
 فراخوان اقدام عملی برای روز جهانی زن 

 

مارس است. و به خصوص این روزها که شیوع    8جنبش فمینیستی زنان برای برابری جنسیبتی در تاریخ سالگرد صدمین امسال  

نامیده فلینت  -   FLINT دیگر که به اختصار زنان و اقلیت های جنسی و بهره کشی از  فراگیر کووید باعث افزایش ظلم و ستم

گیری کووید بدون شک  و نانباینری ها( شده است. و همانگونه همه  ها نسگرایان، دگرباشان و بیناجنسج)زنان، هم میشوند که شامل 

مارس مثل هر روز دیگری فراخوان مبارزه با مردساالری و نظام سرمایه داری را   8ما در   ؛باعث شتاب بیشتر ناعدالتی اجتماعی شده

 اعالم میکنیم!

همچنان از دستمزد نابرابر و    19عادی که در شرایط ناعادالنه و دشواری های شدید مربوط به فراگیری کوویدامروزه که حتی زنان 

سنل پرستاری در سراسر جهان را زنان تشکیل می دهند، در عین حالی که این  درصد پر 70بسیار کم رنج می برند، همانگونه که 

و مهم برای نظام سرمایه داری هستند و به نقاط کلیدی سیستم موجود بدل شده اند. این به صورت آشکار نشان  مشاغل به شدت حیاتی 

بل انکاری در همبستگی  قامی چرخانند، بلکه نقش غیر  جنسی غیر مرد، نه تنها چرخ اقتصاد را اقلیت هایمیدهد که چطور زنان و بقیه 

در جامعه کارگری شناخته نشده و از حقوق برابر   که همچنان ، با در نظر گرفتن چنین وضعیت اسفبار بی بدیلشاناجتماعی دارند

مشاغل    ین زنان دو سوماز این هم فراتر رفته است. به طور میانگاقلیت های جنسی غیرمرد  محروم هستند. ظلم و ستم علیه زنان

مربوط به مراقبت و نگهداری از افراد را دارا هستند، در عین حالی که مسئولیت نگهداری از دانش آموزان را در خانه نیز به عهده  

  دیگر آنان شده است، مخصوصا مادرانهای دارند. این شرایط خطیر باعث افزایش روز افزون مسئولیت سنتی آنها و بار مسئولیت 

 جرد از این شرایط ناگوار رنج می برند. م

 

 : خواستارما 

 برای مشاغل پرستاری هستیم.تماع جدر ادریافت حقوق بهتر و شرایط کاری مناسب و همینطور شناخته شدن بهتر  •

 عمومی سازی بخش بهداشت و سالمت  •

 دریافت سهم بیشتر و برابرسازی حقوق در مشاغل بدون حقوق حوزه بهداشت و سالمت  •

 کار کمتر و مرخصی برای مادران مجرد و کارمندانی که همزمان از خانواده مراقبت میکنند.فشار و ساعت  ایجاد شرایط  •

  از خشونت بی حد سیستم مردساالرانه رنج و اندوه بسیار کشیده اند. جنسیاقلیت های زنان و  حتی قبل از همه گیری کووید هم،

، قرنطینه و محدودیت های رفت و آمد باعث افزایش شدید خشونت  موجد انهای اساسیاضطراب روز افزون همه گیری کووید، بحر

نشان   فلینت هاو کودکان شده است. شماره تماس های اضطراری مقابله با خشونت  جنسیخانگی و جنسیتی علیه زنان، دیگراقلیت های 

 کمبود امکانات و محل نگهداری از قربانیان اینگونه خشونت هاست.از اقزایش شدید تماس ها حتی قبل از همه گیری کووید، گواه از 

و زنان دارای  غیرمردافزایش خشونت های خانگی و جنسی نشانه تقویت مردساالری در این بحران است.  به خصوص اقلیت های 

تحت   غیر مرد جنسیاقلیت های و زناندر عین حال، اقدامات حمایتی برای  د.نمعلولیت در معرض خطر باالتر از حد خشونت قرار دار

 پناهگاه ها و مراکز مشاوره زنان بسته شده اند!  -تأثیر خشونت محدود شده است 

 

 ما خواستار: 

 متاثر از این شرایط می باشد. غیر مرد جنسیاقلیت های زنان بودجه کافی و پایدار مشاوره برای  •

که تحت خشونت   جنسیاقلیت های برای زنان و  -پیشگیرانه و همچنین فوری  -ساختارهای مستقل ، ضد مردساالر و در دسترس  •

 خانگی و جنسی قرار دارند. 

 که از معلولیت رنج می برند. جنسیاقلیت های مشاوره و خدمات حرفه ای برای زنان و  •

 گرفتن اقدامات بهداشتی مناسب برای اطمینان از اینکه افراد آسیب دیده تنها نمانند.امکان برقراری ارتباطات اجتماعی با در نظر  •

تحت تأثیر خشونت در قوانین کیفری )به ویژه در قوانین  غیر مرد جنسیاقلیت های زنان و درک عمیق و خیرخواهانه تری از  •

 کیفری خانواده(

بیش از مردان کاهش یافته و بیشتر در   کووید در همه گیری غیر مرد جنسی  اقلیت هایدر نتیجه همه این موارد مذکور، سالمت زنان و 

معرض ویروس قرار می گیرند. در مقابل ، بدن آنها برای تولید مثل کارگران جدید مورد ستایش، تصاحب و از خودبیگانگی قرار می 



شگیری از بارداری و  پایین آمدن درآمد خانوار می تواند افراد دارای رحم را بدون دسترسی به داروهای پی یاگیرد. از دست دادن درآمد 

میلیون   7قاعدگی که نیاز مبرم دارند ، به حال خود رها کند. برآوردهای سازمان ملل نشان می دهد که بحران کرونا می تواند منجر به 

 بارداری ناخواسته شود.

است. قبل از انجام این روش   اما از مجازات معاف ،قانون کیفری آلمان سقط جنین را در اصل غیرقانونی می داند 218در آلمان ، بند 

زورگویی برای تولید مثل بیشتر را در این کشور  شکل باید "یک جلسه مشاوره" برگزار شود که در طی آن افراد دارای فرزند ،یک

احساس می کنند. همچنین یافتن پزشکانی که سقط جنین انجام دهند دشوار است. خصوصاً که سقط جنین بخشی از آموزش پزشکی آنها  

مجاز به انجام این کار به صورت عمومی نیستند، زیرا  قانون،  219a بندبه لطف  ، متاسقانهنیست. کسانی که سقط جنین ارائه می دهند

این امر "تبلیغ" برای سقط جنین است. اگر ماراتن کسب اطالعات و جستجوی پزشکان برطرف شود و شخصی که سقط جنین می کند،  

. شرکتهای بیمه درمانی هیچ هزینه ای را برای اقدامات الزم برآورد شده استیورو  570تا  200از  محدوده هزینه ها ،پیدا شود

 ! آنهاستپزشکی مرتبط با سقط جنین پرداخت نمی کنند. با این قوانین آشکار می شود: دولت دنبال رحم 

 

 ما خواستار: 

 باید از بین برود!  218 بند هستیم.جرم زدایی از سقط جنین  •

 باید از بین برود! 219aبخش  -جرم زدایی از اطالعات مربوط به سقط جنین  •

 حق سقط جنین رایگان و با محدویت حداقلی  •

 تعیین سرنوشت بدن ما بدون اجبار دولتی •

 

 مبارزات فمینیستی مبارزات بین المللی است! 

دولت ها، در طول سال گذشته از طریق جنبش زندگی سیاه پوستان به موضوع   ستم و خشونت مداوم علیه سیاه پوستان، از جمله توسط

سیاه پوست به خصوص در خارج و درون جوامع خود در معرض خشونت قرار دارند. زنان   جنسیجهانی تبدیل شد. زنان و اقلیت های  

به طور نامتناسبی  (چه رسد به آموزش حقوقی)ترنس سیاه پوست در حالی که کمتر از حد متوسط مورد توجه رسانه ها قرار گرفته اند 

قربانی می شوند. بحث نژادپرستی در آلمان نسبت به سالهای گذشته داغ تر بوده است، اما هنوز چیزی در واقعیتهای زندگی سیاه پوستان  

حمایت   عدم نژادپرستی نهادی، اظهار بهعدم شناسایی و   و ،اتفاق نیافتاده هیچ مطالعه نژادپرستی در پلیس همچنان که ؛تغییر نکرده است

.  ادامه دارد پناهندگان و ، کودکان غیر مرد جنسیزنان و اقلیت های آسیب پذیر از مردم، مانند گروه های از حاشیه نشینان و به ویژه 

 رزه می کنند. مبا Black Lives Matterبرای حقوق خود در جنبش  رنگین پوست اقلیت جنسیزنان سیاه پوست و 

زیرا آنها در مقایسه با مردانی که کشته می شوند،  -"زندگی زنان سیاه پوست مهم است" توجه به قتل زنان سیاه پوست را به همراه دارد 

 توجه چندانی را جلب نمی کنند. 

 

 ما خواستار: 

 سیاه پوست( دید عمومی بیشتری داشته باشند!  جنسی)زنان و اقلیت های  Black FLINTواقعیت های زندگی باید  •

 فراموش نکردن تلفات و قربانیان خشونت نژادپرستانه پلیس! •

 پلیس! به عدم تخصیص بودجه •

 مبارزه با نژادپرستی نهادینه شده در پلیس، ایالت ها و سیاست ها  •

 مبارزه با باز تولید نژادپرستی در رسانه ها، سیستم های آموزشی و اجتماعی •

 رنگین پوست!  جنسیدر مورد قتل برونا تیلور و همه قتل های دیگر زنان و اقلیت های  بی وقفهقات تحقی •

 

 رنگین پوست که تحت تأثیر نژادپرستی و خشونت بوده اند همبستگی داریم! جنسیما با زنان و اقلیت های  

 نگند.سقط جنین می جحق قانونی و خود در لهستان نیز فمینیست ها برای تعیین سرنوشت 



سقط جنین را از طریق دادگاه قانون اساسی ، حتی در موارد آسیب شدید به جنین، خالف    PiS، حزب حاکم سال گذشتهاکتبر 22در 

به مانند تغییرات ٪ سقط جنین را قانونی میدانست. این 98قانون اساسی اعالم کرد. این بند که اکنون مغایر قانون اساسی است، قبالً 

 کامل سقط جنین است! ممنوعیت 

سقط جنین غیرقانونی در شرایط خطرناک یا خارج از کشور انجام شده است. اکنون   دویست هزارحتی قبل از این تشدید محدودیت، 

تعداد زنان بارداری که مجبور به انجام آنها می شوند چندین برابر شده است. دولت لهستان تصور می کرد که تحت لوای بحران کرونا ،  

وعیت سقط جنین بدون اعتراض پذیرفته می شود، اما صدها هزار معترض، تحت نماد رعد و برق قرمز، اجازه ندادند با وجود همه  ممن

  ند. اماکردمسدود  را مسالمت آمیز راه هابه صورت معترضان  ،شکست بخورد. برای این ممنوعیت زن ستیزجنبششان گیری کووید، 

تنها سالحی که برای   ، در حالی کهمیکندپری فلفل، باتوم و خشونت فیزیکی به عنوان سالح استفاده گاز اشک آور، اساز همچنان پلیس 

 تظاهرکنندگان باقی مانده، همبستگی است. 

، مناطق موسوم به "بدون دگرباشان جنسی" وجود داشته که حدود یک سوم قلمرو لهستان را تشکیل می دهد. حزب   2019از سال 

به عنوان ایدئولوژی مضر کرد،  LGBTIQنتخاباتی خود شروع به برچسب زدن به موضوعات و سبک زندگی حاکم  در مبارزات ا

حتی با بیانیه های ضد کمونیستی و فاشیستی آنها را از انسانیت خارج کرد. در نتیجه، اقلیت های جنسی که مخالف ناهمگونی هستند ، با  

ای محافظه کار و دموکرات مسیحی، به رهبری مردان سیس ، با مخالفت  خشونت خصمانه مواجه می شوند. این دولت راست گر

LGBTIQ بخش عمده ای از مردم لهستان را نادیده گرفته است.، همچنان که لهستانی روبرو شده 

 

 ما خواستار: 

 • حق سقط جنین رایگان و با حداقل  محدودیت برای رفقای لهستانی ما! 

 ساختارهای خانواده و شیوه های زندگی!• شناخت عمومی تنوع در مورد 

 در لهستان همبستگی داریم و در مبارزه با محدودیت های دولت و کلیساها همراه آنها هستیم!  LGBTIQما با جنبش 

 همینطور در بالروس فمینیست ها برای خودمختاری و علیه دیکتاتوری مردساالر می جنگند!

شن قدرت  خقبضه کردن  باجا ، مردم مجبور شده اند در سال گذشته و حتی این روزها همزمان با نگاهی به بالروس میتوان دید که در آن

توسط لوكاشنكو با تبعیض جنسی مبارزه كنند. صدها هزار نفر تظاهر کننده معترض ، هزاران نفر در تبعید و صدها نفر دستگیر شده 

ت جمهوری شکل گرفته که در صورت عدم تسلیم در برابر رژیم ، جان اند. مقاومت زنان پیرامون سوتالنا تیخانوفسایا ، نامزد ریاس

نفر در یک روز از گروه "قدرت دختر" که سازمان  300در معرض تهدید قرار گرفته است. دستگیری حدود  ش خودش و کودک

ا می گیرد ، فریاد می زنند: دهندگان اعتراض بزرگ زنان در سپتامبر گذشته بودند مانع تظاهرات عظیم آنها نشد. وقتی پلیس آنها ر

 " !"ننگ !ننگ" -" پوسور! "پوسور!

 ما با اعتراضات انقالبی و فمینیستی بالروس همبستگی داریم!

 

 زنان در کردستان نیز علیه سیاستهای فاشیستی و زن ستیزی اردوغان می جنگند!

برای نجات هزاران زن از دست داعش و آزادسازی کردستان می جنگند. نقش زنان در   YPJسالهاست که یگان های دفاعی زنان کرد 

دوش گرفت. آنچه که در رجنبش کردی نشان می دهد که آزادی جامعه تنها با آزادی زنان حاصل می شود و نمیتوان این مبارزه را تنها ب

ستی و جنگ افروزانه اردوغان مورد تهدید قرار گرفته است. انقالب روژاوا برای آن جنگیده شد، اکنون دوباره تحت فشارهای فاشی

سیاست های زن کشی اردوغان در حال احیای مبارزه زنان در کردستان است. جنگ در مناطق کردنشین به ویژه بر مردم غیرنظامی و 

 در نتیجه زنان و کودکان تأثیر می گذارد.

البته فقط ) رای اجرای قوانین ضد زن ، مانند ازدواج اجباری با متجاوز به خوداردوغان و حزب عدالت و توسعه او، از جمله با تالش ب

در حال   سرکوب دولتی سازمانهای فمینیستیبا و تعطیلی پناهگاه ها و مراکز مشاوره زنان وهمچنین  (بخواهدمتجاوزدرصورتی که 

هستند که به طور   (زنان کرد  ،باالتر از همه ). بنابراین، در درجه اول این زنان فعال سیاسی و سازمان یافته مبارزه با ما هستند

 سیستماتیک مورد تجاوز، قتل و زندانی شدن قرار می گیرند. 



 [1دلیل برای محکوم کردن دیکتاتور" حمایت می کنیم! ] 100ما از کمپین "

 

 ما خواستار: 

 از آلمان به ترکیه.  فروش سالحمتوقف شدن  •

 و رژیم اردوغان در مورد سرکوب فعاالن جنبش کرد.  FRGپایان دادن به همکاری سیاسی بین دولت  •

 

 همه مبارزات فمینیستی مبارزات بین المللی است! 

 است.  مجهانی فمینیس جنبشهمه این مبارزات تنها بخشی از 

تجاوز قرار میگیرند و   وزنان پناهنده ، لزبین ، افراد نانباینری ، دگرباش ، کودکان و مردان در مرزهای خارجی اروپا مورد قتل 

که دولت آنها را نادیده  آنگاهاین واقعیت برای حفاظت از "قلعه اروپا" نادیده گرفته می شود. ، در حالی که مجبور به فحشا می شوند

اک ترین مرز جهان در حال حاضر برای ده ها هزار نفر در این دهه هزینه داشته است، و هیچ ردی از حقوق بشر  گرفته، این خطرن

 نیست!

 

 ما خواستار: 

 پناهندگی انسانی در مقایس همبستگی بین المللی نوین سیاستطرح  •

 . پایان دادن به فشارها و جرم انگاری امدادگران دریا •

 اقمتگاه های اجباری پناهندگان! لغو اردوگاه های تبعید و  •

 همبستگی با مبارزات فمینیستی در سراسر جهان! •

 

 فمینیست های دنیا متحد شوید! 

 ، بدون مردساالری و همه گیری کووید!متقابل  برای آینده ای با همبستکی و حمایت

 

 

  8( در حال جمع آوری امضا تا  reasons.org-https://100دلیل برای محکوم کردن دیکتاتور" )  100کمپین " (1)

 برای پیگرد قانونی اردوغان و شروع روند شناسایی زن کشی به عنوان جنایتی همانند نسل کشی است.  2021مارس 

https://100-reasons.org/

