
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  زارشھاگ

 
  ھالند -  امستردامخلق ايران در  ئیفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢٠ مارچ ١٣
  

 ھالند - امستردامکوتاھی از مراسم روز جھانی زن در گزارش 

    
  ، شاھد تظاھرات پر شکوھی بود که نيرو ھای سياسی مختلف و٢٠٢٠ چ مار٨روز يکشنبه  ھالند در امستردامشھر 

 ھزار نفر در آن ٨اين مراسم که حدود   .ھواداران جنبش زنان ، جھت گراميداشت روز جھانی زن سازمان داده بودند

 شرکت کنندگان در اين تجمع با سر دادن شعار و  . ظھر با تجمع در ميدان دام شروع شد١٢در ساعت  شرکت داشتند،

سپس شرکت کنندگان در اين برنامه   . زنان از قيد ھرگونه ستم و تبعيض را فرياد زدندئیپايکوبی، ضرورت رھا

تظاھر کنندگان حمل می کردند و شعار ھای   کهئی بنر ھائیدر طول راھپيما.   نمودندئیمبادرت به يک راھپيما

ھمچنين   . را به نمايش می گذاشتندئیمطالبات شرکت کنندگان در اين راھپيما گوناگونی که سر می دادند ، خواست ھا و

در پايان   .بارزاتی داده بودندمترقی، فضای پر شوری به اين حرکت م راھپيمايان با پخش سرود ھا و آھنگ ھای

 که صورت گرفت ئیتجمع زده و به سخنرانی ھادست به " Museum plein " ، تظاھرکنندگان در محلئیراھپيما

 . داشتندگوش داده و روز جھانی زن را گرامی

 اشته و با حضور داشته و فعال ھستند شرکت دھالندنيروھای سياسی ملت ھای مختلفی که در  در اين حرکت مبارزاتی

 امستردامنيروھای سياسی ايرانی مقيم   .برجستگی داده بودند" روز جھانی زن " انترناسيوناليستیۀحضور خود به جنب

آرم و بنرھای خود   خلق ايران که با حملئی شرکت داشتند؛ از جمله فعالين چريکھای فدائیدر اين گردھما نيز فعاالنه

  .از شرکت کنندگان در اين حرکت بودند
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از ساعت چھار بعد از ظھر تعدادی از تظاھرکنندگان جشن روز  ً، تقريبا"Museum plein "پس از پايان تجمع در

آماده کرده ) Crea , Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam(به اين منظور در  نی کهوجھانی زن را در سال

  . بودند، ادامه دادند

  !روز جھانی زن چ مار٨گرامی باد 

  ! کارگر و زحمتکشنانزپيروز باد مبارزات 

  !ستيز جمھوری اسالمی نابود با رژيم زن

  ھالند -  امستردامخلق ايران در  ئیفعالين چريکھای فدا
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