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. از تاريخ مبارزات طبقه آارگراستیهشت مارس بيانگر بخش  

 
 

اسفند ماه هشتاد و پنجهم هفد                                                                                             آميته پيگيری     
 

 
 

اين روز بيان حرآت عينی ومادی از تاريخ جدال .روز جهانی زن نتيجه تالش و فداآاريهای زنان آارگر است

 . طبقاتی است آه زنان آارگر در راه بدست آوردن حقوق انسانی از زندگی و جان خود مايه گذاشتند

هشت مارس .ان گرفتار استثمارندهمانگونه آه مردان آارگر در نظام سرمايه داری استثمار می شوند زنان دو چند

نه در قالب انحرافات بورژوازی آه می خواهد زن را آاالی بزك شده و مدرن معرفی آند می گنجد ونه منزوی 

همين حال قالب انتقام جويانه فمنيستی برای رواج  آردن زنان را به بهانه تقدس در آفرينش و پاآدامنی می پذيرد در

چرا آه هدف هر سه انحراف تحميل شده تهی آردن . ورد غير علمی رانيز بر می تابدتفرقه و اختالف جنسی و برخ

 اسفند روزجهانی زن نمای ديگری از روز جهانی آارگراست سير ١٧. جنبش زنان از محوريت ستيز طبقاتی است 

ساج در  زنان کارگر ن١٨٧۵ مارس ٨زنان سند انكار ناپذير اثبات اين ادعا ست آه روز  تاريخی مبارزات

ابن حرکت . نيويورک در اعتراض به پايين بودن سطح دستمزدها و شرايط غير انسانی کار دست به تظاهرات زدند

دوباره زنان کارگر  ١٩٠٧ مارس ٨در . به درگيری قهر آميز با پليس انجاميد، و به طرز وحشيانه ا ی سرکوب شد

ات زدند، که باز هم تظاهرات آنها سرکوب شده و به  ساعت کار روزانه دست به تظاهر١٠نساج آمريکا باخواست 

 حزب سوسياليست آمريکا به تشکيل کميته ملی ١٩٠٨ مارس سال ٨در . دستگيری بسياری اززنان منجر گرديد

کارگران زن بافنده  )١٩٠٨ مارس ٨(د، و در همين حين زنان برای مبارزه جهت کسب حق رای زنان اقدام کر

چنين .  کار کودکان و کسب حق رای زنان در نيويورک دست به تظاهرات زدندسوزنی با خواست ممنوعيت

 ٨ روز ١٩٠٩بسياری در اين سال در آمريکا رخ داد که باعث گرديد سال بعد يعنی ) ريز و درشت (رويدادهای 

تثبيت ز ملی زنان در اين سا ل در آمريکا البته به طور غير رسمی از طرف احزاب چپ مارس بعنوان نخستين رو

 درکپنهاک برگزار شد، ١٩١٠در کنگره بين المللی سوسياليستها که سال . شده و زمينه دائمی حرکتهای انقالبی شود

در هشت .شناخته شد  مارس را بعنوان روز جهانی زن پيشنهاد کرد که توسط کنگره به رسميت٨گالرا زتکين 

ويس و استراليا با برپايی تظاهرات خواهان حق  يک ميليون زن د رکشورهای آلمان ، دانمارک ، س١٩١١مارس 

همين سال در روسيه و چين و چند کشور ديگر تظاهرات ديگری به . رای ، حق کار و آموزش حرفه ای شدند

زن کارگر درآتش ١٤٩ مارس ٨هفته بعد از  و درکمترازيک.   مارس برگزار گرديد٨مناسبت بزرگداشت 

  درشهرنيويورک" ترانکل"

اين خود دستمايه ديگری بود در . آه معتزض به شرايط وحشتناکی که به اين فاجعه انجاميد بودندآشته شدند 

 زنان عليه افزايش قيمتها، ١٩١٧ مارس ٨در. مارس سالهای بعد که تظاهرات زيادی را سبب شد٨اعتراضات 

 انجاميد، که در ترفيع   به شورش  تاين تظاهرا و.  تعطيلی کارخانجات و اخراج کارگران دست به تظاهرات زدند

 



 ٨با رشد مجدد جنبش زنان در دهه شصت .  اوضاعی که به انقالب فوريه همانسال انجاميد، کمک بسياری کرد

تحت فشاراوج گيری . مارس بارديگر اهميت بسياری يافته و تظاهرات بسياری در اقصی نقاط جهان انجام گرفت 

 چپ عوامل سرمايه داری از جمله سازمان ملل مجبور شدند سازمانهای جنبش زنان و حمايت بی دريغ احزاب و

 مارس را روز ٨ يونسکو ١٩٧٧ رابه عنوان سال بين المللی زنان اعالم آنند دو سال بعد يعنی در سال ١٩٧۵سال 

 -تظاهرات(جهانی زن اعالم کرد،که همه ساله دربسياری از کشورهای جهان هشتم مارس را به صورتهای مختلف

در دودهه گذشته روز جهانی زن درمقياسی جهانی به تريبونی افشاگرانه از . گرامی می دارند) و جشنگردهمايی 

نبايد فراموش آرد آه نظام سرمايه داری .  بی حقوقی عليه ليبراليسم و سرمايداری و تبعيض جنسی تبديل شده است

ع وسود موسساتی است آه ازفروش حافظ مناف آه به دروغ ادعای دمكراسی وآزادی خواهی دارد در درون خود

 .زنان و آودآان سود ميبرند

سرمايه داری با سود جستن از ابزارهای مختلف تبليغاتی توانسته است ضمن تحريف روز جهانی زن بسياری از 

بطوری آه نسل جديد فكر می آند روز زن نه تنها در مخالفت و مبارزه با نظام سرمايه داری .انسا نها را فريب بدهد

مرورتاريخ مبارزاتی هشت مارس غلط بودن اين ادعا .دبوجود نيامده بلكه آن را جزء افتخارات سرمايه داری می دان

 .را ثابت می آند

آميته پيگيری ايجاد تشكلهای آزاد آارگری با استناد به مبارزات تاريخی زنان اعالم می دارد روز جهانی زن روز 

فر خواست بر عليه نظام ضد انسانی سرمايه داری است،و از تمامی آارگران همبستگی طبقاتی  در راه مبارزه و آي

 .انی متحدانه مبارزه آنندو فعالين آارگری می خواهد برای احقاق حقوق و زندگی انس

  

   زنیپيروز باد هشت مارس روز جها ن
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