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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١۶ نومبر ١٩
  

  !برای مبارزه عليه خشونت بر زنان متحد شويم
عنوان جنس دوم  خود را در خانه، مدرسه و جامعه بهاز ھمان لحظه که . ايم  کرده ما زنان زخم خشونت را تجربهۀھم

کند و ھميشه توجيھی  خشونتی روزمره که طبيعی جلوه می. ايم، پای خشونت به زندگی ما باز شده است ايم و زن شده شناخته

ه آن عادت يم بتی خود ما که آماج مستقيم خشونتح. شناسانه، بيولوژيک، قانونی و مذھبی داشته است فرھنگی، سنتی، روان

خشونت بر زنان تنھا به تجاوز . خشونت فقط آن عملی نيست که به جسم آسيب برساند و زندگی را به خطر بيندازد. ايم کرده

در حجله يا مثله شدن دختران زير تيغ » نوعروس«ِجنسی، کتک خوردن توسط مردان خانواده، معلول شدن کودکان 

زبان،   ی، زخمئاعتنا شود؛ بی  يا آتش خالصه نمیگلوله، مشت يا کمربند، اسيدشود؛ فقط به باتوم يا  محدود نمی» ختنه«

احی که بدن خود را به تيغ جر حتی اين. خطی کردن روان ھم خشونت است  توھين و تحقير، به ھيچ شمرده شدن و خط

  .نان استرنگ شويم ھم شکلی از خشونت بر زمردساالر ھم/ی پدر ی جامعهئبسپاريم تا با معيارھای زيبا

 اقتصادی، سياسی و ه ھای آن درعرصۀسابقه و ابعاد ھر دم فزايند جديدی نيست، اما گسترش بیۀخشونت بر زنان پديد

 جھانی شدن سرمايه و مافوق استثمار برای ۀدر نتيج.  ھولناکی بدل شده استۀاجتماعی در جھان مردساالر حاکم به پديد

 جھان در کنار ۀ ميليارد زن را در چھارگوش٣ جھانی خشونت، بيش از ۀزنجير. کسب سود، فقر در جھان زنانه شده است

  .ديگر قرار داده است يک

ِفروشی، تجاوز، قتل زنان توسط شريک زندگی يا  چون تن داری، اشکال خشونت بر زنان ھم سرمايه» ِمدرن«در کشورھای  ِ

سکس، آزار و » ِصنعت«ت خانگی، پورنوگرافی، ، تحقير و توھين، ضرب و شتم و خشون...پسر فعلی يا سابق و دوست

ِ امپرياليستی - داری  برای سيستم سرمايه. تصوری رشد کرده است طور غيرقابل به... اذيت جنسيتی در محيط کار و

ستيز در خدمت به کسب حداکثر  ِمردساالر حفظ و تداوم خشونت بر زنان در سراسر جھان و نھادينه کردن فرھنگ زن/پدر

  .اھميت حياتی برخوردار استسود، از 

طرف و از طرف  ھای مردساالر ازيک  حمالت و تجاوزات امپرياليستۀامروزه افغانستان، عراق و کل خاورميانه درنتيج

ِھای بنيادگرا و ضد زن، به اسارتگاه زنان و جوالنگاه مردان   اسالمی و انواع و اقسام رژيمئیديگر با رشد بنيادگرا

  .شده است تبديل

ايران اگرچه خشونت عليه زنان قدمتی طوالنی دارد، اما نزديک به چھار دھه است که رژيم بنيادگرای جمھوری در 

ِاسالمی با شالق دين و زنجير سنت و زندان حجاب، با گشت ارشاد و جوخ ِ مراتب   اعدام و حکم سنگسار، خشونتی بهۀِ

ِحجاب اجباری در جمھوری اسالمی، اعالم رسمی . ل کرده استشان اعما ل زنان و بدنوتر برای کنتر تر و گسترده وحشيانه

ھای  قوانين خشونت زا و مجازات. ِنابرابری جنسيتی و نماد فرودستی و تبعيت زن از مرد تحت نظام اسالمی است



که ِ اسالمی اعالم رسميت يافتن سرکوب و تبعيض و خشونت بر زنان و پرچم ايدئولوژيک نظام اسالمی است ئیوسطا قرون

 .بر بدن زنان به اھتزاز در آمده است

کنند، در خانه  ل میونيروھای سرکوبگر اين رژيم زنان را کنتر... اگر در مدرسه و دانشگاه، کوچه و خيابان، محل کار و

اگر زنان به خاطر تبعيت نکردن و گردن نگذاشتن به . گيرند ل را به عھده میوِھمسر، پدر، برادر و فرزند پسر اين کنتر

برند، در خانه مردانی از خانواده نقش  ھای جمھوری اسالمی به سر می در بازداشتگاه» حجاب اسالمی«ُقوانين و کدھای 

کند، در خانه مردانی ھستند که  اگر اين رژيم زنان را به جرم عشق ورزيدن سنگسار می. گيرند حاکم شرع را بر عھده می

ل و آزار مأمورين واگر زنان در جامعه از کنتر. کنند  آنان را صادر میحکم قتل» ناموس«و » غيرت«، »آبرو«برای حفظ 

اگر اسيدپاشان . مردان، در ھراسند  بسياری از ۀِگريزند، در اماکن عمومی از آزار جنسيتی روزمر ِبگير اين نظام می مواجب

ِ عمر مھر اين خشونت ۀ برای ھمشان برند و بر صورت و بدن يورش می» ِزنان بدحجاب«شان به  ل زنان و بدنوبرای کنتر ُ

کند، اگر و اگر و  ِناپذير مردانی از خانواده زنان را وادار به خودسوزی می ِکنند، در خانه خشونت تحمل وحشيانه را حک می

...  

ِکار برد خشونت بر زنان که بين دستگاه دولتی ضد زن جمھوری اسالمی و مردان پوشيده در عقايد و ه اين ھمبستگی در ب

ِ خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی عليه زنان در ۀپيوست ھم ِ اصلی زنجير بهۀستيز برقرارشده است، سه حلق ھای زن رزشا

ورسوم  مردساالرانه، آداب/ فرھنگِ پدرۀ اصلی اين زنجير، خشونت دولتی است که با اشاعۀحلق. ايران را شکل داده است

ستيز شرايط را برای تشديد انواع و  ھای زن ای از قوانين و سياست موعهِافتاده، ايدئولوژی ضد زن در جامعه و مج عقب

  .ھای اجتماعی و خانگی عليه زنان فراھم کرده است اقسام خشونت

ھای گسترده در  ًستيز جمھوری اسالمی، زنان نيز متقابال به اشکال گوناگون عليه خشونت از زمان روی کار آمدن رژيم زن

ِوحشيانه، در مخالفت باحجاب اجباری، در برابر تبعيض جنسيتی در مدارس و دانشگاه، در ھای  ھا زير شکنجه زندان

  .اند  خود ادامه دادهۀوخيز، به مقاومت و مبارز فردی يا جمعی، با افت... ھای طالق و حضانت و دادگاه

که ديگر تحمل اين   بر اين گسترده مبنیۀخشونت بر جسم و روان ھر زن، فريادی است بلند و فراخوانی است برای مبارز

ِديگر مبارزات و مقاومت پراکنده و جدا از ھم زنان جواب. حجم از خشونت ممکن نيست  ۀِگو نيست؛ و ضرورت يک مبارز ِ

  .مان سر بلند کرده است متحد و گسترده بيش از ھر زمان در مقابل

ای متحد و کارزاری گسترده را در  ارزهِھای زندگی زنان در ايران ضرورت مب  عرصهۀگسترش و تشديد خشونت در ھم

ِباشد تا اين کارزار ضد خشونت بر زنان در به ھم پيوستن جويبارھای مبارزاتی و تبديل آن به رود . برابر ما قرار داده است

يابی چنين   و ادامهئیبرپا. ھای مؤثری بردارد ستيز جمھوری اسالمی گام ِخروشانی جھت سرنگونی انقالبی رژيم زن

ِتواند سنگر مبارزاتی ھم زاری میکار کارزاری که . مان را عليه خشونت بر زنان در سراسر جھان تقويت کند سرنوشتان ِ

 زنان و ۀمان و در راستای ساختن جھانی که در آن ھم  مستمر و ھدفمند برای محو فرودستیۀبتواند در خدمت به يک مبارز

 .ردکل بشريت از ستم و استثمار رھا باشند، قرار گي

  :اين کارزار متعلق است به

 ھر زنی که از خشونت در رنج است!  

 کند ھر زنی که برای آزادی پوشش مبارزه می!  

 کند ھر زنی که عليه سنگسار مبارزه می!  

 کند  دين از دولت مبارزه میئیھر زنی که برای جدا!  

  کند زنان مبارزه میھر زنی که برای پايان بخشيدن به آزار و اذيت، توھين و تحقير و ضرب و شتم!  

 کند مبارزه می... ِگرای ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و  ھر زنی که عليه سنت، عرف و قانون واپس!  

  کند مبارزه می» صيغه«ھر زنی که عليه فحشای اسالمی!  



  کند مبارزه می» ناموسی«ھر زنی که عليه قتل!  

 کند  خانه مبارزه میھر زنی که عليه استثمار زنان چه در محيط کار و چه در!  

 کند گرايان مبارزه می جنس گرد ھمھر زنی که عليه اذيت و آزار و پي!  

 کند مبارزه می... جنين و   ل بدن زنان، آزادی سقطوھر زنی که برای آزادی کنتر!  

 کند ھای اسالمی عليه زنان مبارزه می  قوانين نابرابر و مجازاتۀھر زنی که عليه کلي! 

 کند که در آن ھيچ زنی مجبور به فروش تنش نباشد  مبارزه میئیھر زنی که برای دنيا!  

  ھر زنی که...  

  کارزار مبارزه عليه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ايران

  ٢٠١۶مبر نو

  :برای تماس و ھمکاری با کارزار مبارزه عليه خشونت بر زنان با اين ايميل تماس بگيريد

com.gmail@2016.zanan.karzar

  

  :امضاکنندگان

 فعال جنبش زنان: آتش پايدار  

 فعال سياسی و فعال جنبش زنان: اختر کمانگر 

 فعال جنبش زنان: اخگر فرزانه 

 ول گروه رقص خورشيد خانم و فعال زنانؤمس: اتيآرام ب 

 انفعال حقوق زن: اريز محمدی 

 فعال جنبش زنان: ارغوان رستمی  

 فعال جنبش زنان: آزاده پرتوی  

 فعال حقوق زنان: آزاده عباسی 

 فعال کارگری و فعال سياسی: استی پيروتی 

 فعال جنبش زنان، فعال سياسی و زندانی سياسی سابق: اشرف غياثی  

 افغانستان-  زنان ئیفعال و مبارز رھا: اميليا اسپارتاک  

 قوق زنانفعال ح: آنا محمودی  

 فعال جنبش زنان، فعال سياسی و زندانی سياسی سابق :آناھيتا رحمانی  

 فعال حقوق زنان و فعال سياسی: اوات صادقی 

 مدافع حقوق زنان: بقرين حجتی 

 آبادی بھار گل 

 فعال حقوق زنان: بھار ملکی 

 فعال حقوق زنان: بيان زندی 

 مشاور اجتماعی و فعال حقوق زنان: بيان ناصح 

 مدافع حقوق زنان: مدیپروين اح 

 مدافع حقوق زنان: پروين سعيد بختی 
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 فعال حقوق زنان: پروين شافعی 

 فعال حقوق زنان و فعال سياسی: پريسا کاله قوچی 

 فعال جنبش زنان: پری رستگار 

 ترانه حسينی 

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: ثريا فتاحی  

 فعال جنبش زنان: ثمين بھار 

 و فعال حقوق زنانفعال سياسی: جميله رحيمی  

 فعال جنبش زنان: ئیجميله ندا 

 فعال سياسی: يا صادقیؤر 

 مدافع حقوق زنان: ريزان معارفی 

 فعال سياسی و کار با جوانان و کودکان: زارا پرستار 

 فعال جنبش زنان: زارا محمدی  

 فعال سياسی سابق: زری زاھدانی  

 المللی زنان فعال سياسی و فعال جنبش بين: زمان مسعودی  

 شاعر: زيبا کرباسی 

 فعال جنبش زنان و کودکان: زينت ايلخانيزاده 

 مدافع حقوق زنان: زينت عباسی 

 افغانستان- مدافع حقوق زنان : ستاره آشوربيگ  

 فعال سياسی: سحر تيام  

 مدافع حقوق زنان و پناھندگان: سحر ناجی 

 مدافع حقوق زنان: سروه نقشی 

 فعال جنبش زنان: سميرا باستانی 

 فعال حقوق زنان: سوزه امين 

 فعال زنان، فعال سياسی و زندانی سياسی سابق: محمدی سوسن گل  

 مدافع حقوق زنان: سوفيا 

 فعال سياسی و فعال جنبش زنان: سوما نبوی 

 فعال جنش زنان: سھيال قادری 

 فعال حقوق زنان: سيران ابراھيمی 

 افغانستان- فعال حقوق زن و فعال سياسی : سيلی غفار  

 حقوق زنانمدافع : سيمين 

 فعال جنبش زنان، فعال سياسی: شھال پيام  

 ئیشھين نوا 

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: شيرين حسينی 

 مدافع حقوق زنان: شيرين شريفی 
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 شاعر و فعال سياسی: شيوا سبحانی 

 فعال سياسی: صبری بھمنی 

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: صديقه محمدی  

 فغانستان ا-فعال حقوق زنان : عذرا محمديان 

 فعال حقوق زنان: فاطمه اقدامی 

 فعال زنان: فاطمه کريمی 

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: فراست صالحی 

 فعال جنبش زنان: فرح نبوی 

 افغانستان-مدافع حقوق زنان : فرزانه رھنما   

 فعال جنبش زنان و زندانی سياسی سابق: پور فرشته صادق  

 ل سياسیفعال جنبش زنان و فعا: فريبا اميرخيزی  

 فعال جنبش زنان: فريدا فراز  

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: ئیفريده رضا  

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: فريده کريمی  

 فعال جنبش زنان: فريماه روشن  

 فعال اجتماعی: ارىيقدسى بخت 

 شاعر و ھنرمند: کژال ادمی 

 فعال سياسی: کويستان داودی 

 فعال جنبش زنان: کيميا مرادی  

 نويسنده:  نوریکيميا 

 مدافع حقوق زنان: گشين قھرمانی 

 فعال حقوق زنان و فعال سياسی: گالويژ حسينی 

 مدافع حقوق زنان: گالويژ محمود زاده 

 فعال سياسی: گلزار علی 

 مدافع حقوق زنان:گلی پيشياری  

 موزيسين: گلی محمدی 

 فعال سياسی: گوھر معمارزاده 

 فعال سياسی: گيتی زمانی  

 افغانستان- فع حقوق زنان مدا: الله آزاد  

 فعال جنبش برابری طلب زنان: الوژه جواد 

 فعال اجتماعی: ليال آزاد 

 چ ھشت مارۀفعال جنبش زنان، فعال سياسی و سردبير نشري: ليال پرنيان 

 سخنگوی انجمن حق زنان استکھلم: ماريا رشيدی 

 المللی دفاع از حقوق زنان کمپين بين:  پور مريم افراسياب 
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 فعال سياسی: رپناهمريم قاد 

 چاز حاميان سازمان زنان ھشت مار: مريم ناجی 

 فعال جنبش زنان: مژده باميان 

 فعال جنبش زنان: مسی تھرانی 

 فعال جنبش زنان: زاده مليحه کريمی 

 فعال سياسی و زندانی سياسی سابق: مونا روشن  

 فعال سياسی: مھری شاھمرادی 

 فعال جنبش زنان: مھسا روژان 

 فعال حقوق بشر: مھناز حقيقت 

 فعال سياسی: مھين شکراللھی 

 فعال سياسی: ئیمھين شکرا 

 افغانستان-مدافع حقوق زنان : مينا احمدی  

 فعال سياسی: مينا آزادی  

 فعال سياسی: مينو ايرانی  

 باختگان سياسی  جانۀخانواد: محمدی ميترا گل  

 مدافع حقوق زنان: نازی عبداللھی 

 فعال جنبش زنان: ناھيد کريمی  

 فعال زنان و فعال حقوق بشر: د مکریناھي 

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: ناھيد نوين 

 شاعر و فعال حقوق زنان: ئیناھيد وفا 

 فعال اجتماعی: نسيم آزاد 

 فعال سياسی: نسيم سعادت 

 فعال جنبش زنان: نيلوفر پذيرش 

 فعال جنبش زنان: وجيھه ترانه  

 فعال جنبش زنان: ونوس درخشان 

 نگار وزنامهر: ھتاو عبدالھی 

 فعال جنبش زنان: ھما باميان  

 فعال جنبش زنان و فعال سياسی: ھما فريد 

 فعال زنان کرد: ھوزان محمود 

 فعال حقوق زنان: ھيرو محمود زاده 

  

 

 حمايت ھای بين المللی:

 Sabrina Qureshi: The Founder and co-ordinator of Million women Rise - UK 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 Vivienne Hayes: Chief Executive, Women’s Rosource Center – UK 

 Anne Tonglet: Women and LGBT’s movement activist - Belgium 

 Binevsa Berivan: Institut Kurde de Bruxelles 

 Margot Cassiers: Institut Kurde de Bruxelles 

 Kristel Cuvelier: Institut Kurde de Bruxelles 

 Annelies Kuypers: Institut Kurde de Bruxelles 

  Mélissa Petit: Institut Kurde de Bruxelles 

 Agnes Lalau: Institut Kurde de Bruxelles 

 Soade Dana: Institut Kurde de Bruxelles 

 Zeynep Gorgu: Union des femmes socialistes en Belgique 

 Sakine Altindemir: Union des femmes socialistes en Belgique 

 Nalan Oral: Union des femmes socialistes en Belgique 

 Meryem Sasmaz: Union des femmes socialistes en Belgique 

 Eylem Dalgiç: Union des femmes socialistes en Belgique 

 Bilen Ceyran: Union des femmes socialistes en Belgique 

 Hatice çakmak: Union des femmes socialistes en Belgique 

 Arife Soysuren: Le mouvement des femmes kurdes en Belgique 

 Toprak Nisa: Le mouvement des femmes kurdes en Belgique 

 Raife Koç: Le mouvement des femmes kurdes en Belgique 

 Leyla Aslan: Le mouvement des femmes kurdes en Belgique 

 Martha Glow: Women’s movement activist –UK 

 Jasmin Kitel: German feminist 

 Sara Mohammad: Founder and Chairman for the Swedish national organisation Never 

Forget Pela and Fadime 

 Amineh Kakabaveh: Chairman for the Swedish association "Neither Whores or 

Doormats" - congresswoman 

 Leyla Cimin: Courage Bremen - Germany 

 

 


