
 

 

 

 

 

 زنان هیمنع خشونت عل یدر روز جهان

 دیصدا شوبا ما هم

 

 "است ساخته ناامنرا  جهان همهو دختران، زنان  هیعل زیآم خشونت ، رفتار و سیاستتفکر  "

 2016نوامبر  25

 

 یو عرف یقانون ،مند نظام  گسترده، و تبعیض خشونت از تا میدار یفرصت زنان، هیعل خشونت منع یجهان روز دنیفرارس با گریبار د

سالگرد  نیا یطی. امسال هم در شرامیو آن را محکوم کن مییسخن بگو شود،یوارد منیمی از جمعیت جهان  که هر روز بر تن و روح 

 مهاجرت، ،استبدادشده است. جنگ،  ترمیوخ شیپ یهازنان در چهارگوشه جهان نسبت به سال تیکه وضع میداریرا پاس م

 کند،یخود را بر سر زنان آوار م ،یزندگ ریو در مس کندیتک ما سربلند متک یهاخانهجامعه تا و سرکوب که از ضیتبع ،یپناهندگ

 یمانع داده و قرار ریتحت تاث شرق و غربرا در  زنان همه یزندگ یتیجنس ینابرابر و ضیتبع نیهمچن.  دارد ادامه شیپ از تروحشیانه

 در سطح جامعه است.   اثرگذار وبرابر  گاهیجا به آنان یابیدست یبرا یاساس

 

 و یزنان سار یزندگ مختلف ابعاد در چنان نآ مندنظامو  انیعرخشونت  پرتگاهی از تاریخ جهان ایستاده ایم کهآستانه در  امروز

 تاسشده  لیتبددهشتناک و ناامن  تیبه غا یمکان بهامروز که  جهان. است کردهن را تجربه آبشر  ای دوره کمتراست که در  یجار

نت ، سطلب جنگ یافراط یروهاین ،یساز اسلحه بزرگ یشرکتها خرد، کم استمدارانیس میرمستقیغ و میمستق یهمکار جهینت

کالن  یسرنوشت ساز در عرصه ها یهایریگ میتصم ازبا وجدان  وکنار گذاشتن زنان و مردان آگاه  و های مردساالری و پدرساالری

ده سلب کر جهانرا از انسانها در چهارگوشه  زیمآمسالمت  ستیامکان ز کهخصوصی و خانوادگی است ندگی و ز یاقتصاد– یاسیس

 . شودوارد می کودکاناز جمله زنان و  یاجتماع یگروهها نیمحروم تربه  بیسآ نیشتریب انیم نیدر ا .است

 

 احراز یستگیکه شاو فارغ از تبعیض  برابر یگاهیبه جا یدسترس ازنان را آدر مبارزه اند که شماری موانع بیحال که با  نیدر ع زنان

چه  اگرکنند.  یدست و پنجه نرم م زین یو قانونخانوادگی، فرهنگی  ،یاجتماع ،یاقتصاد یتهایدارند با محروم یباز م دارند، را نآ

 ینم تیبه رسمدر عمل زنان را که با زحمت فراوان و در طول قرنها مبارزه به دست اورده اند  یخرد و اگاه است،یس مردان جهان

و این حاصل سالها مبارزه  است دهیدامروز به خود ن زنان یشمندیاند و یبه توانمند یجهان هرگز زنان که کرد اذعان دیبا ،شناسد

 . است

 



عرصه های عمومی. از وده شود و هم داین خشونت هم باید از درون خانواده ها زدارد.  یزنان، ابعاد گسترده ا هیبا خشونت عل مبارزه

 یتماعاج ،یاقتصاد ،یاموزش برابر یفرصتها و امکان ،دادقرار  یبازنگر مورداز اساس  را آلود ضیتبع یمناسبات اجتماع دیباتنها  نه

 خوانش به رسمیت شناخت،را حق زنان بر جسم و روحشان ، کرد الحصارا  یو مدن یحقوق نیقوان، کردزنان فراهم  یبرا یو فرهنگ

 یتیریو مد یاسیکالن س یامکان مشارکت و حضور زنان در عرصه ها دیبا بلکه، را کنار گذاشت  نیمتحجرانه و سرکوبگر از د یها

 ند،کن یآشت کنند، اعالم بس اتش بجنگند، هم با یمختلف و واه لیمردها به دالتوان پذیرفت که  ی. نمکردفراهم  زینرا جامعه 

 شوند.  یواره و قربانآ کشته، زخمی، کودک و زن ونهایلیم انیم نیا در و کنند امضا صلح نامه توافق

 

 انهیورمخا تااروپا،  تا کایآمر ازمقاومت ما  ،دهدچنگ و دندان نشان می یافراط یسمبرالینئول دل از میسفاش که یخیتارمقطع  نیدر ا

مجرای  سمیپوپول ندده ینم اجازه گاهآ مردان و زنانماست.  یستگبنشانه همآفریقای غارت شده  و زده،آشوب یمرکز یایآس و

 و سرکوب چندباره زنان شود.  یتیجنس یهاشهیبازگشت به کل

 

همگان  یزندگ یامن برا ییتا فضابه کار گرفته شود  هاآن یفکر و توانمنداز جایگاه شایسته خود برخوردار شوند،  دیبا جهانزنان 

 . آید فراهم

 

را محکوم  یخشونت هر روزه و جهان نی، منطقه و جهان اایزنان قلب آس ی، در کنار تمام+ زنان%25و کمیته دفاع از حق  شهرآرمان

ار شوند. برابر برخورد التیامکانات و تسه ت،یاز حقوق، امن یستیبرابر هستند و با ت،یفارغ از جنس ،هاانسان ی. به باور ما تمامکندیم

 خواهد را همه دامنهمواره  جنگ یها شعلهتا آن زمان و  رسدیو عدالت نم زنان به صلحمشارکت بدون  ایدنبر این باوریم که ما 

 . یو خانوادگ یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس :میها هستعرصه  یدر تمام برای زنان . ما خواستار سهم برابرگرفت

 

 


