
 مارس۸اعتصاب جهانی  

فراخوان جنبش زنان نون اونا دی منو در ایتالیا

ترجمه ی گروه ایران پروتستس ایتالیا

 )نککه یککک زن کمککرت( در ایتالیککا کککه در1جنبش فمینیستی نننون اونننا دی منو: منت زیر ترجمه ایست از فراخوان توضیح پراکسیس
 مکارس را پشکت رس گذاشکته ایم و زمکان فراخکواِن۸روزهای پایانی ژانویه ی امسال در وبسایتی با هامن نام منترش شد. ما اینک 

 مکارس در ایتالیکا، و نکیز در بسکیاری از۸منت سکپری شکده اسکت؛ و شکاهد بکودیم ککه بسکیاری از زنکان و فمینیسکت ها در روز 
کشورهای جهان، در اعتصاب فراملی رشکت کردند و به راهپیامیی های اعرتاضی پرداختنککد. بککا این حککال، انتشککار منت فارسککِی آن
همچنان می تواند برای آشنایی با گفتامِن این جنبش و اشاعه ی بینش آن ها و مطالبات مرتقی شککان مفیککد باشککد. مککا پیش تککر نککیز

. از2فراخوان  و بیانیه هایی از جنبش فمینیستی آرژانتین )تقریبا با همین نام( و درباره ی اعتصاب بین املللی زنان منترش کرده ایم
گروه ایران پروتستس ایتالیا برای ارسال این منت سپاس گزاریم.

 * * *

 دسکت خکواهیم زد! همه یاعتصناب فمینیسنتی مارس ما در همه ی قاره های جهان با فریکاد »نکه یکک زن کمکرت« بکه ۸در روز 
فعالیت های کاری و مراقبتی/پرستاری را، چه با مزد و چه بی  مزد، متوقف خواهیم کرد. اعتصاب را به اماکن کاری و منازل، بککه

 و می  ایسننتیم]بککه نشککانه ی امتنککاع از کککار[ما دسننت بننه سننینه مدارس و دانشگا ه ها، به بیامرستان ها و به میادین خواهیم برد. 
 مارس روزی سکت ککه مکا اعتصکاب۸مشاغل و سلسله مراتب جنسیتی را رد می کنیم. تولید و بازتولید جامعه را متوقف می کنیم. 

می کنیم!

1 Non Una di Meno
:پراکسیسبرای منونه رجوع کنید به متون زیر در وبسایت 2

   مارس: به سوی یک انرتناسیونال فمینیستی: فراخوان فمینیست های سوسیالیست برای سازمان دهی گردهامیی های فراملی  ۸  فراسوی 
فمینیسم ضد-رسمایه دارانه ی آرژانتین: مصاحبه  با زنان سازمانده جنبش فمینیستینی اونا منوس در آرژانتین

خشم و رسخوشی؛ آتش از آِن ماست: دو بیانیه از ائتالف فمینیستی آرژانتینی نی اونا منوس
   مارس  ۸   درصد و اعتصاب بین املللی رزمنده در روز   ۹۹  فراسوی »خودت رو بکش باال«: برای فمینیسِم 
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 میلیکون از زنکان در۷ سال یک زن قربانی خشونت یک مرد بوده اسکت؛ نزدیکک بکه ۷۰ و 1۶در ایتالیا از هر سه زن بین سنین 
 زن توسکط شکوهر یکا دوسکت پرس حکال یککا سابق شککان بکه قتکل2۰۰معرض خشونت جسمی و جنسی بوده انکد؛ سکاالنه حکدود 

 سالگی مورد تجاوز جنسی  قرار گرفته ا ند. یککک میلیککون زن مککورد تجککاوز یککا1۶می رسند. یک میلیون و چهارصد هزار زن قبل از 
 هزار زن مورد آزار یا تهدید جنسی  در محل کککار خکود قککرار گرفتنککد. تنهکا کمکرت از نیمی از۴2۰سوء قصد تجاوز قرار گرفته ا ند. 

 درصد زنان شاغل را فرا می گککیرد. یککک۴۰ تا 2۰زنان بالغ در بازار رسمی  کار استخدام می شوند. تبعیض مزدی بسته به حرفه از 
سوم زنان کارگر شغل خود را به دلیل زایامن ترک می کنند.

ست که به طور نظام مند زندگی  ما را، در خککانواده، محککل کککار، خیابککان، بیامرسککتان ها،متام اشکال خشونتی اعتصاب پاسخ ما به 
مدارس و در درون و بیرون از مرز ها نشانه گرفته اند.

ن دارای ناتوانی های جسککمی. در محل کار. خشونت خانگی. تبعیض و خشونت علیه زنا توهین و آزار و اذیت.تجاوز. زن کشی
ویزای اقامت مرشوط بر ازدواج. موانع بی شامر برای دسرتسی به سقط جکنین. اعامل خشکونت های 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

ما علیه متامی این خشونت های ساختاری، که آزادیپرستاری رایگان انداخته و در این فقر عمومی  از آن سو ء استفاده می شود. 
را از ما سلب کرده اند، اعتصاب می کنیم!

ما در رسارس جهان علیه روی کار آمدن راست ارتجاعی که با نولیربالیسم پیامنی پدرساالرنه و نژادپرسکتانه امضکا ککرده اعتصکاب
می کنیم. ما هر کس ککه این اتحکاد را نفی می کنکد بکه اعتصکاب فکرا می خکوانیم. از برزیکل تکا مجارسکتان، از ایتالیکا تکا لهسکتان،

، به موازاتآزادی سقط جنینسیاست های ضد زن، ضد لزبین، ضد ترنس*، دفاع از خانواده و نظام های پدرساالرانه، و حمله به 
ش  بکرده می شکوند. شکاهد به ککارگیرِی بی ماننکد ترکیکبی از پدرسککاالری و( بکه پیromجنگ علنی علیکه مهکاجران و ملت ُرومککا )

دران و ارباب ها، دولت هککا و کلیسککاها همککه می خواهنککد ما را رسکک جککای خککودنژادپرستی  به مثابه ی سالح هایی برای استثامریم. پ
 مارس اعتصاب می کنیم!۸بنشانند؛ ما اما منی خواهیم رس جای خود بنشینیم و به این دلیل در روز 

 در مورد جدایی  زوج و حضانت  هستیم، الیحه ای که به زنکان حملککه ککرده والیحه ی »پیلون« مخالفما اعتصاب می کنیم، زیرا 
 می جنگیم، قکانونی کککه مککانع آزادی و حککق تعکیین رسنوشککتعلیننه قنانون »سنالوینی«از فرزندان استفاده ی ابزاری می کند. مککا 

،مننا حمالت »اینندئولوژی جنسننیتی« را تحمننل نخننواهیم کننرد. مهاجران می شود و به خشککونت نژادپرسککتانه مرشوعیت می دهد
د شهروندی« جعلی بر مبنای خانوادهما »درآمتهاجمی که قصد تحمیل ایدئولوژی پدرساالرانه در مدارس و دانشگاه ها را دارد. 

؛ جعلی بککه این دلیککل کککه مککا را مجبککور می سککازد فقککیر و تحت کنککرتل رسکوب گرایانه ی دولت مبانیم. مککارا محکننوم می کنننیم
انعطاف پکذیری جعلی مرخصی ازدواج را که مسئولیت مراقبت از فرزندان را فقط بر دوش مادر می اندازد، محکوم می ککنیم. مکا
در این روز در متامی قاره ها میادین شهرها را در دفاع از آزادی تصمیم گیری بککر زنککدگی  و بککر بککدن خککود، آزادی تحککرک، آزادی

مدیریت روابطامن خارج از چارچوب خانواده ی سنتی و برای رهایی از باج قرارداد های موقتی اشغال می کنیم.
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 را در سطح جهککانی رفاه اجتامعی و حداقل دستمزد برای اروپا هستیم، و درآمِد کافی برای تعیین رسنوشت خویشما خواهان 
یم. مککا می خککواهیم در زنککدگی  هایامن خککودگردانی و آزادی انتخککابسقط جنین رایگان، امن و آزادمطالبه می کنیم. ما خواستار 

آزاد باشیم هر کجا کننه خواسننتیم هستیم. ما می خواهیم تقسیم عادالنه ی بار کار مراقبتی و پرستاریداشته باشیم، ما خواهان 
ویزای اقامت اروپایی  بنندون. ما خواهان بدون ترس برویم، جابه جا شویم و علیه خشونت نژادپرستانه و نهادینه شده بایستیم

 مارس ما اعتصاب می کنیم!۸ هستیم. این کلامت کلیدی قدرت یک جنبش جهانی را در خود دارند. بله، در روز قید و رشط

 معنا و توان جدیدی بکه واژه ی اعتصکاب داده اسکت؛ واژه ای ککه سال هاسکت به وسکیله ی سیاسکت هایجنبش جهانی  فمینیستی
اتحادیه های صنفی معنای خود را از دست داده بود. باید مبارزه کنیم تا هر کسککی، فککارغ از نککوع قککرارداد کککاری اش، و بککه رغم

روابننطباج گیری با ابزار متدید های مکرر قراردادهای کاری یا کار غیرقانونی، بتواند اعتصاب کند. باید از یکدیگر حامیت کنیم و 
 که به رسمیتکاریهمبسته مان را تقویت و مستحکم کنیم تا بتوانیم علیه کار مراقبتی و پرستاری اعتصاب به راه بیاندازیم، 

ما متامی  اتحادیه های کارگری را فرا می خننوانیمشناخته شدن آن به عنوان کار هنوز با دشواری های زیادی روبه روست. از این رو، 
 مارس را روزی برای اعتصاب عمومی اعالم منایند و از همه منایندگان و کارگران زنی که می خواهننند بننه این اعتصنناب۸تا روز 

 و مجامع بحث و تصمیم گیری را تشکیل داده و دیدار کارگران زن با هسته های،بپیوندند، به طور عملی و واقعی حامیت کنند
محلی »نه یک زن کمرت« را در راستای حفظ استقالل جنبش فمینیستی تشویق کنند. این اعتصاب فرصتی بی  نظیری برای تأییککد

قاطعانه ی قدر ت مان و شنیده شدن صدای مان است.

، رهککایِی متامِی سککوژگی ها را بکه مترین می گککذاریم و بکر حکق تعکییناعتصاب همه جنسننیت ها و به دسنت همننه جنسننیت هابا 
رسنوشت بر بکدن خکود علیکه خشکونت، بیامرسکازی و روانی  سکازی ترنس هکا و بیناجنسککی ها تأکیکد می ککنیم. مکا در ضکدیت بکا
تبعیض هایی که علیه انسان های دارای توانایی های کم بدنی اعامل می شککوند، خواهککان حککق تعککیین رسنوشککت و امیککال را بککرای

همگان مطالبه می کنیم.

 بار دیگر بر اراده ی خود برای تغییر نظام موجککود بککه نظککامی کککه نککوعبا اعتصاب در مرصف  و از طریق شیوه ی مرصف مانما 
بدیلی علیه جنگ، استعامر، و استثامر زمین، قلمروهننای جغرافیننایی،دیگری از سبک زندگی  را بر کره ی زمین طرح ریزی کند و 

 باشد، تأکید می ورزیم.و بدن های انسان ها و حیوانات

 ما متامی حوزه هایی که در آن ها خشونت اقتصکادی، روحی و فککیزیکی بککر زنکان بازتولیکداعتصاب از کار تولیدی و بازتولیدیبا 
می شود را مسدود می کنیم.

اعتصاب فمینیستی پاسخی ست در مقابله با خشننونت»نه یک زن کمرت«، فریادی ست که این قدرت و این صدا را بیان می کند. 
. ما اعتصاب می کنیم تا زمانه ی نوینی خلق کنیم.پدرساالرانه و نژادپرستانه ی جامعه نولیربالی

حاال که زندگی ما ]برایشان[ ارزشی ندارد، ما اعتصاب می کنیم!

2۰1۹مارس 
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