
 بیانیۀ جمعی از فعاالن جنبش زنان در داخل کشىر

 «روز جهانی مبارزه با خشىنت علیو زنان»بو مناسبت 

 

 

ثب اًتؼبر ثیبًیَ ای ثَ هٌبطجت رّس جِبًی جوؼی اس فؼبالى جٌجغ سًبى در داخل کؼْر : هذرطَ فویٌیظتی

در ایي ثیبًیَ، فؼبالى جٌجغ سًبى ًظجت ثَ گظتزع اثؼبد . هجبرسٍ ثب خؼًْت ػلیَ سًبى، ایي رّس را گزاهی داػتٌذ

خؼًْت ػلیَ سًبى در ایزاى اثزاس ًگزاًی کزدٍ اًذ ّ طیبطت ُبی تٌغ آفزیي ّ تخبصوی در ططخ داخلی ّ 

در هیبى اهعبء کٌٌذگبى ایي ثیبًیَ فؼبالى سى اس غیف ُبی هختلف فکزی دیذٍ هی . زار دادٍ اًذجِبًی را هْرد ًمذ ل

هیٌْ هزتبظی، ػِال الُیجی، فخزالظبدات هذتؼوی پْر، رخؼبى ثٌی اػتوبد، فزساًَ : ػْد، سًبًی ُوچْى

، ژیال ثٌی یؼمْة، غبُزی، فیزّسٍ صبثز، فزیذٍ هبػیٌی، الَِ هجزدی، ًْػیي ادوذی خزاطبًی، ًزگض هذوذی

 ...فبغوَ گْارایی، غبُزٍ غبلمبًی، ثٌفؼَ دجبسی، ػِزثبًْ اهبًی، ًبُیذ تْطلی، هؼصْهَ دُمبى ّ

 

 :هتي کبهل ایي ثیبًیَ را در سیز هی خْاًیذ

 

 نهضت مقاومت زنان در ایران« نشدنی های فرامىش پروانه»

 

کؼْر « ًؼذًیُبی فزاهْعپزّاًَ»تَ ػذى رّس جِبًی هجبرسٍ ثب خؼًْت ػلیَ سًبى ثشرگذاػت رّس کؼ

دّهیٌیکي اطت، یؼٌی طَ خْاُز هیزاثل کَ در ًِعت همبّهت کؼْرػبى در هجبرسٍ ثب دیکتبتْری جبى خْد را اس 

دطت دادًذ ّ ُویي ّالؼۀ دلخزاع طبسهبى هلل را ثز آى داػت کَ رّسی را ثزای یکپبرچَ کزدى رًّذ هجبرسات 

آهیش هذًی طزسهیي خْد هب سًبى ایزاًی ًیش در ًِعت همبّهتِ هظبلوت. ى اػالم کٌذجِبًی ثب خؼًْت ػلیَ سًب

ُبلۀ طذبثی ّ پزّاًۀ ًظل « پزّاًۀ صلخ»تب « پزّاًۀ اطکٌذری»اس : ثظیبری دارین« ًؼذًیُبی فزاهْعپزّاًَ»

 .کؼذویؼَ سثبًَ هیاًذ کَ اهزّس آتغ آى ثیغ اس ُکَ ُوگی لزثبًی خؼًْتی ػذٍ... ّ« ًذا آلبطلطبى» اهزّس

 

گذرد، اهب هتأطفبًَ ًَ تٌِب ػبُذ ًشدیک ثَ دّ دَُ اس هجبرسٍ ّ همبثلَ ثب خؼًْت در هیبى فؼبالى سى ایزاًی هی

ُبی ًبثخزداًَ ّ این، ثلکَ ثب اجزای طیبطتارادۀ جذی دّلتوزداى کؼْر ثزای کبُغ خؼًْت ػلیَ سًبى ًجْدٍ

« خؼًْت لبًًْی ػلیَ سًبى»گبٍ ثَ دْسۀ لبًْى ًیش تظزی یبفتَ ّ ثَ « ىخؼًْت خبًگی ػلیَ سًب»هزدطبالراًَ، 

ثبیظت دطتبّیشی ثزای ثزای ًوًَْ، در دبلی کَ رًّذ فشایٌذۀ تجبّس جٌظی ّ لتل سًبى هی. تجذیل ػذٍ اطت

اس  ُبی کالهی ػلیَ سًبىکٌٌذٍ اس سًبى لزثبًی خؼًْت جٌظی لزار گیزد، هتأطفبًَ خؼًْتّظغ لْاًیي دوبیت

اخاللی ّ خؼًْت ًظجت ثَ سًبى در جبهؼَ تْجیَ ّ ثَ آى یبثذ ّ ثیطْی ثزخی اس هظئْالى کؼْر گظتزع هی

ُبی ًبکبرآهذ خْد در ادمبق دمْق ػِزًّذاى گْیی دّلتوزداى ثَ جبی ایٌکَ ثب ًمذ رّع. ػْدداهي سدٍ هی

کالت هولکت ثذاًٌذ ّ ثزای اثجبت ثبّرػبى ُب ّ هؼدٌُذ سًبى را ثبػث ّ ثبًی گزفتبریکْػب ثبػٌذ، تزجیخ هی

ُبی دمْلی سًبى در لْاًیي خبًْادٍ، ُوچٌبى سًبى را در ًجْد ُب ّ تجؼیطدٌُذ ثَ ػْض رفغ ًبثظبهبًیتزجیخ هی

جش ثبستْلیذ خؼًْت کَ راُی ثَدر هْلؼیتی دردًبک لزار دٌُذ ثَ غْری« دك غالق»دذالل دمْق خْد اس جولَ 

ریشاى التصبدی هولکت ثَ ػْض آًکَ ثزای کبُغ دادى ّ ًِبیتب دل هؼعل ثزًبهَ. ًؼبى ًیبثٌذػلیَ خْد ّ ُوظزا

ُبی خْدفزّػی ّ پبییي آهذى طي فذؼب، کَ ًبػی اس گظتزع فمز ّ اججبر اػتیبد اطت، در صذد ایجبد طیظتن

زار دٌُذ، ّ ثَ تخصیص ُبی ػغلی ثیؼتز ثزای سًبى را در اّلْیت لدوبیتی ثزآیٌذ، کبرآفزیٌی ّ ایجبد فزصت

گذاری ّ ُبی اػتغبل ثیي ػِزًّذاى ثیٌذیؼٌذ، هتأطفبًَ ثب ًذْۀ طیبطتػبدالًَ ّ فزاجٌظیتی هٌبثغ ّ فزصت

تخصیص هٌبثغ کؼْر هْجت ثَ دبػیَ راًذى ُزچَ ثیؼتزِ سًبى اس ثبسار کبر ّ هذزّهیت آًبى اس اهکبى تبهیي 

 .ػًْذهؼیؼت ػزافتوٌذاًَ هی

 

ُب ّ هؼکالت ُبی ثٌیبدی در جِت رفغ هجبًی خؼًْتدلثزخی اس هظئْالى، ثَ جبی ارائۀ راٍ یب ػبُذین کَ

را ثَ هؼعل ّ دطتبّیشی « لجبص سًبى»گظتزدۀ التصبدی ّ اجتوبػی ػلیَ سًبى، ثب ثزخْردی ططذی ّ ػکلی 

 .اًذُبی ثیؼتز ػلیَ سًبى تجذیل کزدٍ ثزای اػوبل خؼًْت

 

تزیي سّایبی سًذگی فزدی ّ ُبی ًبدرطت ًَ تٌِب خؼًْت ػلیَ سًبى را ثَ پٌِبىبطتُب ّ طیهتأطفبًَ ایي رّع

ُبی پذیزتزیي گزٍّپٌبٍ کَ آطیتگٌبٍ ّ ثیاجتوبػی سًبى گظتزع دادٍ کَ طبیۀ ػْهغ را ثز سًذگی کْدکبى ثی

-ػؼلَ. دادٍ اطت جبهؼَ ُظتٌذ ًیش گظتزاًیذٍ ّ پیؼبپیغ ًظل آیٌذٍ را ًیش در هؼزض طمْغ ّ اظوذالل لزار

طْ در تفکیک جٌظیتی، طْساًذ اس یکُب کَ للت طزسهیي هب را در آتغ خْد هیُبی طْساى ایي خؼًْت



کؼذ، ّ اس طْی دیگز در ُبی ػوْهی سثبًَ هی ُب ّ ػزصًَبثزاثزی ّ جذایی لِزآهیش سًبى ّ هزداى در داًؼگبٍ

گْیی رجذبى . کؼذ جِبًی خْد را ثَ رر جِبًیبى هی هبى اس جبهؼۀتفکیک ّ جذایی لِزآهیش فزٌُگ ّ طزسهیي

« تؼبهل ّ گفتگْ»ثز طیبطت  --کٌذکَ لِز ّ خؼًْت را در درّى خْد ثبستْلیذ هی --«جذایی ّ تفکیک»طیبطت 

ُبی طبسیثیغ اس پیغ ثزًظبم اًذیؼَ ّ تصوین --کَ در ثطي خْد هذارا ّ هظبلوت را دول هی کٌذ--

آلْدٍ « گٌبٍ»طبسًذ ثَ ًیّت ایٌکَ ثَ آًبى سًبى را اس هزداى جذا هی. ع کزدٍ اطتهب جب خْ« هزداى-طیبطت»

-ُبطت کَ رّاثػ اًظبًی ّ اخاللی دطتًؼًْذ، فبرؽ اس ایٌکَ در تؼبهل ّ ارتجبغی ػفبف ّ ثزاثز هیبى اًظبى

کٌٌذ ثَ ًیّت ایٌکَ یاس طْی دیگز، هزدهبى طبکي طزسهیي ایزاى را اس جِبًیبى هجشا ه. ػْدیبفتٌی ّ ػکْفب هی

اطت کَ فزٌُگ « دیگزی»آلْدٍ ًؼًْذ، فبرؽ اس ایٌکَ در طبیۀ هذارا، تؼبهل ّ ارتجبغ ثب « فزٌُگ جِبًی»ثَ 

ُبی طیبطی داخلی ّ جِبًی ّ اهب اهزّسٍ لطجی ػذى ُزچَ ثیؼتز گفتوبى. گزددثبلٌذٍ ّ پْیب هی« خْدی»

تٌغ سایی، ًَ تٌِب هظبئل ّ هؼکالت سًبى ایزاى را ثیغ اس  داهي سدى ثزخی دّلتوزداى ایزاًی ثَ چٌیي فعبی

 .کٌذتز هیراًذ، ثلکَ اثؼبد خؼًْت ثز سًبى ّ کْدکبى را ًیش گظتزدٍپیغ ثَ دبػیَ هی

 

ًگزاى                   در هْاجَِ ثب چٌیي ّظؼیتی اطت کَ هب، جوؼی اس کٌؼگزاى جٌجغ سًبى در ایزاى، ثیغ اس ُز سهبى دیگز دل

رطذ فعبی دّلطجی ّ فشایغ اِػوبِل اًْاع ّ الظبم خؼًْت ثز سًبى ّ کْدکبى ُظتین، چزا کَ ثَ ًظز هیا

هزداى در ططخ هلی ّ جِبًی، خطز -سای دّلتآفزیي ّ خؼًْت                      ُبی تٌغثظت طیبطتخصوبًۀ ًبػی اس ثي

ُبی اجتوبػی ّ تزیي الیَّ کْدکبى را تب ػویك ثزخْردُبی لِزآهیش ّ، ثَ تجغ آى، گظتزع خؼًْت ػلیَ سًبى

 .سًذطیبطی ّ خبًْادگی اهزّس ّ فزدای ایزاى سهیي داهي هی

 

ثَ گوبى هب، در فعبی کًٌْی، طَ ًیزّی ػوذٍ ّ اطتزاتژیک لبدرًذ ثَ تؼذیل ایي فعبی خصوبًَ ّ دّلطجی یبری 

در ایي طَ ًیزّی هْجْد ّ . اى ّ جبهؼۀ جِبًیُبی گًْبگْى هزدم در ایزاى، دّلت دبکن ثز ایزگزٍّ: رطبًٌذ

اس ایي رّطت کَ . تْأهبى ّجْد دارد« هذاکزٍ ّ گفتگْ»تبثیزگذار در آیٌذۀ ایزاى، ُن پتبًظیل خؼًْت ّ ُن ظزفیت 

-هی« هزداِى طیبطت»، اس ُوۀ «رّس جِبًی هجبرسٍ ثب خؼًْت ػلیَ سًبى»هب سًبى، ثَ هٌبطجت فزا رطیذى 

ُبی تخبصوی ّ ثٌذیّ ُؼذارُبی هب سًبى ًیش گْع فزادٌُذ ّ ثَ جبی گظتزع لطتخْاُین کَ ثَ ًذا 

ػک ثزای ایي کبر ثی. ُبی گفتگْ ّ هذاکزٍ در ُز طۀ ایي ًیزُّب تکیَ کٌٌذآهیش، ثز تمْیت اثشار ّ پتبًظیلخؼًْت

ججِۀ دك ّ )دُّثٌی  ُبیّ یب ارسع« ػذم دمبًیت/ دمبًیت »ُبی دّلطجی ّ هتکی ثز السم اطت کَ اس گفتوبى

ّ . پبی فؼبرین« آػتی ّ هذاکزٍ ّ گفتگْ در ططخ هلی ّ ًیش در ططخ جِبًی»فبصلَ ثگیزین ّ ثز گفتوبى ( ثبغل

رّ اهیذّارین گزٍ کْر ثذزاى پیچیذۀ کًٌْی اس غزیك ػٌبطبیی ّ ثِزٍ ثزدى اس اهکبًبت هذاکزٍ ّ گفتگْی اس ُویي

ُبی هْجْد پزُیش اس ثظتدل ًِبیی هؼکالت ّ ثيزا کَ هب ثبّر دارین راٍچ. هتمبثل ثیي ایي طَ ًیزّ گؼْدٍ ػْد

ّیژٍ سًبى ّ کْدکبى، پذیزع گفتگْ ّ آهیش، ادتزام ثَ دمْق ػِزًّذاى ثَداهي سدى ثَ فعبی خصوبًَ ّ خؼًْت

الوللی يهذاکزٍ هیبى هظئْالى دکْهتی ثب جبهؼۀ جِبًی در پیؼگبٍ افکبر ػوْهی، پذیزع ٌُجبرُب ّ لْاػذ ثی

ُبی ّ، ُوزاٍ ثب آى، گفتگْ ّ هذاکزۀ ػفبف ثب ًوبیٌذگبى ّ رُجزاى جٌجغ( کَ دبصل تجزثۀ ثؼزی اطت)

اجتوبػی ّ طیبطی هْجْد ّ ًیش ایجبد فعبی اهي اس غزیك رفغ دصز اس رُجزاى جٌجغ هذًی، آسادی سًذاًیبى 

ُبی آساداًۀ هذًی ّ ٌیت السم ثزای فؼبلیتّیژٍ سًبى ّ هبدراى سًذاًی ّ فزاُن آّردى اهطیبطی ّ ػمیذتی ثَ

 .گؼبیغ فعبی جبهؼۀ هذًی کؼْر اطت

 

ُبی آهیش ثزای سًبى ّ هزداى ّ کْدکبى ّ ًظلػک فزاُن آّردى سًذگی ػبیظتۀ اًظبًی در فعبی غیزخؼًْتثی

اراجْیبًَ در ُبیی غیزخصوبًَ ّ هذکَ ًیبسهٌذ رّع« اُذافی هصلذبًَ»دبل ّ آیٌذۀ کؼْرهبى ًَ تٌِب در گزّ 

 .الوللی ّ در ططخ هلی اطت ّ چٌیي سیظت ّ سًذگی آرسّی هبطتططخ ثیي

 

 :اهعبء کٌٌذگبى ثَ تزتیت دزّف الفجب

 

 

 آهٌَ کزهی

 اػظن اکجز سادٍ

 اکزم هصجبح

 الَِ هجزدی

 ثذجت رظبیی

 ثٌفؼَ دجبسی



 پزّیي ظزاثی

 ثزیب یْطفی

 جویلَ هذوذی

 خذیجَ ثبثبییبى

 دخی دّػب

 توبدرخؼبى ثٌی اػ

 رّثبى تجزیشی

 سُزا دیذرسادٍ

 سُزا سیٌبلی پْر

 سُزا هیزسایی

 ژیال ثٌی یؼمْة

 طبرا هذوذی

 طْداثَ کوبلی

 طْطي ػؼجبًی

 طًْیب تزکوي

 ػِزثبًْ اهبًی

 ػِال فزّساًفز

 ػِال الُیجی

 ػِیي خبک ًگبر

 ػِیي ػلْی

 صبدلَ ػیزدل

 صذیمَ صیبدی

 غبُزٍ غبلمبًی

 غلؼت تمی ًیب

 ػبلیَ هطلت سادٍ

 بغوَ گْاراییف

 فخزالظبدات هذتؼوی پْر

 فخزی ػبدفز

 فخزی ًبهی

 فزدٌبس هیٌبیی پْر

 فزخٌذٍ ججبرسادگبى

 فزساًَ غبُزی

 فزساًَ هذجْة

 فزػتَ جوؼیذی

 فزیذٍ غبیت 

 فزیذٍ فزاسکٍْ

 فزیذٍ هبػیٌی

 فیزّسٍ صبثز

 گُْز ػویزاًی

 لیال ایپکچی

 هزین جبى پٌبٍ

 هزین لذص 

 هژگبى تمی ًیب

 ىهؼصْهَ دُمب

 هٌصْرٍ دوصیبى

 هٌصْرٍ خظزّ ػبُی

 هٌصْرٍ هظؼْدی

 هیٌْ هزتبظی لٌگزّدی



 ًبُیذ تْطلی

 ًزگض دویذی

 ًزگض هذوذی

 ًظزیي هلکی

 ًْػیي ادوذی خزاطبًی

 ًیلْفز کؼویزی

 ّجیَِ خْع ثیي

 


