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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کميتۀ جوانان بلژيک: فرستنده

 ٢٠١٣ می ١٨

  

   يکۀ شمارۀاطالعي

  »اسالمی ضد انتخاب جمھوری «ۀ روز دعوت به کارزار سه

  بروکسل کارزار مرکزی در - ٢٠١٣ جون ماه ١۴ و ١٣ و ١٢

   

  !سرنگونی جمھوری اسالمی: رأی زنان

  !جھانی بدون ستم و استثمار: انتخاب زنان

   

ای   رخدادھای بزرگی شود؛ از جمله واقعهۀتواند جرق ای می ھر واقعه.  ايران آبستن تحوالت بزرگی استۀجامع

  .ستيز جمھوری اسالمی  رژيم زنۀچون انتخاباِت فريبکاران

. ستيز بوده است مجالی برای انتخاب يکی از ميان جمع مرتجعيِن مردساالر و زن ی ھموارهانتخابات جمھوری اسالم

 ۀھا نفر از زن و مرد توجيه خود را برای ادام امروزه اين نظام آن چنان آبروباخته است که در نگاه ميليون

  .موجوديت از دست داده است؛ به ويژه در نگاه زنان

  ای را تجربه سابقه  فقر و شکاف طبقاتی بی ھوری اسالمی از بين مردمی کهدر اين بحراِن عدم مشروعيت، جم

يعنی . زنان و جوانان طبقات تحتانی: کند کنند، بسيار ھدفمند دو قشر را به شدت و به شکل عريان سرکوب می می

تانسيل را برای کنند و بيشترين پ کسانی که بيشترين خسارت و فشار را در اين بحران سياسی و اقتصادی تحمل می

  .شورش و عصيان عليه وضع موجود دارند

چگونه ...  و سوريه ابينيم از ايران تا عراق و افغانستان و مصر و ليبي  خونبار اين است که میۀروی ديگر اين سک

ھای مذھبی  ھا با دخالت مستقيم و غيرمستقيم يا نظامی و غيرنظامی خود در برپايی و تقويت حکومت امپرياليست

  . ايم ھای اسالمی و ضدزن بوده اند و ما زنان اولين قربانيان استقرار اين دولت قش داشتهن

برای ما شکی باقی نمانده است که حقوق ما زنان و منافع طبقاتی فرودستان، نه از دل مشارکت و تلطيف ساختار 

شود و نه با تکيه به مراھم  تأمين می» انتخابات«ھای مدنی آن يعنی  ھای بنيادگرای اسالمی و کانال حکومت

  . شان ھای ارتجايی»جرگهه لوي«ھا و  ساالران امپرياليست و چشم اميد به پارلمان جنگ
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توانيم در تعيين  گرا نمی  مردساالرانه و واپس- ما با شرکت در ھيچ نوع انتخاباتی در اين سيستم متکی به روابط پدر

ما در حفظ اين نظام پوسيده ھيچ نفعی . ی نقش بازی کنيمسرنوشت خودمان و در ايجاد يک تغيير جدی و اساس

  .نداريم

ويژه زنان سرنگون شود و بر جای آن نظامی  اين رژيم بايد به دست قربانيانش، به.  بودن نيستۀاين رژيم شايست

  . ترين اصولش است بنشيند که برابری زن و مرد از بديھی

زندگی ما بر ِگرد بسيج و سازماندھی نيروی زنان . نخواھيم نشستما زنان انقالبی تا سرنگونی اين رژيم از پای 

  .چرخد گرا می اسالمی و روابط مردساالرانه و واپس برای سرنگونی جمھوری

ما زنان نه تنھا برای گسستن زنجيرھای خود بلکه برای گسستن زنجير خفقان، فقر و سرکوب، ستم و استثمار از 

  .کنيم دم ايران مبارزه میدست و پای تمامی ھفتاد ميليون مر

 انتخابات را تبديل به کارزار افشای اين رژيم ۀھای رأی، مضحک ما زنان آگاه ايران به جای رفتن پای صندوق

  . ستيز و توضيح ضرورت عاجل و حياتی سرنگونی آن خواھيم کرد زن

  .کنيم که در آن ھيچ ستم و استثماری نباشد ای را انتخاب می ما زنان ايران به جای انتخاب از ميان بد و بدتر، جامعه

) بروکسل(ای را در بلژيک  زه ، کارزار مرکزی سه رو) افغانستان-ايران (چدر اين راستا سازمان زنان ھشت مار

ان بخشيدن به حيات پر از جنايت و فساد جمھوری اسالمی به  کسانی که در اشتياق پايۀجای ھم. سازمان داده است

ويژه زنان را به   ايران بهۀبه ما بپيونديد تا ھمراه با ھم بتوانيم صدای مردم ستمديد. برند در اين کارزار است سر می

  . گوش مردم مترقی جھان برسانيم

  .اند ادهست که رأی بر سرنگونی جمھوری اسالمی د  کسانیۀاين کارزار جای ھم

ھای  کش از درون صندوق ست که شکی ندارند منافع مردم تحت ستم و زحمت  کسانیۀاين کارزار جای ھم

  .آيد کاری بيرون نمی فريب

   ستيز جمھوری اسالمی شان از بردگی خواھرانش تحت حکومت زن ست که قلبش  کسانیۀاين کارزار جای ھم

  !لرزيده است

ھای دار جمھوری اسالمی   از رقص مرگ جوانان فقير و فرودست بر چوبهست که  کسانیۀاين کارزار جای ھم

  ! شان لرزيده است قلب

  ! ست که برای جدائی دين از دولت مبارزه می کنند  کسانیۀاين کارزار جای ھم

فروشی، سنگسار، اعدام، زندان، شکنجه،  خواھند به فقر، گرسنگی، تن ست که می  کسانیۀاين کارزار جای ھم

  !خاتمه بدھند... طلبی ملی، ستم مذھبی، تبعيض، آپارتايد، سرکوب و خفقان و  برتری

 پايانی ۀست که می خواھند به ستم جنسيتی و فرودستی زنان و به استثمار و بردگی نقط  کسانیۀاين کارزار جای ھم

  !بگذارند

  !گسترده، پرشور و پرتعداد به اين کارزار بپيونديد

  )١٣٩٢ ]ثور[ارديبھشت (٢٠١٣ می -)  افغانستان–ن ايرا (چ مار٨سازمان زنان 

  

   

  کارزار ضد انتخاب جمھوری اسالمی

  :زمان و مکان کارزار مرکزی
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   کارزار مرکزی سه روز کامل در بروکسل– ٢٠١٣ جون ١۴ و ١٣ و ١٢

رزار بپونديد خواھيد به شکل فردی يا متشکل به اين کا اما اگر می. جزئيات بيشتر به زودی به اطالع خواھد رسيد 

با مشارکت شما در سازماندھی . می توانيد برای دريافت اطالعات بيشتر با ايميل و يا تلفن زير با ما در تماس باشيد

تر  تر و پرقدرت زه را گسترده مبارۀتوانيم عرص اين کارزار در بروکسل و يا ساير کشورھا به شکل موازی می

  .يمئنما
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