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 –بدون مبارزه طبقاتی همانقدر ناکامل است  مبارزه زنان

 که مبارزه طبقاتی بدون مبارزه زنان!                                        
 !در اتریش مبارزه شد زنان رأی حق  برای  - 1918

 !مان عقب نمی نشینیمآوردهوق بدست قاز ح متریما زنان سانتی

 مبارزه علیه دولت سیاه و آبی! – 2018

روند و به خیابانها میدر سراسر جهان  ، میلیونها زن در روز مبارزاتی جهانی زنان

 کنند.شان مبارزه میبرای حقوق و آزادی

ر قابل با فالکت و سرکوب غیوضعیت زنان در کشورهای وابسته به امپریالیسم همچنان 

سرکوب  بورژوا کمپرادور ذینفع هستند که روبروست. بخصوص رژیمهایتصوری 

اند و قرار گرفنهپریالیستی ام مورد تهاجمزنان را حفظ و قانونی نمایند. در کشورهای که 

 . آنها قربانی تحقیر،ها قرار دارندانواع خشونت تحتزنان جنگ در جریان است، 

 ردوگاههای پناهندگی هستند.بور به زندگی در ا  یا مج انسان ربائی و آوارگی،

این  صحبت کرد. واقعیت توان از یک برابری حقیقیی هم نمیدر کشورهای امپریالیست 

داری همانند گذشته با استثمار ای سرمایهزنان زحمتکش در تمامی کشوره است که

عمال پذیر، ا  آسیب سخت و : مزد کم، شرایط کاریروبرو هستند سرکوب مضاعف توام با 

و بدون مزد  باز زند. زنان بار اصلی خشونت راسیستی و جنسی زندگی آنها را رقم می

کار خانگی، تربیت کودکان، پرستاری از سالمندان و : تولید نسل را متحمل هستند

خطر فقر وفالکت آنها همراه با کودکانشان  ،هاو بیشتر از مرد بیماران را بر دوش دارند

 کند.را تهدید می

توان گفت در بر نداشته و با اطمینان می ( نوید خوبیFPÖ) –( ÖVP)برنامه دولت 

 ادامه خواهد داد: با شدت بیشتری خط نئولیبرالی دولت قبلی را

 طور علیه همینبهداشت وسالمتی و سیستم اجتماعی،  تعرض سرمایه به امور آموزشی،

به مقیاس  مهاجرین و غیره، اده و ، برای خانوسرپرستیبازنشستگان تحت  بیکاران و

 دهد.زنان را مورد آسیب قرار می وسیعتری

این حمالت را نشان  ( جهتOberösterreich) «ا تریش علیا» تعرض جدید در استان 

خانوادهای دارای فرزندان  ،«حداقل تامینات اجتماعی»کاهش با   چگونه که دهد، می

هزینه  مهد کودک، از آنهابا توجه به امکانات کم کشانده و و هالکت بدبختی  را به  زیاد

  .شوددرخواست می هم نگهداری کودکان

: چند نمونه از ، بر کسی پوشیده نیست( فرزند خلف چه کسانی استFPÖاینکه )

 اند< آنها باید>برای سالمتی خلق <: >زنان ستون خانوادهتشعشات فکری این جریان 

اینها از جمله شعارهای  <بجای جنون جنسی، نوادهبه خا آریفرزندان زیادی بزایند>

(FPÖاست که نشان می )که جایگاه زن در این تفکر کجاست : کار خانگی و   دهد

 ها.نگهداری بچه

اند، در یک های در رابطه با سقط جنین( خواهان محدویتFPÖ( و هم )ÖVPهم )

در کشور ی احتمال مرگ مکان نرحم مادر باالتری >( آمده است کهFPÖکتاب دستی )

 <. ستما



انشعاب جامعه به طبقات  و در جریان داری استتر از سرمایهپدرساالری خیلی قدیمی

را  هاو تبعیض مابین جنسیت نابرابری ،داری بعنوان یک سیستمو سرمایه پدید آمده

ملی کند. در سرمایه داری جدا ازسطح تکابمثابه  بخشی از ساختار پدر ساالری حفظ می

 توانند به برابری دست یابند.جامعه، زنان نمی

تا زمانیکه جامعه طبقاتی  و برقرار است یکه مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدتا زمان

 شود تا طبقهبه نفاق درون کارگران توسط سرمایه آگاهانه دامن زده میوجود دارد، 

دون مبارزه برای بتواند د. برابری زنان نمیکارگر را در مجموع خاموش نگهدار

داری را هدف کوشند اصالح سرمایهتحقق یابد، نظراتی که می سوسیالیسم بطور کامل

بهبود بخشند، قادر نخواهند بود به نابرابری موجود قرار دهند تا شرایط را برای زنان 

 پایان دهند.

م نظابر طرف گردد، چون « اصالحات»تواند از کانال ساالری، استثمار و سرکوب نمیپدر

 الزم ایط  و وسایلشر تنها در سوسیالیسم  .کندتولید می داری آن را هر روزه بازسرمایه

. ولی این بدین معنا نیست از موقعیت فرودست رهائی  یابند نفراهم آید که زنا تواندمی

است. با پذیرامکان ستی با دگرگونی مناسبات اقتصادی توسط انقالب سوسیالیتنها که 

درمناسبات فرهنگی،  ،، باید مبارزه علیه پدرساالریمزه طبقاتی در سوسیالیسادامه مبار

شدگان امی سرکوبآزادی زن وتم . ادامه یابد های زندگی انسانیحوزه دیگر صی وخصو

خود را در سازمانهای  سازد، بنابراینرا ضروری می انقالب سوسیالیستی سرمایه،

قالب پرولتاریائی و رهائی زن را از هزاران سال سازماندهی کنیم، برای اینکه ان انقالبی

 2018هشت مارس   -  وین                  به جلو سوق دهیم.قدمی  بندگی 

 بدون زنان  میسر نیست!  یانقالب هیچ   

 نیست!پذیرهم بدون انقالب امکان آزادی زنان                             
              ................................................................................ 
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