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 " نندجس ٢٠٠٨ مارس ٨ برگزار کننده تهيکمقطعنامه  " 

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند هف                                                       ج سنند٢٠٠٨مارس  ٨ هکنند برگزارتهيکم

  
 

کار در شهر انسانی اعتراض به شرايط غيردر١٨۵٧سال  کارگری است که درزنانمبارزات  مارس يادآور ٨امروز 

اين  زمينه اجتماعی .خون کشيده شدند به خاک و، سرمايهمالکان  و نمياتوسط حا  به خيابانها ريخته وآمريکا وشيکاگ

  روابططبقاتی و مشخصًانظامهای تاريخ رانسانها  دو نابرابری ستم کشی و استثماراشکال  اعتراض به تمامی ،روز

طبقه ی کارگر  هنوز، و مساوات طلب عليرغم مبارزات و تالش انسانهای آزادی خواه.می باشد سرمايه داری بوده و

همگی انسان که استثمارو وبی حقوقی مذهبیو قومی، جنسی، اتیروم جوامع مختلف از تبعيضات طبقو توده های مح

خاموش ادوار مختلف  اين ميان زنان همواره قربانيان در.  مايه داری است  رنج می برند سيستم سرتبعات جوه وواز

. تاريخی اين فجايع  بوده اند  

 شيوه های  انسانيت  زن سنگينی کرده و بهزنان همراه با سنتها و قوانين  ارتجاعی تاريخًا همواره  برستم مضاعف بر

با وضع قوانين به روبنايی اين سيستم ها  کًال ابزارکانون های تبليغی وطريق رسانه ها وازتحميل شده وتلف به آنها مخ

حال  اين با . شود پيش انسانها میاسارت بيش از  باعث بردگی واصطالح مترقی اين بردگی مدرن را توجيه کرده که

عليه  ريشه و ساختار اين بی حقوقی ها در قالب تعرضی و  های اعتراضی و برابری طلبانه برسراسر جهان جنبشدر

ر انسانی و زن ستيز را برکنده و  به شرايط و طبقاتی و برای نيل به تشکلهای مستقل  ميرود تا بنياد اين  مناسبات غي

.مناسباتی که انسانها را در حد کااليی تبليغی و از خود بيگانه تنزل داده است، يک بار برای هميشه از بيخ و بن برکند  

با کارگری  ما انسانهای آزادی خواه و برابری طلب با تالش  برای  پيوند و اتحاد  و همبستگی  هر چه بيشتر  جنبش 

و مواضع  طبقاتی  انسانی  اف اهدتاکيد بر ديگر با يان و ساير جنبشهای راديکال، بارجنبش اعتراضی زنان، دانشجو

:مطالبات مان را به شرح ذيل اعالم می داريمخود،   

عرصه های  اقتصادی، سياسی و استثمار برای تمامی انسانها درن حقوق انسانی برابر و به دور ازما خواها -١

  .اجتماعی و فرهنگی هستيم

هرگونه قوانين جنسيت محور وزن ستيز که زنان را از دستيابی به حقوق انسانی خويش محروم ميکند، لغو  -٢

 .بايد گردد

 .قل تجمع، اعتراض، اعتصاب و غيره جزو حقوق پايه ای  هر فردی در جامعه استحق ايجاد تشکلهای مست -٣

هرنوع جداسازی انسانها به هر بهانه ای  و توسط هر کسی در اجتماعات، کاری غير انسانی است و بايد لغو  -۴

 .و ممنوع شود

غير انسانی است و اعمال هر گونه خشونت عليه زنان اعم از آزار جنسی، تحقير، برخورد فيزيکی رفتاری  -۵

 .بايد جرم محسوب شود
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اخالقيات و فرهنگ مردساالری پديده ای  ضد بشری است و تبعات ناشی از آن از جمله قتلهای ناموسی،  -۶

 .جنايت محسوب گشته و مسببين آن بايد محاکمه و مجازات  شوند...اعدام و سنگسار  و 

ن سيستم سرمايه داری هستند و ما بر اين باوريم که حق زنان خيابانی و کودکان کار و بی شناسنامه از قربانيا -٧

 .کودکان و تمامی انسانهاست که از زندگی  آزاد، امن و شايسته شأن انسان برخوردار باشند

 ازدواج موقت شکلی از  تن فروشی و استثمار زنان است و بايستی از قوانين و تفکرات حاکم بر جامعه  -٨

 .بطور کل حذف شود

آزادی انتخاب و اختيار عمل که از پايه ای  ترين حقوق انسانهاست و می بايستی تمامی افراد جامعه از تبعات  -٩

به صورت ... آن يعنی آزادی پوشش، آزادی بيان، حق مسافرت، تحصيل، انتخاب شغل، انتخاب همسر و 

 .برابر برخوردار باشند

  حمايت بايد اززنان خانه دارزنان می بايست شغل محسوب شده وخانگی ازساير اشکال استثمارخانگی و کار-١٠

 .ر شوندجامعه و از پوششهای تامين اجتماعی برخوردا     

  رسمی کشور به عنوان تعطيل رسميت شناخته شده و در تقويم   مارس به عنوان روز جهانی زن بايد به ٨ -١١

 .  رسمی ثبت گردد      

 

 
» سنندج٢٠٠٨ مارس ٨کميته برگزار کننده «  
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