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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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 Political  سياسی

  
  ) افغانستان-ايران ( مارچ٨سازمان زنان 

 ٢٠١۶ فبروری ٢۶
  

  ١اطالعيه شماره 

 *فراخوان به تظاھرات
  جيمبه بل  ستيز و سرکوبگر جمھوری اسالمی  نظام زنۀنمايند  عليه سفر روحانی

  ** ٢٠١۶ چاواخر مار
   

  : زنان و مردان آزاديخواه

ِ رژيم تئوکراتيک ايران و اولين داعش خاورميانه به بلۀنمايند ِمحکم کردن ھر چه بيشتر روابط علنی  آيد تا ضمن  میجيمِ
ِھای ويرانگر   خدمتی رژيم ايران در طرحِھا، پيام وفاداری و خوش سياسی رژيم جمھوری اسالمی با امپرياليست

  .ھای جھانی را اعالم کند چپاولگری قدرت و

ِامضای اسناد تحميل اقتصاد نئوليبراليستی ميان  آيد تا با  میجيمِ رژيمی که ايران را تبديل به زندان ملل کرده، به بلۀنمايند ِ ِ
ِھا، مھری بر افزايش فقر و فالکت مردم ايران، تشديد جمھوری اسالمی و امپرياليست ِ ِ فرودستی زنان، کشيدن آخرين ُ ِ

ِيد اتحاد با دولتی است که امروزه رکورددار اعدام در سطح ئاين ديدار نه تنھا تأ. بکوبد کشان رمق کارگران و زحمت
ِيد جنايات اين رژيم در طول حيات ننگين ئجھان است، بلکه تأ ھا، رژيم جمھوری اگر امپرياليست. اش نيز ھست ساله٣٧ِ

ِ عنوان متحد جديد خود در منطقه میاسالمی را به ِبينند، اما اکثريت مردم ايران، تحميل حجاب اجباری برِ زنان و صدھا  ِ

عام ھزاران نفر از   و قتل سرکوب و شکنجه ؛»بدحجاب«ِکشی و اسيدپاشی به زنان  ی عليه زنان؛ تيغئاقانون قرون وسط

 صحرا و کردستان؛  ؛ سرکوب خونين ترکمن۶٧ و ۶٠ھای  در سالھا، انقالبيون، نيروھای مترقی و آزاديخواه کمونيست

 ۀھای تحت ستم و حبس و شکنج ، مليت ھای اجتماعی و اعتراضی زنان، کارگران، دانشجويان، معلمان سرکوب جنبش

گرايان، جنسِ نويسان معترض؛ اعدام ھمھا؛ ربودن و قتل دگرانديشان و نويسندگان و امروزه وبالگ  جنبش ن اينفعاال

بخشند شود، نه می قوانين متکی بر شريعت اسالمی انجام میۀرا که بر پاي... ھای مذھبی و جوانان طبقات تحتانی  اقليت

  !کنندو نه فراموش می

ترين  کنيم که در رسا کردن صدای زنان ايران که از ستمديده خواه و مبارز را دعوت مین آزاديما شما زنان و مردا

 !اقشار جامعه ھستند، با ما ھم صدا شويد

کشان، جوانان و ملل  کنيم که صدای مبارزات کارگران و زحمت خواه و مبارز را دعوت میشما زنان و مردان آزادي

  !ِ را در پيوند با فرودستان جھان ھر چه رساتر فرياد زنيمستمديده
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ی ئ به تقويت بنيادگراھا، در کنار ما قرار گيريد تا اعالم کنيم که اين پيوند ارتجاعی بين جمھوری اسالمی و امپرياليست

  . اسالمی و امپرياليسم در سرکوب و به بند کشيدن ھر چه بيشتر مردم در ايران و جھان خدمت خواھد کرد

 را که در تأمين منافع سياسی و اقتصادی خود، با رژيم جيميسم بلدر کنار ما قرار گيريد تا ھمراه ھم بتوانيم امپريال

  .  کنيمء افشاًسرکوبگر جمھوری اسالمی عقد اتحاد می بندد، وسيعا

ھا را دريده و اعالم کنيم که ادعاھای شما فقط  امپرياليست» حقوق بشر و دموکراسی«در کنار ما قرار گيريد تا نقاب 

  .ستفريبی برای تأمين سود بيشتر ا

وری اسالمی و حاميان امپرياليستش را ِ، سرنگونی رژيم جمھ انترناسيوناليستیۀدر کنار ما قرار گيريد تا در يک مبارز

  ! نوينی که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد را نويد دھيمۀی جامعئتسريع کرده و برپا

ِدستی پليد امپرياليستھم بدوزيم و ھمه زمين و زمان را ب  . کنيمءِو رژيم جمھوری اسالمی ايران را افشا یئاروپاھای ِ

ھا، تشکالت و   نيروھا، احزاب، سازمانۀاز ھم جيم جوانان بلۀو کميت) ايران ـ افغانستان (چسازمان زنان ھشت مار

را با قدرت  مشترکمان ۀ متحد بپيوندند تا بتوانيم صفوف مبارزۀکنند که به اين مبارز افراد ايرانی و غيرايرانی دعوت می

  .يمئبيارا

  

  :تماس با ما

com.gmail@committeebe   

0032-486484365 

  

  . ِھای بعدی ليست حمايت کنندگان فراخوان و ھم چنين زمان و مکان تظاھرات اعالم خواھد شد   در اطالعيه*

 . انجام خواھد گرفت٢٠١۶ چروکسل اواخر ماه مار طبق آخرين اخبار رسمی، سفر روحانی به ب**

 

 
 


