
ًگی تطىلْای صٌفی فزٌّگیاى ایزاى تیاًیِ ی ضَرای ّواُ     

 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد

تیاًیِ  ی ضَرای ّواٌّگی تطىل ّای صٌفی فزٌّگیاى ایزاى تِ هٌاسثت رٍس جْاًی سى  هارس  8    

 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد

سهیٌِ ّای آى در ًیوِ ی  جٌثطی وِ. هارس رٍس جْاًی سى، یادآٍر جٌثطی فزاگیز سیاسی ٍ اجتواعی است ّطت      

 .دٍم لزى ًَسدّن ضىل گزفت ٍ تا تزگشاری اًتزًاسیًَال سًاى در اٍایل لزى تیستن تِ جٌثطی تیي الوللی تثذیل ضذ

 .سًاى جْاى تِ عٌَاى ًیوی اس  جاهعِ ی اًساًی چیشی فزاتز اس حك ٍ ضایستگی خَد ًوی خَاٌّذ      

اعتزاظات ٍ جٌثص ّایی تزای آگاّی تخطی ٍ ّطذار علیِ ًاتزاتزی  ی سیاسی ایي رٍس، تزگشاری اعتصاتات، ریطِ      

 .ّای هستوز ٍ گاُ ساسهاى یافتِ آًاى تَدُ است

در تسیاری اس وطَرّای دًیا تحت تاثیز سٌت غلػ هزدساالراًِ ٍ اًحزافات هذّثی ٍ تا تزجستِ وزدى         

سعی دارًذ ... ى هادرتَدى، ّوسز تَدى ٍّای هذّثی ٍ تاویذ تز هٌشلت ٍ ٍیژگی ّای اٍلیِ ی سًاى ّوچَ ضخصیت

ّای آًاى را ًادیذُ گزفتِ ٍ ًمطی  اس سى، ّوسز ٍضْزًٍذی هؽیع ٍ رام تساسًذ ٍ اس ایي ؼزیك حمَق ٍ خَاستِ

  .ساختگی ٍ ّذایت ضذُ تِ آًاى تذٌّذ

رسیذى تِ تزاتزی خَاّی هی داًٌذ، هی اًذیطٌذ ٍ تزای ٍ حك خَدُ تِ چیشی وِ تِ آى اعتماد دارًذاها سًاى ّوَار     

 .تالش هی وٌٌذ... عزصِ ّای هختلف اجتواعی، سیاسی، فزٌّگی ، التصادی ٍایفای ًمص ضایستِ ی یه اًساى درٍ

ضَرتختاًِ سًاى در وطَرّای جْاى سَم تیص اس ّز جای دیگز اس جْاى هَرد آهاج اًَاع ستن ّا ٍ آسارّا ٍالع ضذُ   

، سًاى ّوَارُ تا تثعیط ٍ ًاتزاتزی ّای هعاعف ٍ چٌذ گاًِ اس ؼزیك سٌت ّای اًذ، اس جولِ در وطَر ها ایزاى

ضاى اس جْات گًَاگَى هَرد تعزض لزار گزفتِ است، اس   ارتجاعی ٍ ظذ اًساًی هَاجِ تَدُ، حمَق هذًی ٍ اجتواعی

  : ایي رٍ سًاى ّوَارُ خَاّاى

اصالح لَاًیي اسدٍاج،حك تزاتزی ؼالق ، حك : اًی هاًٌذ رفع تثعیط ٍ تصَیة لَاًیي هٌؽثك تا ارسضْای ٍاالی اًس .۱

  ...تزاتزی در ارث ،آسادی درحجاب ، حك تزاتزی در ضْادت ٍ لعاٍت ، حك حعاًت فزسًذ ٍ

  رفع تثعیط اس لَاًیي هزتَغ تِ حمَق ٍ دستوشد .۲

  حك تطىل یاتی  ٍ تزگشاری تجوع در دفاع اس هؽالثات سًاى .۳



الن ٍ هثارسُ تا خطًَت جٌسی در هحیػ وار فزاّن وزدى فعای س .۴

دستزسی  رایگاى ٍ ّوگاًی سًاى تِ تحصیل ٍ حك داضتي ضغل تَیژُ در هٌاؼك هحزٍم  .۵

 .لغَ لَاًیي هغایز تا ارسضْای ٍاالی اًساًی هزتَغ تِ سى وطی ٍ لتلْای هعزٍف تِ ًاهَسی  -6 

 ... ٍ( وَدن ّوسزی وِ در ٍالع تجاٍس تِ وَدواى است) پایاى دادى تِ اسدٍاج وَدواى . 7  

 ّای السم تزای ارتمای تْذاضت دختزاى در سي تلَغ ٍ فزاّن آٍردى دستزسی تِ ٍسایل تْذاضتی رایگاىآهَسش . 8 

 اى ٍ دیگز جزائن هزتثػ تا جٌسیت سًاىرٍسپیگزی، لاچاق اًس: هثارسُ تا جزائن ساسهاى یافتِ علیِ سًاى هاًٌذ . 9 

  آهَسش حمَق ضْزًٍذی تِ دختزاى  . 10 

ّا در ایزاى ًطاى دٌّذُ ی آگاّی،  یادآٍری هی ضَد ، ًگاّی تِ فعالیت جٌثص سًاى ٍ فعاالى سى در ؼی ایي سال  

 .رضذ ٍ تَجِ تِ حمَق اًساًی خَد در جاهعِ ی سًاى است

ًفی فزٌّگیاى ایزاى ظوي عزض ضادتاش تِ سًاى آگاُ ،لذرتوٌذ، ضایستِ ٍ ضجاع ضَرای ّواٌّگی تطىل ّای ظ    

ایزاى تخصَظ سًاى هعلن ٍ سًاى وٌطگز صٌفی  ٍ سًذُ ًگِ داضتي یاد ٍ خاؼزُ ی سًاى اًذیطوٌذ ،تَیژُ  ًَیسٌذگاى ، 

ایي تطىل . ای داضتِ اًذ  وِ در رًٍذ تَسعِ یافتگی ایزاى ًمص ارسًذُ... ٌّزهٌذاى ، هختزعیي فعاالى حمَق تطزٍ

وٌذ ٍ خَاّاى ارج  فزٌّگی  ّز گًَِ ستن ٍ خطًَت آضىار ٍ پٌْاى علیِ سًاى جْاى ،تِ ٍیژُ سًاى ایزاى را هحىَم هی

ًْادى تِ حمَق ٍالعی سًاى تِ عٌَاى ًیوی اس  جاهعِ ی اًساًی هی تاضذ، ّوچٌیي ایي تطىل تزایي تاٍر است ، وِ 

، تَسعِ یافتِ ٍ ضىَفا جاهعِ ای خَاّذ تَد، وِ در آى سهیٌِ  تزای حعَر ٍ ًمص فعال ٍ هَثز  ی تزاتز، تَاًوٌذ جاهعِ

 .ی آًْا هحمك  ضَد خَاّاًِ سًاى فزاّن تاضذ،  ٍ خَاستِ ّای اًساًی  ٍ تزلی

 ضَرای ّواٌّگی تطىل ّای صٌفی فزٌّگیاى ایزاى

۱۳۹۹/۱۲/۱۷  
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https://t.me/kashowra
http://www.hamahangi.org/
http://www.hamahangi.org/

