
درشرایطکنونیهافمنیستسوسیالیستهایاستراتژیهاییدربارهبحث

 نسرین ابراهیمی 

 

 

 

 دجوو هب جنبشی و ،اند ه شد برانگیخته به ستوه آمده و پدرساالری تداوم روابط  وداری علیه طبقه کارگر  یر سرمایهاخ از تهاجمات زنان

  سوسیالاین جنبش عرصه مهمی از سیاست . اند است جهانی وارد شدهبه صحنه سیانگیزی  حیرتشیوه و  با آرایشاند که  آورده

های ضد  شبخشی از جنب در میان های فمینیستی ایده، گذشته. امروزه بر خالف به خود اختصاص داده استها را  فمینیست

جوانا برنر و نانسی   .است دشوار سختها  جنبش درون به ها این ایده انتقال هنوز هم ند کههر چ ،شود مشاهده میداری  سرمایه

ای  توده عرصه چگونه دردهند،  شکل میمطالبات خود و  ها به خواسته فمینیست ن سوسیالفعاال چگونه کهه بررسی این هولمستروم  ب

به  باالخره ، ودهند شکل می گونهچ را نشینبومیان و زنان روستائی/ حاشیه  در میان رهبری طبقه کارگر، و کنند، دهی می سازمان

 .دنپرداز می دیگر های ها و جنبش گروه میان در ها فعالیت آنچگونگی 

  سیالسو را برای یهای پرسشها  آن ،فمینیستی سوسیال های استراتژیدر رابطه با انواع درست و صادقانه  ارزیابی برای به این منظور و 

های  پاسخ وان های آن گاهبر اساس دید وارسال کرده   ند،ا گیردر مختلف در مبارزاتی که نفعاال نیز آکادمیک و محافل های تینیسفم

با سنین  دافرا ها و ، سازمانها گروه گوناگونی از فطی .ه استتنظیم شد (ها نیستیسوسیال فم کنونیهای  یاستراتژ) مقالهاین  دریافتی

از  گوتیرزسوزان دی و گیزیلدا . تخاب شدندان های گوناگون ملیت از و متفاوت اجتماعی های جایگاه با های سیاسی، لنس متفاوت از

 در اسپانیا، جنبش ایندیگنادو ناز فعاال و شناس گار و جامعهروزنامه نن جنبش اشغال در شیکاگو و هودسن هستند، ایستر ویواس فعاال

هنسی تئوریسین مارکسیست رزماری  بوده، اتحاد برای عدالتجزو هیئت مدیره  6991 سال که از یالدورااوجیدا کارگر سابق ماک مارتا

در  ، محققتئوریسین سیاسی. الینی واریکاس  مسائل جنسیتی دارد و نیز کارگری در شمال مکزیک تمبارزاتالیفاتی در رابطه با که 

 درکه  فمینیستیمتخصص زنان در خاورمیانه و شبکه فراملی ، مقدم ، والنتینکند فعالیت میی یونان نفعاالدر رابطه با که پاریس 

جوانا برنر و ) دو محقق . این دهد ارائه میخدمات شایان توجهی  ساالری در سراسر جهانو پدرداری  مبارزه علیه سرمایه حمایت از
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، هر چند این دنده ئه میادر مناطق مختلف ار نیستیفمی سیالسوتصویری از استراتژی  ،طیف با این با همکاری نانسی هولستروم(

 افمینیستی ر سوسیال یابی سازمان های کلیدی اما هنوز جنبه ،دیدگاه کاملی را نمایندگی کند تواند راحتی نمی به ها ارزیابی و تحقیقات

 سازد . نمایان می

با این  خود راچه ) یئها که شامل تمام فمینیست طوری ه، بستگسترده اتعریفی دهند،  ارائه می سمیسوسیال فمیناز  ها آنتعریفی که 

حول  یافته سازمان قدرت روابط در عین حال اما، دانند میها  ستم تمامی بنیاد راکه ستم طبقاتی شود  می (یا نهکنند  تعریف عنوان

 نعنوا به ها ستمبه این  بلکه د.نده نمی تقلیلبه ستم طبقاتی  تنهارا ( و.. جنسیت، روابط جنسی، نژاد/قومیتهمچون )ای  ویژهامتیازات 

یدگی این نتهم در چگونگیتحلیل  تجزیه وها  فمنیستسوسیال وظیفه مهم ، نگرند میبهم مربوط  تهیاف نظامو  ناپذیر ئیاجزئی جد

 همه که کنند  می آغاز ائیج ها از  فمینیست سوسیال .استهمه زنان ادن به ستم بربرای پایان د های موثر استراتژیگسترش  و ها ستم

 سوسیال ست کها آغازینقطه ، آن این .اما نه به تنهائی ،دست آید هان بتوسط زنباید  رهائی زنان : اند کرده شروع ها فمنیست

بومیان و زنان برای ر، طبقه کارگبرای  طبقه کارگر وسیله هدهی شده ب سازمانو  گیرفراهای  جنبش مند به عالقهویژه  هبرا ها  فمنیست

 ها و شکاف توان بر خالقانه می های ها و فعالیت شیوهبا کاربرد  ،یابی سازمانبرد روند خود  با پیش .کند می روستائیو  حاشیه

 د. نکن می دید برآمدهای ج دیگر و دیدگاه های کار با یک ترتیب شیوه بندهای متعدد غلبه کرد و بدین تقسیم

ار زنان، کسبب تغییر شکل دوباره  ،مراقبت وظیفه، خصوصی کردن دوباره و ناپایدار رمخاطرهپُمشاغل ریاضت اقتصادی، رشد سیاست 

برای مثال کارگران مکزیکی  -ن های زنا ماعات و گروهجبرای برخی از  .شده است ن(شای ها کامیونیتی) شان های ماعتجو  ها خانواده

. اما جدیداًبرخی برای و  . ه استها پیش شروع شد دههات تغییرو  این انتقال -(مستقر در منطقه آزاد تجاری های کارخانها )یالدورکام

تشکیل  زنان ن راارثر مهاجاک  دهد. تغییر می هاخانوارز ا و خارجمراقبت را در داخل  وظیفهسیمای ، مهاجرت مساله ، نقاط  هدر هم

و . کنند کار میکارگران جنسی  عنوان هیا ب وکنند  می اشغال را، پرستاری بچه بهداشتیهای  کمک ،ظیر نظافتنمشاغلی که  دهند می

/ گسترش  که مهاجرت نتیجه توسعهسازد  ضروری میرا  ن و تاکید بر این نکتهامهاجر یابی سازمانز اهمیت حمایت ا مساله این

، شرایط کاری تخریب سببکه  ،استاری آزاد های تج نامه توافق ،های تعدیل ساختاری سیاست ی در نتیجه و تشدید آنداری  سرمایه

ه قرار داد زنان را تحت فشار برای مهاجرت و گردیده ها برای خانواده رایطش و بدتر شدن مادران تنها افزایش ،افزایش فقر در شهرها

 . است

 تری در سایر صنایع بیش در " یالدوراکام"مدل مردان است.  زبدتر ا و رتناپایدار زنان حتی یکار وضعیت توسعه نیافته در کشورهای

 که بودبین بردن دولت رفاه اقتصادی و از  ریاضتتحمیل  بحرانبرای حل  حل سرمایه راه. کار گرفته شده است هب جهانکشورهای 

 ( و همکنند کار می بخش خدمات در تری زنان بیش) اشتغالدر رابطه با هم  بیش از مردانچرا که زنان  ؛آسیب رساند به زنانویژه  هب

به دولت وابسته ( کامیونیتی) جماعتای ضو اعخانواده از  گانکنند مراقبت نعنوا بهشان در خانواده  نقشدریافت خدمات در رابطه با 

 هستند.



 نژاد و جنسیت  تشدید شد، راست کار پوپولیستی محافظهمذهبی و  یگرایبنیاد سیاسیهای  جنبشبا صعود  ،ت اقتصادیسیاست ریاض

پشت صحنه  درتقیما را مس سیاست طبقاتی اماشد  بهار عربی با بسیج علیه ریاضت اقتصادی شروع شد. ادغام در هم ،پیچیده اشکالبه 

چپ "های طبقاتی  اجتناب از بازگشت به سیاست سو از یک :رو هستنداکنون با یک چالش روب ها ستینفم لسوسیا. سیاسی قرار داد

و  تقویت تالش برای ،دانند و از سوی دیگر می ادغام شده در ستم طبقاتی بخش نبه عنوا، ملی را که ستم نژادی ، جنسیتی  "قدیمی

 و مبارزه در حال نبرد) های فمینیستی نژادپرستی به درون تشکلهای ضدامپریالیستی و ضد های طبقه کارگر، سیاست یاستس انتقال

، و این ندگیر خود می هباشکال متفاوتی  ها این سیاست ،های مختلف در زمینهبدین ترتیب  (.علیه تقویت و تشدید مجدد جنگ علیه زنان

 ها قرار دارد. فمنیست سوسیالهای  کز سیاستهمواره در مر انتوام استراتژی

 

  سازماندهی زنان کارگر

فعاالنه حتی  زناناست.  برجای گذاشته جهان نقاط مختلف بر زنان در منفی یتاثیرات ،گوناگون اشکال در جهانیداری  یورش سرمایه

  بیش از همه زنان و جوانان"دهد.  توضیح میاریکاس الینی وگونه که  همان ،به مبارزه برخاستند "رانبح"شناسائی رسمی  پیش از

، مرد 4 که از هر در حالی ر بیکار است، سه نفهر چهار زن در یونان از  وحشتناک کار قرار گرفتند. ویژه  تحت تاثیر بیکاری و شرایط  هب

 ویژه در بخش خصوصی هب ای حظهطور قابل مال هبکارگران  و حقوقیشرایط کاری  ته در سراسر اروپادر دو دهه گذش .اندمرد بیکار  2

و یا  مصالحه" تحت عنوانبا خانواده  پیونددر  ها دولت سیاست سراسر اروپاکند که در  چنین اشاره می ریکاس هموا تنزل یافته است.

 نعنوا بهاما ، مشاغلی مثل مردان دارندکه زنان  حتی هنگامی ، زنان را مورد هدف قرار داده است."گیخانواد و زندگیبین حرفه  نتواز

 متفاوت است. انمردشرایط دهند که کامال با  در رابطه با دولت قرار میها را  مادر آن

های دولت تبدیل  ارباب رجوعیا به موکلین  ،شهروند دارای حقوقجای  هبجا زنان  در این .فرق وجود دارد "حق"و  "حمایت"بین 

پرستی مشکالت نژاد .استآفرین  مشکل حقوقبرای کسب  سازماندهیه با در رابط است که جنسیتی بعیض. که این خود تشوند می

را به آنانی که  ، زنانبرد یزیر سئوال مرا زنان  توجهی ازقابل   "اقلیت "مادری یتمشروع که  به این دلیلآورد،  می وجود هب ای عدیده

علیه  ،در رابطه با استخدام و مسکن کند. تقسیم می نیستند، حمایتکه الیق  آنانی هستند و از سوی دولت حمایتسزاوار و  شایسته

ها با سابقه  گاهالتحصیالن جوان دانشفارغ به  .شود اعمال می خشنتبعیض  ها اروپایینسل اول  یا ون امهاجر توجهی از های قابل اقلیت

و سایر  ند که مدارک تحصیلیا ورمجب آنان، شود پرداخت میتر  دستمزد کم ،آمیز کار در مشاغل مخاطره ازایه بحتی  مهاجر بودن

 "ی کنند .فهای خود را مخ مهارت

 "معمول کال جدید کارهای غیراش "درشاغل  گرانکاراروپا قادر به سازماندهی  ها در اتحادیهکند،  نه که واریکاس اشاره میگو همان 

مقاومت علیه نئولیبرالیسم   در رابطه باه این خود کندارند.  اندهی آن به سازمان یا تمایلی ونبوده  (لبته خیلی معمول شده استکه ا)

در  های ممتاز  انگل چون مکارمندان دولتی هو معرفی های خصوصی و دولتی  بخشکارگران به  تجزیه در چنین و هم .بار است فاجعه



نند ام .احزاب حاکم است همکاری باو ها  فساد اتحادیه ت به دلیل. بخشی از مشکالکند فرقه در میان طبقه کارگر نقش بازی میت

صالحیت  نداشتن .راه برای ورود به سیاست استرین ت اصلی ،اتحادیه گرایش به که است در شرایطیاین . و در یونان پاسوکتحادیه ا

 .سرایت کرده استچون س ژ ت هم  هم یرادیکال و قدرتمند سابقاًهای  و خطرناک حتی به اتحادیه ناپایدارکارهای  دهی سازمانبرای 

هر چند نه  -جدید زنان  نسل فرانسه و یونان، انند، ماروپاییکشور  چندیندر  که کند طرح میواریکاس هنوز هم این مالحظه را  

 جریان اخیر در ها آن مشغول به کار هستند، یآمیز مخاطرهکاری  در شرایطبخش خدمات  درو  ها و سطوح گوناگون در بخش -منحصرا

شرکت   "اعتراضی/خشم "های  در جنبشدیگر  برخی، هستندیست فمینآنان  از . برخیندا گیردرفعاالنه  رادیکال یا اتحادیه جنبش

مشکالت  از ،در سطح جهانیجنسیتی  کار تقسیمچگونگی  از یروشن کونیوا در یونان مثالکمپین همبستگی با کنستانتینا داشتند. 

و تحلیل و  جزیهت ،راز سوی دیگ .است مداران ها با سیاست تحادیهاهمکاری ن و کارهای مهاجرا وخطرناک  زنانه شدن کارهای

برای درمان ن که مورخ پیشین از بلغارستا)گرای مهاجر یک اتحادیهونیوا ک .دهد را نیز نشان می ها فمینیست خوب سوسیالدهی  سازمان

  .را پایه گذاری کرد  PEKOPدر آتیکا  موسوم به خانگی  کار و  نظافتکارگران اتحادیه مد(، آپسرش به یونان 

 :که ستا کند این که  واریکاس بر آن تاکید مینکته  قابل توجه 

 گرا و در نتیجه غیراتحادیهدند کر کاران از آنها یاد می عنوان خدمتمعموال به که ) است خانگی کار ونظافت کارگران این اولین اتحادیه 

طور  هب و معرفی شوندبا این هویت  توانستند میکه  دست و تحقیر شدهفرو یزنان)این زنان به  اتحادیه. (شدند محسوب می

مدیران را  داران و خشم سرمایهها  نظیر آن موفقیت بی .داد میاعتماد به نفس  و یدلگرم دهی کنند( سازمانآمیزی خود را  موفقیت

او را مجبور به  وداغان را بای این زن جوان صورت زی ،دند: اوباشکر ها وارد بر آن سختیمدیران ضربه مین دلیل ه بهبرانگیخت. 

این  دانستند که کسی از داران می روسا را خیلی نگران کرد، سرمایه، "گانهیچ بود"آری شورش این  نوشیدن اسید سولفوریک کردند.

 دفاع نخواهد کرد. زنان

از انتشار گزارش  در بخش تحقیقاتی خود وت لیه کونیوا و پسرش را جدی نگرفعمتعدد تهدیدات  ،GSEEکنفدراسیون اتحادیه یونان 

ود با وج( کردند. انتشار آن در اینترنت )آنالینبه  گران تهدید پژوهشکه  تا هنگامی ،امتناع کردکاران  نظافتکاری  در مورد شرایط

ین گسترده ملی و کمپ ها آن. ز کردنداآغ در شب کریسمس()بسیجی فوری را نیستی یهای فم ها، گروه یس و رسانهتفاوتی پل بی

از  ضا قراردادهای سفید ام امضای به را که مجبورزنان این گی شبه بردکاری شرایط ولین بار که برای اند وجود آورد هالمللی را ب نبی

 گرایانه مجازات جنسیتبرخورد شیوه  وجنسیتی  آشکاراابعاد که گوید  می واریکاس آشکار کرد.بودند های استخدامی  شرکت سوی

کار  تحقیربرای مثال ) را تشخیص داده بودند آنن اولیه فمینست فعاال ونظافت کار گرایان  اتحادیه که ،، اراذل و اوباشسیله روساو هب

ها و دامنه  با رشد و گسترش توانائی(، ر در جامعهیویژه زنان فق هزیردستی موقعیت زنان، ببا تحقیر و  تشابه و مقایسه آن و زنان تمیز کار

اقدام به بسیج به تدریج  (ینیسمبه فم تفاوت بی در بهترین حالتچپ ) و ی پیشروها ادیهاتحناپدید شد. کمپین به تدریج  گزارشات

تاکید کردند، هرچند  ها آنمهاجر بودن مساله  فرمایان وکار نهاکار جنایت اقدامطور کلی  هب وبر استثمار کارگران رستی به دها  آن کردند،



کار تقسیم   و عنصر اصلی جنسیتیرو  از اینفراموشی سپردند.  دست هبونیوا را و حمله به ککاران  نظافتتار با عد جنسیتی رفبُکه  

 فراموش کردند. المللی را  بین جنسیتی 

از منابع فعال که بوده  "پناهندگانشبکه حقوق "یونان  درسال گذشته  های چپ در یک ین جنبشتر یکی از جالببه گفته واریکاس 

بلکه حتی  ،نه تنها همه زنان متاسفانهند. ادرگیر ها در این جنبش  نیستیفم ن وز زنابسیاری ا ی چپ رادیکال در یونان است.وزپیر

یکی  پرستینژاد .اند پی نبردهبا مهاجرین  ها اتحاداین نوع وجود آوردن  هاز طریق ب پرستیبا نژادبه اهمیت مبارزه  همها  نیستیهمه فم

تمایالت  وکنترل زنان که  جائی از آن .است فمینیستی وردهایآ دستاز  همه جانبه ومندانه  قدرت بر سر راه دفاع  تالترین مشک مهم از

تبعیض نژادی قرار  و پرستیمرکز نژاد شود، جنسیت در یره دیده میو غملت ، نژاد خلوص شرط و الزمه پیش  عنوان بهجنسی آنان 

است  هقه با روسری، یا حجاب یا حتی بورهمیشه زنی در لباس سیااسالمی سمبل تروریسم ترین  عمومیقابل توجه است که . دارد

شان که  یدر رابطه با خواهران خارجبرخی ، یکسان نیستنددر این رابطه زنان چپ هم  حتی .(مثال نه مرد ریشو با بمبعنوان  هب)

  .کنند دارند با تحقیر برخورد می رها شدن احتیاج به

و  جوامع در ها نیستیاز جمله فم ها نیستیاری از فمکند، بسی گونه که وال مقدم اشاره می همانای است.  ی پیچیده الهمس اینالبته 

پاسخ های متفاوتی برای  و از استراتژی دارنداسالم سیاسی  گرایبنیادهای  جنبشنگرانی مشروعی در رابطه با مسلمان،  اکثر کشورهای

 کنند. حمایت می ها به آن

 

 (تجاری منطقه آزاد)یالدورا کامکزیکی  م ماندهی زنان کارگرساز

 ازو گرفتند  شدر پی راسازماندهی  ای از ، شکل تازهدر یونان  نظافتچون کارگران مهاجر  ، همکدر مکزییالدورا کاکارگران م  

در زمان  6999در سال  CJM "راودالیکااتحاد برای عدالت در م"دوری گزیدند.  مکزیک رسمی ییتجنساغلب  های دیهاتحای ها سنت

اتحاد برای " CJMهر چند . کند حمایت می از کارگران مکزیکیاست که جانبه چند والمللی  ائتالفی بینکه  ،گذاری شد فتا بنیانن  حثب

و آزادی زنان  "یابیازمانسخود"ها بر  آنتشکیالتی ستراتژی ااما  کند، ف نمییسوسیال فمنیست تعرسازمانی  عنوان هرا بخود  "عدالت

های  بر اساس گفته شود. به پیش برده می سازی ائتالفنیز در رابطه با برخورد نحوه  ینا .متمرکز است چه در جامعه چه در محل کار و

 :مارتا اوجدا

 محلی وهای اداتح وجود آوردن هبدر  "عدالت اتحاد برای " CJMتوان مبارزه کرد.  به تنهائی نمیشود.  منزویمبارزه کارگران نباید "

از  تشکل 651ائتالفی از  "اتحاد برای عدالت" در حقیقت .هائی داشته است موفقیتسوی کره زمین نیز  در آنچنین اتحاد با کارگران  هم

 در بسیاری از ،تشکیل شده است منیکن، شیلی، برزیل، آرژانتین، وآمستردایهائیتی، جمهوری دوم ایاالت متحده آمریکا، کانادا، مکزیک،

با  پیش از پیمان نفتاه هستند که ما جزنان کارگر با شرایطی موا، یالنکامراکش، تایلند، و سر داریم مانند نظر ها تبادل با آن ی کهمناطق

را ملیتی چندهای  شرکتنبرد علیه تجارت آزاد و  ی ها تجربه سالدر مکزیک  منطقه آزاد تجاری(را )یالدوکاان مرکارگ آن مواجه بودیم.



اتحاد " هیسازماندرابطه با در  ها آموختیم. از آن ذاشتیم وگها به شراکت  یابی با آن با سازمانهای خود را در رابطه  دانسته . مادارند

تحقیقات در رابطه با چگونه  دخو کهگیرند  ان یاد می. کارگرجنسیتی تاکید داریم رهبری جمعی و دیدگاهما بر اهمیت  "برای عدالت

قایسه یمت فروش محصول مرا با ق و آنرا شناسائی کنند  های وارد شده دهند، فرآیند تولید را ترسیم کرده، هزینه انجام ها را شرکت

 اطالعاتو  ها آوری این یافته برای جمعکه  هنگامی شناسائی کنند. را ایمنی کار و بهداشت در رابطه با  المللی نقض قانون کار بین کنند.

 تیا در تبادالو  گستردهدر مبارزات  ی کهتمامی زنان آید. وجود می هها ب در میان آنهمبستگی  عتماد وا کنند، کار میدیگر  با یک

ن آتاثیر عمیقی بر و شان دگرگون گشته  ، زندگیاند درگیر بوده، آرژانتین، شیلی و برزیل مراکشالمللی در سریالنکا،  بینتجربیات 

 .داشته است 

استراتژی سازماندهی  نکات مهم این روند تغییر هستند. از های مردمی دید جنسیتی و آموزش شتن، داجمعی رهبری گسترش رشد و

CJM "ی رسمی رشد کرده است. در مکزیک ها از اتحادیه بیرونکارگران خانگی در یونان، یابی  سازمانهمانند ، "اتحاد برای عدالت

 یبهترمواضع (، FAT) "رگریجبهه معتبر کا"مثل  مستقل، های یهدرساالر هستند. اتحاد، فاسد و پرژیم همکارهای رسمی  تحادیها

که شرایط  در اطراف مرزها جائی و، دنکن تجربه را سازماندهی می کارگران با، قرار دارند عمدتا در مکزیکو سیتیکه  جائی آناز اما دارند 

در بسیاری از  واست افقی  و یجمعه شیوه ب (FAT)  "جبهه معتبر کارگری"دهی  . سازمانتر موثر هستند کممتفاوت است بسیار 

 "جبهه معتبر کارگری"ی مرکز ستاد گیری در واقعیت امر روند تصمیم، هر چند که در است پیشگام زنانرابطه با  از جمله درمسائل 

(FAT) کند. اعمال می راخود  کنترل تشکیالت ی مردانهرهبرشود و  به پیش برده می مستقر در شهر مکزیکو سیتی 

 همواره در آنجا ازرسمی های  اتحادیه بود و آزاد تجاری ی منطقهدر مرزها  وجود بیآید عمال هب نفتاکه  این زپیش ا حتی گوید اوجدا می

، اما قادر نماینده داشتند  Juárezنفتا در قرارداد   تصویبدر هنگام ها  این اتحادیه که این. باوجود ندکرد محافظت می ها یکمپانمنافع 

  . های کارگران در آنجا نشدند تشکیل اتحادیه به

ترین اتحادیه رسمی  زرگیا دزدان( که ب چاروموسوم به اتحادیه ) CTMاتحادیه کراتیک اتحادیه بودیم، اما وما خواهان انتخابات دم

دیگر در بیمارستان بستری خوردند، بسیاری دستگیر شدند و برخی  می کتک کارگرزنان کردند،  اعمال نفوذ میبود منطقه در آن زمان 

کرد و قول  می FAT کارگران را تشویق به پیوستن به، "جبهه معتبر کارگری" اتحادیه پیشرو آنتونیو ویالبا ازاز سوی دیگر  .دگردیدن

و برعهده الرد شهر را دررهبری اتحادیه که  کارگران از آنتونیو خواستندشود.  قراردادهای دسته جمعی از سونی بستن داد که خواهان

ی کمپان ید بامکزیکوسیتی با ی اتحادیه دررهبراما شند، نماینده محلی داشته با توانند می کارگرانمطابق قانون، بگیرند، اما او رد کرد. 

ها  لذا کارگران به آن .نداددر رهبری اتحادیه در مکزیکوسیتی ی سهمبه کارگران سونی پیشرو این اتحادیه حتی کرد.  مذاکره می

جبهه معتبر " های در سیاست گونه تغییریهر به اجرایالبته شود که  می راوجدا متذک، اتفاق افتاد 6994مساله در سال  ستند. ایننپیو

دستمزد و افزایش  ارگر زن شرکت سونی را برای خواست، اوجدا مبارزه دو هزار ک6994در سال  .دگوی آمد می خوش( FAT) "کارگری

 .کرد رهبری میشرایط بهتر کار در خیابان 



 

 (میونتی )محل زندگیامحل کار با ک ارتباط 

برسمیت  تشخیص داده و کنند، به لحاظ نظری بیان می عملی و مبارزه بسیاری زنان در مقاومتچه را که  نیستها آنیفم سوسیال

دهد  توضیح می مارتا اوجدا  .است هم داشته تاثیری متقابل برشان در کار مزدی  عی و شرکتتولید اجتمانقش زنان در بازاند.  شناخته

 کنند: اکتفا نمیبه محل کار  فقط  ییاب سازمان شیوه دریالدورا کام کارگر در زنانکه چرا 

بدون ای  فقیرانهر شرایط کنند: بنابراین د یافت می.  مزد کمی دربینند می یمشابه در موقعیتخود را  ،ه و در محل کاردر جامع زنان 

آلودگی در محل کار، مثل کاربرد مواد کنند.  ضالب و غیره، زندگی میا، فآب آشامیدنی، برق انندرهای مناسب مساختازیر و یامسکن 

که  ،استدارای عواقب اجتماعی کارگران، وسائل ایمنی مناسب و برخی اوقات بدون آگاهی  داشتن شیمیائی سمی در محصوالت بدون

 شویم. روبرو می جدیهای  ناراحتیسمومیت با سرب و سایر م ،عضو در هنگام تولد با نقصمسائلی مانند با 

 ، Laredo Nuevo  موسوم به مکزیک مرزهای شمالدورا در الیاکممحوری ومهم در مناطق ( CJM) "اتحاد برای عدالت"

Tamaulipas که سابقاً بودند ی یها در زمینشدن  مستقر دنبال هن بشا های کارگران و خانواده 2114ل در سا .کند سازماندهی می را

اشغال  از پس. بیآورنددست  هاز مواد غذائی خود را ب بخشی ،توانستند بدون پرداخت اجاره که می جائی یعنیشد،  اجیدو نامیده می

مردم  ه شدند، امارانداز آنجا بیرون کارگران ( بود CTM یکی از رهبران اتحادیه که ) Nuevo Laredoشهردار  ها ، به دستور  زمین

بازگشت برای ساختن  وحرکت علیه خلع ید  سازماندهی ویت گشتند. زنان هداشان بازهای زمین تصرفبرای  2115اره در سال دوب

ات دریافت خدمات از سوی مقامخته شدن و شنا تسمیره بخواهان ها  ساکنین کولونیابتدا در عهده گرفتند. خود را بر جماعت

ن با فعاالو پس از مبادالت چندی از سوی دولت  و غفلت اهمال ،خشونتن سال ز تحمل چندی، اما پس ابودند/شهری حکومتی

زنان  جا هم در اینلیزه کنند. خود کاناجهت تقویت در شان را  که انرژیتصمیم گرفتند ها در چیاپاس،  اپاتیستز/کومیونتی اتجماع

در  های آبگذاشتن شیر تن منابع آبی نزدیک،گرفمثل های اقتصادی پایدار  پروژهایجاد به  ران او ساکنداشتند کننده  هدایتنقش 

یجات و  گیاهان سبز ،درختان میوهبا  باغهای بادی، و ایجاد  توربین ،های خورشیدی اجاق های کوچک، نیککل اختنچندین خیابان، س

 .ترغیب کردند ،/ محالتکامیونیتیبرای  داروئی

یر ثتامسائل جنسیتی دارد(  زو نی کارگری در شمال مکزیک تطه با مبارزاتالیفاتی در رابتئوریسین مارکسیست که )رزماری هنسی 

ه سبب ب که کند، توصیف می "تعدیل/اصالح جنسیتی" دری موثر عامل عنوان بهرا  یزنان بر روابط جنسیت توسطانجام شده  های فعالیت

 گیرد. تایید قرار میرد قبول و مو محلی جنسیتیو مناسبات  در روابطویژه  هکه بشده  تغییرات کوچکیوجود آمدن 

 رفتارهای  و ها تهنجارها، عاد تغییریا  و یا تصحیح از وری گزیدند مانند هائیها وعملکرد شیوهشامل  ،ها تعدیلو  اهاین تغییر

برای نشان  اهتغییراین .اند و به آن عادت کرده کنند زندگی میبا آن  زنان و مردان روزمره طور همشخصی ب در شرایطکه  است جنسیتی

مسائل  یاو حقوق زنان  روی بر متمرکز های کمپینآوردها از طریق  این دست .ندشو اندازهائی روبرو می دستآمدن با عمل در و بهدادن 



 برای برآوردن احتیاجات اولیه یگرد با یکهمکاری از طریق ، کامیونیتی/عتاماعضای ج عنوان به زنانبلکه  ،دان مدهدست نیآ هبجنسیتی 

 .اند کسب کردهرا  آنو شان انسانی  کرامتتالش برای زندگی با  و

 کند: این گونه تعبیر می کامیونیتی ها و در خانواده را  Nuevo Laredo در منطقه  این تغییرات ااو جدمارتا 

آگاه  شود می ها الیت آنمحدود کردن فع سببکه ساالری بر دوش زنان از سنگینی بار پدر (CJM) "تاتحاد برای عدال"را ودالیکادر م"

در این کنیم.  درگیر میدهیم و همسران زنان را  را سازمان میکودکان مراقبت از جلسه داریم، میونتی ا/کجماعتکه در  هنگامیاست. 

 را هبری زنانو رهکه آگاهی جنسیتی ایم  ارائه کرده جنسیتی های دیدگاههای آموزشی در رابطه با  کارگاه، ایم فعالی ایفا کرده نقش رابطه

چنین  ها هم آن. کنند حرکت میتر  مطمئن و تر بیششوند، با اعتماد به نفس  نمند میفکری توانظر وقتی زنان از . کند تقویت می

 گذارند. را به نمایش میسیمای عمومی جنبش  های مطبوعاتی شده و دهی کنفرانس انکه قادر به سازم شوند میتری توانمندوران سخن

بخش  الهامکنند و بدین ترتیب  میتنظیم  و را تعدیلشان  کار خانگیتعهدات آید، وظایف و  وجود می هبهم تغییر ن شا گیزنددر 

 دهند. ها آموزش می های بعدی شده و به آن نسل

سیاسی و  آموزش ی دو پایه تقویت هدفکه را ارائه کرد  "دو پا بر روی ایستادن " موسوم به ای برنامه( CJM) "اتحاد برای عدالت"

 را ترتیب داد.دیدارهائی  برنامهاین بود.  جماعت سازماندهی ها و ابتکارات تالش های محلی و تقویت کارخانه درپایدار محلی ابتکارات 

 عالوه بردیدارها این  را بهم نزدیک کرد.Nuevo Laredo  یالدورا ازکاو کارگران م چیاپاس بومی از/ کامیونیتی ماعاتجاعضای 

بین شکاف تاریخی که عمل کرد  ، همانند پلیروابط جنسیتیدر باره  تفکر انتقادی ارائه در رابطه با هاو فضا امکاناتآوردن  دوجو هب

ر ها را قاد میونتیا/کات ماعجاین ( CJM) " اتحاد برای عدالت" د.را از بین بر در شمالیالدورا کاکارگران م وب مکزیک وبومی جن مردم

  آموزند. بی دیگر یکاز  دهی نی سازمانطوالسابقه از که کرد 

، در خانهتجزیه و تحلیل روابط جنسیتی  در رابطه با هائی فرصت CJM  "اتحاد برای عدالت" توسط برنامه توانمند کردن کارگران

اشکال ن همه بی ،بودندگیر در سازیتوانمند در برنامهکه گر  زنان سازمان اوجداگفته . بر اساس برای زنان مهیا کرد ها و اجتماع سازمان

  ،در پشت صحنه بلکه همچنین ،ساالر نیستفقط سیستم پدر ها یاد گرفتند که ریشه مشکالت . آندندکر برقرار میخشونت ارتباط 

سندیکاهای است که توسط  هائی خشونت، در مکزیک نمونه آخرین. کند لید میخشونت علیه زنان را تو نیز داری سیستم سرمایه

 زنان کولونی . رود شمار می بهداری نئولیبرال  سرمایهسیستم نتیجه منطقی  دستآورد و ودخ که ،شود اعمال می جنایت تهیاف سازمان

Blanca Navidad در Nuevo Laredo ، شرکت داشتنده در جلسات از چیاپاس ک وروستائیزنان از مکوئیالس، زنان بومی و ،

تی و آموزش بهداشهای  تبه مراقبدسترسی  عدم ،سی به مسکن و شغل مناسببر زمین، حق دستر آنان خشونت را به نداشتن حق

  .ارتباط دادند

 

 خشونت علیه زنان بررسی مساله 



المللی از  ینیک ائتالف بکه ،  "La Via Campesina"در تشکل  گر روستائی وسیله زنان سازمان هچنین ب خشونت علیه زنان هم

 La Via " مورد بررسی قرار گرفت. زنان فعال در ،استی متنوع ها با فرهنگ بومی شاورزیکجوامع  کشاورزی و، کارگران دهقانان

Campesina" سال که سازمان وایا در  هنگامی .اند را برعهده گرفتهشان  ها و در جوامع تغییر روابط جنسیتی در سازماندهی  سازمان 

ی هماهنگ متمابرای مثال . داد می بازتابرا سازمانده  افراد سیسیا یها ساالری و دیدگاهپدرهنجارهای ابتدا  تاسیس شد، 6992

 6991سال  در، ایجاد کمیسیون زنان های ایستر ویواس گفتهبر اساس مرد بودند. المللی  در اولین کنفرانس  محلیمنتخب های  کننده

هر چند وجود آورد.  هب برای زنان وایا ازماندر درون س ساالرانهها و عملکردهای مرد دهی به چالش طلبیدن سیاست فضائی برای سازمان

اما  ،بیانجامدهمکاری عدم  ومساله  برای به حاشیه راندنابزاری  استفاده د بهتوان می با مساله زنانبرخورد برای ویژه  های نارگا ایجاد

 که کراتیک آن است.و( دملکرد )نسبتاعم یللد هب این مساله بخشا آنت دمارائیسبر مبنای استدالل کرد.  صدق نمیاین مورد  ایاو برای

تری داشته  تاریخ و حضور طوالنی فمینیستیهای  که ایدهاست جائی  یعنیآمریکای التین این تشکل در وزن اصلی  دلیل حضور هب شاید

 است.

و  "وایا"سازمان  در تاثیر مهمی بر نمایندگی زنانن زن، جداگانه برای فعاالالمللی  های بین کمیسیون زنان و کنفرانسسازماندهی 

 کمپین، ایجاد مجمع عمومی .ودبزنان  المللی دار سومین مجمع بین مهمان "وایا"  2119آن گذاشته است. در اکتبر  وهای عض سازمان

 .قرار داد تصویب مورد  را( ه در رابطه فردی و چه ساختاریچجامعه )علیه زنان در  همه اشکال خشونتمبارزه با 

به هنگام با وجود برابری رسمی ، زنان  .کار راحتی نیست فراتردست آوردن برابری جنسیتی  هبمبارزه برای  نویسد: مارائیس میدز آنا

شاید  .زنان در این سطوح وجود داردعدم شرکت دالیل زیادی برای . شوند با موانعی مواجه می تجمعات مسافرت یا حضور در جلسات و

 .ندپندار میعادالنه را جاودانه غیر که روابط جنسیتی نابرابر و است یهای فرهنگایدئولوژی و عملکرد تداوم و  تمآن مقاو نتری مهم

به  انعنوان رهبر هگیری بهای آموزشی و یاد دوره شرکت در برایی ناچیز، وقت تولید و کارهای اجتماعی، نان در تولید مثلگیری زدر

تر در جامعه با  طور عمومی هو ب مان تشکیالت، ما در های مشخص با وجود پیروزی خالف جریان است، وای بر مبارزهنبرد ما  د.ده میآنان 

 یک جنگ طوالنی مواجه هستیم.

تسهیالت  و، ، گیرائی، جاذبهرقابتی ی شیوه هب ها و بحث های خود در جمع سخنرانی با که هبریر مردانههای  روش اززنان همیشه 

اتحاد  و محلیای  منطقهالمللی،  بیندر سطوح متنوعی  اجتماعی های و جنبشها  با سازمان "وایا"اند.  محروم بوده ،ندآور دست می هب

های  گفتهبر اساس است.  "جهانی زنان راهپیمائی" (World March of Women) ها ترین آن یکی از برجسته ه است.کرد برقرار

و  "فوروم جهانی ماهیگیران" ،"جهانی زنانراهپیمائی "، "وایا کمپسینا"مثل  پیشرو المللی بین های اجتماعی جنبش: ویواسایستر

هدف این . برگزار شد یکی از شهرهای مالیدر که  دادند خوانفرا "غذا فوروم برای حاکمیت"برای برگزاری  2112سال در  دیگران

و ترویج  ارتقا، برای کنندگان( گیران، مصرف کشاورزان، ماهی)های اجتماعی از جنبش در طیف وسیعیی پیشرو ها استراتژیاتخاذ فوروم 



در نده ده و ارتباط کننده بزرگترین نیروی هدایت، این نشست کنندگان  شرکت دهندگان و عنوان سازمان هزنان ب .بود غذا حاکمیت

 بودند.و تخریب محیط زیست  نوان مسئول اولیه نقض حقوق زنانع هساالری بداری و پدر سرمایهسیستم شناسائی 

خشونت  است، آنانطرح خشونت علیه زنان  ی شیوه  "وایا" سازمان و "جهانی زنان راهپیمائی"تشکل  ناهای اتحاد می یکی از جنبه

ها بر ارتباط بین پدرساالری و  این سازمان. ددولتی را به چالش کشیدننیز خشونت  ها، جوامع و تجربه شده در درون سازمان

هائی از مکزیک   در بخش مثال. شدند ها بر خشونت خانگی و جنسی سیاست تمرکز ار وتاکید کرده و خواهان افزایش فش داری سرمایه

و  زمینبر کارگران  نقض حقوقدر زمینه . یابد وجود داشته و روزانه افزایش می "کار تبهکارا و نا"های  از سوی دولتخشونت همواره 

با درک  را خشونت اعمال شدهتوان  می، هبهم زد کامال ائی رازندگی در مناطق روستنحوه  که، در سراسر جهاناز آنان  سلب مالکیت

 .درک  کرد  ،ارتباط بین نقض حقوق و خشونت

با رفرم و اصالحات در تواند  می آیابا هدف پایان دادن به خشونت خانگی و جنسی  یهای مطرح است که کمپینهنوز هم این سئوال 

حداقل در ایاالت متحده  ،اندتو می قطعا ؟باشدن زن برای فعاال مناسبیوع رنقطه شو بوده  ساالری و جنسیتی سازگارروابط پدر

قوانین  اجرای چونمواردی در  "قانون وظم م ننیسیفم "ها با  راستی دست که ایم را دیده هکاران های محافظه سیاستدر  جزئی یاتتغییر

 با  پدرساالر ساالر خیرخواهپدرمقایسه . داشتند ترکیاهداف مش از بین بردن قاچاق جنسیو برای خشونت خانگی بازداشت اجباری 

البته نباید  کافی است!! علیه خشونت خانگی و جنسی "قانون وظم م ننیسیفم"دهی  موفقیت سه دهه سازمان ارزیابیبرای نهاد بد

همچون انگی و جنسی را مخالفت با خشونت خپیش از این  که نیکارا با محافظه  "قانون وظم م ننیسیفم" همکاریفراموش کرد که 

تقویت استفاده کرده و به  تا از موقعیت داد فرصت دانستند می حق سقط جنین و لزبینراز با ت و هم قدرت مردها رایب یتهدید

 .بپردازندگراها  ای ضد سقط جنینی و ضد حقوق همجنسه سیاستبه تبلیغ  وهند امه دادهای عقب مانده خود  دیدگاه

کمپین  مخالفت علیهدر همه جا دهد که  نشان می، حق تولید مثل جنسی و قحقومبارزه برای  کمپین با ،ونتکمپین علیه خش مقایسه

مواجه مذهبی  یبنیادگرایی سیاسی ها سازمان مخالفت با واست ه بود همراهتری  با شدت و حدت بیشتولید مثل  نسی وحقوق ج

خواهند که برای  می دهندگان سازمانکه  ، باوجود اینفراملیتی فمینیستیهای  نکه در بسیاری از سازماکند  وال مقدم اشاره می د.شو می

 مبارزه علیه  که در حالی، اتخاذ کنندبا آن موضع انفعالی ند که در رابطه شو میاما مجبور پیکار کنند،  مثل حق تولیدحقوق جنسی و 

 های زمینهبا زنان متحد کردن  برای "جهانی زنانپیمائی راه"تشکل  عنوان مثاله ب .دارد تر بیش ای است که کشش مسئله خشونت

سقط جنین و  چون مسائل دیگر هم، علیه زنان و نئولیبرالیسمساالری، خشونت پدرمقابله با هدف  با ای حول برنامه فرهنگی گوناگون

  .گرایان را از قلم انداختند حقوق همجنس

در قوانین  و کانون وکال و پزشکان برای اصالحات های مدافع حقوق بشر هگروادی را با اتح ،های فمنیسستی وهمراکش گر در اخیرا

مهم و  اساسی یکی از مسائلسقط جنین که حق قبول این مساله  با وجود .اند تشکیل داده جنین سقط از زدایی جزائی ازجمله جرم

این وظیفه را  بخش بهداشت و نمایندگان پزشکانو های حقوق زنان در این کمپین عقب نشستند،  سازماناما ، زنان طبقه کارگر است



که بدنبال تظاهراتی در  از سوی دیگرند. مطرح کرد نزنا تو برای شان و منزل ای عمومی عنوان مساله هرا ب آنو بر عهده گرفتند 

و پس آن ز کرده بود که به او تجاو شد فردیزنی با درآمد اندک در یک شهر کوچک که مجبور به ازدواج با ) خودکشی آمنه فیاللی

از برخورد کردند. تر و صدار سرپُتر و  ای فعال اهدهطور قابل مش ههای زنان ب برگزار گردید، گروه( شدتری را متحمل  استفاده بیشء سو

طبقاتی بستگی فراهم ای از نمونه البته افتد. کمپین آمنه فیاللی می اتفاقبرای زنان فقیر  تر بیشها  گونه تجاوزات و حمله این که جائی نآ

 ن حقوق زنان در مغرب است. فعاال فعالیت های ویژگیو از 

 چنین ای که هم مساله)جنسی  استقاللهای  خواستهها مرتبط کردن  فمینیست لسیاسوژی های استرات از چالش یروشن است که یک

مبارزه بر مبتنی  طبقاتی های ا سیاستب (شود مطرح میتی فراجنسی گی، لزبین، دوجنسی و (LGBT)ن حق سقط جنین وفعاالتوسط 

 هائیاز زاویه ایجاد اتحادچه این مساله  .کند انداز می ار دستیابی زنان را دچ سازماناست که  اجتماعی حقوق اقتصادی و حولطبقاتی 

هداف، و بینش جهانی زنان ، اروزانهی مبارزه صداگر  نده و نمایانکن زنان که منعکس ایجاد  جنبشی از -در میان زنان طبقاتی رش با بُ

، مختلطجنسیتی از نظر  یهای مانها و ساز جنبش جنسی به درون استقاللمسائل انتقال  چه از زاویه و - طبقه کارگر باشد

 .برانگیز است چالش

 مسیر اصلی از نیز و طبقاتی سیاست ازای  فزایندهطور  هبهویت سیاسی  ،ادر آمریک که جائی از آنکه  کند رزماری هنسی استدالل می

در  که هایی استراتژیبر  ،لیتدست آوردن مقبو هبرای بها  و سازمانشده است جدا گرایان  جنس وق همحقهای  دهی و سازمان سازمان

 محدود شده است. بسیار طبقه جنسی مبتنی بر آزادی سیاستپیشبرد اند، احتمال  متمرکز شده، شود میتلقی هنجار/قانونی جا  آن

 باشد. طبقه متوسط پذیرش مورد ، کهکند میمشروع جائی دفاع  در آنهای گی و لزبین  هویتهنجارها، از از  تبعیت سیاست

و  ها ای برای اخراج لزبین بهانهچون  و هم نگرا سازمانبرای تضعیف  ستیزیگرا جنس روسا از همدهد  اتفاق مشابهی رخ می در مکزیک 

در رابطه با گرایش  شرمندگی که جائی از آن. نددیلغز ستیزی اگر جنس همبه گاهی  یالدورا گاهکاسازماندهی در م .اند کردهاستفاده ها  گی

زشی در رابطه های آمو کارگاه، مدیریت باشدهای  در دستقدرتمندی  تضعیف کند و وسیلهرا یانه اگر نسازماهای  د تالشتوان جنسی می

 .دامن بزند را در رابطه با سیاست جنسیتری  بیش گفتگویاست ه سازی توانستبا جنسیت و توانمند

 و حقوق جنسی در میان استقالل سیاست تبلیغو  انتقالبر دشواری ( وایاتشکل شریک دیر اجرائی انترناسیونال مردمی )معزیز نیکی 

گفتگو بر روی  وسازی  ، آگاهیموزش مداومآ همواره هایمان باید در تمامی جنبشگوید که  کند، و می میتاکید  ای های توده جنبش

در رابطه با خشونت علیه زنان، عدالت جنسی و  جایگاهی که اکنون اززمانی  "وایا کمپنسینا"طور مداوم به پیش برود.  هب  موضوع

خواهیم  بلکه حتی در جایگاه بهتری قرار ،جائی که االن هستیم نخواهیم بود ندر آ، و در انتهای راه هم فاصله داشت بسیار، دارد برابری

و تر  های غیررسمی شبکه در درون نه سازماندهی فعاالاداممانع  ،در سطوح رسمی گوید سازش استراتژیک ال مقدم میوگرفت. 

 .نشد های سازمانی تماس



های  سازمانبرای رسمی های غیر در عمل و در تماس که این مسائل کند ، استدالل مین اشغال در شیکاگو استکه از فعاال رسوزان دی

مسائل مربوط به  اما ،داردوجود  ینیسم سیاهسنت سازمانیابی فمشیکاگو در  که د اینوبا وج است. مسائلی اساسی فمنیست سوسیال

وی  است، آورستیزو انگیز برمشاجره  ،انرنگین پوست (میونتیا)ک ها در جماعات لزبین نین و حقوق گی وتولید مثل، سقط جدر عدالت 

ه بوی . بیند را همبستگی می جنسی استقاللونیتی در باره یمان کفعاال، احساسات و تفکر نحوه برخورددر تغییر  برای بهترین استراتژی

که از مبارزه  مردم جنبش اشغال در فعال ( تی .بی .جی .التی )فراجنسی کامیونتی گی، لزبین، دوجنسی و اعضای یکی از عنوان

 اگر همجنسکند  میاز تو حمایت  که باید یاد بگیرند. اگر کسی دو طرفای زیادی وجود دارد که هر چیزه گوید می ،کند حمایت می

 کند. ها غلبه می بر تفاوت توان همبستگی  با تمام ایجاد کرده و این ، همبستگیباشد

 

 

 نیستی فراملیتییفم های  شبکه

 داری نئولیبرال، اشکال از سرمایه یمیقتجزیه و تحلیل ع ملیتیفرا فمینیستیهای  شبکههای اخیر  در سال وال مقدم های گفته بر اساس

اتخاذ و  اندیشی دوباره ا برایه آن، اند کرده ارائه، آورده است دوجو هب بحران اخیر را داری بیش از حد مردانه که مایهگیری و سر تصمیم

های فمنیستی فراملیتی  کهشب ند.ا دادهخوان فرا ،اقتصاد مراقبتیو شناسائی ارزش وضعیت رفاه  احیای های جدید مبتنی بر سیاست

فعال در فوروم گان کنند شرکتیکی از ها  آن. اند حول مسائل زنان/فمنیستی داشتهمهمی در تغییر آگاهی و ساختن تشکل نقش 

 در گذشته ها ترین شبکه برجسته ند.هست جتماعیهای زنان در فوروم ا /خواستهمسائلپذیرش  ند که مسئول باال بردنااجتماعی جهانی 

متفاوت  های بندی گروهشامل که  تشکلی است، "زنانجهانی  پیشروی" سازمانبودند.  ای زنان طبقات متوسط و زنان حرفه از آن باغل

طور واقعی شبکه  هبتوان  را می یالدورااکاتحاد برای عدالت در متشکل . گیرد دربرمیرا  و روستائیزنان شهری است و  در میان طبقه

 . مردمی شهری و روستائی مکزیکی های تشکلو  ها نیستیفمبا عمیق دی اتحا در نامید فراملیتی

عنوان  هبکه شود شاید  تر دیده می بیش ملیتیینیستی فرافمهای  در شبکهکه  دان زنان طبقه کارگرفق دهد که توضیح می مقدم

تحصیالت باال  با سطححضور زنان  ،دیگر از سوی. گرفته شودر نظر د موجود طبقاتی های شکافاز  و انعکاسی تلقی گردد نقصان/کمبود

و د نباشترتیبات امنیتی و قوانین خانواده  ،اقتصادی، ساختار حکومتهای  یاستسمنتقد نیستی فراملیتی که یهای فم در شبکه

از طبقه  فراملیتی یفمینیستهای  اکثریت فعاالن شبکه که این. مفید باشندتوانند  می ،نمایش بگذارندواقعی/راستین را به  های آلترناتیو

 .ها نیست  آندستور کار در  زنان کارگرمسائل نبود ند به معنی امتوسط 

برخوردارند و از جمله از  چپ ی از پیشینهلیتی مفرا فمینیستیهای  ب و شبکههای حقوق زنان در مغر موسسان گروهبسیاری از 

های  برای خواست ها فائتالطوالنی در  کار ی سابقهاز  ها که آن دهد دم توضیح میمق آیند. کمونیستی می سوسیالیستی وهای  سازمان

 دارند.خوررب و اقتصادیاجتماعی 



کند.  صدق می North Africa-wide Collectif 95 Maghreb Egalité  مثل های شمال آفریقا اله در مورد گروهگوید همین مس مقدم می

، در جنسی و اذیت آزارپیگرد قانونی  برای اجرایهای آنان  اما خواسته ،اند ستهبرخاهای باالی طبقه متوسط  ها از الیه آنهر چند که 

افزایش  ی در نتیجه در الجزیره و مغرب آمد است.ها و یا مشاغل کم در کارخانه زنان کارگر در از  وضعیت و مشکالت نتیجه نگرانی آنان

 آن را مقدموال آنچه که  های فمینیستی در راستای پیشبرد وهگر، های زندگی باال رفتن هزینه و هادرآمد در بیکاری، گسترش شکاف

های پیشرو در آن کشور  های اصلی و گروه به اتحادیه نامد، می "کراتیکورفاه و دم دولت"خواست  و "فمنیسم اجتماعی"سیاست 

 .اند پیوسته

 زنانهای  پروژه، تشکلی که است "خواهران جمعیآهنگ "Sister Song Collective   تشکل  مثال دیگر: در ایاالت متحده آمریکا

در به نیروی مهمی و  ،ه استدور هم گرد آوردمنطقه  هشتاد ملیت وکردند از  مثل فعالیت می تولید که برای عدالترا  رنگین پوست

  "خواهران جمعی آهنگ" .زنان هستند برایانتخاب  حق طرفدار که استهائی  تشکلمسیر اصلی  در تغییرچالش کشیدن و تا حدی 

 - کند مبارزه می ها در امنیت، سالمت و کرامت آنو بزرگ کردن  حق داشتن فرزند،، تولید مثل انتخابحق که برای کند  میتاکید 

 تحت تاثیرکه  ها نیستیفم سوسیالیست -آن اندفاقد گین پوست ی که بسیاری از زنان طبقه کارگر و بخصوص زنان کارگر رنوقحق

 ای جلوگیری و سقط جنینه دسترسی به راه برای ،عقیم سازیدر استفاده  سو علیه نگین پوست برای مهد کودک،ردهی زنان  سازمان

شبکه ملی حقوق "در  "حقوق تولید مثل" ژهاصطالح واگیر شدن فرا و رشدبه  6921های  در سال ها قرار گرفته بودند با الهام از آن

 .ندکمک کرد  "باروری

 

 و اشغال  گینانهای خشم از بهار عربی تا  جنبش :ها تفمینیس -سوسیالیست  ی مداخله

 و اشغال در اروپا و آمریکای شمالی گینانهای خشم جنبشو توسط شروع به رشد کرده بود  در بهار عربیکه یابی خود سازمانجنبش 

 99گفتمان "د دار رزماری هنسی اظهار میه که گون بحران اخیر بوده است. همان دلگرم و امیدوار کننده علیه حرکتی پیشرو،، دنبال شد

به شکل و طبقه  ی بر مسالهاست که آمریکا  در جنبش سیاسی در مسیر اصلی بزرگ گرانه و مداخلهتغییری گر  نمایانها  درصدی

ر این مسئله زنان دبا رو آمدن و مطرح شدن که سئوال وی این است  شد. متمرکز های گذشته مشاهده نشده بود در دههه طریقی ک

 سوسیالیست شصت و هفتاد، ی دههدر که  با وجود این ؟کنند به طبقه مرتبط می و سیاسیی از نظر تحلیل را چگونه آن جنبش

ینیسم ها در فم این ایدهاما  ،بودند داری و طبقات سرمایه در ارتباط با جایگاه مساله زنان در جهان پردازی نظریهبه دنبال  ها فمینیست

 های فمینیستی به حاشیه رانده شد. الیتفعکادمیک و در آ

در  جایگاه و توانائی این ایده نژاد، جنسیت طبقاتی، ملیت، مسالهبین ( تالقی) "اینترسکشنال" ی ایده طرحو  معرفی ،سوی دیگراز 

تر  و در بخش رادیکالها  الاقل در بخشی از دانشگاهکه  با وجود این .تئوریزه شدپوست  توسط زنان رنگینکه  است ها فمینیست سیاست

های به ساختار ، ارتباط دادن ایده تالقیینظرچالش اما  ،دست آورده است هکشش واقعی را ب، اعاتمیونتی/ جماهای مبتنی بر ک سازمان



است در راستای سیفقط  نه هیافت سازمانفعالیت گفتمان سیاسی و  یعنی چگونه مارکسیست فمینیستی کماکان باقی مانده است.

 از روی نظم حرکتبهتر باشد که  دشایاما  .را عملی سازیم آلترناتیوارائه داری و لزوم  در راستای انتقاد از سرمایهبلکه همچنین  ،تالقی

گیزلدا  گونه که هزاران نفر را فعال کرده است.  همان اخیرا کهای است  انفجاریبه جنبش  تالقیدیدگاه  انتقال تر از هر چیز مهم: یمکن

ه و عالقه ب شنیدنوجود تمایل به ، کنند می یادآوری هودسنو در جنبش اشغال در شیکاگو  نشا تجارب در وزان دیررگوتیرز و س

 وجود آورده است. هن بمیان دیگر فعاال برای نفوذ در فمینیستها سوسیالیستهائی برای  فرصتکه  است  گیرییاد

 کند: می ه در مورد جنبش خشم هم صدقهمین مسال ساز نظر ایستر ویوا

حل  راه عالوه تجزیه و تحلیل بحران اقتصادی و هب هاجران،حقوق منیسم، محیط زیست، یچون فم هم مسائلیدر جنبش خشم  در ابتدا"

هائی که در میدان بودند درگیر شد.  های بخش قابل توجهی از آن نیسم با تبعیضات و بدفهمییفم. برای آن در پشت صحنه بودند

انقالب دور هم گرد آمدند: انقالب یا فمینیستی است یا  خشمجنبش در عمل  در در گفتمان و دیدگاهی جنسیتین برای ارائه عاالف

 ."نیست

حضور،  ،شوند و مشکالتی که با آن مواجه می امیدی، سرخوردگینا در پاسخ بهها  نیستیها متفاوت بود. اگر فم موفقیت این تالش

  یچالش"کند که  ویواس تاکید میآوردها ادامه خواهد داشت یا نه. البته  دست ن نیست کهروشکاهش دهند، شان را  فعالیت و درگیری

در  ارائه آن مشکل دهنده بازتاببه تنهائی  خود با آن روبرو است خشم در درون جنبش ل/ فعالیتعمفمینیستی و  گفتمان رایجکه 

 ست.ماه مه نیز از آن متمایز نی 65جنبش  است. های اجتماعی همه جنبش

و سازمان جداگانه آن  های ارزش و یابی سازمانخود  دفاع از حقکه  بش اشغال با ویواس موافق بودنددر جن ها نیستیفم سوسیالیست

  برخوردار است. وافریاز اهمیت  تر طبقه کارگر دیده در درون جنبش وسیع های ستم برای گروه

 وبروغالبا با مقاومت ر پوستان در درون جنبش اشغال یا رنگین زنان وهی جداگانه د سازمانوجود آوردن فضا و یا کمیته  هبرای ب ها تالش

، احساسیعالوه بر واکنش افتند. ی یم کنندهرا تهدید که تقریبا همیشه در ابتدا آنجدید ن خصوص از سوی اکثریت فعاال هشده است، ب

خود کنند که  استدالل می ها فمینیست سوسیالیست است. تیطبقامخالف سیاست  "هویت" سیاستی وجود دارد که جائ هنابدرک  غالبا

   درون طبقه کارگر است. های شکافای برای غلبه بر  طور واقعی زمینه هدهی ب سازمان

های ستم  )ادامه جنبش اشغال وال استریت و بسط آن جنبش به گروه ال باریو و جنبش اشغال هووددر جنبش اشغال  در شیکاگو

 جنبش هوود در رابطه با ند.بودبا آن در گیر تبار  آفریقای های آمریکائیکه جماعات التینی و  سازماندهی شدند حول مسائلیدیده( 

ش اشغال ال باریو امکانی های جنبش اشغال بود. جنب سوی دیگر بخشخواستار همبستگی از گری پلیس آغاز شد و  وحشیل حواقدام 

فضای امکان و کند که داشتن این  سوزان دیرر استدالل می .بود در جنبش اشغال نامهاجر کامیونیتی/جماعاتگیر شدن برای در

حول کوتاه کردن دست ) ش اشغالجنببزرگ  وسیله هدف هپرستی و حقوق پناهندگان بنژاد بر علیهمبارزه بلعیده شدن مانع  جداگانه



مبارزه بر مانع بلعیده شدن  جداگانهئی ن داشتن فضاامکا. بود علیه کاهش بودجه خدمات عمومی( به ویژه ،از سیاست ی مالیها شرکت

 وسیله این هدف اولیه بود. هپرستی و حقوق پناهندگان بعلیه نژاد

ارگاه/محل ن در تالش برای حفظ قررخی از فعاالچنین مهم بود. برای مثال، در روزهای اول جنبش ب در درون جنبش اشغال هم آموزش

. در است "کرده برخورد کاران جنایتپلیس با ما مانند "ت اظهار داشتند که عصبانی با مجمع عمومی در ها آن ،اردو دستگیر شده بودند

ن جنبش اشغال را تغییر و نظر بسیاری از فعاال دهی شد سازمان "صنعتیهای  مجتمع  -زندان در پرستینژاد"کارگاهی بر روی  پاسخ

  داد.

. فرارویید ریاضت اقتصادیعلیه  کامیونیتیمحلی/ محالت و به  مبارزات  به  اشغال جنبش  از شهرهای ایاالت متحده آمریکابسیاری در 

 آورد.  می دوجو هبسیاست تالقی  به پیش بردن سرآغازی برای و فرصت و  دشو پوست رهبری می رنگیناین مبارزات اغلب توسط زنان 

ها با  آن دادند. سازمان رااعتراض نشسته شان  در بستن مدارس اریداعتراض به برنامه شهردر  ،یآمریکای التین (اغلب زنان) والدینمثال 

آنجا بسیار مهم بود که رابطه بین در غال به مدرسه آمدند، برای مردمن جنبش اشکه فعاال جنبش اشغال همکاری کردند و هنگامی

.  کنند منتقل احترام به رهبری والدین را وپذیرش  اهمیت ویژه به جنبش اشغال هو باشغال را مورد بررسی قرار دهند. والدین و جنبش 

ها گرفته  آناز  پیشاپیش وسیله شهرداری هب ،سیستم سیاسی و اقتصادیوسیله  هبکه چگونه قدرت زنان رنگین پوست  ندر باره ای لذا ما

 نامتحدعنوان ه بکار ما که  ها توضیح دادیم برای آن جنبش اشغال فعاالن چون خود هم نقشدر رابطه با  وصحبت کردیم  شده است، 

این  . ها و گرفتن قدرت از دست آن امورگرفتن حوادث  در کنترله نهاست  آن یابی خودسازمان و سازیتشویق توانمند تنها ،ها آن

به  دشنام"از گیر در جنبش اشغال پیغام مردم در تغییر است.روی طناب  حرکت بر در واقعیت امر مثل دیالوگ در لحظه فعلی و

سازماندهی مکان دیگر برای  زا باشد. تنش تواند می "را نجات دهیم نما مدارس"به   "آوریدفضاهای عمومی را به کنترل در "یا  "پلیس

که  گرانیکار .خدمات عمومی است های محلی حول کاهش تالفدر ائ و کارگریمحالت / های کامیونیتیدر  ها فمینیست سوسیالیست

ها  بسیاری به درمانگاهکه زنان  برای مثال در شیکاگو جائیو یا  پوست هستند، از مردم رنگین غلبدهند ا را از دست می نشا مشاغل

 .هستند های بیماران روانی حمایت از درمانگاهن ائتالف برای زنان از رهبران و فعاال ،کنند مراجعه می

ی جداگانه برای هافضادهی  ی و فمینیستی، سازمانپرستمبارزات ضد نژادادغام ها برای  اشغال، موفقیت تالشهای  سراسر کمپیندر 

تفاوت های سیاسی شهر  زمینه اساستا حد زیادی برهمبستگی، تر های گستردههای گوناگون و پیوند آوردن گروه کت درزنان و به حر

 سیاسی پیشرفته قویفرهنگ  و فمینیستی، پرستینژاددهی ضد  شهر سابقه سازمان یاآ د. یکی از نکات کلیدی این است کهکر می

 آزارهایبه  پاسخ ن دردر هوستن فعاال وجود دارد؟ نیستییپرستی و فمل مسائل ضد نژادحوای  های توده سازمانی با پایه آیا ؟دارد

 ای جلسه برای برگزاری دادند فراخوان، حمایتی(های  آشپزی، تمیزی و سایر نقش)و انتخاب زنان برای کارهای سنتی جنسی در کمپ 

بیانیه در نیویورک،  .جرقه یک طوفان بود، فراخوانی که کرد ه خود را با هویت زن شناسائی میبرای هر کسی ک "ضای امنف"برای 

ا در نهایت با مقاومت روبرو شد، امبه چالش کشیده شد و رنگین پوست ن فعاالوسیله  هه جنبش اشغال وال استریت بافتتاحی



گیزلدا گوتیرز، فعال  کرد.از آن حمایت جنبش اشغال اقدام کرد و ی جنسیتی درخواست برای در شیکاگو کمیته برابرآمیز بود.  موفقیت

 اخیرهای  سالدر شیکاگو و نیویورک  نظیردر شهرهایی  جنبش اشغال هوستن، اظهار داشت کهدر  فمینیست سوسیالیست سوسیال

 برای تری تجربه بیش. افراد دارای وجود داشته است عارفمتغیر ، سازماندهیکامیونیتی /محلیتشکالت ، دهی رادیکال سابقه سازمان

ها،  های التینی های کامیونیتی سیاهان، سازمان تشکل مانند -حول ستم  هیافت سازمانهای  های ائتالفی کار با گروه پیشبرد سیاست

  .هستند  -جوانان و غیره

تونس را با مصر  .کند میدر رابطه با حضور فمینیسم در بهار عربی در سطح ملی  سیاسیهای  در رابطه با زمینه اشاره مشابهیوال مقدم 

 :گوید کند او می مقایسه می

های حقوق زنان و زنان جوان،  آورد، گروه های اسالمی را به میدان می گروهکراسی در تونس ودم فضای وقتی روشن شد که باز شدن"

نمایندگان حقوق و شرکت  آزایخواهانه خانواده و قانون لیبرالنزدن به  ستسازماندهی کردند که خواهان د راها و تظاهراتی  گردهمآئی

 که عربیی هاکشور ردیگاز سوی دیگر در مصر و  توانستند شرکت کنند.و در نتیجه  گیری شدند های جدید تصمیم ارگانر زنان د

 این مشارکت روی نداد. دارد،ی و هماهنگ فتهیا کمتر سازماندر آنجا  ش زنانبجن وی هستند تر کارانه فرهنگ بسیار محافظه دارای

های عمومی،  قدغن  که بر حجاب زنان در مکان، هستندها  سلفیستنگران عروج  ،نسی و نیروهای پیشروهای تو نیستیبا این وجود، فم

احزاب  "اصلی جریان" هستند که ممکن استهای محلی نیز نگران  نیستیفم. کنند پافشاری میقانون خانواده و لغو  کردن الکل

که )ائتالف احزاب پیشرو،  2162در اوایل ماه مه ند. مقاومت کنقاطع خودسر  های سلفیست النهضه، قادر نباشند که در مقابل ،اسالمی

های  بازگشت سیاست علیه مقابله و بندیسنگرایجاد  برای و نیز برای مقابله با این رونداست(  مایا جریبخانم ها  رهبری یکی از آن

ای برای  ه حول برنامهکشد قادر خواهند  آیا های فمینیستی بی( و گروه .تی .جی .یواتحادیه اصلی ) دید کهباید  لیبرالی تشکیل شد.نئو

 را حول این برنامه بسیج کنند. ها و تونسی -یکی شوند  و اجتماعیعالوه توسعه اقتصادی  هبکارگران  ی بر حقوق زنان ونمبتدولت رفاه 

 

 گیری: نتیجه

های  در تشکل ،در چپ "یمعمولفعالیت "برای  لو عمها در تئوری  فمینیست سوسیالیستکه مساله بود ما در جهت انتقال این  تالش

تعهد  .کند ارائه میآلترناتیو  های اجتماعی و احزاب سیاسی ی جنبشها ، سازمان(ها ه کارگر )اتحادیهلی/بزرگ طبقاص دفاعی

از اینرو  یکند و حمایت م ندایک کراتودمو  هیرارشیی سازمانی که غیر ساختارها ، ازیابی ازمانخودس ها به فمینیست سوسیالیست

ی زبان و ها جنبشهای  درخواست  -گفتمان سیاسی در  چه برنامه و چه درعنوان راهنما  هبسیاست تالقی  عطف توجه به  .فراگیر است

، ای فائق آمدن بر تقسیمات اجتماعیبری های و امکان ها زمینهممکن است   -کنیم  استفاده می ها که ما برای حمایت از آن خواسته

از  شیوه موثرتریو  به سبک ما را در ارتباط هستند کامیونیتیمحل کار، خانوارها،  با کههائی  . درک راهوجود آورد هب تولید آنجای باز هب

خیلی مبارزات  مسائل وعنوان  هکه اغلب ب را آنچه رابطه میان و ،کند هدایت می تری برای سیاست ائتالفی سازماندهی و امکانات بیش



ن را های فعاال ، ظرفیتآنها از رهبری و رشد و گسترش  نیستیفم سیالسوهای  دیدگاه کند. برقرار می شود جدا دیده میمتفاوت و 

ر ت جنسی همیشه حاضر را تحت تاثییالشناختی که احساسات، تما  دهد. می رشد کراتیک و جمعیوگیری دم تصمیمبرای دخالت در 

تشویق بودن در این جهان را  های متفاوت احترام برای راهی و همدلن، تامل فعاال تفکر ودهد،  روابط اجتماعی را شکل می، دهد قرار می

 کند. می

و  ساالریپدرجا افتاده ده و درونی شهای عمیقا   ایدهبه در رابطه با بازار و دولت  برای مشروعیتش یسیاست ریاضت لیبرالیسم و نئو

 بین شایسته است، (زنانهفمنین/) "وابسته"( ومردانهماسکولین/) "استقالل"ا میان ج اصلی در این شکاف .است سفید وابسته برتری نژاد

آمد چون حق درحقوقی و کسانی که از  د، شون مند می و اجتماعی بهره از مزایای اقتصادی، سیاسیکه  هائی ن، بین آالیقناسزاوار و و 

های  وست، مردم بومی، مهاجرین، کولونیپ ان طبقه کارگر، کارگران زن رنگینزن .یستندن داربرخور مطمئن بازنشستگیو مطمئن 

 کنند. ها سقوط می الیقنا ی ها و بسیاری دیگر به رده پیشین، ناهنجاری جنسیتی، همه این

سر بر جدید  های شکافو شود  می تولیدبازقدیمی  های شکافدهد،  ر قرار میداری جهانی مردم کارگر را در رقابت با یکدیگ سرمایه

 بینم ها را می چنان انسان هم - Nuevo Laredo ردوتا نیوو ال نیویورکاز  از قاهره تا آتن، -چنان  اما همشوند.  تکثیر می و، آورد می

 یا و فردییا  شخصیچه و خشونت  -یهودی یا اسالمی ، حییچه مس - گرائی مذهبیپرستی، بنیاددنژادیکتاتوری، ، که علیه استثمار

اشکال و برای اهدافی ا سازماندهی در دآیا مجدکه  ها این است /مساله استراتژیک مطرح شده برای جنبش. سئوالجنگند می ساختاری

سئوال استراتژیک مطرح برای چپ  ادر انته. خواهند گشودراه جدیدی به جلو  جایش هیا ب را به حاشیه براند خواهد بود که آن دیگری

 کنند یا نه؟ خود تبدیل میهای  سیاستبه مرکز ها را  فمنیست سوسیالیستاندازهای  چشمها / دیدگاه که آیا این است

 

 

 نوشتار باال ترجمه آزادی است از  مقاالت جوانا برنر و نانسی هولمستروم
 

 2162ر  نشریه سوسیالیست ریجستر مندرج د                                          

 


