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 Political  سياسی

  
  )ايران و افغانستان( مارچ ٨سازمان زنان  

 ٢٠١۶ جنوری ١٧
  

  !نه به راسيسم! نه به سکسيسم
  !ا ؟اند، چر شان موردخشونت قرار گرفته  به خاطر جنسيتالمانمان در  خواھران

  

 امريکاھای روسيه و ارتش اسد و عبادی و نيروھای ائتالف به رھبری  افکن  که آتش بمب٢٠١۵در ساعات پايانی سال 

سوزاندند و در لحظاتی که  ھای نيابتی می را در آتش جنگ... ھای رقه، حما، ادليب، حلب و موصل و  آسمان استان... 

شان  »مردانه«شد تا آتش نفرت و لذت  می  و غيراسالمی شکسته و پاره ھای نظاميان اسالمی بدن ھزاران زن زير چکمه

شان  بدن خواھران... بازی در شھرھای کلن، ھامبورگ و اشتوتکارت و   زمان با جشن و آتش از زنان را فروبنشانند؛ ھم

، ٢٠١۵فجايع سال نيز مورد ھجوم آتش خشم، حقارت و طمع جمعی ديگر از مردان قرار گرفت تا در ميان انبوھی از 

ای ھم فراموش نکنيم که در چرخش سيستم   خشونت عليه زنان ثبت شود؛ تا لحظهۀتصوير عريان ديگری از موج فزايند

  .  ھستند مردساالر زنان مرغ عزا و عروسی/داری پدر سرمايه

ھم زمان با ساعات تحويل ليس کلن اعالم کرد، وجا آغاز شد که  با چھار روز تأخير و الپوشانی باالخره پ خبر از آن

 از ئیھا  گروهۀ بازی در مقابل کليسای جامع و ايستگاه بزرگ شھر تعداد زيادی از زنان به وسيل سال در محل آتش

مالی، آزار و اذيت جنسی حتی در مواردی مورد  اند، مورد دست آمده می» ئیفريقااعرب و شمال «مردان که به نظر 

اند حتی بعضی از کسانی   مست بودهیشان به سرقت رفته است و اين مردان که بخش اموالاند و  تجاوز جنسی قرار گرفته

 حاضر در محل  ليسواند؛ و کمبود نيروھای پ اند نيز مورد ضرب و شتم قرار داده که قصد حمايت از اين زنان را داشته

 شکايات مالی و ءابتدا» اھميت«ه ليس ھم بنا بوشواھد حاکی از آن است که پ. ل اوضاع را نداده استو کنترۀاجاز

خبر آزار و اذيت جمعی . پرداخته است... به ثبت شکايات جنسی و ) ناچاربه بخوانيد  (ًھا را ثبت کرده و متعاقبا سرقت

 از جمله ھامبورگ و المانی شد و اخبار مشابھی از چند شھر ديگر ئ ای رسانه ستردهزنان به سرعت و به شکل گ

با وجود .  نفر افزايش يافت٢٠٠ر ابعاد کوچکتر، نيز منعکس شد؛ و تعداد زنان شاکی به بيش از اشتوتکارت ھرچند د

  اعراب خاورميانه و ًن و خصوصاامھاجر...  و جريانات سياسی و پوليسھا و  که از اولين دقايق تير اتھام رسانه اين

 مورد ارتکاب جرم تا کنونی ٣٢، از پوليساخبار را نشانه رفته بود، اما طبق آخرين ) خصوصا موج اخير(فريقا اشمال 

ً اند که مجموعا ی بودهالمان و دو امريکائینه نفر الجزايری، ھشت نفر مراکشی، پنج نفر ايرانی و يک نفر صرب، يک 

ھا  کيدات و تحريفات رسانهأی و تئ از درستی و نادرستی اخبار رسانهاما فارغ .  نفر از آنان متقاضی پناھندگی ھستند١٨

ھای متفاوت  گيری کنند، در پی اين حادثه برخوردھای مختلف اجتماعی و جھت که منافع کالن سياست حاکم را دنبال می
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 برخوردار است و تا حدی اصل ماجرا را نيز ئیالمللی بروز يافت که از اھميت باال  و سطح بينالمان ۀسياسی در جامع

  . الشعاع قرار داده است تحت

مقابله با خشونت «ھای نژادپرست، تحت عنوان  گرايان گرفته تا فاشيست ريانات راست افراطی از ملی کمی جۀبه فاصل

ھا بوده و ورود بيش از يک ميليون مھاجر به  يافته از طرف اسالمی با اين استدالل که اين يک جريان سازمان » بر زنان

سعی » !ايد پناھندگان تجاوز، خوش نيامده«د و با شعار  آن را به وجود آورده است، به خيابان آمدن٢٠١۵ در سال المان

 که تظاھرات ئیتا جا.  ابزارھا برای تشديد فضای مھاجر و خارجی ستيزی و نفرت پراکنی استفاده کنندۀکردند از ھم

 رسيد؛ و صف پوليسبه خشونت و درگيری شديد با ) ھای وطن پرست عليه اسالمی شدن غرب ئیجنبش اروپا(» پگيدا«

 بسيار پرتعدادتر از اين جريان افراطی بوده، شاھد یتاريخاز لحاظ  نيروھای مترقی است و ۀابل آن که در برگيرندمق

 وضعيت ۀامپرياليستی لحظه به لحظ» دمکراتيک«ھای  اين در حالی است که رسانه. حضور تعداد کمتری از افراد بود

 با دو طرف دھان حرف المانکردند و مقامات حکومتی  یھای جھانی مطرح م  نونين را به شکل پررنگ در رسانهمظ

و با مجرمين برخورد قاطع خواھد ! د آوردھآزار و اذيت به زنان را تاب نخوا«از يک طرف اعالم کردند که . زدند می

رئيس شان پيدا کردن چند مظنون، برکناری   تنھا اقدام تاکنونیء، از ديگر سو». مھاجر نيستندًشد؛ اين مجرمين لزوما

توسط » ئیتشديد قوانين پناھجو« کلن، درخواست اخراج پناھجويان بزھکار توسط معاون صدراعظم و اعالم پوليس

، شھردار کلن ھم ضمن رکرخانم . خود صدراعظم مرکل بود يعنی امکان سلب پناھندگی و اخراج برای جرايم سبک

 ھميشگی را ۀدساالر، تلويحا ھمان موضع مردساالرنی زنان متحد سيستم مر گرفتن ژست حمايت از مھاجرين مثل کليه

 بروریکه ضمانت امنيت زنان در کارناوال ماه ف ال خبرنگاران ؤو در مقابل س» !قربانی مقصر است«اعالم کرد که 

ھا نزديک شوند و نبايد با مردان   يک دست به آنۀچيست، گفت زنان نبايد اجازه دھند مردان غريبه بيش از فاصل

! اما ھيچ يک از اين مقامات اعالم نکردند برای رفع آزار جنسی بر زنان چه خواھند کرد؟... گرم بگيرند و ناشناس 

 المانبه زنان در )  آمار واقعی باالتر از اين استًمسلما(ِ مورد تجاوز و آزار جنسی ثبت شده ٧٣٠٠طور که برای  ھمان

 . کاری نکردند٢٠١۴در سال 

شود آن  ھا به قدری باالست که به سختی می اين خشونت عريان و مواضع مقامات و رسانهواقعيت اين است که وقاحت 

ھا برای تخريب   راستۀای آن را توطئ  مساجد در حمايت از داعش و عدهۀبعضی آن را توطئ.  مبرا دانست را از توطئه

 و   با توجه به نوع، گسترهًد؛ خصوصاپايه نيست و امکان آن وجود دار  که بیئیھا زنی دانند، گمانه ن میا مھاجرۀچھر

تواند يک واقعيت را انکار  ھا نمی اما ھيچ کدام از اين گمانه زنی. ھای دول امپرياليستی ِھدف انعکاس خبر توسط رسانه

  .ای از زنان به صورت واقعی خشونت جسمی و روانی عريانی وارد شده است در اين حادثه به عده: نمايد

 اعالم اين حادثه با اين استدالل که طرح ماجرا به جو ضدخارجی ۀياسی نيز از ھمان ساعات اوليای از نيروھای س عده

دامن خواھد زد، در عين حالی که از وقوع آن شوکه و ناخرسند بودند، خواستار اين بودند که موضوع به حداکثر 

ظاھرات و شعارھا و حتی در بين زنان شد در صفوف ت دار را می  اين تفکر سياسی ريشهۀطوری که دامن. مسکوت بماند

ن ايرانی  و فعاالالمانی ساکن المانن سياسی غيرن، در فضای مجازی و صفحات شخصی فعاالا حامی مھاجرئیاروپا

 برای  گرانن و ستماای به دست مخالف  است که طرح ستم، بھانه ی که استداللش اينيھمان تفکر رفرميست. ھم ديد

ھمان تفکر پراگماتيستی که طرح ستم جنسيتی را . شود  داد، و خواستار سکوت و مماشات میگان خواھد سرکوب ستمديد

تفکر . داند افکانانه می و موضوعی تفرقه) ستمديده با ستمگر/ بخوانيد اتحاد زنان با مردان(» مردم«مانع اتحاد درون 

بلکه در عمل فرعی و غيرمھم، » تئوری« در ًای که طرح ستم جنسيتی و مبارزه عليه آن را نه لزوما مردساالرانه

ِھمان تفکری که با ماسک مصلحت انديشی و . داند سياسی می» مھم«برد مبارزات   مزاحم پيشیجانبی، زودھنگام و گاھ
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، پذيرش ستم، ستمگری بخشی از ستمديدگان به ديگر ھا مجوز استمرار ستم آينده نگری و با ژست حمايت از توده

ديدگان که بين آنان و ستمگران طبقات حاکمه  درون ستمنۀگرايا  دھد و چشم بر روی گرايشات واپس یديدگان را مستم

بندد که طرح ستم اولين قدم برای   چشم بر اين واقعيت میً يا سھواًتفکری که عمدا. بندد کند، می فصل مشترک ايجاد می

ت که بيان حقيقت ھرگز به ضرر عيت عاجز اس اين تفکر از درک اين واقۀھای تنگ نظران چارچوب. رفع آن است

گشای مبارزه با اين حجم از ستم، نفرت و جنگ عليه  بلکه بيان حقيقت راه. گان و به ضرر رفع آن ستم نيست ديدستم

  .زنان است

ده از ھا و بخشی از نيروھای مترقی که با استفا آن. گيری را بخشی از زنان آگاه داشتند اما در اين ميان بھترين موضع

اعالم » !نه به راسيسم! نه به سکسيسم«ھای اجتماعی در ھمان محل حادثه گرد ھم آمدند و با بلند کردن شعار  شبکه

 ترس از نژادپرست خوانده شدن حاضر نيستند، سکوت کرده و از مبارزه با ستم جنسيتی عقب نشينی ۀکردند که به بھان

  . ھای ضدمھاجرت را نيز روشن کردند  نژادپرستی و سياستدر حالی که مرز تمايز و مخالفت خود با. کنند

ھای به ظاھر چپ و راست پنھان مانده، اين است که فارغ از ھر توطئه و ترفند  چه در پشت موضع گيری به واقع آن

  ازالمان ۀطلبی ھيأت حاکم ھا صورت گرفته، فارغ از منفعت ی که حول مجرمين و مليت و اھداف آنئ نهسياسی و رسا

ن تحقير شده يا آوارگان تحت ان مردان سفيدپوست مرفه يا تحتانی بودند يا مھاجراکه متجاوز اين موضوع، فارغ از اين

ديدند يا مسلح به ايدئولوژی ضدزن اسالمی بودند  که زنان را کاالھای بازار سکس و پورنوگرافی می ستم، فارغ از اين

اند، و کسی  شان ھدف اين خشونت قرار گرفته ه زنان به خاطر جنسيتتوان ناديده گرفت اين است ک چه نمی آن... و

ی و قدرت چون جامعه به واقع تجسمی از مناسبات اجتماعی، طبقات. چون زن بودن شرطی کافی است! پرسد چرا؟ نمی

چه  ليل آنآموزند که به حداکثر ديده شوند اما شنيده نشوند، به ھمين د سازی زنان می  یءجنسيتی است و در روند ش

چه غايب است واقعيت خشونتی است که اين زنان متحمل  در اين واقعه نيز آن.غايب است واقعيت زندگی زنان است

  .اند شده

 استفاده از اين  ۀرسد که  بسياری از زنان بيشتر نگران نحو  و ابزاری به زنان عادی به نظر میئی به قدری نگاه کاال

داری امپرياليستی عليه  خشونت ساختاری و ايدئولوژيک سيستم سرمايه.  مبارزه با آنۀحوواقعه ھستند تا داليل وقوع و ن

 جشن سال نو دستمالی ۀرسد که زنان در ميان  جھانی يافته که عجيب به نظر نمیۀزنان، چنان  شدت فزاينده و گستر

  .در ميدان تحرير مورد تجاوز قرار گيرند» پيروزی مردم«شوند، يا در جشن 

مردان در تمام جھان کماکان از حق مالکيت بر بدن زنان و . جنگ عليه زنان واقعی است و خيالی و انتزاعی نيست اما 

اگر . اند امتيازات مردساالرانه برخوردارند و اگر زنان در چارچوب معيارھای آنان قرار نگيرند مستحق اشد مجازات

روی زنان پياده » غيرقانونی«يا » قانونی«ند تا آن تعليمات را دھ  را تعليم می شان از يک طرف پورنوگرافرھا سربازان

ترين و  مانده بخشند و به اين شکل عقب ھای مذھبی به نفرت از زن مشروعيت الھی می کنند، از ديگر سو ايدئولوژی

  .کنند ترين تفکرات درون جامعه را با قدرت متحد می ضدزن

داند و  کنند را مستحق تجاوز می  میئید و زنانی که در انظار خودنمادان می» حالل« اگر اسالم تصاحب زن کافر را 

گيری حق سقط جنين از  داند، مسيحيت بنيادگرا برای بازپس حجاب اسالمی را خط تمايز بين زن مسلمان و کافر می

  .اندازد کارزارھای جھانی به راه می) ل بدن زنوبخوانيد کنتر(زنان 

طلبی ملت ترک و برای حفظ تماميت ارضی سرزمين  َ مبارز کرد را در جھت عظمت اگر نظاميان ارتش ترکيه زنان

 تحت تعاليم مسيحيت بنيادگرا و برای حفاظت از کيان امريکائیبندند، مردان  ھای شھرشان به رگبار می پدری در خيابان

  .دھند ِخانواده، زنان و کادر پزشکی مراکز سقط جنين را ھدف قرار می» مقدس«
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خانواده » شرافت«ستاند و قتل ناموسی   ھويت و زندگی زن سرکش را بازمیه،يدپاشی در کشورھای تحت سلط اگر اس

 تفنگ ۀ يک زن يازده برابر بيشتر از ساير کشورھای توسعه يافته احتمال دارد که با گلولامريکانمايد در  را حفظ می

ِتش متجاوز پسر فعلی يا پيشين خود کشته شود و حتی در ار ھمسر يا دوست  ِ در عراق و افغانستان، زنان ارتشی امريکاِ
چون برای دولت ... » دشمن «ۀقطاران مرد خود قرار دارند تا کشته شدن به وسيل بيشتر در خطر تجاوز توسط ھم

مردساالر و در جھت حفظ سود /، زندان و قانون و به کمک ايدئولوژی پدرپوليسداری که با مؤسسات نظامی،  سرمايه

بخشد، توليد و بازتوليد خشونت عليه زنان با ھر شکل و  کند و رسميت می ايه خشونت عليه زنان را سازماندھی میسرم

ی فرم و تحت ھر ايدئولوژی حياتی است، و ھمگام با شدت بحران سرمايه، شدت و ابعاد خشونت عليه زنان افزايش م

  .ابدي

. ای رسيده است سابقه ل انقالبی و ھمبستگی جھانی به سطح بی راديکاۀ به ھمين دليل ھم امروز نياز به يک مبارز

ای انقالبی که زنان ضمن اتحاد عليه ھرگونه شونيسم مردساالرانه، بايد با تمام اشکال خشونت بر زنان در سطح  مبارزه

شکال خشونت  مشترک ببينند و مبارزه با ھر يک از اۀ خود را بخشی از يک مبارزۀجھان به مبارزه برخيزند و مبارز

  .روی مبارزات زنان در جھان بدانند سنگری برای پيشبر زنان را فارغ از تفاوت شکل و شدت آن

گرايانه مرزبندی  ھای واپس بندی  اشکال ستم و استثمار و صورتۀ مستقيم با ستم جنسيتی با کليۀ جنبشی که ضمن مبارز

چنين .  تقويت و بازتوليد آن را نيز از بين ببردۀ و زمينو مبارزه کند، تا ضمن از ميان برداشتن ستم جنسيتی امکان

 باشد و نه مليتی، نه جنسيتی، نه سيم خاردار و نه اردوگاه یجنبشی به راستی بايد ضامن جھانی باشد که در آن نه مرز

 و نه تبعيد و و زندان، نه جنگ و گلوله و باتوم، نه تبعيض و نه ستم و استثمار، نه گرسنگی و نه ويرانی، نه آوارگی

جنبشی که . کوشيم  چنين جنبشی میئی ما برای برپاالمانمان در  برای ھمبستگی واقعی با خواھران... تھديد و تجاوز و 

  .دانيم  خود را بخشی از آن میچن سازمان زنان ھشت مارھای چنين جھانی را دارد و ما فعاال نطفه

 

  ) افغانستان–ايران  (چ مار٨سازمان زنان 

 ٢٠١۶يه ژانو
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