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  )افغانستان-ايران( مارچ ٨سازمان زنان 

  ٢٠١٧ نومبر ٢٧

 ل بدن من حق من است،وکنتر
  !نه ھيچ مذھب و نه ھيچ فردی نه ھيچ دولت، 

  

ن را برای مبارزات امسال در شرايطی خودما

» روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان«

کنيم که سه سال از مبارزات مردم  آماده می

گذرد؛  ی میئ ھای زنجيره صفھان عليه اسيدپاشیا

ی جھانی ئنما و يک سال از تظاھرات و قدرت

مناسبت ھيچ  ًدر نظر اول ظاھرا اين دو. مريکاامپ در ه به قدرت رسيدن دولت فاشيستی ترزنان علي

در جھان و ايران ای با ھم ندارند اما کافی است کمی، فقط کمی دماسنج وضعيت زنان  رابطه

است بفھميم چرا کافی . ھا بيابيم  درونی روشنی بين آنۀتر بررسی کنيم تا رابط را دقيق

چرا خشونت عليه و ! تر شده است؟ وضعيت زنان در سراسر جھان و ھمچنين ايران بحرانی

تر و  عريانچرا جنگ عليه زنان ! تری پيدا کرده است؟  گستره و اشکال وسيعزنان

گيرد،  شدت می عليه زنان  طرفه و چرا ھرچه اين جنگ يک! شديدتر شده است؟

  رسد؟ نظر میناپذير به  و اجتناب» تر طبيعی«، »تر عادتی«خشونت عليه زنان 

رسد که گويا ما  نظر می به قدری عادی و طبيعی اين روزھا موقعيت بحرانی زنان به

ھا و  ھای آمار رسانه ستونزنان وجود داريم تا اين جنايات بر ما اعمال شوند تا درنھايت 

و عياری » سال آينده«ھای  بار موضوعی برای طرح ُ نھادھای دولتی و جھانی را پرکنيم و سالی يکۀھای ساالن گزارش

 حقيقت که اين آمار و ارقام مربوط به زنانی است از گوشت  ما ايندر عمل ا. شان بدھيم برای تخصيص بودجه به دست

ی ئای برای خودشان متصور نيستند، جا ًشوند و اکثرا آينده کشند و تخريب می بينند، درد می و پوست که آزار و آسيب می

ـ خشونت ...  و که برای ما زنان ـ از ھر طبقه، سن، مليت، مذھب، گرايش جنسی درحالی. ھا ندارد در اين بررسی

کنيم و خيلی اوقات  مان تجربه می شويم، به اشکال مختلف آن را در طول زندگی ای است که با آن متولد می جنسيتی پديده

ھا يا عنوان يکی از روزھای  خشونت برای ما اخبار رسانه. دھيم از شدت اعمال اين خشونت جان خود را از دست می
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 فرودست ۀکنيم؛ تضمينی است برای حفظ و بازتوليد رابط  ما در آن زندگی میسال نيست، خشونت موقعيتی است که

 مرد بر زن؛ و ضرورتی است برای بقای ۀ سلطۀ اعمال رابطۀاجتماعی، سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک زنان؛ نشان

  ... .بی، جنسيتی و يک سيستم مبتنی بر انواع و اقسام نابرابری؛ از نابرابری طبقاتی گرفته تا نابرابری ملی، مذھ

که خالف  درحالی. شود اصطالح طبيعی بين زن و مرد محسوب می  بهۀدر اين دنيای نابرابر طبقاتی، فرودستی زن رابط

وقفه مبارزه  ترين حقوق خود به شکل فردی و جمعی بی یئ  برای پايه جھان روزانهآن زنان در سراسر » طبيعت«

فروشی، فقر، بارداری يا مادری اجباری،  جاوز، ازدواج اجباری، تجاوز محارم، تنکه قربانی ت زنان برای اين. کنند می

زنان چه آگاه باشند چه . کنند وقفه مبارزه می نشوند، بی... ضرب و شتم، اسيدپاشی، قتل ناموسی، آزار و اذيت جنسی و 

اين . شان قرارگرفته است ل بدنوشان برای به دست آوردن حق تعيين سرنوشت و کنتر نه در مرکز اين مبارزات، تالش

اين ساختار چه از طريق دولت، قانون، . مردساالر حاکم است/ مرکزی زنان با ساختار طبقاتی پدردشواریتضاد 

ل بدن، اراده و سرنوشت زنان دارد وسعی در کنتر) ًعمدتا مردان(و چه افراد ... مذھب، جامعه، فرھنگ، عرف، سنت 

ھرچند در بين اين . آورد  خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی زنان را به انقياد در میۀتنيد  درھمۀيعنی از طريق سه حلق

 ديگر را به حرکت درآورده، ۀای که دو حلق حلقه.  اصلی و عمده استۀ خشونت عليه زنان، خشونت دولتی حلقۀسه حلق

  .نمايد توليد و بازتوليد، محافظت و ھدايت می

 ذاتی، سيستماتيک و منسجم دولتی و از طريق دادن امتيازات ۀيافت ق خشونت سازمانساختار دولت مردساالر از طري

 ديگر متحد کرده و از اين طريق کليت جامعه را تحت انقياد ۀمردساالرانه عليه زنان، نيمی از جامعه را عليه نيم

ی تحميل و تحکيم خشونت ھای ضروری برا ھای خشونت اجتماعی و خانگی نيز حلقه به ھمين دليل حلقه. آورد درمی

 جھان زنان را ھدف قرار ۀ زنان قربانيان مستقيم يا غيرمستقيم سيستمی ھستند که در ھمۀبه اين شکل ھم. دولتی ھستند

ھاليوود، چه زنان » سلبريتی« آن ھيچ زنی در ھيچ زمان و ھيچ مکانی مصونيت ندارند، چه زنان ۀداده؛ و در چارچوب

ھای کنفرانس دانشگاھی، چه در مدارس  ھای خلوت، چه در فضاھای مجازی، چه در اتاق هآواره از جنگ، چه در کوچ

 خشونت ۀتنيد  درھمۀ حلق زنان قربانيان اين سه... خواب و  ھا، چه در خانه و اتاق جرگه یھا و لو ی، چه در پارلمانئروستا

  .ھستند

کماکان . شأ اين ناامنی را بايد در جای ديگر جستترين مکان برای اوست اما من يک زن ناامن» ۀخان«ھرچند کماکان 

اند که  يافته اين خشونت سازمانأ ھا منش  امپرياليستی و چه در کشورھای تحت سلطه، دولتۀيافت چه در کشورھای توسعه

  .نمايند دھی و تقويت میناسبات ضد زن را در جامعه سازمانبه کمک بازوھای رسمی و غيررسمی خود ايدئولوژی و م

و قوانين حمايتی از » برابر«امپرياليستی با تدوين قوانين / داری  طور به نظر بيايد که در کشورھای سرمايه يد اينشا

ھا منشأ اصلی  کماکان دولت! خير: اند اما بايد با صراحت و قاطعيت اعالم کنيم شده ھا از اين چرخه خارج زنان دولت

 قدرت، ۀی که برای حفاظت از اين رابطئھا دولت. صوصی ھستند نابرابر بر اساس مالکيت خۀتوليد و حفظ رابط

 مردساالرانه بر اساس ۀچراکه حفظ رابط. را در دست دارند... ھای اداری، نظامی و ايدئولوژيک و  ترين دستگاه عظيم

ھای زيربنايی سيستمی است که ھدف آن کسب سود و  مالکيت خصوصی يکی از ارکان ايدئولوژيک و يکی از پايه

  . زاست مافوق سود است و  بدن زنان نيز يکی از کاالھای بسيار سود

ِھای دست  داری، با رشد و روی کار آمدن دولت تر شدن نظام سرمايه به ھمين دليل است که امروزه با ھر چه بحرانی
ترين،  ادهافت ھا در سراسر جھان که در پی بازسازی و تقويت عقب راستی و قدرت گرفتن نيروھای راست و فاشيست

ل بر بدن زنان تبديل به يک موضوع و کنترۀھا و مناسبات ھستند، مسأل ھا، ايده ترين ارزش ترين و ارتجاعی پوسيده

اتفاقی نيست که يکی . يافته است ای افزايش  شده است و خشونت عليه زنان به شکل افسارگسيختهسؤال بر انگيزشدت  به
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کمپين اگرچه او . اش و چه پس از به قدرت رسيدن، عليه زنان بود ن انتخاباتیمپ چه در کمپيترين حمالت تر از برجسته

حمله عليه  اش را بر مبنای برتری مردانه و فرودستی زنان، برتری سفيدپوستان، شونيسم ملی، تھديد به انتخاباتی

طراحی و ... زيست و  افروزی، تخريب ھرچه بيشتر محيط ی و جنگئ  تسليحات ھستهۀجويان و مسلمانان، مسابق پناه

ِگرد  عقبالعملی که زنان نسبت به روی کار آمدن او انجام دادند خود نشان داد که تا چه اندازه اين ی کرد اما عکسئاجرا
خيزش زنان در . پاسخ نگذاشتند مريکا و سراسر جھان اين حمله را بیاًتاريخی زنان را ھدف قرار داده که متقابال در 

تواند نافی اين حقيقت باشد که در اين  ی عليه گسترش اشکال مختلف خشونت نمیئای اروپامريکا و ساير کشورھا

اتفاقی نيست که . ی استمرکزی و گرھ» جنين حق سقط«وضوع ًل بر بدن زن و مشخصا موی موضوع کنترئرويارو

در » جنين حق سقط«موضوع ...  و فروشی، پورنوگرافی باوجود افزايش اشکال مختلف و حاد خشونت مانند تجاوز، تن

ھا و بنيادگرايان  ِنفوذ و فشارھای نيروھای راست افراطی، فاشيست مبارزات جنبش زنان برجسته شده است؛ و اعمال

چون موضوع حق . خورده است جنين گره گيری يا محدود کردن يا ندادن حق سقط مذھبی نيز به موضوع بازپس

ل دولت، مذھب و وگيرد؛ کنتر  می ل بر بدن زن را نشانهوای موضوع حق کنتر اسطهو  و بی جنين به شکل برجسته سقط

کند؛ و ھمچنين بيش از ساير اشکال خشونت بر زنان در کشورھای  مرد بر بدن زن را بازتعريف و تحکيم می

ًمسلما . د داردِل دولتی آشکار وجوويعنی کنتر... امپرياليستی، در اين حيطه امکان دخالت دولت، قانون، مذھب و 

ی که ناخواسته بارورشده يا يک فتوس نيستند،  »اوول«نگران ... ھا و بنيادگرايان مذھبی و  نيروھای راست، فاشيست

 تقويت و حفاظت از ۀمسأل.  ميان زن و مرد، زن و نظام طبقاتی حاکم استۀًمسأله صرفا رابطنگران جنين ھم نيستند، 

ل بدن و وخواھند کنتر ھا می آن. داری است برای حفظ جايگاه فرودست زن در آن  سيستم سرمايهۀروابط مردساالران

ھای اصلی ستم بر   طبقاتی يکی از اھرمۀل توليدمثل در جامعوقدرت توليدمثل زن را در دست داشته باشيد، چون کنتر

  .برای ھميشه برده و فرودست باقی بماند   اوست تاۀزن و تعيين سرنوشت و آيند

ِگيری حقوق زنان و به عقب  ِھای ارتجاعی مذھبی و مردساالر برای بازپس ِتالش دولتی و رشد ايدئولوژیشايد اين 
دانيم  برای ما که می. ھای دردناک آن آشکار باشد آمد لمس و پی شان بيش از ھمه برای ما زنان ايرانی قابل راندن

...) حجاب، برقع، روسری و ( پوشش اسالمی مرتجعين چگونه به اسم خدا و با کمک دين و مذھب بدن زن را با

زن را تبديل » اختياری«دانيم حجاب چه اجباری و چه  برای ما که می. پوشانند تا قوای جنسی مردان تحريک نشود می

ايم   برای ما که ديده.شود  مرد بر زن تثبيت میۀل شود؛ و از ھمين طريق سلطوکند که بايد کنتر  جنسی میۀبه يک سوژ

 خود را ۀئوکراتيک جمھوری اسالمی پس از به قدرت رسيدن، برای به عقب راندن و ارعاب جامعه اولين حملدولت ت

ِگرا برای تثبيت ايدئولوژيک حاکميت  اين دولت واپس. دھی کرد برای اجباری کردن حجاب ـ سازمانعليه زنان ـ
چون حجاب در ساختار جمھوری .  زنان داشتل دولتی بر بدنوبنيادگرای اسالمی نياز به اجباری کردن حجاب و کنتر

 نفی آزادی پوشش زنان و ھم از ۀھم از زاوي» حجاب اجباری«برای حکومت اسالمی . ًاسالمی صرفا يک پوشش نيست

در ايران نوع خاصی از پوشش اجباری است که فقط در چارچوب قوانين .  تعيين محتوای اين پوشش اھميت داردۀزاوي

ًغايت مردساالرانه که زنان در آن صرفا  ِبل توضيح است؛ در چارچوب يک نظام ايدئولوژيک بهو حاکميت اسالمی قا

فرض قطعی حاکميت در مورد زنان اين است که زنان موجوداتی  در نظامی که پيش. ابزار توليد نسل و شھوت ھستند

 تحت چتر حمايت عناصر ذکور قرار ھستند؛ بنابراين بايد ھمانگيز و مظھر فساد  العقل، صغير، اغواگر، شھوت ناقص

ـ مثل » قانونی«ھای شرعی و  ل شده و از طريق کانا لوشان توسط مردان کنتر ۀھای اغواگران د؛ بايد ھم پتانسيلگيرن

شود بايد ھم  در ساختاری که زن کشتزار و مايملک مرد قلمداد می. برداری قرار گيرد ازدواج و صيغه ـ مورد بھره

» اختياری«بيش از ھر چيز حجاب چه اجباری و چه . ل شودو قلمرو توسط قانون تعيين و کنترمجوز ورود به اين
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 بودن زنان توسط مردان ه سمبل تحت انقياد و برد. بردار زن است ابزاری برای نشان دادن جايگاه فردوست و فرمان

 قدرت ۀدھد که در اين رابط نشان میای  حجاب اجباری به شکل برجسته.  خداوند بر روی زمينۀگان نرين يعنی نمايند

به . گردد شوند و از اين طريق جايگاه حاکم و محکوم تعيين و تثبيت می ل میوِزنان توسط مردان و دولت اسالمی کنتر

ھای تئوکراتيک اسالمی است که بر بدن زنان به اھتزاز در آمده است،  ھمين دليل ھم حجاب اجباری پرچم سياسی دولت

حجاب در کشورھای اسالمی . از ھمين محتوا برخوردار است» اختياری«ی غيراسالمی ھم حجاب حتی در کشورھا

ل بدن، اراده و سرنوشت زنان است که جز ارکان ول و اعمال خشونت دولتی و نماد کنتروترين شکل کنتر برجسته

  .داری است هھای سرماي ھا با ساير دولت ترين مرزھای تمايز آن ھای اسالمی و يکی از اصلی حکومت

کند حکومت اسالمی حکومتی  دھد و اعالن می ای موقعيت زنان تحت حاکميت اسالم را نشان می حجاب به شکل فشرده

البته و متأسفانه اين سناريو . خداوند قرار دارند» ۀبرگزيد«گان  ل مردان و نمايندواست که در آن زنان تحت انقياد و کنتر

 يا درصدد  ی که نيروھای اسالمی حاکميت يا قدرت را به دست گرفتهئمام کشورھادر ت. ًصرفا محدود به ايران نشد

در افغانستان بنيادگرايان اسالمی برای به عقب راندن جامعه . شود کسب آن ھستند اين سناريو تکرار شده يا می

زادی زنان بود ـ کدگذاری و مريکا ـ که مدعی آا ۀنشاند ھا در دولت دست شديدترين حمالت را به زنان کردند و اين تالش

ھم ھمين سناريو تکرار شد و اسالمی شدن حکومت نسبت مستقيمی با به ... ، سوريه و ادر عراق، ليبي. اند قانونی شده

ی اسالمی پا را ئعنوان آخرين ورژن از بنيادگرا داعش ھم به.  حجاب داشتۀًانقياد درآوردن زنان و خصوصا مسأل

در ترکيه نيز اسالمی شدن يک کشور الئيک با .  کردءگان را نيز احيا زنان در بازار بردفراتر گذاشت و حتا فروش 

 قدرت مرد بر زن بر اساس اسالم ۀدر تمام کشورھای اسالمی رابط. موقعيت زنان و پذيرش حجاب نسبت مستقيم دارد

  .ترين سمبل آن است شود که حجاب برجسته کدگذاری می

 ۀايم که چرا مبارز خوبی لمس و درک کرده ھای تئوکراتيک به ھای تحت سلطه و حکومتِبه ھمين خاطر ما زنان کشور

خورده است؛ و چرا زنان بدون شورش و عصيان  ش گرهل زن بر بدنوی به مبارزه برای حق کنترئما زنان برای رھا

ل و انقياد وھا را تحت کنتر آن ۀخواھند بدن، سرنوشت و اراد در مقابل تمام نيروھا، ساختارھا، قوانين و افرادی که می

زمان بايد عليه  توانند قدمی درراه پايان گذاشتن بر خشونت عليه زنان بردارند؛ و چرا مبارزات ما ھم درآورند نمی

  .مردساالر باشد/داری امپرياليستی پدر ی مذھبی و سرمايهئبنيادگرا

ايم، ھرچند  رگز از عواقب شورش و سرکشی نھراسيدهھ.  قربانيان مطيعی نبوده و نيستيمدر بستر تاريخما زنان ! بله

. »بدحجاب«ی به زنان ئ ھای زنجيره ه است و نه اسيدپاشیمان کرد سوزان مرعوب نه ساحره. ايم بھای گزافی پرداخته

ل و و سلطه، کنترۀھستيم، چون ما رابط» غيرطبيعی«کنيم که ما زنانی  ای اعالم می امروز باز ھم بدون ھيچ واھمه

ل وتنھا طرفدار حق کنتر ما نه. تابيم يک از اشکال خشونت را برنمی عنوان ھيچ ھيچ تابيم، چون به برداری را برنمی انفرم

تنھا مخالف  جنين ھستيم، نه فقط طرفدار آزادی سقط تنھا طرفدار آزادی انتخاب پوشش ھستيم، نه ھستيم، نه شزن بر بدن

 يک انقالب ۀوسيل بلکه پيگيرانه خواستار تغيير اين جھان به...  زنان ھستيم یئتنھا طرفدار رھا حجاب اسالمی ھستيم، نه

زنان يکی از  دانيم که ی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی دنيا ھستيم و خوب میئ ريشهعميق و 

 .کنشگران خشمگين اين انقالب خواھند بود

  ) افغانستان-ايران (چ مار٨سازمان زنان 

 ٢٠١٧مبر نو


