گرایم باد هشتم مارس روز جهان زن
ایرانیان آزادیخواه و زنان رشافتمند
از زمان که زنان تحت ستم کارگاه های نساج آمریکا درنیویورک ،درسال  ،۱۸۵۷در ر
اعتاض به رشایط ناهنجارکار به
میدان آمدند ،و با خروش خود ،نماد آزادیخوایه و برابری طلب برای محدونیت ساعات کار و افزایش دستمزد
گیب زنان هیچگاه از ر
برافراشتند ،حدود  ۱۶۱سال یم گذرد .در تمایم این سال ها  ،در شاش ر
پیشوی مبارزات خود
بازنماندند  .جامعه مردساالر  ،همواره عرصه ر
پیشوی را بر روی زنان بسته و در تمایم عرصه ها تنگناهای گوناگون را
پیش پای آنان قراریم دهد  .با این همه زنان آزاد اندیش با مبارزه علیه تبعیض و ستم جنیس کوشیدند تا جامعه ر
بشی
را به این مهم رهنمون سازند که  :بدون آزادی زنان ،آزادی جامعه امکان پذیر نیست.
زنان کشور ما ،از فردای قیام بهمن که با شعار  « :ما انقالب نکردیم  ،تا به عقب برگردیم » به خیابان آمدند که حرکت
خیابان زنان قویا شکوب شد  .از آنروز تا به امروز  ،زنان و ر
دختان جامعه ما با وجود ستم مضاعف هیچگاه و در هیچ
عرصه ای از پای ننشستند  .در خانه و کارخانه ،؛ در ادارات و دانشگاهها  ،در مدارس  ،درسطح معلمان  ،پرستاران ،
ر
علتغم همه محدودیت های قرون
غته  ...ر
واحد های گستده کار خانگ و بازنشستگان  ،زنان ن شپرست و ر
ی
وسطان ،روی پای خود ایستادند و برای دفاع از حقوق ناداشته خود مبارزات خود را پیش بردند .
ر
ر
آمته واقیع مبارزه همه
ختش گستده مردم در شاش کشور  ،در ادامه ر
امروز " دختان خیابان انقالب" ؛ بعد از ر
جانبه زنان ما برای دفاع از حق اختیار و برابری طلب حقوق خود در تمایم عرصه های اجتمایع همچنان پرچم مبارزه
را سطح خیابان های ایران برافراشته نگاه داشته اند.
ما انجمن های عضو اتحادیه شاشی واحد غرب با آگایه از نقش سازنده و شایسته زنان در رویدادهای آینده ساز
ایران ،فرا رسیدن هشتم مارس  ،۸۱۱۲روز جهان زن را گرایم یم داریم و به همه مادران بازنشسته  ،زنان ،و ر
دختان مان
در ایران و خارج از کشور شادباش یم گوییم.
هیئت مدیره اتحادیه شاشی ایرانیان  -واحد غرب
چهار شنبه  ۱۱اسفند  ۱۹۳۱برابر با  ۱۱مارس ۸۱۱۲

