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ن زینا مارس روز جه٨زنده باد   

 
  ١٣٨٧ اسفند ١۵شنبه پنج                                                                                   ن آزاد کارگراهياتحاد 
 

 
  زنی به مناسبت روز جهانرانيرگران ا آزاد کاهي اتحادهيانيب

 
 و روز کاي در آمر١٨٥٧ در سال ی و خاطره تظاهرات بزرگ زنان کارگر نساجادي  داشتي مارس روز گرام٨

 .  بر زنان استضي ستم و تبعهي علی اعتراض جهانقيتداوم و تعم

 زنان ی المللني برخانهيدب "یاز سو کاي مارس با خاطره مبارزه زنان کارگر آمر٨ که ی قرن از روزکي به کينزد

 . گذردي زن اعالم شد، میبه عنوان روز جهان"  دوموناليانترناس

 اري بسیزنان، گامها ازضيتبع رفع ستم وی برای جهانمي جنبش عظکي شيپ ازشيعروج ب سالها بانيطول ادر

 از یاريبسبرداشته شده است و زنان در شي به پاي نقاط دنیاقصمردان در حقوق زنان وی برابریراستا دریمهم

حق انتخاب همسر، از اند وافتهي دست ی اجتماعیدگ شئون زنهي در کلیتي جنسضيرفع تبع ازیکشورها به درجه باالئ

 . شده اندبرخوردار...  پوشش وی و  آزادی اجتماعی هامهي از فرزند، داشتن کار و بیطالق، سرپرست

و حفظ و بقا  بهره  شيداي و ستون فقرات پیارکان اصل ازیکي و ی طبقاتین مولود نظامها زیآنجا که فرودست ازاما

روزه ستم و انسان، هر انسان ازیبهره کش بری مبتنی بمثابه نظامی دارهيانسان است، نظام سرما انسان ازیکش

 زنان ی طلبی جنبش برابریخي تاری هایشروي پرغمي کرده و علدي اش را باز تولی زن و فرو دستهي بر علضيتبع

.  خود ادامه داده استاتيمناسبات حاکم بر روابط انسانها به ح ازی زن همچنان بمثابه بخشی فرودستا،يدنسراسردر

 نان شناخته شده زتيحقوق برسم ازیاري و از بسنديايبه حساب م انسان مهي زنان به صراحت نراني که در ایتا جائ

 . روم هستند محاي نقاط دنريدر سا

 طلب ی برابری انسانهای آن به تمامکي زن و تبری مارس روز جهان٨ داشتي با گرامراني آزاد کارگران اهياتحاد

 : داردي اعالم ملهينوسيبد

 ني و امي انسانها نداراني در میتي جنسی در حفظ و بقا نابرابری منفعتچي انسانها همي عظتي کارگران بمثابه اکثرما

 .  انسانها گره خورده استاني عمرش به حفظ مناسبات نابرابر در مشهي  است که  شی دارهي سرماینسان ضد استميس

 انسانها، اني در میتي جنسضي تبعی هادهي  و اني عقب راندن قوانی و مبارزه برایشروي شک با هر درجه از پیب

 شي و مسبب آن است بیدر عصر حاضر بان ی دارهي که نظام سرمازي انسان از انسان  نی بهره کشیارکان اقتصاد

 .   خواهد کردداي پی خالصیضيستم و تبع ویگونه نابرابرهر ازشهي همی براتيخواهد آمد و بشر به  لرزه درشياز پ

 نسل بشر از هر گونه ستم و ی خالصیشروي پی از ارکان اصلیکي طلبانه زنان را ی آمال و اهداف جنبش برابرما

 امروز خواهان رفع هر گونه ني زنان، همی خواهی با جنبش برابری و ضمن اعالم همبستگمينداي  مینابرابر



 ی اعضالهينوسي و بدمي هستیاسي و سی و اجتماعی اقتصادی شئون زندگهي از زنان در کلیتي و ستم جنسضيتبع

 . مي خوانیا م زن فری و عموم کارگران را در سراسر کشور به شرکت گسترده در مراسم روز جهانهياتحاد

  

  ی جنسضي بود باد ستم و تبعنا

  ی و برابری باد آزادزنده

 ماه هشتاد و هفت پانزدهم اسفند راني آزاد کارگران اهياتحاد
www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com 
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