




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میک

های ی اول در مورد لزوم بیداری آگاهی طبقاتی در بین تودهی انرتناسیونال سوم تصمی�ت کنگرهدومین کنگره

کنندگان در جنبش تها به عنوان مبارزین و مشارکآنهای کمونیستی و سازماندهی زنان کارگر، ترویج ایده

کند: در راه رسنگون ی کنشگری و مایل به فداکاری باشند، را تجدید میکه با اهدافی روشن آماده ،کمونیستی

ی سازی هرچه نیرومندتر زنان کارگر در مبارزات انقالبداری و دست یافنت به کمونیسم، فعالکردن رسمایه

 ناپذیر است.اجتناب

ست که شخصیت کامل و آزاد انسانی در زنان ا ان به حقوق کامل اجت�عی خود اینی دستیابی متامی زنالزمه

ی کارگر نیز برای در محیط کار و خانه در همبستگی با کلیت جامعه شکل بگیرد. طبقهو از طریق تحصیالت، 

بی باید ای انقال علیه بورژوازی و برای بنیان نهادن نظم نوین به شیوه دست آوردن اتحاد و قدرت مبارزهب

 رشایط اجت�عی برای این منظور را فراهم کند.

 

 مدو 

ترین و دلیل نهایی موقعیت برتر و ممتاز مردان در آموزد که مالکیت خصوصی بنیادیتاریخ گذشته و حال می

برابر زنان است. تنها بعد از ظهور و تثبیت مالکیت خصوصی بود که زنان و کودکان، مانند بردگان، تبدیل به 

ال مردان شدند. تنها در این رشایط و بر اساس فرمانروایی یک فرد بر فرد دیگر (ه�نند تضاد طبقاتی و امو 

شونده) بود که وابستگی زنان به مردان، به عنوان بر استث�ر  کنندهی کارگر و استث�ر ژوازی بر طبقهتفوق بور 

فت و تکامل یافت. این و اجت�ع شکل گر  همرس و مادر و نتیجتا فرودستی آنان و فقدان حقوقشان در خانواده

تا به امروز و در میان مردمان به اصطالح متمدن ادامه پیدا کرده و خود را در قامت رسوم و  نوع رابطه

زنان در برابر قانون، در خانواده، در جامعه و حکومت، از  ی، در فقدان حقوق یا موقعیت فرودستانهتعصبات

مادری که گرفته شدن اهمیت خدمات  ت مردان بودن و همینطور در نادیدهنظر فکری تحت سلطه و قیموم

بیت و ترویج شد که �اید. در میان مردم اروپا این موقعیت زمانی تثرخ می ،دهندزنان به جامعه ارائه می

شته ی تولید اجت�عی و تجاری کنار گذازنان به تدریج از پروسه ،گیری اصناف تولید صنایعهمزمان با شکل

 هایشان محدود شد.ی خانگی و چارچوب خانوادهشان به حوزهشدند و فعالیت تولیدی



 یناگر قرار باشد زنان به برابری کامل با مردان دست یابند (برابری حقیقی و در عمل و نه فقط در قالب قوان

و تاثیرگذاری بر ) اگر بخواهند فرصت مشابه مردان برای پیرشفت رفتهگهای خاکاثر مندرج در کتاببی

 رشط اساسی باید به تحقق بپیوندد:ی انسانی به دست بیاورند دو جامعه

و با مالکیت اجت�عی جایگزین شود و فعالیت زنان باید در روند  وصی بر ابزار تولید باید امحامالکیت خص

 ای که عاری از استث�ر و رسکوب است ادغام شود.اجت�عی تولید در جامعه

شود که در خانواده زنان به عنوان مادر و همرس از نظر بی به این رشایط است که مانع از این میتنها دستیا

ی تضاد طبقاتی بین (در نتیجهی صنعت اقتصادی به مردان وابسته باشند و یا به عنوان کارگر در حوزه

 ار گردند. انتظارات مفرط یکدکشی توسط رسمایهقربانی بردگی اقتصادی و بهرهاستث�رکننده و استث�رشونده) 

شود که باعث میی کار خانگی و مادری و چه به عنوان کارگران صنعتی نه تنها جانبه از زنان، چه در زمینه

�هنگی بین دو حوزه استعدادترین نیروهای اجت�عی فرصت رشد را از دست بدهند بلکه هترین و باباارزش

کند زنان، در رشایطی که رشایط ذکر شده است که تضمین می ممکن خواهد شد. تنها دستیابی بهنیز غیر 

توانند در محیط اند، میجانبه را داشتهی ذهنی و قدرتشان به صورت کامل و همهی قوهفرصت توسعه

ه�هنگی  ی کاری و مادری به نحوی دراجت�عی دارای حقوق و تکالیف برابر با مردان باشند و همچنین حوزه

 های زندگی را داشته باشند.جنبه بردن از متام که زنان فرصت لذت گیرند با یکدیگر قرار

 سه

جانبه و امتیازات انسانی برای اهمیت دارند که خواستار حقوق همهمطالبات جنبش زنان بورژوا از این جهت 

کم ید دستست که نبانییها دارای اهمیت بنیادزنان به صورت کلی هستند. البته که اجرایی شدن این خواست

اند ی بورژوا و حکومتش به صورت رسمی در این مسیر گام گذاشتهگرفته شود، چرا که هرچند امروزه جامعه

ی دادن حقوق اجت�عی برابر به که تعصبات قدیمی مبتنی بر فرودستی زنان را کمرنگ کنند و در ظاهر آماده

تنها در اصالحاتی که سیستم  ١حقوق سیاسی زنان های فعالینزنان هستند اما در عمل دستیابی به این خواسته

شود و در این میان زنان کارگر خالصه می ،دهدداری به نفع همرسان و دخرتان طبقات متمکن انجام میرسمایه

 شود.شوند و انسانیت، حقوق و منافعشان نادیده گرفته میمانند، استث�ر میدر بند باقی می

ی مالی به زنان تعلق بگیرد نشانگر دهد، هر حقی که در زمینهیات خود ادامه میتا زمانی که کاپیتالیسم به ح

تر برای استث�ر زنان های گسرتدهداری برای تخلیص مالکیت و ایجاد امکانی گسرتش رسمایهواپسین مرحله

حصیالت و کار، ی تداران است. اینگونه است که حتی حقوق برابر زنان با مردان در زمینهکارگر توسط رسمایه

رود و در نتیجه به در نهایت از فراهم شدن امکان استخدام زنان طبقات مرفه در مشاغل سطح باالتر فراتر �ی

داری و تشدید تضاد و شکاف اقتصادی و اجت�عی بین دو تثبیت بیش از پیش اصل رقابت در سیستم رسمایه

ی حقوق برابر سیاسی ات این جنبش (از جمله مطالبهانجامد. از این روست که حتی پیرشوترین مطالبجنس می

                                                          
ی در نوشتهشود. های دیگر به فمنیستی هم ترجمه میکند که گاها در زباناستفاده می frauenrechtlerischی زتکین در منت آملانی از واژه -١

زنان معطوف است، … شان به برابری قانونی وی توجهست و به آن دسته از فعالین زنان اشاره دارد که عمدهزتکین این کلمه دارای بار منفی

حال رساندن ادار ماندن به منت اصلی و در عیناز نظر مفهمومی فمنیسم لیربال است. در این ترجمه برای وف نزدیکرتین معادل امروزی این واژه

 قوق سیاسی زنان استفاده شده است.منظور زتکین از فعالین حقوق زنان یا فعالین ح



ی اندک هستند های زنان طبقاتی که فاقد دارایی یا دارایو مشخصا حق رای زنان) برای تامین حقوق و آزادی

 کامال نابسنده است.

ست و داری، تنها کارکرد حق رای زنان دستیابی به دموکراسی ظاهری و بورژواییاز منظر تداوم حیات رسمایه

هرگز به معنی دستیابی به دموکراسی حقیقی و کارگری نیست. اقسام مختلف حق رای از جمله حق رای 

عمومی، برابر، پنهانی، مستقیم و همینطور حق رشکت در انتخابات به عنوان کاندیدا برای متامی بزرگساالن تنها 

و رسپوشی برای  تبدیل به زمینهدر نهایت ست و ی دموکراسی بورژواییتوسعهی نشانگر آخرین مرحله

شود. در این دوران تفوق امپریالیسم که ترین نوع حاکمیت طبقاتی توسط مالکین و استث�رگران میکامل

رغم به دست آمدن حق رای عمومی، حاکمیت علی ی اجت�عی هستیم،انقالبی توسعه همزمان شاهد روند

مت طبقاتی علیه ندارها و ترین حکو ترین و خشنقاهرانه طبقاتی بیش از پیش در حال تشدید و بدل شدن به

 ناپذیرشتیکند و از این رو تضاد آ شوندگان است. حق رای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را لغو �یاستث�ر 

ی ی عوامل وابستگی اقتصادبرندهتواند ازبین. به همین دلیل �یبردبین بورژوازی و پرولتاریا را نیز از بین �ی

 حجابیان مالک شود، تنها تبدیل به و استث�ر اکرثیت قریب به اتفاق زنان و مردان توسط اقلیت زنان و مرد

تواند هدف نهایی در شود. بنابرین دستیابی به برابری سیاسی �یمیفریبنده برای این وابستگی و استث�ر 

حق رای و حق کاندیدا شدن در انتخابات تنها ها به دست آوردن ی زنان کارگر باشد. برای آنجنبش و مبارزه

های مبارزه در راه ایجاد نظم نوین اجت�عِی رها از حکومت گرده�یی و آموخنت روش هاییکی از ابزار 

ایی با هتواند پذیرای انسانی نوینی که در پی لغو تضاد طبقاتی میمالکیت خصوصی بر مردم است. جامعه

 حقوق و وظایف برابر باشد.

 

 هارمچ

تواند است و از این رو میست که توانایی برآورده کردن این رشایط را دار ایکمونیسم تنها نظام اجت�عی

ی مالکیت اجت�عی پایه ی آزادی و حقوق کامل برای متامی زنان باشد. بنیان کمونیسم برکنندهتضمین

در اقتصاد اجت�عی است. با الغای مالکیت  یع کاالزاسی روند تولید و حمل و نقل و تو ساختارها و ابزارهای اس

ی بین تواند عامل اصلی انقیاد و استث�ر انسان توسط انسان، تضاد اجت�عخصوصی در این موارد کمونیسم می

شده و در نهایت تضاد و نابرابری اجت�عی و شونده، فرمانروا و رسکوبثرومتندان و فقرا، استث�رکننده و استث�ر 

 ن و مرد را از بین بربد.اقتصادی بین ز 

است که زنان به عنوان رشکای مالکیت اجت�عی، مدیریت و نظارت اجرایی و کاربران ابزار تولید در این رشایط 

و توزیع، و با سهیم شدن در برخورداری از نتایج عینی فرهنگی حاصل از بکار بسنت و استفاده از ابزار تولید، 

هم از طریق همبستگی و روابط متقابل اجت�عی و نه بر اساس جنسیت جزیی از کل جامعه خواهند شد، آن 

داران سودجو و یا محور خانواده و یا توسط رسمایهو نه از طریق نهاد کوچک و اخالق انمردبه شان و وابستگی

عه در ی اقتصاد کمونیستی در برآورده کردن نیازهای متامی افراد جامی حاکم استث�رگر. برترین قاعدهطبقه

ترین امکانات مادی و فرهنگی موجود است. چنین هدفی تنها ی کاالهای مادی و فرهنگی مطابق با عالیزمینه

ای ست. تنها در جامعهصورت تعهد عمومی متامی افراد بزرگسال توانا، فارق از جنسیتشان، قابل دستیابیدر 

یافته و در  ار رضوری و مفید سازمانی نیروی کست که بر اساس به رسمیت شناخنت همهقابل دسرتسی



ای که از ابتدا هدفش اینست که کند، جامعهحال مادری را به عنوان یک خدمت اجت�عی حساب میعین

کارایی  بتواند رشایطی فراهم کند که متام اعضایش بتوانند آزادانه کار اجت�عی انجام دهند و بتوانند باالترین

 آگاهانه را داشته باشند.

 

 مپنج

(آنطور که فعالین حقوق سیاسی زنان تواند حال، دستیابی به کمونیسم، ناجی بزرگ زنان، �یاما با این

علیه موقعیت برتر اجت�عی  برای ایجاد رفرم در بورژوازی ونربد مشرتک زنان متامی طبقات  ینتیجه پندارند)می

ی کارگر علیه امتیازات و قدرت ن تحت ستم طبقهمردا ی مشرتک زنان وا در صورت مبارزهمردان باشد. بلکه تنه

ی بورژوایی و . هدف نهایی از این مبارزه از بین بردن جامعهستطبقات استث�رگر قابل دسرتسی مردان و زنان

ای انقالبی ی کارگر تنها زمانی می تواند در این نربد پیروز باشد که از طریق مبارزات تودهداریست. طبقهرسمایه

ق دست بگیرد و جامعه را از طریدر ی بورژوازی را درهم شکند و بتواند قدرت سیاسی را ستث�رگرانهقدرت ا

 سیستم حکومت شورایی اداره کند.

شود که توسط کارگران اداره میاست ای این نوع حکومت ه�نند حکومت بورژوایی نخواهد بود، بلکه جامعه

کنند ی کمونیستی خواهد بود که در آن کسانی که کار میجامعهها به سوی ای رضوری در اولین گامو مرحله

، طبقات استث�رگر و حاکم تالش دارای حقوق و وظایف برابر خواهند بود. در نربد برای کسب قدرت سیاسی

شان ترین امکانات و وسائل دیکتاتوری طبقاتیخواهند کرد که نیروهای پیرشوی کارگری را توسط وحشیانه

 های داخلی خواهد انجامید.به جنگشده تدریجا های انقالبی رسکوببل واکنش تودهد. در مقادرهم بشکنن

 ،هایشانای بدون آمادگی زنان برای رشکت در این نربد و فداکاریتفوق پرولتاریا از طریق اقدامات انقالبی توده

 ،گی رسیدن به آن مطمنئ هستندزنانی که از اهداف و چگون ،کنندزنانی که کار می یبدون مشارکت قاطعانه

ممکن نخواهد بود: چرا که زنان نیمی از، و در بعضی از جوامع پیرشفته حتی بیشرت از نصف، جمعیت کارگری 

سازی در ی خانواده تاثیر رسنوشتدهند و نقششان در اقتصاد اجت�عی و همینطور در حوزهرا تشکیل می

ی مبارزه برای به دست حال در پروسهخواهد داشت، در عینبقاتی بین حاک�ن و محکومین عاقبت نربد ط

آوردن قدرت سیاسی کنش زنان کارگر کمونیست تاثیر عمیقی بر رفتار و افکار فردی مردان کارگر خواهد 

ی جامعه نیز بسیار حیاتی خواهد داشت. در مراحل بعدی نقش زنان در تشکیل شوراهای مردمی برای اداره

های زندگی های اقتصادی و در متامی نهادها و متام جنبهعمیق در جامعه که در بنیانبود:  این دگرگونی 

های زنانی که ترین تودهی گسرتدهدهد بدون رشکت فعاالنه و آگاهانهفرهنگی و اخالقی جامعه رخ می

 ممکن نیست. ،قادات کمونیستی دارنداعت

بی به کمونیسم است، نه تنها به دلیل افزایش تعداد ای زنان به معنی نیروی بیشرت برای دستیامشارکت توده

تر است: این مشارکت تر و غنینفرات بلکه بر ماهیت امر هم تاثیر دارد و به معنی دستاوردهای گسرتده

یش و عمق بخشیدن به رشط افزایش امکانات مادی جامعه است و فراتر از آن افزایش و همینطور پاالپیش

 فرهنگ جامعه.



ملللی انباشت انتایج مبارزات انقالبی طبقاتی کارگران در هر کشور در نهایت به صورت بین هه�نطور ک

علیه کاپیتالیسم (و رسد، مبارزات انقالبی زنان می داد انقالب جهانی به اوج خودشود و هنگام رخمی

فراملی و باید ترکیبی  ترین صورت آن یعنی امپریالیسم) و در راه استیالی کارگران و برقراری شوراهانهایی

 املللی داشته باشد.بین

 

 ششم

داری و رشایطی که به ی رسمایههای دول عمدهاز سیاستبرخاسته  ٢یامپریالیستات اهریمنی جنگ جهانی جنای

: رشایطی که است ن رشایط برای زنان دامن زدهآغاز این جنگ انجامید به شدیدتر شدن تضادها و بدتر شد

اش از بین خواهند رفت. این مسئله عالوه بر داری هستند و تنها با نابودیشگیری رسمایهنتایج غیرقابل پی

کند چرا که صدق می طرف همدر مورد دول به اصطالح بیخاصم که مستقی� درگیر جنگ بودند متکشورهای 

 اند.ن جنگ و اثراتش گرفتار آمدهها هم در هر صورت برخی بیشرت و برخی کمرت در گرداب خونیآن

ها زن های گزاف کاالهای اساسی زندگی روزمره و میزان درآمد، حیات میلیونشکاف عظیم و فزاینده بین قیمت

 کنند حملدار و مادر تها، محرومیت، رنج و فشاری که باید به عنوان کارگر، زن خانهکند و نگرانیرا تهدید می

تبدیل به عذابی دهشتناک شده است. وضعیت دهد. کمبود مسکن را به حد غیرقابل تحملی افزایش می

ی انجام کارهای ی مزمن و فشار بیش از اندازه در محیط کار و در نتیجهی سوتغذیهسالمت زنان در نتیجه

توانند زای�ن طبیعی داشته باشند و . تعداد مادرانی که میداری در حال انحطاط مداوم استنهمربوط به خا

ی ناکافی و ند رو به کاهش است. بی�ری و ناتوانی که نتایج غیرقابل پیشگیری تغذیهنوزادانی قوی و سامل بزای

ها کودک کارگر و ناامیدی رشایط زندگی اسفبار هستند تبدیل به رسنوشت محتوم صدها هزار و حتی میلیون

ده است ی مشخصی باعث تشدید عذاب زنان در متام کشورهایی شمادرانشان شده است. در این میان پدیده

ها ک�کان فائق است: در طی جنگ تعداد زنان شاغل به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد، که کاپیتالیسم در آن

های فرهنگی مشخصا در کشورهای درگیر جنگ با شعار: زنان باید در سنگر اقتصاد، کارهای اداری و فعالیت

داری یالیسم (این قدرمتندترین حاصل رسمایهی آزمندی امپرمشغول شوند. زمانی که شیپورهای جنگ که نتیجه

مورد زنان دیگر کمرت سخنی از تعصبات معمول در  نواخت، ،املللی) برای استث�ر و کسب قدرت جهانی بودبین

آمد. اجبار برای تامین معاش میان می انگاشت بهمانده میتر و عقبتوانهوش و کمها را: ضعیف، کمکه آن

ر زنان را به عنوان نیروی کا ،داری عجین شده بودهمراه با فریب دفاع از رسزمین پدری که با سودجویی رسمایه

های اداری شهرداری و به سمت صنعت، کشاورزی، تجارت و حمل و نقل سوق داد. همچنین در متام شاخه

عمومی و سایر مشاغلی که احتیاج به تحصیالت داشت، کار زنان به طرز  کارهای دولتی و به اصطالح خدمات

 یع و غیرقابل توقفی افزایش یافت.رس

ک�کان فائق  که سیستمِ  ست، اکنونی فروپاشیی در آستانهی جنگ جهانداری در نتیجهاکنون اقتصاد رسمایه

اند نیازهای اولیه و فرهنگی مردمان کردن اقتصادی که بتو  داری ثابت کرده است که توانایی بنارسمایه

ی پاشیدگی اقتصاد و تخریب عامدانههمدهند را ندارد، اکنون که از ل میزحمتکش، که اکرثیت جامعه را تشکی
                                                             

 منظور جنگ جهانی اول است. -٢



بیکاری شده است، زنان اولین و پرتعدادترین  یسابقهداران باعث ایجاد رکود و آمار بیآن توسط رسمایه

داران و همینطور شعب شهرداری و ادارات دولتی وابسته به د فرد رسمایهقربانیان این بحران هستند. فر 

شده، که اکرثا فاقد تشکل و دانش الزم سیاسی هستند، کمرت از مردان داری از زنان بیکار و بیکار مایهرس 

رین کاالیی آورند و به عنوان آخنوایی طرفند که زنانگی خود را به بازار میها همچنین با زنان بیترسند. آنمی

 گذارند.که دارند در معرض فروش می

دست بیاورند این شعار باز هاند قدرت را از طریق انقالبی بامروزه در متامی کشورهایی که کارگران نتوانسته

برگردند! حتی در برخی از  انداز شده است: زنان باید از نیروی کار کنار گذاشته شوند و به خانهطنین

رسد، که مبارزه در راه درآمد و حقوق برابر در کار برای هر دو ژواک این شعار به گوش میها نیز پاتحادیه

ها را رانند (و آنبورژوایی که از طبیعت حقیقی زنان سخن میکند و به عقاید خردهرو میانع روبهجنس را با م

بخشد. افزایش جانی دوباره می ،دنزندانند) و به فرودستی زنان دامن میتنها مناسب کار در خانه و مادری می

کار ”ی زنانه به صورت هنههای مختلف از ازدواج برای تامین معاش تا فروش بدن بر روسپیگری در شکل

هایی هستند که ارتباط مستقیم با افزایش بیکاری زنان و فشارهای بیش�ری که به زنان پدیده جنسی ٣“مزدی

 دارند. ،شودوارد می

ی کار اجت�عی حذف کند در تضاد تام با احتیاج روزافزون که سعی دارد زنان را از عرصهگرایش رو به رشدی 

ها مرد را گرفته و جان میلیون بخش قرار دارد. جنگ جهانیزنان به انجام کار مستقل و رضایتهای توده

د. عالوه بر این را هم معلول کرده است، مردانی که احتیاج به مراقبت نسبی یا کامل دارنمرد  هامیلیون

ها مرد دیگر شده و توانایی تامین معاش داری در حال حارض باعث بیکاری میلیونفروپاشی اقتصادی رسمایه

 .ع اکرثیت اعضای جامعه قرار داردها گرفته است. این مسئله همچنین در تضاد با منافهایشان را از آنخانواده

مند و توانایی و قدرت زنان در فعالیت و کارهای مختلف بهره از استعدادها در صورتی که جامعه موفق شود تن

اش بوده را جربان کرد و حتی به که جنگ جهانی بانی اید که صدمات مادی و فرهنگیشممکن خواهد  ،شود

 ثروت و فرهنگ جامعه گام برداشت. سوی افزایش رضوری

را  و فرهنگ (که خودشان قسمتی از آن د کاالروند تولیاز ی اصلی گرایش فراگیری که سعی دارد زنان را ریشه

و دامئی  ست که سعی در به دست آوردن سود بیشرتدارانیی طمع رسمایهدهند) کنار بگذارد نتیجهتشکیل می

داری و نظم بورژوایی با مهمرتین و . این امر نشانگر ناسازگاری اقتصاد رسمایهدارندکردن قدرت استث�ر 

 ی جامعه است.نان و همینطور بقیهنافع اکرثیت قریب به اتفاق ز ترین نیازها و ماساسی

ی ها نتیجهست: این مشقتشود یک امر قطعیدر مورد متامی مشقاتی که امروز بر زنان تحمیل می

داریست. جنگ به افزایش و تشدید این مسائل به ی رسمایهکشانندهذیر جوهر استث�رگرایانه و دربند ناپاجتناب

های زنان �ود اما این رشایط ی ممکن انجامید و این رشایط را تبدیل به رسنوشت تودهدرجهباالترین 

نیستند. امروز  ،هایی موقتی مختص بحران جنگ و پس از جنگ که در زمان صلح به ناگه ناپدید شوندپدیده

های نگکرده است: ج روداری نژاد انسانی را با تهدید جدیدی روبهکامال روشن است که حیات مستمر رسمایه

 ی امپریالیستی.یغ�گرانه

                                                             
3. Piecework   



که همرسانشان کارگرند، فشار فسادهای اجت�عی معارص را به صورت مضاعف  ها زن کارگر یا زنانیمیلیون

شان باعث شان به عنوان استث�رشدگان و فرودستی جنسیتیکنند چرا که ترکیب موقعیت طبقاتیحس می

حال مکنت و رنجشان تنها بخشی از عالئم داری شوند. با اینی نظم رسمایهانشود که به شدت بیشرتی قربمی

ست که تحت حکومت ی کارگر در متامی کشورهاییشدهشده و استث�ر ی رسکوبکلی طبقه رسنوشت

مقابله با فقری که از ” داری هستند. این رشایط هرگز از طریق رفرم بورژوازی برای آنچه مدافعانشرسمایه

 عوض نخواهد شد. ،نامندمی“ است ه جا ماندهجنگ ب

ات انقالبی زنان و مردان ی مبارز داری نیز به واسطهشود که خود نظام رسمایهاین رشایط تنها زمانی ناپدید می

ی کارگر جهانی از میان برود. انقالب شده در متامی کشورها، و اقدامات انقالبی طبقهاستث�رشده و محروم

تواند میراث جنگ از فقر گرفته تا زوال فکری و اخالقی و ی دادگاه جهانی تاریخ به تنهایی میبهفراگیر به مثا

 ورشکستگی کاپیتالیستی باشد.بر یانی ای را منحل کند و مهر پارنج خونین توده

 

 هفتم

ونیستی در ی دوم انرتناسیونال کمایم، کنگرهدر پرتو مسائل و رشایط اجت�عی حال حارض که شناسایی کرده

به پیوسنت به  ،ی بدست آوردن آزادی و حقوق کامل انسانی خود هستندتشنهکه مسکو متام زنان کارگر را 

صفوف احزاب کمونیست کشورهایشان و از این طریق به پیوسنت به انرتناسیونال کمونیستی، که در آن احزاب 

 د.خوانوندند، فرا میپیهم می به ترتر و مصصممختلف با هدف کسب توانایی برای اقدامات گسرتده

داری و برقرار کردن کمونیسم ی آشکار و جسورانه برای رسنگونی رسمایهانرتناسیونال کمونیستی از طریق مبارزه

ی حقوق زنان ترین �ایندهترین و مشتاقنشان داده است که مطلع ،الب جهانیی انقدر رسارس گیتی بوسیله

برای منافع زنان را که در انرتناسیونال دوم آغاز شده بود اما به دلیل  صد دارد مبارزهاست. انرتناسیونال فعلی ق

حرف به  ینتوانسته بود به صورت مداوم پیگیری و از مرحله در جنبش کارگری طلبانهلبی فرصتطنفوذ اصالح

(زمان رشوع جنگ  ۱۹۱۴ وتی در ماه ای جدیدی کند. انرتناسیونال قبل، را وارد مرحلهی عمل وارد شودمرحله

ین به منافع زنان خیانت کرد: زمانی که نحانه خیانت ورزید. این کنگره همچجهانی اول) به اهداف خود مفتض

 داری رساملللی علیه امپریالیسم رسمایهی مشرتک بینی کشورها برای مبارزهخواندن متامی کارگران همه از فرا

های تشویق کرد که دست برادری به سوی استع�رگران دراز کنند و به ارتش شدگان رار باز زد و در مقابل استث�

جنون دستیابی به قدرت جهانی  داری و درودرسانی به رسمایههایی که امپریالیسم، برای سملی بپیوندند، ارتش

 ی کارگر علیه یکدیگر سوق داد.ی طبقهی و برادرکشانهبه سمت جنگ انتحار آنها را 

جانبه و رستگاری بر روی درفشش شعار مبارزه برای برابری کامل و همه دوم از ه�ن بدو تولد رتناسیونالان

تردید به دستاوردهایی ارزشمند و پایدار نیز دست یافت، از طریق: معرفی و اجت�عی زنان را حک کرد. بی

رشط رسیدن د به این امر که پیشعی، با اعتقاهای اجت�ترین حلقهپروپاگاندا برای مطالبات زنان در بین گسرتده

داری و برقراری سوسیالیسم ممکن است و همچنین به متامی این مطالبات تنها با از بین بردن رسمایه

ناپذیری خصومت بین اقلیت زنان استث�رگر با اکرثیت زنان استث�رشونده و تالشش اش بر روی آشتیپافشاری

 داری فارق از جنسیتشان.ی رسمایهکار مزداملللی بردگان برای همبستگی ملی و بین



 کنندهرشکتا به عنوان اعضای برابر و ها و احزاب سوسیالیست را موظف �ود تا زنان ر انرتناسیونال دوم اتحادیه

کارگر به رسمیت بشناسند و به عضویت بپذیرند. انرتناسیونال قبلی  یدر نربد طبقاتی سیاسی و اقتصادی طبقه

های شان از طریق وضع محدودیتد که به توان دفاعی و مبارزاتی کارگران در نربد طبقاتیخواستار این بو 

های رفاهی برای یاری داری بیافزاید، و یکی از راهکارهایش ایجاد سازمانقانونی بر قدرت استث�ر رسمایه

به زنان بود. همچنین و همچنین مبارزه برای اعطای حقوق برابر سیاسی  دار و مادراندن به زنان خانهرسان

حال انرتناسیونال دوم اجرایی کردن خواند. با این جنبش زنان سوسیالیست را به جدایی از جنبش زنان بورژوا فرا

 و چه تعدادی از مطالبات جنبش زنان که بر رس یزانی از این تعهدات اجرایی شونداین امور مهم و اینکه چه م

ها و احزاب کشورهای قرار گیرد را به اتحادیه ضوع فعالیت و مبارزهکار و مو  آن توافق شده بود در دستور

های کارگری در راستای مختلف واگذار کرد و خود مستقیم وارد عمل نشد. در کل تنها تصمی�تی که در سازمان

رهای یالیست در کشو ی سوسیافتههایی بود که زنان سازمانسازی شد ه�نمنافع و حقوق زنان اتخاذ و پیاده

 یابند. توانستند بعد از کشمکش به آن دست مختلف

ی حق رای زنان مطالبه ها بهالعملشکاف بین تئوری و عمل، بین تصمیم و اقدام مشخصا در هنگام عکس

های وابسته به خود از جنبش حق رای محدود زنان (حق ها ح�یت سازمانانرتناسیونال دوم سال آشکار شد.

الک و متعلق به طبقات باال) را تحمل کرده بود هرچند ح�یت از حق رای محدود به رای محدود به زنان م

ظر از طبقه و جنسیت) بود. در نعمومی برای متامی بزرگساالن (رصفزنان متمکن در تضاد با اصل حق رای 

ای حق رای ی مبارزه بر دموکرات بلژیک اجازه داد تا در بحبوحهانرتناسیونال دوم به حزب سوسیال حالعین

گارت انرتناسیونال ی اشتوتست که کنگرهعمومی زنان در بلژیک خود را از این مبارزه کنار بکشد. این در حالی

مبارزه در راه حق  دموکرات جهان دانسته بود کهی متام احزاب سوسیالار شد وظیفهبرگز  ۱۹۰۷ دوم که در سال

ومی خود برای کسب حق رای ی عماالجرای مبارزهالزم را از اجزای اساسی و شمول زنانرای عمومی و جهان

وشنی از فعالین به دست گرفنت قدرت سیاسی کارگری قرار دهند تا هم خط سیاسی خود را به ر  عمومی و

های سودآور تحال سیاسوکراتیک جدا کرده باشند و در عیندمهای بورژواحقوق سیاسی زنان و خواسته

 .اشندگرفته بنرفرمیستی را نادیده 

و عمال از اینکه بتواند جلوی اشتباهات حزب اتحاد  وبه نیز تنها روی کاغذ باقی مانداما حتی این مص

ناتوان ماند. ی حق رای زنان را بگیرد، نهدموکراتیک کارگران بلژیک در زمیسوسیالیستی فرانسه یا حزب سوسیال

ها هم پرسوتر بوده حتی از مواضع مذهبین در مواردی های پیشنهادی حزب اخیر در باب حق رای زناطرح

 است.

کشورهای درگیر جنگ و  زنان سوسیالیست ناسیونال دوم زمانی رقم خورد کهاوج ضعف و رسوایی انرت 

های کارگری در رسارس جهان اولین کسانی بودند که عمال تالش کردند تا امر طرف فعال در جنبشکشورهای بی

پرست قرار دهند و دول امپریالیستی د ملی خیانتکاران سوسیالیست وطنق نرب املللی را مافو رضوری اتحاد بین

سیاسی و به املللی کارگران و تسخیر قدرت ی انقالبی بینلح کنند و زمینه را برای مبارزهرا مجبور به قبول ص

ه ، بز این ابتکار عملبه جای ح�یت ا اما انرتناسیونال دوم .داری و امپریالیسم فراهم کنندزانو درآوردن رسمایه

اش در کشورهای مختلف رخصت داد تا این حرکت را محکوم کنند و به هر صورت تاکتیکی به احزاب وابسته



ی سازماندهی و ود که زمانی حزب �ونه در زمینهنحوی مانع از انجامش شوند (مهمرتین این احزاب حزبی ب

 دموکرات آملان).حزب سوسیالیعنی شی سیاسی شد: ی فروپاما بعدها تبدیل به حزب �ونهتاکتیک بود ا

ی اجرایی کردن اصول و املللی در زمینهاش کار بینوم هرگز سازمانی که مشخصا وظیفهاز قضا انرتناسیونال د

املللی در راستای ی بینمطالبات مطلوب زنان باشد ایجاد نکرد. آغاز اتحاد زنان سوسیالیست و کارگر در عرصه

رتک به صورت مستقل و خودجوش و خارج از چارچوب انرتناسیونال دوم شکل گرفت. �ایندگان اقدامات مش

های انرتناسیونال دوم پذیرفته شدند اما به صورت رسمی حق �ایندگی نداشتند، این سازمان البته در کنگره

 اس بی) نبود.ی انرتناسیونال (ای انرتناسیونال زنان سوسیالیست دارای حق رای یا کرسی در دایره

زنان کمونیست، زنان سوسیالیست انقالبی و زنان کارگر باید با به یاد داشنت این نکته که سازمان ما کارگاه حل 

و فصل رسیع مسائل نیست، بلکه اجت�عی برای عمل کردن است، به انرتناسیونال کمونیستی بپیوندند. 

پیشرت توضیح دادیم، عضو شدن در احزاب  ترین نوع وابستگی به انرتناسیونال، ه�نطور کهمنطقی

 .که خود در سازمان انرتناسیونال عضو هستنداست  ایکمونیستی

هایی که هنوز به عضویت انرتناسیونال سوم ی بدیهی متامی اعضای زن احزاب سیاسی و سازمانوظیفه

های متبوعشان احزاب و سازمان اند اینست که متام انرژی و توان خود را روی این امر متمرکز کنند کهدرنیامده

های اساسی انرتناسیونال را به رسمیت بشناسند و در نهایت به صورت رسمی به ها و دستورالعملتاکتیک

حال زنان کمونیست، کارگر و ت و مطالباتش وفادار باقی مبانند. در عینانرتناسیونال بپیوندند و به ذا

کنند پشت حزابی که با انرتناسیونال مخالفند و بر ضدش فعالیت میها و اسوسیالیست انقالبی باید به سازمان

پیش به «کنند. آلوده و فلج می طلبانهرا با شعارهای رفرمیستی و فرصت انکنند، احزابی که نربد طبقاتی کارگر 

متامی  این باید شعار عمومی و شفاف تجمعات »ی (انرتناسیونال) اقدام انقالبی!املللسوی سومین اجت�ع بین

 بردگی جنسیتی و طبقاتی رها شوند.خواهند از بند زنانی باشد که می
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