
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )افغانستان-ايران( مارچ٨سازمان زنان : فرستنده

  ٢٠١۴ فبروری ٢١
  

  :زنان در مقابل دو واپسگرای پدرساالر
  !امپرياليستی و بنيادگرايان مذھبی داری  سرمايه

  
چشم به . کنيم مان مبارزه می ئیيای رھاؤ روز جھانی زنان در راه است و ما باز ھم برای تحقق بخشيدن به رمارچ ٨

 ستم بر زنان را که به قدمت تاريخ، ما را در بند گرفته به ۀ ھزاران سالۀايم تا زنجير مان نشسته راه مبارزات خواھران

  . ليمستم بگس شمار زنان تحت ھای  بی ياری دست

دھيم و در عين حال، تنھا ده درصد از درآمد  کنيم ما که حدود دو سوم از کار دنيا را انجام می ال میؤاز خودمان س

 جھان را در اختيار داريم و ھفتاد درصد فقرای جھان را ئیآوريم و کمتر از يک درصد از دارا جھانی را به دست می

  کشيم، چيست؟  سازندگان اصلی آن ھستيم و بار اصلی آن را به دوش میمان از جھانی که جزِء  دھيم؛ سھم تشکيل می

 خشونت خانگی و اجتماعی است که روزانه يک سوم  دولتی و متعاقباً ۀيافت سھم ما در اين ميان گسترش خشونِت سازمان

حقير، توھين و تھديد و فروشی، ت کنيم؛ گسترش تجاوزجنسی، قتل، قتل ناموسی، تن  می را تجربه   آناز ما زنان مستقيماً 

مان و نقش مادری  ئیبه عنوان تنھا دارا»  زنئیزيبا«مان، نماياندن   ھای  از بدنئیبرداری کاال  بھرهۀسابق گسترش بی... 

 دولت يا مذھب يا عرف ۀ کنترل بدن ما با پوشاندن يا حراج کردنش به وسيلۀمان؛ نزاع بر سر نحو به عنوان تنھا ھويت

ل بارداری و يا پايان دادن به و تمايل شخصی مردان؛ نزاع بر سر حق کنتراضای بازار و يا حتی صرفاً يا فرھنگ يا تق

  .شود گذاری می  است که ھر روزه عرضه و قيمتئیو بدين ترتيب بدن ما کاال... آن و 

دھند يا در تجارت انسان  کنند و تعليم می ابا از آن را در صنعت پورنوگرافی تبليغ میحم  بیۀ استفادۀ که يا نحوئیکاال

کنند يا در ازدواج قرارداد و مالحظات  کنند و با پول معاوضه می گذاری می فروشی قيمت کنند و در بازار تن مبادله می

کنند و در نھايت حتی برای تصاحب رايگان اين کاال به  مالی را کامالً مشروع و توسط قانون و افکار عمومی تقديس می

  .کنند ی تجاوز میزنان فردی يا جمع

ايستند و به نام  ھا برای تقسيم جھان مقابل ھم می زمان که امپرياليست در امتداد کارکرد ھمين نظام مردساالرانه است، آن

اندازند، باز ھم اولين   به راه میھای تجاوزکارانه سوم جنگ در کشورھای جھان» دمکراسی«و گسترش » آزادی«

  .قربانيانش ما زنان ھستيم

ھايشان  زاترين نيروی کار برای چرخش سرمايه ترين و سود ترين، مطلوب ترين، مطيع عين حال که ما ارزاندر 

نامند و فوق استثمار ما را  می» فعاليت درآمدزا« يک خواندمان، کارمان را صرفاً » دار خانه«شويم اما با  محسوب می

ھايمان در روستا  ما را از تکه زمين. گيرند يابی را از ما می مان را توجيه و امکان سازمان نئيدستمزد پا. کنند مخفی می
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فروشی، تجارت انسان، کارھای   تنۀشھرھا شويم و زرادخان» نشين حاشيه«رانند تا در ابعاد ميليونی  ھا می

  .باشيم... ، خدماتی، بيگاری و نگھداری از فرزندان گرسنه و رھا شده و »غيررسمی«

گرای اسالمی است  ھای واپس پيونديم، سھم ما رژيم ن اوضاع به صف مبارزات اجتماعی میر ايييوقتی ھم که برای تغ

  .که باز ھم اولين قربانيانش خود ما ھستيم

 ايدئولوژيک، نماد و شاخص يک حکومت اسالمی ۀ ما زنان ايران به وضوح نشان داد که پايۀسفانه تکرار تجربأمت

شان  المللی دستاِن بين با ھم  زنان است و چگونه بنيادگرايان مذھبی ھمراهحقوقی کامل موقعيت فرودست و بردگی و بی

ترين و  مانده وقتی سی و پنج سال پيش از دل مبارزات انقالبی مردم ايران عقب.  مردم ھستندۀچينان مبارزات عادالن ميوه

 خود مشروعيت ۀگران ه حاکميت ستمھدفشان اين بود که تا حد امکان بستيزترين جايگزين ممکن بيرون آمد، در واقع  زن

مردساالری /شايد بتوان گفت اسالمی کردن نظام پدر. داری جھانی ادغام کنند و تقدس بخشند و آن را در سيستم سرمايه

 روابط ستم بر زن را بر اساس قدرت دولتی ھمه جانبه از اھرم ھای  ۀ با استفاد.مھمترين  عمل در اين راستا بود

 شد، بلکه فرھنگ ءاست که احيا" زن مسلمان"اين نه فرھنگ ازلی و ابدی .  بندی و بازسازی کردند از نو قالبشريعت

جمھوری اسالمی با صراحت انقياد زن را در . سرکوب دولتی مستقر شدۀو روابط پدرساالری اسالمی بود که به پشتوان

  .خصيص داد تئیگر اجرا قوانين کدبندی کرد و برای آن دادگاه ھا و نيروھای سرکوب

بينيم يکی پس از ديگری چه از دل تجاوزات  خوانی دارد که می قدری با شرايط غيرانقالبی جھانی ھم اين جايگزين به

ھای اسالمی سر بلند  فريقا حکوتاامپرياليستی به عراق و افغانستان و چه از دل مبارزات مردم در خاورميانه و شمال 

از قانونی . ل و سرکوب شوندورات زنان اولين نيروی اجتماعی ھستند که بايد کنترييو باز ھم در مرکز اين تغ کنند می

سازی جنسی   تجاوز و ناقصۀسابق  تا افزايش بیاشدن شرع عليه زنان در افغانستان و عراق تا اعالم چندھمسری در ليبي

که به طرز ) چه اجباری و چه اختياری( زنان و احيای حجاب... در مصر تا احيای سنگسار زنان در تونس و سوريه 

  . حاکميت شرع استۀانکارناپذيری نماد فشرد

ل زنان وھا ھمه جنگ واقعی و خونين اين دو قطب پوسيده عليه زنان است که در به انقياد کشيدن، سرکوب و کنتر اين

نظامِی جھانی عليه زنان  ر يک حکومتت شان با نفرت و خشونت ھر چه تمام برادر و برابرند و برای حفظ منافع مشترک

  .اند به پا داشته

  ی اين جنگ و و اين ما ھستيم در ميانه

   است تجاوز جنسی برای حفظ و دفاع از بکارت   و وقيحانه اين باز ھم تکرار ھمان داستان کھنه

  اين باز ھم چنگ و دندان نشان دادن مردساالرانه است برای کنترل و حراج کردن بدن زنان 

خالی و نا اميد، و  رات اجتماعی و دستيي تغۀ زنان است در پروسۀاين باز ھم تکرار تراژدی حضور انبوه و جسوران

  شان  راندن عقب

  اين باز ھم تکرار داستان انتخاب بين متجاوزين است؛ انتخاب بين بد و بدتر

 حجاب و روبند برای تجاوز شرعی دھيد تا زير ترجيح می: پيِش روی زنان است» دمکراتيک«اين باز ھم انتخاب 

دھيد با آخرين مدل آرايش و  مالکين نرينتان دست نخورده باقی بمانيد و از شما حمايت شرعی شود يا ترجيح می

ترجيح می دھيد ! مالی و ستايش شويد؟ گذاری و دست دار پشت ويترين به نمايش گذاشته شويد و قيمت ھای مارک لباس

دھيد زير پوتين ارتش وابسته به غرب از  در ميدان تحرير باقی بمانيد يا ترجيح می» بارزم«در کنار مردان متجاوز 

ھا بار زندگی را به  باشيد که سال» واقعی«دھيد در کشور خودتان ھمسری مطيع و مادری  ترجيح می! شما حمايت شود؟

دھيد سر از پشت  يا ترجيح میکند  وليت پدر بزرگ میؤکشد و فرزندان را بدون حضور و مس  به دوش میئیتنھا

ھا  ن  استثمار ساير انساۀدھيد در پروس ترجيح می!  خليج در آوريد؟ۀھای حاشي سرا  يا حرمئیھای کشورھای اروپا ويترين
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مردساالر از شما /داری ـ پدر  بگيريد و امتياز و پيشرفت کسب کنيد و قوانين دنيای سرمايه و ستم به ديگر زنان نقش

 صنعتی استثمار ۀ بزرگ يا يک مزرعۀ يک کارگاه غيررسمی يا يک کارخانۀدھيد در گوش  ترجيح میحفاظت کند يا

تان را حفظ »ئیآن دنيا« نمايندگان مذکرش از شما حمايت کند تا امتيازات ۀبمانيد و خداوند به وسيل» دار خانه«شويد و 

» امت اسالمی«ريعت اسالمی برای ازدياد جمعيت ترجيح می دھيد بر اساس احکام ش!  بگيريد؟ د و پاداش اخرویئينما

 کشی مبدل شويد؟ دھيد توسط کليسا و بنيادگرايان مسيحی به ماشين جوجه د يا ترجيح میئيھر چه بيشتر جھادگر بزا

. داده  است گرا، پوسيده، تاريخ گذشته و امتحان پس  نافرجام انتخاب بين دو قطب واپسۀو اين باز ھم بازگشت به چرخ

 به دامان قطبی   که پاسخی برای شرايط امروزی بشر ندارند و از ترس ھمين فروپاشی پيِش رويشان است که اجباراً دو 

ديگر را در مقابل صفوف مردم  ند تضادھايشان با يکاکنند و مجبور زنند و از يکديگر حمايت می ديگر چنگ می يک

  .تحمل کنند و ناديده بگيرند

ناپذير ما  ه تا در عمل مبارزه با يکی از طرفين بدون مرزبندی با ديگری به شکل اجتنابگرا باعث شد  واپسۀاين چرخ

دھد، بدين شکل تقويت ھر يک از اين دو قطب ھرچند با ھدف تضعيف و مقابله با ديگری، اما  را در صف مقابل قرار 

ند، کسانی که بيزار از اايط موجوداز اين رو برای کسانی که قربانی شر. نمايد در عمل قطب ديگر را نيز تقويت می

زمان با ھر  ر شرايط موجود ھستند، انتخابی جز اين نيست که ھمييند و کسانی که خواھان مبارزه برای تغاشرايط موجود

ستيز   زنۀزنان برای اين دو پوسيد. اند دو پوسيده مرزبندی و مبارزه نمايند و زنان ستون فقرات اين تضاد و اين مبارزه

سو ارتش کار، پياده نظام و کاالی ارزشمندی ھستند که بدون جايگاه امروزين آنان اين نظم استثمارگرانه و از يک 

 نقش، جايگاه و پتانسيلی که دارند در صورت ورود به ۀ بقای خود نيست و از ديگر سو به واسطۀستمگرانه قادر به ادام

مردساالرانه را که در معرض /  کليه سدھای پوسيده و پدر خودشان و بشريت قادر ھستندئیميدان مبارزه با افق رھا

  . فروپاشی تاريخی ھستند، فرو بريزند و دنيای ديگری بسازند

 ضدزن ۀزمان با اين دو قطب تاريخ گذشت  انقالبی، انترناسيوناليستی، راديکال و ھمۀاز اين رو ما زنان فقط با مبارز

ھا،  ھا، کارخانه ھا زن که در خانه آنان را از زندگی ميليون» روحانی« و  آلود، مردانه توانيم دستان خون است که می

 و ئیشوند، کوتاه کرده؛ و راه رھا ای له می سابقه رحمانه و بی با خشونت بی... ھا و  خانه ھا، فاحشه مزارع، خيابان

 بشريت ئی زنان و رھائیی رھاھيچ افق روشنی برا. يابی به روابط غيراستثمارگرانه و غيرستمگرانه را باز کنيم دست

 سرنگونی اين دو ،بدون جنگيدن و سرنگونی اين دو قطب پوسيده متصور نيست و بدون حضور زنان در اين مبارزه

  .پذير نيست قطب امکان
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