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  شبکۀ زنان

  ٢٠١٥ سپتمبر ٠٢
  

 استکھلم زنان ۀشبک کنفرانس ۀاعالمي
 Sveavägen 41 مرکزی اف ب آ استکھلم : مکان

  ٢٠١۵ سپتمبر ۶ - ۴ :زمان

 
  

 و کنند می برخورد امنيتی تھديد منظر از مذھبی بنيادگرای و تندرو ھای گروه با غربی ھای لتدو که حالی در

 در خود نفوذ تثبيت و يکديگر با رقابت برای ابزاری عنوان به ھا گروه اين از منطقه در آنان متحد کشورھای

 - امنيتی ھای دغدغه از فراتر را اسالمی یئبنيادگرا رشد آشوب پر ۀمنطق اين در زنان گيرند می بھره خاورميانه

 به خود اساسی دستاوردھای و سياسی  اجتماعی حيات برای بنيادين تھديدی،  یئ منطقه و غربی ھای قدرت سياسی

 ھای عرصه از زنان حذف گرا اسالم ھای گروه ولوژیئايد قلب در که دانند می خوبی به ھا آن چون  .آورند می حساب

 .است برخوردار مطلق ويتاول از سياسی و اجتماعی

 مذھبی یئگرا افراط رشد به طالب و داعش چون یئگرا اسالم ھای گروه عليه منطقه در جاری جنگ که است واضح

 نمی شده مذکور ھای گروه به جديد جنگجويان پيوستن از مانع یئ منطقه ھای قدرت و غرب نظامی ماشين و زده دامن

 ھای انديشه سياسی و اجتماعی بيشتر يافتن مشروعيت ، جنگ اين ستقيمم تأثيرات از يکی حال عين در .تواند

 ، بيکار جوانان از خيلی نتيجه در و بوده منطقه فاسد ھای دولت و غرب ھژمونی عليه مقاومتی عنوان به بنيادگرايانه
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 خاورميانه بحران شدستخو جوامع اقتصادی و سياسی اجتماعی مديريت امر در خود ناکام ھای دولت قربانی و آينده بی

 .آورند می روی جنگجو ھای گروه و افراطی ھای ولوژیئايد به

 شھر در  بغداد تا کوبانی از ، مصر تا افغانستان از  خاورميانه سرتاسر از فعال زنان از گروھی ملحوظ ھمين روی

 زنان ۀمبارز «نام زير  رانسیکنف در تا آيند می ھم گرد ميالدی ۵١٠٢ سپتمبر ۶ الی ۴ تاريخ از سويدن کشور استکھلم

 با مبارزه برای زنان ھای استراتژی و خاورميانه زنان باالی آن تأثيرات ، یئبنيادگرا رشد داليل روی »یئبنيادگرا عليه

 که بتوانند خود نظرات و تجارب یئبازگو با که اميدوارند ھا آن .بپردازند گفتگو و بحث به مذھبی مذھبی  گرايی افراط

 زنان اين زيرا .باشند داشته منطقه در مذھبی یئگرا افراط با زنانه ھای جنبش عملی و نظری برخوردۀ نحو در سھمی

 از دفاع به مذھبی افراطيت ضد نيروھای ساير کنار در زنانه بومی و متکثر مترقی جنبش يک تنھا که آگاھند خوبی به

 .تواند می اختهپرد طالب و داعش برابر در گذشته ۀسد يک در خود دستاوردھای

 زنان شبکه


