
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مارس روز جهانی زن در شهر کلن 8گزارش جشن 
با قدری تأخیر با دکلمه شعری  5102مارس سال  8ن در روز یکشنبه ز بین المللی جشن روز

 .غاز گشتآ،از فروغ فرخزاد و با همراهی تکنوازی ویلون توسط هنرمند مردمی آقای سانان
این روز جهانی را با یادآوری ،مجری برنامه، خانم مژده نورزاد از جانب برگزارکنندگان

به حاضران  مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان ایران علیه ستم جنسیتی و ستم سرمایه
 رزمی خود را با مبارزات زنان ایران، برگزارکنندگان همبستگی، همراهی و هم. شادباش گفت

آمدگویی را به زبان ُکردی برای  ین خوشا روناک خانم. عالم نمودندا جهان قه خاورمیانه ومنط
 .های ُکردی و فارسی آغاز گشت به زبان جشن حاضران تکرار کرد و برنامه با اعالم جزئیات

مارس  8کلن با خواندن پیام این حزب، روز  -خانم سحر به نمایندگی از حزب کمونیست ایران
با . های کلن را قرائت نمود بهزاد پیام جمعی از چپ سپس. شرکت کنندگان تبریک گفتبه  را

ها به اتمام  راه کارگر توسط آقای جالل نادری بخش پیام -پیام سازمان کارگران انقالبی ایران
 .رسید

 ،دلیل مشکالتی که برایشان پیش آمد به YPG سخنران این برنامه، خانم ماه آل احمد و رفقای
آقای ُجوان مسئول این حزب رسمًا از حاضران در . مارس شرکت کنند 8نتوانستند در مراسم 

ما برگزارکنندگان این برنامه نیز به سهم خود از رفقایی که همراه ما به . جلسه عذرخواهی نمود
های دیگر از نزدیک  اریم در مناسبتامیدو. کنیم انتظار خانم آل احمد نشستند، عذرخواهی می

 .شاهد نقطه نظرات فعاالن کوبانی باشیم
 .کنند برگزارکنندگان بدینوسیله از مجری برنامه خانم مژده نورزاد و گروه موسیقی قدردانی می

، کورده (ویلون)سارا: ها بخش هنری برنامه با کنسرت گروه موسیقی سنتی با همکاری خانم
چهار ترانه قدیمی  (دف)و شهروز( تنبک)، جالل(ویلون)و آقایان سانان( هخوانند)، مهشید(تار)

ی در وردک سرودهای یکی از. را به اجرا درآوردند چهار ترانه ـ سرود کوردی فارسی و
ین بار همبستگی با مبارزات مردم کوبانی به ویژه مقاومت دلیرانه زنان کوبانی بود که برای اول

حاضران با ابراز احساسات خواستار اجرای دوباره این ترانه شدند که . در این مراسم اجرا شد
 .بار دیگر به اجرا درآمد

بعد از پایان استراحت و صرف غذا مراسم با شادی، رقص و پایکوبی به همراه ترانه های شاد 
در تمام . ادامه پیدا کردشب  00ترکی، شمالی، کوردی و فارسی توسط دی جی حمید تا ساعت 

طول برنامه به شرکت کنندگان گل و شیرینی تقدیم گردید و از همکاری کلیه میهمانانی که با 
 .وجود کمبود جا، به ادامه جشن و شادی پرداختند، صمیمانه قدردانی شد

این جشن توسط استودیو کومه له ـ کلن فیلم برداری شد که بخشی از آن در سطح جهانی از 
 د و شما میتوانید برای تماشای آن به این لینکگردییزیون کومه له پخش تلو

www.youtube.com/watch?v=DwKukFjA0bI رجوع کنید. 
سازمان  ،جمعی از چپ های کلن، حزب کمونیست ایران ـ کلن، منفردین چپ و سوسیالیست

 راه کارگر ـ کلنایران کارگران انقالبی، 
 


