
  جنبش کمونيستی زنان
  تکينکالرا ِس

  
اين جنبش در مهمترين دوره ای . جنبش کمونيستی زنان دارای تاريخچه ای کوتاه ولی پر بار است

 ١٩١٧دوره ای که با اکتبر سرخ . بوجود آمده و توسعه يافته استاست حال شناخته ه ب که بشريت تا

وسائل توليد و  مالکيت خصوصی براندازی بنایبرميعنی با شروع انقالب جهانی پرولتری آغاز شده و 

تمام سد های اقتصادی ـ اجتماعی بين انسانها را از بين اجتماعی، ] نوين[مثابه نظم ه يسم بقق کمونتح

اين تحول عظيم جامعه، شرط غير قابل . برده و فرم نوين زندگی اجتماعی را به وجود آورده است

ن و مرد، پدر و مادر و فرزندان و نهايتًا برای رهائی کامل  بهتر بين زۀاجتنابی برای ايجاد رابط

 آن در خدمت  و بايد جنبش کمونيستی زنان آگاهانه می خواهد. است انسانی و برابری تمامی جنس زن

می استثمار شدگان و تحت ستم آماده نمودن تما] از طريق[ آن به واقعيت در آوردن که قرار گيردهدفی 

ی و رهبری طبقاتی می جهان بايد باشد که تحت پيشروئمايه داری در تمانظام سرگرفتگان قرار

 فتگى و سازمانيابرنامه از نظر فعاليت زنان کمونيست،. پرولتاريا به رزمندگان انقالبی تبديل می شوند

به واسطه حاکميت مالکان بزرگ غارت شده وده های وسيع زنان را که می دارد که تجهتی گام بر در

شاغل را که در قيد حاکميت جنسی مرد اسير می باشند و زنان تمامی اقشار جامعه را به  زنان اند،

 ازبايد  مضاعف زيردستان  اينعملخواست و. دهد ارتقار جهت اين دستاورد رهائی بخش دهمرزمانی 

   . آگاهی سرچشمه گيرد که انقالب پرولتری جهانی تنها راه رهائی آنهاستآن

ن ی، جنبش کمونيستی زنان آمل علمی و فعاليت عناخت تاريخی، مرحله باالتری از شدر

سيستی و خود  با روح مارک که جنبش سوسيال دمکراتيک زنان زمانیدستاوردی را دنبال می کند

بين اين دو جنبش تضادی آشتی ناپذير .  استن خيانت شده امروزه بدالی وخواسته شروع کرده بود

  : عميقًا شکاف می اندازد

  . و دولت آن اقتصاد در مقابل نظم اجتماعی بورژوائی، آنهاــ مواضع

  .ــ رهائی کامل زنان بواسطه رفرم جامعه بورژوائی يا بواسطه انقالب

اس چهن مسئله ای است که هر دو جنبش رااي جنبش .  از هم جدا می کنداکتيک ت در چهو   در اس

ل اگيری روشن و صريح رويدادها از ساانقالب ستيزانه از فر  زنان،ۀزد سوسيال دمکراتيک بورژوا

عکس جنبش کمونيستی زنان در تئوری و پراتيک از نتايج رهنمود بر.  به بعد سر باز می زند١٩١۴
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بخش و هدف بخش جنگ جهانی امپرياليستی، انقالب روسی و ديگر حوادث تاريخی تاکنون آموخته 

 لنينيسم در فعال به کارگيری بای و نتايج آن  انقالبظريه تاريخی و با ثبات مارکسيسماست و متأثر از ن

  .استرابطه با مسائل و وظائف پروسه تکاملی جامعه 

 و در ماه در مسکوسوم  جنبش کمونيستی سازمانيافته زنان در کنگره انترناسيونال پايه گذاری

ا در  پرولتاريجهانیتأثير رابطه جنبش کمونيستی زنان با اين سازمان  . انجام گرفت١٩١٩مارس 

 .گردد ری منعکس میلتسريع عينی، ذهنی و تاريخی تکامل اجتماعی، در جهت انقالب پروگسترش 

 برابری واستا بدين قانع نشد که صرفًا بخاطر ختنهدوم مانند انترناسيونال  سومکنگره انترناسيونال 

و تمجيد نمايد و نه طلبی زنان و پيوستن و قرار گرفتن آنها در صف پرولتاريای رزمنده آنها را تشويق 

آن نا معمول ـ زنان کمونيست خارجی به خاطر دشواری های  به تقاضای رفقای روسی ]بلکه[بيشتر 

در کنگره شرکت نمايند ـ  روسيه شورائی نتوانسته بودند  ارتباطی بازمان برای برقراری رفت و آمد

 و اهميت زنان بعنوان نيروهای رأی همگانی به تصويب رسيد که بر برابری کامل زنانبا يک قطعنامه 

 زنان و مردان ۀتنها صف فشرده و يکپارچ «کيد می شود که اين قطعنامه تأدر . انقالبی صحه گذاشت

مبارز طبقه کارگر می تواند ضامن اين باشد که انترناسيونال کمونيستی به انجام وظايف پيش روی خود 

ديکتاتوری . مل نظم سرمايه داری امکان پذير شود و پيروزی نهائی پرولتاريا و براندازی کابپردازد

  » .تثبيت می کند تحقق می يابد و خود را بقه کارگرو فعال زنان ط  منظمشرکتفقط با پرولتاريا 

أثير گذاری بر رابطه اين د و توسعه جنبش کمونيستی زنان و تهدف از اين تصميم گيری ايجا

 چه از زاويه تئوريک ،مانترناسيونال دو. لی آن بوده استجنبش با انترناسيونال کمونيستی و واحدهای م

  ترکيب بدون محتوائی است که فاقد قدرت مسئول و رهبری کننده در جهت صدور،و چه سازماندهی

 در همين چارچوب ]نيز [ می باشد و جنبش سوسيال دمکراتيک زنان قطعنامه ها و برقراری تظاهرات

ی تاز رويدادهای امپرياليسسوم انترناسيونال  . را به پذيرد بدون آنکه رهبری آنشکل گرفته است

دوران خود و از کمبودها و نيز از آخرين شکست ننگ آميز و خيانت های گذشتگان خود درس گرفت 

.  مجموعه ای است استوار، چه از زاويه ايدئولوژيک و چه سازماندهی،مو برخالف انترناسيونال دو

، بلکه در يک سومتی زنان نه تنها در چارچوب انترناسيونال بدين جهت است که جنبش کمونيس

درست مثل تمامی سازمانهای جهانی . هماهنگی ناگسستنی با آن و تحت رهبری آن فعاليت می کند

 ماترياليسم تاريخی که لنين ۀ خود را به انديشۀعظيم پرولتری، جنبش کمونيستی زنان نيز کار و مبارز

ربيات و آموزه های انقالب روسی آورد توسعه می دهد و خود را به تج آن را به مرحله عمل در می

  . مجهز می کند

 آن توده های زنان شاغل را باوحدت بين المللی، و کار سازمانی که ] مبنایبر[ضوابط سازمانی 

 را  انقالب هم طبقه ای خودکه با مغز و دست کار می کنند به نيروهائی تبديل نمايد که همراه با برادران
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. اندکه به آنها رهائی می بخشد، به ثبت تاريخ به رسانند، اينها اهداف اصلی جنبش کمونيستی زنان 

آنها در . کنکره های بين المللی زنان و بحث هايشان در جهت هدفی سه گانه موفق به نظر می آيند

ته و تصميمات و گزارش  مستقيم با کنگره جهانی انترناسيوناليستی و يا نمايندگان آنها قرار گرفۀرابط

گيرند که قاعدتًا نمايندگان رفقای زن بر آن صحه  هايشان مورد بررسی و تصميم گيری کنگره قرار می

 در رابطه با اصول، تاکتيک و سازماندهی، دومين کنگره جنبش . و آن را تأئيد می کنندمی گذارند

در اين کنگره خط مشی جنبش . بسيار موثر و مشی دهنده بود)  مسکو ١٩٢١ (کمونيستی زنان 

 و نيز از سوسيال مدعيان دفاع از حقوق زنانکمونيستی زنان آماده و تصويب می شود که از خط مشی 

اين خط مشی تأکيد بر آن دارد که . دمکراسی و رفرميسم بورژوائی و جنبش زنانشان متمايز می گردد

 تنها از پس براندازی مالکيت ول بردگی جنسی و بردگی طبقاتی است مالکيت خصوصی تنها دلي

اين تحول . خصوصی بر وسائل توليد و تبديل آن به مالکيت جمعی، رهائی کامل زنان تضمين می گردد

 بدون در نظر بی چيزان ا حرکت جمعی تهی دستان وعميق و وسيع در نظم اجتماعی می بايستی ب

پرولتاريا رهائی واقعی زنان و بدون بدون مبارزه طبقاتی انقالبی . گرفتن جنسيت آنها همراه باشد

  . ی غيرممکن استتشرکت زنان در اين مبارزه نابودی سرمايه داری و خالقيت نوين سوسياليس

اين خط مشی تأکيد می کند که کمونيسم رهائی بخش پيش فرضی است برای انقالب که بوسيله آن 

 برپا ،رسيدن به تحول عظيم نظم اجتماعیمثابه راه ه  پيروزمند ديکتاتوری خود را بۀپرولتاريای رزمند

 - کتاب های قانون در جهت برابری جنسی زن، به] طبق آن[تصورات فاسد و دروغين که . می کند

 ديکتاتوری پرولتاريا و برقراری آزادی بجایسازی شرايط پرولتاريا، جايگزينی ديکتاتوری بورژوائی 

ه رفرم قاطعانه رد می شود و توضيح داده می شود ک از طرف اين خط مشی ،و برابری، تغيير يافته اند

آنها برای .  بر جامعه استثمار کننده و برده ساز بورژوائیاند وصله ای دگونه و نوعی که باشنها از هر

 ها و رّد  رفرماين  موضعگيری در مقابل از پس. تماعی هيچ نقشی ندارندحل مسائل زنان و مسائل اج

رموله می کند  های متعددی را ف خواست جنبش کمونيستی زنان، »اف نهائیاهد« عنوان ه ب  آنقاطعانه

سهيل نيازهای ت :جمله انجام می پذيرند از فعاليت های سازمانی  هدفمند درخدمت آگاهی کمونيستی وکه

بکارگيری روزافزون  زنان آگاه در و اراده مصمم تلفيق دانش روزانه و اضطراری زنان کارگر،

  .  بردن کارآيی انقالبی برای فروپاشی حاکميت و تسخير قدرت بدست پرولتاريا باال خاطره بمطالبات 

با قاطعيت تمام رد می شود و به شکل خاص  يستزنان کمون طبق اين خط مشی سازماندهیبر

 و هم ارزش با مردان در حزب کمونيست کشورهای خود دحمثابه اعضاء برابر، مته زنان کمونيست ب

با ]  ولی . [ان شاغل بايد به سنديکاهای رفقای مرد همکارشان تعلق داشته باشندزن. شوند عضو می

توجه به وجود رابطه های اجتماعی خاصی که حاصل ناتوانی و واپس گرائی بسياری از مردان و زنان 

 و در جهت درک ضرورت و مزيت سازمان های جمعی، احزاب کمونيستی در مقطع فعلی نياز است
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اصی دارند که اين ارگان ها نهايتًا و در طول زمان وجودشان غير ضروری خواهد به ارگان های خ

وال درستی ئچگونگی ترکيب اين ارگان ها ـ بهترين شکل ترکيبی است از رفقای زن و مرد ـ س. شد

شرکت فعال با برنامه مشخص و  اهميت داردآنچه که برای جنبش بين المللی کمونيستی زنان . است

جهت به حرکت در  در احزاب کمونيستی و تحت نام پرولتارهای زن و زنان شاغل، در سازمان يافته

  . استعليه سرمايه داری و نظم بورژوائی آوردن توده ها 

کنفرانس ها و . سومين کنگره جهانی انترناسيونال کمونيستی اين خط مشی را مورد تأئيد قرار داد

شان ـ دو کنفرانس در برلين و بقيه در ق با خط فکری ن کمونيست در انطباشوراهای سازمان يافته زنا

مسکو ـ به مهمترين بخش های کار حزبی از جمله تجزيه و تحليل مسائلی چون سنديکا، شرکت های 

با شرکت زنان و هيئت نمايندگی جمعيت  نشست ها .تعاونی و حوزه های تعليم و تربيت می پردازند

عنوان وسيله با ارزشی در جهت جذب ه دهند و کنفرانس ها بهای کارگران زن به کار خود ادامه می 

زنان شاغل در خارج از محدوده حزب کمونيست و همزمان تربيت آنها برای کار جمعی ـ سوسياليستی 

 سمپاتيزانها و بخصوص ،کنفرانس ها به همين شکل بر سازمانهای توده ای. به کار گرفته می شوند

بی تأثير می گذارند و نشست های کشوری زنان کمونيست فعاليت های حز سازمانهای توده ای زنان فرا

 ١٩٢١از سال . تًا در ارتباط با حزب کمونيست کشور خود انجام می دهنددخود را به همين شکل و قاع

دو دفتر بين المللی زنان ـ يکی در برلين برای غرب، و ديگری در مسکو برای شرق ـ برای ايجاد 

کمونيستی زنان در تک تک کشورها با يکديگر و نيز ارتباط با رهبری ارتباط مستحکم جنبش 

در هم ادغام و بعنوان اين دو دفتر بعد از چهارمين کنگره جهانی . انترناسيونال کمونيستی ايجاد شدند

مقر آن در مسکو بود و با کار خود تمام بخش . اعالم شد] انترناسيونال کمونيستی[ زنان  اجرائیبخش

بخش ِ    رهبری،می بخشيد که نمونه خوب آناد سازمان جهانی پرولتری را نظم ها و ارگانهای ست

   .استکشوری 

وحدت بين المللی در جهت ايجاد مواضع اصولی و سازماندهی، عمليات جنبش کمونيستی زنان را 

فراخوان زنان کمونيست برای کمک به . وی رهبری می بخشيد و به آن شتاب و نيرساختهقدرتمند 

 در قلب بيشماری از زنان حتی در کشورهای سرمايه داری ١٩٢١گرسنگان روسيه شوروی در سال 

 همه ساله توده های  ـهشت مارسـ روز بين المللی زن . شعله افکند و منجر به کمک های زيادی شد

های سرمايه ی و زنان انقالبی پيشتاز در کشور جماهير شوروانقالبی رشد يافته زنان را در اتحاد

 داری، مستعمره و نيمه مستعمره را در جهت آگاهی جمعی بر همبستگی بين المللی با يکديگر و نيز با 

هنگامی که احزاب کمونيستی  .و در جهت تحقق يافتن کمونيسم رهائی بخش متحد می کندبرادرانشان 

م مبارزه متفق و و توده های پرولتر و شاغالن تمامی اقشار، اعالسوم نال  انترناسيوقالبها درکشور

 بورژوائی، سوسيال دمکراتيک و ۀخطرات جنگ امپرياليستی و عليه اتحاد خصمان عليه و متحد مصمم
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سرکوب اقتصادی اولين دولت ديکتاتوری پرولتاريا را  ضديت با شوروی قصد در که ،ويکیضد بلش

خاطر مسائل انقالب و در نهايت به ه نان در صفوف اوليه با تمام قوا آماده بودند که ب ز،داشتند، نمودند

  . خاطر مسائل خاص خود نيرو بگذارند

 همراه با  را خود شجاعت و فداکاری بی شائبه، ارزش انقالبی شرکتبازنان شاغل همه جا 

   اجتماعی ـ ملی شرايطارتقاءدررکت ش]  از آنجمله اند . [ ثبت نموده اند تاريخدرمبارزات برادرانشان 

 و صنعتگران، دهقانان درمبارزات ستان، رومانی و يوگسالوی، شرکتدر بلغارو عقب مانده پست 

های ديگر، شرکت در مبارزات عظيم يتاليا و لهستان و کشورروشتفکران عليه فاشيسم و ترور در ا

بی کارگران ـ دهقانان، خرده بورژوازی و  شرکت در مبارزات انقالکارگران معدن در بريتانيای کبير،

بردگی اجتماعی ـ ملی در چين، هندوستان، اندونزی و هندوچين، افريقای جنوب  عليهروشنفکران 

 شرکت در کليه اعتصابات و بايکوت ها  است،امپرياليسم غارت شدهبه وسيلۀ قی که غربی و بقيه مناط

کارگران در آن سهمی نداشته   کارگران زن و همسرانی بوده است که که به ندرت نمونه ا،از هر نوع

 ، اجتماعی و احقاق حقوق فرهنگی،خاطر ايجاد مقررات سياسیه ، شرکت در نبردهای سخت بباشند

، کنند شرکت می تمام وقايع درهميشه و در همه جا در حاليکه زنان فعاالنه . سياسی بی چيزان و غيره

گی بستآگاهی بر همبا  عزم و عشق مبارزاتی آنانگيرد،  رار نمی مورد توجه قرخی فعاليت هاب  چهاگر

 بذر انديشه های انقالبی جنبش کمونيستی زنان جوانه می زند و رشد می. بين المللی افزايش می يابد

  .کند

که ، نظممانند هنگی قوی و می زنان در اتحاد جماهير شوروی جنبش کمونيست رفقای سازمانيافته

ند آور بدست می بيشترين و با ارزش ترين چيزی را که ،اند ارتش کامل دولتی نند يکدرستی ماه ب

رهبری کننده اش ] ارگان[و در  ی و قدرت برابری با مردان در دولت ديکتاتوری پرولتاريانيروی کّم

 در دوره برقراری و تثبيت قدرت دولتی اين رزمندگان انقالبیتجربيات . حزب کمونيست روسی است

و  تربيت در ، و تجربيات آنهارولتاريا و در دوره استفاده از قدرت برای بنا نهادن سوسياليسم پسيلهوه ب

 . ـ بخصوص توده های زنان شاغل ـ ، گنجينه ای است غنی دهقانی وتوده های پرولتری کردنگاه آ

يخی و تحت شرايط تارارج از شوروی يات برای جنبش کمونيستی زنان در خ اين تجربمطمئنًا کاربرد

 فکری کامل و پربار می ۀبه معنای تقليدی کورکورانه و برده وار نيست، بلکه پيام آور انگيزگونه دگر

 ۀ انقالبی جنبش کمونيستی زنان همانند چشمه ای هميشه جوشان در مبارزات آزاديخواهانینيرو. باشد

محاصره عليه مبارزه اکتبر سرخ، شرکت زنان در نمونه درخشان آن . رزمندگان زن جاری است

کمونيست های زن . اقتصادی و جنگ داخلی و شرکت دالورانه زنان در ايجاد نظام سوسياليستی است

در ساير کشورها می توانند از اين جنبش بياموزند که چگونه انسان برای انقالب می ميرد ـ چيزی که 

  . دشوار ترين است ـ و چگونه برای انقالب زندگی می کند
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نه تنها . گسترش می يابدزمين کره  جنبش کمونيستی زنان در ساير نقاط ومسيونال سهمراه با انترنا

فريقای جنوبی و  آمريکای مرکزی و جنوبی،آمريکا بلکه در مکزيک، آدر کانادا و اياالت متحده 

های خاورميانه و خاور دور و  توده های وسيعی از زنان در کشورجنبش کمونيستی زنان از. استراليا

 اجتماعی چند هزار ساله به زنجير کشيده شده اند و برده ،نی که بوسيله فرم زندگی اقتصادیاز زنا

ها در اين کشور تجارت سرمايه داری هجومالبته .  عناصر انقالبی می سازد،اندترين برده های جنسی 

نتايج که ،  سرمايه داری باعث ايجاد جنبش بورژوائی زنان شده استتوليدات ورود هااز آن برخیو در 

فاقد اين جنبش دليل اينکه ه ب ماهيت و اهداف بورژوائی اش، عالوه بر .ه استقابل توجهی بدست آورد

   . استجوامع نفوذ نکردهاين در بطن تحرک وسيع و شتاب و فاقد اهداف عاليه بود 

های شرق، گی با حزب کمونيست در کشورراهنمائی خبرگان شوروی و در هماهنبا کمک و 

های رصوصًا در چين مجموعه ای از پرولتجنبش کمونيستی زنان خ. ونيستی زنان بوجود آمدجنبش کم

 اين زنان ،اين جنبش. بود زن، دهقانان زن و همچنين تعداد بيشماری دانشجويان زن و خرده بورژواها

ک  يHebee در استان ١٩٢٧ در روز بين المللی زن در.  صعود دادانقالبیگان مبارز ترا به جانباخ

  . شروع گرديد»استانقالب تنها راه رهائی زن « کنفرانس زنان تشکيل شد که با شعار 

ايستی او را پيروزی ها نب. استنکته قابل اهميت، رشد و کارائی های جنبش کمونيستی زنان 

 ۀاين برای کمونيسم ناشايسته است که زنان مبارز پيشاهنگ سازمانيافت. ندمتعهد کبايد سرمست، بلکه 

يابی کنند و در رابطه با دستيابی به توده های زنان پرولتر و شاغل ارز] صرفًا[بخواهند کار خود را آن 

 و اهميت وظيفه ای که در دوران سرنگونی سرمايه داری جهانی و شروع نه در رابطه با بزرگی

ين را به حاملين جنبش کمونيستی بايد ا. توقف ناپذير رشد انقالب پرولتری جهانی پيش روی آنهاست

  .شکل يک واقعيت در نظر داشته باشند

صرف نظر از رشد و تأثيراتش در اتحاد جماهير شوروی، جنبش کمونيستی زنان هنوز ضعيف 

کمونيستی، رهبری و ارگان های مربوطه مدعی  انترناسيونال کشوریتقريبًا در تمام بخش های . است

 اغل در نبرد انقالبی طبقاتی پرولتاريا وکه درک الزم برای ضرورت شرکت توده های زنان شاند 

هر جا که سرمايه داری امپرياليستی حاکم است و  .کافی استشرايط مفروض تاريخی اين شرکت نا

را در مقابل  استثمار می کند، جنبش کمونيستی زنان فشار اقتصادی آن، دولت آن و نظم اجتماعی آن

وی و دردناک با جنبش بورژوائی و سوسيال عالوه اين جنبش در رقابتی قه خويش می بيند و ب

نای اصول قابل درک بمبر. کمونيستی زنان هنوز جوان استجنبش  .می باشدکراتيک زنان ودم

   .نيستی هم در آن نفوذ خواهند داشتب کموا احزضعف و اشتباهاتکه تاريخی، 

اندازد، بلکه  اين مسئله و موانع ديگر موقعيت عالی جنبش کمونيستی زنان را به خطر نمی 

  . برعکس موجب باالترين حد تکامل اراده و نيروی آن می گردد



 7 

 و با کمک ماترياليسم ديالکتيک، جنبش کمونيستی زنان شرايط بلوغ خود را ستی لنينيجوهربا 

  .  موفقيت عملی خود را تضمين می کند،بررسی می کند و در پی شناخت اصولی تئوری

دشواری ها چيره می گردد و عال و رزمنده بر موانع و ، فآگاهانهجنبش کمونيستی زنان 

  عمل استحکام میباهای انقالب و کمونيسم و  با هم ارزشی زنان به مثابه نيروهايش در رابطهخواست

 و عملی يکيابد و مهمتر از همه اينکه زنان کمونيست سازمانيافته اشتباهات و نقايص مواضع تئور

پروسه و کمبودهای مربوط به در از ميان بردن اشتباهات ه و آگاهانه  و غيورانرا تصحيح می کنندخود 

در  .شوند های کشوری به احزاب رهبری کننده توده ای پرولتاريای انقالبی سهيم میتکاملی تبديل واحد

 پرولتری ی قرار دارد و آن اولين دولت ديکتاتورجالب توجه جنبش کمونيستی زنان يک موضوع برابر

مقرراتی در جهت با ون اساسی آن برابری کامل جنس زن تعيين می گردد و اين برابری است که در قان

لی و فرهنگی همگانی و تضمين شغلی زنان شاغل و کمک های وسيع اجتماعی غتضمين آموزش ش

جنبش کمونيستی زنان تحت تأثير . برای مادران و کودکان و نوآوری های اصولی تضمين می شود

با وجود ثبات و توازن اقتصادی ای که تحت ]  اين عناصر عينی [يش می رود که عناصر عينی ای به پ

پايان نظم جامعه سرمايه ]  بوجود آمده است [حاکميت بی رحمانه سرمايه های انحصاری امپرياليستی 

همراه با استثمار شدگان انقالبی رزمنده سازمانيافته در تمام کشور ها و . داری را سرعت می بخشند

 نظام به مثابه يک فاکتور ذهنی سرنگونیق تحت قدرت سرمايه داری، جنبش کمونيستی زنان نيز مناط

در چنين نقشی جنبش کمونيستی زنان بايد توده . تثبيت می کند و تحقق کمونيسم خود را سرمايه داری

کراتيک زنان در وان را از چنگ جنبش های ضد انقالبی بورژوائی و سوسيال دمنهای شاغل ز

نيروی کمی به تنهائی، که می توان بدان مغرور هم بود، به معنای تحول اجتماعی و ] البته . [اوردبي

ل اجتماعی و نيروی برخاسته از اراده و عمل از مارزيابی صحيح از تکا. نيروی رهائی بخش نيست

زنان مبنای اين ارزش های تاريخی، جنبش جوان کمونيستی بر. ش های تاريخی به حساب می آيدارز

های تمام فشار و بر  ]جنبش بورژوائی و سوسيال دمکراتيک زنان [ضد انقالبی زنان بر هر دو جنبش

عمل بدست می آيد زنان پرولتر و با اين شناخت که به کمک . جامعه بورژوائی نهايتًا پيروز خواهد شد

ب بمثابه نيروی  و پيروزی انقال می آيندهم گردشاغل آموزش داده می شوند و به زير پرچم سرخ 

  .هد بودجنبش کمونيستی زنان نيز خوارهائی بخش زنان، دستاورد 

    مترجم آزاده پورآذر
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