
 ھلند –زن در آمستردام  یروز جھان 2012مارس 8 ییمایراھپ از یگزارش

کھ  مارس ھلند 8کمیتھ  با ن سازمان زنان ھشت مارس ھمراهیفعال 2012مارس 8پنچ شنبھ 

گر یو د »مختلفاز کشور ھای   زنان یکال و مترقیسازمانھا و تشکالت چپ، راد متشکل از«

زن را در شھر آمستردام ھلند با حضور  یمراسم روز جھان یخواه و مترقیآزا یروھاین

  .از مردم برگزار کردند یریچشمگ

 

  



 

 

زنان با در دست داشتن پرچمھا و پالک . دان دام آغاز شدیبعد از ظھر در م 5برنامھ از ساعت 

گر اتحاد یآنھا نوشتھ شده بود بار د یمختلف کھ خواستھ و مطالبات زنان بر رو یھا بھ زبانھا

انھ و یخاورم یز کشورھاخود را با زنان در سراسر جھان بخصوص با زنان ا یو ھمبستگ

ھ زنان و یزعلیض آمیو تبع یھ اشکال نابرابریقا اعالم کردند و اعتراض خود را بھ کلیشمال آفر

  . اد زدندیابانھا فریھ جنگ در خیبرعل



  

آغاز شد و  یاز زنان ھلند یتوسط گروھ یانقالب یک و خواندن ترانھ ھایمراسم با پخش موز

مارس روز مبارزات  8زن گفت کھ  یمارس روز جھان 8 از برگزارکنندگان در مورد یکی

ھ جنگ، یھ خشونت، علیض، علیھ تبعیزنان در سراسر جھان عل یروز ھمبستگ. زنان است

 . ن نابرابر استیو قوان  یعدالت یھ بیعل

  

سم یالیو امپر یھ داریاست ما مخالف سرما یزنان جھان یھمبستگ«بعد از صحبت ھا او شعار 

زده  یرانین چپ ایاز فعال یکیھمراه با زدن دف کھ توسط » میھست یارتجاع یو حکومت ھا

  . ن را بھ خود جالب کردندین وعابریشد توجھ حاضر



  

  

آن نوشتھ  یکھ رو یبزرگ یبا حمل پرچم رنگ یمائیکوتاه و دادن شعار؛ راھپ یبعد از سخنران

زنان مبارز و عکس   ی؛ عکس ھا»با مبارزات زنان در سراسر جھان یھمبستگ«شده بود

آنھا خواستھ و مطالبات زنان  یکھ رو یزنان؛ پرچم ھا؛ پالکاردھا و بنرھا یمبارزات یھا

ھ شده بود یمختلف تھ یگر گروه ھاینوشتھ شده بود و مشعل ھا کھ از جانب برگزارکنندگان و د

دن دف روشن و خواندن سرود و شعار و ز یبا مشعل ھا یمائیر راھپیآغاز شد و در طول مس

  .مین را بھ خود  جلب کردیتوجھ عابر



  

  

ل ید تعطیزنان است و با یمارس روز مبارزات 8(بر یمبن ییشعارھا یمائیر راھپیدر طول مس

م، ما یتمام انسانھا، نھ بھ جنگ ما مخالف جنگ ھست یبرا یو آزاد یاعالم شود، برابر یرسم
خود را با  یھمبستگ....)بھ خشونت؛ وم، نھ یستھا ھستیالیو امپر یھ داریمخالف نظام سرما

قا کھ توسط یانھ و شمال آفریگر بخصوص در خاورمید یمبارزات زنان و مردم در کشورھا

کھ در حال  یستیالیناتو و امپر یروھایشان و ن یکتاتوریو مستبد و د یمرتجع اسالم یحکومت ھا

ات و ین جنایان ایقربان نیرند و زنان اولیگ یانھ  قرار میحاضر مورد سرکوب و کشتار وحش

د از یم کھ مبارزه آنھا با مبارزه ما وابستھ است و بایاد زدیم و فریخشونت ھا ھستند اعالم کرد

، یبیتونس، مصر، ل یر مبارزات زنان از کشورھایبرخوردار باشند و تصاو ین المللیت بیحما

  . میھ و افغانستان را بھ گردن خود انداختھ بودیترک



ن تشکل ید و فعالین مردم پخش گردیمختلف در ب یروھایوناگون از تشکالت و نگ یھ ھایاعالم

ران؛ یط زنان ایت و شرایموقع«خود را کھ در رابطھ با  یھ سراسریزنان ھشت مارس ھم اعالم
ستھا کھ با اشغال و سرکوب یالیامپر یاستھاینقش و س ی؛ و افشایشمال یقایانھ؛ آفریخاورم

دند و یکشورھا و مردم را بھ خاک و خون کش  زنان ییو رھا یمکراسآوردن دمردم بھ نام  یگر
ن یو اسالمگرا توسط ھم یمذھب یروھایمستبدشان چگونھ ن یحکومت ھا ینکھ بعد سرنگونیا
ت زنان و مردم نھ تنھا بھتر نشده بلکھ یرسند و موقع یاشغالگر و متجاوز بھ قدرت م یروھاین

و دست نشانده کھ  یمذھب یکار آمدن حکومت ھا یرونکھ یو ا. بھ مرتب بدتر ھم شده است
نکھ زنان و مردم جھان یزنان است و ا ین حرکت و قدمشان در جامعھ سرکوب و فرودستیاول
و ضد زن و عقب افتاده  یک حکومت مذھبیران از یزنان و مردم ا یخید از  تجربھ تلخ و تاریبا

  . پخش کردند یسیو انگل یو فارس یھلند یبھ زبانھا» رندیدرس بگ یھ داریو مدافع سرما

   

ھ یآن خواستھ ھا و مطالبات پا یکھ بر رو یمارس پرچم قرمز بزرگ 8ن تشکل زنان ین فعالیھمچن 

 ین گام رھائین از دولت اولید ییجدا( :نوشتھ شده بود یسیو انگل یزنان را کھ بھ زبان ھلند یا
، نھ بھ یاسالم یست نھ بھ جمھوریالی، نھ بھ امپریسالما یزنان است، سرنگون باد جمھور

چ یزنان ھ یی، نھ بھ اعدام، نھ بھ سنگسار، نھ بھ خشونت، نھ بھ جنگ، بدون رھایحجاب اجبار
زنان  یپوشش، زنان بر بدن خود حق دارند، رھائ یآزاد و برابر نخواھد بود، حق آزاد یجامعھ ا

و ھر گونھ  یر انسانین نابرابر و ضد زن و غیھ قوانیھ کلیبا شرکت فعال خود زنان در مبارزه عل
ران از سال یمبارزات زنان در ار یکھ تصاو یگریو  پرچم د...) ر استیستم و استثمار امکان پذ

 یاریاو چاپ شده بود در دست داشتند کھ مورد توجھ بس یبر رو تا کنون یھ حجاب اجباریعل 57



در سالن برنامھ  یدر جلو یکوبیبا رقص و پا یمائیراھپ. ن قرار گرفتندیاز خبرنگاران و حاضر

  .دیان رسیبھ پا

  

  



  

  



  

خوش  ضمن مارس شھر روتردام 8از کمیتھ  ھالینگا ؛و استراحت کوتاه یمائیبعد از اتمام راھپ

 برنامھ ادامھ  ن روزیت ایزن و اھم یروز جھان مارس 8 در رابطھ با یمختصر و ییآمدگو

  . پیدا کرد

  

  .کھ مورد توجھ قرار گرفتندتوسط گروه جوانان ک یزچند سرود و مو یاجرا



  

ن مراسم مطرح کرد کھ ین سسخنران ایاول) یکا ب یآ ت( یھ در ھلندا از انجمن زنان ترکمھت 

ن در کوپن ھاگ روز یکنفرانس زنان توسط کالرازتک دومین درن بار یاول یش برایسال پ 102

م کھ در ینیب یکماالن م یبوده و ھست ول یرزاتک روز مباین روز یزن اعالم شد و ا یجھان

ن روز را فقط با گرفتن جشن یگوناگون زنان متاسفانھ ا یمختلف از طرف گروه ھا یکشورھا

کھ  ھستند ین کسانیکھ در سراسر جھان زنان جزء اول یاو اشاره کرد در حال. کنند یبرگزار م

خود را  یت شغلیشوند و موقع یکار میکھ ب زنان اولین کسانی ھستند ؛قربانی قوانین حاکم ھستند

ان یشوند و از قربان ی؛ در سراسر جھان زنان ھنوز جنس دوم محسوب مدھند یاز دست م

از زنان از حق و  یاریکنند و بس یم یھستند؛ اکثر زنان در فقر زندگ یناموس یخشونت و قتلھا

و  روانی و یروح یستند؛ و تحت فشارھایدر برابر کار مشابھ برخوردار ن یحقوق مساو

برخودار ھستند و در  یات کمترو امکان یت شغلیامن در حالی کھ از؛ قرار دارند یاقتصاد

. دھند و معموال ھم بدون دستمزد است ینجام ماو طاقت فرسا  یخدمات یسراسر جھان کارھا

 یبھ کس یتصاداق یتوانند بدون وابستگ یکھ م یکنند در حال یم یاز زنان در فقر زندگ بسیاری

ط  فقر و یفرزندان آنھا ھم در شرات خانواده یمسئولداشتن  بھ دلیلو  داشتھ کنند یراحت یزندگ

روز  بھ زن را یکھ در روز جھانفھ ماست ین وظیا. کنند یزندگ یسختمشکالت و بھ  با 

  . میبرگزار کن ھاابانیدر خ یو اعتراض یمبارزات یون ھایبا تظاھرات ھا و آکس وزنان  یمبارزات

ن یست این یکماکان کاف یکنند؛ ول یط مبارزه مین مشکالت و شراینان در مقابل اخوشبختانھ ز

 ییرھا یم کھ برایدان یما زنان م. دا کندیر پییتواند تغ یخود زنان م یشناخت و آگاھ ط بایشرا

د در بازار کار بھتر یزنان با یت شغلیم؛ موقعیخود را مطرح کن ید خواستھ ھایبا یو برابر

د با ین برابر برخوردار شوند و بایو قوان یت و تمام امکانات شغلیان کارگر از موقعزن.  شود



نکھ احساس یا یم زنان بھ جایما آرزو دار. برودن یح  فقر از بیصح یبرنامھ و راھکارھا

تر شوند تا  ید ھر چھ  فعالتر و قویبکنند؛ برعکس باوفرودست بودن را  ن بودن ییف و پایضع

 یبھتر است جھان یما ساختن جھان یآرزو. مین ببریا را از بیدر دنن ستم و اسثتمار را یم ایبتوان

نھ . مید تالش و مبارزه کنین از جھان  بایاساختن  یما برا. ت کنندیکھ زنان در آن احساس امن
 ....سمیتالینھ بھ کاپ یتیض جنسیسم و تبعیبھ فقر نھ بھ راس

در ھلند بود کھ با  ینیپیلیزنان ف لتشک زنان از ین المللین جنبش بیاز فعال یکی یسخنرانان بعد

؛ فقر و جنگ بپاخاستھ اند یھ بحران اقصادیزنان بر عل :ن جملھ صحبت خود را شروع کردیا
  . کند یمبارزه م ین برابر و آزادیبدست آوردن قوان یو برا

ط را بر زنان سخت و دشوارتر یشرا یھ داریغلط سرما یاست ھایو س یاقتصاد یبحرانھا

رون از خانھ روبرو یو خشونت در خانھ و ب یتیض جنسی؛ تبعتحت فشارزنان .  ده استکر

 مشکل تر و یکارشرایط  حقوق کمتر و با دریافت مجبورند بدلیل بحران اقتصادی زنان . ھستند

روبرو  یط سخت تریض و شرایمختلف با تبع یزنان  پناھنده در کشورھا. کار کند شتریب

  .....ھستند

کھ ترجمھ . درج شده است مارس 8زنان تشکل انی در سایت این سخنرکامل  یسخنرانمتن 

  .کامل فارسی آن ھم بزودی درج خواھد شد

http://www.8mars.com/browsL.php?catId=1058&pgn=1  

  

http://www.8mars.com/browsL.php?catId=1058&pgn=1


ھمراه با پدرش کھ با زدن  یرانیاتا دختر جوان یناھولن آیبعد از وقت غذا برنامھ با نواختن و

 یان ھم با آنھا ھمخوانیرانیاز ا یسرودند و جمع یانقالب یکرد سرود ھا یم یدف او را ھمراھ

   .استقبال حاضرین قرار گرفت توجھ کھ موردکردند  یم

  

از صحبت بود کھ بطور فشرده بھ نکاتی ن بخش بھداشت و درمان یترا از فعالیپ یسخنران بعد

 یریو سخت گ یاجتماع یمھ ھایبط یشراسخت کردن کالت و بھ مشاو . ھای او اشاره می کنیم 

اد یا زیکم کردن  بیمارستانھا و مراکز درمانی؛ لیاخراج پرنس ؛یدرمان ینھ ھایو کم کردن ھز

مارستانھا و مراکز یبو انتقال آنھا بھ  مختلف یا کم کردن بخشھایبستن  ؛آنھا یکردن ساعت کار

 یکمبود و کسربا  یو درمان یبھداشتامکانات  پیترا گفت کھ مختلف، یدر شھرھا گرید یدرمان

 عامل گفت بخصوص برای افراد مسن و فقیر بوجود آورده است او راشرایط دشواری  ھابودجھ 

با این سیاست ھا و  ما باید و استھلند راست دولت غلط  یاست ھایسو  برنامھ ھایاین شرایط 

  .و مبارزه خود را ادامھ دھیم کنیم برنامھ مقابلھ

صحبت خود را با ن یخود را با ا ین تشکل زنان ھشت سخنرانیندا روشن از فعال یسخنران بعد

  .آغاز کرد »زنان است ییارھ ین گام براین از دولت اولید ییجدا «از کرداین جملھ آغ



  

ر یانھ و نقش و حضور چشمگیت زنان در خاورمیرامون موقعیبطور خالصھ پو جان یبا ھ ندا

جھان در سال گذشتھ شاھد مبارزات مردم او گفت کھ . مبارزه اشاره کرد یزنان در صحنھ ھا

ربھ ما ا تجیم کھ آیکن یاز خود سوال م یرانیما زنان ا. ندقا بودیانھ و شمال آفریمردم در خاورم

ک ی یریقدرت گبا پوست و گوشت خود  یرانیگر در حال تکرار شدن است؟ ما زنان ایبار د

ندا بھ شورش مردم و . میرا لمس کرده ا بگرضد زن و سرکون یقوانو  یاسالم یم ارتجاعیرژ

موقعیت زنان آنجا اشاره  خود و یکتاتورھایھ دیقا علیانھ و شمال آفریبخصوص زنان در خاورم

ھ یعلایران می گذرد  یاسالم یت جمھوریحاکم ی کھ ازسال 32طی ران یزنان ا کرد و گفت

 1357مارس  8نمونھ بھ تظاھرات  یو برا ه اندکردمبارزه  و ضد بشری آنھان ضد زن یقوان

ن نکتھ کھ مردم جھان و بخصوص زنان یا یبر روندا . اشاره کرد یھ حجاب اجباریزنان عل

 یکتاتوریدو ک حکومت ضد زن یت یران از حاکمیاز تجربھ تلخ زنان و مردم ا یستیبا یم

 یک حکومت مذھبیکتاتور یک دیبا رفتن  ھکرند یاستفاده و درس بگ یاسالم یجمھور یمذھب

رابطھ با بحران  او در. تجربھ نکنند با حمایت دولت ھای امپریالیستی یبدتر یکتاتوریو د

مردم و بخصوص  یبرا را ط و امکاناتیروز بھ  روز شراو   کھ جھان را فراگرفتھ یاقتصاد

کھ  یزین نکتھ انگشت گذاشت و مطرح کرد تنھا چیا یبر روکرده زنان سخت تر و مشکل تر 

د و یدان یو ھمانطور کھ م. است جنگ ھنگفت ینھ ھایست ھزین ییاز صرفجو یدر آن خبر

ندا  یسخنران. دن بحرانھا و جنگ ھا ھستنیان این قربانیم کھ باز زنان اولید فراموش کنیاین

  .مورد استقبال قرار گرفت



  

 یناموس یخشونت و قتل ھادر رابطھ با  یھ در ھلندن تشکل ترکینار از فعالیچ یسخنران بعد
نکھ یو ا. اشاره کرددر ترکیھ  ت زنان یو موقعو خانواده  یدر مناطق جنگ یو تجاوز جنس

  .دارد ین المللیب یاز بھ ھمبستگیگر نید یمبارزه زنان در کشورھا

  

 ؛سالح ھای جنگیساختن ھ یعل« مابود او گفت کھ  ین بعدسخنرااز فعالین جنبش آزادی  رزا
و در  مبارزه و فعالیت می کنیم  »یکشتار جمع یالح ھاس، و یو اتم ییایمیش یبم ھا

را اعالم  در این زمینھ شده است اشاره کرد و برنامھ آتی تا کنون مبارزاتی کھ بارابطھ 

کھ ھنوز ھم  استفاده کردما یبم اتم در ھرورشکا یآمر کرد رزا گفت کھ برای اولین بار

   .مانده است ثرات آن بعد از گذشتھ چندین سال باقیا



  

در  کھ  یکنفرانسدر مورد  زنان ین المللیبجنبش از فعالین  مارس آمستردام و 8کمیتھ  از جین

   .داد یحاتیتوض جنبشن یا یات یبرنامھ ھاادامھ  و در ونزوئال برگزار شد سال گذشتھ

  

یکی دیگر از سخنران در رابطھ با مشکالت و شرایط کار پرنسیل بیمارستانھا و درمانگاھھا در 

  ھلند پرداخت و بھ مبارزات انجام شده و ادامھ مبارزات آتی 

  .پرداخت

مختلف سخنرانان در این مراسم سعی کردند از زوایای مختلف بھ مسائل و مشکالت زنان و 

در داخل و  ، تجاوز و آزار جنسی از جانب مردان خانوادهبھ خشونت علیھ زنان .بپردازند

نقش حکومت ھای  بھ ...جنگ و ؛اجباری ھای زنان، ازدواج بھ ، ضرب و شتم خارج از خانھ



و سرمایھ   افشای نظام مردساالر ومختلف امپریالیستی و مرتجع اسالمی حاکم  در کشورھای 

  .مارس درج خواھند شد 8متن سخنرایان بھ زودی در سایت تشکل زنان   .پرداختند حاکمداری 

  

ن اجرا شد کھ یاسمیھ - لنایا یبھ نام ھا ینیپیلیبرنامھ با خواندن دو سرود توسط دو خواھر ف

   .دیان رسین قرار گرفت بھ پایمورد توجھ حاضر

  

  ھلند - )افغانستان- رانیا(ارس سازمان زنان ھشت م
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  .باشد یاز مراسم مارس امسال م ییلمھایر فینک زیدو ل

tb=8MARS_8MARS2010&Id=109&http://www.8mars.com/browsfilm.php?

catId=1106&pgn  

http://www.8mars.com/browsfilm.php?tb=8MARS_8MARS2010&Id=111&

catId=1106&pgn  
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