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از :لوال متاماال ،مادريد ،و اندری شير Von Lola Matamala, Madrid, und André Scheer
برگردان از :دپلوم انجنير نسرين معروفی
 ١١مارچ ٢٠١٧

"جاده ھا به ما تعلق دارد"
ميليون ھا نفر در روز بين المللی زن عليه خشونت و استثمار دست به اعتصابات و تظاھرات زدند.

تظاھرات به خاطر روز بين المللی زن روز چھارشنبه در "دياربکر"  Diyarbakirدر ترکيه
Foto: Sertac Kayar/Reuters
ميليون ھا انسان در سراسر جھان به روز بين المللی زن به خاطر برابری و عدالت اجتماعی تظاھرات نمودند .در ھمين
سال تعداد کثيری از سازمانھا به خصوص در کشور ھای اروپا ،امريکای شمالی و جنوبی دعوت شدند تا در ھمراه با
زنان دست به اعتصاب بزنند تا مقاومت عليه تبعيض ،بی عدالتی و خشونت را مشھودساخته باشند .در شھر ھای مھم
اسپانيه از مردم دعوت شده بود تا درتظاھرات اشتراک نمايند .در شھر ھای "بيلباو" " ، Bilbaoمادريد"  Madridو
پلزينسيا  Plasenciaھزاران زن از ساعت  ١٢روزبرای نيم ساعت کار خود را متوقف کردند.
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اعتصاب با گل ميخک سرخ روز چھار شنبه در مقابل پارلمان در شھر "وارسا"Warschau
Foto: Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski via REUTERS
فعاالن گروپ "وياللوس"  Velaluzروز سه شنبه بعد از حدود يک ماه اعتصاب غذائی در کنار "پويرتا دل زول"
 Puerta del Solدر مرکز شھر "مادريد"  Madridبه عمل اعتراضی خود خاتمه دادند .قبل از آن پارلمان اسپانيه،
به پالنی که حاوی  ٢۵نکته است ،که می بايست در مقابل خشونت عليه زنان مبارزه کند ،موافقت نموده بود .آنھا می
خواھند که مبارزه را به اشکال ديگر پيش ببرند .طوری که سخنگوی اين گروپ اعالم داشت :شب و جاده ھا ھم متعلق
به ما است ،ھيچ تجاوز ،دست اندازی و تعدی نبايد بدون جواب باقی بماند.

اعتراضات عليه خشونت بر زنان در روز چھار شنبه در مقابل وزارت صحيۀ شھر پراگوای  Paraguayدر
"ازونسيون"Foto: Jorge Adorno/Reuters - Asunción
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"به جھنم ميھن پرستی نوع پدرساالرانه! ما به فيمينسم ضرورت داريم!" شعار درشھر کيف بود .صد ھا زن اوکراينی
به پايتخت کشور خود رفتند تا در جاده ھا جھت از بين بردن خشونت عليه زنان اعتراض نمايند .دعوت کنندگان به اين
اعتراض در کنارديگرسازمانھا ،سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بين المللی نيز بودند .زنان تظاھر کننده می خواستند
تا مصوبۀ به اصطالح معاھدۀ استامبول شورای اروپا از سال  ٢٠١١را که به خاطر مبارزه عليه خشونت بر زنان و
خشونت درخانه از طريق پارلمان فيصله شده ،تصويب نمايند .کشور المان ھم ھنوز آن معاھده را تصويب نکرده است.
کابينۀ المان به روز چھار شنبه ھفتۀ گذشته البته پيش نويس قانون را تأئيد کرده است که آن را می بايد جبران کند.

فيمينسم در عوض ناسيوناليسم :تظاھرات روز زن در شھر "کيف"Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters -
در کوه ھای "قنديل"  Kandil-Bergenکه منطقۀ سرحدی ميان ترکيه و عراق است به صد ھا زن در تظاھرات جمع
شدند تا روز ھشتم مارچ را تجليل کنند .آنھا ھمچنان عليه تھاجم "پيشمرگه" بر ايزيدی ھا Jesidenدر "زندشار"
 Sindscharاعتراض کردند .سخنرانان در اين تظاھرات تأکيد نمودند که حملۀ "پيشمرگه" به مفھوم حمله به تمام زنان
کرد است و آنھا "مسعود بارزانی"  Masud Barsaniرئيس حزب کرد ھای عراقی "کا دی پ"  KDPرا متھم نمودند
که وی اين تھاجم را با رئيس دولت ترکيه "رجب طيب اردوخان" سازماندھی کرده است.
"اردوخان" شخصا ً در يک موقفگيری به روز زن از دولت خودش به نسبت از بين بردن خشونت عليه زنان تمجيد
نمود.
طوری که اخبار "حريت دايلی نيوز"  die Hürriyet Daily Newsگزارش داده است :به روز ھشتم مارچ اسالم گرا
ھای احتمالی تظاھرات روز زن را که در ساحۀ دانشگاه "بيلگی"  Bilgiدر ستانبول صورت گرفته بود ،مورد حمله
قرار دادند .به ھمين ترتيب به روز چھار شنبه در "کيزری"  Kayseriدوازده معلم زن زندانی گرفته شده اند ،آنھا به
اتھام ارتباطات با جنبش واعظ "فتح ﷲ گولين" متھم شدند.
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در اسالم آباد زنان عليه تبعيض اعتراض نمودندFoto: Anjum Naveed/AP/dpa -.

پوليس از تظاھرات روز زن که عليه امپرياليسم امريکا در شھر مانيال  Manilaبرگزار شده بود ،جلو گيری
نمودFoto: Bullit Marquez/AP/dpa.
تظاھرات به خاطر روز زن در "روم"  Romھم در نظر گرفته شده بود ،که ھزاران زن می خواستند در جوار
"کلوزيوم" Kolosseumجمع شوند .در شھر آتن عمل اعتراضی مشترک زنان يونانی و زنان پناھجو سازماندھی شده
بود .در "دبلين"  Dublinزنان می خواستند با گذشتن از پل "او کونل"  O’Connelبه غرض قانونی ساختن سقط
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جنين و تأمين مالی آن از جانب دولت ،مظاھره کنند .پيش بينی تعداد زيادی اشتراک کنندگان به طور مثال در شھر
"بوگوتا"" ،Bogotá ،ازون سيون"  ،Asunciónو "بوينس آيرس"  Buenos Airesکرده می شد .در امريکای
جنوبی از ماه ھا بدين سو به صد ھا ھزار انسان عليه ادامۀ خشونت و به قتل رساندن زنان به جاده ھا می روند .در
کشور برازيل حدود  ١.۵٠٠از فعاالن جنبش بی ميھنان  MSTبه روز چھارشنبه فابريکۀ توليد کود به نام "والی
فيرتی ليسنتز"  ValeFertilizantesدر "کورابو"  Curabaoنزديک "زيو پولو"  São Pauloرا سد نمودند تا حاصل
و نتايج استفاده از زھريات در زراعت را در زندگی خود آشکار بسازند.

Bild: Florian Boillot
زنان پايتخت
در روز بين المللی زن به ھزاران تظاھر کنندۀ زن و مرد در شھر برلين جمع شدند تا برای حقوق خود ايستادگی نمايند.
آنھا تقاضای حق تعيين تصميم جنسی ،عدالت جنسيتی را نموده و خود را عليه مخالفان جنبش ھای بين المللی فيمينستی
قرار دادند.
در اين مراسم ائتالف گسترده ای از احزاب ،اتحاديه ھا و گروپ ھای سياسی دعوت شده بودند .بعد از گردھمائی
در"ھرمن پلتس"  Hermannplatzدر منطقۀ نيوکلن  Neuköllnبه سمت "اورانين پلتس"  Oranienplatzدر منطقۀ
"کرويس برگ ـ فريدريش ھاين"  Bezirk Kreuzberg-Friedrichshainشروع به حرکت نمودند.
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