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 Reports  گزارش ھا

  

  پری قدمی: فرستنده

٢١.١٠.٠٩  

  

  !مردم جھان ھم سرنوشتند

 
  لندن– اکتبر١٧ سپتامبر تا 27ھای اعتراضی  گزارشی ازاکسيون

   زندانيان سياسیدر حمايت از مبارزات مردم و خواست آزادی
  

 ھمراه با کميته جوانان ان ھشت مارچسازمان زن

 ٢۶از تاريخ (  ھفته گذشتهدر سه ـ انگلستان 

 ۵ تا ٢، ھر شنبه از ساعت ) اکتبر١٧ستپامبر تا 

ستيز   اعتراضی عليه رژيم زنھای کسيونا

جمھوری اسالمی و در پشتيبانی از مبارزات 

ياسی مردم و با خواست آزادی زندانيان س

ترين ميدان    بزرگ(ـ لندن ترافالگاردرميدان 

تجمعات سياسی و اجتماعی مردم بريتانيا و نيز 

  .برگزار نمودند) محلی توريستی

 که با سه روز تحصن ٢٠٠٩ جوالی ٢۴طور مرتب ھر شنبه از تاريخ   ھا که به ھدف از برگزاری اين آکسيون

کسيون خود را پيش بريم، ھفته ای بود که شب ھبستگی با ای که نتوانستيم ا تنھا ھفته(آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، 
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ھايی از  اين است که بتوانيم با به تصوير کشيدن صحنه.) زندانيان سياسی و خانواده جانباختگان را برگزار کرديم

ھره واقعی  چ،يم عليه مردمژرددمنشی خصوص زنان عليه جمھوری اسالمی، صحنه ھائی از ه مبارزات مردم و ب

رژيم سراپا جنايت جمھوری اسالمی را به مردم دنيا بشناسانيم و افکار مترقی را در حمايت از مبارزات مردم و 

ی زنان ئ  ايم که موضوع مطالبات پايه ه تالش کردهراوعنوان تشکل زنان ھمه ما ب. خواستھای زنان ايران جلب کنيم

لغو حجاب : چون  ی زنان ھم ئ به ھمين دليل برخی از مطالبات پايهتحت عناوين مختلف به فراموشی سپرده نشود و 

عالوه بر .  در پالکاردھا طرح می کنيمرا .... اجباری، لغو سنگسار، جدائی دين از دولت، حق سقط جنين، و

باد سرنگون : ھا پرچمی را که روی آن به انگليسی نوشته شده است  نمايشگاه عکس و مطالبات زنان در اين آکسيون

جمھوری اسالمی ، نه به امپرياليسم ، زنان برای جھانی رژيم جمھوری اسالمی، و ھم چنين پالکاردھائی که نه به 

چنين جوانان برای  ھای زنان راديکال ايران و ھم عنوان خواست هب...  بدون ستم و استثمار مبارزه می کنند و

 در تمام اين مدت توانستيم جمعيت انبوھی از زنان انگليسی .کسيون بر روی زمين قرار می دھيمابازديدکنندگان از 

زنانی که با . و ساير کشورھای ديگر را جذب کنيم

ھای مبارزه و مقاومت زنان ايران  مشاھده عکس

کسيون و اخوشحال می شدند و با بودن در کنار 

داوطلبانه بيانيه آزادی زندانيان سياسی و سرنگونی 

 می کردند ءمی را امضاستيز جمھوری اسال  رژيم زن

شان   ھای مالی بی دريغ و در ھمبستگی با ما با کمک

  .خواستار ادامه راه مبارزاتی ما بودند

ھا توانستيم مرکز  کسيونابا برگزاری مرتب اين 

ھا زن و مرد  سياسی فعالی در دفاع از مبارزات ميليون

به ستوه آمده از رژيم جمھوری اسالمی را در ميدان 

ھای اخير برخی تشکالت سياسی نيز در کنار ما به فعاليت  و به ھمين خاطر است که در ھفته. ر ايجاد کنيمترافالگا

  .پرداختند

  

  : نمونه ھايی از حمايت مردم

  

 ءاز او علت شتابش را برای امضا.  بود آزادی زندانيان سياسی بيانيهمردی شتابان به نزد ما آمد و خواستار امضای  

ست که ءاکنم فقط يک امضا ذرند، من تنھا کاری که میگ  شان می  شان از جان  آنان برای آزادی: تکردن پرسيدم گف

  .کنم آن ھم دريغ نمی

با امضای بيانيه آزادی زندانيان سياسی و محکوم کردن . دوھفته پياپی زنی از کردستان عراق در کنارما بود

  .زندانيان بودجمھوری اسالمی خواستار توقف شکنجه و تجاوز جنسی به 
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توانست قدم  زنی انگليسی که به سختی می

 می توانست راه ءبردارد، آری او با کمک عصا

برود، اما برای کمک مالی و امضای بيانيه 

اش را  آزادی زندانيان سياسی مشکل جسمی

  .فراموش کرده بود

ھنگامی که اطالعيه در بين جمعيت توزيع 

 و کردند  اش می شد، بسياری ھمانجا مطالعه می

ما . ما با زنان و مردانی که برای آزادی و رفاه در جنگند ھم صدا ھستيم.  که ما با شما موافق ھستيممودندن اعالم می

 آن را به چحتی برخی از افراد پس از مطالعه اطالعيه زنان ھشت مار. ديده ايران را تنھا نخواھيم گذاشت  مردم ستم

  .گذرد لعه کند و ببيند که در ايران چه میدادند که مطا شخص د يگری می

ال شدند و سؤ ھای خيابانی برافروخته و متعجب می ھايی از اعدام  دختران و پسران جوانی که با ديدن عکس

... ھا وترانه ھا و ھا و کيانوش ھا چگونه کشته شدن نداھا و سھراب ؟ وقتی به آنقعيستھا وا کردند  آيا اين عکس می

ترين حقوق انسانی  ھا را برای ابتدايی توانستند تصور کنند چرا انسان شد حتی نمی اديم باورشان نمیرا  توضيح ميد

شدند و برای ھم  مجازات  می کنند؟ ناراحت می

نسالن خود که در مبارزه عليه جمھوری اسالمی 

به صف . کردند  آرزوی موفقيت می،ھستند

يان سياسی و ايستادند و بيانيه آزادی زندان می

جمھوری اسالمی را سرنگونی رژيم ضد زن 

برخی از اين جوانان .  می کردندءامضا

آموز و دانشجو بودند، اما حداقل پولی را  دانش

ھای مالی  که در جيب داشتند در صندوق کمک

  .ريختند می

بعضی از بازديدکنندگان در مورد موسوی و 

و کروبی می پرسيدند و موافق بودند که موسوی 

زمانی که توضيح داده می شد در زمان نخست وزيری موسوی و کروبی که رياست مجلس را بر . کروبی بھترند

آموز به دار آويخته شدند و بسياری در  ھا ھزار نفر زندانی سياسی از زن و مرد و دانشجو و دانش عھده داشت، ده

ھای  گفتند که ای کاش  رسانه قيده می شدند و میبا ما ھم ع. ھای قرون وسطايی جان سپردند  زير شديدترين شکنجه

  .طرف باشند و واقعيت را اعالم کنند  خبری  بی

زنان در ايران سنگسار .  رفت و گفت اين شعار شما درست نيستھشت مارچپسر ايرانی به سراغ يکی از فعالين 

 برايش توضيح داده شد که چگونه ايد؟ بيشتر از نيم ساعت با او صحبت شد و چرا اين شعار را نوشته. شوند نمی

بعد از او پرسيده شد چند سال داشته . زنان به خاطر عشق مجرم شناخته می شوند و حکم سنگسارشان واجب است
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کرد گفت فکر  پسر جوان موقعی که ما را ترک می! فقط دوازده سال: است که از ايران خارج شده است گفت

بينم که برای آزادی  جا شما را می  و خوشحالم که اين! نی باشند در کشورشانگونه زندا  کردم زنان زادگاھم اين نمی

  .کنيد  زنان ايران تالش می

که نمايشگاه عکس و توضيحات ما را در مورد موقعيت زنان ايران شنيد   زنی پوشيده شده در حجاب پس از اين

، پدرم و برادرم سخت در تالشند که مبادا اما ھمسرم . گفت که من ھم مخالف اين حجابی که بر سرم است می باشم

.  می دانم که چرا زنان ايران عليه حجاب اجباری مبارزه می کنندًمن دقيقا. روزی اين حجاب از سرم برداشته شود

 ءاو مردی را که طرف ديگری از ميدان بود نشان داد و گفت ھمسرم است تا نيامده است می خواھم ورقه را امضا

  . کنم

خصوص درمورد افغانستان و عراق  ه ھای بوش ب االت بسيار زيادی را از ما در مورد سياستمريکا سؤپسری از آ

او گفت که آيا به نظر شما موقعيت مردم در عراق و افغانستان بھتر شده است ؟ آيا االن وضعيت زنان اين  . پرسيد

.  بھتر از قبل نيستًن اين دو کشور اصالدو کشور بھتر نيست؟ به اين پسر جوان توضيح داديم که نه موقعيت زنا

 در بند و اسارت دولت مذھبی و با قوانين مذھبی قرار ءوسيله آمريکا و شرکا ه زنان در اين دو کشور اشغال شده ب

در عراق بر زنان عالوه بر اعمال قوانين ضد زن دولت اسالمی در منگنه باندھای ارتجاعی و فناتيک سنی . گرفتند 

اگر چند خيابان کابل را . برايش توضيح داديم که در افغانستان شرايط زنان بسيار بد است . قرار دارندو شيعه نيز 

 را کنار بگذاريم در تمام ،روند ھا به مدرسه می اند برقع را به روسری مبدل کنند و يا دختر بچه که کمی تالش کرده

است ولی به ھمان شدت در اسارت و فرودستی مطلق نقاط افغانستان موقعيت زنان اگر نگوئيم بدتر از آن موقع 

اين پسر جوان . ھای گوناگونی را در مورد موقعيت زنان اين دو کشور زديم برای اين پسر جوان مثال. قرار دارند

خواسته است که نظر زنانی  کند و می ھای ما استقبال کرد و گفت که او ھم مثل ما فکر می آمريکائی بسيار از صحبت

  .منطقه را بدانداز آن 

. رفت تمام تالش خود را کرد که پولی را به عنوان کمک مالی در صندوق بريزد مردی که با عصا به سختی راه می

  .ا حمايت کنيمھ مردم ايران ھر روز دارند کشته می شوند و ما بايد از آن. او گفت اين کار کوچکی است

  با اشک در چشمانش گفت که من با کمال ميل چزنان ھشت مارھا و خواندن اطالعيه  زنی از انگليس با ديدن عکس

. ای داشتيد مرا نيز خبر کنيد   کنم و از اين پس ھر گاه تظاھرات و يا جلسهءخواھم ورقه اعتراضی شما را امضا می

ک اين زن در ھمبستگی با زنان ايران گفت که من آدم فقيری ھستم ولی می خواھم به شما برای پشبرد کارتان کم

  .کنم  و نصف پول خردی را که داشت در صندوق ريخت

  با ديدن ھر يک از »!مردم جھان ھم سرنوشتند« :دھنده اين واقعيت است    الھام بخش ديگر که نشانھا نمونۀ و ده

ساخت، اما   مردم از کشورھای مختلف گاھی اوقات اشک را بر چشمانم جاری می ھا و حمايت صميمی اين صحنه

  . ھای ديگر نيستند که افکار عمومی دنيا بی تفاوت به سرنوشت انسان  اينخوشحال از

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٩  اکتبر٢٠
  ـ لندن) ايران ـ افغانستان(پری قدمی ـ  فعال سازمان زنان ھشت مارچ 
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