
 دربيروت شمال آفريقا زنان خاورميانه و برگزاری دومين کنفرانس

 «ما بااتحادمان انقالب دموکراتيک راکسب می کنيم»کنفرانس زنان خاورميانه وشمال افريکا باشعاردومين 

 

 .يقادربيروت گشايش يافتنماينده ازکشورهای مختلف خاورميانه وشمال آفر 011دومين کنفرانس زنان خاورميانه با بيش از  

درسال (دياربکرکنونی،درکردستان ترکيه،مراد)اولين کنفرانس درشهرآمد  .نفرازطريق زوم باکنفرانس همباش شدند01همچنين 

درخالل دوروزوضعيت خاورميانه،تجربيات زنان ناحيه واشتراک اصول را بحث وبررسی خواهند . برگزارشده بود 3100

،زنان اتحاديه ميهنی شاخه ای (KJK)جامعه زنان کردستان:جوالی با خواندن پيام ها از سوی 01اين کنفرانس صبح روز .کرد

واقع درشمال )ازشورای خودمختاری مردم ايزدی شنگال(TAJE)ازاتحاديه زنان کردستان،جنبش آزادی زنان ايزديخان

حاد دموکراتيک خلق  های کردستان ترکيه،رژيم ليال نماينده پارلمان ازحزب ات)،پيام ليال گوين اززندان(کردستان عراق،مراد

سپس کنفرانس .ازجانب زندانيان سياسی ترکيه به کنفرانس قرائت شد(اردوغان وی را ازنمايندگی خلع وزندانی کرده است،مراد

 . باسخنرانی هنان عثمان از جانب کميته تدارکاتی آغازشد

ده جلسه  اداره کنن.“وشمال آفريقا به جلسات ا ش ادامه خواهد داد تجربيات مبارزات زنان درخاورميانهˮکنفرانس  باعنوان 

ن حقوق دان گلستان کوپييگيت ازحزب دموکراتيک خلق ها ازترکيه وکردستان نوالهودا زکی وسخنراناروزنامه گارمصری 

 .  شمالی،حيات ميرسال ازلبنان،ايمان الحسين ازاردون وسميرن از عراق
 

 ونقش زنانجنگ ها 

گرداننده جلسه انجال المعمری . لسه بحران های جاری و نقش زنان درخاورميانه وآفريقای شمالی بحث شدنداين جدر

ازيمن،وسخنرانان جلسه بوشرا علی از موسسه زنان لبنان،مريم ذوالفقاريان ازايران، خديجه رياضی ازمراکش ولينا 

 .، از خودمختاری دموکراتيک شمال وشرق سوريه بودندBereketبرکت،

تناقضات ˮبوشرا علی درسخنرانی اش به تخاصمات قدرت های سرمايه داری جهانی و دولت های منطقه تحت عنوان 

بوشراعلی به مبارزات اجتماعی تحت رهبری زنان به  عنوان .“سال گذشته اشاره کرد 01درگيری ها ونقش زنان درو

آزادی منجر به مبارزه برای آزادی اجتماعی گردد،ما می  وی اظهارداشت ،اگر مبارزه زنان برای.ديناميسم سوم تاکيد کرد

 .توانيم به اهدافمان  نائل شويم

 

ˮ ايرانزنان تالش برای سازمانيابی“ 

درسخنرانی اش درباره عواقب تبعيض  “ملت وقدرت های منطقه-دولتˮمريم ذوالفقاريان فعال مدافع حقوق زنان ايران حول 

سال  00-حداقل -ذوالفقاريان از ازدياد ازدواج های اجباری دختران کم سن .بحث کرد جنسيتی،مذهب گرائی و ناسيوناليسم

ذوالفقاريان برسرکوب شديد فعالين زن تاکيد کرد وتوجه کنفرانس را به وضعيت زندانی سياسی ذينب . درايران سخن گفت

 اکنون زنان .بود،ولی متشکل نبودندگرچه شرکت زنان پيش ازانقالب اسالمی گسترده : وی همچنين گفت.جالليان جلب کرد

 .ايران تجربياتی درسازمانيابی کسب کرده اند

 



 به عنوان يک شيوه شکنجهتجاوزدرزندان 

لينا توضيح داد که زنان سوريه .جنگ برزنان صحبت کردلينا برکت،از شورای زنان سوريه درباره عواقب هولناک ناشی از 

لينا برکت اظهارکرد که تجاوز درزندان .وی گفت خشونت بر زنان افزايش کرده است.با اشکال گوناگون خشونت مواجه هستند

فاده می به عنوان شيوه ای برای سرکوب وشکنجه دربازداشتگاه ها بکارمی رود، واز گفته های مذهبی برای تن فروشی است

درصد 01،ولی، اظهارکرد،مطابق  آمارتقريبا .وی تاکيد کرد که تهيه مدارک خشونت عليه زنان درسوريه مشکل است.کنند

يک ربع اززنان پناهنده به تنهائی ازبچه هاسرپرستی می کنند و اوضاع بی سامان باعث ازدواج .زنان سوريه پناهنده هستند

 .های زودرس می شود

گرداننده اين جلسه روزنامه . آغازشد “تجربيات مبارزات زنان درخاورميانه وشمال آفريقاˮانس تحت عنوان اولين جلسه کنفر

 نگار مصری نورالهودا زکی بود و گلستان کوچياگيت حقوق دان از حزب دموکراتيک خلق های ترکيه وکردستان شمالی،

 .رانی کردندحيات مرسادازلبنان،ايمان الحسين ازاردون و سميران از عراق سخن

 سودان، زنان ازمصر، يمن، تونس، (سوريه ايران و عراق، ترکيه، از) زنان متشکل ازلبنان،زنان از چهاربخش کردستان]

 [.افغانستان،اردون،مراکش وفلسطين درکنفرانس شرکت کردند

 

 تاسيس اتحاد زنان خاورميانه وشمال آفريقاا

 .اعالم شددرکنفرانس بيروت  قافريآتاسيس اتحاد زنان خاورميانه و

 .هدف اين اتحاد برپايه يک چشم اندازراهبری برای بنا کردن يک جامعه دموکراتيک،آزاد وبرابرگذاشته شد

 ،دومين کنفرانس زنان خاورميانه و آفريقای شمالی در“دموکراتيک راتحقق خواهيم داد مازنان باوحدتمان انقالبˮباشعار

نماينده ازخاورميانه وشمال آفريقا درجلسات کنفرانس شرکت  011ش ازبي.جوالی در بيروت گشايش يافت 00و 01روزهای 

 . نفرازطريق زوم با کنفرانس همباش شدند 01همچنين .کردند

کنفرانس برجنگ های .جوالی اوضاع منطقه وجهان را بررسی کرد 00و 01برابربا انتشاربيانيه نهائی ،کنفرانس درروزهای 

اقب اش بربی خانمانی، پناهندگی، زندان،کشتار وافزايش خشونت عليه زنان خاورميانه وشمال آفريقا،و بويژه عو

  .که مبارزه زنان درجنبش های اجتماعی برجسته ترمی شود خاطرنشان کرد کنفرانس.تمرکزکرد

 هدف ازاين اتحاد دورنمای ساختن يک جامعه.يکی از تصميمات کنگره تاسيس اتحادی از زنان خاورميانه وشمال آفريقا بود

قرارشد متن اين چشم اندازدرخالل شش  ماه توسط کميته ای .آزاد وبرابر با پذيرش اصل حقوق بشرجهانی گرديد دموکراتيک،

 .زنان نماينده ازتمام کشورها دراين کميته شرکت خواهندکرد .تدوين شود

جغرافيائی ، کشتن فعالين بايد با جديت عليه زن کشی و هرنوعی ازاشغال ارضی،قاچاق انسان،بی خانمانی،تغييراجباری 

اين رويکرد قويا مبارزه  .حاشيه نشينی وعليه محروميت از جامعه مبارزه کرد بيکاری، فقر، سياسی،مبارزه عليه بيسوادی،

 .ذهنيت تماميت خواهی مردساالری،تعصب و شکل های ديگرسرکوب سنتی را نيزشامل می شود  عليه

 

 
 

 یبرگردان مراد عظيم


