
،   ! میزي به پا خیساالرسم و فرهنگ مرديالیه امپريعل در   مارس٨

 

،  همزمان با ،  زنیجهان سالگرد روز در گرید بار  زن و مردیرب خواه و خواهان برای از زنان و مردان آزادیاري بس

 ن مراسم که دریا  در .دست به تظاهرات زدند ابان آمده وين به خی در و، گر زنان و مردان مبارز در سراسر جهانید

،  .  حضور داشتندیاري بسیها  احزاب و گروه انجام شد٢٠١٧ مارس ٨چهارشنبه  روز

ندگان ی نمایبا سخنران،  برپا گشت ١٨ن در ساعت ی شهر و٧منطقه Urban Loritz Platz  ن تجمع که دریا

 Rotes(ته زنان سرخ يطرف کم  ازیندگیسخنرانان که به نما  ازیکی.  شد اهرات آغاز حاضر در تظیها سازمان

Frauenkomitee( از شتريم که بيد نشان بدهیما با: "ن شروع کردين چنیسخنان خود را ا،   داشتجا حضور آن در 

گر ی ما ظلم و ستم و استثمار زنان را د، م کرديراس قدرت هستند را تحمل نخواه  که دری کسانیدروغ ها، ن یا

ده با تمام قدرت و با چنگ و یدم زد که زحمتکشان و زنان ستم ياد خواهیصدا فر کیرفت و متحد و یم پذينخواه

به خصوص . ا مبارزه خواهند کردی توسط پرولتاریاسيستم غالب و کسب قدرت سين بردن سي از بی برا،دندان

 مبارزه یل را براين دلیشتريچرا که ب، رند ي گی بدست آوردن حقوق خود در صف اول مبارزه قرار میکارگران برا

  ."ن ندارند از دست دادی برایزيچ چيداشته و ه

،  همه کارگرانیگریسخنران د واضح است که  پر ": زنان مبارز و دختران را مورد خطاب قرار داد و گفت،  مهاجران

زنان  سم که مردان را مسبب ستم بريني و با فمی با سنت خرده بورژوازیچ گونه وجه اشتراکيزنان مبارز و آگاه ه

 زنان تنها با اتحاد با هم بدست ییم که رهایم چون معتقدیاضر شدجا امروز ح نیا  ما دریندارند ول،  داند یم

 ."خواهد آمد

 یدفاع از حق زنان برا ن وي سقط جنی از آزادیست و مدافع حقوق بشر به طرفداريني از سخنرانان فمیکی

ار روا محل ک  که به زنان چه درخانه و چه دریبه خشونت طور نيمورد بدن خود صحبت کرد و هم  دریريم گيتصم

 ین مصائب خود به پا خواسته و برای رها شدن از ای برایستیشد که زنان با اشاره داشت و متذکر،  شود یم

  شرکت کنندگان در، ديساعت طول کش کیها که به مدت  یان سخنرانیپا در. کسب حقوق خود مبارزه کنند

 به نفع یئها  شعار، ییمايپ طول راه و درترک کرده ) Mariahilferstraße( به طرف محل تجمع خود را، تظاهرات 

 و یستي فاشیاست هايه سيعل طور ني و همی جهانیه داریستم سرمايه سيعل  زنان با مردان ویبرابر

ت حاضر يجمع، ان مراسم یاز بدو شروع تظاهرات و تا پا  .ش سر دادندی اتری در جامعه کنونی جاریستيراس



کنندگان شور   صف تظاهریک در جلویزنان با نواختن موز  ازیگروه.  شدی میس همراهي پلیادیتوسط تعداد ز

  . به مراسم داده بودندیو حال

 یاه پوستيس (Omofumo Markusادبود مارکوس اموفومو یکنندگان با تجمع در محل   تظاهر، ییمايپ ان راهیدر پا

 مجدد و یشتند و با سخنران دای را گرامیاد وی) ش کشته شدیست اتريس فاشيش به دست پليکه چند سال پ

  .ان دادندی مارس پا٨ بعد به مراسم یروز زن را پاس داشته و ساعت، با رقص و آواز ، ر در مراسم  ُکیاجرا

  : شدند به شرح زير بودندی سر داده مییپيما  که در طول مسير راهییها  از شعاریبرخ

 قدرت یمتحد در مبارزه برا، مه کشورها کارگران ه"،  !"یمرگ بر مردساالر"،  !"سميالیمرگ بر امپر"

ک امر ی زنان یآزاد"،  "ی بين المللیزنده باد همبستگ"،  " مقاومتیعنی یهمبستگ"،  !"یاسيس

  "ن برونديد از بی بایض جنسيو تبعسم يفاش، سم يراس "، " استین الملليب

 :بودند ارن قرین تظاهرات بدیا  شرکت کننده دری ازگروه ها و سازمان های برخیاسام
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