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  دلناخلق ايران در ھ یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢١ مارچ ١۵

 دلناگزارشی از برگزاری روز جھانی زن در ھ

  
  
که يک " مسترداما چ مار٨کميتۀ  "ھای گذشته ، ، در بزرگداشت روز جھانی زن، به رسم سال) ٢٠٢١(  امسالچ مار٨

کرد که برگزار " مستردام موزيوم پلينا "اسمی را در محللند می باشد، مرادر کشور ھ تشکل بين المللی حقوق زنان

توجه به محدوديت ھای ناشی از ھمه  با. ن حقوق زن در آن شرکت کردندتعدادی از نيروھای سياسی و تشکل ھا و فعاال

 .   شرکت کردندیئ نفر در اين گردھما۴٠٠گيری ويروس کرونا، حدود 

لند بخشی اايران در ھ ی خلقئکه فعالين چريکھای فدا" لنداو زحمتکشان ھحمايت از مبارزات کارگران  کميتۀ "فعالين

ی ئزنان کارگر و زحمتکش، در اين گردھما ويژهه از آن ھستند، با صدور فراخوانی در حمايت از حقوق زنان و ب

   .شرکت کردند

از  تين، با استفادهمريکای الاجمله کشورھای  سخنرانان مختلفی از کشورھای گوناگون و من در جريان اين مراسم،

در رابطه با تجارب زنان در  تريبون و پوديومی که به ھمين منظور از سوی برگزار کنندگان مراسم بر پا شده بود،
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مردساالری با آن تنيده شده است، سخن گفته و قوانين زن  کشور ھای مختلف ، زير سايۀ حاکميت نظام سرمايه داری که

 ی نظامی که در آن قوانين زن ستيز،ئء و محکوم نموده و از مبارزات زنان برای برپاافشا  نظام ھای حاکم راۀستيزان

    . دفاع می کردند،محو و برابری واقعی زن و مرد تضمين شده باشد

تصاوير  ی زنان و ھمچنينئلند نيز با بنر حاوی عکس ھای مبارزان راه رھااخلق ايران در ھ یئفعالين چريکھای فدا

وابسته به امپرياليسم و زن ستيز  ی خلق ايران که در مصاف با رژيم ھایئنباختگان زن چريکھای فداتعداد زيادی از جا

ی ئمبارزه برای رھاکه در را   مراسم شرکت نموده و ياد تمامی زنانی شاه و جمھوری اسالمی جان باخته بودند، در اين

   . گرامی داشتند،جامعه و زن از ستم امپرياليست ھا و سرمايه داران جان باخته اند

با . مترقی توسط نوازندگان مختلف نواخته شد و جمعيت به رقص و پايکوبی پرداختند در طول مراسم، موزيک ھای

گيری ھای  ليس حاضر در محل تظاھرات، سختون پامورأبه قوانين و محدوديت ھای ناشی از شيوع کرونا، م توجه

. اطالعاتی را به شرکت کنندگان ندادند  نصب چادرۀز جمله اجازمتعددی را بر شرکت کنندگان اعمال می کردند و ا

ًليس، خود مستقال به امر رعايت پروتکل ھای بھداشتی از ودخالت پ سازمان دھندگان مراسم نيز برای جلوگيری از

   .نظارت می کردند... نظير حفظ فاصله اجتماعی و  سوی شرکت کنندگان

  !رگر و زحمتکشروز جھانی زنان کا ،چ مار٨گرامی باد 

  ی عامل اصلی استثمار و نابرابرۀزنان عليه نظام سرمايه داری، به مثابزنده باد مبارزات 

  !در سراسر جھان

  دلناخلق ايران در ھ یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠٢١ چ مار١٠

  

 


