
ی   مارس روز جهانی زن، الهام بخش رهانی زنان ایران 8  گرایم باد زمی 

های مختلف در اغلب کشورهای  همه ساله در گرامیداشت روز جهانی زن، گروهها، جریانات و رسانه 

سال است   43جهان، بجز برخی کشورهای اسالیم و جهان سویم مثل میهن اشغال شدۀ ما که نزدیک به 

ی به حقوق و جایگاه زنان، به  توسط نظام  اهریمنی حاکم به بند کشیده شده است،  ضمن ارج گذاشت 

ی داشته اند.  گذار در تاری    خ بشی  بزرگداشت زنانی یم پردازند که نقشی برجسته و تاثیر

اما مبارزات زنان برای آزادی و رسیدن به مطالبات عادالنه و برابری طلبانۀ خود قدمن  به درازای تاری    خ  

ی  «   بشی ِ
ی، زنی یهودی است بنام »ِاسی  گزار در تاری    خ بشی دارد، از نظر ما مسیحیان ییک از زنان بسیار تاثیر

ِ در عهد عتیق به سال 
قبل از میالد و   ۴۶۰که روزگاری ملکه و ناخی ایران ما شد. رویدادهای کتاب ِاسی 

اتوری خشایارشاه هخامنشی باز یم استگاه تاریخی ییک از اعیاد یهودیان،  گردد. وقایع این کتاب خروزگار امیر

ی با روز جهانی زن منطبق است.   «عید پوریم»به نام  ی  یم باشد که زمان سالگشت آن بطور شگفت انگیر

نامگذاری روز جهانی زن همانگونه که همه میدانیم به مبارزۀ زنان کارگر کارخانۀ نساخی کتان در نیویورک، 

ایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن، آنان را  شی  .میالدی بر یم گردد 1857در سال 

   .وادار به مبارزه علیه این نی عدالن  در قالب اعتصابات سازمان یافته و منظم نمود

ی از میان صدها زن برجسته و سنت شکن میتوان به بسیاری منجمله پروین اعتصایم،   در دوران معارص نیر

، قمرالمل ی  العتر
ّ
رت

ُ
زاخانی و دهها زن فرهیخته، طاهرۀ ق ، مریم میر

ی بهبهانی وک وزیری، فروغ فرخزاد، سیمتر

مند، شاعر، ورزشکار، نویسنده و دانشمند اشاره نمود.   هیی

اما مهمی  از هر زمان دیگر در این دوران سیاه چهل و دو سه سالۀ حاکمیت ضد زن آخوندهای متحجر، 

ان دالور و آگاه   ایران چه صحنه های درخشانی از مقاومت، شجاعت و شاهد بودیم که زنان و دخی 

فداکاری را در مبارزه و پیکار در میدانها و یا زندانها آفریدند و بعنوان پیشتازان مبارزۀ رهائیبخش و برابری  

 طلبانۀ مردم ایران جایگاه خود را در سپهر سیایس_اجتمایع میهن بیش از گذشته، تثبیت نمودند.  

ی از تاخت و تاز و تجاوز رژیم داعشی مالیان حاکم در  شوربختانه تاری    خ و ت قویم میهن غارت شدۀ ما نیر

ی که در میان تمام ملل جهان، روشن  امان نمانده است، بنحویکه زمان روزهانی مثل روز زن و روز مادر را نیر

ی تغییر داده و به لوث اعتقادات خود آلوده اند، بعنوان نمونه روز  تولد فاطمه  و تثبیت شده است را نیر

ی امام شیعیان را روز زن نامگذاری نموده اند، در حالیکه میلیونها زن ایرانی نه شیعه   همش عیل، اولتر

 هستند و نه به اسالم باور دارند.   

مارس امسال را به تمام زنان میهن شادباش گفته و اتحاد شاشی آنان را   8حزب دمکرات مسیخ ایران 

ی کمان گرای  هر  فارغ از  رنگتر
ی

 و سیایس، یم ستاید، و آنها را به همبستیک
ی

شات و باورهای اعتقادی، فرهنیک

 چه بیشی  فرا میخواند. 

ی مفتخریم که با زنان آزادۀ و بپاخاستۀ، دست در دست هم، دوشادوش مردان، علیه شکوب،   ما نیر

تم مضاعف علیه  سانسور، حجاب اجباری، نابرابری، استثمار، شکنجه، زندان و اعدام و بویژه جفا وس

ی و تبهکار اسالیم مالیان جریان دارد، تا   اقلیتهای مذهنی که بطور سیستماتیک از جانب رژیم زن ستیر

 دمیدن صبح رهانی و آزادی ایران و ایرانی  همراه و همگام هستیم. 

 آزادی و آبادی ایران در پرتو صلح، عدالت و محبت مسیح

 کمیتۀ زنان حزب دمکرات مسیخ ایران 


