حول حق المرأة ومساواتها مع الرجل
لينين

 ...لناخذ وضع الم راة مامن حزب ديمقراطي في العالم في اية من اكثر الجمهوريات البرجوازية تقدما حقق
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 عدم مساواة الم راة حول
العقبات بوجة الطلق حول التشكيلت الخسيسة التي تلفة حول عدم العتراف بالولد الطبيعيين "غير الشرعيين "
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 نفتخر بما حققناه في هذا المضمار ولكن كلما كنسنا ونظفنا 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 ماتزال الرقيقة البييتة رغم جميع الق وانين التي نصت على تحريرها اذ ان العمال المنزلية الصغيرة
ماتزال تثقل كاهلها وتخنقها وتكبلها وتذلها اذ تقيدها بالطبخ وتبدد جهودها في عمل غير منتج بصورة فاضحة في
عمل حقير مثير للعصاب مخبل مرهق .ان تحرير المراة الحقيقي والشيوعية الحقيقية ل يبد ئان ال حيث وحين يبدا
النضال الجماهيري " بقيادة البروليتاريا سيدة السلطة " ضد هذا القتصاد المنزلي الضصغير او بالحرى حيث وحين
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 ما يكفي من العناية ببذور الشيوعية
التي تتجلى في هذا الميدان منذ الن ؟ م رة اخرى كل وكل المطاعم العامة دور الحضانة رياض الطفال تلك هي
نماذج هذة البذور تلك هي الوسائل البسيطة العادية التي لتنطوي على أي فخامة وابهة واحتفال والتي من شانها
بالفعل ان تحرر الم راة ان تخفض وتمحو بالفعل عدم مساواتها مع الرجل فيما يتعلق بدورها في النتاج الجتماعي
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 اد ار وك انت ثاني ا وه و _ام ر ه ام عل ى
الخص _ اما مشروعات تجارية مع اس وا مظاهر المضاربة والث راء .والكذب .والغش .واما " ض ربا من بهلوانيات
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 كيف يتصرفون لكي يجعل وا المؤسسات البرجوازية "
النموذجية " موضع العتزاز القومي  :ان صحافتنا لتهتم ابدا او تقريبا بان تصف خير المطاعم او دور الحضانة
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

التفاصيل أي توفير في الجهد البشري أية تسهيلت للمنتفعين منها أي توفير في المنتجات أي تحرير من العبودية
المنزلية للمراة أي تحسين في الظروف الصحية يمكن الحصول عليها بعمل شيوعي مثالي وتلك نتائج يمكن الحصول
عليها وافادة جميع الشغيلة بها والمجتمع كله.
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