
 

  مارس در روز زن در برمن٨گزارشی از فعالیتھای زنان 

 

 تن از دوستان شاخھ افغانستان کھ از برلین آمده بودند، نیروھای ٢ مارس، ھمراه با ٨بعد از ظھر روز 
در مرکز شھر برمن . آلمانی کھ حمایت خودشان را اعالم کرده بودند و جمعی از دانشجویان شھر برمن 

ھای ما ھمراه با عکسھایی کھ حضور فعال زنان را در مبارزات اخیر ایران نشان می داد بنر.  اجتماع کردیم
آدرسھای ایمیل مبادلھ می شد و برخی . توجھ بسیاری از زنان و مردان از ملیتھای مختلف را جلب کرد

.                             ازآنان از ما می خواستند کھ این عکسھا را برایشان بفرستیم 
یک خانم جوان آلمانی کھ تمام طول اکسیون کنار ما ایستاده بود، بعد از کمی صحبت و مطالعھ اعالمیھ ما   

شروع بھ پخش اعالمیھ کرد و گفت کھ خیلی تمایل دارد کھ ارتباطش را با ما حفظ کند و ھمچنین مایل است 
کند و روی دیوار اتاقش نصب کند کھ فراموش نکند، زنان علی رقم تمام ستم برخی از این عکسھا را بزرگ 

 .ھایی کھ در ھمھء دنیا بر آنان وارد می شود می توانند اینچنین  شجاعانھ و محکم با عوامل ستم بجنگند

ھ یک خانم میانسال نویسنده مایل بود عالوه براطالعاتی کھ از طریق اعالمیھ و مقاالت ترجمھ شده ما ک
دریافت کرد مصاحبھ کوتاھی با ما داشتھ باشد و انگیزه حضور ما در خیابانھای شھرھای خارج از ایران را 

بھ او گفتیم کھ بھ واسطھ این ستم مشترک ما مایلیم کھ زنان و مردان دنیا شرایط زنان ایران در . بداند
اکم کھ عامل ستم است ، سھم بگیرند و جمھوری اسالمی را بدانند و در مبارزه ریشھ ای این زنان با نظام ح

او بھ ما قول داد کھ در کتابی کھ در حال تحریر دارد و مربوط بھ زنان و موقعیتشان در . نقش داشتھ باشند
  .                                مقابل نظام مردانھ حاکم در دنیاست، درباره ما، زنان ایران و مبارزاتشان بنویسد

ھم ضمن اعالم ھمبستگی با ما، از ماھیت ضد انسانی و ضد زن برنامھ ھای امپریالیستھای یک مرد آلمانی 
جنگ افروز در دنیا می گفت و خیلی خوشحال بود از اینکھ ما زنان بدرستی نقش امپریالیسم را در اوضاع 

                                     .                                            کنونی می بینیم و با آن مبارزه می کنیم
خانم مسنی ھم از ما دو اعالمیھ گرفت برای دوتا از نوه ھایش کھ با مردان مسلمان ترک و الجزایری ازدواج 

او میگفت  می خواھم  بھ آنھا نشان دھم  کھ  تا چھ حد . کرده و بواسطھ این ازدواج روسری  بھ  سر کرده اند
  . تحت فشار ھستند وچطور با مظاھر سرکوب زنان می جنگندزنان در کشورھای اسالمی



 یکی از کارکنان  یک موسسھ انتشاراتی کھ مسئول نشر کتابچھ ھای ماھانھ اطالع  رسانی در مورد 
گردھمایی ھای شھر است، ضمن حمایت از مبارزات زنان، متاسف بود از اینکھ مردم در کشور ھای غربی 

 .نسبت بھ ستم رژیم ھای دیکتاتوری بر مردم و بخصوص ستم بر زنان حساس نیستند

                    جلسۀ بحث آزاد
  مارس برنامھ گفتگو و نمایش فیلم ٨در ادامھ اکسیون خیابانی ،دانشجویان ایرانی برمن ،با ھمامنگی زنان 

دید و قدیم نشریھ و چند مقالھ  در مدخل ورودی  مارس ھمراه با شماره ھای ج٨میز کتاب  .تدارک دیده بودند
بھ پیشنھاد ما در .  سالن برپا شد  کھ توجھ شرکت کنندگان را در ھنگام ورود و فواصل برنامھ جلب میکرد

  .  شروع برنامھ فیلم سال صفر ارائھ شد
شریح اشکال ستم بر تن از برگزار کنندگان متونی ادبی در ت٣در بخش دوم برنامھ یعنی گفتگوی آزاد ابتدا  

سپس یکی از دوستان ما، در مخالفت با پیشنھاد انحرافی یکی از زنان شرکت کننده مبنی .زن  را ارئھ نمودند
بر دعوت مردان برای شروع بحث، بر این نکتھ تکیھ نمود کھ این زنان ھستند کھ نقش اساسی در تعیین مسیر 

ابر این دوست ما پیشنھاد  خواندن اعالمیھ ھشت مارس را مبارزات برابری طلبانھ را بر عھده دارند  و بن
قرائت این اعالمیھ کھ صراحتا مواضع ما را بیان می نمود بدرستی محور .  برای شروع گفتگو ھا داد

بر سر نکاتی  مثل  تبعییض  جنسیتی، عوامل موثر و راھھای . بحثھای موافق و مخالف با این مواضع  شد
  .                                                                          اھھای مختلف گفتگو شدمقابلھ  با آن از دیدگ

در بین شرکت کنندگان البتھ بودند کسانی کھ ھمچنان معتقد بھ مبارزه برای رفرم در قوانین بودند و این را در 
بر فرھنگ  از جوانب مختلف صحبت کردیم  ما در مورد نقش قانون و تاثیر آن . نظام کنونی ممکن می دیدند

و ازاینکھ تغییر قوانینی کھ در جھت رفع ستم بر زن باشد بھ ھیچ عنوان در چھارچوب نظام جمھوری 
و بدون نابودی این نظام بعنوان اولین قدم برای رھایی زنان، قدم ھای بعدی میسر نخواھد . اسالمی نمی گنجد

ا ھم با خواندن مقالھ ای در مورد اوضاع کنونی افغانستان ،  در مورد نقش یکی از دوستان افغانستانی م. بود
. غالب شریعت اسالم در تبیین قوانین، در قانون اساسی این کشور و بخصوص در قوانین ضد زن سخن گفت 

او ھمچنین  نقش برجستھ دولتھای غربی را در شکل گیری حکومت کنونی، کھ قانون گزار و مجری این 
در مجموع جلسھ زنده و پویایی بود و با استقبال شرکت کنندگان بیش از .است، بدرستی تشریح کردقوانین 

  . زمان پیشبینی شده بطول انجامید
کھ بھ علت طوالنی شدن برنامھ گفتگو در مورد فیلم . پخش شد"  م -سنگسار ثریا"در بخش پایانی برنامھ فیلم 
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