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سر جهان علیه مصادف است به روز پیکار زنان سرا حوت  17تاریخ هشتم مارچ مطابق به 

  .تبعیض و نابرابری ، بیائید تا این روز فرخنده را گرامی بداریم 

 میالدی در 1908 هشتم مارچ سال تظاهرات زنان درسالهای قبل واین روز به مناسبت 

 میالدی به اثر پیشنهاد 1910ن بنیاد نهاده شد که بعد ها در سال تعداد از کشورهای جها

یکی از برجسته ترین زنان کارگر آلمان ، طی کنفرانسی درشهر کوپن هاگن » کینتکالراز«

  .کشور دنمارک به حیث روز بین المللی زنان به تصویب رسید

 حتی تم وابری ، س تبعیض ، تحقیر، نابر گواه است زنان نخستین قربانیانطوریکه تاریخ

 از آنان  در گوشه و کنار  جمعیت بزرگی با بوده ودر تعدای از جوامع بشریخرید و فروش 

ی از دولت های بر سر اقتدار و یا بصورت داین کرٔه خاکی ما به شکل غیر انسانی توسط تعدا

  ،این زن است. میگردد برخورد صورت ا و افراد به شکل غیرانسانیط گروپهمنفردانه توس

  . بار سنگین مناسبات فرتوت قرون وسطی را هنوز هم بدوش میکشندمادراست که این

 جهان،  کشورهای پیشرفته ازدر بسیاریا در کشور های عقبمانده  بل که تنهه زنان ن

  . نابرابری ها و خشونت های اجتماعی میگردندقربانی این

 و ) جهادی- طالبی( تحت حاکمیت سیاه ترین نیروی های ارتجاعی که داریمالبته ما به یاد

و به آتش کشیدن  ، لت و کوب، زجر و شکنجهخرید و فروشحاکمیت موجود، زنان افغان از 

  .قرار گرفته اند  کابلگرفته تا به اعدام در محضر عام در استدیوم ورزشی

 که حاکمیت تقبال می گردددر شرایطی اس روز جهانی زن  مارچ8 نیز امسالدرکشور ما 

 از استفاده از ارگانهای سرکوب و  با بکار گرفتن کلیٔهه درآمیخته با قوانین غیرانسانیسرمای

تحقیر هر  رسانه های اجیر با اتکاء به فرهنگ مردساالرانه، ،نهادهای آموزشی و مذهبی 

به یکی از  آنان را چنان در جامعه تحمیل کرده است که  لحظٔه زنان، موقعیت فرودست

  .بی حقوقی و موقعیت برده گی آور زنان در جهان تبدیل شده است برجسته ترین نمادهای 

 بخاطر رفع هرگونه  می بندند تا روز ملیونها زن جهان یکبار دیگر تجدید پیماندراین 

و ما آنرا گرامی . مبارزه نمایندتمایز میان زن و مرد و رهایی زنان از ظلم و ستم و بهره کشی 

  . میداریم


