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به بھانه گراميداشت روز جھانی کارگر

اعتراضی عليه تبعيض جنسی در ايران

اول ماه می روز جھانی کارگر ،بر تمامی کارگران زن و مرد جھان مبارک باد.
زنان کارگر ايران در شرايطی اين روز را پشت سر می گذارند که حاکميت مستبد جمھوری اسالمی وضعيت حيات
و معاش آنان را ظالمانه تبديل به يکی از دشوارترين شرايط ممکن قرار داده است.
عالوه بر تمامی ستمھا و سرکوب طاقت فرسائی که بر کل آحاد جامعه صرف نظر از جنسيت آنان از سوی
سردمداران جمھوری اسالمی اعمال می شود ،زنان ما از يک ستم مضاعف نيز به دليل زن بودن در عرصه ھای
اقتصادی – اجتماعی ،ھمانند:
نيمه انسان تلقی شدن ،دستمزد نامساوی برای کار مساوی ،عدم تساوی در دستيابی به فرصت ھای شغلی ،بيکاری،
پديده روزافزون دختران فراری ،تکدی ،رشد سرسام آور تعداد زنان خود فروش که برای زنده ماندن چاره ای جز
فروش بدن خويش ندارند ،اسيدپاشی ،خودکشی خودسوزی و باالخره سيطره فرھنگ ارتجاعی مرد ساالرانه ای که
از سوی حکومت به طور روزمره بر آنھا تحميل می شود ،در رنج و عذابند.
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ھمگام با کارگران جھان ضمن گراميداشت اين روز ،خواستار رفع اين نوع
تبعيضھا و آزادی در انتخاب شغل و ايجاد شرايط منصفانه و تأمين حداقل معيشت برای کارگران اعم از زن و مرد
در دستمزد ،طبق اعالميه جھانی حقوق بشر )ماده ( 23و ميثاق ھای بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين
المللی حقوق اقتصادی  ،اجتماعی و فرھنگی برای تساوی حقوق زنان و مردان در ھمه زمينه ھا می باشد.
ماده  23اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس حق دارد کار کند ،کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ،شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار
خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.
ب /ھمه حق دارند که بدون ھيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي ،اجرت مساوي دريافت دارند.
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کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

