
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ی ست ی نیجنبش فماست:  ی حالت عادبودن در چون مشکل، همان  م یگردیبازنم یما به حالت عاد 

 طیسالمت، اقتصاد، غذا و مح دیجد یبحران جهان نیبا ا ییارو یدر رو  ،یست ی نیو ترنس فم یجهان

  مان یها نیکه در سرزم یاکننده محدود ری و در مواجهه با تدابنخواهد شد  نه یقرنط میتسل ست،یز

. در سراسر جهان، نشاند ی مبارزات خود را فرو نمکرونا صورت گرفته است،    روسیبا و   ابله مق  یبرا

اند،  شده ترمیوخ یپاندم  ن یواسطه ا که به  در برابر اشکال مختلف خشونت * LGBTQIزنان و افراد  

که از قدرت اعتصابات  خود  یشورش یهامسلک پیوستنِبهم و با  آورند یفرود نم میسر تسل

 اند. ، شروع به متشکل شدن کرده تغذیه شدند   ریاخ  یهاسالدر    یجهان  یست ی نیفم

  ی ستم، استثمار و نابرابر  یساختار یهاشه یمراتب و رخشونت، سلسله  سبب فاش شدن بحران نیا

شده و  ،کرد میو خواه میاها مبارزه کردهآن ه یکه همواره عل یاستعمار  پدرساالرِ  یدارانههیسرما

بحران است که  نیتوسط ا جادشدهیا یهاها و شکافتنش  نیاز هم قای کرده است. دق دیتشدها را آن

اشکال   هانیا. شوند یم داریپد  می ها تعلق دارکه به آن یو مقاومت یبستگ هم د یاشکال جد 

خود در جهان   یجمع  یو با صدا میوند ی ها بپبه آن  میخواهی هستند که م یمقاومت

  ی،و ضد پدرساالر یستینیترنس فم ،ی ستینیدانش و عمل فم حی با تصر میتا بتوان میکن اندازشانن یطن

 .  میکن فیگر را تضع سلطه  یهام یو پارادا میوخارج ش  نهیاز قرنط  گریکد یبا  

از   متفاوت هستند، به خصوص اگر یپاندم  نیا  راتی ثأاما ت گذاردیم ریثأکرونا بر همه ما ت روسیو 

 .میبه آن نگاه کن شود،ی * آغاز مLGBTQIعنوان زنان و افراد   خود به   گاهیکه از جا یمرزفرا  ید ید

و  ستین یاز ما مکان امن یاریبس یخانه برا رندیکه در نظر بگ نیبدون ا ،د یدر خانه بمانما گفتند  به 

زنان و  هیو خشونت عل هایشکُ زن بحران نیبا شروع ا هستند. خانمانی وجود دارند که ب یافراد 

خشونت مردان   ه یعلشورش که  باعث شده نه یقرنط ری بوده و تداب شی در حال افزا *LGBTQIافراد 

 دشوارتر بشود.  یو خودمختار یاز مطالبات آزادنیز دفاع  و  یتیجنسخشونت و 

و   ید یکار تولکه  ؛ }شرایطی{دهدیرا مورد حمله قرار م  دیمختلف بازتول یماد طیبحران شرا  نیا

  در حالی که این امر : سازدیر متثباتبی آن را کرده و  دیرا تشد *LGBTQزنان و افراد  ید یبازتول

 شضرورت  بحران{ تنهااکنون }به میانجی این  ،  نداستثمار شده اآنان همیشه  پنهان بوده و    پیش از این هم

اش  همواره هم مطالبه )موضوعی که  م یهست یاس یس تیمرکز یدارا ما که  نکته را نی آشکار شده و ا

 روشن ساخته است.   (می اکرده



 

ترها و کودکان را بر عهده مسن یعنی افراد  نی رتریپذب یاز آس مراقبت یسو، نظام پدرساالر کی از

از زنان از جمله پرستاران،   یار یبس گر،ید ی. از سودهدی م شیرا افزا یگذارد و بار کار خانگیزنان م

  ی اضطرار تیوضع  ن یدر خط مقدم ا دیداران، کارگران و داروسازان باپزشکان، مستخدمان، صندوق

و اغلب با  یطوالن  ییهاساعت یخودشان خطرناک است برا یسالمت یکه برا  یطیباشند و در شرا

 کار کنند.  زی ناچ یدستمزدها

زنان مهاجر،  اغلب توسط  ،یررسمیو غ  ثباتبیاز مشاغل  گر ید یاری و مراقبت همانند بس یخانگ کار

 نیمأکه امکان ت  نی که در حال حاضر نه تنها بدون ا شود یانجام م  یبوم  ای  پوستاهیتبار، سییقایآفر

-نکرده  افتی در  متاند، بلکه اجازه اقادرمان را داشته باشند اخراج شده   یهانه یخودشان و پرداخت هز 

اغلب }آنان{    که ییاز آنجا  ؛ }دست آخر{ اندشده   رتریپذبیدر مقابل حمالت نژادپرستانه آس  ، }و{اند

و عواقب   یدر معرض خطرات سالمت شتریب کنندیم  یمناطق زندگ نیرتر ی و فق نیترتیدر پرجمع 

 رند.  قرار دا   یاقتصاد

 ی بحران است، از سو  نی هموار کردن ا  ی ما در حال فدا شدن برا  یزندگ  سو،کی از    که در حالی  ن،یبنابرا

کامال پنهان، متزلزل   ،تیمعلول  یافراد دارهمانند    شوند،یکه مولد در نظر گرفته نم  ییهابدن  گر،ید

 اند.  مانده دفاعیو ب

خود  از  و مراقبت  یزندگ  نیمأت یبر شدت کارهازنان در حالی   و جوامع محلی،اجتماعات بومیان  در 

ها بر  . آندهندیشهرها ادامه م نیم أت یبرا ازیمورد ن ییمواد غذا دیهمزمان به تول که  ند،یافزایم

 بله مقا  یمتقابل برا  یتیو توسعه اقدامات حما   ییمواد غذا  دیو تولاجتماعی    جیخود در بس  ینقش محور

 .  کنندیم دیکأت یپاندم نیبا ا

  نیتضم یها براکه کار آن کنندی باز م مهاجران یبه روخود را  یمرزها یاز کشورها تنها زمان ی برخ

تنها مرزهای  نه  گرید یکشورها  نیزمان با اهم  ؛به نظر برسد یضرور یدر زمان پاندم ییثبات غذا

پناهندگان رها   یهاپها را در کماند و آنبسته  زیخود نساکنان  یمهاجران، بلکه به رو  یخود را به رو 

 اند. پا گذاشته  ریها به کشورشان را زکرده و حق سالمت و بازگشت آن

، مانند در حال شورش  یهان یمتعدد جنگ و سرزم  یهاجبهه در  یستیالیو امپر انه پدرساالر  تهاجم

امر امکان  نیا که یی. از آنجادارد انی است، جر نیمردم کُرد و فلسط یآنچه در حال رخ دادن برا

از سلطه  خواهندیکه م یانقالب زنان کُرد و مبارزه تمام زنان کند،یرا دشوار م یدرمان کاف افتیدر

 .  ردیگی مورد حمله قرار م دتریو پدرساالر آزاد باشند شد یاستعمار

  ی اسیو س  یجمعاصلی  عنوان مسائل    و سالمت به  یزندگ  ،یگریاز هر زمان د  شیامروز، ب  که یحال  در

-با شدت یفرد تیاز مسئول یبار کننده لی تحم برال،ینئول یهااستیهاست سسال  ،شوند یمطرح م

کاهش بودجه داشته،  یاجتماع تیدرمان و حما ستمیکشور، س نیمختلف بوده است: در چند یها

دولت  تیمقابله با عدم حما یگذاشته و مجبورشان کرده است تا برا ینفر را بدون دارو باق  نهزارا

  ی کشورها نظام سالمت عموم  ری در سا  گر،یکنند. از طرف د   جادیو مراقبت متقابل ا  یهمبستگ  یهاشبکه 



 

ل و  یتعد یهاو برنامه  یاقتصاد اضتی گسترده ر یهرگز وجود نداشته و با اجرا یاجتماع تیو حما 

  شتری بهرچه  یبحران برا  نیاز موارد، از ا یار ی در بس ن،یبدتر شده است. عالوه بر ا تیوضع  ،اصالح

 .   شودی* استفاده مLGBTQIزنان و افراد  یو جنس یمحدود کردن حقوق بارور

کنترل  و    یسازینظام چهره خود در    نیتررحمانه ی در حال نشان دادن ب  سمیبرالینئول  گر،ید  یدگاهید  از

مسلح   ی روها یتوسط ن یبوم ی هانیو سرزم ییو روستا یشهر  یهاطی بر مح سیپلبه کمک مفرط 

تا   کنندی ها سوءاستفاده مموجود دولت  ش یاز پ ک یدموکرات یو شکنندگ ی اضطرار  تیاست که از وضع 

و   یهستند را جرم انگار شیدایکه در حال پ اییهمبستگ یهااز شورش را سرکوب، شبکه  یا نشانه  هر

 دولت که در حال مستبدتر و سرکوبگرتر شدن است را از خطر حفظ کنند.  یاندهمراتب فرمسلسله 

  ی درآوردن تمام   ه یسرما   یازهاین  یتحت سلطه به  هم شده است که  ر  مشهودت   نیعالوه بر ا  تیدر نها

  نیا دی نباما شده است و  یک یو اکولوژ یط یمحست ی ز یرانی وموجب  یع یزنده و منابع طب یهاگونه 

  روس یکه باعث گسترش و  شودیمتمام  ییهاامر به نفع همان عدم تعادل نیا {که  ا}چر  ،میری امر بپذ

بزرگ، کشت تک    اسیو در مق  یغذا به طور صنعت  دیتول  ،یع یگسترده منابع طب  جاند. استخراکرونا شده 

 . کندی محکوم م یا سابقه یو ب  دیجد  یها نفر را به بحران غذاونیلیم ها،ندهیو آال یمحصول

مان و  و پدرساالر جامعه یاستعمار دارانه،ه ی دفاع ساختار سرما رقابلی غ تیماه یپاندم نیا

در مواجهه   مانیبقا  د یتنها هدف مبارزه ما نبا  .سازدیرا افشا م  سمیبرالیموجود نئول  شیبحران از پ

و  یصاد اقت  طیشرا ایبر یپاندم نیکه ا ینیعواقب سهمگ یبرا دیباشد، بلکه با یمسر  یماریب نیبا ا

 کند. دایپ یحلراه   زیما خواهد داشت ن یماد

به  یخدمات درمان  یکه به جا ییهااستیاست و همه س یها کامال ناکافکه پاسخ دولت  میمعتقد ما

سوءاستفاده   ی استخراج یهاپروژه  میتحک  ی برا یپاندم  ن یو از ا دهندی ها ادامه م شرکت  یمال نیمأت

به بحران از   دارانههیواکنش سرما اما  ستند،ین کسانی. اگر چه اقدامات دولت میکنیرا رد م  کنندیم

ما،   یها یقرار دادن سود نسبت به زندگ  تی: اولوکند ی م  یرویجهان پ  یدر همه جا  یمنطق مشابه

نخواهند بود. ما  یکه موقت یبحران بر دوش ما و برجا گذاشتن اثرات  نیا یهانه یکردن بار هز یخال

-فرا  یست ی نیک راه فمیما  ! م یخارج شو «یاضطرار تی»وضع  نیاز ا شتریو فقر ب یبا بده میخواهی نم

و خشونت، ساختار    ی که با نابرابر  یعاد   ی تا به حالت  م،یخواهیبحران م  نیخروج از ا  یبرا   یمرز

 .میاست، بازنگرد   افتهی

  ی خشونت خانگو  ی شکُزن شی تا اعتراض کنند و افزا شوندیمردم متشکل م ،یهر محله کارگر در

و نداشتن حقوقشان را محکوم   تیامن  د یفقدان شد  یکارگران خانگ   را محکوم سازند. در سراسر جهان

که  کنندیاعتراض دارند و اعالم م  یحفاظت زات ی به عدم وجود تجهپرستاران و پزشکان . سازندیم

دست به اعتصاب   هاانبارها و کارخانه }در{  کارگر  . هزاران ستینظر کردن نقابل صرف شانیزندگ

در   یزنان بوم . زنند، سرباز می سود شرکت کنند یخود را فدا یسالمت}و از این منطق{ که  زنندیم

 و منابع جامعه ادامه  هانیزم  یسازی و خصوص یاستخراج  یهاپروژه  یجوامع خود به مبارزه با اجرا



 

به شدت  یزندان در مجموعه  یانسان ریغ  طیشرا شدگانبازداشتها، . در همه زنداندهندیم

 ،تباریی قایو آفر پوستاهیمردم س. همه جا، کنندیرا محکوم م یصنعت-ی نژادپرستانه نظام

تا  کنندیخود را مطالبه م یزاهایرا محکوم و مهاجران و  یپاندم نیا  تیری در مد ینهاد ینژادپرست

  کارگران جنسی  .رندی قرار نگ کند،یم  دیکه استثمار و خشونت را تشد یطیشرا  رضدر مع  گرید

نشوند و از   یاجتماع یرها یگمحروم از ضربه  گریاز شغل خود هستند تا د ییزداهمچنان خواستار جرم 

نخورند. در   ی }مطرود کننده{اجتماعبرچسب پدرساالر  یاستعمار  یدارانه ه یسرما ستمیس یسو

شان کنفدرال   یخودسازمانده  تیدر برابر جنگ، با تقو  یخیتار  یومتدر بحبوحه مقا  زنان کُردوا،  آروژ

 . دهندی پاسخ م  یپاندم نیبه ا  یک یخودگردان و اکولوژ یاقتصاد یهاو سالمت جامعه و شبکه 

  ت، یحما  یگوناگون، برا  یهامسلک و گفتمان  و  ،های متفاوت، زبانمختلف یماد  ط یداشتن شرا با

خود که خودبه  یی هامانند آن مانیو اشکال شورش و همبستگ  مبارزات  ختنیو درهم آم  تیتقو

  با برعهده دارند،  یا نقش عمده مانندهیآ ینوآور ی ارتقا یهستند و برا  شیدایدر جهان در حال پ

 نیا  ،در طول چهار سال گذشته به ما آموخته   یجهان  یستی نیاعتصاب فم . آنچه  میشوی متحد م  گریکدی

پدرساالر   «یعاد}به اصطالح{ »حالت  ه یشورش عل یبرا یشتریقدرت ب م، یمتحد هست یاست که وقت

 کسانی  ییخود در سمت و سو  یبا هزاران صدا  دیبا  ،یگریاز هر زمان د  شی. اکنون بمیو سرکوبگر دار

در   م یتوانینم ،ی. در لحظه کنونمیری به خود را بگ یپاندم نی ا یلیتحم ی جداساز ی تا جلو م یبزن ادی فر

که ما را مورد    یستمیخشونت س  ه یاما همچنان با خشم عل  م،یکن  انیخود طغ   یستینیبا قدرت فم  هاابانیخ

تا   میدهیم ادامه  انن گناهکار و به محکوم کرد میزنی م ادیفر  کُشد،یو م دهدی استثمار و ستم قرار م

 هم باشد.   شتریتعدادمان ب  میگردیبازم   هاابانیکه در خطوط مقدم به خ  گریبار د

. میدهیادامه م میکه در حال ساختنش هست اییمرزفرا یستینیفم ی خش بیآزاد ند آیفر نیبه ا ما

 .  میدهیادامه م م،یرا دار  شیدلخواهمان که آرزو  یساختن زندگ  یبرا  دنیما به جنگ

 میخواهیم  کنندی و نژادپرستانه را رد م  ی که خشونت پدرساالر، استثمارگرانه، استعمار  یاز همه کسان   ما

اگر متحد   رایز م،یکن تیو تقو یرا غن ی جهان یستینیتا مبارزه فم می و متحد شو جیبس گر یکدیکه با 

 . میده  رییرا تغ  زیهمه چ  میتوانی بلکه م  م،یخارج شو  یپاندم  نیاز ا  میتوانی تنها منه  میشو

 

 ! ندکنکه مبارزه می خلقیو  زنده باد زنان

 فرامرزیهای فمینیست

 



است و از شما    یدر حال گسترش  یو ضد پدرساالر  یستینی ترنس فم  ،یستینیفم یفضا نجایا

 .  د یبا ما ارتباط برقرار کن  د یاز آن باش  یبخش   د یخواهیو اگر م  د یوند یتا به ما بپ  میکنی دعوت م

ALAMES (اکوادور)  

Associació stop violències (آندورا) 

Bibi Ni una menos - Soriano (اوروگوئه) 

Cabildo de mujeres (اکوادور) 

Creando Juntas (اکوادور) 

Coordinadora Feminista 8M (شیلی) 

Democracia Socialista ( آرژانتین) 

Desmadres (اوروگوئه) 

Disidentes Violetas (اکوادور) 

Feministas Autónomas (بولیوی) 

Feministas con voz de maíz (مکزیک) 

Feministas en Holanda (هلند) 

Grupos Regionales de la Red para una Huelga Feminista en Alemania ، آگسبورگ، ن یاشتوتگارت، برل) 

(گیپزی، الم« یجنگ ی، »با هم من یما/فرانکفورت  

International Women’s Strike ( متحده ایاالت ) 

Luna Creciente (اکوادور) 

Minervas (اوروگوئه) 

Movimiento de Mujeres de Kurdistán 

en America Latina (کردستان) 

Nina Warmi (اکوادور) 

Ni Una Menos ( آرژانتین) 

Non Una Di Meno (ایتالیا) 

Opinión Socialista ( آرژانتین) 

Parlamento Plurinacional de Mujeres y 

Feministas (اکوادور) 

Radical Women/Mujeres Radicals 

( متحده استرالیا و ایاالت ) 

Red de feminismo populares y desde abajo 

 (اوروگوئه)

Revista Amazonas (اکوادور) 

Toutes en Grève (فرانسه) 


