ﮔزارﺷﯽ از ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در آﻣﺳﺗردام ھﻠﻧد
روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ٨ﻣﺎرس ٢٠١٥ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس ھﻠﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن »ﮐﻣﯾﺗﮫ  ٨ﻣﺎرس آﻣﺳﺗردام« ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از
ﻧﯾروھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻣراﺳم روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را در ﻣﯾدان دام ﺷﮭر آﻣﺳﺗردام – ھﻠﻧد ﺑﺎ ﺣﺿور ﭼﺷﻣﮕﯾری از ﻣردم و
دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان در ھواﯾﯽ آﻓﺗﺎﺑﯽ و ﺑﮭﺎری ﺑرﮔزار ﮐردﻧد.

ﭘرﭼم ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑر روی آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود»  ٨ﻣﺎرس روز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زﻧﺎن« را زﻧﺎن ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد.

ﻣراﺳم از ﺳﺎﻋت  ٢ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣﯾدان دام ﺷروع ﺷد .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺧواﻧده ﺷد .او ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن روز؛ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن و ﺑﮫ ﺷراﯾط و ﻣﺷﮑﻼت زﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔون ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر اﺷﺎره ﮐرد.

زﻧﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن در ﮐوﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
داﻋش اﻋﻼم ﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﺗراض ﺧود را ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻗواﻧﯾن ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز و ﻧﺎﻋﺎﻻﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن از ﺟﻣﻠﮫ » ﺧﺷوﻧت ،ﻓﻘر،
ﺳﮑﺳﯾﺳم ،ﺗورم و ﺑﯾﮑﺎری« و ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی دوﻟت ھﻠﻧد اﻋﻼم ﮐردﻧد.

ﺟﻣﻌﯽ از زﻧﺎن ﮔروه ھﻧری ﮐردی ﺑﺎ اﺟرای ﻧﻣﺎﯾش ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت و ﻣﺷﮑﻼت زﻧﺎن در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ و
اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻣﺑﻠﮏ ﺗوﺟﮫ ﺣﺎﺿرﯾن و ﻋﺎﺑرﯾن را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐردﻧد.

ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺣﻣل ﭘﻼﮐﺎردھﺎ و ﺑﻧرھﺎی ﮐﮫ ﺑر روی آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮭﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود و ﻋﮑس ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن و دادن ﺷﻌﺎر و ﺧواﻧدن
ﺳرود در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎﻟن ﻣراﺳم راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐردﻧد و در ﻣﺳﯾر ﻧﯾروھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﺧود را ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺳﺎرﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣرﮐزی ﺧود را ﮐﮫ ﺑﮫ اوﺿﺎع و ﺷراﯾط زﻧﺎن در اﯾران و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑود را
ﭘﺧش ﮐردﻧد.

ﻣراﺳم در ﺳﺎﻟن ﺑﻌد از ﺻرف ﻏذا و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻧری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
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