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فراخوان فمینیست های سوسیالیست از کشورهای مختلف برای سازمان دهی گردهامیی های فراملی جنبش فمینیستی

مرتجم: الله پاشا

 مارس[ بخشی از موج فمینیستِی فراملی ست، و زنان در رستارس جهان در حال۸این اعتصاب انرتناسیونال زنان ]در روز 
مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی اند و در دفاع از ستمدیده ترین و استثامرشده ترین ها به پا خاسته اند. 

 مههارس فراخههوان داده اسههت: اعتصههابات۸برای سومین سال پیاپی موج نوین فمینیستی و فههراملی بههرای بسههیج جهههانی در روز 
 در اسپانیا و صههدها هههزار نفههر دیگههر در آرژانههتین و201۸ مارس ۸قانونی کارگران مزدی، از جمله اعتصاب پنج میلیون نفر در 

 برای زنانی که مشمول حقوق کار و حامیت قوانین کههار نیسههتند؛ اعتصههابات آن هههایی کههه کههار1ایتالیا؛ اعتصابات گربه ی وحشی
رای سههومین سههال و راهبنههدان. بههمراقبتی و بدون مزد انجام می دهند؛ اعتصابات دانشجویی، و همین طههور بههایکوت، راهپیامیی

پیاپی زنان و کوئیرهای رسارس جهان علیه زن کشی و متامی اشکال خشونت جنسههیتی، بههرای خودمختههاری مهها بههر بههدن هایامن و
دسرتسی به سقط جنین آزاد و بی خطر، برای مزد برابر، بهرای میههل جنسههی آزاد، و همچههنین علیههه دیوارههها و مرزههها، زنههدان ها،
نژادپرستی، اسالم هراسی و ضدسامی گری )آنتی سمیتیسم(، سلب مههالکیت از جوامههع بههومی و نههابودی زیسههت  بههوم و تغیههیرات
آب وهوایی بسیج شده اند. برای سومین سال پیاپی، جنبش فمینیستی در دل ما امید ایجاد کههرده و دورمنایی از فههردایی بهههرت در
این دنیای در حال فروپاشی برایامن ترسیم کرده است. این جنبش نوین فمینیسهتی و فهراملی از جنهوب جهههانی هم در معنههای

هر منطقه ی درگیر در این نههزاع بههه آن خههوراک شکل گرفته و ]مبارزات فمینیستی[ در جغرافیایی و هم در معنای سیاسی کلمه
. به همین دلیل این جنبش ضد-استعامری، ضد-نژادپرستی و ضد-رسمایه دارانه  است.رسانده اند

ما در لحظه ی بحران عمومی زندگی می کنیم. این بحران به هیچ وجه یک بحران اقتصادی رصف نیست؛ بلکه بحرانی سیاسههی و
زیست بومی نیز هست. آینده و حیات مان در این بحران به خطر افتاده است. نیروهای مرتجع سیاسی در حال رشدند و خههود
را به عنوان راه حل این بحران معرفی می کنند. دولت ها و احزاب سیاسِی راست افههراطی از ایههاالت  متحههد گرفتههه تهها آرژانههتین، از
برزیل تا هند، ایتالیا و لهستان در حال بر پا ساخنت دیوارها و حصارهای مرزی هستند، به آزادی و حقهوق ال.جی.بی.تی.کیهو.+
ها حمله می کنند، حق خودمختاری زنان بر بدن هاشان را انکار کرده و فرهنگ تجاوز را ترویج می کنند؛ همه ی اینها هم به نههام

1Wildcatاعتصابات غیررسمی( به اعتصاباتی گفتههه می شههود کههه کههارگران بههدون هامهنگی رهههربان اتحادیه ههها و سههایر مراجههع قههانونی انجههام( 
می دهند.



رایی می شههوند. پاسههخ آنههها بهههخانواده های اکههرثیت قومیههتی اجههت از منافع بازگشت به »ارزش های سنتی« و سوگند به محافظ
 گرفنت کسانی ست که در میهان مها بیشهرت از همهه رسکوب و اسهتثامربحران نولیربالی به جای ارجاع به عوامل ریشه ای آن، هدف

می شوند.

موج نوین فمینیستی اولین خط دفاع در مقابل عروج راست افراطی ست. امروزه در تعهدادی از کشهورها این زنههان هسههتند کههه
مقاومت در برابر دولت های مرتجع را رهربی می کنند.

« میلیون ها زن را علیه ژائر بولسونارو گرد هم آورد، مردی که حاال همهه او را به عنهوان مناد2، جنبش »نه به او201۸در سپتامرب 
جهانی برنامه های راست افراطی برای برش و کاتالیزور نیروهای ارتجاعی در امریکای التین می شناسههند. این اعرتاضههات در بیش

 شهر برزیل و در رسارس جهان برگزار شدند. امروز بولسونارو علیه فقرا، زنان و ال.جی.بی.تی.کیهو.+ هها و جوامههع سههیاه300از 
اعالن جنگ می کند. وی اصالحیه ی بسیار سفت و سختی بهر قهانون امهنیت اجتامعی تصهویب کهرده و قهوانین کنهرتل اسهلحه را
سست کرده است. زن کشی در برزیل در همین زمان اندک رس به فلک کشیده، با این که این کشور در سال گذشته نههیز یکی از

 درصد زنان مقتوْل سیاه بودند. در همین زمان اندک از آغاز70باالترین آمار زن کشی در جهان را به خود اختصاص داده بود، و 
 مورد زن کشی اتفاق افتاده است. جنبش فمینیستی برزیل به این حمالت واکنش نشان داده و برای بسیج نیرو126، 2019سال 

 مارس سال روز قتل ماریِله فرانکوست، و اطالعههات جدیههد نشههان14 مارس در حال آماده سازی ست. 14 مارس و همین طور ۸در 
می دهد که میان پرسان بولسونارو و یکی از مردان مسلحی که مسئول قتل ماریله بودند، روابط نزدیکی وجود دارد.

« تنها جنبش سازمان یافته ایست که علیه سیاست های ضد-زن و ضههد-مهههاجر دولت3همین طور در ایتالیای امروز، »نون اونا منو
راست گرای ائتالفی »لیگ شامل« و »پنج ستاره« می ایستد. در آرژانهتین هم این زنهان هسهتند کهه مقهاومت علیهه سیاسهت های
راست گرا و نولیربالی دولت ماکری را رهربی می کنند؛ و در شیلی این جنبش فمینیستی ست که با جرم انگاری مبارزات بومیههان و

سکسیسم نظام مند درون نظام آموزِش بسیار گران این کشور در حال نربد است. 

جنبش فمینیستی همچنین در حال کشف دوباره ی معنای همبستگی بین املللی و ابتکارعمل فراملی ست. در چند مههاه گذشههته،
جنبش فمینیستی آرژانتین برای ارجاع بهه کاربسهت دوبهاره ی همبسهتگی انرتناسهیونال به دسهت مهوج نهوین فمینیسهتی، از نهام
برانگیزاننههده ی »انرتناسهیوال فمینیسهتی« اسهتفاده کهرده اسهت، و جنبش در بهرخی کشهورها، ماننهد ایتالیها، بهرای دسهتیابی بهه
هامهنگی بهرت، به اشرتاک گذاشهنت دیهدگاه ها، تحلیل هها و تجربیهات عملی، مسهأله ی رضورت نشسهت های فهراملی را بهه بحث

گذاشته است.

در دوره ی رویارویی با بحرانی جهانی با ابعادی کم سابقه در تاریخ، زنان و ال.جی.بی.تی.کیو.+ ههها بههه پها خاسهته اند تها بهها این
، زمان آن فرا رسیده است تهها جنبش قههدم دیگههری2019 مارس ۸چالش مقابله کرده و پاسخی جهانی به آن معرفی کنند. پس از 

به پیش بگذارد و برای گردهامیی ها و مجامع فراملی جنبش فمینیستی فراخوان دهد: تا از این طریق توانایی این را بههه دسههت
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3Non Una Meno معادل اسپانیولِی شعار Ni Una Menos.به معنای »نه به حتی مرگ یک زن« است 
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آورد که به ترمِز اضهطراری بهرای متهوقف کردن قطهار رسمایه داری بهدل شهود؛ قطهاری کهه در حهرکت خهود بهه متامی برشیت و
سیاره  ای که روی آن زندگی می کنیم آسیب می زند و با رسعت متام در حال حرکت به سوی بربریت است.
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