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 ۲۰۱۴مارچ    ۸ قاضی مسعوده
          

 بھ مناسبت روز جھانی زن
 

 تاریچۀ ھشتم مارچ
 

 

مارچ روز  ۸ . مارچ روز جھانی زن روز اتحاد و ھمبستگی زنان سراسر جھان در مبارزه برای آزادی و برابری است ۸
مارچ روز توفان  قیام ، روز رستاخیز، روز عصیان روز دادخواھی برای اعاده حیثیت زن و آزادگی زنان است. ھشتم

ھشت مارچ نماد از مبارزه و پیکار مستمر و   زن ، فریاد زن علیھ بھره کشی ، تبعیض جنسی و انواع محرومیت ھاست.
رایی و تفوق طلبی است. ھشت مارچ زایش جنسی را نوید می دھد ، خون ھای بایان نا پذیر زنان علیھ بنیاد گرایی عقب گ

ریختھ شده درآن روز قیام زنان بخاطر حقوق انسانی شان بھ اللھ زار ھا بدل شد کھ راه مبارزه زنان را رنگین و رنگین 
درود بی پایان برای  . دبگذار چراغ روشن شده این جنبش تا سالیان سال ھمچنان روشن و بر فروغ باش تر می سازد. 

 خاطره مبارزه پیش کسوتان جنبش زنان را گرامی می داریم . ھمھ زنان مبارز راه آزادی و عدالت

 تاریخچھ مختصر روز جھانی زن

یکی از روزھایی كھ مردمان مترقی جھان ، جشن می گیرند و از آن بعنوان روز خوب و فر خنده یاد می كنند، روز ھشتم 
زنان كار گر کارخانجات نساجی در شھر نیویارک برای  ۱۸۷۵مارچ  ۸یک چنین روزی یعنی روز در  .مارچ است

بھبود شرایط کارشان و در اعتراض بھ پایین بودن سطح دستمزد شان ، دست بھ تظاھرات زدند. این حركت بھ درگیری 
د و آنرا سرکوب نمود. عده ای از زنان قھر آمیز با پولیس امریکا انجامید و پولیس بطور وحشیانھ بھ تظاھرات حملھ کر

تظاھر کننده زخمی و دستگیر شدند. این مسألھ باعث شد کھ زنان کارگر دیگر ھم کم کم بھ حقوق انسانی خود آگاھی پیدا 
کنند . و سعی کنند کھ راه آنھا را ادامھ بدھند . حركت اعتراضی ھر سال بھ حالت آشکار و یا مخفی در کارخانھ ھای 

ساعت كار روزانھ دست بھ تظاھرات  ۱۰مجددا زنان نساج امریکا با خواست  ۱۹۰۷مارچ  ۸ادامھ پیدا کرد. روز مختلف 
می زنند كھ این بار ھم تظاھرات آنھا با سرکوب پولیس روبرو می گردد و بھ دستگیری بسیاری از زنان منجر می شود. 

حزب  ۱۹۰۸ات دیگر جامعھ نیز شرکت می كنند. در سال در این تظاھرات عده ی زیادی از مردان كار گر و زنان طبق
سوسیالیست امریکا بھ تشکیل کمیتھ ملی زنان برای کمپاین حق رأی زنان در انتخابات اقدام می كند و در مارچ ھمان سال 

ی كار گران زن بافنده سوزنی با خواست ممنوع كردن كار برای كودكان و كسب حق رأی زنان در نیویارک تظاھرات م
این روز بعنوان نخستین روز ملی زنان  ۱۹۰۹مارچ ھمان سال سبب گردید كھ در سال بعد یعنی سال  ۸كنند. رویدادھای 
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در امریکا تثبیت شود. این روز كم كم بھ روز مخالفت زنان كار گر با دولت و كار فرمایان سرمایھ دار، برای بھبود شرایط 
 ر سراسر دنیای صنعتی ، تبدیل می گردد.كار و کسب حقوق اجتماعی برای كل زنان د

زن  " كالرازتكین در کپنھاگ دانمارک برگزار گردید." ۱۹۱۰در کنگره ی بین المللی سوسیالیست ھا كھ در سال 
کنگره این  .مارچ را بعنوان روز جھانی مبارزه زنان پیشنھاد می كند ۸سوسیالیست از حزب سو سیال دموکرات آلمان 

یك میلیون زن سوسیالیست و كار گر و دیگر اقشار اجتماعی ھمراه مردان خواھان حقوق  .میکند پیشنھاد را تصویب
در کشورھای آلمان ، دانمارک ،  ۱۹۱۱مارچ سال  ۸آنھا در  . سیاسی ـ اجتماعی برابر برای ھمھ زنان و مردان شدند

ن حق رأی ، حق كار و آموزش حرفھ ای برای و با جشن و سخنرانی ، خواھا . سویس و آسترالیا تظاھراتی بر پا می کنند
 ۸مارچ بر گزار شد در مدتی کمتر از یك ھفتھ از  ۸زنان شدند. در ھمین سال در روسیھ و چین ھم تظاھراتی بھ مناسبت 

زن كار گر  ۱۴۹در شھر نیویارک بھ خاطر نبود دستگاھھای امنیتی و بدی شرایط كار،  "تریانكل "مارچ در آتش سوزی 
مارچ سال بعد بھ طور وسیعی در سراسر دنیای متمدن برگزار شود  ۸ھمین موضوع باعث شد کھ تظاھرات  .ختندجان با

با شروع جنگ جھانی اول ، میلیونھا مرد بھ جبھھ ھا گسیل  .و بدی شرایط کار، مورد اعتراض قرار گیرد و محکوم گردد
 بر علیھ جنگ و کشتار و خرابی ناشی از آ ن برگزار کردند.مارچ را  ۸شدند . زنان سوسیالیست در این سالھا تظاھرات 

در روسیھ زنان علیھ افزایش قیمت ھا، تعطیلی کارخانجات و اخراج كار گران دست بھ تظاھرات  ۱۹۱۷مارچ  ۸در 
دوم  در سالھای بعد از جنگ جھانی .این تظاھرات در رویداد انقالب فوریھ ھمان سال در روسیھ تأثیر زیادی داشت .زدند

روز جھانی زن جلوه چندانی نداشت . چون زنان توانستھ بودند بھ مقدار زیادی از خواستھای خود دست  ۶۰تا اوایل دھھ 
از طرف سازمان ملل متحد ، سال  ۱۹۷۵این روز ھم بار دیگر اھمیت یافت. سال  ۶۰یابند. با رشد جنبش زنان در دھھ 

مارچ را بھ عنوان روز جھانی زن، بھ رسمیت  ۸یونسکو  ۱۹۷۷یعنی سال بین المللی زنان اعالم شد و دو سال بعدتر 
شناخت. از آن روز بھ بعد ، در چنین روزی مردان بھ زنان گل یا ھدیھ تقدیم می کنند و بدینوسیلھ از مبارزات انسانی 

 زنان قدردانی می کنند.

ر جھان و بویژه برای زنان كار گر در کشورھای در سالھای اخیر با توجھ بھ شرایط نا بسامانی كھ برای زنان در سراس
با حکومت دینی ، ایجاد شده است، روز جھانی زن می رود تا ھمان جایگاه اولیھ خود ، كھ دفاع از شرایط بھتر كاری و 

ھشت مارچ روز جھانی زنان در راه است و ما ھمچنان برای تحقق بخشیدن  حقوق اجتماعی زنان می باشد را بدست آورد
یی ھزاران سالۀ ستم بر  ایم تا زنجیرهکنیم. چشم بھ راه مبارزات خواھران مان نشستھ مان مبارزه می رویای رھایی بھ 

 ستم بگسلیم. شمار زنان تحتزنان را کھ بھ قدمت تاریخ، ما را در بند گرفتھ بھ یاری دستھای بی 

پریالیستی و بنیاد گرای مذھبی، ما زنان را زیر یوغ در زمانی ھستیم کھ دو واپس گرای پدر ساالر، سرمایھ داری ام
یافتۀ  دولتی و متعاقباً خشونت خانگی و اجتماعی قرار داده و روزانھ یک سوم از ما زنان  گسترش خشونت سازمان

سترش گ میکنیم.  گسترش تجاوز جنسی، قتل، قتل نا موسی، تن فروشی، تحقیر، توھین و تھدید و ... را تجربھمستقیما آن 
بھ عنوان تنھا دارایی مان و نقش مادری بھ عنوان » زیبایی زن«ما، نمایاندن برداری کاالیی از بدنھای  یی بھره بی سابقھ

یی کنترل بدن ما با پوشاندن یا حراج کردنش بھ وسیلۀ دولت یا مذھب یا عرف یا فرھنگ  تنھا ھویت ما،  نزاع بر سر نحوه
تی صرفا تمایل شخصی مردان،  نزاع بر سر حق کنترل بارداری و یا پایان دادن بھ آن و... و بدین یا تقاضای بازار و یا ح

 .ترتیب بدن ما کاالیی است کھ ھر روزه عرضھ و قیمت گذاری میشود

 

 پایان
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