گزارش اکسیون شهر برمن برای افشای جنایات جمهوری اسالمی،
در 03امین سالگرد لتل عام زندانیان سیاسی در ایران
روز شنبه  51سپتامبر ،ما فعالین "سازمان زنان  8مارس (ایران-افغانستان)" و فعالین "کارزار مبارزه با خشونت دولتی ،اجتماعی
و خانگی در ایران" در شهر برمن آلمان ،از ساعت  2بعد از ظهر ،همزمان با سایر فعالین کارزار در اروپا ،به مناسبت سی امین
سالگرد لتل عام زندانیان سیاسی در ایران و به منظور افشای جنایات رژیم دیکتاتور و زن ستیز جمهوری اسالمی ایران ،که با روی
کار آمدن این رژیم آغاز گشته و تا به امروز با شدت و حدت ،تداوم یافته است ،حرکت اعتراضی خود را از جلوی ایستگاه مرکزی
لطار ،آغاز کردیم.
در پاسخ به فراخوانی که به نیروهای رادیکال شهر جهت حمایت از این حرکت ،همراه با ترجمه آلمانی بیانیه کارزار ،فرستاده بودیم،
برخی از فمینیست های رادیکال به ما پیوستند و همراه با ما به پخش اعالمیه و گفتگو با مراجعین و عابرین ،پرداختند.

ما با پوشیدن تی شرت های هم رنگ و آویختن شعار و عکس به گردن توانستیم توجه حاضرین را به موضوع اعتراض خود جلب
کنیم .عکس گورستان خاوران و عکس مبارزین کردی که یک هفته پیش اعدام شده بودند ،یعنی "زانیار و لممان مرادی و رامین
حسین پناهی" ،را همراه با توضیح کوتاهی در زیر عکسها به این منظور به همراه داشتیم تا نشان دهیم که سیاست های وحشیانه و
سرکوبگرانه جمهوری اسالمی به دوره خاصی محدود نشده و بخشی از حیات این رژیم است که همچنان ادامه دارد.

از تجربیات مثبت ما در این حرکت اعتراضی این بود که حضور همراهان آلمانی ،تا حد زیادی مانع از برخوردهای راسیستی می شد
و به نسبت اکسیون های لبلی با مشکالت کمتری مواجه شدیم .ما بیانیه را به زبان های فارسی ،انگلیسی و آلمانی تکثیر کرده بودیم
که در مدت حدود یک و نیم ساعت تمریبا تمامی بیانیه ها پخش شدند .ما همچنین توانستیم با اغلب دریافت کنندگان بیانیه در رابطه با
مفاد بیانیه و اوضاع روز در ایران گفتگو کنیم که ابعاد گفتگو ها بعضا به اوضاع روز در خاورمیانه ،افریما ،آلمان ،سایر کشورهای
اروپایی و آمریکا بسط پیدا می کرد .دوستان ما در روزهای لبل هم به شکل پراکنده بیانیه کارزار را به زبان آلمانی در اماکن مختلف
در مرکز شهر پخش کردند که استمبال نسبی خوبی به موضوع و محتوای بیانیه صورت گرفت.

در بین مراجعین یک مرد میانسال ایرانی ،سعی کرد که در مکالمه دوست ما با یک مرد آلمانی که به موضوع عالله نشان می داد،
دخالت کرده و کال جنایات جمهوری اسالمی به ویژه کشتار  76را انکار کند .دوست ما با توضیح فاکت های موجود به هر دو مراجعه
کنندۀ ایرانی و آلمانی پیشنهاد کرد که اطالعات در رابطه با جنایات مختلف و از آن میان لتل عام زندانیان سیاسی در سال  76را که
دیگر حتی خود رژیم هم آن را انکار نمی کند ،در اینترنت دنبال کنند.
این انکار ،تنها دفاع از این جنایات و در کنار جنایتکار لرار گرفتن است که با توجه به سن و سال این فرد ایرانی نمی توان تصور
کرد که از روی بی اطالعی است.

برخی از عابرینی که از ما اعالمیه می گرفتند تا حدودی در جریان اتفالات دهه  73و کشتار  76بودند .همچنین با موارد متعددی
برخورد داشتیم که موضوع دستگیری ،شکنجه ،محاکمه بدون رعایت موازین لانونی و اعدام غیر منتظره  0جوان کرد را دنبال کرده
بودند .این دسته از مخاطبین ،از حرکت ما استمبال می کردند و ما را در ادامه افشاگری و مبارزه با رژیم وابسته و جنایتکار ایران
تشویك می کردند.

یک زن جوان کرد که از حضور اعتراضی ما ،هم به عنوان گروه زنانی که با خشونت بر زن ،مبارزه می کند و هم به عنوان گروهی
که جنایت اخیر جمهوری اسالمی علیه  0جوان کرد را برمال و محکوم می کند ،به وجد آمده بود ،برای ادامه ارتباط با ما بسیار
اشتیاق نشان داد و آدرس ایمیلش را به این منظور به ما داد.

بحثی هم با دو زن جوان آلمانی در رابطه با حجاب داشتیم که به شدت با حجاب مخالف بودند و معتمد بودند که زنان مسلمان در
کشورهای غربی برای هم بستگی با خواهرانشان در ایران و سایر کشورهای اسالمی که ناچار به تحمل حجاب اجباری هستند ،باید
حجاب خود را به دور افکنند .آنان معتمد بودند که حجاب سمبل و نماد اسالم است و زنانی که مایل به استفاده از آن هستند حك ندارند
که در اماکن عمومی ظاهر شوند .البته این دو زن با تظاهر نمادهای سایر مذاهب هم مخالف بودند .در رابطه با پیچیدگی های این
مبارزه با آنان گفتگو کردیم و از آنان دعوت کردیم که به مبارزات  0روزه ما به مناسبت روز زن  2352که موضوع مرکزی آن
مبارزه با حجاب اجباری است ،بپیوندند.
استمبال از حرکت اعتراضی ما ،بحث ها و بیانیه ،را در مجموع می توان خوب ارزیابی کرد .ما از هر فرصتی برای معرفی بیشتر
کارزار و دعوت برای شرکت در راهپیمایی روز زن هم استفاده کردیم ،آدرس ها و امکانات ارتباطی را رد و بدل کردیم و لول دادیم
که آخرین اخبار را در رابطه با برنامه کارزار برای روز زن در اختیار عالله مندان لرار دهیم.

"کارزار مبارزه با خشونت دولتی ،اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران"  -برمن
"سازمان زنان  8مارس (ایران-افغانستان) -واحد برمن"
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