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 آزادی زنان و �ما�ه داری 
منظور �ما�ه داری از آزادی زنان، اساسا این است که زنان، آزاد باشند تا مورد بهرە بر داری �ما�ه  

ند �عین آزادی زنان   . به عبارت د�گر، زنان از خانه آزاد شوند � خواهند در گرو آزادی �ما�ه  را  قرار گ�ی
وی کار خود را به �ما�ه بفروشند و این آزادی در مو  رد زنان، کماب�ش، به این شکل است  و آزادی و ن�ی



 را همچنان کماب�ش ادامه �
گ

شوند، بل�ه  دهند و توسط مردان استثمار � که اغلب نه تنها کار خان�
وی کار آنان، از جنس�ت آنان، از پوست آنان، از ز�بایئ و لطافت آنان   بر آن، �ما�ه داری از ن�ی

�
مضافا

کند و این در حال�ست که نه تنها زنان از نظر  کاال بهرە برداری �و خالصه از تما� وجود آنان، بعنوان  
اندامهای تول�د مثل، �س�ار کامل هستند و بار اص� تول�د مثل ا�ساین را نه فقط در طول ب�ش از نه 

د�، تغذ�ه و مواظبت های د�گر و طوالین تری را بر دوش دارند.   بل�ه ش�ی
گ

بهر حال  ماە حامل�
وی برای بورژوازی، زن کند   دارد نگاە �  م��ن   به عنوان کاالیئ که دو خاص�ت زن را  ،بورژوازی هم ن�ی

ن  است وهم کاالی جن� است. بنابراین مبارزە اص� زن با بورژوازی با هردو این ها ق�مت ارزان  کار  ن�ی
 .سته

لحاظ ن�از ما�  ه اجباری، چه ب که را� د�گر برای معاش ن�افته اند و �ا ازدواج زناین تن فرو�ش برای 
نان چه ز طبقایت است. �تا� تار�ــــخ پر از ق��این شدن    در شک� نا�فته، نت�جه نا���ر نظامهایمعموال  

، زندە به گور شدن، تجاوز، سنگسار، خودک�ش و قتل های م��وط به روابط خارج از  
گ

در شکل برد�
یت ، مملو از همه گونه اجحافات و ستم طبقایت و  فرو�ش بودە اند و تار�ــــخ نظامهای طبقاتن ازدواج و 

جنسییت بر آنها ست. چه از آن هنگام که زنان و بچه ها بردە مرد شدند و تحت مال��ت مرد درآمدند 
 هستند.  )پول و �ما�همزد (و اسارت شان آغاز شد و چه ا�نون که بردە 

و سلطه مرد در رابطه با زن، نت�جه سلطه خانوادە ی مبتین بر ازدواج، عموما تحت سلطه مرد قرار دارد  
معامالیت دارد و رابطه -مبنایی قراردادی   )روسپ�گری(  تن فرو�ش اقتصادی او ست. ازدواج عموما، مانند  

ن کنندە است.    شدن زن و جدایی اش از تول�د اجتما�،  البته اصوال  اقتصادی در آن تعینی
گ

خدمتکار خان�
ن تقس�م کار تار�ــــخ است که  ن تا�نوین  � آن و بعد از آن در �تا� تار�ــــخاولنی ، سلطه مرد نق�ش تعینی

 کنندە دارد. 

 دائ� دو تن باهم مخالف ن�ست بل�ه با کاالیی کردن و �ا معامله ای کردن روابط، 
گ

سوس�ال�سم، با زند�
، با حذف رابطه ن�از به  چه بصورت دائم و چه بصورت موقت، مخالف است. در نظام سوس�ال�سیت

ن خواهد رفت. مع ن معاش، زمینه اقتصادی �س�اری از ستم هایی که بر زنان � رود از بنی امله برای تامنی
آزادی انتخاب دوست، همدم و هم� بر اساس کشش و عشق متقابل خودشان، مبنای روابط خواهد  

، دو شود ز�را آزادی انتخاب شد. در سوس�ال�سم، به دعوی های ما� و حقو�ت طالق پا�ان دادە �
سوس�ال�سم اصوال به مسائل مهم�ت  گرچه البته  س��ه است چه در ا�جاد رابطه و چه در قطع رابطه. 

در مورد روابط جن� کم�ت دارای نظر است مگر در مورد نگهداری بچه ها که پردازد و  اجتما� �
  اساسا مقوله ای اجتما� است. با این حال  

گ
اهه  جن� را بو آنارش�سم  هرز�   مبارزاتر امر خط�ی  دای  �ی



 � داند. 

 بدون سازمان م�� ن�ست، 
گ

ن زنان نظر بر اینکه هیچ مبارزە بزر� خود را مستقل با�د سازمانهای ن�ی
داشته باشند و مبارزە عل�ه بهرە برداری مردساالرانه را ادامه دهند و� هموارە با�د هوش�ار باشند و 

، چه باول��ت اسا� را به مبارزە عل�ه �ما�ه داری  لحاظ تار��ن و ه بدهند ز�را ر�شه ستم جنسییت
، در وجه تول�د است.  ا�ط کنوین ا�� نبا�د ز�ر نفوذ �ما�ه داری و  چه در �ش زنان تحت هیچ �ش

از  ج��انات س�ا� وا�سته به آنان بروند و هموارە با�د صفوف خود را از آنان متمایز و جدا نگهدارند. 
ن در گرو    مسوی د�گر، موفق�ت سوس�ال�س  همه جانبهآزادی و برابری  حضور فرا��ی پرولتار�ا ی زن و  ن�ی

 است. مرد  پرولتار�ا یبا نان آ

، هژموین مبارزات دموکرات�ک از جمله مبارزە برای آزادی پوشش و مشخصا عل�ه  ا�ط کنوین در �ش
وراست.   حجاب تا جایئ که با خواست، ارادە و�رنامه درازمدت طبقه کارگردر تعارض قرار د امری �ن نگ�ی

از بطن مبارزات زنان کارگر زائ�دە شدە است و با�د ماه�ت طبقایت خود را همراە با ضد�ت   سهشتم مار 
 وتمل� زن را از مال��ت جدا ا�رچه با ستم جن� هموارە حفظ کند. 

گ
به هیچ وجه نبا�د رابطه برد�

ن حال  .دا�ست  انداخت.   مبارزە با ستم جن� را با�د به تع��ق هرن�ع معنا ن�ست که این به این در عنی

اتژی پیوند داد. معن اتژی را فدای تا�ت�ک اا�ر هر تا�ت�� را با�د به اس�ت ی آن این ن�ست که با�د اس�ت
ط از مبارزات بو  . د کر  لحاظ تا�ت�� غلط است بل�ه ه ژوا دموکرات�ک نه تنها بر حما�ت یب ق�د و�ش

ا�� خب  دارد طلیب  اصالح  از    شان محدود کردن مبارزات زنان در ز�ر پرچم سف�د صلح که � صوص در �ش
ا�ط ضع��ن قرار  حال  ر  اپوز�سیون بورژوازی تحت عناو�ین ناسیونال�سیت ددارد و    که طبقه کارگر در �ش

ی  ن خطاست. است قدرت گ�ی ات��� ن�ی ن حال، در از نظر اس�ت ن انجام درعنی در عمل هر مبارزە ای حنی
 پا� نگاە داشت.  کرد جدایئ و آپارتا�د جنسییت را محکوم  با�د 

گ
 و صفوف مبارزە را از این آلود�

ن حا�م�ت مذهب   ن و که بازتاب غدە چرکنی  واق� کردە است و دروغنی
گ

با  وارونه ای را جا�گ��ن زند�
ن و ر�ا کارانه،  ،  ف��بکاری و دورویئ تمام ش��ن�سم مرد    ، با آسماین و ال� سازیبا فقه و اخالق�ات دروغنی

در تغذ�ه ای و جنسییت و با وعدە پاداش های تف���  جا�گ��ن برابری زن با مرد کردە است ساالرانه را 
 مذهیب را وس�له  بهشت و �ا ترس از جهنم

گ
 و بند�

گ
ە های خود خواهانه، برد� ن �عین بر اساس انگ�ی

حول و  را در تن فرو�ش مذهیب  زمیین اشحا�مییت که معجزە . حا�م�ت ارتجا� خود قراردادە است
ن  . توان د�د  �ها  -حرم- حوش ،  چننی که فساد را در پوشش وارونه مبارزە با فساد عرضه غدە چرکیین

اوار � کند  وارونه کردن نقش کارگر در کار آف��ن (�ما�ه   است. تار��ن  ن دور افکند جرا� و قطعا �ن
ن  �ما�ه دار،دار) و وارونه کردن نت�جه تالش کارگران در سود  نا�ش از ذات از جمله جلوە های دروغنی



 �ت گفته شود وجه تول�د �ما�ه داری استبهمال��ت خصو� و �ا 
گ

. مدتهاست که دوران وارون�
ن  ی شدە اس  ، گردش خورش�د به دور زمنی ن و های  پندار به ن�ازی  نه تنها ت و س�پ وارونه ای که   دروغنی

    ،در پرتو تا�ش آفتاب روش شنا� انقالیب دور بزند ن�ست بل�ه الزمست  د را  رش�خو 
گ

هم   در ها  وارون�
ن و �ما�ه داران متفکران  که  وارونه ای را  آف��نش    و   و افسانه پردازیشکست   هستند   ، آف��نندە آن مال�نی
د و جهان به دور افکند  را توهمات مذهیب و ا�دە آل�سیت آف��دە ها�شان �عین  همراە با  و به تار�ــــخ س�پ
این کار �س�ار   و کرد  و دگرگون    را وارونه  پول و �ما�ه   یئ مانند کاال،  مذهیب ،  موهو�ان�ب های  �مپرستش  

بر ن� آ�د آف��نندە ای که �سلهای بعد را  واق� و مولد �عین پرولتار�ای انقالیب  آف��نندەبزرگ، جز از 
ن � آف��ند.   ن�ی

�عین کاری که در گذشته انجام شدە است، �س از دگرد�� در شکل کاال، سپس در شکل پول کار مردە  
 مزدی خود کشاندە است  و �انجام در شکل � 

گ
ما�ه که چون هیوالی خون آشا�، کار زندە را به برد�

 ناپد�د شدن  
گ

در سوء استفادە را داشته است با مذهیب که مال��ت  و بهرە ک�ش  زحمت  نج  دس�ت و وارون�
ن شدە است که  چ  کند   توج�ه �  و   خصو� را قداست � بخشد  ن� توان تصور کرد  حق�قتا  نان عجنی

    . د ننرا توج�ه کخود حا�م�ت  ،دون خدای (اصالح �شدە و شدە)مال�ان و �ما�ه داران بتوانند بکه 

هم در مبارزات و هم در نقش مادر که  زن  پرولتار�ای  و قطعا  ، با تالش پرولتار�ا (را� جز این ن�ست که
و توج�ه همزاد تخ��  و  روابط مبتین بر مال��ت خصو�  به مراتب از مرد فدا�ار تر بودە است)، ،ی

ن همراە و ا�دە آل�سیت که الزم و ملزوم �کد�گرند، مذهیب   اتآن �عین توهم گر   ند. دە شو بر هم از بنی
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