 25ﻧﻮاﻣﺒﺮ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن!
ھﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﻢ!
رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اش ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ دراﺑﻌﺎد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺑﻄﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن در اﯾﺮان اداﻣﮫ دارد.
ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺠﺎوز و ﺷﮑﻨﺠﮫ در زﻧﺪاﻧﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ھﺮ ﻧﻮع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺖ زده
و اﻣﺮوز در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن در ھﻤﮫ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در اﺑﻌﺎد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺑﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ؛ ﺟﺴﻤﯽ؛ ﮐﻼﻣﯽ؛ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ! ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ؛ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﯽ! از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﺮ زﻧﺎن روا
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﻣﺮوز در ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰﯾﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺪرن و در ﻗﺎﻟﺐ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ در
اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزاﯾﺨﻮاه!
ﺑﮫ ﺻﻒ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ زﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را ،اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﮫ ﺻﻒ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮ ﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪا :ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﮕﺴﺎر؛ ﻧﮫ ﺑﮫ اﻋﺪام ؛ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری؛ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ؛ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ؛ ﻧﮫ ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ؛ و ھﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺑﮫ ﺻﻒ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آزادی ھﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳﯿﺎھﭽﺎﻟﮭﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ارﺗﺠﺎع ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺷﻨﮑﺠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.

آﮐﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ:
ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  22ﻧﻮاﻣﺒﺮ در ﺷﮭﺮ دن ھﺎخ و  28ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009در ﺷﮭﺮ رﺗﺮدام
از ﺳﺎﻋﺖ  15:00ﺗﺎ  17:00ﺑﻌﺪ ازظﮭﺮ
در دﻧﮭﺎخ ) Het plein -Den Haagﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻠﻨﺪ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن 8ﻣﺎرس )اﯾﺮان -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( -ھﻠﻨﺪ

www.8mars.com / 8marchnl@gmail.com

