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ت که از خون زنان کارگر برخاسیمارس؛ حق  ٨  

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند نوز                                                                            یخزاي مهری

  
 

 شود ی مادآوريسال به جهان  که هریروز. هشتم مارس گذشت -ادداشتي

  . دهندی مليک از کارگران و عمده گرسنگان اش را زنان تشیميکه ن
نام خود را وام دار پنج دهه مبارزه  روزی که. هشتم مارس روز جهانی زن است

و شرايط برده واری است که  زنان کارگر در اعتراض به دستمزدهای بسيار ناچيز

بافندگی اشتغال داشتند و  زنانی که عمدتا در صنايع نساجی و. بر آنان تحميل می شد

کارگرانی که . پرداختند ن کار می کردند میبايد هزينه نخ و سوزنی را که با آ

تشکيل می دادند و از  بيشترشان را مهاجرانی از روسيه، لهستان، ايتاليا و آلمان

 .کمترين حقوق يک شهروند آمريکائی محروم بودند

تجمعی اعتراض آميز برپا کردند و خواستار افزايش  زنان کارگر نساجی و بافندگی نيويورک ١٨۵٧در هشتم مارس 

اين تظاهرات با مداخله خشونت آميز نيروهای . بهبود شرايط کاری خود شدند دستمزد، کاهش ساعات کار روزانه و

دو سال بعد  اما کمتر از. شد و ساير اتحاديه های کارگری نيز هيچگونه حمايتی از اين زنان نکردند پليس سرکوب

دستيابی به حداقل خواسته های شان  کارگران زن نساجی و بافندگی نيويورک نخستين اتحاديه محلی خود را برای

ا جلب کنند، بطوری که سرانجام در سال گروه های کارگری ر تشکيل دادند و توانستند توجه برخی از اتحاديه ها و

 .در آمريکا شکل گرفت» WTUL کارگر ـ اتحاديه همبستگی زنان «١٩٠٣

  نزديک به پانزده هزار کارگر بافنده سوزنی نيويورک تظاهرات ديگری را برای کاهش١٩٠٨در هشتم مارس 

نان «آنان نشان . ترتيب دادند شی از کودکانساعات کار، افزايش دستمزد، دستيابی به حق رأی و پايان دادن به بهره ک

پايان گرسنگی و گل سرخ به نشان آرزوی يک زندگی  نان به نشانه درخواست. را برای خود برگزيدند» و گل سرخ

. با دخالت پليس به خشونت انجاميد و هزاران زن بازداشت يا اخراج شدند اما اين تجمع اعتراض آميز نيز. بهتر

" کرده ايد شما به محاربه با خدا و طبيعت اقدام: " دادگاه خطاب به يکی از بازداشت شدگان گفتيک زمانی که قاضی

 بار ديگر پيوند خصوصی اش به یوسطائ قرون یكايآمر !محشر است«: برنارد شا، نمايشنامه نويس ايرلندی نوشت

   ».قدرت اليزال الهی را اعالم داشت

بنامد و در » روز زن«د حزب سوسياليست آمريکا، آخرين يکشنبه فوريه را بع اما اين تظاهرات موجب شد تا دو ماه

يک سال بعد و در دومين  . شد اولين روز زن بطور غير رسمی در آمريکا گرامی داشته١٩٠٩فوريه  بيست و هشتم

ن بعنوا فعال چپگرای آلمانی، نامگذاری يک روز» کالرا زتکين«در کپنهاگ، » سوسياليست ها نشست جهانی«

  .  کشور عضو همراه شدرا پيشنهاد داد که با حمايت صد تن از شرکت کنندگان از هفده» روز جهانی زن«
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کارگر مرد و زن در اتريش، آلمان، دانمارک و سوئيس دست به   بيش از يک ميليون١٩١١در نوزدهم مارس 

پنجم  آنان شدند، و حريقی که در بيست ودستيابی زنان به حق رأی و پايان يافتن استثمار  راهپيمائی زدند و خواستار

فقدان امکانات ايمنی، جان صد  روی داد و به دليل» تری انگل«مارس همان سال در شرکت آمريکائی توليد پوشاک 

، آخرين شنبه ١٩١٣بخشيد؛ بطوری که روسيه نيز در  و چهل و نه کارگر زن را گرفت دامنه اعتراضات را شدت

ناميد » روز جهانی زن« سازمان ملل متحد هشتم مارس را ١٩٧۵سرانجام در سال  . کرداعالم» روز زن«فوريه را 

    .بعد حمايت يونسکو به آن رسميت بخشيد و دو سال

طی بيست سال اخير اين  را محکوم می کنند و» کارگر زن«سراسر جهان در روز هشتم مارس، استثمار کارگران 

 هشتمين روز.  استتبعيض جنسی و بهره کشی از زنان کارگر تبديل شدهدر مقياسی جهانی به بلندگوئی عليه  روز

اين، ازبکستان، بالروس، اوکر ماه مارس در جمهوری های ارمنستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان،

   . استمغولستان و ويتنام تعطيل رسمی مولداوی، مقدونيه،

يکصد و پنجاه سال از نخستين جنبش اعتراض آميز زنان کارگر، هنوز بخش  اما عليرغم اين دستاوردها و با گذشت

. زنان تشکيل می دهند درآمدترين آحاد جامعه بشری را که بالغ بر يک ميليارد و سيصد ميليون تن می شوند، اعظم کم

ز همتايان مرد متوسط سی تا چهل درصد کم تر ا در بيشتر کشورها دستمزد کارگران زن در ازای کار برابر، بطور

پوست و سرخپوست آمريکائی هنوز به پست ترين کارها گمارده می شوند و با  در اياالت متحده زنان سياه. آنان است

آفريقای  زنان فلسطين، نوار غزه،. خط فقر با گرسنگی، بيماری و مرگ دست و پنجه نرم می کنند دستمزدی زير

چرخ امپرياليسم جهانی با جنگ و  وک مردان و کودکانی می نشينند کهسياه، فيليپين و آمريکای التين همچنان در س

   .تحريم، آنان را زير دنده های خود خرد می کند

جهان يادآور می شود که نيمی از کارگران و عمده گرسنگان اش را زنان  روزی که هر سال به. هشتم مارس گذشت

  . دهندتشکيل می

  

 یيخزا یدکتر مهر

  دسترنج
  : منابع

International Federation of Settlements and Neighborhood Centre 

Socialist worker 

 INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 

Worker’s world 

  

 


