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  زن را بهیمارس روز جهان ٨ 

!!!مي گوی مکي تبرخواهي آزادیان وانسانهازن همه    

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند هف                                                                           یمحمود صالح

  
 

. زن رای مارس، روز جهان٨ دارم، ی میگرام   

 به دست آوردن حقوق ی است، که براینساجمبارزات زنان کارگر آورادي و آگاه، في شریها انسانی مارس براهشت

 مبارزات ني امي دانیمکه همان طور.  کردنديیماي اقدام به راهپورکيوينشهردر١٩٠٧سال در برابریمنزلت اجتماعو

.سطح جهان شد دریحقوق اجتماع ازیاري زنان به بسیابيبه دست منجرش،يروند خودر  

 استاندارد  حقوق وني تريیابتدا ازني سرزمني که زنان اميري گی هشت مارس جشن میطيشرا دررانيادر امروز  اما

 کار ارزان که عمدتًا زنان و یروي به ندًايشد  راني چون ايی در کشورهای دارهينظام سرما.  محرومندی المللني بیها

. شود، دل بسته استیسپس کودکان را شامل م  

 ی خود ستم مضاعفیجا برند که دریرنج مزي نی جنسضي مرد ساالرانه و تبعیسلطه  ازرانيا زنان درن،يا ازگذشته

: جنگندیدو جبهه م به ناچار درران،ي چون ايیکشورها زنان، درنيبنابرا.  کندی مليزنان تحمرا بر  

 یاعماق جامعه  که دری جنسديآپارتا مرد ساالرانه ویمبارزه با سلطه  -٢ی دارهيسرمازيمبارزه با نظام انسان ست -١

 نيازنان آگاه و مبارزامروز. و نگرش مردان و بعضًا زنان حفظ کرده است فرهنگ، رفتارنان نفوذ خود را برما هم چ

 ،یتماع اجی هاینابرابر ویگونه ستم طبقات رفع هرینقاط جهان، براگريدخواهران خود درگريهم صدا با د ن،يسرزم

 آزاده ی همه انسانهافهي وظني است،يزنان ن زنان تنها امريی رهایاما مبارزه برا. برندي مشيمبارزات برحق خود را پ

آوردن زنان کارگر و زحمتکش   داني به میبرا  جنبش نيا  کردن  تریا چه توده هریاست که دوش بدوش زنان برا

.مي تالش کنی اتحاد جنبش زنان با جنبش کارگری براديبا. تالش کنند   

 مرد ساالرانه ی ارتجاعی و سلطه ی دارهي در برابر ستم سرماشي خوی که در راه احقاق حقوق انسانی بر زناندرود

. برندی مشي را پشي خوی سراسری و مبارزه یستادگيا  
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٢٠٠٨ مارس ۴ برابر با ١۴/١٢/١٣٨۶ خيتار  

     
 
 

 


