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 .زنان ايران  براي شوراهاي اسالمي كانديدا نشدند

 28 ديماه وزارت كشور رژيم ، تعداد ثبت نام كنندگان براي شوراهاي اسالمي شهر و روستا در 16روز دوشنبه 

اين دوره كانديدا شده اند كه  فقط  نفر براي 224802بر اساس اين آمار در مجموع . استان كشور را اعالم كرد

در استان تهران كه زنان بيشتري ثبت نام كرده . درصد مجموع  داوطلبان  زن هستند6/2 نفراز آنان يعني 5786

بديهي است كساني كه براي .  در صد زن هستند7 نفر  يعني حدود 711 نفر كانديدا  فقط 9759اند، از مجموع 

د، كساني هستند كه به واليت فقيه و استبداد مذهبي حاكم بر كشور ما التزام اين انتخابات كانديدا مي شون

بنابرين عدم شركت زنان در اين بازي انتخاباتي  گواه آن است كه بر خالف  جار و جنجالهاي . عملي مي دهند

ور ما را تبليغاتي بعضي رسانه هاي غير ايراني و بعضي رسانه هاي فرصت طلب ايراني كه به دروغ  زنان كش

طرفدار خاتمي و دوم خرداديها اعالم مي كنند، زنان ايران به طور قاطع با  رژيمي كه يك آپارتايد جنسي بي 

 .سابقه را در كشور ما حاكم كرده مخالفند

همين مخالف قاطع براي آن دسته از زنان كه در اعمال ننگين رژيم شريك هستند، به خصوص زنان دوم 

 .ايجاد كرده استخردادي، يك چالش جدي 

كشور در امور زنان به حضور كمرنگ زنان در اين انتخابات اعتراف مي كند مشاور وزيرفخر السادات محتشمي پور 

 - زنان - متاسفانه تا كنون نيمي از پيكره جامعه «: مي گويد ديماه به خبرگزاري دانشجويان17امروز سه شنبه و

زنان در «:وي ادمه مي دهد كه ».كمتر تاثيرگذار و بيشتر تاثيرپذير بوده اند و ضروري است اين معادله تغيير يابد

دور جديد انتخابات شوراها نشان دهند كه براي پذيرش مسؤوليتهاي اجتماعي داوطلب و توانمند هستند تا ديگر 

  ».كسي بهانه خودباور نبودن آنها را توجيه كم كاري مسؤوالن در سپردن مسؤوليتهاي اجتماعي به زنان قرار ندهد

 راه يافتند، اما اين رقم  زن به شوراها800بالغ بر  «: در مورد دور قبل شوراها مي گويدفخر السادات محتشمي پور

  ». هزار نفري اعضاي شورا كمتر از يك درصد است108در مقايسه با تعداد كل 

در حقيقت اين اعتراف به عدم استقبال زنان نشان مي دهد كه تبليغاتي كه در آن زمان در مورد حضور گسترده 

 . ن بي پايه و عوامفريبانه بوده استزنان در انتخابات مي شد تا چه ميزا

 طي سالهاي حكومت جمهوري اسالمي تحت يك آپارتايد بي سابقه جنسي واقعيت آن است كه زنان كشور ما

 بي توجهي به .كوبگر مقاومت و مبارزه كرده اندبوده اند و همزمان به اشگال مختلف در مقابل  اين رژيم سر

 نتخابات از جمله كارهايي بوده كه به خصوص در ابازيهاي انتخاباتي و تحريم اين نمايشهاي ضد دمكراتيك 

  .شوراهاي اسالمي خود را به نحو احسن نشان داده است


