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  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١۴ نومبر ٢۵

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  بيست و پنجم نومبر

 روز مبارزه با خشونت عليه زنان

  )ر تبعيدد( انجمن قلم ايران ۀبياني

ای  مبر ھمان سال، انگيزه نو٢۵قتل فجيع آنان در  و ١٩۶٠ خواھران ميرابل عليه ديکتاتور دومينيکن در سال ۀمبارز

 پيگيری را در برابر خشونت ديرينه عليه زنان دامن ۀمريکای التين، مبارزا کارائيِب ۀشد تا کنشگران جنبش زنان منطق

مبر را سالگرد  نو٢۵بزرگ، ن ملل بر آن شد که به خاطر اين مبارزه و پيکار  سازما١٩٩٩بزنند تا سرانجام در سال 

  در اين اعالميه جھانی آمده است که؛ . اعالم کند» روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان«قتل خواھران ميرابل و 

دن جسمی، جنسی، يا رساندن يا رنجان  آميز بر اساس جنسيت زن است که به آسيب خشونت عليه زنان، عملی خشونت

  . شود روانی زنان منجر می

  .آيد تھديد يا اعمال مشابه آن نيز، خشونت عليه زنان به شمار می

 زنان از آزادی، که در منظر عموم يا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود خشونت ۀکردن مستبدان اجبار يا محروم

  .عليه زنان است

 .ھا بر زنان اعمال گردد ھا و يا حکومت د، گروهتواند از جانب افرا خشونت عليه زنان، می

تواند مانعی در راه  ھيچ رسم، سنت يا مالحظات مذھبی نمی. ھا موظفند، خشونت عليه زنان را محکوم نمايند دولت

ھای مناسب، سياست حذف خشونت عليه  ھا موظفند، با استفاده از تمام شيوه دولت. حذف خشونت عليه زنان گردد

تواند،  ھيچ دليل و عاملی نمی.  درآوردند و تا محو کامل آن پيگيری نمايندءريزی کنند و به اجرا نامهزنان را، بر

 .ھا باشد توجيھی برای اعمال خشونت عليه زنان از سوی دولت
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را » زنان، صلح و امنيت «ۀ، شورای امنيت سازمان ملل، قطعنام٢٠٠٠در راستای ھمين تصميم، يک سال بعد در سال 

مين أھا در درون و در ميان کشورھا، ت ويب رساند که محورھای اصلی آن به پيشگيری مناقشات و خصومتبه تص

قطعنامه اين . شود ھا مربوط می  زنان در حيات سياسی و اجتماعی و نيز ممانعت از اعمال خشونت عليه آن مشارکت

مانند و عامالن آن ھا به پای ميز محاکمه ھای گوناگون عليه زنان بدون مجازات ن ی است برای آن که خشونتمبنائ

  .کشيده شوند

ھای سياسی،  زيکی مورد نظر نيست و از جنبهنبه فاين نکته نيز به شدت برجسته است که خشونت عليه زنان؛ تنھا از ج

روانی، جنسی، اقتصادی و فرھنگی نيز مورد بحث و بررسی است و حتی به مرزھای فرھنگی، طبقاتی نيز مربوط 

  . شود می

توان از خشونت جنسی، خشونت جنسی غيرتماسی، خشونت کالمی، تجاوز، خشونت در مورد  در اين رديف می

 دختران، خريد و فروش زنان و دختران، خشونت عليه زنان ۀری، بارداری اجباری، ختنفروشی اجبا جھيزيه، تن

ھای ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزھای روشمند، خشونت نگاھی و  کارمند و مستخدمان زن، خشونت

  . رفتاری و نيز، از خشونت سياسی نام برد

و در . شوند ساله وارد بازار تجارت سکس جھانی می١۶ تا ۵دھد که ھر سال نزديک دو ميليون دختر  آمار نشان می

 دالر به کاری معمولی تبديل شده ١٠٠حال حاضر از جمله فروش کودکان و دختران در افغانستان به قيمت حداکثر 

  .است

  . ارد چندانی ندۀھايش با ستم و خشونت عليه زنان فاصل ھا و ريشه ست که انگيزه کودک آزاری نيز بخشی از خشونتی

ھای ديگری که مناسبات  اکنون با توجه به اين مجموعه، نگاھی به وضعيت زنان در ايران اسالمی و ھمه سرزمين

ھای خشونت بر  ترين و آشکارترين نمونه وحشيانه. بار به دنبال دارد اسالمی بر آنان چيره است، نتيجه ای تلخ و اسف

رام در نيجريه، کشورھای عربی و حکومت اسالمی در ايران زنان، توسط گروه داعش در عراق و سوريه، بوکو ح

کارانۀ به بردگی کشيدن زنان، فروش آنان در بازار، اسيدپاشی و سنگسار و اعدام و  ھای تبه جريان دارد که در حرکت

حکومت اسالمی ايران، حتی خشونت بر . دھد صدھا جنايت و سرکوب سيتماتيک و روشمند ديگر خود را نشان می

، »حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر« دولتی بدل کرده و با تصويب طرح ۀيافت ن را به امری سازمانزنا

 ۀمجلس شورای اسالمی، حتی با تصويب ماد. سازمان بسيج را موظف به اجرای اين پديده شوم و ارتجاعی کرده است

وصی، مرکزھای خدمات عمومی، اماکن عمومی ھای خص سسات، شرکتؤی، مھای اجرائ  اين طرح، تمامی دستگاه٢٠

  .و واحدھای صنفی را موظف به رعايت اين قانون موظف ساخته است

 زنان عليه چنين احکام پيشاتاريخی و در پشتيبانی از آزادی انديشه و بيان، ۀانجمن قلم ايران در تبعيد، در راستای مبارز

مبر را به ھمه زنان  نو٢۵فرستد و روز  مبارز درود میاين زنان صدا با ھمه صداھای خفته در گلوی زنان جھان به  ھم

  .جھان شادباش می گويد

  

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۴مبر  نو٢٢

 

  


