گزارش آکسیون اعتراضی شهر برمن به
حکم اعدام ریحانه جباری
سازمان زنان  8مارس در اعتراض به حکم اعدام ریحانه جباری ،دختر  62ساله ای که از  91سالگی به اتهام قتل در
زندان است ،اکسیون سراسری در کانادا و کشور های مختلف اروپا برنامه ریزی کرد.
در این راستا روز جمعه  91اکتبر ،در مرکز شهر برمن هم یک تجمع اعتراضی همراه با میز اطالع رسانی برگزار
شد .عکس های ریحانه همراه با شعار هایی در محکومیت حکم اعدام او و همچنین محکومیت قانون ارتجاعی قصاص،
که روی میز و اطراف آن نصب شده بوذ ،توجه عابرین را جلب می کرد.

فعالین سازمان زنان  8مارس ضمن پخش اعالمیۀ سازمان در رابطه با حکم قصاص و همچنین این مورد خاص
توضیحاتی به عالقه مندان می دادند .مثال این که زن در جمهوری اسالمی مجرم متولد می شود و حتی حق دفاع ازخود
در مقابل تجاوز را ندارد.
بسیاری از مراجعین ضمن همدردی و اعالم انزجار خود از قوانین ضد زن جمهوری اسالمی ،اعالم می کردند که
مایلند در محکوم کردن این حکم نقش داشته باشند و اعتراض خود را به ایمیل آدرس سازمان عفو بین الملل و سفارت
جمهوری اسالمی خواهند فرستاد و در این رابطه در فیس بوک از دوستان خود نیز دعوت می کنند که به این کارزار
بپیونندند.

فیلم کوتاهی هم از زنان و مردانی که نظراتشان را در اعتراض به این حکم با استدالالت خود جلوی دوربین اعالم
می کنند تهیه شد که شاید انتشار آن بتواند در افشای گوشه ای از قوانین ضد زن و ضد بشری جمهوری اسالمی نقشی
ایفا کند.
از آنجا که حرکت های وحشیانۀ داعش با شعار تبعیت از قوانین شریعت ،در سوریه و عراق و فجایع انسانی که این
مدافعین احکام اسالمی ببار آورده اند ،خشم و نفرت عمومی را در سراسر دنیا به شدت برانگیخته است ،محکوم کردن
قوانین شرعی ضد زن جمهوری اسالمی برای اغلب مخاطبین ما  ،بیش از پیش امری مسلم بود.

برخی از مراجعین به میز اطالع رسانی ما انتقاد می کردند که چرا ما هم زمان به محکوم کردن و افشای داعش
نپرداخته ایم و یا اینکه در جایی که داعش به جنایتی چنان کالن مبادرت می کند دفاع از یک نفر می تواند به انحراف
افکار از این جنایت عظیم بشری منجر شود .در پاسخ به آنان توضیح می دادیم که ما این مبارزه را جدا از مبارزه با
اعدام او ،تنها محکوم
داعش نمی دانیم؛ چرا که هر دو در یک راستا می باشند .دفاع ما از ریحانه و محکوم کردن حکم
ِ
ای
کردن یک حکم اعدام نیست ،بلکه از آنجا که جمهوری اسالمی پیشکسوت اجرای احکام ضد زن وقرون وسطی ِ
شریعت است ،مبارزه با حکم جمهوری اسالمی مبارزه با اندیشۀ پوسیدۀ داعش است .اندیشه ای که در قرن بیست و یکم
عمومی زنان و
انسانیت را محکوم می کند که هزار و چهارصد سال به عقب باز گردد .اتکای ما در این مبارزه افکار
ِ
مردان زحمتکش و آزادی خواه کل جهان است نه دولت های امپریالیستی که خود بانیان و تقویت کنندگان این جریانات
ارتجاعی مبتنی بر شریعت را افشا
ارتجاعی هستند .از این رو ما اینجا هستیم تا با کمک شما این حکم و تمامی احکام
ِ
کنیم و در مقابل آنها بایستیم.

از آنجا که بالفاصله بعد از اتمام زمان اکسیون ما ،در نقطۀ دیگری از مرکز شهر ،گرد هم آیی در حمایت از پناهجویان
آواره در آب های دریا ی مدیترانه برگزار می شد ،در ادامه به این جمع پیوستیم و تعداد زیادی اعالمیه را هم در آنجا
پخش کردیم که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.
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