
  
  

  
  
  

  !روز جهانی زن بر همه هموندان و برابری طلبان خجسته باد
خواه جهان که به  زنان ايرانی نيز در پيوند با همه زنان آزادی. هشت مارس روز جهانی زن فرا رسيده است

ويژه برای احقاِق حقوق زنان تالش می کنند، اين روز را جشن گرفته و با همبستگی گسترده تر ملی و بين 
  .ها، از سوی حکومت اسالمی اعتراض می کنند لی به اعمال نابرابری ها و ناروايیالمل
  

زنان کشور ما، طی سی سال اخير، در همه زمينه های سياسی، اجتماعی و فرهنگی، با چالش های بسياری  
 قرار  دست آوردهای مبارزاتی تا دوره معاصر، مورد سرکوب حکومت اسالمیبا وجودروبرو بوده و هستند که 

  .گرفته و نه تنها برای حفظ آنچه که فرايند دهه ها مبارزه بوده، ناگزير از مقاومت و ايستادگی بوده اند
   

هيچ عرصه ای . ابعاد ستم بر زنان دامنه گسترده ای از محيط خانواده تا جامعه و محيط کار را در برمی گيرد
نيروهای امنيتی و انتطامی اين حکومت، . ن نباشيماز جامعه نيست که ما شاهد سرکوب و ستم و تبعيض بر زنا

 به بهانه ؛در کوچه و خيابان مورد تعرض قرار می دهند» طرح امنيت اجتماعی«دختران و زنان را به بهانه 
 عالوه بر.  مورد ضرب و شتم قرار می دهند آنانبه آن ها توهين می کنند و» حجاب اسالمی«عدم رعايت 

 طرح  و نيزسهميه بندی و بومی سازی جنسيتی در دانشگاه هابا طرح ،  هاخيابانيورش دايمی به زنان در 
وشه هايی از انبوه گد، فقط نزندگی زنان را به تباهی می کشان...  و »اليحه حمايت از خانواده«ارتجاعی 

 برابری  اسالمی نيزحکومتحتی در قوانين .  اسالمی عليه زنان را به نمايش می گذاردحکومتکارنامه سياه 
 هر روز به زنانحقوقی بين زن و مرد به رسميت شناخته نشده است و خواست ها و مطالبات بر حق 

هر سال هزاران زن، به دليل فعاليت های اجتماعی و سياسی و . غيرانسانی ترين شکلی سرکوب می شود
 ٣٠ورين حکومت اسالمی، در روز مام. فرهنگی، تحت تعقيب و بازحويی و زندان و شکنجه قرار می گيرند

بهمن ماه امسال، دو زن کارگر و فعال جنبش زنان را با سبعيت فوق العاده ای در سنندج، تنها به دليل شرکت 
اين واقعيت عينی و جلوه ای از . در مراسم روز جهانی کارگر در ساختمان دادگستری اين شهر، شالق زدند

  . اسالمی، عليه زنان استحکومتسرکوب و ستم رسمی و قانونی سی ساله 
  

، چون سی سال گذشته زنان ميهنمان به خصوص زنان هنرمند، نويسنده، شاعر، روزنامه نگار امسال نيز هم
 تالشگران پهنه حقوق و آزادای های اساسی مورد سرکوب و شکنجه و  خانه دار و وميليون ها زن کار گر

  . تحميق و خرافه ادامه داردزندان قرار گرفته اند و هنوز شرايط خفقان و
  

حضور پربار و همبسته زنان در صحنه های مختلف اجتماعی، سياسی و فرهنگی، به منظور ايجاد جامعه ای 
، نويد آينده ای  حکومت اسالمی و مردساالریآزاد و انسانی، و بدور از قوانين زن ستيز و فرهنگ قهقرايی

  .روشن و بالنده را می دهد
  

خواه، اين روز را گرامی داشته و همگان را به  صدا با زنان آزادی ن ايران در تبعيد، همکانون نويسندگا
حصر قلم، تصوير، بيان  خواهانه و حق طلبانه زنان، برای کسب آزادی بی حد و پشتيبانی از تالش های آزادی

  .و انديشه  فرا می خواند
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