گزارش آکسیون روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان
روز چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر در شهر دوسلدورف همراه با پالکاردهائی با شعارهای فارسی و آلمانی روبروی ایستگاه
مرکزی ،حضور داشتیم.
 پایان دادن به خشونت بر زن! هیچ زنی در دنیا آزاد نیست اگر حتی یک زن آزاد نباشد! خشم زنان بر علیه خشونت را به مثابه نیروی قدرتمندی برای انقالبرها ساخته و زنجیرها را بگسلیم!

با پخش اعالمیه و گفتگو با زنان و حتی مردان  ،توجه رهگذران به پالکادها و ما جلب شده بود.
با تائیید اینکه بله خشونت را تجربه کردیم و زنانی که بسوی ما میامدند با ابراز خوشحالی میگفتند که چقدر خوب است که
امروز اینجا هستید.
چند دختر جوان با کنجکاوی به سوی من آمدند و پرسیدند ما میتونیم از این اعالمیه ها داشته باشیم.
چندین دختر و زن افغانستانی هم بسراغمان آمدند و گفتند که دفترتان کجاست و چطور میتونیم با شما تماس بگیریم و آنها ترجیح
میدادند که از ما آدرس بگیرند تا خودشان تلفنی تماس بدهند.
زنی المانی که معلم بود گفت من روزانه با دختران در مدرسه در این
موارد صحبت میکنم چون واقعا ناظر خشونت در خانه آنها هستم حتی
به معلمهای همکارهم توصیه میکنم که این وظیفه را دارند که با
دختران جوان در این مورد راهنمائی و آنها را روشن کنند چون خود
من این تجربه تلخ را داشته یکی میپرسید در مقابل این اعالمیه که بمن
دادید  ،من چکار باید برایتان بکنم؟ ما در جواب به او چنین گفتیم :
آگاهی شما و زنان دیگر از ستم بر زن و مقابله با آن اولین قدم برای
خود شماست و برای پایان دادن به این وضع اتحاد زنان باهم قدمهای
بعدی است ولی شناخت از نظام و سیستم که عامل این خشونتها و
مردساالری است برای پایه گذاری دنیائی که این چنین نباشد،
ضروری است.
زمانی که شناخت و آگاهی شما به این مسائل روشن و شفاف میشود
دیگر هرگز نمیخواهید زیر بار ستم بروید و نه تنها خود بلکه تالش
خواهید نمود که دیگر زنان را نیز در این راه بیاورید.
دختر کرد و پناهنده با خوشحالی بسوی ما آمد و خواست که عکسی
یادگاری با ما داشته باشد  ،تا به مادرش نشان دهد او فارسی میفهمید.
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جوانی با دیدن شعار نه به سرمایه داری امپریالیستی و نه به بنیادگرائی مذهبی بسیار استقبال کرد و خواست که با ما و این
شعار عکس بگیرد.
یکی از زنان با تعجب پرسید که ما همیشه روز جهانی زن هشت مارس را بیشتر بخاطر داریم تا این روز مهم که مبارزه علیه
خشونت میباشد در واقع این وظیفه ما زنان هست که این روز را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم.
در مجموع استقبال بسیار خوبی از این حرکت شد و روزنه امید در دختران و زنان که نقش خود را در مبارزه با هر خشونتی
فعال کنند  ،دیده میشد.
باشد تا روزی که با مبارزات پیگیرانه خود همراه با زنان متحدانه علیه هر نوع خشونت در هرجا خاتمه بدهیم.
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