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Emmeline Pankhurst  

Emmeline Pankhurst was born in Manchester, in the north of England, in 1858. 

Back then British women couldn’t vote in elections, but men could. Emmeline went to school in Paris, 

France. As she grew up she became interested in politics and wanted to create a more equal society for 

women and men. She wanted women to have the same rights as men, such as the right to an education, the 

right to have a good job and, perhaps most importantly, the right to vote. 

In 1888, the girls who worked at the Bryant and May match factory in London went on strike. They 

stopped working and asked the owner of the factory to improve their terrible working conditions. They 

worked 14 hours a day and were fined for dropping matches on the floor. Many of the girls were ill because 

they worked with dangerous chemicals. Emmeline supported the strike. 

Emmeline formed The Women’s Social and Political Union, also called the Suffragettes, in 1903. The 

Suffragettes were a group who fought for women’s rights, especially the right to vote. They published a 

newspaper called Votes for Women which sold 20,000 copies a week. The Suffragettes also held 

demonstrations, and they often broke the law by smashing windows or chaining themselves to fences to 

protest. In 1913, a Suffragette called Emily Davidson was killed when she threw herself under the king’s 

horse at a famous horse race, as a protest because the government refused to give women the right to vote. 

In 1918, 

the British government gave women aged over 30 the right to vote, although men could vote when 

they were 21. 

Women were finally allowed to vote at the same age as men shortly after. 

Emmeline died on 14 June 1928. 

Emmeline Pankhurst is sometimes described as one of the most influential people of the 20th century. 
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 املین پنکهرست

 .در شمال انگلستان بدنیا آمد ۱۹۵۸املین پنکهرست در سال 

 فرانسه پاریس به تحصیل برای نمیتوانستند در انتخابات شرکت کنند. املین  اقایان برخالف درگذشته بانوان بریتانیایی 
زن را در جامعه خلق کند. او میخواست  مند شد و میخواست حقوق برابر بین مرد ورفت. وقتی بزرگ شد به سیاست عالقه 

 مثل اقایان، حقوقی مثل حق درس خواندن، حق داشتن یک کار خوب، و شاید از همه بانوان نیز دارای حقوقی باشند در جامعه

 .مهمتر حق شرکت در انتخابات

برایانت و می در لندن کار میکردند دست به اعتصاب زدند، انها سازی  ، دخترانی که در کارخانه کبریت۱۸۸۸در سال 

ساعت در روز کار میکردند  ۱۴آنها  .کار کشیدند و از مسئول کارخانه خواستار بهبود وضعیت وحشتناک کاریشان شدند دست از
 والت شیمیایی خطرناکمیشدند. بسیاری از این دختران بدلیل کارکردن با محص و برای انداختن کبریت ها از طبقه جریمه

 .کرد حمایت انها اعتصاب از بیمار شده بودند. املین 

 را تشکیل داد، و آنرا حمایت از حقوق زنان از شرکت در انتخابات نامید. در بانوان سیاسی و اجتماعی ی اتحادیه املین 
بات. آنها روزنامه ای با نام رأی گیری انتخا ، این گروه در راه حقوق زنان به مبارزه پرداخت، مخصوصا حق رای در۱۹۰۳سال 

هایی را  پیماییکپی از ان ب فروش میرسید. زنان طرفدار حق رأی همیشه راه ۲۰۰۰۰هفته  برای زنان را منتشر کرد و در

تند. میگذاش پا زیر را قانون اعتراض، برای  به نرده ها برگزار میکردند و انها اغلب با شکستن پنجره ها یا زنحیره کردن خود
دولت در اعتراض  زنان گروه به اسم املین داویتسون بعلت رد شدن دادن حق رأی به بانوان از سوی ، یکی از۱۹۱۳در سال 

 .اسب سواری معروف انداخت به این حکم خود را زیر اسب های پادشاه در یکی از مسابقات

 ،۱۹۱۸در سال 

 .سالگی حق رای داشتن ۲۱چه در آن زمان مردان از سال حق رای داد اگر ۳۰دولت بریتانیا به بانوان باالی 

 .سالگی رأی بدهند ۲۱البته کمی بعد زنان نیز توانستند در همان سن 

 .دار فانی را ودا گفت ۱۹۲۸ژوئن  ۱۴ در املین 
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 .یاد میشود ۲۰از املین پنکهرست بعنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد قرن 

 


