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  یُ محبجھانگير: فرستنده
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  کالرازاتکين

   !مي بداری زن را گرامیھشتم مارچ روزجھان
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لح، آزادنيب ر،ی ص دالت و براب ه ِی ع رد، رابط وق زن و م ستق ی حق ود داردیميم ان. وج ا زم ان یوت ه زن  ک

وق  رجھان ازحق ادرسراس ه برابرب ند، جامع ردان برخوردارنباش سانی م لح، ی روی ان دالت و ،یآزاد - ص  ع

  . دياھد د را نخویدموکراس

   الملل ني کل عفو بري دب- خاننيري              ا

    

   زن بوجود آمد؟ی روز جھانچگونه
    

ه تظاھرات خطيشرا به منظوربھبود ورکيويِ زنا ن کارگر با فنده درشھرن١٨٧۵ مارچ درھشتم اناي کار دست ب  ی ب

  . زدند

د ی تعدادیري درگنيدرا. ُکش حمله بردِ داران، با سالح گرم به صفوف زنا ن زحمتهي مدافع سرماسيپل  ازتظاھر کنن

   -ُ زنا ن زحمتکش د ست در دست به نبرد با مزدوران١٨٧۵ مارچ درھشتم.  شدندري و دستگیگا ن کشته، زخم

  .  داران بر خواستندهيسرما

ه ورکيوي تظاھرات زنا ن زحمتکش ناگرچه ا ب  ستي زن کمونکي وکوشش شنھاديپ سرکوب ودرخون نشست؛ ام

الرا زاتکیانقالب ام ک ارچ ٨ روزن،ي بن ه م ستگب وان روز ھمب اری المللني بی عن ا ن درت اخي زن ان ثبت ی خلقھ  جھ

  .  خاطره ھا محو نشدازوھرگز 

    

  ." تواند وجود داشته باشدی نمیئ توده ی جنبش واقعچيبدون زنا ن ھ"
   ) نيلن(                                                                                                                                   

    

ا هي لدرح وان٨ روزک ه عن شورھا ب ه ک ارچ درھم ت" زن روز" م ده اس ناخته ش رزم. ش الم زده انيدرس  ران،ي اس

ز تلخنيوا  انددادهرا روز زن نام " امبراسالميپ"روزتولد د ختر ه حکومت ا  استی ھمان طن ه سرکوب یسالمک  ک

  . اعالم کند" روززن" را به عنوانی برنامه خود دارد، روزصدرزنان را در 

الرا زاتک( ران حزب سوسنيک ان وبنالي ازرھب وکرات آلم هي دم دافع زن ومبتکراصلانگذارمجل ان ی م بش زن  درجن

  .)  اعالم شد دوم  المللنيمارچ ازطرف او درکنگره ب٨درواقع. درجھان بود

   ی دارهي نظام سرما بود بادنا

   ی باد حکومت اسالمسرنگون

   سمي لاي باد سوسزنده

   یُ محبريجھانگ

  

ار ی آسمان را ازچھارده سالگبه و باور ی دوران کودکیکي کاتولتيترب . خود وفادارماندمیستيالي به باور ماترمن  کن

  ." نم کی ت نمگرعباديمن د". گفتممادرم خود را به ئی نھاميدرآن سن تصم .گذاشتم

 ی فرانسوسندهي نو- دو بووارموني س                                                                          


