
ی ا ن ا  فده دی روز آزادی ز
  دي باري ديگر چادر و روسري از سر برميداريم 17درسالگشت روز تاريخي 

 چــــــادر پـــــــوسيــــــده، بنياد مسلمانی نبود        بايست، امـا از عفافچشم و دل ر ا پـــرده می

  
 بانوان آزاديخواه ايران شادباش می گوييم دی روز آزادی زنان پاک نژاد ايرانی را به  ١٧فرا رسيدن روز  
  

در خيابانھای تھران و شھرستانھا با دستھای نيرومند خود پرده پوشالی زور   اين روزھا شير زنان ايرانی
و فشار جمھوری ننگين اسالمی را از ھم دريدند و با حجاب و بی حجاب نشان دادند که از دستاربندان 

  .، مردم آزار و زن ستيز ترسی نداشته و ندارندنابخرد تازی نژاد ايران خوار
  

مردم آزاديخواه ايران از ھر گروه فکری ھمراه و ھم پيمان با اراده خودجوش و خود ساخته ای که از 
خرد ھمگانی آنان سرچشمه می گيرد به نبرد با دستگاه سرکوب دکانداران دين بيگانه پرست پرداخته و 

  .ن ناپذير خود خيره ساخته اندچشم جھانيان را با نيروی پايا
  

ديماه يادآور بر داشتن چادر، نماد سياه سيه روزی و واپسماندگی از سر زن ايران است و در  ١٧روز 
فرارسيدن سالگرد اين روز بزرگ زنان ايرانی آماده ميشوند تا بار ديگر ھمدست و ھمراه، چادر و 

باری ديگر » نه روسری نه توسری«ند و با فرياد روسری ھای خودرا از سر برداشته و به تاريخ بسپار
  مشت آھنين خود را بر دھان جمھوری زن ستيز اسالمی فرود آورند.

  
پاکدامنی زن ايرانی برآمده از ھفت ھزار سال آزمايش روزگار است که او را چون آھن گداخته به پاکی و 

تازی نژاد زنباره ھرگز آنھا را پاک  پاکيزگی و نيرومندی رسانده است و حجاب ننگين و فرمايشی مشتی
   دامنتر نمی کند.

  
آری ھنگام آن رسيده است که حجاب زشت اسالمی اين نشانه سرزنش و سرکوب را به فراموشخانه 

، ديگر نمی »در مورد حجاب اجباری در کار نيست« :روزگار بسپاريم و بگوييم يادتان باشد امام شما گفت
  .توانيد با زور زن ايرانی را اسير کنيد

  
ھم ميھن، زندگی خفاشان شب در جمھوری دروغ، نادرستی و مردم آزاری به پايان کار خود رسيده است 

  .و ما ھمراه و ھمسنگر تا سرنگونی فراگير اين اھريمن ايران ستيز به پيش خواھيم رفت
  
) در داخل ايران و در چھار گوشه جھان ٢٠١٠ژانويه  ٧  برابر با پنجشنبها داريم در روز ھفده ديماه (بن

در مقابل سركنسولگري ھا، سفارتخانه ھای جمھوری اسالمي و در محل ھاي مناسب به تشخيص 
آمده  پس از نيمروز گرد ھم ٣:٣٠آزاديخواھان و مبارزان مقيم آن شھر و ديار ھمزمان در ساعت 



فرياد خود و نداھا    و به نام ايرانی آزاد يوغ حجاب را از گردن خويش باز كرده روسری و به عبارتی
  را به تمام مردم جھان برسانيم.

 
بانوی آزاده ايرانی دوباره و صدباره به جھان ثابت خواھد كرد كه تا رسيدن به ھدف كه ھمانا آزادگی و 

ه ھمان گونه كه در ھفتاد و چھار سال پيش اين حجاب از سر بانوان برابری ست ھمواره خواھد جنگيد. ب
  ايران برداشته شد يکبار ديگرھمراه و ھمگام در ھفتم ژانويه حجاب از سر برخواھيم داشت.

  
شعارھای مورد نظر خود در ھمين راستا را در محل گردھمايی بر روی پالكاردھا ويا پوستر ھای مربوط به 

اگر بطور معمول حجابي نداريد و به ديگران ھديه کنيد و به نام آزادی ايستاده  ھمين روز تاريخی را
آنروز همراه با روسري ويا چادر يكجا گرد هم بيائيد واين حجاب ننگين تاريخ را از روي خود 

   برداريد.
  

  ديماه.  ١٧ –ژانويه  ٧ديدار به روز 
  

  بانوان آزاديخواه ايران
  

  پاينده ايران
 


