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  ١١حق رأی زنان و مبارزه طبقاتیحق رأی زنان و مبارزه طبقاتی
  

ق=در ک=م     وج=ود ن=دارد؟ چ=را م=ا اي=ن      در آلم=ان چرا سازمان هايی ب=رای زن=ان ک=ارگر    "

، يک==ی از باني==ان جن==بش زن==ان   ٢امم==ا اي==رر "درب==اره جن==بش زن==ان ک==ارگر م==ی ش==نويم؟    

" زن=ان ک=ارگر در مب=ارزه طبق=اتی     "١٨٩٨پرولتاری آلم=ان، ب=ا اي=ن پرس=ش ه=ا مقال=ه           

 س=ال گذش=ته اس=ت، ول=ی آن س=ال ه=ا       ١٤از آن زم=ان ب=ه س=ختی     .  می کن=د    آغاز  را خود

 ه=زار زن  ١٥٠بيش از   . گذرانده اند ] از سر [گسترش عظيم جنبش زنان پرولتاری را       

ترين گردان ها در مبارزه اقتصادی پرولتاريا  در اتحاديه ها متشکل شده اند و از فعال        

 نش==ان سوس==يال دمکراس==ی ب==ه   چن==دين ه==زار از زن==ان متش==کل سياس==ی ب==ا   . م==ی باش==ند 

) براب=ری " (هاي=ت  دی گاليش["روزنامه سوسيال دمکراتيک   : ات پرداخته اند  رتظاره

أی زن=ان يک=ی   ربيش از يکصد ه=زار مش=ترک دارد؛ ح=ق    ] ٣تکين زبه سر دبيری کالرا   

  .از مسايل حياتی در برنامه سوسيال دمکراسی است

                                                 
م===تن انگليس===ی از  . ١٩١٢ م===ه ١٢خطاب===ه در تظ===اهرات دوم زن===ان سوس===يال دمک===رات،     -١

، ١٩٧١، م=انتلی روي=وپرس، نيوري=ورک،    "لوکزامب=ورگ  ات نوش=ته ه=ای سياس=ی روزا      بمنتخ"

  .٢١٦ -٢٢٢ص 
٢-  Emma Ihrer )س==ازمان زن==ان سوسياليس==ت را تش==کيل  ١٨٨٦در ). ١٨٥٧ -١٩١١ 

 را Die Arbeiterinروزنامه کارگران زن . داد، که غيرقانونی اعالم شد، و او به زندان افتاد

ک=ين   زت را تأسيس کرد ک=ه بع=دها ک=الرا   Die Gleichheitبعدًا روزنامه .  انتشار داد١٨٨٩در 

، عض=و  ١٩٠٩پ=س از  . ف ب=ود  عضو کميته اجرايی اتحاديه های ِح=رَ      ١٨٩٠از  . سردبير آن شد  

  .کميته اجرايی سازمان کارگران جوان بود
 Die . آ. س.سردبير روزنامه زنان ح). ١٨٥٧ -١٩٣٣ (Clara Zetkinکالرا زتکين  -٣

Gleichheit .    عض=و جامع=ه اس=پارتاکوس   . عض=و کميت=ه کنت=رل ح=زب       . پيگيرانه در جناح چپ .

لن==ين درب==اره مس==ئله  : "ج==زوه مه==م . ه==ابع==دًا، عض==و ح==زب کمونيس==ت آلم==ان و ح==امی بلش==ويک    
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ا ب=ه اهمي=ت پيک=ار ب=رای ح=ق رأی      دارد ت=  دقيقًا اين فاکت ه=ا ممک=ن اس=ت ش=ما را وا          

ما حتی بدون حقوق سياسی مساوی برای : ممکن است بيانديشيد.  بدهيدءزنان کم بها

پ=س، ح=ق رأی   . زنان به پيشرفت عظيمی در پرورش و سازماندهی زنان نايل آمده ايم   

بيداری سياسی و . اگر چنين می انديشيد، فريب خورده ايد. زنان ضرورت فوری ندارد

ول=ی  .  سال اخير با شکوه بوده اس=ت      ١٥ائی توده های پرولتاريای زن در طول        سنديک

ش=ان ب=ه    آن تنها به خاطر اين ممکن شد که زنان ک=ارگر علي=رغم محرومي=ت از حق=وق           

تا اينج=ا،  . شرکت زنده در مبارزات سياسی و پارلمانتاريستی طبقه خود عالقمند بودند          

در حقيقت، گرچه فقط آن ها شده اند، که زنان پرولتاری توسط حق رأی مردان حمايت 

 ه=م  توده های وسيع هم مردان و هم زنان طبقه کارگر. غيرمستقيم، نقشی در آن دارند 

در تمام جلسات . اکنون فعاليت های انتخاباتی را يک هدف مشترک برای خود می دانند

     انتخاب==اتی سوس==يال دمکراتي==ک، زن==ان ي==ک قس==مت عظ==يم و گ==اهی اکثري==ت را تش==کيل    

در تم=ام محل=ه ه=ايی    . هميشه با عالقمندی و حرارت زياد ب=ا آن در گيرن=د       ] و[می دهند   

ک==ه ي==ک س==ازمان محک==م سوس==يال دمکراتي==ک وج==ود دارد، زن==ان در فعالي==ت انتخاب==اتی   

  .ياری می کنند

دولت سرمايه داری قادر نبوده است از شرکت زنان در تمام اين وظ=ايف و مس=اعی             

گام به گام، دولت در حقيق=ت مجب=ور ب=ه پ=ذيرش و تض=مين      . کندزندگی سياسی ممانعت  

فق==ط . اي=ن امک=ان ش=ده اس=ت ک==ه ب=ه آن=ان اج=ازه حق==وق اتحادي=ه ای و تجمع=ات را بده=د          

ح=ق رأی دادن، انتخ=اب ک=ردن مس=تقيم        : آخرين ح=ق سياس=ی ب=ه زن=ان داده نش=ده اس=ت             

ن عض=وی در اي=ن   مقنن=ه و مجري=ه، انتخ=اب ش=دن ب=ه عن=وا      ] ارگان[نمايندگان مردم در   

                                                                                                      
ک==الرا زتک==ين ک==ه دوس==ت نزدي==ک روزا لوکزامب==ورگ ب==ود، بع==دًا کت==ابی نوش==ت، ت==ا ح==دی   ". زن==ان

گفت=ه ش=ده ک=ه روزالوکزامب=ورگ اظه=ار ک=رد ک=ه        . ک=ه او واقع=ًا ض=د بلش=ويک نيس=ت        " ثابت کند "

 ل دمکراس==ی در اي==ن ج==ا آخ==رين دو م==رد سوس==يا : "روی س==نگ قبره==ای ش==ان باي==د نوش==ته ش==ود 

  ."خفته اند
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نگذاري=د  : "جا هم مانند همه ی حيط=ه ه=ای ديگ=ر جامع=ه، ش=عار اي=ن اس=ت                   اين. ارکان

دول=ت فعل=ی آن گ=اه ک=ه ب=ه زب=ان       . ولی آن چيز شروع ش=ده اس=ت    ! "ع شود وچيزی شر 

و دولت اين . پرولتاری اجازه تجمعات علنی و سازمان های سياسی داد تسليم آنان شد

 خاطر ضرورت و تحت فشار مقاومت ناپ=ذير طبق=ه ک=ارگر در          را نه داوطلبانه، بلکه به    

فشار پر حرارات به پيش خود زنان پرولتاری بود که دولت پليس=ی           . حال برخاستن داد  

 مش==هور در جلس==ات  ٤"قس==مت زن==ان " آلم==ان را مجب==ور ب==ه دس==ت کش==يدن از   -پ==روس

.  گشودسازمان های سياسی کرد و درهای سازمان های سياسی را به روی زنان کامًال

پيشرفت مقاومت ناپذير مبارزه طبقه پرولتاری حق زن=ان  . اين واقعًا راه را هموار کرد   

ب=ا اس=تفاده از ح=ق اتحادي=ه و تجم=ع،        . کارگر را به گرداب زندگی سياسی کش=انده اس=ت         

ترين نقش را در زن=دگی پارلم=انی و در عملي=ات انتخاب=اتی اح=راز               زنان پرولتاری فعال  

 جنبش=ی اس=ت ک=ه ام=روزه      منطق=ی ط فرجام اجتناب ناپذير و فقط نتيج=ه      اين فق . کرده اند 

  م=ا ح=ق رأی   : جويان=ه و متک=ی ب=ه نف=س فري=اد م=ی کش=ند        ميليون ها زن پرولتاری رزم   

  !می خواهيم

  ، ب=ه تم=ام طبق=ه ک=ارگر گفت=ه م=ی ش=د       ١٨٤٨ پ=يش از      مطلقه ایبزمانی، در عصر زي   

         ام==روزه اي===ن را  . نيس==تند " الغب===ه ح==د ک==افی ب===  "ک==ه آن==ان ب==رای اعم===ال ح==ق سياس==ی      

نمی توان برای زنان پرولتاری گفت، زيرا آنان بلوغ سياسی خود را ب=ه منص=ه ظه=ور         

    ه==ر ک==س م==ی دان==د ک==ه ب==دون آن==ان، ب==دون کم==ک پرش==ور زن==ان پرولت==اری، . رس==انده ان==د

  )١٩١٢( ژانوي==ه ١٢ح==زب سوس==يال دمکراتي==ک نم==ی توانس==ت ب==ه پي==روزی پرش==کوه  

       هرتق===دير، ه ب===. وردی آرب===ع ميلي===ون رأی ب=== چه===ار و ي===کد، نم===ی توانس===ت ناي===ل ش===و

    طبق==ه ک==ارگر هميش==ه بل==وغ خ==ود را ب==رای آزادی سياس==ی ب==ا قي==ام انقالب==ی ظف==ر نم==ودن    

     و تخ==ت و بهت==رين و  ) ت==اج" (ح==ق اله==ی "فق==ط وقت==ی ک==ه  . ت==وده ه==ا ثاب==ت ک==رده اس==ت  

       ده پرولتاري==ا را روی چش==مان خ==ودنجي==ب ت==رين م==ردان مملک==ت حقيقت==ًا مش==ت گ==ره ک==ر  

                                                 
.  بوس==يله وزي==ر پروس==ی ف==ون هامراش==تاين تأس==يس ش==ده ب==ود ١٩٠٢در " قس==مت زن==ان" - ٤

  .بنابه اين طرح، يک قسمت مخصوص اطاق برای زنان در جلسات سياسی رزرو بود
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 و زانوان او را روی سينه های خ=ود ح=س کردن=د، فق=ط آن گ=اه ب=ا س=رعت آذرخ=ش در                    

ام=روز، نوي=ت زن=ان پرولت=اری     . سياس=ی خل=ق اعتق=اد م=ی يابن=د     " بلوغ"می يابند و به     

اي=ن ام=ر بوس=يله ي=ک جن=بش      . است که دولت سرمايه داری را از بل=وغ خ=ود آگ=اه کنن=د      

مند انجام می شود که بايد وسايل مبارزه و فشار پرولت=اری را   ده ای پيگير و قدرت   تو

  .به کار گيرد

زن=ان   ولی جنبش توده ای برای رخ=داد آن تنه=ا ک=ار   . حق رأی دادن زنان هدف است  

ع=دم  . نيست، بلکه يک موضوع مشترک طبقاتی برای زن=ان و م=ردان پرولت=اری اس=ت           

زن=دگی   جي=ر ارتج=اع اس=ت ک=ه     نی تنه=ا ي=ک حلق=ه در زن   حقوق برای زنان در آلمان کنو   

و بطور نزديکی با رکن ديگر ارتجاع يعن=ی س=لطنت   . خلق را بغل و زنجير کشيده است     

در آلمان سرمايه داری پيشرفته، خيلی ص=نعتی ش=ده، ق=رن بيس=تم، در     . در ارتباط است 

ج=اعی گذش=ته   ق=در از بقاي=ای ارت   عصر برق و هواپيما، عدم حقوق سياسی زنان هم=ان    

 وس=يله آس=مانی ب=ه    -هر دو پدي=ده   . تخت) تاج و " (حق الهی "مرده است که سلطنت با      

      مثاب===ه ق===درت ه===دايت کنن===ده سياس===ی، و زن، ک===ه پ===ای بخ===اری درن===گ ک===رده، ک===ه ب===ه   

 ه=ر دو پدي=ده   -طوفان های زندگی عمومی، به سياس=ت و مب=ارزه طبق=اتی عالق=ه ن=دارد            

س=يده گذش=ته، در زم==ان ه=ای س=رواژ در دهس==تان و     ش=ان را در اوض==اع پو ی ريش=ه ه=ا  

. ها توجيه پذير و ضروری بودن=د  ن زمان ها، آن آدر  . در شهرها دارند  ) کليدها(ِحَرف  

     ول==ی ه==م س==لطنت و ه==م ع==دم حق==وق زن==ان ب==ا توس==عه س==رمايه داری م==درن ريش==ه ک==ن      

ا ب===ه ه=== در جامع===ه م===درن م===ا، آن. ش===ده ان===د، کاريکارتوره===ای محيرالعق===ول ش===ده ان===د

را ملغ=ا  آن ه=ا  وجودشان ادامه می دهند، نه فقط به خ=اطر اي=ن ک=ه م=ردم يادش=ان رفت=ه        

هن=وز وج=ود دارن=د زي=را ه=ر      آن ها نه، . کنند، نه فقط به خاطر پافشاری و جبر اوضاع       

   .خل==ق ش==ده ان==د  من==د من==افع دش==منان   اب==زار ق==درت - س==لطنت و زن==ان ب==دون حق==وق  -دو

تخ=ت  ) تاج و(بهره کشی و بردگی پرولتاريا در پشت وحشی ترين و بدترين طرفداران  

س=لطنت و  . گونه در پشت بردگی سياسی زن=ان، س=نگربندی ک=رده ان=د        و محراب، همان  

  .شده اند ترين ابزارهای طبقه سرمايه دار حاکم عدم حقوق زنان مهم
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 او ب=ه . م=ی باش=د  آن ها در واقع، دولت ما عالقه مند به دريغ رأی از زنان و تنها از      

       در م===ورد مؤسس===ات س===نتی طبق===ه ح===اکم م===ی ترس===د، م===ثًال     آن ه===ا درس===تی از تهدي===د  

که ه=يچ زن پرولتاري=ای متفک=ر نم=ی توان=د از دش=منی م=رگ آوری ب=ا آن           (نظامی گری   

. ، سلطنت، غ=ارت سيس=تماتيک ع=وارض و مالي=ات ه=ای خواروب=ار، و غي=ره             )حذر کند 

ه داری حاض=ر م=ی باش=د زي=را در     حق رأی زنان وحشت و کراهتی ب=رای دول=ت س=رماي         

تر ی پشت آن ميليون ها زنی که دشمن درونی، يعنی سوسيال دمکراسی انقالبی را قو 

اگر موضوع بر سر رأی دادن خ=انم ه=ای ب=ورژوايی ب=ود، دول=ت         . می کنند، ايستاده اند   

. سرمايه داری چيزی جز حمايت مؤثر برای ارتجاع نمی توانس=ت انتظ=ار داش=ته باش=د                 

" حق=وق ارث=ی م=ردان   "ن زنان بورژوايی که مانند شير زنان در مبارزه ب=ه ض=د            اکثر آ 

د ب==ره ه==ای س==ر ب==ه راه در اردوی ارتج==اع  ن==عم==ل م==ی کنن==د، اگ==ر ح==ق رأی داش==تند، مان 

در حقيقت، يقينًا خيلی ارتجاعی تر از بخش مرد       . محافظه کار و مذهبی هرز می رفتند      

 دارن==د، زن==ان  ش==اغل ي==ا حرف==ه ه==ايی   مک==هب==ه غي==ر از مع==دودی  . طبق==ه خ==ود م==ی ش==دند  

ايش==ان چي==زی ج==ز مص==رف کنن==ده ارزش . ب==ورژوازی نقش==ی در تولي==د اجتم==اعی ندارن==د

 انگ=ل ه=ای    ،انگ=ل ه=ای   آن ه=ا    . شان از پرولتاري=ا م=ی چاپن=د، نيس=تند           که مردان  اضافی

خ=ود در زن=دگی   " ح=ق "و معموًال ياران مصرف کننده در دف=اع از  . بدنه اجتماع هستند 

       حت===ی ه===ارتر و خش===ن ت===ر از م===زدوران بالواس===طه س===لطه و به===ره کش===ی   ي===ک انگ===ل

. تاريخ همه مبارزات انقالبی بزرگ، اين را بطور وحشتناکی تأييد م=ی کن=د      . طبقاتی اند 

گ=اه ک=ه روبس=پير در     ، آن٥ه=ا  پ=س از س=قوط ژاک=وبين     . دي= انقالب کبي=ر فرانس=ه را بگير      

ی برهنه بورژوازی مست از پي=روزی  زنجير به محل اعدام کشانده می شد، روسپی ها 

در خياب==ان ه==ا م==ی رقص==يدند، ي==ک رق==ص بيش==رم ش==ادی پيرام==ون قهرم==ان از پ==ا افت==اده  

                                                 
٥ - Jacobins قدرت آن ه=ا ب=ر اس=اس    . ١٧٨٩ راديکال ترين گروه در طول انقالب فرانسه

.  بودن===دRobespierre و ربس===پير Maratورترين رهب===ران آن م===ارات  مش===ه. پاريس===ی ب===ود 

  .امروزه اين کلمه مترداف راديکال است
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     قهرمانان===ه ک===ارگران توس===ط   ٦گ===اه ک===ه کم===ون   ، در پ===اريس، آن١٨٧١و در . انق===الب

ن صفت خود اشکست خورد، مادگان سبع بورژوايی حتی از مردان حيو  ) ؟(مسلسل ها 

زن=ان طبق=ات مال=ک    . ن آلود از پرولتاريای سرکوب ش=ده ی پيش=ی گرفتن=د         در انتقام خو  

بط=ور  آن ه=ا  هميشه متعصبانه از بهره کشی و بردگی مردم کارگر دفاع می کنند که از    

  . غيرمستقيم وسيله موجوديت از نظر اجتماع بی مصرف خود را دريافت می داند

بخ==ش مس==تقل جمعي==ت از نظ==ر اقتص==ادی و اجتم==اعی، زن==ان طبق==ات به==ره ک==ش ي==ک   

در مقابل، . وسيله تکثير طبيعی طبقات حاکم استآن ها تنها عملکرد اجتماعی . نيستند

. برای اجتماع مانند مردان مولودن=د   آن ها   . زنان پرولتاريا از نظر اقتصادی مستقل اند      

بچه پرورش می دهند يا خانه داری می کنند ت=ا کمک=ی ب=ه    آن ها منظورم اين نيست که    

سم کار از نظر اقتصاد اين ِق. شان با مزدهای ناچيز باشدی مردان در تأمين خانواده ها

ه=ا و ان=رژی مص=رف    ی هيچ مهم نيست حاصل ف=داکار  . سرمايه داری فعلی مولد نيست    

ي=ن فق=ط ام=ور    ا. کوشش کوچک که جمع می ش=وند، چق=در عظ=يم باش=د           شده ی هزاران    

ش، و به اين دليل، ناموجود ب=رای جامع=ه فعل=ی م=ان         خصوصی کارگر، شادی و برکت    

س=م ک=اری   تا زمانی که سرمايه داری و نظ=ام مزدب=ری ح=اکم اس=ت، فق=ط آن قِ              . می باشد 

                                                 
، تي==رز  ١٨٧٠ -١٨٧١پ==س از شکس==ت فرانس==ه در جن==گ فرانس==ه و پ==روس      . کم==ون  - ٦

Thiers    ک==ارگران کنت==رل حکوم==ت را در دس==ت   .   کوش==يد گ==ارد مل==ی پ==اريس را خل==ع س==الح کن==د

) تفکي=ک کليس=ا از دول=ت، ق=دغن کردن=د ک=ار ش=بانه، تحدي=د اج=اره ه=ا          (ت  گرفتند و برخی اص=الحا    

م==ارکس . پ==س از ي==ک هفت==ه محاص==ره توس==ط ض==دانقالب، کم==ون در خ==ون غ==رق ش==د . دس==ت زدن==د

" درب=اره جن=گ داخل=ی در فرانس=ه    ) اول(خطابيه به شورای عمومی انترناسيونال     "کمون را در    

طبقه کارگر ب=ه س=ادگی نم=ی توان=د دول=ت را چن=ان       مارکس طی آن اين ايده را بسط داد که    . ستود

مشخص ش=ده ی  " زوال دولت"نظر . که هست قبضه کند و برای اهداف خود از آن استفاده کند        

کم==ون م==ی بايس==ت ن==ه ي==ک س==ازمان پارلمانتاريس==تی، بلک==ه در آن واح==د ي==ک وس==يله ک==اری،          "

  ."اجرايی و قانون گذاری می بود
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از . مولد انگاشته می شود که ارزش اضافی توليد کند، که سود سرمايه داری بيافريند      

         ک==ارش  ه==ايش س==ود ب==ه جي==ب ص==احب     ش==اخانه ک==ه س==اق  اي==ن نقط==ه نظ==ر، رق==اص تما   

ان پرولت=اری در  رمی ريزد، يک کارگر مولد است، در حالی ک=ه تم=ام رن=ج زن=ان و م=اد                

اين شقی و جنون آميز جلوه م=ی کن=د،        . چهارديوار خانه شان نامولد انگاشته می شود      

و ب=ه  . ب=وط اس=ت  ولی دقيق=ًا ب=ه ش=قاوت و جن=ون اقتص=اد س=رمايه داری کن=ونی م=ان مر               

  .روشنی و با تيزبينی ديدن اين واقعيت شقی نخستين وظيفه زن پرولتاری است

زيرا، دقيقًا از اين نقطه نظر، ادعای زنان پرولتاری برای حقوق سياسی مساوی در 

 در -ام=روزه، ميلي=ون ه=ا زن پرولت=اری مانن=د م=ردان           . زمينه محکم اقتصادی پايه دارد    

 مزارع، صنايع خانگی، ادارات، مغ=ازه ه=ا س=ود س=رمايه داری     کارخانه ها، کارگاه ها،   

هر روز . هستندمولد آن ها بنابراين از نظر کامًال علمی جامعه کنونی مان . فرينندآمی 

هر پيشرفت نوينی . دسته های زنان استثمار شده توسط سرمايه داری وسعت می گيرد

 ماش===ين آالت س===وداگری در ص===نعت ي===ا تکنول===وژی جاه===ای ن===وينی را ب===رای زن===ان در  

ب=ه   و لذا هر روز و هر گام پيشرفت سرمايه داری سنگی ن=و      . سرمايه داری می آفريند   

خ=ود   وش زن ب=رای   ه= آم=وزش و    . بنيان استوار تساوی حقوق سياسی زنان می افزايد       

" رگ==ه خ==انوادگیج"زن تن==گ ب==ين و من==زوی . مک=انيزم اقتص==ادی ض==روری ش==ده اس==ت 

. خگوی نيازه==ای ص==نعت و تج==ارت اس==ت ک==ه سياس==ت  پدرس==االری ب==ه هم==ان کم==ی پاس== 

درست است که دولت سرمايه داری از وظيفه اش حت=ی در اي=ن م=ورد ه=م غاف=ل مان=ده                 

جا، اتحاديه ها و س=ازمان ه=ای سوس=يال دمکراتي=ک در بي=داری اذه=ان و             اين تا. است

    حت===ی ده===ه ه===ا قب===ل، سوس===يال  . را داش===ته ان===د) س===هم(ح===س اخالق===ی زن===ان بيش===ترين  

. مکرات ه=ا ب=ه عن=وان توان=اترين و ب=اهوش ت=رين ک=ارگران آلم=ان ش=ناخته م=ی ش=دند                  د

همين طور امروزه اتحاديه ها و سوسيال دمکراسی زنان پرولتاريا را از هس=تی تن=گ             

مبارزه طبقاتی . و تيره شان، از کند ذهنی بدبخت و خورده اداری خانواری در آمده اند

 ،را انعط=اف پ=ذير ک=رده ان=د    آن ه=ا  خشيده، اذه=ان  را وسعت بآن ها پرولتاری افق های   

شان نشان داده ی هدف های بزرگی برای مساع  آن ها   تفکرشان را تکامل بخشيده، به      
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وسيله   و بدين-ی را پديد آوردر باره توده زنان پرولتاوسوسياليزم تولد ذهنی د. است

  .را هم کارگران مولد توانا برای سرمايه کرده استآن ها بی شک 

ا توجه به همه اين ها، عدم حقوق سياسی زنان پرولتاری ي=ک ب=ی ع=دالتی پليدان=ه               ب

     ب==ه ع==الوه،. اس==ت، و بيش==تر ب==ه خ==اطر اي==ن ک==ه ت==اکنون کميت==ه نيم==ه دروغ ب==وده اس==ت    

  .توده های زن نقش فعال در زندگی سياسی دارند

خ=تالف  اي=ن ا . را ب=ه ک=ار نم=ی ب=رد    " بی عدالتی"معهذا، سوسيال دمکراسی استدالل    

ما متکی به عدالت طبقات . اساسی بين ما و سوسياليزم احساساتی و تخيلی قبلی است

ح==اکم نيس==تيم، بلک==ه فق==ط و فق==ط ب==ه ق==درت انقالب==ی ت==وده ه==ای ک==ارگر و در راه تکام==ل    

  پ=س ب=ی ع=دالتی   ). متک=ی هس=تيم  (اجتماعی که زمينه را برای اين قدرت آماده م=ی کن=د           

 .س=رنگون ک=رد  ) بت=وان (ست که با آن مؤسسات ارتجاعی را فی نفسه يقينًا استداللی ني  

 معه=ذا اگ=ر ب=ی ع=دالتی     -فريدريش انگلس، ديگر بنيانگزار سوسياليزم علمی می گوي=د   

در بخش های بزرگی از جامع=ه محس=وس ش=ود، هميش=ه آن عالم=ت مطمئن=ی اس=ت ک=ه          

متض=اد  پايه های اقتصادی جامعه بط=ور معتن=ابهی تع=ويض ش=ده ان=د، ک=ه ش=رايط فعل=ی            

جنبش نيرومند کنونی ميليون ها زن پرولتاری که عدم حقوق . حرکت تکاملی می باشد

. سياس==ی خ==ود را ي==ک خط==ای م==دهش م==ی دانن==د عالم==ت بس==يار لغ==زش ناپ==ذيری اس==ت    

عالمت آن که پايه های اجتم=اعی سيس=تم فرم=انروا پوس=يده ان=د و روزه=ای آن ش=ماره             

  .می شوند

ی، يک=ی از نخس=تين پي=امبران ب=زرگ اي=ده آل       فرانس=و ٧صدس=ال پ=يش، ش=ارل ف=ورير    

در هر جامعه، درج=ه آزادی  : های سوسياليستی، اين کلمات فراموش نشدنی را نوشت     

                                                 
. خ==ود آموخت==ه ) اتوپيس==ت(ي==ک تخيل==ی  ). ١٧٧٢ -١٨٣٧ (F.M.C.Fourier فوري==ه - ٧

 Theorie des Quatre Mouvementsب=ود، در کت=ابش   ) فردگراي=ی (مخ=الف اندوي=دواليزم   

ط=====رح س=====ری ه=====ای           . تخيل=====ی را ط=====رح ري=====زی ک=====رد   ) تع=====اون (ي=====ک کئوپراتي=====و  ) ١٨٠٨(

   .  جماع===ت ه===ای کش===اورزی براس===اس تع===اون را ريخ===ت  Phalansteries" فاالنس===تری ه===ای"

) ١٨٣٠) (جه=ان ص=نعتی جدي=د   (Le Nouveau Monde Industrielمه=م ت=رين تئ=وريش    
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 اي=ن ک=امًال ب=رای جامع=ه کن=ونی م=ان درس=ت           ٨.زنان مقياس طبيعی آزادی عمومی است     

جريان مبارزه توده ای برای حقوق سياسی زنان فقط نم=ود و بخش=ی از مب=ارزه          . است

ب=ه  . در اي=ن ام=ر ق=درتش و آين=ده اش نه=ان اس=ت       . عمومی پرولتاريا برای رهايی اس=ت     

خاطر پرولتاريای زن، حق رأی عمومی، مس=اوی، مس=تقيم ب=رای زن=ان بط=ور عظيم=ی               

ب==رای اي==ن اس==ت جامع==ه  . مب==ارزه طبق==ه پرولت==اری را پ==يش م==ی ب==رد و تش==ديد م==ی کن==د   

 و ب=رای اي=ن اس=ت ک=ه م=ا آن را      . بورژوائی از حق رأی زنان منزجر ب=وده و م=ی ترس=د      

در پيک=ار ب=رای ح=ق رأی زن=ان، م=ا ني=ز فرارس=يدن        . می خواهيم و بدست خواهيم آورد     

ساعتی را که جامعه کنونی در زير ضربات چکش پرولتاريای انقالب=ی ب=ه مخروب=ه ای           

  .فرو افتد، تسريع می کنيم
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او کوش==يد ت==ا پش==تيبانی س==رمايه داری را ب==رای اي==ده ه==ای تخيل==ی اش بدس==ت آورد، ول==ی          . اس==ت

، تع===دادی ه===وادار بدس===ت آورد ک===ه روزنام===ه ای را آغ===از کردن===د،            ١٨٣٠پ===س از . ب===ی خاص===ل 

 در اياالت متحده Brookمزرعه بروک   .  بود V.Cosiderantسيدران  کون. مهم ترين آن ها و    

  .آمريکا يک کمون فوريريستی بود
 گرچ====ه روزالوکزامب====ورگ نم====ی توانس====ت بدان====د، ک====ارل م====ارکس هم====ين کلم====ات را در          -٨

آن جا که ماهي=ت جامع=ه کمونيس=تی را    " ناخوانا  " ١٨٤٤دستنويس های اقتصادی و فلسفی   "

  .ی کندتشريح می کند، ذکر م


