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  یمحرکه برا یو ی  ن -زنان  ن  رها یبرا مبارزه
 
   جهان

ً
 نوینکامال

 . است شده ترجمه سازمان کمونیست انقالنی مکزیکوبالگ   شفق رسخاین نوشته از : توضیح ناش  

ن تمایز در شاش جهان، خطوط  د بی  انقیاد . کشیده شده است تقویت مردساالری یا رهان  زناننبر

، درتقابل با آناما . شود یمبه منتها درجه اعمال ای  فزاینده طور  بهوحشیانه زنان به هر شکیل که باشد، 

ی از نفن سلطه مردان در حال افزایش است و مبارزه برای رهایی زنان  در . گردد یمبرخوردار عزم بیشبر

ن ب)]روز  ۵۱۰۲نوامبر  ۵۲تاری    خ  ن صدها هزار زن و  ،(برای رفع خشونت علیه زنان[ الملیل ی  مرد، از همچنی 

، از مکزیک  ن ، از روسیه تا آرژانتی  بلغارستان، برای محکوم  تا از هند و  ترکیه، تا اسپانیا تا آفریقای جنویر

های ظلم مردساالر  ردانهمتهاجیم کردن خشونت  ن زنجب 
در .. رفتند ها  ابانیخبه و مبارزه برای شکسیر

 در را " شما گر جنیستجاوز مسب  "شییل، هزاران زن نمایش 
ً
کشور دوباره به اجرا   ۵۲اجرا کردند که بعدا

ی قدرتمند  نمایشدر مکزیک هنوز هم . درآمد ستاین در توسط های دیگری از این اثر هبن  دانش آموزان دبب 

دانشگاه میل خودمختار  یها بخش، تا (اواکساکا)واقع در  ایالت اوآخاما  (Juchitán)شهر جاچیتان

 یک ،دولت شکوبگر "دهند  در بسیاری از نقاط جهان شعار یم .ودر  بروی پرده یم [.UNAM]مکزیک

یا چگونه لباس کجا بودم من  به این ربط نداشت که این تقصب  من نبود، ". "است قصاب و متجاوز کالن

ه این جمهور  سیرئها، قضات، کشیشان، و  پلیس"." شما هستیدتجاوز کنندگان به عنف پوشیدم،   اه و غب 

ن بخش مهیم از  دانشگاه میل خودمختار مکزیک یها اعتصاب." جنیس به زنان هستند تجاوز کنندگان نب 

. و هر نوع ظلم و ستم زنان بوده است زنان توسط مردانآزار و اذیت، تجاوز جنیس، قتل جنبش علیه 

 .شود تقویت ازآن پس پشتیباین ومبارزه، این از  مارس ۸در نیاز است که 

 

 گی   یک بیماری همهتوسط مردان  قتل زنان 
 
 ...استجهان

 کیزن در مکز   3322تعداد ، ۵۱۰۲تا سپتامبر سال  هیاز ژانو  عمویم تیامنمیل  ستمیسگزارش  بر اساس

ا بنویداس کستلو  ها  آناز  یکی. رسند یمزن به قتل  ۰۱از  شیروزانه ب: دندیبه قتل رس ن ،  خانم ایما کالریبر

مورد اصابت   لفدرا سیژوئن در وراکروز توسط پل ۰۱سالوادور بود که در روز کشور ساله   ۰۵دخبر  کی

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور  جمهور  سیرئ یکه دولت مرکز   ازآن پسگلوله قرار گرفت، هفت روز 

 ستر یفاش میرژ  تکار یدر برابر مهاجران و همدست جناقاتل  بدنام را امضا کرد تا به مقام مرد  نامه توافق

به  دولتر  مأمورانبه دست  نکهیا لیبود و به دل جر مها یو  نکهیا لیبه دل د یشا. تبدیل شودپنس /ترامپ

ن زن نل یک قت عنوان به ما حتر ی، قتل اقتل رسید   .ثبت نشده است ب 
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 تر یکوسیمکز در شهر  سوار  کلتیموتورسپرز ساگائن توسط دو مرد  لی، ابر ۵۱۰۲نوامبر سال  ۵۲ خی    تار  در 

تمام . مسدود کرد کرد  یمکه در آن سفر  را او  لیاتومب گر ید هینقل لهیدو وس که درحایل، د یبه قتل رس

کت  سابق رعاملیسانچز مد ا یتوسط همرس سابقش خوان کارلوس گارس ها  آندهد که  شواهد نشان یم ش 

 ماه قبل، ازدهی لیابر . اند شده استخدام (Grupo Elektra)ابر گروه الک  سابق ر یو مد کیمکز آمازون 

شوهر سابقش خوان کارلوس با در خواب بود،  که درحایلاو  را یکرده بود، ز دادخوایه   یو  هیرا عل تر یشکا

به وارد  حمله برای کشتنش ش او  هبچماق    یبا او بدرفتار  ها  سالکه   گر  نتو خششوهر . ه بودکردو ضن

وع دادگاه قتل زن  یجرم تالش برا بهکرده بود،  قبل  برد، اما مدت کوتایه بازداشت به ش یم در قبل از ش 

 "و " جراحاتوارد آوردن "اتهام را به  نیدوباره ا قاضن  که هنگایم، لیاز قتل ابر 
 

ل " خشونت خانوادگ ن تبن

دادرس  کیتوسط  نیا. دترس یماست و  درخطر هرچند ابریل به قاضن گفته بود که جانش  ،، آزاد شد داد 

به  ا یقتل، خوان کارلوس گارس نیازا پسپنج روز . ب شدیتصو  لیابر  افنیدر پاسخ به است دادگاه عایل

 و دستگب  نشده استهولناک  تیآن جنا یبرا کیس چیهتاکنون . ختیگر   کا یآمر  متحده االت یا
 .زنداین

 

 وداد یساله، در س ۱پرس  کیفعال، نقاش و طراح لباس، مادر  کیساله،  ۵۲ کبنیالس دیالتور  زابلیا

در مرکز شهر با گلوله در  ابانیخ کیدر  ۵۱۵۱سال  هیژانو  ۰۸در  یجسد و . دیبه قتل رس کیجوارز مکز 

 وداد یخودمختار س انشگاهبود، در دفمنیست -اقتصاددان کی زابلیا. شد دا یدر ش پ یگر یو د نهیس

ن . دیجنگ یساز  نظایم هیمهاجران و عل یزنان، برا یکرد و برا  لیجوازز تحص مجموعه  ایزابل که در نوشیر

ان مادر شاغل "کتاب  [ Hijas de su Maquilera Madre] "ریزان صنعت پوشاک در کارگاه عرقدخبر

کت داشت، نوشت   ی، برامانخواهر شما  یبرا مبارزه ما " :ش 
 
   زن ستمیس نیکه ا  شما و هزاران زن

 
 شک

جوارز،  واد یسشهرهای در . ختیرا برانگخشم از  موجی  او قتل  ."، استرساند  به قتل یمشما را  هرروز

رخ داد،  را نشان یم تیخشم و عصبانهای رسیم که  و بیانیه، تظاهرات، کوآکانیمو  ایمورل ،تر یکوسیمکز 

ن متلویزیوین شبکه . داده است نشان داد که ده زن در تصاویری را [ Red Mesa de Mujeres]زنان  گرد ب 

ن پنجم زابلیا. دندیبه قتل رس رز جوزا واد یسشهر فقط در  ۵۱۵۱سال  هیژانو  ن آن ی  در سال . بودها  نفر بی 

ما "اظهار داشتند،  وآرز یدر  ستر ینیفم یها گروه. زن را در آنجا به قتل رساندند کی هرروز ها آن  ،۵۱۰۲

 یها زن مبارز در جنبش کیاو  نکهیا لیبه دلاست و  ایسیقتل س کیقتل او که   میکن یماعالم 

است،   رز جوزا یو جنبش هبن  فمینیستر  به اقتصاد  میحمله مستق کی نیا .است شده انجامبود  اجتمایع

دادن  انیها و پا ابانیآزاد در خعبور مرور ، دفاع از قلمرو، انیب یزنان بدون خشونت، آزاد وقحق یکه برا

 .بازداشت نشده است زابلیقتل ا یبرا کیس چیهتاکنون ." میجنگ یمما  یایجغراف یمرزها میتقسبه 
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 توسط ی  گ همه یمار یب کی… 
 
 پدرساالرانه یدار  هیرسما ستمیس جهان

تر از سال گذشته  کشنده  هرسالهو  ابد ی و در شاش جهان شدت یم کیزنان در مکز  هیخشونت عل چرا 

ن است؟ چه چ  کی نیاهزاران سال وجود داشته است،  یدهد؟ مردساالر  و پرورش یم تیآن را هدا یب 

 هیعل نتشود، و خشو  یم میتقساستثمارگران و استثمارشوندگان است که به  یا هر جامعه ستون اسایس

ن توسط دولت و همچنکه  -حفظ آن است یبرا بخش اسایس کیزنان  : از مردان یار یتوسط بس ی 

  کیمجدد قدرت خود نسبت به ش  و حمایت قطیع  دییکه به دنبال تأ  گراین یو د پرس  دوست، همرس 
 

 زندگ

از  به ارث برد و برخن  قبیل شکوبگر  یها مردساالری را از نظام یدار  هیشما. بر کل زنان هستند ا یخود و 

 .مرد را حفظ کرد یبرتر  اسایس یها دهیداد اما روابط و ا یب  را تغآناشکال 

 یا گونه بهمبارزات زنان،  لیو به دل نظامکارکرد   لی، نقش زنان در جامعه به دلب  اخ یها در دهه ژهیو  به

در  . در تقابل و تصادم شدید قرار گرفته است مردساالر سنتر  یها شهیاست که با روابط و اند افتهییب  تغ

ش   ار یبس یدار  هیشما ،قرار دارند  سمیالیکه تحت سلطه امب   کیمانند مکز  یی کشورها  -است افتهیگسبر

در را از زنان  یشبر یتعداد بو  ،جهاین و مهاجرت  تن یدر شهرنش عی    ، ترس ستیز  طیمحو  روستا کردن نابود  

 گر یو د نیادر تقابل و بر ضد . ه استکرد  ب  درگ انهیتا اقشار مگرفته  های پوشاک کارگاهاز   مزدی کار   یو ب  ن

 سنت   یها لشکاعمال حاکمیت قدرتمند به دنبال  ست  یفاش یادگرایبن یوهای  ن، تحوالت اجتمایع

مرد شود و خود را وقف  میزن تسل د یبگذار : کند یم حی    کتاب مقدس تص آنچه  ، مانند هستند یمردساالر 

د  کیاکنون (.  ۰۰:۵-۰۲ مویر یت ۰آیه  به د ینگاه کن. )فرزندان کندبدنیا آوردن  ن بمرکزی نبر تحمیل  ی 

ن ، از ب(نوزاد زاییدن زنان)شدنمادر اجباری  ن جن سقطبردن و انکار حق  ی  یسی   یبه داروها ، دسبر

ل   یکسب حق کامل زنان برا  ا ی ،موارد  حق طالق در برخن  و حتر  یباردار  ضد  یب  گ میو تصم بدنشانکنبر

این قدرتمند در  یوهای  ن ر یسا. وجود داردنه،  ا یباشند داشته فرزند خواهند  یم ها  آن ایآ نکهیدر مورد ا

خشونت از طریق همچون در ، (ستیوزگنیم)تنفر از زن" مدرن"، فرهنگ (م-یه داری رسما )نظام

، مستهجن 
ن
نتر ی، صفحات اوها یدیو ها،  لمیها ، ف آهنگپرونوگراف ، تجاوز جنیستحریک به را که باعث  نبر

ایم و انواع یر  قتل خودخواهانه  یدئولوژ یا .کنند و بازتولید یم پرورانند یمرا د نشو  به زنان یم احبر

ن چ همهکه   یدار  هیشما که   مواد مخدر استفاده از تقویت کنف ارتباطش با کند و  یم لیرا به کاالها تبد ب 

 است 
 

، جنیسدر رشد متجاوزان  یا کننده یی   تعنقش  ها  نیاهمه و عالمت فرهنگ تهاجیم مردانیک

 .دارد کتک زدن زنقاتالن و  
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خواهد  چنی    انقالب واقیع کی ؛دهد  انیپا یتواند به مردساالر  نیم یدار  هیرسما نظام

 کرد

   .رود نیم ی   از ب نظام نیزنان تحت ا هیخشونت و ظلم عل کهی  برده شود  است  دهیرسفراآن  زمان
ً
غالبا

ن فقدان قوان ا یاز مجازات،  تیشود كه مشكل مصون گفته یم فساد و  ا ی" ایسیاراده س"فقدان  ا یخوب،  ی 

ن چن نیا. است هب  غ خود از . آنرا برریس کند لیدال آنکه بدون  ،د ینما یم فیعواقب آن را توصتصورایر  ی 

س وز مسئله  نیعالئم ا ر یاز مجازات و سا تی، مصونمبارزه کنیمچقدر هر  را، چد یبب  ه و پب  همیشه چب 

ن است که نچ نی؟ چرا اشوند  یم  کی، به میابی ، معدود موارد عدالت که به آن دست یمیوز ب  چند پی 

کند تا  یم سیع نظام و حتر  ابد ی استثنا ادامه یمسوای یک شود، اما همچنان  نیم لیتبد د یجدعادی هنجار 

را کنار غلط و قالیر الزم است توهمات . است نظام مشکل اسایس را یز را معکوس کند؟ دستاوردها  آن

 یی و رها یدادن به مردساالر  انیپا یبرا. میکن  د یتشد حل راهاز مسئله و  و مبارزه را با درک علیم میبگذار 

وری زنان،    ، نظامشیمبك ر یرا به ز  ، دولت فعیلرسنگون شود یدار  هیرسمانظام است كه ض 

 بخیس   عنوان به را دهد  یمبوی ستم  هر آنچه دگرگوین  یو به مبارزه برا میكن  جاد یرا ا نوین ستر یالیسوس

 در شاش جهان ستمدادن به همه اشکال استثمار و  انیپارای در شاش جهان، ب ستر یاز انقالب كمون

تواند  است که یم تنها رایه نیاما اها است،  یمبارزه بزرگ، پر از مشکالت و فداکار  کی نیا. ادامه دهیم

حاد این  یتضادهااز یک شالوده محکم در حل و ، کند   جاد یدارد ا از یرا که بشر به آن ن نویت   یایدن

 یا ندهیفزا طور  بهظلم و ستم زنان که اکنون پایان دادن به  ازجمله، واقعیت بخشیدن یبرانظام 

 عنوان به انیکه توسط باب آواکنوین   سمیکمون  یبا تئور . ، برخوردار استو انفجار است تحمل قابلی  غ

وز جنگ   تیزنان و تمام برس   یی رها یبرااین امکان واقیع وجود دارد که  شده است، جاد یا نما راه کرد و پب 

 .شد

کن   شهیر  یبرا در مبارزه کیل نقش مهیم د یو با تواند  یم...  ها آن یی رها یبر زنان ، و مبارزه برا ستم

از  در مورد گرویه د یخواه اگر یم.... داشته باشد  تیهمه برس   یی و استثمار و رهاکلیه ستم کردن  

 ر یپذ امکان ستر یانقالب کمون قیجز از طر شان  اسایس از ینبدست آوردن که   د یجامعه صحبت کن

 بکشند نفس آزادانه که قادر باشند  ستین
 

در مورد ، را ادامه دهند انسان  کی عنوان به و زندگ

 .ستینتر  صادقزنان  یها تودهمگر   قتیحقاین  دیگری  گرویه  چیه

 332و  333، صص نوین سمی، کمون انیآواک باب

 

 0202 هی، فور  کی، مکز انقالنی  ستیسازمان کمون ی، صدارسخ شفق
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 :ترجمه توسط

 های انقالنی سنی   نوین کمونیسم در ایران  گروه کمونیست

  ۱۹۳۱اسفند  ۱ مطابق ۰۲۰۲فوریه  ۰۲

 

 

 


