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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

 
  )درتبعيد(انجمن قلم ايران

  ٢٠١۶ مارچ ٠٨

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) 

 )در تبعيد( انجمن قلم ايران

  !در گراميداشت ھشت مارچ، روز جھانی زن

 

ن روزی، يک چنيدر . شود عنوان روز جھانی زن گرامی داشته می  ، به]حوت[ برابر با ھجدھم اسفندمارچشت روز ھ

ھای نساجی در شھر نيويورك برای بھبود شرايط كارشان و در  ، زنان كارگر كارخانه١٨٧۵ مارچ ٨ روز  عنیي

 گونه ای وحشيانه   بهپوليس.  تظاھرات زدند  دست به،زنان ی به أن بودن سطح دستمزدھايشان و حق رئي پا اعتراض به

 مسألهن يا. كننده زخمی و دستگير شدند از زنان تظاھر  ای  عده. را سركوب کرد يورش برد و آن ئی اين گردھما به

 آشكارا و يا  حركت اعتراضی ھر سال به. دا کنندي حقوق انسانی خود آگاھی پ کم به گر ھم کم يباعث شد که زنان کارگر د

 ساعت كار ١٠مريكا با خواست ا، دوباره زنان نساج ١٩٠٧ مارچ ٨روز . کرد ھای مختلف ادامه پيدا نھان در کارخانهپ

دستگيری بسياری  رو شد و به ه  روبپوليس آنان با سركوب ئیبار ھم، گردھما تظاھرات زدند كه اين  روزانه، دست به 

. نيز شركت کرده بودند  مردان كارگر و زنان طبقات ديگر جامعه  شمار زيادی ازئیدر اين کردھما. از زنان انجاميد

عنوان نخستين روز ملی  ، اين روز به ١٩٠٩ ھمان سال سبب گرديد كه در سال بعد، يعنی سال مارچ ٨رويدادھای 

  .تثبيت شود مريكا ازنان در 
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زن  » كالرا زتكين«ارك برگزار شد،  دنمن در كپنھاگ١٩١٠كه در سال  ھا  المللی سوسياليست  بينۀسرانجام در کنگر

.  زنان پيشنھاد كردۀعنوان روز جھانی مبارز   را بهمارچ ٨، المانمبارز و سوسياليست از حزب سوسيال دموكرات 

يك ميليون زن سوسياليست و كارگر و ديگر قشرھای اجتماعی ھمراه مردان .  اين پيشنھاد را تصويب کردۀکنگر

، المان، در كشورھای ١٩١١ سال مارچ ٨آنان در .  زنان و مردان شدندۀاعی برابر برای ھماجتمـ  خواھان حقوق سياسی

ی ئ ی، حق كار و آموزش حرفهأنمارك، سويس و استراليا تظاھراتی برپا کردند و با جشن و سخنرانی، خواھان حق رد

  .برای زنان شدند

ثبت رساند، ھمگان اين روز را گرامی   به١٩١٠ را در سال مارچ روز ھشت "کالرا زتکين"که  در واقع پس از آن

ناپذير عليه ارتجاع و استبداد و عليه  وقفه و خستگی  ی بی ئ  زنان و مردان آزاده در مبارزهۀامروز ھم داشته و تا به 

  .دارند تبعيض و نابرابری، ھمچنان پيکار کرده و روز جھانی زن را به گونه ھای مختلف گرامی می

  :المللی، وضعيت زنان، اندوھبار است دھای بينبنا بر آمار نھا

 درصد از زنان در ٧٠بنا بر آمار سازمان ملل . گذرد  سال می١٤٠عنوان روز جھانی زن،  از انتخاب ھشت مارچ به* 

زيکی خشونت ف زن، ھفت نفر در درازای عمر خود ١٠دھد از ھر  اين آمار نشان می. اند جھان خشونت را تجربه کرده

  . کنند را تجربه میيا جنسی 

از )  درصد٣٣يعنی حدود (  زن ٣ اروپا، از ھر ۀ کشور عضو اتحادي٢٨، در ٢٠١٥ شپيگل در سال ۀگزارش مجل به* 

 ٧٤ تا ١٨ ميليون نفر از زنان بين سن ٦١/٣ سالگی خشونت جنسی و جسمی را تجربه کرده است که ساالنه ١٥سن 

  .ی گيرد اروپا را در برمۀسال کشورھای عضو اتحادي

دھند؛  المللی را زنان تشکيل می کنندگان صلح در سطح بين  درصد از مذاکره ٩بنا بر آمارھای موجود، فقط در حدود * 

 جھانی، ۀالمللی در سراسر جھان و وقوع ستيزھای مسلحان خطر افتادن صلح و امنيت بين اين در حالی است که به 

 ميليون نفر قربانی قاچاق انسان و گونه ھای ٥/٤ھمچنين اکنون . دھد ثير قرار میأ ت زنان را بيش از مردان تحت

  .دھند  درصد از قربانيان را تشکيل می٩٨مختلف استثمار ھستند که در اين ميان، زنان، بالغ بر 

زيکی يا جنسی قرار شان مورد خشونت ف بار در زندگی   کم يک  درصد زنان و دختران در سراسر جھان دست٣٥* 

  .گيرد ھا قرار می  زن، يک زن مورد اينگونه خشونت١٠در برخی از کشورھا، از ھر . گيرند می

 ٢٩اين عمل بيش از ھمه در . اند سازی جنسی، از جمله ختنه قرار گرفته  ميليون زن در دنيا، قربانی ناقص ١٣٣* 

  .گيرد فريقائی و خاورميانه صورت میاکشور 

سھم دختران جوانی که . شوند  ازدواج می ر سنين نوجوانی، ناگزير به ميليون زن در سراسر جھان، د٧٠٠حدود * 

  . ميليون نفر است٢٥٠ سال ھستند معادل ١٥زير 

سوادان جھان  اين شمار، برابر دوسوم ھمۀ بی.  ميليون زن در سراسر جھان، توان خواندن و نوشتن ندارند٤٩٦* 

  . است

  .شوند و دختران جوانی است که بيشتر برای بھره کشی جنسی قاچاق میزنان  ھشتاد درصد قاچاق انسان مربوط به * 

  .گيرند مورد حمله جنسی قرار می...  ميليون دختر در مسير دبستان، خانه و ٦٠ھر سال * 

وليتشان بيشتر با زنان ؤھائی ھستند که مس  نفرشان زنان و يا بچه٤ پناھجو، ٥گزارش سازمان ملل، از ھر  به  *

  .اند که در تنگدستی، ترس، تنھائی و خشونت در جھانی از مردساالری گرفتار شدهاست؛ زنانی 

ھای ناشی از  ، ساالنه نيم ميليون زن در جھان ھنگام زايمان و يا بيماری متحد ملل  گزارش يونيسف وابسته به  به* 

  .بارداری، جان خود را از دست می دھند
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مددکارھای  کنند، به  ھای خيريه رجوع می سازمان اردن، لبنان که به نيمی از زنان پناھجو در کشورھای ترکيه، * 

  . اند اند که مورد آزار جنسی قرار گرفته اجتماعی گفته

 مرز و کرانی ست که بر زنان و دختران   کوچکی از ظلم و ستم بیۀاين آمار و رقم ھا که به آنھا اشاره کرديم، تنھا گوش

  . می رود

، زنان نه تنھا از حقوق انسانی خود برخوردار نيستند، بلکه ھمواره با فشارھای زيادی ئی آسيا وئیفريقاادر کشورھای 

اگر چه، وضعيت زنان در غرب، خيلی .  ھستند روه ھمچون جنگ داخلی، ملی، مذھبی، پدرساالری و مردساالری روب

ھا تحميل شده  دولت سی و انقالب ھا، به ھاست و برخی قانون ھا در اثر مبارزه ھای اجتماعی و سيا بھتر از ديگر قاره

ن، دست و ئي، تبعيض، مردساالری و دستمزد پا ِاند، اما حتا در اين بخش از جھان نيز، زنان با گونه ھای مختلف ستم

  . کنند پنجه نرم می

ما، تنھا  ۀدر جامع. اند در کشوری مانند ايران، زنان در عمل، از حضور در عرصه ھای اقتصادی و سياسی حذف شده

 دست ھم  به  ما دست ۀمذھب و مردساالری در جامع. اند ھا رانده شده  کنج خانه  درصد زنان شاغلند، بقيه به١٣ تا ١٢

  . اند حقوق زنان و کودکان را نھادينه کرده اند و تجاوز روشمند به  داده

حکومت اسالمی زن . شوند  میدر حکومت اسالمی ايران، سی و ھفت سال است که زنان ھدفمند و روشمند، سرکوب

 گزينی جنسيتی، تفکيک جنسيتی  بندی جنسيتی، بومی  سوی سھميه  ستيز و آدمکش اسالمی ايران، از يک ستيز و آزادی  

  ... پاشند و برد و از سوی ديگر، کارگزارانش بر چھرۀ زنان اسيد می  پيش می را به

 و ملک مرد به شمار می آيد و در روابط زن ئی بخشی از دارادر حکومتی که بر اساس قانون ھايش، زن ھمچون کاال،

نه تنھا، حق ... تواند از خانه بيرون برود و  شوھر حتا نمیۀس مطلق خانواده است و زن بدون اجازئيو شوھر، مرد ر

غيرانسانی و  بھانه ھای مختلف، نگاه   عکس، رفتار بيرحمانه يا تنبيه و شکنجه به  شود، بلکه به شھروندی تضمين نمی

  .ھا قانونی کرده و پشتوانۀ اجرای آن نيز ھست تحقيرآميز را برای زنان و دختربچه

ای  کننده ن يي زنان، آزادی و استقالل اقتصادی زنان و تأمين رفاه اجتماعی آنان از اھميت تعئیدر مبارزه برای رھا

 کار، برداشتن سدھای سر راه   تمام زنان قادر به بيکاری برایۀ زنان، تأمين بيمۀخواست کار برای ھم. برخوردار است

 ھای کار، دبستان ھا، دبيرستان ھا  آميز عليه زنان در محيط بازار کار، لغو ھمۀ قانون ھای تبعيض زنان برای ورود به 

ھادينه و  که تبعيض و نابرابری را نئیمردساالری، به قانون ھا ِ، بدون تعرض به قانون ھای موجود ...ھا و  و دانشگاه

  .زن ستيزی را ذاتی خود کرده است، تحقق پذير نيستند

گويد و از خواسته  ھای برابری خواه شادباش می  زنان و ھمه انسان ، اين روز گرامی را به)در تبعيد( انجمن قلم ايران

قتصادی، سياسی و ھای فرھنگی، اجتماعی، ا  زنان در تمام عرصهۀجويان طلبانه و عدالت  ھای آزاديخواھانه، برابری 

  . اگر در جامعه ای، زنان آزاد نباشند بحث آزادی در آن جامعه، واقعيت ندارد. کند حقوقی پشتيبانی می

ساختن جھانی ديگر ممکن است؛ جھانی بدون ھرگونه تبعيض و ستم، بيکاری و تنگدستی، خشونت و جنگ، نابرابری 

  .و سانسور

ھای آزاده و برابری   انسانۀدی و برابری و عدالت اجتماعی، اين روز بر ھمآزا ِبا آرزوی مبارزه در راه رسيدن به 

  !خواه و به ويژه بر زنان شاد باد

  )در تبعيد( انجمن قلم ايران

 ٢٠١٦ مارچ

 


