
  يک مادر از مراسم روز جھانی زن در سيدنی اتمشاھد

با درود ھای بيکران به روان پاک تمامی زنان مبارزی که جان خود را در راه 
تحقق آرمان ھای آزاديخواھانه ، فدا کردند و با سالم به تمامی انسانھای مبارز ، 

  .بويژه زنان آزاديخواه و انقالبی

فقا به مرکز شھر سيدنی رفتيم که از ھر مارس روز جھانی زن ، به اتفاق ر٨
گروه، فرقه، دسته و نژادی گردھم آمده بودند وپس از جمع شدن در تاون ھال 

  .راھپيمايی کرده و دو باره در آنجا گردھم آمديم ) مارتين پلِيس(شھر ، بسمت 

سھای شيرزنانی چون کالرا تمام عک ،زمانيکه ما به آنجا رسيديم رفقا به کمک ھم
زتکين، روزالوکزامبورگ، مادر پنجه شاھی، عزت غروی، روح انگيز دھقانی، 

و ... مرضيه احمدی اسکويی، مھرنوش ابراھيمی، ندا آقا سلطان ھا وووو
 ندشيرمردان مبارزی ھمچون جوانان رزمنده جنبش اخير مردمی را بنمايش گذاشت

يک عدد صندلی برايم آورده بودند و افتخار اين و من ھم که توان ايستادن نداشتم 
را داشتم که کنار عکسھای رفقای شير زن فدائی نشسته و با افتخار به آنھا و 

احساس غرور کرده و بيادشان اشک شوق در  بنگرم و شھامت قوی و استوارشان
  .ديدگانم جمع شود 

 



در اين ميان دسته ھای مختلف با نواختن موسيقی و آوازخوانی و شادی بمناسبت 
روز جھانی زن مشغول بودند و اکثر مردمی که از آنجا گذر ميکردند ، می 
ايستادند و با اشاره به تصاوير از ما سئوال ميکردند که اين کيست و آن کيست، با 

خالصه ھمه . ايشان توضيح ميداديمغرور و افتخار نام آنھا را بيان ميکرديم و بر
و به من که در کنار  دمردم آنجا از ھر رنگ و ھر کشوری که بودند می ايستادن

پالکاردھا و تصاوير نشسته بودم مثل اينکه تازه اين عزيزان را از دست داده 
بوديم ، تسليت ميگفتند و با ناراحتی شديد ھمدردی ميکردند و با احترام تمام از 

و به اين طريق نشان می دادند . ميگذشتند و خيلی ھا ھم عکس ميگرفتندکنار ما 
جان گذشتگانی که عمر عزيزشان را فدای ما ايرانيان از ھمه تمام اينھا و که 

چرا که . شدتا ابد در تاريخ به نيکی از آنھا ياد خواھد  ، مبارزينی ھستند کهکردند
و مردم را تکانی دادند و بما  جرقۀ شھامت و از جان گذشتگی را اول آنھا زدند

نامشان گرامی و ھميشه زنده، و ھدفشان پر ره رو . ستا ياد دادند که حق گرفتنی
  .   باد 
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