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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

 
  دني سو-ستکھلم ی خلق ايران در ئسازمان ھواداران چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ مارچ ١٣

  دني سو-ستکھلم گزارشی از تظاھرات روز جھانی زن در 
 

    
ی بزرگی مرکب ئرسيدن روز جھانی زن، گردھما ، به مناسبت فرا٢٠٢٠ چ مار٨در ساعت يک بعد از ظھر يکشنبه 

ستکھلم برپا  Sergels torg  دردنیي و غير سودنیيآزاديخواه و گروه ھای چپ و جريانات سياسی مختلف سو از مردم

نيز در " ھای انقالبی مارکسيست "ھای فمينيستی، به طور مثال گروه  عالوه بر گروهدنیياز ميان گروه ھای سو. شد

کرونا   معلوم بود که شيوع ويروسًرغم شرکت بيش از ھزار تن در اين تظاھرات ، کاماله ب  .اين حرکت شرکت داشتند

ی بعد از آن، شعارھای ئی و راه پيمائل اين گردھمادر طو  .ثير گذارده بودأبر کميت شرکت کنندگان در اين حرکت ت

ھا  پالکاردھای تظاھر کنندگان ديده می شدند و يا توسط آنان سر داده شدند که از جملۀ آن بسيار زياد و متنوعی بر روی

ر شش ساعت کار د"، "فروش زن يعنی بردگی"، " جنگ و ناتوعليه"، " طبقاتی استۀ زنان مبارزۀمبارز "می توان به

 .اشاره کرد" مبارزه برای آزادی زنان"، "روز

شرکت داشتند و برخی شعارھای آنان  ی خلق ايران نيز با حمل بنرھا و آرم سازمان در اين حرکتئفعالين چريکھای فدا

 امپرياليسم ، دشمن اصلی"، "زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود بايد گردد جمھوری اسالمی، دشمن ":به اين شرح بود

شرکت زنان ھيچ جنبش واقعی توده بدون "، "رواج فرھنگ زن ستيزانه در خدمت استثمار بيشتر کارگران"، "تماس

  ".ی نمی تواند وجود داشته باشدئ

متعددی نيز صورت گرفت که موضوعات آن ھا از جمله  ی و تجمع تظاھر کنندگان، سخنرانی ھایئدر جريان گردھما

ی تظاھر ئراھپيما  .بودند... معضل بيکاری، ضرورت کاھش ساعات کار و  ،فشار کار بر کارگران زن و پناھنده
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 بعد ۶شھر برای چند ساعت ادامه يافت و سرانجام مراسم روز جھانی زن در ساعت  کنندگان در خيابان ھای مرکزی

  .پايان يافت norra Bantorget  ميدان از ظھر در

  ! ، روز جھانی زنچ مار٨زنده باد 

  !اسالمی زن ستيز جمھوریمرگ بر رژيم 

  !ی و کسب برابری واقعیئزحمتکش برای رھا پيروز باد مبارزات زنان کارگر و

   دني سو-ستکھلم سازمان ھواداران چريکھای فدايی خلق ايران در 

  ٢٠٢٠ چ مار٩

  

  


