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مبارزات گسترده ای که از جانب توده های وسیع، خصوصا زنان در آمریکا و بسیاری از کشورها در مقابل رژیم فاشیستی 
شکوه روز  پیش برد هر چه بابرای ه دارد، الهام بخش ما و همه زنان در سراسر جهان ترامپ/پنس پیش برده شد و ادام

 زن می باشد.جهانی زن در خدمت برچیدن خشونت و فرودستی 

در چنین شرایطی، "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی 
بر زنان در ایران"، اولین سازماندهی سراسری خود را در اروپا و کانادا 

 مارس روز جهانی زن، آغاز می کند. 8برای برگزاری 

 را قدرت در ستیز زن اسالمی جمهوری بنیادگرای رژیم هک ایران زنان ما

 های خشونت بین ناپذیری گسست رابطه که دانیم می خوب ایم، کرده تجربه

 از است. برقرار زنان علیه دولتی خشونت و اجتماعی و خانگی گسترده

 بدن و زنان اسالمی جمهوری زن ضد رژیم گیری قدرت ابتدای همان

 در ارتجاعی طبقات قدرت تحکیم و ستقرارا برای کشمکش مرکز شان

 ، ناموسی"زنان " قتل سنگسارزنان، اجباری، حجاب .است هبود ایران

 اذیت و آزار زنان، تحقیر و شتم و ضرب زنان، جنسی سازی ناقص

 نمونه ها وصد پورنوگرافی زنان، تجارت اجباری، ازدواج زنان، جنسی

 شکل ترین وحشیانه یشبردپ با چگونه رژیم این که دهد می نشان دیگر

 است. داده قرار بردگی و خشونت مورد را زنان ممکن

 

 

ما زنان ایران، در پیوند با دیگر زنان در سراسر جهان، برای پایان بخشیدن به هر نوع خشونت دولتی، اجتماعی و 
بر زنان، جدا از خشونت اصلی تشدید . مبارزه ما بر علیه رژیم جمهوری اسالمی به عنوان عامل خانگی ایستاده ایم

نیست. ما این و در حمایت و همبستگی با زنان در آمریکا،  علیه رژیم فاشیستی و بغایت زن سیتز ترامپ/پنسمبارزه 
در و بی وقفه انقالبی بدون مبارزه بر زنان را دریافته ایم که مبارزه علیه هر یک از اشکال خشونت حقیقت انکار ناپذیر 

که خشونت وحشیانه علیه زنان را تولید و باز تولید  مردساالر سرمایه داری حاکم برجهاننظام کل ی سرنگونخدمت به 
خشونت و مورد  زنیمی کند، بدون نقطه پایان بخشیدن به مالکیت مرد بر زن، نمی توان جامعه نوینی را ساخت که هیچ 

 قرار نگیرد.ستم 

را ندارید، زنان دن این حجم وحشیانه خشونت بر زنان زنان عاصی از خشونت، زنانی که دیگر تحمل دیدن و شنی
انیم در جهت افشای هر چه بیشتر نظام مردساالر حاکم بر بتوراهپیمایی روز جهانی زن به ما بپیوندید تا در  !مبارز

 گام برداریم.جهان و در جهت برچیدن خشونت بر زن با هم و همراه هم 

  

 انگلستان -ن(افغانستا -سازمان زنان هشت مارس)ایران
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