گرامی باد هشتم مارس روز جاا ی زن
هیچ تصور کرده اید اگر هشت مارس روز جهانی زن نبود ،بر سر مطالبات برابری طلبانه زنان در گستره جهان طبقاتی و تبعیض
آلود چه میآمد؟
نظامهای استثماری برای بهره کشی مطلق تالش میکنند و در این راستا عصاره جان اقشار آسیب پذیرتر را بیرحمانه تر میمکند.
میلیونها انسان را صرفا بخاطر زن بودن از مزد برابر در مقابل کاربرابر با مردان محروم میکنند .دنیای کودکی میلیونها انسان متولد
فقر مطلق ،را در روز روشن میربایند و بروی مبارکشان هم نمیآورند .در مرزهای خودساخته اشان از شهروندان درجه دو و درجه
سه شدیدتر بهره کشی میکنند.
به یمن وجود  8مارس روز جهانی زن استکه هرساله از تندیس مخوف و کریه نظامهای استثمار و تبعیض پرده بداری میشود تا
نسلهای جدید از البالی زرق و برق دنیای امروز چشم بر واقعیت تلخ نابرابری مزمن جامعه بدوزند و برای تغییر اساسی آن وارد
میدان مبارزه برای برقراری آزادی و برابری شوند.
مبارزین و فعالین جنبش رهائی زن در درون کشور اسالمزده ایران هشتم مارس روزجهانی زن را با ابتکارات فراوان و بسته به
توازن قوای خود در برابر مرتجعین زن ستیز گرامی میدارند .تجربیات خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنند و سپیده دم
زیبائی را از پس این شب تیره و تاریک نوید میدهند .قوانین و مقرارت زن ستیز اسالمی به پوسیدگی مفرط رسیده اند و نه تنها
در جامعه کاربردی ضعیف دارند بلکه در مقابل عکس العمل اجتماعی زنان تاب مقاومت ندارند .حتی در بیت منادیان اسالم ناب
محمدی ول وله برپاست که قوانین قرون وسطائی اسالم را بهمراه پیکر حاج آقا بخاک سپارند .آقایون بعد از سی سال موعظه
باالی منبر و رسانه ها از بخط کردن فرزندان خودشان هم عاجزند چه رسد نو جوانان مردم که از اینهمه نابرابری و تبعیض بیزارند و
با تمامی نمادهای رژیم اسالمی به مبارزه منفی روزمره مشغولند.
 8مارس امسال ویژگی خاصی دارد .رژیم اسالمی و دولتش با ظریفکاری دل غربیها را برده است و نوید گشایشی در رفع
تحریمهای اقتصادی میدهد و ژست بهبود دهنده اوضاع را بخود گرفته است و لذا دست و بالش برای سرکوب جنبشهای
اجتماعی بسته میباشد و از اینرو جنبش رهائی زن میتواند از امروز بسته به شرایط هر شهر و استان مجددا قد علم کند و
مطالبات برابری طلبانه خود را در وسیعترین شکل ممکن مطرح کند و برای تحقق گام بگام آن در نهادهای مدنی مستقل ،خود را
متشکل کند .قله های فراوانی برای فتح شدن به انتظار جنبش رهائی زن نشسته اند.
سازمان رهایی زن
ز ده باد هشت مارس
ز ده باد آزادی و برابری
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