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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مھسا: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ١٠

  کسيون عليه اعدامادعوت به 
  

  !ريحانه را از چنگال سيستم قضائی زن ستيز جمھوری اسالمی نجات دھيم

 رژيم زن ستيز ئیاست که ھفت سال از جوانی اش را در زندان ھای قرون وسطا ساله ای ٢۶ريحانه جباری، دختر 

اين اولين بار .  اعدام استۀدفاع از خود در برابر تجاوز در آستان" جرم"جمھوری اسالمی گذرانده است و اکنون به 

قوانينی که زن در . نندنيست که قوانين واپس گرای اسالمی ارتجاعی بودن خود را بر روی تن و بدن زنان تمرين می ک

قوانينی که در بطن خود خشونت عليه زنان، تجاوز و قتل آنان . در برابر تجاوز را ندارد آن ھيچ حقی حتا دفاع از خود

  .  ھستند" مجرم"را مجاز می شمارد و زنان در آن ، ھمواره 

 شوند و از خود دفاعی نکنند و از رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی ايران از زنان می خواھد در برابر متجاوز تسليم

مردم می خواھد دنباله رو احکامی ھم چون قانون ارتجاعی قصاص باشند که انتقام گيری، کينه، نفرت و افکار پوسيده  

را در بين آنان اشاعه می دھد تا بتواند از اين طريق از گسترش افکار نوين و انقالبی که جامعه را به جلو سوق می 

   کنددھد، جلوگيری

مبارزه با . بر ھيچ فرد مبارز و آزادی خواھی پوشيده نيست که مبارزه برای نجات جان ريحانه مبارزه با تجاوز است

 اسالمی بودن خود را  فرودستی زنان،ۀمبارزه با رژيمی است که بر پاي. و اعدام است" قصاص "ئیقانون قرون وسطا

  .  مبارزه با کليه قوانين زن ستيز و مجازات ھای اسالمی است. ثابت می کند

ر افکار مردم جز با مبارزه عليه کليه قوانين ييمبارزه برای سرنگونی رژيم ضد زن جمھوری اسالمی و تغ! آری

  .  ميسر نيست، استسرکوب گرانه ای که فرودستی نيمی از جامعه را جزو الينفک خود قرار داده

کسيونی سراسری در اروپا و کانادا عليه ابر آن  است که )  افغانستان-ايران (چن رو، سازمان زنان ھشت مارياز ھم 

خواھان در کشور ھای مختلف دعوت به عمل می آوريم که به اين ما ازعموم آزادي. نمايداعدام ريحانه جباری برگزار 

 مان را ھر چه بيشتر گسترش داده و جان ۀانه بپيوندند تا بتوانيم ھمراه ھم مبارزکسيون اعتراضی عليه اعدام ريحا

  . ارتجاعی رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی ايران نجات دھيمئیريحانه و ريحانه ھا را از چنگال سيستم قضا
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  : لندن

  ١٣ تا ١١بر از ساعت و اکت١١شنبه، :  زمان

 الری ميدان ترافالگار مقابل نشنال گ:  مکان

   :Charring Cross) نزديکترين ايستگاه آندرگراند(

  

  : تورنتو-کانادا

  بعداز ظھر۴ ساعت -برو اکت١١شنبه، : زمان 

 ميدان ملس مند: مکان

  

    شھربرمن-لمان ا 

  ١۶:٠٠ تا١۴:٠٠براز ساعتو اکت١٠جمعه   : زمان

       Obernstraße/Ecke Pieperstraße :مکان

 

  ) افغانستان-ايران (چسازمان زنان ھشت مار

  ٢٠١٤بر واکت
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zan_dem_iran@hotmail.com 

 

  


