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موضوعات للدعاية بين النساء- 1

 
أ
:مبادئ عامة- ا

ممي������������ة الش������������يوعية،
م
إن الم������������ؤتمر الث������������الث لل

بالش��تراك م��ع المجل��س الع��المي للنس��اء الش��يوعيات، يق��ر
ول والث�����اني، المتعل�����ق بض�����رورة قي�����ام

م
ي الم�����ؤتمرين ال

م
را

ح���زاب الش���يوعية ف���ي الغ���رب والش���رق، بتعزي���ز العم���ل
م
ال

بي����ن البروليتاري����ا النس����ائية، وبخاص����ة التربي����ة الش����يوعية
للجم��اهير الواس��عة م��ن الع��املت، الل��واتي ينبغ��ي جّره��ن
ج����ل

م
ج����ل س����لطة الس����وفياتات وم����ن ا

م
إل����ى النض����ال م����ن ا

.تنظيم الجمهورية العمالية السوفياتية
ص�������بحت ديك�تاتوري�������ة الطبق�������ة العامل�������ة،

م
لق�������د ا

جم��ع، وبالت���الي بالنس��بة
م
بالنس��بة للبروليتاري���ا ف��ي الع���الم ا

لة رئيسية
م
.للعاملت، مسا

س����مالي ف����ي طري����ق مس����دود
م
.يس����ير القتص����اد الرا

ف�القوة المنتج�ة ل�م تع�د ق�ادرة عل�ى التط�ور ف�ي إط�ار النظ�ام
س�����مالي

م
وعج�����ز البورجوازي������ة ع�����ن إع�����ادة الحي�����اة إل�����ى. الرا

الص���ناعة، وب����ؤس الجم����اهير الكادح����ة المتع����اظم وتفش����ي
المض��اربات وتفس��خ النت��اج، ك��ل ه��ذا ي��ؤدي إل��ى انتع��اش

وف��ي ه��ذا الص��راع ت��برز. الص��راع الطبق��ي ف��ي جمي��ع البل��دان

لة معرف������ة م������ن ي������دير عملي������ة النت������اج
م
حفن������ة م������ن: مس������ا

م
ا

س�������مالية
م
س�������س الرا

م
البورج�������وازيين والمس�������تثمرين وعل�������ى ا

م طبق���ة المنتجي���ن الحقيقيي���ن وعل���ى
م
والملكي���ة الخاص���ة، ا

سس الشيوعية؟
م
ا

يج�����ب عل�����ى الطبق�����ة الجدي�����دة الص�����اعدة، طبق�����ة
المنتجي��ن الحقيقيي��ن، وفق��ا لق��وانين التط��ور القتص��ادي،
ش������كال

م
ن تخل������ق ال

م
ن تس������تولي عل�����ى وس������ائل النت������اج وا

م
ا

القتصادية الجديدة، فبهذا فق�ط تس�تطيع الق�وى المنتج�ة
قص��ى م��ن م��ردوده، بينم��ا تمن��ع فوض��ى

م
ن تعط��ي الح��د ال

م
ا

س���مالي ه���ذه الق���وى ح���تى م���ن إعط���اء الم���ردود
م
النت���اج الرا

ساس�����ا
م
ن الس�����لطة ه�����ي ف�����ي ح�����وزة. المؤهل�����ة ل�����ه ا

م
وطالم�����ا ا

.البورجوازي��ة، تبق��ى البروليتاري��ا ع��اجزة ع��ن تق��ويم النت��اج
و تس�������وية تق�������وم به�������ا الحكوم�������ة

م
ي إص�������لح ا

م
ول يمك�������ن ل

ن تنقذ
م
و الشتراكية في البلدان البورجوازية ا

م
الديمقراطية ا

لم ه��ي
ل
ن ه��ذه ال

م
لم الش��غيلة، ل

ل
ن تخف��ف م��ن ا

م
الوض��ع وا

لم
ل
س����مالي، وه����ذه ال

م
نتيج����ة طبيعي����ة لنهي����ار النظ����ام الرا

ي�دي البورجوازي�ة، واس�تيلء
م
ستبقى ما بقيت الس�لطة ف�ي ا
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م
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البروليتاري���ا عل���ى الس���لطة وح���ده س���يمكن الطبق���ة العامل���ة
م��ن الس��يطرة عل��ى وس��ائل النت��اج، وم��ن ض��مان إمكاني��ة

.توجيه القتصاد وفقا لمصلحتها الخاصة
لك��ي تق���رب البروليتاري���ا س���اعة اللق��اء الحاس��م م��ع
ن تل������تزم بح������زم

م
الع������الم البورج������وازي المحتض������ر، عليه������ا ا

ممية الثالثة
م
وصت به ال

م
مر. بالتك�تيك الصارم الذي ا

م
إن ال

عم��ال
م
ن يك��ون ف��ي ص��ميم ج��دول ا

م
ساس��ي ال��ذي ينبغ��ي ا

م
ال

مر
م
الشيوعيين هو تحقيق ديك�تاتورية البروليتاريا، فهذا ال

ساس�������ه تتح�������دد ط�������رق عم�������ل
م
ه�������و اله�������دف ال�������ذي عل�������ى ا

.الشيوعيين من الجنسين وخط سلوكهم
ج���ل ديك�تاتوري���ة

م
ن النض���ال م���ن ا

م
وانطلق���ا م���ن ا

عم��ال الش��يوعيين ف��ي
م
البروليتاري��ا ه��و ف��ي ص��ميم ج��دول ا

ن بن����اء الش����يوعية ه����و
م
س����مالية، وم����ن ا

م
جمي����ع ال����دول الرا

المهم��ة الراهن��ة ف��ي البل��دان ال��تي وص��لت فيه��ا البروليتاري��ا
ن اس��تلم

م
ممي��ة الثالث��ة عل��ى ا

م
إل��ى الس��لطة، يؤك��د م��ؤتمر ال

الس���لطة م���ن قب���ل البروليتاري���ا، ث���م تحقي���ق الش���يوعية، ل
ن يت��م دون ال��دعم النش��يط والفع��ال ال��ذي تق��دمه

م
يمك��ن ا

.الجماهير النسائية البروليتارية وشبه البروليتارية
خ��رى يلف��ت الم��ؤتمر انتب��اه النس��اء إل��ى

م
م��ن جه��ة ا

ة ومس��اواتها الكامل�ة
م
ن المحاولت الرامية إل�ى تحري��ر الم�را

م
ا

ن تحظ������ى
م
ن تص������ادف النج������اح دون ا

م
بالرج������ل ل يمكنه������ا ا

حزاب الشيوعية
م
.بدعم ال

-:ب - 
إن مصلحة الطبقة العاملة تفرض انض��مام النس��اء
إل���ى ص���فوف البروليتاري���ا المنظم���ة والمكافح���ة ف���ي س���بيل
زم���ة

م
م���ر بق���در م���ا تص���بح ا

م
الش���يوعية، وه���ي تف���رض ه���ذا ال

ق��ل قابلي��ة للتص��حيح ف��ي
م
ك�ثر ح��دة وا

م
س��مالي ا

م
القتص��اد الرا

وبق����در م����ا. نظ����ر التجمع����ات الفقي����رة ف����ي المدين����ة والري����ف
م��ام الطبق��ة

م
مر ل من��اص من��ه ا

م
تط��رح الث��ورة الجتماعي��ة ك��ا

م�����ام الش�����عب
م
س�����مالية، تط�����رح ا

م
العامل�����ة ف�����ي البل�����دان الرا

الكادح ف�ي روس��يا الس��وفياتية، مهم��ة إع��ادة بن��اء القتص��اد
س����س الش����يوعية

م
ي عل����ى ا

م
س����س جدي����دة، ا

م
.ال����وطني عل����ى ا

خ��ذ
م
ك�ثر س�هولة عن�دما تا

م
ويص��بح تحقي��ق ه��اتين المهم�تين ا

ك�ثر فاعلية ووعيا وإرادة
م
ة فيهما دورا ا

م
.المرا

-:ج - 
لة الس������تيلء عل������ى الس������لطة

م
عن������دما تط������رح مس������ا

ن تع���رف كي���ف
م
ح���زاب الش���يوعية ا

م
بش���كل مباش���ر، عل���ى ال

تميز بوضوح الخطر الك�بير ال�ذي تمثل�ه ف�ي الث�ورة جم�اهير
المس�����تخدمين والعم�����ال الخ�����املين والفلحي�����ن الرازحي�����ن
ثير الكنيس����ة والمف����اهيم البرجوازي����ة، وال����ذي ل

م
تح����ت ت����ا

ي�������ة رواب�������ط بع�������د بينه�������م وبي�������ن الش�������يوعيين
م
إن. توج�������د ا

ى
م
الجم��اهير النس��ائية ف��ي الش��رق والغ��رب والموج��ودة بمن��ا

كي��د مرتك��زا للبرجوازي��ة
م
ع��ن حرك��ة الش��يوعيين تش��كل بالتا

إن تجرب���ة. وحي���زا له���ا تب���ث في���ه دعايته���ا المعادي���ة للث���ورة
الثورة المجرية حيث لعب تخلف وعي الجم��اهير النس��ائية
م���ام بروليتاري���ا

م
ن تظ���ل ماثل���ة ا

م
دورا محزن���ا للغاي���ة، يج���ب ا

ب�����واب الث�����ورة
م
جمي�����ع البل�����دان المتخلف�����ة والواقف�����ة عل�����ى ا

.الجتماعية
إن التجرب�����ة العملي�����ة ال�����تي خاض�����تها الجمهوري�����ة
همي���ة الك���برى لمش���اركة العامل���ة

م
ظه���رت ال

م
الس���وفياتية ق���د ا

هلي��ة
م
ثن��اء الح��رب ال

م
والفلح��ة ف��ي ال��دفاع ع��ن الجمهوري��ة ا

ظهرته���ا ف���ي مج���الت الدارة الس���وفياتية
م
ك�ثر مم���ا ا

م
ونفه���م. ا

همية الدور الذي لعبته جماهير الع�املت والفلح��ات ف�ي
م
ا

بناء الجمهورية السوفييتية عن�دما نطل�ع عل��ى نش��اطهن ف�ي
مج��الت تنظي��م ال��دفاع، وف��ي ت��دعيم م��ؤخرة الجي��ش وف��ي
عم��ال التخري��ب والنس��ف وغي��ر

م
النض��ال ض��د القح��ط وف��ي ا

...ذلك
ن

م
إن تجرب���������ة الجمهوري���������ة الس���������وفياتية يج���������ب ا

خرى
م
ن يستفاد منها في البلدان ال

م
إن المهم��ة. تستوعب وا

حزاب الشيوعية تستخلص في
م
الراهنة الملقاة على عاتق ال

تي����ة
ل
م���ور ال

م
وس����ع: ال

م
ثير الح����زب الش����يوعي إل���ى ا

م
إيص����ال ت����ا

التجمع��ات النس��ائية وذل��ك بواس��طة لج��ان خاص��ة يش��كلها
س�����اليب الخاص�����ة ال�����تي تمك�����ن م�����ن

م
الح�����زب وبواس�����طة ال

ثر
م
مخالط�����ة النس�����اء وإخراجه�����ن م�����ن المج�����الت ال�����تي تت�����ا
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م
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ح��زاب المؤتلف��ة م��ع البورجوازي��ة وذل��ك لجعله��ن
م
بنش��اط ال

ة الكامل
م
جل تحرير المرا

م
.مناضلت حقيقيات من ا

-:د - 
ممية الشيوعية عندما يض�ع

م
إن المؤتمر الثالث لل

ح���زاب الش���يوعية ف���ي الش���رق والغ���رب مهم���ة
م
عل���ى ع���اتق ال

تعزيز نشاط الحزب في صفوف البروليتاريا النسائية يظه��ر
ن تحريره���م م���ن

م
جم���ع ا

م
ف���ي ال���وقت نفس���ه لعم���ال الع���الم ا

ن
م
الظل����م المزم����ن وم����ن العبودي����ة واللمس����اواة ل يمك����ن ا

ح������زاب. يتحق������ق إل بانتص������ار الش������يوعية
م
إن م������ا تق������دمه ال

ة ف�ي مطل�ق حال�ة م�ن الح�الت، تعج�ز ع�ن
م
الشيوعية للمرا

تق���ديمه الحرك���ة النس���ائية البرجوازي���ة، وتنتف���ي تمام���ا ك���ل
س الم����ال

م
ة طالم����ا بقي����ت س����يطرة را

م
إمكاني����ة لتحري����ر الم����را

.والملكية الخاصة قائمة
ة حقه���ا

م
إن الق���انون النتخ���ابي ال���ذي يعط���ي للم���را

س��رة، كم��ا
م
بالتص��ويت، ل يلغ��ي عبوديته��ا ف��ي المجتم��ع وال

نه ل يقدم حل لمش��كلة العلق��ات القائم��ة بي��ن الجنس��ين
م
.ا

ة
م
إن المس������اواة الحقيقي������ة وليس�������ت الش������كلية بي������ن الم������را

ة العامل��ة
م
والرجل ل تقوم إل في إطار نظ�ام تك��ون في�ه الم��را

س���يدة وس���ائل النت���اج والتوزي���ع ومس���اهمة ف���ي إدارة ه���ذه
الوس��ائل تعم��ل ف��ي نف��س الظ��روف ال��تي يعم��ل فيه��ا س��ائر

عضاء المجتمع العام�ل
م
ن. ا

م
خ�ر ل يمك�ن للمس�اواة ا

ل
بكلم ا

ش������كال
م
س������مالي وإحلل ال

م
تتحق������ق إل بقل������ب النظ������ام الرا

سمالية
م
شكال الرا

م
.الشيوعية محل ال

إن الش��يوعية وح��دها ه��ي ال��تي س��تخلق ظروف��ا ل
ة ف����ي حال����ة

م
موم���ة الوظيف����ة الطبيعي����ة للم����را

م
تك����ون فيه����ا ال

تن���اقض م���ع م���ا تفرض���ه تعقي���دات المجتم���ع، وف���ي ظ���روف
الش��يوعية س��وف ل��ن يك��ون هن��اك م��ا يح��ول دون مس��اهمة
ة في العمل المنتج لصالح الجماعة، ولكن الشيوعية

م
المرا

ه�����ي اله�����دف النه�����ائي للبروليتاري�����ا، وبالت�����الي ف�����إن نض�����ال
ج��ل ه��ذا اله��دف المش��ترك، ينبغ��ي

م
العام��ل والعامل��ة م��ن ا

ي انفص�����ام
م
ن ل يح�����دث في�����ه ا

م
ن يس�����تمر مش�����ترك، وا

م
ل�����ه ا

.وذلك لمصلحة الطرفين

-:هـ - 
ممية الش��يوعية يؤك��د ص��حة

م
إن المؤتمر الثالث لل

ساس������ية للماركس������ية الثوري������ة وال������تي ل توج������د
م
المب������ادئ ال

ن ك���ل ص���لة» نس���ائية خاص���ة«بموجبه���ا مش���اكل 
م
ويعت���بر ا

ة العامل��ة م��ع النزع��ة النس��وية البرجوازي��ة وك��ل
م
تقيمه��ا الم��را

اعتم��اد م��ن قبله��ا عل��ى المس��اومة الص��ريحة الخيان��ة، ال��تي
الئ�تلفي���ون والنته���ازيون تض���عف-يمارس���ها الش���تراكيون

م��ن ق��وة البروليتاري��ا وت��ؤخر الث��ورة الجتماعي��ة وتمن��ع ف��ي
الوقت ذات�ه تحقي��ق الش�يوعية وبالت��الي تح��ول دون تحري�ر

ة
م
.المرا

إن بل����وغ المجتم����ع الش����يوعي ل يتس����م إل باتح����اد
ك�����ل المس�����تثمرين، ولي�����س باتح�����اد الق�����وى النس�����ائية ف�����ي

إن جم��اهير البروليتاري��ا النس��ائية. الطبق��تين المتن��احرتين
ن تس���توعب التك�تي���ك الث���وري للح���زب الش���يوعي،

م
عليه���ا ا

ثيرا عل��ى نش��اط
م
ك�ثر ت��ا

م
ك�ثر فعالي��ة وال

م
خ��ذ القس��ط ال

م
ن تا

م
وا

شكالها ومظاهرها
م
هلية بجميع ا

م
.الجماهير في الحرب ال

-:و - 
ة للتخل���������ص م���������ن الض���������طهاد

م
إن نض���������ال الم���������را

س��رة
م
س��مالية والخض��وع المطل��ق لل

م
الم��زدوج، اض��طهاد الرا

خ�����ذ ف�����ي المرحل�����ة
م
ن يا

م
وللخ�����دمات المنزلي�����ة، ينبغ�����ي ل�����ه ا

القادم��ة م���ن مراح���ل تط���وره ص���فة عالمي��ة، وذل��ك بتح��وله
على نضال تشنه البروليتاري��ا م��ن الجنس��ين به��دف تحقي��ق
ديك�تاتوري���ة البروليتاري���ا والنظ���ام الس���وفياتي وتح���ت ل���واء

ممية الثالثة
م
.ال

-:ز - 
ممي����ة الش����يوعية، عن����دما

م
إن الم����ؤتمر الث����الث لل

ش��كال التع��اون
م
يحض عاملت العالم ضد ك��ل ش��كل م��ن ا

ن ك���ل
م
والتح���الف م���ع النس���وية البرجوازي���ة يعلمه���ن س���لفا ا

و عل���ى العناص���ر
م
ممي���ة الثاني���ة ا

م
اعتم���اد م���ن قبله���ن عل���ى ال

خط���اء
م
ف���دح ال

م
ن يج���ر ا

م
النتهازي���ة القريب���ة منه���ا ل ب���د إل وا

ن جمي����ع ب����ذور. عل���ى حرك�ته����ن
م
ن يت����ذكرن ا

م
وعل����ى النس���اء ا

عب����وديتهن ممت����دة ف����ي جس����م النظ����ام ال����برجوازي، ولك����ي
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يتخل����ص م����ن ه����ذه العبودي����ة ينبغ����ي الوص����ول إل����ى نظ����ام
.اجتماعي جديد

مميتين الثاني��ة والثاني��ة والنص��ف
م
إن التمسك بال

وبالجماع���ات المماثل��ة له��ا ي��ؤدي إل��ى ش��ل مس��يرة الث���ورة،
جي���ل س���اعة

م
وبالت���الي يمن���ع عملي���ة التح���ول الجتم���اعي بتا

ة
م
.تحرير المرا

وبق���در م���ا يك���ون ابتع���اد الجم���اهير النس���ائية ع���ن
مميتين الثاني��ة والثاني��ة والنص��ف جس��ديا يك��ون انتص��ار

م
ال

م�������را مض�������مونا
م
إن واج�������ب النس�������اء. الث�������ورة الجتماعي�������ة ا

الش��يوعيات ه��و إدان��ة المش��ككين بالتك�تي��ك الث��وري ال��ذي
ممي�����ة الثالث�����ة، وإبع�����اد ه����ؤلء المش�����ككين ع�����ن

م
تتبع�����ه ال

ممية الشيوعية
م
.الصفوف المتراصة لل

ممي��ة الثاني��ة
م
ن ال

م
ن يت��ذكرن دائم��ا ا

م
وعل��ى النس�اء ا

ج���ل
م
ل���م تفك���ر بتات���ا ف���ي إيج���اد لج���ان غايته���ا النض���ال م���ن ا

م������ا بالنس������بة للتح������اد الع������المي للنس������اء
م
ة، ا

م
تحري������ر الم������را

الش���تراكيات، فق���د تك���ّون ه���ذا التح���اد بمب���ادرة الع���املت
ممية الثانية

م
.الخاصة وخارج إطار ال

ول
م
ممي���ة الثالث���ة من���د مؤتمره���ا ال

م
لق���د ح���ددت ال

لة اش��تراك النس��اء ف��ي النض��ال 1919ع��ام 
م
موقفه��ا م��ن مس��ا

ج�����ل ديك�تاتوري�����ة البروليت�����اري، فق�����د عق�����د بمب�����ادرة
م
م�����ن ا

ول للنس���������اء
م
ممي���������ة الثالث���������ة وبمش���������ارك�تها الم���������ؤتمر ال

م
ال

مان�����ة العام�����ة 1920وف�����ي ع�����ام . الش�����يوعيات
م
سس�����ت ال

م
تا

العالمي���ة لل���دعاوة بي���ن النس���اء، وتق���رر تمثيله���ا ال���دائم ف���ي

ممي��ة الش��يوعية
م
إن واج��ب الع��املت. اللجن��ة التنفيذي��ة لل

ممي��تين
م
الواعي��ات ف��ي ك��ل البل��دان ه��و قط��ع الص��لة م��ع ال

الثاني����ة والثاني����ة والنص����ف والص����رار بح����زم عل����ى السياس����ة
ممية الثالثة

م
.الثورية لل
-:ح - 

إن ال�������دعم ال�������ذي س�������تقدمه جم�������اهير الع�������املت
ول

م
ن يتمث�������ل ا

م
ممي�������ة الثالث�������ة يج�������ب ا

م
والمس�������تخدمات لل

ح��زاب الش��يوعية ف��ي بل��دانهن
م
.بانض��مامهن إل��ى ص��فوف ال

ح��زاب ال��تي ل��م ينت��ه فيه��ا الص��راع بع��د
م
م��ا ف��ي البل��دان وال

م
ا

ممي������ة الثاني�������ة، ف�������إن واج�������ب
م
ممي�������ة الثالث�������ة وال

م
بي�������ن ال

و للفري��ق ال��ذي يؤي��د
م
الع��املت ه��و تق��ديم ال��دعم للح��زب ا

يض���ا دون ه���وادة
م
ن يناض����لن ا

م
ممي���ة الثالث���ة، وا

م
سياس���ة ال

إن البروليتاري��������ات. ض��������د العناص��������ر الخائن��������ة والم��������ترددة
الواعي��ات والمناض��لت ف��ي س��بيل تحرره��ن ل ينبغ��ي له��ن

ممية الثالثة
م
حزاب غير المنتمية إلى ال

م
.البقاء داخل ال

ممي�����ة الثالث�����ة ه�����و ع�����دو لتحري�����ر
م
إن ك�����ل ع�����دو لل

ة
م
.المرا

إن واج���ب ك���ل عامل���ة واعي���ة ف���ي الش���رق والغ���رب
ممي����ة

م
ه����و النتظ����ام تح����ت الراي����ة الثوري����ة ال����تي ترفعه����ا ال

إن كل تردد من قبل العاملت في قط��ع العلق��ات. الثالثة
و م��ع الس��لطات المعروف��ة ي��ؤخر

م
م��ع الجماع��ات النتهازي��ة ا

هلي�ة ال��تي
م
انتصار البروليتاريا عل�ى ص��عيد معرك�ة الح�رب ال

هلية عالمية
م
خذ شكل حرب ا

م
.تا

ساليب العمل بين النساء- 2
أ
ا

انطلق�����ا م�����ن المب�����ادئ ال�����تي س�����بق ذكره�����ا يق�����رر
ح������زاب

م
ن عل������ى ال

م
ممي������ة الش������يوعية ا

م
الم������ؤتمر الث������الث لل

ن تعم��������ل ف��������ي ص��������فوف
م
الش��������يوعية ف��������ي ك��������ل البل��������دان ا

سس التالية
م
:البروليتاريا النسائية وعلى ال

النطلق م����ن المس����اواة التام����ة ف����ي الحق����وق��  1
ة داخ��ل الح��زب والتنظيم��ات

م
والواجبات بين الرجل والمرا

خ��رى 
م
نقاب��ات، تعاوني��ات، مج��الس ق��دماء(البروليتاري��ة ال

).في المصانع
ة ف��ي��  2

م
همية مشاركة المرا

م
خذ بعين العتبار ل

م
ال

ش�����كال نض�����ال البروليتاري�����ا 
م
وم�����ن ض�����منها الك�ف�����اح(ك�����ل ا

س��س الجدي��دة للمجتم��ع) المس��لح
م
همي��ة تعريفه��ا عل��ى ال

م
وا

شكال تنظيم النتاج بحسب المبادئ الشيوعية
م
.وعلى ا
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موم�ة باعتباره��ا وظيف��ة اجتماعي��ة��  3
م
النظر إلى ال

ة
م
والقي����ام بتط����بيق ك����ل الج����راءات الك�فيل����ة بحماي����ة الم����را

مًا
م
.بوصفها ا

ممية الشيوعية بوقوفه ضد
م
إن المؤتمر الثالث لل

ش���كال إقام���ة تنظيم���ات خاص���ة بالنس���اء
م
ك���ل ش���كل م���ن ا

داخ�����ل الح�����زب والنقاب�����ات والتجمع�����ات، يع�����رف ك�����م ه�����و
س��اليب خاص��ة

م
ح��زاب الش��يوعية اتب��اع ا

م
ضروري بالنسبة لل

للعمل بين النساء، ويق��در فائ�دة إنش��اء لج��ان خاص�ة له��ذا
م���ن هن���ا يج���د الم���ؤتمر. العم���ل داخ���ل ك���ل ح���زب ش���يوعي

:نفسه مقودا بالعتبارات التالية
 سرة ليس خاصا

م
ة داخل ال

م
استعباد المرا

يض��ا
م
س��مالية ب��ل إن��ه موج��ود ا

م
بالمجتمع��ات البرجوازي��ة الرا

ثن��اء
م
في البلدان التي يسود فيه��ا النظ��ام الس��وفياتي وذل��ك ا

سمالية إلى الشيوعية
م
.مرحلة النتقال من الرا

 خر السياس��ي
م
القص��ور ال��ذاتي الك��بير والت��ا

للجم����اهير النس����ائية ه����ي ن����واقص تفس����ر كنتائ����ج للبتع����اد
ة ع��ن الحي��اة الجتماعي��ة ولس��تعبادها داخ��ل

م
المزمن للم��را

سرة
م
.ال

 الوظ���ائ�ف ال���تي فرض���تها الطبيع���ة نفس���ها
ة وم���ا يس���تتبعها م���ن خصوص���يات، يض���اف إل���ى

م
عل���ى الم���را

ك����بر لم����ا في����ه
م
ذل����ك حاجته����ا إل����ى حماي����ة ورعاي����ة ص����حية ا

.مصلحة المجتمع ككل
ن

م
جهزة الخاصة بالعمل بين النس�اء يج��ب ا

م
إن ال

و لجان ملحق��ة بك��ل هيئت الح��زب ابت��داء
م
تكون قطاعات ا

.م��ن اللجن��ة المركزي��ة وانته��اء بلج��ان المن��اطق والض��واحي
حزاب المنتمية إلى

م
وهذا القرار هو إجباري بالنسبة لكل ال

ممية الشيوعية
م
.ال

ممي��ة الش��يوعية يطل��ب م��ن
م
إن المؤتمر الثالث لل

ن تنف������ذ بواس������طة لجانه������ا الخاص������ة
م
ح������زاب الش������يوعية ا

م
ال

:بالعمل بين النساء المهمات التالية
وس������ع الجم������اهير النس������ائية ب�������الروح��  1

م
تربي������ة ا

ح������زاب
م
الش������يوعية وج������ر ه������ذه الجم������اهير إل������ى ص������فوف ال

.الشيوعية
حكام المس��بقة ال��تي تطلقه��ا النس��اء��  2

م
محاربة ال

على جماهير البروليتاريا من الرج��ال، وذل��ك بتعزي��ز فك��رة
التض�������امن بي�������ن الع�������املت والعم�������ال بم�������ا في�������ه مص�������الح

.البروليتاريا من الجنسين
ش��كال��  3

م
ة باستخدامها في كل ا

م
تقوية إرادة المرا

هلي�����ة وإيق�����اظ حيويته�����ا بإش�����راكها ف����ي
م
ومظ�����اهر الح�����رب ال

النش������اطات الجماهيري������ة وف������ي النض������ال ض������د الس������تثمار
زمة

م
سمالي في البلدان البرجوازية ضد غلء المعيشة، ا

م
الرا

يض���ا ف���ي تنظي���م القتص���اد
م
الس���كن، البطال���ة، وبإش���راكها ا

وج�����ه النش�����اط ف�����ي
م
الش�����يوعي، وبش�����كل ع�����ام ف�����ي كاف�����ة ا

.الجمهوريات السوفياتية
ة،��  4

م
وض������ع المس������ائل المتعلق������ة بحري������ة الم������را

عم���ال
م
م، وض���عها بش���كل دائ���م ف���ي ج���دول ا

م
وبرعايته���ا ك���ا

.الحزب والمؤسسات التشريعية
ثير التقالي��������د والع��������ادات��  5

م
النض��������ال ض��������د ت��������ا

م���ام إقام���ة
م
البرجوازي���ة والكنيس���ة بقص���د إفس���اح الطري���ق ا

ك�ثر سموا وانسجاما بين الجنسين
م
.علقات ا

ن يت���م
م
إن عم���ل جمي���ع اللج���ان النس���ائية يج���ب ا

تح����ت الش����راف المباش����ر لهيئت الح����زب وعل����ى مس����ؤولية
.هذه الهيئت

ن يوج��د بق���در المك��ان رف���اق م���ن ال���ذكور
م
ينبغ���ي ا

عض���اء اللج���ان العامل���ة ف���ي ص���فوف النس���اء، حي���ث
م
بي���ن ا

و ش��به علن��ي، عل��ى
م
حزاب الشيوعية وج��ود علن��ي ا

م
يكون لل

ن
م
ن تش���كل جه���ازا للعم���ل بي���ن النس���اء وا

م
ح���زاب ا

م
ه���ذه ال

يك����ون ه����ذا الجه����از س����ريا ومرتبط����ا بالجه����از الس����ري الع����ام
للحزب، وفي هذا الجهاز كما في كل جهاز علني، على كل
ن تض��م رفيق��ة تك�ون مهمته�ا ت��وجيه الدعاي��ة الس��رية

م
لجنة ا

.بين النساء
ن تك���ون النقاب���ات،

م
ف���ي المرحل���ة الراهن���ة يج���ب ا

والتح���ادات المهني���ة المج���ال الرئيس���ي لعم���ل الش���يوعيين
بين النساء، وذلك بالنسبة للبلدان ال��تي ل��م تتخل��ص بع��د
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ك�ثر مم�ا ه�و بالنس��بة للبل��دان
م
س�مالي ا

م
من نير الستثمار الرا

.التي تقام فيها جمهوريات العمال السوفييتية
ن يق���وم تبع���ا للروحي���ة

م
عل���ى العم���ل بي���ن النس���اء ا

.وح����دة بي����ن الخ����ط السياس����ي والتنظي����م الحزب����ي: التالي����ة
ن

م
نه ا

م
مب���ادرة ح���رة للج���ان والقطاع���ات ف���ي ك���ل م���ا م���ن ش���ا

ة تحررها ومس��اواتها
م
م��ر ل يت��م إل. يعطي للمرا

م
ولك��ن ه��ذا ال

بنشاط الحزب كله، ف��المطلوب هن��ا تكمي��ل جه��ود الح��زب
ة ومبادراته��ا الخلق��ة ولي��س بإيج��اد م��وازاة

م
بنش��اطات الم��را

.بين الحزب وبين لجان العمل النسائي

العمل السياسي للحزب بين النساء- 3
 في بلدان النظام السوفياتي

إن دور القطاع�������ات النس�������ائية ف�������ي الجمهوري�������ات
الس���وفياتية ه���و تربي���ة الجم���اهير النس���ائية ب���روح ش���يوعية
بج��ر ه��ذه الجم��اهير إل��ى ص��فوف الح��زب الش��يوعي ويتجل��ى
ة بجره�ا إل�ى

م
يض�ا ف�ي تنمي�ة نش��اط ومب�ادرة الم�را

م
هذا الدور ا

العم����ل ف����ي بن����اء الش����يوعية وبجعله����ا مدافع����ة ص����لبة ع����ن
ممية الشيوعية

م
.ال

ة ف�������ي جمي�������ع
م
ن تش�������رك الم�������را

م
عل�������ى القطاع�������ات ا

مج��الت التنظي��م الس��وفياتي ابت��داء م��ن ال��دفاع العس��كري
ع������ن الجمهوري������ة وانته������اء بمج������الت العم������ل القتص������ادي

ن تس�����هر عل�����ى تنفي�����ذ. البالغ�����ة التعقي�����د
م
عل�����ى القطاع�����ات ا

مق����ررات الم����ؤتمر الث����الث لمجل����س الس����وفيات والمتعل����ق
بإش�����راك الع�����املت والفلح�����ات بتنظي�����م وبن�����اء القتص�����اد
عض��اء ال��ذين

م
الوطني بنفس المقدار الذي تسهر فيه على ال

على القطاعات. يوجهون وينظمون ويديرون عملية النتاج
ن تتع�����اون ف�����ي إع�����داد الق�����وانين الجدي�����دة وف�����ي إدخ�����ال

م
ا

التعديلت على الق��وانين الس��ارية وفق��ا لحتياج��ات التح��رر
ة

م
ن تراق���ب وتخت��بر المب���ادرات. الفعل��ي للم��را

م
يض��ا ا

م
وعليه��ا ا

الخاص����ة به����دف تط����وير التش�����ريعات ال�����تي تحم����ي حق����وق
ة

م
ك����بر ع����دد ممك����ن م����ن. الم����را

م
ن تش����حذ ا

م
عل����ى القطاع����ات ا

الع��������املت والفلح��������ات ف��������ي حملت انتخ��������اب مج��������الس
ن ع��������ددا م��������ن

م
خ��������ذ بعي��������ن العتب��������ار ا

م
ن تا

م
الس��������وفييت وا

الع�������املت والفلح�������ات ينبغ�������ي انتخ�������ابهن ف�������ي مج�������الس

.السوفييت واللجان التنفيذية
وم�����ن المهم�����ات الملق�����اة عل�����ى ع������اتق القطاع�����ات
تحس��ن ظ��روف العم��ل للنس��اء والتخص��ص ف��ي ه��ذا العم��ل
بنش���ر التعلي����م المهن���ي ال����ذي يزي����ل ك�ثيرا م����ن الص���عوبات

.التي تعترض العاملت والفلحات في عملهن
ن تس��عى دائم��ا لدخ��ال النس��اء

م
وعل��ى القطاع��ات ا

يض��ا لتعزي�ز نش��اط
م
ن تسعى ا

م
إلى منظمات حماية العمل وا

مومة والطفولة
م
.منظمات رعاية ال

ت
ل
وستس�����عى القطاع�����ات لتط�����وير ش�����بكة المنش�����ا

لبس�����ة،
م
يت�����ام ومراك�����ز غس����ل وتنظي�����ف ال

م
العام����ة ك����دور ال

دوات المختلف���ة وبه���ذا تك���ون
م
ومش���اغل تص���ليح الس���لع وال

س���س الش���يوعية ق���د
م
المؤسس���ات الجدي���دة والقائم���ة عل���ى ا

ة بعض����ا م����ن حم����ل المرحل����ة النتقالي����ة
م
خفف����ت ع����ن الم����را

وق��دمت له��ا اس��تقللها الم��ادي وجعل��ت منه��ا مش��اركة ف��ي
ن كانت مجرد خادمة

م
شكال الجديدة للحياة بعد ا

م
خلق ال

سرة
م
.وعبدة لل

عض��اء
م
ن تس��عى لتس��هيل تثقي��ف ا

م
على القطاع��ات ا

النقاب�����ات م�����ن النس�����اء ب�����روح الش�����يوعية وذل�����ك بواس�����طة
ج���زاء م���ن الح���زب

م
منظم���ات العم���ل النس���ائي ال���تي تش���كل ا

يض����ا عل���ى
م
داخ����ل النقاب����ات نفس����ها وس���تحرص القطاع���ات ا

حض�������ور الع�������املت المل�������تزم لجتماع�������ات ممثل�������ي عم�������ال
.المصانع والمعامل
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وس���������تقوم القطاع���������ات بتوزي���������ع ممثل���������ي الح���������زب
الس�������وفياتات،: كمتمرني�������ن عل�������ى جمي�������ع ف�������روع العم�������ل

.القتصاد الوطني، النقابات

العمل السياسي للحزب بين النساء- 4
سمالية

أ
 في البلدان الرا

إن الظروف الموض�وعية ه�ي ال��تي تح�دد المهم�ات
وتتمي����ز ه����ذه الظ����روف. المباش����رة للج����ان العم����ل النس����ائي

بانهي��ار القتص��اد الع��المي واش��تداد ح��دة البطال��ة وتض��اؤل
ي��دي العامل��ة النس��ائية وم��ا يتب��ع ذل��ك م��ن

م
الحاج��ة إل��ى ال

يض���ا غلء المعيش���ة
م
انتش���ار البغ���اء بي���ن النس���اء، وهن���اك ا

زمات السكن وخطر نشوب حرب إمبريالية، يضاف إلى
م
وا

ذلك قيام الضرابات المطلبية بش��كل متواص��ل ف�ي جمي��ع
س��مالية والتس��اع المس��تمر للرقع��ة ال��تي يغمره��ا

م
البلدان الرا

جمع
م
هلية حتى تشمل العالم ا

م
.الجو الخانق للحرب ال

ة
م
إن لجان العم�ل النس��ائي بمقاومته��ا لفص��ل الم�را

ة، ستس����عى
م
ع����ن الرج����ل ولعتب����ار خصوص����ية وض����ع الم����را

لي�����س فق�����ط لعتباره�����ا مس�����اوية ف�����ي الحق�����وق والواجب�����ات
للرج����ل داخ����ل الح����زب والنقاب����ات والتنظيم����ات العمالي����ة
يض���ا ليص���الها ع���ن طري���ق النتخ���اب، إل���ى

م
خ���رى، ب���ل ا

م
ال

.الهيئت القيادية في هذه التنظيمات
ة عل����ى بع����ض حقوقه����ا ل يعن����ي

م
إن حص����ول الم����را

تحرره����ا الكام����ل، ولكن����ه ي����ؤدي إل����ى إض����عاف الس����تثمار
س��مالي ال��ذي تع��اني من��ه، ل��ذلك ف��إن الح��زب الش��يوعي

م
الرا

ولج���ان العم���ل النس���ائي ستس���عى ف���ي ال���وقت ال���ذي تط���رح
في�����ه نظ�����ام الس�����وفيات كب�����ديل للبرلماني�����ة، إل�����ى تمكي�����ن
الع����املت والفلح����ات م����ن ممارس����ة حق����وقهن النتخابي����ة
ح����تى ف����ي النتخاب����ات البرلماني����ة وغيره����ا م����ن النتخاب����ات

خرى
م
.ال

ن تب����ذل غاي����ة الجه����د ف����ي س����بيل
م
وعل����ى اللج����ان ا

تمكي���ن الع���املت والمس���تخدمات والفلح���ات م���ن القي���ام

ب��دور فع��ال وواع ف�ي انتخاب��ات الس�وفياتات، وف�ي انتخ�اب
ن تجه���د ف���ي

م
يض���ا ا

م
ممثل���ي العم���ال ف���ي المص���انع، وعليه���ا ا

إيق���اظ النش���اط السياس���ي عن���د الخادم���ات وف���ي نش���ر فك���رة
.السوفياتات خصوصا بين الفلحات

ك��بر قس��ط م��ن انتباهه��ا
م
ن تك��رس ا

م
وعل��ى اللج��ان ا

ج����ر المتس����اوي للعم����ل المتس����اوي ولك����ي
م
 ال

م
لتنفي����ذ مب����دا

تتمكن اللجان من جمع النساء حولها ل بد له��ا م��ن إش��عار
ة بقيمته�����ا الفعلي�����ة ع�����ن طري�����ق محاض�����رات مبس�����طة

م
الم�����را

ن تح��رص عل��ى إش��راك. ومفهومة م��ن الجمي��ع
م
عل��ى اللج��ان ا

النس��اء الش��يوعيات ف��ي المؤسس��ات التش��ريعية والمج��الس
البلدي�����ة به�����دف نش�����ر سياس�����ة الح�����زب الثوري�����ة ف�����ي ه�����ذه

ثن��اء اش��تراكهن ف��ي المؤسس��ات التش��ريعية. المؤسس��ات
م
وا

جه��زة الدول��ة البرجوازي��ة،
م
والمج��الس البلدي��ة وغيره��ا م��ن ا

ن يتقي�������دن بح��������زم بمب�������ادئ الح�������زب
م
عل�������ى الش�������يوعيات ا

ن ل ينهمك���������ن ف���������ي الرك���������ض وراء
م
وتك�تيك���������اته وعليه���������ن ا

س��مالي م��ن خلل
م
الص��لحات ال��تي يس��مح به��ا النظ��ام الرا

طرحه����ن لمط����الب الجم����اهير النس����ائية، ب����ل عليه����ن م����ن
خلل ه��ذا الط��رح إيق���اظ نش���اط ه��ذه الجم��اهير وتوجيهه���ا

جل دك�تاتورية البروليتاريا
م
.في طريق الصراع الثوري من ا

ن تبق�����ى عل�����ى اتص�����ال وثي�����ق م�����ع
م
عل�����ى اللج�����ان ا

ن
م
الش����يوعيين داخ����ل البرلمان����ات والمج����الس البلدي����ة، وا

تتش������اور معه������م ح�����ول جمي�����ع المش������روعات ال�����تي تتعل������ق
ن تجم���ع النس���اء ح���ول المط���الب

م
يض���ا ا

م
بالنس���اء، وعليه���ا ا

ال���تي يطرحه���ا الح���زب الش���يوعي وال���تي ت���دعو إل���ى تحس���ين
وضع الطبقة العاملة، وذل��ك بتعري��ف النس��اء بالخص��ائص
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خرة وغي�������ر القتص�������ادية لنظ�������ام الخدم�������ة المنزلي�������ة
م
المت�������ا

 عليه��ا
م
المنفصلة، وبمساوئ التربية البورجوازية التي ينش��ا

طفال
م
.ال

ن تنش��ط عملي��ة انض��مام الع��املت
م
عل��ى اللج��ان ا

عض���اء النقاب���ات إل���ى ص���فوف الح���زب وعل���ى قطاع���ات
م
م���ن ا

ن تفص��ل له��ذه الغاي��ة
م
الحزب الموجودة في هذه النقاب��ات ا

عضاء مهمتهم تنظيم العمل بي��ن النس�اء، ويك�ون عمله�م
م
ا

.تحت الشراف المباشر للحزب ولجانه المحلية

ن تق�وم بال�دعاوة بي�ن
م
على لجان العم�ل النس��ائي ا

فك��ار الش�يوعية
م
ن توص�ل ال

م
عض�اء التنظيم��ات العمالي�ة وا

م
ا

إل�����ى قي�����ادات ه�����ذه التنظيم�����ات ع�����ن طري�����ق الش�����يوعيات
الل������واتي يتوص������لن إل������ى دخوله������ا وذل������ك نظ������را لم������ا له������ذه

ثناء الثورة وبعدها
م
همية كبرى ا

م
.التنظيمات من ا

ن
م
إن اله�دف الوحي��د ال��ذي ينبغ��ي لعم��ل اللج��ان ا

يس���عى إل���ى تحقيق���ه ه���و تنمي���ة النش���اط الث���وري للجم���اهير
.بغية السراع بتنفيذ الثورة الجتماعية

العمل السياسي للحزب بين النساء - 5
)الشرق(في البلدان المتخلفة اقتصاديا 

ف���ي البل���دان ذات النم���و الص���ناعي الض���عيف عل���ى
ن تحص�����ل عل�����ى

م
الح�����زب والقطاع�����ات الحزبي�����ة النس�����ائية ا

اع���تراف بالمس���اواة الكامل���ة ف���ي الحق���وق والواجب���ات بي���ن
ة، داخ����ل النقاب����ات والتنظيم����ات العمالي����ة

م
الرج����ل والم����را

خرى
م
.ال

ن
م
وعل����ى القطاع����ات واللج����ان الحزبي����ة النس����ائية ا

خلقي����ات والع����ادات ال����تي يفرض����ها
م
تح����ارب التعص����ب وال

ن تق���وم ف���ي س���بيل ذل���ك بال���دعاوة
م
ة، وا

م
ال���دين عل���ى الم���را

.حتى في صفوف الرجال
ن

م
وعل������ى الح������زب الش������يوعي وقطاع������اته ولج������انه ا

حك���ام المس���اواة الكامل���ة ف���ي الحق���وق والواجب���ات
م
تطب���ق ا

طف���ال والعلق���ات
م
ة ف���ي مج���ال تربي���ة ال

م
بي���ن الرج���ل والم��را

.العائلية وفي الحياة العامة
ن تبح���ث ع���ن مرتك���زات لعمله���ا

م
عل���ى القطاع���ات ا

قب��ل ك��ل ش��يء بي��ن جم��اهير الحرفي��ات الل��واتي يعمل��ن ف��ي
رز

م
من�����ازلهن، والع�����املت الل�����واتي يش�����تغلن ف�����ي زراع�����ة ال

ن تنش����ط بق����در المك����ان لنش����اء
م
والقط����ن وغي����ر ذل����ك، وا

المش�������اغل الجماعي�������ة والتعاوني�������ات الص�������ناعية الص�������غيرة
قاص��ي(

م
بشكل خاص بين شعوب الشرق ال��تي تعي��ش ف��ي ا

سيس نقابات تض��م) روسيا السوفييتية
م
يضا لتا

م
ن تسعى ا

م
وا

إن رفع المستوى الثق��افي للجم��اهير ه�و. العاملت الزراعية
فض��ل الوس���ائل لمحارب���ة الروتي���ن والتعص���ب ال���ديني

م
م���ن ا

ن. الس���ائد ف���ي بل���دان الش���رق
م
له���ذا عل���ى اللج���ان الحزبي���ة ا

مام الكبار والص��غار عل��ى الس��واء
م
تعمل على فتح المدارس ا

ن تس��هل عملي�ة دخ��ول النس��اء إل��ى ه��ذه الم��دارس، ه��ذا
م
وا

م��ا ف��ي البل��دان البرجوازي��ة
م
ف��ي بل��دان الش��رق الس��وفييتي، ا

ثير
م
ن تح��رض بش��كل مباش�ر ض�د ت��ا

م
فعلى اللجان النسائية ا

.الفكر البرجوازي على المدارس والتعليم
وف���ي إط���ار ال���دعاوة ال���تي تق���وم به���ا لج���ان الح���زب
النس�����ائية وقطاع�����اته، ل ب�����د م�����ن إقام�����ة الن�����وادي ودع�����وة
ك�ثرهن تخلفا من الناحية

م
العاملت إليها، وبشكل خاص ا

ن تك���ون بمثاب���ة مراك���ز
م
الثقافي���ة، وينبغ���ي له���ذه الن���وادي ا

نموذجية للتثقيف والتعليم والتنظيم وق��ادرة عل��ى إب��راز م�ا
ج�����ل تحرره�����ا واس�����تقللها،

م
ة عمل�����ه م�����ن ا

م
تس�����تطيع الم�����را

دور الحض���انة،(ويمك���ن ف���ي ه���ذا المج���ال إقام���ة وتنظي���م 
طف��ال والم��دارس البتدائي��ة لتعلي��م الكب��ار

م
م��ا). ح��دائق ال

م
ا

عن���د الش���عوب ال���تي ل ت���زال تعي���ش حي���اة الب���داوة فيمك���ن
.إقامة نواد متنقلة
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ف���������ي البل���������دان ذات النظ���������ام الس���������وفييتي عل���������ى
ح�������زاب

م
القطاع�������ات الحزبي�������ة النس�������ائية بالتع�������اون م�������ع ال

ن تس���هل عملي���ة النتق���ال م���ن الش���تراكية إل���ى
م
الش���يوعية ا

ن
م
م��ام الحقيق��ة البديهي��ة القائل��ة ب��ا

م
ة ا

م
الش��يوعية بوض��ع الم��را

ش����كال ال����تي
م
وض����عها كخادم����ة ف����ي العائل����ة مهم����ا ك����انت ال

ن يزي��د م��ن
م
ن لي��س بوس��عه إل ا

ل
ارتداها هذا الوضع حتى ال

ن العمل الجماعي يحررها نهائيا
م
.عبوديتها في حين ا

على القطاعات الحزبية النسائية في ه��ذه البل��دان
ن تضع في موضع التنفيذ التش��ريعات

م
يضا على ا

م
ن تسهر ا

م
ا

ة، وت��دافع ع��ن
م
الس��وفياتية ال��تي تس��اوي بي��ن الرج��ل والم��را

خي�����رة
م
ج�����ل تحقي�����ق ه�����ذا اله�����دف عل�����ى. حق�����وق ال

م
وم�����ن ا

م����ام النس����اء للوص����ول إل����ى
م
ن تفس����ح المج����ال ا

م
القطاع����ات ا

.مناصب القضاة في المحاكم الشعبية
ن تش������رك النس������اء ف������ي

م
ك������ذلك عل������ى القطاع������ات ا

ن ترع��ى وص��ول الع��املت
م
انتخاب��ات مج��الس الس��وفييت وا

إن. والفلح��ات إل��ى ه��ذه المج��الس وإل��ى اللج��ان التنفيذي��ة
العمل في صفوف البروليتاريا النسائية ف��ي الش��رق، يج��ب
ساس الصراع الطبقي ومن هنا ينبغي كش��ف

م
ن يقوم على ا

م
ا

عج���ز النس���وية ع���ن إيج���اد حل���ول مختل���ف المش���اكل ال���تي
ة

م
لة تحري����ر الم����را

م
وف����ي ه����ذا المج����ال يمك����ن. تطرحه����ا مس����ا

لنش��ر) المدرس��ات مثل(استخدام الق�وى الفكري��ة النس��ائية 
وعل��ى لج��ان الح��زب. التعلي��م ف��ي بل��دان الش��رق الس��وفييتي

ثير ال�����دين والنزع�����ات
م
ن تناض�����ل علن�����ا ض�����د ت�����ا

م
وقطاع�����اته ا

ثن�����اء ه�����ذا النض�����ال
م
ن تتحاش�����ى ا

م
الفوقي�����ة عل�����ى النف�����وس وا

الص���داقات الفج���ة والمفتق���رة إل���ى الليون���ة م���ع المعتق���دات
.الدينية والتقاليد القومية

إن تنظي�م الع�املت ف��ي الش��رق كم��ا ف�ي الغ��رب ل
س�����اس ال�����دفاع ع�����ن المص�����الح

م
ن يق�����وم عل�����ى ا

م
ينبغ�����ي ل�����ه ا

س��اس اتح��اد البروليتاري��ا العالمي��ة م��ن
م
القومي��ة، ب��ل عل��ى ا

ج���ل تحقي���ق المهم���ات المش���تركة للطبق���ة
م
الجنس���ين م���ن ا

.العاملة
همي��ة الك��برى ال��تي يتمت��ع به��ا العم��ل م��ع

م
نظ��را لل

نساء الشرق، ولكون هذا العمل يطرح قض��ايا جدي��دة ك��ل
حزاب الشيوعية، فإن الغوص في تفص��يلته

م
مام ال

م
الجدة ا

ن يت���م انطلق���ا م���ن معرف���ة خاص���ة بطرائ���ق العم���ل
م
يج���ب ا

م��ن هن��ا ف��إن معرف��ة. ال��تي تتلءم م��ع ظ��روف بل��دان الش��رق
ن تتم جنبا إلى جن��ب م��ع

م
ساليبه، يجب ا

م
طرائق العمل وا

.معرفة موضوعات العمل
س�������اليب التحري�������ض وال�������دعاوة، لك�������ي تتمك�������ن

م
ا

ي
م
ساس�ية، ا

م
قطاعات العم��ل النس��ائي م��ن إنج��از مهمته�ا ال

وس������ع جم������اهير البروليتاري������ا النس������ائية بالثقاف������ة
م
تثقي������ف ا

الش������يوعية، وم������ن ث������م توس������يع منظم������ات الح������زب، لب������د
ح����زاب الش����يوعية ف����ي الش����رق والغ����رب م����ن اس����تيعاب

م
لل

م
ي مب��������دا

م
ساس��������ي لك��������ل عم��������ل بي��������ن النس��������اء ا

م
 ال

م
المب��������دا

والتحري��ض بالعم��ل يعن��ي». التحري��ض وال��دعاوة بالعم��ل«
مث���ل ك���ل ش���يء إطلق مب���ادرة الع���املت، والقض���اء عل���ى
ع��دم ثقته��ن بق��واهن الخاص��ة، ويت��م ذل��ك بت��وجيههن نح��و
النش��اط العمل��ي ف��ي مج��الت التنظي��م وغيره��ا م��ن مج��الت
ن ك��ل انتص��ار للح��زب

م
النض��ال، به��دف إقن��اعهن بحقيق��ة ا

س��مالي ه��و تق��دم
م
الش��يوعي، وك��ل نش��اط ض��د الس��تثمار الرا

ة
م
نه تحس��ين وض��ع الم��را

م
س��لوب. م��ن ش��ا

م
م��ن هن��ا يتض��ح ال

ح��زاب الش��يوعية وقطاعاته��ا النس��ائية ف��ي
م
ال��ذي س��تتبعه ال

م���ن الممارس���ة العملي���ة إل���ى المعرف���ة: «عمله���ا م���ع النس���اء
».النظرية للمثل العليا للشيوعية

ولكي تكون القطاعات لجانا للعمل وليس لمجرد
ن ترك���ز عل���ى الخلي���ا الش���يوعية

م
ال���دعوة الكلمي���ة، عليه���ا ا

ن توك��ل مهم��ة العم��ل
م
الموج��ودة ف��ي ال��ورش والمعام��ل، وا

بين عاملت هذه ال��ورش وه�ذه المعام��ل إل��ى منظ�م خ��اص
خذه من الخليا التي سبق ذكرها

م
.تا

إن نش���ر الفك���ر الش���يوعي بالعم���ل يت���م ف���ي روس���يا
الس���وفييتية بإدخ���ال العامل���ة والفلح���ة والمس���تخدمة إل���ى
جمي��������ع التنظيم��������ات الس��������وفييتية ابت��������داء م��������ن الجي��������ش
ة

م
والمليش����يا وانته�����اء بالمؤسس����ات الخاص����ة بتحري�����ر الم����را

كمؤسسات التغذية العامة ومؤسسات التوجيه الجتماعي
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مومة
م
همي��ة.. ومؤسسات رعاية ال

م
الخ، وهن��اك مهم��ة ذات ا

ش����كال البن����اء
م
ل وه����ي إش����راك العامل����ة ف����ي ك����ل ا

م
خاص����ة ا

.القتصادي
م������ا ال������دعاوة بالعم������ل فإنه������ا تت������م ف������ي البل������دان

م
ا

ش��كال الض��رابات
م
س��مالية بج��ر الع��املت إل��ى مختل��ف ا

م
الرا

ن
م
نها ا

م
والتظ����اهرات والعص����يانات المس����لحة ال����تي م����ن ش����ا

ن تت��م
م
تعم��ق ال��وعي الث��وري عن��د الع��املت ك��ذلك يمك��ن ا

ش����كاله المختلف����ة
م
ال����دعاوة م����ن خلل العم����ل السياس����ي با

ث��م ف��ي تنظي��م. وخاص��ة العم��ل الس��ري ف��ي دوائ��ر الرتب��اط
ح�����د الش�����يوعية، حي�����ث تع����رف العامل�����ة

م
ي�����ام الس�����بت وال

م
ا

ن تك�����ون
م
والمس�����تخدمة كي�����ف يمكنه�����ا بالعم�����ل الط�����وعي ا

.نافعة للحزب
 إش����راك النس����اء ف����ي الحملت السياس����ية

م
إن مب����دا

والمطلبي��ة ال��تي ينظمه��ا الح��زب الش��يوعي ي��ؤدي إل��ى نف��س
ل��ذلك عل��ى لج��ان. النتائج التي تؤدي إليها الدعاوة بالعم��ل

ن توس�ع م��ن مج��الت
م
ح��زاب الش�يوعية ا

م
الدعاوة التابعة لل

ك�ثر الجم�����������اهير النس�����������ائية تعرض�����������ا
م
نش�����������اطها لتش�����������مل ا

ذه��ان بع���ض
م
س���مالية ولتح���رر ا

م
للس��تغلل ف��ي البل���دان الرا

النس����اء ف����ي الجمهوري����ات الس����وفييتية م����ن خراف����ات وم����ن
ن تهت��م. مخلف��ات النظ��ام الجتم��اعي البائ��د

م
وعل��ى اللج��ان ا

ن ه���ذا
م
لم ومط����الب الحرك���ة النس����ائية ل

ل
يض����ا بحاج����ات وا

م
ا

ن
م
س��مالية يج���ب ا

م
ن الرا

م
الهتم��ام ه��و ال��ذي يقن���ع النس��اء ب��ا

م��ام
م
ن تمه��د ا

م
ن جميع الطرق يجب ا

م
تسحق كعدو لدود وبا

.الشيوعية كمحرر ومخلص بالنسبة لهن
إن ت����وجيه ال����دعاوة والتحري�����ض بش�����كل منهج����ي
ن يت�����م بقي�����ام قطاع�����ات العم�����ل النس�����ائي بإيج�����اد

م
يمك�����ن ا

و منطق��ة م��ن
م
وتنظيم اتحادات عامة على مستوى ضاحية ا

مدين����ة وتض����م المس����تخدمات والع����املت ف����ي ش����تى ف����روع
.الصناعة

ف��������ي التعاوني���������ات والرابط���������ات عل��������ى الع��������املت
ن ينتخب��������ن رفيق��������ات مهمته�������ن التحري�������ض

م
الش�������يوعيات ا

وعلى القطاعات ف��ي. والتنظيم في صفوف هذه التنظيمات

ج�����ل انتخ�����اب
م
ن تعم�����ل م�����ن ا

م
الجمهوري�����ات الس�����وفييتية ا

العاملت إلى مجالس المصانع وكل الهيئت الموكل��ة إليه��ا
باختص�����ار. مهم�����ة إدارة ومراقب�����ة وت�����وجيه عملي�����ة النت�����اج

ينبغ��ي إيص��ال الع��املت ع��ن طري��ق النتخ��اب إل��ى جمي��ع
التنظيم������ات والمؤسس������ات ال������تي يمك������ن اس������تخدامها ف������ي
ثن��������اء اس��������تيلء البروليتاري��������ا عل��������ى

م
س��������مالية ا

م
البل��������دان الرا

الس�����������لطة، وف�����������ي الجمهوري�����������ات الس�����������وفييتية لحماي�����������ة
.ديك�تاتورية البروليتاريا وبناء الشيوعية

ن تض�����ع ف�����ي المص�����انع الك�����بيرة،
م
عل�����ى اللج�����ان ا

كع���������املت ومس���������تخدمات ممثلت عنه���������ا م����������ن النس���������اء
يض���ا كم���ا يح���دث ف���ي

م
ن تض���ع ا

م
الش���يوعيات المجرب���ات، وا

الجمهوري�����ات الس����وفييتية رفيق�����ات مم�����اثلت ف�����ي المراك����ز
.والتجمعات البروليتارية الكبرى

س���مالية
م
عل���ى القطاع���ات النس���ائية ف���ي البل���دان الرا

ن تحت��ذي ب��الحزب الش��يوعي ف��ي روس��يا الس��وفييتية ال��ذي
م
ا

ينظ���م لممثل���ي العم���ال اجتماع���ات ون���دوات تلق���ي بش���كل
ن تق��وم ب��دورها بتنظي��م

م
دائ��م نجاح��ات منقطع��ة النظي��ر وا

اجتماع��������ات عام��������ة للع��������املت والش��������غيلت والفلح��������ات
ة

م
والمس������تخدمات تن������اقش فيه������ا حاج������ات ومط������الب الم������را

ن تنتخ��ب لجان��ا خاص�ة ك�ف�وءة تمام�ا لمتابع��ة
م
الكادح�ة، وا

ن تعم��ق ف��ي ه��ذه. ه��ذه المط��الب
م
يض��ا ا

م
وعل��ى القطاع��ات ا

الجتماع���ات البح���ث ف���ي المس���ائل ال���تي تث���ار بينه���ا وبي���ن
بالض���افة إل���ى ه���ذا. اللج���ان المنتخب���ة م���ن قب���ل الع���املت

ن ترس��������ل خطباءه��������ا للش��������تراك ف��������ي
م
عل��������ى القطاع��������ات ا

حزاب الغريبة عن
م
المناقشات التي تجري في اجتماعات ال

إن ال��دعاوة والتحري��ض م��ن خلل الجتماع��ات. الش��يوعية
ن يتبعهم���ا تحري���ض مبرم���ج

م
والنش���اطات المش���ابهة يج���ب ا

ومط�ول داخ��ل ال��بيوت نفس�ها، فعل�ى ك��ل ش�يوعية مكلف��ة
ن تق���وم بزي���ارات منتظم���ة لعش���ر نس���اء عل���ى

م
به���ذه المهم���ة ا

سبوع ولدى كل عمل
م
قل كل ا

م
ك�ثر بمعدل زيارة على ال

م
ال

.مهم يقوم به الحزب الشيوعي والجماهير البروليتارية
فك������ار الش������يوعية

م
ن تنش������ر ال

م
وعل������ى القطاع������ات ا
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بشكل مبسط وملئم بواسطة توزيع الكراس��ات والبيان��ات
ن تح��ث الجم��اهير النس��ائية» المناش��ير«

م
نها ا

م
ال��تي م��ن ش��ا

ك�����د م�����ن قي�����ام النس�����اء. وتوح�����دها
م
ن تتا

م
وعل�����ى القطاع�����ات ا

الش�يوعيات باس�تخدام مؤسس�ات الح�زب ووس��ائل التوعي�ة
ن تقي���م المحاض���رات

م
ك�ثر فعالي���ة وا

م
العائ���دة ل���ه ب���الطرق ال

والمناقش���ات وت���دعو إليه���ا الش���يوعيات المتخلف���ات نس���بيا
ول عه������دهن

م
والنس������اء الكادح������ات الل������واتي ل يزل������ن ف������ي ا

بالنش�����اط الث�����وري وذل�����ك به�����دف تعمي�����ق وعيه�����ن وش�����حذ
ن تق������ام للع������املت، دون العم������ال،. إراداته������ن

م
ويمك������ن ا

س���هرات للمطالع���ة والمناقش���ة وذل���ك ف���ي بع���ض الح���الت
.الخاصة

وم��ن المرغ��وب في��ه، ك��ي تنم��و روح الرفاقي��ة بي��ن
ن ل تق����ام للنس����اء الش����يوعيات م����دارس

م
العام����ل والعامل����ة ا

ن تق����دم موض����وعات
م
حزبي����ة خالص����ة، إذ م����ن المف����روض ا

ح����ول العم����ل بي����ن النس����اء ف����ي ك����ل مدرس����ة م����ن م����دارس
ن ترس��ل ع��ددا. الح��زب

م
ويح��ق لقطاع��ات الح��زب النس��ائية ا

م����ن ممثليه����ا للمس����اهمة ف����ي مناقش����ة الموض����وعات ال����تي
.يطرحها الحزب

تنظيم القطاعات النسائية- 6

تنظ����م لج���ان للعم����ل النس����ائي إل����ى ج����انب لج���ان
المن������اطق والمقاطع������ات وإل������ى ج������انب اللجن������ة المركزي������ة

عضاء القط��اع، ويتمت��ع الح��زب. للحزب
م
يحدد الحزب عدد ا

ك�ثر م��ن بل��د بالحري��ة الكامل��ة ف��ي تحدي��د ع��دد
م
المنتشر في ا

عضاء القطاعات التابعة له وذلك حسب ظروفه الخاص��ة
م
.ا

ن تك���ون ف���ي نف���س ال���وقت
م
المس���ؤولة ع���ن القط���اع يج���ب ا

عض��وا ف��ي لجن��ة الح��زب المحلي��ة، وف��ي ح��ال ع��دم تمكنه��ا
ن تحض��ر جلس��ات

م
م��ن الجم��ع بي��ن المس��ؤوليتين، عليه��ا ا

ن يك����ون له����ا الح����ق بالتص����ويت إل
م
اللجن���ة المحلي����ة دون ا

عل�������ى المس�������ائل المتعلق�������ة بالقط�������اع النس�������ائي، ويك�������ون
خ��رى

م
بالض��افة. حضورها بص��فة استش��ارية ف��ي المس��ائل ال

إل������ى المهم������ات العام������ة وال������تي س������يرد ذكره������ا يج������ب عل������ى
 الوظ�����ائ�ف التالي����ة

م
ن تمل

م
:القطاع����ات واللج����ان النس����ائية ا

رب�����ط مختل�����ف القطاع�����ات الموج�����ودة ف�����ي منطق�����ة معين�����ة
عق��د اجتماع��ات يت��م التع��رف م��ن خلله��ا. بالقطاع المرك��زي

عل��ى نش��اط القطاع��ات واللج��ان العامل��ة ف��ي منطق��ة معين��ة
إيص��ال خ��ط الح��زب إل��ى المن��اطق. وبي��ن القط��اع المرك��زي
توزي����ع الق����وى العامل����ة ف����ي مج����ال. والمقاطع����ات البعي����دة

وض��ع ق��وى الح��زب العامل��ة ف��ي ص��فوف النس��اء. التحري��ض

عقد مؤتمرات منطقية للنس��اء الش��يوعيات. في حركة دائمة
ق���������ل وم���������ؤتمرات لممثلت

م
مرتي���������ن ف���������ي الع���������ام عل���������ى ال

ن تك���ون نس���بة التمثي���ل م���ن عض���و إل���ى
م
القطاع���ات، عل���ى ا

خي��را عق��د اجتماع��ات للع��املت. عض��وين ع��ن ك��ل قط��اع
م
وا
.والفلحات غير الحزبيات

قاليم البعيدة(يضم كل قطاع منطقي 
م
م��ن) في ال

عض��اء المك�ت���ب
م
عض��اء، ويت��م تعيي���ن ا

م
خمس��ة إل��ى س��بعة ا

م�������ن قب�������ل هيئ�������ة الح�������زب المس�������ؤولة ف�������ي) الس�������كرتاريا(
المنطق����ة، وبحض����ور مس����ؤولة القط����اع ال����تي يت����م انتخابه����ا
عض������اء اللجن������ة المنطقي������ة، ف������ي م������ؤتمر الح������زب

م
كس������ائر ا
.المنطقي

عض��اء القطاع��ات واللج��ان ينتخب��ون ف��ي الم��ؤتمر
م
ا

ن يت��م
م
يض��ا ا

م
و القليم، ويمك��ن ا

م
و المنطقة ا

م
العام للمدينة ا

عض���اء ف���ي
م
عل���ى مباش���رة، كا

م
تعيينه���م م���ن قب���ل الهيئت ال

تض��م اللجن��ة المركزي�ة. لجان تابعة للجان الحزب الرئيسية
عض��اء بينه��ن

م
للعمل بين النس��اء م��ن عض��وين إل�ى خمس�ة ا

قل
م
.متفرغة واحدة على ال

إن مهم��ات لجن��ة العم��ل النس��ائي المركزي��ة وال��تي
تنفصل عن مهمات القطاعات المنطقية والتي سيرد ذكرها
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عض���اء: ه���ي التالي���ة
م
تق���ديم التوجيه���ات إل���ى المحلي���ات وال

تزوي�����د هيئت. مراقب�����ة عم�����ل القطاع�����ات. الع�����املين فيه�����ا
الح���زب ف���ي المن���اطق برفيق���ات م���ن الع���املت ف���ي ص���فوف

مراقب���ة ظ���روف وتط���ور العم���ل النس���ائي عل���ى ض��وء. النس���اء
ة

م
ثره��ا عل��ى وض��ع الم��را

م
.التح��ولت القتص��ادية والقانوني��ة وا

الس������ماح لممثل������ي الس������لطة بحض������ور اجتماع������ات اللج������ان
الخاص�ة ال�تي ت��درس التحس�نات ال�تي تلح�ق بوض�ع الطبق�ة

.وغيره����ا... العامل����ة وبمنظم����ات حماي����ة العم����ل والطفول����ة
إص���دار نش���رة مركزي���ة وجرائ���د دوري���ة ووض���عها ف���ي متن���اول

ق����اليم م����رة ف����ي. الع����املت
م
عق���د م���ؤتمر لممثلت جمي����ع ال

ق�����ل
م
.تنظي�����م رحلت لل�����دعاوة ع�����بر البلد. الس�����نة عل�����ى ال

إرس������ال متمرس������ين ف������ي العم������ل النس������ائي إل������ى قطاع������ات
دفع العاملت للشتراك في الحملت السياسية. المناطق

إقام����ة ص����لة دائم����ة م����ع. والمطلبي����ة ال����تي ينظمه����ا الح����زب
مانة العامة العالمية للنساء الشيوعيات

م
وإقامة احتف��ال. ال

.سنوي بيوم العاملة العالمي
إذا لم تكن المس�ؤولة ع��ن القط�اع النس��ائي الت��ابع
للجن���ة المركزي���ة عض���وا ف���ي ه���ذه اللجن���ة، ف���إن له���ا الح���ق
بحض����ور جلس����اتها، والتص����ويت عل����ى المس����ائل المتعلق����ة
خ����رى ف����إن حض����ورها

م
م����ا بالنس����بة للمس����ائل ال

م
بالقط����اع، ا

ويمك����ن للمس���ؤولة ع����ن القط���اع. يك����ون بص����فة استش����ارية
ن

م
و ا

م
ن تعي��ن م��ن قب��ل اللجن��ة المركزي��ة ا

م
النسائي المركزي ا

ول تص��بح ق��رارات. تنتخ��ب م�ن قب�ل الم�ؤتمر الع��ام للح�زب
اللج����ان النس����ائية ناف����ذة إل بع����د موافق����ة اللج����ان الحزبي����ة

على مباشرة
م
.ال

العمل على الصعيد العالمي- 7

ح�������زاب الش������يوعية ف������ي ك������ل
م
إن قي������ادة عم������ل ال

البل����دان، وتوحي����د الق����وى العمالي����ة، وتحقي�����ق المهم����ات
ممي����ة الثالث�����ة، وحش�����د نس����اء ك����ل

م
الملق����اة عل����ى ع�����اتق ال

ج��ل س��لطة
م
البلدان وكل الشعوب في النضال الثوري من ا

الس�����وفيات وديك�تاتوري�����ة الطبق�����ة العامل�����ة عل�����ى الص�����عيد

مان�����ة العام�����ة العالمي�����ة للنس�����اء
م
الع�����المي، ه�����ي مهم�����ات ال

ممية الثالثة
م
.الشيوعيات والعاملة إلى جانب ال

عض���اء اللجن���ة المركزي���ة النس���ائية وع���دد
م
إن ع���دد ا

عضاء الدين يتمتعون بح��ق التص��ويت، يح��دد م��ن قب��ل
م
ال

.اللجنة المركزية للحزب

قرار حول العلقات بين النساء الشيوعيات- 8
ممية الشيوعية 

أ
مانة العامة النسائية لل

أ
)1( في العالم و بين ال

ق���ر ف���ي جلس���ة (
م
حزي���ران بع���د تقري���ر الرفيق���ة 12ا

لكسندرا كولونتاي وتعديل الرفيقة كلرا زيتكين
م
).ا

ممي�����ة الثالث�����ة يق�����ترح
م
انطلق�����ا م�����ن توجيه�����ات ال

ح��زاب
م
الم��ؤتمر الع��المي الث��اني للنس��اء الش��يوعيات عل��ى ال

ن تنتخ��ب بواس��طة
م
الش��يوعية ف��ي بل��دان الش��رق والغ��رب ا

إن دور. قطاعاته����ا النس����ائية المركزي����ة مراس����لت عالمي����ات
ممي����ة

م
مراس����لة الح����زب الش����يوعي كم����ا تعين����ه توجيه����ات ال

الثالث������ة، ه������و إقام������ة علق������ات منتظم������ة م������ع المراس������لت
مان��ة العام��ة العالمي��ة

م
خ��رى وم��ع ال

م
ح��زاب ال

م
العالمي��ات لل

النسائية في موسكو التي هي جه��از عم�ل اللجن�ة التنفيذي�ة

ممية الشيوعية                                                                              
م
مام المؤتمر الثالث لل

م
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ممي�������ة الثالث�������ة
م
ن ت�������زود. لل

م
ح�������زاب الش�������يوعية ا

م
وعل�������ى ال

المراس��لت بك��ل الوس��ائل التكنيكي��ة، وبك��ل المكاني��ات
مان��ة العام��ة ف��ي

م
ال��تي تس��هل التص��ال فيم��ا بينه��ن وم��ع ال

.موسكو
ش��هر

م
تجتمع المراس�لت العالمي��ات م��رة ك�ل س�تة ا

مان�����ة العام�����ة العالمي�����ة
م
راء م�����ع ممثل�����ي ال

ل
لك�����ي تتب�����ادل ال

ن ت���دعو لعق���د اجتم���اع. للنس���اء
م
مان���ة العام���ة ا

م
وتس���تطيع ال

ي وقت كان
م
.المراسلت تبعا للضرورة وفي ا

مان��ة العام��ة وبموافق��ة اللجن��ة التنفيذي��ة
م
وتق��وم ال

وبالمشاركة الكاملة للمراسلت العالميات بتنفيذ المهم��ات
ممي��ة

م
ن. ال��تي ح��ددتها توجيه��ات ال

م
وعليه��ا بش��كل خ��اص ا

ج��ل تنمي��ة الحرك��ة
م
تناض��ل ف��ي ك��ل بل��د، ق��ول وفعل، م��ن ا

ن تح������دد
م
النس������ائية الش������يوعية ال������تي ل ت������زال ض������عيفة، وا

اتجاها واحدا لسير هذه الحركة في بلدان الشرق والغرب،
ن ت���ثير وتق���ود النش���اطات الوطني���ة والعالمي���ة ال���تي م���ن

م
وا

ن تقوي وتوسع النضال الثوري للبروليتاريا
م
نها ا

م
.شا

ن تقي���م جه���ازا
م
مان���ة العام���ة ف���ي موس���كو ا

م
وعل���ى ال

ك�ثر
م
وروب��ا الغربي��ة، به��دف إيج��اد ارتب��اط ا

م
مس��اعدا له��ا ف��ي ا

وثوق���ا وانتظام���ا م���ع الحرك���ات الش���يوعية النس���ائية ف���ي ك���ل
عم����ال. البل����دان

م
وس����تكون وظيف����ة ه����ذا الجه����از القي����ام بال

ن��ه س�يكون
م
ي ا

م
مانة العام��ة ا

م
التحضيرية والمكملة لعمل ال

جه��ازا تنفي��ذيا ص��رفا ولي��س ل��ه الح��ق ف��ي تقري��ر م��ا يك��ون،
مان������ة العام�������ة ف�������ي

م
فه������و مرتب�������ط بتوجيه�������ات ومق�������ررات ال

ممي��ة الش���يوعية
م
وينبغ���ي. موس��كو، وباللجن��ة التنفيذي��ة لل

مان�ة العام�ة بمس�اعدة
م
ق��ل لل

م
ن تقوم ممثلة واح�دة عل�ى ال

م
ا

وربا الغربية
م
.الجهاز المساعد والعامل في ا

مان����ة العام����ة ع����ن توجيه����ات
م
إذا ابتع����د نش����اط ال

ممي����ة تت����دخل اللجن����ة التنفيذي����ة للتص����حيح م����ن خلل
م
ال

مان�����ة، ويح�����دث الش�����يء نفس�����ه بالنس�����بة
م
علقته�����ا به�����ذه ال

.لتركيب وشكل عمل الجهاز المساعد

ساليب العمل الشيوعي بين النساء - 9
أ
شكال وا

أ
)2(قرار حول ا

إن الم����ؤتمر الع����المي الث����اني للنس����اء الش����يوعيات
:والمنعقد في موسكو يعلن

س��������������مالي والنظ��������������ام
م
إن انهي��������������ار القتص��������������اد الرا

البورج��وازي المرتك��ز عل��ى ه��ذا القتص��اد، وبالمقاب��ل تق��دم
ج����ل

م
الث����ورة العالمي����ة، تجع����ل م����ن النض����ال الث����وري م����ن ا

الس����تيلء عل����ى الس����لطة السياس����ية وتحقي����ق ديك�تاتوري����ة
ي وق����ت

م
ك�ثر إلحاح����ا م����ن ا

م
البروليتاري����ا، ض����رورة حيوي����ة ا

مضى، بالنسبة لبروليتاريا البلدان التي ل يزال يسود فيه��ا
نه��ا تجع��ل م��ن ه��ذا النض��ال، واجب��ا ل

م
ه��ذا النظ��ام، كم��ا ا

يمك��ن تحقيق��ه إل بالمش��اركة الواعي��ة والجريئ��ة والمخلص��ة
.للجماهير النسائية

ف���ي البل���دان ال���تي تمكن���ت فيه���ا البروليتاري����ا م���ن
الس����تيلء عل����ى جه����از الدول����ة وإقام����ة ديك�تاتوريته�����ا عل����ى

وكراني����ا، ل يمك����ن
م
ش���كل الس���وفياتات، كم���ا ف����ي روس����يا وا

ن تباش�����ر ف�����ي توطي�����د مواقعه�����ا ض�����د الث�����ورة
م
للبروليتاري�����ا ا

ن تش������رع ف������ي بن������اء
م
المض������ادة ف������ي ال������داخل والخ������ارج، وا

ن الجم���اهير النس����ائية ل���م ت����ع بش���كل
م
الش���يوعية، طالم����ا ا

ن ال����دفاع ع����ن النظ����ام الجدي����د ه����و ف����ي
م
واض����ح وث����ابت، ا

يضا
م
.صميم مهماتها ا

وم����ن هن����ا ف����إن الم����ؤتمر الع����المي الث����اني للنس����اء
ممي����ة

م
الش����يوعيات انس����جاما من����ه م����ع مب����ادئ ومق����ررات ال

ن
م
حزاب الش�يوعية ف�ي ك�ل البل�دان ا

م
الثالثة، يقترح على ال

تتبنى مهمة إيقاظ الجماهير النسائية، وتوحيدها وتثقيفه��ا
ح�������زاب

م
ن تض�������مها إل�������ى ص�������فوف ال

م
ب�������روح الش�������يوعية، وا

ن تش���حذ بثب���ات وع���زم إرادة ه���ذه الجم���اهير
م
الش���يوعية، وا

.على العمل والنضال
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م
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م
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ح���زاب المنتمي���ة إل���ى
م
ولبل���وغ ه���ذا اله���دف عل���ى ال

جهزته�����ا
م
ن تش�����كل إل�����ى ج�����انب جمي�����ع ا

م
ممي�����ة الثالث�����ة ا

م
ال

ن تش������كل قطاع������ات
م
ومؤسس������اتها ال������دنيا منه������ا والعلي������ا، ا

عض��اء قي��ادة الح��زب، وذل��ك به��دف
م
ح��د ا

م
نس��ائية يقوده��ا ا

تحري������ض وتنظي������م وتوعي������ة جم������اهير الع������املت الل������واتي
.سيكون لهن ممثلت في كل الهيئت القيادية للحزب

القطاعات النسائية ل تشكل تنظيم��ات مس��تقلة،
جه����زة عم����ل مهمته����ا تحري����ك الع����املت

م
فه����ي ليس�����ت إل ا

وت��وعيتهن به��دف الس��تيلء عل��ى الس��لطة السياس��ية وبن��اء
الشيوعية، وهذه القطاع�ات تعم��ل ف�ي ك�ل المج�الت وف�ي
وقات، تح��ت إش��راف الح��زب، ولكنه��ا تتمت��ع بحري��ة

م
كل ال

الحركة الضرورية لنشاء مؤسس��اتها ال��تي تراع��ي الخص��ائص
ة ووض���عها الخ���اص ال���ذي ل ي���زال قائم���ا ف���ي

م
الممي���زة للم���را

سرة
م
.المجتمع وال

ن تع����ي دائم����ا وف����ي ك����ل
م
جه����زة النس����ائية ا

م
عل����ى ال

:نشاطاتها الغاية من وراء تحقيق مهمتها المزدوجة التالية
1 - ك�ثر 

م
حش��د المزي��د م���ن الجم��اهير النس���ائية ال

ك�ثر تص����ميما عل����ى المش����اركة ف����ي نض����ال الطبق����ة
م
وعي����ا وال

الثوري���ة وف���ي نض���ال ك���ل المض���طهدين والمس���تغلين ض���د
جل الشيوعية

م
سمالية ومن ا

م
.الرا

2 - بع��د انتص��ار الث��ورة البروليتاري��ة، ينبغ��ي ج��ر 
الجم�����اهير النس������ائية للمش�����اركة ببطول������ة ووع������ي ف�����ي بن������اء

ح��زاب الش��يوعية. الش��يوعية
م
جه��زة النس��ائية ف��ي ال

م
وعل��ى ال

ن وس����ائل التحري����ض والتوعي����ة
م
خ����ذ بعي����ن العتب����ار ا

م
ن تا

م
ا

ح���اديث ب���ل ف���ي إتب���اع الوس���ائل
م
ليس���ت ف���ي الك�تاب���ات وال

إش��راك النس��اء الش��يوعيات ف�ي ك�ل مج��الت نش��اط: التالية
عم����ال

م
ح����زاب الش����يوعية، وإش����راك الع����املت ف����ي ك����ل ا

م
ال

ونض����الت البروليتاري����ا الثوري����ة م����ن إض����رابات وتظ����اهرات
.وعصيانات وانتفاضات مسلحة

الحواشي
قر في جلسة ��  1

م
لكسندرا كولونتاي وتعديل الرفيقة كلرا زيتكين 12ا

م
.حزيران بعد تقرير الرفيقة ا

قر في جلسة ��  2
م
.حزيران بعد تقرير الرفيقة كولونتاي 13ا
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