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چھ شورانگیز است ھنگامی کھ زنان با طغیان خود مرتجعین و 
  .واپسگرایان زن ستیز اسالمی را بھ مبارزه می طلبند

زمان شما ای ای رسای خود در مبارزاتشان بھ مرتجعین مردساالر جمھوری اسالمی اعالم کردند کھ چھ الھام بخش است ھنگامی کھ زنان با صد
  .ورشکستگان تاریخ بسر آمده است

چھ مسرت بخش است ھنگامی کھ زنان با مبارزات گسترده خود نظم کھن و پوسیده را بھ مصاف طلبیدند و با طغیانشان بھ جامعھ ما حیات و 
  .دسرزندگی بخشیده ان
   .ھستیم بروکسلدر  جلسھ سخنرانیو خیابانی آکسیون مارس روز جھانی زن در تدارک برگزاری  8ما زنان بھ مناسبت 

  

  :حرکتاین 
  .علیھ زندان، شکنجھ ؛ تجاوز مبارزه می کنند  متعلق بھ ھمھ کسانی است کھ

ن بر بدن خود و ھمھ حقوق اولیھ برای زنان مبارزه می است کھ برای حق آزادی پوشش، حق طالق، حق حضانت، حق ز  متعلق بھ ھمھ کسانی
  .کنند

مترقی است کھ خواھان برابری میان زنان و مردان در ھمھ حیطھ ھای زندگی و رفع ھر  انقالبی و ھمھ آزادیخواھان و نیروھای سیاسیمتعلق بھ 
  .گونھ ستم جنسیتی ھستند

  .ان را جزو معیار و سنجش پیشرفت و آزادی جامعھ می دانندی و آزادی زنیمتعلق بھ ھمھ زنان و مردانی است کھ رھا
   

  !زنان و مردان آزادیخواه
موجب خواھد شد کھ صدای مبارزات زنان ایران را ھر چھ رساتر بھ گوش مردم جھان  آکسیون و میتینگحضور قدرتمند و متحدانھ شما در این 

  .حافظ مردساالری و پدرساالری در گوشھ و کنار جھان ھستند را تقویت کنیم برسانیم و جنبش جھانی زنان علیھ قدرتھای امپریالیستی کھ
در کسیون خیابانی در روز ششم مارس، با برگزاری این آآنیم کھ از مبارزات زنان و مردم ایران برامسال بخاطر اوضاع حساس و سرنوشت س

بتوانیم حمایت و ھمبستگی جھانی را از مبارزات زنان و مردم  در روز ھشتم مارس، جلسھ سخنرانیو  "روز جھانی زن"کنار تظاھرات بزرگ 
  .ایران جلب کنیم

  .باشد تا ھر چھ گسترده تر با مبارزات مردم در جھت سرنگونی رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی ھمگام شویم
    .مبارزات مردم ، مطالبات و خواستھ ھای زنان ھم چون نگینی بدرخشد  باشد تا بر تارک
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  بروکسل –، مقابل ساختمان بورس 11مارس، ساعت  6روز  :آکسیون خیابانی
کھ از ھمین نقطھ آغاز خواھد شد، خواھیم " روز جھانی زن"در ادامھ این آکسیون ایستاده ما بھ صفوف تظاھرات 

   .پیوست
La bourse: Antoine Dansaertstraat 11, 1000 Brussel, Belgium  آدرس محل آکسیون:  

  بروکسل – "گارسیا لورکا"، مرکز فرھنگی 19 مارس، ساعت 8روز : جلسھ سخنرانی
v  1357مارس  8، مستندی از تظاھرات ھزاران زن ایرانی علیھ اجباری شدن حجاب در "سال صفر"نمایش فیلم 

و  1357، سینماگر ھنرمند و فعال زنان کھ از حضورش در تظاھرات تاریخی سال "ندایی جمیلھ"و سخنرانی خانم 
  .جنبش زنان خواھد گفت

v  سخنرانی و پرسش و پاسخ در مورد وضعیت زنان و مبارزاتشان در ایران، بلژیک، ترکیھ و ...  
v  ردمارس را در کنار زنانی از سراسر دنیا برگزار خواھیم ک 8در پایان جشن روز.  

Garcia Lorca, 47/49 rue des Foulons - 1000 Bruxelles (métro : Anneessens) :آدرس محل سخنرانی   


