
  1 / )موسي  مقاله(يي فمينيستي  ي جنبش زنان؛ مناظره درباره 

 
www.rouZGar.com 

 
 
 
 
 
 
 

  يي فمينيستي ي جنبش زنان؛ مناظره درباره
  تر تصويري گسترده: موسي  مقاله

  منيژه نجم عراقي: ـ برگردان هستر آيزنشتاين
  

امريكـا    وضعيت جنبش زنان در اياالت متحدهي  پرسشي را درباره 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 اه زنان، و فراز و نشيبالبته از ديدگ - 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 ياهاددوم و سوم انتق هايي همقال
مباحـث  . است ياهي چهارم پاسخ اپستاين به اين انتقاد و مقاله ،اند ردهآوي او وارد  به مقاله )فمينيست

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

  
ي خود قصد ايجاد بحث را داشته و اطمينان دارم كه هدف او احياي جنبش  ترديدي ندارم كه باربارا اپستاين با مقاله

اما . تحليلي قرار گيرد م كه جنبش زنان بايد مورد نقد و بررسيا فمينيستي است نه دفن آن و من با اين نظر او موافق
كنم كه تصويري چنين جدا از بستر سياسي  هاي اجتماعي است تعجب مي از او كه ناظري دقيق و حساس به حركت

تـري از جنـبش    هاي ديگري بيافزايم كه تصوير گسترده كوشيم بخش به همين دليل مي. و اقتصادي عرضه كرده است
  .زنان ارايه شود

در اياالت  1970ي  هاي دهه ي باربارا اپستاين حقيقت دارد كه جنبش عظيم سال گفته نخست بايد اذعان كرد اين
ها بدل شده كه هر يك به موضـوعي خـاص    ها و سازمان اي از گروه متحده اكنون پس از گذشت سي سال به سلسله
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اي جهان، هرچند بـا  ه اما با وجود افول ظاهري قدرت جنبش زنان در آمريكا، اين جنبش در ديگر بخش. پردازند مي
تالش جهاني براي حقوق . كند درجات متفاوت رو به رشد است و ارتباطات جهاني نيز آن را تقويت و پشتيباني مي

چهـارمين همـايش جهـاني زنـان     . انـد  زنان فشار مهمي است كه حتا مطبوعات رسمي نيز آن را به رسميت شـناخته 
هـاي   المللـي قـرار داد و بـه تـالش     سـتقيما در دسـتور كـار بـين    مسايل زنـان را م «در پكن  1995سازمان ملل سال 

  ».طلبانه در سراسر جهان نيرويي تازه بخشيد ح اصال
هاي راديكـال   ارزيابي وضعيت كنوني جنبش زنان الزم است دامنه و هدف جنبش را كه فمينيستدر كه  دوم اين

در ) انگارانـه  هرچنـد سـاده  (يسم با اعتماد به نفـس  موج دوم فمين. ترسيم كرده بودند در نظر بگيريم 1970ي  در دهه
گـذرد   مـي  - هاي ليبـرال و راديكـال آن   با شاخه - در سي سالي كه از زمان آن جنبش. صدد رهايي تمامي زنان بود

از زنا و تجاوز و كتك زدن زنان و كودكان تا دستمزد . دستور كار براي دگرگوني اجتماعي مدام گسترش يافته است
پوسـتان و   پوسـتان و سـرخ   سـياه   گيري جنسي تا اكوفمينيسم، از فمينيسـم  حقوق باروري، از آزادي جهتمساوي و 
پردازند چنـان   ي مبارزات زنان فعال و مسايلي كه اكنون به آن مي تبار تا فمينيسم جهاني؛ گستره هاي آسيايي آمريكايي

ي مهمـي   اما در بطن اين روند گسترش نكته. تها در اين مقال ممكن نيس ي آن گسترده است كه فهرست كردن همه
اگر . تاريخ تاكنون جنبشي به گستردگي، پيچيدگي و بلندپروازي جنبش معاصر زنان به خود نديده است. وجود دارد

ي رهايي زنان اگر به جد گرفته شود زيـر و رو   ي ساده پيش از اين معلوم نبود اكنون كامال آشكار شده است كه ايده
. ا تمامي ساختارهاي جامعه از خانواده تا دولت و اقتصاد سياسي سراسر جهان را به دنبال خواهد داشـت شدن تقريب

. هاي اين جنبش را بايد پيش از يك يا دو نسل در نظر گرفت ها و شكست موفقيت ي زمان الزم براي قضاوت درباره
و خيزهاي آن در فضاي سياسي آمريكا كه روز  ناميد نبايد با افت» ترين انقالب طوالني« جوليت ميچلجنبشي را كه 

  .شود ارزيابي كرد تر مي به روز ارتجاعي
شود كه جنـبش زنـان همـين كـه      در تحليل اپستاين به اين اشاره نمي: رسم ي خود مي جا به سومين نكته و از اين

اري از ناظران تصميم ديـوان  بسي. چه فشارهايي را متحمل شد ،توانايي خود را براي ايجاد تغييرات اساسي نشان داد
در مورد شمول سقط جنين زير چتر رعايت حريم خصوصـي كـه در قـانون اساسـي     (را  1973عالي آمريكا در سال 
اين همان زماني بود كـه تحـرك ائـتالف بنيادگرايـان     . دانند ها مي از نتايج نفوذ سياسي فمينيست) آمريكا مستتر است

ها به طور مشخص آزادي زنان را دشمن  آغاز شد و كارشناسان راهبردي آن داري هاي سرمايه جناح راست و شركت
آن چـه بـر سـر    «ي  آيا هنگام طرح پرسش دربـاره . كاران بايد عليه آن متحد شوند مشتركي معرفي كردند كه محافظه

هاي كـارگري   اشاره شود كه نفوذ اتحاديه 1980و  1970هاي  نبايد به تجديد ساختار اقتصادي دهه» جنبش زنان آمد
را به فقر و فاقه دچار ) و مردان(جاميد كه بسياري از زنان  را با موفقيت خنثي كرد و به قطبي شدن ثروت و درآمد آن

جايي اقتصادي و سياسي رخ داد درنظـر گرفـت؟    كرده است؟ و آيا نبايد جنگ ايدئولوژيكي را كه به دنبال اين جابه
هاي  جنبش زنان را به همراه جنبش) به روشني توصيف شده است ن فالوديسوزاكه در كتاب (پاتك عليه فمينيسم 
پوست و مهاجران غيرقانوني عوامل اصلي  پوست و سرخ بگير سياه گرايان، و مادران مستمري جنس حقوق مدني و هم

. ف سـاخت گير موتورهاي واقعي تغيير اجتماعي را از مسير خود منحر فساد اجتماعي معرفي كرد و با موفقيتي چشم
هاي مقدماتي مطالعات زنان دريافتم كه يكي از پسـران   گمراهي اذهان عمومي را چندين سال پيش در يكي از كالس

اگر جنبش زنان بخشي از . اند بوده 1980ي  دانشجو در كالس گفت كه زنان عامل اصلي كاهش بودجه در اواخر دهه
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هاي اياالت متحده  ين تغييرات عظيم است كه در سياستكم تا حدودي به دليل ا هدف خود را گم كرده است دست
  .رخ داده است

هـاي دانشـگاهي    كه فمينيسـت  ي چهارم در مورد مطالعات زنان است و واكنش به افسوس اپستاين از اين و نكته
ز هيات علمي ي مطالعات زنان متشكل ا ايجاد رشته. اند خود را در كار غرق كرده  طلبي اند و به دليل جاه گرا شده نخبه

تـوان بـه    ي جنبش زنـان را مـي   ي دانشگاه پديد آورده است كه نظرات و تاريخچه خاص خود فضايي امن در حوزه
پوست، زنان  هاي متفاوت زنان رنگين ي ديدگاه وگوي آزادانه هاي تازه آموخت، فضايي كه محل برخورد و گفت نسل
هايي را هم در بطن خود پرورانـده كـه بـه     هش دانشگاهي نخبهي پژو البته عرصه. تر است گرا و زنان جوان جنس هم

ناپـذير پسـامدرن و    اند و قابليت آنـان در سـخن گفـتن بـه زبـان دشـوار و فهـم        ي افتخار دانشگاهي رسيده اوج قله
اين گفته در مورد برخـي از پژوهشـگران مطالعـات سـياهان نيـز      . رو شده است هپساساختارگرا با تحسين بسيار روب

كارگر و  ي اما اگر يكي از اهداف اصلي فمينيسم، و جنبش حقوق مدني، اين بود كه زنان و مردان طبقه. است صادق
هايي را داشته باشند كه پيش از آن فقط در اختيار  ها و موقعيت اقوام مختلف امكان يا حق دسترسي به تمامي جايگاه

ا برخـي از آنـان بـه سـطوح بـاالي زنـدگي دانشـگاهي        پس نبايد گاليه كنيم كه چـر . مردان سفيدپوست بورژوا بود
  .اند رسيده

با اين حال منصفانه نيست كه در كنار اشاره به اين نكته از برخي پژوهشگران جدي نيز كه خود را وقف تـالش  
 با نام انجمن نـوين » ياغي«در دانشگاه دولتي شهر نيويورك يك گروه . اند نام نبريم براي نجات آموزش عمومي كرده

باربارا رييس جديد اين اتحاديه، . ي كاركنان و هيات علمي را به دست بگيرد توانست رهبري اتحاديه 2000در سال 
هاي فكري و تحليلـي خـود را    ي شكسپير است كه تمامي مهارت زني فمينيست و يكي از پژوهشگران برجسته بوئن

  .درست خود قرار داده است در خدمت مبارزه براي بازگرداندن دانشگاه نيويورك به جايگاه
كنم هنگام تحليل وضعيت كنوني جنبش زنان بايد وضعيت اقتصادي و سياسـي كنـوني را نيـز     در پايان گمان مي
امـا  » اند ها عالقه به جهاني بهتر را از دست داده فمينيست«ترين انتقاد اپستاين آن است كه  جدي. مورد توجه قرار داد

بـراي   1970هـاي   كند؟ شايد بهتر باشد بگوييم كه رويـاي فمينيسـتي سـال    ا صحبت ميه ي كدام فمينيست او درباره
تـرين نويسـندگان    ، يكـي از مهـم  آنجـال ديـويس  شايان ذكر است كـه  . انطباق با دوران كنوني نياز به بازنگري دارد

كند كه به  داري راهبري مي هاي را براي نوعي جنبش نوين الغاي برد اكنون مبارزه پوست دوران ما، هم پرداز سياه نظريه
هـاي مقـدم    زنان در جبهـه   توان از فعاليت هاي بسياري را مي نمونه. دنبال پايان دادن به مجازات زندان و اعدام است

ام كـه مـا بـه نقـدي فعاالنـه از       من با اپسـتاين موافـق  . سازي از حقوق مهاجران تا مبارزات ضدجهاني. مبارزه شمرد
ها توجه خود را  اما به اعتقاد من هم در آمريكا و هم در سراسر جهان فمينيست. خته نياز داريمداري افسارگسي سرمايه

  .كنند دقيقا به همين مساله معطوف مي
  ...ادامه دارد
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