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 ٢٠١٣ مارچ ٠٩

  نيسم، سکوالريسم در بستر سوسياليسمينوديسم، فم

٣  
  فمينيسِم برھنه و انقالِب جھانی

 يسِم مارکسيستی و فمينيسِم ليبرالتقابِل فمين

  ھاِی فمينيسِم نوديستی  در خيزش

  

  فمينيستیپيچيدگیفيمن و  :گفتار پيش

وی به تازگی به . ، از گروه فيمن داشته استالن مارگوت، برداشتی که کارگرداِن تلويزيونِی سويسی، "خدا زن است"

ھای اين گروه کمتر دانسته شده  چه تا به امروز از فعاليت وه و آنتھيه کنندگِی کمپانِی کاراول در کيِف مستندی از اين گر

کنند تا شناخته نشوند؛ ترس از چه کسی؟ از  ھای انتظامی صورِت خود را پنھان می پوليس فلمدر اين . است ساخته است

 ]١" [!داری ندارند در خوِد کشوِر اوکراين چندان طرف"داران؟ گروه فيمن خالف بسياری از باورھا  طرف

 ساله ھستند که در ٢٠ تا ١٨ عضو، از دختراِن دانشگاھی بين سنيِن ٣٠٠، گروه کوچکی، قريب به (Femen) فيمن

ھای تئاتر  ھای تئاتر را که در دوراِن کوتاھی که فعاليت ، اقتصاددانی که تکنيکآنا ھوتسول به رھبرِی ٢٠٠٨ساِل 

اين گروه به عنواِن فعاالِن فمينيستی در سطِح . گيرد، شکل گرفت ار میداشت آموخته بود در تبليغاِت مبارزاتِی خود به ک

 در بسياری آنا. اند اند در حالی که خود تا به امروز شعاِر مشخصی مبنی بر جنبشی فمينيستی سر نداده جھان شناخته شده

 ۀتوسع" ھا اھداِف فيمن را در  آن. انديشد يابِی قدرِت زنان در اوکراين می ھا اعالم کرده است که به دست از مصاحبه

کشوری با ] به عنوان[ايجاد تصويری از اوکراين، " و " ھای رھبری، فکری و اخالقِی زناِن جواِن اوکراين ويژگی

 که آرِم گروه را طراحی اکسانا شاچکواعضای اصلِی اين گروه، ] ٢.[کنند خالصه می" ھای بسيار برای زنان فرصت

داند و ھدفش ورود به  مدار می ِز متفکر و طراِح شعارھای گروه که خود را يک سياست مغساچا شوچنکوکرده است، 

قطع " پوسی رايِت" دختر متھوری که صليب بزرگ ميداِن کيِف را در حمايت از اينا شوچنکو سياست است، و ۀعرص

سِت اگر انظار ظاھر شدند تا گری د  که برای اولين بار با لباِس زيِر زنانه در اعتراض به روسپی٢٠٠٨کرد، از ساِل 

ھاِی اين گروه شکل داد، به دنباِل  ھايش در تظاھرات روند جديدی را در فعاليت  با برھنه کردِن سينهاکسانا که ٢٠٠٩

 ]٣". [اوکراين کشوری مردساالر است و زنان نقشی منفعل در آن دارند: "  بودند که آناتحقِق اين باوِر 
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 دست به تظاھراتی خشمگين عليه و يا در فيمنآيد،  ھا به حساب می که حاال نماد جنبِش آنھا،  با برھنه کردِن سينه 

 که ماھيتی به شدت زاپوريژيا و  اودسيااز تظاھرات در. اند  ورای دفاع از حقوِق زناِن اوکراين زدهئیحمايِت رخدادھا

ھای  بود تا گسترِش فعاليت" ٢٠١٧ن در ساِل سازماندھِی انقالِب زنا"ھا مطرح شد  فمينيستی داشت و شعاری که در آن

سابقه عليه  ھا ورای اوکراين و در سطِح اروپا در ورشو، زوريخ، رم، تالويو و ريودوژانيرو، و با خشونتی بی آن

رانِی پاپ بنديکت شانزدھم در ميداِن  مراسِم سخن دراکساناوالدميرپوتين و اسقِف اعظم اُرتدوکِس روسيه، برھنه شدِن 

 با برھنه کردِن باسِن خود در تظاھراتی در اعتراض ساچا که به دستگيرِی او انجاميد، و ٢٠١١مبِر  رم در نوپيترِ سن 

، تظاھرات ٢٠١٢گری در مسابقاِت يورو  ھاِی عمومی در کيِف، تظاھراِت خشمگين عليه روسپی به کمبوِد تعداد توالت

ِن ھيأت وزيران در کيِف، و در مقابِل سفارِت ايران در کيِف در در مقابِل سفارِت ترکيه در اوکراين، مقابل ساختما

 در ٢٠١٢ اپريل: ھا عليه مقدساِت مذھبی  و از ھمه پرھياھوتر تظاھراِت آنآشتيانی محمدی سکينهاعتراض به اعدام 

که به " داسقف را بکشي" با شعار ٢٠١٢سوفيا با به صدا در آوردِن ناقوِس کليسا، و بعد در جوالی  کاتدرال سن

اينا سابقه  با نمايِش خشونتی بی" پوسی رايِت" در حمايت از گروه ٢٠١٢سِت اگ انجاميد، و يانا ژدانوواگيرِی  دست

 که به عنوان يادماِن شھدای دوراِن کمپيِن ضِد ديِن شوروی برای نزالژنوستی با قطِع صليِب پنج مترِی ميداِن شوچنکو

 برای ئی قضاۀدور بنا شده بود؛ و سپس با تمسخِر مسيح در حيِن تصليب دو پروندمعدوماِن اتحاِد مسيحيان و ھولومو

گشود و مجبور به " ھتک حرمِت نمادھای دولتی"و "  ھوليگنيزم–کاری  خراب"ھای  خود و ديگر اعضاِی فيمن با جرم

 . ھدِف آن ضديت با اديان استتنھا فمينيستی نيست بلکه فرار به فرانسه و اين بار تشکيل گروه فيمِن فرانسه شد که نه

" وراِی سياست و مذھب"کند که گروھش، فيمن، سازمانی مستقل است و   ادعا میآنا ھوتسولاين در حالی است که  

 فيمن قصد داشت با ثبِت خود به عنواِن يک حزِب سياسی در انتخاباِت ٢٠١٠ اپريلکه در  حال آن]. ۴[کند عمل می

موفقيِت بسيار "نشينی را  اعضاِی فيمن دليِل اين عقب. ين شرکت کند، که اين محقق نشد اوکرا٢٠١٢بر وپارلمانی اکت

 ]۵". [اند محدودشان در نيل به اھداِف خود دانسته

 ۀھای شناخته شد  مذھبی، عدِم حمايِت ديگر جنبشۀعدم اين موفقيت عالوه بر مخالفت و بازخوردھای منفی از جامع 

ھای آنارشيستی و حتا  ھای ليبرال، و انگ ھای مارکسيستی و چه فمينيست ھا، چه فمينيست تفمينيس فمينيستی، چه سوسيال

 ۀاند ھيچ پشتوان حرکتی که اين جواناِن پرشور آغاز کرده. توان برشمرد طلبی را می ورای آن ھوليگنيسم و خشونت

تنھا راھی بود که  "-ھا برھنگِی آنکنند،  طور که خود ادعا می ايدئولوژيک و ھيچ مانيفسِت مشخصی ندارد، و ھمان

 که ئیجا طلبی ھم نيست، و از آن  نوديسم نيست، نمادی از برابری-]۶" [بتوانيم صدايمان را به گوش اين کشور برسانيم

ای فمينيستی ھم  ھا چھره ھای آن شود، حرکت ھای ليبرال تلقی می برھنگی به عنواِن حرکتی سکسيست از سوی فمينيست

 نفر است، دخترانی جوان، زيبا، با بدنی تربيت شده و سکسی، و با ٢٠ھا بالغ بر   گروه که تعداِد آنۀِی برھناعضا. ندارد

چه که در فمينيسِم  کنند، آن ھای سکسيست استفاده می ش برای جلِب توجِه نگاه ائیاند که از بدِن خود و زيبا آرايشی جذاب

 . غرب به شدت مذموم و مردود استمارکسيستی و نوديسم و چه در فمينيسِم ليبرالِ 

. اين موفقيِت کمی نيست. ھا را به سمِت خود بگيرند اند دوربيِن رسانه ھای کوچک توانسته اما، ناگفته پيداست که فيمن 

گِر  ، پژوھش"تتيانا بوريچاک"شناِس معروف، و  ، جامعه"اوله دمکيف"برای گروھی که در کناِر خشونتی که از نگاِه 

ھاِی  ، دست به تابوشکنی]٧" [کند  زناِن اوکراين را حاصل نمیۀمعنی است و حمايتی از جامع بی"نسيتی، مسائِل ج

آورِد کم اھميتی نيست بلکه  برند، جلِب توجِه جھانی دست زنند و از ھيچ حمايِت مالی و يا سازمانی بھره نمی متھورانه می

 ميالدی با آغاِز موِج دوم و سپس سوِم فمينيسِم ليبرال، سمت ۴٠ ۀ دھکه فمينيسم که از اواخرِ  باوِر آن. قابِل ستايش است

تنھا فاصله گرفته بلکه به تضاد،  گاِه انگلسی و مارکسيستی خود نه  به خود گرفته است و از ُرستنئی بورژوائیو سو

 در اروپا ئیموج نومعروف شده است ھمت گمارده، شايد " طبقه زنان"طلبی آنچه امروزه به  عناد و در مقابل قدرت
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عدالتِی طبقاتی در تماِم  کارگری که در شکسِت سيستِم بیۀ خواھِی حقوِق زنان، به خيِل جامع بسازد که ورای برابری

شايد . دارد بپيوندد ھای اجتماعی، چه اقتصادی، چه فرھنگی، چه مذھبی، چه نژادی و چه جنسيتی، گام بر می عرصه

گونه  علِل بسياری برای پديدارِی اين. بدل کند" فيمنيسم"اند فمينيسم را به  ا آغاز کردهھ  به ھدفی که فيمنپيچيدگیاين 

ھا و سوسياليته  اِز پرچِم ناتوريسترھای عظيِم نوديستی و احت گرچه با پيشرفت و گسترِش حرکت. ھا وجود دارد حرکت

ھا  ارزاِت جھانی آغاز کرده است، فيمنجاِی جھان، حضوِر زناِن نوديست در کناِر مردان روندی نو در مب در جای

 .گيری است اند ھنوز در اين زمره جای گيرند؛ با اين حال، نوِع جديدی از مبارزاِت طبقاتی در حاِل شکل نتوانسته

  اين مقاله، نويسنده به ماھيِت نوديسم در مقابِل فمينيسِم موِج دوم و سوم پرداخته، روند جديِد تلفيِق نوديسم وۀدر ادام 

 .دھد فمينيسم را مورد بررسی قرار می

  

 نوديسم چيست؟

تاريخ، مھِد " ضِد ايدئولوژیِ "ترين  یئ است که به عنواِن پايه) ئیگرا طبيعت(نوديسم يا برھنگی، فرزنِد خلِف ناتوريسمی 

سيونيسم، نائيويسم، ھای ادبی و ھنری چون ناتوراليسم، اکسپر ھا، از تولِد سبک ھا و جنبش پيدايِش بسياری از ايدئولوژی

سياسی و اقتصادِی فراگيری چون - اجتماعی- ی فلسفیئ ھای ريشه رئاليسم، سورئاليسم، و صوفيئيسم گرفته تا جنبش

 ۀاند که ريش بسياری بر اين عقيده. بوده است... ومانيسم، نھيليسم و حتا فوريريسم، مارکسيسم، سوسياليسم، آنارشيسم وھ

 گذشته خالصه کرد و جای پای اولين نوديسم را به عنواِن يک تفکِر ۀھای سه سد توان به جنبش نوديسم را نمی

 به علِت ئیگرا ناتوريسم يا طبيعت. تنھا در يونان بلکه در ھنِد باستان يافت توان به ماقبِل تاريِخ مکتوب نه يافته می سازمان

ھا مطرح است، بستری را فراھم آورده است  ايسمشمول گرچه به عنواِن مادِر تماِم  جانبه و پوششی جھان گستردگِی ھمه

 از اصِل پيچيدگیی ئ ھای برخاسته از آن بنا به مقتضياِت زمانی و مکانی در برخی از اصوِل پايه که ايدئولوژی

 .ناتوريستِی خود اتخاذ کنند

اصولی که ھر نوع . ند استب گويد؟ نوديسم به شدت و در حدی راديکال به تماِم ھفده اصِل ناتوريسم پای نوديسم چه می 

  :اين ھفده اصل عبارتند از. خشکاند تبعيضی را از ريشه می

 ئیگزينِش رژيِم غذا. ۴کيد بر بھداشِت طبيعی أت. ٣حفِظ طبيعت و اکولوژی . ٢ضديت با اروتيسيسم و سکسيسم . ١ 

. ٧کِی سنتی و طبيعی پزش. ۶ ئیيمياککشاورزی بدون استفاده از مکانيزِم ھورمونی و . ۵منطبق با طبيعت 

روحانيِت اجرام و . ١٠حقوِق کودکان و آموزِش آزاد . ٩وطنی و برابرِی جھانی  جھان. ٨گرا  درمانِی طبيعت روان

ھنِر . ١٣ورزش و سالمِت جسم . ١٢برھنگی و ذِم پوشش به عنواِن نماِد تبعيض . ١١طبيعت و عدِم برتريِت انسان 

. ١۵ پايدار به عنواِن راھی برای نزديکِی بدون تبعيِض نژادھا و ھمسو با طبيعت توريسمِ . ١۴محض به دور از اقتصاد 

  ]٨[برابرِی حقوق بشر . ١٧مبارزه باآلودگِی ھوا و طبيعت . ١۶ھا و موجودات  آزادِی بی قيد و شرط برای تماِم انسان

 ئیس و پوشش به عنواِن نمادی بورژوالبا.  وجود ندارد تفاوت و تبعيض بين عناصِر جھان استچه در نوديسم اصالً  آن

شود  ھرگز مطرح نمی" جنسيت" اصلی به عنوان ئیگرا در واقع در طبيعت. و نشانی از تبعيض بايد در نطفه حذف شود

رسد در  ھای زيباشناختی می چيزی که در اروتيسم و سکسيسم به بررسی. که تبعيِض جنسيتی به رسميت شناخته شود

 زيبا و زشت ئیگرا در طبيعت. ت، زيرا تفاوتی بين عناصر از جھِت برتريت وجود ندارد مطرح نيسئیگرا طبيعت

ھا  ئیتماِم عناصِر ھستی، فارغ از جنسيت، نژاد، توانا. گيرد  ھرگز شکل نمیبرداشتمفھومی تعريف شده نيست و اين 

تابد و در   بر نمیئی که زشتی و زيبابدِن يک زن و يا حتا يک مرد، بخشی از ھويِت اوست. نداھا برابر  آنۀو حتا گون

 .شود ھای سکسيستی و يا اروتيک منجر نمی نتيجه عريانِی آن به جذابيت
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جو و  در واقع ناتوريسم و نموِد عملِی آن يعنی نوديسم ھر نوع عنصری را که موجِب پيدايِش ھر نوع ويژگِی برتری 

يعنی، برای نقِض ھر مسأله بايد اول :  ھر ايدئولوژی استۀيچه پا کند، آن شود از ريشه انکار می گرايانه می تبعيض

 مردان بر يعنی بايد بپذيريد تبعيض وجود دارد، مثالً . تِز آن پذيرفته شود و سپس در جھِت رِد آن استدالل آورده شود آنتی

اس اين ماھيت را به ناتوريسم از اس.  مردساالرانه اقدام کنيدئیجو زنان برتری دارند و آنگاه برای رِد اين برتری

از نگاِه نوديسم برابری اصل است، وجود است و تنھا وجوِد حقيقی . شناسد که بعد به رِد آن ھمت گمارد رسميت نمی

  ]٩.[ تمايِز نوديسم با فمينيسِم ليبرال استۀاين نقط. است

 

 فمينيسِم مارکسيستی در تضاد با فمينيسِم ليبرال

 تحليِل ۀ فمينيستی را از انگلس در رسالۀاولين گزار. از مارکسيسم برخاسته استاين باور وجود دارد که فمينيسم  

ه بند است ک او بر اين ادعا پای. خوانيم می" ھای خانواده، مالکيِت خصوصی و دولت ريشه"سرکوِب جنسيتِی او يعنی 

اجتماعی است و نھاِد خانواده  معيوِب مناسباِت ۀ وضعيِت بيولوژيِک او نيست بلکه ثمرۀت، نتيجعيبطتضعيِف زن در 

پيش از او، ] ١٠.[کند گونه که شکل گرفته است سيستمی پيچيده است که در آن مرد، خدماِت زن را آمرانه رھبری می آن

ھای فمينيستی حک کرده است، در ترسيِم حقوِق زنان و  که ناِم خود را بر جريان (Charles Fourier) رشارل فوري

ھای اجتماعی را تأکيد کرده، ازدواِج سنتی را  ھا، حِق حضوِر زنان در تماِم عرصه ابرِی تماِم انسانخانواده، در کناِر بر

کند عامِل اصلِی اين نابرابری  ای از زوجش محسوب می که زن را نه در اصِل فرديِت انسانِی او بلکه به عنواِن نيمه

اند  دار به اصوِل ناتوريستی در رِد ھرگونه مظاھِر تبعيض خود را که به شدت وفائیاو نظرياِت يوتوپيا] ١١. [شمرد می

ھاِی اجتماعی را در گرِو پيشرفِت  ی برای پايان دادن به تبعيِض جنسيتی عليِه زنان به کار گرفته، پيشرفتيِن مشييدر تع

بلکه برابرِی . کند میگرا تعريف ن  با اين حال برابرِی زن و مرد را با نگاھی جنسيترفوري. داند زنان به سوی آزادی می

سطح و تنھا راِه مبارزه با سرکوب و استعمار بر  ھا وراِی جنسيت، نژاد و طبقه را در ساخِت نھادھای ھمِگن و ھم انسان

، که خود با آغاِز فوريريسم مرجعی برای سوسياليسم شد، بعدھا به عنواِن رفوري ئیناتوريسِم يوتوپيا]. ١٢[شمرد  می

، ريچارد ايوانسدر واقع، به تحليِل .  راديکاِل چِپ فمينيسم را شکل دادۀيسِم مارکسيستی، شاخ فمينئیاصِل زيربنا

 بود نه مارکس، گرچه با ناِم فمينيسِم رفوريلمان و فرانسه معرفی کردند طرحی بر اساس اھای  فمينيسمی که سوسياليست

 ]١٣. [مارکسيستی شناخته شد

بلکه .  در اصوِل آنپيچيدگیاساِس ھر دو، ناتوريسمی واحد است و نه ھيچ . ذيراند ناپئیبا اين حال اين دو از ھم جدا 

ھايش به راھکارھاِی جنبِش زنان داشت در مارکسيسم رفع و   در تعميِم نظريهرفوري که الگوِی ئیھا نقايص و محدوديت

" زن و سوسياليسم"ود به  رجوع ش١٨٩١ و ١٨٨٣ھای  بازنگری و تلفيِق اول و دوم در سال(الگو تکميل شده است

تنھا انسانی به زن دارد بلکه برابرِی او با مرد را در راستای گسترِش برابرِی جھانی  مارکسيسم نگاھی نه). آگوست ببل

 مردساالرانه ۀ مستقيِم کاپيتاليسمی است که زن را خادِم جامعۀاز نگاِه مارکسيسم، تبعيِض جنسيتی نتيج. کند تعريف می

ھای  يابِی کاپيتاليسم به سرمايه ای برای دست دھد او را وسيله  که در لواِی سکسيسِم آزاد به زن میئیھا یکند و آزاد می

دارد که مالکيِت خصوصی با افزايِش نابرابرِی اقتصادی، وابستگی و  مارکسيسم بيان می. کند انحصارِی خود می

.  تضعيِف زنان استۀانجامد و ريش ين زن و مرد می به مناسباِت ناسالِم اجتماعی بھاِی سياسی نھايتاً  سردرگمی

چه بورژوازی در نسبيِت خود با  ای از سرکوِب طبقاتی، درست ماننِد آن مارکسيسم نابرابرِی حقوِق زن و مرد را گونه

 يا ھمان در واقع فمينيسِم قرِن نوزدھم که در برخی اسناد به فمينيسِم سوسيال شھرت يافته. داند  می،سازد پرولتاريا می

ھا  و احقاِق حقوِق آن" بشر"بند بود و زنان را به عنواِن  ھا و اصول ناتوريستی به شدت پای فمينيسِم مارکسيستی به ريشه

، رونِد فمينيسِم قرِن نوزدھم ميل استوارت جانگرچه بر اساِس فرموِل . داد ھا تعميم می را در نھايت به برابرِی کِل انسان
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سِط زنان است، در حقيقت با گذشِت زمان فمينيسِم مارکسيستی تبديل به بخشی از مبارزاِت طبقاتی  متوۀبرخاسته از طبق

 .شود می

 متوسِط اواخِر ۀ طبقئیبورژوا تِر خرده ھای گسترده ھا و جنبش ھا و بعدتر سازمان  کلوپئیتاريِخ فمينيسم گرچه با برپا 

فمينيسمی که . کند  موازی را طی میۀا گسترِش کمونيسم دو شاخقرن نوزدھم و اوايِل قرِن بيستم گره خورده است، ب

لمان، ا، و فمينيسِم مارکسيستی در امريکاداند در انگلستان، نيوزيلند و  چنان می دانست و ھم داِر حرکت می خود را طاليه

کشِی   که اين نوع خطبايد گفت. ، ايتاليا، و روسيهسويسلند، فنالند، ا، ھاروی، فرانسه، اتريش، مجارستان، نيدنسو

دی .پی. بود که بعدھا با پيوستن به اسئیبورژوا که خود خرده (Clara Zetkin) زتکيناز .  ممکن نيستواضح عمالً 

که به عنواِن اولين فعاِل حقوِق زنان از  (Emma Paterson) پترسونلمان شد، تا اگذاِر فمينيسِم مارکسيستی در  پايه

 Margaret Dreier)  فمينيستی تا به امروز نام گرفته است و رابينزۀثيرگذارترين چھرأ کارگرِی زناِن انگليس تۀاتحادي

Robins)  سی سال بعد در اياالت متحده با تشکيل اولين سازماِن فمينيستی WTUL قشِر عظيمی ۀ پيوند دھند، ، ھمه 

َروی از اصوِل  متوسط بودند که با دنباله تِر طبقه ای ضعيفبورژوا به قشرھ از اعضاِی بورژوا، آريستوکرات و خرده

راِه فمينيسِم سوسيال از . ھای خود اتخاذ کردند  قرِن بيستم تجديِد نظری کلی بر سياستۀ در آستاناِنگلسی و الگوِی رفوري

ھای بسياری  ج را به موفقيتفمينيسِم ليبرالی گرچه در انگلستان، فرانسه و اياالت متحده موِج اول سافري. ليبرال جدا شد

 به خود گرفته ئی بورژوادھی به بارز شدِن نقِش زنان در مقابِل مردان در موِج دوم ماھيتی کامالً  رسانده بود، با قدرت

 .بود

تنھا گامی به سوی برابرِی طبقاتی و  بورژوا نه در حقيقت موِج دوِم فمينيسم، با تکيه بر قدرِت اعضاِی بورژوا و خرده 

 کارگر ۀزناِن طبق. داشت، بلکه حتا نتوانسته بود قشِر متوسِط جامعه را خرسند کند تِن ديواِر تبعيِض جنسيتی برنمیشکس

گيرِی زناِن  ھای فمينيستی از آنان به عنواِن ملعبه و سياھی لشکری برای قدرت به اين باور رسيده بودند که جنبش

رانِی ھا از فرانسه، پس از سخن ر سياستاين بازنگری د. برد ی بھره میيابی به قدرت و جايگاِه اجتماع بورژوا در دست

لمان و پيوستِن ادر  SPD و سپس SAP ، آغاز، با ثباتِ ]١۴ [ماريا پونيون حقوِق زناِن فرانسه، ۀدبيرکِل اتحادي

 اتحاد - يافته رشد "اتحاد دوِم انترناسيوناِل زناِن سوسياليست"ھای  ھا از کشورھای مختلف به کنفرانس سازمان

که " اتحاد اول انترناسيونال زناِن سوسياليست"ھای   کنفرانسۀ ، در ادام١٩١۴ تا ١٨٨٩ھای  انترناسيونال دوم بين سال

 و با تأسيِس - گيری کرده بود، ايجاد شد  شخِص مارکس آغاز به شکلۀھای مستمِر اولي  قرن نوزدھم با تالش۶٠ ۀدر دھ

دارترين جنبِش فمينيستِی چپ تا به امروز در اواخِر  ترين و ريشه ترين، مطرح عنواِن قویبه " زناِن راديکال"سازماِن 

 ])١۵[رجوع شود به . (  در سياتِل اياالت متحده، ادامه يافت١٩۶٠ ۀدھ

حضوِر جدِی : گير در جنبِش ضِدجنگِ ويتنام برگی نو از تاريِخ فمينيسم را رقم زدند با شرکِت چشم" زنان راديکال" 

آوردھای بسياری ھمراه بود با  اين حضوِر پُر رنگ که با دست. ھای سياسی طلبِی جنسيتی در عرصه نان وراِی حقز

 جھانِی فمينيسِم سوسياليست ۀ برنامۀ، پاي١٩٧٣در سال  FSP طلِب سوسياليست به حزِب آزادی" زناِن راديکال"پيوستِن 

بند است، بدين  شدت به اصوِل ناتوريستِی فمينيسِم مارکسيستی پایمانيفسِت زناِن راديکال که به . تر کرد را مستحکم

 :شرح است

برای نيل به اطمينان . ھاِی موجود در خصوِص زنان است ، مقاومت، و محِو نابرابریءزناِن راديکال مختص به افشا "

داری  ساختاِر سرمايه: ف قرار دھيمزمان بايد منابِع اجتماعی و مادِی سکسيسم را مورِد ھد به بقاِی کامِل اين جنس، ما ھم

گاه به سوی جھانی گام  آن. توليد و توزيِع محصوالت، با مشخصاِت طبقات ذاتی، نژاد، جنسيت، و تضعيِف طبقاتی

 از فقر، جنگ، نژادپرستی، سکسيسم، ھوموفوبيا، ئیبرداريم که در آن مردم بتوانند از حِق کامِل بشر و رھا

 ]١۶." [مند شوند سرکوب، بھره]  از ئیرھا[و ) ستيزی عربيھودستيزی و (ستيزی  سامی
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، موِج دوِم فمينيسم را با ئی خرده بورژواۀدھن  تشکيلۀ ھستۀزمان فمينيسِم ليبرال با ھمان پشتوان اين در حالی است که ھم 

موِج دوم سوار .  بود"برتريِت زن و عدِم نياِز او به مرد"برد و سمت و سوِی آن شعاِر  شدِت ھر چه بيشتر به پيش می

 در برابِر سکسيسم موضِع خشنی گرفته بود، موضعی که گرچه در ظاھر ادامه ضديت ناتوريسم با ئیگرا بر افراط

جذابيِت . ی داشت به سمِت انکاِر بدن و حتا مذموم دانستِن ارتباِط جنسِی زنان با مردانپيچيدگنمود، اما  سکسيسم می

که از بطِن ھمين سيستم برآمده بود و به ضديت -يسم شده بود، موِج دوِم فمينيسِم ليبرال را  کاپيتالۀماي جنسِی زن که دست

 بر آن داشت که ھرگونه تظاھِر جسِم زن را، بنا بر اين احتمال که - پرداخت با اصوِل کاپيتاليستی که پذيرفته بود می

توجه به ماھيِت  شد بی  نوديسم نيز میاين شاملِ . َورِی جنسِی سيستم قرار گيرد، محکوم کند  بھرهۀماي دست

در مقابِل فمينيسِم . طلب ھای برابری ستيزِی نوديسم، انحرافی در جھِت مخالِف اصِل ناتوريستِی جنبش سکسيسم

در . ھا شد لزبين" خصوصا"طلبی برای  گرايان برخاسته بود، موِج دوم بانِی حق جنس مارکسيستی که به احقاِق حقوِق ھم

. شد با نقدھای تندی ھمراه میگری و محدود به خانواده نيز  حتا روابِط جنسِی زن و مرد وراِی روسپیحِد افراط 

اش حوِل معضل تجاوِز جنسی، مشھور و   عليه مردان در خطابهکاترين مک کينانرانِی تند با ادبياِت سخيِف سخن

 ]١٧. [ای بارز از تندروِی موج دوم است نمونه

کرد با آغاِز  متوسط رو به بورژوازی سفيدپوست حرکت میۀ گيرِی طبق چنان در تالش برای قدرت ھا که ھم اين تندروی

طلبِی زناِن  موِج سوم، موج برابری.  ميالدی با موجی نو که از بطِن آن سر بر آورده بود مواجه شد٩٠ ۀدھ

ای که در سيستِم  آيد، طبقه ه حساب می کارگر بۀپوست بود و اين تازه اولين قدِم فمينيسِم ليبرال به سمِت طبق رنگين

 و گروھی از فعاالِن فمينيسِت زا آکانتیئيلو، آنيتا ھيل. شود کاپيتاليسم که قائل به وجوِد طبقات نيست ھرگز تعريف نمی

رنگ شدِن  گرچه موِج سوم ھرگز به کم.  دوم، موِج سوم را در موازات با موِج دوم ھدايت کردندۀپوسِت دور رنگين

 ]١٨. [نجاميده است موِج دوم نيۀھای تندروان تفعالي

  

 ؟ئیای نو يا انحرافی بورژوا پديده: فمينيسِم برھنه

افزايش نسبت به ده ساِل پيش % 58.5ھا با  شناسِی بريتانيا تعداد نوديست طی تنھا ده ساِل گذشته بر اساِس آماِر جمعيت 

ھا نوديست  ئیکانادا% ٣٩ھای کانادا   فدراسيوِن ناتوريستطبق آخرين آمارِ . از آن، رشد قابِل توجھی داشته است

 ۀای که پا در عرص مرحله.  جديدی از موجوديِت آن استۀ اين افزايش، ورود نوديسم به مرحلۀنتيج] ١٩.[ھستند

ل به ھا در ِکبِک در چند ساِل اخير تبدي گاِه نوديست ھای گاه رژه. گذارد ھای سياسی می ھای اجتماعی و حرکت فعاليت

ھاِی   برای اعالِن اعتراِض صنفِی خود به سياستئیجوياِن کانادا دانش. شود مند می تظاھراِت چندين ھزارنفرِی ھدف

آيا برھنگِی اين : "جاست پرسش اين. زنند ھای دانشگاھی دست به تظاھراِت برھنه می دولت در خصوص شھريه

 است و يا نموِد بخشی از اصوِل -کنند ھا ادعا می  فيمنگونه که  آن–ای شدن  تظاھرات برای جلِب توجه و رسانه

 "نوديسم؟

 يافت شوند که از برھنگی به عنواِن مستمسکی سکسيست جھِت جلِب نظِر ئیھا ممکن است در بيِن تظاھرکنندگان گروه 

 سومين کشوِر دارای لمان و استراليا،اکه کانادا پس از  ھا استفاده کرده باشند، اما با توجه به اين مسؤولين و رسانه

نوديسم به عنوان سمبلی از . ترين جمعيِت نوديسِت جھان است، تعميِم اين فرضيه به کِل جنبش اشتباه خواھد بود بيش

ھاِی فمينيستی، خود را وارِد  طلبی ای برای تبليغاِت صنفی و يا برابری برابری باِل قيد و شرط، و نه به منظوِر حربه

 سيستِم ۀخط زدن بر باورھاِی سودجويان. دنياِی سکسيسِت سيستِم کاپيتاليسِت غرب کرده است جدالی بنيادی با ۀعرص

، ئیگرا ھاِی جنسِی آن جھِت تبعيض بين اقشار يا طبقات، اعم از جنسی، جنس گيری از جذابيت کاپيتاليسم از بشر با بھره

 .نژادی، اقتصادی، اجتماعی و غيره
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ھای فمينيستِی جھاِن غرب  يسِم موِج دوِم ليبرال که ھنوز خود را به عنواِن پيشرو حرکتاين دقيقا آن چيزی است که فمين 

خالِف . شوند که در چنين تظاھراِت نوديستی زنان و مردان ھر دو برھنه ظاھر می حال آن. تابد کند برنمی معرفی می

ی از ماھيِت ناتوريستی پيچيدگيھيچ نوع . ندفيمن افراِد شرکت کننده در اين تظاھرات گزيده نبوده و ظاھری آراسته ندار

 خود را حفظ کرده ئیبا اين وجود، فمينيسِم ليبرال که ھنوز ماھيِت بورژوا. شود ھا مشاھده نمی و نوديستی در اين حرکت

ای اجتماعی و سياسی به سمِت فمينيسِم مارکسيستی  نوديسم در چھره. پردازد ھا می است به نقد و رِد اين نوع جنبش

 .کند ھای عميِق طبقاتی و احقاِق حِق برابِر طبقاتی می سو با مبارزه عليه شکاف شود و اھداِف خود را ھم متمايل می

  

 به کجا چنين شتابان؟: گيری نتيجه

آوردھاِی فمينيسِم ليبرال در تصويب، اصالح و افزودِن لوايحی که وضعيِت زنان را به عنواِن شھرونِد درجه دو به  دست

در عيِن حال وفادارِی فمينيسم به ماھيِت . دھند درخشان و بارز است  میءدی با حقوِق مساوی با مردان ارتقاشھرون

اين ماھيت در کناِر . انگيز است  خود در طِی يک قرن و نيم ھم غير قابِل انکار و شگفتئیاساسِی بورژوا

افزايد و در کناِر ديگر محصوالِت کاپيتاليسم  یآوردھای اجتماعی و قانونِی فمينيسم خود بر تضعيف و تبعيض م دست

 .گيرد  درصدِی مردم قرار می٩٩ ۀپردازاِن علوم اجتماعی، بلکه تود ن نه در سطِح تئوریاامروزه در مرکِز ھدِف منتقد

صد و پنجاه سال اين مردم حال  پس از گذشِت يک. کنند  منشی ديگر را اتخاذ می،خواه تر برابری ھای خودجوش جنبش

بدان مفھوم که در موِج " فمينيستی"ای  طلب ديگر چھره ھای برابری خيزش. دانند که تبعيض را بايد از ريشه برچيد می

 ۀھا به عرص با رشِد سريع و روزافزوِن ناتوريسم در جھان و وروِد نوديست. شوند ندارند دوم و حتا سوم تعريف می

کرد،  ھا و سواحل مخصوص و محصور می غرب آن را محدود به کلوپی که پيش از اين ليبراليسِم ھای اجتماعي فعاليت

نوديسم پھلو به پھلوِی سوسياليته، و با . شاھِد موجی فراگير و نو در سطحی جھانی و شکسِت تابوھای طبقاتی ھستيم

جمله  مندھد که تمام نمادھای تبعيض   خود، طيف چپی گسترده را سازمان میئیھای يوتوپيا وفادارِی محض به ريشه

 .شکند  جنسيتی و تابوھای مذھبی را در ھم میئیجو برتری

ی تعريف شده موفقتر از پيش خود را مطرح کنند، ود با اتخاذ خط مشر دارانشان را که انتظار می حتا اگر فيمن و طرف 

سِم ليبرال و چه به مفھوِم چه به مفھوِم فميني -محصوِل نگاِه ابزارِی کاپيتاليسِم غرب به نوديسم بدانيم که نه فمينيستی 

اند که   خشمی فروخفتهۀھا اگر نه آغازگر اما مطرح کنند  است و نه نوديستی، بايد اذعان کنيم که آن- فمينيسِم مارکسيستی

بر آنند که نسلی را بسازند که سکوت . ھا با تماِم قوا می شورند جوِی بی عدالتی گر و سلطه  زواياِی تبعيضۀبر ھم

 .کنند  که دموکراسی را نقض میئیشوند، تسليِم تابوھا سليم نمیکنند و ت نمی

ھا، تنھا زمانی   نوديستۀيافت  قوِی ايدئولوژيک، ھدفمند و سازمانۀ با پشتوانئیھا  در موازاِت جنبشئیھا چنين حرکت

گی به عنواِن ابزار، ھای تظاھِر آنارشيستِی خود بکاھند و از برھن آوردی درخور برسند که از ويژگی توانند به دست می

ھاست بھره نبرند، نه به اين مفھوم که خود را بپوشانند، بلکه قدم در مسير  طلِب آن که خود نقِض ھدِف جنبِش برابری

 اروتيسيسم و سکسيسم که ۀکند، نه خود دستماي بدون انحراِف نوديسمی بگذارند که ھرگونه نماِد تبعيض را حذف می

فعاالِن حقوِق زنان، مادامی که يا تکيه بر فمينيسِم ليبرال دارند که الجرم ماھيِت . ر گيرندمحصوِل کاپيتاليسم است قرا

آويز قرار  بردارِی کورکورانه از برھنگی و دست پذيرند تا بر آن غلبه کنند، و يا دست به کپی تبعيِض جنسيتی را می

فمينيسم اگر درست و .  نخواھند بردئی، راه به جازنند ھاست می دادِن برھنگی که نقِض شعاِر ضِد تبعيِض جنسيتِی آن

خواھی،  ھاِی متحِد آزادی  که جھان رو به خيزشئی دو لبه خواھد بود که در فضائیساِن چاقوه دقيق دريافته نشود، ب

از چه طِی يک ساِل گذشته عجوالنه  آن.  خود را خواھد بريدۀبرابری و پايان دادن به تبعيِض طبقاتی آورده است، بدن

ھای  ايم، وراِی سياست مرد ديده=ھای نه به حجاِب اجباری و زن ھای کارگری گرفته تا کمپين  کمونيستۀھای برھن عکس
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اند بلکه خود را به عنوان  طلب نگذاشته تنھا تأثيری در پيشبرِد اھداِف برابری ھا، نه پنھان و آشکاِر پشِت اين کمپين

 .اند معرفی کردهگر  محصولی از ھمان کاپيتاليسِم سرکوب
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