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های نئولیبرالی، فزاینده آن و سیاستو گسترش  های زنان در جهان تحوالت مهمی را از سرمی گذرانند.جهانی شدن سرمایهجنبش

و تغییر شیفت در  های مهمبه جابجایی در شرایط اجتماعی و موقعیت طبقاتی زنان شده واین شرایط  زمینه سازتغییرات ساختاری

در  یاست ادغام های نئولیبرالی و سکه از اواخردهه هفتاد با پروژه های زنان منجر شده است. جنبش زنان در اروپا و آمریکاجنبش

های اخیرآرام آرام در اشکال نوینی سربلند سال پسامدرنیستی رو به افول نهاده بود، در داری و هژمونی دیسکورسسرمایه ساختار

های اجتماعی را عرصه ی زنان به بازار کار، فرآیند حضور آنها درگستری سرمایه و ورود فزاینده کند.به موازات آن، جهانمی

ویژه در اقتصادهای نوظهور های زنان در اقصا نقاط جهان بهرشد جنبش اده و از آغاز قرن کنونی نیز شاهد تغییر شیفت وافزایش د

تر مهمی در جنبش زنان منجر شده است. مهم ی این شرایط به تغییراتمجموعه1ایم.داری بودهسرمایه کشورهای رو به توسعه و

برسازنده آن  های نوینداری و نیز سوژهسرمایه لیه دو سامانه سلطه پدر/مردساالری و ع که شاهد رشد همگرایی مبارزهاین

 .سوبژکتیو این شرایط و بستر پویش آن را بررسی کند های ابژکتیو وهستیم.این نوشتار تالش داردفشرده و موجزی، زمینه

 گذشته جنبش زنان در قرن 

تردید گرایشات های مهمی داشت. بیرفتگذشته، پیش ی نخست قرن، در دو دهه2جنبش زنان که همراه با انقالب فرانسه متحول شد

های مهم تحول در خواسته وآنارشیست، نقش مهمی در پویش آن داشتند و انقالب اکتبر نیز یکی از نمادهای مترقی و بالنده سوسیالیست

آوردهای آن نیز ی بیست قرن گذشته، متوقف شده و دستشکست آن در دهه ه با انقالب آغاز شده بود بازنان بود.اما روندی ک

های اجتماعی، کارگری و دیگر جنبش ی شصت، همراه با رشد جنبشویژه در دههپس از جنگ جهانی دوم و به 3گرفته شد. بازپس

روهای آن پیش کای شمالی، رشدی پویا داشت. بسیاری از فعالین وآمری  اروپا و پیشرفته صنعتی  جنبش زنان نیز در کشورهای

این  از تحول نظری و کارکردهای عملی   ساز سنتزیو زمینه های پراکسیسای در این روند داشتند، سوژهنقش برجسته که 

  .های دیگر بودندمیانجی آن با جنبش و حلقه  جنبش

های ی فزاینده در عرصهبه موازات آن مبارزه و حضور گسترده زنان در بازار کار ودلیل تحوالت ساختاری طی این دوره به

قوانین، کاهش  یهاعقب رانده شد و در زمینهسامانه سلطه پدر/مرد ساالر در بسیاری از عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی،

برای  ارزشمندی   آوردهایجاد شد که دستتغییرات مهمی ای خشونت و کنترل بر بدن زن، تحول درفرهنگ و مناسبات ضد زن،

 .رهایی زنان است

هدایت سرمایه، توازن قوای ناشی از جنگ سرد،  های کینزیانی برایی پساجنگ و سیاستطور عمومی موقعیت سرمایه در دورهبه

پدر/مرد ساالری،  اقتدارداری در کنار به چالش کشیدن های رفاهی به سیستم سرمایهخواسته رشد اشتغال، مبارزه برای تحمیل

و تحول این دوره از جنبش   رویایجاد نمود که زمینه ساز پیش ی زنانهای عمومی و اجتماعی را در مبارزهتوازنی ازخواسته

 .زنان بود

 سیاست نئولیبرالی و  های زنانجنبش

به آرامی رو به افول  نان متوقف شد و این جنبش جنبش ز های از پائینی هفتاد،پویشهای نئولیبرالی در اواخر دههبا آغاز سیاست 

کنون مطرح شده است که یکی  های مختلفی تاآن، نظریه  خارج شد. در باره افول جنبش و منجمد شدن پویایی نهاد و از مدار خود

 و این باور بود« رفاه دولت»و کارکرد « طالیی سرمایه»جنبش به تداوم دوران  ترین آن توهم بسیاری از پیشروها و فعالیناز مهم

های سوسیالیسم اجتماعی زنان دست یافت. نابهنجاری توان به برابری کامل حقوقی وکه از طریق اصالحات و تحمیل آن به سیستم می

پیآمد این شرایط،  .افزودهای نظری موجود میسرکوبگر در شوروی و بلوک شرق نیز بر نابسامانی هایواقعا ناموجود و دولت

  .داری و دولت آن باور داشتبه تحول از درون ساختارهای سرمایه های جنبش زنان و فرادستی دیدگاهی بود کهدراستراتژی تغییر

مارکسیست و سوسیالیست   ی از فعالین برجسته های نظری و استراتژیک نیز تغییرات مهمی در حال شدن بود. بسیاریدر عرصه

ها و چرخش سیاست های بعد نقش هژمونیک در گزینشدیدگاهی که در دهه 4تی پیوستند.مدرنیس های پستجنبش زنان به دیدگاه
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و عقب نشینی از « ادغام در سیستم»ها و سیاست همسویی با دولت مجموعه این رخدادها،به های جنبش زنان داشت. استراتژی

  .سازماندهی جنبش زنان منجر شد پویایی وخود

درون این سیستم اما در شرایطی رونق داشت که تهاجم  ها و تغییر ازداری و همسویی با دولتهسرخوشی ناشی از توهم به سرمای

را دستخوش تغییر کرد. به  ها زنآوردهای رفاهی وسرکوب مزد، زندگی میلیونهای نئولیبرالی به دستسیاست گسترده سرمایه و

 واسطهبه  های متکی به آن، در ساختار سیستمها و تشکلجنبش سیاست ادغام داری در سودای تداومهای سرمایهموازات آن دولت

هایی بودند به گروهکه توانسته -«طبقه متوسط» هایی ازویژه بخشبه-ها و اقشاری از زنانیکرشته اقدامات هماهنگ بودند.گروه

ها پیشبرد این پروژه ، میانجی اصلیمراتب سازمان اجتماعی کارسرمایه داری و یا دولت آن دست یابند در سلسله  باالیی طبقات

شان های غیر دولتی( که رسالتنظیر اینجیوها )تشکل  هایییافت و پروژه شدند. بدین شکل سیاست ادغام در سیستم نیزاشکال جدیدی

فراگیر، همانند یک اپیدمی «غیر دولتی دولت کوچک،جامعه مدنی و تشکل های»های از پائین بود با دیسکورس کردن تشکل دفرمه

های سیاست  شد رویگردانی بسیاری از گرایشات رادیکال و انقالبی جنبش زنان ورونق بازار گرمی پیدا کرد. همانگونه که گفته

افول جنبش زنان در اروپای مرکزی و غربی و آمریکای  نسبیت فرهنگی نیز به این روند کمک کرد. مجموعه عوامل فوق، باعث

  .ادامه داشت ی نود تحرکاتی داشت اما روند افول آن تا دهه گذشتهجنبش در دراواخر دهه شمالی شد. هر چند که این

های اجتماعی خواسته های نئولیبرالی و تهاجم سرمایه بهسیاست شود. تداومهای تغییر این شرایط مشاهده میچند سالی است که نشانه 

های نظری، زمینه دیگر ناهنجاری پست مدرنیستی و  های، شکست افق«فقر زنانه»و رشد فزاینده  ساختار طبقاتی  زنان، تغییر در

 .ساز رشد و تحرک جنبشی مبارزه زنان شده است

   جهانی شدن و فرایند تغییر شیفت جنبش زنان

گرایی سرمایه و گسترش فزاینده آن و تحوالت مدام بود.جهان دیگری نیز در حال شدنهای نئولیبرالی، روند همسو با سیاست

ارزان زنان در سراسر جهان  گسترش سرمایه داری و ابعاد غول آسای رشد کارگران و استفاده از نیروی کار آیندتکنولوژیک فر

بستر مادی حضور   ا افزایش داد. بدین شکلر  رو به رشد صنعتی و« اقتصادهای نوظهور» ویژه در کشورهای موسوم بهبه

ویژه در آن به مناطق دیگر و به  ساز رشد مبارزه زنان وتغییر شیفتتر شد وزمینههای اجتماعی فراخدر عرصه فزاینده زنان

 5شد.….، ایران و «ببرهای آسیایی»معروف به  کشورهایی نظیرهند،برزیل،آرژانتین و منطقه

ی خونین شصت به دهه حجاب اجباری آغاز و در  م بهمن جنبش زنان آغاز نوینی داشت که با واکنش بهدر ایران نیز پس از قیا

از کشور ادامه  های مستقل زنان در خارجنتایج پر تحول در حوزهای تجربی و نظری و ایجاد تشکل شکل آرام و پنهان در داخل و

شد که با هژمونی استراتژی اصالح طلبی همراه بود و با شکست  غازی هشتاد دوره دیگری از برآمد جنبش زنان آیافت. در دهه

های از یک اصالحات، نشانه ویژه پس از خیزش دی ماه و شکست پروژههای اخیر و بهافول کرد. در سال 88 جنبش سیاسی سال

شتر بر زمینه دگردیسی و تجریه بی  های نوینشود.این سوژهمشاهده می آن  های نوین برساندهدوره جدید در جنبش زنان و سوژه

اند. آنهااغلب یا در جستجوی کار شکل گرفته درآمد وهای کمگان به گروهو رانش بخش وسیعی از تحصیل کرده«طبقه متوسط» در

 .اندهای اجتماعی بودههمگرایی چند راستایی جنبش هم پیوسته و میانجیهای بهحلقه

و با جهانی سازی   آن در اروپا و آمریکا پدیدار شده از برآمد مجدد جنبش زنان و رشد جنبشیهایی گفته شد که در دهه اخیر نشانه

در مبارزه زنان آغاز  جهشی…اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی، آمریکای التین، آفریقای شمالی و  در جنوب و شرق سرمایه 

که   های زنان در سراسر جهان برجسته شدهبین جنبش  ینیژالت  همگرایی نوعی از همکاری و شده است. بر بستر این شرایط 

شود. نوعی می های آگاهی بخش مشاهدهجلسه ها وو یا راهپیمایی و پیکت  های اعتراضی و گاها هماهنگآن در حرکت نمودهای

اند اماامکان تداوم و نسجمنام ها اگرچه در شکل ژالتینی وانترناسیونالیستی. این نوع از همکاری از همکاری کم وبیش جهانی و

 5گسترش آنها وجود دارد.

 داریهای نوین ضدسرمایههای زنان و سوژهجنبش

شرایط هر جامعه و منطقه متفاوت هستند. از خود  های خاص خود را دارند که نسبت بهگیهای زنان در دوره کنونی ویژهجنبش

ساختارهای سلطه  اجتماعی، فرهنگی و همگرایی مبارزه علیه-همه آنها اثرات تحوالت اقتصادی های کم و بیش مشترکگیویژه

ها است. جنبش های نوین ضد سرمایه داری در ایندیگر پدیداری سوژه داری است.نکته با اهمیتپدر/مرد ساالر و مناسبات سرمایه

 .کندهای زنان کمک میبه پیشروی جنبش همگرایی مبارزه ضدسرمایه داری، ها در این پدیده و جایگاه آن ابعاد مختلف  کنکاش در

دو سامانه سلطه طبقاتی )سرمایه داری( و سلطه  های نزدیک به آن، چون تحت کنترلکارگر و گروهاز نظر تاریخی زنان طبقه

گذشته با تغییراتی  هایدهه دارند، سوژه مرکزی پیوستگی مبارزه علیه این دو سامانه سلطه هستند.در ساالری( قرارجنسیتی)پدر/مرد

انقیاد  پروسه تولید و اشکال کنترل و اداره پروسه کارانجام گرفت، شاهد تغییر از که در سازماندهی کار، گسترش نظام آموزشی و

های زیادی از منجر شده و بخش«طبقه متوسط»های الیه هستیم که نتایج آن به شکاف درصوری به انقیاد واقعی در کار فکری 

 6رانده است. های فرودست نزدیک به آناین طبقه را به زیر مجموعه طبقه کارگر و یا گروه های پائینی و میانیگروه



در جستجوی کار هستند که به ساختار  یا تر گفته شد این گروه از زنان اغلب تحصیل کردگان با مزد کم وچنان که پیش

واقعی  داری در زندگیاند. همچنین شرایطی که سرمایههای زنان داشتهرنگی در جنبش پدر/مردساالری معترض بوده و حضور پر

شان در های نوین که کارکردهایآنها برجسته شود.این سوژه داری در میانهای ضد سرمایهآنها ایجاد نموده، باعث شده که واکنش

های علیه ستم همسویی چالش ای دربرجسته متناسب با شرایط هر جامعه متفاوت است در تحوالت کنونی نقش مبارزات اجتماعی

 رسدنظر میوقوع پیوسته است بهداری بهتحوالتی که در سازماندهی کار سرمایه اند .بایه داری داشتهجنسیتی و مبارزه ضد سرما

زمان آنها علیه ساختارهای جنسیتی واکنش هم به سوی طبقات فرودست منجر به«طبقه متوسط»های میانی و پائینی که ریزش الیه

 .داری استای باالیی آنها در دوره ادغام در سرمایههوارونه واکنش الیه ی شده است. درستو سرمایه دار

هایی هستند. استراتژی های نوینبه استراتژی  یابیدست های زنان، نیازمنددهد که درشرایط کنونی، جنبشتحرکات اخیر نشان می

های بومی هر هانی و خودویژگیشرایط ج اشکال پیش روی مبارزه آنها را متناسب با های مختلف ستم بر زنان و سویه توانندکه به

زنان منجر شد و  و نقد شرایطی که به افول جنبش های نوین اما بازنگری یابی به استراتژیدست یزمینهجامعه ترکیب کنند. پیش

  .به موازات آن واکاوی تغییرات ساختاری درمناسبات جنسیتی است

یابی به استراتژی نوین است.سیاست ادغام در مهم دست کی از شالودهایهای مختلف آن یداری و جنبهنقد سیاست ادغام در سرمایه

 :شودآن اشاره می  های مهمجا به جنبهمختلفی دارد که در این هایداری سویهسرمایه

 داریهای سیاست ادغام در سرمایههای طبقاتی و میانجیشکاف- ۱

ی تلفیقی از زنان نقش هژمونیک داشتند در برگیرنده برآمد جنبش یهایی که در دو دورهدر اروپا و آمریکای شمالی،استراتژی

سلطه پدر/مرد ساالر  های سامانه ها بههایی از این خواستهمبارزه، بخشاجتماعی زنان بودند.طی یک پروسه های عمومی وخواسته

مختلف  هایهایی از طبقه متوسط در بخشهای نئولیبرالی الیههفتاد با رشد سیاست یداری تحمیل شد در اواخر دههسرمایه و 

باالیی ساختار طبقاتی راه بیابند. با تغییر رویکردهای جنسیتی،  هایصنعتی،خدماتی،بازرگانی و دولتی شاغل شده وتوانستند به گروه

به این امید که از مشغول به کار شدند  فعالین جنبش زنان نیز در مراکز آموزشی، دانشگاهی، نهادهای وابسته به دولت بسیاری از

به  یابیشرایط زنان کمک کنند. نتیجه اما برعکس شد جاذبه ساختارهای قدرت و دست درون این مراکز و ساختارها به بهبود

کارگزاران سیستم سرمایه داری بدل شدند و یا در بهترین حالت از  به  امکانات بیشتر، اما فراتراز ادعای آنها بود. بسیاری از آنها

محدود ماند.زنانی که به مدارج فوقانی  شان در چارچوب ساختار موجودهایجنبشی مبارزه زنان فاصله گرفته و فعالیت هایویژگی

سرکوب شده  هایبودند با اکثریت زنان طبقات پائینی جامعه و گروهطبقات اجتماعی پیوسته های باالییسیستم سرمایه داری و بخش

داری وبرای رفاه اجتماعی های ضدسرمایهویژه در زمینه خواستهبه .های همسو نداشتنداحد و خواستهو به حاشیه رانده شده، منافع و

 .زنان

اجتماعی، در استراتژی مسلط بر دو دوره از جنبش زنان  های رفاهی وهای نئولیبرالی به مزد و خواستهبدین شکل با تهاجم سیاست

یافته بودند، دیگر تمایلی به  داری و یا دولت آن راهه مدارج باالیی ساختار سرمایههایی از زنان که بگروه .نیز شکاف ایجاد شد

و  ، دانشگاه، بهداشتهای غذا خوری در محل کار، مدارسنظیر ایجاد اشتغال، سالن هاییهای رفاهی زنان نداشتند. خواستهخواسته

ها و یا محل نگهداری از سالمندان، مهد کودک ان،ایجاددرمان و آموزش رایگان، خانه سازی اجتماعی و ارزان برای زحمتکش

جتماعی را تقویت  هایاهایی که حضور زنان در عرصهیعنی خواسته…های زن سرپرست وخانواده های بیکاری،حمایت ازبیمه

های تهاجم به خواسته از درون سیستم بود با این مضمون که ضمن ایهای نئولیبرالی همچنین شامل روند دوگانهکند. سیاستمی

  .تدریجی بود های عمومی آنها از درون سیستم وبه شکلرفاهی زنان، معطوف به برخی از خواسته اجتماعی و

شان بهتر شده و منافع آنها با ساختار سرمایه گره طبقاتی گروهی از زنان بودند که موقعیت  این استراتژی ی واسط و میانجیحلقه

شدند که هایی همسو میسیاست زمان باهای عمومی زنان تالش می کردند اما همالی که برای بهبود خواستهح خورده بود.آنها در

 می داد. صورت مساله روشن بود این بخش از زنان در حالی که با سامانه سلطه های اجتماعی و رفاهی زنان را آماج قرارخواسته

های کاال شدن خدمات که خود در سیاستنداشتند و یا این برای رفاه اجتماعی زنان کردند اما دیگراشتیاقیپدر/مرد ساالر مبارزه می

بازار تهیه کنند و همچنین برای  امد داشتند تا بسیاری از خدمات کاالیی شده را ازی کافی درآنها به اندازه .رفاهی دخیل بودند

 .خدمات کار خانگی استفاده کنند  های فروشندهزنان شاغل در شرکت نیروی کار شان از کارخانگی خود و خانواده

های رفاهی و اجتماعی زنان و به موازات به خواسته های متفاوت آشکار و پنهان این استراتژی یعنی تهاجمبرای روشن شدن جنبه 

  :نیمکخواسته عمومی آنها از درون سیستم به یک نمونه اشاره می آن تالش برای تحقق تدریجی

آنها آینه تمام عیاری است از ″.2010برنامه «و گذشتههای ائتالفی حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزهای آلمان در دههسیاست

برنامه معرف به  های عمومی زنان تاکئید داشت اما باائتالف در حالی که بربخشی از خواسته نتایج یک استراتژی متناقض. این

ها تالش نتوانسته بودند آن را عملی محافظه کار طی سال پیش برد که احزابتماعی را طوری بهسیاست ضد رفاه اج 4هارتز 

های پائینی جامعه رانده شوند. ضمن گروه برنامه، باعث شد که انبوه دیگری از زنان به زیر مجموعه طبقه کارگر و کنند.نتایج این

از دل   ده بود نیز آماج قرار گرفت. این در حالی بود که حزب سبزهابه سیستم تحمیل ش که همان حدودی از سیاست رفاهی کهآن

و اعضای آن نیز در گذشته از فعالین جنبش زنان  های اجتماعی وبرای حفظ محیط زیست شکل گرفت و بسیاری از رهبرانجنبش



پیچیده و آشکار،احزاب  واند در اشکالتازادغام احزاب در سیستم است و این واقعیت که سرمایه داری می ی روشنیبودند. این نمونه

حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز که همواره ساختارهای خود ادغام کند.  ها را درچارچوبفعالین جنبش  از پائین شکل گرفته و

صد سال یکسیر رویدادهای انقالب آلمان در  کم در آستانه جنگ جهانی اول ورا داشته نیز دست«عدالت اجتماعی»دفاع از  ادعای

  .بود پیش به همین سرنوشت گرفتار شده

معیشت و   های رفاهی، مزد وتمام عیار به خواسته های نئولیبرالی بود که تهاجمیاین ائتالف از جمله سیاست« 2010برنامه »

فقر »زیر خط فقر و پدیده زنان به  انبوهی از های پائینی جامعه را سازمان داد و نتیجه آن تلنبار شدن گروه زندگی طبقه کارگر و

شرایط کار، تحصیل، مراقبت از فرزندان و سالمندان را که اغلب بر عهده  عالوه نتایج این سیاست بود. به« زنانه

واسطه پافشاری اعضای عمومی زنان بود که به دشوارتر کرد. اما سوی دیگر این استراتِژی توجه به برخی از خواسته است،   زنان

تصویب برسانند که  ای را به مجلس ببرند و در نهایت بهبه پیش برده شد. آنها توانستند الیحه  و از درون سیستم زن این احزاب

اجبار با همسران و  کند و خشونت مردانی که بهزن مشروط می موجب آن برقراری رابطه جنسی مرد خانواده را به رضایت  به

 .نند را به درستی تجاوز به زنان قلمداد کردکخود رابطه جنسی برقرار می  یا پارتنرهای

های فوقانی طبقات اجتماعی اند و اغلب منافع بخشیافته که به ساختارهای قدرت راه این نمونه بارزی از کنش متناقض زنانی است 

کنند که در طی دنبال میبه شر های زنان رامتناقض، خواسته ی این این استراتژی حاملین و تصمیم گیرنده .کنندرا نمایندگی می

 با منافع طبقات فرادست باشد. همین مهم آنها را در مقابل انبوهی از زنانی های متناظرداری و سیاستچارچوب ساختار سرمایه

تر شرایط نابرابری جنسیتی در میان آنها را ژرف شوند و همینداری استثمار شده و سرکوب میتوسط نظام سرمایه دهد که قرار می

سرمایه داری بوده و  پدر/مردساالری و متناقض، در تقابل با همگرایی مبارزه علیه دو سامانه سلطه  کند. این استراتژیمی

 .است های زناندر برابرخودپویی و تحرک از پائین جنبش  مانعی

 :کنترل هژمونیک جنبش زنانـ  2

 های از پائیناینجیوها)تشکل های غیر دولتی( و دفرمه شدنتشکل

کنترل هژمونیک جنبش زنان منجر  اینجیوها اجراو به هایی است که به واسطهها و طرحکی دیگر از نتایج سیاست ادغام، برنامهی

های طرح همه جانبه اینجیوها و   کند. بررسیهای اجتماعی و از پائین را به تدریج دفرمه میاینجیوها تشکل شد. تجربه نشان داد که

روشنی  شود که تا حدی بهاست.در ادامه به چند نکته اشاره میایکار جمعی جداگانه مند واکاوی همه جانبه ومتناظر با آنها نیاز

 7موضوع بحث کمک کند.

پردازان آن نسخه پیچ شده و از طریق محافل توسط نظریه دنبال داشت وهای نئولیبرالی ایدئولوژی متناظر با خود را نیز بهسیاست 

)که در « غیر دولتی هایو تشکل  دولت کوچک،جامعه مدنی»های جریان اصلی رواج پیدا کرد. و رسانه دولتیآکادمیک،نهادهای 

بندهای ایدئولوژیک سیاستهای نئولیبرالی تزئین شده( یکی از ترجیح«نهاد های مردمسازمان»با نام « جهان سومی»بسته بندهای 

هستند که بایداز طریق نهادهای بین  «جامعه مدنی و دولت کوچک»ه واسط حلق« های غیر دولتیسازمان»شد که  ادعا  بوده و

 .کنندهایی دریافت و نیز بودجه ها پشتیبانی شدهای و دولتالمللی، منطقه

اجتماعی درجوامع مختلف، اشکال متفاوتی  هایاینجیوها متناسب با سطح توازن قوای اجتماعی، نقش دولت و موقعیت جنبش

شدند که وظیفه  وجود داشت، این نوع از اینجیوها جایگزین بخشی ازنهادهای دولتی«دولت رفاه» جوامعی که  اروپا و اند. درداشته

تبدیل می شدند. شعار این بود « های فروشنده خدماتشرکت»نوعی  آنها به رفاهی بود. در واقع   ها و خدماتآنها پیشبرد برنامه

اینجیوها نیز باید نهادهای ثبت شده و  .شودواگذار می« نهادهای مردمی»و قدرت به « دولت کوچک شده»طریق کم کم  که از این

کند، بودجه دریافت می ر آن را تعیینهایی که دولت معیاتوانند بر اساس پروژهباشد. آنها می و اعضای آن نیز مشخص  هئیت مدیره

تر آورند.مهممی های مالیاتی بدستو بین المللی اغلب از طریق سیاست ایایمنطقه ها و یا نهادهایکه دولت  هایی کهکنند. بودجه

ه اینجیوها واگذار این امکان داده شده که بخشی از درآمد خود را ب ها همواحدهای اقتصادی، تجاری و شرکت  امااین بود که به

 .کنند

های اقتصادی، اینجیوها و بنیادهای ها و غولبود. شرکت چندگانه و سلسله مراتب خاص از آنها  ها، اینجیوهاینتایج این پروژه 

هایی برای تربیت دانشکده و تاسیس دارانه های سرمایهکردند که کارآنها توجیح ایدئولوژی و برنامه ویژه خود را تاسیس

ها و تاثیرگذاری بر برنامه ورزی با دولتگری و سیاستبیشتر البی بود. فعالیت این نوع از اینجیوها« متخصص«رهایکاد

و   اکنون دامنه نفوذ این بنیادهابود. هم هامتناسب با منافع شرکت های خبری ها و بنگاهکالن و خرد و حمایت از رسانه هایریزی

حتی   ورزی نموده وسیاست توانند در مناطق و کشورهای دیگر نیز متناسب با منافع صاحبان آنهایم نهادها چنان گسترش یافته که

 مدافعان حقوق«و« هامتخصص»نظیر اهدای جایزه به «تزئینیهایبرنامه«از های خاص خود را ایجاد نمایند.یک رشتهدانشکده

افکار عمومی و توجیحی برای مشروعیت نمادین  کاری دراش دستکه نتایج  های روتین این نوع از اینجیوهااستاز برنامه«بشر

 .ها استشرکت



پائین را کنترل و آنها را در مدار سیستم قرار  های مستقل و ازنوع دیگری است که در عمل تشکل«جامعه مدنی»اینجیوهای  

وجود داشته است. ادعا «رفاه دولت» هایی از ههایی از اروپا رواج داشته که هنوز تتمبیشتر در بخش دهد. این نوع از اینجیومی

 مدنی را جامعه   ها شده و نیازهایهای اجتماعی و دولتهای جنبشخواسته ی واسطحلقه« جامعه مدنی«شود که اینجیوهایمی

 .کنندتامین می

طرف مسئولیت اجتماعی و خدمات که گفته شد از یک  طورکردند:همانگیری موازی را دنبال میها دو جهتکارگزارن این برنامه 

کارمند غیر رسمی  و  واگذار کرده و از طرف دیگر فعالین جنبش اجتماعی را در عمل به همکار رفاهی دولت را به اینجیوها

شرکت خدماتی غیر »به نوعی   گرفتند در عملهای اینجیویی میپروژه هایی کهکردند. طی یک پروسه اغلب تشکلدولت بدل می

توسط دولت و یا « پروژه خدماتی»قیمت   های آنها نیز اغلب به نسبتبدیل شدند که کارشان فروش خدمات بود. بودجهت «رسمی

 .شدپرداخت می هامتعلق به شرکت« اینجیوهای باالتر»

که داشتند دریافت نیتی  های اجتماعی و از پائین شکاف ایجاد کرد. موافقین این طرح با هرهمان آغاز در تشکل طرح اینجیوها، از 

درستی بر فروش مخالفین اما به  دانستند.فعالین آن مهم می  زندگی های خدماتی و بودجه را برای ماندگاری تشکل و شرایطپروژه

های خطر ادغام تشکل و بر  و از طریق اینجیوها را محکوم کرده و واگذاری آن به بازار به قیمت ارزان  دولت خدمات مربوط به

کردند. طیفی از نظرات ها،تاکید میپویایی و خودسازماندهی تشکل رفتن استقالل، ویژگی جنبشی و ین در سیستم و از دستاز پائ

های مستقل و خودسامان فعال در اینجیو از همان آغاز در تشکل از طریق در واقع طرح ادغام در سیستم  .میانه هم وجود داشت

اپیدمی فراگیر  گی، رشد بورکراسی و دایمی شدن جایگاه مدیران،عالوه بر شکاف و پاره ایجاد کرد. ها، شکاف و انشعابجنبش

 .دراینجیوها بود

سلسله مراتبی اینجیوها داشته است. یک نمونه بارز آن  های اجتماعی، زمینه مادی در ساختارشدن و جدایی از پایهبورکراتیزه  

این جایگاه آنها را در موقعیتی  کنند وهای اینجیو دستمزد دریافت میطریق بودجه دراینجیوها است. آنهااغلب از «مدیران»جایگاه 

آنها و  های اجتماعی جدا شده و ساختار تشکل را به سمتی می کشانند که منافعپایه از دهد که برای حفظ آن کم کم خاصی قرار می

فکران آنها امکان پذیر برای نزدیکان و هم  گیری فقطمیمتص یابی به مدارجکند و در عمل نیز دستشان ایجاب میحفظ موقعیت

ها و و جنجال  های درونیکشمکش بیماری ویژه اینجیوها و زمینه ساز بروز« گذارهای بنیانآسیب»دلیل  شود. به همینمی

 و فقط برای  با سندسازینیز وجود دارد که « اینجیوهای کاغذی»ها طیفی از این های سیاسی و مالی آنها است.جدای ازرسوایی

 .اندشدهدریافت بودجه ساخته

نیز رایج بوده به این دلیل که « های اجباریاینجیو» جا توضیح مالحضاتی نیز الزم است. در بسیاری از جوامع نوعی ازدر این

گزارش مالی از درآمد خود  «شرکتی«ثبت شده و مانند هر« تشکل غیر دولتی«عنوانقانونی، نهادها باید به برای فعالیت علنی و

آنها  الزاما مشمول نکات مطروحه در باال نیست و به همین دلیل در شناخت« دولتی تشکل غیر«را به دولت ارائه داد. بنابراین هر

 .باید دقت شود

 «اینجیوهای دولتی»های مستبد و حکومت

شوند، روند اینجیوها اشکال دیگری یافته اداره می  هایی که به شیوه مستبدانهو دولت  های در حال توسعه صنعتیدر اغلب کشور

اینکه اینجیوهای دست  ها قرار داشته و یاشود. بیشتر آنها تحت کنترل دولتسیاسی بومی عجین می های خاص ساختارو با شیوه

هایی این اینجیوهای دولتی زیاد است) اینجیو صاحبین قدرت هستند. نمونه ان آنها نیز اغلب کارگزارانساز دولتی هستند. گردانندگ

ها و افراد نزدیک به اردوغان فک و فامیل در ایران،… و «سردار سلیمانی«قالیباف و دعوت او از هاروی و یااینجیو همسر همسر

ساز اینجیوهای دولت .برندالمللی سود میهای خاص داخلی وبینو رانت بودجه هستند( آنهااز هایی از این دستنمونه…در ترکیه و 

 .شوندداشته و یا برای ایجاد اختالل در آنها ساخته می های اجتماعی راگر جنبشبیشتر نقش کنترل کننده و سرکوب

شود.آنها در تاسیس می  حضات آنهاو با مال«متمول» که توسط افراد  نیز وجود دارد« اینجیوهای خیریه»  در اکثر جوامع 

های سیاسی و عرصه رعایت قوانین بازی امکان فعالیت دارند.اینجیوهای خیریه اغلب داوطلبانه از شرطهای سرکوبگر بهدولت

سیاست گر و ضربه« فعالیت رسمی»ای برای بنام اینجیو، تنها بهانه گیرند. در مواقعی نیز ثبت تشکلکنش های اجتماعی کناره می

 .نیستند که طبعا موضوع بحث ما  سرکوب است

 های نظریپسامدرنیسم وچرخشـ  3

دوران »دهه هفتاد آغاز شد که مصادف است با پایان  از اواخر  تر گفته شد که افول جنبش زنان در اروپا و آمریکایی شمالیپیش

این دوره تهاجم   های اجتماعی. طنز تاریخ این بود کهآوردهای جنبشتهاجم نئولیبرالی به دست و آغاز« طالیی سرمایه داری

ها و حتی ستهداری ظرفیت جذب خوااندیشانه که سرمایهخام های سیاسی در فضای نظری و رشد این تصورمصادف شد با چرخش

دیگری در حوزه اقتصادسیاسی ادعا  واسطه ساز و کارهای پارلمانتاریستی را دارد. گرایشاتداری را بهسرمایه ساختار عبور از 

شود. داری میسرمایه فرارسیده و نتایج آن منجر به تغییر مناسبات تولیدی« اطالعاتیجامعه» و« پسا صنعتی«دوران کردند که 

 ها وپسامدرنیستی اما تاثیرات بیشتری بر جنبش زنان داشته و توانست در رسانه هایهای برساخته شده دیدگاهولوژیاز میان ایدئ



درروش بررسی پدیدههای اجتماعی است با تکرار دائم این  ها نفی کلیتهای دانشگاهی نیز رواج پیدا کند. شالوده این نظریهآکادمی

اما از درک «قدرت سامانه»ها ضمن طرح نکات مهمی در باره است. پسامدرنیست« ه نسبیحقیقت هموار» جمله شناخته شده که

 .بودند و مناسبات جنسیتی ناتوان  داریکلیت ساختار قدرت درسرمایه

درخاورمیانه اثرات مخرب خود را داشته و بیشتر  ویژهجا و بهگرایی فرهنگی آنها و برداشت سیاسی ناشی از آن در همهنسبیت

حق احترام به «عنوان واسطه آن آپارتاید جنسی خود را تحتمذهبی و اسالم سیاسی بوده تا به  حی در اختیار ارتجاعسال

نیزنقش موثری « فمینیسم اسالمی»بازنمایی ایدئولوژی عقب مانده  در«نسبیت فرهنگی«توجیح کنند. کارگزاران سیاست«هافرهنگ

های بین المللی دفاع از حقوق کنوانسیون از موازین آن برای کنار زدن ها اده مخرب دولتاین سیاست، استف دیگر نتایج  داشتند. از

 داری از ایدئولوژی پساهر کشور است.بدین وسیله سرمایه«شرایط فرهنگی» احترام به زنان و کودکان به بهانه 

داری کلیتی فراگیر است که همه چیز را سرمایه ساخت و نشان داده شد که«نسبیت فرهنگی»فراگیر بنام «کلیتی»  مدرنیستی

 .کندمی اش دفع یا جذبمتناسب با منافع

های نوین متناسب با واکاوی جنبش زنان و دست یابی به استراتژی ی سیاست ادغام، بازسازی وعالوه بر نکات ذکر شده در باره

شاخص مهم اثر گذار  ت جنسیت است. در ادامه به دوبررسی اثرات تغییرات ابژکتیو و سوبژکتیو در مناسبا شرایط کنونی،نیازمند

خانواده تک والده و دیگری در حوزه تحوالت نظری جنسیت  در مناسبات جنسیتی یکی در زمینه تغییر در ساختار خانواده و رشد

 .کنیمهمجنس گرایی را اشاره می و بازشناسی پدیده 

 خانواده تک والده و تغییرات در مناسبات جنسیتی

تولید مشارکت داشته و هم کارخانگی را عهده دار بودند.  رواج داشت و زنان هم در« خانواده گسترده»داری امع پیشاسرمایهدر جو

بعدا ساختار خانواده متکی  و کودکان به شدت رایج شد اما  داری، استفاده از کار ارزان زنانسرمایه در دوره انباشت اولیه

 ای رشدجنسیتی، زنان اغلب وظیفه کارخانگی را به عهده داشتند و خانواده هسته ا تقسیم کارب  شد و« مرد نان آور«درآمد  به

ها اشتغال زنان رشد کرده و زمینه حضور جبهه ویژه در دوره جنگ جهانی اول با اعزام مردان بهزیادی کرد. در قرن بیستم به

ساختار آموزشی  ی شصت با رشد اقتصادی وویژه در دهپس از جنگ جهانی دوم و به افزایش داد.  های اجتماعی راآنها در عرصه

 .نیز گسترش یافت« ساختار پدر/مردساالر  بر اشتغال زنان افزوده شده و به موازات آن مبارزه زنان علیه

فزاینده طالق، حضور مرد   ر خانواده، رشدساختا هایهمراه با دگرگونی های اجتماعی در شرایط زندگی و کار زنان،نابسامانی

تحولی تدریجی اما رو  .آگاهی زنان و امتناع از ازدواج، تحوالتی در ساختار خانواده صورت گرفت واسطه رشدساالری و نیز به

اری از کشورها در بسی« جهان گرایی فزاینده سرمایه »این روند پس از  .«خانواده تک والده»ای به سمت به رشد از خانواده هسته

یا   زن« خانواده تک والده»تاثیر گذاشت. در  کارخانگی گسترش یافته است. این تحول در ساختار خانواده بر مناسبات جنسیتی نیز

کارجنسیتی و تغییردر  بوده و کار خانگی را خود به تنهایی انجام دهند. این نکته مهمی در تقسیم مرد هر یک مسئول بازتولید خویش

 نیز بازتولید« های تک والدهخانواده»در  دهد که تجربی و آماری نشان می  دهایحال دا  است. با اینگی و ساختار جنسیتکارخان

 .عهده زنان استبه و مراقبت از کودکان و سالمندان در ابعادی کالن،اغلب نسلی، نگهداری 

 ساختار جنسیتی و نظریه سیالیت جنسیت

مبارزه  ی اخیر که ویژه در دو دههگرفته است. به ت خانواده، در نظریه جنسیت نیز تغییرات مهمی صورتعالوه بر تحول در ساخ

ترین آنها نظریه سیالیت یکی از مهم .ال.جی.بی.تی.ها در خیلی از جوامع،منجر به تثبیت حقوق مدنی آنها شده است جنس گراها وهم

برانگیز تعمق کند کهنکات مهمی را مطرح می و ال.ج.بی.تی  جنسگراییدیده همشناخت پ جنسیت جودی باتلر است. این نظریه در

و بدین شکل  8باتلر معتقد است که جنسیت یک طیف است و سیال. ها نیز کمک نموده است. بااین حالبوده و به رشد این جنبش

جنبش زنان بوده را به چالش  نگاه مسلط بر جنسیت بیولوژیکی و جنسیت اجتماعی در سامانه سلطه جنسیتی را که رابطه دوگانه

 گرایی و ال.ج.بی.تی تحولی مهم ایجاد کرده اما در انکار جایگاه جنسیتجنسهم گیرد. اگرچه نظریه باتلر در توضیح پدیدهمی

مفهوم  مینیستی سوسیالیست و از گردانندگان فرهنگ ف -بیولوژیک در سامانه سلطه جنسیتی چندان موفق نیست. فریگا هاوگ فمینیست

روابط بین دو جنس مورد بررسی را پیش شرط قرار  ها، نتیجهمناسبات جنسیت«:دهدتوضیح می ها را چنینمناسبات جنسیت

اند(. مکمل  ی تاریخی اند.)محصول تاریخیافتهمرد و زن است که هر یک از آن ها پیش معنای به»ها جنسیت« وجود .دهدمی

دارد ، خود در پروسه تاریخ از طریق «طبیعی»آنچه که اعتبار  ید مثل، پایه طبیعی است که بر اساس آنیکدیگر بودن در روند تول

 9«.آیندها از این روند اجتماعی نابرابر بیرون میگیرد. بدین ترتیب جنسیتمی اجتماعی شکل

در  های جنسیتی وجود دارد. همچنیننقش جنس گراها نیزها به معنای روابط بین دو جنس، در میان همعالوه بر مناسبات جنسیت

ها نشانه دوگانگی جنسیت این .شودها کارکردهای مناسبات پدر/مردساالری مشاهده میها و لزبینمناسبات بین گی

 .بیولوژیک/اجتماعی در اشکال تغییر یافته آن است

ماعی و تجربی، در نظر داشتن دو گانه جنسیت اجت رسد در بررسی سامانه سلطه پدر/مرد ساالر در تحوالت تاریخی،به نظر می

ساالری است.  تری برای توضیح ساختار جنسیت و نقد سامانه سلطه پدر/مردهنوز روش کارآمدی بیولوژیک و جنسیت اجتماعی،



گرایان و های همجنسخواسته ها و ضمن دفاع از بحث های مختلف بحث باز است و با مشارکت در اینبا این همه حوزه

 .رساند پویش جنبش زنان یاری به بازشناسی ساختار جنسیت پرداخته و همسو با آن به توانها میل.جی.بی.تیا

 و چشم اندازهای آتی  های زنانجنبش 

شود. های زنان مشاهده میهایی از تغییر در جنبشنشانه های اخیرکه در سال بندی کنیم: گفته شد نکات مطرح شده را جمع

کارکرد خود را دست داده،   های اجتماعی زنان، کم کمهای طبقاتی و نابرابریسیستم، با گسترش شکاف ادغام درهای سیاست

های مبارزه داری درکنشرشد آرام جنبش زنان و حضورگرایشات ضد سرمایه و به موازات آن شاهد  پسامدرنیسم از رمق افتاده

زنان به بازار کار در اقصا نقاط جهان، از  و ورود« جهانی شدن»همراه با پدیده   سلطه جنسیتی هستیم . همچنین گفته شد که علیه

کشورهای   و ویژه در اقتصادهای نوظهورهای زنان در سراسر جهان و بهو تغییر شیفت جنبش آغاز قرن کنونی شاهد رشد فزاینده

داری در این دوره از جنبش زنان اشاره شد که هضدسرمای های نوین برسازنده مبارزهکمتر توسعه یافته صنعتی است. به سوژه

در جستجوی کار و نقش موثر  درآمد ویعنی تحصیل کردگان کم  هستند.«طبقه متوسط»های میانی و پائینی گروه پیآمد دگردیسی

شد.  های زنان اشارهامید برای همگرایی و رویکردهای انترناسیونالیستی در جنبش هایی ازآنها در مبارزه زنان. همچنین به نشانه

 کاذب محک زده شود.واقعیت این است کههایبینیخوش مهمتر اما این است که این تغییرات تازه در آغاز راه است و نباید با

ساختارهای پدر/مردساالر  اند که پیشروی آنها در گرو چالش هم سو علیهیک دوره پرکشمکش قرار گرفته های زنان در آستانهجنبش

 .جهانی است هایو مناسبات سرمایه داری و نیز گسترش همبستگی

دهد سر گذارنده است. شواهد نشان میخیزی را از  ی اخیر تحوالتی مهم و دوران پر افت ودر ایران نیز جنبش زنان در چهار دهه

زنان در همه  وارد دوران جدیدی شده است. حضور پر رنگ زنان   ماه،جنبشپس از خیزش دی که با شکست پروژه اصالحات و

دی نیازمند واکاوی همه جانبه است. در بخش بع آنها هستند نیز  های نوینی که برسازنده پیوند بینهای اجتماعی و نقش سوژهجنبش

  پردازیمبررسی جنبش زنان در ایران می این نوشته به

 هازیر نویس

 :ناصرپیشرو در لینک زیر-های زنانشدن،اصالحات ساختاری و جابجایی در جنبش نگاه کنید به:جهانیـ  1

https://docs.google.com/document/d/1oJY1zcvvofV_sq0ElavctvWg0YOdh-WCbajlFjW-5Yo/edit 

 :نگاه کنید به انقالب فرانسه نقش مهمی در تحرک اجتماعی زنان داشت. برای نمونهـ  2

 بخش جنبش زنان «انتقادی فمینیسم -فرهنگ تاریخی»

Historisch´Kritisches Wörterbuch des Feminismus 

 :برای توضیح انقالب اکتبر و تاثیر آن بر موقعیت زنان نگاه کنید بهـ  3

Marxismus und Geschlechter verhältnisse Nummer 29 Agust 2007 

 پردازدپردازان فمینیست و چرخش آنها به پست مدرنیسم میبرای نمونه ماریا پاشینگردر کتاب زیربه معرفی و نقد نظریهـ  4

Feminismus-Maria Pachinger und marxistischesosialistische 

چند گانه  زمان و همبستهمارس گذشته که یک اعتراض بین المللی زنان بود را اغلب نخستین حرکت هم 8در  «اعتصاب زنانـ  5

 .اندای نامیدهقاره

د صوری و واقعی کار فکری پرداخته است انقیا شده است. نوشته زیربه تجریه طبقه متوسط  های زیادی در بارهتا کنون بحثـ  6

 کنیمکه به زودی برگردان آن را منتشر می

Tobias Kämpf´-  Die digitale Transformatio… 

 : کنید به های زیادی در نقد اینجیوها در دست است برای نمونه نگاهنوشتهـ  7

Armin Stickler Nichtregierungsorganisationen, soziale Bewegungen und Global Governance Eine 
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NGOs im Spannungsfeld von Lobbyarbeit und öffentlichem Protest 
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https://docs.google.com/document/d/1oJY1zcvvofV_sq0ElavctvWg0YOdh-WCbajlFjW-5Yo/edit


 :هاواژه مناسبات جنسیت «/فمینیسم انتقادی -فرهنگ تاریخی«نقل ازـ  9
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