
 گزارش راهپیمایی روز زن در شهر برمن
در  16:00، مطابق برنامه ریزی قبلی به همراه چند گروه از فعالین جنبش زنان در ساعت 2016روز هشتم مارس 

ما به همراه سایر فعالین از گروه ها و ملیت های متفاوت که همراه با هم تحت یکی از مناطق مرکزی شهرجمع شدیم. 

نام کنفرانس زنان شهر، فراخوان این راهپیمایی را داده بودیم، کمی قبل از شروع برنامه در محل حاضر شدیم و پرچم، 

ست که عموما برای تجمعات و ما مکانی ا محل شروع راهپیماییعکسها، شعارها و پالکادر های خود را آماده کردیم. 

 راهپیمایی های رادیکال در این شهر، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

شعارهایی که ما همراه داشتیم تم هایی مثل: "علیه سکسیسم, علیه راسیسم"،  " همبستگی زنان علیه امپریالیسم و 

انین ضد زن است."، " ما برای ساختن دنیایی فنتامنتالیسم، راه رسیدن به رهایی است."، "خواست ما لغو تمامی قو

 می جنگیم که در آن هیچ زنی و هیچ قشری تحت ستم نباشد." و... ،را شامل می شد. 

 

 

 

 



 

در محل گردهم آیی هریک از شرکت کنندگان فرصت داشتند تا با استفاده از میکروفون آزاد مطلبی را که مایلند به 

مارس را  8مارس هم در این قسمت فشرده ای از مطالب اطالعیه مرکزی  8الین گوش شنوندگان برسانند. یکی از فع

به آلمانی، با لحنی محکم و صدایی بلند خواند و ضمن توضیح چگونگی تشدید سرکوب زنان در ایران و جهان، تنها 

رد اثیر گذار بود و موراه رهایی را هم بستگی جهانی برای نابودی امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی خواند که بسیار ت

 استقبال شنوندگان قرار گرفت.

 

 

" و یک کانال WESER KURIERا هماهنگی های صورت گرفته همزمان با ما خبرنگاران روزنامه پرتیراژشهر "ب

" هم در محل حاضر بودند که در تمام طول راهپیمایی ما را همراهی کردند. آنها با یک Radio Bremenرادیویی "

 گروه شرکت کننده مصاحبه انجام دادند و روز بعد در روزنامه و سایت رادیو عکس، خبر و مصاحبه رادرج نفر از هر

مارس هم در مصاحبه با خبرنگار روزنامه، از جنگ نابرابر ولی پی گیرزنان با رژیم ضد زن  8یکی از فعالین  ردند.ک

  ... . دایران گفت و اینکه ما اینجاییم تا صدای زنان ایران شنیده شو



 

 در طول برنامه موفق شدیم تعداد زیادی اعالمیه به آلمانی و فارسی پخش کنیم.  

 



 

مارس به محل  8در راستای تبلیغاتی که در روزهای قبل از مراسم روز زن انجام می دادیم، یکی هم این بود که یکی از فعالین 

مارس  8کالس زبان برای پناهندگان ایرانی و افغانی رفت وضمن پخش اعالمیه و فراخوان، در رابطه با روز زن،  سازمان زنان 

مارس در یک هایم پناهندگی تاثیرات  8این حرکت و هم چنین تبلیغات یکی از دوستداران ت کرد. و برنامه امسال ما با آنها صحب

حضور زنان جوان افغانستانی  خوبی به جا گذاشت و تعدادی از چهره های جدید پناهجوی افغانستانی را به راهپیمایی ما جلب کرد.

س ایمیل هایمان را ردو بدل کنیم و قرار برای ادامه ارتباط بگذاریم.به ما این فرصت را داد که با آنها بیشتر نزدیک شویم، آدر  

 

 

سرد و  . با وجود هوایدر پایان بعد از حدود یک ساعت راهپیمایی در مسیری پر رفت و آمد، به میدان مرکزی شهر رسیدیم

  بارانی اغلب شرکت کنندگان تا پایان برنامه ما را همراهی کردند.

 

 

 



 

برنامه، از عموم مردم دعوت شد که درجلسه ای که در ماه آپریل تشکیل خواهد شد شرکت کنند. در این جلسه قرار قبل از پایان 

 است ضمن جمع بندی از مراسم روز زن، گزارش یکی از فعالین گروه کوراژ از کنفرانس جهانی زنان در کاتماندو  ارائه شود.

امه پایانی مراسم روز زن بود که خیلی از حاضرین هم در آن شرکت ، برنرقص کردی دسته جمعی با همراهی موزیک کردی

در مجموع مراسم زنده و پر تحرکی بود و حضور چهره های جوانی که در سال های پیش شاهد حضورشان نبودیم، نویدی  کردند.

 بود بر اینکه مبارزه ادامه دارد و همواره رهروان بیشتری را با خود خواهد داشت. 

 

 

 

افغانستان ( واحد برمن –مارس ) ایران  8زنان  سازمان  
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