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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠١۶ نومبر ٢۴
  

 نه به خشونت بر زنان در سراسر جھان
  !خشونت عليه زنان، نقض قوانين حقوق بشر است

 بعد از تجاوز و شکنجه به رافائل تروجيلوموران ديکتاتور عصر، أ به دست مميرابلاھران مبارز  خو١٩۶٠در سال 

، در منطقه ای اطراف سانتياگو در جمھوری ماريا ترزا ميرابل و مينروا، پاتریاين سه خواھر به نامھای،  .قتل رسيدند

عليه حکومت ديکتاتوری رافائل تروجيلو  )نجو ١۴جنبش ( دومينيکن، ھمراه با ھمسران خود در پشتيبانی از گروه

  .کردند مبارزه می

مبر به شکل نمادين به عنوان روز جھانی رفع خشونت عليه زنان ملل متحد، بيست و پنجم نو توسط ١٩٩٩در سال 

  .برگزيده شد

وال ھر فعاالن گروه ھای مختلف زنان طبق ر ،به اين مناسبت و در اعتراض به نقض حقوق زنان در سراسر جھان

  .ساله، مراسمی در شھر دورتموند خواھند داشت

  

  مراسم اول

اين برنامه ازطرف شھرداری و دفتر زنان شھر دورتموند برگزار می شود و پرچم زنان طی مراسمی در مقابل 

  .والن برافراشته خواھد شدؤشھرداری شھر با شرکت فعاالن زنان و مس

  مقابل شھرداری شھر دورتموند در ميدان صلح بعد از ظھر ١٣، ساعت ٢٠١۶مبر  نو٢۵جمعه 

  

  مراسم دوم

در بزرگداشت زنان مبارز و  "اتحاد زنان دورتموند" اين برنامه از طرف گروه ھای مختلف .ی و سخنرانیئگردھما

در اعتراض به خشونت بر زنان شرکت کنندگان امسال  .محکوم کردن خشونت بر زنان در سراسر دنيا انجام خواھد شد

  .مع و شال سياه يا بنفش شرکت خواھند داشتبا ش

-روی در اصلی ايستگاه قطاره خيابان کاتارينن، باالی پله ھا روب . بعد از ظھر١٧، ساعت ٢٠١۶مبر نو٢۵جمعه 

  دورتموند 

  زنده باد ھمبستگی جھانی برای رفع خشونت بر زنان
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  دورتموند - حاميان مادران پارک الله
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  !خشونت عليه زنان در ايران را محكوم مى كنيم

 دومينيکن در مبارزه با ديکتاتوری آن کشور به قتل رسيدند تا که سه خواھر ميرابل در جمھوری ١٩۶٠ مبرنو ٢۵ از 

خواه بسياری بر ن اعالم کرد، زنان و مردان عدالتکه ملل متحد اين روز را روز رفع خشونت عليه زنا ١٩٩٩ سال

  .کيد کرده و در اين راستا تالش کردندأضرورت جھانی شدن مبارزه برای پايان دادن به خشونت عليه زنان ت

زيکی، جنسی و روانی زنان را به دنبال مبتنی بر جنسيت که احتمال آسيب ف رفع خشونت عليه زنان؛ ھر عمل  ۀالمياع

آميز عليه  ھای خشونت فعاليت طبق قانون ھای کشورھای خود، کند تا ھا را ملزم می داشته باشد، خشونت ناميده و دولت

  .را منع کنند زنان

در بسياری  یئچنين رفتارھا امروزه ين تفاوت که تمام کشورھای جھان وجود دارد، با ااذيت و آزار زنان، کم و بيش در

از کشورھا به موجب قوانين وضع شده، جرم محسوب می شوند و کسانی که به ھرشکلی مرتکب يکی از موارد 

   .خشونت عليه زنان گردند، مجازات می شوند

از  .خانواده، خيابان و محيط کار با انواع خشونت ھا مواجه ھستندبسياری از زنان در خانه و  ھمه روزه در کشور ما،

ن خشونت زمان استقرار جمھوری اسالمی، در بسياری موارد اين اعمال نه تنھا جرم محسوب نمی شوند و عامال

  جمھوری اسالمی، دست به اينۀمجازات نمی گردند، بلکه عناصر وابسته به حکومت نيز با پشتيبانی قواى سه گان

امر به معروف و نھی از منکر، اسيد پاشی بر سر و روی  ۀضرب و شتم در خيابان به بھان .اعمال جنايتکارانه می زنند

زنان، محروم نمودن آنان از ورود به عرصه ھای ھنری و ورزشی، ھمگی از اعمال توسل به زور و خشونت عليه 

قوانين خشونت زای جمھوری اسالمی عمده ترين عامل ھاى خشونت ورزی  .نيمی از جمعيت ايران محسوب می شوند

 مردان بر زنان را به امری عادی و بدون ترس ۀرسمی عليه زنان در ايرانند که در بستر فرھنگ مردساالرى، سيطر

  .از مجازات تبديل کرده اند

ز ابعاد خشونت ھا عليه زنان می کاستند و با استقرار جمھوری اسالمی در ايران، قوانينی که پيش از آن تا حدودی ا

 زنان فرھيخته و روشنفکر ايران بودند، لغو شدند و قوانين جديد به گونه ای تنظيم گرديدند که ۀ ده ھا سال مبارزۀنتيج

عالوه بر سلب ابتدائی ترين حقوق طبيعی زنان، خود باعث دامن زدن بيشتر به رفتار تبعيض آميز عليه آنان گرديده 

ھزار زن کارتن خواب وجود دارند که  ۶ والن جمھوری اسالمی در تھران حدودؤبنا به اعتراف برخی از مس .اند

آمار دقيقی از ھزاران زنی که براثر فقر و بيکاری به اعتياد و تن فروشی روی آورده اند  .تعدادشان رو به افزايش است

 اين ھا زمينه ساز انواع خشونت ھای ۀھم .د، در دست نيستان  باندھای قاچاق برای روسپی گری شدهۀکه طعم و يا اين

گونه قوانين حمايت خانواده برخوردار نيستند و اين امر نقض   ضد زنان فقير و درمانده ای ھستند که از ھيچهعريان ب

شورھا  کۀآشکار پيمان جھانی حقوق بشر است که رفاه و زندگی شرافتمندانه و با کرامت را حق تمامی شھروندان ھم

  .می داند

 کنندگان ءو امضا " ھمبستگی برای حقوق بشر در ايرانۀشبک" در روز جھانی منع خشونت عليه زنان، نھادھای عضو

اين نھادھاى  . قوانين ضد زن و لغو قانون حجاب اجباری و سنگسار در ايران می باشندۀاين بيانيه، خواستار حذف ھم

 سازمان ھای حقوق بشری و دموکراتيک می خواھند که برای ۀ و ھم متحدحقوق بشرى از شورای حقوق بشر ملل

ن زندانی ھا ز ى، زينب جالليان و دهئمحمدی، فعال حقوق بشر، گلرخ ايراآزادی فوری و بدون قيد و شرط نرگس 
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ن خشونت عليه زنان از مصاديق آشکار نقض قواني .عقيدتی ديگر، جمھوری اسالمی را تحت فشار قرار دھند  - سياسی

 بيش از يک قرن ۀزنان مبارز و آگاه ايرانی که سابق . ھمه استۀحقوق بشر و اجتناب پذير می باشد و مقابله با آن وظيف

  . درخشان خود دارند، شايسته اين پشتيبانی می باشندۀمبارزه در راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را در کارنام

   

   ھمبستگی برای حقوق بشر درايرانۀشبک

  ٢٠١۶ مبرنو

  :امضای نھادھا

  مونترال  - انجمن زنان ايرانى - ١

  لمان ـ کلناانجمن تئاتر ايران و  - ٢

  داالس -  انجمن ھمبستگی ايرانيان - ٣

  پاريس - انجمن جمھوريخواھان ايران - ۴

  ھامبورگ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ايران - ۵

  یئبنياد اسماعيل خو - ۶

  يدنسو - قوق بشر و دموکراسی در ايران دفاع از حۀجامع - ٧

  لندن - جنبش سبز - ٨

  كارديف - جنبش سبز - ٩

  مادران پارک الله ايران -١٠

  دورتموند - حاميان مادران پارک الله -١١

  ھامبورگ - حاميان مادران پارک الله -١٢

  لندن - حاميان مادران پارک الله -١٣

  فرزنو - حاميان مادران پارک الله -١۴

  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان -١۵

  کاليفرنيا -  ھمبستگی ملی فرزنوۀشبک -١۶

  فدراسيون اروپرس -١٧

  »ھمه حقوق بشر، برای ھمه، در ايران« فعاالن -١٨

  پاريس  -  مستقل ضد سرکوب شھروندان ايرانیۀکميت -١٩

  شيکاگو -  دفاع از حقوق بشر در ايرانۀکميت -٢٠

  ان سياسي و مدنيكمپين دفاع از زنداني -٢١

  مادران صلح مونترال -٢٢

  مونترال  - ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران -٢٣

  نيويورک  - ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران -٢۴

  لوس انجلس  - ھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بشر در ايران -٢۵

  ر در ايران ـ ونکوورھمبستگی برای جمھوری عرفی و حقوق بش -٢۶
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