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ﭘﻴﺎم هﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮم اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺧﻮاهﺎن اﯾﺮان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮدﻩ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮاﯼ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻮﯾﮋﻩ زدودن ﺗﺒﻌﻴﺾ هﺎﯼ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرهﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن درون ﮐﺸﻮر ﺑﻴﺶ از هﺮزﻣﺎن ﻣﻨﺴﺠﻢ و
هﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در هﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و ﻓﻌﺎل ﺷﺪت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات در واﻗﻊ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ ﺷﺪن ،ﺗﻮان ﺟﺪﯼ ﺑﺮاﯼ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ را ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﯼ در اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ و دارد و ﺗﻬﺪﯾﺪﯼ ﺟﺪﯼ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و هﻤﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاهﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯾﯽ در هﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ داراﯼ اهﻤﻴﺖ وﯾﮋﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدد .ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯼﺧﻮاهﺎن اﯾﺮان
اﺳﺖ.
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯼﺧﻮاهﺎن اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دﻩ ﻣﺎدﻩاﯼ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن را از ﺁﻏﺎز ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﻪ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺷﻤﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻋﻀﺎﯼ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺧﻮاهﺎن اﯾﺮان در اﯾﻦ هﻤﺎﯾﺶ هﻤﻪ ﺑﺎ هﻢ اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ
از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ و از هﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و در ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ زﻧﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎدﻩاﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را از دو ﮐﻤﭙﻴﻦ »ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎ« و »ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ ﺳﻨﮕﺴﺎر« اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦهﺎ،
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺁﮔﺎهﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زن و ﻣﺮد و ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻪ ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﺗﺎ اﻋﺪام اﺳﺖ ،ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ هﻤﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز درون ﮐﺸﻮر درود ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺁﻧﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
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