
 دعوت بھ راھپیمائی 

 ! مارس روز جھانی زن را در خیابان برگزار کنیم 8
 روز جھانی زن را 2010 مارس 8 مارس ھمراه با دیگر تشکالت و فعالین جنبش رادیکال و مترقی زنان از کشورھای مختلف؛ 8تشکل زنان 

 .   کنند برگزار می

ئی و جلسھ در شھر روتردام ھلند برگزاری می کنیم تا صدای اعتراض خود و میلیونھا  مارس روز جھانی زن  را بصورت راھپیما8ما زنان امسال 

 .زن و مردی کھ بھ قوانین ضد بشری و تبعیض آمیز نظام موجود معترض ھستند را بھ گوش مردم جھان برسانیم

در اعتراض ھای خیابانی  نان و جوانانبا توجھ بھ شرایط و اوضاع حساس و سرنوشت ساز مبارزات مردم  ایران و بخصوص حضور چشمگیر ز

 مارس را  بھ ھمراه آنان در خیابانھا برگزار می کنیم تا بتوانیم حمایت و ھمبستگی نیروھای مترقی و آزادیخواه را بھ مبارزات 8در ایران، امسال 

 .مردم ایران جلب کنیم
بش زنان؛ کھ خواھان آزادی و برابری میان زنان و مردان، علیھ تبعیض ما از تمامی انسانھای آزادیخواه و نیروھای مترقی و ھمچنین فعالین جن

جنسی، علیھ خشونت بر زنان؛ علیھ سوءاستفاده جنسی ؛ علیھ ناقص سازی جنسی دختران؛ علیھ سنگسار؛ علیھ جنگ؛ علیھ راسیسم و فاشیسم؛  
برای جامعھ ای بدون ستم و استثمار مبارزه می کنند؛ دعوت می کنیم کھ ھستند و ... علیھ امپریالیسم و دولت ھای ارتجاعی؛ علیھ فقر و بیکاری  و 

  .با ما ھمراه شوند
 سرنگون باد جمھوری اسالمی ایران   / آزادی جامعھ در گرو آزادی زن است             

 !زنان و مردان آزادیخواه
ا ھر چھ رساتر بر علیھ رژیم جمھوری زن ستیز اسالمی و قدرتھای امپریالیستی و ارتجاعی کھ حافظ مردساالری و با حضور خود در این راھپیمائی تالش کنیم تا صدای مبارزات مردم ایران ر 

 .پدرساالری در گوشھ و کنار جھان ھستند را بھ گوش مردم مترقی و آزادیخواه جھان برسانیم
 

  در سالن20.00 تا 16.00 از ساعتو   سخنرانی و راھپیمایی16.00  تا 14.00از ساعت  2010 مارس 7یکشنبھ  :زمان
 ) Voor het stadhuis in Rotterdam(             جلوی شھرداری شھر روترادم: محل شروع تظاھرات

  ) Vijverhofstraat 27)Alevitisch Cultureel Centrum                                               :محل برنامھ بحث و جشن 
       www.8mars.com  /  8marchnl@gmail.com              2010فوریھ  8  ھلند-)افغانستان - ایران( ارسسازمان زنان ھشت م
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mailto:8marchnl@gmail.com


  :برگزار کنندگان

- 8 March Women’s Organization (Iran - Afghanistan) –NL 

- Europese Democratische Vrouwenbeweging  

- Makibaka - NDFP 

- Veksav Vrouwencommissie 

- Rode Morgen 

- Yeni kadin (ATIK) 

: لیست حمایت کنندگان    

 
   ھلند-کمیتھ علیھ تبعیض -
  
  .جمعی از زنانی کھ در تدارکات ما را یاری کردند از این آکسیون حمایت کرده اند -
  
  
  

  .بھ زبان ھلندی را در لینک زیر مالحظھ نمائید برنامھفایل پی دی اف 
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