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 هموطنان گرایم
 

 در 
ی

 ! آزادی زنان، آزادی ایران است جامعه ما بدست زنان است. امروز تحول و دگرگون
 

انر آیت هللا خمینر در شانزدهم   وزی انقالب و پس از سخیر مبارزه شجاعانه زنان ایران علیه حجاب اجباری که تنها دو هفته بعد از پیر
اض آنان در  هل سال گذشته با نافرمانر زنان ایران در یط چ  ، نشان میدهد کههفدهم اسفند پنجاه و هفت آغاز شد اسفند و اعیر

انه حکومت ویل فقیه نیستند و از هر در ایران حاکمبت  در مقابلمدنر   ر ر زن ستیر ر در برابر قوانیر  امکانر استفاده کرده،حاضر به  تمکیر
 . میدهند مخالفت خود را بروز 

ی ر ر زن ستیر . آزادی سفر و سهم االرث است ،زند مانند حق حضانت از فر   برای زنان ایرانر حجاب اجباری تنها نماد ظاهری قوانیر

 و حنر قتلهای نامویس 
ی

ر به این جنایات را بدون کیفر را قوانینر که زمینه ازدواج اجباری کودکان یا خشونت خانگ فراهم کرده و مرتکبیر
ه تقلیل مقام زن به دستگاه بارداری و مطمع میگذارد. جمهوری اسالیم با منعکس کردن  پیشداوری  ها و تصورات جنسینر بر بدن زنان ب

 . اضار دارد جنیس مردان 
رسکوب زنان ایران و شکستهای نی در نی در مقابل آنها, تمام پرده ها را  در  کوششز سالها  اینک حکومت چمهوری اسالیم پس ا

افات اجباری پخش ا . دست برده استخود ش کر در ت یر تانداخته و به آخرین بر  و کبود ا  نشان دادن چهره و  #سپیده_رشنوخانم از عیر
ر  تنها به قصد ایجاد رعب و  ، شکنجهحایک از  _حجابوحشت در میان زنان ایران است. حمایت زنان محجبه از کمپیر و  #حجاب_نی

 میان زنان 
ی

ی آنان علیه حجاب اجباری، طرح ایجاد دودستگ یدانند که حجاب را نقش برآب کرد. زنان محجبه مدر ایران موضعگیر
ای است برای رسکوب تمام زنان ایران. تالش در رسکوب و تبلیغات چهل و اندی ساله رژیم مافیانی مذهنی اکنون  اجباری فقط بهانه

 ایران آب شده است.  همچون تکه یخر در زیر گرمای تابستان تموز واقعیات جامعه پیشتاز 
اددو بار سوءقصد به جان خانم  ر  ناپذیر او  #مسیح_علینی

ی
بیانگر وحشت رژیم از حرکت آزادیخواهانه بانوان ایران است. تالش خستگ

را افشاء و چهره کریه ظلم مرکب علیه زنان ایران را   دیگر زنان که تنها با یک تلفن موبایل در دست، تصاویردهشتناک سبعیت رژیم و 
 بر جهانیان آشکار میکنند. 

 
 هموطنان

مقوله حقوق بشر یک حق طبییع انسانها و امری جهانر است. همه انسانها آزاد به دنیا یم آیند و از حیث کرامت و حقوق با هم 
 نژاد، زبان، عقیده سیایس، خواستگاه اجتمایع، مذهب و باور برابرند، منشور حقوق بشر هیچ مرزی میان ملیت، جنسیت، رنگ و 

 نیم شناسد. 
ر این اصول اسایس حمایت خود را  -در ایران   و انجمن مدافعان حقوق بشر زشکان مدافع حقوق بشر دوگروه پما  اتریش با در نظر گرفیر

ل پاسخگونی و رفع تبعیض و ئهوری اسالیم را مساعالم کرده و حکومت جمان ایران  برای احقاق حقوقشان از مبارزه شجاعانه زن
 وخشونت علیه زنان ایران میدانیم. 

 
زانی                                                                دکیر بهروز بیات وس میر  پروفسور سیر
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