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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman پيشتاز زن

 
  )در تبعيد(انجمن قلم ايران 

  ٢٠١۴ مارچ ٠٨

 
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد( انجمن قلم ايران ۀبياني

  چخجسته باد ھشت مار
  روز جھانی زن

اين ستم، ديرگاھی ست که بر زنان روا می رود و ھستی آنان را با درد و رنجی . بر زنان پيشينه ای تاريخی داردستم 

  .م می کند تا در نھايت توان و نيروی آنان را برای زيستن در آرامش و برابری و آفرينندگی، به بيراه بکشدأجانکاه تو

تاکنونی بشری، زنان بيش ترين سھم را در تحمل دشواری ھای  برده داری تا ستم جامعه ھای ۀاز رنج دراز جامع

زندگی بر خود ديده اند و شگفتا که با پيشرفت زندگی بشر و گام گذاشتن به دوران ھای نوين زندگی، اين رنج و ستم نه 

ن کرده است؛ تنھا کاھش نيافته، بلکه به ويژه در جھان ھار کنونی، بيش ترين سھم از تباھی و بی حقوقی را نصيب زنا

جنگ و نابودی منابع زيست انسانی، در کنار فرھنگ و قانون ھای مردساالری، زندگانی تلخی را برای بيشترينه زنان 

  .جھان فراھم آورده است

ی که دين و مذھب ھای مختلف در کنار ئھااکنون با اعتقاد و ايمان کامل می توان گفت که ستم بر زنان، در جامعه 

بر زندگی انسان چيره شده است، به ويژه در ايران اسالمی، برآيندی جز نکبت و فقر و نابرابری غارتگران ھستی، 

برای زنان نداشته؛ اين رنج جانکاه بيش از ھر زمان تاريخی ديگر، برای زنان کشور ما دردآور و تحمل ناپذير شده 

  . است

 اقتصادی، با ۀحاکميت تبھکار و مردساالر و بيماِر جنسی اسالمی در ايران، جدا از فرھنگ مردساالری، و فشار فزايند

 ما را به ۀتصويب و اجرای قانون ھای ارتجاعی دوران بربريت بشر، می کوشد تا نيمی از نيروی ھستی و زندگی جامع

 ما بسازد که در جھان نمونه ۀاب کند و جھنمی برای زنان جامعدره ھای ژرف اضمحالل و بی حقوقی کامل و ستم، پرت

  .  دومی از آن وجود ندارد
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زندان، سرکوب، سنگسار، اعدام، بی حقوقی کامل در عرصه ھای اجتماعی، سياسی، کاری و خانوادگی، در کنار 

 ما رقم زده و روز به روز، ۀرفتار مردساالر بسياری از مردان در خانه، بدترين روزگار ممکن را برای زنان جامع

  .  تباھی، ھم چنان تنگ تر می شود؛ ھدفمند و سازمان يافتهۀداير

 سياسی و نھادھای مبارزاتی را از ميان ۀحکومت اسالمی، اگر تا کنون توانسته باشد بيش ترين نيروھای سازمان يافت

حاکميت پيشاتاريخی مشتی آخوند را به سخره گرفته ببرد، اما نتوانسته است از ميدان مبارزه با ميليون ھا زن ايرانی که 

 محروم و  زنان جوان وۀکار، باری ھمين مقاومت جانان آشيل اين رژيم تبھۀچشم اسفنديار و پاشن. اند، پيروز برآيد

  .  ما ستۀخواه جامعکارگر و آزادي

دساالرانه، ارتجاعی و مذھبی رژيم  ما، اکنون گام ھای بلندی در راه مقاومت در برابر اين ستم مرۀجنبش زنان جامع

 تازه، اميدھای نوين نيز، از اين زمين جوانه می زنند و ما را با خود به چ ھر ھشت مارۀاسالمی برداشته و با طليع

  .از بھار زندگی می برندوپيش

  چخجسته باد ھشت مار

   زنان جھانۀ برابری خواھانۀ مبارزۀطليع

  

  )در تبعيد(بيانيه انجمن قلم ايران 

  ٢٠١٤ چھشت مار

 

 


