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 (2023) 1401روز جهانی زن  و بیانیه شادباش

 

 هموطنان گرایم،

م، انیخانم ها و آقا  محتر

 ز،یعز  دوستان

 

 یدفاع از حقوق بشر و کادر پزشکان ا تهیاز جانب کم میخوشحال
 
  ن،یحقوق بشر در و  ران

 
  . مییو گب کیزن را به شما تت   روز جهان

 

  امسال
 
  –انقالب "زن  هیدر سا رانیزنان در ا روز جهان

 
ور و پر ش  نادر  های جنبش ییک از  داشتی" طبعا روز گرامیآزاد – زندگ

اض به حجاب اجبار   بشر است. انقالن   خی    تار  وع شد، و نماد مبارزه عل ن  یام )ژینا( و مرگ مهسا  یکه در اعتر  ،یرابر ناب هیشر

 .ختیبرانگ شیرا فرا گرفت و جهان را به شور و ستا رانیتمام ا زنان، هیعل کیستماتیو خشونت س یفرهنگ مردساالر  ض،یتبع

 

  
 
  نقش در انقالبات و تحوالت اجتمایع یفایدر ا هشتم مارس سابقه طوالن

 
 ی   اول ر د. داشته است رانیاز جمله ا مختلف جهان

 
 
 ،یقانون حجاب اجبار  یاجرا یبرا ن  یفرمان خم در ن   1357در هفده اسفند  اسالیم یزن پس از اسقرار جمهور  روز جهان

که مورد شکوب   افت،یسازمان  رانیشهر ا نیخواه در تهران و چند یاز زنان مبارز و مردان برابر  تجمعات و تظاهرات باشکویه

 .حکومت قرار گرفت

ي بود. هدف اصلي اين تصميم خ یبعد یها قدم
 

ي محکومت حمله به دانشجويان در دانشگاهها تحت عنوان انقالب فرهنیک
ين 

 پاكسازي دانشگاهها از استادان و دانشجويان روشنفكر و ازادي خواه بود. 

ي نه تنها از دست نداده، بلكه اين ترس به 
پس از گذشیر  بيش از چهل سال هنوز به طور مداوم رژيم ترس خود را از مراكز اموزشر

 .سطح مدارس رسيده است

 

ي است که از مهم مالیان در ایراندر هفته هاي اخت  حکومت 
 
ان مدرسه اي جوان  یاه هیپا نیتر در حال گرفیر  انتقام از دختر

  مردیم شت   خ
 

انه گازهاي سمي پخش ميكنند، دانش اموزان با عالئم یآزاد ،با "شعار زن، زندگ  کار آش" هستند. در مدارس دختر

وهاي اوند مسموميت به بيمارستانها منتقل ميش ي نت 
 
ل كامل نتايج ازمايشا. ولي در اين مراكز درمان ي سپاه پاسداران كنتر

ت را منينر

ي را به هيچ وجه به پزشكان نميدهند
 
 .به عهده گرفته اند و اجازه اطالع رسان
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ي پايه و دانشگایهي  نیا ندهیتواند زنان آ یم ،رعب و وحشت جاد یکند با ا  حکومت تصور یم نیا
مرز و بوم را از تحصيالت اموزشر

ند ارتجاع تداوم عمر خود حکومت بازدارد.  ي سوادي جامعه به خصوص زنان رقم مت    .را در ن 

 

 ،
 
آموزان در موارد مسمومیت دانش( کودکان سازمان ملل  )بنیاد حمایت یونیسفضمن اعالم محکومیت های متعدد جهان

 را نت   محکوم کرده و ادامه این روند را هشدار داد.  مدارس ایران

 

 ها مسموميت ضمن ابراز هم دردی با مصدومی   و والدین دانش آموزان، موارد وين در پزشیکي و كميته مدافعان حقوق بشر  كادر ما  

ي به مادران و پدران صوصا خو  ،مدارس در 
 
ي از اطالع رسان   و جلوگت 

وم  شدت محك هبرا  قربانیان این جنایاتشپوش گذاشیر

 با مسببان
 
 میباشیم.  آن کرده و خواهان برخورد قانون

 

 ،  و آپارتاید جنسینر
 

اض به تبعیض، سیاست فقر و جهل، نابرابری، بردگ  زنان را در برپاني و ادامه اعتر
 
ما همچنی   روز جهان

 
ر
، آزادی"فرصنر مغتنم شمرده و امیدواریم که جنبش فرا طبقان

 
در ایران با محوریت زنان و نقش پیشتاز آنها،   "زن، زندگ

ش و تا رهاني و 
 که  گستر

 
،تحقق یک جامعه انسان  در آن  ارکان حقوق بشر

 
سکوالریسم، آزادی، عدالت اجتمایع و رفاه همگان

 ، ادامه یابد. اساش است
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