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  مارس روز جهانی زن٨به مناسبت اطالعيه 

   ١٣٨٧ اسفند ١٩شنبه دو                                                                               ک کمی برای هماهنگۀتيکم
 

 
  مارس روز جهانی زن٨اطالعيه کميته هماهنگی به مناسبت 

   
ر اعتراض به وضعيت اوج جانفشانيهای زنان کارگر و تحت ستم شهر شيکاگو آمريکا بود که د  مارس در واقع٨

بسيار سخت و طاقت فرسای کار و معيشتِ  خويش به مبارزه برخاسته و خواستار دگرگونی شرايط غيرانسانی 

  . گذار زنان درسرتاسر دنيا نيز شداين روز درعين حال نويدبخش جنبش عظيم و تاثير. خويش شده بودند 

ادی در جوامع سرمايه داری معاصر بر دوش زنان بدون شک بيشترين زيان های ناشی از شرايط نابرابراقتص

کارگر اين گونه جوامع سنگينی می کند که به ويژه در کشورهايی چون ايران ، آميخته با فرهنگی سخت مردساالرو 

واپس گرا ، تأثيرات بس مخربی را برتمامی لحظات و دقايق کارو زندگیِ  زنان ، به مثابه نيمی از آحاد جوامع 

ذاشته و فشاری دوچندان را برتمامی زوايا و شئونات کار و زندگی زنان تحت ستم و استثماراين قبيل بشری باقی گ

  .جوامع تحميل می کند 

سرمايه داری حاکم درعين حال می کوشد تا با اعمال قدرت واستفاده ی گسترده ازهمۀ امکانات خويش ، از جمله 

 ها و جرايد ، سيستم های آموزشی وپرورشی ، مراکز و مجامع راديو ، تلوزيون ، روزنامه( وسائل ارتباط جمعی 

يک چنين فرهنگ طبقاتی و جنسيتی را به خورد توده های مردم کارگر، به ويژه زنان . . . ) سخنرانی و وعظ  و 

  .ق ممکن آن ها را  نهادينه  نمايدزحمتکش و تحت استثمار جامعه داده و به هر طري

سال های اخير، دوش به دوش چ گاه از پای ننشسته وبه ويژه در، هيمثابه نيمی از جامعه، به ، زنان با اين همه

تالش برای دگرگونی بنيادی وضع موجود شده تثمار خود ، وارد دور تازه ای ازمردان هم طبقه ای و تحت ستم و اس

ی ، وجهۀ همت ی سرمايه دارو رفع تبعيض و نابرابری طبقاتی و جنسيتی را در همه عرصه های جوامع و نظام ها

  .خويش قرار داده اند

 مارس، به عنوان سال روز خيزش زنان کارگر شهر شيکاگو ، به مثابه بخشی از طبقه ٨ما ضمن گراميداشت 

کارگر جهانی ، برای احقاق حقوق طبقاتی خويش و ارج نهادن به فداکاريهای انسانی و عدالت طلبانه زنان، حمايت 

ش را از جنبش های اعتراضی و برابری خواهانه ی زنان اعالم داشته و يگانه راه رسيدن به همه جانبه ی خوي

 . طبقاتی برای   رفع هرگونه تبعيض و اقتدار جنسی می دانيم وضعيتی برابر را در اتحاد
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