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 لجيمب واحد - )افغانستان - ايران( مارچ ھشت زنان سازمان
 ٢٠١٦ می ١٧

  

  جيبوتی در "مصونيت و جنسی تجاوز ضد" کسيونا گزارش
  بروکسل – ٢٠١۶ می ٧ شنبه

 آن در "مصونيت و زنان به تجاوز" به اعتراض برای جيبوتی زنان فراخوان با ٢٠١۶ می ماه ھفتم ھر،ظ از بعد شنبه

 غذا اعتصاب در "بروکسل خلق ۀخان" در تمام روز ده زنان اين .شديم جمع بروکسل در جيبوتی سفارت مقابل کشور،

 اين برای ایاختتاميه کسيونا اين اصل در و نمايند جلب موضوع اين به را مترقی نيروھای و ھارسانه توجه تا بودند

  .بود شاننمادين حرکت

 تجاوز جيبوتی در چون .بودند زده غذا اعتصاب به دست زنان به ارتش ِسيستماتيک تجاوز به اعتراض در زنان اين

 و غذائی و لیما ھایکمک نامخالف به مردم يا گيردمی صورت اعتراض که شھرھائی و روستاھا در زنان، به ارتشيان

 کارانهجنايت روش اين مقابل در ھاسال زنان اين از بسياری .است مردم ارعاب و سرکوب ھایراه از يکی کنند،می ...

 در و شرمانهبی جيبوتی دولت پرداختند، افشاگری به سکوت شکستن با ھاسال از پس که وقتی ولی بودند، کرده سکوت

 متخصص دکتر چندين که است حالی در اين .کرد معرفی ... و بيگانه عامل و ودروغگ مغرض، را ھاآن وقاحت کمال

 بلکه اند،گرفته قرار تجاوز مورد زنان اين تنھا نه که اندکرده اعالم مطبوعاتی ھایمصاحبه در جيمبل و فرانسه در زنان

 پيش زنان اين از بسياری چون ،است تشخيص قابل ھم ھاسال از پس که بوده زياد قدری به وحشيانه جراحات اين شدت

 جنسی آلت بريدن مورد در مصطلح غلط زنان ۀختن( جنسی سازیناقص قربانی گيرند، قرار تجاوز مورد که اين از

 شدت دليل ھمين به اند،بوده "باکره" عبارتی به و است بوده دوخته ھاآن واژن تجاوز زمان در و اندبوده )است زنان

  .است مانده باقی ھاآن بدن بر عميقی فزيکی جراحات ھاسال از پس که است قدری به انهوحشي تجاوزھای جراحات

 ھای درک با( را مبارزه اين و آمده فايق ...و صبر سکوت، شرم، مذھبی، و فرھنگی و سنتی تابوھای بر زنان اين

 ھایسازمان از بسياری اما ايند،نم جلب نيز را زن نفعاال حمايت کردند سعی ھاآن بودند، زده دامن )مختلف سياسی

 .ندادند انجام را کار اين برخوردارند، ... و دولتی ھایحمايت و بودجه از و ھستند ھم قانونی و رسمی که جيمیبل ِزنان

 ۀبھان به ھاسازمان اکثر اما بودند، کرده حمايت اعالم فردی شکل به يا و طوماري امضا با نفعاال اين از بسياری ھرچند

 محلی دادن از حتی و زدند باز سر کار اين از کنند،می "غيرسياسی فعاليت" ھاآن و است سياسی فعاليت اين که اين
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 سوسياليست زنان زنان، جنبش راديکال نفعاال برخی کمک به نھايت در و کردند خودداری ھاآن به غذا اعتصاب برای

  .گشودند آنان روی به باز آغوش با را "خلقۀ خان" ترکيه

 غذا اعتصاب محل به بلجيمدر مارچ ھشت زنان سازمان نفعاال جمله از زيادی ھایسازمان و افراد روز ده اين مدت در

 و مديا از خبری اما کردند، شرکت ھم کسيونا اين در نيز ھاآن از برخی و نمودند ھمبستگی اعالم ھاآن با و رفته

 به غذا اعتصاب که اين وجود با بودند، کشور اين مختلف شھرھای از ًظاھرا که جيبوتی زنان  .نبود ھارسانه دوربين

 نيز برخی داشتند، حضور اعتراضی حرکت اين در خشمگين و قدرت با اما بود، کرده ضعيف را ھاآن شدت

 جيبوتی، محلی ِزبان به آنان از بعضی  .ايستادندنمی باز دادن شعار از ایلحظه و داشتند ھمراه به ھم را شانکودکان

 که داشتند حضور ھم زيادی مردان نسبت به که بود جااين جالب  .کردندمی صحبت ... عربی بعضی و فرانسه برخی

 .کردندنمی فروگذار ... و دادن شعار چه و سازماندھی ۀزمين در چه کمکی ھيچ از و بودند نوجوان و جوان ًعمدتا

 اين در متشکل شکل به ُکرد زنان و ترکيه سوسياليست زنان ،جيمبل جوانان ۀ کميت و مارچ ھشت زنان سازمان نفعاال

  .کردندمی ھمراھی حرارت با تظاھرکنندگان با ھمبستگی در و داشتند شرکت کسيونا

 شھرھای در را زنان به تجاوز" ،"!تجاوز به نه" :بود "مصونيت و تجاوز" به اعتراض در که کسيونا اين شعارھای

 ارتش" ،"!ندارد وجود صلح عدالت، بدون" ،"!کنيد متوقف جھان تمام در را زنان به تجاوز" ،"!کنيد متوقف جيبوتی

 ھمبستگی باد زنده" ،"!است زندان در گرشکنجه جای" ،"!است زندان در متجاوز جای" ،"!جا ھيچ عدالت جا، ھمه

 کنيد متوقف را تجاوز" شعار قدری به بود حرکت اين اصلی دھندگان سازمان از که زنان از يکی ... و "!زنان جھانی

 .نمايد ءقوا تجديد تا بردند کناری به را او دوستانش و شد جسمی ضعف دچار که کرد تکرار حرارت و خشم با را "!

 که گفت گينه از زنی نمودند، اعالم را جيبوتی زنان با خود ھمبستگی پيام و رفته تريبون پشت کدام ھر ھم زنان ديگر

 ما گفت و کرد صحبت عربی زبان به جوانی دختر ايم،ايستاده شما کنار در و فھميممی خوبی به را شما ما ،خواھران

 نظام ساختار به ُکرد زنان دمکراتيک سازمان از زنی شويم، متحد جنسی تجاوز عليه بايد جيبوتی در زبانی ھر از زنان

 به اعتماد و اراده خواھدمی تجاوز با و داده قرار فھد جھان تمام در را زنان ۀھم روزانه که کرد اشاره داریسرمايه

 بخش فقط تجمع اين و شودمی تصور که چهآن از قدرتمندتر بسيار ھستيم، قدرتمند زنان ما اما ببرد بين از را زنان نفس

 چھي ما امروزه که گفت ترکيه سوسياليست زنان سازمان از زنی ماست، متحد ۀمبارز و ھمبستگی قدرت از کوچکی

 قربانی باشيم جائی ھر در زنان ماۀ ھم و ندارد مليت و مرز زنان بر خشونت و تجاوز و نداريم متحد ۀمبارز جز راھی

 .کنيم سکوت نبايد و ھستيم آن

 آن روی که ھائیشرتتی بود، برجسته ًکامال مانشکل يک ھایشرتتی و ھادپالکار روی ما سازمان پيام از بخشی

 رھا کس ھيچ نباشد، رھا زن يک اگر" و "!نيست پذير امکان يریيتغ ھيچ زنان، انقالبی ۀبارزم بدون" :بود نوشته

 متحد مردساالر/پدر سيستم درون تجاوز و ميليتاريسم عليه مبارزه برای زنان،" :مضامين اين با پالکاردی و "!نيست

 "!دارند قرار مذھبی بنيادگرائی و ليستیامپريا داریسرمايه مردساالر/پدر گرایواپس دو مقابل در زنان" ،"!شويد

 زنان ارعاب و شکستن درھم برای دولتی سيستماتيک تجاوز و تجاوز" :بود اين خالصه طور به ھم ما شفاھی پيام اما

 مذھبی بنيادگريان ديگر طرف و امپرياليستی داریسرمايه طرف يک که است جھانی ۀمردساالران سيستم يک محصول

 لحاظ به ًخصوصا زنان شکستن ھم در برای دولتی فرمان با ھم آن سيستماتيک تجاوز از دهاستفا اما .ھستند

 برای قدرت گرفتن از بعد نيز ايران اسالمی جمھوری که اين برای آشناست، بسيار ايرانی زنان ما برای ايدئولوژيک،

 استفاده "باکره" زنان مورد در ًاخصوص روش ھمين از ھازندان در شورشی و انقالبی زنان ارعاب و شکستن ھم در

 کجا ھيچ در زنان که طور ھمان نکردند، عقبگرد زنان اما ... و کرد اعدام تجاوز از بعد را زنان اين از بسياری و کرد
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 نيز ما است کرده جھانی را مردساالر/پدر سيستم گلوباليزاسيون ديگر زمان ھر از بيش که امروز .اندنکرده گردعقب

 در چه را نامتجاوز تا ايستيممی جيبوتی در مانپرقدرت خواھران شما کنار در و داريم جھانی ۀمبارز کي به نياز

  ".کنيم مجازات ارتش و دولت بيرون چه و درون

 .دانستندمی متحد مشترکۀ مبارز يک در را خود و گرفته نيرو يکديگر از راستی به کسيونا اين در کننده شرکت زنان

 از حرارت با داشتند شرکت که زنانی از دسته آن اما بود رنگ کم غيرمھاجر و جيمیبل انزن حضور اگرچه

 اعالم بعدی مشترک ھایفعاليت برای "!زنان جھانی ھمبستگی" شعار با و کردندمی حمايت زنان جھانی ھایخواسته

 .کردندمی آمادگی

 جيمبل واحد – )افغانستان – ايران( مارچ ھشت زنان سازمان

 ٢٠١۶ هم١١
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