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  ٢٠١۵ اگست ١٩
  

  *زنان چگونه می توانند به صلح و امنيت دست يابند؟
جھانی که ھيچ زنی .  و رھائی مان تضمين باشدما زنان خواھان داشتن جھانی ھستيم که در آن صلح و امنيت و آزادی

جھانی که نياز به داشتن اسلحه . جھانی که ھيچ زنی در آن مورد ستم و استثمار نباشد. در آن مورد خشونت قرار نگيرد

.  تالش کنند... نباشد و زنان و کل بشريت برای پيشرفت جامعه بدون داشتن حق برتری جنسی و نژادی و ... و بمب و

پدرساالری که اکنون در سطح جھانی غالب است می توانيم به اين /ال مھم اين است که آيا در سيستم جھانی مردؤ ساما

  خواسته ھای عادالنه دست يابيم؟ 

ثيرات روانی زنی که مورد تجاوز قرار گرفته را أھيچ نوشته ای نمی تواند ت.  جھانی استۀخشونت عليه زنان يک پديد

که از جانب ھمسر و يا مردان خانواده مورد ضرب را  نمی تواند موقعيت زنی یھيچ سخنراني. ورد تحرير در آۀبه رشت

که با زور و فريب و يا در را ن انسانی زنانی أھيچ کالمی نمی تواند در ھم ريختن ش.  بيان کند،و شتم قرار گرفته است

  .  فقر خريد و فروش می شوند، بازگو کندۀنتيج

 جديدی نيست، اما گسترش بی سابقه و ابعاد آن در جھان مردساالر سرمايه داری به پديده ای ۀيدخشونت عليه زنان پد

از تجارت دختران خردسال و زنان جوان به کشورھای غربی و ساير کشورھا برای تن فروشی . ھولناک بدل شده است

ھم ه وسط مردان خانواده، زنجير باجباری و پورنوگرافی تا تجاوز و ضرب و شتم، توھين و تحقير زنان در خانه ت

اين سيستم مردساالر سرمايه داری است که چنين خشونت . پيوسته ای است از ستم دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان

 برتری ان، بدون دفاع عملی و ايدئولوژيکاين سيستم بدون فرودستی زن. بی رحمانه و خشنی را بر زنان اعمال می کند

  و سازماندھی وسيع ترين شکل خشونت در عرصه ھای گوناگون اقتصادی، سياسی، اجتماعی و و مالکيت مرد بر زن

  .  حيات نمی باشدۀخانگی قادر به ادام

برای ھيچ زنی از روستاھای کشورھای جھان سوم گرفته تا شھرھای . ھيچ جائی در جھان برای زنان امن نيست

، از مسکو بيجينگ تا کنگو، از نيويورک تا اسالم آباد، از تھران تا از دھلی. کشورھای امپرياليستی امنيت وجود ندارد

تا قاھره، از کابل تا برلين، از بصره تا ليما و ساير نقاط جھان زنان و دختران جوان از خطر خريد و فروش بدن شان، 

رت،  آزار جنسی و ضرب و شتم، پورنوگرافی، تجاوز، زندانی شدن در خانه، به قتل رسيدن، اسيد پاشی به سر و صو

   .در واقعيت امر، بدن زنان از آنان جدا شده و به تصرف مردان در آمده است. روانی در امان نيستند

رغم برابری نسبی قانونی، با وجود يک سيستم مردساالر، تبعيضات ضدزن را در  در کشورھای غربی علی

شونت عليه زنان در اشکال گوناگون ھم چون تجاوز، خ. کند ھای مختلف و ابعاد گسترده، توليد و بازتوليد می عرصه

حق سقط جنين پيوسته با . چنان ادامه داشته و افزايش يافته است ضرب و شتم و خشونت خانگی در ابعاد وسيع ھم
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بدن زن در اين کشورھا  شکل ديگری از کاالست و از اين طريق . شود رو میه محدوديت در کشورھای مختلف روب

ھر ساله ھزاران دختر جوان و نوجوان از طبقات محروم اين کشورھا و . گيرد  خريد و فروش قرار میل و موردوکنتر

ِچنين از کشورھای جھان سوم و يا کشورھای بلوک شرق سابق توسط سوداگران انسان برای بردگی جنسی اگرچه نه  ھم
   جنسی در فاحشهۀشوند تا به عنوان برد میآن، به بازار سکس اين کشورھا وارد " ِمدرن"  داعش بلکه به شکلۀبه شيو

ھای  پورنو گرافی شوند، تا فرودستی و ستم" صنعت"ھای کشورھای مدرن غربی مشغول کار شوند، و يا وارد  خانه

  .ر را نصيب سالطين سرمايه کنندالظالمانه عليه زنان به شکلی، به اصطالح مدرن را تضمين کنند و ميلياردھا د

گر از يک سو و از سوی ديگر با رشد  ھای اشغال به خاطر حمالت و تجاوزات امپرياليستورميانه  خاۀزنان در منطق

ھای   قدرتۀھای سبعان گری ھا و اشغال افروزی جنگ. اند ھای غيرقابل تصوری شده   اسالمی متحمل ستمئیبنيادگرا

 از ھم ئیروھای اسالمی که در بنيادگراھای مختلف و رشد ني  خاورميانه تحت بھانهۀل منطقوامپرياليستی برای کنتر

  . بارتر از گذشته قرار داده است تر و حقارت گيرند، زنان اين منطقه را در موقعيتی به مراتب سخت پيشی می

طور  گيری دولت اسالمی داعش شد، زنان در منطقه به با اشغال عراق و جنگ در سوريه که در نھايت منجر به قدرت

ھا زن  ميليون. شوند وحشيانه ای به بردگی جنسی کشانده شده و خريد و فروش میۀ زدی به شيوخصوص زنان اي کل و به

کنند و از ھر حق و  در اين منطقه در کشورھای عراق و سوريه، آواره در کوه و بيابان تحت بدترين شرايط زندگی می

  . شوند حقوق انسانی محرومند و پيوسته تھديد به تجاوز و خشونت می

 و به قدرت رساندن دولت ءئی و شرکاامريکا ان اشغال نظامی افغانستان توسط امپرياليست ھای مردساالراز دور

اسالمی در اين کشور و به تصويب رساندن قوانين ريز و درشت عليه زنان که بر شريعت اسالمی استوار است نه تنھا 

 خرافات و دين پرستی از ۀاشاع. سعه بخشيده استموقعيت زنان بھبود نيافته بلکه ابعاد خشونت و بردگی زنان را تو

روزی نيست که در افغانستان . جانب دولت و مرتجعين اسالمی در جامعه ھر روز ابعاد گسترده تری به خود می گيرد

  .  تجاوز، سنگسار، قتل ناموسی و زن کشی و يا جنايت ديگری عليه زنان به گوش نرسدۀمورد تازه ای در بار

از ھمان ابتدای قدرت گيری رژيم ضد زن جمھوری اسالمی زنان و بدنشان مرکز کشمکش برای در ايران نيز 

جنگ عليه زنان در اين رژيم با فرمان ارتجاعی حجاب . استقرار و تحکيم قدرت طبقات ارتجاعی در ايران بوده است

در طی بيش از سی و . فته استآغاز شد و اين جنگ تا به امروز ادامه يا» يا روسری، يا توسری« اجباری و شعار 

پنج سال خشونت دولتی عليه زنان و گسترش آن در جامعه يکی از ستون ھای اصلی رژيم زن ستيز جمھوری 

در واقع ھمين روی کار آمدن رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی در ايران و سياست ھای به . اسالمی را تشکيل داده است

امپرياليستی و گسترش ۀ ش برد اھداف و برنامه ھای جنايت کارانه و چپاول گرايان عطفی در پيۀغايت سرکوب گرانه اش نقط

 اين يک بازسازماندھی مذھبی بود که بدون .فريقا بوده استا يکی پس از ديگری در کشورھای خاورميانه و شمال ئیبنيادگرا

 عملی مردم جھان، بدون تکيه بر  سياسی مردم جھان، بدون تکيه بر گيجی و نااميدی فکری و- تکيه بر شرايط فکری 

ھای سياسی، نظامی، مالی و ھمچنين  رات بنيادی، بدون حمايتييداری عليه انقالب و تغ ھای سرمايه کارزار عظيم قدرت

کارزارھای فکری و تئوريک آنان و حمايت مستقيم و غيرمستقيم از نيروھای مرتجع، بدون ھمراھی مستقيم و غيرمستقيم 

فکران در سراسر جھان و بدون بازسازماندھی مجدد نيروھای اجتماعی و  ھای سکوالر و روشن ينمتفکرين و تئورس

  .پذير نبود امکان... داری امپرياليستی در کليت آن  طبقاتی؛ و بازسازماندھی سرمايه

 اشاعه و  مردساالر برای اعمال سرکوب و ستم تنھا از بازسازماندھی ھای مذھبی بنيادگرايانه،سيستم امپرياليست

تحکيم ايدئولوژی، فرھنگ و ارزش ھای کھنه منطبق با مالکيت خصوصی، و روابط  و افکار مبتنی بر تمايز استفاده 

ن است که به دھشتناک ترين شکل آنمی کند بلکه از ھمه مھم تر دستگاه قھر دولتی، ارتش و نيروھای نظامی 

  . سرکوب و کشتار، اين امر را ميسر می نمايد
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 شرايطی چگونه می توان صلح و امنيت برای زنان و به طور کل توده ھای مردم را متحقق کرد؟ ؟ آيا می در چنين

توان از امنيت برای زنان حرف زد اما در برابر جنگی که  بنياد گراھا و امپرياليست ھا بر زنان تحميل کرده اند 

طور سيستماتيک ھر روزه در خانه و خيابان و  ه به دولتی کۀيافت خشونت سازمانآيا می توان ؟ سخنی به ميان نياورد

شود را ناديده گرفته و در مقابل آن ھرگونه حرکت انقالبی و يا خواست انقالبی زنان  محل کار بر زنان اعمال می

اما آن چه که !  نهًبرای سرنگونی اين رژيم را رد کرده و آن را عين خشونت و نقض امينت زنان معرفی کرد؟ مسلما

... از جانب سردمداران اين نظام و ايدئولوگ ھای آن تبليغ می شود تفکرات زن ستيز پراگماتيستی، اصالح طلبانه و 

بودن رفرم است که بتواند در خدمت منافع و اھداف ستمگرانه و " واقع بينانه و امکان پذير"در رد انقالب و 

 فکری را تبليغ می کنند که اين خشونت ھای افسارگسيخته عليه زنان، يک اين خط.  خود قرار گيردۀاستثمارگران

 فرھنگی است و در ساختار اين نظام با انجام کمی اصالحات در قوانين آن و باز خوانی ھای زنانه از آن، می ألۀمس

" خشونت آميز "را» مبارزات«فقط کافی است زنان . مورد نظر شان در رابطه با زنان دست يافت" حقوق" توان به 

ی مسالمت آميز داشته باشند زيرا در غير اين صورت با نقض کنندگان صلح و امنيت ھم »خواسته ھا«نکنند بلکه 

  ! کاسه اند

آن ھا ھمراه با سازمان . طلب حکومتی و غيرحکومتی درايران، از اين دسته اند ھا، گرايش راست و اصالح رفرميست

 شان  ۀتالش دارند تفکرات پراگماتيستی و مماشات جويان.... او ھا، . جی. چون انو نھاد ھای ھم" حقوق بشری" ھای 

 را تحت اين   مسلحانهۀ مردم را فروکش داده و مشارکت زنان در جنگ و مبارزۀرا تئوريزه و مبارزات حق طلبان

ی که نسبت به مبارزات اين طرز تفکر را در برخورد.  تقبيح کنند،شود عنوان که باعث گسترش خشونت عليه زنان می

ھا، با ھر ھدف و  اينان اين گرايش را پيش گذاشتند که تمام جنگ. حق زنان کوبانی کردند به روشنی می توان ديده ب

اين گرايش فکری شرکت در  .ھيچ وجه نبايد در آن شرکت کنند ای که بر پا شده باشند، عليه زنان ھستند و زنان به برنامه

 ۀ بنابراين مشارکت زنان در جنگ و مبارز.کنند را برپا می دانه دانسته که فقط مردان آن مرۀھا را يک عرص جنگ

ا   ر شود، محکوم و رد کرده و آن ھا در کوبانی را تحت اين عنوان که باعث گسترش خشونت عليه زنان می  آنۀمسلحان

خواھند  کنند و کسانی که می دفاع میاينان بين مردمی که از حقوق انسانی و زندگی خود . عين خشونت معرفی کردند

گيرند، دارای يک  مردم را به اسارت و بردگی بکشانند، تفاوتی قائل نشده و ھر دو طرف را چون اسلحه در دست می

طلبانه در  طلب بوده و فقط با مبارزات رفرميستی و اصالح  اصالحًکنند که زنان ذاتا کنند و تأکيد می ماھيت ارزيابی می

 ھمان فلسفه ای است که می گويد ًو اين دقيقا! توانند وضعيت خود را بھبود بخشند ين نظام زن ستيز میچارچوب ھم

! اند" مسالمت جو و صلح طلب"و در ھر شرايطی "  ذاتا" زندانبان و شکنجه گر خود را نيز دوست بدار زيرا زنان 

در حقيقت اگر . دست نيامده استه زندگی زنان بتاريخ نشان داده است  که بدون مبارزات راديکال ھيچ پيشرفتی در 

 انقالبات و مبارزات راديکال از پائين ۀاصالحاتی به نفع زنان و يا ساير ستمديدگان درھرجامعه ای انجام شده، در نتيج

ه  بر مبنای خواست ھای اصالح طلبانه و رفرميستی ب٧٠ و ٦٠ ۀ در دھامريکامبارزات سياھان و زنان در . بوده است

مارتين لوتر کينگ و خواسته ھای رفرميستی او نبود که جنبش سياھان را آفريد، اين    در واقع امثال.وجود نيامد

فمينيست ھای رفرميست نبودند که باعث و بانی اصالحات در مورد مسايل زنان شدند، بلکه به دليل اوضاع انفجاری در 

 مجبور شدند امريکا بود که دولت ھای سرمايه داری اروپا و سطح جھان، و مبارزات سھمگين و خونين سياھان و زنان

   .عقب بنشينند و تن به برخی اصالحات دھند

 ايدئولوژيک جزحفظ و تداوم وضعيت موجود و بد تر شدن آن و جز - در واقعيت امر، اين گرايشات و خطوط فکری

گر ندارند و قادر اند با مبارزات م سرکوب ھيچ نفعی در حفظ اين نظابه ھدر دادن پتانسيل و نيروی عظيم زنان که

بنابراين چگونه می توان .  آن را بلرزانند، کار ديگری از پيش نخواھند بردۀراديکال  و انقالبی خود پايه ھای پوسيد
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 زنان اصالح طلب حکومتی و غير حکومتی را الگوئی برای رسيدن به صلح و امنيت ۀبرنامه ھای مماشات طلبان

  ست؟برای زنان دان

سختی در اين است که با وجود نارضايتی . بريم سر می دھند که ما در اوضاع بسيار سختی به اين واقعيات نشان می

کشان وجود دارد، اما بديلی انقالبی   زحمتًعميقی که در بين خيل عظيم زنان و ساير اقشار و طبقات مردمی، خصوصا

 بنيادگرايان مذھبی، مرتجعين ۀود نيامده و کماکان جھان زير سيطروج در مقابل آنان برای برون رفت از اين اوضاع به

زنان درسراسر جھان در موقعيت فرودست قرار دارند، و در مقابل . ھای مردساالر قرار دارد رنگارنگ و امپرياليست

ور زدن سيستم يکی است و ستم بر زن يکی است و راھی برای د. مردساالرانه شکننده اند/ ھای سيستم پدر خشونت

 ۀ عمداءداری مردساالر نھفته نيست چرا که اين سيستم خود عامل و مبد  زنان در سيستم سرمايهئیحل رھا راه. نيست

  . ادامه و تشديد فرودستی زنان در سطح جھان است

که  زنانی که حاضر نيستند تن به خشونت و فرودستی دھند اين است ۀچه که امروزه بيش از ھر دوره در مقابل ھم آن

بدون .  آگاھی در ميان زنان به بسيج و متشکل کردن آنان بپردازندۀتر مبارزه و اشاع بتوانند با پيشبرد ھر چه وسيع

 بشريت، ھر چقدر ھم که مبارزات خود ئیداشتن نيروی آگاه و متشکل زنان و ساير اقشار و طبقات مردمی با افق رھا

ری اساسی در مناسباتی که تشديد فرودستی ييوقوع بپيوندد، تغ معه بهکشان جا به خودی توسط زنان، جوانان و يا زحمت

ھمان طور که . دھد اش قرار دارد، نمی زنان، سرکوب و اختناق و عمق بخشيدن به ستم و استثمارکل جامعه در سرلوحه

را به » ربیبھار ع«ھا زن و مرد در مصر و تونس، نتوانست از درون مبارزات خود به خودی که نام  شرکت ميليون

وجود بياورد؛ و نشان داد بدون يک آلترناتيو  ھا به ی و بھاری واقعی برای زنان و ساير تودهئ ری ريشهييخود گرفت، تغ

 مشتاق و پرشور ۀھا تود ھايش قرار داشته باشد، حتا با حضور ميليون  برنامهۀ زنان در سرلوحئیانقالبی واقعی که رھا

ھا و تفکرات پراگماتيستی شان خالص  گرا و وابسته به امپرياليست ھای واپس ز شر دولتتوان ا و از جان گذشته ھم نمی

 . تر بازسازی خواھد شد شکلی عميق  باقی مانده از رژيم سابق، بهۀشد و دوباره ھمان روابط کھنه و پوسيد

م و محکوم به تکرار آن خواھيم اي مان باز کند ما از تاريخ ھيچ نياموخته اگر اين تجربيات تلخ نتواند راھی در مقابل

ھای تاريخی ضرورتی است در مقابل زنان که ستمی ھزاران ساله و به وسعت جھان را تجربه  آموختن اين درس. بود

اندازی جنبش انقالبی زنان، در جھت  کوبد و تنھا راه مقابله با اين اوضاع راه ضرورت بر درب می. کنند کرده و می

ت که بتواند نفرت عميق زنان و کل مردم ستمديده را در جھت سرنگونی انقالبی تمام و کمال ساختن بديلی انقالبی اس

طلبان و  ھای منفعت بايد فارغ از زمزمه. ھا ھدايت کند رژيم جمھوری اسالمی و قطع دست کليه امپرياليست

بايد خودمان را . و بشريت باشد زنان ئیری باشيم که متضمن امنيت و صلح و رھاييباکانه در پی تغ کاران، بی محافظه

بايد جنبش . ر طوالنی و بنيادين جامعه باشدييبرای مبارزاتی سخت آماده کنيم که محرک مبارزات کنونی ما برای تغ

  .  خاورميانه و جھان باشدۀھا در منطق انقالبی زنان را به راه بيندازيم که الھام بخش مبارزات زنان و کل توده

  انگلستان- )افغانستان-ايران( چ مار٨سازمان زنان 

  ٢٠١٥ست گا

com.mars8.www        com.gmail@lnd.marswomenorg8org.Mars8/com.facebook://       https 

 

در لندن با تم زنان ، صلح و امنيت برگزار می شود و ما تالش کرده امسال کنفرانس بيناد پژوھش ھای زنان ايران * 

 . اين تم بيان کنيمۀايم که در اين اطالعيه فشرده نظرات خود را در بار

 


