
 

 

 
  
 

  لوکزامبورگ زاُر: نوشته 
  

 (1) طبقاتی مبارزه و زنان رأی حق

 

 زنان جنبش درباره کم قدر این ما چرا د؟نندار وجود آلمان در کارگر زنان برای هاییسازمان چرا"

 هاپرسش این با آلمان، پرولتاریای زنان جنبش بانيان از یکی ،(2) ایرر ماام  "شنویم؟می  کارگر

 سال 14 سختی به زمان آن از . کندمی آغاز را خود "طبقاتی مبارزه در کارگر زنان"1898  مقاله

 از بيش .اندگذرانده سر از را پرولتاریا زنان جنبش عظيم گسترش هاسال آن ولی است، گذشته

 پرولتاریا اقتصادی مبارزه در هاگردان ترینفعال از و اندشده متشکل هااتحادیه در زن هزار  150

 تظاهرات به دموکراسی سوسيال نشان با سياسی متشکل زنان از هزار چندین .باشندمی

 (3) )زتکين کالرا سردبيری به (برابری "هایت گالیش دی" دموکراتيک سوسيال روزنامه :اندپرداخته

 سوسيال برنامه در حياتی مسایل از  یکی زنان رأی حق دارد؛ مشترک هزار یکصد از بيش

 .است دموکراسی

  

 .بدهيد بهاء کم زنان رأی حق برای پيکار اهميت به تا وادارد را شما است ممکن هافاکت این دقيقًا

 در عظيمی پيشرفت به زنان برای مساوی سياسی حقوق بدون حتی ما  :بياندیشيد است ممکن

 چنين اگر . دندار فوری ضرورت زنان رأی حق پس،.  ایمآمده نایل زنان سازماندهی و پرورش

 15 طول در زن پرولتاریای هایتوده سندیکائی و سياسی بيداری . دایخورده فریب اندیشيد،یم

 عليرغم کارگر زنان که شد ممکن این خاطر به تنها آن ولی ، است بوده شکوه با اخير سال

 عالقمند خود طبقه پارلمانتاریستی و سياسی مبارزات در زنده شرکت به شانحقوق از محروميت

 فقط گرچه حقيقت، در هاآن که اند،شده حمایت مردان رأی حق توسط پرولتر زنان اینجا، تا  .بودند

 اکنون هم کارگر طبقه زنان هم و مردان هم وسيع هایتوده . دارند آن در نقشی غيرمستقيم،

 انتخاباتی جلسات تمام در . دانندمی خود برای مشترک هدف یک را انتخاباتی هایفعاليت

 با هميشه و دهندمی تشکيل را اکثریت گاهی و عظيم قسمت یک زنان دمکراتيک، سوسيال

 سوسيال محکم سازمان یک که هاییمحله تمام در . درگيرند آن با زیاد حرارت و عالقمندی

 .کنندمی یاری انتخاباتی فعاليت در زنان دارد، وجود دمکراتيک

  

 سياسی زندگی مساعی و وظایف این تمام در زنان شرکت از است نبوده قادر داریسرمایه دولت

 به که است شده امکان این تضمين و پذیرش به مجبور حقيقت در دولت گام، به گام . کند ممانعت



 

 نشده داده زنان به سياسی حق آخرین فقط . بدهد را تجمعات و ایاتحادیه حقوق اجازه آنان

 انتخاب مجریه، و مقننه ارگان  در ردمم نمایندگان مستقيم کردن انتخاب دادن، رأی حق  :است

 این شعار جامعه، دیگر هایحيطههمه مانند هم جا این . ارکان این در عضوی عنوان به شدن

 به که گاه آن فعلی دولت . است شده شروع چيز آن ولی  !"شود شروع چيزی نگذارید "  :است

 نه را این دولت و  .دش آنان ليمتس داد سياسی هایسازمان و علنی تجمعات اجازه پرولتر زنان

  . داد برخاستن حال در کارگر طبقه ناپذیر مقاومت فشار تحت و ضرورت خاطر به بلکه داوطلبانه،

  

 دست به مجبور را آلمان ـ پروس پليسی دولت که بود پرولتر زنان خود پيش به حرارت پر فشار

 هایسازمان درهای و کرد اسیسي هایسازمان جلسات در مشهور  (4)"زنان قسمت" از کشيدن

 مبارزه ناپذیر مقاومت پيشرفت . کرد هموار را راه واقعًا این . گشود کامًال زنان روی به را سياسی

 حق از استفاده با . است کشانده سياسی زندگی گرداب به را کارگر زنان حق پرولتاريا طبقه

 احراز انتخاباتی عمليات در و پارلمانی زندگی در را نقش ترینفعال پرولتر زنان تجمع، و اتحادیه

 زن هاميليون امروزه که است جنبشی منطقی نتيجه فقط و ناپذیر اجتناب فرجام فقط این . اندکرده

 !خواهيممی رأی حق ما  :کشندمی فریاد نفس به متکی و جویانه رزم پرولتر

  

 اعمال برای آنان که شدمی گفته کارگر طبقه تمام به ،1848  از پيش مطلقه زیبای عصر در زمانی،

 آنان زیرا گفت، پرولتر زنان برای تواننمی را این امروزه .نيستند "بالغ کافی حد به" سياسی حق

 پرشور کمک بدون آنان، بدون که داندمی کس هر . اندرسانده ظهور منصه به را خود سياسی بلوغ

 شود، نایل (1912) ژانویه 12 پرشکوه روزیپي به توانستنمی دمکراتيک سوسيال حزب پرولتر زنان

 را خود بلوغ هميشه کارگر طبقه تقدیر، هر به . بياورد رأی ميليون ربع یک و چهار توانستنمی

 حق" که وقتی فقط . است کرده ثابت هاتوده نمودن ظفر انقالبی قيام با سياسی آزادی برای

 روی را پرولتاریا کرده گره مشت حقيقتًا تمملک مردان تریننجيب و بهترین و تخت و تاج "الهی

 در آذرخش سرعت با گاه آن فقط کردند، حس خود هایسينه روی را او زانوان و خود چشمان

 دولت که است پرولتر زنان نوبت امروز، . یابندمی اعتقاد خلق سياسی "بلوغ" به و یابندمی

 انجام قدرتمند و پيگير ایتوده جنبش یک لهبوسي امر این . کنند آگاه خود بلوغ از را داریسرمایه

 .گيرد کار به را پرولتری مبارزه و فشار ابزارهای تمامی باید که شودمی

  

 یک بلکه نيست، زنان کار تنها آن رخداد برای ایتوده جنبش ولی  ،است هدف زنان دادن رأی حق

 کنونی آلمان در زنان رایب حقوق عدم . است پرولتر مردان و زنان برای طبقاتی مشترک موضوع

 بطور و . است کشيده زنجير و غل به را خلق زندگی که است ارتجاع زنجير در حلقه یک تنها

 خيلی پيشرفته داریسرمایه آلمان در . است ارتباط در سلطنت یعنی ارتجاع دیگر رکن با نزدیکی

 بقایای از قدر همان زنان سياسی حقوق عدم هواپيما، و برق عصر در بيستم، قرن شده، صنعتی

 وسيله ـ پدیده دو هر .  تخت و تاج" الهی حق" با سلطنت که است مرده گذشته ارتجاعی

 به که کرده، درنگ بخاری پای که زن، و سياسی، کننده هدایت قدرت مثابه به آسمانی

 پدیده دو هر ـ ندارد عالقه طبقاتی مبارزه و سياست به عمومی، زندگی هایطوفان

 در )ها گيلد( اصناف و روستاها در سرواژ دوران در گذشته، پوسيده اوضاع در را شانهایریشه

 حقوق عدم هم و سلطنت هم ولی بودند ضروری و پذیر توجيه هاآن ها،زمان آن در  .دارند شهرها

 جامعه در . اندشده محيرالعقول کاریکاتورهای اند،شده کنریشه مدرن داریسرمایه توسعه با زنان



 

 را هاآن رفته یادشان مردم که این خاطر به فقط نه دهند،می ادامه وجودشان به هاآن ما، مدرن

 سلطنت ـ دو هر زیرا دارند وجود هنوز هاآن نه،، اوضاع جبر و پافشاری خاطر به فقط نه کنند، ملغا

 طرفداران ترینبد و ترینوحشی .  اندشده خلق دشمنان منافع قدرتمند ابزار ـ حقوق بدون زنان و

 سياسی بردگی پشت در گونه همان محراب، و تخت و تاج پشت در پرولتاریا بردگی و کشی بهره

 حاکم دارسرمایه طبقه ابزارهای ترینمهم زنان حقوق عدم و سلطنت . اندکرده سنگربندی زنان،

 .اندشده

  

 تهدید از درستی به او . باشدمی هاآن از تنها و زنان از رأی دریغ به مندعالقه ما دولت واقع، در

 متفکر پرولتر زن هيچ که گرینظامی مثًال ترسد،می حاکم طبقه سنتی مؤسسات مورد در هاآن

 و عوارض سيستماتيک غارت سلطنت، ، کند حذر آن با آوری مرگ دشمنی از تواندنمی

 حاضر داریرمایهس دولت برای کراهتی و وحشت زنان رأی حق .  غيره و خواربار، هایماليات

 را انقالبی دموکراسی سوسيال یعنی درونی، دشمن که زنی هاميليون آن پشت در زیرا باشدمی

 دولت بود، بورژوایی هایخانم دادن رأی سر بر موضوع اگر . اندایستاده کنند،می ترقوی

 زنان آن اکثر . باشد داشته انتظار توانستنمی ارتجاع برای مؤثر حمایت جز چيزی داریسرمایه

 رأی حق اگر کنند،می عمل "مردان ارثی حقوق" ضد به مبارزه در زنان شير مانند که بورژوایی

 در . رفتندمی هرز مذهبی و کار محافظه ارتجاع اردوی در راه به سر هایبره مانند داشتند،

 مشاغل که دودیمع از غير به . شدندمی خود طبقه مرد بخش از ترارتجاعی خيلی یقينًا حقيقت،

 )همخوار( -١ جز چيزی ایشان . ندارند اجتماعی توليد در نقشی بورژوازی زنان دارند، هاییحرفه یا

 آن . نيستند چاپند،می پرولتاریا از شانمردان که ئي اضافی ارزش )مشترک ی کننده مصرف(  -٢ 

 زندگی در خود" حق" از فاعد در کننده مصرف یاران معموًال و . هستند اجتماع بدنه هایانگل ها

 همه تاریخ . اندطبقاتی کشی بهره و سلطه بالواسطه مزدوران از ترخشن و هارتر حتی انگل یک

 فرانسه کبير انقالب به نمونه، برای . کندمی تایيد وحشتناکی بطور را این بزرگ، انقالبی مبارزات

 کشانده اعدام محل به زنجير در يرروبسپ که گاه آن ،(5)هاژاکوبين سقوط از پس . کنيد نگاه

 بيشرمانه رقصی رقصيدند،می هاخيابان در پيروزی از مست بورژوازی برهنه هایروسپی شد،می

 (6)کمون که گاه آن پاریس، در ،1871  سال در و   .انقالب افتاده پا از قهرمان گرد بر شادی سر از

 از حتی بورژوا گوی یاوه زنان خورد، شکست هامسلسل ی گلوله ضرب زیر کارگران قهرمانانه

 طبقات زنان . گرفتند پيشی ،شده سرکوب پرولتاریای از خونين انتقام در خود صفت حيوان مردان

 بطور هاآن از که کنندمی دفاع کارگر مردم بردگی و کشی بهره از متعصبانه هميشه مالک

 .دارندمی دریافت را خود مصرفبی اجتماع نظر از موجودیت وسيله غيرمستقيم

  

 تنها . نيستند جمعيت مستقل بخش یک کش بهره طبقات زنان اجتماعی، و اقتصادی نظر از

 نظر از پرولتاریا زنان مقابل، در . است حاکم طبقات طبيعی تکثير وسيله ها آن اجتماعی عملکرد

 بچه ها آن که نيست این منظورم . مولودند مردان مانند اجتماع برای ها آن . اندمستقل اقتصادی

 مزدهای با شانهایخانواده تامين در مردان به کمکی تا کنندمی داریخانه یا دهندمی پرورش

 نيست مهم هيچ . نيست مولد فعلی داریسرمایه اقتصاد نظر از کار قسم این . دنباش ناچيز

 عظيم قدرچ شوند،می جمع که کوچک کوشش هزاران یشده مصرف انرژی و هافداکاری حاصل

 جامعه برای ناموجود دليل، این به و اش،برکت و شادی کارگر، خصوصی امور فقط این . باشد

 کاری قسم آن فقط است، حاکم مزدبری نظام و داریسرمایه که زمانی تا .باشدمی مانفعلی



 

 نقطه این از . بيافریند داریسرمایه سود که کند، توليد اضافی ارزش که شودمی انگاشته مولد

 است، مولد کارگر یک ریزد،می کارش صاحب جيب به سود هایشساق که تماشاخانه رقاص نظر،

 این . شودمی انگاشته نامولد شانخانه چهاردیوار در پرولتر مادران و زنان رنج تمام که حالی در

 مانیکنون داریسرمایه اقتصاد جنون و شقاوت به دقيقًا ولی کند،می جلوه آميز جنون و شقی

 .است پرولتر زن وظيفه نخستين شقی واقعيت این دیدن تيزبينی با و روشنی به و .  است مربوط

 محکم زمينه در مساوی سياسی حقوق برای پرولتاری زنان ادعای نظر، نقطه این از دقيقًا زیرا،

 صنایع مزارع، ها،رگاهکا ها،کارخانه در ـ مردان مانند پرولتر زن هاميليون امروزه، . دارد پایه اقتصادی

 جامعه علمی کامًال نظر از بنابراین . آفرینندمی داریسرمایه سود هامغازه ادارات، خانگی،

 وسعت داریسرمایه توسط شده استثمار زنان هایدسته روز هر  .هستند مولد ها آن ،مانکنونی

 آالت ماشين در زنان رایب را نوینی جاهای تکنولوژی یا صنعت در نوینی پيشرفت هر  .گيردمی

 بنيان به نو سنگی داریسرمایه پيشرفت گام هر و روز هر لذا و . آفریندمی داریسرمایه سوداگری

 اقتصادی مکانيزم خود برای زن هوش و آموزش . افزایدمی زنان سياسی حقوق تساوی استوار

 پاسخگوی کمی همان هب پدرساالری "خانوادگی جرگه" منزوی و بينتنگ زن . است شده ضروری

 اشوظيفه از داریسرمایه دولت است؛ واقعيتی این . سياست که است تجارت و صنعت نيازهای

 دمکراتيک سوسيال هایسازمان و هااتحادیه این اینجا، تا. است مانده غافل هم مورد این در حتی

 قبل، هادهه حتی . اندداشته را سهم بيشترین زنان اخالقی حس و اذهان بيداری در که هستند

 نيز، امروزه . شدندمی شناخته آلمان کارگران ترینباهوش و تواناترین عنوان به هادمکرات سوسيال

 از شان،تيره و تنگ یهستی سطح از را پرولتاریا زنان حيات دمکراسی سوسيال و هااتحادیه

 طبقاتی مبارزه . اندبخشيده ءارتقا خانواده امور ی اداره خالق چندان نه و بختانه شور کار سطح

 را تفکرشان گردانده، پذیر انعطاف را ها آن اذهان بخشيده، وسعت را ها آن هایافق پرولتاری

 سوسياليزم . است داده نشان شانمساعی برای بزرگی هایهدف ها آن به بخشيده، تکامل

 مولد کارگران هم را ها آن شکیب وسيله بدین و ـ آورد پدید را پرولتر زنان توده دوباره ذهنی تولد

 .است کرده سرمایه برای توانا

  

 آور شرم عدالتیبی یک سياسی، حقوق از پرولتر زنان برخورداری عدم ها، این همه به توجه با

 امروزه کم دست و ندارد همخوانی واقعيت با حقوقیبی این توجيه که خاطر این به مضافًا است،

 .دارند جامعه سياسی حيات در فعال نقشی زن هایتوده که، چرا . است دروغ نيمچه نوع یک روز،

 ما بين اساسی اختالف این . بردنمی کار به را "عدالتیبی "استدالل دمکراسی سوسيال معهذا،

 بلکه نيستيم، حاکم طبقات عدالت به متکی ما . است قبلی تخيلی و احساساتی سوسياليزم و

 قدرت این برای را زمينه که اجتماعی تکامل راه در و کارگر هایهتود انقالبی قدرت به فقط و فقط

 آن با که نيست استداللی یقينًا نفسه فی عدالتیبی پس .  هستيم متکی کندمی آماده

 علمی سوسياليزم بنيانگذار دیگر انگلس، فردریش . کرد سرنگون بتوان را ارتجاعی مؤسسات

 عالمت آن هميشه شود، محسوس جامعه از بزرگی هایبخش در عدالتیبی اگر معهذا ـ گویدمی

 فعلی شرایط که اند،شده تعویض معتنابهی بطور جامعه اقتصادی هایپایه که است مطمئنی

 حقوق عدم که پرولتر زن هاميليون کنونی نيرومند جنبش . باشدمی تکاملی حرکت متضاد

 که آن عالمت . است ناپذیری شلغز بسيار عالمت ،دانندمی مدهش خطای یک را خود سياسی

 .شوندمی شماره آن روزهای و اندپوسيده فرمانروا سيستم اجتماعی هایپایه

  



 

 هایآلایده بزرگ پيامبران نخستين از یکی فرانسوی،  (7)فوریر شارل پيش، صدسال

 مقياس زنان آزادی درجه جامعه، هر در  :نوشت را نشدنی فراموش کلمات این سوسياليستی،

 مبارزه جریان . است درست مانکنونی جامعه برای کامًال این   (8 ).است عمومی آزادی يعیطب

 رهایی برای پرولتاریا عمومی مبارزه از بخشی و نمود فقط زنان سياسی حقوق برای ایتوده

 عمومی، رأی حق زن، پرولتاریای خاطر به . است نهان اشآینده و قدرتش امر این در.  است

. کندمی تشدید و بردمی پيش را پرولتاری طبقه مبارزه عظيمی بطور زنان برای تقيممس مساوی،

 ما که است این برای و.  ترسدمی و بوده منزجر زنان رأی حق از بورژوازی جامعه است این برای

 را ساعتی رسيدن فرا نيز ما زنان، رأی حق برای پيکار در . آورد خواهيم بدست و خواهيممی را آن

 .کنيممی تسریع افتد، فرو ای مخروبه به انقالبی پرولتاریای چکش ضربات زیر در کنونی جامعه که

 

  1358  فروردین ، ایرانخلق فدائی هایچریک سازمان سياهکل، انتشارات :ترجمه

  

  

  :توضيحات

   1912  مه 12 دمکرات، سوسيال زنان دوم تظاهرات در خطابه ـ1

 نيویورک، پرس، رویو مانتلی ،"لوکزامبورگ ُرزا سياسی هایهنوشت منتخبات" از انگليسی متن

  216  ـ 222 ص ،1971

 که داد تشکيل را سوسياليست زنان سازمان 1886  سالدر Emma Ihrer – (1911 (1857 ـ2

 1889  سالدر را Die Arbeiterin زن کارگران روزنامه . افتاد زندان به او و شد اعالم غيرقانونی

 از . شد آن سردبير زتکين کالرا بعدها که کرد تاسيس را Die Gleichheit روزنامه بعدًا . داد انتشار

 اجرایی کميته عضو ،1909  سال از پس . بود ِحَرف هایاتحادیه اجرایی کميته عضو 1890 سال

 .بود جوان کارگران سازمان

 پيگيرانه .Die Gleichheit  آ.س.ح زنان روزنامه سردبيرClara Zetkin -   (1933 (1857 زتکين کالرا ـ3

 آلمان کمونيست حزب عضو بعدًا، . اسپارتاکوس جامعه عضو . حزب کنترل کميته عضو چپ جناح در

 زاُر نزدیک دوست که زتکين کالرا  ". زنان مسئله درباره لنين": مهم جزوه . هابلشویک حامی و

 گفته . نيست بلشویک ضد واقعًا او هک "دکن ثابت" حدی تا نوشت، کتابی بعدًا بود، لوکزامبورگ

 آخرین جا این در": شود نوشته باید شانقبرهای سنگ روی که کرد اظهار لوکزامبورگ ُرزا که شده

 ".اندخفته دمکراسی سوسيال مرد دو

 به بنا.  بود شده تاسيس هامراشتاین فون پروسی وزیر بوسيله 1902  سالدر "زنان قسمت" ـ4

 .بود رزرو سياسی جلسات در زنان برای اطاق خصوصم قسمت یک طرح، این

 .دبو پاریسی اساس بر ها آن قدرت  1789.  فرانسه انقالب طول در گروه ترینرادیکال Jacobins ـ5

 مترادف کلمه این امروزه .بودند Robespierre بسپيرور و Marat مارات آن رهبران مشهورترین

 .است رادیکال

 کوشيد Thiers تيرز ،1870  ـ 1871 پروس و فرانسه جنگ در نسهفرا شکست از پس . کمون ـ6

 اصالحات برخی به و گرفتند دست در را حکومت کنترل کارگران .کند سالح خلع را پاریس ملی گارد

 هفته یک از پس . زدند دست هااجاره تحدید شبانه، کار کردند قدغن دولت، از کليسا تفکيک 

 شورای به خطابيه "در را کمون مارکس . شد غرق خون رد کمون ضدانقالب، توسط محاصره

 داد بسط را این آن طی مارکس .ستود" فرانسه در داخلی جنگ درباره  ،اول انترناسيونال عمومی



 

 آن از خود اهداف برای و کند قبضه هست که چنان را دولت تواندنمی سادگی به کارگر طبقه که

 پارلمانتاریستی، سازمان یک نه بایستمی کمون": دش مشخص "تدول زوال" نظر . کند استفاده

 ".بودمی گذاری قانون و اجرایی کاری، وسيله یک واحد آن در بلکه

 مخالف . ودآموختهخ – اتوپيست – تخيلی یکF.M.C. Fourier      (1837 (1772 -فوریه ـ7

 یک Theorie des Quatre Mouvements (1808) کتابش در. بود – فردگرایی – اندویدواليزم

 Phalansteries"هایفاالنستری" هایسری طرح .  کرد ریزی طرح را تخيلی - تعاون – کئوپراتيو

 (1830) جدید صنعتی جهان تئوریش ترینمهم . ریخت را تعاون براساس کشاورزی هایجماعت

 لیو آورد، بدست اشتخيلی هایایده برای را داریسرمایه پشتيبانی تا کوشيد او .  است

 آن ترینمهم کردند، آغاز را ایروزنامه که آورد بدست هوادار تعدادی ،1830  سال از پس. حاصلبی

 کمون یک آمریکا متحده ایاالت در Brook بروک مزرعه.  بود V. Considerant کونسيدران .و ها

 .بود فوریریستی

 کلمات همين مارکس کارل د،باش خبر با مطلب این از توانستنمی عمال لوکزامبورگ زاُر گرچه ـ8

 جامعه ماهيت که جا آن "١٨۴۴ فلسفی و اقتصادی هاینوشتهدست" سوم بخش در را

 .کندمی ذکر کند،می تشریح را کمونيستی
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