
 ! هلندزن در جهانی روز بزرگداشت گزارش برنامه 

 

مناسبت  همینجهانی زن، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند مراسمی را به  سالگرد روزدر 

منطقه در  MOCسالن بعداز ظهر روز شنبه در  2از ساعت این مراسم .  در شهر آمستردام برگزار کردند

که شعر آن " افتخار"خوش آمد گویی و معرفی برنامه، ویدئو کلیپ  شروع شد و بدنبال "آمستلفین" 

یتی سروده شده به نمایش درآمد و مورد توجه خلق ، رفیق جانباخته غزال آ فداییتوسط چریک 

مالحظاتی بر مساله ستم بر زن در جمهوری اسالمی عنوان . شرکت کنندگان برنامه قرار گرفت

در بخش بعدی الین جنبش زنان و چریکهای فدایی خلق بود که سخنرانی رفیق سهیال دهماسی از فع

نخست ناصر نجفی شاعر مردمی به شعر ، بعدی برنامه  های قسمتدر . به سمع حاضرین رسید

چند قطعه شعر و ، شاعرۀ مبارز افغان  -سوما کاویانی خوانی پرداخت و بدنبال یک تنفس کوتاه، 

چند ، آناهیتا هنرمند نوجوان ، در بخش بعدی . قرائت کردرا برای جمع  "شعری برای زنان"منجمله 

 "زندانی ای اوج فریاد"، "جان مریم"، "سراومد زمستون"قطعه موزیک با پیانو نواخت و ترانه سرودهای 

چنین  هم .برنامه آناهیتا با تشویق گرم حاضرین پاسخ گرفت . و چند ترانه دیگر را برای جمع اجرا کرد

کومه له  - ردستان حزب کمونیست ایراندر برنامه بزرگداشت روز جهانی زن يکی از رفقای سازمان ک  

در بخش گفتگوی آزاد برنامه پیش از اتمام برنامه   .متنی را به عنوان پیام به مراسم قرائت نمود

ر باره مساله زن را واالت و نقطه نظرات خود دئشرکت کنندگان فرصت یافتند تا س ،مارس  8بزرگداشت 

و شرکت  با بقیه مطرح کنند که این بخش از برنامه با مشارکت گرم حضار به شکلی فعال برگزار شد

بعد از  6مراسم در ساعت  .کنندگان نظرات خود را در رابطه با جنبش زنان با بقیه در میان گذاشتند

 . رسید به پایان شاد و رفیقانهردی در فضایی ظهر با رقص و پایکوبی ک  

 با ایمان به پیروزی راهمان

   هلند - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران
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