به مناسبت ۲۵نوامبر روز مبارزه جهانی علیه خشونت بر زنان

زنان جهان زنجیرهای اسارت را در سرتاسر جهان بگلسیم!
و با مبارزه آگاهانه و متشکل به خشونت علیه زنان پایان دهیم!
در حالی به پیشواز روز جهانی خشونت علیه زن می رویم که جهان شاهد سنگسار فرخنده و رخشانه؛ سر بریدن
زنان و کودکان و مردان در افغانستان است .جهان شاهد خشونت و جنایاتی ست روزانه که در اقصا نقاط این کره
خاکی بر علیه زنان صورت می گیرد.
خشونت علیه زن ،مرز؛ ملیت؛ مذهب و نژاد نمی شناسد و زنجیره آن به قدمت هزاران سال و به درازی همه
مرزهای جهان است .خشونت علیه زن جزئی از نظام مردساالر جامعهی سرمایه داری و بنیادگرایی مذهبی است.
پورنوگرافی؛ تن فروشی؛ فروش زنان؛ تجارت و صنعت سکس؛ تجاوز و آزار جنسی؛ قوانین اعمال خشونت علیه
زنان؛ سنگسار؛ قتلهای ناموسی؛ اسیدپاشی؛ خودسوزی و خودکشی زنان؛ حجاب اجباری و ازدواج اجباری؛ محروم
شدن زنان از تحصیل؛ پدوفیلی؛ جنگ و اشغالگری؛ آوارگی ووووو ......تماما مصادیق خشونت جنسیتی است و
آیینه تمام نمای ستم بر زن در جهان گلوبالیزاسیون است.
این زنجیره خشونت باعث شده که زنان جهان با مبارزه آگاهانه و متشکل همراه و هم صدا بر علیه خشونت به پا
خیزند .برای از بین بردن هر شکلی از خشونت بر علیه زن باید با هر دو نظام پوسیده امپریالیسم و بنیادگرایی مبارزه
کرد.
کمیته »به خشونت برعلیه زنان پایان دهید!» ۲۵نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان ،آکسیونی در شهر
دن هاگ؛ در میدان مقابل پارلمان هلند و  ۲۸نوامبر تظاهرات در( )Binnenwegpleinشهر روتردام؛ برگزار
خواهند کرد .جمعی از فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند به همراه دیگر فعالین جنبش زنان از کشورهای
مختلف ،در این آکسیون ها شرکت خواهند کرد.
زنان و مردان :آزدایخواه مترقی و رادیکال؛ این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر
شکل از خشونت بر علیه زنان پایان دهند.
کمیته برگزار کننده از کلیه زنان و مردان آزادیخواه و مترقی دعوت به عمل می آورد تا همصدا با هم ؛ خشونت
برعلیه زنان را در تمامی اشکال و ابعاد آن محکوم کنیم!

زمان :چهارشنبه  ۲۵نوامبر ۱۵:۰۰/ ۲۰۱۵تا ۱۷:۰۰
مکانPlein Den Haag :
زمان :شنبه  ۲۸نوامبر ۲۰۱۵
محل تجمع در شهر روتردامBinnenwegplein :
تجمع :ساعت  / ۱۳:۳۰شروع راهپیمایی  :ساعت ۱۴:۰۰
جهت اطالعات بیشتر با دو ایمیل زیر لطفا با ما تماس بگیرید .کمیته برگزار کننده »به خشونت علیه زنان پایان
دهید».

info@werelvrouwenconferentie.nl
Tel: 06-24147710/06-20390233
8marchnl@gmail.com
لینک فراخوان کمیته به زبان هلندی:
http://www.8mars.com/8MARS_OTHER_NEDERLAND/Concept-pamflet25november2015.pdf
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