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  زنده باد سوسیالیسم و زنده باد آزادی- ونه به تبعیض ونابرابری امپریالیستی جنگ به نه باشعار  امسال مارس8

 به خیابانها بیائیم  

وتبعیضات جنسی وجنیستی مبارزه  ازستم واستثمارفرارسیدن هشتم مارس روزجهانی زن را به همه زنان ومردانی که درراه رهائی 

 م. شادباش میکوئی ،میکنند 

 .تدارک دیده وراه انداخته اند  یامپریالیست بلوک های سرمایه داری و جنگی که ،جنگ دراکرائین  با امسال مصادف است  هشتم مارس 

  .تند هس  آنازجمله قربانیان اصلی ودکان زنان وک  میشود. نهادهوزحمتکشان  رگران این جنگ بردوش کاوجانی سیاسی  واقتصادی ربا

تحریف  و  دروغ پراکنی ،العات گردش اط وکنترل  مطبوعات رسانسوتشدید یاسی وآزادیهای سبراعمال محدودیت بادرهنگامه جنگ 

  زنانورونق میگیرد  وقتل وتجاوز  وزن ستیزی نژادپرستی، ناسیونالیسم ،ی طرفینرسانه ها و تحلیلهای جهت دار وعوامفریبانه حقایق  

 .بردوش میکشند را وآوارگی وکشتار  جنگبارعظیم نتایج فاجعه بار

ان تشدید مبارزه علیه تمام تبعیضات  اه وخ روزجهانی زندر صتی است تافر  سالامهشت مارس ات ومراسمهای اهر،تظتجمعات  

جنگ   سببین اصلیمو  ماهیت واقعیو  اعتراض کنیمزن ستیزی و ناسیونالیسم،شوونیسم ونژادپرستیبه و یم  شو ،ملی وطبقاتی جنسی

 .  شویم وخواهان توقف آن دراکرائین را افشاء

رابا مبارزه علیه ستم   جنسی تبعیض به پایان دادن زه برای مبارنی است که مبارزات زنان ومردایاد آورارس فراموش نکنیم که هشتم م

برغم مقاومت ارتجاع  و تاریک   این مبارزات .درهم آمیختند  ومبارزه برای سوسیالیسم  تاروجنگ وکش  واستثمار وزوروسرکوب 

نشاندهنده این واقعیت است که برانداختن   ات مبارزاین  پرفرازونشیب  تاریخ.ست ی بهمراه داشته ا غیرقابل کتماندست آوردهای   ،اندیشی

جوامع طبقاتی بابرانداختن سلطه سرمایه ممکن خواهد بود بالیای همچون دیگر ، نابرابری زنان و انواع تبعیضات جنسی وقطعی کامل

 ،ه واززیرباروظائف امروزشانه خالی بکنیمحواله داد به تحقق سوسیالیسم نیست که مبارزه برای تحقق حقوق زنان را اما این بدین معنا .

وق جامعه را ازابتدائی ترین حقبویژه درایران جمهوری اسالمی زده که نیمی ازسی درجوامع طبقاتی رفع ستم جن مبارزه برای بلکه

، خود مبارزه ای است درجهت  ن حاکم کرده است ی ترین مناسبات مذهبی وپدرساالرانه را برمقدرات زناع وارتجا خود محروم نموده 

افزایش سطح آگاهی وفقیتی دراین مبارزه ولوکوچک، جامعه را گامها به سمت ترقی وتکامل  سوسیالیسم و بدون تردید هرمو

ای رهائی  ایستادگی دربرابر ستم و مبارزه بر ،.عالوه برهمه اینهاسوق میدهد حقق انقالب اجتماعی وآمادگی برای ت وسازمانیافتگی

یک وظیفه همیشگی هرانسان آزاده ای است . ما ازهم اکنون  ،رند کهنه پرستی و پدرساالری اسی ، درچنبره ارتجاعانسانهائی که 

برای   را به تداوم مبارزهوآنها حمتکش شادباش میگوئیم  زوزنان کارگر بویژه مارس روزجهانی زن را به همه زنان 8 فرارسیدن 

 جنگ بهنه  باشعار  امسال مارس8.فرامیخوانیم ارگیآوو نابرابری وجنگتبعیض و  ،استثمارستم وری ازرسیدن به جامعه ای عا

 . به خیابانها بیائیم   زنده باد سوسیالیسم و  زنده باد آزادی-ونه به تبعیض و نابرابری  امپریالیستی
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