گزارشی از آکسیون
روز جهانی خشونت علیه زنان

برگزاری این آکسیون توسط فعالین سازمان زنان  8مارس در لندن و در راستای مبارزه جهانی با خشونت افسار گسیخته علیه زنان
بود که در روز شنبه  29نوامیر در میدان ترافالگار این شهر انجام شد.
هدف اصلی ما نه تنها افشای خشونت سیستماتیک اعمال شده به زنان ،فارغ از طبقه ،نژاد و ملیت ،و افشای یک نظام مرد ساالر
امپریالیست در کلیت خود به عنوان مجری و تقویت کننده ی این ستم و سرکوب خاص به اشکال مختلف" -مدرن" و یا "بنیادگرایی

مذهبی" ،بلکه آگاه کردن زنان و عموم مردم از لزوم یک مبارزه آگاهانه حول اهدافی انقالبی و رهایی بخش برای سرنگونی این نظام و
جایگرین کردن آن با نظامی که در آن هیچ نوع ستم و استثماری نباشد نیز بود .این نکات هم در اعالمیه و پالکاردهای ما وجود داشت و
هم در جریان بحث و گفتگو با افرادی که به گرد ما جمع شده و از ما حمایت مالی و فکری می کردند ،برجسته شد.
در یکی از این گفتگوها دو جوان عرب در عین حمایت خود از فعالیت ما ،نسبت به این که اسالم نیز در این مبارزه و افشاگری مورد
هدف قرار گیرد اعتراض داشتند .استدالل آن ها این بود که در اسالم هیچ اجبار و افراطی در زمینه اعمال قوانین سرکوب گرانه علیه

زنان وجود ندارد و اعمال برخی افراطیون از جمله قوانین شریعت علیه زنان که بر گرفته از سنت است را نبایستی به حساب اسالم
گذاشت!!
آن ها در برابر این سوال که چه وجه مشخصه ای از اسالم باعث تحول و جذب آن ها شده و چه دستاوردی را به همراه داشته است
جوابی نداشتند .ما سعی کردیم توضیح دهیم که « ادیان در جواب به جهل مردم به طبیعت و همچنین به عنوان ابزاری در خدمت طبقه

حاکم برای کنترل و به انقیاد گرفتن توده ها شکل گرفته و سرکوب زنان در آن موضوعی محوری است .ما برای سازمان دهی جامعه و
رهایی مردم از قید هر نوع ستم و استثمار ملزم به دنباله روی از یک ایدئولوژی و اخالق مذهبی نیستیم .مشاهدات و درک ما از این
جهان بایستی بر یک مبنای علمی و واقعی بوده و برنامه و اخالقیاتی بر همین مبنا و در جهت ریشه کن کردن جهل و ستم و استثمار را
اشاعه داده و جامعه را به جلو برد....و به همین دلیل اسالم و برنامه آن نمی تواند رهایی بخش باشد»....
یکی از این افراد که به نظر بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بود خواهان داشتن آگاهی بیشتری در این زمینه بود که ما در عین معرفی او

به رجوع به چند سایت انقالبی ،قول دادیم که مطالب بیشتری را از طریق ایمیل با او در میان خواهیم گذاشت.
این آکسیون که دو ساعت به طول انجامید روی هم رفته دستاوردی مثبت داشت.
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