گزارش آکسیون بمناسبت  ۲۵نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

سازمان زنان هشت مارس واحد کانادا در روز شنبه ،بیست و هشت نوامبر ،اکسیونی بمناسبت روز جهانی مبارزه علیه
خشونت بر زنان را در یکی از میادین شلوغ و پر رفت و آمد شهر تورنتو برگزار کرد.در این اکسیون دوستان افعانستانی ما
بیشترین فعالیت و شرکت را داشتند.

در این اکسیون به تعداد بسیاری اعالمیه  ۸مارس که به زبان انگلیسی ترجمه شده بود پخش گردید .
عکسها و شعارهای این آکسیون روی محور بین املللی بودن خشونت و ستم تاکید داشت و اینکه زنان جهان با اتحاد ،
همبستگی و مبارزه خود میتوانند این ستم و تبعیض جنسی را که ریشه درقرون بسیار دارد نابود کنند.
علیرغم اینکه در اثر حمالت فاشیستی داعش در پاریس جو تمام شهرهای جهان از جمله تورنتو بسیار پلیسی و کنترل شده
بود و در مجموع مردم از هر نوع تجمعی هراس داشتنداما ما توانستیم که با تعدادی از جوانان زن و مرد سر وضعیت کنونی
زنان خاور میانه که با اشغال امریکا بمراتب بدتر شده است به بحث بپردازیم.

در حدود نیم ساعت از آکسیون ما نگذشته بود که سر کله پلیس پیدا شد و از ما خواسته شد که بساط خود را جمع کرده و
برویم  .زمانی که با اعتراض ما مواجه شدند خواستند که پالکاردها و بنرهایمان را به طرف دیگر خیابان منتقل کنیم جایی که
تمام گروههای سیاسی و مذهبی در حال پخش اعالمیه های خود بودند .پس از استقرار در محل جدید یک جوان که صورت
خود را پوشانده بود نزدیک آمد و با این سوال سر صحبت را باز کرد ،شما مسلمان هستید؟ با شنیدن نه محکم ما گفت که ما
باید با تمام مسلمانان مبارزه کرده آنها را نابود کنیم .گفتیم که کشنت که فایده ندارد باید با شرایطی که به رشد این نیروها
کمک کرده مبارزه کرد.ستم و استثمار سرمایه داری در سراسر جهان بویژه در خاورمیانه باعث رشد بنیارگرایی اسالمی شده
است .پس از چندی متوجه شدیم که انها از فاندامنتالیستهای مسیحی هستند که برای پخش اعالمیه شان در آن محل امده
بودند .انها مدام بما میگفتند که شما برای اینکه از سوی نیروهای داعشی شناسایی نشوید باید صورتتان را بپوشانید و
مواظب خودتان باشید که مورد حمله این نیروها واقع نشوید .در این حین جوانی که بساط بسیار بزرگی را با گاری میکشید
پیدا شد و مشغول پخش کتاب قرآن و اعالمیه های دعوت به دین اسالم شد .یکی از جوانانی که اعالمیه مسیحی پخش
میکردند بطرف او رفته از او خواست که بساط اش را بردارد و برود .مسلمان فاندامنتالیسم گفت اینجا یک کشور آزاد است و
همه میتوانند دینشان را تبلیغ کنند در جواب جوان بنیادگرای مسیحی گفت آیا شما در سرزمینهای تحت کنترلتان اجازه
میدهید که کسی حتی بدون تبلیغ  ،دین خودش را داشته باشد ؟ شما نیروهای فاشیستی هستید .دعوا باال گرفت که با دخالت
پلیس و دور کردن هر دوی آنها از محل قافله پایان یافت.

البته مردم عادی نیز مدام بما میگفتند که مواظب خودمان و سالمتی تان باشیم اوضاع خیلی خطرناک است و ممکن است
مورد حمله قرار گیریم  .در مجموع روحیه ترس و وحشت در مردم کامال مشهود بود .بسیار کسان بودند که حتی از گرفنت
اعالمیه ما که بطور واضح علیه تبعیض و خشونت بر زنان بود اجتناب میکردند.
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