2گزارش راهپیمایی روز  8مارس و نشست روز  41مارس به مناسبت روز زن در شهر برمن
 راهپیمایی روز زن:امسال هم ما روز زن را به همراه کنفرانس زنان شهربرمن که متشکل از چندین گروه زنان است و همچنین چند گروه
رادیکال دیگر و افراد غیر متشکل ولی عالقه مند ،طی یک راهپیمایی در مرکز شهر برگزار کردیم .همه گروه ها دقایقی
قبل از شروع برنامه در یکی از نقاط مرکزی شهر جمع شدند.

از نکاتی که در تظاهرات امسال قابل توجه بود حضور گسترده تر زنان آلمانی به نسبت سال های گذشته بود .تنوع گروه
ها با بنر های مختلفی که حم ل می کردند قابل تشخیص بود .گروه زنان کرد هم بعضا با لباس های محلی با نواختن

موزیک کردی با دَف توجه عابرین را جلب می کردند و به رنگارنگی تظاهرات می افزودند .شعارها ،بنرها و عکس
هایی که حمل می کردند بیشتر به مبارزات زنان کرد ،در مجموع و بخصوص در کوبانی معطوف می شد.

ما هم شعارهای خودمان را به زبان آلمانی به گردن آویخته بودیم و بنر سازمان زنان  8مارس را هم حمل می کردیم.
شعارهای ما  :معرفی امپریالیسم و ارتجاع به عنوان عاملین فرودستی زنان ،دعوت زنان به داشتن وحدت و تشکل
بر علیه امپریالیسم و فندامنتالیسم ،جدایی واقعی دین از دولت اولین قدم برای رهایی زنان و ...بودند .راهپیمایی با سه
نوبت توقف کوتاه مدت برای خواندن پیام ها و اجرای برنامه ها ،تنظیم شده بود .این توقف ها درمحل شروع برنامه،
در میانه مسیر و در نقطه پایانی برنامه ،قرار داشتند که هر سه مکان نقاط پر تردد و مرکزی شهر بودند.

با استفاده از میکروفون آزاد در هر یک از توقف ها هر کسی که پیامی داشت در یک فرصت  3تا  1دقیقه ای پیام خود
را قرائت می کرد .اغلب پیام ها تم ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی داشتند .یکی از زنان  8مارس هم بعد از خوش آمد
گویی بخشهایی از اعالمیه که برای این قسمت خالصه و آماده کرده بود در توقف های ابتدا و انتهای برنامه قرائت کرد
که مورد استقبال شرکت کنند گان قرار گرفت.

از آنجا که  8مارس امسال مطابق با روز یکشنبه یعنی روز تعطیل بود ،انتظار می رفت که شهر خلوت باشد ولی به
دلیل هوای بسیار خوب و آفتابی ،شهر شلوغ و پر رفت و آمد بود و خیلی از مردم عادی هم که برای قدم زدن با
خانواده ،از خانه بیرون آمده بودند در طول مسیر با ما همراه شدند و همراه با ما شعارها را تکرار می کردند.

همچنین ،اوضاع اسف بار زنان در سالی که گذشت ،بخصوص در منطقه خاورمیانه ،بسیاری از زنان و مردان را
امسال به همراهی با این راهپیمایی جلب کرده بود  .توجه حاضرین در تظاهرات از استقبالی که از دریافت اعالمیه ها
بروز می دادند ،مشهود بود .این استقبال به ما فرصت می داد که ضمن پخش وسیع اعالمیه در رابطه با شرایط ضد
زن حاکم در ایران و در منطقه و علل پایه ای این شرایط ،بتوانیم با آنان صحبت کنیم و در رابطه با محتوای اعالمیه
مان توضیح دهیم.

در توقف پایانی راهپیمایی که در میدان مرکزی شهر برگزار می شد ،بعد از خواندن پیام های افراد و گروه های مختلف،
من جمله پیام سازمان زنان  8مارس ،برنامه کوتاهی با همراهی همه حضار از طرف گروه زنان کوراژ که یکی از
جریانات همراه کنفرانس زنان شهر ،هستند برگزار شد .در این برنامه ساده و تاثیر گزار ،ابتدا یک زن با صدای بلند
" نه به سکسیسم" .
جلوی میکروفون فریاد می زد " :نه" و بعد همه حاضرین یکصدا فریاد می زدند

در قسمت انتهایی برنامه هم جمعی از حاضرین با موزیک زنده کردی که توسط زنان "دَف نواز " نواخته می شد،
گروهی رقصیدند و شادی خود را بابت دستاوردهایی که همه ساله زنان علی رغم تمامی فشارها ،در مبارزات خود به
دست می آورند ،نشان دادند.
از نکات کناری که بد نیست به آن اشاره شود این است که همزمان با این برنامه در مرکز شهر چند برنامه دیگر هم
آلمانی "حقوق بشر برای زنان " ،که یک جریان
به مناسبت روز زن برگزار شد .یکی از کارهایی که توسط گروه
ِ
رفرمیستی است ،انجام شده بود ،نصب و آویختن تعداد زیادی عکس همراه با یک توضیح کوتاه ،روی یک رشته
طناب ،میان دو ستون بود .این عکس ها مربوط بود به تصویر کارهای هنری در رابطه با زنان و همین طور تصویر
زنانی که در سالها و سده های اخیر ،به نوعی موضوع اخبار بوده و یاد آور مبارزه زنان و یا ستم بر زنان بوده اند.
در میان این عکس ها تصویر ریحانه جباری هم دیده می شد .نمایش این عکس ها توجه عابرین را به خود جلب می
کرد ولی این تصاویر بسیار پراکنده بودند و پیام مشخص مبارزه را هدف مند منتقل نمی کرد.

 برنامه نشست و گفت و شنود (با نام "زمان چای"):ما به همراه سایر گروه های کنفرانس زنان شهر ،همچنین در روز شنبه 41مارس ،یک جلسه سخنرانی و گفت و شنود
به مناسبت روز زن ،برنامه ریزی کرد ه بودیم و به این منظور از کلیه عالقه مندان دعوت کرده بودیم که با ما همراه
شوند .این نشست با هدف بحث و گفتگو در رابطه با اوضاع زنان در مناطق مختلف از دیدگاه های متفاوت ،و همچنین
راهکارها ی هر دیدگاه برای تغییر این شرایط ،ترتیب داده شده بود .گروه های شرکت کننده که هر یک مطلبی برای
ارائه در این نشست آماده کرده بودند ،به ترتیب "زنان کرد"" ،سازمان زنان  8مارس ( ایران – افغانستان)" ،گروه
"کوراژ "و حزب "ام.ال.پ.د " ( حزب مارکسیست لنینیست آلمان) بودند.

بعد از خوش آمدگویی و اعالم برنامه ها ،ویدئوی کوتاهی در رابطه با مبارزات و بیوگرافی یک دختر آلمانی /آفریقایی
( از یک مادر آلمانی و پدر افریقایی ،زاده شده در دویزبورگ آلمان) ،به نام "ایوانا هوفمن" پخش شد.

ایوانا  41ساله از فعالین "حزب مارکسیست لنینیست کمونیست " ترکیه (ام .ال .ک .پی) که شش ماه بود در شمال
شرقی سوریه و بر علیه داعش می جنگید ،در روز  7مارس امسال در جنگ توسط نیرو های داعش کشته شد .او اولین
زن خارجی و اولین فرد آلمانی است که در جنگ با داعش کشته می شود .ایوانا در توضیح دلیل شرکت خود در جنگ
در مقابل داعش گفته بود ":اینجا آدم می تونه برای بشریت و دفاع از آزادی بجنگه".
بعد از پخش این ویدئو و گرامی داشتن یاد ایوانا ،اولین سخنرانی توسط یکی از زنان کرد که خود مستقیما در سنگر
کوبانی علیه مهاجمین داعش جنگیده بود ارائه شد .او ضمن توضیح شرایط جنگی سنگرها ،به مبارزات مسلحانه و
موثر زنان در این مناطق پرداخت و توضیح داد که در کوبانی زنان بیش از  33درصد نیروی مسلح جنگنده در مقابل
داعش را تشکیل می دهند و در تصمیم گیری ها و هدایت مبارزات نقش به سزایی دارند.

سخنران بعدی یکی از زنان سازمان زنان  8مارس بود که با مقدمه ای در توضیح شرایط زنان جهان و خاورمیانه ،به
شرح موقعیت زنان ایران پرداخت و با آوردن فاکت های مستند ،سیاست ضد زن جمهوری اسالمی را که در راستای
سیاست های جهانی امپریالیستی و عملکرد های ارتجاعی نیروهای فندامنتالیست در منطقه خاورمیانه است ،عریان
ساخت .به تناسب مطالب ارائه شده تصاویری هم ،هم زمان پخش می شد که به تجسم بهتر مطالب کمک می کرد.

بعد از این دو سخنرانی ،از طرف مجری برنامه ،یک زمان کوتاه استراحت اعالم شد که حاضرین می توانستند با
نوشیدنی و شیرینی ،از خود پذیرایی کنند.
سخنران سا زمان زنان "کوراژ " تم بعدی را ارائه کرد .این سخنران با ارائه آمار ،گراف و فاکت های متفاوت نشان
ِ
می داد که علی رغم تصور غالب حتی در آلمان به عنوان یک کشور پیشرفته غربی ،تساوی حقوقی و درآمدی ،بین
زنان و مردان در مشاغل گوناگون ،وجود ندارد .زنان از استانداردهای سالمتی پایین تری برخوردارند و خالصه این که
با شدت بیشتری استثمار می شوند.
سخنرانی حزب کمونیست آلمان (ام .ال  .پ .د) را مشترکا یک مرد و یک زن انجام دادند .محور بحث آن ها ،حفاظت از
محیط زی ست بود و در این رابطه به فجایع محیط زیستی اشاره می کردند و به درستی مهمترین عامل را امپریالیسم
معرفی می کردند ولی در مقابل پرسش شرکت کنندگان ،در رابطه با راهکار ،به جای اینکه به انقالب علیه همان عامل
اصلی این فجایع ،یعنی امپریالیسم اشاره کنند ،ممانعت استفاده تک تک شهروندان از برق حاصل از انرژی اتمی را چاره
کار معرفی کردند.
اشکال دیگر این سخنرانی این بود که اگر چه مسئله محیط زیست امروزه یکی از معضالتی است که باید به آن پرداخته
شود ،ولی سخنرانان نتوانستند رابطه ای بین این تم و مسئله زنان برقرار کنند و اصال مشخص نبود که این مطلب چه
ربطی به روز زن دارد .در رابطه با این نکات ما سعی کردیم که سخنرانان را نقد کنیم وتا حدودی هم موفق شدیم روی
نظر شنوندگان تاثیر بگذاریم.
در مجموع تعداد شرکت کنند گان به نسبت انتظاری که داشتیم خوب بود ولی متاسفانه با وجودی که مطالب مهمی طرح
شد ،شرکت کنند گان حضور فعالی در بحث ها نداشتند و به غیر از مسئله محیط زیست حول و حوش سایر مطالب
پرسش و جدل خاصی در نگرفت .انتقادی که به ما وارد است این است که این برخورد پاسیو شرکت کنند گان را پیش
بینی نکرده بودیم و خودمان را برای ایجاد انگیزه برای شروع بحث ها آماده نکرده بودیم.
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