
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman  پيشتاز زن

 
  )افغانستان-ايران( مارچ ٨سازمان زنان 

 ٢٠١۴ نومبر ٢۵

  

   نومبر روز جھانی مبارزه عليه خشونت بر زنان٢۵به مناسبت 
  کمک به قربانيان خشونت يک چيز است 

  و پايان بخشيدن به خشونت عليه زنان چيز ديگری است

  

بيابيم تا در مورد خشونت عليه زنان » اجازه«ايم تا يک روز در سال   فردی و جمعی نکردهۀھا مبارز ما زنان سال

ايد، شماره کنيم؛ تا از کبودی و  کشته» ناموس«يا » عشق«مان را که با ضربت  صحبت کنيم؛ تا اجساد خواھران

طلبی ابداع کنيم؛ تا  شان که اسيد سوزانده ابزار ترحمۀچھر ھای بی شان تصوير بسازيم؛ تا از صورت گی اندامشکست

ناپذير   سيری شان، با پرداخت پول يا بدون آن، بستر فرونشاندن آتش ھوس دفاع ھای بی بررسی موقعيت زنانی که بدن

  :چرا باز الزم است تکرار کنيم. ات دانشگاھی را پر کندھا و تحقيق ھای آمارِی صفحات روزنامه مردان است، ستون

آزاردھندهمعموالً  نمايد؛ که  می آزارجنسی را در طول عمر خود تجربه  از ھر سه زن يک نفر خشونت جسمی يا  

 . ترين مکان دنيا برای زنان است  ناامنه خانيا آشنايان اوست و متعاقباً  خانواده اعضای از يکی

گيرند  جنسی قرار میۀمورد حمل... دختر، در مسير مدرسه يا  ليونمي ۶٠ سال  ھر . 

 کشی جنسی قاچاق   برای بھرهمربوط به زنان و دخترانی است که عمدتاً   قاچاق انسان) زن۶۴٠.٠٠٠( درصد ٨٠

  .شوند می

 اند شده» يدناپد«دختر به علت نوزادکشی يا سقط جنيِن از روی انتخاب جنسيت، در جھان  ميليون ۶٠ حداقل . 

 اند سازی جنسی شده امروزه در دنيا معيوب دختر و زن ميليون ١۴٠ تا ١٠٠ بين.  

ھستند  مستقيم جنسیۀ عروس و در معرض سواستفاد-کودک  جھان سراسر در دختر ميليون ۶٠ از  بيش.  

به ءاز ابتال درصد ١١.٨ مريکا نيزا  ۀمتحد اياالت  در HIV ھای اخير، به  ه باال در سالسال ب ٢٠ زنان ميان در

 .*شود خشونت ھمسر مربوط می

توانند واقعيات جنگ عليه زنان را نشان  جان نمی  بیۀدھند اين آمارھای تکان! آمار دادن کافی است! ديگر کافی است

کنند را  ھای جامعه و در تمام شبانه روز تحمل می تک سلول ناپذيری که زنان در تک لحظات پراضطراب و پايان. دھند

  . نمی توانند تصوير کنند

به اين دليل است که . ايم برای شکستن سکوت ھا جنگيده گويند، به اين دليل است که ما سال اگر امروز آمارھا سخن می

مان  ھای خواھيم بدن به اين دليل است که ديگر نمی. باقی بمانيم» عاشق«و » نجيب«خواھيم قربانيان خاموش و  ديگر نمی
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ھا و حتی اميال فردی مردی باشد؛ تا يکی ما را در پرده بپوشاند که  افع سياسی و اقتصادی و مذھبی قدرتکاالی من

دانيم تا زمانی که برای  به اين دليل است که ما می. مان بزند دست نخورده و عفيف بمانيم و ديگری چوب حراج بر بدن

کنيم که داعش خواھران ايزدی و  مين خاطر تعجب نمیفروشی مشتری ھست، استثمار ما ادامه خواھد يافت؛ به ھ تن

فروشد، چون خواھران   سال پيش به عنوان غنيمت جنگی در بازار بردگان موصل می١۴٠٠مان را به رسم  مسيحی

بردگاِن جنسی به حراج » مدرن«در بازار  ... جيملمان و بلالند، اھای ھ » رداليت«ھاست که در  ديگرمان را سال

  .شناسيم  مردساالر را در ھر شکل و لباس و فرمی میئیگرا  به ھمين خاطر امروزه ما واپس.اند گذاشته

گرای مذھبِی تازه سر بر آورده و   ما زنان خاورميانه که امروزه با انواع و اقسام نيروھای واپسخصوصاً ! بله

احکام شريعت عليه زنان ھستيم و  ۀتری از خشونت بر پاي ھای عريان ھای تئوکراتيک مواجه ھستيم، شاھد فرم حکومت

ً ... ھا با نيروھای ارتجاعی در عراق، افغانستان و سوريه و  از ديگر سو نيز جنگ امپرياليست  و بيش از ھم مستقيما

در ايران .  مسامحه با ارتجاع قرار داده است   ھمه زنان را ھدف کشتار، آوارگی، تجاوز جنسی، ناامنی، فقر و سياست

ھا ديرک اصلی آن موقعيت فرودست  گرای منطقه که سال المی به عنوان پدر معنوی نيروھای واپسنيز جمھوری اس

المللی خود يورش جديد و   حجاب اجباری بوده است، برای حفظ موقعيت متزلزل داخلی و بينزنان و خصوصاً 

ھای اجتماعی و سياسی   از صحنه عليه زنان در دستور کار قرار داده است تا زنان را ھر چه بيشتر راای افسارگسيخته

ناپذير زنان  تر يا بنا به ضرورت و يا در اثر تالش خالقانه و خستگی  که پيشئیھا و اقتصادی دور نموده؛ و تمام روزنه

 و به اتکای نيروی نظامی زنان را ئیھای قانونی و احکام قضا از يک سو با انواع و اقسام طرح. گشوده شده بود، ببندد

کشی از زنان با اجرای احکام قرون  نشينی و زايمان نموده؛ و از ديگر سو برای نسق کاری، خانه انفعال، بیوادار به 

دفاع از خود در مقابل متجاوز، به نيابت از » جرم« قصاص، زنان سرکش و نافرمانی چون ريحانه را به ئیوسطا

نظامی و ايدئولوژيک خود از منبر  وھای شبهنمايد؛ يا در طرحی دولتی به نير گر اعدام می  زنان شورشۀطرف ھم

ھای اجتماعی ھر چه بيش از پيش برای زنان ناامن و  دھد تا محيط را می» بدحجاب« اسيدی به زنان ۀمساجد فرمان حمل

اين ستم و راه مقابله أ کند تا منش  دور جديدی از مبارزات ما زنان ايرانی را طلب می جديد مسلماً ۀاين حمل. ممنوع شوند

  .با آن را بشناسيم و بشناسانيم و نابود کنيم

 خشونت خانگی و اجتماعی که بدون خشونت دولتی  ۀيافت ھای سازمان به ھمين خاطر ما معتقديم، در تمام جھان حلقه

 تبی است که خبر از خشونت. داری است  سيستم سرمايهۀمردساالران/ابند، فقط عالئم بالينی روابط پدريی امکان بروز نم

 زنان از ۀھم. گردد ای که توسط سيستم موجود ساخته و تقويت می دھد؛ رابطه  قدرت بين زن و مرد میۀعفونت رابط

 جھان و در تمام فضاھای حقيقی و مجازی از اتاق خواب ھمسر تا اتاق ۀ و نوزاد مؤنث تا زنان سالخورده، در ھم نطفه

ای در قلب طبيعت تا مرکز خريدی پرتراکم، از  ن ورزش، از مزرعهونشگاه تا سالن کنفرانس داوکار رئيس، از سال

در ھر زمان و مکانی با خشونت يا ... ای خلوت تا کنسرت موسيقی و  بوکی، از کوچه ھای جنگ تا صفحات فيس ميدان

قيم خشونِت ذاتی،  زنان قربانيان مستقيم يا غيرمستۀھم. رو ھستند تھديد به خشونت و يا ترس از خشونت روبه

سيستمی که بدون دفاع و به رسميت شناختن . مردساالرانه ھستند/داری پدر يافته و سيستماتيِک سيستم سرمايه سازمان

   حيات نيست؛ ناگزير جنگی ھمهۀھای مختلف اقتصادی، اجتماعی و خانگی قادر به ادام برتری مرد بر زن در عرصه

 ارتش، مفسر، قاضی، هجنگی که در آن فرماند. کند  عليه زنان اعمال میرحمانه، يک طرفه و خاموش جانبه، بی

در جايگاه قربانی و مقصر دايمی اين سيستم جھانی باقی بمانند، » بايد«فاتح خود اوست و زنان ... گذار و مالک و  قانون

  . به التيام قربانيان ياری برساننديا نھايتاً 

  ! و پايان بخشيدن به آن چيز ديگری استاما کمک به قربانيان خشونت يک چيز است
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المنافع ھستيم که ھدفی جز کسب سود و  ديگر نياز به اثبات نيست، ما زنان قربانيان يک سيستم جھانِی مشترک! بله

نابرابر ۀ  برای تحکيم و تجديد اين رابطخواھد قربانيان خاموش و مطيع آن باشيم و اتفاقاً  مافوق سود ندارد؛ و از ما می

ھمسران و پدران و برادرانی تربيت ... ، روحانی وئینمايد و نمايندگان نظامی، سياسی، قضا و و ھزينه صرف مینير

  . ھای مختلف بردگان شورشی و عاصی را به زنجير خود آشتی دھند می کند تا با اعمال خشونت در فرم

ما . ر داده ما قربانيان مطيعی نبوده و نيستيمبه تن و گاھی جمعی زنان را ھدف قرا اما در اين جنگ روزانه که گاھی تن

مان در سراسر جھان   کافی تجربه، انگيزه و خشم و جسارت داريم که دوش به دوش خواھرانۀزنان انقالبی به انداز

ھا به   به آنءبخشی داريم که با اتکا ئیھای علمی و رھا ما تئوری. باالخره به اين جنگ عليه زنان پايان دھيم

 پايان ۀدانيم که نقط می.  سياسی بپيوندندۀ و متشکل شوند و به مبارز رسانيم تا آگاه مان در تمام جھان ياری می خواھران

پذير نخواھد بود؛ نه   کامل زنان امکانئی بين زن و مرد بدون رھاۀگذاشتن به اين خشونِت ناشی از نابرابری رابط

 نظام طبقاتی ۀ و زايندهدئي زا  ستمگرانهۀاين رابط. »طبيعت مرد«است و نه خشونت » طبيعت زن«فرودستی 

داری عصر کنونی به اوج خود رسيده است که بايد آن را در ھم شکنيم و به  مردساالر است که در روابط سرمايه/پدر

تا جھانی بايد با افقی بلند و انقالبی، ھم زمان به ھر شکلی از ستم و استثمار پايان دھيم . مالکيت مرد بر زن پايان دھيم

ھا در آن نھادينه   پويای جامعه باشند و احترام به انسانۀای بخشی فعال از چرخ بسازيم که زنان بدون ھيچ مانع و واھمه

  . ، قدرت و فرصت لگدمال کردن ديگری را نداشته باشد...باشد و ھيچ فرد و نھاد و 

  .خواھد شورش و مبارزه روز و مناسبت نمی! برخيز زن

  .پذيرد قالب دعوتنامه و تعلل نمیان! برخيز زن

  !با کسانی که در اين تحول انقالبی با تو ھمرزمند، ھمراه شو! خواھران و ھمراھانت را بياب! برخيز زن

  !ات را نشان بده جسارت، قدرت، خشم و استواری و اراده! برخير زن

  !ان را فرياد بزنی اين جھۀترين فريادھای فروخورد ترين و خاموش تو می توانی و بايد تحتانی

  ! ای را رقم بزنی  پرشور و جسورانهۀترين دقايق شکست، مبارز توانی و بايد در دل نااميدانه تو می

  !توانی و بايد با دستان سخاوتمند و پرتوانت اين جھان را به لرزه در آوری تو می

 را يارای دوباره بافتن آن نباشد؛ ئی نيروھای ستم و استثمار را چنان از ھم بگسلی که ھيچ توانی و بايد زنجيره تو می

  ! ھيچ کس ديگریۀنه بر پای زنی و نه بر گرد

  )افغانستان-ايران (چ مار٨سازمان زنان 

  ٢٠١۴مبر  نو٢۵
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