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نهای ورزشی مبارزه  میکنندحق طبیعی زانن  و مردان اریان ربای    شرکت زانن رد میدا
  1394ربارب  2574 تیر ماه

تاریک اندیشان عمامه بسر حاکم بر ایران در فضای استادیوم های ورزشی  و برای ترساندن بیش  دهاناستبداد از  صدایبار دیگر 

و بر خالف مبانی اعالمیۀ جهانی  حقوق  میشودطنین انداز  ،اهران و مادران و همسران ما باشندکه خو ،از نیمی از جمعیت ایران

در  جمهوری اسالمی این دقیقا در حالیست که .گردیدمیدرون میدانهای ورزشی با زور و ستم جلو گیری ه بشر از ورود بانوان ب

خارجی  مردانکه بهمراه  ای بانوان خارجی و یا ایرانی به تنها ایاالت متحده آمریکا و تیم ملی ایران مسابقات اخیر والیبال میان تیم

حقارت و کوچکی  تا مرز تبعیض میان بانوان ایرانی با بانوان خارجی را شایستنا عمل . ایندمجوز ورود دا ،وارد استادیوم میشدند

حتی  ،که در زمان نظام پادشاهی ایرانی برای ملت ایران و بانوان قرون وسطائی رفتار این .به آن مشروعیت داد و رسمیت بخشید

نا پذیرفتنی است. ،ودندبدارای حق رای برای انتخاب شدن و انتخاب کردن  ،از زنان کشور سوئیسپیش   

 

هرگونه تبعیض ،علیه هر کشور، هر شخص یا گروهی از مردم ، به در حقیقت اساسنامه همۀ فدراسیون های بین المللی ورزشی 

کشور ده و مجازات آن را تعلیق یا اخراج رب، و عقاید سیاسی یا به هر دلیل دیگر را اکیدا ممنوع کعلت نژاد، جنسیت، زبان، مذه

، میزبانی از زنان ایرانی پشتیبانیفدراسیون جهانی والیبال در   ، در پی اعتراض های زنان،در این باره .داندمی  مجرم

فدراسیون ها، مانند رخی از این ب سال گذشته 36در  شوربختانهرا لغو کرد.   2015ایران برای مسابقات لیگ جهانی

بدلیل فساد درونی و برای گرد آوری رای انتخاباتی از رژیم فاسد  ،اشاساسنامه  3مادۀ با وجود  ،فدراسیون بین المللی فوتبال

 ،اساسنامه خودشان برای اجرای حتی ،اقدام مؤثری، و نیز مالحظات سیاسی و منافع اقتصادی برخی از کشورها جمهوری اسالمی

 ننموده اند.  

    

حق شرکت در آزادیهای مدنی پیش از جمهوری اسالمی در سطح کشور و از جمله  از تجربه بدست آمده توجه به ما با هم میهنان :

از نیمی از  نمیتوانیم بیش ،ورزشی یا اجتماعی و ،اقتصادی ،چه از لحاظ سیاسی ،برای بانوان انتخابات و فعالیت در ارکان کشور

سطوح  همۀدر استقرار جمهوری اسالمی، از پیش  ،زنان ما .خانه ها زندانی کنیمنیروهای فعال و پویای جامعه را خنثی کرده و در 

به شهادت  ،در راه بهزیستی خود و خانواده و کشورمان بهره می بردند و شهروندیاز مزایای جامعه بطور برابر فعال بوده و 

نمیتوانند از  ،طبق حکم تاریخ و این اوصاف ،آزاد بودند و با و نحوه زندگی خوددر طرز لباس پوشیدن  ،تاریخ و مدارک موجود

سال پیش باز گردند. 1400خود سلب آزادی و حق زندگی نمایند و به   

    

که اعضای  ،بانوان ایران آزادی حق پشتیبانی ازمردان کشور میخواهد که  برای احترام و  همۀاز  جبهه هماهنگ مبارزان ایران

و از خود داری نمایند  شداآزاد نب در آنها ایکه ورود زنان یورزش مسابقات رفتن به خرید بلیت و از ،هم هستند آنان خانواده خود

هر چه بیشتر، فجایع گوناگون جمهوری اسالمی در باره زنان و مردم  ،د کهنخواهب و آزادیخواه فعالین و سازمانهای سیاسی همۀ

 و فدراسیونهای بین المللی ورزشی به گوش جهانیان و دموکراسی  آزادی بدست آوردنرا در  ایرانیانصدای حقانیت دیگر و 

 و به پا خیزند ،نهنگ مبارزان ایراآجبهه همبا همبستگی با  ،همۀ ایرانیاناز آزادیهای برای دفاع  و از آنان بخواهند که برسانند

گردد. امکان پذیر هر چه زودتر پا کردن دموکراسی در ایران تا بر جمهوری اسالمی را واژگون نمایند  

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

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

جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، جمعیت  خرد پیشگان ریشه  جبهۀ ملی خارج از کشور، پیمان برای دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی،

 -سوئد، سازمان ایران پاد -ارج از کشور، حزب دموکرات مردم ایران، رادیو آزادگانای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، حزب پان ایرانیست خ

شمال تگزاس، سازمان ایرانیان  -داالس، سازمان ایران پاد -لس آنجلس، سازمان ایران پاد -هوستن، سازمان ایران پاد  -آریزونا، سازمان ایران پاد

، پارلمانی ار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرباز، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهیسکوالر دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان هواد

سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایالت و عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان نگهبانان 

وپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت، کانون خرد، کنگرهُ همبستگی ایرانیان، ، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون اردایران جاوی

 نگهبانان یکپارچگی ایران

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


