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  "دژ به ھهڵبژارتنی کوماری ئيسالمی"بانگھێشت نامه بۆ ھهڵمهتی سێ رۆژەی 

 ھهڵمهتی سهرەکی برووکسێل -٢٠١٣ژوەن  ١٤و  ١٣و  ١٢
  

  !رووخانی کوماری ئيسالمی: دەنگی ژنان
 !جيھانێکی بێ ستهم و چهوسانهوە: بژارتهی ژنان

  
ھهر رووداوێک دەتوانێت ببێته ھۆی چهخماخهی رووداوگهلێکی مهزنتر، لهوانه ھهڵبژارتنه فێڵبازانهکهی . مهزنهکومهڵگای ئێران ئاوسی چهندی گوڕانکاری 

  .رژيمی دژە ژنی کوماری ئيسالمی
حهيای ئهم رۆژی ئهمڕۆ . ھهڵبژارتنهکانی کوماری ئيسالمی ھهموو کات دەرفهتێک بووە بۆ بژارتنی کهسێکی ديکه له نێو کومهڵێک پياو ساالر و دژە ژندا

تايبهت له روانگهی  رژيمه تا ئهو ئاسته نهماوە که له روانگهی مليۆنھا کهس له کهمهاڵنی خهڵکدا بيانووی بۆ بهردەوام بوونی دەسهالتهکهی له دەست داوە؛ به
  .ژناندا

ايهتی بهرۆکی گرتوون، زۆر به ئامانج دوو چين به لهم قهيرانی نهمانی مهشرووعيهتهدا، کوماری ئيسالمی له نێو خهڵکانێک که دەس کورتی و ھهاڵواردنی چين
يانی ئهو کهسانه که زۆرترين زۆرترين گوشار و خهسارەت لهم دۆخه ئابووری و سياسيه . چينی ناوەندی گهنجان و ژنان: شێوەيکی زۆر زەق سهرکوت دەکات

  .دۆخی ھهنووکهيی تێدايهقهيران ئاويه تووس دەبن و زۆرتری پۆتانسيێڵيان تێدايه بۆ شۆڕش و راپهڕين دژين 
چۆن ئهمپرياليستهکان به ... ديوێکيتری ئهم مێژووە خوێناويه ئهوەيه که دەبينين که له ئێرانهوە تا عراق و ئهفگانستان و مێسر و ليبی و سووريه و ھتد

ری حکوومهتگهلێکی ئايينی رۆڵيان بووە و ئێمهی دەستێوەردانی راستهو خۆ و ناڕاستهو خۆ يان به شێوازی سهربازی و شێوەکانيتر له درووست کردن و پشتگي
  .ژنان يهکهمين قوربانيهکانی درووست بوونی ئهم دەوڵهته ئيسالمی و دژە ژنانه بووينه

ھای  لھای بنيادگرای اسالمی و کانا برای ما شکی باقی نمانده است که حقوق ما زنان و منافع طبقاتی فرودستان، نه از دل مشارکت و تلطيف ساختار حکومت
   .شان ھای ارتجايی جرگه ھا و لويی ساالران امپرياليست و چشم اميد به پارلمان شود و نه با تکيه به مراھم جنگ تأمين می» انتخابات«مدنی آن يعنی 

ی پهيکهری حکوومهته بۆ ئێمه جێگای ھيچ گومانێک نهماوە که مافی ئێمهی ژن و بهرژەوەندی چينی ژێر دەست، نه له رگهی بهشدار بوون و باشتر کردن
بهدی بێت و نه به بنهما وەرگرتنی دەرمانی جهنگ خوازانی ئهمپرياليست و چاو بڕين له پارلهمان " ھهڵبژارتن"توندڕەوە ئيسالميهکان و کاناڵه مهدەنيهکانی واته 

  .و لۆی جهرگه کۆنه پهرەستانهکانيان
انهيه و دواکهوتووە و روو له رابردوو ناتوانين له دەستهبهر کردنی چارەنووسی خۆماندا و له پياو ساالر -ئێمه له ھيچ جۆرە ھهڵبژارتنێک لهم سيستمه باوک

  .ئێمه له ھيچ بهرژەوەنديکمان له بهرگری لهم رژيمه دوا کهوتووەدا نيه. درووست کردنی گوڕانکاريهکی جدی و بنهڕەتی رۆڵ بگێڕين
تی قوربانيهکانی، به تايبهت ژنان برووخێت و به جێگهی سيستهمێک بێته کايهوە که يهکسانی ژن و مێرد ئهم رژيمه دەبێت به دەس. ئهم رژيمه شايستهی مانهوە نيه

  .له سهرەتاييترين پرەنسيپهکانی بێت
دنی کوماری ژيانی ئێمه گرێدراوە به رێخستن کردنی ھێزی ژنان بۆ رووخان. ئهمهی ژنانی شۆڕشگێڕ تا رووخانی ئهم رژيمه بهردەوام دەبين له چاالکيهکانمان

  .ئيسالمی و دەست و پهيوەنديه پياو ساالرانهکانی
زوڵم و ئێمهی ژنان نهک ھهر بۆ پچڕاندنی کوت و زنجيرەکانی خۆمان، بهڵکوو ھهروەھا به مهبهستی پچڕاندنی زنجيری سهرکوت و خهفهقان و ھهژاری و 

  .دەکهينمليۆن خهڵکی ئێرانيش خهبات /چهوساندنهی حهفتا ملوێن
نی ئهم رژێمه دژە ژنه و ئێمه وەکوو ژنانی بهئاگای ئێران له باتی ئهوەی بچينه سهر سندووقهکانی دەنگدان، گاڵتهجاڕی ھهڵبژاردنهکان دەکهينه گۆڕەپانی له قاودا

  .جهخت کردنهوە له پێويستيی له ڕادەبهدەری رووخاندنی خێرای
  .خراپتر، کۆمهڵگهيهک ھهڵدەبژێرن که بهری بێت له ھهر چهشنه زوڵم و چهوسانهوەيهک ێمهی ژنانی ئێرانی له بری بژارەی نێوان خراپ و

. ڕێک خستووە) بڕوکسهل(ھهڵمهتێکی سێ رۆژەی له واڵتی بهلژيکا / کهمپهينێکی) ئهفگانستان -ئێران(ھهر لهم چوارچيوەدا رێکخراوی ژنانی ھهشتی مارس 
پهيوەستمان بن تا پێکهوە . ھێنان به ژيانی پڕ له تاوان و گهندەڵيی کۆماريی ئيسالمين تهڤلی ئهم کهمپهينه بن جێێ خۆيهتی ھهموو ئهو کهسانهی ھهڵوەدای کۆتايی

   .بتوانين دەنگی خهڵکی زوڵملێکراوی ئێران و به تايبهت ژنان بگهيهنينه گوێی ھهموو جيھان
  .ی داوەئهم ھهڵمهته بۆ ھهموو ئهو کهسانهيه که دەنگيان به ڕووخانی کۆماری ئيسالم

  .دەر ناکهوێتئهم ھهڵمهته بۆ ھهموو ئهو کهسانهيه گومانيان لهوەدا نييه که قازانجی خهڵکی زەحمهتکێش و زوڵملێکراو له سندووقهکانی فێڵ و تهڵهکهوە 
  .داخورپاوەئهم ھهڵمهته بۆ ھهموو ئهو کهسانهيه که دڵيان به ھۆی کۆيلهتيی خوشکهکانيان له ژێر دەسهاڵتی دژە ژنی کۆماری ئيسالمی 

  .نئهم ھهڵمهته بۆ ھهموو ئهو کهسانهيه که سهمای مهرگی گهنجانی ھهژار و ژێردەسته له سهر سێدارەکانی کۆماری ئيسالمی دڵيانی ھێناوەته ژا
  .ئهم ھهڵمهته بۆ ھهموو ئهو کهسانهيه که بۆ جياکردنهوەی دين له دەوڵهت خهبات دەکهن

سهنگهسار، سێدارە، زيندان، ئهشکهنجه، جياوازيی / ەيانهوێ کۆتايی به ھهژاری، برسێتی، لهشفرۆشی، بهردبارانئهم ھهڵمهته بۆ ھهموو ئهو کهسانهيه که د
  .نهتهوايهتی، ستهمی ئاينی، ھهاڵواردن، ئاپارتايد، سهرکوت و خهفهقان و ھتد بھێنن

  .ڕدەستهيی ژنان و چهوسانهوە و کۆيلهتيينئهم ھهڵمهته بۆ ھهموو ئهو کهسانهيه که خوازياری کۆتايی ھێنان به ستهمی ڕەگهزی و ژێ
 .به شێوەيهکی بهرفرە و شکۆمهند و پڕھهژمار تهڤلی ئهم ھهڵمهته بن

 

 ٢٠١٣مهی  - )ئهفگانستان/ئێران(رێکخراوی ژنانی ھهشتی مارس 
 ھهڵمهتی دژی ھهڵبژارتنی کوماری ئيسالمی

 کات و شوێنی سهرەکی
 ژە برووکسێلھهڵمهتی سهرەکی سێرۆ - ٢٠١٣ژوەن  ١٤و  ١٣، ١٢

 

بهاڵم ئهگهر دەتانهوێت به شێوازی تاکه کهسی يان کومهڵ لهم ھهڵمهتهدا بهشدار بن له رێگهی رەقهم . بۆ زانياری زياتر پهيوەنديمان پێوە بکهن
ه شێوازی ھاوتهريب به بهشدار بوونتان لهم ھهڵمهتهدا له برووکسێل و يان واڵتانی ديکه ب. تهلهفۆن و ئيمهيلی ژێرەوە پهيوەنديمان پێوە بکهن

  دەتوانين تێکۆشانمان بهرباڵوتر و بهھێزتر بکهين
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