جنبش آزادی زن
 ٨مارس را گرامی می دارد
 ٨مارس روز اعالم ھمبستگی جنبش آزادی زن در منطقه عليه جنبش اسالمی!
 ٨مارس روزی است که در گوشه و کنار جھان ھواداران آزادی زن يکبار ديگر تعھد خود را به
مبارزه تا دستيابی به آزادی زن و برابری کامل زن و مرد اعالم ميکنند ٨ .مارس به سمبل آزاديخواھی
و برابری طلبی بشريت مدرن بدل شده است .اکنون بيش از يک قرن است که آزاديخواھان روز ٨
مارس را گرامی می دارند.
 ٨مارس برای جنبش آزادی زن در ايران فقط يک روز جھانی نيست؛ اين روز دارای يک اھميت
تاريخی ويژه برای اين جنبش است؛  ٨مارس روز تولد جنبش نوين آزادی زن در ايران است ٣۴ .سال
پيش ،چند ھفته ای پس از بقدرت رسيدن حکومت زن ستيز اسالمی ،جنبش آزادی زن با يک اعتراض
توده ای عليه حجاب اسالمی و زن ستيزی رژيم اسالمی ابراز وجود کرد .بميدان آمدن توده ای زنان
عليه رژيم اسالمی يک واقعه تاريخی است و انعکاسی وسيع در سطح جھان داشت .اين رويداد تاثيرات
پايدار خود را بر مناسبات آشتی ناپذير جنبش حقوق زن و جنبش اسالمی گذاشت .جنبش آزادی زن طی
سی و چند سال اخير عليه رژيم اسالمی ،حجاب اسالمی ،آپارتايد جنسی و زن ستيزی اسالمی جنگيده
است .اين جنبش فراز و نشيب ھای بسيار داشته است ،اما ھيچگاه از پای ننشسته است و اکنون به
الگوی آزادی زن در منطقه بدل شده است.
 ٨مارس در ايران به يک سنت پايدار بدل شده است .تالش ھای رژيم اسالمی برای مقابله با  ٨مارس
و جانشينی آن با يک روز اسالمی ،روز تولد فاطمه ،با شکست مفتضحانه ای مواجه شد .تالش ھای
اخير جنبش ملی – اسالمی برای آفريدن يک روز "ملی" زنان در تقابل با روز جھانی زن نيز راه به
جايی نبرد .جنبش آزادی زن در ايران در کنار و در ھمبستگی با جنبش بين المللی حقوق زن در جھان
 ٨مارس را گرامی ميدارد .ھم جنبش آزادی زن و ھم رژيم اسالمی از مدتی قبل به استقبال آن ميروند.
رژيم اسالمی به نيروھای سرکوب خود برای مقابله با اين روز آماده باش می دھد ،ارازل و اوباش
خود را به خيابان ھا برای اذيت و آزار و سرکوب زنان می فرستد .جنبش آزادی زن می کوشد راھی
برای گراميداشت اين روز ،عليرغم سرکوبگری ھای رژيم بيابد .اين روز ،روز تقابل جنبش آزادی زن
و رژيم اسالمی ،يک جبھه نبرد آزاديخواھی و سرکوبگری اسالمی است.
اکنون بيش از دو سال است که خاورميانه و شمال آفريقا ،اين منطقه اسالم زده شاھد خيزش عظيم توده
ھای انقالبی عليه سرکوب و اختناق ،فقر و نابرابری است .اسالميست ھا در اين ميان مذبوحانه
ميکوشند بميزان ھر چه بيشتری در قدرت سھيم شوند .جنبش آزادی زن در منطقه ،بويژه در تونس و
مصر عليه اسالميست ھا بميدان آمده است .تاريخ بار ديگر تکرار می شود .جنبش آزادی زن دشمن
آشتی ناپذير جنبش اسالمی است.

بايد بکوشيم تا بھر شکل ممکن اين روز را گرامی بداريم! از تظاھرات و اعتراض در خيابان تا
جلسات سخنرانی و جشن؛ از جمع شدن در محافل کوچک تا شادباش اين روز در محل کار ،مدارس و
دانشگاه ھا و محالت ٨ .مارس روز ماست؛ روز آزاديخواھی و برابری طلبی است؛ روزيست که به
دنيا اعالم می کنيم تا دستيابی به آزادی و برابری کامل زنان از پای نخواھيم نشست .در اين روز بايد
ھمبستگی عميق خود را با جنبش آزادی زن در منطقه ،بويژه تونس و مصر اعالم کنيم .مبارزين اين
جنبش ھا ھم سرنوشتان ما ھستند .در ھمبستگی با يکديگر قدرتمند تر خواھيم شد.
سازمان آزادی زن ،مبارز سرسخت آزادی بی قيد و شرط و برابری کامل و واقعی زن و مرد است.
سازمان آزادی زن يک لحظه از تالش خويش برای دستيابی به اين امر باز نمی ايستد .بياييد با ھم،
دست در دست ھم ،در کنار و ھمراه ھم در اين روز تعھد خود را بر استحکام و تقويت مبارزه خويش
اعالم کنيم .به سازمان آزادی زن بپيونديد .سازمان آزادی زن سازمان شما است!
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