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 «توضیح » 

 
این اثر از جمله آثاری است که توسط هواداران سازمان ما ترجمه و تنظیم گردیده و در اختیار 

 ما قرار گرفته است.

از آنجا که انتشار آثار جنبش کارگری و آزادیبخش جهان می تواند در ارتقاء دانش سیاسی و 

ژیک در سطح جنبش مؤثر واقع شود، ما با تأیید کوششهایی که در جهت پیشبرد مبارزۀ ایدئولو

 ترجمۀ این گونه آثار انجام می شود، اقدام به انتشار آنها و از جمله این اثر می کنیم.

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، ضمن ارج نهادن بر کار هواداران، در حد امکانات خود 

کوشد و از کلیۀ خوانندگان مبارز این کتاب تقاضا دارد که  در بهبود کیفی ترجمۀ این آثار می

انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد این اثر و بطور کلی کلیۀ انتشارات سازمان، برای ما 

 ارسال دارند.

 

 سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

25/2/1358 
 

 30/9/1358چاپ دوم  
 

 1392ماه  آذرتصحیح و تجدید انتشار: 
 

 

 داشت ناشر انگلیسییاد

 
ها و نطقهای لنین با پیشگفتاری از ن.ک. کروپسکایا، همسر و همرزم لنین، این مجموعۀ نوشته

دربارۀ »شخصیتی مهم در دولت شوروی، آغاز می شود؛ او آنرا برای مجموعۀ مقاالت لنین 

کالرا  نوشتۀ« خاطرات من از لنین»نوشت. تلخیصی از کتاب  1934منتشره در « رهایی زنان

 زتکین، رهبر برجستۀ جنبش کارگری آلمان و بین المللی، به عنوان یک پیوست می آید.
 

*** 
ترجمۀ فارسی از روی متن انگلیسی به همین نام از انتشارات پروگرس مسکو، چاپ سوم، 

 می باشد. 1972
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 پیشگفتار
 

 

 دهقانلنین در جریان فعالیتهای انقالبیش اغلب راجع به رهایی زنان کارگر بطور اعم و زنان 

کل  وابسته بهبطور اخص می گفت و می نوشت. یقیناً، رهایی زنان بطور جدایی ناپذیری 

. ما لنین را به عنوان رهبر زحمتکشان، به استکارگران، یعنی سوسیالیسم  هدفمبارزه برای 

عنوان سازماندۀ حزب و حکومت شوروی، و به عنوان یک رزمنده و سازنده می شناسیم. هر 

بدون  ،باید راجع به همۀ آنچه لنین انجام داد و هر جنبۀ کار وی بداند دهقانزن کارگر، هر زن 

آنکه خویش را به آنچه لنین راجع به موقعیت زنان کارگر و رهایی آنها گفته محدود نماید. ولی 

به دلیل وجود رابطۀ بسیار نزدیک بین کل مبارزۀ طبقۀ کارگر و بهبودی وضع زنان، لنین 

به این مسئله در سخنرانیها و مقاالتش اشاره نموده، و  –بیش از چهل مورد در حقیقت،  –اغلب 

که در زمانی جالب و  دیگری هر یک از این اشارات بطور جدایی ناپذیری به همۀ چیزهای

 او بودند، پیوسته بود. توجهمورد 

و جذب  دهقانرفیق لنین از همان آغاز پیشۀ انقالبی اش توجه خاصی به موقعیت زنان کارگر و 

آنها به جنبش طبقۀ کارگر می نمود. لنین اولین کار عملی انقالبی اش را در سن پترزبورگ 

سوسیال دمکراتها را سازمان داد که فوق العاده  ی از)لنینگراد کنونی( انجام داد، جایی که گروه

ا را در های غیرقانونی منتشر کرده، آنهدر میان کارگران سن پترزبورگ فعال شدند، و اعالمیه

خطاب به کارگران بود. در آن زمان آگاهی  ها معموالً ها پخش می نمودند. اعالمیهکارخانه

طبقاتی تودۀ کارگران هنوز رشد کمی داشت و عقب مانده ترین آنها زنان کارگر بودند. آنها 

 والً ها معمدستمزد ناچیزی دریافت می کردند و به حقوقشان وقیحانه تجاوز می شد. لذا اعالمیه

رم انۀ توتون سازی الفبه مردان خطاب می شد )دو اعالمیه خطاب به زنان کارگر کارخ

( و اگر 1895ای برای کارگران بافندگی تورنتون نوشت )لنین همچنین اعالمیه استثنایی بودند(.

انتخاب اعالمیه را چنین عنوان چه زنان کارگر آنجا از عقب مانده ترین کارگران بودند، او 

 جزئی ولی خیلی مهم است. مطلباین یک «. به مردان و زنان کارگر بافندگی تورنتون» نمود

 1898تبعید بود، با تشکیالت حزبی )اولین کنگرۀ حزب در  در 1899 زمانی که لنین در

برقرار شد( مکاتبه می کرد و مطالبی را که می خواست در نشریات غیرقانونی بنویسد، ذکر 

]نیز[ بود. در این جزوه لنین در « زنان و مسئلۀ کارگران»لب جزوۀ . در میان این مطانمود

را تشریح کرده و نشان دهد که تنها راه  دهقانو زنان  نظر داشت وضع زنان کارگر کارخانه

آنها از طریق شرکتشان در جنبش انقالبی است، و تنها پیروزی طبقۀ کارگر، رهایی  رهایی

 ارد.را به همراه د دهقانزنان کارگر و 

شرکت جسته، راجع به سخنرانی که  [1]دربارۀ زنانی که در دفاع ابوخوف 1901در سال 

 کارگر زن مارفا یاکوولوا در دادگاه نمود، لنین چنین می نویسد:

خاطرۀ رفقای قهرمان ما که در زندان به قتل رسیده و تا حد مرگ شکنجه شدند قدرت »

، جمع خواهد کردآنها  به کمکبرای هزاران نفر را  های جدید را ده برابر خواهد کرد ورزمنده

ما در کنار برادرانمان می » و مانند مارفا یاکوولوا هجده ساله، آنها آشکارا خواهند گفت:

یهای پلیس و نظامیان علیه شرکت کنندگان در تظاهرات، دولت در نظر فعالوه بر تال« ایستیم!

کسانی  تمام ما با اتحاد نیروهای انقالبی مان و جلب تعقیب کند؛به اتهام یاغی گری آنها را دارد 
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برای قیام همۀ مردم، با آنها  سیستماتیککه تحت ستم استبداد تزاریسم می باشند، با آمادگی 

 .1«مقابله خواهیم کرد!

و زنان شاغل در صنایع  دهقانکار زنان کارگر کارخانه، لنین از نزدیک زندگی و شرایط 

 دستی را مطالعه نمود.

او نفوذ صنایع  ؛لنین در دوران حبس وضع دهقانان را به وسیلۀ گزارشات آماری مطالعه کرد

ها بر فرهنگ و نحوۀ اعمال شده توسط کارخانه تأثیرها، و به کارخانه دهقاناندستی، رانده شدن 

نان زکار زندگی آنها را مورد مطالعه قرار داد. در عین حال او همۀ این مسائل را از نقطه نظر 

را  بی معنیبررسی نمود. او خاطرنشان ساخت که روحیۀ مالکانۀ دهقانی باری از جان کندنهای 

از خانوادۀ پرجمعیت تنها قسمت کوچکی از میزی را  دهقانبر دوش زنان می گذارد )هر زن 

ای برای کودکش می پزد و گاو را به که بر روی آن غذا می خورد پاک می کند، غذای جداگانه

 ای می دوشد که تنها برای کودکش کافی باشد(.هانداز

شرح می دهد که چگونه دارندگان احشام، « توسعۀ سرمایه داری در روسیه»لنین در کتابش 

او نشان  ؛را استثمار می کنند، چگونه تاجران زنان تورباف را به استثمار می کشند دهقانزنان 

ها دیدشان را وسیع می ار در کارخانهمی دهد که صنایع بزرگ، زنان را رهایی بخشیده و ک

نماید، آنها را با فرهنگ تر و مستقل تر می سازد و در شکستن قیود زندگی پدرساالری کمکشان 

 ای برای رهایی کامل زنان به وجود می آورد.می کند. لنین گفت که توسعۀ صنایع بزرگ پایه

 .از این جنبه منش نما است ،نوشته شده 1913 لنین که در «یک دستاورد فنی بزرگ»مقالۀ 

 کارگران در کشورهای بورژوایی باید برای تساوی حقوق زن و مرد بجنگند.

. در آن زمان اختصاص دادبرنامۀ  به کار کردن بر رویلنین در تبعید مقدار زیادی از وقتش را 

جمع [ 2«]رهایی کار»که توسط گروه  هبرنام پیش نویس ای نداشت. تنها یکحزب هیچ برنامه

پیش نویس برنامۀ حزب »اش آوری شده بود وجود داشت. هنگام بررسی این برنامه در مقاله

تجدیدنظر در کل قوانین مدنی و جنایی، لغو »قسمت عملی برنامه، که  9و در تفسیر بند « ما

را مطالبه « و مجازاتهایی که مغایر با شأن انسانی است تقسیم مردم به دسته بندیهای اجتماعی

)تأکید  2«تساوی کامل حقوق زن و مرد» کرد، لنین نوشت که خوبست در اینجا اضافه شود:می 

 زمانی که برنامۀ حزب تصویب گردید، این ماده به آن اضافه شد. 1903ک.(. در  ن. –از من 

[ با رضایت مالحظه 3کنگرۀ انترناسیونال در اشتوتگارت] ش به، در گزارش1907لنین، در 

ال فرصت طلبانۀ سوسیال دمکراتهای اتریش را، که در حالیکه مبارزۀ برای کرد که کنگره اعم

زنان را  انتخاباتی را هدایت می کردند، مبارزۀ برای کسب حقوق انتخاباتی مردانکسب حقوق 

 موکول می نمودند، محکوم کرد.« تاریخی بعد»به 

 دولت شوروی تساوی کامل حقوق زن و مرد را برقرار نمود.

ر روسیه، انکار پست، زننده و رسوای حقوق زنان یا نابرابری جنسی، آن بازماندۀ ما دیگر د»

در هر کشور ...  منزجر کنندۀ فئودالیسم و عقاید قرون وسطایی را که توسط بورژوازی طماع

 3«.دیگری بدون استثناء احیا می گردد، نداریم

بورژوازی، لنین همچنین  ریاکاری، در مطالعۀ اشکال دمکراسی بورژوایی و افشای 1913در 

داد و ستد بردگان  هنگامی که به مسئلۀ فحشاء پرداخت و نشان داد چگونه نمایندگان بورژوازی

                                                 

 ویراستار. – 248-9، ص 5، ج «مجموعه آثار»لنین،  -1

 ویراستار. – 239، ص 4، ج «مجموعه آثار»لنین،  -2

 ویراستار. –این کتاب را ببینید  56صفحۀ  -3



5 

 ریاکارانهسفید را تشویق کرده و به دختران در مستعمرات تجاوز می کردند، در عین حال 

 تظاهر به مبارزه علیه فحشاء می نمودند.

آزاد، »می نویسد که آمریکای ه این مسئله می پردازد و بار دیگر ب 1919لنین در دسامبر 

 4.می گرددهای فساد خانه برای کار در زنان به دنبالشده  مغلوبدر کشورهای « متمدن

در رابطۀ نزدیک با این مسئله، لنین مسئلۀ بچه دار شدن را بررسی نموده و با رنجیدگی خاطر 

به  ،ان در رابطه با کنترل موالید می کنندای که برخی روشنفکران به کارگرتوصیه دربارۀ

این یک نظر خرده  که نوشت ،خواهند بود محرومیتاستناد اینکه فرزندانشان محکوم به فقر و 

ها آیندۀ ما هستند. فقر و غیره، می توانند بورژوایی است. کارگران نظر دیگری دارند. بچه

زمانی که پیروز شویم آیندۀ تابناکی برای درمان پذیر باشند. ما علیه سرمایه داری می جنگیم و 

 هایمان خواهیم ساخت ...بچه

انقالب سوسیالیستی نزدیک می ، زمانی که لنین می توانست ببیند 1916-17و سرانجام، در 

چگونه می توان  هستند و اینکهبرای ساختمان سوسیالیستی ضروری که ه عناصری شود و ب

کشاندن زنان کارگر  به نیاز ر رویب بطور خاص اندیشید، می را بدین ساختمان کشاند، هاتوده

 هشت. جامعه، تأکید کرد تمنفع به کار برایهمۀ زنان  قادر کردن به نیاز ،به کارهای اجتماعی

هایش که در این دوره نوشته شده با این مسئله سر و کار دارند، که او آن را به نیاز تا از مقاله

خطوط جدیدی مربوط می سازد. لنین  مطابقسوسیالیسم  زندگی اجتماعی تحت سازماندهی

رابطۀ مستقیمی بین این و کشاندن عقب مانده ترین گروههای زنان به کار ادارۀ کشور، و نیاز 

 ها در روند واقعی کار اجتماعی می دید.به تعلیم دوبارۀ توده

ما خیالباف نیستیم. » کار اجتماعی هنر حکومت را می آموزد. لنین قبل از انقالب اکتبر نوشت:

ما می دانیم که یک کارگر ناماهر یا یک آشپز فوراً نمی تواند کار ادارۀ دولت را در دست 

بگیرد. در این مورد ما با کادتها، با برشکووسکایا و با تسره تلی موافقیم. معهذا، اختالف ما با 

هستیم که تنها  این شهروندان در اینست که ما طرفدار گسست فوری از این پیش داوری

دولت و اجرای کار  ادارۀهای ثروتمند می توانند از عهدۀ ثروتمندان یا مأموران منتخب خانواده

روزانه و معمولی اداری برآیند. ما خواستاریم که آموزش کار ادارۀ دولت توسط کارگران و 

معنی که چنین فوراً آغاز گردد، بدین  آموزشسربازان دارای آگاهی طبقاتی انجام شود و این 

 5«برای آموزش همۀ کارگران، همۀ افراد فقیر، برای این کار، فوراً انجام پذیرد. آغازی

که می توانسته برای کشاندن زنان کارگر در شهر و  هر آنچهما می دانیم که حکومت شوروی 

کسب  و ما می دانیم که چه موفقیتهای بزرگی در این زمینهده است. انجام دا مدیریتده به کار 

 شده است.

ای به او اهمیت ویژه از آنجا کهلنین به گرمی از بیداری زنان خاور شوروی استقبال می کند. 

قابل  اند مبذول می داشت، کامالً ملیتهایی که تحت ستم تزاریسم و سرمایه داری بوده ارتقاء وضع

زنان مناطق و  درک است که چرا او آنچنان به گرمی از کنفرانس هیئتهای نمایندگی ادارات

 جمهوریهای شوروی در خاور استقبال کرد.

                                                 

، 1919نوامبر  22، «خطاب به دومین کنگره تمام روسی سازمانهای کمونیستی خلقهای خاور»لنین،  -4

 ویراستار. – 30مجموعه آثار، جلد 

 اب.همین کت –« ؟قدرت دولتی را نگهدارندآیا بلشویکها می توانند »لنین،  -5
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کنگره به »لنین در صحبت از دستاوردهای دومین کنگرۀ انترناسیونال کمونیست اشاره کرد که 

ها را با جنبش پیوند ،کنفرانس بین المللی زنان کارگر که همزمان با آن تشکیل شد لطف

 6«.کرد کمونیستی زنان مستحکم خواهد

قدرت شوروی را مشاهده کرده و دستاوردهای خودمان ما پانزدهمین سالگرد  1932در اکتبر 

 ها، شامل جبهۀ رهایی زنان، جمع بندی نمودیم.را در همۀ جبهه

ما می دانیم که زنان نقش بسیار فعالی در جنگ داخلی داشتند، خیلی از آنها 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 شوراها طی جنگ داخلی به دریافت 

کارهای  هدایتاند. زنان در آموختن پارتیزانهای زن سابق اکنون مقامهای مهمی را اشغال کرده

 اند.اجتماعی مصر بوده

ً  15ماعی هستند. طی [ یک مکتب کار اجت5کنفرانسهای هیئتها] میلیون نمایندۀ  10سال تقریبا

 اند.زن این مکتب را پشت سر گذاشته

درصد از  25تا  20در زمانی که ما پانزدهمین سالگرد انقالب اکتبر را مشاهده می کردیم، 

زن عضو  186های اجرایی محلی و شوراهای شهری زن بودند. وکالی شوراهای دهی، کمیته

روسیه و کمیتۀ اجرایی مرکزی ا.ج.ش.س. وجود داشتند.  یمرکزی سراسر در کمیتۀ اجرایی

 آنها در این کار به سطوح هر چه باالتری ارتقاء می یابند.

نفر  40000تنها  1922تعداد زنان عضو حزب کمونیست نیز پیوسته رشد کرده است؛ در سال 

 ت.نفر بیشتر شده اس 500000تعدادشان از  1932بودند ولی در اکتبر 

 است. انجام شدههای لنین در رابطه با رهایی کامل زنان وعده تحققاخیراً پیشرفت زیادی در 

بر اساس  این صنعتبزرگ به مقیاس عظیمی توسعه یافته است.  تدر چند سال اخیر صنع

 .می یابد، تجدیدسازمان کار علمی سازماندهیتکنولوژی مدرن و 

که اکنون بطور وسیعی پذیرفته گشته،  بتیکارگران ضرجنبش  و سوسیالیستی هم چشمی

کار برمی انگیزد. و باید گفت که زنان در این مورد ه ب نسبت را یبرخوردی کمونیستی و نوین

از مردان عقب نیستند. هر روز زنان کارگر بیشتر و بیشتری را در صف جلو مشاهده می کنیم 

. کار چیزی نیست که زنان باید بدان که پشتکار و استقامت زیادی در کار از خود نشان می دهند

آن نوع  از عادت نمایند. تحت رژیم قدیم، زندگی زنان سرشار از کار ممتد و بی پایان بود، ولی

کاری بود که به دیدۀ حقارت بدان نگریسته می شد و ُمهر بندگی داشت. و اکنون کارآموزی و 

 سم و قهرمانان کار قرار می دهد.سازندگان سوسیالی جلواستقامت در کار، زنان را در صفوف 

برای رهایی زنان داشت. لنین از همان آغاز،  رااهمیت  بیشترین کلکتیویزه کردن کشاورزی

کلکتیویزه کردن کشاورزی را بمثابۀ راهی برای تجدیدسازمان آن منطبق بر خطوط 

کلمات « دچه کسانی دوستان خلقن»، لنین در کتابش 1896در  سوسیالیستی می انگاشت. قبالً 

، یعنی، آنگاه که امالک «مصادره از مصادره کنندگان» انجام که پس ازمبنی بر اینمارکس را 

، کارگران آزاد در ندسرمایه داران خارج شد کارخانجات از تصرف از تصرف مالکان و

( بر زمین و ابزارهای شرح داد، چنانکه «کلکتیو)» اشتراکیها متحد شده و مالکیت تعاونی

 که آنها می آفرینند برقرار خواهد شد. تولیدی

را هدف قرار داد، حکومت « مصادره از مصادره کنندگان»پس از انقالب اکتبر، که آغاز 

شوروی مسئلۀ سازماندهی آرتلها]تعاونیها[ و کمونهای کشاورزی را مطرح نمود. توجه خاصی 

                                                 

 «.دومین کنگره انترناسیونال کمونیست»، 31لنین، مجموعه آثار، جلد  -6



7 

گذشت )همچنان که لنین مبذول شد، اما سالهای زیادی  1919و  1918بدین مسئله در سالهای 

های عمیقی گرفت. در پیش بینی نموده بود( تا کلکتیویزه کردن به صورت وسیع درآمد و ریشه

سالهای جنگ داخلی، زمانی که مبارزۀ طبقاتی کشور را فرا گرفته بود، پیشرفت قدرت شوروی 

 –رد عرضه ک مناطق روستاییفرهنگی که حکومت شوروی به  مساعدت، کمک و روستاهادر 

ها زمینه را برای کلکتیویزه کردن، که هم اکنون در حال توسعه و رشد بیشتری در همۀ این

 [6مبارزه بر ضد کوالکهاست، آماده نمود.]

ی پایبند دگزراعت دهقانی کوچک و متوسط زنان را اسیر نمود، آنها را به امور شخصی خانوا

هرانشان بودند، که اغلب آنها را بی آنها در حقیقت بردگان شو ؛کرد و دیدشان را تنگ نمود

 :رحمانه می زدند. کشاورزی کوچک زمینه را برای مذهب فراهم ساخت. دهقانان می گفتند

نمود، زیرا  ین گفته را در موارد بسیاری نقللنین ا«. هر کسی برای خودش و خدا برای همه»

ردن، دهقان را از یک حالت روانی مالک کوچک را بیان می کرد. کلکتیویزه ک کامالً  آن که

 تحلیل می بردمالک کوچک به یک کلکتیویست دگرگون ساخته، انفراد دهقانی و قید مذهبی را 

سوسیالیسم رهایی زنان را به همراه می آورد. فقط د. لنین می گفت که سازرها می  را و زنان

نان در مزارع سخنان او اکنون به حقیقت می پیوندند. ما می توانیم ببینیم چگونه موقعیت ز

 کلکتیو تغییر یافته است.

ای از پیشرفتی است کنگرۀ زارعین پیشرو کلکتیو، که در نیمۀ فوریه برگزار شد گواه برجسته

مزرعۀ کلکتیو، در مقایسه با  200000که در زراعت کلکتیو زمین حاصل شده است. اکنون 

راه سازماندهی کار در مزارع  بهترینداشتیم، وجود دارد. کنگره مسئلۀ  مزرعه که قبالً  6000

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 که تحسین رعدآسایی به وجود 

کرده، می آموزد  مزرعۀ کلکتیو شرکت کرد، از نظر مقام رشدتوسعۀ وقتی در  دهقانآورد. زن 

 بجنگند ... قاطعانه ،طبقاتی دشمن علیهکه چگونه حکومت کند و علیه کوالکها، 

رع کلکتیو به کتابخانه می آید و می گوید: ااش را از دست می دهد. اکنون زن مزمذهب پایه

من این را د خدایی وجود ندارد. نمی گوی سادگیشما همیشه به من کتابهایی می دهید که به »

ون خواندن کتاب هم می دانم. به من کتابی بدهید که بگوید چگونه و چرا مذهب به وجود آمد و بد

ها به در چند سال اخیر رشد عظیمی در آگاهی سیاسی توده« چگونه و چرا از بین خواهد رفت.

[)که عضویت در آن شامل 7ماشین و تراکتور] توقفگاههایوجود آمده است. ادارات سیاسی در 

به زارعین  همچنین هندگان زنان نیز می باشد( نه تنها به استحکام مزارع کلکتیو بلکهسازماند

عقب ماندگیهای فرهنگی  وکلکتیو، مردان و زنان، کمک می نمایند تا از بقایای تعصبات 

 زمان گذشته خواهد شد. امری مربوط به حقوق زنان فقدانشوند؛  خالص

های لنین را بررسی تمام وعده تحققن روز غمناک ما آده سال از روز مرگ لنین می گذرد. در 

می نمائیم. نتایج را جمع بندی می کنیم. وعدۀ لنین در مورد رهایی زنان تحت رهبری حزب 

 است. ما به پیشرفت در این راه ادامه خواهیم داد. تحقق یافته

 

 ن. کروپسکایا
 1933نوامبر  30
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 توضیحات

 

نانۀ کارگران کارخانۀ ابوخوف در سن پترزبورگ بر ضد پیکار قهرما – دفاع ابوخوف -1

کارگر برای شرکت در جلسه اول  26. اعتراضات بخاطر اخراج 1901مه  7پلیس و ارتش در 

ماه مه، پس از امتناع مدیران از پذیرش دوبارۀ کارگران  7ماه مه صورت گرفته بود، و در 

امل هشت ساعت کار در روز، تعطیل کارگر اعتصاب کردند. مطالبات آنها ش 5000اخراجی، 

روز اول مه، پذیرش دوبارۀ کارگران اخراجی و افزایش دستمزدها بود. پلیس و ارتش که برای 

پراکندن اعتصاب کنندگان فرستاده شده بودند با تگرگ سنگ روبرو گشتند. تنها پس از آوردن 

 .نیروهای بیشتر نظامی، پلیس و ارتش قادر به شکستن تظاهرات شدند

تایشان به خدمت تنبیهی فرستاده شدند. 29کارگر دستگیر شده و  800کارگران تلفاتی دادند، 

 های سن پترزبورگ شد.تالفی وحشیانۀ پلیس باعث اعتصابات اعتراضی در تعدادی از کارخانه

دفاع ابوخوف اهمیت عظیمی در تاریخ جنبش طبقۀ کارگر در روسیه داشت. این آغاز مبارزۀ 

 ی از طرف طبقۀ کارگر بود.سیاسی علن

نخستین گروه مارکسیستی روسی، به توسط گ.و. پلخانف در ژنو در  – گروه رهایی کار -2

ی. زاسولیچ بودند. این گروه  ب. آکسلرود و و. بنیان گذاشته شد. اعضای آن شامل پ. 1883

« نکتابهای سوسیالیسم مدر»در گسترش مارکسیسم در روسیه خیلی مؤثر بود. یک سری 

کار »، «مانیفست کمونیست»های آثار مارکس و انگلس مانند منتشر کرد، که شامل ترجمه

و همینطور آثاری از اعضای گروه « سوسیالیسم تخیلی و علمی»، «دستمزدی و سرمایه

و غیره گ.و. پلخانف( بود. آثار اعضای « اختالفات ما»، «سوسیالیسم و مبارزۀ سیاسی)»

از نظرات نارودنیکی انتقاد کرده و مسائل اساسی سوسیالیسم علمی را گروه، به ویژه پلخانف، 

 تشریح می کردند.

معهذا، گروه اشتباهاتی داشت. آنها نقش بورژوازی لیبرال در انقالب را غلط درک می کردند و 

به نقش انقالبی دهقانان و اهمیت اتحاد بین پرولتاریا و دهقانان برای پیروزی بر تزاریسم کم بها 

 ی دادند.م

 ای نداشت.ای طبقۀ کارگر رابطهگروه رهایی کار در کارش با جنبش توده

صرفاً بنیان تئوریک برای جنبش سوسیال دمکراتیک گذاشته و نخستین گام را به سوی »گروه 

 لنین(.«)جنبش طبقۀ کارگر برداشت

 18-24دوم( در  )کنگرۀ هفتم انترناسیونال کنگرۀ انترناسیونال سوسیالیست در اشتوتگارت -3

نماینده به کنگره فرستاد.  37برگزار شد. حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیه  1907اوت 

بلشویکها از طرف لنین، لیتوینف، لوناچارسکی و سایرین نمایندگی می شدند. کنگره مسائل زیر 

و  ( روابط بین احزاب سیاسی2( میلیتاریسم و تضادهای بین المللی؛ 1را به بحث گذاشت: 

( حق رأی زنان. کنگره صحنۀ 5( کوچ و مهاجرت کارگران و 4( مسئلۀ استعمار؛ 3ها؛ اتحادیه

تصادم میان جناح انقالبی در انترناسیونال، یعنی بلشویکهای روسیه و در رأسشان لنین، سوسیال 

دمکراتهای چپ آلمان از جمله روزا لوگزمبورگ از یک طرف و جناح اپورتونیست )وولمار، 

هایی که محتوی تاین و دیگران( شده بود. اپورتونیستها شکست خوردند و کنگره قطعنامهبرنش

 مارکسیستی انقالبی داشتند را تصویب نمود.

اعضای حزب مشروطه طلب دمکراتیک، حزب رهبر بورژوازی سلطنت طلب  – کادتها -4

رهبران زمستوو،  تشکیل شد و شامل نمایندگان بورژوازی، 1905لیبرال در روسیه. در اکتبر 

 روشنفکران و مالکان بورژوا می شد و بعدها حزب بورژوازی امپریالیستی شد.
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در طی جنگ جهانی اول کادتها از حکومت تزاری حمایت می کردند تا بورژوازی امپریالیست 

، زمانی که حزب در حکومت موقت 1917اش برسد. در روس بتواند به اهداف غارتگرانه

 داشت، مبارزۀ ضدانقالبی را دامن زد. بورژوایی نماینده

پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر، کادتها دشمنان آشتی ناپذیر قدرت شوروی شده و در 

 تمام عملیات ضدانقالبی و جنگهای مداخله گران شرکت کردند.

شدند.  ها، در دهات و اقامتگاههای کارگران برپا میدر کارخانه کنفرانسهای نمایندگان زنان -5

بخشهای وسیعی از زنان کارگر کارخانه و دهقان در آنها شرکت می کردند. زنان نماینده از 

طریق سازمان دادن و نظارت بر کار مؤسسات آموزشی و پزشکی، شیرخوارگاهها، زمینهای 

بازی کودکان، اماکن غذاخوری، دکانها و غیره، به سازمانهای مختلف شورایی، تعاونی و 

 متصل بودند.ای اتحادیه

کنفرانسها از اشکال عمدۀ کار حزب کمونیست در میان زنان بودند و نقش مهمی در تکامل 

 آگاهی سیاسی زنان و کشاندن آنها به ادارۀ دولت و زندگی اجتماعی کشور داشتند.

کنفرانسهای نمایندگان تحت راهنمایی سازمانهای اصلی حزبی که سازماندهندگان زن را برای 

 ان زنان منصوب می نمودند، عمل می کردند.کار در می

تعداد زیادی از زنانی که بعداً به مقامهای رهبری و مدیریتی حزبی و کشوری منصوب شدند از 

 شرکت کنندگان فعال در کنفرانسهای نمایندگان زنان بودند.

اخواری دهقانان ثروتمندی که کار مردم دیگر را یا با استخدام کارگران یا با رب» – کوالک -6

 لنین(«)استثمار می کردند.

ادارات سیاسی ]دپارتمانهای سیاسی[ به وسیلۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بخاطر غنای  -7

ای های ساختمان سوسیالیستی که اهمیت ویژهرهبری و قویتر نمودن کار سیاسی در آن جبهه

 برای اقتصاد ملی و کشور داشت، تأسیس شدند.

موجود  1934تأسیس شدند و تا  1933ههای ماشین و تراکتور در ادارات سیاسی در توقفگا

 بودند.

 

 

 «توسعۀ سرمایه داری در روسیه » از 

 

 فصل ششم

 

 صنعت خانگی سرمایه داری به عنوان مکمل مانوفاکتور

 
 ) کوتاه شده (

 
... صنعت خانگی سرمایه داری به ناچار موجب شرایط شدیداً غیر بهداشتی کار می گردد. فقر 

بسیار شدید کارگر، عدم امکان مطلق کنترل شرایط کار با هر نوع مقررات و یکجا بودن محل 

های کارگران خانگی را به بسترهای گرم امراض کار و زندگی، شرایطی هستند که زاغه

عفونی و بیماریهای ناشی از حرفه تبدیل می نمایند. در مؤسسات بزرگ می توان بر ضد چنین 
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ترین شکل استثمار سرمایه «لیبرال»عهذا صنعت خانگی از این جهت چیزهایی جنگید؛ م

 داریست.

روز کار بسیار طوالنی نیز خصیصۀ الزم کار خانگی برای سرمایه دار و بطور کلی صنایع 

و در میان « هاکارخانه»کوچک است. شواهدی وجود دارند که تناسب طول روز کار در 

 را بیان می کنند.« کاردستی سازان»

ً همیشه در صنعت خانگی مشاهده می شود. اندن زنان و بچهکش های خردسال به تولید، تقریبا

برای روشن شدن این مطلب، بگذارید چند حقیقت را از تشریحی از صنایع زنانۀ فرمانداری 

سالگی شروع  6یا  5ها کار را از سن زن در پنبه ریسی درگیرند؛ بچه 10004مسکو نقل کنیم. 

روبل است. روز کار در صنایع زنانه  17کوپک و ساالنه  10دستمزد روزانه می کنند)!(؛ 

سالگی کار را آغاز می نمایند و  6ها از ساعت است. در صنعت بافندگی بچه 18بطور عام تا 

زن در صنایع  37514روبل است. روی هم رفته  22کوپک و ساالنه  10دستمزد روزانۀ آنها 

صنعت،  19صنعت از  6سالگی شروع می کنند )در  6یا  5ر را از زنانه اشتغال دارند؛ آنها کا

کوپک و  13کارگر زن کار می کنند(؛ دستمزد متوسط روزانه  32400صنعت  6که در این 

 7کوپک است. 20روبل و  26ساالنه 

های صنعت سرمایه داری خانگی اینست که به کاهش سطح حوایج یکی از مضرترین جنبه

ای استخدام کند که در ارفرما قادر است که کارگران را در نواحی دور افتادهکارگر می انجامد. ک

آنجا سطح زندگی معمول بخصوص پایین بوده و وابستگی به زمین کارگر را قادر می سازد که 

با مقرری اندکی کار کند. برای مثال، صاحب یک مؤسسۀ جوراب بافی در روستا شرح می دهد 

باید نان سفید داد ... در حالی که در »ت و به عالوه، به بافندگان که در مسکو اجاره گران اس

های خودشان انجام می دهند و نان سیاه می خورند ... حاال چگونه اینجا کارگران کار را در کلبه

. در صنعت پنبه ریسی دلیل دستمزدهای خیلی کم اینست که 8«مسکو می تواند با ما رقابت کند!

و بستگان دیگر دهقانان، این ]دستمزد[ فقط مکمل منبع درآمد است. برای همسران، دختران 

بنابراین، سیستم رایج در این تجارت، دستمزدها را برای کسانی که این تنها وسیلۀ معاششان »

است تا حداقل پایین می آورد، دستمزدهای آنهایی را که معاششان منحصراً از کار در کارخانه 

حداقل نیازهایشان کاهش می دهد، یا ارتقای سطح زندگی شان را کند به دست می آید به کمتر از 

آقای خاریزومنوف می  9«می کند. در هر دو مورد شرایط شدیداً غیرطبیعی به وجود می آورد.

کارخانه به دنبال ریسندگان ارزان می گردد، و آنها را در روستاهای محلی شان، خیلی »گوید: 

ای است که هر چه از مراکز صنعت . و این حقیقت بی شبههدور از مراکز صنعت می یابد ..

بنابراین، کارفرمایان  10«دورتر و به نواحی بیرونی تر برسیم دستمزدها پیوسته کاهش می یابند.

و به بهترین نحوی قادرند از شرایطی که بطور مصنوعی مردم را به مناطق روستایی  کامالً 

 مقید نموده، سوء استفاده نمایند.

 

 

                                                 

 37کوپک و  18مادام گوربونووا، که صنایع زنانه را شرح می دهد، به غلط دستمزدها را به ترتیب  -7

کوپک می نویسد، زیرا او تنها ارقام میانگین را برای هر صنعت در نظر گرفته و تفاوت در  77روبل و 

 اد زنان کارگر در صنایع مختلف را به حساب نمی آورد.تعد

 . 104، ص 2، جلد هفتم، بخش «گزارشات آماری برای فرمانداری مسکو» -8

 . 285همانجا، ص  -9

 . 250، همچنین رجوع کنید به همانجا، ص 63، جلد سوم، «صنایع فرمانداری والدیمیر» -10
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 ل هفتمفص

 

 صنعت ماشینی بزرگرشد 

 
 ) کوتاه شده (

 
های کارگران را که اغلب از قسمتهای مختلف کشور می آیند ... صنعت ماشینی بزرگ، توده

متمرکز می کند، بقایای فرهنگ پدرساالری و وابستگی شخصی را مطلقاً نمی تواند تحمل کند، 

شخص می شود. این گسست با فرهنگ از م« برخورد تحقیر آمیز نسبت به گذشته»و حقیقتاً با 

دور خارج شده یکی از شرایط اصلی است که موجب آفرینش امکان و پیدایش ضرورت تنظیم 

و تحت کنترل درآوردن تولید توسط عموم می شود. به ویژه، در صحبت از دگرگونی که 

و نوجوانان به کارخانه در شرایط زندگی مردم به وجود آورد، باید گفته شود که کشاندن زنان 

، در تحلیل نهایی مترقی است. این غیرقابل انکار است که کارخانۀ سرمایه داری 11تولید

بخصوص این دسته از مردم کارگر را در شرایط سخت قرار می دهد، و برای آنها بخصوص 

ضروری است که روز کار را تنظیم و کوتاه کنند، شرایط بهداشتی کار را تضمین کنند و غیره؛ 

کوششها برای منع کامل کار زنان و نوجوانان در صنعت، یا حفظ نحوۀ زندگی پدرساالرانه  ولی

که این نوع کار را منع می کند، ارتجاعی و خیالبافانه خواهند بود. با زوال یافتن انزوای 

هرگز از دایرۀ تنگ روابط خانوادگی خارج نگشته بودند،  پدرساالرانۀ این دسته از مردم که قبالً 

کشاندن آنها به شرکت مستقیم در تولید اجتماعی، صنعت ماشینی بزرگ رشد آنها را برمی  با

انگیزد و استقالل آنها را می افزاید، به عبارت دیگر، شرایطی از زندگی را می آفریند که بطور 

 12ای مافوق زندگی بی تحرک پدرساالرانۀ مناسبات ماقبل سرمایه داریست.غیرقابل مقایسه

                                                 

کارگر در استخدام داشتند که  875764کال  1890ایی در های روسیه اروپ، کارخانه«راهنما»بنا به  -11

 ( دختر بودند.%1)8126( پسر و %2)17793( زن، 24%)210207

بافنده زن بدبخت به دنبال پدر یا شوهرش به کارخانه می رود و همراه با آنها و مستقل از آنها کار می » -12

ارخانه ... زن کامال یک تولید کننده مستقل، جدا در ک« »کند. او همانقدر نان آور است که مرد نان آور است.

باسوادی در میان کارگران زن کارخانه با سرعت چشمگیری گسترش می یابد « از شوهرش می باشد.

و جاهای دیگر(. آقای خاریزومنوف کامال حق  112، 118، 113، جلد سوم، «صنایع فرمانداری والدیمیر)»

را نابود کرده است. « وابستگی اقتصادی زن به خانواده ... و به شوهر»دارد که نتیجه زیر را بگیرد: صنعت 

در کارخانه، زن با مرد برابر است؛ این برابری پرولتاریایی است ... سرمایه داری کردن صنعت عامل »... 

صنعت موقعیتی نوین برای زن می آفریند که در « »مهمی در مبارزه زن برای استقالل وی در خانواده است.

، 582، ص 12، شماره 1883)یوریدیچسکی وستنیک، « او کامال مستقل از خانواده و شوهرش است. آن

-9، 152، ص 1882)جلد هفتم، بخش دوم، مسکو « گزارشات آماری برای فرمانداری مسکو»(. در 596

. مزد (، بررسی کنندگان، موقعیت زنان شاغل در جوراب بافی با دست و با ماشین را مقایسه می کنند138

کوپک است. شرایط کارگر زن تحت  30تا  14کوپک و کارگران ماشینی  8روزانه کارگران دستی حدود 

در مقابل ما زنی آزاد و جوان می باشد، که هیچ مانعی سد »...  تولید ماشینی به قرار زیر توصیف شده:

می دهد رهایی یافته است، زن راهش نیست، از خانواده و تمام آنچه که شرایط زندگی زن روستایی را تشکیل 

جوانی که در هر لحظه ممکن است جایی را برای ]رفتن به[ جایی دیگر، کارفرمایی را بخاطر دیگری ترک 

کند، و ممکنست هر لحظه خود را بدون شغل ... بدون یک خرده نان بیابد ... تحت تولید دستی، درآمد بافنده 

فی است. درآمد او تنها آنگاه قابل قبول می شود که او به عنوان بسیار ناچیز و حتی برای هزینه غذایش ناکا
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 1896-9ده در نوشته ش

 1899انتشار در مارس 

 3مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 

 «پیش نویس برنامۀ حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه » از 
 

 

 ]ب[

. حکومت خودکامۀ تزاری برجسته ترین این بقایای سیستم سرف داری و تنومندترین باروی 13

بخش پرولتاری و  همۀ این بربریت، خطرناک ترین و سرسخت ترین دشمن جنبش رهایی

 پیشرفت فرهنگی همۀ مردم است.

 ]پ[

حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه بمثابۀ وظیفۀ مبرم سیاسی خویش،  13بدین دالیل

سرنگونی حکومت استبدادی تزاری و جانشین ساختن آن را با جمهوری ای که بر پایۀ قانون 

 کشد: اساسی دمکراتیکی بوده و موارد ذیل را تضمین نماید، پیش می

ای که از نمایندگان ( حاکمیت مردم، به معنی تمرکز قدرت عالیۀ دولتی در دست هیئت مقننه1

 مردم تشکیل شود؛

( حق رأی همگانی، مساوی و مستقیم، هم در انتخابات مجلس مقننه و هم در انتخابات همۀ 2

خفی در هر سالگی رسیده است؛ رأی م 21ای که به نهادهای محلی خودمختار برای هر تبعه

نوع انتخابات؛ حق هر رأی دهنده برای انتخاب شدن در هر یک از مجالس نمایندگی؛ مقرری 

 برای نمایندگان مردم؛

 ( عدم تجاوز به شخصیت و مسکن شهروندان؛3

 ها؛( آزادی نامحدود عقیده، بیان، مطبوعات و تجمعات، حق اعتصاب و تشکیل اتحادیه4

 ( آزادی تغییر مکان و شغل؛5

( الغاء دسته بندیهای اجتماعی؛ تساوی ]حقوق[ کامل همۀ شهروندان، صرف نظر از جنس، 6

 دین یا نژاد؛

 ( شناسایی حق تعیین سرنوشت برای همۀ ملیتهایی که جزئی از دولت هستند؛7

 ( حق هر شهروند برای تحت تعقیب قرار دادن مأمورین، بدون شکایت قبلی به مافوق آن فرد؛8

 مومی مردم بجای حفظ ارتش دائم؛( مسلح کردن ع9

 ( تفکیک کلیسا از دولت و مدرسه از کلیسا؛10

                                                                                                                                                                  

یک عضو خانواده زمین دار و زارع، از بخشی از محصول آن زمین تمتع ببرد؛ تحت تولید ماشینی، کارگر 

زن، درآمدی بیش از ]مخارج[ غذا و چای به دست می آورد که او را قادر می کند ... تا دور از خانواده 

و بدون درآمد خانواده از زمین گذران کند ... به عالوه، درآمد کارگر زن در صنعت ماشینی،  زندگی کرده

 «تحت شرایط فعلی، مطمئن تر است.

 از اینجا متنی که کمیته به عنوان یک کل تصویب کرد آغاز می شود. -13
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سالگی؛ تهیۀ غذا، لباس و لوازم تحصیلی برای  16( تحصیل همگانی، رایگان و اجباری تا 11

 های نیازمند توسط دولت.بچه

 ]ت[

کارگری حزب سوسیال دمکرات  14برای حمایت از طبقۀ کارگر و افزایش توانایی مبارزۀ وی

 روسیه مطالبه می کند که:

 ساعت برای همۀ کارگران مزدگیر محدود شود؛ 8( کار روزانه به 1

های اقتصاد ( مدت استراحت هفتگی برای کارگران مزدگیر زن و مرد شاغل در همۀ رشته2

 ساعت متوالی نباشد، توسط قانون وضع شود؛ 36ملی بطوری که کمتر از 

 ( اضافه کاری منع گردد؛3

هایی که در های اقتصاد ملی به استثنای رشتهصبح( در همۀ رشته 5شب تا  9( شبکاری )از 4

 آنها به دالیل فنی ضروری می باشد، منع گردد؛

 سال منع گردند؛ 15( کارفرمایان از استخدام اطفال کمتر از 5

 ( کار زنان در صنایعی که مشخصاً برای سالمتی زنان مضر است منع گردد؛6

ن مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل نقص عضو کامل یا جزئی کارگران در اثر ( قانو7

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

 نقص عضو؛

 ؛15( منع پرداخت دستمزد به صورت جنس8

اند حقوق بازنشستگی کار[ شده( از طرف دولت به کارگران مسن که فاقد توانایی ]برای 9

 پرداخت شود؛

هایی که کارگران زن ها افزایش یابد؛ بازرسان زن در کارخانه( تعداد بازرسان کارخانه10

ها توسط نمایندگان منتخب بیشتر هستند منصوب شوند؛ نظارت بر رعایت قوانین کارخانه

ای و عدم خهای ]کارهای[ قطعهکارگران که از دولت حقوق می گیرند انجام شود؛ نظارت بر نر

 پذیرش کار انجام شده نیز بایستی توسط نمایندگان منتخب کارگران باشد؛

( نهادهای حکومت خودمختار محلی، با همکاری نمایندگان منتخب کارگران، بر شرایط 11

بهداشتی محلهای مسکونی تهیه شده برای کارگران از جانب کارفرمایان و همچنین رعایت 

اجرایی چنین محلهای مسکونی و شرایطی که آنها را اجاره می دهند، با هدف حمایت مقررات 

از کارگران مزدگیر به عنوان شهروندان و افراد آزاد در مقابل دخالت کارفرمایان در زندگی و 

 فعالیتهایشان، نظارت کنند؛

ر شرایط ( سیستم جامع و به نحو مناسب سازماندهی شدۀ بازرسی بهداشت برای نظارت ب12

 کار در تمام بنگاههایی که کارگر مزدگیر استخدام می نمایند برقرار شود؛

ای به صنایع هنروری، خانگی، کاردستی و بنگاههای دولتی ( فعالیتهای بازرسی کارخانه13

 گسترش یابد؛

 ( نقض قوانین حفاظت کننده از کارگران قانوناً قابل مجازات گردد.14

                                                 

برای حفاظت از » :فری پیشنهاد کرد که آغاز این پاراگراف به ترتیب زیر تغییر یابد و خوانده شود -14

زوال تدریجی روحی و جسمی طبقه کارگر و همچنین برای افزایش ظرفیت مبارزه وی در پیکار برای 

 ...«.رهایی او 

که قانون باید پرداخت مزد » فری پیشنهاد کرد که مطلب زیر در اینجا )در همین ماده( گنجانده شود: -15

 «وضع کند. هفتگی برای همه کارگران استخدام شده پیمانی را
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نه کسور از دستمزدها بر هر اساس یا به هر منظور )جریمه، عدم ( کارفرمایان از هر گو15

 پذیرش و غیره( منع گردند.

های اقتصاد ملی، با نمایندگان مساوی از ای در همۀ رشته( دایر کردن دادگاههای کارخانه16

 کارگران و کارفرمایان.

 

 نوشته شد. 1902در اواخر ژانویه و اوایل فوریۀ 

 6د مجموعه آثار لنین، جل

 

 

 «کنگرۀ انترناسیونال سوسیالیست در اشتوتگارت » از 
 

 

قطعنامه دربارۀ حق رأی زنان نیز به اتفاق آراء پذیرفته شد. تنها یک زن انگلیسی از جامعۀ 

[ نیمه بورژوا، از مجاز بودن مبارزه نه برای حق رأی کامل زنان بلکه حق رأی 1فابیان]

د، دفاع نمود. کنگره بدون شرط این را رد نمود و به محدود به کسانی که صاحب دارایی هستن

نفع زنان کارگر در مبارزه برای حق رأی، نه در پیوستگی با هواداران بورژوای حقوق زنان، 

بلکه در پیوستگی با احزاب طبقاتی پرولتاریا، اعالم موضع کرد. کنگره تشخیص داد که در 

لیسم و حقوق مساوی زن و مرد بدون مبارزه برای حق رأی زنان الزم بود اصول سوسیا

 تحریف آن اصول بخاطر مصلحت، پابرجا بماند.

در این رابطه اختالف عقیدۀ جالبی در کمیسیون برخاست. اتریشیها )ویکتور آدلر، آدلهاید پوپ( 

تاکتیکشان را در مبارزه برای حق رأی عمومی مردان ]اینگونه[ توجیه کردند: بخاطر موفقیت 

نها به مصلحت می دیدند که در مبارزه شان، مطالبۀ حق رأی زنان را در کنار این حق رأی، آ

مطالبۀ حق رأی برای مردان به پیش نکشند. سوسیال دمکراتهای آلمانی، و بخصوص کالرا 

زتکین، علیه این نظر در زمانی که اتریشیها برای حق رأی عمومی مبارزه می کردند، 

اظهار داشت که آنها تحت هیچ شرایطی نمی بایستی از اعتراض نمودند. زتکین در مطبوعات 

مطالبۀ حق رأی زنان صرف نظر می کردند، اتریشیها فرصت طلبانه اصول را فدای مصلحت 

کردند، و اگر آنها با همان انرژی برای حق رأی زنان می جنگیدند ]نه تنها[ دامنۀ آژیتاسیون را 

وی جنبش مردمی می افزودند. زتکین در کمیسیون کم نکرده، بلکه آنرا وسیع تر نموده و بر نیر

توسط زیتز، سوسیال دمکرات زن برجستۀ آلمانی از صمیم قلب حمایت شد. اصالحیۀ آدلر، که 

)این تبصره بجای  رد شد 9به  12غیرمستقیم تاکتیکهای اتریشی را توجیه می کرد، با رأی 

البۀ حقوق مساوی زن و مرد را دربر اینکه اظهار دارد مبارزه برای حق رأی همیشه بایستی مط

داشته باشد، فقط بیان می کرد که در مبارزه برای حق رأی که واقعاً همۀ شهروندان را فرا می 

گیرد نباید تعدیلی داده شود(. نقطه نظر کمیسیون و کنگره به دقیق ترین وجه در کلمات زیرین 

بین المللی زنان )این کنفرانس در  که زیتز فوق الذکر در سخنرانیش در کنفرانس سوسیالیستی

 اشتوتگارت و همزمان با کنگره برگزار شد( گفته است می تواند بیان شود:

در اصول ما باید همۀ آنچه را صحیح می انگاریم مطالبه نمائیم و تنها زمانی که » زیتز گفت:

قبول کنیم. این نیرویمان برای مطالبۀ بیشتر کافی نیست آنچه را قادر به بدست آوردنش هستیم 

همیشه تاکتیک سوسیال دمکراسی بوده است. هر چه مطالبات محقرتر باشد، امتیازهای حکومت 

 ...«.]به ما[ نیز محقرتر خواهد بود 
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این جر و بحث بین زنان سوسیال دمکرات اتریشی و آلمانی خواننده را قادر می سازد که ببیند 

ترین انحراف از اصول منطبق با تاکتیکهای چگونه بهترین مارکسیستها سرسختانه با کوچک

 استوار انقالبی برخورد می نمایند.

 

 نوشته شد. 1907در سپتامبر 

 ، منتشر شد.1908« کالندر دلیا وسخ»در  1907در اکتبر 

 ل. ن.  امضاء:

 13مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

روشنفکران بورژوا در  توسط گروهی از 1884جامعۀ رفرمیستی که در  – جامعۀ فابیان -1

گرفته شده «( تأخیرکننده)»بریتانیا تأسیس شد. این نام از اسم ژنرال رومی فابیوس کونکتاتور 

اش و اجتناب از نبردهای تعیین کننده مشهور شده بود. بود که بخاطر تاکتیکهای محتاطانه

را وظیفۀ « سوسیالیستی» هایدر بورژوازی با ایده« نفوذ»فابیانها مبارزۀ طبقاتی را رد کرده و 

خود قرار داده بودند. آنها معتقد بودند که می توان از طریق رفرمهای کوچک به سوسیالیسم 

 جامعۀ فابیان به حزب کارگر انگلیس پیوست. 1900گذار نمود. در سال 

 

 

 های وحشیهای متمدن و آسیاییاروپایی
 

 

آموزنده و نمونه را که در هند انگلستان ای راتشتاین، سوسیال دمکرات بنام انگلیسی، حادثه

روی داده است، برای مطبوعات کارگری آلمان نقل می کند. این حادثه بهتر از هر جر و بحث 

میلیونیش  300دیگری آشکار می سازد که چرا انقالب رشد سریعی در هند با نفوس بیش از 

 دارد.

انگون، شهری بزرگ )با بیش از ای در رآرنولد، یک روزنامه نگار انگلیسی، که روزنامه

 یاستهزا» ای تحت عنوان:نفوس( در یکی از والیات هندی بیرون می دهد، مقاله 200000

منتشر کرده و یک قاضی محلی انگلیسی بنام اندرو را افشا می سازد. برای « عدالت انگلیسی

یدنظر کرد و با ماه زندان محکوم شد، اما او درخواست تجد 12انتشار این مقاله آرنولد به 

هایی که در لندن داشت، قادر شد که پرونده را به دادگاه عالی در بریتانیا بکشاند. حکومت پارتی

 و آرنولد آزاد شد.« کاهش داد»ماه  4هند با عجله محکومیت او را به 

 این همه سر و صدا بخاطر چه بود؟

سالۀ  11ش یک دختر ای داشت که مستخدمیک سرهنگ انگلیسی بنام مک کورمیک معشوقه

هندی بنام آینا بود. این نمایندۀ نجیب ملتی متمدن، آینا را اغوا کرده و به اطاقش می برد، به او 

 تجاوز جنسی نموده و در منزلش حبس می نماید.

قضیه چنین اتفاق افتاد که پدر آینا در حال مرگ بود و به دنبال دخترش فرستاد و آنوقت بود که 

ر آن زندگی می کرد از کل داستان آگاه شد. مردم از خشم به جوش آمدند و ای که او ددهکده

 پلیس مجبور به 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 

تحت چنین  النسب معموالً های نجیب عدالت، تبرئه می کند. سرهنگ نجیب، هم چنانکه جنتلمن

شرایطی انجام می دهند، اظهار داشت که آینا روسپی بوده، و در اثبات آن پنج شاهد آورد. در 

 شاهدی که مادر آینا آورده بود حتی توسط قاضی اندرو بازجویی نشدند. 8حالیکه 

«( دسحضرت اق)»زمانی که آرنولد روزنامه نگار به جرم توهین محاکمه شد، رئیس دادگاه، 

 سر چالز فاکس اجازه نداد که او شاهدانش را برای دفاع از خود فراخواند.

برای هر کسی باید واضح باشد که در هند هزاران و میلیونها چنین مواردی رخ می دهد. تنها 

ً استثنائی آرنولد  )پسر یک روزنامه نگار با نفوذ لندنی( را قادر « توهین کننده»شرایط مطلقا

 دان بیرون بیاید و برای این مورد، توجه عامه را جلب کند.ساخت که از زن

افرادشان را در رأس امور اداری هند می « بهترین»فراموش نکنید که لیبرالهای انگلیسی 

حضرت »و « نیّر معرفت اروپایی»نویسندۀ مشهور رادیکال،  –گذارند. چندی پیش جان مورلی 

ها، فرمانفرمای هند، رئیس مک کورمیک – در چشم همۀ لیبرالهای اروپایی و روسی« اجل

 ها بود.اندروها و فاکس

 اند.هم اکنون در آسیا بیدار گشته، خلقهای آسیا دارای ذهن دمکراتیک شده« اروپایی»روح 

 

 87پراودا شمارۀ 

 1913آوریل  14

 19مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 

 یک دستاورد فنی بزرگ
 

 

ً گاز را از ویلیام رمزی، شیمیدان انگلیسی مشه ور جهان، روشی کشف کرده است که مستقیما

سنگ به دست می آورد. رمزی هم اکنون مشغول بستن قراردادی با صاحب کان  ذغالهای رگه

 سنگی مبنی بر کاربرد عملی این روش است. ذغال

بنابراین، یک مسئلۀ عظیم تکنیکی مدرن به راه حل نزدیک می شود. انقالبی که از چنین راه 

 ی تأثیر خواهد پذیرفت بی سابقه خواهد بود.حل

به همۀ نقاط کشور منتقل و در  سنگ ذغالدر حال حاضر، برای کاربست انرژی محتوی آن، 

 .سوزانده می شودها و منازل بی شماری کارخانه

مهم ترین رشتۀ تولیدی در  کشف رمزی به معنی یک انقالب عظیم تکنیکی در این احتماالً 

 داری است. کشورهای سرمایه

را بدون  آنسنگ قرار دارد،  ذغالرمزی روشی را کشف کرده است که درست در جائیکه 

حمل آن به سطح زمین، تبدیل به گاز می کند. روشی مشابه اما ساده تر گاهی اوقات برای 

ً به سطح زمین آورده نمی شود، بلکه در آب حل  استخراج نمک بکار می رود: نمک مستقیما

 به باال تلمبه زده می شود.شده، محلول 

معادن را با دستگاههای عظیم الجثۀ تقطیر به گاز تبدیل می کند. گاز برای  ذغالروش رمزی، 

می کشند،  سنگ غالذموتورهای بخار انرژی از  دو برابربکار انداختن موتورهای گازی که 
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وژی مدرن هم بکار می رود. موتورهای گازی انرژی را به برق تبدیل می کنند، که تکنول

 اکنون می تواند آنرا به دوردست بفرستد.

قیمت کنونیش کاهش می  یک دهمیا حتی  یک پنجمچنین انقالب تکنیکی هزینۀ الکتریسیته را به 

بکار می رود  سنگ ذغالدهد. مقدار بسیار زیادی از کار انسان که اکنون در استخراج و توزیع 

ها که تاکنون بکار نمی رفتند، ممکن خواهد شد. رگهذخیره خواهد شد. استفاده از ناچیزترین 

 هزینۀ روشنایی و گرمای منازل به مقدار زیادی کاهش می یابد.

 چنین کشفی انقالب عظیمی در صنعت به وجود خواهد آورد.

اما عواقبی که این انقالب در زندگی اجتماعی بمثابۀ یک کل تحت سیستم کنونی سرمایه داری 

متفاوت  چه چنین کشفی تحت سوسیالیسم می توانست داشته باشد، کامالً خواهد داشت، از آن

 خواهد بود.

سنگ به ناچار  ذغالکار میلیونها معدنچی درگیر استخراج « آزادسازی»تحت سرمایه داری 

ای، ازدیاد عظیمی در فقر، و بدتر شدن شرایط کارگران خواهد شد. و منافع موجب بیکاری توده

ها و ملتزمینشان ها، موروزوفجیب مورگانها، راکفلرها، ریابوشینسکیچنین کشف بزرگی به 

 خواهد رفت. –وکال، مدیران، پروفسورها و سایر چاکران سرمایه  –

خواهد کرد، « آزاد»تحت سوسیالیسم کاربرد روش رمزی، که کار میلیونها معدنچی و غیره را 

ساعت و حتی کمتر امکان پذیر  7 ساعت به مثالً  8از  برای همهفوراً تقلیل ساعات کار را 

ها شرایط کار را بهداشتی تر ها و راه آهنهمۀ کارخانه« الکتریکی کردن»خواهد ساخت. 

خواهد نمود، و میلیونها کارگر را از دود، خاک و کثافت نجات خواهد داد و تبدیل کارگاههای 

سان است، تسریع خواهد نمود. های تمیز و روشن که شایستۀ انکثیف و تنفرآور را به البراتوری

را از نیاز به گذراندن سه « بردۀ خانگی»روشنایی و گرمای الکتریکی در منازل، میلیونها 

 های بدبو رها خواهد کرد.چهارم زندگی شان در آشپزخانه

ای از شرایط اجتماعی که زحمتکشان را به تکنولوژی سرمایه داری، روز به روز بطور فزاینده

 .فراتر می رودمحکوم می کند بردگی مزدی 

 

 91پراودا شمارۀ 

 1913آوریل  21

 19مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 

 سرمایه داری و کار زنان
 

 

جامعۀ سرمایه داری مدرن موارد بیشماری از فقر و ستمی که مستقیماً قابل مشاهده نیستند را در 

ین، صنعتگران، کارگران، های پراکندۀ مردم تهیدستان شهرنشخود مخفی کرده است. خانواده

 بهترینکارکنان و کارمندان دولتی دون پایه، با مشقات باور نکردنی زندگی می کنند و در 

هایی به به سختی از عهدۀ مخارج خود برمی آیند. میلیون میلیون زن در چنین خانواده حاالت

ه می دهند( و با زندگی می کنند )یا درست تر، به موجودیت خود ادام« بردگان خانگی»عنوان 

هایشان را با پول خرد غذا و پوشاک بدهند و کوشش یأس آور روزانه تقال می کنند که خانواده

 کنند.« صرفه جویی»در هر چیزی به غیر از کار خودشان 
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از میان این زنان است که سرمایه داران با اشتیاق فراوان کارگرانی را استخدام می کنند که در 

برای خودشان و « اندکی کمک خرج»اضرند با دستمزد بسیار نازلی منزل کار کرده و ح

ای نان خشکی بدست بیاورند. از میان آنهاست که سرمایه داران همۀ خانواده شان برای تهیۀ تکه

« عادالنه ترین»کشورها )مانند برده داران دوران باستان و اربابان فئودال قرون وسطی( با 

درصد موارد(  99)ریاکارانه در « خشم اخالقی»می گزینند. هیچ ای را برقیمت هر تعداد صیغه

در مورد فحشاء، نمی تواند کاری کند تا از تجارت بدن زنان جلوگیری شود، تا زمانی که 

بردگی مزدوری وجود دارد، فحشاء به ناچار باید وجود داشته باشد. در طول تاریخ جوامع 

اند )استثمار آنها عبارت از این همیشه مجبور بوده بشری، همۀ طبقات ستم کشیده و استثمار شده

است( که ابتدا کار بدون مزد خویش را و سپس، زنانشان را به ستمکاران ارائه دهند تا صیغه 

 بشوند.« اربابانشان»گان 

استثمار تغییر می  شکلبرده داری، فئودالیسم و سرمایه داری از این لحاظ شبیه یکدیگرند. تنها 

 ارگری باقی می ماند.یابد، استثم

زنان استثمار شده در »از کار  نمایشگاهی، مرکز تمدن، اکنون «پایتخت دنیا»در پاریس، 

 ، برپا شده است.«خانه

هر کاالی نمونه برچسبی دارد که نشان می دهد زنی که در منزل کار می کند چقدر برای آن 

 یافت دارد.و چقدر می توانسته است هر روز و هر ساعت در دریافت داشته

که زن شاغل در منزل بتواند بیش از یک و  حتی یک نمونه هم نیستو چه چیزی می بینیم؟ 

کوپک برای هر قلم به دست آورد، در حالیکه اکثر مشاغل درآمدی خیلی  50ربع فرانک یعنی 

 هر دو جین چهار کوپک، یا –، آباژور سازی را در نظر می گیریم نازل تر از این دارند. مثالً 

کوپک در ساعت، اسباب بازیهای کوچک  6کوپک، با مزد  15های کاغذی: هر هزار تا کیسه

روبانی و غیره: دو و نیم کوپک در ساعت، گلهای مصنوعی: دو یا سه کوپک در ساعت، و 

 کوپک در ساعت مزد می دهند. و به همین منوال تا آخر. 6تا  2زیرپوش مردانه و زنانه: از 

مشابهی ترتیب دهند. این نمایشگاه آن « نمایشگاه»ونیونهای کارگری ما بایستی ها و تردیاتحادیه

سود سرشار حاصل از نمایشگاههایی را که توسط بورژوازی راه می افتد، تولید نخواهد کرد. 

یک نمایشگاه فقر و تنگدستی زنان پرولتر، منافعی از نوع دیگر خواهد آورد: به بردگان مزدی، 

نگاه « هایشانزندگی»ک خواهد کرد که شرایط خویش را تشخیص دهند، به زنان و مردان، کم

کرده و بیاندیشند که چگونه خویش را از ستم ابدی فقر، نیاز، فحشاء و سایر تحقیرات وارده به 

 فقیران نجات بخشند.

 

 نوشته شد. 1913مه(  10آوریل ) 27در 

 منتشر شد. 1913مه  5، 102در پراودا شمارۀ 

 

 

 [1] مسرگر و نئومالتوسیانیطبقۀ کا

 

 

روی مسئلۀ سقط جنین توجه بسیاری شد و بحثی طوالنی  [2]در کنگرۀ پزشکان پیروگوف

درگرفت. گزارش توسط لیخکوس تهیه شده بود، که ارقامی مبنی بر اجرای بسیار متداول سقط 

 جنین در ممالک به اصطالح متمدن کنونی ذکر نمود.
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در ماه انجام یافته است. در  36000در یکسال و در فرانسه تا سقط جنین  80000در نیویورک 

 سن پترزبورگ درصد سقط جنین طی پنج سال بیش از دو برابر شده است.

ای تصویب کردند مبنی بر اینکه مادری که سقط جنین کنگرۀ پزشکان پیروگوف قطعنامه

مۀ پزشکان تنها زمانی مصنوعی نموده نباید تحت هر گونه محاکمۀ جنایی قرار بگیرد و محاک

 اند.انجام داده« مقاصد سودجویانه»صورت گیرد که این عمل را برای 

ً به مسئلۀ به  اکثریت در بحث موافقت نمود که سقط جنین نبایستی قابل مجازات باشد، و طبعا

م )استفاده از طرق ضد حاملگی( نیز مانند جنبۀ اجتماعی این مسئله ساصطالح نئومالتوسیانی

از » گفت: [3]د شد. برای مثال، آقای ویگدورچیک، مطابق گزارش روسکویه سلووبرخور

و آقای استراخان در میان ابراز احساسات رعدآسا « طرق ضد حاملگی بایستی استقبال گردد

 فریاد برآورد:

ما بایستی مادران را متقاعد کنیم که بچه دار شوید تا آنها در مؤسسات آموزشی معیوب شوند، »

 «آنها بهره کشی شود، تا آنها به خودکشی سوق داده شوند!تا از 

اگر این گزارش درست باشد این فریاد آقای استراخان که با ابراز احساسات رعدآسا استقبال شد، 

حقیقتی است که مرا متعجب نمی سازد. شنوندگان از بورژواها و خرده بورژواها، که روحیۀ 

د. چه چیزی بجز مبتذل ترین لیبرالیزم از آنها می توان ای دارند، تشکیل یافته بوتنگ نظرانه

 انتظار داشت؟

به هر حال، از نقطه نظر طبقۀ کارگر به سختی امکان داشت که بیانی مناسب تر برای ماهیت 

از عبارت آقای استراخان که در باال ذکر « م اجتماعیسنئومالتوسیانی»ارتجاعی و زشت  کامالً 

تنها بخاطر همین؟ چرا آنها نتوانند بهتر، ...« شوید تا معیوب شوند  بچه دار»... شد، بیابند. 

متحدتر، آگاهانه تر و مصمم تر از ما بر ضد شرایط فعلی زندگی که نسل ما را خانه خراب و 

 کنند؟ مبارزهمعیوب می سازد، 

این تفاوت بزرگ است که روحیۀ دهقانی، کاردستی سازی، روشنفکری و خرده بورژوایی را 

ور عام، از روحیۀ پرولتری متمایز می نماید. خرده بورژوا می بیند و احساس می کند که به بط

طرف خانه خرابی می رود، زندگیش مشکل تر می شود، مبارزه برای بقاء بی رحمانه تر از 

اش بیشتر و بیشتر نا امیدکننده می شود. این حقیقتی بی پیش می گردد، و موقعیت او و خانواده

 را است، و خرده بورژوا علیه آن اعتراض می کند.چون و چ

 اعتراض می نماید؟ چگونهاما او 

اش ای اعتراض می کند که نا امیدانه در حال زوال است، از آیندهاو به عنوان نمایندۀ طبقه

های کمتری مأیوس است، غمگین و ترسو است. کاری نمی توان انجام داد ... ای کاش بچه

این ضجۀ  –بور نباشند[ رنج، عذاب، فقر و حقارت شدید ما را تحمل کنند وجود داشتند تا ]مج

 خرده بورژوا است.

کارگر آگاه از این نقطه نظر به دور است. او اجازه نخواهد داد تا آگاهیش به وسیلۀ چنین 

تیره شود. بله، ما کارگران و  –هر اندازه هم که آنها بی ریا و از ته قلب باشند  –هایی ضجه

ۀ مالکان کوچک، زندگی ای را می گذرانیم که از رنج و ستم طاقت فرسایی آکنده است. تود

اوضاع برای نسل ما سخت تر از نسل پدرانمان است. اما از یک جنبه ما خوش شانس تر از 

و  – ایم و به سرعت مبارزه کردن را می آموزیمما آغاز به آموختن کردهپدرانمان هستیم. 

مانند بهترین پدران ما که به عنوان فرد جنگیدند، نه برای شعارهای آتشین مبارزه می کنیم نه 

اند، بلکه برای شعارهای خودمان و شعارهای ناطقین بورژوازی که از نظر روحی با ما بیگانه
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آنها پیروز های ما بهتر از ما خواهند جنگید، و طبقه مان. ما بهتر از پدرانمان می جنگیم. بچه

 .خواهند شد

ۀ کارگر در حال زوال نیست، در حال رشد است، قوی تر می شود، جرأت می یابد، طبق

مستحکم می شود، خود را آموزش می دهد و در نبرد پوالدین می شود. ما تا آنجا که موضوع 

مربوط به سرواژ، سرمایه داری و تولید خرد است، بدبین هستیم، اما تا آنجا که به جنبش طبقۀ 

های عمارتی را ربوط می شود به شدت خوش بین هستیم. ما هم اکنون پایهکارگر و اهداف آن م

 ایم که فرزندان ما ساختمانش را به اتمام خواهند رساند.ریخته

م هستیم که تنها ساست که ما دشمنان بی قید و شرط نئومالتوسیانی –و تنها بدین دلیل  –بدین دلیل 

دپرست می باشد، آنهائی که با صدای لرزان برازندۀ زوجهای خرده بورژوای بی احساس و خو

خدا بخواهد ما طوری از عهدۀ خودمان برمی آییم. خیلی بهتر است اگر ما » زمزمه می کنند:

 «.هایی هم نداشته باشیمبچه

بدیهی است که این به هیچ وجه ما را از مطالبۀ الغای بی قید و شرط همۀ قوانین مخالف سقط 

مات طبی در مورد اقدامات ضد حاملگی، و غیره باز نمی دارد. جنین یا مخالف توزیع معلو

چنین قوانینی چیزی جز سالوسی طبقات حاکم نیست. این قوانین زخمهای مزمن سرمایه داری 

را بهبود نمی بخشند، تنها آنها را به زخمهای بدخیم تبدیل می کنند که بخصوص برای تودۀ 

حمایت از حقوق ابتدائی دمکراتیک زن و مرد، ستمدیده دردناک است. آزادی آموزش طبی و 

م می باشد. کارگرانی که آگاهی طبقاتی دارند سچیزی سوای تئوری اجتماعی نئومالتوسیانی

همواره بر ضد تالشهایی که می خواهند در جامعۀ مدرن این تئوری ارتجاعی و جبونانه را بر 

را برای بزرگترین تحوالت دارد،  ای که بهترین آمادگیمترقی ترین و قوی ترین طبقه، طبقه

 تحمیل کنند، بی رحمانه مبارزه می کنند.

 

 137پراودا شمارۀ 

 1913ژوئن  16

 19آثار لنین، جلد  مجموعه

 

 توضیحات

 

( ارائه شده 1766-1834دکترین ارتجاعی که از طرف توماس مالتوس ) – مسمالتوسیانی -1

سایل معاش سریعتر رشد می کند و فقر و بود، او گمان می کرد ثابت کرده که جمعیت از و

بدبختی طبقۀ کارگر تحت سرمایه داری بخاطر رشد سریع جمعیت است، نه بخاطر استثمار 

 سرمایه داری از کارگران.

م کوششی از طرف ایدئولوگهای بورژوازی بود که سرمایه داری را تبرئه کند و سمالتوسیانی

ش را تحت هر سیستم اجتماعی ثابت کند، کوششی اجتناب ناپذیری فقر و بدبختی طبقۀ زحمتک

ها از آنها و منحرف کردن آنها از مبارزه بر ضد برای اختفای علل واقعی شرایط اسفناک توده

 سیستم سرمایه داری.

ها حاصل سرمایه مارکس بی رحمانه از تئوری مالتوس انتقاد کرد و ثابت نمود که فقر توده

بی مزد از کارگران توسط سرمایه داران است. او نشان داد که داری و معلول سلب مالکیت کار 

 نابود کردن سرمایه داری و گذار به سوسیالیزم پایانی برای فقر و بدبختی طبقۀ کارگر است.
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مارکس نشان داد که در واقع هیچ قانون عمومی رشد جمعیت وجود ندارد و هر فرماسیون 

 را دارا می باشد.اقتصادی قانون رشد جمعیت خودش  -اجتماعی 

م تجدید حیات کرد و کوشید فقر سم به شکل نئومالتوسیانیسمالتوسیانی 1870در سالهای 

، تقلیل محصول خاک «پُر جمعیتی مطلق»روزافزون سرمایه داران را با تئوریهای شبه علمی 

ۀ وسایلی م کنترل تولد، جنگها و بیماریهای اپیدمیک را بمثابسو غیره توجیه کند. نئومالتوسیانی

ها می انگاشت و بسیاری از طرفدارانش برای نگهداری سرمایه داری و رفع بدبختی توده

 تبعیض نژادی را ابراز می کنند.

های پزشکان روسی که از طرف جامعۀ پزشکان روس به کنگره – های پیروگوفکنگره -2

 یادبود جراح و آناتومیست بزرگ روس ن.ی. پیروگوف تشکیل می شد.

 5مه تا  29ن مقاله اشاره می شود به کنگرۀ دوازدهم پیروگوف که در سن پترزبورگ از در ای

 برگزار شد. 1913ژوئن 

 1917تا  1885روزنامۀ بورژوا لیبرالی که در مسکو از  –روسی(  کالم) روسکویه سلوو -3

 منتشر می شد.

 

 

 پنجمین کنگرۀ بین المللی علیه فحشاء
 

 

 رای مبارزه علیه برده داری سفید در لندن اخیراً به پایان رسید.پنجمین کنگره بین المللی ب

ها و رؤسای پلیس و انواع و اقسام خیّرین بورژوا ها، خاخامها، اسقفها، کشیشها، کنتسداچس

در این کنگره حضور بهم رسانیدند. چه جشنها و پذیرائیهای رسمی مجلل که برگزار شد! و چه 

 های فحشاء ایراد شد!رات و رسواییسخنرانیهای جدی دربارۀ مض

اما وسایل مبارزاتی که نمایندگان شیک و آراستۀ بورژوا به کنگره پیشنهاد کردند چه بود؟ عمدتاً 

دو روش: پلیس و مذهب. چنین به نظر می آمد که این دو مطمئن ترین و مؤثرترین وسایل برای 

[ در لندن، 1یگر فولکس تساتیونگ]مبارزه علیه فحشاء هستند. موافق گزارش خبرنگار الیپز

جاکشان به پارلمان  تنبیه بدنیای برای یک نماینده انگلیسی به این مباهات می کرد که الیحه

مبارزه علیه فحشاء از چه قماش « متمدن»ارائه داده است. مالحظه کنید که این قهرمان مدرن 

 می باشد!

ابراز کرد، « منحرف»زنان پلیس بر زنان یک خانم کانادائی اشتیاق شدیدی به نظارت پلیس و 

اما در جائی که مسئلۀ افزایش دستمزدها مطرح بود، او اظهار داشت که زنان کارگر سزاوار 

 مزد بیشتری نیستند.

یک کشیش آلمانی به ماتریالیسم معاصر که طبق گفتۀ او در میان مردم نفوذ کرده و به گسترش 

 عشق آزاد کمک می نمود، ناسزا گفت.

یعنی نیاز و فقر  ءهای اجتماعی فحشاخواست به ریشه ،نگامی که نمایندۀ اتریشی، گرتنره

های طبقۀ کارگر، استثمار کار کودکان، وضع غیرقابل تحمل مسکن و غیره بپردازد، خانواده

 فریادهای مخالفت آمیز او را مجبور به سکوت ساخت!

دربارۀ شخصیتهای عالی مقام نقل می شد. اما در میان نمایندگان داستانهای آموزنده و عالی 

برای مثال، زمانی که ملکۀ آلمان از زایشگاهی در برلین دیدن می کند، حلقه در انگشتان 
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می کنند تا این بانوی عالی مقام از دیدن منظرۀ مادران ازدواج « نامشروع»مادران کودکان 

 نکرده ناراحت نشود!

 -های بورژوا دو روئی تهوع آور بورژوائی در کنگرهبر این پایه می توان داوری کرد که چه 

 اشرافی حکمفرماست.

آکروبات بازهای صحنۀ بشردوستی و مدافعین پلیس در این نمایش مسخرۀ فقر و نیاز جمع می 

، فحشائی که دقیقاً توسط اشرافیت و بورژوازی حمایت می «علیه فحشاء مبارزه کنند»شوند تا 

 شود.

 

 1رۀ رابوچایا پراودا شما

 1913ژوئیۀ  13

 19مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

ارگان جناح چپ حزب  – Leipziger Volkszeitung الیپزیگر فولکس تساتیونگ -1

منتشر می شد. برای چند  1933تا  1894سوسیال دمکرات آلمان بود که به صورت روزانه از 

ارگان  1922تا  1917از سال توسط فرانز مرینگ و روزا لوکزامبورگ تنظیم می شد. 

 به بعد ارگان جناح راست گردید. 1922آلمانی بود، و از « هایمستقل»

 

 

 تولید خرده پایی در کشاورزی
 

 

مسئلۀ دهقانی در دولتهای مدرن سرمایه داری مکرراً به سردرگمی و دودلی در میان 

 سیسم می انجامد.مارکسیستها و بیشترین حمالت اقتصاد سیاسی )تخصصی( بورژوایی به مارک

مارکسیستها می گویند، در سرمایه داری، تولید خرده پایی در کشاورزی محکوم به زوال و 

ای می باشد. تولید خرده بطور شگفت آوری محکوم به قرار داشتن در وضع پست و پایمال شده

و پایی متکی به سرمایۀ بزرگ است، و در مقایسه با تولید بزرگ کشاورزی عقب مانده است 

تنها به وسیلۀ کاهش اسفناک مصرف و رنج کشی پر زحمت و سخت می تواند ادامه یابد. اتالف 

و هدر رفتن کار انسانی، بدترین اشکال وابستگی تولید کننده، تحلیل رفتن خانواده، زمین و گلۀ 

 این است آنچه سرمایه داری در همه جا برای دهقان می آورد. –دهقان 

قان بجز پیوستن به فعالیتهای پرولتاریا و عمدتاً کارگران مزدگیر وجود راه رهایی برای ده هیچ

 ندارد.

[ و فرصت طلبانی که از آن دفاع می کنند 1برعکس، اقتصاد سیاسی بورژوایی، نارودنیکها]

)گرچه ممکنست آنها همیشه از این حقیقت آگاه نباشند(، سعی دارند ثابت نمایند که تولید خرده 

و با صرفه تر از تولید در مقیاس بزرگ است. دهقان، که وضع ثابت و مطمئنی پایی قابل دوام 

در جامعۀ سرمایه داری دارد، بایستی به طرف بورژوازی، نه به طرف پرولتاریا گرایش یابد؛ 

او نباید به مبارزۀ طبقاتی کارگران مزدگیر جذب شود، بلکه بایستی کوشش نماید وضع خود را 

 چنین است مفاد تئوری اقتصاددانان بورژوا. –رباب محکم کند به عنوان یک مالک و ا
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های دقیق بیازماییم. بگذارید ما می کوشیم صحت تئوریهای پرولتری و بورژوایی را با داده

های کامل برای در کشاورزی در اتریش و آلمان را در نظر بگیریم. داده زنانها دربارۀ کار داده

ولت مایل نیست از همۀ مؤسسات کشاورزی بر اساس علمی روسیه هنوز موجود نیست زیرا د

 آمارگیری نماید.

یا  4422981نفر شاغل در کشاورزی  9070682، از 1902در اتریش، بنابر سرشماری 

درصد زن بودند. در آلمان، جایی که سرمایه داری بسیار توسعه یافته تر است، زنان  7/48

درصد. هر چه  8/54 –ارند تشکیل می دهند کسانی را که به کشاورزی اشتغال د اکثریت

سرمایه داری بیشتر در کشاورزی توسعه یابد، بیشتر کارگر زن استخدام می نماید، به عبارت 

درصد  25می کند. زنان شاغل در صنعت آلمان  بدترهای کارگر را دیگر، شرایط زیست توده

درصد را تشکیل می  50از  کل نیروی کار را تشکیل می دهند، اما در کشاورزی، آنها بیش

]نیروی[ کار را جذب کرده و ضعیف ترها را در  بهتریندهند. این نشان می دهد که صنعت 

 کشاورزی می گذارد.

 هم اکنون در کشورهای سرمایه داری توسعه یافته، کشاورزی عمدتاً یک شغل زنانه شده است.

هیم دید که بخصوص در تولید اگر ما آمار مزارع با مساحتهای مختلف را بررسی کنیم خوا

است که نسبت استثمار کار زن زیادتر است. از طرف دیگر، حتی در کشاورزی،  خرده پایی

ً کارگر مرد استخدام می نماید، گرچه در این مورد به پای  تولید سرمایه داری بزرگ عمدتا

 صنعت نرسیده است.

 در زیر مقایسۀ ارقام مربوط به اتریش و آلمان می آید:

 

 وع مزرعهن
گروه بنا به مساحت 

 )به هکتار( مزرعه

 درصد زنان شاغل

 اتریش آلمان

 پرولتری
 52.0 74.1 تا نصف

 50.9 65.7 2تا  2/1

 دهقانی

 49.6 54.4 5تا  2

 48.5 50.2 10تا  5

 48.6 48.4 20تا  10

 سرمایه داری
 46.6 44.8 100تا  20

 27.4 41.0 و بیشتر 100

 48.7 54.8  ارعبرای همۀ مز

 

در هر دو کشور، ما، عمل همان قانون کشاورزی سرمایه داری را مشاهده می کنیم. هر چه 

بوده و تعداد زنان در کل رقم افراد  ضعیف ترمقیاس تولید کوچک تر باشد ترکیب نیروی کار 

 شاغل در کشاورزی بیشتر است.

رولتری، یعنی آنهایی که وضع عمومی تحت سرمایه داری این چنین است. در مزارع پ

شان عمدتاً به وسیلۀ کار مزدی زندگی می کنند )کارگران کشاورزی، کارگران روز « مالکین»

مزد، و کارگران مزدگیر بطور عام که قطعه زمین کوچکی دارند(، گاهی تا مقدار خیلی زیادی، 

 .کار زن بر کار مرد می چربد
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تری یا کارگری بسیار زیاد است: در اتریش آنها نباید فراموش شود که تعداد این مزارع پرول

می  5700000از کل  3400000مزرعه و در آلمان آنها حتی  2800000از کل  1300000

 باشند.

 در مزارع دهقانی کار زن و مرد تقریباً به نسبت مساوی استعمال می شود.

 .کار مرد بر کار زن می چربدباالخره، در مزارع سرمایه داری، 

 چه معنی است؟این به 

این بدان معنی است که ترکیب نیروی کار در تولید خرده پایی حقیرتر از تولید سرمایه داری 

 بزرگ است.

باید هر چه بیشتر  –زن پرولتر و زن دهقان  –این بدان معنی است که در کشاورزی کارگر زن 

ان سالمتی خود و تالش کند، باید تا آخرین حد به خود فشار آورد، باید بخاطر کارش به زی

فرزندانش رنج بکشد، برای آنکه تا حد امکان به کارگر مرد در تولید بزرگ سرمایه داری 

 برسد.

از  کشیدن کار بیشتریاین بدان معنی است که تحت سرمایه داری، تولید خرده پایی تنها با 

 کارگر نسبت به کاری که از کارگر در تولید بزرگ کشیده می شود ادامه می یابد.

دهقان بیشتر گرفتار است، بیشتر در تور پیچیدۀ وابستگی سرمایه داری گره خورده است تا 

؛ ولی در حقیقت، «خوب بگرداند»کارگر مزدگیر. او فکر می کند که مستقل است، که می تواند 

 برای ادامه، او باید سخت تر از کارگر مزدگیر )برای سرمایه( کار کند.

 16ر کشاورزی این را با وضوح بیشتری ثابت می کند.د کودکانارقام دربارۀ کار 

 

 و. ای.  امضا:

 5رابوچایا پراودا، شمارۀ 

 1913ژوئیۀ  18

 19مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

نمایندگان یک گرایش ایدئولوژیک و سیاسی بودند در روسیه. خصایل متمایز  – نارودنیکها -1

د از انکار نقش رهبری پرولتاریا در جنبش انقالبی و کنندۀ ایدئولوژی نارودنیکی عبارتند بودن

اعتقاد نادرست به اینکه انقالب سوسیالیستی می تواند به توسط مالکین کوچک، دهقانان، اجرا 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ویراستار. –مجموعه آثار لنین به زبان انگلیسی  19جلد  209-12مراجعه نمایید به صفحات  -16
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 به اینسا آرماند
 

 

 دوست عزیز،

را مفصل تر بنویسید. در غیر این صورت  [1]رهنمود من به شما اینست که طرح جزوه تان

 های زیادی مبهم می ماند.چیز

ً بیان کنم. به شما پیشنهاد می کنم سراسر بخش من مجبورم نکته مطالبه )از » 3ای را صریحا

 را حذف کنید.« نظر زنان( برای آزادی عشق

ً منظورتان از آن چیست؟ چه  در واقع، این یک مطالبۀ بورژوایی و نه پرولتری است. حقیقتا

 فهمید؟ می توانچیزی از آن 

 آزادی از محصورات مادی )مالی( در عشق؟ -1

 به همین نسبت از مالحظات مادی؟ -2

 از تعصبات مذهبی؟ -3

 از حکم تحمیل شده توسط پدر و غیره؟ -4

 ؟«جامعه»از تعصبات  -5

 از حصار تنگ محیط )دهقانی یا خرده بورژوایی یا بورژوا روشنفکری(؟ -6

 از موانع قانونی، دادگاه و پلیس؟ -7

 ز جدی بودن در عشق؟ا -8

 از تولد بچه؟ -9

 آزادی زنا و غیره؟ -10

ام. البته، منظور شما من بسیاری )البته نه تمام( سایه روشنهای معانی ]آنرا[ ردیف کرده

 می باشد. 1-7های شماره شبیهیا چیزی  1-7نبوده، بلکه  8-10های شماره

کردید، زیرا آزادی عشق این را دقیقاً  تعریف دیگری انتخاب می 1-7های شما باید برای شماره

 بیان نمی کند.

آزادی »معنی  اجتناب ناپذیری، بطور برخالف میل شماو عموم مردم، خوانندگان جزوه، حتی 

 درک می کنند. 8-10های را بطور عام چیزی در جهت خطوط شماره« عشق

ً بدین دلیل که در جامعۀ مدرن طبقات پرحرف و پر سر و صدای  ، معنی «واال مقام»دقیقا

ً بدین دلیل این مطالبه 8-10های را به صورت شماره« آزادی عشق» ای درک می کنند، دقیقا

 بورژوایی و نه پرولتری می باشد.

، البته آنها در واقع، 3-7های برای پرولتاریا مهم ترین هستند، و بعد شماره 2و  1های شماره

 نیستند.« آزادی عشق»

شما از این عبارت می باشد مهم نیست. چیزی که مهم است « منظور» اطنباینکه چه چیزی در 

 ]ابژکتیو[ مناسبات طبقاتی در امور عشقی است. منطق عینی

 

 [2]دستتان را دوستانه می فشارم!

 .و. ا
 

 در برن نوشته شد. 1915ژانویۀ  17در 

 منتشر گردید. 13، شمارۀ «بلشویک»در مجلۀ  1939اولین بار در 

 35ار لنین، جلد کلیات آث
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 توضیحات

 

ای که اینسا آرماند می خواست برای زنان کارگر بنویسد. این جزوه اشاره است به جزوه -1

 هیچگاه به چاپ نرسید.

اند در ابتدای نامه توسط لنین به انگلیسی نوشته شده« دوست عزیز»این کلمات مثل عبارت  -2

 ویراستار. –

 

 

 به اینسا آرماند
 

 

 دوست عزیز،

مرا ببخشید از اینکه چنین دیر پاسخ می دهم. دیروز در نظر داشتم پاسخ دهم، اما بسیار گرفتار 

 بودم و وقت برای نوشتن نداشتم.

 –واضح نبود، و « مطالبه برای آزادی عشق»در مورد طرح جزوه تان، من معتقد بودم که 

ناسبات عینی طبقاتی است، نه مستقل از نیت و خواست شما )من اینرا با گفتن اینکه مسئلۀ مهم م

ای بورژوایی و نه پرولتری در شرایط این مطالبه –های ذهنی شما، تأکید کردم( خواسته

 اجتماعی این عصر است.

 شما با این مخالفید.

 بسیار خوب، اجازه بدهید مسئله را دوباره بررسی کنیم.

یزناپذیر در شرایط مساعی )و گر ممکنبرای روشن شدن آنچه مبهم است، من ده تفسیر مختلف 

، به عقیدۀ من، تیپیک یا مشخصۀ زنان پرولتر 1-7طبقاتی( را داده و اشاره کردم که تفسیرهای 

 تیپیک یا مشخصۀ زنان بورژوا هستند. 8-10هستند، در حالیکه تفسیرهای 

تند )و این تفاسیر صحیح نیس -1اگر شما مایل به رد کردن این بودید، بایستی نشان می دادید که 

سپس بایستی تفاسیر دیگری را ارائه می نمودید یا مشخص می کردید کدام یک غلط هستند(، یا 

به این طریق به تفاسیر  -3ها را می افزودید(، یا آنها یا ناکامل اند )و سپس بایستی جا افتاده -2

 پرولتری و بورژوایی تقسیم نمی شوند.

 شما هیچ یک از این سه را انجام ندادید.

را رد نمی کنید. آیا این یعنی شما قبول می کنید که آنها )در مجموع( صحیح  1-7شما نکات 

غیرممکن بودن گفتن » هستند؟ )آنچه شما راجع به فحشاء در میان زنان پرولتر و وابستگی آنها:

است. در اینجا هیچ دلیلی برای عدم توافق بین ما  1-7مناسب با نکات  می نویسید کامالً « نه

 فت نمی شود(.یا

 است. پرولتریو همینطور شما انکار نمی کنید که آن تفسیری 

 باقی می مانند. 8-10اکنون نکات 

من نمی دانم » را مطرح می کنید:« اعتراض»و این « درک نمی کنید کامالً »شما آنها را 

)!!؟؟(  دیکی بگیر 10)دقیقاً آنچه شما نوشتید!( آزادی عشق را با نکتۀ  می تواندچگونه فردی 

»... 

 بخاطر آن رد و تخریب کنید؟ مراو شما قصد دارید « یکی می گیرم»را با دیگری  پس من این

 چرا؟ برای چه؟
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 و این تز من است. –را معنی می دهد  8-10نکات  زنان بورژواآزادی عشق برای 

 یست؟شما چنین تزی را رد می کنید؟ پس بگوئید بانوان بورژوا منظورشان از آزادی عشق چ

نمی کند که این  ثابتشما در این مورد سکوت اختیار می کنید. ولی آیا ادبیات و زندگی حقیقی 

دقیقاً همان است که منظور زنان بورژوا می باشد؟ آنها اینرا تماماً ثابت می کنند! شما آنرا بطور 

 ضمنی قبول دارید.

آن به سختی امکان « ردنرد ک»و اگر چنین است، این مربوط به موضع طبقاتی آنهاست، و 

 داشته و تا حدی کوته بینانه می باشد.

کرده  متمایزچیزی که شما باید انجام دهید این است که نقطه نظر پرولتری را به روشنی از آنها 

قرار دهید. شما بایستی این حقیقت عینی را بخاطر داشته باشید که در غیر این  تقابلو با آنها در 

اسب را از میان سطور جزوۀ شما می ربایند، آنرا به طریق خودشان صورت آنها عبارات من

های شما تفسیر می کنند و جزوۀ شما را به گندمی برای آسیاب خودشان تبدیل می نمایند، آنها ایده

می کنند )این نگرانی را در آنها ایجاد می « گیج»را در انظار کارگران تحریف کرده و آنان را 

ها و غیره فراوان هایی بیگانه با ایشان را برایشان دارید(. و آنها روزنامهدهکنند که گویا شما ای

 دارند.

می کنید و مرا متهم « حمله»نقطه نظر عینی و طبقاتی را فراموش کرده و به من  و شما کامالً 

 می کنید ... عجیب است، خیلی عجیب ... 8 - 10آزادی عشق با نکات « یکی گرفتن»به 

)مبتذل و « های بدون عشقبوسه»از « شور زودگذر ناب تر و شاعرانه تر حتی یک عشق و»

سطحی( افراد متأهل می باشد. این است آنچه شما می نویسید. این است آنچه شما در جزوه تان 

 خواهید نوشت. بسیار خوب.

فقم. های بدون عشق بین افراد متأهل مبتذل و کثیف اند. مواآیا این یک تقابل منطقی است؟ بوسه

های عاشقانه. شما در آنها بایستی در تقابل با ... با چه قرار گیرند؟ ظاهراً جواب اینست: با بوسه

از این بطور  –)چرا زودگذر؟( را می آورید « زودگذر»)چرا عشق نه؟( « شور»تقابل با آن 

ای ههای بدون عشق )زودگذر( در تقابل با بوسهمنطقی چنین نتیجه گیری می شود که بوسه

ای مردم پسند، ازدواج بدون عشق ازدواجی قرار می گیرند ... عجیب است. بهتر نبود در جزوه

 5یا  6بدون عشق مبتذل و کثیف خرده بورژوایی، روشنفکرانه یا دهقانی )فکر می کنم نکتۀ 

اضافه  اگر خیلی اصرار داریدمن( در تقابل با ازدواج مدنی پرولتری با عشق قرار گیرد )و 

که، یک ماجرای شور انگیز زودگذر می تواند هم پاک و هم کثیف باشد(. شما در جزوه شود 

را در مقابل هم می گذارید، که البته « موارد اتفاقی»تان نه تیپهای طبقاتی، بلکه چیزی شبیه 

ای از موارد خاص اتفاقی است؟ موضوع یک مورد فردی و امکان پذیر است. اما آیا این مسئله

های پاک در یک عشق زودگذر بایستی در یک داستان های کثیف در ازدواج و بوسههاتفاقی بوس

و روانشناسی تیپهای  شخصیتهاپرورانده شود )زیرا اینجا تمام نکته در صحنه فردی، در تحلیل 

 معین است(. اما در یک جزوه؟

اید، چون شما [ خوب درک کرده1نکتۀ مرا راجع به نامناسب بودن نقل قول از کی] شما کامالً 

را بازی کرد. دقیقاً. و اما راجع به ُرل « پرفسوران عشق»است که ُرل « احمقانه»می گویید 

 پرفسوران ]عشق[ زودگذر و غیره چطور؟

من اصال نمی خواهم درگیر بحث شوم. من خرسندانه نوشتن این نامه را متوقف می کنم و 

خواهم که آن جزوۀ خوبی باشد، بطوری  مطلب را موکول به صحبت با شما می کنم. اما من می

عبارات آنرا به ضرر شما برباید )گاهی یک عبارت کافیست که همه چیز را  هیچ کس نتواندکه 

از روی »تفسیر نماید. من مطمئن هستم که شما اینرا هم  غلطخراب کند ...( و نظر شما را به 
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ر از صحبت، ممکن است شما را نوشتید، من این نامه را می فرستم زیرا مکاتبه، بهت« سهو

 مجبور سازد که عمیق تر در طرح جزوه، که چیزی بسیار مهم است، غور کنید.

مرا و  1-10آیا در میان زنان آشنای خویش یک سوسیالیست فرانسوی سراغ ندارید؟ نکات 

او  به انگلیسی(، به و غیره، برای او ترجمه کنید )مثالً « زودگذری»مطالب خودتان را راجع به 

چه می  هابیرونیآزمایش کوچکی راه بیاندازید و ببینید  –توجه کرده و با دقت به او گوش کنید 

 گویند و برداشتهای آنها و نیز آنچه را از جزوۀ شما انتظار دارند، دریابید.

 

 دستتان را می فشارم و خواستار سردردهای کمتر و بهبودی سریعتر برایتان هستم.

 و. او.
 

زیادی تعهد کرده است ... ولی در  [3][، نمی دانم ... شاید دوست من2: دربارۀ باگی]بعدالتحریر

به تعویق انداخته شده، یعنی مبارزه به تعویق انداخته شده ولی از بین  هآخر چه؟ نمی دانم. مسئل

نرفته است. باید بجنگیم و بجنگیم!! آیا در منصرف کردن آنها موفق خواهیم شد؟ نظر شما 

 چیست؟

 

 در برن نوشته شد. 1915ژانویۀ  24در 

 منتشر گردید. 13در نشریۀ بلشویک، شمارۀ  1939نخستین بار در 

 35کلیات آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

 The Century of( نویسندۀ سوئدی، نویسندۀ کتاب 1926-1849) Ellen Key الن کی -1

the Child  بودندی و فردگرایانه عرفان وی دربارۀ آموزش، . دیدگاههای(1900)سال. 

(. این گروه )بوخارین، روزمیروویچ و کریلنکو( تالش Baugyاشاره است به گروه باگی ) -2

ای مستقل از ارگان مرکزی ایجاد کند. این گروه اسم خود را از شهر باگی در داشت که روزنامه

نسا آرماند فرستاده ای که گروه برای ایسوئیس که مرکزش در آن بود گرفت. لنین، از روی نامه

و پیشنهاد همکاری به وی داده بود، بطور اتفاقی از نقشۀ آنها با خبر شد. لنین مخالف ایجاد چنین 

در کنفرانس سازمانهای « ارگان مرکزی و روزنامۀ جدید»های کوچکی بود و مسئلۀ روزنامه

کنفرانس  ، بررسی شد.1915مارس  4فوریه تا  27خارجۀ ح.ک.س.د.ر، منعقده در برن، 

 صحت نظر لنین را پذیرفت.

 ویراستار. –اند این دو کلمه توسط لنین به انگلیسی نوشته شده -3

 

 

 «کاریکاتوری از مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستی » از 
 

 

پرده  اقتصادیو پلیدیهای  سیاسیرا که از پلیدیهای « منفی»پ. کیفسکی تفاوت بین شعارهای 

ند. این تفاوت در این حقیقت نهفته است که روبنای سیاسی هر چه می برمی دارد، درک نمی ک

 است غیرممکنخواهد باشد، برخی پلیدیهای اقتصادی بخشی از همین سرمایه داری هستند، و 
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که آنها را از نظر اقتصادی بدون از بین بردن خود سرمایه داری از بین برد. حتی یک نمونه 

نماید. از سوی دیگر، پلیدیهای سیاسی نمایانگر انحراف از هم نمی توان آورد که این را رد 

 ، یعنی سرمایه داری، کامالً «بر اساس سیستم موجود»دمکراسی هستند که از نظر اقتصادی، 

ها در یک کشور و سایر برخی جنبه –امکان پذیر است، و بطور استثنائی تحت سرمایه داری 

از هم چیزی که مؤلف قادر به درکش نیست، دقیقاً اجراء می شوند. ب –ها در کشوری دیگر جنبه

 شرایط بنیادین الزم برای اجرای دمکراسی بطور عام است!

همین امر در مورد مسئلۀ طالق ]هم[ صادق است. خواننده بخاطر خواهد آورد که این نخست 

ان موجه را بی مطرح گردید. او این عقیدۀ کامالً  ملیتوسط روزا لوگزمبورگ در بحث مسئلۀ 

نمود که اگر ما خودمختاری در یک دولت )برای یک منطقه، ناحیۀ معین و غیره( را تأیید کنیم، 

و  –، اصرار بورزیم که همۀ مسائل ملی عمده سانترالیستباید به عنوان سوسیال دمکراتهای 

بایستی تابع حوزۀ قضائی حکومت مرکزی و مجلس مرکزی  –یکی از آنهاست  طالققانون 

نمونه به روشنی نمایشگر اینست که کسی نمی تواند یک دمکرات و سوسیالیست باشد باشد. این 

بدون آنکه اکنون خواهان آزادی کامل طالق باشد، زیرا عدم چنین آزادی، ستمی افزون بر جنس 

برای  آزادیگرچه درک این موضوع سخت نیست که به رسمیت شناختن این  –ستمدیده است 

 ز همۀ همسران به انجام چنین کاری نیست!ا دعوتترک شوهر به معنی 

 «:اعتراض می کند»پ. کیفسکی 

که شوهرش را ترک کند[ از حق  می خواهداگر او نتواند در چنین مواردی ]زمانی که همسر »

، یا از این هم بدتر، ثالثیخود عمال استفاده کند، یا اگر استفاده از آن مستلزم رضایت اشخاص 

آنگاه این حق ]طالق[ به چه چیز شباهت دارد؟  –ندگان مهرش باشد مستلزم رضایت مطالبه کن

 «.حقی پشتیبانی می کنیم؟ البته که نه! چنینآیا ما از اعالن 

و سرمایه داری را آشکار  بطور عامچنین اعتراضی عدم درک کامل از رابطۀ بین دمکراسی 

یده غیرممکن می حقوق دمکراتیک را برای طبقات ستمد« اجرای»می سازد. شرایطی که 

سازد، تحت سرمایه داری مواردی استثنائی نیستند، بلکه خصیصۀ این سیستم می باشند. در 

بیشتر موارد حق طالق تحت سرمایه داری تحقق ناپذیر است زیرا جنس ستمدیده تحت انقیاد 

بردۀ »اقتصادی است. مهم نیست تا چه حد دمکراسی تحت سرمایه داری موجود باشد، زن یک 

ی زنجیر شده به اطاق خواب، بچه داری، آشپزخانه باقی می ماند. حق انتخاب اه، برد«نگیخا

، تحت سرمایه «خودشان»قضات خلق، مقامات رسمی، معلمان مدرسه و هیئت منصفه و غیرۀ 

داری در بیشتر موارد دقیقاً به دلیل انقیاد اقتصادی کارگران و دهقانان، تحقق ناپذیر است. همین 

« حکومت به وسیلۀ خلق»هوری دمکراتیک ]هم[ می شود: برنامۀ ما آن را به عنوان شامل جم

تعریف می نماید، گرچه همۀ سوسیال دمکراتها به خوبی می دانند که تحت سرمایه داری، حتی 

در دمکراتیک ترین جمهوری، رشوه دادن به مأموران توسط بورژوازی و اتحاد بورس و 

 حکومت حتماً وجود دارد.

ا کسانی که نمی توانند درست فکر کنند یا اطالعی از مارکسیسم ندارند اینطور نتیجه می تنه

گیرند: بنابراین بیهوده است که جمهوری داشته باشیم، آزادی طالق بیهوده است، دمکراسی 

بیهوده است، خودمختاری ملیتها بیهوده است! اما مارکسیستها می دانند که دمکراسی ستم 

. تنها مبارزۀ طبقاتی را مستقیم تر، وسیع تر، علنی تر و مشخص تر می نمی کندء طبقاتی را الغا

سازد، و آن چیزی است که ما نیاز داریم. هر چه آزادی طالق کامل تر باشد، زنان روشن تر 

آنها سرمایه داریست، نه فقدان حقوق. هر چه سیستم « بردگی خانگی»می بینند که منشأ 

د، کارگران روشن تر خواهند دید که ریشۀ پلیدی سرمایه داری حکومتی دمکراتیک تر باش
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است، نه فقدان حقوق. هر چه مساوات ملی کامل تر باشد )و این بدون آزادی جدا شدن کامل 

(، کارگران ملل ستم دیده روشن تر خواهند دید که علت ستم کشی آنها سرمایه داری است، نیست

 نه فقدان حقوق و غیره.

دوباره گفته شود: باعث شرمندگی است که مجبور شویم الفبای مارکسیسم را  باید دوباره و

 بقبوالنیم، ولی چه می توان کرد وقتی کیفسکی آن را نمی داند؟

ً به همان طریقی مورد بحث قرار می دهد که یکی از دبیران کمیتۀ  او طالق را تقریبا

[، آنرا 2، در گولوس پاریس][ در خارج، سمکوفسکی، اگر درست بخاطر بیاورم1سازماندهی]

مورد بحث قرار داد. نحوۀ استدالل وی این بود که آزادی طالق دعوتی برای همۀ همسران به 

ترک شوهرانشان نیست، که صحیح است، اما اگر به مادام ثابت شود که همۀ شوهران دیگر 

 بهتر از شوهر ایشان می باشند آنگاه همان آش است و همان کاسه!!

ا انتخاب این نحوۀ استدالل فراموش کرده که عجیب فکر کردن، نقض اصول سمکوفسکی ب

سوسیالیستی یا دمکراتیک نیست. اگر سمکوفسکی به زنی می گفت که همۀ شوهرهای دیگر 

بهتر از مال او هستند، هیچ کس این را نقض اصول دمکراتیک به حساب نمی آورد. فوقش 

ی عجیب و غریب بزرگی هم باشند! اما اگر مردم می گفتند: در حزبی بزرگ باید آدمها

اش فرو کند که به عنوان یک دمکرات از شخصی دفاع کند سمکوفسکی قرار بود این را به کله

که مخالف آزادی طالق است و به دادگاهها، پلیس یا کلیسا برای جلوگیری از ترک همسرش 

کی در مقام دبیری در بیشتر همکاران سمکوفس حتیرجوع کرده است، ما مطمئن هستیم که 

 خارج، ولو آنکه سوسیالیستهای ناجوری هستند، از پشتیبانی او خودداری می نمودند.

اند و از بررسی طالق خود، مسئله را درک نکرده« بحث»اما سمکوفسکی و کیفسکی در 

حقوق دمکراتیک  همۀجوهر آن، یعنی اینکه تحت سرمایه داری حق طالق بدون استثناء مثل 

مشروط ، محدود، تشریفاتی، تنگ و فوق العاده مشکل برای تحقق است، خودداری می دیگر، 

کنند. ولی هیچ سوسیال دمکرات شریفی کسی را که مخالف حق طالق باشد، یک دمکرات، چه 

از اعالم و « دمکراسی» همۀرسد به یک سوسیالیست، قلمداد نمی کند. این لب مطلب است. 

تحت سرمایه داری فقط تا حد خیلی کمی و آن هم بطور نسبی تشکیل شده که « حقوقی»تحقق 

تحقق پذیرند. اما بدون اعالم این حقوق، بدون مبارزه برای مرسوم کردن آنها، از هم اکنون و به 

 است. غیرممکنها با روحیۀ مبارزه جویانه، سوسیالیسم فوریت، و بدون تربیت توده

 

 

 نوشته شد. 1916اکتبر  -در اوت 

 1ار در زوزدا شمارۀ اولین ب

 منتشر شد. 1924در 

 23مجموعه آثار لنین، جلد 
 

 

 توضیحات

 

 تشکیل شد. 1912مرکز رهبری انحالل طلبان که در  – کمیتۀ سازماندهی -1

 1915تا ژانویۀ  1914روزنامۀ انحالل طلب که در پاریس از سپتامبر  –)صدا(  گولوس -2

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

 

 

III- رفرمهای مبرم دمکراتیک و بهره برداری از مبارزۀ سیاسی و پارلمانتاریسم 

 
محدودیتهای حقوق سیاسی زنان در مقایسه با حقوق مردان. بایستی  همۀالغاء بدون استثناء  -17

ر، در زمانی که جنگ و هزینۀ ها تشریح شود که چرا این رفرم به ویژه در حال حاضبرای توده

های وسیعی را تحریک کرده، و بخصوص عالقه و توجه زنان را نسبت زیاد زندگی افکار توده

 به سیاست برمی انگیزند، مبرم است.

 
 نوشته شد. 1916در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر 

 منتشر گردید. 1918ای در اولین بار به فرانسوی به صورت جزوه

 بق متن دستنویسانتشار بر ط

 23مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 

 توضیحات

 

در طی جنگ جهانی اول لنین ساکن سوئیس بود و از آنجا فعالیتهای حزب بلشویک را  -1

هدایت می کرد. او همچنین عضوی از حزب سوسیال دمکرات سوئیس بود و در فعالیتهای 

هنمودهایش به آن کمک می جناح چپ آن شرکت می کرد، در جلسات آن حضور می یافت با ر

نمود. دکتر ف. بروپباخر، یک سوسیال دمکرات زوریخی که بطور مدام لنین را در آن دوره 

 مالقات می کرد، نوشت:

ای نزدیک با سازمانهای کارگری زوریخ داشت، هر بار که مسئله مهمی مورد لنین رابطه»

گام ارائۀ گزارش دربارۀ روز بحث بود، در جلسات آنها حضور می یافت. برای مثال، او هن

های اتحادیۀ کارگری زوریخ زمانی که مسئلۀ جوانان به گردهم آیی چوب بران، در گردهم آیی

جنگ مورد بحث بود، در تجمع جوانان در هوتینگن که در آن پالتن دربارۀ سرپیچی از خدمت 

ۀ اونترستراسه که نظامی و دربارۀ تبلیغات انقالبی در ارتش صحبت کرد، در گردهم آیی شعب

من دربارۀ جنگ سخنرانی کردم ... حاضر بود. لنین شکیبایی اش را در انجام کار، در 

 «(.لنین در سوئیس»)موریس پیانزوال،  «روابطش با رفقایی سوئیسی نشان داد.

به روسی و آلمانی  «وظایف سمیروالیستهای چپ در حزب سوسیال دمکرات سوئیس»تزهای 

انسوی ترجمه شدند. آنها بین گروههای بلشویک در سوئیس و سوسیال نوشته شده و به فر

 ها مورد بحث قرار گرفتند.دمکراتهای چپ سوئیسی پخش شده و در گردهم آیی
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 «وظایف پرولتاریا در انقالب ما » از 
 

 

قرار دادن میلیس خلق بجای پلیس رفرمی است که به دنبال کل جریان انقالب می آید و هم  -12

کنون در بیشتر بخشهای روسیه اجرا شده است. ما بایستی برای مردم تشریح کنیم که در بیشتر ا

حتی  –انقالبهای بورژوایی نوع معمول، این رفرم همیشه بسیار زودگذر بوده و بورژوازی 

پلیس قدیمی، نوع تزاریستی، پلیس جدا از مردم و  –دمکراتیک ترین و جمهوریخواه ترین آن 

 بورژوازی و مستعد برای هر گونه ستمگری بر مردم را احیاء کرده است.تحت فرمان 

می کند، و آن آفرینش میلیس خلق و آمیختن آن با  جلوگیریپلیس  یتنها یک راه است که از احیا

ارتش می باشد )جایگزین کردن ارتش دائمی با تسلیح همگانی مردم(. خدمت در این میلیس باید 

سالگی را بدون استثناء دربر گیرد، اگر با  65و  15جنس بین سنین همۀ شهروندان از هر دو 

این محدودۀ سنی پیشنهاد شده از روی تجربه بشود شرکت افراد جوان و پیر را ابراز کرد. 

سرمایه داران باید به کارگران، مستخدمین و غیره برای روزهایی که به خدمت عمومی در 

ان نه تنها به شرکت مستقل در زندگی سیاسی بطور کلی، میلیس مشغولند، مزد بپردازند. اگر زن

بلکه همچنین به خدمت عمومی همگانی و روزانه کشیده نشوند، بی فایده است که دربارۀ 

چون « پلیس»ای وظایف دمکراسی کامل و پایدار، سوسیالیسم به کنار، گفتگو شود. پاره

یره، هرگز رضایت بخشانه به اتمام های بی خانمان، بازرسی غذا و غمواظبت بیماران و بچه

 نخواهند رسید مگر زنان در مساوات، نه تنها لفظی بلکه حقیقی، با مردان قرار گیرند.

وظایفی که پرولتاریا به منظور حفاظت، استحکام و توسعۀ انقالب بایستی پیش روی مردم 

یل میلیس خلق می بگذارد جلوگیری از احیاء پلیس و جلب نیروی تشکیالتی تمام مردم در تشک

 باشد.

 

 ایبه عنوان جزوه 1917نخست در سپتامبر 

 توسط انتشارات پریبوی منتشر گردید.

 ن. لنین  امضا:

 24مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 

 «مطالب مربوط به تجدیدنظر در برنامۀ حزب » از 
 

 

 قانون اساسی جمهوری دمکراتیک روسیه بایستی ]اینها را[ تضمین نماید:

به نمایندگان مردم واگذار گردد،  ت مردم؛ قدرت عالیه در دولت باید کامالً ( حکوم1

]نمایندگانی[ که توسط مردم انتخاب خواهند شد و در هر زمانی قابل عزل بوده، و مجلسی 

 واحد، مجلس خلقی واحد، را تشکیل خواهند داد.

ننه که شامل حکومت مردم، یعنی، تمرکز تمام قدرت عالیۀ دولتی در دست مجلس مق( 1

 نمایندگان مردم بوده و متشکل در مجلسی واحد باشد.
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سالگی  20( حق رأی عمومی، مساوی و مستقیم برای همۀ شهروندان زن و مردی که به سن 2

اند در انتخابات مجلس مقننه و ارکان مختلف حکومت خودمختار محلی؛ رأی مخفی؛ حق رسیده

سسۀ نمایندگی کننده؛ پارلمانهای دو ساله؛ پرداخت هر رأی دهنده برای انتخاب شدن در هر مؤ

عزل بودن همیشگی و بدون  انتخابات؛ قابلنمایندگی به نسبت در تمام حقوق به نمایندگان مردم؛ 

 .استثنای همۀ وکال و مأموران منتخب با تصمیم اکثریت انتخاب کنندگانشان

ای در محلهایی که منطقه( حکومت خودمختار محلی در مقیاسی وسیع؛ حکومت خودمختار 3

الغای همۀ مقامات منتصب ای دارند؛ ترکیب جمعیت و شرایط زندگی و اجتماعی ماهیت ویژه

 .ایدولتی محلی و منطقه

 ( عدم تجاوز به ]حقوق[ فرد و محل سکونت.4

 ( آزادی نامحدود اعتقاد، بیان، مطبوعات، تجمع، اعتصابات و ]ایجاد[ انجمن.5

 ن و شغل.( آزادی تغییر مکا6

( الغای دسته بندیهای اجتماعی؛ تساوی حقوق برای همۀ شهروندان صرف نظر از جنس، 7

 عقیده، نژاد یا ملیت.

( حق اهالی برای کسب آموزش به زبان بومی شان در مدارس به هزینۀ ارگانهای دولتی و 8

دهم محلی حکومت خودمختار؛ حق استفادۀ هر یک از شهروندان از زبان بومی اش در گر

در همۀ مؤسسات عمومی محلی و دولتی؛  هم سطح با زبان رسمی؛ استفادۀ زبان بومی اهآیی

 .الغای زبان رسمی اجباری

 .حق تعیین سرنوشت برای همۀ ملیتهای جزو دولت( 9

حق همۀ ملیتهای جزو دولت برای جدایی آزادانه و تشکیل دولتهای مستقل. جمهوری ملیت ( 9

ملیتها را نه به زور، بلکه فقط با موافقت داوطلبانه برای تشکیل دولتی  روس باید سایر ملل یا

مشترک جلب کند. وحدت و اتفاق برادرانۀ کارگران همۀ کشورها با استفاده از زور، مستقیم یا 

 .غیرمستقیم، بر ضد سایر ملیتها، منافات دارد

رابر یک هیئت ( حق همۀ اشخاص برای تعقیب قانونی هر مأموری طبق مقررات در ب10

 منصفه.

 .انتخاب قضات توسط مردم( 11

انتخاب قضات و سایر مأموران، مدنی و نظامی، توسط مردم با حق عزل هر یک از آنها ( 11

 .در هر زمانی با تصمیم اکثریت انتخاب کنندگانشان

 .تعویض ارتش دائمی به وسیلۀ تسلیح همگانی خلق( 12

لۀ تسلیح همگانی خلق؛ دریافت دستمزد مقرر از تعویض پلیس و ارتش دائمی به وسی( 12

سرمایه داران برای اوقاتی که کارگران و سایر کارکنان به خدمت عمومی در میلیس خلق می 

 .پردازند

 ( تفکیک کلیسا از دولت، و مدارس از کلیسا؛ مدارس باید مطلقاً سکوالر ]عرفی[ باشند.13

 16های پسر و دختر تا برای همۀ بچه ایآموزش اجباری و رایگان عمومی و حرفه( 14

 .های فقیرسالگی؛ تهیۀ غذا، لباس و لوازم مدرسه به هزینۀ دولت برای بچه

های تئوریک آموزش اجباری و رایگان عمومی و پلی تکنیکی )که دانش آموزان را با جنبه( 14

سالگی؛ پیوند  16تا  های پسر و دخترهای تولید آشنا کند( برای تمام بچهو عملی مهم ترین حوزه

 .ها با کار مولد اجتماعینزدیک تربیت بچه

 .تهیۀ غذا، لباس و لوازم مدرسه برای همۀ دانش آموزان به هزینۀ دولت( 15
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ادارۀ آموزش عمومی توسط ارگانهای حکومت خودمختار محلی که بطور دمکراتیک ( 16

نامۀ آموزشی مدارس، یا در انتخاب اند؛ عدم اجازۀ دخالت دولت مرکزی در تنظیم برانتخاب شده

کادر آموزشی؛ انتخاب معلمین، مستقیماً از جانب مردم با حق برکناری معلمین ناشایسته توسط 

 .مردم

به عنوان شرط اساسی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد ملی کشورمان، حزب سوسیال دمکرات 

یات تصاعدی بر درآمد و ارث کارگری روسیه الغای همۀ مالیاتهای غیرمستقیم و برقراری مال

 را مطالبه می کند.

های تراست شدۀ سطح باالی توسعۀ سرمایه داری که هم اکنون در امور بانکی و در رشته

صنعت به دست آمده، از یکسو و اختالل اقتصادی به علت جنگ امپریالیستی که همه جا مطالبۀ 

ت عمده موجب می شود، از سوی کنترل دولتی و عمومی را بر تولید و توزیع تمام محصوال

 .دیگر، حزب را به مطالبۀ ملی کردن بانکها، سندیکاها )تراستها( و غیره، وادار می کند

برای حفاظت از طبقۀ کارگر در برابر سیر قهقرایی جسمی و روحی، و توسعۀ توانایی او برای 

 ادامۀ مبارزه در راه آزادی، حزب مطالبه می نماید:

 .وزانه برای همۀ کارگران مزدگیرهشت ساعت کار ر( 1

هشت ساعت کار روزانه برای همۀ کارگران مزدگیر، شامل یک تنفس برای صرف غذا که ( 1

کمتر از یک ساعت نباشد در مواردی که کار مداوم است. در صنایع خطرناک و غیربهداشتی 

 .ساعت تقلیل یابد 6تا  4کار روزانه باید به 

تگی قانونی برای همۀ کارگران مزدگیر زن و مرد در همۀ ( مدت استراحت غیرمنقطع هف2

 ساعت نباشد. 42های اقتصاد ملی که کمتر از رشته

 ( منع کامل اضافه کار.3

های اقتصاد ملی بجز مواردی که صبح( در تمام رشته 6شب تا  9منع کار شبانه )از ساعت ( 4

 .یص داده شده باشندبه دالیل فنی از طرف سازمانهای کارگری مطلقاً ضروری تشخ

های اقتصاد ملی بجز مواردی که صبح( در تمام رشته 6شب تا  8منع کار شبانه )از ساعت ( 4

به دالیل فنی از طرف سازمانهای کارگری مطلقاً ضروری تشخیص داده شده باشند، معهذا 

 .ساعت تجاوز نکند 4مشروط به اینکه کار شبانه از 

سال( و محدود کردن کار روزانۀ جوانان )از  16ی )کمتر از امنع استخدام کودکان مدرسه( 5

 .ساعت 6سال( به  18تا  16

سال(، محدود کردن کار روزانۀ جوانان )از  16ای )کمتر از منع استخدام کودکان مدرسه( 5

ساعت، و منع استخدام جوانان در کار شبانه در صنایع و معادن غیر  4سال( به  20تا  16

 .بهداشتی

 4های صنعت مضر برای سالمتی زنان؛ مرخصی زنان از کار کار زنان در همۀ رشته منع( 6

 .هفته بعد از تولد نوزاد، بدون از دست دادن حقوق 6هفته قبل و 

های صنعت مضر برای سالمتی زنان؛ منع کار شبانه برای منع کار زنان در همۀ رشته( 6

عد از تولد نوزاد بدون از دست دادن حقوق هفته ب 8هفته قبل و  8زنان؛ مرخصی زنان از کار 

 .و با کمکهای پزشکی و دارویی رایگان

ها و بنگاههایی که زنان در آنها تأسیس مهدکودکها برای نوزادان و نونهاالن در همۀ کارخانه( 7

استخدام می شوند؛ دادن حداقل نیم ساعت تنفس به زنان شیرده به فواصلی که کمتر از سه 

 .ساعت نباشند
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تأسیس مهدکودکها برای نوزادان و نونهاالن و اطاقهایی برای مادران شیرده در همۀ ( 7

ها و سایر بنگاههایی که زنان در آنها استخدام می شوند؛ دادن حداقل نیم ساعت تنفس به کارخانه

زنان شیرده به فواصلی که کمتر از سه ساعت نباشند؛ دریافت مزایای شیردهی برای چنین 

 .ساعت 6کاهش ساعات کار روزانه شان به  مادرانی و

بیمۀ دولتی برای کارگران شامل کهولت و از کار افتادگی کلی یا جزئی، از صندوق ( 8

 .مخصوصی که با مالیات مخصوص از سرمایه داران تشکیل می شود

 :بیمۀ کامل اجتماعی کارگران( 8

 ؛برای همۀ انواع کار مزدیالف( 

تادگی، یعنی، بیماری، زخمی شدن، ناتوانی، پیری، امراض شغلی، برای همه نوع از کار افب( 

 ؛تولد نوزاد، بیوگی، یتیمی، و همچنین بیکاری، و غیره

 ؛توسط خود بیمه شدگان اداره شوند همۀ مؤسسات بیمه کامالً پ( 

 ؛هزینۀ بیمه به عهدۀ سرمایه داران باشدت( 

های بیماری که خودمختار هزینهکمک پزشکی و دارویی رایگان تحت کنترل انجمنهای ث( 

 .ارکان مدیریت آن توسط کارگران انتخاب بشوند

تعیین روز مقرر پرداخت هفتگی بدون استثناء در همۀ ؛ منع پرداخت مزدها به جنس( 9

 .قراردادهای کار و پرداخت نقدی مزد در ساعات کار

وری )جریمه، خرابی و منع کسر دستمزدها توسط کارفرمایان به هر بهانه یا به هر منظ( 10

 .غیره(

های اقتصاد ملی؛ گسترش بازرسی ( گماشتن تعداد مکفی بازرسان کارخانه در همۀ رشته11

ای به همۀ بنگاههایی که کار اجرتی استخدام می کنند، شامل بنگاههای دولتی )خدمت کارخانه

یعی که خانگی نیز در معرض بازرسی قرار گرفته شود(؛ گماشتن بازرسان زن در صنا

]نیروی[ کار زنانه استخدام می شود؛ نمایندگانی توسط کارگران انتخاب شده و از دولت حقوق 

می گیرند تا بر اجرای قوانین کارخانه، بر تعیین نرخها و قبول یا رد مواد خام و محصوالت 

 ساخته شده نظارت داشته باشند.

انتخاب شده و دربرگیرندۀ همۀ تشکیل هیئت بازرسان کار که توسط سازمانهای کارگران ( 9

بنگاههایی باشد که کار اجرتی و همچنین مستخدمین خانگی استخدام می کنند؛ گماشتن بازرسان 

 .زن در بنگاههایی که ]نیروی[ کار زنانه استخدام می شود

 

 نوشته شد 1917مه  -در آوریل 

 نتشر شدم« مطالب مربوط به تجدیدنظر در برنامۀ حزب»در جزوۀ  1917در ژوئن 

 انتشارات پریبوی، پتروگراد

 24مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 

 «آیا بلشویکها می توانند قدرت دولتی را نگهدارند؟ » از 
 

 

 به ما گفته می شود، پرولتاریا قادر به راه انداختن دستگاه دولتی نخواهد بود.
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پایانی علیه مالک که مرتکب تعدیات بی  130000تاکنون، روسیه توسط  1905از انقالب 

اند، و های بی پروایی را در مورد آنها اعمال کردهاند، سوء استفادهنفر شده 150000000

 اند، اداره می شده است.اکثریت وسیعی را به کار شاق غیرانسانی و نیمه گرسنگی محکوم نموده

ر نفر اعضای حزب بلشویک قادر به حکومت ب 240000با این حال به ما گفته می شود که 

نفر توسط حداقل یک  240000روسیه، به نفع فقرا و علیه ثروتمندان، نخواهند بود. هم اکنون 

ً نسبت بین تعداد اعضاء حزب و  میلیون رأی جمعیت بالغ پشتیبانی می شوند، چون این دقیقا

در  تعداد آراء داده شده برای حزبی است که با تجربۀ اروپا و تجربۀ روسیه، چنانچه مثالً 

بات شورای شهر پتروگراد در اوت گذشته دیده شد، تثبیت شده است. بنابراین ما هم اکنون انتخا

خلق را داریم که بخاطر آرمانهای واال و نه بخاطر رقم بزرگی  یک میلیونی« دستگاه دولتی»

 که در بیستم هر ماه دریافت می دارد، وقف دولت سوسیالیستی شده است.

ای، فوراً آن برای بسط دستگاه دولتی مان داریم که با ضربه« زراهی سحرآمی»عالوه بر این ما 

می سازد، راهی که هیچ دولت سرمایه داری در اختیار نداشت یا نمی توانست داشته  ده برابررا 

 باشد. این راه سحرآمیز کشاندن زحمتکشان، کشاندن فقرا به کار روزانۀ ادارۀ دولت است.

اه سحرآمیز بکار گرفته خواهد شد و چقدر بطور بی نقص برای تشریح اینکه چه آسان این ر

 اجرا خواهد شد، بگذارید ساده ترین و برجسته ترین مثال ممکنه را در نظر بگیریم.

دولت می خواهد به زور خانوادۀ مشخصی را از یک آپارتمان بیرون کرده و دیگری را 

د، و همچنین در دولت پرولتاری جایگزین سازد. این اغلب در دولت سرمایه داری اتفاق می افت

 یا سوسیالیستی ما نیز روی خواهد داد.

دولت سرمایه داری یک خانواده از طبقۀ کارگر را که نان آورش را از دست داده و نمی تواند 

اجاره را بدهد بیرون می کند. مأمور اجرا با پلیس، یا دستۀ نظامی، در یک جوخۀ کامل از آنها 

رای بیرون کردن ]کسی[ از یک محلۀ کارگر نشین اعزام یک فوج ظاهر می شود. برای اج

کامل قزاق ضروری است. چرا؟ چون مأمور اجرا و نظامیان از رفتن بدون گارد نظامی بسیار 

قوی امتناع می کنند. آنها می دانند که صحنۀ بیرون کردن، چنان خشمی را در میان همسایگان، 

اند، برمی انگیزد و موجب تگاه ناامیدی کشانده شدهدر میان هزاران هزار مردمی که به پر

آنچنان نفرتی نسبت به سرمایه داران و دولت سرمایه داری می شود که مأمور اجرا و جوخۀ 

اند. قوای نظامی وسیع ضروری نظامی در هر لحظه با خطر قطعه قطعه شدن خود مواجه

نها باید از نواحی دورافتاده و است، چندین هنگ باید به یک شهر بزرگ گسیل شوند، و گردا

« آلوده»پرتی بیایند تا سربازان به زندگی فقرای شهری آشنا نباشند، تا سربازان با سوسیالیسم 

 نشوند.

دولت پرولتاری مجبور است به زور خانوادۀ خیلی فقیری را به آپارتمان مرد ثروتمندی انتقال 

 2سرباز،  2ملوان،  2نفره است؛  15ما  دهد. اجازه بدهید فرض کنیم که دستۀ نظامی کارگری

کارگر با آگاهی طبقاتی )که از این دو فرض کنیم تنها یک نفر عضو حزب ما یا یک طرفدار 

تن آنان باید زن،  5نفر از زحمتکشان فقیر، که حداقل  8]ما[ است(، یک روشنفکر و 

آپارتمان مرد ثروتمند  خدمتکاران خانگی، زحمتکشان ناماهر، و از این قبیل باشند. جوخه به

مرد  2زن و  2اطاق که در آن  5وارد می شود، آن را بازرسی می کند و درمی یابد که آن از 

شهروندان، شما باید در این زمستان در دو اطاق » –سکنی دارند تشکیل شده ]و می گوید[ 

کنند آماده بچپید، و دو اطاق را برای دو خانوادۀ دیگری که اکنون در زیرزمین زندگی می 

سازید. تا زمانی که به کمک مهندسین )شما مهندس هستید، اینطور نیست؟(، ما منازل خوبی 

برای همه کس بسازیم، شما مجبور به کمی تنگی جا خواهید بود. تلفن شما در خدمت ده خانواده 
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ا خواهد بود. بدین طریق صد ساعت وقت کاری که برای خرید و از این قبیل هدر می رود، ره

خواهد شد. اکنون در خانوادۀ شما دو نفر بیکارند که قادر به انجام کار سبک هستند: یک 

ساله. آنها سه ساعت در روز وظیفۀ نظارت بر  14ساله و یک شهروند مرد  55شهروند زن 

توزیع درست آذوقه و نگهداری حساب الزم آنرا برای ده خانواده به عهده خواهند داشت. 

جوخۀ ما اکنون دو رونوشت این دستور دولت را خواهد نوشت و شما  شهروند دانشجو در

محبت کرده یک اظهارنامۀ امضاء شده مبنی بر اینکه صادقانه آن را اجرا خواهید نمود، به ما 

 «.می دهید

به عقیدۀ من، با این مثال نشان داده می شود که تفاوت بین دستگاه دولتی کهنۀ بورژوایی و نوین 

 ادارۀ دولت در این دو چگونه است. سوسیالیستی و

ما خیالباف نیستیم. ما می دانیم که یک کارگر ناماهر یا یک آشپز فوراً نمی تواند کار ادارۀ 

دولت را در دست بگیرد. در این مورد ما با کادتها، با برشکووسکایا و با تسره تلی موافقیم. 

فدار گسست فوری از این پیش داوری معهذا، اختالف ما با این شهروندان در اینست که ما طر

دولت  ادارۀهای ثروتمند می توانند از عهدۀ هستیم که تنها ثروتمندان یا مأموران منتخب خانواده

و اجرای کار روزانه و معمولی اداری برآیند. ما خواستاریم که آموزش کار ادارۀ دولت توسط 

فوراً آغاز گردد، بدین معنی  آموزشین کارگران و سربازان دارای آگاهی طبقاتی انجام شود و ا

 برای آموزش همۀ کارگران، همۀ افراد فقیر، برای این کار، فوراً انجام پذیرد. آغازیکه چنین 

ما می دانیم که کادتها هم مایل به آموزش دمکراسی به مردم اند. خانمهای کادتی مایل هستند 

بق با بهترین منابع انگلیسی و برای خدمتکاران خانگی در مورد تساوی حقوق زنان مطا

فرانسوی سخنرانیها کنند. و همچنین، درست در گردهم آیی کنسرت بعدی، مقابل هزاران نفر از 

هایی در روی سکو ترتیب داده می شود: خانم سخنران کادت برشکووسکایا حضار، تبادل بوسه

ترتیب مردم سپاسگزار را می بوسد، برشکووسکایا وزیر سابق تسره تلی را می بوسد، و بدین 

 درسی عینی از تساوی، آزادی و برادری جمهوریخواهانه می گیرند.

بله، ما موافقیم که کادتها، برشکووسکایا و تسره تلی به طریق خودشان هوادار دمکراسی هستند 

و آنرا در میان مردم تبلیغ می کنند. ولی چه باید کرد اگر درک ما از دمکراسی چیزی متفاوت با 

 آنان باشد؟ درک

به عقیدۀ ما، برای سبک کردن بار سنگین و مصائب جنگ و همچنین بهبودی زخمهای 

 انقالبیمورد نیاز است، اقدامات  انقالبیوحشتناکی که جنگ بر مردم وارد ساخته، دمکراسی 

روش باید  دقیقاً هماناز نوعی که در مثال توزیع مسکن در تطابق با منافع فقرا توضیح داده شد. 

هم در شهر و هم روستا برای توزیع آذوقه، لباس، پاپوش و غیره، در مورد زمین در نواحی 

فوراً دستگاه نحو، ما می توانیم  اینروستایی، و از این قبیل، اتخاذ گردد. برای ادارۀ دولت به 

شود، میلیون نفر تشکیل نشده الاقل از ده میلیون نفر می  20که اگر از  دولتی ای را دایر نماییم

دستگاهی آنچنان که هیچ دولت سرمایه داری نشناخته است. تنها ما می توانیم چنین دستگاهی را 

به وجود آوریم، زیرا ما از هواداری کامل و فداکارانۀ اکثریت عظیم جمعیت مطمئن هستیم. تنها 

داریم که  ما می توانیم چنین دستگاهی را به وجود آوریم، زیرا ما کارگران با آگاهی طبقاتی را

اند )بیخود نبود که ما برای آموزش به مکتب طوالنی سرمایه داری تربیت شده« مکتب»با 

آن  تدریجیتشکیل دستۀ نظامی کارگران و گسترش  قابلیتسرمایه داری رفتیم(، کارگرانی که 

همۀ مردم را دربر می را )که بالفاصله شروع به گسترش آن می کنند( به نیروی نظامی ای که 

، دارا می باشند. کارگران با آگاهی طبقاتی باید رهبری نمایند، اما برای کار اداره ]دولت[ یردگ

 آنها می توانند روی تودۀ وسیع زحمتکشان و ستمدیدگان حساب کنند.
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بدیهی است که این دستگاه نوین هنگام برداشتن گامهای نخستین اش به ناچار مرتکب اشتباهاتی 

ان مرتکب اشتباهاتی نشدند زمانی که از سرواژ بیرون آمدند و شروع به می شود. اما آیا دهقان

ای که مردم توسط آن می توانند حکومت بر ادارۀ امور خویش کردند؟ آیا راه دیگری بجز تجربه

خویش را بیاموزند و از اشتباهات اجتناب ورزند وجود دارد؟ آیا راه دیگری بجز اقدام فوری 

وسط مردم وجود دارد؟ اکنون نکتۀ اصلی اینست که این نظر برای خود حکومتی اصیل ت

روشنفکرانه را که تنها مأموران بخصوصی، که با موقعیت اجتماعی  -تعصب آمیز بورژوایی 

اند، می توانند دولت را اداره نمایند، رها نمائیم. نکتۀ اصلی اینست وابسته به سرمایه شان کامالً 

می « سوسیالیست»م که در آن مأموران بورژوا و وزرای که به اوضاع و احوالی خاتمه دهی

ماه با شورش  7کوشند تا به طریق کهنه حکومت کنند، ولی قادر به انجام آن نمی شوند و بعد از 

دهقانی در کشوری دهقانی روبرو می گردند! نکتۀ اصلی اینست که مردم ستمدیده و زحمتکش 

در عمل به آنها ثابت کنیم که آنها می توانند و باید  را از اعتماد به قدرت خودشان اشباع سازیم،

، 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 روسیه  به نفع فقراغیره را 

ورانه و عمومی که کار اداره را به پرولتاریا و نیمه پرولتاریا نجات یابد. این عمل منصفانه، جس

ای را در میان مردم برخواهد انگیخت که قوای مردم را می سپارد، چنان شور انقالبی بی سابقه

در مبارزه با مصائب چند برابر خواهد کرد، تا آنجا که آنچه برای قوای کوته نظر، کهنه و 

و نه برای  خویشتنر می رسید، برای میلیونها نفر که برای بوروکراتیک ما غیرممکن به نظ

شروع به کار خواهند سرمایه داران، متنفذین، بوروکراتها، و نه بخاطر ترس از مجازات، 

 ، ممکن خواهد شد.نمود
 

*** 
 

از مقاومت سرمایه داران ترسیدن و هنوز خویش را انقالبی خواندن، آرزوی قلمداد شدن به 

این شرم آور نیست؟ تا چه حد سوسیالیسم بین المللی، که توسط  –لیست عنوان یک سوسیا

بلند  بتواننداپورتونیسم فاسد شده، باید از نظر ایدئولوژیکی تنزل کرده باشد اگر چنین صداهایی 

 شوند؟

اند، چون سرمایه داران ایم؛ همۀ مردم آن را دیدهنیروی مقاومت سرمایه داران را دیده ما قبالً 

همۀ از طبقات دیگر آگاهی طبقاتی دارند، و فوراً اهمیت شوراها را تشخیص دادند، فوراً بیشتر 

را با نهایت شدت به کار بردند، به هر چیزی متوسل شدند، به هر رنگی درآمدند، به  کوششان

 شوراها را بی اثرهای نظامی متوسل گشتند تا باور نکردنی ترین دروغها و تهمتها و به توطئه

آنها را به صفر کاهش دهند، آنها را به خودفروشی بکشانند )به کمک منشویکها و کنند، 

[(، آنها را به محافل سخنوری تبدیل نمایند و دهقانان و کارگران را 1سوسیالیست رولوسیونرها]

 های توخالی و بازیهای انقالبی نما ماهها و ماهها فرسوده کنند.با گفته

، چون این نیرو تنها ایمندیدهاومت پرولتاریا و دهقانان فقیر را نیروی مق هنوزبا این حال، ما 

هویدا می شود که قدرت در دست پرولتاریا باشد، زمانی که دهها میلیون مردمی که  زمانی کامالً 

کنند که  احساساند از ]روی[ تجربه ببینند و در اثر احتیاج و بردگی سرمایه داری خرد شده

ستمدیده افتاده است، که دولت به فقیران در جنگ با مالکان و قدرت دولت به دست طبقات 

آن زمان است که ما  تنها. درهم می شکندسرمایه داران کمک می کند، و مقاومت آنها را 

خواهیم دید چه نیروهای مقاومت بکری علیه سرمایه داران در میان مردم پنهان است؛ تنها آن 

[ نامید خودش را آشکار خواهد ساخت. تنها آن 2«]هانسوسیالیسم پن»زمان است که آنچه انگلس 
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دشمن عیان و پنهان حکومت طبقۀ کارگر، که خود را بطور فعال یا با  ده هزارزمان برای هر 

رزمندۀ جدید برخواهند خواست که از نظر سیاسی  یک میلیونمقاومت منفی آشکار می سازند، 

، که از اعتقاد به انسان بودن خود، حق حیات اند، در زجر فقر و مصیبت می سوختندمنفعل بوده

خود، اینکه آنها نیز می توانند از خدمت تمام توان دولت متمرکز مدرن برخوردار شوند و اینکه 

را فراخواند تا سهمی  آنهانیروی کمکی نظامی پرولتاریا با اطمینان کامل می تواند همچنین 

 ته باشند، دست کشیده بودند.مستقیم، بالواسطه و روزانه در اداره دولت داش

سرمایه داران و مالکان، با کمک مهربانانۀ پلخانف، برشکووسکایا، تسره تلی، چرنف و 

کردن آن با  لوثدر قدرتشان بوده برای لوث کردن جمهوری دمکراتیک، برای  هر چهشرکاء، 

برای آنها اند؛ شدهاند، به حدی که مردم گرفتار بی احساسی و بی تفاوتی نوکری ثروت انجام داده

، زیرا مرد گرسنه نمی تواند تفاوتی بین جمهوری و سلطنت ببیند؛ سرباز خستۀ همه یکی هستند

ای که زندگی اش را فدای منافع اجنبی می کند تمایلی به عشق ورزیدن به پابرهنه و یخ کرده

 جمهوری ندارد.

ان خانه خراب با چشمان اما زمانی که هر زحمتکش، هر کارگر بیکار، هر آشپز، هر دهق

ها، می بیند که دولت پرولتاری به ثروت تعظیم نمی کند بلکه فقرا خودش، نه از طریق روزنامه

را کمک می نماید، که چنین دولتی در بکار بردن اقدامات انقالبی تردید نمی کند، که موجودی 

می کند، که به زور بی آذوقۀ اضافۀ انگلها را مصادره کرده و آنرا در میان گرسنگان توزیع 

خانگان را در منازل ثروتمندان جای می دهد، که ثروتمندان را مجبور به پرداخت هزینۀ شیر 

ای به آنها های فقیر به اندازۀ کافی ]شیر[ دریافت نکنند قطرهخانواده همۀهای می کند، اما تا بچه

بانکها تحت کنترل کارگران  ها ونمی دهد، که زمین به زحمتکشان انتقال می یابد و کارخانه

قرار می گیرند و مجازات سخت و فوری به میلیونرهایی که ثروتشان را پنهان می سازند تعلق 

زمانی که تهیدستان این را می بینند و احساس می کنند، هیچ قدرت سرمایه داری یا  –می گیرد 

چرخاند، نمی تواند بر  کوالکی، هیچ قدرت سرمایۀ مالی جهانی که هزاران میلیون ثروت را می

در تمام جهان پیروز خواهد شد چون  انقالب سوسیالیستیانقالب مردم پیروز گردد؛ برعکس، 

 در همۀ کشورها، در حال بلوغ است.

انقالب ما شکست ناپذیر خواهد شد اگر از خود نترسد، اگر همۀ قدرت را به پرولتاریا منتقل 

ای بزرگتر، پیشرفته تاریا که بطور غیرقابل مقایسهکند، چون پشت سر ما نیروهای جهانی پرول

ً در جنگ مطیع نگاه داشته شده اما نابود نشده بودند؛ تر و متشکل ترند ایستاده اند که موقتا

 برعکس، جنگ چند برابرشان کرده است.

 

 ن. لنین
 نوشته شده 1917( اکتبر 14اول ) -در آخر سپتامبر 

 منتشر شد 1917ر اکتبر ، د2-1در مجلۀ پرووش چنیه شمارۀ 

 26مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

 1902و آغاز  1901حزبی خرده بورژوایی که در پایان  – سوسیالیست رولوسیونرها -1

بنیان گذاشته شد. در آغاز حزب مطالبات دمکراتیک دهقانان و آرزوی آنها را برای تصاحب 

، تبدیل به حزبی ضدانقالبی شد که به امالک بزرگ بیان می کرد. معهذا، با گذشت زمان
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نیروهای بورژوازی، مالکان و مداخله گران خارجی در مبارزه شان بر ضد قدرت شوروی 

پیوست. سوسیالیسم مورد قبول سوسیالیست رولوسیونرها خیلی از سوسیالیسم علمی، از 

یالیزه کردن سوس»مارکسیسم، دور بود و یک سوسیالیسم خرده بورژوایی بر اساس به اصطالح 

و بهره مندی نوع دوستانه از زمین بنا به هنجارهای کار بود، که در حقیقت دربر گیرندۀ « زمین

 مناسب ترین شرایط برای توسعۀ سرمایه بود.

 مراجعه نمایید. 1888فوریۀ  22به نامۀ انگلس به ف.ا. سورژه در تاریخ  -2

 

 

 [1] زنان کارگر سراسریسخنرانی در نخستین کنگرۀ 
 

  1918نوامبر  19

 

رفقا، این کنگرۀ بخش زنان ارتش کارگران، از جهت معینی اهمیت خاصی دارد، چون یکی از 

سخت ترین مسائل در هر کشوری کشاندن زنان به فعالیت بوده است. هیچ انقالب سوسیالیستی 

 یند.نمی تواند وجود داشته باشد مگر زنان کارگر بسیار زیادی در آن سهمی بزرگ ایفا نما

زنان در همۀ کشورهای متمدن، حتی پیشرفته ترین آنها، در واقع چیزی بیشتر از بردگان 

خانگی نیستند. زنان از برابری کامل حقوق در هیچ دولت سرمایه داری، حتی آزادترین 

 جمهوریها بهره مند نیستند.

می باشد.  یکی از اولین وظایف جمهوری شوروی الغای همۀ محدودیتها در مورد حقوق زنان

برانداخته  حکومت شوروی مراسم طالق، آن منبع خفت، سرکوب و تحقیر بورژوایی را کامالً 

 است.

ای برای از بین به زودی یک سال از قانونی شدن آزادی کامل طالق خواهد گذشت. ما مصوبه

م. ایبردن همۀ تمایزات بین کودکان مشروع و نامشروع و برچیدن محدودیتهای سیاسی گذرانده

 در هیچ جای دیگر دنیا آزادی و برابری برای زنان کارگر چنین کامل برقرار نشده است.

 ما می دانیم این زنان طبقۀ کارگرند که مجبور به تحمل تمام فشار قوانین عتیقه شده هستند.

برای نخستین بار در تاریخ، قوانین ما هر چه که منکر حقوق زنان بود را نابود کرده است. اما 

ز مهم قانون نیست. در شهرها و مناطق صنعتی این قانون در مورد آزادی کامل ازدواج به چی

ای باقی می ماند. در آنجا ازدواج مذهبی خوبی اجرا می شود، اما در روستاها اغلب نوشتۀ مرده

هنوز مسلط است. این به دلیل نفوذ روحانیون، بالیی که نبرد با آن سخت تر از ]نبرد با[ قوانین 

 کهنه است، می باشد.

ما باید در مبارزه با تعصبات مذهبی فوق العاده احتیاط کنیم؛ بعضی افراد با توهین به احساسات 

مذهبی موجب زیانهای زیادی در این مبارزه می گردند. ما باید تبلیغ و تعلیم را بکار بریم. با 

خشم عمومی را برانگیزیم؛ بکار بردن لبۀ بیش از اندازه تیز برای این مبارزه ممکنست تنها 

ای گرایش دارند تا دسته بندی مردم را بر اساس خطوط مذهبی دائمی های مبارزهچنین شیوه

سازند، در حالیکه قدرت ما در وحدت نهفته است. عمیق ترین منشأ تعصبات مذهبی در فقر و 

 جهل است؛ و با آن شر است که باید مبارزه کنیم.

اند، و تنها سوسیالیسم می تواند قایسه شده است؛ زنان به خانه پایبند بودهتاکنون مقام زن با برده م

رها خواهند گشت که ما بتوانیم زراعت انفرادی  آنها را از این بند برهاند. آنها تنها زمانی کامالً 

در مقیاس کوچک را به زراعت و کار تعاونی روی زمین تبدیل کنیم. این وظیفۀ مشکلی است. 
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[ تشکیل می شوند، زمان تحکیم انقالب سوسیالیستی فرا 2های دهقانان فقیر]ه کمیتهاما اکنون ک

 رسیده است.

فقیرترین بخش جمعیت روستایی تنها اکنون آغاز به سازمان یافتن می کنند، و سوسیالیسم در 

 حال به دست آوردن بنیان محکمی در این سازمانهای دهقانان فقیر است.

 می شد و بعد مناطق روستایی. اغلب شهر انقالبی قبالً 

اما انقالب کنونی متکی به مناطق روستایی است، و در اینجا اهمیت و قدرتش نهفته است. تجربۀ 

همۀ جنبشهای آزادیبخش نشان داده است که موفقیت یک انقالب وابسته به اینست که چه اندازه 

انجام می دهد تا زنان  زنان در آن شرکت می جویند. حکومت شوروی هر آنچه در قدرتش است

 بتوانند به کار سوسیالیستی پرولتاری مستقل بپردازند.

حکومت شوروی در موقعیت مشکلی است زیرا امپریالیستهای همۀ کشورها از روسیۀ شوروی 

نفرت دارند و برای جنگ با او، بخاطر برافروختن آتش انقالب در تعدادی از کشورها و 

 وسیالیسم، آماده می شوند.برداشتن قدمهای مصمم به سوی س

اکنون که آنها مصمم به نابودی روسیۀ انقالبی هستند، زمین زیر پای خودشان آغاز به سوختن 

می کند. شما می دانید چگونه جنبش انقالبی در آلمان گسترده می شود. در دانمارک کارگران با 

خود جنبش انقالبی در  دولتشان می جنگند. در هلند و سوئیس جنبش انقالبی قوی تر می شود.

این کشورهای کوچک فی نفسه اهمیت چندانی ندارد، اما اهمیت خاص آن بخاطر اینست که در 

را داشتند. اگر « مبتنی بر قانون اساسی»این کشورها جنگی نبود و آنها دمکراتیک ترین سیستم 

اسر دنیا مطمئن چنین کشورهایی به خروش درمی آیند، این ما را به نفوذ جنبش انقالبی در سر

 می سازد.

هیچ جمهوری دیگری تاکنون قادر به رهایی زنان نبوده است. حکومت شوروی به زنان کمک 

می کند. امر ما شکست ناپذیر است، چون طبقۀ شکست ناپذیر کارگر در همۀ کشورها برمی 

ساسات خیزد. این جنبش گسترش انقالب شکست ناپذیر سوسیالیستی را نشان می دهد. )ابراز اح

 را می خوانند.(« انترناسیونال»ممتد. همه 

 

 1918نوامبر  20گزارش روزنامه ، 

 منتشر شد. 253در ایزوستیا شمارۀ 

 28مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

به توسط کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه )بلشویک(  زنان کارگر سراسریکنگرۀ اول  -1

نمایندۀ زن متشکل از  1147یل شد. در کنگره تشک 1918نوامبر  16-21در مسکو، در 

کارگران و روستائیان فقیر حضور داشتند. لنین در روز چهارم برگزاری کنگره سخنرانی نمود. 

ای تصویب کرد دایر بر اینکه زنان کارگر و دهقان از به دنبال سخنرانی او، کنگره قطعنامه

یوۀ زندگی نوین کمونیستی به آنان امیدهایی که توسط دولت و مردم شوروی برای ساختن ش

-بسته شده، استقبال می کنند. در میان سخنرانان در کنگره و کمیسیونهایش، آ.ای. اولیانووا

یلیزاروا، و.پ. نوگین، ی.م. یاروسالوسکی، ای.ف. آرماند، آ.م. کولونتای، ک.ن. سامویلووا، 

زنان زحمتکش برای دفاع از  ل.ن. استال و دیگران حضور داشتند. کنگره فراخوانی به تمام
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جمهوری شوروی صادر کرد و تصمیماتی جهت بهبود شرایط زنان توسط ارتقاء خدمات 

 اجتماعی، پرورش کودکان، محافظت از کار کودکان و غیره اتخاذ نمود.

 1918ژوئن  11به فرمان کمیتۀ اجرایی مرکزی سراسری در  های دهقانان فقیرکمیته -2

ها قرار گرفتند: توزیع غالت، ضروریات زیرین در دایرۀ فعالیت کمیته برقرار شدند. مسائل

زندگی و ادوات، کمک به ارگانهای محلی تهیه غذا در مصادرۀ غالت اضافی از کوالکها و 

دهقانان مرفه. این فرمان امتیازاتی به دهقانان فقیر در رابطه با غالت و ادوات کشاورزی اعطا 

 کرد.

قیر پایگاههای محکم دیکتاتوری پرولتاریا در روستا بودند. آنها نقشی مهم های دهقانان فکمیته

در مبارزه برضد کوالکها، در توزیع مجدد زمینهای مصادره شده و تهیۀ غذا برای مراکز 

ها گام فراتری در توسعۀ انقالب سوسیالیستی در صنعتی و ارتش سرخ داشتند. تأسیس این کمیته

به استحکام قدرت شوروی کمک کرده و اهمیت عظیمی در کشاندن  روستا بود، جایی که آنها

 دهقانان میانه حال به سوی قدرت شوروی داشتند.

های دهقانان فقیر، که تا آن ( کمیته1918به دستور کنگرۀ ششم فوق العادۀ شوراها )نوامبر 

 زمان وظایفشان را انجام داده بودند با شوراهای ده یکی شدند.

 

 

 [1] «س برنامۀ حزب کمونیست روسیه )بلشویک( پیش نوی» از 

 
 نخستین پاراگراف بخش مربوط به برنامه در مورد دادگاهها

 
در مسیر رسیدن به سوی کمونیسم به وسیلۀ دیکتاتوری پرولتاریا، حزب کمونیست شعارهای 

ملغی  دمکراتیک را دور می اندازد، همچنین ارگانهای سلطۀ بورژوایی مانند دادگاههای قدیم را

ساخته و دادگاههای طبقاتی کارگران و دهقانان را جایگزین شان می سازد. بعد از به دست 

، شعار «انتخاب قضات توسط مردم»گرفتن همۀ قدرت، پرولتاریا بجای فرمول مبهم قدیم، 

را پیش می نهد و آنرا « انتخاب قضات از زحمتکشان توسط هیچ کس مگر زحمتکشان»طبقاتی 

تم قضایی به مرحلۀ عمل درمی آورد. در رابطه با انتخاب قضات تنها از میان در سراسر سیس

کارگران و دهقانانی که بخاطر سود کارگر اجرتی استخدام نمی کنند، حزب کمونیست هیچ 

تبعیضی نسبت به زنان قائل نمی شود بلکه در انتخاب قضات و در اجرای عملکردهای قضایی، 

مرد را می پذیرد. با الغای قوانین دولتهای سرنگون شده،  برابری حقوقی کامل برای زن و

اند ارائه می دهد: ارادۀ حزب این شعار را به قضاتی که رأی دهندگان شوروی انتخاب کرده

پرولتاریا را اجرا کنید، فرمانهای وی را به عمل درآورید، و در صورت عدم وجود فرمان 

قت ]با موردی خاص[ نداشته باشد، با چشم پوشی مناسب و چنانچه فرمان به اندازه کافی مطاب

 از قوانین دولتهای سرنگون شده، از حس عدالت سوسیالیستی تان رهنمود بگیرید.

 
 منتشر شد. 1930نخست در 

 29مجموعه آثار لنین، جلد 
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 توضیحات

 

مطالب و اسنادی که توسط لنین برای پیش نویس برنامۀ حزب کمونیست روسیه )بلشویک(  -1

 ارائه شد. 1919مارس  در

 

 

 «بزرگ  آغازی» از 

 

 قهرمانی کارگران در پشت جبهه

 

 [1] «سابوتنیکهای کمونیستی » 

 

 

روشنفکرانه به مسائل انقالب  -همۀ ما باید بپذیریم که اثرات برخورد عبارت پردازانۀ بورژوا 

ات ما مبارزۀ در هر قدمی، همه جا، حتی در صفوف خودمان، آشکار است. برای مثال، مطبوع

های ساده، دمکراتیک انجام می دهند؛ خیلی کم جوانه -ناچیزی با بقایای پوسیدۀ گذشتۀ بورژوا 

 عادی، معمولی اما قابل رشد و ترقی کمونیسم اصیل را پرورش می دهند.

در این زمینه موقعیت زنان را در نظر بگیرید، هیچ حزب دمکراتی در جهان حتی پیشرفته 

ایم، ورژوایی، یک صدم آنچه را که ما در همان اولین سال قدرتمان انجام دادهترین جمهوری ب

ً قوانین ننگینی را برانداختیم که زنان را در موقعیت طی دهه ها انجام نداده است. ما واقعا

نابرابری قرار می دادند، طالق را محدود و آنرا با تشریفات منفوری احاطه می کردند، از 

که خارج از ازدواج متولد می شوند جلوگیری کرده و جستجوی پدران آنها  شناسایی فرزندانی

را الزامی می کردند، و غیره، قوانین متعددی که بقایای آنها مایۀ ننگ بورژوازی و سرمایه 

داری است و در همۀ کشورهای متمدن پیدا می شوند. ما حق داریم هزاران بار برای آنچه در 

زمین را از الوارهای کهنه، قوانین  کامل تربه خود ببالیم. اما ما هر چه  ایماین زمینه انجام داده

و مؤسسات بورژوایی پاک می کنیم، متوجه می شویم که ما تنها زمین را برای ساختن پاک 

 یم، ولی هنوز نمی سازیم.اهکرد

ه کوچک خانمی ماند، زیرا امور  بردۀ خانگیبا وجود همۀ قوانین رهایی بخش زن، او یک 

او را خرد، خفه، بی اثر کرده و تنزلش می دهد، به آشپزخانه و شیرخوارگاه پای بندش  داری

می سازد، و او کارش را در جان کنی وحشیانه غیرمولد، خرد، اعصاب خردکن، بی اثر و له 

، کمونیسم راستین، تنها در زمان و مکانی آغاز خواهد زنانراستین  رهاییکننده تلف می نماید. 

که مبارزۀ همگانی )به رهبری پرولتاریای گردانندۀ قدرت دولتی( علیه این امور کوچک گشت 

آن به اقتصاد بزرگ سوسیالیستی آغاز  دگرسانی کلیخانه داری آغاز گردد، یا بهتر، آنگاه که 

 می شود.

آیا ما در عمل به این مسئله، که هر کمونیستی در تئوری مسلم می داند، توجه کافی داریم؟ البته 

کمونیسم که هم اکنون در این حیطه وجود دارند می  هایجوانهنه. آیا ما مواظبت کافی از 

اینها  –است. اماکن غذاخوری عمومی، شیرخوارگاهها، کودکستانها  نهنمائیم؟ دوباره جواب 

ای که چیزهای پرشکوه، پر آب و تاب ها هستند، وسایل ساده و روزانههایی از این جوانهنهنمو
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، واقعاً نابرابری آنها را با مردان در واقعاً زنان را آزاد نمایندیا تشریفاتی نیستند، که می توانند 

ن وسایل جدید رابطه با نقش آنها در تولید اجتماعی و زندگی عمومی کم کرده و از بین ببرند. ای

نیستند، آنها )مثل همۀ پیش نیازهای مادی برای سوسیالیسم( توسط سرمایه داری بزرگ آفریده 

یا  –که بخصوص مهم است  –کمیاب بوده و ثانیاً  شده بودند. ولی تحت سرمایه داری آنها اوالً 

یا ، با بدترین خصایل سوداگری، سودجویی، حقه بازی و تقلب، و منفعت آوربنگاههای 

بودند که بهترین کارگران به درستی از آنها نفرت داشته و « بندبازیهای خیریۀ بورژوایی»

 تحقیرشان می کردند.

تغییر  شرفشکی نیست که تعداد چنین مؤسساتی در کشورمان بسیار افزایش یافته و آنها در 

ز آن آگاه خیلی بیشتری از آنچه خود ا استعداد سازماندهیماهیت هستند. شکی نیست که ما 

هستیم، در میان زنان کارگر و دهقان داریم، که ما افرادی خیلی بیشتری از آنان که می شناسیم 

داریم، کسانی که می توانند به سازماندهی کار عملی با همکاری تعداد کثیری از کارگران و 

جی راجع تعداد کثیرتری از مصرف کنندگان بپردازند، بدون حرافی، داد و بیداد، هیاهو و ورا

نیم پختۀ ما به آنها « کمونیستهای»مغرور یا « روشنفکران»به طرحها، سیستمها و غیره، که 

 .مواظبت نمی کنیمهای تازه را آنچنان که باید اند. ولی ما این جوانهشده« مبتال»

ینید احتیاج دارند تبلیغ نمایند! بب آنهابه بورژوازی نگاه کنید. چه خوب می دانند چگونه آنچه را 

« نمونه»آنچه را سرمایه داران به عنوان بنگاههای  آنهاهای چگونه میلیونها نسخه از روزنامه

 مایۀ غرور ملی اند!« نمونه»می نامند تحسین می کنند، و چگونه مؤسسات بورژوایی 

مطبوعات ما اصال این زحمت را به خود نمی دهند یا به ندرت می پذیرند که بهترین اماکن 

یا شیرخوارگاهها را تشریح کنند، تا با پیگیری روزانه، بعضی از آنها را به غذاخوری 

های نوعی تبدیل نمایند. به اندازۀ کافی آنها را تبلیغ نمی کنند، صرفه جویی در کار نمونه

انسانی، تسهیالت برای مصرف کننده، صرفه جویی در محصوالت، رهایی زنان از بردگی 

کسب نمود و به همۀ جامعه،  کار کمونیستی نمونهی، که می توان با خانگی، بهبود شرایط بهداشت

 به همۀ زحمتکشان گسترش داد را مفصال تشریح نمی کنند.

تولید نمونه، سابوتنیکهای کمونیستی نمونه، مواظبت نمونه وار و از روی وجدان در فراهم 

مونه در فالن و بهمان [ از حبوبات، اماکن غذاخوری نمونه، نظافت ن2کردن و توزیع هر پود]

خانۀ کارگری، در فالن و بهمان محوطه، همه بایستی دهها بار بیشتر از آنچه هست مورد توجه 

تشکیالت کارگری و دهقانی، قرار گیرند. همۀ اینها  هرو دقت مطبوعات ما و به همان نسبت 

کنیم. با موقعیت  های کمونیسم هستند، و وظیفۀ مشترک و اولیۀ ماست که از آنها مواظبتجوانه

در مشکل ما در غذا و تولید، طی یک سال و نیم ماه حکومت بلشویکی، بدون شک پیشرفتهایی 

( به 1918تا اول اوت  1917میلیون پود )از اول اوت  30شده است: تهیۀ حبوبات از  همه جا

عت ( فزونی یافته است؛ سبزیکاری وس1919تا اول مه  1918میلیون پود )از اول اوت  100

یافته، مساحت زمین شخم نشده کاهش پیدا کرده، حمل و نقل با قطار علیرغم مشکالت بی شمار 

سوخت شروع به بهبودی نموده، و از این قبیل. علیه چنین زمینۀ عمومی و با پشتیبانی قدرت 

های کمونیسم پژمرده نخواهند شد؛ آنها رشد کرده و به صورت کمونیسم دولت پرولتاری، جوانه

 ل شکوفا خواهند گشت.کام

 

 1919ای در ژوئیۀ به صورت جزوه

 در مسکو منتشر شد.

 29مجموعه آثار لنین، جلد 
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 توضیحات

 

کار بی مزد داوطلبانه که نشان دهندۀ برخورد کمونیستی  – سابوتنیکهای کمونیست -1

 زحمتکشان به کار بود.

قتصاد ویران شده بود و کمبود نخستین سابوتنیکها در طی جنگ داخلی تشکیل شدند، زمانی که ا

نیروی کار وجود داشت. در پاسخ به نامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه )بلشویک( 

غازان آمادگی  -، کارگران راه آهن خط مسکو به طرز انقالبیمبنی بر فراخواندن آنها به کار 

. پس از زمان اعالم کردند 1919مه  10خود را برای نخستین سابوتنیک کمونیستی در شنبه 

ساعت کار اضافه برای تعمیر کابینها و لوکوموتیوهای راه آهن،  6پایان کار روزانه، آنها 

بارگیری مواد خام و انجام کارهای دیگر بدون مزد انجام می دادند. ابتکار آنها مؤثر بود و 

 ای شدند.سابوتنیکها جنبش توده

 یک سابوتنیک سراسری تشکیل شد. 1920در اول مه 

ابوتنیکهای کمونیستی نقش مهمی در دورۀ بازسازی و توسعۀ اقتصادی پس از جنگ داخلی و س

مداخلۀ نظامی خارجی بازی کردند. آنها موج عظیمی از شور سوسیالیستی پدید آوردند. لنین 

توسعۀ »در « آغازی بزرگ»اهمیت زیادی به سابوتنیکهای کمونیستی می داد و آنها را 

قرار انضباط نو در کار و آفرینش شرایط سوسیالیستی اقتصادی و زندگی بارآوری کار، در است

 می نامید.

 کیلوگرم. 381/16مقیاس وزن روسی قدیم، مساوی  – دپو -2

 

 

 وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی
 

 

 1919سپتامبر  23این سخنرانی در چهارمین کنفرانس زنان کارگر غیرحزبی شهر مسکو، 
 ت.ایراد شده اس

 

رفقا، موجب مسرت من است که به کنفرانس زنان کارگر خوش آمد بگویم. به خود اجازه می 

دهم که از موضوعات و مسائلی چشم بپوشم که البته، در این لحظه مورد عالقۀ شدید هر زن 

مسئلۀ  –کارگر و هر فرد آگاه سیاسی از تودۀ کارگر می باشند؛ اینها از مبرم ترین مسائل اند 

وضع جنگ. من از گزارشات جلسات شما به وسیلۀ روزنامه اطالع پیدا کردم که این  نان و

و توسط رفقا یاکوولوا و  –تا جائی که به مسئلۀ جنگ ربط دارد  –مسائل توسط رفیق تروتسکی 

اند؛ بسیار مشروح شکافته شده –تا آنجا که به مسئلۀ نان ربط پیدا می کند  –سویدرسکی 

 ی کنم به من اجازه دهید از چنین مسائلی چشم بپوشم.بنابراین، خواهش م

ای دربارۀ وظایف عمومی که جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی با میل دارم چند کلمه

آنها روبروست سخن گویم، آنهائی که بطور عام به گذار به سوسیالیسم ربط پیدا می کنند، و 

مسئلۀ موقعیت زنان از همان ابتدا توسط  آنهائی که در زمان حاضر فوریت خاصی دارند. رفقا،

قدرت شوروی عنوان شده بود. به نظر من چنین می آید که هر دولت کارگری در سیر گذار به 

ای روبروست. بخش اول این وظیفه نسبتاً ساده و آسان است. این به سوسیالیسم با وظیفۀ دوگانه

 ه با مردان نگاه می داشت، مربوط است.قوانین کهنه که زنان را در موقعیت نابرابری در مقایس
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ها بلکه شرکت کنندگان در جنبشهای رهائی بخش در اروپای غربی از مدتهای مدید، نه از دهه

از قرنها پیش، این مطالبه را پیش کشیدند که این قوانین منسوخ لغو شده و زنان با مردان قانوناً 

پایی و هیچ یک از جمهوریهای پیشرفته برابر شوند، ولی هیچ یک از دولتهای دمکراتیک ارو

اند، چون هر کجا سرمایه داری هست، هر کجا مالکیت خصوصی موفق به اجرای آن نشده

ها هست، هر کجا قدرت سرمایه حفظ می شود، مردان امتیازات خود را حفظ زمین و کارخانه

ان مستقر شده قدرت کارگر 1917اکتبر  25می کنند. در روسیه اجرای آن ممکن شد چون از 

بود. دولت شوروی از همان وهلۀ اول به منظور استقرار قدرت زحمتکشان، یعنی دشمن همۀ 

اشکال استثمار، به وجود آمد و موقوف نمودن هر نوع امکان استثمار افراد کارگر توسط 

مالکین و سرمایه داران، و موقوف نمودن سلطۀ سرمایه را وظیفۀ خود تعیین کرد. قدرت 

بدون مالکیت  –وشش کرده است که زحمتکشان بتوانند ادارۀ زندگی شان را شوروی ک

ها، بدون آن مالکیت خصوصی که در خصوصی بر زمین، بدون مالکیت خصوصی کارخانه

هر کجا در تمام دنیا، حتی در جائی که آزادی کامل سیاسی وجود دارد، حتی در دمکراتیک 

گاه می دارد که حقیقتاً فقر، بردگی مزدی و بردگی ترین جمهوریها زحمتکشان را در موقعیتی ن

 امکان پذیر سازند. –مضاعف زنان وجود دارد 

قدرت شوروی یعنی قدرت زحمتکشان در ماههای اول هستی اش انقالب مسلمی در تدوین 

قوانینی که مربوط به زنان بود انجام داد. هیچ یک از آن قوانینی که زنان را در موقعیت پائین 

اند. من بخصوص راجع به قوانینی صحبت ر می دادند در جمهوری شوروی باقی نماندهتر قرا

می کنم که از موقعیت ضعیف تر زنان سوء استفاده نموده و آنها را در موقعیتی نابرابر و اغلب 

های متولد خارج از ازدواج حتی، در موقعیتی تحقیرآمیز قرار می داد، یعنی قوانین طالق و بچه

 زن در مورد شکایت از پدر بچه برای نفقه.و حق یک 

بخصوص در چنین محیطی است که باید گفت حتی در پیشرفته ترین کشورها، قوانین بورژوائی 

از موقعیت ضعیف تر زنان، برای تحقیر آنها سوء استفاده نموده و به آنان موقعیت اجتماعی 

هیچ یک از قوانین کهنه و  نابرابری می دهد. بخصوص در چنین محیطی بود که قدرت شوروی

ناحق را که برای زحمتکشان تحمل ناپذیر بودند، باقی نگذارده است. ما اکنون می توانیم با 

افتخار و بدون اغراق بگوئیم که به غیر از روسیۀ شوروی هیچ کشوری در دنیا نیست که در آن 

ه به ویژه در زندگی زنان از تساوی کامل برخوردار باشند و زنان در موقعیتی تحقیرآمیز ک

 روزانۀ خانوادگی احساس می شود قرار نگیرند. این یکی از اولین و مهم ترین وظایف ما بود.

اگر برای شما فرصتی دست بدهد تا با احزابی که دشمن بلشویکها هستند برخورد کنید، اگر 

ی شود به هایی که به روسی در مناطق اشغال شده توسط کولچاک یا دنیکین منتشر مروزنامه

ها سهیم اند، اغلب دستتان برسد، یا اگر اتفاقاً با مردمی صحبت کنید که در نظرات آن روزنامه

 ممکن است از آنها این تهمت را بشنوید که قدرت شوروی دمکراسی را نقض کرده است.

ما نمایندگان قدرت شوروی، کمونیستهای بلشویک و پشتیبانان قدرت شوروی، اغلب متهم به 

دمکراسی می شویم و به عنوان دلیل این حقیقت ذکر می شود که قدرت شوروی مجلس نقض 

چنین اتهامی را به طریق زیر جواب می دهیم: که  [ را منحل کرده است. ما معموالً 1مؤسسان]

آن دمکراسی و مجلس مؤسسان زمانی به وجود آمد که هنوز مالکیت خصوصی بر زمین 

ای در اختیار ن مردم وجود نداشت، زمانی که کسی که سرمایهموجود بود، زمانی که مساوات بی

آن  –داشت، رئیس می شد و سایرین برای او کار می کردند و بردگان مزدگیرش بودند 

دمکراسی بود که ما ارزشی برایش قایل نیستیم. چنین دمکراسی بردگی را حتی در پیشرفته 

تا جایی پشتیبان دمکراسی هستیم که وضع  ترین کشورها پنهان می نمود. ما سوسیالیستها تنها
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زحمتکشان و ستمدیدگان را بهبود بخشد. در تمام دنیا سوسیالیسم، مبارزه با هر نوع استثمار 

انسان از انسان را وظیفۀ خود قرار داده است. چنان دمکراسی که در خدمت استثمار شوندگان و 

که کار نمی کنند بی مزیت ]حق رأی[ محرومان باشد برای ما ارزش واقعی دارد. اگر کسانی 

گردند، آن]گاه[ مساوات حقیقی بین مردم ]حکمفرما[ است. کسانی که کار نمی کنند نباید 

 بخورند.

ما در جواب به این اتهامات می گوئیم که سؤال باید به این طریق مطرح شود: چگونه دمکراسی 

ر همۀ جمهوریهای دمکراتیک در کشورهای مختلف اجرا می گردد؟ می بینیم که مساوات د

مربوط به موقعیت آنها در  –اعالم می شود، اما در قوانین مدنی و در قوانین حقوقی زنان 

عدم تساوی و تحقیر زنان را در هر گام مشاهده می کنیم، و می گوئیم این  –خانواده و طالق 

را به درجۀ نقض دمکراسی بخصوص در رابطه با ستمدیدگان است. قدرت شوروی، دمکراسی 

باالتری از هر یک از پیشرفته ترین کشورهای دیگر اجرا نموده است، زیرا در قوانینش هیچ 

اثری از عدم مساوات زنان باقی نگذارده است. دوباره من می گویم که هیچ دولت دیگری و هیچ 

]مجلس[ قانون گزاری دیگری نصف آنچه قدرت شوروی برای زنان در ماههای اولیۀ 

 عملی کرده، انجام نداده است. موجودیتش

البته، قوانین به تنهائی کافی نیستند، و ما به هیچ وجه قانع به مصوبات محض نیستیم. چنانکه در 

حوزۀ تدوین قوانین هر چیزی که از ما خواسته شده تا زنان را در موقعیت تساوی حقوق قرار 

ون موقعیت زنان در روسیۀ شوروی در ایم و ما حق داریم به آن ببالیم. هم اکندهد، انجام داده

مقایسه با موقعیت آنها در پیشرفته ترین دولتها، ایده آل است. هر چند، ما به خود می گوئیم که 

 البته این تنها اول کار است.

زن بخاطر کارش در منزل، هنوز در موقعیت مشکلی قرار دارد. برای اجرای کامل رهائیش و 

اقتصاد ملی به صورت سوسیالیستی درآید و زنان در کار مولد  برابری او با مرد الزمست که

 عمومی شرکت نمایند. سپس زنان موقعیتی همانند مردان به دست می آورند.

البته، ما از تساوی زن و مرد تا آنجا که به بارآوری کار، مقدار کار، مدت کار روزانه، شرایط 

ما اینست که زن برخالف مرد، نبایستی کار، و غیره مربوط می شود صحبت نمی کنیم. منظور 

بخاطر موقعیتش در خانواده مورد ستم قرار گیرد. همۀ شما می دانید حتی زمانی که زنان حقوق 

کامل دارند، به دلیل اینکه همۀ خانه داری به آنها محول شده، هنوز زیردست باقی می مانند. در 

ن و دشوارترین کاریست که یک زن می اکثر موارد، خانه داری غیرمولدترین، بی رحمانه تری

تواند انجام دهد؛ به نحوی غیرعادی پیش پا افتاده بوده و چیزی دربر ندارد که به نحوی پیشرفت 

 زن را ارتقاء بخشد.

ما با پافشاری بر روی ایده آلی سوسیالیستی می خواهیم برای اجرای کامل سوسیالیسم مبارزه 

در برابر زنان باز است. ما اکنون در تهیۀ تدارکات جدی به  کنیم، و در اینجا میدان کار وسیعی

منظور هموار ساختن زمینه برای ساختمان سوسیالیسم هستیم، اما ساختمان سوسیالیسم تنها 

زمانی شروع خواهد شد که ما تساوی کامل زنان را کسب نموده و همراه با زنانی که از آن کار 

اند کار جدید را به عهده بگیریم. این کاریست که سالهای جزئی، بی اثر و غیرمولد رهائی یافته

 سال به طول خواهد انجامید.

 چنین کاری نمی تواند نتایج فوری نشان دهد و اثر جرقه مانندی تولید نخواهد نمود.

ما مؤسسات نمونه، اماکن غذاخوری و شیرخوارگاههایی که زن را از خانه داری رها سازد 

ر سازماندهی همۀ این مؤسسات عمدتاً به دوش زنان خواهد افتاد. باید اذعان دائر می نمائیم. و کا

کرد که امروزه در روسیه مؤسسات خیلی کمی هستند که به زن برای خروج از وضع بردگی 
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خانگی اش کمک کنند. تعداد ناچیزی از آنها موجود است، و شرایطی که اکنون در جمهوری 

اند تفصیل آنرا گزارش داده ا که در این مورد رفقا قبالً جنگ و وضع غذ –شوروی وجود دارد 

مانع ما در این کار است. معهذا باید بگوئیم چنین مؤسساتی که زنان را از موقعیتشان به  –

 عنوان بردگان خانگی آزاد می نمایند، در هر کجا که به طریقی امکان دارد، پدیدار می گردند.

ً به همان طریق ما می گوئیم که رهائی کارگران بای د توسط خود کارگران اجرا شود، و دقیقا

رهائی زنان کارگر امریست برای خود زنان کارگر. زنان کارگر باید خودشان فعال برای 

توسعۀ چنین مؤسساتی باشند، و این فعالیت تغییر کاملی در وضع شان در مقایسه با آنچه تحت 

 رد.جامعۀ سرمایه داری کهن بود، به وجود خواهد آو

تحت سیستم کهن سرمایه داری، به منظور فعالیت سیاسی، نیاز به تربیت خاصی بود. بنابراین 

حتی در پیشرفته ترین و آزادترین کشورهای سرمایه داری، زنان نقش جزئی در سیاست بازی 

می کردند. وظیفۀ ما اینست که سیاست را در دسترس هر کارگر زنی قرار دهیم. از زمانی که 

ها ملغی شده و قدرت مالکین و سرمایه داران سرنگون خصوصی زمین و کارخانهمالکیت 

گردیده، وظایف سیاست، برای زحمتکشان بطور کلی، و بخصوص زنان کارگر نیز ساده، 

واضح و قابل فهم شده است. در جامعۀ سرمایه داری وضع زن با چنان عدم تساوی مشخص 

مرد خیلی ناچیز است. الزم است قدرت شده که شرکت او در سیاست نسبت به شرکت 

زحمتکشان برای تحولی در این زمینه بکار افتد، چون بعداً وظایف اصلی سیاست از مفادی 

 تشکیل خواهد شد که مستقیماً بر سرنوشت خود زحمتکشان اثر می گذارد.

ان نه تنها زنان عضو حزب و زنان آگاه سیاسی، بلکه زن –در اینجا نیز شرکت زنان کارگر 

ضروریست. در اینجا قدرت  –غیر عضو و نیز کسانی که کمترین آگاهی سیاسی را دارند 

 شوروی میدان وسیعی از فعالیتها را به روی زنان کارگر می گشاید.

ایم. ما دورۀ مشکلی از مبارزه علیه نیروهای دشمن روسیۀ شوروی که به او حمله کردند، داشته

صحنۀ نبرد علیه نیروهایی که به ضد قدرت زحمتکشان به این برای ما مشکل بود که هم در 

جنگ آمده بودند و هم در زمینۀ مواد غذایی علیه سوداگران پیکار کنیم زیرا تعداد زحمتکشانی 

که از صمیم قلب با نیروی کار خودشان به کمک ما آمده بودند بسیار کم بود. در اینجا نیز برای 

های زنان کارگر غیرحزبی با ارزش نیست. آنها ودهقدرت شوروی، چیزی به اندازۀ کمک ت

ای نیاز بود شاید بدانند که در جامعۀ کهنۀ بورژوایی برای شرکت در سیاست، به آموزش پیچیده

که در دسترس زنان قرار نداشت. فعالیت سیاسی جمهوری شوروی، عمدتاً مبارزه علیه مالکان 

مار است. بنابراین در جمهوری شوروی، و سرمایه داران و مبارزه برای محو کردن استث

فعالیتهای سیاسی در دسترس زنان کارگر قرار گرفته است و عبارت از این است که کارگر زن 

 قدرت سازماندهیش را برای کمک به کارگر مرد بکار برد.

آنچه ما نیاز داریم تنها کار سازماندهی در مقیاسی که میلیونها تن را شرکت دهد نیست؛ ما به 

ار سازماندهی در کوچکترین مقیاس نیز نیازمندیم و این برای زنان امکان کار را نیز فراهم ک

می کند. زنان در شرایط جنگ، آنگاه که مسئلۀ کمک به ارتش یا اجرای آژیتاسیون]تهییج[ در 

ارتش است، می توانند کار کنند. زنان باید نقش فعالی در تمام اینها به عهده بگیرند تا ارتش 

خ ببیند که مواظبش هستند، و به آن اهمیت می دهند. زنان همچنین می توانند در زمینۀ توزیع سر

غذا، در بهبودی غذارسانی عمومی کار کنند و در همه جا اماکن غذاخوری مشابه آنچه در 

 پتروگراد آنچنان زیاد است، باز کنند.

اهمیت سازماندهی را به دست هایی است که فعالیتهای زنان کارگر بزرگترین در چنین زمینه

می آورند. شرکت زنان کارگر نیز در سازماندهی و اداره مزارع بزرگ آزمایشی ضروری 
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است و نباید محدود به موارد خاص شود. این چیزی است که بدون شرکت تعداد کثیری از زنان 

ۀ سهل تر مواد کارگر، نمی تواند اجرا گردد. زنان کارگر در زمینۀ نظارت بر توزیع غذا و تهی

غذائی، بسیار مفید خواهند بود. این کار می تواند به خوبی توسط زنان کارگر غیرحزبی انجام 

 پذیرد و انجام آن بیشتر از هر چیز دیگری جامعۀ سوسیالیستی را استحکام خواهد بخشید.

ایم؛ ها را لغو کردهما مالکیت خصوصی زمین و تقریباً بطور کامل مالکیت خصوصی کارخانه

قدرت شوروی اکنون کوشش می کند تا همۀ زحمتکشان، چه اعضای حزبی و چه غیرحزبی، 

چه زن و چه مرد، در این توسعۀ اقتصادی شرکت جویند. کاری که قدرت شوروی شروع نموده 

تنها زمانی می تواند پیشرفت کند که بجای صدها نفر، میلیون و میلیونها زن در سراسر روسیه 

ایند. ما مطمئن هستیم آنگاه امر انکشاف سوسیالیسم استوار خواهد شد. آنگاه در آن شرکت نم

زحمتکشان نشان خواهند داد که آنها بدون کمک مالکان و سرمایه داران می توانند زندگی کنند 

و کشورشان را اداره نمایند. آنگاه ساختمان سوسیالیستی بر چنان پایۀ استواری در روسیه قرار 

هیچ دشمن خارجی در سایر کشورها و هیچ ]دشمنی[ در داخل روسیه خطری  خواهد گرفت که

 برای جمهوری شوروی نخواهد بود.

 

 213پراودا شمارۀ 

 1919سپتامبر  25

 30مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

افتتراح شرد. انتخابرات بررای  1918ژانویرۀ  5مجلس مؤسسان از طررف حکومرت شروروی در  -1

 ً  قبرل از انقرالب سوسیالیسرتی اکتبرر برگرزار شرده برود و ترکیرب آن بازتراب مجلس مؤسسران عمردتا

مرحلۀ آخر سیر جریانات کشور بود، یعنی زمانی که قدرت دولتی در دسرت منشرویکها، سوسریال 

رولوسیونرها و مشروطه طلبان بود. شرکاف وسریعی برود برین خواسرت اکثریرت وسریع مرردم، کره 

فرمانهرایش بیران مری کررد، و مشری ای کره از طررف بخرش خود را در استقرار قدرت شروروی و 

سوسرریال رولوسرریونرها، منشررویکها و مشررروطه طلبرران مجلررس مؤسسرران اعمررال مرری شررد و بیررانگر 

اعرالم حقروق خلرق زحمرتکش و »منافع بورژوازی و کوالکها بودند. مجلس زیر بار بحث دربرارۀ 

تأیید فرمانها دربارۀ صلح و زمرین، و که از طرف بلشویکها پیش کشیده شده بود و « استثمار شده

 فرمان تفویض قدرت دولتی به شوراها، که در کنگرۀ دوم شوراها تصویب شده بود، نرفت.

پس از اینکه بلشویکها مواضع خود را اعالم داشتند، آنها از مجلس مؤسسان که دشمنی خود را 

، مجلس 1918ژانویۀ  7در  به وضوح با منافع واقعی زحمتکشان نشان داده بود، بیرون رفتند.

 مؤسسان به فرمان کمیتۀ اجرایی مرکزی سراسر روسیه منحل شد.

 

 

 قدرت شوروی و موقعیت زنان
 

 

دومین سالگرد قدرت شوروی فرصتی است برای بررسی آنچه طی این دوره انجام پذیرفته و 

 برای تأمل کردن دربارۀ اهمیت و اهداف انقالبی که انجام شده است.
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ی و حامیان آن ما را متهم به نقض دمکراسی می کنند. از سوی دیگر، ما اظهار می بورژواز

ای به توسعۀ دمکراسی در عرض و عمق بخشیده داریم که انقالب شوروی تحرک بی سابقه

است، ]این[ دمکراسی برای زحمتکشان تحت ستم سرمایه داری، برای اکثریت وسیع مردم، 

ای زحمتکشان(، با دمکراسی بورژوایی )برای استثمار ]یعنی[ دمکراسی سوسیالیستی )بر

 کنندگان، برای سرمایه داران، برای ثروتمندان(، تفاوت دارد.

 حق با کیست؟

برای تعمق کافی در مورد این مسئله و درک عمیق تری از آن باید تجربۀ دو سال گذشته را 

 بررسی کرده و تدارک بهتری برای تکامل بیشتر ببینیم.

نان به برجسته ترین وجه، فرق بین دمکراسی بورژوایی و سوسیالیستی را روشن می موقعیت ز

 سازد و مؤثرترین جواب را به سؤال مطرح شده می دهد.

ها، سهام و غیره در جمهوری بورژوایی )یعنی، آنجا که مالکیت خصوصی زمین، کارخانه

، در هر یک از کشورهای در هر جای دنیادر دمکراتیک ترین جمهوری،  موجود است(، مثالً 

 125با وجود این حقیقت که بیش از  –اند مساوی نداشته ، زنان هرگز حقوق کامالً پیشرفته تر

 دمکراتیک( فرانسه گذشته است. -سال از انقالب کبیر )بورژوا 

جمهوری  حتی یکبورژوازی در حرف قول برابری و آزادی می دهد، ولی در عمل 

ین آنها، به زنان )نصف جمعیت بشر( و مردان برابری کامل از بورژوایی، حتی پیشرفته تر

 نظر قانونی نداده و یا زنان را از ستم و وابستگی به مردان رهایی نبخشیده است.

دمکراسی بورژوایی، دمکراسی عبارات پر آب و تاب، کلمات تشریفاتی، وعده و وعیدهای 

است، اما در عمل همۀ اینها پوششی  یآزادی و برابربسیار و شعارهای پر سر و صدا دربارۀ 

 برای عدم آزادی و نابرابری برای زحمتکشان و استثمارشوندگان است.

دمکراسی سوسیالیستی یا شوروی این کلمات پر آب و تاب ولی دروغین را کنار می زند و علیه 

غلۀ  ، زمینداران، سرمایه داران و زارعین با انبانهای پر که از فروش«دمکراتها»سالوسی 

اضافی با قیمتهای محتکرانه به کارگران گرسنه ثروت می اندوزند، جنگی بی رحمانه اعالم می 

 دارد.

بین ستمگر و ستمدیده، استثمارگر و استثمارشونده « برابری»مرگ بر این دروغ کثیف! هیچ 

ی برای وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد. تا زمانی که امتیازات قانونی مردان موانع

زنان هستند، تا زمانی که کارگر از یوغ سرمایه و دهقان زحمتکش از یوغ سرمایه دار، مالک 

 حقیقی وجود نداشته و نمی تواند داشته باشد.« آزادی»اند، و تاجر رها نشده

بگذارید دروغ گویان و حقه بازان، خرفتها و کوران، بورژواها و حامیان آنها، سعی شان را 

 م را با کلی گویی در مورد آزادی، برابری و دمکراسی فریب دهند.بکنند تا مرد

ماسک این دروغگویان را بدرید و چشم کوران را باز  –ما به کارگران و دهقانان می گوییم 

 کنید. از آنها بپرسید:

 آیا برابری بین زن و مرد وجود دارد؟

 کدام ملتی با ملت دیگر برابر است؟

 ؟رابر استکدام طبقه با طبقۀ دیگر ب

 ای؟ای؟ آزادی برای چه طبقهآزادی از چه یوغی یا از یوغ کدام طبقه

کسی که دربارۀ سیاست، دمکراسی و آزادی، دربارۀ برابری، دربارۀ سوسیالیسم سخن می 

، بدون اینکه به آنها ارجحیت بدهد، کسی که با مطرح نمایداینکه چنین سؤاالتی را  بدونگوید، 

پنهان ساختن و ماستمالی کردن آنها مبارزه نمی کند، بدترین دشمن سکوت دربارۀ آنها، 
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زحمتکشان، گرگی در لباس میش، دشمن هار کارگران و دهقانان و نوکر مالکان، تزارها و 

 سرمایه داران است.

در دورۀ دو سالۀ قدرت شوروی در یکی از عقب افتاده ترین کشورهای اروپا برای آزادی 

سال  130، کار بیشتری انجام یافته تا آنچه طی «قوی»آنها با جنس زنان، و برابر ساختن 

 پیشرفته و روشن شدۀ دنیا در مجموع انجام شده است.« دمکراتیک»گذشته در همۀ جمهوریهای 

های خوش آهنگ در همۀ جمهوریهای سرمایه تمام این واژه –آموزش، فرهنگ، تمدن، آزادی 

ای زشت، نفرت انگیز و به طرز حیوانی بی رحمانه داری بورژوایی جهان با قوانین بسیار

متولد »همراه است که زنان را در ازدواج و طالق نابرابر می سازد، بچۀ متولد نامشروع و 

 را نابرابر می نماید، امتیازاتی به مردان می دهد و زنان را خوار و پست می کند.« قانونی

اینها  –حماقت عامیانه، آز خرده مالک  ، استبداد«مالکیت خصوصی مقدس»یوغ سرمایه، ستم 

چیزهایی هستند که مانع الغای این قوانین زشت و کثیف در دمکراتیک ترین جمهوریهای 

 اند.بورژوایی شده

جمهوری شوروی، جمهوری کارگران و دهقانان، با یک ضربه این قوانین را محو نمود و حتی 

 رژوایی را بر جای نگذاشت.یک سنگ از عمارت دروغهای بورژوایی و سالوسی بو

سخن می  برای همهمرگ بر این دروغ! مرگ بر دروغگویانی که دربارۀ آزادی و برابری 

گویند، در حالی که زن تحت ستم، طبقات استثمارگر، مالکیت خصوصی سرمایه و سهام و 

رند، افرادی با انبانهای پر که غلۀ اضافی شان را برای به بردگی کشیدن گرسنگان بکار می ب

علیه ستمگران و  مبارزهوجود دارند. بجای آزادی برای همه، بجای برابری برای همه، 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 دهقانان زحمتکش!

 ستمگران، مبارزه علیه سرمایه داران، مبارزه علیه سودجویان کوالک!مبارزه علیه 

اینست شعار مبارزۀ ما، اینست حقانیت پرولتاریایی ما، حقانیت جنگ علیه سرمایه، حقیقتی که 

ما بر چهرۀ جهان سرمایه با عبارات عسل زده، سالوسانه و پر زرق و برقش دربارۀ آزادی و 

 ، پرتاب می کنیم.برای همهو برابری  ، دربارۀ آزادیعمومیبرابری 

ایم، و از آنجا که ما با شور انقالبی، آزادی و حقوق از آنجا که ما این ریاکاری را آشکار ساخته

کامل ستمدیدگان زحمتکش را علیه ستمگران، علیه سرمایه داران و علیه کوالکها تأمین می کنیم 

ً به همین جهت است که حکومت شوروی برای – کارگران همۀ جهان چنین گرامی شده  دقیقا

 است.

های بخاطر همین است که ما در مناسبت دومین سالگرد حکومت شوروی از طرفداری توده

 کارگر، از طرفداری ستمدیدگان و استثمارشوندگان در همۀ کشورهای جهان برخورداریم.

علیرغم همۀ برای این است که در دومین سالگرد حکومت شوروی، علیرغم قحطی و سرما، 

به  مصائبی که در اثر تهاجم امپریالیستها به جمهوری شوروی روسیه به وجود آمده، ما کامالً 

 حقانیت هدفمان و به پیروزی اجتناب ناپذیر قدرت شوروی در مقیاس جهانی اعتقاد عمیق داریم.

 
 ن. لنین  امضا:

 249پراودا، شمارۀ 

 1919نوامبر  6

 30مجموعه آثار لنین، جلد 
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 [1] دفتر کنگرۀ زنان در فرمانداری پتروگراد به
 

 

ً شادباشها و بهترین  رفقا، از آنجا که من فرصت حضور در کنگرۀ شما را ندارم مایلم کتبا

 آرزوهایم را برای موفقیت شما بفرستم.

اکنون ما با شادی جنگ داخلی را تمام می کنیم. جمهوری شوروی به دلیل پیروزیهایش بر 

ی تر می شود. جمهوری شوروی می تواند و باید از هم اکنون نیروهایش را استثمارگران قو

برای  –برای امری مهم تری، امری که برای ما زحمتکشان نزدیک تر و گرامی تر است 

 –جنگی بدون خونریزی، جنگی برای پیروزی بر گرسنگی، سرما و هرج و مرج اقتصادی 

جنگ بدون خونریزی، نقش بخصوص بزرگی متمرکز کند. کارگران و دهقانان زن، در این 

 بازی می کنند.

امید است که کنگرۀ زنان در فرمانداری پتروگراد در بنیان گذاری، تحکیم و سازماندهی ارتشی 

از زنان کارگر برای این جنگ بدون خونریزی کمک نماید، جنگی که باید پیروزیهای باز هم 

 نین خواهد کرد.بزرگتری برای قدرت شوروی به ارمغان آورد و چ

 

 با درودهای کمونیستی

 و. اولیانوف )لنین(

 1920ژانویۀ  10
 

 11پتروگرادسکایا پراودا، شمارۀ 

 1920ژانویۀ  16

 منتشر شده بر طبق دستنویس

 30مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

ار برگز 1920ژانویۀ  15-16در  نخستین کنگرۀ زنان کارگر و دهقان فرمانداری پتروگراد -1

نفر غیرحزبی بودند و در میان این زنان  246نفر آنها کمونیست و  157نماینده که  403شد. 

نظامی وجود داشتند،  2خانه دار و  11خیاط ،  15روشنفکر،  133کارگر،  131دهقان،  91

در کنگره شرکت کردند. با اینکه اکثریت نمایندگان غیرحزبی بودند، کنگره روحیۀ کمونیستی 

ائل مورد بررسی به شرح زیر بودند: موقعیت حاضر، حزب کمونیست و روش آن داشت. مس

نسبت به زنان کارگر و دهقان، مسئلۀ ارضی، کمون مصرف کنندگان، آموزش اجتماعی و 

غیره. در روز افتتاح کنگره تلگرافی از طرف لنین قرائت شد که کنگره به آن پاسخی داد. یلنا 

.ک.ر.)ب( و ادارۀ مرکزی زنان کارگر و دهقان به کنگره استاسوا از طرف کمیتۀ مرکزی ح

پیش رو تأکید کرد و نمایندگان زن را « ای برای جبهههفته»خوش آمد گفت. او بر روی اهمیت 

فراخواند تا به منظور احیای زندگی عادی کشور هر کوششی به عمل آورند. کنگره کوشش 

 ی فعال در ساختن جمهوری شوروی نشان داد.زنان کارگر و دهقان را برای به عهده گرفتن نقش
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 به زنان کارگر
 

 

رفقا، انتخابات شورای مسکو نشان می دهد که حزب کمونیست در میان طبقۀ کارگر پایه می 

 گیرد.

زنان کارگر باید نقش بزرگتری در امر انتخابات به عهده بگیرند. حکومت شوروی اولین و تنها 

انین کهنه و ننگین بورژوایی را که به زنان موقعیتی کهتر حکومتی در دنیا است که همۀ قو

ها می دادند، در رابطه با حقوق ازدواج و بچه نسبت به مردان، و به مردان موقعیتی ممتاز مثالً 

از بین برد. حکومت شوروی، حکومت زحمتکشان، اولین و تنها حکومتی در دنیا است  کامالً 

مالکیت، امتیازاتی که قوانین ازدواج در همۀ جمهوریهای  که همۀ امتیازات مردان را در مسائل

 بورژوایی، حتی دمکراتیک ترین آنها، هنوز از آن محافظت می کنند، الغا نمود.

هر جا که مالکین، سرمایه داران و تاجران باشند، زنان نمی توانند حتی در برابر قانون، با 

 مردان مساوی باشند.

ن و تاجران وجود ندارند و آنجا که حکومت زحمتکشان زندگی آنجا که مالکان، سرمایه دارا

 نوینی را بدون وجود این استثمارگران می سازد، زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند.

 اما این کافی نیست.

 مساوات در برابر قانون لزوماً مساوات حقیقی نیست.

در حقیقت امر با مردان کارگر برابر  ما می خواهیم که زنان کارگر نه تنها در مقابل قانون بلکه

باشند. بدین منظور زنان کارگر بایستی سهمی افزاینده در ادارۀ بنگاههای سوسیالیزه شده و در 

 ادارۀ دولت به عهده بگیرند.

 با شرکت در اداره امور، زنان به زودی می آموزند و به مردان خواهند رسید.

چه غیرحزبی را برای شورا انتخاب کنید. تا آنجا که زنان کارگر بیشتری، چه زنان کمونیست و 

آنها زنان کارگر صدیقی بوده و قابلیت اجرای کارهایشان را بطور خردمندانه و مسئوالنه دارند، 

 آنها را برای شورای مسکو انتخاب کنید! –حتی اگر عضو حزب هم نباشند 

ای مسکو نشان دهد که او آمادۀ زنان کارگر بیشتری به شورای مسکو بفرستید! بگذار پرولتاری

انجام هر کاری، و در حال انجام هر چیزی برای مبارزه جهت پیروزی، مبارزه با نابرابری 

 کهن و تحقیر کهن بورژوایی زنان، می باشد!

پرولتاریا تا زمانی که آزادی کامل را برای زنان به دست نیاورد، نمی تواند آزادی کامل را 

 کسب نماید.

 

 ن. لنین
 1920فوریۀ  21

 

 1920فوریۀ  22، 40پراودا، شمارۀ 

 منتشر شده طبق متن پراودا

 30مجموعه آثار لنین، جلد 
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 ادارات فرمانداریها سراسریشادباش به کنفرانس 

 [1] زنان شوروی برای کار در میان
 

 پیام تلفنی

 

ً متأسفم از اینکه قادر نیستم در کنفرانس شما حضور یابم.  خواهش می کنم رفقا، من عمیقا

شادباشهای صمیمانه و بهترین آرزوهای مرا برای موفقیت به همۀ زنان و مردان شرکت کننده 

 اعالم دارید.

و امیدوارم  –اکنون که جنگ پایان یافته و کار سازماندهی صلح آمیز به جلو رانده شده است 

[ شوروی اهمیت شرکت زنان در حزب و فعالیتهای ]حکومت –برای مدتی طوالنی چنین باشد 

ً چنین  عظیمی کسب می نماید. در چنین کاری زنان باید نقشی برجسته را ایفا نمایند و مسلما

 خواهند کرد.

 

 و. اولیانوف )لنین(

 صدر شورای کمیسارهای خلق

 1920دسامبر  6

 

 286پراودا، شمارۀ 

 1920دسامبر  19

 منتشر شده بر طبق دستنویس

 31مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 یحاتتوض

 

نمایندۀ زن از  200با شرکت بیش از  1920دسامبر  6تا  1این کنفرانس در مسکو از  -1

ناحیۀ اداری تشکیل شد. کنفرانس به بحث دربارۀ  5فرمانداری و  65جمهوری،  5طرف 

گزارشی دربارۀ وضعیت داخلی و خارجی، گزارشی از طرف ادارۀ کمیتۀ مرکزی دربارۀ کار 

فوری ادارات برای کار در بین زنان، و مسئلۀ حفاظت از مادر و بچه در بین زنان، وظایف 

پرداخت. کنفرانس بر روی احتیاج به تشدید تولید و گسترش تبلیغات تولیدی و ثبت نام زنان 

 های کارگری و بازرسی کارگری و دهقانی تأکید کرد.کارگر در اتحادیه

 

 

 زنان اداراتپیام تبریک به کنفرانس نمایندگان 

 [1] لقهای مناطق شوروی و جمهوریهای خاوریخ

 

 

من عمیقاً متأسفم از اینکه به علت فشار کار قادر به حضور در کنفرانس شما نیستم. خواهشمند 

است تبریکات صمیمانه و بهترین آرزوهایم را برای موفقیت در کارتان، بخصوص در تدارک 



55 

یک، که با تدارک و هدایت صحیح، اولین کنگرۀ سراسری غیرحزبی زنان خاور در آیندۀ نزد

بنماید،  امر بیداری زنان خاور و متحد کردن آنها به نحو سازمان یافتهباید کمک بزرگی به 

 بپذیرید.

 

 لنین
 17پراودا، شمارۀ 

 1921آوریل  10

 32مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

زنان خاور در مسکو به عنوان مقدمۀ کنگرۀ سراسری  1921آوریل  5-7این کنفرانس در  -1

نمایندۀ کمونیست از ترکستان، آذربایجان، باشکیرستان، کریمه، قفقاز،  45تشکیل شد. 

 تاتارستان، سیبریه و تعدادی از فرمانداریها با اهالی ترک و کوهستانی در آن شرکت داشتند.

یغ و کنفرانس به بحث پیرامون وضع اقتصادی و حقوقی زنان در خاور، تشکیالت آنها و تبل

 ترویج در بین آنها پرداخت.

ای به لنین جهت دعوت او به حضور در کنفرانس فرستادند و در نمایندگان کنفرانس دعوت نامه

 پاسخ تلگراف حاضر را دریافت نمودند.

 

 

 «سالگرد چهارم انقالب اکتبر » از 
 

 

مت سلطنتی، چه بودند؟ حکو 1917تجلیات، بازماندگان و بقایای اصلی سرواژ در روسیه تا 

سیستم طبقه بندی اجتماعی، مالکیت زمین و اجاره داری زمین، وضعیت زنان، مذهب و ستم 

را در نظر بگیرید، که در ضمن تمام دولتهای  17های اوجینملی. هر یک از این اصطبل

را صد و بیست و پنج سال پیش،  خودشاندمکراتیک  -پیشرفته تر وقتی که انقالبات بورژوا 

ً پاک نکرده  1649نجاه سال پیش و پیشتر )دویست و پ در انگلستان( به پایان رساندند، عمدتا

های اوجین را در نظر بگیرید و مالحظه خواهید کرد که باقی گذاردند؛ هر یک از این اصطبل

ژانویۀ  5، تا 1917نوامبر(  7اکتبر ) 25، از ده هفتهایم. در مدت پاک نموده ما آنها را کامالً 

 -ی زمان انحالل مجلس مؤسسان، ما در این رابطه هزار بار بیشتر از آنچه بورژوا یعن 1918

دمکراتها و لیبرالها )کادتها( و دمکراتهای خرده بورژوا )منشویکها و سوسیالیست 

 که در قدرت بودند انجام دادند، به انجام رساندیم. در طی هشت ماهیرولوسیونرها( 

ها شمشیرهای چوبی شان را به ستایان الف زن و نیمچه هملتاین بزدالن، خیکهای پر باد، خود

اما حتی حکومت سلطنتی را از بین نبردند! ما همۀ آن کثافات سلطنتی را  –حرکت درآوردند 

                                                 

سال تمیز نشده بودند، داشت، و هرکول  30هایش که برای گاو نر در اصطبل 300اوجین، پادشاه الیس،  -17

د. کنایه از کثافت و فساد شدید. در یک روز با برگرداندن آب دو رودخانه در میان آنها، آنان را تمیز کر

 )انتشارات سیاهکل(
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آنچنان پاک کردیم که هرگز هیچکس قبل از آن نکرده بود. ما حتی از آن عمارت کهن، سیستم 

های این رها، مانند انگلیس، فرانسه و آلمان، بازماندهطبقه بندی اجتماعی )که پیشرفته ترین کشو

های عمیق اند!(، یک سنگ را بجای نگذاردیم. ما ریشهاز بین نبرده سیستم را تا به امروز کامالً 

های فئودالیسم و سرواژ در سیستم مالکیت زمین را سیستم طبقه بندی اجتماعی، یعنی باقی مانده

)در خارج قلم زنان فراوانی، ]مانند[ کادتها، « مکنست جدل نمایدکسی م»تا به آخر قطع کردیم. 

منشویکها و سوسیالیست رولوسیونرها هستند که به چنین مجادالتی می پردازند( که نتیجۀ رفرم 

چه خواهد بود؟ ما در این لحظه هیچ تمایلی « در دراز مدت»ارضی ناشی از انقالب اکتبر 

جر و بحثهایی تلف نمائیم، چون ما این موضوع و همچنین جر نداریم که وقتمان را بر سر چنین 

و بحثهای انبوه دیگر را با مبارزه حل می کنیم. اما منکر این حقیقت نمی توان گشت که 

« مصالحه»دمکراتهای خرده بورژوا با مالکان، نگاهداران سنن سرواژ، برای هشت ماه 

 همۀ سنن آنها در ظرف چند هفته کامالً نمودند، در حالیکه ما خاک روسیه را از مالکان و 

 روبیدیم.

مذهب، یا انکار حقوق زنان، یا ستمکشی و عدم مساوات ملیتهای غیرروسی را در نظر بگیرید. 

دمکراتیک اند. دمکراتهای خرده بورژوای پست مدت هشت  -اینها همه مسائل انقالب بورژوا 

مسائل در  اینرین کشورهای دنیا ]هم[ از پیشرفته ت یکیماه از آنها صحبت کردند. حتی در 

اند. در کشور ما آنها با تدوین قوانین انقالب اکتبر رفع نشده دمکراتیک کامالً  -بورژوا سطح 

ملیتهای غیرروسی،  همۀاند. ما به جدیت با مذهب جنگیده و می جنگیم. ما به رفع گردیده کامالً 

ایم. ما دیگر در روسیه، انکار پست، دهیا مناطق خودمختار را اهدا کر خودشانجمهوریهای 

زننده و رسوای حقوق زنان یا نابرابری جنسی، آن بازماندۀ منزجر کنندۀ فئودالیسم و عقاید 

قرون وسطایی را که توسط بورژوازی طماع و خرده بورژوازی ترسو و کند ذهن در هر 

 کشور دیگری بدون استثناء احیا می گردد، نداریم.

دمکراتیک را می سازند. صد و پنجاه سال و دویست و پنجاه  -ی انقالب بورژوا همۀ اینها محتوا

سال پیش رهبران پیشرو آن انقالب )یا آن انقالبها، در صورتی که ما هر نوع ملتی را از یک 

قسم عام بدانیم( قول دادند که بشر را از امتیازات قرون وسطایی، نابرابری جنسی، یا امتیازات 

بطور عام( و نابرابری ملی، « کلیسا»، «مذهبی عقاید»مذهب یا دیگری )یا  دولتی برای یک

هایشان وفا نکردند. ایشان نتوانستند به آنها وفا کنند، رها سازند. آنها وعده دادند، ولی به وعده

سد راه شان بود. انقالب پرولتاری ما « حق مقدس مالکیت خصوصی»شان به « احترام»زیرا 

حق مقدس مالکیت »لعنتی، به این عقاید قرون وسطایی سه بار لعنت شده و به « احترام»به این 

 مبتال نشد.« خصوصی

 
 1921اکتبر  14

 234پراودا، شمارۀ 

 1921اکتبر  18

 ن. لنین  امضاء:

 33مجموعه آثار لنین، جلد 
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 «دربارۀ اهمیت ماتریالیسم رزمنده » از 
 

 

د که به فلسفه هیچ ربطی ندارد، اما به هر تقدیر به ای نقل خواهم کر... در خاتمه، من نمونه

 [ هم به آن توجه دارد، ربط پیدا می کند.1مسائل اجتماعی ای که پود زنامنم مارکسیزما]

ایست از طریقی که علم کاذب مدرن در عمل چون حاملی در خدمت زشت ترین و این نمونه

 رسوا ترین افکار ارتجاعی قرار می گیرد.

(، که توسط ادارۀ یازدهم انجمن فنی 1922)1[، شمارۀ 2سخه از اکونومیست]اخیراً یک ن

روسیه منتشر شده بود، به دستم رسیده است. کمونیست جوانی که این مجله را برایم فرستاده )او 

فرصت مطالعۀ آنرا نداشته است( عجوالنه نظر بسیار موافقی نسبت به آن ابراز کرد. و  احتماالً 

ارگانی است از فئودالیستهای مدرن،  –من نمی دانم تا چه حد از روی عمد  –ه در واقع این مجل

 البته پنهان در زیر ردای علم، دمکراسی و از این قبیل.

جامعه »آقای معینی ]به نام[ پ.ا. سوروکین در این مجله، یک تحقیق دامنه دار و به اصطالح 

قالۀ فاضالنه پر است از ارجاعات منتشر می سازد. این م« تأثیر جنگ»، دربارۀ «شناسانه

مؤلف و معلمان و همکاران متعددش در خارج. اینجا « جامعه شناسانۀ»فاضالنه به آثار 

 ی از دانشش می آید.اهنمون

 خواندم: 83در صفحۀ 

وجود دارد.  –رقمی شگفت آور  –طالق  2/92ازدواج در پتروگراد، اکنون  10000برابر » 

 %22کمتر از یک ماه،  %11کمتر از یک سال،  %1/51ته، ازدواج فسخ گش 100از هر 

اند. این ماه دوام آورده 6بیشتر از  %26کمتر از سه تا شش ماه و تنها  %41کمتر از دو ماه، 

ارقام نشان می دهند که ازدواج قانونی مدرن شکلی است که عمال مقاربت جنسی خارج از 

را قادر می سازد که اشتهایشان را به « نگیتوت فر»ازدواج را پنهان می سازد، و عاشقان 

 (.83، ص 1)اکونومیست، شمارۀ « ارضاء نمایند.« قانونی»طریقی 

هم این آقا و هم انجمن فنی روسیه که این مجله را منتشر می سازد و به این نوع مباحث میدان 

خود می  می دهد، بدون شک خودشان را از هواخواهان دمکراسی می دانند و توهینی بزرگ به

پادوهای »بینند اگر آنها آنچه در حقیقت هستند نامیده شوند، یعنی فئودالیستها، ارتجاعیون و 

 «.تحصیل کردۀ روحانیت

های حتی کمترین آشنایی با قوانین کشورهای بورژوایی در مورد ازدواج و طالق و بچه

ه به این موضوع نامشروع، و با وضع واقعی امور در این زمینه، کافیست تا به هر کس ک

عالقمند است نشان دهد که دمکراسی بورژوایی مدرن، حتی در دمکراتیک ترین جمهوریهای 

 های نامشروع دارد.بورژوایی در این رابطه برخوردی حقیقتاً فئودالی با زنان و بچه

البته این امر منشویکها، سوسیالیست رولوسیونرها، بخشی از آنارشیستها و همۀ حزبهای مشابه 

در غرب را، از فریاد زدن دربارۀ دمکراسی و اینکه چگونه آن توسط بلشویکها نقض گشته، 

باز نمی دارد. اما در حقیقت انقالب بلشویکی تنها انقالب دمکراتیک پیگیر در رابطه با چنان 

ایست که بطور های نامشروع می باشد. و این مسئلهمسائلی چون ازدواج، طالق و وضع بچه

منافع بیش از نیمی از جمعیت هر کشوری اثر می گذارد. انقالب بلشویکی، برخالف مستقیم بر 

تعداد زیاد انقالبات بورژوایی که پیش از آن رخ داده بودند و خودشان را دمکراتیک می 

ای راسخ در این رابطه، هم علیه ارتجاع و نامیدند، اولین و تنها انقالبی بود که به مبارزه

 یه سالوسی معمول طبقات حاکم و مالک، مبادرت ورزید.فئودالیسم و هم عل
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ازدواج برای آقای سوروکین رقمی شگفت آور به نظر می  10000طالق در برابر  92اگر 

ای آنچنان دور از زندگی، زیسته و رسد، می توان فقط فرض کرد که یا مؤلف در صومعه

کرد، و یا اینکه او حقیقت را  ای را به سختی می توان باوربزرگ شده که وجود چنین صومعه

بخاطر منافع ارتجاع و بورژوازی تحریف می کند. هر کسی، با کمترین آشنایی با شرایط 

اجتماعی در کشورهای بورژوایی، می داند که ارقام حقیقی طالقهای واقعی )البته، بدون جواز 

ن روسیه و سایر رسمی کلیسا یا قانون( در هر جایی بی اندازه بزرگتر است. تنها فرق بی

کشورها در این رابطه اینست که قوانین ما سالوسی و تحقیر در مورد زن و فرزندش را تصدیق 

نمی کند بلکه به وضوح و به نام دولت، جنگ سیستماتیکی علیه همۀ ]انواع[ سالوسی و تحقیر 

 اعالم می دارد.

مدرن نیز مبادرت « دهتحصیل کر»مجالت مارکسیستی می باید به جنگ با این فئودالیستهای 

، تعداد نه چندان اندکی از آنان، حقوق بگیر دولت هستند و توسط دولت ما برای ورزند. احتماالً 

اند، گرچه آنان برای کار سرپرستی مؤسسات آموزشی جوانان آموزش جوانان ما استخدام شده

 از مفسدان رسوا صالحتر نیستند.

ر کسب قدرت ثابت کرده؛ اما هنوز نیاموخته که طبقۀ کارگر روسیه توانایی خود را در ام

چگونه از آن استفاده کند، زیرا در غیر این صورت خیلی پیش از این چنین معلمان و اعضای 

بورژوایی، اعزام می نمود. « دمکراسی»انجمنهای فاضل را، بسیار مؤدبانه به کشورهایی با 

 آنجا مکان مناسبی برای چنین فئودالیستهایی است.

 او ]طبقۀ کارگر[، با اراده به آموختن، خواهد آموخت. اما

 

 1922مارس  12

 3پود زنامنم مارکسیزما، شمارۀ 

 1922مارس 

 ن. لنین  امضاء:

 33مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

 -یک مجلۀ ماهانۀ فلسفی و اجتماعی  –)در زیر درفش مارکسیسم(  امنم مارکسیزمانز پود -1

در مسکو با هدف اشاعۀ ماتریالیسم منتشر می  1944تا ژوئن  1922یۀ اقتصادی که از ژانو

 شد.

ای که توسط ادارۀ صنعتی و اقتصادی انجمن فنی روس در پتروگراد، مجله – اکونومیست -2

 منتشر می شد. 1921-22در 

در سن پترزبورگ بنیان گذاری شد. شعبی در  1866انجمن فنی روس نهادی علمی بود که در 

 رها داشت و هدفش کمک به ارتقاء صنعت و عمومی کردن اطالعات فنی بود.سایر شه

ها شامل کارمندان بعد از انقالب اکتبر بیشتر اعضاء انجمن که عالوه بر مهندسین و تکنسین

اداری، وکال، تجار و صاحبان سابق مؤسسات صنعتی بودند، برخوردی خصومت آمیز با 

 تعطیل شد. 1929حکومت شوروی داشتند. این انجمن در 
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 و گربه کنفرانس غیرحزبی زنان کار

 [1] شهر مسکو و فرمانداری مسکو دهقان

 

 

 رفقای عزیز،

با صمیمانه از از خوش آمدها و آرزوهای محبت آمیز شما تشکر می کنم. بسیار متأسفم که قادر 

 به حضور شخصی نیستم.

قیت کنفرانس تان واالترین آرزوها مناسبت پنجمین سالگرد انقالب را تبریک گفته و برای موف

 را دارم.

 

 ارادتمند شما، لنین

 1922نوامبر  6

 227رابوچایا مسکوا، شمارۀ 

 1922نوامبر  9

 منتشر شده طبق متن رابوچایا مسکوا

 33مجموعه آثار لنین، جلد 

 

 توضیحات

 

 داشتند. نماینده در آن شرکت 2000تشکیل شد و بیش از  1922نوامبر  6در  این کنفرانس -1

لنین این پیام تبریک را به نمایندگانی داد که برای دعوت او به سخنرانی در کنفرانس به دیدارش 

 رفته بودند.

 

 

 کالرا زتکین

 

 « خاطرات من از لنین» 

 

 از کتاب یادنامۀ من

 
 ) گفتگویی با لنین دربارۀ مسئلۀ زن (

 

 

می کرد. او آشکارا اهمیت باالیی به  رفیق لنین مکرراً در مورد مسئلۀ حقوق زنان با من بحث

ای بود که در شرایط معین جنبش زنان می داد، جنبشی که برای او جزء ضروری جنبش توده

می تواند تعیین کننده شود. الزم به گفتن نیست که او مساوات کامل اجتماعی زنان را به عنوان 

 اصلی می دید که هیچ کمونیستی نمی تواند در آن تردید کند.
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، در اتاق مطالعۀ بزرگ 1920ما اولین صحبت طوالنی خود را دربارۀ این موضوع در پائیز 

لنین در کرملین، داشتیم. لنین پشت میزش نشست، ]میزی[ که از کتابها و کاغذجات پوشیده شده، 

 ای که با یک نابغه تداعی می شود، بود.«بی نظمی برجسته»و نشان دهندۀ مطالعه و کار بدون 

ما باید با تمام قوا یک جنبش نیرومند بین »از خوش آمد گویی به من ]چنین[ آغاز کرد او پس 

المللی زنان را بر اساس تئوریک صریح برپا داریم. این روشن است که بدون تئوری 

مارکسیستی ما نمی توانیم پراتیک صحیح داشته باشیم. در اینجا نیز، ما کمونیستها نیاز به 

یم. ما باید خط مشخصی بین خود و تمام احزاب دیگر بکشیم. متأسفانه روشنی شدید اصول دار

[ ما در بحث مسئلۀ زنان، انتظارات را برآورده نکرد. مسئله را مطرح 1کنگرۀ بین المللی دوم]

ای هنوز مسئول این کار است. باید نمود اما فرصت گرفتن موضعی مشخص را نیافت. کمیته

ی بنویسد، اما تاکنون خیلی پیشرفت نکرده است. شما باید به آن یک قطعنامه، تزها و رهنمودهای

 «کمک کنید.

از سایرین راجع به آنچه لنین حاال به من می گفت شنیده بودم و تعجب خویش را ابراز  من قبالً 

کردم. من برای آنچه زنان روسی در طی انقالب انجام داده بودند و آنچه اکنون برای دفاع و 

انجام می دادند پر از شوق و شور بودم. در خصوص موضع و فعالیت زنان  انکشاف بیشتر آن

در حزب بلشویک، من تصور می کردم که به راستی حزبی نمونه است. حزب به تنهایی به 

ای عرضه کرد و جنبش بین المللی کمونیستی زنان نیروی با تجربه و تربیت یافتۀ ارزنده

 ی عالی برای تاریخ ارائه داد.اهنمون

این درست است، و عالی است، در پتروگراد، اینجا در »لنین با تبسمی خفیف اظهار داشت 

مسکو، و در سایر شهرها و مراکز صنعتی، زنان پرولتار طی انقالب ابراز وجود 

ی کردند. ما بدون آنها پیروز نمی شدیم، یا به سختی به پیروزی می رسیدیم. این اهشکوهمندان

اعتی از خودشان نشان دادند و هنوز هم نشان می دهند! رنج و عقیدۀ من است. چه شج

محرومیتی را که آنها تحمل می کنند تصور کنید. اما آنها پایداری می کنند چون می خواهند از 

شوراها دفاع کنند، چون آنها آزادی و کمونیسم را می خواهند. بله، زنان کارگر ما رزمندگان 

اوار ستایش و محبت هستند. در مجموع، باید پذیرفته شود که طبقاتی عالی ای هستند. آنها سز

در پتروگراد در جنگ با ما شهامت بیشتری نشان « دمکراتهای مشروطه خواه»حتی بانوان 

 «[ پست.2دادند تا آن کادتهای نظامی]

درست است که ما زنان قابل اعتماد، باهوش و خستگی ناپذیری در حزب مان داریم. آنها در »

های اجرایی، کمیسارهای خلق، و هر نوع ادارات عمومی مناصب مهمی دارند. ، کمیتهشوراها

بسیاری از آنها روز و شب یا در حزب یا در میان کارگران و دهقانان یا در ارتش سرخ کار 

می کنند. این برای ما بسیار ارزنده است. ]دستاوردهای زنان[ بدین دلیل که که گواهی بر قابلیت 

زش عظیم کارشان برای جامعه است، برای همۀ زنان دنیا مهم می باشد. اولین ایشان و ار

دیکتاتوری پرولتاری حقیقتاً راه را برای مساوات کامل اجتماعی زنان هموار می سازد. بیشتر 

از مجلدهای ادبیات فمینیستی پیشداوری را ریشه کن می کند. معهذا، علیرغم همۀ اینها، ما هنوز 

ً داشته باشیم. ما باید فوراً مبادرت به یک جنبش بین ال مللی کمونیستی زنان نداریم و باید حتما

شروع آن کنیم. بدون چنین جنبشی، کار انترناسیونال ما و احزابش کامل نبوده و هرگز نخواهد 

انجام شود. به من بگویید کار کمونیستی در خارج چگونه  بود. ولی کار انقالبی ما بایستی کامالً 

 «رود. پیش می

تا آنجا که در آن موقع، با توجه به روابط بسیار سست و نامنظم بین احزاب کمینترن، در توانم 

بود، پاسخ دادم. لنین با دقت گوش می داد، کمی به جلو خم شده بود و بدون هیچ اثری از کسلی، 



61 

سی را ناشکیبایی یا خستگی، مشتاقانه حتی جزئیات درجۀ دوم را دنبال می کرد. من هرگز ک

ای بهتر بوده یا توانسته باشد به سرعت او آنچه را که می شنود به هم ام که شنوندهسراغ نداشته

ربط و عمومیت بدهد. سؤاالت کوتاه و همیشه بسیار مشخصی که او گاهگاهی راجع به آنچه به 

می گشت، گواه های من براو گفته بودم می کرد و این حقیقت که او بعداً به این یا آن تکه از گفته

 آن بود. لنین چند یادداشت مختصر برداشت.

صحبت نمودم. با لنین از اهمیت بزرگی که روزا  طبیعتاً من راجع به اوضاع در آلمان مفصالً 

لوگزمبورگ به کشانیدن وسیع ترین تعداد زنان به مبارزۀ انقالبی می داد، سخن گفتم. زمانی که 

اصرار داشت که یک روزنامۀ زنان منتشر شود. حزب کمونیست تأسیس گشت، او ]روزا[ 

ساعت قبل از آنکه به قتل  36 –موقعی که لئو یوگیشز و من برای آخرین بار مالقات کردیم 

او دربارۀ نقشۀ کار حزب را با من بحث کرد. او وظایف متعددی برای انجام به من  –برسد 

ان زنان کارگر بود. حزب در اولین واگذار نمود، در بین آنها طرحی برای تشکیالت کار در می

کنفرانس غیرقانونی اش به این مسئله رسیدگی کرد. زنان تربیت یافته و با تجربۀ آژیتاتور 

]تهییج کننده[ و رهبری که قبل از جنگ و در طی آن معروف شدند تقریباً بدون استثناء سوسیال 

ه و فعال پرولتار را تحت نفوذ دمکراتهای این رنگ یا آن رنگ باقی ماندند و زنان تهییج شد

خود نگاهداشتند. با این حال، هستۀ کوچکی از زنان پر انرژی و فداکار بودند که در هر کار و 

ای را در هر مبارزۀ حزبی شرکت داشتند. عالوه بر این، خود حزب قبل از این فعالیت با برنامه

آغازی بود، ولی به هر حال، آغاز خوبی میان زنان کارگر سازمان داده بود. البته همۀ اینها تنها 

 به شمار می رفت.

بد نیست، اصال بد نیست. انرژی زنان کمونیست، فداکاری و شوق آنها، شهامت و »لنین گفت 

ذکاوت آنها در طی دوران غیرقانونی و نیمه قانونی نوید خوبی برای پیشرفت کار ما می باشد. 

ها و به انجام رساندن اقداماتش مفید ظور جلب تودهاینها برای توسعه حزب و رشد قدرتش به من

هستند. چطور است که به همۀ رفقا درک صحیحی از اصول این مسئله داده و آنها را تربیت 

ها از همه مهم تر نظر شما در این باره چیست؟ این موضوعی است که در کار میان توده –کنیم 

ها ها و از نظر چیزهایی که مایلیم تودهمان به تودهبه شمار می آید. این امر از نظر انتقال عقاید

پذیرفته و از آن الهام بگیرند، بسیار مهم است. من نمی توانم در این لحظه بخاطر بیاورم چه 

ما و زحمتکشان همۀ دنیا حقیقتاً « برای انجام اعمال بزرگ، به الهام نیاز است.»کسی گفت که 

ام بدهیم. چه چیزی الهام بخش رفقای شما، زنان پرولتار هنوز اعمال بزرگی داریم که باید انج

آلمان است؟ آگاهی طبقاتی پرولتاری آنها در چه حال است؟ آیا منافع و فعالیتهای آنها روی 

 ای سیاسی تمرکز دارد؟ کانون افکارشان چیست؟مطالبات لحظه

به شما بگویم که منظورم ام. باید من چیزهای عجیبی راجع به آن از رفقای روسی و آلمانی شنیده

ای برای روسپیان بیرون می ام در هامبورگ زن کمونیست با استعدادی روزنامهچیست. شنیده

دهد، و سعی در سازماندهی آنها برای مبارزۀ انقالبی دارد. روزا، یک کمونیست حقیقی، زمانی 

ر مورد حرفۀ ای در دفاع از روسپیانی نوشت که برای تخلف از مقررات پلیس دکه مقاله

غمبارشان به زندان افتاده بودند، مثل یک انسان احساس و عمل کرد. آنها قربانیانی با بدبختی 

، سیستم لعنتی مالکیت و ثانیاً، سالوسی مضاعف در جامعۀ بورژوایی هستند. قربانیان، اوالً 

د این را لعنتی اخالقیش. در این باره شکی نیست. تنها یک فرد نادان و کوته بین می توان

و سازماندادن روسپیان  –چطوری بیان کنم؟  –فراموش نماید. فهم این ]مطلب[ یک چیز و 

ای صنفی برای آنها، ای مخصوص انقالبی و منتشر کردن نشریۀ اتحادیهبمثابۀ یک گروه رسته

سازمان  اند که نیاز بهچیز دیگری است. آیا واقعاً زنان کارگر صنعتی در آلمان باقی نمانده کامالً 
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دادن داشته باشند، که محتاج روزنامه باشند، که بایستی به صف مبارزۀ شما وارد شوند؟ این 

انحرافی وحشتناک است و مرا به شدت به یاد ادبیات مرسوم می اندازد که از هر روسپی ای 

حضرت مریم مهربانی می ساخت. منشاء آن نیز محکم بود: همدردی اجتماعی و خشم علیه 

اخالقی بورژوازی محترم! اما این اصل سالم در فساد تدریجی بورژوایی درغلتید و به سالوسی 

انحطاط کشیده شد. مسئلۀ فحشاء حتی در کشور خودمان ما را با مسائل مشکلی روبرو خواهد 

اینست آنچه  –کرد. برگرداندن روسپی به کار مولد، یافتن مکانی برایش در اقتصاد اجتماعی 

اما وضع کنونی اقتصاد ما و همۀ شرایط دیگر آنرا امری پیچیده و مشکل می  باید انجام شود.

ای از مسئلۀ زنان سر و کار داریم که پس از به قدرت رسیدن پرولتاریا، سازد. در اینجا با جنبه

با تمام عظمتش روبروی ما قرار دارد، و راه حلی عملی می طلبد. این هنوز در روسیۀ شوروی 

یاز دارد. اما برگردیم به مسئلۀ خاص شما در آلمان. تحت هیچ شرایطی حزب به تالش بسیار ن

نباید در مقابل چنین اعمال نامناسب اعضایش آرام بنشیند. این ]آرامی[ سردرگمی و تفرقه در 

 «.اید؟نیروهای ما می اندازد. حاال شما چه کاری برای توقف آن انجام داده

کالرا، شرح گناهان شما حتی بدتر است. » ، لنین ادامه داد:قبل از آنکه من بتوانم پاسخی بگویم

به من گفته شده که در بعد از ظهرهایی که برای خواندن و بحث با زنان کارگر ترتیب داده شده، 

مسائل سکس و ازدواج اول مطرح می شوند. گفته می شود آنها موضوعات اصلی مورد عالقه 

د. من زمانی که آن را شنیدم، به گوشهایم نمی توانستم در تعلیم سیاسی و کار آموزشی شما هستن

اعتماد کنم. اولین دولت دیکتاتوری پرولتاریا با نیروهای ضدانقالبی سراسر جهان در حال 

جنگ است. وضع خود آلمان به بزرگترین وحدت قوای انقالبی تمام پرولتاریا نیاز دارد، تا 

ت است، دفع نمایند. ولی زنان کمونیست فعال بتوانند قوای ضدانقالبی را که در حال پیشرف

ازدواج هستند. آنها این را « گذشته، حال و آیندۀ»مشغول بحث دربارۀ مسائل سکس و اشکال 

مهم ترین وظیفه شان برای روشنگری زنان کارگر در این مسائل می دانند. گفته می شود که 

از  –زنی از وین نوشته شده که توسط نویسندۀ کمونیست  –ای راجع به مسئلۀ سکس جزوه

محبوبیت زیادی برخوردار است. آن جزوه چه چیز مهملی باید باشد! کارگران مدتها پیش هر 

ای که در اند. اما نه به شکل ماللت آور و شسته و روفتهچه را درست است در ]آثار[ ببل خوانده

امعۀ بورژوایی حمله می کند. ای که به جآن جزوه پیدا می شود بلکه به شکل تهییج مجذوب کننده

ذکر تئوریهای فروید به این خاطر است که به جزوه روکشی علمی بدهد، ولی این آسمان و 

ریسمان بافی یک آماتور است. تئوری فروید هم اکنون یک ُمد زودگذر شده است. من به 

الصه تئوریهای سکس، که در مقاالت، رساالت، جزوات و غیره شرح داده می شود و بطور خ

ای از به تئوریهایی که با آن گونه ادبیات خاص سر و کار دارند که آنچنان با تجمل بر روی تپه

سرگین جامعۀ بورژوایی سبز می شود، اعتمادی ندارم. من به کسانی که همیشه آنطور جذب 

 مسائل سکس می شوند که یک روحانی هندی جذب تعمق دربارۀ نافش می شود، اعتماد ندارم.

به نظر می رسد که این فراوانی تئوریهای سکس، که بیشترشان فقط فرضیاتی هستند، و چنین 

اختیاری]قراردادی[، از یک نیاز شخصی ناشی می گردد. این از آرزوی توجیه  اغلب کامالً 

غیرطبیعی بودن یا زیاده روی در زندگی سکسی خود شخص در برابر اخالق بورژوایی و 

شمه می گیرد. این احترام نقابدار برای اخالقیات بورژوایی به طلب اغماض برای خویشتن سرچ

همان اندازه برای من تنفرآور است که کند و کاو در همۀ آنچه به سکس مربوط می باشد. مهم 

نیست که این موضوع ممکنست ظاهراً طغیانی و انقالبی جلوه نماید، ]زیرا[ در آخرین تحلیل 

کسانی نظیر آنان بخصوص مشتاق این چیزها هستند. هیچ  بورژوایی است. روشنفکران و کامالً 
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ای که آگاهی طبقاتی یافته، وجود جایی برای این چیزها در حزب، در بین پرولتاریای رزمنده

 «ندارد.

من حرف او را قطع کرده و گفتم در جایی که مالکیت خصوصی و نظام اجتماعی بورژوایی 

عدد مشکالت، تناقض و رنج برای زنان تمام حکمفرماست، مسائل جنسی و ازدواج باعث ت

طبقات و اقشار اجتماعی می گردد. تا آنجا که مربوط به زنان می شود، جنگ و عواقب آن 

ً در حوزۀ روابط جنسی تشدید کرده است.  تناقضات و رنج موجود را تا منتهی درجه دقیقا

مرحلۀ ابتدایی انقالب نیز به این از زنان پنهان می شدند اکنون آشکار شدند. جو  مسائلی که قبالً 

مسئله افزوده گشت. دنیای احساسات و افکار قدیم درهم شکسته می شد. ارتباطات اجتماعی قبلی 

سست و گسیخته می گشتند. شرایط الزم برای روابط جدید بین مردم ظاهر می شدند. توجه به 

د بود. همچنین عکس این قبیل مشکالت، بیانی برای نیاز به روشنگری و جهت گیری جدی

العملی بود علیه تحریفات و سالوسی جامعۀ بورژوایی. اطالع از تغییرات در اشکال ازدواج و 

خانواده که در طی تاریخ حاصل شده بود، و وابستگی آنها به اقتصاد، کمک می کرد تا اذهان 

ظری تاریخی و زنان کارگر، از ایدۀ پیش پذیرا شدۀ جاودانگی جامعۀ بورژوایی رهایی یابد. ن

منقدانه به این امر باید به تحلیلی بی رحمانه از جامعۀ بورژوایی، و افشای ماهیت و عواقب آن، 

ها به رم می رسند. هر منجمله نشان دادن تقوای دروغین در مورد سکس، بیانجامد. تمام جاده

دیدۀ اجتماعی تحلیل واقعاً مارکسیستی از بخش مهمی از روبنای ایدئولوژیک جامعه، از یک پ

منتهی می شود  –مالکیت خصوصی  –برجسته، به ناچار به تحلیل جامعۀ بورژوایی و اساس آن 

 «.کارتاژ بایستی نابود گردد»و باید منجر به این نتیجه شود که 

 لنین با لبخندی سرش را تکان داد.

. آنچه می گویید همینجاست ]گرۀ کار شما[! شما از رفقا و حزبتان مثل یک وکیل دفاع می کنید»

البته صحیح است. ولی در بهترین حالت آن می تواند عذری، نه توجیهی، باشد برای اشتباهی که 

در آلمان صورت گرفت. و اشتباه هم می ماند. آیا می توانی با کمال صداقت مرا مطمئن سازی 

ریالیسم که در طی همۀ مطالعات و بحثهای عصرانه، مسائل سکس و ازدواج از نقطه نظر مات

تاریخی زنده و کامل بررسی می شوند؟ چنین امری مستلزم اطالعات جامع، عمیق و کامل ترین 

تسلط مارکسیستی بر مقدار زیادی مطالب است. آیا اکنون شما قوایی را که مورد نیاز آنست 

ه اش صحبت کردیم برای آموزش طی مطالعای مانند آن که دربارهدارید؟ اگر آنرا داشتید، جزوه

و بحث عصرانه مورد استفاده قرار نمی گرفت. بجای انتقاد از چنین کتابی، ]این کتاب[ توصیه 

و پخش می گردد. چرا برخورد به این مسئله نامناسب و غیرمارکسیستی است؟ چون به مسائل 

سکس و ازدواج به عنوان تنها قسمتی از مسئلۀ اجتماعی اصلی برخورد نمی شود. برعکس، 

ای از مسئلۀ سکس، ارائه داده می شود. نکتۀ مهم عی اصلی به عنوان قسمتی و زائدهمسئلۀ اجتما

به پیش زمینه عقب کشیده می شود. بنابراین نه تنها مسئله مغشوش می شود، بلکه فکر و آگاهی 

 طبقاتی زنان کارگر در مجموع نیز کند می گردد.

ن خردمند می گفت برای هر چیزی به عالوه، و این کم اهمیت ترین نکته ]هم[ نیست، سلیما

وقتی است. من اکنون از شما می پرسم آیا اکنون وقت اینست که زنان کارگر را با مسائلی از 

قبیل اینکه چگونه عشق بورزیم یا معشوق شویم، چگونه اظهار عشق کنیم و یا اظهار عشق به 

گذشته، حال »در رابطه با  ما بشود، برای ماهها بی وقفه مشغول نگاهداریم؟ این موضوع، البته

و مناسبات نژادهای مختلف ]نیز مطرح می شود[ و با تکبر ماتریالیسم تاریخی نام « و آینده

گرفته است. این روزها همۀ افکار زنان کمونیست، زنان کارگر، بایستی بر روی انقالب 

روری در روابط های دیگر، بنیانی برای تجدیدنظر ضپرولتاری تمرکز یابد، که در میان پدیده
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مادی و جنسی می گذارد. تازه اکنون ما باید به مسائلی غیر از اشکال متداول ازدواج در میان 

بومیان استرالیا، یا ازدواج بین خواهر و برادر در عهد باستان اولویت بدهیم. برای پرولتاریای 

بیکاری، کاهش  [ و اثر آن بر زندگی زنان، مسئلۀ3آلمانی، مسئلۀ شوراها، معاهدۀ ورسای]

مزدها، مالیات و خیلی مسائل دیگر دستور روز باقی می مانند. خالصه کنم، من هنوز باور 

ً غلط .  دارم که چنین نوع آموزش سیاسی و اجتماعی در میان زنان کارگر غلط است، مطلقا

ده می چطور شما توانستید در این مورد ساکت بمانید؟ شما باید از اختیارات خود علیه آن استفا

 «کردید.

من به دوست پرشورم گفتم که من هرگز از انتقاد و نکوهش رفقای زن رهبر در موارد مختلف 

ام. ولی، همانطور که او می دانست هیچ پیغمبری در کشور خودش و یا در کوتاهی نکرده

ر ش مورد احترام نیست. با انتقاداتم، من این سوء ظن را نسبت به خود برانگیختم که داهخان

هنوز بقایای برخوردی سوسیال دمکراتیک و فیلیستینیسم ]تنگ نظری[ قدیمی وجود »ذهنم 

گرچه، سرانجام ثابت شد که انتقادات من مؤثر واقع شده و سکس و ازدواج دیگر «. دارد

موضوع اصلی سخنرانیها در بحثهای عصرانه نبودند. لنین رشتۀ بحث خود را دوباره از سر 

 گرفت.

بله، من این را می دانم، بسیاری افراد در این مورد به من هم سوء ظن فیلیستینیسم  بله،»او گفت 

دارند، گرچه چنین برخوردی برای من زننده است، کوته فکری و سالوسی زیادی را می 

های تازه پر درآوردۀ نوک زرد پوشاند. خب، من از این ]سوء ظن[ جا نمی خورم. این جوجه

اند، همگی بسیار باهوش هم هستند. ما باید دۀ بورژوایی سردرآوردهکه تازه از تخمهای گندی

بدون انحراف از راهمان، این را تحمل کنیم. جنبش جوانان همچنین تحت تأثیر برخورد مدرن به 

 «مسئلۀ سکس و دلبستگی مفرط به آن قرار گرفته است.

 د.لنین روی کلمۀ مدرن با لحنی طنزآمیز و حالتی نکوهش بار تکیه نمو

همچنین به من گفته شده که مسائل سکس موضوع مورد عالقه در تشکیالت جوانان شما هم »

هست، و به ندرت سخنرانان کافی دربارۀ این موضوع وجود دارد. چنین مهمالتی بخصوص 

به آسانی می تواند به افراط در سکس، زیاده به  .برای جنبش جوانان خطرناک و زیان آور است

ندگی سکسی و تلف نمودن سالمت و قدرت جوانان منجر گردد. شما باید تحریک درآوردن ز

علیه آن نیز مبارزه کنید. عدم ارتباطی بین جنبش جوانان و جنبش زنان وجود ندارد. باید زنان 

کمونیست ما در هر جا از روی اسلوب با جوانان همکاری نمایند. چنین امری ادامۀ دوران 

حیطۀ شخصی به اجتماعی ارتقاء و گسترش خواهد داد. زندگی مادری خواهد بود، و آنرا از 

اجتماعی جدید زنان و فعالیتهای آنها باید ارتقاء یابد، تا آنها بتوانند کوته بینی روحیۀ فیلیستینی و 

 فردگرایانۀ مستولی بر خانه و خانواده را از دست بدهند. ولی این یک رویداد ضمنی است.

تجدیدنظر در مفاهیم و اخالقیات »ل توجهی از جوانان مشغول در کشور ما نیز، تعداد قاب

در مورد مسئلۀ سکس هستند. و بگذارید اضافه کنم که این امر بخش قابل توجهی از « بورژوایی

بهترین دختران و پسران ما، از جوانان واقعاً آینده دار ما را دربر می گیرد. درست همانطور که 

شده توسط عواقب جنگ و انقالبی که آغاز گشته، ارزشهای  شما اکنون گفتید. در جو ایجاد

ای که در اجتماعی وجود دارند که بنیانهای اقتصادی آن در حال تغییری ایدئولوژیکی کهنه

اساسی می باشند، از بین می روند و نیروی بازدارنده شان را از دست می دهند. ارزشهای نوین 

ر مورد روابط بین افراد، و بین زن و مرد، احساسات و به آهستگی در مبارزه تبلور می یابند. د

افکار نیز انقالبی می شوند. مرزهای جدیدی بین حقوق فردی و جمعی، و لذا وظایف فرد نیز، 

درهم برهم است. جهت و عامل بالقوۀ  کشیده می شوند. اوضاع هنوز در جوششی کامالً 
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افی دیده شوند. این پروسۀ آهسته و گرایشهای گوناگون متضاد هنوز نمی توانند با وضوح ک

اغلب بسیار دردناک نابود شدن و به وجود آمدن است. تمام این مسائل همچنین مربوط به حوزۀ 

روابط جنسی، ازدواج و خانواده نیز می شود. پوسیدگی، فساد و کثافت ازدواج بورژوایی با 

اخالقیات جنسی غلط و تنفر فسخ مشکل آن، امتیاز برای شوهر و بندگی برای زن، و روابط و 

انگیز آن، بهترین و بیشترین مردم از نظر فکری فعال را سرشار از منتهی درجۀ نفرت می 

 سازد.

جبر ازدواج بورژوایی و قوانین بورژوایی در مورد خانواده، پلیدی را تسهیل و اختالفات را 

ایگی و کثافت را تبرئه است. این ]جبر[ پستی، فروم« مقدس»تشدید می کند. این جبر مالکیت 

بورژوایی ترتیب بقیۀ کارها را می دهد. مردم علیه « محترم»می کند. سالوسی متداول جامعۀ 

پلیدیها و مفاسد متداول شورش می کنند. و در زمانی که ملل مقتدر در حال انهدام هستند، زمانی 

ماعی رو به زوال می که روابط قبلی قدرت از هم گسیخته می گردند، زمانی که کل دنیای اجت

ای برای اشکال رود، احساسات فرد تغییری سریع را طی می نماید. تشنگی تحریک کننده

متفاوتی از لذت، به آسانی نیروی مقاومت ناپذیری را کسب می کند. اصالحات در ازدواج و 

 روابط جنسی به معنی بورژوایی کاری از پیش نخواهد برد. در حوزۀ روابط جنسی و ازواج،

انقالبی همپا با انقالب پرولتاری فرا می رسد. البته، زنان و جوانان دلبستگی عمیقی به مسائل 

اند، نشان می دهند. هم زنان و هم جوانان از پیچیده و غامضی که در نتیجۀ این امر به وجود آمده

خاص حالت آشفتۀ کنونی روابط جنسی بسیار رنج می برند. جوانان علیه آن با شور و حرارت 

سن شان شورش می کنند. این امری طبیعی است. هیچ چیز غلط تر از این نیست که به جوانان 

پرهیزکاری راهبانه و تقدس اخالقیات کثیف بورژوایی را موعظه نماییم. معهذا، شایسته نیست 

که سکس، که هم اکنون به شدت از نظر جسمی احساس می شود، در چنین زمانی تا این حد از 

ی در جوانان برجسته شود. عواقب آن کمتر مصیبت بار نیست. از رفیق لیلینا راجع به نظر روح

آن بپرسید. او بایستی از کار وسیع مؤسسات آموزشی در مؤسسات مختلف تجارب زیادی داشته 

 باشد و شما می دانید که او سر تا پا یک کمونیست است، و هیچ تعصبی ندارد.

، و بر پایۀ تئوری است. بسیاری از «اساسی»نان به مسائل سکس، البته برخورد تغییر یافتۀ جوا

می خوانند. آنها صادقانه معتقدند که چنین است. من مرد « کمونیستی»و « انقالبی»مردم آنرا 

ای ندارم. من ممکنست زاهد ترش رویی باشم، ولی خیلی به کرات این پیری هستم و به آن عالقه

بورژوایی  جوانان و خیلی اوقات سالمندان نیز به نظرم کامالً « زندگی جنسی جدید»به اصطالح 

می رسد و آنرا خیلی ساده توسعۀ روسپی خانۀ آشنای قدیمی بورژوایی تلقی می کنم. همۀ اینها، 

ندارد. بی شک شما  –آنگونه که ما کمونیستها درک می کنیم  –هیچ وجه مشترکی با عشق آزاد 

اید که در جامعۀ کمونیستی ارضای خواستهای جنسی و طلب راجع به این تئوری معروف شنیده

بخشی از جوانان «. نوشیدن یک لیوان آب»عشق به همان اندازه آسان و پیش پا افتاده است که 

اند. این برای بسیاری از دختران و دیوانه شده ، دیوانه، کامالً «تئوری لیوان آب»ما راجع به این 

ت. هواخواهان آن چنین بیان می کنند که این تئوری پسران جوان، مصیبت بار بوده اس

ها و هر گونه مارکسیستی است. من سهمی از این نوع مارکسیسم نمی خواهم که همۀ پدیده

تغییراتی در روبنای ایدئولوژیک اجتماعی را مستقیماً و به سادگی ناشی از پایۀ اقتصادی آن می 

فرد معروفی مثل فردریش انگلس این موضوع را  ها آنطورها هم ساده نیستند.داند، چون پدیده

 مدتها پیش در رابطه با ماتریالیسم تاریخی تصدیق کرد.

غیرمارکسیستی و عالوه بر این، ضد اجتماعی تلقی می کنم. نه  را کامالً « لیوان آب»من تئوری 

است،  تنها آنچه طبیعت داده، بلکه آنچه که چه در سطح باال و چه در سطح پایین فرهنگ شده
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اشاره می کند که چقدر « منشأ خانواده»در زندگی جنسی نقش ایفا می کند. انگلس در کتابش 

مهم بود که روابط جنسی مشترک به عشق جنسی فردی توسعه یافت و بنابراین ناب تر گردید. 

روابط بین زن و مرد، بیان سادۀ نفوذ دو جانبه مابین خواستهای اقتصادی و جسمانی که عمداً 

ای آزمایش فیزیولوژیک انتخاب می شوند، نمی باشد. این نه مارکسیسم بلکه راسیونالیسم بر

است اگر تالش کنیم تغییر در این روابط را مستقیماً به شالودۀ اقتصادی جامعه و بطور مجزا از 

ا ارتباطش با ایدئولوژی بمثابۀ یک کل، نسبت دهیم. به عنوان مثال، تشنگی باید رفع گردد. اما آی

کنار خیابان دراز می کشد و از گودالی آب می نوشد؟ یا حتی از لیوان  یک فرد عادی معموالً 

اش با لبهای بسیاری چرب شده است؟ ولی جنبۀ اجتماعی از هر چیز دیگری مهم تر آبی که لبه

یک  است. نوشیدن آب واقعاً امری فردی است. ولی عشق بازی به دو فرد نیاز دارد، و احتماالً 

ای اجتماعی اش[ به وجود می آید. چنین عملی جنبهص سوم، یک زندگی جدید، ]در نتیجهشخ

 ای برای جامعه تشکیل می دهد.دارد و وظیفه

آزادی »علیرغم برچسب جذاب « لیوان آب»ای به تئوری به عنوان یک کمونیست من ابداً عالقه

ایست کمونیستی. شما بخاطر ه ایدهایست و ناش ندارم. به عالوه، آزادی عشق نه چیز تازه«عشق

« آزادی قلب»خواهید آورد که در ادبیات ممتاز حدود نیمۀ قرن گذشته، چنین چیزی به عنوان 

مطرح شده بود و در عمل بورژوایی به عنوان آزادی بدن صورت مادی یافت. این امر با ذوقی 

لی می گردید. نه اینکه من بهتر از حاال موعظه می شد، گرچه نمی توانم قضاوت کنم چگونه عم

بخواهم انتقادم ریاضت کشی را اشاعه دهد. این دورترین چیز از افکار من است. کمونیسم نباید 

از زندگی عشقی  –ضمن سایر چیزها  –ای که ریاضت کشی به همراه آورد، بلکه لذت و بنیه

ندگی جنسی، نه لذت کامل سرچشمه می گیرد. در حالیکه امروز، به عقیدۀ من، زیاده روی در ز

و نه بنیه می آورد. برعکس، آنها را خراب می کند. و به راستی در عصر انقالب، این بد است، 

 خیلی هم بد.

جوانان بخصوص نیازمند لذت و بنیه هستند. ورزشهای سالم، مانند ژیمناستیک، شنا، پیاده 

همچنین آموزش، مطالعه روی، انواع تمرینهای بدنی و طیف وسیعی از عالیق روشنفکرانه، و 

و تحقیق، و تا آنجا که ممکنست به صورت دسته جمعی، چیزی است که آنها احتیاج دارند. چنین 

چیزی خیلی بیشتر از آن سخنرانیها و بحثهای بی انتها دربارۀ مسائل سکس و به اصطالح 

نه راهب  .Mens sana in corpore sanaزیستن بنا به طبیعت خود، برای جوانان مفید است. 

مرد مشتاق زن[، ولی چیزی بین این دو، مانند فیلیستین  – Don Juanباش و نه دون خوان ]

آلمانی، هم نباش. شما رفیق جوان ایکس را می شناسید. او جوانی بسیار خوب و بسیار با 

ً ماجراهای عشقی  استعداد است. با همۀ اینها، من می ترسم که او هرگز چیزی نشود. او مرتبا

رد. این برای مبارزۀ سیاسی و انقالب خوب نیست. من قابلیت یا استقامت زنانی را که دا

ماجرای عشقی شان با سیاست مخلوط می شود، یا مردانی را که به دنبال هر زیردامنی افتاده و 

با هر ماده جوانی در می آمیزند، تضمین نمی کنم. نه، نه، چنین چیزی با انقالب جور در نمی 

 «آید.

 ین روی پایش جهید، و با دستش به روی میز کوبید و باال و پایین اطاق قدم زد.لن

ها و افراد را می طلبد و شرایط عیاشی آنقدر معمول انقالب تمرکز و تجمع هر نیرویی از توده»

[ را تحمل نمی کند. بی بند و باری d’Annunzioدر میان قهرمانان فاسد زن و مرد دوآنونزیو]

ای بالنده است. نه به ، بورژوایی است. عالمتی از انحطاط است. پرولتاریا طبقهدر امور جنسی

مخدری که او را گیج یا تحریک نماید، و نه به ولنگاری جنسی یا الکلی نیاز دارد. او فساد، 

کثافت و بربریت سرمایه داری را نباید فراموش کند و نخواهد کرد. او قوی ترین الهامش را 
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موضع طبقاتی اش، و از هدف کمونیستی اش می گیرد. آنچه به آن نیاز دارد،  برای مبارزه از

روشنی است، روشنی و روشنی بیشتر. بنابراین تکرار می کنم، هیچگونه انرژی نباید تضعیف، 

اتالف و اسراف شود. کنترل و انضباط شخصی بردگی نیستند، حتی در امور عشقی. ولی مرا 

ی که برای بحث معین کرده بودیم منحرف شدم. چرا مرا متوجه آن اببخشید کالرا، من از نکته

نکردید؟ نگرانی مرا به صحبت کشاند. آیندۀ جوانان مان از صمیم قلب برایم مهم است. این یک 

جزء الینفک انقالب است. وقتی عناصر مضری ظاهر می شوند که از جامعۀ بورژوایی به 

فهای هرزه گسترش می یابند، بهتر است به سرعت های علجهان انقالب می خزند و مثل ریشه

 «ایم نیز قسمتی از مشکالت زنان هستند.علیه آنها اقدام شود. مسائلی که ما با آن برخورد کرده

لنین با سرزندگی زیاد و متقاعد کنندگی عمیق صحبت می نمود. من می توانستم احساس کنم که 

تش این احساس را تشدید می نمود. گاهگاهی او اش از قلب او برمی آید، و حالت صورهر واژه

بعضی افکار را با ژستهای پرانرژی تأکید می کرد. من متعجب بودم که می دیدم او تا چه اندازه 

به امور پیش پا افتاده توجه می نمود و تا چه اندازه با آنها، پهلو به پهلوی مسائل بسیار مهم 

وسیۀ شوروی، بلکه در مورد کشورهای سرمایه سیاسی آشنایی داشت. و نه تنها در مورد ر

داری نیز همینطور. او چه مارکسیست عالی ای بود، او جزء را در هر جا و به هر شکلی که 

اش با، و تأثیرش بر، کل درک می نمود. همۀ پشتکار و خودش را نشان می داد، در رابطه

ر طبیعت، بر روی قصد تسریع مقصودش با یگانگی تزلزل ناپذیری، مانند نیروی مقاومت ناپذی

ها، متمرکز شده بود. او هر چیزی را بر حسب تأثیرش بر نیروهای انقالب به عنوان کار توده

ارزیابی می نمود، زیرا او در حالیکه  –هم ملی و هم بین المللی  –آگاه محرک انقالب 

کرد، خصوصیات مشروط تاریخی هر کشور و مراحل مختلف انکشافشان را ارزیابی می 

 همیشه چشمش بر انقالب تجزیه ناپذیر پرولتاری جهانی بود.

رفیق لنین، چقدر متأسفم که صحبتهای شما را صدها و هزاران نفر نشنیدند. و »با شگفتی گفتم، 

همانطور که می دانید، الزم نیست ]عقیده[ مرا تغییر بدهید. ولی چقدر برای دوست و دشمن مهم 

 «.نوند!می بود که عقاید شما را بش

 لنین با مهربانی تبسمی کرد.

ممکنست روزی من روی مسائلی که بحث کردیم صحبت کنم یا بنویسم. ولی بعدها، نه اکنون. »

اکنون همۀ وقت و نیروی ما باید روی چیزهای دیگر تمرکز یابد. کارهای مشکل تر و 

ی هنوز به هیچ وجه بزرگتری هست که باید انجام دهیم. مبارزه برای حفظ و تقویت دولت شورو

[ را هضم نموده و بیشترین استفادۀ ممکنه از آن 4پایان نیافته است. ما باید نتیجۀ جنگ لهستان]

ام که از را ببریم. ورانگل هنوز در جنوب مقاومت می کند. این درست ولی من عمیقاً قانع شده

نوکرانشان فرصتی برای عهدۀ او برخواهیم آمد. این به امپریالیستهای انگلیسی و فرانسوی و 

فکر کردن خواهد داد. ولی مشکل ترین بخش وظیفۀ ما، بازسازی، هنوز در پیش است. چنان 

امری همچنین مسائل روابط جنسی، ازدواج و خانواده را نیز پیش خواهد کشید. در ضمن، شما 

. شما مجبور خواهید بود تا حد ممکن و در مکان و زمانی که الزم است، از پس آن برآیید

نبایستی اجازه بدهید که به این مسائل به طریقی غیرمارکسیستی برخورد شود و یا از آنها به 

ای برای انحرافات نفاق افکنانه و دسیسه بازانه استفاده شود. اکنون باالخره به کار عنوان پایه

 «شما می رسیم.

 لنین به ساعتش نگاه کرد.

ار دارم هم اکنون گذشته است. خیلی پرچانگی نصف وقتی را که برای شما در اختی» گفت:

کردم. شما باید تزهایی راهنما راجع به کار کمونیستی در میان زنان تهیه نمایید. من برخورد 
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اصولی و تجربۀ عملی شما را می دانم. لذا صحبت ما در این مورد مختصر خواهد بود؛ شما 

 «چطور باشند؟ بهتر است دست به کار شوید. فکر می کنید تزها بایستی

من در این مورد گزارش موجزی دادم. لنین بدون قطع صحبت من چند بار سرش را به عنوان 

 تصدیق تکان داد. وقتی به اتمام رساندم با حالت پرسش آمیزی به او نگریستم.

ای از رفقای مسئول زن صحیح، همچنین خوب می بود اگر شما در جلسه»او اظهار داشت 

اطالع رسانی کرده و در موردش بحث می کردید. بسیار بد شد که رفیق حزبی راجع به آن 

اینسا ]آرماند[ در اینجا نیست. او بیمار است و به قفقاز رفته. بعد از بحث، تزها را بطور کتبی 

ای آنها را بررسی کرده و کمیتۀ اجرایی تصمیم نهایی را ]دربارۀ پذیرش آنها[ ارائه دهید. کمیته

موافق  که با نظر شما کامالً  –عقیدۀ خودم را تنها در مورد چند نکتۀ اصلی  خواهد گرفت. من

می دهم. آنها همچنین برای کارهای تهییجی و تبلیغی ما، چنانچه قرار است که راه را  –است 

 ای پیروزمند هموار سازد، به نظرم مهم می آیند.برای عمل، برای مبارزه

که آزادی واقعی زنان جز از طریق کمونیسم امکان پذیر تزها باید به شدت بر این تکیه کنند 

نیست. شما باید تکیه را بر ارتباط ناگسستنی بین وضع انسانی و اجتماعی زن و مالکیت 

خصوصی وسایل تولید، قرار دهید. چنین چیزی خط قوی پاک نشدنی ای علیه جنبش بورژوایی 

ای برای بررسی مسئلۀ زن به عنوان ایهخواهد کشید. این همچنین به ما پ« رهایی زنان»برای 

بخشی از مسئلۀ اجتماعی طبقۀ کارگر خواهد داد، و آنرا شدیداً به مبارزۀ طبقاتی پرولتاری و 

بخشی از جنبشهای  –ای انقالب عجین می کند. جنبش زنان کمونیست، خود باید یک جنبش توده

بلکه ]بخشی از جنبش[ همۀ ستمدیدگان و نه تنها ]بخشی از جنبش[ پرولتارها،  –ای در کل توده

و استثمارشدگان، همۀ قربانیان سرمایه داری و طبقۀ مسلط باشد. در اینجا نیز، اهمیت جنبش 

زنان برای مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و رسالت تاریخی اش، آفرینش یک جامعۀ کمونیستی، نهفته 

انۀ انقالبی را در حزبمان، در است. ما می توانیم به حق مفتخر باشیم از اینکه شکوفۀ زن

کمینترن داریم. ولی این تعیین کننده نیست، ما باید میلیونها کارگر زن در شهر و روستا را به 

مبارزه مان و بخصوص، به تجدیدساختمان کمونیستی جامعه، بکشانیم. هیچ جنبش حقیقی 

 ای بدون شرکت زنان نمی تواند وجود داشته باشد.توده

التی مان را از ادراکات ایدئولوژیک مان استنتاج می کنیم. ما تشکیالت جداگانۀ ما عقاید تشکی

زنان کمونیست را نمی خواهیم! زنی که کمونیست است درست مانند مردی که کمونیست است، 

به عنوان یک عضو به حزب متعلق می باشد. آنها حقوق و وظایف یکسانی دارند. هیچ اختالف 

نمی تواند وجود داشته باشد. با این حال، ما نباید چشمانمان را به روی ای در این زمینه عقیده

ها، بخشها یا هر گروههای کار، کمیسیونها، کمیته –حقایق ببندیم. حزب بایستی دارای ارگانهایی 

های وسیع زنان، باشد با هدف مشخص برانگیختن توده –چیز دیگری که ممکنست نامیده شود 

ً نیازمند ایجاد ارتباط میان آن ها و حزب و نگاهداشتن آنها تحت نفوذ حزب. چنین چیزی طبیعتا

آنست که کار سیستماتیک در میان زنان را پیش بریم. ما باید به زنان بیدار شده بیاموزیم، آنها را 

به مبارزۀ طبقاتی پرولتاری تحت رهبری حزب کمونیست بکشانیم، و آنها را برای آن مجهز 

این را می گویم تنها زنان پرولتار را، چه آنها که در کارگاهها هستند و چه  نمائیم. من وقتی که

آنهایی که غذای خانواده را می پزند، در نظر ندارم. من زنان دهقان و زنان بخشهای مختلف 

طبقۀ متوسط پائین را نیز در نظر دارم. آنها نیز بعد از جنگ بیش از هر زمان دیگر قربانیان 

هایی ند. عدم عالقه به سیاست و روحیۀ عقب افتاده و ضداجتماعی چنین تودهسرمایه داری هست

از زنان، دید تنگ فعالیتهای آنان و همۀ الگوی زندگی آنها، حقایق انکارناپذیری هستند. احمقانه 

ً احمقانه. باید گروههای ما با روشهای مخصوص  است که به آنها بی توجهی نمائیم، مطلقا



69 

« فمینیسم»و شکلهای مخصوص تشکیالتی در میان آنان کار کنند. این  آژیتاسیون]تهییج[،

 «بورژوایی نیست، این یک ضرورت عملی انقالبی است.

به لنین گفتم که استدالالت او مشوق با ارزشی برای من بودند. رفقای بسیاری، حتی افراد بسیار 

یان زنان بودند. آنها آن خوب، شدیداً مخالف ایجاد گروههای مخصوص برای کار با نقشه در م

، به سنن سوسیال دمکراتیک، مردود می «رهایی زنان»را به عنوان برگشت به جنبش رسوای 

اند، نتیجتاً آنها شمردند و ادعا می نمودند که از آنجا که احزاب کمونیستی به زنان مساوات داده

ع ادامه دهند. برخورد به باید به کار خود بدون قایل شدن تفاوتی بین تمام زحمتکشان در مجمو

زنان و مردان بایستی یکسان باشد. هر کوششی برای در نظر گرفتن شرایطی که لنین در مورد 

تهییج و سازماندهی در نظر داشت، از طرف نمایندگان این نظر به عنوان فرصت طلبی، چشم 

 پوشی از اصول اساسی و خیانت به آنها مهر می خورد.

دید و قطعی نیست. نگذارید شما را منحرف سازد. چرا هیچ جا، حتی چنین امری ج» لنین گفت:

در روسیۀ شوروی، در حزب، تعداد زنان به اندازۀ تعداد مردان نیست؟ چرا تعداد زنان در 

های صنفی اینقدر کم است؟ چنین حقایقی ما را به فکر کردن وادار می کنند. انکار اتحادیه

های زنان، بخشی از برخورد بسیار میان تودهگروههای مخصوص ضروری برای کار در 

[ می باشد. آنها بر این 5اصولی و بسیار رادیکال دوستان عزیز حزب کارگران کمونیست]

اتحادیۀ کارگران. من راجع به  –اند که تنها یک شکل از تشکیالت باید وجود داشته باشد عقیده

زمان که فکر از قبول حقایق واضحی آن می دانم. هر زمان که عدم درک وجود دارد، یعنی هر 

که بایستی مورد توجه قرار گیرند ابا می کند، اصول از طرف بسیاری از افراد با تفکر انقالبی 

از عهدۀ ضروریات « ناب بودن اصول»ولی سردرگم َعلم می شوند. چگونه این نگهبانان 

سرسخت درهم می  تاریخی مشی انقالبی ما برمی آیند؟ تمام حرفشان در مقابل ضروریات

شکند. ما بدون داشتن میلیونها زن در کنار خود نه می توانیم دیکتاتوری پرولتاریا را اجرا کنیم 

و نه می توانیم بدون آنها درگیر ساختن کمونیسم شویم. ما باید راهی برای دستیابی به آنها بیابیم. 

 ما باید مطالعه و تحقیق کنیم تا این راه را بیابیم.

صحیح است که مطالباتی برای منافع زنان مطرح نمائیم. این یک  از نظر ما کامالً  بنابراین

ای برای رفرم با مفهومی سوسیال دمکراتیک، از نوع انترناسیونال برنامۀ حداقل، یا برنامه

[، نیست. این نشان دهندۀ اعتقاد ما به اینکه بورژوازی و دولتش برای همیشه یا حتی 6دوم]

های زنان با نی پایدار خواهد ماند، نیست. یا این کوششی برای آرام ساختن تودهبرای مدتی طوال

رفرمها و منحرف کردن آنها از راه مبارزۀ انقالبی نیست. این چیزی از این نوع نبوده، و 

همچنین نوعی فریب رفرمیستی نیست. مطالبات ما چیزی بیش از آن نتایج عملی نیست که ما از 

و تحقیرهای شرم آوری که زنان ضعیف و محروم ]از مزایای اجتماعی[  نیازهای مبرم زنان

ایم. بدین وسیله ما ثابت می کنیم که از تحت سیستم بورژوایی مجبور به تحمل آنها هستند، گرفته

این احتیاجات و ظلم به زنان آگاه هستیم، که ما از موقعیت ممتاز مردان با اطالع می باشیم، و 

باعث ستمکشی و آزار زنان کارگر، همسر کارگر، زن دهقان، همسر مرد ما از هر چیزی که 

داریم و می  –بله نفرت  –خرده پا و حتی در بسیاری موارد زن طبقات مالک می شود، نفرت 

خواهیم آن را از میان برداریم. حقوق و اقدامات اجتماعی را که ما از جامعۀ بورژوایی برای 

که ما موقعیت و منافع زنان را درک کرده و به آنها تحت زنان مطالبه داریم گواه آنند 

دیکتاتوری پرولتاریا توجه خواهیم نمود. طبیعتاً، نه به عنوان رفرمیستهای خواب آور و متکبر. 

نه، به هیچ وجه. بلکه به عنوان انقالبیونی که زنان را دعوت می کنند که بطور برابر در تجدید 

 «ئولوژیکی شرکت داشته باشند.ساختمان اقتصادی و روبنای اید
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لنین را مطمئن ساختم که من هم همان عقیده را دارم، اما بدون شک با آن مخالفت خواهد شد. 

اذهان مردد و جبون، آنرا به عنوان اپورتونیسم مشکوک، رد خواهند کرد. منکر این هم نمی 

 ه و تفسیر گردند.توان شد که مطالبات کنونی ما برای زنان ممکنست بطور نادرست فهمید

که چه؟ چنین ریسکی در هر چیزی که ما می گوئیم و » لنین، تا حدودی عصبانی، فریاد زد:

انجام می دهیم، وجود دارد. اگر ما اجازه دهیم ترس از این ما را از انجام ضروریات و 

[ های هندی تبدیل شویم. ]در آن صورتمقتضیات باز دارد، ممکنست بهتر باشد که به مرتاض

ما نباید جنب بخوریم، به هیچ قیمتی نباید جنب بخوریم، و گر نه از ستون رفیع اصول مان 

خواهیم افتاد! در مورد ما موضوع تنها این نیست که چه مطالبه می کنیم بلکه اینکه چگونه 

 ام. عاقالنهمطالبه می نمائیم هم مطرح می باشد. من معتقدم که آنرا به اندازۀ کافی روشن ساخته

است که ما در تبلیغ مان نباید از مطالبات خود بتی برای زنان بسازیم. نه، ما اکنون باید برای 

ً همیشه همراه با منافع کلی  اینها و برای سایر مطالبات، وابسته به شرایط موجود، و طبیعتا

 پرولتاریا، بجنگیم.

ایی و نیز نوکران هر نزاعی از این نوع ما را دست به یقه با دار و دستۀ محترم بورژو

رفرمیست محترمش قرار می دهد. چنین امری دستۀ اخیر ]رفرمیستها[ را مجبور می کند یا 

یا نقابشان را بیاندازند. بنابراین، مبارزه ما را  –که آنها نمی خواهند  –تحت رهبری ما بجنگند 

می شود که تودۀ  از آنها جدا می سازد و چهرۀ کمونیستی ما را نشان می دهد. و این امر موجب

زنان که خود را استثمار شده، برده و خرد شده توسط سلطۀ مرد، قدرت کارفرمایانشان، و 

جامعۀ بورژوایی به عنوان یک کل احساس می کنند، اعتمادشان به سوی ما جلب شود. زنان 

 اند، تشخیص می دهند کهکارگر که از همه طرف تنها گذاشته شده و مورد خیانت قرار گرفته

باید دوشادوش ما بجنگند. آیا من باید اقرار کنم، یا شما را وادار به اقرار سازم که مبارزه برای 

 –قبضۀ قدرت و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا  –حقوق زنان همچنین باید با هدف اساسی ما 

، پیوند بخورد؟ هم اکنون، این امر، آغاز و پایان کار ما است و خواهد بود. این واضح است

 *مطلقاً واضح. ولی اگر فقط ما به این یک مطالبه بچسبیم، حتی اگر آنرا در شیپورهای جریکو

های وسیعی از زنان کارگر احساس نخواهند کرد که به ناچار به مبارزه برای جار بزنیم، توده

]کسب[ قدرت دولتی، کشانده می شوند. نه، هزار بار نه! ما باید درخواستمان را از لحاظ 

های زن با رنجها، نیازها و آرزوهای زنان کارگر ترکیب کنیم. آنها همگی سی در اذهان تودهسیا

مساوات کامل با مردان،  –بایستی بدانند که دیکتاتوری پرولتاریا برایشان چه معنی خواهد داد 

هم قانوناً و هم عمال، در خانواده، دولت، جامعه، که همچنین متضمن فنای قدرت بورژوازی می 

 «باشد.

 «روسیۀ شوروی این را اثبات می کند. این سرمشق بزرگ ما خواهد بود.» من ذوق زده گفتم:

 لنین ادامه داد:

روسیۀ شوروی نور جدیدی به مطالبات ما برای زنان می افکند. تحت دیکتاتوری پرولتاریا، »

ها ]مطالبات[ آنها دیگر یک موضوع مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی نیستند. همین که این

اجرا شدند، آنها به عنوان آجرهای ساختمان جامعۀ کمونیستی خدمت می کنند. این امر اهمیت 

حیاتی قبضۀ قدرت را به وسیلۀ پرولتاریا از جنبۀ دیگری به زنان نشان می دهد. باید تفاوت بین 

واضحی  کامالً موقعیت اجتماعی آنها در اینجا و آنجا ]قبل و بعد از قبضۀ قدرت[ با برجستگی 

های زنان را در مبارزات طبقاتی انقالبی پرولتاریا کسب نمائیم. نشان داده شود تا پشتیبانی توده

                                                 

 مترجم. –« انجیل»شهری در اردن غربی عهد  *
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های زن، اگر با درک روشنی از اصول و بر پایۀ تشکیالتی محکمی به حرکت درآوردن توده

بگذار خود  ای حیاتی برای احزاب کمونیست و پیروزیهای آنان می باشد. ولیاجرا شود، مسئله

را فریب ندهیم. بخشهای ملی ما هنوز درک درستی از این مسئله ندارند. آنها زمانی که وقت 

ای زنان کارگر تحت رهبری کمونیستی می شود، برخوردی غیرفعال دارند و ایجاد جنبش توده

مشی صبر و تماشا را در پیش می گیرند. آنها تشخیص نمی دهند که گسترش و رهبری چنین 

ای بخش مهمی از همۀ فعالیتهای حزبی، به معنی نیمی از همۀ کار حزب، می باشد. ش تودهجنب

تشخیص گاه و بیگاه آنها در مورد نیاز و ارزش یک جنبش کمونیستی مستحکم، هدفمند و وسیع 

 ای ثابت و وظیفۀ حزبی باشد.زنان تنها چاپلوسی مطلقاً افالطونی است بجای اینکه عالقه

ملی[ تهییج و تبلیغ در میان زنان و وظیفۀ بیدار کردن و انقالبی کردن آنها را در  آنها ]بخشهای

درجۀ دوم اهمیت و به عنوان وظیفۀ تنها زنان کمونیست می انگارند. چون مسئله با سرعت و 

حدت بیشتری پیش نمی رود، هیچ کس به غیر از اینها ]زنان کمونیست[ سرزنش نمی شوند. این 

 ً  غلط! این تفکیک طلبی تام است. و چنانکه فرانسویها می گویند، برابری زنان غلط است، اساسا

à rebours  یعنی برابری معکوس است. چه در پشت برخورد نادرست بخشهای ملی ما قرار ،

دارد؟ )من از روسیۀ شوروی صحبت نمی کنم.( در تحلیل نهایی، این کم بها دادن به زنان و 

درست همان چیزیست که هست! متأسفانه، هنوز می شود دربارۀ  دستاوردهای آنان است. این

، «این ]پوستۀ[ کمونیست را بتراشید، یک فیلیستین پدیدار می شود»بسیاری از رفقایمان گفت، 

برای اطمینان، شما باید نقاط حساس، مثل طرز فکر آنها در مورد زنان را بخراشید. آیا می 

رۀ طرز فکر معمولی را یافت که مردی با خونسردی، ای محسوس تر از این منظتوان نمونه

زنی را که خودش را با کارهای جزئی، یکنواخت، وقت گیر و توانفرسا، مثل خانه داری خسته 

می سازد، تماشا می کند و می بیند که روحیۀ او فرسایش می یابد، ذهنش کند می شود، ضربان 

نهد؟ بدیهیست که من خانمهای بورژوایی اش روی به سستی می قلبش ضعیف می گردد، و اراده

هایشان را به مستخدم واگذار می کنند. آنچه می را نمی گویم که همۀ کار خانه و مواظبت بچه

گویم در مورد اکثریت وسیع زنان، منجمله همسران کارگران، حتی اگر اینان روز را در 

 کارخانه بگذرانند و پولی به دست آورند، مصداق دارد.

کمک می « کارهای زنانه»معدودی، نه حتی پرولتارها، فکر می کنند که اگر در این شوهران 

از بین ببرند.  های همسرانشان را کم کنند، یا کامالً کردند، تا چه حد می توانستند بارها و نگرانی

است. او می خواهد که استراحت و راحتی داشته « مقام و شأن شوهر»ولی نه، این برخالف 

ی خانگی زن فدا کردن روزمرۀ او بخاطر هزاران چیز جزئی کم اهمیت است. حقوق باشد. زندگ

کهن شوهرش، ارباب و صاحبش به صورت پوشیده بر جای باقی می مانند. از نظر عینی، بردۀ 

شوهر ]یعنی زن[ انتقامش را می گیرد. همچنین به شکل مخفی. ]بدین طریق که[ عقب ماندگی 

ای انقالبی شوهرش، چون مزاحمی در برابر روحیۀ مبارز شوهرش و عدم درک او از ایده آله

و عزم او برای مبارزه عمل می کنند. آنها مثل کرمهایی ریز هستند که بطور نامحسوس و 

آهسته ولی با قاطعیت می خورند و خراب می کنند. من با زندگی کارگران آشنا هستم، و نه فقط 

های زن و کار سیاسی ما در کل، دربرگیرندۀ کار تودهاز روی کتب. کار کمونیستی ما در میان 

آموزشی قابل توجهی در میان مردان است. ما باید نقطه نظر برده داری قدیمی را، هم در حزب 

ای که درست ها، از ریشه برکنیم. این یکی از وظایف سیاسی ماست، وظیفهو هم در میان توده

ی از کارکنان مرکب از رفقای زن و مرد با تربیت به همان اندازه فوریت دارد که تشکیل گروه

 «کامل تئوریک و عملی برای کار حزبی در میان زنان کارگر.
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حکومت » به سؤال من راجع به شرایط حال حاضر در روسیۀ شوروی، لنین پاسخ داد:

برای غلبه  –های کارگری البته همراه با حزب کمونیست و اتحادیه –دیکتاتوری پرولتاریا 

دن به نظرات عقب مانده زنان و مردان و در نتیجه ریشه کن کردن روحیۀ کهنه و غیر نمو

برابر هستند.  کمونیستی، هر کوششی می نماید. بدیهی است زنان و مردان در برابر قانون کامالً 

ها هویداست. ما زنان را در اقتصاد، خواستی صادقانه برای اعمال این برابری در همۀ حیطه

ها و مؤسسات آموزشی به روی آنان نونگذاری و حکومت بکار می گیریم. تمام رشتهمدیریت، قا

های ای و اجتماعی شان را بهبودی بخشند. ما آشپزخانهباز است، تا آنها بتوانند آموزش حرفه

ها و تعمیرگاهها، شیرخوارگاهها، اجتماعی و اماکن ناهارخوری عمومی، رختشویخانه

]برای[ کودکان و مؤسسات تحصیلی از هر نوع، تشکیل می دهیم. بطور هایی کودکستانها، خانه

خالصه، ما در اجرای نیازمندیهای برنامه مان در مورد انتقال امور خانه داری و آموزشی از 

جدی هستیم. بنابراین زن از بردگی خانگی قدیم و همۀ وابستگیها  خانوار منفرد به جامعه، کامالً 

تحقق بخشد.  او قادر می شود به قابلیتها و تمایالتش در جامعه کامالً به همسرش رها می گردد. 

ها فرصتهایی بهتر از منزل برای پرورش شان داده می شود. ما مترقی ترین قوانین به بچه

مربوط به کار زن را در دنیا داریم، که توسط نمایندگان مسئول تشکیالت کارگری به مورد اجرا 

های مادر و فرزند، مراکز بهداشت ل تأسیس زایشگاهها، خانهگذاشته می شوند. ما در حا

مادران، دروس مواظبت از شیرخوارگان و کودکان، نمایشگاههای مواظبت از مادر و کودک و 

امثال اینها، می باشیم. ما برای تأمین ]زندگی[ زنان محتاج و بیکار از هیچ کوششی فروگذار 

 نمی کنیم.

ه با در نظر گرفتن احتیاجات زنان کارگر، همۀ اینها هنوز کم است، به خوبی آگاهیم ک ما کامالً 

و چنین امری هنوز تا رهایی واقعی آنها خیلی فاصله دارد. ولی این گامی عظیم نسبت به آنچه 

در روسیۀ تزاری و سرمایه داری وجود داشت، می باشد. به عالوه، در مقایسه با اوضاع و 

ز نفوذی یکپارچه دارد، خیلی است. این آغاز خوبی در جهتی احوال جایی که سرمایه داری هنو

صحیح است، و ما آنرا پیگیرانه، و نیز با همۀ انرژی موجود، ادامه خواهیم داد. شما در خارج 

مطمئن باشید. چون هر روزی که می گذرد واضح تر می شود که ما نمی توانیم بدون ]شرکت[ 

جمعیت آنرا تشکیل  %80این در کشوری که دهقانان  میلیونها زن پیشرفت نمائیم. تصور کنید

می دهند، به چه معنی است. زراعت کوچک دهقانی بر خانه داری فردی و اسارت زنان داللت 

دارد. از این جنبه وضع شما برای انقالب خیلی بهتر از ما می باشد، به شرط آنکه پرولتارهای 

 رای تصرف قدرت مناسب است.شما باالخره درک کنند که از نظر تاریخی زمان ب

در ضمن، علیرغم مشکالت بزرگ، ما ناامید نمی شویم. همانگونه که اینها ]مشکالت[ زیاد می 

شوند قوای ما نیز رشد می کند. ضرورت عملی نیز ما را مجبور به یافتن طرق جدیدی برای 

یروزیهای شگفت های زنان می کند. همراه با دولت شوروی، همبستگی رفیقانه پرهاسازی توده

آوری کسب می کند. محض اطالع، منظورم همبستگی رفیقانه به مفهوم کمونیستی است، نه 

بورژوایی که توسط رفرمیستهایی موعظه می شود که شور انقالبیشان مثل بوی سرکه ارزان 

تبخیر شده است. ابتکار شخصی، که به فعالیت دستجمعی رشد می یابد و با آن جوش می خورد، 

همراه با همبستگی رفیقانه باشد. تحت دیکتاتوری پرولتاریا رهایی زنان از طریق تحقق  باید

کمونیسم، در مناطق روستایی نیز پیش خواهد رفت. در این زمینه من از الکتریکی کردن 

صنعت و کشاورزیمان انتظارات بسیاری دارم. این طرح بزرگی است! در این راه مشکالت 

ها بایستی رها شده و تربیت ار بزرگ. نیروهای قدرتمند نهانی در تودهبزرگی وجود دارند، بسی

 «شوند تا بر آنها ]مشکالت[ غلبه نمایند. میلیونها زن باید در این امر شرکت کنند.
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کسی در ده دقیقه اخیر دو بار در زد، اما لنین که به صحبتش ادامه داده بود اکنون در را باز 

 «آیم!دارم می » کرده و فریاد زد:

 او به طرف من برگشته و با لبخندی گفت:

می دانید، کالرا، من از این حقیقت که با زنی مکالمه می کردم استفاده کرده و پر حرفی »

معروف زنان را به عنوان عذری برای تأخیرم خواهم آورد. گرچه این بار این مرد بود که 

 اقعاً شنوندۀ خوبی هستید. ولی احتماالً بیشتر صحبت کرد نه زن. بطور کلی، باید بگویم که شما و

 «همین امر بود که مرا به این همه صحبت تحریک نمود.

شما »با این تذکر شوخی آمیز لنین مرا در پوشیدن کتم کمک نمود. او با نگرانی پیشنهاد نمود 

ا باید لباس گرم تری بپوشید، مسکو مثل اشتوتگارت نیست. شما احتیاج به کسی دارید که از شم

 «مراقبت کند. سرما نخورید. به سالمت.

 او دستم را محکم فشرد.

 

*** 
من گپ دیگری راجع به جنبش زنان حدود دو هفته بعد با لنین داشتم. لنین به دیدار من آمد. 

ً مثل همیشه مالقات او غیرمنتظره بود. مالقاتی بالبداهه بود که در فرصت تنفس ]در  تقریبا

ی که توسط رهبر انقالب ظفرمند انجام می شد، صورت گرفت. لنین کوران[ کار سنگین و بزرگ

بسیار خسته و نگران به نظر می آمد. ورانگل هنوز تار و مار نشده بود و مسئلۀ عرضۀ آذوقه 

 به شهرهای بزرگ مانند ابوالهول سنگدلی در برابر حکومت شوروی قرار داشت.

یسیون بزرگی در شور بود که همۀ کمونیستهای لنین پرسید تزها در چه حالند. به او گفتم که کم

برجستۀ زن حاضر در مسکو در آن حضور یافته و عقاید خود را بیان نموده بودند. تزها حاضر 

بوده و قرار است اکنون توسط کمیتۀ کوچکی به بحث گذارده شوند. لنین اشاره نمود که ما 

قت بررسی نماید. چنین حقیقتی به [ مسئله را با د7بایستی بکوشیم تا سومین کنگرۀ جهانی]

تنهایی پیشداوری بسیاری از رفقای ما را خرد می کند. به هر حال، زنان کمونیست باید اولین 

 کسانی باشند که امور را با قدرت در دست گیرند.

مثل افراد وراج و پرگو پچ پچ نکنید، بلند و واضح، آنچنان که » لنین با هیجان بیان نمود:

باید، صحبت کنید. یک کنگره، سالنی نیست که در آن همانطور که در داستانها می مبارزان را 

خوانیم، زنان جذابیت خود را به نمایش گذارند. یک کنگره صحنۀ نبردی است که در آنجا ما 

جهت دستیابی به دانشی که برای عمل انقالبی نیاز داریم مبارزه می کنیم. نشان بدهید که شما 

ه کنید. البته، در وحلۀ اول علیه دشمنانمان، اما اگر نیاز شود، در درون حزب می توانید مبارز

های وسیعی از زنان در خطر هستند. حزب هم ]باید مبارزه کرد[. گذشته از همۀ اینها توده

ها کمک کند پشتیبانی خواهد نمود. روسی ما از تمام پیشنهادات و اقداماتی که به جذب این توده

ا نباشند، ضدانقالبیون ممکنست در شوراندن آنها علیه ما موفق شوند. ما باید اگر زنان با م

 «همیشه این را بخاطر داشته باشیم.

ما باید تودۀ زنان را جذب کنیم حتی اگر آنها، چنانکه اشترالسوند » در تعقیب حرف لنین گفتم:

قالب با زندگی جوشان می گوید، با زنجیر به سپهر میخکوب شده باشند. در اینجا، در مرکز ان

غنی آن، با نبض قوی و سریعش، نقشۀ یک عمل بزرگ و مشترک بین المللی در میان زنان 

های بزرگ زنان کارگر در فکرم خطور کرده است. این نقشه در اصل از کنفرانسها و کنگره

تبدیل  غیرحزبی شما ملهم شده است. ما باید سعی کنیم تا آنها را از صورت ملی به بین المللی
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نمائیم. این حقیقتی است که جنگ جهانی و عواقب آن، تودۀ زنان طبقات و بخشهای مختلف 

اند. نگرانیهای اند. آنها به جنب و جوش افتادهجامعه را شدیداً تکان داده است. آنها برانگیخته شده

مواجه  پریشان کنندۀ آنان راجع به تأمین زندگی و جستجوی هدف زندگی، آنها را با مسائلی

نموده که اکثرشان در گذشته به ندرت مورد توجه قرار داده بودند و تنها تعداد کمی آنها را درک 

کرده بودند. جامعۀ بورژوایی قادر به دادن پاسخی قانع کننده به مسائل شان نیست. تنها کمونیسم 

یه داری آگاهی های وسیع زنان در کشورهای سرمامی تواند این کار را بکند. ما باید به توده

 «بدهیم و باید برای این منظور یک کنگرۀ بین المللی غیرحزبی زنان را فرا بخوانیم.

لنین بالفاصله پاسخ نداد. او غرق در اندیشه نشست، مسئله را در نظر گرفت، لبهایش جمع 

 شدند، لب پائین کمی جلو آمد.

خوبی است ولی یک نقشۀ خوب، حتی بله، ما باید این را انجام دهیم. این نقشۀ »سرانجام، گفت 

عالی، بی ارزش است مگر آنکه به خوبی اجرا شود. آیا فکر این را که چطور باید اجرا شود 

 «هایتان در این باره چیست؟اید؟ ایدهکرده

ای از زنان کمونیست برای لنین باز کردم: ما باید برای شروع کمیته هایم را مفصالً ایده

طۀ نزدیک و دائم با بخشهای ملی مان تشکیل دهیم. این کمیته تدارک، کشورهای مختلف در راب

برگزاری و استفاده از کنگره را به عهده خواهد گرفت. باید تعیین شود که آیا برای این کمیته از 

همان ابتدا کار علنی و رسمی مطلوب است. به هر تقدیر، این نخستین وظیفۀ اعضای کمیته 

ن زن متشکل در هر کشور، جنبش سیاسی پرولتاری زنان، است که با رهبران کارگرا

سازمانهای بورژوایی زنان با هر گرایش و مشخصاتی، و باالخره زنان برجستۀ پزشک، معلم، 

های تدارکی غیرحزبی ملی تشکیل دهند. یک نویسنده، و غیره، رابطه برقرار کنند، و کمیته

ملی تشکیل خواهد شد تا کنگرۀ بین المللی را  هایکمیتۀ بین المللی از میان اعضای این کمیته

 تدارک بیند و برگزار کند، دستور کارش را تهیه و محل و زمان کنگره را انتخاب کند.

به عقیدۀ من کنگره باید نخست در مورد حق زنان در اصناف و حرف بحث کند. در انجام این 

ساعت کار  8نونگذاری در مورد امر باید به مسائل بیکاری، مزد مساوی برای کار مساوی، قا

ها، مراقبت اجتماعی از مادر و فرزند، در روز و محافظت از کار زنان، تشکیالت اتحادیه

اقدامات اجتماعی برای راحتی مادران و زنان خانه دار و غیره برخورد شود. به عالوه، در 

انون اجتماعی و دستور کار باید وضعیت زنان در ازدواج و قوانین مربوط به خانواده و ق

های ملی در سیاسی بگنجد. من، پس از تشریح این پیشنهادات، توضیح دادم که چگونه کمیته

زمینه را برای این کنگره به وسیلۀ یک برنامۀ کارزار با نقشه در  کشورهای مختلف باید کامالً 

کن از زنان، جلسات و مطبوعات آماده کنند. این کارزار به ویژه در بیداری بیشترین تعداد مم

تحریک به مطالعۀ جدی مسائل ارائه شده برای بحث و جلب توجه شان به کنگره و در نتیجه به 

کمونیسم و احزاب انترناسیونال کمونیست مهم می باشد. این کارزار می بایست زنان کارگر تمام 

بوطه، اقشار اجتماعی را دربر گیرد. می بایست حضور و شرکت نمایندگان همۀ سازمانهای مر

نهاد نمایندگی »و نیز نمایندگانی از میتینگهای زنان را در کنگره تضمین کند. کنگره باید یک 

 متفاوت از مجلس بورژوایی باشد. کامالً « کنندۀ خلقی

بدیهیست که کمونیستهای زن نباید صرفاً محرک بوده بلکه باید نیروی پیشرو در کار تدارکی هم 

ن بخشهای ما برخوردار باشند. طبیعتاً، اینها در مورد کار کمیتۀ باشند، و باید از حمایت پرتوا

های بین المللی، کار خود کنگره، و استفادۀ وسیع آن نیز صدق می کنند. تزها و قطعنامه

کمونیستی دربارۀ تمام بندهای دستور کار باید به کنگره ارائه گردند. آنها باید به دقت کلمه بندی 

ای واقعیتهای اجتماعی مربوطه را به نحو مستدل بیان کنند. این تزها هشده و با استادی محققان
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به وسیلۀ کمیتۀ اجرایی کمینترن بحث و تصویب گردند. راه حلها و شعارهای کمونیستی  باید قبالً 

باید نقطۀ کانونی باشد که کار کنگره و توجه عامه بر آن متمرکز بشود. آنها را باید پس از 

های وسیع زنان به وسیلۀ تهییج و تبلیغ پخش کرد، تا اینکه آنها ]عناصر[ هکنگره در میان تود

ای زنان گردند. الزم به گفتن نیست، شرط ضروری تعیین کننده برای عملیات بین المللی توده

ها و در خود کنگره بمثابۀ یک دستۀ محکم تمام این امور اینست که زنان کمونیست در تمام کمیته

کنند و با هم طبق یک برنامۀ صریح و تزلزل ناپذیر عمل نمایند. نباید اعمال و یکپارچه کار 

 خارج از نوبت انجام شود.

در طول توضیحات من، لنین چند بار سر را به عنوان تأیید تکان داده و با چند اظهار نظر به 

 میان حرف من دوید.

یاسی خیلی به دقت، و از رفیق عزیز، به نظرم می رسد که شما موضوع را از نظر س»او گفت 

ای با شما موافقم که چنین کنگره اید. من کامالً زاویۀ تشکیالتی هم نکات اصلی را در نظر گرفته

می تواند موفقیت بسیاری در وضع فعلی به دست آورد. این کنگره به ما فرصتی می دهد تا 

صنعتی و خانگی،  های وسیع زنان، به ویژه زنان حرف و صنفهای مختلف، کارگران زنتوده

ای را جذب کنیم. این عالی خواهد بود. فکر وضع مبارزات آموزگاران و سایر زنان حرفه

بزرگ اقتصادی یا اعتصابات سیاسی را بکنید. چه قوای کمکی ای پرولتاریای انقالبی در میان 

ه سوی خود های زنی که آگاهی طبقاتی دارند خواهد یافت؛ البته اگر ما بتوانیم آنها را بتوده

جذب کرده و در صف خود نگه داریم. موفقیت ما بزرگ خواهد بود. چیزی کمتر از عظیم 

 نخواهد بود. ولی چند سؤال زیر را شما چگونه پاسخ می دهید؟ مقامات ]اتوریته داران[ احتماالً 

ذا از فکر این کنگره به شدت اخم می کنند و خواهند کوشید از ]تشکیل[ آن جلوگیری کنند. معه

جرأت نمی کنند که آن را وحشیانه به زور سرکوب کنند. هر چه آنها بکنند شما را  آنها احتماالً 

نخواهد ترساند. اما آیا شما از این نمی هراسید که زنان کمونیست در کمیته و خود کنگره در 

مقابل کثرت عددی نمایندگان بورژوا و رفرمیست و تجربۀ بدون شک بیشتر آنان مرعوب 

ً به تربیت مارکسیستی رفقای کمونیستمان اعتماد شوند ؟ به عالوه، و مهم تر از همه، آیا واقعا

دارید، و آیا مطمئن هستید که می توان یک گروه ضربت از میان آنها گزید که با افتخار از نبرد 

 «بیرون آید؟

ند زیاد نیست. در پاسخ به لنین گفتم که امکان این که مقامات مشت آهنین بر ضد کنگره بکار بر

دسیسه چینی و حمالت بی شرمانه بر ضد آن فقط می توانند به نفع کنگره و ما باشند. ما 

کمونیستها می توانیم از طریق برتری علمی ماتریالیسم تاریخی با مطالعه و روشن کردن مسائل 

ترتیب از نظر  –اجتماعی توسط آن، پشتکاری که با آن حل آن مسائل را می طلبیم و باالخره 

از طریق اشاره به پیروزی انقالب پرولتاری در روسیه و موفقیتهای اساسی  –بیان، نه اهمیت 

آن در جریان کار آزادسازی زنان، خیلی بهتر از نظر تعداد و تجربه از پس عناصر 

غیرکمونیست برآئیم. ضعف، عدم تربیت و بی تجربگی برخی از رفقای ما را می شود با 

و کار دسته جمعی جبران کرد. در این مورد، من از رفقای زن روس انتظاری تدارک با برنامه 

خیلی زیاد دارم. آنها هستۀ آهنین جمع ما را تشکیل خواهند داد. من دوشادوش رفقای روسی با 

آرامش به استقبال برخوردهای خیلی خطرناک تری نسبت به منازعات این کنگره می روم. به 

ایم کمونیسم را به جلوی تری بیاوریم همین حقیقت که مبارزه کردهعالوه، حتی اگر ما رأی کم

صحنه می آورد و اثر تبلیغی بزرگی خواهد گذاشت. به عالوه، راهنمایی برای کارهای بعدی ما 

 خواهد بود.

 لنین از ته دل خندید.
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 شما مانند همیشه دربارۀ زنان انقالبی روسیه پرشور هستید. بله، در واقع، عشق قدیمی»

فراموش نشده است. فکر می کنم حق با شما باشد. حتی شکست پس از یک مبارزۀ سرسختانه 

دستاوردیست؛ زمینه را برای دستاوردهای آتی در میان زنان کارگر مهیا می کند. با در نظر 

ً نمی تواند یک شکست تام  گرفتن همۀ جوانب، این ارزش ریسک کردن را دارد و ضرورتا

من امیدوار به پیروزیم و از صمیم قلب آرزوی پیروزی برایتان دارم. این  باشد. ولی طبیعتاً،

]کنگره[ بطور قابل توجهی قدرت ما را بیشتر می کند، جبهه نبرد ما را وسعت داده و استحکام 

می بخشد، حیات به صفوف ما می آورد و آنها را به حرکت درمی آورد. این همیشه سودمند 

بی قراری، نامطمئنی، تضادها و منازعات اردوی بورژوازی و  است. به عالوه، این کنگره

کفتارهای »دوستان رفرمیست وی را برمی انگیزد. می توان تصور کرد چه کسی قرار است با 

بنشیند، و اگر اوضاع جور باشد، تحت سلطۀ افکار آنها قرار گیرد. سوسیال « انقالب

لق شیدمان، دیتمان و لگین؛ زنان مسیحی دمکراتهای زن با انضباط و شجاع تحت راهنمایی مط

پارسایی که پاپ آنها را تقدیس کرده یا مرید لوتر هستند؛ دختران مشاوران خصوصی، همسران 

مستشاران انتصابی جدید دولتی، صلح طلبان خانم مآب انگلیسی و زنان طرفدار حق رأی 

ین کنگره باید عرضه پرشور فرانسوی. چه تصویر درهمی از پوسیدگی جهان بورژوایی که ا

اش! این کنگره به تجزیه و لذا به تضعیف نیروهای کند! چه تصویری از اوضاع ناامید کننده

ضدانقالب کمک خواهد کرد. هر تضعیف دشمن معادل با قویتر شدن نیروهای ما می باشد. من 

ن آرزوی ام. شما حمایت قدرتمند ما را خواهید داشت. پس شروع کنید، و مموافق این کنگره

 «موفقیت شما را در این مبارزه دارم.

[ قدیم و 8قریب الوقوع اسپارتاکیستهای]« کنگرۀ وحدت»سپس، ما دربارۀ وضع آلمان، به ویژه 

[ صحبت کردیم. پس از آن، لنین با عجله، با مبادلۀ سالمهای دوستانه با 9جناح چپ مستقلها]

 ی کرد، ]مرا[ ترک گفت.چندین رفیق حاضر در اتاقی که باید از آن عبور م

من با امیدهای بزرگی به کار تدارکی پرداختم. معهذا، این کنگره راه نیافتاد، زیرا از طرف 

رفقای زن آلمانی و بلغاری که در آن زمان رهبران بزرگترین جنبشهای کمونیستی زنان خارج 

اندن این کنگره از روسیۀ شوروی بودند، با آن مخالفت شد. آنها بی برو برگرد علیه فراخو

 بودند.

 زمانی که لنین را از این موضوع مطلع کردم، او پاسخ داد:

حیف شد، خیلی حیف شد! این رفقا فرصت عالی ای را از دست دادند که می توانست بینش »

های زن بدهد و لذا آنها را به مبارزات انقالبی پرولتاریا بکشاند. پرامید نوین و بهتری به توده

واند بگوید که چنین فرصت مناسبی بار دیگر در آیندۀ نزدیک به دست خواهد چه کسی می ت

آمد؟ باید تا آهن داغ است ضربه را نواخت. ولی این وظیفه باقی می ماند. شما باید راهی را 

های زنی که سرمایه داری به روز سیاه نشانده است دست جستجو کنید که با آن بتوان به توده

ر قیمت به دنبال آن ]راه[ بگردید. به هیچ وجه نباید از این وظیفۀ مبرم طفره یافت. شما باید به ه

ها تحت رهبری کمونیستی، پیروزی بر سرمایه داری و رفت. بدون عملیات متشکل توده

اند باید های زنی که تاکنون ساکت بودهساختمان کمونیسم نمی تواند وجود داشته باشد. و لذا توده

 «رآیند.سرانجام به حرکت د

 

*** 
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نخستین سالی که پرولتاریای انقالبی بدون لنین سپری نمود گذشت. این قدرت آرمانش، نبوغ 

عظیم رهبرش را نشان داده است. نشان داده که این فقدان چقدر بزرگ و غیرقابل جایگزینی 

ی بوده است. شلیک توپها ساعت غمباری را که لنین یک سال پیش چشمان دوربین نافذش را برا

همیشه بست مشخص می کنند. من حرکت جمعیت بی کران زحمتکشان عزادار را در حالی که 

به آرامگاه لنین می روند می بینم. این عزاداری، عزاداری من است، عزاداری میلیونها نفر. غم 

ام خاطرات سختی را برایم از واقعیتی که لحظۀ دردآور کنونی را کنار می زند بیدار تازه شده

ای را که لنین در صحبت با من گفت می شنوم. هر تغییری در د. بار دیگر هر کلمهمی کن

صورتش را می بینم ... پرچمها در آرامگاه لنین پایین کشیده می شوند. آنها پرچمهایی هستند که 

های گل گذاشته می شوند. هیچ کدام از آنها زائد اند. حلقهدر خون مبارزان انقالب خیسانده شده

 و من به آنها این سطور ناچیز را می افزایم. نیست.
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