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 گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن، زندگی، آزادی و برابری

 

نابرابری و تبعیض علیه زنان در طول تاریخ جوامع طبقاتی توسط حاکمان از باال و مرتجعین و 

 کار اعمال میشده است. با ظهور مناسبات سرمایداری و بکار گرفتن نیروی از پائین عوامفریبان  مذهبی

زیر یک سقف، زمینه برای شکل گیری تشکالت زنان و  دیگر مراکز تولیدیزنان در تولیدات نساجی و 

 28مطالبات برحقشان فراهم آمد. نخستین بار  حزب سوسیالیت آمریکا در تدوین بحث و تبادل نظر و 

زن" سازمان داد. متعاقب آن در سال  روزر شهر نیویورک مراسمی تحت عنوان "د 1909 فوریه سال

کنفرانس زنان سوسیالییست در کپنهاک گرامیداشت ساالنه روز جهانی زن را پیشنهاد داد. با اینکه  1910

 بنیانگذاران این جنبش زنان سوسیالیست بودند، لیکن بسرعت  مرزهای جنسیتی و طبقاتی را شکست و 

وسیعتری از زنان و مردان برابری طلب را در برگرفت. سنت گرامی داشت روزجهانی زن در طیف 

" در رشت پایگذاری شد و نسوانسعادت پیک  جمعیت "توسط  1301 پیش از سال در یکصدایران نیز 

، زمینه با جمعیتی انبوه ودر مقابله با تعرض وحشیانه ارتجاع اسالمی به حقوق زنان 1357در سال 

قال نسل به نسل این جنبش را تا جنبش زن، زندگی و آزادی فراهم کرد.انت  

دستور گذاشت و صدها نفر را بقتل  در رژیم فاشسیتی اسالم پناه با تمام قوا سرکوب این جنبش انقالبی را

تجاوز و کور کردن معترضین گرفته تا مسموم کردن  شکنجه و رساند هزاران نفر را اسیر کرد، از

ارس کوتاهی نکرد. این رژیم ماهیت ضد بشری خود را آنچنان عریان کرده است که دختران در مد

اکثریت مردم آزادیخواه ایران و جهان برای مراسم کفن و دفن حاکمیت فاشیسم اسالمی بهمراه تمامی 

دادگاهها، و تا حوزه های جهلیه و عوامفریبیش روز شماری دستگاههای سرکوبگرش از سپاه، بسیج، بی

 میکنند. 

یکصدمین سال گرامیداشت روز   1401فعالین جنبش رهائی زن در هشت مارس امسال تشکل ها و 

، کوی و برزن برگزار میکنند. در خارج از کدر هر شهر و شهربا تمام قوا  جهانی زن در ایران را

مارس در کشورهای محل اقامت خود  8با شرکت در راهپیمائی ها و مراسم کشور نیز فعالین رهائی زن 

 به جلب همبستگی مردم آزادایخواه برابری طلب از جنبش زن، زندگی، آزادی خواهند کوشید.

 زنده باد هشت مارس، روز جهانی زن!

 زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب بازو در بازو به پیش!

ابری هم رضایت نمی دهیم!به کمتر از آزادی و بر  

 سازمان رهائی زن
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