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  )افغانستان-ايران( مارچ ٨سازمان زنان : فرستنده

  ٢٠١٧ نومبر ٢۵
  

 خشونت عليه زنان را چنان پاره کنيم ۀ زنجير
  ! نيابد آن راۀی يارای بافتن دوبارئکه ھيچ نيرو

  

ھای  برقع، حجاب اجباری، تجاوز، تجاوز گروھی، تجاوز در ميدان

ی، ھمسر آزاری، ئجنگ، تجاوز در زندان، تجاوز در زندگی زناشو

دخترکشی، تھديد به قتل، اسيدپاشی، سنگسار، ضرب و شتم، 

ِسازی جنسی، بکارت، قتل ناموسی، پارگی واژن، اذيت و آزار  ناقص ِ
فروشی، آزار جنسی در محل کار،  ِدن زن، تنخيابانی، دادوستد ب

ای از خشونت افسارگسيخته عليه زنان در  تنھا گوشه... پورنوگرافی و

 جديدی نيست؛ اما ۀخشونت عليه زنان پديد. سراسر جھان است

 ۀداری حاکم به پديد  آن در جھان مردساالر سرمايهۀسابق گسترش بی

ِان امپرياليستی کنونی ھولناکی بدل شده است چراکه بدن زن در جھ
ھا و  ھای اقتصادی حکومت ازپيش به ابزاری در خدمت سياست  بيش

ھا   جھانی خشونت، ميليونۀزنجير. کسب مافوق سود بدل گشته است

تر شده است، مبارزه و مقاومت زنان ابعاد   خشونت جھانیۀزن را در کنار يکديگر قرار داده است؛ اما ھرقدر زنجير

  .ود گرفته استتری به خ جھانی

تر نيروھای راست افراطی  گيری ھر چه وسيع با قدرت. ل بر بدن زنان استوھای اصلی خشونت، کنتر يکی از شاخص

تر شده  گيری و محدود کردن حقوق زنان آماده داری امپرياليستی شرايط برای بازپس ھا در کشورھای سرمايه و فاشيست

ھای فاشيست،   دولتۀل بر بدن زن است بيش از گذشته موردحملوکنترجنين که موضوع  در اين ميان حق سقط. است

جنين موضوعی است   آشکار و ايجاد قيد و شرط برای سقطۀحمل. ِدست راستی و بنيادگرايان مذھبی قرارگرفته است

 طبقاتی ۀمعکننده برای حفظ جايگاه فرودست زن و تقويت و حفاظت از روابط مردساالرانه؛ چراکه توليدمثل در جا تعيين

  .ھای اصلی ستم بر زن است داری يکی از اھرم سرمايه
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ی مواجه ھستيم که بر ئستيز و نيروھای بنيادگرا ھای زن  ما با حاکميت دولت،ی نظير کشورھای خاورميانهئدر کشورھا

ا تصويب انواع  درآورده و بءل تمام و کمال آن را با اجباری کردن حجاب به اجراو احکام شريعت، بدن زن و کنترۀپاي

  .اند و اقسام قوانين ضد زن آشکارا زنان را به جايگاه بردگی کشانده

گيری  دھی اولين حمله عليه زنان، با اجباری کردن حجاب قدرتسازماندر ايران، رژيم تئوکراتيک جمھوری اسالمی با 

ِگرا برای تثبيت ايدئولوژيک حاکميت بنيادگرای اسالمی نياز به اجباری کردن حجاب  اين دولت واپس. خود را آغاز کرد
ًچراکه نقش و جايگاه زنان صرفا ابزاری برای توليدمثل در جھت تداوم اين نظام . ل دولتی بر بدن زنان داشتوو کنتر

دھی نيروھای سرکوبگرش برای سازمانو ستيز جمھوری اسالمی حجاب اجباری  در نظام زن. ستم و استثماراست

حجاب اجباری .  مردان بر زنان و برای تعميق موقعيت فرودست زنان استۀل و سلطو، در خدمت به کنترل زنانوکنتر

ل بدن زنان با زور سرنيزه، بازداشت، توھين و تحقير وترين اشکال خشونت دولتی برای کنتر که يکی از نمادين

  .ای برای رژيم جمھوری اسالمی ايران دارد کننده ايدئولوژيک تعيينشده است، جايگاه  اعمال

يافته و سيستماتيک سيستم  شان تحت خشونت سازمان کند که در تمام جھان زنان و بدن اين واقعيات آشکار می

ھای  سيستمی که بدون تثبيت و به رسميت شناختن برتری مرد بر زن در عرصه. مردساالرانه ھستند/داری پدر سرمايه

رحمانه  جانبه و بی درنتيجه ناگزير است که جنگی ھمه.  حيات نيستۀمختلف اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی قادر به ادام

  .دھی کندسازمانعليه زنان را 

. تک و گاھی جمعی زنان را ھدف قرار داده اما ما قربانيان مطيعی نبوده و نيستيم به در اين جنگ روزانه که گاھی تک

بخش داريم که ھمراه با يئ کافی تجربه، انگيزه و خشم، جسارت و افق رھاۀانداز اه و انقالبی بهما زنان آگ

ھای علمی و  ما تئوری. مان در سراسر جھان باالخره به اين جنگ و نفرت عليه زنان پايان دھيم سرنوشتان ھم

. رسانيم  آگاھی و متشکل شدن زنان ياری ۀتوانيم در ھرکجا که ھستيم به اشاع  می  به آنءبخشی داريم که با اتکايئرھا

 قدرت ۀشان که ناشی از نابرابری رابط ِل بر بدن زنان و خشونت گسترده عليهو پايان گذاشتن به کنترۀدانيم که نقط می

است و نه خشونت » طبيعت زن«پذير نخواھد بود؛ نه فرودستی  ی کامل زنان امکانئبين زن و مرد است، بدون رھا

داری عصر  مردساالر است که در روابط سرمايه/ نظام طبقاتی پدرۀيده و زايندئ زا  ستمگرانهۀاين رابط. »طبيعت مرد«

بايد با افقی بلند و . کنونی به اوج خود رسيده است که بايد آن را به زير کشيم و به مالکيت مرد بر زن پايان دھيم

ای بتوانند  يم تا جھانی بسازيم که زنان بدون ھيچ مانع و واھمهزمان به ھر شکلی از ستم و استثمار پايان دھ انقالبی، ھم

  .ی بشريت باشندئ پويای جامعه در خدمت به رھاۀبخشی فعال از چرخ

  کارزار مبارزه عليه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ايران
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