
 
 
 
 
 

 حمایت از حقوق زنان و کودکان کار
با نگاھی گذرا بھ طول عمر این نظام دقیقا بعد تثبیت قدرت اولین اقدام خمینی و روحانیت مخصوصا آقای روحانی رئیس 

جمھور، بعنوان عامل اصلی و شروع کننده اعمال زن ستیزانھ رژیم با وضع قانون حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی در ارتش 
 کھ بعد بھ مدارس و دانشگاھھا و حتی وسایل حمل و نقل عمومی گسترش یافت 

زنان ایران را کھ در عرصھ اجتماعی و سیاسی از جملھ وزارت،قضاو ت،پارلمان و ارتش و پلیس و ورزش حضور فعال و 
 . تاثیر گذار داشتند مجبور بھ خانھ نشینی نمودند

 نگاه ایدئولوژی و تحقیر ی سردمداران نظام نسبت بھ زنان  کھ بھ خانھ داری و شوھر داری و فرزند آوری محدود می شود 
با وضع قوانین اسالمی ضد زن برای محدود نمودن زنان بھ اقدامات وحشیانھ توسط عوامل رژیم از جملھ زدن سوزن و رنگ 
 پاشیدن یھ سر و صورت بانوان آرایش کرده و دستگیری و شالق و جریمھ نقدی و در نھایت  تاسف  بھ اسید پاشی منجر گردید

 
 و فاجعھ بارتر بعد از این ھمھ مبارزه و فعالیتھا فعاالن حقوق زنان ھفتھ قبل رئیس قوه قضائیھ 

در وقاحت تمام در سیمای کشور از آتش بھ اختیاران نظام کھ مستقیما از رھبری دستور میگیرند بھ بھانھ آمران معروف حمایت 
کرده و امامان جمعھ  سراسر کشور کھ توسط خامنھ ای انتخاب میشوند برخورد وحشیانھ با زنان را ترویج و مورد حمایت قرار 

داده وعلت سیل و زلزلھ و مشکالت مردم را بھ عدم رعایت حجاب توسط بانوان دانستھ و حتی با دوچرخھ سواری با رعایت 
 حجاب مخالفت نموده واز جلوگیری  حضور زنان در ورزشگاه ھا دفاع می نمایند 

با توجھ بھ خیانت و فساد سیستماتیک  و ایجاد انحراف و انحطاط در جامعھ توسط نظام و مشکالت معیشتی کھ نتیجھ آن از ھم 
 پاشیدگی نھاد خانواده بود بیشترین صدمات متوجھ زنان و زنان سرپرست خانواده گردید 

فشار و عدم حمایت و پشتیبانی شرایط را بھ اندازه ای غیر قابل تحمل نمود کھ متاسفانھ  تن فروشی و فروش اعضا بدن از کلیھ و 
 کبد و قرنیھ چشم بھ  فروش فرزند رسید

 
 استفاده از کودکان برای کمک بھ زندگی

 معضل کودکان کار را بوجود آورد 
 کودکان معصوم کھ بجای تحصیل و بازی با ھمساالن و حضور در کانون خانواده بھ ناچار مشغول کار بعضا کارھای سخت شدند

 متاسفانھ چھ از جنبھ سختی کار و چھ بھ لحاظ جنسی مورد بیشترین سواستفاده قرار گیرند
نظام جھل و جور با توجھ بھ تمام ھشدارھای فعاالن و دلسوزان جامعھ و اخطارھای جوامع حقوق بشری و بین المللی نھ تنھا 

اقدامی در رفع این مشکالت ننمود فاجعھ بار تر کھ با انکار و چشم پوشی خود بھ نوعی عامل مافیای صدور دختران و پسران 
 کشور و تجارت جنسی تبدیل شدند

با توجھ بھ وضعیت اسفبار موجود سوال پیش رو ما قرار میگیرد کھ وظیفھ تک تک ایرانیان چھ در داخل و خارج و فعاالن 
 جھان چھ میباشد ؟

در این راستا ما ایرانیان مقیم اتریش بعنوان بخشی از مردم ایران از جامعھ جھانی و کانونھای فعاالن حقوق بشر و مخصوصا 
 دولت اتریش و اتحادیھ اروپا   در حمایت از زنان و کودکان کار میخواھیم-  

 ۱- برخورد نظام فاسد و سفاک  را با زنان جامعھ و سرنوشت کودکان کار محکوم نمایند 
۲- از روسا و نمایندگان زن کشورھا و جامعھ بین الملل میخواھیم  ضمن محکوم نمودن حجاب اجباری  در موقع حضور در  

ایران بر خالف نظر خود اقدام بھ رعایت حجاب ننمایند کھ عملشان حمایت از نظام و توھین  بھ مبارزه بانوان کشور   تلقی 
 میگردد

 ۳- خواھان حقوق برابر زنان از جملھ در ارث،دیعھ،حق کسب و کار و حضور در تمام فعالیتھای زندگی میباشیم 
۴- با توجھ بھ ثروت و سرمایھ کشور خواھان حمایت ھمھ جانبھ از زنان و سرپرست خانوار و کودکان کار و برخورداری از 

 تمام امکانات رفاھی و تحصیلی و اجتماعی توسط دولت میباشیم
 ۵- در نھایت خواھان لغو تمام قوانین قرون وسطایی علیھ زنان در ایران ھستیم 

بھ امید روزی کھ زنان شجاع کشور دوشادوش و در کنار مردان در ساختن ایران بعنوان یک شھروند و برخوردار از تمام حقوق 
 برابر حضور داشتھ و موجبات سربلندی ایران زمین گردند

 درود بر زنان شجاع و پیشتازان مبارزه علیھ نظام فاسد و فاشیسم دینی این فرقھ تبھکار 
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