
  

  

  

  گزارشی از مراسم هشت مارس اتحاد زنان آزادیخواه

  

، در گراميداشت هشت مارس روز جهانی زن ، مراسمی از طرف  ٢٠١٢ مارس ١١در روز یکشنبه 

  عصر آغاز شد تا ۶:٣٠این مراسم که از ساعت .  کانادا برگزار شد –اتحاد زنان آزادیخواه در تورنتو 

 نفر از هموطنان مبارز مقيم تورنتو در این برنامه شرکت ١٣٠بيش از .  شب ادامه یافت ١٠ساعت 

داشته و با حمایت مادی و معنوی خویش ما را در هر چه بهتر برگزار نمودن این مراسم یاری 

  . نمودند

  

سالن مراسم با پوستر هایی از مبارزات زنان، آراسته به آرم اتحاد زنان آزادیخواه ،به شکل زیبایی 

نمایانگر که آغاز شد برنامه با پخش کليپی . توجه حاضرین قرار گرفته مورد کبود تزئين شده 

زنان  مبارز این کليپ که. و دالوری های آنان بود ٨٨در خيزش سال زنان مبارز ایران عظيم شرکت 

را و در مقابله با دژخيمان جمهوری اسالمی بزرگ خيزش  جريان اين در دالور در هر گوشه از ایران 

ال ، برای شرکت کنندگان در مراسم ، یادآور مبارزات خشماگين و در عين ح کشيده بودبه تصوير

 .ها را تحت تأثير خود قرار داد پرشور توده های تحت ستم ایران و به خصوص زنان بود و از این رو آن

یاد همه زنان به حاضرين گویی مجری برنامه ضمن خوش آمد به دنبال نمايش اين کليپ 

 و بارا گرامی داشته  که جان خود را در راه رسيدن به آزادی و سوسياليسم فدا کردند آزادیخواهی

 سال گذشته با مبارزه آگاهانه و شجاعانه خویش، رژیم ٣٣زنان ایران که در تمامی  شيربه درود 

و دوشادوش مردان ند ه الحظه ای آرام نگذاشتزن ستيز و ارتجاعی جمهوری اسالمی را 

 سپسمجری برنامه  .امه مراسم را اعالم نمودنبرند،  جنگمین به آزادی درسيهمرزمشان برای 

  



که در هر گوشه   م کني ر شرایطی برگزار می امسال روز جهانی زن را دخاطر نشان ساخت که 

 سيستم  و مبارز،توده های تحت ستمزنان تحت ستم در کنار دیگر مبارزات ، ای از این جهان

 ،ال تا مصر و ایران از افغانستان تحت اشغدر همه جا .  استه گرفتهغارتگرانه سرمایه را نشان

  درصدی ها که در ٩٩توسط   آمریکا تا وال استریت درگرفتهیونان  و و سوریه  یب لي،تونس و یمن 

مبارزه زنان برای دست یابی به حقوق خویش در کنار هم گسترش یافت، اکثر کشورهای اروپایی 

این ارتش بی  ،انگبرخاستن داغ لعنت خورد بخشوید خود ن این مبارزات .رددیگر مبارزین ادامه دا

 ازرهائی کامل زنان بشارت ده  که استشمار اردوی کار و پایان بخشيدن به دنيای فقر و بندگی 

     .قيد هرگونه ستم و استثمار می باشد

  

 جلوه ای از مبارزات زنان رزم زنان چریک فدایی ،"ویدیو کليپی بسيار زیبا به نام ، در قسمت بعدی

این کليپ . که توسط رفقای چریکهای فدایی خلق ساخته شده بود نمایش داده شد" برای رهایی

عظمت مبارزات زنان چریکهای فدایی خلق و نقشی که در جنبش انقالبی زنان ایفا نمودند  را که 

با دیدن . لسه قرار گرفتًا مورد توجه حاضرین در ج، شدیدبه شکلی غير قابل انکار نشان ميداد

زنان در سطح حضور  و کليپ و با مطلع شدن ازائی شهيد در این ویدیچهره های زنان چریک فد

 جنبش مسلحانه، بعضی از شرکت کنندگان در مراسم، احساس احترام و افتخاری که از وجود آن

دگان مراسم در ميان می همه زن در مبارزه عليه ستم و استثمار در خود کرده بودند را با برگزارکنن

الزم به یاد آوری است که اتحاد زنان آزادیخواه این افتخار را داشت که کليپ یاد شده را . گذاشتند

  . کندبرای اولين بار در این مراسم پخش 

  

، پيام "رزم زنان چریک فدایی ، جلوه ای از مبارزات زنان برای رهایی"به دنبال پخش ویدیو کليپ 

در این پيام  . نی به مناسبت گراميداشت روز جهانی زن به سمع حاضرین رسيدرفيق اشرف دهقا

به زنان کارگر و زحمتکش و به همه زنانی که تحت سيطره رِژیم های تبریک  رفيق اشرف ضمن

حافظ منافع سرمایه داران در سراسر جهان با انواع محروميت ها و ظلم ها و ستم ها دست 

با تکيه بر "پرداخت و در انتها متذکر شد که  زنان در کشورهای عربی توصيف مبارزات بگریبانند به

این اصل که نشان بزرگ یک جامعه آزاد، آزاد بودن زنان در آن جامعه است، امروز حضور انقالبی و 

وسيع زنان در صحنه های مختلف مبارزه نوید بخش پيروزی حتمی بر دشمنان، محو نظام های 

  ."به آزادی استسرمایه داری و رسيدن 

  

 با صدای بسيار زیبای خویش  ترانه سرود ی دختر هنرمند جوان،در قسمت بعدی برنامه

  . را اجرا نمود که شدیدا مورد استقبال حاضرین قرار گرفت" آفتابکاران"

  

  



اتحاد زنان امسال سخنرانی مراسم موضوع که  با توجه به اينبا رسيدن نوبت به سخنرانی، 

  ،بودشده زنان کارگر و زحمتکش در ایران متمرکز معضالت بررسی شرایط و  ، رویآزادیخواه 

ویدیو کليپی که زندگی زنان کارگر و رفيق سهيال دهماسی، سخنرانی خود را با پخش سخنران، 

 ،مربوطه فاکت ها و اسناد در تمام مدت سخنرانی نيز  .آغاز کرد ،کشيد زحمتکش را به تصویر می

واقعيت های موجود زندگی این ابتکار جالبی بود که توانست . خش می شدپبه شکل اسالید شو 

 و خالق  به شکلی بسيار زنده عينی بر اسناد و  شواهدءدرد آور زنان کارگر و زحمتکش را با اتکا

  .برای حاضرین ارائه دهد

  

  :  به پايان رسانداین طورصحبت خود را  رفيق سخنران، 

گاهی اوقات به کسانی برخورد می کنيم که با . نامرئی نيستسرمايه دار در ايران موجودی "

" يورو دارد؟يا ميدانی فالن آخوند در چندين بانک اروپا و آمريکا چند ميليارد دالر "تعجب می گويند 

سران رژيم، از آخوندها و بچه هايشان گرفته تا کت شلواری های اصالح طلبشان و ! تعجبی ندارد

شان و همه دوستان و دور و بری هايشان، و همه  فراد خانواده و وابستگاناين جناح و آن جناح و ا

وجودشان به اين رژيم وابسته با آن سرمايه دارانی که اگر هم صاحب مقامی دولتی نيستند اما 

سود های . اند و تالش می کنند آن را حفظ کنند، طبقه سرمايه دار ايران را تشکيل می دهند

ت و ديگر منابع طبيعی ايران که باید خرج مردم ايران شود، ثروت نجومی نجومی حاصل از غارت نف

 که از استثمار کارگران به دست می آيد، همه اينها منابع ثروت های افسانه ای اين طبقه زالو

که دشمن اصلی جلوی چشمشان است، آن  )نمونه يک کارگر زن( برای نسترن ها. صفت است

او را مکيده، از دسترنج او و فرزندان او ميلياردر شده، سران ها شيره جان  که تمام اين سال

ارجی جمهوری اسالمی، عمال جمهوری اسالمی، سرمایه داران وابسته و سرمايه داران خ

. ست، وقت را غنيمت دانسته و به جان کارگران ايران افتاده اندههستند که تا اين رژيم زنده 

که تنها با مبارزه انقالبی برای سرنگونی اين رژيم، برای درنتيجه، نسترن ها به روشنی می دانند 

زنان آگاه کارگر . شان خالص شوند از بين بردن اين سيستم است که می توانند از شر ستمگران

می دانند که جز با اتحاد مبارزاتی با مردان آگاه هم طبقه خود، نمی توانند در اين مبارزه پيروز 

    ."شوند

  

 پيام همبستگی مبارزاتی رفيق رحيمه توخی، یکی ار زنان مبارز افغانستان ،یبعد از تنفس کوتاه

نيز در این  شعری بسيار زیبا .به سمع حضار رساند  رازنان در بند افغانستان با مبارزات زنان ایران

شما زنان خفته در "که عنوانش   شعرقسمتی از ایندر   .مه خوانده شدياز رفيق رحمراسم 

 بسيار رسا فریاد خفته در گلوی ميليون ها زن افغان را  چنين منعکس رفيق رحيمه ،بود " تابوت

  :نمود

   

  



  ترا خواهر به فتوای مجتهد، بيگناه کشتند ، مرا در گوشه تبعيد ، به فقر مبتال کشتند"

  ترا با ریزش سنگ کشتند، پيش چشم خلق ، مرا چون صيد این دام ، ز آزادی جدا کشتند

 آیه ها، در حصار دیوارها ، مرا بی خانمان ، بی همزبان ، نا آشنا کشتند ، ترا ترا بستند به حکم

  ".چون بردگان ، زنجير اسارت به پا کردند ، مرا در کشوری که قانونش شده زنجير پا ، کشتند

  

 و به دنبال آن .يف دردهای زنان کارگر خوانده شدسپس شعر دیگری توسط مادر مبارزی در توص

 پایان بخش برنامه. رای ترانه سرود ها و قطعاتی از ترانه های خاطره انگيز ادامه یافتبرنامه با اج

   .بود که با اجرای بسيار زیبا و به یاد ماندنی اجرا شدسرود انترناسيونال 

  

 اتحاد زنان آزادیخواه از همه رفقا و دوستانی که صميمانه ما را در برگزاری این مراسم یاری نمودند

باشد تا دست در دست هم ، زن و مرد ، مبارزه ای قطعی جهت پایان .  ميکندشکرتبار ديگر 

  . کرده و به پيش ببريم بخشيدن به هر گونه ظلم و ستم و تبعيض را سازماندهی 

  

  اتحاد زنان آزادیخواه

 ٢٠١٢ مارس ١۶

 

  


