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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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جھانگير: فرستنده  

  

  

 و در انتشار آن ما ديني زن را ببی روز جھان[مار٨ ژهي وی ھاونيکسh تظاھرات ھا و ی برنامه برگزارپي کلنيدر ا

  .ديي نمایاريرا 

  یروزي پدي ام تشکر و بهبا

  کي بلژ- ) افغانستان- رانيا( مارس٨ زنان سازمان

  

  

  یاباني خونيکسا

  ی جلسه سخنرانو

  

  راني دفاع از مبارزات زنان ادر

  ی اسالمزي زن ستی جمھورهيعل

   بروکسل-  ٢٠١٠  چ مار٨ و ۶

  

 ی به مبارزه م رای اسالمزي زن ستاني و واپسگراني خود مرتجعاني که زنان با طغی است ھنگامزي شورانگچه

  .طلبند

 ی مردساالر جمھورني خود در مبارزاتشان به مرتجعی رسای که زنان با صدای الھام بخش است ھنگامچه

  .سر آمده استھ بخي ورشکستگان تاری اعالم کردند که زمان شما ایاسالم

 و با دندي طلب را به مصافدهي که زنان با مبارزات گسترده خود نظم کھن و پوسی مسرت بخش است ھنگامچه

  . انددهي بخشی و سرزندگاتي به جامعه ما حانشانيطغ

 در بروکسل ی و جلسه سخنرانیاباني خونيکسا ی زن در تدارک برگزاری روز جھانچ مار٨ زنان به مناسبت ما

  .ميھست

  

  : حرکتنيا
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  . کنندی زندان، شکنجه ؛ تجاوز مبارزه مهي است که  علی به ھمه کسانمتعلق

 پوشش، حق طالق، حق حضانت، حق زن بر بدن خود و ھمه ی حق آزادی  است که برای کسان به ھمهمتعلق

  . کنندی زنان مبارزه می براهيحقوق اول

 زنان و مردان در اني می است که خواھان برابری و مترقی انقالبیاسي سیروھاي و نخواھاني به ھمه آزادمتعلق

  . ھستندیتي و رفع ھر گونه ستم جنسی زندگی ھاطهيھمه ح

 ی جامعه می و آزادشرفتي و سنجش پاري زنان را جزو معی و آزادی است که رھايی به ھمه زنان و مردانمتعلق

  .دانند

  

  !خواهي و مردان آزادزنان

 را ھر راني مبارزات زنان ای موجب خواھد شد که صدانگيتي و مونيکسا ني شما در اۀ قدرتمند و متحدانحضور

 و ی که حافظ مردساالریستيالي امپری قدرتھاهي زنان علی و جنبش جھانميچه رساتر به گوش مردم جھان برسان

  .مي کنتي در گوشه و کنار جھان ھستند را تقویپدرساالر

 ونيکسا ني ای که با برگزارمي برآنرانيخاطر اوضاع حساس و سرنوشت ساز مبارزات زنان و مردم اه  بامسال

، چ در روز ھشتم ماریو جلسه سخنران"  زنیروز جھان"، در کنار تظاھرات بزرگ چ در روز ششم مارینابايخ

  .مي جلب کنراني را از مبارزات زنان و مردم ای جھانی و ھمبستگتي حماميبتوان

  .مي ھمگام شوی اسالمی جمھورزي زن ستمي رژی تا ھر چه گسترده تر با مبارزات مردم در جھت سرنگونباشد

  . بدرخشدیني زنان ھم چون نگی تا بر تارک  مبارزات مردم ، مطالبات و خواسته ھااشدب

  

  

   بروکسل–، مقابل ساختمان بورس ١١، ساعت چ مار۶روز : یاباني خونيآکس

 نقطه آغاز خواھد شد، نيکه از ھم"  زنیروز جھان" ما به صفوف تظاھرات ستادهي اونيکسا ني ادامه ادر

  .وستي پميخواھ

La bourse: Antoine Dansaertstraat 11, 1000 Brussel, Belgium ونيکسا  آدرس محل  

  

  

   بروکسل–"  لورکاايگارس "ی، مرکز فرھنگ١٩، ساعت چ مار٨روز : ی سخنرانجلسه

v١٣۵٧ چ مار٨ شدن حجاب در ی اجبارهي علیراني از تظاھرات ھزاران زن ای، مستند"سال صفر "لمي فشي نما 

 ١٣۵٧ سال یخي ھنرمند و فعال زنان که از حضورش در تظاھرات تارنماگري، س"ئی ندالهيجم" خانم یو سخنران

  .و جنبش زنان خواھد گفت

vو هي ترکک،ي بلژران،ي زنان و مبارزاتشان در اتي و پرسش و پاسخ در مورد وضعی سخنران ...  

vکردميھ برگزار خوااي از سراسر دنی را در کنار زنانچ مار٨ جشن روز اني در پا .  

  :ی محل سخنرانآدرس

  

Garcia Lorca, 47/49 rue des Foulons - 1000 Bruxelles - métro : Anneessens  
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  کي بلژ-)افغانستان-رانيا( چسازمان زنان ھشت مار

  

  کي بلژ– راني دفاع از مبارزات مردم اتهيکم

  

 
International Women's Day - March 08, 2010  

http://www.youtube.com/watch?v=nDLu6f6z06k  

 


