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روز جھانی زنانی که زنجيرھا را پاره می کنند!
تجاوز ،تجاوز گروھی  ،تجاوز در ميدان ھای جنگ ،تجاوز در زندان ،ھمسر آزاری ،دخترکشی ،تھديد به قتل ،اسيد
پاشی ،سنگسار ،کتک ،خانه ھای امن ،ناقص سازی جنسی ،بکارت ،قتل ناموسی ،پارگی واژن ،آزارھای خيابانی،
ساعات ناامن ،مکان ھای ناامن ،داد و ستد بدن زن ،فحشاء ،تن فروشی ،خشونت خانگی ،خشونت اجتماعی ،آزار
جنسی در محل کار ،بدنام کردن ،تخريب اينترنتی ،برقع ،پرونوگرافی ،حجاب اجباری ،ناموس ،شرم و حيا،
تبعيض..............،

اين واژه ھای مملو از خشونت ،نفرت ،تحقير و بی رحمی ،تنھا گوشه ای از شرايط اجتماعی زن را بيان می کنند.
می توان اين ھمه خشونت ،تحقير و سرکوب را در زمره ی »شرايط کاری و سوانح کاری« اين قشر کارکن و
زحمتکشی دانست که دو سوم کار جھان را انجام می دھند و فقط صاحب ده درصد درآمد و يک درصد مالکيت
ھستند .
به راستی ،کدام يک از اقشار کارکن جامعه در طول تاريخ تا اين حد در معرض خشونت و کنترل ھمه جانبه و
گسترده ی صاحبان ،اربابان و صاحب کاران خود بوده اند؟ برده ،رعيت ،کارگر؟ کدام يک ،چنين مقياسی از »سوانح
کاری« و تحقير فردی و اجتماعی را در طول عمر بر دوش کشيده اند؟ کدام يک ،به اندازه ی »زن« در زنجير ستم
ھای فردی و اجتماعی بوده اند؟ در مورد کدام يک ،اين ھمه جرم تراشی و تھديد در اوراق کتب دينی ،قانون ،حرف
عوام و اشعار شعرا ديده ايد؟ به ما بگوئيد ،ھر روز و ھر ثانيه در مورد کدام قشر اجتماعی ،در موعظه ھای دينی،
در شعر و آواز ،در بازی ھای اينترنتی و کتاب ھا ،اين ھمه نفرت پراکنی می شود؟ در مورد کدام يک بی رحمانه و
تحقيرآميز سخن گفتن ،بخشی از فرھنگ مسلط و »عادی« جامعه است؟ آيا به احکام دينی برخورده ايد که بگويد:
شوھرت را بزن اگر اطاعت نمی کند ،او را بکش اگر بی ناموسی کرد ،حبسش کن اگر سرکشی می کند ،فرزندانش
را بگير اگر طالق گرفت ،رفت و آمدھايش را کنترل کن تا جامعه به فساد کشيده نشود!
بس است! ديگر بس است! دوران آمار دادن و ادعانامه صادر کردن به سر رسيده است .ديگر کافی نيست تکرار
کنيم که:
ھفتاد درصد زنان جھان قربانی تجاوز و خشونت جسمی اکثرا به دست نزديکان خود ھستند،؛
خشونت بيش از جنگ ،سانحه اتومبيل ،سرطان و ماالريا از زنان  ١٥تا  ٤٠سال کشته می گيرد؛
ساالنه  ٨٠٠ھزار انسان خريد و فروش می شوند که اکثريت آنان را زنان تشکيل می دھند؛
ھر سال سه ميليون دختر آفريقائی در خطر ُمثله شدن کليتورس شان ھستند؛
يک چھارم زنان باردار مورد خشونت جنسی قرار می گيرند...
و....
وقت عمل است! وقت شورش است !

برای شورش ،مقدم بر ھر چيز بايد دشمنانمان را بشناسيم :در ھر لباسی که ھستند؛ بومی ھستند يا بين المللی .به
طور مثال در ايران دشمن عمده ی زنان رژيم جمھوری اسالمی است که استقرار و استحکام تاج و تخت ارتجاعی
دينی اش وابسته به لگدمال کردن کامل و ھمه جانبه ی انسانيت و حقوق زنان است .اما قدرت ھای امپرياليستی نيز
دشمن رھائی زنان در جھان ھستند .آنان با پرچم دروغين »آزادی« و »دموکراسی« رژه ی بی انتھای کشتار و
شکنجه و نابودی را در خاورميانه آغاز کرده اند و در ھر جا که قدم گذاشته اند يک »جمھوری اسالمی« ديگر
ايجاد کرده اند.
برای شورش نياز به اتحاد داريم .از آسيا و آفريقا تا اروپا ،آمريکای التين و آمريکای شمالی .زنان در چھار گوشه
ی جھان زير ستم يک نظام واحد جھانی سرمايه داری پدرساالری ھستند .پس ،يا ھمه ی ما با ھم به سوی رھائی
پرواز می کنيم يا ھيچ کس نمی کند .ستم بر زن جھانی است .رھائی زن نيز جھانی است.
افق جامعه ای که شايسته ی انسان ھای آزاد باشد.
شورش نيازمند افق روشن استِ .
شورش نيازی به اثبات اين که زن ھم »ارزش اضافه« توليد می کند ندارد .شورش اتحاديه الزم ندارد .برای
سوزاندن جامعه ای که ارزش حفاظت ندارد ،اتحاد انقالبی الزم است.
آری! انقالب مجلس ميھمانی نيست .شورش اجازه نمی خواھد .شورشی که ترس در دل ھا نيندازد شورش نيست.
شورش انقالبی نيازمند سازمانی منظم و محکم است .نيازمند مبارزينی آگاه ،نترس و بی باک است.
برخيز! خودت و جھان را تکان بده! از پستوھا و سايه ھا بيرون بيا و با انرژی بی ھمتا و پايان ناپذيرت لرزه بر
اندام اين جھان ستم گر و متعفن بينداز .شکست ھا را به شورش توفانی تبديل کن .نه فقط خودت که تمام بشريت را
از خواب دراز ستم و استثمار بيرون بياور .با شورش خودت نوری بر اين جھان بتابان .ھيچ قشر ديگری توان اين
کار را ندارد زيرا ھمه از تن تو تناول می کنند .تنھا تو می توانی بازوانت را سخاوتمندانه به دور شانه ھای تمام
بشريت تحت ستم و استثمار حلقه کنی و آن را از جايش بلند کنی تا جرات کند اين جھان ستم و استثمار را خاکستر
کند و برجايش جامعه ای نوين بسازد .جامعه ای که نه زن برده ی ھمگانی است و نه کارگر ،برده ی مزدی و نه
فکر تحقير و لگدمال کردن کسی در آن فرصت حيات نخواھد يافت.
ھيچ کس فرودست ديگری .جامعه ای که حتا ِ
برخيز! طنين صدايت را از ھم کنون می شنوم که بر جھان لرزه می افکند:
زنجيرھا را آن چنان پاره خواھيم کرد
که ديگر کسی را جرات دوباره بافتن آن ھا نباشد
نه بر پای زن و نه بر ُگرده ی ھيچ کس ديگر
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