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جسنند ٢٠٠٩ مارس ٨قطعنامه برگزارکنندگان   
 

١٣٨٧ اسفند ٢٠  سه شنبه                                                                                    ...ه برگزار کنندتهيکم  
 

 
  ! مارس روز جهانی زن٨گرامی باد 

 در شهر شيکاگو آمريکا زنان کارگر در اعتراض به شرايط غيرانسانی کار، به خيابان آمدند که ١٨٥٧در سال 

ورمبارزات زنان برای شرايط بهتر توسط صاحبان و حاميان سرمايه داری به خاک و خون کشيده شدند،اين روزيادآ

 مارس در شرايطی برگزار می شود که نظام سرمايه داری دچار بحرانی جديد و ٨مراسم بزرگداشت . و برابر است

سراسری شده که منجر به فجايع انسانی، تورم و بيکاری روز افزون گرديده و فقر و فالکت را برای ميليونها انسان 

اين فجايع هنوز . ان همواره قربانيان اصلی ادوار مختلف فجايع نظام طبقاتی بوده و هستندزن. به ارمغان آورده است

از طرف فرهنگ پدر و مردساالرانه و احکام ارتجاعی و توسط صاحبان زر و زور و تزوير بر زنان تحميل می 

در .  و تحميل می گرددشود و از طريق رسانه ها و کانونهای تبليغی و با وضع قوانين به اصطالح مترقی توجيه

تقابل با اين سيستم، جنبشهای اعتراضی و برابری طلبانه عليه نابرابری اقتصادی که ريشه تمام مشکالت اجتماعی 

و با دادن هزينه های تحميلی از قبيل زندان و شالق و تبعيد و . است شکل گرفته و پيوندی ناگسستنی با هم دارند

. ه و می رود تا پايه و اساس مناسبات عقب مانده را برای هميشه ريشه کن کندفشار به مقاومت و مبارزه پرداخت

 ٢٠٠٩ مارس ٨ما برگزارکنندگاه . همانا تنها راه رهايی، اتحاد طبقاتی و نابودی سيستم سرمايه داری می باشد

با جنبش سنندج ضمن گراميداشت جانفشانيها و مبارزات برابری طلبانه و تالش برای همبستگی جنبش زنان 

  : کارگری و دانشجويی و ساير جنبشهای اعتراضی و برابری طلبانه، مطالبات خود را به شرح زير اعالم می داريم

ما خواستار حقوق انسانی برابر و دور از استثمار برای تمام زنان و مردان در عرصه های اقتصادی ، سياسی،  -١

  . هستيم... اجتماعی و فرهنگی و 

وانين جنسيت محور و زن ستيزانه که زنان را از دستيابی به حقوق انسانی خويش محروم می کند، بايد هرگونه ق -٢

  .لغو گردد

حق ايجاد تشکلهای مستقل، تجمع، اعتراض، اعتصاب و غيره جزو حقوق پايه ای هر انسانی است و بايد به  -٣

  .رسميت شناخته شود

ازی و اخراج فعالين جنبشهای زنان، کارگری، دانشجويی، معلمين و ساير هرگونه بازداشت، تهديد، پرونده س -٤

  .فعالين اجتماعی را محکوم نموده و خواهان آزادی بی قيد و شرط و فوری دستگيرشدگان هستيم

پدرام نصرالهی، برهان سعيدی، سيدغالب حسينی و عبداله خانی و شالق : بازداشت فعالين کارگری و زنان  -٥

خيرآبادی و سوسن رازانی صرفا به دليل شرکت در مراسم اول ماه مه را محکوم و احکام زندان آنان بايد زدن شيوا 

  .لغو گردد



اعمال هرگونه خشونت عليه زنان اعم از آزارجنسی، تحقيرو برخورد فيزيکی، رفتاری غير انسانی است و بايد  -٦

  .جرم محسوب شود

بی شناسنامه از پيامدهای نظام سرمايه داری است و ما خواهان برخورداری پديده زنان و کودکان خيابانی و  - ٧

  .زنان و کودکان خيابان از زندگی سالم و شايسته انسانی هستيم

در اين شرايط نابرابر، . کار خانگی ابزاری برای استثمار زنان است که بايد به شکل کار اجتماعی درآيد - ٨

  .ا برای زنان خانه دار خواستاريمپرداخت حقوق مکفی از جانب دولت ر

قتلهای ناموسی، اعدام، سنگسار و خودسوزی زنان از تبعات شوم فرهنگ عقب مانده و ضد انسانی مردساالری  -٩

  .است که بايد لغو گردد

ما جنگ افروزی، مسابقه تسليحاتی و تحريم های اقتصادی ناشی از بحران سرمايه داری، که بيشترين زيان آن  -١٠

  .وجه توده های محروم جامعه مخصوصا زنان و کودکان می شود را محکوم می نماييممت

  .اليحه چند همسری و ازدواج موقت که شکلی از تن فروشی رسمی است بايد لغو شود -١١

 مارس بايد به عنوان روز جهانی زن به رسميت شناخته شود و در تقويم رسمی به عنوان تعطيل رسمی ٨  .١٢

  .اعالم گردد
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