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   و بوکان مارس روز جهانی زن در شهر نقده٨برگزاری باشکوه مراسم 

 
١٣٨٧ اسفند ٢٠  سه شنبه                                              به ايجاد تشکل کارگری ک کمی برای هماهنگۀتيکم  

 
  

 اسفند مراسم با شکوهی با حضور جمع زيادی از زنان و مردان ازاديخواه و برابری ١٨با  مارس برابر ٨امروز 

مراسم در فضايی پر از شوق و صميميت .طلب از شهرهای مهاباد و نقده در گراميداشت اين روز ، برگزار گرديد 

ن يک قطعه شعر در وصف ، با يک دقيقه سکوت به ياد جا نبا ختگان راه ازادی و برابری ، شروع شد با خواند

بدنبال ان يکی از حاضرين در مراسم . فرودستی و بی حقوقی زنان در منا سبات سرمايه داری سکوت شکسته شد 

 مارس و مبارزات تا کنونی انسانهای برابری طلب در جهت احقاق حقوق پايمال ٨طی سخنانی به تاريخچه پيدايش 

وجه حاضرين را به نا کافی و سطحی بودن مطالبات و خواستهای شده زنان و نقاط ضعف و قوت ان پرداخت و ت

فمينيستهای رنگارنگ غير راديکال ، جلب کرد و تنها راهکار موثر و اساسی جهت رسيدن به خواستهای انسانی و 

واقعی زنان راسا زماندهی و ايجاد تشکالت واقعی و مستقل زنان و پيوند و اتحاد مبارزاتی با ساير جنبشهای 

ايشان در بخش ديگری از سخنان خود به بحران فراگير و عميق مالی . تماعی و بويزه جنبش طبقه کارگر دانست اج

که نظام جهانی سرمايه را فرا گرفته و بار طاقت فرسای ان بيشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان جوامع مختلف 

 راهکارهای نظام سلطه سرمايه جهانی ياد کرد و سنگينی ميکند ، اشاره کرد و از ناکارآمدی و فرسودگی ابزارها و

بازنگری و به نوعی لگدمال کردن ارزشهای نظام استثمار از جانب تئوريسين ها و نظريه پردازان سرمايه داری 

پس از آن . ر ان را ناشی از عمق بحران دانستمبنی بر محدود کردن تجارت ازاد سرمايه و به نوعی کنترل دولتی ب

جانب يکی ديگر از شرکت کنندگان ادامه يافت و با تشويق گرم حاضرين با ازخواندن يک قطعه شعر زيمراسم با 

درادامه يکی ديگر از حاضرين با خواندن مطلبی در باره نظام مردساالر و شگردهای اين آداب و رسوم . مواجه شد 

تن ديگر از دوستان با خواندن مقاالت و چند . ارتجاعی در فرودست نگه داشتن زنان به نقد و برسی ان پرداخت 

جانب  بند بود از٧که شامل يک مقدمه و  مارس ٨سپس قطعنامه مراسم .اشعار خود مراسم را بيشتر مزين کردند 

آن بخش دوم پس از.گرفتمراسم قرار شرکت کندگان درمورد تاييد و تصويبدوستان خوانده شد ويکی ديگر از

فضايی رقص و پايکوبی بود و مراسم در وحاضرين و شادیمل بحث آزاد وپذيرايی ازمراسم شروع شد که شا

 مارس روز جهانی زن٨گرامی باد    .به پايان رسيد اميد به اينده ای بهترشوق وازپر

 فعالين زنان دراسفند روزجهانی زن، جمعی از ١٨ وزدرر :شهرستان بوکانروزجهانی زن دردراستقبال از 

 رمشيرينی کردند که با استقبال گشروع به پخش تراکت وشهردربازارظهردرساعت پنج بعد از داشت اين روزگرامی

 چند روزاز ها  شخصی منيتی و لباس اکردند که نيرو های شرايطی اقدام به اين کاراين فعالين در. مردم روبرو شدند

نامهای  و برادری بهخواهر ١٥/١٢/٨٧ روزهمين رابطهدر. رکت خود را آماده کرده بودندپيش برای مقابله با اين ح

١٩/١٢/١٣٨٧  .ميبرندبازداشت بسرهم اکنون دروستگيرد خصیمصطفی پور، توسط نيروهای لباس شفواد و شلير  


