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  نومبر روز جھانی مبارزه عليه خشونت بر زنان٢۵به مناسبت 

 !فرودستی زن، فرودستی بشريت
از تجارت . ای ھولناک بدل شده است داری به پديده جھان مردساالر سرمايه آن در ۀسابق خشونت عليه زنان و گسترش بی

فروشی اجباری و پورنوگرافی تا تجاوز و  دختران خردسال و زنان جوان به کشورھای غربی و ساير کشورھا برای تن

از ستم دولتی، ای است  ھم پيوستهه شان توسط مردان خانواده، زنجير ب ۀضرب و شتم، توھين و تحقير زنان در خان

ای اعمال  داری است که جنگ عليه زنان را به طرز وحشيانه اين سيستم مردساالر سرمايه. اجتماعی و خانگی بر زنان

ھای  اين سيستم بدون خشونت گسترده عليه زنان، بدون دفاع و به رسميت شناختن برتری مرد بر زن در عرصه. کند می

  . حيات نيستۀدر به ادامگوناگون اقتصادی، اجتماعی و خانگی قا

ال کند که چرا اين اتفاق برايش افتاده است؟ ربط آن ؤ خشونت در ھر شکلش را دارد بايد از خود سۀھر زنی که تجرب

داری چيست و چرا اين نظام يکی از ارکان اصلی ستم و استثمارش فرودستی زنان و جنگ عريان عليه  به نظام سرمايه

ستيزی در جھان ھستند که خشونت و تنفر از زنان را اين چنين  ھا دو قطب زن امپرياليستآنھاست؟ چرا بنيادگرايان و 

اند؟ چرا مردان در سراسر جھان از امتيازی که اين سيستم در اختيارشان گذاشته است بيشترين استفاده را  وسعت بخشيده

کنند؟ چرا خشونتی که  را بر زنان اعمال می آن وحشيانه ترين خشونت ھا ۀدانند و بر پاي کرده و خود را مالک زنان می

 نظام ۀوسيله است که ب" طبيعت مردان"شود در طبيعت مردان نيست، بلکه بخشی از  توسط مردان عليه زنان اعمال می

  ....... پدرساالر حاکم شکل می گيرد؟ و-مرد 

 شکل علمی درک کنند  تا بتوانند  داری را به  پدرساالر سرمايه- االت زنان بايد کارکرد نظام مرد ؤبرای پاسخ به اين س

  .طور آگاھانه، وسيع ترين و عميق ترين مبارزه را در جامعه عليه آن دامن زنند به

نان است، يا به ی در موقعيت اسارت بار زئ  تغييرات ريشهۀما در جھانی قرار داريم که بيش از ھر زمان ديگر آماد

ی و اساسی در موقعيت زنان در گرو ئ تغييرات پايه. ی در آن استئ عبارتی تغيير موقعيت زنان رمز تغييرات ريشه

داری بدون دست  زير و رو کردن نظام سرمايه.  فرودستی و بردگی زنان بنا شده استۀسرنگونی نظامی است که بر پاي

  . پذير نيست زن و مرد امکان قدرت بين ۀبردن و زير و رو کردن رابط

پذير است، جھانی ساخته شود که ھيچ زنی به خاطر زن بودنش مورد  کنيم که امکان کنيم، ثابت می امروز ما سؤال نمی

جھانی . را عوض کند" طبيعت مردان"جھانی ساخته شود که به ستم ھزاران ساله پايان دھد و . خشونت قرار نگيرد

 پايانی بخشد و مردان را آگاه کند که زنان را به عنوان نوع کامل بشر ۀرد بر زن نقطساخته شود که بر مالکيت م

احترام ... ھای تلويزيون و راديو، سينما و تئاتر، موزيک و  جھانی ساخته شود که کتاب و شعر، برنامه. ارزيابی کنند
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جھانی ساخته شود که ھر زنی در .  بگيرندعميقی را به زنان توليد کنند و نقش و دخالت زنان را در پويائی جامعه جشن

ساختن چنين جھانی برای رھائی زنان امکان پذير است و ما برای .  آن  برای رھائی کل بشريت مبارزه کندۀھر گوش

 ۀما برای تغيير عميق اين جھان ستمگران! ... شويم تسليم نمی! مانيم ساکت نمی! کنيم ھايمان صبرنمی ھا و يافته اثبات گفته

مبر بلکه ھر روز و  نو٢۵ نه فقط روز بار عليه زنان، سويه و خشونت ردساالر و برای پايان دادن به اين جنگ يکم

ھا  مان برای فتح ناممکن  جھانیۀو به مدد مبارز! کنيم مبارزه  می! ايستيم ھر ساعت و ھر لحظه در صف مقدم نبرد می

  !کنيم حرکت می

  

 )نستانافغا-ايران (چسازمان زنان ھشت مار

  ٢٠١٣مبر نو ٢۵

www.8mars.com 

zan_dem_iran@hotmail.com  

 


