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  مھسا روژان: فرستنده

 ٢٠١٣ جون ٢۴

 » ضد انتخاب جمھوری اسالمی «ۀگزارش کارزار سه روز

  ٢٠١٣ جون ١۴ و ١٣، ١٢بروکسل 

 در يک اقدام ١ عملی به شرايط سياسی بحرانِی ايران– سياسی ئیوگ  با توجه به ضرورت پاسخچ مار٨سازمان زنان 

اين ابتکار عمل پاسخی به . جسورانه تصميم به برگزاری يک کارزار عملی عليه انتخاِب مجدد جمھوری اسالمی نمود

عيت ھای رأی و کسب مشرو  مردم به پای صندوقۀ پيشاانتخاباتی و تالش جمھوری اسالمی برای کشاندن دوبارۀدور

 جدی و قدرتمند در صف ئی با تکيه بر اين تحليل که زنان نيروچن سازمان زنان ھشت مارفعاال. المللی بود داخلی و بين

ی ھستند، تصميم گرفتند که با تکيه بر نيروی ئ رات ريشهييمقدم مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی و ايجاد تغ

 فرودست و زحمتکشان جامعه را بلند کنند و ۀريت زنان ايران و طبقخود در اين شرايط سخت سياسی صدای منافع اکث

 ھستند برای به ئی حيات جمھوری اسالمی ندارند و نيروۀو فرودستان ھيچ منافعی در ادامتمام قد اعالم کنند که زنان 

  :از اين رو ما با شعار مرکزی. زير کشيدن اين رژيِم مبتنی بر ستم و استثمار

 

 سياسی فقط شاھد ۀرا آغاز کرديم تا شايد تحرکی نيز در نيروھای اپوزيسيون انقالبی ايجاد کنيم تا صحنوقفه  تالشی بی

مان نيروھای سياسی ايرانی و  در حد توان. ھا نباشد ھای جمھوری اسالمی و امپرياليست گرای جناح صداھای واپس

 که در اختيار ئیھا مان را از طريق کليه رسانه ھای انيهھا و بي تحليل. غيرايرانی را فراخوانديم تا به صفوف ما بپوندند

شرکت کرديم تا ... ھای پالتاکی و چنين اتاق  و ھم گو در راديو، تلويزيون و در جلسات بحث و گفت. داشتيم، منتشر کرديم

 سرنگونی  که خواھانئینيروھاۀ ھم.  زنان قرار دھيمنظراتمان را ھر چه روشن و شفاف در اختيار مردم و خصوصاً 

تفاوتی به اين کارزار و به  اما متأسفانه از نظر ما بی. انقالبی جمھوری اسالمی ھستند را فراخوانديم و به ياری طلبيديم

 ئی روشن در پاسخگوۀتحرکی بخش زيادی از اپوزيسيوِن مترقی و انقالبی در مجموع به نبود خط و برنام طور کلی کم
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ترين   سال مبارزه با يکی از مرتجع٣۴ ۀما با تکيه بر تجرب. گردد المللی برمی ين ملی و بۀبه شرايط و اوضاع پيچيد

 به ءتواند با اتکا که حتی يک نيروی کوچک می مان از اوضاع و باور به اين ھای جھان و با اطمينان به تحليل رژيم

ی در شھر بروکسل در بلژيک را ر وضع موجود را فراھم آورد، تدارک کارزار مرکزيي تغۀ طبقاتی زمينۀحقيقِت مبارز

 که به داليل گوناگون نتوانستد در کارزار چن سازمان زنان ھشت مارپا به پای ما در بلژيک، فعاال. به پيش برديم

 را به اشکال گوناگون، ئیھا آکسيون... نروژ، برمن و مرکزی شرکت کنند، تالش کردند در محل اقامت خود در لندن،

  .برگزار کنند

 در تدارک برگزاری مراسم يادبود رفيق آذر درخشان در چن سازمان زنان ھشت ماراين که بخشی از فعاالبا وجود 

 ھر دو وظيفه را در دست گرفتيم و اندوه ءپاريس بودند، اما اين ضرورت سياسی را نيز زمين نگذاشته و با تمام قوا

آورديم صدای آذر  کارزار کرديم و ھر لحظه به ياد میرزممان را تبديل به نيروی خشمی برای پيشبرد اين  نبود رفيق ھم

در برابر سفارت جمھوری » ه زنانيھای اسالمی عل ن نابرابر و مجازاتي قوان هيلغو کل «ۀ روز۵را که در کارزار 

! بله. استتر در مقابل شما قد علم کرده  تر و بالنده تر، گسترده بينيد که جنبش زنان ھرروز آگاه می«: زد اسالمی فرياد می

ھای تابوت شما را خواھيم  ما ميخ! بله. ھای تابوت شما را خواھد کوبيد ای متولد شده که ميخ يافته نيروی جديد و سازمان

  »!کوبيد

وليت کاِر محلِی کارزار ؤکه مس»  جواناِن بلژيکۀکميت«چند ھفته پيش از کارزاِر ضد انتخاب جمھوری اسالمی، رفقای 

ھای ھای مبارزاتی از جمله با اوج گرفتِن مبارزاِت مردم ترکيه در مبارزات ترک  اکثر فعاليترا برعھده داشتند، در

... ھا و ھا و کتابخانهدر اکثر فضاھای آلترناتيو شھری مثل کافه. مقيم بلژيک ھمراه شدند و کارزار را نيز تبليغ کردند

مرحله به مرحله از طريق . در و ديوار پوستر چسباندندھا حاضر شدند و فراخوان کارزار را پخش کردند و بر  دانشگاه

با نيروھای مترقی جنبش زنان و . ھا اخبار پيشبرد کارزار را پوشش دادند ھا و راديو و تلويزيون بوک و سايت فيس

 از پاريس به بروکسل اين چبا پيوستن نيروی زنان ھشت مار... . گو ترتيب دادند و  و جنبش چپ جلسات بحث و گفت

... ھای فرانسه، فارسی و انگليسی و فارسی و کردی و  ھزاران بيانيه به زبان. تر به پيش رفت تبليغاِت محلی، گسترده

ھای شلوغ و مرکزی شھر با پوستر کارزار پوشانده شد و با ايرانيان ساکن بلژيک تماس  خيابان. بين مردم پخش شد

ن دستی کوچکی موقعيت زنان ايران تحت يک فورفتند و با ميکرو ھا می رفقای جوان و پرانرژی به دانشگاه. حاصل شد

رو به بحث  پيش" انتخابات" ايران و ۀدادند و با دانشجويان در اين رابطه و آيند حکومت تئوکراتيک را توضيح می

بودند، .. . تدارکاِت کارزار، مثل آماده کردن پرچم و پالکارد و ۀدر حالی که گروه ديگری مشغول تھي. پرداختند می

مان اين بود  ھای ترک و کرد ساکن بلژيک رفتند، چرا که به درستی تحليل گروه ديگری نيز به پای بحث سياسی با گروه

ای که در حمايت از  ماست و اعالميهۀ ، مبارز»آ ک پ« مردم ترکيه خصوصا زنان عليه حزب اسالمی ۀکه مبارز

 با زنان مبارز ترکيه به اين جلسهدر . ، را در اختيارشان قرار داديم زنان منتشر کرده بوديممبارزات مردم و خصوصاً 

ھمچنين برخی از . ستيز در ايران و ترکيه بپردازيم مان به افشای ھر دو رژيم زنۀ بندی رسيديم که بايد در مبارز جمع

شرکت کردند و » Game Over« فستيوال فمينيسم به نام ۀ تدارکاتِی ھنرمنداِن برگزار کنندجلسۀ در چِن ھشت مارفعاال

از آنان دعوت کردند . تا حدی شرکت کنندگان در اين جلسه را با مبارزات زنان ايران عليه جمھوری اسالمی آشنا کردند

  . ھای جھان سھم بگيرند ستيزترين رژيم که در بلند کردن پرچم مبارزاتی زنان ايران عليه يکی از زن

  

  ٢٠ تا ١٢برتينا، ساعت ، ميدان آلجون١٢چھارشنبه : روز اول

ھای شھری در تابستان نتوانسته بود محِل   تالشی که کرده بود، به علت تراکم برنامهۀتيم تدارکات در بروکسل با ھم

کسيون ھماھنگ نمايد، اما گروه ما آماده و رأس ساعت در محل حضور داشت و اپرترددتری را برای برگزاری 
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ھا عکس، متن، شعار و پرچم و بنر چادری برپا کرديم، ده. عی در بروکسل بوديمخوشبختانه ما شاھد ھوای بسيار مطبو

سيستم صوتی را راه انداختيم و موزيک را تنظيم کرديم . که از قبل آماده کرده بوديم را در جاھای مناسب نصب کرديم

شعارھای . ر تن کرديم بودن بدن زن است را بئی کاالۀتصاويری در نفی سکسيسم و حجاب اجباری که نشان... و 

انتخابات راه حل نيست، ما به انقالب نياز " تری ھم بر لباس ھايمان آويزان کرديم که روی آن نوشته شده بود  کوچک

  ".داريم

ھای  ھای ضِد زِن جناح مان در افشای رژيم جمھوری اسالمی و متون تھيجی در افشای سياست به سرعت شعارھای

از ھمان اولين . انداز شد طنين... ھای امپرياليستی از کشورھای بنيادگرای مذھبی و  يتمختلف جمھوری اسالمی و حما

راحتی از کنار تصاويِر  شد بهنمی. مردم سؤال داشتند.  چشمگير بود-ويژه زنان دقايق توجه رھگذران و جوانان ـ به

پرسيدند يا و معموالً سؤال میکردند ای میعمدتاً مکث چند دقيقه. گر نکرد روی زمين گذشت و نگاھی پرسش

ضمن بحث با ) ھا تعدد زبان( توانمان در برقراری ارتباط کالمی ۀ ما با حوصله و با ھمۀھم. کردند درخواست بيانيه می

کرديم تا  رسانی ھدايت میمندان را به ميز اطالعه ھا می داديم و عالق  ھايمان را به آن ھا، متون تحليلی و بيانيه آن

ھا با نوشتن آدرس  تر کنند و بعضی از آن  و سؤاالت را عميق  کنند و يا بحثء در حمايت از زنان ايران امضا"شنی پتی"

  .کردند شدند و بعضی نيز با عالقه و در حد توانشان به ما کمک مالی می شان خواھان ارتباط بيشتر می تماس

 

  

  

شان و اندک رفقای مرد نيز با شعارھا  ھای رزمنده و سرخ رفقای زن با پوشش. جو برگزارکنندگان پرانرژی و فعال بود

راھی  طنين پراميد سرودخوانِی زنان انقالبی و ھم. کردند ھايشان اين انرژی را به بيرون از جمع منتقل می و تراکت

ن  با زنائیھا، نزديک شدِن دختران جوان و زنان برای آشنا  ماشينی ازذران در دو سوی خيابان و حتی بخشرھگ

فريقا و خاورميانه با ا و بحث در مورد اوضاع ايران، بحث در مورد سرنوشت کشورھای شمال ئیانقالبی و برای آشنا

ھمه و ھمه به ما ياد آوری می کرد که ... .  ما در ايران ۀھا با وضعيت و تجرب  آن خيزشۀجوانانی از آن منطقه و مقايس

حرکت کند و در اين ميان بسياری از مردم جھان در کنار ما برای تواند و بايد خالف جريان  يک نيروی کوچک می

  .رات راديکال قرار دارندييتغ
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ھای بروکسل يافته بود، با شور و اشتياق  خيابان فمينيست که ما را از روی پوسترھايمان در  زنیاز ھمان ساعات اوليه

داری را با خود وارد  ھای سرمايه ھای مذھبی و دولت المللی زنان عليه حکومت به جمع ما پيوست و موجی از اتحاد بين

 ديريافته به سرعت يکی از ما شد و با شعارھايش در افشای نقش مذھب در فرودستی ئیاو ھمچون آشنا. جمع ما کرد

وقفه يا در حال دادن   که شعارھايش را ھم به ھمراه داشت بیAnne. نظير ما بود ن بیزنان ھر سه روز يکی از فعاال

ھر بار ھم با . ن زدن به دوستان فمينيستش برای دعوت از آنان که به اين کارزار بپيوندندولفيعار بود و يا در حال تش

توانند باور کنند  ھا نمی داد که چقدر حمايت از مبارزات زنان ايران اھميت دارد و آن ھا توضيح می حرارت و شور به آن

 يک شنِل سفيد و کار گرفت ھای ديگری ھم به او از روز دوم ابتکار عمل!!! ندکه چنين زنان مبارِز ايرانی ھم وجود دار

 ئی در افشای مذھب و مردساالری و با عالمت فمينيسم پوشيده شده بود عصائی با شعارھاکاله پاپ که روی آن تماماً 

کرد که  د و حتی تالش میکر گری میءداد و افشا تمسخرآميز در دست گرفته بود و خستگی ناپذير در کنارمان شعار می

ھای تئوکراتيک در سرکوب زنان  شعارھای فارسی را ھم تکرار کند و با رھگذران وارد بحث بر سر نقش حکومت

  .شد می

 مثالً . ھا از ما بيانيه گرفته بودند برای ھمبستگی به جمع ما پيوستند و سؤاالت زيادی داشتند چند نفری ھم که در کافه

کرد، سؤاالتی پيرامون اوضاع جنبش زنان و  ن ما بحث میز يک ساعت با يکی از فعاالدختر جوانی که بيش ا

اين دختر جوان زمانی که برايش . مطرح کرد....  جنبش زنان در ايران با جنبش زنان در غرب وۀھای آن، رابط گرايش

اين که تنھا راه يک انقالب ستيز ھستند و  توضيح داده شد که دولت ھای غربی و دولت ايران دو قطب پوسيده و زن

يک دانشجوی ايرانی . باشد، بسيار استقبال کرد و خواھان اين شد که با او در تماس باشيم ی عليه ھر دو قطب میئ ريشه

ھای شما خيلی خوب است اما موضع شما راديکال  که خواسته گفت با وجود اين او می.  بلژيکی ھم با ما وارد بحث شد–

گيريد؟ آيا برای ايران کافی نيست؟ او معتقد بود که با وجود ماھيت  طلبان را در پيش نمی چرا خط اصالح. است

ما ھم گفتيم که ما مخالف رفرم نيستيم اما با رفرميسم ... جمھوری اسالمی کار انقالبی خيلی ھزينه بردار است و 

ی ھم در نھايت تحت ستم خواھند ماند و اين  در جمھوری اسالم حداکثر رفرم دانيم زنان با  چون ما می. مرزبندی داريم

شد، اما با عالقه ساعتی را به بحث  ھای ما شگفت زده می از پاسخ... خوانی ندارد و  سيستم با منافع اکثريت زنان ھم

 ءمان را امضا" شن پتی"آمدند و  ھا با عالقه به سمت ميز می دختران و پسران جوان زيادی با ديدن عکس. ايستاد

داد و وقتی نزديک  ھا توضيح می ھا را به آن  عکسکياکرد از دور يک مادری که دو دختر او را ھمراھی می. ندکرد می

مرد جوانی ھم که خواھرش در ايران زندگی کرده بود برای ھمبستگی با .  کردء را امضا"شن پتی"ميز شد، با اشتياق 

 جالب اين بود که خيلی از رھگذران در مورد سازمان ۀنکت. آورد ھا برايمان سنگ می داشتن عکس ما و برای ثابت نگه
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 مالی از ھيچ ۀ ھيچ بودجشنيدند که يک سازمان غيروابسته است و خصوصاً  پرسيدند و وقتی می  میچزنان ھشت مار

 و اگر گذشتند زنان با حجاب ھم با احتياط از کنار ما می. شدند کند با اعتماد بيشتری به ما نزديک می  دريافت نمیئیجا

 ھم با چن ھشت مارفعاال. کردند مان را نگاه می ھای کردند و شعارھا و عکس مردی ھمراھشان نبود، پا کند می

اما در چند موردی که زنان با حجاب . گرفتند دادند که در اکثر موارد آن را می ھا می مان را به آن ھای  بيانيهئیرو خوش

دو دختر با حجاب و با آرايش . گرفتند ھا را نمی کردند و يا بيانيه ا عوض میبا مردان و ھمراھانی بودند يا مسيرشان ر

ھا يک انتخاب   ضد حجاب است و حجاب آنکامل ھم بيانيه را گرفتند و گفتند که به کار ما اعتراض دارند چون صرفاً 

 ابژکتيو بودن بدن زن ۀما ھم توضيح داديم که ما ھم مخالف حجاب و ھم سکسيسم ھستيم، چون ھردونشان. شخصی است

! باز گفتند خوب برويد و درايران اين فعاليت را بکنيد.  فرودستی زن استۀاست و حجاب چه اختياری، چه اجباری نشان

در يک مورد ديگر . بريم  زنان اين مبارزه را به پيش میئیما ھم گفتيم ما در ھمه جای جھان برای رھا! جا؟ چرا اين

چند مورد ھم مردان ! دھيد؟ ھا را به زنان ما می مان پس داد و گفت چرا اين بيانيه ھا را به دوستان مردی با خشم بيانيه

ن بود که بحث تالش ما اي. کنيم ھا تبليغ می مذھبی يا مسلمان نزديک جمع شدند و عصبانی بودند که چرا ضد خدای آن

  .ھا را از جمع خودمان دور کنيم  کنيم اما چند موردی ھم مجبور شديم آنقناعیا

برای . بود" کارزار زنان" سرود -يکی از نکات برجسته و جالب در ھر سه روز اجرای تئاتر خيابانی ھمراه با ترانه 

 بر تن و دستاری بر سر ئیرفيق مردی عبا. تر تدارک ديده بودند ثيرگذار دوستان پيشأاجرای اين تئاتر ساده اما ت

ھای زنان  آورد که چادر سياه بر سر داشتند و ھريک، يکی از خواستهگذاشت و زنجيری را بر بدن زنانی فرود می می

. کرد ھا را وادار به نشستن و سپس سنگسارشان می اين آخوند در نھايت با ضربات زنجير آن. ايران را در دست داشتند

زنان از جا برخاسته و چادرھا را از سر » !ھان اينک وقت کارزار است«گيری سرود کارزار و فرياد  اوجاما با 

اجرای اين تئاتر در ھر سه روز توجه . شد دادند که با شعارھا و فرياد جمع ھمراه می  سر میئیکندند و سرود رھا می

  .عابرين زيادی را به خود جلب کرد

 

  

  

ھای ترک و کرد در مقابل سفارت فرانسه در اعتراض  کسيونی ھم توسط گروهاکسيون ما، ابا روز چھارشنبه ھم زمان 
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کسيون اعزام شد و اگروه کوچکی از ما به نمايندگی به آن .  قتل سه زِن ُکرد، برگزار شدۀبه عدم رسيدگی به پروند

 در دفاع از مبارزات مردم چان ھشت مارھای سازمان زن کسيون تالش کرديم بيانيهاخالف جو ناسيوناليستی حاکم بر آن 

ھا بدھيم تا بدانند موضع ما تقويت ھمبستگی    به سه زبان انگليسی و کردی و ترکی را به آن٢و زنان ترکيه

کسيون ااز اين ساعت . کسيون ما پيوستنداراه شده و به  ای از آن ھا با ما ھم در راه بازگشت عده. انترناسيوناليستی است

تعدادی از رفقای ايرانی و بلژيکی ھم بعد از ساعات کارشان به . تری به خود گرفت رزاتی انترناسيوناليستیما شکل مبا

، يا ھيچ کس !، ما ضد کاپتاليسم ھستيم!زنده باد تقسيم:  چونئیما پيوسته بودند و جمع انرژی بيشتری يافت و شعارھا

، ستم جنسيتی !، مرگ بر جمھوری اسالمی!جا مقاومتھمه ! ، ھمه جا تقسيم!شويم شود يا ھمه رھا می رھا نمی

ھای انگليسی، ترکی،  ن به زبا... ، آزادی زندانی سياسی و !، نه به قوانين اسالمی!پارتايد جنسيتی ممنوعا، !ممنون

ق بخشی از بيانيه در حمايت از مردم ترکيه به زبان انگليسی خوانده شد و يک رفي. شد فرانسه و با حرارت تکرار می

  . ما را به زبان فرانسه با احساس و حرارت خواند و اين گونه روز اول کارزار را پايان داديمۀزن بلژيکی ھم بياني

  

  ٢٠ تا ١٢، ميدان آلبرتينا، ساعت جون ١٣شنبه  پنج: روز دوم

نامه شاھد بارش  تا پايان بر١۴ ابری بود و بعد از ساعت  برنامه ھوا کامالً ۀر کرد و ساعات اوليييروز دوم ھوا تغ

 تدارک اين را ھم ديده بوديم و خوشبختانه قبالً . بار با زحمِت فراوان در ميان باد چادر را برپا کرديم اين. باران بوديم

سرنگون باد جمھوری اسالمی «ھای فارسی و فرانسه شعار  ھا به زبان ھای سرخی تھيه شده بود که روی آن بارانی

  . نوشته شده بود» !کنيم ترکيه حمايت میاز مبارزات مردم «و » !ايران

ای از دوستان در حال  در حالی که عده. مان را پخش کنيم ھای  ما اين بود با سازماندھی بھتری بيانيه روز دوم تالش

مندان ه ھا را در دو سوی خيابان به رھگذران و عالق گرانه بودند ديگر دوستان بيانيهءشعار دادن و خواندن متون افشا

 بيانيه بين ١۵٠٠با وجود چند ساعت بارش ممتد باران، ما در اين روز بيش از . شدند دادند و وارد بحث می می

  . رھگذران پخش کرديم

ايستاد  کس از حرکت نمی ھيچ. کرد کردند و به واقع ھريک نفر به جای چند نفر کار می  فعاليت میءبازھم ھمه با تمام قوا

کرد که بايد کمترين زمان را صرف کند تا حرکت  ا خوارکی ھر کس احساس میو حتی برای خوردن آب يا چای ي

مان را زير باران  ھای فرصتی برای استراحت نبود و با شروع بارش باران مجبور شديم تمام فعاليت. تضعيف نشود

ت بارش باران عجله خوانديم و رھگذران که به عل ای می گرانهءخوشبختانه به کمک سيستم صوتی متون افشا. ادامه دھيم

کردند و با تعجب و کنجکاوی به ما  داشتند با ديدن جمع زنانی که زير بارش باران مشغول شعار دادن ھستند پا ُکند می

مان را که به زور از ھجوم  ی ھا با موھای خيس و روی گشاده بيانيه. ن ما سراپا خيس بودنداکثر فعاال. شدند نزديک می

گويا قرار بود . کردند را دريافت می  با لبخند و مشتاقانه آنھا ھم متقابالً  داديم و آن به رھگذران میباران حفظ کرده بوديم 

... در بلند گو گفتيم که اگر اين جا ما زير باران ھستيم در ايران، ترکيه و! تابيمم که ما ستم را برنمیئيبه آسمان ھم بگو

کرديم بارش باران به ضرر  در ساعات اوليه فکر می. رو ھستنده  روبھای ارتجاعی مردم با بارش گلوله از جانب دولت

مان گوش کنند  ھای شد تا مردم با کنجکاوی بيشتری به حرف ماست، اما اين شکل کار و استقامت ما زير باران باعث می

خوانی   ھمجمع ما در روز دوم با. تر از بارش باران است تر و جدی چون مطمئن بودند که موضوع برای ما مھم

 و خشک کردن وسايل و ءبرای حفظ قوا. سرودھای انقالبی و حتی فرانسوی تا آخرين لحظه پرجوش و خروش بود

 .ھايمان که روز بعد به آن احتياج داشتيم برنامه را کمی زودتر از موعد مقرر تمام کرديم پرچم
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بنابراين برخی از دوستان . يم که فعاليت را پايان دھيم خيس شده بوديم اما ھنوز راضی نبود ما کامالً ۀبا وجود اينکه ھم

در کارگاِه ھنری يکی از دوستان بلژيکی جمع . عھده گرفتند ھا و شعارھا را به ليت خشک کردن و بازسازی پرچمومسؤ

کی و  با چند رفيق بلژي٢٢ تا ١٩از ساعت . شديم تا روز پرکار و پرشورمان را با يک بحث داغ سياسی به پايان بريم

 چ بحث از موضوع نوع فعاليت سازمان زنان ھشت مارءتعدادی از رفقای ايرانی وارد بحِث سياسی شديم که ابتدا

نظرات . شروع شد و به سرعت به موضوعات کالنی چون فضای فکری مسلط بر جنبش چِپ ايران و سپس جھان رسيد

 متحد و معنای ۀھا، احزاب، جبھ تودهۀزب، رابطھای ما در مورد خط صحيح، حھای رفقای بلژيکی و پاسخو تحليل

 صميمی و رفيقانه به ياد جانباختگاِن راه آزادی، زنان و ئیدر فضا. تر کردنيز بحث را غنی... فعاليت دمکراتيک 

مردان مبارزی که امروز در کنار ما نيستند، شراب سرخ نوشيديم و سرود انترناسيونال خوانديم و سوپ گرمی که 

  .لژيکی در ھمبستگی تھيه کرده بود، پس از يک روز فعاليت به ما گرما و انرژی داددوستی ب

  

  ١۵ تا ١٢، مقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران، ساعت جون ١۴جمعه : روز سوم

ً  ما با وجود اين " انتخابات" خسته بوديم، اما فعاليت در روز که روز قبل، روز سختی را گذارنده بوديم و ھمگی جسما

تر از صبح  دوستان جوان. خواستيم صدای زنان ايران را با قدرت اعالم کنيم ھمگی می. مان معنای ديگری داشت یبرا

 سال پيش در ايران بودند و شور و ھيجان و تجربياتی که از آن مبارزه به ۴شان از مبارزات  در حال بيان خاطرات

 روحيه و با نشاط اما خشمگين از مرتجعينی که يک بار ديگر جمع ما با. دست آورده بودند را با جمع در ميان گذاشتند

مان را در محل اند، به راه افتاد و به محض رسيدن مقابل سفارت بنرھا و پالکاردھای بساط عوام فريبی به را ه انداخته

 کرد، روی در سفارت نوشته شده بود که برای دادن رأی، بايد به در پشتی ساختمان مراجعه. مقرر نصب کرديم

ای از دوستان با در دست گرفتن فراخوان به سمت در پشتی  اما عده. دھندگان زيادی نبوديم بنابراين ما شاھد عبور رأی

ھا وارد بحث شده بودند و  دوستان با بعضی از آن. شمار بود دھندگان بسيار کم و انگشت  دوستان تعداد رأیۀبه گفت. رفتند
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پسری معتقد بود که تنھا ترسش اين است که . دادند از سر استيصال و نااميدی رأی می نظرشان اين بود که مردم عمدتاً 

 ای ھم اصالً  عده. ندازدخواھد رأی سفيد بي دانشجوست و میگفت که  ديگری مستأصل می.  يا سوريه شوداايران شبيه ليبي

بار  ال کنترل قانونِی بدن زنان، اين س٣۴از صبح شنيده بوديم که جمھوری اسالمی پس از ... حاضر به بحث نبودند و 

ھا شوند و  توانند بدون حجاب ھم وارد ساختمان سفارت برای جلب رأی زنان در خارج از کشور اعالم کرده که زنان می

ش ھر ترفندی ھای رأي اندن زنان به پای صندوقافزود که اين رژيم برای کش اين بيش از پيش بر خشممان می. رأی بدھند

خواندند و  آوردی برای زنان می ن زن اين موضوع را دستن درحالی بود که برخی از به اصطالح فعاالاي. می زند

  . گذاشتند بر نگاه ابزاری سيستم به زنان و موقعيت آنان بار ديگر سرپوشی می يک

ھای  نفوبوديم، ميکروبنابراين ما ھم مجبور . ليس در اين روز به ما اجازه نداده بود که از سيستم صوتی استفاده کنيموپ

فشرده و سرخ ما درخواسِت نيروی ھمه ليس نيز با ديدن صف بوپ. مان را به ياری بطلبيم ھای  و حنجره کوچک دستی

 برنامه را ١٢با اعالم ساعت . ليس در محل حاضر شدواضافه کرد و قبل از شروع برنامه يک ماشين ديگر پُر از پ

کسيون ضد جمھوری اسالمی ايم که ايرانيان ساکن بلژيک ھم ھيچ توجھی به اين بار نيز شاھد بود اين. آغاز کرديم

اما ... تفاوتی و  ای ھم در نااميدی، بی عده. ای در ترديد رأی دادن و ندادن ھستند بيش از پيش مسلم بود که عده. نداشتند

  . باز ھم رفقای ترک و کرد و بلژيکی در کنارمان جای گرفتند

  

  

  

کار بگيرند ه ت سياسی حضورمان در اين محل ھمه تشويق شدند که تمام انرژی خود را در اين ساعات ببا بيان ضرور

... المللی و اپوزيسيون انقالبی و مترقی و ھای بزرگ بينقرار گذاشتيم که اگر رسانه. مان را ابراز کنيمتا مخالفت

 سعی در محدود کردِن ما دارد، اگر بر بخشی از جنبِش ھای رايجليس با انواع حربهودھند، اگر پکارزار را پوشش نمی

قوِل رفيق عزيزمان آذر درخشان؛ ه ب. ھا زن در اين جا باشيم ولی ما بايد صدای ميليون... چپ ما رخوت حاکم است و 

  .کرديمکار را میو ما بايد اين"  کوچک خيلی مھم استۀداشتن و حفظ يک شعلدر شرايط دشوار، نگه"

جوانان ديگری نيز به کارزار پيوسته بودند و با انرژی و با . ارت امکان استفاده از شعارھای فارسی بيشتر بودمقابِل سف

خشم، .  خشمگيِن دختران و پسراِن جوانی که در اين روز ھمراِه کارزار بودند ديدنی بودۀچھر. دادندجسارت شعار می

پشت و جلوی بنرھا، صِف منظم، ترکيب . الب مانند انفجاِر يک بمب بودتر از ھمه فرياِد انقر راديکال و مھميياميد به تغ

 بر سينه و يا بر دست و برخی با نقاب برای حفظ امنيت ئی زنان و جوانان، پوشش سرخ يا نمادھای سرخ، شعارھاۀعمد
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لژيک و برخی از  دفاع از مبارزات مردم ايران در بۀرفقای کميت. ای را شکل داده بودترکيب بسيار رزمنده... و 

با حضور رفقای ترک شعارھای حمايت از . نيروھای سياسی احزاب و افراد منفرد نيز در اين برنامه شرکت داشتند

ھای  مبارزات ترکيه و ايران را ترکيب کرديم و اين ترکيب فضای متحد و مبارزاتی ايجاد کرده بود که ما به زبان

 ئیفضای انترناسيوناليستی زيبا. داديم  فاشيستی در ايران و ترکيه را میترکی، فارسی و فرانسه شعار سرنگونی رژيم

  . کردکيد میأبود که در شرايط سخِت تشريح شده در باال، اميد به جوانان و زنان را ت

چون اجازه نداشتيم از سيستم صوتی استفاده کنيم، . شد شعارھای سرنگونی جمھوری اسالمی با حرارت تکرار می

اجرای اين تئاتر در برابر سفارت چه . گری از سيستم ضدزن جمھوری اسالمی ھمراه کرديمءر را با افشااجرای تئات

در برابر نماِد رژيمی که . برای افرادی که نقش گرفتند و چه برای بينندگان، بسيار تأثيرگذارتر از دو روز قبل بود

و در پی آن شعار . افزودبه خشم زنان و جوانان میمجری اين جنايات است، ديدن نمادھای فرودستی زنان در ايران، 

با خواندن چند سرود انقالبی و در انتھا با سرود . افتيی مفھوم بيشتری م» !انقالب!  انقالبئیتنھا راه رھا«

  .انترناسيونال کارزار ضد انتخاب جمھوری اسالمی را به پايان برديم

وِت جنبش مردمی در داخل و عدم تحرِک سياسی و عملِی روی و رخ کارزار در شرايط دنبالهۀسه روز مبارز

ھای ديدند، ھم حمايت  ھم تدارک سياسیچرفقای سازمان زنان ھشت مار. اپوزيسيوِن انقالبی، فعاليت بسيار موفقی بود

يندگی ی بسيار موفقی را در اين سه روز پيش بردند و ھم صدای ديگری را نمائالمللی را کسب کردند، ھم کار تودهبين

ستيز جمھوری اسالمی از سوی ديگر  سو و با رژيم زنھا و آلترناتيوھايشان از يکھا و طرحکردند که با امپرياليست

يک بار ديگر با پيشبرد اين کارزار سه روزه اين حقيقت را پيش گذاشتيم که می توان و . مرز روشنی را ترسيم کردند

ھای  استقامت انقالبی و با پيش گذاشتن خطی روشن در خدمت منافع تودهبايد خالف جريان حرکت کرد و با پيگيری و 

  . مردم و زنان صدای ديگری بود

  زنده باد مبارزاِت زنان ايران

  زنده باد انقالب

  ٢٠١٣ جون ٢٠ــ ) ايران ــ افغانستان (چ مار٨سازمان زنان 

 


