گزارش کوتاهی از مراسم روز جهانی زن در آمستردام  -هلند

شهر آمستردام در هلند روز یکشنبه  8مارس  ، 0202شاهد تظاهرات پر شکوهی بود که نیرو های سیاسی
مختلف و هواداران جنبش زنان  ،جهت گرامیداشت روز جهانی زن سازمان داده بودند .این مراسم که حدود 8
هزار نفر در آن شرکت داشتند ،در ساعت  20ظهر با تجمع در میدان دام شروع شد .شرکت کنندگان در این
تجمع با سر دادن شعار و پایکوبی ،ضرورت رهایی زنان از قید هرگونه ستم و تبعیض را فریاد زدند .سپس
شرکت کنندگان در این برنامه مبادرت به یک راهپیمایی نمودند .در طول راهپیمایی بنر هایی که تظاهر کنندگان
حمل می کردند و شعار های گوناگونی که سر می دادند  ،خواست ها و مطالبات شرکت کنندگان در این
راهپیمایی را به نمایش می گذاشتند .همچنین راهپیمایان با پخش سرود ها و آهنگ های مترقی ،فضای پر
شوری به این حرکت مبارزاتی داده بودند .در پایان راهپیمایی  ،تظاهرکنندگان در محل " "Museum pleinدست
به تجمع زده و به سخنرانی هایی که صورت گرفت گوش داده و روز جهانی زن را گرامی داشتند.
در این حرکت مبارزاتی نیروهای سیاسی ملت های مختلفی که در هلند حضور داشته و فعال هستند شرکت
داشته و با حضور خود به جنبه انترناسیونالیستی "روز جهانی زن" برجستگی داده بودند .نیروهای سیاسی
ایرانی مقیم آمستردام نیز فعاالنه در این گردهمایی شرکت داشتند؛ از جمله فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
که با حمل آرم و بنرهای خود از شرکت کنندگان در این حرکت بودند.
پس از پایان تجمع در " ،"Museum pleinتقریبا از ساعت چهار بعد از ظهر تعدادی از تظاهرکنندگان جشن روز
جهانی زن را در سالنی که به این منظور در ( )Crea , Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdamآماده کرده بودند،
ادامه دادند.
گرامی باد  8مارس روز جهانی زن!
پیروز باد مبارزات رنان کارگر و زحمتکش!
نابود با رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی!
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