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 مقدمه

 و جهانی «جنوب» از سویه،یک بحث، این در البته و جهانی مهاجرت متأخر و عظیم خیل

 مبحث که است سالی چند ،جهانی «شمال» به 1«خاورمیانه» و «نزدیک خاور» از خصوصاً

 حقوق و جنسیت یحوزه کنشگران البته و محققان دانشگاهیان، مباحثات به را جدیدی

 آمدهبر نآ درون از و فمینیسم انتقادی ماهیت از که انتقادی مبحثی است. کرده وارد زنان

 و حثب دهیشکل و پدیده این شناسایی با تا کنندمی کوشش مندانشغدغهد و مبدعان و

 زنان معهجا برای تواندمی که عواقبی و ظهورش از را فمینیستی یجامعه آن، پیرامون جدل

 سازند. آگاه باشند، داشته همراه به

 از گویایی و روان یترجمه کنون تا که 2،«فموناسیونالیسم» عنوان تحت پدیده، این

 است «نالیسمناسیو» و «فمینیسم» اصطالحات از ترکیبی است، نشده ارائه فارسی زبان در آن

 طالحاص برای اما برده، کار به شکل همان به فارسی زبان در عموماً را نخست اصطالح که

 3.کنیممی استفاده نیز «گراییملی» معادل از گاه دوم،

 رد عموماً گرفته،صورت هایپژوهش قالب در و اخیر هایسال در فموناسیونالیسم،

 برالنولی هایدولت عملکرد و نولیبرالیسم پیرامون هایبررسی و 4«هوموناسیونالیسم» کنار

 ناساییش حاصله، نتایج در آن از تریگسترده ابعاد تا گیرد،می قرار مطالعه مورد کنونی

 شود. گذاشته اشتراک به و شده

                                                      

سبت به نغربی  ناوین اروپامحور خاور نزدیک و خاورمیانه بر اساس نزدیکی یا دوری این مناطق آسیایع1 

 اند.گذاری شدهاروپا نام
2 Femonationalism 

گرایی، با یچه ما در ایران، از ملهای بنیادین و ساختاری ناسیونالیسم با آنالبته توصیف و توضیح تفاوت 3

 شناسیم، موضوع این مقاله نیست.توجه به سیر تاریخی آن می

4 Homonationalism 
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 ورود و پیدایش از مختصری یتاریخچه و پدیده، نای چیستی به رو، پیش یمقاله در

 امانج هایپژوهش و آثار به هم نگاهی و امپرداخته انتقادی زنان مطالعات یحوزه به آن

 ام.داشته زمینه این در شده

 ولیبرالیسمن خدمت در فمینیسم تجمیع با فموناسیونالیسم، اصوالً که این به توجه با

 کمر امروزی، جهانی یجامعه در زنان یتنیدهدرهم هایویته از سوءاستفاده با و است

 بتهال و خود مرزهای میان در نولیبرال هایدولت یعالقه مورد قدرت مناسبات تقویت به

 مروزها که چه آن به نگاهی با نهایت در است، بسته اشنواستعماری هایمرزگستری در

 در و ،(دیاسپورا) ایرانی مهاجران میان در چه و مرزها داخل در چه ایرانی، یجامعه در

 هک این پیرامون داشت خواهم مختصری بررسی است، وقوع حال در زنان حقوق یحوزه

  است. اهدافی چه کردن برآورده خدمت در و چیست ایرانی فموناسیونالیسم

 

 چیست؟ فموناسیونالیسم

 و ینیسمفم اصطالحات ترکیب از شد، بیان نیز مقدمه در که طورهمان فموناسیونالیسم،

 فارسی انزب در هنوز کند،می ایجاب شرایط و باید که چنانآن و آمده دست به ناسیونالیسم

 - مفمینیس» را آن بتوان شاید اما است، نشده وارد زنان و جنسیت زبانفارسی دانش و

 و یفارس واژگان از ترکیبی چنین از استفاده است ممکن هرچند کرد، ترجمه «گراییملی

 برای را نآ معنای رسا، اصطالح یک نبود در تواندب شاید اما شود، واقع نقد مورد انگلیسی

 سازد. ترمشخص زبانانفارسی
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 اصطالح، این مبدع و 2،لندن دانشگاه گلدسمیت، در پژوهشگر و استاد 1،فاریس آر. سارا

 پیچاندن و فمینیستی مفاهیم از ]سوء[استفاده با گونههچ گرایان،راست که دهدمی توضیح

 ایدهپدی پدیده، این و اندبرداشته گام شانضدمهاجرتی اهداف به نیل راستای در ها،آن

 ایآسی در اخیر یدهه دو هایدرگیری از پس پناهجویان، سیل ورود با مرتبط و متأخر

 م،یکوبیست قرن آغازین هایسال از را عراق و افغانستان هادرگیری این است. غربی

 به نیز آن زا ناشی یفزاینده ناامنی و کرده انسانی یفاجعه و گرینظامی و ناآرامی گرفتار

 از چه نآ مثال عنوانبه که شکلی به است، شده منجر منطقه در جهادگرا نیروهای پیدایش

 یست.ن فروپاشیده ایجامعه و اقتصاد با ایخرابه جز مانده، باقی اکنون،هم سوریه، کشور

 اسنادی و محتوایی تحقیقی، کار ها،آن هایپیشینه و هازمینه و درگیری این اریخت بررسی

 ست.ا شده انجام کراتبه و عالی پشتکار با و وفور بهالبته که طلبدمی مفصلی

 اتاقدام این صِرف تأثیر جنسیت، و زنان مطالعات یحوزه در تازه موضوع میان، این در

 و هادرتق مداوم سوءاستفاده بلکه نیست، جنسیتی و یجنس دگرباشان جامعه و زنان بر

 اَشکال و است آنان از حمایت و دفاع اسم به و آنان «حقوق» از حاکم، هایابرقدرت

 بخشند.می بدان نیز متفاوتی

 با مشترک اثری در و 2۰13 سال در ،رنارد لو املی و مارتو الیزابت ،ژونه الکساندر

 در که «گراییملی و سکسوالیته معاصر 3بازپیکربندی جنسی]ت[ی؟ گراییملی» عنوان
 دموکراسی» اصطالح بررسی به شد، منتشر Politiques Raisons ینشریه

 سیجن هایاقلیت حامی که را غربی و اروپایی ی"ما" یک» که اندپرداخته 4«جنسی]ت[ی

                                                      
1 Sara R. Farris 

2 Goldsmiths, University of London 

3 Reconfiguration 

4 La “démocratie sexuelle” 
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 و 1هراسیگراجنسهم با و بوده غربیغیر که دهدمی قرار "نهاآ" یک برابر در است
 (2۰13 ،رنارد لو و مارتو ،ژونه) «.است شده داده پیوند 2زدگیجنسیت

 اروپای در رشد حال در گرایراست و نولیبرال هایدولت منتقد هایفمینیست

 عرفیم «جنسیتی و جنسی هایاقلیت» این حامی را «پذیرا غربِ» که دیدگاه این مرکزی،

 یوندپ قالب در کند،می یابیهویت «ذاتی» گراهراسیجنسهم با را مسلمان کشورهای و

    اند.کرده بررسی و شناسایی نولیبرالیسم، و فمینیسم زایآسیب و یسمّ

 

 از مایتح یداعیه و ستیزیگراهراسی/فمینیسمجنسهم متناقض تقاطع

 زنان و گرایانجنسهم

 دادن هم دست در دست از ناشی خطرات افزایش بر تأکید یادامه در فاریس، آر. سارا

 حقوق نام به» عنوان با را اثری ،2۰1۷ سال در سفیدپوست[، ]عموماً ناسیونالیسم و فمینیسم

 از او کتاب، یمقدمه در نویسنده خود قول به کرد. منتشر 3«فموناسیونالیسم ظهور زنان:

 :لتدو فمینیستی/مشکالت هایدولت» عنوان با کنفرانسی از پس و 2۰1۰ سال اواخر

 این گارشن فکر به شد، برگزار هلند ماستریخت در که «محرومیت هایسیاست و جنسیت

 است. افتاده کتاب

 ار فموناسططیونالیسططم، یعنی ،کرده ابداع خودش که را یاصطططالح کتاب، این در وی

 برجسته های5 4فمینیست/فموکرات برخی و گراراست احزاب از گرایانملی میان تعاملی
                                                      
1 Homophobie 

2 Sexisme 

3 “In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism” 

4 Femocrat 

5 Female bureaucrat 
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 هایتفعالی و تفکرات جذب درصططدد نولیبرالشططان، هایسططیاسططت  با که کندمی معرفی

 هستند. ایتالیا و فرانسه هلند، در مهاجرتضد و اسالمضد

 ختلفم ابعاد بررسططی به سططپس و داندمی آشططکار تناقض نوعی را پدیده این ،فاریس

 نسیج دگرباشان حقوق احقاق برای تالش تقاطع در تناقضی» را آن من که پردازدمی آن

 تعریف «گراراسطططت احزاب گراهراسجنسضطططدفمینیسطططت/هم  یکهنطه  موجودیطت  و

 کنم.می

 و استفاده» همسویش، منتقدان و فاریس نگاه از کوتاه یتوصیف در فموناسطیونالیسطم،  

 البته و میزبان یجامعه زنان "آزادسازی" راسطتای  در فمینیسطتی  محتوای از سطوءاسطتفاده  

 "وحشططی مسططلمان مهاجر مرد" گفتمان، این در که اسططت یمردان دسططت از مهاجر، زنان

 «.شوندمی یابیهویت

 یدرباره که ادیان، در هاجنس میان قدرت روابط و سططاختار یمقوله بررسططی قطع،به

 عموضو و نیست، مقاله این موضطوع  اسطت،  شطده  بسطیار  هایلفاظی و هاپردازینظریه آن

 در ررسیب برای بسیار ظرفیت از اسطالم،  سطتیز زن ماهیت و هراساسطالم  فموناسطیونالیسطم  

 قاله،م این مرکزی یهسته است. دیگری ینگرانهجزئی و اندیشطانه ژرف پژوهشطی  قالب

 حقوق احقاق و مطالبه و زنان از حمایت آهنگ و داعیه که اسططت موضططوع این بررسططی

 همراه با بتهال که شود(می مستور زیرکانه )که ستیزاسالم و هراساسالم بستر یک در آنان

 هب گونههچ گیرد،می صطططورت «شطططرقی» و پوسطططترنگین محجبه، زنان تعطدادی  کردن

 کشورها این از مهاجران و شده منجر هاآن خاک در «غربیغیر» هایملت نوین اسطتعمار 

 دهد،یم قرار «غربی» میزبان یجامعه اجتماعی و اقتصادی مناسبات ترینفرودسطت  در را

 را خود مهاجرت ضططد هایکارزار گونههچ گرا،راسططت سططازانتصططمیم و احزاب این و

 کنند.می تقویت
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 فموناسیونالیسم موازات به هوموناسیونالیسم،

 دلیل بتواند، و باشد ضروری قسمت، این در 1«هوموناسیونالیسم» مفهوم به پرداختن شاید

 ترمشخص ،آنان ستیزیسمفمینی کنار در را گراراست احزاب گراهراسیجنسهم بر تأکید

 سازد.

 2،وارپ ک. جاسبیر که است اصطالحی ،«گراییملی - جنسهم» یا هوموناسیونالیسم

 2۰۰۷ سال در 3،راتگرز دانشگاه در جنسیت و زنان مطالعات استاد و کوییر ینظریه متفکر

 از دهااستف با گرایانملی یسودجویانه مناسبات و فرایندها شناساننده و دکر معرفی

 سازیموجه ابزار بتواند تا بود جنسیتی و جنسی دگرباشان حقوق و موجودیت

  و "اروپا"« که باشد هاییقدرت -اسالم برابر در عموماً- نژادپرستیِ و هراسیبیگانه
 با را "مسلمان کشورهای" و "جنسیتی و جنسی اقلیت" از حمایت ضامن را "غرب"

 (2۰19 درینبرگر، و کیان) «.کنندمی یابیشخصیت شانگراهراسیجنسهم

 است رخوردارب فموناسیونالیسم به نسبت بیشتری قدمت از هوموناسیونالیسم اصطالح

 تریشب بسیار جنسیت، و زنان انتقادی یاندیشه فضای به ورود زمان از دلیل همین به و

 است. گرفته قرار بررسی و بحث مورد

 و پدیده ینا بررسی به بسیاری کنشگران و نگارانامهروزن اندیشمندان، پردازان،نظریه

 گذارد،می جنسیتی و جنسی دگرباشان حقوق یمطالبه در که تأثیری و آن چیستی

 حدهمت ایاالت جمهوری ریاست به ترامپ دونالد انتخاب از پس مثال، برای اند.پرداخته

 برخی گونههچ» که بود این جنجالی و مطرح مباحث از یکی ،2۰16 سال در آمریکا

 حالی در ،«کنندمی حمایت او انتخاباتی کارزار و ترامپ از جنسیتی و جنسی دگرباشان
                                                      
1 Homonationalism 

2 Jasbir K. Puar 

3 Rutgers University 
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 فکرت و کارزار این در حاضر افراد جانب از بسیاری تبلیغات و هاوعده تصمیمات، که

 است. بوده شانهراسیدگرباش از حاکی آنان، میان رایج

 خواهانجنسهم زیست 1«بهنجارسازی» در وانتمی را هوموناسیونالیسم مبدأ و ریشه

 آن عطف نقاط کرد. جستجو 2۰15 تا 2۰1۰ هایسال میان آمریکا، متحده ایاالت در

 این سابق جمهوریرئیس ،اوباما باراک توسط 2«نگو و نپرس» عنوان با سیاستی تصویب

 پرسش، هگون هر 3،شد گذاشته اجرا به 2۰11 سال سپتامبر 2۰ تاریخ در که بود کشور

 ار گرایان(دوجنس و هاگی ها،)لزبین خواهانجنسهم علیه تبعیض اعمال و آزار مداخله،

 «جنسانهم ازدواج» ساختن قانونی چنین،هم و کردمی اعالم ممنوع کشور این ارتش در

 هاییپیروزی زمانی بازه این در موارد این کشور. این ایاالت کل در 2۰15 سال ژوئن در

 کاییآمری گرایراست هایناسیونالیست برای را فضایی اما شدند،می سوبمح یبزرگ

 هایسویه تقویت و تشدید در آمده، دست به هایبرابری مقابل در تا کردند ایجاد

 فروگذار شان،گروهی و شخصی بریمنفعت و دارانهسرمایه هراسانه،بیگانه نژادپرستانه،

 نکنند.

 کمپین از حمایت به که خواهانیجنسهم که ددهمی نشان تاریخچه این بررسی

 گرایملی اباحز که هستند پلتفرمی از برخاسته عموماً آمدند، بر ترامپ دونالد انتخاباتی

 خواهانیسجنهم برای پلتفرمی» اند:کرده ایجاد برایشان راست، الیهمنتهی در گرفتهجای

 لزومی رشان،ناپذیخدشه و موجود عمناف دلیل به که گرایانهملی تمایالتی با سفیدپوست،

 و زدگی،ضدجنسیت ضدنژادپرستی، مبارزات در انرژی صرف و دخالت برای

 «.بینندنمی هراسیضدبیگانه

                                                      
1 Normalisation 

2 “Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT) 

 شده بود یگذارهیپا نتونیکل لیبتوسط  1993دسامبر سال  21 خیتار درستین بار البته، نخ 3
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 ها،تهوموناسیونالیس تفکرات میان پررنگی تشابه نقاط توانمی ترتیب، بدین

 یافت: آنان مشابه جریانات و هافموناسیونالیست

 یجنس دگرباشان و زنان گرا،ملی های«ایسم» این در که، آن ترایریشه و ترمهم اول،

 ازنی و اندعملی و نظری یاراده از تهی و ضعیف هاییموجودیت و موجودات جنسیتی، و

 اریخیِت ستم از بینش، این در سازتصمیم و پردازنظریه عامل دارند. «ناجی» یک به مبرم

 رابرب در مقاومت یمرحله از و است، آگاه یجنسیت و جنسی دگرباشان و زنان بر رفته

 و ابزارها در شکل تغییر با و کرده، عبور آنان به «برابر» حقوق یارائه و پذیرش

 سود افزایش راستای در ،«فرودست» هنوز و همواره موجودیتِ این از خود، دستاویزهای

 کند.می استفاده خود

 به وطمرب مسائل که است این یبرال،نول نیروهای مشترک هاینوآوری از معنی، بدین

.R ) گیرد.می قرار گراراست گرایملی احزاب کاری یبرنامه مرکزیت در جنسیت،

2۰1۷ Farris,) 

 یکفیزیولوژ معیارهای به دهیتنوع و توسعه و سازیگسترده فشن، و مُد بخش در

 و جنسی هایهدوگان از متفاوت هایسکسوالیته کارگیریبه ساختارهای طراحی زیبایی،

 حضور توجیه د،انشده پیکرغول صنعتی به تبدیل که شکلی به مرد/زن، و نر/ماده جنسیتی

 در چهآن مانند زنان حقوق از حمایت نام به «غربی غیر» مناطق در ایدهه چند نظامی

 .ستا مذکور احزاب کاری یبرنامه عناوین از دارد، ادامه چنانهم و افتاده اتفاق افغانستان

 و پژوهشی زنان،کارهای حقوق نام به «غربی غیر» مناطق در نظامی حضور توجیه مورد در

 وانتمی جمله از که است انجام حال در مداوماً و شده انجام مفصلی و گسترده دانشگاهی

  نشریه در 2طور سعدیه ینوشته 1،«امپریالیستی فمینیسم بازگشت» یمقاله به

                                                      
1 “Imperialist Feminism Redux” 

2 Saadia Toor 
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Anthropology Dialectical، ادعای بررسی به که کرد اشاره 2۰12 سال دسامبر در 

 پردازد:یم کشور این به ناتو یحمله از پس سال یازده ،«مسلمان افغانستانی زن از حمایت»

  گونههچ که باشد بوده اخطاری باید زنان حقوق نام به اِشغال و جنگ سال یازده
 اریاسفب جنایات به منجر راحتی به تواندمی لیبرال( چپ )و لیبرال خطاهای

 انکنشگر یسازنده انتقادهای و شفاف و کافی شواهد که خصوص به شود؛
 و گذشته، سال 11 در قطع به افغان زنان وضعیت که دهدمی نشان افغان )زنان(

 هک ایده این به باور عوض، در است. کرده پیدا تنزل جنگ/اِشغال خاطر به
 موارهه بوده، خوب کشور این زنان برای افغانستان در متحده/ناتو ایاالت جنگ

 (,Toor 2۰12) است. بوده نوسان در اصلی جریان هایلیبرال بین

  ینوشته 1،«ترور با جنگ و شدهحک فمینیسم» زمینه، این در برجسته مقاالت دیگر از

 نویسد:می چنین اشمقاله مقدمه در وی است. 2۰۰6 سال در 2هانت کریستا

 و جنگ درباره زیادی هایسراییداستان سفید، کاخ ،2۰۰1 سال سپتامبر 11 از
 ،«ترور با جنگ» گفتمان گیریشکل جریان در است. کرده زنان آزادسازی

 اکمیتح تحت افغان، زنان که کرد ستمی یدرباره لفاظی به شروع بوش دولت
 لیاص اهداف از یکی که کرد استدالل چنین و شدندمی متحمل طالبان رژیم

 سپ است. آنان به انسانی کرامت بازگرداندن و زنان حقوق اقاحق جنگ، این
 نانز که شدمی گفته المللیبین یجامعه به چنانهم طالبان، رژیم سقوط از

 الس سه اند.شده رها رفت،می آنان بر که ستمی و خشونت از باالخره افغان،
 را، «ترور با جنگ» دستاورد ترینبزرگ چنان،هم بوش دولت بعد،

 سبتن من خود جمله از بسیاری، هایفمینیست داند.می افغان زنان بخشیاییره

                                                      
1 “Embedded Feminism and the War on Terror” 

2 Krista Hunt 
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 آن و بوده شکاک و بدبین بوش، دولت توسط 1شده جنسیتی ساختگی این به
 ,Hunt) ایم.دیده جنگ توجیه و «سازیاخالقی» برای طلبانهفرصت روشی را

Rygiel, 2۰۰6) 

 ارهاش بدان هم ترپیش که طورمانه جریانات، این مشترک و بارز یمشخصه دومین

 گرایانملی ابزاری یاستفاده میان که است آشکاری تناقض عمدتاً و تضاد شد،

 یس،فار دارد. وجود آنان واقعی باورهای و فمینیستی هایارزش از نولیبرال گرایراست

 جستجو فرانسه کشور در و میالدی، ۸۰ دهه آخر هایسال در را تناقض این بارز ینمونه

 دلیل به که کندمی اشاره 2کرِی شهر در ایمدرسه مسلمان دختر آموزدانش سه به و کرده،

 سال اکتبر 3 تاریخ در حجاب، کشف بر مبنی مدرسه مسئوالن درخواست پذیرش عدم

 تناقض از داندمی بارزی مصداق را واقعه این وی شدند. اخراج شانمدرسه از ،19۸9

 مردان برابر در «شدن حفاظت» به نیاز گفتمان، این در که مسلمانی و مهاجر زنان و موجود

 یا و الئیسیته نام به آنان هایاستانداردسازی که حالی در دارند، مسلمان و مهاجر

 است. زنان این به انتخاب حق و آزادی «اعطای» ادعای خالف بر کامالً سکوالریسم،

 حالی در و افتدمی اتفاق جریانات ینا در هم هوموناسیونالیسم یدرباره مسئله همین

 «گراجنسهم حامی هایغربی ما،» ،«گراهراسجنسهم هایشرقی ها،آن» برابر در که

 هایزوج ازدواج حق چون حقوقی رساندن تصویب به پیرامون جدال گیرد،می شکل

 طول به هاسال جنس،هم هایزوج و مجرد زنان برای مصنوعی لقاح حق و جنسهم

                                                      
1 (En)gendering of the War on Terror 

به معنای به ظهور  engenderingسازی و فعل ی جنسیتیبه معنا genderingنویسنده با بازی با اصطالح 

که من معادل . مذکور استفاده کرده است در آوردن در زبان انگلیسی، این تیتر را برای مجموعه مقاالت

 .امرا برای آن به کار برده« ساختگیِ جنسیتی شده»
2 Creil 
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 سیاریب به نسبت فراوان تأخیر با حقوق، این احقاق یدرباره گیریتصمیم و انجامدمی

 1.«پذیردمی صورت دیگر، کشورهای

 و یتیجنس و جنسی دگرباشان حقوق یدرباره لیبرال احزاب رفتار تناقض هاینمونه

 و هااِشغال ها،جنگ یا هراسی،بیگانه توجیه راستای در حقوق این از استفاده و زنان

 از یکی هک دارد، را عمیق و ایریشه بررسی قابلیت و است بسیار خارجی نظامی هایتنش

 قح کردن محدود پیرامون نولیبرال هایسیاست با هاییدولت هایسازیتصمیم ها،آن

 است. زنان برای بارداری به خودخواسته دادن پایان

 اآمریک متحده ایاالت در مپترا-پسا دوران در خواهانجمهوری یوقفهبی هایتالش

 کرد. استناد آن هب توانمی که باشد مثالی بارزترین شاید حق، این درباره قوانین تغییر برای

 امور در سنا ایشاخه یکمیته در جنوبی کارولینای خواهجمهوری نمایندگان اخیر اقدام

 که استهگذاریسیاست این یجمله از دادند، مثبت رأی استثنا یک رد به که پزشکی

 شامل ترپیش الیحه، این 2.کندمی منع بدنشان، بر کنترل بر مبنی خود یاولیه حق از را زنان

 شوند،می باردار «محارم» با جنسی یرابطه یا جنسی تجاوز از که زنانی که بود تبصره این

  دهند. ایانپ خود بارداری به توانست خواهند نیز بارداری از هفته شش گذشت از بعد حتی

 انسانی ودموج یک کار، این با شما» منسوخ استدالل با سناتورها، این از یکی کش ریچارد

 حق و زن بدن زن، یمسئله است. داده مثبت رأی استثنا، این رد هب ،«کشیدمی را گناهبی

 خدمت در صرفاً را زن بدن و شوندمی تلقی هیچ هاییاستدالل چنین در او، بدن بر

 قربانی که زنی یدرباره جااین در هم آن دهند،می قرار خود مصرفی هایسازیسیاست

                                                      
اح مصنوعی برای آنها در این کشور، و حق لق 2۰13جنس در کشور فرانسه در سال های همازدواج زوج 1

 .قانونی شد 2۰19در سپتامبر 
2 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-

carolina-abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a916۸656.html 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolina-abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolina-abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolina-abortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html
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 رایب ریزیبرنامه گونه هیچ که حالی در شود،می باردار ناخواسته شده، جنسی خشونت

   ندارد. شدن فرزنددار

 از کلینیک ۸۷6 کردن محروم آمریکا، متحده ایاالت کنونی دولت اقدامات دیگر از

 این در 19۷۰ سال در که ستا Program1 X Title عنوان تحت ایبرنامه درمانی یبودجه

 بر بود. دهش تصویب پزشکی، هایبیمه فاقد بیماران از مالی حمایت راستای در و کشور،

 دادن پایان یدرباره جدید قوانین که هاکلینیک این تمامی ،جدید اقدام این اساس

 این از دهند، ارجاع مرتبط مراکز به را خود مراجعان و نپذیرند را بارداری به خودخواسته

 هایخانواده مختص دالر، میلیون 26۰ ساالنه، با برابر ایبودجه اند؛شده محروم بودجه

 از را درآمدکم زنان گروهی، هر از پیش و بیش آن، از محرومیت که درآمدکم

 از نمونه دو فقط هااین 2.کرد خواهد محروم باکیفیت پزشکی خدمات از برخورداری

 هایتالش و زنان علیه هاییسیاست چنین که است آمریکا دولت در اخیر اقدامات

 نینچ با هم دیگر کشورهای در دست این از اقداماتی و دهد،می و داده انجام فمینیستی

 است. افزایش حال در روزبهروز هاییدولت

 

 «ایرانی فموناسیونالیسم» ظهور

 ایپدیده لزومهب تواننمی را فموناسیونالیسم یپدیده شد، گفته کنون تا چه آن به توجه با

 داخلی ییانهگراملی نولیبرالیسم خدمت در تنها نه فموناسیونالیسم، دانست. ملی سطح در

                                                      
1 https://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/index.html 

2 https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2۰19/1۰/22/abortion-clinics-lose-

federal-funding-trump-title-x-rule-report/245245۰۰۰1/ 

https://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/index.html
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
https://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/index.html
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-lose-federal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
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 جویانه،مداخله خارجی هایسیاست ترویج یوسیله بلکه گیرد،می قرار )عموماً( زنان یهعل

 ست.ا دیگر کشورهای در غیرنظامی، و نظامی مداخالت طریق از

زده تروزرسانی شده ناسیونالیسم جنسیبه یتوان در قالب نسخهفموناسیونالیسم را می

را یکی از پسامدهای ناسیونالیسمی نامید که نیز مورد ارزیابی قرار داد. یا دست کم، آن 

زن، در  یگرفته و بدین شکل از تَن و سکسوالیته« ملت»را در خدمت تولید « زنانگی»

کنند. این بحث، در مجموعه مقاالتی، با استفاده می« ملت»دهی به مفهوم راستای شکل

ی، تحت شناساد جامعه، استآزاده کیانشناس و پژوهشگر و ، جامعهلوچیا دیرنبرگرنظارت 

که در  «ملت و ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته: ایران، ترکیه و افغانستان-دولت»عنوان 

 شده است. بررسیتفصیل ( منتشر شده، به2۰19سال جاری )

گرایان در این از جمله موضوعات مورد توجه در این مجموعه، چگونگی تالش ملی

گی، شدسازی و مدرنوان اهداف و ابزار اصلی مدرنسه کشور، برای استفاده از زنان به عن

زمان تغییر هنجارهای جنسیتی، به منظور حفظ ساختار طبقاتی قدرت میان دو جنس و هم

 است.

 ساخت در اما اند،کرده بازی ملی هایجنبش در اساسی نقشی زنان دیدگاه، این در

 عین در ،گراملی نگاه این است. بوده ناچیز بسیار شانسهم یا نداشته سهمی ملت،-دولت

 گسترش را خود دنیای و شده وارد جامعه عمومی سپهر به تا خواهدمی زنان از که حال

 آنان «فرودست» موقعیت ،«حیا» چون جدیدی نسبتاً مفاهیم تعریف با زمان،هم اما دهند،

  د.نکمی اعطا «دو درجه شهروندی» نوعی آنان به و کرده بازتعریف را مردان به نسبت

 (2۰19 دیرنبرگر، و کیان)

 ،اندکرده تعریف گرایانملی که جدیدی هنجارهای این که شد غافل نباید نکته این از

 یشیعه فارسِ زن» هویت مبنای بر ایران، جامعه چون ایجامعه در و بوده مرکزگرا

 شود.می تعیین «گرادگرجنس شهرنشینِ
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 قرار سیبرر مورد شدهذکر ترپیش قالب در بخواهیم اگر را ایرانی فموناسیونالیسم

 و همداخل حامی مرکزگرای هایفمینیست اخیر جریانات به -باید و - توانیممی دهیم،

  کشور داخلی سیاسی امور در کالن، بُعد در ها،ابرقدرت و خارجی هایقدرت حمایت

 بپردازیم. زنان، مسائل رد آن، ترجزئی بُعد در و ایران

 یسئلهم طلبانه،جنگ خارجی هایسیاست با همگام که «فمینیسمی» چنین فضای در

 یاسیس جریانات تا شده دستاویزی به تبدیل حجاب، انتخاب حق عمده صورت به و زنان

 کنند، استفاده خود هایسیاست احقاق و اعمال راستای در و آن، منافع از مشخص،

 که هاییاردوگاه دیگریم؛یک روبروی متخاصم اردوگاه دو گیریشکل دشاه اکنونهم

  موضوع بر تمرکز با که بیندمی 1ایطلبانهفرصت فمینیسم به «آلوده» را دیگری یکی،

  و «مراد» عنوان به شخص یک نگاه ،«گریمنجی» فرهنگ بر تکیه با و ،«اجباری حجاب»

 جامعه غالب و اکثریت نگاه ،«حامی» و «مرید» عنوان به او اطراف در را افرادی و «رهبر»

 داند.می ایران زنان «منجی» را «خودخوانده رهبر» این و کندمی معرفی زنان

 -مینیستیف باارزش مفاهیم از هافموناسیونالیست یسوءاستفاده یدرباره ترپیش چه آن

 ابعاد در د،ش فتهگ -فمینیستی کنشگری و علم طریق از مختلف هایدهه در شدهتئوریزه

  میان از گروهی ربا این البته که است بررسی قابل ایرانی فموناسیونالیسم یدرباره دیگری

   دانند.می زنانش خصوص به ملت، آن ]خودخوانده[ نماینده را خود که هستند «ملت»

 یجامعه خیرا فضای در که، آن یکم کرد. توجه نکته دو به باید مبحث این پیشبُرد در

 احقاق برای مختلف هایزمینه در که هاییتالش و فمینیستی کنشگری عرصه و انایر

 توسط «انقیاد و ارتجاع» یهوشمندانه دوقطبی تعیین شود،می ایرانی زنان حقوق

 اردوگاه دو میان مرزبندی برای عطفی نقطه ایران، داخل در زنان حقوق منداندغدغه

 ری،دیگ و ایران در فعلی حاکمیت یعنی قدرت، قطب دو با مشخص مرزکشی و مذکور
                                                      
1 Opportunist Feminism 
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 «مایشن یجامعه» مفهوم به بتوان اینجا در شاید بود. «اپوزیسیون» حامی غربی هایقدرت

 ره تا است جریان در اشسیاسی مختلف هایگروه میان بازی که ایجامعه کرد؛ رجوع

 باز خود رایب جایی نقد و تحلیل شرایطی، چنین در باشد. آن فضای بر غالب بتواند یک

 درآوردن سلطه تحت راهکار ها،آن مطالبات و زنان آوردن در انقیاد به و کندنمی

 آید.می بر تکثر حذف و سرکوب خدمت در اندیشه، که است ایجامعه

 رشادا گشت حضور به اعتراض در تهران، دانشگاه دانشجویان تجمع در 1ایشعارنوشته

  در بعداً و) 139۸ ماهاردیبهشت 23 در نشجویان،دا حجاب کنترل جهت دانشگاه، این در

 یک یستیک و چیستی به پرداختن مقصود، اینجا، در شد. برانگیزبحث (،سال همین آذر 16

 شده انجری یک به تبدیل و کرده عبور فردی سطح از مسئله، که چرا نیست، خاص نام

 بررسی لقاب هوشمند کنش یک قامت در جاییآن ،«انقیاد و ارتجاع» تعیین البته، و است.

 هایبقط و نمایش یجامعه این با را خود نسبت عرصه، این دیگر بازیگران که شودمی

 دنز چنگ تکثر، و تمایز حذف سازی،قطبی به و ساخته مشخص آن در موجود قدرت

 شوند.نمی متوسل دست، این از و دیگری از نجات برای یکی به

 کنشگری» ثمبح بر تمرکز با زنان، حقوق وهشگرپژ و کنشگر زاده،عباسقلی محبوبه

 این وقطبید غیر بازیگران باور به که کندمی مطرح را نقدی بارهاین در ،«گونهسلبریتی

 و دهدمی قرار «هاسلبریتی» فعالیت برابر در را مدنی یجامعه فعالیت او است. شبیه صحنه،

 در است رانهگیپی پاسخگو، ایجامعه نعنوا به مدنی، یجامعه هایکنش کهاین بر تکیه با

 که کندمی اشاره بحث این در مهم ایمسئله به است، موقت هاسلبریتی هایکنش کهحالی

  طرناکخ تواندمی این بگیرند، دست در را اجتماعی هایحرکت رهبری هاسلبریتی اگر…»

 رکشو داخل سلبریتی» است معتقد زمینه این در او ...« است ناپایدار که چرا باشد

 رایطی،ش چه در نیست معلوم اصالً کشور از خارج سلبریتی اما است، مشخص هایشریشه

                                                      
 «نژاد و گشت ارشاد، یکی با دوربین و یکی با چماق، دو سوی یک ارتجاع علیه زنانعلی» 1

https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-47617264
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 اعیاجتم هایشبکه در را مردم و کرده ظهور ایپروژه چه با و ایسیاسی گروه چه توسط

 1«دهد.می فراخوان حرکت یک به

  یمبگوی بهتر یا - ایرانی فموناسیونالیسم مقابل ینقطه که گفت توانیم

 -است یغرب حامیان و ایرانی عمدتاً نیروی دارای که چرا ،«غربی-ایرانی فموناسیونالیسم»

 خود میان نان،ز حقوق گیریبازپس یا گیریپس برای تالش در که هستند هاییفمینیست

 رابر،ب دستمزد )اشتغال، برابر اقتصادی حقوق از را نانآ که زنان یدرباره مرتجع نگاه و

 قحقو و کشور( از خروج طالق، )حضانت، برابر خانوادگی حقوق امن(، زایمان مرخصی

 نتخابا غیروابسته، اجتماعی تأمین و رفاه ورزشی، هایاستادیوم به )ورود برابر اجتماعی

 بزارا را آنان مسائل و زنان که زنان یدرباره مُنقاد نگاه چنینهم و کند،می محروم حجاب(

 نمبره و روشن مرزهای دهد،می قرار طلبیتحریم و طلبیجنگ و نوین استعمار دست

 کنند.نمی قدرت قطب دو این از یک هیچ قربانی را خویش هدف و کشیده

 تشکیل د،ش ظاهر عرصه این در ایرانی فموناسیونالیسم دست به که هاییپدیده از یکی

 2«خواهرانگی» مفهوم از سوءاستفاده با ،«خواهآزادی زن» برابر در «مُرتجع زن» ینهدوگا

 است تماعیاج و فردی سنتی اصول گرفتار که است زنی مرتجع، زن تعریف، این ذیل بود.

 زنان گردی به آن تحمیل قصد خود، شخصی باور از فارغ و داشته باور «کامل حجاب» به و

 در .کندمی قلمداد نیز منکر از نهی و معروف به امر نوعی را آن لبتها و دارد نیز را جامعه

 هگرفتوام ایمدرنیته را خود «مُنجی» که است زنی چارچوب، این «خواهِآزادی زن» مقابل،

 سالحش را «اختیاری حجاب» و خود، یک درجه «دشمن» را مرتجع زن و دانسته «غرب» از

 عینی عیتیواق بلکه انتزاعی، تنها نه شده،تشریح هاییپت اگرچه داند.می ارتجاع برابر در

 ینا ایجاد دارد، موضوعیت میان این در چه آن اما هستند، ما کنونی شدهقطبی یجامعه در

                                                      
1 https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-4۷61۷264 

2 Sisterhood 

https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-47617264
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 توسط ادعن این تقویت و «خواهرانگی» عنوان تحت جو،ستیزه و دیگریک عدوی دوقطبیِ

 هاست.قطب این از یکی فرماندهی

 ن،آ پیرامون شعارهای و ،«خواهرانگی» مفهوم از استفاده در غشوغل با گفتمان این

 از دو هر که 2،«است سیاسی امر شخصی، امر» یا 1«است قدرتمند خواهرانگی،» نظیر

 کاالیی و ازاریب فمینیسم به تبدیل را خواهرانه فمینیسم اند،فمینیستی دوم موج ابداعات

 4پیس دانشگاه در ارتباطات مطالعات دیاراستا 3،زاسلو امیلی که طورآن کند.می

 صلی،ا جریان هایرسانه در فمینیسم تنزل باب در کتاب، یک از قسمتی در نیویورک،

  وممفه «سودآور جریانات» به «اجتماعی هایجنبش» تبدیل روند در کند،می توصیف

 (,Zaslow 2۰1۷) شد. داده تنزل 6،«قوی دختر» به 5«خواهر»

 و ها،یدوقطب از استفاده از پس که است این داد، قرار توجه مورد یدبا که دوم ینکته

 رافاعت و اقرار با نیز شخص هر حکم که - دیگریک علیه «باطل و حق» هایجبهه ایجاد

 دو این از یکی در ناچاربه و باید، نهایت در و شودمی تعیین «حجاب» یمقوله به نسبت

 یک» آن بر تأکید و «خواهرانگی» مفهوم از ریانج این یاستفاده – بگیرد قرار دسته

 «.سوءبرداشت؟ یک یا است سوءاستفاده

 فمینیسم زا سوءاستفاده نخست، داد. نسبت دو هر به توانمی را ایرانی فموناسیونالیسم

 نوعمت جریانات حضور که شرایطی در ،-هاستفموناسیونالیست اصلی روش چه آن-

 نتیجه در و ت،نیس انکار قابل ایران امروزی یجامعه در فمینیستی مباحث تب و فمینیستی

                                                      
1 “Sisterhood is powerful” 

2 “Personal is Political” 

3 Emilie Zaslow 

4 Pace University 

5 Sister 

6 Girl Power 



 

 
 

 مهدیس صادقی پویا 09

 که شاخهچند و چندالیه و منعطف انتقادی مکتب یک از فمینیستی نگاه و کنشگری

 به است، نظری صورت به شده پرورانده و مشخص فکری هایچارچوب دارای هریک

 مپانیک گیزبرانجنجال و جدید هایشرتتی روی نوشته این با شعارگونه فمینیسمی

 از استعاری مثال این 2«.باشیم فمینیست باید ههم ما» که شودمی تبدیل 1دیور کریستین

  که را بحث این و و رودمی کار به کشاندهابتذالبه فمینیسم به طعنه برای دیور شرتتی

 هایسوژه به «خیر یا باشد فمینیست تواندمی زیبایی، و مد صنعت اصوالً آیا»

 پرسش، ینا به داریسرمایه ضد هایفمینیست پاسخ است. کرده تبدیل گیزیبرانجنجال

 چیزی نآ از استفاده پوشاکی، چنین تولید که دارند باور که چرا است، مطلق «نه» یک

 حس آن به نسبت تریبیش یدغدغه و شده ترحساس آن به زنان اکنونهم که است

 یا «اشدب آن بر نیز آنان هایدغدغه از ردی هک کنیم تولید زنان برای را کاالیی» کنند:می

 نیز آنان هایدغدغه به شبیه که کنیم کاالیی مصرف به ترغیب را زنان» گویاتر، زبان به

 اسیونالیسمفمون یاستفاده مورد شدهکاالیی فمینیسم برای توانمی را استعاره این «.باشد

 برد. کار به نیز ایرانی

 قالب در که خواهرانگی چونهم فمینیستی، هایارزش از استفاده این از ایوجهه

 جای هب - اجتماعی علوم در مفاهیم سازیسطحی روند در است، بررسی قابل سوءبرداشت

 به هابکهش این که تریبونی و اجتماعی هایشبکه ابزار از استفاده با و - هاآن سازیساده

 سازیسطحی این افتد.می فاقات دهند،می شانتخصص عدم یا تخصص از فارغ اشخاص،

 در خصوص هب که است ایپژوهشی منع و ناداری یثمره فمینیستی، علوم به متعلق مفاهیم

 را «لبریتیس فمینیسم» و داشته، جریان سکسوالیته و جنسیت علم فضای در ایران، داخل

 «بدن بر حق» و سکسوالیته، و بدن ساخت بحث است. کرده «منتقد فمینیسم» جایگزین

 «سلبریتی» فمینیست صدای و سر امروزه، که است کمبودی چنین بارز هایمصداق از یکی
                                                      
1 Christian Dior 

2 “We Should All Be Feminists” 
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 جامعه عموم گوش به پژوهشگر و اصیل فمینیست محوریواقعیت و مشروعیت از بلندتر را

 دادن پایان حق» بر باید که است جنجالی مباحث از یکی «بدن بر حق» رساند.می

 قوانینی ارفش بدون جنسی یرابطه نکردن برقرار یا رقراریب حق» ،«بارداری به خودخواسته

 به یسالمت اصول بر تأکید» ،«پوشش یآزادانه انتخاب بر حق» ،«زن تمکین لزوم چون

 حاصل نتایج و شده دور هابرنامه و اهداف این از اما باشد، متمرکز «زیبایی هایکلیشه جای

 با اقعو به که ندارد محروم طبقات زنان برای دستاوردی آن، پیرامون کنکاش و بحث از

   درگیرند. «ناحقی» این عواقب و روند

 انجام ردهگست و عمیق مُباحثات پیرامونشان توانمی که هستند هایینمونه فقط هااین

 یا خواسته ماا نباشند، شدهریزیبرنامه فموناسیونالیسم مستقیم مصادیق شاید که چرا داد،

  حائز ا،جاین در چه آن کنند.می بازی پدیده این تقویت روند رد اساسی نقشی ناخواسته

 هایفموناسیونالیست التزام عدم و/یا شناخت عدم مصادیق که است این است، اهمیت

 به ینیسمفم درآوردن خدمت به در واقع به که است فمینیستی هایارزش و اصول به ایرانی

 کنند.نمی کوتاهی آن، نولیبرال هایدولت و داریسرمایه

 گیرینتیجه

 این که یمتنوع و مختلف هایقالب چنینهم و آن مختلف ابعاد و فموناسیونالیسم بررسی

 و است ستردهگ بسیار یابد، شکل تغییر و گرفته شکل شده، ظاهر هاآن در تواندمی پدیده

 پردازد.ب تربیش جزئیات این به که است ایجداگانه بررسی مستلزم یک، هر شناخت

 و داد رارق مطالعه مورد توانمی اقتصادی، و اجتماعی سیاسی، ابعاد در را موناسیونالیسمف

 کرد. شناسایی نیز را هاحوزه این از یک هر بر آن تأثیر

 و لفمخت موضوع سه به مفید اما مختصر پرداختن شاید گیری،نتیجه عنوانبه اما

 اشاره هاانبد نیز اصطالح این مبدع فاریس، سارا که - مبحث این در دیگریک از متفاوت
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 ورتیص بتواند - برشمرده فموناسیونالیسم شناخت اصلی و مهم ابعاد از را هاآن و کرده

   کند. برآورده را آن نگارش از هدف و بدهد مقاله این به ترجامع

 طریق از میزبان، جوامع در مهاجر زنان جذب برای تالش موضوعات، این از یکی 

  سویهیک ایدهپدی عنوان به مهاجرت، گرفتن نظر در با است. یفموناسیونالیست هایفعالیت

 ،«یافتهتوسعه» کشورهای به «توسعه حال در» کشورهای از - جااین در حداقل –

 هک است متمرکز مسئله این بر آموزشی بخش در مقصد، مهاجرپذیری هایسیاست

 کرده آشنا 1،بومی متولدشدگان ماعیاجت و شخصی رفتاری اصول و فرهنگ با را مهاجران

 شود،می شناخته «2«شدن آداپته» رایج عنوان با که چه آن سازند. آن جذب را هاآن و

 وبد در مهاجران به فرهنگی آموزش از وقایع، و هافعالیت از ایمجموعه یدربرگیرنده

 وماًعم عادات تا هاستآن به غیررسمی اجتماعی و رسمی قانونی فشارهای ایجاد تا ورود

 نند.ک رفتار جدید یجامعه عادات اساس بر و سپرده فراموشی دست به را مبدأ اجتماعی

 هبیمذ و خانوادگی و شخصی آداب و سنن و رسوم تا پوشیدن، لباس یشیوه از عاداتی

 این رد فموناسیونالیسم نقش شوند. «تجدید» باید جدید مرزهای به ورود از پس که غیره و

 رد را مهاجر زن فرهنگیدرون مشکالت که است این مهاجر، زنان «منجی» نوانعبه میان

 تالش و کرده معرفی وی مبدأ اصیل مذهب و رسوم و عادات از ناشی و خودش، فرهنگ

 هزینهمک و ساده روشی نکند؛ فراموش را غربی و اروپایی ی«ما» بودن «حامی» نقش تا کند

 یاداره تتح مرزهای در را مذهبی و فرهنگی تکثر هک گراراست نولیبرال هایدولت برای

 تابند.برنمی خود

                                                      
1 Native-born 

2 Adapter 
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 غرب، هب «شدهزنانه» مهاجرت «سیاسیِ اقتصاد» مباحث گسترده، بسیار و دوم موضوع

 1«مهمان گرکار» سیستم یپایه بر چیزی هر از بیش که است، غربی اروپای به خصوصبه

   بود. شده پیاده شمالی اروپای در دوم جهانی جنگ از پس که است شده طراحی

 یدهه اواسط در که - غربی اروپای به زنانه مهاجرت رشد اجتماعی، علوم زبان به»
 که حالی در بود؛ […] مهمان کارگر سیستم غیرعمدی عواقب از - شد آغاز میالدی ۷۰

 سپ مقیم مهاجران بازگرداندن هایبرنامه و مهاجرت جدید جریانات توقف هایسیاست
 هب آنان از استفاده و مهاجر کارگران تقلیل نظیر اهدافی ،19۷3 سال اقتصادی رکود از

 مقصد[ رکشو ]در بومی کارگران میان بیکاری کاهش منظوربه "اطمینان، سوپاپ" عنوان

 زیدهگ اقامت کشور همان در تا گرفتند تصمیم مهاجران از تعدادی اما داشت، خود پس در

 (.R. Farris, 2۰1۷) «کنند منتقل جابدان نیز را خود هایخانواده و همسران و

 راسل و 2یچآرنر باربارا مباحثات در فموناسیونالیسم و زنان مهاجرت مسئله، این ارتباط
 انیانقرب و خدمتکاران کودک، پرستاران جهانی: زنان» عنوان با ایمقاله در 3هاچشیلد آرلی
 است. شده داده توضیح شد، منتشر ۰۰32 سال در که 4جدید اقتصاد در جنسی کشیبهره

 شود:می توصیف چنین جدید، اقتصاد در «اول جهان» نقش مقاله، این در

 یحت و نظافت آشپزی، در ناتوان جانب، به حق نازپرورده، - خانواده سنتی مردان»
 «.-هایشجوراب کردن پیدا

 :به شبیه است چیزی اقتصاد، این در فقیر کشورهای نقش مقابل، در و

                                                      
1 Guest-worker 

2 Barbara Ehrenreich 

3 Russel Arlie Hochschild 

4 “Global Women: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy” 
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,Ehrenreich ) «.-گذشته خود از و مراقب صبور،- خانواده سنتی زنان»

2۰۰3 Hochschild,) 

 ارک تقسیم مبنای بر ،«جهانی جنوب» و «جهانی شمالِ» میان ارتباطی تصویر این

 سازیهانیج توسط که است ناهمگونی یتوسعه و قدرت روابط از استعاره نوعی جنسیتی،

 نخدمتکارا کودک، پرستاران تولید به منجر و (،R. Farris, 2۰1۷) شده ساخته 1نولیبرال

 شود.می ثروتمند کشورهای برای فقیر، کشورهای از 2جنسی کشیبهره قربانیان و

 استقالل» هب همواره تأکید کنند،می تسهیل میان این در هافموناسیونالیست که چه آن

 یادامه در که است، دشانخو رهاسازی و مسلمان( خاص طور )به مهاجر زنان «مالی

 و دهدمی جای میزبان یجامعه درآمدکم شغلی هایرده در را هاآن مذکور، هایسیاست

 اری،دخانه و مراقبت بخش در عمدتاً و عموماً درآمدکم هایشغل این که، آن ترتأمل قابل

 ارک تقسیم» که حالی در گیرند؛می قرار شوند،می نامیده اشتغال «زنانه» هایبخش که

 ناامن و درآمدکم مشاغل در را زنان عموماً که اشتغال زدهجنسیت هایسیاست و «جنسیتی

 هایفمینیست که است اجتماعی سپس و اقتصادی هاینابرابری یریشه دهد،می قرار

 را آن وانتنمی که است فمینیستی اصول از و اندکرده تأکید آن بر همواره مارکسیست

   گرفت. نادیده

 که ستا پیچیده ایپدیده فموناسیونالیسم، که، آن مختصر صورت به و نهایت در

 کار هب خودش اقتصادی-سیاسی ایدئولوژی پیکربندی در را جنسیت اجتماعی مبانی

 بلق را آن فاریس که طورآن - «نوین پلید اتحاد» یک طریق از عمل این و گیرد،می

                                                      
1 Neo-liberal Globalisation 

کنم که در زبان فارسی، به کارگر جنسی، استفاده می sex workerاین اصطالح را در ترجمه لغت  2

اند، یا جامع، مانع و کامل فروش و از این دست نیز ترجمه شده است که دارای ایرادات نظریروسپی، تن

 .نیستند
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 دفه پذیرد.می صورت گرا،راست گرایانملی و هافموکرات ها،فمینیست میان -دهدمی

 هایدولت المللیبین و ملی نولیبرال اهداف پیشبُرد مگر نیست چیزی نهایت در آن

 گراست.راست

 

 

  پاریس گاهدانش سکسوالیته، و جنسیت مطالعات دکتری دانشجوی پویا،صادقی مهدیس*

 است هشت
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