ﮔزارش روز ھﺷﺗم ﻣﺎرچ ،روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در ﺷﮭر ﻓراﻧﮑﻔورت آﻟﻣﺎن

روز ھﺷت ﻣﺎرچ روز ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ زﻧﺎن در ﻓراﻧﮑﻔورت ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر ﻓراﻧﮑﻔورت ﺗﺟﻠﯾل ﺷد .راه
ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘﺧش ﮐردن ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﻣوزﯾﮏ و رﻗص از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺳﺎﯾل ﻓراﻧﮑﻔورت ﮐﮫ ﭘرﺟﻣﻌﯾتﺗرﯾن ﻗﺳﻣت
ﻓراﻧﮑﻔورت اﺳت ﺷروع ﺷد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﻌﻣﯾر ،دی ـ ﮔﯽ ـ ﺑﯽ )ﻓدراﺳﯾون ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ آﻟﻣﺎن در ﺷﮭر ﻓراﻧﮑﻔورت(
در ﺣرﮐت ﺑود .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرچ )اﯾران  -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺑﻧﯾر ﺧود و ﺑﻧﯾر ﮐﺎرزار زﻧﺎن اﯾران را ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ و
ﺑﺎ ﺷور و ﺷﻌف ﺑدوش داﺷت اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرچ و ﮐﺎرزار ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﭘﺧش ﻣﯽﺷد و ﻣردم
ﺑﺎﻋﻼﻗﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد .ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﮔروپھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧﺎن و ﻣردم ﺑﮫﺻورت اﻧﻔرادی ﺣﺿور داﺷﺗﻧد؛ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
ﮐوراژ ،ﺣزب ﭼپ آﻟﻣﺎن )ﻟﯾﻧﮏھﺎ( ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت آﻟﻣﺎن )د ـ ک ـ پ(» ،ﻣن ھم«» ،ﺷﯽ« ،ﯾﮏ ﮔروپ زﻧﺎن ﺟوان
رﻗﺎص و )اس ـ دی ـ آ ـ ﺟﮫ( ﮐﺎرﮔرھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﺟوان آﻟﻣﺎن .ﻗﺑل از راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺳﺧﻧراﻧﯽھﺎ ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘﺧش ﮐردنھﺎ،
ﻣوزﯾﮏ و رﻗص ﺑﮫ ﻓﺿﺎ ﺷور و ﺷﻌف زﯾﺎد داده ﺑود .دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺳراﺋﯾدن و رﻗص ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدادﻧد .در طول را ھﻣواره ﺷﻌﺎر داده ﻣﯽﺷد و اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘﺧش ﻣﯽﺷد .ﺷﻌﺎرھﺎ ﺧواﺳتھﺎی روﺷﻧﯽ داﺷﺗﻧد» :زن،
ﻣرد ﺑراﺑری ،آﺗش ﺑزن ﺑﮫ روﺳری!«» ،ﺣﻖ زن ھﯾﭻوﻗت ﺗﺣﻔﮫ ﻧﯾﺳت ﻣﺑﺎرزه اﺳت!«» ،زﻧﺎن آزادی ﻣﯽﺧواھﻧد!« و ...
ﻧﻘﺎط در ﺻﺣﺑتھﺎ روی اﯾن ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن  ۲۲ﻓﯽﺻد ﮐﻣﺗر از ﻣردان ﺣﻘوق درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،زﻧﺎن ﺑﺎ طﻔلھﺎﯾﯽ ﺧوردﺗر
از ﺷش ﺳﺎل ﺧود ﺗﻣﺎم ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣردان ۹۶ ،ﻓﯽﺻد .در ﭘﺎرﻟﻣﺎن آﻟﻣﺎن ﺣﺿور زﻧﺎن ﮐﻣرﻧﮓ اﺳت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺛل
ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﻗﺑل اﺳت و ...
در ﺷروع ﺑرﻧﺎدت ﻣﺳﺋول ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﮐوراژ از اﯾﺎﻟت اﺳن ﺻﺣﺑت ﮐرد ﺑﮫ ھﻣﮫی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﮔروپھﺎی زﻧﺎن ازﺟﻣﻠﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس درود و ﺳﭘﺎس ﮔﻔت .ﺑﻌد از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭼﻧد زن دﯾﮕر ،ﺷﮭرزاد از »ﮐﻣﯾﺗﮫی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران در ﻓراﻧﮑﻔورت« درﺑﺎرهی ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب در اﯾران ﺻﺣﺑت ﮐرد و درﺑﺎرهی آن
ﺑرای ﻣردم روﺷﻧﯽ اﻧداﺧت .راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ در ﻧزدﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر دی ـ ﮔﯽ ـ ﺑﯽ ﺗﻣﺎم ﺷد و ﻣردم ﺑﮫ درون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رﻓﺗﻧد در آن
ﺟﺎ زﻧﺎﻧﯽ از ﺣزب »د ـ ﮐﺎ ـ پ« ،در ﮐﻔشﮐﻧد ﻣﻧﺗظر ﺑودﻧد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﮔل و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎیﺷﺎن ،از ﻣردم اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﮐردﻧد.
داﺧل ﺳﺎﻟون ﻣﯾز ﮐﺗﺎب ﺑود .ﻣﺎ ﺑﻌد اﯾنﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎ را در ﺳﺎﻟون ﭘﺧش ﮐردﯾم اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎی ﺧود را ﺳر ﻣﯾز ﮐﺗﺎب ھم
ﮔذاﺷﺗﯾم ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ زﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﺎزهوارد ﺑودﻧد.
در ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻧﯽ از آﻣرﯾﮑﺎ از ﮔروپ زﻧﺎن »ﻣﯽ ﺗو« دﻋوت ﺷده ﺑود .زن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﺟواﻧﯽ از روزﻧﺎﻣﮫی »ﻓراﻧﮏ
ﻓورﺗر روﻧد ﺷﺎو« ﺑﺎ او ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ داﺷت .ﺑﻌد از اﯾنﮐﮫ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد و درﺑﺎرهی ﺧودﺷﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎیﺷﺎن ﺻﺣﺑت
ﮐرد ،در راﺑطﮫی ﺗﺟﺎوز ﺑر زﻧﺎن در آﻣرﯾﮑﺎ و در ﻣورد ﺗراﻣپ و اﻓﮑﺎر ﺿد زن و ﻣﺗﺟﺎوزش ﺑﮫ زﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐرد .زﻧﺎن
از راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ و از ﺣﺿور ﮔرم زﻧﺎن ﺧﺷﻧود و راﺿﯽ ﺑودﻧد.
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ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرچ )اﯾران – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(  -ﻓراﻧﮑﻔورت
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