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  ! مارس روز اعتراض عليه نابرابری جنسی در تمام شئون زندگی است٨

 
  ١٣٨٧ اسفند ١۵شنبه پنج                                                                                          ی المللنياتحاد ب 
 

 
  : مارس روز جهانی زن٨اطالعيه در گراميداشت 

  
با وجود تمام پيشرفتهای تاريخی اما لکه ننگ تبعيض . تبعيض عليه زنان به قدمت بخش اعظم تاريخ بشری است

کاپيتاليسم و ليبراليسم با وجود وعده . و يکم حک شده استعليه زنان بر پيشانی جامعه جهانی انسانی در قرن بيست 

نه تنها به اين تبعيض پايان نبخشيده بلکه آن را در خدمت سودآوری هر چه بيشتر سرمايه , ميان انسانها" برابری"

ن بخشند بلکه آن  به تبعيض عليه زنان در نهاد خانواده پايايستندکاپيتاليسم و ليبراليسم نه تنها قادر ن. بکار گرفته اند

مردساالر رها " مرد کوچک"زنان در اقصی نقاط جهان نه تنها از شر . را در تمام شئون زندگی نهادينه کرده اند

سرنوشت رهايی . مردساالر، دولت و جامعه سرمايه داری، را در مقابل خود دارند" مرد بزرگ"نشده اند بلکه 

  . به رهايی انسان از چنگ سرمايه گره خوده استراديکال و ريشه ای زنان بيش از هر زمان ديگر

ايران امروز در. عادی دهشتناک بخود گرفته استايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی تبعيض عليه زنان اباما در

يک حکومت اين کشوردر. يا فرهنگی نيست اجتماعی، سياسی و،ساختارهای نهادينه شده اقتصادیسرصحبت فقط بر

ذهبی زن ستيز زنان را از ابتدايی ترين حقوق انسانی محروم کرده و با توسل به توهين آميز ترين قوانين تمام عيار م

اجرای احکام شالق در مورد شيوا  .و دخالت در تمام شئون زندگی زنان به اين تبعيض ابعادی فاجعه آميز داده است

 بارز اين بی حرمتی و توحش  از فعالين زن شرآت آننده در مراسم اول ماه مه، نمونه،خير آبادی و سوسن رازانی

قرن بيست و يکم توسط برزگداشت اول ماه درجنبش عليه نابرابری جنسی بخاطروفعالين اول ماه مه . استآشکار

ين اسالمی نه تنها مرتکبايران تحت حاکميت جمهوری در! نابرابری جنسی شالق ميخورندحافظان اسالمی سرمايه و

جامعه وق و بانی اصلی جرم عليه زنان درنميگيرند بلکه دولت خود منشاء، مشجرم عليه زنان تحت پيگرد قرار

مبارزه برای تحقق ابتدايی ترين حقوق برسميت شناخته شده زنان بالواسطه مقابله با کل ايران امروزدر. است

  .  را بر فعالين جنبش زنان تحميل می کندسنگينى ها و مرارتها و هزينه حاکميت جمهوری اسالمی بوده و دشواری

ضمن آگاهی از مشقات و سختی هايی که روزانه  بر فعالين جنبش عليه تبعيض جنسی نسبت به " اتحاد بين المللی"

ارگرى و مبارزه عليه نابرابری جنسی در تمام شئون زندگی، بويژه در حوزه کحمايت از زنان تحميل ميشود، 

 مارس، روز جهانی زن، ٨ سرمايه، را يک وظيفه دائمی خود دانسته و ضمن گراميداشت عليه گران آاراتمبارز

  .نداخود را همسنگر فعالين اين جنبش ميد

  ! مارس روز جهانی زن٨زنده باد 
  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

 ٢٠٠٩ مارس ٤


