
 

 

 فراخوان

  !          آسیا، شهر کاتماندو پایتخت نپال قارۀدر 6132مارس  31تا  31،از دومین کنفرانس جهانی زنان پایه به

 !زنان جهان بلندترین قله ها را فتح میکنند

در  هچچه در کشورهای قدرتمند امپریالیستی و  .زنان جهان هم سخت تر مبارزه میکنند زمان دشواری است،

ناشی ازبحران اقتصادی  . کشورهای در حال توسعه، زنان استثمار میشوند، تحقیر میگردند و تحت ستم قرار میگیرند

                                                                        .جاری در جهان وضعیت زنان  وخیم تر گردیده است

زنان کارگر نساجی در . شان انسان  را از بسیاری  از ما سلب کرده است این بحران امکان زندگی در صلح و در

کارکنان بخش خدمات پزشکی در هلند خواستار دستمزد مناسب و حفظ . بنگالدش متحدا علیه استثمار مبارزه  میکنند

به عنوان  زنان اروپای شرقی. صدای زنان آفریقای جنوبی علیه تجاوز رساتر میشود. محل اشتغال خود میباشند

. زنان مهاجر مکزیکی برای ادامۀ حیات در خور انسان میجنگنند. بردگان جنسی به سایر نقاط جهان ارسال میگردند

زنان کشاورز، بومیان آسیا و . زنان خاورمیانه برای برقراری آزادی ودموکراسی در کشورهایشان مبارزه میکنند

اما فقر و خشونت هم  شعله هایی . را با عرق و خون میپردازند آمریکای التین، دفاع از سرزمین خود و ذخایر آن

زنان متحد شده، خود را سازمان داده و زنجیرهای نظام ،  در تمام جهان . هستند، که آتش خشم ما را بر می افروزند

ها شده در زنانی ر که بشارت دهنده  و آینده ای هستند زنان در جستجوی افق، چشم انداز. پاره میکنندپوسیده را 

 .باشند جامعه ای آزاد

در شهر کاراکاس در ونزوال، سبب  نزدیکی جنبشهای متفاوت زنان  1122اولین کنفرانس جهانی زنان پایه  در سال  

ی یهابا مبارزۀ پر شور خود در انتظار پیروز در آینده جهان شده و نشان داد که زنان بیدار شده و جنبش جهانی زنان

                                                                                                                                 .است بیشتری

زنان از تمام گوشه های کرۀ زمین صدمین سالگرد هشت مارس، روز جهانی  اولین کنفرانس جهانی زنان پایه، در

آنها با وجود موانع وقربانی بسیار بذر مبارزۀ در . بارزمان را گرامی داشتندزن، میراث کالرا زتکین پیشتاز بزرگ م

ولین کنفرانس و روحیه حاکم رارسیده است که با تجربه اندوزی از افاکنون زمان آن . حال رشد رهایی زن را کاشتند

                                        .                                  ، همکاری و سطح مبارزاتمان را ارتقاء دهیمبر آن

که  در سراسر دنیا برای ساختن جهانی بهتر، برای زنان و تمام بشریت زندگی و مبارزه می کنند را به  را ما زنانی

در قارۀ آسیا، شهر کاتماندو  1122مارس  21تا  21این کنفرانس  از . کنفرانس جهانی زنان پایه فرا میخوانیمدومین 

                                                                                                                          .پایتخت نپال برگزار میشود

ما شما زنان را به رفیع ترین قلۀ جهان دعوت میکنیم، به نپال بیایید، کشوری که زنان در آنجا نقش ارزنده ای در 

 .دآنها در صف اول مبارزه و مقاومت مردم برای ایجاد جامعه ای بهترایستاده ان. زات مردم داشته اندمبار

                                                                                       !زنان جهان

و  کرده مجبور به زندگی در استثمارو ستمکنفرانس جهانی زنان پایه شرکت کنید تاعلیه نظامی که ما را دومین در  

                                                             . بدهیم  ی در خورعلیه آنچه که باعث فرودستی ما میگردد جواب

  !یمبگذار متحد شویم، خود را متشکل سازیم و همراه با همۀ جنبش های زنان قدم بزرگی در راه رهایی زنان بردار  

!نرهایی ز ه جهتبه پیش برای مبارز! د شوید، زنجیرهای استثمار و ستم را پاره کنیدحزنان جهان مت  

4102، اول مارس زمان مسعودی برگردان از آلمانی     E-Mail: info@weltfrauenkonferenz.de 

mailto:info@weltfrauenkonferenz.de


 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


