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  افسانه خاشع
  ٢٠١٧ دسمبر ٠٨

  

  به مناسبت بيست و پنجم نومبر روز جھانی منع خشونت عليه زنان

  
 مناسبات در امروز اما است داری -سرمايه لماقب نظامھای ميراث و دارد طوالنی تاريخ که ھرچند زنان عليه خشونت

 می اعمال گوناگون نمودھای و اشکال در مختلف کشورھای و ھا قاره در آن عملکرد نتيجۀ در و داری سرمايه حاکم

 .شمارد می مادون و فرودست شان جنسيت به بنا را زنان که ديد مناسباتی در بايد را زنان عليه خشونت ريشۀ .شود

 .نيست مصون شان روان و جسم و شوند می روه روب خشونت انواع با جا ھمه و خيابان کار، محل ،خانه در زنان

 خشونت ميزان .است ازدياد به رو تری قبيح و تر شنيع ابعاد در بلکه است نيافته کاھش که تنھاه ن زنان عليه خشونت

 طبقات فرھنگ که مناطقی و کشورھا در .باشد متفاوت تواند می مختلف، کشورھای در آن حدت و شدت و زنان عليه

 و روحی فزيکی، اشکال در زنان عليه خشونت اند مذاھب و اديان و سنتھا از منبعث و متکی شان اقتدار سلطۀ و حاکم

 می خود به یا وحشيانه و خشين شکل و يابد می تبارز کالمی و حقوقی ناموسی، جنسی، اقتصادی، گی،نخا روانی،

 ھر جنسيتی خشونت و ستم شود می اعمال شکل ترين عريان به که طبقاتی مضاعف ستم کنار در جوامع اين در .گيرد

 و اجباری ازدواج شدن، سوزانده ختنه، عضو، نقص شکل در آن بارز ھای نمونه گيرد، می قربانی زنان از روزه

 کشورھا ساير در .افتد می اتفاق یا گسترده ابعاد در و روزه ھر تحقير و شتم و ضرب سنگسار، ناموسی، قتلھای

 رضايت چندان نيز نيست، مقايسه قابل ًاصال عقبمانده کشورھای و مناطق با که یئوردھاادست وجود با زنان وضعيت

 به آنھا در زنان که یئکشورھا ترين پيشرفته در زنان جنسی اذيت و آزار که ) Me too ("ھم من" کمپاين .نيست بخش

 جھان ساير به نسبت بھتری موقعيت و حقوق از اجتماعی جنبشھای طوالنی بارزاتم اثر در آنھم زيادی، درجات

 خودش در را ساالر مرد ھنجارھای داری سرمايه نظام که است حقيقت اين بيانگر دھد، می نشان را اند برخوردار

 .نمايد می پاسداری آنھا از و کرده نھادينه
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 خشونت و ستم و زن بر مالکيت که مناسباتی دارد، حاکم مناسبات رد ريشه که جھانی است یا پديده زنان عليه خشونت

 و ارتجاعی ماندۀ عقب سنتھای و مذھب کشورھا از بسياری در .کند می توليد باز و توليد روز ھر و تقديس را جنسی

 .است رانهمردساال افکار و ستيزانه زن باورھای دھندۀ مشروعيت و درماندگی و فقر گر توجيه ساالرانه مرد فرھنگ

 در سياسی اسالم که … و ايران سوريه، سومالی، عربستان، عراق، پاکستان، افغانستان، مانند اسالمی کشورھای در

 در اسالمی شرع قوانين و دارند باال دست وسطائی قرون آرای و افکار با واپسگرا و مرتجع نيروھای و است قدرت

 حقوقی بی در و گيرند می قرار رفتارھا ترين ضدانسانی معرض در زنان آيند می درء اجرا به عتيق عھد سنتھای کنار

 را جنگ و خشونت قربانيان اولين اجتماعی حقوقی بی و ناموسی ھای قتل و تجاوز کنار در .برند می سر به کاملی

 .دارند را خانواده در خشونت و تحقير تجربۀ جھان زنان اکثريت .دھند می تشکيل زنان

 مردساالر ھنجارھای توسط یا گونه به که دارد مرد و زن بين قدرت رابطۀ و نابرابری در شهري گیخان خشونت

 سياسی، اقتصادی، ھای برنامه تا گرفته قوانين از ھا زمينه ھمۀ در و است شده سازماندھی داری سرمايه حاکم سيستم

 . شود می اعمال فرھنگی و اجتماعی

 حد از بيش اعمال و رواج علت به رود، می شمار به زنان اسارتگاه و جوامع بارترين خشونت از يکی که افغانستان در

 ندارند را آميز تحقير و بار خشونت فضای در زندگی تحمل ديگر که زنان از برخی ھا، خانواده در زنان عليه خشونت

 به قفسی از و کنند می پھن دام شان برای کجا ھر صيادھا که آن از غافل کنند، می پرواز ھوای و شکسته قفس ناگزير

 از فراريان اين سنت و شرع و مردساالرانه قوانين بهء اتکا با مردساالر جامعۀ .شوند می محکوم حبس به ديگری قفس

 و زنان ھستند .سازد می زندان روانۀ و کند می مجازات حاکم مردساالر ارزشھای شکستن جرم به را ستم و خشونت

 می قتل به فجيعی و دھشتناک شکل به عمايم ارباب و ھا خانواده اعضای توسط گیدلداد و عشق جرمه ب که دخترانی

 در اند نداده انجام جرمی که شان فرزندان با و دستگير اخالقی فساد اتھام به دختر و زن صدھا امروز ھمين .رسند

 .شوند می زرگب زندان در و گشوده دنيا به چشم زندان در که کودکانی ھستند .برند می سر به ھا زندان

 زمينۀ در کاری نتوانستند و نخواستند دروغين ادعاھای وجود با آن، حامی امپرياليستی قدرتھای و " ملی وحدت دولت"

 از .ببرند پيش از گردند می تلقی دوم جنس و برند می سره ب کامل حقوقی بی در که افغانستان زنان هعلي خشونت رفع

 ارتجاعی باورھای و نيروھا بيشتر ھرچه تسلط خود که امروز تا ناتو و یئامريکا ینيروھا توسط افغانستان اشغال آغاز

 مراجع و مديا جانب از شده ارائه ارقام و آمار .شود می بدتر گذشته از روز ھر افغان زنان وضعيت داشت پی در را

 می نشان را افغانستان در انزن ھولناک و تلخ زندگی واقعيت از ی اگوشه که المللی بين نھادھای ھمچنان و حکومتی

 مبرنو وپنجم بيست .است زنان هعلي جنسيتی اپارتايد و خشونت رويۀ بی تشديد و اوضاع شدن بدتر بر گواھی خود دھند

 ستم رفع برای مبارزه ولی اند ناميده زنان هعلي خشونت منع روز را آن و است تقويم در سمبوليک روز يک که ھرچند

 طبقۀ ۀمبارز از جزئی مبارزه اين .ناپذير تعطيل و دائمی است امری سوسياليستی جنبش برای زنان از خشونت و

  .است نابرابری و ستم نوع ھر رفع و نفی برای کارگر
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