خشم و سخوشی؛ آتش از آنِ ماست
دو بیانیه از ائتلف فمینیستی آرژانتینی «نی اونا منوس»
ترجمه :لله پاشا و طاها زینالی

تومیم منتجمن
«نی اونا ِمنوس» ( )Ni una menos1نام ائتلفی از کلکتیوهای فمینیستی در آرژانتین است که در سال  ۲۰1۵پایهگذاری شششد.
در فضای تشم عمومی پس از قتل دیانا گارسیا ،دت نوجوانی که جسدش در زبالهها پیدا شده بود ،این گششروه موفششق شششد در
اع اض به قتلهای جنسیتی ۲راهپینیی اع اضی گس دهای در ماه مارس هنن سال ترتیب دهد .آنهششا بششه برگ شزاری تظششاهرات
علیه تشونت جنسیتی ادامه دادند و با کشتهشدن وحشتآور دت نوجوان دیگری یک سال پس از قتل دیانا گارسیا ،در مارس
 ۲۰1۶اولین اعتصاب ساسی زنان در آرژانتین را به راه انداتتند .چنانچه در وبسایت آنها نوشته شده ”نی اونا منوس فریشادی
کلکششتیو علیششه تشششونت ماچوييسششت… چشرا کششه در آرژانششتین هششر  ۳۰سششاعت یششک زن بششه قتششل میرسششد .در ابتششدا گششروهی از
روزنامهنگاران ،فعالن سیاسی و هنمندان برای ائتلف علیه این تشونت فراتوان دادند ،اما با استقبال و به دست گرف ابتکار
عمل مردمی ،این ائتلف به کارزاری جمعی بدل شد“.
اگرچه آغاز این جنبش اع اض به قتلهای جنسیتی بود ،اما طی سالهای اتیر نی اونا منوس تعریف تود از تشونت جنسیتی
را بسط داده است و به دامنهی وسیعی از نابرابریهای جنسیتی اع اض میکند .امروز آنها تشونت و نابرابری جنسششیتی را در
بههمپیوستگی آن با ستم طبقاتی و نژادی تعریف کرده و سعی در گس ش این ائتلف در اامی عرصههای زندگی تصوصششی و
اجتنعی زنان دارند.
نی اونا منوس که از دعوتکنندگان به اعتصاب بینالللی زنان در  ۸مشارس  ۲۰1۷و  ۲۰1۸بشود ،در مصشاحبههای مختلشف اعلم
کرده که با حملههای نئولیبالی و همدستی دولت ،کلیسا و سمایه علیششه زنششان بهطششور همزمششان مبششارزه تواهششد کششرد .بیششانیهی
 1به انگلیسی  .not one [woman] lessاین نام از "( "Ni una muerta másانگلیسی )Not one more [woman] dead" :گرفته شده است که
برای اولین بار در سال  1۹۹۵توسط شاعر و اکتیویست مکزیکی ،سوزانا چاوز ،استفاده شششد .این عبشارت طی تظششاهرات سششال  ۲۰11علیششه قتششل
تانگی زنان در مکزیک ،به شعار اادین جنبش بدل شد.
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فمینیسمی برای  ۹۹درصد ،کششه توسششط جمعی از فمینیسششتهای سوسیالیسششت امریکششایی نوشششته شششده ،درک تششود از مبششارزهی
فمینیستی را ملهم از تعریف نی اونا ِمنوس دانسته بود.۳
یکی از مهم ین اهداف این ائتلف قانونیکردن سقط جنین بوده است .در کشورهای آمریکای لتین ،متأثر از قششوانین کلیسششای
کاتولیک و استعنر ،سقطجنین جرم شناتته میشود و در نتیجهی این قانون ،فقدان سقط جنین امن و بهداشتی بششه از دسششت
دادن «تودگردانی تنانهی زنان» منجر شده و به یکی از علل اصلی مرگ و قتلهای جنسیتی بدل شده است .طرح قانونیشدن
سقط جنین تا ماه دوازدهم بارداری در گذشته بارها به کنگرهی آرژانتین راه یافته بود ،اما همواره رد شده بود .فمینیسششتهای
نی اونا منوس امکان سقط جنین را حق اامی زنان بر بدنهایشان میدانند و معتقدند عششدم دس سششی بششه سششقط جششنین امن و
قانونی بیش از هر کسشی بشه زنشان طبقهی فرودسشت صشدمه میزنشد .بشا گسش ش جنبش نی اونشا منشوس در آرژانشتین و پشژواک
عقیدهی آنها در رابطه با سقط جشنین طی سششه سشال اتششیر و همچششنین حمشایت فمینیسششتهای ساسشر امریکششای لتین از این
کارزار ،کنگره در ژوئن  ۲۰1۸این طرح را پذیرفت .پس از این پیروزی ،ائتلف نی اونا منششوس از مششردم تواسششت تششا تصششویب این
طرح در مجلس سنا به تاریخ  ۸آگوست  ۲۰1۸از این کارزار دست نکشند و بششه اشششغال تیابانهششا ادامششه دهنششد .طی این دوره،
تیابانها و محلههای بوینس ایرس و شهرهای بزرگ دیگر آرژانتین طششنین صشدای فمینیسشمی را میشششنیدند کششه نششه تنهششا علیشه
تشونت تانگی ،بلکه علیه تشونت بازار ،تشونت بدهی ،تشونت روابط سمایهدارانه و تشونت دولت فریششاد میزد .گرچششه
رد این طرح در مجلس سنا پیشاپیش برای فمینیستهای آرژانتینی غیرمنتظره نبود ،اما حضور سه میلیششون نفششر در تیابانهششای
اطراف مجلس سنا در  ۸آگوست طنین این فمینیسم رهاییبخش را به ساس جهان انعکاس داد و نشششان داد آنهششا در مطششالبهی
تود مصمم هستند و تا تصویب این قانون دست از مبارزه بر نخواهند داشت.
آنچه در ادامه میتوانید ،دو بیانیه از نی اونا منوس است که اولی فراتوانیست که در روز  ۸آگوست منت کردنششد ،و دومی
بیانیهایست که پس از حضور باشکوه جنبش فمینیستی در برابششر مجلس سششنا و اعلم رأی سششنا بششه رد طششرح قانونیشششدن سششقط
جنین منت کردند ،بیانیهای که رفقای فمینیست در ستاس جهان را تطاب کرده است .هر دو م از تششرجمهی انگلیسششیِ لششیز
میسن-دیزه 4به فارسی برگردانده شدهاند .امیدواریم انتشار این دو م کوتاه بشه سشهم تشود بشه آششنایی بیشتشر بشا این جنبش
م قی الهامبخش در آرژانتین و فمینیسم رهاییبخش آنها یاری برساند.
 ۷سپتامب ۲۰1۸

 ۳م این بیانیه توسط گروه فمینیستی ترجمه شده و در وبسایت پراکسیس قابل دس سیستhttp://praxies.org/?p=5700 .
Liz Mason-Deese
۲
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آتش از آنِ ماست
 ۸آگوست ۲۰1۸

ما همین الن هم در حال آمادهسازی هستیم ،تنهاینن همین حال در میانهی زمستان گُر گرفتهاند ،ما میدانیم چه کسششی در
تیابانها با ما تواهد بود تا از حقمان در تصمیمگیری برای تن و زندگی مان دفاع کند .ما میدانیم زیرا سششازمانیافتهایم ،زیشرا
با هر باری که حول #( #LegalAbortionسقط_جنین_قانونی) و ] #NiUnaMenosنه یک زن کم [ بسششیج نششیرو کششردیم و بششا
فمینیستی پیوندهای ارتباطیمان قویتر شدند .میلیونها تن از ما برای محاصشره کنگشره و در هشر ششهر کوچشک و
هر اعتصاب
ْ
بزرگ درون قلمرو ما به تیابان تواهند آمد ،و صدها هزار نفششر از مکانهششای دیگششر بششه مششا تواهنششد پیوسششت :ان ناسیونالیسششم
فمینیستی نیروی مش کیست کشه از اقیانوسهشا ،کوههشا و صشحراها عبشور تواهشد کشرد ،مشا میدانیم کشه جنبش مشا در دورهی
سکوب هر دم فزاینده به تصویرسازیهای شورشی در ساس جهان توراک تواهد رساند.
ِ
این مبارزه برای ما ،زنان ،مردان و ترنسها تا همین حال هم یک پیروزی کلکتیو بوده است :ما تنهایم ان ،سقطجنینهاینن و
امیالمان را از کنج پنهشانی بشیرون کششیدهایم و آنهشا را بشاز ایگشردانیم .در طی این ماههشای بحث و تبشادلنظ ْر صشداهای مشا
همهجا گس ش یافته و تقویت شده است :از کنگره تا تانهها ،از مدارس تششا اتحادیههششا ،از سششازمانهای محلهای تششا قلمروهششای
دهقانان بومی؛ و بحث ما مسألهی تودگردانیمان بود .تشودگردانیای کششه تن را بهمثششابهی مششالکیت تصوصشی ایبینششد ،بلکششه
شبکهی جنعتهایی (کمونتهها) را به رسمیت میشناسد که اام مردمان برای زندگی و رشد تود بر آن تکیه میکنند ،و همششه
بهصششورت کلکششتیو مشراقب یکدیگرنششد .تشودگردانیای کشه در آن از حشق هسشتی جنسششی ]سکسششوالیته[ تودمششان برتشورداریم و
تانوادههایی را طرحریزی میکنیم که تودمان میتواهیم ،هر زمانی که میتواهیم ،با آن مردمی که میتواهیم.
مجلس سنا ایتواند این قدرت تودهای و مهیب در تیابانها را نادیده بگیرد و انکار کند ،مگر آن که تود ایدهی دموکراسی را
به تطر بیاندازد .زندگی ،آزادی ،میل ،و حق در سمت ما هستند .کلیسا از طریق سخنانان نرینهی تود جنگ صششلیبی جدیششدی
علیه زنان و اام هویتهایی پیش مینهد که مردسالری آنها را بیاعتبار میسازند یا آن را مسشتقینً انکشار میکننشد .در همین
راستا ،آنها تلش میکنند که تفتیش عقاید جدیدی راه بیاندازند .ما قششدرت لبیکششردن آنهششا را در این نظششام سیاسششی ،در نظششام
آموزشی و در میان رهبان کسبوکار و اتحادیهها دیدهایم.
اینها برای ما جای هیچ تعجبی ندارد .آنها حتی تا آنجا پیش میروند که مفتخر بششه رف نششزد پششاپ و پیشکشششیدن این بحث
نزد او شوند که سقط جنین قانونی با هولوکاست یکسان تواهد بود! آنها در یک جبههی سهگانه پیشروی میروند :نظامی،
۳

مالی ،و مذهبی .پیشرویای که از طریق مجرمسازی ،بدهکار سات  ،و ملمتشدنِ تنها و قلمروهاینن انجششام میپششذیرد .در
حالی که ماهها طول میکشد تا دربارهی سقط جنین قانونی بحث شود ،دربارهی نظامیگری و رف زیشر بشار بشدهی بیشتشر بشا
یک فرمان حکومتی تصمیمگیری میشود .و هنگامی که ما آماده میشویم تا برای حقوقمان به تیابانها بیاییم ،قدرت تصمیم
میگیرد مسیرها به میدانهای عمومی را به طور کامل مسدود سازد و اعلم کند :اقدام شن تحریک علیه امششنیت اسششت .مششا هم
به همین دلیل دوباره س آنها جیغ میکشیم :تسبیحهایتان ۵را از تخمدانهای ما و نیروهای نظامی را از قلمروهای مششا بششیرون
بکشید.
جنبش فمینیسششتی نظششام سیاسششی را فشرا میتوانششد تششا این طششرح در حم شایت از زنششدگیهای زنششان و اامی کسششانی کششه قششابلیت
آبس شدن دارند ،را تصویب کند؛ طرحی برای سقط جنینی قانونی ،امن و آزاد به این معنی کششه هیچکس مجبششور بششه انجششام آن
نباشد .در حالی که  ۶۰درصد مردم موافق سشقط جشنین هسشتند و بشر اسشاس آمشار رسشمی  41سشقط جشنین در سشاعت صشورت
میپذیرد ،و وقتی همبستگی بششا مششا کششه از حقمششان بشرای زنشدگی دفشاع میکشنیم ،در تیابانهشای ساسشر جهششان همچشون سشیل
جاریست ،چگونه جرأت میکنند که ساتتنن کنگره را ترک کرده و در چشم میلیونها نفر نگاه کنند و بگویند که علیه حق و
آزادی ما رأی دادهاند؟ اگر قانون سقط جنین تصویب نشود ،تیابانها را ترک نخواهیم کرد ،و آنها هم قادر نخواهند بششود کششه
ساتتنن کنگره را ترک کنند ،چرا که در تیابانها سقط جنین قانونی همین حششال هم تصششویب شششده اسششت .مششا این بششار اجششازه
نخواهیم داد که ما را بسوزانید ،چرا که این بار آتش از آن ماست.

منبعversobooks.com :

 Rosary ۵تسبیح پنجاه دانهی کاتولیکیست که هر ده دانهی آن به یک دانهی بزرگ تتم میشود و معمولً به صلیب کوچکی وصل است و بششا
آن دعا ذکر میکنند.
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خشم و سخوشی :خﻄابهای به رففقای فمینیستمان در ساس جهان
 1۵آگوست ۲۰1۸

تشم و ستوشی توصیف آن چیزیست که ما از  ۸مارس تا امروز در تنهایمان احساس کردهایم ،از زمانی که شروع به
بسیجشدن کردیم تا نبدمان برای قانونیسازی سقطجنین را به مثششابهی نقطهی شوعی بشرای مبششارزهای بسششیار گسش دهتر پیش
بششبیم :مبششارزهای ب شرای تششودگردانی ،ب شرای امیالمششان ،سششلمتیمان ،علیششه بیثباتسششازی ۶موجودیتمششان و در دفششاع از تنهششا-
قلمروهاینن.
ما از هنن هنگام که مبارزهمان را با ایجاد یششک اعتصششاب فمینیسششتی بینالللی آغششاز کششردیم ،مشششغول به هم بششاف اشششکالی از
شورشها و مبارزات بودهایم که فمینیسم را در مقیاس تششودهای و رادیکالسششم جدیششدی بازتششاب دادهانششد کشه همهی تخاصششنت
اجتنعی در آن پژواک داشته و مفصلبندی شدهاند.
فمینیسم امروز از اامی انواع قلمروها درمیگذرد :از سمایههای جهانی تا کمونتههای بومی دهقانی؛ از کلکتیوهای فمینیستی
و کلکتیوهای زنان ،لزبینهششا ،تراوسسستیها ۷تششا سششازمانهای حقوقبششری و مهششاجرت؛ فمینیسششم امششروز نقشششهی ان ناسونالیسششم
جدیدی را طرحریزی میکنشد .مشا این روزهشا پیامهشای حمشایت و تشواهرانگی بسشیاری از کُمپانراهشای ۸ساسشر جهشان دریشافت
میکنیم؛ پیامهایی از موزامبیک تا شیلی ،از توکیو و کوئیتو تا سیدنی ،مکزیک ،ایتالیا ،و بسیار جاهای دیگششر ،کششه بششه واسششطهی
زتمتوردن در غیرقابلانتظارترین مکانها برای ما فرستاده شدهاند ،زتمهشایی کشه در بشرتی مشوارد بشا اقشدامات تلفیجویانشه
همراه بودند؛ مثل سکوب در شیلی یا تهدید به تخلیهی دانشحویان از توابگاه دانشجویی کاسا آرژانتینا در پاریس.
روز  ۸آگوست به تاریخی کلیدی در تقویم انقلب فمینیستی بدل شد ،هننند  ۸مارس ک شه پیشتششر به دلیل برگ شزاری اعتصششاب
بینالللی ]در سال ( [۲۰1۸و نه فقط بهعنوان «روز زن») به روزی تاریخی بدل شد .اینها روزهایی در این تقویماند که زمششان
در آنها بهنحوی تاریخی ف ده میشود ،و ما در آنها زمانی انقلبی را تجربه میکنیم ،زمان ملتهبی کششه مششا نششیروی کسششانی را
حس میکنیم که پیش از ما آمدهاند ،و نیروی گذشتهای را که تواهان نو شدن اکنون و تواهان پیونششد بششا آینششده اسششت .انقلب
دت ان به مادربزرگها ،به ماد ِر مادربزرگها و نیاکانشان هم تعلق دارد؛ همچنان که این شعار میگوید” :مششا نوادگششان همهی
 Precaritization ۶ارجاع به واژه  Precarityدارد که به مفهوم وضعیتیست که فرد فاقد توانشایی پیشبیشنی آینشدهی تشود ،امشنیت ششغلی ،رفشاه
مادی یا روانیاش است .وازهی مورد استفاده برای این گروه اجتنعی پریکاریات ( )precariatاست.
 Travesti ۷در برتی فرهنگهای امریکای لتین کسانی که در هنگام تولد بر اساس معیارهای جامعشه مشرد تعریشف میششوند ،امشا دارای هشویت
جنسی زنانه هستند به این نام توانده میشوند .در این فرهنگها این هویت به عنوان جنسیت سوم شناتته میشود.
 Compañeras ۸واژهی مونث برای رفقا.
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آن ساحرههایی هستیم که نتوانستید بسوزانید“  .اما ما همچنین نوادگان آنهایی کششه توانسششتند بسششوزانند نششیز هسششتیم؛ نوادگششان
شمنها و ماچیها ، ۹شفادهندهگان و رهشبان معنشوی و بشومیای کشه امششروزه در امریکششای لتین ،افریقشا و آسشیا مجشرم قلمششداد
میشوند و به قتل میرسند ،و نوادگان اام آن زنانی که ناپدید میشوند.
حق سقط جنین برای ما یک مطالبهی لیبال برای حقوق فردی نیست ،و بششه همین دلیششل این مبششارز ْه بحثهششا و تبششادلنظرات،
اشکالی از سازماندهی و پیوندهایی بینالللی را گرد هم آورده است که چنین مبتکرانه و ژرفاند .ما بار دیگر موضوع تقشششاطع
را که در مجامع عمومی فمینیستی ساتته و پرداتته بودیم ،در مرکز توجه قرار دادیم و از این رو موضششوع مرتصششی اتتیششاری
دورهی حاملگی در دستور کار اتحادیهها ،مدارس ،بینرستانها ،کارتانهها ،رسانهها و تانهها قرار گرفت.
از نقطهنظر کاری یا شغلی ،قانونیکردن سقط جنین به معنششای مقششاومت در برابششر محصششور شششدن در تانششه بشرای بارداریهششای
ناتواستهایست که به کار بدون مزد بدل شدهاند .تصمیم برای اجرای قانون کنونی (که سقط جنین را تنهششا بششه سششه دلیششل جششرم
ایداند) ،از طریق جرمانگاریِ توانایی تصمیمگیری ما و انکار ما در مقام سششوژههای میششل و حششق ،مششا را بششا دو گششزینهی کششاذب
مادرانگی یا زندان مواجه میکند .ما بهعنوان مولدان ارزش نادیده گرفته شدهایم ،چیزی که ما و نسلهای آینده را به کار ارزان
بدل میکند.
گف این حرف به ما که سقط جنین مطالبهای از آی.ام.اف .است (چنان کششه بششرتی سششخنگویان کلیسششا میگوینششد) ،برگردانششدن
استدلل ما به چیزی مضحک است .متزلزلکردن هستی مششا در واقششع بششه معششنی پششایینآوردن دسششتمزدهایمان بشه نفششع انباشششت
سمایه در دست عدهی اندکی در مقام روسای سناتورها و اایندگان ابر-شرکتهای مردسالر مالک است ،کسششانی کششه دفششاع از
منافعشان نیازمند حضور نیروهای نظامی در تیابانهاست .کلیسا سعی دارد ما را بهطور اتلقی-معنوی تنبیه بکند که مکمششل
تنبیه مالی (که مشا را مجبشور میکنشد به دلیشل تشرس از بحشران بشه زنشدگی تحت فقشر و ریاضشت اقتصشادی گشردن نهیم) و تنبیشه
نظامیایست که با آن سعی دارند ما را در تانههاینن محبوس کنند.
فرمششول سششهگانهی نیروهششای نظششامی  +آی.ام.اف + )IMF( .راسششت افشراطیِ مششذهبی در واقششع ضششد-حملهای جهانیسششت علیششه
ان ناسیونالیسم ما .این معرکهی اِعنل تنبیه که مششا آن را مششردود میشششنریم ،سششابقهی چشششمگیری در قتششل ماریلششه فرانکو 1۰در
برزیل چند روز پس از  ۸مارس ،و مجموعهای از جنایات سیاسی در ستاس قاره ،بهویژه در کلمبیا دارد.
تشم و ستوشی در ما ناشی از شورشمان و معرکهایست که از طریق تنبیه ما و صغیر فرضکردنمششان بششه راه انداتتهانششد .مششا
دو میلیون نفر از مردم در مقابل ساتتنن کنگره در بوینوس آیرس؛ و آنها  ۳۸ااینششدهی کسش ِ
شت مردسششالر ،در صششحنهی اایش
پدر دولت پدران ،کسانی که برای ما و علیه زندگیهای ما تصمیم میگیرند.

 Shamans and the Machis ۹شفادهندگان و رهبان مذهبی در فرهنگ ماپوچه در شیلی و آرژانتین که بهلحاظ جنسیتی عمدتا ً زن هستند.
10 Marielle Franco
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کسانی که ]ضمن مخالفت با قانونیشدن سقط جنین[ میگویند از «زندگی دو نفر» دفاع میکنند ،هننهششایی هسششتند کششه در
کلیسایی از نوزادان در کمپهای اعدام و کشتار بهرهکشی کردند یا در این کار مشارکت
دورهی دیکتاتوری نظامی ،ابرشکتی و
ْ
داشتند ،هننهایی که زنان باردار را شکنجه کرده و به قتل رساندند ،هننهایی که تجششاوز را تحت عنششوان «اقششدام ناتواسششته»
«بدون تشونت» (عبارات سناتور اورتوبری ،اایندهی تانوادهی فئودال سالتا) در همین ساتتنن مجلس سنا موجه و مشششروع
ساتتند.
آنها میگویند از زندگی دفاع میکنند ،در حالی که با آفتکشها ما را میکشند ،و با نشانهرف اسلحهها زمین را میدزدنششد ،و
اام کمونتهها را دو دستی به کمپانیهای فرا-ملی استخراجگر 11تقدیم میکنند تا تلعید و غارت شوند .آنها موافق استثنر و
فلکت میلیونهششا نفششر ،زنششدانیکردن تششودهای و تحت تعقیب ق شراردادن مخالفششان هسششتند .آنهششا موافششق پروژههششای مخفی و
کسبوکار کثیف ،و سکوب جنسی و نظامی هستند .آنها مرگاند .وقت آن رسیده که آنها را بشه نشام اصلیششان صشدا بشزنیم:
حامیان مرگ .زیرا زندگی در سمت میل ،حقوق ،آزادی ،و سمت پیوندها بین جنعات است .ما زندگی هستیم.
ما اعلم میکنیم که از حاکمیت بر قلمروهاینن-تنهایمان چشمپوشی ایکنیم ،و در نتیجه قدرت آنهششا بشرای ااینششدگی مششا و
قانونگذاری بر ما و علیه ما را به رسمیت ایشناسیم .ما اعلم میکششنیم کششه از طریششق سششازمانها و تودگردانیهششای بیشتششر ،و
آتش و نافرمانی بیشتر در برابر جنگ به رهبی واتیکششان و دیگششر بنیادگراییهششای مششذهبی علیششه تنهششای زنششان و زنانششه مقابلششه
میکنیم .زیرا آتش از آنِ ماست و اکنون که ما با همدیگر علیه این تفتیش عقاید جدید ایستادهایم ،آنها نخواهند توانست مششا
را بسوزانند .تشم و ستوشی .ما تودمان را زنده ،آزاد ،بدون بدهی ،و شوقمند میتواهیم.
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