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 جنس دوم بار دیگر قامت راست کرد
 مرجان افتخاری 

 2018مارس 

 با سرکوب وهر قانونی یتحت هر عنوانزنان به هر شکلی،  سرکوببی حقوقی و تمهای جنسیتی، س

و برابری  مبارزه برای آزادیبه عبارت دیگر، ی ارگانیک دارد. پیوند اجتماعی اقشار و طبقاتدیگر 

ساله نشان میدهد که  40تجربه فریبی بیش نیست.  برابریهای جنسیتیزنان و رهایی برای  مبارزهبدون 

زنان  سرکوبدر  جنسیتینا برابریهای و   ، تبعیضبی حقوقی، بی عدالتی ،ستم اسالمیدر سرمایه داری 

 تر و وحشیانه تراست.شکارآگسترده تر، 

 دو زاویه نگاه کرد. ران افتصادی ایران را باید از بحخیزش دی ماه و 

شروع شد(،  2007سال بحرانی که از نیمه بخصوصا نظام سرمایه داری و بحرانهای آن ) -1

، حذف یدولت و خدمات، بیکارسازی، خصوصی سازی واحدهای تولیدی سیاستهای نئولیبرالی
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، یهای درمانهزینه  افزایش کردن دانشگاهها، ی، خصوصمزدبگیران امکانات بسیاری از

فقر و تنگدستی در صد باالیی  اعمال ریاضتهای اقتصادی از سوی دیگر حمل ونقل و و یبهداشت

ط و پایینی جامعه بطوریکه کارگران و مزدیگیران الیه های متوسداشت.  از مزدبگیران را در پی

در سراسر دنیا و در ایران با وضعیت دشواری دست به گریبان هستند. در همه کشورها 

از گذشته  و گسترده ترعریان تر عمیق تر، شکافهای طبقاتی بخصوص در کشورهای جهان سوم 

 خود را نشان می دهند.

 

ماتی، آموزشی، واحد های صنعتی بزرگ و کوچک، مراکز خداه اخیر اعتراضات گسترده در در چند م

را فرار گرفته است. وضعیتی که در کمتر کشوری می توان نمونه آنرا شهرداریها درمانی، بهداشتی و 

این شهرهای برزگ بودند که بپاخاستند، در این دوره کارگران،  57مشاهده کرد. اگر در جریان بهمن 

ادیکال نقش فعال ترو رفقرو تهیدستی   ،گرانی نیازهای اولیهبدلیل تهیدستان و فرودستان شهرهای کوچک 

 دارند.  زاتتری درمبار

 

 یواحدهای تولیدی و خدماتدر  یرانبگمزد رنج محصول کار و که ایران لی تولید ناخالص مجدول زیر 

ملی یکی از شاخصهای ثروت و قدرت مالی کشور و  به بیان دیگر تولید ناخالص .را نشان میدهد است

 2017و  2016های در نتیجه باید رابطه ای با رفاه و کیفیت سطح زندگی مردم داشته باشد. ایران در سال

 2.ی از نظر تولید خالص ملی قرار گرفتجهان 1 27و  26 ردیفدر   به ترتیب

 3به میلیارد دال آمریکاایران تولید ناخالص ملی 

2015 375.40 

2016 404.45 

2017 427.67 

2018 398.43 
 

های دالر تولید نا ی می کنند هیچ تناسبی با میلیاردمردم در آن زندگامروز اما وضعیت اسفباری که 

و  ن، زاغه نشینان، حلبی آبادهاخالص ملی ندارد. کودکان خیابانی، کارتن خوابان، گورخوابان، کولبرا

و  درمانتمام کسانی که نیازهای اولیه خود را در زباله ها جستجو میکنند از سیستم تولید و توزیع، 

 حذف شده اند.بهداشت 

به  رامزدبگیران  و رنج بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی، یا بعبارتی حاصل کار جمهوری اسالمی

هزینه های سرسام آور دخالت در اختصاص داده است.  خرید اسلحهسرکوب، سپاه، ارتش و ارگانهای 

عراق، سوریه، و جنگ افروزی در خاورمیانه  طلبیقدرت  ینه های سنگینزافغانستان و تقویت طالبان، ه

برای ارتجاعی که  و این کشورها می پردازند. جنگهایایران  زنان و کودکان، مزدبگیرانیمن را  و لبنان

  داشته است. و آوارگی کشتار  بمباران، برای مردم این کشورها و مردم ایران فقر و تنگدستی

مراکز ها و دستگاه ،نهادهابه خالص ملی یا "بودجه کشور" ای از تولید نادر صد قابل مالحظه میچنین ه

فرهنگی و ارتباطات اسالمی  سازمان ،بطور نمونه. شده اختصاص دادهداخل و خارج از کشور دینی 

میلیارد  41جهانی اهل بیت مجمع میلیارد تومان،  377لیغات اسالمی میلیارد تومان، سازمان تب 285

 این بودجه از 6.میلیارد تومان 17میلیارد تومان و ستاد اقامه نماز 32مان، مجمع جهانی تقریب مذاهب تو

 را می برند. 
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های سرمایه  ها و مکانیزما به ساختارتنهدر ایران بحران اقتصادی همانطور که توضیح داده شد،  2

خواری زنجیره ای، به جیب زدن و انباشت سرمایه محدود نمی شود. فساد مالی بی سابقه، رشوه 

و معلمان  ، خالی کردن صندوق های اجتماعی)سودهای کالن، دزدی های میلیارد دالری

 انکهای فرضی مانند کاسپین، البرزو آرمان چیزی غیر ازبو ایجاد  هاکاله برداری، زنشستگان(با

که به نیست  و دانشجویان بازنشستگان معلمان،، کشاورزانکارگران، سهم غارت و چپاول 

 گستردگی بحران اقتصادی دامن زده است. 

 

 فقر و تهیدستی  ه شدنزنانو  یکاری نرخ ب

برای مردان  1395طبق درگاه آمار، سایت رسمی جمهوری اسالمی میانگین سنی کل کشور در سال 

گزارش شده است. در همین سال، میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری  31.3و برای زنان  30.9

بق شده است. طبرای زنان ذکر 30.5برای مردان و  29.7و در نقاط روستایی  31.6و  31.3به ترتیب 

شهری را  1395د. اگر فقط آماربیکاری سال سال دارن 30% جمعیت ایران زیر 50 همین منبع آماری

سال دارد، نرخ واقعی بیکاری برای کل جمعیت فعال  30% جمیعت زیر 50در نظر بگیریم و اینکه 

 % میرسد.60شهری به بیش از 

 5یی سال بر حسب مناطق شهری و روستا 24تا  15نرخ بیکاری جوانان 

 1392 1393 1394 1395 

 29.2 26.1 25.2 24.0 کل کشور

 32.3 29.3 28.5 28.2 شهری

 22.5 20.0 18.8 16.1 روستایی

 

تیابی به از دسما را بویژه نرخ بیکاری زنان  یبیکار و سیاستهای دولت در اعالم آمار شیوه آمارگیری

نان خانه دار دور می کند. یکی از این سیاستهای آماری حذف و کنار گذاشتن ز انزن مار دقیق بیکاریآ

 کار یابی، بیمه را از تمام سیستم اداری،زنان خانه دار سیاستی که  جویای کار است.از جمعیت فعال و 

ار سرشماری تنها در آم زنان خانه داربه این وسیله د. حذف می کنتامین اجتماعی و بیمه بازنشستگی 

با تناقض گویی  و منابع رسمیبا این حال گاهی مسئولین بدون جایگاه اقتصادی مطرح می شوند.  جمعیت

نرخ بیکاری زنان اعالم  نزدیک تر است.زنان که به واقعیت وضعیت اقتصادی آماری را منتشر میکنند 

فقر و %  17.7یجان شرقی باآذر و % 73.7سال استان چهار محال و بختیاری  24تا  15ردیف سنی 

 کاری زناننرخ بی% 47.3 میانگینانتشار  همینطور. 7نشان میدهد  رااین دو استان  تهیدستی زنان در

سه برابر نرخ بیکاری زنان اعالم یا و  کشور استان 15 در 95ردیف سنی در تابستان سال  برای همین

در دومین نمایشگاه بین ، معدن و تجارت وزیر صنعتزاده، نعمتمحمد رضا مردان از سوی  هنسبت ب

چیزی به غیر از زنانه شدن فقر و تهیدستی در شهریور امسال ، المللی نقش آفرینی زنان در توسعه

  8نیست.

 9 95در تابستان هری و روستایی ال و بیشتر به تفکیک جنسی، نقاط شس 10نرخ بیکاری جمعیت 
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 را نشان میدهد.  اط شهریدر نقن نسبت به مردازنان درصد باالی نرخ بیکاری این آمار 

آغاز  57بهمن سال  صادی و تولید اجتماعی که دقیقا پس ازمناسبات اقت کنار گذاشتن زنان و حذف آنها از

و اسالمی کردن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه  ارتجاعی، شد برای پیشبرد سیاستهای عقب مانده

 است.ه بدنبال داشت رانتایج زیر 

 تبدل زنان به کارگران خانگی رایگان )زنان خانه دار( با ساعات کار نا محدود  و بدون دستمزد  -1

 آنروحی و روانی تاثیرات و الی و اجتماعی وابستگی اقتصادی زنان به مردان، عدم استقالل م -2

  جامعهبطور کلی و  یمردانه کردن محیطهای کار -3

 و رشد بیشتر ساختارها و مناسبات ، تقویتجامعه فرهنگیاجتماعی و اسالمی کردن بنیانهای  -4

 اجتماعی.وابط مناسبات و ر و در نهایت جنسیتی کردن مرد ساالرانه

 روابط اجتماعی، اخبار، وقایع و حوادث  کنار گذاشته زنان از تمامی -5

 کنار گذاشتن زنان از مبارزه برای حق و حقوق اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی  -6

 ماشین تولید مثل و نگهداری کودکانتقلیل زنان به  -7

 

 جایگاه زنان در مبارزات اجتماعی

نا  و ها، تبعیضهای جنسیتی، بی عدالتیمذهبیپوسیده و عقب مانده  یسنتهافرهنگ و  بازنان  همبارز

رخ ففروغ  وپروین اعتصامی  ن،به قره العیطوالنی دارد. زرین تاج قزوینی، مشهور  تاریخی برابریها

مبارزات و همچنین  در دوره های مختلف تاریخی هستند. زنان مبارز و سنت شکناز  ینمونه هایزاد 

 تاریخدر زرینیفدایی و سازمان پیکار( برگ  سازمان چریکهایدر دوره سلطنت پهلوی بخصوص ) زنان

 است. ما جنبش کمونیستی

 خانه داران کارگر، دانشجو، معلم، پرستار و زنیربا روی کار آمدن جمهوری اسالمی در چهار دهه اخ

 .مورد سرکوب قرار گرفتلین گروه اجتماعی بود که او شرکت داشتند نهفعاال 57که در جریان بهمن 

سرکوب  در جریان انقالب فرهنگی آزادی مبارزه وسنگر  ها بعنواندانشگاهدانشجویان و  ،پس از زنان
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ه در این دور ادامه پیدا کرد که 60ها در دهه ها و اعدامدستگیریبا  هاسرکوب اوجدر نهایت . کامل شدند

 وب مشخصهسرک با وجود اینکه اعدام شدند. مردان انقالبیو  تعداد زیادی از زنان وحشت و ترور

وژیک جمهوری اسالمی بیشتر به ایدوئول و ، ولی سرکوب همه جانبه سیاسیدیکتاتوری استرژیمهای 

 . شباهت دارد 1965قتل عام سوهارتو در اندونزی در سال 

دانشجویان افت و مانند مبارزات کارگران، معلمان و  زنانمبارزات در طول این چهار دهه، اگر چه 

گرفتند، ان قرار در راس مبارزات زن دولتی و غیر دولتی اصالح طلبان در دوره ای و ،هایی داشتخیز

منجر به پاالیش و جدایی در نهایت ولی ارگران یا دفتر تحکیم دانشجویان های اسالمی کدرست مانند شورا

 شد. آنها  صفوف مبارزاتی

 و زناناورزان، حاشیه نشینان، تهیدستان مبارزات کارگران، کش جدید و گستردهموج از دی ماه امسال 

در  زنان و شکل جدید آنمبارزات بطوریکه  بوجود اورده است. یفضای سیاستغیر بی سابقه ای در 

در  اکنشها وبحثهاییمنجر به وجمهوری اسالمی  حجاب اسالمی یعنی هویت سیاسی و ایدولوژیک مورد

 .شد فضای مجازی

کمرنک کردن  دستان،و تهی مبارزه کارگران درانحراف " .خالصه کرد را میتوان اینطور این بحثهامحور

زنان موضوع و مشکل  ، حجابیو بورژوازی حرکتی اصالح طلبانه ،انحراف از مبارزه طبقاتی آن،

 فاقد اهمیت است"  نیست وو فرودست  کارگر

یگرین را جا باید گردد" "زندانی سیاسی آزاد معروف سعی کرد شعار تا آنجا جلو رفت که دیدگاهاین 

طبقاتی -فاقد هویت سیاسی یا مطالبه  در حالی که این شعار .زنان قرار دهد "" مشخص و مبارزه حرکت

بروجری و  نوه آیت هللا مانندشعاری که طیف وسیعی از زندانیان سیاسی  .مشخصی استو یا جنسیتی 

بدون کمترین تردیدی باید خواستار آزادی تمامی زندانیان  اگر چه  .هم شامل میشودرا دراویش گنابادی یا 

کردن  پنهان اساسا  و ، لوث کردنکردن غیر از مخدوش شد ولی هدف این دیدگاه چیزیسی عقیدتی و سیا

 حجاب بعنوان نماد عریان سرکوب جنسیتی نیست. زنان علیه مبارزات 

در سطح جهانی و فرهنگی اجتماعی و با تغیرو تحوالت اقتصادی، سیاسی، سال  40با گذشت  متاسفانه

. در واقع این روبرو هستیم 57سنتی و انتزاعی سالهای های للیو تحبا دیدگاه ها ما هنوز و در ایران 

ستم و  ،ده( حرکت میکنددستمزدهای پرداخت نش) مبارزات اکونومیستی کارگراندیدگاه که تنها از 

 یسرمایه دای تمام حالی که درنظام تقلیل میدهد. در و مطالبات اقتصادی تنها به طبقه کارگر را استثمار

چالش می به را  (ملیت، قومیت، مذهب )جنسیت، یی که ستمجنبشها  و اعتراضات، خیزشهااعتصابات، 

 نقش دارند. طبقاتی  و تضاد هادر کشاکش بشکلهای مختلفد نمی گیرقرار  سیاسی قدرت و در برابر کشند 

حاشیه نشینان و  بیکاری و فرودستی بازنشستگان،و  معلمانفقر گرانی کمر شکن نیازهای اولیه،

خصوصی کردن و همچنین  ، کم آبی و مشکالت کشاورزاندستفروشان، عدم پرداخت دستمزکارگران

ها، جدا سازیهای جنیستی و واحدهای دانشگاهی، پادگانی کردن دانشگاهها و سرکوب دانشجویان، هدانشگا

نابادی مجموعه ای حتی موضوع دراویش گآلودگی هوا و ریزگردها، ، غارت حساب های بانکی مردم

سرکوب شدگان را  فرودستان، ستم دیدگان و ،است که از دی ماه گذشته طیف وسیعی از استثمار شدگان

  .به میدان مبارزه کشانده است

 میدان ایندر و فرودستان جنسیتیسرکوب شدگان  ستم دیدگان،از  زنان بعنوان بزرگترین گروه اجتماعی

مبارزات زنان بر علیه  بخصوص آنجا که گروه های اجتماعی ندارند.جایگاه کمتری از دیگر مبارزاتی 

مذهبی و سرکوب  مهوری اسالمی، تمام قوانینحجاب اجباری اسالمی هویت سیاسی و ایدئولوژیک ج

هر نیرویی که آزادی و برابری سوسیالیستی را در افق مبارزاتی . آنرا به چالش میکشدجنسیتی  های
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ارزات زنان را تنها به حوزه اقتصادی تقلیل دهد و یا نسبت به مبارزات آنها بی داشته باشد نمی تواند مب

 تفاوت باشد. 
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