
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١ 

  

  وظايف جنبش زنان کارگروظايف جنبش زنان کارگر

  در جمهوری شورویدر جمهوری شوروی
  

اي??ن س??خنرانی نخس??تين ب??ار در چه??ارمين کنف??رانس زن??ان ک??ارگر غيرحزب??ی ش??هر        

  .١ ايراد شده است١٩١٩ سپتامبر ٢٣مسکو، در تاريخ 

  

ب?ه خ?ود   .  که به کنفرانس زنان کارگر خوش آم?د گ?ويم     رفقا، موجب مسرت من است    

ی چشم بپوشم ک?ه البت?ه، در اي?ن لحظ?ه م?ورد      اجازه می دهم که از موضوعات و مسائل     

اينه?ا از  . عالقه شديد هر زن کارگر و ه?ر ف?رد آگ?اه سياس?ی از ت?وده ک?ارگر م?ی باش?ند               

ه?ای جلس?ات ش?ما ب?ه      من از گ?زارش .  مسأله نان و وضع جنگ-مبرم ترين مسايل اند

ی ک?ه   تا جائ  -»تروتسکی«وسيله روزنامه اطالع پيدا کردم که اين مسائل توسط رفيق           

 تا آنجا ک?ه ب?ه   -»سويدرسکی«و  » ياکوولوا« و توسط رفقا     -به مسأله جنگ ربط دارد    

بن?ابر اي?ن، خ?واهش م?ی     .  بسيار مشروح شکافته شده ان?د -مسأله نان ربط پيدا می کند  

  .کنم به من اجازه دهيد از چنين مسائلی چشم بشوم

گر در جمه?وری   ک?ه جن?بش زن?ان ک?ار    ميل دارم چند کلمه ای درباره وظايف عم?ومی   

نهايی که بطور ع?ام ب?ه گ?ذار ب?ه سوس?ياليزم      آ. شوروی با آنها روبروست سخن بگويم 

  ربط پيدا می کنند، و آنهايی که در زمان حاضر فوريت خاصی دارند

                                                 
 ١٩١٩ س#پتامبر  ٢٥ مورخ#ه ی  ٢١٣ش#ماره  » اپ#راود « نخستين بار اين مقال#ه در روزنام#ه   - ١

  )٣٠ جلد -کليات لنين. (به چاپ رسيد
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ب?ه  .  مسئله موقعيت زنان از همان ابتدا توسط قدرت شوروی عنوان ش?ده ب?ود            رفقا،

ر س??ير گ??ذر ب??ه سوس??ياليزم ب??ا وظيف??ه نظ?ر م??ن چن??ين م??ی آي??د ک??ه ه??ر دول?ت ک??ارگری د  

اي?ن ب?ه ق?وانين    . بخش اول اين وظيفه نسبتًا ساده و آسان اس?ت  . دوگانه ای روبروست  

کهنه که زنان را در موقعيت ن?ابرابری در مقايس?ه ب?ا م?ردان نگ?اه م?ی داش?ت، مرب?وط                   

  .است

شرکت کنندگان در جنبش های رهايی بخش در اروپای غربی از مدت ه?ای مدي?د ن?ه      

ز دهه ها بلکه از قرن ها پيش، اين مطالبه را پ?يش کش?يدند ک?ه اي?ن ق?وانين منس?وخ،          ا

لغو شده و زنان با مردان قانونًا برابر ش?وند، ول?ی هيچي?ک از دول?ت ه?ای دمکراتي?ک        

اروپايی و هيچيک از جمهوری های پيشرفته موفق به اجرای آن نشده ان?د، چ?ون ه?ر           

 خصوصی زمين و کارخانه ها است، هر کج?ا   کجا سرمايه داری است، هر کجا مالکيت      

در روسيه اجرای . قدرت سرمايه حفظ می شود، مردان امتيازات خود را حفظ می کنند    

  . قدرت کارگران مستقر شده بود١٩١٧ اکتبر ٢٥آن ممکن شد چون از 

دولت شوروی از همان وهله اول به منظور استقرار قدرت زحمتکشان، يعنی دشمن 

ار، به وجود آم?د؛ و موق?وف نم?ودن ه?ر ن?وع امک?ان اس?تثمار اف?راد         اشکال استثم همه  

کارگر توسط مالکين و سرمايه داران، و موقوف نمودن سلطه سرمايه را وظيفه خ?ود           

قدرت شوروی کوشش کرده است که زحمتکشان بتوانند اداره زندگی شان         . تعيين کرد 

ارخان?ه ه?ا، ب?دون     بر زمين، بدون مالکيت خصوص?ی در ک  بدون مالکيت خصوصی -را

 در تم??ام دني??ا، حت??ی در جائيک??ه آزادی کام??ل     - ک??ه در ه??ر کج??ا  آن مالکي??ت خصوص??ی 

 زحمتکش???ان را در -سياس???ی وج???ود دارد، حت???ی در دموکراتي???ک ت???رين جمه???وری ه???ا  

 -موقعيتی نگاه می دارد ک?ه حقيقت?ًا فق?ر، بردگ?ی م?زدی و بردگ?ی مض?اعف وج?ود دارد            

  .امکان پذير سازند

 قدرت زحمتکش?ان در م?اه ه?ای اول هس?تی اش انق?الب مس?لمی        قدرت شوروی يعنی  

ه??يچ ي??ک از آن ق??وانينی ک??ه در  . در ت??دوين ق??انون ک??ه مرب??وط ب??ه زن??ان ب??ود انج??ام داد  

م?ن  . جمهوری ش?وروی ب?اقی مان?ده ان?د زن?ان را در موقعي?ت پ?ائين ت?ر ق?رار نم?ی ده?د                      
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 س??وء بخص??وص راج??ع ب??ه ق??وانينی ص??حبت م??ی ک??نم ک??ه از موقعي??ت ض??عيف ت??ر زن??ان    

استفاده نموده و آنها را در موقعيتی نابرابر و اغلب حتی، در موقعيتی تحقيرآميز قرار 

و حق ) غير حالل زاده(می داد، يعنی قوانين طالق و بچه های متولد خارج از ازدواج    

بخص?وص در چن?ين محيط?ی ک?ه     . يک زن در مورد شکايت از پ?در بچ?ه در م?ورد نفق?ه           

رين کش??ورها، ق?وانين ب??ورژوايی از موقعي?ت ض??عيف ت??ر   ت?ی در پيش??رفته ت?  باي?د گف??ت ح 

نها سوء استفاده نموده و به آنان موقعيت اجتم?اعی ن?ابرابری م?ی     آزنان، برای تحقير    

به خصوص در چنين محيطی بود ک?ه ق?درت ش?وروی هيچي?ک از ق?وانين کهن?ه و              . دهد

  .ناحق را که برای زحمتکشان تحمل ناپذير بودند، باقی نگذارده است

اکنون ممکن است با افتخار و بدون اغراق بگوييم که به غير از روسيه شوروی ما 

هيچ کشوری در دنيا نيست که در آن زنان از تساوی کامل برخوردار باشند و زنان را         

در موقعيتی تحقيرآميز که به ويژه در زندگی روزانه خانوادگی احساس می شود ق?رار        

  .ايف ما استاين يکی از اولين و مهمترين وظ. بدهد

اگر برای شما فرصتی دست بدهد تا با احزابی که دشمن بلشويک ها هستند برخورد 

ي??ا » کولچ?اک «من?اطق اش?غال ش?ده توس?ط     اگ?ر روزنام?ه ه?ايی ک?ه ب?ه روس??ی در      کني?د،  

تان برسد، يا اگر اتفاقًا با مردمی صحبت کنيد ک?ه   منتشر می شود، به دست   » دنبکين«

يم اند، اغلب ممکن است از آنها اين تهمت را بشنويد که در نظرات آن روزنامه ها سه

  .قدرت شوروی دموکراسی را نقص کرده است

 بلشويک و پشتيبانان قدرت ش?وروی،  یما، نمايندگان قدرت شوروی، کمونيست ها   

اغلب متهم به نقص دموکراسی می شويم و به عنوان دليل اي?ن حقيق?ت ذک?ر م?ی ش?ود                 

ما معموًال چن?ين اته?امی را ب?ه طري?ق          . استل کرده    را منح  ٢که قدرت مجلس مؤسسان   

                                                 
انتخاب##ات .  افتت##اح ش##د١٩١٨ ژانوي##ه ٥ مجل##س مؤسس##ان از ط##رف حکوم##ت ش##وروی در   - ٢

 قبل از انقالب سوسياليستی اکتبر انجام شده بود و ترکي#ب آن بازت#اب    عمدتاً برای مجلس مؤسسان  

ويک ه##ا، منش##يعن##ی زم##انی ک##ه ق##درت دولت##ی در دس##ت   .  ب##ودمرحل##ه آخ##ر س##ير جريان##ات کش##ور  

ش##کاف وس##يعی ب##ود ب##ين خواس##ت   . ه##ا ب##ود   دمک##رات-سوس##يال رولوس##يونرها و کانستيتوس##يونال 
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ک?ه آن دموکراس?ی و آن مجل?س مؤسس?ان زم?انی بوج?ود آم?د ک?ه                  : اب می دهيم  وذيل ج 

م??ين موج?ود ب??ود، زم??انی ک?ه مس??اوت ب?ين م??ردم وج??ود    زهن?وز مالکي??ت خصوص?ی در   

نداشت زمانی که کسی که سرمايه ای در اختيار داشت، رئيس می شد و سايرين برای        

 آن دموکراسی بود که ما ارزشی برايش - کار می کردند و بردگان مزدبگيرش بودنداو

چن??ين دموکراس?ی بردگ?ی را حت??ی در پيش?رفته ت?رين کش??ورها پنه?ان م??ی      . قاي?ل نيس?تيم  

ما سوسياليست ها تنها تا جائی پشتيبان دموکراسی هستيم که وضع زحمتکشان . نمود
نيا سوسياليزم، مبارزه ب?ا ه?ر ن?وع اس?تثمار      در تمام د  . و ستمديگان را آسان می سازد     

چنان دموکراسی که در خدمت استثمار . انسان از انسان را وظيفه خود قرار داده است    
اگر کس?انی ک?ه ک?ار نم?ی کنن?د          . شوندگان و زيردستان باشد برای ما ارزش واقعی دارد        

. ا اس?ت گردند، آنگاه مس?اوات حقيق?ی ب?ين م?ردم حکمفرم?      ) دارای حق رأی    (بی مزيت   

ما در جواب به اين اتهامات می گوئيم که سئوال . کسانی که کار نمی کنند نبايد بخورند

 چگون??ه دموکراس??ی در کش??ورهای مختل??ف اج??را م??ی -باي?د ب??ه اي??ن طري??ق مط??رح ش??ود 

شود؟ می بينيم که مساوات در همه جمهوری های دمکراتيک اعالم م?ی ش?ود، ام?ا در        

زنان، مربوط ب?ه موقعي?ت آنه?ا در خ?انواده و ط?الق،      قوانين مدنی و در قوانين حقوقی       

ع??دم تس??اوی و تحقي??ر زن??ان را در ه??ر گ??ام مش??اهده م??ی کن??يم، و م??ی گ??وييم اي??ن نق??ص  

ق?درت ش?وروی، دموکراس?ی را       . اسی به خصوص در رابطه با س?تمديگان اس?ت         ردموک
                                                                                                      

ه#ايش بي##ان م#ی ک##رد، و    اکثري#ت وس#يع م##ردم، ک#ه خ##ود را در اس#تقرار ق##درت ش#وروی و فرم##ان     

مجل##س مؤسس##ان، ک##ه   ... مش##ی ای ک##ه از ط##رف بخ##ش سوس##يال رولوس##يونرها، منش##ويک ه##ا و    

اع#الم  "مجلس زير بار بح#ث درب#اره   . ازی و کوالک ها بودند، اعمال می شد    وبيانگر منافع بورژ  

ک##ه از ط##رف بلش##ويک ه##ا پ##يش کش##يده ش##ده ب##ود و تأيي##د   " حق##وق خل##ق زحم##تکش و اس##تثمار ش##ده 

ره دوم کنگ# در فرمان ها در مورد صلح و زمين، و فرمان تفويض قدرت دولت#ی ب#ه ش#وراها، ک#ه         

پس از اين که بلشويک ه#ا مواض#ع خ#ود را اع#الم داش#تند، آنه#ا             . شوراها تصويب شده بود، نرفت    

از مجل##س مؤسس##ان ک##ه دش##منی خ##ود را ب##ه وض##وح ب##ه من##افع واقع##ی زحمتکش##ان نش##ان داده ب##ود،  

، مجلس مؤسس#ان ب#ه فرم#ان کميت#ه اجراي#ی مرک#زی سراس#ری              ١٩١٨ ژانويه   ٧در  . بيرون رفتند 

  .منحل شد
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را نموده اس?ت، زي?  به درجه باالتری از هر يک از پيشرفته ترين کشورهای ديگر اجرا       

دوب?اره م?ن م?ی    . نگ?ذارده اس?ت  در قوانين اش هيچ اثری از ع?دم مس?اوات زن?ان ب?اقی               

قانون گزاری ديگری نصف آن چ?ه ق?درت      ) مجلس(گويم که هيچ دولت ديگری و هيچ        

  .شوروی برای زنان در ماه های اوليه موجوديش عملی کرده، انجام نداده است

ه هيچوج?ه ق?انع ب?ه مص?وبات مح?ض      البته، ق?وانين ب?ه تنه?ايی ک?افی نيس?تند، و م?ا ب?            

چنان که در حوزه ی تدوين قوانين هر چيزی که از ما خواسته شده تا زنان را . نيستيم

ه?م  . در موقعيت تساوی حقوق قرار ده?د، انج?ام داده اي?م و م?ا ح?ق داري?م ب?ه آن بب?اليم          

 اکنون موقعيت زنان در روسيه شوروی در مقايسه با موقعيت آنه?ا در پيش?رفته ت?رين             

  .هر چند، ما به خود می گوييم، که البته اين تنها اول کار است. دولت ها، ايده آل است

ب??رای اج??رای . زن ب?ه خ??اطر ک??ارش در من??زل، هن??وز در موقعي?ت مش??کلی ق??رار دارد  

کامل رهايش و برابری او با مرد الزم است ک?ه خان?ه داری ب?ه ص?ورت سوس?ياليزه در          

س?پس زن?ان م?وقعيتی همانن?د م?ردان      .  نماين?د  آيد و زن?ان در ک?ار مول?د عم?ومی ش?رکت            

البته، ما از تساوی زن ومرد تا آنجا به بارآوری ک?ار، مق?دار ک?ار،    . اشغال خواهند کرد  

منظ?ور م?ا   . مدت کار روزانه به شرايط کار، و غيره مربوط می شود صحبت نمی کن?يم       

 ستم قرار اين است که زن و همچنين مرد، نبايستی به خاطر موقعيت اقتصاديش مورد    

همه شما می دانيد حتی زمانی که زنان حقوق کام?ل دارن?د، ب?ه دلي?ل آن ک?ه هم?ه                 . گيرد

در اکث?ر م?وارد، خان?ه    . اقی م?ی مانن?د  خانه داری به آنها محول شده، هن?وز زيردس?ت ب?     

داری غير مولدترين، بيرحمانه ترين و شاق ترين کاريست که يک زن می توان انج?ام         

به نحوی غيرعادی و پيش پا افتاده است و چيزی در برندارد جز اين ک?ه   ) و آن (دهد،  

  .پيشرفت زن در ارتقاء بخشد

اهيم ب??رای اج??رای کام??ل   م??ا ب??ا پافش??اری ب??ر روی اي??ده آل??ی سوسياليس??تی م??ی خ??و      

م?ا  . سوسياليزم مب?ارزه کن?يم، و در اينج?ا مي?دان ک?ار وس?يعی در براب?ر زن?ان ب?از اس?ت           

اکن???ون در تهي???ه ت???دارکات ج???دی ب???ه منظ???ور هم???وار س???اختن زمين???ه ب???رای س???اختمان   

  م??اام??ا س??اختمان سوس??ياليزم تنه??ا زم??انی ش??روع خواه??د ش??د ک??ه سوس??ياليزم هس??تيم، 
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را کسب نموده و همراه با زنانی ک?ه از آن ک?ار جزئ?ی، ب?ی      زنان  ) حقوق(تساوی کامل   
اين کاريست که سال های . اثر و غيرمولد رهائی يافته اند کار جديد را به عهده بگيريم

چنين کاری نمی تواند نتايج فوری نشان دهد و اثر جرقه     . سال به طول خواهد انجاميد    

  .مانندی توليد نخواهند نمود

ه?ائی ک?ه زن را از خان?ه داری      کن غذاخوری و شيرخوارگاه   ما مؤسسات نمونه، اما   

و کار تشکيالتی اين مؤسسات عم?دتًا ب?ه دوش زن?ان خواه?د           . رها سازد داير می نمايم    

باي?د اذع?ان ک?رد ک?ه ام?روزه در روس?يه مؤسس?ات خيل?ی کم?ی هس?تند ک?ه ب?ه زن               . افتاد

آنه??ا موج??ود تع??داد ن??اچيزی از . خ??انگی اش کم??ک کنن??د از وض??ع بردگ??ی ب??رای خ??روج

 جن?گ و وض?ع غ?ذا ک?ه      -که اکنون در جمهوری شوروی وج?ود دارد       است، و شرايطی    

معه?ذا  .  مانع ما در اين کار اس?ت -ضيل آن را گزارش داده اند   فدر اين مورد رفقا قبًال ت     

ش?ان ب?ه عن?وان بردگ?ان خان?ه دار         بايد بگويم چنين مؤسساتی ک?ه زن?ان را از موقعي?ت           

   .، پديدار می گردندا که طريقی امکانی وجود داردآزاد می نمايد، در هر کج

ما می گ?وييم ک?ه ره?ايی ک?ارگران باي?د توس?ط خ?ود ک?ارگران اج?را ش?ود، و دقيق?ًا ب?ه                   
 زن??ان ک??ارگر باي??د .هم??ان طري??ق ره??ائی زن??ان ک??ارگر امريس??ت ب??رای خ??ود زن??ان ک??ارگر 

ر وضع شان خودشان شاهد توسعه چنين مؤسساتی باشند، و اين فعاليت تغيير کاملی د

  .با مقايسه با آن چه تحت جامعه سرمايه داری کهن بود، موجود خواهد آورد

تحت سيستم کهن سرمايه داری، به منظور فعالي?ت سياس?ی، ني?از ب?ه تربي?ت خاص?ی             

بنابراين حتی در پيشرفته ترين و آزادترين کشورهای سرمايه داری، زن?ان نق?ش               . بود

 ما اين اس?ت ک?ه سياس?ت را در دس?ترس ه?ر          وظيفه. جزئی در سياست بازی می کردند     

از زمانی که مالکيت خصوصی زمين و کارخانه ها ملغی شده و . کارگر زنی قرار دهيم

قدرت مالکين و سرمايه داران س?رنگون گردي?ده، وظ?ايف سياس?ت، ب?رای زحمتکش?ان                

در جامع?ه  . بطورکلی، و بخصوص زنان کارگر نيز ساده، واضح و قابل فهم شده است             

 با چنان عدم تس?اوی مش?خص ش?ده ک?ه ش?رکت او در سياس?ت              يه داری وضع زن   سرما

 در یالزم اس?ت ق?درت زحمتکش?ان ب?رای تح?ول     . نسبت به شرکت مرد خيلی ناچيز است     
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اين زمينه به کار افتد، چون بعدًا وظايف اص?لی سياس?ت از مف?ادی تش?کيل خواه?د ش?د            

  .ان اثر می گذاردشکه مستقيمًا بر سرنوشت خود زحمتک

 ن?ه تنه?ا زن?ان عض?و ح?زب و زن?ان آگ?اه سياس?ی،                -ر اينجا نيز شرکت زن?ان ک?ارگر       د

در .  ضروريست-بلکه زنان غيرعضو و نيز کسانی که کمترين آگاهی سياسی را دارند    

م?ا  . اينجا قدرت شوروی ميدان وسيعی از فعاليت ها را به روی زنان کارگر می گشايد             

شمن روسيه شوروی که به او حمله کرده دوره مشکلی در مبارزه بر عليه نيروهای د

اين برای ما مشکل بود که هم در صحنه نبرد بر عليه نيروهايی که ب?ه         . اند، داشته ايم  

ض??د ق??درت زحمتکش??ان ب??ه جن??گ آم??ده بودن??د و ه??م در زمين??ه م??واد غ??ذايی ب??ر علي??ه      

ان سوداگران پيکار کنيم، زيرا تعداد زحمتکشانی که از صميم قلب با نيروی کار خودش

در اينج?ا ني?ز ب?رای ق?درت ش?وروی، چي?زی ب?ه        . به کمک ما آمده بودن?د بس?يار ک?م ب?ود           

آنه?ا ش?ايد بدانن?د ک?ه در     . زش نيستراندازه کمک توده های زنان کارگر غيرحزبی با ا       

جامعه کهنه بورژوازی برای شرکت در سياست، به آموزش پيچيده ای نياز بود که در 

سياسی جمهوری شوروی، عمدتًا مبارزه ب?ر علي?ه        فعاليت  . دسترس زنان قرار نداشت   

بن???ابراين در . مالک???ان و س???رمايه داران و مب???ارزه ب???رای مح???و ک???ردن اس???تثمار اس???ت   

جمه??وری ش??وروی، فعالي??ت ه??ای سياس??ی در دس??ترس ک??ارگران ق??رار گرفت??ه اس??ت و     

عبارت از اين است که کارگران زن قدرت تشکيالتش را برای کمک به ک?ارگر م?رد ب?ه      

  .ردکار بب

آنچه ما نياز داريم تنها کار تشکيالتی در مقياسی ک?ه ميلي?ون ه?ا ت?ن را ش?رکت ده?د              

م??ا ب??ه ک??ار تش??کيالتی در ک??وچکترين مقي?اس ني??ز نيازمن??ديم و اي??ن ب??رای زن??ان  نيس?ت،  

زن?ان در ش?رايط جن?گ، آن گ?اه ک?ه مس?ئله کم?ک ب?ه           . امکان کار را نيز ف?راهم م?ی کن?د         

زنان بايد نقش . ر ارتش است می توانند کار کنندارتش يا اجرای آغالشگری و تهيج د     

فعالی در تمام اينها به عه?ده بگيرن?د ت?ا ارت?ش س?رخ ببين?د ک?ه م?واظبش هس?تند، و در                  

زن?ان همچن?ين م??ی توانن?د در زمين??ه توزي?ع غ??ذا در     .  نگران??ی م?ی ش??ود رازم?ورد آن اب?  
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آن چ?ه در  بهبودی غذا رسانی عمومی کار کنند و درهمه ج?ا ام?اکن غ?ذاخوری مش?ابه           

  .ز کننداپتروگراد آن چنان زياد است، ب

در چنين زمينه هايی است که فعاليت های زنان ک?ارگر بزرگت?رين اهمي?ت تش?کيالتی               

ش???رکت زن???ان ک???ارگر ني???ز در تش???کيالت و اداره م???زارع ب???زرگ   . را بدس???ت م???ی آورد

اي?ن چي?زی اس?ت ک?ه     . آزمايشی ضروری است تا اي?ن وظيف?ه ای ب?رای چن?د ف?رد نباش?د                

زن?ان ک?ارگر در زمين?ه    .  کثيری از زنان کارگر، نمی تواند اجرا گردددون شرکت تعداد ب

اي?ن  . نظارت بر توزيع غذا و تهيه راحت ت?ر م?واد غ?ذايی، بس?يار مفي?د خواهن?د ب?ود         ی  

 زنان کارگر غير حزبی انجام پذيرد و انجام آن بيشتر از کار می تواند به خوبی توسط       

ما مالکيت خصوص?ی    . يستی را استحکام خواهد بخشيد    ديگری جامعه سوسيال  هر چيز   

زم??ين و تقريب??ًا بط??ور کام??ل مالکي??ت خصوص??ی کارخان??ه ه??ا را لغ??و ک??رده اي??م، ق??درت     

شوروی اکنون کوشش می کند تا همه زحمتکشان، چه اعضا حزبی و چ?ه غيرحزب?ی،         

ک?اری ک?ه ق?درت ش?وروی     . چه زن و چه مرد، در اي?ن توس?عه اقتص?ادی ش?رکت جوين?د          

 نموده تنها زمانی می تواند پيشرفت کند ک?ه ب?ه ج?ای ص?دها نف?ر، ميلي?ون ه?ا و               شروع

م?ا مطم?ئن هس?تيم آن گ?اه ام?ر         . ن ش?رکت نماين?د    آميليون ها زن در سراسر روسيه در        

ان خواهن?د داد ک?ه آنه?ا     ش? آنگ?اه زحمتکش?ان ن    . انکشاف سوسياليزم استوار خواهد شد    

 زن??دگی کنن??د و کشورش??ان را اداره   ب??دون کم??ک مالک??ان و س??رمايه داران م??ی توانن??د   

آنگاه ساختمان سوسياليس?تی ب?ر چن?ان پاي?ه اس?تواری در روس?يه ق?رار خواه?د              . نمايند

در داخ??ل روس??يه ] ه??يچ دش??منی[گرف??ت ک??ه ه??يچ دش??منی خ??ارجی در س??اير کش??ورها و  

 .خطری برای جمهوری شوروی نخواهد بود
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