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اعضای  از ،«نیکول ایشاف»سخنان ی شدهویرایشی اندک متن زیر نسخه

ا آی»با عنوان ی اهحثابمکه در  استی ژاکوبن، ی نشریهتحریریه

کِیتو  یدر مؤسسه« زند؟رساند یا آسیب میی به زنان یاری میدارسرمایه

 .در واشنگتن ارایه شد

 

 آیا که کنندمی بحث پرسش بر سر این هاغیرفمینیست ها وفمینیستکه هاست مدت

 ارچوبچاین پرسش، در  برآمد علاقه به ی هرول .نه یا بوده مفید زنان برای کاپیتالیسم

ی کنونی چه موقعیتی دارد که باعث طرح این پرسش پس لحظه .دردا جای ایویژه

 ؟ شودمی

 ودرک معنای به لزوما   اقتصادی بحران. است بحران دچار داریسرمایه ،منظر از یک

دلاری  های انگیزشی چند تریلیوناما بیش از یک دهه است که شاهد بسته نیست. عیارتمام

تصاد، ی پول در اقگیرانههای تزریق سهلاند، سالهای مرکزی ارائه کردهایم که بانکبوده

 اریبس یبهره یهانرخ هادولتآن  درو شود و وضعیتی که دیگر اکنون عادی تلقی می

  .شوند گذارانهیسرما یاند تا مانع از سقوط جمعکرده یمهندس را ینییپا

ها ، دستمزدها و رشد اقتصادی راکد مانده است. شرکتهاانگیزهاین ایجاد رغم به

. در سازوساختدر  گذاریهایشان در بورس هستند تا سرمایهتر خواهان ریختن تاسبیش

ضع و که مبنایی یهااستها و سیهنجارها، ایدهیعنی  – ی نولیبرالدارسرمایه عین حال،

 به اعتماد .مشروعیت است عمیقا  دچار بحران -اند بوده گذشته یدهه چهار درموجود 

و داری کمرنگ شده و در هر دسرمایه ایمان به رفته، بین از یاحکومت در سطح گسترده

 . یابدمیتجدید حیات  پوپولیسمی چپ و راست، نحله

https://pecritique.com/2015/06/19/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7/
https://pecritique.com/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
https://pecritique.com/2019/05/27/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/05/27/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7/
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م در آمریکا ی گذشته هدر دهه فمینیسم ای که باید به آن توجه کنیم احیایدیگر نکته

 یفط شامل فته ویاهای گوناگونی ، صورتحیاتتجدیداین . سطح جهانی استو هم در 

 ، کهاست دهش فمینیستی یبرنامهپیگیری  ینحوه بهترین یها دربارهاز دیدگاهمتنوعی 

مان گفت پایدارویژگی ، نیا البته، است (MeToo#) «من هم»ی آن جنبش ترین نمونهتازه

 است عمومی

 روعیتمش بحران یزمینه که در ،}در انتخابات آمریکا{ کلینتون هیلاری شکست

 . ایناست دهکشی چالش بهرا  نولیبرال فمینیسم مسلط مدل رخ داد، ینولیبرال یدارسرمایه

ه ی باردسرمایهقدرت و موفقیت درون  تیموقعتلاش هر زن برای دستیابی به  که ایده

 ،فزاینده ورطبه .است پرسشکند در معرض های فمینیستی را محقق میبهترین شکل هدف

طور یا به صراحتبه که هستند فمینیسم از دیگری نوع خواستار جوان، زنان ویژهبهو  زنان

 بزرگسالان از تقریبا  نیمی که دهدمی نشان هااست. نظرسنجیی دارسرمایهضد تلویحی

 35 1،پیو پیمایش اخیر برطبق و دهندمی ترجیح داریسرمایه به را سمسوسیالی جوان،

 دهند.می تشکیل زنان را سندرز برنی هواداران از درصد

ه ی شکست، بلکلحظه نفسهفی نه را آن توانیممی بحرانی است که چارچوب این

 هافمینیست هک بپرسیم و در انتظار باشیم مشتاقانه وی دگرگونی در نظر بگیریم، لحظه

 دهند. خود جهت مبارزات و به مواضع باید گونهچه

 شواریافتهد هایپیروزی همباید  که است یزمان اکنون انتظار مشتاقانه. گویمعمد میبه

 ازی زنان را همه اری عملیدکه امکان برخوریم کنراهبردهایی تدوین  هم و ارزیابی را

                                                      

1 Pew Research Center 
 اطلاعات یارائه به که اسکک  واشکینتت  درغیرحزبی  آمریکایی یاندیشکککد  ،Pew تحقیقات پیو مرکز

 ی علومدر زمینه پردازد ومی جهان و متحد  مسکککائکت اجتمکاعی و افکار عمومی در ایالات ی دربکار

 های آماریو کاوش هارسانه محتوای تحلیت عمومی، افکار تجربی، تحقیقاتی چون نظرسکنجی اجتماعی

 دهد.و جمعیتی انجام می

 

https://pecritique.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://pecritique.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://pecritique.com/2019/07/22/%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af/
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 را یسمفمین یگسترده اهداف که یملموس و تازه اتمطالب با و فراهم کند هااین پیروزی

  م.یبران پیشجنبش را به  ،دنکنمی برآورده

 نگویسخ من که است روشن .است ضروری تذکرشفافیت، دو  منظوربهاما در ابتدا 

 یههم یا هاسوسیالیست یهمه یا ها،فمینیست یهمه یا چپ، زنان یهمه حتی زنان، یهمه

 با. الیسم، پرشمارندکاپیت بر نقدهای فمینیستی همچنین،. نیستم سوسیالیست هاییستفمین

 کرد. خواهم صحبت آنها از از شماری فقط من خودم، دانش و زمان محدودیت به توجه

پیشرفت »ی روژهپدبیر اجرایی تحلیلگر سیاسی در کِیتو و جلسه که  مدیرچلسی فالت، 

ه این ترتیب ببه .ارائه کردبحث  هدایتهایی را برای لطف کرد و پرسش است« انسانی

 دهم.ها پاسخ میپرسش

 

 

1 
بوده یا  مثبت سرجمع زنان برای یدارسرمایه گسترش

 منفی؟

 ایادلهمع بندیصورت کنممی فکر طور خاص چونبه است، دشوار پرسشپاسخ به این 

 آیا. است نامتعارف به کند،محاس را یدارسرمایه چند قرن ناشی از انسانی هایهزینه که

تری شوزن بی زنان استقلال و سوادآموزی زندگی، به امیدافزایش  در اخیر هایپیشرفت

داری ی بردهشکنجه گرفتار زنان تباه زندگی بومی، کودکان و زنان جمعی کشتار دارد تا

https://pecritique.com/2016/02/12/%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%81/
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ها و در کارگاه رنجبا  را خود عمرکه  زنانی زودهنگام مرگ و هاآسیب و ،جنسی

 کنند ویم سپری با ساعات طولانی و دستمزد ناچیز - پوشاک مثلا   -ی های تولیدکارخانه

 ؟است کرده نابود ار هاآن بدنکارخانه در کار 

 دایب مطمئنا به آن مبادرت کنیم،  بخواهیم اگر اما. ی استدشوار یمحاسبه قطعا 

 هایواقعیت این بارا  های اخیرشیتدر موفق جهانی یدارسرمایه وتابپرآبادعاهای 

 درصد 06 که ،برندمی رنج سوءتغذیه از نفر میلیارد دو از بیشکه  متعادل کنیم تاروتیره

رشد ناشی از ی های تازهمدآدر درصد 53بهره از بی ،جهان سراسر در مردم یپایین

 نفر یلیاردم یک گذشته یدهه چند طی ریفق افراد مطلق تعدادکه این و اندجهانیاقتصادی 

 .است یافته افزایش

 ینهمچن. تاس فئودالیسم زا بهتر یدارسرمایه که بگویم خواهممی مارکس با توافق در

 منظور به برای مثال دهدمی نشانپیشرفتی کلی را  که کنیم اشاره هاییداده به توانیممی

 ی،زندگ به امید مورد درمثلا   کلی های، پیشرفتهزاره یتوسعه اهداف به دستیابی

نقاط  از بسیاری در بالاتر و متوسط یطبقه زنان. آموزش وجود داشته است و ومیرمرگ

 شانخواهران ،ترپیش نیموقرن یک شاید که برخوردارند حقوقی و هادسترسی از جهان

 ند.بوددر حسرت آن 

 مورد رد باید ،تجلیل کرد هاآناز  باید همکه  دستاوردها، این گرفتن جشن هنگام اما

 را وردهادستا این از برخی که حالی در. ماشیمراقب ب ،شماریمدلایلی که برایشان برمی

 - است همبسته یدارسرمایه با که - دانست سازیعقلانی و توسعهناشی از  توانمی

 .یدارسرمایه خود نه ست،نه ااسرسخت سیاسی مبارزات ینتیجه شان همبسیاری

 یم،ن نباششوهرانما تبعیض، برخورداری از این حق که اموال هنجارهای ضد و قوانین

 خانگی محافظت خشونت مقابل در مانفرزندان و خود از بتوانیم کهاین حق رأی، حق

های بازرگانی به ما به ارث نرسیده ، از بالا و از اتاقدیگر بسیاری حقوق و هااین کنیم،

 و هاسوسیالیست را شانبسیاری که دست آمدهبه اجتماعی هایجنبش از خلال بلکه. است

https://pecritique.com/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C/?frame-nonce=7184cc59a2
https://pecritique.com/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C/?frame-nonce=7184cc59a2
https://www.un.org/millenniumgoals/
https://pecritique.com/2016/03/05/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%a7-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c/
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 آن به رسیدن راه در و مبارزه کردند دندان با چنگ و که کردندمی یتهدا ییهافمینیست

 .شدند متحمل را زیادی های هایشکست

 صدیقت بخواهیم اگر حتی. است مهم جلو به نگاه لحظه این کنم درمی فکر به هر حال،

 ترمهم سیارب - معتقد نیستم من که-بوده  محضداری برای زنان دستاورد سرمایه که کنیم

 .خیر یا بار خواهد آوردبه دستاوردهایی آینده در یدارسرمایه آیا بپرسیم است

 زندگی و برابری ایجاد و بلکه مبارزه. نیست جنسیتی تبعیض رفع معنای به فقط فمینیسم

 قومیت، نژاد، ،گرایش و هویت جنسی ،تجنسی از نظرصرف ،گانهم برای خوب

همین  کندمیارزشمند آنچه فمینیسم را . است زندگی مکان یا مذهب درآمد، تحصیلات،

 .هستم فمینیست مناست که  دلیل همین به است و

 .برسیم اهداف این به توانیمنمی یدارسرمایه در ،ک بگویمرٌ

 ییوهوابآ تغییرات ینمونه بیایید است، پس در جریان یاقلیم راضاتاعت هفته این

 و لیمی اقفاجعه از بهتر را آزاد بازار احاصطلبه شکست چیز هیچ. بگیریم نظر در را

 رد باشد، منطقی افراد برای است ممکن داریسرمایه که حالی در. دهدنمی نشان وهواآب

 دارانیهسرما سود توسط پروایسوداگری بی. است منطقیغیر بسیار سیستمی سطح

 کره شیماگر جمعی بزرگ مشکل ، اندشان کردهتوانمند هادولت و نخبگان منفردی که

 .هااهزیستگ و نابودیزیستی  منابع یتخلیه بگذریم از ؛است آورده به وجود را زمین

ایم دریافته است سال هاده تقریبا  که ایمسأله - مشکل، این به مستقیم توجه جای به اما

 آزاد ایبازاره شفابخش بر قدرتگذشته  سال چهل در وکارکسب صاحبان و نخبگان -

 کارنظم خودیک  از بخشی و طبیعی، بازار که امر اندکرده استدلال هاآن. دانپافشرده

 دست ایهبهین نتایجبه  کنند،می کار کامل اطلاعات با که منطقی افراد کهیا این است،

 ناچیز است. عوارض ناشی از آن در برابر دستاوردهایش که ندیابمی

 و امتیازات ویژه کسب سود و هایضرورت اام شود، انجام باید رهاییکا چه دانیممی

های رها کردن خود از برنامه و هاانجام پروژه از را کشورها نخبگان اقتصادی، درتمندق

https://pecritique.com/2019/06/26/%d9%be%d9%88%d9%84%d8%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c/
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 پایدار های حلاهر بنیاد نهادن و است و مانع توسعه بازداشته فسیلی سوخت بر اقتصاد مبتنی

 سازی نیازهایمان شده است.برای برآورده

رامون پی و داشته باشد ریشههمکاری  و همبستگی در که جمعی یهپروژ یک اتنه

 هبارزم فرصتشود،  سازماندهیمتجاوز های تجاری بنگاه مان ازاصولی برای نجات سیاره

 برایمان فراهم خواهد ساخت.برای تغییر مسیر گذرگاه کنونی را 

 

2 
 و رسرکوبگ استثمارگر، ذاتاً اقتصادی نظام داریسرمایه آیا

 است؟ آمیختهدرهم زنان انقیاد با که است یدسالارمر

 اقتصاد در راستثما است؟ استثمارگر یدارسرمایه آیا. مبکاویاین پرسش را  کمی بیایید

 دیگر شخصی به را خود کار نیروی کسی آن، موجب به که است یاهمبین رابط سیاسی

 از ترمک دستمزدی پرداخت با فروشد. }کارفرما{می دارد اختیار در را تولید وسایل که

 ازجمله ردم،م تربیش بله، بنابراین. بردمی سود ،به وی کندمی کارگر تولید آنچه ارزش

 کردن ارک ند. آنها بدونشومی استثمار کنندمی کار دستمزد که برای معنا این به زنان،

 .بود نخواهند اجاره پرداخت یا غذا خرید به قادر دستمزد برای

 است؟ اعادلانهن یا ظالمانه یرفتار آیا است، به این معنی که رکوبگرس استثمار این آیا

 تتح زنان یهمه متحده، ایالات در مثال عنوانبه .کنددر شرایط مختلف فرق می خب،

 با. روندره میطف ارزیابی از زیر بار این هاسوسیالیست و هافمینیستبرخی . نیستند ستم

 احترام، اراید کنند وبالا دریافت می حقوق فیدپوستی کهس زنان کنمنمی فکر ،این وجود

https://pecritique.com/2019/06/23/%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c%d8%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c/
https://pecritique.com/2013/11/04/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%aa-%d9%85/
https://pecritique.com/2013/11/04/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%aa-%d9%85/
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قدر آنم کدست یا .ستم باشندتحت هستند، خود زندگی دهیسازمان در استقلال و امنیت

 ند.به خیابان بکشا برای مبارزه برایشان که مرا ها ظلم نشدهبه آن

 یالاتا در هچ را زنان عظیم اکثریت وضعیت ی شادسناریو این که است این مشکل

 رایب وقت تمام کهتحت ستم است  زنی. کندینم توصیف جهان سطح در چه و متحده

 بزیجاتس یا کند، مراجعه پزشک به تواندنمی [حالو با این] کندمی کار دستمزد حداقل

 دهیب در شدن غرق حال در دانشگاه که التحصیلفارغ. بپردازد اش راخانهاجاره یا بخرد

در هفته  ساعت 01بیش از  ثباتبا قراردادی بی که است ستم تحتاست  ییدانشجو وام

 و ایگانر آبجوی ثباتشمزایای قرارداد بی و کندکار می نهاورآفن پآاستارت یک برای

 .است استراحت اتاق در دستیفوتبال

 میمه خشبباشد،  پدرسالارانه رسما کنیم که زندگی نمی یاجامعه در ما کهنظر به این

که آیا  ی کردباید بررسمرتبط است. سکسیسم تر به مردسالاری یا به طور دقیقستم از این 

وجود  مهداری خارج از سرمایه سکسیسمو قطعا   .داری ذاتا  سکسیستی است یا نهسرمایه

 اشد.نبت یا نژادپرس سکسیستی را تصور کرد که دارسرمایهشد الگویی از شاید می .دارد

ها، ساختارها و ، اولویتدهی هنجارهاداری روشی واقعی برای سازماناما سرمایه

 .یابدتکامل می زمان و مکان طیهای جامعه است که فعالیت

 عنوانبه یدارسرمایه در انباشت هایاستراتژی اصلی بخش نژادپرستی و سکسیسم

کار خانه  در مزدبدون دریافت زنان  شودمی باعث سکسیسم. است بوده تاریخی نظام یک

 ند.کجلوه می ، طبیعی و کاری از سرِ عشقکنند، کاری که برای جامعه ضروری است

 احبانص جعبه ابزار در کارا بسیار ابزاریکماکان  نیهمچن نژادپرستی و سکسیسم

 وق وحق یمطالبه دلسرد کردنشان از بر کارگران، ستم و جداسازی برای وکارکسب

 .است اتحادیه تشکیل یبرا تلاش از ممانعت یا مزایای بهتر

https://pecritique.com/2019/02/19/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%88/
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 و مادی رفا  تقوی  زنان، توانمندسازی به داریسرمایه آیا یا

 اس ؟ کرد  کمک جنسیتی برابری تقوی 

 هایحثب باید کنیم، این یا آن مطرح در قالب را خود هایپاسخ و هاپرسش کهاین جای به

 تریشپ که طورهمان .یمکنمیقالب هم این و هم آن مطرح در  که برگزینیمرا  تریظریف

 مبستگیه ،محتاط باشیم باید ولی. اندشده توانمند داریسرمایه در سیستم زنان گفتم،

 نان،ز جنبش ، همچونایمنادیده گرفتهکه  هاییمتغیر و علت و معلولی نیستی رابطه

 – یمداشته باشنظر در را  محیطیزیست جنبش و کارگری جنبش مدنی، حقوق جنبش

 .توان طرح کرد که آیا بازارها قادر به توانمندسازی زنان هستندان میکماک

 که باشند شانس خوش قدرآن آمریکایی امروز زنان اگر .است قدرت معادل پول

 طوری که شوند متولد العادهخارق و هوشی هاقابلیت با یا باشند، داشته ثروتمندی والدین

 مچنینه .شوندمی توانمندآنان  ،کننده برسانداقناع و پردرآمد یشغل به گرفتن را هاآن

 ،ان راشفرزندان مثلا  یدیگران ،خود اجتماعی هایشبکه در بود خواهند قادرچنین زنانی 

 توانمند سازند.

 ینا معنای به هستند، توانمند کاملا  یدارسرمایه در زنان برخی کهاین یمشاهده اما

 هدافا همین مسیر را در پیش بگیریم،صرفا   اگر شده و درستی طراحیبه مسیر که نیست

 در بالادست جوامع، شماریکنسبتا  اندای افسانه ثروت. محقق خواهد شد فمینیسم

، دارند یخوب یزندگ که مردم از یسالم یطبقه یرو ضرریب یاقله اینیست  تصادفی

( ردانم اکثرا ) مردم از شماریاندک گذشته، یدهه چند در دوستانه بازار اصلاحات .ستین
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یابند که میدر عظیم مردم اکثریت که حالی در ساخته ثروتمند تصوری غیرقابل طرز به را

 است. بسیار محدود هایشانفرصت و ثابتان شمعیشت وضعیت

 سمت هب توانستمی گذشته سال چهل در علمی و فناورانه باورنکردنی هایپیشرفت

 اری پایدتوسعه و بهداشتی هایمراقبت دستاوردهای بودبه فقر، چشمگیر کاهش

 وراکخ ،سالم آب توزیع و تهیه در ایمنی از تولید، اطمینان فرآیندهای محیطیزیست

 گان ارزشمندبرای هم که است چیزهایی هااین. شود هدایت سازی کافیخانه و مغذی

 از نامتناسب طوربه کهتوانمند کند  ار زنانی تواندمی که هست مواردی همچنین. است

 .بینندآسیب می موارد این فقدان

مردم را در راستای دستیابی  یهمه و جهان زنان زندگی بهبود برای ابزارهای لازم ما

 به رسیدن برای را خود انرژی و دانش ، منابع ،این وجود با. به اهداف بالا در اختیار داریم

نیست، کسب سود  جهان بهبود داریسرمایه هدف چون چرا؟. ایمنکرده هدایت هدف این

 است.

 

 

 این بحث به پیوند زیر دری نیکول ایشاف در ی فیلم مناظرهبرای مشاهده

 یوتیوب مراجعه فرمایید:
s531&t=c3bPItTJ7https://www.youtube.com/watch?v=bJ 
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https://www.youtube.com/watch?v=bJ7bPItTJ3c&t=135s
https://www.jacobinmag.com/2019/09/capitalism-socialist-feminism-inequality-sexism

