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  طاھره شمس بنياد: فرستنده

٢٦/١١/١٠  

   ھشت مارس٢٢ شماره هيبه نقل از نشر

  

   خشونت برزنانهي مبارزه علیبه مناسبت روز جھان
   

  ! خشونت روزمره در ھر نقطه از جھان ايستاده ايمهيومت ھمه زنان عل در کنار مبارزه و مقاما

    

   ! شدی  سپریه زنان در عرصه  جھانيگر پر از خشونت علي دیسال

   ! کشته شديدنطالق  به دست پدرش درسو" جرم" ساله اھل کردستان عراق به ٢١ زن اني گذشته ژھفته

   ! دار سپرده خواھد شد  به چوبهی اسالمین جمھوري جاھد تحت قوانشھال

   !ل شدي به اعدام با طناب دار تبدین االمللي پس از اعتراضات گسترده بیاني آشتینه محمدي سنگسار سکحکم

   ! برندی حکم اعدام به سر میران در انتظار اجراين در اي نفر از زنان زندان او٣٢ده ي گزارش رسطبق

   ! شوندیدر جھان م ی ناموسی قتل ھای ھزار زن ساالنه قربانھزاران

   !د شده انديا خريده و ي از آن ھا از بنگالدش و نپال دزدیريون زن تن فروش در ھند وجود دارد که عده کثيمل ٩

   !  خشونت ھستندیون زن ھر سال در انگلستان جزو قربانيليم ٣

   !ردي گی قرار میا آزار جنسيکا مورد تجاوز و يمرا در یقه زني ھر دو دقدر

   ! زن تجاوز کردند٣٠٠گذشته در كنگو مردان مسلح در عرض دو ماه به  تابستان

   !رندي گی سرکوبگر قرار میروھايت نيمورد آزار و اذ" یبدحجاب"خاطر ه ران بي زن ماھانه در اھزاران

   ! شودیا دوست پسر آنھا اعمال مي ھمسر و ی است که از سوین عامل مرگ زنان، خشونتي فنالند دومدر

 یتي امنیروھاي خشونت نی و ھزاران نفر قربانیافغانستان مورد خشونت خانگدر  درصد زنان ٨٠ از شي ساله بھر

   !رندي گی قرار می اسالمی ھاکيو فنات

ه ھشتاد .  شده استیه جھاني سرمایارد دالري چند ملی از تجارت ھایکيل به ي زنان تبدتجارت دن ھر ھفت فقط در لن

ازار ميد گردانندگان ايون پوند عايلي م٢٠٠ حدود یزي خرند که چی میھزار مرد، سکس و خدمات سکس دین ب !  کن

   ....و
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ان استي از خشونت علینه ايه زنان آئي مورد خشونت علھر ان در سطح جھ ه زن ه ياکثر. ه ھم ان ھر روزه ب ت زن

ور  فراری برایدختر جوان.  کنندی و سرکوب خود را تجربه میاشکال گوناگون حکم خشونت وفرودست ر مجب  از فق

ا ي در خین تن فروشيبه انتخاب ب وع ديابانھ ن فروشیگريا ن ا مردیعني یم دائی از ت ه ازدواج ب ن دادن ب د ی ت  چن

خاطر ه  بیگريزن د.  چشدی فرزندانش می را در نداشتن حق سرپرستی عدالتی رنج بیزن.  شودیبرابر سن خود م

اي دیزن.  شودی که دوست دارد، سنگسار میدن به مرديعشق ورز راءگر از ترس تجاوز اتک ه نفس خود را ب  ی ب

   . دھندین گونه است که زنان تاوان زن بودن خود را پس ميا.  دھدیرون آمدن از خانه  از دست ميب

 ی روزانه اعمال م، دولتاي توسط خانواده، اجتماع ده؛يا پوشيان و يشكل عره ، بیا سنتيه زنان مدرن و ي علخشونت

   .شود

ان اهين زنان علي اۀدر کنار مبارزه و مقاومت ھم ما ان مشترک ! ميستاده اي خشونت روزمره در ھر نقطه از جھ زب

   . شناسدی را نمیه زن مرزيم خشونت عليئم تا بگوي کنیادش مي است که فری دردیما ناله ھا

رار دار. .. ويیکايمر،ا ی، اروپائیقائيفرا ، یني، فلسطی، افغانی در کنار خواھران عراقما م  يم و مصمميق ا ھ ه ب م ك

ارزه ضد خشونت دولت اعیدر دفاع از حقوق زنان و در مب انگی، اجتم ا پی و خ ه مارش خود ت  یئ و رھایروزي ب

   .ميزنان از ھر گونه ستم و استثمار ادامه دھ

ال ميک عليستماتين جھان به طور سي که روزانه در پھنه ایه خشونتي علمبارزه ان اعم وان یرا ؛  نم شود یه زن  ت

   .ش بردي قدرتمند جھان به پی وابسته به دولتھاین المللي بی سازمانھایدر چارچوب استانداردھا

ا ي نمایأن ري؛ از بی و دولتیخانگ ،یدن به خشونت اجتماعيان بخشي پایبرا" راه حل" ان اروپ دگان مجلس و پارلم ن

   .دي آیرون نمي ب، کنندین ميون را تدويزاسيوبال مانند گليی جھانی خشونت زایاست ھايکا که خود سيمراو 

ه ھ"  زن و مردیبرابر" شده ی تھعبارت راینيچ تضميک دارد؛ تبعي اجرای ب سيش وجود ن ان يیتيض جن ه زن  را ک

   . کندی کنند؛ محو نمیابان و محل کار و زندان  تجربه ميروزانه در خانه و خ

ساني که به جاین المللي بی نرم سازمان ھایست ھااي ابزار مبارزه ما زنان؛ دنبال کردن سنيھمچن ه ك ه یزه دادن ب  ك

   .ستي مشغولند، نیز اسالمي زن ستیا دفاع از جمھورير و يبا قلمشان به تطھ

وع ی برایه آگاھي مبارزه و مقابله ما اتحاد رزمنده ما زنان در ھر نقطه از جھان است که بر پاابزار  مبارزه با ھر ن

   . باشدیرد، مي گی شکل میلت و دویخشونت خانگ

   . شودید ھر گونه خشونت مي مان از قیئ ما زنان است كه ضامن رھاكاريپ

  )افغانستان-رانيا( زنان ھشت مارس سازمان

  ٢٠١٠نومبر  ٢٥


