ﯾﮑﻢ
دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم ﺗﺼﻤﯿ�ت ﮐﻨﮕﺮهی اول در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﯿﺪاری آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ روﺷﻦ آﻣﺎدهی ﮐﻨﺸﮕﺮی و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در راه ﴎﻧﮕﻮن
ﮐﺮدن ﴎﻣﺎﯾﻪداری و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﻦﺘ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻻزﻣﻪی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻤﺗﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاد اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،و در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺗﺤﺎد و ﻗﺪرت ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮرژوازی و ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﴍاﯾﻂ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
دوم
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ و دﻟﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺮدان در
ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﻣﻮال ﻣﺮدان ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ )ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﺗﻔﻮق ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜ�رﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺘﺜ�رﺷﻮﻧﺪه( ﺑﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﻤﴪ و ﻣﺎدر و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻓﺮودﺳﺘﯽ آﻧﺎن و ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘ�ع ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻤﺪن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﻮد را در ﻗﺎﻣﺖ رﺳﻮم و
ﺗﻌﺼﺒﺎت ،در ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺘﺎﻧﻪی زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از
ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮدان ﺑﻮدن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدری ﮐﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،رخ ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اروﭘﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺻﻨﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺗﺠﺎری ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪیﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ )ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ و در ﻋﻤﻞ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﺎکﮔﺮﻓﺘﻪ( اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ دو ﴍط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد:
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺤﺎ و ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در روﻧﺪ
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻋﺎری از اﺳﺘﺜ�ر و ﴎﮐﻮب اﺳﺖ ادﻏﺎم ﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر و ﻫﻤﴪ از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ در ﺣﻮزهی ﺻﻨﻌﺖ )در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ
اﺳﺘﺜ�رﮐﻨﻨﺪه و اﺳﺘﺜ�رﺷﻮﻧﺪه( ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮدﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﴎﻣﺎﯾﻪدار ﮔﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻔﺮط ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ از زﻧﺎن ،ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺎدری و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺣﻮزه
ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺎن ،در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻗﻮهی ذﻫﻨﯽ و ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ
اﺟﺘ�ﻋﯽ دارای ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮزهی ﮐﺎری و ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻤﺗﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻮرژوا از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژوا و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ آﻣﺎدهی دادن ﺣﻘﻮق اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن  ١ﺗﻨﻬﺎ در اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﴪان و دﺧﱰان ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ
در ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﺳﺘﺜ�ر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
واﭘﺴﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﺴﱰش ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﺺ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺜ�ر زﻧﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﴎﻣﺎﯾﻪداران اﺳﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﮐﺎر،
در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮاﺗﺮ �ﯽرود و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺻﻞ رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻀﺎد و ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﯿﻦ دو
ﺟﻨﺲ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﴩوﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ

 -١زﺗﮑﯿﻦ در ﻣﻦﺘ آﳌﺎﻧﯽ از واژهی  frauenrechtlerischاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ در زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻮﺷﺘﻪی
زﺗﮑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽﺳﺖ و ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ زﻧﺎن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪهی ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و… زﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ،
ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ ﻣﻌﺎدل اﻣﺮوزی اﯾﻦ واژه از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻤﻮﻣﯽ ﻓﻤﻨﯿﺴﻢ ﻟﯿﱪال اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮای وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻦﺘ اﺻﻠﯽ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل رﺳﺎﻧﺪن
ﻣﻨﻈﻮر زﺗﮑﯿﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺣﻖ رای زﻧﺎن( ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ داراﯾﯽ ﯾﺎ داراﯾﯽ اﻧﺪک ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻖ رای زﻧﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﻮرژواﯾﯽﺳﺖ و
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 ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮای ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﴎﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و اﺳﺘﺜ�رﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دوران ﺗﻔﻮق اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺪارﻫﺎ و
اﺳﺘﺜ�رﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺣﻖ رای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻟﻐﻮ �ﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﯿﻦ ﺑﻮرژوازی و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ �ﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ازﺑﯿﻦﺑﺮﻧﺪهی ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
و اﺳﺘﺜ�ر اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻠﯿﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺑﯽ
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﺜ�ر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ و ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ رای و ﺣﻖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﺮدﻫ�ﯾﯽ و آﻣﻮﺧﻦﺘ روشﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه در راه اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺘ�ﻋﯽِ رﻫﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻟﻐﻮ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎرم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘ�ﻋﯽایﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ را داراﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی آزادی و ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻤﺗﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘ�ﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﻘﯿﺎد و اﺳﺘﺜ�ر اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻀﺎد اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﯿﻦ
ﺛﺮوﻤﺗﻨﺪان و ﻓﻘﺮا ،اﺳﺘﺜ�رﮐﻨﻨﺪه و اﺳﺘﺜ�رﺷﻮﻧﺪه ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و ﴎﮐﻮبﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻀﺎد و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘ�ﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد.
در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴍﮐﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮان اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺗﻮزﯾﻊ ،و ﺑﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﮑﺎر ﺑﺴﻦﺘ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،آن ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ
و واﺑﺴﺘﮕﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎد ﮐﻮﭼﮏ و اﺧﻼقﻣﺤﻮر ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﴎﻣﺎﯾﻪداران ﺳﻮدﺟﻮ و ﯾﺎ
ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺘﺜ�رﮔﺮ .ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻤﺗﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در
زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ
در ﺻﻮرت ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻤﺗﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻮاﻧﺎ ،ﻓﺎرق از ﺟﻨﺴﯿﺘﺸﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﻦﺘ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﴐوری و ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و در

ﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﺎدری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﴍاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﮐﺎر اﺟﺘ�ﻋﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺰرگ زﻧﺎن� ،ﯽﺗﻮاﻧﺪ )آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ( ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﱪد ﻣﺸﱰک زﻧﺎن ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻓﺮم در ﺑﻮرژوازی و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺸﱰک زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات و ﻗﺪرت
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜ�رﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽﺳﺖ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ و
ﴎﻣﺎﯾﻪدارﯾﺴﺖ .ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻧﱪد ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدهای اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻗﺪرت اﺳﺘﺜ�رﮔﺮاﻧﻪی ﺑﻮرژوازی را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ اداره ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان اداره ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﺮﺣﻠﻪای ﴐوری در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دارای ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻧﱪد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜ�رﮔﺮ و ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻼش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﴩوی ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﻮﺳﻂ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن
درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﮐﻨﺶ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﴎﮐﻮبﺷﺪه ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺗﻔﻮق ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدهای ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﱪد و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎﯾﺸﺎن،
ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻫﺪاف و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻄﻤﱧ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ،و در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﻧﺼﻒ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺸﺸﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺣﻮزهی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﴎﻧﻮﺷﺖﺳﺎزی در
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﱪد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐ�ن و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،در ﻋﯿﻦﺣﺎل در ﭘﺮوﺳﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺶ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و اﻓﮑﺎر ﻓﺮدی ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ادارهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد :اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻤﺗﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون ﴍﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی ﮔﺴﱰدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮدهای زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻔﺮات ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺴﱰدهﺗﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﭘﯿﺶﴍط اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ.

ﻫ�ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ )و
ﻧﻬﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( و در راه اﺳﺘﯿﻼی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺸﻢ
ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ٢ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دول ﻋﻤﺪهی ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻏﺎز اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای زﻧﺎن داﻣﻦ زده اﺳﺖ :ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدیاش از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ� درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻮرد دول ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯽﻃﺮف ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﱰ در ﮔﺮداب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﮓ و اﺛﺮاﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺷﮑﺎف ﻋﻈﯿﻢ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺰاف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ،ﺣﯿﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،رﻧﺞ و ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ،زن ﺧﺎﻧﻪدار و ﻣﺎدر ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﯽ دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﻮﺗﻐﺬﯾﻪی ﻣﺰﻣﻦ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری در ﺣﺎل اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺪاوم اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زاﯾ�ن ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﻗﻮی و ﺳﺎﻢﻟ ﺑﺰاﯾﻨﺪ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﺑﯿ�ری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و
ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻔﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﻮدک ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﺬاب زﻧﺎن در ﻤﺗﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ در آنﻫﺎ ﮐ�ﮐﺎن ﻓﺎﺋﻖ اﺳﺖ :در ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر :زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎرﻫﺎی اداری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آزﻣﻨﺪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )اﯾﻦ ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ( ﺑﺮای اﺳﺘﺜ�ر و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻮاﺧﺖ ،دﯾﮕﺮ ﮐﻤﱰ ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮرد زﻧﺎن
ﮐﻪ آنﻫﺎ را :ﺿﻌﯿﻒ ،ﮐﻢﻫﻮش و ﮐﻢﺗﻮانﺗﺮ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ .اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ دﻓﺎع از ﴎزﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺠﺎرت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻮق داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻤﺗﺎم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اداری ﺷﻬﺮداری و
ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﺷﺖ ،ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز
ﴎﯾﻊ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐ�ﮐﺎن ﻓﺎﺋﻖ
اﮐﻨﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ِ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدﻣﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ را ﻧﺪارد ،اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪی
 -٢ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول اﺳﺖ.

آن ﺗﻮﺳﻂ ﴎﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﮐﻮد و آﻣﺎر ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﯿﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ و ﭘﺮﺗﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮد ﻓﺮد ﴎﻣﺎﯾﻪداران و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻌﺐ ﺷﻬﺮداری و ادارات دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری از زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر و ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪه ،ﮐﻪ اﮐﺮﺜا ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺸﮑﻞ و داﻧﺶ ﻻزم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﱰ از ﻣﺮدان
ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯽﻧﻮاﯾﯽ ﻃﺮﻓﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﻣﺮوزه در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺪرت را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎز
ﻃﻨﯿﻦاﻧﺪاز ﺷﺪه اﺳﺖ :زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ! ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﮋواک اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه در راه درآﻣﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ دو
ﺟﻨﺲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ )و آنﻫﺎ را
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎدری ﻣﯽداﻧﻨﺪ( و ﺑﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ
روﺳﭙﯿﮕﺮی در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ازدواج ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺗﺎ ﻓﺮوش ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪی زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ”ﮐﺎر
ﻣﺰدی“ ٣ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸ�ری ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن
وارد ﻣﯽﺷﻮد ،دارﻧﺪ.
ﮔﺮاﯾﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد زﻧﺎن را از ﻋﺮﺻﻪی ﮐﺎر اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ در ﺗﻀﺎد ﺗﺎم ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎج روزاﻓﺰون
ﺗﻮدهﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارد .ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺮد را ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن را از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺮﺜﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد.
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد از اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽای ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﯽاش ﺑﻮده را ﺟﱪان ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﴐوری ﺛﺮوت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
رﯾﺸﻪی اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد زﻧﺎن را از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ( ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﻤﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﱰ و داﻤﺋﯽ
ﮐﺮدن ﻗﺪرت اﺳﺘﺜ�ر دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﻈﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق زﻧﺎن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻘﯿﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﯽﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺘﺜ�رﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و درﺑﻨﺪﮐﺸﺎﻧﻨﺪهی ﴎﻣﺎﯾﻪدارﯾﺴﺖ .ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮدهﻫﺎی زﻧﺎن �ﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﮓ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﮋاد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪی روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﯾﻐ�ﮔﺮاﻧﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
3. Piecework

ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﴪاﻧﺸﺎن ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ ،ﻓﺸﺎر ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻌﺎﴏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺜ�رﺷﺪﮔﺎن و ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﱰی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻣﮑﻨﺖ و رﻧﺠﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻼﺋﻢ
ﴎﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﴎﮐﻮبﺷﺪه و اﺳﺘﺜ�رﺷﺪهی ﮐﺎرﮔﺮ در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻫﺮﮔﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮم ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﺶ ”ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮی ﮐﻪ از
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ“ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻋﻮض ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
اﺳﺘﺜ�رﺷﺪه و ﻣﺤﺮومﺷﺪه در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود .اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی دادﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺮاث ﺟﻨﮓ از ﻓﻘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زوال ﻓﮑﺮی و اﺧﻼﻗﯽ و
رﻧﺞ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮدهای را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ
در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﴍاﯾﻂ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﻨﮕﺮهی دوم اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﻣﺴﮑﻮ ﻤﺗﺎم زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ را ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪی ﺑﺪﺳﺖ آوردن آزادی و ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﺑﻪ
ﺻﻔﻮف اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﺑﻪ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ در آن اﺣﺰاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﱰدهﺗﺮ و ﻣﺼﺼﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزهی آﺷﮑﺎر و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺮای ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
در ﴎاﴎ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮﯾﻦ �ﺎﯾﻨﺪهی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
اﺳﺖ .اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن را ﮐﻪ در اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﻔﻮذ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﭘﯿﮕﯿﺮی و از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺣﺮف ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻞ وارد ﺷﻮد ،را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻨﺪ .اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﺎه اوت ) ۱۹۱۴زﻣﺎن ﴍوع ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول( ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪن ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺸﱰک ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﴎ
ﺑﺎز زد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜ�رﺷﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮادری ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻌ�رﮔﺮان دراز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ارﺗﺶﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ارﺗﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺮای ﺳﻮدرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و در ﺟﻨﻮن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﮓ اﻧﺘﺤﺎری و ﺑﺮادرﮐﺸﺎﻧﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮق داد.
اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم از ﻫ�ن ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮ روی درﻓﺸﺶ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و رﺳﺘﮕﺎری
اﺟﺘ�ﻋﯽ زﻧﺎن را ﺣﮏ ﮐﺮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ :ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن در ﺑﯿﻦ ﮔﺴﱰدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﴍط رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺎﻓﺸﺎریاش ﺑﺮ روی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖ زﻧﺎن اﺳﺘﺜ�رﮔﺮ ﺑﺎ اﮐﺮﺜﯾﺖ زﻧﺎن اﺳﺘﺜ�رﺷﻮﻧﺪه و ﺗﻼﺷﺶ
ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﺰدی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺎرق از ﺟﻨﺴﯿﺘﺸﺎن.

اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را ﻣﻮﻇﻒ �ﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه
در ﻧﱪد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﱪد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت اﺳﺘﺜ�ر ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ،و ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار و ﻣﺎدران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻮرژوا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن
اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻬﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ
آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد را ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و اﺣﺰاب ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ واﮔﺬار ﮐﺮد و ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪ .در ﮐﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿ�ﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در راﺳﺘﺎی
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺗﺨﺎذ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪ ﻫ�نﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ،ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺣﻖ رای زﻧﺎن
آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺳﺎلﻫﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖ رای ﻣﺤﺪود زﻧﺎن )ﺣﻖ
رای ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ( را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣ�ﯾﺖ از ﺣﻖ رای ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
زﻧﺎن ﻣﺘﻤﮑﻦ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )ﴏفﻧﻈﺮ از ﻃﺒﻘﻪ و ﺟﻨﺴﯿﺖ( ﺑﻮد .در
ﻋﯿﻦﺣﺎل اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺑﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﻠﮋﯾﮏ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻖ رای
ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺎن در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮهی اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرت اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
دوم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۰۷ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ وﻇﯿﻔﻪی ﻤﺗﺎم اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه در راه ﺣﻖ
رای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل زﻧﺎن را از اﺟﺰای اﺳﺎﺳﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻖ رای
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﻮرژوادﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻮدآور
رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﻤﻼ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺣﺰب اﺗﺤﺎد
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻠﮋﯾﮏ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻖ رای زﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ.
ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺰب اﺧﯿﺮ در ﺑﺎب ﺣﻖ رای زﻧﺎن در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﴪوﺗﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اوج ﺿﻌﻒ و رﺳﻮاﯾﯽ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم زﻣﺎﻧﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯽﻃﺮف ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮ
ﴐوری اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ را ﻣﺎﻓﻮق ﻧﱪد ﻣﻠﯽ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ
زاﻧﻮ درآوردن ﴎﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣ�ﯾﺖ از اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﻪاش در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺧﺼﺖ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ

ﻧﺤﻮی ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺰب �ﻮﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺰب �ﻮﻧﻪی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات آﳌﺎن(.
از ﻗﻀﺎ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ وﻇﯿﻔﻪاش ﮐﺎر ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﺻﻮل و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد .آﻏﺎز اﺗﺤﺎد زﻧﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮ در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ در راﺳﺘﺎی
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﱰک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﺟﻮش و ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ� .ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺣﻖ �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل زﻧﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ دارای ﺣﻖ رای ﯾﺎ ﮐﺮﺳﯽ در داﯾﺮهی اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل )ای اس ﺑﯽ( ﻧﺒﻮد.
زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،زﻧﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﻦﺘ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﴎﯾﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ،ﻫ�ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در اﺣﺰاب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﻪی ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻤﺗﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی زن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم
درﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم اﻧﺮژی و ﺗﻮان ﺧﻮد را روی اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎن
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ
اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ذات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺶ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ .در ﻋﯿﻦﺣﺎل زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺸﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﱪد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻟﻮده و ﻓﻠﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺟﺘ�ع ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ )اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل( اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ!« اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻔﺎف ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻤﺗﺎﻣﯽ
زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺑﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
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