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 ... لناخ��ذ وض�ع الم�راة م�امن ح�زب ديمقراط�ي ف�ي الع�الم ف�ي اي��ة م�ن اك�ثر الجمهوري�ات البرجوازي�ة تق�دما حق�ق
طوال عشرات السنين بهذا الصدد حتى جزئا من مئة مما حققناة نحن في السنة الولى بالذات من سلطتنا. 

 اننا لم نترك بمعنى الكلمة الحقيقي أي حجر على حجر في هذة القوانين السافلة حول ع�دم مس�اواة الم�راة ح�ول
 العقب�ات بوج�ة الطلق ح�ول التش�كيلت الخسيس�ة ال�تي تلف�ة ح�ول ع�دم الع�تراف ب��الولد الط��بيعيين "غي�ر الش�رعيين "
 ح���ول البح���ث ع���ن آب���ائهم ال���خ.. ه���ذه الق���وانين ال���تي م���اتزال بقاياه���ا العدي���دة ف���ي جمي���ع البل���دان المتمدن���ة لم���ا في���ة ع���ار
 البرجوازية والراسمالية وان من حقنا ألف مرة أن نفتخ�ر بم�ا حققن�اه ف�ي ه�ذا المض�مار ولك�ن كلم�ا كنس�نا ونظفن�ا الرض
 م��ن الق��وانين والمؤسس��ات البرجوازي��ة العتيق��ة كلم��ا ت��بين لن��ا بمزي��د م��ن الوض��وح ان ماقمن��ا ب��ة م��ن اعم��ال ليس��ت س��وى

أعمال تمهيدية قبل البناء ولكنها ليست البناء بالذات.

 إن الم�راة م�اتزال الرقيق�ة البييت�ة رغ�م جمي�ع الق�وانين ال�تي نص�ت عل�ى تحريره�ا اذ ان العم�ال المنزلي�ة الص�غيرة
 م�اتزال تثق�ل كاهله�ا وتخنقه�ا وتكبله��ا وت�ذلها اذ تقي�دها بالطب�خ وتب��دد جهوده�ا ف�ي عم�ل غي�ر منت��ج بص�ورة فاض�حة ف�ي
 عمل حقير مثير للعصاب مخبل مرهق. ان تحرير المراة الحقيقي والشيوعية الحقيقية ل يب��د ئان ال حي�ث وحي�ن يب��دا
 النضال الجماهيري " بقيادة البروليتاريا سيدة السلطة " ضد هذا القتص�اد المنزل�ي الضص�غير او ب�الحرى حي�ث وحي�ن
 تب��دا اع��ادة تنظيم��ة بص��ورة مكثف��ة ف��ي اقتص��اد اش��تراكي ك��بير. ولك��ن اتران��ا ف��ي الواق��ع ن��ولي م��ايكفي م��ن النتب��اة ه��ذة
 القضية التي لجدال فيها نظريا بالنسبة لكل شيوعي ؟ كل بكل تاكيد وهل نبدي م��ا يكف�ي م��ن العناي�ة بب��ذور الش��يوعية
 التي تتجلى ف�ي ه��ذا المي��دان من��ذ الن ؟ م�رة اخ�رى كل وكل المط�اعم العام�ة دور الحض�انة ري�اض الطف�ال تل��ك ه�ي
 نم��اذج ه��ذة الب��ذور تل��ك ه��ي الوس��ائل البس��يطة العادي��ة ال��تي لتنط��وي عل��ى أي فخام��ة وابه��ة واحتف��ال وال��تي م��ن ش��انها
 بالفعل ان تحرر الم�راة ان تخف�ض وتمح�و بالفع�ل ع�دم مس�اواتها م�ع الرج�ل فيم�ا يتعل��ق ب�دورها ف�ي النت�اج الجتم�اعي
 والحي��اة العام��ة ان ه��ذة الوس��ائل ليس��ت بجدي��دة فق��د خلقته��ا الراس��مالية الك��بيرة " كم��ا خلق��ت بوج��ة ع��ام جمي��ع المق��دمات
 المادي��ة الش��تراكية " ولك��ن ه��ذة الوس��ائل ك��انت اول ف��ي ظ��ل الراس��مالية ش��يئا ن��ادرا وك��انت ثاني��ا وه��و _ام��ر ه��ام عل��ى
 الخ��ص _ ام��ا مش��روعات تجاري��ة م��ع اس��وا مظ��اهر المض��اربة والث��راء. والك��ذب. والغ��ش. وام��ا " ض��ربا م��ن بهلواني��ات

الحسان البرجوازي " الذي كانت النخبة العمال تكرهة وتحتقرة بحق.

 انظروا الى البرجوازية فلكم تعرف كيف تقوم بالدعاية لما هو مفيد لها ولكم تكال المدائح في مليين النسخ من
 صحف الراسماليين للمؤسسات "النموذجية " بنظرهم ولكم يعرفون كي��ف يتص��رفون لك��ي يجعل��وا المؤسس�ات البرجوازي��ة "
 النموذجي�ة " موض�ع الع�تزاز الق�ومي : ان ص�حافتنا لتهت�م اب��دا او تقريب�ا ب�ان تص�ف خي�ر المط�اعم او دور الحض�انة
 لك��ي ي��ؤدي الحاحه��ا الي��ومي ال تح��ول بعض��ها ال��ى مؤسس��ات نموذجي��ة ب��ا تطريه��ا وتم��دحها بت��ان توض��ح بك��ثير م��ن



 التفاص�يل أي ت�وفير ف��ي الجه��د البش�ري أي�ة تس��هيلت للمنتفعي��ن منه�ا أي ت�وفير ف�ي المنتج��ات أي تحري��ر م��ن العبودي��ة
 المنزلية للمراة أي تحسين في الظروف الصحية يمكن الحصول عليها بعمل شيوعي مثالي وتلك نتائج يمك�ن الحص�ول

عليها وافادة جميع الشغيلة بها والمجتمع كله. 
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 ف كراس  على حدة اصدرتة دار الدولة للطبع والنشر ف موسكو 1919صدر ف توز "يوليو "
 1966تعريب دار التقدم موسكو.ف كتاب ليني ف  الثورة والثورة الثقافية 
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