ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺤﺪ!

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎن ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﻢ!
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺘﺤﺪ از ﻣﺒﺎرزهی ﺗﻌﺮﺿﯽ دﺧﱰان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ!
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آزادی ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﻖ ﮐﻨﱰل ﺑﺮ ﺑﺪن زن را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ!
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﮐﺎری ،ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ،ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ،زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﻓﻘﺮ ،ﻓﺮودﺳﺘﯽ و ...ﻓﻮق اﺳﺘﺜ ر زﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﻢ!
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را در ﻋﻤﻞ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﻢ!
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ رواﺑﻂ ﭘﺪر /ﻣﺮدﺳﺎﻻﻧﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری را در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﯿﻢ!
ﺑﻪ راﻫﭙﯿ ﯾﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و آﳌﺎن ﮐﻪ در  ۸ﻣﺎرس  ،٢٠١٩ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد »ﺧﯿﺰش ﭘﻨﺞروزهی زﻧﺎن در  ۸ﻣﺎرس
 ۱۳۵۷ﺿﺪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!

ﭼﺮا؟

ﭼﻮن زﻧﺎن ﺑﺎ  ۳۹ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻪﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢاﻧﺪ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻮن زﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﱰ ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﯿﺰش ﭘﺮﺷﻮر اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ،ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻓﺴﺎد ،ﺑﯽﮐﺎری،
ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ،ﮔﻮرﺧﻮاﺑﯽ ،ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﯽآﯾﻨﺪهﮔﯽ ،ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و  ...ﺑﺎ ﺑﺮداﺷ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻣﺒﺎرزه و ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﯽ
از دﯾﺮکﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪ زدﻧﺪ.
ﭼﻮن زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ٣٩ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای
ﺗﻌﺮﺿﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﻮن زﻧﺎن در ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻪای ﺧﻮد را ﴏﻓﺎً ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﱪ ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪارا ﯽﮐﻨﻨﺪ» ،ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ« ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﺎزش ﯽﮐﻨﻨﺪ و  ...ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﺣﻠﻘﻪی ﺗﻨﮓ ﺗﺤﻤﻞ و اﺻﻼح اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ و آزادی ﺑﯽﻗﯿﺪوﴍط ﭘﻮﺷﺶ را ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز و در ﻋﻤﻞ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اوﻟﯿﻦ ﯾﻮرش ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﻋﺎب و ﮐﻨﱰل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن »ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری« ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم داد .ﯾﻮرش
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻪ زﻧﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮد .ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﺑﺰار ﮐﻨﱰل دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن و اراده و ﴎﻧﻮﺷﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ و در
ﭘﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﭘﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .دهﻫﺎ ﻫﺰار زن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺒﺎرز و آزادیﺧﻮاه ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ » ٨ﻣﺎرس ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن« ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزهای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﯾﻮرش دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺪن و آزادی زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
و در اﺻﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه را رﻗﻢ زدﻧﺪ و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی و ﺑﺎ اﻓﺖوﺧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﮓ رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎدهﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﻧﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن ﻫﻢﭼﻮن ﺣﻖ ﻃﻼق و ﺣﻀﺎﻧﺖ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در ازدواج ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﴍﯾﮏ ﻫﻢﺟﻨﺲ و ...ﻣﺒﺎرزهی
ﺑﯽاﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﻣﺤﺪود ﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری راه را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن در ﻫﻤﻪی ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ ﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  ...ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآورد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﮐﻪ در آن ﺑﺪن زن ﮐﺎﻻ و اﺑﮋﻩی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻫﻤﻪی زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزادیﺧﻮاه ،ﺗﺸﮑﻼت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،اﺣﺰاب ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ،ﻣﱰﻗﯽ و ﺿﺪراﺳﯿﺴﻢ را ﮐﻪ دل در
ﮔﺮوی ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪهای ﻓﺎرغ از دﻫﺸﺖﻫﺎی اﻣﺮوز در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺧﯿﺰش ﭘﻨﺞروزهی زﻧﺎن در ﺳﺎل  ،١٣٥٧ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺎرزار زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪی زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺤﺪ و
ﻗﺪر ﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﮐﻨﱰل ﺑﺮ ﺑﺪن زﻧﺎن ،ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﴎﻧﻮﺷﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾ ِﺮ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در  ٨ﻣﺎرس
 ٥٧ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﺑﺎ دﺧﱰان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﮐﻨﱰل ﺑﺪن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻧﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی« راه را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی زﻧﺎن و ﻫﻢ اﻗﺸﺎر و
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﮐﻠﯿﻪی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن در ﻗﺪم اول ﺑﺎ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راه را ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ،ﺟﻨﮓ اﺣﺘ ﻟﯽ و  ...ﴎﻣﺎﯾﻪداری/اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺼﺎدرهی ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ.
ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ .اداﻣﻪی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺎلﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ،ﻣﻌﻠ ن ،ﮐﻮﻟﱪان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ،زﻧﺎن و ...ﻋﻠﯿﻪ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آنﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﯾﺎرای اﯾﺴﺘﺎدهﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را ﻧﯿﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻪ در ﭘﯽ »آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﻪ »ﻣﺮاﺣﻢ« ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارﯾﻢ؛ ﭼﻮن ﻫﺮ دو دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﻮن ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮوی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن و اﮐ ﯾﺖ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺪارد.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ از ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺸﮑﻼت زﻧﺎن در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﻨﺎر زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای اداﻣﻪی
ﻣﺒﺎرزاتﺷﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﱪد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر و ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓ در آن رﻗﻢ زﻧﻨﺪ.
 ﺗﺤﻤﻞ ﯽﮐﻨﯿﻢ،
 ﺗﻦ ﯽدﻫﯿﻢ،
ﺟﺰﯾﯿﺎت راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرزار زﻧﺎن
ﮐﻨﯿﻢ،
 ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯽ
ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﯽ
ﻟﻐﻮ
ﺧﻮد
را
ﻣﯿﺰ
آ
اﺳﺎرت
 ﻗﺎﻧﻮن
را ﺑﻪزودي ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ!
 ﻗﺎﻧﻮن آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ،
:
 ﺣﺠﺎب از ﴎ ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﯿﻢ،
 ﺣﺠﺎب از ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﯿﻢ،
karzar.zanan.2016@gmail.com
 و ﺗﺎ رﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎی ﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ!!!
ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺘ ﻋﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن در اﯾﺮان
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