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١٣٨٧ زن سال ی مارس ، روز جهان٨قطعنامه   

  
  ١٣٨٧  اسفند١٧شنبه                                                                                                 زنان بوکان و سقز

 
  
 در اني پای و استثمار بیزي، انسان ستی، جنگ افروزی، که مملو از خشونت طلبري فراگی بحرانهاني با ای جهاندر

 مضاعف یخيستم تار.  بوده اندعي فجاني ایخي خاموش ادوار مختلف تارانيزنان همواره قربان. ارزان استکارمقابل 

،  کرده استیني سنگتيو زور بر کرده بشر صاحبان زرانبج که همواره ازی و احکام ارتجاعنيهمراه با قوان

   .شودي مديهم باز تولاعمال گشته و امروز پهناوریايدن ني ای جایجا درنينو بظاهری اوهيو با شگري دیقالباکنون در

  ودي تجارت انسان خریباندها واني توسط سودجوني نوی برده دارقي که به طریزنان است به آمار دختران ویکاف

زن  که مملو ازی مختلف بورژوازی و ساخته های جهانی رسانه هاغاتي است به تبلی، کافمي نگاه کنشونديفروش م

 ی انسانري غتي موقعنيا که ازیريو تفاسري با تمام تعاباام. ميافکني بی، نظروجود زن است برینگرش کاالئ ویزيست

 امحاء ی طلب برای برابری توسط انسانهاري فراگصورتي ی اعتراضی نقاط جهان ، جنبشیاکنون در اقص . شوديم

 زيت مناسبات زن سني ای هاهي تا پارودي جنبش منيا. فته است انسان شکل گر، ظلم و استثمارانسان ازري تحقیو نابود

 شهي همیبراکباري و ً را کامالنگردي او متي به انسانی شهوانیحقارت را به زن داده است و با نگاهکه احساس گناه و

   .دگرگون کند

 هيقابل سود و انباشت سرماانسان در م ازی و بهره کشهاي روزهي سی همه شهيمنشاء و ر که سری دارهي سرماستميس

 و کندي و رو مري زنان را زی دستري و زادي انقی شهي و رهياست که پا محوری طلبانه و تساویاست ، جنبش برابر

 هيعل بری و جنبش کارگری زنان با گره دادن مبارزاتش با مبارزه طبقاتکالي که جنبش راددهيهنگام آن فرا رس

   .ابدي و بر حق خود دست ی انسانیواستها بتواند به خی دارهي سرماستميس

 ، یراه صلح ، دمکراس مبارزه دریجهان برا زنان سراسری المللني بیهمبستگروز)  اسفند ماه١٨(  مارس ٨روز  

 يی کنفرانسها و گردهمالي، زنان مبارز جهان با تشک روزنيدر ا. با مردان است حقوق برابرني انسان و تامیبرابر

   . رسانندی ماني جهانگوشبه گريد خود را باری، بانک حق طلب گون گونایها

 بيبعد از تصو.  شد بي زن تصوی گذرد که در آن  ، روز جهانی مستيالي سال از کنفرانس زنان سوس٩٩ امروز

 روز را ني نقاط جهان ای روز فرخنده در اقصني طلب به پاس ای زن هر ساله زنان و مردان برابریروز جهان

   . کنندی ماني بني چننيا  ی دارهي دارند و خواست و مطالبات شان را رو به نظام سرمای میرامگ

  یفرهنگ  ویاجتماع،ی،اقتصادیاسي سیمردان درعرصه ها زنان وی تمامیبرابرابر و یما خواهان حقوق انسان -١

  . ميهست   

  هشناخته شد  تي به رسمدي بای حقوق انسانی ، اعتصاب جهت مطالبه، اعتراض خود ساختهی تشکلهاجاديا حق   -٢

   . شودنهيو نهاد     

  . مي انسانها اعم از زن و مرد هستی همه ی به دور از هر گونه استثمار برای اقتصادیما خواهان برابر  -٣



   و دولت موظف است به زنان خانه دار حقوق پرداخت کند ومي هستی شناختن کار خانگتيما خواهان به رسم  -٤

  .دي نمائمهيزنان خانه دار را ب هي کل     

  بي و تعقدي نموده و هر گونه بازداشت ، محاکمه ، تهدتي طلب حمای و برابرخواهي آزادی جنبش هایما از تمام  - ۵

  . مي کنی را محکوم می اجتماعی جنبشهاني فعال    

   موثر زنان درتيحما از ناني با مردان و حصول اطمی برابری قانون از حقوق زنان بر مبناتي حمایبر قرار  -٦

  . يی مراجع قضاقي از طرزي آمضي مقابل هر گونه اقدام تبع    

  ري ، انتخاب شغل ، انتخاب همسر و سالي انتخاب پوشش ، حق مسافرت آزاد، حق تحصی از آزادديزنان با -٧ 

   . گردددي ممنوع بای خود برخوردار باشند و هر گونه پوشش اجبارهي حقوق اول    

   یانهاي زنيشتري را که بی دارهي از رقابت سرمای ناشی اقتصادیمهاي ، تحریحاتي مسابقه تسل ،یما جنگ افروز -٨

   . مي کنیآن متوجه طبقات زحمتکش است محکوم م     

   را یني غالب حسدي س-٤ ی عبداهللا خان-٣ ی سوسن رازان-٢ ی آبادري خواي ش-١ یشالق زدن فعاالن کارگر -٩

  . مي هستیاسي ساني زندانهي و شرط کلديق ی بی و خواستار آزادمي کنیمحکوم م    

   کند ی محروم مشي خويی به حقوق ابتدایابي محور که زنان را از دستتي و جنسزانهي زن ستنيما هر نوع قوان -١٠

  . مي کنی، محکوم م      

 

   زن یروز جهان)  اسفند١٨(  مارس ٨ باد زنده

 ی برابر،یباد آزاد قرار  بر

  
 ز زنان بوکان و سقز ای قطعنامه از طرف جمعنيا

 .دي رسبي به تصو١٣٨٧ بند در سال ١٠ مقدمه  و کي با 

  


