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 زمینهپیش

. یسر استمبا ارجاع به فرهنگ  های جنسیتییگذارسیاستهنور بسیار متداول، تبیین وضعیت زنان و  یباوربر اساس 

عیین برای تها ایران از ذهنیتی سنتی برخوردارند که استقالل زنان و حق آن یهایی از جامعهگمان بر این است که بخش

ای جنسیت پوقتی شود که تصور میبرخالف بسیاری موارد دیگر،  ،شناسند. به همین دلیلبه رسمیت نمی رامقدرات خود 

  اند.فرهنگی پررنگدر میان است، عوامل 

شود. از جمله منتقدان متعرض توجه میناکارآمدی دولت نیز  یسألهمبه اخیر در کنار ذهنیت یادشده، های در سال

در مناصب کارگیری زنان همانع از ب نیز ناکارآمدی دولت مردانْدر کنار ذهنیت پدرساالر حاکم بر دولتشوند که می

می یمر و دامست یاهدر مبارزها را باال بزنند و نت تا آستیزنان واجب اس یه. بنابراین بر جامعه و فعاالن حوزاستمدیریتی 

 به منظور تضمین حضور زنان در مناصبهای جنسیتی بندیسهمیهیا  «کوتا»همزمان،  بروند. «هزارساله»به جنگ با باورهای 

حضور ه با . انتظار بر این است کشودپیشنهاد میی برای رفع نابرابری جنسیتی پیشنهاد ترین راهکارمهمعنوان بهسیاسی 

 شود.نگر تسهیل گیری راهبردهای زنانه، امکان شکلصب مدیریتی و نمایندگی مجلسزنان در منا

ضوع تأکید و، بر این مزنان نشینیِداری و خانهسرمایهمناسبات بر تزاحم میان  ها با تأکیددیگر از تحلیلبرخی البته 

ورود به بازار کار بدهد.  یبه زنان اجازهمنطقاً باید لذا  است،داری در حال گذار به سرمایهایران  یدارند که حال که جامعه

که بر مفروضاتی  ضمن آنذهنیت این زنان در ایران نیز رایج است. اما  یهاین تلقی در میان برخی از فعاالن حوز

گویی تنها زند. گره می است، موافق با نظام بازارای که رویهاز پیش به هم است، هر نوع نقد جنسیتی را مبتنی  انگیزمناقشه

ممکن عمومی  یهآنها در عرص تربیشضور ورود زنان به بازار کار و حامکان است که داری با رشد مناسبات سرمایه

 . شودمی

ردیدی . تهای حکومتیشدت درگیر با ناکارآمدی دولت و دستگاهست و بهی پدرساالر ااایران جامعهشکی نیست که 

ها عیضدر رفع برخی تبممکن است هم وجود ندارد که حضور زنانی با رویکرد جنسیتی )و نه جنسی( در مناصب مدیریتی 
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د نباشو کالنی  موانع ساختاری رافعند نتواند و نمیخاص خود را دارهای ایفای نقش کند. اما این راهکارها محدودیت

ضعیت در عین حال تبیین وند. امشغولتماتیک تبعیض سیس بازتولیدی، به رغم حضور زنان در مناصب مدیریتبه ،که

دهد، های جنسیتی رخ مییگذارسیاستایی را که در روندها و هند فراز و نشیبتوابر اساس فرهنگ نمیصرفاً فرودستی 

 پنهان کند. ها را ممکن است آنتوضیح دهد. حتی 

زند یوند میپرا به هواداری از نظام بازار فمینیسم شینی زنان قائل به تزاحم است، ننهداری و خاذهنیتی که میان سرمایه

انگیز شهمناقفرض چنین تزاحمی هم  ،ماند. از سوی دیگرهای جنسیتی در این نظام غافل میبازتولید تبعیض یو از نحوه

کند، یمنشینی زنان ایجاد نجنسیتی و خانههای تبعیض انعی برایتنها مزاری نهدر بسیاری موارد رشد مناسبات بااست. 

تطابق و تعاون عمیق میان  یدهندهیران نشاناخیر در ا یهتحوالت دهاست. م آنها مقوّکه خواهیم دید، همچنانبلکه 

و  ای است که در آن سرکوب جنسیتیامعهج یبهترین نمونهنیز عربستان نشینی زنان و رشد مناسبات بازاری است. خانه

از رهگذر آن صرفاً نه  داری است؛سرمایه یزنان از خانه نه الزمهخروج . لذا رونددارانه توأمان پیش میمناسبات سرمایه

 پذیر است.امکان

ی یک و ضرورت ارائههای جنسیتی یگذارسیاستنکات ضرورت درک جدیدی از تحوالت در این  یمالحظه

است ی گرایطلبی و اعتدالصالحگذاری با ااهمیت فاصلههمچنین حاکی از  دیلبرویکرد د. وشرا یادآور میتحلیل بدیل 

بست نظری و عملی کشانده ها را به بنآنبسیاری از الشعاع قرار داده و زنان را تحت هایبخش اعظم فعالیت اکنونکه هم

ی و سیاسود را به وضعیت توجه خنقد فرهنگی باید  هایگیری از ایدهجدید ضمن بهرهمشی خطرسد به نظر میاست. 

دوام ا ب نه فقط با معضالت زنان بلکهمناسبات قدرت سیتی جن، نقد رویکرد بدیلدر که نهایتاً این. معطوف کنداقتصادی 

در و است در حال زوال بازتولید اجتماعی ایران  یهجامعدر  زیراخورد. میپیوند  یت آندر کل یو زوال حیات اجتماع

 یاشی شیرازهپنابودی بازتولید اجتماعی به معنای نابودی یک جامعه و فرو. تولید اقتصادی یهحوزمنطق تسلیم به شُرف 

و  یروابط اجتماع یداشته بلکه در حال نابودکردن کلیهرا در پی ابودی مناسبات خانوادگی نتنها نه رونداین آن است. 
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 هم ین زوالار پرتو دتوان میویژه در طبقات پایین است. اعتراضات دی ماه را مبتنی بر عشق و فضیلت به هایفعالیت

بازتولید  یدایره همزمان ازها آندر رنج نیستند. های اقتصادی از تبعیض فقطتبیین کرد. به تعبیر دیگر، معترضان خیابانی 

  اند.اقتصادی محروم مانده یا به سبب آن از تولید بیرون افتادهاجتماعی 

 یازعهندر مند، اهاخیر حادث شد یدر دههخصوصاً گری که تحوالت ویران از بابت گرانیرغم این وضعیت، نبه

در پدیدآمدن  های سیاسی در ایران امروزجناح یکه همهینبااندارد.  جناحی برای کسب قدرت و منفعت جای چندانی

کوشند، اما هر یک دیگری را در پدیدآمدن این وضعیت جامعه میقوت در تخریب کماکان بهاند و وضع امروزی شریک

 . داندمیمقصر 

نگشت اتهام به سمت زنان ا ، غالباًطالقفروپاشی خانواده و از جمله  ،های اجتماعیهمزمان در برخورد با آسیب

کار در دستورها کردن آنراهبرای سربهسازوکارهای حاکمیتی نتیجه باز هم درشوند. ها مقصر تلقی میآنرود و نشانه می

های که خواهیم دید، سیاستنقش دارد، اما همچنان . شکی نیست که عوامل فردی در فروپاشی خانوادهگیردقرار می

  داشته است.پدیدآمدن این وضعیت راهبردی زنان نقشی کلیدی در 

 آغاز 4831اخیر در ایران که حدوداً از  یدههای جنسیتی هیگذارسیاست :ن است کهپرسش ایحال  ،با این مقدمه

جنسیتی  یگذارسیاستمنظور از  ند؟امدهایی داشتهآاند و چه پیمبنای چه اهدافی تنظیم شده، برو تاکنون ادامه داشته شده

ی زیست خاصی بر اساس شیوهبه ها ریزی برای زنان و هدایت آنبا برنامهروندهای راهبردی است که به نحوی  یکلیه

ی، خصوصرفتار  یحوزه شوند، ازها اتخاذ میی حوزهها در کلیهیگذارسیاستاین . اندطان مربوگذارسیاستهای اولویت

 و سیاست رسمی. انون، قاشتغال، ی گرفته تا حوزه جنسیپوشش، بدن و روابط 

ها جایگزینی مناسبات سیاسی و اقتصادی که هدف آنبررسی خواهم کرد برای پاسخ به پرسش فوق، سه روند را 

 ینمدو ،حادث شد دگرگونی در مناسبات اقتصادی ین: نخستجدید و در نتیجه ایجاد یک خانواده و زن و مرد جدید بود

های راهبردی سیاست درهمزمان  ورطبهباز هم ین دگرگونی در سازوکارهای سیاسی، و سوم همزمان طوربه دگرگونی
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م و ه شدهتر شناخته کمهم تر است. اما روند سوم نیز ملموس هاو پیوند میان آن ترشدهدو روند نخست شناخته. زنان

  ناشناخته باقی مانده است.کل تقریباً بهنیز پیوند آن با دو روند دیگر 

 

 بازتولید اجتماعی وید اقتصادی تول

 عمومی یاست. حوزه و تالش برای حفظ آن عمومی/خصوصیجوامع پدرساالر، دوگانگی اصلی های یکی از ویژگی

فضایی/ مکانی هم در جوامع  بندیِ. این تقسیمشوداست و زنانه هم تلقی میخصوصی زنانه  یعموماً مردانه و حوزه

 که با شودبه نحو دیگری بازتولید میداری این دوگانگی سرمایه یمدرن شایع بوده است. در جامعهجوامع باستانی و هم 

 4.: تولید اقتصادی در برابر بازتولید اجتماعیاستمبنای فعالیت متناظر بربندی دوتایی تقسیمیک 

شود. مهمالیی است که در ازای آن پول دریافت میی عمدتاً مردانه است که در آن کار، کایتولید اقتصادی قلمرو

ی حوزه نطقم شدن به معنای تسریشدن و کاالییتولید اقتصادی، پول است. بنابراین پولی یی حاکم بر حوزهترین قاعده

ل، ه پوحاکم بر این حوزه ن یترین قاعدهاجتماعی قرار دارد. مهمتولید اقتصادی، بازتولید  تولید اقتصادی است. در مقابلِ

: زادن و پرورش فرزندان، از جمله ،گیرندرمیرا در بین حوزه طیف متنوعی ا هایبلکه عشق و فضیلت است. فعالیت

امور  یپز و ادارهوای، پختهای خیریهاران، مراقبت از معلوالن، فعالیتمندان، رسیدگی به بیممراقبت و پرستاری سال

 ردگیرد. زنان صورت می دستهبو  ها به قلمرو خانواده تعلق داردجز آنها. بخش مهمی از این فعالیتمنزل، نظافت و 

  گیرد.صورت میعشق و فضیلت از سر است که فعالیتی کاال نیست، بلکه یک بازتولید اجتماعی کار 

ماعی د اجتدر واقع بازتولیبازتولید اجتماعی تقدم دارد. ی حوزهتولید اقتصادی بر  یداری، حوزهدر جوامع سرمایه

جود واما واقعیت این است که اگر بازتولید اجتماعی نیست.  «مولد»در معنای اقتصادی شود، زیرا عمدتاً پست تلقی می

                                                           
4 Nansy Fraser, “Contradictions of Capital and Care”, New Left Review, 411, August 6142.  
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ه از ، اگر کسی نباشد کمتوقف شودحیات نیست. اگر زادن و پرورش کودکان  یی قادر به ادامهانداشته نباشد، هیچ جامعه

ف ، در ص، نظافت کند، قبوض را پرداخت کندمندان و معلوالن مراقبت کند، برای اعضای خانواده غذا بپزدبیماران، سال

، هیچ استزنان  یدهههایی را انجام دهد که غالباً بر عفعالیتو سایر  ، تیمارداری کندمحبت کند و عشق بورزدبایستد، 

 . قف خواهد شدوی تولید اقتصادی نیز متو چرخه حیات نخواهد بود یای قادر به ادامهجامعه

 

 سه تحول

رگونی دگهدف آن مناسبات اقتصادی، سیاسی، و جنسیتی آغاز شد که  یهشتاد شمسی تحولی در عرصه یاز اواسط دهه

 های عمیق در نظام بازتوزیع منابعگونیدگر از رهگذررژیم جدید  یساختن یک طبقهمنظور عمیقی در ساخت سیاسی به

ا حد آن را نیز ت ییندهخود قرار داده است، بلکه آ عمیقاً تحت تأثیر امروز را یجامعهتنها نه این تغییراتبود. و مناصب 

  زده است.زیادی رقم 

در آن  نم کهکبه اختصار اشاره می جایی در نخبگان از هدف این مقاله فراتر است. تنهاهپرداختن به دالیل این جاب

پس ی از دورهکه  ی اجتماعی فراگیری بودمبازره با مطالبات معوقهکنترل جامعه و ی مؤثر برای راهکارات این اقدام عطقم

  .طلبی نیز نتوانسته بود به بخش اعظم آنها پاسخ بدهدشدت گرفته بود و اصالح 62ویژه پس از خرداد بهاز جنگ 

 

 انقالب یهمانان جدید سفرهم

ین اجایی گسترده در نخبگان و رجال سیاسی بود. بهترین سازوکار برای ایجاد یک جای رژیم جدید مهمساختن یک طبقه

همانان به م زوربهجای خود را بایست میانقالب نشسته بودند،  یسفرهتر بر سر همانانی که پیشمبه آن معنا بود که کار 

صورت ز نیدر ابتدای انقالب اقدام شد. شبیه این  تربیشتر و مخلفات آن نیز ره بزرگفین حال سعدیگری بدهند. در 
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و بخش بزرگی از  کنار گذاشته شدندی قهرآمیز ورژیم قدیم طی ر یکه طبقه بودیمن مقطع نیز شاهد گرفت. در آ

اقتصادی  سیاسی ونخبگان گیری به شکلسلب مالکیت از رهگذر  . تصاحبهایش به نفع طبقات جدید مصادره شددارایی

ولت ار آمدن دبا روی کو  31در سال . دادندرا تشکیل تأسیس نظام تازهو گردانندگان مدیران  یبدنهجدیدی منجر شد که 

رت از طریق سلب مالکیت صو تصاحبجا نیز همچون ابتدای انقالب، در دستور کار قرار گرفت. در این یروند مشابه نهم،

ار با این کهای عمومی. کردن داراییرهگذر خصوصیبلکه عمدتاً از رژیم پیشین،  یطبقهی اموال با مصادرهگرفت؛ اما نه 

 ،نفتهای بخشهای عمومی از جمله تصاحب داراییآن انجام شد که  یاساسی و تفسیر وارونهقانون  11صل بازبینی در ا

به نفع نهادهای نظامی را رانی، و جز آنها ها، کشتیها، دریاها، زمینها، رودخانهنیروگاهمخابرات، معادن،  ، پتروشیمی،گاز

به موازات این روند، تخصیص رانت و اعتبارات گسترده . هدف گرفته بود هاحامیان آندولتی و های شبهبخشو انتظامی و 

ده البته این روند پیش از دولت نهم و دهم آغاز ش جدید نخبگان سیاسی را تسهیل کرد. یگیری طبقهنظرکردگان، شکلبه 

برخورداری از های سیاسی و افراد به دلیل های نخست انقالب داشت که برخی از گروهدرواقع ریشه در سال و بود

-ارزش»های نهم و دهم بسیاری از دولت یدر دورهای قائل بودند. های ویژهبرای خود امتیازات و رانت« انقالبی یسابقه»

، انحصارات «اهنرفتهجبهه»و « هارفتهجبهه»رنگ باخته بود. لذا در ابتدا تالش شد تا با توسل به تمایز میان « های انقالبی

 اندازیها و امتیازات ویژه توجیه شود. اما پس از مدتی همین اندک ظاهرسازی نیز رنگ باخت و دستو اختصاص رانت

های عمومی و به تعبیر دیگر تصاحب از رهگذر سلب مالکیت، صورتی ضربتی به خود گرفت. در مسابقه برای به ثروت

ر تبه شوخی شبیه ،وی برندگانِ مسابقههم از سآن ،های اخالقی و مقدساتکسب قدرت و ثروت، دعوی دفاع از ارزش

نها های راهبردی زنان تها به مناسبات خانوادگی راجع باشند یا به دیگر مناسبات اجتماعی. سیاستاست؛ خواه این ارزش

ل زوا تصاحب اقتصادی و سیاسی، درواقع به یها با پروژهبه دلیل پیوند آنکرد، اما ظاهر مناسبات خانوادگی را تبلیغ میبه

  بازتولید اجتماعی منجر شد. یهجوم منطق تولید اقتصادی به حوزه و فروپاشی خانواده و
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  شدن سازوکارهای حاکمیتیفربه

رفاهی و  عمرانی، خدماتی عمدتاًی مجریه است، ی قوهبر عهده رتبیشد دارند: یکی از آنها که ها عموماً دو کارکردولت

 نیز شود. کارکرد دیگرجز آنها میشامل آب، برق، جاده، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، موزه، سینما، امنیت و است و 

و نها آکه هدف آنها ایجاد رضایت و اقناع در شهروندان، کنترل است  هاییی فعالیتی کلیهاست که دربرگیرنده حاکمیت

)صدا و سیما، حوزه، نماز جمعه و  تبلیغاتژیک دولت شامل ئولوایدی هارت نیاز سرکوب آنها است. سازوبرگدر صو

استراق سمع برای کنترل شهروندان، و نهایتاً زندان،  صد، شنود، واست. ردر شهروندان  تیاع و ایجاد رضانجز آنها(، اق

دی شکل گرفت به بعد رون 4831 سال از شود.راضیان و مخالفان به کار گرفته میآور، و پلیس برای سرکوب ناگاز اشک

ن شدزرگب نیز . حاصل این روندبیش از پیش تقویت شد که سازوکارهای حاکمیتی به زیان سازوکارهای رفاهی و خدماتی

در روندی معکوس، دامنه و کیفیت  ،شدن روزافزون دولت بود. در نتیجهشدن و ناتوانروزافزون حاکمیت در برابر کوچک

 تر شد. مداخله و کنترل امور شهروندان وسیع یهو دامنطور روزافزون کاسته خدمات رفاهی به

 

 تنانه سیاستِ

سوم،  ل شده است، تحولشناخته شده و تحلییعنی دگرگونی در ساخت سیاسی و اقتصادی که دو تحول یادشده  در حالی

 ه شدهبه بحث گذاشتتر زنان و ارتباط وثیق آن با دو تحول یادشده کمی جنسیت و در حوزهردی بهای راهیعنی سیاست

با هدف کار آمدن دولت نهم ی جنسیتی بود که با رویهایگذارسیاستای از های راهبردی زنان مجموعهسیاست است.

در دستور کار  شدهی جدید بر اساس زن و مرد جنسیو ایجاد یک خانواده هازدایی از آناشتغال، کردن زنان شیننخانه

 قرار گرفت. 
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جنسیتی  یگذارسیاستهمواره با  در مناسبات سیاسی و اقتصادیجایی هدر ایران جابیز جدید نبود. البته این روند ن

رای گیری بتصمیم هاترین این سیاستجنسی زنانه و مردانه همراه بوده است. یکی از مهمهویت کاری در دستجنسی و 

جنسیتی همواره از پیش از مداخالت عظیم سیاسی و جدید های مشیبنابراین خطزنان و بازتنظیم تن زنان است. پوشش 

کار آمدن پهلوی اول، و : بار نخست با رویاست دو بار شاهد این تحول بودهایران مدرن حداقل دهند. اقتصادی خبر می

دید ج یخانوادگو  ، جنسیتنانههای قهرآمیز، مناسبات می. در هر دو تجربه، طی مکانیسمبار دوم با تأسیس جمهوری اسال

ن ای ها تحمیل شد.آن هزور بجدیدی برای زنان تعریف و بهو هویت و همزمان، پوشش  جایگزین مناسبات قبلی شد

 که از باال تنانگی را به همراه داشتزنانگی و دگرگونی با خود الگوی مصرف، سبک زندگی جدید و نوع جدیدی از 

بتنی بود، م زیستیمقامات در آن زمان که بر سادهبا الگوی مصرف مطلوب زن انقالبیِ غیرجنسی برای مثال  .شددیکته می

 انهویت و تن زنی سازندگی و تحوالت پس از آن، جنگ، دورهی دورهبه اقتضای بعد ی هادههطی تناسب تام داشت. 

تغییرات سیاسی و اقتصادی ، همراه با هشتاد یهدهاز اواسط  . به همین منوال،تعریف و بازتعریف شدت دفعابهو مردان 

متکی  رتِمناسبات قدو سبک زندگی در حیات  یشوندهدگرگون یشیوهو تن جدیدی نیاز بود که با  زن جدید بنیادین، به

 نِتبه یک ی جنگ، انقالب یا دورههای نخست خالف سالبراما این بار  سازگار باشد.گرایی و مصرفپروری بر حامی

مادی نجنسی تمام. این تنِ از نو ساخته شودهای بدن و تکنولوژیهای متنوع ز رهگذر جراحیبود که اشده نیاز جنسیتمام

و از  حکایت داشت اد و سیاستاقتص گالدیاتوری در طبقات پیروز در نبردِسو از تفوق  از یکبود از تلذذ و رفاه که 

 دهکننجنسی و مصرفتمام زن جدیدِدر خانواده. مردانه  یسلطه معطوف به ی جنسیتیشدهاغراقتفاوت سوی دیگر از 

ون همچ و جنسیتی. ،سیاسی، اقتصادی دردمند از نابرابری عمیقای زخمی و هم نماد جامعه بودجدید  یستون خانواده هم

 نسبت مستقیم داشت. اقتصادی و سیاسی با جراحی بدنگذشته، جراحی 
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 راهبرد زنان 

 رژیم جدید وقتی یرهبر طبقه در مقامرئیس دولت ، 31پس از انتخابات تیر  ندک زمانیااقدامات، در یکی از نخستین 

توانند به یک زن قانع اعالم کرد که مردان نمیطعنه بهکار  همان ابتدای، به مجلس رفت اد نخستین نطق خودبرای ایر

 آغاز شد که ایبلیغاتی گستردهکارزار ت . مدتی بعدهمراه شدنمایندگان کثریت آمیز اتأیید یبا خندهاظهارات باشند. این 

. در پی آن، اشتغالنه  ،بودازدواج زنان اولویت . داری اعالم کردشوهرداری و خانه ،زادن فرزندرا زنان  یترین وظیفهمهم

مشارکت  .روند سابق بازگشتبه دوباره بود، در حال بهبود طور نسبی بهاصالحات  یسیر نزولی اشتغال زنان که در دوره

های لی سادر فاصلهرسید.  4833درصد در سال  46به  4831درصد در سال  61نهم از حدود  اقتصادی زنان در دولت

  6هزار شغل را از دست دادند. 311، زنان در حدود 4831تا  4831

 اتیهای تبلیغدر خانه بود. دستگاه ی زن، ماندنترین کار برا، طبیعیاز وظیفه و جایگاه زن جدید مطابق تعریفِ

 دستوری آرامش محیط کار تلقی کردند. بر اساس این تعریفِ های کاری را مخلّحضور زنان در فضای عمومی و محیط

 ومحیطی اساساً مردانه است « محیط کار»آن بود،  انمتولیترین اصلیاز از زنانگی که تا همین اواخر شهرداری تهران 

 مادری ،رغم تبلیغات گسترده برای فرزندآوریبهناگفته نماند که اندازد. یآرامش و سالمت آن را به خطر من، نازحضور 

 ،بسیاری از مهدهای کودک همزمانشد. آغاز  هم مردان به تعدد زوجاتروندهایی برای تشویق ، و تشکیل خانواده

ویق ازدواج و ازدیاد جمعیت از سوی نهادهای گوناگون کردن زنان، تشنشینیی برای خانههاو برنامه یا تعطیل خصوصی

  اندازی شد.از جمله بسیج خواهران، مرکز امور خانواده، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و ... راه

                                                           
 . 411-441، صص 4838 (، پاییز8) 46 ،مطالعات اجتماعی روانشناسی زنان، «عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران»تیغ، جهان الهامو  کریمیزهرا 6 
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ز برای پرورش کودکان روهفت که هوای شهرهای بزرگ روزبگرو ازدیاد جمعیت در حالی صورت می تبلیغ مادری

افزون بر این،  .مختل کرده بودهای زیادی از جامعه را های زندگی، حیات عادی بخشایش هزینهزشد و افتر میناسالم

های عمومیِ آموزشدیگر پیش از ازدواج و  های آموزش رایگانِهو دور ترنگرابرای مادران خدمات بهداشتی و آموزشی 

 وزیر لوای مغایرت با شئون اسالمی، از آموزش عمومی  ،ایدزاز جمله  ی مقاربتیهابیماریشناخت و مقابله با مرتبط با 

ر از دیگ «ملی»چادر  یهآوردن به چادر با ساخت و تولید گستردتشویق زنان و دختران به رویحذف شدند. دانشگاهی 

 «و اوباش راذلا»، در کنار دستگیری پلیسامنیت اجتماعی اصطالح بهطرح . همزمان، در بود« فمینیسم»راهکارهای مقابله با 

از ان همچن. شدندم وها با حجاب اسالمی دستگیر یا به پرداخت جریمه محکمغایرت پوشش آن یبه بهانهبسیاری  زنان

 ،در این مدت بسیاری از فعاالن زن ای به خود گرفت.سابقهرد دولت با فعاالن زنان ابعاد بیبه بعد، برخو 4832سال 

 ند. های سنگین محکوم شدپرداخت جریمه یا دستگیر و به حبس

 مراتبهای بهمدآیپها این سیاستد. اما راه شونسربهین بود که زنان دوباره مطیع و های راهبردی اسیاست هدف

  .برای زنان بلکه برای کل جامعهتنها نه داشت؛ تریمهم

 

 زوال بازتولید اجتماعی

زون شدن روزافو جنسیگرایی از جمله مصرف تن جوامع، رشد مصرف تربیشدر کردن زنان نشینخانهمدهای آیکی از پی

ه پول ک اعضای طبقات جدید رژیماین پدیده کمک شایانی کرده است. به رشد زنان  راهبردیِهای سیاستاست. آن بوده 

ا های وارداتی در آن سالبخش مهمی از کااله متقاضیِهم کننده و عرضههم هایشان آمده بود، نفت مستقیماً به سر سفره

ه، م خانگی، البسزاآرایش، لولوازم این کاالها شامل شدت گرفت. هم اردات کاال ویمت نفت، حجم با باالرفتن ق. بودند

 یتولواو  ذ و رفاه مادیتلذ ازکه  بودای الگوهای تغذیهو های غذایی، ساخت بدن، جراحی، رژیم و های زیبایییتکنولوژ

 داد. سکس و امر جنسی خبر می
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ه، رژیم جدید و رشد روندهای حاکمان یعنی تحول اقتصادی برای ساختن طبقهبا دو تحول یادشده، یزنان کردن نشینخانه

 ردنکو جنسیگرایی رشد مصرفبه تولید اقتصادی،  یهها از چرخو حذف آن زناناز زدایی اشتغالدر سازگاری کامل بود. 

رای ی بترفند خوبکه  تر اینمهم. شدعاید طبقات برگزیده میآن مستقیماً مادی که منافع زد دامن میتن زن  تربیشهر چه 

دو کارکرد داشت: نخست، برکشیدن حامیان و پروراندن و ادغام آن در حاکمیتی بود که  پوشاندن ناکارآمدی عمیق دولت

ده طور فزاینبهویژه در طبقات فرودست بهکه وضع اقتصادی درحالیلذا  ها.ها و دوم، سرکوب ناراضیان و کنترل آنآن

 ،سیاری از زنانبشدن وضعیت معیشتی و بدتر یبیکار یهزینهراهکاری مناسب بود تا به  کردن زناننشینخانهشد، بدتر می

در  ،این پنهان بماند. افزون برها ، برای مدت زیادی از چشمهای اقتصادییگذارسیاستدر دولت ارادگی یناتوانی و ب

با این دعویِ حکام همراه شدند که در شرایطی که اشتباه بهای از جامعه نیز ههای گستردچنین وضعیت اقتصادی، بخش

زدایی از زنان به بدترشدن وضعیت اشتغال طبعاًشود، اولویت اشتغال با زنان نیست. یافت نمی یبرای مردان هم شغل

غال زنان دادن اشتجلوه« ناسازگار»ی از طبقات پایین منجر شد که دولت نهم دعوی نمایندگی آنها را داشت. معیشتی بسیار

از  هایی، یعنی مادری و همسری، با تأیید ضمنی بخش«اندآفریده شده» شبا آنچه که بر اساس دعوی غالب، زنان برای

نهم و دهم برای جراحی اقتصادی  هایکه دولتانجامید میهایی مسمکانیشدن غیرقابل رؤیتاین روند به  .جامعه همراه بود

 گرگونیِد. به تعبیر دیگر، سرکوب زنان و مطالبات آنها فرصت و توان کافی برای ندو سیاسی جامعه در پیش گرفته بود

به معنای ها نرژیم جدید را فراهم آورد. حذف زنان و مطالبات آ ییک طبقه مورد نظر برای ایجاداقتصادی و سیاسی 

های راهبردی رو سیاستست به رفاه جامعه اختصاص یابد. ازاینیبابزرگی بود که درواقع می یخالصی از تخصیص بودجه

  شد. نیز هازنان بلکه خانوادهنه فقط وضعیت معیشتی بدتر شدن باعث  زنان

ه نحوی متناقض، به محو تمایز میان ب ،اما بودخصوصی و عمومی  یحوزهمیان تفاوت حفظ  مدعی هااین سیاست

 دی بهتصااقتولید  یهحوزناسبات پولی و کاالیی از م شدنتولید اقتصادی و سرریز یهبازتولید اجتماعی و حوز یهحوز
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ویژه در میان اعضای طبقات گرایی در جامعه بهبازتولید اجتماعی کمک کرد. یکی از دالیل آن، رواج مصرف یهحوز

 . ندیافته بودو نمو پروری رشد حامیاز رهگذر د که مسلط پیشین بو

به اتمام رسیده رژیم جدید  یهطبقساختن  یهپروژ، بخش اعظم 4836تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 

شته است. بازگ« مسیر اصلی»دوباره به  «قطار انقالب»طور وانمود کردند که متحدشان، این طلبانِحاعتدالیون و اصال بود. اما

ود . حال نوبت آن بدر کار خارج نشهرگز از دستو ،رژیم یهطبقساختن کاری سیاسی و اقتصادی برای دست، حالبااین

در  . همچنینپیشین ابعاد قرار گیرد؛ گیرم نه در «نانخبگ» جدیدی از یهکه همان برنامه این بار در خدمت ساختن طبق

ای هیافته به سازوبرگهای اختصاصگذاشته نشد، بلکه بر میزان بودجه حاکمیتی کنارسازوکارهای تنها نهاین دوره 

 8شد.افزوده ویژه زنان باز هم بهو سرکوب جامعه  ،ایدئولوژیک، کنترل

روند که گذشت، همچنانتا حدی کاسته شد، اما  های دستوریاز شدت و حدت سیاستدر دولت یازدهم که بااین

 یههم تیشدن وضعیت معیشبدتراین وضعیت،  بلکه شدت گرفت. یکی از دالیلمتوقف نشد، تنها نهزدایی از زنان اشتغال

  انداخت.را از اولویت میاشتغال زنان بود که باز هم  اقشار

 طی درواقع. یافتی ادامه تربیشگرایی با شدت و حدت مصرفیازدهم و دوازدهم  هایدولتدر به همین منوال، 

طبقاتی بدل شده است. این بدان معنا است و تفاخر تمایز شاخص ترین مصرف به مهمپس از جنگ تا به امروز،  یهدور

یابد می تریباال گاهمراتب اجتماعی جایدر سلسله - نابود کند تربیشرا زیست و محیط - مصرف کند تربیشکه هر کس 

هر  ماا کنند.برای خود تفاخر و تمایز ایجاد میاز رهگذر مصرف، افراد یاری از بس. ی برخوردار استتربیشاز احترام و 

های نهم ولتدبنابراین شوند. میتر تر شده و عشق و فضیلت کاالییرنگترشود، بازتولید اجتماعی کمقدر جامعه مصرفی

  اند.بودهرویه دارای وحدت در زوال بازتولید اجتماعی ها، رغم اختالف در رویهبه ،و یازدهم

                                                           
 ام: راهبردی زنان در دولت یازدهم نوشتههای ورد افزایش بودجهمدر  دیگریمطلب در تر قبل8 

 .سیاسی اقتصاد نقدسایت ، «آل زنانگیخانواده، جمعیت، و ایده»فاطمه صادقی، 

 

https://pecritique.com/2015/07/05/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%C2%AD%D8%A2%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7/
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اعث که در بسیاری از طبقات باال پول باست. زیرا درحالی تربیشمراتب برای طبقات فرودست بهاین روند  یهمخاطر

عاطفی و  خانواده و پیوندهای پولی به تضعیفبیشود، در طبقات پایین، بند میفظ مناسبات خانوادگی به صورت نیمح

در تنها هنها آناند. واجهه مدر ایران طبقات پایین بیش از طبقات باال با بحران فروپاشی خانواد. لذا انجامدمیدوستانه نوع

ی ماه معترضان خیابانی دبه همین منوال، تولید اقتصادی جایی ندارند، بلکه از بازتولید اجتماعی هم سهم ناچیزی دارند. 

  ماعی هم هستند.بازتولید اجت زوالبلکه بسیاری از آنها قربانیان شدگان مناسبات اقتصادی نیستند؛ لهمتشکل از امسال، تنها 

باعث  مناسبات بازاری یهسیطرجهان نیز با چنین شرایطی مواجه است. در سایر مناطق تنها کشوری نیست که ایران 

ابله با هایی برای مقحلراهحال در مواردی . بااینمناسبات پولی شوندطور فزاینده تسلیم های متنوع حیات بهحوزهشده تا 

 social) «گذاری اجتماعیسرمایه»اسکاندیناوی دولت در تالش است از رهگذر  رای مثال دراین وضع ارائه شده است. ب

investment) ها و به آنداده آشتی مراقبت مفهوم با جدید را های نسل، تأکید داردبه جای مصرف بر مراقبت  که

وزد. ط زیست بیامیحفظ طبیعت و مح ، مناسبات اجتماعی،پیوندهای عاطفی با میان شغلهایی را برای ایجاد توازن راه

عی نیروهای بازار و زوال بازتولید اجتما یهبرای مقابله با سیطراروپا  یهمشی اتحادیگذاری اجتماعی اکنون به خطسرمایه

 تبدیل شده است. 

 ،تسهیل امر مراقبت از بیمارانکمک به مادران و به پدران،  های پس از تولد فرزندیعطای مرخصاِدر همین راستا 

ید زوال بازتولمقابله با  راهکارهای مؤثر برایاز بدنی و فکری مراقبان،  یاز رهگذر تقویت بنیه مندان و معلوالنسال

 کیدئولوژیاعمدتاً آموزش و پرورش در این زمینه نقشی کلیدی بر عهده دارد. اما آموزش در ایران است. طبعاً اجتماعی 

 همچون صدا وافراد را برای مقابله با مسائل و معضالت امروزی تجهیز کند. به همین منوال نهادهایی تواند نمیاست و 

 اتسیستماتیک خراف یهاشاعبه عمدتاً موزی، آتبه جای مهارهستند، آموزش عمومی متولی که سیما و شهرداری 

  ند.امشغول
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از یادی ز اند. برای مثال، تعدادبه کمک آن شتافتهمخاطرات اجتماعی به جای مقابله با  نیز های کالنیگذارسیاست

د. دهنمیدست  ضروری است، از شانو بقای خانواده معیشتروند، شغل خود را که برای زنانی که به مرخصی زایمان می

مندان و جز آنها عمدتاً کار ، مراقبت از فرزندان، کار خانگی، مراقبت از سالدر جامعه همچنین بر اساس ذهنیت غالب

ه پولی هایی کبه نظر بسیاری از افراد اشتغال به فعالیتدانند. دان انجام آنها را دون شأن خود میزنان است و بسیاری از مر

اما محکوم نیستند که تمام وقت خود را با کودک بگذرانند زایند، میطبعاً این ایده که زنان ست. فایده ادر آنها نیست، بی

دودن برای زدر ایران آموزش اصلی متولیان چندان مقبول نیست. و مردان هم باید در کار مراقبت از فرزند سهیم باشند، 

وقت  جای شگفتی ندارد که چندلذا ند. امشغول هاترویج آن د. برعکس، مرتباً بهکننتالش نمی جاافتاده ایِی کلیشهاورهاب

مسخر ت ه دلیلموضوع ب، شدطرح م دنیاآمدن فرزندشانهمردان پس از ببه بحث اعطای مرخصی در مجلس ی که پیش، زمان

  رنگ از دستور کار خارج شد.دبیو نمایندگان مجلس رئیس 

 

 سخن آخر 

مناسبات اقتصادی و جنسیتی ایجاد کرده در را دگرگونی عمیقی استقرار نظم سیاسی جدید، تالش برای اخیر  یهده در

آمیزتر از گذشته شد، تبعیضهای اجتماعی گروه ندها برای زنان و سایرروتنها نه ،جانبههمه ر خالل این جراحیِاست. د

محیطی را تزیس ی همچون بحرانهایبحران ایران بتواند یهحتی اگر جامع. جد به خطر افتادبهنیز  بازتولید اجتماعیبلکه 

 است.  پرسش جدی مواجهآن اکنون با دوام حیات اجتماعی  یاز سر بگذراند، مسأله

اجتماعی را جدی بازتولید های سیاسی خطر زوال یک از احزاب و جناحهیچ رسد در شرایط فعلیبه نظر می

رای است. ب حل مشکل، بر وخامت اوضاع افزودههای دستوری از باال نیز به عوض سیاستبه همین منوال، اند. نگرفته

دهند، همزمان، تبلیغ ر میسسو در ستایش از خانواده و ازدواج داد سخن  های تبلیغاتی از یککه دستگاهدرحالیمثال، 

، قشدن اخالارزشکه ماحصل آن بی کندهای متضادی را به جامعه القا میرانی، پیامد زوجات و تشویق مردان به هوستعد



06 
 

میتی حاک به موازات بدترشدن وضع معیشتی طبقات غیررژیم، روندهایهمچنین . و ترویج خیانت، دروغ و دورویی است

، یدوستبلندگوهای تبلیغاتی به نحوی تصنعی در ستایش از اخالق، کمک به نوعکه حالیدر ،ند. در نتیجهشومیتر فربههم 

 . شودر میتفزاینده کاالیی طوربه، مناسبات اجتماعی دهندمندان و جز آنها داد سخن میفقرا، رسیدگی به سالدستگیری از 

مانع از نابودی بازتولید اجتماعی شوند. حرکت به هر نحوی  کوشندمیاند که خود زنان تنهادر چنین وضعیتی 

ین تریکی از مهماست، کردن تن زن کردن و کاالییسیجنهدف آن  پوششی که ها بادختران خیابان انقالب و چالش آن

دارند. د های واحتبعیضخیزند و ریشه در هر دو از بستری واحد برمی اعتراضات دی ماهاین ابتکار و این ابتکارات است. 

اند، بسیاری رانده شدهی تولید اقتصادی از بازتولید اجتماعی نیز بیرون که بسیاری از مردان با بازماندن از چرخهحالیدراما 

یلت، با های مرتبط با عشق و فضیعنی زادن فرزند و سایر فعالیت لید اجتماعیاز زنان درست به دلیل قرارداشتن در بازتو

 اند. و تبعیض دست به گریبان محرومیت

 تنِاب، ایه و نپیرمثابه یک فضیلت مدنیِ بیشجاعت به آمیزِ دختران خیابان انقالب،غایت مسالمتدر حرکت به

د تولی ناسبات خشک و کاالییِم رده ازکو آماسمملو از ریاکاری مردانه، عمومیِ قلمرو در تقابل با  زنانه را غیرجنسیِ

آن رویه  که گیردی مناسبات قدرتی را به چالش میلیهکردن زنان بلکه کنشینخانهتنها نهاین کار با دهد. میاقتصادی قرار 

سته در کلیت آن بحیات اجتماعی زنان و هایی که کمر به نابودی مقابله با تبعیضابتکار زنان جوان برای سازند. را می

  آید.شود و زمان برایش به تنگ میم میهایش کی انتخابای باشد که هر روز از دامنههای جامعهشاید آخرین فرصت

 


