
   گزارش تظاهرات در حمایت از خیزشهای اخیر مردم منطقه

فوریه ، تظاهراتی از طرف جوانان عرب شهر، در حمایت از مبارزات مردم مصرو تونس برنامه ریزی و  21روز شنبه 

. راهی کردندسازمان عفو بین المللی ، سازمان پناهندگی کاروان و افراد و جریانات پراکنده دیگر این حرکت را هم. برگزار شد

 8ماهم که تنها یک روز قبل از برگزاری، از این برنامه مطلع شدیم بسرعت جمعبندی کرده تدارکات را آماده کردیم وبا پرچم 

 و بدون بدون حقوق برابر برای زنان آزادی بی معناست :   مارس، بنر شعار مرگ بر جمهوری اسالمی و شعار هایی چون

با وجود سرمای شدید و با اینکه  .  ،در تظاهرات شرکت کردیم.به زبانهای فارسی و آلمانی..وست زادی زنان دمکراسی بی معناا

بعد ازظهر روز قبل  مبارک استعفا داده بود واین موضوع، انگیزه را برای شرکت در این حرکت تضعیف می کرد ولی 

                                                                                              .                            تظاهرات با استقبال نسبی خوبی روبرو شد

                                                    

 

مارس تا   8از مخالفت با حمل پرچم . از همان ابتدای حرکت ما با مخالفتهایی از طرف برخی از برگزار کنندگان روبرو شدیم 

برای آنها استدالل کردیم که مسئله زنان جهانی است وما مسایل عمومی ...  . مخالفت با حمل شعار مرگ بر جمهوری اسالمی

.ما حمل میکنیم هم هویت مارا معرفی میکند  وپرچمهایی که. زنان را طرح کرده ایم  

در ادامه حرکت  شعارهای ما مورد استقبال افراد و نیروهای رادیکال قرار گرفت و بعضا ایمیل ها برای ادامه ارتباطات ردو 

.بدل شد  

 



 

 

از شعارها و پرچم های   از طرف تلویزیون محلی هم اکیپ فیلم برداری برای تهیه گزارش تصویری آمده بود که با توجه ویژه 

.ما  تصویر برداری میکردند و قرار است از شبکه محلی پخش شود  

ساعت در میدان مرکزی شهر،  با خواندن قطعنامه برگزار کنندگان  که خواهان ادامه مبارزه و   3این راه پیمایی بعد از حدود 

اگر چه به ما فرصتی برای صحبت و اعالم مواضع داده نشد  .حمایت همگانی تا رسیدن به دمکراسی در منطقه بود به پایان رسید

.                                                                                                                 ولی حضور ما تاثیر گذار بود  

واحد برمن(  افغانستان   -ایران ) مارس  8سازمان زنان   


