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  فصل اول

  بردگی زنان
  
  
  

  ـ مردان ، زنان و تقسيم آار١
  

اجتماعی بازی می آند و تاريخ بما می آموزد هر طبقه يا گروه اجتماعی آه نقش عمده را در توليد 
. وظايف عمده را در امر توليد به عهده دارد، بطور  قطع به مرور زمان آنترل توليد را در دست خواهد گرفت

چرا چنين بود؟ برای اينكه . زمانی بود آه تحت نظام مادر ساالری، زنان آنترل آننده  توليد به حساب می آمدند
بود، يعنی آشاورزی ابتدايی، زنان نقش عمده را در توليد به عهده داشتند، درنوع  توليد آه در آن زمان متداول 

بعد . آنان وظائف عمده را انجـام می دادند  ، در حاليـكه مردان در پی شكار جنگلها را زير پا می گذاشتند
يری رخ چرا چنين تغي. زمانی رسيد آه تحت نظام پدرساالری، موقعيت غالب در  توليد به دست مردان افتاد

داد؟ برای آن آه در توع توليدی آه در اين زمان متداول بود يعني گله داری، وسائل عمده توليد عبارت از سر 
  .نيزه، آمند وتير و آمان بود و نقش عمده توسط مردان ايفا می شد

  )١٩٠٦ دسامبر ،ـ ، آليات جلد اول ، بخش سوم"  يا سوسياليسممآنارشيس" استالين ـ(
  

 توليد در تمام شاخه ها ـ دامپروری، آشاورزی و صنايع دستی ـ نيروی آار انسان را قادر افزايش... 
اين امر در عين حال مقـدار آاری را آه . آرد بيش از آنچه برای نگهداری خودش ضرورت داشت ، توليد آند

افزايش نيروی . دادهر يك از اعضای تيره يا جماعت خانگی يا خانواده منفرد می بايست انجام دهد، افزايش 
اسرا به برده تبديل شدند و تحت شرايط تاريخی عام آن . جنگ به اين امر پاسخ داد. آار بيشتر مطلوب گشت 

زمان، نخستين تقسيم آاراجتماعي بزرگ با افزايش دادن قابليت توليد نيروي آار، يعنی ثروت و وسعت بخشيد 
ً  بردگی را به دنبا نخستين تقسيم آار اجتماعی بزرگ به نخستين . ل خود داشتن به دامنه ی توليد ضرورتا

 استثمار آننده گان و استثمار ،اربابان و برده ها: تقسيم بندی جامعه منجر شده، جامعه به دو طبقه تقسيم گشت
  .شوندگان

ه، تا اينكه مالكيت اشتراآی قبيله يا تيره بر احشام، در چه زمانی به مالكيت فردی سران خانواده تبديل شد
صورت گرفته ) مرحله ميانی بربريت(به امروز معلوم نيست، اما اين تبديل مي بايست عمدتاً  در اين مرحله 

تهيه مايحتاج . احشام و چيزهای جديد ديگری آه نمودار ثروت شدند، انقالبی در خانواده پديدار آوردند. باشد
احشام، وسائل جديد .  در تملك خود داشتآنها رارد وزندگی هميشه آار مرد بود، از اينرو وسايل را توليد می آ

از اين رو مالكيت احشام . معيشت بودند و مرد در اهلی آردن آنها پيشگام بود و پرورش آنها را به عهده گرفت
اينك تمام مازاد .  آه در ازای احشام و آاالها بدست آورده بود، به او تعلق داشت راو آاالها و نيز بردگانی

شكارچی و . زن تنها در مصرف آنها سهيم بود و در تملك آنها هيچ سهمی نداشت. ه دست مرد می افتادتوليد ب
با تكيه بر " نجيب تر"شبان . با اين آه مقام دوم را بعد از زن در خانه داشته باشد، قانع بود" وحشی"جنگجوی
تقسيم . نست احساس نارضايتی آندتوا موضع مقدم هجوم برده و زن را به زور عقب راند و زن نمیه ثروتش ب

 تغيير نكرده بود و با اين  کاراين تقسيم. آار در خانواده ، شكل توزيع ثروت را ميان مرد و زن تعيين آرده بود
همه روابط خانگی پيشين را واژگون آرد، فقط به اين علت آه تقسيم آار در خارج از خانواده تغيير پذيرفته 

لت برتری زن در خانواده می شد، يعنی محدود بودن زن به آارهای خانگی ، اينك همان علتی آه قبال ع. بود
آار خانگی زن در مقايسه با آار مرد  در آسب نان اهميت خود را از . برتری مرد را در خانه تثبيت می آرد

 رهايی زنان و در اينجا می بينيم آه. آار مرد همه چيز بود و آار زن جزئی ناچيز را تشكيل می داد. دست داد 
برابری آنها با مردان، آن زمان آه زنان از آار توليدی اجتماعی برآنار و به آار خانه آه امری خصوصی 

گردد آه زنان  رهائی زنان  تنها هنگامی ممكن می. امكان ناپذير است و امكان ناپذير خواهد بود،است، محدودند
آنند و وظايف و امور خانه ميزان ناچيزی از وقت آنها را بتوانند در توليد به مقياس وسيع و اجتماعی شرآت 

تنها در زمان ما ست آه صنايع مدرن به ميزان وسيع نه تنها به زنان اجازه می دهدآه به . به خود مشغول آند
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مقياس وسيعی در توليد شرآت آنند، بلكه در واقع آن را طلب می آند و عالوه بر اين تالش دارد تا آار خانگی 
. ی را به يك صنعت عمومی تبديل نمايد آه در نتيجه اين صنعت است آه رهائی زن  ممكن گشته استخصوص

اين حاآميت مطلق با لغو حق مادر . برتری واقعی مرد بر خانه آخرين مانع را از سر راه حاآميت مرد برداشت
  .ائمی يافتو پيداش حق پدر و گذار تدريجی خانواده جفتی به تك همسری تقويت شد و خصلت د

 )١٨٨٣تابستان ، فصل نهم، "منشاء خانواده ، منافع خصوصی، دولت" ـ  انگلس(
 
 

  ـ خانواده جفتی٢
  

تكامل خانواده در دوران ماقبل تاريخ، پروسه تنگ شدن دائمی حلقه ای را آه در آغاز آل قبيله را در بر 
حذف پی در پی اقوام بسيار نزديك . شدمی گرفت، طی آرد آه در انتهای آن ازدواج رسمی بين دو جنس حاآم 

و سپس اقوام دورتر و باالخره اقوام سببی، هر گونه ازدواج گروهی را عمالً  غير ممكن ساخت و باالخره تنها 
جفت يا ملكول با حفظ اتحادی سست هنوز باقی می ماند آه به حل اين ملكول، باالخره ازدواج آامالً  موجوديت 

 اين واقعيت خود به تنهائی بيانگر آن است آه عشق جنسي فردی به معني امروزيش تا .خود را از دست می داد
امروزه پراتيك تمام مردم به خوبی دالئل باز . چه اندازه نسبت به علت پيدايش ازدواج تك همسری، بيگانه است

  .دهد هم بيشتری را در اين مورد ارائه می
ز از لحاظ زن در مضيقه نبودند، برعكس بيش از نياز در حاليكه در اشكال قبلی خانواده مردان هرگ

. خيزد  اما در اين مرحله زن آمياب می شود و مرد در پی به آف آوردنش بر مي.خود، به زن دسترسی داشتند
در نتيجه با ازدواج جفتی، ربودن و خريد و فروش زن آغاز می گردد آه اين نشانه اشاعه يافته وسيع چيزی 

  اين عالم خشك مغز اسكاتلندی، به 1"مك لنان.  "ای عميق آه قبال صورت گرفته بود، نبودجز تغييرات ريشه 
رگون جلوه داد و آنها را گهر حال اين نشانه ها را آه تنها شيوه های به دست آوردن زن را نمايان می ساخت د

" از طريق خريد و فروشازدواج "و " ازدواج از طريق ربودن"در رده بندی انواع ويژه خانواده تحت عنوان 
در همان مرحله از ( مريكائي و همچنين در ميان قبايل ديگر آعالوه بر اين در ميان سرخ پوستان . قرار داد

اين . اغلب موارد حتی با آن ها مشورت هم نمی شد.  زوجين در امر ازدواج هيچگونه دخالتی نداشتند) رشد
بدين ترتيب دونفرنا آشنا،به عقد  يكديگر . ندان خود می دادندمادران بودند آه ترتيبات ازدواج را برای فرز

قبل از ازدواج داماد . گاهی می يافتندآو تنها با نزديك شدن روز ازدواج بود آه آنها به معامله  درآورده می شدند
ی دختر داد ، آه به مثابه هديه خريد در مقابل واگدار مي) بستگان مادری نه پدری(هدايائی به بستگان عروس 

ولي در ميان  بسياری از قبايل ، . طالق می توانست به ميل هر يك از دو طرف انجام گيرد.  محسوب می شد
اين نوع طالق حساسيت عمومی را برمی انگيخت و هرزمان آه اختالفي بين زن " 2ايروآوئيس"در قبيله(مثال 

 به جدائی منجر می یند و تنها هنگامآرد و شوهر بروز می آرد، بستگان مادری هر دو طرف ميانجيگري می
 ی آزادنزن سرپرستی فرزندان را به عهده می گرفت و هر يك از طرفي. شد آه مياجيگری بی نتيجه می ماند

  .داشتند دوباره ازدواج آنند
. خانواده جفتی ضعيف تر و بی ثبات تر از آن بود آه احتياج  و خواست به يك خانوار مستقل داشته باشد

ولی خانوار . رو به هيچ وجه نتوانست خانوار اشتراآی را آه از گذشته به جا مانده بود از بين ببرداز اين 
 ،برتری زن در خانه بود، احترام به زن يعنی به مادر از آنجا ناشی می شد آه از طريق اومعنی اشتراآی به 

يكی . طبيعی تقريباً  غير ممكن بود در حاليكه تشخيص پدر . شد با اطمينان تشخيص دادیمادر طبيعی طفل را م
 به ما رسيده ، اين است آه در آعاز جامعه، زن برده ١٨از پوچ ترين فرضياتی آه از دوره روشنگری قرن 

در صورتيكه در ميان آليه وحشی ها و در مراحل پائين و ميانی بربريت و حتی تا حدودی در . مرد بوده است
بگذاريد .  برخوردار بود، بلكه در مقام واالی احترام آميزی نيز قرار داشتمرحله باالئی، زن نه تنها از آزادی

 مبلغ مذهبی بوده است، 4" ايرآوئيس سنه آاس"   آه سال ها در ميان قبيله 3" آرتور رايت"در اين مورد از 
  :مشاهده آوريم

                                                 
1    Maclennan   
2    -  Irokesen 
3    Arthur - Wright 
    يكی از از آنفدراسيون های قبايل سرخ پوست بود ـ  4



- 8 - 

 اشتراآی آه شامل خانوار(در مورد سيستم خانوادگی آنها، موقعی بود آه در خانه های بزرگ قديمی " 
زن . زندگی می آردند، احتمال اين بود آه يك طايفه بر ساير طوايف تسلط داشته باشد) چندين خانوار می شد

انبار ها ... معموالً  زن فرمانروای خانواده بود... ديگر شوهر اختيار آند ) تيره های(می توانستت از طايفه 
نگونبختی آه نمی توانست سهمش را در تهيه مايحتاج زندگی ادا وای به حال شوهر يا معشوق . اشتراآی بودند

آند، صرفنظر  از تعداد فرزند، صرفنظر از مقدار اجناس آه در خانه به او تعلق داشت، هر لحظه ممكن بود، 
از اين به . دستور اخراج خود را دريافت نمايد و در چنين حالتی به صالحش نبود آه از دستور سرپيچی آند

صه خانه بر او تنگ می شد و می بايستی به قبيله خود عقب نشيند و يا  همانطور آه اغلب اتفاق می بعد عر
. در ميان طوايف، زنان قدرت بزرگ بودند. افتاد از طريق زناشوئی، اتحاد جديد با طايفه ديگر برقرار نمايد

ا می شكستند و او را به مقام يك وقتی موقعيت ايجاب می آرد، آنها بدون هيچ ترديدی به اصطالح شاخ رئيس ر
  5." تنزل می دادندیسرباز معمول

خانوار اشتراآی آه در آن اآثر يا حتی تمام زنان متعلق به يك تيره بودند، در حاليكه مردان از تيره های 
ه بايد اضافه آرد آ... گوناگون ديگر بر می خواستند، بنياد مادی برتری زن را در ادوار بدوی تشكيل می داد

گزارش های جهانگردان و مبلغين  مذهبی آه از آار بيش از اندازه زنان وحشی و بربريت حكايت می آنند، به 
علل تقسيم آار بين دو جنس آامالً  با عللی آه مقام زن را در جامعه . هيچ وجه در تضاد با گفته های باال نيست

ت تر از آنچه آه ما مناسب می دانيم آار می در ميان مردمی آه زنان خيلی سخ. معين می سازند فرق دارند
بانوان متمدنی چاپلوسی احاطه شان . از احترام واقعی بيشتری برخوردارند: آنند در مقايسه با زنان اروپايی

آرده است و نسبت به تمام آارهای واقعی بيگانه هستند، دارای مقام اجتماعی بسيار پائين تری از زنان سخت 
باشند، زنانی آه در ميان قوم خود بانوی واقعی، آه ناشی از ماهيت مقامشان بود، آوش عصر بربريت می 

  .محسوب می شدند
  )انگلس ـ همانجا، فصل دوم(

      
  
  

  ـ پايان حق مادر ٣
  

در مراحل ابتدائی بربريت، ثروت ثابت منحصر به خانه، لباس، زيورآالت خشن و وسائل تأمين و تهيه 
. غذا را می بايستی روز به روز به دست آورد.  ترين نوع ظروف آشپزخانه بودغذا چون قايق، اسلحه و ساده

 االغ، گاو، گوسفند، بز و خوك خود مانند آريائی های ،اقوامی با اقتصاد شبانی پيشرفته با گله ها، اسب و شتر
و سامی ها در سرزمين هند در اياالت پنجاب و گنگ و جلگه های رود سيحون آه در آن هنگام پر آب تر بودند 

 با مختصر نظارت و مراقبتی به طور طدجله و فرات اآنون سرزمين هائی را به دست آوردند آه فق
روزافزونی بر تعداد احشامشان افزوده گرديده و مواد غذائی بسيار مغذی مانند شير و گوشت را توليد می 

اده و شكار نيز به تدريج از امری ضروری حاال ديگر تمام ابزار قبلی تأمين غذا نقش خود را از دست د. آردند
  .به امری تفريحی مبدل گرديد

اما مالكيت . اما اين ثروت های جديد به چه آسی تعلق داشت؟ بدون شك در ابتدا متعلق به تيره ها بود
ه تعيين اينكه ابراهيم روحانی آ... خصوصی گله ها می بايستی در يك مرحله بسيار ابتدائی تری آغاز شده باشد

از او نام می برد به خاطر اينكه رئيس خانوار بود مالن رمه ها و گله ها بود يا به " آتاب اول موسی"نويسنده 
يك مسئله روشن است و آنهم اين است آه . خاطر مقامش يه عنوان وارث واقعی رئيس تيره، امريست مشكل

 می توان گفت آه در آستانه شروع تاع تاريخ به همان نسبت با اطمينان. مالكيت او را به معنی امروز آن نفهميم
مستند، همه جا گله های دام همانند آصار هنری قبايل بربريت، زيورآالت فلزی، لوازم لوآس و باالخره گله 

در اين مرحله برده داری نيز به خود شكل گرفته .های بشری يعنی برده ها، در تملك سران خانواده ها بودند
از اين رو برخورد سرخ پوستان به قبايل دشمنان شكست . ربريت ، برده ارزشی نداشتدر مرحله پائين ب. بود

آنها مردان اسير را .خورده خود با رفتاری وحشی های مرحله باالی بربريت نسبت دشمنان آامالً  متفاوت بود
ر بشر هيچ ميزان در اين مرحله هنوز نيروی آا. يا می آشتندو يا به عنوان برادر در قبيله خود می پديرفتند
ولی با پيدايش دامپروی و گله داری و استفاده از . قابل توجهی مازاد برهزينه ی نگهداری خود توليد نمی آرد
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در حاليكه زمانی به . فلزات و ساخت و پرداخت آنها، بافندگی و باالخره آشاورزی اوضاع دگرگون شد
ر ارزش مبادله پيدا آرد، زنان نيز دارای ارزش همسری گرفتن زنان بسيار ساده بود، اآنون آه نيروی آا

مبادله شده و خريد ه می شدند، اين امر به خصوص از زمانی آه گله ها به طور قطع جزء اموال خانواده ها 
سرعت گسترش افراد خانواده، همپای رشد گله ها نبود و برای نگهداری گله ها احتياج به . شدند اتفاق افتاد

عالوه بر اينكه آنها را می شد .اسرای جنگی درست جواب گوی  اين احتياج بودند. می يافتافراد بيشتر فزونی 
  .مانند احشام به توليد مثل وا داشت

اين ثروت ها پس از اين آه به مالكيت خصوصی خانواده ها درامدند و در نتيجه به سرعت افزايش 
 و تيره های مادر ساالری بنا شده بود، وارد يافتند، ضربه ای شديد به جامعه ای آه بر پايه ازدواج جفتی

ازدواج جفتی در خانواده عنصر جديدی را وارد آرده در آنار نادر طبيعی پدر واقعی طفل را جای . نمودند
طبق تقسيم آار رايج درون خانواده، در . امروزی واقعی تر بود" پدران" داد، پدری آه احتماالً  از بسياری از

بنا بر اين او هم مالك ابزار بوده و اگر زن و شوهری .  ابزار مورد لزوم به عهده مرد بودآن زمان تهيه غذا و
از هم جدا می شدند، همانطور آه زن وسايل خانه خود را بر می داشت،مرد نيز ابزار آار خويش را در اختيار 

الك منابع جديد غدائی به همين ترتيب مطابق سنت اجتماعی آن زمان، مرد عالوه بر وسايل آار م. می گرفت
ولی مطابق سنت های همان اجتماع . يعنی دام ها و پس از آن وسايل جديد آار يعنی بردگان نيز محسوب ميشد

  :وضع ارث به ترتيب زير بود. فرزندان او نمی توانستند وارث او باشند
 و نيز مطابق )ماداميكه آودآان فقيط توسط تيره مادری مشخص می شدند(در ابتدا مطابق حق مادر 

اموال می بايستی درن . سنت ابتدائی ارث درون تيره ها ـ وابستگان تيره ای، وارث اعضای تيره خويش بودند
باقی مانده آن   هرجقدر هم ناچيز، احتماالً  در عمل هميشه به نزديك ترين وابستگان تيره . تيره باقی می ماند

به هر حال فرزندان يك فوت شده به تيره او متعلق نبوده بلكه . تعلق ميگرفت) يعنی وابستگان خونی مادری(ای 
فرزندان از مادر ارث می بردند، ابتدا همراه با ساير بستگان خونی مادرشان و يعد . به تيره مادر تعلق داشتند

و می احتماالً  بر اساس حق تقدم، زيرا آنها از پدرشان ارث نمی بردند، چه آنها به تيره پدری خود آه اموال ا
بدين ترتيب موقعی آه صاحب گله ها ميمرد، گله هايش اول به برادران . بايستی در آن باقی بماند، متعلق نبودند

  .و خواهران و نيز بجه های خواهرنش و يا خاله هايش تعلق می گرفت و بچه های او از ارث محروم بودند
د در خانواده مهمتر از زن آرد و از بنا بر اين به نسبت ازدياد ثروت، از طرفی اين ثروت مقام مر

طرف ديگر محرآی بود برای مرد تا با استفاده از موضع قوی، قواعد سنتی توارث را به نفع فرزندانش 
بدين . اما تا ماداميكه بازماندگان او بر طبق حق مادری مشخص می شدند، اين امر غير ممكن بود. براندازد

اين آار به آن مشكلی آه امروزه به نظر ما می . د و همانطور هــم شددليل حق مادر نيز بايستی واژگون ميش
می توانست بدون ) يكی از تعيين آننده ترين انقالباتی آه توسظ بشر تجربه شده(زيرا اين انقالب .رسد نبود

ب همه چيز می توانست به قوت خود باقی بماند و آب از آ. ناراحتی هيچيك از اعضای تيره به وقوع بپيوندد
يك قرار ساده آافی بود آه آينده تمام نوزادان اعضای مذآر تيره باقی بمانند و نوزادان اعضای . تكان نخورد 

بدين گونه توارث مادری و قوانين مادر ساالری .مونث تيره از تيره جدا شده، به تيره پدری خود منتقل گردند
چگونگی و زمان اين انقالب .  جانشين آن گرديدارث واژگون شد و بازماندگان پدری و قوانين پدرساالری ارث

  ...در بين مردم متمدن معلوم نيست و آامالً  به زمان های ما قبل تاريخ مربوط می گرد
مرد فرماندهی منزل را نيز به دست گرفت، مقام . بر انداختن حق مادر، شكست تارخط جنس مؤنث بود

اين تنزل مقام . و وسيله ای برای توليد فرزند تبديل گرديدزن پائين آورده شد، او به برده ارضای شهوت مرد 
زن آه به خصوص در ميان يونانيها ی باستان و از آن بيشتر در قرون آالسيك آامالً  مشخص بود، به تدريج 

  . پرده پوشی شده و گاهی نيز به شكل ماليم تری در آمد ولی به هيچ وجه از بين نرفت
  )انگلس ـ همانجا، فصل دوم(

   
  

  6) مونوگامی(ـ خانواده تك همسری ٤
  

همانطور آه قبالً  نشان داده شد، اين خانواده در دوره گذار از مرحله ميانی بربريت به مرحله باالئی آن، از 
اين شكل خانواده بر بنياد . خانواده جفتی منشاء گرفته و پيروزی نهائی آن يكی از نشانه های آغاز تمدن است
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هدف صريح آن توليد فرزندانی است آه منشاء پدری آنها بدون چون و چرا . توار است مرد بر زن اسیبرتر
مشخص باشد و ضرورت اين امر از آنجا ناشی می شد آه فرزندان پدر به موقع خود بتوانند ثروت او را به منزله 

در اينجا پيوند فرق خانواده تك همسری با خانواده جفتی در اين است آه . ی وارث طبيعی اش به ارث ببرند
در اين . ازدواج محكم تر می شود و طرفين مانند سابق ديگر نمی توانند هر يك به خواست خود از هم جدا شوند

عالوه . سستن پيوند ازدواج و ترك زن را دارا می باشدگشكل، ازدواج به عنوان قاعده، اين تنها مرد است آه حق 
قوانين ناپلئونی صريحاً  به .( عرفی، نيز برای مرد تأمين می شودبر آن حق خيانت به زناشوئی، حداقل به صورت

، به مـوازات تكـامـل زنـدگـی .)مرد حق خيانت را به شرطی آه معشوقه خود را به منزل نياورد، داده است
را اگر زنی به شكل قبلی زندگی جنسی حود . اجتمـاعی ، مـرد بيشـترو بيشـتر حقـوق خود را اعمـال می نمايد

  .ء  آن نمـايد، يه سختی تنبيه می گرددطلب آند و آـوشش در جـهت احيآ
موقعيت خدايان زن در افسانه . ما اين شكل جديد خانواده را به بارز ترين وجه خود در ميان يونانی ها می بينيم

از احترام های يونان، همانطور آه مارآس متذآر می شود، تصويری از دوران قبل است آه زنان آزادتر بوده و 
بيشتری برخوردار بودند، در حالی آه در عصر يونان باستان، ديگر زنان به خاطر تسلط مردان و نيز به خاطر 

توجه آنيد آه چگونه تلماآوس در داستان اوديسه مادرش را ساآت . رقابت از سوی بردگان دختر، خوار شده بودند
سران لشگری .تحين در اختيار آنها گذارده می شدند در آثار هومر، اسرای جوان زن برای لذت فا7.می آند

ً  نسبت به ... برحسب مقامشان، به ترتيب، زنان زيبا را اختيار می آردند در عصر باستان زن يونانی مستققيما
دوران تمدن احترام بيشتری داشت، ولی به هر حال شوهرش صرفًا او را مادر فرزندان و وارثان قانونی خود، 

آه مرد مطابق ميلش می توانست اين برده ها را به عنوان معشوقه ( و سرپرست بردگان زن سرنگهدار خانه
  .دانست ، مي)اختيار آند

تك همسری درست ار آن جهت آه با بردگی برده های جوان و زيبا همراه بود، برده هائی آه با تمام مايملكشان 
ا آرد آه تنها برای زنان بود، نه برای مردان و اين به مرد تعلق داشتند، از همان آغاز، اين خصلت ويژه را پيد

  . مانده استیخصلت تا به امروز باق
اسپارت ها نمونه (در دوران بعدی يونان بايد بين دوريانها و ايونی ها تمايز قايل شد، در اين دسته اول آه 

شكل رسمی ازدواج در . روابط زناشوئی هنوز از چند جهت حتی آهن تر از زمان هومر بود) آالسيك آن هستند
ز بقايای ااسپارت نوعی ازدواج جفتی بود آه طبق درك اسپارتانی از حكومت تغيير يافته بود، درك، آه هنوز 

)   قبل از ميالد٦٥٠حدود (سلطان آناآساندريداس . ازدواج های بدون بچه فسخ می شدند. ازدواج گروهی متأثر بود
در همان ايام سلطان .ی گرفت و از دو خانواده نگهداری می آردآه از زن اولش فرزندی نداشت، زن ديگر
از طرف .  از دو همسر سابق خود را رها نمودی ازدواج آرد و يكیآريستون آه دو همسر نازا داشت با زن سوم

ديگر چند برادر می توانستند يك همسر مشترك داشته باشند و نيز مردی آه متمايل به همسر دوست خود بود می 
همچنين برای مردان امری آامالً  شايسته بود آه همسر خود را به قول . ست در زناشوئی او شريك شودتوان

تاريك، يك زن در يك قسمت پلو. شـد، بگذرانـدگردن آلفت حتی اگر شهروند هم نبا" نر"بيسمارك در اختيار يك 
بنابر .   از آزادی بيشتر زنان می دانداسپــارتی شوهر خود را يك معشــوق سمج می نامد آه سومان اين را نشانی
از طرف ديگر بردگی خانگی در . اين از زنای واقعی و روابط محفی زنان بدون اطالع شوهرشان خبری نبود

برده های مزدوج از جامعه جدا بودند و بدين جهت . اسپارت حد اقل در بهترين دورانش چيز ناشناخته ای بود
نتيجتاً  زنان اسپارتی بيشتر از هر جای ديگر در يونان . نان برده می افتادنداسپارت ها آمتر به فكر تصاحب ز

زنان اسپارتی و برجسته ترين معشوقه های آتنی تنها زنان يونانی بودند آه مردم باستان از آنها . مورد احترام بودند
  .با احترام ياد آرده، حرفشان را شايسته ثبت آردن می دانستند

دختران فقط ريسندگی، .  آتن آه نمونه خوبی از آن است، موقعيت آامالً  متفاوت بوددر ميان ايونی های
آنها عمال ث در انزوا نگهداری می شدند و . بافندگی، خياطی و حداآثر مقدارآمی نوشتن و خواندن فرا می گرفتند

ی داد آه در طبقه باال يا محوطه زنان قسمت مجزای خانه را تشكيل م. ( هيچ رابطه ای جز با زنان ديگر نداشتند
موقعی آه مردی .  به آنجا وارد شوندیخصوص مردان غريبه نمی توانستند به آسان همردان و ب) عقب خانه بود

آن ها هيچگاه بدون همراهی برده ی زن . برای ديدار به منزل وارد می شد، زنان به محوطه خويش می رفتند
ريستوفان برای دور نگهداشتن و ترساندن آبه گفته . ت دائمی بودندبيرون نمی رفتند و در خانه نيز تحت مراقب

اجه وبه هر حال در شهرهای  آسيائی برای حفاظت از زنان خ. فاسق ها، از سگ های مرلوسيان استفاده می شد
اجه برای تجارت درچپوس از زمان هرودت رواج داشت و به قول واچسمات اين تنها وتوليد خ. استخدام می آردند
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آه به معنی چيزی برای ) لغتی است خنثی(ريپدس، آليه اويكورما ودر ف.اجه می خريدندوربرها نبودندآه خب
نگهدارنده ی خانه است برای زن به آار برده می شد و زن برای آتنی ها عالوه بر حامل بچه چيزی جز سرخدمت 

به عالوه مرد غالباً  . آن محروم بودندمرد برای خود آار ورزشی يا مشاغل عمومی داشت آه زنان از . آار نبود
زنان برده در اختيار داشت و در بهترين روزهای شكوفائی آتنيك سيستم فحشاء موجود بود آه حداقل دولت آن را 

همچنان آه زنان اسپارتی از طريق خصوصيات اخالقی  به سطح باالئی از فرهنگ و هنر دست يافته . تأئيد آرد
ين نظام فحشاء بود آه تنها زنان يونانی با شخصيت رشد آرده و به چنان سطحی از بودند، درست بر مبنای ا

اما برای خانواده آتنی . فرهنگ و هنر دست يافتند آه به طور آلی از سطح متوسط زنان آن زمان باالتر بود
  .رفته شودبايستی قبالً  فاحشه می بود تا به عنوان زن آتنی پذي بزرگترين داغ لعنت اين بود آه زن می

خانواده آتنی به مرور زمان نه تنها در ميان ايونی ها بلكه تا حد زيادة در ميان همه يونانی های سرزمين اصلی 
نی عليرغم محافظ درهای قفل شده، فرصت نااما زنان يو. ونيز مستعمرات، شكل قابل قبول روابط خانگی گرديد

مردان آه از نشان دادن آمترين عشقی به زنان خود . دهای زيادی برای فريب شوهران خود به دست می آوردن
شرم داشتند، سرگرم انواع و اقسام روابط عاشقانه با فاحشه ها می شدند، اما انتقام اين تحقير و خواری زنان، از 
مردان گرفته شد و آنها نيز به انحطاط آشيده شدند تا جائی آه آنها به عمل شنيع لواط آشيده شده و خود و 

  . انيمد خوار نمودندگانشان را بنا بر افسانه خداي
جائی آه ما نشانه هايش را در ميان متمدن ترين و تكامل يافته ترين مردم باستان  آن منشاء تك همسری تا  بوداين

تك همسری به هيچ وجه ثمره عشق جنسی فردی نبود و هيچگونه رابطه ای با آن نداشت، ازدواج . دنبال آرده ايم
اين نخستين شكل خانواده بود آه بر اساس شرايط اقتصادی . گرفت ته به صورت مصلحتی انجام میمانند گذش

. و نه بر اساس شرايط طبيعی برپا می شد) پيروزي مالكيت خصوصی بر مالكيت جمعی، طبيعی و ابتدائی(
ث ببرند، چيزهايی بودند آه و ثروت او را به ار علق به او باشندتفرمانروائی مرد در خانواده، فرزندانی آه تنها م

وگرنه ازدواج بارگرانی بود آه به . بی پرده آنها را تنها هدف های تك همسری می دانستندـشکار و يونانی ها 
قوانين آتن نه تنها ازدواج را اجباری . عنوان وظيفه در برابر خدايان، دولت و اجداد خود بايد به آن عمل می شد

پس تك همسری در تاريخ به .  به اصطالح وظايف زناشوئی را نيز از او می خواستآرده بود، بلكه انجام حداقل
هيچ وجه سازش مرد و زن و به طريق اولی عالی ترين شكل سازش زن و مرد نيست، برعكس پيدايش تبعيت يك 

آشمكشی آه هيچگاه در تمام دوران ماقبل . جنس از جنس مخالف، نشانه آغاز آشمكش جنس های مخالف است
 اين جمله ١٨٤٦8در يكی از نوشته های قديمی منتشر نشده توسط مارآس و خودم در سال . تاريخ ديده نشده است

ظهور : "امروز می توانم اضافه آنم" نخستين تقسيم آار، تقسيم بين زن و مرد برای توليد مثل است: "را می يابيم
زن و مرد در ازدواج تك همسری و اولين ستم اولين تضاد طبقاتی در تاريخ مقارن است با ظهور خصومت بين 

تك همسری يك پيشرفت عظيم تاريخی بود آه در عين حال با . طبقاتی نيز مقارن است با ستم جنس مرد بر زن
تك همسِر دورانی را آغاز می آند آه در آن در پی هر پيشرفتی يك پس . بردگی و مالكيت خصوصی همراه بود

آه در آن رفاه و رشد گروهی از انسان ها به قيمت فقر و سرآوبی گروه ديگری از رفت نسبی نيز ديده می شود، 
تك همسری شكل سلولی جامعه است، آه ما می . انسان ها به دست می آيد و اين دوران تا به امروز ادامه دارد

.  و مطالعه قرار دهيمتوانيم در آن به خوبی ماهيت اختالفات و تضادها را آه آامالً  در جامعه فعالند مورد بررسی
سيستم قديمی ." هيچوجه با پيروزی ازدواج جفتی و يا تك همسری از بين نرفت هآزادی نسبی روابط جنسی گذشته ب

زناشوئی، اآنون با از بين رفتن تدريجی گروه های پونالو محدود تر شده بود ولی خانواده های در حال پيشرفت را 
 به جای اين سيتم آه هنوزچون شبحی گريبانگير خانواده بشر متمدن است، ...تا آستانه عصر تمدن مشايعت آرد

   انجام عمل جنسی 9"معشوقه گيری"مقصود ومورگان از . باالخره شكل جديد معشوقه گيری جايگزين شد
اين عمل، همانطور آه می دانيم، در تمام . اضافی، توسط مردان با دختران، در آنار ازدواج تك همسری است

ن تمدن به اشكال مختلف ظاهر شده و بيشتر و بيشتر به صورت فحشاء علنی تكامل می يابد اين معشوقه دورا
گيری مستقيماً  از ازدواج گروهی و تشريفات تسليم زنان آه از طريق آن حقوق عفاف برای خود آسب می آردند، 

تشكده های الهه  عشق صورت می پذيرفت تسليم بدن در مقابل پول ابتدا يك عمل مذهبی بود و در آ. ناشی می گردد
مانند رقاصه " آورينت"بردگان معبد آنايتيس در ارمنستان و آفروديت در . و پول آن به خزانه آتشكده می رفت

به " باياديرا"اين لغت تحريفی است از لغت پرتقالی " (بايادرس"های مقدس وابسته به معابد هند، يا به اصطالح 
تسليم بدن به اين گونه، در ابتدا وظيفه هر زن بود ولی بعد ها توسط . ن فاحشگان بودنداولي) مفهوم رقاصه زن
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در ميان اقوام ديگر، معشوقه گيری نتيجه آزادی . راهبگان به نمايندگی از طرف تمام زنان ديگر اجرا می شد
  . گر ظاهر می شدجنسی دختران قبل از ازدواج بود و اين يادگاری از ازدواج گروهی بود آه به طريق دي

با پيدايش مالكيت خصوصی آه در مرحله باالئی بربريت آغاز می شود، آار مزدوری آه امری استثنائی بود، 
پای تسليم  هزاد ضروريش يعنی فحشاء حرفه ای زنان آزاد، پاب زمان با آن، هم مپای آار بردگی پديدار می شود و ه هپاب

چنان آه  راثی آه ازدواج گروهی برای تمدن برجا گذاشت دو جانبه است، همپس مي. اجباری زنان برده ظاهر می گردد
از يك طرف تك همسری و از طرف ديگر معشوقه گيری . هر آنچه تمدن بوجود آورده دارای دوجانب متضاد می باشد

ت است  ديگر، يك نهاد اجتماعی است آه عباریمعشوقه گيری چون چيزها. و فحشاء آه افراطی ترين نوع آن است
گرچه معشوقه گيری نه تنها اغماض نشده، بلكه با لذت تمام به ويژه در ميان . از تداوم آزادی جنسی آهن به سود مرد

 حرف محكوم شده اما اين محكوميت عمالً  به هيچ وجه مردی را دربه طور زبانی و . طبقات حاآمه صورت می گيرد
آنها را از حقوق اجتماعی محروم . آه از اين محكوميت رنج می بيندآه بدان اشتغال دارد نمی آزارد و تنها زن است 

می آنند تا يك بار ديگر اعالم آرده باشند آه تسلط مرد بر زن آانون بنيادی جامعه است اما يك تضاد ديگر نيز در 
ن محروم در آنار شوهر آه زندگی اش رنگ فحشاء به خود گرفته، ز.  در درون خود تك همسری رشد می آند،اينجا

 همه سيب را در دست داشت، غير ممكن  با اينقرار داردو همان قدر آه غير ممكن است آه نصف سيبی را خورد و
با اين همه به نظر می رسد آه مردان به . است يك جانب تضاد وجود داشته باشد بی آن آه جانب ديگرش موجود نباشد

دو قيافه اجتماعی دائمی آه آامالً  ناشناخته . موختند بهتر فكر آنندطور ديگری فكر می آردند، تا اينكه زنان بدان ها آ
 مرد پيروز شده بود اما عمل ،بودند، به همراه تك همسری ظاهر می شوند، رفيق زن و مردی آه زنش خيانت آرده

زنا آه .. . اين زن مغلوب بود آه با بزرگواری تمام تاج را بر سر غالب نهاد،تاج گذاری به دست زن صورت گرفته
ه گيری يك نهاد قبه همراهی تك همسری و معشو.  ليكن غير قابل سرآوب است،نهی شده و به سختی مجازات می شود

 اخالقی یتضمين اصليت پدریِ  فرزند ـ چون قبل ـ دست باال به وسيله ی قراردادها. اجتماعی اجتناب ناپذير می گردد
پـدر پسـری آه در : " مجموعه قانون ناپلئونی مقرر گشت٣١٢، بند انجام می گيرد و برای حل اين تضاد حل نشدنی
  . اين است نتيجه نهائی هزار سال ازدواج تك همسری". دوران ازدواج متـولـد مـی شـود شـوهـر زن اسـت

ارا کبدين ترتيب در خانواده تك همسری در مواردی آه به خوبی منشاء تاريخی ان را منعكس می آند و آش
 تسلط مطلق مرد می باشد نشان می دهد، ما تصوری آوچك از همان  ازمكش مرد و زن را آه ناشیستيز و آش

آنتاگونيسم ها و تضادهائی را می بينيم آه جامعه از آغاز تمدن به طبقات تقسيم شده، بدان ها دچار است، بی آنكه قادر 
راجع به مواردی از تك همسری صحبت می آنم آه در اينجا البته من فقط . باشد آنها را حل آند و بر آنها غالب آيد

زندگی زناشوئی، در حقيقت بر طبق خصوصيت اصلی آلی جامعه جريان دارد، نه مواردی آه زن بر ضد برتری 
  ...پامی خيزد هجوئی شوهرش ب

می مثال در ميان رو. البته تك همسری در همه جا آن شكل سخت و خنثی را آه در يونان به خود گرفته  ندارد
از يونانيان داشتند، زنان آزادتر بوده و از ) گرچه خام تر( بعدی جهان ميدان ديد وسيع تری نها آه به عنوان فاتحي

 وفاداری او را به ،مرد رومی فكر می آرد آه تسلط او بر مرگ و زندگی زنش. احترام بيشتری برخوردار بودند
نست به اختيار خود پيوند زناشوئی را بگسلد اما بزرگ ترين توا زن، همچون مرد می. زندگی زناشوئی تضمين می آند

زيرا شايد به سبب فقرشان تك . پيشرفت در مسير تكامل تك همسری، مطمئناً  با ورود ژرمن ها به تاريخ، روی داد
 شده اين را براساس سه واقعيت ذآر. همسری  هنوز به طور آامل از خانواده ی  جفتی برنخاسته و تكامل نيافته بود

  : استنتاج می آنيم" تاسيتوس"توسط 
) آنها به داشتن يك زن قناعت می آردند و زنان نيز با عفت بودند(اوالً  ـ  گرچه ازدواج بسيار محترم شمرده می شد 

اين وضعتی بود شبيه به شرايط آمريكائيها آه در . ولی چند همسری نيز برای اعضاء مهم و رهبران قبيله معمول بود
  .ها ازدواج زوجی برقرار بودميان آن

ثانياً   ـ گذار از حق مادر به حق پدر می بايستی در فاصله آوتاهی قبل ار آن رخ داده باشد زيرا دائی يعنی نزديك  
 اساس حق مادر، هنوز نزديك تر از پدر به حساب می آمد آه باز شبيه وضيعت موجود در رترين وابسته قبيله ای ب
 خودمان را در یائی است، مردمی آه مارآس ـ غالباً  می گفت ـ آليد شناخت دوران اوليه ميان سرخپوستان آمريك
  .ميان آن ها يافته است

اً   ـ زنان در ميان آلمانی ها از احترام بسيار برخوردار بوده، نفوذ زيادی در آارهای عمومی  داشتند آه اين خود لثثا
تقريباٌ  تمام نكات بين ژرمن ها و اسپارت ها آه در ميان آنها نيز . در تضاد مستقيم با تسلط مرد در تك همسری بود

بدين ترتيب بار ديگر نيروی تاثير . ، منطبق بودهمانطور آه ديده شد ازدواج زوجی هنوز آامالً  مغلوب نشده بود
اد های تك همسری نوينی آه از آموزش نژ. گذارنده جديد در سطح جهانی از طريق ژرمن ها بر روی صحنه آمد

ئت گرفت رشد آرد به تسلط مرد صورت نرمتری بخشيد و به زنان اجازه داد   نشممختلف، بر ويرانه های جهان رو
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اين امر برای نخسين بار، اين . آه دست آم نسبت به خارجيان و بيگانگان، موضعی استوارتر و محترم تر داشته باشند
در خود آن، موازی با آن يا بر (قی آه آن را مديون تك همسری امكان را به وجود آورد آه بزرگ ترين پيشرفت اخال

اين پيشرفت عبارت بود از ظهور عشق جنسی فردی . مي دانيم صورت بگيرد) ضد آن بر حسب موارد مختلف
 ناشی می شد آه ژرمن ها هنوز در تاين پيشرفت بی شك از اين واقعي. اشناخته بودنجديدی آه قبالً  برای تمام دنيا 

نواده های جفتی می زيستند و در عين حال تا آنجا آه ممكن بود وضعيت زنان را به سيستم تك همسری پيوند می خا
اين پيشرفت به طور قطع از خصوصيات عالی اخالقی و پاآی و عفت افسانه ای ژرمن ها نتيجه نشده است آه . زدند

ود در تك همسری نبود، برعكس ژرمن ها در چيزی بيش از عاری بودن خانواده جفتی از تضاد های اخالقی موج
ً  خيلی فاسد شدند خصوص هنگام سرگردانيشان در ميان عشايرجلگه های دريای سياه،  هب. موقع مهاجرتشان اخالقا

همانطور آه آميـانوس در مورد تيفاليـان هـا  پروپكوپيـو در (وار آاری سعشايری آه ژرمن ها از آنها نه تنها مهارت 
  . بلكه شرارت و فسـاد زيادی آموختند.) ليـن هـا می گـويندمـورد هـرو

نبايد  ت گيرد،ئق جنسی جديد می توانست از آن نشگرچه تك همسری تنها شكل شناخته شده خانواده بود آه عش
چنين نتيجه  گرفت آه عشق جنسی به مثابه عشق متقابل زن و شوهر منحصراً  يا حتی به طور غالب در درون تك 

 رشد آرده و طبيعتاً  ماهيت محدود ازدواج تك همسری زير سلطه شوهر، چنين امری را آامالً  نفی می آردهمسری 
ازدواج يك .در ميان تمام طبقات فعال تاريخی، يعنی در ميان طبقات حاآم، ازدواج به همان صورت آه بود باقی ماند. 

ين شكل عشق جنسی، يعنی عشق نفسانی آه به عنوان اول. امر مصلحتی بود آه پدر يا مادر آن را ترتيب می دادند
و آن را عالی ترين انگيزه عشقی .) حداقل اگر به طبقات حاآم تعلق داشتند(عشقی طبيعی برای تمام بشريت تلقی شد 

عشق جنسی فردی يا عشق شواليه گرانه قرون وسطی به هيچ وجه . ناميدند و ويژگی آن هم از همين جا ناشی می شد
بادبانی بود آه آشتی را به چون آامالً  برعكس در شكل آالسيكش در نزد پرونسال ها . شق زن و شوهر نبود ععازنو

  .سوی زنا مستقيماً  هدايت می آرد و شعرای عشق در خوبی آن شعر ها سروده انـــــد
  )انگلس ـ همانجا، فصل دوم(
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  فصل دوم

  استثمار زن
  
  
  

   اثر آار زياد ـ مرگ در١
  

مرگ در نتيجه "، آليه روزنامه های لندن خبری تحت عنوان هيجان انگيز١٨٦٣در آخرين هفته های ماه ژوئن 
ساله، آه ٢٠، "مری آن والكلی"اين خبر مربوط به مرگ دختر دوزنده ای به نام . منتشر ساختند" یصرفاً  زياد آار

داستان . سالن مزبور توسط خانمی به نام اليز اداره می شد. ی آرددر يكی از خياط خانه های معتبر درباری آار م
 ساعت و نيم آار می آرد ١٦اين دختر به طور متوسط روزی . قديمی آه بارها نقل شده بود بار ديگر تكرار می گشت

آمك جرعه و در موسم آار اغلب تا سی ساعت متوالی به آار اشتغال داشت و هرگاه نيرويش تحليل می رفت آن را به 
می بايست با شتاب هرچه . وقوع حادثه درست در بحبوحه موسم آار بود. ای قهوه يا گيالسی شراب احياء می نمود

تمام تر لباس های پر زرق و برق بانوان اشراف را برای شرآت در مجلس رقصی آه به مناسبت ورود پرنسس ولز 
  .ترتيب يافته بود، آماده آند

 اين دختران در اطاقی ازهر سی نفر.  دختر ديگر آار آرده بود٦٠دون وقفه همراه  ساعت و نيم ب٢٦مری آن 
آه فقط گنجايش يك سوم هوای مورد لزوم آنها را داشت، آار می آردند و شب ها دو به دو در يكی از دخمه هائی آه 

. بهترين خياطخانه هاط لندن بوداين يكی از . در آن خوابگاه مری به وسيله تخته از يكديگر جدا می شدند، می خوابيدند
مری آن روز جمعه مريض شد و يكشنبه در گذشت پيش از آنكه لباسی را آه در دست داشت آماده آرده باشد، امری 

هيئت تحقيق "آه خيلی دير به بالين دختر فراخوانده شده بود در برابر " آی"دآتر . آه موجب حيرت خانم اليز گرديد
مری واآلی در اثر آار طوالنی در يك اطاق پرجمعيت و آوچكی از بيش از : "هادت دادچنين ش" درباره علت مرگ

نكه به نحو پسنديده درسی به پزشك داده باشد آو هئيت تحقيق برای " حد اطاق خواب و بدی تهويه آن، درگذشته است
 مرگ او در تيجه آار طافت فرسا مرحومه در نتيجه سكته قلبی درگذشته است ولی احتماالً : "متقابالً  اعالم آرد  آه

" برايت"و " آوبدن"روزنامه مورنيك استار ارگان ". در آارگاهی آه بيش از حد آارگر داشته تسريع شده است
آنند و بی صدا نابود می  بردگان سفيد پوست ما تا دم گور آار می:" سردمداران تجارت آزاد، فرياد بر می آورد آه

  ". شوند و می ميرند
  )جلد اول، فصل سوم، بخش هشتم، قسمت چهارم" سرمايه"ماآس ـ آارل (

  
  
  

   ـ آار ارزان ٢
  

در معادن، سرمايه اسلوبی را يافته بود آه زنان و ) آمتر از ده سال(در قبل از ممنوعيت آار زنان و آودآان 
دهد و بقدری اين اسلوب را رار دختران برهنه را اغلب به همراه مردان در معادن ذغال و معادن ديگر مورد استفاده ق

بق با قوانين اخالقی به ويژه با دفتر آل محاسبات خود می ديد آه تنها پس از تصويب قانون بود آه آنها به استفاده  طمن
يانكی ها ماشين سنگ شكن اختراع آردند ولی انگليس ها آن را به آار نمی بردند چون آارگر  .از ماشين روی آوردند

ا می شكند آنچنان سهم آوچكی از آارش را به عنوان مزد دريافت می آند آه استفاده از ماشين آه سنگ ر آشاورزی
در انگلستان هنوز برای آشيدن قايق ها بر رِوي رودخانه ها گاهگاه . آالت توليدرا برای سرمايه دار گران تر می آند

ا و ماشين ها آميت آامالً  معلومی است به جای اسب از زنان استفاده می شود زيرا آار الزم برای توليد اسب ه
  ...درحاليكه آار الزم برای نگهداری زنان مازاد بر جمعيت آمتر از تمام محاسبات است

تا آن حد آه ماشين نيروی عضالنی را زائد می سازد، خود وسيله ای برای آارگرانی می شود آه نيروی 
بنابراين سرمايه . اعضای بدن آنها دارای نرمش بيشتری استعضالنی ندارند يا از لحاظ تحول جسمانی نارسيده ولی 

  .دارانی آه از ماشين استفاده می برند، در درجه اول جويای آار زنان و آودآان گرديدند
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 بد ينگونه از راه فراخواندن همه ی اعضای خانواده ی آارگری، بدون تفاوت جنسی و سنی، به زير پرچم 
شين، اين وسيله نيرومند جانشينی آار و آارگر، فوراً  مبدل به وسيله ای برای افزايش فرمانروائی مستقيم سرمايه، ما
آار اجباری برای سرمايه دار نه تنها جانشين بازی آودآان شد بلكه آار مجانی در . عده آارگران مزدور می گردد

  .اختصاص دادخانه را نيز آه به خاطر تأمين زندگی خانواده انجام می گرفت، تا حدودی به خود 
 بلكه از ،شد ارزش نيروی آار نه تنها از روی زمان آار الزم برای تأمين زندگی يك فرد آارگر بالغ تعيين می

با آشاندن هر عضو خانواده به بازار . روی زمان آار الزم برای تأمين زندگی خانواده او نيز معين می گرديد
 بدين ترتيب ارزش نيروی آار او را ، افراد خانواده او پخش آردهآار،ماشين آالت ارزش نيروی آار مرد را بين تمام

خريد  نيروی آار يك خانواده چهار نفری نسبت به زمانی آه فقط نيروی آار رئيس خانواده خريده می شد  .پائين آورد
سبت آار اضافی شايد گرانتر تمام شود ولی در مقابل چهار روزانه آار جای يك روز آار را گرفته، لذا قيمت آن به ن

اآنون برای اينكه يك خانواده زندگی آند بايد نه تنها چهار نفر آار . چهار نفر بر آار اضافی يك نفر تنزل پيدا می آند
در اين صورت می بينيم آه ماشين آالت در حالی آه به . آنند بلكه آار اضافی را نيز برای سرمايه دار توسعه دهند

ت استثمار سرمايه است، می افزايد، در همان حال درجه استثمار را نيز افزايش می آاالی بشری آه ماده اصلی قدر
  .دهد

  ) آارل مارآس ـ همانجا ، فصل چهارم، بخش سيزدهم(
  

  
  

   ـ استثمار آودآان ٣
  

قوانين مربوط به آارخانجات آه نظم ترتيبی برای آار در آارخانه ها و مانوفاآتورها مقرر نمود در آغاز آار 
ولی به عكس تصويب هر گونه مقرراتی . ه صورت مداخله ای در مورد حق بهره آشی سرمايه به حساب می آمدفقط ب

در مورد آنچه آارخانگی ناميده می شد، بالفاصله به منزله تعرضی مستقيم به قدرت پدری تلقی گرديد يا به سخن 
عاطفه انگلستان مدتها چنين وانمود می آرد آه ديگر تجاوز نسبت به اختيارات والدين اطفال محسوب شد و پارلمان پر

 ليكن حكم واقعيات آن ها را مجبور ساخت قبول آنند صنعت جديد با بهم زدن .از اتخاذ تصميم در اينمورد احتراز دارد
. پايه های اقتصادی زندگی خانوادگی قديم و آارخانگی مربوط به آن، مناسبات خانوادگی آهن را نيز فرو می ريزد

از مفاد آليه مدارك به طور غم : " اينطور می گويد١٨٦٦گزارش نهائی سال .  آودآان بايد اعالم می شدحقوق
انگيزی چنين مشهود است آه فرزندان آنقدر در مقابل والدين شان بايد حفاظت شوند آه در مقابل هيچ شخص ديگری 

ور اعم و به اصطالح آارخانگی به طور سيستم غير محدود استثمار آار آودآان به ط". الزم نيست حفاظت شوند
والدين قادرند بدون بازرسي و آنترل اين قدرت دلخواه و شوم را در مورد "اخص تنها به اين دليل ابقا  می شود آه 

والدين نبايد چنان قدرت مطلقی داشته باشند آه فرزندان خود را به ماشينهائی آه اين ... فرزندان جوان خود به آار برند
ن صورت جوانان حق دارند از حمايت قانون گذار در برابر سوء آدر ...  مزد هفتگی دريافت آنند، تبديل نمايندمقدار

استفاده ای آه والدين از اختيارات خود می آنند و نيروی جوانان را زودتر از موقع تحليل برده، آنها را در زمينه 
  ". اخالقی و فكری تنزل می دهد، برخوردار گردند

اين استفاده غلط از اقتدار والدين نبود آه باعث استثمار مستقيم يا غير مستقيم سرمايه داری از آودآان ليكن 
گرديد، بلكه درست برعكس اين سيستم استثمار سرماريه داری بود آه با در هم آوبيدن اساس افتصادی، اقتدار والدين 

  . موجب سوء استفاده از اين اختيار گرديد
 معهذا اين نكته ،زندگی خانوادگی قديم تحت سيستم سرمايه داری زشت و مشمئز آننده باشدهرچندآه انحالل 

مسلم است آه صنعت بزرگ با نقش قاطعی آه بر زنان و جوانان و آودآان هر دو جنس نقش مهمی در جريان 
اده و روابط زن و محول آرده، اساس اقتصادی جديدی برای شكل عالی تری از خانو) خارج از محدوده خانه( توليد

مطلق دانستن شكل خانواده به سبك مسحيت شمال اروپائی همانقدر پوچ و بيمعنی است آه بخواهيم . مرد به وجود آورد
هريك از اشكال خانواده رومی ها، يونانی های قديم  و شرقيان را آه خود از يك رشته تكامل تاريخ منتج شده اند مطلق 

ت آه پديده گروه های دسته جمعی آار در بر گيرنده افراد از جنس ها و سنين مختلف عالوه بر آن واضح اس. بگيريم
 تحت شرايط مساعد بايد منبعی برای تكامل انسان باشد اما  تحت تكامل خود رو و خشن سرمايه داری آه در آن ،است

اشند، اين پديده منبع پليدی جريان توليد در خدمت آارگران نبوده بلكه برعكس آارگران در خدمت جريان توليد می ب
  .برای فساد و بردگی می باشد

  )آارل مارآس ـ همانجا، بخش سيزدهم(
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   ـ زنان و آودآان در آارگاه ها ٤
  

آار بشر در جريان نخ . بيائيد اين حقيقت را آه ماشين هرچه بيشتر جانشين آار مردان می گردد، بررسی آنيم
اين آار به نيروی .  پاره می شود و ماشين بقيه آار ها را انجام می دهدی هاريسی و بافندگی منحصر به گره زدن، نخ

بنابر اين نه تنها به مردان احتياجی نيست بلكه به علت . عضالنی احتياج نداشته و فقط به نرمی انگشتان نيازمند است
قريباً  زنان و آودآان جانشين عضالنی بودن دست هايشان آنها آمتر از زنان و آودآان برای اين آار مناسب يوده و ت

يرد، احتياج به گ هر قدر نيروی آب و بخار جای استفاده از بازوان و جای مصرف نيروی بشر را می. آنها می شوند
استخدام مردان آمتر می شود چون آار زنان و آودآان در اين رشته ها بهتر و ارزان تر از مردان می باشد، جای 

  .آنها را می گيرند
در ميان دوك ها يك . گاهای نخ ريسی بيشتر زنان و دختران ماشين های نخ ريسی را در اختيار دارنددر آار

، عده ای گره زن برای ) آار او هم عنصر زائدی می شود،آه با بكاربردن، ماشين های خودآار( مرد بافنده جوان 
ساله يا گاهی يك نخ ريس پير آه از ٢٠ تا ١٨معموال زنان و دختران و بعضی اوقات مردان جوان (بستن نخ ها 

ساله ٢٠ تا ١٥برای دستگاه های اتوماتيك پارچه بافی عمدتاً  زنان  .به آار مشغولند) آارهای ديگر اخراج شده است
 سالگی افراد به ندرت در اين شغل باقی ٢١ از سن عدتعداد مردان استخدام شده بسيار قليل بوده و ب. استخدام می شوند

البته اينجا و آنجا مردی وجود دارد آه . آارخانه نيز تنها زنان به آار مشغولند در بخش ماشين های تدارآاتی. می مانند
عالوه بر آن برای پياده و سوار آردن قرقره ها، در آارخانه . به تميز آردن و تيز آردن دستگاه های برش می پردازد
رت مكانيكی و مهندسی موتور بخار، باربری و نجاری و غيره ها تعدادی آودك استخدام شده و چند مرد نيز برای نظا

  ...گمارده می شوند، اما آار اصلی آارگاه ها به وسيله زنان و آودآان انجام می شود
 ساعت در آارگاه آار ١٣ تا ١٢ زيرا موقعی آه زن روزی .پاشد  يكدفعه خانواده را از هم می،استخدام زنان

 چه بر سر آودآان می آيد؟ آنها مانند ،دازه در همانجا يا جای ديگر مشغول آار استآند و شوهر هم به همان ان می
در ازای يك شلينگ يا هجده پنس آه در هفته به پرستار برای نگهداری آنها داده می . علف های هرزه رشد می آنند

ميزان حوادثی آه آودآان بدين ترتيب در محله های آارگری .  چگونگی رفتار با آنها را می توان تصور آرد،شود
 ٦٩ ماه ٩فهرست پزشك قانونی منچستر نشان می دهد آه در مدت . قربانی آن می باشند به سرعت رو به تزايد است

 علل ديگر جان خود را از دست ه بفر ن٧٧ نفر در اثر سقوط  و ٢٣ نفر در اثر غرق شدن، ٥٦نفر در اثر سوختگی، 
 حادثه ١٤٦ ماه فقط ١٢در مدت " ليوپول"در حاليكه در محله غير آارگری . ادث مرگ در اثر حو٢٢٥داده اند، يعنی 

روزنامه . جمعيت هر دو محل فوق يكسان است. در هر دو مورد آمار معادن حذف شده اند.  مهلك رويداده است
ده اند، گزارش  در اثر سوختگی را آه منجر به مرگ شحادثهتقريباً  در هر شماره خود يك يا چند " منچسترگاردين"

اينكه تعداد مرگ و مير آودآان با استخدام . ميزان مرگ و مير آودآان با استخدام مادران رو به تزايد است. می دهد
  .مادرها افزايش می يابد، احتياج به اثبات ندارد و حقايق بارزی آن را تصديق می آند

به آارگاه باز می گردند و البته نوزاد را در  روز پس از وضع حمل منزل را رها نموده و٤ يا ٣زنان غالباً  
در ساعات غذا آن ها بايد با عجله به منزل باز گشته نوزاد را غذا داده  و خود چيزی . منزل به حال خود می گذارند

  .چگونگی شير دادن آودك در اين فاصله آوتاه احتياج به توصيف ندارد. بخورند
بيست ساله، دو بچه دارد آه فرزند . ـ . ه.خانم ـ م: "زگو می آندين زن آارگر را باد شهادت چن10لرد اشلی

مادر آمی بعد از ساعت پنج صبح . آوچك تر نوزاد بوده به وسيله ديگری آه آمی بزرگ تر  است پرستاری می شود
به ، ريزد تمام مدت روز شير از پستان های او بيرون می. به آارگاه می رود و ساعت هشت شب به منزل برمی گردد

او دوشنبه صبح ساعت پنج از خانه خارج شده .   سه بچه دارد.و .  خانم  ه. طوری آه لباس های او را خيس می آند
به بستر  قدری بايد برای فرزندانش آارانجام دهد آه قبل از سه صبح نمی تواند هدر خانه، او ب .شنبه شب بر می گردد

ً همانطور آه عرق از سر و رويش ج. رود پستان هايم به طور :"او می گفت. اری ست، به آار ادامه می دهداآثرا
  ". وحشتناآی درد  می آند و من از زيادی شيری آه از آن می چكد خيس شده ام
ويج داده شده و در مناطق آارگری به راستفاده از مواد مخدر برای نگهداری آودآان به وسيله اين سيستم پليد ت

رئيس اداره ثبت منچستر معتقد است آه دليل اصلی بسياری از مرگ 11"جونز"تر دآ. حد قابل توجهی رسيده است
ً  اساس خانواده را در هم می . هائی آه ناشی از تشنج می باشند، مرسوم شدن اين عادت است استخدام زنان الزاما

                                                 
 Lord Ashley  ـ   10
 Dr.Johns  ـ   11
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ن عواقب فساد را برای ريزد و اين از هم پاشيدگی در اجتماع آنونی ما آه بر اساس خانواده استوار شده است شديدتري
  ...والدين و فرزندان به بار می آورد

در يك خانه آثيف و .  را برای آارگران تقريباً  غير ممكن می سازدیبدين ترتيب نظام اجتماعی زندگی خانوادگ
ان آه ناراحت با اثاثيه آم آه اغلب نه گرم و نه محفوظ از باران است، در يك محيط نا مناسب و اطاق های پر از انس

شوهر تمام روز را آار می . حتی به زحمت برای بيتوته آردن مناسب است، هيچگونه آسايش خانگی ممكن نمی باشد
آنها فقط شب ها و صبح ها يكديگر را . آند، شايد همسر و فرزندان بزرگتر نيز هر يك در جاهای مختلف آار می آنند

چه نوع زندگی خانوادگی تحت اين شرايط امكان .  هستندهمگی به طور دائم در وسوسه مشروب خواری. می بينند
و در نتيجه يك سری ناراحتی های  پذير است؟ مرد آارگر بايد در خانواده اش زندگی آند و نمی تواند از آن فرار نمايد

ام بی اعتنائی به تم .دائمی و دعواهای خانوادگی پيش می آيد آه باعث انحطاط روحيه فرزندان و والدين می شود
خصوص بی اعتنائی به فرزندان، در ميان آارگران انگلستان خيلی معمول است و اين امر به شدت  هوظايف خانگی، ب

 آه در ميان اين چنين تأثيرات منفی اخالقی یو در آخر، از آودآان گردد توسط مؤسسات موجود در اجتماع تشويق می
حقيقتاً  آه اين انتظارها .  بسيار خوب و پايبند اخالق بار آيندرود آه مردمی  انتظار می،شوند بی بند و بار بزرگ می

  .آه بورژوازی از خود راضی بر مردم تحميل می آند بسيار ساده لوحانه است
  ، "١٨٤٤شرايط طبقه آارگر در انگلستان ـ "انگلس ـ (

  )١٨٤٥ ـ مارس ١٨٤٤ آليات جلد دوم، سپتامبر 
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  فصل سوم

  خانواده بورژوازی 
  
  
  

  ـ آمونيسم و خانواده ١
  

 از اين قصد رسوائی آور آمونيست ها به خشم می  نيزحتی افراطی ترين راديكال ها! و امــا الغــاء خـانـواده
اين خانواده به . توار است؟ بر اساس سرمايه و منافع خصوصیاسی اسخانواده آنونی بورژوازی بر چه اس. آيند

 آمال و تمام تنها برای بورژوازی وجود دارد و بی خانمانی اجباری پرولتارها و فحشاء عمومی مكمل آن صورت
  .است

وال هر دو با زوال سرمايه زخانواده بورژوازی طبيعتاً  با از ميان رفتن اين مكمل خود از بين می رود و از 
دين از اطفال خود خاتمه دهيم؟ ما به اين جنايت  استثمار والهما را سرزنش می آنيد آه می خواهيم ب. توام است

گوييد آه وقتی ما به جای تربيت خانگی، تربيت اجتماعی را برقرار سازيم، گرامی  ولی شما می مي. اعتراف می آنيم
اما مگر تعيين آننده پرورش خود شما جامعه نيست؟  .بريم ترين مناسباتی را آه برای انسان وجود دارد از ميان می

 تعيين آننده اين پرورش آن مناسبات اجتماعی آه در درون آن به آار پرورش مشغوليد و نيز دخالت مستقيم يا مكر
غير مستقيم جامعه از طريق مدرسه و غيره نيست؟ آمونيست ها تأثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نمی آنند، 

  .ير تأثير نفوذ طبقه حاآم بيرون می آشندآنها تنها خصلت آن را تغيير می دهند و آار پرورش را از ز
و هر  دگی در محيط پرولتاريا بيشتر از هم مي گسلداهر اندازه آه در سايه رشد صنايع بزرگ پيوند های خانو

اندازه آه آودآان بيشتر به آاالی ساده و افزار آار مبدل می گردند، به همان اندازه ياوه سرائی های بورژوازی 
بورژوازی يك صدا بانگ .  پرورش و روابط محبت آميز والدين و اطفال بيشتر ايجاد نفرت می آنددرباره خانواده و

  ".آخر شما آمونيست ها می خواهيد اشتراك زن را عملی آنيد: "ميزند
وی می شنود آه افزارهای توليد بايد مورد بهره برداری . بورژوازی زن حود را تنها يك افزار توليد می شمارد

رار گيرند، لذا بديهی است آه نمی تواند طور ديگری فكر آند جز اينكه همان سرنوشت شامل زنان هم همگانی ق
ی صرفاً  افزار عنوی حتی نمی تواند حدس بزندآه اتفاقاً  صحبت بر سر آن است آه اين وضع زنان، ي. خواهد شد

ی عاليجنابانه بورژواهِا ما از از اين وانگهی هيچ چيز مضحك تر از وحشت اخالق. توليد بودن آنها بايد عوض شود
. الزم نيست آمونيست ها اشتراك زن را عملی آنند.  نيست،دهند اشتراك رسمی زن ها، آه به آمونيست ها نسبت می

بورژواهای ما به اينكه زنان و دختران پرولتاهای خود را تحت اختيار . اين اشتراك تقريباً  هميشه وجود داشته است
.  لذت مخصوصی می برند،نمی ورزند و عالوه بر فحشاء رسمی با از راه به در آردن زنان يك ديگردارند اآتفا 

حداآثر ايرادی آه ممكن بود به آمونيست ها وارد آورند اين . زناشوئی بورژوازی در واقع همان اشتراك زنان است
 ولی بديهی است آه با نابود شدن .نداست آه می خواهند اشتراك ريا آارانه و پنهانی زنان را رسمی و آشكار آن

مناسبات آنونی توليد، آن اشتراك زنان آه از اين مناسبات ناشی شده، يعنی فحشاء رسمی و غير رسمی نيز از ميان 
  .خواهد رفت

  )، چاپ فارسی"مانيفست حزب کمونيست"مارکس و انگلس ـ ( 
  
  
 

  
  ی ئ ـ ازدواج بورژوا٢

  
در آشور های آاتوليك والدين مانند قبل هنوز برای آقازاده : وع استی عصر ما بر دو نئازدواج بورژوا

بورژوايشان زن می گيرند و تيجه طبيعی اين امر آشكار شدن تضاد درونی و ذاتی تك همسری است آه در مورد 
 را اتوليك بدون شك از آن رو طالقکآليسای . شوهران موجد معشوقه گيری و فحشاء و در مورد زنان موجد زنا است
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 یاز طرف ديگر در آشورها. منع آرد آه قانع شده بود برای زنا، همچون برای مرگ، هيچ راه عالجی نيست
زاده بورژوا اجازه داد آه آم وبيش آقازاده وار از طبقه خويش زنی برای خود آ قاعده اين است آه به ،پروتستان

نی باشد آه آن هم از نظر پروتستان ها به خاطر حفظ گزيند، در نتيجه ازدواج می تواند تا اندازه ای بر عشق مبتبر
و زنا در مورد .در اين حالت معشوقه گيری در مورد مردان با عالقه آمتری دنبال می شود. ظاهر و احترام است

از آنجا آه در حالت ازدواج تغييری در وضع مردم پديد نمی آيد و از . زنان آنچنان آه در مورد قبل بود، معمول نيست
حتی بهترين نمونه های ازدواج تك همسری . بورژوازی پروتستان از لحاظ فرهنگی عقب مانده اندیجا آه آشور هاآن

  ...باشد آنها چيزی جز يك زناشوئی خسته آننده به نام سعادت خانگی نمی
ی طرفين و در همان حد هميشه ازدواجی تبه هر صورت در هر دو مورد، ازدواج مشروط به موضع طبقا

اما در هر دو حالت، اين ازدواج مصلحتی، غالباً  به فحشــاء تمام عيار تبديل می گردد، گاهی در . تی می باشدمصلح
مورد هر دو طرف، اما عموماً  در مورد زنان آه فرق او با فاحشه ی معمولی اين است آه نه به طور موقت، چون 

به خوبی در مورد تمام ازدواج های " فوريه" سخن .يك مزدور، بلكه چون برده برای هميشه تن خود را می فروشد
 اخالقی یيارهاعشود، همانطور درم همانطور آه در گرامر منفی در منفی، مثبت می: "مصلحتی صادق است

 جنسی تنها در ميان طبقات ستم ديده يعنی در ميان پرولتاريا می قعش". زناشوئی دو فحشاء به پاآدامنی تبديل می شود
اما در اينجا تمام بنياد . ه باشد و يك قاعده نيز هست و مهم نيست آه اين رابطه رسميت بافته باشد، يا نهتواند يك قاعد
 استقرار در اينجا اثری از مالكيت و ثروت نيست، ثروتی آه تك همسرِی. از بين رفته اند  آالسيكیهای تك همسر

وانگهی وسايل . ای اعمال سلطه ی مرد بر زن وجود ندارداز اين رو هيچ انگيزه بر. يافته وظيفه آن را به ارث برساند
قوانين و حقوق بورژوازی آه آه حافظ و نگهدار اين سلطه اند، تنها برای ثروتمند و . اين آار نيز موجود نيست

گونه استفاده از قانون خرج بر می دارد و به علت فقر آارگر، هيچ. سرمايه دار و روابط آنها با پرولتاريا وجود دارند
به عالوه .  آامال متفاوتی تعيين آننده هستندیدر اينجا روابط شخصی و اجتماع. ارزشی برای روابط و زنش ندارد

و او را غالباً  نان ده خانواده  چون صنعت پر دامنه، زن را از خانه بيرون آورده و به بازار آار و آارخانه آشانده
 خود را از دست داده است، مگر ی بنياد هاینده های تسلط مرد، تمامساخته است، در خانواده پرولتری آخرين بازما

ن وحشی گری ها و ددمنشی هايی آه با استقرار تك همسری سخت ريشه گرفته و در مورد زنان به آپاره هائی از 
 آه یدخانواده آارگری ديگر به معنی يك  خانواده تك همسری نيست، حتی در موار .باقی مانده باشند عمل می آيد،

در اينجا دو همزاد جاودانی تك همسری، . آامل ترين عشق پر احساس و نهايت وفاداری بين طرفين موجود باشد
ورده و آ بسيار ناچيزی دارند آه در حقيقت زن دوباره حق جدائی را به دست شمعشوقه گری و زنا رويهم رفته نق

خالصه ازدواج پرولتری . از يك ديگر جدا می شوند هند،زمانی آه زن و شوهر نتوانند زندگی مشترك خود را ادامه د
حقوق دانان، اعتقاد دارندآه . تنها به معنی تحت اللفظی آلمه تك همسری محسوب می گردد، نه به معنی تاريخی آلمه

آنان با سيستم های متمدن .  بر می داردن امر قانونگذاری تمامی علل نارسائی زن را از ميا،پيشرفت روزافزون
 یاوالً  بايد با توافق وآزاد  اينكه با موفقيت توأم باشد،یوقی جديد، بيش از پيش اين را قبول آرده اند آه ازدواج براحق

دو طرف صورت گرفته باشد، ثانيا ـ  در ايام ازدواج زن و شوهر در مورد حقوق و تكاليف، موضعی برابر داشته 
اين . وردآالبند به دست خواهند طاشته شود، زنان تمام آنچه را آه اگر چنانچه اين درخواست به مورد اجرا گذ. باشند

نوع استدالل قانون، حقوق دانان و قضات دقيقاً  همان استداللی است آه بورژوازی جمهوريخواه و راديكال با تكيه بر 
 اما اين ،اد بسته شده و آزیبنا به فرض قرارداد آار به طور اختيار.  آندیآن پرولترها را اخراج و از آار بي آار م

خاطر  هقدرتی آه به يك طرف ب.  آمد آه قانون بر روی آاغذبرای هر دو موضعی مساوی قائل شدعمل فرض آنگاه به
موضع اقتصادی متفاوتش داده شده، فشاری آه بر طرف ديگر اعمال می آند، موضع اقتصادی واقعی هر دو طرف، 

باز فرض شده آه هر دو طرف برای ادامه قرارداد آار، حقوق مساوی . همه اينها اصالً  با قانون ارتباطی ندارد
اينكه موضع اقتصادی عينی و واقعی آارگر او را وا می . مگر يكی يا ديگری صريحاً  از آن صرفنظر آند دارند،

  .ندارددارد آه حتی ذره ای فكر حقوق مساوی را به خود راه ندهد، اين هم باز چيزی است آه قانون به آن آاری 
تا جائی آه ازدواج مورد نظر است، حتی مترقی ترين قوانين همين آه طرفين خواست ارادی خود را برای 

آنچه در پشت پرده قانون می گذرد آنجا آه زندگی واقعی در جريان است، اين . ازدواج اعالم دارند، راضی می شوند
دان مربوط نيست و با اين همه آوچك ترين مقايسه آه توافق ارادی چگونه حاصل شده، اصالً  به قانون و حقوق 

قوانين با يكديگر بايد، به حقوقدان نشان دهد آه معنی اين توافق ارادی چيست؟ در آشورهائی آه برای فرزندان قانوناً  
و از اين رو نمی توان آن ها را از ارث محروم  سهمی اجباری از ثروت و مايملك والدين شان در نظر گرفته شده

فرزندان بايد در امر ازدواج توافق والدين را ) ن ها قانون فرانسه جريان داردآ آه در یمثالً  در آلمان و آشورهائ(ردآ
در آشورهائی آه قوانين انگليسی جريان دارد، موافقت والدين در امر ازدواج قانوناً  الزم نيست، والدين در . جلب آنند

از . گر بخواهند، می توانند فرزندان خود را حتی از يك شلينگ محروم آنند آامل دارند و ایمورد مايملك خود آزاد
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 ی قانون در ميان طبقاتی آه چيزی برا،اين رو آشكار است آه عليرغم اين قانون يا بهتر بگوييم درست به همين دليل
  .مان بيشتر نيستارث گذاردن دارند، آزادی امر ازدواج ـ در امريكا و انگلستان حتی ذره ای از فرانسه و آل

نابرابری دو طرف رابطه ی . در مورد برابری حق زن و مرد در حين ازدواج وضع از اين بهتر نيست
در .  پيشين است، نه علت، بلكه معلول سرآوب اقتصادی زنان استی های شرايط اجتماعاثازدواج، آه يكی از مير

 امور خانه یزندان  آنها را در بر می گرفت، اداره  متعدد و فریبين جماعت های خانگی اشتراآی آهن، آه زوج ها
آه به زن واگذار شده بود، همچون تهيه غذا آه مرد به عهده گرفته بود، يك صفت ضروری اجتماعی و عمومی به 

اداره امور خانه صفت اجتماعی و عمومی خود را از . با پيدايش خانواده پدرساالری وضع تغيير يافت. شمار می رفت
از اين رو از روند توليد اجتماعی . زن نخستين خادم خانگی شد.  و به بك خدمت خصوصی مبدل گشتدست داد

. تنها صنعت پردامنه، شرآت در توليد اجتماعی را برای او و تنها برای زن آارگر ـ باز آرده است. بيرون رانده شد
انجام مـی دهد از تـوليـد عمـومـی جـدا و اما اين امر چنان صورت گرفت آه زن هنگامی آه وظائف خود را در خانه 

بر آنـار است و هيچ چيز نمی تواند به دست آورد و هنگاميكه می خواهد در صنعت عمومی شرآت آند و خرج 
  ... نيست آه بتواند وظايف خانگی خود را انجام دهدیزندگی خود را مستقالً  به دست آورد، در وضع
نه صادق است در آليه رشته های ديگر از جمله پزشكی و حقوق نيز آنچه آه در مورد آار زن در آار خا

جامعه مجموعه . بر بردگی خانگی بی نقاب يا با نقاب زن مبتنی است) تك همسری(خانواده فردی جديد . صادق است
ست آم امروزه مرد در اآثر موارد د. ن عبارتند از خانواده های منفردآترآيبی است آه ملكول های تشكيل دهنده ی 

 بايد نان آور خانواده باشد و اين امر به او موضعی مسلط می بخشيد آه نياز به هيچ اعتبار ،در ميان طبقات ثروتمند
در خانواده او بورژوا و زن به مثابه پرولتاريا ست و در دنيای صنعت پس از آن آه هر گونه . قانونی خاصی ندارد

ه آنار گذاشته می شوند و برابری حقوقی آامل هر دو طبقه مستقر می امتيازات قانونی ويژه طبقه ی سرمايه دار ب
شود، خصلت ويژه سرآوب و ستم اقتصادی آه بر دوش پرولتاريا سنگينی می آند، با تمام حدت و شدت خود برجسته 

م می آند تا جمهوری دمكراتيك، آنتاگونيسم ميان دو طبقه را بر نمی اندازد، برعكس زمينه ای فراه. و نمايان می شود
نظير همين خصلت ويژه، تسلط مرد بر زن در . اين آنتاگونيسم رشد يابد و حق خود را در جنگ طبقاتی پيدا آند

رسد  خانواده ی جديد و ضرورت استقرار برابری واقعی اجتماعی ميان اين دو، تنها آنگاه آامالً  به منصه ظهور مي
 شود آه نخستين شرط آزادی زن و مرد و ی باشند، آنگاه آشكار مآه هر دو طرف در برابرقانون به تمامی يكسان

ورود دوباره ی تمامی زنان در صنعت عمومی و اجتماعی مستلزم اين است آه خانواده، ديگر واحد اقتصادی جامعه 
  .نباشد

  ")منشاء خانواده، منافع خصوصی، دولت"انگلس ـ (
  

  
  

   ـ چگونه بورژوازی با فحشاء مبارزه می آند؟ ٣
  

  . سفيد در لندن برگزار شدی مبارزه با دادوستد برده هایاخيراً  پنجمين آنگره بين المللی برا
بورژوا " بشر دوستان" آشيش ها، خاخام ها، مأمورين پليس و انواع و اقسام ،دوشس ها، آنتس ها، اسقف ها

 رسمی، نطق های پر ابهت درباره مد هایآميهمان های تشريفاتی و خوش . خود را در اين آنگره به نمايش گذاردند
  .مضرات و ننگ فحشاء تمام نشدنی بود

 چه بود؟ دو وسيله اصلی ،اما وسايل مبارزه آه نمايندگان پرطمطراق بورژوازی در آنگره طلب می آردند
. ء است مبارزه با فحشایبه نظر آن ها اين وسايل مطمئن ترين و سالم ترين وسايل برا. ذهب و پليسمعبارت بودند از 

 ی   لندن، يكی از نمايندگان انگليسی به دليل آن آه اليحه ای برا12"زيگرفولكس تسايتونگيپال"طبق گزارش خبرنگار 
در مبارزه عليه فحشاء مورد تمجيد قرار " متمدن"نندگان فحشاء در مجلس برده بود، به عنوان قهرمان اتنبيه بدنی گرد

  .گرفت
. نشان داد" گمراه"ود را برای استفاده از پليس و نظارت زنان پليس بر زنان يك بانوی آانادائی اشتياق شديد خ

  .ولی در مورد اضافه مزد زنان آارگر خاطرنشان ساخت آه آنها سزاوار مزد بيشتری نمی باشند
 يافته و عهشدت حمله برد و اشاره آرد آه اين مكتب بين مردم اشا هيك آشيش آلمانی بر ماترياليسم مدرن ب

  . رشد روابط جنسی نامشروع می شودباعث

                                                 
12 Leipziger Volks  Zeitung - �  
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 ، نماينده اتريش، با جسارت به ذآر علل اجتماعی فحشاء احتياجات و بدبختی های طبقه 13"گرتنر"هنگاميكه  
آارگر، استثمار آودآان، شرايط مسكونی غيرقابل تحمل و غيرپرداخت، توسط فريادهای خشم آلود مجبور به سكوت 

  .شد
. ن داستـان های آموزنده و پر طمطراقی درباره شخصيت های بـزرگ گفته می شداز طرف ديگربيـن نمايندگا

" غيرمشروع"مثالً  اينكه در هنگام بازديد ملكه آلمان از يك بيمارستان برلين، حلقه ازدواج به انگشت مادران آودآان 
  .آرده بودند تا صحنه ی مادران ازدواج نكرده باعث مشمئز شدن علياحضرت نشود

 گفتارها می شود قضاوت آرد آه در اين آنگره اشرافی بورژوازی دوروئی مشمئز آننده ای حكمفرمـا از اين
شـارالتان های امـور خيريـه و پليس های حافظ آنها آه فقـر و بينوائی را به مسخره می گيرند، همه جمع شده اند . بود
  .توسط خود اشراف و بورژوازی نگهداری می شود فحشائی آه دقيقاً  ."عـلـيـه فـحـشـاء مـبـارزه آـنـنـد"آه 

  
  ")١٩١٣پنجمين آنگره بين المللی برای مبارزه عليه فحشاء، ژوئيه "لنين ــ (
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  فصل چهارم
  زنان در مبارزه 

  برای تحقق سـوسياليسـم 
  
  
  

  ـ نقش زنان در مبارزه برای آزادی ١
  

  از يك نظر دارای اهميت ويژه است،چرا آه يكی از مشكالت همه ی آشور 14رولتاريااين آنگره زنان ارتش پ
ها آشاندن زنان به عرصه فعاليت اجتماعی بوده است و هيچ انقالب سوسياليستی بدون شرآت مؤثر قسمت عظيم 

  . زنان زحمتكش به پيروزی نخواهد رسيد
عيت زنان طوری است آه می توان آنها را برده خانگی  در تمام آشور های متمدن، حتی پيشرفته ترين آنها، موق

  .زنان در هيچيك از آشورهای سرمايه داری حتی در آزادترين جمهوری ها از برابری آامل برخوردار نيستند. ناميد
دولت .  از ابتدائی ترين وظايف جمهوری شوروی الغاء آليه محدوديت ها در مورد حقوق زنان استیيك

طور  ه را آه سرچشمه آليه منابع خفت و خواری، سرآوب و تحقير از جانب بورژوازی بود، بشوروی مراسم طالق
  .آامل از ميان برداشت

ما مصوبه گذرانديم آه به . اآنون قريب يك سال است آه قوانين آامالً  آزاد طالق به تصويب رسيده است
 محدوديت های سياسی یهمچنين برخ. ته شودنوع تمايز بين آودآان مشروع و نامشروع از ميان برداشهرموجب آن 

در هيچ جای دنيا برابری و آزادی برای زنان زحمتكش تا اين حد تماماً  و آامالً  تأمين نگرديده . را نيز از بين برده ايم
  .است

ه قوانين ما، برای اولين بار در تاريخ، آلي. ما می دانيم تمام بار قوانين آهن بر دوش زنان طبقه آارگر است
در شهر ها و مناطق صنعتی قانون . ولی مسئله مهم قانون نيست.  نابود آرد،آنچه را آه حقوق زنان را پايمال می آرد

در آنجا ها اغلب . آزادی آامل ازدواج به خوبی اجرا می گردد، ولی در روستا ها اين قوانين بر روی آاغذ مانده است
ا بوده و مبارزه عليه چنين پليدی هخاطر نفوذ آشيش  هاين امر ب. دازدواج طبق قوانين و آداب مذهبی صورت می گير

اط را در مبارزه عليه تعصبات يما بايد نهايت احت. بس مشگل تر از مبارزه عليه قوانين آهنه است) نفود آشيشان(
 های زيادی به زيان. آسانيكه در اين مبارزه احساسات مذهبی مردم را مورد توهين قرار می دهند. مذهبی بكار ببريم

اعمال خشونت در مبارزه ممكن است خشم توده .  را به آار ببريمیما بايد شيوه آار توضيحی و تربيت .بار می آورند
در صورتيكه . مده اندآآه در نتيجه تعلقات مذهبی بوجود گردد ها را برانگيزد و باعث ادامه دسته بندی ميان مردم 

ن پليدی هاست آه بايد مبارزه ي منبع تعصبات مذهبی فقر و عدم آگاهی است، با اعميق ترين. نيروی ما در اتحاد ماست
  .آنيم

تنهـا سوسياليسـم می تواند . زنـان اسـير خانه گـرديـده انـد. تا آنون مقام زن تا سطح بردگـان تنزل داده شده است
 ،رع آوچك دهقانی را از بين بردهاا مزآنها زمانی آامالً  آزاد می شوند آه م. آنها را از اين بند اسارت برهاند

اين وظيفه مشكلی است، اما اآنون آه آميته . آشاورزی تعاونی و اشكال آار جمعی در مزارع  را جايگزين آن سازيم 
  ...زمانی است آه انقالب سوسياليستی تحكيم می يابد، دهقانان فقير ايجاد می شوند

ه شده آه موفقيت يك انقالب بستگی به ميزان شرآت زنان در تجربيات تمام جنبش های آزادی بخش مشاهد
 سوسياليستی پرولتاريائی یدولت شوروی تمام آوشش خود را به آار می برد تا زنان قادر شوند آه فعاليت ها. دارد

  ...خودشان را مستقالنه به پيش برند

                                                 
يش از هزاران نماينده شرآت ن بآ برگزار شد آه در ١٩١٨ نوامبر ١٩ اين آنگره توسط آميته مرآزی حزب آمونيست شوروی در تاريخ   ـ   14

 آنگره سياست خارجی حكومت شوروی را تصويب آرده از تمام آارگران و برزگران زن دعوت به عمل آمد آه از اين سياست حمايت و دفاع .آردند
 همچنين مصوبه ای تصويب آرد آه به موجب آن زنان آارگر غيرحزبی را از طريق جلسات نمايندگان در ساختمان سوسياليسم درگير اين آنگره. آنند

  .اين آنگره آغازی بود برای آار وسيع خزب در ميان زنان آارگر و دهقان. می نمود
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امر . ولت شوروی اين آار را خواهد آردد. تا آنون حتی يك جمهوری هم قادر به آزاد ساختن زنان نبوده است
ما شكست ناپذير است، زيرا در تمام آشورها طبقه شكست ناپذير آارگر بپا می خيزد و اين جنبش بيانگر رشد و 

  .گسترش انقالب شكست ناپذير سوسياليستی است
  )عه آثار مجمو٢٨، جلد ١٩١٨ نوامبر ١٩لنين ــ از سخنرانی در اولين آنگره زنان آارگر شوروی، (

  
  

  
  ـ عظيم ترين ذخيره طبقه آارگر ٢

  
زنان .  نبوده گامی به پيش بردارددرهيچ جنبش بزرگ ستمديدگان در تاريخ بشر بدون شرآت زنان زحمتكش قا

. زحمتكش، اين ستمديده ترين ستمديدگان هرگز از جريان اصلی جنبش رهائی بخش آنار نمانده و نمی توانند بمانند
 دهها هزاران زن زحمتكش .انيم، اين جنبش بردگان صدها و هزاران شهيد و قهرمان پرورده استهمانطور آه می د

تعجب آور نيست آه ميليون ها زن زحمتكش به زير پرچم جنبش . در صفوف مبارزان راه آزادی بردگان قرار داشتد
  . می دهد، آشيده شده اندانقالبی طبقه آارگر آه قدرتمند ترين جنبش رهائی بخش توده های ستمكش را تشكيل

روز بين المللـی زنان سمبلی از شكست ناپذيـری و اميد آه در برابر جنبش رهائی بخش طبقه آارگر قرار 
  .دارد، می باشد

اين ذخيره نيمی از جمعيت را تشكيل می . زنان زحمتكش آارگر و دهقان عظيم ترين ذخيره طبقه آارگر هستند
روزی يا شكست انقالب پرولتری، پيروزی يا شكست قدرت پرولتری، وابسته به اين سرنوشت جنبش آارگری، پي. دهد

  .است آه ذخيره زنان له يا عليه  طبقه آارگر باشد
ريا و گردان پيشقراول آن حزب آمونيست است آه خود را در مبارزه ای ا اولين وظيفه پرولت،همين دليل هب

رچم پذ بورژوازی و برای تربيت سياسی و تشكل آنان در زير قاطع  برای رهائی زنان آارگر و دهقان از نفو
  .پرولتاريا، درگير سازد

عالوه بر اين، زنان تنها . طرف پرولتاريا ه است برای جلب ذخيره زنان زحمتكش بیروز بين المللی زنان عامل
ك ارتش واقعی طبقه آارگر ذخيره نيستند، آگر طبقه آارگر سياست درستی در پيش گيرد، آنها می توانند و بايد به ي

  .برای مبارزه با بورژوازی تبديل شوند
ش آارگر و دهقان است تا دوش بدوش کدومين وظيفه مهم در برابر طبقه آارگر، ايجاد ارتشی از زنان زحمت

قه ی روز بين المللی زنان بايد به عاملی در تبديل زنان آارگر و دهقان از ذخيره طب. ارتش عظيم پرولتاريا عمل آند
  .آارگر به ارتش فعال جنبش رهائی بخش پرولتاريا گردد

  !زنده باد روز بين المللی زنان
  ")يك بيوگرافی سياسي"استالين ــ (

     
  

  
  ـ راه رهايـی  3

  
خش مردم  تحت رژيم سرمايه داری بدن ستمديده ترين سم و در انقالب اآتبر روسيه آشانمسئله اساسی در بلشوي

 و چه جمهـوری بورژوا دمكـراتيك ی اين بخش بوسيله سرمايه داران چه تحت رژيم های سلطنت.به سمت سياست است
وسيلـه  ه ب،ر مردمگاين ستـم، فـريب و چپاول . فريب خـورده ، چپـاول شــده و تحـت ستـم قـرار گـرفتـه بودنـد

  .تناب ناپذير است تا زمانيكـه مالكيت خصوصی زمين و آارخانه موجود باشد، اج،سـرمايـه داران
جوهر بلشويسم و جوهر قدرت شوروی، در افشای رياآاری و دروغپردازی دمكراسی بورژوازی، در الغای 

 زمين، آارخانه ها و آارگاه ها و نيز در تمرآز تمام قدرت سياسی در دست زحمتكشان و توده های یمالكيت خصوص
اين وظيفه . اختمان اجتماع جديد را در دست خود می گيرنداين توده ها سياست، يعنی امر س. استثمار شده می باشد

توده ها به وسيله سرمايه داران تحت ظلم و ستم قرار گرفته اند، ولی هيچ راه ديگری برای رهائی از : مشكلی است
  .بردگی مزد و بند سرمايه داری وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد

زيرا آه تحت رژيم سرمايه داری، زنان به . لب زنان غير ممكن استولی جلب توده ها به سياست، بدون ج
اما عالوه . زنان آارگر و دهقان تحت ستم سرمايه هستند.  از نفوس بشری تحت ستم مضاعف قرار دارندیعنوان نيم
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ند، زيرا  بورژوازی اوالً  آنها در موقعيت پست تری از مردان قرار داریبر آن، حتی در دمكراتيك ترين جمهوری ها
هستند و زير " برده خانه"بوده " بردگی خانگی"ثانياً  و مهمتر از اين، آنها در تحت . قانون برابری آنها را نفی می آند

طور  هبار خردترين، پست ترين، پرزحمت ترين و احمقانه ترين آارهای آشپزخانه، زير بار اقتصاد منفرد خانگی و ب
   . خرد می شوند،آلی اقتصاد خانواده

انقالب بلشويكی شوروی به ريشه ستم و نابرابری زنان عميق تر ازهر حزب يا انقالبی در جهان آه جرأت 
در روسيه شوروی آوچك ترين  نشــانه ای از نــا برابری . چنين آـاری را به خود داده باشــد، برخورد آــرده است

نفرانگيز پست و ريا آارانه در قوانين ازدواج و خانواده نابرابری ت. زن و مرد در مقابل قانون باقی گذارده نشده است
  .طور آامل به وسيله حكومت شوروی بر انداخته شده است ه ب،و نيز در رابطه با فرزندان

ولی هيچ يك از جمهوری های بورژوازی حتی دمكراتترين آنها، . اين تازه اولين قدم در راه رهائی زنان است
  .قائلند، جرأت اين اولين قدم را هم نداشته اند" مقدس مالكيت خصوصیحق "خاطر حرمتی آه برای  به

ر و تنها اين امرراه را برای ماين ا. دومين و اساسی ترين قدم، لغو مالكيت خصوصی زمين و آارخانه ها است
خانگی، به به وسيله گذار از اقتصاد آوچك، منفرد و " بردگی خانه"و حقيقی زنان يعنی آزادی زنان از  آزادی آامل

زيرا موضوع برسر تغيير ريشه دار ترين، مزمن .  اين گذار، گذار مشكلی است.اقتصاد بزرگ اجتماعی می گشايد
گفته " تجاوزگری و بربريت"، " سيستم"حق آن است آه به جای .  ( است" سيستم"ترين، مقاوم ترين و خشك ترين 

  .ده است و ما در راه جديدی قدم گذارده ايموع شده ، تحرك بوجود آمرولی اين مرحله گذار ش). شود
در روز بين المللی زنان زحمتكش، در تمام ممالك جهان، در ميتينگ های متعدد زنان زحمتكش، پيام های 
تبريكی به روسيه شوروی آه در آن آار بسيار مشكل و پرزحمت، ولی به مقياس جهانی عظيم و واقعاً  رهائی بخش 

پيام های تشويق آننده ای خواهد رسيد آه ايمان خود را در مقابل عكس العمل .  خواهد شدآغاز گشته است، فرستاده
همانقدر ، باشد" دمكراتيك تر"و " آزادتر"هرچه آشور بورژوازی . خشن و غالباً  سبعانه بورژوازی از دست ندهيم

رتكب انواع شقاوت ها عليه آن می نيز دار و دسته سرمايه داران وحشيانه تر عليه انقالب آارگران نعره آشيده و م
جنگ .  آارگر هم اآنون بيدار شده اندیاما توده ها. است" اياالت متحده آمريكا"نمونه آن جمهوری دمكراتيك. آردند

 عقب مانده را بيدار یامپرياليستی باالخره اين توده های خفته، نيمه خفته و محافظه آار آمريكا ، اروپا و حتی آسيِا
  .سر جهان يخ ها شكسته شده انددرسرتا. آرد

طور  هآزادی خلق ها از زير سلطه امپرياليسم، آزادی زنان و مردان زحمتكش از زير سلطه ی سرمايه، ب
به .  زحمتكش شهر و ده اين امر را به پيش می برند و مردده ها و صدها ميليون زنا. مقاومت ناپذيری جلو می رود

  .از زير يوغ سرمايه در تمام جهان به پيروزی خواهد رسيدهمين دليل است آه امر آزادی آار، 
  ) ١٩٢١ مارس ٤، " روز بين المللی زنان"لنين ــ (
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  فصل پنجم

  سوسياليسم  و رهائی زنان
  
  
  
  

  ـ برابری زنان ١
  

و زندگی زنان دراتحاد جماهير شوروی در تمام زمينه های زندگی اقتصادی، دولتی، فرهنگی، اجتماعی 
  .سياسی، دارای حقوق مساوی با مردان شده اند

احراز اين حقوق به وسيله تفويض حقوق برابر مردان در امر آار آردن، دستمزد، استراحت و تفريح، بيمه 
ه دارای خانوار بزرگ کاز مناقع مادران و فرزندان و مادرانی   اجتماعی و آموزش و نيز به وسيله حمايت دولتیها

ادران مجرد و با برقراری مرخصی دوران حاملگی و زايمان با پرداخت حقوق آامل و تخصيص يك شعبه و م هستند
  .گردد میوسيع زايشگاه، شيرخوارگاه ها و آودآستان ها ممكن 

   ")١٩٣٦ اتحاد شوروی ــ ی قانون اساس١٢٢ماده ("
از نقطه .  همه جانبه آن استپنجمين خصوصيت برجسته پيش نويس قانون اساسی جديد، دمكراتيسم پی گير و

 حقوق یطور علنی تساو هگروه اول ـ ب: نظر دمكراتيسم، قوانين اساسی بورژوازی را می توان به دو گروه تقسيم آرد
گروه دوم  ـ اصول دمكراتيك را به . فردی و آزادی های اجتماعی را انكار نموده و يا در واقع آن را لغو می نمايد

بينی می آند آه  نفع ان تبليغ می آند ولی از سوی ديگر قيود و محدوديت هائی در قانون پيش  بهاسادگی پذيرفته حت
 ولی .آنها از برابری حقوق رأی برای آليه اتباع سخن می گويند. دمكراتيك را آامالً  فلج می سازندآزادی ها و حقوق 

آنها از برابری .  مالكيت ، محدود می سازنددر همان زمان آن را به وسيله ی معيار های محل اقامت، آموزشی و حتی
  . گويند ولی در عين حال با محدوديت های مختلف، اين قوانين در مورد زنان صدق نمی آندیحقوق اتباع سخن م

يس قانون اساسی جديد شوروی را از ديگر قوانين اساسی متمايز می سازد اين است آه عاری وآنچه آه پيش ن
در مقابل قانون اساسی . ود است و در آن تقسيم اتباع به فعال و غيرفعال اصال وجود ندارداز اين محدوديت ها و قي
بين حقوق زن و مرد، ساآن و غير ساآن، صاحب مال و بدون مالكيت، تحصيل آرده و غير . همه اتباع فعال هستند

هر فرد در اجتماع نه بر مبنـای در آن همه اتباع حقوق مساوی دارند و موقعيت . تحصيل آرده، هيچ فرقی قائل نيست
  . مالكيت و منشـاء مليت و نه جنسيت و نه شغـل، بلكـه بر اسـاس شايستگـی شخصی و آار آنان معيـن می گردد

  
  ) ، منتخب آثار١٩٣٦ نوامبر ٢٥، " درباره پيش نويس قانون اساسی شوروی"استالين ــ  (

  
  
 

  ـ وظائف جنبش زنان زحمتكش در جمهوری شوروی ٢
  

وظايفی آه هم . ميل دارم چند آلمه ای درباره وظائف عمومی جنبش زنان زحمتكش در شوروی صحبت آنم
طور مبرمی  ه  ب، با دوران گذار به سوسياليسم ارتباط داشته، در عين حال شامل زمان حاضر نيز می شوندیطور آل هب

به عقيده من .  عنوان شدی توسط حكومت شوروله موقعيت زنان از همان ابتدائفقا، مسر. در مقابل ما قرار دارند
جنبه اول اين وظيفه نسبتـاً  سـاده و آسـان . وظيفه هر دولت آارگری آه در حال گذار به سوسياليسم است دو جنبه دارد

  . مربوط به قوانيـن آهنـه مـی باشد آـه زنـان را در موقعيت پائيـن تـری نسبت به مردان قرار می دهد،بوده
ای اخير بلكه قرن ها ست آه خواستار لغو ه  در دههطان تمام جنبش های آزاديبخش اروپای غربی نه فقنمايندگ

اما هيچيك از دول اروپائی حتی پيشرفته ترين . اين قوانين منسوخ و وضع قوانين برابر برای زنان و مردان بوده اند
 موجود است، مالكيت خصوصی زمين، آارخانه ها و آن ها هم موفق به انجام آن نشده اند زيرا جائيكه سرمايه دارای

در . آار حفظ می شود، جائی آه قدرت سرمايه حفظ می گردد، مردان نيز مزايای اجتماعی خود را حفظ می آنند
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 بود آه ما موفق به انجام آن ١٩١٧ نوامبر ٧روسيه شوروی تنها با برقراری قدرت آارگران در اين آشور از 
وی از همان ابتدا هدف خود را استقرار حكومت زحمتكشان بر عليه تمام استثمار آنندگان و از حكومت شور. گرديديم

هدف . بين بردن امكانات مالكين و سرمايه داران برای بهره آشی زحمتكشان و نابودی سلطه ی سرمايه قرار داد
مين، آارخانه و آار، حكومت اتحاد شوروی بوجود آوردن شرايطی بود آه در آن بدون مالكيت خصوصی بر ز

زحمتكشان بتوانند زندگی جديد خود را بنا آنند، بدون آن مالكيت خصوصـی آه در سـراسـر جهـان حتـی در دمكراتيك 
تريـن جمهـوری ها آه آزادی آامل سياسی حكمفـرما ست، زحمتكشـان را در شرايط فقـر و بردگـی مزدوری و زنـان 

  . داده استرا در شرايـط استثمار مضاعف قرار
حكومت شوروی به عنوان حكومت زحمتكشان از همان ماه بوجود آمدنش در قوانين مربوط به زنان يك انقالب 

جای نماند، از قوانينی صحبت می آنم آه راز قوانينی آه مقام زن را به درجه دوم تنزل می داد اثری ب. آامل انجام داد
. ده آنان را به مقام پست و حتی غالباً  تحقير شده ای تنزل می دهدخصوصا از موقعيت ضعيف تر زنان سوءاستفاده آر

اشاره من به قوانين طالق، قوانين مربوط به آودآانی آه ثمره ازدواج رسمی نيستند، قوانين مربوط به يك زن در 
  .مورد شكايت از پدر فرزندش در رابطه با نفقه ی فرزند می باشد

ين بورژوازی حتی در پيشرفته ترين ممالك از موقعيت ضعيف تر زنان ه قوانکدرست در اين زميته ها است 
 آنها را عنصری فرعی و تحقير شده به حساب می آورند و درست در اين زمينه ها ست آه حكومت ، سوءاستفاده آرده

 از بين شوروی هرگونه اثر قوانين غيرمنصفانه آهنه را آه برای نمايندگان توده های زحمتكش غيرقابل  تحمل بود
 هيچ آشوری در جهان ،جز روسيه شوروی هو حاال ما با افتخار و بدون هيچگونه اغراق می توانيم بگوئيم آه ب. برد

خصوص در زندگی روزمره خانوادگی و نيز  هوجود ندارد آه در آن زنان در موقعيت پائين تر قرار نگرفته باشند، ب
  .اين يكی از اولين و مهم ترين وظائف ما بود.  برقرار شده باشدهيچ آشوری نيست آه در آن تساوی آامل زن و مرد

 اگر به احزابی آه با بلشويك ها مخالف هستند، برخورد آنيد، يا اگر روزنامه های منتشره در ناحيه آلچاك و يا
ً  تهمت هائی بدين مادينيكين به دست شما بي مون می ضفتد و يا اگر با مردمی با همان طرزفكر صحبت آنيد، غالبا

بلشويك و ی به ما نمايندگان حكومت شوروی، آمونيست ها.  آرده استضشنويد آه حكومت شوروی دمكراسی را نق
 دمكراسی زده می شود و مخالفين برای اثبات صدق گفتار خويش انحالل ضوابستگان حكومت شوروی دائماً  تهمت نق
 معمولی ما به اين تهمت ها اين است آه ما جواب.  را به پيش می آشندیمجلس موسسان توسط حكومت شورو

دمكراسی و مجلسی آه خود نتيجه رژيم مالكيت خصوصی  . جلس موسسان نداريمماحتياجی به اينگونه دمكراسی و 
حتی در .  سرمايه داران آقا و بقيه آه برای آنها آار می آنند برده مزدور آنها هستند،است آه در آن مردم برابر نبوده

ما . تسآار برده شده ا هرين آشورها اين نوع دمكراسی به عنوان پوششی برای پنهان نمودن بردگی بپيشرفته ت
در تمام جهان،  .سوسياليست ها تا آن حد پشتيبان دمكراسی هستيم آه وضع زحمتكشان و ستمديگان را بهبود بخشد

ما برای آن دمكراسی  .ود قرار داده استسوسياليسم مبارزه بر عليه آليه انواع استثمار انسان از انسان را هدف خ
تساوی واقعی آن .  خدمت آند، استثمارشوندگان و آنهائی آه در موقعيت پستی قرار گرفته اندهارزش واقعی قائليم آه ب

آسی آه آار نمی آند چيزی هم دريافت . است آه مردم غيرز حمتكش از مزايائی آه اآنون برخوردارند محروم گردند
دمكراسی چگونه در اين يا آن دولت اجرا می :  ما سئوال زيررا مطرح می آنيم،در جواب اين تهمت ها. نخواهد داشت

شود؟ می بينيم با اينكه تساوی حقوق در تمام جمهوری های دمكراتيك اعالم شده است ولی در قوانينی آه مربوط به 
اين . تحقير شده اند ديده و زنان در تمام مواردع گرضاست، نابرابر و زنان ، موقعيت زن در خانواده و درباره طالق

حكومت شوروی دمكراسی را بيش از هر . گان جهاند دمكراسی برای ستمديض دمكراسی و صريحاٌ  نقضاست نق
با توجه به اين حقيقت آه قوانين حكومت شوروی آمترين نشانه ای . آشوری حتی پيشرفته ترين آنها عمل نموده است

آنيم، هيچ دولتی و هيچ مجلس قانون گذاری حتی نيمی از آنچه  تكرار می. جای نگذاشته استرن باز موقعيت پست زنا
  .را آه حكومت شوروی در اولين ماههای تولد خود برای زنان انجام داده، عملی نساخته است

م نمی توانيم قانع البته قوانين آافی نيستند و ما در تحت هيچ شرايطی فقط به آنجه آه در قوانين خود بيان می آني
باشيم، اما آليه آنچه را آه برای برابری زنان و مردان از ما انتظار می رفت، انجام داده ايم و حق داريم به آنچه آرده 

ولی ما ، نظر می رسد هنظر پيشرفته ترين دولت ها ايده ال ب هاآنون موقعيت زنان در روسيه شوروی ب. ايم افتخار آنيم
  .ن تازه اول آار استبه خود می گوييم اي

برای رهائی . ماداميكه زنان درگير آارهای خانه هستند، هنوز  در موقعيت اجتماعی محدود شده ای قرار دارند
ل زنان و برابری واقعی آنان با مردان ما بايد اقتصاد اجتماعی و شرآت زنان در آار توليد عمومی را برقرار مآا

البته اين بدان معنی . وردآن موقعيت اجتماعی مردان را به دست خواهند صورت است آه مردان هما نآدر . سازيم
بلكه بدان ، نخواهد بود آه زنان در توان توليدی، حجم آار، زمان آار، شرايط آار و غيره دقيقاً  مساوی مردان باشند

همه می دانيد آه حتی با شما . معنی است آه زنان در موقعيت اقتصادی پائين تری نسبت به مردان قرار نخواهند داشت
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اآثر . آاملترين تساوی، زنان به علت فشار آليه آارهای خانگی باز هم در موقعيت پائين تر خاصی قرار دارند
. آارهای خانگی آه زنان انجام می دهند، غير توليدی بوده و در زمره طاقت فرساترين و خشن ترين آارها می باشند

  .آند ان را تسهيل نمیاين آارهای خرد به هيچوجه رشد زن
 سوسياليستی خود مصمم به مبارزه برای تحقق آامل سوسياليسم هستيم و در یما با پافشاری بر روی آرمان ها

طور جدی راه را برای ساختمان سوسياليسم هموار  هاآنون ما ب. اين راه ميدان آار وسيعی برای زنان گشوده می شود
 تنها موقعی شروع خواهد شد آه به تساوی زنان تحقق ببخشيم و دست به دست می آنيم و ساختمان جامعه سوسياليستی

اين مسئله از آنجا آه نمی تواند . زنان آه از آار خرد، بيهوده و غيرتوليدی آزاد شده اند، به آار جديد همت گماريم
  .نتايج سريع و فوری بدهد، سال های سال مورد توجه ما خواهد بود

ات نمونه، اطاق های نهارخوری و محل نگهداری نوزادان آه زنان را از آار خانگی ما دست به تأسيس مؤسس
بايد . آزاد خواهد آرد، زده ايم و اين اساساً  زنان هستند آه بايد آار ساختمان آليه اين مؤسسات را در دست خود گيرند

 زنان برای رهائی از قيد متذآر شد آه در حال حاضر در روسيه شوروی تعداد آمی اين مؤسسات برای آمك به
شرايط نظامی (شرايط آنونی اتحادجماهيـر شوروی . تعداد اين مؤسسـات قابل توجـه نيست. بردگی خانگی وجود دارد

با وجود اين بايد متذآر .اين آار ما را به عقب می اندازد) و غذايی آه رفقا از آن به تفصيـل با شمـا صحبت آرده اند
 بردگی خانگی آزاد می آنند از هر جا آه آوچك ترين امكان باشد مانند ت زنان را از وضعيشد آه چنين مؤسساتی آه
همان ترتيب آزادی  هب. ما می گوييم آه آزادی آارگران بايد به وسيله خود آنان تحقق پذيرد. چشمه خورشيد می جوشد

ن نوع مؤسسات  را عه اي اهميت توسزنان زحمتكش بايد. زنان زحمتكش نيز بايد به دست زنان زحمتكش انجام پذيرد
  .ل موقعيت اجتماعی قبلی آنها در جامعه سرمايه داری خواهد انجاميدمفعاليت آنها در اين زمينه به تغيير آا. دريابند

به اين دليل شرآت زنان در سياست .  برای ورود به سياست آموزش الزم بود،در جامعه قديم سرمايه داری
وظيفه ما اين است آه شرآت در سياست . آزادترين آشورهای سرمايه داری بسيار محدود بودحتی در پيشرفته ترين و 

از لحظه ای آه مالكيت خصوصی زمين و آارخانه ها ملغی گرديد و قدرت . را برای زنان زحمتكش قابل حصول آنيم
س آليه توده های زحمتكش مالكين و سرمايه داران سرنگون شد، وظايف سياست، ساده و روشن شده آامالً  در دستر

در جامعه سرمايه داری زنان در چنان موقعيت پائينی قرار گرفته اند آه شرآت آنان . و آليه زنان زحمتكش گذارده شد
الزمه تغيير اين وضع ايجاد حكومت زحمتكشان است آه با استقرار آن، . در سياست به نسبت مردان ناچيز است

در اين . ری را در برخواهد گرفت آه به سرنوشت و آينده زحمتكشان مربوطندی ترين وظايف سياست، آن اموساسا
امر شرآت آليه زنان، نه تنها زنان آارگر حزبی و زنان آارگر آگاه به منافع طبقاتی خود، بلكه زنان غيرحزبی و 

  .آارگر می گشايداز اين نظر حكومت شوروی ميدان فعاليت وسيعی را برای زنان . زنان ناآگاه تر ضروری می باشد
مـا در مبـارزه با نيـروهای دشمـن روسيه شـوروی آه بر ضـد ما در حـال حرآتند، دوران سختـی را گذرانده 

و در زمينه تهيه غذا  در زمينه نظامی مبارزه برضد نيروهائی آه عليه حكومت زحمتكشان جنگ برپا می آردند. ايم
اين ها ناشی از اين است آه هنوز تعداد مردم و زحمتكشانی . بوده استمبارزه عليه سودجويان برايمان بسيار مشكل 

از اين رو . تا با نيروی آار خويش ما را ياری دهند، به انداره ی آافی نيست آه از صميم قلب قدم پيش گذاشته اند
 بگذار بدانند .ير حزبی پر اهميت نمی داندغحكومت شوروی هيچ چيزی را به اندازه آمك توده وسيع زنان زحمتكش 

و سياست در دسترس زنان قرار  آه در جامعه بورژوازی قديم برای فعاليت های سياسی تعليم پيچيده ای الزم بود
ولی هدف اساسی فعاليت سياسی در جمهوری شوروی مبارزه  قاطع عليه مالكين و سرمايه دارن، مبارزه . نداشت

آارگر جمهوری شوروی زمينه ای بـرای فعـاليت هـای سياسـی اين امر برای زنان . محو استثمار استقاطع برای 
  . توانائـی سـازماندهـی زنـان بـرای همكـاری بـا مـردان خواهـد بودزفـراهم می نمايـد آه شـامل استفاده ا

 ما نه تنها در امور سازماندهی به درگيری ميليون ها نفر احتياج داريم، بلكه به آارهای سازمانی در آوچكترين
در شرايط جنگ، زنان قادر به آمك به ارتش بوده، .  به ايفای نقش خود باشند نيازمنديمدرمقياس آه در آن زنان نيز قا

زنان بايد در اين امر نقش فعاالنه ايفا آنند تا ارتش سرخ ببيند آه . می توانند تهييج سياسی در جبهه را به عهده بگيرند
زنان می توانند در زمينه غذا نيز فعاليت آنند، در توزيع غذا، در .  قائل شده اند برای آنها ارزش وآنها مواظبت شدهاز

اصالح آار غذارسانی به توده ها و در ايجاد اطاق های نهار خوری، همانطور آه ما در پتروگراد انجام داده ايم، 
  .فعاليت آنند

با شرآت زنان در امر . ا می آنددر اين زمينه هاست آه فعاليت زنان زحمتكش اهميت سازمانی واقعی پيد
بدون شرآت . سازماندهی و نظارت بر واحد های اقتصادی بزرگ آزمايشی مرآز از دست چند فرد خارج گرديد

وسيع زنان زحمتكش اين آار انجام پذير نيست و زنان زحمتكش برای آارهای نظير نظارت بر پخش غذا و تأمين 
اين است آاری آه زنان غير حزبی زحمتكش می توانند آن را به . هستندساده مواد غذائی آامالً  واجد صالحيت 

  .  ايجـاد جامعه سـوسياليتـی آمك خواهد نمودهدر عين حـال اين روش آـار بيش از همـه ب. سادگـی انجـام دهنـد
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 حكومت شوروی با لغو مالكيت خصوصی آارخانه و آار، سخت می آوشد آه آليه زحمتكشان را اعم از حزبی
اين امر آه حكومت شوروی آن را آغاز نموده است، . و غير حزبی، زن و مرد، در آار ساختمان اقتصادی بسيج آند

تنها موقعی پيشرفت خواهد داشت آه به جای صدها نفر زن، ميليون ها نفر زن در سراسر روسيه در آن شرآت 
 سوسياليسم به طور استوار پيش خواهد رفت و ما ايمان داريم آه تنها در اين صورت است آه آار ساختمان. جويند

تنها . زحمتكشان نشان خواهند داد آه بدون وجود مالكين و سرمايه داران قادر به پيشبرد و اداره امور خود می باشند
در آن هنگام است آه ساختمان سوسياليم آنقدر بر پايه محكم استوار خواهد شد آه جمهوری شوروی ديگر هيچ علتی 

  .س از دشمنان خارجی و داخلی نخواهد داشتبرای تر
  )١٩١٩ سپتامبر ٢٣" وظايف جنبش زنان زحمتكش در جمهوری شوروی"لنين ــ (

  
  
  

  ـ عليه آار طاقت فرسای خانه ٣
  
هيچ حزب دمكرات در جهان، حتی پيشرفته ترين جمهوری های . نظری به موقعيت واقعی زنان بيفكنيد... 

به .  خود انجام داده ايم در اين زمينه انجام نداده اند رسيدنقدرت به ما در اولين سال نچه را آهآبورژوازی يك صدم 
معنی دقيق آلمه ما حتی اثری از قوانين نفرت انگيز قديمی آه زن را نسبت به مرد در مرتبه پست تری قرار می داد، 

مربوط به آودآان نامشروع و تشخيص اثری از قوانين محدوديت طالق، تشريفات نفرت انگيز پيش از طالق، قوانين 
برای بورژوازی و سرمايه داری خجالت آور است آه تعداد بسياری از اين . دقيق پدران آنها وغيره باقی نگذارديم

قوانين در تمام آشور های پيشرفته هنوز موجود هستند و ما آامالً  محقيم به آنچه آه در اين زمينه آرده ايم افتخار 
 آامل تر زمين را از تنه پوسيده اين درختان قوانين آهنه و مؤسسات بورژوازی پاك آرديم، همانقدر اما هرچه. آنيم

  .برايمان روشن تر شد آه زمين را تا به حال فقط برای ساختمان آماده نموده ايم، خود ساختمان هنوز بنا نگرديده است
ت زيرا توليـد آوچك خانگی او را خـرد، بـی عليـرغـم تمـام قـوانيـن آزادی بخش، زن هنـوز برده خانگی اس

 را به آار آشپزخانه و پرستاری زنجير آرده نيروی آارش را در انجام آارهای خرد، اوحاصل و حقير می نمايد، 
تنها ) آمونيسم واقعی (آزادی واقعی زنان. غيرتوليدی، اعصاب خردآن، شاق، بی حاصل و پرزحمت تلف می آند

عليه اين ) به رهبری پرولتاريا آه به قدرت رسيده است( پيوست آه مبارزه توده ای وسيعی موقعی به تحقق خواهد
 اقتصاد عظيم سوسياليستی حرکت درآيد، يابهتر بگوئيم تنها با تبديل اقتصادکوچک دهقانی به اقتصاد آوچك خانگی به

  .اين آزادی قابل وصول خواهد بود
آليه آمونيست ها در آن ترديدی ندارند توجه آافی داريم؟ البته آيا در عمل به موضوع باال آه در تئوری، 

آيا نهال های جوان آمونيسـم را آه در اين زمينـه هم اآنـون سبـز شـده اند به اندازه آافــی مـواظبت می آنيم؟ ... نـــه
ن ها نمونه اين نهال ها نهار خوری های عمومی، شيرخوارگاه ها، آودآستان ها، اي!! دوباره بايد تأآيد آنيم خيـــر

هستند، وسائل روزمره ساده ای آه چيزهای پرزرق و برق و پرطمطراق نبوده ولی در واقع می توانند به راستی 
وسائل روزمره ساده ای آه می توانند موقعيت پست زنان نسبت به مردان را در توليد . رهائی زنان را تأمين آنند

مانند آليه نيازمندی های مادی  (اينها وسائل جديدی نيستند، اين ها . ه، از بين ببرنداجتماعی و زندگی اجتماعی تقليل داد
همه به وسيله سرمايه داری بزرگ بوجود آمده اند ولی در نظام سرمايه داری اين وسائل اوالً  آم ) برای سوسياليسم

 خصوصيات زشت خود يعنی بورس بازی، بودند، ثانياً  و مهمتر از همه، آنها از جمله سازمان های انتفاعی با تمام
بودند آه بهترين آارگران به حق از "  نوع پرورانه بورژوازییبند بازی ها"سودجوئی، حقه بازی و آاله برداری يا 
  .آنها دوری جسته و به آنها نفرت داشتند

در بين . يير استبدون شك در آشور ما به شماره اين مؤسسات بسيار اضافه شده و ماهيت آنها نيز در حال تغ
آنها بدون حرافی و . زنان آارگر و دهقان خيلی بيش از آنچه آه ما اطالع داريم ذوق و مهارت سازماندهی وجود دارد

غيره، توانايی دارند آه به طور عملی تعداد زيادی و قيل و قال، بدون داد و بيداد در مورد نقشه ها و سازمان ها 
آنها دارای آنچنان مهارتی هستند آه مغزهای باد آرده محيط روشنفكری ما يا . ندآارگر را سازماندهی و بسيج نماي

اما ما با دقت آافی از اين نهال های نورس حفاظت . ما، هميشه در اين مورد آمبود داشته اند" نيم بند"آمونيست های 
  .نكرده ايم

بين چگونه آنچه را آه سرمايه داران به ب! چقدر در تبليع آنچه آه الزم دارد ماهر است! به بورژوازی نگاه آن
می خواهند، در ميليون ها نسخه روزنامه هايشان با آب و تاب تحسين می شود به مايه افتخار " نمونه"عنوان مدل و

مطبوعات ما يا اصالً  به خود زحمت نمی دهند و يا آمتر زحمت می دهندآه وضع بهترين ! ملی بدل می گردد
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و يا با انتقادات و پيشنهادات خود بعضی از آنها را به مؤسسات   پرستاری را تشريح آنندیانهارخوری ها يا خانه ه
آنها به تفصيل از صرفه جوئی .  آنندیمطبوعات ما به قدر آافی برای اين مؤسسات تبليغ نم. پيشرو نمونه تبديل نمايند

ی خانگی و ـان از آار بردگـز آزادی زنوالت و اــرفه جوئی در محصـايش مصرف آننده، صــانی، آســدر آار انس
ه می شود  ـه نتيجـام جامعـان و تمـه زحمتكشـرای آليـه بـی نمونـار آمونيستـالحات بهداشتی آه توسط آـز از اصـني

  . سخن نمی گويند
  )١٩١٩ ژوئن ٢٨" ابتكار بزرگ"لنين ــ (

  
  

  
  ـ آزادی و بـرابـری ٤

  
ی است آه آارهای عمومی انجام شده در اين طول زمانی را دومين سالگرد حكومت شوروی فرصت مناسب

  .  انقالبی را آه انجام داده ايم مورد بررسی قرار دهيمیمرور آرده، اهميت و هدف ها
 را می زنند ولی ما تأآيد می آنيم آه اين انقالب ی و حاميان آن به ما تهمت پايمال آردن آزادیبورژواز

 ی بسط و توسعه همه جانبه و عميق دمكراسی، يعنی دمكراسی برای توده هاشوروی تحرك بی سابقه ای در جهت
ً  دمكراسی اآثريت وسيع مردم يا به عبارت ديگر . زحمتكش آه تحت ستم سرمايه داری بوده اند، ايجاد آرد نتيجتا

اران و برای استثمارآنندگان، سرمايه د(آه با دمكراسی بورژوازی ) برای زحمتكشان(دمكراسی سوسياليستی 
  .متفاوت بود، مستقر گرديد) ثروتمندان

حق با آيست؟ بررسی عميق اين موضوع و درك صحيح آن بدين معنی است آه بايد تجربيات دوساله اخير را 
  .مطالعه آرد و آمادگی بهتری برای ادامه اين تجربيات آسب نمود

ما می  هدمكراسی بورژوازی ببررسی موقعيت زنان تصوير روشنی از فرق بين دمكراسی سوسياليستی و 
آبيـر فرانسـه می گـذرد هنـوز در هيچ جمهوری ) بورژوا دمكراتيك( سال از انقالب ١٢٥عايرغم اينكه . دهيد

حتی در دمكراتيك ) يعنی جائيكه مـالكيت خصـوصی زميـن، آارخانه، آار و سهـام و غيره وجود دارد(بـورژوازی 
  .، زنان برابری آامل به دست نياورده اندتـی در پيشـرفتـه ترين آشـورهـادر هيچ نقطه جهـان حتريـن آنهـا، 

دمكراسی بورژوازی در حرف قول تساوی و آزادی می دهد ولی در حقيقت هيچيك از جمهوری های 
 آه زن هستند، نه برابری قانونی آامل با مردان و نه یبورژوازی حتی پيشرفته ترين آنها نيز، به نصف نژاد بشر

  .دی از ستم و قيموميت مردان را داده استآزا
دمكـراسـی بـورژوازی، دمكـراسـی عبارات رنگ و روغـن زده، حرف های پـرابهت توخالی و شعـارهـای 

اين دمـكـراسـی در حقيقت استتـاری است برعـدم آزادی و تحقيـر زحمتكشان و . فـريبنده آزادی و بـرابـری است
  .استثمار شوندگان

اين .  های رنگ و روغن زده شده و دروغ را نابود می آندوسياليستی يا دمكراسی شوراها حرفدمكراسی س
مالكين، سرمايه داران، دهقانان مرفه آه از فروش نان اضافه " دمكرات ها"نوع دمكراسی بيرحمانه عليه رياآاری 

  .ثروتمند می شوند، اعالم جنگ می نمايد)با سود گزاف(خود به آارگران گرسنه 
موجود نيست و " تساوی"بين استثمارآنندگان و استثمارشوندگان هرگز هيچ ! مرگ بر اين آالهبرداری ننگين

ماداميكه زنان از قيد مزايائی آه قانون برای مردان تأمين می آند آزاد نشده اند، ماداميكه آارگران از زير . نخواهد بود
بگذار دروغ گويان و رياآاران آم . ته و نمی تواند داشته باشدسلطه سرمايه آزاد نشده اند، آزادی واقعی وجود نداش

. عقل و آور بورژوازی و حاميان آنها بكوشند تا مردم را با سخنان آلی خود درباره آزادی و دمكراسی سردرگم آنند
هايشان پاره نقاب های اين دروغگويان را از چهره : ما هم به سهم خود به توده های آارگر و دهقانان چنين می گوييم

تساوی آدام جنسيت با آدام جنسيت؟      تساوی :      از اين ها بپرسيد. ن نابينايان ديگر را باز نمائيدآآنيد و چشمان 
آدام ملت با آدام ملت؟      تساوی آدام طبقه با آدام طبقه؟   رهائی از چه سلطه ای؟                  رهائی از آدام 

         رهائی برای آدام طبقه؟طبقه؟                
آنند ولی در عين حال اين سئواالت را  آنان آه از سياست، دمكراسی، آزادی، برابری و سوسياليسم صحبت می

 آنها بر نداشته و آنها را در اختفا نگهميدارند، از سرسخت ترين دشمنان آارگران و یپيش نمی آشند، پرده از رو
  . خدمتگزار مالكين ، تزار و سرمايه داران می باشند، ه به لباس ميش درآمدهدهقانان بوده، گرگانی هستند آ

قدرت شوروی در يكی از عقب مانده ترين آشورهای اروپائی، در مدت دوسال حيات خود برای آزادی و 
 جهان آار" آزاد"بيشتر از صدو سي سال تالش جمهوری های پيشرفته، آگاه و " برتر"تساوی زنان نسبت به جنس 

  . انجام داد
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آگاهی، فرهنگ، تمدن، آزادی ــ اين آلمات زيبا در تمام جمهوری های بورژوازی سرمايه داری جهان با 
قوانين بسيار آثيف، زشت و بيرحمانه ناقص آميخته می شوند، قوانينی آه مربوط به ازدواج، طالق و آودآان 

باالخره قوانينی آه به مقام اجتماعی زنان توهين آرده آنها و  می شود، قوانينی آه به مردان امتياز می دهد" نامشوع"
  .طبق چنين قوانينی است آه زنان به موجوداتی پست و حقير تبديل می گردند. را تحقير می آند

، استبداد، حماقت و بی فرهنگی، طمع خرده " قانون مقدس مالكيت خصوصی" سلطه سرمايه، حكمفرمائی 
آه مانع نقض قوانين فاسد و زشت در دمكراتيك ترين جمهوري های بورژوازی گرديده  تندمالكين ــ ابن ها عواملی هس

  .اند
جمهوری شوروی، جمهوری آارگران و دهقانان، بدون تأمل اين قوانين را از بين برده حتی يك سنگ را نيز 

  .از ساختمان آالهبرداری و رياآاری بورژوازی برجای خود باقی نگذاشت
 آزادی و تساوی برای همه صحبت می آنند در حاليكه زمرگ بر دروغگويانی آه ا! برداریمرگ بر اين آاله

زنان هنوز تحت ستم قرار دارند، در حاليكه ستمگر هنوز به زندگی خويش ادامه می دهد، درحاليكه مالكيت خصوصی 
آزادی .  در بند نگهميدارندو در حاليكه مردم مرفه توسط ثروت اضافی خويش گرسنگان را سرمايه و سهام وجود دارد

  محو آليه امكانات ستم و استثماربلكه مبارزه عليه استثمارگران و ستمگران، . تساوی برای همه خير. برای همه خير
  !                                                              ــ اين است شعار ما

مبارزه عليه ستمگران، ! تساوی برای آارگران و دهفانان زحمتكشآزادی و !   آزادی و تساوی برای جنس ستمديده
  !ارزه عليه آوالك های سودجومبمبارزه عليه سرمايه داران و 

اين است شعار مبارزاتی ما، اين است حقيقت پرولتاريائی ما، حقيقا مبارزه عليه سرمايه، حقيقتی آه ما محكم بر چهره 
 همه ی رياآارانه اش در باره آزادی و تساوی عمومی و آزادی و تساوی براجهان سرمايه با عبارت پرزرق و برق و

  .آوبيديم
درست به خاطر پاره آردن نقاب اين روباه صفتان است آه ما با انرژی و توان انقالبی خود آزادی وتساوی را برای 

خاطر همين است آه  ه ب.ستمديدگان و زحمتكشان و بر ضد ستمگران، سرمايه داران و آوالك ها برقرار می آنيم
  .چنين در قلب های آارگران سراسر جهان جای گرفته است حكومت شوروی اين

مايت توده ها ی آارگر و توده حدرست به همين خاطر است آه در دومين سالگرد حكومت شوروی ما از   
  .های ستمديده و استثمار شده آليه آشور های جهان برخوردار گشته ايم

يرغم مشقات لطر است آه در دومين سالگرد قدرت شوروی، عليرغم سرما و گرسنگی عدرست به همين خا  
بسيار آه نتيجه يورش امپرياليست ها به جمهوری روسيه شوروی بوده است، ما به حقانيت راه خود و به پيروزی 

  .اجتناب ناپذير قدرت شوراها در سراسر جهان اعتقاد داريم
   )١٩١٩ نوامبر ٦ــ " زنانحكومت شوروی و موقعيت "لنين ــ (

  
  
  
  

  !  ـ زنان آارگر بيشتری انتخاب آنيد٥
  

در . انتخابات شورای مسكو نشان می دهدآه حزب آمونيست در ميان طبقه آارگرقدرتش رو به افزايش است
لت دولت شوروی اولين و تنها دو. اين انتخابات شرآت هرچه بيشتر زنان به طور اساسی بايد مورد توجه قرار گيرد

در جهان بودآه آليه قوانين ننگين و آهنه ی بورژوازی را آه به زنان موقعيت پست تری نسبت به مردان مـی داد و 
. برای مـردان امتيازاتـی مثالً  در زمينه قـوانين ازدواج و سـرپرستی فرزندان قائـل می شد، را آامالً  لغو آرد

بود آه آليه امتيازات مربوط به مالكيت را مرد طبق قوانين حكومت شوروی اولين و تنها حكومت خلقی در جهان 
  . خانواده در جمهوری های بورژوازی، حتی در دمكراتيك ترين آن ها در اختيار داشت لغو نمود

جائيكه مالكين، سـرمايه داران و تجـار وجود دارند، تساوی بين زن و مرد، حتی در مقابل قانون نيز، نمی تواند 
آنجائيكه خبری از مالك، سرمايه دار و تاجر نباشد، جائيكه حكومت زحمتكشان زندگی نوينی بدون . شدوجود داشته با

بين . اما اين آافی نيست. آند، آنجا در مقابل قانون بين زن و مرد تساوی برقرار می باشد وجود استثمارگران بنا می
  . و تساوی اجتماعی فرسنگ ها فاصله استیتساوی قانون
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. زندگی اجتماعی نيز با مردان مساوی باشندلکه در  ب،ا قانوناهز اين هستيم آه زنان زحمتكش نه تنما خواستا
زنان در اداره سازمان های عمومی و سازمان های ادارات دولتی امـری اسـاسـی بيشتر چهبرای اين منظور شرآت هر

  . ه و نابـرابـری ها را  پر خواهند آردبا شـرآت در آـار اداری، زنـان به سـرعت آموزش يافتـه و فاصـل. است
اگر يك آارگر زن، . بنابر اين برای نمايندگی شوراها زنان آارگر بيشتری، هم آمونيست و هم غير حزبی انتخاب آنيد

آه توانائی اداره عاقالنه و اگاهانه آار را دارد، تفاوت نمی آند آه او عضو حزب باشد يا نه، او را   یآارگر درستكار
  .شورای مسكو انتخاب آنيدبه 

بگذار پرولتاريای مسكو نشان دهد آه برای مبارزه تا پيروزی، ! بگذار زنان بيشتری روانه شورای مسكو شوند
مبارزه عليه نابرابری قديم، عليه تحقير زنان توسط بورژوازی، حاضراست هر آاری انجام دهد و در حال حاضر هم 

  . بدون آزادی آامل زنان، به آزادی آامل دست يابدپرولتاريا نمی تواند. انجام می دهد
  ) ١٩٢٠ فوريه ٢١" به زنان آارگر"لنين ــ (

  
  
  

  ـ برابری واقعی نه صوری  ٦
  

اين يكی ا ز . ی اجتماعی ترکيب ميکندسرمايه داری تساوی ظاهری را با نابرابری اقتصادی و درنتيجه نابرابر
صيتی آه از طرف حاميان بورژوازی يعنی ليبرال ها به دروغ خصو. اساسی ترين خصوصيات سرمايه داری است

به خاطر اين خصوصيات ويژه اضمن. اتيك نيز آن را درك نمی آندپرده پوشی می شود و خرده بورژوازی دمكر
سرمايه داری، الزم است آه در حين مبارزه پيگير برای آسب تساوی اقتصادی، نابرابری در رژيم سرمايه داری را 

در بعضی موارد هشياری آامل به اين نابرابری را به عنوان پايه ای در تشكيالت اآشكار باز شناخت و حتبه طور 
  .در نظر گرفت) قانون اساسی شوروی( دولتی پرولتاريا 

مالكين رسنه،گدم مرفه وتساوی در مقابل قانون، تساوی بين مر(اما سرمايه داری حتی از نظر تساوی رسمی 
موقعيت پست تر زن نسبت به مرد، يكی از بارزترين تبلورات اين . هم نمی تواند قاطع باشد) و مردم غير مالك

ولت های بورژوازی، حتی مترقی ترين آنها يعنی جمهوری های دمكراتيك دهيچيك از. ناپيگيری به روی اصول است
  .نيز تساوی آامل حقوق را به اجرا در نياورده اند

ريت هرگونه نابرابری قانونی زنان را بدون استثناء از بين برده و مساوات اما جمهوری روسيه شوروی به فو  
  .ی آنها تامين نموده استآامل را در قوانين خويش برا

در اين گفته نقطه . می گويند سطح فرهنگی جامعه به بهترين وجهی در موقعيت قانونی زنان نمايان می گردد  
قط ديكتاتوری پرولتاريا، فقط دولت سوسياليستی قادر به ارتقاء سطح از اين ديدگاه ف. ی حقيقت عميقی نهفته است

  .فرهنگ بوده و می باشد
اولين جمهوری شوروی و همراه و در رابطه با آن بين الملل آمونيست، مسلماً  ) تحكيم(بدين ترتيب ايجاد و   

  .نيروی محرآه جديد، بی نظير و نيرومندی به جنبش زنان زحمتكش می دهد
مستقيم، آلی يا قسمی تحت ستم بوده ياغير داری، مستقيم ريم سرمايهحرف می زنيم که زير آنانیتی اززيرا وق

صحت اين امر با توجه به موقعيت . اند، تنها و تنها دولت شوروی است آه دمكراسی را برای آنها تأمين می آند
ماينده آخرين مبارزه تعيين آننده برای ولی رژيم شوروی ن. اجتماعی طبقه آارگر، دهقانان و زنان روشن می گردد

برای ما دمكراسی، حتی دمكراسی برای ستمديدگان دنيای .  اجتماعی استی محو طبقات و برای آسب تساوی اقتصاد
  .سرمايه داری منجمله جنس ستمديده آافی نيست

.  ظاهری زنانهدف جنبش زنان آارگر مبارزه برای آسب تساوی اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط تساوی
و محيط آزاردهنده، تحميق آننده و " بردگی خانگی"وظيفه اصلی اين جنبش عبارت است از آزاد آردن زنا ن از 

الزمه اين مبارزه طوالنی تغيير ريشه ای . محدود آشپزخانه و پرستاری و سوق دادن آنان به آارهای توليدی اجتماعی
  .با پيروزی آامل آمونيسم به پايان خواهد رسيدتكنيك و آداب و رسوم اجتماعی است آه تنها 

  
  )١٩٢٠ مارس ٤" به مناسبت روز بين المللی زنان"لنين ــ (
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  ـ آموزش سياسی زنـان ٧
  

كو برگزار شده ساآنون از آنگره زنان آارگر و دهقان سراسر روسيه آه توسط آميته مرآزی حزب در م
اين . ماينده به نمايندگی از طرف يك ميليون زن آارگر حضور يافتنددر آنگره بيش از هزاران ن. پنج سال می گذرد

خدمت پر ارزشی آه توسط اين آنگره انجام شد پايه . آنگره تبلور بارزی از آار حزب ما در ميان زنان زحمتكش بود
  .اری سازمان آموزش سياسی زنان طبقه آارگر و دهقان ما بودذگ

ب همواره به آموزش سياسی بين توده ها منجمله زنان توجه آرده بعضی ها ممكن است بر اين مبنا آه حز
ممكن است تصور شود چون اتحاد آادرهای آارگر و دهقان در دستور آار است، پس . ی عادی تلقی آنندلمسأله را خي

  .اين نظريات اساساً  نادرست هستند. آموزش زنان اهميتی ندارد
قانان می باشد آموزش سياسی زنان زحمتكش اهميت عمده امروز آه قدرت سياسی در دست آارگران و ده

  .بگذاريد توضيح دهم چرا. ای آسب می نمايد
اين زنان عمدتاً  از طبقه . ميليون نفر است آه نيمی از آنرا زنان تشكيل می دهند١٤٠جمعيت آشور ما حدود 

  .تندآارگر و دهقان هستندآه عفب مانده، ستمديده و دارای آگاهی سياسی نازلی هس
 ساختمان زندگی نوين شوروی را آغاز آرده است، واضح است آه زنان یه آشور ما به طورجدکحال 

آشورآه نيمی از جمعيت را تشكيل می دهنداگر در آينده عقب مانده، تحت ستم و از نظر سياسی ناآگاه باقی بمانند، 
  . خواهند بودیپيشرفتهر در راه یمانع

 سياسی یاگر او آگاه. وظيفه مشترك ساختمان صنعت را به جلو می بردآارگر زن دوشادوش آارگر مرد 
 اما اگر عقب مانده و تحت ستم باشد .يده پيشبرد آرمان مشترآمان آمك نماديده باشد می تواند ب داشته و آموزش سياسی

 مشترك را به نابودی می تواند انجام آرمان) البته نه به علت ضعف اراده بلكه به خاطر عقب افتادگيش(به طور يقين 
  .بكشاند

را به پيش رانده در پيروزی ها و  زن دهقان نيز دوشادوش مرد دهقان آرمان مشترك توسعه آشاورزی ما
اگر او خود را از ناآگاهی و عقب ماندگی برهاند نقش عظيمی در پيش برد اين . شكوفائی های اين آرمان سهيم است

اگـر او در آينده نيز در ناآگاهی باقی بماند، می تواند سدی در راه .  صـادق استآرمان ايفـا خواهـد آرد و عكس آن نيز
  .پيشرفت آرمان مقدس مقدس ما باشد

آنها نمايندگان شوراها و . زنان طبقه آارگر و دهقان مانند مردان اين طبقه، اتباع آزاد اين سرزمين هستند
زنان طبقه . انند به نمايندگی برای اين سازمان ها انتخاب شوندتعاونی ها را انتخاب می آنند و به همان ترتيب می تو

تقويت را  تعاونی های ما را اصالح نموده آن ها  وشوراها  توانندیآارگر و دهقان اگر آموزش سياسی داشته باشند، م
ا را ضعيف و بی اثر چنانچه آنها عقب مانده و ناآگاه باقی بمانند برعكس می توانند اين سازمان ه. ده و تكامل بخشندکر
  . آنند

آنها . را پرورش می دهند ينده آشور ماآباالخره زنان طبقه آارگر و دهقان مادرانی هستند آه جوانان ما ــ 
می توانند روحيه يك آودك را فلج آنند و يا بر عكس جوانی با روحيه سالم آه قادر به جلو راندن آشور ما باشد تحويل 

 اين بستگی دارد آه آيا زن يا مادر به نظام شورا ها وفادار است يا از آشيش، آوالك يا الب بهطتمام اين م. دهند
  . بورژوا دنباله روی می آند

امروز .  آندیی است آه اهميت اساسی آسب مبقه آارگر و دهقان وظيفه اطبدين دليل آموزش سياسی زنان 
ستند اين امر يكی از مهمترين وظائف برای پيروزی آه آارگران و دهقانان دست اندر آار ساختمان زندگی جديدی ه

   .قطعی پرولتاريا است
موزش سياسی زنان آارگر را پايه آبه اين دليل است آه اولين آنگره زنان طبقه آارگر و دهقان آه وظيفه 

  .  اهميت فوق العاده می گرددیدارا. ريزی آرد
هزار نفر از زنان آارگر به سوی وظيفه پنج سال پيش در آن آنگره وظيفه آن موقع حزب جلب صدها 

در پيشاپيش اين وظيفه آارگران زن از مناطق صنعتی قرار داشتند زيرا . مشترك ساختمان زندگی نوين شوروی بود
بايد گفت آه گرچه هنوز خيلی آارها بايد دنبال شود ولی در . آن ها پرشورترين و گاه ترين عناصر زنان آارگر بودند

  .  بسياری در اين جهت انجام شده استیآارهاپنج سال گذشته 
. وی وظيفه مشترك سازماندهی زندگی شوروی استس حزب جلب ميليون ها دهقان به یامروز  وطيفه آنون

  . ثمره پنج سال آار، ظهور عناصر رهبری آننده از ميان دهقانان است
.  وسيع تر گرددس آگاه و تازه نفاميدواريم آه جبهه زنان دهقان پيشرو و رهبر، با پيوستن زنان دهقان

  .اميدواريم آه حزب اين مسأله را نيز حل آند
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    )١٩٢ ٣ نوامبر١٠، " به مناسبت پنجمين سال اولين آنگره زنان آارگر و دهقان"استالين  ـــ (
. يد آه از حق تحصيل محروم هستند، ياری رسانیبه جوانان. از منافع جوانان،  زنان و آودآان دفاع آنيد... 

 الحقوق در آليه ی فعاليت هائی آه برای جنگ یساوتبه جوانان و زنان در راه متشكل شدن به خاطر شرآت م
آزادی زناشوئی و تساوی بين زن و مرد را تأمين . ضد ژاپنی و برای ترقی اجتماعی مفيد باشد، آمك آنيد مقاومت

  ...نمائيد و به جوانان و آودآان آموزش سودمند دهيد
  )١٩٤٥ آوريل ٢٤" درباره دولت ائتالفی"ه دون ــ مائوتس(

  
  

اليت ع جامعه آبير سوسياليستی بسيج توده های وسيع زنان برای شرآت در فکبه خاطر بنا نهادن ي... 
مردان و زنان بايد در آار توليـدی در مقابل آـار مسـاوی دستمـزدی مسـاوی . توليدی دارای اهميت بزرگی است

اوی حقوق واقعـی بيـن مـرد و زن تنهـا در پـروسـه ی تحـول سوسياليستی تمـام جامعه می تواند تســ. دريافت آنند
  . تحقق يابد

  )١٩٥٥،   "زنان درجبهه آار گام نهادند " مائوتسه دون ــ مقدمه بر (
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  فصل ششم 
  زنان در ساختمان سوسياليسم

  
  
  

  سم ـ سازندگان سوسيالي١
  

ما بايد توسعه فعاليت زنان دهقان مزارع اشتراآی را در آارهای اجتماعی و سازندگی به عنوان حقيقی شادی 
 زن ٦٠٠٠ما مثالً  می دانيم آه حدود .  پيشرفت فرهنگ در نواحی روستائی به شمار آوريمزبخش و نشانه ای ا

 رهبر ٢٨.٠٠٠ت مديريت مزارع اشتراآی،  عضو هيأ٦٠.٠٠٠بيش از . دهقان، سرپرست مزارع اشتراآی هستند
احتياجی به تذآر .  نفر راننده تراآتور هستند٧.٠٠٠ مدير مزارع لبنياتی و ٩.٠٠٠ سازنده شعبه ها، ١٠٠.٠٠٠گروه، 

 را در مناطق روستائی یی است آه پيشرفت عظيم فرهنگ ولی همين ارقام آافدعداد هنوز آامل نيستنانيست آه اين 
  . نشان دهد

به خـاطـر اينكـه زنان نيمــی از جمعيت آشـور مـا را تشكيل مـی . ا، اين حقيقت اهميت بزرگــی داردرفق
آنها ارتش عظيمی از زحمتكشان را تشكيل می دهند و آنها فراخوانده شده اند تا فرزندان ما را، نسل آينده را و . دهـند

 نبايد، اجازه دهيم آه ارتش عظيم مردم زحمتكش در تاريكی و بدين دليل است آه ما. بايد گفت آينده ما را پرورش دهند
و بدين دليل است آه ما بايد رشد فعاليت اجتماعی زنان زحمتكش و ارتقاء آنها به سمت های  ناآگاهی قرار داشته باشند

  .مد بگوئيمآرهبری را از صميم قلب به عنوان نشانه بدون ترديد رشد فرهنگی خود، خوش 
  )، جلد دوم منتخب آثار، فصل سوم١٩٣٤ ژانويه ٢٦" فدهم حزبفگزارش مشروح به آنگره ه"استالين ــ (

  
  
  

  ـ مردم و تكنيك  ٢
  

 ،ك ، بهترين آارگاه هايشما ممكن است بهترين تكن. اما تكنيك جديد، شما را تا راه دور ياری نخواهد آرد
تواند به اين تكنيك لجام بزند، نداشته باشيد، آنگاه اين ، اما اگر شما خلقی را آه برا داشته باشيد بهترين آارخانه ها 

. برای اينكه تكنيك جديد نتيجه بخش باشد به نيروی انسانی احتياج است. تكنيك شما يك پوسته توخالی بيشتر نخواهد بود
   .دگر احتياج است آه بتـوانند به تكنيك مسلط شده آنها را تكميل آننربه آادرهـائی از مردان و زنان آا

ايجاد و رشد جنبش استاخانف بدين معنی است آه هم اآنون اين چنين آادرهائی در ميان زنان و مردان ميهن 
حدود دو سال قبل حزب اعالم آرد آه در ساختمان آارگاه ها و آارخانه ها و عرضه ماشين های جديد . ما پيدا شده اند

س حزب اعالم آرد آه اشتياق برای ساختن آارخانه های سپ. به مؤسسات آشور،فقط  نيمی  از آار انجام شده است
 رافقط بدين طريق است آه می توان آار . جديد بايد با شور و شوق برای اداره و تسلط بر اين آارخانه ها همراه گردد

 .روشن است آه در خالل اين دو سال امر تسلط بر اين تكنيك جديد و رشد آادرهای جديد دنبال می شد. آامل نمود
روشن است آه بدون اين آادرها، بدون اين مردم جديد، . اآنون روشن شده است ما چنين آادرهائی را در اختيار داريم

زنان و مردان زحمتكش آه به اين تكنيك جديد صورت مردم جديد،  دراين. داشتيم ما هرگز جنبش استاخانف را نمی
اين است شرايطی آه . تاخانف را شكل داده و به جلو می راندتسلط يافته اند، نيروئی را تشكيل می دهند آه جنبش اس

  .جنبش استاخانف را ايجاد آرده و به آن تكامل بخشيده است
  )١٩٣٥ نوامبر ١٧" سخنرانی در نخستين مششاوره استاخانويهای سراسر اتحاد شوروی"استالين ــ (

   
  

  ـ زنان در مزارع اشتراآی٣
  

رفقا، مسأله زنان در مزارع اشتراآی موضوع . ن دهقان مزارع اشتراآیو اآنون چند آلمه ای در باره زنا
نكته . رفقا، اين يك اشتباه بزرگ است. ها می خنديدنميدانم بسياری از شما به زنان آم بها داده حتی به آ. بزرگی است
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ه جنبش زراعت فقط اين نيست آه زنان نيمی  از جمعيت آشور را تشكيل می دهند، قبل از همه اين نكته است آ
. به اين آنگره و به نمايندگان نگاه آنيد. اشتراآی تعدادی زنان توانا و قابل تحسين را به سمت رهبری  جلو رانده است

زنان در .  آنگاه ملتفت خواهيد شد آه زنان ديرزمانی است آه از صفوف عقب ماندگان به صفوف مقدم، ترقی آرده اند
وظيفه ماست آه در مزارع اشتراآی . هداشتن اين نيرو جرم استگعقب ن. تندمزارعه اشتراآی نيروی عظيمی هس

  . اين نيروی عظيم آمك بگيريمز ا،زنان را به جلو فراخوانده
البته چندی پيش دولت شوروی و زنان دهقان مزارع اشتراآی سوءتفاهمی داشتند و آن بر سر گاوها بود ولی 

ما به وضعيتی رسيده ايم آه اآثر خانوارهای مزارع . طرف شده استاآنون موضوع گاوها حل شده و سوءتفاهم بر
 مزارعه اشتراآی نيست آه گاو متعلـق به خودش را کشتگردر يكی دو سال آينده هيچ . اشتراآی هرآدام يك گاو دارند

  .   مزارع اشتراآی يك گـاو داشته باشددهقانمـا بلشويك ها در پی آن خواهيم بود آه هر . نداشته باشـد
آن ها بايد قدرت و اهميت مزارع اشتراآی زنان را به خاطر داشته : راجع به زنان دهقان مزارع اشتراآی

. آنها بايد به خاطر داشته باشند آه فقط در مزارع اشتراآی است آه فرصت تساوی با مردان را پيدا خواهند آرد. باشند
وی با مردان و عدم شرآت در آن به مفهوم استفاده از حقوق اسشرآت در مزارع اشتراآی به مفهوم استفاده از حقوق م

بگذار رفقای زن مزارع اشتراآی اين را به خاطر . فهوم نابرابری می باشدمآت در آن به رمساوی با مردان و عدم ش
  .داشته باشند و بگذار سيستم زراعت اشتراآی را مثل عدسی چشم خود نگهداری نمايند

  ) ١٩٣٣ فوريه ١٩"  اولين آنگره آلخوزيان پيشقدم سراسر اتحاد شورویسخنرانی در"استالين ــ (
  
  
  

  ـ زنان در جنگ ميهنی٤
  

آنها برای منافع جبهه با . زنان شوروی خدمات بی نظيری در راه دفاع از سرزمين مادری خود انجام داده اند
 روحيه ی مبارزه هآنها ماي. ريدنداز خود گذشتگی آار آردند و با شهامت آليه سختی های زمان جنگ را به جان خ

  .جوی سربازان ارتش سرخ آزاديبخش سرزمين مادری بودند
جنگ ميهنی نشان داد آه مردم شوروی اعجاز می آنند و قادرند آه ازمشكل ترين آزمايشات پيروز بيرون 

ه ـد آـی دارنـطعـ قمـيـام مردم شوروی تصمــوروی و تمـران شـی، روشنفكـراآـ اشتکشتگرانران و ـارگـآ. آيند
از هم ـان را يـورمـرده، آشـا آـو احيـا را از نـ فاشيست هطران شده توسـاد ويـريع آنند، اقتصـن را تسـت دشمـشكس

  .قوی تر و ثروتمند تر سازند
  )١٩٤٤، اول ماه مه " ٧٠فرمانده آبير شوروی مارشال استالين ــ فرمان شماره "استالين ــ (

  
  

  
  توليد ـ نقش زنان در ٥

  
از اين رو الزم . پس از آئوپراتيوه آردن آشاورزی، بسياری از آئوپراتيوها دچار آمبود نيروی آار شده اند

... مد توده بزرگی از زنان را آه در گذشته در آار زراعت شرآت نمی آردند، برای شرآت در جبهه آار بسيج نمودآ
يره را بايد در مبارزه برای ايجاد يك آشور آبير سوسياليستی اين نيرو ذخ. زنان چينی ذخيره عظيم نيروی آارهستند

  .وارد عرصه آرد
  

  )١٩٥٥رفع مشكل نيروی آار به وسيله بسيج زنان برای شرآت در آار توليدی، "مائو تسه دون ــ مقدمه بر (
  

  
  

ار طبق اصل برای هر زنی آه بتواند آار آند، بايد وسيله ای فراهم ساخت تا مقام خود را در جبهه آ... 
  .دستمزد مساوی در مقابل آار مساوی اشغال آند، اين امر بايد هرچه زودتر تحقق يابد

  
  )١٩٥٥" درباره گسترش ميدان آارزار زنان در جنبش آئوپراتيوه آردن آشاورزی"مائو تسه دون ــ مقدمه بر مقاله (
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  ـ در هم شكستن اقتدار قبيله ای معبد نياآان و رئيس قبيله،٦
  م شكستن اقتدار مذهبی خداوند و پاسدار شهر و خداوند محلی،در ه

  در هم شكستن اقتدار شوهران 
  

  : در چين مردان معموالً  در زيرسه سيستم  اقتدار قرار گرفته اند
  .ارگان های قدرت در مقياس آشور، استان، شهرستان و دهستان) : قدرت سياسی(سيستم دولتی ) ١
  معبد نياآان قبيله، معبد نياآان دودمان، روسای خانواده) : يله ایقدرت قب(سيتم قبيله ای ) ٢
از مالك الرقاب دوزخ گرفته : زمينیرآه در هيرارشی زي) قدرت مذهبی(سيستم قدرت های مافوق طبيعت ) ٣

گون اوند ارواح گوناداز مالك الرقاب آسمان گرفته تا خ: تا خداوند پاسدار شهر و خداوند محلی و هيرارشی آسمانی
اما زنان عالوه بر اين .  نيروها در مجموع تمام سيستم قدرت ماوراء طبيعت را تشكيل می دهندنتشكيل شده است، اي

اين چهار شكل قدرت سياسی، قبيله ای، مذهبی و شوهری . هم قرار دارند) قدرت شوهران(ها در زير اقتدار مردها 
 است و چون چهار ريسمان آلفتی است آه خلق چين و به ويژه ـ پدرشاهیئودالی مبين مجموعه ايدئولوژی و سيستم ف

 در پيش نشان داديم آه چگونه دهقانان قدرت مالكان ارضی را در روستا درهم شكستند،. دهقانان را در بند آرده است
ه با خردن شدن قدرت مالكان ارضی، قدرت های قبيل. قدرت مالكان ارضی ستون فقرات تمام سيستم های قدرتی است

در جائی آه اتحاديه ی دهقانی نيرومند است، رئس قبيله و صندوق . ای، مذهبی و شوهری همگی متزلزل می شوند
.  ديگر جرأت ندارند با افراد ضعيف قبيله بد رفتاری آنند و پول های معبد را به جيب بزنند،دار معبدنياآان

ه های بدنی يآنها ديگر جرأت نمی آنند به تنب. شده اندفذين شرير سرنگون ن آنها مانند مستبدين محلی متنزيانكارتري
زات های اعدام آه سابقاً  معمول بودند مانند شالق زدن، زنده در آب غرق آردن، زنده اغير انسانی و همچنين به مج

  ... به گور آردن دست زنند
ت خود باقی مانده اند و در نقاطی آه قدرت دهقانی مسلط است، فقط دهقانان سالخورده و پيرزنان به اعتقادا

از آنجا آه اتحاديه ی دهقانی در دست آنها است، . دهقانان جوان و سالمند از اعتقادات مذهبی خود دست برداشته اند
اما در مورد اقتدار شوهر ــ اين . اين اتحاديه ها در همه جا فعاليت می آنند تا قدرت مذهبی وخرافات را درهم شكنند

 فقير هميشه ضعيف تر بوده است، زيرا آه وضع اقتصادی ايجاب می آند آه زنان آنها بيشتر از قدرت در بين دهقانان
از اين روی زنان در امور خانوادگی بيشتر حق اظهار نظر و حق اتخاذ . زنان طبقات مرفه در آار شرآت جويند

 اصلی تسلط مرد بر زن ويران طی سال های اخير به علت ورشكستگی روزافزون اقتصاد روستائی پايه. تصميم دارند
اآنون .  روستائی دست زده اندیبا پيدايش جنبش دهقانی، زنان اآنون در بسياری نقاط به ايجاد سازمان ها. شده است

  .زمانی فرارسيده است آه آنها می توانندسر بلند آنند، و اقتدار شوهر روز به روز متزلزل تر می شود
ی و سيتم فئودالی ــ پدرشاهی در برابر بسط اقتدار دهقانان دستخوش يولوژيد مجموعه ی ا،طور خالصه هب

در . لك فعالً  مساعی دهقانان به طور عمده مصروف انهدام سياسی قدرت مالكان ارضی استامعذ. تزلزل می گردد
ارت زن توسط تم قبيله ای، عليه سيستم مذهبی، عليه اسسه اين قدرت آامالً  منهدم شده است، دهقانان عليه سيکجائی 

است و اين سه سيستم را فقط " مقدماتی"معهذا اين تعرض هنوز در مرحله . مرد در خانواده شروع به حمله آرده اند
 جهت ما نبه همي. زمانی می توان آامالً  از بين برد آه دهقانان در مبارزه اقتصادی به پيروزی قطعی رسيده باشند

آه حداآثر آوشش خود را در راه مبارزه سياسی به خاطر سرنگونی آامل قدرت ئی آنيم ابايد اآنون دهقانان را راهنم
 مبارزه ی اقتصادی را برای حل ريشه ای مسئله زمين و ساير ،سپس بايد بدون تأمل. مالكان ارضی به آار برند

  .مسائل اقتصادی دهقانان فقير آغاز آرد
 مرد بايد گفت آه از بين بردن اين ها نتيجه در مورد سيستم قبيله ای، خرافات و عدم تساوی ميان زن و

خرج دهيم آه آنها  هبرعكس ما هرگاه بيش از حد آوشش ب. طبيعی پيروزی در مبارزه سياسی و اقتصادی خواهد بود
ً  و بی موقع از بين ببريم، مستبدين محلی و متنفذين شرير، آنرا برای تبليغات ضد انقالبی خود بهانه قرار  را جبرا

اتحاديه های دهقانی خدايان را به " ،." اتحاديه های دهقانی به نياآان احترام نمی گذارند " داد و خواهند گفت آهخواهند 
و اينها همه به ."  خواهند زن را اشتراآی آنند اتحاره های دهقانی می" ، " گيرند و مذهب را نابود می آنند مسخره می

  .خاطر خرابكاری در جنبش دهقانی است
ً  در شهر نمونه ی و شهرستان " حونان"واقع در استان " سيان سين" روشن اين امر در حوادثی آه اخيرا

 مجسمه های مقدس مروی داد و مالكان ارضی آنجا از مخالفت دهقانان با انهدا" حوبه"واقع در استان " يان سين"
ا آرده اند و زمانی فرا خواهد رسيد آه اين مجسمه ها را دهقانان خود برپ. سوءاستفاده آرده اند، در اختيار ما است

  .الزم نيست آه پيش از موقع به جای آنها به اين آار بپردازند. خودشان با دست خود آنها را سرنگون سازند
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آمان را : "در زمينه تبليغاتی، سياستی آه حزب آمونيست در مورد اين مسئله بايد از آن پيروی آند، اين است
اين دهقانان هستند آه بايد مجسمه های مقدس، معابد دخترانی "  ، فقط شيوه عمل را نشان بدهبكش ولی تير را رها مكن

  . و طاق هائی آه به افتخار بيوه زنان پاآدامن و با وفا برپا آرده اند، منهدم سازنداند آه برای دفاع از ناموس خود مرده
  ...انان بگذارنداشتباه خواهد بود اگر در اين آار ديگران خود را به جای  دهق

  
  )١٩٢٧، مارس " جنبش دهقانی حونان مائوتسه دون ــ بررسی(

  
  

  
  

  ضـمـيـمـه
  

  المللی سوسياليست و های درخشان جنبش بين کالرازتکين، يکی ازچهره
  او دوست فردريک انگلس و همکارويلهلم ليبکنخت  و. کمونيست بود

   مبارزه برایآگوست ببل درآلمان، بزرگترين رهبرزنان سوسياليست در
   ١٩٢٠در . المللی بود احقاق حقوق زنان، هم درآلمان و هم درسطح بين

   با ويلهلم پيک مکالمات مشهوری درباره مساله زن اتجاماو  و لنين همراه
  "لنين و مساله زن"ی خود بنام  او بعدها کليه مباحثات را در جزوه. دادند

   .ت آن در زير آورده شده اسزگنجانيد که قسمتی ا
  
  

  
ارتباط . اين نظريات بايد به روشنی نشان دهندآه آزادی واقعی زنان فقط از طريق آمونيسم ممكن خواهد بود"

جداناپذير موقعيت اجتماعی و بشری زن و مالكيت خصوصی وسايل توليد از طرف ديگر بايد به طور روشنی نشان 
.  جنبش بورژوازی برای آزادی زنان خواهد آشيداين امر خط دقيق و روشنی بين سياست ما و سياست. داده شود

سی مسأله زن به عنوان بخشی از مسائل اجتماعی، از مسائل آارگران شده و آن را به طور رهمچنين پايه ای برای بر
جنبش زنان آمونيست بايد خود يك جنبش توده ای و . محكم به مبارزه طبقاتی پرولتاريا و انقالب مرتبط خواهد ساخت

اين جنبش تنها بخشی از جنبش پرولتاريا نبوده بلكه بخشی از جنبش آليه . ز جنبش عمومی توده ای باشدبخشی ا
اين جنبش از . ستمديدگان و استثمار شوندگان، آليه قربانيان سرمايه داری و هر شكل ديگر سلطه استثماری می باشد

  ...سزائی دارد هعه آمونيستی، اهميت بنظر مبارزه طبقاتی پرولتاريا  و  رسالت تاريخی آن، آفرينش جام
ما بايد آن ها را برای مبارزه . ما بايد ميليون ها زن زحمتكش شهری و روستائی را به سوی خود جلب آنيم

هيچ جنبش توده ای واقعی بدون شرآت زنان .  خصوص برای تبديل جامعه به يك جامعه آمونيستی بسيج آنيم هخود و ب
  "ميسر نيست

. هيچ سازمان مخصوصی برای زنان الزم نيست. وژيكی ما اصول سازمانی ما را می آفرينندلئومفاهيم ايد"
هيچ اختالف عقيده ای . يك زن آمونيست عيناً  مانند يك مرد آمونيست عضو حزب است، با حقوق و وظايف مساوی

 حزب ارگان ها  بگيريم آه الزم استقت را ناديدهعليرغم اين، ما نبايد اين حقي. بر سر آن نمی تواند وجود داشته باشد
يا گروه های آار يا آمونيست ها يا آميته ها يا ادارات و يا هر چيز ديگر آه اسمش را می خواهيد بگذاريد، داشته 

دادن آنها با حزب و نگهداشتن قرار باشد آه وظيفه ی مخصوص آن بيدار نمودن توده های زنان آارگر، در ارتباط 
ما بايد آنهائی را آه بيدار و جلب . البته اين مستلزم آار مداوم و با نقشه در ميان زنان است.  باشدآنها تحت نفوذ حزب

من تنها به زنان . جهز سازيممآرده ايم آموزش داده برای مبارزه طبقاتی پرولتاريا تحت رهبری حزب آمونيست 
دهقان فقير و  اشاره من به زنان. ه، اشاره نمی آنمپرولتاريا، خواه آنها آه در آارخانه ها آار می آنند، خواه در خان

ير سياسی غروحيه . خصوص بعد از جنگ، شكار سرمايه داران بوده اند هآنها نيز ب. زنان خرده بورژوازی نيز هست
. ميدان محدود فعاليت آنان و تمامی نحوه زندگی آنها، همه اينها واقعيت هستند، ير اجتماعی و عقب مانده اين زنانغ

ما به افراد مناسبی برای آار در ميان آنها، ! ، بي معنی به تمام معنی.واقعاً  بی معنی است آه به آنها بی اعتنا باشيم
  ."اين تدبيری عملی و انقالبی است. اين زن گرائی نيست. متدها ی مخصوص تهييج و اشكال سازمانی احتياج داريم

اين يك . خواست های مطلوب زنان از طرف ما صحيح استبدين دليل است آه ارائه پيشنهاداتی در مورد "
اين بدان معنی . برنامه حداقل و يا يك برنامه اصالحی به زبان سوسيال دمكرات ها يا به زبان بين الملل دوم نيست
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نيست آه ما معتقد به خصوصيت جاودانی و يا حتی طوالنی بودن دوران فرمانروائی سرمايه داران و دولت آنها 
اين آوششی برای خاموش نمودن زنان به وسيله برنامه های اصالحی و انحراف آنان از جاده مبارزه انقالبی . هستيم
مطالبه ما نتيجه ای است عملی آه ما از . هيچ آدام از اينها و هيچ فريبی برای ديگر اصالح طلبان نيز نيست. نيست

ان در جامعه سرمايه داری غصب شده است نتيجه گرفته احتياجات مبرم، از خواری ننگ آور زنان بی دفاع آه حق آن
ما بدين . ما بدين وسيله نشان می دهيم آه به اين احتياجات آگاهيم، ازستم بر زنان و برتری موقعيت مردان باخبريم. ايم

زء در وسيله نشان می دهيم آه  ما از آليه عواملی آه زنان آارگر، زنان خانه دار، زنان دهقان، زنان آاسبكار ج
بسياری موارد حتی زنان طبقات مرفه را زير شكنجه و ستم قرار می دهند متنفريم، آری متنفريم و آنها را نابود 

 زنان از جامعه بورژوازی طلب می آنيم، گواه بر آن هستند آه ما یحقوق و مزايای اجتماعی آه ما برا. خواهيم آرد
البته . كتاتوری پرولتاريا برای آنان اقدامات اساسی انجام خواهيم داد تحت رژيم دي،منافع و موقعيت زنان را درك آرده

البته آه .  تبديل می آنندینه مانند اصالح طلبان آه فعاليت زنان را خنثی آرده و آنها را به عروسكان خيمه شب باز
خوانيم آه به ما پيوسته هم  یيعنی زنان را فرا م. ما اقدامات اساسی را برای زنان مانند انقالبيون انجام می دهيم. نه

  ..."پای مردان و مساوی آنها برای نوسازی اقتصاد و ايدئولوژی آار آنند
هر مبارزه ای از اين نوع ما را در تضاد با دارودسته محترم بورژوازی قرار می دهد و نيز در تضاد با " 

همراه ما و تحت رهبری ما به مبارزه بر آفرين گويان رفرميست محترم آنها آه مبارزات ما مجبورشان می سازد يا 
به عبارت ديگر مبارزه، تمايزات بين ما و ديگـر . يا آنكه چهره واقعی آنها افشاء گردد) آه نمی خواهند(می خيزند 

تـوده هـای زنـان آه خـود . آمـونيسم، مـا را به مـردم می شناساند. احزاب را به طور واضحـی روشن می سـازد
ارزدگی، بـردگـی و خـواری تـوسـط فـرمـانروائـی مـردان، تـوسط قـدرت آارفرمـا و تـوسـط تمام احساس استثمـ

زنـان زحمتكـش آه همـه به . به وسيـله ايـن مبـارزه به مـا اعتمـاد پيـدا مـی آنند. جـامعـه بـورژوازی را می نمايـنـد
  ".   يابند آه بايد پيوسته هم پای ما به مبارزه برخيزندآنها خيانت آرده و نسبت به آنهـا بی اعتنـاء هستند،در می

 احقاق خواسته های زنان بايد یآيا بايد دوباره قسم بخورم يا از تو بخواهم آه قسم بخوری آه مبارزه ما برا"
اين . وند داشته باشد؟ اين است الفبای ما در حال حاضريبا هدف آسب قدرت سياسی و برقراری ديكتاتوری پرولتاريا پ

 نطبقه آارگر بدو وشن است اما اگر ما صرفاً  خواست خود را برای آسب قدرت سياسی مطرح آنيم، زنانرآامال 
حتی اگر اين خواست را با . احساس مقاومت به مبارزه ما برای آسب قدرت دولتی به مبارزه آشيده نخواهند شد

ها بايد ارتباط سياسی بين خواست های ما و رنج، احتياجات آن. خير، خير، زنان بايد آگاه شوند. صوراسرافيل تبليغ آنيم
برای آنها تساوی آامل با مرد، در قانون و  آنها بايد متوجه شوندآه ديكتاتوری پرولتاريا. و آرزوهايشان را درك آنند

  ."در عمل، در خانواده، در دولت و نيز در جامعه و خاتمه قدرت بورژوازی را به ارمغان می آورند
در آموزش ما : "لنين ادامه داد." روسيه شوروی آن را نشان می دهد: "رف او را با اين جمله قطع آردممن ح

تحت ديكتاتوری . روسيه شوروی چهره ی جديدی به خواست های ما برای زنان می دهد. اين مثال عالی است
خواست ها قسمتی از ساختمان جامعه پرولتاريا اين خواست ها موضوع مبارزه بين بورژوازی و پرولتاريا نيست، اين 

. اين امر به زنان آشور های ديگر اهميت تعيين آننده آسب قدرت به وسيله پرولتاريارا نشان می دهد. آمونيستی است
طور دقيق تأآيد شود تا اينكه زنان را به جانب مبارزه انقالبی طبقاتی  هاختالف وضعيت آنها و زنان شوروی بايد ب

ر محور برای حزب آمونيست و برای پيروزی آنها، بسيج زنان بر اساس درك روشن اصول و ب. ندپرولتاريا بكشا
شعبه های محلی حزب ما هنوز درك صحيحی از . اما خودمان را گول نزنيم.  ضروریتشكيالتی مستحكم امری است

 حزب آمونيست در مقابل  زنان زحمتكش تحت رهبرییدر حاليكه وظيفه ايجاد يك جنبش توده ا. اين موضوع ندارند
آنها درك نمی آنند آه اداره و توسعه چنين جنبش توده ای يكی از . آنها قرار دارد، آنها بي آار در انتظار ايستاده اند

زوم و ارزش لمهم ترين قسمتهای فعاليت حزب است و در حقيقت نصف آار آلی حزب شناخت اتفاقی آنها در مورد 
  ."ونيست تنها يك شناخت زبانی بي خاصيت است نه توجه و وظيفه دائمی حزبيك جنبش قوی و آگاه زنان آم

آار تهييج در ميان زنان، بيدار آردن و انقالبی نمودن آنان، موضوعی ضمنی، موضوعی آه فقط به رفقای "
به تنها زنان سرزنش می شوند چون آار در آن جهت بيشتر و با تحرك بيشتری . زن مربوط می شود تلقی می گردد

ريشه برخورد  .است" زن گرائی وارونه"عی به قول فرانسوی ها قجدائی گرائی وا. اين غلط است. پيش نمی رود
له در ب. نادرست شعبه های محلی ما چيست؟ در تحليل نهائی جز آم بها دادن به زنان و آارهای آنان چيزی نيست

يك آمونيست : " از رفقای ما حقيقت دارد آه ه هنوز اين موضوع در مورد بسياریبدبختان. حقيقت اينطور است
آيا . البته بايد نقطه حساس آنها، طرز تفكر آنها نسبت به زنان را بتراشيد".  بتراشيد، يك فرد بی فرهنگ خواهيد يافت

 برای اين بی فرهنگی دليلی باالتر از آن می تواند وجود داشته باشد آه اين افراد به فرسوده شدن زنان در اثر آار
يكنواخت و خرد منزل به تحليل رفتن و تلف شدن قدرت و وقت آنها، به آشيده شدن آنها به تنگ نظری و انجماد 

  .تفاوتی نگاه آرده و به آن رضايت می دهند فكری، به ضعيف تر و آهسته تر زدن قلب شان، با بی
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 را به گردن خدمت آار محول  البته من درباره بانوان بورژوا آه مسئوليت آار منزل به انضمام بچه داری
آنچه آه می گويم در مورد اآثريت عظيمی از زنان به انضمام همسران آارگران، حتی . می آنند صحبت نمی آنم

  ." آنهائی آه روزهای خود را در مقابل پول در آارخانه ها صرف می آنند، صادق است
رك می آنند آه با آمك به اين امر زنان چقدر بدين ترتيب فقط عده آمی از مردان حتی در ميان پرولتاريا، د"

اما نه، اين . بار محنت و دشواری آنها را سبك می آنند و يا چه آمكی به از بين بردن دشواری های آنها می نمايند
زندگی خانوادگی زن، از خودگذشتگی . خواهند آنها آرامش و راحتی می. مخالفت حقوق و شخصيت يك شوهر است

حقوق باستانی شوهر، به مثابه سرور زن، آقای زن، . ل هزاران موضوع، غير عمده و جزئی استروزانه در مقاب
عقب . در عين حال برده مرد، يعنی زن نيز انتقام خود را می گيرد. هنوز در خفا به موجوديت خود ادامه می دهد

رای مبارزه آاسته مثل آرم های افتادگی زنان و عدم آگاهی آنان از افكار انقالبی مرد، شوق و تصميم مرد را ب
من زندگی آارگر را فقط از البالی آتاب بيان . ئناً  مردان را فاسد می آند و از بين می بردميجاً  ولی مطرآوچكی تد

آار آمونيستی ما درميان توده زنان و آار سياسی ما به طور آلی شامل آار وسيع . نمی آنم بلكه آن را می دانم
را از " بردگی"و " آقائی"د حتی آخرين و آوچك ترين ريشه افكار آهنه ـا بايـم. رددـگ دان میان مرـآموزشی در مي

وری و ـور آه وظيفه ی فـهمانط. تـی ماسـف سياسياين يكی از وظا. مـرون بكشيـا بيـوده هـان تـدرون حزب و از مي
ام ـرای انجـد بـده انـم ديـوب تعليـاتيك خرـوری و پـر تئـه از نظـرد آـای زن و مـادی از رفقـمبرم ما است آه ست

  ".زبی ميان زنان آارگر بسازيمـوظايف ح
حكومت ديكتاتوری : "لنين به سوال من راجع به شرايط آنونی اين مسأله در روسيه شوروی پاسخ داد

ن و نيز در نابود پرولتاريا، البته همراه با حزب آمونيست و سنديكا ها، در غلبه بر عقايد عقب افتاده زنان و مردا
طبيعتاً  در مقابل قانون، بين زن و مرد . آردن روانشناسی آهنه غير آمونيستی از هيچ آوششی فرو گذار نخواهد آرد

ما زنان .  وجود دارد و در همه جا عالقه صادقانه ای برای اجرای اين تساوی به چشم می خوردیتساوی آامل حقوق
تمام مؤسسات آموزشی به روی  آنها باز است . و طرح قوانين شرآت می دهيمرا در اقتصاد اجتماعی و نيز حكومت 

ما در حال داير آردن آشپزخانه های عمومی، غذاخوری . تا بتوانند توانائی حرفه ای و اجتماعی خود را افزايش دهند
زش وف مؤسسات آمهای عمومی، لباسشوئی، تعميرات، نگهداری نوزادان، آودآستان ها، خانه آودآان و انواع مختل

خالصه ما به طور جدی در حال انجام برنامه انتقال اقتصاد و آموزش و پرورش هر خانواده منفرد . و پرورش هستيم
اين به معنی آزادی زنان از قيد آارهای سخت و بيهوده خانگی و نيز . به اقتصاد و آموزش و پرورش اجتماعی هستيم

بخشد تا در اجتماع  استعداد ها و تمايالتشان را  اين امر به زنان توانائی می. ماز قيد وابستگی آنان به مردان می باشي
ما پيشرفته ترين قوانين جهان را . آودآان نيز تحت شرايط بهتری از خانه، پرورش می يابند. تماماً  به آار اندازند

. ، آنها را به اجرا در می آورندبرای محافظت حقوق زنان زحمتكش وضع نموده ايم و مأمورين آارگران سازمان يافته
ما . ما در حال داير آردن مؤسساتی از قبيل بيمارستان مادران، خانه های مادران نوزاد و آلينيك های مادری هستيم

. در حال داير آردن نمايشگاه و آالس هائی هستيم آه به مادران نشان دهندچگونه از خود و آودآانشان مراقبت آنند
  .دگی زنان بيكار و نيازمند بهترين آوشش خود را معمول می داريمما برای تأمين زن

ما به .  آنيم آه در مقايسه با احتياجات زنان زحمتكش آارهای انجام شده زياد نيستیما به روشنی درك م
روشنی درك می آنيم آه برای آزادی زنان آارهای انجام شده بسيار ناآافی است اما اين خود پيشرفت عظيمی نسبت 

آارهائی آه تا به حال انجام شده است حتی به نسبت شرايط . به شرايط سرمايه داری زمان روسيه تزاری می باشد
. همانند در آشورهائی آه سرمايه داری هنوز در آنجا لگام گسيخته است، پيشرفت قابل مالحظه ای به حساب می آيد 

ً  با  تمام انرژی خود آن را توسعه بيشتری خواهيم داد شروع خوبی است در جهت صحيح و مطمئن باشيد ما مرتبا
پيشـرفت مـا بـدون شـرآت زيرا هر روز آه از عمر دولت شوروی می گذرد، اين حقيقت بيشتر ثابت خواهد شد آه 

  ."    زنـان ممكـن نخـواهـد شـد
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