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گرامی باد روز جهانی زن
 

 1396ربارب  2576 ماه اسفند
درازای تاریخ بشریت تا کنون، زن همواره نمادی از جلوه های سخت کوشی، شکیبایی، بردباری و  از زمان آفریده شدن انسانها و در

نوشته های تاریخ دانان و باستان شناسان، در ایران باستان،  پایهفراز و فرودهای زندگانی بوده و می باشد. بر  همه یتحمل پذیری در 

 نمادخانواده و چه در جامعه، ارج میگذاشتند و زن  ردگداگربویژه در دوران هخامنشیان، ایرانیان همواره جایگاه زن را، چه در 

 شایستگی و توانایی و پایداری تلقی میگردید.

ذشته و براساس بن مایه های فرهنگ ایرانشهری، زنان حقوقی برابر با مردان داشتند و شایسته بر پایه نوع  اندیشه جامعه ایرانیان در گ 

فرهنگ آنان داشته است، تا بدانجا که زنان در مقام شهریاری، سپهساالری و وزارت  توانمندی اندیشه جایگاه ویژه ای در ساالری و

زبان و ادبیات پارسی خود، گویای  دستورین و بویژه در ساختار گزاره های برگزیده میشدند. نگاهی کوتاه به فرهنگ و ادبیات ایرانیا

یا برتری ای بین زن و مرد وجود نداشته است در حالیکه در زبانهای عربی و اروپائی همچون  جداییچنین حقیقتی می باشد. هیچ 

سازیها اساسی بین زن و مرد دیده میشود. این جداتفاوت ( اروپا و آمریکا شمال)نیک ایا ژرم )جنوب اروپا و آمریکا( زبانهای رومن

 لیکن در زبان و ادبیات ایرانیان چنین نابرابری وجود ندارد. .خود، نشانگر عدم وجود برابری بین زنان و مردان بوده و می باشد

نزد جامعه حتما باید دارای  در انسانها، که آشکارترین آن برابری زن و مرد است، در ایران آزاد آینده نیز برابری  روشن است که

تاریخی بزرگداشت روز زن را با خیزش زنان زحمتکش در امریکا  آغاز سر . امروزه در جوامع جهانیشودجایگاه ویژه خود را دارا 

می  امروز ن می داشتیم،اگر ما ایرانیان اندک آگاهی از تاریخ خود و از برابرِی زن و مرد، نزِد نیاکانما .برگزیده اند و سپس اروپا 

 توانستیم به جامعهٌ جهانی یادآور شویم که ایرانیان بنیاد گذاِر اندیشه ی برابری زن و مرد بوده و در گذشته های بسیار دور، این روشِ 

 هر روز، روِز زن بوده است، نه یک روز در سال. پایه ی فرهنگِ پربار ایران باستان بوده و

بظاهر روشنفکر،  مخالفتهای سرسختانه متولیان دینی و حتی برخی از بودنبا  ،اندر کاران کوشش دست با تالش و ،در دوران پهلویها

حقوق خانوادگی و اجتماعی، تحول چشمگیری در راستای برابری  در رای و چه باره حقچه در  ،قانون برابری حقوق زنان پذیرفتنبا 

همراه با  و خشونتبار بیابانیاز فرهنگی  روشنیه ب رفتار حکومتی که. امروزه چنانچه به عملکرد و پدید آمدو ارجگذاری به مقام زن 

آموزه  هپای که جامعه ایرانی بر دیده میشودبنگریم  ،آن نمودار استدر بافت فلسفه فکری فرهنگی  زن ستیزی در چادر نشینی اندیشه

 شده ،زن جایگاهبویژه در زمینه ارجگذاری به  ،و کاستیهای فرهنگی دشواریهاچه  های ناپسند و غیر اخالقی چنین حکومتی دچار

و حتی پشتیبانی زنان ایرانی و غیر ایرانی در پاره ای از  ،ایران یخیابانهای تهران و شهرستانها در است. خیزش زنان و دختران

ای چنین جنبشی ارزش و بربدان نگریست و  نوو خردمندانه و اندیشه  را باید با نگاهی باز ،کشورهای دیگر از چنین خیزش ارجمندی

و نمادی از برابری حقوق زنان در همه زمینه ها  زن پر ارزش جایگاه. این پویایی خود، نشانگر باز یابی دوباره جایگاه واالیی شناخت

و  دلیریبا نزد جامعه ایرانی می باشد که آغازگر بنیانگذاری تحوالت بسیار ژرف و ارزشمندی در ایران آزاد آینده را به نمایشی همراه 

دوش بدوش و در کنار کارگران، دانشجویان،  اکنون زنان ایران گذارده اند. ،دالوری تمام در پهنه و گستره نه تنها ایران، بلکه جهان

 ، پیشتاز جنبشدر مخالفت با رفتار عقب افتاده و خرافاتی رژیم غیر ایرانی جمهوری اسالمی آموزگاران، پرستاران و مادران داغدیده،

دست آوردش جز باز گردانیدن ایران به دوران جنایی قرون وسطا چیر دیگری گردیده اند و تا براندازی رژیمی که  یسراسری نوین

از پای نخواهند ایستاد.نبوده،   

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

ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن زنان پارسی در  اتحاد عشایر ایران،  انجمن ایران در داالس، انجمن

سوئد، بنیاداروپائی زرتشت شناسی، پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران، پیمان برای دموکراسی، جمعیّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، 

فرزندان فردوسی، حزب دموکرات  -ایرانی نوزائی )رنسانس(یران، جنبش جمعیّت خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ا

)لوس اَنِجلس(، سازمان  مردم ایران، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، رادیو آزادگان، سازمان ایران پاد  )هُوستُن(، سازمان ایران پاد

اد  )شمال تگزاس(، سـازمـان پیـام، سازمان جوانان هوادار مشروطه ایران پاد  )آریزونا(، سازمان ایران پاد  )داالس(، سازمان ایران پ

پادشاهی، سازمـان سربـاز، سازمان سکوالرهای دموکرات ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوید، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی، 

زمان ملی میهنی ایران، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سا

سازمان همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کـانـون خـرد، کنگرۀ همبستگی 

 ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران
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