کارزار زنان علیه خشونت دولتی ،اجتماعی و خانگی برگزار میکند!

روز جهانی زن!
امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس میرویم که شاهد گستردهترین صفآرایی زنان در طول تاریخ بودهایم.
شکوه حضور پرقدرت میلیونها زن  -و مردانی که از ستمگری بر زنان در رنجاند -در خیابانهای سراسر جهان
انرژی و امید را به صفوف جنبش جهانی زنان بازگرداند؛ و پیام قاطع ،روشن و غیرقابلانکاری به سیستم
سرمایهداری مردساالر حاکم بر جهان و دولت زنستیز و فاشیستی ترامپ در آمریکا داد» :زنان در صف مقدم
مبارزه با فاشیسم و واپسگرایی ایستادهاند و برای احقاق حقوق خودشان و سایر فرودستان مبارزه خواهند کرد!«
امiiسال تiiولiiد »کBارزار مBبارزه بBا خBشونBت خBانBگی ،اجBتماعBی و دولBتی بBر زنBان« فiiرصiiت جiiدیiiدی در مiiقابiiل جiiنبش زنiiان
ایiران و جiهان قiرار داده اسiت؛ فiرصiتی بiرای پiیوسiنت بiه یiک مiبارزهی متحiد ،پiرشiور و جiسورانiهی جiهانiی .هiر زنiی کiه از خiشونiت
بiiر زنiiان در رنiiج اسiiت مiiیتiiوانiiد بiiه جiiویiiبارهiiای ایiiن مiiبارزات بiiپیونiiدد تiiا تiiبدیiiل بiiه رودی خiiروشiiان در جهiiت مiiبارزه بiiرای سiiرنiiگونiیِ
انقالبی رژیم زنستیز جمهوری اسالمی شویم.
برخیز! باید از پستوها و سایهها خارج شویم! باید تمامقد بایستیم!
برخیز! سکوت را بشکن! فریاد بزن! طنین صدایت قدرت نهفته در خشم ماست!
برخیز! دستانت را به ما بده تا توانمندتر شویم!
بBBرخBBیز! بBBهصBBف مBBبارزه بBBپیونBBد ،بBBا هBBر ابBBتکاری کBBه مBBیتBBوانBBی مBBا را تBBنها نBBگذار! کBBسانBBی کBBه نBBاگBBفتههBBای تBBو را
میفهمند!
بBرخBیز! بBاهBم مBیتBوانBیم زنBجیرهBای خBشونBت عBلیه زنBان را چBنان پBاره کBنیم کBه ھﯾﭻ کBسی دیBگر جBرأت دوبBاره بBافBنت
آن را نداشته باشد!

اشکال گوناگون خشونت برزنان و تاثیرات آن
سخنران  :مستوره الوندکوهی -دانشجوی مطالعات زنان دانشگاه یورک و فعال کارزار زنان علیه خشونت
دولتی  ،اجتماعی و خانگی!

بحران جهانی سرمایه داری و زنانه شدن کار و گسترش خشونت بر زنان
سخنران :مژده جویا  -دانشجوی دکترای مطالعات زنان و فعال کارزار زنان علیه خشونت دولتی  ،اجتماعی و
خانگی!

ـ چرا کارزارهای وسیع انقالبی زنان علیه خشونت و فاشیسم ،ضرورتی عاجل است؟
سخنران :آناهیتا رحمانی  -عضو سازمان زنان هشت مارس و فعال کارزار زنان علیه خشونت دولتی  ،اجتماعی
و خانگی

ـ نمایش فیلم
“رقص براي تغيير”
مستند  ٥٠دقيقه اي ساخته ی شهرزاد ارشدي
برنده جايزه فسيوال گالويژ ٢٠١٥
داستان زندگي  ٦زن پيشمرگه كرد )ايران( از سه نسل مختلف،
تجربياتشان در دوران انقالب و رودرروي با جمهوري اسالمي و انتخاب
مبارزه بر عليه نابرابري براي ساخنت آينده اي بهتر.
با حضور فیلم ساز شهرزاد ارشدی  ،برای معرفی فیلم و پاسخ به
پرسشها

-

اجرای موسیقی

خواننده  :آزیتا ,فعال جنبش زنان
نوازندگان :حماسه  -ساز
فرزاد -دف

 نمایش آثار هنریتابلوهای نقاشی شیالن جبار

-

دیکلمه شعر
ناهید ،فعال کارزار زنان علیه خشونت دولتی ،اجتماعی و خانگی

 پنل پرسش و پاسخاز سخنرانها و شهرزاد ارشدی
پذیرایی با شیرینی و چای و قهوه

زمان  :یکشنبه ۱۲، ،مارس  ،۲۰۱۷ساعت  ۱:۳۰بعداز ظهر
مکان  ۵۱۰۰ :نورت یورک -سیویک سنتر ،چمبرروم
کمیته برگزار کننده :کارزار زنان علیه خشونت دولتی  ،اجتماعی و خانگی -تورنتو

