
سال  در  توان  ممی  را  زن  جهانمی   1908روز 
جسمتجو کرد زمانمی کمه هزاران زن کمه با لباس 
در  و  کردند  اعتصماب  نیویورک  شهمر  در  کار 
شهر  ایممن  در  خود  کار  شرایممط  بممه  اعتراض 

راهپیمایی کردند.

- در امما اولیمن نقطمه عطف در زمان دورتری بود 
الیزابمت کدی اسمتنتون و لوکتریا . 1848سمال 

کنوانسیون  اولیمن  در  را  نفمر  صمد  چنمد  موت 
حقوق زنان در نیویورک جممع کردند. آنهما بما هم 
و  سیاسی  اجتماعممی،  مدنممی،  حقوق  خواسممتار 
و قطعنامه  احسماسات  اعالمیمه  در  زنان  مذهبمی 

ها شدند. جنبشی متولد شد.

1910
روز زن، بما شخصمیت بیمن المللی، برای احترام 
برای  حمایت  ایجاد  و  زنان  حقوق  جنبمش  بمه 
زنان،  برای  جهانی  گیری  رأمی  بممه  دسممتیابی 

رأمی و تصدی تاسمیس شد بر حمق  آنهما عالوه   .
کار،  برای  زنان  حقوق  دولتی،  های  سمممت 

آموزش حرفمه ای و پایان دادن بمه تبعیض در 
کار را خواستار شدند.

1913
روز جهانمی زن همچنیمن بمه مکانیزمی برای اعتراض 

. بمه عنوان بخشی از بمه جنمگ جهانمی اول تبدیمل شد
جنبش صلح، زنان روسی اولین روز جهانی زنان خود 
را در آخریمن یکشنبمه ماه فوریه برگزار کردند. در 

مارس سمال بعد، زنان  8جای دیگمر اروپما، در حدود 
یما در اعتراض بمه جنمگ و یما برای ابراز همبسمتگی با 

سایر فعاالن تجمع هایی برگزار می کردند.

1915 
اجتماع  اول،  بما شروع جنمگ جهانی  از جنگ.  خسمته 

از زنان در هلنمد در  آوریمل برگزار می  15عظیممی 
زن از  1300شود. شرکمت کنندگان شاممل بیش از 

کشور هستند.  12بیش از 

  1917
 در پمس زمینمه جنمگ، زنان در روسمیه بار دیگر 

برای  را  اعتصماب  و  در اعتراض  صلح  و   رد " رد "نان 
مارس طبق  8آخرین یکشنبه ماه فوریه )که در 

تقویم میالدی سقوط کرد( انتخاب کردند.
این اعتراضات به اعتصاب های روزانه کارگران 
از هممه بخمش هما برای تهیمه نان، حقوق بهتر و 

. چهار پایان دادن بمه خودکامگمی افزایش یافت
به  موقمت  دولمت  و  داد  اسمتعفا  تزار  بعمد،  روز 
زنان حمق رأمی داد. ایمن احتماالً بما اهمیمت ترین 
بیمن تظاهرات روز جهانمی زن در هر  نتیجمه در 

زمان بود.

 25000در شهر گوانگجو چین  1927در سال 
روز  شد.  برگزار  راهپیمایی  حاممی  مرد  و  زن 

زن  در  1949جهانمی  زنان  رسمی  تعطیالت  بما 
چین با تعطیالت نیم روزه.

1965 
شوروی  جماهیر  اتحاد  در  زن  جهانممی  روز 
اعالم  کاری  غیر  روز  عنوان  بمه  سموسیالیستی 

.شد
باقی  کمونیسمتی  تعطیالت  در  عمدتما  روز  ایمن 

سال  حدود  در  اینکمه  تما  بود   1967مانده 
. موج دوم تصویب شدتوسط فمینیست های 

ایمن روز دوباره بمه عنوان روز فعالیمت ظهور کرد و گاهمی به عنوان ایمن روز دوباره بمه عنوان روز فعالیمت ظهور کرد و گاهمی به عنوان 
 شناخته می شود.  شناخته می شود.  رد " رد "روز جهانی مبارزه زنان رد " رد "روز جهانی مبارزه زنان

، چپ ها و سازمان های کارگری به گروه ، چپ ها و سازمان های کارگری به گروه 19801980و و   19701970در دهه های در دهه های 
های زنان پیوسمتند کمه خواسمتار حقوق برابر، فرصمت اقتصادی برابر، های زنان پیوسمتند کمه خواسمتار حقوق برابر، فرصمت اقتصادی برابر، 
حقوق قانونمی برابر، حقوق تولیمد مثمل، مراقبمت از کودکان بما یارانه و حقوق قانونمی برابر، حقوق تولیمد مثمل، مراقبمت از کودکان بما یارانه و 

..جلوگیری از خشونت علیه زنان بودندجلوگیری از خشونت علیه زنان بودند

روز جهانمی زن یمک روز جهانمی اسمت که 
اقتصادی،  اجتماعمی،  های  موفقیمت  از 
می  تجلیمل  زنان  سمیاسی  و  فرهنگمی 

. ایمن روز همچنیمن دعوت بمه عمل کند
است.  جنسمیتی  برابری  تسمریع  برای 
همزمان بما گردهمم آمدن گروه ها برای 
یا  زنان  دسمتاوردهای  گرفتمن  جشممن 
فعالیت  زنان،  برابری  برای  گردهمایمی 
چشمگیری در سمطح جهان مشاهده می 

شود.


