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  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١١ جون ٢٠

 

 

  ! تواند وجود داشته باشدی نمیئ توده یِ  جنبش واقعچيبدون زنان ھ

   "نيلن" 

  

 ی بزرگِ اجتماعراتيي تغني بوده وھمچنی طبقاترازنظمي ناپذئی جداین جزئ ستم برزناخي جھت که درطول تارازآن

درھرچه   مھم واقفند،ني که برای مترقیاسي سیروھايلذا تالش ن  خواھد بود،رممکني زنان غیروي نهيرمايبدون خم

 تيابل اھم توجه وقاني شای جھانی دارهي سرمای ھااستي سنبرد فراخواندنبه   کردن جنبش زنان جھتترکاليراد

  .است
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  نه؛ي وجنبش آنان درمقابل دوگززنان

  !تي بربراي سمي لايسوس
  

  تايآناھ. الف : نگارش

ھنوز از  اما زنان در جھان،  به ھمراه داشته،ئی گرانبھای دستاوردھای متمادی سالھای زنان طی طوالنۀمبارز

 معاون ،"گلنديجان ا"چنانچه به نقل از  برند، ی و اعمال خشونت رنج میاقتصاد ،یاسيس ،ی اجتماعی ھاینابرابر

نقاط جھان تحت  یسوم زنان در اقص كي ،٢٠٠٥ دسمبر ١٢ خي بشردوستانه، در تاریھا یركل سازمان ھمكاريدب

زان اعمال يرند كه ميگ ی، تجاوز و ضرب و شتم قرار می جنسیھا ھا از جمله سوءاستفاده انواع گوناگون خشونت

 و ی جنسیھا  است که خشونتني بر ایحاك گزارشات،.  داردیشتري زده شدت ب ھا در مناطق جنگ ن خشونتيا

ا و جنگ موجب مرگ ي، ماالریئ شتر از سرطان، تصادفات جادهيشوند، ب ی ممال كه اغلب از جانب مردان اعیجسم

ونت ھستند و ان خشي قربانیري تا پی از كودكی دارد که زنان در ھر سنی ابراز میو. شود ی ساله م٤٤ تا ١٥زنان 

خ است كه ي تارنيا د، به زنان انجام نشوی رفتاریھا گونه خشونت ني از اعمال ایري جلوگیچنانچه اقدامات الزم برا

 کار یروي نۀ تعداد زنان در حوزري اخیدر دھه ھا.  در مورد ما و عملكرد ما قضاوت خواھد كردی آتیھا در سال

 یطور رسمه  که بی کسانونيلي ب٢.٨ از ونيلي ب١.١زنان  ،٢٠٠٤سال در   است،افتهي شي افزاونيلي مصد دویجھان

 اساس گزارش ه بی ول... باشدی می کار جھانیروي درصد از کل ن٤٠ دادند که برابر با لي کنند را تشکیکار م

 ري غصورته  بشتري نبوده و بني ھستند که قادر به حفظ کار ثابت با حقوق معیزنان جزو کسان  کار،یسازمان جھان

 ن کارکنان آنيشتري که بی مشاغلۀطي در حیحت  کار مشابه با مردان،یزنان در ازا.  باشندی مشغول به کار میرسم

 جھان را ئی اساس گزارشات متعدد زنان نصف مواد غذاهب.  کنندی مافتي از مردان دریحقوق کمتر زن ھستند،

کار جھان توسط زنان انجام  ٣ بر٢ نکهيبا ا.  دھندی ملي زدگان آن را تشکی درصد از قحط٦٢ ی کنند ولی مديتول

 جھان را وصول یدي درصد از عا١٠ فقط ان که آنستي در حالني جھان زن ھستند، اراني درصد فق٧٠ شود اما یم

   کنندیم

 نا مناسب زنان به عنوان تي وضعانگري سازد بی گذرد را آشکار می از آنچه بر زنان می باال که فقط ھاله اآمار

 نسبت به نوع نگرش و جھان یاما ھر فرد. ستي ندهي پوشی غرضی انسان بچيھه  جھان است که بتي از جمعیمين

 و ی مذھبی آنجا که کانون نگرش انسان ھازبه عنوان مثال ا.  کندیجو م و  ستم را جستني ای ھاشهي خود رینيب

 ی ارزشتي زنان به خاطر جنسیه پنھان براشکار و گاآ گاه رکانه،يطور زه ب است،» انسان« و نه »تيجنس« یسنت

  نوع پوشش،نييدر تع یمذھب -ی در نگرش سنتکيولوژي بودن عامل بیمحور  شوند،ی مليکمتر از مردان قا

 مطلق ی در مضمون ارزشھا و باورھاني متقابل زن و مرد و ھم چناسبات مجاز در منري مجاز و غی مرزھافيتعر

   بارز استکامال ،یکدامن مانند عفت و پای اخالقۀانيگرا

 ه که بهي بر سرمای حاکم بر جھان مبتنیدي در روابط تولدي ستم بر زنان را بای ھاشهي است که رني اقتي حقاما

 انسان ھا یدر مناسبات جوامع طبقات. جو کرد و  شده جستیزي رهي انسان از انسان پایاساس مناسبات بھره کش

 شده محاسبه ديجم سود تولح و نقش آنھا در یدي آنان در روابط تولگاهي جا اساسه بلکه بتي اساس جنسهصرفا نه ب
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 زنان مت،ي کار فراوان و ارزان قیروي به نازي نليدله  رشد خود بۀ در پروسی دارهي سرمابي ترتني شوند و بدیم

 داشته اجي زنان احتمتي که به کار ارزان قی حاکم تا زمانینظام طبقات.  کندی اقتصاد و اجتماع وارد مۀرا به عرص

به . ردي گی را پس مازاتيامت  نباشد،ی ضرورازي نني که ای کند و زمانی به آنان اعطا مازاتي امتی سرکيباشد 

 هي جوامع سرمایدي روابط تولازي به زنان داده شده نخي از تاری که در برھه ایازاتي از امتیبخش گر،يعبارت د

 زنان را وارد ،ی بحرانتي و وضعید اقتصاازي نلي دوم به دلیجنگ جھان یبه عنوان مثال در ط  بوده است،یدار

   از آنان کار خود را از دست دادندیادي بازار کار کردند اما بعد از جنگ تعداد زۀعرص

 دارد تا بتواند در مقابل کار برابر با مردان به ی به ابزاراجي احتري مسني در ای دارهي سرماستمي است که سیھيبد

 است که تسلط خود ري مسني دھد و درھمشي را افزاداتي حاصل شده از تولی بدھد و ارزش اضافیزد کمترزنان م

حاکم   عقب افتاده است،ی زنده نگاه داشتن سنت ھازار، ابنيبھتر . کندی مهي آنرا توجنگونهي نامد وایرا توسعه م

 کي دھد تا از ی اجازه می دارهي حاکم، به سرمایدي قانون بر روابط تولاي و نيد کردن سنت در قالب نھاد خانواده،

 کار در خارج از خانه را اعطا کند و ۀ از جمله اجازیازاتي طبق منافع خود ھر زمان که اراده کرد به زنان امتسو

 ني به آنان پرداخت کند و به ای از مردان ھستند پس مزد کمترفتري زنھا ضعی مذھبدي اساس سنت ھا و عقاهچون ب

)  برندی رنج میکه خود از ستم طبقات( کار زنان و مردان یرويرزش حاصل شده را باالتر ببرد و الجرم ن ابيترت

 با کهيدر حال.  خود گرداندبيص نري مسني را در اسود نيشتري رحمانه قرار دھد تا ھمچنان بی بیرا در رقابت

 یروي به نیاجي احتگري ددي ابزار تول و مدرن شدندي تولۀ از پروسی بدنیروي و خارج شدن نی تکنولوژشرفتيپ

 ی پرداخت متي اساس جنسه با مردان بسهي مزد زنان در مقایدي با حاکم کردن سنت بر روابط تولی ولستي نیدي

 عقب افتاده قادر است ی با استفاده از سنت ھای دارهي اثنا سرمانيدر ا.  دھندی که انجام می کاراساس هشود، نه ب

 ی اصلسلول ،ی سنتفيکه طبق تعر» تقدس خانواده «ۀي حفظ منافع خود زنان را بر پای برای بحرانیدر زمان ھا

در خانه   گردد،ی تعھدات مجبور میر سکي شده و به فيلک مرد تعر روست که زن مِ ني باشد و از ھمیجامعه م

 ني به آنان بدھد و بدیکمتردستمزد   نگه داشته،نئي مرد را پاراني مزدبگی زندگۀني ھززي نقي طرنينگه دارد و از ا

  . دھدشي را افزای ارزش اضافزيصورت ن

 شوند و ی از جامعه رانده می کمتر دارند به کنجی که ارزشی زنان به عنوان شھروندان،یدي مناسبات تولني چندر

 ھمواره زي نیتي ستم جنسنيبنابرا  گردد،ی اعمال خشونت نسبت به آنان از طرف افراد ناآگاه آماده می براطيشرا

  . گرددی مدي و تشدنهي حاکم نھادیتوسط نظام طبقات

 في توان تعری ناظر بر آن نمني و قوانی اجتماعیدي روابط تولريي دھد که بدون تغی نشان میله به خوبأ مسنيا

د  را به ثبت رسانی انسانیني توان قوانی نمی انسانري غیدي روابط تولنيدر واقع در چن داشت،» انسان« از یديجد

 تي مالکشيداي حاصل پیتي جنسضي که تبعمي باششتهاگر قبول دا.  دفاع کندتيکه از حقوق انسان ھا فرا از جنس

 تنگاتنگ ی در رابطه ایتي جنسضي رفع کامل تبعی تجلنيبنابرا  است،خي درطول تاری و طبقات اجتماعیخصوص

  حاکم بر آن ھمچون خانواده،ی سنت ھاواندنبه نبرد فراخ و به یدي روابط تولضيتعو  غامض طبقات،ألۀبا حل مس

 ی بازضيزنان جھت رفع انواع اشکال تبعۀ  در مبارزی که نقش اساسئی پارامترھاني از مھمتریکي. ردي گیقرار م

 هي سرمای سازی جھانۀلأامروزه که بشر با مس.  باشدی م»ی طبقاتۀ مبارزۀحضور منسجم زنان در صحن«  کند،یم

 ی ھااستي سر تعي وسلي جھان جھت تحمی کشورھایاسيس -ی اقتصادیتھايطه قرار دادن فعال تحت سلیکه به معنا

 در سطح جھان با توسل ، دارانهي و کالن سرمای فراملی ھاهي صاحبان سرمالي به نفع قشر قلی اقتصادسميبراليولين

 حضور منسجم زنان در تي الملل پول و ناتو روبرو است، اھمني بصندوق ،ی سازمان تجارت جھانیبه ابزارھا
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جز حمله به حقوق ه  بی ھدفهي سرمای سازی جھانۀدي پدرايز.  شودی میابي مھمتر ارزاري بسی مبارزه طبقاتۀعرص

 اختالف قيطور خالصه تعمه جنگ و ب  فقر،ديتشد ،ی ھمگانی بردن امکانات رفاھغمايبه   انسان ھا،کيدموکرات

 خشن یري زنان تصوهي علضي دھد و تبعی مورد لطمه قرار مشي از پشيا ب زنان رتي موقعناً ئ نداشته و مطمیطبقات

  رديگ یتر به خود م

 انطباق لي به دلی و برخی عدم آگاھلي جنبش به دلني از ای بخشستي ندست کي زنان ی از آنجا که جنبش جھاناما

 ستمي کامل زنان در چارچوب س حقوقیاي خواستار احی خاستگاه طبقات حاکم و اصوالً ۀ با منافع طبقیمنافع طبقات

 هي سرمای ستم طبقاتهي و علیتي ستم جنسهي علبارزه مراي است زی واقعري گمان غني ھستند که البته ای کنونیطبقات

 فرھنگ حاکم شهيسفانه ھمأ حاکم که متۀنگرش فوق با توجه به فرھنگ طبق. گرنديد کي الزم و ملزوم ی جھانیدار

 جيھمواره ترو  حقوق زنان،ی بی کردن علت اصلی در الپوشانی دارهي سرمایسانه ھا باشد و تالش ریبر جامعه م

 ی حاکم را کند می طبقاتستمي سی ھااستي سهي مبارزه علی منسجم جنبش زنان در عرصه ھار شود و حضویم

 شصت و ۀ اواخر دھجنبش زنان«  اعتقاد دارد کهايفورني استاد دانشگاه سانتا کروز در کلنيپستيخانم باربارا ا. سازد

 شده ی دارهي از جھان سرمای قسمتشتري وجود ندارد و امروز جنبش زنان بگري دامريکا ھشتاد در ۀ دھليھفتاد و اوا

گو  و  رابطه به بحث و گفتني مفسران جنبش زنان در ایاريبس« دھد که ی ادامه میو. » که دشمن آن باشدنيتا ا

 آنان و یاي دنني بی فرھنگمي شکاف عظی عربین و مردان در کشورھا زناني بینشسته اند که علت عدم برابر

 که طالبان بر ی ظلمليدله  که لورا بوش بیزمان ،٢٠٠١ ھفده نومبر خي راستا در تارنيدر ھم  باشد،ی غرب میايدن

 از طرف جنبش زنان یبا مخالفت  بوش و حمله به افغانستان دفاع کرد،تيري کرد، از مدیزنان افغانستان روا م

 ممکن ريغ ھفتاد ۀ دھناً ئ شصت و مطمۀ در دھئی استدالل ھاني که قبول چنستي در حالنيا.  روبرو نگشتامريکا

 نبرد فرامی خواند حاکم بر اجتماع را به ی ھااستي خود که سزي تۀ لبامريکاجنبش زنان « اعتقاد دارد که ی و».بود

 جنبش کي ۀ جنبش زنان دچار اضمحالل و سقوط به عرصیاسي سشيرا گی فعلطيو در شرا از دست داده است،

  » شده استیفرھنگ

 بزرگ راتيي تغني بوده و ھمچنی از نظم طبقاتري ناپذئی جدائی ستم بر زنان جزخي آن جھت که در طول تاراز

 مھم واقفند، ني که بر ای مترقیاسي سیروھاي ممکن خواھد بود، تالش نري زنان غیروي نۀي ماري بدون خمیاجتماع

 توجه و اني شای جھانی دارهي سرمای ھااستي سنبرد فراخواندن کردن جنبش زنان جھت به ترکاليدر ھر چه راد

 یدي و تولی به مدل اجتماعیابي جھت دستی طبقاتۀ مبارزۀالبته ضرورت حضور زنان در صحن.  استتيقابل اھم

 که تا امروز ی بلکه ھر گونه دستاوردستي نی کنونی طبقاتمستي آنان در چارچوب سۀ توقف مبارزی تر به معنایعال

 ري شود و مسی حاکم محسوب میدي روابط تولفي جھت تضعی عنوان ابزاربه ته،توسط مبارزات زنان حاصل گش

   سازدی را ھموارتر می کنونیاسي س-ی اقتصادی ساختارھای اساسرييتغ

 جنبش ی ضعف ھاني از بزرگتریکي تواند ی رسد و می م تا به امروز ھنوز به گوشربازي که از دیگري دنگرش

 از خصلت ی و نابرابریاز آن جھت که ناعدالت. بور استذکردن جنبش م» مردانه«و » زنانه «زنان به شمار رود

 جادي شکاف ای اجتماعی جنبش ھااني مون گوناگی دارد با استفاده از ابزارھای سعشهيھم  است،هي جھان سرمایھا

 کھنه و مذھب بر ی مطلب آمد با حاکم کردن سنت ھاني ای ھمانطور که در ابتدانيبنابرا.  اتحاد آنان شودکند و مانع

زن و مرد را در مقابل   کار انسان ھا به کاال،یروي نلي افزون تر و تبدی جھت کسب ارزش اضافیديمناسبات تول

 جنبش کيعنوان ه  بی جنبش جھاننينه کردن ازنا. نان را کاھش دھدآ ارزش کار شتري ھر چه بتا دھد یھم قرار م

 ی و حضور مردانکسوي از رندي گی قرار می ھمانند زنان مورد ستم طبقاتزي مردان ننکهيطلبانه با توجه به ای برابر
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 و دست آنان را در اعمال شد بای حاکم می طبقاتستمي به نفع س،گري دینه اندک در صف اول جنبش زنان از سو

 برند افزونتر ی مضاعف رنج می زنان که از ستمی ضررش براناً ئ گذارد که مطمی باز مشتري ھر چه بضيتبع

 که خود ی تحت ستم طبقاتمردان ه،ي بر سرمای مبتنستمي سبه نبرد فراخواندن به ی که به جایلذا نگرش. خواھد بود

ن با آ که در ی بخشئیرزات رھا جنبش زنان با مباوندي پمانع ،مبارزه می طلبد در رنجند را به ی کنونتياز وضع

 یتي و ستم جنسی ستم طبقاتهي تحت ستم علۀ طبقیعام سراسرۀ شود و در انتھا مبارزیم مردان درد مشترک دارند،

   کندی مفيرا تضع

 و در جوامع مختلف نسبت به نوع روابط ردي گی مشهي ری از فرھنگ و مناسبات نابرابر اجتماعیتي جنسضيتبع

 زاني من،يعالوه بر ا.  دھدی متفاوت از خود نشان می و انعکاس ھاريتاث  تسلط سنت بر آن،زاني حاکم و میديتول

در .  کندی منيي تعد،ي و رشد ابزار تولیاقتصاد - یاسي سی ساختارھاشرفتي جنبش زنان را سطح پشرفتيرشد و پ

 نه از راه ی دارهيدرن سرما می مانند کشورھاهي ھستند و سرماکيولوژيدي ایاسي ساختار سی که دارائیکشورھا

 کارارزان یروي به نیازياصوال ن  شود،ی مري حاکم سرازۀ طبقبي به جیعي بلکه از راه غارت منابع طبد،يتول

 ۀ از جامعفتادني عقب نی المجالس آن ھم برانتيعنوان زه  از زنان بشتري جوامع بني و در استي زنان نمتيق

 راستا و تحت نيدر ھم.  کامال مردساالرانه استی جوامعني حاکم بر چنیديروابط تول.  شودی ماستفاده ،یجھان

.  برندی رنج مود خکي حقوق دموکراتني ترئی زنان از عدم وجود ابتداه،ي فقتي والیمذھب - ی نظام استبدادتيحاکم

 مقابل  دری و مانع اساسقي عمی شود و به تضادی اعمال می اانهيطور وحشه  بیاسي قدرت ستي تحت حماضيتبع

  . گشته استليرشد زنان تبد

 یلحاظ شركت زنان در بخش ھاه  بهي فقتيت واليران تحت حاكمي سازمان ملل، ای انسانۀ اساس گزارش توسعه ب

 در یراني گزارش حضور زنان اني اساس ھمهب.  گرفته استی جا١٥٥ ۀ كشور جھان در رتب١٦٥ان يمختلف در م

ن گزارش شاخص يا . درصد اعالم شده است٣٠، صنعت و خدمات یرز اعم از كشاوی مختلف اقتصادیبخش ھا

ان ي اقتصاد در مۀران از نظر حضور زنان در عرصيب اين ترتي اعالم كرده كه بد١٤١ران را ياشتغال زنان در ا

 درصد ٣١ران ين آمار حضور زنان در اقتصاد در اياساس اه ب. رديگ ی قرار م١٥٥ ۀ كشور جھان در رد١٦٥

  .ن تر استئيز پاي نی عربین كشورھايانگيه است كه از ماعالم شد

طور کل ه  مردان و زنان و بني برابر بی فرصت ھاجادي بازار کار و اۀ امروزه گسترش حضور زنان در عرص

 ی کشورھا رابطه ایافتگي توسعه زاني با میاقتصاد ،یاسي مختلف سی در عرصه ھایتي عدالت جنستيرعا

 پله عقبتر ٧٨ یتي جنسۀاز نظر توسع  حاکم،ی مذھبی استبدادیکتاتوري رابطه دنيدر ھم.  کرده استداي پکيارگان

ست ين درحالي ادارد، قرار ٧٨ا در رتبه ي كشور دن١٤٠ان ي در میتي جنسۀ در شاخص توسعرانيا.  باشدیا مياز دن

شاخص ۀ نين در زميحركشور ب . برخوردارندیتر ط مطلوبين شاخص از شرايفارس در ا جي خلۀ حوزیكه كشورھا

شود  ین مشاھده مي قرار دارد، بنابرا٦٥ و عربستان ٦٠، عمان ٣٩ت ي، كو٧٠ه ي، ترك٤٧ در رتبه یتي جنسۀتوسع

  .تر است ن شاخص عقبي در اارسف جي خلۀ حوزیسه با ھمه كشورھايران در مقايكه ا

 و »ی فرھنگۀحوز« را در ھنماني زنان مبي است مشکالت و مصادهي حاکم ھمواره کوشی مذھبی استبدادمي رژ

 ی زنان در ھر جامعه اتينجا که موقعآ کند اما از ی شدن آن خودداریاسينگاه داشته و از س» مشکالت زنانه«

 یتي ماھزانهي زن ستني لغو قوانی حاکم است پس ھر گونه تالش برای و روابط طبقاتیاسي از ساختار سیبازتاب

  .اکم خواھد بود نظام حهيعلخود گرفته وه  بیاسيس
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 اقشار جامعه گري زنان ھمچون کارگران و ددي مستقل با وجود سرکوب شدی تشکل ھاجادي اگر چه اري مسني در ا

تشکل مستقل زنان جدا از منافع دولت .  کندی می بازآنان ۀ در روند مبارزیاتي حاري بسی باشد اما امریدشوار م

 برد یه تنھا اعتماد به نفس و قدرت ابتکار عمل زنان را باال م زنان نی صنفی خواستھاشبردي پیجھت تالش برا

 ست،ي جامعه نی کلی روابط حاکم و جدا از روندھاۀ خارج از مجموعی ادهي رفع ستم بر زن پدألۀنجا که مسآبلکه از 

  . کندی مئیکمک بسزا... و ئیدانشجو ،ی کارگری مترقی جنبش ھاگري آن با دوندي پدر

 ی مستقل زنان که در رابطه ای توسط تشکل ھای انقالبی تئورکي با آموزش مداوم و اتخاذ یاھ باال رفتن سطح آگ

نبرد  حاکم و به یات روابط طبقريي ، تغمي رژیاسي سی قرارداشته باشد، جھت طرد تئوری با مبارزات طبقاتکينزد

 ني از مھمترردي گیت مأم نش حاکۀ طبۀ عقب افتادتي به غایدئولوژي که از ای سنتی نمادھایتمامفراخواندن 

 زنان در جامعه ی و مقام واقعگاهي جاتي تثبی در راستای بلندی توان گام ھای است که با توسل به آنھا مئیفاکتورھا

 یتي جنسضي عدالت و رفع تبعی مانع برقرارني تری به مثابه اصلهي فقتي والیدئولوژيمبارزه با ا.  برداشترانيا

 و توسعه یاسي جھت حفظ قدرت سمي رژیاستھاي سی تر، تمامقيبا نگاه دق.  دھدی مليا تشک مبارزه زنان رگاهيگران

 یکي در مرکز آن سرکوب زنان به مثابه دي تردی در منطقه منافع زحمتکشان را ھدف قرار داده است که بئیادگرايبن

 گري دۀ عدالتخواھانیدر جنبش ھا شرکت ،یلذا، باال بردن سطح آگاھ.  قرار داردانيادگراي اھداف بنني تریاز اصل

 اري بستي از اھمی و عدالت اجتماعصلح ،ی به دموکراسلي جھت نرانيخصوص کارگران و مزدبگه اقشار جامعه ب

   برخوردار استیاديز

 گسست یوندي دارد و در پی دارهي کامال ضد نظام سرمایتيماھ ،یتي رفع ستم جنسی مبارزات زنان برای کلطوره ب

 زن به تيماھ ،ئی بدون انھدام اقتصاد کاالرايز. بارزات کارگران و زحمتکشان در سراسر جھان است با مريناپذ

 حاکم و نوع ی رفتن نظام طبقاتني از بتلزم کامل زن و مرد مسیبرابر.  نخواھد رفتني از بزي کاال نکيعنوان 

 کردن آن با نيگزيو مرد گذاشته و جا دو جنس زن ۀ بر عھدی اجتماعدي در تولئی مجزافي که وظای کار کنونميتقس

  . باشدی میتي و جنسی کار اجتماعمي بدون ھر نوع تقسیستميس

 از شيب ،یستيبرالي نئولی ھااستي مھم در اعتراضات ضد جنگ و ضد ساري بسیعنوان جنبشه  نقش جنبش زنان ب

 رفع ی با مبارزه برای ناگسستنیدوني در پیتي رفع ستم جنسی زند که مبارزه برای مدئيأ ضرورت مھر تني به اشيپ

تجربه ثابت .  انجامدی مبارزات زنان مقي به تعمی طبقاتۀ مبارزۀ قرار دارد و حضور زنان در صحنیستم طبقات

 داشته و انجام مي مستقۀ شرکت زنان در آن جنبش رابطزاني عدالت خواه به میت جنبشھاي موفقزانيکرده است که م

 اول في در رددي بای و منافع زنان مليلذا مسا.  نخواھد بودريت زنان امکان پذ بدون شرکیانقالبات اجتماع

 ۀ در رابطدي بای و سازمانھا و احزاب مدافع حقوق زحمتکشان مردي قرار گیستياليموضوعات مھم جنبش سوس

اد  زنان و جذب تعدمي عظیروي به حرکت در آوردن نی و برارندي مستقل زنان قرار گی با تشکل ھاکينزد

 ی مشکالت امروزیطور کله ب.  تالش کنندشي از پشي کارگر ھستند بۀ افراد طبقني تردهي از آنان که ستم دیادتريز

ن آ.  خواھد رفتشي محور آن باشد به سمت حذف کامل پ، اوئی که انسان و رھایستيالي سوسۀ جامعکيزنان در 

 برابر با مرد یعنوان فرده  زن بتي برود و ھونيز ب ای واحد اقتصادکي به عنوان ی کنونۀ خانوادتيزمان که ماھ

 شرفتيموانع پ  شرکت خواھد کرد،ی اجتماعدي برابر با مرد در تولیطيآنگاه زن در شرا در جامعه شناخته شود،

   فرد در جامعه شکوفا خواھد شدکيعنوان ه  آنان بی خواھد رفت و استعدادھاني از بتي جنسطرزنان به خا

  »تي بربراي مياليسوس« ھان را در مقابل دو انتخاب قرار داده است، مھم، زنان جنيا

  


