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ﯾﮑﯽ از ﭘﯽآﻣدھﺎی ﺗواﻓﻘﺎت ھﺳﺗﮫای اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره زﻣزﻣﮫھﺎی ﺳﻔر رﺳﻣﯽ ﺳران ﺟﻧﺎﯾتﮐﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺗواﻓﻘﺎت
طرح ﺷده ﺑود ﺟﻧﺑﮫی رﺳﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐرد و اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر  ۲۰۱۵ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و ﻓراﻧﺳﮫ و ﻋﻘد ﻗراردادھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ راھﯽ اروﭘﺎ ﺧوھد ﺷد ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﻔر ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﺷﺗﺎرھﺎی  ۱۳ﻧواﻣﺑر در ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻓﺗﺎد و در ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .اﻋﻼن رﺳﻣﯽ ﺧﺑر اﯾن
دﯾدار ﻣﺎ را ﺑر اﯾن داﺷت ﮐﮫ در ﭘﯽ اﯾن ﭘﯾوﻧد وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو واﭘسﮔرای ﻣردﺳﺎﻻر ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺳﮑوت ﻧﮑﻧﯾم و ﻧﮕذارﯾم
ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾوﻧد ﺷوم ﮐﮫ ﻣﺎﺣﺻﻠﯽ ﺟز ﺗﺷدﯾد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن و طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﻧﺧواھد داﺷت در ﺳﮑوت و »ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ« ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺑر آن ﺷدﯾم ﺗﺎ
ھر ﺗﻌداد ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم و ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم ﺻدای زﻧﺎن اﯾران ﺑﺎﺷﯾم و ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺳﻔر و ﺳﮑوت ھدﻓﻣﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﮫای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺑرﺟﺎم
ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ دﻟواﭘس »ﺣﻘوق ﺑﺷر« در اﯾران ﺑودﻧد ﮐوﺗﺎه ﻧﯾﺎﯾﯾم .ھﻣﮫ ﺟﺎ و ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو واﭘسﮔرای ﻣردﺳﺎﻻر را در ﭘس اﯾن اﺗﺣﺎد اﻓﺷﺎ ﮐﻧﯾم و ﺗﺎ
ﺣدی ﮐﮫ در ﺗوان دارﯾم ﺻدای زﻧﺎن اﯾران ﺑﺎﺷﯾم.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘروﺳﮫی ﺗدارک ﻣﺑﺎرزاتﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺳﻔر ﺑﺎ ﻓراﺧوان »ﮐﺎرزار اﻋﺗراﺿﯽ ﻋﻠﯾﮫ  ۳۷ﺳﺎل ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران«
ﻣواﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐرد ،از آن ﺣﻣﺎﯾت و در آن ﺷرﮐت ﮐردﯾم ،اﻣﺎ ھدفﻣﺎن ﻣﺣدود ﮐردن ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﻧﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھدف را ﺣداﮐﺛر آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾم ،ﺧﺻوﺻﺎ در ﻣورد ﺷراﯾط زﻧﺎن ﺗﺣت
ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ و ﻋواﻗب ﺗﻘوﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ در اﯾران و ﺿرورت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺧﺻوﺻﺎ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣردﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐم ﺑر دﻧﯾﺎ .اﯾن ھدف در ﺷﻌﺎر ﻣرﮐزی ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻣﺷﺧص ﺷد» :ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻔر
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺗرﺿﯾم!« و ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم اھﻣﯾت اﯾن ﻣﺑﺎرزه را در دو ﺟﻠﺳﮫی ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوی ﻋﻠﻧﯽ
)ﭘﺎﻟﺗﺎک ۸ :ﻧواﻣﺑر  ۲۰۱۵و  ۲۴ژاﻧوﯾﮫ  (۲۰۱۶ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾم.
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اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮫ دﻋوت ﮐﻣﯾﺗﮫی ﺑرﮔزاری ﮐﺎرزار در ﻣﯾدان رﭘوﺑﻠﯾﮏ ﺑرﮔزار ﺷد .ﭘﯾش از ﺳﺎﻋت  ۱۵ﺗﻌدادی از اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎ و
ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺣل رﺳﯾدﻧد و ﭼون ﻣﯾدان ﺑزرگ و ﭘررﻓت و آﻣدی ﺑود ،ﺣﺿور ﺟﻣﻌﯾت ﺗوﺟﮫ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽﮐرد .در ﻣﯾﺎﻧﮫی ﻣﯾدان ﺑﮫ ﯾﺎد
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺣﻣﻼت ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اھداف آن رﺳﺗوراﻧﯽ در اطراف ھﻣﯾن ﻣﯾدان ﺑود ،اﻧﺑوھﯽ از ﮔل ،ﻋﮑس و  ...و ﭘرﭼم ﻓراﻧﺳﮫ ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐرد و
ﻧﺷﺎن از ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ داﺷت ﮐﮫ ھﻧوز زﺧم آن ﺗﺎزه اﺳت .ﺑﮫ ﺳرﻋت در اطراف ﻣﺣل ﺑرﮔزاری آﮐﺳﯾون ﺷﻌﺎرھﺎ و ﭘرﭼمھﺎ و ﻋﮑسھﺎی اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺳﺗﻘر ﺷد .ھر ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽاش ،ﻣﯾزان و ﻧوع ﻣﺑﺎرزهی ﺧود ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را روﺷن ﻣﯽﮐرد .از ﺗﺻﺎوﯾر ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن دھﮫ ﺷﺻت و ﮐﺷﺗﺎر
اﻧﻘﻼﺑﯾون در ﮐردﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﻋﮑس زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ و  ...و ﺧواﺳت رھﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن درﺑﻧد ،از اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻣطﺎﻟﺑﮫی آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت ،از ﭘرﭼم ﺳرخ و ﺳﺗﺎره ﺗﺎ ﭘرﭼم ﮐردﺳﺗﺎن و  ...ﻧﺷﺎن از طﯾف وﺳﯾﻊ و ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده داﺷت .ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ۸ﻣﺎرس ﮐﮫ در ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫی ﺟواﻧﺎن ﺑﻠژﯾﮏ و دﯾﮕر دوﺳﺗﺎن ﺗدارک ﺷرﮐت در اﯾن ﻣﺑﺎرزه را دﯾده ﺑودﯾم ﻧﯾز ﺑﻧر ﺑزرگﻣﺎن را ﮐﮫ
ﺷﻌﺎر ﻣرﮐزیﻣﺎن ﺑﮫ دو زﺑﺎن ﻓراﻧﺳﮫ و ﻓﺎرﺳﯽ روی آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﻧﺻب ﮐردﯾم .ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋﮑسھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗدارک دﯾده ﺑودﯾم و دﻻﻟت ﺑر ﻓﻘر و ﺳﺗم
ﻣردم و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ داﺷت روی زﻣﯾن ﭼﯾدﯾم .ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم ﻋﻼوه ﺑر اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺣدی ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ﻣردم را ھم

ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﯾم .در ﺑﯾن ﻋﮑسھﺎ ﻗواﻧﯾن ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﺎر ﺗﮑﺎن دھﻧدهی ﻓﻘر ،ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،اﻋدام و  ...ﺧﺻوﺻﺎ در دورهی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
روﺣﺎﻧﯽ را ھم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓراﻧﺳﮫ ﻗرار داده ﺑودﯾم و ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻋﮑسھﺎ ﮔوﯾﺎﺗر ﺑود .اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣردم ﺧﺻوﺻﺎ زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻓراﻧﺳوی از ﻋﮑسھﺎ و ﺗﻣﺎﯾلﺷﺎن
ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎیﻣﺎن ﺑﻌد از ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻗطﺎر طوﻻﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎب اﯾن روش اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑرده ﺑودﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﮑسھﺎی
اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ از ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ ﮐﮫ ھر دو زﻧﺎن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺑژهی ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﯾز از دور ﺗوﺟﮫ ﻋدهای را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯽﮐرد ،ﺧﺻوﺻﺎ در
روزﮔﺎری ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺟز ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻓﺎﺷﯾﺳت و راﺳت ﮐﮫ از زاوﯾﮫی واﭘسﮔراﯾﺎﻧﮫ و اﺑزارﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺟﺎب زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯽﺗﺎزﻧد ،ھﯾﭻ ﻧﯾروی ﻣﺗرﻗﯽ ﺟرأت و
ﺗﻣﺎﯾل ﻧﻘد ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری را ﻧدارد ،اﯾن ﻋﮑسھﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﮑث ﺑﯾﺷﺗری روی ﻣوﺿوع ﻧﻘد و اﻋﺗراض ﻣﺎ ﻣﯽﺷد .زﻧﺎن ﮔروه ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯽﺷرتھﺎی ﺳرخ و ﺷﻌﺎر
»اﮔر زﻧﺎن رھﺎ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ھﯾﭻ ﮐس رھﺎ ﻧﯾﺳت!« ﺑﺎ ﺳرزﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎ را در ﺑﯾن ﻣردم ﭘﺧش ﻣﯽﮐردﻧد ،ھر ﮐدام ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد اﯾن ﻣواﺿﻊ را در ﺑﯾن
ﺟﻣﻌﯾت اﯾراﻧﯽ و ﻏﯾراﯾراﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﻧد .ﺑﺎ ھﻣﮫی ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓراﻧﺳﮫ وﺟود داﺷت ﺗﻼش ﻣﯽﮐردﯾم ﺗﺎ ﻣوﺿوع ﻣرﮐزی و اھدافﻣﺎن
را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾم .ﺧﯾﻠﯽ از زﻧﺎن و ﻣردان ﺑﺎ ﻣﺎ اﻋﻼم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .ﺟواﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷدﻧد اﺑﺗدا
ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﮑسھﺎ ﻣﯽﺷدﻧد و ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯽ دﯾدﯾم ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺑﺣث و ﺟدل در ﻣورد ﻋﮑسھﺎ و اﻓﺷﺎﮔریھﺎ ھﺳﺗﻧد .زن ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ و ﮐﺎﻟﺳﮫاش ﻋﺑور
ﻣﯽﮐرد ﺑﮫ ﻗدری ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﮔﻔت ﻣن ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻓرزﻧدم ﮐﻧﺎرﺗﺎن ﻣﯽاﯾﺳﺗم اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧم وﮔرﻧﮫ ﭘﯾش ﺷﻣﺎ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺷﺗم .ﻣرد ﺟوان ﻓراﻧﺳوی در ﻣورد ﻋﮑسھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن ﺳوال ﻣﯽﮐرد و دوﺳت دﯾﮕری در ﺣﺎل ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻋﮑس ﺑود ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات
زﻧﺎن در  ۸ﻣﺎرس  ۵۷ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑود.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو و ﭘﺧش ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در ﺑﯾن ﻣردم ﺑودﯾم ،ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﺗﺷﮑﻼت و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺣﻣﺎﯾت از اﯾن آﮐﺳﯾون داده ﺑودﻧد را دﻧﺑﺎل
ﻣﯽﮐردﯾم ھرﭼﻧد ﭘﯾﺎمھﺎی ﺗﺷﮑﻼت ﻓراﻧﺳوی را ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم ،ﭘﯾﺎم ﺗﺷﮑﻼت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ھم ﻋﻣدﺗﺎ ﺣول اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑود.
در ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓرﺻت ﮐوﺗﺎھﯽ ھم ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ۸ﻣﺎرس داده ﺷد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ۸ﻣﺎرس را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﺳﺎﻧد *.اﯾن ﭘﯾﺎم ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل
زﯾﺎدی رو ﺑﮫ رو ﺷد و زﻧﺎن و ﻣردان زﯾﺎدی ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺧواﺳت اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن اﯾران را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻧد و از ﺣﺿورﻣﺎن اﺑراز ﺧرﺳﻧدی ﮐردﻧد .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺣﺎﺿر در ﺟﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓراﻧﺳوی آن را درک
ﮐﻧد .او ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑود ،ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣﺗن ﻓراﻧﺳﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم اﺧﺗﺻﺎص ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗراﮐم ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن
ﻓراھم ﻧﺷد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ او ﻗول دادﯾم ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر اﯾن ﭘﯾﺎم را در اﯾن دو روز ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻓراﻧﺳوی ﺑرﺳﺎﻧﯾم .ﭘﯾﺎم »ﮐﻣﯾﺗﮫ زﻧﺎن ﺿد ﺳﻧﮕﺳﺎر – ﭘﺎرﯾس« ﻧﯾز ﻋﻣدﺗﺎ روی
ﻣﺑﺎرزات ﺧﺳﺗﮕﯽﻧﺎﭘذﯾر زﻧﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری و ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺗﺄﮐﯾد داﺷت ،ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﮐﮫ از روز ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ  ۸ﻣﺎرس  ۵۷ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻣروز در داﺧل و ﺧﺎرج از اﯾران اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻧﺳل ﺟدﯾدی از زﻧﺎن ﻧﯾز وارد ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﺷدهاﻧد.
در ﺑﯾن ﭘرﭼمھﺎ و ﺑﻧرھﺎ اﻣﺎ وﺟود ﭘرﭼم ﺳﮫ رﻧﮓ اﯾران ﺑﺎ آرم داس و ﭼﮑش ،ﻋﺟﯾب و ﺗﺄﺳف آور ﺑود .وﺟود اﯾن ﭘرﭼم ﻧﺷﺎن از اﯾن ﺗوھم داﺷت ﮐﮫ ﭘرﭼم ﺳﮫ
رﻧﮓ ،ﻧﻣﺎد وﺣدت ﻣﻠﯽ اﺳت و ﻣﯽﺗوان ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﺷت آن را ﺑﺎ داس و ﭼﮑش ﭘوﺷﺎﻧد و ﯾﺎ اﯾن ﻧﻣﺎد ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم و ﺳرﮐوب ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم در اﯾران را ﺑﺎ
ﻧﻣﺎدھﺎی ﻣﺑﺎرزهی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌدﯾل و ﺗزﯾﯾن ﮐرد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم آن ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﭘﯾﺎم اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷد و زﻣﺎن و ﺷﺎﯾد ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺎر دادن و اﻓﺷﺎﮔری ﻧﺑود؛ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐردﯾم ﺣداﻗل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی »ﻣرگ ﺑر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ!«» ،ﺟﻣﮭوری ﺿد زن ﻣرﮔت ﻓرا رﺳﯾده!«» ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﻧوس رو ﺑﮫ ﺑﺎد
اﺳت!« و ...ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮫ ﺟو ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑدﻣﯾم و ھم ﺗوﺟﮫ ﺟﻣﻌﯾت اطراف آﮐﺳﯾون را ﺟﻠب ﮐﻧﯾم .در ﭘﺎﯾﺎن ھم ﮐﮫ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳرود ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺧﺗﺗﺎﻣﮫ ﭘﺧش ﮐردﻧد ،در ﮐﻧﺎر دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋدهای ھم از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑودﻧد دﺳت در دﺳت ھم و ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺑﺎرزات ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ھمﺧواﻧﯽ
ﮐردﯾم.
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﻮاري ﺷﺒﺎﻧﻪ ،اﻓﺸﺎﮔﺮي از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژرژ ﭘﻮﻣﭙﯿﺪو( ـ  27ژاﻧﻮﯾﻪ :2016
در راﺳﺗﺎی اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ و ﺟدا از
آﮐﺳﯾونھﺎی ﻣﻌﻣول ﺗوﺟﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻓراﻧﺳﮫ را ﺑﮫ
ﻣﺎھﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و اﺗﺣﺎد ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻓراﻧﺳﮫ
و اﯾران ﺟﻠب ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﯾﮏ اﺳﮑﻼﯾد ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ در آن ﺑﮫ
اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﺎ ﻗواﻧﯾن
ﺿد زن آن ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻟزوم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن
در ﻣﻘﺎﺑل ھر دو ارﺗﺟﺎع ﻣردﺳﺎﻻر و  ...ﺑرای
ﻧﻣﺎﯾش دﯾواری ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺟﻠوی ﭘﺎﯾﻣﺎن ﺑود
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن آﮐﺳﯾون
روز اول ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ژرژﭘﻣﭘﯾدو
رﺳﺎﻧدﯾم ﮐﮫ ﻣﺣل ﭘررﻓت آﻣدی اﺳت و ھم
دﯾوارھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ داﺷت .در دو
ﻧوﺑت و در دو ﻣﺣل ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﻼﯾدھﺎﯾﻣﺎن را ﺑﮫ

 ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺲ اﺳﺖ!

ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﭘرژﮐﺗور ﻗوی ﻧﻣﺎﯾش دادﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد
زﯾﺎدی ﺗوﺟﮫ رھﮕذران را ﺟﻠب ﻣﯽﮐرد .ﺷﺎﯾد در وھﻠﮫ اول ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺟﻣﻠﮫ ھر رھﮕذری روی آن ﻣﮑث ﻣﯽﮐرد .ﺑﻌﺿﯽ
اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧر آن را دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ھم ﺷروع ﺑﮫ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﮐردﻧد .ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷد و ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺣﺗوا و ﻓرم ﮐﺎرﻣﺎن
ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود و ﮐﻣﯽ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﺣث ﮐرد و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫﻣﺎن را ﺑﺎ دﻗت ﺧواﻧد و اﻋﻼم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐرد .ﯾﮏ زن ﯾوﮔﺳﻼوﯾﺎﯾﯽ – ﻓراﻧﺳوی ھم ﻣدت
زﯾﺎدی در ﻣورد وﺿﻌﯾت زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و اروﭘﺎ ﺑﺣث ﮐرد و ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد در اروﭘﺎ وﺿﻌﯾت زﻧﺎن ﺧوب اﺳت اﻣﺎ اﯾن واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت و ﯾﮏ
ﻓرﯾب ﺑزرگ اﺳت .از ﺷﻌﺎرھﺎیﻣﺎن در ﻣورد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﻧﺑش زﻧﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد و ﮔﻔت» :ﻣﺎدر و ﭘدر ﻣن ھر دو ﻣﺑﺎرز ﺑودﻧد .ﭘدرم ﺣﺳﺎﺳﯾت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ
زﻧﺎن داﺷت و ﻣن از اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم« .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷد ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدان وارد ﺑﺣث ﻣﯽﺷدﯾم اﻣﺎ ھم ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم زﯾﺎد در آن ﻣﺣل ﺑﻣﺎﻧﯾم و ھم
ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﯾش از اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽداد ﻣﺣل را ﺗرک ﮐردﯾم اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﺧوب ﺑرای روز ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎ ﺑود.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺼﺮﻫﺎي »اﻣﻦ« ارﺗﺠﺎع ـ آﮐﺴﯿﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه ـ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  28ژاﻧﻮﯾﻪ :2016

روز دوم را در ﺣﺎﻟﯽ ﺷروع ﮐردﯾم ﮐﮫ ﮐم
ﮐم اﺧﺑﺎر ﺗواﻓﻘﺎت و ﻗراردادھﺎ و دﯾدارھﺎ ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﯽﺷد و اﯾن ﻣوﺿوع ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ
ﺧﺷمﻣﺎن ﻣﯽاﻓزود اﻣﺎ ھﻣﮫ ﺧودﻣﺎن را ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهی ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﻣﯽﮐردﯾم .ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﺣﺿور روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐردﯾم ﭼون
ﭘﯾشﺗر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼوب ﻣﺑﺎرزات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺿرب ﺷﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾم؛ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﯽﮔذاﺷﺗﯾم ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﻣردﺳﺎﻻر در آراﻣش و اﻣﻧﯾت ﺑرای
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑرﺳﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﻧﺗظر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻣﺣل ﺑرﺳﺎﻧﯾم .ﺧﺑردار ﺷدﯾم ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋت  ۱۵ﺑﮫ
ﮐﺎخ اﻟﯾزه ﺧواھد رﻓت .ﺗﻌدادی از ﻣﺎ ھم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎنﺟﺎ ﺑﮫ »اﺳﺗﻘﺑﺎل« او ﺑروﯾم؛ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣول ھم ﻓﺿﺎی آن اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت و ﺑرآورد
دوﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐن ﭘﺎرﯾس ھم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن و اﻧﺟﺎم آﮐﺳﯾون ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت .اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﺣداﮐﺛر ﺗﻼشﻣﺎن را ﺑﮑﻧﯾم ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﮐﺎخ ﺑرﺳﯾم در ھﻣﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻟﯾزه ﮐﮫ ﻣﺷرف ﺑﮫ ﮐﺎخ اﺳت ﻣردم را ﺧطﺎب ﻗرار دھﯾم.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺣل رﺳﯾدﯾم ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﺎﺷﯾن و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر رھﮕذران اﺳت و از ھﻣﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺟﺎور ﺳواﻻﺗﯽ
ﻣﯽﺷود .ﺧودﻣﺎن را از طرﯾﻖ ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﺟﺎور ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل در اﺻﻠﯽ ﮐﺎخ رﺳﺎﻧدﯾم و در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﮫ طرح ﮐﺎر را ﻣرور ﮐردﯾم .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﻣﺗر ﯾﮑﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ،رﻓت و آﻣد ﻋﺎدی ﻗطﻊ ﺷد وﻟﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺧﺑرﻧﮕﺎر و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل در ﮐﺎخ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
ﭼﻧد ﻧﻔر از ﺧﺑرﻧﮕﺎران وارد ھﻣﺎن ﮐﺎﻓﮫ ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری از آنھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﯾم .اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد؛ ﻣﺎ ﯾﮏ
ﭘرﭼم  ۱۵ﻣﺗری ﻣﻧﻘش ﺑﮫ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽﻣﺎن )ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻔر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺗرﺿﯾم!( را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﯾم و
ﺑﺎ اﯾن ﺗﻌداد ﻧﯾرو اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽ دادﯾم ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺑﺎز ﮐردن ﭘرﭼم دﺳﺗﮕﯾر ﺷوﯾم و ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐردن آن ﻧﺷوﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﻧﺑش ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻘﺎﺑل در ﮐﺎخ
رﺳﺎﻧدﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﭼﻧد ده ﻣﺗری از در ﮐﺎخ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧداﺷت و در ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺳرﯾﻊ ﭘرﭼم را ﺑﺎز ﮐردﯾم و ﻧﺎﺑﺎوراﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آن را ﺑﺎز ﮐردﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺗواﻧﺳﺗﯾم آن را ﺑﺎز
ﻧﮕﮫ دارﯾم .در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ اول ﮐﮫ ﭘرﭼم را ﺑﺎز ﮐردﯾم ﺳﮫ ﻣرد ﻓراﻧﺳوی ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐردﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗرس درون ﺧﺎﻧﮫ اﻧداﺧﺗﻧد و ﺳﯾل ﭘﻠﯾس
و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و دورﺑﯾن و  ...ﺑﮫ طرف ﻣﺎ ﺑرﮔﺷت .در ﻋرض ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ روﺑﮫ روی ﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد و ﺑﺎ ھول و ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
از ﻣﺎ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﺎ ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷدﯾم ﭘﯾﺎم روی ﭘرﭼمﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺧواﻧده و درک ﺷده ﺑﺎ ﺳرﻋت از ﻣﺣل دور ﺷدﯾم ،اﻣﺎ ظرف ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭘﻠﯾس
وﯾژه ﻣﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐرد .ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب اﯾن ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﺟدد ﺟﻣﻠﮫ روی ﭘرﭼم را ﺧواﻧدﻧد و ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫی ﺳﯾﺳﺗم رﺳﯾدﻧد ﺑﮫ ھم اﺷﺎره دادﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرﻧد؛
ﻣﺷﺧص ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﻓﻘط ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻔر روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺗرض ﺑودﯾم ﻗﺎﺑل ﻗﺑولﺗر ﺑود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﻣوﺿوع زﯾﺎد طول ﻧﮑﺷﯾد وﻟﯽ ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ﯾﺎ ﻋدم دﺳﺗﮕﯾری ﻣﺎ
اﺧﺗﻼف داﺷﺗﻧد ،ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ را آزاد ﮐﻧﻧد دوﺑﺎره ھﻣﺎن ﮐﺎر را ﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺑﺗدا ﭘرﭼم ﻣﺎ را ﺿﺑط ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﻣﺎ را آزاد
ﮐﻧﻧد ﭘﻠﯾس رﺳﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت» :اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﯾد ﺑروﯾد روی اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻧﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن!« دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺎ از آن اﺟﺗﻧﺎب دارﯾم ﭼون ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﻌﺗﻘدﯾم:
»ﺳرﻧوﺷت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود!« .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ھﺟوم ﭘﻠﯾس و ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺣل ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻋﮑس ﯾﺎ ﻓﯾﻠﻣﯽ از اﯾن آﮐﺳﯾون ﻣﮭم ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﯾم اﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﯾم و ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﯾم در آن ﺟو اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎخ اﻟﯾزه ﺑﮫ ھدفﻣﺎن دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم و ﭘﯾﺎم زﻧﺎن اﯾران و ﻣﺑﺎرزاتﻣﺎن را ﺑﮫ ﮔوش ھر دو
واﭘسﮔرای ﻣردﺳﺎﻻر ﺑرﺳﺎﻧﯾم .ھرﭼﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫای ﺟرأت اﻧﻌﮑﺎس آن را ﺑﮫ ﺧود راه ﻧداده اﺳت ،ﺑرﺧﻼف ﭘوﺷش ﺧﺑری ﮐﮫ ﺑﮫ آوﯾزان ﺷدن ﯾﮏ زن
ﻓﻣن دادﻧد و ﺗﯾﺗر ﺧﺑری ﺑﺳﯾﺎری از رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺷد اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾن ﻟﺣظﮫ ﺧﺑری از اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت در ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫای درج ﻧﺷده اﺳت و ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ اﺷﮑﺎل ﮐﺎر ھﻣﺎن
»ﮐﻠﯾت ﺳﯾﺳﺗم« اﺳت ﮐﮫ ﺑرای دﯾده ﺷدن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﺷد .ﺑﮫ ﻗول ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن از ﻣﺑﺎرزات  ۸۸ﺗﺎ اﻣروز اﯾنﻗدر آدرﻧﺎﻟﯾن ﺧونﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻧرﻓﺗﮫ ﺑود .اﻣﺎ
ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮫ ھدفﻣﺎن دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم و در ﻋرض ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ و ﺑﺎ ﺣداﻗل اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻف ﻣﻧظم و ﻧظم ظﺎھرا ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾرﺷﺎن را ﺑﮭم ﺑرﯾزﯾم .ﺑﮫ ﯾﺎد دﺳﺗﭘﺎﭼﮕﯽ و
ﻧﮕراﻧﯽ ﭼﮭرهی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽاﻓﺗﺎدﯾم ﺑﯾﺷﺗر ﻟذت ﻣﯽﺑردﯾم .ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻧﮕذاﺷﺗﯾم در ﻗﻠب اروﭘﺎ و در ﻗﻠب ﮐﺎخھﺎی ﺑﮫ ظﺎھر اﻣنﺷﺎن،
ﺧروش ﻓردای ﺳﺗمدﯾدﮔﺎن و زﻧﺎن را ﻓراﻣوش ﮐﻧﻧد.
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ھمزﻣﺎن ﺑﺎ آﮐﺳﯾونﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎخ اﻟﯾزه ﺳﺎﯾر دوﺳﺗﺎن ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣﺣل دوﻣﯾن روز ﻣﺑﺎرزه رﺳﺎﻧدﻧد .در ﻓراﺧوان اوﻟﯾﮫی اﯾن ﮐﺎرزار ﮔوﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯽ درج ﺷده ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﯾران ﻧزدﯾﮏ ﺑود اﻣﺎ روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ در ﻣﺣل آﮐﺳﯾون اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ روز دوم در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺧود اﯾن ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮕﯽ در
ﮐﺎر ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻋدهای ﮐﮫ روز اول ﻧﺑودﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﻧرﺳﻧد و ﯾﺎ دﯾر ﺑرﺳﻧد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎیﻣﺎن زﯾﺎد ﺑود و ﻣﺟﺑور ﺑودﯾم ﺗﻌداد
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﮑﺛﯾر ﮐﻧﯾم و ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﺣل ﺑرﺳﺎﻧﯾم .اﻣﺎ ﺑرﺧﻼف دﯾروز آﮐﺳﯾون اﻣروز در ﻣﺣل ﮐوﭼﮑﯽ ﺑود ﮐﮫ در اﺻل ﺑﺧﺷﯽ از ﭘﯾﺎده روی ﻣﺣﺻور ﺑود
و ﻓﺿﺎی ﮐﻣﯽ ﺑرای ھر ﺣرﮐت و ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐرد .ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾروز ﺗﻌداد ﻧﯾروھﺎ ﮐﻣﺗر و ظﺎھرا ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی زﯾﺎدی ھم ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻧﺷده
ﺑود .ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد ﮐﻣﯾﺗﮫی ﺑرﮔزاری ﻧﮫ ﺧودﺷﺎن اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ﺑرای ﺷﻌﺎر دادن و اﯾﺟﺎد ﺟو ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ را در دﺳت ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران اﺟﺎزه اﯾن ﮐﺎر را
ﻣﯽدادﻧد .ﮔوﯾﯽ ﻣﺣدودﯾت ﻓﻘط در ﻓﺿﺎ و ﺣﯾطﮫی ﻋﻣل ﻧﺑود .در ﯾﮏ ﻣورد ،ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی زن ﻣﺎ ﮐﮫ روز ﻗﺑل ھم ﭼﻧدﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف داﺷﺗﮫ ﺑود،
از طرف ﯾﮏ رﺳﺎﻧﮫ دﻋوت ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷد وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ »ﺷﻣﺎ »ﺣﻖ« ﻧداری ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﯽ ْ! ﭼون ﺷﻣﺎ دﯾروز ھم ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺟﻣﻊ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﯾد« ،دوﺳت ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ »ﻣﺎ ھرﮔز ﺧودﻣﺎن را ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد ﻧداﻧﺳﺗﮫ و ﻧﻣﯽداﻧﯾم«.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑرﺧورد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺑود و ﺧﯾﻠﯽ از ﺣﺎﺿرﯾن ھم ﺑﮫ اﯾن ﺑرﺧورد ﮐﮫ ﻣﺻداق ﺳﺎﻧﺳور و ﺧﺷوﻧت ﮐﻼﻣﯽ اﺳت اﻋﺗراض ﮐردﻧد .اﻣﺎ در
ﮐل ﮐﯾﻔﯾت و ﮐﻣﯾت ﻣﺑﺎرزهی روز دوم ﺑﮫ ﺷدت ﭘﺎﯾﯾنﺗر از روز اول ﺑود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫی ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮔرد آﻣده
ﺑودﻧد ،ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﻋﮑس زھرا رھﻧورد را ﺑﮫ ھﻣراه آورده ﺑود ،زھرا رھﻧوردی ﮐﮫ ﭼﮭرهی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهای از ﯾﮏ ﺟﻧﺎح در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و

ﺗﺎرﯾﺧﺎ در ﺗﺛﺑﯾت اﯾدﺋوﻟوژی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﺋورﯾزه و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردن ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺳﺎﺑﻘﮫی طوﻻﻧﯽ داﺷﺗﮫ و ﺑرای ﺗداوم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ھﯾﭻ
ﮐﺎری ﻓروﮔذار ﻧﮑرده اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺣدودﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺣدودﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ ھم روی اﯾن آﮐﺳﯾون ﺳﺎﯾﮫ اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود و ﭘﻠﯾس و ﭘﻠﯾس ﻣﺧﻔﯽھﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﻓﺷﺎر ﻣﯽآوردﻧد .در ﯾﮏ ﻣورد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن  ۸ﻣﺎرس از آن ﺟﻣﻊ ﺧﺎرج ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎیﻣﺎن را در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺟﺎور ﭘﺧش ﮐﻧد ﭘﻠﯾس ﺟﻠوی او را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺣﺗﯽ ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ آﻣده
ﺑود ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد او ﺣﻖ ﻧدارد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘﺧش ﮐﻧد ،دوﺳت ﻣﺎ ھم ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ »ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺗم دﯾدهاﯾم و از اﯾن ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﯽﺗرﺳﯾم و ﻣن ﺣﺗﻣﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎﯾم را ﭘﺧش
ﺧواھم ﮐرد« .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت و ﻓﺷﺎرھﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ آﮐﺳﯾون روز دوم ھم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
ﻣﺎ در اﯾن دو روز ﺗﻼش ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺻدای زﻧﺎن اﯾران ﺑﺎﺷﯾم .ﻓرﯾﺎد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻدای ﺧرد ﺷدن اﺳﺗﺧوانھﺎیﺷﺎن در زﯾر ﭼرخ ھزاران ھزار ﻗﺎﻧون
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽﺷﻧود .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم ﺻدای اﮐﺛرﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺣت ﺳﺗم اﻗﻠﯾﺗﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرای ﮐﺳب ﻣﻧﺎﻓﻌش آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺑرای آﻧﺎن ﻓرش ﻗرﻣز ﭘﮭن ﮐرد .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردﯾم اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ ﮔوش ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺗرﻗﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرﺳﺎﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت اﻧﺗﺧﺎب ﻣردم اﯾران و ﺧﺻوﺻﺎ زﻧﺎن اﯾران
ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت و زﻧﺎن اﯾران ﻓﻘط ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و ﻣﺑﺎرزهی ﻣﺗﺷﮑل ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎی ﻣردﺳﺎﻻر ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد .ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾن ﮐﮫ در ﺑﯾن ھﯾﺎھوی اﯾن ھﻣﮫ ﻧﯾروی واﭘسﮔرا ،ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ رو ﺑﮫ آﯾﻧده دارد را رﺳﺎﺗر ﮐﻧﯾم.
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  8ﻣﺎرس )اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(
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www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com
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* ﺑﺧﺷﯽ از ﭘﯾﺎم ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ۸ﻣﺎرس در ﭘﺎرﯾس:
https://youtube.com/watch?v=NViOgZbbL40

 -ﮔزارش ﺗﺻوﯾری از اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﻔر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس ـ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ۲۷ژاﻧوﯾﮫ  - ۲۰۱۶ﻣﯾدان رﭘوﺑﻠﯾﮏ

http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016Republique2.pdf

 ﮔزارش ﺗﺻوﯾری از ﻧﻣﺎﯾش دﯾواری ﺷﺑﺎﻧﮫ ـ اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣرﮐز ﺷﮭر ﭘﺎرﯾس )ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ژرژ ﭘوﻣﭘﯾدو(  ۲۷ -ژاﻧوﯾﮫ ۲۰۱۶http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016-night.pdf

 ﮔزارش ﺗﺻوﯾری از اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳﻔر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس ـ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ۲۸ژاﻧوﯾﮫ  – ۲۰۱۶ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎhttp://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh28.01.2016-Sena.pdf

