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ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھي به کشتن دھھمه سر به سر تن  
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 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

 ٢٠١۵ مارچ ٠۵

  

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )ديدر تبع( رانيه انجمن قلم ايانيب

 ! زنی روز جھانمارچخجسته باد ھشت 
 از ی کل جامعه انسانئیوند با رھايساز و در پ  سرنوشتیا شمول است و مبارزه  جھانۀک مبارزي زنان، ۀمبارز

  .بر و خفقان و استبداد استروابط و مناسبات نابرا

ست و ي در کنار سرکوبگران، بر زی مختلف و مردساالریھا ن و مذھبي که دئیھا اکنون ستم بر زنان، در جامعه

 زنان، به ی زنان نداشته و برای برایر و سرکوب، فقر و نابرابري جز تحقیاند، حاصل ھا حاکم شده  انسانیزندگ

  .رتر شده استيو تحمل ناپذبارتر   ما، مشقتۀژه زنان جامعيو

 و قرون ین ارتجاعي قوانیب و اجراي و با تصوی اقتصادۀندي فزایران، با فشارھاي در ایز اسالميآم ت جنونيحاکم

 و تر حقوق ی ما را بۀاز شھروندان جامع یميده است تا نيآزار، ھمواره کوش ز و کودکيست یز و آزاديست  زنئیوسطا

 یت اسالميک حاکميستماتي ما، ھرگز مرعوب سرکوب سۀع و پنج سال زنان جامین سيااما در . تر کند بسته دست

 ما، با ۀاکنون زنان جامع ھم. کوشند ی انسان مۀستي بھتر و درخور و شاۀ ساختن جامعیچنان در راستا اند و ھم نشده

ش ي پی و ھنری، فرھنگی، اجتماعیاسي سیھا  از عرصهیاريگاه خود در جھان معاصر، در بسي بر جایآگاھ

ن يتر شي بیرو، حت نياز ا. اند  را دچار وحشت کردهی مردساالری و فرھنگی که حاکمان اسالمیاند، به طور رفته

  .ز بر دوش زنان و مادران استي، سرکوب، زندان و اعدام ن یحقوق ی بار بینيسنگ

رابر سرکوب و خفقان و استثمار  که در بیران و مبارزاتي مردم ای زندگیات اجتماعيط حساس از حين شرايدر ا

طلبان و  ی است که صف برابرید مھميکأ تمارچ ھشت داشت یان است، گرامي در جری اسالمیموجود در جمھور

 ما، گسترش ۀھا نسبت به زنان جامع ن خشونتيدتري و پنج سال ستم و سرکوب و شدیه سيان را عليجو عدالت
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 و ی، برابریتر در دفاع از آزاد افتهي مندتر و سازمان طلب را ھدف  متحد زنان و مردان مساواتیرويدھد و ن یم

  .کشاند ی جامعه مۀ به صحنیعدالت اجتماع

 یھا  ما، گامۀ، تاکنون جنبش زنان جامعی و مردساالری، فرھنگی، اجتماعیاسي، سی اقتصادی فشارھاۀبا وجود ھم

، عھد مارچداشت ھشت  یاند و با گرام  برداشتهی اسالمین ھمه ستم و سرکوب و ارتجاع جمھوري در برابر ایمھم

کار يمان، ھرگز از تالش و پ ۀ در جامعی و عدالت اجتماعی، دموکراسی، برابری آزادیاند تا بر قرار مان بستهيو پ

  .حق خود دست نکشند  هب

 حد و حصر یب خود و در دفاع از حق یشگي ھمیھا ھا و تالش تي جھت فعالید، در راستايران در تبعيانجمن قلم ا

 ی برای آزادۀادآور و نشانه آرادي زن را که ی، روز جھانمارچ ھشت ۀروز خجست دنيان؛ فرا رسيشه و بي اندیآزاد

  !دارد ی میض است گرامي برابر و بدون تبعیايک دنيدن به يرس

  مارچت خجسته باد ھش

  )ديدر تبع( رانيانجمن قلم ا

 ٢٠١۵ مارچ

 


