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 زنان یماندگارازمبارزات جهان خیتار هشتم مارچ،

میز زنان مسالمت آ یقربانیان راهپیمای یستم ، روز یاد بود خاطره  هیمارچ روز بر افراشتن درفش مبارزه عل هشتم

 ینساناجهان بخاطر رسیدن به حقوق  یکارگردرشهرنیویارک، روز پیکار قهرمانانه وغرور آفرین ملیون ها زن آگاه و رزمنده 

  .شان است

 یاریردر بسروِزپرافتخا نیدارد. درا انیجر یعدالت یمبارزه آگاهانه زنان دربرابرخشونت وب(  ۲۰۱۹ -۱۸۵۷) نسو،یسال بد۱۶۲از

 ضیم و تبعشوند تا آواز اعتراض خود را نسبت به ست یجامعه گرد هم جمع م یخواه وآگاه یجهان ،زنان ومرداِن آزاد یازکشورها

 .برسانند انیجهان وشزنان به گ هیو خشونت عل یجنس

 اسبدر اعتراض به شرایط نامن کایامر ارکیویشهر ن یو پارچه باف یریسنخ ،زنان كارگر كارخانه۱۸۵۷هشت مارچ سال  در

 یساعت كار در روز، دستمزد مساو ۱۰زدند ودرخواست  یها ریختند ودست به مبارزه گسترده کاربه جاده  یرانسانیوغ

 .دستمزد را نمودند شیکاروافزا طیا،بهبود شر یرا "با مردان"،حق یدربرابرکارمساو

ه شدند. مواج سیمسلحانه پول یگهان با برخوردنمودند.نا یدفاع م زیزنان ازحقوق ،حقهً خود بشکل مسالمت آم نیکه ا یحال در

ا را از آنها را مجروح و حتا چندین نفرآنه یبه صفوف معترضان زن وارد شده و صفوف شان را در هم شکسته و بسیار سیپول

 یم را م.قلب مجررکنندیمجرم درحال فرار ف یپا ایبه دست و  نکهیا یرحم است به جا یب یلیخ کایامر سیکشتند.)پول رحمانهیب

 کنند.( یم ریموترف نانیسرنش یافتد. باال یکنند که ازکار ب بیموتر ثارق را تخر یها ریتا نکهیا یشکافند. بجا

جا دامنه خارج و وارد اروپا و از آن کایامر یزمان از مرزها نیودرکمتر افتیبه سرعت انتشار  نیمبارز نیبرحق ا یها ادیفر

 .کرد تیزسراین قایو افر ایآن به آس یها

 .زنان در سراسر جهان مبدل گشت یخواه یو آزاد ینگذشته بود که به چهره درخشان حق طلب یرید

 ارکیویرنرا درشه عیتظاهرات وس کایمتحده امر االتیزنان شجاع ا ۱۹۰۷در گریمارچ، بار د انیسالگرد قربان نیپنجاهم بمناسبت

 .زنان" مطرح نمودند یبرا یبا شعار "حق را« روز زن»عنوان را به یمبارات بود که روز نیهم انیبرگزارکردند. در جر

  .ندزن برگزارنمود ۲۰۰۰از  شیرا به اشتراک ب عیتظاهرات وس ارکیویزنان شهر ن"  ۱۹۰۹ یفبرور ۲۳سال بعد آن " در  دو

 .ودبرگزارش« روز زن» به مناسبت کایدر امر یروز تظاهرات سراسر نیروز پشنهاد نمودند که هرسال درهم نیهم درقطعنامه

ص اعالم كرد كه درهردوسال یك روز به اعتراض هاي زنان براي كسب حق رأي اختصا ی سوسیالیست امریكا ضمن بیانیه حزب

زن را  ضتنه شتازانیوپ شگامانیبه عمل آورده و روان پ لیروز تجل نیآرزو داشتند که همه ساله ازا تیزنان درواقع ییابد. ول

 .زن را تابنده نگه دارند یخشنود و مشعل آزاد

" روز نییبر تع یرا مبن یشنهادیتن از رهبران آن بود، پ کی نی" که کالرا زتکستیالیکنفرانس زنان سوس نی، "دوم۱۹۱۰ درسال

 .داشت هیزن" ارا یالملل نیب
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داشت که  یومفهوم گاهیجا ،یاول ماه م یکرده بودند. ول شنهادی" را پیدر گذشته روز "اول ماه م یشیاتر ستیالیزنان سوس گرچه

مساله  نیا یدقت رو لیدل نیمبارزه مشخص برسر مساله زن را تحت الشعاع قراردهد. بنا به هم گاهیوجا تیاهم توانستیم

 .شد یپنداشته م یضرور

 یقبل یناسبتمروز به نسبت  نیا یمل آورند. ولبه ع لیروزتجل نیمارچ موافق بودند که ازا ۱۹آلمان هم؛ در روز  ستیالیسوس زنان

 .دیحکومت انجام یلفظ ینیپروس داشت. به عقب نش یپادشاه میرژ هیعل۱۸۴۸درسال  یکه با مبارزات انقالب

زهفده زن مبارز ا کصدیكه دركوپنهاك برگزارشد ودرآن  یلئویس زیئتزنماینده حزب سوسیالیست امریكا دركنفرانس ۱۹۱۰ درسال

اسرجهان زنان( نامیده شود وزنان سر یبرا یزن )حق را یكشورحضورداشتند پیشنهاد این كه یك روز در سال به عنوان روز جهان

 .بزنند، را مطرح کرد دستوتظاهرات  یدر آن روز به راه پیمای

در  یشمار یکارتان با مشکل وموانع ب یا درابتداگفت:"زنان آگاه ومبارزشم یخطاب به زنان نموده م نیهنگام" کالرا زتک نیدرا

نا  یتگمبارزه خس یروزیپ نیبه ا دنیرس ی. ولدیشو یواتحاد با زنان مواجه م یصلح وهمبستگ یآزاد یتان برا یراه آرمان ها

 دیزیبرخ .دینکنجامعه ونقش فعال خود را درخانواده فراموش  لیوموقف حساس خود را درتشک دیشخواهد. پشت کارداشته با یرمیپذ

 "دیمبارزه کن نیبهتروجامعه نو یودرراه زنده گ

 .داد هیابه كنفرانس ار بیمارچ روز جهاني زن رامطرح و قطعنامه ي را براي تصو ۸دراین كنفرانس،پشنهاد تعیین  كالرازتكین

 : شده بود شنهادیكالرازتكین چهارخواسته مهم پ درقطعنامه

مبارزه براي تامین حقوق مادري  - ۱

 وحقوق كودكان

 مبارزه برعلیه خطر جنگ -۲

 مبارزه براي حق راي -۳

 ·یمبارزه علیه تورم وگران -۴

 کیعلیرغم تاكید براهمیت  ۱۹۱۰ كنفرانس

به عنوان سمبول مبارزه برعلیه  یروز جهان

ستم به زن ، در مورد تعیین روزمشخص 

برگزاري آن، به نتیجه نرسید وبه همین 

متفاوتي  یدرتاریخ ها۱۹۲۱خاطر تا سال 

 یعموم یازیكشنبه ها روز رخصت یدریك

 .دیگرد یماه مارچ "روز زن " برگزارم

 ریز یمطلب را در نشان نیا ی ادامه

 :دیبخوان

http://voiceofwomenafg.blogspot.com/ 
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