکومت شوروی 
ھ کسب و ما می دانیم کھ چھ موفقیتھای بزرگی در این زمینده است. انجام دامدیریتده بھ کار 
شده است.

ای بھ او اھمیت ویژهاز آنجا کھلنین بھ گرمی از بیداری زنان خاور شوروی استقبال می کند. 
اند مبذول می داشت، کامال قابل ملیتھایی کھ تحت ستم تزاریسم و سرمایھ داری بودهارتقاء وضع

زنان مناطق و درک است کھ چرا او آنچنان بھ گرمی از کنفرانس ھیئتھای نمایندگی ادارات
جمھوریھای شوروی در خاور استقبال کرد.

، ١٩١٩نوامبر ٢٢، »خلقھای خاورخطاب بھ دومین کنگره تمام روسی سازمانھای کمونیستی «لنین، -٤
ویراستار.–٣٠مجموعھ آثار، جلد 

ھمین کتاب.–» ؟قدرت دولتی را نگھدارندآیا بلشویکھا می توانند «لنین، -٥
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کنگره بھ «لنین در صحبت از دستاوردھای دومین کنگرۀ انترناسیونال کمونیست اشاره کرد کھ 
ھا را با جنبش پیوند،کنفرانس بین المللی زنان کارگر کھ ھمزمان با آن تشکیل شدلطف

٦.»کردکمونیستی زنان مستحکم خواھد

قدرت شوروی را مشاھده کرده و دستاوردھای خودمان ما پانزدھمین سالگرد ١٩٣٢در اکتبر 
ھا، شامل جبھۀ رھایی زنان، جمع بندی نمودیم.را در ھمۀ جبھھ

ما می دانیم کھ زنان نقش بسیار فعالی در جنگ داخلی داشتند، خیلی از آنھا در جنگ جان 
ضی از زنان بخاطر نقش فعالشان در مبارزه سپردند اما بسیاری دیگر در نبرد آبدیده شدند. بع

نایل آمدند. بسیاری از » نشان درفش سرخ«برای شوراھا طی جنگ داخلی بھ دریافت 
کارھای ھدایتاند. زنان در آموختن پارتیزانھای زن سابق اکنون مقامھای مھمی را اشغال کرده

اند.اجتماعی مصر بوده
میلیون نمایندۀ ١٠سال تقریباً ١٥ماعی ھستند. طی ] یک مکتب کار اجت٥کنفرانسھای ھیئتھا[

اند.زن این مکتب را پشت سر گذاشتھ
درصد از ٢٥تا ٢٠در زمانی کھ ما پانزدھمین سالگرد انقالب اکتبر را مشاھده می کردیم، 

زن عضو ١٨٦ھای اجرایی محلی و شوراھای شھری زن بودند. وکالی شوراھای دھی، کمیتھ
روسیھ و کمیتۀ اجرایی مرکزی ا.ج.ش.س. وجود داشتند. یمرکزی سراسردر کمیتۀ اجرایی

آنھا در این کار بھ سطوح ھر چھ باالتری ارتقاء می یابند.
نفر ٤٠٠٠٠تنھا ١٩٢٢تعداد زنان عضو حزب کمونیست نیز پیوستھ رشد کرده است؛ در سال 

ت.نفر بیشتر شده اس٥٠٠٠٠٠تعدادشان از ١٩٣٢بودند ولی در اکتبر 
است.انجام شدهھای لنین در رابطھ با رھایی کامل زنان وعدهتحققاخیراً پیشرفت زیادی در 
بر اساس این صنعتبزرگ بھ مقیاس عظیمی توسعھ یافتھ است. تدر چند سال اخیر صنع

.می یابد، تجدیدسازمان کارعلمیسازماندھیتکنولوژی مدرن و 
کھ اکنون بطور وسیعی پذیرفتھ گشتھ، بتیکارگران ضرجنبش وسوسیالیستیھم چشمی

کار برمی انگیزد. و باید گفت کھ زنان در این مورد ھ بنسبترایبرخوردی کمونیستی و نوین
از مردان عقب نیستند. ھر روز زنان کارگر بیشتر و بیشتری را در صف جلو مشاھده می کنیم 

. کار چیزی نیست کھ زنان باید بدان کھ پشتکار و استقامت زیادی در کار از خود نشان می دھند
آن نوع ازعادت نمایند. تحت رژیم قدیم، زندگی زنان سرشار از کار ممتد و بی پایان بود، ولی

کاری بود کھ بھ دیدۀ حقارت بدان نگریستھ می شد و ُمھر بندگی داشت. و اکنون کارآموزی و 
سم و قھرمانان کار قرار می دھد.سازندگان سوسیالیجلواستقامت در کار، زنان را در صفوف 

برای رھایی زنان داشت. لنین از ھمان آغاز، رااھمیت بیشترینکلکتیویزه کردن کشاورزی
کلکتیویزه کردن کشاورزی را بمثابۀ راھی برای تجدیدسازمان آن منطبق بر خطوط 

کلمات » چھ کسانی دوستان خلقند«، لنین در کتابش ١٨٩٦سوسیالیستی می انگاشت. قبال در 
، یعنی، آنگاه کھ امالک »مصادره از مصادره کنندگان«انجامکھ پس ازمبنی بر اینمارکس را 

، کارگران آزاد در ندسرمایھ داران خارج شدکارخانجات از تصرفاز تصرف مالکان و
) بر زمین و ابزارھای شرح داد، چنانکھ »کلکتیو(«اشتراکیتعاونی ھا متحد شده و مالکیت 

کھ آنھا می آفرینند برقرار خواھد شد.تولیدی 
را ھدف قرار داد، حکومت » مصادره از مصادره کنندگان«پس از انقالب اکتبر، کھ آغاز 

شوروی مسئلۀ سازماندھی آرتلھا[تعاونیھا] و کمونھای کشاورزی را مطرح نمود. توجھ خاصی 

».دومین کنگره انترناسیونال کمونیست«، ٣١لنین، مجموعھ آثار، جلد -٦
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ذشت (ھمچنان کھ لنین مبذول شد، اما سالھای زیادی گ١٩١٩و ١٩١٨بدین مسئلھ در سالھای 
ھای عمیقی گرفت. در پیش بینی نموده بود) تا کلکتیویزه کردن بھ صورت وسیع درآمد و ریشھ

سالھای جنگ داخلی، زمانی کھ مبارزۀ طبقاتی کشور را فرا گرفتھ بود، پیشرفت قدرت شوروی 
–د عرضھ کرمناطق روستاییفرھنگی کھ حکومت شوروی بھ مساعدت، کمک و روستاھادر 

ھا زمینھ را برای کلکتیویزه کردن، کھ ھم اکنون در حال توسعھ و رشد بیشتری در ھمۀ این
]٦مبارزه بر ضد کوالکھاست، آماده نمود.[

ی پایبند دگزراعت دھقانی کوچک و متوسط زنان را اسیر نمود، آنھا را بھ امور شخصی خانوا
رانشان بودند، کھ اغلب آنھا را بی آنھا در حقیقت بردگان شوھ؛کرد و دیدشان را تنگ نمود

:رحمانھ می زدند. کشاورزی کوچک زمینھ را برای مذھب فراھم ساخت. دھقانان می گفتند
نمود، زیرا ین گفتھ را در موارد بسیاری نقللنین ا». ھر کسی برای خودش و خدا برای ھمھ«

ن، دھقان را از یک کامال حالت روانی مالک کوچک را بیان می کرد. کلکتیویزه کردآنکھ
تحلیل می بردمالک کوچک بھ یک کلکتیویست دگرگون ساختھ، انفراد دھقانی و قید مذھبی را 

سوسیالیسم رھایی زنان را بھ ھمراه می آورد. فقط د. لنین می گفت کھ سازرھا می راو زنان
ن در مزارع سخنان او اکنون بھ حقیقت می پیوندند. ما می توانیم ببینیم چگونھ موقعیت زنا

کلکتیو تغییر یافتھ است.
ای از پیشرفتی است کنگرۀ زارعین پیشرو کلکتیو، کھ در نیمۀ فوریھ برگزار شد گواه برجستھ

مزرعۀ کلکتیو، در مقایسھ با ٢٠٠٠٠٠کھ در زراعت کلکتیو زمین حاصل شده است. اکنون 
ه سازماندھی کار در مزارع بھترین رامزرعھ کھ قبال داشتیم، وجود دارد. کنگره مسئلۀ ٦٠٠٠

کلکتیو را مورد بحث قرار داد. زنان بسیاری در میان نمایندگان بودند. سوپینا، یک زارع 
کلکتیو از منطقۀ خاک سیاه مرکزی، سخنرانی عالی ای نمود کھ تحسین رعدآسایی بھ وجود 

ده، می آموزد مزرعۀ کلکتیو شرکت کرد، از نظر مقام رشد کرتوسعۀ وقتی در دھقانآورد. زن 
بجنگند ...قاطعانھ،طبقاتیدشمنعلیھکھ چگونھ حکومت کند و برعلیھ کوالکھا، 

رع کلکتیو بھ کتابخانھ می آید و می گوید: ااش را از دست می دھد. اکنون زن مزمذھب پایھ
من این را د خدایی وجود ندارد. نمی گویسادگیشما ھمیشھ بھ من کتابھایی می دھید کھ بھ «

ن خواندن کتاب ھم می دانم. بھ من کتابی بدھید کھ بگوید چگونھ و چرا مذھب بھ وجود آمد و بدو
ھا بھ در چند سال اخیر رشد عظیمی در آگاھی سیاسی توده» چگونھ و چرا از بین خواھد رفت.

](کھ عضویت در آن شامل ٧ماشین و تراکتور[توقفگاھھایوجود آمده است. ادارات سیاسی در 
بھ زارعین ھمچنینندگان زنان نیز می باشد) نھ تنھا بھ استحکام مزارع کلکتیو بلکھسازماندھ

عقب ماندگیھای فرھنگی وکلکتیو، مردان و زنان، کمک می نمایند تا از بقایای تعصبات 
زمان گذشتھ خواھد شد.امری مربوط بھحقوق زنانفقدانشوند؛ خالص

ھای لنین را بررسی تمام وعدهتحققروز غمناک ما نآده سال از روز مرگ لنین می گذرد. در 
می نمائیم. نتایج را جمع بندی می کنیم. وعدۀ لنین در مورد رھایی زنان تحت رھبری حزب 

است. ما بھ پیشرفت در این راه ادامھ خواھیم داد.تحقق یافتھ

ن. کروپسکایا
١٩٣٣نوامبر ٣٠
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توضیحات

انۀ کارگران کارخانۀ ابوخوف در سن پترزبورگ بر ضد پیکار قھرمان–دفاع ابوخوف- ١
کارگر برای شرکت در جلسھ اول ٢٦. اعتراضات بخاطر اخراج ١٩٠١مھ ٧پلیس و ارتش در 

ماه مھ، پس از امتناع مدیران از پذیرش دوبارۀ کارگران ٧ماه مھ صورت گرفتھ بود، و در 
مل ھشت ساعت کار در روز، تعطیل کارگر اعتصاب کردند. مطالبات آنھا شا٥٠٠٠اخراجی، 

روز اول مھ، پذیرش دوبارۀ کارگران اخراجی و افزایش دستمزدھا بود. پلیس و ارتش کھ برای 
پراکندن اعتصاب کنندگان فرستاده شده بودند با تگرگ سنگ روبرو گشتند. تنھا پس از آوردن 

نیروھای بیشتر نظامی، پلیس و ارتش قادر بھ شکستن تظاھرات شدند.
تایشان بھ خدمت تنبیھی فرستاده شدند. ٢٩کارگر دستگیر شده و ٨٠٠کارگران تلفاتی دادند، 

ھای سن پترزبورگ شد.تالفی وحشیانۀ پلیس باعث اعتصابات اعتراضی در تعدادی از کارخانھ
دفاع ابوخوف اھمیت عظیمی در تاریخ جنبش طبقۀ کارگر در روسیھ داشت. این آغاز مبارزۀ 

از طرف طبقۀ کارگر بود.سیاسی علنی
نخستین گروه مارکسیستی روسی، بھ توسط گ.و. پلخانف در ژنو در –گروه رھایی کار- ٢

بنیان گذاشتھ شد. اعضای آن شامل پ.ب. آکسلرود و و.ی. زاسولیچ بودند. این گروه در ١٨٨٣
منتشر » کتابھای سوسیالیسم مدرن«گسترش مارکسیسم در روسیھ خیلی مؤثر بود. یک سری 

کار دستمزدی و «، »مانیفست کمونیست«ھای آثار مارکس و انگلس مانند کرد، کھ شامل ترجمھ
سوسیالیسم و («و ھمینطور آثاری از اعضای گروه » سوسیالیسم تخیلی و علمی«، »سرمایھ

و غیره گ.و. پلخانف) بود. آثار اعضای گروه، بھ ویژه » اختالفات ما«، »مبارزۀ سیاسی
نظرات نارودنیکی انتقاد کرده و مسائل اساسی سوسیالیسم علمی را تشریح می پلخانف، از 

کردند.
معھذا، گروه اشتباھاتی داشت. آنھا نقش بورژوازی لیبرال در انقالب را غلط درک می کردند و 
بھ نقش انقالبی دھقانان و اھمیت اتحاد بین پرولتاریا و دھقانان برای پیروزی بر تزاریسم کم بھا 

ادند.می د
ای نداشت.ای طبقۀ کارگر رابطھگروه رھایی کار در کارش با جنبش توده

صرفاً بنیان تئوریک برای جنبش سوسیال دمکراتیک گذاشتھ و نخستین گام را بھ سوی «گروه 
لنین).»(جنبش طبقۀ کارگر برداشت

١٨- ٢٤م) در (کنگرۀ ھفتم انترناسیونال دوکنگرۀ انترناسیونال سوسیالیست در اشتوتگارت- ٣
نماینده بھ کنگره فرستاد. ٣٧برگزار شد. حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ ١٩٠٧اوت 

بلشویکھا از طرف لنین، لیتوینف، لوناچارسکی و سایرین نمایندگی می شدند. کنگره مسائل زیر 
) روابط بین احزاب سیاسی و ٢) میلیتاریسم و تضادھای بین المللی؛ ١را بھ بحث گذاشت: 

) حق رأی زنان. کنگره صحنۀ ٥) کوچ و مھاجرت کارگران و ٤) مسئلۀ استعمار؛ ٣ھا؛ اتحادیھ
تصادم میان جناح انقالبی در انترناسیونال، یعنی بلشویکھای روسیھ و در رأسشان لنین، سوسیال 
دمکراتھای چپ آلمان از جملھ روزا لوگزمبورگ از یک طرف و جناح اپورتونیست (وولمار، 

ھایی کھ محتوی ن و دیگران) شده بود. اپورتونیستھا شکست خوردند و کنگره قطعنامھبرنشتای
مارکسیستی انقالبی داشتند را تصویب نمود.

اعضای حزب مشروطھ طلب دمکراتیک، حزب رھبر بورژوازی سلطنت طلب –کادتھا- ٤
بران زمستوو، تشکیل شد و شامل نمایندگان بورژوازی، رھ١٩٠٥لیبرال در روسیھ. در اکتبر 

روشنفکران و مالکان بورژوا می شد و بعدھا حزب بورژوازی امپریالیستی شد.
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در طی جنگ جھانی اول کادتھا از حکومت تزاری حمایت می کردند تا بورژوازی امپریالیست 
، زمانی کھ حزب در حکومت موقت ١٩١٧اش برسد. در روس بتواند بھ اھداف غارتگرانھ

شت، مبارزۀ ضدانقالبی را دامن زد.بورژوایی نماینده دا
پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر، کادتھا دشمنان آشتی ناپذیر قدرت شوروی شده و در 

تمام عملیات ضدانقالبی و جنگھای مداخلھ گران شرکت کردند.
ند. ھا، در دھات و اقامتگاھھای کارگران برپا می شددر کارخانھکنفرانسھای نمایندگان زنان- ٥

بخشھای وسیعی از زنان کارگر کارخانھ و دھقان در آنھا شرکت می کردند. زنان نماینده از 
طریق سازمان دادن و نظارت بر کار مؤسسات آموزشی و پزشکی، شیرخوارگاھھا، زمینھای 
بازی کودکان، اماکن غذاخوری، دکانھا و غیره، بھ سازمانھای مختلف شورایی، تعاونی و 

ل بودند.ای متصاتحادیھ
کنفرانسھا از اشکال عمدۀ کار حزب کمونیست در میان زنان بودند و نقش مھمی در تکامل 

آگاھی سیاسی زنان و کشاندن آنھا بھ ادارۀ دولت و زندگی اجتماعی کشور داشتند.
کنفرانسھای نمایندگان تحت راھنمایی سازمانھای اصلی حزبی کھ سازماندھندگان زن را برای 

زنان منصوب می نمودند، عمل می کردند.کار در میان 
تعداد زیادی از زنانی کھ بعداً بھ مقامھای رھبری و مدیریتی حزبی و کشوری منصوب شدند از 

شرکت کنندگان فعال در کنفرانسھای نمایندگان زنان بودند.
اری دھقانان ثروتمندی کھ کار مردم دیگر را یا با استخدام کارگران یا با رباخو«–کوالک- ٦

لنین)»(استثمار می کردند.
ادارات سیاسی [دپارتمانھای سیاسی] بھ وسیلۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بخاطر غنای - ٧

ای ھای ساختمان سوسیالیستی کھ اھمیت ویژهرھبری و قویتر نمودن کار سیاسی در آن جبھھ
برای اقتصاد ملی و کشور داشت، تأسیس شدند.

موجود ١٩٣٤تأسیس شدند و تا ١٩٣٣ی ماشین و تراکتور در ادارات سیاسی در توقفگاھھا
بودند.

»توسعۀ سرمایھ داری در روسیھ « از 

فصل ششم

صنعت خانگی سرمایھ داری بھ عنوان مکمل مانوفاکتور

( کوتاه شده )

... صنعت خانگی سرمایھ داری بھ ناچار موجب شرایط شدیداً غیر بھداشتی کار می گردد. فقر 
ار شدید کارگر، عدم امکان مطلق کنترل شرایط کار با ھر نوع مقررات و یکجا بودن محل بسی

ھای کارگران خانگی را بھ بسترھای گرم امراض کار و زندگی، شرایطی ھستند کھ زاغھ
عفونی و بیماریھای ناشی از حرفھ تبدیل می نمایند. در مؤسسات بزرگ می توان بر ضد چنین 
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ترین شکل استثمار سرمایھ »لیبرال«ا صنعت خانگی از این جھت چیزھایی جنگید؛ معھذ
داریست.

روز کار بسیار طوالنی نیز خصیصۀ الزم کار خانگی برای سرمایھ دار و بطور کلی صنایع 
و در میان » ھاکارخانھ«کوچک است. شواھدی وجود دارند کھ تناسب طول روز کار در 

را بیان می کنند.» کاردستی سازان«
ھای خردسال بھ تولید، تقریباً ھمیشھ در صنعت خانگی مشاھده می شود. ن زنان و بچھکشاند

برای روشن شدن این مطلب، بگذارید چند حقیقت را از تشریحی از صنایع زنانۀ فرمانداری 
سالگی شروع ٦یا ٥ھا کار را از سن زن در پنبھ ریسی درگیرند؛ بچھ١٠٠٠٤مسکو نقل کنیم. 

روبل است. روز کار در صنایع زنانھ ١٧کوپک و ساالنھ ١٠تمزد روزانھ می کنند (!)؛ دس
سالگی کار را آغاز می نمایند و ٦ھا از ساعت است. در صنعت بافندگی بچھ١٨بطور عام تا 

زن در صنایع ٣٧٥١٤روبل است. روی ھم رفتھ ٢٢کوپک و ساالنھ ١٠دستمزد روزانۀ آنھا 
صنعت، ١٩صنعت از ٦سالگی شروع می کنند (در ٦یا ٥را از زنانھ اشتغال دارند؛ آنھا کار 

کوپک و ١٣کارگر زن کار می کنند)؛ دستمزد متوسط روزانھ ٣٢٤٠٠صنعت ٦کھ در این 
٧کوپک است.٢٠روبل و ٢٦ساالنھ 

ھای صنعت سرمایھ داری خانگی اینست کھ بھ کاھش سطح حوایج یکی از مضرترین جنبھ
ای استخدام کند کھ در فرما قادر است کھ کارگران را در نواحی دور افتادهکارگر می انجامد. کار

آنجا سطح زندگی معمول بخصوص پایین بوده و وابستگی بھ زمین کارگر را قادر می سازد کھ 
با مقرری اندکی کار کند. برای مثال، صاحب یک مؤسسۀ جوراب بافی در روستا شرح می دھد 

باید نان سفید داد ... در حالی کھ در «و بھ عالوه، بھ بافندگان کھ در مسکو اجاره گران است 
ھای خودشان انجام می دھند و نان سیاه می خورند ... حاال چگونھ اینجا کارگران کار را در کلبھ

. در صنعت پنبھ ریسی دلیل دستمزدھای خیلی کم اینست کھ ٨»مسکو می تواند با ما رقابت کند!
بستگان دیگر دھقانان، این [دستمزد] فقط مکمل منبع درآمد است. برای ھمسران، دختران و 

بنابراین، سیستم رایج در این تجارت، دستمزدھا را برای کسانی کھ این تنھا وسیلۀ معاششان «
است تا حداقل پایین می آورد، دستمزدھای آنھایی را کھ معاششان منحصراً از کار در کارخانھ 

اقل نیازھایشان کاھش می دھد، یا ارتقای سطح زندگی شان را کند بھ دست می آید بھ کمتر از حد
آقای خاریزومنوف می ٩»می کند. در ھر دو مورد شرایط شدیداً غیرطبیعی بھ وجود می آورد.

کارخانھ بھ دنبال ریسندگان ارزان می گردد، و آنھا را در روستاھای محلی شان، خیلی «گوید: 
ای است کھ ھر چھ از مراکز صنعت و این حقیقت بی شبھھدور از مراکز صنعت می یابد ... 

بنابراین، کارفرمایان ١٠»دورتر و بھ نواحی بیرونی تر برسیم دستمزدھا پیوستھ کاھش می یابند.
کامال و بھ بھترین نحوی قادرند از شرایطی کھ بطور مصنوعی مردم را بھ مناطق روستایی 

مقید نموده، سوء استفاده نمایند.

٣٧کوپک و ١٨دستمزدھا را بھ ترتیب مادام گوربونووا، کھ صنایع زنانھ را شرح می دھد، بھ غلط -٧
کوپک می نویسد، زیرا او تنھا ارقام میانگین را برای ھر صنعت در نظر گرفتھ و تفاوت در ٧٧روبل و 

تعداد زنان کارگر در صنایع مختلف را بھ حساب نمی آورد.
. ١٠٤، ص ٢، جلد ھفتم، بخش »گزارشات آماری برای فرمانداری مسکو«-٨
. ٢٨٥ھمانجا، ص-٩

. ٢٥٠، ھمچنین رجوع کنید بھ ھمانجا، ص ٦٣، جلد سوم، »صنایع فرمانداری والدیمیر«-١٠
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فتمفصل ھ

صنعت ماشینی بزرگرشد 

( کوتاه شده )

ھای کارگران را کھ اغلب از قسمتھای مختلف کشور می آیند ... صنعت ماشینی بزرگ، توده
متمرکز می کند، بقایای فرھنگ پدرساالری و وابستگی شخصی را مطلقاً نمی تواند تحمل کند، 

می شود. این گسست با فرھنگ از مشخص» برخورد تحقیر آمیز نسبت بھ گذشتھ«و حقیقتاً با 
دور خارج شده یکی از شرایط اصلی است کھ موجب آفرینش امکان و پیدایش ضرورت تنظیم 
و تحت کنترل درآوردن تولید توسط عموم می شود. بھ ویژه، در صحبت از دگرگونی کھ 

وجوانان بھ کارخانھ در شرایط زندگی مردم بھ وجود آورد، باید گفتھ شود کھ کشاندن زنان و ن
، در تحلیل نھایی مترقی است. این غیرقابل انکار است کھ کارخانۀ سرمایھ داری ١١تولید

بخصوص این دستھ از مردم کارگر را در شرایط سخت قرار می دھد، و برای آنھا بخصوص 
ضروری است کھ روز کار را تنظیم و کوتاه کنند، شرایط بھداشتی کار را تضمین کنند و غیره؛ 

ششھا برای منع کامل کار زنان و نوجوانان در صنعت، یا حفظ نحوۀ زندگی پدرساالرانھ ولی کو
کھ این نوع کار را منع می کند، ارتجاعی و خیالبافانھ خواھند بود. با زوال یافتن انزوای 
پدرساالرانۀ این دستھ از مردم کھ قبال ھرگز از دایرۀ تنگ روابط خانوادگی خارج نگشتھ بودند، 

ندن آنھا بھ شرکت مستقیم در تولید اجتماعی، صنعت ماشینی بزرگ رشد آنھا را برمی با کشا
انگیزد و استقالل آنھا را می افزاید، بھ عبارت دیگر، شرایطی از زندگی را می آفریند کھ بطور 

١٢ای مافوق زندگی بی تحرک پدرساالرانۀ مناسبات ماقبل سرمایھ داریست.غیرقابل مقایسھ

کارگر در استخدام داشتند کھ ٨٧٥٧٦٤کال ١٨٩٠ھای روسیھ اروپایی در ، کارخانھ»راھنما«بنا بھ -١١
%) دختر بودند.١(٨١٢٦%) پسر و ٢(١٧٧٩٣%) زن، ٢٤(٢١٠٢٠٧

نبال پدر یا شوھرش بھ کارخانھ می رود و ھمراه با آنھا و مستقل از آنھا کار می بافنده زن بدبخت بھ د«-١٢
در کارخانھ ... زن کامال یک تولید کننده مستقل، جدا » «کند. او ھمانقدر نان آور است کھ مرد نان آور است.

بد باسوادی در میان کارگران زن کارخانھ با سرعت چشمگیری گسترش می یا» از شوھرش می باشد.
و جاھای دیگر). آقای خاریزومنوف کامال حق ١١٢، ١١٨، ١١٣، جلد سوم، »صنایع فرمانداری والدیمیر(«

را نابود کرده است. » وابستگی اقتصادی زن بھ خانواده ... و بھ شوھر«دارد کھ نتیجھ زیر را بگیرد: صنعت 
ت ... سرمایھ داری کردن صنعت عامل در کارخانھ، زن با مرد برابر است؛ این برابری پرولتاریایی اس«... 

صنعت موقعیتی نوین برای زن می آفریند کھ در » «مھمی در مبارزه زن برای استقالل وی در خانواده است.
، ٥٨٢، ص ١٢، شماره ١٨٨٣(یوریدیچسکی وستنیک، » آن او کامال مستقل از خانواده و شوھرش است.

،    ١٥٢، ص ١٨٨٢(جلد ھفتم، بخش دوم، مسکو » گزارشات آماری برای فرمانداری مسکو«). در ٥٩٦
)، بررسی کنندگان، موقعیت زنان شاغل در جوراب بافی با دست و با ماشین را مقایسھ می کنند. مزد ١٣٨-٩

کوپک است. شرایط کارگر زن تحت ٣٠تا ١٤کوپک و کارگران ماشینی ٨روزانھ کارگران دستی حدود 
در مقابل ما زنی آزاد و جوان می باشد، کھ ھیچ مانعی سد راھش «... شده:تولید ماشینی بھ قرار زیر توصیف 

نیست، از خانواده و تمام آنچھ کھ شرایط زندگی زن روستایی را تشکیل می دھد رھایی یافتھ است، زن جوانی 
کھ در ھر لحظھ ممکن است جایی را برای [رفتن بھ] جایی دیگر، کارفرمایی را بخاطر دیگری ترک کند، و
ممکنست ھر لحظھ خود را بدون شغل ... بدون یک خرده نان بیابد ... تحت تولید دستی، درآمد بافنده بسیار 
ناچیز و حتی برای ھزینھ غذایش ناکافی است. درآمد او تنھا آنگاه قابل قبول می شود کھ او بھ عنوان یک 
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١٨٩٦- ٩ر نوشتھ شده د
١٨٩٩انتشار در مارس 

٣مجموعھ آثار لنین، جلد 

»پیش نویس برنامۀ حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ « از 

[ب]
. حکومت خودکامۀ تزاری برجستھ ترین این بقایای سیستم سرف داری و تنومندترین باروی ١٣

پرولتاری و ھمۀ این بربریت، خطرناک ترین و سرسخت ترین دشمن جنبش رھایی بخش
پیشرفت فرھنگی ھمۀ مردم است.

[پ]
حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ بمثابۀ وظیفۀ مبرم سیاسی خویش، ١٣بدین دالیل

سرنگونی حکومت استبدادی تزاری و جانشین ساختن آن را با جمھوری ای کھ بر پایۀ قانون 
:اساسی دمکراتیکی بوده و موارد ذیل را تضمین نماید، پیش می کشد

ای کھ از نمایندگان ) حاکمیت مردم، بھ معنی تمرکز قدرت عالیۀ دولتی در دست ھیئت مقننھ١
مردم تشکیل شود؛

) حق رأی ھمگانی، مساوی و مستقیم، ھم در انتخابات مجلس مقننھ و ھم در انتخابات ھمۀ ٢
در ھر سالگی رسیده است؛ رأی مخفی ٢١ای کھ بھ نھادھای محلی خودمختار برای ھر تبعھ

نوع انتخابات؛ حق ھر رأی دھنده برای انتخاب شدن در ھر یک از مجالس نمایندگی؛ مقرری 
برای نمایندگان مردم؛

) عدم تجاوز بھ شخصیت و مسکن شھروندان؛٣
ھا؛) آزادی نامحدود عقیده، بیان، مطبوعات و تجمعات، حق اعتصاب و تشکیل اتحادیھ٤
) آزادی تغییر مکان و شغل؛٥
غاء دستھ بندیھای اجتماعی؛ تساوی [حقوق] کامل ھمۀ شھروندان، صرف نظر از جنس، ) ال٦

دین یا نژاد؛
) شناسایی حق تعیین سرنوشت برای ھمۀ ملیتھایی کھ جزئی از دولت ھستند؛٧
) حق ھر شھروند برای تحت تعقیب قرار دادن مأمورین، بدون شکایت قبلی بھ مافوق آن فرد؛٨
مردم بجای حفظ ارتش دائم؛) مسلح کردن عمومی٩

) تفکیک کلیسا از دولت و مدرسھ از کلیسا؛١٠

د؛ تحت تولید ماشینی، کارگر زن، عضو خانواده زمین دار و زارع، از بخشی از محصول آن زمین تمتع ببر
درآمدی بیش از [مخارج] غذا و چای بھ دست می آورد کھ او را قادر می کند ... تا دور از خانواده زندگی 
کرده و بدون درآمد خانواده از زمین گذران کند ... بھ عالوه، درآمد کارگر زن در صنعت ماشینی، تحت 

»شرایط فعلی، مطمئن تر است.
جا متنی کھ کمیتھ بھ عنوان یک کل تصویب کرد آغاز می شود.از این-١٣
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سالگی؛ تھیۀ غذا، لباس و لوازم تحصیلی برای ١٦) تحصیل ھمگانی، رایگان و اجباری تا ١١
ھای نیازمند توسط دولت.بچھ
[ت]

ری حزب سوسیال دمکرات کارگ١٤برای حمایت از طبقۀ کارگر و افزایش توانایی مبارزۀ وی
روسیھ مطالبھ می کند کھ:

ساعت برای ھمۀ کارگران مزدگیر محدود شود؛٨) کار روزانھ بھ ١
ھای اقتصاد ) مدت استراحت ھفتگی برای کارگران مزدگیر زن و مرد شاغل در ھمۀ رشتھ٢

ساعت متوالی نباشد، توسط قانون وضع شود؛٣٦ملی بطوری کھ کمتر از 
) اضافھ کاری منع گردد؛٣
ھایی کھ در ھای اقتصاد ملی بھ استثنای رشتھصبح) در ھمۀ رشتھ٥شب تا ٩کاری (از ) شب٤

آنھا بھ دالیل فنی ضروری می باشد، منع گردد؛
سال منع گردند؛١٥) کارفرمایان از استخدام اطفال کمتر از ٥
) کار زنان در صنایعی کھ مشخصاً برای سالمتی زنان مضر است منع گردد؛٦
ئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل نقص عضو کامل یا جزئی کارگران در اثر ) قانون مس٧

سوانح و یا شرایط مضر کار برقرار نماید؛ عدم التزام کارگر بھ اثبات مسئولیت کارفرما برای 
نقص عضو؛

؛١٥) منع پرداخت دستمزد بھ صورت جنس٨
اند حقوق بازنشستگی شده) از طرف دولت بھ کارگران مسن کھ فاقد توانایی [برای کار]٩

پرداخت شود؛
ھایی کھ کارگران زن ھا افزایش یابد؛ بازرسان زن در کارخانھ) تعداد بازرسان کارخانھ١٠

ھا توسط نمایندگان منتخب بیشتر ھستند منصوب شوند؛ نظارت بر رعایت قوانین کارخانھ
ای و عدم [کارھای] قطعھکارگران کھ از دولت حقوق می گیرند انجام شود؛ نظارت بر نرخھای

پذیرش کار انجام شده نیز بایستی توسط نمایندگان منتخب کارگران باشد؛
) نھادھای حکومت خودمختار محلی، با ھمکاری نمایندگان منتخب کارگران، بر شرایط ١١

بھداشتی محلھای مسکونی تھیھ شده برای کارگران از جانب کارفرمایان و ھمچنین رعایت 
یی چنین محلھای مسکونی و شرایطی کھ آنھا را اجاره می دھند، با ھدف حمایت مقررات اجرا

از کارگران مزدگیر بھ عنوان شھروندان و افراد آزاد در مقابل دخالت کارفرمایان در زندگی و 
فعالیتھایشان، نظارت کنند؛

ایط ) سیستم جامع و بھ نحو مناسب سازماندھی شدۀ بازرسی بھداشت برای نظارت بر شر١٢
کار در تمام بنگاھھایی کھ کارگر مزدگیر استخدام می نمایند برقرار شود؛

ای بھ صنایع ھنروری، خانگی، کاردستی و بنگاھھای دولتی ) فعالیتھای بازرسی کارخانھ١٣
گسترش یابد؛

) نقض قوانین حفاظت کننده از کارگران قانوناً قابل مجازات گردد.١٤

برای حفاظت از زوال «فری پیشنھاد کرد کھ آغاز این پاراگراف بھ ترتیب زیر تغییر یابد و خوانده شود:-١٤
تدریجی روحی و جسمی طبقھ کارگر و ھمچنین برای افزایش ظرفیت مبارزه وی در پیکار برای رھایی او 

.«...
کھ قانون باید پرداخت مزد «یشنھاد کرد کھ مطلب زیر در اینجا (در ھمین ماده) گنجانده شود:فری پ-١٥

»ھفتگی برای ھمھ کارگران استخدام شده پیمانی را وضع کند.
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سور از دستمزدھا بر ھر اساس یا بھ ھر منظور (جریمھ، عدم ) کارفرمایان از ھر گونھ ک١٥
پذیرش و غیره) منع گردند.

ھای اقتصاد ملی، با نمایندگان مساوی از ای در ھمۀ رشتھ) دایر کردن دادگاھھای کارخانھ١٦
کارگران و کارفرمایان.

نوشتھ شد.١٩٠٢در اواخر ژانویھ و اوایل فوریۀ 
٦مجموعھ آثار لنین، جلد 

»کنگرۀ انترناسیونال سوسیالیست در اشتوتگارت « از 

قطعنامھ دربارۀ حق رأی زنان نیز بھ اتفاق آراء پذیرفتھ شد. تنھا یک زن انگلیسی از جامعۀ 
] نیمھ بورژوا، از مجاز بودن مبارزه نھ برای حق رأی کامل زنان بلکھ حق رأی ١فابیان[

فاع نمود. کنگره بدون شرط این را رد نمود و بھ محدود بھ کسانی کھ صاحب دارایی ھستند، د
نفع زنان کارگر در مبارزه برای حق رأی، نھ در پیوستگی با ھواداران بورژوای حقوق زنان، 
بلکھ در پیوستگی با احزاب طبقاتی پرولتاریا، اعالم موضع کرد. کنگره تشخیص داد کھ در 

و حقوق مساوی زن و مرد بدون مبارزه برای حق رأی زنان الزم بود اصول سوسیالیسم
تحریف آن اصول بخاطر مصلحت، پابرجا بماند.

در این رابطھ اختالف عقیدۀ جالبی در کمیسیون برخاست. اتریشیھا (ویکتور آدلر، آدلھاید پوپ) 
تاکتیکشان را در مبارزه برای حق رأی عمومی مردان [اینگونھ] توجیھ کردند: بخاطر موفقیت 

بھ مصلحت می دیدند کھ در مبارزه شان، مطالبۀ حق رأی زنان را در کنار این حق رأی، آنھا 
مطالبۀ حق رأی برای مردان بھ پیش نکشند. سوسیال دمکراتھای آلمانی، و بخصوص کالرا 
زتکین، برعلیھ این نظر در زمانی کھ اتریشیھا برای حق رأی عمومی مبارزه می کردند، 

ھار داشت کھ آنھا تحت ھیچ شرایطی نمی بایستی از اعتراض نمودند. زتکین در مطبوعات اظ
مطالبۀ حق رأی زنان صرف نظر می کردند، اتریشیھا فرصت طلبانھ اصول را فدای مصلحت 
کردند، و اگر آنھا با ھمان انرژی برای حق رأی زنان می جنگیدند [نھ تنھا] دامنۀ آژیتاسیون را 

جنبش مردمی می افزودند. زتکین در کمیسیون کم نکرده، بلکھ آنرا وسیع تر نموده و بر نیروی
توسط زیتز، سوسیال دمکرات زن برجستۀ آلمانی از صمیم قلب حمایت شد. اصالحیۀ آدلر، کھ 

(این تبصره بجای رد شد٩بھ ١٢غیرمستقیم تاکتیکھای اتریشی را توجیھ می کرد، با رأی 
بۀ حقوق مساوی زن و مرد را دربر اینکھ اظھار دارد مبارزه برای حق رأی ھمیشھ بایستی مطال

داشتھ باشد، فقط بیان می کرد کھ در مبارزه برای حق رأی کھ واقعاً ھمۀ شھروندان را فرا می 
گیرد نباید تعدیلی داده شود). نقطھ نظر کمیسیون و کنگره بھ دقیق ترین وجھ در کلمات زیرین 

ین المللی زنان (این کنفرانس در کھ زیتز فوق الذکر در سخنرانیش در کنفرانس سوسیالیستی ب
اشتوتگارت و ھمزمان با کنگره برگزار شد) گفتھ است می تواند بیان شود:

در اصول ما باید ھمۀ آنچھ را صحیح می انگاریم مطالبھ نمائیم و تنھا زمانی کھ «زیتز گفت:
ل کنیم. این نیرویمان برای مطالبۀ بیشتر کافی نیست آنچھ را قادر بھ بدست آوردنش ھستیم قبو

ھمیشھ تاکتیک سوسیال دمکراسی بوده است. ھر چھ مطالبات محقرتر باشد، امتیازھای حکومت 
...».[بھ ما] نیز محقرتر خواھد بود 
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این جر و بحث بین زنان سوسیال دمکرات اتریشی و آلمانی خواننده را قادر می سازد کھ ببیند 
ن انحراف از اصول منطبق با تاکتیکھای چگونھ بھترین مارکسیستھا سرسختانھ با کوچکتری

استوار انقالبی برخورد می نمایند.

نوشتھ شد.١٩٠٧در سپتامبر 
، منتشر شد.١٩٠٨» کالندر دلیا وسخ«در ١٩٠٧در اکتبر 

ل.ن.امضاء : 
١٣مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

شنفکران بورژوا در توسط گروھی از رو١٨٨٤جامعۀ رفرمیستی کھ در –جامعۀ فابیان- ١
گرفتھ شده ») تأخیرکننده(«بریتانیا تأسیس شد. این نام از اسم ژنرال رومی فابیوس کونکتاتور 

اش و اجتناب از نبردھای تعیین کننده مشھور شده بود. بود کھ بخاطر تاکتیکھای محتاطانھ
را وظیفۀ » وسیالیستیس«ھای در بورژوازی با ایده» نفوذ«فابیانھا مبارزۀ طبقاتی را رد کرده و 

خود قرار داده بودند. آنھا معتقد بودند کھ می توان از طریق رفرمھای کوچک بھ سوسیالیسم 
جامعۀ فابیان بھ حزب کارگر انگلیس پیوست.١٩٠٠گذار نمود. در سال 

اروپایی ھای متمدن و آسیایی ھای وحشی

زنده و نمونھ را کھ در ھند انگلستان ای آموراتشتاین، سوسیال دمکرات بنام انگلیسی، حادثھ
روی داده است، برای مطبوعات کارگری آلمان نقل می کند. این حادثھ بھتر از ھر جر و بحث 

میلیونیش ٣٠٠دیگری آشکار می سازد کھ چرا انقالب رشد سریعی در ھند با نفوس بیش از 
دارد.

ون، شھری بزرگ (با بیش از ای در رانگآرنولد، یک روزنامھ نگار انگلیسی، کھ روزنامھ
استھزاء «ای تحت عنوان:نفوس) در یکی از والیات ھندی بیرون می دھد، مقالھ٢٠٠٠٠٠

منتشر کرده و یک قاضی محلی انگلیسی بنام اندرو را افشا می سازد. برای » عدالت انگلیسی
ر کرد و با پارتی ماه زندان محکوم شد، اما او درخواست تجدیدنظ١٢انتشار این مقالھ آرنولد بھ 

ھایی کھ در لندن داشت، قادر شد کھ پرونده را بھ دادگاه عالی در بریتانیا بکشاند. حکومت ھند 
و آرنولد آزاد شد.» کاھش داد«ماه ٤با عجلھ محکومیت او را بھ 

این ھمھ سر و صدا بخاطر چھ بود؟
سالۀ ١١دختر ای داشت کھ مستخدمش یکیک سرھنگ انگلیسی بنام مک کورمیک معشوقھ

ھندی بنام آینا بود. این نمایندۀ نجیب ملتی متمدن، آینا را اغوا کرده و بھ اطاقش می برد، بھ او 
تجاوز جنسی نموده و در منزلش حبس می نماید.

قضیھ چنین اتفاق افتاد کھ پدر آینا در حال مرگ بود و بھ دنبال دخترش فرستاد و آنوقت بود کھ 
زندگی می کرد از کل داستان آگاه شد. مردم از خشم بھ جوش آمدند و ای کھ او در آندھکده

پلیس مجبور بھ دستگیر کردن مک کورمیک شد.
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اما قاضی اندرو او را با قید کفیل آزاد کرده، و بعداً او را، پس از تعبیر مسخرۀ ننگ آمیزی از 
ب معموال تحت چنین عدالت، تبرئھ می کند. سرھنگ نجیب، ھم چنانکھ جنتلمن ھای نجیب النس

شرایطی انجام می دھند، اظھار داشت کھ آینا روسپی بوده، و در اثبات آن پنج شاھد آورد. در 
شاھدی کھ مادر آینا آورده بود حتی توسط قاضی اندرو بازجویی نشدند.٨حالیکھ 

») حضرت اقدس(«زمانی کھ آرنولد روزنامھ نگار بھ جرم توھین محاکمھ شد، رئیس دادگاه، 
سر چالز فاکس اجازه نداد کھ او شاھدانش را برای دفاع از خود فراخواند.

برای ھر کسی باید واضح باشد کھ در ھند ھزاران و میلیونھا چنین مواردی رخ می دھد. تنھا 
(پسر یک روزنامھ نگار با نفوذ لندنی) را قادر » توھین کننده«شرایط مطلقاً استثنائی آرنولد 

یرون بیاید و برای این مورد، توجھ عامھ را جلب کند.ساخت کھ از زندان ب
افرادشان را در رأس امور اداری ھند می » بھترین«فراموش نکنید کھ لیبرالھای انگلیسی 

حضرت «و » نیّر معرفت اروپایی«نویسندۀ مشھور رادیکال، –گذارند. چندی پیش جان مورلی 
مانفرمای ھند، رئیس مک کورمیک ھا، فر–در چشم ھمۀ لیبرالھای اروپایی و روسی » اجل

اندروھا و فاکس ھا بود.
اند.ھم اکنون در آسیا بیدار گشتھ، خلقھای آسیا دارای ذھن دمکراتیک شده» اروپایی«روح 

٨٧پراودا شمارۀ 
١٩١٣آوریل ١٤

١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

یک دستاورد فنی بزرگ

ان، روشی کشف کرده است کھ مستقیماً گاز را از ویلیام رمزی، شیمیدان انگلیسی مشھور جھ
ھای زغال سنگ بھ دست می آورد. رمزی ھم اکنون مشغول بستن قراردادی با صاحب کان رگھ

زغال سنگی مبنی بر کاربرد عملی این روش است.
بنابراین، یک مسئلۀ عظیم تکنیکی مدرن بھ راه حل نزدیک می شود. انقالبی کھ از چنین راه 

یر خواھد پذیرفت بی سابقھ خواھد بود.حلی تأث
در حال حاضر، برای کاربست انرژی محتوی آن، زغال بھ ھمۀ نقاط کشور منتقل می شود و 

ھا و منازل بی شماری می سوزد.در کارخانھ
کشف رمزی بھ معنی یک انقالب عظیم تکنیکی در این احتماال مھم ترین رشتۀ تولیدی در 

کشورھای سرمایھ داری است.
رمزی روشی را کشف کرده است کھ درست در جائیکھ زغال سنگ قرار دارد، زغال را بدون 
حمل آن بھ سطح زمین، تبدیل بھ گاز می کند. روشی مشابھ اما ساده تر گاھی اوقات برای 
استخراج نمک بکار می رود: نمک مستقیماً بھ سطح زمین آورده نمی شود، بلکھ در آب حل 

تلمبھ زده می شود.شده، محلول بھ باال 
روش رمزی، زغال معادن را با دستگاھھای عظیم الجثۀ تقطیر بھ گاز تبدیل می کند. گاز برای 

موتورھای بخار انرژی از زغال می کشند، بکار دو برابربکار انداختن موتورھای گازی کھ 
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اکنون می می رود. موتورھای گازی انرژی را بھ برق تبدیل می کنند، کھ تکنولوژی مدرن ھم 
تواند آنرا بھ دوردست بفرستد.

قیمت کنونیش کاھش می یک دھمیا حتی یک پنجمچنین انقالب تکنیکی ھزینۀ الکتریسیتھ را بھ 
دھد. مقدار بسیار زیادی از کار انسان کھ اکنون در استخراج و توزیع زغال بکار می رود 

بکار نمی رفتند، ممکن خواھد شد. ھا کھ تاکنونذخیره خواھد شد. استفاده از ناچیزترین رگھ
ھزینۀ روشنایی و گرمای منازل بھ مقدار زیادی کاھش می یابد.

چنین کشفی انقالب عظیمی در صنعت بھ وجود خواھد آورد.
اما عواقبی کھ این انقالب در زندگی اجتماعی بمثابۀ یک کل تحت سیستم کنونی سرمایھ داری 

سوسیالیسم می توانست داشتھ باشد، کامال متفاوت خواھد داشت، از آنچھ چنین کشفی تحت
خواھد بود.

کار میلیونھا معدنچی درگیر استخراج زغال سنگ بھ ناچار » آزادسازی«تحت سرمایھ داری 
ای، ازدیاد عظیمی در فقر، و بدتر شدن شرایط کارگران خواھد شد. و منافع موجب بیکاری توده

فلرھا، ریابوشینسکی ھا، موروزوف ھا و ملتزمینشان چنین کشف بزرگی بھ جیب مورگانھا، راک
خواھد رفت.–وکال، مدیران، پروفسورھا و سایر چاکران سرمایھ –

خواھد کرد، » آزاد«تحت سوسیالیسم کاربرد روش رمزی، کھ کار میلیونھا معدنچی و غیره را 
تر امکان پذیر ساعت و حتی کم٧ساعت بھ مثال ٨از برای ھمھفوراً تقلیل ساعات کار را 

ھا و راه آھن ھا شرایط کار را بھداشتی تر ھمۀ کارخانھ» الکتریکی کردن«خواھد ساخت. 
خواھد نمود، و میلیونھا کارگر را از دود، خاک و کثافت نجات خواھد داد و تبدیل کارگاھھای 

د نمود. کثیف و تنفرآور را بھ البراتوریھای تمیز و روشن کھ شایستۀ انسان است، تسریع خواھ
را از نیاز بھ گذراندن سھ » بردۀ خانگی«روشنایی و گرمای الکتریکی در منازل، میلیونھا 

ھای بدبو رھا خواھد کرد.چھارم زندگی شان در آشپزخانھ
ای از شرایط اجتماعی کھ زحمتکشان را بھ تکنولوژی سرمایھ داری، روز بھ روز بطور فزاینده

.می رودفراتر بردگی مزدی محکوم می کند 

٩١پراودا شمارۀ 
١٩١٣آوریل ٢١

١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

سرمایھ داری و کار زنان

جامعۀ سرمایھ داری مدرن موارد بیشماری از فقر و ستمی کھ مستقیماً قابل مشاھده نیستند را در 
ان، ھای پراکندۀ مردم تھیدستان شھرنشین، صنعتگران، کارگرخود مخفی کرده است. خانواده

بھترین کارکنان و کارمندان دولتی دون پایھ، با مشقات باور نکردنی زندگی می کنند و در 
ھایی بھ بھ سختی از عھدۀ مخارج خود برمی آیند. میلیون میلیون زن در چنین خانوادهحاالت
زندگی می کنند (یا درست تر، بھ موجودیت خود ادامھ می دھند) و با » بردگان خانگی«عنوان 

ھایشان را با پول خرد غذا و پوشاک بدھند و ش یأس آور روزانھ تقال می کنند کھ خانوادهکوش
کنند.» صرفھ جویی«در ھر چیزی بھ غیر از کار خودشان 
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از میان این زنان است کھ سرمایھ داران با اشتیاق فراوان کارگرانی را استخدام می کنند کھ در 
برای خودشان و » اندکی کمک خرج«ار نازلی منزل کار کرده و حاضرند با دستمزد بسی

ای نان خشکی بدست بیاورند. از میان آنھاست کھ سرمایھ داران ھمۀ خانواده شان برای تھیۀ تکھ
» عادالنھ ترین«کشورھا (مانند برده داران دوران باستان و اربابان فئودال قرون وسطی) با 

درصد موارد) ٩٩(ریاکارانھ در » اخالقیخشم«ای را برمی گزینند. ھیچ قیمت ھر تعداد صیغھ
در مورد فحشاء، نمی تواند کاری کند تا از تجارت بدن زنان جلوگیری شود، تا زمانی کھ 
بردگی مزدوری وجود دارد، فحشاء بھ ناچار باید وجود داشتھ باشد. در طول تاریخ جوامع 

ند (استثمار آنھا عبارت از این ابشری، ھمۀ طبقات ستم کشیده و استثمار شده ھمیشھ مجبور بوده
است) کھ ابتدا کار بدون مزد خویش را و سپس، زنانشان را بھ ستمکاران ارائھ دھند تا صیغھ 

بشوند.» اربابانشان«گان 
استثمار تغییر می شکلبرده داری، فئودالیسم و سرمایھ داری از این لحاظ شبیھ یکدیگرند. تنھا 

یابد، استثمارگری باقی می ماند.
زنان استثمار شده در «از کار نمایشگاھی، مرکز تمدن، اکنون »پایتخت دنیا«در پاریس، 

، برپا شده است.»خانھ
ھر کاالی نمونھ برچسبی دارد کھ نشان می دھد زنی کھ در منزل کار می کند چقدر برای آن 

و چقدر می توانستھ است ھر روز و ھر ساعت دریافت دارد.دریافت داشتھ
کھ زن شاغل در منزل بتواند بیش از یک و حتی یک نمونھ ھم نیستی می بینیم؟ و چھ چیز

کوپک برای ھر قلم بھ دست آورد، در حالیکھ اکثر مشاغل درآمدی خیلی ٥٠ربع فرانک یعنی 
ھر دو جین چھار کوپک، یا –نازل تر از این دارند. مثال، آباژور سازی را در نظر می گیریم 

کوپک در ساعت، اسباب بازیھای کوچک ٦کوپک، با مزد ١٥ھزار تا ھای کاغذی: ھر کیسھ
روبانی و غیره: دو و نیم کوپک در ساعت، گلھای مصنوعی: دو یا سھ کوپک در ساعت، و 

کوپک در ساعت مزد می دھند. و بھ ھمین منوال تا آخر.٦تا ٢زیرپوش مردانھ و زنانھ: از 
مشابھی ترتیب دھند. این نمایشگاه آن » نمایشگاه«ایستی ھا و تردیونیونھای کارگری ما باتحادیھ

سود سرشار حاصل از نمایشگاھھایی را کھ توسط بورژوازی راه می افتد، تولید نخواھد کرد. 
یک نمایشگاه فقر و تنگدستی زنان پرولتر، منافعی از نوع دیگر خواھد آورد: بھ بردگان مزدی، 

نگاه » زندگی ھایشان«خویش را تشخیص دھند، بھ زنان و مردان، کمک خواھد کرد کھ شرایط
کرده و بیاندیشند کھ چگونھ خویش را از ستم ابدی فقر، نیاز، فحشاء و سایر تحقیرات وارده بھ 

فقیران نجات بخشند.

نوشتھ شد.١٩١٣مھ) ١٠آوریل (٢٧در 
منتشر شد.١٩١٣مھ ٥، ١٠٢در پراودا شمارۀ 

]١[مسطبقۀ کارگر و نئومالتوسیانی

روی مسئلۀ سقط جنین توجھ بسیاری شد و بحثی طوالنی ]٢[در کنگرۀ پزشکان پیروگوف
درگرفت. گزارش توسط لیخکوس تھیھ شده بود، کھ ارقامی مبنی بر اجرای بسیار متداول سقط 

جنین در ممالک بھ اصطالح متمدن کنونی ذکر نمود.



١٩

در ماه انجام یافتھ است. در ٣٦٠٠٠تا سقط جنین در یکسال و در فرانسھ٨٠٠٠٠در نیویورک 
سن پترزبورگ درصد سقط جنین طی پنج سال بیش از دو برابر شده است.

ای تصویب کردند مبنی بر اینکھ مادری کھ سقط جنین کنگرۀ پزشکان پیروگوف قطعنامھ
مصنوعی نموده نباید تحت ھر گونھ محاکمۀ جنایی قرار بگیرد و محاکمۀ پزشکان تنھا زمانی

اند.انجام داده» مقاصد سودجویانھ«صورت گیرد کھ این عمل را برای 
اکثریت در بحث موافقت نمود کھ سقط جنین نبایستی قابل مجازات باشد، و طبعاً بھ مسئلۀ بھ 

م (استفاده از طرق ضد حاملگی) نیز مانند جنبۀ اجتماعی این مسئلھ ساصطالح نئومالتوسیانی
از «گفت:]٣[ی ویگدورچیک، مطابق گزارش روسکویھ سلووبرخورد شد. برای مثال، آقا

و آقای استراخان در میان ابراز احساسات رعدآسا » طرق ضد حاملگی بایستی استقبال گردد
فریاد برآورد:

ما بایستی مادران را متقاعد کنیم کھ بچھ دار شوید تا آنھا در مؤسسات آموزشی معیوب شوند، «
»آنھا بھ خودکشی سوق داده شوند!تا از آنھا بھره کشی شود، تا

اگر این گزارش درست باشد این فریاد آقای استراخان کھ با ابراز احساسات رعدآسا استقبال شد، 
حقیقتی است کھ مرا متعجب نمی سازد. شنوندگان از بورژواھا و خرده بورژواھا، کھ روحیۀ 

ترین لیبرالیزم از آنھا می توان ای دارند، تشکیل یافتھ بود. چھ چیزی بجز مبتذل تنگ نظرانھ
انتظار داشت؟

بھ ھر حال، از نقطھ نظر طبقۀ کارگر بھ سختی امکان داشت کھ بیانی مناسب تر برای ماھیت 
از عبارت آقای استراخان کھ در باال ذکر » م اجتماعیسنئومالتوسیانی«کامال ارتجاعی و زشت 

تنھا بخاطر ھمین؟ چرا آنھا نتوانند بھتر، .» بچھ دار شوید تا معیوب شوند ..«... شد، بیابند. 
متحدتر، آگاھانھ تر و مصمم تر از ما بر ضد شرایط فعلی زندگی کھ نسل ما را خانھ خراب و 

کنند؟مبارزهمعیوب می سازد، 
این تفاوت بزرگ است کھ روحیۀ دھقانی، کاردستی سازی، روشنفکری و خرده بورژوایی را 

ری متمایز می نماید. خرده بورژوا می بیند و احساس می کند کھ بھ بطور عام، از روحیۀ پرولت
طرف خانھ خرابی می رود، زندگیش مشکل تر می شود، مبارزه برای بقاء بی رحمانھ تر از 

اش بیشتر و بیشتر نا امیدکننده می شود. این حقیقتی بی پیش می گردد، و موقعیت او و خانواده
برعلیھ آن اعتراض می کند.چون و چرا است، و خرده بورژوا 

اعتراض می نماید؟چگونھاما او 
اش ای اعتراض می کند کھ نا امیدانھ در حال زوال است، از آیندهاو بھ عنوان نمایندۀ طبقھ

ھای کمتری مأیوس است، غمگین و ترسو است. کاری نمی توان انجام داد ... ای کاش بچھ
این ضجۀ –ب، فقر و حقارت شدید ما را تحمل کنند وجود داشتند تا [مجبور نباشند] رنج، عذا

خرده بورژوا است.
کارگر آگاه از این نقطھ نظر بھ دور است. او اجازه نخواھد داد تا آگاھیش بھ وسیلۀ چنین 

تیره شود. بلھ، ما کارگران و –ھر اندازه ھم کھ آنھا بی ریا و از تھ قلب باشند –ھایی ضجھ
ای را می گذرانیم کھ از رنج و ستم طاقت فرسایی آکنده است. تودۀ مالکان کوچک، زندگی

اوضاع برای نسل ما سخت تر از نسل پدرانمان است. اما از یک جنبھ ما خوش شانس تر از 
و –ایم و بھ سرعت مبارزه کردن را می آموزیمما آغاز بھ آموختن کردهپدرانمان ھستیم. 

ا کھ بھ عنوان فرد جنگیدند، نھ برای شعارھای آتشین مبارزه می کنیم نھ مانند بھترین پدران م
اند، بلکھ برای شعارھای خودمان و شعارھای ناطقین بورژوازی کھ از نظر روحی با ما بیگانھ



٢٠

آنھا پیروز ھای ما بھتر از ما خواھند جنگید، و طبقھ مان. ما بھتر از پدرانمان می جنگیم. بچھ
.خواھند شد

نیست، در حال رشد است، قوی تر می شود، جرأت می یابد، طبقۀ کارگر در حال زوال 
مستحکم می شود، خود را آموزش می دھد و در نبرد پوالدین می شود. ما تا آنجا کھ موضوع 
مربوط بھ سرواژ، سرمایھ داری و تولید خرد است، بدبین ھستیم، اما تا آنجا کھ بھ جنبش طبقۀ 

ھای عمارتی را وش بین ھستیم. ما ھم اکنون پایھکارگر و اھداف آن مربوط می شود بھ شدت خ
ایم کھ فرزندان ما ساختمانش را بھ اتمام خواھند رساند.ریختھ

م ھستیم کھ تنھا ساست کھ ما دشمنان بی قید و شرط نئومالتوسیانی–و تنھا بدین دلیل –بدین دلیل 
ی کھ با صدای لرزان برازندۀ زوجھای خرده بورژوای بی احساس و خودپرست می باشد، آنھائ

خدا بخواھد ما طوری از عھدۀ خودمان برمی آییم. خیلی بھتر است اگر ما «زمزمھ می کنند:
».ھایی ھم نداشتھ باشیمبچھ

بدیھی است کھ این بھ ھیچ وجھ ما را از مطالبۀ الغای بی قید و شرط ھمۀ قوانین مخالف سقط 
ات ضد حاملگی، و غیره باز نمی دارد. جنین یا مخالف توزیع معلومات طبی در مورد اقدام

چنین قوانینی چیزی جز سالوسی طبقات حاکم نیست. این قوانین زخمھای مزمن سرمایھ داری 
را بھبود نمی بخشند، تنھا آنھا را بھ زخمھای بدخیم تبدیل می کنند کھ بخصوص برای تودۀ 

دمکراتیک زن و مرد، ستمدیده دردناک است. آزادی آموزش طبی و حمایت از حقوق ابتدائی
م می باشد. کارگرانی کھ آگاھی طبقاتی دارند سچیزی سوای تئوری اجتماعی نئومالتوسیانی

ھمواره بر ضد تالشھایی کھ می خواھند در جامعۀ مدرن این تئوری ارتجاعی و جبونانھ را بر 
الت دارد، ای کھ بھترین آمادگی را برای بزرگترین تحومترقی ترین و قوی ترین طبقھ، طبقھ

تحمیل کنند، بی رحمانھ مبارزه می کنند.

١٣٧پراودا شمارۀ 
١٩١٣ژوئن ١٦

١٩آثار لنین، جلد مجموعھ

توضیحات

التوس (–مسمالتوسیانی-١ اس م رف توم ھ از ط اعی ک ده ١٧٦٦-١٨٣٤دکترین ارتج ھ ش ) ارائ
د  ریعتر رش اش س ایل مع ت از وس ھ جمعی رده ک ت ک رد ثاب ی ک ان م ود، او گم ر و ب د و فق ی کن م

تثمار  اطر اس ھ بخ ت، ن ت اس ریع جمعی د س اطر رش رمایھ داری بخ ت س ارگر تح ۀ ک دبختی طبق ب
سرمایھ داری از کارگران.

د و سمالتوسیانی ھ کن رمایھ داری را تبرئ ھ س ود ک ورژوازی ب دئولوگھای ب رف ای ی از ط م کوشش
تم اجت ر سیس ت ھ تکش را تح ۀ زحم ی اجتناب ناپذیری فقر و بدبختی طبق د، کوشش ت کن اعی ثاب م

د برای اختفای علل واقعی شرایط اسفناک توده ر ض ارزه ب ا از مب ردن آنھ رف ک ھا از آنھا و منح
سیستم سرمایھ داری.

ر توده ھ فق ود ک ت نم رد و ثاب اد ک التوس انتق وری م ھ از تئ ی رحمان ارکس ب رمایھ م ل س ا حاص ھ
ھ داری و معلول سلب مالکیت کار بی مزد از کارگران توس ط سرمایھ داران است. او نشان داد ک

نابود کردن سرمایھ داری و گذار بھ سوسیالیزم پایانی برای فقر و بدبختی طبقۀ کارگر است.
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یون  ر فرماس دارد و ھ ود ن ت وج د جمعی ومی رش انون عم یچ ق ع ھ ھ در واق ان داد ک ارکس نش م
اقتصادی قانون رشد جمعیت خودش را دارا می باشد.-اجتماعی 

کل نئومالتوسیانیسمالتوسیانی١٨٧٠الھای در س ھ ش ر سم ب ید فق رد و کوش ات ک د حی م تجدی
ق«روزافزون سرمایھ داران را با تئوریھای شبھ علمی  ی مطل ر جمعیت اک »پُ ل محصول خ ، تقلی

ایلی سو غیره توجیھ کند. نئومالتوسیانی ۀ وس دمیک را بمثاب ای اپی ا و بیماریھ د، جنگھ رل تول م کنت
داری رای نگھ دبختی تودهب ع ب رمایھ داری و رف دارانش س یاری از طرف ت و بس ی انگاش ا م ھ

تبعیض نژادی را ابراز می کنند.
وفکنگره-٢ ای پیروگ ھ کنگره–ھ کان روس ب ۀ پزش رف جامع ھ از ط ی ک کان روس ای پزش ھ

یادبود جراح و آناتومیست بزرگ روس ن.ی. پیروگوف تشکیل می شد.
ورگ از در این مقالھ اشاره می شود  ن پترزب ھ در س ا ٢٩بھ کنگرۀ دوازدھم پیروگوف ک ھ ت ٥م

برگزار شد.١٩١٣ژوئن 
١٩١٧تا ١٨٨٥روزنامۀ بورژوا لیبرالی کھ در مسکو از –(واژۀ روسی) روسکویھ سلوو- ٣

منتشر می شد.

پنجمین کنگرۀ بین المللی برعلیھ فحشاء

ه داری سفید در لندن اخیراً بھ پایان رسید.پنجمین کنگره بین المللی برای مبارزه علیھ برد
داچس ھا، کنتس ھا، کشیش ھا، اسقف ھا، خاخام ھا و رؤسای پلیس و انواع و اقسام خیّرین 
بورژوا در این کنگره حضور بھم رسانیدند. چھ جشنھا و پذیرائیھای رسمی مجلل کھ برگزار 

شاء ایراد شد!شد! و چھ سخنرانیھای جدی دربارۀ مضرات و رسوایی ھای فح
اما وسایل مبارزاتی کھ نمایندگان شیک و آراستۀ بورژوا بھ کنگره پیشنھاد کردند چھ بود؟ عمدتاً 
دو روش: پلیس و مذھب. چنین بھ نظر می آمد کھ این دو مطمئن ترین و مؤثرترین وسایل برای 

] در لندن، ١مبارزه علیھ فحشاء ھستند. موافق گزارش خبرنگار الیپزیگر فولکس تساتیونگ[
جاکشان بھ پارلمان تنبیھ بدنیای برای یک نماینده انگلیسی بھ این مباھات می کرد کھ الیحھ

مبارزه علیھ فحشاء از چھ قماش » متمدن«ارائھ داده است. مالحظھ کنید کھ این قھرمان مدرن 
می باشد!

ابراز کرد، » منحرف«یک خانم کانادائی اشتیاق شدیدی بھ نظارت پلیس و زنان پلیس بر زنان 
اما در جائی کھ مسئلۀ افزایش دستمزدھا مطرح بود، او اظھار داشت کھ زنان کارگر سزاوار 

مزد بیشتری نیستند.
یک کشیش آلمانی بھ ماتریالیسم معاصر کھ طبق گفتۀ او در میان مردم نفوذ کرده و بھ گسترش 

عشق آزاد  کمک می نمود، ناسزا گفت.
یعنی نیاز و فقر ءھای اجتماعی فحشاخواست بھ ریشھ،تریشی، گرتنرھنگامی کھ نمایندۀ ا

ھای طبقۀ کارگر، استثمار کار کودکان، وضع غیرقابل تحمل مسکن و غیره بپردازد، خانواده
فریادھای مخالفت آمیز او را مجبور بھ سکوت ساخت!

لی مقام نقل می شد. اما در میان نمایندگان داستانھای آموزنده و عالی دربارۀ شخصیتھای عا
برای مثال، زمانی کھ ملکۀ آلمان از زایشگاھی در برلین دیدن می کند، حلقھ در انگشتان 
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می کنند تا این بانوی عالی مقام از دیدن منظرۀ مادران ازدواج » نامشروع«مادران کودکان 
نکرده ناراحت نشود!

-ھای بورژوا ورژوائی در کنگرهبر این پایھ می توان داوری کرد کھ چھ دو روئی تھوع آور ب
اشرافی حکمفرماست.

آکروبات بازھای صحنۀ بشردوستی و مدافعین پلیس در این نمایش مسخرۀ فقر و نیاز جمع می 
، فحشائی کھ دقیقاً توسط اشرافیت و بورژوازی حمایت »برعلیھ فحشاء مبارزه کنند«شوند تا 
می شود.

١رابوچایا پراودا شمارۀ 
١٩١٣ژوئیۀ ١٣

١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

١ -Leipziger Volkszeitung ارگان جناح چپ حزب سوسیال دمکرات آلمان بود کھ بھ
منتشر می شد. برای چند سال توسط فرانز مرینگ و روزا ١٩٣٣تا ١٨٩٤صورت روزانھ از 

١٩٢٢ود، و از آلمانی ب» مستقل ھای«ارگان ١٩٢٢تا ١٩١٧لوکزامبورگ تنظیم می شد. از 
بھ بعد ارگان جناح راست گردید.

تولید خرده پایی در کشاورزی

مسئلۀ دھقانی در دولتھای مدرن سرمایھ داری مکرراً بھ سردرگمی و دودلی در میان 
مارکسیستھا و بیشترین حمالت اقتصاد سیاسی (تخصصی) بورژوایی بھ مارکسیسم می انجامد.

مایھ داری، تولید خرده پایی در کشاورزی محکوم بھ زوال و مارکسیستھا می گویند، در سر
ای می باشد. تولید خرده بطور شگفت آوری محکوم بھ قرار داشتن در وضع پست و پایمال شده

پایی متکی بھ سرمایۀ بزرگ است، و در مقایسھ با تولید بزرگ کشاورزی عقب مانده است و 
پر زحمت و سخت می تواند ادامھ یابد. اتالف تنھا بھ وسیلۀ کاھش اسفناک مصرف و رنج کشی

و ھدر رفتن کار انسانی، بدترین اشکال وابستگی تولید کننده، تحلیل رفتن خانواده، زمین و گلۀ 
این است آنچھ سرمایھ داری در ھمھ جا برای دھقان می آورد.–دھقان 

دتاً کارگران مزدگیر وجود راه رھایی برای دھقان بجز پیوستن بھ فعالیتھای پرولتاریا و عمھیچ
ندارد.

] و فرصت طلبانی کھ از آن دفاع می کنند ١برعکس، اقتصاد سیاسی بورژوایی، نارودنیکھا[
(گرچھ ممکنست آنھا ھمیشھ از این حقیقت آگاه نباشند)، سعی دارند ثابت نمایند کھ تولید خرده 

ھقان، کھ وضع ثابت و مطمئنی پایی قابل دوام و با صرفھ تر از تولید در مقیاس بزرگ است. د
در جامعۀ سرمایھ داری دارد، بایستی بھ طرف بورژوازی، نھ بھ طرف پرولتاریا گرایش یابد؛ 
او نباید بھ مبارزۀ طبقاتی کارگران مزدگیر جذب شود، بلکھ بایستی کوشش نماید وضع خود را 

دانان بورژوا.چنین است مفاد تئوری اقتصاد–بھ عنوان یک مالک و ارباب محکم کند 
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ھای دقیق بیازماییم. بگذارید ما می کوشیم صحت تئوریھای پرولتری و بورژوایی را با داده
ھای کامل برای در کشاورزی در اتریش و آلمان را در نظر بگیریم. دادهزنانھا دربارۀ کار داده

س علمی روسیھ ھنوز موجود نیست زیرا دولت مایل نیست از ھمۀ مؤسسات کشاورزی بر اسا
آمارگیری نماید.

یا ٤٤٢٢٩٨١نفر شاغل در کشاورزی ٩٠٧٠٦٨٢، از ١٩٠٢در اتریش، بنابر سرشماری 
درصد زن بودند. در آلمان، جایی کھ سرمایھ داری بسیار توسعھ یافتھ تر است، زنان ٧/٤٨

درصد. ھر چھ ٨/٥٤–کسانی را کھ بھ کشاورزی اشتغال دارند تشکیل می دھند اکثریت
یھ داری بیشتر در کشاورزی توسعھ یابد، بیشتر کارگر زن استخدام می نماید، بھ عبارت سرما

درصد ٢٥می کند. زنان شاغل در صنعت آلمان بدترھای کارگر را دیگر، شرایط زیست توده
درصد را تشکیل می ٥٠کل نیروی کار را تشکیل می دھند، اما در کشاورزی، آنھا بیش از 

[نیروی] کار را جذب کرده و ضعیف ترھا را در بھتریندھد کھ صنعت دھند. این نشان می 
کشاورزی می گذارد.

ھم اکنون در کشورھای سرمایھ داری توسعھ یافتھ، کشاورزی عمدتاً یک شغل زنانھ شده است.
اگر ما آمار مزارع با مساحتھای مختلف را بررسی کنیم خواھیم دید کھ بخصوص در تولید 

نسبت استثمار کار زن زیادتر است. از طرف دیگر، حتی در کشاورزی، است کھخرده پایی
تولید سرمایھ داری بزرگ عمدتاً کارگر مرد استخدام می نماید، گرچھ در این مورد بھ پای 

صنعت نرسیده است.
در زیر مقایسۀ ارقام مربوط بھ اتریش و آلمان می آید:

گروه بنا بھ مساحت نوع مزرعھ
)(بھ ھکتارمزرعھ

درصد زنان شاغل
اتریشآلمان

١/٧٤٠/٥٢تا نصفپرولتری
٢٧/٦٥٩/٥٠تا ٢/١

دھقانی
٥٤/٥٤٦/٤٩تا ٢
١٠٢/٥٠٥/٤٨تا ٥

٢٠٤/٤٨٦/٤٨تا ١٠

١٠٠٨/٤٤٦/٤٦تا ٢٠سرمایھ داری
٠/٤١٤/٢٧و بیشتر١٠٠

٨/٥٤٧/٤٨برای ھمۀ مزارع

ان قانون کشاورزی سرمایھ داری را مشاھده می کنیم. ھر چھ در ھر دو کشور، ما، عمل ھم
بوده و تعداد زنان در کل رقم افراد ترضعیفمقیاس تولید کوچک تر باشد ترکیب نیروی کار 

شاغل در کشاورزی بیشتر است.
وضع عمومی تحت سرمایھ داری این چنین است. در مزارع پرولتری، یعنی آنھایی کھ 

بھ وسیلۀ کار مزدی زندگی می کنند (کارگران کشاورزی، کارگران روز شان عمدتاً » مالکین«
مزد، و کارگران مزدگیر بطور عام کھ قطعھ زمین کوچکی دارند)، گاھی تا مقدار خیلی زیادی، 

.کار زن بر کار مرد می چربد
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ا نباید فراموش شود کھ تعداد این مزارع پرولتری یا کارگری بسیار زیاد است: در اتریش آنھ
می ٥٧٠٠٠٠٠از کل ٣٤٠٠٠٠٠مزرعھ و در آلمان آنھا حتی ٢٨٠٠٠٠٠از کل ١٣٠٠٠٠٠

باشند.
در مزارع دھقانی کار زن و مرد تقریباً بھ نسبت مساوی استعمال می شود.

.کار مرد بر کار زن می چربدباالخره، در مزارع سرمایھ داری، 
این بھ چھ معنی است؟

روی کار در تولید خرده پایی حقیرتر از تولید سرمایھ داری این بدان معنی است کھ ترکیب نی
بزرگ است.

باید ھر چھ بیشتر –زن پرولتر و زن دھقان –این بدان معنی است کھ در کشاورزی کارگر زن 
تالش کند، باید تا آخرین حد بھ خود فشار آورد، باید بخاطر کارش بھ زیان سالمتی خود و 

کھ تا حد امکان بھ کارگر مرد در تولید بزرگ سرمایھ داری فرزندانش رنج بکشد، برای آن
برسد.

از یبیشترکشیدن کاراین بدان معنی است کھ تحت سرمایھ داری، تولید خرده پایی تنھا با 
کارگر نسبت بھ کاری کھ از کارگر در تولید بزرگ کشیده می شود ادامھ می یابد.

دۀ وابستگی سرمایھ داری گره خورده است تا دھقان بیشتر گرفتار است، بیشتر در تور پیچی
؛ ولی در حقیقت، »خوب بگرداند«کارگر مزدگیر. او فکر می کند کھ مستقل است، کھ می تواند 

برای ادامھ، او باید سخت تر از کارگر مزدگیر (برای سرمایھ) کار کند.
١٦د.در کشاورزی این را با وضوح بیشتری ثابت می کننکودکاارقام دربارۀ کار 

و. ای.امضاء : 
٥رابوچایا پراودا، شمارۀ 

١٩١٣ژوئیۀ ١٨
١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

نمایندگان یک گرایش ایدئولوژیک و سیاسی بودند در روسیھ. خصایل متمایز –نارودنیکھا- ١
قالبی و کنندۀ ایدئولوژی نارودنیکی عبارتند بودند از انکار نقش رھبری پرولتاریا در جنبش ان

اعتقاد نادرست بھ اینکھ انقالب سوسیالیستی می تواند بھ توسط مالکین کوچک، دھقانان، اجرا 
شود.

ویراستار.–مجموعھ آثار لنین بھ زبان انگلیسی ١٩جلد ٢٠٩-١٢مراجعھ نمایید بھ صفحات -١٦
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بھ اینسا آرماند

دوست عزیز،
را مفصل تر بنویسید. در غیر این صورت ]١[رھنمود من بھ شما اینست کھ طرح جزوه تان

چیزھای زیادی مبھم می ماند.
مطالبھ (از «٣را صریحاً بیان کنم. بھ شما پیشنھاد می کنم سراسر بخش ایمن مجبورم نکتھ

را حذف کنید.» نظر زنان) برای آزادی عشق
در واقع، این یک مطالبۀ بورژوایی و نھ پرولتری است. حقیقتاً منظورتان از آن چیست؟ چھ 

فھمید؟می توانچیزی از آن 
آزادی از محصورات مادی (مالی) در عشق؟- ١
بھ ھمین نسبت از مالحظات مادی؟- ٢
از تعصبات مذھبی؟- ٣
از حکم تحمیل شده توسط پدر و غیره؟- ٤
؟»جامعھ«از تعصبات - ٥
از حصار تنگ محیط (دھقانی یا خرده بورژوایی یا بورژوا روشنفکری)؟- ٦
از موانع قانونی، دادگاه و پلیس؟- ٧
از جدی بودن در عشق؟- ٨
از تولد بچھ؟- ٩

ادی زنا و غیره؟آز- ١٠
ام. البتھ، منظور شما من بسیاری (البتھ نھ تمام) سایھ روشنھای معانی [آنرا] ردیف کرده

می باشد.١-٧ھای شمارهشبیھیا چیزی ١-٧نبوده، بلکھ ٨-١٠ھای شماره
تعریف دیگری انتخاب می کردید، زیرا آزادی عشق این را دقیقاً ١-٧ھای شما باید برای شماره

نمی کند.بیان
آزادی «معنی اجتناب ناپذیری، بطور برخالف میل شماو عموم مردم، خوانندگان جزوه، حتی 

درک می کنند.٨-١٠ھای را بطور عام چیزی در جھت خطوط شماره» عشق
، معنی »واال مقام«دقیقاً بدین دلیل کھ در جامعۀ مدرن طبقات پرحرف و پر سر و صدای 

ای درک می کنند، دقیقاً بدین دلیل این مطالبھ٨-١٠ھای مارهرا بھ صورت ش» آزادی عشق«
بورژوایی و نھ پرولتری می باشد.

، البتھ آنھا در واقع، ٣- ٧ھای برای پرولتاریا مھم ترین ھستند، و بعد شماره٢و ١ھای شماره
نیستند.» آزادی عشق«

نیست. چیزی کھ مھم است شما از این عبارت می باشد مھم » منظور«باطناینکھ چھ چیزی در 
[ابژکتیو] مناسبات طبقاتی در امور عشقی است.منطق عینی

]٢[دستتان را دوستانھ می فشارم!
.و . ا

در برن نوشتھ شد.١٩١٥ژانویۀ ١٧در 
منتشر گردید.١٣، شمارۀ »بلشویک«در مجلۀ ١٩٣٩اولین بار در 

٣٥کلیات آثار لنین، جلد 
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توضیحات

زوهاشاره است بھ-١ زوه ج ن ج د. ای ارگر بنویس ان ک رای زن ت ب ی خواس د م ا آرمان ھ اینس ای ک
ھیچگاه بھ چاپ نرسید.

ده» دوست عزیز«این کلمات مثل عبارت -٢ تھ ش ی نوش ھ انگلیس د در ابتدای نامھ توسط لنین ب ان
ویراستار.–

بھ اینسا آرماند

دوست عزیز،
ار مرا ببخشید از اینکھ چنین دیر پاسخ می دھم یار گرفت ا بس م، ام . دیروز در نظر داشتم پاسخ دھ

بودم و وقت برای نوشتن نداشتم.
ھ  ودم ک د ب ن معتق ان، م زوه ت رح ج ورد ط ق«در م رای آزادی عش ھ ب ود، و » مطالب ح نب –واض

ھ  ت، ن اتی اس مستقل از نیت و خواست شما (من اینرا با گفتن اینکھ مسئلۀ مھم مناسبات عینی طبق
تھ ردم) ھای ذھخواس د ک ما، تأکی ی ش ھ–ن ن مطالب رایط ای ری در ش ھ پرولت ورژوایی و ن ای ب

اجتماعی این عصر است.
شما با این مخالفید.

بسیار خوب، اجازه بدھید مسئلھ را دوباره بررسی کنیم.
اعی ممکنبرای روشن شدن آنچھ مبھم است، من ده تفسیر مختلف  رایط مس (و گریزناپذیر در ش

اتی) را داده  یرھای طبق ھ تفس ردم ک اره ک ان ١-٧و اش ۀ زن ا مشخص ک ی ن، تیپی دۀ م ھ عقی ، ب
تیپیک یا مشخصۀ زنان بورژوا ھستند.٨-١٠پرولتر ھستند، در حالیکھ تفسیرھای 

ھ  تند (و -١اگر شما مایل بھ رد کردن این بودید، بایستی نشان می دادید ک حیح نیس ن تفاسیر ص ای
ا سپس بایستی تفاسیر دیگری را ار تند)، ی ط ھس ک غل دام ی ائھ می نمودید یا مشخص می کردید ک

ا آنھا یا ناکامل اند (و سپس بایستی جا افتاده-٢ ھ تفاسیر -٣ھا را می افزودید)، ی ق ب ن طری ھ ای ب
پرولتری و بورژوایی تقسیم نمی شوند.
شما ھیچ یک از این سھ را انجام ندادید.

حیح را رد نمی کنید. آیا ا١-٧شما نکات  ا (در مجموع) ص ھ آنھ د ک ی کنی ول م ما قب ین یعنی ش
ا: تن «ھستند؟ (آنچھ شما راجع بھ فحشاء در میان زنان پرولتر و وابستگی آنھ ودن گف رممکن ب غی

ا ١-٧می نویسید کامال مناسب با نکات » نھ ین م ق ب دم تواف رای ع ی ب یچ دلیل ا ھ ت. در اینج اس
یافت نمی شود).

است.پرولتریمی کنید کھ آن تفسیری و ھمینطور شما انکار ن
باقی می مانند.٨-١٠اکنون نکات 
ھ «را مطرح می کنید:» اعتراض«و این » کامال درک نمی کنید«شما آنھا را  م چگون ی دان من نم

...»(!!؟؟) یکی بگیرد١٠(دقیقاً آنچھ شما نوشتید!) آزادی عشق را با نکتۀ می تواندفردی 
بخاطر آن رد و تخریب کنید؟مراو شما قصد دارید » یکی می گیرم«ی پس  من اینرا با دیگر

چرا؟ برای چھ؟
و این تز من است.–را معنی می دھد ٨-١٠نکات زنان بورژواآزادی عشق برای 
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شما چنین تزی را رد می کنید؟ پس بگوئید بانوان بورژوا منظورشان از آزادی عشق چیست؟
ی شما در این مورد سکوت اختیار دگی حقیق تمی کنید. ولی آیا ادبیات و زن ن ثاب ھ ای د ک نمی کن

را بطور  دقیقاً ھمان است کھ منظور زنان بورژوا می باشد؟ آنھا اینرا تماماً ثابت می کنند! شما آن
ضمنی قبول دارید.

ت، و  اتی آنھاس ع طبق ھ موض وط ب ن مرب ت، ای ین اس ر چن ردن«و اگ ان » رد ک ھ سختی امک آن ب
حدی کوتھ بینانھ می باشد.داشتھ و تا

ایزچیزی کھ شما باید انجام دھید این است کھ نقطھ نظر پرولتری را بھ روشنی از آنھا  رده متم ک
ن تقابلو با آنھا در  ر ای قرار دھید. شما بایستی این حقیقت عینی را بخاطر داشتھ باشید کھ در غی

ی  ما م زوۀ ش طور ج ان س ان صورت آنھا عبارات مناسب را از می ق خودش ھ طری را ب د، آن رباین
ھای شما تفسیر می کنند و جزوۀ شما را بھ گندمی برای آسیاب خودشان تبدیل می نمایند، آنھا ایده

ی » گیج«را در انظار کارگران تحریف کرده و آنان را  اد م ا ایج ی را در آنھ می کنند (این نگران
ھھایی بیگانھ با ایشان را برایشکنند کھ گویا شما ایده ا روزنام د). و آنھ راوان ان داری ره ف ھا و غی

دارند.
ن  ھ م ھ«و شما کامال نقطھ نظر عینی و طبقاتی را فراموش کرده و ب تھم » حمل را م د و م ی کنی م

می کنید ... عجیب است، خیلی عجیب ...٨-١٠آزادی عشق با نکات » یکی گرفتن«بھ 
ر« اعرانھ ت ھ«از » حتی یک عشق و شور زودگذر ناب تر و ش قبوس دون عش ذل و » ھای ب (مبت

ان  زوه ت ما در ج ھ ش ت آنچ ن اس سطحی) افراد متأھل می باشد. این است آنچھ شما می نویسید. ای
خواھید نوشت. بسیار خوب.

وافقم. آیا این یک تقابل منطقی است؟ بوسھ د. م ف ان ذل و کثی ھای بدون عشق بین افراد متأھل مبت
ما در با چھ قرار گیرند؟ ظاھراً جواب اینست: با بوسھآنھا بایستی در تقابل با ...  قانھ. ش ھای عاش

ھ؟) » شور«تقابل با آن  ذر«(چرا عشق ن د » زودگ ی آوری ذر؟) را م را زودگ ن بطور –(چ از ای
ھ ھ بوس ی شود ک ری م ھ گی ین نتیج ی چن ھمنطق ا بوس ل ب ذر) در تقاب ق (زودگ دون عش ھای ھای ب

زوهبدون عشق ازدواجی قرار می گیرند ند، ازدواج ... عجیب است. بھتر نبود در ج ردم پس ای م
ۀ  نم نکت ی ک ر م انی (فک ا دھق نفکرانھ ی ورژوایی، روش رده ب ا ٦بدون عشق مبتذل و کثیف خ ٥ی

اضافھ شود اگر خیلی اصرار داریدمن) در تقابل با ازدواج مدنی پرولتری با عشق قرار گیرد (و 
ھ کھ، یک ماجرای شور انگیز زودگذر می ان ن زوه ت ما در ج د). ش تواند ھم پاک و ھم کثیف باش

بیھ  زی ش ھ چی اقی«تیپھای طبقاتی، بلک وارد اتف ان » م ھ امک ھ البت د، ک ی گذاری م م ل ھ را در مقاب
اقی پذیر است. اما آیا این مسئلھ ردی و اتف ورد ف ک م ای از موارد خاص اتفاقی است؟ موضوع ی

ھ ھبوس ف در ازدواج و بوس تان ھای پھای کثی ک داس تی در ی ذر بایس ق زودگ ک عش اک در ی
یتھاپرورانده شود (زیرا اینجا تمام نکتھ در صحنھ فردی، در تحلیل  ای شخص و روانشناسی تیپھ

معین است). اما در یک جزوه؟
ی[ ول از ک ل ق وب درک کرده١شما کامال نکتۀ مرا راجع بھ نامناسب بودن نق ون شما ] خ د، چ ای

ھ ُرل اس» احمقانھ«می گویید  ق«ت ک وران  عش ھ ُرل » پرفس ع ب ا راج اً. و ام رد. دقیق ازی ک را ب
پرفسوران [عشق] زودگذر و غیره چطور؟

نم و  ی ک ف م ھ را متوق ن نام تن ای ندانھ نوش ن خرس وم. م ث ش ر بح واھم درگی ی خ ال نم ن اص م
ور د، بط ی مطلب را موکول بھ صحبت با شما می کنم. اما من می خواھم کھ آن جزوۀ خوبی باش

ز را ھیچ کس نتواندکھ  عبارات آنرا بھ ضرر شما برباید (گاھی یک عبارت کافیست کھ ھمھ چی
م غلطخراب کند ...) و نظر شما را بھ  را ھ ھ شما این تم ک ئن ھس ن مطم د. م از روی «تفسیر نمای
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ما را » سھو ت ش ن اس حبت، ممک ر از ص ھ، بھت را مکاتب تم زی ی فرس ھ را م ن نام ن ای تید، م نوش
سازد کھ عمیق تر در طرح جزوه، کھ چیزی بسیار مھم است، غور کنید.مجبور 

ات  د؟ نک راغ نداری وی س ت فرانس ک سوسیالیس نای خویش ی را و ١-١٠آیا در میان زنان آش م
ھ او » زودگذری«مطالب خودتان را راجع بھ  ی)، ب و غیره، برای او ترجمھ کنید (مثال بھ انگلیس

ی بیرونی ھاآزمایش کوچکی راه بیاندازید و ببینید –کنید توجھ کرده و با دقت بھ او گوش ھ م چ
گویند و برداشتھای آنھا و نیز آنچھ را از جزوۀ شما انتظار دارند، دریابید.

دستتان را می فشارم و خواستار سردردھای کمتر و بھبودی سریعتر برایتان ھستم.

و. او.

ی در ]٣[اید دوست من]، نمی دانم ... ش٢: دربارۀ باگی[بعدالتحریر زیادی تعھد کرده است ... ول
ین ھآخر چھ؟ نمی دانم. مسئل ی از ب ده ول ھ ش ق انداخت بھ تعویق انداختھ شده، یعنی مبارزه بھ تعوی

ما  ر ش د؟ نظ واھیم ش ق خ ا موف ردن آنھ رف ک ا در منص یم!! آی یم و بجنگ د بجنگ ت. بای ھ اس نرفت
چیست؟

د.در برن نوشتھ ش١٩١٥ژانویۀ ٢٤در 
منتشر گردید.١٣در نشریۀ بلشویک، شمارۀ ١٩٣٩نخستین بار در 

٣٥کلیات آثار لنین، جلد 

توضیحات

١-Ellen Key)اب ١٨٤٩-١٩٢٦ ندۀ کت وئدی، نویس ندۀ س The Century of the Child) نویس
.بودندعرفانی و فردگرایانھ وی دربارۀ آموزش،. دیدگاھھای)١٩٠٠(سال 

الش Baugyروه باگی (اشاره است بھ گ-٢ روویچ و کریلنکو) ت ارین، روزمی روه (بوخ ). این گ
اگی در داشت کھ روزنامھ ای مستقل از ارگان مرکزی ایجاد کند. این گروه اسم خود را از شھر ب

تاده سوئیس کھ مرکزش در آن بود گرفت. لنین، از روی نامھ د فرس ای کھ گروه برای اینسا آرمان
ین و پیشنھاد ھمکاری بھ  وی داده بود، بطور اتفاقی از نقشۀ آنھا با خبر شد. لنین مخالف ایجاد چن

ئلۀ روزنامھ د«ھای کوچکی بود و مس ۀ جدی زی و روزنام ان مرک ازمانھای » ارگ رانس س در کنف
رن،  ده در ب ۀ ح.ک.س.د.ر، منعق ا ٢٧خارج ھ ت ارس ٤فوری رانس ١٩١٥م د. کنف ی ش ، بررس

صحت نظر لنین را پذیرفت.
ویراستار.–اند دو کلمھ توسط لنین بھ انگلیسی نوشتھ شدهاین-٣

»کاریکاتوری از مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستی « از 

پرده اقتصادیو پلیدیھای سیاسیرا کھ از پلیدیھای » منفی«پ. کیفسکی تفاوت بین شعارھای 
روبنای سیاسی ھر چھ می برمی دارد، درک نمی کند. این تفاوت در این حقیقت نھفتھ است کھ

استغیرممکن خواھد باشد، برخی پلیدیھای اقتصادی بخشی از ھمین سرمایھ داری ھستند، و 
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کھ آنھا را از نظر اقتصادی بدون از بین بردن خود سرمایھ داری از بین برد. حتی یک نمونھ 
انگر انحراف از ھم نمی توان آورد کھ این را رد نماید. از سوی دیگر، پلیدیھای سیاسی نمای

، یعنی سرمایھ داری، کامال »بر اساس سیستم موجود«دمکراسی ھستند کھ از نظر اقتصادی، 
ھا در یک کشور و سایر برخی جنبھ–امکان پذیر است، و بطور استثنائی تحت سرمایھ داری 

یقاً اجراء می شوند. باز ھم چیزی کھ مؤلف قادر بھ درکش نیست، دق–ھا در کشوری دیگر جنبھ
شرایط بنیادین الزم برای اجرای دمکراسی بطور عام است!

ھمین امر در مورد مسئلۀ طالق [ھم] صادق است. خواننده بخاطر خواھد آورد کھ این نخست 
مطرح گردید. او این عقیدۀ کامال موجھ را بیان ملیتوسط روزا لوگزمبورگ در بحث مسئلۀ 

رای یک منطقھ، ناحیۀ معین و غیره) را تأیید کنیم، نمود کھ اگر ما خودمختاری در یک دولت (ب
و –، اصرار بورزیم کھ ھمۀ مسائل ملی عمده سانترالیستباید بھ عنوان سوسیال دمکراتھای 

بایستی تابع حوزۀ قضائی حکومت مرکزی و مجلس مرکزی –یکی از آنھاست طالققانون 
واند یک دمکرات و سوسیالیست باشد باشد. این نمونھ بھ روشنی نمایشگر اینست کھ کسی نمی ت

بدون آنکھ اکنون خواھان آزادی کامل طالق باشد، زیرا عدم چنین آزادی، ستمی افزون بر جنس 
برای آزادیگرچھ درک این موضوع سخت نیست کھ بھ رسمیت شناختن این –ستمدیده است 

از ھمۀ ھمسران بھ انجام چنین کاری نیست!دعوتترک شوھر بھ معنی 
»:اعتراض می کند«کیفسکی پ. 

کھ شوھرش را ترک کند] از حق می خواھداگر او نتواند در چنین مواردی [زمانی کھ ھمسر «
، یا از این ھم بدتر، ثالثیخود عمال استفاده کند، یا اگر استفاده از آن مستلزم رضایت اشخاص 

چھ چیز شباھت دارد؟ آنگاه این حق [طالق] بھ –مستلزم رضایت مطالبھ کنندگان مھرش باشد 
».حقی پشتیبانی می کنیم؟ البتھ کھ نھ!چنینآیا ما از اعالن 

و سرمایھ داری را آشکار بطور عامچنین اعتراضی عدم درک کامل از رابطۀ بین دمکراسی 
حقوق دمکراتیک را برای طبقات ستمدیده غیرممکن می » اجرای«می سازد. شرایطی کھ 

دی استثنائی نیستند، بلکھ خصیصۀ این سیستم می باشند. در سازد، تحت سرمایھ داری موار
بیشتر موارد حق طالق تحت سرمایھ داری تحقق ناپذیر است زیرا جنس ستمدیده تحت انقیاد 

بردۀ «اقتصادی است. مھم نیست تا چھ حد دمکراسی تحت سرمایھ داری موجود باشد، زن یک 
داری، آشپزخانھ باقی می ماند. حق انتخاب ی زنجیر شده بھ اطاق خواب، بچھاه، برد»خانگی

، تحت سرمایھ »خودشان«قضات خلق، مقامات رسمی، معلمان مدرسھ و ھیئت منصفھ و غیرۀ 
داری در بیشتر موارد دقیقاً بھ دلیل انقیاد اقتصادی کارگران و دھقانان، تحقق ناپذیر است. ھمین 

» حکومت بھ وسیلۀ خلق«ا بھ عنوان شامل جمھوری دمکراتیک [ھم] می شود: برنامۀ ما آن ر
تعریف می نماید، گرچھ ھمۀ سوسیال دمکراتھا بھ خوبی می دانند کھ تحت سرمایھ داری، حتی 
در دمکراتیک ترین جمھوری، رشوه دادن بھ مأموران توسط بورژوازی و اتحاد بورس و 

حکومت حتماً وجود دارد.
العی از مارکسیسم ندارند اینطور نتیجھ می تنھا کسانی کھ نمی توانند درست فکر کنند یا اط

گیرند: بنابراین بیھوده است کھ جمھوری داشتھ باشیم، آزادی طالق بیھوده است، دمکراسی 
بیھوده است، خودمختاری ملیتھا بیھوده است! اما مارکسیستھا می دانند کھ دمکراسی ستم 

ر، وسیع تر، علنی تر و مشخص تر می . تنھا مبارزۀ طبقاتی را مستقیم تنمی کندطبقاتی را الغاء 
سازد، و آن چیزی است کھ ما نیاز داریم. ھر چھ آزادی طالق کامل تر باشد، زنان روشن تر 

آنھا سرمایھ داریست، نھ فقدان حقوق. ھر چھ سیستم » بردگی خانگی«می بینند کھ منشأ 
دی سرمایھ داری حکومتی دمکراتیک تر باشد، کارگران روشن تر خواھند دید کھ ریشۀ پلی
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است، نھ فقدان حقوق. ھر چھ مساوات ملی کامل تر باشد (و این بدون آزادی جدا شدن کامل 
)، کارگران ملل ستم دیده روشن تر خواھند دید کھ علت ستم کشی آنھا سرمایھ داری است، نیست

نھ فقدان حقوق و غیره.
ور شویم الفبای مارکسیسم را باید دوباره و دوباره گفتھ شود: باعث شرمندگی است کھ مجب

بقبوالنیم، ولی چھ می توان کرد وقتی کیفسکی آن را نمی داند؟
او طالق را تقریباً بھ ھمان طریقی مورد بحث قرار می دھد کھ یکی از دبیران کمیتۀ 

]، آنرا ٢] در خارج، سمکوفسکی، اگر درست بخاطر بیاورم، در گولوس پاریس[١سازماندھی[
اد. نحوۀ استدالل وی این بود کھ آزادی طالق دعوتی برای ھمۀ ھمسران بھ مورد بحث قرار د

ترک شوھرانشان نیست، کھ صحیح است، اما اگر بھ مادام ثابت شود کھ ھمۀ شوھران دیگر 
بھتر از شوھر ایشان می باشند آنگاه ھمان آش است و ھمان کاسھ!!

عجیب فکر کردن، نقض اصول سمکوفسکی با انتخاب این نحوۀ استدالل فراموش کرده کھ 
سوسیالیستی یا دمکراتیک نیست. اگر سمکوفسکی بھ زنی می گفت کھ ھمۀ شوھرھای دیگر 
بھتر از مال او ھستند، ھیچ کس این را نقض اصول دمکراتیک بھ حساب نمی آورد. فوقش 
مردم می گفتند: در حزبی بزرگ باید آدمھای عجیب و غریب بزرگی ھم باشند! اما اگر 

اش فرو کند کھ بھ عنوان یک دمکرات از شخصی دفاع کند وفسکی قرار بود این را بھ کلھسمک
کھ مخالف آزادی طالق است و بھ دادگاھھا، پلیس یا کلیسا برای جلوگیری از ترک ھمسرش 

بیشتر ھمکاران سمکوفسکی در مقام دبیری در حتیرجوع کرده است، ما مطمئن ھستیم کھ 
یستھای ناجوری ھستند، از پشتیبانی او خودداری می نمودند.خارج، ولو آنکھ سوسیال

اند و از بررسی طالق خود، مسئلھ را درک نکرده» بحث«اما سمکوفسکی و کیفسکی در 
حقوق دمکراتیک ھمۀجوھر آن، یعنی اینکھ تحت سرمایھ داری حق طالق بدون استثناء مثل 

مشکل برای تحقق است، خودداری می دیگر، مشروط ، محدود، تشریفاتی، تنگ و فوق العاده
کنند. ولی ھیچ سوسیال دمکرات شریفی کسی را کھ مخالف حق طالق باشد، یک دمکرات، چھ 

از اعالم و » دمکراسی«ھمۀرسد بھ یک سوسیالیست، قلمداد نمی کند. این لب مطلب است. 
م بطور نسبی تشکیل شده کھ تحت سرمایھ داری فقط تا حد خیلی کمی و آن ھ» حقوقی«تحقق 

تحقق پذیرند. اما بدون اعالم این حقوق، بدون مبارزه برای مرسوم کردن آنھا، از ھم اکنون و بھ 
است.غیرممکنھا با روحیۀ مبارزه جویانھ، سوسیالیسم فوریت، و بدون تربیت توده

نوشتھ شد.١٩١٦اکتبر - در اوت 
١اولین بار در زوزدا شمارۀ 

منتشر شد.١٩٢٤در 
٢٣وعھ آثار لنین، جلد مجم

توضیحات

تشکیل شد.١٩١٢مرکز رھبری انحالل طلبان کھ در –کمیتۀ سازماندھی- ١
١٩١٥تا ژانویۀ ١٩١٤روزنامۀ انحالل طلب کھ در پاریس از سپتامبر –(صدا) گولوس- ٢

منتشر می شد.
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]١[»وظایف سمیروالیستھای چپ در حزب سوسیال دمکرات سوئیس « از 

III -رفرمھای مبرم دمکراتیک و بھره برداری از مبارزۀ سیاسی و پارلمانتاریسم

محدودیتھای حقوق سیاسی زنان در مقایسھ با حقوق مردان. بایستی ھمۀالغاء بدون استثناء - ١٧
ھا تشریح شود کھ چرا این رفرم بھ ویژه در حال حاضر، در زمانی کھ جنگ و ھزینۀ برای توده

ھای وسیعی را تحریک کرده، و بخصوص عالقھ و توجھ زنان را نسبت ار تودهزیاد زندگی افک
بھ سیاست برمی انگیزند، مبرم است.

نوشتھ شد.١٩١٦در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر 
منتشر گردید.١٩١٨ای در اولین بار بھ فرانسوی بھ صورت جزوه

انتشار بر طبق متن دستنویس
٢٣مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

در طی جنگ جھانی اول لنین ساکن سوئیس بود و از آنجا فعالیتھای حزب بلشویک را - ١
ھدایت می کرد. او ھمچنین عضوی از حزب سوسیال دمکرات سوئیس بود و در فعالیتھای 
جناح چپ آن شرکت می کرد، در جلسات آن حضور می یافت با رھنمودھایش بھ آن کمک می 

باخر، یک سوسیال دمکرات زوریخی کھ بطور مدام لنین را در آن دوره نمود. دکتر ف. بروپ
مالقات می کرد، نوشت:

ای نزدیک با سازمانھای کارگری زوریخ داشت، ھر بار کھ مسئلھ مھمی مورد لنین رابطھ« 
بحث بود، در جلسات آنھا حضور می یافت. برای مثال، او ھنگام ارائۀ گزارش دربارۀ روز 

ھم آیی چوب بران، در گردھم آیی ھای اتحادیۀ کارگری زوریخ زمانی کھ مسئلۀ جوانان بھ گرد
جنگ مورد بحث بود، در تجمع جوانان در ھوتینگن کھ در آن پالتن دربارۀ سرپیچی از خدمت 
نظامی و دربارۀ تبلیغات انقالبی در ارتش صحبت کرد، در گردھم آیی شعبۀ اونترستراسھ کھ 

ردم ... حاضر بود. لنین شکیبایی اش را در انجام کار، در من دربارۀ جنگ سخنرانی ک
»).لنین در سوئیس«موریس پیانزوال، »(روابطش با رفقایی سوئیسی نشان داد.

بھ روسی و آلمانی »وظایف سمیروالیستھای چپ در حزب سوسیال دمکرات سوئیس«تزھای 
در سوئیس و سوسیال نوشتھ شده و بھ فرانسوی ترجمھ شدند. آنھا بین گروھھای بلشویک

دمکراتھای چپ سوئیسی پخش شده و در گردھم آیی ھا مورد بحث قرار گرفتند.
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»وظایف پرولتاریا در انقالب ما « از 

قرار دادن میلیس خلق بجای پلیس رفرمی است کھ بھ دنبال کل جریان انقالب می آید و ھم - ١٢
ما بایستی برای مردم تشریح کنیم کھ در بیشتر اکنون در بیشتر بخشھای روسیھ اجرا شده است. 

حتی –انقالبھای بورژوایی نوع معمول، این رفرم ھمیشھ بسیار زودگذر بوده و بورژوازی 
پلیس قدیمی، نوع تزاریستی، پلیس جدا از مردم و –دمکراتیک ترین و جمھوریخواه ترین آن 

ردم را احیاء کرده است.تحت فرمان بورژوازی و مستعد برای ھر گونھ ستمگری بر م
می کند، و آن آفرینش میلیس خلق و آمیختن آن با جلوگیریتنھا یک راه است کھ از احیاء پلیس 

ارتش می باشد (جایگزین کردن ارتش دائمی با تسلیح ھمگانی مردم). خدمت در این میلیس باید 
ء دربر گیرد، اگر با سالگی را بدون استثنا٦٥و ١٥ھمۀ شھروندان از ھر دو جنس بین سنین 

این محدودۀ سنی پیشنھاد شده از روی تجربھ بشود شرکت افراد جوان و پیر را ابراز کرد. 
سرمایھ داران باید بھ کارگران، مستخدمین و غیره برای روزھایی کھ بھ خدمت عمومی در 

طور کلی، میلیس مشغولند، مزد بپردازند. اگر زنان نھ تنھا بھ شرکت مستقل در زندگی سیاسی ب
بلکھ ھمچنین بھ خدمت عمومی ھمگانی و روزانھ کشیده نشوند، بی فایده است کھ دربارۀ 

چون » پلیس«ای وظایف دمکراسی کامل و پایدار، سوسیالیسم بھ کنار، گفتگو شود. پاره
ھای بی خانمان، بازرسی غذا و غیره، ھرگز رضایت بخشانھ بھ اتمام مواظبت بیماران و بچھ

سید مگر زنان در مساوات، نھ تنھا لفظی بلکھ حقیقی، با مردان قرار گیرند.نخواھند ر
وظایفی کھ پرولتاریا بھ منظور حفاظت، استحکام و توسعۀ انقالب بایستی پیش روی مردم 
بگذارد جلوگیری از احیاء پلیس و جلب نیروی تشکیالتی تمام مردم در تشکیل میلیس خلق می 

باشد.

ایبھ عنوان جزوه١٩١٧نخست در سپتامبر 
توسط انتشارات پریبوی منتشر گردید.

ن. لنینامضاء : 
٢٤مجموعھ آثار لنین، جلد 

»مطالب مربوط بھ تجدیدنظر در برنامۀ حزب « از 

قانون اساسی جمھوری دمکراتیک روسیھ بایستی [اینھا را] تضمین نماید:
نمایندگان مردم واگذار گردد، ) حکومت مردم؛ قدرت عالیھ در دولت باید کامال بھ١

[نمایندگانی] کھ توسط مردم انتخاب خواھند شد و در ھر زمانی قابل عزل بوده، و مجلسی 
واحد، مجلس خلقی واحد، را تشکیل خواھند داد.

قدرت عالیۀ دولتی در دست مجلس مقننھ کھ شامل تمام حکومت مردم، یعنی، تمرکز ) ١
ر مجلسی واحد باشد.نمایندگان مردم بوده و متشکل د
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سالگی ٢٠) حق رأی عمومی، مساوی و مستقیم برای ھمۀ شھروندان زن و مردی کھ بھ سن ٢
اند در انتخابات مجلس مقننھ و ارکان مختلف حکومت خودمختار محلی؛ رأی مخفی؛ حق رسیده

رداخت ھر رأی دھنده برای انتخاب شدن در ھر مؤسسۀ نمایندگی کننده؛ پارلمانھای دو سالھ؛ پ
قابل عزل بودن ھمیشگی و؛ نمایندگی بھ نسبت در تمام انتخاباتحقوق بھ نمایندگان مردم؛ 

.بدون استثنای ھمۀ وکال و مأموران منتخب با تصمیم اکثریت انتخاب کنندگانشان
ای در محلھایی کھ ) حکومت خودمختار محلی در مقیاسی وسیع؛ حکومت خودمختار منطقھ٣

الغای ھمۀ مقامات منتصب ای دارند؛ ط زندگی و اجتماعی ماھیت ویژهترکیب جمعیت و شرای
.ایدولتی محلی و منطقھ

) عدم تجاوز بھ [حقوق] فرد و محل سکونت.٤
) آزادی نامحدود اعتقاد، بیان، مطبوعات، تجمع، اعتصابات و [ایجاد] انجمن.٥
) آزادی تغییر مکان و شغل.٦
ساوی حقوق برای ھمۀ شھروندان صرف نظر از جنس، ) الغای دستھ بندیھای اجتماعی؛ ت٧

عقیده، نژاد یا ملیت.
) حق اھالی برای کسب آموزش بھ زبان بومی شان در مدارس بھ ھزینۀ ارگانھای دولتی و ٨

محلی حکومت خودمختار؛ حق استفادۀ ھر یک از شھروندان از زبان بومی اش در گردھم 
در ھمۀ مؤسسات عمومی محلی و دولتی؛ زبان رسمیھم سطح با ؛ استفادۀ زبان بومی اھآیی

.الغای زبان رسمی اجباری
.دولتجزوبرای ھمۀ ملیتھای تعیین سرنوشتحق ) ٩
جمھوری ملیت . جدایی آزادانھ و تشکیل دولتھای مستقلبرایدولتجزوملیتھای ھمۀحق ) ٩

دولتیداوطلبانھ برای تشکیل با موافقت فقطبلکھ ، روس باید سایر ملل یا ملیتھا را نھ بھ زور
مستقیم یا ، وحدت و اتفاق برادرانۀ کارگران ھمۀ کشورھا با استفاده از زور. جلب کندمشترک 

.منافات دارد، بر ضد سایر ملیتھا، غیرمستقیم
) حق ھمۀ اشخاص برای تعقیب قانونی ھر مأموری طبق مقررات در برابر یک ھیئت ١٠

منصفھ.
.مردمانتخاب قضات توسط ) ١١
ھر یک از آنھا عزلتوسط مردم با حق ، مدنی و نظامی، انتخاب قضات و سایر مأموران) ١١

.در ھر زمانی با تصمیم اکثریت انتخاب کنندگانشان
.بھ وسیلۀ تسلیح ھمگانی خلقیتعویض ارتش دائم) ١٢
ز دریافت دستمزد مقرر ا؛ بھ وسیلۀ تسلیح ھمگانی خلقیتعویض پلیس و ارتش دائم) ١٢

بھ خدمت عمومی در میلیس خلق می کنانسرمایھ داران برای اوقاتی کھ کارگران و سایر کار
.پردازند

) تفکیک کلیسا از دولت، و مدارس از کلیسا؛ مدارس باید مطلقاً سکوالر [عرفی] باشند.١٣
١٦ھای پسر و دختر تا برای ھمۀ بچھایحرفھآموزش اجباری و رایگان عمومی و ) ١٤

.ھای فقیرلباس و لوازم مدرسھ بھ ھزینۀ دولت برای بچھ، تھیۀ غذا؛سالگی
ھای با جنبھرادانش آموزانکھآموزش اجباری و رایگان عمومی و پلی تکنیکی () ١٤

١٦ھای پسر و دختر تا ) برای تمام بچھآشنا کندھای تولیدو عملی مھم ترین حوزهکتئوری
.کار مولد اجتماعیھا باپیوند نزدیک تربیت بچھ؛ سالگی

.لباس و لوازم مدرسھ برای ھمۀ دانش آموزان بھ ھزینۀ دولت، تھیۀ غذا) ١٥
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ادارۀ آموزش عمومی توسط ارگانھای حکومت خودمختار محلی کھ بطور دمکراتیک ) ١٦
یا در ، مدارسآموزشیبرنامۀ تنظیمعدم اجازۀ دخالت دولت مرکزی در ؛ اندانتخاب شده

مستقیماً از جانب مردم با حق برکناری معلمین ، انتخاب معلمین؛ شیانتخاب کادر آموز
.ناشایستھ توسط مردم

بھ عنوان شرط اساسی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد ملی کشورمان، حزب سوسیال دمکرات 
کارگری روسیھ الغای ھمۀ مالیاتھای غیرمستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر درآمد و ارث 

د.را مطالبھ می کن
ھای تراست شدۀ سطح باالی توسعۀ سرمایھ داری کھ ھم اکنون در امور بانکی و در رشتھ

از یکسو و اختالل اقتصادی بھ علت جنگ امپریالیستی کھ ھمھ جا ، صنعت بھ دست آمده
از ، مطالبۀ کنترل دولتی و عمومی را بر تولید و توزیع تمام محصوالت عمده موجب می شود

.وادار می کند،سندیکاھا (تراستھا) و غیره، ھ مطالبۀ ملی کردن بانکھاسوی دیگر، حزب را ب
برای حفاظت از طبقۀ کارگر در برابر سیر قھقرایی جسمی و روحی، و توسعۀ توانایی او برای 

ادامۀ مبارزه در راه آزادی، حزب مطالبھ می نماید:
.ھشت ساعت کار روزانھ برای ھمۀ کارگران مزدگیر) ١
شامل یک تنفس برای صرف غذا کھ ، ت کار روزانھ برای ھمۀ کارگران مزدگیرھشت ساع) ١

در صنایع خطرناک و غیربھداشتی . کمتر از یک ساعت نباشد در مواردی کھ کار مداوم است
.ساعت تقلیل یابد٦تا ٤کار روزانھ باید بھ 

رد در ھمۀ ) مدت استراحت غیرمنقطع ھفتگی قانونی برای ھمۀ کارگران مزدگیر زن و م٢
ساعت نباشد.٤٢ھای اقتصاد ملی کھ کمتر از رشتھ

) منع کامل اضافھ کار.٣
ھای اقتصاد ملی بجز مواردی صبح) در تمام رشتھ٦شب تا ٩منع کار شبانھ (از ساعت ) ٤

.کھ بھ دالیل فنی از طرف سازمانھای کارگری مطلقاً ضروری تشخیص داده شده باشند
ھای اقتصاد ملی بجز مواردی صبح) در تمام رشتھ٦شب تا ٨اعت منع کار شبانھ (از س) ٤

معھذا ، کھ بھ دالیل فنی از طرف سازمانھای کارگری مطلقاً ضروری تشخیص داده شده باشند
.ساعت تجاوز نکند٤مشروط بھ اینکھ کار شبانھ از 

ۀ جوانان (از سال) و محدود کردن کار روزان١٦ای (کمتر از منع استخدام کودکان مدرسھ) ٥
.ساعت٦سال) بھ ١٨تا ١٦

سال)، محدود کردن کار روزانۀ جوانان (از ١٦ای (کمتر از منع استخدام کودکان مدرسھ) ٥
و منع استخدام جوانان در کار شبانھ در صنایع و معادن غیر ، ساعت٤سال) بھ ٢٠تا ١٦

.بھداشتی
٤مرخصی زنان از کار ؛ المتی زنانسبرایھای صنعت مضرزنان در ھمۀ رشتھکار منع ) ٦

.بدون از دست دادن حقوق، ھفتھ بعد از تولد نوزاد٦ھفتھ قبل و 
منع کار شبانھ برای ؛ سالمتی زنانبرای ھای صنعت مضر زنان در ھمۀ رشتھکار منع ) ٦

ھفتھ بعد از تولد نوزاد بدون از دست دادن حقوق ٨ھفتھ قبل و ٨مرخصی زنان از کار ؛ زنان
.با کمکھای پزشکی و دارویی رایگانو 
در ھا و بنگاھھایی کھ زنان ا برای نوزادان و نونھاالن در ھمۀ کارخانھمھدکودکھتأسیس ) ٧

دادن حداقل نیم ساعت تنفس بھ زنان شیرده بھ فواصلی کھ کمتر از ؛ می شونداستخدام آنھا
.سھ ساعت نباشند



٣٥

ن و اطاقھایی برای مادران شیرده در ھمۀ برای نوزادان و نونھاالمھدکودکھاتأسیس ) ٧
دادن حداقل نیم ساعت تنفس ؛ می شونداستخدام در آنھاھا و سایر بنگاھھایی کھ زنان کارخانھ

دریافت مزایای شیردھی برای چنین ؛ بھ زنان شیرده بھ فواصلی کھ کمتر از سھ ساعت نباشند
.ساعت٦مادرانی و کاھش ساعات کار روزانھ شان بھ 

بیمۀ دولتی برای کارگران شامل کھولت و از کار افتادگی کلی یا جزئی، از صندوق ) ٨
.مخصوصی کھ با مالیات مخصوص از سرمایھ داران تشکیل می شود

:ل اجتماعی کارگرانامبیمۀ ک) ٨
؛ع کار مزدیانواۀبرای ھمالف) 
، امراض شغلی، یریپ، ناتوانی، زخمی شدن، بیماری، یعنی، برای ھمھ نوع از کار افتادگیب) 

؛و غیره، و ھمچنین بیکاری، یتیمی، بیوگی، تولد نوزاد
؛دنھمۀ مؤسسات بیمھ کامال توسط خود بیمھ شدگان اداره شوپ) 
؛ھزینۀ بیمھ بھ عھدۀ سرمایھ داران باشدت) 
ھای بیماری کھکمک پزشکی و دارویی رایگان تحت کنترل انجمنھای خودمختار ھزینھث) 

.آن توسط کارگران انتخاب بشوندارکان مدیریت 
تعیین روز مقرر پرداخت ھفتگی بدون استثناء در ھمۀ ؛ منع پرداخت مزدھا بھ جنس) ٩

.قراردادھای کار و پرداخت نقدی مزد در ساعات کار
منع کسر دستمزدھا توسط کارفرمایان بھ ھر بھانھ یا بھ ھر منظوری (جریمھ، خرابی و ) ١٠

.غیره)
ھای اقتصاد ملی؛ گسترش بازرسی د مکفی بازرسان کارخانھ در ھمۀ رشتھ) گماشتن تعدا١١

ای بھ ھمۀ بنگاھھایی کھ کار اجرتی استخدام می کنند، شامل بنگاھھای دولتی (خدمت کارخانھ
خانگی نیز در معرض بازرسی قرار گرفتھ شود)؛ گماشتن بازرسان زن در صنایعی کھ 

مایندگانی توسط کارگران انتخاب شده و از دولت حقوق [نیروی] کار زنانھ استخدام می شود؛ ن
می گیرند تا بر اجرای قوانین کارخانھ، بر تعیین نرخھا و قبول یا رد مواد خام و محصوالت 

ساختھ شده نظارت داشتھ باشند.
تشکیل ھیئت بازرسان کار کھ توسط سازمانھای کارگران انتخاب شده و دربرگیرندۀ ھمۀ ) ٩

کھ کار اجرتی و ھمچنین مستخدمین خانگی استخدام می کنند؛ گماشتن بنگاھھایی باشد
.کار زنانھ استخدام می شود[نیروی] بازرسان زن در بنگاھھایی کھ

نوشتھ شد١٩١٧مھ - در آوریل 
منتشر شد» مطالب مربوط بھ تجدیدنظر در برنامۀ حزب«در جزوۀ ١٩١٧در ژوئن 

انتشارات پریبوی، پتروگراد
٢٤ثار لنین، جلد مجموعھ آ

»آیا بلشویکھا می توانند قدرت دولتی را نگھدارند؟ « از 

بھ ما گفتھ می شود، پرولتاریا قادر بھ راه انداختن دستگاه دولتی نخواھد بود.
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مالک کھ مرتکب تعدیات بی پایانی برعلیھ ١٣٠٠٠٠تاکنون، روسیھ توسط ١٩٠٥از انقالب 
اند، و ھای بی پروایی را در مورد آنھا اعمال کردهستفادهاند، سوء انفر شده١٥٠٠٠٠٠٠٠

اند، اداره می شده است.اکثریت وسیعی را بھ کار شاق غیرانسانی و نیمھ گرسنگی محکوم نموده
نفر اعضای حزب بلشویک قادر بھ حکومت بر ٢٤٠٠٠٠با این حال بھ ما گفتھ می شود کھ 

نفر توسط حداقل ٢٤٠٠٠٠نخواھند بود. ھم اکنون روسیھ، بھ نفع فقرا و برعلیھ ثروتمندان،
یک میلیون رأی جمعیت بالغ پشتیبانی می شوند، چون این دقیقاً نسبت بین تعداد اعضاء حزب و 
تعداد آراء داده شده برای حزبی است کھ با تجربۀ اروپا و تجربۀ روسیھ، چنانچھ مثال در 

ه شد، تثبیت شده است. بنابراین ما ھم اکنون انتخابات شورای شھر پتروگراد در اوت گذشتھ دید
خلق را داریم کھ بخاطر آرمانھای واال و نھ بخاطر رقم بزرگی یک میلیونی» دستگاه دولتی«

کھ در بیستم ھر ماه دریافت می دارد، وقف دولت سوسیالیستی شده است.
ای، فوراً آن ا ضربھبرای بسط دستگاه دولتی مان داریم کھ ب» راھی سحرآمیز«عالوه بر این ما 

می سازد، راھی کھ ھیچ دولت سرمایھ داری در اختیار نداشت یا نمی توانست داشتھ ده برابررا 
باشد. این راه سحرآمیز کشاندن زحمتکشان، کشاندن فقرا بھ کار روزانۀ ادارۀ دولت است.

طور بی نقص برای تشریح اینکھ چھ آسان این راه سحرآمیز بکار گرفتھ خواھد شد و چقدر ب
اجرا خواھد شد، بگذارید ساده ترین و برجستھ ترین مثال ممکنھ را در نظر بگیریم.

دولت می خواھد بھ زور خانوادۀ مشخصی را از یک آپارتمان بیرون کرده و دیگری را 
جایگزین سازد. این اغلب در دولت سرمایھ داری اتفاق می افتد، و ھمچنین در دولت پرولتاری 

ستی ما نیز روی خواھد داد.یا سوسیالی
دولت سرمایھ داری یک خانواده از طبقۀ کارگر را کھ نان آورش را از دست داده و نمی تواند 
اجاره را بدھد بیرون می کند. مأمور اجرا با پلیس، یا دستۀ نظامی، در یک جوخۀ کامل از آنھا 

شین اعزام یک فوج ظاھر می شود. برای اجرای بیرون کردن [کسی] از یک محلۀ کارگر ن
کامل قزاق ضروری است. چرا؟ چون مأمور اجرا و نظامیان از رفتن بدون گارد نظامی بسیار 
قوی امتناع می کنند. آنھا می دانند کھ صحنۀ بیرون کردن، چنان خشمی را در میان ھمسایگان، 

د و موجب اند، برمی انگیزدر میان ھزاران ھزار مردمی کھ بھ پرتگاه ناامیدی کشانده شده
آنچنان نفرتی نسبت بھ سرمایھ داران و دولت سرمایھ داری می شود کھ مأمور اجرا و جوخۀ 

اند. قوای نظامی وسیع ضروری نظامی در ھر لحظھ با خطر قطعھ قطعھ شدن خود مواجھ
است، چندین ھنگ باید بھ یک شھر بزرگ گسیل شوند، و گردانھا باید از نواحی دورافتاده و 

» آلوده«ند تا سربازان بھ زندگی فقرای شھری آشنا نباشند، تا سربازان با سوسیالیسم پرتی بیای
نشوند.

دولت پرولتاری مجبور است بھ زور خانوادۀ خیلی فقیری را بھ آپارتمان مرد ثروتمندی انتقال 
٢سرباز، ٢ملوان، ٢نفره است؛ ١٥دھد. اجازه بدھید فرض کنیم کھ دستۀ نظامی کارگری ما 

رگر با آگاھی طبقاتی (کھ از این دو فرض کنیم تنھا یک نفر عضو حزب ما یا یک طرفدار کا
تن آنان باید زن، ٥نفر از زحمتکشان فقیر، کھ حداقل ٨[ما] است)، یک روشنفکر و 

خدمتکاران خانگی، زحمتکشان ناماھر، و از این قبیل باشند. جوخھ بھ آپارتمان مرد ثروتمند 
مرد ٢زن و ٢اطاق کھ در آن ٥ا بازرسی می کند و درمی یابد کھ آن از وارد می شود، آن ر

شھروندان، شما باید در این زمستان در دو اطاق «–سکنی دارند تشکیل شده [و می گوید] 
بچپید، و دو اطاق را برای دو خانوادۀ دیگری کھ اکنون در زیرزمین زندگی می کنند آماده 

ندسین (شما مھندس ھستید، اینطور نیست؟)، ما منازل خوبی سازید. تا زمانی کھ بھ کمک مھ
برای ھمھ کس بسازیم، شما مجبور بھ کمی تنگی جا خواھید بود. تلفن شما در خدمت ده خانواده 
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خواھد بود. بدین طریق صد ساعت وقت کاری کھ برای خرید و از این قبیل ھدر می رود، رھا 
بیکارند کھ قادر بھ انجام کار سبک ھستند: یک خواھد شد. اکنون در خانوادۀ شما دو نفر

سالھ. آنھا سھ ساعت در روز وظیفۀ نظارت بر ١٤سالھ و یک شھروند مرد ٥٥شھروند زن 
توزیع درست آذوقھ و نگھداری حساب الزم آنرا برای ده خانواده بھ عھده خواھند داشت. 

را خواھد نوشت و شما شھروند دانشجو در جوخۀ ما اکنون دو رونوشت این دستور دولت
محبت کرده یک اظھارنامۀ امضاء شده مبنی بر اینکھ صادقانھ آن را اجرا خواھید نمود، بھ ما 

».می دھید
بھ عقیدۀ من، با این مثال نشان داده می شود کھ تفاوت بین دستگاه دولتی کھنۀ بورژوایی و نوین 

سوسیالیستی و ادارۀ دولت در این دو چگونھ است.
لباف نیستیم. ما می دانیم کھ یک کارگر ناماھر یا یک آشپز فوراً نمی تواند کار ادارۀ ما خیا

دولت را در دست بگیرد. در این مورد ما با کادتھا، با برشکووسکایا و با تسره تلی موافقیم. 
معھذا، اختالف ما با این شھروندان در اینست کھ ما طرفدار گسست فوری از این پیش داوری 

دولت ادارۀھای ثروتمند می توانند از عھدۀ ھ تنھا ثروتمندان یا مأموران منتخب خانوادهھستیم ک
و اجرای کار روزانھ و معمولی اداری برآیند. ما خواستاریم کھ آموزش کار ادارۀ دولت توسط 

فوراً آغاز گردد، بدین معنی آموزشکارگران و سربازان دارای آگاھی طبقاتی انجام شود و این 
برای آموزش ھمۀ کارگران، ھمۀ افراد فقیر، برای این کار، فوراً انجام پذیرد.آغازیچنین کھ 

ما می دانیم کھ کادتھا ھم مایل بھ آموزش دمکراسی بھ مردم اند. خانمھای کادتی مایل ھستند 
برای خدمتکاران خانگی در مورد تساوی حقوق زنان مطابق با بھترین منابع انگلیسی و 

نرانیھا کنند. و ھمچنین، درست در گردھم آیی کنسرت بعدی، مقابل ھزاران نفر از فرانسوی سخ
ھایی در روی سکو ترتیب داده می شود: خانم سخنران کادت برشکووسکایا حضار، تبادل بوسھ

را می بوسد، برشکووسکایا وزیر سابق تسره تلی را می بوسد، و بدین ترتیب مردم سپاسگزار 
آزادی و برادری جمھوریخواھانھ می گیرند.درسی عینی از تساوی،

بلھ، ما موافقیم کھ کادتھا، برشکووسکایا و تسره تلی بھ طریق خودشان ھوادار دمکراسی ھستند 
و آنرا در میان مردم تبلیغ می کنند. ولی چھ باید کرد اگر درک ما از دمکراسی چیزی متفاوت با 

درک آنان باشد؟
بار سنگین و مصائب جنگ و ھمچنین بھبودی زخمھای بھ عقیدۀ ما، برای سبک کردن 

انقالبیمورد نیاز است، اقدامات انقالبیوحشتناکی کھ جنگ بر مردم وارد ساختھ، دمکراسی 
روش دقیقاً ھماناز نوعی کھ در مثال توزیع مسکن در تطابق با منافع فقرا توضیح داده شد. 

لباس، پاپوش و غیره، در مورد زمین در باید ھم در شھر و ھم روستا برای توزیع آذوقھ، 
فوراً نحو، ما می توانیم ایننواحی روستایی، و از این قبیل، اتخاذ گردد. برای ادارۀ دولت بھ 

میلیون نفر تشکیل نشده الاقل از ده میلیون نفر ٢٠کھ اگر از دستگاه دولتی ای را دایر نماییم
داری نشناختھ است. تنھا ما می توانیم چنین می شود، دستگاھی آنچنان کھ ھیچ دولت سرمایھ 

دستگاھی را بھ وجود آوریم، زیرا ما از ھواداری کامل و فداکارانۀ اکثریت عظیم جمعیت 
مطمئن ھستیم. تنھا ما می توانیم چنین دستگاھی را بھ وجود آوریم، زیرا ما کارگران با آگاھی 

اند (بیخود نبود کھ ما برای تربیت شدهطوالنی سرمایھ داری » مکتب«طبقاتی را داریم کھ با 
تشکیل دستۀ نظامی کارگران و قابلیتآموزش بھ مکتب سرمایھ داری رفتیم)، کارگرانی کھ 

آن را (کھ بالفاصلھ شروع بھ گسترش آن می کنند) بھ نیروی نظامی ای کھ تدریجیگسترش 
قاتی باید رھبری نمایند، اما ، دارا می باشند. کارگران با آگاھی طبھمۀ مردم را دربر می گیرد

برای کار اداره [دولت] آنھا می توانند روی تودۀ وسیع زحمتکشان و ستمدیدگان حساب کنند.
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بدیھی است کھ این دستگاه نوین ھنگام برداشتن گامھای نخستین اش بھ ناچار مرتکب اشتباھاتی 
واژ بیرون آمدند و شروع بھ می شود. اما آیا دھقانان مرتکب اشتباھاتی نشدند زمانی کھ از سر

ای کھ مردم توسط آن می توانند حکومت بر ادارۀ امور خویش کردند؟ آیا راه دیگری بجز تجربھ
خویش را بیاموزند و از اشتباھات اجتناب ورزند وجود دارد؟ آیا راه دیگری بجز اقدام فوری 

ست کھ این نظر برای خود حکومتی اصیل توسط مردم وجود دارد؟ اکنون نکتۀ اصلی این
روشنفکرانھ را کھ تنھا مأموران بخصوصی، کھ با موقعیت اجتماعی -تعصب آمیز بورژوایی 

اند، می توانند دولت را اداره نمایند، رھا نمائیم. نکتۀ اصلی اینست شان کامال وابستھ بھ سرمایھ
می » لیستسوسیا«کھ بھ اوضاع و احوالی خاتمھ دھیم کھ در آن مأموران بورژوا و وزرای 

ماه با شورش ٧کوشند تا بھ طریق کھنھ حکومت کنند، ولی قادر بھ انجام آن نمی شوند و بعد از 
دھقانی در کشوری دھقانی روبرو می گردند! نکتۀ اصلی اینست کھ مردم ستمدیده و زحمتکش 

نند و باید را از اعتماد بھ قدرت خودشان اشباع سازیم، در عمل بھ آنھا ثابت کنیم کھ آنھا می توا
، اکیداً قانونمند و سازمان یافتۀ نان، انواع غذا، شیر، پوشاک، مسکن و مناسبخودشان توزیع 

از تالشی و ویرانی نمی تواندتضمین کنند. اگر این کار انجام نشود روسیھ بھ نفع فقراغیره را 
یا و نیمھ پرولتاریا نجات یابد. این عمل منصفانھ، جسورانھ و عمومی کھ کار اداره را بھ پرولتار

ای را در میان مردم برخواھد انگیخت کھ قوای مردم را می سپارد، چنان شور انقالبی بی سابقھ
در مبارزه با مصائب چند برابر خواھد کرد، تا آنجا کھ آنچھ برای قوای کوتھ نظر، کھنھ و 

و نھ برای شتنخویبوروکراتیک ما غیرممکن بھ نظر می رسید، برای میلیونھا نفر کھ برای 
شروع بھ کار خواھند سرمایھ داران، متنفذین، بوروکراتھا، و نھ بخاطر ترس از مجازات، 

، ممکن خواھد شد.نمود

***
از مقاومت سرمایھ داران ترسیدن و ھنوز خویش را انقالبی خواندن، آرزوی قلمداد شدن بھ 

یسم بین المللی، کھ توسط این شرم آور نیست؟ تا چھ حد سوسیال–عنوان یک سوسیالیست 
بلند ندبتواناپورتونیسم فاسد شده، باید از نظر ایدئولوژیکی تنزل کرده باشد اگر چنین صداھایی 

شوند؟
اند، چون سرمایھ داران ایم؛ ھمۀ مردم آن را دیدهما قبال نیروی مقاومت سرمایھ داران را دیده

ھمۀ اھمیت شوراھا را تشخیص دادند، فوراً بیشتر از طبقات دیگر آگاھی طبقاتی دارند، و فوراً 
را با نھایت شدت بھ کار بردند، بھ ھر چیزی متوسل شدند، بھ ھر رنگی درآمدند، بھ کوششان

بی اثرشوراھا را ھای نظامی متوسل گشتند تا باور نکردنی ترین دروغھا و تھمتھا و بھ توطئھ
روشی بکشانند (بھ کمک منشویکھا و کنند، آنھا را بھ صفر کاھش دھند، آنھا را بھ خودف

])، آنھا را بھ محافل سخنوری تبدیل نمایند و دھقانان و کارگران را ١سوسیالیست رولوسیونرھا[
ھای توخالی و بازیھای انقالبی نما ماھھا و ماھھا فرسوده کنند.با گفتھ

، چون این نیرو تنھا مایندیدهنیروی مقاومت پرولتاریا و دھقانان فقیر را ھنوزبا این حال، ما 
زمانی کامال ھویدا می شود کھ قدرت در دست پرولتاریا باشد، زمانی کھ دھھا میلیون مردمی کھ 

کنند کھ احساساند از [روی] تجربھ ببینند و در اثر احتیاج و بردگی سرمایھ داری خرد شده
نگ با مالکان و قدرت دولت بھ دست طبقات ستمدیده افتاده است، کھ دولت بھ فقیران در ج

آن زمان است کھ ما تنھا. درھم می شکندسرمایھ داران کمک می کند، و مقاومت آنھا را 
خواھیم دید چھ نیروھای مقاومت بکری برعلیھ سرمایھ داران در میان مردم پنھان است؛ تنھا آن 

تنھا آن ] نامید خودش را آشکار خواھد ساخت. ٢»[سوسیالیسم پنھان«زمان است کھ آنچھ انگلس 
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دشمن عیان و پنھان حکومت طبقۀ کارگر، کھ خود را بطور فعال یا با ده ھزارزمان برای ھر 
رزمندۀ جدید برخواھند خواست کھ از نظر سیاسی یک میلیونمقاومت منفی آشکار می سازند، 

ت اند، در زجر فقر و مصیبت می سوختند، کھ از اعتقاد بھ انسان بودن خود، حق حیامنفعل بوده
خود، اینکھ آنھا نیز می توانند از خدمت تمام توان دولت متمرکز مدرن برخوردار شوند و اینکھ 

را فراخواند تا سھمی آنھانیروی کمکی نظامی پرولتاریا با اطمینان کامل می تواند ھمچنین 
مستقیم، بالواسطھ و روزانھ در اداره دولت داشتھ باشند، دست کشیده بودند.

و مالکان، با کمک مھربانانۀ پلخانف، برشکووسکایا، تسره تلی، چرنف و سرمایھ داران 
کردن آن با لوثدر قدرتشان بوده برای لوث کردن جمھوری دمکراتیک، برای ھر چھشرکاء، 

برای اند؛ اند، بھ حدی کھ مردم گرفتار بی احساسی و بی تفاوتی شدهنوکری ثروت انجام داده
رد گرسنھ نمی تواند تفاوتی بین جمھوری و سلطنت ببیند؛ سرباز ، زیرا مآنھا ھمھ یکی ھستند

ای کھ زندگی اش را فدای منافع اجنبی می کند تمایلی بھ عشق ورزیدن خستۀ پابرھنھ و یخ کرده
بھ جمھوری ندارد.

اما زمانی کھ ھر زحمتکش، ھر کارگر بیکار، ھر آشپز، ھر دھقان خانھ خراب با چشمان 
ھا، می بیند کھ دولت پرولتاری بھ ثروت تعظیم نمی کند بلکھ فقرا وزنامھخودش، نھ از طریق ر

را کمک می نماید، کھ چنین دولتی در بکار بردن اقدامات انقالبی تردید نمی کند، کھ موجودی 
آذوقۀ اضافۀ انگلھا را مصادره کرده و آنرا در میان گرسنگان توزیع می کند، کھ بھ زور بی 

ثروتمندان جای می دھد، کھ ثروتمندان را مجبور بھ پرداخت ھزینۀ شیر خانگان را در منازل 
ای بھ آنھا ھای فقیر بھ اندازۀ کافی [شیر] دریافت نکنند قطرهخانوادهھمۀھای می کند، اما تا بچھ

ھا و بانکھا تحت کنترل کارگران نمی دھد، کھ زمین بھ زحمتکشان انتقال می یابد و کارخانھ
و مجازات سخت و فوری بھ میلیونرھایی کھ ثروتشان را پنھان می سازند تعلق قرار می گیرند 

زمانی کھ تھیدستان این را می بینند و احساس می کنند، ھیچ قدرت سرمایھ داری یا –می گیرد 
کوالکی، ھیچ قدرت سرمایۀ مالی جھانی کھ ھزاران میلیون ثروت را می چرخاند، نمی تواند بر 

در تمام جھان پیروز خواھد شد چون انقالب سوسیالیستیگردد؛ برعکس، انقالب مردم پیروز 
در ھمۀ کشورھا، در حال بلوغ است.

انقالب ما شکست ناپذیر خواھد شد اگر از خود نترسد، اگر ھمۀ قدرت را بھ پرولتاریا منتقل 
پیشرفتھ ای بزرگتر، کند، چون پشت سر ما نیروھای جھانی پرولتاریا کھ بطور غیرقابل مقایسھ

اند کھ موقتاً در جنگ مطیع نگاه داشتھ شده اما نابود نشده بودند؛ تر و متشکل ترند ایستاده
برعکس، جنگ چند برابرشان کرده است.

ن. لنین
نوشتھ شده١٩١٧) اکتبر ١٤اول (- در آخر سپتامبر 

منتشر شد١٩١٧، در اکتبر ٢- ١در مجلۀ پرووش چنیھ شمارۀ 
٢٦جلد مجموعھ آثار لنین، 

توضیحات

١٩٠٢و آغاز ١٩٠١حزبی خرده بورژوایی کھ در پایان –سوسیالیست رولوسیونرھا- ١
بنیان گذاشتھ شد. در آغاز حزب مطالبات دمکراتیک دھقانان و آرزوی آنھا را برای تصاحب 
امالک بزرگ بیان می کرد. معھذا، با گذشت زمان، تبدیل بھ حزبی ضدانقالبی شد کھ بھ 
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ای بورژوازی، مالکان و مداخلھ گران خارجی در مبارزه شان بر ضد قدرت شوروی نیروھ
پیوست. سوسیالیسم مورد قبول سوسیالیست رولوسیونرھا خیلی از سوسیالیسم علمی، از 

سوسیالیزه کردن «مارکسیسم، دور بود و یک سوسیالیسم خرده بورژوایی بر اساس بھ اصطالح 
ھ از زمین بنا بھ ھنجارھای کار بود، کھ در حقیقت دربر گیرندۀ و بھره مندی نوع دوستان» زمین

مناسب ترین شرایط برای توسعۀ سرمایھ بود.
مراجعھ نمایید.١٨٨٨فوریۀ ٢٢بھ نامۀ انگلس بھ ف.ا. سورژه در تاریخ - ٢

]١[زنان کارگرسراسریسخنرانی در نخستین کنگرۀ 

١٩١٨نوامبر ١٩

ان ارتش کارگران، از جھت معینی اھمیت خاصی دارد، چون یکی از رفقا، این کنگرۀ بخش زن
سخت ترین مسائل در ھر کشوری کشاندن زنان بھ فعالیت بوده است. ھیچ انقالب سوسیالیستی 

نمی تواند وجود داشتھ باشد مگر زنان کارگر بسیار زیادی در آن سھمی بزرگ ایفا نمایند.
فتھ ترین آنھا، در واقع چیزی بیشتر از بردگان زنان در ھمۀ کشورھای متمدن، حتی پیشر

خانگی نیستند. زنان از برابری کامل حقوق در ھیچ دولت سرمایھ داری، حتی آزادترین 
جمھوریھا بھره مند نیستند.

یکی از اولین وظایف جمھوری شوروی الغای ھمۀ محدودیتھا در مورد حقوق زنان می باشد. 
ع خفت، سرکوب و تحقیر بورژوایی را کامال برانداختھ حکومت شوروی مراسم طالق، آن منب

است.
ای برای از بین بھ زودی یک سال از قانونی شدن آزادی کامل طالق خواھد گذشت. ما مصوبھ

ایم. بردن ھمۀ تمایزات بین کودکان مشروع و نامشروع و برچیدن محدودیتھای سیاسی گذرانده
ای زنان کارگر چنین کامل برقرار نشده است.در ھیچ جای دیگر دنیا آزادی و برابری بر

ما می دانیم این زنان طبقۀ کارگرند کھ مجبور بھ تحمل تمام فشار قوانین عتیقھ شده ھستند.
برای نخستین بار در تاریخ، قوانین ما ھر چھ کھ منکر حقوق زنان بود را نابود کرده است. اما 

این قانون در مورد آزادی کامل ازدواج بھ چیز مھم قانون نیست. در شھرھا و مناطق صنعتی 
ای باقی می ماند. در آنجا ازدواج مذھبی خوبی اجرا می شود، اما در روستاھا اغلب نوشتۀ مرده

ھنوز مسلط است. این بھ دلیل نفوذ روحانیون، بالیی کھ نبرد با آن سخت تر از [نبرد با] قوانین 
کھنھ است، می باشد.
عصبات مذھبی فوق العاده احتیاط کنیم؛ بعضی افراد با توھین بھ احساسات ما باید در مبارزه با ت

مذھبی موجب زیانھای زیادی در این مبارزه می گردند. ما باید تبلیغ و تعلیم را بکار بریم. با 
بکار بردن لبۀ بیش از اندازه تیز برای این مبارزه ممکنست تنھا خشم عمومی را برانگیزیم؛ 

ای گرایش دارند تا دستھ بندی مردم را بر اساس خطوط مذھبی دائمی رزهھای مباچنین شیوه
سازند، در حالیکھ قدرت ما در وحدت نھفتھ است. عمیق ترین منشأ تعصبات مذھبی در فقر و 

جھل است؛ و با آن شر است کھ باید مبارزه کنیم.
ند، و تنھا سوسیالیسم می تواند اتاکنون مقام زن با برده مقایسھ شده است؛ زنان بھ خانھ پایبند بوده

آنھا را از این بند برھاند. آنھا تنھا زمانی کامال رھا خواھند گشت کھ ما بتوانیم زراعت انفرادی 
در مقیاس کوچک را بھ زراعت و کار تعاونی روی زمین تبدیل کنیم. این وظیفۀ مشکلی است. 
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زمان تحکیم انقالب سوسیالیستی فرا ] تشکیل می شوند،٢ھای دھقانان فقیر[اما اکنون کھ کمیتھ
رسیده است.

فقیرترین بخش جمعیت روستایی تنھا اکنون آغاز بھ سازمان یافتن می کنند، و سوسیالیسم در 
حال بھ دست آوردن بنیان محکمی در این سازمانھای دھقانان فقیر است.

قبال اغلب شھر انقالبی می شد و بعد مناطق روستایی.
ی متکی بھ مناطق روستایی است، و در اینجا اھمیت و قدرتش نھفتھ است. اما انقالب کنون

تجربۀ ھمۀ جنبشھای آزادیبخش نشان داده است کھ موفقیت یک انقالب وابستھ بھ اینست کھ چھ 
اندازه زنان در آن شرکت می جویند. حکومت شوروی ھر آنچھ در قدرتش است انجام می دھد 

یستی پرولتاری مستقل بپردازند.تا زنان بتوانند بھ کار سوسیال
حکومت شوروی در موقعیت مشکلی است زیرا امپریالیستھای ھمۀ کشورھا از روسیۀ شوروی 
نفرت دارند و برای جنگ با او، بخاطر برافروختن آتش انقالب در تعدادی از کشورھا و 

برداشتن قدمھای مصمم بھ سوی سوسیالیسم، آماده می شوند.
بھ نابودی روسیۀ انقالبی ھستند، زمین زیر پای خودشان آغاز بھ سوختن اکنون کھ آنھا مصمم

می کند. شما می دانید چگونھ جنبش انقالبی در آلمان گسترده می شود. در دانمارک کارگران با 
دولتشان می جنگند. در ھلند و سوئیس جنبش انقالبی قوی تر می شود. خود جنبش انقالبی در 

سھ اھمیت چندانی ندارد، اما اھمیت خاص آن بخاطر اینست کھ در این کشورھای کوچک فی نف
را داشتند. اگر » مبتنی بر قانون اساسی«این کشورھا جنگی نبود و آنھا دمکراتیک ترین سیستم 

چنین کشورھایی بھ خروش درمی آیند، این ما را بھ نفوذ جنبش انقالبی در سراسر دنیا مطمئن 
می سازد.

کنون قادر بھ رھایی زنان نبوده است. حکومت شوروی بھ زنان کمک ھیچ جمھوری دیگری تا
می کند. امر ما شکست ناپذیر است، چون طبقۀ شکست ناپذیر کارگر در ھمۀ کشورھا برمی 
خیزد. این جنبش گسترش انقالب شکست ناپذیر سوسیالیستی را نشان می دھد. (ابراز احساسات 

.)را می خوانند» انترناسیونال«ممتد. ھمھ 

١٩١٨نوامبر ٢٠گزارش روزنامھ ، 
منتشر شد.٢٥٣در ایزوستیا شمارۀ 

٢٨مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

بھ توسط کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیھ (بلشویک) زنان کارگرسراسریکنگرۀ اول - ١
نمایندۀ زن متشکل از ١١٤٧تشکیل شد. در کنگره ١٩١٨نوامبر ١٦-٢١در مسکو، در 

رگران و روستائیان فقیر حضور داشتند. لنین در روز چھارم برگزاری کنگره سخنرانی نمود. کا
ای تصویب کرد دایر بر اینکھ زنان کارگر و دھقان از بھ دنبال سخنرانی او، کنگره قطعنامھ

امیدھایی کھ توسط دولت و مردم شوروی برای ساختن شیوۀ زندگی نوین کمونیستی بھ آنان 
-ستقبال می کنند. در میان سخنرانان در کنگره و کمیسیونھایش، آ.ای. اولیانووابستھ شده، ا

یلیزاروا، و.پ. نوگین، ی.م. یاروسالوسکی، ای.ف. آرماند، آ.م. کولونتای، ک.ن. سامویلووا، 
ل.ن. استال و دیگران حضور داشتند. کنگره فراخوانی بھ تمام زنان زحمتکش برای دفاع از 
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کرد و تصمیماتی جھت بھبود شرایط زنان توسط ارتقاء خدمات جمھوری شوروی صادر
اجتماعی، پرورش کودکان، محافظت از کار کودکان و غیره اتخاذ نمود.

١٩١٨ژوئن ١١بھ فرمان کمیتۀ اجرایی مرکزی سراسری در ھای دھقانان فقیرکمیتھ- ٢
: توزیع غالت، ضروریات ھا قرار گرفتندبرقرار شدند. مسائل زیرین در دایرۀ فعالیت کمیتھ

زندگی و ادوات، کمک بھ ارگانھای محلی تھیھ غذا در مصادرۀ غالت اضافی از کوالکھا و 
دھقانان مرفھ. این فرمان امتیازاتی بھ دھقانان فقیر در رابطھ با غالت و ادوات کشاورزی اعطا 

کرد.
وستا بودند. آنھا نقشی مھم ھای دھقانان فقیر پایگاھھای محکم دیکتاتوری پرولتاریا در رکمیتھ

در مبارزه برضد کوالکھا، در توزیع مجدد زمینھای مصادره شده و تھیۀ غذا برای مراکز 
ھا گام فراتری در توسعۀ انقالب سوسیالیستی در صنعتی و ارتش سرخ داشتند. تأسیس این کمیتھ

می در کشاندن روستا بود، جایی کھ آنھا بھ استحکام قدرت شوروی کمک کرده و اھمیت عظی
دھقانان میانھ حال بھ سوی قدرت شوروی داشتند.

ھای دھقانان فقیر، کھ تا آن ) کمیتھ١٩١٨بھ دستور کنگرۀ ششم فوق العادۀ شوراھا (نوامبر 
زمان وظایفشان را انجام داده بودند با شوراھای ده یکی شدند.

]١[»پیش نویس برنامۀ حزب کمونیست روسیھ (بلشویک) « از 

نخستین پاراگراف بخش مربوط بھ برنامھ در مورد دادگاھھا

در مسیر رسیدن بھ سوی کمونیسم بھ وسیلۀ دیکتاتوری پرولتاریا، حزب کمونیست شعارھای 
دمکراتیک را دور می اندازد، ھمچنین ارگانھای سلطۀ بورژوایی مانند دادگاھھای قدیم را ملغی 

قانان را جایگزین شان می سازد. بعد از بھ دست ساختھ و دادگاھھای طبقاتی کارگران و دھ
، شعار »انتخاب قضات توسط مردم«گرفتن ھمۀ قدرت، پرولتاریا بجای فرمول مبھم قدیم، 

را پیش می نھد و آنرا » انتخاب قضات از زحمتکشان توسط ھیچ کس مگر زحمتکشان«طبقاتی 
ا انتخاب قضات تنھا از میان در سراسر سیستم قضایی بھ مرحلۀ عمل درمی آورد. در رابطھ ب

کارگران و دھقانانی کھ بخاطر سود کارگر اجرتی استخدام نمی کنند، حزب کمونیست ھیچ 
تبعیضی نسبت بھ زنان قائل نمی شود بلکھ در انتخاب قضات و در اجرای عملکردھای قضایی، 

رنگون شده، برابری حقوقی کامل برای زن و مرد را می پذیرد. با الغای قوانین دولتھای س
اند ارائھ می دھد: ارادۀ حزب این شعار را بھ قضاتی کھ رأی دھندگان شوروی انتخاب کرده

پرولتاریا را اجرا کنید، فرمانھای وی را بھ عمل درآورید، و در صورت عدم وجود فرمان 
مناسب و چنانچھ فرمان بھ اندازه کافی مطابقت [با موردی خاص] نداشتھ باشد، با چشم پوشی 

از قوانین دولتھای سرنگون شده، از حس عدالت سوسیالیستی تان رھنمود بگیرید.

منتشر شد.١٩٣٠نخست در 
٢٩مجموعھ آثار لنین، جلد 
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توضیحات

مطالب و اسنادی کھ توسط لنین برای پیش نویس برنامۀ حزب کمونیست روسیھ (بلشویک) - ١
ارائھ شد.١٩١٩در مارس 

»بزرگ آغازی« از 

ھرمانی کارگران در پشت جبھھق

]١[»سابوتنیکھای کمونیستی « 

روشنفکرانھ بھ مسائل انقالب - ھمۀ ما باید بپذیریم کھ اثرات برخورد عبارت پردازانۀ بورژوا 
در ھر قدمی، ھمھ جا، حتی در صفوف خودمان، آشکار است. برای مثال، مطبوعات ما مبارزۀ 

ھای ساده، دمکراتیک انجام می دھند؛ خیلی کم جوانھ- بورژوا ناچیزی با بقایای پوسیدۀ گذشتۀ 
عادی، معمولی اما قابل رشد و ترقی کمونیسم اصیل را پرورش می دھند.

در این زمینھ موقعیت زنان را در نظر بگیرید، ھیچ حزب دمکراتی در جھان حتی پیشرفتھ 
ایم، سال قدرتمان انجام دادهترین جمھوری بورژوایی، یک صدم آنچھ را کھ ما در ھمان اولین

ھا انجام نداده است. ما واقعاً قوانین ننگینی را برانداختیم کھ زنان را در موقعیت طی دھھ
نابرابری قرار می دادند، طالق را محدود و آنرا با تشریفات منفوری احاطھ می کردند، از 

ده و جستجوی پدران آنھا شناسایی فرزندانی کھ خارج از ازدواج متولد می شوند جلوگیری کر
را الزامی می کردند، و غیره، قوانین متعددی کھ بقایای آنھا مایۀ ننگ بورژوازی و سرمایھ 
داری است و در ھمۀ کشورھای متمدن پیدا می شوند. ما حق داریم ھزاران بار برای آنچھ در 

ا از الوارھای کھنھ، قوانین و زمین رکامل ترایم بھ خود ببالیم. اما ما ھر چھ این زمینھ انجام داده
مؤسسات بورژوایی پاک می کنیم، متوجھ می شویم کھ ما تنھا زمین را برای ساختن پاک 

یم، ولی ھنوز نمی سازیم.اهکرد
کوچک خانھ می ماند، زیرا امور بردۀ خانگیبا وجود ھمۀ قوانین رھایی بخش زن، او یک 

می دھد، بھ آشپزخانھ و شیرخوارگاه پای بندش او را خرد، خفھ، بی اثر کرده و تنزلش داری
می سازد، و او کارش را در جان کنی وحشیانھ غیرمولد، خرد، اعصاب خردکن، بی اثر و لھ 

، کمونیسم راستین، تنھا در زمان و مکانی آغاز خواھد زنانراستین رھاییکننده تلف می نماید. 
ی پرولتاریای گردانندۀ قدرت دولتی) برعلیھ این امور گشت کھ مبارزۀ ھمگانی (بھ رھبر

آن بھ اقتصاد بزرگ سوسیالیستی دگرسانی کلیکوچک خانھ داری آغاز گردد، یا بھتر، آنگاه کھ 
آغاز می شود.

آیا ما در عمل بھ این مسئلھ، کھ ھر کمونیستی در تئوری مسلم می داند، توجھ کافی داریم؟ البتھ 
کمونیسم کھ ھم اکنون در این حیطھ وجود دارند می ھایجوانھافی از نھ. آیا ما مواظبت ک

اینھا –است. اماکن غذاخوری عمومی، شیرخوارگاھھا، کودکستانھا نھنمائیم؟ دوباره جواب 
ای کھ چیزھای پرشکوه، پر آب و تاب ھا ھستند، وسایل ساده و روزانھھایی از این جوانھنمونھ
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، واقعاً نابرابری آنھا را با مردان در نمایندواقعاً زنان را آزادی توانند یا تشریفاتی نیستند، کھ م
رابطھ با نقش آنھا در تولید اجتماعی و زندگی عمومی کم کرده و از بین ببرند. این وسایل جدید 
نیستند، آنھا (مثل ھمۀ پیش نیازھای مادی برای سوسیالیسم) توسط سرمایھ داری بزرگ آفریده 

یا –کھ بخصوص مھم است –ولی تحت سرمایھ داری آنھا اوال کمیاب بوده و ثانیاً شده بودند. 
، با بدترین خصایل سوداگری، سودجویی، حقھ بازی و تقلب، و یا منفعت آوربنگاھھای 

بودند کھ بھترین کارگران بھ درستی از آنھا نفرت داشتھ و » بندبازیھای خیریۀ بورژوایی«
تحقیرشان می کردند.

تغییر شرفیست کھ تعداد چنین مؤسساتی در کشورمان بسیار افزایش یافتھ و آنھا در شکی ن
خیلی بیشتری از آنچھ خود از آن آگاه استعداد سازماندھیماھیت ھستند. شکی نیست کھ ما 

ھستیم، در میان زنان کارگر و دھقان داریم، کھ ما افرادی خیلی بیشتری از آنان کھ می شناسیم 
کھ می توانند بھ سازماندھی کار عملی با ھمکاری تعداد کثیری از کارگران و داریم، کسانی

تعداد کثیرتری از مصرف کنندگان بپردازند، بدون حرافی، داد و بیداد، ھیاھو و وراجی راجع 
نیم پختۀ ما بھ آنھا » کمونیستھای«مغرور یا » روشنفکران«بھ طرحھا، سیستمھا و غیره، کھ 

.مواظبت نمی کنیمھای تازه را آنچنان کھ باید لی ما این جوانھاند. وشده» مبتال«
احتیاج دارند تبلیغ نمایند! ببینید آنھابھ بورژوازی نگاه کنید. چھ خوب می دانند چگونھ آنچھ را 

» نمونھ«آنچھ را سرمایھ داران بھ عنوان بنگاھھای آنھاھای چگونھ میلیونھا نسخھ از روزنامھ
مایۀ غرور ملی اند!» نمونھ«کنند، و چگونھ مؤسسات بورژوایی می نامند تحسین می

مطبوعات ما اصال این زحمت را بھ خود نمی دھند یا بھ ندرت می پذیرند کھ بھترین اماکن 
غذاخوری یا شیرخوارگاھھا را تشریح کنند، تا با پیگیری روزانھ، بعضی از آنھا را بھ 

کافی آنھا را تبلیغ نمی کنند، صرفھ جویی در کار ھای نوعی تبدیل نمایند. بھ اندازۀنمونھ
انسانی، تسھیالت برای مصرف کننده، صرفھ جویی در محصوالت، رھایی زنان از بردگی 

کسب نمود و بھ ھمۀ کار کمونیستی نمونھخانگی، بھبود شرایط بھداشتی، کھ می توان با 
د.جامعھ، بھ ھمۀ زحمتکشان گسترش داد را مفصال تشریح نمی کنن

تولید نمونھ، سابوتنیکھای کمونیستی نمونھ، مواظبت نمونھ وار و از روی وجدان در فراھم 
] از حبوبات، اماکن غذاخوری نمونھ، نظافت نمونھ در فالن و بھمان ٢کردن و توزیع ھر پود[

خانۀ کارگری، در فالن و بھمان محوطھ، ھمھ بایستی دھھا بار بیشتر از آنچھ ھست مورد توجھ 
تشکیالت کارگری و دھقانی، قرار گیرند. ھمۀ اینھا ھرت مطبوعات ما و بھ ھمان نسبت و دق

ھای کمونیسم ھستند، و وظیفۀ مشترک و اولیۀ ماست کھ از آنھا مواظبت کنیم. با موقعیت جوانھ
در مشکل ما در غذا و تولید، طی یک سال و نیم ماه حکومت بلشویکی، بدون شک پیشرفتھایی 

) بھ ١٩١٨تا اول اوت ١٩١٧میلیون پود (از اول اوت ٣٠است: تھیۀ حبوبات از شده ھمھ جا
) فزونی یافتھ است؛ سبزیکاری وسعت ١٩١٩تا اول مھ ١٩١٨میلیون پود (از اول اوت ١٠٠

یافتھ، مساحت زمین شخم نشده کاھش پیدا کرده، حمل و نقل با قطار علیرغم مشکالت بی شمار 
ده، و از این قبیل. علیھ چنین زمینۀ عمومی و با پشتیبانی قدرت سوخت شروع بھ بھبودی نمو

ھای کمونیسم پژمرده نخواھند شد؛ آنھا رشد کرده و بھ صورت کمونیسم دولت پرولتاری، جوانھ
کامل شکوفا خواھند گشت.

١٩١٩ای در ژوئیۀ بھ صورت جزوه
در مسکو منتشر شد.

٢٩مجموعھ آثار لنین، جلد 
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توضیحات

کار بی مزد داوطلبانھ کھ نشان دھندۀ برخورد کمونیستی –وتنیکھای کمونیستساب- ١
زحمتکشان بھ کار بود.

نخستین سابوتنیکھا در طی جنگ داخلی تشکیل شدند، زمانی کھ اقتصاد ویران شده بود و کمبود 
نیروی کار وجود داشت. در پاسخ بھ نامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیھ (بلشویک) 

غازان آمادگی - ، کارگران راه آھن خط مسکو بھ طرز انقالبیبر فراخواندن آنھا بھ کار مبنی 
اعالم کردند. پس از زمان ١٩١٩مھ ١٠خود را برای نخستین سابوتنیک کمونیستی در شنبھ 

ساعت کار اضافھ برای تعمیر کابینھا و لوکوموتیوھای راه آھن، ٦پایان کار روزانھ، آنھا 
خام و انجام کارھای دیگر بدون مزد انجام می دادند. ابتکار آنھا مؤثر بود و بارگیری مواد 

ای شدند.سابوتنیکھا جنبش توده
یک سابوتنیک سراسری تشکیل شد.١٩٢٠در اول مھ 

سابوتنیکھای کمونیستی نقش مھمی در دورۀ بازسازی و توسعۀ اقتصادی پس از جنگ داخلی و 
آنھا موج عظیمی از شور سوسیالیستی پدید آوردند. لنین مداخلۀ نظامی خارجی بازی کردند.

توسعۀ «در » آغازی بزرگ«اھمیت زیادی بھ سابوتنیکھای کمونیستی می داد و آنھا را 
بارآوری کار، در استقرار انضباط نو در کار و آفرینش شرایط سوسیالیستی اقتصادی و زندگی 

می نامید.
کیلوگرم.٣٨١/١٦مقیاس وزن روسی قدیم، مساوی–دپو- ٢

وظایف جنبش زنان کارگر در جمھوری شوروی

١٩١٩سپتامبر ٢٣این سخنرانی در چھارمین کنفرانس زنان کارگر غیرحزبی شھر مسکو، 
ایراد شده است.

رفقا، موجب مسرت من است کھ بھ کنفرانس زنان کارگر خوش آمد بگویم. بھ خود اجازه می 
چشم بپوشم کھ البتھ، در این لحظھ مورد عالقۀ شدید ھر زن دھم کھ از موضوعات و مسائلی

مسئلۀ –کارگر و ھر فرد آگاه سیاسی از تودۀ کارگر می باشند؛ اینھا از مبرم ترین مسائل اند 
نان و وضع جنگ. من از گزارشات جلسات شما بھ وسیلۀ روزنامھ اطالع پیدا کردم کھ این 

و توسط رفقا یاکوولوا و –ھ بھ مسئلۀ جنگ ربط دارد تا جائی ک–مسائل توسط رفیق تروتسکی 
اند؛ بسیار مشروح شکافتھ شده–تا آنجا کھ بھ مسئلۀ نان ربط پیدا می کند –سویدرسکی 

بنابراین، خواھش می کنم بھ من اجازه دھید از چنین مسائلی چشم بپوشم.
ر جمھوری شوروی با ای دربارۀ وظایف عمومی کھ جنبش زنان کارگر دمیل دارم چند کلمھ

آنھا روبروست سخن گویم، آنھائی کھ بطور عام بھ گذار بھ سوسیالیسم ربط پیدا می کنند، و 
آنھائی کھ در زمان حاضر فوریت خاصی دارند. رفقا، مسئلۀ موقعیت زنان از ھمان ابتدا توسط 

ر گذار بھ قدرت شوروی عنوان شده بود. بھ نظر من چنین می آید کھ ھر دولت کارگری در سی
ای روبروست. بخش اول این وظیفھ نسبتاً ساده و آسان است. این بھ سوسیالیسم با وظیفۀ دوگانھ

قوانین کھنھ کھ زنان را در موقعیت نابرابری در مقایسھ با مردان نگاه می داشت، مربوط است.
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ھا بلکھ ھشرکت کنندگان در جنبشھای رھائی بخش در اروپای غربی از مدتھای مدید، نھ از دھ
از قرنھا پیش، این مطالبھ را پیش کشیدند کھ این قوانین منسوخ لغو شده و زنان با مردان قانوناً 
برابر شوند، ولی ھیچ یک از دولتھای دمکراتیک اروپایی و ھیچ یک از جمھوریھای پیشرفتھ 

اند، چون ھر کجا سرمایھ داری ھست، ھر کجا مالکیت خصوصیموفق بھ اجرای آن نشده
ھا ھست، ھر کجا قدرت سرمایھ حفظ می شود، مردان امتیازات خود را حفظ زمین و کارخانھ

قدرت کارگران مستقر شده ١٩١٧اکتبر ٢٥می کنند. در روسیھ اجرای آن ممکن شد چون از 
بود. دولت شوروی از ھمان وھلۀ اول بھ منظور استقرار قدرت زحمتکشان، یعنی دشمن ھمۀ 

وجود آمد و موقوف نمودن ھر نوع امکان استثمار افراد کارگر توسط اشکال استثمار، بھ
مالکین و سرمایھ داران، و موقوف نمودن سلطۀ سرمایھ را وظیفۀ خود تعیین کرد. قدرت 

بدون مالکیت –شوروی کوشش کرده است کھ زحمتکشان بتوانند ادارۀ زندگی شان را 
، بدون آن مالکیت خصوصی کھ در ھاخصوصی بر زمین، بدون مالکیت خصوصی کارخانھ

ھر کجا در تمام دنیا، حتی در جائی کھ آزادی کامل سیاسی وجود دارد، حتی در دمکراتیک 
ترین جمھوریھا زحمتکشان را در موقعیتی نگاه می دارد کھ حقیقتاً فقر، بردگی مزدی و بردگی 

امکان پذیر سازند.–مضاعف زنان وجود دارد 
زحمتکشان در ماھھای اول ھستی اش انقالب مسلمی در تدوین قدرت شوروی یعنی قدرت 

قوانینی کھ مربوط بھ زنان بود انجام داد. ھیچ یک از آن قوانینی کھ زنان را در موقعیت پائین 
اند. من بخصوص راجع بھ قوانینی صحبت تر قرار می دادند در جمھوری شوروی باقی نمانده

ء استفاده نموده و آنھا را در موقعیتی نابرابر و اغلب می کنم کھ از موقعیت ضعیف تر زنان سو
ھای متولد خارج از ازدواج حتی، در موقعیتی تحقیرآمیز قرار می داد، یعنی قوانین طالق و بچھ

و حق یک زن در مورد شکایت از پدر بچھ برای نفقھ.
بورژوائی بخصوص در چنین محیطی است کھ باید گفت حتی در پیشرفتھ ترین کشورھا، قوانین

از موقعیت ضعیف تر زنان، برای تحقیر آنھا سوء استفاده نموده و بھ آنان موقعیت اجتماعی 
نابرابری می دھد. بخصوص در چنین محیطی بود کھ قدرت شوروی ھیچ یک از قوانین کھنھ و 
ناحق را کھ برای زحمتکشان تحمل ناپذیر بودند، باقی نگذارده است. ما اکنون می توانیم با 
افتخار و بدون اغراق بگوئیم کھ بھ غیر از روسیۀ شوروی ھیچ کشوری در دنیا نیست کھ در آن 
زنان از تساوی کامل برخوردار باشند و زنان در موقعیتی تحقیرآمیز کھ بھ ویژه در زندگی 

روزانۀ خانوادگی احساس می شود قرار نگیرند. این یکی از اولین و مھم ترین وظایف ما بود.
ای شما فرصتی دست بدھد تا با احزابی کھ دشمن بلشویکھا ھستند برخورد کنید، اگر اگر بر

ھایی کھ بھ روسی در مناطق اشغال شده توسط کولچاک یا دنیکین منتشر می شود بھ روزنامھ
ھا سھیم اند، اغلب دستتان برسد، یا اگر اتفاقاً با مردمی صحبت کنید کھ در نظرات آن روزنامھ

آنھا این تھمت را بشنوید کھ قدرت شوروی دمکراسی را نقض کرده است.ممکن است از 
ما نمایندگان قدرت شوروی، کمونیستھای بلشویک و پشتیبانان قدرت شوروی، اغلب متھم بھ 
نقض دمکراسی می شویم و بھ عنوان دلیل این حقیقت ذکر می شود کھ قدرت شوروی مجلس 

چنین اتھامی را بھ طریق زیر جواب می دھیم: کھ ] را منحل کرده است. ما معموال١مؤسسان[
آن دمکراسی و مجلس مؤسسان زمانی بھ وجود آمد کھ ھنوز مالکیت خصوصی بر زمین 

ای در اختیار موجود بود، زمانی کھ مساوات بین مردم وجود نداشت، زمانی کھ کسی کھ سرمایھ
آن –مزدگیرش بودند داشت، رئیس می شد و سایرین برای او کار می کردند و بردگان

دمکراسی بود کھ ما ارزشی برایش قایل نیستیم. چنین دمکراسی بردگی را حتی در پیشرفتھ 
ترین کشورھا پنھان می نمود. ما سوسیالیستھا تنھا تا جایی پشتیبان دمکراسی ھستیم کھ وضع 
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نوع استثمار زحمتکشان و ستمدیدگان را بھبود بخشد. در تمام دنیا سوسیالیسم، مبارزه با ھر
انسان از انسان را وظیفۀ خود قرار داده است. چنان دمکراسی کھ در خدمت استثمار شوندگان و 
محرومان باشد برای ما ارزش واقعی دارد. اگر کسانی کھ کار نمی کنند بی مزیت [حق رأی] 

ید گردند، آن[گاه] مساوات حقیقی بین مردم [حکمفرما] است. کسانی کھ کار نمی کنند نبا
بخورند.

ما در جواب بھ این اتھامات می گوئیم کھ سؤال باید بھ این طریق مطرح شود: چگونھ دمکراسی 
در کشورھای مختلف اجرا می گردد؟ می بینیم کھ مساوات در ھمۀ جمھوریھای دمکراتیک 

مربوط بھ موقعیت آنھا در –اعالم می شود، اما در قوانین مدنی و در قوانین حقوقی زنان 
عدم تساوی و تحقیر زنان را در ھر گام مشاھده می کنیم، و می گوئیم این –واده و طالق خان

نقض دمکراسی بخصوص در رابطھ با ستمدیدگان است. قدرت شوروی، دمکراسی را بھ درجۀ 
باالتری از ھر یک از پیشرفتھ ترین کشورھای دیگر اجرا نموده است، زیرا در قوانینش ھیچ 

ت زنان باقی نگذارده است. دوباره من می گویم کھ ھیچ دولت دیگری و ھیچ اثری از عدم مساوا
[مجلس] قانون گزاری دیگری نصف آنچھ قدرت شوروی برای زنان در ماھھای اولیۀ 

موجودیتش عملی کرده، انجام نداده است.
نانکھ در البتھ، قوانین بھ تنھائی کافی نیستند، و ما بھ ھیچ وجھ قانع بھ مصوبات محض نیستیم. چ

حوزۀ تدوین قوانین ھر چیزی کھ از ما خواستھ شده تا زنان را در موقعیت تساوی حقوق قرار 
ایم و ما حق داریم بھ آن ببالیم. ھم اکنون موقعیت زنان در روسیۀ شوروی در دھد، انجام داده

می گوئیم کھ مقایسھ با موقعیت آنھا در پیشرفتھ ترین دولتھا، ایده آل است. ھر چند، ما بھ خود 
البتھ این تنھا اول کار است.

زن بخاطر کارش در منزل، ھنوز در موقعیت مشکلی قرار دارد. برای اجرای کامل رھائیش و 
برابری او با مرد الزمست کھ اقتصاد ملی بھ صورت سوسیالیستی درآید و زنان در کار مولد 

ت می آورند.عمومی شرکت نمایند. سپس زنان موقعیتی ھمانند مردان بھ دس
البتھ، ما از تساوی زن و مرد تا آنجا کھ بھ بارآوری کار، مقدار کار، مدت کار روزانھ، شرایط 
کار، و غیره مربوط می شود صحبت نمی کنیم. منظور ما اینست کھ زن برخالف مرد، نبایستی 

زنان حقوق بخاطر موقعیتش در خانواده مورد ستم قرار گیرد. ھمۀ شما می دانید حتی زمانی کھ 
کامل دارند، بھ دلیل اینکھ ھمۀ خانھ داری بھ آنھا محول شده، ھنوز زیردست باقی می مانند. در 
اکثر موارد، خانھ داری غیرمولدترین، بی رحمانھ ترین و دشوارترین کاریست کھ یک زن می 

حوی پیشرفت تواند انجام دھد؛ بھ نحوی غیرعادی پیش پا افتاده بوده و چیزی دربر ندارد کھ بھ ن
زن را ارتقاء بخشد.

ما با پافشاری بر روی ایده آلی سوسیالیستی می خواھیم برای اجرای کامل سوسیالیسم مبارزه 
کنیم، و در اینجا میدان کار وسیعی در برابر زنان باز است. ما اکنون در تھیۀ تدارکات جدی بھ 

اما ساختمان سوسیالیسم تنھا منظور ھموار ساختن زمینھ برای ساختمان سوسیالیسم ھستیم، 
زمانی شروع خواھد شد کھ ما تساوی کامل زنان را کسب نموده و ھمراه با زنانی کھ از آن کار 

اند کار جدید را بھ عھده بگیریم. این کاریست کھ سالھای جزئی، بی اثر و غیرمولد رھائی یافتھ
سال بھ طول خواھد انجامید.

نشان دھد و اثر جرقھ مانندی تولید نخواھد نمود.چنین کاری نمی تواند نتایج فوری
ما مؤسسات نمونھ، اماکن غذاخوری و شیرخوارگاھھایی کھ زن را از خانھ داری رھا سازد 
دائر می نمائیم. و کار سازماندھی ھمۀ این مؤسسات عمدتاً بھ دوش زنان خواھد افتاد. باید اذعان 

ستند کھ بھ زن برای خروج از وضع بردگی کرد کھ امروزه در روسیھ مؤسسات خیلی کمی ھ
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خانگی اش کمک کنند. تعداد ناچیزی از آنھا موجود است، و شرایطی کھ اکنون در جمھوری 
اند جنگ و وضع غذا کھ در این مورد رفقا قبال تفصیل آنرا گزارش داده–شوروی وجود دارد 

کھ زنان را از موقعیتشان بھ مانع ما در این کار است. معھذا باید بگوئیم چنین مؤسساتی –
عنوان بردگان خانگی آزاد می نمایند، در ھر کجا کھ بھ طریقی امکان دارد، پدیدار می گردند.

ما می گوئیم کھ رھائی کارگران باید توسط خود کارگران اجرا شود، و دقیقاً بھ ھمان طریق 
خودشان فعال برای رھائی زنان کارگر امریست برای خود زنان کارگر. زنان کارگر باید

توسعۀ چنین مؤسساتی باشند، و این فعالیت تغییر کاملی در وضع شان در مقایسھ با آنچھ تحت 
جامعۀ سرمایھ داری کھن بود، بھ وجود خواھد آورد.

تحت سیستم کھن سرمایھ داری، بھ منظور فعالیت سیاسی، نیاز بھ تربیت خاصی بود. بنابراین 
ادترین کشورھای سرمایھ داری، زنان نقش جزئی در سیاست بازی حتی در پیشرفتھ ترین و آز

می کردند. وظیفۀ ما اینست کھ سیاست را در دسترس ھر کارگر زنی قرار دھیم. از زمانی کھ 
ھا ملغی شده و قدرت مالکین و سرمایھ داران سرنگون مالکیت خصوصی زمین و کارخانھ

ی، و بخصوص زنان کارگر نیز ساده، گردیده، وظایف سیاست، برای زحمتکشان بطور کل
واضح و قابل فھم شده است. در جامعۀ سرمایھ داری وضع زن با چنان عدم تساوی مشخص 
شده کھ شرکت او در سیاست نسبت بھ شرکت مرد خیلی ناچیز است. الزم است قدرت 

دی زحمتکشان برای تحولی در این زمینھ بکار افتد، چون بعداً وظایف اصلی سیاست از مفا
تشکیل خواھد شد کھ مستقیماً بر سرنوشت خود زحمتکشان اثر می گذارد.

نھ تنھا زنان عضو حزب و زنان آگاه سیاسی، بلکھ زنان –در اینجا نیز شرکت زنان کارگر 
ضروریست. در اینجا قدرت –غیر عضو و نیز کسانی کھ کمترین آگاھی سیاسی را دارند 

بھ روی زنان کارگر می گشاید.شوروی میدان وسیعی از فعالیتھا را
ما دورۀ مشکلی از مبارزه برعلیھ نیروھای دشمن روسیۀ شوروی کھ بھ او حملھ کردند، 

ایم. این برای ما مشکل بود کھ ھم در صحنۀ نبرد برعلیھ نیروھایی کھ بھ ضد قدرت داشتھ
یکار کنیم زیرا زحمتکشان بھ جنگ آمده بودند و ھم در زمینۀ مواد غذایی برعلیھ سوداگران پ

تعداد زحمتکشانی کھ از صمیم قلب با نیروی کار خودشان بھ کمک ما آمده بودند بسیار کم بود. 
ھای زنان کارگر غیرحزبی با در اینجا نیز برای قدرت شوروی، چیزی بھ اندازۀ کمک توده

ھ آموزش ارزش نیست. آنھا شاید بدانند کھ در جامعۀ کھنۀ بورژوایی برای شرکت در سیاست، ب
ای نیاز بود کھ در دسترس زنان قرار نداشت. فعالیت سیاسی جمھوری شوروی، عمدتاً پیچیده

مبارزه برعلیھ مالکان و سرمایھ داران و مبارزه برای محو کردن استثمار است. بنابراین در 
جمھوری شوروی، فعالیتھای سیاسی در دسترس زنان کارگر قرار گرفتھ است و عبارت از این 

ت کھ کارگر زن قدرت سازماندھیش را برای کمک بھ کارگر مرد بکار برد.اس
آنچھ ما نیاز داریم تنھا کار سازماندھی در مقیاسی کھ میلیونھا تن را شرکت دھد نیست؛ ما بھ 
کار سازماندھی در کوچکترین مقیاس نیز نیازمندیم و این برای زنان امکان کار را نیز فراھم 

یط جنگ، آنگاه کھ مسئلۀ کمک بھ ارتش یا اجرای آژیتاسیون[تھییج] در می کند. زنان در شرا
ارتش است، می توانند کار کنند. زنان باید نقش فعالی در تمام اینھا بھ عھده بگیرند تا ارتش 
سرخ ببیند کھ مواظبش ھستند، و بھ آن اھمیت می دھند. زنان ھمچنین می توانند در زمینۀ توزیع 

رسانی عمومی کار کنند و در ھمھ جا اماکن غذاخوری مشابھ آنچھ در غذا، در بھبودی غذا
پتروگراد آنچنان زیاد است، باز کنند.

ھایی است کھ فعالیتھای زنان کارگر بزرگترین اھمیت سازماندھی را بھ دست در چنین زمینھ
می آورند. شرکت زنان کارگر نیز در سازماندھی و اداره مزارع بزرگ آزمایشی ضروری 
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ست و نباید محدود بھ موارد خاص شود. این چیزی است کھ بدون شرکت تعداد کثیری از زنان ا
کارگر، نمی تواند اجرا گردد. زنان کارگر در زمینۀ نظارت بر توزیع غذا و تھیۀ سھل تر مواد 
غذائی، بسیار مفید خواھند بود. این کار می تواند بھ خوبی توسط زنان کارگر غیرحزبی انجام 

د و انجام آن بیشتر از ھر چیز دیگری جامعۀ سوسیالیستی را استحکام خواھد بخشید.پذیر
ایم؛ ھا را لغو کردهما مالکیت خصوصی زمین و تقریباً بطور کامل مالکیت خصوصی کارخانھ

قدرت شوروی اکنون کوشش می کند تا ھمۀ زحمتکشان، چھ اعضای حزبی و چھ غیرحزبی، 
وسعۀ اقتصادی شرکت جویند. کاری کھ قدرت شوروی شروع نموده چھ زن و چھ مرد، در این ت

تنھا زمانی می تواند پیشرفت کند کھ بجای صدھا نفر، میلیون و میلیونھا زن در سراسر روسیھ 
در آن شرکت نمایند. ما مطمئن ھستیم آنگاه امر انکشاف سوسیالیسم استوار خواھد شد. آنگاه 

بدون کمک مالکان و سرمایھ داران می توانند زندگی کنند زحمتکشان نشان خواھند داد کھ آنھا
و کشورشان را اداره نمایند. آنگاه ساختمان سوسیالیستی بر چنان پایۀ استواری در روسیھ قرار 
خواھد گرفت کھ ھیچ دشمن خارجی در سایر کشورھا و ھیچ [دشمنی] در داخل روسیھ خطری 

برای جمھوری شوروی نخواھد بود.

٢١٣مارۀ پراودا ش
١٩١٩سپتامبر ٢٥

٣٠مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

وروی در -١ ت ش رف حکوم ۀ ٥مجلس مؤسسان از ط رای ١٩١٨ژانوی ات ب د. انتخاب اح ش افتت
اب  ب آن بازت ود و ترکی ده ب زار ش ر برگ الب سوسیالیستی اکتب ل از انق دتاً قب ان عم مجلس مؤسس

یال مرحلۀ آخر سیر جریانات کشور بود، یعنی  ویکھا، سوس ت منش زمانی کھ قدرت دولتی در دس
ھ  ردم، ک یع م ت وس ت اکثری ین خواس ود ب کاف وسیعی ب رولوسیونرھا و مشروطھ طلبان بود. ش
ش  رف بخ ھ از ط ی ای ک رد، و مش ی ک ان م ایش بی وروی و فرمانھ خود را در استقرار قدرت ش

ان ا س مؤسس ان مجل روطھ طلب ویکھا و مش یونرھا، منش یال رولوس انگر سوس د و بی ی ش ال م عم
ارۀ  تکش و «منافع بورژوازی و کوالکھا بودند. مجلس زیر بار بحث درب ق زحم وق خل الم حق اع

ین، و » استثمار شده کھ از طرف بلشویکھا پیش کشیده شده بود و تأیید فرمانھا دربارۀ صلح و زم
ود، نرفت.فرمان تفویض قدرت دولتی بھ شوراھا، کھ در کنگرۀ دوم شوراھا تصویب شده ب

پس از اینکھ بلشویکھا مواضع خود را اعالم داشتند، آنھا از مجلس مؤسسان کھ دشمنی خود را 
، مجلس ١٩١٨ژانویۀ ٧بھ وضوح با منافع واقعی زحمتکشان نشان داده بود، بیرون رفتند. در 

مؤسسان بھ فرمان کمیتۀ اجرایی مرکزی سراسر روسیھ منحل شد.

نانقدرت شوروی و موقعیت ز

دومین سالگرد قدرت شوروی فرصتی است برای بررسی آنچھ طی این دوره انجام پذیرفتھ و 
برای تأمل کردن دربارۀ اھمیت و اھداف انقالبی کھ انجام شده است.
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بورژوازی و حامیان آن ما را متھم بھ نقض دمکراسی می کنند. از سوی دیگر، ما اظھار می 
ای بھ توسعۀ دمکراسی در عرض و عمق بخشیده سابقھداریم کھ انقالب شوروی تحرک بی

است، [این] دمکراسی برای زحمتکشان تحت ستم سرمایھ داری، برای اکثریت وسیع مردم، 
[یعنی] دمکراسی سوسیالیستی (برای زحمتکشان)، با دمکراسی بورژوایی (برای استثمار 

.کنندگان، برای سرمایھ داران، برای ثروتمندان)، تفاوت دارد
حق با کیست؟

برای تعمق کافی در مورد این مسئلھ و درک عمیق تری از آن باید تجربۀ دو سال گذشتھ را 
بررسی کرده و تدارک بھتری برای تکامل بیشتر ببینیم.

موقعیت زنان بھ برجستھ ترین وجھ، فرق بین دمکراسی بورژوایی و سوسیالیستی را روشن می 
ل مطرح شده می دھد.سازد و مؤثرترین جواب را بھ سؤا

ھا، سھام و غیره در جمھوری بورژوایی (یعنی، آنجا کھ مالکیت خصوصی زمین، کارخانھ
در ھر یک از کشورھای ، در ھر جای دنیاموجود است)، مثال در دمکراتیک ترین جمھوری، 

١٢٥با وجود این حقیقت کھ بیش از –اند ، زنان ھرگز حقوق کامال مساوی نداشتھپیشرفتھ تر
دمکراتیک) فرانسھ گذشتھ است.-سال از انقالب کبیر (بورژوا 

جمھوری یکحتیبورژوازی در حرف قول برابری و آزادی می دھد، ولی در عمل 
بورژوایی، حتی پیشرفتھ ترین آنھا، بھ زنان (نصف جمعیت بشر) و مردان برابری کامل از 

مردان رھایی نبخشیده است.نظر قانونی نداده و یا زنان را از ستم و وابستگی بھ
دمکراسی بورژوایی، دمکراسی عبارات پر آب و تاب، کلمات تشریفاتی، وعده و وعیدھای 

است، اما در عمل ھمۀ اینھا پوششی آزادی و برابریبسیار و شعارھای پر سر و صدا دربارۀ 
برای عدم آزادی و نابرابری برای زحمتکشان و استثمارشوندگان است.

وسیالیستی یا شوروی این کلمات پر آب و تاب ولی دروغین را کنار می زند و علیھ دمکراسی س
، زمینداران، سرمایھ داران و زارعین با انبانھای پر کھ از فروش غلۀ »دمکراتھا«سالوسی 

اضافی با قیمتھای محتکرانھ بھ کارگران گرسنھ ثروت می اندوزند، جنگی بی رحمانھ اعالم می 
دارد.

بین ستمگر و ستمدیده، استثمارگر و استثمارشونده » برابری«دروغ کثیف! ھیچ مرگ بر این
وجود نداشتھ و نمی تواند وجود داشتھ باشد. تا زمانی کھ امتیازات قانونی مردان موانعی برای 
زنان ھستند، تا زمانی کھ کارگر از یوغ سرمایھ و دھقان زحمتکش از یوغ سرمایھ دار، مالک 

حقیقی وجود نداشتھ و نمی تواند داشتھ باشد.» آزادی«اند، و تاجر رھا نشده
بگذارید دروغ گویان و حقھ بازان، خرفتھا و کوران، بورژواھا و حامیان آنھا، سعی شان را 

بکنند تا مردم را با کلی گویی در مورد آزادی، برابری و دمکراسی فریب دھند.
روغگویان را بدرید و چشم کوران را باز ماسک این د–ما بھ کارگران و دھقانان می گوییم 

کنید. از آنھا بپرسید:
آیا برابری بین زن و مرد وجود دارد؟

کدام ملتی با ملت دیگر برابر است؟
؟کدام طبقھ با طبقۀ دیگر برابر است

ای؟ای؟ آزادی برای چھ طبقھآزادی از چھ یوغی یا از یوغ کدام طبقھ
آزادی، دربارۀ برابری، دربارۀ سوسیالیسم سخن می کسی کھ دربارۀ سیاست، دمکراسی و 

، بدون اینکھ بھ آنھا ارجحیت بدھد، کسی کھ با مطرح نمایداینکھ چنین سؤاالتی را بدونگوید، 
سکوت دربارۀ آنھا، پنھان ساختن و ماستمالی کردن آنھا مبارزه نمی کند، بدترین دشمن 
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و دھقانان و نوکر مالکان، تزارھا و زحمتکشان، گرگی در لباس میش، دشمن ھار کارگران
سرمایھ داران است.

در دورۀ دو سالۀ قدرت شوروی در یکی از عقب افتاده ترین کشورھای اروپا برای آزادی 
سال ١٣٠، کار بیشتری انجام یافتھ تا آنچھ طی »قوی«زنان، و برابر ساختن آنھا با جنس 

روشن شدۀ دنیا در مجموع انجام شده است.پیشرفتھ و » دمکراتیک«گذشتھ در ھمۀ جمھوریھای 
ھای خوش آھنگ در ھمۀ جمھوریھای سرمایھ تمام این واژه–آموزش، فرھنگ، تمدن، آزادی 

ای داری بورژوایی جھان با قوانین بسیار زشت، نفرت انگیز و بھ طرز حیوانی بی رحمانھ
متولد «متولد نامشروع و ھمراه است کھ زنان را در ازدواج و طالق نابرابر می سازد، بچۀ 

را نابرابر می نماید، امتیازاتی بھ مردان می دھد و زنان را خوار و پست می کند.» قانونی
اینھا –، استبداد حماقت عامیانھ، آز خرده مالک »مالکیت خصوصی مقدس«یوغ سرمایھ، ستم 

مھوریھای چیزھایی ھستند کھ مانع الغای این قوانین زشت و کثیف در دمکراتیک ترین ج
اند.بورژوایی شده

جمھوری شوروی، جمھوری کارگران و دھقانان، با یک ضربھ این قوانین را محو نمود و حتی 
یک سنگ از عمارت دروغھای بورژوایی و سالوسی بورژوایی را بر جای نگذاشت.

سخن می برای ھمھمرگ بر این دروغ! مرگ بر دروغگویانی کھ دربارۀ آزادی و برابری 
د، در حالی کھ زن تحت ستم، طبقات استثمارگر، مالکیت خصوصی سرمایھ و سھام و گوین

افرادی با انبانھای پر کھ غلۀ اضافی شان را برای بھ بردگی کشیدن گرسنگان بکار می برند، 
علیھ ستمگران و مبارزهوجود دارند. بجای آزادی برای ھمھ، بجای برابری برای ھمھ، بگذار 

. چنین است شعار ما!از بین برودستمگری و استثمار بگذار فرصتاستثمارگران باشد،
آزادی و برابری برای جنس تحت ستم!

آزادی و برابری برای کارگران و دھقانان زحمتکش!
مبارزه علیھ ستمگران، مبارزه علیھ سرمایھ داران، مبارزه علیھ سودجویان کوالک!

یایی ما، حقانیت جنگ علیھ سرمایھ، حقیقتی کھ اینست شعار مبارزۀ ما، اینست حقانیت پرولتار
ما بر چھرۀ جھان سرمایھ با عبارات عسل زده، سالوسانھ و پر زرق و برقش دربارۀ آزادی و 

، پرتاب می کنیم.برای ھمھ، دربارۀ آزادی و برابری عمومیبرابری 
انقالبی، آزادی و حقوق ایم، و از آنجا کھ ما با شور از آنجا کھ ما این ریاکاری را آشکار ساختھ

کامل ستمدیدگان زحمتکش را علیھ ستمگران، علیھ سرمایھ داران و علیھ کوالکھا تأمین می کنیم 
دقیقاً بھ ھمین جھت است کھ حکومت شوروی برای کارگران ھمۀ جھان چنین گرامی شده –

است.
ھای تودهبخاطر ھمین است کھ ما در مناسبت دومین سالگرد حکومت شوروی از طرفداری

کارگر، از طرفداری ستمدیدگان و استثمارشوندگان در ھمۀ کشورھای جھان برخورداریم.
برای این است کھ در دومین سالگرد حکومت شوروی، علیرغم قحطی و سرما، علیرغم ھمۀ 
مصائبی کھ در اثر تھاجم امپریالیستھا بھ جمھوری شوروی روسیھ بھ وجود آمده، ما کامال بھ 

فمان و بھ پیروزی اجتناب ناپذیر قدرت شوروی در مقیاس جھانی اعتقاد عمیق داریم.حقانیت ھد

ن. لنینامضاء : 
٢٤٩پراودا، شمارۀ 

١٩١٩نوامبر ٦
٣٠مجموعھ آثار لنین، جلد 
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]١[بھ دفتر کنگرۀ زنان در فرمانداری پتروگراد

تباً شادباشھا و بھترین رفقا، از آنجا کھ من فرصت حضور در کنگرۀ شما را ندارم مایلم ک
آرزوھایم را برای موفقیت شما بفرستم.

اکنون ما با شادی جنگ داخلی را تمام می کنیم. جمھوری شوروی بھ دلیل پیروزیھایش بر 
استثمارگران قوی تر می شود. جمھوری شوروی می تواند و باید از ھم اکنون نیروھایش را 

برای –تکشان نزدیک تر و گرامی تر است برای امری مھم تری، امری کھ برای ما زحم
–جنگی بدون خونریزی، جنگی برای پیروزی بر گرسنگی، سرما و ھرج و مرج اقتصادی 

متمرکز کند. کارگران و دھقانان زن، در این جنگ بدون خونریزی، نقش بخصوص بزرگی 
بازی می کنند.

اری، تحکیم و سازماندھی ارتشی امید است کھ کنگرۀ زنان در فرمانداری پتروگراد در بنیان گذ
از زنان کارگر برای این جنگ بدون خونریزی کمک نماید، جنگی کھ باید پیروزیھای باز ھم 

بزرگتری برای قدرت شوروی بھ ارمغان آورد و چنین خواھد کرد.

با درودھای کمونیستی
و. اولیانوف (لنین)

١٩٢٠ژانویۀ ١٠

١١پتروگرادسکایا پراودا، شمارۀ 
١٩٢٠ژانویۀ ١٦

منتشر شده بر طبق دستنویس
٣٠مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

برگزار ١٩٢٠ژانویۀ ١٥-١٦در نخستین کنگرۀ زنان کارگر و دھقان فرمانداری پتروگراد- ١
نفر غیرحزبی بودند و در میان این زنان ٢٤٦نفر آنھا کمونیست و ١٥٧نماینده کھ ٤٠٣شد. 
نظامی وجود داشتند، ٢خانھ دار و ١١خیاط ، ١٥روشنفکر، ١٣٣ر، کارگ١٣١دھقان، ٩١

در کنگره شرکت کردند. با اینکھ اکثریت نمایندگان غیرحزبی بودند، کنگره روحیۀ کمونیستی 
داشت. مسائل مورد بررسی بھ شرح زیر بودند: موقعیت حاضر، حزب کمونیست و روش آن 

ی، کمون مصرف کنندگان، آموزش اجتماعی و نسبت بھ زنان کارگر و دھقان، مسئلۀ ارض
غیره. در روز افتتاح کنگره تلگرافی از طرف لنین قرائت شد کھ کنگره بھ آن پاسخی داد. یلنا 
استاسوا از طرف کمیتۀ مرکزی ح.ک.ر.(ب) و ادارۀ مرکزی زنان کارگر و دھقان بھ کنگره 

رو تأکید کرد و نمایندگان زن را پیش » ای برای جبھھھفتھ«خوش آمد گفت. او بر روی اھمیت 
فراخواند تا بھ منظور احیای زندگی عادی کشور ھر کوششی بھ عمل آورند. کنگره کوشش 
زنان کارگر و دھقان را برای بھ عھده گرفتن نقشی فعال در ساختن جمھوری شوروی نشان داد.
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بھ زنان کارگر

ونیست در میان طبقۀ کارگر پایھ می رفقا، انتخابات شورای مسکو نشان می دھد کھ حزب کم
گیرد.

زنان کارگر باید نقش بزرگتری در امر انتخابات بھ عھده بگیرند. حکومت شوروی اولین و تنھا 
حکومتی در دنیا است کھ ھمۀ قوانین کھنھ و ننگین بورژوایی را کھ بھ زنان موقعیتی کھتر 

ھا می دادند، بطھ با حقوق ازدواج و بچھنسبت بھ مردان، و بھ مردان موقعیتی ممتاز مثال در را
کامال از بین برد. حکومت شوروی، حکومت زحمتکشان، اولین و تنھا حکومتی در دنیا است 
کھ ھمۀ امتیازات مردان را در مسائل مالکیت، امتیازاتی کھ قوانین ازدواج در ھمۀ جمھوریھای 

ی کنند، الغا نمود.بورژوایی، حتی دمکراتیک ترین آنھا، ھنوز از آن محافظت م
ھر جا کھ مالکین، سرمایھ داران و تاجران باشند، زنان نمی توانند حتی در برابر قانون، با 

مردان مساوی باشند.
آنجا کھ مالکان، سرمایھ داران و تاجران وجود ندارند و آنجا کھ حکومت زحمتکشان زندگی 

در برابر قانون مساوی ھستند.نوینی را بدون وجود این استثمارگران می سازد، زن و مرد
اما این کافی نیست.

مساوات در برابر قانون لزوماً مساوات حقیقی نیست.
ما می خواھیم کھ زنان کارگر نھ تنھا در مقابل قانون بلکھ در حقیقت امر با مردان کارگر برابر 

یالیزه شده و در باشند. بدین منظور زنان کارگر بایستی سھمی افزاینده در ادارۀ بنگاھھای سوس
ادارۀ دولت بھ عھده بگیرند.

با شرکت در اداره امور، زنان بھ زودی می آموزند و بھ مردان خواھند رسید.
زنان کارگر بیشتری، چھ زنان کمونیست و چھ غیرحزبی را برای شورا انتخاب کنید. تا آنجا کھ 

ر خردمندانھ و مسئوالنھ دارند، آنھا زنان کارگر صدیقی بوده و قابلیت اجرای کارھایشان را بطو
آنھا را برای شورای مسکو انتخاب کنید!–حتی اگر عضو حزب ھم نباشند 

زنان کارگر بیشتری بھ شورای مسکو بفرستید! بگذار پرولتاریای مسکو نشان دھد کھ او آمادۀ 
بری انجام ھر کاری، و در حال انجام ھر چیزی برای مبارزه جھت پیروزی، مبارزه با نابرا

کھن و تحقیر کھن بورژوایی زنان، می باشد!
پرولتاریا تا زمانی کھ آزادی کامل را برای زنان بھ دست نیاورد، نمی تواند آزادی کامل را 

کسب نماید.

ن. لنین
١٩٢٠فوریۀ ٢١

١٩٢٠فوریۀ ٢٢، ٤٠پراودا، شمارۀ 
منتشر شده طبق متن پراودا

٣٠مجموعھ آثار لنین، جلد 
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ادارات فرمانداریھاسراسریھ کنفرانس شادباش ب
]١[زنان شورویبرای کار در میان

پیام تلفنی

رفقا، من عمیقاً متأسفم از اینکھ قادر نیستم در کنفرانس شما حضور یابم. خواھش می کنم 
شادباشھای صمیمانھ و بھترین آرزوھای مرا برای موفقیت بھ ھمۀ زنان و مردان شرکت کننده 

.اعالم دارید
و امیدوارم –اکنون کھ جنگ پایان یافتھ و کار سازماندھی صلح آمیز بھ جلو رانده شده است 

شرکت زنان در حزب و فعالیتھای [حکومت] شوروی اھمیت –برای مدتی طوالنی چنین باشد 
عظیمی کسب می نماید. در چنین کاری زنان باید نقشی برجستھ را ایفا نمایند و مسلماً چنین 

رد.خواھند ک

و. اولیانوف (لنین)
صدر شورای کمیسارھای خلق

١٩٢٠دسامبر ٦

٢٨٦پراودا، شمارۀ 
١٩٢٠دسامبر ١٩

منتشر شده بر طبق دستنویس
٣١مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

نمایندۀ زن از ٢٠٠با شرکت بیش از ١٩٢٠دسامبر ٦تا ١این کنفرانس در مسکو از - ١
ناحیۀ اداری تشکیل شد. کنفرانس بھ بحث دربارۀ ٥داری و فرمان٦٥جمھوری، ٥طرف 

گزارشی دربارۀ وضعیت داخلی و خارجی، گزارشی از طرف ادارۀ کمیتۀ مرکزی دربارۀ کار 
در بین زنان، وظایف فوری ادارات برای کار در بین زنان، و مسئلۀ حفاظت از مادر و بچھ 

و گسترش تبلیغات تولیدی و ثبت نام زنان پرداخت. کنفرانس بر روی احتیاج بھ تشدید تولید
ھای کارگری و بازرسی کارگری و دھقانی تأکید کرد.کارگر در اتحادیھ

زناناداراتپیام تبریک بھ کنفرانس نمایندگان 
]١[خلقھای مناطق شوروی و جمھوریھای خاوری

س شما نیستم. خواھشمند من عمیقاً متأسفم از اینکھ بھ علت فشار کار قادر بھ حضور در کنفران
است تبریکات صمیمانھ و بھترین آرزوھایم را برای موفقیت در کارتان، بخصوص در تدارک 
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اولین کنگرۀ سراسری غیرحزبی زنان خاور در آیندۀ نزدیک، کھ با تدارک و ھدایت صحیح، 
بنماید، آنھا بھ نحو سازمان یافتھمتحد کردنامر بیداری زنان خاور و باید کمک بزرگی بھ 

بپذیرید.

لنین
١٧پراودا، شمارۀ 

١٩٢١آوریل ١٠
٣٢مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

بھ عنوان مقدمۀ کنگرۀ سراسری زنان خاور در مسکو ١٩٢١آوریل ٥-٧این کنفرانس در - ١
نمایندۀ کمونیست از ترکستان، آذربایجان، باشکیرستان، کریمھ، قفقاز، ٤٥تشکیل شد. 

سیبریھ و تعدادی از فرمانداریھا با اھالی ترک و کوھستانی در آن شرکت داشتند.تاتارستان،
کنفرانس بھ بحث پیرامون وضع اقتصادی و حقوقی زنان در خاور، تشکیالت آنھا و تبلیغ و 

ترویج در بین آنھا پرداخت.
دند و در ای بھ لنین جھت دعوت او بھ حضور در کنفرانس فرستانمایندگان کنفرانس دعوت نامھ

پاسخ تلگراف حاضر را دریافت نمودند.

»سالگرد چھارم انقالب اکتبر « از 

چھ بودند؟ حکومت سلطنتی، ١٩١٧تجلیات، بازماندگان و بقایای اصلی سرواژ در روسیھ تا 
سیستم طبقھ بندی اجتماعی، مالکیت زمین و اجاره داری زمین، وضعیت زنان، مذھب و ستم 

را در نظر بگیرید، کھ در ضمن تمام دولتھای ١٧ن اصطبل ھای اوجینملی. ھر یک از ای
را صد و بیست و پنج سال پیش، خودشاندمکراتیک - پیشرفتھ تر وقتی کھ انقالبات بورژوا 
در انگلستان) بھ پایان رساندند، عمدتاً پاک نکرده ١٦٤٩دویست و پنجاه سال پیش و پیشتر (
ل ھای اوجین را در نظر بگیرید و مالحظھ خواھید کرد کھ باقی گذاردند؛ ھر یک از این اصطب

ژانویۀ ٥، تا ١٩١٧نوامبر) ٧اکتبر (٢٥، از ده ھفتھایم. در مدت ما آنھا را کامال پاک نموده
-یعنی زمان انحالل مجلس مؤسسان، ما در این رابطھ ھزار بار بیشتر از آنچھ بورژوا ١٩١٨

مکراتھای خرده بورژوا (منشویکھا و سوسیالیست دمکراتھا و لیبرالھا (کادتھا) و د
کھ در قدرت بودند انجام دادند، بھ انجام رساندیم.در طی ھشت ماھیرولوسیونرھا) 

این بزدالن، خیکھای پر باد، خودستایان الف زن و نیمچھ ھملت ھا شمشیرھای چوبی شان را بھ 
! ما ھمۀ آن کثافات سلطنتی را اما حتی حکومت سلطنتی را از بین نبردند–حرکت درآوردند 

سال تمیز نشده بودند، داشت، و ٣٠نر در اصطبل ھایش کھ برای گاو ٣٠٠اوجین، پادشاه الیس، -١٧
ھرکول در یک روز با برگرداندن آب دو رودخانھ در میان آنھا، آنان را تمیز کرد. کنایھ از کثافت و فساد 

شدید. (انتشارات سیاھکل)
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آنچنان پاک کردیم کھ ھرگز ھیچکس قبل از آن نکرده بود. ما حتی از آن عمارت کھن، سیستم 
ھای این طبقھ بندی اجتماعی (کھ پیشرفتھ ترین کشورھا، مانند انگلیس، فرانسھ و آلمان، بازمانده

ھای عمیق ا بجای نگذاردیم. ما ریشھاند!)، یک سنگ رسیستم را تا بھ امروز کامال از بین نبرده
ھای فئودالیسم و سرواژ در سیستم مالکیت زمین را سیستم طبقھ بندی اجتماعی، یعنی باقی مانده

(در خارج قلم زنان فراوانی، [مانند] کادتھا، » کسی ممکنست جدل نماید«تا بھ آخر قطع کردیم. 
ن مجادالتی می پردازند) کھ نتیجۀ رفرم منشویکھا و سوسیالیست رولوسیونرھا ھستند کھ بھ چنی

چھ خواھد بود؟ ما در این لحظھ ھیچ تمایلی » در دراز مدت«ارضی ناشی از انقالب اکتبر 
نداریم کھ وقتمان را بر سر چنین جر و بحثھایی تلف نمائیم، چون ما این موضوع و ھمچنین جر 

این حقیقت نمی توان گشت کھ و بحثھای انبوه دیگر را با مبارزه حل می کنیم. اما منکر 
» مصالحھ«دمکراتھای خرده بورژوا با مالکان، نگاھداران سنن سرواژ، برای ھشت ماه 

نمودند، در حالیکھ ما خاک روسیھ را از مالکان و ھمۀ سنن آنھا در ظرف چند ھفتھ کامال 
روبیدیم.

را در نظر بگیرید. مذھب، یا انکار حقوق زنان، یا ستمکشی و عدم مساوات ملیتھای غیرروسی
دمکراتیک اند. دمکراتھای خرده بورژوای پست مدت ھشت - اینھا ھمھ مسائل انقالب بورژوا 

مسائل در ایناز پیشرفتھ ترین کشورھای دنیا [ھم] یکیماه از آنھا صحبت کردند. حتی در 
انقالب اکتبر اند. در کشور ما آنھا با تدوین قوانین رفع نشدهدمکراتیک کامال- بورژوا سطح 

ملیتھای غیرروسی، ھمۀاند. ما بھ جدیت با مذھب جنگیده و می جنگیم. ما بھ کامال رفع گردیده
ایم. ما دیگر در روسیھ، انکار پست، یا مناطق خودمختار را اھدا کردهخودشانجمھوریھای 

م و عقاید زننده و رسوای حقوق زنان یا نابرابری جنسی، آن بازماندۀ منزجر کنندۀ فئودالیس
قرون وسطایی را کھ توسط بورژوازی طماع و خرده بورژوازی ترسو و کند ذھن در ھر 

کشور دیگری بدون استثناء احیا می گردد، نداریم.
دمکراتیک را می سازند. صد و پنجاه سال و دویست و پنجاه - ھمۀ اینھا محتوای انقالب بورژوا 

قالبھا، در صورتی کھ ما ھر نوع ملتی را از یک سال پیش رھبران پیشرو آن انقالب (یا آن ان
قسم عام بدانیم) قول دادند کھ بشر را از امتیازات قرون وسطایی، نابرابری جنسی، یا امتیازات 

بطور عام) و نابرابری ملی، » کلیسا«، »مذھبیعقاید«دولتی برای یک مذھب یا دیگری (یا 
شان وفا نکردند. ایشان نتوانستند بھ آنھا وفا کنند، ھایرھا سازند. آنھا وعده دادند، ولی بھ وعده

سد راه شان بود. انقالب پرولتاری ما » حق مقدس مالکیت خصوصی«شان بھ » احترام«زیرا 
حق مقدس مالکیت «لعنتی، بھ این عقاید قرون وسطایی سھ بار لعنت شده و بھ » احترام«بھ این 

مبتال نشد.» خصوصی

١٩٢١اکتبر ١٤
٢٣٤مارۀ پراودا، ش

١٩٢١اکتبر ١٨
ن. لنینامضاء : 

٣٣مجموعھ آثار لنین، جلد 
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»دربارۀ اھمیت ماتریالیسم رزمنده « از 

ای نقل خواھم کرد کھ بھ فلسفھ ھیچ ربطی ندارد، اما بھ ھر تقدیر بھ ... در خاتمھ، من نمونھ
، ربط پیدا می کند.] ھم بھ آن توجھ دارد١مسائل اجتماعی ای کھ پود زنامنم مارکسیزما[

ایست از طریقی کھ علم کاذب مدرن در عمل چون حاملی در خدمت زشت ترین و این نمونھ
رسوا ترین افکار ارتجاعی قرار می گیرد.

)، کھ توسط ادارۀ یازدھم انجمن فنی ١٩٢٢(١]، شمارۀ ٢اخیراً یک نسخھ از اکونومیست[
یست جوانی کھ این مجلھ را برایم فرستاده (او روسیھ منتشر شده بود، بھ دستم رسیده است. کمون

احتماال فرصت مطالعۀ آنرا نداشتھ است) عجوالنھ نظر بسیار موافقی نسبت بھ آن ابراز کرد. و 
ارگانی است از فئودالیستھای مدرن، –من نمی دانم تا چھ حد از روی عمد –در واقع این مجلھ 

این قبیل.البتھ پنھان در زیر ردای علم، دمکراسی و از
جامعھ «آقای معینی [بھ نام] پ.ا. سوروکین در این مجلھ، یک تحقیق دامنھ دار و بھ اصطالح 

منتشر می سازد. این مقالۀ فاضالنھ پر است از ارجاعات » تأثیر جنگ«، دربارۀ »شناسانھ
مؤلف و معلمان و ھمکاران متعددش در خارج. اینجا » جامعھ شناسانۀ«فاضالنھ بھ آثار 

ی از دانشش می آید.اھننمو
خواندم:٨٣در صفحۀ 

وجود دارد. –رقمی شگفت آور –طالق ٢/٩٢ازدواج در پتروگراد، اکنون ١٠٠٠٠برابر « 
% ٢٢% کمتر از یک ماه، ١١% کمتر از یک سال، ١/٥١ازدواج فسخ گشتھ، ١٠٠از ھر 

اند. این ماه دوام آورده٦% بیشتر از ٢٦% کمتر از سھ تا شش ماه و تنھا ٤١کمتر از دو ماه، 
ارقام نشان می دھند کھ ازدواج قانونی مدرن شکلی است کھ عمال مقاربت جنسی خارج از 

را قادر می سازد کھ اشتھایشان را بھ » توت فرنگی«ازدواج را پنھان می سازد، و عاشقان 
).٨٣، ص ١(اکونومیست، شمارۀ » ارضاء نمایند.» قانونی«طریقی 

م انجمن فنی روسیھ کھ این مجلھ را منتشر می سازد و بھ این نوع مباحث میدان ھم این آقا و ھ
می دھد، بدون شک خودشان را از ھواخواھان دمکراسی می دانند و توھینی بزرگ بھ خود می 

پادوھای «بینند اگر آنھا آنچھ در حقیقت ھستند نامیده شوند، یعنی فئودالیستھا، ارتجاعیون و 
».تتحصیل کردۀ روحانی

ھای حتی کمترین آشنایی با قوانین کشورھای بورژوایی در مورد ازدواج و طالق و بچھ
نامشروع، و با وضع واقعی امور در این زمینھ، کافیست تا بھ ھر کس کھ بھ این موضوع 
عالقمند است نشان دھد کھ دمکراسی بورژوایی مدرن، حتی در دمکراتیک ترین جمھوریھای 

ھای نامشروع دارد.طھ برخوردی حقیقتاً فئودالی با زنان و بچھبورژوایی در این راب
البتھ این امر منشویکھا، سوسیالیست رولوسیونرھا، بخشی از آنارشیستھا و ھمۀ حزبھای مشابھ 
در غرب را، از فریاد زدن دربارۀ دمکراسی و اینکھ چگونھ آن توسط بلشویکھا نقض گشتھ، 

ب بلشویکی تنھا انقالب دمکراتیک پیگیر در رابطھ با چنان باز نمی دارد. اما در حقیقت انقال
ایست کھ بطور ھای نامشروع می باشد. و این مسئلھمسائلی چون ازدواج، طالق و وضع بچھ

مستقیم بر منافع بیش از نیمی از جمعیت ھر کشوری اثر می گذارد. انقالب بلشویکی، برخالف 
آن رخ داده بودند و خودشان را دمکراتیک می تعداد زیاد انقالبات بورژوایی کھ پیش از 

ای راسخ در این رابطھ، ھم علیھ ارتجاع و نامیدند، اولین و تنھا انقالبی بود کھ بھ مبارزه
فئودالیسم و ھم علیھ سالوسی معمول طبقات حاکم و مالک، مبادرت ورزید.
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ور بھ نظر می ازدواج برای آقای سوروکین رقمی شگفت آ١٠٠٠٠طالق در برابر ٩٢اگر 
ای آنچنان دور از زندگی، زیستھ و رسد، می توان فقط فرض کرد کھ یا مؤلف در صومعھ

ای را بھ سختی می توان باور کرد، و یا اینکھ او حقیقت را بزرگ شده کھ وجود چنین صومعھ
بخاطر منافع ارتجاع و بورژوازی تحریف می کند. ھر کسی، با کمترین آشنایی با شرایط 

عی در کشورھای بورژوایی، می داند کھ ارقام حقیقی طالقھای واقعی (البتھ، بدون جواز اجتما
رسمی کلیسا یا قانون) در ھر جایی بی اندازه بزرگتر است. تنھا فرق بین روسیھ و سایر 
کشورھا در این رابطھ اینست کھ قوانین ما سالوسی و تحقیر در مورد زن و فرزندش را تصدیق 

ھ وضوح و بھ نام دولت، جنگ سیستماتیکی علیھ ھمۀ [انواع] سالوسی و تحقیر نمی کند بلکھ ب
اعالم می دارد.

مدرن نیز مبادرت » تحصیل کرده«مجالت مارکسیستی می باید بھ جنگ با این فئودالیستھای 
ورزند. احتماال، تعداد نھ چندان اندکی از آنان، حقوق بگیر دولت ھستند و توسط دولت ما برای 

اند، گرچھ آنان برای کار سرپرستی مؤسسات آموزشی جوانان جوانان ما استخدام شدهآموزش
از مفسدان رسوا صالحتر نیستند.

طبقۀ کارگر روسیھ توانایی خود را در امر کسب قدرت ثابت کرده؛ اما ھنوز نیاموختھ کھ 
مان و اعضای چگونھ از آن استفاده کند، زیرا در غیر این صورت خیلی پیش از این چنین معل

بورژوایی، اعزام می نمود. » دمکراسی«انجمنھای فاضل را، بسیار مؤدبانھ بھ کشورھایی با 
آنجا مکان مناسبی برای چنین فئودالیستھایی است.

اما او [طبقۀ کارگر]، با اراده بھ آموختن، خواھد آموخت.

١٩٢٢مارس ١٢
٣پود زنامنم مارکسیزما، شمارۀ 

١٩٢٢مارس 
ن. لنینامضاء : 

٣٣مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

-یک مجلۀ ماھانۀ فلسفی و اجتماعی –(در زیر درفش مارکسیسم) امنم مارکسیزمانزپود- ١
در مسکو با ھدف اشاعۀ ماتریالیسم منتشر می ١٩٤٤تا ژوئن ١٩٢٢اقتصادی کھ از ژانویۀ 

شد.
تصادی انجمن فنی روس در پتروگراد، ای کھ توسط ادارۀ صنعتی و اقمجلھ–اکونومیست- ٢

منتشر می شد.١٩٢١-٢٢در 
در سن پترزبورگ بنیان گذاری شد. شعبی در ١٨٦٦انجمن فنی روس نھادی علمی بود کھ در 

سایر شھرھا داشت و ھدفش کمک بھ ارتقاء صنعت و عمومی کردن اطالعات فنی بود.
ر مھندسین و تکنسین ھا شامل کارمندان بعد از انقالب اکتبر بیشتر اعضاء انجمن کھ عالوه ب

اداری، وکال، تجار و صاحبان سابق مؤسسات صنعتی بودند، برخوردی خصومت آمیز با 
تعطیل شد.١٩٢٩حکومت شوروی داشتند. این انجمن در 
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وگربھ کنفرانس غیرحزبی زنان کار
]١[شھر مسکو و فرمانداری مسکودھقان

رفقای عزیز،
از خوش آمدھا و آرزوھای محبت آمیز شما تشکر می کنم. بسیار متأسفم کھ قادر با صمیمانھ از

بھ حضور شخصی نیستم.
مناسبت پنجمین سالگرد انقالب را تبریک گفتھ و برای موفقیت کنفرانس تان واالترین آرزوھا 

را دارم.

ارادتمند شما، لنین
١٩٢٢نوامبر ٦

٢٢٧رابوچایا مسکوا، شمارۀ 
١٩٢٢نوامبر ٩

منتشر شده طبق متن رابوچایا مسکوا
٣٣مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

نماینده در آن شرکت داشتند.٢٠٠٠تشکیل شد و بیش از ١٩٢٢نوامبر ٦در این کنفرانس- ١
لنین این پیام تبریک را بھ نمایندگانی داد کھ برای دعوت او بھ سخنرانی در کنفرانس بھ دیدارش 

رفتھ بودند.

کالرا زتکین

»خاطرات من از لنین« 

از کتاب یادنامۀ من

( گفتگویی با لنین دربارۀ مسئلۀ زن )

رفیق لنین مکرراً در مورد مسئلۀ حقوق زنان با من بحث می کرد. او آشکارا اھمیت باالیی بھ 
ن ای بود کھ در شرایط معیجنبش زنان می داد، جنبشی کھ برای او جزء ضروری جنبش توده

می تواند تعیین کننده شود. الزم بھ گفتن نیست کھ او مساوات کامل اجتماعی زنان را بھ عنوان 
اصلی می دید کھ ھیچ کمونیستی نمی تواند در آن تردید کند.



٦٠

، در اتاق مطالعۀ بزرگ ١٩٢٠ما اولین صحبت طوالنی خود را دربارۀ این موضوع در پائیز 
میزش نشست، [میزی] کھ از کتابھا و کاغذجات پوشیده شده، لنین در کرملین، داشتیم. لنین پشت
ای کھ با یک نابغھ تداعی می شود، بود.»بی نظمی برجستھ«و نشان دھندۀ مطالعھ و کار بدون 

ما باید با تمام قوا یک جنبش نیرومند بین «او پس از خوش آمد گویی بھ من [چنین] آغاز کرد 
ح برپا داریم. این روشن است کھ بدون تئوری المللی زنان را بر اساس تئوریک صری

مارکسیستی ما نمی توانیم پراتیک صحیح داشتھ باشیم. در اینجا نیز، ما کمونیستھا نیاز بھ 
روشنی شدید اصول داریم. ما باید خط مشخصی بین خود و تمام احزاب دیگر بکشیم. متأسفانھ 

ظارات را برآورده نکرد. مسئلھ را مطرح ] ما در بحث مسئلۀ زنان، انت١کنگرۀ بین المللی دوم[
ای ھنوز مسئول این کار است. باید نمود اما فرصت گرفتن موضعی مشخص را نیافت. کمیتھ

یک قطعنامھ، تزھا و رھنمودھایی بنویسد، اما تاکنون خیلی پیشرفت نکرده است. شما باید بھ آن 
»کمک کنید.

ھ من می گفت شنیده بودم و تعجب خویش را ابراز من قبال از سایرین راجع بھ آنچھ لنین حاال ب
کردم. من برای آنچھ زنان روسی در طی انقالب انجام داده بودند و آنچھ اکنون برای دفاع و 
انکشاف بیشتر آن انجام می دادند پر از شوق و شور بودم. در خصوص موضع و فعالیت زنان 

نمونھ است. حزب بھ تنھایی بھ در حزب بلشویک، من تصور می کردم کھ بھ راستی حزبی 
ای عرضھ کرد و جنبش بین المللی کمونیستی زنان نیروی با تجربھ و تربیت یافتۀ ارزنده

ی عالی برای تاریخ ارائھ داد.اھنمون
این درست است، و عالی است، در پتروگراد، اینجا در «لنین با تبسمی خفیف اظھار داشت 

تی، زنان پرولتار طی انقالب ابراز وجود مسکو، و در سایر شھرھا و مراکز صنع
ی کردند. ما بدون آنھا پیروز نمی شدیم، یا بھ سختی بھ پیروزی می رسیدیم. این اھشکوھمندان

عقیدۀ من است. چھ شجاعتی از خودشان نشان دادند و ھنوز ھم نشان می دھند! رنج و 
اری می کنند چون می خواھند از محرومیتی را کھ آنھا تحمل می کنند تصور کنید. اما آنھا پاید

شوراھا دفاع کنند، چون آنھا آزادی و کمونیسم را می خواھند. بلھ، زنان کارگر ما رزمندگان 
طبقاتی عالی ای ھستند. آنھا سزاوار ستایش و محبت ھستند. در مجموع، باید پذیرفتھ شود کھ 

ا شھامت بیشتری نشان در پتروگراد در جنگ با م» دمکراتھای مشروطھ خواه«حتی بانوان 
»] پست.٢دادند تا آن کادتھای نظامی[

درست است کھ ما زنان قابل اعتماد، باھوش و خستگی ناپذیری در حزب مان داریم. آنھا در «
ھای اجرایی، کمیسارھای خلق، و ھر نوع ادارات عمومی مناصب مھمی دارند. شوراھا، کمیتھ

ر میان کارگران و دھقانان یا در ارتش سرخ کار بسیاری از آنھا روز و شب یا در حزب یا د
می کنند. این برای ما بسیار ارزنده است. [دستاوردھای زنان] بدین دلیل کھ کھ گواھی بر قابلیت 
ایشان و ارزش عظیم کارشان برای جامعھ است، برای ھمۀ زنان دنیا مھم می باشد. اولین 

ت کامل اجتماعی زنان ھموار می سازد. بیشتر دیکتاتوری پرولتاری حقیقتاً راه را برای مساوا
از مجلدھای ادبیات فمینیستی پیشداوری را ریشھ کن می کند. معھذا، علیرغم ھمۀ اینھا، ما ھنوز 
یک جنبش بین المللی کمونیستی زنان نداریم و باید حتماً داشتھ باشیم. ما باید فوراً مبادرت بھ 

ترناسیونال ما و احزابش کامل نبوده و ھرگز نخواھد شروع آن کنیم. بدون چنین جنبشی، کار ان
بود. ولی کار انقالبی ما بایستی کامال انجام شود. بھ من بگویید کار کمونیستی در خارج چگونھ 

»پیش می رود.
تا آنجا کھ در آن موقع، با توجھ بھ روابط بسیار سست و نامنظم بین احزاب کمینترن، در توانم 

با دقت گوش می داد، کمی بھ جلو خم شده بود و بدون ھیچ اثری از کسلی، بود، پاسخ دادم. لنین
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ناشکیبایی یا خستگی، مشتاقانھ حتی جزئیات درجۀ دوم را دنبال می کرد. من ھرگز کسی را 
ای بھتر بوده یا توانستھ باشد بھ سرعت او آنچھ را کھ می شنود بھ ھم ام کھ شنوندهسراغ نداشتھ

سؤاالت کوتاه و ھمیشھ بسیار مشخصی کھ او گاھگاھی راجع بھ آنچھ بھ ربط و عمومیت بدھد.
ھای من برمی گشت، گواه او گفتھ بودم می کرد و این حقیقت کھ او بعداً بھ این یا آن تکھ از گفتھ

آن بود. لنین چند یادداشت مختصر برداشت.
اھمیت بزرگی کھ روزا طبیعتاً من راجع بھ اوضاع در آلمان مفصال صحبت نمودم. با لنین از

لوگزمبورگ بھ کشانیدن وسیع ترین تعداد زنان بھ مبارزۀ انقالبی می داد، سخن گفتم. زمانی کھ 
حزب کمونیست تأسیس گشت، او [روزا] اصرار داشت کھ یک روزنامۀ زنان منتشر شود. 

بھ قتل ساعت قبل از آنکھ٣٦–موقعی کھ لئو یوگیشز و من برای آخرین بار مالقات کردیم 
او دربارۀ نقشۀ کار حزب را با من بحث کرد. او وظایف متعددی برای انجام بھ من –برسد 

واگذار نمود، در بین آنھا طرحی برای تشکیالت کار در میان زنان کارگر بود. حزب در اولین 
کنفرانس غیرقانونی اش بھ این مسئلھ رسیدگی کرد. زنان تربیت یافتھ و با تجربۀ آژیتاتور 
[تھییج کننده] و رھبری کھ قبل از جنگ و در طی آن معروف شدند تقریباً بدون استثناء سوسیال 
دمکراتھای این رنگ یا آن رنگ باقی ماندند و زنان تھییج شده و فعال پرولتار را تحت نفوذ 
خود نگاھداشتند. با این حال، ھستۀ کوچکی از زنان پر انرژی و فداکار بودند کھ در ھر کار و 

ای را در ھر مبارزۀ حزبی شرکت داشتند. عالوه بر این، خود حزب قبل از این فعالیت با برنامھ
میان زنان کارگر سازمان داده بود. البتھ ھمۀ اینھا تنھا آغازی بود، ولی بھ ھر حال، آغاز خوبی 

بھ شمار می رفت.
شوق آنھا، شھامت و بد نیست، اصال بد نیست. انرژی زنان کمونیست، فداکاری و «لنین گفت 

ذکاوت آنھا در طی دوران غیرقانونی و نیمھ قانونی نوید خوبی برای پیشرفت کار ما می باشد. 
ھا و بھ انجام رساندن اقداماتش مفید اینھا برای توسعھ حزب و رشد قدرتش بھ منظور جلب توده

نھا را تربیت ھستند. چطور است کھ بھ ھمۀ رفقا درک صحیحی از اصول این مسئلھ داده و آ
ھا از ھمھ مھم تر نظر شما در این باره چیست؟ این موضوعی است کھ در کار میان توده–کنیم 

ھا ھا و از نظر چیزھایی کھ مایلیم تودهبھ شمار می آید. این امر از نظر انتقال عقایدمان بھ توده
لحظھ بخاطر بیاورم چھ پذیرفتھ و از آن الھام بگیرند، بسیار مھم است. من نمی توانم در این 

ما و زحمتکشان ھمۀ دنیا حقیقتاً » برای انجام اعمال بزرگ، بھ الھام نیاز است.«کسی گفت کھ 
ھنوز اعمال بزرگی داریم کھ باید انجام بدھیم. چھ چیزی الھام بخش رفقای شما، زنان پرولتار 

و فعالیتھای آنھا روی آلمان است؟ آگاھی طبقاتی پرولتاری آنھا در چھ حال است؟ آیا منافع 
ای سیاسی تمرکز دارد؟ کانون افکارشان چیست؟مطالبات لحظھ

ام. باید بھ شما بگویم کھ منظورم من چیزھای عجیبی راجع بھ آن از رفقای روسی و آلمانی شنیده
ای برای روسپیان بیرون می ام در ھامبورگ زن کمونیست با استعدادی روزنامھچیست. شنیده
در سازماندھی آنھا برای مبارزۀ انقالبی دارد. روزا، یک کمونیست حقیقی، زمانی دھد، و سعی

ای در دفاع از روسپیانی نوشت کھ برای تخلف از مقررات پلیس در مورد حرفۀ کھ مقالھ
غمبارشان بھ زندان افتاده بودند، مثل یک انسان احساس و عمل کرد. آنھا قربانیانی با بدبختی 

ورژوایی ھستند. قربانیان، اوال، سیستم لعنتی مالکیت و ثانیاً، سالوسی مضاعف در جامعۀ ب
لعنتی اخالقیش. در این باره شکی نیست. تنھا یک فرد نادان و کوتھ بین می تواند این را 

و سازماندادن روسپیان –چطوری بیان کنم؟ –فراموش نماید. فھم این [مطلب] یک چیز و 
ای صنفی برای آنھا، انقالبی و منتشر کردن نشریۀ اتحادیھای مخصوصبمثابۀ یک گروه رستھ

اند کھ نیاز بھ سازمان کامال چیز دیگری است. آیا واقعاً زنان کارگر صنعتی در آلمان باقی نمانده
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دادن داشتھ باشند، کھ محتاج روزنامھ باشند، کھ بایستی بھ صف مبارزۀ شما وارد شوند؟ این 
بھ شدت بھ یاد ادبیات مرسوم می اندازد کھ از ھر روسپی ای انحرافی وحشتناک است و مرا

حضرت مریم مھربانی می ساخت. منشاء آن نیز محکم بود: ھمدردی اجتماعی و خشم برعلیھ 
سالوسی اخالقی بورژوازی محترم! اما این اصل سالم در فساد تدریجی بورژوایی درغلتید و بھ 

ور خودمان ما را با مسائل مشکلی روبرو خواھد انحطاط کشیده شد. مسئلۀ فحشاء حتی در کش
اینست آنچھ –کرد. برگرداندن روسپی بھ کار مولد، یافتن مکانی برایش در اقتصاد اجتماعی 

باید انجام شود. اما وضع کنونی اقتصاد ما و ھمۀ شرایط دیگر آنرا امری پیچیده و مشکل می 
ار داریم کھ پس از بھ قدرت رسیدن پرولتاریا، ای از مسئلۀ زنان سر و کسازد. در اینجا با جنبھ

با تمام عظمتش روبروی ما قرار دارد، و راه حلی عملی می طلبد. این ھنوز در روسیۀ شوروی 
بھ تالش بسیار نیاز دارد. اما برگردیم بھ مسئلۀ خاص شما در آلمان. تحت ھیچ شرایطی حزب 

نشیند. این [آرامی] سردرگمی و تفرقھ در نباید در مقابل چنین اعمال نامناسب اعضایش آرام ب
».اید؟نیروھای ما می اندازد. حاال شما چھ کاری برای توقف آن انجام داده

کالرا، شرح گناھان شما حتی بدتر است. بھ «قبل از آنکھ من بتوانم پاسخی بگویم، لنین ادامھ داد:
نان کارگر ترتیب داده شده، من گفتھ شده کھ در بعد از ظھرھایی کھ برای خواندن و بحث با ز

مسائل سکس و ازدواج اول مطرح می شوند. گفتھ می شود آنھا موضوعات اصلی مورد عالقھ 
در تعلیم سیاسی و کار آموزشی شما ھستند. من زمانی کھ آن را شنیدم، بھ گوشھایم نمی توانستم 

راسر جھان در حال اعتماد کنم. اولین دولت دیکتاتوری پرولتاریا با نیروھای ضدانقالبی س
جنگ است. وضع خود آلمان بھ بزرگترین وحدت قوای انقالبی تمام پرولتاریا نیاز دارد، تا 
بتوانند قوای ضدانقالبی را کھ در حال پیشرفت است، دفع نمایند. ولی زنان کمونیست فعال 

این را ازدواج ھستند. آنھا » گذشتھ، حال و آیندۀ«مشغول بحث دربارۀ مسائل سکس و اشکال 
مھم ترین وظیفھ شان برای روشنگری زنان کارگر در این مسائل می دانند. گفتھ می شود کھ 

از –کھ توسط نویسندۀ کمونیست زنی از وین نوشتھ شده –ای راجع بھ مسئلۀ سکس جزوه
محبوبیت زیادی برخوردار است. آن جزوه چھ چیز مھملی باید باشد! کارگران مدتھا پیش ھر 

ای کھ در اند. اما نھ بھ شکل ماللت آور و شستھ و روفتھت است در [آثار] ببل خواندهچھ را درس
ای کھ بھ جامعۀ بورژوایی حملھ می کند. آن جزوه پیدا می شود بلکھ بھ شکل تھییج مجذوب کننده

ذکر تئوریھای فروید بھ این خاطر است کھ بھ جزوه روکشی علمی بدھد، ولی این آسمان و 
ی یک آماتور است. تئوری فروید ھم اکنون یک ُمد زودگذر شده است. من بھ ریسمان باف

تئوریھای سکس، کھ در مقاالت، رساالت، جزوات و غیره شرح داده می شود و بطور خالصھ 
ای از بھ تئوریھایی کھ با آن گونھ ادبیات خاص سر و کار دارند کھ آنچنان با تجمل بر روی تپھ

ز می شود، اعتمادی ندارم. من بھ کسانی کھ ھمیشھ آنطور جذب سرگین جامعۀ بورژوایی سب
مسائل سکس می شوند کھ یک روحانی ھندی جذب تعمق دربارۀ نافش می شود، اعتماد ندارم.

چنین بھ نظر می رسد کھ این فراوانی تئوریھای سکس، کھ بیشترشان فقط فرضیاتی ھستند، و 
شخصی ناشی می گردد. این از آرزوی توجیھ اغلب کامال اختیاری[قراردادی]، از یک نیاز

غیرطبیعی بودن یا زیاده روی در زندگی سکسی خود شخص در برابر اخالق بورژوایی و 
طلب اغماض برای خویشتن سرچشمھ می گیرد. این احترام نقابدار برای اخالقیات بورژوایی بھ 

سکس مربوط می باشد. مھم ھمان اندازه برای من تنفرآور است کھ کند و کاو در ھمۀ آنچھ بھ
نیست کھ این موضوع ممکنست ظاھراً طغیانی و انقالبی جلوه نماید، [زیرا] در آخرین تحلیل 
کامال بورژوایی است. روشنفکران و کسانی نظیر آنان بخصوص مشتاق این چیزھا ھستند. ھیچ 
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اتی یافتھ، وجود ای کھ آگاھی طبقجایی برای این چیزھا در حزب، در بین پرولتاریای رزمنده
»ندارد.

من حرف او را قطع کرده و گفتم در جایی کھ مالکیت خصوصی و نظام اجتماعی بورژوایی 
حکمفرماست، مسائل جنسی و ازدواج باعث تعدد مشکالت، تناقض و رنج برای زنان تمام 
طبقات و اقشار اجتماعی می گردد. تا آنجا کھ مربوط بھ زنان می شود، جنگ و عواقب آن 
تناقضات و رنج موجود را تا منتھی درجھ دقیقاً در حوزۀ روابط جنسی تشدید کرده است. 
مسائلی کھ قبال از زنان پنھان می شدند اکنون آشکار شدند. جو مرحلۀ ابتدایی انقالب نیز بھ این 
مسئلھ افزوده گشت. دنیای احساسات و افکار قدیم درھم شکستھ می شد. ارتباطات اجتماعی قبلی 

ت و گسیختھ می گشتند. شرایط الزم برای روابط جدید بین مردم ظاھر می شدند. توجھ بھ سس
این قبیل مشکالت، بیانی برای نیاز بھ روشنگری و جھت گیری جدید بود. ھمچنین عکس 
العملی بود برعلیھ تحریفات و سالوسی جامعۀ بورژوایی. اطالع از تغییرات در اشکال ازدواج 

ی تاریخ حاصل شده بود، و وابستگی آنھا بھ اقتصاد، کمک می کرد تا اذھان و خانواده کھ در ط
زنان کارگر، از ایدۀ پیش پذیرا شدۀ جاودانگی جامعۀ بورژوایی رھایی یابد. نظری تاریخی و 
منقدانھ بھ این امر باید بھ تحلیلی بی رحمانھ از جامعۀ بورژوایی، و افشای ماھیت و عواقب آن، 

ھا بھ رم می رسند. ھر ن تقوای دروغین در مورد سکس، بیانجامد. تمام جادهمنجملھ نشان داد
تحلیل واقعاً مارکسیستی از بخش مھمی از روبنای ایدئولوژیک جامعھ، از یک پدیدۀ اجتماعی 

منتھی می شود –مالکیت خصوصی –برجستھ، بھ ناچار بھ تحلیل جامعۀ بورژوایی و اساس آن 
».کارتاژ بایستی نابود گردد«ھ شود کھ و باید منجر بھ این نتیج

لنین با لبخندی سرش را تکان داد.
ھمینجاست [گرۀ کار شما]! شما از رفقا و حزبتان مثل یک وکیل دفاع می کنید. آنچھ می گویید «

البتھ صحیح است. ولی در بھترین حالت آن می تواند عذری، نھ توجیھی، باشد برای اشتباھی کھ 
فت. و اشتباه ھم می ماند. آیا می توانی با کمال صداقت مرا مطمئن سازی در آلمان صورت گر

کھ در طی ھمۀ مطالعات و بحثھای عصرانھ، مسائل سکس و ازدواج از نقطھ نظر ماتریالیسم 
تاریخی زنده و کامل بررسی می شوند؟ چنین امری مستلزم اطالعات جامع، عمیق و کامل ترین 

دی مطالب است. آیا اکنون شما قوایی را کھ مورد نیاز آنست تسلط مارکسیستی بر مقدار زیا
اش صحبت کردیم برای آموزش طی مطالعھ ای مانند آن کھ دربارهدارید؟ اگر آنرا داشتید، جزوه

و بحث عصرانھ مورد استفاده قرار نمی گرفت. بجای انتقاد از چنین کتابی، [این کتاب] توصیھ 
ین مسئلھ نامناسب و غیرمارکسیستی است؟ چون بھ مسائل و پخش می گردد. چرا برخورد بھ ا

سکس و ازدواج بھ عنوان تنھا قسمتی از مسئلۀ اجتماعی اصلی برخورد نمی شود. برعکس، 
ای از مسئلۀ سکس، ارائھ داده می شود. نکتۀ مھم مسئلۀ اجتماعی اصلی بھ عنوان قسمتی و زائده
ھ تنھا مسئلھ مغشوش می شود، بلکھ فکر و آگاھی بھ پیش زمینھ عقب کشیده می شود. بنابراین ن

طبقاتی زنان کارگر در مجموع نیز کند می گردد.
بھ عالوه، و این کم اھمیت ترین نکتھ [ھم] نیست، سلیمان خردمند می گفت برای ھر چیزی 
وقتی است. من اکنون از شما می پرسم آیا اکنون وقت اینست کھ زنان کارگر را با مسائلی از 

اینکھ چگونھ عشق بورزیم یا معشوق شویم، چگونھ اظھار عشق کنیم و یا اظھار عشق بھ قبیل
گذشتھ، حال «ما بشود، برای ماھھا بی وقفھ مشغول نگاھداریم؟ این موضوع، البتھ در رابطھ با 

و مناسبات نژادھای مختلف [نیز مطرح می شود] و با تکبر ماتریالیسم تاریخی نام » و آینده
. این روزھا ھمۀ افکار زنان کمونیست، زنان کارگر، بایستی بر روی انقالب گرفتھ است

ھای دیگر، بنیانی برای تجدیدنظر ضروری در روابط پرولتاری تمرکز یابد، کھ در میان پدیده
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مادی و جنسی می گذارد. تازه اکنون ما باید بھ مسائلی غیر از اشکال متداول ازدواج در میان 
یا ازدواج بین خواھر و برادر در عھد باستان اولویت بدھیم. برای پرولتاریای بومیان استرالیا، 

] و اثر آن بر زندگی زنان، مسئلۀ بیکاری، کاھش ٣آلمانی، مسئلۀ شوراھا، معاھدۀ ورسای[
مزدھا، مالیات و خیلی مسائل دیگر دستور روز باقی می مانند. خالصھ کنم، من ھنوز باور 

سیاسی و اجتماعی در میان زنان کارگر غلط است، مطلقاً غلط . دارم کھ چنین نوع آموزش
چطور شما توانستید در این مورد ساکت بمانید؟ شما باید از اختیارات خود برعلیھ آن استفاده می 

»کردید.
من بھ دوست پرشورم گفتم کھ من ھرگز از انتقاد و نکوھش رفقای زن رھبر در موارد مختلف 

، ھمانطور کھ او می دانست ھیچ پیغمبری در کشور خودش و یا در ام. ولیکوتاھی نکرده
ش مورد احترام نیست. با انتقاداتم، من این سوء ظن را نسبت بھ خود برانگیختم کھ در اھخان

ھنوز بقایای برخوردی سوسیال دمکراتیک و فیلیستینیسم [تنگ نظری] قدیمی وجود «ذھنم 
قادات من مؤثر واقع شده و سکس و ازدواج دیگر گرچھ، سرانجام ثابت شد کھ انت». دارد

موضوع اصلی سخنرانیھا در بحثھای عصرانھ نبودند. لنین رشتۀ بحث خود را دوباره از سر 
گرفت.

بلھ، بلھ، من این را می دانم، بسیاری افراد در این مورد بھ من ھم سوء ظن فیلیستینیسم «او گفت 
ه است، کوتھ فکری و سالوسی زیادی را می دارند، گرچھ چنین برخوردی برای من زنند

ھای تازه پر درآوردۀ نوک زرد پوشاند. خب، من از این [سوء ظن] جا نمی خورم. این جوجھ
اند، ھمگی بسیار باھوش ھم ھستند. ما باید کھ تازه از تخمھای گندیدۀ بورژوایی سردرآورده

ھمچنین تحت تأثیر برخورد مدرن بھ بدون انحراف از راھمان، این را تحمل کنیم. جنبش جوانان 
»مسئلۀ سکس و دلبستگی مفرط بھ آن قرار گرفتھ است.

لنین روی کلمۀ مدرن با لحنی طنزآمیز و حالتی نکوھش بار تکیھ نمود.
ھمچنین بھ من گفتھ شده کھ مسائل سکس موضوع مورد عالقھ در تشکیالت جوانان شما ھم «

ۀ این موضوع وجود دارد. چنین مھمالتی بخصوص ھست، و بھ ندرت سخنرانان کافی دربار
بھ آسانی می تواند بھ افراط در سکس، زیاده بھ .برای جنبش جوانان خطرناک و زیان آور است

تحریک درآوردن زندگی سکسی و تلف نمودن سالمت و قدرت جوانان منجر گردد. شما باید 
ن و جنبش زنان وجود ندارد. باید زنان برعلیھ آن نیز مبارزه کنید. عدم ارتباطی بین جنبش جوانا

کمونیست ما در ھر جا از روی اسلوب با جوانان ھمکاری نمایند. چنین امری ادامۀ دوران 
مادری خواھد بود، و آنرا از حیطۀ شخصی بھ اجتماعی ارتقاء و گسترش خواھد داد. زندگی 

بتوانند کوتھ بینی روحیۀ فیلیستینی و اجتماعی جدید زنان و فعالیتھای آنھا باید ارتقاء یابد، تا آنھا
فردگرایانۀ مستولی بر خانھ و خانواده را از دست بدھند. ولی این یک رویداد ضمنی است.

تجدیدنظر در مفاھیم و اخالقیات «در کشور ما نیز، تعداد قابل توجھی از جوانان مشغول 
این امر بخش قابل توجھی از در مورد مسئلۀ سکس ھستند. و بگذارید اضافھ کنم کھ » بورژوایی

بھترین دختران و پسران ما، از جوانان واقعاً آینده دار ما را دربر می گیرد. درست ھمانطور کھ 
شما اکنون گفتید. در جو ایجاد شده توسط عواقب جنگ و انقالبی کھ آغاز گشتھ، ارزشھای 

ادی آن در حال تغییری ای کھ در اجتماعی وجود دارند کھ بنیانھای اقتصایدئولوژیکی کھنھ
اساسی می باشند، از بین می روند و نیروی بازدارنده شان را از دست می دھند. ارزشھای نوین 
بھ آھستگی در مبارزه تبلور می یابند. در مورد روابط بین افراد، و بین زن و مرد، احساسات و 

لذا وظایف فرد نیز، افکار نیز انقالبی می شوند. مرزھای جدیدی بین حقوق فردی و جمعی، و
کشیده می شوند. اوضاع ھنوز در جوششی کامال درھم برھم است. جھت و عامل بالقوۀ 
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گرایشھای گوناگون متضاد ھنوز نمی توانند با وضوح کافی دیده شوند. این پروسۀ آھستھ و 
زۀ اغلب بسیار دردناک نابود شدن و بھ وجود آمدن است. تمام این مسائل ھمچنین مربوط بھ حو

روابط جنسی، ازدواج و خانواده نیز می شود. پوسیدگی، فساد و کثافت ازدواج بورژوایی با 
فسخ مشکل آن، امتیاز برای شوھر و بندگی برای زن، و روابط و اخالقیات جنسی غلط و تنفر 
انگیز آن، بھترین و بیشترین مردم از نظر فکری فعال را سرشار از منتھی درجۀ نفرت می 

سازد.
ازدواج بورژوایی و قوانین بورژوایی در مورد خانواده، پلیدی را تسھیل و اختالفات را جبر

است. این [جبر] پستی، فرومایگی و کثافت را تبرئھ » مقدس«تشدید می کند. این جبر مالکیت 
بورژوایی ترتیب بقیۀ کارھا را می دھد. مردم برعلیھ » محترم«می کند. سالوسی متداول جامعۀ 

و مفاسد متداول شورش می کنند. و در زمانی کھ ملل مقتدر در حال انھدام ھستند، زمانی پلیدیھا
کھ روابط قبلی قدرت از ھم گسیختھ می گردند، زمانی کھ کل دنیای اجتماعی رو بھ زوال می 

ای برای اشکال رود، احساسات فرد تغییری سریع را طی می نماید. تشنگی تحریک کننده
بھ آسانی نیروی مقاومت ناپذیری را کسب می کند. اصالحات در ازدواج و متفاوتی از لذت، 

روابط جنسی بھ معنی بورژوایی کاری از پیش نخواھد برد. در حوزۀ روابط جنسی و ازواج، 
انقالبی ھمپا با انقالب پرولتاری فرا می رسد. البتھ، زنان و جوانان دلبستگی عمیقی بھ مسائل 

اند، نشان می دھند. ھم زنان و ھم جوانان از یجۀ این امر بھ وجود آمدهپیچیده و غامضی کھ در نت
حالت آشفتۀ کنونی روابط جنسی بسیار رنج می برند. جوانان برعلیھ آن با شور و حرارت 
خاص سن شان شورش می کنند. این امری طبیعی است. ھیچ چیز غلط تر از این نیست کھ بھ 

اخالقیات کثیف بورژوایی را موعظھ نماییم. معھذا، شایستھ جوانان پرھیزکاری راھبانھ و تقدس 
نیست کھ سکس، کھ ھم اکنون بھ شدت از نظر جسمی احساس می شود، در چنین زمانی تا این 
حد از نظر روحی در جوانان برجستھ شود. عواقب آن کمتر مصیبت بار نیست. از رفیق لیلینا 

مؤسسات آموزشی در مؤسسات مختلف تجارب راجع بھ آن بپرسید. او بایستی از کار وسیع 
زیادی داشتھ باشد و شما می دانید کھ او سر تا پا یک کمونیست است، و ھیچ تعصبی ندارد.

، و بر پایۀ تئوری است. بسیاری از »اساسی«البتھ برخورد تغییر یافتۀ جوانان بھ مسائل سکس، 
قانھ معتقدند کھ چنین است. من مرد می خوانند. آنھا صاد» کمونیستی«و » انقالبی«مردم آنرا 

ای ندارم. من ممکنست زاھد ترش رویی باشم، ولی خیلی بھ کرات این پیری ھستم و بھ آن عالقھ
جوانان و خیلی اوقات سالمندان نیز بھ نظرم کامال بورژوایی » زندگی جنسی جدید«بھ اصطالح 

ورژوایی تلقی می کنم. ھمۀ اینھا، می رسد و آنرا خیلی ساده توسعۀ روسپی خانۀ آشنای قدیمی ب
ندارد. بی شک شما –آنگونھ کھ ما کمونیستھا درک می کنیم –ھیچ وجھ مشترکی با عشق آزاد 

اید کھ در جامعۀ کمونیستی ارضای خواستھای جنسی و طلب راجع بھ این تئوری معروف شنیده
بخشی از جوانان ». وان آبنوشیدن یک لی«عشق بھ ھمان اندازه آسان و پیش پا افتاده است کھ 

اند. این برای بسیاری از دختران و ، دیوانھ، کامال دیوانھ شده»تئوری لیوان آب«ما راجع بھ این 
پسران جوان، مصیبت بار بوده است. ھواخواھان آن چنین بیان می کنند کھ این تئوری 

ھا و ھر گونھ مارکسیستی است. من سھمی از این نوع مارکسیسم نمی خواھم کھ ھمۀ پدیده
تغییراتی در روبنای ایدئولوژیک اجتماعی را مستقیماً و بھ سادگی ناشی از پایۀ اقتصادی آن می 

ھا آنطورھا ھم ساده نیستند. فرد معروفی مثل فردریش انگلس این موضوع را داند، چون پدیده
مدتھا پیش در رابطھ با ماتریالیسم تاریخی تصدیق کرد.

را کامال غیرمارکسیستی و عالوه بر این، ضد اجتماعی تلقی می کنم. نھ »لیوان آب«من تئوری 
تنھا آنچھ طبیعت داده، بلکھ آنچھ کھ چھ در سطح باال و چھ در سطح پایین فرھنگ شده است، 
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اشاره می کند کھ چقدر » منشأ خانواده«در زندگی جنسی نقش ایفا می کند. انگلس در کتابش 
رک بھ عشق جنسی فردی توسعھ یافت و بنابراین ناب تر گردید. مھم بود کھ روابط جنسی مشت

روابط بین زن و مرد، بیان سادۀ نفوذ دو جانبھ مابین خواستھای اقتصادی و جسمانی کھ عمداً 
برای آزمایش فیزیولوژیک انتخاب می شوند، نمی باشد. این نھ مارکسیسم بلکھ راسیونالیسم 

ابط را مستقیماً بھ شالودۀ اقتصادی جامعھ و بطور مجزا از است اگر تالش کنیم تغییر در این رو
ارتباطش با ایدئولوژی بمثابۀ یک کل، نسبت دھیم. بھ عنوان مثال، تشنگی باید رفع گردد. اما آیا 
یک فرد عادی معموال کنار خیابان دراز می کشد و از گودالی آب می نوشد؟ یا حتی از لیوان 

ی چرب شده است؟ ولی جنبۀ اجتماعی از ھر چیز دیگری مھم تر اش با لبھای بسیارآبی کھ لبھ
است. نوشیدن آب واقعاً امری فردی است. ولی عشق بازی بھ دو فرد نیاز دارد، و احتماال یک 

ای اجتماعی اش] بھ وجود می آید. چنین عملی جنبھشخص سوم، یک زندگی جدید، [در نتیجھ
ھد.ای برای جامعھ تشکیل می ددارد و وظیفھ

آزادی «علیرغم برچسب جذاب » لیوان آب«ای بھ تئوری بھ عنوان یک کمونیست من ابداً عالقھ
ایست کمونیستی. شما بخاطر ایست و نھ ایدهاش ندارم. بھ عالوه، آزادی عشق نھ چیز تازه»عشق

» آزادی قلب«خواھید آورد کھ در ادبیات ممتاز حدود نیمۀ قرن گذشتھ، چنین چیزی بھ عنوان 
مطرح شده بود و در عمل بورژوایی بھ عنوان آزادی بدن صورت مادی یافت. این امر با ذوقی 
بھتر از حاال موعظھ می شد، گرچھ نمی توانم قضاوت کنم چگونھ عملی می گردید. نھ اینکھ من 
بخواھم انتقادم ریاضت کشی را اشاعھ دھد. این دورترین چیز از افکار من است. کمونیسم نباید 

از زندگی عشقی –ضمن سایر چیزھا –ای کھ ت کشی بھ ھمراه آورد، بلکھ لذت و بنیھریاض
کامل سرچشمھ می گیرد. در حالیکھ امروز، بھ عقیدۀ من، زیاده روی در زندگی جنسی، نھ لذت 
و نھ بنیھ می آورد. برعکس، آنھا را خراب می کند. و بھ راستی در عصر انقالب، این بد است، 

خیلی ھم بد.
جوانان بخصوص نیازمند لذت و بنیھ ھستند. ورزشھای سالم، مانند ژیمناستیک، شنا، پیاده 
روی، انواع تمرینھای بدنی و طیف وسیعی از عالیق روشنفکرانھ، و ھمچنین آموزش، مطالعھ 
و تحقیق، و تا آنجا کھ ممکنست بھ صورت دستھ جمعی، چیزی است کھ آنھا احتیاج دارند. چنین 

بیشتر از آن سخنرانیھا و بحثھای بی انتھا دربارۀ مسائل سکس و بھ اصطالح چیزی خیلی 
. نھ راھب Mens sana in corpore sanaزیستن بنا بھ طبیعت خود، برای جوانان مفید است. 

مرد مشتاق زن]، ولی چیزی بین این دو، مانند فیلیستین -Don Juanباش و نھ دون خوان [
جوان ایکس را می شناسید. او جوانی بسیار خوب و بسیار با آلمانی، ھم نباش. شما رفیق

استعداد است. با ھمۀ اینھا، من می ترسم کھ او ھرگز چیزی نشود. او مرتباً ماجراھای عشقی 
دارد. این برای مبارزۀ سیاسی و انقالب خوب نیست. من قابلیت یا استقامت زنانی را کھ 

، یا مردانی را کھ بھ دنبال ھر زیردامنی افتاده و ماجرای عشقی شان با سیاست مخلوط می شود
با ھر ماده جوانی در می آمیزند، تضمین نمی کنم. نھ، نھ، چنین چیزی با انقالب جور در نمی 

»آید.
لنین روی پایش جھید، و با دستش بھ روی میز کوبید و باال و پایین اطاق قدم زد.

و افراد را می طلبد و شرایط عیاشی آنقدر معمول ھا انقالب تمرکز و تجمع ھر نیرویی از توده«
] را تحمل نمی کند. بی بند و باری d’Annunzioدر میان قھرمانان فاسد زن و مرد دوآنونزیو[

ای بالنده است. نھ بھ در امور جنسی، بورژوایی است. عالمتی از انحطاط است. پرولتاریا طبقھ
ھ ولنگاری جنسی یا الکلی نیاز دارد. او فساد، مخدری کھ او را گیج یا تحریک نماید، و نھ ب

کثافت و بربریت سرمایھ داری را نباید فراموش کند و نخواھد کرد. او قوی ترین الھامش را 
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برای مبارزه از موضع طبقاتی اش، و از ھدف کمونیستی اش می گیرد. آنچھ بھ آن نیاز دارد، 
می کنم، ھیچگونھ انرژی نباید تضعیف، روشنی است، روشنی و روشنی بیشتر. بنابراین تکرار

اتالف و اسراف شود. کنترل و انضباط شخصی بردگی نیستند، حتی در امور عشقی. ولی مرا 
ای کھ برای بحث معین کرده بودیم منحرف شدم. چرا مرا متوجھ آن ببخشید کالرا، من از نکتھ

م قلب برایم مھم است. این یک نکردید؟ نگرانی مرا بھ صحبت کشاند. آیندۀ جوانان مان از صمی
جزء الینفک انقالب است. وقتی عناصر مضری ظاھر می شوند کھ از جامعۀ بورژوایی بھ 

ھای علفھای ھرزه گسترش می یابند، بھتر است بھ سرعت جھان انقالب می خزند و مثل ریشھ
شکالت زنان ایم نیز قسمتی از مبرعلیھ آنھا اقدام شود. مسائلی کھ ما با آن برخورد کرده

»ھستند.
لنین با سرزندگی زیاد و متقاعد کنندگی عمیق صحبت می نمود. من می توانستم احساس کنم کھ 

اش از قلب او برمی آید، و حالت صورتش این احساس را تشدید می نمود. گاھگاھی او ھر واژه
او تا چھ اندازه بعضی افکار را با ژستھای پرانرژی تأکید می کرد. من متعجب بودم کھ می دیدم 

بھ امور پیش پا افتاده توجھ می نمود و تا چھ اندازه با آنھا، پھلو بھ پھلوی مسائل بسیار مھم 
سیاسی آشنایی داشت. و نھ تنھا در مورد روسیۀ شوروی، بلکھ در مورد کشورھای سرمایھ 

شکلی کھ داری نیز ھمینطور. او چھ مارکسیست عالی ای بود، او جزء را در ھر جا و بھ ھر 
اش با، و تأثیرش بر، کل درک می نمود. ھمۀ پشتکار و خودش را نشان می داد، در رابطھ

مقصودش با یگانگی تزلزل ناپذیری، مانند نیروی مقاومت ناپذیر طبیعت، بر روی قصد تسریع 
ھا، متمرکز شده بود. او ھر چیزی را بر حسب تأثیرش بر نیروھای انقالب بھ عنوان کار توده

ارزیابی می نمود، زیرا او در حالیکھ –ھم ملی و ھم بین المللی –ه محرک انقالب آگا
خصوصیات مشروط تاریخی ھر کشور و مراحل مختلف انکشافشان را ارزیابی می کرد، 

ھمیشھ چشمش بر انقالب تجزیھ ناپذیر پرولتاری جھانی بود.
را صدھا و ھزاران نفر نشنیدند. و رفیق لنین، چقدر متأسفم کھ صحبتھای شما «با شگفتی گفتم، 

ھمانطور کھ می دانید، الزم نیست [عقیده] مرا تغییر بدھید. ولی چقدر برای دوست و دشمن مھم 
».می بود کھ عقاید شما را بشنوند!

لنین با مھربانی تبسمی کرد.
ن. ممکنست روزی من روی مسائلی کھ بحث کردیم صحبت کنم یا بنویسم. ولی بعدھا، نھ اکنو«

اکنون ھمۀ وقت و نیروی ما باید روی چیزھای دیگر تمرکز یابد. کارھای مشکل تر و 
بزرگتری ھست کھ باید انجام دھیم. مبارزه برای حفظ و تقویت دولت شوروی ھنوز بھ ھیچ وجھ 

] را ھضم نموده و بیشترین استفادۀ ممکنھ از آن ٤پایان نیافتھ است. ما باید نتیجۀ جنگ لھستان[
ام کھ از یم. ورانگل ھنوز در جنوب مقاومت می کند. این درست ولی من عمیقاً قانع شدهرا ببر

عھدۀ او برخواھیم آمد. این بھ امپریالیستھای انگلیسی و فرانسوی و نوکرانشان فرصتی برای 
فکر کردن خواھد داد. ولی مشکل ترین بخش وظیفۀ ما، بازسازی، ھنوز در پیش است. چنان 

سائل روابط جنسی، ازدواج و خانواده را نیز پیش خواھد کشید. در ضمن، شما امری ھمچنین م
مجبور خواھید بود تا حد ممکن و در مکان و زمانی کھ الزم است، از پس آن برآیید. شما 
نبایستی اجازه بدھید کھ بھ این مسائل بھ طریقی غیرمارکسیستی برخورد شود و یا از آنھا بھ 

رافات نفاق افکنانھ و دسیسھ بازانھ استفاده شود. اکنون باالخره بھ کار ای برای انحعنوان پایھ
»شما می رسیم.

لنین بھ ساعتش نگاه کرد.
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نصف وقتی را کھ برای شما در اختیار دارم ھم اکنون گذشتھ است. خیلی پرچانگی کردم. «گفت:
د. من برخورد اصولی و شما باید تزھایی راھنما راجع بھ کار کمونیستی در میان زنان تھیھ نمایی

تجربۀ عملی شما را می دانم. لذا صحبت ما در این مورد مختصر خواھد بود؛ شما بھتر است 
»دست بھ کار شوید. فکر می کنید تزھا بایستی چطور باشند؟

من در این مورد گزارش موجزی دادم. لنین بدون قطع صحبت من چند بار سرش را بھ عنوان 
بھ اتمام رساندم با حالت پرسش آمیزی بھ او نگریستم.تصدیق تکان داد. وقتی 

ای از رفقای مسئول زن صحیح، ھمچنین خوب می بود اگر شما در جلسھ«او اظھار داشت 
حزبی راجع بھ آن اطالع رسانی کرده و در موردش بحث می کردید. بسیار بد شد کھ رفیق 

ز رفتھ. بعد از بحث، تزھا را بطور کتبی اینسا [آرماند] در اینجا نیست. او بیمار است و بھ قفقا
ای آنھا را بررسی کرده و کمیتۀ اجرایی تصمیم نھایی را [دربارۀ پذیرش آنھا] ارائھ دھید. کمیتھ

کھ با نظر شما کامال موافق –خواھد گرفت. من عقیدۀ خودم را تنھا در مورد چند نکتۀ اصلی 
و تبلیغی ما، چنانچھ قرار است کھ راه را می دھم. آنھا ھمچنین برای کارھای تھییجی–است 

ای پیروزمند ھموار سازد، بھ نظرم مھم می آیند.برای عمل، برای مبارزه
تزھا باید بھ شدت بر این تکیھ کنند کھ آزادی واقعی زنان جز از طریق کمونیسم امکان پذیر 

ی زن و مالکیت نیست. شما باید تکیھ را بر ارتباط ناگسستنی بین وضع انسانی و اجتماع
خصوصی وسایل تولید، قرار دھید. چنین چیزی خط قوی پاک نشدنی ای برعلیھ جنبش 

ای برای بررسی مسئلۀ زن خواھد کشید. این ھمچنین بھ ما پایھ» رھایی زنان«بورژوایی برای 
بھ عنوان بخشی از مسئلۀ اجتماعی طبقۀ کارگر خواھد داد، و آنرا شدیداً بھ مبارزۀ طبقاتی 

بخشی –ای ولتاری و انقالب عجین می کند. جنبش زنان کمونیست، خود باید یک جنبش تودهپر
و نھ تنھا [بخشی از جنبش] پرولتارھا، بلکھ [بخشی از جنبش] –ای در کل از جنبشھای توده

ھمۀ ستمدیدگان و استثمارشدگان، ھمۀ قربانیان سرمایھ داری و طبقۀ مسلط باشد. در اینجا نیز، 
جنبش زنان برای مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و رسالت تاریخی اش، آفرینش یک جامعۀ اھمیت 

کمونیستی، نھفتھ است. ما می توانیم بھ حق مفتخر باشیم از اینکھ شکوفۀ زنانۀ انقالبی را در 
حزبمان، در کمینترن داریم. ولی این تعیین کننده نیست، ما باید میلیونھا کارگر زن در شھر و 

بھ مبارزه مان و بخصوص، بھ تجدیدساختمان کمونیستی جامعھ، بکشانیم. ھیچ جنبش روستا را
ای بدون شرکت زنان نمی تواند وجود داشتھ باشد.حقیقی توده

ما عقاید تشکیالتی مان را از ادراکات ایدئولوژیک مان استنتاج می کنیم. ما تشکیالت جداگانۀ 
یست است درست مانند مردی کھ کمونیست است، زنان کمونیست را نمی خواھیم! زنی کھ کمون

بھ عنوان یک عضو بھ حزب متعلق می باشد. آنھا حقوق و وظایف یکسانی دارند. ھیچ اختالف 
ای در این زمینھ نمی تواند وجود داشتھ باشد. با این حال، ما نباید چشمانمان را بھ روی عقیده

ھا، بخشھا یا ھر ھھای کار، کمیسیونھا، کمیتھگرو–حقایق ببندیم. حزب بایستی دارای ارگانھایی 
ھای وسیع زنان، باشد با ھدف مشخص برانگیختن توده–چیز دیگری کھ ممکنست نامیده شود 

ایجاد ارتباط میان آنھا و حزب و نگاھداشتن آنھا تحت نفوذ حزب. چنین چیزی طبیعتاً نیازمند 
ما باید بھ زنان بیدار شده بیاموزیم، آنھا را آنست کھ کار سیستماتیک در میان زنان را پیش بریم.

بھ مبارزۀ طبقاتی پرولتاری تحت رھبری حزب کمونیست بکشانیم، و آنھا را برای آن مجھز 
نمائیم. من وقتی کھ این را می گویم تنھا زنان پرولتار را، چھ آنھا کھ در کارگاھھا ھستند و چھ 

ندارم. من زنان دھقان و زنان بخشھای مختلف آنھایی کھ غذای خانواده را می پزند، در نظر
طبقۀ متوسط پائین را نیز در نظر دارم. آنھا نیز بعد از جنگ بیش از ھر زمان دیگر قربانیان 

ھایی سرمایھ داری ھستند. عدم عالقھ بھ سیاست و روحیۀ عقب افتاده و ضداجتماعی چنین توده



٦٩

زندگی آنھا، حقایق انکارناپذیری ھستند. احمقانھ از زنان، دید تنگ فعالیتھای آنان و ھمۀ الگوی 
است کھ بھ آنھا بی توجھی نمائیم، مطلقاً احمقانھ. باید گروھھای ما با روشھای مخصوص 

»  فمینیسم«آژیتاسیون[تھییج]، و شکلھای مخصوص تشکیالتی در میان آنان کار کنند. این 
»بورژوایی نیست، این یک ضرورت عملی انقالبی است.

لنین گفتم کھ استدالالت او مشوق با ارزشی برای من بودند. رفقای بسیاری، حتی افراد بسیار بھ 
خوب، شدیداً مخالف ایجاد گروھھای مخصوص برای کار با نقشھ در میان زنان بودند. آنھا آن 

، بھ سنن سوسیال دمکراتیک، مردود می »رھایی زنان«را بھ عنوان برگشت بھ جنبش رسوای 
اند، نتیجتاً آنھا ادعا می نمودند کھ از آنجا کھ احزاب کمونیستی بھ زنان مساوات دادهشمردند و 

باید بھ کار خود بدون قایل شدن تفاوتی بین تمام زحمتکشان در مجموع ادامھ دھند. برخورد بھ 
زنان و مردان بایستی یکسان باشد. ھر کوششی برای در نظر گرفتن شرایطی کھ لنین در مورد 

و سازماندھی در نظر داشت، از طرف نمایندگان این نظر بھ عنوان فرصت طلبی، چشم تھییج 
پوشی از اصول اساسی و خیانت بھ آنھا مھر می خورد.

چنین امری جدید و قطعی نیست. نگذارید شما را منحرف سازد. چرا ھیچ جا، حتی «لنین گفت:
دان نیست؟ چرا تعداد زنان در در روسیۀ شوروی، در حزب، تعداد زنان بھ اندازۀ تعداد مر

ھای صنفی اینقدر کم است؟ چنین حقایقی ما را بھ فکر کردن وادار می کنند. انکار اتحادیھ
ھای زنان، بخشی از برخورد بسیار گروھھای مخصوص ضروری برای کار در میان توده

ر این ] می باشد. آنھا ب٥اصولی و بسیار رادیکال دوستان عزیز حزب کارگران کمونیست[
اتحادیۀ کارگران. من راجع بھ –اند کھ تنھا یک شکل از تشکیالت باید وجود داشتھ باشد عقیده

آن می دانم. ھر زمان کھ عدم درک وجود دارد، یعنی ھر زمان کھ فکر از قبول حقایق واضحی 
قالبی کھ بایستی مورد توجھ قرار گیرند ابا می کند، اصول از طرف بسیاری از افراد با تفکر ان

از عھدۀ ضروریات » ناب بودن اصول«ولی سردرگم َعلم می شوند. چگونھ این نگھبانان 
تاریخی مشی انقالبی ما برمی آیند؟ تمام حرفشان در مقابل ضروریات سرسخت درھم می 
شکند. ما بدون داشتن میلیونھا زن در کنار خود نھ می توانیم دیکتاتوری پرولتاریا را اجرا کنیم 

توانیم بدون آنھا درگیر ساختن کمونیسم شویم. ما باید راھی برای دستیابی بھ آنھا بیابیم. و نھ می 
ما باید مطالعھ و تحقیق کنیم تا این راه را بیابیم.

بنابراین از نظر ما کامال صحیح است کھ مطالباتی برای منافع زنان مطرح نمائیم. این یک 
مفھومی سوسیال دمکراتیک، از نوع انترناسیونال ای برای رفرم بابرنامۀ حداقل، یا برنامھ

]، نیست. این نشان دھندۀ اعتقاد ما بھ اینکھ بورژوازی و دولتش برای ھمیشھ یا حتی ٦دوم[
ھای زنان با برای مدتی طوالنی پایدار خواھد ماند، نیست. یا این کوششی برای آرام ساختن توده

نقالبی نیست. این چیزی از این نوع نبوده، و رفرمھا و منحرف کردن آنھا از راه مبارزۀ ا
ھمچنین نوعی فریب رفرمیستی نیست. مطالبات ما چیزی بیش از آن نتایج عملی نیست کھ ما از 
نیازھای مبرم زنان و تحقیرھای شرم آوری کھ زنان ضعیف و محروم [از مزایای اجتماعی] 

یم. بدین وسیلھ ما ثابت می کنیم کھ از اتحت سیستم بورژوایی مجبور بھ تحمل آنھا ھستند، گرفتھ
این احتیاجات و ظلم بھ زنان آگاه ھستیم، کھ ما از موقعیت ممتاز مردان با اطالع می باشیم، و 
ما از ھر چیزی کھ باعث ستمکشی و آزار زنان کارگر، ھمسر کارگر، زن دھقان، ھمسر مرد 

داریم و می –بلھ نفرت –نفرت خرده پا و حتی در بسیاری موارد زن طبقات مالک می شود، 
خواھیم آن را از میان برداریم. حقوق و اقدامات اجتماعی را کھ ما از جامعۀ بورژوایی برای 
زنان مطالبھ داریم گواه آنند کھ ما موقعیت و منافع زنان را درک کرده و بھ آنھا تحت 

میستھای خواب آور و متکبر. دیکتاتوری پرولتاریا توجھ خواھیم نمود. طبیعتاً، نھ بھ عنوان رفر



٧٠

نھ، بھ ھیچ وجھ. بلکھ بھ عنوان انقالبیونی کھ زنان را دعوت می کنند کھ بطور برابر در تجدید 
»ساختمان اقتصادی و روبنای ایدئولوژیکی شرکت داشتھ باشند.

لنین را مطمئن ساختم کھ من ھم ھمان عقیده را دارم، اما بدون شک با آن مخالفت خواھد شد. 
ھان مردد و جبون، آنرا بھ عنوان اپورتونیسم مشکوک، رد خواھند کرد. منکر این ھم نمی اذ

توان شد کھ مطالبات کنونی ما برای زنان ممکنست بطور نادرست فھمیده و تفسیر گردند.
کھ چھ؟ چنین ریسکی در ھر چیزی کھ ما می گوئیم و «لنین، تا حدودی عصبانی، فریاد زد:

د دارد. اگر ما اجازه دھیم ترس از این ما را از انجام ضروریات و انجام می دھیم، وجو
مقتضیات باز دارد، ممکنست بھتر باشد کھ بھ مرتاض ھای ھندی  تبدیل شویم. [در آن صورت] 
ما نباید جنب بخوریم، بھ ھیچ قیمتی نباید جنب بخوریم، و گر نھ از ستون رفیع اصول مان 

تنھا این نیست کھ چھ مطالبھ می کنیم بلکھ اینکھ چگونھ خواھیم افتاد! در مورد ما موضوع
ام. عاقالنھ مطالبھ می نمائیم ھم مطرح می باشد. من معتقدم کھ آنرا بھ اندازۀ کافی روشن ساختھ

است کھ ما در تبلیغ مان نباید از مطالبات خود بتی برای زنان بسازیم. نھ، ما اکنون باید برای 
ت، وابستھ بھ شرایط موجود، و طبیعتاً ھمیشھ ھمراه با منافع کلی اینھا و برای سایر مطالبا

پرولتاریا، بجنگیم.
ھر نزاعی از این نوع ما را دست بھ یقھ با دار و دستۀ محترم بورژوایی و نیز نوکران 
رفرمیست محترمش قرار می دھد. چنین امری دستۀ اخیر [رفرمیستھا] را مجبور می کند یا 

یا نقابشان را بیاندازند. بنابراین، مبارزه ما را –کھ آنھا نمی خواھند –د تحت رھبری ما بجنگن
از آنھا جدا می سازد و چھرۀ کمونیستی ما را نشان می دھد. و این امر موجب می شود کھ تودۀ 
زنان کھ خود را استثمار شده، برده و خرد شده توسط سلطۀ مرد، قدرت کارفرمایانشان، و 

عنوان یک کل احساس می کنند، اعتمادشان بھ سوی ما جلب شود. زنان جامعۀ بورژوایی بھ 
اند، تشخیص می دھند کھ کارگر کھ از ھمھ طرف تنھا گذاشتھ شده و مورد خیانت قرار گرفتھ

باید دوشادوش ما بجنگند. آیا من باید اقرار کنم، یا شما را وادار بھ اقرار سازم کھ مبارزه برای 
–قبضۀ قدرت و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا –با ھدف اساسی ما حقوق زنان ھمچنین باید

پیوند بخورد؟ ھم اکنون، این امر، آغاز و پایان کار ما است و خواھد بود. این واضح است، 
*مطلقاً واضح. ولی اگر فقط ما بھ این یک مطالبھ بچسبیم، حتی اگر آنرا در شیپورھای جریکو

از زنان کارگر احساس نخواھند کرد کھ بھ ناچار بھ مبارزه برای ھای وسیعی جار بزنیم، توده
[کسب] قدرت دولتی، کشانده می شوند. نھ، ھزار بار نھ! ما باید درخواستمان را از لحاظ 

ھای زن با رنجھا، نیازھا و آرزوھای زنان کارگر ترکیب کنیم. آنھا ھمگی سیاسی در اذھان توده
مساوات کامل با مردان، –ولتاریا برایشان چھ معنی خواھد داد بایستی بدانند کھ دیکتاتوری پر

ھم قانوناً و ھم عمال، در خانواده، دولت، جامعھ، کھ ھمچنین متضمن فنای قدرت بورژوازی می 
»باشد.

»روسیۀ شوروی این را اثبات می کند. این سرمشق بزرگ ما خواھد بود.«من ذوق زده گفتم:
لنین ادامھ داد:

روی نور جدیدی بھ مطالبات ما برای زنان می افکند. تحت دیکتاتوری پرولتاریا، روسیۀ شو« 
آنھا دیگر یک موضوع مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی نیستند. ھمین کھ اینھا [مطالبات] 
اجرا شدند، آنھا بھ عنوان آجرھای ساختمان جامعۀ کمونیستی خدمت می کنند. این امر اھمیت 

ا بھ وسیلۀ پرولتاریا از جنبۀ دیگری بھ زنان نشان می دھد. باید تفاوت بین حیاتی قبضۀ قدرت ر

مترجم.–» انجیل«شھری در اردن غربی عھد *
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موقعیت اجتماعی آنھا در اینجا و آنجا [قبل و بعد از قبضۀ قدرت] با برجستگی کامال واضحی 
ھای زنان را در مبارزات طبقاتی انقالبی پرولتاریا کسب نمائیم. نشان داده شود تا پشتیبانی توده

ھای زن، اگر با درک روشنی از اصول و بر پایۀ تشکیالتی محکمی آوردن تودهبھ حرکت در
ای حیاتی برای احزاب کمونیست و پیروزیھای آنان می باشد. ولی بگذار خود اجرا شود، مسئلھ

را فریب ندھیم. بخشھای ملی ما ھنوز درک درستی از این مسئلھ ندارند. آنھا زمانی کھ وقت 
نان کارگر تحت رھبری کمونیستی می شود، برخوردی غیرفعال دارند و ای زایجاد جنبش توده

مشی صبر و تماشا را در پیش می گیرند. آنھا تشخیص نمی دھند کھ گسترش و رھبری چنین 
ای بخش مھمی از ھمۀ فعالیتھای حزبی، بھ معنی نیمی از ھمۀ کار حزب، می باشد. جنبش توده

ز و ارزش یک جنبش کمونیستی مستحکم، ھدفمند و وسیع تشخیص گاه و بیگاه آنھا در مورد نیا
ای ثابت و وظیفۀ حزبی باشد.زنان تنھا چاپلوسی مطلقاً افالطونی است بجای اینکھ عالقھ

آنھا [بخشھای ملی] تھییج و تبلیغ در میان زنان و وظیفۀ بیدار کردن و انقالبی کردن آنھا را در 
زنان کمونیست می انگارند. چون مسئلھ با سرعت و درجۀ دوم اھمیت و بھ عنوان وظیفۀ تنھا

حدت بیشتری پیش نمی رود، ھیچ کس بھ غیر از اینھا [زنان کمونیست] سرزنش نمی شوند. این 
غلط است، اساساً غلط! این تفکیک طلبی تام است. و چنانکھ فرانسویھا می گویند، برابری زنان 

à reboursشت برخورد نادرست بخشھای ملی ما قرار ، یعنی برابری معکوس است. چھ در پ
دارد؟ (من از روسیۀ شوروی صحبت نمی کنم.) در تحلیل نھایی، این کم بھا دادن بھ زنان و 
دستاوردھای آنان است. این درست ھمان چیزیست کھ ھست! متأسفانھ، ھنوز می شود دربارۀ 

، »فیلیستین پدیدار می شوداین [پوستۀ] کمونیست را بتراشید، یک«بسیاری از رفقایمان گفت، 
برای اطمینان، شما باید نقاط حساس، مثل طرز فکر آنھا در مورد زنان را بخراشید. آیا می 

ای محسوس تر از این منظرۀ طرز فکر معمولی را یافت کھ مردی با خونسردی، توان نمونھ
انھ داری خستھ زنی را کھ خودش را با کارھای جزئی، یکنواخت، وقت گیر و توانفرسا، مثل خ

می سازد، تماشا می کند و می بیند کھ روحیۀ او فرسایش می یابد، ذھنش کند می شود، ضربان 
اش روی بھ سستی می نھد؟ بدیھیست کھ من خانمھای بورژوایی قلبش ضعیف می گردد، و اراده

نچھ می ھایشان را بھ مستخدم واگذار می کنند. آرا نمی گویم کھ ھمۀ کار خانھ و مواظبت بچھ
گویم در مورد اکثریت وسیع زنان، منجملھ ھمسران کارگران، حتی اگر اینان روز را در 

کارخانھ بگذرانند و پولی بھ دست آورند، مصداق دارد.
کمک می » کارھای زنانھ«شوھران معدودی، نھ حتی پرولتارھا، فکر می کنند کھ اگر در این 

نی ھای ھمسرانشان را کم کنند، یا کامال از بین کردند، تا چھ حد می توانستند بارھا و نگرا
است. او می خواھد کھ استراحت و راحتی » مقام و شأن شوھر«ببرند. ولی نھ، این برخالف 

داشتھ باشد. زندگی خانگی زن فدا کردن روزمرۀ او بخاطر ھزاران چیز جزئی کم اھمیت است. 
ای باقی می مانند. از نظر حقوق کھن شوھرش، ارباب و صاحبش بھ صورت پوشیده بر ج

عینی، بردۀ شوھر [یعنی زن] انتقامش را می گیرد. ھمچنین بھ شکل مخفی. [بدین طریق کھ] 
عقب ماندگی و عدم درک او از ایده آلھای انقالبی شوھرش، چون مزاحمی در برابر روحیۀ 

د کھ بطور مبارز شوھرش و عزم او برای مبارزه عمل می کنند. آنھا مثل کرمھایی ریز ھستن
نامحسوس و آھستھ ولی با قاطعیت می خورند و خراب می کنند. من با زندگی کارگران آشنا 

ھای زن و کار سیاسی ما در کل، ھستم، و نھ فقط از روی کتب. کار کمونیستی ما در میان توده
یمی دربرگیرندۀ کار آموزشی قابل توجھی در میان مردان است. ما باید نقطھ نظر برده داری قد

ھا، از ریشھ برکنیم. این یکی از وظایف سیاسی ماست، را، ھم در حزب و ھم در میان توده
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ای کھ درست بھ ھمان اندازه فوریت دارد کھ تشکیل گروھی از کارکنان مرکب از رفقای وظیفھ
»زن و مرد با تربیت کامل تئوریک و عملی برای کار حزبی در میان زنان کارگر.

حکومت «بھ شرایط حال حاضر در روسیۀ شوروی، لنین پاسخ داد:بھ سؤال من راجع 
برای غلبھ –ھای کارگری البتھ ھمراه با حزب کمونیست و اتحادیھ–دیکتاتوری پرولتاریا 

نمودن بھ نظرات عقب مانده زنان و مردان و در نتیجھ ریشھ کن کردن روحیۀ کھنھ و غیر 
نان و مردان در برابر قانون کامال برابر ھستند. کمونیستی، ھر کوششی می نماید. بدیھی است ز

ھا ھویداست. ما زنان را در اقتصاد، خواستی صادقانھ برای اعمال این برابری در ھمۀ حیطھ
ھا و مؤسسات آموزشی بھ روی آنان مدیریت، قانونگذاری و حکومت بکار می گیریم. تمام رشتھ

ھای ماعی شان را بھبودی بخشند. ما آشپزخانھای و اجتباز است، تا آنھا بتوانند آموزش حرفھ
ھا و تعمیرگاھھا، شیرخوارگاھھا، اجتماعی و اماکن ناھارخوری عمومی، رختشویخانھ

ھایی [برای] کودکان و مؤسسات تحصیلی از ھر نوع، تشکیل می دھیم. بطور کودکستانھا، خانھ
امور خانھ داری و آموزشی از خالصھ، ما در اجرای نیازمندیھای برنامھ مان در مورد انتقال

خانوار منفرد بھ جامعھ، کامال جدی ھستیم. بنابراین زن از بردگی خانگی قدیم و ھمۀ وابستگیھا 
بھ ھمسرش رھا می گردد. او قادر می شود بھ قابلیتھا و تمایالتش در جامعھ کامال تحقق بخشد. 

شود. ما مترقی ترین قوانین ھا فرصتھایی بھتر از منزل برای پرورش شان داده میبھ بچھ
مربوط بھ کار زن را در دنیا داریم، کھ توسط نمایندگان مسئول تشکیالت کارگری بھ مورد اجرا 

ھای مادر و فرزند، مراکز بھداشت گذاشتھ می شوند. ما در حال تأسیس زایشگاھھا، خانھ
ز مادر و کودک و مادران، دروس مواظبت از شیرخوارگان و کودکان، نمایشگاھھای مواظبت ا

امثال اینھا، می باشیم. ما برای تأمین [زندگی] زنان محتاج و بیکار از ھیچ کوششی فروگذار 
نمی کنیم.

ما کامال بھ خوبی آگاھیم کھ با در نظر گرفتن احتیاجات زنان کارگر، ھمۀ اینھا ھنوز کم است، 
این گامی عظیم نسبت بھ آنچھ و چنین امری ھنوز تا رھایی واقعی آنھا خیلی فاصلھ دارد. ولی 

در روسیۀ تزاری و سرمایھ داری وجود داشت، می باشد. بھ عالوه، در مقایسھ با اوضاع و 
احوال جایی کھ سرمایھ داری ھنوز نفوذی یکپارچھ دارد، خیلی است. این آغاز خوبی در جھتی 

یم داد. شما در خارج صحیح است، و ما آنرا پیگیرانھ، و نیز با ھمۀ انرژی موجود، ادامھ خواھ
مطمئن باشید. چون ھر روزی کھ می گذرد واضح تر می شود کھ ما نمی توانیم بدون [شرکت] 

% جمعیت آنرا تشکیل ٨٠میلیونھا زن پیشرفت نمائیم. تصور کنید این در کشوری کھ دھقانان 
داللت می دھند، بھ چھ معنی است. زراعت کوچک دھقانی بر خانھ داری فردی و اسارت زنان 

دارد. از این جنبھ وضع شما برای انقالب خیلی بھتر از ما می باشد، بھ شرط آنکھ پرولتارھای 
شما باالخره درک کنند کھ از نظر تاریخی زمان برای تصرف قدرت مناسب است.

در ضمن، علیرغم مشکالت بزرگ، ما ناامید نمی شویم. ھمانگونھ کھ اینھا [مشکالت] زیاد می 
نیز رشد می کند. ضرورت عملی نیز ما را مجبور بھ یافتن طرق جدیدی برای شوند قوای ما

ھای زنان می کند. ھمراه با دولت شوروی، ھمبستگی رفیقانھ پیروزیھای شگفت رھاسازی توده
آوری کسب می کند. محض اطالع، منظورم ھمبستگی رفیقانھ بھ مفھوم کمونیستی است، نھ 

موعظھ می شود کھ شور انقالبیشان مثل بوی سرکھ ارزان بورژوایی کھ توسط رفرمیستھایی 
تبخیر شده است. ابتکار شخصی، کھ بھ فعالیت دستجمعی رشد می یابد و با آن جوش می خورد، 
باید ھمراه با ھمبستگی رفیقانھ باشد. تحت دیکتاتوری پرولتاریا رھایی زنان از طریق تحقق 

رفت. در این زمینھ من از الکتریکی کردن کمونیسم، در مناطق روستایی نیز پیش خواھد 
صنعت و کشاورزیمان انتظارات بسیاری دارم. این طرح بزرگی است! در این راه مشکالت 
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ھا بایستی رھا شده و تربیت بزرگی وجود دارند، بسیار بزرگ. نیروھای قدرتمند نھانی در توده
»در این امر شرکت کنند.شوند تا بر آنھا [مشکالت] غلبھ نمایند. میلیونھا زن باید 

کسی در ده دقیقھ اخیر دو بار در زد، اما لنین کھ بھ صحبتش ادامھ داده بود اکنون در را باز 
»دارم می آیم!«کرده و فریاد زد:

او بھ طرف من برگشتھ و با لبخندی گفت:
رفی می دانید، کالرا، من از این حقیقت کھ با زنی مکالمھ می کردم استفاده کرده و پر ح«

معروف زنان را بھ عنوان عذری برای تأخیرم خواھم آورد. گرچھ این بار این مرد بود کھ 
بیشتر صحبت کرد نھ زن. بطور کلی، باید بگویم کھ شما واقعاً شنوندۀ خوبی ھستید. ولی احتماال 

»ھمین امر بود کھ مرا بھ این ھمھ صحبت تحریک نمود.
شما «وشیدن کتم کمک نمود. او با نگرانی پیشنھاد نمود با این تذکر شوخی آمیز لنین مرا در پ

باید لباس گرم تری بپوشید، مسکو مثل اشتوتگارت نیست. شما احتیاج بھ کسی دارید کھ از شما 
»مراقبت کند. سرما نخورید. بھ سالمت.

او دستم را محکم فشرد.

***
شتم. لنین بھ دیدار من آمد. من گپ دیگری راجع بھ جنبش زنان حدود دو ھفتھ بعد با لنین دا

تقریباً مثل ھمیشھ مالقات او غیرمنتظره بود. مالقاتی بالبداھھ بود کھ در فرصت تنفس [در 
کوران] کار سنگین و بزرگی کھ توسط رھبر انقالب ظفرمند انجام می شد، صورت گرفت. لنین 

و مسئلۀ عرضۀ آذوقھ بسیار خستھ و نگران بھ نظر می آمد. ورانگل ھنوز تار و مار نشده بود
بھ شھرھای بزرگ مانند ابوالھول سنگدلی در برابر حکومت شوروی قرار داشت.

لنین پرسید تزھا در چھ حالند. بھ او گفتم کھ کمیسیون بزرگی در شور بود کھ ھمۀ کمونیستھای 
ر برجستۀ زن حاضر در مسکو در آن حضور یافتھ و عقاید خود را بیان نموده بودند. تزھا حاض

بوده و قرار است اکنون توسط کمیتۀ کوچکی بھ بحث گذارده شوند. لنین اشاره نمود کھ ما 
] مسئلھ را با دقت بررسی نماید. چنین حقیقتی بھ ٧بایستی بکوشیم تا سومین کنگرۀ جھانی[

تنھایی پیشداوری بسیاری از رفقای ما را خرد می کند. بھ ھر حال، زنان کمونیست باید اولین 
باشند کھ امور را با قدرت در دست گیرند.کسانی 

مثل افراد وراج و پرگو پچ پچ نکنید، بلند و واضح، آنچنان کھ «لنین با ھیجان بیان نمود:
مبارزان را باید، صحبت کنید. یک کنگره، سالنی نیست کھ در آن ھمانطور کھ در داستانھا می 

ره صحنۀ نبردی است کھ در آنجا ما خوانیم، زنان جذابیت خود را بھ نمایش گذارند. یک کنگ
جھت دستیابی بھ دانشی کھ برای عمل انقالبی نیاز داریم مبارزه می کنیم. نشان بدھید کھ شما 
می توانید مبارزه کنید. البتھ، در وحلۀ اول برعلیھ دشمنانمان، اما اگر نیاز شود، در درون حزب 

ی وسیعی از زنان در خطر ھستند. حزب ھاھم [باید مبارزه کرد]. گذشتھ از ھمۀ اینھا توده
ھا کمک کند پشتیبانی خواھد نمود. روسی ما از تمام پیشنھادات و اقداماتی کھ بھ جذب این توده

اگر زنان با ما نباشند، ضدانقالبیون ممکنست در شوراندن آنھا برعلیھ ما موفق شوند. ما باید 
»ھمیشھ این را بخاطر داشتھ باشیم.

ما باید تودۀ زنان را جذب کنیم حتی اگر آنھا، چنانکھ اشترالسوند می «نین گفتم:در تعقیب حرف ل
گوید، با زنجیر بھ سپھر میخکوب شده باشند. در اینجا، در مرکز انقالب با زندگی جوشان غنی 
آن، با نبض قوی و سریعش، نقشۀ یک عمل بزرگ و مشترک بین المللی در میان زنان کارگر 
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ھای بزرگ زنان است. این نقشھ در اصل از کنفرانسھا و کنگرهدر فکرم خطور کرده
غیرحزبی شما ملھم شده است. ما باید سعی کنیم تا آنھا را از صورت ملی بھ بین المللی تبدیل 
نمائیم. این حقیقتی است کھ جنگ جھانی و عواقب آن، تودۀ زنان طبقات و بخشھای مختلف 

اند. نگرانیھای اند. آنھا بھ جنب و جوش افتادها برانگیختھ شدهجامعھ را شدیداً تکان داده است. آنھ
پریشان کنندۀ آنان راجع بھ تأمین زندگی و جستجوی ھدف زندگی، آنھا را با مسائلی مواجھ 
نموده کھ اکثرشان در گذشتھ بھ ندرت مورد توجھ قرار داده بودند و تنھا تعداد کمی آنھا را درک 

یی قادر بھ دادن پاسخی قانع کننده بھ مسائل شان نیست. تنھا کمونیسم کرده بودند. جامعۀ بورژوا
ھای وسیع زنان در کشورھای سرمایھ داری آگاھی می تواند این کار را بکند. ما باید بھ توده

»بدھیم و باید برای این منظور یک کنگرۀ بین المللی غیرحزبی زنان را فرا بخوانیم.
غرق در اندیشھ نشست، مسئلھ را در نظر گرفت، لبھایش جمع لنین بالفاصلھ پاسخ نداد. او 
شدند، لب پائین کمی جلو آمد.

بلھ، ما باید این را انجام دھیم. این نقشۀ خوبی است ولی یک نقشۀ خوب، حتی «سرانجام، گفت 
عالی، بی ارزش است مگر آنکھ بھ خوبی اجرا شود. آیا فکر این را کھ چطور باید اجرا شود 

»ھایتان در این باره چیست؟؟ ایدهایدکرده
ای از زنان کمونیست ھایم را مفصال برای لنین باز کردم: ما باید برای شروع کمیتھایده

کشورھای مختلف در رابطۀ نزدیک و دائم با بخشھای ملی مان تشکیل دھیم. این کمیتھ تدارک، 
ین شود کھ آیا برای این کمیتھ از برگزاری و استفاده از کنگره را بھ عھده خواھد گرفت. باید تعی

ھمان ابتدا کار علنی و رسمی مطلوب است. بھ ھر تقدیر، این نخستین وظیفۀ اعضای کمیتھ 
است کھ با رھبران کارگران زن متشکل در ھر کشور، جنبش سیاسی پرولتاری زنان، 

ک، معلم، سازمانھای بورژوایی زنان با ھر گرایش و مشخصاتی، و باالخره زنان برجستۀ پزش
ھای تدارکی غیرحزبی ملی تشکیل دھند. یک نویسنده، و غیره، رابطھ برقرار کنند، و کمیتھ

ھای ملی تشکیل خواھد شد تا کنگرۀ بین المللی را کمیتۀ بین المللی از میان اعضای این کمیتھ
تدارک بیند و برگزار کند، دستور کارش را تھیھ و محل و زمان کنگره را انتخاب کند.

بھ عقیدۀ من کنگره باید نخست در مورد حق زنان در اصناف و حرف بحث کند. در انجام این 
ساعت کار ٨امر باید بھ مسائل بیکاری، مزد مساوی برای کار مساوی، قانونگذاری در مورد 

ھا، مراقبت اجتماعی از مادر و فرزند، در روز و محافظت از کار زنان، تشکیالت اتحادیھ
اعی برای راحتی مادران و زنان خانھ دار و غیره برخورد شود. بھ عالوه، در اقدامات اجتم

دستور کار باید وضعیت زنان در ازدواج و قوانین مربوط بھ خانواده و قانون اجتماعی و 
ھای ملی در سیاسی بگنجد. من، پس از تشریح این پیشنھادات، توضیح دادم کھ چگونھ کمیتھ

زمینھ را برای این کنگره بھ وسیلۀ یک برنامۀ کارزار با نقشھ در کشورھای مختلف باید کامال 
جلسات و مطبوعات آماده کنند. این کارزار بھ ویژه در بیداری بیشترین تعداد ممکن از زنان، 
تحریک بھ مطالعۀ جدی مسائل ارائھ شده برای بحث و جلب توجھ شان بھ کنگره و در نتیجھ بھ 

ل کمونیست مھم می باشد. این کارزار می بایست زنان کارگر تمام کمونیسم و احزاب انترناسیونا
اقشار اجتماعی را دربر گیرد. می بایست حضور و شرکت نمایندگان ھمۀ سازمانھای مربوطھ، 

نھاد نمایندگی «و نیز نمایندگانی از میتینگھای زنان را در کنگره تضمین کند. کنگره باید یک 
جلس بورژوایی باشد.کامال متفاوت از م» کنندۀ خلقی

بدیھیست کھ کمونیستھای زن نباید صرفاً محرک بوده بلکھ باید نیروی پیشرو در کار تدارکی ھم 
باشند، و باید از حمایت پرتوان بخشھای ما برخوردار باشند. طبیعتاً، اینھا در مورد کار کمیتۀ 

ھای تزھا و قطعنامھبین المللی، کار خود کنگره، و استفادۀ وسیع آن نیز صدق می کنند. 
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کمونیستی دربارۀ تمام بندھای دستور کار باید بھ کنگره ارائھ گردند. آنھا باید بھ دقت کلمھ بندی 
ای واقعیتھای اجتماعی مربوطھ را بھ نحو مستدل بیان کنند. این تزھا شده و با استادی محققانھ

. راه حلھا و شعارھای کمونیستی باید قبال بھ وسیلۀ کمیتۀ اجرایی کمینترن بحث و تصویب گردند
باید نقطۀ کانونی باشد کھ کار کنگره و توجھ عامھ بر آن متمرکز بشود. آنھا را باید پس از 

ھای وسیع زنان بھ وسیلۀ تھییج و تبلیغ پخش کرد، تا اینکھ آنھا [عناصر] کنگره در میان توده
الزم بھ گفتن نیست، شرط ضروری ای زنان گردند.تعیین کننده برای عملیات بین المللی توده

ھا و در خود کنگره بمثابۀ یک دستۀ تمام این امور اینست کھ زنان کمونیست در تمام کمیتھ
محکم و یکپارچھ کار کنند و با ھم طبق یک برنامۀ صریح و تزلزل ناپذیر عمل نمایند. نباید 

اعمال خارج از نوبت انجام شود.
ار سر را بھ عنوان تأیید تکان داده و با چند اظھار نظر بھ در طول توضیحات من، لنین چند ب

میان حرف من دوید.
رفیق عزیز، بھ نظرم می رسد کھ شما موضوع را از نظر سیاسی خیلی بھ دقت، و از «او گفت 

ای اید. من کامال با شما موافقم کھ چنین کنگرهزاویۀ تشکیالتی ھم نکات اصلی را در نظر گرفتھ
قیت بسیاری در وضع فعلی بھ دست آورد. این کنگره بھ ما فرصتی می دھد تا می تواند موف

ھای وسیع زنان، بھ ویژه زنان حرف و صنفھای مختلف، کارگران زن صنعتی و خانگی، توده
ای را جذب کنیم. این عالی خواھد بود. فکر وضع مبارزات آموزگاران و سایر زنان حرفھ

را بکنید. چھ قوای کمکی ای پرولتاریای انقالبی در میان بزرگ اقتصادی یا اعتصابات سیاسی
ھای زنی کھ آگاھی طبقاتی دارند خواھد یافت؛ البتھ اگر ما بتوانیم آنھا را بھ سوی خود توده

جذب کرده و در صف خود نگھ داریم. موفقیت ما بزرگ خواھد بود. چیزی کمتر از عظیم 
نھ پاسخ می دھید؟ مقامات [اتوریتھ داران] احتماال نخواھد بود. ولی چند سؤال زیر را شما چگو

از فکر این کنگره بھ شدت اخم می کنند و خواھند کوشید از [تشکیل] آن جلوگیری کنند. معھذا 
آنھا احتماال جرأت نمی کنند کھ آن را وحشیانھ بھ زور سرکوب کنند. ھر چھ آنھا بکنند شما را 

ی ھراسید کھ زنان کمونیست در کمیتھ و خود کنگره در نخواھد ترساند. اما آیا شما از این نم
مقابل کثرت عددی نمایندگان بورژوا و رفرمیست و تجربۀ بدون شک بیشتر آنان مرعوب 
شوند؟ بھ عالوه، و مھم تر از ھمھ، آیا واقعاً بھ تربیت مارکسیستی رفقای کمونیستمان اعتماد 

ضربت از میان آنھا گزید کھ با افتخار از نبرد دارید، و آیا مطمئن ھستید کھ می توان یک گروه 
»بیرون آید؟

در پاسخ بھ لنین گفتم کھ امکان این کھ مقامات مشت آھنین بر ضد کنگره بکار برند زیاد نیست. 
دسیسھ چینی و حمالت بی شرمانھ بر ضد آن فقط می توانند بھ نفع کنگره و ما باشند. ما 

علمی ماتریالیسم تاریخی با مطالعھ و روشن کردن مسائل کمونیستھا می توانیم از طریق برتری
از نظر ترتیب –اجتماعی توسط آن، پشتکاری کھ با آن حل آن مسائل را می طلبیم و باالخره 

از طریق اشاره بھ پیروزی انقالب پرولتاری در روسیھ و موفقیتھای اساسی –بیان، نھ اھمیت 
ھتر از نظر تعداد و تجربھ از پس عناصر آن در جریان کار آزادسازی زنان، خیلی ب

غیرکمونیست برآئیم. ضعف، عدم تربیت و بی تجربگی برخی از رفقای ما را می شود با 
تدارک با برنامھ و کار دستھ جمعی جبران کرد. در این مورد، من از رفقای زن روس انتظاری 

من دوشادوش رفقای روسی با خیلی زیاد دارم. آنھا ھستۀ آھنین جمع ما را تشکیل خواھند داد. 
آرامش بھ استقبال برخوردھای خیلی خطرناک تری نسبت بھ منازعات این کنگره می روم. بھ 

ایم کمونیسم را بھ جلوی عالوه، حتی اگر ما رأی کمتری بیاوریم ھمین حقیقت کھ مبارزه کرده



٧٦

ای کارھای بعدی ما صحنھ می آورد و اثر تبلیغی بزرگی خواھد گذاشت. بھ عالوه، راھنمایی بر
خواھد بود.

لنین از تھ دل خندید.
شما مانند ھمیشھ دربارۀ زنان انقالبی روسیھ پرشور ھستید. بلھ، در واقع، عشق قدیمی «

فراموش نشده است. فکر می کنم حق با شما باشد. حتی شکست پس از یک مبارزۀ سرسختانھ 
زنان کارگر مھیا می کند. با در نظر دستاوردیست؛ زمینھ را برای دستاوردھای آتی در میان

گرفتن ھمۀ جوانب، این ارزش ریسک کردن را دارد و ضرورتاً نمی تواند یک شکست تام 
باشد. ولی طبیعتاً، من امیدوار بھ پیروزیم و از صمیم قلب آرزوی پیروزی برایتان دارم. این 

ما را وسعت داده و استحکام [کنگره] بطور قابل توجھی قدرت ما را بیشتر می کند، جبھھ نبرد 
می بخشد، حیات بھ صفوف ما می آورد و آنھا را بھ حرکت درمی آورد. این ھمیشھ سودمند 
است. بھ عالوه، این کنگره بی قراری، نامطمئنی، تضادھا و منازعات اردوی بورژوازی و 

فتارھای ک«دوستان رفرمیست وی را برمی انگیزد. می توان تصور کرد چھ کسی قرار است با 
بنشیند، و اگر اوضاع جور باشد، تحت سلطۀ افکار آنھا قرار گیرد. سوسیال » انقالب

دمکراتھای زن با انضباط و شجاع تحت راھنمایی مطلق شیدمان، دیتمان و لگین؛ زنان مسیحی 
پارسایی کھ پاپ آنھا را تقدیس کرده یا مرید لوتر ھستند؛ دختران مشاوران خصوصی، ھمسران 

ن انتصابی جدید دولتی، صلح طلبان خانم مآب انگلیسی و زنان طرفدار حق رأی مستشارا
پرشور فرانسوی. چھ تصویر درھمی از پوسیدگی جھان بورژوایی کھ این کنگره باید عرضھ 

اش! این کنگره بھ تجزیھ و لذا بھ تضعیف نیروھای کند! چھ تصویری از اوضاع ناامید کننده
ر تضعیف دشمن معادل با قویتر شدن نیروھای ما می باشد. من ضدانقالب کمک خواھد کرد. ھ

ام. شما حمایت قدرتمند ما را خواھید داشت. پس شروع کنید، و من آرزوی موافق این کنگره
»موفقیت شما را در این مبارزه دارم.

] قدیم و ٨قریب الوقوع اسپارتاکیستھای[» کنگرۀ وحدت«سپس، ما دربارۀ وضع آلمان، بھ ویژه 
] صحبت کردیم. پس از آن، لنین با عجلھ، با مبادلۀ سالمھای دوستانھ با ٩جناح چپ مستقلھا[

چندین رفیق حاضر در اتاقی کھ باید از آن عبور می کرد، [مرا] ترک گفت.
من با امیدھای بزرگی بھ کار تدارکی پرداختم. معھذا، این کنگره راه نیافتاد، زیرا از طرف 

غاری کھ در آن زمان رھبران بزرگترین جنبشھای کمونیستی زنان خارج رفقای زن آلمانی و بل
از روسیۀ شوروی بودند، با آن مخالفت شد. آنھا بی برو برگرد علیھ فراخواندن این کنگره 

بودند.
زمانی کھ لنین را از این موضوع مطلع کردم، او پاسخ داد:

ست دادند کھ می توانست بینش حیف شد، خیلی حیف شد! این رفقا فرصت عالی ای را از د«
ھای زن بدھد و لذا آنھا را بھ مبارزات انقالبی پرولتاریا بکشاند. پرامید نوین و بھتری بھ توده

چھ کسی می تواند بگوید کھ چنین فرصت مناسبی بار دیگر در آیندۀ نزدیک بھ دست خواھد 
می ماند. شما باید راھی را آمد؟ باید تا آھن داغ است ضربھ را نواخت. ولی این وظیفھ باقی 

ھای زنی کھ سرمایھ داری بھ روز سیاه نشانده است دست جستجو کنید کھ با آن بتوان بھ توده
یافت. شما باید بھ ھر قیمت بھ دنبال آن [راه] بگردید. بھ ھیچ وجھ نباید از این وظیفۀ مبرم طفره 

وزی بر سرمایھ داری و ھا تحت رھبری کمونیستی، پیررفت. بدون عملیات متشکل توده
اند باید ھای زنی کھ تاکنون ساکت بودهساختمان کمونیسم نمی تواند وجود داشتھ باشد. و لذا توده

»سرانجام بھ حرکت درآیند.



٧٧

***
نخستین سالی کھ پرولتاریای انقالبی بدون لنین سپری نمود گذشت. این قدرت آرمانش، نبوغ 

ن داده کھ این فقدان چقدر بزرگ و غیرقابل جایگزینی عظیم رھبرش را نشان داده است. نشا
بوده است. شلیک توپھا ساعت غمباری را کھ لنین یک سال پیش چشمان دوربین نافذش را برای 
ھمیشھ بست مشخص می کنند. من حرکت جمعیت بی کران زحمتکشان عزادار را در حالی کھ 

داری من است، عزاداری میلیونھا نفر. غم بھ آرامگاه لنین می روند می بینم. این عزاداری، عزا
ام خاطرات سختی را برایم از واقعیتی کھ لحظۀ دردآور کنونی را کنار می زند بیدار تازه شده

ای را کھ لنین در صحبت با من گفت می شنوم. ھر تغییری در می کند. بار دیگر ھر کلمھ
ده می شوند. آنھا پرچمھایی ھستند کھ صورتش را می بینم ... پرچمھا در آرامگاه لنین پایین کشی

ھای گل گذاشتھ می شوند. ھیچ کدام از آنھا زائد اند. حلقھدر خون مبارزان انقالب خیسانده شده
نیست. و من بھ آنھا این سطور ناچیز را می افزایم.

توضیحات

تشکیل شد.١٩٢٠اوت ٧ژوئیھ و ١٩بین کنگرۀ دوم انترناسیونال کمونیست- ١
کسانی کھ در روسیۀ تزاری بھ مدرسۀ افسران می رفتند. در طی انقالب –کادتھای نظامی- ٢

کبیر سوسیالیستی اکتبر و در دورۀ پس از آن، آنھا در برابر قدرت شوروی در پتروگراد، مسکو 
و برخی شھرھای دیگر مقاومت مسلحانھ کردند ولی ھمھ جا شکست خوردند.

امپریالیستی کھ بھ جنگ جھانی اول خاتمھ داد. این معاھده معاھدۀ صلح–معاھدۀ ورسای- ٣
، از طرف ایاالت متحدۀ آمریکا، بریتانیای کبیر، فرانسھ، ایتالیا، ١٩١٩ژوئن ٢٨در ورسای، 

ژاپن و دیگر کشورھا از یک طرف، و آلمان شکست خورده از طرف دیگر امضاء شد.
ھ داری بھ نفع قدرتھای فاتح طرح شده بود. معاھدۀ ورسای برای تحکیم تقسیم جدید جھان سرمای

سال درآمد ١٥لورن را بھ دست آورد، ناحیۀ سار تحت نظر جامعۀ ملل بھ مدت -فرانسھ آلزاس 
و معادن ذغال سنگ این ناحیھ متعلق بھ فرانسھ شد. مستعمرات آلمان بین کشورھای فاتح تقسیم 

شد. آلمان می بایست مقدار عظیمی غرامت می پرداخت.
تمام فشار تحمیل شدۀ معاھدۀ ورسای بر شانۀ خلق آلمان گذاشتھ شده بود، کھ باید با مالیاتھای 
سرسام آور و بیکاری مزمن آن را می پرداخت. و اما برای میلیونرھای صنعتی امپریالیست، 

آنھا مقامھای مسلط شان را در کشور حفظ کرده و سودھای کالنی بھ جیب زدند.
مالکی بر ضد جمھوری شوروی در آوریل -است کھ لھستان بورژوا اشاره بھ جنگی- ٤

راه انداخت.١٩٢٠
سندیکالیست خرده بورژوایی، در -گروه آنارشیست –حزب کارگران کمونیست آلمان- ٥

ای کھ از حزب کمونیست آلمان انشعاب کرده بودند، تشکیل شد. »چپ«بھ توسط عناصر ١٩١٩
ن آلمان، این گروه بھ فرقۀ ناچیزی کھ دشمن حزب کمونیست و با عدم حمایت از طرف کارگرا

طبقۀ کارگر بود، تنزل یافت.
بنیان گذاشتھ شد. ١٨٨٩یک اتحاد بین المللی احزاب سوسیالیست کھ در –انترناسیونال دوم- ٦

ھنگامی کھ جنگ جھانی اول راه افتاد، رھبران انترناسیونال دوم بھ سوسیالیسم خیانت کرده و 
جانب حکومتھای امپریالیستی خود رفتند. لذا انترناسیونال دوم فرو ریخت. گروھھا و احزاب بھ 
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١٩١٩چپ فعال در انترناسیونال دوم بھ انترناسیونال (سوم) کمونیست پیوستند کھ در مسکو در 
از نو راه ١٩١٩بنیان گذاشتھ شد. انترناسیونال دوم در کنفرانسی در برن (سوئیس) در ھمان 

د. تنھا احزابی کھ در جناح راست و اپورتونیستی جنبش سوسیالیستی بودند بھ آن پیوستند.افتا
گزارش کالرا زتکین را دربارۀ ١٩٢١ژوئیۀ ١٢-ژوئن ٢٢در کنگرۀ سوم کمینترن- ٧

) در مورد تحکیم پیوندھای ١ھای زیرین را تصویب کرد: جنبش زنان انقالبی شنید و قطعنامھ
یستھای زن و وظایف دبیری بین المللی کمینترن در مورد کار در میان زنان و بین المللی کمون

) در مورد اشکال و روشھای کار کمونیستی در میان زنان.٢
اعضای جامعۀ اسپارتاکوس، سازمان انقالبی سوسیال دمکراتھای چپ –اسپارتاکیستھا- ٨

زا لوگزمبورگ، فرانتز آلمان کھ در آغاز جنگ جھانی اول بھ توسط کارل لیبکنشت، رو
مھرینگ، کالرا زتکین، یوگیشز(تیسکا) و دیگران بنیان گذاشتھ شد. اعضای جامعۀ 

ھا تبلیغ انقالبی بھ ضد جنگ امپریالیستی کردند و مشی سبعانۀ اسپارتاکوس در میان توده
١٩١٧امپریالیستھای آلمان و خیانت رھبران سوسیال دمکرات را افشاء نمودند. در آوریل 

جامعۀ اسپارتاکوس با حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان با حفظ استقالل سازمانیش ھمکاری 
برید و حزب » مستقلھا«در آلمان جامعۀ اسپارتاکوس از ١٩١٨کرد. پس از انقالب نوامبر 

بنیان گذارد.١٩١٨کمونیست آلمان را در دسامبر 
از گروھھای ١٩١٧ریل حزب مرکز، در آو–حزب سوسیال دمکرات مستقل آلمان- ٩

اپوزیسیون درون حزب سوسیال دمکرات آلمان تشکیل شد.
اش در ھال منشعب شد. بخش بزرگتر با حزب کمونیست آلمان حزب در کنگره١٩٢٠در اکتبر 

متحد شد، عناصر جناح راست یک حزب مجزا تشکیل دادند و نام قدیمی ١٩٢٠در دسامبر 
بھ حزب سوسیال دمکرات » مستقلھا«١٩٢٢دند. در حزب سوسیال دمکرات مستقل را برگزی

آلمان پیوستند.


