
 
 
  

 در مراسم سالگرد هشت مارس،" اتحاد زنان آزاديخواه"

   هلند- رتردام پيمايی در  و راه" آمستردامميز کتاب"در محل 

  
برگزار شد که " ميز کتاب آمستردام" مراسمی به مناسبت روز جهانی زن توسط ٢٠١٠ مارس ۶در روز 

در آن  نفر ۶٠مراسم که حدود اين . بوددعوت شده به آنجا  سخنرانی برای"  زنان آزاديخواهاتحاد"تشکل 

    .برگزار شديک جو بسيار رفيقانه در  شرکت داشتند

    

برنامه های هنری خوبی را تدارک ديده بودند که در اولين و آخرين بخش " آمستردامميز کتاب "رفقای 

به روی ار حضبخصوص وقتی که سه نفر از . مراسم اجرا شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت

صحنه رفته و با صدای زيبايشان با هنرمندانی که به مراسم دعوت شده بودند همکاری کردند، جو و فضای 

شاعر آگاه و انقالبی " سوما" يکی ديگر از بخشهای خوب مراسم، شعرخوانی .چندان شد خوب مراسم دو

  . بودستانافغان

 

منشأ ستم بر زنان "اسخ به اين سوال که در پ اولين سخنران مراسم رفيق سهيال دهماسی بود که

وی در . صحبت کرد" هايی که به زنان ميشود چيست؟ چيست و راه درست از بين بردن همه ظلم و ستم

 :اين بحث عنوان نمود که

ژنتيک و  که(ها  های جنسيتی انسان فمنيست ها در مجموع معتقدند که مکانيسم اعمال قدرت در نقش"

 نهفته است و گویا منشأ ستم جنسيتی سرشت خشونت طلب و )پيش بينی استاتی و درنتيجه قابل ذ

نتيجه گویا ستم جنسيتی ربطی به طبقاتی بودن جامعه ندارد و از ابتدای  برتری جويانه مردها است و در

با چنين پيش فرض های نادرست . وجود آمدن جوامع طبقاتی وجود داشته استه تاريخ بشريت و پيش از ب

ها  ها از هيچ پایگاه علمی بر خوردار نيست بلکه در مغایرت با تحقيقات علمی هم قرار دارند، آنکه نه تن

ان ربطی به مبارزات مبارزات زنان را فرا طبقاتی می خوانند و این طور جلوه می دهند که گویا مبارزات زن

اط با تاریخ تکامل جوامع رفيق سخنران در رد این نظرات ضمن دادن توضيحاتی در ارتب  ". طبقاتی ندارد

هايی که زديم، می بينيم که بااينکه ستم بر زن اولين و قديمی ترين  با توجه به مثال: "بشری ابراز داشت



نوع ستم است، اما اين بدان معنی نيست که زنان هميشه و از ابتدای بشريت تحت ستم مردها قرار 

ها، بلکه از تملک  سانهای جنسيتی ان نه در نقش ،زيرا که مکانيسم قدرت و ظلم به همنوع . داشته اند

بنابراين منشأ ستم جنسيتی  .های توليد اجتماعی و در وجود جوامع طبقاتی نهفته استخصوصی ابزار

طبقاتی بودن جامعه است و تنها با مبارزه برای از بين بردن جوامع طبقاتی است که ميتوان به ستم 

  ". پايان دادها ها و استثمار جنسيتی و ديگر ستم

 

زنان ايران در "وی سخنرانی خود را تحت عنوان . دشروع شنيکو  مراسم با سخنرانی رفيق سارا دومبخش 

  :ارائه نمود و در بخشی از سخنرانی خود گفت" بطن خيزش بزرگ اخير

می از شرکت گسترده زنان در مبارزات اخير و قهرمانی هائی که در مقابله با مزدوران مسلح جمهوری اسال"

چه  آن" مطرح کرد که و ."  بارز حرکت انقالبی کنونی است هایخود نشان می دهند، یکی از ویژگی

دختران جوان از شجاعت و قهرمانی در جنبش اخير از خود نشان ميدهند، نتيجه و دست آورد متراکم 

 و مقابله با رژیم مقاومت ها و مبارزات زنانی است که در سی و یک سال گذشته لحظه ای دست از مبارزه

اتحاد زنان آزادیخواه ":  این موضوع را نيز مطرح کرد کهرفيق سارا". زن ستيز جمهوری اسالمی نکشيدند

همواره بر این امر تاکيد کرده است که  متحقق شدن خواسته های حق طلبانه زنان ایران به سرنگونی 

اولين گامی  زن ستيز جمهوری اسالمی سرنگونی رژیم. انقالبی رژیم جمهوری اسالمی گره خورده است

به یاد داشته باشيم که هيچ انقالبی . است که جاده را برای رسيدن به آزادی کامل زنان هموار می کند

بکوشيم در اتحاد با هم و با همه توان در راه . بدون شرکت فعال زنان نمی تواند به پيروزی دست یابد

 ."سرنگونی جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته اش مبارزه کنيم

  

 
  

با استقبال و شرکت بود که بخش پرسش و پاسخ ، قسمت دوم مراسم های خوب يکی ديگر از بخش

  .مراسم گشتموجب هرچه پربارتر شدن  شد و مواجه شرکت کنندگان  اعضای ميز کتاب وفعاالنه



  

گفتگو ، حتی پس از پايان مراسم و  در زمان استراحت در فاصله ميان دو بخش برنامه در طول مراسم، بویژه

يکی از نکات برجسته اين مراسم . همچنان ادامه داشتدر مراسم شرکت کنندگان بين تبادل نظر بحث و و 

ای که این آگاهی درجه باالی . بودپسران جوان و شرکت فعال آنها در بحث و گفتگوها حضور دختران و 

  .   بود ، بسيار تحسين برانگيزجوانان در ارتباط با مسایل اجتماعی و سياسی ایران از خود نشان ميدادند

  

اتحاد "برای  مواجه شد استقبال و تشويق فراوان شرکت کنندگان باکه زن نی گراميداشت روز جهامراسم 

و اتحاد عمل های انقالبی با ديگر فعالين مبارز جنبش را رفيقانه تر که ايجاد ارتباطات هرچه " زنان آزاديخواه

  . يار موفقيت آميز بوديکی از اهداف خود قرار داده، بس

  

 اين مراسم زحمات زيادی کشيدند و همچنين از دوستان که برای برگزاری" آمستردامميز کتاب "ما از رفقای 

 آن کمک کردند، بسيار و رفقای شرکت کننده که با حضور خود در مراسم به هر چه بهتر برگزار شدن

رشد آگاهی و ايجاد ديالوگ انقالبی در جنبش که به يی سپاسگذاريم و اميدواريم که چنين همکاری ها

 .در همه شهرها و کشورهای دنيا انجام شوندو کمک خواهد کرد، هر چه بيشتر 

 
  در شهر رتردام" آزاديخواهاتحاد زنان "پيمايی  گزارشی از راه

  
 . ه بودام سازمان داده شدتظاهراتی به مناسبت روز جهانی زن در شهر رترد ٢٠١٠ مارس ٧در روز يکشنبه 

اعضای اتحاد زنان آزاديخواه و ، فراخوان دهندگان اين حرکت بود يکی از" اتحاد زنان آزادیخواه" که  آنجازا

این که وجود با .  از آمستردام عازم شهر رتردام شدندچندين نفر از زنان و مردان فعال سياسی مقيم هلند

 اما ،رسندبپيمايی  راهمحل شروع به به موقع د ننتوانست، تفاوتیبنا بر داليل م )نفر ٢٠حدود (این جمع 

 . هندن ستيز جمهوری اسالمی انجام دافشاگرانه موفقيت آميزی را عليه رژيم زتظاهرات  امکان یافتند که

  

  



  در ابتدا در پياده روی خيابانی که نقطه شروع تظاهرات بود ايستاديم و بنرهای بزرگی را پيمائی  این راه در

بر روی . نصب کرديم اپ شده بود، به نرده های پيادهز مبارزات توده ای اخير بر روی آنها چهايی ا که عکس

 جمهوری اسالمی از هر جناح و"و " مرگ بر رژيم زن ستيز جمهوری اسالمی"ها شعارهايی مانند  بنر

  .بود هنوشته شد" دسته نابود بايد گردد

 

  

  

در مسير راهپيمايی بنرها را حمل . يمايی به راه افتاديمبه سمت نقطه پايانی راهپتوقف پس از نيم ساعت 

باالخره به سالنی که از قبل  .  را جلب ميکردعابرين و سرنشينان اتومبيل هاو کنجکاوی توجه  که ميکرديم

اتحاد زنان "رم پخش اطالعيه و پالتفکنندگان در نظر گرفته شده بود، رسيدیم و به  برای تجمع همه تظاهر

و درصد آنها زنان و مردان ترک  ٩٠ بيش ازکه (کنندگان  در ميان ديگر تظاهر) به زبان انگليسی ("آزاديخواه

دانشجويان کانون " و به مراسمی که ه محل تجمع را ترک کردپس از آن ما.  پرداختيم)بودندکرد غيرايرانی 

  . ا پخش کرديمبرگزار کرده بودند رفتيم و در آنجا نيز اطالعيه های خود ر "ايرانی در هلند

  

عليرغم پيمائی رتردام  و راه "ميز کتاب آمستردام"در مراسم روز جهانی زن " اتحاد زنان آزاديخواه"شرکت 

به همراه اين تشکل تداوم حرکت فراوانی برای درسهای  بسيار موفقيت آميز بود و کمبود هائی که داشت

  .داشت

   

    "اتحاد زنان آزاديخواه"

etehadezan@gmail.com   

  ٢٠١٠ مارس ١٠


