
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ فبروری ٠۴
  

 !به دفاع از ابتکار زنان مبارز برخيزيم

  بريگاد سرخ، ارتش زنان ھند برای مقابله با حمالت خيابانی

  
 ساله، در مقابل در خانه اش به زنان و دختران جوان ھنرھای ٢۵و در شمال ھند، اوشا ويشواکارمای ھکندر شھر ال

او می گويد حال که نمی توانيم طرز . رزمی را آموزش می دھد و ارتشی از زنان را برای دفاع شخصی آماده می کند

الزم است اين طور فکر کنيم که «: با آنھا آماده کنيمفکر مھاجمان و متجاوزان را عوض کنيم، بايد خود را برای مقابله 

می خواھيم دخترھا از . بايد آنقدر توانا باشيم که اگر کسی خواست به ما حمله کند، ما ھم با ھمان قدرت جلويش بايستيم

  ».لحاظ روحی و جسمی آنقدر قوی باشند که بتوانند با ھر وضعيتی رو به رو شوند

 روحی شده بود و ۀ دچار ضرب–بعد از اين که ھمکارش خواسته بود به او تجاوز کند – ٢٠١٠اوشا می گويد سال 

ليس ھيچ کاری برايش نکرد و مردی که وپ. احساس بی پناھی می کرد؛ ھمان موقع به فکر تشکيل بريگاد سرخ افتاد

می گويد اتفاقی که برای او او . قصد تجاوز به او را داشت، ماھھا او را مسخره می کرد که واقعه را گزارش کرده بود

تعداد اعضای گروھی که با اوشا .  صبرش را لبريز کردۀ ساله ای که شاگردش بود، کاس١١افتاد، و تجاوز به دختر 

آنھا که بيشترشان شخصاً قربانی تجاوز بوده اند، در خيابان .  نفر می رسد٢٠٠ آموزش می بينند، اکنون به ،ويشواکارما

 آماده – سرخ به نشان خطر و سياه به نشانه اعتراض –می زنند، و با لباس ھای سرخ و سياه و گشت ھھای شھر الکن
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ی با مردانی ھستند که به زنان متلک می گويند، به بدنشان دست می زنند و آنھا را مورد آزار جنسی و تجاوز ئرويارو

  .قرار می دھند

فت تقريباً ھر روز در راه مدرسه پسرھا اذيتش می کنند، آفرين خان، ھفده ساله، می گويد بعد از اين که به پدرش گ

آن روزھا «: آن وقت بود که او به بريگاد سرخ پيوست. پدرش تھديد کرد که ديگر اجازه نخواھد داد او به مدرسه برود

ارند و از خيلی از مردم ھوای ما را د. متلک ھای زشت و ھرزه زياد می شنيديم، االن تقريباً خبری از اين حرفھا نيست

  ».ما حمايت می کنند و به خاطر ھمين به خودمان می باليم که می توانيم چنين کاری را انجام دھيم

 ساله در دھلی نو در سال گذشته، فعاليت گروه بريگاد سرخ ٢٣بعد ازانتشارخبرتجاوز گروھی به يک دختر دانشجوی 

  .ستانی در سنگاپور جان سپردآن دختر چند ھفته بعد در بيمار. بازتاب فراوانی پيدا کرد

در اعتراض به تجاوز وحشيانه و قتل فجيع وی، ھزاران نفر به خيابان ھا ريختند، اما با گذشت يک سال، به نظر نمی 

شمار تجاوزھا در پايتخت ھند، امسال نسبت به سال گذشته .  ھند تغيير چندانی کرده باشدۀرسد که اوضاع در جامع

  .تتقريباً دوبرابر شده اس

 حمالت در خارج از پايتخت به ندرت در رسانه ھا انعکاس می يابد، و موجب واکنش ،اوشا ويشواکارما می گويد

 او زندگی به ويژه در ايالت ھای سنت گرا مثل اوتارپرادش برای زنانی که شھامت ابراز ۀبه گفت. عمومی می شود

به زن به چشم انسان « :ندارند خيلی بی روح و غم افزاست را – در برابر والدين يا ھمسرشان –عقيده يا دفاع از خود

اوايل کار، حتی . اوشا و بريگاد سرخ او راه دشواری را پيموده اند» .نگاه نمی کنند؛ زن فقط ابزاری برای استفاده است

ف زدنشان چه دربيرون و ھمسايه راجع به بيرون آمدن دخترھای جوان از خانه و بلند حر«خانواده اش از ترس اين که 

او مصمم است . اما رسم و رسوم اجتماعی جلوی کار اوشا را نمی گيرد. ، با فعاليت او مخالفت می کردند»فکر می کنند

بريگاد سرخ توجه رسانه ھای . به دخترھا و زنھای جوان ياد بدھد که از خود دفاع کنند و اعتماد به نفس داشته باشند

 ۀه زمانی از بابت کارھای او نگران بود، حاال می گويد اوشا و سه دختر ديگرش مايدنيا را جلب کرده؛ و مادر اوشا ک

فرھنگ .(  شھرھای ھند، يک بريگاد سرخ برپا شودۀاوشا ويشواکارما اميدوار است سال آينده در ھم. افتخار او ھستند

  )١٣٩٢/٩/٢٣زندگی 

 زنان مبارز ھند در دفاع از امنيت ۀن خواست و تجرببه اي. اين مختصر گزارش از فعاليتھای اوشا بسيار آموزنده اند

درشرايطی که چه نظام سرمايه داری جھانی به دليل منافعی که درحفظ مردساالری دارد و چه . خويش بايد درود گفت

رغم ی کشند؛ درشرايطی که عل فرودستی زنان نسبت به مردان را فرياد می  سنتی و مذھبی که علناً ۀافکارپوسيد

ت جھانی، تجاوز به زنان و دختران درپايتخت ھند درسال گذشته نسبت به دوسال پيش دوبرابرشده است؛ اعتراضا

 سرمايه داری نيز رايج است و ھر روز جسد ۀدرشرايطی که تجاوز جنسی به زنان و قتل آنھا در کشورھای پيش رفت

افغانستان و سلير [، د؛ درشرايطی که درايراندختر يا زن جوانی را در جنگلھا و از زير برفھا و غيره بيرون می آورن

فراوان اعمال می شود؛ ،  رايج روزۀ اين فجايع نسبت به زنان و دختران و حتا کودکان چون سک]کشور ھای آسيائی

 کمونيستھا و کارگران جھان کليهۀ حق است و وظيفه درچنين شرايطی شورش زنان ازجمله با تکيه به نيروی خودشان ب

  . درکليه کشورھا دفاع کنند و با آن ھم راھی نمايند،اين ابتکار زنان مبارز ھنداست که از 

ھرچه جھان ازنظرتاريخی ھم اکنون به پيش می رود، بربريت نظامھای سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری درحفظ 

 قانون اساسی اين کشورھا، جلو بنابراين ايستادن و ناظر باقی ماندن به اميد اين که باتکيه به. خودشان افزايش می يابد

اين تخطی به آزادی زنان گرفته خواھد شد، انتظار عبثی است و ھم اکنون که خود زنان موردتجاوزقرارگرفته دست به 

گی و کمک به آنھا درسراسرجھان می تواند گامی به پيش در درھم بستاين ابتکار مبارزه جويانه زده اند، ھم دردی، ھم 

دردفاع از ابتکار اوشای مبارز، کمونيستھای جھان بايد پيش قدم . ای موجود و مردساالری باشدشکستن ديکتاتوريھ
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شوند و تا آنجا که درتوان دارند درمتشکل کردن زنان و ايجاد بريگاد دفاعی زنان ازھرمحله گرفته تا درمنطقه ای از 

  . اميدبخشی را نويد می دھدۀورداراست و آيداين مبارزه به تمامی ازحقانيت برخ. شھرھا ترديدی به خود راه ندھند

نمارکی در يکی از ديک زن . طبق جديدترين خبر، بار ديگر يک زن در ھند قربانی تجاوز گروھی شده است

ليس ھند اعالم وپ. است نو توسط چند مرد ربوده شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته  ترين مناطق توريستی دھلی محبوب

 بھارگنج، نزديکی ايستگاه مرکزی قطار در پايتخت ھند ۀدر محل) ]جدی[ دی٢۴/ جنوری ١۴(شنبه  کرد اين حادثه سه

امری که نشان می دھد بريگاد دفاعی زنان درھندوستان بايد درابعادی کشوری ھرچه فوری ترسازمان . رخ داده است

  .يابد

  ١٣٩٢ ]جدی[ ديماه۵ابراھيم ـ .ک

 

 

 


