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 Reports گزارشھا

 
  یبھرام رحمان

  ٢٠١۵ مارچ ١١

  

  ! زنیداشت ھشت مارچ روز جھاني در گرامیھائگزارش
 در سراسر جھان یاريبس تظاھرات ھا و یئآ م زن، گردھی، به مناسبت روز جھان٢٠١۵ مارچشنبه ھشتم  کيروز 

ن، ي، فلسطیلياز جمله در ش.  جمعه و شنبه آغاز شده بودین مراسم از روزھاي کشورھا ایدر برخ. برگزار شد

 ضمن اعتراض به یئمايپ  از زنان و مردان با شرکت در راهیئھا گروه نستانبنگالدش، ھونگ کونگ و افغا

  .ز شدنديآم ضين تبعي، خواھان اصالح قوانیتي جنسیھا ینابرابر

، جنگ، ی جھانیدار هيستم سرماي زنان، استثمار سیحقوق یطلب و آزاده و معترض به ب یھا زن و مرد برابر ونيليم

نار و با ابتکارات مختلف در سرتاسر جھان، روز ي و سمیئمايپ گ و راهيني میگزار، با بر...ست و يط زيب محيتخر

 . داشتندی زن را گرامیجھان

مان،  آزاد شدن خواھران«ن تجمع با شعار ي و چندیئمايک راھپيورک يويدر شھر ن»  زنیائتالف روز جھان«

غذا « با شعار یئمايپ ک راهي یو مردان طکاگو زنان يدر ش.  زن را برگزار کردی، روز جھان» خودمان استیآزاد

ش دستمزد کارگران، مطالبات خود را ينه افزاي در زمیئو شعارھا» اھان مھم استيجان س«و » حقوق بشر است

  .ان کردنديب

برگزار شد که » ٢٠١۵ زن یروز جھان«ته ي توسط کمیئماي به فراخوان راھپی متعددیھا ا، مراسميدر استرال

ط کار و مزد برابر با ي زنان از حق برابر در محیبرخوردار:  تظاھرکنندگان عبارت بودند ازشعارھا و مطالبات

 خانواده را بپوشاند، یھا یازمندي که تمام نی ھمه زنان از دستمزد و درآمدی مشابه، برخورداری کارھایمردان برا

د از ازار يط کار باي، محی کارگریاه ھيوستن به اتحادي زنان از حق تشکل و پیش حداقل دستمزد، برخورداريافزا

  .ضيت تبعي شغل و ممنوعیمني کودکان، ای برای باشد، بھداشت، دارو و درمان مجانیو ارعاب بر

در . ض و استثمار شدندي، تبعیان دادن به خشونت خانگي، پایتيدر کانادا، تطاھرکنندگان خواستار توقف آزار جنس

 متعدد یھا یئمايپ نمارک و فنالند، صدھا ھزار زن و مرد، تجمعات و راه سوئد و نروژ و دایناوي اسکاندیکشورھا

ن روز را يطلبانه ا ی جنبش برابری دستاوردھایري بازپس گیھا برا  در محکوم کردن تالش دولتیئبا شعارھا

 به مراتب سه با سال گذشته،ي مختلف سوئد، از جمله استکھلم در مقایکنندگان در شھرھا  تعداد شرکت. داشتندیگرام

 .تر بود تر و گسترده شيب
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  تخت نروژياسلو، پا

  

  تخت سوئدياستکھلم، پا

ن يدر ا. برگزار شد» ت استي بشری زنان، توانمندسازیتوانمندساز«ن، مراسم ھا با شعار يتخت چي پانگيجيبدر 

ن ي، در چھارم١٩٩۵در سال . دي گردیادآوري» نگيجيب ۀياعالم«اده کردن مفاد يھا در پ ھا شکست دولت مراسم

کومت عربستان، حقوق زنان را  دولت به جز ح١٨٩د، يکنفرانس زنان که توسط سازمان ملل در پکن برگزار گرد

 .خ به بعد بدتر شده استياوضاع زنان از آن تار.  کنندیھا را عمل ت شناختند و تعھد دادند آنيبه رسم

ه زنان را ين روز خشونت عليش از ھزار نفر با دوچرخه از پل بسفر عبور کردند تا در ايه، بيدر استانبول ترک

. ان کردندي بیھا ی سخنرانی ضد زن خود را طیھا امي زن سوءاستفاده و پیز از روز جھانين نيمرتجع. ح کننديتقب

 و پرورش ی او فرزندآوریام اصليپ. ش کرديه، صرفا مادران را ستاي ترکیس جمھوريئ نمونه اردوغان ریبرا

ھزاران . بشوندا مھندس يب و ي را کنار بگذارند تا حقوقدان، طبید مادري بود که طبق گفته او نبایھا توسط مادران آن

ه زنان در دوره ي علیتي برابر شدن آزار جنس١۴ه ي کردند علیئمايپ ه راهي ترکی در شھرھامارچ ٨ که در یمعترض

 یض، توقف دستمزد نازل برايان دادن به تبعي و مرتجع شعار دادند و خواستار پایس جمھور اسالميئن ريا

  . شدندی و اسالمیاسي، سیسم اقتصاديبراليرتو نئول از تجاوز به حقوق زنان در پیريکارگران زن و جلوگ
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 یرو» اوزگه جان اصالن«ھا عکس   خشونت مردان و در راس آنیه، عکس زنان قرباني در ترکیدر ورزشگاھ

  .ھا نصب شدند یصندل

 ھمه زنان را به مشارکت در صفوف خود فراخواند و یاهياني، در ب)ژ.پ.ی(  مدافع زنیھا قطعه  کل یرماندھف

  .تر خواھد کرد  خود را گستردهی دفاعیروياعالم کرد که ن

  

خ ي در تاریاەد بھار تازيگو یاند م یژ، با اعالم آن که زنان در روژاوا مصرانه به دنبال آزاد.پ.ی کل یفرماندھ

اند که ە تا شنگال نشان دادیزنان اکنون از کوبان. ش داردي زنان را در خویمايھا به وجود آمده که رنگ و س خلق

  .اندە واپسگرا آمادیروھاي در برابر نی انسانیھا  دفاع از ارزشی برایدي ترد وهچ واھميبدون ھ

در . خ بوده استيت در قبال تاريمسؤولک ياند انجام ەچه کردھا در روژاوا رقم زد کند آن ی مديتأکژ .پ.ی یفرماندھ

 یھا قطعه ن راستا ير ار گره بزنند و ديش را به عصر اخيخ خوياند که شکوه تارە کردین زنان روژاوا سعين بيا

 . زنان جھان مقاومت کردندیابت از تمامي به نیئ فدایاهيس کردند و با روحي را تاسیدفاع

 ین نبرد جايشي پیژ که در سنگرھا.پ.ی در صفوف ی زنان کرد، عرب و آشورید عزم جديافزا یه ميانين بيا

  . گذاشته استیخ بر جاي تاری را برایاه افسانیجاد کرده است و مقاومتي در دل دشمنان ایرند آتشيگ یم

 یک زن انقالبي. ه داعش از دست دادي ، جان خود را در جنگ علی و برابریک مبارز راه آزادي مارچ ٧در روز 

» وانا ھوفمانيا«. باخته است ان نبرد با داعش در روژاوا جاني االصل تبعه آلمان در جریئقايست آفريوناليانترناس
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ش در روژاوا يھا  آرمانیه بود که برايست ترکيست لنني حزب مارکسیاز اعضا» نيکوشن تيآواش«ملقب به 

  .ديجنگ یم

  

 یھاقطعه ات يدر عمل» پ.ک.ل.م« عضو سازمان موسوم به یئقايفران مبارز ي ھاوار، ایبه گزارش خبرگزار

ر روژاوا جان خود را از دست ير در کانتون جزين تل تمي نشیعش در منطقه عمدتا آشوره مواضع دايمدافع خلق عل

  .داده است

ز جز يچ چي کردستان بود و به ھیوانا ھوفمان شرکت در انقالب جاري ایاي گفته است که رویاهيانين سازمان در بيا

  .کرد ی فکر نمیآزاد

  . بودندهباخت  روژاوا جانیھا انتونه در کين سازمان چپ ترکي از ایز مبارزانيتر ن شيپ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896988090324498&set=a.182611398428841.

40100.100000399478048&type=1 

تخت ير پايم جنوب کردستان در شھر ھولي زن مقابل پارلمان اقلی، روز جھانمارچ ٨ از زنان به مناسبت یتعداد

اند،  کاران داعش ربوده شده  تبهیکه از سو» یزديا« زنان یگر بر آزاديھا بار د آن. کردستان عراق تجمع کردند

 شده بود، صدھا زن شرکت ی حقوق زنان سازماندھیھا  سازمانی تجمع که از سو ویئمايپ در راه.  کردندديتأک

 .داشتند

 مشترک که مقابل پارلمان قرائت شد، خطاب به حکومت و پارلمان جنوب آمده که تمام توان خود را به یا هيانيدر ب

ن خواھان کمک به يچن  زن، ھمفعاالن. کاران داعش را آزاد سازند  ربوده شده به دست تبهیزديکار گرفته و زنان ا

 .اند افتهي شدند که از دست داعش نجات یبضاعت یزنان ب

  

  کردستان عراق-ريھول
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 به ی و اصالحات اجتماعیت شغليفظ حقوق آنان، امن زنان، حیط زندگي بھبود شرای برایئھا یئن گردھمايپيليدر ف

 .شود، برگزار شد ی که به زنان مربوط مینيژه قوانيو

ن روز را يکرد ا یر مي روزمره زنان را تصوی خود که زندگیش گذاشتن آثار ھنريدر ھند، ھنرمندان با به نما

 .کلت رژه رفتندي نو زنان با موتور سی داشتند و در دھلیگرام

 ین جنبه قانونين کشور از دولت خواستند تا به سقط جنيتخت اياگو پايروز جمعه صدھا تن از زنان در سانت یليدر ش

 یريگ ميام تا از حق تصم جا آمده نيمن ا«: ھا، گفت  با رسانهیئ در گفتگویئمايپ ن راهيکننده در ا ک زن شرکتي .بدھد

  ».ن حق ماستيا. م در مورد بدن خودماني تصمدن تايم در مورد نحوه لباس پوشيزن دفاع کنم، از تصم

 کبرا نخست، .بود زنان یآزار ابانيخ هيعل نينماد اعتراض دو شاھد تخت افغانستان،يدر کابل پا گذشته یروزھا در

 آغاز یآزار ابانيخ دهيپد به ارتباط در را وگوھا گفت و ھا بحث و آمد شھر به یزرھ یويما دنيپوش با ھنرمند یخادم

 زنان به نسبت را خود یھمدرد حس تا شدند ظاھر کابل شھر در و سرکردند برقع مردان از یگروھ پس،س .کرد

 .دھند نشان افغانستان پوش یچادر

، زن ی خادمی کبر. زنان دست به تظاھرات زدندی از زنان و مردان در اعتراض به آزار جنسیئھا در کابل، گروه

افتد و  یابان به طور روزمره اتفاق مي در خیآزار جنس«: ر افغانستان گفت زنان دیھنرمند، در ارتباط با آزار جنس

 ».کنند ین باره صحبت نمي از زنان در ایارينم، اما بسيب یمن آن را م

ده يھا بورقع پوش  آنی از مردان به نشانه دفاع از حقوق زنان و اعتراض به آزار جنسین تظاھرات، تعداديدر ا

 بود که با وجود استفاده از پوشش کامل، مصون از آزار مسألهن ين متوجه ايچن کننده ھم راعتراض زنان تظاھ. بودند

 .ستنديھا ن ابانين در خي و توھیکالم

 در .ه زنان شدنديان دادن به خشونت علي و پایتي جنسی در مراکش خواستار برابریئمايھزاران زن با راھپ

  . زدندیئماي حفظ حقوق خود دست به راھپین برايچن ض و ھميه خشونت و تبعيز زنان عليکنگ ن بنگالدش و ھنگ

ن کشور دست ير اياھو، نخست وزين نتانيامي بنیھا استي، در اعتراض به سمارچ روز قبل ھشت یليھزاران اسرائ

 یھا ن حرکتيتر  از گستردهیکيو برگزار شد، ي اسفند در تل آو١۶ن تظاھرات که شنبه شب، ي ا.به تظاھرات زدند

ل در مورد يس اسرائي پلی از سویاگرچه آمار رسم. ف شده استير توصيک سال اخيھا در  یلي اسرائیضاعترا

ن ي ا.نديگو ین تظاھرات سخن مي ھزار نفر در ا٣٠ از حضور یلي اسرائیھا تعداد معترضان اعالم نشده اما رسانه

ن ي شناخته شده در ایاسي سیھا  چھرهیک گرفته تا سخنرانيل شده بود؛ از موزي تشکی مختلفیھا تظاھرات از بخش

ن تجمع را يا» ھا دست ونيليم«ن ي مختلف، از جمله کمپیھا ني کمپی با ھمکاریرانتفاعيک نھاد غي. کشور

 . کرده بودیسازماندھ

 یاسير از صحنه سياھو، نخست وزين نتانيامي بنیريگ اش کناره یر و خواست اصليئن تظاھرات، تغي ایشعار اصل

ک از احزاب ي چي ھین تظاھرات از سوين که ايبا ا.  اسفند بود٢۶انصراف از شرکت در انتخابات ل و ياسرائ

 چپ یھا  ن و ھواداران احزاب و سازمانيکنندگان فعال ت نشده بود، اکثر شرکتي حمایل به طور رسمي اسرائیاسيس

  . ل بودنديرو اسرائ انهيو م

 ین نظاميار سنگي بسی، فضامارچ ھشت ی احتمالیھا  مراسمی از برگزاریري جلوگیران، براي ایحکومت اسالم

 یھا تي زن فعالیک شدن به روز جھانين حال از چند روز قبل به مناسبت نزديبا ا. جاد کرده بوديدر شھرھا ا

نه ي در زمیئق پخش تراکت و شعارھاي کردستان از طری در تھران و در ھمه شھرھایا  گستردهیغيگرانه و تبل آگاه
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 تھران، سنندج، یھا، زنان و مردان آزاده در شھرھا  گزارشیطبق برخ. ران صورت گرفته بوديبر زنان در استم 

  . را برگزار کردندیئبانه، سقز و مھاباد مراسم ھا

   

 ابانيدر خ                                                در اتوبوس

 

 در مترو

 انجام یئمايپ  زن در شھر سنندج، راهی، به مناسبت روز جھان]حوت[ اسفند١٧ برابر با مارچ ٨شنبه  کيوز عصر ر

د ي آزاد بایاسي سی، زندانمارچ ٨ زنده باد ی قرمزرنگ، شعارھایھا تظاھرکنندگان با در دست داشتن تراکت. گرفت

خچه ي از تاریا  خالصهی را که حاویا هي، اعالمیئمايپ ر راهيد گردد سر دادند و در مسي کارگر آزاد بایگردد، زندان

  .ن مردم پخش کردندي بود در بمارچ ٨

  

-  

  ندجسن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  

  روز زن در گرجستانیئمايپ راه -                    زن در وروشو، لھستانی روز جھانیئمايپ راه

-  

  گرجستان-س ي روز زن در تفلیئمايپ راه                                     - روز زن در تونسیئمايپ راه

 

  در شھر رباطی زنان مراکشیئگردھما

، ی، علمی ھنریھا  نفر از زنان فعال در عرصه٣٢ز ترون به ھمراه يانسه و شارليپ، بيل استري گاگا، مریديل

اند   سرگشاده به صدراعظم آلمان نوشتهیا قا نامهيکا، اروپا و آفرينھاد از آمر  مردمیھا  و سازمانیاسي، سیصاداقت

 .ت زنان انجام دھدي بھبود وضعی برایکار»  ھفتیج«س گروه يئتا به عنوان ر

 توسعه و یھا نامهت زنان و دختران در مرکز توجه برين نامه خواستار آن شدند که بھبود وضعيکنندگان ا امضاء

ن نامه يدر ا. است» ٧ یج« گروه یس کنونيئن نامه آن است که آلمان ريل نوشتن ايدل. رديقرار گ» ٧ یج«برنامه 

 در ی و آموزشیم بھداشتيت وخيھا از وضع  زنان و رنج آنیت حقوقي، به عدم امن»تيسکس«ف فقر به يبا توص

 .جھان اشاره شده است
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. را به عھده دارد» ٧ یج« جھان موسوم به ی کشور قدرتمند صنعت٧ گروه یت ادواراسي، ر٢٠١۵آلمان در سال 

اھداف « قرار است سازمان ملل برنامه موسوم به یتابستان سال جار. است یقا جزء برنامه امسال جيوگو با آفر گفت

 .اد شده استي» یخي تاریسال«ن موضوع به عنوان ين کند، در نامه از ايئ را تع٢٠٣٠تا سال » توسعه ھزاره

 دختران و یمادران برا«: ديگو یم «One» نھاد ان سازمان مردميبوک از حام سير ارشد في سندبرگ، مدیخانم شرل

ھا به نفع ھمگان  کمک به آن. شود ی می اجتماعیوندھايت پين امر موجب تقويکنند و ا ی میگذار هيپسران خود سرما

 ».و موجب بھبود اوضاع خواھد بود

توانند در مرکز  ی دختران و زنان میھا  اتخاذ شوند، خواستی درستیھا مين آمده که اگر تصميچن  نامه، ھمنيدر ا

 یدر صورت عدم ھمکار«: م آمده استيح ارتباط فقر و سکسيدر توض. رندي قرار گیالملل نيد بيتوجه اھداف جد

 یافته زنان دچار رنجين  توسعهیدر کشورھا.  نخواھد کردیريئت تغين وضعي و شھروندان ایاسيرھبران س

 ».ر زاده شوندي فقین که به عنوان زن در کشوريا. مضاعف ھستند

رو ھستند و بخت  دز روبهي مانند ابتال به ایارياند که زنان با مخاطرات بس ن نامه سرگشاده نوشتهيکنندگان ا امضاء

.  مانند تلفن ھمراه ھستندیئھا کيده از تکن و استفای مالی به اعتبارھای از آموزش، دسترسی برخورداری برایکم

د يبا ی میالملل نياست بيس«: ھا را ندارند شان در دادگاه  به حقوقیابي جھان امکان دستی از کشورھایاريزنان در بس

 ».ن مشکالت برخورد کنديبا ا

س يئ و ری جنوبیقاير بھداشت آفريزوما، وز-ینين نامه عالوه بر آنگال مرکل، خانم نکوسازانا دالميمخاطب ا

 .قا ھم ھستيون سازمان وحدت آفريکمس

 ٢٠١۵ ژوئن ٧نشست سران گروه . کايا و آمريتانيا، ژاپن، کانادا، بريتاليآلمان، فرانسه، ا: عبارتند از ی جیاعضا

 .شود یرن آلمان برگزار ميالت باي آلپ در ایھا واقع در دامنه کوه» الماو«در قصر 

ن ين کمپيا.  شده استیگذار انيبن «U2»  گروه راکیرلندي، خواننده ا)وسنيد ھيويپاول د( توسط بونو» وان«ن يکمپ

قا ي قابل عالج در آفریھا یماري مبارزه با فقر و بی برایگر ی در سراسر جھان ھدف خود را البیون حاميلي م۶با 

  .زه صلح نوبل شده استيافت جايبونو تاکنون سه بار نامزد در. اعالم کرده است

 ساخته و با مجھز کردن آن به یئ کتاب، خودرویداشت روز جھان ی گرامی براینيائول لمسوف، ھنرمند آرژانتر

  .نام داده است» یسالح آموزش جمع«کتاب، آن را 

 کتاب نام گرفته است، ی اسفند ماه که روز جھان١۴ - ٢٠١۵ مارچمقارن با روز پنجم  ت کولوسال،يبه گزارش سا

  .درست کند» تانک کتاب«م گرفت ي تصمینين ھنرمند آرژانتيا

 نسخه کتاب را با خود حمل ٩٠٠تواند  ی کرده که میل به تانکي را تبد١٩٧٩ فورد فالکون مدل سال یک خودروياو 

  .کند
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لقب » یسالح آموزش جمع«ن تانک را ياو ا» یسالح کشتار جمع«د در مقابل واژه يگو ی مینينرمند آرژانتن ھيا

 .کند یکتاب پخش و اھدا م گانيھا به را ان آنيان مردم، در ميداده و با رفتن به م

  .ان مشاھده کردتو یم» ن بوميزايد«ت ي ھم ساخته که آن را در سایئويدين پروژه، رائول لمسوف وي ای معرفیبرا

 ما با یھا  تي خالقین است که تماميقتش اي؟ حقین کار را کردي چه ایند برايگو یبه من م«: ديگو ی لمسوف میآقا

توان  ی نمی در زندگید کتاب خواند تا تجسم کرد و تا تجسم نباشد، کاريبا. شود یخواندن کتاب است که فعال م

  ».کرد

***  

ش از يشان ب تي و بربریگر ی، وحشی اسالمیھا م که گروه و حکومتي رفتمارچت شواز ھشي به پیطيامسال در شرا

 و در راس ھمه ی جھانیه دراي بزرگ سرمایھا  قدرتیھا یگر  و اشغالیطلب    جنگ. ان نشان دادنديش به جھانيپ

ح يزش و تسلت و آموي مختلف از جمله با تقویھا انه به بھانهي کنترل منطقه خاورمیکا و متحدانش، برايآمر

تر از  تر و سخت مي به مراتب وخیتين منطقه را در موقعيژه زنان اي به ویرقابل تحمليت غي، وضعی اسالمیھا گروه

  . گذشته قرار داده است

ان در عراق و يعيه و شين در سوري خونیت منجر به جنگ داخليه که در نھايبا اشغال عراق و جنگ در سور

 یھا ھا و سنت استيه، زنان با اتکا به سيجرين بوکوحرام در نيچن داعش و ھم(»یمدولت اسال «یريگ ن قدرتيچن ھم

. شوند ید و فروش مي کشانده شده و خری جنسیان او، به بردگيامبر مسلمانان و جانشيش محمد پي قرن پ١۴ش از يب

 یابان و مرزھاي و با آواره در کوهيه، در خانه خود و ي عراق و سورین منطقه در کشورھايھا زن در ا ونيليم

 محرومند و ھمواره در یبرند و از ھر حق و حقوق انسان ی به سر میط زندگين شراي منطقه تحت بدتریکشورھا

 .د به تجاوز و خشونت قرار دارنديمعرض تھد

اشکال ن يتر انهي، نه تنھا بھتر نشده است، بلکه تحت وحش...ران ويت زنان در افغانستان، پاکستان، عربستان، ايموقع

  .رنديگ یستم قرار م

 زن در ١۵ که در روشن روشن به صورت یت ندارند به طوري، زنان امنی اسالمیت جمھوريران تحت حاکميدر ا

نده يک امام جمعه و نمايھا با تحر چرا که آن. اند ر نشدهيان متجاوز دستگين جانيکدام از ا چيدند اما ھيد پاشياصفھان اس

  .دپاشان را نداردي اشیري حق دستگیاند و کس ت زدهين جنايبه ا در اصفھان، دست یا خامنه
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ھا،  ن سالي ای در طی و فرھنگ مردساالریشات اسالميبا رشد گرا... ه ويت زنان، ترکيز موقعيدر پاکستان، ھند ن

  . ده استي رسیافته و به مراحل خطرناکيش ي افزای ناموسیھا به مراتب بدتر شده است و قتل

 ديتأک ی، به مبارزه زنان قھرمان کوبانمارچ ھشت یھا یئآ  گردھمیھا ل، امسال در ھمه تظاھراتن حاياما در ع

ن ي و وضع قوانی، فرھنگی، اجتماعیاسي مبارزه مسلحانه، سیھا ھا در عرصه  آنید و به دستاوردھايگرد

  .طلبانه ارج نھاده شد یبرابر

***  

ت ي اعالم کرد که وضعی کار با انتشار گزارش مفصلیالملل ني، سازمان ب٢٠١۵ مارچ ٨ زن یروز جھان در آستانه

 .ست سال گذشته بھتر نشده استياشتغال زنان در جھان در مجموع در ب

بر . گذرد ی زنان که به دعوت سازمان ملل متحد در پکن انجام شد مین نشست جھانيتر ست سال از بزرگيامسال ب

ه زنان امضاء ي علی رفع نابرابرین سند را براي کشور که ا١٨٩ت يد وضعي پکن، امسال بایطبق سند نشست جھان

 . شودیکردند، بررس

 یتي جنسی حذف نابرابری در راستایت کند فعلين وضعي جھان با ھمید، اگر کشورھايگو ی کار میسازمان جھان

کسان محقق ي  کاری دستمزد برابر زن و مرد برایچ کشوريگر ھم در ھي سال د٧٠کم  ش روند، تا دستيدستمزد پ

 .نخواھد شد

م قرن است قانون يک به نيا که نزديتانيا بريکا يآمر االت متحدهي مثل ایئکند که حتا در کشورھا ی مديتأکن گزارش يا

ز و نابرابر يآم ضي تبعیت کماکان به شکل روشنيب کردند، وضعيرا تصو» سان کي کار یدستمزد برابر برا«

 .است

. شود ی ھمان کار پرداخت میکنند که به مردان برا ی را کسب می درصد درآمد٧٧کل ن گزارش، زنان در يبنا به ا

 .دتر استيدارند، به مراتب شد  که فرزند ی زنانیت نابرابر براين وضعيا

تر   درصد کم٢۵شتر موارد ي فرزند است، در ب٢ که مادر یا زنيتاني مثال در برید، برايگو ی کار میسازمان جھان

 .ر زنان درآمد خواھد داشتيد خود و ساان مرياز ھمتا

 یخصوص در کشورھا گر نظام بازار کار بهي دیکند، از سو یق مي تشوی زنان را به فرزندآوریئجامعه از سو

 .کند ی کار مجرد استقبال میرويم شده و از ني تنظیئ فردگرایشتر بر مبناي بیدار هيسرما

ا و يتالي درصد است و تنھا در فرانسه، ا١٠ا يلند، پرتغال و اسپانک، ھي مادران در بلژی دستمزد براینرخ نابرابر

 زنان بدون فرزند ی ھمتای دارد و مادران معموال درآمدیدار رفتار بھتر  با زنان بچهیدانمارک است که نظام شغل

 .دارند

ان مجرد درآمد  که فرزند دارند از مردی کار، مردانی جھانیھا  سازمانی است که براساس آمارھاین در حاليا

کند،  ی میق به فرزندآوري که زنان را تشوینھد، اما در حال ی در جھان پدر شدن را ارج مینظام شغل.  دارندیشتريب

 .کند یت را نابرابرتر از قبل ميھا وضع  آنیبرا

  دستمزد در آلمانیر نابرابرينرخ چشمگ

. ه استين آمار اتحادي از باالتریکيان زن و مرد، يد م دستمزیاروپا است، نابرابر هيلمان که قلب اقتصاد اتحادادر 

 .ان مرد خود درآمد دارنديتر از ھمتا  درصد کم٢٣در آلمان زنان به طور متوسط 

  رسد یز مي درصد ن٢٨وقت به   تمامیھا  شغلی مثل ھلند براین نرخ در کشوريا
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با ي ازدواج کرده است، تقری سالگ٢۵ز سن  که قبل ای زنی صنعتیتر کشورھا شيکند که در ب ی مديتأکن گزارش يا

 محسوب خواھد یتر ارزش  کار کمیرويشه نيستم ھمي سیض مواجه خواھد بود و براي اشتغال با تبعیھا در تمام سال

 .شد

نه اشتغال زنان رخ داده ي ھم در زمی اندکیھا شرفتيست سال بعد از نشست پکن، پيد، بيگو ی کار میسازمان جھان

  .است

سازمان ملل را امضاء » یض شغليون رفع تبعيکنوانس« کشور جھان ١٢٢ در مجموع ١٩٩۵ونه در سال  نمیبرا

 .ش داشته استي کشور افزا١٧٢ به یون تا سال جارين کنوانسي عضو ایتعداد کشورھا. کردند

تر از  ار کميشود، بس یط کار فراھم مي زنان در محی که برایليزان امکانات آموزش و تحصيچنان م حال ھم نيبا ا

 .شوند ین استخدام ميئپا  ردهیھا  شغلیشتر برايمردان است و زنان ب

 درصد ٧٧ است که ین درحاليا. اند  درصد زنان جھان شاغل۵٠حاضر   کار اعالم کرده که درحالیسازمان جھان

 نداشته، یشرفتيتنھا پ شدن سند پکن، نرخ اشتغال زنان نه یئست سال بعد از آغاز اجرايب. کنند یمردان جھان کار م

 .رون از منزل اشتغال داشتندي درصد زنان جھان در ب۵٢ در مجموع ١٩٩۵در سال . تر ھم شده است کم

ن يتلخ ا اند و تجربه  مواجهی و جسمی جنسیا با انواع آزارھايک سوم زنان دنيکند که  ی مديتأکن يچن گزارش، ھم

 . داردمي مستقريتأثز يھا ن  آنی شغلیآزارھا در زندگ

ت اشتغال زنان يا در مجموع وضعي خبرنگاران که آسؤالن ي کار در پاسخ به ایر کل سازمان جھانيدر، دبي رایگا

ض از ي رفع تبعیتر برا تر و خالق ی جدیليد خيبا. ريقطعا خ«:ر بھتر شده است، پاسخ دادي اخی جھان در دو دھه

 ی اصال کافیت فعليوضع. مي باشی اقتصادی توانمندسازی برای جدی عملید به دنبال راھکارھايبا. ميزنان تالش کن

 ».ستيبخش ن تيو رضا

***  

ن فقر يج ايک مرد در ھمان کشور از نتاي خود دو برابر یشود، در طول زندگ یر متولد ميک کشور فقي که در یزن

  .جه را اعالم کرده استين نتي زن ایق خود به مناسبت روز جھانيدر تحق» وان «یالملل نين بيکمپ. نديب یب ميآس

 یقيون عضو دارد، در تحقيليش از شش ميکند و ب یت ميا فعالي مبارزه با فقر در دنیکه برا» وان «یالملل نين بيکمپ

ن کشورھا در ي در حال توسعه دوبرابر مردان ایج آن را منتشر کرده، نوشته که زنان در کشورھاي نتایکه به تازگ

 .ت ھستنديمحروم

اند، زنان در  م نشدهي تقسی به تساوی به طور کلیر که منابع انساني فقیژه در کشورھايو ق بهين تحقيبر اساس ا

 .ننديب یب مين منابع آسيش از مردان از کمبود ايھا ب نهي زمیاريبس

 زنان نصف مردان ی و غذا برایل، منابع کشاورزي، تحصی بھداشتیھا  به مراقبتیبه عنوان مثال امکان دسترس

 ی براید محصوالت کشاورزي به ابزار تولیح کرده که اگر به عنوان مثال دسترسين تصريق ھمچنين تحقي ا.است

  .شد یون نفر کمتر ميلي م١۵٠ تا ١٠٠ا يبود، تعداد گرسنگان در سراسر دن یزنان و مردان برابر م

 وابسته به سازمان ملل در یورز توسعه کشایالملل ني و صندوق بیه جھاني، برنامه تغذ یسازمان خواربار و کشاورز

 .برند ی به سر میون نفر در گرسنگيلي م٨٠۵ اعالم کردند در سراسر جھان حدود ٢٠١۴ز يئ مشترک در پایگزارش

 به یتي جنسی زن خواستار آن شده بود که موضوع برابریدر آستانه روز جھان» ونرو« توسعه یالملل نيه بمؤسس

 ین درخواست در ماه سپتامبر سال جاريا. رفته شودي سازمان ملل پذی از سوداري از اھداف توسعه پایکيعنوان 

 . گذاشته خواھد شدی به رایالديم
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ت سازمان ملل از آنگال مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است تا ير حسن ني و سفیشه آلمانيا فورت ونگلر، ھنرپيمار

ن ي کمپی زنان را موضوع اصلمسأله، یالدي می در سال جاریزبان اجالس گروه ھفت کشور صنعتيبه عنوان م

 . مبارزه با فقر قرار دھدیجھان

 ١۵٧رالئون يمان در سيک زن ھنگام زايز دارد احتمال مرگ ي نیالت پزشکيبه گفته خانم فورت ونگلر که تحص

 . در آلمان استی زنین احتمال برايبرابر ا

***  

 در ١٨۵٧به خاطره مبارزه زنان كارگر نساجى در سال  به عنوان روز جھانى زن مارچخ روز ھشت يانتخاب تار

ن ي است ایگفتن. س کشته شدندي از زنان معترض به دست پلین روز تعداديدر ا. گردد كا بر مىيورك آمريويشھر ن

  .شود یکا به عنوان روز زن شناخته نميروز در آمر

 کارگر زنان آن یط که شد انجام ورکيوين در یعيوس تظاھرات زنان به ورکيوين سيپل حمله زين بعد یھا سال در

 بارھا که کردند اعتراض زنان یرا حق نبودن و کودکان از یکش بھره کار، ساعات یاديز به روز آن بود ادي ضمن

   رفت اروپا به کايآمر یمرزھا از و که یطور به افتي گشترش و تداوم بعد یھا سال در حرکت نيا .شد سرکوب ھم

 ساله ھمه تا داد شنھاديپ ستياليسوس زنان الملل نيب کنگره در یآلمان مبارز زنان از نيزتک کالرا ،١٩١٠ سال در

 مختلف احزاب و ھا سازمان در سال کي شنھاديپ نيا .شود دهينام »زن یجھان روز« نام به مارچ ٨ روز

 یجھان روز« مارچ ٨ رسما ١٩١١ سال از .ديرس بيتصو به سرانجام و گرفت قرار یبررس مورد یستياليسوس

  .گرفت لقب »زن

 سال یعنيبعدتر  رفته شد و دو سال ي به عنوان روز زن پذمارچ، از طرف سازمان ملل متحد، ھشت ١٩٧۵سال 

 ین روزياز آن روز به بعد، در چن. ت شناختيبه رسم  زن، ی روز جھان به عنوان  را مارچ ٨ونسكو ي ١٩٧٧

  ی، از مبارزات انسانیستي کمونی کارگریروھايجو و عمدتا ن دالتخواه و ع یطلب و آزاد زنان و مردان مساوات

 و استثمار یض و نابرابري زنان در سراسر جھان و رفع ھرگونه تبعیئکنند و ھمواره به رھا ی می قدردان زنان

  !ورزند ی مديتأکانسان از انسان 

  ٢٠١۵ مارچ نھم - ١٣٩٣ ]حوت[دوشنبه ھجدھم اسفند

  

 


