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 اطالعيه
 ! مارس روز جهاني زن گرامي باد ٨

 
 اگر مي شد صدا را ديد

 !                            چه گل هايي 
 !                            چه گل هايي 

                                 كه از باغ صداي تو
 .                                     به هر آواز مي شد چيد

. فريادي كه در آن بانگ رساي برابري و آزادي در تمام گوشه هاي زيبـايش مـوج مـي زنـد                    . ي تو سال هاست كه فرياد شده است       صدا
جه به اعماق جامعه ات رفتـه       ه كشند تا تو نتواني  با هزاران ل        ، مكر و فريب مي خواهند در گلويت به زنجيرش            فريادي كه با هزار توجيه      
تو را در جايگاه متهم مي نشانند و هزاران تبصره و آيه بر وجودت مي بارند تا تو را بـر زنجيـر                        . ان سخن گويي    و از هويت مستقلت با آن     

نسـيتت  ج و كوچـه ، هزاربـار تنهـا بـه خـاطر      در خانه. بر تو خشونت اعمال مي كنند. پوسيده اما جان سخت مردساالرانه  مصلوب نمايند      
ت بر داشتن حقوق برابرت در اجتماع  اصرار مي ورزي و جانانـه بـراي تحققـش در مقابـل انـواع                      اما تو با تمام وجود    . تحقيرت مي كنند  

 .غول هاي ارتجاع ايستاده و مي ايستي
امروز با اميد به برابري  حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه هاي كار و زندگي  و مبارزه براي تحقق آرمـان هـاي انسـاني بـارديگر  بـه                                 

در شرايطي كه از يك سو  شاهد تداوم دردآور تاريخ بي حرمتي به حقوق زنان در ميهنمان                  .  مارس مي رويم     ٨استقبال و گرامي داشت     
 فعـالين جنـبش زنـان بـراي     افـزايش ب و سرمايه ، ناآگاهي و بي فرهنگي هستيم و از طرف ديگـر بـا مبـارزات رو بـه                زير سايه شوم مذه   

مبارزاتي كه  . فراروياندن مطالبات زنان در كل جامعه و پيوند زدن  مبارزات مستقل زنان با ديگر جنبش هاي اجتماعي ميهنمان مي باشيم                    
 .يجه خواهد رسيد و گام هاي استوارتري را در راه آزادي و برابري برخواهد داشتدر تداوم آگاهانه خود مطمئنا به  نت

 !اگر مي شد صدا را ديد 
 

 پيروزباد مبارزات مستقل جنبش زنان  در راه پايان دادن به آپارتايد جنسى 
 !و تحقق آزادي و برابري 
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