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فرستنده :مناف فلکی فر
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گزارش روز جھانی زن در "استاوانگر" ناروی

ھشتم مارچ روز جھانی زن بر ھمۀ زنان و مردان آزادی خواه خجسته باد !
فعاالن چريک ھای فدائی خلق در شھر استاوانگر ناروی امروز نيز ھمانند سال ھای پيش در گردھمائی که به ھمين
منظور در پارک مرکزی شھر برپا بود ،شرکت کردند .در اين مراسم احزاب و تشکالت گوناگون حضور داشتند و به
نوبت به ايراد سخنرانی پرداختند .سخنرانان با تأکيد به برابری زنان و مردان در ھمۀ عرصه ھا ،به مشکالت عديده
ای که تحت نظام سرمايه داری ،زنان در سراسر دنيا از جمله سوريه ،عراق و کشورھای افريقائی با آن رو به رو
ھستند  ،پرداختند و ضمن اشاره به ازدواج دختران کم سن و سال ،ختنۀ زنان ،عدم حق تحصيل برای دختران و …
خواھان پايان بخشيدن به ھمۀ اين نابرابری ھا شدند.
مبحث ويژه ای که کم و بيش ھمۀ سخنرانان به آن پرداختند حقوق پناھجويان آواره بود .ھمگان خواھان سرعت بخشيدن
به روند رسيدگی به پروندۀ پناھجويان و پايان دادن به سياست ھای تبعيض آميز دولت ھای اروپائی نسبت به آنان شدند.
يکی ديگر از موضوعاتی که مطرح شد اعتراض به رشد بی کاری فزاينده در استان استاوانگر ،در پی رکود نفتی در
ناروی بود .يکی از سخنرانان با تأکيد بر اين پرسش که ،مشکالت بيکاری تا چه موقع قرار است ادامه پيدا کند ،به
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شدت به سيستم سياسی و تصميمات اتخاذ شده از طرف دولت ،در اين مورد انتقاد کرد که صحبت ھای وی موجب
تشويق حاضران در مراسم قرار گرفت.
در پايان اين مراسم ھمۀ شرکت کنندگان برای گراميداشت اين روز بزرگ در يک مسير تا درب اصلی "خانۀ مردم" در
شھر استاوانگر راھپيمائی کردند .در سالون خانۀ مردم نيز پذيرائی از شرکت کنندگان و موسيقی برای گراميداشت اين
روز بزرگ بر پا بود.
بنر فعاالن چريک ھای فدائی خلق که به اين منظور تھيه شده بود و عکس ھائی از مبارزات زنان ايران در آن نقش
بسته بود ،مورد استقبال حاضران قرار گرفت و چندين نفر از آن ھا ضمن تأئيد شعار "جمھوری اسالمی با ھر جناح و
دسته نابود بايد گردد!" که به فارسی و انگليسی در زير عکس ھا چاپ شده بود ،اقدام به گرفتن عکس از بنر کردند.
ضمن شادباش دوبارۀ اين روز به زنان آزاديخواه و مبارز و به ويژه به زنان کارگر و زحمتکش ،تأکيد می کنيم که تنھا
راه رسيدن به آزادی و برابری و رھائی زنان از ھر گونه ستم و استثمار نابودی سيستم سرمايه داری حاکم بر جھان
بوده و در ايران نيز آزادی واقعی زنان در گرو نابودی رژيم زن ستيز و وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی ست
که در شرايط کنونی حفاظت از نظام سرمايه داری حاکم را بر عھده دارد.
گرامی باد ياد تمامی زنان مبارزی که در راه رھائی زنان از قيد استثمار و ستم در سراسر جھان جان باخته اند!
زنده باد آزادی و برابری!
گرامی باد  ٨مارچ روز جھانی زن!
فعاالن چريک ھای فدائی خلق ايران استاوانگر ـ ناروی
 ٨مارچ  ٢٠١۶برابر با  ١٨اسفند]حوت[ ١٣٩۴
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