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قطع شد؛ افتادنش بر  راهی مهیدر ن رحمانهیاز پیله، ب رستهتازه یاپروانه یهابال

ی آغاز تصادف زیچنبود، همه ینیبشیقابل پ که راه افتاد. توفانی بهلرزاند خاک، جهان را

ی در پایتخت ابهیغردور و ، کردی از شهرستانی ]مهسا[ امینی شد. مقدر نبود ژینا

ت بر جنای ندخواستنرنتابد و از اهالی شهری که که سکوت را ب یاعضو خانواده ،باشد

شد،  نمادژینا  بودن ژینا بود.« زن»غیرتصادفی این ماجرا  تنها عنصرد. نچشم فروبند

مرزهای جهان. ستمی  یی همهاستم بر زن، ستمی به قدمت هزاران سال و به دراز نماد

صحنه قرارگرفته  پیشارویکه امروز به یک گسل جدی در جامعه و جهان بدل شده و 

 رهگ رهایی زنان جهانی –است. نام ژینا با وضعیت نیمی از نوع بشر و ضرورت تاریخی 

 است.خورده 

ر آینده همانند دیگشد. نسلی بی هایهشتاد ینسل دهه از سوی دیگر نام ژینا نماد

 مبرای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دو . نسلی کهوکنار جهاننسالنشان در گوشههم

 گوناگون در یهاضیو تبع هایفقیرتر شده و از نزدیک شاهد نابرابراز پدر و مادر خود 

است و از حداقل استانداردهای زندگی محروم است. نسلی که  یالمللنیسطح ملی و ب

دیگر کشورهای جهان است. نسلی مردم خویش با  یمدام در حال قیاس زندگی روزمره

، شکننده و بسیار ثباتیخدماتی بی هادر شغل دنرشیکه هیچ دورنمایی جز درگ

اکثریت آنان را حتی الیق استثمار شدن هم  یدارهیموقتی ندارد. نسلی که نظام سرما

، ی خیزشنیست که عنصر زنانه جهتی. براندیو مدام آنان را به اعماق جهنم م داندینم

 است. هایهشتادمتکی بر نیروی دهه 

 ،دشیخطاب م« مهسا»اجبار در نظام اداری و آموزشی که به یی«ژینا»فزون بر این، ا

ساکن  یهاتیبر ملکه . ستم مضاعفی به نام ستم ملی ه استستم دیگری شد نمادخود 

افزایش فقر و فالکت، گردان اصلی خیزش اخیر واقع صحنه. بهشودیماعمال  ایران

تلف مخ یهابر بخشم نظام حاکو تحقیرهایی بود که توسط ها ستمتشدید سرکوب و 

. اما زد ی مردمبر انبار باروت خشم نهفته یاشده است. قتل ژینا جرقه جامعه اعمال

فشان خشم مردم از گسل زنان سرریز کرده و چرا این جاست که چرا آتشپرسش این

امری تصادفی بوده یا برخاسته از  اینگسل به گرانیگاه خیزش جاری بدل شده است. 
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ویژه طی چند که ریشه در تغییر و تحوالت جامعه و جهان به است وضعیتی مشخص

 ؟رداخیر دا یدهه

ار کن»یا « اعتراضات ییافزاهم»صرفاً را تمایل عمومی بر آن است که خیزش اخیر 

که انگار ربط چندانی با یکدیگر نداشته و هر  ییها. ستمبنامند «هاهم قرار گرفتن ستم

ح توضیناتوان از  هانیی. این قبیل تباست مجزایی برخورداردینامیک کامالً از یک 

 دهدیتیز خیزش اخیر را پوشش تئوریک نمی لبهواقعیت بوده و در عمل  یجانبههمه

نبرد دان می توانینم جانبهکی ناقص و یهانیی. با تکیه به تبراندینم شیپو آن را به

 یواقع حلراهو بر  تشخیص دادهر را قوای درگی یهایژگیوی ترسیم کرد و درستبهرا 

 انگشت نهاد.

 است که در اغلبتئوریکی  فقدانتالش برای رفع نگارش این نوشتار ی انگیزه

رده بود ک دی. صدسال پیش لنین تأکخوردیتاکنون منتشرشده به چشم م یهالیتحل

بش طنز تلخ این است که جن« بدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی میسر نیست»که 

شده ولی اغلب نیروهای چپ ناتوان از تبیین تئوریک  انقالبی در عمل آغاز یاتوده

 یا زنندیهستند؛ یا در سطح تکرار کلیات در جا م پیش روی خود« عمل انقالبی»

ریخی تا یاند. در لحظهمحدود و تاکتیکی تقلیل داده رسالت خود را به بررسی مسائل

، گفت بدون تئوری انقالبیکرد و لنین را مؤکدتر  دیخطیری که قرار داریم باید تأک

 .رسدیاساساً انقالبی به پیروزی نم

تر کسی حتی زمانی که از . کمپردازندیبه تحسین صرف خیزش مفقط همگان 

تولیدی یا مناسبات  یرا به شیوهخیزش است ربط قادر  بردیخیزش نام م یهامحرک

 یهالیتحلبین تولیدی که امروزه بر ایران و جهان حاکم است نشان دهد، یا ارتباطی 

حاکم بر جامعه برقرار کند و برای تشخیص دوستان و  یاهیسیاسی با روابط طبقاتی پا

ز و روشن اتکیه کند. جای درک مشخص صحیح دشمنان انقالب به تحلیل طبقاتی 

بر جامعه،  حاکم یو دیالکتیکی روابط تولیدی استثمارگرانه دهیتنجایگاه و ارتباط درهم

رایجی که به  یهادهیمتداول و ا یتمایزات طبقاتی جاری، روابط اجتماعی ستمگرانه

 ،، خالی است. اغلب موارد استثمار به غارتکنندیاشکال مختلف از این روابط حفاظت م

یان و تضاد م سپاردیستم جایش را به تبعیض م ،ابدییو دزدی تقلیل م فساد ،رانت

های )و گرایش جنسیتی –ملی  –تضادهای طبقاتی  یکلیه محرک« سنت و مدرنیته»
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ن شکستن ماشیهمتغییر شکل حکومت جایگزین در و سرانجام ردیگیقرار م جنسی(

که به پرسش تاریخی و  ندیبیخود را ملزم متر کسی ماز این منظر ک .شودیمدولتی 

 کنونی بپردازد. یدر لحظه« چه باید کرد؟»همیشگی 

 پرسش فوق را دور یابا پرستش خودانگیختگی و شور توده کنندیاغلب سعی م

ویژه قوای دشمن )به توانیزنند. مشخص نیست که چگونه و با چه دورنمایی م

 ها وضرورت مردم به چه ابزاری نیاز دارند؟ زمینه، نیا هم شکست؟ درسرکوبگر( را در

ند؟ و چرا اکدام هاشیها و گشافرصت ،واقعی چیست؟ خطرات و موانع یهاامکان

تنها  عنوانبه یستیو انقالب کمون سمیاوضاع به طرح عاجل کمون نیبه ا ییگوپاسخ

 خورده است؟مشکالت جامعه گره یحل براراه

از  لیبه تحلو از منظر کمونیسم نوین  شیتوان خو در حد امکان و میکنیتالش م

گرو  که دل در یتمام کسانامیدواریم  1بپردازیم.ما قرار دارد  یشارویکه پ یتیواقع

 ف،یضع تیوضع نیاز ا یستیجنبش کمونتا  گیرنددر این بحث سهم انقالب دارند 

 .ابدیخود را باز یشاهنگیو پراکنده خارج شود و نقش پنابسامان 

 

*** 

هر چه باشد، از این « آزادی ،زندگی ،زن»مختلف مردم از شعار  یهابخشبرداشت 

 2بوده است.این خیزش که گسل ستم بر زن محرک اصلی  کاهدینم یاهیواقعیت پا

                                                      

این نوشتار با الهام و استفاده از آثار ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست نگاشته شده است. ریموند 1 

ی هاتابکبر پایه کمونیسم نوین  تاکنوناست. وی « آمریکا در سراشیب»لوتا  نویسنده کتاب مشهور 

واقعی تاریخ »مهمی در بررسی روندهای اقتصاد و سیاست جهانی منتشر کرده است. آثاری چون 

-یطبقات بیترک در رییو تغ یستیالیامپر یانگل وارگ»، «ی جنسیکشبهرهصنعتی شدن »، «کمونیسم

ی سوبهاقتصاد مائوئیستی و مسیر انقالبی »، «تا به امروز 1791ٔ  دهه از کایآمر متحدهاالتیدر ا یاجتماع

 و مقاالت دیگری که« ی آنسازمفهومدرک اهمیت ستم بر زن برای انقالب کمونیستی و »، «کمونیسم

 اینترنت قابل دسترسین آثار در ا است. شدهیگردآور در یک مجموعه« از اقتصاد و سیاست»تحت عنوان 

 اند. 

ئازادی( جنبش روژئآوا در کردستان سوریه بوده  ،ژیان ،)ژن «آزادی ،زندگی ،زن»خاستگاه شعار 2 

فکری به معنای هم لزوماًالن قرار دارد. فراگیری این شعار اافکار عبداهلل اوج ریتأثاست. جنبشی که تحت 
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دولت که  فرهنگی ریشه دارد -ماعی و سیاسی اجت -این گسل در روابط اقتصادی 

شدت با اقتصاد جهانی هروابطی که ببنیادگرای دینی به جامعه تحمیل کرده است. 

 شده است. دهیتنسیاست جهانی درهم یخورده و با تضادهای مهم درصحنهگره

صورت اقتصاد دیگر ملل تحت ستم به اقتصاد ایران هماننداز ابتدای قرن بیستم، 

 یشده و در خدمت به ضروریات سودآورادغام یجهانی بادلهمدر نظام تولید و  یتبع

 با محوریتایران  تحت سلطهاقتصاد  .شده است یدهسازمان یامپریالیست یسرمایه

والت اخیر تح صدسالشکلی از صدور سرمایه ( طی  عنوانبهتولید نفت و درآمد نفتی )

، اقتصاد وابسته، ناموزون ،راتییتغ نیحاصل اگوناگونی را از سر گذرانده است. 

و بر بخش  شودیآن کاسته م یدیتول یهیاست که مدام از بنی گسسته و معوجازهم

 اشتهجا گذساختار به نیبر ا یفیک یریتأثسازی جهانی. روند گرددیخدمات آن اضافه م

 یرفسنجانریاست جمهوری هاشمی که روندش از دوران  یاقتصاد لیتعد استیس است.

 یاهبخش شتریشده، موجب ادغام هر چه ب یریگیپ زیوخبا افتو توسط دیگران آغاز 

 یدار هیرماروابط سطی این دوران شده است.  یدر اقتصاد جهان رانیمختلف اقتصاد ا

 نیشده است. ا دگرگون یکلجامعه به یاقتصاد یربنایو ز افتهی توسعهشدت به

 یمختلف اقتصاد )صنعت، کشاورز یهابخش انیبر روابط م یفیک راتیتأث هایدگرگون

زن و مرد  انیطبقات مختلف، م انیشهر و روستا، م انیم یو خدمات( و روابط اجتماع

جامعه  یهایسامانهناب یاز مرکز و ... گذاشته است. تمام ورو د یمناطق مرکز انیو م

فقر  و گسترش یاجتماع یهاضیتبع، ستم و هایو رشد نابرابر یشکاف طبقات شیو افزا

 ساختار دارد. نیا تیدر کل شهیو فالکت مردم ر

ه بناً قانوو  زن را رسماًحکومت جدید که پس از سقوط رژیم شاه،  این درست است

برای اعمال ستم بر زن سود  یترعیشن یهاوهیو از ش هدوم بدل کردشهروند درجه

مجبور شد بر همان روندهای اقتصادی قبلی که در جامعه  حالنی. اما درعه استجست

                                                      

که بسیاری آشنایی دقیقی با افکار این رهبر کرد ندارند. برای ویژه آنالن نیست. بهابا افکار اوج یهمگان

ری و : زن اثی"ژنولوژی"» یزن به مقاله یالن نسبت به مسئلهاآشنایی و ارزیابی انتقادی از نظرات اوج

مجموعه نقد و  از امید بهرنگ رجوع شود. این مقاله در 1171شهریور  -« در در جهان اوجالنالهه ما

 ست.ا دسترسقابلدر کانال تلگرامی زیر « اندازهاچشمو  هاجدالرهایی زنان: »پژوهش دفتر ششم به نام 
@obehrang 
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زمان هم و کندبازار کار  یروانه شیازپشی. به این معنا که زنان را بکندموجود بود، تکیه 

ری( حجاب اجباپرچم با کمک ایدئولوژی اسالمی و قوانین مبتنی بر شریعت )مشخصاً 

 .مقابله کنداجتماعی این روند « عوارض»با 

در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان تغییراتی در نقش و جایگاه نهاد خانواده صورت 

و  به عملکرد خانواده شیازپشیاط جهان انباشت سرمایه بانند سایر نقم. ه استگرفت

 عنوان بخشی از روبنا و. خانواده بهه استتولید خانگی مبتنی بر خانواده وابسته شد

تری در تولید و بازتولید نیروی کار شدهو کنترل ترافتهیزیربنای جامعه نقش سازمان

از بت مراق( و دمثلینیروی کار )تولبازتولید  ی. نقش کلیدی زنان صرفاً به عرصهدارد

 و. در سراسر دنیا پس از جنگ جهانی دوم )نیستمحدود ی خانگی دستعیصنایا آن 

 یترمیدر ایران( زنان در ابعاد گسترده و عظ خورشیدیچهل  یمتعاقب آن در دهه

، مجبور شدند کار کنند تا برای حفظ سطح معیشت  زن و مردوارد نیروی کار شدند. 

پنجاه  یچهل و اوایل دهه یویژه در اواخر دههخانواده دو دستمزد داشته باشند. به

، وابسته به کار زن و مرد در شهری میانی اقشارو بازتولید  نیتأم مروربه خورشیدی

و به لحاظ  زدیرا رقم م یادهیچی. این وضعیت شرایط اجتماعی پشدبیرون خانه 

بوده  هاوجود آورد. برای مقابله با این تنشرا به حادی یهافرهنگی و اجتماعی تنش

سنتی برای حفظ انسجام اجتماعی  یهابر نقش خانواده و ارزشی دارهیسرماکه نظام 

رفته ختلفی به خود گدر گوشه و کنار جهان اشکال م . این سیاستکندیمکرده و  دیتأک

 است.

 یعنوان کارگر به درون شیوهبهار زنان و ورود روزافزون و جهش مروربهی و طورکلبه

که کارشان مستقیم ارزش اضافی خلق کند یا به نظر از این)صرفی دارهیتولید سرما

یل به دل است. هیافتی در اقتصاد جهانی ترتحقق ارزش یاری رساند( جایگاه برجسته

 1فوق استثمار بدل شدند. یموجود، زنان به نیروی عمده نابرابری جنسیتی تاریخاً

                                                      

 کار است. قیمتی که تر از قیمت نیرویمنظور از فوق استثمار پرداخت دستمزد به کارگران، کم1 

دیگر  . به بیانیشودیمی تعیین اجامعهتولید و بازتولید نیروی کار طبق استاندارد هر  یتوسط هزینه

استخراج  یارزش اضاف عنوانبهتوسط نیروی کار و ارزش نیروی کار  دشدهیتولمیزانی بیش از تمایز ارزش 

 العادهفوقو شدت کار  تریطوالن، ساعات کار ترنازلدر شکل دستمزد  معموالً. فوق استثمار شودیم
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ی و کیفی مهمی برای تولید مافوق ویژه در جهان سوم فوق استثمار زنان نقش کمّبه

ند در چ سازیجهانیامواج ی پیدا کرد. دارهیسرماکلیت نظام  دیبازتولو تولید و سود 

. است هبا تکیه به فوق استثمار این بخش از نیروی کار پیش رفت عمدتاً گذشته یههد

 جهان امروز دربغرنج مهم و  یهاتیشدن فقر یکی از واقع هزنانزنانه شدن نیروی کار و 

د استثمار شدیی معاصر با کارکرد امپریالیسم در دورهاقتصاد سیاسی است.  یعرصه

 است. خورده گرهبر آنان زنان و اعمال ستم بیشتر 

ی ی تولیدی معینشیوهمختص به ایران نبوده بلکه برخاسته از  یادهیاین امر پد

در تمامی جوامع وضعیت زنان ی تغییراتی که در حاکم است. کلیه جهان که بر است

 این نظام .صورت گرفته استامپریالیستی  - یدارهیدر چارچوب روابط سرما داده رخ

و تصاحب و کنترل خصوصی این  سوکیتضاد میان تولید اجتماعی از ی جهانی بر پایه

و اوضاع هر کشور  کندمیی که در مقیاس جهانی عمل اساس تضاد؛ کندیمکار  تولید

در تحلیل نهایی، حرکت، رشد و تشدید این تضاد است که . دهدیخاص را نیز شکل م

                                                      

یتی و جنس «نژادی»ی ملی، هاشکاففوق استثمار استفاده از  مؤثر. یکی از منابع ابدییمبیشتر بروز 

ی مجبور است به منبع یا منابع دیگر شودیمتر است. کارگری که فوق استثمار برای پرداخت دستمزد کم

لید نیروی کار خود و خانواده خود رجوع کند. یکی از شرایط فوق استثمار هزینه معاش و بازتو نیتأمبرای 

 یی است. که در آن بخشی از هزینهدارهیسرمای با دارهیسرما پیشا ی تولید هاوهیشهمزیستی میان 

 و کار و تولید« یررسمیغ»معاش کارگران از طریق تولید خود معیشتی خانوادگی در روستا، اقتصاد 

. چندشغله شدن نیروی کار که امروزه در ایران بسیار رایج است یکی از شودیم نیتأمخانگی زنان 

 ی فوق استثمار است.هاجلوه

فوق استثمار در چین اشاره کرد. یکی از منابع عروج عملکرد به  توانیم زینی المللنیبدر سطح 

بوده است. بخش اعظم کارگران مهاجر از مافوق استثمار  برهیتکیک قدرت امپریالیستی  مثابهبهچین 

د تولیمانده روابط عقب هاآنی جنوبی وابسته به روستاهایی هستند که در بندرهامناطق شمالی به 

 یدارهنگی برای محل کار است و هم یرویهم منبع ن. روستا اندشده حفظدهقانی مبتنی بر خانوار دهقانی 

گذاشته است. زن و مرد  ریتأثکارگری  ی. این روابط بر شکل خانوادهنییپا یهانهیکار با هز یرویاز ن

، فرزندشان را به اندمشغولی جدا از هم در مناطق جنوبی به کار امنطقهعضو یک خانواده هر یک در 

ه زن ت چند هفتدر تعطیالت ساالنه به مد عمالًو  اندسپرده شانیروستاساکن در  مادربزرگیا  پدربزرگ

 گیرد.  گردند و تجمع خانوادگی شکل میو شوهر به روستا  برمی

در ایران نیز در میان برخی از کارگران عسلویه چنین اشکالی از خانواده پدید آمده است. کارگران 

 .برندیمسر هخود ب ینزد خانواده -به شکل متناوب  غالباً -در سال مرد حداکثر سه ماه 
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سال آمارهای جهانی در  ربنا ب ی جهانی به جلو رانده است.درصحنهرا زن  یسئلهم

 اندادهدبه خود اختصاص کار جهان را ساعات درصد از  91میالدی زنان  2111

و فقط مالک بیش از  گرفتهتعلقاز کل مزد جهان به آنان ده درصد حدود  کهیدرحال

تغییرات قبیل ین ( ا1137، 12.)نشریه پیام زن، شمارهاندبودهیک درصد سرمایه جهانی 

و « جهان سوم»وسیع نیروهای تولیدیِ جهان به سمت  ییجازمان در کنار جابههم

هقانی، ، ویرانی اقتصاد دتیامپریالیسبا کشورهای سلطه  شکاف بیشتر میان ملل تحت

عظیم از روستا به شهر و از یک کشور به کشور دیگر فشار زیادی بر روابط  یهامهاجرت

 ی. تغییر نقش زن و خانواده و نیاز اقتصاد جهانه استو ساختارهای سنتی گذاشت

 یبرا هاستیالینیاز امپر باکار،  ینیرو یعرصه به زنانِبیشتر جذب  یبرا یامپریالیست

دو وجه مدام در این . در تضاد است خانواده و حفظ انسجام یسنت یهااعمال ارزش

د برای مجبورنی کشورها حال برخورد و تصادم با یکدیگر هستند. طبقات حاکم در کلیه

 به تقویتانسجام اجتماعی  حفظبار آمده و بهاجتماعی  یختگیگسازهم مقابله با

 بپردازند.و امتیازات مردانه  حفاظت از حقری و پدرساال

کی ی ی اولیه(هاکمونتاریخ )پس از نهاد خانواده در سراسر  یطورکلپدرساالری و به

امع طبقاتی بوده چراکه روابط مالکیت از طریق وحفظ ثبات اجتماعی جاز ارکان اصلی 

ی نیز این نهاد دارهیسرمادر عصر  .شودیبازتولید م دائماًاین نهاد اجتماعی است که 

ر ی تولیدی بشهاتیفعالتابع تغییرات عمده در همواره رغم تغییر در شکل )که علی

 .کندینقش مهمی بازی م ایدئولوژیک و همچنین اقتصادی - نظر اجتماعی ازبوده( 

دارد. در جهان امروز، انسجام اجتماعی  نیدر تأم یاکنندهنییگاه تعنهاد خانواده جای

انسجام در کشورهای گوناگون اشکال مختلفی به خود گرفته است: اجباری این  نیتأم

در آمریکا و برخی کشورهای دیگر تا گسترش فحشا و  نیجن از حمله به حق سقط

خاورمیانه توسط بنیادگرایان  یدر منطقهاجباری گرافی در سراسر جهان تا حجاب پورنو

 .... و انیگرااسالمی سلطهدر دوره در سودان شلوار پوشیدن زنان ممنوعیت تا اسالمی 

شان در برابر اشکال گوناگون زنان و مقاومت یجلوی صحنه رانده شدن مسئلهبه اما 

این اد. ، تقلیل داندداکردهیو نباید به نقش خاصی که زنان در تولید پ توانیستم را نم

ترین و تحت ستمپرولترهای واقعی و »ی است که بخش اعظم زنان کارکن اقعیتو
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و نباید به جایگاه  توانینم. اما ستم بر زن را شوندیممحسوب « نیتراستثمارشده

است  یااز روابط اجتماعی ستمگرانه یمهم ءستم بر زن جزاقتصادی آنان کاهش داد. 

 یجامعه جاری است. درست است که این رابطه یهاها و بافتاندام یکه در کلیه

یدی روابط تولدر  تیاز تقسیم جامعه به طبقات بوده و درنها یجزئ گرانهاجتماعی ستم

افراد  تیموقعی تولید و هافرآورده)به معنای شکل مالکیت بر ابزار تولید، شکل توزیع 

ه یست. چراکن قابل تقلیل بداناما  ،ریشه داردو روابط متقابل میان آنان در تولید( 

از  ی)که جزئ جنسیتی بر پایه کارمیو تقساست اجتماعی  یجنسیت ساختار

جتماعی ا کار میتقس نیترکنندهنییپدرساالری در همه جوامع طبقاتی بوده( مدام با تع

 اجتماعی ستمگرانه در میان یرابطهدارد. این تداخل  -میان طبقات  کارمیتقسیعنی  –

خود  یهنوببهطبقات )از اقشار تحتانی تا میانی تا باالیی( جاری و ساری است و  یکلیه

 یجتماعا یرابطه نیا .گذاردیم ریروابط ایدئولوژیک تأث ویژهبهسطوح جامعه  یبر کلیه

 نقش اما داراست را خود خاص یهاکینامید ،یدارهیسرما دیتول یوهیشچارچوب  در

 جامعه سطوح یهیکل در یروابط طبقات اعمالدر  یانجیعنوان واسط و مآن به

عملکردی که نهاد خانواده هم در زیربنای اقتصادی و هم در روبنای  .است کنندهنییتع

)دولت، قانون، فرهنگ و اشکال ایدئولوژیک( دارد بر پیچیدگی مکانیسم جامعه سیاسی

روبنا  میان زیربنا و کیبهکی و میمستق یابطهر رونیازا. دیافزایممیان ستم و استثمار 

 تابود  و انگلس اینمارکس ی هاتمام تالش .ستیستم موجود نو استثمار  انیمو 

تم و سد که چگونه ند و نشان دهنرا توضیح دهو روبنا  ربنایزرابطه میان پیچیدگی 

 ها موجود است.دیالکتیکی میان آن یدرهم تداخل کرده و رابطهاستثمار 

 

 بنیادگرایی دینی و امپریالیسم یزنان در چنبره
است. این شده واحوال مشخص سیاسی همراه با اوضاع فوقتغییرات ساختاری 

 یقرار داده بلکه اثرات مخرب ریتنها زندگی مردم جهان را تحت تأثوضعیت سیاسی، نه

ناتوانی امپریالیسم آمریکا در اعمال  گذاشته است.بر زندگی زنان در گوشه و کنار جهان 

 یبلند کردن دوبارههژمونی خویش برجهان و ظهور قدرت جدیدی مانند چین و سر

سو کها، از یاست. این رقابت کردهامپریالیستی را تشدید  یهارقابت ،امپریالیسم روس
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 فشار ویژه کشورهای جهان سوم را تحتبرجهان به حاکم نظامی –ساختارهای سیاسی 

 -سیاسی  –در ساختارهای اقتصادی بیشتر ومرج هرجگسستگی و قرار داده و باعث 

کوچک و بزرگ را وادار  یهاقدرت یاز سوی دیگر کلیهو فرهنگی شده است. اجتماعی 

 .مختلف بیفزایند یهاستم و استثمار در جهت یبر دامنهکرده تا 

ی ریگهمهرخ داد یا بحران ناشی از  2113برای مثال بحران مالی جهانی که در سال 

ی اوکراین(، تغییرات امروزه جنگ ارتجاع مشخصاًی )کیتیژئوپلی هایریدرگکرونا، 

 ی اجتماعیهارساختیزی بر اگونهبه، هر یک ستیزطیمحوهوایی به دلیل تخریب آب

 طورهبمستقیم گذاشته و موجب فقر بیشتر آنان ) ریتأث( هاخانوادهوضعیت  مشخصاً)

ناتوانی در اعمال سلطه و حفظ نظم و انضباط نامتناسبی فقر بیشتر زنان( شده است. 

  تربارشونتفاشیستی و خبه سمت اتخاذ رویکردهای آشکارا حاکمان جهان را اجتماعی 

 رانده است.

بار جدال میان دو قطب بنیادگرایی دینی با این وضعیت خشونت یهایکی از جلوه

 اخیر یویژه مردم خاورمیانه را طی چند دههامپریالیسم است که زندگی مردم جهان به

د بلکه از اننیادگرایان اسالمی از گور تاریخ برنخاستهب .کرده است تحملرقابلیغتلخ و 

هان کنونی سربلند ج فرهنگی نظامی، – سیاسی اقتصادی، –خاک روابط اجتماعی 

میان سیاسی برخاسته از  هاینیروآنان حاصل پاسخی هستند که برخی  4اند.کرده

 .انددادهنظام پیش پای  یهااقشاری از طبقات حاکم در جوامع خاورمیانه به ضرورت

                                                      

مهم در جهان و  یو رخدادها یاسسی – یکیدئولوژیا مختلف عوامل کنار در ینید ییادگرایبن4 

)مانند جنگ سرد میان دو بلوک غرب و شرق، جنگ میان اعراب و اسرائیل، شکست ساختمان منطقه 

 یطورکلبه و ...( هاآنرسیدن  بستبنملی و به  بخشیآزادی هاجنبشسوسیالیسم در چین، افت  

 یهاییجاجاب و راتییبه تغه که بود انهیخاورم یدر کشورها یستیالیامپر یه عوارض توسعهب یالعملعکس

 یاقتصاد یساختارها بیو تخر یو موجب از شکل انداختن، فروپاش شده منجر جوامع نیا در عیسر

 .منطقه شده است نیمردم ا تیو به فقر و فالکت کشاندن اکثر یاجتماع

لل ع»تحت عنوان معمار کمونیسم نوین ی از باب آواکیان امقالهبرای بحث بیشتر رجوع شود به 

 .2111نوامبر  4 -« رشد بنیادگرایی اسالمی در جهان

از امید بهرنگ « هیفقتیوالتا  االسرارکشفاز  – 79گپی خودمانی در مورد انقالب »همچنین مقاله 

 هستند. دسترسقابلهردو مقاله در اینترنت  .1179بهمن  –
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 یاهخواهان بازگشت به روابط، رسوم، عقاید و ارزشبه لحاظ ایدئولوژیک نیرویی که 

زنان در حقوق . یورش به استافراطی جامعه به شکل ها به آن یتحمیل همهو سنتی 

رد. بنیاد ایدئولوژی اسالمی در تنافر با روابط قرار دا ارتجاعی مرکز این بازگشت

 ازما آنان ا ندارند. یمشکل ی اقتصادیبنایرزیست. بنیادگرایان اسالمی با دارانه نسرمایه

ه هر ک گرفتهشکلی دوقطبفرهنگی در جدال با امپریالیسم قرار دارند.  –سیاسی  نظر

گر یکدی ضدیتی که بارغم علی. این دو قطب انددهیازنظر تاریخی منسوخ و پوسدو 

نجر دیگری مبه تقویت یکی حمایت از هر نوع  و کنندیرا تقویت مهمدیگر مدام  شتهدا

 .شودیم

تکیه  ییروهاینمجبورند به  شانتوسعهی هاطرحبرای پیشبرد  غالباً هاستیالیامپر

ه حاکم بر جامع یماندهو حافظ روابط عقب ندهیبه اشکال و درجات مختلف نماکه  کنند

ها و ضرورته است که وامع خاورمیانحاکم بر ج یطبقات یوابط اجتماعهستند. این ر

. کندیمتعیین  -ی کیتیژئوپلی هارقابتبر متن  -را  هاستیالیامپری هاانتخاب ینحوه

 یتسیالیامپر یتوسط بورژواز« حقوق زنان» ییادعا «یشمولجهان»که  ستین جهتیب

 -تخریب »منطق و افزون بر این، با آنارشی  7.غلتدیمدر« یی فرهنگیگراتینسب»به 

                                                      

ی شمولجهان»و « ی حقوق بشرشمولجهان»ی ادعای المللنیبحقوقی، بورژوازی در سطح  ازنظر7 

ی یی فرهنگگراتینسبمدافع  رسدیمپایش به کشورهای تحت سلطه  کهیوقترا دارد اما « حقوق زنان

تضادها  حلراههمگان و آخرین و تنها  یی از زمانی که به قدرت رسیده خود را نمایندهبورژواز. شودیم

تضادهای طبقاتی و  ی و دروغین است.رواقعیغی، شمولجهانمعرفی کرده است. این ادعای همگانی یا 

 .دهدینمرا به وی « یشمولجهان»ساختارهای نابرابر که بورژوازی همواره مدافعش است، اجازه این 

را « ی حقوق بشرولشمجهان»ی غربی تا سازمان ملل( مدام هادولتنهادهای بورژوایی )از  یکلیه

و بر این مبنا برای خود حق لشکرکشی به گوشه و کنار جهان قائل هستند و حتی از  کشندیمبه رخ 

 هایلشکرکشبرای توجیه برخی از این .« ردیپذینماست و قیدی هم  شمولجهانحق زن » یگزاره

اعمال  خواهدیممانی که ز شمولجهان. اما همین حق ندیجویم)مانند لشکرکشی به افغانستان( سود 

ی ادعایی خویش وفادار بماند. شمولجهانبه  تواندینمو دیگر  شودیمروبرو  شاننظامی هاضرورتشود با 

به این دلیل بورژوازی  .دهدینمرا « یشمولجهان»این  یروابط و ساختارهای نظام بورژوایی اجازه

سرخم کند و مدافع  در مقابل فشارهای ناشی از روابط و نهادهای سنتی شودیمامپریالیستی مجبور 

با فرهنگ و « شمولجهانی هاارزشحقوق و »یی فرهنگی در ارتباط با زنان شود. در عمل گراتینسب

 یلشموجهانی الینحل میان تضاد. شودیعاوضه ماسالمی( م سمینیفمبومی )در اشکالی چون  یهاارزش
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ی هاشکل شانتوسعهی هاطرحی حاکم است همواره دارهیسرمانظام که بر « بازسازی

که زمینه را برای رشد بنیادگرایان  دنآوریمبار ی اجتماعی را بههابیتخردیگری از 

 .دنکنیمفراهم « دیگر حلراه» عنوانبهدینی 

یکی از  یبرندهشیپو  «دیگر حلراه»حاصل این  اساساًمهوری اسالمی ج

قدرت ه . خمینی دو هفته پس از به استتاریخ علیه زنان شد یهاجنگ نیترمخوف

ظامی ویژه با تنانیروی کرد. آغاز این جنگ را حجاب اجباری با فرمان رسیدنش 

ا توجه بود. جنگی که ب سابقهیهنگفت به جنگی اختصاص یافت که در تاریخ ب یابودجه

 یونشیب و با شدت و دامنهموقعیت خاص زنان با فراز به وضعیت عمومی جامعه و

ی ترنرمتالش کردند ظاهر در مقاطعی  کهنیرغم اعلیحاکمان رفت.  شیپمتفاوت به

اصلی ایدئولوژی  یاز غلظت هسته گاهچیاما هدهند بنیادگرایی خویش  یپوسته به

ی هابحرانو بروز اخیر  یطی دههیابی تضادهای مختلف با حدتخویش نکاستند. 

ی ایدئولوژکنترل نظامی امنیتی بر غلظت گوناگون، جمهوری اسالمی همواره در کنار 

شان ستیزانه اش افزود تا از طریق کنترل بیشتر زنان، کنترل جامعه برایو اقدامات زن

( خانواده و طایفه برپدرساالری )روابط اجتماعی حاکم تسهیل شود. حفاظت بیشتر از 

ی هاچارهیکی از راه مرد بر زن و امتیازات مردانه( یری )روابط قدرت و سلطهو مردساال

                                                      

ه بتحت سلطه  یارتباط با زنان کشورهاحقوقی در  ییگرایدر مورد حقوق زنان و نسب یبورژواز نیدروغ

 .دیآیموجود 

گی در وارزندگی مصرفی )و انگل یاحمقانهی هایروزمرگاین امر را نیز نباید نادیده انگاشت که تبلیغ 

و بحران و نیازی ایدئولوژیک  زندیمرا  شمولجهانی هاارزشکشورهای امپریالیستی( مدام زیرآب ادعای 

. از این زاویه آوردیم به وجودیی از زنان جوامع کشورهای امپریالیستی( هابخشرا )حتی در میان 

ه ب« جدید شمولجهان»با ادعاهای  دنکنیمبنیادگرایان فاشیست مسیحی در خود این کشورها سعی 

لی ی لیبراهاارزشنیست که بورژواهای مدافع  تجهیبی خالی را پر کنند. هاحفرهاین نیاز پاسخ دهند و 

. این اندشدهفیتضعیان فاشیست مسیحی هستند، ادگراینیی دیگر از بورژوازی که مبلغ بهادر برابر بخش

 نیالمتحبل»ته شده و تنها با پیش گذاشتن گسس نیشیپ یبافت اجتماع اندافتهیدردسته از بنیادگرایان 

 یتریارتجاعیی از مردم سوار شد و جامعه را به شکل هابخشمی توان بر احساس ناامنی در میان « الهی

 انسجام بخشید.
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ی، اروابط خارجی و منطقهبحران در  ،بحران اقتصادی راتیتأثبرای مقابله با حکومت 

 ی بود.اتوده یهاشورشو مقابله با  ستیزطیمحبحران 

نوین جنگ علیه زنان وارد فاز  خورشیدینود ی دوم دهه نیمهدر مهوری اسالمی ج

از طرح ممنوعیت راه انداخت. ی ضد زن را بههاپروژهو آگاهانه انواع و اقسام  شد

 تبلیغ رسمی و یجلوگیری از بارداری و ممنوعیت سقط جنین تا تشویق چندهمسر

از  ییهاهمگی جلوه سنتی یهاسفت کردن ارزشو  تحت عنوان ازدواج موقتفحشا 

ور ش قدرآنآش  است.سربلند کرده  شکه در مقابلبوده ی به تضادهای حکومت پاسخ 

شورای اسالمی هشت  در مجلسخشونت علیه زنان منع  یالیحهاست که فرایند طرح 

 سال به درازا کشید و سرانجام نیز به تصویب نرسید.

ی شصت را دوباره احضار ویژه زنان، خدای دههبرای ترساندن جامعه و بهرهبر نظام 

اجتماعی دینی که  -. چسب ایدئولوژیک دیآیبرنمین خدا کاری از دستش کرد. اما ا

بود و  داده دست ازکارآیی خود را  ندکردیمهمواره روی آن حساب گران حکومت

از هم گسست.  جامعه مختلفی هابخشدم فزاینده سرانجام در مقابل خشم و نفرت هر

در  ی حلقه ضعیفریگشکلی از انشانهورشکستگی ایدئولوژیکی که قبل از هرچیز 

عی و و ارتجامانده عقب اجتماعی –بار دیگر روابط تولیدی بود.  زنجیره ستم و استثمار

ها نسانافرهنگی،  -تشدید تضادهای عدیده میان زیربنای اقتصادی با روبنای سیاسی 

یراتی به تغی ترقیدقاز این نظر، توجه را به فغان آورد و شورشی انقالبی شکل گرفت. 

اجتماعی و تحوالت خاصی که در روبنای جامعه ایران صورت  -که در روابط تولیدی 

 گرفته حائز اهمیت است.

 

 کلیدی یهابرخی شاخص :افتهیرییتغ یهاتیموقع
روند جذب زنان به بازار نیروی کار شتاب  1142پس از اصالحات ارضی در سال 

درصد رسید. به لحاظ  19نرخ مشارکت زنان به  باًیتقری دوم دهه نود در نیمه گرفت.

از حدود  -با توجه به رشد جمعیت کشور  -مطلق تعداد زنان درگیر در بازار کار 

به حدود پنج و نیم میلیون جمعیت فعال زن در مقابل  1147نفر در سال  ونیلیمکی
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نیز  به ازای هر چهار مرد یک زن باًیتقررسید.  1179میلیون مرد در سال  7/22

 6ی نیروی کار در بازار است.کنندهعرضه

مشارکت زنان در بخش کشاورزی نبوده گفتنی است که این ارقام چندان شامل نرخ 

ویژه قبل از انقالب سهم نیروی کار زنان در این بخش در محاسبات آماری )بهاست. 

اری دشاسرمایهروابط اقتصادی پی ی از قدرتانشانه( همواره خالی بوده است. این امر 79

. در شودینمکار زن به رسمیت شناخته  اساساًو پدرساالرانه بوده که در آن 

میزان مشارکت زنان در کار  ینهیدرزمیی هایدقتیبنیز کماکان با جدید  یهایریآمارگ

متکی  اًعمدت ی نیز بوده کهررسمیغاقتصاد  ی شاملدقتیبکشاورزی روبرو هستیم. این 

 .ستبر نیروی کار زنان ا

زنان  از افزایش سهم ترمهمتغییر کیفی که در جایگاه نیروی کار زنان اتفاق افتاده، 

در نیروی کار کشاورزی است. این تغییرات پس از اصالحات ارضی ناشی از ادغام بیشتر 

الیستی یبانکی( در نظام امپر –ی ربایی از طریق گسترش شبکه عمدتاًاقتصاد روستایی )

ی جدید اقتصاد روستایی با اقتصاد جهانی وضعیت زنان بندبیترکبود. چیدمان و 

ی تغییر داد. دیگر نیروی کار زنان روستایی بخشی کلبهبخشی از نیروی کار را  عنوانبه

و دیگر  هاکارخانهی . جدا از زنانی که روانهشدینمرعیتی محسوب  –از اقتصاد ارباب 

ی زنان روستایی درگیر اقتصاد معیشتی دهقانی ر شهرها شدند، عمدهکارهای خدماتی د

شد. زنان عالوه بر  تربرجستهنقش نیروی کار زن  گشتند. در این شکل از اقتصاد،

بافی و...( مجبور ی خانگی )قالیدستعیصنای )مراقبت از همسر و فرزندان( و دارخانه

ناشی  اًعمدتی بر عهده گیرند. این امر رپرودامشدند سهم بیشتری در تولید کشاورزی و 

مردان به شهرها بود که درگیر کارهای فصلی در  مدتانیمیا  مدتکوتاهاز مهاجرت 

                                                      

 اقتصادی ازنظرنرخ مشارکت زنان شاخص این امر است که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار 6 

درصد بود. در سال  11حدود  1147 -77ی هاسالدر فاصله نرخ شاغل یا دنبال شغل هستند. این 

، 1177مرد در برابر یک زن و در سال  9 باًیتقر، 1147مرد در مقابل یک زن، در سال  11 باًیتقر، 1117

 مرد در برابر یک زن در بازار کار حضور داشتند. 6 کمتر از حدوداً

است. این اثر در  شدهبرگرفته« ی کالنهاشاخص –مشارکت اقتصادی زنان »این ارقام از کتابچه 

 ت.اس دسترسقابلو در اینترنت  منتشرشدهتوسط وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی  1173اردیبهشت 
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. پس از اصالحات ارضی تولید نیروی کار شدندیم -در صنایع ساختمانی  عمدتاً -شهر 

ارزان در کل کشور به اقتصاد معیشتی دهقانی گره خورد. بخشی از معاش کارگرانی که 

 اقتصاد معیشتی از روستاها کنده نشده بودند به درجات گوناگون توسط کامالًهنوز 

در این . با مهاجرت هر چه بیشتر مردان به شهرها نقش زنان شدیم نیتأمخانوادگی 

 شد. ترشکل از اقتصاد چشمگیر

از اقشار  عمدتاً –دارانه زنان بیشتری ی نیازهای سرمایهدر شهرها نیز با توسعه

ی خدماتی )آموزشی، بهداشتی و مراقبتی( شدند و بر آمار تعداد هاتیفعالوارد  -میانی 

غم این ری اداری دولت افزوده شد. علیهابخشو شاغل در سایر  کردهلیتحصزنان 

تغییرات اقتصادی روابط خانوادگی و ازدواج کماکان سنتی باقی ماند. حتی طبقات 

ی هاهشیاندبودند در حصار  گرفتهشکلدارانه میانی مدرنی که در پی تحوالت سرمایه

به کردار و رفتارهای  داًیشدو  بردندیمسر به –در ارتباط با زنان  ژهیوبه –سنتی 

 ی آغشته بودند.ی فئودالپدرساالرانه

ایران دچار  اقتصادکلیت  و عراقپس از پایان جنگ ایران  اساساًو  79پس از انقالب 

شتری ی بیدارانه در شهر و روستا توسعهتغییر بنیادین دیگری شد. مناسبات سرمایه

یی هاییجاهجاب 9شد. دهیتندرهمیافت و اقتصاد شهری و روستایی بیش از گذشته 

                                                      

 یروینتحوالت ساختار  هیاز زاوصورت گرفته است.  رانیاقتصاد کالن ا یالگوزیادی در  راتییتغ9 

 دیولو بازت دیمهم در تول ینقش یفئودالمهین یگسترده یکشاورزگفت در زمان رژیم شاه  توانیکار م

ا در . امدادیکار ارزان به شهر ارائه م یرویارزان و ن یبود که غذا یکار ارزان داشت. روستا مکان یروین

از  یبه خود گرفته است. بخش یتردهیچیکار شکل پ یروین دیبازتول و دیتول دوره جمهوری اسالمی

بدل شده  یساختار یبودن به امر ی. چند شغلشودیم نیتأم گرید یهاطهیکار از ح یرویدستمزد ن

ند. اهردک دایکار پ یرویساختار ن بیدر ترک یفیبدون دستمزد نقش عمده و ک یلیاست. کارکنان فام

 ییتاروس عیو صنا یاقتصاد خرد کشاورز قیاز طر ای یکارگر یمعاش خانواده ینهیاز هز یبخش مهم

 نی( و همچنیدارآماده و رستوران یغذا یهیهونقل و تحمل ینهیدرزم ژهیو)به یاقتصاد خرد خدمات ای

 یهابنگاه یبرا یدیکار تول یهااز حلقه یتا انجام برخ یخدمات ی)از انجام کارها یررسمیاقتصاد غ

برای بحث بیشتر در مورد تغییرات اقتصادی در دوران جمهوری  .شودیم نیکوچک و بزرگ در خانه( تأم

اقتصاد سیاسی »و  1176شهریور  -« ی حلقه ضعیفریگشکلشهرهای کوچک، »اسالمی به دو مقاله 

دفتر اول در  –از امید بهرنگ رجوع شود. هر دو مقاله در مجموعه نقد و پژوهش  1176دی  -« شورش

 obehrang@: است دسترسقابلاین کانال تلگرامی 



  

 
 

 پا خاستای بر خاک افتاد؛ توفانی بهپروانه 15

سهم ، 1177بزرگی در ساختار نیروی کار و موقعیت زنان صورت گرفت. طبق آمار سال 

 بوده است: معادل قرار نیا ازتفکیک ی فعالیت بهی عمدههاگروهاشتغال زنان در میان 

 796663درصد )  19/27ی کشاورزی، معادل زن( در حیطه 372697درصد ) 21/21

 3زن( در رشته خدمات. 2171362درصد ) 37/72ی صنعت و معادل زن( در حیطه

ید تولبخش عمده در عمل نقش و سهم زنان در تولید کشاورزی برجسته است و  اگرچه

 حساببهی آنان است اما کماکان نیروی کار آنان چندان محصوالت کشاورزی بر عهده

درصد  11. در برخی از آمارهای رسمی سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی دیآینم

( 1173مهر  11-. )خبرگزاری ایلنا دیآیدرنمذکر کرده شده که چندان با واقعیت جور 

اشتغال زنان در بخش کشاورزی  1177تا  1197ی هاسالکه در فاصله با توجه به این

تعداد زنان شاغل در بخش داشته است.  به دلیل خروج مردان از این بخش سیر صعودی

تیاکثرزنانی که  7هزار نفر گذر کرد. 371و از برابر شده  میسه و ن باًیتقر یکشاورز

 .اندمحروماز حق مالکیت بر زمین  شان

ی همواره گرایشی عمل کرده، بازار نیروی کار دارهیسرمابا توجه به اینکه قوانین 

ی اقتصادی شاهد باال و پائین رفتن نرخ مشارکت زنان هابحراندر ایران نیز با توجه به 

                                                      

زنانه شدن فقر در ایران  یمطالعه»در پژوهشی دانشگاهی به نام  شدهدرجبه نقل از مرکز آمار ایران، 3 

 ینامهپژوهشسمیه شالچی و میترا عظیمی صورت گرفته در  که توسط (. این پژوهش1177تا  1167)

پژوهشی( سال دهم  –علمی )مقاله علمی  نامهفصل –زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

 است. دسترسقابل 1173شماره دوم تابستان 

نفر بوده است.  246921 ،1197این رقم در سال  .3در پانویس شماره  شدهیمعرفبه نقل از منبع 7 

کشاورزی صورت گرفته است.  یبه دلیل خروج نیروی کار مردان از حیطه عمدتاًاین سیر صعودی 

اجتماعی مهمی را  ی. این امر پدیدهاندشدهبزرگبسیاری از مردان برای جستجوی کار راهی شهرهای 

هزار زن جوان در روستاها قادر به  311ی حدود ررسمیغدر روستاها شکل داده است. طبق آمارهای 

یل فرهنگی حاضر به ازدواج با این دسته از تشکیل خانواده نیستند. اغلب مردان به دلیل فقر و یا به دل

با زنان ساکن در شهر  دهندیمدختران نیستند. مردان مهاجر روستایی که توانایی ازدواج دارند ترجیح 

ازدواج کنند. این وضعیت منجر به رشد ازدواج دختران جوان روستایی با مردان پیر شهری یا روستایی 

ی چندهمسرت. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان نرخ ی شده اسچندهمسرو حتی تن دادن به 

 درصد است. 17
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ویژه به –گفت نیروی بالقوه آماده برای کار  توانیم درمجموعدر اقتصاد بوده است. اما 

ی زنانه اکنندهنییتعبه درجات  - ی شصتو دهه 79در قیاس با دوران قبل از انقالب 

بخش خدمات، بخش خصوصی  به سمت عمدتاًشده است. بخش مهمی از زنان کارکن 

ی ررسمیغ( و همچنین اقتصاد شودینمی )که قانون کار شامل آن ررسمیغو بخش کار 

ی جنسیتی )یعن کارمیتقس .اندشده داده)در انواع و اقسام تولیدات خرد خانگی( سوق 

 ترثباتیبی هاشکلکار در خانه و مراقبت از همسر و فرزندان( زنان را بیشتر در معرض 

ی نینشزاغهی و نینشهیحاشکار قرار داده است.  رتریپذانعطافو  تریموقت، تریتصادف و

جمعیت در برخی شهرهای بزرگ( را نیز باید  سومکی قریب ینینشهیحاشنیروی کار )

ی از فوق استثمار نیروی کار این بخش از ترروشنبه این مجموعه اضافه کرد تا تصویر 

 آید. به دستجامعه 

درصد کمتر از مردان  41دستمزد زنان در ایران « مجمع جهانی اقتصاد»به آمار بنا 

. طبق آمار سازمان ملل در سال شودیمصرف تغذیه  عمدتاًدستمزدی که  11بوده است.

دقیقه با دستمزد  41 دقیقه بدون دریافت مزد و تنها 119زنان ایرانی در روز  2117

دقیقه با مزد کار  261 دقیقه بدون مزد و 93مردان تنها  کهیدرحال. کردندیمکار 

دقیقه کار با  166و  دقیقه بدون مزد 272 برای قیاس این رقم در آمریکا. )کردندیم

 دقیقه کار با مزد برای مردان است(. 272دقیقه بدون مزد و  161 مزد برای زنان و

نتیجه گرفت استثمار و فوق استثمار نیروی کار زنان  توانیمی فوق هاتیواقعاز 

مانی زدر ایران چه زمانی که درگیر کارخانگی یا درگیر کارهای خدماتی هستند، چه 

که مستقیم درگیر تولید ارزش اضافی یا تحقق آن هستند نقش مهمی در تولید مافوق 

 .چرخدینمسود دارد. بدون استثمار و فوق استثمار زنان چرخ اقتصاد کشور 

نان ی فوق استثمار زی خود بر دامنهنوبهبهنیروی کار  زیآمضیتبع شدتبهساختار 

ر و تاست. مشاغل خدماتی با دستمزد کم بارفاجعه. از این نظر وضعیت زنان دیافزایم

                                                      

و  ترگستردهفوق استثمار زنان در کار کشاورزی و نابرابری دستمزد میان مردان و زنان ابعاد 11 

ی زنانهچچندان از خانه دور باشند، قادر به  توانندینمشدیدتری دارد. کارگران زن روستایی به دلیل آنکه 

سر دستمزد نیستند و مجبورند به هر مبلغی تن دهند. برای نمونه در یکی از روستاهای کهکیلویه و بر 

که نصف  رندیگیمهزار تومان مزد  211 ساعت کار در روز حدود 14زنان برای چیدن لیمو با  بویر احمد

 (1411مرداد  11دستمزد مردان برای کار مشابه است. )روزنامه همشهری 
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 «کار زنانه» داغ (هاخانهاز سالمندان در جمله نگهداری )منپرستاری  یکارهای مراقبت

ی صنعتی زیر ده نفر مشغول هاکارگاهی زنان در . در بخش صنعت عمدهدارند خودرا بر 

. مدام از سهم زنان در اندشده خارجاز شمول قانون کار رسماً یی که هاکارگاهکارند. به

ست. ا شده افزودهبخش عمومی که مزدبگیر دولت هستند کاسته و به بخش خصوصی 

اکثریت کارفرمایان بخش خصوصی حاضر به بستن قراردادهای کار رسمی و درازمدت 

چون مرخصی  «گیریوپادست»خود را درگیر مقررات  خواهندینمبا زنان نیستند و 

 زایمان و ... کنند.

درصد به  41، سهم اشتغال زنان در بخش عمومی، از 1177تا  1197ی در فاصله

درصد  2/96درصد به  6/77و در بخش خصوصی از  افتهیکاهشدرصد  3/21

نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است.  رسماً 11است. افتهیشیافزا

نرخ بیکاری در میان  دانشگاهی، آموختگاندانشرغم افزایش سهم زنان در کل علی

 12.است لیالتحصفارغبیش از نرخ بیکاری مردان  مراتببهدرصد است که  77 آنان

نیست که در جدول شاخص شکاف جنسیتی در جهان، که از سوی مجمع  جهتیب

کشور  146، جمهوری اسالمی ایران از میان منتشرشده 2122جهانی اقتصاد در سال 

نرخ مشارکت زنان در بازار کار از اغلب  ازنظری ایران قرار دارد. رتبه 141 در رتبه

 تر است.شمال آفریقا پایینو کشورهای  کشورهای عربی

وضعیت فوق هر چه بیشتر به زنانه شدن فقر در جامعه دامن زده است. زنان هم 

وارهایی ی خان. ظهور پدیدهکنندیمفقر بیشتری را تجربه  شدت هممیزان فقر بیشتر و 

نمای روند و شدت فقر در میان آنان است. ی تمامنهییآ، هاستآنکه زن سرپرست 

                                                      

درصد شاغالن بدون بیمه  31است که  گفتنی .  3در پانویس شماره  شدهیمعرفمنبع  به نقل از11 

درصد شاغلین بخش  4/61، 1173کار در سال  وزارتطبق برآورد  بخش صنعت و خدمات، زن هستند.

 –ساعت کار در هفته  11مانند  - مدتکوتاه. که اغلب در کارهای دهندیمی را زنان تشکیل ررسمیغ

. کنندیمی بدون امضا دریافت هاچکاین است که از کارفرماها سفته و  مشکالتشانو یکی از  اندمشغول

 (1411آبان  7)روزنامه اعتماد 

التهاب موجود در  چرا»تحت عنوان  هااعتراضکشور درباره  اقتصاددان پنج یبه نقل از بیانیه12 

 «جامعه ایرانی را باید جدی گرفت؟
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درصد  11به  1177درصد در سال  9از رقم  اندشیخوانی که سرپرست خانوار تعداد زن

درصد این خانوارها  17تر از رسیده است. تنها کم 1177در سال  )بیش از سه میلیون(

درصد از این  17شاغل هستند. طبق آمارهای رسمی بیش از  اندسالانیم عمدتاًکه 

از این آمار  توانیم 11دون کار برخوردارند.سه میلیون زن کسانی هستند که از درآمد ب

 ی هستند.فروشتناین نتیجه را هم گرفت که بخشی از آنان درگیر 

ی اقتصادی که محرک ورود زنان به بازار نیروی کار بوده هاضرورتارقام فوق فقط 

اخیر در موقعیت زن ایرانی . اما تمامی تغییراتی که طی شش دهه دهدیمرا نشان 

 -ی سیاسی هامحرکی اقتصادی فروکاست. هامحرکبه  صرفاً توانینمرا  جادشدهیا

ی سیاست و زنان را به عرصه 79اجتماعی دیگری نیز در کار بوده و هستند. انقالب 

این انقالب در خون غرق شد و شکست خورد اما با خود  هرچندمبارزه آشکار کشاند. 

ی ارهر کرهبران نظام ی را به ارمغان آورد. مقاومت زنان ایرانی در مقابل بنیادگرایی دین

ند. زندانی کردن هزاران فعال زن نرا به بطری برگردا رهاشدهغول  ندنتوانست ندکرد

تن از آنان؛ سنگسار و قصاص صدها زن طی  سیاسی در دهه شصت و اعدام چند هزار

نین ی گشت ارشاد و تصویب انواع و اقسام قوای روزمرههاخشونتچند دهه اخیر؛ 

ی اجتماعی در جوار اذیت و آزار مدام جنسی زنان توسط هاعرصهدر تمامی  زیآمضیتبع

ی خانگی و قتل ناموسی، هیچ هاخشونتمردان در محیط کار و خیابان و انواع و اقسام 

 هافتیسازمان و انهیمقابله وحش رغمیعلیک نتوانست مقاومت زنان را در هم شکند. 

 روزمرهکنار خشونت  در زنان هیعلدولت  خشونت روزمرهعمال ا و ینیپدرساالر د دولت

 شکل گرفت. یدیجد یتیجنس یهنجارهازیر پوست جامعه  ،زنان هیعل مردان

میلیون نفر رسید و  2/2به  1177هزار نفر در سال  43تعداد دانشجویان دختر از 

زنان  شیافزا 14میلیون نفر گذشت. 3تعداد کل زنان دارای تحصیالت عالی از مرز 

شخصی و  یانتظارات و توقعات زنان از زندگ یموجب ارتقا یدانشگاه یکردهلیتحص

عامل در کنار عوامل دیگری چون کاهش نرخ باروری، افزایش  نیا .شد شانیاجتماع

ی اقتصادی و اجتماعی هاتیفعالسن ازدواج و باال رفتن نرخ طالق و درگیرشدن زنان در 

                                                      

 3به نقل از منبع شماره 11 

 12به نقل از منبع شماره 14 
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در میان  هایدگرگونی مهم در نهاد خانواده شد. این هایدگرگونو فرهنگی موجب 

ی متنوعی به خود گرفت و به درجات مختلف باعث هاشکلاقشار و طبقات گوناگون 

 تضعیف نهاد خانواده شد. 

میلیون  21میلیون به  11ر زده )که طی پنج سال اخیر از فقدو برابر شدن جمعیت 

به  هیتک بامتعلق به اقشار میانی  جوان یهااز زوج یموجب شده که بخشنفر رسیده( 

 یاهیمناطق حاشدر  یبرخو  کنند نیتأم را خود یزندگ یمادر ای یپدر یخانواده

به نام ازدواج  یجوان پشت سد ونیلیم 12 حداقل یررسمیغ آمار طبقسکنی گزینند. 

 یجاهزن و مرد و نهاد خانواده ب انیواسطه بر رابطه مبال ریتأث هانیا یهمه. دارندقرار 

یژه در وبه (یجنسرابطه  یعنوان تنها شکل برقرارنهاد )به نیتقدس ا ازگذاشته است. 

 یدیجد اشکال ه وافتی گسترشقبل از ازدواج  یجنس یرابطه .ه استشد کاسته شهرها

از  هاییدر میان الیهبزرگ  یدر شهرها ویژهبه دیسف دواجاز عنوان تحت –از خانواده 

 طسق و یباردار از یریجلوگ لوازم به یدسترس. ه استافتی ظهوراقشار میانی جامعه 

در  رییتغ موجب( کندیکه دولت اعمال م یدیشد یهاتیمحدود رغمی)عل نیجن

 شاهد یبه شکل روزافزون ریاخ یهاسالدر  شده است. همچنین هاخانواده یاندازه

 یبر رابطه ایبالواسطه ریتأث ،هانیا یهمهایم. بوده یوالدتک یهاخانواده یریگشکل

امری که بررسی آن نیازمند پژوهش  گذاشته است. یجاهزن و مرد و نهاد خانواده ب انیم

 ست. تری ادقیق

جدیدتری  یهاتجربهو  هافرمی ریگشکلدر دل خود مدام شاهد  در عمل جامعه

این در تضاد آشکار با  مرد و زن بوده وی اجتماعی میان از نهاد خانواده و رابطه

قرار دارد که از باال و توسط دولت دینی  حقوقی –سیاسی  –های ایدئولوژیک سیاست

. دور از انتظار نبوده که تنش اجتماعی برخاسته از این وضعیت، زنان شودیمحمایت 

، رونیازادست جامعه را به نیروی انفجاری بدل کند. جوان متعلق به اقشار میانی و تهی

امری تصادفی نبوده است.  وجهچیهبهنیروی محرک خیزش اخیر  عنوانبهظهور زنان 

 ی درهم تنیدگیافشردهشد زیرا به شکل ی زنان به گرهگاه خیزش اخیر بدل مسئله

ژه ویدیدگان به. برای اکثریت ستمکندیمی تضادهای جامعه را بیان کرده و مجموعه
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ی جامعه است. همگان در این رنج هارنجنمای ی تمامنهییآنسل جوان رنج زنان، 

 مشخص، تصویر آشنای رنج خود را یافتند.

سیاسی، مبارزه علیه حجاب اجباری که نماد فرودستی زن  –ر این بستر اجتماعی ب

و تحقیر کل جامعه بوده به موضوع محوری خیزش بدل شده است. این پیشرفت تاریخی 

حاصل مقاومت چهل و اندی ساله زنان در برابر حجاب اجباری است. حجابی که بیش 

یتی آپارتاید جنس فاشیستی و ابزار اصلی اعمال -از چهل سال نماد اصلی حکومت دینی 

 درست. است یالمللنیداخلی و ب هایخصلت نمای حکومت دینی در عرصهدر جامعه و 

ی ارتجاعی گوناگون هاطرحی ستم بر زنان را با تسمه خواستیمدر مقطعی که رژیم 

مقابله  عمالًو ضعف ایدئولوژی حاکم عیان شد.  دیبرنتابکند، جامعه دیگر آن را  ترسفت

دولت و  کباری پتانسیل خود را برای درهم شکستن قدرت ایدئولوژیبا حجاب اج

مشروعیت  شدیمبرقراری اتحاد میان قشرهای مختلف نشان داد. از این طریق هم 

و ساختارهای روابط ی قوانین، زیر کشید، هم کلیهایدئولوژیک سیاسی رژیم را به

ت. را به پرسش گرف -بود  شدهگذاریمقرراتایدئولوژی اسالمی  یپایهکه بر  -اجتماعی 

، به استستمگرانه دینی نظام  نیعمر ا شهیش ،سرانجام بسیاری دریافتند که حجاب

جمهوری اسالمی بدون حجاب اجباری دیگر جمهوری اسالمی توان گفت ای که میگونه

 «زادیآ ،زندگی ،زن»وجه شعار  نیتری)که انضمامنخواهد بود. از سر برداشتن حجاب 

جوان ان زن. است( به پرچمی برای به زیر کشیدن اولین دولت بنیادگرای دینی بدل شد

و  دندیرا به سنگ کوب شهیش نیادر جشن حجاب سوزان شان شادمانه یهادر رقص

 .آغازشدی بزرگ هاتالطماز  جهانی را به وجد آوردند. دورانی سرشار
 


