گزارش آکسیون به مناسبت روز جهانی زن در دوسلدورف
روز شنبه پنجم مارس به مناسبت روز بینالمللی زن ،در محل مرکز ایستگاه قطار در شهر دوسلدورف ساعت  12:30با سایر
جریانات از ملیتهای مختلف گردهم جمع شدیم.
من نیز به نمایندگی از سازمان زنان هشت مارس ایران  -افغانستان با حمل پالکارد و شعار اصلی تشکل هشت مارس نه به
امپریالیستها و نه به بنیادگرائی مذهبی است ،که هر دو سیستم پوسیده موانع اصلی رهائی زنان و ستم و فرودستی اند را بهمراه
داشتم.
)نه به امپریالیسم و نه به بنیادگری مذهبی) انعکاس این پالکارد و شعار توجه جمعیت را جلب به خود کرده بود و این تنها شعار
پیشرویی بود که در این راهپیمائی وجود داشت.
رادیکال و
ِ
با تهیه اعالمیه فراوان و پخش آن در جمعییت ،با زنانی که در محل حضور داشتند به بحث و گفتگو مشغول شدیم.
سخنرانانی از ملیتهای کرد و ترک و آلمانی هر کدام بیانیه های خود را به مناسبت روز جهانی زن خواندند.
لحظه به لحظه جمعیت بیشتر می شد و تمام اعالمیه هائی که همراه داشتم به اتمام رسید ولی خوشبختانه در همان نزدیکی چاپخانه
ای بود که توانستم تعداد بیشتری را به چاپ برسانم-
در طی شروع راهپیمائی دو جوان بسوی من آمدند و تقاضا نمودند که در پخش اعالمیه کمک کنند و من نصف اعالمیه ها را به
آن ها داده و هر سه نفر یکزمان در پخش اعالمیه ها مشغول بودیم .رهگذران نیز در مورد مواضع هشت مارس و محتوی اعالمیه
سئوال میکردند.
این راهپیمائی تا نزدیک رود راین ادامه داشت در طول راه یکی از فعاالن سیاسی آلمانی از من خواهش کرد که در حمل پالکارد
نقش داشته باشد .و زمانی که در پایان راهپیمائی رسیدیم پالکارد را به من برگرداند.

در مجموع حضور ملیتها و فعاالن زن و بویژه جمعیت فراوانی که بخصوص امسال در خیابان با برنامهریزی قبلی ،نقش بسیار
خوبی داشتند؛ بخصوص نمایندگان زنان ایران -افغانستان با شعارهای کوبنده علیه ستم و فرودستی زنان و حضور در صحنه این
مبارزه تا رهائی کامل زنان در جهان که کماکان ادامه خواهد داشت.
باشد تا که روزی تمامی زنان علیه همه مرتجعین داخلی و امپریالیستها و بنیادگرایان مذهبی متحد شوند و ریشه این دو را از بیخ
و بن قطع نمایند.
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