اعتصاب جهانی  ۸مارس
فراخوان جنبش زنان نون اونا دی منو در ایتالیا

ترجمهی گروه ایران پروتستس ایتالیا

توضیح پراکسیس :منت زیر ترجمهایست از فراخوان جنبش فمینیستی نننون اونننا دی منو( 1نککه یککک زن کمککرت) در ایتالیککا کککه در
روزهای پایانی ژانویهی امسال در وبسایتی با هامن نام منترش شد .ما اینک  ۸مکارس را پشکت رس گذاشکتهایم و زمکان فراخکوانِ
منت سکپری شکده اسکت؛ و شکاهد بکودیم ککه بسکیاری از زنکان و فمینیسکتها در روز  ۸مکارس در ایتالیکا ،و نکیز در بسکیاری از
کشورهای جهان ،در اعتصاب فراملی رشکت کردند و به راهپیامییهای اعرتاضی پرداختنککد .بککا این حککال ،انتشککار منت فارسککیِ آن
همچنان میتواند برای آشنایی با گفتامنِ این جنبش و اشاعهی بینش آنها و مطالبات مرتقیشککان مفیککد باشککد .مککا پیشتککر نککیز
فراخوان و بیانیههایی از جنبش فمینیستی آرژانتین (تقریبا با همین نام) و دربارهی اعتصاب بیناملللی زنان منترش کردهایم .2از
گروه ایران پروتستس ایتالیا برای ارسال این منت سپاسگزاریم.
***
در روز  ۸مارس ما در همهی قارههای جهان با فریکاد «نکه یکک زن کمکرت» بکه اعتصناب فمینیسنتی دسکت خکواهیم زد! همهی
فعالیتهای کاری و مراقبتی/پرستاری را ،چه با مزد و چه بی مزد ،متوقف خواهیم کرد .اعتصاب را به اماکن کاری و منازل ،بککه
مدارس و دانشگاهها ،به بیامرستانها و به میادین خواهیم برد .ما دسننت بننه سننینه [بککه نشککانهی امتنککاع از کککار] میایسننتیم و
مشاغل و سلسلهمراتب جنسیتی را رد میکنیم .تولید و بازتولید جامعه را متوقف میکنیم ۸ .مارس روزیسکت ککه مکا اعتصکاب
میکنیم!

Non Una di Meno
 2برای منونه رجوع کنید به متون زیر در وبسایت پراکسیس:
فراسوی  ۸مارس :به سوی یک انرتناسیونال فمینیستی :فراخوان فمینیستهای سوسیالیست برای سازماندهی گردهامییهای فراملی
فمینیسم ضد-رسمایهدارانهی آرژانتین :مصاحبه با زنان سازمانده جنبش فمینیستینی اونا منوس در آرژانتین
خشم و رسخوشی؛ آتش از آنِ ماست :دو بیانیه از ائتالف فمینیستی آرژانتینی نی اونا منوس
فراسوی «خودت رو بکش باال» :برای فمینیسمِ  ۹۹درصد و اعتصاب بیناملللی رزمنده در روز  ۸مارس
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در ایتالیا از هر سه زن بین سنین  1۶و  ۷۰سال یک زن قربانی خشونت یک مرد بوده اسکت؛ نزدیکک بکه  ۷میلیکون از زنکان در
معرض خشونت جسمی و جنسی بودهانکد؛ سکاالنه حکدود  2۰۰زن توسکط شکوهر یکا دوسکت پرس حکال یککا سابقشککان بکه قتکل
میرسند .یک میلیون و چهارصد هزار زن قبل از  1۶سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند .یککک میلیککون زن مککورد تجککاوز یککا
سوء قصد تجاوز قرار گرفتهاند ۴2۰ .هزار زن مورد آزار یا تهدید جنسی در محل کککار خکود قکرار گرفتنککد .تنهکا کمکرت از نیمی از
زنان بالغ در بازار رسمی کار استخدام میشوند .تبعیض مزدی بسته به حرفه از  2۰تا  ۴۰درصد زنان شاغل را فرا میگککیرد .یککک
سوم زنان کارگر شغل خود را به دلیل زایامن ترک میکنند.
اعتصاب پاسخ ما به متام اشکال خشونتی ست که به طور نظاممند زندگی ما را ،در خککانواده ،محککل کککار ،خیابککان ،بیامرسککتانها،
مدارس و در درون و بیرون از مرزها نشانه گرفتهاند.
زنکشی .تجاوز .توهین و آزار و اذیت در محل کار .خشونت خانگی .تبعیض و خشونت علیه زنان دارای ناتوانیهای جسککمی.
ویزای اقامت مرشوط بر ازدواج .موانع بیشامر برای دسرتسی به سقط جکنین .اعامل خشکونتهای پزشککی و روانی بکر بکدن و
زندگی ما .قرارداد موقت با حجم کار دو برابر و نصف مزد .نظکام رفکاهی ککه دیگکر وجکود نکدارد و وزن خکود را بکر دوش ککار
پرستاری رایگان انداخته و در این فقر عمومی از آن سوء استفاده میشود .ما علیه متامی این خشونتهای ساختاری ،که آزادی
را از ما سلب کردهاند ،اعتصاب میکنیم!
ما در رسارس جهان علیه روی کار آمدن راست ارتجاعی که با نولیربالیسم پیامنی پدرساالرنه و نژادپرسکتانه امضکا ککرده اعتصکاب
میکنیم .ما هر کس ککه این اتحکاد را نفی میکنکد بکه اعتصکاب فکرا میخکوانیم .از برزیکل تکا مجارسکتان ،از ایتالیکا تکا لهسکتان،
سیاستهای ضد زن ،ضد لزبین ،ضد ترنس* ،دفاع از خانواده و نظامهای پدرساالرانه ،و حمله به آزادی سقط جنین ،به موازات
جنگ علنی علیکه مهکاجران و ملت ُرومککا ( )romبکه پیش بکرده میشکوند .شکاهد بهککارگیریِ بیماننکد ترکیکبی از پدرسککاالری و
نژادپرستی بهمثابهی سالحهایی برای استثامریم .پدران و اربابها ،دولتهککا و کلیسککاها همککه میخواهنککد ما را رسک جککای خککود
بنشانند؛ ما اما منیخواهیم رس جای خود بنشینیم و به این دلیل در روز  ۸مارس اعتصاب میکنیم!
ما اعتصاب میکنیم ،زیرا مخالف الیحهی «پیلون» در مورد جدایی زوج و حضانت هستیم ،الیحهای که به زنکان حملککه ککرده و
از فرزندان استفادهی ابزاری میکند .مککا علیننه قنانون «سنالوینی» میجنگیم ،قکانونی کککه مککانع آزادی و حککق تعکیین رسنوشککت
مهاجران میشود و به خشککونت نژادپرسککتانه مرشوعیت میدهد .مننا حمالت «اینندئولوژی جنسننیتی» را تحمننل نخننواهیم کننرد،
تهاجمی که قصد تحمیل ایدئولوژی پدرساالرانه در مدارس و دانشگاهها را دارد .ما «درآمد شهروندی» جعلی بر مبنای خانواده
را محکننوم میکنننیم ؛ جعلی بککه این دلیککل کککه مککا را مجبککور میسککازد فقککیر و تحت کنککرتل رسکوبگرایانهی دولت مبانیم .مککا
انعطافپکذیری جعلی مرخصی ازدواج را که مسئولیت مراقبت از فرزندان را فقط بر دوش مادر میاندازد ،محکوم میککنیم .مکا
در این روز در متامی قارهها میادین شهرها را در دفاع از آزادی تصمیمگیری بککر زنککدگی و بککر بککدن خککود ،آزادی تحککرک ،آزادی
مدیریت روابطامن خارج از چارچوب خانوادهی سنتی و برای رهایی از باج قراردادهای موقتی اشغال میکنیم.
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ما خواهان درآم ِد کافی برای تعیین رسنوشت خویش هستیم ،و حداقل دستمزد برای اروپا و رفاه اجتامعی را در سطح جهککانی
مطالبه میکنیم .ما خواستار سقط جنین رایگان ،امن و آزاد یم .مککا میخککواهیم در زنککدگیهایامن خککودگردانی و آزادی انتخککاب
داشته باشیم ،ما خواهان تقسیم عادالنهی بار کار مراقبتی و پرستاری هستیم .ما میخواهیم آزاد باشیم هر کجا کننه خواسننتیم
بدون ترس برویم ،جابهجا شویم و علیه خشونت نژادپرستانه و نهادینهشده بایستیم .ما خواهان ویزای اقامت اروپایی بنندون
قید و رشط هستیم .این کلامت کلیدی قدرت یک جنبش جهانی را در خود دارند .بله ،در روز  ۸مارس ما اعتصاب میکنیم!
جنبش جهانی فمینیستی معنا و توان جدیدی بکه واژهی اعتصکاب داده اسکت؛ واژهای ککه سالهاسکت بهوسکیلهی سیاسکتهای
اتحادیههای صنفی معنای خود را از دست داده بود .باید مبارزه کنیم تا هر کسککی ،فککارغ از نککوع قکرارداد کککاریاش ،و بککه رغم
باجگیری با ابزار متدیدهای مکرر قراردادهای کاری یا کار غیرقانونی ،بتواند اعتصاب کند .باید از یکدیگر حامیت کنیم و روابننط
همبستهمان را تقویت و مستحکم کنیم تا بتوانیم علیه کار مراقبتی و پرستاری اعتصاب به راه بیاندازیم ،کاری که به رسمیت
شناختهشدن آن بهعنوان کار هنوز با دشواریهای زیادی روبهروست .از این رو ،ما متامی اتحادیههای کارگری را فرا میخننوانیم
تا روز  ۸مارس را روزی برای اعتصاب عمومی اعالم منایند و از همه منایندگان و کارگران زنی که میخواهننند بننه این اعتصنناب
بپیوندند ،به طور عملی و واقعی حامیت کنند ،و مجامع بحث و تصمیمگیری را تشکیل داده و دیدار کارگران زن با هستههای
محلی «نه یک زن کمرت» را در راستای حفظ استقالل جنبش فمینیستی تشویق کنند .این اعتصاب فرصتی بینظیری برای تأییککد
قاطعانهی قدرتمان و شنیدهشدن صدایمان است.
با اعتصاب همه جنسننیتها و بهدسنت همننه جنسننیتها ،رهککاییِ متامیِ سککوژگیها را بکه مترین میگککذاریم و بکر حکق تعکیین
رسنوشت بر بکدن خکود علیکه خشکونت ،بیامرسکازی و روانیسکازی ترنسهکا و بیناجنسککیها تأکیکد میککنیم .مکا در ضکدیت بکا
تبعیضهایی که علیه انسانهای دارای تواناییهای کم بدنی اعامل میشککوند ،خواهککان حککق تعککیین رسنوشککت و امیککال را بکرای
همگان مطالبه میکنیم.
ما با اعتصاب در مرصف و از طریق شیوهی مرصفمان بار دیگر بر ارادهی خود برای تغییر نظام موجککود بککه نظککامی کککه نککوع
دیگری از سبک زندگی را بر کرهی زمین طرحریزی کند و بدیلی علیه جنگ ،استعامر ،و استثامر زمین ،قلمروهننای جغرافیننایی،
و بدنهای انسانها و حیوانات باشد ،تأکید میورزیم.
با اعتصاب از کار تولیدی و بازتولیدی ما متامی حوزههایی که در آنها خشونت اقتصکادی ،روحی و فککیزیکی بککر زنکان بازتولیکد
میشود را مسدود میکنیم.
«نه یک زن کمرت» ،فریادیست که این قدرت و این صدا را بیان میکند .اعتصاب فمینیستی پاسخیست در مقابله با خشننونت
پدرساالرانه و نژادپرستانهی جامعه نولیربالی .ما اعتصاب میکنیم تا زمانهی نوینی خلق کنیم.
حاال که زندگی ما [برایشان] ارزشی ندارد ،ما اعتصاب میکنیم!
مارس 2۰1۹
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Non una di meno: l’8 marzo noi scioperiamo / March 2019 :منبع
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