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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
  شبکۀ زنان: فرستنده

 ٢٠١۵ جوالی ٢۶
  

 مذھبی ئیبنيادگرا عليه زنان مبارزاتۀ دربار زنان ۀشبک کنفرانس
 ٢٠١٥ سپتمبر ٦ تا ٤ - سويدن استکھلم،

  

 کنفرانس اين عنوان .کرد خواھد برگزار کنفرانس يک ٢٠١٥ سپتمبر ششم تا چھارم از استکھلم در زنان ۀشبک

 .است" زنان حقوق ديدگاه از مذھبی بنيادگرائی"

 خطر در مذھبی بنيادگرائی رشد علت به فريقاا شمال و خاورميانه از بخشھائی در زنان انسانی حقوق و امنيت

 لوکنتر و کردن محدود برای نفوذشان از بيشتر چه ھر بنيادگرايان ھم اروپا بخشھای ديگر و سويدن در .است

 .کنند می استفاده شانۀروزمر زندگی در زنان

 ِزنان وضعيت بھبود برای و زنان حقوق از حفاظت برای ھم، از ُجدا و منفرد طوره ب زنان نفعاال و سازمانھا

 بنيادگرائی که ایدرجه به اما .ھستند مبارزه حال در روزه ھر ديگر، جاھای و فريقاا شمال و خاورميانه در منطقه

 .دارند نياز ھماھنگی و تقويت به ھم آن ضد نيروھای کند، می پيدا گسترش

 برای مذھبی، بنيادگرائی عليه که است کسانیۀ دربار و برای اطالعات نشر و ھاژىيسترات تدوين کنفرانس ھدف

 نسبت عمومی شياریوھ افزايش به کمک ھمچنين کنفرانس ھدف  .کنند می يتفعال زنان انسانی حقوق و دمکراسی

 .دھد می قرار تھديد مورد را بشر حقوق و دمکراسی بنيادگرائی، عروج با که است خطراتی به

 آنھا تا کند می فراھم اروپا و فريقاا شمال/خاورميانه نفعاال برای را پالتفرمی زنان ۀشبک کنفرانس اين برگزاری با

 .بپردازند تجربه تبادل به کنند، می مبارزه مذھبی تعلقات و قوميت جنسيت، اساس بر تبعيض و بنيادگرائی عليه که

 .دارند ديگران برای مھمی تجارب مشغولند بشر حقوق و دمکراسی ۀاشاع کار به ميدان در و محل در کهئی آنھا

 :مقاصد ناي با بود خواھد شاپھائیورک و سخنرانيھا کنفرانس اين در

 زنان زندگی بر آنھا تأثيرات و امنيتی اوضاع و جاری سياسی مسائل تحليل و بحث  -١

 کنيم می سعی ھم، کمک به . مناطق بعضی در آن عروج چگونگی و چرائی و بنيادگرائی تحليل و بحث  -٢

 ما خود که اين و کنند می فادهاست آنھا از خود تقويت و رشد برای بنيادگرايان که کنيم شناسائی را راھھائی و عوامل

 .بکنيم توانيم می چه مدت، بلند و مدت کوتاه در بنيادگرائی، عروج از جلوگيری و راھھا اين بستن برای

 ِباشتراک ِتدوين و زنان حقوق به تجاوزات و مذھبی بنيادگرائی با مقابله در مقاومت ھایژیيسترات تبادل  -٣

 .باشد داشته انعکاس المللیبين و ملی سطح در بتواند که فراتر مقاومت برای جديد ھایژیيسترات

 .مذھبی بنيادگرائی عليه مشترکمان تالش در زنان نفعاال و سازمانھا ميان ھمبستگی تقويت -٤
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 ئیآنھا برای را مشترک اطالعاتی پايگاه يک ما ھا،ژیيسترات و تجارب شناسائی و زنان نفعاال آوردن ھم ِگرد با

 و گوناگون عمومی مطبوعاتی کانالھای طريق از .ريزيم می پی کنند، می کار دمکراسی و زنان قوقح برای که

 عمومی شياریوھ افزايش قصد به را، موضوع اين ما غيره، و وب اجتماعی، ھایشبکه سازمانھا، ھایشبکه

 ھمگان بين در را آنھا ۀاشاع و برخوردھا، ۀنحو و تجربه تبادل کنفرانس اين .کنيم می برجسته مسأله، اين به نسبت

 .کند می تسھيل

 حقوق .کندمی مبارزه کودکان و زنان جھانی حقوق برای که است سازمانی ،کنفرانس ۀکنند برگزار ،زنان ۀشبک

 اين ،شود نقض مذھب يا ناموس ،سنت ،فرھنگ ،جنسيت مانند مالحطاتی با نبايد ھرگز و است شمولجھان بشر

  .زنان ۀدرشبک کار برای است مبنائی

 که زنانی و کودکان به المللی بين و ملی سطح در عمومی افکار بسترسازی و رسانی آگاھی بر عالوه زنان ۀشبک

  .دھدمی نيز مشاوره و کمک ،دارند قرار ستم و خشونت معرض در

 :بگيرند تماس توانندمی زير اقامتی مراکز با جا رزرو برای استکھلم از خارج کنندگان شرکت

Mercure Hotel, www.mercure-hotel-stockholm.com  

Hostel By Nordic, www.hostelbynordic.se  

Zinkensdamm Hotel & vandrarhem, www.zinkensdamm.com/vandrarhem/  

 اين در  .نمايند اقامت زنان ۀشبک اعضای شخصی ھای خانه در توانندمی ندارند اقامت محل ۀتھي امکان که کسانی

  org.kvinnonet@leila :رسآد ميل 46+ 70 777 18 38 :نولفيت ،قرائی ليال باً لطفا صورت،

 .بگيريد تماس net.kvinnonet@elisabeth :آدرس ميل 46+ 70 777 97 15 :تلفن ،ِوامکن اليزابت با يا

 

 !ھستيم کنفرانس اين در شما شرکت منتظر شتاقانهم ما

 


