
 

 زنده باد ھشت مارس ، روز جھانی  زن
 آمارو فعالیت ھا در ھلند

  
 

2017واقعیت ھا در مورد زنان در سال   
 

  درصد از جمعیت جھان را تشکیل می دھند50زنان 
 

  درصد از درآمد جھان بھ آنان تعلق دارد10 درصد از زنان در جھان بھ کار مشغولند، 66
  درصد از زنان در رأس رھبری دولت ھا قرار دارند5  

  درصد زنانند75از تمامی محرومین جھان، 
  درصد زنانند66از تمامی بیسوادان جھان، 
  در صد زنانند75از تمامی پناھندگان جھان،

  درصد زنانند38 نماینده مجلس در ھلند، 150از
  درصد)23زنان در ھلند کمتر از مردان مزد می گیرند،( میا نگین 

 
Almanak:منبع 

 

 فعالیت ھای روز جھانی زن در ھلند
  
INTERNATIONALE VROUWENDAG_ Eindhoven 
Vieren en strijden voor een Menswaardig leven 
Solidair voor Vrede, Veiligheid en Sociale rechtvaardigheid 
Donderdag 9 maart 
10:30-15:00 uur 
Nieuwe Fellenoord 7, Eindhoven 
  
Internationale Vrouwendag – Weesp 
 
Feest voor de hele familie! 
Zaterdag 11 maart 2017 
16:00- 22:00 uur 
Zaal: W.V.G.V 
Papelaan 126B 
1382 RP Weesp 
 

Internationale Vrouwendag Amsterdam 

Woensdag  8 maart  om 18.00 



Plaats: Dam 
 

  Tegen armoede en afbraak van sociale voorzieningen. 
•  Toespraak door 8 maartcomité Amsterdam 
•  Optreden: Koerdische trommelgroep [in overleg] 
•  Optreden: koor Rotterdams Rood 
  

 از طریق این سایت با فعالیت ھای دیگرمی توانید آشنا شوید. 
http://www.internationale-vrouwendag.nl/CJ.html 
  

http://www.internationale-vrouwendag.nl/CJ.html


 
 

  مارس (روز جھانی زن)۸اطالعیھ کمیتھ میزکتاب آمستردام  بھ مناسبت 



 

در نیویورک  در اعتراض بھ ۱۹۰۸ مارس سال ۸  زنان کارگری آغاز شد کھ در  یروز جھانی زن جھت  گرامی داشت مبارزه
  یسختی کار، کمی حقوق و طوالنی بودن ساعات کار دست بھ اعتصاب زدند. بعدھا برای تبدیل این روز بھ روز بین المللی مبارزه

نھایتا با تالش زنان و مردان مبارز، برابری طلب  و آزادیخواه، خصوصا زنان و  ھای بین المللی مختلفی برپا شد وزنان، کنفرانس
مردان سوسیالیست بھ روز بین المللی زنان در جھان  تبدیل شد. تداوم این مبارزه در اعتصاب و تظاھرات و راھپیمایی عظیم زنان 

St. Petersburg در ۱۹۱۷ مارس ۸در  بھ با پیشنھاد زن انقالبی کمونیست:  کالرا زتکین  ۱۹۲۲نھایت در سال   و دریافت تجلی 
بالیم، بر  کرد. ما بھ این روز میثبیت تقویم جھانی تدررا   خود،نابرابریستم و  علیھ  ی جھانی مبارزهوعنوان یک روز تاریخی 

دانیم.فشاریم و ادامھ راه آنان را رسالت و مسئولیت انسانی خود میمی ھا ھمچنان پایھا و اھداف آنراه و آرمان  

 

  ادامھ خواھد یافت.و نابرابری ھرگونھ ستم  تا محوآغاز شد و و نابرابری مارس روز جھانی زن با مبارزه علیھ ھرگونھ ستم  ۸

  

در اشکالی پیچیده و با   سرمایھ داری جھانی، یبریم  و با جھانی نابرابر،  و تحت سلطھ بھ سر می۲۰۱۷ مارس سال ۸اینک ما در 
ھای ضد انسانی ھستیم، کھ ره آورد آن گسترش روز افزون فقر، گسترش جنگ، گسترش خشونت، گسترش نابرابری  و استراتژی

 امسال تحت تبلیغات سرسام آور مدیای ؛را آغاز کردند گناه است. در سرزمینی کھ آنان مبارزه خودھای بیانساناز کشتار انبوھی 
 شد کھ  "انتخاب" نابرابری امکانات تبلیغی، مردی بھ ریاست جمھوری  یای امپریالیسم جھانی و در سایھفرھنگی و رسانھ

Donald Trump ھای را بر ھمھ آشکار ساخت. او در مصاحبھ پرستانھ و زن ستیز خود  نام دارد، و از ھمان زمان موضع نژاد
ھای شما شما امکانات داشتھ باشید، آنان در خدمت ھوس  سکسی بیش نیستند و یزنان یک بازیچھ کوتاه بھ کرات اعالم کرده کھ: "

 ؛کندھای گوناگون آن ھمچون: ارتجاع مذھبی، فاشیزم و نژادپرستی بیداد میھستند" در این دنیایی کھ خشونت امپریالیستی در چھره
 ملیارد دالر بودجھ نظامی ۶۲۰برند او اعالم کرده است کھ  آن در فقر  و در مرز خط فقر بسر میساکنان درصد ۷۵در دنیایی کھ 

ھای اتمی رقابت تسلیحاتی عظیمی را در ھای جنگی و موشکخواھد با افزودن بھ تعداد کشتیارتش آمریکا کافی نیست. و می
کھ پایش بھ کاخ سفید رسید فرمان قطع امکانات درمانی را  کھ بھ محض این اند دامن بزند. در حالياش کردهجھانی کھ خود نا امن

  کرده است. را لغو برای تھیدستان تصویب شده بود سابق کھبیمھ درمانی   قطع و اندبرای زنانی کھ ناخواستھ باردار شده

سوزد. جنگی کھ با بریم، جنگ و خشونت دامن گستر شده است. کل خاورمیانھ در آتش جنگ می بھ سر می۲۰۱۷اینک ما در سال 
ھا بزرگترین قربانیان آن ھستند. زنان و جنگی کھ زنان و بچھ ترین شکل آن جریان دارد.داری در وحشیانھتسلیحات جھان سرمایھ

شوند و در بازارھای ھوسرانی مردانی شوند. زنانی کھ بھ بردگی گرفتھ میگیرند و بعد کشتھ میدخترانی کھ مورد تجاوز قرار می
ھای شکار دختران و زنان رسند. دیدن صحنھد ارند بھ فروش میھای اقوام بربر و وحشی را پاس میکھ ھمچنان فرھنگ و سنت

باشد.ھای تاریخ انسان در قرن بیست و یکم میترین تراژدیبی دفاع توسط این انسان نماھا، یکی از اسفناک  

 درصد مردم  در مرز ۷۰اش بیش از ھای عظیمبریم. و در کشور ما ایران با آن منابع و ثروت بھ سر می۲۰۱۷اینک ما در سال 
 بسیار بیشتر است و بیش از سھ میلیون مادری کھ با کار در آن و با نزدیک بھ ده میلیون بیکار کھ درصد زنان قرار دارندخط قفر 

 اند، با با صدھا ھزار از زنانی کھ از فرط فقر بھ تن فروشی روی آورده؛ندنگذرا را میانشطاقت فرسا زندگی خود و فرزندان
دھند. با پدیده اسفناک کودکان خیابانی و کودکان کار، با ھا را زنان تشکیل می و نیم میلیون معتاد کھ حدود یک و نیم ملیون آنچھار

 بھ جیب ھای ملی کھ باندھای مافیاییھای نجومی از سرمایھخوابند. با اختالسکسانی کھ  از فرط بیچارگی در قبرھای خالی می
  کنند.صرف میھای عمومی برای جنگ در سوریھ و یمن و عراق مایھرھای گزاف از س و ھزینھزنند و از کشور خارج می کنندمی

کند. زنان معترض بھ وضع در کشور ما ایران  نابرابری و ستم مضاعف بر زنان بیداد می بریم. بھ سر می۲۰۱۷در سال ما اینک 
امروز فشار  موجود، با تجاوز و مرگ روبرو ھستند. فرھنگ مذھبی مردساالرانھ و پدرساالرانھ در کنار آپارتاید جنسی،

 امروز  یزده  استبداد یکمرشکنی بر زنان ایران وارد کرده است و باعث شده است تا سختی مضاعف و چند گانھ ای در جامعھ
ایران بر زنان ایران تحمیل شود. مجوز قانونی برای ازدواج ھای مکرر مردان کھ بھ صورت ازدواج ھای موقت یا دائم صورت 

گیرد خود بسترساز فحشا و بزھکاری و فشار مضاعف بر زنان امروز جامعھ ایران شده است. محدود کردن نقش زن ایرانی بھ می



 سال گذشتھ جھت محروم کردن زن ایرانی از ۳۸تولید مثل و اداره خانھ، شعاری است کھ رژیم جمھورس اسالمی در طول 
  ی دانشکده و ادامھ۶۰ی در بیش از یتحضور در حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرھنگی می دھد. اجرای قانون تفکیک جنس

آن در ادارات دولتی گامی دیگر در راستای منفعل کردن زن ایرانی و حذف زنان از حیات اجتماعی و خانھ نشین کردن آن ھا 
 و غیره از ، حق انتخاب پوشش، حق انتخاب عقیده می باشد. حق طالق، حق حضانت فرزند، حق مسافرت، حق ارث، حق قضاوت

عقب  ئیھابا طرححال  سال است در رژیم  جمھوری اسالمی نفی می شود. و در ھمان ۳۸ابتدائی ترین حقوق زنان ایران است کھ 
:ھمچونافتاده و ارتجاعی   

 

  اشتغال زنان با محوریت خانواده،-الف 

اشتغال نیمھ وقت زنان،- ب   

  کاھش ساعت کار زنان،-ج 

ی،یت سیاست تفکیک جنس-و   

  سیاست باال بردن نرخ باروری زنان،-ز 

رس زنان، بازنشستگی زودبھ  تشویق -ط   

 

، ھمچنین بھ چالش کشیدن  است تنھا تالشی از طرف رژیم در راستای محصور و محدود کردن زنان در چارچوب خانھ ی این ھاھمھ
 ایران می باشد کھ خود بسترساز حذف تدریجی زنان ایران از فعالیت  ی بحران زده یامنیت شغلی زنان ایران در شرایط فعلی جامعھ

 اجتماعی و اقتصادی نیز ھست. 

 

کنیم کھ : ما اعالم می؟در چنین شرایطی چھ باید کرد  

 

 امروز  ایران در گرو آزادی زنان جامعھ می باشد، و با  ی- موفقیت مبارزه دموکراتیک آزادی خواھانھ و سوسیالیستی در جامعھ۱
 خواھانھ و   آزادی ی دموکراتیک در عرصھ مبارزه ھایتوان گفت کھ بدون آزادی زنان امکان دستیابی بھ حداقل خواستھقاطعیت می

 برابری طلبانھ وجود ندارد .

  ی ھمھ ی زنان نیست، بلکھ مبارزه ی زنان برای مقابلھ با فقر، با خشونت، با تبعیض و نابرابری تنھا مبارزه ی- مبارزه۲
  یای کھ در آن تبعیض مضاعف علیھ زنان ھست، جامعھ. جامعھاست خود دربند ند،اش دربند ھستای کھ زنانجامعھھاست. انسان

ھا، ھا، اسارت ماست، درد آن تبعیض علیھ خواھران و مادران و زنان ما تبعیض بھ خودمان ھست. اسارت آن.استتبعیض آلود 
 انسانی است  ای زنانھ نیست، مبارزه  ای زنان برای رھایی مبارزه یاین مبارزه  ماست. بنابر یھا رنج ھمھ ماست، رنج آن یدرد ھمھ

 ما  یایم. مبارزه انسانی زنان شکاف انداختھ ی مبارزهدرکھ این صف را تنھا  زنانھ بکنیم. خود با دست خود  و ما بھ محض این
ما ھمھ  از زن و مرد یا با ھم  ؛ھاست و صف متحد ما  متشکل از زنان و مردان است ستم یبخش و برای رھایی از ھمھئی رھا

شویم و یا  ھمچنان دربند ھستیم. در این تردید نداریم. رھا و آزاد می  

 امکان پذیر است.  زنان ھرگز بھ تنھایی آنانھای کنیم کھ تحقق حقوق زنان تنھا با نھادینھ و تشکیالتی شدن فعالیتمی - ما اعالم ۳
قادر نیستند در مقابل تبعیض و نابرابرِی  ویرانگر رژیم حاکم  بایستند. زنان برای احقاق حقوق خود  احتیاج دارند کھ و جدا از ھم 

را  خود صنفیمستقل ھای  تشکلبا ایجاددست بھ دست ھم بدھند. این تنھا راه ممکن است. زنان برای حل مشکالت خود مجبورند 
 کنند. ببینید: اگر زنی تنھا کھ از طرف شوھر مورد خشونت قرار گرفتھ، فرزندانش از دستش گرفتھ موجوددرگیر مشکالت 

را  جا نیز خود کند و در آن رژیم رجوع می ی ناعادالنھ یاش رانده شده است و در بی پناھی  تمام بھ محکمھاز خانھ اند، شده
 تن ی ناحق و ضد انسانیھا یا بھ این خواستھاستیابد، اگر تنھا  باشد، مجبور  قضات شھوت ران و رشوه خوار و فاسد می یطعمھ

کھ بھ محکمھ رجوع کند. بھ  را درگیر کند و قبل از این کھ اگر تشکل صنفی خودی بدھد و یا از حق خود چشم پوشی کند. در حال



شود پشت سر خود تشکل خود رجوع کند. مشکالت را با تشکل خود در میان بگذارد. و وکالیی کھ از طرف تشکل خود معرفی می
دھد. دیگر بھ راحتی قربانی مطامع قضات فاسد، ب تشکل خود گزارش  وداشتھ باشد و از نحوه برخورد قضات فاسد بھ جمع خود

تجاوزگر نخواھد  شد.  مامورین سرکوب و  

  

!علیھ استثمار مبارک بادو  زنان علیھ نابرابری، علیھ تبعیض مضاعف، علیھ فقر  ی مارس روز جھانی مبارزه۸  

! علیھ نژاد پرستی  مبارک باد و زنان علیھ خشونت، علیھ جنگ ی مارس روز جھانی مبارزه۸  

!زنده باد مبارزه جھانی زنان برای برپایی جھانی  برابر و انسانی  

!زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم  

 کمیتھ میزکتاب آمستردام

 ۲۰۱۷مارس 

 
 


