گزارش گردهم آیی اعتراضی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در شهر برمن
روز سه شنبه  52نوامبر  ،5102دقایقی قبل از ساعت پنج بعد از ظهر ،فعالین سازمان زنان  8مارس مطابق برنامه ریزی های
مشترک با چند تشکل دیگرزنان ،از ملیت های مختلف ،همزمان با هم ،در یکی از محوطه های مرکزی شهر جمع شدند و به نصب
پالکاردها ،عکس ها و شعارهای خود پرداختند .روشن کردن تعدادی شمع در مرکز دایره ای که شرکت کنندگان ،گرد آن جمع شده
بودند ،توجه عابرین را به جمع ،پالکاردها و شعارها جلب می کرد.

شهر بخصوص به دلیل نزدیکی زمانی با کریسمس و برپایی بازارهای مخصوص کریسمس بسیار شلوغ و پر رفت وآمد بود.
ازجهتی این یک نکتۀ مثبت بود که ما می توانستیم مخاطبین فراوانی داشته باشیم ولی از جهت دیگر این مخاطبین اغلب دغدغه
های دیگری داشتند و با هدف خرید و تفریح به آنجا آمده بودند و این موضوع مانعی برای ارتباط در سطح وسیع ایجاد می کرد.

ما هم عالوه بر پرچم سازمان زنان  8مارس ،و سرنگونی جمهوری اسالمی ،و چیدن عکس ها و شعارهای مختلف ،هرکدام شعارها
وعکس هایی را در رابطه با موضوع اعتراض به گردن آویخته بودیم و هم زمان به پخش اعالمیه و گفتگو با مراجعه کنندگان
مشغول شدیم .به دلیل مبارزات گسترده ای که در ماه های اخیر در رابطه با اعدام ریحانه و موضوع اسید پاشی در ایران ،انجام
شده بود ،تصاویر مربوط به اعدام ریحانه و قربانیان اسید پاشی در ایران بیشتر توجه عابرین را جلب می کردند.
ت جمهوری اسالمی و امپریالیسم و همچنین ،رد هر گونه ستم و
شعارهای ما بخشا حاوی افشا گری در رابطه با عملکرد و خشون ِ
نابرابری بر زنان ،بود و خواستۀ رهایی را مطرح می کرد؛ عالو بر آن شعارهایی با مفاهیم کلی تر مثل" :ما می جنگیم برای
دنیایی بدون استثمار و سرکوب "و" ,ما نه می گوییم به امپریالیسم ،ارتجاع ،ناسیونالیسم ،شونیسم ،رفرمیسم "...هم از جمله شعار
هایی بود که ما همراه داشتیم.

در بخش میکروفن آزاد ،شرکت کنندگان فرصت داشتند که در فواصل برنامه ،هر کدام بخش هایی از بیانیۀ تشکل خود را قرائت
کنند .که ما هم مثل سایرین از این فرصت استفاده کردیم و سعی کردیم با قرائت بخش هایی از بیانیۀ خود ،شرکت کنندگان را با
مواضعمان آشنا کنیم.

برای بخش پایانی برنامه اجرای زندۀ چند ترانه به همراه نواختن گیتار ،برنامه ریزی شده بود .این برنامه کار مشترک دو تن از
زنان جوانی بود که خودشان در برگزاری برنامۀ این روز هم مشارکت داشتند .از نوشتن شعرهای انقالبی در رابطه با مبارزه با
نوشتن نت موسیقی گرفته تا اجرای زیبای آن ،همه را خودشان انجام داده بودند وتوانستند کار دلنشین و پر
خشونت بر زنان و
ِ
محتوایی را ارائه کنند که خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت.

اما آنچه در این گرد هم آیی علی رغم تالش و ابتکارات برگزارکنندگان ،مشهود بود و برای سایر زنان برگزارکننده حاضر در این
گردهم آیی هم چندان مطبوع و مطلوب نبود ،این واقعیت است که در مجموع تعداد افرادی که به دعوت جریانات مختلف ،در
برگزاری این روز ،ما را همراهی کردند ،در مقایسه باسال های گذشته و نسبت به انتظار ما ،کمتر بود .اگر چه ما توانستیم تعداد
قابل توجهی اعالمیه پخش کنیم و با بسیاری ازدریافت کنندگان اعالمیه هم گفتگو کنیم ،ولی استقبال عابرین هم در مجموع چندان
ب برگزاری در این امر بی تاثیر نبود ولی نمی توان
دل گرم کننده نبود .سرمای هوا ،حال و هوای کریسمس و شاید محل نامناس ِ
دالیل این امر را به این مسائل تکنیکی تقلیل داد و الزم است که در این رابطه بیشتر حساس باشیم و یک تحقیق وجمع بندی عمیق
تر ارائه دهیم.
در شرایطی که ابعاد خشونت نسبت به زنان ،در اثنی نقاط جهان ،امروز در باالترین و اسف بارترین شکل آن درتاریخ  ،اعمال
می شود ،بی تفاوتی بخشی از جامعه ،نشان از مسئولیت عظیمی دارد که بر گردۀ تک تک زنان آگاه جامعه قرار دارد .همانطور
ت ستم در دنیا و با اتکا به تمامی دستاوردهای تا کنونی
که در شعار ها و بیانیۀ ما آمده است ،باید متشکل و همراه با تمامی
زنان تح ِ
ِ
زنان و مردان پیشرو در امر رهایی زنان ،پرچم مبارزه تا رهایی نهایی زنان را ،بر افراشته نگه داریم .جمع بندی صحیح از
شرایط با نگاهی علمی و متکی بر تئوری و پراتیک انقالبی ،می تواند چراغی باشد که راه صحیح حرکت را برای ما روشن سازد.
سازمان زنان  8مارس (ایران -افغانستان) واحد آلمان-برمن
www.8mars.com
8mars.br@google.com
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