صفحه ١

زن آزاد شماره ٣۵

گزارش تصويرى از روز جهانى زن درنقاط مختلف دنيا
در  ٨مارس ،روز جهانى زن ،ميليونها نفر در اقسا نقاط دنيا به خيابانها آمدند ،تظاهراتها بر پا کرردنرد ،مرگريرسرزرهرا ارازمران دادنرد،
جلسات اخسرانى و غيره را انداخگسد تا به تبعيض و نابرابرى جسسيگى ،قوانين زن اگيز ،خشونت عليه زنان و کال به بى حقوقى و
اگمى که بر زنان روا مى شود اعگراض کسسد و حقوق برابر خود را طلب کسسد .در پايين تصاويرى از اين مراامها را مي بيسيد.

ترکيه  -آنکارا

مصر  -قاهره

اعگراض به دولت ااالم گراى ترکيه و پايان دادن به خشونت و تبعيض عليه
زنان در اين کشور ،تم تظاهرات هاى اعگراضى در ترکيه بود.

در روز زن و در قاهره ،هزاران زن مصرى در اعگراض به آزار جسسى و
خشونت و عليه بى حقوقى زنان به خيابان آمدند

هند  -دهلى نو

لبنان  -بيروت

يک گروه از دخگران هسدى در حال اجراى يک نمايش خيابانى در مورد
خشونت عليه زنان در روز هشت مارس هسگسد.

هزاران نفر در بيروت در گراميداشت روز زن به خيابانها آمدند .آنها در اين
تظاهرات از دولت خوااگسد قانونى را عليه خشونت زنان وضع کسد.

فرانسه  -پاريس

هنگ کنگ

در روز زن صد ها نفردر پاريس در همبسگزى با مبارزات زنان در نقاط
مخگلف دنيا براى گرفگن حقوق برابرشان و رفع اگم جسسى تظاهرات کردند.

در روز زن تعدادى از مردان برابرى طلب هسگ کسزى بعسوان يک حرکت
امبليک با پوشيدن کفش هاى زنانه خواهان برابرى کامل جسسيگى شدند.
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اسلو  -نروژ

صفحه ٢

مالمو  -سوئد

الهور  -پاکستان

فليپين

هزاران نفر در پاکسگان در اعگراض به بى حقوقى زنان و عليه خشونت به
زنان در هشت مارس به خيابانها آمدند.

هزاران نفر در مانيل به خيابان آمدند تا ضمن اعگراض به بى حقوقى زنان
در اين کشور ،از دولت خوااگسد قوانيسى را به نفع زنان فليپيسى وضع کسد.

تونس

فلسطين

زنان مبارز تونسى با شعارهاى عليه تبعيض و نابرابرى حقوق زن ،روز
جهانى زن را گرامى داشسگسد.

حقوق برابرر زن و مررد از خرواارگره هرا و مرزرالربرات زنران فرلرسرزريرسرى در
تظاهراتهاى هشت مارس در نقاط مخگلف اين کشور بود.

لندن  -انگلستان

در لسدن زنان ضمن گراميداشت هشت مارس به خشونگهاى خانزى عليه زنان
اعگراض کردند.

استانبول  -ترکيه
اعگراض به دولت ااالم گراى ترکيه و پايان دادن به خشونت و تبعيض عليه
زنان در اين کشور ،تم تظاهرات هاى اعگراضى در ترکيه بود.
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تهران

برگزارى مراام روز زن در تهران ،تواط کانون شهروندى زنان و مواسه
ااالمى زنان و با شرکت جمعی از فعاالن زن

استکهلم  -سوئد

برگزارى روز جهانى زن در ااگکهم از طرف فگسه  -جسبش براى رهايى زن
و عليه تبعيض .مهين عليپور از طرف فگسه در اين مراام اخسرانى کرد.

مالمو  -سوئد
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تهران

برگزارى مراام  ٨مارس تواط فعالين زن در خانه شخصى

سنندج

مراام روز زن در اسسدج با شرکت بيش  ٠٢٢نفر زنان و مردان آزاديخواه و
برابرى طلب و در جو کامال پليسى برگزار شد.

گوتنبرگ  -سوئد

صدها نفر در تظاهرات روز جهانى زن در مالمو شرکت کردند.

اوان صابرى از مدافعين حقوق زن و از فعالين فگسه در حين اخسرانى

جلسه اخسرانى بمساابت  ٨مارس که تواط فگسه  -جسبش رهايى زن و اازمران
آزادى زن اازمان داده شده بود .ميسا احردى و آرر مراجردى ارخرسررانرهراى ايرن
جلسه بودند.

فرانکفورت  -آلمان

گوتنبرگ  -سوئد

صدها نفر در تظاهرات روز جهانى زن در فرانکفورت شرکت کردند.

