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جنگ،  های میدان، تجاوز گروهی، تجاوز در تجاوز برقع، حجاب اجباری،

، دخترکشی، تهدید همسر آزاری، زناشوییتجاوز در زندان، تجاوز در زندگی 

 سازی جنسی، بکارت، قتل   شتم، ناقصو  ضرب ، سنگسار،اسیدپاشیبه قتل، 

، فروشی تنزن،  بدن   دادوستدواژن، اذیت و آزار خیابانی،  گی   هناموسی، پار

از خشونت  ای گوشهتنها ... آزار جنسی در محل کار، پورنوگرافی و

 ی پدیدهخشونت علیه زنان . علیه زنان در سراسر جهان است افسارگسیخته

حاکم  داری سرمایهآن در جهان مردساالر  ی بقهسا بیاما گسترش ؛ نیست جدیدی

کنونی  بدن زن در جهان امپریالیستی   چراکه هولناکی بدل شده است ی پدیدهبه 

و کسب مافوق  ها حکومتاقتصادی  های سیاستبه ابزاری در خدمت  ازپیش بیش

زن را در کنار  ها میلیونجهانی خشونت،  ی زنجیره .سود بدل گشته است

شده است،  تر جهانیخشونت  ی زنجیره هرقدراما ؛ داده است یکدیگر قرار

 .به خود گرفته است تری جهانیمبارزه و مقاومت زنان ابعاد 

گیری  با قدرت. اصلی خشونت، کنترل بر بدن زنان است های شاخصیکی از 

و محدود  گیری بازپسایط برای شر امپریالیستی داری سرمایهدر کشورهای  ها و فاشیستنیروهای راست افراطی  تر وسیعهر چه 

 ی موردحملهکه موضوع کنترل بر بدن زن است بیش از گذشته  جنین سقطدر این میان حق . شده است تر آمادهکردن حقوق زنان 

 جنین سقطآشکار و ایجاد قید و شرط برای  ی حمله. است قرارگرفتهمذهبی  و بنیادگرایانراستی  فاشیست، دست   های دولت

در  تولیدمثل چراکهبرای حفظ جایگاه فرودست زن و تقویت و حفاظت از روابط مردساالرانه؛  کننده تعیین موضوعی است

 .اصلی ستم بر زن است های اهرمیکی از  داری سرمایهطبقاتی  ی جامعه

 ی که بر پایهیی مواجه هستیم بنیادگراو نیروهای  ستیز زن های دولتخاورمیانه ما با حاکمیت  نظیر کشورهایدر کشورهایی 

انواع و اقسام قوانین  با تصویبو  احکام شریعت، بدن زن و کنترل تمام و کمال آن را با اجباری کردن حجاب به اجرا درآورده

 .اند بردگی کشاندهضد زن آشکارا زنان را به جایگاه 

را گیری خود  باری کردن حجاب قدرتاولین حمله علیه زنان، با اج دهی سازمانتئوکراتیک جمهوری اسالمی با  رژیم در ایران،

گرا برای تثبیت ایدئولوژیک  حاکمیت بنیادگرای اسالمی نیاز به اجباری کردن حجاب و کنترل دولتی  این دولت واپس. کرد آغاز

در نظام . در جهت تداوم این نظام ستم و استثماراست تولیدمثل نقش و جایگاه زنان صرفاً ابزاری برای چراکه. بر بدن زنان داشت

 ی ، در خدمت به کنترل و سلطهنیروهای سرکوبگرش برای کنترل زنان دهی سازمانجمهوری اسالمی حجاب اجباری و  ستیز زن

دولتی برای  اشکال خشونت ترین نمادینحجاب اجباری که یکی از . تعمیق موقعیت فرودست زنان استو برای  بر زنان مردان

برای رژیم  ای کننده تعییناست، جایگاه ایدئولوژیک  شده اعمالتوهین و تحقیر  ،داشتباز ،سرنیزهکنترل بدن زنان با زور 

 .جمهوری اسالمی ایران دارد

 داری سرمایهو سیستماتیک سیستم  یافته سازمانتحت خشونت  شان بدندر تمام جهان زنان و  که کند میاین واقعیات آشکار 

مختلف اقتصادی،  های عرصهبه رسمیت شناختن برتری مرد بر زن در  و تثبیتسیستمی که بدون . هستندمردساالرانه /پدر

 دهی سازمانرحمانه علیه زنان را  بی و جانبه همهناگزیر است که جنگی  درنتیجه. حیات نیست ی ادامهقادر به  و فرهنگی اجتماعی

 .کند

ما زنان . ما قربانیان مطیعی نبوده و نیستیم اماو گاهی جمعی زنان را هدف قرار داده  تک به تکدر این جنگ روزانه که گاهی 

مان در سراسر  سرنوشتان داریم که همراه با هم بخش رهاییکافی تجربه، انگیزه و خشم، جسارت و افق  ی اندازه بهانقالبی  آگاه و

در  توانیم می  اتکا به آن بخشی داریم که با های علمی و رهایی ما تئوری. جهان باالخره به این جنگ و نفرت علیه زنان پایان دهیم

بدن زنان و  بر پایان گذاشتن به کنترل ی دانیم که نقطه می. رسانیم  یاریآگاهی و متشکل شدن زنان  ی که هستیم به اشاعه هرکجا

 پذیر نخواهد بین زن و مرد است، بدون رهایی کامل زنان امکان ی قدرت شان که ناشی از نابرابری رابطه خشونت  گسترده علیه

ی نظام طبقاتی  زاییده و زاینده  ی ستمگرانه این رابطه. «طبیعت مرد»است و نه خشونت « طبیعت زن»بود؛ نه فرودستی 

و به مالکیت مرد  به زیر کشیم داری عصر کنونی به اوج خود رسیده است که باید آن را مردساالر است که در روابط سرمایه/پدر

به هر شکلی از ستم و استثمار پایان دهیم تا جهانی بسازیم که زنان بدون  زمان همد و انقالبی، باید با افقی بلن. بر زن پایان دهیم

 .ی پویای جامعه در خدمت به رهایی بشریت باشند ای بتوانند بخشی فعال از چرخه هیچ مانع و واهمه
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