برگساری مراسم  8مارش ،روز جهانی زن در سنندج
سّص پٌجؾٌثَ  19اعفٌذ  89هشاعن 8
هاسط ،سّص جِاًی صى ،دس عاػت 5
تؼذ اصظِش تا ؽشکت جوغ کثیشی اص
صًاى ّ هشداى آصادیخْاٍ ّ تشاتشی
طلة دس تاصاس آصف ؽِش عٌٌذج
تشگضاس گشدیذ .ؽشکت کٌٌذگاى دس
هشاعن تا تشافشاؽتي پالکاسدُایی کَ
تش سّی آًِا ؽؼاسُایی ًظیش "گشاهی تاد  8هاسط سّص جِاًی صى "" ،سُایی صى ،سُایی
جاهؼَ" هشاعن سا ؽشّع ًوْدًذ ّ دس اداهَ تا تلٌذ کشدى تشاکت ُایی کَ تش سّی آى ًْؽتَ
ُایی اص لثیل "عْعیالیغن یا تشتشیت"" ،جٌثؼ صًاى هتحذ جٌثؼ کاسگشی"" ،صًذاًی عیاعی
آصاد تایذ گشدد"" ،کاس تشاتش = حمْق تشاتش" ًَ" ،تَ اػذام""،کاسگشاى جِاى هتحذ ؽْیذ" تَ
چؾن هی خْسد هشاعن سا پی گشفتٌذُ .ن چٌیي تشگضاس کٌٌذگاى تا پخؼ ؽیشیٌی ،خْاًذى
لطؼٌاهَ ّ تاسیخچَ  8هاسط ّ ؽؼاس "گشاهی تاد
سّص صى" تَ ایي هشاعن پایاى دادًذ.

الصم تَ رکش اعت کَ ؽشکت کٌٌذگاى تا حول
پالکاسد ّ تشاکت ُای هزکْس هغافتی سا ًیض
ساُپیوایی کشدًذ.
لطٌاهَ  8هاسط  2011عٌٌذج
صًاى ،هشداى ّ اًغاى ُای آصادیخْاٍ ّ تشاتشی طلة 8 ,هاسط یاد آّس یک لشى هثاسصات
صًاى ّ هشداى آصادیخْاٍ اعت .ایي هثاسصات ًؾاى دٌُذٍ حماًیت خْاعت ُا ّ هطالثاتی اعت
کَ عشهایَ داسی ّ هالکیت
خصْصی دس اؽکال استجاػی ّ لیثشال آى ،صًاى سا دس جای جای جِاى تَ تٌذ ّ اعتثواس
کؾیذٍ اعت .خیضػ اخیش تشخی کؾْسُای آفشیما ّ آعیا ًؾاى دٌُذٍ پتاًغیل ػظین ّ هحشکَ
ًیشّی صًاًی اعت کَ تا ُیچ تشفٌذ ّ تْجیِی ػمة ًٌؾغتَ اًذ ّ ًخْاٌُذ ًؾغت ّ بسای

خْاعت ُا ّ هطالثات تشحك خْد ُوچٌاى دس سعیذى تَ خْاعت ُای اًغاًی خْد تَ هثاسصٍ
اداهَ هی دٌُذ ها ؽشکت کٌٌذگاى دس هشاعن  8هاسط خْاعت ُای خْد سا تَ ؽشح صیش تیاى
هی داسین ّ هطالثَ هیکٌین.
تشاتشی کاهل حمْق صًاى ّ هشداى دس ُوَ ػشصَ ُای التصادی ،عیاعظ ،اجتواػی،
فشٌُگی ّ جٌغیتی ّ ....لغْ ُش ًْع لْاًیي صى عتیضاًَ ّ جٌغیت هحْس .
آصادی تی لیذ ّ ؽشط تیاى ،حك ایجاد تؾکل ،تحصي ،اػتصاب ّ اجتواػات هغتمل صًاى.
هوٌْػیت صیغَ ّ تؼذد صّجات،تشخْسداسی صًاى اص حك طالق ،حضاًت فشصًذاى،تحصیل،
آصادی اًتخاب پْؽؼ ّ هغافشت دس ًعس گشفتي د عتوضد ّ حمْق هاُیاًَ ،تشای صًاى خاًَ
داس کَ تَ کاس ؽثاًَ سّصی ،تکشاسی ّ طالت فشعای خاًگی هؾغْلٌذ ّ حك تشخْسداسی اص
تیوَ ُای اجتواػی ّ تشخْسداسی اص هِذ کْدک سایگاى تشای ایي تخؼ اص صًاى .
تاصًؾغتگی پیؼ اص هْػذ ،اص جولَ تاصًؾغتگی تا 20عال عاتمَ کاس ّ  42عال عي تا حمْق
ّ هضایای کاهل.
لغْ ُش ًْع جذاعاصی جٌغیتی ّ تثؼیض جٌغی.
تاهیي خاًَ ُای اهي تشای صًاى آعیة دیذٍ دس جاهؼَ ّ حوایتِای ّیژٍ تِذاؽتی ،سّاًی
آهْصؽی ّ حشفَ ای اص آًاى.
حوایت اص جٌثؼ هادساى ػضاداس ّ ُوشاُی ّ ُوذلی تا آًاى دس ُشکجا کَ الصم تاؽذ .
حلْق تشاتش دس اصای کاس تشاتش تشای صى ّ هشد .
لغْ احکام اػذام ،عٌگغاس ّ آصادی تی لیذ ّ ؽشط صًذاًیاى عیاعی ّ ػمیذتی.
لغْ لشاسدادُای هْلت کاس ،کَ تیؾتشیي پیاهذ آى هغتمین یا غیش هغتمین هتْجَ صًاى خْاُذ
تْد.
حوایت اص تواهی جٌثؼ ُای آصادیخْاُاًَ ّ تشاتشی طلة ّ تْقف فْسی تاصداؽت ،هحاکوَ،
تِذیذ ّ تؼمیة فؼالیي جٌثؼ ُای اجتواػی.
جذایی کاهل دیي اص دّلت ّ ػذم دخالت آى دس
آهْصػ ّ پشّسػ ّ لْاًیي جضایی .
لغْ کاس کْدکاى ّ هحاکوَ ُش آى کَ الذام تَ
اعتخذام ّ تَ کاس گواسدى کْدکاى تاؽذ.
کویتَ  8هاسط  2011عٌٌذج

