
 اهراتفراخوان به تظ
 هم میهن آزاده

سال پیش یعنی از ابتدای روی کار آمدنش، جمهوری اسالممی پیوسالتخ ونالونتی سالازماف یاوتالخ و در ردای  الانوف        43از 

با وارد کردف تبعیض جنسیتی در  انوف اساسالی، جمهالوری اسالممی بالخ ایالن      . پیچبده را بر زناف ایرانی اعمال کرده است

بالر آنهالا    لیخ زناف از هماف ابتدا جنبخ  انونی داد و راه را برای تضییع حقوق زناف و اعمال ونالونت بدترین شکل ونونت ع

 . در زمینخ های گوناگوف هموار کرد

بخ مناسبت روز جهانی  مبارزه برای روع ونونت علیخ زناف و در پاسخ بخ وراوواف شبکخ همبسالتیی بالرای حقالوق بنالر     

هرونداف ایرانالی یالگ گردهمالایی اعتراضالی در روز یکنالنبخ بیسالت و پالنبم نالوامبر         در ایراف، کمیتخ مستقل ضد سرکوب ش

 .برگزار می کند« مرکز جرج پمپیدو»، در میداف مقابل 2102

اطمع رسانی هرچخ بینتر بخ شهرونداف ورانسوی در باره اعمال ونونت سازماف یاوتالخ دوتتالی    ،تمش ما در این برنامخ

مالا از همالخ ایرانیالاف    . های ضد زف و اوناگری در باره سرکوب کننیراف جنبش زنالاف اسالت  علیخ زناف ایراف از طریق  انوف 

از نالوامبر  22آزاده در پاریس و حومخ دعوت می کنیم کالخ بالرای انبالار هرچالخ بهتالر و کامالل تالر ایالن و یوالخ، در روز یکنالنبخ           

 .پیوندندببخ ما  ،00:11تا ساعت  02:41ساعت 

 ایرانی ب شهروندافکمیتخ مستقل ضد سرکو

Dimanche 25 novembre 2012 de 15:30 à 17:00 -  Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فع خشونت علیه زنانمبستگی برای رهبیانیه 

 علیه زنان، روز جهانی رفع خشونت در آستانه بیست و پنج نوامبر

 

شامل هرگونخ روتاری است کخ می توانالد منبالر بالخ آسالیز ویزیکالی      " ونونت علیخ زناف"بنابر تعریف سازماف ملل متحد 

ی نخسالتین بالار در بیسالت    هالای آف، بالرا   و مصالداق " ونالونت علیالخ زنالاف   "موضالوع  . ، جنسی یا روانی زنالاف بنالود  (بدنی)

ایالن کمیتالخ اعممیالخ ای در    . کرد، مطرح شد ای کخ زیر نظر کمیسیوف حقوق بنر وعاتیت می ، توسط کمیتخ۳۹۹۱دسامبر 

منتنر کرد کخ بالخ تصالویز مبمالع عمالومی سالازماف ملالل متحالد و بسالیاری از کنالورها از          " ونونت علیخ زناف"مورد روع 

کالخ والواهراف مبالارز میرابالال، در جمهالوری دومینالیکن، توسالط ع مالال         ( ۳۹۹۱)نالوامبر  ۵۲روز همچنین . جملخ ایراف نیز رسید

راوائل تروویوی دیکتاتور، بالخ  تالل رسالیدند، از طالرز سالازماف ملالل متحالد، بالخ شالکل نمالادین، بالخ عنالواف روز جهالانی روالع               

 .برگزیده شد، ونونت علیخ زناف

ابعالاد و اشالکال گسالترده و    کالخ   کنالتار زنالاف مالی شالود     نخ تنها شامل ضرب و شتم یا" ونونت علیخ زناف"اصطمح کلی 

بطور مثالال حتالی تهدیالد بالخ ضالرب و شالتم، ااعمالال اجبالار یالا ساللز           . گوناگوف، نظیر آسیز های روانی را نیز درَبر می گیرد

پائین آوردف سن  الانونی ازدواج  . ونونتی علیخ زناف است( چخ در اجتماع و چخ در زندگی شخصی زف)مستبدانٔخ آزادی 

ای دوتراف، اجباری بودف حباب بخ ضرب کتگ، محرور کردف زناف از داشتن یگ سری مناغل منالخ،، عالدر آزادی در   بر

انتخاب محل زیست یا کسز اجازه سور از پدر یا شوهر نیز از جملخ انواع ونونت هالای شالناوتخ شالده نسالبت بالخ زنالاف       

 از یالا  داشالتخ باشالد،  عقدی یالا ازدواج مو الت    همسرچند  مرد متأهل می تواند در یگ زماف همچنین در جوامعی کخ. است

در  بالرای زنالاف   عالدر امنیالت عالاطوی    حالس و حضانت اطوال  انونًا بخ او تعلق مالی گیالرد،    برووردار بودهحق طمق یکطروخ 

همچنالین کالاربرد کلمالات و جمالمت تحقیالر      . ناف را بطور مستمر تحت شکنبخ و آزار روانی  رار می دهدآزندگی زناشوئی، 

مصالداق ونالونت بالخ شالمار     ای کخ بدف زف، یا درک و وهم او را، بصورت طنز و تمسخر، آمالاج والود  الرار مالی دهالد،      کننده 

هالای مختلالف اجتمالاعی، محالیط والانواده، محالل کالار، موسسالات          هالا ممکالن اسالت در محالیط     انالواع ایالن ونالونت   . آینالد  می

 .اف و اجبالار آنهالا بالخ وحنالا صالورت گیالرد      تالری در وریالد و والروش زنال     یاوتالخ   تالر و سالازماف   آموزشی یا حتی بالخ صالورت علنالی   

  .همچنین، در دوراف جنگ و کنمکش بین کنورها، تباوز یا بهره کنی جنسی از زناف، ااعمال ونونت بر آناف است

پاکستانی کخ بخاطر تنویق دوتراف بخ ادامالخ تحصالیل و تالرویی ایالن      و وعال مورد ممتخ یوسوزای، دوتر چهارده ساتخ آگاه

نواده های کنور وود، مورد اصابت گلوتخ طاتبانی ضد زف  الرار گروالت، نمونالخ بالارز و واجعالخ آمیالز ونالونت        وکر در میاف وا

 . علیخ زناف در عصر دستآوردهای بزرگ بنری است

مواد حقوق بنر شالکل گروتالخ و زف و مالرد از    پایخ بر  دمکراتیگ کخ  انوف اساسی و وتخامروزه، در بسیاری از جوامع پینر

، حتالی اگالر در ا الر هیبانالات آنالی      شناوتخ می شوند، ونونت علیخ زناف چخ بصورت ویزیکالی و چالخ روانالی    هر تحاظ برابر

درسالت بالرعکس، در    . الرار گیالرد   والرد مبالرر بایالد تحالت رواف درمالانی      و محسوب شالده  صورت بییرد، جرر ونم و انتقار،

، بخ ترویی و تقویالت مقالررات   و ضد زف جوامعی نظیر ایراف، کخ حکومت وردی و مطلقخ، در سایخ ارزش های ورهنگ سنتی

، والاطی والرد   بلکالخ  و  وانین مذهبی، عمل می کند، انواع برشمرده ونونت علیخ زناف، نخ تنها جرر شناوتخ نمالی شالود  

 عنالواف عمل ونونت آمیز او، پنهالاف در پنالت ایالدئوتومی مالذهبی، بالخ       ست کخاز مبازات، مبرا نخ تنها در محاوظت  انوف،

  .شده، مورد تنویق و تحبیز جامعخ سنتی نیز وا ع می شود وانواده تلقی حوظ و حراست ناموسا

کووی عناف، دبیر کل سابق سازماف ملل متحد، بخ صراحت بر تزور تمش برای رهایی از دو ترس در جامعخ جهالانی تأکیالد   

در وصالو  مالورد دور، مالا امالروز     . م والانواده داشت؛ ترس از منا نات مسلحانخ و جنالگ، و نیالز تالرس از ونالونت در حالری     

ها شالوند و در رهالایی جامعالخ بنالری از ایالن       توانند وارد حریم وانواده ها با نحوه تدوین  وانین وود، می دانیم کخ دوتت می

خ کنالد، سالخ نکتال    منتخز سازماف ملل متحد در گزارشی کالخ از کنالورها تهیالخ مالی     گزارشیر .ترس، بسیار تأ یرگذار باشند

 :ا مد نظر داردمهم ر

مقامات و مسئوتین کنور مورد نظر، موضوع ونالونت علیالخ والرد شالاکی را پیییالری کالرده و مرتکبالاف آف را مبالازات         آیا  -1

 .اند یا ویر کرده

 .ها دامن بزند بخ این نوع ونونتای وجود دارد کخ  در آف کنور، مواد  انونیآیا  -2

بالرای زنالاف ونالونت    آیالا  کارایی مناسز هسالت یالا جبالراف وسالارت شالده و      های احقاق حق با  آیا برای ورد  ربانی راه -4

  .وجود دارد یا ویر ، شرایط امنیدیده

چناف کخ در آغاز ذکر شد، ط روخ در ایالن اسالت کالخ ایالراف از جملالخ کنالورهائی اسالت کالخ اعممیالخ جهالانی روالع تبعالیض و             

ت، اما متأسوانخ چوف کارکرد این نظار بر اسالاس  ونونت علیخ زناف را امضاء کرده و نسبت بخ رعایت آف تعهد سپرده اس

نمالی   مالاع پیییالری  در وانالخ و چالخ در اجت   زناف چخ خ تنها ونونتا مرداف علیخ وانین مذهبی و ارزش های سنتی است، ن

 عدر آموزش شناوت و جلالوگیری از ونالونت در مالدارس و آموزشالیاه هالا بالخ کودکالاف،       . شود، کخ موجخ نیز جلوه می کند

یی موضوعی بخ نار غیرت و صیانت ناموس زف و وانواده، مترادز با موضوعات مذهبی، بخ مرداف و حتی بروالی  تبلیغ و ترو

 .جواز ااعمال ونونت علیخ زناف را داده است ،زناف و بسیاری از حاکماف



و ساللز   هالا  زناف بخ وانالخ  ای راندفراز تمار ابزارهای سرکوب، ب رمیم اسممی ایراف،، گرچخ در سی و چهار سال گذشتخ

را  آزادی انسالانی ی آنالاف   بخ مبارزه علیخ نظامی کخ همچناف زناف با آگاهی، اما اکثر ،هویت های وردیناف استواده کرده

یکی از صدها نمونخ مقاومت زناف ایرانالی علیالخ   . و حکومت پدرساالر مذهبی  رار داده، ادامخ می دهند افدر ید  درت مرد

کالخ علیالخ یالورش     بالود غالذای ن الخ تالن از زنالدانیاف سیاسالی زف       اعتصالاب  مالت اسالممی،  رز دوتت و حکوونونت وارده از ط

ونالونت بالار،    ،غیراوم الی زنالداف اویالن بالخ بنالد آنالاف و بازرسالی هالای بالدنی          زنالاف  وحنیانخ گروه ییالاف امنیالت   و ناگهانی

 . تحقیرآمیز و غیرانسانی با آناف صورت گروت

از همالخ   کالخ والواه اسالت    برابالری  بالر مالا زنالاف و مالرداف وعالال و     ونت علیخ زناف، در آستانخ بیست و پنی نوامبر، روزجهانی روع ون

ز ابری طلز، سازماف ها، نهادها و کننیراف حقوق بنالری و مالدنی و همالخ کسالانی کالخ وواهالاف رهالائی زنالاف ا        برانبمن های 

، اذهالاف ایرانیالاف و جهانیالاف    همصدا با ما، با برگزاری مراسم مختلالف  تا می باشند، بخواهیم  ربانی شدف بخاطر ااعمال ونونت

 . را بخ وعاتیت در این زمینخ جلز کرده، بتوانیم گامی هرچند کوچگ در این راه دشوار، اما ممکن و حیاتی برداریم
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