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ترجمه: اگروُه افمینیستی

نن افمینیسسست اسوسیالیسسستیادداشت ِگروه ِفمینیستی : امت احاض ابیانیه اوُ افراخوانی ااست اکه اجمعی ااز اکنش اگران اوُ انظریه اپردازا
خطاب ابه ازنان اوُ اکنش اگران افمینیست اوُ اهمه ای اهمراهان اوُ احامیان امبارزاتا افمینیستی ادر اایالتا امتحد انوشته ااند اوُ اآن اها ارا ابسسه

نی اروُز ا  امارس ادعوتا اکرده ااند. ابه انظر اما، اروُیکرد اوُ امواضع اایسن امتس امی اتوانسد ابسرای۸حضور افعال ادر امبارزاتا ارزمنده ای ابین االلل
همه ای ادغدغه امندان ابه امسائل اوُ امبارزاتا افمینیستی، اوُ ابه اطور اکلسسی امبسسارزاتا ارهسسایی ابخش، احسسائز ااهمیسست اوُ اقسسابل اتوجه اباشسسد.
نگارندگان ااین امت اموضعی ابدیل، ااز اچشم اانداز افمینیسم اسوسیالیستی، ادر اارتباط ابا افضسسای احاصسسل ااز ااعتاضسساتا اتسسوده اای ااخیسسر
تحت اعنوان ا«راه اپیمیی اهای ازنان» ااتخاذ امی اکنند؛ اموضعی اکه ااز ادوُ اروُیکرد ارایج انزد افمیمنیست اهای اچپ اگرا افاصله امی اگیرد: ااز
نی افمینیسم ا(نو)لیسسبال اوُ نی الوجستیکی/سازمادن ادهی/رسانه اای اوُ اهژمونی اگفتمن یک اسو ادر اتقابل ابا ااین اروُیکرد ااست اکه ایا ارهب
اا ابر اضوُرتا امسسداخله اوُ امشسسارکت ادر ابرشکتی ابر ااین ااعتاضاتا ارا ابه ارسمیت انی اشناسد، ایا ااگر اهم ابه ارسمیت امی اشناسند، اصف
ه این اجنبش اتأکید ادارد، ابی ا اآن اکه اخطر اادغام اشدن ادر اجریان اغالب ابر ااین احرکت ارا اجدی ابگیرد اوُ ابرای اآن ا اچاره اای ابیاندیشد اوُ اب
بال و)لی م ا(ن کار ابزند، اعجیب انیست اکه احامیان اچنین اروُیکردی ادر انهایت ابه ابخشی ااز اپیکره ای اجنبشی اتحت اهژمونی افمینیس
بدل امی اشوند، ابی اآن اکه ابتوانند ابه اطور اقابل اتوجهی ابر اتقویت اگفتار ارادیکال اوُ ارهایی ابخش ادر ااین احرکت اوُ اگسسسست ااز اباوُرهسسا اوُ
نی اایدئولوژی اغالب ابر اآن اتأثیر ابگذارند؛ ااز اسوی ادیگسسر، اایسسن امتسس اراه اخسسود ارا ااز اآن اروُیکسسرد ادیگسسر انیسسز اجسسدا شعارها اوُ اجهت اگیر
تت ااز امداخله اوُ امشارکت ادر اآن اس ابسساز نی ااین احرک نل اغالب اوُ احاکم ابر اسازمان اده می اکند اکه ابه ادلیل انقدهایش ابر اجریان ا(نو)لیبا
زده اوُ ابه انظاره ا ا اگری اآن ااز ابیروُن اوُ ابیان اانتقساداتی اتعمیم ابخسش ابسر اکلیست اآن ابسسسنده امی اکنسسد، اروُیکسسردی اکسه ادر انهسایت ابه اطسسور

ن ا(نسو)لیسسبال اتسسلیم اکسسرده اوُ ابالقوگی اهسسایامنفعلنه اای اعرصه ای امبارزه ای اموجود اوُ ابزنگاه امهم ااکنون ارا اپیشسساپیش ابسه اآن اگفتمسس
حاصل ااز احضور اتوده اهای امردم امعتض ارا اجدی انی اگیرد، اوُ ادر اعسسوض اشسساید اعرصسسه اای اایسسده اآل ارا ابسسرای امسسداخله اوُ امشسسارکت ادر
تن ابیسسش ااز نن انقسسد انگارنسسدگا نز اترامپ اتأکید امی اشود، ااما اپیکا مبارزه اانتظار امی اکشد. ادر ااین امت، ابر الزوُم امبارزه اعلیه ادوُلت ازن استی
نز اچنیسسن نی افمینیسم الیبالی ارا انشانه ارفته ااست؛ اآن اها ابه اطور اسلبی انابسندگی اها اوُ اوُجوه اسکوب اگر اوُ امحروُم اسا هر اچیز اایدئولوژ
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نم الیبالی انی اتوانسد افمینیسسمی ابسسرای ااکسسثیت اجسسامعه اباشسسد؛ ادر گفتمنی ارا اعیان امی اسازند، اوُ انشان امی ادهند اکه اچگونه افمینیس
عین احال، ابا اتبیین اعمق اوُ اگسته ای ابینشی اکه امنافع ااکثیت ازنان اوُ استم ادیدگان اجنسی اوُ اجنسیتی ارا امورد اتوجه اقسسرار امی ادهسسد،
نی افمینیسسم نی افمینیستی امی اروُند اوُ انشان امی ادهنسسد اکسه اگفتسار ارهسسایی ابخش اوُ امستق نن انو-لیبال به انحوی اایجابی ابه افراسوی اگفتم
نی امبارزه ای افمینیستی اوُ ابینسسش املزم ابسسا اآن ادارد. انکته ای اقسسابل اتوجه ادیگسسر اایسسن اکسسه سوسیالیستی اچه انگاهی ابه اضوُرتا اهای اعمل
نن اطراحی اشده ابه ادست اگرایش افمینیسم اابرشکتی اهستند، نت اابتکار اعمل اوُ اتن ازدن ااز ابازی ادر ازمی نگارندگان اخواهان ابه ادست اگرف
نت اخویشاوُند ادر استاس اجهسسان امعرفسسی امی اکننسسد؛ اوُ آن اها ااز انظر اسازمان ادهی اخود ارا ابخشی ااز ایک اشبکه ااز اده اها اگروُه ا افمینیس
ه امشخصسه ای اکنش اهسای نن اخویش ارا ابرای ادست ازدن ابه ااقداماتی ادعسوتا امی اکننسد اک به الحاظ اتاکتیک اهای امبارزاتی، اآن اها امخاطبا
نن ااعتصسساباتا، اوُ ابسسست اجاده اهسسا، اپل اهسسا اوُ امیسسدان اها. ابسسه اایسسن رزمنده ا ادر امبارزاتا ااجتمعی ااست، ااز اجمله ادعوتا ابسسه اسسسازمان اداد
نز احساکم، انقسد اایسسدئولوژی اوُ اگفتمسن اهژمونیسک ابسر ت ااز اتقابسل ابسا ادوُلست ازن اسستی نن ااین امتسس اآمیزه اای اس ترتیب، اروُیکرد انگارندگا
م اانداز ارهسایی ابخش اوُ ابسا اعتاضاتا اتوده اای اوُ امبارزاتا افمینیستی، اتبیین ادغدغه اها اوُ اخواست اها اوُ اافق اپیش اروُی اجنبسش ااز اچش
گفتاری ارادیکال اوُ اعمق انگر، اتأکید ابر اابتکارعمل ابرای اسازمان ادهی ااعتاضاتا اوُ ااعتصاباتا، اوُ اابتکارعمل ابسرای اپیشسبد اشسسیوه اها اوُ

نی ارزمنده اوُ ارادیکال. تاکتیک اهای اعمل

نش اآشنایی اوُ اهمراهی ابا ابینش اها اوُ امواضع اگرایشی امتقی کوتاه اسخن ااین اکه اامیدوُاریم اترجمه ای ااین امت اکوتاه ابتواند اانگیزه ابخ
وُ ارزمنده ااز افمینیسم اسوسیالیستی اباشد، اوُ انیز االهام ابخش اکنش اگران افمینیست افارسسسی ازبان ابسسرای اسسسازمان ادهی اوُ امشسسارکت ادر

نی اروُز ا  امارس ااز اایستار اوُ امنظر ااکثیت ازنان اوُ افروُدستان اجنسی اوُ اجنسیتی اگردد.۸مبارزاتا ابین االلل
گروُه افمینیستی

 ا1۳۹۵ ابهمن ا21

*ِ ِ ِ ِ ِ *ِ ِ ِ ِ *

نی21«راه اپیمیی اهای ازنان» ادر اابعاد اعظیم ادر اروُز ا ت ارزه ای افمینیس وینی ااز امب وج ان از ام وان اآغ وان ابه اعن ال امی ات  اژانویه ارا ااحتم
اا اچه اچیزی اخواهد ابود؟ ااز انگاه امسسا، اتقابسسل اوُ اضسسدیت ابسسا اترامسسپ اوُ رزمنده ا[یا امیلیتانت] امشخص اکرد. ااما اترکز ااین امبارزه ادقیق
نی انسسو-لیسسبالی نی ازن استیزانه، اهم اجنس اگرا-هراسانه، اوُ انژادگرایانه ای ااوُ اهرگز اکافی انیست؛ اما اباید احمله ای اجسسار سیاست اهای اتهاجم

نی ابی اشسس مانه ای اترامسسپ ابه اطسسور ابی اوُاسسسطه اایربه اتأمین ااجتمعی اوُ احقوق اکارگران ارا انیز اهدف ابگیریم. ادرست ااست اکه ازن اسسستیز
نی اترامسپ21ماشه ای اپاسخ اعظیم اروُز ا  اژانویه ارا اکشید، ااما اتهاجم ابه ازنان ا(وُ اهمه ای اکارگران) ابه ازمانی ابسی اپیش ااز اآغاز ازمام ادار

نی اابرشکتی1 اسال اگذشته، ابه الطف امالی اسازی۳۰برمی اگردد. ادر ا ت،2 اوُ اجهانی اساز ان ارنگین اپوس ژه ازن نی ازنسان، ابه اوُی ت ، اشایط ازیس

1 financialization
2 Corporateا globalization
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وُ اسایر اطیف اهای ا1نم ا«خودتا اروُ ابکش ابال»زنان اکارگر، ازنان ابی اکار اوُ ازنان امهاجر، ابی اوُقفه اروُ ابه اوُخامت اگراییده ااست. افمینیس
نم اابرشکتی نی2فمینیس نی افسسرد نق اما ارا ابه انا-امیدی اکشانده ااست، ااکثیتی اکه اهیچ اامکانی ابرای اترفیسع اوُ اترقسس نت اقریب ابه ااتفا  ااکثی

نیاخود اندارند، اوُ اشایط ازیستی اشان اتنها ااز اطریق اسیاست اهایی امی اتواند ابهبود ایابد اکه ااز ابازتولید ااجتمسس عی اوُ اعسسدالت ابازتولیسسد
نی ازنان اباید ا میمصون ادفاع اکرده اوُ احقوق اکارگری ارا اتضمین اناید. اچنان اکه امی ابینیم، اموج انوین اسازمان اده  ااین ادغسسدغه اها اراتام

نی افمینیسسستی ابایسسد افمینیسسسمی ابسسرای ا ۹۹پیش اروُی اخود اقرار اداده اوُ ابه اآن اها ابپردازد. ابه ااین امعنی، ااین امسسوج انسسوین اسسسازمان اده
درصد اباشد.

فمینیسمی اکه اما ادر اپی اآن اهستیم، اپیشاپیش ابه اطور ابین االللی اوُ اطی امبارزاتی ادر استاس اجهسسان ادر احسسال اپدیدآمسسدن ااسسست: ااز
اعتصاب ازنان ادر الهستان اعلیه امنع اسقط اجنین، اتا ااعتصاباتا اوُ اراه اپیمیی اهای ااعتاضی ازنان ادر اامریکسسای التیسسن اعلیسسه اخشسسونت
نی اعظیم ازنان ادر انوامب اگذشته ادر اایتالیا، اتا ااعتاضاتا اوُ ااعتصاباتا ازنان ادر ادفاع ااز احقوق ابازتولیدی مردانه؛ ااز اراه اپیمیی ااعتاض
در اکره ای اجنوبی اوُ اایرلند. انکته ای اچشم اگیر ادرباره ای ااین اسازمان ادهی اها ااین ااست اکه ابسیاری ااز اآن اهسسا امبسسارزاتا اعلیسسه اخشسسونت

نیمردانه ارا ابا امخالفت ابا ا  انیروُی اکار اوُ انابرابری ادستمزد ادر اهسسم اآمیختنسسد، ادر احسسالی ا اکسسه اهمچنیسن ابسسا اهم اجنس اگسسرا-۳موقتی اساز
ررنس افوبیا] اوُ اسیاست اهای ادیگری اساز ادر اارتبسساط ابسسا امهسساجرتا ادر اضسسدیت ابودنسسد. اایسسن هراسی ا[یا اهموفوبیا]، اترنس-هراسی ا[یا ات
نش اموج انوینی ااز اجنبش افمینیستی ابا ابرنامه اها اوُ ااهدافی اگستشر ایافته ااند، اجنبشی اکه اهم ازمان اضد- مبارزاتا ادر امجموع انویدبخ

نی ادگرجنس اگرا  اوُ اضد-نولیبالی ا ااست.4نژادگرایی، اضد-امپریالیست، اضد-جنسیت ازدگ

نن اجامع اتر اوُ اگستشر ایابنده اتر اهستیم. نی انوی  اما اخواهان امشارکت اوُ امداخله ادر اراستای اپروُرشر اوُ ارشد ااین اجنبش افمینیست

1Lean-in Sherylیل اسسساندبرگ ا(ر) اعبارتی است ابرگرفته ااز اکتاب اشlean-in. ا«خودتا اروُ ابکش ابال» ا(feminism ا )، ایکسسی ااز امسسدیرانSandberg ا
نت ارهبی». ااین اعبارتا امعسرف ادرکسی ااسسست اکسه ازنسان ارا ابسه اتلشر اوُ اتکساپو اوُ کمپانی افیسبوک، ابا اعنوان ا«خودتا اروُ ابکش ابال: ازنان، اکار، اوُ اخواس
اعمل افشار ابرای اکشیدن اخود ابه ابال ادر احوزه اهای اشغلی ادعوتا امی اکند اوُ ااین اشیوه ارا ابه امثابه ای امبارزه اای افمینیسستی ابسرای ارسسیدن ابسه ابرابسسری
ی ااز جنسیتی ادر اسطوح اشغلی اوُ ادرآمدی، اهمین اطور امسدیریتی اوُ ارهسبی، اارائسه امی انایسد. ادر اچنسد اسسال ااخیسر ا«خسسودتا اروُ ابکسش ابسال» ابسسه ایک
نن امتعدد ااین اجریان ابه اعنوان ااساسی اترین اشیوه ای ادستیابی ابسسه نی افمینیسم الیبال ابدل اشده ااست اوُ ااز اسوی ارسانه اها اوُ اروُشنفکرا انگاره ا اهای ااساس
نم اخسسودتا اروُ ابکسسش ابسال ابسه اایسسدئولوژی امسوخر افمینیسسم اهداف امبارزاتا اضد-تبعیض اوُ ابرابری اطلبانه ای ازنان امعرفی امی اشود. ابنسسابراین، افمینیسسس
نی ابالدست ارا اموفقیت اکل اجنبش افمینیستی امی اداند، (نو)لیبال اارجاع ادارد، افمینیسمی اکه ارسیدن ابرخی ااز ازنان ابه اجایگاه اهای اشغلی اوُ احکومت
نی وُ ابر امبنای ااین ادرک، ااز اجمله، افعالیت اهای اانتخاباتی اوُ اکمک ابه اکمپین ابسرای اریاسست اجمهسوری اهیلری اکلینتسون انیسز ابه اعنسوان اتلشسی اجمعس

21 ااعتاضسساتا اعظیسسم اروُز ا ابه ابالترین امقام اایالتا امتحد اوُ ابه امثابه ای اسیاست افمینیستی الزم امعرفی امی اشد. اطسسیخود ابرای اکشیدن اهمه ِی ِزنان
زب ادر اتلشر ن اح ه اای ک اب ای انزدی ا اوُ اجریان اه ی.اوُ.ه ا اوُ اان.ج د اوُ انهاده التا امتح وکراتا اای ژانویه اوُ اپس ااز اآن، ابازوُهای اوُابسته ابه احزب ادم
ت اسسیطره اوُ تیزانه ای ادوُلست اترامسپ ارا اتح نی ازن اس رد اسیاس اراتا اوُ اروُیک بودند/هستند اکه اهمه ای ارانه اوُ اجریان انارضایتی اوُ اخشم احاصل ااز ااظه

نی اچنین اگفتمنی اهدایت اوُ اسازمان ادهی انایند. ا/گروُه افمینیستی. هژمون
2 Corporateا feminism

نی ا(۳ م اوُ اغیسر-تسام اوُقت ابسسها) انیروُی اکار اهنگامی ارخ امی ادهد اکه اکسارگران ابه اطسور اپیمسcasualisationموقتی اساز ا ابه اطسور اغیسر-دائ نی، اموقستی، ای
ه ت، امعضسلی اک نی انیروُی اکار ابه امعضلی ابدل اشده ااست اکه ابه اطور افزاینده اای ادر احال ارشد ااس استخدام ادرمی اآیند. ادر اسال اهای ااخیر، اموقتی اساز
نی اانجامیسسده به اکاهش ادرآمد، اخلع اید ااز احقوق ااوُلیه ابرای اپیوست ابه ااتحادیه اهای اکارگری، اوُ اخلع اید اکارگران ااز امزایای ادرمانی اوُ اسایر امزایای اکسسار
ارگران رای ابه اخسدمت اگرفت اک دی اب ای اتولی نی انیروُی اکار امی اتوان ابرای انونه ابسه اروُیه ای اکمپانی اهسا اوُ ابنگاه اه است. ااز اشیوه اهای ااجرای اموقتی اساز

ارگری اسس ای اک ت امزای راهم اآوُردن اوُ اپرداخ رای اف د اب ق ااز اتعه ن اطری ازربه انحو انیمه ا-وُقت، ابه اجای اتام اوُقت، ااشاره اکرد، اصاحبان اسمایه ااز اای  اب
می ازنند، احاملن انیروُی اکار ارا اپاره اپاره اساخته اوُ اامکان امقاوُمت اکارگری ارا ابه احداقل امی ارسانند اوُ ادشواری اهای اقانونی اوُ اعملی ابرای افعالیت اهای

نی اکارگران ابه اوُجود امی اآوُرند. ا/ اگروُه افمینیستی. اتحادیه اا
4 Anti-hetrosexism

۳



 امارس ادر اضسسدیت ابسسا اخشسسونت۸پیشنهاد اما ابه امثابه ای انخستین اگام، اهم ایاری اوُ اکمک ابرای اایجاد ایک ااعتصاب ابین االللی ادر اروُز ا
 اکشور اجهان اکه ابرای۳۰مردانه اوُ ادر ادفاع ااز احقوق ابازتولیدی ااست. ادر ااین اراستا، اما انیز ابه امجموعه ای اگروُه اهای افمینیستی ا ااز ا

نن نی احامیسسا چنین ااعتصابی افراخوان اداده ااند امی اپیوندیم. اایده ای ااین احرکت ااین ااست اکه اهمه ای ازنان، اشسسامل ازنسسان اترنسسس، اوُ اتسسام
نی امبارزه اسازمان ادهی اکنیم، اروُزی ابرای ااعتصاب، اراه اپیمیی ادر اخیابان اها، ابسسست اجاده اهسسا اوُ اپل اهسسا اوُ آن اها ارا ادر ایک اروُز ابین االلل
نز اامتناع ا ااز اکار اخانگی، اکارهای امراقبتی اوُ انیز اتن افروُشی، اروُزی ابرای اتحریم اکمپانی اها اوُ اسیاسسست امداران ازن اسسستیز اوُ میدان اها، اروُ
ا اوُ ا اایسن ااسست اکسه انیازه ن اکنش اه ای اآموزشسی. اهسدف اای اب ادر انهاده رای ااعتص پیشبد اخواست ااخراج اوُ اطرد اآن اهسا، اروُزی اب

نم ا«خودتا اروُ ابکش ابال» اآخواست اها اوُ اآرمان اهای اکسانی اعیان اوُ ارویت اپذیر اگردد اکه افمینی ن اها ارا انادیده اگرفته ااسسست؛ ایعنسسیس
زنان ادر ابازار اکار امعمولی، ازنان اشاغل ادر احوزه اهای امراقبتی اوُ ابازتولید ااجتمعی، اوُ ازنان ابی اکار اوُ ازنان اکارگر ابا اوُضعیت ابی اثباتا

نل اشغلی. ا وُ امتزلز

نی ا«نی ااوُنا امنوس۹۹ما ادر ااستقبال ااز افمینیسمی ابرای ا » االهام امی اگیریم. ابر امبنای اتعریفسسی اکسسه اآن اهسسا1 ادرصد، ااز اائتلف اآرژانتین
 ابازار،خشونتبه ادست امی ادهند، اخشونت اعلیه ازنان اجوانب ابسیاری ادارد: اخشونت اعلیه ازنان اشامل اخشونت اخانگی ااست، ااما ا

خشسسونت ابسسدهی، اوُ اخشسسونت اروُابسسط امسسالکیت اسمایه اداری، اوُ اخشسسونت ادوُلسستی ارا انیسسز ادربرمی اگیسسرد، اهمچنسسان اکسسه اخشسسونت
نی اجنبش اهسسای امهسساجرتی، اخشسسونت احبس اهسسا اوُ نی ادوُلت سیاست ا اگذاری اها اعلیه الزبین اها، اترنس اها اوُ ازنان اکوئیر، اخشونت امجرم اساز

 اوُرایگسسان اسسسلمتزندان اهای اعظیم اوُ اتوده اای، اوُ اخشونت انهادی اعلیه اتن اهای ازنان ااز اطریق امنع اوُ اکمبود ادستسی ابه اتسهیلتا ا
 ارا اشامل امی اشود. اچنیسسن اچشسسم ااندازی ااز السسزوُم اعسسزم اوُ ااراده ای امحکسسم امسسا ابسسرای امقسسابله اوُ اضسسدیت ابسساآزادسقط اجنین ارایگان اوُ ا

تهاجمتا انهادی، اسیاسی، افرهنگی اوُ ااقتصادی اای اخب امی ادهد اکه ابر ازنان امسلمن اوُ ازنان امهاجر، ازنان ارنگین اپوست، ازنسسان اکسسارگر
، اوُارد امی اآید.2وُ ازنان ابی اکار، الزبین اها، ازنان اترنس اوُ اناسازگاران ابا اجنسیت

 اژانویه انشان اداد اکه ادر اایالتا امتحد انیز اممکن ااست ایک اجنبش انوین افمینیسسستی ادر احسسال21«راه اپیمیی اهای ازنان» ادر ادر اروُز ا
 ابسسه اهسسم ابپیونسسدیم اتسسا امارس۸ساخته اشدن اوُ ابرآمدن اباشد. ابسیار امهم ااست اکه اچنین اتکانه اای ارا ااز ادست اندهیم. ابیایید ادر اروُز ا

نی اکنسسش اوُ نت اروُز ابین االللسس اعتصاب اکنیم، ابه اخیابان اها ابیاییم اوُ ابه اراه اپیمیی اوُ ااعتاض ابپردازیم. ابیایید ااز اایسسن افرصسست اوُ امناسسسب
نم ا«خودتا اروُ ابکش ابال» ارامبارزه ابهره اببیم اوُ اکار افمینی  ادرصسسد ابسسسازیم،۹۹ ایک اسه اکنیسسم اوُ ابسسر اجسسای اآن افمینیسسسمی ابسسرای اس

 اوُ اهمراهسسان اوُآن اهافمینیسمی اضد-سمایه اداری اکه امبتنی ابر اتوده اهاست، افمینیسمی ادر اهمبستگی ابا ازنان اکارگر، اخانواده اهای ا
حامیان اشان ادر اساس اجهان.

2۰1۷ افوریه ا۳

1 Niا Unaا Menos
2 genderا nonconforming
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* ا* ا*

Linda ا(لیندا ِمارتین ِآلکوف Martín ا نی اسی.یسسو.ان.وُای. اوُ انویسسسنده ایAlcof ا ) اپروُفسور افلسفه ادر اکالج اهانت اوُ امرکز اتحصیل
» ااست. ااوُ ااینک ادر احال اکار اروُی اکتاب اجدید اخود ادرباره ای اخشونت اجنسی،1کتاب ا«هویت اهای ارویت اپذیر: انژاد، اجنسیت، اوُ اخویشت

وُ اکتاب ادیگری ادرباره ای ااستعمرزدایی ااز اشناخت اشناسی ااست. ا

Cinzia ا(سینزیا ِآروتزانا ) ادستیار اپروُفسسسور افلسسسفه ادر ا«مدرسسسه ای اجدیسسد ابسسرای اپژوُهسسش ااجتمسسعی» ادر انیویسسورک اوArruzzaُ ا
»2کنش اگر افمینیست اوُ اسوسیالیست ااست. ااوُ انویسنده ای اکتاب ا«روُابط اخطرناک: ا اازدوُاج اها اوُ اطلق اهای امارکسیسسسم اوُ افمینیسسسم

است. ا

Tithi ا(تیییتی ِباتاچاریییا  ااوُ، ابسسا اعنسسوانکتسساب) ااسسست. انخسسستین اPurdue) امسسدرس اتاریسسخ ادر ادانشسسگاه اپسسوردوُ ا(Bhattacharya ا
نن افرهنگ: ا اطبقه، اآموزشر، اوُ اروُشنفکران ااستعمری ادر ابنگسسال نی اطبقه ای امتوسسسط ادر اارتبسساط ابسسا۳«دیده ابانا »، ادربسساره ای ادل امشسسغول

فرهنگ اوُ اآموزشر ااست. ااثر ااوُ ادر امجلتا اعملی امتعددی انظیر ا«ژوُرنال امطالعاتا اآسسسیایی»، ا«پژوُهسسش اآسسسیای اجنسسوبی» اوُ ا«نیسسو
: اتسسرس،خارق االعسسادهلفت اریویو» امنتش اشده ااست؛ ااوُ ادر احال احاض امشغول اکسسار اروُی اپسسروُژه ای اکتسسابی ابسسا اعنسسوان ا«تاریخ اهسسای ا

» ااست. ا4خرافاتا اوُ اخرد ادر ابنگال ااستعمرزده

 اپروُفسور افلسسسفه اوُ اعلسسوم اسیاسسسی ادر ا«مدرسسسه ای اجدیسسد ابسسرای اپژوُهسسش ااجتمسسعی» ادر انیویسسورک ااسسست. ااز اجملسسهنانسی ِفریزر
» انام ابرد. ا6» اوُ ا«اقبال اهای افمینیسم۵کتاب اهای ااوُ امی اتوان ابه ا«بازتوزیع ایا ابازشناسی

 ادستیار اپروُفسور ادر ا«مرکز امطالعاتا اآفریقسسایی-امریکسسایی» ادر ادانشسسگاه اپرینسسستون، اوُ انویسسسنده ای اکتسساب ا«ازکینگا ِیاماتا ِتیلور
» ااست. ا۷#جان اسسیاهان اساهمیت اسدارد اتا اآزادی اسیاهان

ااوده نن ااین اشبکه،Odeh اYousef اRasmea ا(راسمی ِیوسف ِ ) ایکی ااز امدیران ا«شبکه ای اکنش اعرب-امریکایی»، ارهب اکمیته ای ازنا
) ااست. اPFLPوُ اعضو اسابق ا«جبهه ای امردمی ابرای اآزادی افلسطین» ا(

Angela ا(آنجل ِدیویس ) اپروُفسور ابرجسسسته ای ادانشسسگاه اسسسانتا اکسسروُز ادر اکالیفرنیسسا، اوُ ایکسسی ااز ااعضسسای اهیئسست امنصسسفه ایDavis ا
 ااست.2۰12«تریبونال اراسل ادرباره ای افلسطین» ادر اسال ا

1 Visibleا Identities:ا Race,ا Gender,ا andا theا Self
2 Dangerousا Liaisons:ا Theا Marriagesا andا Divorcesا ofا Marxismا andا Feminism
3 Culture:ا Class,ا Education,ا andا theا Colonialا Intellectualا inا Bengalا (Oxford,2005 ا)
4 Uncannyا Histories:ا Fear,ا Superstitionا andا Reasonا inا Colonialا Bengal
5 Redistributionا orا Recognition
6 Fortunesا ofا Feminism
7 Fromا #BlackLivesMatterا toا Blackا Liberation

۵



Barbara ا(باربارا ِرنسبی ) ادر اشیکاگو ااسسست. ااوIllinoisُ) اکنش اگر، انویسنده، اتاریخ انگار، اوُ اپروُفسور ادانشگاه اایلینویز ا(Ransbi ا
نبیکر نال ا » ااست، اوُی اهمچنین ارئیس ا«انجمن۳»، اوُ انیز ایکی ااز اوُیراستاران ا«جان اها2» اوُ ا«جنبش اآزادی اسیاهان1نویسنده ای اکتاب ا«
ملی امطالعاتا ازنان» ااست. ا

Viewpointا Magazineمنبع: ا

Beyondا Lean-In:ا Forا aا Feminismا ofا theا%99 ا andا aا Militantا Internationalا Strikeا onا March8 ا

1 Ellaا Baker
2 Blackا Freedomا Movement

۳SOULS.نگ ا«سیاه» ااست ، امجله اای اانتقادی ادرباره ای اجامعه، اسیاست اوُ افرهن
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