دعوت به آکسیون
روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان
جهانی است مملو از خشونت و تجاوز به زنان.
قتل ناموسی ،تجاوز ،پورنوگرافی و بردگی جنسی ،آزار جنسی ،ضرب و شتم ،اسیدپاشی ،تهدید و توهین لفظی در خانه و خیابان ،منع
سقط جنین ،سنگسار ،ناقص سازی جنسی و صدها خشونت دیگر.
کافی است زن باشی! مهم نیست کجا باشی و از چه نژادی ...در جنگ یا در "صلح"! ...در شرق ،یا در غرب ...خشونت و ستم هم چنان
سازمان یافته تر و موذیانه تر از قبل در اشکال گوناگون بر تن و بدن زن وارد می شود و پدر ساالری و بنیادگرایی شدید تر از قبل در
خدمت منافع نظام سرمایه در آمده است .ارتجاع در هر دو شکلش ،چه بنیادگرایی و چه امپریالیستی ،یا در یک سو زنان را در بازار
بردگی مستقیم یا غیر مستقیم به فروش می رساند تا فرودستی زن را بیش از قبل نهادینه سازد و یا در سوی دیگر هم چون رژیم اسالمی
ایران در مقابله با مقاومت زنان و برای فروکش ساختن خشم و طغیان انفجاری شان بر آن ها اسید می پاشد.
آیا می توان از رهایی بشریت حرف زد زمانی که هنوز زنان قربانی سرکوب ،ترس ،تجاوز و خشونت بوده و فرودست اند؟ آیا می توان
بدون مبارزه ای سخت و انقالبی به صلح و رهایی دست یافت زمانی که هنوز جنگ علیه زنان ادامه دارد؟ چگونه می توان به جامعه
"مدرن و دمکراتیک"" ،مفتخر" بود زمانی که زنانی حتا حق پوشش ،تحصیل ،انتخاب ،زاییدن یا نزاییدن و  ...حق بدن خود را ندارند؟!
مبارزین و آزادی خواهان!
دست هایمان را به هم دهیم و بار دیگر مبارزه ای سخت علیه این خشونت افسارگسیخته که بشریت را به قهقرا برده است ،حول اهدافی
صحیح و رهایی بخش سازمان دهیم.
به راستی باید خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی برای انقالب رها ساخت و زنجیر ها را گسست!
این بار باید مبارزاتی آگاهانه تر و مصمم تر از قبل را گسترش داد ،دوران اسارت را به سر آورد و جهانی نو عاری از هرگونه
خشونت و ستم بر زنان و بر بشریت را بنا کرد!
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