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بحرانی ايران ١در يک اقدام جسورانه تصميم به برگزاری يک کارزار
سازمان زنان  ٨مارس با توجه به ضرورت پاسخگويی سياسی – عملی به شرايط سياسی
ِ
ب مجدد جمھوری اسالمی نمود .اين ابتکار عمل پاسخی به دورهی پيشاانتخاباتی و تالش جمھوری اسالمی برای کشاندن دوبارهی مردم به پای
عملی عليه انتخا ِ
صندوقھای رأی و کسب مشروعيت داخلی و بينالمللی بود .فعالين سازمان زنان ھشت مارس با تکيه بر اين تحليل که زنان نيرويی جدی و قدرتمند در صف مقدم
مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی و ايجاد تغييرات ريشهای ھستند ،تصميم گرفتند که با تکيه بر نيروی خود در اين شرايط سخت سياسی صدای منافع
اکثريت زنان ايران و طبقهی فرودست و زحمتکشان جامعه را بلند کنند و تمام قد اعالم کنند که زنان و فرودستان ھيچ منافعی در ادامهی حيات جمھوری اسالمی
رژيم مبتنی بر ستم و استثمار .از اين رو ما با شعار مرکزی:
ندارند و نيرويی ھستند برای به زير کشيدن اين
ِ

تالشی بیوقفه را آغاز کرديم تا شايد تحرکی نيز در نيروھای اپوزيسيون انقالبی ايجاد کنيم تا صحنهی سياسی فقط شاھد صداھای واپسگرای جناحھای جمھوری
اسالمی و امپرياليستھا نباشد .در حد توانمان نيروھای سياسی ايرانی و غيرايرانی را فراخوانديم تا به صفوف ما بپوندند .تحليلھا و بيانيهھایمان را از طريق
کليه رسانهھايی که در اختيار داشتيم ،منتشر کرديم .در جلسات بحث و گفتگو در راديو ،تلويزيون و ھمچنين اتاقھای پالتاکی و ...شرکت کرديم تا نظراتمان را ھر
چه روشن و شفاف در اختيار مردم و خصوصا زنان قرار دھيم .ھمهی نيروھايی که خواھان سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی ھستند را فراخوانديم و به ياری
اپوزيسيون مترقی و انقالبی در مجموع به نبود خط و برنامهی
طلبيديم .اما متأسفانه از نظر ما بیتفاوتی به اين کارزار و به طور کلی کمتحرکی بخش زيادی از
ِ
روشن در پاسخگويی به شرايط و اوضاع پيچيدهی ملی و بينالمللی برمیگردد .ما با تکيه بر تجربهی  ٣۴سال مبارزه با يکی از مرتجعترين رژيمھای جھان و با
ت مبارزهی طبقاتی زمينهی تغيير وضع موجود را فراھم آورد،
اطمينان به تحليلمان از اوضاع و باور به اينکه حتی يک نيروی کوچک میتواند با اتکا به حقيق ِ
تدارک کارزار مرکزی در شھر بروکسل در بلژيک را به پيش برديم .پا به پای ما در بلژيک ،فعالين سازمان زنان ھشت مارس که به داليل گوناگون نتوانستد در
کارزار مرکزی شرکت کنند ،تالش کردند در محل اقامت خود در لندن ،نروژ ،برمن و ...آکسيونھايی را به اشکال گوناگون ،برگزار کنند.
با وجود اين که بخشی از فعالين سازمان زنان ھشت مارس در تدارک برگزاری مراسم يادبود رفيق آذر درخشان در پاريس بودند ،اما اين ضرورت سياسی را نيز
زمين نگذاشته و با تمام قوا ھر دو وظيفه را در دست گرفتيم و اندوه نبود رفيق ھمرزممان را تبديل به نيروی خشمی برای پيشبرد اين کارزار کرديم و ھر لحظه
به ياد میآورديم صدای آذر را که در کارزار  ۵روزهی »لغو کليهی قوانين نابرابر و مجازاتھای اسالمی عليه زنان« در برابر سفارت جمھوری اسالمی فرياد
میزد» :میبينيد که جنبش زنان ھرروز آگاهتر ،گستردهتر و بالندهتر در مقابل شما قد علم کرده است .بله! نيروی جديد و سازمانيافتهای متولد شده که ميخھای
تابوت شما را خواھد کوبيد .بله! ما ميخھای تابوت شما را خواھيم کوبيد!«
محلی کارزار را برعھده داشتند ،در اکثر فعاليتھای
کار
کارزار ضد انتخاب جمھوری اسالمی ،رفقای »کميتهی
چند ھفته پيش از
ِ
ِ
جوانان بلژيک« که مسئوليت ِ
ِ
ت مردم ترکيه در مبارزات ترکھای مقيم بلژيک ھمراه شدند و کارزار را نيز تبليغ کردند .در اکثر فضاھای آلترناتيو
مبارزا
گرفتن
اوج
با
جمله
مبارزاتی از
ِ
ِ
شھری مثل کافهھا و کتابخانهھا و  ...دانشگاهھا حاضر شدند و فراخوان کارزار را پخش کردند و بر در و ديوار پوستر چسباندند .مرحله به مرحله از طريق
فيسبوک و سايتھا و راديو و تلويزيونھا اخبار پيشبرد کارزار را پوشش دادند .با نيروھای مترقی جنبش زنان و جنبش چپ جلسات بحث و گفتگو ترتيب دادند و
ت محلی ،گستردهتر به پيش رفت .ھزاران بيانيه به زبانھای فرانسه ،فارسی و انگليسی و
 . ...با پيوستن نيروی زنان ھشت مارس از پاريس به بروکسل اين تبليغا ِ
فارسی و کردی و  ...بين مردم پخش شد .خيابانھای شلوغ و مرکزی شھر با پوستر کارزار پوشانده شد و با ايرانيان ساکن بلژيک تماس حاصل شد .رفقای جوان
و پرانرژی به دانشگاهھا میرفتند و با ميکرون دستی کوچکی موقعيت زنان ايران تحت يک حکومت تئوکراتيک را توضيح میدادند و با دانشجويان در اين رابطه
ت کارزار ،مثل آماده کردن پرچم و پالکارد و  ...بودند،
و آيندهی ايران و "انتخابات" پيشرو به بحث میپرداختند .در حالی که گروه ديگری مشغول تھيه تدارکا ِ
گروه ديگری نيز به پای بحث سياسی با گروهھای ترک و کرد ساکن بلژيک رفتند ،چرا که به درستی تحليلمان اين بود که مبارزهی مردم ترکيه خصوصا زنان
برعليه حزب اسالمی آ ک پ ،مبارزهی ماست و اعالميهای که در حمايت از مبارزات مردم و خصوصا زنان منتشر کرده بوديم ،را در اختيارشان قرار داديم .در
فعالين
نشست با زنان مبارز ترکيه به اين جمعبندی رسيديم که بايد در مبارزهمان به افشای ھر دو رژيم زنستيز در ايران و ترکيه بپردازيم .ھمچنين برخی از
ِ
ھنرمندان برگزار کنندهی فستيوال فمينيسم به نام » «Game Overشرکت کردند و تا حدی شرکت کنندهگان در اين جلسه را با
تدارکاتی
ھشت مارس در نسشت
ِ
ِ
مبارزات زنان ايران عليه جمھوری اسالمی آشنا کردند .از آنان دعوت کردند که در بلند کردن پرچم مبارزاتی زنان ايران عليه يکی از زنستيزترين رژيمھای
جھان سھم بگيرند.
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محل پرترددتری را برای برگزاری آکسيون
تيم تدارکات در بروکسل با ھمهی تالشی که کرده بود ،به علت تراکم برنامهھای شھری در تابستان نتوانسته بود
ِ
ھماھنگ نمايد ،اما گروه ما آماده و رأس ساعت در محل حضور داشت و خوشبختانه ما شاھد ھوای بسيار مطبوعی در بروکسل بوديم .چادری برپا کرديم ،دهھا
عکس ،متن ،شعار و پرچم و بنر که از قبل آماده کرده بوديم را در جاھای مناسب نصب کرديم .سيستم صوتی را راه انداختيم و موزيک را تنظيم کرديم و ...
تصاويری در نفی سکسيسم و حجاب اجباری که نشانهی کااليی بودن بدن زن است را بر تن کرديم .شعارھای کوچکتری ھم بر لباس ھايمان آويزان کرديم که
روی آن نوشته شده بود " انتخابات راه حل نيست ،ما به انقالب نياز داريم".
به سرعت شعارھایمان در افشای رژيم جمھوری اسالمی و متون تھيجی
زن جناحھای مختلف جمھوری اسالمی و
در افشای سياستھای ض ِد ِ
حمايتھای امپرياليستی از کشورھای بنيادگرای مذھبی و  ...طنينانداز
شد .از ھمان اولين دقايق توجه رھگذران و جوانان ـ بهويژه زنان-
تصاوير روی
چشمگير بود .مردم سؤال داشتند .نمیشد بهراحتی از کنار
ِ
زمين گذشت و نگاھی پرسشگر نکرد .عمدتا ً مکث چند دقيقهای میکردند
و معموالً سؤال میپرسيدند يا درخواست بيانيه میکردند .ھمهی ما با
حوصله و با ھمهی توانمان در برقراری ارتباط کالمی )تعدد زبانھا(
ضمن بحث با آنھا ،متون تحليلی و بيانيهھايمان را به آنھا می داديم و
عالقمندان را به ميز اطالعرسانی ھدايت میکرديم تا پتیشنی در حمايت
از زنان ايران امضا کنند و يا بحث و سؤاالت را عميقتر کنند و بعضی
از آنھا با نوشتن آدرس تماسشان خواھان ارتباط بيشتر میشدند و بعضی
نيز با عالقه و در حد توانشان به ما کمک مالی میکردند.
جو برگزارکنندگان پرانرژی و فعال بود .رفقای زن با پوششھای رزمنده و سرخشان و اندک رفقای مرد نيز با شعارھا و تراکتھايشان اين انرژی را به بيرون از
شدن دختران جوان و زنان
سرودخوانی زنان انقالبی و ھمراھی رھگذران در دو سوی خيابان و حتی بخشا ماشينھا ،نزديک
جمع منتقل میکردند .طنين پراميد
ِ
ِ
برای آشنايی با زنان انقالبی و برای آشنايی و بحث در مورد اوضاع ايران ،بحث در مورد سرنوشت کشورھای شمال آفريقا و خاورميانه با جوانانی از آن منطقه و
مقايسه آن خيزشھا با وضعيت و تجربه ما در ايران  . ...ھمه و ھمه به ما ياد آوری می کرد که يک نيروی کوچک میتواند و بايد خالف جريان حرکت کند و در
اين ميان بسياری از مردم جھان در کنار ما برای تغييرات راديکال قرار دارند.

از ھمان ساعات اوليه زنی فمينيست که ما را از روی پوسترھايمان در خيابانھای بروکسل يافته بود ،با شور و اشتياق به جمع ما پيوست و موجی از اتحاد
بينالمللی زنان برعليه حکومتھای مذھبی و دولتھای سرمايهداری را با خود وارد جمع ما کرد .او ھمچون آشنايی ديريافته به سرعت يکی از ما شد و با
شعارھايش در افشای نقش مذھب در فرودستی زنان ھر سه روز يکی از فعالين بینظير ما بود Anne .که شعارھايش را ھم به ھمراه داشت بیوقفه يا در حال
دادن شعار بود و يا در حال تلفن زدن به دوستان فمينيستش برای دعوت از آنان که به اين کارزار بپيوندند .ھر بار ھم با حرارت و شور به آنھا توضيح میداد که
مبارز ايرانی ھم وجود دارند!!! او از روز دوم ابتکار عملھای
چقدر حمايت از مبارزات زنان ايران اھميت دارد و آنھا نمیتوانند باور کنند که چنين زنان
ِ
شنل سفيد و کاله پاپ که روی آن تماما با شعارھايی در افشای مذھب و مردساالری و با عالمت فمينيسم پوشيده شده بود عصايی
ديگری ھم بهکار گرفت يک
ِ
تمسخرآميز در دست گرفته بود و خستگی ناپذير در کنارمان شعار میداد و افشاگری میکرد و حتی تالش میکرد که شعارھای فارسی را ھم تکرار کند و با
رھگذران وارد بحث بر سر نقش حکومتھای تئوکراتيک در سرکوب زنان میشد.
چند نفری ھم که در کافهھا از ما بيانيه گرفته بودند برای ھمبستگی به جمع ما پيوستند و سؤاالت زيادی داشتند .مثال دختر جوانی که بيش از يک ساعت با يکی از
فعالين ما بحث میکرد ،سؤاالتی پيرامون اوضاع جنبش زنان و گرايشھای آن ،رابطهی جنبش زنان در ايران با جنبش زنان در غرب و ....مطرح کرد .اين دختر

جوان زمانی که برايش توضيح داده شد که دولت ھای غربی و دولت ايران دو قطب پوسيده و زنستيز ھستند و اين که تنھا راه يک انقالب ريشهای بر عليه ھر دو
قطب میباشد ،بسيار استقبال کرد و خواھان اين شد که با او در تماس باشيم .يک دانشجوی ايرانی – بلژيکی ھم با ما وارد بحث شد .او میگفت با وجود اينکه
خواستهھای شما خيلی خوب است اما موضع شما راديکال است .چرا خط اصالحطلبان را در پيش نمیگيريد؟ آيا برای ايران کافی نيست؟ او معتقد بود که با وجود
ماھيت جمھوری اسالمی کار انقالبی خيلی ھزينه بردار است و  ...ما ھم گفتيم که ما مخالف رفرم نيستيم اما با رفرميسم مرزبندی داريم .چون ما میدانيم زنان با
حداکثر رفرم در جمھوری اسالمی ھم در نھايت تحت ستم خواھند ماند و اين سيستم با منافع اکثريت زنان ھمخوانی ندارد و  ...از پاسخھای ما شگفت زده میشد،
اما با عالقه ساعتی را به بحث ايستاد .دختران و پسران جوان زيادی با ديدن عکسھا و با عالقه به سمت ميز میآمدند و پتیشنمان را امضا میکردند .مادری که
دو دختر او را ھمراھی میکرد از دور يکیيکی عکسھا را به آنھا توضيح میداد و وقتی نزديک ميز شد ،با اشتياق پتیشن را امضا کرد .مرد جوانی ھم که
خواھرش در ايران زندگی کرده بود برای ھمبستگی با ما و برای ثابت نگهداشتن عکسھا برايمان سنگ میآورد .نکته جالب اين بود که خيلی از رھگذران در
مورد سازمان زنان ھشت مارس میپرسيدند و وقتی میشنيدند که يک سازمان غيروابسته است و خصوصا ھيچ بودجهی مالی از ھيچ جايی دريافت نمیکند با
اعتماد بيشتری به ما نزديک میشدند .زنان با حجاب ھم با احتياط از کنار ما میگذشتند و اگر مردی ھمراھشان نبود ،پا کند میکردند و شعارھا و عکسھایمان
را نگاه میکردند .فعالين ھشت مارس ھم با خوشرويی بيانيهھایمان را به آنھا میدادند که در اکثر موارد آن را میگرفتند .اما در چند موردی که زنان با حجاب
با مردان و ھمراھانی بودند يا مسيرشان را عوض میکردند و يا بيانيهھا را نمیگرفتند .دو دختر با حجاب و با آرايش کامل ھم بيانيه را گرفتند و گفتند که به کار
ما اعتراض دارند چون صرفا ضد حجاب است و حجاب آنھا يک انتخاب شخصی است .ما ھم توضيح داديم که ما ھم مخالف حجاب و ھم سکسيسم ھستيم ،چون
ھردونشانهی ابژکتيو بودن بدن زن است و حجاب چه اختياری ،چه اجباری نشانه فرودستی زن است .باز گفتند خوب برويد و درايران اين فعاليت را بکنيد! چرا
اينجا؟! ما ھم گفتيم ما در ھمه جای جھان برای رھايی زنان اين مبارزه را به پيش میبريم .در يک مورد ديگر مردی با خشم بيانيهھا را به دوستانمان پس داد و
گفت چرا اين بيانيهھا را به زنان ما میدھيد؟! چند مورد ھم مردان مذھبی يا مسلمان نزديک جمع شدند و عصبانی بودند که چرا ضد خدای آنھا تبليغ میکنيم.
تالش ما اين بود که بحث اغنايی کنيم اما چند موردی ھم مجبور شديم آنھا را از جمع خودمان دور کنيم.
يکی از نکات برجسته و جالب در ھر سه روز اجرای تئاتر خيابانی ھمراه با ترانه  -سرود "کارزار زنان" بود .برای اجرای اين تئاتر ساده اما تآثيرگذار دوستان
پيشتر تدارک ديده بودند .رفيق مردی عبايی بر تن و دستاری بر سر میگذاشت و زنجيری را بر بدن زنانی فرود میآورد که چادر سياه بر سر داشتند و ھريک،
يکی از خواستهھای زنان ايران را در دست داشتند .اين آخوند در نھايت با ضربات زنجير آنھا را وادار به نشستن و سپس سنگسارشان میکرد .اما با اوجگيری
سرود کارزار و فرياد »ھان اينک وقت کارزار است!« زنان از جا برخاسته و چادرھا را از سر میکندند و سرود رھايی سر میدادند که با شعارھا و فرياد جمع
ھمراه میشد .اجرای اين تئاتر در ھر سه روز توجه عابرين زيادی را به خود جلب کرد.
روز چھارشنبه ھم زمان با آکسيون ما ،آکسيونی ھم توسط گروهھای ترک و
کرد در مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به عدم رسيدگی به پروندهی قتل سه
زن ُکرد ،برگزار شد .گروه کوچکی از ما به نمايندگی به آن آکسيون اعزام شد
ِ
و برخالف جو ناسيوناليستی حاکم بر آن آکسيون تالش کرديم بيانيهھای سازمان
زنان ھشت مارس در دفاع از مبارزات مردم و زنان ترکيه ٢به سه زبان
انگليسی و کردی و ترکی را به آنھا بدھيم تا بدانند موضع ما تقويت ھمبستگی
انترناسيوناليستی است .در راه بازگشت عدهای از آن ھا با ما ھمراه شده و به
آکسيون ما پيوستند .از اين ساعت آکسيون ما شکل مبارزاتی
انترناسيوناليستیتری به خود گرفت .تعدادی از رفقای ايرانی و بلژيکی ھم بعد
از ساعات کارشان به ما پيوسته بودند و جمع انرژی بيشتری يافت و شعارھايی
چون :زنده باد تقسيم! ،ما ضد کاپتاليسم ھستيم! ،يا ھيچ کس رھا نمیشود يا
ھمه رھا میشويم! ،ھمه جا تقسيم! ھمه جا مقاومت! ،مرگ بر جمھوری
اسالمی! ،ستم جنسيتی ممنون! ،آپارتايد جنسيتی ممنوع! ،نه به قوانين اسالمی!،
آزادی زندانی سياسی و  ...به زبانھای انگليسی ،ترکی ،فرانسه و با حرارت
تکرار میشد .بخشی از بيانيه در حمايت از مردم ترکيه به زبان انگليسی
خوانده شد و يک رفيق زن بلژيکی ھم بيانيهی ما را به زبان فرانسه با احساس
و حرارت خواند و اين گونه روز اول کارزار را پايان داديم.
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ت فراوان در ميان
روز دوم ھوا تغيير کرد و ساعات اوليهی برنامه ھوا کامال ابری بود و بعد از ساعت  ١۴تا پايان برنامه شاھد بارش باران بوديم .اينبار با زحم ِ
باد چادر را برپا کرديم .خوشبختانه قبال تدارک اين را ھم ديده بوديم و بارانیھای سرخی تھيه شده بود که روی آنھا به زبانھای فارسی و فرانسه شعار
»سرنگون باد جمھوری اسالمی ايران!« و »از مبارزات مردم ترکيه حمايت میکنيم!« نوشته شده بود.
روز دوم تالش ما اين بود با سازماندھی بھتری بيانيهھایمان را پخش کنيم .در حالی که عدهای از دوستان در حال شعار دادن و خواندن متون افشاگرانه بودند
ديگر دوستان بيانيهھا را در دو سوی خيابان به رھگذران و عالقمندان میدادند و وارد بحث میشدند .با وجود چند ساعت بارش ممتد باران ،ما در اين روز بيش
از  ١۵٠٠بيانيه بين رھگذران پخش کرديم.
بازھم ھمه با تمام قوا فعاليت میکردند و به واقع ھريک نفر به جای چند نفر کار میکرد .ھيچکس از حرکت نمیايستاد و حتی برای خوردن آب يا چای يا خوارکی
ھر کس احساس میکرد که بايد کمترين زمان را صرف کند تا حرکت تضعيف نشود .فرصتی برای استراحت نبود و با شروع بارش باران مجبور شديم تمام
فعاليتھایمان را زير باران ادامه دھيم .خوشبختانه به کمک سيستم صوتی متون افشاگرانهای میخوانديم و رھگذران که به علت بارش باران عجله داشتند با ديدن
جمع زنانی که زير بارش باران مشغول شعار دادن ھستند پا ُکند میکردند و با تعجب و کنجکاوی به ما نزديک میشدند .اکثر فعالين ما سراپا خيس بودند .با
موھای خيس و روی گشاده بيانيهھایمان را که به زور از ھجوم باران حفظ کرده بوديم به رھگذران میداديم و آنھا ھم متقابال با لبخند و مشتاقانه آنرا دريافت
میکردند .گويا قرار بود به آسمان ھم بگوييم که ما ستم را برنمیتابيم! در بلند گو گفتيم که اگر اين جا ما زير باران ھستيم در ايران ،ترکيه و ...مردم با بارش
گلوله از جانب دولتھای ارتجاعی روبرو ھستند .در ساعات اوليه فکر میکرديم بارش باران به ضرر ماست ،اما اين شکل کار و استقامت ما زير باران باعث
میشد تا مردم با کنجکاوی بيشتری به حرفھایمان گوش کنند چون مطمئن بودند که موضوع برای ما مھمتر و جدیتر از بارش باران است .جمع ما در روز دوم

با ھمخوانی سرودھای انقالبی و حتی فرانسوی تا آخرين لحظه پرجوش و خروش بود .برای حفظ قوا و خشک کردن وسايل و پرچمھايمان که روز بعد به آن
احتياج داشتيم برنامه را کمی زودتر از موعد مقرر تمام کرديم.
با وجود اينکه ھمهی ما کامال خيس شده بوديم اما ھنوز راضی نبوديم که فعاليت را پايان دھيم .بنابراين برخی از دوستان مسؤليت خشک کردن و بازسازی پرچمھا
و شعارھا را بهعھده گرفتند .در کارگا ِه ھنری يکی از دوستان بلژيکی جمع شديم تا روز پرکار و پرشورمان را با يک بحث داغ سياسی به پايان بريم .از ساعت
ث سياسی شديم که ابتدا بحث از موضوع نوع فعاليت سازمان زنان ھشت مارس شروع شد و به
 ١٩تا  ٢٢با چند رفيق بلژيکی و تعدادی از رفقای ايرانی وارد بح ِ
پ ايران و سپس جھان رسيد .نظرات و تحليلھای رفقای بلژيکی و پاسخھای ما در مورد خط
سرعت به موضوعات کالنی چون فضای فکری مسلط بر جنبش چ ِ
جانباختگان راه
صحيح ،حزب ،رابطهی تودهھا ،احزاب ،جبھهی متحد و معنای فعاليت دمکراتيک  ...نيز بحث را غنیتر کرد .در فضايی صميمی و رفيقانه به ياد
ِ
آزادی ،زنان و مردان مبارزی که امروز در کنار ما نيستند ،شراب سرخ نوشيديم و سرود انترناسيونال خوانديم و سوپ گرمی که دوستی بلژيکی در ھمبستگی
تھيه کرده بود ،پس از يک روز فعاليت به ما گرما و انرژی داد.
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ما با وجود اينکه روز قبل ،روز سختی را گذارنده بوديم و ھمگی جسما خسته بوديم ،اما فعاليت در روز "انتخابات" برایمان معنای ديگری داشت .ھمگی
میخواستيم صدای زنان ايران را با قدرت اعالم کنيم .دوستان جوانتر از صبح در حال بيان خاطراتشان از مبارزات  ۴سال پيش در ايران بودند و شور و
ھيجان و تجربياتی که از آن مبارزه به دست آورده بودند را با جمع در ميان گذاشتند .جمع ما با روحيه و با نشاط اما خشمگين از مرتجعينی که يک بار ديگر بساط
عوام فريبی به را ه انداختهاند ،به راه افتاد و به محض رسيدن مقابل سفارت بنرھا و پالکاردھایمان را در محل مقرر نصب کرديم .روی در سفارت نوشته شده
بود که برای دادن رأی ،بايد به در پشتی ساختمان مراجعه کرد ،بنابراين ما شاھد عبور رأیدھندگان زيادی نبوديم .اما عدهای از دوستان با در دست گرفتن
فراخوان به سمت در پشتی رفتند .به گفتهی دوستان تعداد رأیدھندگان بسيار کم و انگشتشمار بود .دوستان با بعضی از آنھا وارد بحث شده بودند و نظرشان اين
بود که مردم عمدتا از سر استيصال و نااميدی رأی میدادند .پسری معتقد بود که تنھا ترسش اين است که ايران شبيه ليبی يا سوريه شود .ديگری مستأصل میگفت
که دانشجوست و میخواھد رأی سفيد بياندازد .عدهای ھم اصال حاضر به بحث نبودند و  ...از صبح شنيده بوديم که جمھوری اسالمی پس از  ٣۴سال کنترل
قانونی بدن زنان ،اينبار برای جلب رأی زنان در خارج از کشور اعالم کرده که زنان میتوانند بدون حجاب ھم وارد ساختمان سفارتھا شوند و رأی بدھند .اين
ِ
بيش از پيش بر خشممان میافزود که اين رژيم برای کشاندن زنان به پای صندوقھای رأیاش ھر ترفندی می زند .اين درحالی بود که برخی از به اصطالح
فعالين زن اين موضوع را دستآوردی برای زنان میخواندند و يکبار ديگر سرپوشی میگذاشتند بر نگاه ابزاری سيستم به زنان و موقعيت آنان.
پليس در اين روز به ما اجازه نداده بود که از سيستم صوتی استفاده کنيم .بنابراين ما ھم مجبور بوديم ،ميکرونھای کوچک دستی و حنجرهھایمان را به ياری
ت نيروی اضافه کرد و قبل از شروع برنامه يک ماشين ديگر پُر از پليس در محل حاضر شد .با اعالم
بطلبيم .پليس نيز با ديدن صف بھمفشرده و سرخ ما درخواس ِ

ساعت  ١٢برنامه را آغاز کرديم .اينبار نيز شاھد بوديم که ايرانيان ساکن بلژيک ھم ھيچ توجھی به اين آکسيون ضد جمھوری اسالمی نداشتند .بيش از پيش مسلم
بود که عدهای در ترديد رأی دادن و ندادن ھستند .عدهای ھم در نااميدی ،بیتفاوتی و  ...اما باز ھم رفقای ترک و کرد و بلژيکی در کنارمان جای گرفتند.
با بيان ضرورت سياسی حضورمان در اين محل ھمه تشويق شدند که تمام انرژی خود را در اين ساعات بکار بگيرند تا مخالفتمان را ابراز کنيم .قرار گذاشتيم که
کردن ما دارد،
اگر رسانهھای بزرگ بينالمللی و اپوزيسيون انقالبی و مترقی و  ...کارزار را پوشش نمیدھند ،اگر پليس با انواع حربهھای رايج سعی در محدود
ِ
بقول رفيق عزيزمان آذر درخشان؛ "در شرايط دشوار،
جنبش چپ ما رخوت حاکم است و  ...ولی ما بايد صدای ميليونھا زن در اين جا باشيم.
اگر بر بخشی از
ِ
ِ
نگهداشتن و حفظ يک شعلهی کوچک خيلی مھم است" و ما بايد اينکار را میکرديم.

خشمگين
مقابل سفارت امکان استفاده از شعارھای فارسی بيشتر بود .جوانان ديگری نيز به کارزار پيوسته بودند و با انرژی و با جسارت شعار میدادند .چھرهی
ِ
ِ
انفجار يک بمب بود .پشت
پسران جوانی که در اين روز ھمرا ِه کارزار بودند ديدنی بود .خشم ،اميد به تغيير راديکال و مھمتر از ھمه فريا ِد انقالب مانند
دختران و
ِ
ِ
و جلوی بنرھا ،صفِ منظم ،ترکيب عمدهی زنان و جوانان ،پوشش سرخ يا نمادھای سرخ ،شعارھايی بر سينه و يا بر دست و برخی با نقاب برای حفظ امنيت و
 ...ترکيب بسيار رزمندهای را شکل داده بود .رفقای کميتهی دفاع از مبارزات مردم ايران در بلژيک و برخی از نيروھای سياسی احزاب و افراد منفرد نيز در اين
برنامه شرکت داشتند .با حضور رفقای ترک شعارھای حمايت از مبارزات ترکيه و ايران را ترکيب کرديم و اين ترکيب فضای متحد و مبارزاتی ايجاد کرده بود
ت
که ما به زبانھای ترکی ،فارسی و فرانسه شعار سرنگونی رژيم فاشيستی در ايران و ترکيه را میداديم .فضای انترناسيوناليستی زيبايی بود که در شرايط سخ ِ
تشريح شده در باال ،اميد به جوانان و زنان را تاکيد میکرد.
شعارھای سرنگونی جمھوری اسالمی با حرارت تکرار میشد .چون اجازه نداشتيم از سيستم صوتی استفاده کنيم ،اجرای تئاتر را با افشاگری از سيستم ضدزن
جمھوری اسالمی ھمراه کرديم .اجرای اين تئاتر در برابر سفارت چه برای افرادی که نقش گرفتند و چه برای بينندگان ،بسيار تأثيرگذارتر از دو روز قبل بود .در
برابر نما ِد رژيمی که مجری اين جنايات است ،ديدن نمادھای فرودستی زنان در ايران ،به خشم زنان و جوانان میافزود .و در پی آن شعار »تنھا راه رھايی
انقالب! انقالب!« مفھوم بيشتری میيافت .با خواندن چند سرود انقالبی و در انتھا با سرود انترناسيونال کارزار ضد انتخاب جمھوری اسالمی را به پايان برديم.
اپوزيسيون انقالبی ،فعاليت بسيار موفقی بود.
عملی
ت جنبش مردمی در داخل و عدم تحرکِ سياسی و
سه روز مبارزهی کارزار در شرايط دنبالهروی و رخو ِ
ِ
ِ
رفقای سازمان زنان ھشت مارس ھم تدارک سياسی ديدند ،ھم حمايتھای بينالمللی را کسب کردند ،ھم کار تودهای بسيار موفقی را در اين سه روز پيش بردند و
ھم صدای ديگری را نمايندگی کردند که با امپرياليستھا و طرحھا و آلترناتيوھايشان از يکسو و با رژيم زنستيز جمھوری اسالمی از سوی ديگر مرز روشنی
را ترسيم کردند .يک بار ديگر با پيشبرد اين کارزار سه روزه اين حقيقت را پيش گذاشتيم که می توان و بايد خالف جريان حرکت کرد و با پيگيری و استقامت
انقالبی و با پيش گذاشتن خطی روشن در خدمت منافع تودهھای مردم و زنان صدای ديگری بود.
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ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ  8ﻣﺎﺭﺱ )ﺍﯾﺮﺍﻥ ـ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ( ـ  20ژوﺋﻦ 2013
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