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 گزارشی از گردهم آئی سوم مارس در برمن، آلمان

  

 13تا  11در شهر برمن آلمان، از ساعت  2007روز سوم مارس 

و تبلیغ راهپیمایی  گردهمایی بمناسبت بزرگداشت روز زن ومعرفی

 مارس کارزار در هلند، برگزار شد. 8

  

از دو هفته قبل فراخوانی به این منظور تهیه شد واز طریق تلفن،   

ایمیل و مالقاتهای حضوری از افراد وگروههای مترقی ایرانی و غیر 

 ایرانی برای حضور در این گردهمایی دعوت شده بود.

  

نی بود، استقبال گرم و صمیمانه ای با وجود اینکه هوا سرد و بارا 

از دعوت ما شد. تعدادی از امضا کنندگان کارزار در برمن، تعدادی از 

زنان و مردان ایرانی حمایت کننده از کارزار، دوستانمان از گروه 

آلمانی که در راهپیما یی سال گذشته کارزار ما را همراهی کردند 

روان که آنها هم از ، دوستانی از گروه کا No Bordersوهمچنین

همراهان راهپیمایی سال گذشته ما بودند ، چند تا از خوانندگان 

مترقی ونزوئالیی ، شرکت کنندگان درجمع ما یودند.حضور این 

 جمع رنگارنگ جو بسیار زیبایی ایجاد کرده بود.

  

از آنجا که بطور اتفاقی پرچم بزرگ کارزار برای تصحیح تاریخ پیش 

ز تصحیح توانستیم از آن در کنار شعار کارزار به زبان ما بود. ما بعد ا

آلمانی روی پارچه های بزرگ رنگین و همچنین تصاویری که 

نمایشگر قوانین نا برابر علیه زنان بود، استفاده کنیم و همه این 

مجموعه بخصوص پرچم بزرگ کارزار جذابیت خاصی به تجمع ما 

 داده بود.

  

ه یک چندین بار از طریق بلندگوی متن خالصه شده اعالمبه شمار

دستی توسط دختر جوانی که از حمایت کنندگان کارزار است، 

خوانده شد همینطور شعارهای اصلی کارزار: نه به 

نه به جمهوری اسالمی ، ما در حال خلق جهانی نو  امپریالیسم، 

 هستیم.

  

 مکان انتخابی ما برای گردهمایی اینبار، خیابان مرکزی شهر نبود،

بلکه این محل عموما محل زندگی و عبور افراد آلترناتیو شهر 

میباشد. از این نظر هم تجربه خوبی بود. رهگذران با عالقه می 

ایستادند، شعارها را میخواندند، به متونی که از طریق بلندگوی 

دستی پخش می شد با دقت گوش می کردند و مصرانه از ما در 

التی در مورد کارزار ، اهدافش و خواست اعالمیه می کردند و سئوا

زمان و مکان راهپیمایی و همچنین شرایط زندگی زنان در ایران و 

 قوانین نا برابر داشتند که به آنها پاسخ داده شد.
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