
گیریم قدرت را پس می  
ای است کھ بر مبنای  داری مصمم ھستیم. پدرساالری بنیان نظام امپریالیستی و سرمایھ  نبرددر بھ پیش بردن * ما زنان
کنیم.  کشی و سرکوب مقاومت می ھستیم کھ در مقابل این نظم بھره* زنانیی سفید موجودیت یافتھ است. ما  ی مردانھ سلطھ  

کشی و  ایم، در مقابل بھره بریم یا مھاجرت کرده ایم، در تبعید بھ سر می ایم، گریختھ کھ جنگ را تجربھ کرده* زنانیبھ عنوان 
شوند  رسند، با سیستم فاشیستی پناھجویی مواجھ می پناھنده بھ اروپا می* زنانکنیم. وقتی  تحقیر جسمی و روانی مقاومت می

زمان  کھ در آن حریم خصوصی رعایت نشده اما ھم ھایی گاه اردوفرستد،  می [پناھجویی] ھای اردوگاهکھ آنھا را بھ زور بھ 
 خشونترا در معرض اشکال گوناگون * زنانچنین چیزی، دیگر بار، کشاند.  آنھا را [از اجتماع جدا کرده] و بھ انزوا می

دھد.  در سپھر عمومی و خصوصی قرار می  

ھم،  اند کھ در این دموکراسی بزرگ شده* زنانیھای دروغین غربی صادر نشده است.  سکسیم [از ھیچ کجا] بھ دموکراسی
با موافقت با این منطق، بھ پروپاگاندای * زنانھای خود نقش دارند. این  کشی دولت در "منطق جنگ"، استعمار و بھره

برند.  می  پرستانھ دامن زده و از آن بھره نژاد  

، یا اینتر علیھ مردم ھمجنسگرا،ترنس و تفکیک نخواھیم داد، و در این بازی شر تفکیک سکسیم، تبعیض ی ما اجازه
شرکت  از ھم، ھای جسمی پرستی ضد مسلمانان و تبعیض مبتنی بر توانایی ستیزی، نژاد پرستی، تبعیض طبقاتی، روما نژاد

واھیم کرد. ] تفکیک نخیکدیگرما خودمان را [از نخواھیم کرد.   

جنگند. زنان کورد در  ھستند کھ با نیروھای دولتی استعمارگر و فاشیست می* زنانیی خوبی از  روژاوا نمونھ* زنان
ھا پیش تا کنون در مقابل برتری نظامی نیروھای  کنند و از ماه کوردستان شمالی (باکور)، برای خودمختاری مبارزه می

اند.  مسلح و سربازان مزدور مقاومت کرده  

گی داشتھ باشیم، از خود و دیگران دفاع کنیم و برای آزادی مبتنی بر شود کھ با یکدیگر ھمبست مقاومت وقتی آغاز می
عدالت بجنگیم.   

علیھ  نبردی کارگر (چھ آنھایی کھ اوراق شناسایی دارند و چھ آنھا کھ ندارند) را بھ  طبقھ* زنان، خصوصن * زنانما 
خوانیم.  فرا می ھای حیات، گیری برای خود در تمامی حوزه دارانھ و تصمیم یھ پدرساالری سرما  

داری ای بدون استعمار و سرمایھ برای جامعھ  
 

2016مارس  8شنبھ،  قرار ما روز سھ  

ھا،  (فقط برای زنان، لزبین Reichenbergerابتدای خیابان  Kottbusser Torظھر در  از بعد 3:30تظاھرات: 
ھا) ھا و اینترسکس ترانس  

O-platzظھر در  از بعد 5:00تجمع: ساعت   

 

(FLTI)ھا  ھا و اینترسکس ھا، ترانس : زنان، لزبین*  


