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 ٨ چهارشنبه  بعد از ظهر روز٦در ساعت ، داده شد " کميته برگزاری هشت مارس" که توسط انی فراخودنباله ب

و که برای کليه تجمعات سياسی  در ميدان کارگر اسلاسلو در ی برای بزرگداشت روز جهانی زنمراسم ،مارس 

کميته برگزار کننده هشت مارس در اتحادیه کارگران نروژ عضویت دارد و یک . برگزار شد ، شود ن استفاده میآاز 

الزم به ذکر است   .کند را برگزار میبزرگداشت روز جهانی زن  همه ساله مراسم کهکميته شناخته شده است 

 بعد از مجبورند که آن را سازمان دهندگان این مراسم  به همين دليل  ،در نروژ تعطيل رسمی نيست مارس ٨که 

  . برگزار کنندت اداری اساع

  

 از رنگارنگی  ترکيب مارس نيز باید توجه کرد که نيروی اصلی این کميته٨  کميته برگزار کنندهدر مورد ترکيب

همين نيروها در تمام مدت در دست مراسم نيز تریبون در نتيجه . نيست می خوانندنيروهایی ست که خود را فم

  .شد  نفر تخمين زده می١٥٠٠ بيش از در اسلو   مارس امسال٨شرکت کننده در مراسم جمعيت . شتقرار دا

  

. نيز پایان یافت ٧  شد و در ساعتشروعظهر و با تجمع تظاهر کنندگان  از بعد ٦سخنرانی ها از ساعت 

قرار داده " زن و مرد برای کار برابربرابری حقوق "شان را  خواسته هایاساس ، ع سخنرانان من حيث المجمو

زنان و مادران حمایت از زنان بی پناه و "همچنين برخی مطالبات دیگر نيز مطرح شدند و به طور مثال . بودند

  پایان سخنرانیدنباله ب  . نيز مطرح شدمهاجران و بی پناهانحقوق انسانی کل حمایت از به جای " هپناهند

رفته و سپس به طرف پارلمان ه بنخست ، طبق سنت هر ساله  و پرداختندپيمایی  هن در ميدان به رای حاضرها،

اما ،  غاز تا پایان با بارش برف همراه بودآ سرد و از ی مارس امسال روز٨. همان نقطه آغاز تظاهرات باز گشتند

.شرکت کردندپيمایی  این راهبا اشتياق در ، رغم هوای سرد ه زنان و مردان شرکت کننده در تظاهرات ب

 

 نيز فعالين چریکهای فدایی خلق ایران. برخی از نيروهای چپ نروژی و ایرانی نيز در این تظاهرات شرکت داشتند

، روز   مارس٨زنده باد  "بر روی بنر سازمان شعار. پيمایی حضور داشتند سازمان در این راهرم و پالکارد آبا 

آرم و بنر . نوشته شده بود" رژیم زن ستيز جمهوری اسالمیمرگ بر "و "  ، زنده باد سوسياليزمجهانی زن

  .ندگان نروژی قرار گرفتسازمان مورد توجه بسياری از شرکت کن

  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ

٢٠١٧ مارس ٩

  


