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 نوامبر روز جهانی مبارزه عليه خشونت بر زنان 25به مناسبت 
  

به عنوان يک زن هيچ کشوری نمی خواهم، به عنوان يک زن هيچ کشوری ندارم، به عنوان يک "
 ويرجينيا ُولف." زن کشور من سرتاسر دنياست

  
 !رويايی در سر دارم، صدايی برای فرياد و روايتی بر ای گفتن

 !فرياد دختر جوان ايالمی ام وقتی خود را به آتش کشيد
 !فرياد دختر سيزده ساله افغانی؛ وقتی که مورد تجاوز جمعی جنگ ساالران افغانی قرار گرفت

 و دو ساله از واليت هرات شوم که پنجه های  و می انديشم که چگونه راوی سرگذشت زنی بيست
 !پايش با تيشه؛ توسط شوهرش قطع شد

ميليون زن فيليپينی که ساالنه راهی کشورهای ديگر برای رونق صنعت تفريح  فرياد خاموش هفت 
 !شوند و کار خانگی می) سکس(و سرگرمی 

سال وارد بازار فحشای جهانی  فريادی بی صدای دو ميليون دختر پنج تا پانزده ساله ای که هر
 !می شوند

ی هيجده ساله از کردستان عراق شوم که بعد از "شب بو"و می انديشم چگونه راوی سرگذشت 
کتک خوردن و شکسته شدن اعضای بدنش؛ با شليک هفت گلوله توسط همسر و خانواده وحشيانه 

دختر هيجده ساله ايرانی؛ که سرش " فرشته نجاتی"چگونه راوی فصل کوتاه زندگی ! به قتل رسيد
؛ دختربچه سيزده ساله در "عايشه"چگونه راوی زندگی کوتاه ! توسط پدر از تن جدا شد؛ شوم

من زن سراسر جهانم، قصه گوی ميليونها ! آری. سومالی، که پس از تجاوز؛ سنگسار شد، شوم
 ! به قدمت تاريخ هزاران ساله! لحظه تلخ ميليونها زن

اين همه کافی است تا خشمی سوزان عليه اين مناسبات مردساالرانه جنايتکارانه در من بجوشد، 
اين همه کافی است تا عزمی راسخ برای رهايی از اين جهنم زن ستيز و مردساالرانه در من پا 

گيرد و اين همه کافی است تا رويای جهانی داشته باشم که در آن حتی يک زن تحت ستم و استثمار 
 !نباشد

  
زنان در همه جای دنيا و از هر طبقه ای با احتمال اعمال خشونت عليه شان در هرجا و هر زمانی 

و امروز بيست و پنجم نوامبر، روز مبارزه برای ! نيست" طبيعی"خشونت عليه زن . مواجه هستند
، زنان در سرتاسر جهان بيش از 2008و امروز بيست و پنجم نوامبر ! نفی خشونت عليه زنان است

خانگی، ! خشونت روانی، جسمی، کالمی و جنسی. هر زمان ديگری مورد خشونت واقع می شوند
خشونتی که از ديرباز بر زنان روا می شده  است و امروز در چارچوب ! اجتماعی و دولتی

 شدن سرمايه، به شيوه های مدرن و در قالب دموکراسی دهگلوباليزاسيون و در پروسه جهانی گستر
جهانی شدن هرچه بيشتر سرمايه داری، ستم بر . بورژوايی، در ابعاد وسيع تری گسترش يافته است

فدراسيون جهانی انجمن های سازمان ملل متحد  2007بنابر گزارش سال ! زنان را تقويت کرده است
)WFUNA( ،" خشونت خانگی عليه زنان همچنان ادامه دارد و تلفات ناشی از آن بيشتر از تلفات

خشونت در خانواده، "به گفته سازمان عفو بين الملل؛ ." جنگ های نظامی در سراسر جهان است
بيش از ابتال به سرطان و تصادفات جاده ای، عامل مرگ يا معلوليت جسمانی زنان اروپايی در گروه 

در حال حاضر جمعيت "بنابر گزارش سازمان ملل متحد، !" سنی شانزده تا چهل و  چهار سال است
تجارت برده در . بالغ بر بيست  و هفت ميليون نفر است  افرادی که در چنگال برده داری گرفتارند،



آفريقا هرگز به اين تعداد نرسيده بوده است و اکثر قربانيان امروزی برده داری، زنان آسيايی 
 !" هستند

سرمايه داری جهان، عامل و حافظ اصلی . بر زنان پديده ای جهانی است  ستم و سرکوب
در هر سال حدود هفتصد هزار زن ! مردساالری است، که خشونت بر زن جزء جدا نشدنی آن است

خشونت . به خاطر زايمان می ميرند، در حالی که بسياری از اين مرگ ها قابل پيشگيری هستند
درصد افزايش  10در آمريکا،  2006نسبت به سال  2007خانگی نسبت به زنان در سال 

درصد از زنان آمريکايی در محل کار يا تحصيل يا خيابان مورد تجاوز قرار  42. يافته است
زن در هر يک دقيقه است و اين در حالی است که از  3/1می گيرند، يعنی ميانگين تجاوز در آمريکا 

 .هر ده زن فقط يک زن جرأت بيان خشونت جنسی و يا جسمی ای که به آنها شده است را دارد
از هر پنج زن پليس در انگلستان چهار نفر از آنها در معرض مزاحمت های جنسی در شيفت های 

درصد از پرستاران در انگليس از آزار و اذيت های جنسی بيماران  60. کاری خود قرار می گيرند
نزديک به دويست هزار دختر نپالی زير چهارده سال، به عنوان برده در هند . مرد خود رنج می برند
 .و ده هزار دختر روسی در اسرائيل مشغول تن فروشی هستند. خريد و فروش می شوند

شانزده هزار دالر، قيمت زنانی است که از کشورهای شرق آسيا به آمريکا می روند تا در فاحشه 
، عراق 2006بنابر گزارش ايونا، مرکز تحقيقات استراتژيک جهانی، از سال . خانه ها کار کنند

من، قطر، امارات و منبعی برای قاچاق زنان و کودکان به منظور بهره برداری جنسی به سوريه، ي
 .ترکيه است، که از مصيبت های جنگ به شمار می رود
روزانه ده ها زن از طريق خودسوزی به . فحشاء به طور بی سابقه ای در ايران رشد کرده است

ده ها زن در زندان های جمهوری زن ستيز اسالمی در انتظار سنگسار به . زندگی خود پايان می دهند
 ! سر می برند

 آيا اين آمارها تکان دهنده نيست؟
رشد باورهای مذهبی يعنی . در پروسه جهانی شدن، باورهای مذهبی در سطح جهان رشد کرده است

يعنی به عقب راندن هرچه بيشتر زنان، که به صورت ! رشد باورهای زن ستيز پدر ساالرانه
برنامه هايی که . برنامه ريزی می شود) G8(هدفمند در هر سال توسط هشت دولت بزرگ جهان 

اجرا شدن و پيشبردش؛ مرهون زايش خشونت هرچه بيشتر در جهان، برای استثمار بيشتر مردم 
که از جمله خود را به شکل بحران در روابط خشونت بار بين زن و مرد نشان می دهد . جهان است

 .که با رشد آگاهی فمينيستی در بين زنان اين تضاد حادتر هم می شود
ابزار اعمال قدرت اين سيستم پدر ساالر سرمايه داری، هم اکنون بيش از هر چيز تقويت بنيادگرايی 

احتمال وقوع جنگ در . جنگ است، کشتار و اشغال افغانستان و عراق است! مذهبی در جهان است
است که نه تنها ربطی به رهايی " مدرن"اقتصاد و فرهنگ سياست های از نوع   ،. . .و   ايران

مردساالری در . زنان ندارد، بلکه در پی تقويت پايه های خشونت در سراسر جهان عليه زنان است
 !سيستم خون آشام پدرساالری سرمايه. همه اشکال دينی و غير دينی در خدمت يک سيستم هستند

را تجربه کرده ايم، می دانيم، خشونت های خانگی " بنيادگرايی اسالمی در قدرت"ما زنان ايران که 
و اجتماعی عليه زنان جدا از خشونت های دولتی عليه زنان نيست و در واقع اعمال خشونت، که از 

شيوه های عام اعمال قدرت مردانه در خانه، محيط  کار و خيابان است، از شيوه های اعمال قدرت 
خشونت، به بردگی گرفتن . حکومت تئوکراتيک اسالمی نيز هست، تا بتواند خود را سرپا نگاه دارد

و استثمار زن؛ از طريق دين، قانون، زبان، سياست، فرهنگ، آداب و رسوم و هنر مرتبًا توليد و 
. بازتوليد می شود و دولت که خود بزرگترين مردساالر است، حافظ و تقويت کننده اين سيستم است

 .بنابراين مبارزه عليه هر کدام از اين ها بدون مبارزه عليه ديگری معنی ندارد
ما زنان ايران، امروز در پيوند با ديگر زنان جهان، در مقابل مردساالران، جنگ ساالران و 



سرمايه داران دنيا ايستاده ايم و با مجهزکردن خود به آگاهی انقالبی و فمينيستی، که حاصل مبارزات 
زنان در دويست سال اخير بوده است و با تکيه به اين دانش و آگاهی و تجارب مبارزاتی به جهانی 

شدن سرمايه دارانه، بنيادگرايی دينی، ناسيوناليسم، شونيسم و نئوليبراليسم و رفرميسم؛ نه 
بر ويرانه های دنيای کهن   عاری از هرگونه ستم و استثمار  و برای ساختن جهانی نو،! می گوييم
 ! می جنگيم

به عنوان يک زن هيچ کشوری نمی خواهم، به عنوان يک زن هيچ کشوری ندارم، به عنوان يک "
 !بدون تبعيض! به دور از فقر و بندگی! جهانی بدون خشونت." زن کشور من سرتاسر دنياست

  
 )افغانستان -ايران (سازمان زنان هشت مارس 
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