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   سال حق انتخاب زنان١٠٠ – ٢٠١٩
  ؟کنندمیتکليف ن يتعي زنان ۀ در بارچرا مردان ھنوز 

. دست آورده  را بیأبا کوشش  خود حق ر) ھابا وجود مخالفت سوسيال دمکرات(ال پيش جنبش زنان در اتريشصد س

اند ولی درکار، سياست،  سال است که زنان در حقوق خانواده، کار و غيره با مردان برابر اعالم شده۵٠نزديک به 

، !)قی زنانگروه حقو(مزد کمتر. دگيرن تصميم می آنھاۀدر بيشتر موارد مردان دربارخانواده و در زندگی روزانه ھنوز 

اکثريت . برای کارگران  زن معمولی است> غيرمتعارف<ی و مناسبات ئر و حاشيهپذي  آسيبھایوگذشته از آن زمينه

و نيز در مھد کودک و ) ھمچنين بعد از دوران شير خوارگی(خود  ھم برای - عھده دارند ه  بوليت کودکان راؤزنان مس

است که اکثريت مردان در مراجع > غير طبيعی <وضعيت ھمانقدراين  .ھا و غيره، مدارس وبيمارستانکودکستان

  .شوندل میمراتب بيشتر به زور متوسه مردان بکه  اينگيری سياسی و اقتصادی قرار دارند و يا تصميم

ب زنان و ضرورت  سرکوۀ درجۀ، نشاندھندضروری است> مراجعه به افکار عمومی<بارکه ھر ده سال يک  فقط اين

  . استھا در تمامی زمينه پيگير روزانه عليه آنۀمبارز

وی  طبقاتی عليه نيرۀ قدمت سلطاست، که > غير طبيعی<ھمانقدر ) پدرساالری( زنانرب مردان ۀ ھزاران سالۀ سلط

ھردوی اينھا مناسبات سرکوبگر اجتماعی گذارائی ھستند  ولی .  است)بگيرھا، بيگاری دھقانان کارگران مزدبرده( کار

  .دنگيرال قرار میؤشدگان تحت سکه امروزه توسط تعداد بيشتری از سرکوب

 حاکم ۀ اعمال قدرت طبقو سرکوب پدرساالرانه  ابزار ديگری ازطلبی مردانه ،  عظمت راسيسم ھمانند مذاھب و يا

 کرده و تضمين ھای مردم  تحکيمبين کارگران و تودهسرمايه داری است تا بتواند نظم استثماری خود را با ايجاد تفرقه  

  .نمايد

 زنان و ضرورت مقاومت در برابر آن ۀ سرکوب روزانۀ است که در بارعنوان روز جھانی زن موجبیه  بچ مار٨

 زنان از ، وتعداد ديکری از کشورھا(EU) اروپاۀدر اتحادي. غالب ومسايل پشت آن  افکنيمنظری به مناسبات اجتماعی 

از نظر حقوقی تمامی انسانھا ھمچنين . شوند  سرکوب و استثمار می ولی در عمل– .رابرند با مردان بنظر شکل حقوقی

 اجتماعی وجود دارند، استثمارکنندگان و ۀدوطبق  در دنيای واقعی با وجود اين–داران برابرند کارگران با سرمايه

  آنھا واست... وھا، سھام،ھاھا بانک بر کارخانهداری و ضامن مالکيت سرمايهاجتماعی حاکم محافظ نظم. شدگاناستثمار
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عنوان سود به جيب خود بريزند تا از زندگی  ه  بشودکه از کار کارگران حاصل می  راند که ارزش اضافیا آزاد

 .لذت ببرند> دیزاآ<در

و نيز ) سرکوب و استثمار کارگران و زحمتکشان(ھای انقالبی بر اين باوريم که ھم سرمايه داریما کمونيست

ھمساز با  انسانی و اصطالحه  بالبق و تکامل نيروھای مولده در اندپدرساالری از نظر تاريخی کھنه شده و منسوخ

  . سرمايه داری  گرفتار خواھد ماند–وليدی امپرياليستی  مناسبات تھم  در  بندمحيط زيست در آينده 

 با روی کارآمدن  دولت جديد   نه و– است شدهداری دھھا سال است که آغازواقعيت اين است که اضمحالل  سرمايه

 آغاز ١٩٨٠ در اواسط سالھای )SPÖ( اين پروسه توسط  حزب سوسيال دمکرات اتريش در اتريش(پيشتر خيلی بلکه 

 .ھای چند مليتیمين سود کنسرنأعطف نوليبرالی جھت ت و آنھم در مقطع ) شد

 مشترک و ۀ داريم که که تنھا مبارز کامل اطمينانای است خالی از استثمار و سرکوب، ماھدف ما برپائی جامعه 

پرولتاريائی و  انقالب ،ناھا و مھاجر خودی، کارگر، زنان و نيز مردان، پيران و جوانانۀ تمامی احاد طبقۀھمبست

 مردان بر زنان استوار ۀ سلطۀ امپرياليستی که بر پاي–داری نظام سرمايه. ساختمان سوسياليسم را ممکن خواھد ساخت

 که امکان واقعی برابری  زنان تحقق آنوقت است .  شودسرنگون و  برچيده) چه زن وچه مرد(است بايد توسط کارگران

 .يابدمی

   !سوسياليست ممکن نيستآزادی زنان بدون انقالب 

  !پذير نيستھيچ انقالب سوسياليستی ھم بدون رھائی زنان امکان

 !نشر اين نوشته با ذکر نام و منبع آن آزاد است چاپ و درج،

  روز جھانی زن تھيه چ مار٨مناسبت ه  ب >آلترناتيوبرای ايجاد حزب کمونيست انقالبی<اين اعالميه توسط: تذکر

   .استشده

 ! کنيد طالعات بيشتربه سايت اين سازمان مراجعه برای کسب ا
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