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  را چرا تجليل مينمائيم؟  ھشت مارچ

  

ه ھای مقاNت، تصاوير، صداھا و نداھای در مورد روز ھشت مارچ و حقوق زنان خوشبختانه مطبوعات و شبک
 ھشت مارچ يکی از روزھايی بين المللی و دست آورد مشترک جھانی است كه مردمان .اجتماعی را فرا گرفته است

اما در بعضی مقاNت و در صفحات فيسبوکی نظريات منفی نيز در . عدالت پسند و ترقيخواه گيتی آن را جشن می  گيرند
در ساحۀ سياسی و اجتماعی موازی با بخش ) جھانی شدن(اليستی در حاليکه پروسۀ گلوب. اين مورد انتشار يافته است

تکنولوژی و اقتصادی در تمام کشورھای دنيا به سرعت بيشتر از پيش ادامه دارد، اما بعضی ھا ت�ش مينمايند که کشور 
نسل جوان ضرورت آن را احساس کردم که برای . را در انزوا و جدا ز پروسه ھای عام و تحوNت کلی جھان نگھدارند

وطنم و ع�قمندان راه آزادی، ھمبستگی ملی، ترقی کشور و عدالت اجتماعی، در بارۀ روز بين المللی زنان معلومات 
  .  مختصر را تھيه و وجيبۀ خويش را در اين راستا ايفا نمايم

يمت خاص بين ھشت مارچ  که به نام ھای روز بين المللی زنان، روز جھانی زن و يا روز زن مشھور است، از اھ
تاريخ آن به مطالبۀ تساوی حقوق زنان با مردان به ابتکار سازمانھای سوسياليستی از قرن نزده . ِالمللی برخوردار است

در  آن زمان سازمانھا و نھاد ھای مدافع حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان برای حق اشتراک زنان .  سرچشمه ميگيرد
مجاھدت ميکردند و خواستار معاش مساوی زنان با مردان در مقابل کارھای در پروسه ھای انتخاباتی و دادن رأی 

زنان ميخواستند که ساعات کار شان کم و برای امور خانه و تربيت و مواظبت اوNد خويش نيز وقت و . ھمسان بوده اند
نسيتی به حيث ثمرۀ روز بين المللی زن در نتيجۀ چنين پيکار بيرحمانۀ طبقاتی و مستدام ج. حوصله  داشته باشند

مبارزات نستوھانه و پيگير زنان و مردان عدالت پسند جھان عرض اندام نموده که زحمات و قربانی ھای زيادی را 
روز بين المللی زن يکی از دست آورد ھای مشترک جھانی مبارزان راه عدالت و دموکراسی در راه . مطالبه کرده است

  . مربوط و منحصر به يک کشور واحد نمی گرددانکشاف قانونمند جامعۀ بشری است که 

  

  روز جھانی زن چرا و چطور بوجود آمد؟

در روند کشمکش ھای بی رحمانۀ طبقاتی در بين کارگران و سرمايداران ) روز بين المللی زن(مسمی شدن يک روز در سال  بنام 

مؤرخين به اين .  ط مستقيم به مسايل دينی وملی ندارداين مسئله ارتبا. و مبارزات جنسيتی بين زنان و مردان به وجود آمده است

 امريکای شمالی نظر اند که مفکورهء تعين يک روز مخصوص در سال بنام زنان برای بار نخست از جانب حزب سوسياليست
 برخاسته است، زيرا که در امريکای شمالی و اروپا فرماسيون اقتصادی اجتماعی بورژوازی مقدمتر از ساير بخش ھای

طبيعی است که بيشترين نظريات بديع،  ابتکارات، انکشافات و اختراعات در . دنيا به ميان آمده و رشد سريع نموده است

مفکورۀ تدوير يک روز در سال بنام زن در . کشورھای مترقی و پيشرفته صورت ميگيرد، نه در کشور ھای عقب مانده

يافتۀ اروپايی ضرورت آن درک شده و  ز جانب کشورھای ترقیپيشرفته ترين کشور جھان به وجود آمده، به زودی ا
چنانچه در حال حاضر نيز زيادترين اختراعات تازه در امريکای شمالی، .  بعدا به ساير نقاط جھان نشأت نموده است

  .اروپا و جاپان به وجود می آيد و بعدا در ساير کشور ھا مروج می گردد

ه ملی زنان تشکيل شد و تصويب نمود، تا يک روز مخصوص بخاطر تشديد در امريکای شمالی کميت 1908در سال 

برای چنين کار  1909فبرواری را در سال  28آنھا . مبارزهء ملی برای تأمين حق انتخابات زنان در امريکا پذيرفته شود

 متنگ ھا بخاطر در اين روز حزب سوسياليست را ساير نھاد ھای عدالت پسند و دموکرات در مظاھرات و.  پذيرفتند

در سالھای بعد نيز در ھمانروز مظاھرات و متنگ ھای ھمه عدالت . تأمين حق رای برای زنان ھمراھی وسيع نمودند

  . خواھان برای حق اشتراک زنان در انتخابات، در امريکای شمالی تکرار گرديد
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 امريکا صورت گرفته بود، ولی زنان باوجوديکه ابتکار نظريۀ  روز بين المللی زن از طرف زنان و حزب سوسياليست
در کوپنھاگن فيصله ای را مبنی بر شناختن يک روز در سال ) انترناسيونال دوم زنان سوسياليست(آلمان توانستند که در 

کنفرانس انترناسيونال دوم زنان ( زنان نامدار آلمان در يکی از  Clara Zetkinک�را تستکين . بنام زن را عملی نمايند

در شھر کوپنھاگن پذيرش يک روز در سال را بنام روزبين المللی زن پيشنھاد کرد،  1910اگست سال  27به تاريخ ) سوسياليست

  . اما از کدام روز و ماه مشخص نام نه بُرد

انھای که مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا را در کشور ھای خويش در اين کنفرانس تصويب به عمل آمد که در توافق با سازم
آگاھانه به پيش ميبرند؛ زنان ھر کشور يک روز مشخص را ھمه ساله بخاطر حقوق زنان تعين و تجليل نموده و 

ًع9وتا اين روز . مبارزه بخاطر حق اشتراک زنان در انتخابات را مقدم از ھمه مطالبات ديگر تبليغ و تشريح نمايند

  . بايد کرکتر بين المللی را بخود اخذ نموده و از آن تجليل شاندار به عمل آيد

 برای اولين بار در 1911در سال .  در نيويورک برگزار شد١٩٠٩ فوريه سال ٢٨اولين مراسم روز زن در تاريخ 
.  زنان تجليل گرديد مارچ به حيث روز بين المللی19کشورھای پيشرفتۀ آلمان، دنمارک، اطريش، ھنگری و سويس 

مقصد از تجليل اين روز عمدتا مطالبۀ حق اشتراک زنان در انتخابات آزاد، سری  و مساوی با مردان بود، که در 
انتخاب روز . عصر ما تقريبا در ھمه کشورھای دنيا که در آن انتخابات صورت ميگيرد، عمل نورمال به شمار می آيد

ن در ارتباط با سنن و فعاليت ھای انق9بی و دست آورد ھای جنبش زنان در  مارچ به حيث روز بين المللی زنا19
، اعتصابات )1849الی جوLی 1848مارچ  (سالھای صدۀ قبل از آن، اعم از انق9ب ليبرال دموکراتيک آلمان در 

 مارچ در 18 و کمون پاريس که به 1857سراسری زنان کارگر فابريکۀ نساجی در نيويارک به ھشتم مارچ در سال 
 زنان فابريکات نساجی نيويارک بخاطر يادبود روز 1908بار ديگر در سال .  آغاز يافت، بوده است1871سال 

در ھشت . ً در ھشتم مارچ به مظاھره پرداختند که مکررا به خشونت حاکمان وقت رو برو گرديد1857اعتصاب 
 پترزبورگ روسيه به اعتصاب دست زدند و سبب  کارگرزنان، زنان دھقان و زنان عساکر در سانت1917مارچ سال 

  .اولين جرقۀ انق9ب فبرواری گرديدند که منتج به سقوط رژيم تزاری روس شد

 جلسۀ عمومی ملل متحد طی اع9ميۀ 1977 را به نام سال زنان مسمی کرد و در سال 1975باLخره ملل متحد سال 
تجليل نمايند که اکنون ) روز حقوق زن و صلح جھانی(به نام از ھمه کشورھای جھان خواست، تا در سال يک روز را 

  . ھمه ساله ھشت مارچ بمثابه روز بين المللی زن در تمام جھان مشترکا تجليل ميگردد

با در نظرداشت اين حوادث انق9بی تاريخی، ھشتم مارچ روز پر افتخار و دست آورد مشترک زنان و مردان عدالت 
 شورای عالی رياست اتحاد جماھير ١٩۶۵ می ٨در . له از آن تجليل به عمل می آيدپسند جھان است که ھمه سا
اکنون در اضافه تر .  ر�
	 ا��م ��دالمللی زن را برای اولين بار روز تعطيل شوروی وقت، روز بين

شت در کشورھای ذيل ھ.   کشور به روز ھشت مارچ زنان يا کل روز و يا ھم نيمروز کاری تعطيل ميگردد20از
  :  مارچ به حيث روز رخصتی قانونی محسوب ميگردد

انگوL، ارمنستان، آذربايجان، اريتريا، گورجستان، گينی بيسأو، قزاقستان، کمبوديا، قرغزستان، Lؤس، مدغاسکر، «
ازبکستان، ملداويا، منگوليا، نيپال، روسيه، زمبيا،  صربستان، بور کينا فاسو، تاجکستان، ترکمنستان، يوگاندا، اکرائين، 

  . »ويتنام و روسيۀ سفيد

  .در چين و بعضی کشور ھای ديگر به روز ھشت مارچ زنان برای نيم روز مرخص ميباشند
 افغانستان نيز از نيم قرن به اين طرف به اشکال مختلف تجليل ميگردد و اين روز –ھشت مارچ در کشور عزيز ما 

  . در فرھنگ افغانستان نيز جای گرفته است

9ت زنان افغانستان بيشتر از زنان ساير کشورھای جھان است و زنان افغان در شرايط بدتر، عنعنات چون مشک
ناپسند، فشار ھای بيشتر فاميلی و اجتماعی، محدوديت ھای رفت و آمد و عدم خود کفايی اقتصادی زندگی مينمايند، 

وز در سطح ملی نيز برای ھمبستگی با زنان لزوم آن ميرود، تا به زندگی آنان بطور خاص توجه مبذول گردد و يک ر
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 مارچ، روز 19چنانچه بعضی از نھاد ھای مبارز حقوق زن بر اين نظر اند که روز . افغانستان وجود داشته باشد
  . ُزجر کشی فرخنده مناسب ترين روز به حيث روز ھمبستگی ملی زنان افغانستان ميباشد

مارچ، روز بين المللی زنان وجود دارد، ضرورت به روز ھمبستگی  بعضی ھا به اين نظر اند که چون روز ھشت 
اما به علتيکه در روز بين المللی زن ھمه مردم جھان ، اعم از مردان و زنان . ملی زنان افغانستان وجود ندارد

ور مصروف تجليل اين روز در ھمه کشور ھا ميباشند، موقع توجه خاص به زنان افغانستان در داخل و خارج از کش
حينيکه مردم افغانستان يک روز خاص برای ھمبستگی ملی با زنان افغانستان را تجليل نمايند، موقع . مھيا نمی گردد

تحقيق، بررسی و توضيح مشک9ت و چالش ھای خاص زنان افغانستان مساعد ميگردد و برای حل آن طرق عملی و 
  . ملی خواھد گرديدممکنه به حمايت  و توانمندی ملی و بين المللی جستجو و ع

  َختم

  


