ﮔزارش آﮐﺳﯾون روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن درﺷﮭر دوﺳﻠدورف آﻟﻣﺎن
اﻣﺳﺎل در ﯾﮏ روز آﻓﺗﺎﺑﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺎﯾر زﻧﺎن از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف  ٨ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را ﺑرﮔزار ﮐردﯾم.

زﻧﺎن ﺑﺎ ﻗرار دادن ﻣﯾزھﺎی ﻧﺷرﯾﮫ و اﻋﻼﻣﯾﮫ و ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺧود ،ﻣوزﯾﮏ و ﺗرﯾﺑون آزاد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ را آﻏﺎز ﻧﻣودﯾم.
ﻣﺎ ﺷﻌﺎر ﻣرﮐزی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس را »زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻣرد ﺳﺎﻻر و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ﻣذھﺑﯽ ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد« ﺑﮫ ھﻣراه
داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص زﻧﺎن و رھﮕذران ﻗرار ﮔرﻓت و ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای را در ﻣﯾﺎن دﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑرد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐوراژ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ رﺑل ،ﮔروه ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﮔروه زﻧﺎن ﻓﻠﯾﭘﯾن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت )ام ال پ د(
در اﯾن آﮐﺳﯾون ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد.

ﻓﺿﺎی آﮐﺳﯾون ﺑﺎ ﭘﺧش آھﻧﮕﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣورد رھﺎﺋﯽ زن ،ﺑﺎ ﺻدای ﭘر ﻗدرت رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن ﮐﮫ ﺑزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯾﮑرد ،ﭘر ﮐرده
ﺑود .ﻣردم ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯾدﻧد اﯾن ﺻدای ﮐﯾﺳت و ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﮐﺗﺎب زﻧﺎن ﺳﺎل ﺻﻔر ﻧوﺷﺗﮫ آذر درﺧﺷﺎن و ﻣﻌﻧﯽ ﺗرﺟﻣﮫ
آھﻧﮕﮭﺎ ،ﺗوﺿﯾﺢ ﻻزم را ﻣﯾدادﯾم .و ﺑﻌﺿﯽ از ﺣﺿﺎر ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ وﺟد آﻣده و ﻣﯾرﻗﺻﯾدﻧد.
در ﺗرﯾﺑون آزاد ھر ﯾﮏ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ در ﻣورد روز ھ ﺷت ﻣﺎرس ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ اراﺋﮫ دادﻧد .ﻣﺎ از دﺳﺗﺎورھﺎی ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز و از
ﻣﺑﺎرزات زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از ﺳﮫ ده اﺧﯾر ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زن ﺳﺗﯾز ﭼﮫ در اﯾران و ﭼﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻋﻠﯾﮫ ﺟرﯾﺎن
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ داﻋش ﭘﯾش ﻣﯾرود ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .و اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮑوت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣذھﺑﯽ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ در اﯾن ﺳﮫ دھﮫ ﻧﺷﺎن داد
ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣرﺳﺎﻻر دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣردم دﻧﯾﺎ و ﺑوﯾژه زﻧﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده و اﻣروز در ﮐوﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﻘش دﺧﺎﻟﺗﮕری و ﻣﺣو
ﻣﺑﺎرزات ﺑﺣق ﻣردم و زﻧﺎن را دارد.
زﻧﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯾد اﯾﻧﮑﮫ در آﻟﻣﺎن ھم زﻧﺎن ھم اﻗﺗﺻﺎدی و ھم ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺣت ﺳﺗم ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺟﺎوزھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺷوﻧت و ﺣﻘوق زﻧﺎن  ٢۵درﺻد
ﮐﻣﺗر از ﻣردان ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد اﯾن ﻣوﺿوع ﻣطرح ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺳﺗم ﺑر زن ،ﭼﮫ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﭼﮫ در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف
اﻋﻣﺎل ﻣﯾﺷود و اﺗﺣﺎد زﻧﺎن در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺿروری و ﺗﻧﮭﺎ را ﻧﺟﺎت ،ﺟﮭت رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن از ﯾوغ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﺋﯽ ﻣذھﺑﯽ اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( -دوﺳﻠدورف
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