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 Reports  گزارشھا

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۶ مارچ ١١
  

 رویا ن"استاوانگر"گزارش روز جھانی زن در 
  

  
   !آزادی خواه خجسته باد  زنان و مردانۀ روز جھانی زن بر ھمچھشتم مار

  

 که به ھمين ئی امروز نيز ھمانند سال ھای پيش در گردھماناروی شھر استاوانگر  خلق درئین چريک ھای فدافعاال

ر اين مراسم احزاب و تشکالت گوناگون حضور داشتند و به د  . شرکت کردند،منظور در پارک مرکزی شھر برپا بود

 عرصه ھا، به مشکالت عديده ۀکيد به برابری زنان و مردان در ھمأسخنرانان با ت  .نوبت به ايراد سخنرانی پرداختند

و  با آن رو به رئیفريقاازنان در سراسر دنيا از جمله سوريه، عراق و کشورھای  ،تحت نظام سرمايه داریای که 

…  زنان، عدم حق تحصيل برای دختران و ۀپرداختند و ضمن اشاره به ازدواج دختران کم سن و سال، ختن، ھستند 

 . اين نابرابری ھا شدندۀخواھان پايان بخشيدن به ھم

ھمگان خواھان سرعت بخشيدن . جويان آواره بودنرانان به آن پرداختند حقوق پناھ سخۀمبحث ويژه ای که کم و بيش ھم

  .نسبت به آنان شدند ئیھای اروپا دولت سياست ھای تبعيض آميز  جويان و پايان دادن به پناھۀبه روند رسيدگی به پروند

 در پی رکود نفتی در  استاوانگر،يکی ديگر از موضوعاتی که مطرح شد اعتراض به رشد بی کاری فزاينده در استان

که، مشکالت بيکاری تا چه موقع قرار است ادامه پيدا کند، به رسش پکيد بر اين أيکی از سخنرانان با ت .  بودناروی
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موجب ھای وی  صحبتکه انتقاد کرد شدت به سيستم سياسی و تصميمات اتخاذ شده از طرف دولت، در اين مورد 

  .تشويق حاضران در مراسم قرار گرفت

 در " مردمۀخان"تا درب اصلی در يک مسير داشت اين روز بزرگ  شرکت کنندگان برای گراميۀدر پايان اين مراسم ھم

داشت اين رکت کنندگان و موسيقی برای گرامي از شئی مردم نيز پذيراۀن خانودر سال . کردندئیشھر استاوانگر راھپيما

  .روز بزرگ بر پا بود

 در آن نقش  از مبارزات زنان ايرانئی خلق که به اين منظور تھيه شده بود و عکس ھائین چريک ھای فدابنر فعاال

جمھوری اسالمی با ھر جناح و "د شعار ئيأضمن تھا  ز آناچندين نفر بسته بود، مورد استقبال حاضران قرار گرفت و 

  . که به فارسی و انگليسی در زير عکس ھا چاپ شده بود، اقدام به گرفتن عکس از بنر کردند"!دسته نابود بايد گردد

تنھا کيد می کنيم که أت، ويژه به زنان کارگر و زحمتکشه  و بخواه و مبارزادي اين روز به زنان آزۀضمن شادباش دوبار

 داری حاکم بر جھان نابودی سيستم سرمايه زنان از ھر گونه ستم و استثمار ئیآزادی و برابری و رھاراه رسيدن به 

 جمھوری اسالمی ستياليسم  وابسته به امپربوده و در ايران نيز آزادی واقعی زنان در گرو نابودی رژيم زن ستيز و 

   .بر عھده داردرا  ه داری حاکميفاظت از نظام سرماط کنونی حيکه در شرا

  !از قيد استثمار و ستم در سراسر جھان جان باخته اند  زنانئیگرامی باد ياد تمامی زنان مبارزی که در راه رھا

  !زنده باد آزادی و برابری

  ! روز جھانی زنچ مار٨ گرامی باد 

  

  ناروی خلق ايران استاوانگر ـ ئی چريک ھای فدانفعاال

  ١٣٩۴ ]حوت[ اسفند١٨  برابر با٢٠١۶ چ مار٨

 

 

 
 


