
 کنترل بدن من حق من است، 

 نه هیچ دولت، 

 نه هیچ مذهب 

 !و نه هیچ فردی
 

روز جهانی »امسال در شرایطی خودمان را برای مبارزات 

کنیم که سه سال از  آماده می« مبارزه با خشونت علیه زنان

نمایی جهانی زنان علیه به  تگذرد؛ و یک سال از تظاهرات و قدر ای می های زنجیره مبارزات مردم اصفهان علیه اسیدپاشی

ای با هم ندارند اما کافی  در نظر اول ظاهراً این دو مناسبت هیچ رابطه. قدرت رسیدن دولت فاشیستی ترامپ در آمریکا

ها  ی درونی روشنی بین آن تر بررسی کنیم تا رابطه است کمی، فقط کمی دماسنج وضعیت زنان در جهان و ایران را دقیق

و چرا خشونت علیه ! تر شده است؟ ت بفهمیم چرا وضعیت زنان در سراسر جهان و همچنین ایران بحرانیکافی اس. بیابیم

و چرا هرچه این ! تر و شدیدتر شده است؟ چرا جنگ علیه زنان عریان! تری پیدا کرده است؟ زنان گستره و اشکال وسیع

 رسد؟ ناپذیر به نظر می و اجتناب« تر طبیعی»، «تر عادتی»خشونت علیه زنان  گیرد، علیه زنان شدت می  طرفه جنگ یک

رسد که گویا ما زنان وجود داریم تا این جنایات بر ما  قدری عادی و طبیعی به نظر می این روزها موقعیت بحرانی زنان به

بار  سالی یک ی نهادهای دولتی و جهانی را پُرکنیم و های ساالنه ها و گزارش های آمار رسانه اعمال شوند تا درنهایت ستون

حقیقت که این   در عمل اما این. شان بدهیم و عیاری برای تخصیص بودجه به دست« سال آینده»های  موضوعی برای طرح

شوند و اکثراً  کشند و تخریب می بینند، درد می آمار و ارقام مربوط به زنانی است از گوشت و پوست که آزار و آسیب می

که برای ما زنان ـ از هر طبقه، سن، ملیت،  درحالی. ها ندارد تند، جایی در این بررسیای برای خودشان متصور نیس آینده

شویم، به اشکال مختلف آن را در طول  ای است که با آن متولد می ـ خشونت جنسیتی پدیده... مذهب، گرایش جنسی و 

خشونت برای ما اخبار . دهیم دست می کنیم و خیلی اوقات از شدت اعمال این خشونت جان خود را از مان تجربه می زندگی

کنیم؛ تضمینی است برای  ها یا عنوان یکی از روزهای سال نیست، خشونت موقعیتی است که ما در آن زندگی می رسانه

ی مرد بر  ی سلطه ی اعمال رابطه ی فرودست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک زنان؛ نشانه حفظ و بازتولید رابطه

تی است برای بقای یک سیستم مبتنی بر انواع و اقسام نابرابری؛ از نابرابری طبقاتی گرفته تا نابرابری ملی، زن؛ و ضرور

 ... .مذهبی، جنسیتی و 

که  درحالی. شود اصطالح طبیعی بین زن و مرد محسوب می ی به در این دنیای نابرابر طبقاتی، فرودستی زن رابطه

وقفه مبارزه  ترین حقوق خود به شکل فردی و جمعی بی ای برای پایه  جهان روزانهآن زنان در سراسر « طبیعت»برخالف 

فروشی، فقر، بارداری یا مادری اجباری،  که قربانی تجاوز، ازدواج اجباری، تجاوز محارم، تن زنان برای این. کنند می

زنان چه آگاه باشند چه نه . کنند رزه میوقفه مبا نشوند، بی... ضرب و شتم، اسیدپاشی، قتل ناموسی، آزار و اذیت جنسی و 

این تضاد . شان قرارگرفته است شان برای به دست آوردن حق تعیین سرنوشت و کنترل بدن در مرکز این مبارزات، تالش

این ساختار چه از طریق دولت، قانون، مذهب، جامعه، . مردساالر حاکم است/چالش مرکزی زنان با ساختار طبقاتی پدر

سعی در کنترل بدن، اراده و سرنوشت زنان دارد یعنی از طریق سه ( عمدتاً مردان)و چه افراد ... ، سنت فرهنگ، عرف

ی خشونت  هرچند در بین این سه حلقه. آورد ی خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی زنان را به انقیاد در می تنیده ی درهم حلقه

ی دیگر را به حرکت درآورده، تولید و بازتولید،  ای که دو حلقه قهحل. ی اصلی و عمده است علیه زنان، خشونت دولتی حلقه

 .نماید محافظت و هدایت می



ی ذاتی، سیستماتیک و منسجم دولتی و از طریق دادن امتیازات  یافته ساختار دولت مردساالر از طریق خشونت سازمان

ه و از این طریق کلیت جامعه را تحت انقیاد ی دیگر متحد کرد مردساالرانه علیه زنان، نیمی از جامعه را علیه نیمه

های ضروری برای تحمیل و تحکیم خشونت دولتی  های خشونت اجتماعی و خانگی نیز حلقه به همین دلیل حلقه. آورد درمی

و  ی جهان زنان را هدف قرار داده؛ ی زنان قربانیان مستقیم یا غیرمستقیم سیستمی هستند که در همه به این شکل همه. هستند

هالیوود، چه زنان آواره از « سلبریتی»ی آن هیچ زنی در هیچ زمان و هیچ مکانی مصونیت ندارند، چه زنان  در چارچوبه

های کنفرانس دانشگاهی، چه در مدارس روستایی،  های خلوت، چه در فضاهای مجازی، چه در اتاق جنگ، چه در کوچه

 .ی خشونت هستند تنیده ی درهم حلقه  زنان قربانیان این سه... خواب و  اتاقها، چه در خانه و  جرگه ها و لویی چه در پارلمان

کماکان چه . ترین مکان برای اوست اما منشأ این ناامنی را باید در جای دیگر جست ی یک زن ناامن« خانه»هرچند کماکان 

اند که به  یافته این خشونت سازمانها منشأ  ی امپریالیستی و چه در کشورهای تحت سلطه، دولت یافته در کشورهای توسعه

 .نمایند دهی و تقویت می کمک بازوهای رسمی و غیررسمی خود ایدئولوژی و مناسبات ضد زن را در جامعه سازمان

و قوانین حمایتی از زنان « برابر»امپریالیستی با تدوین قوانین / داری  طور به نظر بیاید که در کشورهای سرمایه شاید این

ها منشأ اصلی تولید و حفظ  کماکان دولت! خیر: اند اما باید با صراحت و قاطعیت اعالم کنیم شده این چرخه خارج ها از دولت

ترین  ی قدرت، عظیم هایی که برای حفاظت از این رابطه دولت. ی نابرابر بر اساس مالکیت خصوصی هستند رابطه

ی مردساالرانه بر اساس مالکیت  چراکه حفظ رابطه. دارندرا در دست ... های اداری، نظامی و ایدئولوژیک و  دستگاه

های زیربنایی سیستمی است که هدف آن کسب سود و مافوق سود است  خصوصی یکی از ارکان ایدئولوژیک و یکی از پایه

 . و  بدن زنان نیز یکی از کاالهای بسیار سودزاست

های دسِت راستی  داری، با رشد و روی کار آمدن دولت سرمایهتر شدن نظام  به همین دلیل است که امروزه با هر چه بحرانی

ترین و  ترین، پوسیده افتاده ها در سراسر جهان که در پی بازسازی و تقویت عقب و قدرت گرفتن نیروهای راست و فاشیست

شدت چالشی شده  ی کنترل بر بدن زنان تبدیل به یک موضوع به ها و مناسبات هستند، مسأله ها، ایده ترین ارزش ارتجاعی

ترین حمالت ترامپ  اتفاقی نیست که یکی از برجسته. یافته است ای افزایش است و خشونت علیه زنان به شکل افسارگسیخته

اش را بر مبنای برتری  کمپین انتخاباتیاگرچه او . اش و چه پس از به قدرت رسیدن، علیه زنان بود چه در کمپین انتخاباتی

ی تسلیحات  مسابقه جویان و مسلمانان، حمله علیه پناه ، برتری سفیدپوستان، شونیسم ملی، تهدید بهمردانه و فرودستی زنان

العملی که زنان نسبت به  طراحی و اجرایی کرد اما عکس... زیست و  افروزی، تخریب هرچه بیشتر محیط ای و جنگ هسته

گرِد تاریخی زنان را هدف قرار داده که متقابالً در  عقب روی کار آمدن او انجام دادند خود نشان داد که تا چه اندازه این

خیزش زنان در آمریکا و سایر کشورهای اروپایی علیه گسترش . پاسخ نگذاشتند آمریکا و سراسر جهان این حمله را بی

موضوع تواند نافی این حقیقت باشد که در این رویارویی موضوع کنترل بر بدن زن و مشخصاً  اشکال مختلف خشونت نمی

اتفاقی نیست که باوجود افزایش اشکال مختلف و حاد خشونت مانند تجاوز، . ای است مرکزی و گره« جنین حق سقط»

نفوذ و  در مبارزات جنبش زنان برجسته شده است؛ و اعمال« جنین حق سقط»موضوع ... و  ، پورنوگرافیفروشی تن

گیری یا محدود کردن یا ندادن  ها و بنیادگرایان مذهبی نیز به موضوع بازپس افراطی، فاشیست فشارهای نیروهای راستِ 

ای موضوع حق کنترل بر بدن  واسطه و بی  جنین به شکل برجسته چون موضوع حق سقط. خورده است جنین گره حق سقط

کند؛ و همچنین بیش از سایر اشکال  حکیم میگیرد؛ کنترل دولت، مذهب و مرد بر بدن زن را بازتعریف و ت می  زن را نشانه

یعنی کنترل دولتِی ... خشونت بر زنان در کشورهای امپریالیستی، در این حیطه امکان دخالت دولت، قانون، مذهب و 

 ی که ناخواسته بارورشده یا «اوول»نگران ... ها و بنیادگرایان مذهبی و  مسلماً نیروهای راست، فاشیست. آشکار وجود دارد



مسأله . ی میان زن و مرد، زن و نظام طبقاتی حاکم است مسأله صرفاً رابطهجنین هم نیستند،  یک فتوس نیستند، نگران

خواهند  ها می آن. داری است برای حفظ جایگاه فرودست زن در آن ی سیستم سرمایه تقویت و حفاظت از روابط مردساالرانه

های اصلی  ی طبقاتی یکی از اهرم شته باشید، چون کنترل تولیدمثل در جامعهکنترل بدن و قدرت تولیدمثل زن را در دست دا

 .برای همیشه برده و فرودست باقی بماند  ی اوست تا ستم بر زن و تعیین سرنوشت و آینده

گیرِی حقوق زنان و به عقب  های ارتجاعِی مذهبی و مردساالر برای بازپس شاید این تالِش دولتی و رشد ایدئولوژی

دانیم مرتجعین  برای ما که می. های دردناک آن آشکار باشد آمد لمس و پی شان بیش از همه برای ما زنان ایرانی قابل دنران

پوشانند تا قوای  می...( حجاب، برقع، روسری و )چگونه به اسم خدا و با کمک دین و مذهب بدن زن را با پوشش اسالمی 

ی جنسی  زن را تبدیل به یک سوژه« اختیاری»نیم حجاب چه اجباری و چه دا برای ما که می. جنسی مردان تحریک نشود

ایم دولت تئوکراتیک  برای ما که دیده .شود ی مرد بر زن تثبیت می کند که باید کنترل شود؛ و از همین طریق سلطه می

ا علیه زنان ـ برای ی خود ر جمهوری اسالمی پس از به قدرت رسیدن، برای به عقب راندن و ارعاب جامعه اولین حمله

گرا برای تثبیت ایدئولوژیِک حاکمیت بنیادگرای اسالمی نیاز به  این دولت واپس. دهی کرد اجباری کردن حجاب ـ سازمان

چون حجاب در ساختار جمهوری اسالمی صرفاً یک پوشش . اجباری کردن حجاب و کنترل دولتی بر بدن زنان داشت

ی تعیین محتوای این  ی نفی آزادی پوشش زنان و هم از زاویه هم از زاویه« اریحجاب اجب»برای حکومت اسالمی . نیست

در ایران نوع خاصی از پوشش اجباری است که فقط در چارچوب قوانین و حاکمیت اسالمی قابل . پوشش اهمیت دارد

ر تولید نسل و شهوت غایت مردساالرانه که زنان در آن صرفاً ابزا توضیح است؛ در چارچوب یک نظام ایدئولوژیِک به

العقل، صغیر، اغواگر،  فرض قطعی حاکمیت در مورد زنان این است که زنان موجوداتی ناقص در نظامی که پیش. هستند

های  هستند؛ بنابراین باید هم تحت چتر حمایت عناصر ذکور قرار گیرند؛ باید هم پتانسیلانگیز و مظهر فساد  شهوت

برداری  ـ مثل ازدواج و صیغه ـ مورد بهره« قانونی»های شرعی و  ل شده و از طریق کانا شان توسط مردان کنترل اغواگرانه

شود باید هم مجوز ورود به این قلمرو توسط قانون تعیین  در ساختاری که زن کشتزار و مایملک مرد قلمداد می. قرار گیرد

رای نشان دادن جایگاه فردوست و ابزاری ب« اختیاری»بیش از هر چیز حجاب چه اجباری و چه . و کنترل شود

. ی خداوند بر روی زمین گان نرینه گی بودن زنان توسط مردان یعنی نماینده سمبل تحت انقیاد و برده. بردار زن است فرمان

ی قدرت زنان توسط مردان و دولِت اسالمی کنترل  دهد که در این رابطه ای نشان می حجاب اجباری به شکل برجسته

به همین دلیل هم حجاب اجباری پرچم سیاسی . گردد این طریق جایگاه حاکم و محکوم تعیین و تثبیت میشوند و از  می

های تئوکراتیک اسالمی است که بر بدن زنان به اهتزاز در آمده است، حتی در کشورهای غیراسالمی هم حجاب  دولت

ترین شکل کنترل و اعمال خشونت دولتی  ستهحجاب در کشورهای اسالمی برج. از همین محتوا برخوردار است« اختیاری»

ترین مرزهای تمایز  های اسالمی و یکی از اصلی و نماد کنترل بدن، اراده و سرنوشت زنان است که جز ارکان حکومت

 .داری است های سرمایه ها با سایر دولت آن

کند حکومت اسالمی حکومتی است  یدهد و اعالن م ای موقعیت زنان تحت حاکمیت اسالم را نشان می حجاب به شکل فشرده

البته و متأسفانه این سناریو صرفاً . خداوند قرار دارند« ی برگزیده»گان  که در آن زنان تحت انقیاد و کنترل مردان و نماینده

 یا درصدد کسب آن هستند  به دست گرفتهه نیروهای اسالمی حاکمیت یا قدرت را در تمام کشورهایی ک. محدود به ایران نشد

در افغانستان بنیادگرایان اسالمی برای به عقب راندن جامعه شدیدترین حمالت را به زنان . شود این سناریو تکرار شده یا می

در عراق، . اند ی آمریکا ـ که مدعی آزادی زنان بود ـ کدگذاری و قانونی شده نشانده ها در دولت دست کردند و این تالش

و تکرار شد و اسالمی شدن حکومت نسبت مستقیمی با به انقیاد درآوردن زنان و خصوصاً هم همین سناری... لیبی، سوریه و 



عنوان آخرین ورژن از بنیادگرایی اسالمی پا را فراتر گذاشت و حتا فروش زنان در  داعش هم به. ی حجاب داشت مسأله

موقعیت زنان و پذیرش حجاب نسبت مستقیم در ترکیه نیز اسالمی شدن یک کشور الئیک با . گان را نیز احیا کرد بازار برده

ترین سمبل  شود که حجاب برجسته ی قدرت مرد بر زن بر اساس اسالم کدگذاری می در تمام کشورهای اسالمی رابطه. دارد

 .آن است

ا ی م ایم که چرا مبارزه خوبی لمس و درک کرده های تئوکراتیک به به همین خاطر ما زناِن کشورهای تحت سلطه و حکومت

خورده است؛ و چرا زنان بدون شورش و عصیان در مقابل  اش گره زنان برای رهایی به مبارزه برای حق کنترل زن بر بدن

ها را تحت کنترل و انقیاد درآورند  خواهند بدن، سرنوشت و اراده آن تمام نیروها، ساختارها، قوانین و افرادی که می

زمان باید علیه بنیادگرایی مذهبی  ونت علیه زنان بردارند؛ و چرا مبارزات ما همتوانند قدمی درراه پایان گذاشتن بر خش نمی

 .مردساالر باشد/داری امپریالیستی پدر و سرمایه

ایم، هرچند بهای گزافی  هرگز از عواقب شورش و سرکشی نهراسیده. ما زنان تاریخاً قربانیان مطیعی نبوده و نیستیم! بله

امروز باز هم بدون . «بدحجاب»ای به زنان  های زنجیره مان کرده است و نه اسیدپاشی ن مرعوبسوزا نه ساحره. ایم پرداخته

برداری را  ی سلطه، کنترل و فرمان هستیم، چون ما رابطه« غیرطبیعی»کنیم که ما زنانی  ای اعالم می هیچ واهمه

هستیم،  اش تنها طرفدار حق کنترل زن بر بدن ا نهم. تابیم یک از اشکال خشونت را برنمی عنوان هیچ هیچ تابیم، چون به برنمی

تنها مخالف حجاب اسالمی هستیم،  جنین هستیم، نه فقط طرفدار آزادی سقط تنها طرفدار آزادی انتخاب پوشش هستیم، نه نه

ای در  ریشهی یک انقالب عمیق و  وسیله بلکه پیگیرانه خواستار تغییر این جهان به... تنها طرفدار رهایی زنان هستیم  نه

زنان یکی از کنشگران خشمگین این انقالب  دانیم که مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیا هستیم و خوب می

 .خواهند بود
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 ۷۱۰۲نوامبر 

www.8mars.com 

zan_dem_iran@hotmail.com 

youtube.com/8marsorg 

facebook.com/8marsorg 

http://www.8mars.com/
mailto:zan_dem_iran@hotmail.com
https://www.youtube.com/8marsorg
https://www.facebook.com/8marsorg

