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 زن جھانی روز ميمنت به
 !باد تھنيت جھان جمعيت از نيمی -زنان ۀھم بر زن المللیبين روز ،)]حوت [اسفند ھفده( چمار ھشت

  !مرد ای ھان

 ۀبار در که باش داشته ياده ب کن، جمع را خردت و عقل حواس، و ھوش آوری، ميان به سخن زن از خواھیمی گاه ھر

  .نباشد مادرت یئلحظه رنجش حتی، تحقير، فقط نه باعث که گزين بر کلماتی .یئگومی سخن مادرت

  !مرد ای ھان

 چگونه آمدی؟ باره ب ضعيفه اين از چگونه "قوی" تو که بده، پاسخ ساده سؤال اين به پنداری،می "ضعيفه" را زن که تو

 يافتی؟ پرورش او آغوش و بطن در

 نھی و امر کنی، تعيين حقوق و حق مادرت برای دھیمی اجازه خود به حقی چه به مجوزی، چه به بده، پاسخ يا و

  !کنی؟ مشخص برايش ثغور و حدود بکنی،

 دنياه ب ھنگام شما و من مادران که را دردی نآ فقط توانیمی کن تصور لحظه يک شماری،می پرقدرت را خود که تو

  کنی؟ تحمل کردند، تحمل مانآوردن

 ھاینظام قربانی زنان کليه از که آور خاطره ب کنی، صحبت او حقوق و زن از دھیمی اجازه خودته ب که حال

 ُرزا، پسکايا،کرو از -طبقاتی مضاعف ستم عليه رزمنده زنان از داری،سرمايه ضدانسانی نظام ويژهه ب طبقاتی،

 ریھيل امثال جنگ ۀقابل ھایهتعفري از نه یئگومی سخن آنھا مانند زن ميلونھا و نينا، مرضيه، جميله، مريم، کولونتای،

ه ب فقط که ديگر بسياری و می ترزا اليزابت، ملکه مرکل، آنگال ھيلی، نيکی رايس، کانداليزه اولبرايت، مادلن ن،کلينت

 .دارند شباھت زن هب ظاھری شمايل و شکل ظالح

 نصايح يادآوريھا، چنين با زن به داریسرمايه یئکاال نگاه که ندارد، نياز ایالعادهفوق ھوش و عقل به واقعيت اين درک

 بشری ضد بلکه، زن، ضد تنھا نه نظام بايد خود، ۀشايست جايگاه در زن گرفتن قرار برای .نيست تغيير قابل اندرزھا و

 مشارکت بدون .مردان و زنان ۀھم ۀمتحدان پيکار با مگر نيست ممکن اين و .شود دفن تاريخ تانگورس در داریسرمايه

 طبقاتی ۀجامع در زنان حقوقی برابر و آزادی نه و ستا مبارزه اين در پيروزی به اميدی نه انسانی، جمعيت از نيمی

  !يافتنی دست

 .داریسرمايه ستيزانسان نظام عليه جھان مردان و زنان ظفرمند رزم باد پرتوان
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  !باد فرخنده مردان دختران و ھمسران خواھران، مادران، -زنان ۀھم بر زن جھانی روز
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