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  يي فمينيستي ي جنبش زنان؛ مناظره درباره
  راهبردهاي متفاوتي نياز داريم: مدوي  مقاله

  منيژه نجم عراقي: ـ برگردان جوآن آكر
  

امريكـا    ي وضعيت جنبش زنان در اياالت متحده دربارهپرسشي را  2001ي مانتلي ريويو در سال  مجله
آيد برگردان فارسي چهـار   متني كه در پي مي. نظران به آن پاسخ دادند مطرح كرد كه جمعي از صاحب

ي آمريكـا در   پيرامون شرايط حـاكم بـر جامعـه    يي تر شكل مناظره مقاله از اين مجموعه است كه بيش
  .هاي جنبش فمينيستي در آن جامعه ه از ديدگاه زنان، و فراز و نشيبالبت - ابتداي قرن جديد را دارد

هاي فرهنگي و  ي سياست كه عضو شوراي سردبيري نشريه ،نوشته باربارا اپستايننخستين مقاله را 
. كنـد  و در دانشگاه كاليفرنيا تدريس مـي است هاي اجتماعي و از همكاران نزديك مانتلي ريويو  جنبش

هـر دو مـدرس دانشـگاه و    ( هستر آيزنشـتاين و  جوآن آكري است كه ياهسوم انتقاد دوم و هايي همقال
مباحـث  . است ياهي چهارم پاسخ اپستاين به اين انتقاد و مقاله ،اند ردهآوي او وارد  به مقاله )فمينيست

در تواند عالوه بر فعاالن جنبش زنـان ايـران، بـراي مـردان آگـاه و فعـال        مي ها هطرح شده در اين مقال
  .اي در برداشته باشد هاي اجتماعي ما نيز نكات قابل توجه يا آموزنده عرصه

  
تا حد زيادي افول جنبش فمينيستي قدرتمند و پرشور » چه بر سر جنبش زنان آمد؟«پاسخ باربارا اپستاين به پرسش 

زنـان را در سـر داشـت    را كه روياي دگرگوني جهـان و رهـايي    1970و  1960هاي  در دهه  راديكال و سوسياليست
گيرد كه مانع از جامعيت پاسـخ   كم يا حتا ناديده مي با اين حال به گمان من او نكات مهمي را دست. دهد توضيح مي

ي روياهـاي انقالبـي، مقاومـت شـديد در برابـر       ي پيش روي همه اين نكات مربوط به واقعيت دلسردكننده. شود مي
هـاي نـوين    رسد روياهاي تازه و شيوه ت اقتصادي و سياسي است كه به نظر ميتساوي زنان با مردان، و تغيير مناسبا

  .كند سازماندهي را طلب مي
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بـه  . مـوج اول فمينيسـم بيـافزايم    ي م توضيحي به نظرات اپستاين دربارها كه به اين نكات بپردازم مايل از آن شپي
افـول ايـن   . هاي انقالبي تنها داليل افول موج فمينيسم نبود گمان من نداشتن اهداف گسترده و عدم ارتباط با سازمان

 دست چنين از موفقيتي كه به هاي راديكال بود، و هم موج ناشي از ضديتي عميق و پنهان با مطالبات فمينيستي سازمان
ي سي و اوايـل   من در اواخر دهه. گيرد سرچشمه مي 1940ي  گيري از تجربيات شخصي من در دهه جهاين نتي .آورد 

تـوانم   آميز بوده، زنان با مردان برابرند، و من مـي  ي چهل با اين اعتقاد راسخ بزرگ شدم كه جنبش زنان موفقيت دهه
). يرم كه ايـن ديـدگاهي فردگرايانـه اسـت    پذ البته مي(جام دهم  خواهم باشم و هركاري كه دوست دارم آن هرچه مي
ي  ها پيوستم درگير مبارزه عليه نژادپرستي بودند اما عمومـا وجـود مشـكلي در زمينـه     هاي راديكالي كه به آن سازمان

تـر وجـود    بـزرگ  ي كردند و هر مشكلي كـه در جامعـه   دموكراسي و برابري زنان در درون سازمان خود را انكار مي
من هنگامي به پوچي ايـن ادعاهـا و حاكميـت    . شد ي كارگر به خودي خود حل مي سيدن طبقهداشت با به قدرت ر

نشيني و مراقبت از فرزنـدان را بـه    به ناگزير خانه ،دار شدم و پايين بودن قابليت كسب درآمد مردانه پي بردم كه بچه
چنـان ادامـه دارد    هايي كـه هـم   ودستيها و فر كنم زنان جوان امروزي نيز در درك نابرابري گمان مي. من تحميل كرد

. آوردهـاي بسـياري داشـته اسـت     گويـد دسـت   طور كه اپسـتاين مـي   موج دوم فمينيسم همان. همين مشكل را دارند
بنـابراين بـه   . ي موج دوم فمينيسم بسـيار متفـاوت اسـت    هايي كه زنان جوان امروزي پيش رو دارند با زمانه فرصت

اما اين زنان نيز ممكن است روزي بـه تلخـي از خـواب    . اند مشكالت از ميان رفتهتوان اعتقاد داشت كه  سادگي مي
  .بيدار شوند

واقعيت تلخي كه پيش روي روياي فمينيسم راديكال و سوسياليست وجود داشت و دارد، فقط اين نيست كه مـا  
تنيـدگي   اين است كـه درهـم   داري نداريم، بلكه واقعيت اي عاري از تبعيض جنسيتي و نژادي در مقابل سرمايه گزينه

تر از آن است كه ما تصـور كـرده    داري بسيار پيچيده جنسيت و نژاد با شرايط اقتصادي و سياسي و اجتماعي سرمايه
كه اپستاين نيز اشاره  اما چنان. كه وضعيت زنان از بنيان دگرگون شود كمابيش همه چيز بايد تغيير كند براي آن. بوديم

در هر حال اگر هم مردان . بينانه نبود هرگز از ابتدا چندان پرشمار نبودند و روياي انقالب واقع دارد هواداران انقالب
. بود بار مي هاي خود جنبش چپ مصيبت انداختند نتايج آن براي زنان و براي آرمان گرا انقالبي به راه مي راديكال چپ

هاي فوري و مشخصي براي تغيير اجتماعي روي  هو ليبرال به پروژ  هاي راديكال و سوسياليست در عوض، فمينيست
ي انقالبي جنبش بر مبارزه براي مطالباتي ماننـد تبعـيض مثبـت،     هاي مردمي و روحيه دهي بسياري از سازمان. آوردند

اين تقسيم كار در درون جنبش فمينيسـتي بـه   . هاي بهداشتي زنان و سقط جنين قانوني متمركز شد ارزي، مراقبت هم
هـا نسـبت    ها را نبايد تنها به ليبرال ي متعددي، گرچه كمابيش جدا از هم، دست يافته است و اين پيروزيها پيروزي

شناخت كلي فرودستي زنان در درون نقد جوامع . اين ناشي از قدرت جنبش زنان و يكي از داليل بقاي آن است. داد
تـر از آن اسـت كـه     يلـ ه دارنـد، ايـن نقـد ك   ي توجـ ركـه بسـيا   داري هنوز به قوت خود باقي است، اما چنان سرمايه
فمينيسم ايمان خود را به روياي جهاني «ي اپستاين كه  به گمان من اين گفته. ي سازماندهي مشخصي بشود مايه دست

خـواهم نوسـتالژي او را    من با او مخالفت اصولي نـدارم امـا مـي   . تعميمي بسيار كلي است» بهتر از دست داده است
  .اندكي تعديل كنم
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ايـن مخالفـت بـه    . شـود  افول جنبش مردمي زنان تا حدودي به مخالفت شديد با مطالبات فمينيستي مربـوط مـي  
ي مبارزه قانوني با طرح  ي معروف در زمينه از مقاومت بدون كالم، تا ضدحمله. هاي گوناگون بروز كرده است شكل

مبارزه براي دسـتمزد منصـفانه   . كنند ارايه مي ها ها كه رسانه تبعيض مثبت، و تصوير مسخ شده و غيرجذاب فمينيست
توانست شرايط معيشتي بسياري از زنان را بهبود  اي است از مخالفت چندجانبه با تغييراتي كه مي نمونه) ارزي يا هم(

ساالران در هر دو بخش عمومي و خصوصي هواداران برابري  ابتدا مخالفت سياستمداران و كارفرمايان و ديوان. دهد
اين چارچوب بـه  . ها ايجاد شود در نظر بگيرند ادار كرد چارچوب محدودي براي مشاغلي كه بايد برابري در آنرا و

هاي بازار كـار هـدف بگيـرد مبـارزات را بـه بخـش عمـومي و بـه مشـاغل           كه نابرابري را در تمامي عرصه جاي آن
ها داوطلب شـده   ي كمك به تعيين نابرابرييابي مشاغل كه برا كارشناسان ارزش. هاي استخدامي محدود كرد سازمان

ها مصـون نگـه دارنـد زيـرا چنـين       يابي خود را از تغييرات مورد درخواست فمينيست خواستند نظام ارزش بودند مي
گير دستمزد زنان منجر شـود و كارفرمايـان بخـش خصوصـي را كـه مشـتريان        توانست به افزايش چشم تغييراتي مي

هـاي عمـده    يابي فقط نابرابري هاي ارزش گيري از چنين نظام با بهره. آيند برنجاند مار ميمعمول اين كارشناسان به ش
مـردان طبقـه   . هـا بـاال بـرود    ترسيدند هزينه كردند چون مي تكارفرمايان با دستمزد عادالنه مخالف. قابل شناسايي بود

و البته بعضي از كارفرمايـان هـم بـه    (د كارگر نگران بودند كه براي افزايش دستمزد زنان از دستمزد خودشان كم شو
خورد كه ارزش كار زنان با كـار مـردان يكـي     كارگر برمي ي گاه به غيرت مردان طبقه). شدند همين ترفند متوسل مي

هركجا كه به درسـتي  » ارزي هم«طرح . ها افزود طرح بحث حاكميت بازار آزاد در افكار عمومي نيز بر مخالفت. شود
  .آميز بود اما فقط در يكي دو ايالت و چند فرمانداري امكان عملي شدن پيدا كرد پياده شد موفقيت

و » پـذيري  انعطـاف «داري بـراي دسـتيابي بـه     تغييرات اقتصادي و مقررات استخدامي كه ناشي از تالش سـرمايه 
داري  الش سرمايهاين ت. منفعت و تضعيف جنبش كارگري بود نيز به مبارزه براي دستمزد عادالنه ضربه زد نتري بيش

در زماني اتفاق افتاد كـه كارفرمايـان كوچـك كـردن سـازمان خـود و خـودداري از افـزايش          1980ي  در اوايل دهه
ها خواهان سازش براي كاهش دستمزدها شدند، و اين به تمامي جنگـي عليـه    دستمزدها را آغاز كردند و از اتحاديه

در چنـان  . چنـان ادامـه دارد   را در مخاطره ديدند، وضعيتي كـه هـم  ي كارگر موقعيت خود  مردان طبقه. كارگران بود
هـاي مهـارتي و پردرآمـد كـه در      دستيابي به شـغل . نمود شرايطي جلب حمايت مردان از دستمزد عادالنه دشوار مي

ت اين يكي از داليلي اسـ . رسد چنان هم دشوار به نظر مي ي مردان است نيز در چنان شرايطي دشوار بود و هم قبضه
هنگامي كـه  . كه طرح تبعيض مثبت در مشاغل مديريتي و تخصصي سطح باال بيش از مشاغل كارگري موثر واقع شد

  .شود تر مي هاي محروم نيز بيش گشايي براي گروه هاي شغلي رو به كاهش باشند هراس از راه فرصت
اكنـون   ها نيز هـم  اريم و بعضي از آنتغييراتي از اين دست بيانگر آن است كه اكنون به راهبردهاي متفاوتي نياز د

بسياري از اين راهبردها متعلق به جنبش كارگري است و پيوند خاصي با فمينيسم ندارد، مثال تشكل . اند پديدار شده
راهبردهاي  فمينيستي كـه امـروزه بتواننـد تحركـي     . ها در هاوايي آنجلس يا كارگران هتل خدمتكاران خانگي در لس

يكي از . گيري جهاني داشته باشند گيري طبقاتي، و در صورت امكان جهت گيري نژادي، جهت جهتايجاد كنند بايد 
هاي اجتماعي  تواند اين معيارها را برآورده سازد و در عين حال اعتراضي اصولي به قراردادها و ارزش مباحثي كه مي
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با افزايش شـمار زنـان شـاغل،    . مراقبت كندكنوني به شمار آيد، اين است كه چه كسي بايد از فرزندان و بيماران ما 
ي رعايت و مراقبت بـه انتهـاي    تر شدن ساعات كار و فشار روزافزون براي تامين معاش و حفظ شغل، مقوله طوالني

يا با دستمزدي اندك و بي هيچ قدرداني، بر دوش  نچنان به رايگا بار مراقبت هم. ها منتقل شده است فهرست پاداش
بگيـر و زنـان    زنـان مسـتمري  . گـذارد  ما بر زنـان تـاثير مـي    ي هاي جامعه شكالت در تمامي عرصهاين م. زنان است

اما پنهان اسـت و ايـن     پردازد بسيار عظيم هايي كه جامعه مي هزينه. متخصص نيز از اين نظر مشكالت مشابهي دارند
ر كمبود وسايل حمل و نقل عمومي، و ي آمريكا، در ساختار شهرهاي ما، دردا مشكلي است كه در بنيان نظام سرمايه

  .كردن زنان و كار آنان ريشه دوانده است يارزش تلق در بي
ي راديكاليسـم و احسـاس پرشـور مشـاركت در      من نيز همانند باربارا اپستاين، با تمام وجود آرزوي تولد دوباره

يد اين بار راديكاليسمي باشد كه نقد اين جنبش با. هاي انساني را دارم جنبشي گسترده براي عدالت اقتصادي و ارزش
هاي سوسياليستي و انقالبي پيشين بـه آن   فرودستي جنسيتي و نژادي را چنان در هم بياميزد كه مردان فعال در عرصه

توانند خـود را بـا چنـين     اما آيا مردان مي. جنبش فمينيستي به تنهايي گستردگي كافي نخواهد داشت. اند دست نيافته
  دهند؟حركتي تطبيق 

  ...ادامه دارد
  

  نوشت پي
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