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که یک تغییر و تحول عظیم در جامعه بدون حرکت زنان  توان مشاهده کرد، میبا نگاهی به تاریخ

 غیر ممکن است. پیشرفتهای اجتماعی هر جامعه ای، دقیفا بوسیله موقعیت زنان قابل ارزیابی است.

 ،که آنها بتوانند در مقیاس اجتماعی بزرگ در تولید استرهائی زنان، تنها زمانی امکان پذیر 

 شرکت ورزند و فقط به میزان ناچیزی به کار خانگی بپردازند. 

میتوان گفت که، اگر افکار آنها را بشکافی، یک فرد  مردانمتاسفانه هنوز در مورد بسیاری از 

روزانه با خیال راحت مشغول تماشای زنانشان هستند که کار مبتذل و عوام سر بیرون میآورد. 

بعهده دارند، کار خانگی توان و وقت زنان را هدر میدهد، خسته شان بدون مزد یکنواخت خانه را 

کارمورد نیازخانگی، کار  ان را کند و اراده شان را سست میکند.میکند، روحشان را پژمرده، ذهنش

  مشترک مرد و زن است. و مسئولیت 

خصوصی که فقط مربوط بدو ارتباط بین دو جنس، یعنی زن و مرد را بکلی به یک ارتباط شخصی و 

زن و شخص میباشد و اجتماع حق هیچگونه مداخله ای در آن نباید داشته باشد، باید مبدل ساخت. 

دو اصل زناشوئی کنونی، یعنی، تبعیت زن از مرد  شکلاطفال را با هم تربیت کنند و به این اید ب مرد

آمده و نیز فحشای زنان را بعنوان  بوجود و اطفال ازپدر و مادر را که در اثر مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی اساس و منشاء ستم بر زنان  از بین برد.باید ملک خصوصی مردان بطور کامل 

است. مالکیت خصوصی با پیدایشش و تکاملش در دوره ها و نظامهای مختلف تاریخی در گذشته و 

 حال در ستم و به انقیاد کشیدن زنان نقش بسزایی داشته و دارد.
 خواهان ما .شودیم وارد زنان به خانه در چه و کار بازار در چه های سخت و فشارها نیشتریب 

 برای کار برابر، بدون تبعیض جنسیتی ،مزد برابرما خواهان  .میهست مردان و زنان کاملی برابر

 هستیم. 
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