
  مارس روز جهانی زن8گرامی باد 
 

. ياد آور روز انسان هايی است که در فرهنگ جوامع طبقاتی ارزش انسانی نداشته و ندارند مارس 8
آن نيمه ای که عالوه بر ستم طبقاتی، .آری از زنان سخن می گوييم از نيمی از جمعيت انسانهای دنيا

 .ستم جنسی را هم تحمل می کنند
وص  مارس می رويم که زنان ايران و جهان     8ه پيشواز امسال در شرايطی ب ه خص زنان کارگر        ، ب

 از دستمزد کمتری نسبت به مردان برخوردارند،                       ،دچار وحشيانه ترين ستمها و بی حقوقی ها هستند                
جنس دوم تلقی شده و از داشتن حقوق فردی  و                   ) از جمله ايران         ( در قوانين حقوقی برخی از کشورها                

 قربانی قتل های       ، در محل کار و زندگی مورد تعدی و تجاوز قرار می گيرند                          ،اجتماعی محرومند      
ناموسی و اسير فرهنگ عقب مانده می شوند و در جنگ ها بهترين طعمه برای اشتهای سيری ناپذير                               

 .ارتجاع و سرمايه داری هستند
اس  خوبی می دانيم کههمه ی ما به نظامی که . ستنظام سرمايه داری ادراين ستم و بی حقوقی  اس

توليد و توزيعش، مبادله و بازارهايش را بر اساس کسب سود بيشترسازمان ميدهد و زير پا له شدن 
در اين ميان، تنها بخشی از جامعه که در دنيای . ميليون ها انسان برايش بی اهميت و ناچيز است

 در تعديل نيرو و اخراج  .سرمايه داری در اولين حمالت مورد تعرض قرار می گيرد، زنان هستند
زنان هستند که بايد ها  ،  در کاهش دستمزد.اول اين زنان هستند که در ليست قرار دارند،سازی ها 

هنگام حمله به حقوق اجتماعی و فردی، زنان اولين قربانيان تبعيض و . اولين تجربه را به چشم ببينند
 ...ستم هستند و

ت آوراين ستم و تبعيض ها مارس روزی است که در عين حال که ياد 8  ، نويد بخش رهايی زنان س
 مارس پيامی انسانی است که به همه ی کارگران و استثمار 8پيام . از ستم جنسی و طبقاتی است

 به همه ی انسان های آزاديخواه و برابری طلب فراخوان به برافراشتن پرچم رهايی بشريت ،شدگان 
پس بيايم به اين فراخوان پاسخ داده و در  . ی زنان استرها شدن جامعه در گرو رهاي. را می دهد

 .شرکت کنيم) زنان و مردان(اين مبارزه ی مشترک
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