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 1Ni Una Menosاولین مانیفست 

 ترجمه: نسترن اسدی

 5102جون  3

 یک 

، گذشته سال 7. در شد یک زن کشته ساعت 31هر  در 5100سال  ؛شد کشتهساعت یک زن  01هر در  5112سال  

دانیم. اما چند زن فقط به خاطر زن بودن به قتل رسیدند؟ نمی 5102. در سال انددادهکشی خبر مورد زن 0212 ازها رسانه

دختربچه و پسربچه را یتیم کرد و تعدادی از آنها مجبورند  0211کشی حدود ها، زنبس است . در این سال دیگردانیم که می

حل را باید با هم بسازیم. باید مردان است. راه یزنان و همه یزندگی کنند. مشکل متعلق به همه ی ]مادرانشان[هابا  قاتل

 مختار/مصرفی و دور انداختنی و نه به عنوان یک فرد مستقل ءکه تمایل دارد زنان را به عنوان یک شیتغییر فرهنگی برای 

 پیمان شویم.هم در نظر بگیرد

لاوه بر عگیرد: اما ها را در بر میطبقات اجتماعی، عقاید و ایدئولوژی یترین شکل این خشونت است و همهکشی افراطیزن

کند که در آن چیزی را ای را محکوم میوضعیت اجتماعیسیاسی هم است، این کلمه  یمقولهیک  "کشیزن"کلمه این 

 ی یک موضوع حقوق بشری است.یتو خشونت جنس ییت: خشونت جنسنیست[ طبیعی]دهد که طبیعی جلوه می

د زن مال کننر میکنیم که فککنیم. ما در مورد مردانی صحبت میخشونت علیه زنان صحبت می بنابراین از یک فرهنگ  

تهدیدش  بگوید "نه"خواهند بکنند و زمانی که زن توانند هرکاری میکنند[ میکه فکر می ]مردانی ،آنهاست و بر او حق دارند

 .را بگیرندگفتنش  "نه"جلوی کشند تا او را می و زنندکنند، کتکش میمی

وانند نه بگویند، : برای اینکه نتباشد تهدید برای زنان دیگر مثابهتا به بدن زنان با خشونت تاثیرگذاری بر زن کشی این است: 

 .دست بکشندبرای اینکه از استقلال خود 

 ،نیست وصیامر خصکشی اند، اما زنکنیم توسط مردی از نزدیکانشان به قتل رسیدهاگرچه اکثریت زنانی که در اینجا ذکر می

اب خط "فاحشه"ای هر بار که زنی را های عمومی و رسانهگفتمانخشونت اجتماعی و فرهنگی است که یک بلکه حاصل 

گویند، ه میکند فاحشبخشند، هر بار که به زنی برای اینکه آزادانه به تمایلات جنسی خود عمل میکند به آن مشروعیت میمی

رند، هربار نگر شود با ظن به او میداخواهد بچهکنند، هربار که برای اینکه نمییا هربار که به خاطر اندازه بدنش قضاوتش می

 دهند.که جایگاه او را به همسر یا مادری خوب که برای یک مرد مقدر شده تقلیل می

                                                           
گوید. این اولین مانیفست این سازمان است که در آرژانتین می  NI UNA MENOSی پیشین که از جودیت باتلر آورده شد، باتلر از سازمان در مصاحبه1 

 است.  برای آشنایی بیشتر با اهداف آن در اینجا ترجمه شده
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ها، کشیکشی نوع خاصی از خشونت است: یک موضوع خصوصی یا خانگی یا فقط مربوط به زنان نیست. در بسیاری از زنزن

 ند.اهشان در زندگی بخشیدن کشته شدایی خاصزنان و توان این مجازاترای هم ب فرزندان زن

شدن دست بردارد خواهد از قربانی. هر زنی که جسارت دارد بگوید دیگر بس است، هر زنی که می2، سیاسی استخصوصیامر 

ی اوست، اینجا پذیرترین لحظهکشد. اما این آسیبی را به چالش مییت، کل ساختار خشونت جنستبدیل شودیافته نجاتبه تا 

 نان وز و در همین زمان است که بیشترین نیاز را به کمک دیگر مجازات کنندکنند او را زمانی است که با غیظ سعی می

 انهکه مصر دقدرتمنهای عاطفی، اجتماعی، یاری دولت و یک فعالیت سیاسی مردان دارد تا به تصمیم خود پایبند باشد: شبکه

گذر زمان  د دربیان کنآن را که سرانجام توانست  "بس است"و او مقصر نیست. برای اینکه این  به او بگوید که تنها نیست

 دهیم.پایدار بماند. این همان کاری است که ما امروز، اینجا، در این میدان عمومی انجام می

ای دیگر، هگیرد. برخلاف جرمکه باید در حوزه سیاست مورد بحث قرار  خوردهبا مسائل اجتماعی پیوند  هر محیط خاندخشونت 

 .بینیمکشور می کلرا در  مشابه: جنایات تقریباً بررسی کرد توان در یک زنجیرهکشی را میزن

ی کنیم: شریک زندگی، بارداری، عمل جنسی، یک شیوهگفتن به آنچه که مطلوب نیست تاکید می "نه" بر حق    رای همینب

 "نه"ون کنیم. و چگفتن به تسلیم و اطاعت در برابر الزامات اجتماعی تاکید می "نه"بر حق شده. زندگی از پیش تعیین

مان، جنسیتمان، مشارکتمان در جامعه، در کار، در سیاست هایمان، زندگی عاطفیدر مورد بدن توانیم به تصمیمگوییم، میمی

 ها آری بگوییم.ی بخشو در همه

 دو

قوای حکومتی  ه، از سوی همجانبهتی تلقی شوند و مبارزه با آنها مستلزم یک پاسخ چندها نباید به عنوان مشکلات امنیکشیزن

اسخی پ . مخصوصاً اما همچنین نیازمند یک پاسخ از سوی جامعه مدنی است - و تمام مصادیق ملی، استانی، شهری آن است

بازخواست های عمومی را شکل کسانی که همان  ،[زن و مرد] متخصصین علوم ارتباطاتو  نگاران زن و مردوزنامهاز سوی ر

 دهند.می

رای موافق  070با اکثریت قاطع )را  58022ملی قانون حمایت همه جانبه از زنان، قانون شماره  ینگرهک 5112در سال  

، از هاقانونماده ی تصویب کرد. با این حال، هنوز برخی ازیتعنوان گامی مهم در مبارزه با خشونت جنسبه رای ممتنع( 3و 

 تنظیم است. در انتظار "کن کردن خشونت علیه زنانبرنامه ملی اقدام برای پیشگیری، کمک و ریشه”جمله 

برای  5112دستاورد سال لازم برای اجرای آن،  یهای جامع و تخصیص بودجهبدون تنظیم کامل قانون، طراحی سیاست

 .استکاهش خشونت ناکافی 

                                                           
 بود. 71و  81ترین شعارهای جنبش فمنیست ها در سال های یکی از شاخص "امر شخصی، سیاسی است"2 
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وجود دارند رند برنج می ماچیستیهای تلفن و دفاتر تخصصی برای راهنمایی و کمک به قربانیانی که از خشونت در کشور خط

 .برندیبه جایی نم راه های جامع همراه نباشدگر با سیاستکه ا

غیر  توسط سازمانکنیم سال به سال هایی که در اینجا ذکر میها وجود ندارد. دادهکشیای از زندر آرژانتین هیچ ثبت رسمی

 است. خیلی مهمیک آمار رسمی  ارجاع بهآوری شده است. جمع "3کاسا د ل ا نکوئنترو" دولتی

ند که باید قضایی، این قربانیان هست هایحوزه دارد. در بسیاری ازدر کل قوه قضائیه نقشی ناکارآمد در پاسخگویی به قربانیان 

وباره بنا را بر د ارائه کنند. این سیستم شکایت  ادله ،اندپلیس انجام داداهایتی که در مرکز شکایت کنند و سپس برای شک

قربانیان  یبه عهده شواهد کاملاًمدارک و کند. ارائه زنان گذاشته و به مصونیت متجاوز کمک می ربدستگاه قضا اعتمادی بی

شوند. این مدل از مدیریت قضایی  خشونت علیه میمانند و بعد بایگانی ها مسکوت میاست و اگر آن را انجام ندهند، پرونده

اییه نوع متجاوز، قوه قض کردن نیست. با مصون تاثیرگذاری اقدامات کنندهدهد و تضمینآسیب پذیری آنها را افزایش می زنان

ل شکایت قاتکشی قبلا بارها از کند: خشونت نهادی. بسیاری از قربانیان زنشاکی اضافه می بر دوشدیگری از خشونت را 

 تواند ادامه یابد.. این انفعال نمیاندتفاوت بودهیعنی به شکایت این همه زن بی کرده بودند

بانیان جرائمی اند، قرند. زنان دیگری ناپدید شدهاهند یا کشته شداههایشان کتک خوردزنانی هستند که به خاطر بیان تصمیم

های همچنان نامعلوم است. راجع به برخی از این زنان گمشده به طرحکشی جنسی یا کاری که سرنوشتشان بهرهبا هدف 

 رود. برای آنها هم خواستار اجرای عدالت هستیم.شک می مافیایی با مشارکت سیستم قضایی و نیروهای امنیتی

به گردن  وشت ران سرنایها هم با این معضل باید به طور کلی تغییر پیدا کند: در بسیاری موراد گناه طرز برخورد بیشتر رسانه

کاری [ نخودشا]حتما "در نهایت . کنندمیاندازند: از لباس پوشیدنشان، دوستانشان و تفریحاتشان صحبت قربانیان می

ی و کدها های موجودمتعهد[ به رعایت پروتکل و] ها،های متعهد به تدوین پروتکلما به رسانهکنند. را مطرح می "اندکرده

 موارد نیاز داریم. گونهاخلاقی برای پوشش خبری این

ها را لیشهدهد. ککنند که زنان را در موقعیت عدم تساوی، سلطه و تبعیض قرار میتلویزیون تصاویر و کلماتی را تکرار می

با تجاوز به حریم خصوصی  های دختران و زنان کشته یا ناپدید شده، همراهای در قبال پروندهکند. رفتار رسانهتکرار می

 مایشنکشی یا تبدیل شدن آن به یک ورودی برای اینکه این شدن زن عادیقربانیان و اصرار بر افشای شیوه عمل قاتل، به 

 کند.به بازتولید آن کمک میهمین کند و ادامه یابد کمک می

 (Ni una menos) "4 کمتر[ زن] یک نه " گوییمتمام قربانیان میی فزایندهما ، با درد 

 و متعهدانه، یک فریاد یکپارچه است. وسیع، این مشارکت اجتماعی عظیماین جنبش 

                                                           
 3 Casa Del Encuentro  با هدف دفاع از حقوق زنان در  5113یک سازمان غیردولتی است که در ابتدا در اکتبر سال  "خانه/محل ملاقات"به فارسی

 آرژانتین شکل گرفت.
" یعنی حتی یک زن دیگر هم نباید بخاطر خشونت جنسی کشته/کم شود. این شعار در آرژانتین علیه خشونت و Not One Lessبه انگلیسی " 4 

 عتراض به کشته شدن زنان به سبب جنسیتشان شروع شد.برای ا
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 اندازی اقداماتاضطراری برای راه نیاز و دغدغه با مشترک، درد با بسیج همگانی،  با کشور میادین همه در که است راهی این

 خورده،ککت زن: زنجیره آخر تا و -مردسالارانه فرهنگ- ریشه از ابیم؛یمی [خشونت جنسی] معضل برای مقابله با هماهنگی

 .شدهکشته زن

به همراهی با شهروندان باید به تکمیل ابزارهای مبارزه با خشونت علیه زنان متعهد بشویم، باید واقعی های دولت و قدرت

هاست در این و افراد متعهد که مدتهای غیردولتی ها، سازمانهای زنان، فمینیستهای سازمانهای جدیدی به تلاشتلاش

 کنند، بپیوندد.زمینه کار می

ی افراد است. حفاظت از زندگی و تصمیمات زنان یعنی گسترش آزادی از زنان، حقوق همه برخیست که حقوق ا اینمسئله 

پود  و ر بهتر بافتن تارراهکارهایی برای هر باهای جدیدی برای همزیستی، برای همه زنان و مردان دیگر. بیاییم با هم راه

یم. دیگر زن خواهخواهیم بلکه پیشرفت بیشتر برای جشن گرفتن مینمی های جاری از درددیگر اشک. بیابیمزندگی جمعی 

، نه یک زن )نی اونا م نوس NiUnaMenos# ،همه را خواهیم.خواهیم. همدیگر را زنده میکشی نمیی زندر نتیجه مُرده

 .(کمتر

 سه

 غیر قابل اجتناب هستیم: مواردیخواستار  (Ni una menos)"کمتر[ زن] یک نه"به سمت  حرکت برایبنابراین 

که  هاییکنی خشونت علیه زنان در محیطقانون حمایت همه جانبه برای پیشگیری، مجازات و ریشه"اجرای کامل  .0

پس از آن اجرای و  58022 ی و تخصیص بودجه بر اساس قانون شماره "کندرشد می روابط بین فردی]خشونت[ 

 .طرح ملی

 کشی است.زن هایشاخصآوری و انتشار آمارهای رسمی خشونت علیه زنان که شامل جمع  .5

ها با هدف تسریع اقدامات ندازی کامل دفاتر مبارزه با خشونت خانگی دیوان عالی در تمامی استاناافتتاح و راه .3

 .5037حفاظتی پیشگیرانه. فدرال کردن خط 

برای محافظت از قربانیان خشونت. اجرای نظارت الکترونیکی بر مجرمین برای اطمینان از اینکه به  تضمین .0

 کنند.های نزدیک شدن به قربانیان که توسط دادگستری وضع شده تجاوز نمیمحدودیت

کز او مر اهدیده برای دریافت شکایات در دادسراپرسنل آموزش رسیدگی توسطتضمین دسترسی قربانیان به عدالت.  .2

 . حمایت قانونی رایگان برای قربانیان در تمام طول فرآیند قضایی.ایجاد چرخه میان دادرسی مدنی و کیفریپلیس. 

 .زمینهدیده در همین ضمانت بر اجرای حقوق کودکان با حمایت قضایی تخصصی و آموزش .8

های مسکن، با برای قربانیان، و یارانه "6های روزخانه"برای مواقع اضطرار،  یهای بیشتر. ایجاد خانه/ سرپناه .7

 از منظر جنسیتی. سازمانیهای میانکمک

                                                           
 ساعته ملی و رایگان در آرژانتین برای پاسخ به قربانیان خشونت خانگی یا جنسی. 50خط تلفنی 5 
 برای پشتیبانی و کمک به قربانیان خشونت جنسی. مراکز تخصصی6
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در سطوح مختلف با رویکرد جنسیت،  آموزشی هایدر مادهو صحیح  کردن آموزش جنسی قرارد دادن و درونی .2

 بار.خشونت عاطفی هایی برای جلوگیری از رابطهیتخشونت جنسهای ی خشونت ماچیستی و ایجاد دورهمسئله

ف به در موارد مختل آموزش اجباری کارمندان دولتی، ماموران امنیتی و متصدیان قضایی و همچنین متخصصانی که .2

 شکل رسمی در تمام کشور به نحوی با موضوع خشونت سر و کار دارند.

 شونت علیه زنان میکن کردن خ. ریشهندسته تمامی اقدامات نیازمند ایجاد موارد نظارت و پیگیری برای اجرای موثر آنها

، شدده نمیدیست که قبلاً یک فریاد جمعی است، ورود به جایی "کمتر[ زن] یک نه"تواند سخت باشد اما غیرممکن نیست. 

نونکا "یک تعهد اجتماعی برای ساختن یک مان به یکدیگر، است، شروعی است برای نگاه متفاوت خویشهای بازنگری رویه

 است. "7مس

 :کنیمتکرار می

 کمتر.[ زن] یک نه #خواهیم. همه را. تک زنان را زنده میکشی باشند. ما تکخواهیم زنان بیشتری قربانی زنما نمی

                                                           
 7 Nunca Más  به انگلیسیNever again های متفاوت اجتماعی و سیاسی از جمله بزرگداشتها و اعتراضحرکت برای سیاسی شعار یک عنوان به 

 .است شده استفاده جنین، سقط حقوق یا اسلحه کنترل ترویج آرژانتین، 0278  کودتای


