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شیرین نظیری

هشتم مارچ ،تاریخ ماندگارازمبارزات جهانی زنان
هشتم مارچ روز بر افراشتن درفش مبارزه علیه ستم  ،روز یاد بود خاطره ی قربانیان راهپیمایی مسالمت آمیز زنان
کارگردرشهرنیویارک ،روز پیکار قهرمانانه وغرور آفرین ملیون ها زن آگاه و رزمنده ی جهان بخاطر رسیدن به حقوق انسانی
شان است .
روزپرافتخاردر بسیاری
از۱۶۲سال بدینسو ) ۲۰۱۹ -۱۸۵۷( ،مبارزه آگاهانه زنان دربرابرخشونت وبی عدالتی جریان دارد .دراین ِ
ومردان آزادی خواه وآگاهی جامعه گرد هم جمع می شوند تا آواز اعتراض خود را نسبت به ستم و تبعیض
ازکشورهای جهان ،زنان
ِ
جنسی و خشونت علیه زنان به گوش جهانیان برسانند.
در هشت مارچ سال ،۱۸۵۷زنان كارگر كارخانه نخریسی و پارچه بافی شهر نیویارک امریکا در اعتراض به شرایط نامناسب
وغیرانسانی کاربه جاده ها ریختند ودست به مبارزه گسترده ی زدند ودرخواست  ۱۰ساعت كار در روز ،دستمزد مساوی
دربرابرکارمساوی "با مردان"،حق رای ،بهبود شرایط کاروافزایش دستمزد را نمودند.
در حالی که این زنان ازحقوق ،حقهً خود بشکل مسالمت آمیز دفاع می نمودند.ناگهان با برخوردی مسلحانه پولیس مواجه شدند.
پولیس به صفوف معترضان زن وارد شده و صفوف شان را در هم شکسته و بسیاری از آنها را مجروح و حتا چندین نفرآنها را
بیرحمانه کشتند(.پولیس امریکا خیلی بی رحم است به جای اینکه به دست و یا پای مجرم درحال فرار فیرکنند.قلب مجرم را می
شکافند .بجای اینکه تایر های موتر ثارق را تخریب کنند که ازکار بی افتد .باالی سرنشینان موترفیر می کنند).
فریاد های برحق این مبارزین به سرعت انتشار یافت ودرکمترین زمان از مرزهای امریکا خارج و وارد اروپا و از آنجا دامنه
های آن به آسیا و افریقا نیزسرایت کرد.
دیری نگذشته بود که به چهره درخشان حق طلبی و آزادی خواهی زنان در سراسر جهان مبدل گشت.
بمناسبت پنجاهمین سالگرد قربانیان مارچ ،بار دیگر در ۱۹۰۷زنان شجاع ایاالت متحده امریکا تظاهرات وسیع را درشهرنیویارک
برگزارکردند .در جریان همین مبارات بود که روزی را بهعنوان «روز زن» با شعار "حق رای برای زنان" مطرح نمودند.
دو سال بعد آن " در  ۲۳فبروری  " ۱۹۰۹زنان شهر نیویارک تظاهرات وسیع را به اشتراک بیش از  ۲۰۰۰زن برگزارنمودند .
درقطعنامه همین روز پشنهاد نمودند که هرسال درهمین روز تظاهرات سراسری در امریکا به مناسبت« روز زن» برگزارشود.
حزب سوسیالیست امریكا ضمن بیانیه ی اعالم كرد كه درهردوسال یك روز به اعتراض هاي زنان براي كسب حق رأي اختصاص
یابد .ولی زنان درواقعیت آرزو داشتند که همه ساله ازاین روز تجلیل به عمل آورده و روان پیشگامان وپیشتازان نهضت زن را
خشنود و مشعل آزادی زن را تابنده نگه دارند.
درسال " ،۱۹۱۰دومین کنفرانس زنان سوسیالیست" که کالرا زتکین یک تن از رهبران آن بود ،پیشنهادی را مبنی بر تعیین" روز
بین المللی زن" ارایه داشت.
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گرچه زنان سوسیالیست اتریشی در گذشته روز "اول ماه می" را پیشنهاد کرده بودند .ولی اول ماه می ،جایگاه ومفهومی داشت که
میتوانست اهمیت وجایگاه مبارزه مشخص برسر مساله زن را تحت الشعاع قراردهد .بنا به همین دلیل دقت روی این مساله
ضروری پنداشته می شد.
زنان سوسیالیست آلمان هم؛ در روز  ۱۹مارچ موافق بودند که ازاین روزتجلیل به عمل آورند .ولی این روز به نسبت مناسبتی قبلی
که با مبارزات انقالبی درسال ۱۸۴۸علیه رژیم پادشاهی پروس داشت .به عقب نشینی لفظی حکومت انجامید.
درسال  ۱۹۱۰لئویس زیئتزنماینده حزب سوسیالیست امریكا دركنفرانسی كه دركوپنهاك برگزارشد ودرآن یکصد زن مبارز ازهفده
كشورحضورداشتند پیشنهاد این كه یك روز در سال به عنوان روز جهانی زن (حق رای برای زنان) نامیده شود وزنان سراسرجهان
در آن روز به راه پیمایی وتظاهرات دست بزنند ،را مطرح کرد.
دراین هنگام" کالرا زتکین خطاب به زنان نموده می گفت":زنان آگاه ومبارزشما درابتدای کارتان با مشکل وموانع بی شماری در
راه آرمان های تان برای آزادی صلح وهمبستگی واتحاد با زنان مواجه می شوید .ولی رسیدن به این پیروزی مبارزه خستگی نا
پذیرمی خواهد .پشت کارداشته باشید وموقف حساس خود را درتشکیل جامعه ونقش فعال خود را درخانواده فراموش نکنید .برخیزید
ودرراه زنده گی بهتروجامعه نوین مبارزه کنید"
كالرازتكین دراین كنفرانس،پشنهاد تعیین  ۸مارچ روز جهاني زن رامطرح و قطعنامه ي را براي تصویب به كنفرانس ارایه داد.
درقطعنامه كالرازتكین چهارخواسته مهم پیشنهاد شده بود:
 - ۱مبارزه براي تامین حقوق مادري
وحقوق كودكان
- ۲مبارزه برعلیه خطر جنگ
- ۳مبارزه براي حق راي
- ۴مبارزه علیه تورم وگرانی·
كنفرانس  ۱۹۱۰علیرغم تاكید براهمیت یک
روز جهانی به عنوان سمبول مبارزه برعلیه
ستم به زن  ،در مورد تعیین روزمشخص
برگزاري آن ،به نتیجه نرسید وبه همین
خاطر تا سال ۱۹۲۱درتاریخ های متفاوتي
دریكی ازیكشنبه ها روز رخصتی عمومی
ماه مارچ "روز زن " برگزارمی گردید.
ادامه ی این مطلب را در نشانی زیر
بخوانید:

http://voiceofwomenafg.blogspot.com/
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