
 ، روز بین المللی همبسته گی زنان!مارچ ۸ فرخنده باد

 

زنان کارگر نساجی شهر نیویارک، که به جرم مطالبه حقوق صنفی  ۱۸۵۸در گرامیداشت از اعتصاب 

 و انسانی شان، به شدت سرکوب شدند؛

اتحادیه بین المللی زنان کارگر شهر نیو یارک، که در  ۱۹۰۸ مارچ سال ۸ در گرامیداشت از اعتصاب

حقه ی شان را مطرح حقوق تجلیل خاطره اعتصاب تاریخی پنجاه سال قبل، به پا خاسته، مطالبات 

 نفر شان در حصار درهای مقفول ۱۲۹ساختند، اما با تشدد قدرت حاکمه مواجه گردیده کم از کم 

 ردیدند؛، طعمه ی شعله های آتش گفابریکه

 

 

، در کنگره انترناسیونال سوسیالیستی منعقده تالش پیگیرانه که با در گرامیداشت از کالرا زتکین

ا زنان و ضدیت با خشونت گی به هشتم مارچ را به مثابه روز بین المللی همبست، ۱۹۱۰کوپنهاگ در 

 به تصویب رسانید؛ علیه آنها

 

آزادی در گرامیداشت از شاه امان هللا، ملکه ثریا، و محمود طرزی، این اولین منادیان و کارگزاران 

 افغانستان؛زنان 



 

 

 

سردار محمد داوود، که در زمان صدارتش برداشتن حجاب را از تصور به عمل در گرامیداشت از 

 گزراند؛

 

 

پایه گزار واال مرتبت آن، شخضیت پُر آوازه در گرامیداشت از سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و 

 و انقالبی پیشتاز زمان ما، دکتور اناهیتا راتبزاد؛

http://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86/a-15770574


 

 

 

 



 

 

 ،«ادیجه»ا سر رسیدن موج تباه کن ، که بافغانستانزنان مصیبت کشیده ی عموم در گرامیداشت از  

و شکنجه های جسمی و روانی را از سر گزرانده می روند و  زجرهافجیعترین و داعشی، « طالبی»

 ؛اشیا و بهایم، نهادینه شده می رودمقام شان به  ، محکومیت و تنزلبا گذشت هر روز

 

 



 

این روز همبستگی جهانی زنان را به همه زنان افغانستان و جهان،  ،هشتم مارچبا این بزرگداشتها، 

مبارزات پیگیر برای رهایی و وارسته گی زنان،  گذشت هر روزی،با تبریک می گویم. به امید آنکه 

 زن» گسسته رود و زن از  زندانی به نام را حلقه و حلقاتی از زنجیر پیچیده دور جسم و روان زن، 

 رها شده مالک جسم و روح خود گردد. « به مثابه مخلوق درجه دوم

 


