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  به مناسبت روز جھانی مقابله  با خشونت عليه زنان
ملل متحد روز جھانی مقابه با خشونت عليه زنان اعالم مبر توسط  نو٢۵ برابر]آذر[قوس  سال پيش روز چھارم ٢٠

   .شد

با سياست .  که اينطور دلسوزانه عليه خشونت بر زنان موضع می گيرند و قطعنامه صادر می کنندئی کشورھاًظاھرا

 بعد ً فقط در موضوع زنان باعث شدند که مجدداافريقا شان در دخالت در کشورھای خاورميانه و شاخ  ۀای مرتجعانھ

گروه ھای دست ساز اسالمی آنھا حقوق زنان را به قرون وسطا  . احيا شودًاز چند قرن بازار برده فروشی زنان مجددا

قوانين در طی اين مدت  . جلو بردندافريقاورھای خاورميانه و و اين را نه تنھا در ايران بلکه در اکثر کش. برگردانند

حق زنان در خانواده  .دست آمده بود جايگزين شده جای قوانين مدنی که سالھا در طی مبارزات سخت زنان به اسالمی ب

 نسبت به سطح رشد جنبش زنان و تکامل فرھنگی جوامع نيز نوع ستم و فشار به زنان و عقب. و اجتماع پايمال شد 

گونی برخوردار است ولی، قدرت ھای جھانی از يک رجات گوناراندن آنان از عرصه ھای گوناگون جتماعی از د

طور ه طرف با ھمکاری ، حمايت و پشتيبانی از مرتجع ترين گروه ھای اسالمی و تروريستی در کشورھای اسالمی ب

  .يبکاری خواھان عدم خشونت بر زنان ھستندجدی و گسترده ای حق زنان را از بين برده اند و از طرف ديگر با فر

جھان از کشورھای متروپل سرمايه در تمامی . برنمی گردد افريقا زنان فقط به کشورھای اسالمی و شاخ لۀأاما مس

 اين نابرابری ۀ نابرابری در حقوق زن و مرد موجود است فقط درج،داری تا عقب مانده ترين کشورھای تحت سلطه

نچه که پوشيده تر است وضع آولی .  آشکار است ًابرابر زنان در کشورھای تحت سلطه کامالوضع ن. متفاوت است 

در جوامع متروپل سرمايه داری بسياری از حقوقی که در  . سرمايه داری استۀنابرابر زنان و مردان در جوامع پيشرفت

 اين احوال زنان با نابرابری حساب می آيد حل شده است ولی با تمامه جوامع تحت سلطه جزء درخواست حقوق زنان ب

ھنوز در قدرت سياسی زنان ھم در تعداد و نيز در تقسيم . ه ھستندمواجحقوق و دستمزد در برابر کار مساوی با مردان 

 کشور جھان زنان ١٧ فقط در ٢٠١٧در سال متحد ملل طبق آمار طور نمونه ه ب . زيادی دارندۀقدرت با مردان فاصل

  .در رھبری بوده اند

، بين سرمايه و  عليه اردوی سرمايه و استثمار و ستم در جھان کنونی جنگی تمام عيار طبقاتی بين اردوی کار و زحمت

برخوردار نيستند يکی از برابر انسانی  حقاز کار جريان دارد زنان به عنوان نيمی از جمعيت بشری و کسانی که 

  . اين مبارزه ھستندۀستون ھای عمد
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  جنبش زنان  

 رسيدن جمھوری اسالمی در ايران ھمراه است با از بين بردن قانون حمايت از خانواده ، حجاب اجباری ، به قدرت

گی جنسی زنان رژيم اسالمی مبلغ برد .جداسازی زن و مرد و پاکسازی ھای زنان  از ادارات و محيط ھای کار و توليد

ل ھم زير بار رژيم جمھوری اسالمی و قوانين ضد جنبش زنان از روز او. نسبت به شوھران تحت قوانين اسالمی است

 گذشته کتک خوردند ، ۀ  دھ۴موران امنيتی رژيم اسالمی طی أھزاران زن در خيابان ھا توسط م. زنش نرفته است

کار به جائئ رسيده است که عناصر باالی  . و جريمه شدند ولی زير بار حجاب اجباری نرفتنددمورد تجاوز قرار گرفتن

 حجاب اجباری بارھا در مجلس اعتراف کرده و عدم کارائی رژيم در برابر جنبش زنان و تحميلبه شکست دولتی ھم 

ولی اين به مفھوم آن نيست که رژيم اسالمی از سياست ھای ضد زن دست برداشته  .اين سياست ھا را اعالم کرده اند

 عرصه ھا ۀ در ھمًزنان ايران تقريبا. ده کنند آنھا استفاۀاست  بلکه آنھا می خواھند از روش ھای ديگری برای ادام

 بيشتر و عقب نشينی به زنان علت اين که رژيم اسالمی ديگر قادر به سرکوبه ب  .ه نبرد فرا خوانده اندبرژيم را 

را ما در  نمونه ھای آن. دست جامعه را در آزار و اذيت و خشونت بر زنان تا حدود زيادی باز گذاشته است . نيست

دولتی تحت عنوان تذکر پوشش گی ، رشد اعتياد در بين زنان ، خشونت ھای خيابانی توسط عناصر خشونت ھای خانواد

  . طور روزمره در جامعه می بينيم ه غيره ب.....اسيد پاشی و زنان ،

ھر رابطه و عملی ."تعاريف مختلفی برای خشونت شده است که به نظر من تعريف زير از ديگر تعاريف جامع تر است 

  "ل استو که ابزاری برای کنترخشونت ناميده می شود ، شود تحميلزيکی بر انسانثير ناگوار روانی و فأکه باعث ت

 آن از تحقير و ۀ اساس تعريف سازمان بھداشت جھانی، خشونت، رفتاری است برای آسيب رساندن به ديگری و دامنهب

  .ست و قتل گسترده ائیتوھين، تجاوز، ضرب و جرح تا تخريب اموال و دارا

  

   مستقيم  و غيرخشونت مستقيم 

  مين امنيت أتا عدم ت از شکنجه ،. خشونت دارای انواع اقسام شيوه ھا است 

به انسان درجه دوم تبديل را له ای فردی نيست وقتی قوانين نابرابر اجتماعی نيمی از جامعه أخشونت عليه زنان مس

 بزرگترين در خواست ھای  فردی و اجتماعی به يکی ازروشن است که مبارزه برای برابری انسانی در حقوق. کرده 

 و ت با آوردن آيًا دائمآنھم در مجامع عمومی صورت سيستماتيک ه وقتی آخوندھای حاکم ب .کل جامعه تبديل می شود

، نتايج آن . و عقب مانده ترين  مردان را عليه حقوق برابر با زنان تحريک می کنندحديث زنان را تحقير می کنند

زنان عالوه بر  .را در اسيد پاشی و قتل ھای ناموسی به  عيان می بينيد  است که در جامعه جريان دارد و شما آندیرون

زيک بدنی قدرت مردان را ندارند مورد خشونت ھای مضاعف اجتماعی ھم که از لحاظ ف علت اينه خشونت اجتماعی ب

  .....ھای زبانی وقرار می گيرند مثل کيف زنی ، دست درازی ھای خيابانی ، متلک 

، درصد مديريت بين ، درصد درآمد مردان و زنانآمارھای طالق ، گسترش و رشد اعتياد به مواد مخدر، فحشاء ۀمقايس

لۀ أطور مستقيم به مسه ، ھمه از مواردی است که بیطور کلی موضوع قدرت در نابرابره و بزنان و مردان جامعه 

ثيراتش أه موضوعی طبقاتی که تب اول موضوعی مربوط ۀخشونت عليه زنان در درج .جوامع مردساالری ارتباط دارد

ل و، ستم و استثمار و برای کنترئیخشونت محصول مقاومت عليه زورگو .را در مناسبات فرھنگی گذاشته است 

 مردساالر و ستمگر سرمايه داری مقاومت زنان عليه حقوق نابرابر خشونتی ۀدر جامع. ت شخص مقاومت کننده اس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

زيکی و روانی در خانه و جامعه صورت ومت به انواع و اقسام شيوه ھای فعليه زنان در جھت در ھم شکستن اين مقا

  . می گيرد 

زمانی که زندانی در طور مثال ه ب. زيکی آن قابل تعريف نيست ت که خشونت امروزه فقط به صورت ف روشن اس

زيکی به وی اعمال می شود ولی وقتی در سلول انفرادی و جدا از ديگران نگاه زندان کتک می خورد نوعی خشو نت ف

 نآ.  در رابطه با وی اعمال می شود خشونتی که حتی کسی در برابرت نيست  روانیۀداری می شود نوعی از شکنج

  . نشسته و برايش سياست می ريزد ئیدر جاکه به زندانی خشونت می کند 

خشونت اجتماعی ، خشونت  و در دو جايگاه زيکی ، خشونت روانی نت عليه زنان به دو صورت خشونت فخشو

   .صورت می گيردگی خانواد

ن حتی نگاه فرھنگی ھم به زن می تواند نگاھی خشونت گرا باشد به عنوان مثال زن برای توليد مثل ساخته شده ، ز

  ..... و  يک انسان کامل ، ارزشمند نبودن زنان ، کم عقلی ،ۀعدم قبول زنان به مثاب ،ت مديريت باالی جامعه را نداردقليا

. وضع از کشورھای ديگر ھم بدتر است . در جمھوری اسالمی که زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نيستند

در   زنان از حق طالق برخوردار نيستند مگر با ھزار تبصره و شرايط ،.زنان در برابر قانون با مردان برابر نيستند

قوانين اسالمی ھم به اين خشونت و نابرابری کمک کرده . دنکه مردان از حق داشتن بيش از يک زن برخوردار ا حالی

 متعلق به  قرون وسطائیۀنگاھی بشدت عقب ماند .وقتی قرآن می گويد زنان خود را بزنيد و از خود برانيد . است 

 از آن ئی شبانی دارد که در مناسبات ستمگر و استثمار گر سرمايه داری امروز مطلوب بخش ھا–دوران برده داری 

  . برای رسيدن به اھدافشان در قدرت است 

  

  خشونت ھای روانی .زيکی نيست خشونت عليه زنان فقط ف

 .انواع خشونت عليه زنان :ت بر زنان تھرانی می  نويسد آمار خشونۀ در اين رابطه در مقالسايت اطالع رسان مھرخانه

شود، تصوير چشمی کبود شده يا آسيب جسمی جدی بر او در  وقتی صحبت از خشونت عليه زنان در محيط خانه می

ھا خشونت جسمی  اما خشونت خانگی عليه زنان انواع و مصاديق گوناگونی دارد که تنھا يکی از آن. بندد ذھن نقش می

در .  انواع اين آسيب اجتماعی ھستندۀونت جسمی، خشونت جنسی، خشونت روانی و خشونت مالی از جملخش. است

 خشونت خانگی ۀبررسی پديد" تحت عنوان ٨٣ خشونت خانگی در ايران، تاکنون تنھا يک پژوھش ملی در سال ۀحوز

ھوری دولت اصالحات و با از طرف دفتر امور اجتماعی وزرات کشور، مرکز امور زنان رياست جم" عليه زنان

  . ھمکاری وزارت علوم انجام گرفته است

.  را در مناطق مختلف آورده اند ١٠ در صد تا ٧۵ که در اين رابطه تحقيقات کرده اند از آمارھای ئیديگر سايت ھا

 عامل مذھب به اين مفھوم.  اين تحقيقات آنست که در مناطق با سواد و کمتر مذھبی خشونت بر زنان کمتر است ۀنتيج

نقش برجسته ای دارد البته اساس خشونت بر زنان ... در خشونت خانگی از جمله تعصب مذھبی ، غيرت ناموسی و

  .. اساس اقتصادی دارد از جمله فقر ، بيکاری شوھر ، اعتياد و

 دارای ه ديشل از کمترين خشونت عليه زنان و بنگاپانجدر سطح جھانی بر طبق آمارھای سازمان ھای بين المللی 

 زنان و باالخره قوانين حمايتی از حقوق برابر لۀأسطح ثروت ، درک باالی فرھنگی از مس. بيشترين خشونت می باشند 

ی خشونت عليه زنان ناشی از ئدليل پايه .  کاھش اين خشونت در جوامع سرمايه داری شده است ًباعث کاھش و صرفا

اين نابرابری در طول تاريخ جوامع طبقاتی موجود بوده . د است نابرابری حقوق اجتماعی و خانوادگی بين زن و مر

 خانه پا به بيرون نگذاشتند و در عرصه ھای مختلف اجتماعی ۀکه زنان از محيط بست تا زمانیاست و تکامل جوامع 
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در جامعه قدرت گيری زنان ناشی از نقش در کار و توليد . دست به کار و فعاليت نزدند بسيار شديد و غير انسانی بود

 .باعث شد که نابرابری زنان تا حدودی تعديل شود ولی ھنوز در ھيچ کجای دنيا حقوق برابر زن و مرد وجود ندارد 

جوامعی که سعی کردند که به سوسياليسم نزديک شوند به درجات بسيار پيشرفته تری به حقوق برابر زن و مرد نزديک 

  .قب رانده شد عبه شدند که با فروپاشی آنھا حقوق زنان نيز 

وانين ر قيين راھکارھای مختلفی را برای کاھش اين مشکل اجتماعی ارائه کرده اند که از جمله است تغابرخی محقق

روشن است که کار فرھنگی و تعديل قانون  قضائی و حقوقی ، برنامه ريزی ھای فرھنگی ، آموزشی ، جنسی و غيره ،

 بی فايده است اگر به مبنا ھا و ًولی بحث در اين مورد کامال. ش خواھد دادبه نفع زنان مقدار و در صد خشونت را کاھ

 را ئیپايه ھای طبقاتی و قوانين اساسی جامعه را که متکی بر نابرابری زن ومرد است را در نظر نگيريم و نسخه ھا

  . بپيچيم که فقط مسکنی بر درد خشونت بر زنان است 

از جمله خشونت بر زنان که اشکال پيچيده تری به .وجود آورده است ه و ستم ب طبقاتی اشکال جديدی از استثمار ۀجامع

ی انسان ئرھا.  انسانی رخت برخواھد بست ۀ طبقاتی است که ستم از جامعۀخود گرفته است و فقط با از بين رفتن جامع

  .مردساالری امکان پذير نيست سيستم  زنان از ئیبدون رھا

طرف انھدام جلو می برد و با از بين رفتن طبقات ه  طبقاتی و وجود طبقات را بۀسوسياليسم به درجات زيادی مبارز

ستم و استثمار انسان بر انسان از جمله مرد بر زن از بين خواھد رفت البته برخی مسائل طبقاتی فقط با قوانين اساسی 

  .برابری زن و مرد است  لۀأاز بين نرفته و به کار فرھنگی و تربيتی طوالنی احتياج دارد که يکی از آنان مس
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