
     

باد! برچیده ستیز زن قوانین و ها حکومت باد، خجسته زن جهانی روز 

و تبعی��ض از ع��اری ای ج��امعه برپ��ائی ب��رای ک��ه جه��ان و ای��ران مب��ارز زن��ان بر زن جهانی روز  مارس۸

ب��اد. ش��اد خجس��ته میکنن��د مب��ارزه مختلف کشورهای در خشونت و جنگ ستم، و ظلم مردسالری،

زن غ��ایت ب��ه حکومتی با امان بی و روزمره است  سال۴۰ که ایرانی مبارز و برومند زنان به ویژه باش

اند. مبارزه درحال سرکوبگر و محور خشونت گر، تبعیض و مردسالر ستیز،

 

یعنی ۱۳۵۷ سال ماه اسفند در اجباری حجاب به ایرانی زن هزاران اعتراض نخستین آور یاد  مارس۸

اس��ت. متحج��ر اسلمگرای گروههای و خمینی ا آیت توسط قدرت غصب از پس هفته چند درست

ارتج��اع اس��تقرار خطر ایران روشنفکری گروههای و احزاب از قبل که تهران آگاه و فرهیخته زنان شعار

انقلب ب��ود: "م�ا ای��ن ب��زرگ راهپیم�ائی و تظاهرات آن در بودند، کرده احساس را مذهبی فاشیسم و

س�ایر و اجب�اری حج�اب علی�ه ای�ران زن�ان مب�ارزه ام�روز به تا هنگام آن برگردیم". از عقب به تا نکردیم

ج�وش خ�ود حرک�ت ش�اهد دنی�ا نی�زگذش�ته  س�ال و دارد ادام�ه وقف�ه ب�ی ض�دزن و ارتجاعی قوانین

بود.  اسلمی حکومت نماد انقلب" علیه خیابان "دختران

   

اجتم��اعی گروه هر از بیشتر زنان انسانی کرامت و حقوق اسلمی، جمهوری ساله چهل حکومت در

وس��طائی قرون است. حکومتگران قرارگرفته اسلمی بینادگرای حاکمان تجاوز و تعرض مورد ایران، در

عرص��ه تم��ام ب��ه را آن��ان اولی��ه و طبیعی حقوق نمودن پایمال و ایران زنان انسانی شخصیت به تعرض

 س��اختار تبعی��ض آمی��ز وبرطب��ق ان��د، بط��وریکه داده تس��ری ای��ران زنان اجتماعی و فردی زندگی های

م�ذهبی حک��ومت قیم��ومت تح�ت ایران�ی زن�ان حق��وقی و حقیق��ی شخصیت موجود، زن ستیز قوانین

قرارمیگیرد!  فامیل و خانواده مردان و همسر و ،پدر حاکم مردسالر

و اجتم��اعی و ف��ردی های محرومیت تجاوز، و تبعیض که بشری حقوق ضد و بار اسارت نظام درچنین

اس��لمی جمه��وری س��یمای و ص��دا اخی��را  میش��ود، شمرده موجه و قانونی ایران زنان علیه خشونت

ای��ن نی��ز ای��ران زن��ان ت�ا اس��ت گذاش��ته نم��ایش به راایرانی  مسلمان زن و خانواده الگوی از ای نمونه



ورزی خش��ونت و ب��درفتاری بخ��اطر ک��ه اس��ت زن��ی الگ��و، دهن��د! ای��ن ق��رار خ��ود سرمش��ق را نم��ونه

کی��ان اص��طلح ب��ه حف��ظ برای دادگاه اما است، کرده طلق تقاضای دادگاه از  بار۲۷ کنون تا شوهرش

ب��ه را او دادگاه کرده، مراجعه دادگاه به شوهر از طلق گرفتن برای زن این که هربار خانواده اسلمی

پیش��ه را موج��ود وض��عیت با سازش نیز زن این و است کرده تشویق مشترک زندگی ادامه و بردباری

و ج��امعه دی��دگان براب��ر در افتخ��ار ب��ا را انس��انی ض��د اعم��ال ای��ن پذیر، خشونت و گر خشونت و کرده

ب�رای آن�را اس�لمی حک��ومت ک�ه م�ردی و زن الگ�وی و مدل است این و گذارندمی نمایش به کودکان

میکند!  تبلیغجامعه 

و جنس��یتی ه��ای سازی جدا و ها محرومیت و ها تبعیض علیرغم ایران مبارز زنان که است  سال۴۰

عوام��ل ه��ای پاش��ی اس��ید سنگس��ار و و ه��ا اع��دام و ه��ا ش��کنجه و ه��ا زن��دان و س��رکوب علیرغ��م

رف��ع و بش��ر حق��وق و آزادی ب�رای ایران مردم مدنی برابری خواهانه و مبارزات مقدم درصف حکومتی،

جمه��وری گاهه��ای شکنجه و زندانها مدت این درطول میکنند، مبارزه چندلیه های ستم و ها تبعیض

نی��ز اکن��ون است. هم نبوده بشر حقوق مدافع و طلب حق و آزادیخواه زنان از خالی هیچگاه اسلمی

گ��ران ش�کنجه اس��ارت در س�تیز زن ق��وانین و حک��ومت براب��ر در ایس�تادگی ج��رم ب�ه ش�جاع زن دهها

حق��وق نهاده�ای تم�ام م��برم وظیف��ه ش��ان آزادی برای تلش و آنان از دفاع که اند اسلمی جمهوری

است. المللی بین و ایرانی آزادیخواهان و بشری

 امید داریم که جنبش زنان ایران که با وج��ود س��رکوب ه��ا و ش��کنجه ه��ای،زن جهانی روز سالگرد در

 در برابر انواع نابرابری ها و بی عدالتی ها ایستاده اند،چهل سال است شجاعانههمیشگی حکومت، 

و دربن�د ص�دایامسال نیز چون دیگر جنبش ها گسترده تر و پر توان ت�ر حضورش��ان را نش��ان دهن�د و  

جهانیان برسانند.  گوش به را ایران زنان طلبانه حق

    خواه برابری مردان و زنان جهانی همبستگی باد زنده

 ایران در بشر حقوق برای همبستگی شبکه
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