 8مارس – زنده باد روز بین الملل مبارزاتی زنان!
مبارزه زنان بدون مبارزه طبقاتی همانقدر ناکامل است –
که مبارزه طبقاتی بدون مبارزه زنان!
 - 1918برای حق رأی زنان در اتریش مبارزه شد!
ما زنان سانتیمتری از حقوق بدست آوردهمان عقب نمی نشینیم!
 – 2018مبارزه علیه دولت سیاه و آبی!

در روز مبارزاتی جهانی زنان ،میلیونها زن در سراسر جهان به خیابانها میروند و
برای حقوق و آزادیشان مبارزه میکنند.
وضعیت زنان در کشورهای وابسته به امپریالیسم همچنان با فالکت و سرکوب غیر قابل
تصوری روبروست .بخصوص رژیمهای بورژوا کمپرادور ذینفع هستند که سرکوب
زنان را حفظ و قانونی نمایند .در کشورهای که مورد تهاجم امپریالیستی قرار گرفتهاند و
جنگ در جریان است ،زنان تحت انواع خشونتها قرار دارند .آنها قربانی تحقیر،
آوارگی ،انسان ربائی و یا مجبور به زندگی در اردوگاههای پناهندگی هستند.
در کشورهای امپریالیستی هم نمیتوان از یک برابری حقیقی صحبت کرد .واقعیت این
است که زنان زحمتکش در تمامی کشورهای سرمایهداری همانند گذشته با استثمار
مضاعف توام با سرکوب روبرو هستند :مزد کم ،شرایط کاری سخت و آسیبپذیر ،اعمال
خشونت راسیستی و جنسی زندگی آنها را رقم میزند .زنان بار اصلی و بدون مزد باز
تولید نسل را متحمل هستند :کار خانگی ،تربیت کودکان ،پرستاری از سالمندان و
بیماران را بر دوش دارند و بیشتر از مردها ،همراه با کودکانشان خطر فقر وفالکت آنها
را تهدید میکند.
برنامه دولت ( )FPÖ( – )ÖVPنوید خوبی در بر نداشته و با اطمینان میتوان گفت
خط نئولیبرالی دولت قبلی را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد:
تعرض سرمایه به امور آموزشی ،بهداشت وسالمتی و سیستم اجتماعی ،همینطور علیه
بیکاران و بازنشستگان تحت سرپرستی ،برای خانواده و مهاجرین و غیره ،به مقیاس
وسیعتری زنان را مورد آسیب قرار میدهد.
تعرض جدید در استان «اتریش علیا» ( )Oberösterreichجهت این حمالت را نشان
میدهد ،که چگونه با کاهش «حداقل تامینات اجتماعی» ،خانوادههای دارای فرزندان
زیاد را به بدبختی و هالکت کشانده و با توجه به امکانات کم مهد کودک ،از آنها هزینه
نگهداری کودکان هم درخواست میشود.
اینکه ( )FPÖفرزند خلف چه کسی است ،بر کسی پوشیده نیست :چند نمونه از
تشعشات فکری این جریان < :زنان ستون خانوادهاند> آنها باید<برای سالمتی خلق >
فرزندان زیادی بزایند<آری به خانواده ،بجای جنون جنسی> اینها از جمله شعارهای
( )FPÖاست که نشان میدهد که جایگاه زن در این تفکر کجاست  :کار خانگی و
نگهداری بچهها.
هم ( )ÖVPو هم ( )FPÖخواهان محدویتهای در رابطه با سقط جنیناند ،در یک
کتاب دستی ( )FPÖآمده است که< رحم مادر باالترین مکان مرگ احتمالی در کشور
ماست >.

پدرساالری خیلی قدیمیتر از سرمایهداری است و در جریان انشعاب جامعه به طبقات
پدید آمده و سرمایهداری بعنوان یک سیستم ،نابرابری و تبعیض مابین جنسیتها را
بمثابه بخشی از ساختار پدر ساالری حفظ میکند .در سرمایه داری جدا ازسطح تکاملی
جامعه ،زنان نمیتوانند به برابری دست یابند.
تا زمانیکه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برقرار است و تا زمانیکه جامعه طبقاتی
وجود دارد ،به نفاق درون کارگران توسط سرمایه آگاهانه دامن زده میشود تا طبقه
کارگر را در مجموع خاموش نگهدارد .برابری زنان نمیتواند بدون مبارزه برای
سوسیالیسم بطور کامل تحقق یابد ،نظراتی که میکوشند اصالح سرمایهداری را هدف
قرار دهند تا شرایط را برای زنان بهبود بخشند ،قادر نخواهند بود به نابرابری موجود
پایان دهند.
پدرساالری ،استثمار و سرکوب نمیتواند از کانال «اصالحات» بر طرف گردد ،چون نظام
سرمایهداری آن را هر روزه باز تولید میکند .تنها در سوسیالیسم شرایط و وسایل الزم
میتواند فراهم آید که زنان از موقعیت فرودست رهائی یابند .ولی این بدین معنا نیست
که تنها با دگرگونی مناسبات اقتصادی توسط انقالب سوسیالیستی امکان پذیراست .با
ادامه مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم ،باید مبارزه علیه پدرساالری ،درمناسبات فرهنگی،
خصوصی و دیگر حوزههای زندگی انسانی ادامه یابد .آزادی زن وتمامی سرکوبشدگان
سرمایه ،انقالب سوسیالیستی را ضروری میسازد ،بنابراین خود را در سازمانهای
انقالبی سازماندهی کنیم ،برای اینکه انقالب پرولتاریائی و رهائی زن را از هزاران سال
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بندگی قدمی به جلو سوق دهیم.

هیچ انقالبی بدون زنان میسر نیست!
آزادی زنان هم بدون انقالب امکانپذیرنیست!
........................................................ ........................
تذکر :این فراخوان بمناسبت تظاهرات  8مارس  2018زنان مستقل /زنان همجنس گرا ،در میدان
سوئد( ،)Schewedeplatz, wienتوسط <آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقالبی> تهیه شده
است  .برای تماس و کسب اطالعات بیشتر به سایت این سازمان مراجعه نمائید.
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