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اسفند و روز جهانی زن  8دی،  17های سالروز  آگاهینامه  

2015مارس ، هخامنشی 2573برابر  1393ماه  اسفند   

  
داشتن مقام زن در همه تاریخ پیشرو تمدنهای دنیا بوده است. حتی از زمانهای دور زنان ایرانی همگام با مردان در همه نگه  ایران در واال

، هنگامیکه دیگر کشور 1313دی  17د. در و ادبی ، سیاسی و لشگری در باالترین مقامات قرار داشته ان لمی، هنریفعالیتهای اجتماعی، ع

، آزادی مجدد زن در ایران آغاز شد. بودندمورد ظلم و ستم  قرار داشتند و های منطقه و بسیاری از کشورهای جهان زنان در پائین ترین طبقه

و فزاینده  بیسابقه این آزادی موجب شکفته شدن در طول زمان .شدروبرو عقب مانده یا مزدور بیگانه  قشریون این آزادی با مخالفتهای شدید

شئون ایران گردید. استعدادهای بسیاری از زنان در همۀ   

%  کشورهای  90زنان  دارای حق رای شدند در حالیکه هنوز زنان ، پیرو یک رفراندم همگانی به گونه قانونی1341هشتم اسفند ماه در 

مخالفتهای شدید مالیان عقب مانده یا مزدور بیگانه  در این زمان نیز دارای چنین حقی نبودند. ، از جمله از برخی از کشورهای اروپائی،جهان

تا در آینده، حتی  این انقالب پیشرو باز هم موقعیت زنان را در ساختار اجتماعی ایران قوی تر نمود و به زنان ایرانی اجازه داد  آشکار بود.

شرکت نمایند.  بگونه چشمگیری بتوانند به تقویت پایه های علمی و ادبی خود بپردازند و در دانشگاهها 1357خفقان آور پس از در شرایط 

ودداری از دادن حق رای به زنان ایران خاگر چنین حق قانونی برای زنان در آن زمان ایجاد نمیگردید بطور قطع مالیان جمهوری اسالمی 

. ودندممین  

  زنان دنیا ریشه کن شود. همه  را واال بداریم و امید داشته باشیم که ستم بر ،روز جهانی زن هشتم مارس، در ضمن روا است که

حقوق بشر  پایه ایایران، در زیر آزار و شکنجه حکومتگران، از مزیتهای زنان  با وجودیکه سال گذشته نشان میدهد که ششبررسی سی و 

، با تورم سه قتصاداتخریب  که خود موجب ،واپسگرایی، نادانی و فساد رژیم جمهوری اسالمی عامل اصلی مبارزه با ، زناندنبودهره ب بی

. رژیم جمهوری اسالمی برای بقای خود کوشش میکند تا، بر خالف بوده اند ، میلیونها نفرفقر و سختی  و در سد 30و بیکاری  رقمی

بشر و دیگر قوانین بین المللی رسانه ها، به گونه های مختلف، از جمله پخش پارازیت ماهواره ای زیانبار و بستن اعالمیه جهانی حقوق 

وبالگ نویس، از پخش اخبار جلوگیری نماید.  زنان و مردانتارنماها، زندانی کردن، شکنجه و کشتن   

، این رژیم واپسگرا روزانه فشار شجاعانه مبارزه میکنندمال مینماید، پای پی در پی که حقوق آنانرا یچون زنان ایران برای براندازی رژیم

سال را  40و مسافرت زنان مجرد زیر  نمودهدروس دانشگاهی محروم  بسیاری از از جمله به تازگی زنان را از ؛خود را بر آنان می افزاید

این رژیم  بهره جنسی از دخترخوانده ها را قانونی کرده است.حتی  رژیم وابسته به اجازه قیم قهری یا حکم حاکم شرع میکند. در این راه

بر خالف مقررات فدراسیون های بین المللی از حضور زنان در ورزشگاهها جلوگیری مینمایند. واپسگرا  

ایرانیان بوده است.  و تمدن سال جزو عادات 6000برای بیش از  در فرهنگ ایرانی تبعیض بر علیه زنان وجود ندارد. برابری زن و مرد

پاک شده است. برای هزاران سال است که  پارسی از زبان مؤنث و مذکر دیگر هزاران سال است که زن و مرد برابرند و حتی در زبان پارسی

مدیر، به  برزگر، کارگر، هنرمند، دانشمند، و دریابان،به عنوان جنگجو،  برابر، شانه به شانه، با پرکاری هایبگونه شهروند ،زن و مرد

 ساختن ایران بزرگ پرداخته اند. 

 و ایجاد میکنند، نماینده زنان ات راتبعیض وحشیانه ترین و برای زنان ن دستاربندان نمیپذیرنددر میا را ، که حتی یک زنمالیان غیر ایرانی

، میهن پرست و آزادیخواه ایرانی برای بر زنان شجاعاشند.  اکنون بمردان ایرانی نیستند و نمایندگان فرهنگ قرون وسطائی غیر ایرانی می

مردان شانه به شانه آنان با این رژیم دیکتاتور  و  قراری دمکراسی و رعایت حقوق بشر برای کودکانشان و نسل آینده مبارزه میکنند

  پای نخواهند نشست.آگاه ایران بارها نشان داده اند که، تا برکناری استقرار دموکراسی در ایران از  میجنگند. زنان و مردان

 حقوق نقض وحشیانه و سیستماتیک از سیاستمداران خود بخواهند تا که جهان آزاد و سازمانهای بین المللی  میخواهیم و مردان زنان ما از

حقوق انسانی و از مبارزات زنان ایران برای بدست آوردن  حقوق بشر در ایران را، از دید قانونی، جنایت علیه بشریت قلمداد کنند زنان و

  .دموکراسی در ایران پشتیبانی کنند خود و استقرار آزادی، برابری و

) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:( جبهه همآهنگ مبارزان ایران  

ایرانزمین، پیمان برای دمکراسی، سوئد، انجمن فرهنگ  -اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن زنان پارسی

ایت از مبارزات ملت ایران، پشتیبانان جنبش دموکراسی، جبههُ ملی ایران خارج از کشور، جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حم

 -آریزونا، سازمان ایران پاد -سوئد، سازمان ایران پاد -ایران، رادیو آزادگانحزب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب سکوالر دموکرات ایران، حزب دموکرات مردم 

شمال تگزاس، سازمان ایرانیان سکوالر دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان  -داالس، سازمان ایران پاد -لس آنجلس، سازمان ایران پاد -هوستن، سازمان ایران پاد 

، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان پارلمانی از، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهیهوادار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرب

، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی دهمبستگی ایالت و عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوی

خرد، کنگرهُ همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران زرتشت، کانون  

 از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند.


