
 

 گزارشی از برگزاری روز جهانی زن در هلند

 

مارس  8کمیتۀ "، های گذشته  سالجهانی زن، به رسم  در بزرگداشت روز ،( 0202) مارس امسال 8

آمستردام "محل که یک تشکل بین المللی حقوق زنان در کشور هلند می باشد، مراسمی را در " آمستردام

با . ها و فعالین حقوق زن در آن شرکت کردند برگزار کرد که تعدادی از نیروهای سیاسی و تشکل "موزیوم پلین

  . نفر در این گردهمایی شرکت کردند 022حدود  ،های ناشی از همه گیری ویروس کرونا توجه به محدودیت

ایی خلق ایران در هلند که فعالین چریکهای فد" کمیتۀ حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان هلند"فعالین 

این  در ،بخشی از آن هستند، با صدور فراخوانی در حمایت از حقوق زنان و بویژه زنان کارگر و زحمتکش

 . رکت کردندش گردهمایی

در جریان این مراسم، سخنرانان مختلفی از کشورهای گوناگون و منجمله کشورهای آمریکای التین، با استفاده 

ه به همین منظور از سوی برگزار کنندگان مراسم بر پا شده بود، در رابطه با تجارب زنان در از تریبون و پودیومی ک

، سخن گفته و استشده حاکمیت نظام سرمایه داری که مردساالری با آن تنیده  ۀزیر سای، کشور های مختلف 

ی برپایی نظامی که در آن های حاکم را افشاء و محکوم نموده و از مبارزات زنان برا قوانین زن ستیزانه نظام

 .  محو و برابری واقعی زن و مرد تضمین شده باشد دفاع می کردند ،قوانین زن ستیز

مبارزان راه رهایی زنان و همچنین تصاویر حاوی عکس های  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند نیز با بنر

های وابسته به امپریالیسم و زن  که در مصاف با رژیمتعداد زیادی از جانباختگان زن چریکهای فدایی خلق ایران 

یاد تمامی زنانی  که در مبارزه  و نموده در این مراسم شرکت جمهوری اسالمی جان باخته بودند، ستیز شاه و

  .خته اند را گرامی داشتندها و سرمایه داران جان با برای رهایی جامعه و زن از ستم امپریالیست

. های مترقی توسط نوازندگان مختلف نواخته شد و جمعیت به رقص و پایکوبی پرداختند موزیک ،در طول مراسم

 سخت گیری ،مامورین پلیس حاضر در محل تظاهرات، های ناشی از شیوع کرونا با توجه به قوانین و محدودیت

شرکت کنندگان  متعددی را بر شرکت کنندگان اعمال می کردند و از جمله اجازه نصب چادر اطالعاتی را به های

 



به امر رعایت پروتکل های  مستقالا خود  ،دهندگان مراسم نیز برای جلوگیری از دخالت پلیس سازمان. ندادند

 . نظارت می کردند... بهداشتی از سوی شرکت کنندگان نظیر حفظ فاصله اجتماعی و 

 !روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش ،مارس 8گرامی باد 

 به مثابه عامل اصلی استثمار و نابرابری ،علیه نظام سرمایه داریزنده باد مبارزات زنان 

 !در سراسر جهان 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
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