گزارش تظاهرات  14نوامبر  2015بر علیه تحرکات و قوانین پناهجو ستیزانه در شهر هامبورگ آلمان
ما زنان سازمان زنان  8مارس واحد برمن ،روز شنبه  14نوامبر  ،2015در پاسخ به فراخوانی که از طرف جمعی از نیروهای
رادیکال آلمانی به همراه پناهندگان از ملیت های مختلف ،منتشر شده بود به هامبورگ رفتیم .تظاهرات در اعتراض به تحرکات
راسیستی در آلمان و قوانینی که به موجب آن اخراج پناهندگان غیر سوریه ای را تسهیل می کرد ،برگزار گردیده بود .ساعت
شروع راهپیمایی  13:30اعالم شده بود و محل شروع ،درب ورودی ایستگاه مرکزی راه آهن بود .ما به همراه جمعی از دوستان
ایرانی و افغانی از برمن به این تظاهرات پیوستیم.
با وجود هوای بارانی و سرد ،بر اساس اخباری که متعاقبا پخش شد به گفته پلیس  5000نفر و به گفته برگزار کنندگان جمعیتی
بالغ بر  9000نفر از  80گروه و سازمان و حزب مختلف در این راهپیمایی شرکت داشتند .شرکت کنندگان از طیف های مختلف
تشکیل شده بودند .از سندیکاهای کارگری تا جمعیت های مدافع حقوق بشر ،مدافعین صلح ،احزاب رسمی و غیر رسمی ،جمعیت
های زنان ،حامیان حقوق پناهندگان ،ضد فاشیست ها و ضد راسیست ها ،افراد متفرق و پناه جویان از ملیت های مختلف به خصوص
از افغانستان و . ...
برگزار کنندگان با امکانات خوب صوتی که مهیا کرده بودند یک بار به زبان آلمانی و یک بار به زبان فارسی با لهجه افغانی،
مطالب را به گوش شرکت کنندگان می رساندند .در شروع برنامه ،مجری افغانی از طرف پناهندگان و پناهجویان افغانی اعالم کرد
که مسلمان هستند ولی با حرکت های ارتجاعی در منطقه و با تروریسم اختالف نظر دارند .بعد از  1دقیقه سکوت به احترام و یاد
کشته شدگان ترورهای روز گذشته در پاریس که حدود  130نفر را شامل می شد ،صف تظاهرات به حرکت در آمد .جمعیت ضمن
دادن شعارهای ضد ناسیونالیستی و ضد راسیستی ،در طول خیابان های مرکزی شهر راهپیمایی کرده و اعتراض خود را نسبت به
قوانین و حرکت های ضد پناهندگی ،اعالم نمودند .بعد از حدود دو ونیم ساعت ،با یک توقف کوتاه مدت ،و خواندن بیانیه ،تظاهرات
به پایان رسید.
در تمام طول مسیر راه پیمایی ،از اعالمیه های ما خیلی خوب استقبال می شد؛ به ویژه وقتی می فهمیدند که از طرف یک سازمان
زنان ایرانی و افغانستانی است .ما توانستیم در سطح بسیار وسیع اعالمیه " نه مرز ،نه ملیت ونه جنسیت" را به زبان های فارسی
و آلمانی ،پخش کنیم .تیتر اعالمیه ما بسیار جذاب بود و بسیاری از افرادی که اعالمیه را می گرفتند ،در مورد پر محتوا بودن تیتر
اعالمیه اظهار نظر می کردند و مثال این که این تیتر آن ها را به یاد ترانه معروف "تجسم کن" از جان لنون می اندازد .برخی از
شرکت کنندگان افغانی از ما برای این همراهی تشکر می کردند .یک زن ایرانی از این که ما را در تکاپو می دید به وجد آمده بود
و اظهار تاسف می کرد که تعداد ایرانیان شرکت کننده خیلی کم است.
در عکس های زیر گوشه هایی از تظاهرات به تصویر کشیده شده است:
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