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  فرح نوتاش: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ٠٨
 

 !مبارک جھان و ايران زنان ۀھم بر زن جھانی روز مارچھشتم 
 بدون جھان زنان که است روزی مارچ ٨ .شود می داشته گرامی جھان کشورھای اکثر در زن جھانی روز ،مارچ ھشتم

 در .پردازند می شان دستاوردھای و ھا موفقيت يادآوری به ... و نژادی عقيدتی، فکری، مختلف گرايشات به توجه

 بيشتر و پيشين، ھای فعاليت و ھا منازعه ھا، تالش مسير در گذشته به کردن نگاه برای است مجالی روز اين حقيقت،

 در که یئھا فرصت و استعدادھا شکوفايی جھت در راه کردن باز برای ار پيش ھای حرکت راستای در تننگريس برای

  .است زنان آينده و حال نسل انتظار

 

 : زن جھانی روز عنوان

 شھر در ميالدی ١٨٥٧ سال در نساجی صنايع در کارگر زنان ۀمبارز خاطره ب زن روز عنوان به روز اين انتخاب

 .گردد می رب مريکاا نيويورک

 مردان با ھمراه که ١٩واسط قرن ا در زن کارگران زياد کار ساعات و کم دستمزد با انسانی غير و سخت کاری شرايط

 عدالتی بی اين عليه مبارزه به وادار را آنان بودند شده کاری بازار و کارخانجات و صنايع وارد صنعتی ھای کشور در

 عليه اعتراض براى پوشاك بزرگ ۀكارخان يك در زن نساجى كارگران روز اين در .نمود منظم و يافته سازمان شکل به

 كارگران براى اعتصاب اين ۀخاطر .زدند اعتصاب به دست شان اقتصادی وضعيت و كارى سخت بسيار شرايط

 ادامه ركارگ زنان براى کاری فرسای طاقت شرايط اين برای مبارزه و عمومى نارضايتى .ماند باقى نساجى ۀکارخان

 .نشد فراموش ولی کرد پيدا

 زنان محلی ليسوپ و کارفرمايان طرف از زنان ۀمسلحان شديد سرکوب و واقعه اين از سال ٥٠ از بيش گذشت از پس

 جھان نقاط اقصی در مرد و زن تن مليونھا ساالنه که روزی .کنند زنده را خاطره اين ديگر بار يک تا آمدند بر صدد در

 ھمچنان خوب سنت اين و  دارند می گرامی را روز اين ھا یئگردھما و اجتماعات دادن ترتيب با مارچ ھشتم روز در

 می سرازير خيابانھا به روز اين در جھان کشورھای ۀھمً تقريبا که یئجا تا شود می افزوده آن وسعت بر و دارد ادامه

  . زنند می دست شادی و جشن به کارگران کنارديگر در و شوند

 خاطرۀی احيا منظور به نيويورک شھر رد کتان نساجی کارخانـۀ زن کارگران سال، پنجاه از بيش گذشت از بعد

 اعتصاب به دست آورد می ياده ب را زنان کم بسيار حقوق و کار وفشار محروميت تبعيض، که را روز اين در اعتصاب
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 با مختلف ھای بخش کارگران ھمبستگی از جلوگيری خاطره ب مسلح نگھبانان ھمراه به کارخانه اين صاحب زدند،

 کشيدن آتش به با و ساختند محبوس کارشان محل در را زنان اين ، ديگر ھای بخش به آن سرايت عدم و گران اعتصاب

 آتش اين در کارگر زنان از نفر ١٢٩ و ببرند بدر سالم جان حادثه اين از توانستند زنان از کمی تعداد فقط کارخانه

 .سوختند

 ھا خاطره در زنان عليه فشار و دالتیع بی عليه زنان ۀمبارز روز نامه ب سنتی طوره ب مارچ ھشتم روز دليل ھمين به

 کاری اعتصاب و تظاھرات شكل به زنان ۀمبارز مريكاا و ىئاروپا مختلف كشورھاى در بعد ھاى سال در .ماند باقی

 در خود پی در و کرد پيدا ادامه اجتماع در برابر حقوق داشتن برای ھمينطور و کاری استعمار و تبعيض فشار، عليه

 و گذاشتند جھان سطح در مبارزه ۀعرص به پا زن زحمکتش کارگران مدافع ۀبرجست ھایشخصيت جھان سراسر

 کنند رعايت را انسانی ۀاولي حقوق و کنند لغو را رحمانه بی استثمار و داری برده قوانين تا کردند مجبور را کارفرمايان

 قوانين و روز در کار ساعت ھشت نقانو شد موفق ١٩٣٣ وفات و ١٨٥٧ متولد زتکين کالرا لمانا در آنھا ۀجمل از

 اين بتدريج جھان سطح در تاريخ آن از و کند تحميل دولت به را حقوق وساير زايمان و بارداری ايام در زنان ۀويژ

  .است شده شناخته رسميته ب قوانين

 شرکت جھان کشور ھفده از مبارز زن صد آن در که زنان )ۀخواھان عدالت( سوسياليستی کنفرانس دومين اروپا در

 مارچ ھشتم روز نمارکد پايتخت درکپنھاگ ميالدی ١٩١٠ سال ستگا ٢٧روز در زتکين کالرا خانم پيشنھاد با داشتند

 زنان عليه گوناگون ھای تبعيض مقابل در مبارزه و زنان حقوق از دفاع خاطره ب ھمبستگی روز و زن روز عنوان به

 .شد گزيده بر

 ھای فعاليت دل ازء ابتدا زنان، به آن اختصاص و روز يک گيری شکل برای حرکت آغاز گفت توان می واقع در

  بست نطفه اروپا سراسر و شمالی مريکایا در بيستم قرن آغاز در کارگر زنان اعتراضی

 به را روز اين مريکاا سوسياليست حزب .شد برپا  ١٩٠٩بروری ف ٢٨ در متحده اياالت در زن جھانی روز نخستين

 بودند، کرده اعتراض خود کاری شرايط عليه زنان آن در که نيويورک، نساجی کارگران اعتصاب از تجليل و افتخار

 برگزيد

 آن و اعالم زنان المللی بين روز را زن روز ،١٩١٠ سال در کپنھاگ در ای جلسه طی ھا، سوسياليست جھانی ۀکنگر

 سراسر در یأر حق به زنان دستيابی منظور به حمايت گسترش و زنان حقوق کسب جھت در حرکتی عنوان به را

 تصويب به کنگره اين در جھان کشور ١٧ از زنان از تن يکصد از بيش موافقت با پيشنھادی طرح .کرد تثبيت جھان،

 برای ثابتی تاريخ کنگره اين در .بود فنالند پارلمان در بار اولين برای زن سه انتخاب آن، پيامد نخستين و رسيد،

 نشد خابانت مراسم برگزاری

 و لمانا نمارک،د اتريش در١٩١٩ مارچ ١٩ در بار نخستين برای زن جھانی روز که شد سبب کپنھاگ ۀکنگر بازتاب

 یأر حق و شرکت بزرگی تظاھرات در مرد و زن ميليون يک از بيش که یئکشورھا در يعنی شود، برگزار سوئيس

 مطالبه را شغلی تبعيض پايان و یئ حرفه آموزش کار، یبرا زنان حقوق دولتی، مشاغل به دستيابی امکان زنان، برای

 کردند

 سراسر در زنان ھای جنبش برای ای دستمايه زن، جھانی روز ، ١٩١٤ -١٩١٣سالھای در اول جھانی جنگ شروع با

 صلح جنبش از بخشی عنوان به روسی، زنان .کنند تبديل جھانی جنگ به اعتراض برای روزی به را آن تا شد جھان

 نيز اروپا نقاط ديگر در زنان .کردند برگزارروريبف ماه يکشنبه آخرين در را زن جھانی روز مراسم نخستين ی،خواھ

  ساختند برپا باشکوھی تظاھرات فعاالن، ديگر با ھمبستگی ابراز با و جنگ به اعتراض در مارچ ٨حوش و حول
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 تزار بعد، روز تنھاچھار کرد پيدا قطعيت ١٩١٧ مارچ ٨ روز گرگوری تقويم اساس بر که صلح و نان درخواست با و

  .شناخت رسميت به را زنان برای یأر حق موقت دولت و داد ءاستعفا روسيه

 

 یيتجنس برابری و متحد ملل

 .کرد تصريح را مرد و زن برابری اصل که بود ای توافقنامه نخستين شد،ء امضا ١٩٤٥ سال در که متحد ملل قطعنامه

 از مختلف اھداف و ھا برنامه استانداردھا، ھا، ژیيسترات ۀارائ به منجر که المللی بين قطعنامه اين تاکنون، نزما آن از

 .است بوده کننده تعيين ثروؤم جھان سرتاسر در زنان وضعيت و موقعيت پيشرفت در شده، متحد ملل سوی

 به دستيابی در مردان با برابر شرکای عنوان به را انزن مشارکت آن تخصصی ھای آژانس و متحد ملل ھا، سال از پس

 ۀچھر از نشان زنان، اختيار و قدرت .اند داده ترفيع مداوم، بشر حقوق برای کامل احترام و امنيت، صلح، پرورش،

  .دارد جھان سراسر در سياسی و اقتصادی اجتماعی، ھای شوارید تصحيح و نظارت با متحد ملل ھای تالش آشکار

 

 زن جھانی روز از تجليل و مروزها

 توسعه حال در جوامع در که يافته توسعه کشورھای در تنھا نه زنان، برای زن جھانی روز مارچ ٨ اخير، ۀسال چند در

 برگزاری با که زنان، جھانی رشد به رو جنبش .است گرفته خود به ای تازه ابعاد و مطرح تری گسترده صورت به نيز

 اعتراض و یئآرا صف به زن جھانی روز تبديل در است، يافته تعميق متحد ملل توسط زنان لمللیا بين کنفرانس چھار

 است رسانده بسيار ياری اقتصادی و سياسی ھای عرصه در آنان مشارکت و شان حقوق به زنان دستيابی جھت در

 و ھا پيشرفت انعکاس برای فرصتی به را روز اين تا اند کرده تالش زن جھانی روز در جھان زنان اين بر عالوه

 تاريخ در را آوری شگفت نقش که( عادی زنان راسخ عزم نيز و شجاعانه ھای کنش و آمده دست به دستاوردھای

 بدارند گرامی را دستاوردھا اين و کرده تبديل )اند کردهء ايفا شان جوامع و کشورھا

 بی موارد در کشورھا از بسياری در تبعيض ھنوز ولی شده تصويب جھان سطح در کار ساعت ٨ قانون چه اگر

 حقوق با تلفخم مشاغل در مردان و زنان برابر حقوق ھنوز ھم مريکاا و یئاروپا کشورھای ًمثال دارد ادامه شماری

 زنان را آنھا % ٥٠ و دارد کارمند يا و کارگر نفر ميليون ٨٠٠ حاظر شرايط در که چين در تنھا شود نمی لحاظ برابر

 برابر حقوق يکسان شغل و تخصص با مردان و زنان که معنی بدين است شده تضمين برابر حقوق دھند می شکيلت

 ھای عرصه تمامی در مردان و زنان برابر حقوق شناختن رسميته ب برای خوبی آغاز اين دالبته ص و کنند می دريافت

 آورد دست باالترين اين صدالبته و ستا ھم حقوقی ۀجانب ھمه برابری به گرايش و پذيری تمدن ۀنشان و است زندگی

 خالقيت و بازدھی و یئتوانا که دھد می نشان ھا عرصه ۀھم در زنان ۀگسترد فعاليت .است تاريخی ۀلحظ اين تا بشر

 تر موفق دارند زنان که ای حوصله و صبر با ھا خالقيت و مشاغل از بسياری در بسا چه و نيست مردان از کمتر آنھا

 تمامی در مرد و زن برابری که ببرد پی انسانی اصل اين به متمدن بشريت که است رسيده آن زمان و کنند می عمل

 . امروزيست مدرن و مترقی ضوابط تمامی اساس بر انسانی حقوق يک ھا عرصه

 در ما نزنا توليدی ھای فعاليت شاھد که است سال ساليان عينه به و تجربه به ھمه گيالن ما ثروتمند و سرسبز استان در

 دوزی لباس و بافی حصير جمله از توليدات انواع با ھا خانه در و شاليزارھا در گذشته در چه ام بوده ھا عرصه تمامی

 با تردستی چه با زنان و دختران ماست يزئپا طبيعت از رنگارنگ فضای از تأنش که یئتماشا و شاد بسيار رنگھای با

 در مردان ھمدوش و دھند می ھم ھنوز و دادند می بروز خود از یئھا قيتخال چه رنگھا و پارچه روی بر کار ساعتھا

 در و کرد می نمود آنھا طبيعی وظايف از يکی داری بچه و حاملگی ًطبعا و داشتند فعال نقش توليدی کارھای تمامی
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 و مادران نھمي بودند استراحت حال در يا و چای نوشيدن و زدن گپ مشغول ھا خانه قھوه در ما مردھای زمان ھمان

 نقل و حمل دوزحتی و دوخت ، جات صيفی و سبزيجات ، نوغان ، توتون ، چای ، برنج توليد در که بودند ما خواھران

 گذاشتند سر پشت را کاری ساعت ھزاران و کردند می مديريت را خانواده اقتصاد و داشتند ای ه کنند تعيين نقش .....و

 خودرا غم و ھم تمام خواندن درس جمله از ھا بچه ۀآيند برای کوششی ھيچ از مدرن انسانھای بعنوان که اين جالب و

 فعال شرکت بدون داشت قرار ايران در تحصيالت صدر در ھمواره ما استان که بود تالشھا ھمين کردند می صرف

 قرار نظر مد جھان سطح در و تری گسترده سطح به را موضوع ھمين حال .؟ داشتيم جامعه در جايگاھی چنين ما زنان

 ای کننده تعيين نقش چه جھان در ثروت توليد و ھا خانواده اقتصادی مديريت و توليدی ۀعرص در زنان ببينيم و بدھيم

 .کنند می و کرده ءايفا

 روز دھند می نشان ھا عرصه ۀھم در را خود ظرفيت و توان نسل حفظ رغم علی که جھان زنان ۀھم به فراوان درود

 جھان زنان دوش بر وليتھاؤمس سنگين بار چه اگر مبارک جھان زحمتکش مردمان ۀھم و زنان شما بر مارچ ٨ زن

 سھم و بتازيد پيش به ھمچنان ايم نبرده پی شما انسانی کرامت و ظرفيتھا به کافی ۀانداز به ھنوز جھان مردان وما است

 می و است آن از بيشتر شما يتھایظرف ولی ايد داشته بزرگی آوردھای دست چه اگر بگيريد پس مردانه جھان از خودرا

 برای تا کنيد مجبور را مردساالر ۀجامع و آوريد دسته ب بيشتر پشتکار با خودرا سھم و نقش جھان مديريت در توانيد

 .کوبند می شما نشينی خانه طبل بر آنھا از ھنوزبخشی اگرچه کند مجدد گزاری ارزش شما وفداکاری تالش اينھمه
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