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  ايت گزارشگرانس: فرستنده

  ٢٠١٩ فبروری ١۶
  

  :فراخوان گزارشگران

  کارزار مبارزه با خشونت ۀی سه روزئبا تمام توان از راھپيما
 !به مناسبت روز جھانی زن حمايت کنيم

  
چندين روز متوالی در مخالفت » ان زنۀ، روز جھانی مبارزچ مار٨«زمان با  ھا ھزار زن انقالبی، مبارز و آزاديخواه ھم ده

ای ماندگار در تاريخ مبارزات زنان عليه حجاب اجباری، را رقم  ھا ريختند و مبارزه با فرمان حجاب اجباری به خيابان

از آن زمان تاکنون زنان به شکل جمعی و فردی، آگاھانه . ريزی کردند ھای جنبش نوين زنان را پايه چنين نطفه زدند و اين

 تنھا عليه حجاب اجباری مبارزه و  زنان نه. اند گی کردهوخيز در مقابل جنگ رژيم عليه زنان ايستاد خودی و با افت بهيا خود

چون حق طالق و حضانت، حق تحصيل و کار، حق انتخاب در  ھای ستم بر زن ھم اند، بلکه در ساير عرصه مقاومت کرده

  دان امانی را پيش برده  بیۀمبارز... جنس و ازدواج، حق انتخاب شريک ھم

*****  

، کارزار مبارزه با خشونت ١٣۵٧ چ مار٨زنان عليه حجاب اجباری در  ۀمين سالگرد خيزش پنج روز۴٠ھم زمان با 

 چ مار٨ و ٧، ۶در روزھای ) يمجبل(و بروکسل ) لنداھ( ، دن ھاگ )لمانا(ی در ھامبورگ ئدر تدارک سه روز راھپيما

  .ھستند

اند در صف مقدم  اند که مصمم شکل واقعی نشان داده سال مبارزه و مقاومت در برابر حجاب اجباری به ۴٠زنان با 

  .ستيز جمھوری اسالمی بايستند مبارزه عليه رژيم زن

زنان بر بستر شرايط عينی و خيزش پرشور اخير کارگران، زحمتکشان و ساير اقشار و طبقات محروم، عليه فقر، 

گی، ستم جنسيتی، ستم ملی، ستم  آينده فروشی، اعتياد، بی خوابی، گورخوابی، تن کاری، کارتن حقوقی، گرانی، فساد، بی بی

 ايدئولوژيک - ھای اصلی سياسی  مھمی را عليه يکی از ديرکبردن و  با برداشتن حجاب اجباری مبارزه...   طبقاتی و

  .جمھوری اسالمی کليد زدند
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ساله عليه چھل   و مقاومت برد فراخوانده اندن را آگاھانه به   اعصاب جمھوری اسالمیۀزنان يکی از اصول ساختاری سلسل

  .اند ای تعرضی و علنی کرده حجاب اجباری را تبديل به مبارزه

حجاب «يابی، با فرمان  سه ھفته بعد از قدرت ل جامعهوارعاب و کنتر سالمی اولين يورش خود را برایرژيم جمھوری ا

حجاب اجباری پرچم  .يورش بنيادگرايان اسالمی تازه به قدرت رسيده به زنان اتفاقی نبود. عليه زنان انجام داد» اجباری

 ۀنان است و در پی تحميل حجاب اجباری بود که کليل دولتی بر بدن و اراده و سرنوشت زوايدئولوژيک و ابزار کنتر

ی ئی بودند که صدای پای بنيادگرائاما زنان اولين نيرو ھای اسالمی عليه زنان به تصويب رسيد؛ قوانين نابرابر و مجازات

   .اسالمی تازه به قدرت رسيده را شنيدند

چندين روز متوالی در »  زنانۀ، روز جھانی مبارزچ مار٨«زمان با  خواه ھم ھا ھزار زن انقالبی، مبارز و آزادی ده

ای ماندگار در تاريخ مبارزات زنان عليه حجاب اجباری، را  ھا ريختند و مبارزه مخالفت با فرمان حجاب اجباری به خيابان

ی و فردی، از آن زمان تاکنون زنان به شکل جمع. ريزی کردند ھای جنبش نوين زنان را پايه چنين نطفه رقم زدند و اين

تنھا عليه حجاب اجباری  زنان نه. اند گی کرده وخيز در مقابل جنگ رژيم عليه زنان ايستاد خودی و با افت آگاھانه يا خودبه

چون حق طالق و حضانت، حق تحصيل و کار، حق  ھای ستم بر زن ھم اند، بلکه در ساير عرصه مبارزه و مقاومت کرده

  .اند امانی را پيش برده  بیۀمبارز... جنس و يک ھمانتخاب در ازدواج، حق انتخاب شر

ی و شرکت در آن می ئراھپيما ۀدر شرايط حساس کنونی تقويت صفوف کارزار مبارزه با خشونت در سازماندھی سه روز

بی تواند به گسترش ھر چه بيشتر صدای زنان راديکال در پيوند با ساير جنبش ھای اجتماعی در خدمت به سرنگونی انقال

   .رژيم جمھوری اسالمی ياری رساند

انتظار می رود با  و احزاب و سازمان ھا و نھاد ھای مدافع حقوق زنانرسانه ھا   اجتماعی،،ن سياسی فعاالۀاز ھم

  .آن دفاع نمايند ۀی سه روزئامضای خود از کارزار مبارزه با خشونت و راھپيما
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