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هرا .در نقاط مختلف شھر فرانکفورت تجلیل شدچندین برنامھ  زنان در فرانکفورت با یالمللنیبروز ھشت مارچ روز 
ت قسم نیترتیپرجمعاز خیابان سایل فرانکفورت کھ  و رقص کیموز انی،، سخنراعالمیھ پخش کردن با یپیمای

ـ بی  و شروع شد است فرانکفورت ـ گی   )فورتفرانک در شھرعمومی آلمان  یھاھیاتحادفدراسیون یا (بھ سمت تعمیر، دی 
و  نھمسئوال بنیر خود و بنیر کارزار زنان ایران را )افغانستان - ایران(مارچ سازمان زنان ھشت فعالین  .در حرکت بود

و مردم  شدیمپخش  ییمایپراهسازمان زنان ھشت مارچ و کارزار تا پایان  یھاھیاعالم بدوش داشت و شعفبا شور 
سازمان زنان  ؛حضور داشتند انفرادی صورتبھو مردم  ھای مختلف زنانو گروپ ھاسازمان .خواستندیم باعالقھ
یک گروپ زنان جوان  ،»شی«، »ھممن « ،)د ـ ک ـ پ(آلمان  حزب کمونیست ،)ھانکیل(، حزب چپ آلمان کوراژ

 ،ھاکردن، اعالمیھ پخش ھایسخنران ییمایپراهقبل از  .سوسیالیست و جوان آلمان یکارگرھا )اس ـ دی ـ آ ـ جھ( ورقاص 
ود را با سرائیدن و رقص بیشتر مانی خدختران و پسران جوان شاد .بھ فضا شور و شعف زیاد داده بودو رقص  موزیک

، زن« :روشنی داشتند یھاخواست. شعارھا شدیمو اعالمیھ پخش  شدیمره شعار داده . در طول را ھموادادندیم نشان
 ... و !»خواھندیمزنان آزادی « ،!»تحفھ نیست مبارزه است وقتچیھق زن ح«، »!یروسرآتش بزن بھ ، مرد برابری

تر ی خوردھای، زنان با طفلکنندیمحقوق دریافت  کمتر از مردان صدیف ۲۲روی این بود کھ زنان  ھاصحبتدر  نقاط
ً یتقرزنان کمرنگ است  حضور آلمان در پارلمان. صدیف ۹۶، و مردان کنندیمتمام ساعت کار  خود از شش سال  مثل با

 ... و بیست سال قبل است
 ازجملھھای زنان گروپ ھاسازمان یھمھ کرد بھ صحبتاز ایالت اسن سازمان زنان کوراژ  مسئولدر شروع برنادت 

ھمبستگی با  یکمیتھ«از  شھرزاد ،دیگر بعد از سخنرانی چند زن .درود و سپاس گفتسازمان زنان ھشت مارس 
 ی آندربارهدر ایران صحبت کرد و  بان انقالبزنان خیا حرکت انقالبی یدرباره »مبارزات مردم ایران در فرانکفورت

فتند در آنساختمان ر بھ درونو مردم  تعمیر دی ـ گی ـ بی تمام شد کینزددر  ییمایپراه .روشنی انداخت برای مردم
از مردم استقبال ، شانیھابرنامھ گل و یک کارت یھاھشاخکند منتظر بودند با در کفش ،»د ـ کا ـ پ«حزب جا زنانی از 

 .کردند
خود را سر میز کتاب ھم  یھاھیاعالمپخش کردیم  لونرا در سا ھاھیاعالمکھ این بعد ما .الون میز کتاب بودداخل س
 .بودند واردتازهبرای دسترسی زنان کھ  گذاشتیم

فرانک «ی جوانی از روزنامھ ژورنالیست زن .بود شده دعوت »تو می «از آمریکا از گروپ زنان  زنی در برنامھ
صحبت  شانیھاتیفعالخودشان و  یخود را معرفی کرد و درباره کھنیا از بعد .با او مصاحبھ داشت »فورتر روند شاو

زنان  .صحبت کرد مورد ترامپ و افکار ضد زن و متجاوزش بھ زنان و دردر آمریکا  زنان برتجاوز  ی، در رابطھکرد
 .بودند راضی و خشنود و از حضور گرم زنان ییمایپراهاز 

 ۲۰۱۸مارچ  ۱۶
 فرانکفورت - افغانستان) –سازمان زنان ھشت مارچ (ایران 

 فرانکفورت -کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیھ زنان در ایران 



 
 

   
 
 
 



 

 
 

   


