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زن، مبــارزه؛ دوکلمــه ای کــه سال هاســت ترکیــب 
آنــان در هنگامــی کــه پــای منافــع ایدئولوژیــک حکومت هــا 
و ادیــان بــه میــان بوده اســت، در کنــار هــم قابــل ســتایش 
بوده انــد و آنــگاه کــه بویــی از آزادی و تفــاوت را در مخالفــت 
بــا ســنت و ظلــم بــه ارمغــان مــی آورنــد؛ ترکیبشــان ضــد 
دیــن، فریب دهنــده، شــیطانی و محکــوم بــه ســرکوب اســت. 
ــاق حــق  ــرای احق ــون ب ــی، در عرصه هــای گوناگ ــان ایران زن
ــه میــدان گذاشــته اند و احــزاب و جبهه هــای مختلــف  ــا ب پ
را یــاری کرده انــد؛ امــا نوبــت بــه احقــاق حقــوق زنــان کــه 
ــفند  ــات 17 اس ــد اعتراض ــا مانده اند؛مانن ــت؛ تنه رسیده اس
ــود،  ــن وج ــا ای ــال های 84 و 85. ب ــرداد س ــا 22 خ 57 و ی
تــالش و مبــارزه بی وقفــه آنــان در ســده ی اخیــر، حاکمــان 
ــه عقب نشــینی از برخــی مواضــع خــود کرده اســت.  را وادارب
هزینــه فعالیــت صنفــی و سیاســی برای زنــان به دلیــل وجود 
تبعیض هــای جنســیتی دوچنــدان اســت. شــاهد آن هســتیم 
کــه فعــاالن زن سیاســی در ایــران و جهــان از نــوع مضاعفــی 
ــد.  ــج می برن ــی نیزرن ــکنجه جنس ــام ش ــه ن ــکنجه ها ب از ش
عــالوه بــر شــکنجه هــای جنســی ســازمان های اطالعاتــی، 
آزارهــای روانــی ای کــه علیــه زنــان مبــارز در جامعــه شــکل 
ــر ایــن تفکــر اســت  می گیــرد نیــز نــوع دیگــری از تاییــد ب
ــه  ــر آن ک ــم، مگ ــه می خواهی ــوش در خان ــه» زن را خام ک
همــراه دوربیــن هــای مــا باشــد.« غیــر از روایت هایــی کــه 
اخیــرا در کشــورمان ایــران شــنیده می شــود، در کشــورهای 
دیگــر ماننــد چیــن، در شــبکه های مجــازی عکــس زنانــی را 
کــه در اعتراضــات اخیــر هنــگ کنــگ شــرکت کــرده انــد را 

ــد.  ــان پرداخته ان ــه تمســخر ظاهــر آن نشــر داده و ب

ــرا،  ــد دســتگیری، افت ــی نشــان داده ان ــارز ایران ــان مب زن
ــلیم و  ــه تس ــی ب ــان را راض ــتم آن ــرب و ش ــرکوب و ض س
ــه  ــی ک ــان درتجمعات ــه زن ــور ک ــد. همان ط ــازش نمی کن س
در راســتای  اعتــراض بــه نظام هــای اســتکباری و یــا حمایــت 
از کشوراســت، شــرکت می کننــد، همــان زنــان بــا آگاهــی از 
مصائــب جنســیتی خــود و جامعــه اقــدام بــه اصــالح و ایجــاد 
ــوند؛  ــور نش ــه سانس ــد آن ک ــه امی ــد ب ــش می نماین جنب
هرچنــد کــه بــه قولــی، زنــان در طــول ایــن ســال ها، پاشــنه 
ــرکوب ها،  ــود س ــا وج ــد و ب ــان بوده ان ــداران زم ــیل زمام آش
ــا  ــارکت ب ــان در ازای مش ــی، آزادی ش ــای تاریخ در بزنگاه ه

ــت. ــه شده اس ــت، معامل دول

ــی  ــا آرزوی آزادی تمام ــروغ، ب ــه نشــریه ف ــم تحریری تی
زندانیــان صنفــی و سیاســی، باالخــص زنــان و مــادران 
زندانــی، 8ام مــارس روز جهانــی زنــان را تبریــک می گویــد.
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نگاهی اجمالی به باورهای نادرست در مورد فمینیسم

ــی  ــش جهان ــون جنب ــادی پیرام ــت زی ــورات نادرس تص
فمینیســم باعــث بــه وجــود آمــدن حــس منفــی در افــراد هنــگام 
ــراد  ــی اف ــان کــه حت شــنیدن واژه ی فمینیســت شــده اســت چن
ــان  ــردان و زن ــان م ــوق می ــری حق ــزوم براب ــه ل ــد ب ــادی معتق زی
ــای  ــش ه ــدن واکن ــده ش ــت نامی ــر فمینیس ــا در براب ــتند ام هس
تنــدی نشــان  می دهنــد. چنــد مــورد از دالیــل ایــن امــر را بررســی 

میکنیــم:
یکسان در مقابل برابر1

عــده ای گمــان می کننــد فمینیســت ها زن و مــرد 
ــده  ــس را نادی ــان دو جن ــای می ــد و تفاوت ه ــان می دانن را یکس
می گیرنــد در حالــی کــه بخــش مهمــی از مباحــث نظــری 
فمینیســم پیرامــون تفاوت هــای زن و مــرد بــا تمرکــز بــر 
موضوعاتــی همچــون تولیدمثــل، مــادری، میل جنســی و ... اســت و 
ــری  ــه یکسان ســازی، بلکــه براب غایــت جنبش هــای فمینیســتی ن

ــت. ــردان اس ــان و م ــای زن ــوق و فرصت ه ــان حق می

کلیشه ها

»یــک زن فمینیســت، زنیســت با موهــای کوتــاه، صورت 
بی آرایــش و دســت و پــای پــر از مــو« ایــن انتظــار و تصوریســت 
کــه جامعــه از یــک فمینیســت دارد. امــا تــالش فمینیســم در ایــن 
حــوزه زیــر ســوال بــردن همیــن باور هــا و انتظــارات از زنــان اســت. 
ــارغ از تصویــری کــه رســانه و جامعــه از  ــد ف ــد بتوان ــی بای هــر زن
ــر،  ــوی س ــی م ــرای چگونگ ــد ب ــیم می کن ــده آل ترس ــک زن ای ی
آرایــش و موهــای زائــد بــدن خــود تصمیــم بگیــرد و مــوی کوتــاه 

یــا بلنــد نبایــد ملعبــه ای بــرای قضــاوت شــخصیت فــرد باشــد.

مردستیزی

در  مردســتیزی  بــا  فمینیســم  جنبــش  پایــه ی 
تضــاد اســت و هــدف فمینیســت ها رســیدن بــه جامعــه ی 
تبعیــض  معتقدنــد  فمینیســت ها  بلکــه  نیســت  زن ســاالر 
ایــن  رفــع  و  می زنــد  صدمــه  جامعــه  کل  بــه  جنســیتی 
اســت. جنــس  دو  هــر  ســود  بــه  نهایــت  در   تبعیض هــا 

ــارزه  ــتیزان مب ــا زن س ــد و ب ــر ندارن ــردان تنف ــت ها از م فمینیس
ــردان. ــا م ــه الزام ــد، ن می کنن

فمینیسم یکپارچه

فمینیســم یــک مکتــب فکــری ایســتا و یکپارچــه 
ــوان  ــه کارگیــری عن نیســت، برخــی از جامعه شناســان حتــی از ب

Same vs Equal  1

مکتــب فکــری بــرای آن خــودداری می کننــد و فمینیســم را صرفــا 
یــک جنبــش اجتماعــی می داننــد. فمینیســم رهبــر و بنیان گــذار 
اندیشــه هایش نــدارد و  مرکــزی بــرای تعییــن خط مشــی و 
ــد  ــاوت دارن ــر تف ــا یک دیگ ــا ب ــه تنه ــدد آن ن ــاخه های متع ش
ــی  ــاخه های اصل ــیده اند. ش ــم رس ــاد ه ــه تض ــواردی ب ــه در م بلک
فمینیســم بــه تعبیــری عبارتنــد از: فمینیســم لیبــرال، فمینیســم 
مارکسیســتی، فمینیســم رادیــکال، فمینیســم رونکاوانه، فمینیســم 
فمینیســم  و  اگزیستانتیالیســتی  فمینیســم  سوسیالیســتی، 

ــامدرن. پس

ایــن شــاخه ها در کنــار فمینیســم اســالمی، فمینیســم 
ســیاه و پسااســتعماری و .... هــر کــدام شــامل نظریاتــی متفــاوت 
بــرای اصالحــات اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی فلســفی و فــردی 
هســتند و حتــی اتوپیــا و آرمان شــهر توصیفــی هــر کــدام از آن هــا 
بــا هــم متفــاوت اســت و تنهــا اشــتراک قطعی شــان در اعتقــاد بــه 
لــزوم برابــری حقــوق ورای جنســیت اســت. نظریــات هــر کــدام از 
ایــن شــاخه ها بــه مــرور زمــان بازتولیــد و بــه روزرســانی می شــود. 
بــه همیــن خاطــر نمی تــوان فمینیســم را بــدون در نظــر گرفتــن 
ایــن شــاخه ها تحلیــل و نقــد کــرد. در نهایــت یکپارچــه در نظــر 
ــا سیاســت های،  ــردی کــه ب گرفتــن فمینیســم باعــث می شــود ف
بــرای مثــال، فمینیســم روانکاوانــه مخالــف اســت، ادعــا کنــد کــه 

در کل بــا فمینیســم مخالــف اســت.

فمینیسم شخصی

ــود دارد  ــخصی« وج ــم ش ــام »فمینیس ــه ن ــی ب تعریف
کــه عنــوان می کنــد هــر فمینیســتی جــدای از شــاخه و گرایــش 
فمینیســمی کــه بــه آن پایبنــد اســت، تحــت تاثیــر نــژاد، گرایــش 
جنســی، محــل زندگــی و دینــی کــه دارد، یــک ویتریــن جداگانــه 
از فمینیســم را بــه نمایــش می گــذارد و در نتیجــه قضــاوت 
 فمینیســم بــا اتــکا بــه رفتارهــای چنــد فمینیســت ممکــن نیســت.

در  را  ســهم  بیشــترین  نگارنــده،  اعتقــاد  بــه  مــورد،  ایــن 
ــی زبان  ــی فارس ــانه های جمع ــان دارد. رس ــی ایرانی فمینیسم هراس
فعــاالن افراطــی و ســطحی را بــه عنوان تنهــا نمایندگان فمینیســم 
معرفــی می کننــد و باعــث افزایــش مــوج نفــرت نســبت بــه ایــن 

جنبــش می شــوند.

فمینیســم هــم ماننــد هــر مکتبــی شکســت ها و 
انحرافاتــی داشــته، یــک مــورد از اتفاقــات تلخــی کــه در جریــان 
جنبش هــای احقــاق حــق زنــان اتفــاق افتــاد در ســال های 
ــی  ــان آمریکای ــالش زن ــوج دوم فمینیســم در خــالل ت ــی م ابتدای
ــگیری از  ــایل پیش ــه وس ــی ب ــق دسترس ــدن ح ــی ش ــرای قانون ب
ــان  ــارداری و ســقط جنین بــود کــه بــه عقیــم کــردن قانونــی زن ب

ــد. ــژادی انجامی ــازی ن ــرای پاک س ــالش ب ــت و ت سیاهپوس

امــا در مجمــوع و در نهایــت فــارغ از بــاور بــه ایــن مکتب 
فکــری یــا جنبــش، همــه ی مــا، بــه خصــوص زن هــا، دیــن زیــادی 
ــتقیمی  ــم تاثیرمس ــتاوردهای فمینیس ــم. دس ــم داری ــه فمینیس ب
روی زندگــی همــه ی مــا داشــته و دارد. از شــاخص ترین ایــن 
ــان، حــق مشــارکت  ــرای زن ــه حــق رای ب ــوان ب دســتاورد ها می ت
در سیاســت، حــق داشــتن تحصیــالت دانشــگاهی، حــق دسترســی 
بــه وســایل پیشــگیری از بــارداری، حــق مالکیــت و ... اشــاره کــرد 
کــه باعــث می شــود اگــر هــم خــود را فمینیســت ندانیــم، دســت 
ــه تغییراتــی کــه در  ــد دانســتن کل فمینیســت ها ب کــم هنــگام ب

ــم. ــر کنی ــد بیشــتر فک ــاد کرده ان ــان ایج زندگی م

فمنیست
فحش نیست

y سیده سبا افقه
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مصاحبه

y نویسنده

» از متن به حاشیه نمی رویم «
y سوگل محمدی y کیمیا جورابچی

انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شریف به 
مناسبت روز جهانی زن و 
همچنین نزدیکی این روز 
ایام دهه فجر تصمیم  با 
با  ای  مصاحبه  انجام  به 
خانم مینو مرتاضی، فعال 
محوریت  با  زنان،  حقوق 
و  کشور  در  زنان  نقش 
هنگام  قبل،  حکومت  
گرفت. انقالب  از  بعد  و 

مشارکت زنان قبل از انقالب در مسائل فرهنگی به چه شکل بود؟

ــی،  ــه ایران ــان و جامع ــرای زن ــالب مشــروطه ب ــش و انق ــای جنب ــن پیامده از مهم تری
ــی- ــای سیاس ــبات و برنامه ه ــیت در محاس ــر جنس ــدن عنص ــه و واردش ــان زنان ــور گفتم ظه

ــت  ــا حمای ــان ب ــش مشــروطه خواهی، زن ــان شــکل گیری جنب ــود. در جری ــران ب ــی در ای اجتماع
ــا پیوســتن  ــازه ای آشــنا شــوند. آن هــا ب ــو و ت ــا مفاهیــم ن روشــنفکران و روحانیــون توانســتند ب
بــه جنبــش و انقــالب مشــروطه، توانســتند در جمع هایــی متفــاوت و متمایــز از جمــع اندرونــی 
ــان  ــا زن ــاد گرفتنــد کــه ب ــه و نامحــرم رودررو شــوند. آن هــا ی ــا مردانــی کامــاًل بیگان ــه و ب و خان
ــورد  ــواده، در م ــیت و خان ــئله جنس ــارغ از مس ــر، ف ــف دیگ ــل و طوای ــرم از قبای ــردان نامح و م
مســائل کالن ملــک و دیــن ســخن بگوینــد و همــراه آنــان در امــور اجتماعــی و خــارج از خانــه 
ــا فراگرفتــن مفهــوم ملــت  ــی ب ــان ایران و جمع هــای غیرســنتی و غیرمرســوم شــرکت کننــد. زن
و نشــاندن ایــن مفهــوم بــه جــای قــوم و قبیلــه و طایفــه از محیــط خانگی شــان بیــرون آمدنــد. 
ــان  ــژه زن ــان و به وی ــی ایرانی ــکار و روش زیســتن و زندگ ــو شــدن اف ــرای ن ــی ب مشــروطه فرصت
ــی  ــان چیزهای ــاره هم ــا درب ــد ت ــی یافته بودن ــه فرصت ــی از اینک ــان ایران ــرد. زن ــاد ک ــی ایج ایران
حــرف بزننــد کــه تــا پیــش از ایــن، منحصــراً بــه مــردان اختصــاص داشته اســت، شــادمان بودنــد. 
الیــز ساناســاریان در کتــاب جنبــش حقــوق زنــان در ایــران بــه نقــل از مضمــون می نویســد: »در 
اواخــر دهــه 70 و اوایــل دهــه 80، زنــان فعــال متأثــر از رهبــران مذهبــی بودنــد. زنــان از طریــق 
ــای  ــه قدرت ه ــزی را علی ــز و غیرقهرآمی ــای قهرآمی ــی، فعالیت ه ــازمان های مخف ــا و س انجمن ه
ــن دوره از  ــه در ای ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــازمان دادن ــروطه س ــالب مش ــت از انق ــی در حمای خارج
ــا عــرف و روال آن  ــان ب ــان ایرانــی، ایــن اســت کــه اهــداف پیگیری شــده توســط زن مبــارزات زن
ــدار مشــروطه و  ــا روحانیــون و روشــنفکران و اصنافــی کــه طرف ــان ب دوره، تناقضــی نداشــت. زن
اخــراج بیگانــگان از ایــران بودنــد، جبهــه واحــدی داشــتند امــا هیــچ طــرح و حرفــی از حقــوق 
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ــه  ــارزات مشــروطه خواهی در عمــل ب ــان مب ــان در جری ــود1.« زن ــان نب زن
ــل  ــن عل ــی از مهم تری ــا یک ــد. آن ه ــود بردن ــی خ ــف اجتماع ــاط ضع نق
ــان بعــد از پیــروزی  عقب ماندگی شــان را بی ســوادی یافتنــد. از ایــن  رو زن
انقــالب مشــروطه، در طــول دوران اســتبداد صغیــر هرگــز دســت از مبــارزه 
برنداشــتند و در دســته های کوچــک و آشــنای هــم بــه ســاماندهی جنبــش 
ســوادآموزی و یادگیــری مؤلفه هــای الزم بــرای حضــور اجتماعــی زنــان در 
جامعــه پرداختنــد. بــا کودتــای ســوم اســفند و روی کارآمــدن رضاخــان، 
گفتمــان مفاهیــم نوگرایــی و نوســازی درون زای زنــان ایرانــی کــه شــامل 
ــی  ــه ای و قانونگرای ــات قبیل ــور از تعصب ــک و عب ــرفت های تکنولوژی پیش
ــورد  ــود، م ــی ب ــی و ایران ــنت های دین ــد س ــاس نق ــر اس ــدن ب و ملت ش
ــه روش  ــدن ب ــه شبیه ش ــه ب ــا مدرنیت ــی ی ــت و نوگرای ــرار گرف ــم ق تهاج
ــن  ــرد. پروی ــدا ک ــل پی ــی تقلی ــکوالر غرب ــت س ــی و زیس ــبک زندگ و س
پایــدار در کتــاب زنــان در فراینــد سیاســی ایــران در قــرن بیســتم، تاریــخ 
سیاســی زنــان را براســاس ســه گفتمــان سیاســی وســیع، متداخــل، قابــل 
جمــع و البتــه متمایــز از یکدیگــر توضیــح داده اســت؛ گفتمــان مدرنیتــه، 
ــون  ــه مضم ــل ب ــدار، نق ــن پای ــالم. پروی ــان اس ــالب و گفتم ــان انق گفتم
شاهنشــاهی،  ملی گرایــی  دوران  در  مدرنیتــه  »گفتمــان  می نویســد: 
هویتــی یک پارچــه و محتوایــی ثابــت در ایــران نداشــت. در دوران پهلــوی  
ــه  ــیون ب ــروژه مدرنیزاس ــه پ ــی ب ــه ایران ــا مدرنیت ــی ی ــان نوگرای گفتم
عاملیــت دربــار و دولــت تبدیــل شــد. در پــروژه اســتعماری مدرنیزاســیون 
ایــران،  مؤلفه هــای اساســی مدرنیتــه یعنــی آزادی هــای سیاســی و 
ــه و  ــده گرفت ــران، نادی ــاالر ای ــت پدرس ــط حکوم ــون توس ــت قان حاکمی
ــه  ــا جامع ــار ب ــلطنت و درب ــتگاه س ــز دس ــار تناقض آمی ــدند. رفت ــکار ش ان
ــردم را  ــرا و م ــت نوگ ــان حکوم ــادی می ــان، بی اعتم ــنفکران و زن و روش
ــای  ــه از مؤلفه  ه ــت ک ــت مل ــکل گیری دول ــع از ش ــید و مان ــدت بخش ش
ــد در  ــد. هرچن ــت، گردی ــی-اجتماعی اس ــعه سیاس ــازی و توس ــم نوس مه
زمــان رضاشــاه، درس خوانــدن دختــران کــه بــه نفــع زنــان بــود اجبــاری 
شــد امــا در تدویــن قوانیــن مدنــی خانــواده، ریاســت مــردان بــر خانــواده 
ــاه  ــود رضاش ــو نشــد و خ ــد. چندهمســری لغ ــت ش ــی تثبی ــور قانون به ط
همزمــان ســه همســر داشــت. برخــورد حکومــت پهلــوی بــا مســائل زنــان، 
ــت.  ــورت می گرف ــاالری ص ــع پدرس ــض و از موض ــاًل متناق ــوردی کام برخ
بازگشــت بــه حکومت و سیاســت زیســت بــه قبــل از دوران حکومــت دینی 
در ایــران در اصــل بازگشــت بــه دوران ایــران باســتان بــود. زنــان در ایــران 
باســتان نیــز در قبیلــه و خانــواده جایــگاه فرودســت داشــتند و شــعار نظــام 
شــهریاری ایــران باســتان، چــه فرمــان یــزدان چــه فرمــان شــاه ســرلوحه 
کنــش سیاســی دســتگاه ســلطنت قــرار داشــت. از طرفــی رضاشــاه مجبــور 
ــر  ــروژه مدرنیزاســیون، عرصــه عمومــی را ب ــات پیشــبرد پ ــرای اثب ــود ب ب
ــت  ــک دول ــر ی ــه، تصوی ــان در جامع ــور زن ــا حض ــاید و ب ــان بگش روی زن
ــران مدرن شــده را تقویــت کنــد. از ســوی دیگــر شــاه در مقــام پــدر  و ای
ملــت از مــردان و زنــان می خواســت کــه پــدران و مــادران خوبــی باشــند 
ــاه  ــن و ش ــه وط ــت ب ــرای خدم ــربازان، ب ــون س ــان را هم چ و فرزندانش
ــان در  ــاب زن ــدار در کت ــن پای ــد.« پروی ــت، تربیــت کنن ــدر مل ــام پ در مق
ــون  ــن می نویســد: »قان ــرن بیســتم، هم چنی ــران در ق ــد سیاســی ای فراین
ــی وابســته و تحــت  ــه صــورت موجودات ــان را ب ــون ازدواج، زن ــی و قان مدن
ســلطه معرفــی می کــرد و فرودســتی و تابع بــودن زنــان در خانــواده را بــه 
عنــوان شــرافت ملــی تلقــی می کــرد. هرچنــد تدویــن قوانیــن خانــواده از 
ــررات  ــت منتقــل شــده بود و قوانیــن و مق ــه حــوزه دول حــوزه شــریعت ب
ــه  ــا از آن جــا ک ــرد ام ــواده پدرســاالر را ســکوالر می ک ــط خان ــد رواب جدی
ــارزه  ــئله مب ــت، مس ــد داش ــان تأکی ــتی زن ــر فرودس ــون ب ــوای قان محت
ــروطه  ــش مش ــه از جنب ــهری ک ــای ش ــردان در خانواده ه ــت م ــا جباری ب
ــه  ــد و ب ــود باقی مان ــوت خ ــه ق ــان ب ــده بود، هم چن ــان مطــرح ش ــن زن بی
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نارضایتی هــای زنــان دامــن زد. بــه ایــن ترتیــب از زنــان انتظــار می رفــت 
ــاه  ــرا از ش ــون  و چ ــی  چ ــرداری ب ــان، فرمانب ــوه تربیت کردنش ــه در نح ک
ــدر  ــه پ ــواده ک ــی خان ــون مدن ــی از قان ــه تاس ــم را ب ــدر اعظ ــام پ در مق
ــه  ــانده بود، ب ــن نش ــدای زن روی زمی ــواده و خ ــس خان ــام رئی را در مق
ــات  ــل تناقض ــن قبی ــالب  ای ــش از انق ــد. پی ــدی منتقل کنن ــل های بع نس
بــه اضافــه خودکامگــی و جباریــت و فســاد حکومــت، زنــان را بــه تبعیــت 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه عرص ــان، ب ــای مشروطه خواه ش ــادران و مادربزرگ ه از م
جباریــت و رویارویــی بــا خودکامگــی و اســتبداد ســلطنتی کشــاند. زنــان 
ایرانــی از ســویی وارد عرصــه عمومــی شــده و بــه مراکــز علمــی و آموزشــی 
وارد  جامعــه  اقتصادی-اجتماعــی  حیــات  حوزه هــای  از  بســیاری  و 
ــود  ــش یافته ب ــان افزای ــای عمومی ش ــن ورود آگاهی ه ــا ای ــده بودند و ب ش
ــای سیاســی،اجتماعی و اقتصــادی ناشــی  ــای آگاهی ه ــوازات ارتق ــه م و ب
از حضــور در عرصــه عمومــی جامعــه، حساســیت های جنسیتی شــان نیــز 
افزایــش یافتــه و مطالبــات زنانــه پیداکردنــد. مقاومــت حکومــت در برابــر 
ــا  ــش گروه ه ــبب پیدای ــردم، س ــی م ــی،اجتماعی و قانون ــات سیاس مطالب
ــا اســتبداد ســلطنتی و اســتعمار  ــارزه ب ــرای مب ــف ب و ســازمان های مخال
خارجــی و اســتحمار نهفتــه در فرهنــگ پدرســاالر شــد کــه زنــان در ایــن 
ــن  ــه ای ــد. ب ــارزه می کردن ــه ســلطنت مب ــردان علی ــار م ســازمان ها در کن
ــر  ــه مرکــز مقاومــت سیاســی در براب ــواده در عیــن حــال ب معنــا کــه خان

ــده بود.« ــل ش ــز تبدی ــم نی ــت حاک جباری
مطالبــه ویــژه زنــان در حیــن انقــالب چــه بــود و تــا 

چــه انــدازه بــه ایــن مطالبــات رســیدند؟

ــور  ــه ط ــالب ب ــتانه انق ــی در آس ــان ایران ــه زن ــات عام مطالب
طبیعــی، ذیــل مطالبــات جنبــش بزرگتــر دموکراســی و عدالــت و 
اســتقالل خواهی قــرار داشــت. در عیــن حــال انتظــارات زنــان از انقــالب، 
ــه  ــی ک ــی عمیق ــالف طبقات ــود. اخت ــگ نب ــان و هماهن ــی یکس انتظارات
در دوران ســلطنت پهلــوی شــکل گرفته بــود و اساســاً درک مفهــوم 
طبقــه در جامعــه پیــش از انقــالب، بیــش از آن کــه بــه منزلــت و 
ــع در ســنت های  ــزات واق ــه تمای ــای اکتســابی متکــی باشــد، ب موقعیت ه
ــت  ــه عل ــه ب ــتایی ک ــان روس ــاًل زن ــت. مث ــکا داش ــهری ات ــتایی و ش روس
ــه صــورت  ــراه همسرانشــان ب ــکاری، هم ــر و بی ــن و فق ازدســت دادن زمی
ــی  ــت اصل ــدند، جمعی ــزرگ می ش ــهرهای ب ــین وارد ش ــر حاشیه نش کارگ
ــرای این هــا آزادی انتخــاب ســبک  ــد. ب حلبــی آبادهــا را تشــکیل می دادن
ــزرگ، زن  ــان ســاکن در شــهرهای ب ــرای زن ــا ب ــا نداشــت ام زندگــی معن
مدرن بــودن یعنــی زنــی کــه در پوشــش رفتــاری هم چــون زنــان اروپایــی 
ــیم  ــاه ترس ــواده ش ــواده را در خان ــده آل خان ــپ ای ــار تی ــد. درب داشته باش
ــپ و  ــل شــاه خوش تی ــه مث ــود ک ــردی ب ــی م ــدرن ایران ــرد م ــرد. م می ک
ــادار  ورزشــکار و گهگاهــی هوســباز و اهــل شــیطنت و در عیــن حــال وف
ــهبانو  ــدل ش ــم م ــی ه ــدرن ایران ــوی زن م ــد. الگ ــواده باش ــی خان و حام
ــی و  ــه و فرهنگ ــای خیری ــل فعالیت ه ــاس، اه ــا، خوش لب ــی زیب ــود. زن ب
امانــت دار ســلطنت و فرمانبــردار تــام و تمــام شــوهر کــه شــاه اســت. حتــی 
ــدل  ــن م ــتند از ای ــه می توانس ــاالی جامع ــه و ب ــات مرف ــان طبق ــر زن اگ
تبعیــت کننــد، زنــان ســاکن در شــهرهای کوچــک و یــا ســاکن در حاشــیه 
ــد و  ــکیل می دادن ــان را تش ــت زن ــت جمعی ــه اکثری ــزرگ ک ــهرهای ب ش
ــطه  ــه واس ــه ب ــد ک ــز بودن ــم مرک ــتائیان مقی ــاورزان و روس ــاً کش ماهیت
تحقیــر مــداوم و بی وقفــه و تهاجمــی کــه در پــروژه مدرنیزاســیون نســبت 
ــد.  ــی را برنمی تابیدن ــن مدل ــروی از چنی ــت، پی ــان صــورت می گرف ــه آن ب
در عیــن حــال آن هــا مجبــور بــه کار و تــالش در محیط هــای طاقت فرســا 
ــروی از  ــد. پی ــان بودن ــه ای ن ــرای لقم ــی ب ــر حقوق ــای نابراب و در عرصه ه
ــی و  ــی غیرواقع ــا مقوالت ــرای آن ه ــی ب ــی آزادی خواه ــا و حت ــن الگوه ای
تجمالتــی محســوب می شــد. از ایــن رو در حیــن انقــالب مطالبــات عامــه 
کــه زن و مــرد از هــر قشــر و طبقــه و تفکــری روی آن توافــق کرده بودنــد، 
ــی و برخــورداری  ــود؛ یعنــی قانونگرای هنــوز همــان مطالبــات مشــروطه ب

 ع 
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از حقــوق شــهروندی کــه در قالــب شــعار 
ــالب  ــان انق ــت در جری ــتقالل، آزادی، عدال اس
ــم از زن  ــردم اع ــه م ــط عام ــال 1357 توس س
ــی،  ــتگی طبقات ــوع وابس ــر ن ــارغ از ه ــرد ف و م
ــی  ــی، جنســیتی، قوم اقتصــادی، سیاســی، دین
و زبانــی فریــاد زده می شــد. مطالباتــی کــه 
ــاالر و  ــرا و شاه س ــت نوگ ــرن حکوم ــی نیم ق ط
ــده بود  ــته ش ــا انباش ــه پهلوی ه ــور مآبان دیکتات
ــه  ــض فروخفت ــن بغ ــالب ای ــورت انق ــه ص و ب
ترکیــد و پــروژه مدنیزاســیون ایــران را بــه 

ــه جــا گذاشــت. ــام ب ــروژه ای ناتم صــورت پ

شــعارهای  در  مطالبــات  ایــن 
ــور  ــی، تبل ــدل عل ــت ع اســتقالل، ازادی، حکوم
ــت  ــس از گذش ــفانه پ ــه متأس ــرد ک ــدا می ک پی
از  مهمــی  بخش هــای  هنــوز  دهــه  چهــار 
ــت.  ــن مانده اس ــر زمی ــه ب ــات عام ــن مطالب ای
ــه  ــی ک ــم امتیازات ــه رغ ــی ب ــان ایران ــوه زن انب
ــه  ــای ملوکان ــورت عطای ــه ص ــان ب ــه آن ــاه ب ش
اعطــا کرده بــود و  بــه دلیــل فرمایشــی بودن 
ــا از  ــرد ت ــاه می ک ــه ش ــی ک ــازات و تالش امتی
زنــان بــه عنــوان عاملــی جهــت پیشــبرد پــروژه 
ــه غــرب بهــره ببــرد و  مدرنیزاســیون وابســته ب

بــه دلیــل عینــی رفتــار تحقیرآمیــز و تهاجمــی 
ــا  ــه )ب ــادات جامع ــه اعتق ــبت ب ــت نس حکوم
ــان  ــان اصلی تریــن دیده بان ــه این کــه زن توجــه ب
اعتقــادات و رســوم و آیین هــای ملــی هســتند(، 
ــرون زا و اســتبداد سیاســی  ــی ب ــر نوگرای در براب
ــالب  ــن انق ــد و در حی ــت می کردن ــاه مقاوم ش
ــا  ــال ب ــدی و فع ــارکت ج ــکاری و مش ــا هم ب
ــش  ــش آزادی بخ ــی و جنب ــازمان های چریک س
مســلحانه و شــرکت در اعتصابــات سراســری 
ــوی  ــلطنت پهل ــه س ــی علی ــرات اعتراض و تظاه
ــتم  ــاه و سیس ــا ش ــون، ب ــا انقالبی ــکاری ب و هم
ســلطنت خودکامــه آن مبــارزه کردنــد و نقــش 
مؤثــری در پیــروزی دومیــن انقــالب ایــران طــی 
ــای  ــد. ایف ــا کردن ــته ایف ــال گذش ــک صــد س ی
ــش  ــش از پی ــی را بی ــان ایران ــا زن ــن نقش ه ای
وارد عرصه هــای حســاس حیــات اجتماعــی 

ــرد.  ک

زنــان  اعتراضــات  مــورد  در 
ــال های اول  ــاری در س ــاب اجب ــه حج ب

انقــالب توضیــح بفرماییــد:

ــش  ــالب پوش ــن انق ــش و در حی پی
ســاده زنــان ســمبل مقاومــت در برابــر فرهنــگ 
محســوب  دولتــی  فمنیســم  و  شاهنشــاهی 
می شــد. شــریعتی، معلــم انقــالب، بیــن زن 
ســنتی و زن مذهبــی تمایــز قائــل بــود و از 
ــل  ــق و باط ــرد ح ــه نب ــان در عرص ــور زن حض
زنــان  و  دختــران  می کــرد.  دفــاع  جامعــه 
ــد،  ــریعتی بودن ــاگردان ش ــه ش ــرده ک تحصیل ک
و  مبــارزه  شــریعتی،  آموزه هــای  براســاس 
مقاومــت علیــه زر )نظــام ســرمایه داری(، زور 
ــرش  ــر )نگ ــم( و تزوی ــی حاک ــتبداد سیاس )اس
ســنتی توجیه گــر تمرکــز قــدرت و ثــروت( 
ــن  ــد. ای ــرار داده بودن ــود ق ــتور کار خ را در دس
ــته  ــن دو دس ــومی بی ــط س ــع خ ــته در واق دس
ــی  ــا زنان ــد. این ه ــدرن بودن ــنتی و زن م زن س
ــد  ــنت های ناکارآم ــد و رد س ــا نق ــه ب ــد ک بودن
ــه کار  ــان ب ــه زن ــه علی ــواده و جامع ــه در خان ک
گرفتــه می شــد و  بــا نقــد و رد شــیوه های 
ــزار خریــد و فــروش کاال در  غربــی کــه زن را اب
بــازار ســرمایه و ســود کرده بــود، خواهــان ارائــه 
چهــره مســتقل و مــدرن زن ایرانــی در جامعــه 
بودنــد. امثــال مــا کــه شــاگردان شــریعتی 
بودیــم، نــه بــه پوشــیدن چــادر عالقــه ای 
ــه  ــی ژوپ ک ــیدن مین ــه پوش ــه ب ــتیم و ن داش
پوشــش رایــج زنــان و دختــران شــهری در 
ــالب  ــل انق ــود. قب ــالب ب ــل انق ــه پنجــاه قب ده
حتــی دختــران و زنــان مارکسیســت بــا پوشــش 
فانتــزی مــد روز مخالــف بودنــد و آن را مغایــر با 
ــا  ــتند. م ــی می دانس ــی و مبارزات ــالق انقالب اخ
ــلوار  ــاد و ش ــه گش ــن مردان ــیدن پیراه ــا پوش ب
جیــن و ســرکردن یــک روســری کوچــک بــرای 
ــاخته بودیم.  ــان را س ــش مطلوبم ــان پوش خودم
بــود.  مــا  امضــای  و  هویــت  پوشــش  ایــن 

پوشــش مــا انتخابــی کامــاًل شــخصی و براســاس 
ــالمی  ــای اس ــن و باوره ــا از دی ــت های م برداش
و متمایــز از ســنت ایرانــی و حــوزوی بــود. 
ــی  ــای اخالق ــا مفهــوم حجــاب ارزش ه ــرای م ب
ــگاه زن  ــود کــه در همــه رفتــار و ســکنات و ن ب
و مــرد مســلمان و مبــارز جریــان می یافــت. مــا 
بــر اســاس آموزه هــای نواندیشــی دینــی، هرگــز 
حجــاب را بــه پوشــش چــادر و روســری تقلیــل 
ــز  ــا نی ــه م ــید ک ــه داشته باش ــم. توج نمی دادی
ــم  هم چــون معلممــان شــریعتی کــه مقــام معل
انقــالب را داشــت، نگــرش ســنتی را از نگــرش 
ــن رو  ــم. از ای ــک می کردی ــدا و تفکی ــی ج دین
ــردان  ــای م ــی پابه پ ــارزات انقالب ــان مب در جری
حضــور  نبــرد  میدان هــای  و  زندان هــا  در 
نگــرش  قدرت گرفتــن  بــا  نهایتــاً  داشــتیم. 
ســنتی و بــه رغــم تمامــی تعارفــات و تعاریفــی 
ــان در  ــش مؤثرش ــر نق ــه خاط ــان ب ــه از زن ک
ــان را وادار  ــه عمــل آمــد، زن پیــروزی انقــالب ب
بــه پوشــش اجبــاری کردنــد. البتــه روشــنفکران 
ــن  ــه ای ــبت ب ــم نس ــی ه ــی و غیرمذهب مذهب
ــروز  ــدی ب ــای ج ــز واکنش ه ــار تحقیرآمی اجب
ــان دینــی کــه پوشــش را  ــرای مــا زن ــد. ب ندادن
ــوان عنصــر مقاومــت  ــه عن ــه ب شــخصاً و آگاهان
ــار  ــم، اجب ــرده بودی ــاب ک ــش انتخ و هویت بخ
بــه پوشــیدن لباســی کــه نمــی خواهیــم و 
ــز  ــری، توهین آمی ــاری روس ــرکردن اجب ــا س ی
ــه ای  ــاور داشــتیم کــه پوشــش، مقول ــود. مــا ب ب
ــالب  ــت و انق ــه اس ــی آزادن ــی و انتخاب فرهنگ
ــرای  ــی را ب ــبک زندگ ــاب س ــد آزادی انتخ بای
ــان بــه رســمیت بشناســد. یــادم هســت کــه  زن
ــاری  در  ــش اجب ــه پوش ــراض ب ــوان اعت ــه عن ب
تظاهــرات علیــه پوشــش اجبــاری در ســال 
58 شــرکت کــردم؛ زیــرا نمی خواســتم بــه 
دلیــل داشــتن هویــت دینــی ناخواســته، همــراه 
آن هایــی محســوب شــوم کــه بــه نــام دیــن، حق 
ــد.  ــغ می کردن ــان دری ــش را از زن ــاب پوش انتخ
بــا وقــوع جنــگ، مســئله پوشــش اجبــاری زنــان 
تحت الشــعاع شــرایط جنگــی قــرار گرفــت و تــا 
ــش  ــورت آت ــه ص ــگ ب ــه جن ــال های خاتم س

ــد.  ــی مان ــتر باق ــر خاکس زی

مجلــس پنجــم و رأی خانــم 
هاشــمی در مشــارکت زنــان در نقش هــای 

ــت؟ ــر بوده اس ــدر مؤث ــی چق دولت

ــاال  ــا رأی بســیار ب ــم هاشــمی ب خان
در ســال 1374، کرســی نمایندگــی در مجلــس 
پنجــم شــورای اســالمی را بــه دســت اورد. دوره 
ــت  ــا دوران ریاس ــادف ب ــان مص ــی ایش نمایندگ
ــردار  ــه س ــب ب ــمی، ملق ــای هاش ــوری آق جمه
تغییــر  دهــه  دوران  ایــن  بــود.  ســازندگی، 
ــه جامعــه در حــال توســعه و  جامعــه انقالبــی ب
ــز در  ــمی نی ــم هاش ــود. خان ــات ب دوران اصالح
ــخن  ــان س ــری زن ــش از آزادی و براب برنامه های
انتقــاد  و  اجبــاری  پوشــش  نقــد  می گفــت. 

ــالب  ــن انق ــش و در حی پی
پوشــش ســاده زنان ســمبل 
ــگ  ــر فرهن ــت در براب مقاوم
فمنیســم  و  شاهنشــاهی 
ــد.  ــوب می ش ــی محس دولت
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ــران  ــی از رهب ــر یک ــان دخت ــان از زب ــال زن ــت در قب ــرد حکوم از عملک
ــان در  ــات زن ــرح مطالب ــا و ط ــخن گفتن از نارضایتی ه ــوی س ــالب، تاب انق
جامعــه را شکســت. همزمــان بــا دوران نمایندگــی خانــم هاشــمی، جنبــش 
اصالحــات در جامعــه قــوت گرفــت و دولــت اصالحــات بــا برنامــه توســعه 
ــان بخشــید. نقــش  ــازه ای بــه جنبــش از نفس افتــاده زن سیاســی، جــان ت
ــان و  ــت زن ــر وضعی ــان را درتغیی ــس ششــم متشــکل از اصــالح طلب مجل
ــاح  ــت. جن ــده گرف ــوان نادی ــان نمی ت ــوق زن ــری حق ــت جنبــش براب تقوی
اصــالح طلــب مجلــس ششــم در تدویــن لوایــح و تصویــب قوانیــن بــه نفــع 
ــد. تأســیس رشــته مطالعــات  ــه خــرج دادن ــادی ب ــان، کوشــش های زی زن
زنــان و تأســیس مرکــز مشــارکت های سیاســی-اجتماعی زنــان زیــر نظــر 
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان، در پیشــبرد امــر مشــارکت زنــان در 
ــن  ــود. در عی ــر ب ــدی بســیار مؤث ــای کلی مناصــب و مشــاغل و موقعیت ه
ــتری  ــی، بس ــای مدن ــیس نهاده ــه تأس ــات ب ــت اصالح ــه دول ــال توج ح
جهــت حضــور و مشــارکت گســترده اجتماعــی بــرای زنــان فراهــم ســاخت. 

تغییــرات و مــوج فمنیســتی در زمــان خاتمــی بــه چــه 
شــکل بود؟

جنبــش زنــان بــه مــوازات گفتمــان رســمی اصــالح طلبــی در 
دوران ریاســت جمهــوری آقــای خاتمــی و بــا اســتفاده از فضــای سیاســی 
بــه وجــود آمــده، پیگیــر مطالباتــی چــون محــو انــواع خشــونت و تبعیــض 
ــات  ــدد مطالب ــه م ــوری و ب ــن حض ــو چنی ــدند. در پرت ــان ش ــه زن علی
ــان توانســتند  ــان، جمع هــای گوناگــون زن مشــترک گروه هــای متعــدد زن
حــول محــور گفتمــان ضــد خشــونت و ضــد تبعیــض و برابــری جنســیتی، 
بــه جنبــش زنــان بپیوندنــد و یــک »مــا«ی جمعــی در عیــن حال مســتقل 
از حکومــت و ســایر جنبــش هــا بــرای پیگیــری مطالبــات خــود بســازند. 
»مــا«ی شــکل گرفته در جنبــش زنــان کــه در دوران اصالحــات و ریاســت 
جمهــوری آقــای خاتمــی در نهادهــای مدنــی رشــد کــرد و تقویــت شــد، 
مبتنــی بــر مطالبــات مشــترک بــه عــالوه فهــم مشــترک از وضعیت هــای 
اجتماعــی موافــق و مخالــف پیــش رو بــود کــه ضمــن پیوســتگی تاریخــی 
بــا جنبــش ملــی زنــان در مشــروطه، ایــن جنبــش را در ابعــاد و گســتره 
وســیعتری بــرای حــال و آینــده زنــان پیگیــری گــرد. جنبــش زنــان ایــران 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــترک ب ــات مش ــترک از مطالب ــم مش ــک فه ــه کم ب
ــۀ  ــت و لحظ ــک وضعی ــت آمده در ی ــت به دس ــا از فرص ــرد ت ــک می ک کم
ــل  ــات و عم ــد و اعتراض ــم بیاین ــد و گرده ــره بگیرن ــن به ــی معی تاریخ
مشــترک و جمعــی و ائتالفــی را صــرف نظــر از ایدئولوژی هــای مســلط و 
رســمی، بــه منزلــه »امــکان« جهــت تحقــق  هــدف مشــترک، ســازماندهی 
کننــد. »ما«یــی فهیــم و خــودآگاه کــه قــادر اســت، فرصت هــا و 
ــد و  ــان را شناســایی کن ــات زن ــر پیشــبرد مطالب رخدادهــای تأثیرگــذار ب
آن هــا را در ابعــاد و ســاحت های پیچیده تــر سیاســی،اجتماعی و اقتصــادی 
پــی بگیــرد. ســرمایه های اجتماعــی و شــخصیت های آگاه و فهیــم و 
ــند،  ــی داشته باش ــت رهایی بخش ــه قابلی ــاص ک ــای خ ــی موقعیت ه حت
ــه تأثیــر  ــر شــکل گیری و تقویــت و تحقــق ایــن »مــا«ی زنان می تواننــد ب
ــه طــور مســتقیم و  غیرمســتقیم ســبب توســعه سیاســی و  ــد و ب بگذارن

ــد.   پیشــبرد دموکراســی در جامعــه گردن

مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زنــان ایــران در 
مقایســه بــا کشــورهای خــاور میانــه رو چطــور ارزیابــی 

؟ می کنیــد

جنبــش زنــان ایــران، جنبشــی پرســابقه اســت کــه دو انقــالب 
ــه  ــزرگ و ده هــا جنبــش و نهضــت آزادی بخــش ملــی و میهنــی و تجرب ب
جنــگ را درکارنامــه خــود دارد. جنبــش برابری خواهــی حقــوق زنــان که در 
ــد،  ــان تــالش می کن ــه زن ــر خشــونت ها و تبعیض هــای جنســیتی علی براب
ــان و توضیــح و تثبیــت نگــرش  تجــارب ارزشــمندی در توانمندســازی زن

زن باورانــه در جامعــه دارد. تجاربــی کــه از متــن زندگــی و زیســت زن در 
خانــواده و جامعــه و ســنت های ایرانــی برآمده اســت. جنبــش برابری خــواه 
زنــان ایــران، از دســته جنبش هــای نــادر در منطقــه اســت کــه بــا وجــود 
ــود از  ــتقالل خ ــت اس ــی توانسته اس ــای مل ــا نهضت ه ــی ب ــد تاریخ پیون
حکومــت و قــدرت را حفــظ کنــد. بی شــک امــروزه، جنبــش زنــان ایــران 
بــه دلیــل این کــه زاییــده گفتمــان  برابــری جنســیتی اســت، منتشــرترین 
ــران،  ــان ای ــش زن ــود. جنب ــوب می ش ــران محس ــی در ای ــش اجتماع جنب
گفتمــان برابری خواهــی را از متــن تجــارب زیســته زنــان در طــول تاریــخ 
و از تبارشناســی عناصــر اتوپیایــی ایده هــای مطــرح در فرهنــگ اجتماعــی 
ــم،  ــالح فمینیس ــال اصط ــن ح ــت. در عی ــذ کرده اس ــران اخ ــی ای و سیاس
ــم  ــرا فمنیس ــت؛ زی ــی اس ــه واژه نوین ــان منطق ــی و زن ــان ایران ــرای زن ب
بطــور کلــی زائیــده دوران صنعتــی در اروپاســت. اگــر بخواهیــم مقایســه 
تطبیقی مــان را در چارچــوب نظــری فمنیســم اروپایــی پــی بگیریــم، آن گاه 
ــاره  ــان اش ــان« زن ــه زم ــتوا در »مقال ــا کریس ــه جولی ــه نظری ــوان ب می ت
کنیــم. ژولیــا کریســتوا معتقــد اســت کــه فمنیســم اروپایــی ســه مرحلــه 
ــه   ــه مرحل ــن س ــه ای ــت ک ــش گذرانده اس ــول خوی ــیر تح ــده در مس عم
را مــی تــوان 1-مرحلــه برابری طلبــی زنانــه، 2- مرحلــه تفاوت هــا و 
ــای  ــت تالش ه ــه نخس ــرد. در مرحل ــذاری ک ــا نام گ ــه هویت ه 3- مرحل
ــه در مســیر  ــی ک ــن اســت. تحول ــه مت ــیه ب ــدن از حاش ــت آم ــان جه زن
ــتم های   ــیتی در سیس ــری جنس ــته های براب ــم از خواس ــم مله آن فمینیس
حقوقــی، اقتصــادی، اجتماعــی و جنســی اســت. زنــان ایرانــی ایــن مرحلــه 
را پشــت ســر گذاشــته اند امــا اغلــب زنــان منطقــه در ایــن مرحلــه قــرار 
ــه  ــان در منطق ــای زن ــه جنبش ه ــت ک ــن واقعی ــر ای ــد ب ــا تأکی ــد. ب دارن
مســتقل از قــدرت حاکــم و نفــوذ خارجــی نیســتند. تفــاوت عمــده دیگــر 
ایــن اســت کــه جنبــش زنــان ایــران اکنــون درحــال گــذار از ایــن مرحلــه 
ــر در  ــان درگی ــی آن زن ــه ط ــه ای ک ــی مرحل ــه دوم اســت. یعن ــه مرحل ب
مبــارزات برابری خواهانــه، بــه ضــرورت درک تفــاوت و هویــت خویــش بــه 
ســان یــک زن در جامعــه دســت می یابنــد. ایــن مرحلــه ای اســت کــه زنــان 
منطقــه هنــوز بــدان دســت نیافته انــد. نوشــته ها و بیانــات آنهــا بیانگــر ایــن 
ــوز هویــت خویــش در  ــا هن ــد ام واقعیــت اســت کــه از تبعیــض در رنج ان
ــاور نکرده انــد  ــا تمــام تفاوت هــای بدنــی و جســمی را، ب مقــام یــک زن، ب
ــه نیــاز آزادی و اســتقالل درونــی و  ــر تفاوت هــای بدنــی، ب ــا تمرکــز ب و ب
برونــی خــود در مقــام یــک زن پــی نبرده انــد. در عیــن حــال جنبــش زنــان 
ایــران و جنبش هــای زنــان در منطقــه، هنــوز راه درازی بــرای رســیدن بــه 
مرحلــه ســوم کــه دســت یابی بــه متــا روایــت از جنســیت اســت، پیــش رو 
دارنــد تــا بتواننــد بــه معانــی نوینــی از جنســیت و پلورالیســم جنســیتی 
و تنــوع در جهــان زنانــه و مطالباتشــان دســت یابنــد و قــادر شــوند هــم 

خویــش و هــم جهــان پیرامونشــان را متحــول ســازند. 

ــال های  ــان در س ــور زن ــرای حض ــم اندازی ب ــه چش چ
آتــی میبینیــد؟

ــته جمعی  ــوچ دس ــا ک ــی ب ــان ایران ــه زن ــت ک ــدی نیس تردی
ــیه  ــه حاش ــن ب ــت از مت ــه بازگش ــی ب ــته اند، رغبت ــاع داش ــه اجتم ــه ب ک
ــان  ــر زن ــد و مؤث ــور مفی ــد. حض ــا ندارن ــی خانه ه ــه اندرون ــه ب و از جامع
در تمامــی عرصه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی، ســبب 
ــده و  ــان ش ــخصیت آن ــار و ش ــرش و رفت ــق در نگ ــرات عمی ــاد تغیی ایج
خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس زنــان را فزونــی خواهــد بخشــید. بــا توجــه 
ــان فرصت هــای بیشــتری جهــت اشــتغال به دســت  بــه رشــد فنــاوری، زن
خواهنــد آورد و از اســتقالل و آزادی بیشــتری در همــه عرصه هــا برخــوردار 
خواهنــد شــد. هیــچ نیرویــی هــم نخواهــد توانســت مانــع رشــد و ظهــور 

توانمنــد آن هــا در جامعــه شــود.
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ــت  ــود سیاس ــی، وج ــۀ متعال ــک جامع ــی ی ــن اصل رک
ــور  ــه حض ــفافیت و چ ــاختار و ش ــاظ س ــه از لح ــت؛ چ آزاد اس
ایــن  در  جامعــه  آن  شایســتۀ  افــراد  شــرط  و  بی قیــد 
ــف  ــرق مختل ــه ط ــا ب ــت م ــه سیاس ــزی ک ــان چی ــاختار؛ هم س
عرصه هــای  در  را  زنــان  حضــور  و  اســت  بی بهــره  آن  از 
کرده اســت. محــدود  ناخواســته،  یــا  خواســته  سیاســی، 

دلیــل  بــه  قــرآن  از  اشــتباه  قرائت هــای  وجــود 
عوامــل  همیــن  از  یکــی  افــراد،  متعصبانــۀ  دیدگاه هــای 
دیــن  آن کــه  اســت. حــال  در سیاســت  زنــان  محدودیــت 
ــور  ــارۀ حض ــوص درب ــور مخص ــه ط ــگاه ب ــرآن هیچ ــالم و ق اس
بانــوان در سیاســت، صحبــت، و آن را محــدود نکرده اســت. 
دربــارۀ  غلطشــان  قرائت هــای  بــه  اســتناد  بــا  افــراد  ایــن 
ــی در  ــور کل ــه ط ــه ب ــت بلک ــا در سیاس ــه تنه ــان ن ــور زن حض
اجتمــاع، زنــان را منــزوی و محبــوس در خانــه می خواهنــد.

نیــز  مــردان  و  زنــان  بیــن  تفاوت هــای  قبــول 
دســت آویز مناســبی بــرای این گونــه رفتارهــای تبعیض آمیــز 
ــن  ــن ای ــاوت بی ــه تف ــد ک ــگان می دانن ــی هم ــد. وقت نمی باش
تفاوت هــا  ایــن  فیزیکی ســت.  و  بیولوژیکــی  جنســیت  دو 
عرضی ســت و نــه طولــی و بــه همیــن دلیــل باعــث مهتــر 
ایــن دو جنــس نمی شــود. از  یــا کهتــر شــدن هیچ کــدام 

پــس چــه چیــزی باعــث عــدم وجــود عدالــت جنســیتی 
ــام مســائل و مشــکالت  ــق معمــول تم در سیاســت ماســت؟ طب
اجتماعــی ایــن تبعیــض جنســیتی ریشــه در فرهنــگ جامعــۀ مــا 
دارد. چیــزی کــه در فرهنــگ مــا در ایــن مــورد خاص دچــار خالء 
اســت، فرهنــگ سیاســی ماســت کــه بســیار از فرهنــگ اجتماعــی 
بیشــتری  ســنتی  دیدگاه هــای  و  مانده اســت  عقب تــر  مــا 
ــگار کنیــد کــه قســمت های ســیاه و پســت فرهنــگ  دارد. ان
ــده اند،  ــگ ش ــیار کم رن ــای بس ــا تالش ه ــه ب ــا ک ــی م اجتماع
در جامــه ای دیگــر و این بــار در فرهنــگ سیاســی مــا ســر 
برآورده اســت بــا شــعار »در سیاســت جایــی بــرای زنــان نیســت.«

ــاری ای  ــج آم ــام و نتای ــداد و ارق ــتفاده از اع ــاید اس ش
ــاپ  ــز 95 چ ــه در پایی ــی ک ــوم سیاس ــنامۀ عل ــه در پژوهش ک
ــاب  ــن ب ــه در ای ــر جامع ــارۀ تفک ــری درب ــد بهت ــت، دی شده اس
ــات  ــدۀ زن در انتخاب ــم 17 نماین ــس ده ــد. در مجل ــا بده ــه م ب
ــه 9  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــس راه یافتن ــه مجل ــده و ب ــروز ش پی
نماینــدۀ زنــی کــه در مجلــس قبلــی انتخــاب شــده بودند، 
رکــورد و رشــد خوبــی بــه حســاب می آیــد. امــا آیــا ایــن 

ــه ٪23.3  ــی ک ــا متوســط جهان ــداد کافی ســت؟ در مقایســه ب تع
مجلــس را زنــان تشــکیل می دهنــد، مجلــس دوره دهــم بــا ٪5.8 
ــا  جایــگاه خوبــی را نــدارد، حــال آن کــه متوســط جهانــی هــم ب
ــری  ــه براب ــاز ب ــه 23.3٪( ب ــدی )از 3٪ ب ــد 20 درص ــود رش وج
ــت. ــطح جهانی س ــکلی در س ــدۀ مش ــان دهن ــت و نش نرسیده اس

ــال  ــات احتم ــان در انتخاب ــروزی زن ــه، پی ــق تجرب طب
کمــی دارد ولــی مشــکل بعــدی آن جــا خــود را نشــان می دهــد که 
حتــی کاندیدشــدن زنــان نیــز بســیار کــم اســت کــه ایــن موضوع 
ــان  ــزاب و حامی ــر و اعضــای اح ــه رهب نشــان دهندۀ آن اســت ک
مالــی هــم در ارزیابــی کاندیداهــا متعصبانــه و بــا تبعیــض عمــل 
می کننــد. بــه ایــن نکتــه بایــد اشــاره شــود کــه ایــن افــراد نیــز 
جــزء مــردم هســتند و مطابــق نظــرات جامعــه عمــل می کننــد.

از نماینــدگان  بــه عمــل  آمــده  طــی نظرســنجی 
مجلــس، عامــل اصلــی عــدم حضــور و موفقیــت زنــان در 
و  مجلــس، ســنت  بــه طــور خــاص  عرصه هــای سیاســی، 
ایــن  جمع بنــدی  می باشــد.  رأی دهنــدگان  حمایــت  عــدم 
ــی و  ــل فرهنگ ــه دالی ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــل ب دو عام
و  نمی باشــند  رأی دهنــدگان  مــورد حمایــت  زنــان  ســنتی، 
ــیتی  ــت جنس ــای عدال ــا در زمینه ه ــی م ــرفت های فرهنگ پیش
در  هنــوز  و  نکرده اســت  نفــوذ  مــا  سیاســی  فرهنــگ  بــه 
ــد. ــان را ناتــوان دانســته و ناتــوان هــم نگــه می دارن سیاســت، زن

جالــب آن کــه در ایــن نظرســنجی زنــان نماینــده، 
مــردان  و  خانــه  مســئولیت های  را  حضــور  عــدم  عامــل 
دانســته اند  را حمایت نکــردن رأی دهنــدگان  عامــل  نماینــده 
ــط  ــان را فق ــه، زن ــه جامع ــید ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــوان ب و می ت
ــت  ــق در سیاس ــع آن ناموف ــه تب ــواده و ب ــه و خان ــده دار خان عه
نظرشــان  بــه  و  نمی کننــد  آن هــا  از  حمایتــی  و  می داننــد 
زندگــی عمومــی و خصوصــی زنــان بــا هــم منافــات دارد.

ایــن نظرســنجی آن اســت  قابــل توجــه  نکتــه ی 
ــور در  ــرای حض ــان ب ــر زن ــر را ب ــن تأثی ــالت کمتری ــه تحصی ک
ــان  ــور زن ــدم حض ــه ع ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــس دارد ک مجل
ــته  ــردی نداش ــتگی های ف ــه شایس ــی ب ــاًل ربط ــت اص در سیاس
بــه  و  می باشــد  کورکورانــه  تعصبــات  علــت  بــه  تمامــاً  و 
ــده اند. ــته ش ــار گذاش ــت کن ــۀ سیاس ــودن از صحن ــرف زن ب ص

ــد و  ــل جدی ــدن نس ــه روی کار آم ــا ب ــه ب ــد آن ک امی
ــیتی و  ــای جنس ــه ها و تبعیض ه ــه دور از کلیش ــه ب ــش ک نواندی
ــتی  ــای درس ــراد، انتخاب ه ــه شایســتگی های اف ــگاه ب ــا ن ــا ب تنه
ــاالر  ــۀ مردس ــه روز جامع ــب، روز ب ــه دور از تعص ــام داده و ب انج
ــد. ــان ده ــف پای ــت کثی ــن سیاس ــه ای ــد و ب ــم کن ــا را ترمی م

سیاست کثیف
y عارف روشن

تبعیضی دیگر علیه زنان در جامعه ا ی مردساالر
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ــان در  ــادی زن ــارکت اقتص ــرخ مش ــزان ن ــی می بررس
ایــران و عوامــل تعیین کننــده آن )قســمت ســوم(

اثر وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلی و موقعیت جغرافیایی بر مشارکت زنان در نیروی کار

ــان و  ــرای زن ــک گروه هــای ســنی، ب ــه تفکی ــران را ب ــن شــاخص در ای ــت ای ــروی کار و وضعی ــرخ مشــارکت نی در شــماره پیشــین، ن
مــردان، و همچنیــن در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر جهــان مــرور کردیــم. در ایــن شــماره اثــر برخــی عوامــل کلیــدی را بــر نــرخ مشــارکت زنــان 

ــم. ــه می کنی ــران مطالع ــروی کار ای در نی

اثر وضعیت تأهل بر نرخ مشارکت زنان  

بی همسر بر اثر فوت یا متأهل
هرگز ازدواج نکردهطالق

نرخ مشارکت 
12.818.519.4زنان)درصد(

جدول 1- نرخ مشارکت زنان برحسب وضعیت تأهل

جــدول فــوق نــرخ مشــارکت زنــان بــر اســاس وضعیــت زناشــویی را نشــان می دهــد. همانطــور کــه مشــخص اســت، نــرخ مشــارکت   
ــده  ــر عه ــی و ب ــائل فرهنگ ــازار کار، مس ــردان در ب ــل حضــور م ــه دلی ــا ب ــن خانوار ه ــت. در ای ــر اس ــط پایین ت ــه صــورت متوس ــل ب ــان متأه زن
گرفتــن نقش هــای خانــه داری، مشــارکت زنــان در بــازار کار کاهــش می یابــد. جــدول شــماره یــک می توانــد بخشــی از تفــاوت رونــد موجــود در 
نــرخ مشــارکت زنــان بــر اســاس گروه هــای ســنی مختلــف بیــن ایــران و دیگــر کشــور ها را توضیــح دهــد. بــا تشــکیل خانــواده و تولــد فرزنــدان، 
ــد.  ــدا می کن ــازار کار کاهــش پی ــاداری در ب ــه صــورت معن ــان ب ــرخ مشــارکت آن ــن ن ــد و بنابرای ــواده افزایــش می یاب ــان در خان مســئولیت های زن
همچنیــن دالیــل فرهنگــی نیــز می توانــد علــت دیگــری بــرای کاهــش نــرخ مشــارکت زنــان پــس از تشــکیل خانــواده باشــد. بــا فــوت همســر 

ــد.  ــازار کار افزایــش می یاب ــن مخــارج زندگــی در ب ــرای تامی ــان ب ــد می شــود مشــارکت زن ــع درآم ــدان منب ــواده دچــار فق ــل آنکــه خان ــه دلی ب

اثر وضعیت تحصیلی بر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری  
پیگیــری تحصیــالت عالــی یکــی از دالیــل عمــده عــدم مشــارکت جمعیــت در ســن کار در بــازار کار اســت. در کشــور مــا بــه دلیــل   
وجــود نــرخ بیــکاری بــاال )و کاهــش فرصت هــای اشــتغال( و همزمــان امــکان تحصیــالت عالــی رایــگان یــا کــم هزینــه، هزینــه فرصــت پیگیــری 
تحصیــالت عالــی کاهــش پیــدا کــرده و بخــش عمــده ای از نیــروی کار بــه ســمت افزایــش تحصیــالت خــود میرونــد. از طــرف دیگــر بخشــی از 

ــد داد.  ــا خواهن ــر، مــدرک دانشــگاهی خــود را ارتق ــی باالت ــن کار مناســب در صــورت داشــتن مــدرک تحصیل ــد یافت ــا امی ــروی کار ب نی

دسته ی دسته
دیپلم و زیر کلجمعیتبررسی

دیپلم
فوق دیپلم و 

لیسانس
فوق لیسانس و 

باالتر
دکترای 
تخصصی

سوادآموزی و 
بی سوادغیررسمی

کل 
جمعیت

نرخ 
2579145141.8938.5752.5968.2269.8128.7523.40مشارکت

نرخ 
320339813.0910.5021.0716.864.594.224.56بیکاری

مردان

نرخ 
2089881665.3064.5866.3976.2478.7060.7551.40مشارکت

نرخ 
219156810.869.9914.9911.302.664.965.61بیکاری

زنان

نرخ 
489263416.119.2937.8557.2555.6614.459.43مشارکت

نرخ 
101183023.0614.4632.4426.938.942.841.71بیکاری

جدول 2- نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر حسب تحصیالت به تفکیک جنسیت

y 

y زهرا خانعلی زاده
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مشارکت زنان

جــدول 2 نشــان می دهــد نــرخ مشــارکت در مــردان و زنــان فاقــد تحصیــالت 
دانشــگاهی بــه صــورت معنــاداری پایین تــر اســت. در واقــع بــه خاطــر دالیــل 
بیــان شــده در بــاال، ایــن گــروه از نیــروی کار بــه جــای مشــارکت فعــال در بــازار 
کار بــه ســراغ ارتقــای تحصیــالت خــود میــرود. ایــن مســئله باعــث شــده اســت 
کــه تنهــا زمــان ورود نیــروی کار بــه بــازار کار دچــار تاخیــر شــود و نــرخ بیــکاری 
در میــان فارغ التحصیــالن مقاطــع فــوق دیپلــم، لیســانس و فــوق لیســانس حتی 
بیشــتر از افــراد بــدون تحصیــالت دانشــگاهی شــود. یکــی از دالیــل ایــن امــر 
می توانــد، عــدم ظرفیــت مناســب بنگاه هــای اقتصــادی بــرای جــذب ایــن تعــداد 
ــه  ــه دلیــل آنکــه ســاختار اقتصــادی ب از فارغ التحصیــالن دانشــگاهی باشــد. ب
شــکلی اســت کــه عمــده تقاضــای نیــروی کار نــه بر مبنــای شــرکت های بزرگ 
و حرفــه ای بلکــه بیشــتر بر اســاس کســب و کار های کوچــک و خانواده ای اســت، 
تقاضــای نیــروی کار تحصیــل کــرده در کشــور پایین تــر از تقاضــای نیــروی کار 
بــدون تخصــص آکادمیــک اســت. دلیل دیگــر باال بــودن نــرخ بیــکاری در میان 
ــک  ــالت آکادمی ــدون تحصی ــراد ب ــه اف ــالن دانشــگاهی نســبت ب فارغ التحصی
می توانــد انعطاف پذیــری بیشــتر نیــروی کار بــدون تحصیــالت باشــد کــه حاضر 

ــازار کار شــود.  ــری وارد ب اســت در قیمت هــای پایین ت

توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نــرخ مشــارکت زنــان دارای دکتــری 
تخصصــی نیــز در حــدود 55 درصــد اســت. و حتی بخــش بزرگــی از زنــان دارای 
باالتریــن ســطح تحصیــالت دانشــگاهی در بــازار کار مشــارکت نمی کننــد. ایــن 

امــر می توانــد عــدم تخصیــص بهینــه منابــع کشــور را بــه خوبــی نشــان دهــد.

ــر اســاس موقعیــت  ــان ب ــرخ مشــارکت زن بررســی ن
جغرافیایــی و فرهنگــی

طبــق نتایــج آمارگیــری نیــروی کار ســال 1389 تــا 1395، مشــارکت زنــان در 
بخــش عمومــی بــازار کار بیشــتر از مردان اســت و در بخش خصوصی مشــارکت 
مــردان بیشــتر از زنــان اســت. بیشــترین آمــار مشــارکت بــرای زنــان در کشــور 
مربــوط بــه اســتان خراســان شــمالی اســت. در ایــن اســتان حــدود 50 درصــد از 
زنــان در بخــش کشــاورزی فعــال هســتند کــه ایــن آمــار نســبت بــه میانگیــن 
ــن  ــی از باالتری ــه یک ــود آنک ــا وج ــزی ب ــتان مرک ــیار باالســت. اس کشــور بس
نرخ هــای اشــتغال در کشــور را دارد، پایین تریــن نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان 
را داراســت. اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز پایین تریــن نــرخ مشــارکت کل را 
دارد. بــا ایــن وجــود، نــرخ مشــارکت زنــان در ایــن اســتان از اســتان هایی چــون 
لرســتان و مرکــزی کــه نــرخ مشــارکت کلــی بیشــتری داشــتند، باالتــر اســت. 
نتایــج فــوق نشــان می دهــد ســاختار بــازار کار در اســتان های مختلــف بــر نحــوه 
مشــارکت زنــان تاثیــر گــذار اســت. همینطــور مناســبات فرهنگــی مختلــف در 
ــرای  ــی ب ــه نرخ هــای مشــارکت مختلف ــد منجــر ب اســتان های کشــور می توان
زنــان شــود. بــه طــور مثــال در اســتان مرکــزی نــرخ مشــارکت مــردان تفــاوت 
معنــاداری بــا میانگیــن کشــور نــدارد، امــا نــرخ مشــارکت زنــان در حــدود نصــف 
میانگیــن کشــور اســت. علــت این امــر را باید در ســاختار تقاضــای نیــروی کار در 

ایــن اســتان و همینطــور تفاوت هــای فرهنگــی جســتجو کــرد. 

در اســتان هایی کــه نــرخ مشــارکت زنــان باالتــر از حــد میانگیــن کشــور اســت، 
بــه طــور میانگیــن درصــد زنــان فعــال در بخــش خصوصــی بیشــتر از میانگیــن 
کشــور می شــود. همینطــور در اســتان هایی کــه نــرخ مشــارکت زنــان پایین تــر 
اســت، بخــش بزرگتــری از زنــان در بخــش عمومــی فعــال هســتند. بــه عنــوان 
مثــال در اســتان خراســان شــمالی در حــدود 80 درصــد زنــان در بخش خصوصی 
اقتصــاد اشــتغال دارنــد، در حالــی کــه در اســتان مرکــزی تنهــا 63 درصــد از زنان 
در بخــش خصوصــی فعالیــت می کننــد. در اســتان سیســتان و بلوچســتان نیز در 

حــدود 44 درصــد از زنــان در بخــش عمومــی اقتصــاد شــاغل هســتند. 

ــتان  ــه اس ــوط ب ــوق مرب ــتان های ف ــان اس ــکاری کل در می ــرخ بی ــن ن باالتری
سیســتان و بلوچســتان و اســتان لرســتان اســت. ایــن نــرخ بــاالی بیــکاری بــا 
نــرخ مشــارکت بســیار پاییــن نیــز در ایــن اســتان ها همــراه اســت کــه می توانــد 
ــراد چــون  ــه اف ــی تفســیر شــود ک ــه خوب ــروی کار ب ــر دلســردی نی توســط اث
می داننــد نمی تواننــد بــه کاری دســت یابنــد، انگیــزه ای هــم بــرای یافتــن شــغل 
ندارنــد. همچنیــن پایین تریــن نــرخ بیــکاری زنــان در میــان اســتان های مــورد 
بررســی متعلــق بــه اســتان خراســان شــمالی اســت کــه این نــرخ پاییــن بیکاری 

بــا باالتریــن نــرخ مشــارکت زنــان در کشــور همــراه شــده اســت. 

بررسی پرسشنامه ها
بــرای بررســی دالیــل مطــرح شــده در ایــن مطالعــه، در قــدم پایانــی از نتایــج 
پرســش نامه های موجــود در طــرح آمارگیــری نیــروی کار اســتفاده می کنیــم. در 
ایــن پرسشــنامه ها افــراد دالیــل عــدم مشــارکت در بــازار کار را ذکــر کرده انــد. 

نمودار 1- علت عدم مشارکت زنان در بازار کار

نمــودار 1 علــت عــدم مشــارکت زنــان در بــازار کار را بر اســاس نتایج نظرســنجی 
موجــود در فــرم آمارگیــری نیــروی کار نشــان می دهــد. بــر اســاس ایــن طــرح 
ــه  ــوط ب ــازار کار مرب ــان در ب ــور زن ــدم حض ــل ع ــن دلی ــری اصلی تری آمارگی
ــه  ــتغال ب ــس از آن اش ــوده اســت و پ ــی ب ــئولیت های شــخصی و خانوادگ مس

تحصیــل یــا آمــوزش دومیــن دلیــل بــوده اســت. 

نمودار 2- علت عدم مشارکت زنان با تحصیالت عالی در بازار کار

نتایــج همــان آمارگیــری بــرای زنــان دارای مــدارک عالــی نیــز نشــان 
ــدم  ــی ع ــل اصل ــز دالی ــروه نی ــن گ ــل در ای ــان دالی ــد هم می ده
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ــروه،  ــن گ ــه در ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــتند ب ــازار کار هس ــارکت در ب مش
ســهم اشــتغال بــه تحصیــل یــا آمــوزش بیشــتر از گــروه قبــل اســت. 
ــان تحصیلکــرده از  ــد تغییــرات علــل عــدم مشــارکت زن همچنیــن رون
ــه علــت تغییــرات ســنی پنجــره جمعیتــی  ــد ب ــا 94 می توان ســال 89 ت
ــان دارای تحصیــالت  ــرای زن باشــد. همانطــور کــه مشــخص اســت ب
دانشــگاهی، عامــل دلســرد شــدن از جســتجوی کار بــه صــورت 

ــوده اســت.  ــالت ب ــدون تحصی ــان ب ــتر از زن ــاداری بیش معن

نمودار 3- علت عدم مشارکت مردان در بازار کار

ــل  ــن دلی ــد اصلی تری ــان می ده ــردان نش ــرای م ــرح ب ــن ط ــج ای نتای
عــدم مشــارکت در بــازار کار در مــردان اشــتغال بــه تحصیــل یــا آموزش 
بــوده اســت و پــس از آن بی نیــازی از انجــام کار، بیمــاری و ناتوانــی و 
ســایر علت هــا بــه ترتیــب دالیــل بعــدی عــدم حضــور مــردان در بــازار 
ــئولیت های  ــردان مس ــه در م ــود ک ــاهده می ش ــت. مش ــوده اس کار ب
شــخصی و خانوادگــی درصــد ناچیــزی از عــدم مشــارکت در بــازار کار را 
ــان ایــن مســئله اصلی تریــن  ــرای زن ــی کــه ب توضیــح می دهــد در حال
دلیــل عــدم مشــارکت زنــان محســوب میشــد، کــه خــود گویــای دالیل 

فرهنگــی عــدم مشــارکت در کشــور ماســت.

نمودار 4- وضعیت تأهل زنان غیرفعال

ــاس  ــر اس ــال ب ــر فع ــان غی ــرای زن ــری ب ــرح آمارگی ــن ط ــج ای نتای
وضعیــت زناشــویی در نمــودار 4 آمــده اســت. بــر ایــن اســاس در گــروه 
ــازار  ــان در ب ــان دارای همســر اصلی تریــن دلیــل عــدم مشــارکت زن زن
کار مســئولیت های شــخصی و خانوادگــی اســت و ســایر علت هــا 
ــد.  درصــد بســیار ناچیــزی از عــدم مشــارکت را میتواننــد توضیــح دهن
ــتغال  ــل اش ــن دلی ــرده اصلی تری ــان ازدواج نک ــرای زن ــه ب ــی ک در حال
بــه تحصیــل یــا آمــوزش اســت. ایــن نتایــج نیــز بــا یافته هــای قبلــی 

پژوهــش کامــال ســازگار اســت. 

برخــی یافته هــای کلیــدی در مــورد میــزان مشــارکت 
نیــروی کار زنــان

ــده  ــته ش ــروی کار برداش ــادی نی ــات اقتص ــوارد از ادبی ــن م    ای
اســت:

- در کشــورهایی کــه برنامــه ی زمان بنــدی کار از انعطاف پذیــری 
بیشــتری برخــوردار اســت، نــرخ مشــارکت نیــروی کار زنــان باالتــر از 

ســایر کشــورها اســت. 

- مالیــات بــر درآمد هــای دوم )نســبت بــه تــک درآمــد( معمــوال 
تاثیــر منفــی بــر نــرخ مشــارکت زنــان دارد. 

- یارانه هــای مراقبــت از کــودکان و پرداخــت حقــوق بــه والدیــن 
معمــوال تاثیــر مثبتــی بــر نــرخ مشــارکت زنــان می گــذارد. 

ــر اســت،  ــر متاهــل باالت ــان غی ــه نســبت زن - در کشــورهایی ک
ــر از ســایر کشــورها اســت.  ــان باالت ــرخ مشــارکت زن معمــوال ن

- عوامــل فرهنگــی ماننــد روابــط خانوادگــی قــوی و یــا مذهــب 
ــای  ــر گروه ه ــی از زی ــرای برخ ــارکت ب ــرخ مش ــی در ن ــر مهم تأثی
ــه عنــوان مثــال، در بســیاری از کشــورها، هنجارهــای  جمعیــت دارد. ب
ــای  ــام فعالیت ه ــان را از انج ــت زن ــن اس ــی ممک ــا اجتماع ــی ی مذهب

ــه دارد.  ــادی دور نگ اقتص
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جنسیت و بیماری

 The :19-COVID ــه ی ــه ی مقال ــر، ترجم ــن زی مت
ــر  ــر کلی Gendered Impact of اث  the Outbreak
ونهــام و دیگــران از طــرف »گــروه فعالیــت جنســیت و کوویــد19« 
اســت. ایــن مقالــه در در تاریخ ۶ مارس 2020 منتشــر شــده اســت. 

سیاســت ها و تالش هــا بــرای بهداشــت عمومــی هنــوز بــه 
ــه  ــا ب ــت. واکنش ه ــه اس ــا نپرداخت ــیوع بیماری ه ــیتی ش ــر جنس اث
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــد 19 نی ــا کووی ــا 2019 ی ــاری کرون بیم
ــان  ــه نش ــت ک ــت رس نیس ــی در دس ــوز اطالعات ــت. هن ــوده اس نب
ــورهای  ــای کش ــا دولت ه ــتی ی ــی بهداش ــای بین الملل ــد نهاده ده
ــر  تحــت تاثیــر بیمــاری، در حــال اســتفاده از تحلیل هایــی مبتنــی ب
ــند.  ــر آن باش ــردن خــود در براب ــاده ک ــرای آم ــیوع  ب جنســیت از ش
شــناخت میــزان تفــاوت تاثیــر شــیوع بیماری هــا بــر مــردان و زنــان، 
ــک  ــتقیم ی ــر مس ــتقیم و غی ــای مس ــن در درک اثره ــی بنیادی گام
ــاوت اســت، و  ــع متف ــراد و جوام ــر اف شــرایط اضطــراری بهداشــتی ب
پیش نیــازی اســت بــرای سیاســت گذاری های منصفانــه و موثــر.

ــس  ــب جن ــر حس ــده ب ــای تقسیم ش ــه داده ه ــن ک ــا ای ب
از کوویــد19 نشــان می دهــد کــه تعــداد مبتالیــان مــرد و زن 
ــزان  ــس در می ــن دو جن ــی بی ــد تفاوت های ــر می رس ــه نظ ــد، ب برابرن
ــور  ــال ظه ــواهدی در ح ــود دارد. ش ــیب پذیری وج ــر و آس مرگ ومی
ــه  ــت، ک ــش از زن هاس ــا بی ــر مرده ــرگ و می ــار م ــه آم ــت ک اس
ــی  ــی و ایمنی شناس ــای جنس ــی از تفاوت ه ــد ناش ــل آن می توان دلی
ــی  ــا ناشــی از تفاوت هــای ســاختاری و جنســیتی، و الگوهای باشــد، ی
ــل  ــی کام ــای فعل ــال، داده ه ــن ح ــا ای ــیگار. ب ــزان رواج س ــد می مانن
ــا، از  ــه آن ه ــه ب ــن مراجع ــه در حی ــت ک ــه اس ــتند و محتاطان نیس
ــای  ــان، داده ه ــن زم ــت. در همی ــه گرف ــه فاصل ــای اولی پیش فرض ه
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــن ب ــتی چی ــورای ریاس ــی ش ــر اطالعات دفت
ــی  ــتان هوب ــتی در اس ــان بهداش ــش از 90٪ کارکن ــه بی ــد ک می کن
ــوزه ی  ــای کار ح ــیتی نیروه ــت جنس ــر طبیع ــه ب ــتند، ک ــان هس زن
ــه ی  ــه جامع ــی ک ــد، و مخاطرات ــد می کن ــت تاکی ــالمت و بهداش س
ــوند. ــل می ش ــت متحم ــالمت و بهش ــوزه ی س ــان ح ــا زن کارکن غالب

ــن،  ــد 19 در چی ــار کووی ــرای مه ــدارس ب بســته شــدن م
هنگ کنــگ، ایتالیــا، کــره ی جنوبــی و دیگــر کشــورها، ممکــن اســت 
اثــر متفاوتــی بــر زنــان داشــته باشــد، کــه بیش تریــن مراقبــت )غیــر 
ــای  ــه موقعیت ه ــرا ک ــد؛ چ ــم می آورن ــا فراه ــمی( را در خانواده ه رس
ــفر،  ــای س ــازد، محدودیت ه ــدود می س ــان را مح ــادی و کاریش اقتص
ــی دارد  ــرای اتبــاع خارجــی را در پ ــی و بالتکلیفــی ب چالش هــای مال
ــوب  ــیای جن ــا در آس ــیاری از آن ه ــتند، و بس ــان هس ــرا زن ــه اکث ک
ــفر  ــنگاپور س ــزی و س ــگ، اندون ــن، هنگ کن ــن فیلیپی ــرقی و بی ش
ــز  ــه نی ــای جنســیتی قرنطین ــه پیامد ه ــد ب ــن، بای ــد. هم چنی می کنن
ــی،  ــی و فیزیک ــای فیزیولوژیک ــد تفاوت ه ــرد، مانن ــه ک ــر توج بیش ت
ــود. ــناخته ش ــد ش ــه بای ــا ک ــتی آن ه ــی و بهداش ــی، امنیت فرهنگ

اهمیــت  قبلــی،  تجربــه ی همه گیری هــا و شــیوع های 
اســتفاده از تحلیل هــای مبتنــی بــر جنســیت را بــر آماده ســازی 
ــذاری  ــزان اثرگ ــه می ــد، ک ــان می دهن ــاری نش ــه بیم ــش  ب و واکن
مداخلــه ی  دولت هــا را بیش تــر می کنــد و برابــری جنســیتی و 
بهداشــتی را ترویــج می دهــد. طــی شــیوع ابــوال در ســال های 2014 
ــالی  ــث ابت ــیتی باع ــای جنس ــا، هنجاره ــرب آفریق ــا 201۶ در غ ت
ــان در خانواده هــا  ــه بیمــاری می شــدند، چــرا کــه زن ــان ب ــر زن بیش ت
نقش هــای مراقبتــی و خــط مقــدم نقش هــای بهداشــتی را عهــده دار 
بودنــد. زنــان کم تــر از مــردان قــدرت تصمیم گیــری داشــتند و 
ــع بهداشــت  ــال، مناب ــرای مث ــرآورده نشــد. ب عمــده ی نیازهایشــان ب
جنســی و تناســلی تنهــا بــه شــرایط اضطــراری معطــوف شــدند کــه به 
بــاال رفتــن آمــار مــرگ و میــر مــادران حیــن بــارداری و تولــد منجــر 
شــد، آن هــم در منطقــه ای کــه بــه خــودی خــود باالتریــن نــرخ مــرگ 
ــکا،  ــروس زی ــیوع وی ــت. در دوران ش ــا را داش ــادران در دنی ــر م و می
تفــاوت ســاختاری قــدرت بیــن مــردان و زنــان، بــه ایــن معنــا بــود کــه 
زنــان تســلطی بــر زندگــی جنســی خــود نداشــتند، و اثــر آن هنگامــی 
ــتی  ــات بهداش ــه امکان ــی ب ــی کاف ــه دست رس ــد ک ــدید می ش تش
وجــود نداشــت و منابــع مالــی بــرای مراجعــه بــه بیمارســتان ها بــرای 
ــن  ــان بیش تری ــه زن ــن ک ــا ای ــی داد، ب ــاف نم ــز کف ــان نی کودکانش
فعالیــت بــرای کنتــرل ناقل هــا را در اجتماع هایشــان انجــام می دادنــد 
ــد[. ــرار می گرفتن ــرض خطــر جــدی ق ]و خــود و کودکانشــان در مع

ایــن زنــان نقــش خــط مقــدم را در جامعه شــان ایفــا 
می کردنــد، و نگران کننــده اســت کــه از ظرفیت هایشــان بــرای 
ــت.  ــده اس ــتفاده نش ــا اس ــگیری بیماری ه ــخیص و پیش ــارت، تش نظ
ــت  ــرای مراقب ــان ب ــی زن ــده ی اجتماع ــن ش ــش تعیی ــش از پی نق
و پرســتاری، آن هــا را در موقعیــت اصلــی شناســایی روندهــا -در 
مقیاســی محلــی- قــرار می دهــد کــه می توانــد اخطــار گســترش یــک 
ــی کمــک  ــه امنیــت بهداشــتی جهان ــر را بدهــد، و ب بیمــاری همه گی
کنــد. نبایــد بیــش از ایــن بــر مســئولیت زن هــا افــزود، خصوصــا کــه 
بخــش اعظــم کارشــان حیــن بحران هــای ســالمت بــا حقــوق پاییــن 
ــری  ــال بهره گی ــن ح ــا در عی ــرد؛ ام ــام می گی ــوق انج ــدون حق ــا ب ی
ــا کمــک  ــه آن ه ــدرت دادن ب ــه ق ــد ب ــان می توان ــش زن از صــدا و دان
ــد.  ــت کن ــری را تقوی ــه همه گی ــا ب ــازی و واکنش ه ــد و آماده س کن
ــی بهداشــت« توانســته  ــا ایــن کــه هیئــت اجرایــی »ســازمان جهان ب
ــخیص  ــا را تش ــان در تصمیم گیری ه ــت دادن زن ــه دخال ــاز ب ــت نی اس
ــای سیاســت گذاری  ــی در فضاه ــدازه ی کاف ــه ان ــان ب ــوز زن ــد، هن ده
ملــی و جهانــی کوویــد19 نمایندگــی نشــده اند. بــرای مثــال می تــوان 
ــرد. ــاره ک ــا اش ــروس کرون ــرای وی ــفید ب ــژه ی کاخ س ــروی وی ــه نی ب

اگــر قــرار اســت واکنش هــا بــه شــیوع بیماری هایــی 
ماننــد کوویــد19 موثــر باشــند و نابرابری هــای بهداشــتی و جنســیتی 
ــائلی را  ــه مس ــت ک ــم اس ــند، مه ــداوم نبخش ــد و ت ــد نکنن را بازتولی
ــه  ــی ک ــیتی، روابط ــای جنس ــا و هنجاره ــم. نقش ه ــر بگیری در نظ
بــر آســیب پذیری متفــاوت مــردان و زنــان تاثیرگذارنــد، میــزان 
قــرار گرفتــن در معــرض پاتوژن هــا، معالجه هــا، و تفــاوت ایــن 
ــه  ــود و ب ــناخته ش ــد ش ــرد و زن، بای ــای م ــر گروه ه ــوارد در براب م
ــالمت  ــت و س ــای بهداش ــا و نهاده ــود. از دولت ه ــه ش ــا پرداخت آن ه
ــیتی  ــی و جنس ــرات جنس ــه اث ــه ب ــی رود ک ــار م ــی  انتظ بین الملل
ــه  ــتقیم، پرداخت ــر مس ــه غی ــتقیم و چ ــه مس ــد19، چ ــیوع کووی ش
از همه گیری هــا  بــر جنســیت  مبتنــی  تحلیل هــای  و  بپردازنــد 
ــه در خــط  ــد ک ــی اســتفاده کنن ــد، و از صــدای زنان ــری کنن را پیگی
ــت گذارِی  ــرای سیاس ــم ب ــتند، ه ــد19 هس ــا کووی ــارزه ب ــدم مب مق
آماده ســازی و واکنــش، و هــم بــرای اقدام هایــی بــه ســمت پیشــرفت.

جنسیت و اپیدمی

y امیرحسین پویا

تاثیر جنسیت بر شیوع بیماری هایی مانند ابوال و کرونا



 فروغ  شماره 13  اسفند 98  13   

فمینیســم نیــز هماننــد اغلــب دیگــر نگاره هــای فلســفی 
ــد، گونه هــای متنوعــی را در دل خــود  کــه دامنــه گســترده دارن
ــه برخــی  ــر آن اســت کــه ب جــای می دهــد. در این جــا تــالش ب
از بااهمیت تریــن ایــن گونه هــا اشــاره ای کنیــم و مختصــراً 
ــا  ــن نگرش ه ــک از ای ــم. هری ــرح دهی ــا را ش ــای آن ه تفاوت ه
پاســخی جزئــی و مقطعــی بــه مســئله زن اســت کــه چشــم اندازی 
منحصربه فــرد بــا نقــاط قــوت و ضعــف ارائــه می دهنــد و قابل ذکر 
اســت کــه نمی تــوان خطــی پررنــگ میــان ایــن اندیشــه ها کشــید.

فمینیسم لیبرال

ــر آن اســت کــه فرودســتی  ــده ب ــن نگــرش عقی  در ای
و  دارد  عرفــی  و  قانونــی  بند هــای  و  قیــد  در  ریشــه  زنــان 
ــد.  ــان می دان ــت زن ــر موفقی ــدی در براب ــه را س ــن مجموع همی
ــه  ــه )از جمل ــه شــرایط اولی ــان آن اســت ک ــن اندیشــه، خواه ای
ــه  ــم و ب ــی( را یکســان کنی ــوق مدن ــای آمورشــی و حق فرصت ه
ــکوفایی  ــون و ش ــای گوناگ ــه عرصه ه ــت ورود ب ــز فرص ــان نی زن
را بدهیــم. بــه عبــارت دیگــر عدالــت جنســیتی خواســته اصلــی 
ــن اســت کــه هیــچ یــک از  ــان آن، ای ــن اندیشــه اســت و آرم ای
ــند. ــد نباش ــی نظام من ــار محرومیت ــالش، دچ ــه ت ــروان عرص ره

فمینیسم مارکسیستی 

ــن  ــتی را غیرممک ــرال فمینیس ــای لیب ــق آرمان ه تحق
نظــام  در جایگزینــی  را  زنــان  رهیافــت مســئله  و  می دانــد 
ســرمایه داری و امپریالیســم بــا سوسیالیســت می دانــد؛ بــه 
ــاز(  ــده ای ممت ــط ع ــه فق ــان )ن ــام زن ــق آزادی تم ــی تحق عبارت
را در عــدم وابســتگی اقتصــادی زنــان بــه مــردان می دانــد.

فمینیسم رادیکال

ــی  ــد و در پ ــر می دان ــاالری را اصالح ناپذی ــام مردس نظ
ــی  ــاختارهای سیاس ــت. )س ــش اس ــه کن کردن آن و نهادهای ریش
ــه  ــی مردســاالری و نهاد هــای اجتماعــی فرهنگــی از جمل و قانون
دانشــگاه، خانــواده، کلیســا و...( ایــن نگــرش صفــات مردانه/زنانه را 
ــده  ــی را ساخته و پرداخته ش ــن زنانگ ــط و هم چنی ــول محی محص
توســط مــردان می دانــد. حــق کنتــرل بــاروری و مســائل مرتبــط 
بــا امیــال جنســی، از جملــه مواردی اســت کــه فمینیســم رادیکال 
ــکال  ــر آن تأکیــد بســیاری دارد. برخــی از فمینیســت های رادی ب
بــر آن انــد کــه بــرای هــر دو جنــس مــرد و زن می بایســت امــکان 
ــر دو  ــد و ه ــم باش ــی فراه ــی و زنانگ ــات مردانگ ــروز خصوصی ب
ــا بخشــی از وجــود خــود را کــه ابعــادی  جنــس مجــاز باشــند ت
ــی  ــد. برخ ــف کنن ــف( دارد، کش ــس مخال ــابه جن ــاوت )مش متف

دیگــر مخالــف ایــن نظرانــد و معتقدنــد کــه مشــکل از آن جاســت 
ــل  ــات زنانگــی قائ ــرای خصوصی ــی ب ــه مردســاالری ارزش نازل ک
ــه ای ترســیم می شــود  ــه گون اســت. در ایــن تفکــر، آرمان شــهر ب
کــه در آن صفــات مردانــه و زنانــه ارزشــی یکســان دارنــد.

فمینیسم روانکاوانه

 ریشــه ســتم بــه زن را در ژرفــای روان خــود زن 
ــران  ــه پیــش ادیپــی دخت ــا کــه در مرحل ــن معن ــه ای ــد. ب می دان
و پســران مســیری متفــاوت را طــی می کننــد و نتیجــۀ آن، ایــن 
ــر  ــام دخت ــا ادغ ــام می شــود ام اســت کــه پســر در فرهنــگ ادغ
ــیۀ  ــر در حاش ــه دخت ــد و در نتیج ــل می مان ــگ ناکام در فرهن
ــر او  ــه ب ــدارد، بلک ــیطره ن ــه س ــردی ک ــوان ف ــه عن ــگ ب فرهن
ــان  ــودک از زن ــه ک ــی ک ــد. درک ــی می کن ــد زندگ ــیطره دارن س
و مــردان پیــدا می کنــد همــراه برچســب هایی چــون عشــق 
و وابســتگی و جزئی نگــری بــرای زنــان و قــدرت و اختیــار و 
کلی نگــری بــرای مــردان اســت کــه در نتیجــۀ آن ارزش بیشــتری 
بــه مردبــودن نســبت بــه زن بــودن داده می شــود. در ایــن نگــرش 
پیشــنهاد می شــود کــه بــا مشــارکت در پــدری و مــادری و 
همچنیــن در نیــروی کار، پیامد هــای ایــن درک را اصــالح کنیــم.

فمینیسم سوسیالیستی

متعــدد  پود هــای  و  تــار  به هم بافتــن  وظیفــۀ   
نظریــۀ فمینیســتی را بــه عهــده گرفتــه و وضعیــت زنــان 
آزادی،  راه  می دانــد.  چندجانبــه ای  جبــری  محصــول  را 
تولیــد  ســاختار های  جنبه هاســت؛  ایــن  دگرگون شــدن 
ــل  ــاختار های تولیدمث ــتی(، س ــم مارکسیس ــه از فمینیس )برگرفت
ســاختار های  رادیــکال(،  )فمینیســم  جنســی  میــل  و 
جامعــه پذیــری کــودکان )فمینیســم لیبــرال( و در نهایــت 
وجودگــرا(. و  روانکاوانــه  )فمینیســم  زن  درونــی  دنیــای 

فمینیسم پسامدرن

بــر خــالف فمینیســت های سوسیالیســت، تــالش بــرای 
یافتــن روایتــی یگانــه از فمینیســم را نمونــۀ اعــالی تفکــر مردانــه 
ــر فمینیســم دارای  ــه اگ ــد ک ــان می کن ــه بی ــن نظری ــد. ای می دان
ــای  ــتند و نیاز ه ــان نیس ــز یکس ــان نی ــت، زن ــی نیس یک پارچگ
متفاوتــی دارنــد و در نتیجــه هر چه تنوع اندیشــه های فمینیســتی 
ــه آزادی می رســاند. ــان را ب بیشــتر باشــد، درصــد بیشــتری از زن
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y صبا پاشایی


