
 رای مبارزه علیه خشونت بر زنان متحد شویم!ب
 

ایم عنوان جنس دوم شناخته. از همان لحظه که خود را در خانه، مدرسه و جامعه بهایمکرده زخم خشونت را تجربهزنان ما  یهمه

یهی فرهنگی، سنتی، کند و همیشه توجایم، پای خشونت به زندگی ما باز شده است. خشونتی روزمره که طبیعی جلوه میو زن شده

ایم. خشونت فقط ایم به آن عادت کردهشناسانه، بیولوژیک، قانونی و مذهبی داشته است. حتی خود ما که آماج مستقیم خشونتروان

آن عملی نیست که به جسم آسیب برساند و زندگی را به خطر بیندازد. خشونت بر زنان تنها به تجاوز جنسی، کتک خوردن توسط 

شود؛ فقط به باتوم یا محدود نمی« ختنه»در حجله یا مثله شدن دختران زیر تیغ « نوعروس»اده، معلول شدن کودکاِن مردان خانو

 یخطزبان، توهین و تحقیر، به هیچ شمرده شدن و خطاعتنایی، زخمشود؛ بیگلوله، مشت یا کمربند، اسید یا آتش خالصه نمی

ی پدر/مردساالر خود را به تیغ جراحی بسپاریم تا با معیارهای زیبایی جامعهکه بدن کردن روان هم خشونت است. حتی این

 .رنگ شویم هم شکلی از خشونت بر زنان استهم

 ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعیعرصهدری آن دم فزاینده سابقه و ابعاد هرگسترش بیی جدیدی نیست، اما خشونت بر زنان پدیده

ی جهانی شدن سرمایه و مافوق استثمار برای کسب سود، در نتیجه ی هولناکی بدل شده است.هدر جهان مردساالر حاکم به پدید

جهان در کنار یکدیگر قرار  یمیلیارد زن را در چهارگوشه 3ش از جهانی خشونت، بی یزنجیره فقر در جهان زنانه شده است.

 .داده است

 یا زندگی زنان توسط شریکِ  فروشی، تجاوز، قتلِ چون تنهمخشونت بر زنان اشکال  ،داریسرمایه «مدرنِ »در کشورهای 

سکس، آزار و اذیت  «صنعتِ »و...، تحقیر و توهین، ضرب و شتم و خشونت خانگی، پورنوگرافی، فعلی یا سابق پسر دوست

مردساالر حفظ پدر/ امپریالیستیِ  -ی دارسرمایهسیستم رشد کرده است. برای  یتصوررقابلیطور غبه ...جنسیتی در محیط کار و

ستیز در خدمت به کسب حداکثر سود، از اهمیت حیاتی فرهنگ زن نِ دو تداوم خشونت بر زنان در سراسر جهان و نهادینه کر

 برخوردار است.

و از طرف دیگر  طرفکیهای مردساالر ازحمالت و تجاوزات امپریالیست یجهیامروزه افغانستان، عراق و کل خاورمیانه درنت

 است. شدهلیجوالنگاه مردان تبد زن، به اسارتگاه زنان و ضدِ  های بنیادگرا ورژیماسالمی و انواع و اقسام  بنیادگراییِ  با رشد

اسالمی با  جمهوری بنیادگرایت که رژیم د، اما نزدیک به چهار دهه اسزنان قدمتی طوالنی دار علیهدر ایران اگرچه خشونت 

و  تروحشیانه مراتباعدام و حکم سنگسار، خشونتی به یهحجاب، با گشت ارشاد و جوخ سنت و زندانِ  دین و زنجیرِ  شالقِ 

اجباری در جمهوری اسالمی، اعالم رسمی نابرابری جنسیتی و  شان اعمال کرده است. حجابِ برای کنترل زنان و بدن ترگسترده

اسالمی اعالم  ییوسطاهای قرونا و مجازاتنظام اسالمی است. قوانین خشونت ز نماد فرودستی و تبعیت زن از مرد تحتِ 

نظام اسالمی است که بر بدن زنان به اهتزاز در آمده  رسمیت یافتن سرکوب و تبعیض و خشونت بر زنان و پرچم ایدئولوژیکِ 

 است.

ر خانه همسر، کنند، دنیروهای سرکوبگر این رژیم زنان را کنترل می ...اگر در مدرسه و دانشگاه، کوچه و خیابان، محل کار و

 و ُکدهای . اگر زنان به خاطر تبعیت نکردن و گردن نگذاشتن به قوانینگیرندبه عهده میپسر این کنترل را  پدر، برادر و فرزندِ 

خانواده نقش حاکم شرع را بر عهده  ی از، در خانه مردانبرندیجمهوری اسالمی به سر م یهادر بازداشتگاه «اسالمی حجاب»

 «غیرت» ،«آبرو»برای حفظ  ی هستند که، در خانه مردانکندیرژیم زنان را به جرم عشق ورزیدن سنگسار ماین گیرند. اگر می

گریزند، در میاین نظام  بگیرِ مواجب نیمأمورکنترل و آزار از  جامعهاگر زنان در  .کنندیحکم قتل آنان را صادر م «ناموس»و 

زناِن »شان به . اگر اسیدپاشان برای کنترل زنان و بدنمردان، در هراسندری از بسیای ی روزمرهتیآزار جنساماکِن عمومی از 

 کنند، در خانه خشونتِ خشونت وحشیانه را حک می این هرِ مُ  عمر یشان برای همهو بدن برند و بر صورتیورش می «بدحجاب

 گر و ...، اگر و اکندیمسوزی خودزنان را وادار به خانواده  ی ازمردان ناپذیرِ تحمل

خشونت بر زنان که بین دستگاه دولتی ضد زن جمهوری اسالمی و مردان پوشیده در عقاید و ارزش این همبستگی در بکار بردِ 

دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران را  خشونتِ  یوستهیپهمبه ی اصلی زنجیرِ ستیز برقرارشده است، سه حلقههای زن

افتاده، ورسوم عقبپدر/مردساالرانه، آداب فرهنگِ یاصلی این زنجیر، خشونت دولتی است که با اشاعه یشکل داده است. حلقه

های ستیز شرایط را برای تشدید انواع و اقسام خشونتهای زنای از قوانین و سیاستضد زن در جامعه و مجموعه ایدئولوژیِ 

 زنان فراهم کرده است. علیهاجتماعی و خانگی 

های گسترده در علیه خشونت گوناگونبه اشکال  متقابالا  زنان نیز ،ستیز جمهوری اسالمیه روی کار آمدن رژیم زناز زمان ب

های در مدارس و دانشگاه، در دادگاه جنسیتی در برابر تبعیِض اجباری،  باحجابدر مخالفت  های وحشیانه،ها زیر شکنجهزندان

 اند.خود ادامه داده یبه مقاومت و مبارزه ،زیوخبا افت ... فردی یا جمعی،طالق و حضانت و

که دیگر تحمل این حجم از این مبنی بربرای مبارزه گسترده فریادی است بلند و فراخوانی است  ،خشونت بر جسم و روان هر زن

متحد و  یزهیک مبار ضرورتِ  ؛ وگو نیستزنان جواب پراکنده و جدا از همِ  خشونت ممکن نیست. دیگر مبارزات و مقاومتِ 

 .سر بلند کرده استمان گسترده بیش از هر زمان در مقابل

متحد و کارزاری گسترده را در برابر  ایزنان در ایران ضرورت مبارزه های زندگیِ عرصه یگسترش و تشدید خشونت در همه

 یبارزاتی و تبدیل آن به رودضد خشونت بر زنان در به هم پیوستن جویبارهای م ما قرار داده است. باشد تا این کارزارِ 

ین کارزاری چنیابی و ادامه رد. برپاییبردا یهای مؤثرگام یاسالم یستیز جمهورانقالبی رژیم زن خروشانی جهت سرنگونیِ 

کارزاری که بتواند در خدمت به  ر زنان در سراسر جهان تقویت کند.مان را علیه خشونت بسرنوشتانهم مبارزاتیِ  تواند سنگرِ می

زنان و کل بشریت از ستم و  یجهانی که در آن همه ساختن مان و در راستایستمر و هدفمند برای محو فرودستیی مک مبارزهی

 استثمار رها باشند، قرار گیرد.



 این کارزار متعلق است به:

 !هر زنی که از خشونت در رنج است 

 کند!آزادی پوشش مبارزه می هر زنی که برای 

 کند!گسار مبارزه میهر زنی که علیه سن 

 کند!هر زنی که برای جدایی دین از دولت مبارزه می 

 کند!هر زنی که برای پایان بخشیدن به آزار و اذیت، توهین و تحقیر و ضرب و شتم زنان مبارزه می 

 کندیم، ازدواجِ کودکان و ... مبارزه ازدواج اجباری یگراواپسو قانون  عرف ،هر زنی که علیه سنت! 

 کندیممبارزه « صیغه»ی که علیه فحشای اسالمی هر زن! 

  کند!مبارزه می «ناموسی»هر زنی که علیه قتل 

 کندیهر زنی که علیه استثمار زنان چه در محیط کار و چه در خانه مبارزه م! 

 کند!گرایان مبارزه میجنسگرد همهر زنی که علیه اذیت و آزار و پی 

 کندیمو ... مبارزه  نیجنسقطنان، آزادی هر زنی که برای آزادی کنترل بدن ز! 

 کندیهای اسالمی علیه زنان مبارزه مقوانین نابرابر و مجازات یهر زنی که علیه کلیه! 

 اش نباشد!مجبور به فروش تن هیچ زنیدر آن کند که هر زنی که برای دنیایی مبارزه می 

 هر زنی که ... 

 
 در ایران کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان
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 برای تماس و همکاری با کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان با این ایمیل تماس بگیرید:

@gmail.comkarzar.zanan.2016

 
 :امضاکنندگان

 فعال جنبش زنان :پایدار آتش 

 و فعال جنبش زنان یاسیفعال س :اختر کمانگر 

 اخگر فرزانه: فعال جنبش زنان 

 زنان خانم و فعال دیمسئول گروه رقص خورش: آرام بیات 

 فعال حقوق زنانیحمدم زیار : 

 فعال جنبش زنانرستمی ارغوان : 

  پرتوی: فعال جنبش زنانآزاده 

 فعال حقوق زنان ی:آزاده عباس 

 یاسیو فعال س ی: فعال کارگریروتیپ یتاس 

 زنان، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق جنبش رف غیاثی: فعالاش 

 افغانستان -زنان  یفعال و مبارز رهای :اسپارتاک ایلیام 

 فعال حقوق زنان :ینا محمودآ 

 :فعال جنبش زنان، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق آناهیتا رحمانی 

 یاسیفعال حقوق زنان و فعال س ی:اوات صادق 

 افع حقوق زنانمد :یحجت نیبقر 

  یآبادگلبهار 

 فعال حقوق زنان ی:بهار ملک 

 فعال حقوق زنانیزند انیب : 

 و فعال حقوق زنان یمشاور اجتماع :ناصح انیب 

 ع حقوق زنانفمدا ی:احمد نیپرو 

 ع حقوق زنانفمدا ی:بخت دیسع نیپرو 

 فعال حقوق زنان ی:شافع نیپرو 

 یاسیفعال حقوق زنان و فعال س ی:کاله قوچ سایپر 

  نبش زنان: فعال جرستگارپری 

 ینیترانه حس 

 ثریا فتاحی: فعال جنبش زنان و فعال سیاسی 

 فعال جنبش زنان: بهار نیثم 

 فعال حقوق زنان ی واسی: فعال سیمیرح هلیجم 

 فعال جنبش زنان یی:ندا هلیجم 

 یاسیفعال س ی:صادق ایرو 

 زنان مدافع حقوق ی:معارف زانیر 

 و کار با جوانان و کودکان یاسیزارا پرستار: فعال س 

 زارا محمدی: فعال جنبش زنان 
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 فعال سیاسی سابقیزاهدان یزر : 

  :زنان یالمللنیو فعال جنبش ب یاسیفعال سزمان مسعودی 

 زیبا کرباسی: شاعر 

 زنان و کودکان جنبش فعال :زادهیلخانیا نتیز 

 مدافع حقوق زنان ی:عباس نتیز 

 افغانستان -: مدافع حقوق زنان آشوربیگ ستاره 

 سحر تیام: فعال سیاسی 

 ان: مدافع حقوق زنان و پناهندگیسحر ناج 

 مدافع حقوق زنان ی:سروه نقش 

 سمیرا باستانی: فعال جنبش زنان 

 فعال حقوق زنان :نیسوزه ام 

  محمدی: فعال زنان، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابقگلسوسن 

 مدافع حقوق زنانایسوف : 

 و فعال جنبش زنان یاسیفعال س ی:سوما نبو 

 فعال جنش زنان ی:قادر الیسه 

 فعال حقوق زنان ی:میابراه رانیس 

  افغانستان -سیلی غفار: فعال حقوق زن و فعال سیاسی 

 مدافع حقوق زناننیمیس : 

 شهال پیام: فعال جنبش زنان، فعال سیاسی 

 یینوا نیشه 

 فعال سیاسی: فعال جنبش زنان و ینیحس نیریش 

 حقوق زنانمدافع  ی:فیشر نیریش 

 یاسیشاعر و فعال س ی:سبحان وایش 

 یاسیفعال س ی:بهمن یصبر 

 صدیقه محمدی: فعال جنبش زنان و فعال سیاسی 

 افغانستان -: فعال حقوق زنان نیاعذرا محمد 

 فعال حقوق زنان ی:فاطمه اقدام 

 فعال زنان :یمیفاطمه کر 

 یاسیفعال جنبش زنان و فعال س ی:فراست صالح 

 بش زنانفعال جن ی:فرح نبو 

 افغانستان -: مدافع حقوق زنان رهنما فرزانه 

 پور: فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابقفرشته صادق 

 خیزی: فعال جنبش زنان و فعال سیاسییرفریبا ام 

 زنان جنبش فعال :فریدا فراز 

 فریده رضایی: فعال جنبش زنان و فعال سیاسی 

 فریده کریمی: فعال جنبش زنان و فعال سیاسی 

 فعال جنبش زنانروشنیماه فر : 

 یفعال اجتماع: قدسى بختیارى 

 شاعر و هنرمند ی:کژال ادم 

 یاسیفعال س ی:دودا ستانیکو 

 کیمیا مرادی: فعال جنبش زنان 

 سندهینو ی:نور ایمیک 

 ع حقوق زنانفمدا ی:قهرمان نیگش 

 یاسیفعال س : فعال حقوق زنان وینیحس ژیگالو 

 انمدافع حقوق زن :زاده دمحمو ژیگالو 

 یاسی: فعال سیگلزار عل 

 مدافع حقوق زنان :یاریشیپ یگل 

 نیسی: موزیمحمد یگل 

 یاسیگوهر معمارزاده: فعال س 

 فعال سیاسیگیتی زمانی : 

 :افغانستان -مدافع حقوق زنان  الله آزاد 

 طلب زنان یفعال جنبش برابر :الوژه جواد 

 یفعال اجتماع: آزاد الیل 

 :هشت مارس یریهزنان، فعال سیاسی و سردبیر نش جنبش الفع لیال پرنیان 

 ماریا رشیدی: سخنگوی انجمن حق زنان استکهلم 

 دفاع از حقوق زنان یالمللنیب نیکمپ :پور ابیافراس میمر 

 یاسیفعال س :قادرپناه میمر 

 زنان هشت مارس سازمان انی: از حامیناج میمر 

 مژده بامیان: فعال جنبش زنان 

 فعال جنبش زنانیتهران یمس : 



 ل جنبش زنانزاده: فعاملیحه کریمی 

 مونا روشن: فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق 

 مهری شاهمرادی: فعال سیاسی 

 مهسا روژان: فعال جنبش زنان 

 فعال حقوق بشرقتیمهناز حق : 

 یاسیفعال س ی:شکرالله نیمه 

 یاسیفعال س یی:شکرا نیمه 

 افغانستان -: مدافع حقوق زنان مینا احمدی 

 مینا آزادی: فعال سیاسی 

 نی: فعال سیاسیمینو ایرا 

 یاسیاختگان سبجان یخانواده: یمحمدگل ترایم 

 مدافع حقوق زنان :یعبدالله یناز 

 :فعال جنبش زنان ناهید کریمی 

 فعال زنان و فعال حقوق بشریمکر دیناه : 

 ناهید نوین: فعال جنبش زنان و فعال سیاسی 

 شاعر و فعال حقوق زنانییوفا دیناه : 

 یآزاد: فعال اجتماع مینس 

 فعال سیاسیسیم سعادتن : 

 فعال جنبش زنانرشیپذ لوفرین : 

 فعال جنبش زنان ترانه: وجیهه 

 فعال جنبش زناندرخشان ونوس : 

 نگارروزنامه ی:هتاو عبداله 

 هما بامیان: فعال جنبش زنان 

 هما فرید: فعال جنبش زنان و فعال سیاسی 

 فعال زنان کرد :ن محموداهوز 

 فعال حقوق زنان :محمود زاده رویه 

 

 

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

 


