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قانونی که قرار بود سقط جنین را قانونی کند، با اختالف کمی در مجلس سنای آرژانتین شکست
خورد. اما جنبش های فمینیستی همین حاال هم انقالب اجتامعی در امریکای جنوبی را تحت تأثیر

قرار داده اند.

اختیاری به حاملگی« با اختالف کمی رأی مخالفپایان دادن به طرح » 2018مجلس سنای آرژانتین در هشت آگوست : مقدمه
داد؛ طرحی که می توانست منجر به قانونی کردن سقط جنین شود. کلیسای کاتولیک که کارزار کثیفی علیه سقط جنین بی خطر
و قانونی به راه انداخته بود، مشههعوف شههد. بسههیاری از بازوهههای اجههرایی سیاسههی، از سیاسههتمداران بههورژوا گرفتههه تهها رهههربان
اتحادیه های کارگری در دام رتوریک ضد-سههقط افتههاده بودنههد. این امههر دو دلیههل داشههت: یههک؛ متکین عمههومی بههه ایههدئولوژی
»ارزش های خانواده« که هم از جانب کلیسا و هم توسط نولیربال ها حامیت می شههد، و دوم؛ وحشههت این دو جریههان از جنبش
فمینیسی، مههوج اجتامعی جدیههدی کههه در پاسههخ بههه سیاسههت های چپههاول گرانه ی نولیههربال رسبرآورده بههود و قاطعانههه در حههال

شکل دهی به عرصه ی سیاسی بود.
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 پس از قتل چیارا پائز، دخههرت201۵« به حرکت درآمد، جنبشی که در سال 1 جنبش »نی  اونا ِمنوس حولموج فمینیستی آرژانتین
 ساله شکل گرفته بود. این جنبش که با اعرتاض به مسأله ی زن کشی آغاز شد، خیلی رسیع به سمت رادیکال تر شههدن14نوجوان 

پیش رفت، حد و مرز مفهوم »خشونت« را به مثابه ی یک مقوله ی تحلیلی بسط داد تا تعرض های چندسویه ی نظام رسمایه داری
به زندگی زنان فقیر و کارگران و افراد بیرون از دوگانه ی جنسیتی را در بر گیرد. در حقیقت،  فعههالیت و گسههرتدگی سیاسههی نی

اونا منوس و جنبش فمینیستی لهستان بود که الهام بخش اعتصاب بین املللی زنان شد.

در این یادداشت با فمینیست هایی که نقش تعییین کننده ای در شکل دهی به جنبش نی اونا منوس و اعتصههاب بین املللی  زنههان
داشتند، صحبت خواهیم کرد. ما این مصاحبه را زمانی انجهام می دهیم کهه سهازمان دهی فمینیسهتی در ایهاالت  متحهد در خطهر
است. امروز که در ایاالت  متحد قانون گذاران ضد-سقط  جنین اهداف خود را پیش می برند، هم زمان با قوانین ضههد نههیروی کههار
آن ها را تقویت می کنند، قوانینی که به تأمین اجتامعی حمله کرده و سطوح بی سابقه ای از خشونت را بر مهاجرین و مسلامنان

اعامل می کنند. 

اینجا محل تقاطع سیاسی ویژه ایست؛ چرا که اگر فمینیسم به تهدیدی در برابر زن ستیری و زن ستیزان بدل  شود، دیگر منی تواند
خود را، آن طور که سیاست لیربالی می گوید، ذیل »مشکالت زنان« بسته بندی کند. اگر فمینیسم بخواهد بههدیلی بههرای خشههونت
رسمایه دارانه ارائه دهد، فقط می تواند از جنس فمینیسم ضد-رسمایه داری باشههد. اخههیراً فمینیسههت های آرژانتیههنی در مبههارزات
انضاممی خههود فمینیسههم شورشههی و ضههد رسمایه دارانه ای را ایجههاد کرده انههد کههه می تههوانیم از آن بیههاموزیم و در صههورت تههوان

ترویجش کنیم.

* * *

پاسخ شام به رأی سنا که با اختالف کمی در قانونی سازی سقط جنین ناکام ماند چیست؟ قههدم های بعههدی فمینیسههت هاآروتزا: 
چیست؟

: پاسخ ما خشم و رسخوشی ست. خشم، چرا که ردیه ی مجلس سنا نشان گر تصمیم آنهها بهرای انکهار قهدرت زنهانکاوالرو و گاگو
 در حههال زوال وامنود می کنههد کههه تالش هههای مهها محسههوس نیسههتند، طههوری کهههاین نخبگان سیاسههِیاست. صحنه ی آشنایی ست: 

منی توانند به حساب آورده شوند. این رویکرد بازتاب این واقعیت است که آنها کار ما، راه هایی که ما از طریههق آن ارزش تولیههد

1«Ni  Una  Menos» پایه گذاری شد. در فضههای خشههم عمههومی پس از201۵ نام ائتالفی از کلکتیوهای فمینیستی در آرژانتین است که در سال 
 راه پیامیی  اعرتاضی2قتل دیانا گارسیا، دخرت نوجوانی که جسدش در زباله ها پیدا شده بود، این گروه موفق شد در اعرتاض به قتل های جنسیتی

گسرتده ای در ماه مارس هامن سال ترتیب دهد. آن ها به برگزاری تظاهرات علیه خشههونت جنسهیتی ادامهه دادنهد و بهها کشته شهدن وحشهت آور
 اولین اعتصاب رسارسی زنان در آرژانههتین را به  راه انداختنههد. چنا نچههه در201۶دخرت نوجوان دیگری یک سال پس از قتل دیانا گارسیا، در مارس 

 سههاعت یههک زن بههه قتههل۳0وبسایت آنها نوشته شده ”نی اونا منوس فریادی کلکتیو علیه خشههونت ماچوييسههت… چههرا کههه در آرژانههتین هههر 
می رسد. در ابتدا گروهی از روزنامه نگاران، فعاالن سیاسی و هرنمندان برای ائتالف علیه این خشونت فراخوان دادند، اما با استقبال و به  دسههت

گرفنت ابتکار عمل مردمی، این ائتالف به کارزاری جمعی بدل شد“.
http://praxies.org/?p=6026 که در وبسایت پراکسیس منترش شده است: خشم و رسخوشی؛ آتش از آِن ماست     برگرفته از مقدمه ی منت 
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می کنیم و به واسطه ی آن به ایجاد اجتامعات می پههردازیم را بههه رسههمیت منی شناسههند. ردیه ی سههنا سههعی در بههه منایش درآودن
حقارت ما دارد، اما این ردیه همچنین تالشی برای تأدیب ماست.

اینجا بازیگر اصلی سنا نیست، بلکههه کلیسههای کاتولیههک بههه رسکردگی پههاپ آرژانتینی سههت. نههربد زنههان در آرژانههتین بههرای گههرفنت
خودمختاری بر بدن هایشان بسیار حیاتی ست. چرا که بحث سقط جنین بخشی از جنبش رادیکههال و تههوده ای فمینیستی سههت و
امروزه به بحثی درباره ی طبقه نیز بدل شده است. به این معنا که امکانات متامیزی بر اساس جایگاه طبقاتی برای دسرتسی بههه

، ]مخالفین قانون سههقط جههنین سههعی دارنههد[ قبههل از رأی مجلس2گفته ایمسقط جنینی بی خطر وجود دارند. هامن طور که قبال 
عوام، که به نفع کلسیا خواهد بود، حق تصمیم گیری را از دسرتس محله های فرودست خارج کنند.

چیزی که رأی منفی مجلس سنا به منایش درمی آورد، این است که چطور نیروهههای محافظه کههار سیاسههی تحت رهههربی کلیسههای
کاتولیک و با همراهی دیگر گروه های بنیادگرای مذهبی، جریان فمینیستی را دشمن خود قلمداد می کنند. این چیزی ست که ما

در سطح منطقه به وضوح می بینیم.

با مطرح کردن این موضوع، همچنین قصد داریم بگوییم، مسیری که این گفتامن در آن بسط یافته، پیچیده شده و تا بههه امههروز
ادامه یافته، منایش گر قدرت، رادیکال  و اینرتسکشنال بودن آن چیزی ست که با نام نی اونا منوس ساخته ایم؛ نی اونا منوس دیگر

فقط یک شعار نیست، بلکه اینک به جنبشی توده ای بدل شده است.

. ما سهناتورها را در سهاحت عمهومی جامعهه رسهوا خهواهیم کهرد. مها“نه فراموش می کنیم، نه می بخشیم”اولین قدم این است: 
شههبکه ی خههدمات سههقط جههنین را تقههویت کههرده، بیامرسههتان های دولههتی را تسههخیر و بههرای عرضههه رایگههان و همگههانی داروی

 )آن هم نه فقط در بیامرستان ها( مبارزه خواهیم کرد. ما برای هر مرگی که به دلیل سههقط جههنین مخههاطره آمیز۳میسوپروستول
اتفاق بیافتد، دولت را متهم خواهیم منود و آن را زن کشی دولتی خواهیم نامید. ما به شفاف سازی ارتبههاط تنگاتنههگ بین سههقط
جنین و مشکالت اجتامعی مانند کار، فقر و نژادپرستی ادامه می دهیم. یکی از مشخصات منحرصبه فرد جنبش ما این است که

ما مسأله سقط جنین را در تار و پود سایر مسائل سیاسی تنیده ایم.

این جنبش نه آسان بود و نه خودبه خهود بهه وجهود آمههد، بلکهه نهتیجه ی کهار سیاسههی فرشده ای بهود کهه به واسهطه ی بحث هها،
مجادالت و مجامعی رسبرآورد که شبکه ی درهم تنیده ای کههه سههقط جههنین در آن حههک شههده اسههت  را بهها ظههرافت و دشههواری و
به صورت جمعی ترسیم  کردند. مالکیت بر بدن ها یک مسأله ی فردی نیست، بلکه بر بسرت تقاطع مسأله ی خودمختههاری هسههتی

 )زنههان دهقههان( از۵بر اسههاس آنچههه کههه رفقههای کامپسههیناا از سوی دیگر بنا شده است.  هستی م4بی ثبات سازی و ما از یک  سو
جنبش روستایی سهانتیاگو-دل-اسهرتو بهه مها گفته انهد، مسهأله ی سهقط جهنین حههاال بهه فضهاهایی ورود می کنهد کهه پیش از این

حرف زدن درباره ی آن تابو محسوب می شد. 

2 Spirituality as a Force of Rebellion: The Movement for Legal Abortion in Argentina   / Verónica Gago / in versobooks.com
۳Misoprostol ..دارویی که برای سقط جنین مورد استفاده قرار می گیرد

4 precarization
5 campesina
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ما از این رای چه آموختیم؟ نخسههت مههاهیت رژیم سیاسههی آرژانههتین بههار دیگههر برایامن روشههن شههد. مجلس سههنا یکی از: والرا
 و احههزاب سیاسههی بههومی هامننههد۶موسبیه محافظه کارترین ارگان های دولتی است، جههایی کههه رهههربان حههزب عههدالت گرای کههام

خان های فئودال فرمانروایی می کنند. مجلس سنا همچنین جایی است که شاهد شفاف شدن تأثیر »قدرت های واقعی« هسههتیم:
در مورد سقط جنین، کلیسای کاتولیک قدرت واقعی است )ولی در ارتباط با موضوعات دیگر شههام می توانیههد فشههار بنگاه هههای
اقتصادی را ببینید(. برای هر کسی که توهمی در مورد رژیم سیاسههی داشههت، این رأی مجلس سههنا نشههان داد کههه »قههدرت های

 چگونه ماشین محرک این منهههافع7واقعی« وقتی منافع شان در خطر بیافتد، چطور عمل می کنند و احزاب سنتی حامی پرونیسم
هستند.

 حمله کنیم. مطالبه ی »جداسازی کلیسابنابراین، اولین نتیجه گیری از این رأی منفی این است که ما باید به »قدرت های واقعی«
داف بنیههادی جنبش زنههان اسههت. همیناز دولت« که تقریباً به طور طههبیعی رشوع بههه رشههد کههرد، بی شههک کامکههان یکی از اههه

نهادهای تاریک اندیش که به دخرتان و پرسان فشار می آورند تا رورسی های آبی روشن )مناد پیکارجویان ضد سقط جنین( را بههر
 ساله را به خاطر سقط جنین قاتل معرفی می کننههد، توسههط دولت حامیت مههالی می شههوند.1۶رس بگذارند و یک دخرت نوجوان 

دولتی که حقوق اسقف ها را می پردازد و به مدارس مذهبی یارانه می دهههد؛ اینههها هامن مدارسههی هسههتند کههه بههه آموزش هههای
جنسی وقعی منی نهند.

نتیجه گیری ثانویه ی ما این است که باید در مقابل سیاستمداران بورژوا که ماشین به حههرکت انههداخنت »قههدرت واقعی« هسههتند
اختیاری به حاملگی« رأی منفی دادند، از گرایشههات مختلههف سیاسههی مثههلپایان دادن نیز بایستیم. سناتورهایی که علیه قانون »

 می آیند.9و حتی کیرشرنیسم8پرونیسم، کومبیه موس

« معروف اسههت، تنههها جریههان سیاسههی بهها امتیههاز مناینههدگی در نظههام10جریان چپ ضدرسمایه داری که به »جبهه ی چپ کارگران
اختیاری به حههاملگی«پایان دادن »به نفع قانون قانون گذاری ست که مدافع قانونی کردن سقط جنین است. منایندگان این جنبش 

رأی دادند و بخشی از سازماندهان جنبش هستند. این درحالی ست که دیگر جریانات سیاسههی در منازعههه بههر رس قههانون سههقط
جنین دو-پاره شدند.

اما یک نتیجه گیری دیگر هم هست که مستقیامً به سٔوال دوم شام باز می گردد. هشت آگوست تأییدیه ای بود بر این امر که ما
برای قانونی کردن سقط جنین به قدرت بیشرتی احتیاج داریم. من اصالً با این درک موافق نیستم که بگههوییم گرچههه رأی مجلس

6 Justiculist Party of Cambiemos
7Peronism  برگرفتههه شههده اسههت. این مکتب سههه1974 تهها 197۳ و از 19۵۵ تهها 194۶از نام خوان دومینگو پرون رئیس جمهور آرژانتین از سال 

پرچم دارد: عدالت اجتامعی، استقالل اقتصادی و برتری سیاسی که نوعی سیاست موضع سوم میههان رسمایه داری و کمونیسههم دوران جنههگ رسد
بود. در واقع این جریان سیاسی شکلی از سوسیال-دموکراسی آرژانتینی ست کههه معتقههد بههه رابطه ی متقابههل بین بنگاه هههای خصوصههی و دولت
است. این جریان سیاسی در دوره هایی از پشتیبانی طبقه ی کارگر و فرودستان برخوردار بوده و امروزه نیز رسان اتحادیه ههای کهارگری از حهزب

سیاسی مناینده ی این جریان، حزب عدالت گرا، حامیت می کنند.
8Cambiemosتالف سیاسی سه حزب راست میانه در آرژانتین ا
9Kirchnerism  ( شکل گرفت. اگرچه2007 تا 200۳گرایش یک گروه سیاسی در آرژانتین است که توسط کیرشرِن، رئیس جمهور آرژانتین )از سال

این گروه به صورت قانونی در حزب عدالت گرایان فعالیت می کند، اما به دلیل گرایش های پوپولیستی چپ مخالفان جههدی در این حههزب دارد و
توسط احزاب سیاسی کوچکرت در آرژانتین مورد حامیت قرار می گیرد.

10 Workers’ Left Front )FIT(
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سنا را به دست نیاوردیم، اما همین حاال هم جنگ را برده ایم. این جنگ پایان نیافته است؛ در مدارس، محل های کار، خیابان ها
و خانه ها انقالبی ایجاد کرده و خواهد کرد. هر جا که زنان حضور دارند، و البته ما همههه جهها هسههتیم، این جنبش در گفتگوههها
حی و حارض بوده است. آیا این خودش فی نفسه از فتح در یک نربد خرب می دهد؟ بلهه، امهها مها هنهوز جنهگ را نهربده ایم، زیهرا

هنوز به آتش قدرمتندتری نیاز داریم. 

چه اتفاقی می افتاد اگر ما می توانستیم برای قانونی کردن سههقط جههنین در آرژانهتین اعتصههاب رسارسی برگههزار کههنیم؛ اگههر »مههوج
« اتحادیه های کارگری را تسخیر می کرد و در روز هشت آگوست نظام حمل و نقل، مدارس، بیامرسههتان ها، کارخانجههات و11سبز

نهادهای وابسته به دولت اوضاع معمهول در کهل کشهور را مختههل می کردنههد؛ اگهر سهازمان های کههارگری نظم معمهول محالت را
برهم می زدند و متام راه های کشور را می بستند. هرگز منی توان نتایج این اگرها را پیش بینی کرد، اما مسلامً هزینه  ی نادیده گرفنت

میلیون ها نفر که برای جنگیدن بیرون آمده بودند، برای دولت بسیار سنگین تر می شد.

من فکر می کنم که ما خطرناک تر شده ایم و از همین رو باید رنگ سبزمان را در خاکسرتی محافظه کارانههه، خاکسههرتی روزمههره و
خاکسرتی بوروکراتیِک بیشرت اتحادیه ها تزریق کنیم. زیرا دسرتسی به سقط جنین، دغدغه ی متام طبقه ی کارگر است، اگرچه این
زنان هستند که درباره ی انجام دادن یا ندادن سقط جنین تصمیم می گیرند، اما این طبقه ی کارگر به مثابه ی یک کههل اسههت کههه

باید برای احرتام به این تصمیم زنان بجنگد.

غایت جنبش زنان این است که بین خودش و زنان کارگر )که اعضای سازمان های کارگری هستند( رابطه برقرار کند و به صورت
این سازمان ها را وادار کرد که دسههتور کههار فمینیسههتی را نههه به مثههابه یمی توان جمعی این مسأله را به بحث بگذارد که چگونه 

چیزی بیرونی، بلکه همچون دستور کار خویش ببینند، چرا که مشکالت زنان ]طبقه ی کارگر[ مشکالت طبقه ی کههارگر به مثههابه ی
یک کل است. 

زنان نیمی از جمعیت طبقه ی کارگر هستند، ما اکههرثیت معلامن و پرسههتارانیم، مهها در مشههاغل بی ثههابت و قههراردادی اکههرثیت را
داریم، تقریبههاً متام کههار پرمشههقت بازتولیههد در خانههه بههر دوش مهها زنههان اسههت. بههه همین دلیههل اسههت کههه حههق ابتههدایِی آزادی
تصمیم گیری بر بدن خود، آزادی تصمیم گیری برای مادرشدن، حقی ست که کل طبقه ی کارگر باید برای آن مبارزه کند. به همین
دلیل است که موضوعاتی چون بی ثبات و موقت  سازی مشاغل، عدم اختصاص بودجه بههه بهداشههت و آمههوزش )کههه زنههدگی دو

شههوارتر می کنههد(، و پههرداخنتمعلم را هفته ی پیش گرفت(، افزایش روزهای کاری )که تحمل بار مضاعف کار خانه و بههیرون را د
متامی این حمالت به طبقه کارگر، باید در دستور کار مطالبات جنبش فمینیسیتی باشد.

 هسههته ی راسههت گرا را آشههکار کههرد، هسههته ای کههه بهها اسههتفاده از عبههارت پردازیوجود یک: رأی منفی مجلس بارون و میتیدِیری
انتزاعی از حق زندگی حرف می زند و در عین حال مدعاهای ضد-زن و نفرت انگیزی در تقلیل زنان به ماشههین های جوجه کشههی
ارائه می کند. حتی در مواردی که سقط جنین در آرژانتین قانونی است، مانند حاملگی در اثر تجاوز، سناتور یورتههوبی از اسههتان

 می گفت که هر تجاوزی خشونت علیه زنان محسوب منی شود.12سالتا
11Green  Tide شیوه ای از بسیج مردمی در این جنبش که در زمان حضور در اعرتاضات خیابانی نقاب سهبز/ لبهاس سهبز/ و پرچم ههای سهبز بهه

همراه داشتند که مناد سقط جنین بی خطر و قانونی ست.
12 Senator Urtubey from the province of Salta
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اما بیرون از سنا حال و هوای متفههاوتی در جریههان بههود. مهها هههزاران هههزار رفیههق بههودیم در خیابان ههها. سههازمان های سیاسههی و
اجتامعی، کلکتیوهای فمینیستی و نهادهای مدنی از متام کشور به پایتخت آمده بوند و دوازده ساعت را زیههر بههاران و رسما در

روز رأی گیری ایستادند.

پاسخ ما به رأی منفی این است که تالش   مان برای سازماندهی را افزایش خههواهیم داد. مهها »کههارزار ملی بههرای دسههتیابی بههه حههق
سقط جنین آزاد و بی خطر« را تقویت خواهیم کرد. ما با سایر فضاهای فمینیستی مانند »شبکه متخصصان علوم پزشههکی بههرای
حق تصمیم گیری«، که درون نظهام بهداشهت عمهومی کهارزار بهه راه انداخته انهد، ادغهام خهواهیم شهد. مها می خهواهیم کلکهتیو
فمینیستی »پینک ریلیف« ]پشتیبانی صورتی[ را گسرتش دهیم، کلکهتیوی کهه در رسارس کشهور بهرای فهراهم آوردن اطالعهات در

مورد سقط جنین بی خطر فعالیت کرده است.

ما خواهان اجرای مٔوثر قانون »آموزش جنسی فراگیر« هستیم که مباحثات و بهازخورد دربهاره ی جنسهیت، نقش ههای جنسهیتی،
فمینیسم و ابزارهای پدرساالری-زدایی را در فضاهای آموزشی فعال می کند. ما حتامً بههرای قههانون بعههدی سههقط جههنین خههواهیم
جنگید. این هشتمین بار است که این کار را می کنیم؛ با این کههه این لحظههه لحظه ی نااُمیههدی و خسههتگی اسههت، امهها آنههها مهها را
مغلوب نکرده اند. سقط جنین قانونی خواهد شد. ما قدم های مهمی در چند ماه اخیر برداشته ایم: مها بحث را عمههومی کهردیم،

آن را سیاسی کردیم، و ابعاد اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی آن را شفاف کردیم.سقط جنین را از سپهر خصوصی خارج و 

این نکته برای ما اهمیت بسیاری دارد که تأکید کنیم با این که این نربد اخیر را نهربدیم، امها اصهالً احسهاس منی کهنیم کهه در این
جنگ شکست خورده ایم. هامن گروه های فمینیستی که ما را تا بهه اینجهها رسهانده اند، ادامه ی جنگیههدن را ممکن خواهنهد کهرد.
خوشحالیم که متعلق به نحله ی جدیدی از چپ هسههتیم کهه منی توانههد بهه مبههارزه ضدرسمایه داری بیاندیشههد، بهدون این کههه از
فمینیسم حرف بزند و بالعکس. در این امر درسی نهفته است: احزاب و سهاختارهای سیاسههی بهه طهور کلی بایهد از فرصهِت بهه
دست آمده استفاده کنند و این مسأله را دریابند که فمینیسم فقط یک شعار مد روز نیسهت، بلکههه راهی سههت بهرای دریههافت،

درک و بحث پیرامون متامی موضوعات. 

: نقش اتحادیه های کارگری در مبارزه برای حق سقط جنین چه بود؟ آیا شام حقوق کارگر و عدالت در بازتولیههد را بهها همآروتزا
مرتبط می بینید؟ اگر بله، چطور؟

: بحث قانونی کردن سههقط جههنین بحههثی زنههده درون اتحادیه هههای کههارگری اسههت. حقیقت این اسههت کههه جنبشکاوالرو و گاگو
1۳لچععک به رسها تجمعععاتفمینیستی حق سقط جنین را وارد دستور کار اتحادیه ها کرده و بسیاری از کارگران عضو اتحادیه در 

رشکت کردند و این شیوه ی مبارزه در نزاع های کارگرِی چند ماه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است.

1۳Pañuelazos تجمع لچک به رسها. لچک )رورسی مثلثی کوچک( سهفید رنهگ اولین بههار در آرژانههتین در جنبش مهادرانی اسهتفاده شههد کهه در
 به خیابان ها می آمدند و رساغ فرزندان مفقود خود در جریان کودتا را می گرفتند. بعد از آن لچههک بههه مناد مبههارزات زنههان198۳-197۶سال های 

در آرژانتین بدل شد. مناد جنبش نی اونا منوس لچک های سبز رنگ است. 

۶



 ژوئن روز اعتصههاب رسارسی2۵ در روز 14 روبه روی »کنفدراسیون عمومی کارگران آرژانههتین«تجمعات لچک به رسهایکی از این 
برگزار شد. اگرچه مبارزه برای حق سقط جنین و روش ها و سیاست هایش بر اعتصاب تأثیرگزار بود، اما این بههه آن معنهها نیسههت
که رهربان اتحادیه های کارگری متام مطالبات ما در جنبش حق سقط جنین را پذیرفته اند. امروز مسأله ی حقوق کارگر و عدالت
در بازتولید به هم مرتبطند، زیرا ما پیش تر در اعتصاب فمینیستی، هنگامی که در جهت بازمفهوم پردازی ایده ی کار از منظهههری

فمینیستی تالش می کردیم،  آنها را به هم گره زده بودیم.

برآمدی از اعتصههاب فمینیسههتی به مثههابه ی یههک رونههد سیاسههی اسههت. هامن طور کهههعدالت در بازتولیْد »تالقی« حقوق کارگر و 
گفتم، این امر به جنبه ی طبقاتی سقط  جنین ارتباط دارد. اشههاره بههه این نکتههه اهمیت اساسههی دارد کههه بسههیاری از رهههربان زن
اتحادیه های کارگری در حامیت از قانونی سازی سقط جنین بیانیه ی عمومی دادند. اما به هر حههال فشههار کلیسهها بههر اتحادیه ههها

بسیار سنگین بود.

برجسته ساخنت این مسأله که زنان کارگر در موارد متعددی ضد رهربان اتحادیه های خود موضههع گیری کردنههد، اهمیت به سههزایی
دارد. برای مثال، مهامنداران رشکت های هواپیامیی )عضو کنفدراسیون عمومی کارگران(، به تاریخ هشت آگوسههت درون همه ی
هواپیامها در دفاع از حق سقط جنین اکسیون برگزار کرده، و در هشت مارس در فرودگاه ها اعتصاب کردند. جنبش فمینیستی
همچنین از سوی کارکنان »اقتصاد محلی«، که بخشی از اشکال جدید اتحادیه ههها هسههتند و مشاغل شههان بهها مفهههوم سههنتی کههار
سازگار نیست، مورد حامیت قرار گرفت )از جمع کنندگان زباله گرفته تا آشپزهای مراکز اطعام فقرا و همین طور کارگران دوزنده

و »مراقبت کننده های« درون محالت(. 

از اعتصاب فمینیستی به این سو، معنای دقیق کلمه ی »کارگر« گسرتش یافت و فهم ما از »مبارزه ی طبقاتی« فراتر از تعصههبات
چپ حزبی دوباره طرح ریزی شد. هنگامی که قرار است ما برای اعتصابات فراخوان دهیم و یا حتی شکل اعتصههاب را دگرگههون

 و1۵سازیم، در حههال توسههعه ی توان مههان بههرای اعامل فشههار از پههایین بههر رهههربان اتحادیه هههای کههارگری هسههتیم. این طرح ریههزی
بازمفهوم پردازی یک پیشنهاد انتزاعی نظری نیست، بلکه با جزئیات بسیار در مجامع بی شامری مورد بحث قههرار گرفتههه و حههتی

به ایجاد مجمع به عنوان ابزاری برای سازماندهی فمینیستی منجر شده است.

برای مثال برخی مجامع نی اونا منوس توسط کارگران تعدیل نیرو شده ی رشکت حمل و نقههل فههراملی پپسههیکو و کههارگران خههط
 سازماندهی شده بودند که به فراخوانی در رابطه با خشونت جنسی در رسارس کشور پاسخ دادند. برخی دیگههر از مجههامع144

 نفر از آنان تعدیل نههیرو شههدند( و بههرخی توسههط۳۵7 تعداد 2018توسط کارکنان رسانه )کارکنان آژانس تِالم که در ماه جوالی 
زنان ماپوچو که به دست زمین دارانی مثل رشکت ِبِنتون مجرم انگاری شده اند، سازماندهی شده بودند. جنبش نی اونا منههوس )#

NiUnaMenos منجر به ایجاد فضاهای سیاسی جدیدی شههد. ماننههد هشههتگ هایی چههون )NiUnaMigranteMenosنههه بههه( #
 )نهههههه بهههههه مهههههرگ حهههههتی یهههههک زن کهههههارگر(، #NiUnaTrabajadoraMenosمهههههرگ حهههههتی یهههههک زن مههههههاجر(، #
NiUnaMenosPorAbortoClandestine.)نه به مرگ حتی یک زن که ناچار به سقط جنین است( 

مقر سندیکای ملی آرژانتین که یک پنجم نیروی کار در آرژانتین و یک سوم کارگران عوض اتحادیه در این کشور به این سندیکا تعلههق دارنههد و14
یکی از بزرگرتین فدراسیون های کارگری در جهان است. منبع: ویکی پدیا

15 mapping
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: نقش رٔوسای کنفدراسیون عمههومی کههارگران ترحم برانگههیز بههود. در هفت ژوئیههه آنههها بیههانیه ای عمههومی  منترش کردنههد ووارال
»دغدغه «  شان را درباره ی گنجاندن هزینه هههای اقتصههادی قههانونی کردن سههقط جههنین در برنامه هههای اجتامعی تهیه شههده توسههط

اتحادیه های کارگری بیان کردند. 

اما جنبش کارگری را منی توان بههه رهههربِی پرونیسههت آن فروکاسههت. در واکنش بههه رهههربی کنفدراسههیون، بسههیجی از رهههربان زن
 بسیاری در مدارس، بیامرستان ها، ادارات عمومی و دانشگاه ها و سایر فضاهایتجمعات لچک به رسهااتحادیه ها شکل گرفت و 

شکل گرفتند. عالوه  بر این، در سا ل های اخیر شاهد کارزارهای جالبی از سوی رده های پههایینی اعضههای اتحادیه ههها بههوده ایم کههه
برخی از آنها توسط چپ رزمنده رهربی می شدند. 

 متام کارگران کارخانه ای در بوینس آیرس در اعرتاض به آزار جنسی یکی از مدیران کارخانههه بههه یههک زن2011برای مثال در سال 
کارگر دست به اعتصاب زدند. پیش از این، ما منونه دیگری از اعتصاب با این وجه مشخصه در آرژانتین نداشتیم.

سٔوال بسیار مهمی است. قربانی یک زن بود و آنهایی که اعتصاب را ترتیب داده بودنههداین این اعتصاب زنان است یا کارگران؟ 
 بودنههد( و1۶نععان و گل رسخمنایندگان زن در کمیته ی داخلی کارخانههه بودنههد )بعضههی از آنههها از فعههالین سههازمان زنههان رزمنههده 

مطالبه ی آنها را می توان »مطالبه ی زنان« تلقی کرد، اما حرکت کلکتیو )اعتصههاب( توسههط همه ی کههارگران به مثههابه ی یههک کنش
کالسیک کارگری انجام گرفت و در آن کارگران مرد هم رشکت کردند، که در واقع بدون آنها اعتصاب ناممکن بود.

عاملی سههت کههه تنهههااین مثال به خوبی نشان می دهد که باید به این نحوه ی فهم مههان از طبقههه پایههان دهیم کههه طبقه ی کههارگر 
چنین عاملی با برخورداری از قدرت اجتامعی الزم می تواندمطالبه اش دستمزد است. ما باید آغاز به بازاندیشی این عامل کنیم. 

برای کلیت رشایط اجتامعی و کرامت زندگی انسانی بجنگد. از این منظههر مطالبههات بسههیاری به عنههوان مطالبههات اصههلی طبقه ی
کارگر دیده خواهند شد: در حالی که آزارهای جنسی در محل کار برای تحقیر زنان کارگر و تالش در جهت تأدیب بدن هایشههان
صورت می گیرد، آیا همه ی سازمان های کارگری نباید برای پایان دادن به آزار جنسی در محل کار بجنگند؟ در حههالی کههه کارهههای
بازتولیدی بدن های زنان کارگر را می فرسایند و در نهایت در هم  می شکند، آیا این سازمان ها قصد ندارند بههرای ایجههاد نهادههها و

فضاهایی برای مراقبت روزانه از کودکان و ساملندان، غذاخوری و امثال این ها مبارزه کنند؟

« بههه لههرزه درآوردن17اگر به پرسش قبلی بازگردیم، عالوه بر جدا کردن کلیسا از دولت، مهمرتین وظیفه ی اسرتاتژیک »موج سبز
محافظه کارِی قوِی درون جنبش کارگری از طریههق آزاد کههردن روح واژگون کننده  ایسههت کههه امههروز بههر فههراز خیابان ههها، مههدارس،
خانه ها و کارخانه ها چرخ می زند. زنان طبقه ی کارگر هامن هایی هستند کههه می تواننههد سههاختار اتحههادیه ، کههه امههروزه متههأثر از
منافع بنگاه های رسمایه است، را تغییر دهند و در تقویت این ایده بکوشند که مبارزه ی طبقاتی نه فقط برای دستمزد که بههرای

کیفیت زندگی ست؛ و این خود شامل کیفیت زندگی درون و بیرون محیط کار می شود. 

اگر مبارزه ی طبقاتی را این طور بفهمیم، برایامن روشن می شود که چههرا زنههان رسدمداران اصههلی مههوج جدیههد مبههارزه ی طبقههاتی
هستند. زنان نخستین کسانی اند که تحت تأثیر حمله به کیفیت زندگی طبقه ی کارگر قرار می گیرنههد، چههه این حمالت در سههپهر

16  Pan y Rosas
اشاره به موج لچک سبزها17
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تولید )پاره وقت سازی و موقتی سازی، دستمزد و نرخ بیکاری( باشد و چه در حههوزه ی بازتولیههد )تحصههیل، سههالمت و بهداشههت و
همه بخش های مربوط بههه مههراقبت(.  مهها امههروز این فرصههت را داریم کههه دو نههیروی اجتامعی را بههه هم پیونههد بههزنیم: نههیروی
اجتامعی عظیم جنبش کارگری )که در آرژانتین سنتی دیرینه در سازماندهی و مبارزه دارد( و نههیروی عظیمی کههه توسههط مههوج

جدید فمینیسم برای تغییر ایجاد شده است.

: اتحادیه های آرژانتین، مثل بسههیاری از کشهورهای دیگهر، شههدیداً مردانههه هسههتند، حهتی در اتحادیه هههایی کهههبارون، میتیدیری
مشههاغِل بیشههرت زنانههه ماننههد معلمی را مناینههدگی می کننههد. یکی از لحظههات جالب توجههه در چنههد مههاه گذشههته زمههانی بههود کههه
کنفدراسیون عمومی کارگران، به واسطه ی رهربانش، اعالم کرد که اگر حق سقط جنین به قهانون تبهدیل شهود، خههدمات درمههانی
اتحادیه ها )مخصوص اعضاء( منابع کافی برای پوشش سقط جنین را نخواهد داشهت. پاسههخ جنبش فمینیسههتی و فمینسهت های
درون اتحادیه ها رضب العجل بود: روز بعد یک تجمع لچک به رسها )تظاهرات با دستامل های سههبز، مناد جنههگ مهها علیههه سههقط

جنین( در ساختامن مرکزی کنفدراسیون سازمان دهی کردیم.

از سوی دیگر، رفقای ما در حال بسیج نیرو برای تهیه ی فهرست مطالبههات در اتحههادیه ی کارکنههان بخش عمههومی هسههتند؛ بهرای
مثال دفاع از حقوق جنسی و )غیر(بازتولیدی ما در این فهرست در پیوند کامل با مطالبات مههان بههرای مرخصههی زایامن )مههادر و

پدر( و خواسته هایامن برای توزیع نیروی کار بازتولیدی ست، که معموالً به عنوان کار زنانه و بدون حقوق فهم می شود. 

: بسرت تاریخی جنبش نی اونا منوس چیست؟ آیا شام این جنبش را پاسخی به حمالت نولیربالیسههتی بههه زنههدگی طبقه یباتاچاریا
کارگر می بینید؟

: ما این جنبش را دقیقاً در پاسخ به حمله های نولیربالیستی آغاز کردیم. ما توانستیم از طریههق اعتصههاب بههه اینکاوالرو و گاگو
. کلید مسأله در این بود که اعتصابات فمینیستی2018 و 2017 و سپس در مارس 201۶جهش بزرگ دست یابیم: ابتدا در اکترب 

را به زن کشی و دیگر انواع خشونت پیوند بزنیم. سالح اعتصاب حاال دوباره توسط جنبش های فمینیستی به کار گرفته می شود،
تا مسأله ی خشونت علیه زنان را سیاسی کند و آن را به مسائل گسرتده تر سیاسی، اجتامعی و اقتصادی مرتبط سههازد. مهها نشههان
داده ایم که چگونه اعتصاب می تواند ائتالف ها و همکاری های غیرمنتظره ای را ممکن سازد که بههه نههوبه ی خههود بههاعث چنههدین
برابر شدن تأثیر و معنای اعتصاب می شوند. این »فرآیند سیاسی« دربرگیرنده ی تالش هایی بود که منجههر بههه تولههد انرتناسههیونال

نوینی شد که در آن بی ثبات سازِی نولیربالی[دغدغه ی مشرتک همگان است.

در این »فرآیتذ« که با رشته هایی از اعتصابات شکل گرفت، بحث ها و اکسیون های مهمی رخ دادند. به عنوان مثال ما در تاریخ
( در مقابل بانک مرکزی، علیه کنرتل رسمایه ی مالی بر اقتصادهای خانوار و مخصوصههاً خانوارهههایی2017دو ژوئن سال گذشته )

#مهها می خههواهیم بههدون بههدهی زنههدگی”که زنان در آنها رسپرست اصلی هستند، اکسیونی برگزار کردیم. اسم اکسیون این بود: 
می خههواهیم زنههده، آزاد و بههدون بههدهی” بسیاری از اتحادیه ها از شعار مهها 2018. یک سال بعد در اعرتاضات چهار ژوئن “کنیم
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 استفاده کردند. این شعار در واقع روند گرفنت وام های خههارجی توسههط دولت را بهها تجربیههات شخصههی از بههدهی پیونههد“باشیم
های معرتض راهی بود تا هسته ی اصلی بهره کشی ون می زد. وارد کردن رابطه  بین خشونت اقتصادی و خشونت علیه زنان و بد

استثامر نولیربالیستیِ  دوران را منایان کنیم.

در این طرح ریزی جدید، ما اشکال استثامر و تولید ارزش را به  نحوی در کنار هم قرار دادیم که فقط به جهان نیروی کار مزدی
محدود نباشد. با این نقشه ی جدید، بههدون این کههه درک مههان را بههه چههارچوب کارخانههه محصههور کههنیم،  گفههتیم کههه هیچ جنبش

 طبقه وجود ندارد، بلکه جنبش هههای فمینیسههتی از درون آن تضههادهای اجتامعی رسبرمی آورند کههه یفمینیستی خارج از مسأله
هم زمان تضاد طبقاتی نیز هستند. نکته ی مهم در اینجا این است که فمینیسم متداول ]منظور فمینیسم لیربال است[ منی توانههد

پژواک ضد نولیربالیسم رادیکال و توده ای به دست منی دهد.این تضادها را به هم پیوند زند و از این رو فضایی برای 

: نی اونا منوس به مثابه ی یک جنبش منی تواند جهز در بسهرت سیاسهت های نولیهربالی علیهه مردمهان طبقه ی کهارگر و بحهرانوارال
هایی هستند، فهمیده شود. زن کشی شکلی از بروز چنین حمالتی اسههت. این مثههال روابط اجتامعی ای که مخلوق چنین سیاست

، هنگامی که کارخانه  تعطیل شده و به اتحادیه های مردمی حمله شد، زنان کارخانه ب پیسههیکو2017را در نظر بگیرید:در سال 
بی کار شدند، و این جنبش نی اونا منوس بود که هم صدا با این کارگران فعالیت های گسهرتده ای را در پشهتیبانی از آن هها انجهام

داد.

نی اونا منوس هنوز دارای دستور کار مشخص ضد-نئولیههربال نیسههت؛ هنههوز گفتامن مشههخص ضههد-رسمایه دارانه نههدارد، امهها این
  نی اونا مهوس فقهط یهک کهارزار تهک موضهوعی علیهه زن کشهی بهود، ولی201۵جنبش در حال تکامل است. این فاکت که در 

امروز، بعد از سه سال، برای قانونی شدن سقط جنین مبارزه می کند، به خوبی نشان می دهد که جنبش در کلیت خههود در حههال
تکامل و رشد است. لچک سبز حاال یک مناد توده ایست. 

: ما در دوره ای زندگی می کنیم که حمالت بسهیاری بهه حقوق مهان می شهود و متام برنامه ههای دولهتی غهیر ازبارون و میتیدیری
بخش رسکوب در حال ملغی شدن هستند. جوشش جنبش  فمینیستِی زنان و ال.جی.بی.تی.کیو. ها، تجمیع چهار دهههه تجههربه ی

« ماست که با برپاخاسنت فمینیست های جههوان و دانشههجویان در کالس هههای درس و محالت18برآمده از »نشست های ملی زنان
آغاز شد. اعضای این نشست ها تقبیح هرشکل از خشونت علیه زنان را از طریق شبکه های اجتامعی خود ترویج کردند.

 استقرار نظم نولیربالی بر این امر روشنی افکنهد کهه کهار انجام شهده توسههط زنهان کهارگر اسهت کهه ادامه ی حیههات را در چهنین
 برنامه های دولت رفاه شاهد این بودیم که رفقای زن مهها بهها سههازماندهی خههود در سههطحشدنرشایطی ممکن می کند. با تعطیل 

محالت امکان ادامه ی زندگی را به طور جمعی ممکن سههاختند. در همین راسههتا، منطههِق به شههدت محافظه کههار نولیههربالی زنههدگی
کارگران ال.جی.بی.تی.کیو. را بی ثبات تر کرده و رشایط قابل قبول زندگی را تنها برای کسانی ممکن سههاخته اسههت کههه پیشههاپیش

توان مالی آن را دارند. 

 در آرژانتین برگزار می شوند.198۶این نشست ها از سال 18
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ما شاهد »زنانه تر شدن« فقر، جرم انگارِی هستِی ترنس ها و افههزایش نژادپرسههتی علیههه مهههاجران هسههتیم. همه ی این عنارص در
طبقه ی کارگر آرژانتین بازتاب می یابد و دقیقاً به همین علت است که ما نباید طبقه مان را به مثابه ی موجودیتی مردانه، سفید،

دگرجنس  گرا و یا بومِی آرژانتین فهم کنیم.

: انرتناسیونالیسم تا چه اندازه برای نی اونا منوس اهمیت دارد؟باتاچاریا

: انرتناسیونالیسم در دل این جنبش قرار دارد و ما معتقدیم بین املللی بههودن یکی از مهمههرتین ویژگی هههای جنبش کاوالرو و گاگو
 شههکل جدیههدی از نههزدیکی را میههانLaInternacionalFeministaماست. ما نوع جدیدی از انرتناسیونال هستیم. هشههتگ مهها #

افزون بر این، این انرتناسیونالیسم جدید شکل نوینی ازمبارزات مختلف ایجاد کرده و ما این امر را به وضوح احساس می کنیم. 
میدان نربد جهانی را تولید کرده که با آن دیدگاه قدیمی که مبارزات محلی را از مبارزه ی بین املللی جدا می داند، متفاوت است.
این انرتناسیونال همچنین در حال تنیدن تاری از پژواک هاست که فرهنگ های سیاسی و تجههارب سههازمان دهی را بههه هم پیونههد

می زند، کاری که نیازمند روندهای پیچیده ی تفسیر و ترکیب است.

ما عالقه ای به اعالمیه های انتزاعی علیه رسمایه داری نداریم، دغدغه ی ما ارتباط میان حلقه های مبارزات انضاممی ست. برای مهها
 درصهد از40نزاع بر رس زمین و پروژه های عظیم استخراجی جدید بهه انهدازه ی نزاع ههای محهل کهار و اقتصهادهای بهومی )کهه 

 وهنجارهههای مسههلطاقتصههاد قاره مههان را تشههکیل می دهنههد( اهمیت دارنههد. همچههنین خشههونت علیههه جنسههیت های بههیرون از 
جرم انگاری سقط جنین برای ما مهم هستند. مسأله ی کلیدی همین تاری ست که در حال تنیدن آن هسهتیم؛ شهبکه ای کهه تههوان

نظریه پردازی، کنش گری از پایین و همچنین انرتناسیونالسمی را دارد که بخشی از مبارزه ی هر روز ماست. 

: مسأله ی انرتناسیونالیسم برای ما بسیار مهم است، زیرا موج جدید جنبش فمینیستی نه یک پدیده ی محلی بلکههه جنبشههیوارال
جهانی است. وقتی از خودمان می پرسیم که وجه اشرتاک جنبش های فمینیستی ملی کنونی چیست، واضح است مخرج مشههرتک
همه ی آنها این است که زنان، مخصوصاً زنان طبقه ی کارگر، بیشرتین رضبه را از سیاست های نولیههربالی خورده انههد. مقههاله ای در

)مجله چپ( منترش شود. La Izquierda Diario 19این باره نوشته ام که قرار است در شامره بعدی 

تضاد بسیار آشکار بین ادعای برابری طلبانه ی فمینیسم لیربال و رسمایه داری نئولیربال که بههدن های زنههان طبقههه کههارگر را در هم
می شکند در رشایط انفجاری ست. تجربه ی با ارزشی خواهد بود اگر زنان کارگر آرژانتینی که علیه آزار جنسههی اعتصههاب کردنههد،

 کههه20بتوانند با معلمین معرتض غههرب ویرجینیهها دیههدار کننههد. اگههر چههنین شههود، معلامن هم می تواننههد تجربه شههان را بهها پیباها
رسدمداران مبارزات  قانونی سازی سقط جنین اند، به اشرتاک بگذارند؛ زیرا این زنان بیشرت از آن که خودشان فکر می کنند، با هم

اشرتاک دارند. 

 به زبان اسپانیایی منترش شده است.مقاله این 19

20Las Pibas شاگردان مونث
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: زنان و جنبش هههای فمینیسههتی خیابان ههها را زیههر پههرچم نی اونهها منههوس تسههخیر کههرده، و در حههال پل زدن وبارون و میتیدیری
خوراک رساندن به مبارزات مشرتکی اند که در رسارس جهان به دست گروه هههای مشههابه در حههال شههکل گرفنت اسههت. مهها به عنههوان
فمینیست های ضد-رسمایه داری، انرتناسیونالیسههم را در قلب هههویت سیاسههی فمینیسههتی مان می دانیم. تهها جههایی کههه بههه جنبش
قانونی کردن سقط جنین مربوط می شود، ایجاد روابط بین املللی ابزاری رضوری بود تا شیوه ی پیشربد این مجادله در کشورهایی
که سقط جنین در آنها قانونی شده را دریههابیم. مهها فرآینههدهای مختلههف قانونی سههازی سههقط جههنین را مطالعههه کههردیم و حههتی

 در شههیگاگو( را22 و کلکتیو ِجین21روش های آکسیون های سیاسی موفق گذشته )به عنوان مثال جنبش ایتالیایی پشتیبانی صورتی
تکرار کردیم.

 این جنبش از چه روش های سازماندهی بهره برده است؟ ما درباره ی اشغال مهدارس توسهط پیباهها در پشهتیبانی از حهق:آروتزا
سقط جنین شنیده ام. سایر اشکال اعرتاضی چه بودند و به چه میزان مٔوثر واقع شدند؟

 اشهغاله واسهطه ی به،: اشغال بسیار مٔوثر واقع شهد. پیباهها، این شهاخه ی بی نظهیر و رادیکهال جنبش فمینیسهتیکاوالرو و گاگو
فضاهای مدارس، آنها را به مکانی بهرای بحث جمعی و ضهد-پهداگوژیک تبهدیل کهرد. امها از دیگههر سهازمان دهی های پهراهمیت
مجامع کارگری مختلفی هستند که در حین شکل دادن به یک قوه ی تشههخیص ]یهها روش دیههاگنوس[ فمینیسههتی در درگیری هههای
متفاوت شان، بسط و گسرتش یافتند. در این مجامع همچنین می توان رد پا و آثار اعتصاب را دید؛ اتحادهها و پراتیک ههای درون

مجامع کارگری بخشی از سازوبرگ تولیدشده توسط اعتصاب هستند.

 در مدارس انجام دادند، بسیار تأثیرگذار است. بسیاری بر این باورند که اشههغال ها محههدود بههه پههایتخت وپیباهاکاری که : وارال
دانشگاه های سیاسی بودند، ولی واقعیت چیز دیگری ست. این یک روند سیاسی شدن فرشده بود کههه حههومه  ی بههوینس آیههرس و
بسیاری از مناطق دیگر کشور را نیز در بر گرفت و در حال شکل دادن نسل نوینی از زنان اکتیویست و مبههارز اسههت. چنههد روز

 ساله سخرنانی می کند، بههه1۳ ساله که رهرب مرکز دانش آموزی منطقه ی خود است و برای دخرتها و پرسهای 1۶پیش یک پیبای 
 سههاله1۶. یهک دخهرت “ ساله از مها خیلی بهرتنههد، و آنههها آینهده را می سهازند...1۳خیلی خوشحامل، زیرا دانش آموزان ”من گفت: 

! این سنخ از سیاسی شدن فقط در بزنگاه مبارزات بزرگ اتفاق می افتد.“ ساله است1۳آینده در دست افراد ”می گوید 

مثال های مهم دیگری نیز از جنبش کارگران وجود دارند که کمرت دیده شده اند. مثالً در کارخانه ی مدیگراف، که توسط کههارگران
 جهوالی بهرای »تجمهع آزاد زنهان« فراخهوان دادنهد تها دربهاره ی22اداره می شود، کمیسیون زنان و گروه نان و گهل رسخ در روز 

چگونگی مشارکت در روز هشت آگوست و همچنین صحبت در مورد حقوق کارگران زن مباحثههه کننههد. در این تجمههع بیش از
 کارگر زن از محیط های مختلف کاری مانند پپسیکو، کرفت، بیامرستان پوساداس و همچنین بخش صنایع هوایی، ایندک، و700

غیره رشکت کردند.

21  Italian Pink Relief
22  Jane collective in Chicago
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یکی از چیزهایی که توجه مرا به خود جلب کرد، اتفاقی بهود کهه در کارخهانه ی کشتی سهازی ریهو سهانتیاگو در واکنش بهه عهزم
دولت برای بسنت آن اتفاق افتاد. آنها در روز هشت آگوست دستامل بزرگ سبزی بر دماغه ی کشتی جوآنا آزوردی کشههیدند کهه

بسیار تأثیرگزار و متفاوت بود زیرا کشتیرانی به صورت تاریخی ”قلمرو مردان“ است.

این تجربیات و ده ها تجربه ی دیگر در محیط های کار باید به هم بپیوندند تا کارگران زن و مرد بتوانند قدرت اجتامعی خود را
تقویت کنند. تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد اگر سال دیگر، زمانی که طرح سههقط جههنین دوبههاره بههه دسههتور کههار سههنا بههاز
می گردد، همه  ی اشکال بروز نارضایتی همگرا شوند؟ و چه خواهد شد اگر متام این کارگران از قههدرت خههود در جهت حامیت از

این قانون استفاده کنند؟

: نربد برای به دست آوردن حق سقط جنین در ماه های گذشته چنان تکثیر شده است کههه ایجههاد نقشههه ای ازبارون و میتیدیری
همه ی فعالیت های رخ داده در رسارس کشور ممکن نیسههت. تجمعههات لچههک به رسها و تظههاهرات خیابههانی هفتگی در مقابههل
کنگره به نقاط ثقلی تبدیل شدند که طیف گسرتده ای از سازمان های سیاسی و اجتامعی، کلکتیوهای فمینیسههتی و هرنمنههدان را

گرد هم آوردند.

زمانی که قانون در مجلس منایندگان در دست بررسی بود، »سه شنبه های سبز« را داشتیم و بعدتر، زمانی کههه قههانون در مجلس
سنا به بحث گذاشته شد، »پنجشنبه های سبز« را داشتیم. در این کنش ها نامه هایی از بازیگران، دانشمندان، نویسههندگان، شههعرا
و موسیقی دانان زن را خواندیم. پنل های بحث را در کنار موسیقی و رقص برگزار کردیم تا بتوانیم تظاهرات را به مهامنی تبدیل
کنیم. از دل این گردهامیی های خیابانی که توسط »کارزار ملی برای سقط جنین قانونی و بی خطههر« برگههزار می شههد، گروه هههای

 شکل گرفتند.2۳جدیدی مانند پوئنتازوها

»عملیات عنکبوت« منونه دیگر از فعالیت هایی بود که در نتیجه ی تکثیر تارها به اجرا درآمد. کلکتیو نی اونا منوس دوشههادوش
 سههازمان دیگههر توانسههتند به طههور70، و با کمک کارزار ملی برای سقط جنین و بیش از (AGTSyP )کارگران مبارز اتحادیه مرتو

هم زمان در همه ی خطوط مرتو وقفه ایجاد کنند، و هر کدام از این سههازمان دهندگان شههعار و اعههرتاض هرنمنههدانه ی مختص بههه
خود را داشتند.

در مدارس راهنامیی و دبیرستان ها این زنان نوجوانان بودند که در بحث ها و در اشغال مدارس نقش رهربی را بر عهده داشتند
و مطالبه شان سقط جنین قانونی، آموزش جنسههی و همچههنین ضههوابطی علیههه خشههونت در محل هههای تحصیل شههان بود. عجیب

 )دانش آمهوزان واسعتودیانتازونیست که امهروزه رههربان عمهده ی جنبش دانشهجوی، زنهان هسهتند. عالوه بهر این، فعالیت ههای 
دانشجویان( هم در مقابل کنگره، در مدارس راهنامیی، دبیرستان ها و دانشگاه های رسارس کشور در جریان بودند. سههطح بسیج

بسیار باال بود و بدون شک این کنش ها در دو حرکت عمده که بزرگرتین کنش های این روند بودند، بههه همگههرایی رسههیدند: روز
سیزده جوالی و هشت آگوست.

23 puentazos
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 درصد« را به کار بستیم تا درباره ی فمینیسههم مبههارزه ی طبقههاتی حههرف99: در ایاالت  متحد ما مفهوم »فمینیسم برای باتاچاریا
بزنیم، یا به بیان دیگر بگوییم که فمینیسههم بههرای این کههه بتوانههد دربههاره ی نیازهههای اکههرثیت زنههان صههحبت کنههد، بایههد رضورتاً
ضدرسمایه دارانه باشد. فمینیست های آرژانتینی فمینیسم مبارزه ی طبقاتی را چگونه فهم می کنند؟ مرزهای فمینیسم آرژانتیههنی

]در نسبت با فمینیسم مبارزه ی طبقاتی[ کجاست و چه اهدافی را دنبال می کند؟

: از نقطه نظر ما این نکته ای که مطرح کردید بسیار مهم است، زیههرا بحث هههر روز ماسههت. مهها بههر این موضههوعکاوالرو و گاگو
تأکید ویژه ای داریم که ما درگیر یک بحث آکادمیک نیستیم، بلکه درگیر بحثی توده ای هستیم. اگرچههه فمینیسههم قههرار نیسههت
همیشه از ادبیات طبقاتی برای بیان خود استفاده کند، ولی باور ما این است که رویکرد طبقاتی، در جایی که قصههد بههازتعریف

مفهوم طبقه بر پایه ی جنبشی واقعی و موجود در میان باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امروزه تعین یابی برخی از مهمرتین لحظات سیاسِت طبقاتی توسط مبارزه علیه رسکوب و آن شههکلی از سیاسههیت ورزی صههورت
می گیرد که در حال به چالش کشیدن و دگرگون سازی جنبش کارگری و اتحادیه هاست؛ شکلی که بعضاً مرز میان زنههدگی و کههار،
بدن و قلمرو، قانون و خشونت را مخدوش می کند. متامی این ها به دلیل شکل گیری جنبش فمینیستی ست. مهها در حههال سههاخنت
جنبشی هستیم که به تصورات شورش گرایانه در رسارس جهان خوراک می رساند و متامی مبارزات دیگر در رسارس جهان نیز ما را

تغذیه می کنند. 

: هامن طور که قبالً هم گفتم، ما هنوز در حال سهاخت پیونهدی بین مبههارزه بهرای زنهدگی طبقه ی کهارگر و جنبش زنهان دروارال
آرژانتین هستیم، پیوندی که به سه ستوِن بنیادین نیاز دارد: یک، جنبش عظیمی که کسی نتواند بگویههد این فقهط یهک »جنبش
طبقه  متوسطی« اسههت. دوم، نسههل جدیههدی از زنههان کههه در پراتیههک سیاسی شههان مرزهههای بین »مسههأله طبقههاتی« و »مسههأله ی
جنسیتی« را مخدوش می کنند و در آخر هم رسهیدن بهه این منطهق کهه بهدن های زنهان چهه در رونهد تولیهد و چهه در بازتولیهد
اجتامعی استثامر می شوند. حال، پرسش من به عنوان یک سوسیالیست این است: چگونه می توان به فمینیسم اندیشههید و قصههد

از بین بردن استثامری که در حال نابود کردن ماست را نداشت؟

: از زمان تظاهرات گسرتده  در اعرتاض به زن کشی بهها شههعار نی اونهها منههوس تهها بههه امههروز، جنبش فمینیسههتی درکاوالرو و گاگو
آرژانتین به یک جنبش اینرتسکشنال تام و متام بدل شده که متامی مبارزات را در هم می تند. شعاری که هههر سههوم ژوئن تکههرار
می شود، بسط و گسرتش یافت. خشونت علیه بدن های ما دیگر فقط خشونت فیزیکی نیسههت، بلکههه خشههونت بههه مهها در مههزد
نابرابر، در کار بی مزد که بارش بر شانه های زنههان اسههت، در بههدهی، در تههأدیب امیههال جنسههی مان، در مههادر شههدن اجبههاری، در

بیکاری و دسرتسی بی ثبات و موقتی به ابتدایی ترین اشکال خدمات اجتامعی در جریان است.

تشخیص و شناخت متامیت این تارهای درهم تنیده ی خشونت و سازوکارهایی که آن  ها را بازتولید می کنند، ما را قادر می سازد تا
، که در“ما می خواهیم زنده، آزاد و بی بدهی باشیم”به واسطه ی فمینیسم، متام جنبه های زندگی مان را به پرسش بگیریم. شعار 

اعرتاض به توافق اخیر صندوق بین املللی پول رس داده شده، مثال روشنی ست از این که چگونه فمینیسم در آرژانتین خود را به
مطالبات جنسیتی محدود نکرده است. شاید جنبش فمینیستی امروزه تنها حرکت توده ایست که ابعاد رادیکالی دارد.
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