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 د بایم زن گرای مارس روز جهان٨

  ن جنبش زنای های به شکاف ها و نارسائینگاه
ماه هشتاد و شش بهمن بيست پنجم                                                              یمرجان افتخار

 
 

 سالروز انقالب و جنبش گسترده ، بهمن٢٢بار ديگر، 

والت سياسی در کشورمان ر و تحي که منجر به تغي،مردم

ت دن ديکتاتوری و استبداد مذهبی شد را پشيسو بقدرت ر

 روز جهانی زن را  مارس٨در همين حال . سر گذاشتيم

  امسال،دهد که  ولی شواهد نشان می. در پيش روی داريم

دانشجويان . ه است دستگيری تعداد کثيری از فعالين اين جنبش قرار گرفتانشجوئی وتاثير جنبش د مارس تحت ٨

چپ، آزاديخواه و برابری طلب عليرغم شرايط بسيار سخت، ارعاب، زندان و شکنجه با طرح خواستها و مطالباتی 

مطالباتی که اساسا . اجتماعی را ترسيم کردندو مرحله و کيفيت جديدی از مبارزات  آذر به مناسبت روز دانشج١٣در 

اين مطالبات برايند نيازها، تمايالت و خواستهای ميليونها مرد، زن، . دنکن  بنيان و موجوديت رژيم اسالمی را نفی می

ای که در مطالبات  ترين مشخصه  مهمترين و محوری. استوشنفکر، کارگر و اقشار ديگر اجتماعیمعلم، ر

رکوب  شعار با توجه به سآيد طرح اين مطالبه و  به نظر می.است" آزادی و برابری" دانشجويان برجستگی دارد 

نده جنبشهای های آي   و مادی حرکت ممنوعيت نهادهای مدنی و آپارتايد جنسی انگيزه عينیگسترده مردم، بی حقوقی،

 . باشدنيز و کارگری اجتماعی ديگر 

 شرايط زنان، مبارزات، خواستها و مطالبات آنان  فرصتی است تا به بررسی کوتاهی در مورداز همين زاويه،

 تر و از همه عريان  آفريقائی، آسيائی،تیکشورهای پيشرفته صنعدر که زنان در سراسر جهان، از آنجائی . بپردازيم

 ضروری ديدم ،کنند  حقوقی زندگی می  و کشورهای اسالمی در سطوح متفاوت، در نابرابری و بی خاورميانهدر

 مورد قرار داده و سپس بهجهان  از طريق آمار، در جريان وضعيت اقتصادی زنان در مناطق مختلف ابتداء، شما را

 زيرا نه تنها وضعيت اقتصادی منعکس کننده درجه و ميزان رفاه اجتماعی است بلکه بازتاب .بپردازمزنان در ايران 

  .باشد بسياری از روابط و مناسبات سياسی، اجتماعی و فرهنگی نيز میعينی 

 ،بازار کار و مناسبات توليدی شرکت دارندبا اينکه بيش از يک قرن است که زنان در کشورهای بزرگ صنعتی در 

های زنان، سنديکاها و احزاب  و مبارزات پيگيری که از طرف سازمانولی هنوز با گذشت اين زمان طوالنی 

نا برابری در . دنجنسی در حوزه اقتصادی بصورتی چشمگير وجود دار شکافهای ،سياسی در اين زمينه انجام شده

 سطح دستمزدها به ازاء کار برابر و اشتغال در سطوح مديريت و پستهای کليدی گويای ميزان اشتغال زن و مرد، در

  . زنان است های جنسی، وضعيت و شرايط نا برابر ادامه شکاف
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ها، پائين آمدن رشد اقتصادی که منجر به بيکاری دراز مدت و دائمی در صد   با تشديد بحراندر اين دهه اخير،

 و سنديکاها در مورد مينيستی مختلف فهای هها و گرو  سازمان بويژه زنان شده است،باالئی از نيروی کار فعال

ين دليل، در به هم. بيکاری، فقر و شرايط بد زندگی زنان زنگ خطر را در کشورهای امپرياليستی بصدا در آوردند

باال بردن دستمزدها و های تخصصی، افزايش ميزان استخدام،  برای بهبود آموزشهائی   تمام اين کشورها، برنامه

جنسی به اجراء  کاهش شکافهای  بهبود شرايط اقتصادی ورگيری آنان در سطوح مديريت جهتحقوق زنان و بکا

  .تسگذاشته شده ا

 ،دنشو  داری محدود نمی  توليدی نظام سرمايهحقوقی تنها به ساختارها و مناسباتاز آنجائی که استثمار و نا برابری 

مشکالت زنان را چند  ديرينه ای   از جمله مناسبات مردساالنه با ريشهگی و اجتماعیوامل فرهنعه فرا تر از آن بلک

نمی توان تنها با  اجزاء به هم تنيده و جدا ناپذيراز  است که جامعه کليتیئی و باز از آنجا .اند   پيچيده تر کردهبعدی و

برای از بين بردن شکافهای جنسی  جدی و گسترده ای   به مبارزه،آمدکار هم  چند برنامه اقتصادی گر چه بسياريک يا

  .دارند  طبقاتیهای ديرينه های زندگی اجتماعی ريشه  بويژه که اين شکافها در تمام زمينه.اميدوار بود

 جهانی تحقيقاتی را در روم اقتصاد اجتماعی و فرهنگی فهای اقتصادی،  های جنسی در زمينه جهت نشان دادن تفاوت

ه کشور بزرگ اروپائی اشاره آمار س به جا  که در اين، است کشور جهان انجام داده١١٥ن  در بي٢٠٠٦سال 

  )١(.مکن  می
  

ار      روی ک مشارکت ني

%  

رای  ه ب د روزان در آم

   ار برابر به دالرک

  مديريت و کادرها

%  

ی و  ان فن کارکن

  %ای  حرفه

  کشور

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

 ۶٠ ۴٠ ٩٣ ٧ ٣۵٫١٢ ٢٠٫۶۴ ۶١ ۴٨  فرانسه

 ۵٠ ۵٠ ۶۴ ٣۶ ٣۶٫٢۶ ١٩٫۵٣ ۶۶ ۵١  آلمان

 ۴٩ ۵١ ٧٠ ٣٠ ٣١٫٧٢ ٢١٫٨۴ ۶٧ ۵٩  سوئد

  

 که دهد را در کشورهائی نشان می بهره کشی و نا برابری  اسثتمار،ح دستمزدهااختالف فاحش بين سطدر اين جدول، 

  . برابری دو جنس به رسميت شناخته شده استیو حقوق قانونی از نظر

 مسائلی دور اجتماعی  اقتصادی و ياهای   صحبت از برابری، قاره افريقاديگر جهان، بطور نمونه درر کشورهای د

 های   و انگليس بودند، پس از غارت ثروتين کشورها که در گذشته مستعمره فرانسهاکثر ا. رسند  از ذهن به نظر می

  قومی، نژادی،های بومی، حال جنگ در همين .ندا هها شدنگی و فحطی به حال خود رفقر، فالکت، گرسملی در 

 و  را از زنانستیترين امکانات زي های العالج ابتدائی   بيماری وهای اجباری  مهاجرت، تجاوزکشتار، خشونت،

گی ای در نيجريه، کنيا و آوار ، فرقههای مذهبی ، جنگ١٩٩٤ر  قتل عام رواند د.ق آفريقائی گرفته استمناطدکان وک

 و فالکت انسانی در اين گوشه رها شده و  هستند از درماندگیهائی   تنها نمونهد و دارفوردر چاهزاران زن و کودک 

  .فراموش شده از جهان

  )٢( .دهد زنان در کشورهای آفريقائی نشان میاقتصادی جدول زير اطالعاتی را در مورد شرايط با اين حال، 
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ار      روی ک مشارکت ني

%  

د رای در آم ه ب  روزان

  دالر ار برابر به ک

ی و   %مديريت و کادرها ان فن کارکن

  %ای  حرفه

  کشور

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

  ٥٣  ٤٧  ٨١  ١٩  ١٤٫٣٢ ۶٫۵٠ ٧٩  ٤٦  آفريقای جنوبی

  ٧٦  ٢٤  ٩٠  ١٠  ٢٫٩٤ ١٫٣١ ٨٠  ٥٢  کامرون

  ٦٨  ٣٢  ٩٤  ٦  ١١٫٣٠ ۶٫٢٩ ٩١  ٦٦  زامبيا

  

زنان در پستهای مهم اين دو ستون شارکت متنها برای برجسته کردن تفاوت در ميزان دستمزدها و همچنين درصد 

 بايد توجه داشته باشيم که اين آمار متعلق به شهرها و مراکز صنعتی است، در حالی که در مناطق .قرمز شده است

  .است ديگر شرايط اقتصادی و زيستی زنان بسيار اسفبارتر
  

  ايران ايران همراه با آمار مرکز آمار  خاورميانه و رشرايط و وضعيت زنان د
  

ی،  زنان بطور رسمی و علن، اکثر کشورهای اين منطقه استیترميانه که اسالم مذهب رسمی و دولخاودر منطقه 

 بر سر استثمار بحث تنها اين کشورهادر . شوند   محسوب می٣ و يا ٢هروندان درجه طبق قوانين و حقوق اسالمی ش

 .اينجا زنان و مردان بايد نا برابر باشند در .ن نيست، شکافها و نابرابريهای آداری  کشی نظام سرمايه و بهره

 .خدشه ناپذير مذهبی و فرهنگی جا افتاده و نهادينه استرتری بعنوان يک اصل اساسی و رد بمردساالری و م

 شده و تطبيق های آن کامال حل   وارگان،داری جهانی   سرمايهرچوب نظاما اين منطقه در چداری های سرمايه  دولت

  . هستند و سنتی مذهبی، اجتماعی،ترين قوانين حقوقی  وارث عقب ماندهآنها حافظ و با وجود اين،، ولی اند  يافته

مشارکت نيروی کار  تفاوت ميزان دستمزدها و قه را که تصوير روشنی را در موردنط در اين مسه نمونه از کشورها

  )٣(.د کنينشان ميدهد مالحظه
ار      روی ک مشارکت ني

%  

د رو رای در آم ه ب زان

  ار برابر به دالر ک

ی و   %مديريت و کادرها ان فن کارکن

  %ای  حرفه

  کشور

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

 ٩۴ ۶ ۶٩ ٣١ ٢٠٫٧١ ۴٫۴۴ ٧٨ ١٨  عربستان سعودی

  ٧١  ٢٩  -  -  ٦٫٤٩ ٢٫٠ ٧٧  ٢٨  اردن

  ٨١  ١٩  ٩٠  ١٠  ٢٤٫٩١ ٧٫۶٨ ٨٨  ٢٩  بحرين

  

 در صد  در همين راستا، برابر است٤ يا ٣مزدها بين دو جنس د اختالف سطح دستنده  همانطور که ارقام نشان می

در اکثر کشورهای اين منطقه . پائين زنانی که در خارج از خانه در توليد اجتماعی سهيم هستند نيز مورد سئوال است

  .طبق قوانين و فرهنگ اسالمی از آنان گرفته شده استطبيعی زنان حق کارکردن ندارند، اين حق 

 نيز همان ت که آنهايس ولی به معنی آن ن،متفاوت استکمی ان در ايران با ساير کشورهای خاورميانه موقعيت زن

 کشورهای عربی را بايد در تفاوتهای زنان تفاوت بين زنان ايرانی و . ندارندای ديگر  مشکالت را به شکل و به گونه
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های دولتی در گذشته   ای قدرتسياسته و ها سيستم،)ی و عربیايران( های ملی  فرهنگ، )شيعه و سنی(  مذهبی

 تفاوتهای همين مجموعه  ولی.ت که موضوع بحث اين نوشتار نيس،جستجو کرد) ای يا اميری  هنشاهی و خليفهشا(

که مهمترين آن کار زنان در خارج از محيط خانه و شرکت  ،استعه زنان ايرانی بوجود آورده بسياری را در جام

 اقتصادی  زنان ايرانی هم با تبعيضات جنسی در حوزه،های ديگرمانند ساير کشور. مستقيم در توليد اجتماعی است

روابط و . دنشو محدود نمی)  و يا تقسيم کاردستمزد، کار( چارچوب بسته اقتصادی بهروبرو هستند، که صرفا 

  .ها بازتاب دارند  زمينه و اقتصادی در يک مجموعه کلی و متاثر از يکديگر در تمامی، مذهبینگیه فرسباتامن

يا ميزان مشارکت کار در هر سه ستون انعکاسی از شرايط  مراجعه به جدول زير و نگاهی به ميزان دستمزدها و

ی را ئانشگاهی در کشور ما رقم باالالت دبويژه که درصد زنان با تحصي. اقتصادی و نا برابرهای اجتماعی است

  )٤( .دهد نشان می

ار      روی ک مشارکت ني

%  

د رای در آم ه ب  روزان

  ار برابر به دالر ک

ی و   %مديريت و کادرها ان فن کارکن

  %ای  حرفه

  کشور

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

 ۶٧ ٣٣ ٨٧ ١٣ ١٠٫٨۶ ٣٫٠٩ ٧۴ ٣٩  ايران

  

کارگران و اقشار ميانی زندگی  فقر مومی وگرانی مايحتاج ع بيکاری، ،ی تشديد بحران اقتصاددر چند سال اخير،

سئوليت خانواده را بعهده دارند و  وضعيت زنان، بويژه زنانی که مدر اين ميان. تهديد قرار داده استمورد جامعه را 

 آمار . است وخيم تر از همهزندگی برخوردار نيستندآور   سرسامگونه کمک ديگری برای تامين مخارجهيچاز 

 در  و در ضمن گوياینشان دهنده وضعيت اسفبار زنان گذارد که  اختيار میرسمی مرکز آمار ايران ارقامی را در 

  .باشد  جامعه می در سطحصد بسيار باالی بيکاری

  بانوانامورتهران دراستاندارهمين زمينه، مشاور در.اعالم کرد% ٣٢نرخ بيکاری زنان را ١٣٨٤سال آمار، درمرکز

سال درآمار مرکز،بازو. اعالم کرد% ٢٢ را ١٣٨٥سال  نرخ بيکاری زنان استان تهران درفرحناز قند فروش، خانم 

  )٥( . اعالم کرده است%٢٩٫٣و برای زنان % ١٩٫٥برای مردان سال را ٢٤ تا ١٥انان بين ميزان بيکاری جو١٣٨٦

 زبان ارقام و تبعيضات جنسی در زمينه اقتصادی ازهان، شکافها همانگونه که مالحظه کرديد، در تمام کشورهای ج

عدم وجود نهادهای ) ديکتاتوری و استبداد(ولی مجموعه ديگری مانند سيستم حکومتی . کامال مشخص و گويا هستند

کليت در تبعيضات جنسی و های قومی، بومی، و مذهبی همه بعنوان اجزاء يک   ها و سنت مدنی، فرهنگ

بطوری که در کشورهای عقب مانده صنعتی و يا کشورهائی که مذهب تعين کننده .  تاثير گذار هستنداه نابرابری

 فراتر از شکاف و  بی هويتی زنان بعنوان انسان موضوعیاجتماعی است،بسياری از قوانين حقوقی و مناسبات 

   تستبعيضات جنسی ا

  موقعيت اجتماعی و شرايط روحی و روانی
که  ت مردساالرانهازی مذهبی، آپارتايد جنسی و مناسبارژوقبضه تمام دستگاه قدرت توسط بو و ١٣٥٧پس از بهمن 

دليل اصلی و عمده اين افزايش را در . ای افزايش يافته است   اشت بطور بی سابقه دای قديمی در بين مردم  ريشه
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شناسد بايد جستجو   ه رسميت نمیهای حقوقی مذهب اسالم که بطور صريح هيچگونه برابری را بين دو جنس ب پايه

  .دنگذار  بی حقوقی و محروميت زنان در جامعه صحه می سرکوب،که بطور رسمی بردولتی  یقوانين. کرد

 ديکتاتوری و استبداد رژيم اسالمی، آنچه که در بطور خالصه، در طول نزديک به سی سال از به قدرت رسيدن

د افزايش بيکاری، گرانی، فقر، فالکت، بی خانمانی، اعتياد، فحشا، رتوان ترسيم ک مردم، زن و مرد میمورد زندگی 

های مذهبی و اجتماعی در  از سوی ديگر، فشار، محروميت، محدوديت و سرکوب. و بيماريهای روانی است

ای قرار داده است که باعث   جوانان و نوجوانان را در آن چنان منگنه،ها های هنری، ورزشی و سرگرمی  زمينه

  . خودکش و بيماريهای روانی در بين اين طيف شده استش افزاي

ايد که اعالم هم   اعالم نکرده است و به نظر می معتادينتعدادها و    خودکشیالبته مرکز آمار کشور ارقامی در مورد

  اوضاع و شرايط وخامتازد که انعکاسی نج ميشوهی اوقات آماری بطور پراکنده مندر گا،در اين بينولی . نشود

بهزيستی اعالم کرد که اد سازماندهی بيماران روانی مزمن سازمان آقای فريدون براتی، رئيس ست.  است زندگی مردم

 روانی افراد جامعه به بيماری% ٢١او گفت .  شده استميزان ابتالی زنان به بيماری روانی دو برابر مردان گزارش

 مبتاليان به بيماری روانی %٢٥٫٩وی چنين ادامه داد که . دهند  را زنان تشکيل می که در صد باالئی،ددچار هستن

 بيماران  افزايش)٦( )١٣٨٥ مهر ١٠دوشنبه جبرگذاری کار ايران ( دهند   را مردان تشکيل می% ١٤٫٩را زنان و 

حضور  خشونت، زندان، شکنجه، اعدام در ،م وجود رفاه عمومی فشارهای اجتماعی، عد ازمشخصه بارزی روانی

  .است های اجتماعی نابسامانیاوز، اعتياد و بسياری ديگر از  تج ،مردم

  در مورد جنبش زنان 
 که عالوه بر اطالعات ارزنده ،چندی پيش مقاله بسيار جالبی از خانم الله حسن پور يکی از فعالين جنبش زنان خواندم

با ارزيابی مختصری در مورد . دبودنت و شعارهای آنرا نيز نوشته  مطالبا،در مورد جنبش زنان، شکل و ساختار آن

 تصويری از ه به نظر من ک،های زير دست يافتتوان به دسته بندي   می،ه اخيرالبات و شعارهای زنان در اين دورمط

 نسبت به فرهنگ و اين جنبشعميق  نسبتا قوق اجتماعی و مهمتر از آن شناختهای ح  رشد و آگاهی زنان در زمينه

گاه و جهت گيری ددر عين حال، اين ارزيابی دي. هب در دستگاه دولت و جامعه استهای عقب مانده و نقش مذ  سنت

  .کند مبارزاتی در جنبش زنان را نيز مشخص می

 مطالبات زنان در چارچوب برابری حقوق و آزادی % ٧٠

 ن ستيز ن، و قوانين زمطالبات در رد و نفی مردساالری، خشمونت عليه زنا% ١٥

 ماعی، حق کار و فرصتهای برابر مطالبات تامين اجت% ٦٫٥

 ....مطالبات حقوق قانونی مانند حق طالق، حق نگهداری فرزندان، حق سقط جنين و% ٦٫٥

 مطالبات عمومی جامعه مانند، لغو حکم اعدام، آزادی همه زندانيان سياسی% ٢

رکوب حقوقی و اجتماعی های نابرابر، تبعيض آميز و س  ای است که بنيان  محوری ترين مطالبه" برابری و آزادی"

 . را همسو با عدم وجود آزاديهای دمکراتيک در ديکتاتوری و استبداد مذهبی مورد هدف قرار داده است

آزادی و ( نشجوئی نيز مطرح است ها و اعتراضات جنبش دا  تری در حرکت  همين مطالبه با مضمون گسترده

رزاتی متفاوت هر يک در بطن خود خواهان تغيرات اجتماعی اين دو جنبش اجتماعی با ساختار و پتانسيل مبا). برابر
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در اين جا تنها . بپذيرد و به آن تن در دهدتواند آن را  خواهد و نه می تغيراتی که رژيم اسالمی نه می. راديکال هستند

ز آن با ابسيار فراتر  با هويت چپ شود، ترديدی نيست که جنبش دانشجوئی  به نقطه همگرای اين دو جنبش اشاره می

علنی و مشخص مطرح سرنگونی جمهوری اسالمی را بطورازگسترده تروهدفی فراتر" سوسياليزم يا بربريت"طرح 

ها و نارسائيهائی رنج ميبرد که مهمترين آنها  های اجتماعی از ضعف جنبش زنان مانند ساير جنبش. کند  می

 در جنبش زنان جمع "محافظه کاری" آنها را تحت عنوان توان   میاست که و عملگرائی آن کندگی، تشکل ناپذيریپرا

  .اشدب شايد دالئل زير توضيح کوتاهی در مورد اين مشخصه از جنبش زنان .بندی کرد

 

اعی است   های جنبشاولين موضوعی که باعث محافظه کاری نه تنها در جنبش زنان بلکه ساير           - سرکوب  " اجتم

ه سرکوب س     . زندان و شکنجه است    " شديد ستان      نديکای شرکت واحد،    تجرب ان در تاب ديد زن ان و سرکوب ش  معلم

  .گذشته دليل اصلی محافظه کاری اين جريان است

ست - ای واب ت و حضور جريانه احدخال ه جن م اسالمی، ه ب ف رژي ای مختل ه ه شارکت، ب ه م  بطور مشخص جبه

اليزم در          عنوان يک عامل ک    انع راديک ان است     نترل کننده و بازدارنده م بش زن ان    ي . جن ون امضاء      ١ا جري ه   ميلي ک

 .همراه با جبهه مشارکت همين سياست را به پيش ميبرد

ه       ای و راديکال که می  خصلت روشنفکری جنبش زنان و جدائی آن از بدنه توده        - ا توجه ب د در شرايطی و ب توان

 . ممنوعيت تشکلهای مستقل به شکل خود بخودی نوعی سازماندهی اعالم نشده را بوجود آورد

ا نمی                     ،  های نامبرده  نار مشخصه در ک  - سته است ي ارزاتی نتوان ه های نزديک مب رغم زمين هنوز جنبش زنان علي

د                   اد کن اط ارگانيک ايج شجوئی ارتب ان و دان ن      . خواهد با ساير جنبشهای اجتماعی، معلمان، جوان ايد يک علت اي ش

ستی آن باشد                    سته فميني ر محدوده ب ان و اصرار ب ر خصلت             .موضوع عدم اعتماد و اطمين ل ديگری ب ه خود دلي  ک

 .محافظه کارانه جنبش زنان دارد
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