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روز جهان زن :۰۲۰۲ ،
ً
مبارزه برای رهان زنان  -نیوی محرکه برای جهان کامال نوین
انقالن مکزیک ترجمهشده است.
توضیح ناش :این نوشته از شفق رسخ وبالگ سازمان کمونیست
ی
در شاش جهان ،خطوط تمایز رنبد ن
بی تقویت مردساالری یا رهان زنان کشیده شده است .انقیاد
وحشیانه زنان به هر شکیل که باشد ،بهطور فزایندهای به منتها درجه اعمال یمشود .اما درتقابل با آن،
ر
ن
بیشبی برخوردار یمگردد .در
رهای زنان از عزم
نف سلطه مردان در حال افزایش است و مبارزه برای ی
ن
نوامب  ۵۱۰۲روز ([ب ن
همچنی مرد ،از
یالملیل] برای رفع خشونت علیه زنان) ،صدها هزار زن و
تاری خ ۵۲
ر
اسپانیا تا آفریقای جنوی ،از روسیه تا آرژ ن
انتی ،از مکزیک تا ترکیه ،و از هند تا بلغارستان ،برای محکوم
ر
ر
ن
کردن خشونت تهاجیم مردانه و مبارزه برای شکسی زنجبهای ظلم مردساالر به خیابانها رفتند ..در
ً
شییل ،هزاران زن نمایش "مسب تجاوزگر جنیس شما" را اجرا کردند که بعدا در  ۵۲کشور دوباره به اجرا
هبی قدرتمند توسط دانش آموزان دبب ن
درآمد .در مکزیک هنوز هم نمایشهای دیگری از این اثر ن
ستای در
شهر جاچیتان( )Juchitánواقع در ایالت اوآخاما(اواکساکا) ،تا بخشهای دانشگاه میل خودمختار
مکزیک[ .]UNAMبروی پرده یمرود .در بسیاری از نقاط جهان شعار یمدهند "دولت شکوبگر ،یک
قصاب و متجاوز کالن است"" .این تقصب من نبود ،به این ربط نداشت که من کجا بودم یا چگونه لباس
پوشیدم ،تجاوز کنندگان به عنف شما هستید" ".پلیسها ،قضات ،کشیشان ،و رئیسجمهور و غبه اینها
تجاوز کنندگان جنیس به زنان هستند ".اعتصابهای دانشگاه میل خودمختار مکزیک ن
نب بخش مهیم از
جنبش علیه آزار و اذیت ،تجاوز جنیس ،قتل زنان توسط مردان و هر نوع ظلم و ستم زنان بوده است.
ن
پشتیبای و پسازآن تقویت شود.
نیاز است که در  ۸مارس از این مبارزه،

قتل زنان توسط مردان یک بیماری همهگی جهان است...
سپتامب سال  ،۵۱۰۲تعداد  3322زن در مکزیک
بر اساس گزارش سیستم میل امنیت عمویم از ژانویه تا
ر
ر
ن
به قتل رسیدند :روزانه بیش از  ۰۱زن به قتل یمرسند .ییک از آنها خانم ایما کالریبا بنویداس کستلو ،
یک ر
دخب  ۰۵ساله کشور سالوادور بود که در روز  ۰۱ژوئن در وراکروز توسط پلیس فدرال مورد اصابت
گلوله قرار گرفت ،هفت روز پسازآن که دولت مرکزی رئیسجمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور
توافقنامه بدنام را امضا کرد تا به مقام مرد قاتل در برابر مهاجران و همدست جنایتکار رژیم فاشی ر
ست
ر
دولت به
ترامپ/پنس تبدیل شود .شاید به دلیل اینکه وی مهاجر بود و به دلیل اینکه به دست مأموران
قتل رسید ،قتل ایما ر
حت بهعنوان قتل یک زن ن نب ثبت نشده است.
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نوامب سال  ،۵۱۰۲ابریل پرز ساگائن توسط دو مرد موتورسیکلتسوار در شهر مکزیکوسی رت
در تاری خ ۵۲
ر
به قتل رسید ،درحایلکه دو وسیله نقلیه دیگر اتومبیل او را که در آن سفر یمکرد مسدود کرد .تمام
شواهد نشان یمدهد که آنها توسط همرس سابقش خوان کارلوس گارسیا سانچز مدیرعامل سابق شکت
آمازون مکزیک و مدیر سابق گروه الک ربا( )Grupo Elektraاستخدامشدهاند .ابریل یازده ماه قبل،
شکای رت را علیه وی دادخوایه کرده بود ،زیرا او درحایلکه در خواب بود ،شوهر سابقش خوان کارلوس با
چماق به ش او برای کشتنش حمله و نضبه وارد کرده بود .شوهر خشونتگر که سالها با او بدرفتاری
کرده بود ،به جرم تالش برای قتل زن قبل از شوع دادگاه در بازداشت به ش یمبرد ،اما مدت کوتایه قبل
از قتل ابریل ،هنگایمکه ن
قاض دوباره این اتهام را به "وارد آوردن جراحات" و "خشونت خانوادگ" ن ن
تبل
داد ،آزاد شد ،هرچند ابریل به ن
قاض گفته بود که جانش درخطر است و یمترسد .این توسط یک دادرس
دادگاه عایل در پاسخ به استیناف ابریل تصویب شد .پنج روز پسازاین قتل ،خوان کارلوس گارسیا به
ن
زندای و دستگب نشده است.
ایاالتمتحده آمریکا گریخت .تاکنون هیچکیس برای آن جنایت هولناک

ایزابل کبنیالس دیالتور  ۵۲ساله ،یک فعال ،نقاش و طراح لباس ،مادر یک پرس  ۱ساله ،در سیوداد
جوارز مکزیک به قتل رسید .جسد وی در  ۰۸ژانویه سال  ۵۱۵۱در یک خیابان در مرکز شهر با گلوله در
سینه و دیگری در ش پیدا شد .ایزابل یک اقتصاددان-فمنیست بود ،در دانشگاه خودمختار سیوداد
رن
نوشی مجموعه
جوازز تحصیل کرد و برای زنان ،برای مهاجران و علیه نظایمسازی جنگید .ایزابل که در
کتاب " ر
دخبان مادر شاغل در کارگاه عرقریزان صنعت پوشاک" []Hijas de su Maquilera Madre
شکت داشت ،نوشت" :مبارزه ما برای شما خواهرانم ،برای شما و هزاران زن که این سیستم زنکش
هرروز شما را به قتل یمرساند ،است ".قتل او ی
موج از خشم را برانگیخت .در شهرهای سیواد جوارز،
مکزیکوسی رت ،مورلیا و میکوآکان ،تظاهرات ،و بیانیههای رسیم که خشم و عصبانیت را نشان یمداد ،رخ
ن
تلویزیوی م نبگرد زنان [ ]Red Mesa de Mujeresتصاویری را نشان داد که ده زن در
داده است .شبکه
ن
ن
ژانویه سال  ۵۱۵۱فقط در شهر سیواد جوزارز به قتل رسیدند .ایزابل پنجمی نفر بی آنها بود .در سال
 ،۵۱۰۲آنها هرروز یک زن را در آنجا به قتل رساندند .گروههای فمینی ر
ست در یوآرز اظهار داشتند" ،ما
اعالم یمکنیم که قتل او یک قتل سیایس است و به دلیل اینکه او یک زن مبارز در جنبشهای
فمینیست و جنبش ن
ر
هبی جوزارز است،
اجتمایع بود انجامشده است .اینیک حمله مستقیم به اقتصاد
که برای حقوق زنان بدون خشونت ،آزادی بیان ،دفاع از قلمرو ،عبور مرور آزاد در خیابانها و پایان دادن
به تقسیم مرزهای جغرافیای ما یمجنگیم ".تاکنون هیچکیس برای قتل ایزابل بازداشت نشده است.
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… یک بیماری همهگی جهان توسط سیستم رسمایهداری پدرساالرانه
چرا خشونت علیه زنان در مکزیک و در شاش جهان شدت یمیابد و هرساله کشندهتر از سال گذشته
است؟ چه چ نبی آن را هدایت و پرورش یمدهد؟ مردساالری هزاران سال وجود داشته است ،اینیک
ستون اسایس هر جامعهای است که به استثمارگران و استثمارشوندگان تقسیم یمشود ،و خشونت علیه
زنان یک بخش اسایس برای حفظ آن است -که توسط دولت و همچن ن
ی توسط بسیاری از مردان:
همرس ،دوستپرس و دیگر نای که به دنبال تأیید و حمایت قطیع مجدد قدرت خود نسبت به شیک زندگ
خود و یا بر کل زنان هستند .شمایهداری مردساالری را از نظامهای شکوبگر قبیل به ارث برد و ن
برخ از
اشکال آنرا تغیب داد اما روابط و ایدههای اسایس برتری مرد را حفظ کرد.
بهویژه در دهههای اخب ،نقش زنان در جامعه به دلیل کارکرد نظام و به دلیل مبارزات زنان ،بهگونهای
تغیبیافته است که با روابط و اندیشههای مردساالر ر
سنت در تقابل و تصادم شدید قرار گرفته است .در
کشورهای مانند مکزیک که تحت سلطه امبیالیسم قرار دارند ،شمایهداری بسیار ر
گسبش یافته است-
ی
ن
ر
ن
نابود کردن روستا و محیطزیست ،ترسی ع در شهرنشیت و مهاجرت جهای ،و تعداد بیشبی از زنان را در
نبوی کار مزدی از کارگاههای پوشاک گرفته تا اقشار میانه درگب کرده است .در تقابل و بر ضد این و دیگر
تحوالت اجتمایع ،نیوهای بنیادگرای فاشیست قدرتمند به دنبال اعمال حاکمیت شکلهای سنت
مردساالری هستند ،مانند آنچه کتاب مقدس تصی ح یمکند :بگذارید زن تسلیم مرد شود و خود را وقف
بدنیا آوردن فرزندان کند( .نگاه کنید به آیه  ۰تی ر
موی  .) ۵:۰۰-۰۲اکنون یک رنبد مرکزی ب ن
ی تحمیل
ر
ی بردن و انکار حق سقطجن ن
اجباری مادر شدن(نوزاد زاییدن زنان) ،از ب ن
دسبیس به داروهای
ی،
برخ موارد ،یا کسب حق کامل زنان برای ر
حت حق طالق در ن
ضدبارداری و ر
کنبل بدنشان و تصمیمگبی
در مورد اینکه آیا آنها یمخواهند فرزند داشته باشند یا نه ،وجود دارد .سایر نیوهای قدرتمند در این
نظام(رسمایه داری-م) ،فرهنگ "مدرن" تنفر از زن(میوزگنیست) ،در همچون از طریق خشونت
ن
مستهجن پرونوگراف ،آهنگها  ،فیلمها ،ویدیوها ،صفحات ای رنب رنت را که باعث تحریک به تجاوز جنیس،
قتل و انواع ی ر
احبایم به زنان یمشوند را یمپرورانند و بازتولید یمکنند .ایدئولوژی خودخواهانه
ر
ن
شمایهداری که همهچب را به کاالها تبدیل یمکند و ارتباطش با تقویت کنف استفاده از مواد مخدر که
عالمت فرهنگ تهاجیم مردانیک است و همه اینها نقش تعییکنندهای در رشد متجاوزان جنیس،
قاتالن و کتک زدن زن دارد.
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نظام رسمایهداری نیمتواند به مردساالری پایان دهد؛ یک انقالب واقیع چنی خواهد
کرد
ً
زمان آن فرارسیده است ی برده شود که خشونت و ظلم علیه زنان تحت این نظام از بی نیمرود .غالبا
گفته یمشود كه مشكل مصونیت از مجازات ،یا فقدان قوان ن
ی خوب ،یا فقدان "اراده سیایس" یا فساد و
غبه است .اینچن ن
ی تصور رای عواقب آن را توصیف یمنماید ،بدون آنکه دالیل آنرا برریس کند .از خود
ببسید ،چرا هرچقدر مبارزه کنیم ،مصونیت از مجازات و سایر عالئم این مسئله همیشه چبه و پبوز
یمشوند؟ چرا این چن ن
ی است که چند پبوزی ،معدود موارد عدالت که به آن دست یمیابیم ،به یک
هنجار عادی جدید تبدیل نیمشود ،اما همچنان سوای یک استثنا ادامه یمیابد و ر
حت نظام سیع یمکند تا
قالی را کنار
آن دستاوردها را معکوس کند؟ زیرا مشکل اسایس نظام است .الزم است توهمات غلط و ر
بگذاریم و مبارزه را با درک علیم از مسئله و راهحل تشدید کنیم .برای پایان دادن به مردساالری و رها یی
زنان ،ضوری است كه نظام رسمایهداری رسنگون شود ،دولت فعیل را به زیر بكشیم ،نظام
ست نوین را ایجاد كنیم و به مبارزه برای دگر ن
سوسیالی ر
گوی هر آنچه بوی ستم یمدهد را بهعنوان بخیس
از انقالب كمونی ر
ست در شاش جهان ،برای پایان دادن به همه اشکال استثمار و ستم در شاش جهان
ادامه دهیم .اینیک مبارزه بزرگ ،پر از مشکالت و فداکاریها است ،اما این تنها رایه است که یمتواند
دنیای نویت را که ر
بش به آن نیاز دارد ایجاد کند ،و از یک شالوده محکم در حل تضادهای حاد این
نظام برای واقعیت بخشیدن ،ازجمله پایان دادن به ظلم و ستم زنان که اکنون بهطور فزایندهای
غیقابلتحمل و انفجار است ،برخوردار است .با تئوری کمونیسم نوین که توسط باب آواکیان بهعنوان
راهنما ایجاد شده است ،این امکان واقیع وجود دارد که برای رها یی زنان و تمام برسیت جنگ کرد و پبوز
شد.
ستم بر زنان  ،و مبارزه برای رها یی آنها  ...یمتواند و باید نقش مهیم در مبارزه کیل برای ریشهکن
کردن کلیه ستم و استثمار و رها یی همه برسیت داشته باشد  ....اگر یمخواهید در مورد گرویه از
جامعه صحبت کنید که بدست آوردن نیاز اسایسشان جز از طریق انقالب کمونی ر
ست امکانپذیر
نیست که قادر باشند آزادانه نفس بکشند و زندگ بهعنوان یک انسان را ادامه دهند ،در مورد
هیچ گرویه دیگری این حقیقت مگر تودههای زنان صادقتر نیست.
باب آواکیان  ،کمونیسم نوین ،صص  333و 332

انقالن ،مکزیک  ،فوریه 0202
شفق رسخ ،صدای سازمان کمونیست
ی
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