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 خواه و يورش وحشيانه به زنان آزادی       
 کنيم طلب را محکوم می برابری          

 
 
 
 
  

اعتراض به تبعيض جنسيتی و قوانين  طلب در برابری خواه و زنان و مردان آزادی امروز ھشتم مارس روز جھانی زن، شماری از
 خبر زدند. مرتجعين حاکم که از تجمع اعتراضی زنان با برابر وزارت کار دست به تجمع ستيزجمھوری اسالمی در ارتجاعی و زن

ھا، زنان که   شخصی و لباسگسترده نيروھای انتظامی  رغم حضور شده بودند، محل تجمع را به اشغال خود درآورده بودند. به
ادامه دادند. اما اين  خوانان به اعتراض خوددست داشتند، سرود آميز" را در نه به قوانين تبعيضی چون "نه به تبعيض"، "يشعارھا

زيادی از  رژيم قرار گرفت. تعداد گر شتم نيروھای سرکوب آميز مورد يورش وحشيانه و ضرب و اعتراض مسالمت
  کنندگان بازداشت و به پليس امنيت کالنتری گيشا و وزرا منتقل شدند. اعتراض

  
جمع و ابتکار عمل و مبارزه زنان عليه تبعيض ت ھر از ست، ھا و تبعيضات جنسيتی شديدترين نابرابری جمھوری اسالمی که پاسدار

جھانی  خواه ابتکارعمل "دختران خيابان انقالب" و مخالفت با حجاب اجباری باشد، خواه تجمع زنان در روز جنسيتی وحشت دارد.
  اشتغال و دستمزد. جمله تبعيض و نابرابری در زن و اعتراض به تبعيض جنسيتی از

  
ی که يھا تمام عرصه نبايد در که زنان الزم نيست و کرد فته است و ھمين امروز ھم تکرارعلنی گ آن مکرر و نظامی که رھبر در

ترين  مھم آرامش" مرد نيست ومردان فعاليت دارند، حضور داشته باشند، که زن بيش از يک وسيله برای توليد بچه و "مايه 
عليه حجاب  شان بلند است، زنانی که عليه اين اراجيف و فرياد اعتراض ست"، روشن است زنانی را که اش "ھمسرداری وظيفه

 تابد و ستيز آن ھستند، برنمی و زن قوانين نکبت بار اند و خواھان نابودی تمام دستگاه حاکم و پا خاسته اجباری و تبعيض جنسيتی به
  شود. سرکوب متوسل می عليه آنان  به قھر و

  
اراده زنان آگاه برای نابودی نابرابری و  تواند خللی در زندان نمی بازداشت و ھا و ن يورشجمھوری اسالمی مطمئن باشد که با اي

 ھای اعتراضی را مسدود به رشد جنبش تواند مسير رو زندان، نمی سرکوب و و قھر ای از ھيچ درجه ستم و تبعيض ايجاد کند.
  سازد.

  
ً محکوم میکنندگان ھشت مارس را  سازمان فدائيان (اقليت) يورش وحشيانه به تجمع بی قيد و  کند و خواھان آزادی فوری و قويا

  شدگان است. شرط بازداشت
ھای  تمام عرصه مرد در برابری کامل زن و جھانی زن، از داشت ھشت مارس روز سازمان فدائيان (اقليت)، ضمن گرامی
  کند. اقتصادی سياسی و اجتماعی دفاع می
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