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پیمایدبا درود به ھر آن کس که راه پر فراز و نشیب آزادی و رھایی را می

دوستان 

شان آوری و تالیف شده که دغدغهکنید از سوی زنانی جمعرا که مشاھده میمجموعه مقاالتی 
ھایی آگاھی و رھایی زنان است. خصوصیت ویژه این مجموعه شاید آن باشد که از دیدگاه

تابد و آن متفاوت به موضوع "طرح جامع افزایش جمعیت" پرداخته ، چرا که تک صدایی را برنمی
ی مبارزان راه آزادی و برابری  مداری چون ایران، چالش عمدهو قدرترا، در جوامع دیکتاتورزده 

داند. می

فضای نقد و بحث در پی این مجموعه بیشتر و بیشتر جاری شود و ھمدلی که امید فراوان با 
.ترمسووالنه محکم
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  گوید؟ طرح جامع جمیعت چه می

در بجنورد، موج تشویق به فرزندآوري شکل  92در مهر اي  در پی سخنرانی خامنه

ي ها سازي در بیمارستان هاي رایگان عقیم گرفت. در اولین اقدام وزارت بهداشت عمل

 ها ي پیشگیري از بارداري در روستاها و شهرستانها دولتی را لغو کرد و آموزش روش

یک فوریت طرح افزایش باروري به تصویب مجلس  93قف شد. سپس در فروردین متو

رسید و در دوم تیر نام این طرح از افزایش نرخ باروري و پیشگیري از کاهش رشد 

 92تغییر یافت. در مرداد  "ي جلوگیري از بارداريها محدود سازي روش"جمعیت به 

ه.ش و تثبیت 1404تا سال  2/5ي پیش نویس این قانون با هدف رسیدن به نرخ بارور

بند به  50مجلس ارسال شد و سپس دري  ، براي هیئت رئیسه1430آن تا سال

  مجلس براي بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس رفت.ي  وسیله

ي پایین جامعه، ها به فرزندآوري براي دهک ها در این طرح به منظور تشویق خانواده

 22تا  18ده است. در این طرح سن ازدواج براي زنان ي مالی در نظرگرفته شها تشویق

سال ذکر شده و کسانی که در این سن ازدواج کنند، از  25تا  20سال و مردان

شوند. خدماتی از قبیل کمک تسیهالتی  و امکانات این طرح برخوردار می ها حمایت

قیمت و فرزندآوري براي سربازان، کمک به تأمین مسکن مناسب با تسهیالت ارزان 

ازدواج از دیگر موارد ي  ي پایین درآمدي و هدیهها تأمین غذا براي دهکي  کمک هزینه

براي مردان به هنگام اي  ذکر شده در این طرح است. در این طرح مرخصی ده روزه

شان در نظرگرفته شده است و در آن اشتغال زنان نقش بنیادي و  زایمان همسران

نسبت ی براي مردان متأهل داراي فرزند و بدون فرزند،محوري ندارد و اولویت استخدام

  به زنان و مردان مجرد است.

اند.  از دیگر موارد مطرح شده، شروطی است که براي وکالي دعاوي خانواده گذاشته

سال سابقه کار باشند،  5سال سن و  40وکال در صورتی که متاهل و داراي حداقل 

دولت مکلف شده که براي فرزندان سوم  35د. در ماده توانند این پرونده ها را بپذیرن می
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ماه دانسته و در  9دهی را  مرخصی شیر 24به بعد دو برابر حق اوالد بدهد و در ماده 

مراحل بارداري و بعد از آن ي  مادران در کلیهاي  دولت مکلف به حمایت بیمه 43ماده 

  سالگی است. 5حمایت درمانی از کودکان تا 

ریزي براي کاهش  ي ازدواج و برنامهها اردي از قبیل رشد باروري، مشوقدر این طرح مو

سازي، وازکتومی، توبکتومی و  طالق وجود دارد. بر اساس این طرح سقط جنین، عقیم

  هرگونه تبلیغات در مورد محدود کردن بارداري و کاهش فرزند آوري ممنوع است.

وسایل پیشگیري از بارداري مانند از دیگر موارد مطرح شده در این طرح، محدود کردن 

کاندوم و کاهش یا لغو آموزش پیشگیري از بارداري است. در عین حال استفاده از 

  .ي تنبیهی براي جلوگیري از کاهش بارداري در اولویت قرار گرفته استها روش

ي جمعیتی جدیدي را ها زده، اجراي سیاست توان گفت این طرح با رویکردي شتابمی

به یی که هدف آن رسیدن کوتاه مدتها حه کار خود قرار داده است؛ سیاستدر سرلو

  مرز دو برابر شدن جمعیت کنونی است.

  

  

ایران المللی پول نرخ بیکاري صندوق بین

درصد اعالم و  12.93را  2013در سال 

این رقم را براي سال جاري میالدي 

بر .بینی کرده استدرصد پیش 14.01

اساس نظر کارشناسان نرخ واقعی بیکاري 

درصد است. 23در ایران بیش از 

کنیم که اگر چهار، پنج ما فکر می«

بچه افتاد روي دوش یک خانواده وضع 

خواهد شد، فکر  زندگی شان چگونه

این را هم بکنید که این چهار، پنچ 

بچه وقتی بزرگ شدند و کاري پیدا 

کردند و شغلی پیدا کردند چه کمکی 

 توانند به پیشرفت کشور بکنند؛می

». یعنی این را هم باید فکر کرد

اي در همایش تغییرات خامنهبخشی از پیام

جمعیتی
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  مروري بر تاریخچه تنظیم خانواده در ایران

  

  ي بهداشت مادر و کودك در وزارت بهداري. : تاسیس اداره1334سال 

  : ورود قرص و اي یو دي به ایران.1335سال 

ع به کار اولین درمانگاه بهداشت و تنظیم خانواده توسط کارشناس : شرو1337سال 

  رسمی سازمان ملل. 

: شعار فرزند کمتر زندگی بهتر به عنوان نخستین برنامه کنترل جمعیت 1340سال 

  ها تبلیغ شد.  ایران در رسانه

  طور جدي آغاز شد. هاي جمعی کنترل جمعیت به : برنامه1341سال 

اشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تاسیس شد و با کمک : اداره بهد1343سال 

انجمن خیریه راهنماي خانواده و صندوق بین المللی جمعیت قرص اسپرم کش و دیگر 

  وسایل پیشگیري در اختیار برخی مراکز دولتی و غیر دولتی قرار داد. 

عمرانی هاي  طور علنی و رسمی در برنامه هاي کنترل جمعیت به : سیاست1345سال 

  هاي مهم رژیم محسوب شد.  چهارم و پنجم به عنوان یکی از برنامه

: پس از صدور اعالمیه تهران که تنظیم خانواده را از مصادیق حقوق اولیه 1346سال 

بشر دانسته بود، رسما برنامه کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شد. در این سال دولت 

ه یک درصد معاونت تنظیم خانواده را وقت با هدف کاهش رشد جمعیت از سه درصد ب

تاسیس کرد و سن قانونی براي ازدواج افزایش یافت و قوانین مربوط به طالق نیز عوض 

شد و با تاسیس صندوق بازنشستگی کشوري نگاه مردم را به داشتن فرزند زیاد و 

 خصوص پسران براي حمایت دوران پیري تغییر داد. در عین حال هم زمان با ترویج به
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ها و قانون بازنشستگی  هاي تظیم خانواده بحث اشتغال زنان و ایجاد مهد کودك برنامه

  بوجود آمد.

  ) 1347- 1351پاره اي از اقدامات در دوره برنامه عمرانی (

  تامین دارو و وسایل جلوگیري از بارداري.  -

هاي اختصاصی از قبیل  نفراز گروه 222622هزار نفر کادر پزشکی و 16آموزش -

سپاهیان بهداشت و... به منظور توجیه –پرسنل بهداشتی –ماماها –رستاران پ

هاي تنظیم خانواده.  بیشتر آنان در مورد برنامه

آموزش قشرهاي مختلف جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی.  -

ها برداشته  چنین بستن لوله سازي داوطلبانه و هم : اولین گام براي عقیم1350سال 

شد. 

بود، در دهه  2/3حدود  1345- 1335ها رشد جمعیت که در دهه  سرشماريطبق 

درصد زنان واجد شرایط تنظیم  20رسید و حدود  6/2به میزان  1355-1345

  خانواده و مورد حمایت پوشش این خدمات قرار گرفتند. 

(زمانی که جان مادر در خطر باشد) آزاد : سقط جنین به صورت مشروط1351سال 

ها این تشخیص به تمایل مادر و تشویق او از طرف پزشک و تشویق پزشک از شد. بعد

  طرف کادر مدیریتی بهداري تبدیل شد.

: از این سال انجمن بهداشت خانواده خدمات خود را با دو کلینیک سیار 1352سال 

اي و فقیر نشین اطراف  خصوص مناطق حاشیه ها و روستاها به پیشرفته به کارخانه

کلینیک ثابت  152کلینیک مجهز شهري،  14داراي  1356د که تا سال تهران رسان

هاي مختصري براي پزشک و  روستایی و چندین کلینیک سیار بود و بعضا با مشوق

  کرد. سازي می مردان جوان جامعه آنان را به صورت گروهی عقیم
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(بستن سازي  هاي بهداشت خانواده در زمینه عقیم : در این سال انجمن راه1353سال 

انجمن ملی   –قدم شد، به جز آن جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران لوله) پیش

خیریه فرح و بنگاه حمایت مادران و نوزادان در زمینه کنترل –حمایت کودکان 

  جمعیت فعال بودند.  

  )1352- 1356هاي ( نتایج و عملکرد برنامه تنظیم خانواده بین سال

  هاي اصفهان، شیراز، آذربایجان و تهران.دانشگاهمرکز جمعیت شناسی در  4تاسیس  -

مرکز شبانه روزي خدمات اجتماعی زنان.  8تشکیل  -

هاي  تاسیس مرکز اسناد جمعیت و تنظیم خانواده جهت کسب آموزش و مهارت -

الزم.

انجام رایگان زایمان اعم از سزارین و طبیعی در صورت متقاضی بودن مادران به  -

یک بیمارستان خیریه در مشهد. عمل توبکتومی در 

جلب رضایت و انجام عمل توبکتومی زنان بدون توجه به نوبت زایمان در گرو زایمان  -

رایگان که اغلب از روي احتیاج به آن مرکز خیریه مراجعه کرده بودند (خواه زایمان 

اول و یا بیشتر باشد). 

هاي  ا در جوار دیگر روشهایی که خدمات وازکتومی و توبکتومی ر تامین کلینیک -

ها افزایش جمعیت سیر نزولی به  داد. در نتیجه این سیاست تنظیم خانواده ارائه می

درصد تقلیل یافت. 9/1به  6/2از  57خود گرفت و رشد طبیعی جمعیت تا سال 

  به بعد  1357تحوالت جمعیتی از سال 

هاي سیار روستایی  ازي و واحدس هاي تنظیم خانواده و عقیم در اولین اقدام توقف برنامه -

  خدمات تنظیم خانواده. 
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اختالل در توزیع داروها و وسایل پیشگیري از حاملگی.  -

هاي آموزشی براي عموم مردم تعطیل شد.  اجراي برنامه -

یار متوقف شد.  ورز و بهداشت تربیت کادر به -

یم خانواده وارداتی و هاي تنظ گاه در میان مسئولین وقت که برنامه گسترش این دید -

سیاسی و تحمیلی است و باید جلوي آن گرفته شود.

سال  15سال و در دختران از  15سال به  18کاهش سن قانونی ازدواج در پسران از  -

سال.  13به 

سال نیز مشروط به داشتن توانایی جسمانی و گواهی پزشک  12ازدواج دختران زیر  -

شد. و اجازه حاکم شرع، مباح شناخته

هاي زودرس و تدوین قوانین و  هاي مالی دولت از ازدواج مجموع اقدامات فوق و حمایت

هایی که فرزندان بیشتر داشتند و  مقرراتی نظیر واگذاري زمین و امکانات به خانواده

معافیت از سربازي براي کلیه کسانی که بیشتر از سه فرزند داشتند، باعث تشویق 

ادهاي محروم براي داشتن فرزند بیشتر شد. جیره بندي و ها به ویژه خانو خانواده

کوپنی شدن نیازهاي اساسی مردم نظیر گوشت و مرغ و برنج و روغن در زمان جنگ 

ایران و عراق و نیاز به نیروي جوان براي شرکت در جنگ و فتواي خمینی در مورد 

ي تنظیم خانواده ها سازي دایمی و بدون بازگشت و لغو همه برنامه حرام دانستن عقیم

 1367در سال  4به حدود  57در اوایل سال  9/1در مدت کوتاهی نرخ رشد جمعیت از 

رسید.

ي انفجار جمعیت  مشخص شد که جامعه با پدیده 1365با انجام سرشماري در سال 

  مواجه شده است. 

پس از خاتمه جنگ و شروع دوران به اصطالح سازندگی، نیازمند آن بودند که 

اي جنگ را بازسازي، نیازهاي اولیه مردم را تامین و اقتصاد ورشکسته را ترمیم ه خرابی
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کنند، بدین خاطر دوباره بحث کنترل جمعیت مطرح شد. وسایل ارتباط جمعی با 

هاي کاهش جمعیت و هشدارهاي کارشناسان در خصوص  تبلیغات گسترده روش

هاي  یجه با تغییر سیاستدادند و در نت معضالت اقتصادي و اجتماعی را انعکاس می

  هاي کنترل جمعیت با همان شعار قبلی به جریان افتاد.  دولت، برنامه

  : دولت برنامه اي را با عنوان تنظیم خانواده ابالغ نمود.1368سال 

ي بهداشت تشکیل  ي کل جمیعت و تنظیم خانواده در وزارت خانه : اداره1370سال  

  شد.

ون دالري صندوق جمعیت ملل متحد براي تنظیم میلی 150: اعطاي وام 1372سال  

خانواده در ایران اختصاص یافت و ایران به عنوان مرکزي براي آموزش کنترل جمعیت 

میلیون دالري به ایران  8/1کشورهاي آسیاي میانه انتخاب شد. در همین سال کمک 

تصویب  ساله یونیسف قرار گرفت و قانون تنظیم خانواده به 5هاي برنامه  در محور

هاي تشویقی و تنبیهی براي کنترل جمعیت پیش  مجلس رسید. بر اساس آن سیاست

مندي به فرزندان چهارم هر خانواده؛ ایجاد  بینی شد. از جمله: عدم پرداخت حق عائله

هاي  هاي کارشناسی دانشگاه؛ برنامه واحد تنظیم خانواده در سرفصل تمام رشته

ییر شیوه کنترل جمعیت. در این سال همه آموزشی در آموزش و پرورش براي تغ

فرزند که قدرت باروري داشتند، تنها پس از وازکتومی  3هاي بی بضاعت داراي  خانواده

توانستند زیر پوشش کمیته امداد  و توبکتومی و ارائه مدرك از سوي مراکز بهداشت می

به صورت رایگان در آیند و اقداماتی نظیر گذاشتن آي. یو. دي و توبکتومی و وازکتومی 

دادند، در اولویت  گرفت و افرادي که این اعمال را انجام می و خارج از نوبت انجام می

  گرفتند. هاي درمان قرار می واگذاري مسکن و وام و هزینه

: انجمن تنظیم خانواده که سازمانی غیر دولتی (عضو فدارسیون بین المللی 1373سال 

هاي این انجمن در روند نزولی  شد. فعالیت ) بود، تاسیس Ippfتنظیم خانواده/ 

  جمعیت بسیار تاثیر گذار بوده است.
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: وزیر بهداشت وقت اعالم کرد که ایران به عنوان پایگاه آموزشی کاهش نرخ 1377سال 

  هاي اسالمی انتخاب شده است.  جمعیت در میان کشور

ا در میان هایی ر ها باعث کاهش شدید رشد جمعیت شد و نگران مجموع این روش

  حکومت به وجود آورد. 

هاي ریاست جمهوري خود به انتقاد  : محمود احمدي نژاد از نخستین سال1385سال 

در جلسه مشترك هیات  85هاي کنترل جمعیت پرداخت و در پاییز سال  از سیاست

دولت و مجلس مخالفت خود را با شعار فرزند کمتر زندگی بهتراعالم کرد و بیان داشت 

  میلیون جمعیت را دارد.  120ن ظرفیت که ایرا

هاي قبل،  : در این سال احمدي نژاد در مقایسه امکانات کنونی ایران با دهه1389سال 

وضعیت فعلی را نشانه آمادگی کشور براي افزایش جمعیت دانست و از سکوت علما در 

  این خصوص انتقاد کرد. 

ي علمیه در جمع بانوان مبلغه، از نگرانی یکی از کارشناسان دینی حوزه

علما نسبت به کاهش جمعیت شیعه خبر داد. و از این مراجع عظام تقلید و 

زنان خواست که در مجالس تبلغی خود سه موضوع مهم یعنی تشکیل 

خانواده ، تحکیم  خانواده و تولید نسل را تبلیغ کنند. وي در همایش 

اظهار داشت که در سال تحصیلی جدید در  "فاطمیه و فرصت هاي تبلیغ"

ان شیعه و سنی برابر بوده اما به عنوان مثال در ي اول تعداد دانش آموزپایه

بوده است و این خطر  30به  70یکی از شهرهاي آذربایجان این جمیعت 

جدي است. در حالی که در بعضی از شهرهاي اهل سنت جمعیت خانواده 

اوالد است.  40همسر و  4به صورت 
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مشخص شد که روند  90آغاز دهه اي بود که در  هاي کاهش جمعیت به گونه این شیوه 

کاهش یافته است و بعد خانواده ( تعداد نفرات  1.3کاهش جمعیت طی یک دوره به 

کاهش یافت. این روند موجب شد  90در سال  3.6به  75در سال  4.4از یک خانواده )

هایی تحت عنوان کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت بوجود آید.  که به یک باره نگرانی

ها  هایی که منجر به تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده شد. این نگرانی نگرانی

کند،  نمود پیدا می "افزایش سربازان امام زمان و تصرف جهان"که با تبلیغ تفکر 

میلیون  150ي زمانی کوتاه مدت به مرز  خواهد جمعیت کشور را در یک پروسه می

  کانات الزم براي تحقق آن وجود دارد یا خیر؟ ها و ام برساند، فارغ از آن که آیا ظرفیت

  

شناختن حق اساسی تمام  حقوق باروری بر مبنای به رسمیت
زوجین و افراد برای تصمیم گیری آزادانه و مسئوالنه درباره تعداد و 
اختالف سنی فرزندانشان، و برای داشتن اطالعات و وسایل کافی 
برای تحقق این موضوع، و داشتن حق برای دستیابی به باالترین 

شود. این استانداردھای بھداشت جنسی و باروری تعریف می
ھمچنین شامل حق تمامی افراد برای تصمیم گیری درباره  حقوق

است خشونتواراجب،تبعیضباروری عاری از ھرگونه
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  مانا نیستانی

  

  افزایش جمعیت با چه هدفی؟ 

  ترس از کاهش جمعیت یا ترس از تغییر نگرش زنان در جامعه

مبنی بر لزوم افزایش جمعیت و  30/1/93اي در تاریخ  هاي آقاي خامنه پس از صحبت

گیري زنان از مسئله  ان بر فاصلهمیلیون نفر و تکیه ایش 200تا 150رسیدن آن به 

اشتغال و پرداختن به تولید مثل و نیز دوري گزیدن از افکار غربی در مسائلی از قبیل 

ي  اي در خصوص مسئله چنین لزوم ایجاد مرکز فرا قوه اشتغال و برابري جنسی و هم

لین هاي حکومتی، نمایندگان مجلس و بسیاري از مسئو زن و خانواده، نشریات و رسانه

  با هم آوایی و تاکیدهاي مکرر از یکدیگر گوي سبقت ربودند.

آیا واقعاً نرخ رشد جمعیت با توجه به وضعیت اقتصادي و امکانات فعلی 

- 2010هاي  براساس آمار بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت در سال کننده است؟ نگران
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بینی درصد بوده و پیش  3/1، 2011- 2012هاي  درصد و براي سال 2/1، 2009

هاي اخیر به که در سال 60ي شود این آمار با توجه به باالترین رشد جمعیت در دهه می

اند، طبیعتاً باید افزایش یابد. بر اساس آمار ارائه شده از سایت ثبت  سن باروري رسیده

نفر است  568983، میزان تولد 1393تا اواخر مرداد 1393احوال کشور از آغاز سال 

نفر  140891چنین میزان مرگ و میر  اند. هم ر روستا متولد شدهنفر د 125177که  

درصد  22اند. بر اساس این آمار، حدود  نفر در روستاها فوت شده 50721باشد که   می

درصد مرگ و میر به مناطق روستایی  36تولدها مربوط به روستاها بوده، در حالی که 

باال بودن نرخ مرگ و میر به دلیل عدم  گر واقعیت بسیار تلختعلق دارد. این مسئله بیان

شرایط مناسب بهداشتی، تغذیه نامناسب، عدم دسترسی به آموزش و فقر ناشی از باال 

آوري  درصد روستاها فاقد پزشک هستند.) جمع 50بودن نرخ تورم و... است. (بیشتر از 

از جامعه  وسایل پیشگیري از بارداري و ترویج فرزندآوري در روستاها، معضل این قشر

کند.   طور چشمگیري افزایش داده و فقر و درماندگی را در روستاها چند برابر می را به

ي  ها به زیر خط فقر بوده و دسترسی توده در شهرها نیز روزانه شاهد سقوط خانواده

اي را  شود و جوانان بیکار هیچ آینده  مردم به امکانات بهداشتی و آموزشی کمتر می

ر نیستند. تبلیغ براي افزایش جمعیت در چنین شرایطی در جهت براي خود متصو

ترشدن زحمتکشان جامعه است که بیشترین سهم آن بر دوش زنان  فقیرتر و ناتوان

  است.  

ورزد؟ نگاهی   به راستی چرا در چنین شرایطی حاکمیت بر افزایش جمعیت اصرار می

  هاي درون حاکمیت بیاندازیم:  اجمالی بیفکنیم به بحث

ي تحصیلی و مشاغل ناسازگار با طبیعت زنان به آنان تحمیل  اي: رشته خامنه 30/1/93

  نشود.

  ي ظریف و حساس جنسیت در روند تعالی خانواده.  گیري از مسئله بهره

فرصت تحصیل و رشد و تعالی ضرورت است ولی اشتغال از مسائل مربوط به زنان  

  نیست.
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تواند منجر به دستیابی ایران   : ازدیاد جمعیت می93اردیبهشت  16بولتن سپاه به تاریخ 

ي  انسانی شود، بنابراین کنترل جمعیت و افزایش آن جنبه - به قدرت بینهایت نظامی

  ایدئولوژیک دارد. 

اي در  الله افتخاري عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: تأکید بر لزوم تشکیل مرکز فراقوه

به زنان در آن پیگیري شود و مجلس و  خصوص زنان و خانواده که تمام مسائل مربوط

قوه مجریه در آن نقشی نداشته باشند، زیرا ممکن است عناصري با دیدگاه فمنیستی 

  در آن راه یابند.

اي بودن مرکز  : فرا قوه1393/ 31/1غالمرضا صادقیان سردبیر روزنامه جوان درتاریخ 

ندگان مجلس، مشاوران و مردان و نمای زنان، تاکید بر رها شدن از بند افکار دولت

معاونان زن در ادوار مختلف دولت و مجلس است تا راهبرد آن متعلق به حاکمیت نظام 

  اسالمی باشد و براي اجراي آن نیازمند سه مسئله است:

  پرهیز کامل از مرجعیت دادن به تفکرات متحجر غربی -1

  تکیه بر متون اسالمی-2

دار شدن  ی و بچهي اصلی یعنی زناشوی پرداختن زنان به مسئله-3

شهریاري نماینده زاهدان و رییس کمیسیون بهداشت مجلس: با تأکید بر این که 

هاي نظام و دستورات اسالم باشد، فوریت طرح  افزایش جمعیت باید همگون با ارزش

افزایش نرخ باروري و پیشگیري از کاهش رشد جمعیت را پیشنهاد داد که به تصویب 

سازي و هرگونه تبلیغ  قدامات مربوط به سقط جنین، عقیمرسید. براساس این طرح، ا

در مورد محدود شدن زاد ولد و کاهش فرزند ممنوع و متخلفان به مراجع قضایی 

  شوند.   معرفی می

هایی از نظرات مسئوالن در رابطه با وحشت حکومتیان از کاهش نرخ  ها فقط نمونه این

هاي حاکمیت از توسل به زور براي افزایش دهد یکی از انگیزه  جمعیت بود که نشان می

جمعیت، احساس خطر از تغییر نگرشی است که در جامعه ایجاد شده و نیز نگرانی از 

هاست که اتفاقاً با  هاي ایدئولوژیک آن هاي نظام و خواست عدم پایبندي جامعه به ارزش

  گیرد.  مهاجرت روستاییان به شهرها شتاب بیشتري می
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بندي  هاي زود هنگام، سهمیه در دانشگاه، به رغم مشکالت (ازدواجامروزه سهم زنان 

 14درصد است. درحالی که نرخ مشارکت اقتصادي آنان  60جنسیتی و...) بیشتر از 

 47اند،  ماهه زایمان استفاده کرده 6هزار زنی که از مرخصی 145باشد. از   درصد می

سرمایه و سود سعی دارد از طریق  اند. ساختارهاي مبتنی بر نظام هزار نفر اخراج شده

ترویج باورهاي سنتی، چون ناموس و غیرت و باورهاي مذهبی، فرادستی مردان و 

ي  فرودستی زنان را توجیه کرده و طبیعی جلوه دهد و نقش زنان را محدود به حوزه

ي عمومی  ها) و حوزه خصوصی (تقسیم کار جنسی، نقش سنتی زنان و نقش خانگی آن

مردان نماید، ولی باال رفتن سطح آگاهی و میزان تحصیالت زنان، فرهنگ  را مختص به

مرد/پدر ساالري را با چالش رو به رو کرده و زنان با آگاهی به دست آمده هویت خود را 

  اند. در قالب اشتغال تعریف کرده

ها در جامعه نیست، بلکه  علت اصلی کاهش باروري، فقط اشتغال زنان و حضور آن

رش در زنان و دختران جوان و حتا پسران جوان است. افزایش آمار زندگی تغییر نگ

هاي سنتی و  سپید (زندگی مشترك زنان و مردان بدون ازدواج)،کمرنگ شدن ارزش

هاي زود هنگام و سنتی،  ي جوان ایران، عدم تمایل جوانان به ازدواج مذهبی در جامعه

هاي جوان به بارداري  دم تمایل زوجها به معاشرت با جنس مخالف و ع تغییر نگرش آن

هایی از این  چنین منافع فردي به ویژه براي زنان) نمونه هاي اقتصادي و هم (به علت

ي  تغییر نگرش است. این تغییرات از دیدگاه ساختار حکومتی مخفی نمانده و با شیوه

رشد  همیشگی خود و با توسل به زور، در پی کنترل بدن زنان و به ویژه مخالفت با

  گزاري بر روي بدن زنان کرده است. چنین تغییراتی است و اقدام به سیاست

ي امور زندگی مردم  حکومت اسالمی در تمامی طول حیات خود در همه

هاست. آنان تن زن را به  مداخله کرده و امروزه درصدد مدیریت باروري آن

که اهدافی دهند   برداري قرار می عنوان یک ابزار کنترل جنسی مورد بهره

فراتر از افزایش نرخ رشد به منظور پیشگیري از پیر شدن جمعیت را دنبال 

هاي تبلیغاتی، عقیدتی، مذهبی و تصویب  کند. حاکمیت از تمامی روش  می
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ي آموزش و اشتغال زنان در این راستا  کننده ها و لوایح قانونیِ محدود طرح

عی حساس و مورد مناقشه کند. بدین ترتیب تن زن را به موضو  استفاده می

ها  تبدیل کرده و نه فقط به نابرابري دامن زده، بلکه مجوز بسیاري از خشونت

کند   را علیه زنان وارد نهادهاي اجرایی و در عین حال باورهاي سنتی رایج می

  ي مردساالر دارد. و در عین حال سعی در باز تولید قدرت و اقتدار جامعه

هاي  مشکالت فراوان و فشارهاي وارده بر روي حرکتدر حال حاضر حتا با وجود 

اند و همواره در هر فرصت  گران اصلی جامعه تبدیل شدهاعتراضی، زنان به یکی از کنش

گذارند. این   هاي متفاوت و خالقانه به نمایش می به دست آمده، اعتراض خود را به گونه

عی و دانش عمومی است. نقش ناشی از افزایش آگاهی جنسی، فرهنگی، سیاسی، اجتما

هاي ایدئولوژیکی  ي دین زدایی و منافع فردي در رابطه با قوانین و سیاست اندیشه رشد 

حاکم (حق حضانت، حق طالق و...) هم سبب شده زنان کمتر تن به ازدواج و 

  ناپذیر است. فرزندآوري دهند و این تغییر نگرش برگشت

  سیما

  

  

  

  

  

  

  

  

خدمات درمانی حقوق باروری  شامل حق دسترسی به
به منظور آموزش و دسترسیبا کیفیت و حقباروری

ل تولدحق کنتر ،تصمیم گیری و انتخاب آزادانه و آگاھانه
قانونی یا سقط جنین،حق)پیشگیری از بارداری(

می شود.خطر، بی
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  رس پیوند زنیم!ما 8سپتامبر را به  28روز 

  

سالم و امن به ي  حق پایان دادن داوطلبانه«سپتامبر، روز جهانی تالش براي  28روز 

به ثبت  ها رغم تالش فمنیستاین روز هنوز در تقویم جهانی علی» بارداري است

نرسیده است.

» يپایان داوطلبانه به باردار«و یا غیرقانونی انگاشتن » پیشگیري از بارداري«ممانعت از 

ابعادي خشونت بار از کنترل بدن زنان درجوامع مرد/پدرساالر است. اما چرا و چگونه 

  یی است؟ها بحث کنترل بدن زنان شکل گرفت و نمودهاي دیگر آن در چه حوزه

 داري به ارث رسیده و ي تولیدي اجتماعی ماقبل سرمایهها فرودستی زنان از نظام

  اورزي جستجو کرد.توان ریشه آن را در برتري الگوي کشمی

آرزو و میل مردانه براي کنترل و مالکیت بر بدن زن به دنبال تغییر در شرایط اقتصادي 

اجتماعی آن دوران شکل عینی به خود گرفت. شاید باور این قضیه سخت باشد که تا  -

گیري الگوي جنسی خانواده به شکل مردساالرانه و تک شوهري و در  قبل از شکل

مردان هنوز تحقق ي  یت بر ابزار تولید(بیلچه و تبر و داس و...) به وسیلهزمانی که مالک

آزادانه ي  پیدا نکرده بود، الگوي حاکم بر خانواده، الگوي چند شوهري (منظور رابطه

یک زن با چندین مرد است نه لزوماً شوهر به مفهوم رایج) بوده و جالب این که به طرز 

چند خدایی و آن هم خدایانی از جنس زن(الهه) مشابهی، ساختار دینی جوامع هم، 

  بوده است.

گیري مالکیت  با شکل

مرد بر ابزار تولید در 

جوامع کشاورزي، تغییر 

الگوي خانواده از چند 

و شوهري به تک شوهري

ساختار باورهاي دینی از 

چند خدایی به تک 

زنان فمینیست در پی تغییرات بنیادین در 
کنند، جامعه ھستند و برای آن مبارزه می

ای که در آن ساختار کار از روابط جامعه
کشانه آزاد باشد، ھدف از تولید بھره

ر خانگی اجتماعی کسب سود نباشد، کا
مسئولیت زنان نباشد و اجتماعی شود. 

دار شدن یک انتخاب آگاھانه باشد نه بچه

!وظیفه و فلسفه وجودی زن
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شناخته » ر و کفرجادو و سح«یابد. اشکال دیگر ادیان به عنوان جادو می خدایی تغییر

  شوند.می و دفع

آید و زن و تن او  از آن روزگار خواسته و میل جنسی امري مردانه به تصویر در می

گردد. می براي برآورده نمودن این میل انسانی(بخوان مردانه) تعریفاي  موضوع و ابژه

انسان زن، دیگر نه ي  طبقاتی، وظیفه-دو جنسیتیي  براي تثبیت و تداوم این جامعه

شود. براي این که مادري نمونه باشد، می بودن، بلکه مادر و همسر بودن در نظر گرفته

ي جنسی، باکره و مقدس جلوه کند. تمامی ادیان تک ها باید عاري از هرگونه گرایش

  اند. خدایی لذت و روابط جنسی براي زنان را همواره با گناه و زنا هم ردیف پنداشته

مندي خود را نه تنها در روان و  دخالت و قانوني  ردساالر، حوزهمي  از آن پس جامعه

میل و خواسته بلکه در سازمان (ارگانیسم) بدن زنان نیز وارد کرد و از نظر شکل 

ها داستان و افسانه نیست بلکه  ظاهري آن هم، براي خود حق مدیریت قائل شد. این

  بسیاري از موارد آن هنوز عیناً قابل مشاهده است.

ي مخصوص زنان چینی را به یاد داریم که به خاطر نوع راه رفتن ها استان کفشد

خاصش، میل جنسی زیادي را در مردان برمی انگیخت و سالیان درازي دختران از 

شدند تا همیشه به آن می ي ویژهها مجبور به پوشیدن این کفششان  ابتداي سن رشد

شد و می رشد طبیعی پاهاي دخترانمانع  ها آمیز راه بروند. این کفش شکل تحریک

  شدند.می رغم آسیب جدي به پاها با فشار خانواده مجبور به پوشیدن آنعلی

مواردي چون کمربند عفت و قفل و کلید بر آلت جنسی زنان و دختران نمایش کمیکی 

  دهد.می از تفکر مردساالري را براي کنترل بدن زنان نشان

نان، طرح ناقص سازي جنسی دختران (همان ختنه) یکی دیگر از موارد کنترل بدن ز

  گیرد.می است که در بسیاري از نقاط توسعه نیافته انجام

میلیون زن و دختر ختنه شده در  160طبق آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، 

کنند. در بعضی مناطق ایران مثل می سومالی، عراق، افغانستان، ایران و... زندگی

سازي  ن، خوزستان، هرمزگان، جاسک، کردستان و... هنوز امر ناقصسیستان و بلوچستا

  شود.می دختران کم و بیش انجام
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بکارت و حفظ آن تا قبل از عقد قرارداد رسمی ازدواج در بسیاري از کشورها ي  پرده

بارزي از کنترل بدن زنان در این کشورها است. اما مالکیت ي  هنوز رواج دارد و نمونه

ي گوناگون آن در اروپا ها باشد و صورتنمی به کشورهاي توسعه نیافته بدن زن محدود

یی از فرهنگ سازي ها گردد. براي مثال شیوهمی چنان با شدت دنبالو آمریکا و... هم

کوشد هنجارهاي زیبایی براي صورت و بدن زنان را درونی کند. می نظام مردساالرانه

توانند هم موقعیت شغلی اي می دام، مو و چهرهان شوند که با داشتن چنینمی زنان قانع

توان نمی تر را در رقابت با زنان دیگر از آن خود کنند. آیابهتر و هم همسري مناسب

آنان یک امتیاز  "میل جنسی"اندیشه که جذب مردان و برانگیختن  گفت زنان با این 

شوند که می ن انگاره دچاراند؟ زنان به ای مردساخته افتاده "زیباییِ"ي  است به دام واژه

داري) امري ذاتی است. داشتن کمر  گرایش به زیبایی(آن هم از نوع معیارهاي سرمایه

ي امنی در زندگی ها ي شق و رق، باسن برجسته، دماغ سرباال و... حوزهها باریک، پستان

گذاري زنان  آورد و به این ترتیب است که سرمایهمی اجتماعی او بوجود-اقتصادي 

شود. می گیر و هزینه بر شان وقت ترین هدف زندگی مهمي  اندازه شان گاه به وي زنانگیر

شان حکم ابزار را دارد اما در مواجهه با  رابطه با نیروي کارشان، بدندر  زنان کارگر

 یابد یعنی؛ با زنان طبقات دیگر همسومی شان، مسئله شکل دیگري زنانگیي  نیمه

  شوند.می

آید و مانور می ي گوناگون، بدن زنان به تملک و کنترل مردان دراه از طریق شبکه

ي  دادن روي این بدن، تأثیرات سیاسی و اقتصادي بسیار قابل توجهی براي جامعه

  ساالر دارد. مرد/سرمایه

زنان است.  "وجه باروري"یکی از وجوه بسیار مهم دیگر از مالکیت مردان بر بدن زنان 

داري،  ا رشد نیروهاي مولد صنعتی و رویش نهادهاي سرمایهاز قرن هجده به بعد و ب

معناي جدیدي یافت. دیگر منظور از جمعیت صرفاً افراد یک خانواده،  "منديجمعیت"

تولید مثل طبیعی ي  دیگر بر پایه "مندي جمعیت"یک شهر و یا یک کشور نیست. 

است. رشد شان  وابستهشود بلکه تابعی از صنایع، تولید کاالها و نهادهاي نمی تعریف

  شود که زمین و ابزار و عوامل تولید.می آن گونه نگریسته ها عددي انسان
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را همسو با منافع کلی و مقطعی  ها کند رفتار جنسی انسانمی داري تالش نظام سرمایه

ها ساختارش سامان دهد. نهادهایی چون مذهب، سنت و ناسیونالیسم و امثال آن

جهت منافع در  تند که این مناسبات را هم پوشانی کرده وابزارهاي قدرتمندي هس

ي زندگی مردم را مورد تاخت و تاز ها ترین عرصه کشی، خصوصی غیرانسانی نظام بهره

  دهند.می قرار

اروپایی و آمریکایی، سقط جنین ي  بسیاري از کشورهاي به اصطالح پیشرفتهدر  هنوز

شرایط خاصی که نیاز به در  نار این امر وکدر  از سوي کلیسا و دولت غیرقانونی است و

داري،  ي سرمایهها رشد جمعیت و تأمین نیروي کار انسانی دارند و یا براي گذر از بحران

در  اجتماعی زیادي براي سوق دادن زنان به بارداري و زایمان -ي اقتصادي ها مشوق

  گیرند. می نظر

رو یعنی؛ نزدیک به پنج درصد میلیارد یو 83جاري این کشور ي  فرانسه: در بودجه

  تولید ناخالص ملی کشور، صرف حمایت از فرزندآوري شده است.

  شانزده هفته مرخصی با تمام مزایا و مزایاي فوق العاده براي فرزندان سوم به بعد.

اي براي مادرانی که فرزند به  اي حقوقی قابل مالحظه برنامهي  آلمان: آنگال مرکل با ارائه

  کنند، قائل شده است.می ها نگهداريخود در خانه از آن دنیا آورده و

مرخصی زایمان از ده هفته به سی و دو هفته افزایش یافته است.  2000کانادا: از سال 

 در ایالت کبک کانادا، افرادي که صاحب فرزند سوم شوند هدایاي با ارزشی دریافت

  دالر. 7500رزند سوم دالر و ف 1000دالر، فرزند دوم  500کنند. فرزند اولمی

 60، به ازاي هر فرزند2010انگلستان: با تعیین حقوق هفتگی براي مادران از سال 

  شود.می درصد به این حقوق اضافه

از سوي والدیمیر پوتین سال خانواده نام گرفت و افزون بر تأمین  2008روسیه: از سال 

  د اضافه مقرر شد.مسکن براي مادران، هدایاي نقدي بسیاري به ازاي هر فرزن

توانند با دریافت هشتاد درصد از می ماه تعیین شده و زنان 15سوئد: مرخصی زایمان 

حقوق خود از فرزندان تا سن هشت سالگی مراقبت کنند. هر مادر به ازاي فرزند اول 

کرون،  3600کرون، اگر سه فرزند داشته باشد 2000کرون، فرزند دوم  1500ماهانه 
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ي  کرون و... ایجاد مراکز رفاهی و مراقبت ویژه ازکودکان از جمله 5600فرزند چهارم

  این مزایاست.

یی این چنین در حال اجرا است. رشد نیروهاي راست ها در نروژ و بلژیک و...، طرح

هاي ساختار  سیاستي  افراطی در عرصه سیاست همسو با رشد باروري در زنان از زمره

  قتی از بحران است.داري جهانی براي خروج مو سرمایه

این موارد و بسیاري دیگر که بررسی آن از حوصله این بحث خارج است تأکیدي ي  همه

است بر چگونگی روندکنترل 

و مالکیت بدن زنان به 

مردان. زنان از هر ي  وسیله

طیفی که در این گستره 

و سرکوب باشند، براي رهایی 

سلب مالکیت از سلب مالکیت 

ز دارند ، نیاکنندگان بدنشان

الفباي رهایی را بیاموزند. این 

دانش همانا شناخت 

یی چون دین، ها پدیده

ي ها فرهنگ، علوم و فلسفه

اي  مردساخته است. هر حوزه

که فرودستی زنان را چه در 

ذهن و روان و چه در بدن و 

سکس توجیه کند، باید افشا 

  و طرد گردد.

  رز                          

  

  

برمی خیزم

هاي شرم تاریخاز دل زاغه

خیزمبرمی

هایی که ریشه در رنج دارنداز میان گذشته

خیزمبرمی

من اقیانوس سیاهم، پهناور و خروشان

من جاري و عاصی، موجم

گذارم شبهاي هراس راپشت سر می

خیزمبرمی

پیش می روم به سوي سپیده که آزاد است و 

رها

خیزمبرمی

ام از در دست دارم موهبتی که به ارث برده

اجدادم

.من امید و رویاي بردگانم

خیزمبرمی

خیزمبرمی

خیزمبرمی
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  مردمگپ و گفتی با 

اي در مورد ازدیاد جمعیت با چند نفر از دوستان تصمیم  هاي خامنه بعد از صحبت

گرفتیم چرخی در شهر بزنیم و گپ و گفتی با مردم داشته باشیم. البته این گفتگوها 

تر و  ریزي منسجم تر و برنامه ي اقشار را در برنگرفته زیرا نیاز به سطحی گسترده همه

ي چنین  ان کارگر و روستایی دارد؛ زنانی که از ناحیهاستفاده از متخصصان، زن

این گفتگوها با حدود  بینند و این براي ما مقدور نبود. هایی بیشترین آسیب را می طرح

  نفر که بیشترشان زن هستند انجام شده است.  200

سعی کردیم دو سوال مشخص را مطرح کنیم؛ یکی نظرشان در باره طرح ازدیاد 

  نبودن وسایل پیشگیري و تأثیر آن در رشد جمعیت.جمعیت و دیگري 

  نظرهاي مردم را به سطوح اقتصادي، سیاسی و فرهنگی تقسیم کردیم.

  اقتصادي: - الف

  خواد نون بچه رو بده؟! زنند کی می ها حرف زیادي می * این

  * مردم با کدام حقوق بچه رو بزرگ کنند؟!

  ه.هایی که داریم براي هفت پشتمون بس * همین بچه

تونه براي مردمش کار  میلیونی زاییده. حکومتی که نمی 80* نظام زیر این جمعیت 

  ایجاد کنه، حرف زدن از ازدیاد جمعیت خیلی بی مورده.

دار  تونند ازدواج کنند چه برسه به بچهها نمی* با بیکاري و این همه گرونی جوون

  شدن.

ده که ما باز هم بچه بیاریم؟ کسی  ها رو کی می هاي بچه هاي درمانی و بیماري * هزینه

  ده.شون گوش نمیبه حرف

* اگر واقعاً با جمعیت پیر مواجهیم، دولت باید شرایط اش رو فراهم کنه، بعد انتظار 

  ازدیاد جمعیت داشته باشه.

  * منِ جوون با رانندگی و عرق ریختن، نون خودم رو به زور در میارم.

تونن ازدواج کنند، چه برسه به بچه  که حتا نمی * سه تا جوون بیکار توي خونه دارم

  دار شدن!
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  دار شدن نیستند. هاشون حاضر به بچه اند، جوون * بستگان ما روستایی

  * اگر به این جمعیت جوونِ بیکار، کار بدند خیلی چیزها درست میشه. 

  اریم.تونیم بچه بیهزار تومن نمی 500* من پنج ساله ازدواج کردم، اما با حقوق ماهی 

* بچه دو ساله دارم، براي گرفتن کاندوم به مراکز بهداشت رفتم، ولی ندادند. این براي 

  ما مشکل سازه.

  شه. * با نبود وسایل پیشگیري، جمعیت ناخواسته زیاد می

  تومنه. چقدر باید پول شیرخشک بدیم؟! 16000* االن یک قوطی شیرخشک 

  سیاسی:  -ب

  خوان. ؛ سرباز امام زمان میخوانها رو براي جنگ می * جوان

  خوان.* گوشت دمِ گلوله می

  خوان جمعیت شیعه رو زیاد کنن. ها می ي سیاسیه؛ این * ازدیاد جمعیت یک مسئله

ها گرم کنن تا از مسائل مهم و اصلی دور  خوان سر مردم رو با این حرف ها می * این

  بشند.

خوان آدم داشته  اق کمک کنند، میخوان به عر اند، حاال هم می ها با همه دشمن * این

  ها به کشورهاي دیگه بفرستن. باشند تا براي جنگ

  خوان جنگی رو شروع کنند و به سرباز احتیاج دارند. * احتماالً باز می

گه توي جوهاي آب هم  میلیون نفر جا داره، راست می 150* رهبر گفته کشور براي 

  شه خوابید. می

و پاسداري از اون، به نیروي جوون نیاز داره تا از * حکومت براي دفاع از مملکت 

رم، اما من خودم  گم، میگه من جنگ نمی ناموس ما دفاع کنه. من هرچی به پسرم می

  ها تقصیري ندارند. جنگم. ما تحریم هستیم، اگه امکانات کمه، این رم و می می

هست، اما از  شه و به جوان نیاز * مسئله هم مثبته، هم منفی. جمعیت داره پیر می

  طرف دیگه امکانات بزرگ کردن بچه رو نداریم.

  هاست؛ دنیا رو به هم ریختن. کشیم از دست شیعه * هرچی می
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دونید چقدر بچه ناقص و عقب مونده به دنیا  ها می * با این آلودگی هوا و پارازیت

  خوان مردم جلوگیري هم نکنند!!! اومده؟! تازه می

کنم حتماً این کار  هام توصیه می نم بچه بیارم، اما به بچهتو * حیف که خودم دیگه نمی

  رو بکنند.

ها شورش رو در آوردن. هیچ جاي دنیا براي این که آدم نخواد بچه بیاره مردم رو  * این

  کنن. زندانی نمی

  مون کنن. ها رو بگیرند تا با بچه داري سرگرم خوان آزادي ما زن ها می * این

  فرهنگی:  -پ

  ي خصوصی مردم شدن. ارد عرصهها و * این

* ممنوعیت وسایل پیشگیري از بارداري، باعث سقط جنین و زیاد شدن بیماري ایدز 

  شه. می

  ها رو دارن.ها قصد اسیر کردن زن * این

ها حق ندارند به  گیرم که چی کار کنم. این * این بدن مال منه و خودم تصمیم می

  مسائل شخصی مردم وارد بشن.

  مزخرفیه. * بسیار طرح

ریزي گیرند و برنامه بدن ما تصمیم می * چرا براي موها و رحم و تک تک اعضاي

  کنند؟! مگه ما رباتیم یا زمین کشاورزي هستیم؟! می

  * این طرح یعنی جفت پا اومدن وسط رختخواب مردم.

  ها؛ حتا اگر وضع مالی هم خوب باشه. دار شدن ما به من و شوهرم مربوطه نه این * بچه

کنند؛ حتا اگر این  * مردم اگر از زیر سنگ هم باشه وسایل پیشگیري رو پیدا می

  وسایل گرون هم باشه از خرج بچه بزرگ کردن که بیشتر نیست.

شون براي دولت تهیه کنند، اگر کسی بچه  کم باید گزارشی از سکس شبانه * مردم کم

  شه؟! نخواد جرم محسوب می

  براي نسل فعلی و نسل بعدي بکنه؟* دولت براي ما چی کارکرده که 

  آرن. پذیرن و بچه می سوادند، فتوا رو میشون پایینه یا بی * کسانی که فرهنگ
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زنند و جالبه چند سال پیش برعکس این رو از مردم  ها حرف زیاد می * این

  خواستن. می

کنن، معلومه که قصد تجارت دارند و این وسایل  * وقتی وسایل جلوگیري رو جمع می

شون خوبه، مشکلی  شه. البته کسانی که وضع مالی گرون میشه، بازار سیاه درست می

  افتند. ندارند، اما محرومین توي دردسر می

  دونند. هاي پیشگیري رو می کنند و راه * بیشتر مردم در شهرها زندگی می

نجام ي کارها رو علیه اسالم ا ها همه * اگر به طریق اسالمی رعایت بشه خوبه، ولی این

  میدن.

ترسم که من رو مجرم  خوام. از این می خواد و من نمی * شوهرم بعد از فتوا بچه می

  حساب کنه.

گیرن، حاال هم که آقا  ها تصمیم می شهر: همیشه مردها براي زن* زنی از توابع ایران

  دستور داده. 

اما وسایل آرند، کنند و خیلی بچه می ها چندتا زن دارند و جلوگیري هم نمی * سنی

  خواد که اونا جلوگیري کنند. جلوگیري خیلی زیاد در دسترس شونه. انگار دولت می

  ده. شه و خطر جانی براي زنان رو افزایش می * سقط جنین به پستوها کشیده می

  فهمند که چی کار کنند. ها می آورد، اما جوون فهمید که هی بچه می * نسل ما نمی

  شونه. هاي غلط و برنامه ریزي ها * این هم یکی از نادانی 

  اند، افسردگی دارند و امیدي به آینده ندارند. ها بیکارند، بالتکلیف* جوان

  * هر سال تعدادي مرگ و میر داریم که باید جمعیت کنترل بشه.

* خوبه که نوبت مردها هم شد که توي کارشون دخالت کنند. هرچند زن بیچاره شیره 

  اي بزرگ بشه.شه تا بچه جونش کشیده می

  کنند. * مردم انقدر گرفتارند که به این چیزها (بحث ازدیاد جمعیت) فکر نمی

ي  * وقتی وسایل پیشگیري نیست، من حاضرم با همسرم رابطه نداشته باشم تا بچه

  ناخواسته نیارم.

  کنند. ها خیلی توهین می* با این دستورات شون به زن
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این دین اجباري، پوشش اجباري بیزارم. این ده. از  هاشون گوش نمی * کسی به حرف

  به خودمون و والدین مون مربوط میشه. 

هاي ما عمدتاً ساکن شهر هستند، بنابراین تعمیم  همان طور که گفته شد مخاطب

توان حدس زد که  رسد. با این حال می ها به روستاها منطقی به نظر نمینظرات آن

ي انتظارات حاکمیت نبوده است. بیش  اندازه و هیچ وجه در حد استقبال از این طرح به

زنند و یا از  از نود درصد مردم از ناتوانی مالی خود در تأمین یک فرزند دیگر حرف می

  گویند. بیکاري، گرانی و پایین بودن سطح درآمدشان و... می

کنند، مسائل معیشتی  چه که سالیان درازي است مردم با آن دست و پنجه نرم میآن

هاي میلیاردي و  هاي نئولیبرالیستی حاکمیت و آشکار شدن دزدي گیري و با جهتاست 

شود.  تر و منفورتر می شان عریان ي ها روز به روز چهرهگر آنهاي ویران دیگر سیاست

شان در هیاهوي مسابقات جام جهانی است که  هاي ي قابل توجه پیش بردن برنامه نکته

  اند.  هاي مختلف بهره برده از این تاکتیک در شکلشان تا به امروز  از آغاز حکومت

کند که رشد جمعیت منفی نبوده و  اي در حالی ازدیاد جمعیت را مطرح می خامنه

نشین کردن زنان است.  هدف اصلی اش مقابله با گفتمان برابري زن و مرد و خانه

ام منشی ها، عدم استخد هاي جنسیتی در دانشگاه هایی از این دست و یا تفکیک طرح

زن و تصویب مسئله امر به معروف و نهی از منکر همه از زن ستیز بودن نظام ناشی 

  شود. می
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هاي تعدادي از مردم حاکی از آگاهی نسبی سیاسی  از منظر مسائل سیاسی جواب

ي تقابل شیعه و سنی و تأمین نیروي نظامی توجه  هایی که به مسئله است، به ویژه آن

  عداد کمی هم هوادار رژیم هستند.دارند، اما ت

اند و به  شان معترض در سطح فرهنگی تعدادي به دخالت حاکمیت در زندگی خصوصی

کنند که مردم  ي کمتري داشته باشند و فکر می اند که باید بچه این درك رسیده

اي ناخواسته به وجود نیاید، اما کمتر کسی به  دهند چگونه بچه خودشان تشخیص می

اي نیز از وجود این  کند. عده ي فردي و اختیار کنترل بر بدن خود اشاره میها آزادي

  گذرند. خبرند و تعدادي هم با بی تفاوتی از کنار آن می طرح بی

شوند و مرگ و میر هم حدود پانصد  طبق آمار ساالنه یک و نیم میلیون نوزاد متولد می

نه یک میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه گیرد. بنابراین تقریباً ساال هزار نفر را در بر می

  شود. می
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  بازتولید نیروي کار ارزان، ضرورت تداوم سود 

  طرح تعالی خانواده؟هدف یا نتیجه

  
ي تولید  داري است. سود بدون گردش چرخه کسب سود، محور نظام سرمایه

اده از این خواهیم به طرح تعالی خانو می شود. در این مقاله کاال و خدمات حاصل نمی

  کند.  می منظر نگاه کنیم که چگونه افزایش جمعیت به تداوم سود سرمایه کمک

اي  داري جایگاه ویژه تولید و بازتولید از مفاهیمی هستند که در اقتصاد سیاسی سرمایه 

و با تداوم آن نه  آیند می بوجوددارند. تولید روندي است که طی آن کاال و خدمات 

(البته یابد.  می ي حیات ي بشري امکان ادامه داري، بلکه کل جامعه یهفقط سیستم سرما

ي  ي حیات جامعه شود که براي ادامه می در دنیاي امروز کاالها و خدمات بسیاري تولید

ها تأثیر منفی ندارد  بشري بی فایده هستند و اگر حذف شوند نه تنها بر زندگی انسان

هاي  نیز منجر خواهد شد. کاالهایی مانند انواع سالحبلکه به بهبود کیفیت زندگی بشر 

ها و صنعت سکس، بازار بورس، خرید و  جنگی، مواد مخدر، خدماتی مانند قمارخانه

  داري هستند). هاي اقتصاد سرمایه فروش سهام و ... که از پر سودترین بخش

 لید و بازتولیدي کار انسان،تو است که تمام عوامل مادي زندگی، به وسیلهدر این پروسه

این تداوم را  "بازتولید"یابد. مفهوم  تداومتواند  اي نمی شود و بدون آن هیچ جامعه می

  کند. می تبیین

  ي بازتولید دو بعد دارد: بعد اجتماعی و بعد انسانی. پروسه 

شوند  می اي است که طی آن روابط طبقاتی بازتولید به مفهوم پروسهبازتولید اجتماعی

  شود. می در بازتولید انسانی نیروي کار بازتولید و

 شود. در واقع می روابط تولید به شکلی سازمان یافته است که به بازتولید منتهی

دار  ي بازتولید اجتماعی است. سرمایه توان گفت که تولید خود بخشی از این پروسه می

دارد. سپس کارگران و نیروهاي کار  میبا خرید ابزار و مواد اولیه، گام اول را در تولید بر

گیرد تا کاال یا خدماتی جدید تولید کنند. کارگران با کار خود ارزش  می را به خدمت

اندکی  شود. آنان بخش  می آورند که در کاالهاي تولید شده متجلی می جدیدي به وجود
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توانند نیروي کاري را کنند تا ب می از این ارزش را تحت عنوان دستمزد و حقوق دریافت

اند. آنان با دستمزدشان  دار فروخته و صرف تولید ارزش کرده جبران کنند که به سرمایه

شود. در عمل تقریباً  کاالیی که مستقیما مصرف نمیکنند؛  می تهیهکاالها و موادي را

اي که  گیرند. پروسه می قرار تولیدي دیگري از  تمام کاالهاي خریداري شده در پروسه

کند.  می افتد و کاالهاي خریداري شده از مغازه را قابل مصرف می در منزل اتفاق

ي بازتولید  این بخشی از پروسهشود.  می نامیده "کارخانگی"اي که بطور عمومی  پروسه

  نیروي کار است.

  اما بازتولید نیروي کار بعد دیگري هم دارد.

ها پیر شده و دیگر توان کار کردن را نخواهند باالخره این نیروهاي کار پس از سال

  داشت. 

ي بازتولید نیروي کار خود را  اینجاست که فرزندآوري به عنوان بخش دیگري از پروسه

یابد تا به صورت عضوي  می نمایاند. در این روند است که کودك متولد شده و رشد می

  )1بفروشد.( از نسل بعد جایگزین والدین خود شود و نیروي کارش را

ي  دهد و بار اصلی آن تماماً بر عهده می هر دو بخش بازتولید نیروي کار در خانواده رخ

کنند.  می پذیر با کار رایگان خود بازتولید انسانی را امکان "دار زنان خانه"زنان است. 

گردد. همسرش پخت و پز، نظافت، خرید، شستشو و کارگرِ خسته از کار، به خانه برمی

کند  می گیرد و صدها کار دیگر که این امکان را فراهم می هایش را به عهده ترمیم لباس

  تا کارگر بتواند هر روز در خانه استراحت کند و روز دیگر به سر کارش بازگردد.

ي زنان است که  تواند صاحب فرزند شود و این وظیفه می در خانواده است که وي

شان  شان کنند، به آموزش ز آنان نگهداري کنند، تر و خشکفرزندانی به دنیا آورند، ا

سال وارد بازار کار شوند، نیروي برسند و... تا جایی که بزرگ شده و به عنوان یک بزرگ

اي تشکیل دهند و... این چرخه  کارشان را بفروشند و ارزش تولید کنند و خود خانواده

  شود. می بارها و بارها تکرار
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داران سرمایه و  شوند و سرمایه االهاي تولید شده، خریده و مصرف میاز سوي دیگر، ک

دهد که دور دیگري از تولید را  می آورند. این به آنان امکان می سود خود را به دست

  سامان دهند.

اند که با آن نیروي کاراز دست  کارگران نیز دستمزدشان را صرف خرید کاالهایی کرده

اند و اگر بخواهند به زندگی ادامه دهند، باید بار دیگر نیروي  دهشان را جایگزین کر رفته

گونه است که بعد اجتماعی و شان شود. بدینکارشان را بفروشند تا دستمزدي نصیب

  است. انسانی تولید و بازتولید در هم تنیده شده 

از  گفتیم که تولید بدون بازتولید نیروي کار امکان تداوم ندارد و فرزندآوري بخشی

ي بازتولید نیروي کار است. اگر از این زاویه به طرح افزایش نرخ رشد جمعیت  پروسه

افزایش جمعیت به معنی افزایش نیروي نگاه کنیم، مسئله این گونه خواهد بود: 

  . استکار

ي حیات دهد بیشتر  هرچه تعداد نیروي کاري که باید کارش را بفروشد تا بتواند ادامه

داران  دست یابی به کار بیشتر خواهد بود و این رقابت به سرمایه باشد، رقابت براي

دهد که دستمزدها را کاهش دهند. از سوي دیگر تعداد مصرف کنندگان و  می اجازه

داران نیز  خریداران کاالها و خدمات نیز افزایش یافته و با افزایش مصرف، سود سرمایه

میلیونی لباس،  70بیش از جمعیت  میلیونی 150یابد. طبیعتاً جمیعت  افزایش می

دیگر، ي رفت و آمد و هزاران قلم کاالي مصرفی خواهد، وسیله می خوراك و مسکن

گردد. نیازهاي این جمعیت سبب خواهد شد که تولید  می تر پس بازار مصرف گسترده

ه نه فقط ادامه یابد، بلکه گسترش هم بیابد. وقتی به تولید افزوده شود، ارزشی که ب

ي آن توسط  یابد؛ ارزشی که بخش عمده می شود، افزایش می ي نیروي کار تولید وسیله

  شود.   می صاحبان سرمایه و کارفرمایان تصاحب

نیاز دارد.  "ارزاننیروي کار "نیاز ندارد، بلکه به "نیروي کار"داري تنها به اما سرمایه

  کند؟ وي کار ارزان فراهم میي بازتولید(یعنی فرزندآوري) نیر چگونه این پروسه

هاي  ي خانه مطابق با این طرح، همه گونه خدمات پیشگیري از بارداري که به وسیله-1

شد، ادامه نخواهد یافت و  می بهداشت در روستاها و مناطق محروم شهرها رایگان ارائه
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ان تو می حتا تبلیغ پیشگیري از بارداري جرم محسوب شده و غیر قانونی خواهد بود.

از هر طریق، حتا ، شهرنشین بینی کرد که اقشار متوسط و تحصیل کرده و عمدتاً پیش

با اختصاص بخشی از درآمدشان به این مسئله، امر پیشگیري از بارداري را اجرا خواهند 

هاي نگهداري و  ي پیشگیري از بارداري براي شان کمتر از هزینه کرد. چرا که هزینه

در نتیجه تنها اقشار کم درآمد، روستاییان و طبقات محروم و پرورش فرزند خواهد بود. 

توان انتظار  می بی سواد و کم سواد شهري از این گونه خدمات محروم خواهند شد و

ها منبع  ها خواهد بود. این بخش داشت که اگر افزایشِ جمعیتی رخ دهد، در این بخش

  )2اضرند کار کنند. (کارگر ساده و غیرماهري هستند که با حداقل دستمزد ح

  

  

  

  

  

  

  

شود که هر ساله تعدادي از کودکانی که نیاز به  می این طرح در شرایطی مطرح -2

شوند. طبق آمارهاي  می ي آموزش خارج شده و وارد بازار کار یادگیري دارند، از چرخه

  )3میلیون نفر بوده است.( 4مسئوالن در سال گذشته تعدادشان 

شوند، کارگران  می آموزش و تحصیالت و تخصص وارد بازار کارکودکانی که بدون 

اي خواهند بود که با کمترین دستمزدها به کار گرفته خواهند شد. این شرایط را  ساده

ها و  کنیم. اگر با همین سیاست می میلیونی تجربه 70و با جمعیت  90ي  اکنون در دهه

 150ي نده و براي یک جامعهها پیش رویم، وضعیت در سی سال آی سوءمدیریت
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ازدیاد "توان پیش بینی کرد که سهم بزرگی از  می میلیونی چگونه خواهد بود؟

ناشی از طرح، امکانات آموزشی نخواهند داشت وکارگر بیسواد و غیر  "جمعیت

تري است. متخصص، نیروي کار ارزان

  د اعالم کرد. درص 10.4میانگین نرخ بیکاري را  1392سازمان آمار در سال -3

) آمارهاي واقعی و 4درصد بوده است. ( 24ساله  24تا  15این نرخ براي جوانان 

  دهند.  می غیررسمی رقمی بیشتر از این را نشان

جمعیت افزایش "اي براي تأمین شغل  توجه به این که در این طرح هیچ پیش بینیبا

ایط نابرابري اقتصادي، توزیع اي هم براي تغییر شر صورت نگرفته و هیچ دغدعه "یافته

 ها را ارائه خورد که این گونه طرح ي ثروت و... در میان مسئوالن به چشم نمی عادالنه

ي  اندازه کرد که براي این جمعیت افزایش یافته نیز کار به بینی  توان پیش می دهند، می

ي  ت که همهداران خیلی هم مهم نیس کافی وجود نخواهد داشت. البته براي سرمایه

میلیونی کار داشته باشند. هرچه تعداد نیروي آماده به کار  150افراد فعال این جمعیت

یابی به کار براي تأمین معاش بیشتر خواهد  بیشتر باشد، رقابت میان آنان براي دست

داران و کارفرمایان بهتر خواهند توانست با دستمزدهاي کمتري آنان را به  شد و سرمایه

  .کار گیرند

داران، زنان هستند. دستمزد زنان  منبع دیگر کار ارزان نیرويِ کار براي سرمایه -4

درصد  63متوسط درآمد مردان در شهرهاي ایران همیشه کمتر از مردان بوده و هست. 

  )5) (1375بیشتراز درآمد زنان است. (در شرایط و ساعات کار برابر) (آمار 

 18درآمد زنان اروپایی  2008ونه است. در سال گ در سایر نقاط دنیا هم وضع به همین

درصد مردان است  57ي جنوبی دستمزد زنان  درصد کمتر از مردان بوده است. در کره

  )6درصد است. ( 64و در ژاپن این میزان 

میزان بیکاري در میان زنان مطابق با آمارهاي موجود دو برابر مردان است. نرخ بیکاري 

درصد و میانگین نرخ بیکاري در میان  19.8و براي زنان  8.6براي مردان  92در سال 

) در نتیجه طبیعی 5درصد است.( 40.8و زنان  20سال براي مردان  24تا  15جوانان 

  تري مشغول کار شوند. اندك است که زنانِ جویاي کار، حاضر شوند با دستمزدهاي 
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ي نیروي کار هم  ش ذخیرهشوند، به عنوان بخشی از ارت می زنانی که وارد بازار کار

شود که سطح کلی دستمزدها  می گیرند و هم این مسئله سبب دستمزد کمتري می

  کاهش یابد.

داري شگردهاي دیگري نیز براي کاهش دستمزدها دارد. کار نیمه وقت، پاره  سرمایه -5

 هاي کاري هستند که در وقت، ساعتی، دورکاري، کار انعطاف پذیر و... از جمله شیوه

این راستا طراحی شده است. طبق آمار منتشر شده در کل دنیا، بیشتر کسانی که به 

 2004کنند، زنان هستند. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال  می هاي باال کار شیوه

اند. این آمار در  درصد شاغالن در سوئیس، در مشاغل پاره وقت زنان بوده 80میالدي، 

داري  ) سرمایه 7درصد درکره بوده است. ( 79آلمان و  درصد در 58درصد و  68ژاپن 

ي مسئولیت همسرداري  ها از نیازهاي زنان و مسئله براي ترویج و تبلیغ این گونه طرح

داري زنان سوء استفاده کرده و مدعی رعایت حقوق زنان و توجه به نیازهاي آنان و بچه

  طرح هایی است. است. اما در واقع افزایش سود دلیل اصلی ترویج چنین 

هاي غیر  دولت و بخش"طرح مزبور به این مسئله اشاره شده است:  27ي  در ماده

هاي مناسب اشتغال زنان باردار یا  اند ضمن اتخاذ شیوه دولتی عمومی و خصوصی مکلف

کار نیمه حضوري، ایجاد  کاهش ساعات کار موظف،  داراي فرزند، امکان حضور منعطف،

هاي  و اجتماعی خاص و تسهیالت الزم از قبیل دسترسی به شبکه امتیازات جغرافیایی

ارتباطات مجازي، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و نیز شیوه دورکاري را 

سال با تضمین شغل مادر فراهم  5باردار و مادران داراي فرزند زیر  براي زنان متأهل، 

  "آورد.

اختالف بین درآمد کارگران یابد.  می يها دستمزد زنان کاهش چشمگیر در این شیوه

هاي سربار کار در منزل (دورکاري) هزینهتمام وقت و نیمه وقت حدود دو برابر است. 

معموالً در  .اندازد می ي آب، برق و ...) را کاهش داده و آن را به دوش نیروي کار (هزینه

ترتیب دستمزد روزهاي شود و به این  می ها کار به صورت ساعتی محاسبه این شیوه
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چنین ساعت ناهار از حقوق زنان مشمول،  تعطیل مانند جمعه و تعطیالت رسمی، و هم

شوند یا فقط متناسب با   می هایی از مزایاي شغلی خود محروم کاسته و از بخش

کنند. (حق سنوات، بازنشستگی و...)  می شان، بخشی از آن را دریافتهاي خدمت سال

)8(  

توانند با حضور چند ساعت در هفته در محل کار، کارشان را  می رتیب زنانبه این ت

انجام دهند و به جاي استراحت براي تجدید قوا و بازتولید نیروي کارشان در منزل با 

داران  طور رایگان در خدمت تولید سود بیشتر براي سرمایه داري به انجام کارهاي خانه

  باشند. 

 تأکید دارند، ارائه نقش زنان در خانوادهي متفاوتی که همه بر ها ها با توجیه این طرح

داري بر زنان  شوند و از فشاري که این نوع تقسیم جنسیتی کار در دوران سرمایه می

توجه به "، "کمک به زنان"آورد، استفاده کرده و با هاي و هوي تبلیغاتیِ می وارد

 و.... چنین طرح هایی را اجرا "ض مثبتتبعی"و  "کاهش فشار بر زنان"، "نیازهاي زنان

دار نیز همیشه باید در خدمت  زنان، تحت عنوان زنان خانه کنند. چرا که می

  داري باشند. سرمایه

داران  اگر زنان به عنوان همسران و مادران، خدمات رایگان خود را ارائه ندهند، سرمایه

ي خوراك و پوشاك و  عتاً هزینهي بازتولید نیروي کار را بپردازند و طبی باید هزینه

سرپناه و مکان استراحت و... به مراتب بیشترخواهد شد و با افزایش ارزش الزمی که 

 باید به کارگر پرداخت شود، سهم ارزش اضافی که نصیب آنان خواهد شد، کاهش

  یابد.  می

خود را به داري، دوگانگی وجود دارد که گاه  در استفاده از نیروي کار زنان در سرمایه

دهد که حداکثر  می داران این امکان را نمایاند و این تضاد به سرمایه می شکل تضادي

استفاده را از این میان ببرند. از سویی، زنان به عنوان همسر و مادر در خانه به عنوان 

داري باشند و از سوي دیگر در بیرون از خانه به  دار باید در خدمت سرمایه زن خانه

  نیروي کار ارزان.  عنوان
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داري ما شاهد این هستیم که وضعیت زنان بین این دو نقش در  در تمام دوران سرمایه

یابد، بازگشت زنان به خانه  می نوسان بوده است. مواقعی که بیکاري در جامعه افزایش

شود، اما در دوران رونق به نیروي کار زنان نیاز هست که تحت عنوان حمایت  می تبلیغ

هاي جنسیتی و... از اشتغال زنان حمایت شده و  ز آزادي و برابري و رفع تبعیضا

ها که مردان در جبهه هستند،  شوند. در دوران جنگ می خواهان ورود زنان به بازار کار

ي جنگ و بازگشت سربازان  کنند و با خاتمه می پذیر این زنان هستند که تولید را امکان

شان کاري فراهم کرد، الزم است که زنان به خانه بازگردند و به به خانه که باید براي

 داري و بچه داري بپردازند. بنابراین (به زعم آنان)؛ یعنی خانه "شان ي اصلی وظیفه"

هاي  هاي رکود و رونق است که سیاست داري در دوران توان گفت که این نیاز سرمایه می

یابی زنان  به موقعیت زنان و کمک براي دست دهد، نه توجه می اشتغال زنان را سامان

داران  ي سرمایه و.... تبلیغاتی از این دست که دستمایه "هاي برابر شغلی فرصت"به 

  است. 

 با توجه به شرایط اقتصادي ایران و بحران بیکاري موجود، به خانه برگشتن زنان

این طرح آمده  9ي  مادهتواند میزان بیکاري را حداقل در سطح آمار کاهش دهد. در   می

  است:

هاي دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان داراي  در کلیه بخش"

باشد. به کارگیري  می فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان داراي فرزند

یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد 

  ".یط، بالمانع استشرا

مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاري، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک  - 1تبصره 

دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و  جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می

تغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان داراي فرزند و سپس با زنان در صورت نیاز به اش

  ".متأهل فاقد فرزند است
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هاي معافیت از پرداخت حق بیمه سهم  هم براي کارفرمایان تشویق 2ي  در تبصره

ها و با حداقل کارفرما آمده است. (البته سهم کارگران تمام و کمال از طرف آن

با خط فقر دارد، باید کسر شود.)ي بسیاري  دستمزدي که فاصله

) مطابق این ماده زنان با هر 9به بازنشسته کردن زنان اشاره دارد. ( 28ي  در ماده

توانند بازنشسته شوند. البته میزان حقوق بازنشستگی آنان بر   ، میاي که دارند سابقه

ي  ابقهشان پرداخت خواهد شد؛ یعنی اگر زنی ده سال س هاي خدمت مبناي همان سال

پرداخت حق بیمه داشته باشد، با ده روز حقوق بازنشسته خواهد شد، در واقع با یک 

شود. به این ترتیب زنان  می سوم حداقل حقوق که ماهیانه حدود دویست هزار تومان

بازنشسته که با این حقوق امکان گذران زندگی خود را ندارند بیش از پیش به 

  دهند. می الل اقتصادي خود را از دستشان وابسته شده و استق همسران

توان به جرئت گفت که این طرح به نفع زنان نیست و به نوعی مقابله با  می در نهایت

توان این طرح را از زوایاي دیگري نیز مورد نقد و  می برابري زنان و مردان است. البته

و انرژي، گسترش بررسی قرار داد، توجه به مسایل زیست محیطی، منابع محدود آب 

ایدز و هپاتیت ناشی از دسترس خارج کردن وسایل پیشگیري مانند کاندوم و... که باید 

  .              سحردر جاي خود به بررسی تک تک این موارد پرداخت

  منابع و زیرنویس ها

 کنند و بچه دار یم داران نیز ازدواج در اینجا تاکید ما بر بازتولید نیروي کار کارگران است. سرمایه-1

دار ندارد. زیرا در سیستم طبقاتی نیروي کار  شوند. اما این مسئله ربطی به نقش آنان به عنوان سرمایه می

بازتولید آن فرزندآوري و تولید مثل است. نقش اقتصادي طبقه  وي تولید است  از عوامل اصلی پروسه

داران و تولید  ر تولید است. به زبان دیگر تعداد سرمایههاي ابزا کننده دار به عنوان مالکین و کنترل سرمایه

  داري ندارد.  ي تولید سرمایه مثل و فرزندآوري آنان تأثیر چشمگیري در بازتولید سراسري و شیوه

  93شهریور4کند)/ ایلنا،  (شرایط کار کارگران بلوچ در عسلویه به خوبی این مساله را نمایان می -2

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=198112  
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3-http://fararu.com/fa/news/147850/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-
%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A
7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-
%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84

نابرابري دستمزد، ستمی مضاعف براي زنان کارگر/ الهام هومین فر/- ٤

http://www.hafteh.de/?p=27525  

همان منبع- ۵

همان منبع- ۶

-http://www.pezhvakeiran.com/maghalehگیرند/  چرا زنان کمتر از مردان مزد می- ٧
59750.html

کند کما این که طرح  مروري بر وضعیت اشتغال زنان و قوانین تصویب شده این مساله را تایید می- ٨

این طرح بار دیگر مطرح و  60گردد و در دهه  هاي قبل از انقالب بر میاشتغال نیمه وقت زنان به سال

تصویب شده است.)

  1362قت بانوان مصوب دهم آذر ماه اجراي قانون مربوط به خدمت نیمه و

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91056  

اند در صورت تمایل مادران شاغل داراي فرزند هاي بیمه و بازنشستگی مکلف کلیه صندوق: 28ماده  -9

ها را با همان میزان سنوات نزم االجرا شدن این قانون، آسال سابقه کار مفید از تاریخ ال 10با حداقل 

بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوري و قانون تامین اجتماعی و سایرمقررات 

سال سنوات و از  1: به مادران مشمول این ماده، به ازاي هر فرزند 1تبصره .مرتبط بازنشسته نمایند

  .گیرد سال سنوات ارفاقی تعلق می 1.5فرزند سوم به بعد 

هاي ناشی از اجراي این ماده در بخش خصوصی توسط وزارت تعاون تامین  پنجاه درصد هزینه -2تبصره 

شود. و پرداخت می
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  جنین سقط

داري و  نگاه حاکمان جمهوري اسالمی به بدن زن به عنوان ابزاري در خدمت سرمایه

وارگی به بدن  بازتولید نیروي انسانی است. این نگاه ابزاري و شی مرد ساالري و ماشین

زن در طول حیات این حاکمیت باعث شده که هرگاه نیاز به نیروي کار جدید داشته 

تبلیغ به فرزندآوري و تولید مثل کرده و هرگاه با افزایش نیروي کار مواجه بوده فرمان 

ترین اقدام از این سلسله  کرده است. در تازهآوري به زنان را صادر  کنترل و توقف فرزند

سازي و  سقط جنین و عقیم "طرح جامع جمیعت و تعالی خانواده"اقدامات با تصویب 

) و هر گونه تبلیغات در مورد تحدید موالید و کاهش 2) و توبکتومی (1وازکتومی (

قدي و فرزندآوري را ممنوع ا عالم کرده و در صورت سرپیچی از این کار مجازات ن

ها و لوایح ضد زن، مانند  بینی کرده است. این طرح مانند سایر طرح زندان را پیش

گیري زنان را در  ي اول قدرت تصمیم حجاب اجباري، ممنوعیت سقط جنین در وهله

ي بعد سالمت آنان را به شدت مورد تهدید  گیرد و در مرحله شان از آنان می مورد بدن

ی زنان به وسایل پیشگیري از بارداري عموما زنان دهد. محدودیت دسترس قرار می
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نشین شهرها و زنان روستایی را که امکانات مالی کمتري دارند را با مشکل و  حاشیه

کند. چرا که اولین مشتریان مراکز پزشکی دولتی این گروه از زنان  خطر جانی روبرو می

ز بارداري به ناچار هستند. این عدم دسترسی به خدمات دولتی و رایگان پیشگیري ا

دهد و  بارداري ناخواسته و در پی آن اقدام به سقط جنین را در میان زنان افزایش می

طبق دهد.  آمد  آن سالمت جسمی و روحی و روانی آنان را مورد هجوم قرار می در  پی

میلیون  50میلیون مورد حاملگی ناخواسته و 80آمار سازمان بهداشت جهانی، ساالنه 

میلیون از این  35میلیون آن غیر ایمن است.  20دهد که  در جهان رخ می سقط جنین

تعداد در کشورهاي توسعه نیافته است؛ یعنی کشورهایی که سقط جنین عموما در آن 

مرگ و میر مربوط به بارداري به علت سقط جنین است.  درصد 83غیرقانونی است و 

دهند.  ن جان خود را از دست میهزار زن به علت سقط غیرقانونی و ناام 78هر سال 

و آسیب دهانه رحم یا  پارگیهاي شدید، سقط ناقص،  عوارضی مانند عفونت، خونریزي

هاي غیربهداشتی است.  ي بارداري از عوارض سقط جنین با روش جراحی رحم و ادامه

هاي مادرزادي و  ها معموال به ناهنجاري کودکان حاصل از این قبیل بارداري

گذار سازمان زنان در وب  شوند. دکتر ربکا خومیرتس پایه ذهنی مبتال میماندگی  عقب

میرند، در حالی که از سیصد زنی  از هر ده هزار زن باردار یک در میان می"گوید:  می

. سقط جنین غیر قانونی عوارض "کند کنند، یک زن فوت می که سقط جنین قانونی می

 غیرقانونیا آخر عمر با آنان همراه خواهد بود. غیر قابل جبرانی براي زنان دارد که گاه ت

در ایران با سایر کشورها یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که  جنینبودن سقط 

تواند سقط جنین کند، در حالی که  در ایران زن در سه ماه اول بارداري در مواردي می

د و قوانین شو در کشورهاي دیگر سقط جنین تا سه ماهگی اصوال جرم محسوب نمی

سازمان "نویسد  مرداد می 11وضع شده بعد از این سه ماه معتبر است. سالمت نیوز در 

نفر براي دریافت  1914پزشکی قانونی اعالم کرده است که در سه ماه نخست جاري 

از آنان مجوز  1374اند که  مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده

میان استان تهران و خوزستان و اصفهان رتبه اول تا سوم را دریافت کردند. در این 

  ."دارند و ایالم کمترین ا ست
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مشاور فنی دفتر سالمت  ارائه آما دقیق سقط جنین غیرقانونی در ایران ممکن نیست.

 21، دست کم 91تا  86ي وزارت بهداشت در خرداد امسال گفت که از سال  خانواده

تا  150به دلیل بارداري ناخواسته بوده است. ساالنه بین درصد از مرگ و میر مادران 

ها اعالم آنهزار مورد از 120شود که  هزار مورد سقط جنین در ایران ثبت می 300

اند. در عین حال علی اکبر سیاري معاون وزیر بهداشت  خواسته اند که فرزند را نمی کرده

هران برگزار شد، تصریح کرد تیر در ت 12در همایش روز جهانی جمعیت که سه شنبه 

هزار مورد آن غیر قانونی  12شود که  هزار سقط جنین در کشور انجام می 220ساالنه 

ترین دالیل سقط  است. وي مسایل اقتصادي و تداخل فرزندآوري با تحصیل را از مهم

  جنین در ایران دانست. 

هاي  ظرف سال "در این حال 

گذشته اعطاي مجوز سقط جنین 

تا ده درصد رشد داشته  8قانونی 

است. برطبق آمارها سقط جنین 

برابر بیشتر از سقط  40غیرقانونی 

) ظرف 4("جنین قانونی است 

هایی که از  هاي اخیر عکس ماه

نوزادان در بدو تولد در جوهاي آب 

اند در  هاي خیابان رها شده و گوشه

ها منتشر شده است، نشان از  رسانه

و هاي غیرقانونی  همین سقط

دهد که رو به  غیربهداشتی می

گسترش است. که به دلیل ترس از 

ترین شکل  مجازات با غیرانسانی

  شوند.  ممکن رها می

قانون مجازات  493تا  487مواد 

ای تجسم رنج، ای زن!

چگونھ بودی

آن گاه کھ بر چالھ ات نشاندند

تا ھستی تو را با خاک پنھان کنند؟

سان بودیو چھ 

تو را دفن کردند؟ی دمی کھ چکیده

تاریخ را ورقی بزن

ھنوز در کار تدفین گلبرگ ھا ھستند

اتین
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اي بیش نیست بیان کرده و  اسالمی، دیه سقط جنین را حتا در مواردي که نطفه

  حتی مادر است.  آور آن که دیه جنین پسر دو برابر دیه جنین دختر و درد

سال  5نیز مجازات حبس براي سقط جنین غیرقانونی از سه ماه تا  624و  622مواد 

 84شود. طبق قانون مصوب مجلس در سال  در نظر گرفته است که شامل مادر نیز می

که هم اکنون نیز قابل اجراست، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و 

ماهگی) و با رضایت زن در دو مورد مجاز  4ولوج روح (تاکید پزشک قانونی قبل از 

  شناخته شده است:

الخلقه بودن و یا عقب افتادگی موجب حرج( فشار)  بیماري جنین که به علت ناقص-1

  مادر است.

بیماري مادر که با تهدید جانی او همراه باشد. -2

تر ها شدت یابد، شرایط براي سقط جنین سخت ها و مجازات گیري هر چه سخت

یابد و عوارض و تبعات  تر کاهش می  هاي ایمن یابی آنان به روش شود و امکان دست می

  یابد. هاي زنان افزایش می آسیب

شناسی ایران مطرح کرده است که بر  هاي اجتماعی انجمن جامعه مجري گروه آسیب

کنند، دختران مجرد  درصد از کسانی که سقط جنین می 20اساس تحقیق انجام شده 

نشین شهر تهران که عموما از سطح سواد و  ند. آمار سقط جنین در مناطق مرفههست

هاي  آگاهی باالتري برخوردارند از محالت پایین شهر کمتر است. چرا که زنان از روش

کنند. با این حال تقریبا در تمام نقاط تهران عمل  موثرتري براي جلوگیري استفاده می

  شود. م میسقط جنین در شرایط نامناسب انجا

کند که  هاي تحقیقی در کشور یاد می از یافته 92مرداد  25خبرگزاري ایسنا در تاریخ 

هاي بلوچ ترك، ترکمن، عرب، فارس، کرد، گیلک، مازنی و لر  زن از قومیت 30به روي 

ي فردي با تعدادي متخصص زنان، ماماها و تا حد امکان  انجام شده و نیز مصاحبه

دالیل "هاي عمدي دخالت دارند، نشان داده است که  سقطافرادي که در انجام 

 -2تزریق واکسن سرخجه،  - 1شود:  گروه تقسیم می 4هاي عمدي در کشور به  سقط

  بارداري ناخواسته. -4نقص جنین،  -3بیماري مادر، 
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ترین دلیل سقط جنین عمدي در کشور است و در  در این میان بارداري ناخواسته عمده

ت مالی و اقتصادي بیشترین دلیل ناخواسته بودن بارداري است. بعد از این میان مشکال

هاي بارداري، اختالف با شوهر، اعتیاد همسر، گرفتاري شغلی مادر،  آن شکست روش

بارداري در دوران عقد، بارداري خارج از ازدواج. جنسیت جنین، تعداد زیاد فرزندان، 

وست نداشتن فرزند، ترس از زایمان، ي شوهر، د سن کم مادر، ترس از کم شدن عالقه

ي  چشمی براي داشتن فرزند کمتر، زندانی بودن همسر، زندگی با خانواده چشم و هم

  )5.("همسر و صیغه بودن از دالیلی است که براي سقط جنین عمدي یاد شده است

دهد هر چه محدودیت قانونی براي سقط جنین افزایش  چنین آمارها نشان می هم

تنها سقط کم نشده بلکه افزایش نیز یافته است. در حالی که در کشورهاي یافته، نه 

مورد سقط جنین غیربهداشتی یک مورد منجر به مرگ مادر  250درحال توسعه از هر 

مورد، ممکن است یک مورد به مرگ مادر  3700شود، در کشورهاي پیشرفته از هر  می

  منجر شود. 

در  "گوید:  درمانی ناباروري ابن سینا میي مرکز  دکتر آخوندي رییس پژوهشکده"

رغم این که سقط از لحاظ شرعی و قانونی حرام است، پزشکان با مواردي از ایران علی

اند. و  ترین افراد به این امر دست زده اند که حتا معتقدترین و متشرع سقط جنین مواجه

ها  ضمنا بررسیکنند طلب مغفرت و آمرزش از خداست.  تنها کاري که این افراد می

دهد تفاوت چندانی بین افراد مذهبی و غیرمذهبی در رابطه با میزان سقط  نشان می

  ."جنین وجود ندارد .

دهد که سنت و  نگاهی به شرایط اقتصادي کشورهاي فقیر و دیکتاتوري نشان می

مذهب و فرهنگ مردساالرانه و زن ستیز و در کنار آن نبود امکانات قابل دسترسی 

هاي ناخواسته و  ي حاملگی ي از حاملگی و آموزش جنسی مناسب از علل عمدهجلوگیر

ي زنان بر بدن  گیرد. این حق طبیعی سلب شده سقط جنین است که دامن زنان را می

ي جنبش فمینسیتی را به حمایت از سقط جنین  خویش است که بخش عمده

نگرند. حقی  نان میکشاند. چرا که به سقط جنین به عنوان یک حق سلب نشدنی ز می
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ي جهان هم با مخالفت جدي روبروست. و  که در بسیاري از کشورهاي پیشرفته

  چنان ادامه دارد.     ي زنان براي دست یابی به آن هم مبارزه

  نگار

  ها :  زیر نویس

هاي حامل اسپرم در آنان  وازکتومی: روش دایمی پیشگیري از بارداري براي آقایان با بستن لوله-1

  است.

  هاي رحمی در زنان به روش دایمی براي پیشگیري ار بارداري است.  توبکتومی: بستن لوله-2

اندازي سایتی ایده  دکتر ربکا خومیرتس پزشک هلندي پایه گذار سازمان غیر دولتی است که با راه-3

و با اند را داد. ا هاي عقب مانده با مشکل سقط جنین غیر بهداشتی مواجه کمک به زنانی که در کشور

  کند . ها ارسال می کند و دارو را با قیمت ارزان براي آن ها کمک می آموزش سقط از طریق دارو به آن

1395خرداد  13خبر آن الین -4

92مرداد  25خبر گزاري ایسنا -5

  

درگذر تاریخ

پیشگیري از بارداري و سقط جنین در ایران

آورند در این کشور (ایران دوران صفویه) زنان زود بچه می "نویسد: شادرن می

یابد. به طوري که نسوان سی ساله در دامه نمیولی توالد و تناسل آنها مدتی مدید ا

کنند و آیند ... به عالوه اکثر زنان سقط جنین می جرگه  پیرزنان به شمار می

آورد. چون از نمایند که از باروري آنان ممانعت به عمل میداروهایی استعمال می

یدن با پیوندند و خواب ماه بگذرد شوهران ایشان با دیگران می 4ي حمل که دوره

،4سفرنامه شاردن، جلد    "شمارند.یک زن شکم برآمده را قبیح یا خالف ادب می
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  جهانی شدن بدن

داري ي سرمایه   ابزارسلطهي زن، تنانه

، تاریخ کنترل بدن زن به عنوان تاریخ مذکر، تاریخ قدرت، تاریخ سلطه، تاریخ استثمار

ابزاري براي تولید و بازتولید مناسبات پدرساالرانه است. در این تاریخ زنانگی با تن و 

زایندگی تعریف شده و هویت زنان بر مبناي بدن آنان شکل گرفته است؛ هویتی که از 

هاي  مانزن ستیز، گفت ي مبانی اساسی حفظ سلطه بر زنان بوده و هست. در این پروسه

اند و مضامین مطرح شده در  ریزي شده گوناگون همواره در جهت کنترل بدن زن برنامه

ها از جمله روابط جنسی، تمایالت جنسی، سقط جنین، بارداري، نوع پوشش و... در  آن

اند و براین بستر است که خشونت علیه زنان  هاي حاکم عمل کرده جهت حفظ سیستم

انی تبدیل شده، این خشونت براي تحمیل روابط شکل گرفته و به فرهنگی جه

کند که در نهایت، همان کنترل بدن زن و قدرت  اجتماعی و تولیدي معین عمل می

ي به کار بستن روابط قدرت است و از این  ي برجسته تولید مثل اوست. بدن زن، عرصه

است.سیاسی  -اي اجتماعی  رو نه یک موضوع طبیعی و بیولوژیک که دقیقاً پدیده

گیرد،  از نظر هستی شناسی چگونگی برخورد با بدن زن از زوایاي مختلفی صورت می

داند و  اي و مسلط که بدن را مفهومی مطلق بر مبناي بیولوژیک می  دیدگاه کلیشه

هاي متکثر، مفهوم بدن را محصولی اجتماعی و  هاي دیگر که با باور به هویتدیدگاه

ها  ي این زمینه دانند. از جمله اجتماعی می -اديهاي اقتص نشئت گرفته از زمینه

توان به جنسیت، طبقه، نژاد، قوم، مذهب و... اشاره کرد؛ یعنی تعیین هویت بر  می

ها در زن ستیزي و نگاه تحقیر آمیز به  اساس ساختارهاي اجتماعی. غالب این دیدگاه

اند.  بدن زن مشترك

اثري از استثمار، مالکیت و سلطه نبود و در به لحاظ تاریخی، در جوامع اولیه که در آن 

اجتماعی جنسی معنایی نداشت. با بدن زن نه به مثابه  -هاي اقتصادي رقابت ي نتیجه
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هاي طبیعی  چون سایر پدیدهي جنسی، بلکه هم کاالیی براي سودآوري و استفاده

تحمیل  شد. در این دوران خارج از بار جنسیتی که در طول تاریخ بر زن برخورد می

شد، بدن زن به خود او تعلق داشت و در واقع به جمعی متعلق بود که فارغ از سلسله 

  مراتب جنسیتی بود و در نتیجه روابط جنسی به صورت انحصاري و فردي نبود.

هاي ستم جنسیتی بر زنان قبل از  ، ریشه"ستم جنسیتی معلول ستم طبقاتی نیست"

مالً مشخص و منسجم بروز پیدا کند، در گیري طبقات به صورت کا که با شکلآن

جوامع بدوي شکل گرفته بود. مکانیزم بیولوژیک زن و نقش آن در تولید مثل و بر این 

ي  ها در تقسیم کار طبیعی که در دورهي زن و مرد و نقش هر کدام از آن اساس رابطه

شد، به  میآمد و حتا نسبت کودکان با مادر مشخص  مادرتباري امتیاز زن به شمار می

هاي تبعیض جنسیتی را  مرور و در ارتباط با سایر عوامل موثر در فرودستی زنان زمینه

فراهم آورد. 

اي زمینی بود که عامل گناه و آلودگی محسوب   ي پیشامدرن، بدن پدیده در دوره

گرفت. فرهنگ غالب  شد و در تضاد با روح و روان به عنوان عامل آسمانی قرار می می

دانست. هر شکل از  ان بدن زن را نجس دانسته یا آن را کشتزاري براي مرد میاین دور

هاي  دانست و مجازات تولید مثل و هر گونه تمایالت جنسی غیر مولد را کار شیطان می

برد. شدیدي علیه جلوگیري از بارداري و سقط جنین به کار می

رهاي گوناگون اجتماعی در عقالنیت مدرن، بدن مفهومی جنسیتی پیدا کرد. با ساختا

پیوند خورد و هویت یافت. این هویت براساس تفکر تقابلی و دوتایی شکل گرفت. 

تقابل ذهن/ بدن، زن/ ي ذهن و جسم، نگاهی سلسله مراتبی و عمودي به بدن و رابطه

مرد، بدن مردانه/ بدن زنانه. از جمله اختصاص دادن عقل و درایت به مردان و در مقابل 

داري، نهاد خانواده را ابتدا در میان  یف کننده به زنان. در این دوران سرمایهعواطف تضع

تر تحکیم کرد و براي اولین بار طبقه بندي  طبقات دارا و سپس در میان طبقات پایین

به وجود آمد. بورژوازي بعد از رسیدن به قدرت » دار زنان خانه« اجتماعی جدیدي به نام

ي  قتصادي سیاسی و ایدئولوژیک خود، مذهب و خانوادهبراي تثبیت و تکامل نظام ا
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اي مسالمت آمیز که   پدرساالر را احیا کرد و به خدمت خود گرفت و این کار نه پروسه

داري، سکسوالیته را به  ریز بود. از این طریق سرمایهگر و خونروندي قهرآمیز، سرکوب

ز خانواده را کنترل و مجازات انداخته و هر گونه روابط جنسی خارج ا مجراي خانواده

داري دستمزد کارگران را بر مبناي تولید و بازتولید خانواده تعیین کرد، اما  کرد. سرمایه

ها نه حقی بر دستمزد داشتند، نه حقی بر فرزندان خود و نه حقی بر  زنان این خانواده

ابط بین زن و ي شئون اجتماعی و رو بدن خود. در این روند تاریخی، پدرساالري بر همه

ي تولید بر اساس استثمار شکل گرفت، تملک ارزش افزوده به  مرد حاکم شد و پروسه

ي صاحبان سرمایه به ایجاد از خود بیگانگیِ ناشی از مناسبات کاالیی منجر شد و  وسیله

کشی  در این زمینه انسان و هر یک از اعضاي بدن او نیز به مثابه کاالیی درجهت بهره

شدند. بیشتر تبدیل

در تفکر پست مدرن به انحاء گوناگون به بدن بیشتر پرداخته شد و اولویت ذهن به 

گرایی، مناسبات  گرایی و تاکید بر بومی چالش گرفته شد، اما در همین مسیر، نسبیت

سلطه آمیز حاکم بر بدن زن و هویت زنانه را مخدوش کرد.

ي دیالکتیکی میان ذهن  ئل به رابطههاي حاکم، نگرش دیالکتیکی، قا در تقابل با دیدگاه

کند، نگاهی  ي ارگانیک و هماهنگ بین جسم و ذهن را مطرح می و بدن بوده و رابطه

هاي متضاد. گذاري بندي و ارزش ي انسانی بدون اولویت افقی به پیکره

گوید وقتی از بدن حرف  هایی که در مورد بدن دارد می مارکس در معدود نوشته

زند، بدن کسی که در  وییم کدام بدن، بدن کسی که در مزرعه شخم میزنیم باید بگ می

کند و یا ... که هر چند این نگاه مطلق گرایانه نیست، اما در اینجا نیز  کارخانه کار می

ي  سوژه، مردانه است و نگاه جنسیتی غایب. زنان جاي خالی این پرسش را در گفته

سوال که: کدام بدن؟ بدن زن یا بدن مرد؟مارکس پر می کنند با طرح و تأکید بر این 

ي اجتماعی از دو نوع تولید نام  ي روابط عمده مارکس در ایدئولوژي آلمانی درباره

گاه از تولید نوع هاي بعدي هیچ برد: تولید ابزار معیشت، تولید انسان. البته در نوشته می
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ي  مشمول همهشود. تولیدي که در واقع کار محسوب شده و  دوم نامی برده نمی

شود. تولید مثل و کار خانگی کار محسوب  مناسبات حاکم بر تولید ابزار معیشت می

شوند، کاري استثمارگرانه و در خدمت انباشت سرمایه، هر چند خصلت کاالیی  می

شود، هم به  داري هم به عنوان نیروي کار استثمار می ندارند. در واقع زن در سرمایه

تولید مثل و هم به عنوان سوژه جنسیتی در مناسبات قدرت مدار.عنوان ابزار تولید در 

این نادیده گرفتن جنسیت و نپرداختن به بحث تولید مثل در تفکر چپ نقصانی بزرگ 

ویژه براي زنانی است که هم به رایکالیسم چپ باور دارند و هم معتقدند  و دردناك به

چارچوب، بحثی تعیین کننده و  ي تولید مثل و منضبط کردن بدن زنان در این مسئله

محوري در جنبش زنان، طرح بدیل و چگونگی مبارزات آنان است. نبود نگاه جنسیتی 

در تفکر چپ، عدم طرح و تئوریزه کردن جایگاه پدرساالري و ستم جنسی، نقصانی 

اند. است که زنان جسورانه به تکمیل و نوسازي آن پرداخته

لطه در جوامع مدرن، با موضوعیت بدن ایجاد شده فوکو معتقد است که مفهوم جدید س

و کنترل و نظارت بیرونی جاي خود را به نظارت درونی فرد بر بدن خویش داده است. 

اعمال قدرت بر بدن و از این طریق بر میل جنسی و روابط جنسی به عنوان 

شود، یکی تحت نظارت  ترین بخش مربوط به بدن از دو طریق اعمال می خصوصی

هاي جمعیتی زیست شناختی که با  ي جنسی و دیگري سیاست ردن بدن و غریزهدرآو

گیرد.  هدف اعمال نظارت و تنظیم رشد جمعیت، بهداشت، امید زندگانی و... صورت می

شوند،  ترفندهایی که به انحاء مختلف و اسامی گوناگون در این روند مطرح می ي همه

در همین زمینه، نظارت و اعمال نظم و  مداري است و دقیقاً در راستاي همین قدرت

داري به شمار  هاي مهم و حساس سرمایه قانون بر تولید مثل و سقط جنین از محدوده

هاي این کنترل را از جمله در  رود که به شدت بر کنترل آن اصرار دارد؛ نمونه می

قدس هاي ترویج و ت هاي فاشیستی مانند نازیسم در آلمان به شکل سیاست دیکتاتوري

ي نبرد زنان رختخواب است، در  گفت که صحنه بینیم. هیتلر می اي هیتلر می  خانواده

کردند که اول کلمات: بچه، کلیسا و  تعریف می "ك"نازیسم زن را با سه حرف
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هاي مذهبی مانند جمهوري اسالمی که تأکید بر حفظ  آشپزخانه بود. و یا در دیکتاتوري

، نشاندن زن در خانه و خانواده و تشویق و تقدس نقش آوري است نهاد خانواده و فرزند

اي از این ترفندها در طرح   رود. نمونه ها به کار می مادري زن در راستاي همین سیاست

آمیز هر  خورد که در واقع تعرضِ تحقیر به چشم می "تعالی خانواده"اخیر تحت عنوان 

چه بیشتري است به زن، حقوق زن و بدن زن.

ي زن است  سازي، بدن جهانی شده ناسبات قدرت و سرمایه، در عصر جهانیدستاورد م

اي از صنایع گوناگون سلطه آمیز و سودآور از جمله صنعت سکس،  که گستره

ي  پورنوگرافی، تبلیغات و مد بر آن استوار شده. در این سیستم، بدن زن سرمایه

اجتماعی محسوب شده و در 

خدمت مناسبات سلطه به کار 

شود.  ه میگرفت

یکی از پیامدهاي نگرش جنسیتی 

وکاالیی به بدن زن در این دوران، 

تغییر مفهوم زیبایی است؛ زیبایی 

نیز مسیر ناگزیر کاالیی شدن و 

جهانی شدن را طی نموده و در این 

ي  اي براي ارضاي نگاه مردانه تبدیل شده، از این رو کلیه  مسیر بدن زن صرفاً به ابژه

اعی و تبلیغات عمدتاً بر اساس جذابیت بدن زنان استوارند. بدنی که هنجارهاي اجتم

اي   هاي آسیب رسان آن را زیباتر کرد، پروسه باید با مصرف کاالهاي گوناگون و دخالت

ال زیبایی شناختی و جهانی  کند. تصویر ایده که بدن زنانه را تصاحب و تخریب می

ي و ابزاري اجتماعی است که به غلط به دار ي سرمایه ي بدن زن، تصویر برساخته شده

شود. این تصویر  ادراکات، احساسات و افکار زنان نسبت به خودشان ارتباط داده می

معیارهاي ساخته سیستم حاکم را تعمیم داده و با سلطه بر بدن زن از جمله در 

ر انداخته و خود باب صنعت سودآو موجی از اعمال جراحی را به راه معیارهاي ظاهري 

دستاورد مناسبات قدرت و سرمایه، در 
ی سازی، بدن جھانی شدهعصر جھانی

ای از صنایع گوناگون زن است كه گستره
سلطه آمیز و سودآور از جمله صنعت 

سكس، پورنوگرافی، تبلیغات و ُمد بر آن 
.استوار شده است
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هاي  دیگري را تحت عنوان جراحی

ویژه  زیبایی دامن زده که این پدیده به

در ایران به شدت رواج یافته است. 

در سراسر تاریخ مردساالر، زن ستیزي 

هایی که به ارتباط  در تمامی حوزه

 -ي سیاسی ي بیولوژیک تا حوزه شود وجود داشته، از حوزه میان زن و مرد مربوط می

شده، این  هایی که در آن زن، جنس دوم محسوب می ستر تمامی فرهنگاجتماعی، بر ب

ستیزي از جمله در ادیان اصلی که رویکردي اهانت بار نسبت به بدن زن دارند،  زن

ي  گیري بنیادگرایی دینی و اسالمی به عنوان زاییده مشهود است. اکنون نیز با شکل

رضات وسیعی علیه زنان پرداخته. لجام گسیخته، به تعداري، زن ستیزيِ منحط سرمایه

ي زنان از اجزاي الینفک بنیادگرایی دینی  تحقیر، تجاوز، کشتار و سرکوب همه جانبه

اي هستندکه بدون به انقیاد کشیدن   داري و بنیادگرایی دو قطب پوسیده است. سرمایه

هاي  ي عرصه زنان به اشکال گوناگون و بدون گسترش خشونت وحشیانه در همه

باشند. ما زنان  ، اجتماعی و اقتصادي علیه زنان قادر به ادامه حیات نمیسیاسی

کند  داري پدرساالر براي تشویق به مصرف بیشتر، تالش می بینیم که چگونه سرمایه می

ي جنسی دارد، تبدیل نماید و چگونه  زن را به موجودي تک بعدي که فقط جاذبه

هاي خصوصی و عمومی گسترده ي عرصه هاي تعرض به بدن زن را درهمه حوزه

هاي فیزیکی و  کند. تجارت جهانی و سلطه مناسبات کاالیی بر بدن زن، خشونت می

آمیز، پوشش  هاي تجاري بر اساس بدن زن به اشکالی شنیع و توهین روانی، آگهی

هاي ورزشی) و در شرق به صورت  اجباري (در غرب به صورت پوشش سکسی در تیم

هاي سنتی و  هاي زیبایی، چاقی و الغري، حاکم شدن ارزش ژیمحجاب اجباري، انواع ر

عقب مانده در رفتارهاي عاشقانه و سکس، قراردادهاي تنظیم شده و معامالتی ازدواج، 

ي بکارت و  سازي زنانه (ختنه)، مسئله ممنوعیت و یا محدودیت سقط جنین، ناقص

بر بدن زن است، "دیگري"گذاري زنان بر این اساس که نمود کاملی از مالکیت  ارزش

گیری بنیادگرایی دینی و اكنون نیز با شكل
ی منحط  اسالمی به عنوان زاییده

لجام گسیخته، به اری، زن ستیزِیدسرمایه
تعرضات وسیعی علیه زنان پرداخته. تحقیر، 

ی زنان از تجاوز، كشتار و سركوب ھمه جانبه

.اجزای الینفك بنیادگرایی دینی است
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آمیزي نمایان  اي که کاالیی بودن بدن زن را به شکل فاجعه  ي اخیرتر رحم اجاره مسئله

هاي مسلط نسبت به اجزا بدن زن و .... کند، تحقیرهاي رایج در زبان می

ي سطوح اجتماعی بیشتر از قبل شکل  ، تبعیض جنسیتی در همه57در ایران پس از 

. قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و تحت فرمان در گرفت و نهادینه شد

آوردن زنان به شدت حاکم شده و جهنمی براي زنان ایجاد کرده است. بدن زن متعلق 

به همسر، برادر، پدر، پسر، خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و در واقع متعلق به 

داري  و ساختارهاي اجتماعی سرمایهتمامی مردان است. به جز خود او، تمامی نهادها 

مذهبی، حاکم بدن زنان هستند، به جز خود زنان. این که چگونه بپوشند، چگونه راه 

شان چگونه  شان چگونه باشد، روابط جنسی بروند، چگونه بخندند، تمایالت جنسی

اي کار کنند، چگونه فرزندآوري   اي درس بخوانند، در چه زمینه  باشد، در چه رشته

ترین نماد سیاسی سرکوب، که حکومت  ند. تحمیل حجاب اجباري به عنوان مهمکن

اسالمی در همان روزهاي اول و به عنوان اولین گام در جهت سرکوب زنان برداشت، 

شان.  ي حقوق انسانی حجاب اجباري، ابزاري سیاسی بود براي عقب راندن زنان از همه

اي   ار است. حجاب اجباري نیز رابطهمد ي اجتماعی قدرت همان گونه که دین رابطه

ي جنسی است که  مدار است که کارکرد آن نشان دادن زن به عنوان یک سوژه قدرت

باید کنترل شود و از این طریق 

  ي مرد بر زن تثبیت گردد. سلطه

ها، هر گونه مخالفت یا  در این سال

عدم تابعیت از تمامی این زنجیرها، 

راي زنان آمیز فراوانی ب تبعات فاجعه

داشته، کتک خوردن در خانواده به 

هاي  ي پدر، برادر یا همسر، شالق خوردن از دست رژیم بابت نوع پوشش، ازدواج وسیله

هاي ناموسی، اسید پاشی، سنگسار، شکنجه در  هاي جنسیتی، قتل اجباري، خودکشی

مدار ای قدرتحجاب اجباری نیز رابطه
است كه كاركرد آن نشان دادن زن به 

ی جنسی است كه باید عنوان یك سوژه
ی مرد د و از این طریق سلطهكنترل شو

بر زن تثبیت گردد.



50

تجاوز ي نظام و مورد  زندان به خاطر مخالفت و گردن نگذاشتن به مناسبات پوسیده

قرار گرفتن براي رفع بکارت قبل از اعدام ....

هاي اخیر که  ستیزي اما جمهوري اسالمی تنها نیست، در ترکیه سیاست در این زن

کنند، در هند  سقط جنین را مترادف با قتل دانسته یا سزارین را غیرقانونی اعالم می

افتاده، در امریکا جنبش جمعی و کشتار زنان اتفاق  هاي زیادي از تجاوز دسته نمونه

اي بر سر   هاي ایالتی در امریکا اعالمیه کند. در یکی از دانشگاه تجاوز به زنان بیداد می

بعد از تجاوز چگونه از مهلکه در "هاي خوابگاه پسران نصب شده با این عنوان  توالت

بوکو  ي داعش در سوریه و عراق و ، کشتار، تجاوز و برده سازي زنان به وسیله"بروید

حرام در نیجریه و این واقعیت دردناك که خشونت مردان علیه زنان، بیش از سرطان و 

گیرد. جنگ از زنان تلفات می

ایم. ما این فجایع را با  ما زنان بار ستم جنسیتی را در طول تاریخ به دوش کشیده

ها و ي زمان ایم. مادران، خواهران، دختران ما در همه گوشت و پوست خود لمس کرده

اند و  ها زیسته ها با این ستم مکان

، در این  ، مبارزه کرده مقاومت کرده

-، به سیاه راه سوزانده، گردن زده شده

انداخته شده و سنگسار شده،  ها  چال

مورد توهین و تحقیر و ناسزا قرار 

شان لگد مال شده،  اند. عواطف گرفته

شان از آنان گرفته شده،  عالیق

ي  ند. آري، این باور زیسته ا شان از آنان گرفته شدهان، فرزندانششان، عشقعزیزان

ماست که بدن زن متعلق به خود اوست و تنها اوست که حق دارد در مورد آن تصمیم 

بگیرد. در این میان هر گونه سلب اختیار از بدن زن، هر گونه برخورد ابزاري و 

هاي حاکم تا کنون به  ه سیستمهویتی است ک ي کاالیی از آن، در هر شکل بی استفاده

کنند و معیار  اند، تا آنجا که اکثریت زنان نیز با همین دید به خود نگاه می آن دامن زده

تمایز قائل شدن بین رابطه جنسی و 
است که زنان فرزندآوری دستاوردی 

را از باروری ھای مکرر و 
.کنددور میناخواسته 
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دانیم که  دانند. ما می ارزش و عدم ارزش خویش را در بدن، زیبایی و قدرت باروري می

خود را به  هاي مسلط بر پیکر زنانه را به چالش بکشیم، براي رهایی خود باید سیستم

عنوان یک هویت مستقل مطرح کنیم نه به عنوان یک کاالي سکسی، با هویت مذکر 

ها مقابله کنیم، خود را از قید و بند جامعه آزاد کنیم، بدن  ي عرصه اجتماعی در همه

خود را در اختیار بگیریم، در مورد آن تصمیم بگیریم و علیه حق دیگران بر بدن خود 

ي جنسی اجباري، از بارداري  واج اجباري سر باز زنیم، از رابطهمبارزه کنیم. از ازد

باز زنیم. ما بر این باوریم که هر  اجباري سر باز زنیم، از هرگونه اجبار بر بدن خود سر

هاي روشنفکرانه، مذهبی،  ي دیدگاه ها از زاویه گونه مخالفت با این خواسته

ردساالرانه است که باید با آن مقابله کرد. ناسیونالیستی، خانوادگی و... در واقع نگرشی م

دانیم. ما  ما رفع ستم بر زن را موضوعی محوري و مرکزي براي رهایی بشریت می

دانیم که مشکل اساسی زنان؛ یعنی مناسبات جنسیتی حاکم در ارتباط  خوبی می به

تنها اند و  هاي پدرساالر، طبقاتی و سلطه جو پدید آمده مستقیم و هماهنگ با سیستم

ي اشکال ستم  ها از بین خواهند رفت، اما تا محوکامل همه با نابودي کامل این سیستم

جنسیتی، در هر لحظه، هر مکان ،هر موقعیت و هر عرصه، براي به دست آوردن اختیار 

بدن خود مبارزه خواهیم کرد. 

  1393شهریور/ پگاه–الف 

  

  

ھای مسلط بر دانیم که برای رھایی خود باید سیستمما می
پیكر زنانه را به چالش بكشیم، خود را به عنوان یك ھویت 

،مستقل مطرح كنیم نه به عنوان یك كاالی سكسی
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  کنترل و مالکیت بر بدن زن

  دن زن و تشدید خشونت علیه زنانسازي، تملک بجهانی- 1

ي دنیا این بدن به این یا آن در سراسر جهان بر سر بدن زن جنگ است، در هر گوشه

شود. در سطح بین المللی   شود و سرکوب می  شود، کاال می  شکل به تملک درآورده می

خالق گیري از زنان از طرف مردان روبرو هستیم. هم زمان ا با یک فرهنگ نفرت و انتقام

ارتجاعی دینی و تجاوز جنسی تبدیل به فرهنگ رایج شده است. پورنوگرافی و تجارت 

ي  سکس در سراسر جهان و با استفاده از آخرین تکنولوژي به عنوان یک مقوله

دهد که دست آخر یک ابزار   اجتماعی ایدئولوژیک گسترش یافته و به زنان پیام می

ي مرد و زن در  ی به ویژه نظام خانواده و رابطهسکس هستند و نه بیشتر. روابط اجتماع

ي کشورها به سرعت دستخوش دگرگونی است و بر سر این که این روابط چه باید  همه

  .…شود و  شود، مجله و کتاب چاپ می  باشد تئوري بافی می

ي  ها را به روي ورود زنان به عرصه داري همراه با مبارزات زنان در کارکرد نظام سرمایه

صادي باز کرده است. به ویژه در ربع قرن گذشته، جهانی سازي، اقتصاد جهان را اقت

طور نجومی باال برده است.  تر از همیشه به هم بافته و ظرفیت تولیدي آن را به تنگ

آن موقعیت زنان قرار کانون ي آن تغییراتی بزرگ در روابط اجتماعی است که در  نتیجه

اند  تحت سلطه در شمار میلیونی وارد نیروي کار شده دارد. زنان به ویژه در کشورهاي

طور کمی و کیفی کارشان براي تولید مافوق سود، حیاتی است. همین مسئله  که به

موجب تغییرات بزرگی در ترکیب نیروي کار شده است. بسیاري از زنان روستایی به 

تاریاي جدید را پرولدر کشور بنگالدش  شهرها مهاجرت کرده و در شهرهایی مانند داکا

دهند. نیروي کار ارزان زنان براي صنایع ساحلی چین تعیین کننده است.   تشکیل می

ي این تحوالت، بافت سنتی خانواده از هم گسیخته شده است. زنان فیلیپینی  در نتیجه

کنند، و در   داري میشان در فیلیپین خانهکنند و همسران  در کشورهاي خلیج کار می

جارت سکس بخش مهمی براي به دست آوردن ارز خارجی براي دولت همان زمان ت
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هاي سنتی به عنوان ابزاري فیلیپین است. در چنین شرایطی است که خانواده و ارزش

داري نیازمند حفظ روابط  شود. نظام سرمایه  براي حفظ انسجام اجتماعی تقویت می

یع به کشورهاي موسوم به ي رشد تکنولوژیک و ورود صناپدرساالري است و در میانه

گرایی و و زنانه شدن نیروي کار صنعتی، با رشد اسالم گرایی و دین» جهان سوم«

ها مواجه هستیم. حتا در کشوري مانند آمریکا تقویت حق  تقویت آن از سوي دولت

مردانه، حمله به حقوق زنان از جمله حق سقط جنین، گسترش پورنوگرافی همه 

داري رخ داده است. زنان هندي  عظیمی که در ساختار سرمایه مرتبط است با تغییرات

که در جستجوي تحصیل و کار مجبورند از روستاهاي خود بیرون بیایند، در شهرها زیر 

هاي مذهبی هستند که هر گونه دست از پا خطا کردن را به  کنترل و خبرچینی فرقه

ندي به دختر دانشجو صرفاً دهند. تجاوز جوانان فقیر ه  ریش سفیدان روستا اطالع می

شهوت جنسی نیست، بلکه نفرت از زنی است که در جامعه آزادانه کار و رفت و آمد 

کند. نفرت پسري که چندي   می

پیش در کالجی در کالیفرنیا دست 

به کشتار دختران زد، به این جهت 

-کدام حاضر به همبود که هیچ

بستري با او نشده بودند. این یک 

ي ضد زن است، در   هي مردان عقده

مردان را » جاي«شرایطی که زنان

اند. گرفته

ابعاد هولناك خشونت علیه زنان و 

ي  تشدید آن در ربع قرن اخیر، ثمره

داري  ي نظام سرمایه کارکرد وارونه

  است. 

  

گرید از اجاق سیاه چشمانم می
مطبخ

آالید.میکھ فرداھا را ز دود

نگاھم بھ شمعدان نو عروسی ست

شاید بتواند بار نخست بنده نباشد

تمثال تساوی.اشو آینھ

بھ رویای خویشم

تا روزی کھ از شمعدان بھ جز یک 
واژه نماند.
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  ها ریشه -2

پدرساالري، زن ستیزي، مالکیت و کنترل بر بدن زن از زوایاي گوناگون ایدئولوژیک، 

طور مختصر  خواهیم به  ي قدرت و... توضیح پذیر است. در این جا می ، رابطهسیاسی

  داري و نیازهاي آن توضیح دهیم. ي زیربنایی آن را در  چارچوب نظام سرمایه جنبه

زمان با تقسیم جامعه بشري به طبقات متمایز و موقعیت فرودست زن نسبت به مرد هم

تی به ظهور رسید، اما بذرهاي آن در گیري سلسله مراتب اجتماعی و جنسی شکل

ي زنان قرار گرفته، وجود  قبلی که طبق آن تولید مثل بر عهده» طبیعیِ«تقسیم کار 

داري نقش مهمی در اسارت  هاي تاریخی پیشاسرمایه داشت. این وضعیت در تمام دوره

ساز و  داري کیفیت جدیدي یافت. سرمایه آن را در زنان ایفا کرد. اما در نظام سرمایه

کار خود ادغام کرد و تبدیل به یک نهاد سازمان یافته و بخشی مهم از زیربناي 

داري،  داري شد. نیازهاي رشد سرمایه ایدئولوژیک سرمایه-اقتصادي و روبناي سیاسی

ي جنسیتی جدید، یک  یک رابطه

ي جدید را طلب  نظم پدرساالرانه

کرد که بر اساس آن جنسیت   می

کنترل در  و قدرت زایش زن به

آمده و خصوصی شود. محرك این 

نیاز، تأمین نیروي کار براي 

داري  داري بود. سرمایه سرمایه

سازمان کار مشخصی دارد که 

تولید کاال و تولید نیروي کار براي 

اندکه تولید نیروي کار را بر عهده دارند و قدرت  بازار دو جنبه آن هستند. این زنان

ي  اي از فرآیند تولید است. چرا که آنان به وجود آورنده زایش آنان بخش تعیین کننده

اند که کار خواهند کرد و اگر این تولید کننده نباشد، دیگر صحبت از  هایی انسان

بایست   تأسیسات نفت و گاز، صنایع خودروسازي، اسلحه سازي و... محال است. پس می

-موقعیت فرودست زن نسبت به مرد ھم

طبقات  زمان با تقسیم جامعه بشری به
گیری سلسله مراتب متمایز و شکل

اجتماعی و جنسیتی به ظھور رسید، 
» طبیعِی«اما بذرھای آن در تقسیم کار 

ی قبلی که طبق آن تولید مثل بر عھده
.زنان قرار گرفته، وجود داشت
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» تحت انضباط«. این بدن شد  تبدیل می "ماشینی براي تولید نیروي کار«بدن زن به 

داري در اروپا  آمد. در نظام ماقبل سرمایه  گرفت و به انقیاد در می  داري قرار می سرمایه

داري است، پدرساالري فئودالی وجود داشت، اما تقسیم کار جنسیتی  که زادگاه سرمایه

شدن  داري تحمیل کرد، نبود. با نابود به صورت و کیفیتی که بعدها نیازهاي سرمایه

گیري جوامع صنعتی و زمانی که تولید براي مبادله جایگزین  اجتماعات دهقانی و شکل

تولید براي معیشت خانواده شد، تقسیم کار جنسیتی جدیدي شکل گرفت و در 

به وجود » دار خانه زن« تکاملش براي نخستین بار طبقه بندي اجتماعی جدیدي به نام 

  آمد.

داري نیاز  ي سرمایه معیتی مختص به خود را دارد. توسعهي تولیدي قوانین ج هر شیوه

در  17و  16هاي  شدیدي به افزایش نیروي کار داشت. اما جوامع اروپایی در سده

هاي واگیردار،  ي بیماري بحران نیروي کار به سرمی بردند. میزان مرگ و میر در نتیجه

رحمانه از ره کشی بیکاهش جمعیت بزرگی را به وجود آورده بود. از طرف دیگر به

ي کارگر نوپا شده بود. مارکس در جلد  نیروي کار، موجب افزایش مرگ در بین طبقه

کند که در انگلستان در حالی که   اول کتاب کاپیتال از یک گزارش پزشکی نقل می

سال  15سال بود، این نسبت براي کارگران  35متوسط سن در میان افراد مرفه جامعه 

داري دو راه  شدند. سرمایه  رعت نسل جدیدي از کارگران جایگزین میبود. باید به س

هاي زودرس و قوانین و  براي حل این معضل پیش رو گذاشت: استثمار کودکان، ازدواج

ي عمومی جامعه شد:  اجبار مربوط به آن. اینجا بود که مفهوم جدیدي از زن، وارد حوزه

هاي میانی زنان از  داري. در سده ار سرمایهبراي تولید نیروي ک» اي خام ماده«زن یعنی 

هاي گوناگون براي جلوگیري از  شکل

بارداري استفاده می کردند و کنترل 

زیادي بر تولید مثل خویش داشتند. اما 

ها به  با ظهور سرمایه داري رحم آن

قلمرو عمومیِ تحت کنترلِ دولت و 

مردان تبدیل شد. کارزارهاي بسیار و 

، »خانواده«اساس سازماندھيبر
داري دستمزد کارگران را نیز سرمايه

بر مبناي تولید و بازتولید خانواده 
ي کارگري تعیین کرد. اما زن خانواده

نه حقي بر اين دستمزد خانگي 
ن خودداشت و نه بر فرزندا
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طرف طبقات حاکم براي کنترل تولید مثل زنان به راه افتاد و نظارت  قوانین جدید از

دولت بر رفتار جنسی مردم و تولید مثل آغاز شد. دین و کلیسا در پیشبرد این 

کارزارهاي ارتجاعی و پوشش ایدئولوژیک دادن به آن، نقش اساسی ایفا کردند. فرهنگی 

شد را کاري شیطانی  ید مثل نمیغلبه یافت که هر شکل رفتار جنسی که منجر به تول

هاي  شد. در تمام حکومت  گرفت، تجرد تنبیه می  آورد. ازدواج پاداش می  به حساب می

اروپایی براي پیشگیري از بارداري و سقط جنین، قانونِ اشد مجازات تعیین شد. حتا تا 

ن و اعدام می شدند. عمل زایما» طفل کُشی«در اروپا زنان به اتهام 18اواخر قرن 

گرفت از دست آنان خارج و   ي زنان قابله صورت می سزارین که تا پیش از آن به وسیله

در شرایط «پزشکی جدید تسلط یافت: به پزشکان مرد سپرده شد و یک اصل 

به زنانی که تن به این قوانین ». اضطراري، حیات طفل بر حیات مادر ارجحیت دارد

  )1سوزاندند. (  زدند و آنان را می  گی با شیطان میخوابدادند، اتهام جادوگري و هم  نمی

ي  در فرانسه قانونی وضع شد که هر زن حامله را موظف به نام نویسی می کرد. شبکه

شان از هر نوع حمایت اجتماعی ي یافتن مادران مجرد و محروم کردن جاسوسی ویژه

در فرانسه و آلمان،  آمد.  درست شد. حتا پناه دادن به چنین مادرانی جرم به شمار می

ها را مجبور می  دولت قابله

کرد که جاسوس دولت 

شوند. آنان باید همه ي 

تولدها را گزارش داده و 

پدران کودکانی را که 

خارج از پیمان رسمی 

ازدواج به دنیا می آمدند، 

لو بدهند. اما این کافی 

ي جنسی هم  نبود؛ رابطه

فرمایان قدرت پلیسی داده شد که اخالق باید به مجاري خانواده می افتاد. به کار

-حرام«کارگران خود را کنترل کنند و هر گونه هم خوابگی خارج از ازدواج و فرزندان

داري جھاني در به این ترتیب سرمايه
خاستگاه خود یا در مستعمرات اش، 

ولیِد کارگر و بدن زن را به ابزار بازت
گسترش نیروي کار تبدیل کرد و با آن 

کشي به عنوان"ماشین جوجه
طبیعي" و خارج از کنترل زن رفتار 

کرد.
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داري دستمزد کارگران ، سرمایه»خانواده«را گزارش دهند. بر اساس سازماندهی » زاده

ي کارگري نه حقی را نیز بر مبناي تولید و بازتولید خانواده تعیین کرد. اما زن خانواده

سرمایه داري نقش  19در قرن  .بر این دستمزد خانگی داشت و نه بر فرزندان خود

هاي زن که از آفریقا می آورد، تعریف کرد: تولید نیروي کارِ برده  جدیدي را براي برده

براي مزارع بزرگ کشاورزي جنوب آمریکا که مواد خام صنایع پارچه بافی انگلستانِ 

  )2(.را تأمین می کردندسرمایه داري 

داري جهانی در خاستگاه خود یا در مستعمرات اش، بدن زن را به به این ترتیب سرمایه

ماشین "ابزار بازتولید کارگر و گسترش نیروي کار تبدیل کرد و با آن به عنوان

ي  داري نظم پدرساالرانهو خارج از کنترل زن رفتار کرد. سرمایه "کشی طبیعیجوجه

هاي پیشین بوده  تر از پدرساالري دوره را تحمیل کرد که بسیار سازمان یافته جدیدي

هاي  هاي گذشته با پدرساالرانِ رئیس ایل و طایفه و در محدوده است. دیگر مانند زمان

اقتصادي و -منفرد رو به رو نبودیم، بلکه با کالن پدرساالر در رأس هرم قدرت سیاسی

  .در مقیاسی جهانی مواجه بودیم

  نقش دین -3

براي مشروعیت بخشیدن، تقویت و تحکیم 

این روابط، دین همواره نقش مهمی بازي 

ي ادیان،  کند. در سرشت همهکرده و می

زن ستیزي وجود دارد و نیازهاي سوخت 

داري قادر است از این  و ساز سرمایه

طور مثال  سرشت بیشترین بهره را ببرد. به

ی در اروپا هاي ضد فئودال در جریان انقالب

ضربات سختی به کلیسا و روابط 

هاي نظام فئودالی  پدرساالري که از ستون

شناسان فمینیست با جامعه
بررسی نقادانه نقش زنان در 

متفقا خانواده را محل خانواده، 
دانند، اصلی ستم بر زنان می

داری باشد که از این سرمایهخواه 
و یا مند شود، خواه مردان آن بھره

.ھر دو
آنان به عوامل گوناگون مربوط به 
جایگاه زنان در خانواده یعنی مادری 
کردن ، تقسیم کار خانگی و 

.اندوابستگی اقتصادی توجه داشته
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بودند، وارد آمد. اما بورژوازي پس از به قدرت رسیدن و براي تحکیم و تکامل نظام 

ي پدرساالر را احیاکرد و به اقتصادي و سیاسی و ایدئولوژیک اش، کلیسا و نهاد خانواده

رزارهاي ارتجاعی بورژوازي علیه زنان در دوران پاگیري خدمت گرفت. همراه با کا

زن براي افزایش نژاد انسان الزم « ها، اعالم کرد:  داري، لوتر، رهبر پروتستان سرمایه

شان را هاي است. آنان هر ضعفی هم داشته باشند، داراي امتیازي هستند که ضعف

از همان زمان تا به امروز ». کندتواند تولید مثل کند: آنان َرحم دارند که میباطل می

را با خرافه، سنت، شریعت، اعمال » خدایگان آسمان«دین و سرمایه دست به دست هم 

زمینی (یعنی » خدایگان«انداخته تا حاکمیت  به جان مردم » آخرت«ترس و وحشت از 

سود و قدرت سیاسی و اقتصادي) تداوم داشته باشد. به سخنی دیگر سودآوري، 

مذهب و نظم ارتباط الینفکی با یکدیگر دارند. در جوامعی مانند ما که دین و خانواده، 

کند، روابط طبقاتی و جنسیتیِ   دولت در هم ادغام شده و دولت دینی حکومت می

ي احکام دین و شریعت، پنهان نگه  ي حاکم، در پس پرده ي طبقه ارتجاعی، به وسیله

گردند. دین و این   ، تقویت و توجیه میي دین واسطهزمان بهشوند و هم  داشته می

هایش، در واقع روبناي سیاسی و ایدئولوژیک ارتجاعی  حکومت دینی، با خودویژگی

  مناسبات متکی بر مالکیت خصوصی، کاالیی شدن هر چیز از جمله بدن زن است.

ي زنان آگاه و چپ است که این واقعیت را بیش از پیش به صحنه آورده،  وظیفه

اي جامعه و دین و قوانین ضد مردمی و ضد زن آن را به چالش بگیرند و یشهمناسبات ر

  الف -ویداگذاري جهانی از نوع دیگر شوند.           پیشتاز پایه

منیره "ي  ترجمه–"جک هلند"اثر  -»کهن ترین تعصب جهان-زن ستیزي«رجوع شود به کتاب  -1

  "محمدي

افغانستانی) است. –زنان ایرانی  مارس (سازمان 8مستندات برگرفته از سایت -2

.www.8mars.com
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تندتر  بیا

خیلی سخت نیست

خواهد وکمی همت می

عشق

آستین که باال بزنی

شود وزندگی تسلیم می

هموار

بجنب وقت تنگ است

تینا


