
 
   

 2021نوامبر  25ایرانی به مناسبت   تشکل مستقل زنان 26بیانیه  
   

نوامبر روز جهانی مبارزه با خشوون  لیه  زنا  اتو خ خشوون  لیه  زنا  بارزنره  مقوناض نقو  قوض انتوانی  25
نهان مننی   نوتط "روز فعاله  برای پاها  نان  ب  خشون  لیه  زنا    16کمپه  جهانی  1991زنا  می باشنخ نر تال  

تووووازما     2008" کیهن خورنخ نر  ماه  از اه  ابنکار موفق جامع  مننی، نر تووووال  تووووازما  ر بری جهانی زنا 
تووی    طی را برای نالشووی  نفمنن نر پهشوو هری و رفو خشووون  لیه  زنا  بر پا نمونخ نر  (UNITE)کمپه  ان ان میل، 

نهان    6000منجاوز از  ، نوانتوون روز فعاله  برای پاها  نان  ب  خشووون  لیه  زنا  16جهانی  کمپه     تووال شتشوون ،
 لنه ای نماهنخ  اه  مبارزه، نرشهر کشوور نر    187غهر نولنی، توازمانهای زنا ، فمنهتونها و نهان ای  قوض بشور را نر  

  ختی تال شتشن  نر اه  کمپه   ضور ناشن  انن طیبطور پراکننه از زنا  اهرانی نهز 
   
ن  شتشون  هکتوال کارمشونر  نناوم و م امی نر   مهاری با جهانی، موفق ابنكار  اه  از   ماه  نر  امهن، از  تورشوار  قیبي با ،ما
  مقااومات و   مباارز    تاا   کنیم می   شووووورکو    نتوووووامبر 10  نوانوامبر    25   روز  از  جهوانی کمپه  اه  نر  هکونه ر  کنوار  ر 
    لوووومووووومووووی وزه وووو نر    خشووووووووونوووو  رفووووو   بوووورای را نوووواپووووتهوووورزنووووا    ختوووووووونوووو ووووی و پووووهوووو ووووهوووور  
  کف   و مجازی فضوای  نر  کار، م هط  و خان  نر  خهابا ، و کوچ  نر  تواخناری، نبعهضوا  نر  نهفن  خشوون  نر  ،خقووقوی و

  خب تارهمارج   خهابا 
   

   موووهووورابووول  خووووا ووورا   قووونووول بوووا زنوووا  لووویوووهووو  خشوووووووونووو  بوووا موووبوووارزه   جوووهوووانوووی روز  نوووواموووبووور  25  اشووور 
 اهوورانووی،   وووای مووهوورابووول   ،خووورنه رقووم   کوو هوو نومووهوونوو  نهووکوونوووانوووری لوویووهووو  بوور  آنوووا  تووووووهووواتووووووی مووبوووارزه نر 
   ب    نان  پاها   خوا ا  اجنمالی  ای خهزش و النراضوا  نر  زننا  از  بهرو  و زننا  نر  آمهز  ن توه  شوجالنی با امروزه 

و رفو نبعهضوا  تواخناری نر  وزه  ای توهاتوی، اقنقوانی، فر ن ی و اجنمالی    جنسیتی  - ر شون  خشوون  جنتوی
 مهباشننخ

 
و رفو خشووون  لیه  زنا  مبارزه ای نو    و یحقق برابری جنسییتی   مبارزهما نشووکیهای متوونقل زنا  بر اه  باورهم ک  

تووه  اتو خ از هط طرف زنون  فر ند نهرپای مرنتوا ری و مناتوبا  قنر  نابرابر و از تووی نه ر نالش برای  
و   مبارزه برای برابری جنتوهنی، مبارزه ای اجنمالی و توهاتوی می باشون  نغههر قوانه  خشوون  آمهز لیه  زنا  اتو خ

برای ن قق آ  ب  نشووکیهای زنا  م نون ن رنهنه، بیک  مشووارک ،  ضووور و پشوونهبانی نهان ای  مسییلوتت  نعهن و قبول
ی آزان و پوهننه و برخورنار از لنال  اقنقوانی، اجنمالی  اجامع جامع  مننی و نهرو ای پهشورو و آهننه ن ر ک  برای 

  و تهاتی شام بر مهنارنن را می طیبنخ
 
 برای آزادی اندتشیی  و بتان، برای ن ،خسییی   ناپذتر  زنان برای رفع اشییلا  عدتده خشییو مبارزه  ا، طول ن در 

 حق خود با سیروو  و دسیی تری اذت  و آزار  و زندان پاسی  داده ب  و طرح مطاتبا  ام حضیور  در  فضیای عموم 

  بن  ک   اهی توواچم  ،اسییتد پاشیی ،  یحجا  اجبار ازنواج اجباری،   آتووهبهای رو ی و روانی ناشووی از از   خشییده اسیی 

 ناموسی ، یعرضیا  جنسی  و اذت  و آزار  در  محتط  ایزنان را نشیان  م  گترند یا نقض حق حتا  و زن وشی  و قی 

 نر  اذت  و آزارهای فتزتل ، روح ، جنس ، اقیصادي و والم خان ی،  وخشوننهای لمومی فضای نر   وار  و ختابان

 نم  شییود، جرم ان اری نشییده و آسییت  دتدگان از  حماتیهای نانخوا ی،  گران آن  ایآتووه  و خقوووقوویفضووای 

 باشننخمی امن ب  بهره  ایخان  و اجیماع ، اقیصادی

  



   برای تووهاتووی   خواتوو  ک  انن نانه نشووا  ن   چهار  از  منجاوز  خالل نر  اهرا  نر  قنر  قووا با  و اتووالمی جمهوری 
  نناشوووون  را خقوووووقووووی و لمومی فضووووای نر    جنتووووهنی جنتووووی    ای خشووووون    شوناشو  اشووووكال ب   نان  پاها 

  زنوووا  بوووارلویوهووو  خشوووووونووو    فور ونووود اشوووووووالووو  و   بوونه زنوووا  لویوهووو  خشوووووونووو  لوووامویوهو  از  هوکوی خوون بویوکووو  ،
  اننخ تاخن   موار  پاتخ وهی لنم و جنتهنی مهننتی تاخناری، نبعهضا  را با انتانی  قوض نقو و 
 

ما نشکیهای متنقل زنا  نر  مبتن ی و  م امی از کیه  افران و نهان اهی ک  ب  رفو خشون  لیه  زنا ، زنون  کیه  اشط 
   بووواورمونووون  تووووونونووون نلوو  موی کونوهوم نوووا نر خالل ،جونتوووووهونوی و ا ونورام بووو   وقووض انتوووووووانوی-ال نوبوعوهضوووووووا  جونتوووووی

اقووونام    شووووووونه و   وومووراه    موووا   لوویووهووو  زنوووا  بوووا  بوورای مووقوووابوویووو  بوووا خشووووووونووو     روز فووعوووالووهووو  جووهوووانووی 16
   قرارن ننخ   نشکل  ای متنقل زنا  را مورن  ماه مشنر 

   
 اسامی تشکلهای مستقل زنان ایرانی: 

 انجم  زنا  اهرانی نا س 
 آلمانی کی  -انجم  زنا  اهرانی

 انجم  زنا  پرنو 
 انجم  زنا  موننرال 

 انجم  زنا  اهرانی اهنالها
 تالمنی زنا  انجم  با  م برای 

 ( W.I.S.Eاتنقالل و برابری پاهنار زنا ) 
 ائنالف به  المییی لیه  خشون  نر اهرا  ) اهکاوی(

 (IKWRO) زنا تازما   قوض  -اهكرو
 ناهره زنا  اهرانی برای  مکاری جهانی )ای تی وه (

 اتنرالها(  -رانهو آوای ز  )تهننی
 زنا  برای آزانی و برابری پاهنار

 ر اهی ز  تازما   
 کمپه  نوقف قنل  ای ناموتی 

 کمهن  زنا  ضن تن تار پارهس 
 خوا ا  اهرا    مبتن ی جمهوری-کمهن ٔ زنا  و مبارزه با نبعهو

 شروه ان ان زنا  چپ 
  شروه آهوه  از شمال کالهفرنها

 فرانکفور  -شروه زنا  اهرانی 
 شروه زنا  نر شمال کالهفرنها

 شروه مطالعا  زنا  ارونج کاننی
 شروه ن  ب   جا  

 برله  -زنا  کنش ر اهرانی نر نبعهن
 نهان نشرباشا  ماناو

 فمهنهتم روزمره 
  

 


