
 : گزارش

 

 کشی کشی و کودک حرکتی تهييجی ــ تبليغی عليه زن

 

 آرزم 

 )آورد رهايی زنان و مردان(

 

های تهران دست به  تيرماه ساعت شش بعد از ظهر جمعی از زنان در يکی از پارک ٢٣روز دوشنبه 

نان با در اين حرکت شمار اندکی از ز. تبليغی عليه خشونت بر زنان و کودکان زدند -حرکتی تهييجی

پالردکاهايی در دست در صفی منظم، مدت کوتاهی بدون اينکه شعاری سر دهند، در محل انتخابی خود 

 . حضور داشتند و سپس مسير کوتاهی را همراه با پالکاردهای خود طی کردند

 

حال از مصاديق بارز خشونت  کردند شامل عکس و شرح پالکاردهايی که اين زنان با خود حمل می

از خشونت خانگی، خشونت و کشتار سازمان يافته و : ن و کودکان در چند سال اخير بودعليه زنا

های ناموسی عليه زنان و کودکان، خشونت ناشی از تبعيض فرهنگی، حقوقی  ای عليه زنان، قتل زنجيره

حال  در کنار عکس هر قربانی يک  شرح... و قانونی، خشونت سيستماتيک و ساختاری در جامعه و

اين زنان . از او وجود داشت و در پايين آن به مناسب مورد و موضوع خشونت، يک شعار مختصر

همچنين پالکاردهايی برای ابراز همدردی و همدلی  با مبارزات جهانِی ضد خشونت با خود حمل 

 . کردند می

 

 : شعارها

 

 داری و مردساالری دارد کشتن زنان با تبر، داس، اسيد و آتش ريشه در سرمايه 

 خشونت عليه زنان بازتوليد خشونت ساختاری است

 اند قتل ناموسی و اعدام، هر دو قتل سازمان يافته 

 قربانيان سنت، مذهب، مردساالری هستند... رومينا، فاطمه، ريحانه و 

 آميز عليه زنان و کودکان هستيم ما خواستار لغو تمامی قوانين تبعيض

 دزن ناموس هيچکس نيست و هويت مستقل دار 

 زنان نفس خواهند کشيد



 آمار قتل زنان در جهان کم از آمار کشته شدگان جنگی ندارد

های ناموسی، نه به آزارجنسی، نه به ازدواج اجباری، نه به  نه به خشونت عليه زنان، نه به قتل

 ازدواج کودکان

 از زنان کتک خورده و کودکان فراری بايد حمايت، حفاظت و نگهداری شايسته شود

 های امن، استاندارد، مستقل و رايگان ايجاد شود حفظ جان زنان بايد خانه برای

  

 :های مصاديق خشونت نمونه

 رومينا اشرفی

 ساله، اهل تالش ١٣کودکی 

 فرار از خانه به سودای عشق مردی بزرگتر از خودش: بهانه قتل

 پدرش: قاتل

 هنگام در خواب با داس شب: چگونگی قتل

 ١٣٩٩خرداد  ١: تاريخ قتل

 

 

 ريحانه عامری

 ساله اهل کرمان ٢٢

 های اجتماعی  مخالفت با پدر برای تحصيل و فعاليت در شبکه: بهانه قتل

 پدرش : قاتل

 به هنگام مشاجره و احتماال با تبر: چگونگی قتل

 ١٣٩٩خرداد  ٢٦: تاريخ قتل

 

 

 فاطمه قضاتی

 ساله ساکن پرند ١٦

 اش های عموی ناتنی پاسخ به اتهام: بهانه قتل

 اش  عموی ناتنی: قاتل

 پرتاب کردن او از طبقه يازدهم به پايين:  چگونگی قتل

 ١٣٩٩خرداد  ٢٤: تاريخ قتل



 

 فاطمه برحی

 ساله ساکن آبادان ١٩زنی 

 فرار بواسطه خشونت مرد و اتهام خيانت: بهانه قتل

 همسرش : قاتل

 ١٣٩٩خرداد  ٢٥: سربريدن تاريخ قتل: چگونگی قتل

 

 ريحانه جباری ماليری

 ساله ساکن تهران ١٩

 دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی: بهانه برای کشتن

 قانون: مرجع اجرای حکم

 اعدام،  به اتهام قتل عمد: چگونگی کشتن

 ١٣٩٣آبان  ٣: تاريخ

 

 آمنه بهرامی 

 شهر ساکن اسالم ٥٦متولد سال 

 هردو چشم قربانی اسيد پاشی توسط همکالس مذکرش و  نابينايی 

 پاسخ رد به خواستگاری: پاشی بهانه اسيد

 ١٣٨٣آبان  ١٣: تاريخ

 

 سهيال جورکش

 دختر جوانی اهل اصفهان

 قربانی اسيدپاشی سريالی  اصفهان، از بين رفتن چهره، نابينايی موقت و احتمال نابينايی دائمی

 »بدحجابی«: بهانه اسيدپاشی

 ١٣٩٣مهر ماه : تاريخ

 رسد  نفر می ١٥اسيدپاشی سريالی به تعداد قربانيان اين 

 

 ای مشهد توسط سعيد حنايی  های زنجيره قربانيان قتل

 امر به معروف و نهی از منکر: بهانه قتل



 اشکال مختلف از خفه کردن تا سربريدن و مثله کردن: چگونگی قتل

 ١٣٧٩مرداد  ٧: ساله داشت ٩، زنی سی ساله که دختری افسانه کريم پور

 ٧٩مرداد  ١٠ ،ليال آشفته

 ٧٩مرداد  ١١، فريبا رحيم پور

 ٧٩بهمن  ١٦ساله،  ٢٧ سارا رحمانی

 ٧٩بهمن  ٢٩ساله،  ٤٥ اعظم عبدی

 ٧٩بهمن  ١٩ساله،  ٥٠ سکينه کيهان زاده

 ٧٩اسفند  ٢٣ خديجه کامل قصری،

 ١٣٨٠فرودين  ١٢ساله،  ٣٥ مرضيه سعادتيان

 ٨٠فرودين  ١٤ساله،  ٣٥ مريم

 ٨٠فرودين  ١٥ه، سال ٣٥ آبادی طوبی جشن

 ٨٠فرودين  ٢٤ساله،  ٣١ عذرا حاجی زاده

 ٨٠تير  ٣ساله، شيوا و زهرا،  ٢٨ مريم بيگی

 ٨٠تير  ١١ساله،  ٢٠ ليال

 تير ٢٤ساله،  ١٨ محبوبه الهی

 »قاتل عنکبوتی«، آخرين قربانی ٨٠ساله، مرداد  ٣٣ زهرا صدخسروی

 

 

 .حديث الف

 کودکی ده ساله ساکن تهران

 شود تقام گيری از همسر و آگاهی براين امر که به خاطر کشتن دخترش قصاص نمیان: بهانه قتل

 پدر: قاتل

 ١٣٩٩خرداد  ٢٥: ضرب و شتم تاريخ قتل: چگونگی قتل

 

 آنيال خالد 

 .خواننده پاکستانی که به دست برادر متعصبش کشته شد

 



، در آن سال بيش از ميالدی منتشر شد ٢٠١٧براساس آخرين گزارش سازمان ملل متحد که در سال 

 ١٣٧هزار زن، يعنی روزانه دستکم  ۵٠هزار زن در سراسر جهان به قتل رسيدند که از آن تعداد،  ٨٧

 . پسر، يا يکی از اعضای خانواده خود شده بودند زن، قربانی  خشونت از جانب همسر، دوست

 

 )آورد رهايی زنان و مردان(آرزم 

 ١٣٩٩تيرماه  ٢٣

 

 

 آرزم: ها از عکس
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