
 

 سوئد - جهانی زن در استکهلم گزارشی از تظاهرات روز
 

  
، گردهمایی بزرگی زنجهانی  رسیدن روز ، به مناسبت فرا0202مارس  8در ساعت یک بعد از ظهر یکشنبه 

 Sergels torgدر  ت سیاسی مختلف سوئدی و غیر سوئدیمرکب از مردم آزادیخواه و گروه های چپ و جریانا

 مارکسیست"به طور مثال گروه عالوه بر گروه های فمینیستی، از میان گروه های سوئدی . استکهلم برپا شد

کامال معلوم بود ، برغم شرکت بیش از هزار تن در این تظاهرات  . در این حرکت شرکت داشتندنیز " های انقالبی

 در طول این گردهمایی و راه  .گذارده بودکه شیوع ویروس کرونا بر کمیت شرکت کنندگان در این حرکت تاثیر 

و یا توسط  نددیده می شدشعارهای بسیار زیاد و متنوعی بر روی پالکاردهای تظاهر کنندگان  ،یی بعد از آنپیما

، "علیه جنگ و ناتو"، "است مبارزه زنان مبارزه طبقاتی"ها می توان به  آن ۀکه از جمل ندآنان سر داده شد

 .اشاره کرد" مبارزه برای آزادی زنان"، "شش ساعت کار در روز"، "بردگیفروش زن یعنی "

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز با حمل بنرها و آرم سازمان در این حرکت شرکت داشتند و برخی 

، "جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد" :شعارهای آنان به این شرح بود

بدون "، "رواج فرهنگ زن ستیزانه در خدمت استثمار بیشتر کارگران"، "دشمن اصلی ماست، امپریالیسم "

 ".شرکت زنان هیچ جنبش واقعی توده ای نمی تواند وجود داشته باشد

ها از  سخنرانی های متعددی نیز صورت گرفت که موضوعات آن ،در جریان گردهمایی و تجمع تظاهر کنندگان

راهپیمایی تظاهر  . بودند... کاهش ساعات کار و ضرورت و پناهنده، معضل بیکاری،  جمله فشار کار بر کارگران زن

 6برای چند ساعت ادامه یافت و سرانجام مراسم روز جهانی زن در ساعت  شهر های مرکزی کنندگان در خیابان

 .پایان یافت norra Bantorget  در میداناز ظهر  بعد

 

 !زن جهانی روز، مارس  8زنده باد 

 !مرگ بر رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی

 !برای رهایی و کسب برابری واقعیکارگر و زحمتکش پیروز باد مبارزات زنان 
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