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 Reports  زارشھاگ

 
   از فعاالن کارزارفريدا: گزارشگر

  ٢٠١٩ مارچ ١٠
  

  گزارش کوتاه نوشتاری و تصويری
  دلنا کارزار زنان در ھۀی سه روزئاز برگزاری روز دوم راھپيما

  

 
   

ن کارزار در يکی از فعاال.  نفر در ميدان مقابل ايستگاه قطار مرکزی جمع شدند١۵٠رغم باد بسيار شديد حدود  علی

کسيون تی شرت سفيد کارزار با ااغلب شرکت کنندگان در اين . لند از روی پوديوم به تجمع کنندگان خوش آمد گفتاھ

داشت پوشيده بودند و شال قرمزی با نماد زنان خيابان  ی سال مبارزات زنان در ايران را گرامی م۴٠نقش سرخی که 

  دانقالب به گردن بسته بودن
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 ۀکارزار زنان که تحت عنوان کارزار مبارزه عليه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ايران برنام

لند ا در ھچ تدارک ديده بود ديروز ھفتم ماه ماريمجلند و بلا ھ،لمانا را در شھرھای سه کشور راھپيمائی سه روزه ای

  :ی که در آن پرشمار زنان مبارز و آزاديخواه شرکت کرده بودند چنين گزارش شدئاين راھپيما. برگزار شد

ت دو بعد از ظھر به محل تظاھرات بودند حدود ساع لمان به ما پيوستهای که از ئزار زنان ھمراه با دوستان و رفقاکار

   .لند رسيديما ھۀدر شھر الھ

ن کارزار در يکی از فعاال . نفر در ميدان مقابل ايستگاه قطار مرکزی جمع شدند١۵٠باد بسيار شديد حدود  رغم علی

ار با کسيون تی شرت سفيد کارزااغلب شرکت کنندگان در اين  .لند از روی پوديوم به تجمع کنندگان خوش آمد گفتاھ

داشت پوشيده بودند و شال قرمزی با نماد زنان خيابان  گرامی می  سال مبارزات زنان در ايران را۴٠نقش سرخی که 

  . گردن بسته بودندانقالب به

زنان پيام ھای ھمبستگی خود با کارزار زنان را  ن جنبش بين المللیبرنامه با موزيک زنده شروع شد و تعدادی از فعاال

لند نيز اسخنگوی حزب چپ ھ. ريحانه جباری از جانب جنبش دادخواھی صحبت کرد  ه پاکروان، مادرشعل. خواندند

   .سخنانی ھمبستگی خود با کارزار را اعالم کرد طی

ی اين بار در محل ئسپس جمعيت با شور و شعار در خيابان ھای الھه به راه افتادند و بعد از يک ساعت راھپيما

 با شعار و سرود شعر خوانی شاعر مترقی افغانستان جمع شديم و برنامه بعد از» نی دوميادمان قربانيان جنگ جھا«

  .ن رسيدن کارزار سروده شده بود به پاياکه توسط يکی از فعاال» روسری ش بزن بهتآ«. کاربر

  .يات کاملتری داده خواھد شدئدر گزارشات بعدی جز

  رن کارزافريدا از فعاال
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