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ن زینا مارس، روز جه٨در باره   

   ١٣٨٧ اسفند ١٣شنبه سه                                                                                             یخسرو غالم   
 

 
 ت جرم شرکتقديم به شيوا خيرآبادی و سوسن رازانی، دو زن فعال کارگری که به

 . خوردندسنندج شالقشهردرجهانی کارگر اول ماه مه، روزدر مراسم
                 
قهرآميز   سال پيش نيويورک قلب سرمايه داری آمريکا، شاهد سرکوب١٣٤، يعنی ١٨٧٥مارس سال روز هشتم 

در اين شهر برای بهبود شرايط  زنان کارگر کارخانجات نساجی. تجمع هزاران زن کارگر توسط پليس اين کشور بود

به معترضان يورش برد و عده ی اما پليس وحشيانه . کردند کار واعتراض به پايين بودن سطح دستمزد ها، تظاهرات

اين مسئله باعث شد که زنان کارگر بيشتر با حقوق خود آشنا شوند و سال های . شدند زيادی از زنان زخمی و دستگير

  .حرکات اعتراضی خود را به شکل های مختلف ادامه دهند بعد،

اين تظاهرات،  در. يابان ها ريختند ساعت کار روزانه به خ١٠، زنان نساج آمريکا با شعار ١٩٠٧سال  مارس ٨در 

با سرکوب پليس مواجه شده و زنان  اما بار ديگر. مردان کارگر و زنان طبقات ديگر جامعه نيز شرکت می کنند

  .زيادی دستگير می شوند

نيويورک   ، کارگران زن بافنده با خواست ممنوع کردن کار کودکان و کسب رای زنان در١٩٠٨سال در مارس 

روز به عنوان نخستين روز ملی  ، اين١٩٠٩ مارس آن سال، باعث شد که در سال ٨رويداد های . می کنندتظاهرات 

  .زنان در آمريکا به رسميت شناخته شود

داری تبديل  هشتم مارس به روز جهانی اعتراض زنان بر عليه مصايب نظام سرمايهسال های بعد، روزبتدريج در

کالرا " در اين اجالس . تشکيل شد لل سوسياليست ها در کپنهاک پايتخت دانمارک کنگره بين الم١٩١٠در سال . شد

 مارس را به عنوان روز جهانی زن پيشنهاد کرد ٨آلمان،  زن سوسياليست و نماينده حزب سوسيال دمکرات" زتکين 

  .رسيد و به تصويب کنگره

ای با  ، روسيه و چين تظاهرات گسترده در کشورهای آلمان، دانمارک، سويس، استراليا١٩١١سال  مارس ٨در 

  . شدندآنها خواهان حق رای، حق کار وآموزش برای زنان. جشن وسخنرانی بر پا می شود

که سرمايه  جنگ اول جهانی، زنان در اعتراضات گسترده هشتم مارس بر عليه جنگ ، ويرانی و کشتاریبا آغاز 

عليه افزايش قيمت ها، تعطيلی   زنان روسيه بر١٩١٧س  مار٨در . جهانی به راه انداخته بود، شرکت کردند

 روسيه نقش ١٩١٧وسيع اجتماعی در انقالب فوريه  اين حرکت. کارخانجات و اخراج کارگران تظاهرات کردند

  .بسزايی داشت

سال پس از  زنان در سال های بعد، بخصوص در نيمه دوم قرن بيستم، سازمان ملل را ناچار کرد که صدرشد جنبش 

يونسکو اين روز را روز جهانی زن  دو سال بعد نيز.  را سال بين المللی زنان اعالم کند١٩٧٥ مارس، يعنی سال ٨



رسمی شدن اين روز به عنوان روز جهانی زن، در بسياری از  اما با گذشت سال ها از. اعالم و به رسميت شناخت

  . هستندهای آنها با محدوديت های زيادی مواجهمراسم ممنوع است و زنان و تشکل  کشورهای جهان برگزاری اين

اما نقش طبقه  .ساله در سراسر دنيا در روز جهانی زن، به اشکال مختلف مطالبات خود را اعالم می کنندزنان هر 

آنها خواستار برابری حقوقی مردان  .کارگر وبخصوص زنان کارگر در طرح اين خواسته ها اهميت بيشتری دارد

نظام . گونه تبعيض جنسی و فرودست بودن زنان هستند  عرصه های اجتماعی هستند و مخالف هروزنان در همه ی

مبتنی بر نابرابری واستثمار نيروی کار انسان است، برای رسيدن به سود هر چه  سرمايه داری، نظامی که اساس آن

داران در دوران  سرمايه. کندتالش می کند که ساعات کار زنان را افزايش دهد و دستمزد کمتری پرداخت  بيشتر

بيشتر کار کنند و در دوره بحران و رکود،  رونق اقتصادی، از زنان کارگر می خواهند که برای آينده فرزندان شان

  .کنند که به تربيت بچه ها يشان بپردازند آنها را اخراج و خانه نشين کرده و توصيه می

متحدانه از مطالبات طبقاتی و ايجاد   وشادوش بودن آنها در دفاعهمبستگی و اتحاد زنان و مردان کارگر و د بی شک

   . کندمستقل خود، می تواند نظام سرمايه داری را به پذيزش خواسته های آنها وادار تشکل های
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