
  اعتصابات جھانی زنان در ھشت مارس امسالتظاھرات  و گزارشی از 

  !خیابان ھا بھ ما تعلق دارد

  آزاده ارفع

 

  

  تظاھرات روز جھانی زن در دیاربکر ترکیھ 

یلیونھا نفر مگویند می  "دنیای جوان"گزارشی برای نشریھ در "آندره شر"و، از مادرید" لوال ماتاماال"
ی تظاھرات و عدالت اجتماع زنان با مردان  یزن برای برابر یروز جھاندر در سراسرجھان دیروز 

طور در آمریکای جنوبی و شمالی برای اعتصاب  ھمینسال سازمان ھای زیادی در اروپا وام. کردند

در  .فراخوان دادند تا مقاومت در برابر خشونت و تبعیض را بھ نمایش بگذارندسراسری زنان 

" مادرید"، "بیباو"، "پامپلونا"ر شھرھای د. رات خیابانی فر خوانده شده بوداسپانیا تظاھشھرھای مھم 

  .برای نیم ساعت  تعطیل کردندظھر  ١٢ھزاران  زن کارشان را از ساعت " پالسنسیا"و 

  



  اعتراض با گل میخک سرخ در  روز چھارشنبھ در برابر پارلمان لھستان 

ریبا یک ماھھ  اعتراضی خود را ب غذای تقدر روز سھ شنبھ اعتصا(Velaluz) "واللوز"گروه

احزاب  یک گروه از قبل از آن. مرکز مادرید  پایان دادنددر Puerta del Sol)"(پورتا دل سول"در

گویان سخن .زنان توافق کردند بر ی مبارزه علیھ خشونتماده ا ٢۵ ای انیا بر روی برنامھپارلمان اسپ

شب و خیابان : "ا می توان بھ شکل دیگر نیز فرمولھ کردگروه مزبور اعالم کردند کھ این مبارزه ر

  .!ھیچ  تجاوزی نباید بدون پاسخ بماند –ھا بھ ما ھم تعلق دارد 

  

  

  تظاھرات علیھ خشونت بر زنان در چھارشنبھ در برابر وزات بھداشت در آسانیسون پاراگوئھ

  

فمینیسم ما بھ ! بھ جھنم واصل شودپدرساالری باید " :اعالم کردند  زناننیز در کیف پایتخت اوکراین

 را  خشونت علیھ زنان در خیابانو دست بھ تجمع زده پایتخت اوکراینی درزن صدھا ."!احتیاج داریم

زنان .ازجملھ فراخوان دھندگان این تجمع بود)یستامن( سازمان عفو بین المللی.محکوم کردند

برای مبارزه  ٢٠١١سال دری اروپا شورا مصوب استامبولکنوانسیون رکننده خواھان تصویب تظاھ

ون کنوانسی این نیز تا کنون در آلمان.ھ زنان و خشونت خانگی در پارلمان اوکراین شدندبا خشونت علی

ی را برای جبران این تاخیر در روز چھارشنبھ الیحھ ا فدرال دولتکابینھ . بھ تصویب نرسیده است

   .بھ تصویب رساند



  

  روز زنان در کیف : فمینسم بھ جای ناسیونالیسم 

 

ه ھای قندیل در مرز بین ترکیھ و عراق صدھا زن برای برگذاری روزھشت مارس تجمع کرده در کو

تاکید  زنان انسخنران.کردند تظاھرات ھ ھای عراقی بھ یزیدی ھا در شنگال علیھ حمالت پیشمرگ و

ھبر حزب ر" مسعود بارزانی"مھ زنان کرد است و آشکارعلیھ ھ یک تجاوزحمالت  اینند کھ کرد

کرده  راھماھنگ رئیس جمھور ترکیھ در این حمالت کردستان عراق را متھم کرد کھ با ارودغان 

  . است

  

  



  در اسالم آباد زنان در ھشت مارس علیھ تبعیض  علیھ خود

وی  حکومت کند کھ کھ افتخار می  ه بودروز زن اعالم کرد ھایش دریکی از سخنرانی درغان وارد

در روز ھشت وریت روزنامھ ھاما طبق خبرمنتشره در.دست یابدموفقیت  بھ توانستھ در طرد خشونت

در استامبول   (Bilgi)یبھ تظاھرات زنان  در دانشگاه بیلیج مارس تعدادی منظون بھ اسالم گرائی

ن را بھ اتھام رابطھ با دوازده معلم ز )Kayseri (روز چھارشنبھ در کایزرینطوردرمیھ.حملھ کردند

  .ندجنبش فتح هللا گوالن دستگیرد کرد

گرد  کلوسئوم قرار گذاشتند دروھزاران زن  ن تظاھراتی برنامھ ریزی شده بودم نیز در روز زدر ر

در دوبلین . آتن نیز تظاھرات مشترکی بین زنان یونانی و زنان پناھنده سازمان داده شدهدر.ھم آیند

ت مالی دولت  از یاقانونی کردن و حمرفتھ و برای " او کونل" باالی کانال ربھقرار گذاشتند دزنان 

، و "آسونسیون"، "بوگوتا"تعداد زیادی از زنان در ھمینطور. دست بھ تظاھرات بزنند سقط جنین

کای جنوبی ماه ھاست کھ ر آمرید.برای شرکت در تظاھرات اعالم آمادگی کرده بودند "س آیرسبون"

فعال  ١۵٠٠حدود  در برزیل .و قتل زنان بھ خیابان ھا رفتھ انددائمی لیھ خشونت عصدھا ھزارنفر

 Valeروزچھارشنبھ یک کارخانھ تولید کننده کود را بھ نام )  (MST"جنبش دھقانان بی زمین"زن  

Fertilizantes  کھ کودھای تولید شده ای مواد سمی وارد محصوالت را "آپولسھ "در" کوبارو"در

   .بلوکھ کردندند را کشاوزی میک

  

  

  در مانیل پلیس بھ مقابلھ با تظاھرات زنان در رزو ھشت مارس علیھ امپریالیسم پرداخت

   



او میگوید بر . سارا الزار نیز در آلترنت گزارشی در از تظاھرات ھشم مارس منتشر کرده است

اساس گزارش برگزار کنندگان در پنجاه کشور از مکزیک، بولیوی تا روسیھ تظاھراتی بھ مناسبت 

صاب تاع" آمریکائی سازماندھی این حرکت عبارت بودند از  بازوی. ھشتم مارس امسال برگزار شد

کھ بزرگترین تظاھرات تاریخ آمریکا در ارتباط با مراسم   "راھپیمائی زنان"و " بین المللی زنان

ازمان ھای سندیکائی و عدالت این دو تشکل حمایت طیف وسیعی از س.تحلیف را سازمان دادند

  .اجتماعی را دارند

در دستگاه علیھ متعصبین سفید " ضد نژاد پرستی و ضد امپریالیستی فمینیسم"پالتفرم آمریکا خواھان 

کسب  کومت فعلی اعتماد بھ خودھود ستیزی است کھ توسط ححکومتی جاری و راست افراطی و ی

ما طرفدار یک فمینیسم سازش ناپذیر ضد نژادپرستی و ضد استعاری "پالتفرم میگوید. است کرده

  ".ھستیم

، مبارزه علیھ خشونت "زندگی سیاھان اھمیت دارد"این بدان معنی میباشد کھ جنبش ھائی نظیر" 

درخواست برای مرزھای باز و حقوق مھاجران و عاد وسیع توده ای، پلیسی و بھ زندان افکندن در اب

ما خواھان . قلب تپنده جنبش جدید فمینیستی را تشکیل میدھدبرای استعمارزدائی از فلسطین برای ما 

  ".ازمیان برداشتن دیوارھا ھستیم، از دیوارھای زندان تا دیوارھای مرزھا ، از مکزیکو تا فلسطین

این اقدامات "اعالم کرده اند کھ ) hRasmea Ode("راسما اودی"جملھ از وسازمان دھندگان اصلی 

سم فردگرا آن ھا را ھد کھ فمینیقرار د و توجھ معرض دید در ھد نیازھا و آرزوھای کسانی راخوامی

کھ در عرصھ تولید اجتماعی و زنانی کھ در بازار کار غیررسمی ھستند، زنانی : میگیردیده دنا

  "!دارای مشاغل بی ثبات و پا درھواان زنان بیکار، زنمراقبت و نگھداری کار میکنند، 

سازماندھندگان از ما اعالم کرد  "ائتالف ملی کارگران خانگی"مدیر ) ojen Po-Ai("ای جین پو"

چیز نخرید و یا لباس سرخ  ھیچکارنکنید،:  انتخاب کنیم یکی راسھ گزین این میان  از میخواھند کھ

. کارگران خانگی با پوشیدن لباس سرخ در این اعتراض شرکت خواھند کرد:"او میگوید". بپوشید

ترتیب  ھستند و بدین امنیت شغلی کارگرانی با دستمزدھای پائین و فاقد بسیاری از کارگران خانگی

  ."طیل کنند و یا اگر چنین کنند شغلشان را از دست خواھند دادقادر نیستند یک روز را تع

  



  

" مریلند"و " پرنس جورج" ،"ویرجینیا" ، "الکساندارا"، "کارولینای شمالی"،"چاپل ھیل"ھ ھا در مدرس

  . کارمندان مدارس در این روز در خانھ خواھند ماند د زیرا پیش بینی این بود کھ معلمان وتعلطیل شدن

اتحادیھ ھای اصلی و سازمان ھای کارگری " زنان کارگر بھ پا میخیزند"در عین حال تحت شعار  

پایان دادن بھ خشونت در "مواردی مانند شده و  س بسیج.برای تجمع دربرابر اداره کار واشتنگتن د

حقوق برابر برای زنان در برابر کار برابر، مزد عادالنھ برای آزار جنسی،  محل کار، پایان دادن بھ

  .را طرح کردند."تامین زندگی، مرخصی ھمراه با پرداخت حقوق و حقوق کار در زمان کار کردن

  

  

  



  

  .......شدندده تظاھر کننده در نیویورک دستگیر درجریان تظاھرات خیابانی  

صورت  در آمریکا  زنان ترانس سیاه پوست روز ملی تظاھرات بھ تظاھرات جھانی یک ھفتھ مانده

در این فراخوان گفتھ . چھارده سازمان برای این روز فراخوانی را منتشر ساختھ اندحدود ."میگیرد



 آمیزدھشت زا خشونت تن از خواھران ما بھ خاطر اعمالھفت  ٢٠١٧ن تاریخ در سال تا ای:" مشیود

خطرات  تھدیدزنان ترانس سیاه و بومی در زندگی تا ھشت نوامبر. جانشان را از دست داده اند

اقدام برای کھ با  زمان آن است .وامبر رو بھ فزونی نھاده استت نکھ پس از ھشقرار داشت متعددی 

  ."لحظھ کنونی را دچار دگرگونی سازیم خطیر بھ میدان آمدن بھ خاطر زنان سیاه ترانس اوضاع 

  ٢٠١٧نھم مارس 

  

  

  

  

  

  

 

 


