گزارش برگزاری مراسم  8مارس  2018در اسلو
ی
ر
ی
مشتکا از سوی
جهان زن
تبلیغ به اطالع رسانده بودیم ،مراسیم بمناسبت  8مارس روز
همچنانکه قبال یط آفیش
ی
تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران -نروژ ،حزب کمونیست کارگری ایران – نروژ و فعالی حزب سوسیالیستهای
انقالن ایران روز شنبه  10مارس  2018در اسلو برگزار گردید.
ی
مجری برنامه پریسا امجدیان مراسم را با یتتیک  8مارس بعنوان یک روز مبارز ران در سنت سوسیالیسم ،به همه زنان
ر
ی
ر
وجنسیت مبارزه میکنند ،آغاز کرد .سپس
طبقان
مردان که بر علیه استثمار وستم
کارگر و زحمتکش و به همه زنان و
فهرست برنامه را به اطالع حضار رساند.
ی
مراسم با رسود ر
مردان که در مبارزه علیه نظام رسمایه داری و رسکوبگر رسمایه
انتناسیونال و یک دقیقه سکوت بیاد زنان و
ی
انسان و خواستهای مبارزتیشان کرده اند ،ررسوع شد.
داری در ایران و سایر کشورها جان خود را فدای اهداف
انقالن ستوان قادری شکسته شد .و بدنبال یک کلیپ  10دقیقه ای در
سکوت با رسود خیابان خروشان از خواننده
ی
مورد تاریخچه ی  8مارس پخش گردید.
ی
ی
سخنان پرداختند.
حسیت ،به مناسبت  8مارس به ایراد
صتی امت
از سوی دوستان حزب کمونیست کارگری ایران در نروژ ،ی
سپس شعری از سوی شبنم نارصی تقدیم شد.
ی
سخت یان کوتایه داشتند که در آن به نفش
از اعضای کمیته نروژ تشکیالت خارج حزب کمونیست ایران بهروز نارصی
زنان درمبارزه علیه استبداد و تبعیض و رسکوبگری دول ایران و منطقه،اشاره داشتند .اینکه زنان نقش مهیم در مبارزات
امروز برای تغیت جامعه و علیه ارتجاع اسالیم منطقه ایفا میکنند .مبارزات زنان در ایران علیه جمهوری اسالیم روز بروز
بیشت ی بخود میگتد .در سوریه مبارزان جنگجوی زن داعش را در ی
ر
کوبان به زانو آورند و حاالهم در مقاومت
وسعت
ی
مردم عفرین علیه ارتش ترکیه نقش برجسته ای دارند واین مبارزات برحق بایست مورد حمایت وپشتیبان همه انسانهای
آزادیخواه قرار بگتد.
ی
ی
سخت یان داشتند و سپس ررس ی
می
انقالن ایران
باتمان از دوستان حزب سوسیالیست
بدنبال اجرای یک رسود ابراهیم
ی
ی
سختان مراسم بودند.
اشهایم آخرین
ی
ی
هتی بود که ی
بخش دوم مراسم ،بخش ی
نمان شان و
هتمندان
انقالن ستوان قادری ،رون ،خرسو و فرشاد زندی با هت ی
ی
اجرای رسود و آواز ،مراسم  8مارس را ر ی
نگی تر نمودند.
ی
دوستان که هم امکان برگزاری  8مارس را
کمیته نروژ تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران از زحمات همه رفقا و
ی
ی
قدردان یم کند و امیدواریم که توانسته باشیم برگزاری
دوستان که از دور ونزدیک به مراسم آمده بودند،
فراهم نمودند و
این مراسم را به ررسویع برای درست کردن سنت مراسمها و سمینارها در سالهای آینده در مورد  8مارس تبدیل کنیم.
پیمان ها و مراسم های
در  8مارس  2018اعضای حزب کمونیست ایران در شهرهای تروندهایم و کونگسوینگر در راه
ی
این روز که از سوی کمیته های برگزاری  8مارس (نروژی) برگزار شده ررسکت فعال داشته اند.
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