کرونا "بیماری" طبقاتی – جنسیتی؟
نگرش زنان به تاثیر بحران کرونا بر زندگی آنها

این پژوهش حاصل کار چند تن از فعاالن جنبش زنان در داخل کشور است که
در سال  ۱۳۹۹و چند ماه پس ازشیوع همهگیری بیماری کرونا انجام شد.
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پیشگفتار
کرونا یک "بیماری" طبقاتی-جنسیتی است.
بیش از یک سال است که بحران همهگیری کرونا ،تمام ابعاد زندگی بشر را تحتالشعاع قرار داده و در عین حال
ناکارآمدی و شکاف طبقاتی این نظام را عمیقتر و روشنترکرده است و مانند هر بحران اجتماعی دیگر ،به قیمت
افزایش فشار بر اکثریت کسانی که تولید اجتماعی را بر عهده دارند ،سود صاحبان زر و زور را بیشتر کرد .عدم
امکان پیشبینی و چگونگی پایان این بحران شرایط را دشوارتر کرده است .درحال حاضر نیز تهیه واکسن ،تزریق
و دسترسی عادالنه به آن یکی از دغدغههای مهم شده است ،واکسنی که توسط کارتلها و شرکتهای انحصارگر
دارویی ساخته شده و باید آن را خرید؛ چرا که سود این شرکتها نباید ذرهای به خطر بیافتد.
در این شرایط ضررها و بدهکاریهای دولتها ،در میان مردم سرشکن شده و کمکهای اعالم شده دولتی نیز در
گام اول سر از حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ در میآورد .از سوی دیگر به بهانه کرونا بخشی از آزادیهای
اولیه مردم سلب شده است ،اعتراضهای خیابانی و تظاهراتها با شدت بیشتری سرکوب و فرصت با هم بودن از
معترضان گرفته شد .هر چند سربرآوردن شبح مرگ در اثر گرسنگی ،بیش از مرگ در اثر کرونا ،بار دیگر آتش
این اعتراضات را شعلهور کرده است .در ابتدا جنبشهای اجتماعی موجود که سر سازش با این نظام نابرابر را
نداشتند ،در مواجهه با این بحران سردرگم شدند .به نظر میآمد که جنبش زنان نیز از این امر مستثنا نیست.
این مساله در کشورهایی مانند ایران که اقشار مختلف مردم بیش از سایر کشورها از حداقل آزادیها و تشکل
های مستقل خود محرومند ،نمود بیشتری داشت.
ریشهی پیدایش بیماریهای همهگیر و تبدیل آن به مشکل جهانی را باید در بستر ساختار جوامع و رفتار
حکومتها با محیط زیست و سیاستهای آنان در خصوص انباشت سرمایه جستجو کرد و صد البته که خود
بیماری نیز بر نحوه زیست انسان تاثیر میگذارد .در واقع میتوان آن را یک چرخه تلقی کرد .کرونا اولین بیماری
همهگیر نیست و متاسفانه آخرین آن هم نخواهد بود و تنها با رعایت بهداشت شخصی مشکالت این چنینی حل
نخواهد شد.
در یک اپیدمی و بحران ناشی از آن ،بیشترین آسیب به پایینترین اقشار جامعه وارد میشود که از یک طرف
برای پیشگیری ،امکان ماندن در قرنطینه را ندارند چراکه ناچارند برای کسب درآمد و امرار معاش در سطح
جامعه حضور پیدا کنند و از طرف دیگر هنگام ابتال به بیماری پرداخت هزینههای درمان برایشان دشوار است.
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برای آن که بخشی از جامعه در قرنطینه بمانند ،ضروری است که دیگرانی مشغول ارائه خدمات باشند (کارگران
بخشحمل و نقل ،کشاورزی ،کادر درمان ،پرستاران و .)...برای بخش بزرگی از نیروی کار که نان را به قیمت
جان بر سر سفرههایشان میبرند( ،مانند پیک موتوریها ،کارگران معادن،کارخانههای شوینده ،کولبران و
سوختبران و ) .. .خطرات شغلی چندین برابر خطر کرونا است و در نتیجه کرونا برایشان مشکل دست اول
زندگی محسوب نمیشود و قرنطینه معنایی برایشان ندارد .زنان به دلیل قرنها ستم مضاعفی که در جوامع
طبقاتی تحمل کردهاند و به واسط اینکه در بخش تولید و بازتولید اجتماعی نقش مهمی دارند ،همواره در چنین
بحرانهایی بیش از سایر اقشار جامعه صدمه میبینند .ضرورت در خانه ماندن ،فشار کار را بر روی زنان بیشتر
کرد ،در عین حال میزان خشونت علیه آنان را نیز افزایش داد .تمام آمارها و گزارشهای منتشر شده در سراسر
دنیا موید این نکته است.
مشاهدات عینی و ملموس نشان میدهد که در مناسبات ساختاری موجود ،تبعات این همهگیری بسیار گسترده
تر از فقط تبعات پزشکی آن است و به طور یقین تاثیرات جانبی و غیرقابل جبرانی بر زندگی اکثریت جامعه و به
خصوص زنان داشته و خواهد داشت .این ویژگی ساختاری ضرورت انجام چنین تحقیقات آماری را بیش از پیش
نمایان میکند.

مقدمه
هر تحقیق اجتماعی با هدف فهم و درک کنش اجتماعی معنادار انسانها صورت میگیرد .پدیدهها در بستر
مناسبات اجتماعی موجود در مکان و زمان خاص قابل بررسی هستند و هر چند که تاریخچه این پدیدهها و آنچه
قبال اتفاق افتاده در تحلیل یافتههای تحقیق بسیار موثر است .بدون درنظر گرفتن این مناسبات و تاریخچه هر
پدیده ،تحقیق نتیجه الزم را به دست نخواهد داد.
بحرانها ،مناسبات و نظم موجود را بر هم میزنند و ضمن آن که فشارهای طاقتفرسایی بر عموم مردم وارد می
کنند ،در عین حال فرصتی فراهم میشود تا مردم از شکافهای ایجاد شده و شرایط بحرانی بتوانند به نفع خود
استفاده کنند و تغییرات بزرگ و کوچکی را در جامعه و زندگیشان به وجود آورند و یا حداقل در این راستا
حرکت کنند .ایجاد تغییر ،مشروط به داشتن آگاهی ،برنامه و ساز و کار الزم است و پروسهای طوالنی است ،اما
میتوان گفت در هر بحران ،حداقل زنگهای هوشیاری برای فراهم آوردن الزامات استفاده از فرصتها به صدا در
میآید.
در شرایط کنونی نیز بحرانی گسترده و عمیق زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دنیا و ایران را تحت تاثیر
قرار داده است که مانند همه بحرانهای دیگر ،مصایب و نواقص نظم حاکم را به خوبی نمایان کرده و میکند.
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بررسی نگرش زنان نسبت به زندگیشان ،آسیبهای زیادی که متحمل شدند ،بر هم خوردن نظم موجود و
چگونگی امکان استفاده از این بحران به نفع خودشان ،امری ضروری است .اما سوالی اساسی به ذهن متبادر می
شود :آیا شرایط زنان در نقاط مختلف جهان در مواجهه با این بیماری یکی است ،مثال شرایط زنان ایران و
افغانستان با زنان نروژ و ایسلند یکی بوده است؟ آیا تاثیر کرونا بر زنان کارگر و کشاورز با زنان طبقه متوسط و
مرفه به یکسان دیده میشود؟ دالیل این همه فشار و استرس و محرومیت زنان در شرایط کرونایی چیست؟
بیشک زاویهی دید هر فرد به این بحران خاص متفاوت و بسیار مهم است چرا که تاثیرگذاری بیماری کرونا بر
انسانها بر اساس جایگاه آنان در طبقه ،جنسیت ،قومیت و .. .متفاوت است.

ضرورت پژوهش در این عرصه
زنان که در نقشهای متعددی ظاهر میشوند ،در شرایط همهگیری کرونا مشکالتشان در همه زمینهها دو
چندان شد :وظایف خانهداری آنان چند برابر شد ،با تعطیلی بنگاههای اقتصادی در سطوح مختلف ،زنان در صف
اول اخراجها و تعدیل نیرو قرار گرفتند ،میزان خشونت خانگی در نبود سازمانهای حمایتی و با اتکا به قوانین
زنستیز موجود افزایش یافت و قرنطینه و قطع روابط اجتماعی ،در کنار سایر فشارها ،سبب گسترش افسردگی،
اضطراب ،وسواس و سایر مشکالت روانی در بین زنان شد.
از سوی دیگر ،در ابتدای این همهگیری ،جنبشهای مختلف اجتماعی دچار سردرگمی شدند ،از جمله میتوان
به وقفه ایجاد شده در اعتراضات خیابانی جلیقه زردها اشاره کرد که پیش از همهگیری بیش از یک سال ادامه
داشت ،در این میانه جنبش زنان نیز مستثنا نبود.
از آنجایی که خود ما به عنوان زن ،محقق و بخشی از فعاالن جنبش زنان در همین شرایط زندگی میکنیم ،از
نزدیک با مسایل و مشکالت آشنا هستیم و به عنوان یک انسان تبعات نظام ناعادالنه موجود را لمس کرده و می
کنیم و هم نقشهای مرسوم زنانه را بر عهده داریم و هم به عنوان یک فعال جنبش زنان دغدغه تالش برای
تغییر شرایط را داریم ،میخواستیم بدانیم که برای پاسخگویان ،چه مسایلی کلیدی است ،چه چیزهایی برایشان
مهم است ،چگونه آن را تشریح میکنند و آیا زبان مشترکی بین زنان وجود دارد؟
برای ما مهم بود بدانیم که در چنین بحرانی ،آیا فعاالن جنبش زنان میتوانند روزنههای کوچک ایجاد شده را
ببینند ،بیابند و تالش کنند این روزنهها را بزرگ کرده و تبدیل به شکافی کنند تا نوری بر جنبشهای اجتماعی
و به تبع آن زندگی عموم مردم بتابد؟ آیا میتوانند با تکیه به تجربههای قبلیشان در برآمدهای اجتماعی سال
های گذشته به خصوص چند دهه اخیر ،در برآمدهای قابل پیشبینی پیش رو تاثیرگذار شوند و از انفعال قابل
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مشاهده در سالهای قبل و دنبالهروی از موج حوادث دوری جسته و خود ایجادکننده موج شوند؟ و اینکه چه
وظایفی را در این مقطع برای خود قائل هستند و چشم اندازشان چیست؟
موارد فوق انگیزهای شدکه تاثیر بحران ناشی از ویروس کرونا را بر روی رویکردهای فعاالن جنبش زنان و تحلیل
و برنامه احتمالی آنها و نیز تاثیر این بحران بر زندگی زنان از دیدگاه خودشان بررسی کنیم .با این امید که
حاصل این جستار راهگشای فعاالن جنبش زنان در انتخاب تاکتیکهای مناسب در آینده باشد.

روششناسی
برای انجام چنین تحقیقی دو پرسشنامه بازپاسخ ،با هدف سنجش و برآورد نظرات و نگرشهای فعاالن جنبش
زنان و سایر جنبشهای اجتماعی نسبت به بحران کرونا و پیامدها و تاثیر آن بر جنبشهای اجتماعی به خصوص
جنبش زنان و شرایط پساکرونا و نیز تاثیر کرونا بر شرایط زندگی زنان طراحی شد .با توجه به اینکه دسترسی به
جامعه آماری مناسب دشوار بود از روش گلوله برفی استفاده شد.
پرسشنامه اول به صورت کتبی برای برخی از فعاالن جنبش زنان و سایر جنبشهای اجتماعی ارسال و پاسخ ها
جمعآوری شد .پرسشنامه دوم به شکل مصاحبه با طیفهای مختلف زنان در شهرهای مختلف انجام شد .رفتار
انسانها دارای الگوهای متفاوتی است و در شرایط متفاوت تغییر میکند .شناخت این الگوهای رفتاری از طریق
ثبت تجربیات و گفتههایشان ممکن میشود؛ به این دلیل بود که روش مصاحبه را برای بخش دوم کار انتخاب
کردیم.
هدف از طراحی پرسشنامه دوم ،ضمن یادگیری از مردم ،آگاهی از طرز فکر ،اعتقادات و عالیق آنان بود .طرح
سواالت به گونهای بود که امکان توصیف الیه الیه این تجربیات را برای پاسخگویان فراهم میکرد و از این رهگذر
روشن میشد که آیا پاسخدهندگان دالیل شرایطی را که به آن دچار شدهاند ،دریافتهاند؟ آیا کنش متقابل بین
پدیدهها و تاثیر مناسبات طبقاتی در تولید و بازتولید زندگی اجتماعیشان را که در لحظه لحظه زندگی شان
تجربه میکنند ،میتوانند با زبان خودشان بیان کنند و آیا راههای برونرفت از این شرایط را میشناسند و می
دانند که به چه نهادها و رسانههایی میتوانند اطمینان کنند؟
و زنان از فعالیتها ،مسایل ،مشکالت ،راهکارها ،تجربهها و دغدغههایشان با ما حرف زدند .در واقع میتوان گفت
که بخش دوم کار تجربهمحور بود؛ بر خالف پرسشنامه اول که نظریهمحور بود و هدف آن بیشتر فراهم کردن
فرصتی بود برای پاسخگویان (فعاالن اجتماعی به خصوص فعاالن جنبش زنان) که ضمن نگاه به بحران ناشی از
کرونا و به بهانه آن ،دیدگاههای نظری خود را طرح کنند و با پاسخ دادن به سواالت ،نگرشها ،نوع نگاه و تحلیل
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شان از شرایط اجتماعی ،نحوه یافتن راهکار برای حل مشکالت و مسایل موجود جنبش زنان روشن شود و از این
رهگذر مشخص شود درک طیفهای مختلف فکری موجود در جنبش زنان ،از شرایط موجود چگونه است و آیا با
ابعاد مختلف مساله و راهکارهای مقابله با آن آشنا هستند و یا چه کارهایی انجام داده و میدهند و چشم
اندازهایشان چیست؟ به همین دلیل افرادی از طیفهای مختلف فکری انتخاب شدند تا نظرهای متفاوت جمع
آوری شود و تا حدودی پاسخها برآیندی از نظرات افراد بیشتری باشد.

برای تهیه گزارش نهایی ،چگونگی مستندسازی صحت دادهها بسیار اهمیت داشت ،به خصوص که ،یافتههای
تحقیق ،محتوای پنهان و آشکار پاسخها ،الیههای زیرین دریافتها ،نشان از الگوهایی داشت که از بنیانهای
نظری و دیدگاههای خاص پاسخگویان ریشه میگیرد ،به خصوص در پرسشنامه اول که اطالعات بسیار
ارزشمندی را در اختیار ما گذاشت .سواالت دسته اول بسیار کلی بود .انتخاب چند سوال کلی این حسن را
داشت که پاسخگویان را آزاد میگذاشت تا بر مبنای اولویتهای ذهنی و دغدغههایشان به سواالت پاسخ گویند.
و در نهایت برایمان مهم بود که این تحقیق برای سایر دوستان نیز در تحلیلها ،انتخاب تاکتیکها و روش کار
راهگشا باشد ،به خصوص دوستانی که با پاسخ دادن به سواالت ،ما را یاری کردند .در این راستا و در گام اول و
در جمعبندی ارائه شده ،سعی شد با امانت داری تمام ،یافتهها دستهبندی شود تا بتوان از روایتها و تحلیلهای
ارائه شده تحت عنوان پاسخها و تفاوتها و شباهتهای بین آنها ،به محتوای کیفی و الگوهای موجود در آنان
دست یابیم و بتوانیم تحلیل موضوعی و مقایسهای داشته باشیم ،به خصوص بین یافتههای دو پرسشنامه.
مانند هر تحقیق کیفی و استخراج اطالعات از آن ،تلخیص ،طبقهبندی ،استنباط برای یافتن معناهای آشکار و
پنهان پاسخها و مضمون آنها ضروری بود ،به همین دلیل قواعدی برای طبقهبندی و دستورالعملی برای
کدگذاری انتخاب شد تا اطالعات موجود در پاسخها دستهبندی و خالصه شده و به بهترین شکل توصیف شوند
تا بتوان آنها را تفسیر کرد.
ابتدا نظرات و حاشیههایی که توسط هر کدام از پاسخدهندگان درباره خود پرسشنامه ،اشکاالتش و ...طرح کرده
بودند ،جمعآوری و سپس اطالعات به دست آمده از پاسخهای داده شده به هر سوال ،استخراج شد .برای دقت
کار ،استخراج دادهها توسط سه نفر به طور جداگانه انجام گرفت و در نهایت با مقایسه کار آنها ،به یک مجموعه
تبدیل شد و کار در سه سطح ادامه یافت:
 -1مقولهبندی و طبقهبندی اطالعات و کمی کردن آنها برای توصیف بهتر آنچه که در دست داشتیم ،برای آن
که بهتر بتوان آنها را با هم مقایسه و تحلیل کرد.
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 -2استخراج موضوعی اطالعات برای اینکه بتوانیم بر مبنای آنها تفسیرهای الزم را انجام دهیم.
 -3جمع بندی پاسخها.
الزم به ذکر است که روند استخراج اطالعات از پرسشنامهها بدین شکل بود که ابتدا فراوانی پاسخها برای هر
مقوله تعیین و سپس براساس گروههای جنسی ،سنی ،تحصیالت و محل زندگی تفکیک شد .اما باتوجه به
فراوانی کم مردان پاسخگو و پاسخدهندگانی که در خارج زندگی میکنند ،عمال امکان مقایسه کمی میان نظرات
زنان و مردان و ساکنان داخل و خارج از کشور وجود نداشت .همچنین در زمینه تحصیالت و سن نیز عمال
میزان فراوانی و درصدها تقریبا متناسب بود و ارتباط معناداری میان پاسخها و این متغیرها به دست نیامد ،در
نتیجه این تفکیکها در جداول منظور نشد.
آنچه در پی میآید حاصل این روند است .با همه کاستیها ،سعی شده که با دقت الزم این کار انجام شود تا
شاید گام کوچکی باشد در راستای به دست آوردن تحلیل مشخص از شرایط مشخص ،وضعیت فعاالن جنبش
زنان و راهکارها و وظایفی که بر دوش آنان است.
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پرسشنامه اول (گزارش یافتهها و تحلیل دادهها)
متن پرسشنامه اول
درود بر شما دوست عزیز.
همانطور که در جریان هستید ،جامعه ایران در شرایط بحرانی و ویژهای قرار گرفته و جنبش زنان نیز همچون
دیگر بخشهای جامعه با چالشهای عظیمی روبروست .
ما به عنوان جمع کوچکی از این جنبش ،فکر کردیم با طرح یک پروژه ،شامل چند سوال کلیدی ،در صورت
امکان افقها و رویکردهای مختلف درون جنبش زنان را جمعآوری کرده و تالش کنیم پس از استخراج نقاط
افتراق و اشتراک در پاسخها یک تحلیل جامع و همهجانبه ارائه دهیم ،شاید بدین طریق گامی به جلو برداریم.
قطعا همکاری شما بسیار موثر و شایستهی قدردانی است.
سواالت
 -۱نظر خود را در باره شرایط همه گیری کرونا و بحران ناشی از آن بر جنبشهای اجتماعی بهویژه جنبش زنان
بیان نمایید.
 -۲در شرایط همه گیری کرونا وظایف جنبش زنان چیست؟ نمونههای عینی و انضمامی این وظایف را بنویسید.
 -۳برای تامین همسویی بیشتر در درون جنبش زنان ( در نظر و عمل ) چه ابزار و راهکاری را پبشنهاد می
دهید؟
 -۴شرایط امروز و شرایط پساکرونایی (پس از فروکش کردن بحران اولیه بیماری) آیا سبب نزدیکی جنبشهای
اجتماعی و هم افزایی آنها در رسیدن به خواستهها و عمل مشترک خواهد شد توضیح دهید چگونه؟
 -۵آیا تغییر شرایط ناشی از شیوع کرونا و پیامدهای آن باعث خواهد شد که جنبشهای اجتماعی از جمله
جنبش زنان اهداف ،خواستهها و تاکتیکهای مبارزاتی خود را باز بینی و باز تعریف کنند؟ چرا و چگونه؟
 -۶ارزیابی شما نسبت به شرایط پساکرونایی در رابطه با نحوه رفتار حاکمیت و رشد اعتراضات مردمی و
جنبشهای اجتماعی بهویژه جنبش زنان چیست و چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
مشخصات فردی
سن  /جنس  /میزان تحصیالت  /وضعیت تاهل /وضعیت شغلی  /در صورت تمایل سابقه فعالیت در حوزه زنان
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نحوه ارسال پرسشنامه و دریافت پاسخها
با توجه به اینکه دسترسی به تمامی افرادی که در حوزه زنان فعال بوده و یا به مسائل زنان عالقهمندند ،امکان
نداشت و یا این دسترسی سخت بود ،پرسشنامهها با ذکر مقدمهای جهت روشن شدن هدف کار از طریق فضای
مجازی یا حضوری ،برای  ۹۴نفر از دوستان ارسال شد 36 .پرسشنامه تکمیل شده به دستمان رسید و 62
درصد از دوستان به دالیل زیر به این پرسشها پاسخ ندادند:
 ۱۶ نفر ،دلیل عدم همکاری خود را بیان نکرده و پاسخ ندادند.
 شش نفر سواالت را کلی ارزیابی کرده و گفته بودند پاسخ به این سواالت به تحقیق نیاز دارد و در حد
یک مقاله مفصل است و بنابراین قادر به پاسخگویی نیستند.
 پنج نفر به دلیل عدم اعتقاد به روش کار (نظرسنجی و پرسشنامه) و اینکه کرونا هیچ نقشی در جنبش
زنان ندارد به سواالت پاسخ ندادند.
 سه نفر عنوان کردند شرایط مرتباً در حال تغییر و غیرقابل پیشبینی است بنابراین نمیتوان تحلیل
مشخص و راهکار معینی ارائه داد.
 سه نفر درگیر مسائل معیشتی و بیماری خود بودند.
 و بودند دوستانی که به خاطر بیاعتمادی و شرایط خاص موجود در جنبش زنان به پرسشنامه پاسخ
ندادند.
 بقیه نیز قول دادند که پاسخ میدهند ،اما پاسخی ارسال نکردند.
در سه پرسشنامه هم ذکر شده که پاسخها در واقع نظرات دو نفر است .این سه مورد نیز در جمعبندی و تحلیل
ها به عنوان یک پرسشنامه در نظر گرفته شد.

انتقادات پاسخدهندگان نسبت به سواالت پرسشنامه
برخی از پاسخدهندگان در کنار پاسخ به سواالت ،نظرات خود را نیز در مورد خود پرسشنامه و ایرادات آن عنوان
کرده بودند که نظراتشان عینا در زیر میآید:
 سطح سوالها ابتدایی است و باید سیاسیتر و اجتماعیتر باشد از نظر فنی این پرسشها اشکال داشت
از این سوالها نمیشه به نتیجه درستی دست یافت
 برخی از سوالها مثال سوال یک "نمیتونه چیزی رو بسنجد -روایی و پایایی را دریابد /در واقع خودش
موضوع و سوال یه تحقیق هست که باید براش سوالهای عملیاتی بسازید"
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 به گمان من ارزیابی تاثیر یا عملکرد هر پدیده و یا ارگانیزاسیونی در روبرو شدن با هر شرایط جدیدی،
نیاز به آمار و بررسی آماری دارد
 سوالها جدا از واقعیت است .بحران کرونا جدا از بحرانهای دیگر سرمایهداری نیست.
 ترجیح میدادم نفرستم برات چون که امیدوار کننده نیست .از روز اول هم میدانستم که چه جوابی
دارم .چون این دغدغه همیشگی ست .در ضمن ،یک دلیل دیگر دیر نوشتنم این بود که یک جور
رجزدن و صنعت ساختن و بازار ساختن از موقعیتهای فاجعه بار زنان به سبک سازمان ملل یا
کتابهای دکتر عباس محمدی اصل توی این جور سوالتنظیمکردنها میبینیم .زنان و سیل ،زنان و
زلزله ،زنان و فقر و ....یک عده از این راه نان میخورند .میدانمکه شما جزو آن عده نیستید .اما به نظرم
نحوه طرح سوال شاید باید متفاوت باشد!
 قبل از پاسخ دادن به پرسشهای زیر به نظرم یادآوری چند نکته ضروری است :برخی پرسشها شبیه به
همدیگر هستند و در نتیجه پاسخها نیز ممکن است شبیه به هم باشند ولی تا جایی که امکانپذیر بود
به پرسشها پاسخ دادم .البته پاسخ به هر یک از این پرسشها خودش یک موضوع مهم تحقیق است،
ولی سعی کردم نظراتم را به صورت خالصه بنویسم .در مورد ناشناس بودن جمع از زاویهی محدودیتها
و رعایت امنیت جمع برای پاسخ دهنده قابل درک است و بر اساس اعتماد به فردی که برایش فرستاده
است میتواند پاسخ دهد ،ولی نیاز به توضیح بیشتری داشت که این تحقیق چگونه و با چه روشی انجام
میشود و جمعبندی پاسخهای "توضیحی" چگونه انجام خواهد شد که اعمال نظری نشود .به نظر من
اگر پرسشها با پاسخهای چند گزینهای باشد ،پاسخدهنده میتواند اعتماد بیشتری کند که پاسخها
درست گردآوری خواهد شد و احتمال این که محقق بنا به سلیقه خود پاسخها را تعبیر و تفسیر کند و
برخی را که دوست دارد انتخاب و برخی دیگر را کنار بگذارد ،کمتر خواهد بود.
 در مورد پاسخدهنده گفته نشده که دالیل دانستن اطالعات شخصی افراد برای چیست و از این اطالعات
چگونه استفاده خواهد شد .اینکه آیا در تحلیل تحقیق ،این اطالعات ذکر میشود یا فقط برای اطالع
محقق است؟ من حدس میزنم که اطالعات شخصی پاسخدهندگان بیشتر برای اطالع محقق است و
شاید هم برای دستهبندی پاسخدهندگان الزم باشد که در هر دو صورت الزم بود روشن گفته و محقق
متعهد شود که این اطالعات را نزد خود محرمانه نگاه خواهد داشت یا به صورت کلی در نتیجهی
تحقیق از آن استفاده خواهد کرد.
 ما از این حرکت شما پشتیبانی میکنیم .اما بهتر بود ،اگر شما کمی هم در باره شکلگیری و خط
فکریتان مینوشتید.

10

جمعیت مورد مطالعه:
از  ۳۶پرسشنامه تکمیل شده ،در تعدادی ،مشخصههای سن ،جنس ،تحصیالت . ..تکمیل نشده بود :در  ۴پرسشنامه
( ۱۱درصد) هیچ اطالعاتی نوشته نشده بود و در ده پرسشنامه ( ۲۸درصد) یک یا دو آیتم قید نشده بود .علت عدم
همخوانی برخی دادهها در این بخش ،ناشی از بی جواب گذاشتن برخی از گزینهها توسط پاسخدهندگان است.
 ۶۱درصد پاسخدهندگان داخل و  ۱۴درصد خارج از ایران زندگی میکردند و بقیه جوابی نداده بودند.
 ۷۷.۸درصد پاسخدهندگان زن و  ۸.۳درصد مرد و یک نفر هم جنسیت خود را "سیال" عنوان کرده بود.
 ۲۷.۸درصد پاسخدهندگان بین  ۲۰تا  ۴۰سال سن داشتند ۳۰.۵ :درصد  ۴۰تا  ۶۰ساله و  ۳۰.۶درصد نیز  ۶۰سال
به باال بودند.
 ۱۳.۸درصد زیر لیسانس ۵۵.۵ ،درصد پاسخدهندگان دارای تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس بودند .و  ۱۳.۹درصد
نیز دارای دکترا بودند.

سوال ۱
نظر خود را در باره شرایط همه گیری کرونا و بحران ناشی از آن بر جنبشهای اجتماعی بهویژه جنبش زنان
بیان نمایید.
برای تحلیل محتوای پاسخهای داده شده به سوال یک ،پنج دسته یا طبقه کلی که هر کدام شامل زیرمجموعههایی
بودند ،در نظر گرفته و بر این مبنا کدگذاری مقوالت آغاز شد:
 .1شرایط پیش از کرونا ( ۱۵درصد)
 .2تاثیر کرونا بر شرایط عام جامعه ( ۲۴.۵درصد)
 .3تاثیر کرونا بر شرایط زندگی زنان ( ۱۱.۵درصد)
 .4تاثیر کرونا بر جنبش زنان ( ۴۰درصد)
 .5تاثیر کرونا بر جنبشهای اجتماعی ( ۸درصد)
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شرایط پیش از
کرونا

فراوانی تاثیر کرونا بر
شرایط عام جامعه
درصد

فضای سرکوب

8

%38

تفرقه در
جنبش زنان و
نداشتن ارتباط
هماهنگ با هم
و اختالل در
روند ارتباط
گیری
انفعال،
مسکوت ماندن
ماجرای آبان و
هواپیمای
اکراین
نداشتن ارتباط
با فعاالن خارج
از کشور

6

%28

5

%25

2
%9

تشدید بحران
اقتصادی،
قربانیان از میان
آسیبپذیرترین
اقشار هستند

بستهتر شدن فضا
و تشدید فضای
سرکوب

رشد اعتراضات و
جنبش های
خودبهخودی

توجه بیشتر و
عمده شدن مساله
بهداشت و درمان
عدم حضور در
فضاهای عمومی
تغییری نخواهد
کرد

21

فراوانی تاثیر کرونا بر
شرایط زندگی
درصد زنان

فراوانی

درصد

درصد

تاثیر کرونا بر
سایر جنبش
های
اجتماعی

15

8

28

رکود و انفعال 5

%44

10

%29

4

%12

فراوانی

افزایش فقر،
بیکاری و
اخراج،
سختتر شدن %50
شرایط زندگی،
افزایش
استثمار
افزایش
خشونت،
افزایش کار
خانگی ،تبدیل
خانه به محل
کار

افزایش
اعتراضات زنان

7

%44

1

%6

2

تاثیر کرونا بر جنبش
زنان

تشدید انفعال ،سکوت
و رکود مثل عدم
برگزاری هشت مارس،
%50
دور شدن فعاالن
جنبش زنان از
فعالیت و درگیر شدن
در امور معیشتی و
کار ِخانه
واکنش خفیف به
شرایط ،پرداختن به
فعالیت های پراکنده
و خیریه.

بیشتر شدن
پیچیدگی فعالیتها ،
فراهم شدن امکان
بازنگری و دروننگری،
افق مه آلود
همبستگی
همسو شدن با مردم و
معطوف شدن فعالیت
به مساله زندانیان

%6
2
%6

هیچ تاثیری

1
%3

ایجاد فرصت برای
فعالیت مجازی

34

16

10

%18

6

٪10.75

فراوانی
درصد

%42

افزایش و
ادامه
تجمعات
کارگری،
تشدید
مقاومت و
رادیکال تر
شدن
حضور در
فضای
مجازی

4

%33

3

%25

5

%9
5
%9
2
٪3.25
56
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همان گونه که در جدول باال روشن است ،برای درصد بزرگی از پاسخدهندگان ،تشدید مشکالت اقتصادی و تبعات آن،
تشدید فضای سرکوب دستگیریها و بازداشتها ،همچنین انفعال و تفرقه موجود در جنبش زنان و نداشتن ارتباط
هماهنگ با هم ،که پیش از بحران وجود داشته و پس از بحران هم تداوم مییابد ،بسیار پررنگ بوده است.
12

در  ۱۱.۵درصد پاسخها به تاثیر کرونا بر زنان پرداخته شده و  ۴۰.۵درصد به تاثیر کرونا بر شرایط عام جامعه .در هر دو
گروه مساله تشدید بحران اقتصادی و تبعات آن ،باالترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
در کنار  ۴۲درصدی که به تداوم رکود و انفعال جنبشها ناشی از شرایط کرونا اشاره کرده بودند ۳۳ ،درصد نیز به
تداوم اعتراضات و رادیکالتر شدن شرایط اشاره داشتند.
 ۶۸درصد به تشدید انفعال ،سکوت و رکود مثل عدم برگزاری هشت مارس و دور شدن فعاالن جنبش زنان از فعالیت و
درگیر شدن در امور معیشتی و کار ِخانه و واکنش خفیف به شرایط و پرداختن به فعالیتهای پراکنده و خیریه اشاره
کردهاند و تنها در یک مورد به افزایش اعتراضات زنان اشاره شده است.
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سوال ۲
در شرایط همهگیری کرونا وظایف جنبش زنان چیست؟ نمونههای عینی و انضمامی این وظایف را بنویسید.
کد

کار نظری

کار عملی

کل

فراوانی درصد

فراوانی درصد
1

تحقیق و تحلیل شرایط
روز و اولویتبندی پیامدها،
موضعگیری ،نقد سیاست
های دولت

9

39

فعالیت تبلیغی ترویجی شامل :اطالعرسانی ،آگاه کردن زنان از
طریق بیانیه ،تحلیل و اعالمیه و پخش آن ،برگزار کردن کمپین،
کارزار ،پرفرمنس و گرافیتی در سطح شهر ،استفاده از فضاهای
شهری ،برگزاری کارگاه و کالس آموزشی با هدف درگیر کردن
نوجوانان و کودکان با مسایل زنان

19

20.4

2

بازبینی اهداف و خواستهها
و نقد خود ،خانهتکانی
چپ از رسوبات گذشته

4

17.3

حمایت و ارتباط با گروه های موجود و جنبشهای دیگر ،شکل
دادن اتحادهای موقت ،پیوند با جنبش معیشتی پرستاران ،کارگران
و  ،...حمایت از کارگران و زندانیان سیاسی ،فعالیتهای زیست
محیطی

14

14.9

3

ریشهیابی و دستهبندی
مطالبات و مقولهبندی
نیازها

4

17.3

کار خیریه (حمایت از کودکان ،شناسایی از خانوادههای آسیبدیده،
فراخوان برای تهیه امکانات اولیه بهداشتی برای اقشار فرودست)

10

10.7

4

تعیین افق مبارزه ،پیشنهاد 3
بدیل ،تعیین برنامههای
عملی

12.9

ترویج مطالبهمحوری برای فشار به دولت

10

10.7

5

شناسایی مشکالت در
خصوص پیامد کرونا

2

8.7

داشتن صف مستقل طبقاتی ،ارتباط با زنان فرودست ،ایجاد تشکل
زنان فرودست

7

7.5

6

بحث و مجادله بین خطوط
فکری متفاوت

1

4.3

تالش برای تشکلیابی (سازماندهی کمیتههای محلی ،ایجاد جمع
های کوچک مثال برای اشتغالزایی و مهارت و قدرتبخشی به زنان

7

7.5

حمایت از زنان خشونت دیده

7

7.5

ادامه فعالیتهای همیشگی ،مبارزه با مردساالری و ستم جنسیتی،
تولید محتوای فمینیستی ،طرح مطالبات زنان در سایر جنبش های
اجتماعی مانند جنبش کارگری

6

6.2

فعالیت در فضای مجازی

4

4.3

پیگیری مطالبات اقشار مختلف و نوشتن از نیازهای زنان و...

3

3.15

فشار فعاالن خارج از طریق پیگیری پروندههای حقوقبشری،
حرکت به سمت حداقل دموکراسی

3

3.15

تقویت روحیه تحلیلگرایانه و راهکاردهنده به جای انفعال و
خمودگی و ابراز ناخرسندی صرف

2

2.1

فعالیت مخفی و پردوام

1

1

کل

93

7

کل

23

14

 20درصد پاسخهای این سوال ،به کار نظری و  80درصد به کار عملی اختصاص یافته است .البته از نظر برخی از
پاسخدهندگان کار نظری و کار عملی به یک میزان حائز اهمیت است که هر دو را با وزن یکسان در نظر گرفتیم.
راهکارهای نظری
 از میان راهکارهای نظری در  39درصد پاسخها ،تحقیق و تحلیل شرایط روز و اولویتبندی پیامدها ،موضعگیری و نقد
سیاستهای دولت مد نظر قرار گرفته است .بازبینی اهداف و خواستهها و نقد خود ،ریشهیابی و دستهبندی مطالبات با
 17.3درصد در مرتبه بعدی قرار داشته و شناسایی مشکالت در خصوص پیامد کرونا نیز  8.7درصد پاسخها را شامل
میشد.
 راهکارهای عملی
 در زمینه راهکارهای عملی پیشنهاد شده در این پاسخها 20.4 ،درصد به فعالیتهای تبلیغی -ترویجی اختصاص دارد
که شامل اطالعرسانی و آگاه کردن زنان از طریق بیانیه ،تحلیل ،اعالمیه و پخش آن ،برگزار کردن کمپین،کارزار و
پرفرمنس ،گرافیتی در سطح شهر و استفاده از فضاهای شهری ،برگزاری کارگاه و کالس آموزشی با هدف درگیر کردن
نوجوانان و کودکان با مسایل زنان میشود.
پس از آن حمایت و ارتباط با گروههای موجود و جنبشهای دیگر ،شکل دادن اتحادهای موقت ،پیوند با جنبش
معیشتی پرستاران ،کارگران و ،...حمایت از کارگران و زندانیان سیاسی ،فعالیتهای زیست محیطی قرار دارد (14.9
درصد) و پس از آن ترویج مطالبهمحوری برای فشار به دولت( 10.7درصد).
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سوال ۳
برای تامین همسویی بیشتر در درون جنبش زنان (در نظر و عمل) چه ابزار و راهکاری را پبشنهاد می
دهید؟
در مجموعه پاسخها به سوال  ۳نیز دو دسته راهکار نظری و عملی قابل تشخیص است .سه نفر پاسخی به این سوال
ندادهاند.
کد

کار نظری

کل
فراوانی

کار عملی
فراوانی درصد

درصد

1

شناخت از اهداف و برنامههای سازمانهای
فعال جنبش زنان ایران در سایر نقاط جهان
و ارتقای اهداف و برنامه ها

11

61.2

آگاهیرسانی ،برگزاری جلسات مطالعاتی،
فیلم ،میزگردها و جلسههای مشترک در
فضای حقیقی و مجازی

12

33.2

2

انتقاد صادقانه از عملکرد خود ،گذشتن از
منیتها و نگاه قیم مآبانه ،بازتعریف جنبش

3

16.8

ارتباط با جنبشهای دیگر و تاکید بر نقاط
مشترک

9

25

3

تحلیل مشخص از شرایط مشخص

2

11

استفاده از فضای مجازی ،ایجاد شبکه های
مجازی و ایمیل گروهی

6

16.8

4

تاکید بر مساله تشکلیابی از طریق بهترین
راهکار

1

5.5

سازماندهی و تشکیل گروههای مردمی ،
تشکیل تعاونیها و شورا

3

8.3

5

برونرفت از مطالبه محوری

1

5.5

تماس با فعاالن زن ،تعریف پروژهها و
اکسیونهای مشترک

3

8.3

6

خارج شدن از فعالیتهای واکنشی و
پیگیری فعالیتهای بلند مدت

2

5.6

7

همسویی معنایی ندارد

1

2.7

کل

36

کل

18

با نگاهی به جدول در مییابیم در حدود دو سوم پاسخهای ارائه شده ( 60درصد) در این سوال ً،به راهکارهای عملی
و همسوئی فعاالن اشاره شده و یک سوم به مسائل نظری( 30درصد) .البته قطعاً بخشهایی از این دو راهکار
همپوشانی هم دارد .در راهکار نظری بیشترین نگاه به آشنایی با اهداف سازمانها و فعاالن و ارتقای سطح اهداف و
با دیدی انتقادی نسبت به گذشته خود بود .در رابطه با کار عملی بیشترین توجه به برگزاری جلسات مشترک به
اشکال متفاوت و ارتباط با جنبشها و فعاالن ،با تاکید بر نکات مشترک بود سازماندهی و تشکیل گروههای مردمی
از دیگر راهکارهای ارائه شده بود ( .با توجه به جدول)
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سوال ۴
شرایط امروز و شرایط پساکرونایی(پس از فروکش کردن بحران اولیه بیماری) آیا سبب نزدیکی جنبشهای
اجتماعی و همافزایی آنها در رسیدن به خواستهها و عمل مشترک خواهد شد ،توضیح دهید چگونه؟
کل
کد

توضیحات
فراوانی

درصد

1

سبب هم افزایی نخواهد شد

9

27.3

2

به خودی خود سبب هم افزایی نخواهد شد

7

21.2

3

نمیتوان پیشبینی کرد

7

21.2

4

جنبشها دقیقا نزدیک شدهاند

5

15.2

5

به احتمال زیاد سبب همافزایی خواهد شد

4

12.1

6

فراهم شدن فرصت سازمانیابی طبقاتی علیه

1

3

مردساالری و ستم جنسیتی
33

کل

100

جدول فوق نشان میدهد که حدود هفتاد درصد پاسخها به هیچ وجه اعتقادی به نزدیکی جنبشها با یکدیگر ندارند یا
این امکان را بسیار ضعیف یا غیرقابل پیشبینی ارزیابی میکنند و فقط چهار نفر آن را محتمل میدانند و شرط آن را
همسو شدن اهداف و تاکتیکهای جنبش میدانستند.
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سوال ۵
آیا تغییر شرایط ناشی از شیوع کرونا و پیامدهای آن باعث خواهد شد که جنبشهای اجتماعی از جمله
جنبش زنان اهداف ،خواستهها و تاکتیکهای مبارزاتی خود را بازبینی و بازتعریف کنند؟ چرا و چگونه؟

کد

سوال 5

کل
فراوانی

درصد

1

بله بازبینی خواهد شد

20

59

2

خیر نخواهد شد

8

23.5

3

باید بشود ،نمیدانم هنوز

6

17.5

نشده و...
کل پاسخها

34

100

در بیش از نیمی از پاسخها نسبت به بازبینی اهداف ،خواستهها و تاکتیکهای مبارزاتی توسط فعاالن جنبشهای
اجتماعی به خصوص جنبش زنان خوشبینی به چشم میخورد و تنها  8نفر به این سوال پاسخ منفی دادهاند.
کسانی که پاسخ مثبت دادهاند چرایی و چگونگی این مساله را نیز کم و بیش توضیح دادهاند.
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سوال ۶
ارزیابی شما نسبت به شرایط پساکرونایی در رابطه با نحوه رفتار حاکمیت و رشد اعتراضات مردمی و
جنبشهای اجتماعی به ویژه جنبش زنان چیست و چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟

رفتار حاکمیت در دوران

فراوانی اعتراضات مردمی

پساکرونا

فراوانی راهکارهای مقابله

در دوران پسا

فراوانی راهکارهای مقابله

جنبشهای اجتماعی

فراوانی

جنبش زنان با این
شرایط

کرونا
افزایش میزان سرکوب

18

ابان دیگری در راه
است شورشهای
کور و اعتراضات
پراکنده

13

همسویی ،همبستگی،
خلق ظرفیتهای نوین
سازمان یابی مقاومت
تودهای مانند شرکت در
تشکلهای صنفی و
محلی

9

حضور فعال زنان در
اعتراضات و همراهی با
جنبش فرودستان

6

متحد شدن جناحهای
مختلف حاکمیت با اندکی
تغییر در جناحهای حکومت
و حذف برخی جناحها

3

رشد جنبشهای
اجتماعی

9

فضای کار مهیا نیست.
بعید است به صورت
متشکل عمل کنند

4

انجام پروژههای مشترک
همگرایی اتحاد عمل
مانند کار بر روی مساله
خشونت

5

سیاستهای حکومت پیش و
پس از کرونا تفاوتی نمیکند

2

ایجاد تشکلهای
هدفمند و حزب

4

کار مخفی

4

ناتوانی از پاسخگویی به
نیازهای مردم

2

تلفیق کار علنی و
مخفی

2

بازبینی اهداف و آسیب
شناسی ،فرصت
سازمانیابی علیه ستم
جنسی و مردساالری

4

تغییر در سیاستهای
خارجی و تعدیل مخالفت با
رابطه با امریکا

1

بازبینی اهداف و آسیب
شناسی ،داشتن برنامه
برای سازماندهی
اعتراضات

2

فعالیت در فضای مجازی

2

به دست گرفتن و رهبری
اعتراضات

1

دست کم نگرفتن جنبش
زنان در خارج از کشور

1

فراهم آمدن فرصت
استراحت و تنفس برای
حکومت

1

28

21

22

19

22

در پاسخ به این سوال ،پاسخدهندگان ،نحوه رفتار حاکمیت و اعتراضات مردمی را تا حدودی پیش بینی و برای
جنبشهای اجتماعی و جنبش زنان راهکارهایی برای مقابله با شرایط ارائه کردهاند .از  ۲۸پاسخ دریافتی در رابطه با
ارزیابی رفتار حاکمیت پس از کرونا ،حدود  ۶۵درصد افزایش سرکوب را رفتار غالب حکومت میدانستند .متحد
شدن جناحهای مختلف با تغییراتی اندک در بین آنها و سایر موارد مشاهده شده با فراوانی بسیار اندک طرح شده
است .تقریباً همه معتقد به رشد اعتراضات مردمی بوده و غالبا ظهور شورشهای کور را محتمل میدانستند.
لزوم همبستگی و ارائه راهکارها و داشتن برنامه مشخص برای مقابله با سرکوبهای گسترده پیشنهاد شده است و
فقط  ۴نفر معتقد بودند که فضای مناسب برای همبستگی موجود نیست .نکته قابل توجه در رابطه با جنبش زنان"،
حضور فعال و همراهی با جنبش فرودستان" بیشترین فراوانی را دارد و ارائه راهکارهای مشخص و تعریف پروژههای
معین در مرتبه بعدی است .ضرورت آسیبشناسی و بازتعریف اهداف همچنان یکی از راهکارهای عمده است.
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مروری بر نظرات پاسخدهندگان در حوزههای مختلف
با توجه به جوابهای داده شده و استخراج موارد مشترک بین آنها ،نکات مشترک مقولهبندی شد .این مقولهها
به هشت محور اصلی تقسیمبندی شدند که در ادامه میآید .این نظرات با رعایت امانتداری با ادبیات و جمالت
خود پاسخدهندگان آورده شده است و تنها دخل و تصرفات انجام شده کمی ویراستاری و تغییراتی اندک جهت
منسجم کردن متن بوده است.
تناقضاتی که در بعضی بخشها به چشم میخورد ،ناشی از تفاوت دیدگاهها و نظرات آنان است.
محورها:
 -۱چگونگی تحرکات مردم (گسترش اعتراضات آنها و جنبشهای اجتماعی بخصوص جنبش زنان با نگاه مثبت
پاسخدهندگان به حرکات مردمی)
 نحوه عملکرد مردم ،جنبشهای اجتماعی بخصوص جنبش زنان و افول فعالیتهای آنها (نگاه منفیپاسخدهندگان به حرکات مردمی)
 - ۲نقش فضای مجازی و استفاده از آن در فعالیتها( .نگاه مثبت)
 عدم استفاده از فضای مجازی در فعالیتها( .نگاه منفی) -۳اقدامات و موضعگیریهای حکومت و سرکوبهای انجام شده.
 - ۴شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه قبل و بعد کرونا.
 - ۵کار خانگی و تغییرات آن در دوران همهگیری.
 - ۶خشونت خانگی و نقش قرنطینه در آن.
 - ۷گفتگو و عمل مشترک جنبشها.
 -۸سازماندهی ،انسجام و ایجاد تشکلهای مستقل.

21

نظرات
از آنجایی که جوابها اغلب در دو حوزه تحلیل شرایط موجود و یا ارائه راهکار بود ،به این دو دسته کلی تقسیم شدند و
مقولههای یاد شده تحت عنوان این دو دسته کلی آورده شدهاند:
الف  -تحلیل شرایط موجود
 چگونگی تحرکات مردم (گسترش اعتراضات آنها و جنبشهای اجتماعی به ویژه جنبش زنان با نگاهمثبت پاسخدهندگان به حرکات مردمی)
اوجگیری اعتراضات کارگری و فرودستان بر اثر بحران اقتصادی ناشی از همهگیری و عدم توان حکومت برای پاسخگویی
به مطالبات کارگران و فرودستان جامعه میتواند برای زنان فرصت سازمانیابی طبقاتی علیه ستم جنسیتی ایجاد کند.
تعطیلی کسب و کارهای باقیمانده در دوران کرونا و عدم حمایت دولت از مردم در دوران کرونا شرایط جدیدی را برای
مردم رقم زد که بنا به گفته تحلیلگران سیاسی علیرغم قرنطینه که مانع حضور افراد در فضاهای عمومی میشود ،امکان
اعتراضات مردمی طی ماههای آینده را بیشتر کرده آنان معتقدند آبان ماه دیگری در راه است .شعله خشم مردمی که
ستم دیدهاند و روزانه با خون و عرق درآمیخته است به این زودی خاموش نخواهد شد مردم بعد از قرنطینه فقیرتر
خواهند شد .تشدید بحرانهای اقتصادی باعث تشدید مقاومتها و حضور رادیکالتر جنبشها و از جمله جنبش زنان در
عرصه اجتماعی خواهد بود و البته از طرفی شاید بحران اقتصادی منجر به حرکتها و جنبشهای خود به خودی شوند.
برآیند بحرانهای موجود میتواند مطالبات جنبش زنان را رادیکالتر کند و اهداف پیش رو را با مستندات عینیتری به
صحنه نظری و عملی وارد نماید .خصوصا که الیههای فرودستتر زنان آسیب بیشتری را متحمل شدند .گرایشات طبقاتی
و جنسیتی مجبورند که قطعا اهداف خود را بازگو کنند .از طرف دیگر فرو پاشی اقتصادی و جرقههای اعتراض در میان
فرودستان ،شاید باعث شودکه جنبشهای اجتماعی و به خصوص جنبش زنان نسبت به گذشته فعالتر شود و به ضرورت
یافتن راهی برای برون رفت از این شرایط نابرابر و تبعیضآمیز بیابند و بر سر خواستهها و اعمال مشترک به توافق برسند
و به عبارت دیگر این بحران آنان را کنار یکدیگر قرار دهد.
نظر دیگری نیز در این زمینه وجود دارد ،همه در دوران قرنطینه تنهایی و انزوای چند ماه را با پوست و گوشت خود
حس کردند و به لزوم یکی شدن و پیوند نزدیکتر با همگنان و هم اندیشان خود پی بردند .دریافتند که در شرایط
بحرانی ،بودن با یکدیگر هم خود افراد را زنده نگه میدارد هم این امکان را میدهد در راهی که مبارزه میکنند با توان و
اندیشه جمعی تصمیم بگیرند و به راهکارهای مناسبتری دست یابیند .همگی آموختیم که جمع شدن گاه و بیگاه در
خیابانها بدون ارتباطی منسجم و پایدار ،با از دست دادن خیابان به راحتی از بین میرود.

22

شرایط بعد از کرونا در ایران خیلی قابل پیشبینی نیست ولی چون پایانش زمان مشخصی ندارد خود این باعث ایجاد
اعتراضات خواهد شد ولی اینکه بتواند منشا اقدامی فراگیر شود و به هماهنگی و یک دستی منجر شود ،جای تردید دارد
و آنچه روشن است این که زنان در ایران آمادگی اعتراضات را دارند و در دنیا هرگاه موضوعی بوده زنان در بطن آن
بودهاند.
پیشتازان اعتراضات همچون دی ماه  ۹۶و آبان  ۹۸تهیدستان و بینصیبان خواهند بود جریان غالب جنبش زنان ایران که
خاستگاهشان عمدتاً طبقه متوسط شهری است تاکنون با اعتراضات فرودستان همراهی نکرده است انتظار میرود با درس
گرفتن از گذشته این رویه تغییر کند و جنبش زنان خود را از تهیدستان و شرایط زندگی آنان متمایز و دور نکنند.
اعتراضهای اجتماعی از قبل از کرونا وجود داشته است ولی کرونا سبب شد حاکمیت موقتاً نفس بکشد و راه فراری
داشته باشد و قطعاً پس از فروکش کردن شرایط حاد بیماری اعتراضات خشنتر و هدفمندتر میشود.
البته دیدگاه دیگری نیز درمیان پاسخدهندگان وجود داشت که نقش جنبشها در اعتراضات قطعی پس از کرونا بستگی
به عملکرد امروز و پیوستگی و اتحاد امروز و توافق بر سر حداقلها دارد ،چنانچه متحد عمل نکنند مثل گذشته
اعتراضات مردمی از آنها پیشی گرفته و چه بسا سبب شود اعتراضات بدون سازماندهی و از روی خشم نتایج مطلوب را
برای آنها فراهم نکند.
بعضی از پاسخدهندگان به جنبشها و بهخصوص جنبش زنان و فعالیتهایش این گونه نگاه کردهاند :جنبشها در ایران
در سالهای اخیر کمی جان گرفتند .جنبش زنان بیشتر روی کارهای انفرادی متمرکز بود تا حرکت جمعی .بحران کرونا
تغییر خاصی را در جنبش زنان به وجود نمیآورد زیرا ایران کشور هزار بحران است و نظایر آن را بسیار تجربه کرده و
جنبشها هم راه خود را رفتند چون مشکالت ریشهای هستند.
یکی از پاسخدهندگان معتقد است که شرایط فعلی از طرفی موجب تعطیلی نشستها ،سمینارها ،جلسات نقد فیلم،
تجمعهای اعتراضی و .. .شده و از طرفی برای بسیاری از فعاالن جنبش زنان ،فرصت بیشتری برای حضور و فعالیت در
انواع شبکههای مجازی ،گوش دادن به انواع محتواهای صوتی و خروجی فکری از طریق نوشتن و تولید محتوا گشته است
و حتی بعضی حلقههای فکری در فضاهای باز دنبال میشود.
طرح مباحثات و همافزایی در روند آگاهیبخشی برای جنبش اجتماعی ضرورت بزرگی است .بنابراین سیر جنبش دچار
رکود نیست؛ گرچه در فرم و شکل تفاوتهایی پیدا کرده است .البته پاسخدهندگان دیگری معتقدند که جنبش زنان نیز
مانند سایر جنبشها اوایل شیوع همهگیری به محاق رفته بود و نتوانست تحلیلی از شرایط عینی بدهد ولی در یکی دو
ماه اخیر توانست در فضای مجازی پویایی خود را حفظ کند همچنین برای کارگران نیز چنین تحلیلی وجود دارد که
گرچه قرنطینه برای مدت بسیار کوتاهی موجب دوری و کمتر شدن ارتباط اجتماعی کارگران شد و وقفهای کوتاه و
موقت در جریان اعتراضات آنها ایجاد کرد ضرورت مبارزه برای ادامه زندگی کارگران را به خیابان کشاند ،به گونهای در
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هفتههای اخیر شاهد اعتراضات کارگری درمیان کارگران مثالً معدن در کرمان و .. .بودیم .این حرکات روزبهروز
گستردهتر خواهند شد.
اگر بخواهیم از زاویهای دیگر به قضیه نگاه کنیم ،این عدم داشتن ارتباطات اجتماعی موجب تضعیف روحیه و برخی
فعالیتهای اجتماعی میگردد ،اما وجه دیگری هم دارد که آن دادن امکان بازنگری و درون نگری جنبش ،به فعاالن
است.

 نحوه عملکرد مردم و افول فعالیتهای جنبش اجتماعی به خصوص جنبش زنان (با رویکرد منفی)امروز بزرگ کردن جنبش زنان در شرایط بحران بیسابقه سرمایهداری خیلی واقعبینانه نیست .اگر چه مسائل مربوط به
زنان بسیار بیشترو پیچیدهتر از سایر جنبشها است .این جنبش جدا از سایر جنبشهای جهان نیست و بیان این مطلب
ریشه دواندن تفکر خردهبورژوازی در اندیشهها است جنبش زنان نباید خارج از طبقه بررسی شود.
جنبشهای اجتماعی در ایران و خصوصاً جنبش زنان پیش از کرونا در شرایطی به سر میبردند که به لحاظ فعالیت
جنبشی عملکرد بسیار ضعیفی داشتند در حقیقت تضعیف جنبشها بعد از  ۸۸آغاز شده و بعد از  ۹۷خودش را بیشتر
نشان داد که تا امروز نیز ادامه دارد و قبل از کرونا به خاطر آبان  ۹۸انفعال پررنگتر شده بود و همهگیری و قرنطینهی
نمایشی دیگر ،جایی برای فعالیت باقی نگذاشت و  ۸مارس امسال در بدترین وضعیت به پایان رسید و به جز تجمع
جنبش زنان در کردستان هیچ کنشی در ایران رخ نداد در حوزههای دیگر نیز وضع به همین منوال بود ،روز کارگر به
بیانیه ختم شد در حالی که کارگران قبل از آن روز و پس از آن تجمعاتی در اعتراض به عدم دریافت حقوق برگزار کرده
بودند.
زنانی که به دنبال حقوق از دست رفته خود بودند ،در جنبشهای اجتماعی دیگر مشارکت میکردند در شرایط کرونا
خانه نشین شدند
به نظر میرسد بحران پیش آمده همچنین سبب شد که فعاالن جنبش زنان نتوانند واکنش مناسبی نسبت به سوء
مدیریت دولت در همهگیری داشته باشند .طیفهای مختلف فعاالن جنبش زنان در ایران سالهاست که از هم دورند و
حتی در کلیتی هم در مورد فضای جامعه همسو نیستند .آنها ارتباط هماهنگی با هم ندارند و نمیتوانند در بزنگاههایی
مانند آبان ،دی ،شیوع کرونا و قتلهای ناموسی واکنش منسجمی از خود نشان دهند .در اغلب موارد دیده میشود که
حتی در مورد چگونه جمع کردن و هزینه کردن کمکهای مردمی نیز اتفاق نظر وجود ندارد که مثالً انتظار همگرایی
استراتژیک داشته باشیم .همسویی انتظار بیهودهای است چون جنبش ،متشکل از طیفها و گرایشهای مختلف است؛ به
لحاظ زیادی چندپاره و متکثر است ،اما از طرفی درباره بعضی موضوعات وحدت عمل الزم است که برخی مالحظات مانع
آن میشود ،از جمله آنکه جنبش زنان دچار تنگنظری ،خودخواهی و خودمحوری و بعضاً منفعتطلبی کنشگرانش و
نیز دستهبندیهای آسیبزا در درون است؛ البته این موضوع مربوط به گروههای مستقل چپ نیز هست .متاسفانه هرکدام
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ساز خود را میزنند؛ عدهای از فعاالن به دنبال مطرح شدن هستند تا موثر بودن؛ تا حدودی افق مهآلود برای همبستگی
دیده میشود .اصالً وقتی از جنبش زنان صحبت میکنیم ،باید بگوییم از چه جنبشی صحبت میکنیم؛ چون درحال
حاضر چیزی به اسم جنبش زنان نداریم و بیشتر گروههای پراکنده چند نفری هستند و حرکتها حرکتهای احساسی
غیرمتشکل و تقریباً خودرو بود که در قالب کمکرسانیهای مالی و امکاناتی انجام میشود و خانمها هم به دلیل فرصت و
هم به لحاظ حسهای مادرانه در این مدت به این کارها پرداختند .به زعم پاسخگوی دیگر ،طی این سالها نوعی
فمینیسم لیبرال دست باال را داشته این نوع از کنشگران ضررهای زیادی به جنبش رهایی بخش زنان و استقالل فکری و
سیاسیاش وارد کرده است.
از طرف دیگر پاسخگویی معتقد است شاید جنبشها به دلیل ترسی که از نبود آلترناتیو مشخص در فضای کنونی جامعه
ایران و خارج از ایران دارند ،خیلی تمایلی به مشارکت در تظاهرات خیابانی را نداشته باشند؛ همچنین به دلیل حجم
دستگیریها و احکام بلندمدت که از سال  ۸۸تاکنون ادامه دارد ممکن است برخی از فعاالن تالش کنند کجدار و مریز با
شرایط پیش روند و بیشتر به حفظ بدنه جنبش بپردازند و به بودن صدایی در فضای اختناق فکر کنند تا اکت بیرونی که
مستلزم هزینه دادن بیشتر است.

 -۲نقش فضای مجازی در دوران کرونا و استفاده از آن در فعالیتها

شیوع کرونا باعث شده افراد امکان حضور در مکانهای عمومی را نداشته باشند و تمرکز بحثها به سمت بهداشت
عمومی رفته و کمتر امکان صحبت درباره مسائل دیگر وجود داشته باشد ،اما از سوی دیگر باعث شده افراد حضور
بیشتری در فضای مجازی داشته باشند که میتواند به عنوان یک فرصت مورد استفاده فعاالن قرار گیرد و با استفاده از
فضای مجازی مقاالت و تحلیلهایی در مورد شرایط روز ارائه دهد .این فعالیتها در روزهای حساس کنونی در فضای
مجازی این پیام را میدهد که جنبشها زنده هستند و فقط به دلیل رعایت پروتکلها جور دیگری فعالیت میکند زنان
در فضای مجازی آمادگی واکنش به مسائل را دارند .استفاده از شبکه اجتماعی امکان درخشانی به زنان داده تا روایت
مشترک خود را با دیگر زنان در میان بگذارند.
خواستههای زنان در دورهی کرونا در گروههای مجازی با آگاه شدن از وضعیت خویش قوت گرفت و میشود گفت ابزاری
مثل اینترنت همزمان با انتقال تجربه میتواند به همسویی جنبش اجتماعی کمک کند.
احتماال کرونا تاثیری روی جنبش اجتماعی خارج از ایران ندارد اما داخل ایران ممکن است باعث حضور بیشتر در فضای
مجازی شود.
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ممکن است عدم حضور فیزیکی و عدم تماس باعث تغییر تاکتیکی شود و اهمیت فضای مجازی بیش از پیش هویدا شده
است .چرا که در شرایط حاضر بیشتر فعالیتها در فضای مجازی است .مثل اوایل همهگیری که جنبش زنان به محاق
رفت ولی با استفاده از فضای مجازی مقاالت و تحلیلهایی در مورد شرایط روز ارایه دهند .چند گروه صنفی علنا شروع به
فعالیت کردند .مانند پرستاران و کارگران .جنبشها با هوشیاری باید به بازبینی خود بپردازند .مثال خشونت مجازی علیه
زنان و کودکان.

 -عدم استفاده از فضای مجازی

همانطور که در باال مطرح شد دردوران کرونا باتوجه به مصادف شدن با هشت مارس هیچ برنامهای حتی به صورت
مجازی نیز برگزارنشد و این مساله نشان از دوری فعاالن از عرصه مجازی به عنوان تنها امکان موثر برای ارتباط با بدنه
جامعه دارد .همچنین این بحران سبب شد جنبش در مورد وقایع آبان و دی و قتلهای ناموسی که در بهار انجام شد ،هم
کاری نکند .یکی از عوامل انفعال ،قدرت رسانه و رسانهزدگی فعاالن در فضای بیرونی و واقعی بوده و هست.
مشکلی که شبکههای اجتماعی دارند رویتپذیری روایت صرف ،بدون مداخلهای معنادار با واقعیت انضمامی جامعه است
گر چه استفاده از شبکه اجتماعی امکانهای درخشانی به زنان داده تا روایت مشترک خود را با دیگر زنان در میان
بگذارند اما هم زمان شبکههای اجتماعی به خاطر خاصیت رسانهای کردن همه چیز ،گاهی در جهت عکس پیش میروند
و هر روایتی یا از سوی روایات قالبی مصادره میشود یا به شکلی مبتذل این توهم را ایجاد میکندکه بیان روایت کافی
است.

 -۳اقدامات و موضعگیریهای حکومت و سرکوبهای انجام شده

شرایط همهگیری را نمیتوان بدون عملکرد دولتها دید .بدون شک این شرایط و عکسالعملها در کشورهای مختلف
یکسان نیست .حکومتهای مختلف رویکردهای متفاوت و نه لزوما متناقضی داشتند ابتدا همه انکار کردند و سعی کردند
آن را بیاهمیت جلوه دهند سپس پذیرفتند بعضی حکومتها سعی در ساختن ویترین کمک به مردم را ساختند در ایران
ما بعد از شیوع کرونا هیچ گاه قرنطینهای از سوی دولت نداشتیم که دولت نه سعی آن را کرد و نه توانش را داشت .از
مردم میترسید بنابراین چشم انداز این را نداشت که با یک نظم آهنین بتواند مردم را وادار به قرنطینه کند از طرفی
قرنطینه حمایت مالی از مردم را ایجاب میکند که حکومت توان آن را ندارد پس کارگران تولیدی و کارمندان در محل
خود حاضر میشدند و در خیلی از محلهای کار هیچ ماسک و دستکشی ندادند .کسانی که کسب و کارشان تعطیل شده
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بود هیچ حمایتی از دولت دریافت نکردند فقر شدید اقتصادی که قبل از شیوع وجود داشت نیز بیشتر شد .تعداد زیادی
در این میان جان باختند.
به نظر میرسد همان راهی را دارند میروند که از اول اتخاد کرده بودند" :ایمنی گلهای" همان راهی که اکثر کشورهای
سرمایهداری باالخره در چالش انتخاب بین اقتصاد و جان مردم ،اولی را انتخاب کردند ،به ویژه که ایمنی گلهای کسانی را
ناکارخواهد کرد که به زعم آنان سربار جامعه و اقتصاد آنان بودهاند :سالمندان ،بازنشستگان ،بیماران بدحال و پرهزینه،
معلوالن ،معتادان ،بیکاران و غیره و چه بهتر از این هم برای اقتصاد و هم برای حکومتهایشان.
اما در ایران در دوران کرونا ،تنها چند ماه قبل یکی ازخونینترین سرکوبها را به چشم خود دیدند که جامعه را وارد فاز
جدیدی از مبارزات کرده است .دستگیری بازداشتیان روزکارگر و دیگر بازداشتیان ،حکمها و وثیقههای سنگین برای زنان
فعال ،آنها را با این مسئله مواجه کرد که چگونه میتوان در چنین شرایطی هم بقا یافت و هم بقا را در راستای مطالبات
و آرمان مردم ستمدیده پیش برد .حکومت ایران حتی درمیان پاندمی هم دست از دستگیری و حکم دادن بر نمیدارد.
اما هرگز نتوانست و نمیتواند اعتراضات راخاموش کند .که البته پاسخگویی معتقد است که حرکتها ،خودبهخودی ایجاد
خواهند شد و سرکوب و خاموش خواهند شد .نظر دیگری هم وجود داشت که ،حکومت دست از سرکوب بر نخواهد
برداشت ولی اگر در جامعه تک صدایی نباشد و همبستگی بیشتر باشد توان سرکوب هم کمتر خواهد شد .مسلما فروکش
کردن فعالیتهای اجتماعی در دوران کرونا هیچ کس را همچون حاکمیت خوشحال نکرده است و در این راه به احتمال
زیاد تمام تالشش را خواهد کرد خاموشی جنبشها این اجازه را به حاکمیت میدهد تا با وقت آزاد به پروندهسازی و
سرکوب این جنبشها ادامه دهد.
به هر حال تمامی پاسخدهندگان معتقدند که حاکمیت سرکوب شدیدی داشته و خواهد داشت چون مطلع است جامعه
آتش زیر خاکستر است و فعالیتهای زنان را هم میبیند .حاکمیت خوب میداند در معرض فروپاشی است و سعی
میکند این فروپاشی را به تاخیر بیندازد برای همین سرکوب بیشتر خواهد شد.
بعد از کاهش همهگیری برخورد حکومت با معترضین خشنتر خواهد شد .و ابزار جدید سرکوب را به رخ میکشد .تغییر
فرمانده سپاه ،تالش برای ملی کردن اینترنت و .. .نشانگر این موضوع است .حاکمیت برای خروج از بحران خود ،دست به
متحد شدن جناحهای مختلف اصولگرا خواهد زد .تکلیف اصالح طلبان هم دردرون و بیرون از قدرت که مشخص است.
افشای پروندههای فساد و اتفاقاتی ازاین دست نشان میدهدکه کوچکترین نقدی به شورای نگهبان و رهبری پذیرفته
نیست نه از جانب نیروی منتقد نرم خودشان ،چه رسد به خارج از حکومت .سیاست خارجی و رابطه با آمریکا را تعدیل
میکند تا بتواند در مقابل مردم دوام بیاورد.
به طور کلی کنترل حکومتها بر زندگی مردم ،حتی زندگی خصوصیشان بیشتر خواهد شد که این مربوط به کل دنیا
است.
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برای تحلیل ،بهتر است که قبل ازبحران را هم تحلیل کرد ،در سالهای اخیر مخصوصا از  ۹۶بازداشتها و سرکوب شدید
تقریبا فعاالن جنبشها را در سکوت فرو برد جنبشها کمی جان گرفته بودند ولی به همان شدت هم سرکوب شدند.
برای حاکمیت ایران پیشا و پساکرونا وجود ندارد هر گاه که پایههای قدرت خود را در خطر ببیند یا اینکه احساس کند
که اعتراضات مردمی شکلی منسجمی به خود میگیرد با همه توان خود در مقابل آن خواهد ایستاد و دست به ایجاد جو
ترور و ارعاب میزند.

- ۴شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه قبل و بعد از کرونا

همهگیری کرونا در جهانی که بیشتر و بیشتر به سوی سیاست سرمایهداری و نئولیبرالیسم پیش میرود فاجعهای دیگر را
برای جهان ،محیط زیست ،اقتصاد و بدنه مبارزاتی معیشتی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای رهایی بخش رقم خواهد
زد کارگران بیثبات کار زیادی اخراج شدند این اوضاع بد به ویژه برای اقشار فرودست و آسیبپذیر مانند کسانی که
سرپناه ندارند یا کسانی که از لحاظ روحی و جسمی آسیب پذیرند ،بدتر خواهد بود و البته زنان که جزو اصلیترین این
جمعیتها هستند نیز ازاین ضربه در امان نماندند؛ به ویژه زنان کارگر که به مراتب شرایط برایشان سختتر از گذشته
شده است و همچنین زنان افشار پایین که تن فروشی و کارتن خوابی و قتلهای ناموسی در میانشان افزایش مییابد.
این همهگیری اقتصاد سرمایهداری را نیز در بعد خارجی و داخلی دچار بحران کرده است صد البته که سرمایهداری بار
این بحران اقتصادی را چون همیشه بر سر کارگران سرشکن خواهد کرد .کشورهای غربی با وعده اختصاص بستههای
حمایتی در صدد کمک به قشر آسیبپذیر برآمدند ،در عمل این شرکتهای بزرگ بودند که با فرار مالیاتی ،وامهای بی
بهره اختیار عمل را را به دست گرفتند .این شرکتها فرصت را غنیمت شمرده و این بار به بهانه مثالً موجهی میزان
استثمار جمعیتهای آسیبپذیر را باال بردند همانطور که اشاره شد در این شرایط بحران فشارهای معیشتی شدیدتر شده
است این اتفاق را در بسیاری از کشورهای سرمایهداری شاهدیم اما در ایران به خاطر فساد گسترده و ناکارآمدی حاکمیت
این شرایط تشدید میشود و حکومتی که درگیر بحران ساختاری بسیاری است ،از این بیماری و تحریمها سعی کرده
برای خود کالهی بسازد.
جامعهای که آبستن بحرانهای شدید اقتصادی است مردم را به شدت خسته و ناتوان کرده است مردم خسته بیشتر به
دنبال ناجی از درون و حاال که از درون ناامید شدهاند به دنبال ناجی از بیرون هستند .فقر پس از کرونا تشدید میشود
که این امر میتواند موجب یاس یا شورشهای مردمی شود .خودکشیهای پی در پی میتوانند عامل خطرناکی از
گسترش فضای یاس در جامعه باشد .چون در دوران قرنطینه مردم در خانهها بودند ،هزینههایی مانند هزینه سفر و خرید
لباس .. .در سبد خانواده نبود؛ ولی در دوران بعد از کرونا همه موارد وارد سبد معیشتی خانواده میشود که هیچ هم
خوانی با دستمزدها ندارد البته از باال هم با تزریق قطرهچکانی پول یا وامهای مختلف در صدد تعدیل اوضاع خواهند بود.
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بحران کرونا به خودی خود معنایی ندارد در سطح جهانی و داخلی بحرانها از قبل وجود داشتند و در اساس و از جنبه
مبارزه ضد سرمایهداری کارگران تغییری ایجاد نخواهد کرد منازعات و درگیریها بین بلوکهای مختلف اقتصادی بر سر
کسب حفظ هژمونی بسیار حاد شده بود اکثریت کشورهای توسعه یافته با بحران انباشت مواجه بودند و رقابت آشکار و
نهان برای خارج کردن دیگری از صحنه بسیار آشکار شده بود.
این بحران با توجه به تاثیری که به اقتصاد ایران دارد ممکن است بدنه جنبش زنان را که بیشتر از طبقه متوسط هستند
درگیر معیشت روزانه خود کند و آنها را از کار داوطلبانه نیز دور کند .هرچند که این بحران میتواند باعث شود آنها به
لحاظ اقتصادی جایگاه طبقه متوسط خود را از دست بدهند و شاید بتوانند بیشتر به مشکالت زنان طبقه فرودست توجه
نشان دهند.
پاسخگوی دیگر اضافه میکند که بحران یاد شده بیشترین تاثیر را بر زنان داشته است روزنههای کوچکی که به آن دست
یافته بودند تنگتر شد شاید مایوسانه باشد اما با تشدید بحران اقتصادی که شاهد آن هستیم فضای بستهتر ایجاد می
شود.
بحران کرونا مشخص کرد که وضعیت درمان و بهداشت جامعه نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و به اندازه کافی
بیمارستان دولتی برای انجام کارهای پزشکی وجود ندارد و عمال با خصوصیسازی بخش درمان و نبود بیمه مناسب جان
انسانها به خطر میافتد و این شرایط برای زنان که از حقوق نامساوی برخوردارند و یا بیکارند و با حقوق کم همسر
زندگی میکنند سختتر میشود.
کرونا یک بیماری طبیعی است که در سیستم سرمایهداری به خاطر ویژگیها و خصلتهای این نظام ،ابعاد اجتماعی
گرفته است و پاسخگوی دیگر به شکل دیگری مطالب باال را طرح کرد که :کرونا به این دلیل قربانیهای زیادی در سراسر
جهان داشته که ما با میلیونها مردم گرسنه و آسیبپذیر مواجه هستیم و بیشترین قربانیانش را از میان طبقات فرودست
و حاشیهنشین گرفته است.
آنچه به عنوان دورکاری مطرح شد مشخص بود که برای مدت زمانی کوتاه بود به خصوص برای طبقه کارگر و آنهایی که
به ویژه طی ده اخیر از مشاغل مزدی تعدیل و بیرون انداخته شدند و به کارهایی مثل دستفروشی ،پیک موتوری و.. .
روی آورده اند ،اصوال چنین امکانی را نداشتند .برای اینان خانه نشینی به معنی عدم امکان گذران زندگی است .تعطیلی
برخی مشاغل نیز خود فشار مضاعفی برای آن دسته از کارگرانی است که کار خود را به این شکل از دست دادهاند .ضمن
این که در همین مدت کوتاه دو سه ماهه بسیاری از قیمتها افزایش داشته است .که خود سطح زندگی و معیشت را
پایینتر آورده است .زنان اقشار پایین کارگری چه مردی در کنارشان باشد و چه سرپرست خانوار باشند خانهنشینی برای
شان معنی ندارد.
حاکمیت آگاه به این شرایط وحشتناک است فقر حاکم بر جامعه و سرکوبها جامعه را وارد فاز جدیدی از مبارزه کرده
است.
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- ۵کارخانگی و تغییرات آن در دوران همهگیری

زنان و در نتیجه فعاالن زن بیشتر از پیش درگیرکارهای خانه مراقبتی ،بهداشتی ،ایجاد سرگرمی و دیگر امور فرزندان از
جمله درس و مدرسه ،قابل تحمل نمودن شرایط سخت کنونی برای اعضای خانواده ،مراقبت از سالمند هستند زیرا
فرهنگ مرد ساالری انتظار دارد که خدمات خانگی توسط زنان انجام شود درحالی که خودشان هم مانند دیگران ازاین
شرایط آسیب و صدمه میبینند .محدودیتهایی که در زندگی فردی ایجاد شد طبیعتا بر زندگی اجتماعی نیز تاثیر
گذاشت.
بحران کرونا از چند زاویه توانست نقش زنان را در خانواده و محیطهای کاری مانند بهداشت و درمان و همچنین آسیب
پذیری روانی بیشتر مورد توجه قرار دهد .به این جهت الزم است که به این حلقههای شکننده و آسیبزا بیشتر توجه
کنیم .چرا زنان در خانواده این چنین تعریف شدهاند که مدام باید نقشهای مراقبتی و سرویسدهی را به نهایت بر دوش
بکشند و سیستم حاکم مرتب از این نقشها حمایت کرده و خود را از انجام مسئولیتهای اجتماعی مبرا میکند.
زنان از خود حقوقی ندارند .زنان شاغل حقوق شان نصف مردان است و امکان دارد سرپرست خانواده باشند اینکه به
عنوان مادر و زن خانهدار کارهای بیشتری به گردنشان است و در این وضعیت کرونا چند برابر شده و همچنین باید بار
روانی خانواده را هم متحمل شوند.

- ۶نقش قرنطینه در خشونت خانگی

شیوع بیماری کرونا و عواقب آن بیشترین ضرر را برای طبقات کم درآمد و آسیب پذیر مانند زنان ،افغانستانیهای ساکن
ایران و .. .رقم زده است .عدم امنیت کاری ،بیکاری ،بسته شدن مهد کودکها و مدارس ،باال رفتن خشونت خانگی و تنها
و بیپناه ماندن بسیاری از زنان را در مقابل مشکالت جانی و مالی قرار داده است و از طرف هیچ نهادی برای کمک به
خشونت متحمل شده ،حمایت نشدند.
پاسخگوی دیگری ضمن اشاره به گروههای آسیبپذیر از جمله زنان ،مطرح کرد که قربانیهای بسیاری در بیماری کرونا
از این گروهها هستند .ترکیبی از شرایط مادی و اقتصادی این گروهها با فاکتورهای ستمگرایانهای مانند جنسیت ،ملیت و
نژاد که پایه عینی دارند .شرایط زیست اجتماعی ،این گروهها را بسیار بحرانیتر کرده است .همانطور که شاهدش بودیم
ستمهای شدیدتر به این گروهها در دوران قرنطینه وارد آمد که خبرهای آن فضای رسانههای مختلف را نیز تسخیر کرده
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است .زنان در سیستم سرمایهداری هم از لحاظ بیولوژیک و هم از لحاظ اجتماعی آسیب پذیرند .عوامل بیولوژیک هم
ریشههای اجتماعی دارند همچنین خشونت سیستماتیک و اقتصادی از جمله مشکالت زنان ایران است.
با افزایش زمان ماندن در خانه ،میزان خشونت خانگی علیه زنان بسیار گسترش یافت زنان در اقصی نقاط دنیا ناگهان با
این مشکل مواجه شدند که ناچار در خانه و در کنار پارتنر یا زوج آزارگرشان بمانند.
کرونا هم مثل همه بالیای طبیعی و مصنوعی نوع بشر به زنها به خاطر نقشهای اجباری و پررنج که جوامع به آنها
محول کردهاند بیشتر آسیب میزند .موقعیت زنان را به خطر میاندازد .میزانش هم بستگی به سن ،ثروت و فاصله با
قدرت دارد و این که در کجای دنیا باشند و همچنین به مختصات جمعیتشناسی نیز مرتبط است.
در این شرایط اعتراض زنان شدت خواهد گرفت ،بخصوص زنان از اقشار متوسط جامعه که از آگاهی بیشتری برخوردارند
و امید که جنبش زنان بتواند قویتر و متحدتر از گذشته مطالبات خود را علیه این ساختار به شدت تبعیضآمیز بیشتر و
بهتر از گذشته سرو سامان دهد.

 -۷گفتگو و عمل مشترک جنبشها

با اتفاقات امروزه ،برای حل مشکالت موجود ،نیاز به همراهی و اتحاد داریم .اتحاد بین جنبش اگر چه همیشه در هنگام
فعالیت مطرح بوده اما امروز این نیاز بیش از پیش احساس میشود برون رفت از مطالبهمحوری و تاکید بر تشکلیابی که
دو سال قبل به صورت رسمی در بیانیههای جنبش زنان مطرح شد .باید به صورت عملی در دستور کار جنبشها قرار
گیرد .همچنین خارج شدن جنبش از انجام فعالیتهای واکنشی و پی ریزی فعالیت بلندمدت نیز میتواند به همسویی
کمک کند.
یکی از ویژگیهای آشکار جنبش زنان نداشتن ارتباط مستقیم و ارگانیک با جنبش زنان خارج از کشور است .دلیل این
موضوع اختالفات نظری بود و هنوز هم هست.
پاسخگویی مطرح کرده بود که از کار مشترک به خوبی استقبال نمیشود و تداوم ندارد چون هر گروهی نقد و نگارش
خود را میپسندد ،همین امر باز دارنده و به نفع حاکمیت شده است.
فرد دیگری مخالف نظر باال را طرح میکند ،پس از کرونا به علت فشار اقتصادی و سیاسی به اقشار فرودست و متوسط رو
به پایین جامعه که هر روز زیادتر و زیادتر میشود ،جنبشهای اجتماعی به هم نزدیکتر خواهند شد و خواستهها و عمل
مشترک خواهند داشت.
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فضای بیعملی فعلی ،طبیعتا خود به خود نمیتواند به همسویی بیشتر فعاالن جنبش زنان منجر شود ،اما این دورههای
بحران پیاپی به نظر تلنگری بود به فعاالن جنبش زنان تا با اعمال شیوهای فعالیتی مستمر را تعریف کنند که بحرانهای
جامعه آنها را متوقف نکند .چنین فعالیتی بیشک نیاز به همراهی همه فعاالن دارد .در حقیقت دوران کرونا تلنگری
است برای لزوم آسیبشناسی جنبش و لزومی که بین فعاالن به وجود میآورد.

 -۸سازماندهی ،انسجام و ایجاد تشکلهای مستقل

نظرات در این عنوان همگی ارائه راهکار بودند و هیچ یک از پاسخدهندگان نظر تحلیلی ندادند.

ب  -راهکارها
- ۱چگونگی تحرکات مردم (گسترش اعتراضات آنها و جنبشهای اجتماعی به خصوص جنبش زنان)
جنبش زنان باید افق داشته باشد متناسب با افق خود برنامههای عملی تدارک میبیند .نباید جنبش همه چیز ،هدف
هیچ چیز باشد .مبارزه برای انقالب ،باید جایگزین مقاومتهای خودبه خودی کرد .نباید فکر کنیم بحرانهای کنونی فقط
به االن ربط دارد و کارکرد کل سیستم دست نخورده باقی بماند .واقعیترین راه کمونیسم است.
تعیین و مسیر حرکت مهمترین وجه یک گروه یا جنبش است؛ هر گروهی تا هدف خود را عملیاتی نکند و نشانهگذاری
نکند در عمل فعالیت منسجمی نخواهد داشت .تعیین مسیر حرکت به سایرین هم کمک میکند تا متوجه باشند از چه
گروهی با چه اهدافی ،قرار است حمایت کنند.
به گفته پاسخگویی دیگر ،در وهله اول جنبش زنان نیاز به باز تعریف و شناخت چرایی حرکت مستقل و پویای خود دارد
و اینکه بخشهای فعال به این شناخت دست یابند در این صورت بی تردید امکان همسویی بیشتر فراهم خواهدشد .در
شرایط کنونی مهمترین کاری که جنبش زنان میتواند انجام دهد ،آگاهیرسانی برای شناخت ضرورت این حرکت است.
متاسفانه جنبش چپ ما هنوز بسیار سنتی فکر میکند و جنبش زنان را حرکتی میداند که به حرکت اصلی صدمه
میزند و این تفکر دربسیاری از زنان نیز غالب است.
باید توجه داشت و تاسف خورد که جنبش زنان ایران مرجعیت خود را در مساله زن از دست داده است و وقتی که
موضوع جدیدی برای زنان اتفاق میافتد اصال نه صدایی از این جنبش شنیده میشود و نه کسی به آرا و نظرات آنها
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رجوع میکند .مرجعیت جنبش زنان باید احیا شود تا جنبش زنان بتواند بر جامعه اثرگذار باشد و دراهداف و مطالباتش
جامعه را با خود همراه کند.
پاسخگویی دیگر وظیفه جنبش زنان را این گونه تعریف میکند که باید صدای خودرا بلندتر از قبل کند و مطالبات خود
را در جنبشهای دیگر اعم از جنبش کارگری مطرح کند و نگذارد سیاست اولویتبندی به حاشیه رفتن مساله زن و
فرعی پنداشتن مسئله رهایی زن مانعی برای هر چه بیشتر مسکوت گذاشتن مساله زنان در ایران شود.
در شرایط بحران اقتصادی ممکن است فرودستان با هم متحد شوند در این شرایط وظیفه جنبش زنان این است که
بتوانند خواستهها و مطالباتش را که طی سالها و حتی دههها مورد چشمپوشی قرار گرفته به خواستههای اصلی جنبش
بدل کند.
جنبشها به خصوص جنبش زنان باید از حالت محفلی خارج و در فضای حقیقی نمود بیشتری داشته باشد حتی در
امضای بیانیه کمتر حضور دارند.

 -۲نقش فضای مجازی در دوران کرونا و استفاده از آن در فعالیتها

عملکرد جنبشها در این دوران ویژگیهای خود را دارد .از آنجا که امکان دیدار و تجمع وجود ندارد استفاده از دنیای
مجازی برای ترویج و نشر مباحث نظری و عملی نقش اصلی را ایفا میکند .گروههای اجتماعی فعال در صفحات مجازی
مانند الیو اینستاگرام و غیره ارتباط برقرار میکنند گفتگو ،ایجاد میتینگ .نشستهای آنالین به راه میاندازند و از این
ابزار ارتباطی به بهترین نحوه استفاده میکنند و حتی به جذب نیرو هم میپردازند و به اهدافشان میرسند.
همسویی در تحرکات نظری و عملی در عمل رخ میدهد با طرح و برنامه مشخص ،هستههای کوچک جنبش را در این
فضا میتوان ایجاد کرد و با آموزش آگاهی به تدریج وارد میدان کار و مطالبات شد.

 ۳ـ اقدامات و موضع گیریهای حکومت و سرکوبهای انجام شده

پاسخدهندگان مطرح کردند که حکومت در بحران فعلی چگونه عمل کرده و عمل خواهد کرد ازجمله اینکه حکومت
سیاست خارجی و خروج از تحریم را برای ماندگاری خود تعدیل خواهد کرد .هم اکنون به خواستههای پاسخدهندگان
میپردازیم.
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در شرایط کنونی جنبش زنان باید به بحث معیشت برای زنانی که شرایط بد اقتصادی تاثیر بسیار بدی بر زندگیشان
دارد ،توجه کند و به نهادهای دولتی برای اختصاص بودجه به این زنان ،فشار آورده و طلب حمایت کند و برای ارتقای
مهارتها و قدرت بخشی به این زنان تالش مضاعف کند.
همچنین خواستههایی نظیر :نقد سیاستها و برنامههای قرنطینه و تاثیر آنها بروضعیت زنان و پیشنهاد بدیل به
حکومت ،طرح خواستهها از نهادهای ذیربط و مطالبهگری بیشتر برای تامین زنان ،ویژگی روانی افراد و مراقبت بیشتر در
حفظ فضای سالم و پویا ،پیگیری مطالبات مطروحهی قبلی از نهادهای تصمیمگیرنده و طرح مطالبات تازه ازطریق
امکاناتی که توسط خود نهادها فراهم شده است.

 ۴ـ شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه

جنبش زنان نیاز به مقولهبندی نیازها و خدمات به زنان با توجه به شرایط پاندمیک دارد اکنون بهترین زمان است برای
تاکید روی گفتمانی از جنبش که مساله اقتصاد و حمایتهای اجتماعی را دیده و مطالبه میکند درضمن مسئله جهانی
است و بیش از همه زمانها این مشترک بودن درد زنانه را نشان میدهد.
فعاالن جنبش زنان در این شرایط جا دارد ،در مورد مسائل اقتصادی که دامنگیر زنان شده و میشود صحبت کنند .بی
گمان بیکاری برای مردان و زنان عواقب یکسانی ندارد زنان سرپرست خانوار در شرایط بسیار بدی به سر میبرند و نیازبه
کمکهای حتی مالی دارند در کنار این که به کار خیریهای قائل نیستم ولی ناچارا این اقدامات باید انجام شود .بنابر این
میتوان با تحقیق زنانی را که احتیاج به حمایت دارند را پیدا کرده و راهکارهایی برای اشتغال آنها به وجود آورد.
همچنین میتوان با ایجاد گروه همیاری محلی و تماس با زنان در محلههای فقیر نشین نیز به کمک آنها شتافت .موج
بی کاری و بردگی مزدی بوجود آمده که زنان به ویژه اولین سنگریز این اخراجیها و تعدیلها هستند .مگر اینکه که
راضی به بیگاری شوند .پاسخگویی معتقد است که زنان فعالی از برخی محلهها که حول مسائل و مشکالتی که اکثرا
درگیر آن هستند را گرد آورد تا بتوانند یکدیگر را همراهی کنند و با یاری یکدیگر در جمعهای کوچک محلهها (در
ابتدا) ،انگیزههای زندگی و فعالیت در آنها بیدار شود .از این طریق و با حمایتهای خودشان بهتر میتوانند در
بازگرداندن آنها به زندگی و احتماال اشتغالزایی جمعی شان موثر بود و تنها مداخلهگری اولیه فعاالن جنبش را می
طلبد.
درشرایط موجود و اعمال فشارهای بیشتر اجتماعی (حجاب و ورزش) قطعا کنده شدن اکثریت زنان از همه جناحهای
حکومتی را در پی خواهد داشت .و بیعلت نخواهد بود که همسویی و هم نظری بیشتر را در بین زنان شاهد باشیم قطعا
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هر صدایی که بتواند این موج مطالبهگر را نمایندگی بیشتری کند و بلندگوی واقعی اکثریت زنان باشد ،به دستاوردهای
بیشتری خواهد رسید.
با نوشتن از نیازهای زنان از قشرهای مختلف و مسائل آنان در حین بروز بحران ،میتوان حداقل نوری در بخشهایی
انداخت که مورد غفلت قرار گرفته است .فعاالن با شبکهی ارتباطی و سرمایه اجتماعی که دارند کمکهای مالی برای این
زنان جمعآوری کنند .به طور مثال میتوانستند به جمع آوری کمک برای خرید مواد ضدعفونیکننده و ماسک همت
گمارند.
به عقیده یکی از پاسخدهندگان در حال حاضر مهمترین کار ،همراهی با کارگران زنی است که به خاطر کرونا از کار
بازمانده اند؛ همچنین همراهی با پرستارانی که در این شرایط ،قراردادشان تمام شده و بیکارند و برای حقوق و معوقات
شان اعتراض میکنند.
جنبش زنان باید از این موارد حمایت کند :تعداد زیادی از زنان کارگری که اخراج شدند و مهمتر از آن ،پرداختن به
مطالبات زنان شهرهای کوچکتر و اقلیتهای قومی آن مناطق و هرچه کوچکتر و اقلیتهای قومی آن مناطق و هر چه
بیشتر رویتپذیر کردن دغدغهها ،کمپینهای حمایتی برای زنان شاغل و کارگر که تحت تاثیر بحران کرونا در معرض
بیکاری یا دستمزد کم و حدف مزایا و بیمه هستند.

 ۵ـ نقش قرنطینه در خشونت علیه زنان

در شرایط فعلی و با وجود قرنطینه جنبش زنان باید اوال مشکالت درخصوص پیامدهای کرونا و زنان را شناسایی کنند و
در ادامه در همان جهت به شناسایی قشر آسیبپذیر ،آگاهی سازی ،جنبش مدنی مجازی و فشار به قانونگذاری بپردازند.
اقدامات باال را در زمینهی خشونت خانگی علیه زنان و دختران ،تفاوت دستمزد ،تصویب قوانین برای حمایت از زنان مثل
سرویسهای اجتماعی انجام دهند.
یکی از پاسخگویان معتقد است جنبش زنان همزمان در رویتپذیر کردن روایات و مبارزه علیه خشونت سیستماتیک بر
زنان با شبکهای پنهانی اما منسجمتر پیش خواهدرفت .همچنین یک وظیفه مهم پیش روی جنبش زنان حین و بعد از
این همهگیری ،رسیدگی به مطالبات زنانی است که در همهگیری از همه گروههای دیگر آسیب بیشتری دیدند؛ زنانی که
به سبب خشونت خانگی پشت درهای بسته و تحت سرکوب خانگی باقی ماندند.
راهی که فعاالن جنبش زنان در ایران پیش رو دارند این است که بیش از پیش بایست بر زنان و اقلیتهای جنسی
آسیبپذیر ( کارگران جنسی ،زنان ترنس ،پرستاران زن) تمرکز کند و بکوشد تا خشونت و آزار (اعم از جنسی و
غیرجنسی) سیستماتیک و هر روزهای که این افراد تجربه میکنند را هرچه بیشتر رویتپذیرکند.
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آگاهیرسانی و شفافسازی ،تبعیضهای جنسیتی تحمیل شده از نظام و تفکر مردساالری که در منازل و مکانهای
خصوصی به شدت بر زنان تحمیل میشود و به توانایی و پویایی و استقالل زنان لطمه میزند همهگیری خشونت برزنان
را دو چندان کرده است سرویس دادن به تمایالت جنسی مردان که از این وضعیت خسته شده و نیاز به سرگرمی یا رفع
نیازهای سکسی خود دارند واین سرویس دادنهای گاه بدون تمایل زن و با خشونت انجام میشود که نمونههای آن را
میتوان در رسانهها ببینیم.
پاسخگویی دیگر اظهار کرد که هدفهای جنبش زنان و برنامههای آنها در سالهای اخیر در ایران تقریبا ثابت ماندهاند
به طوری که پس از سالیان سال مبارزه و تالش همچنان رفع حجاب اجباری هم از مطالبات آنهاست .از این رو نیاز
است در شرایط جدید همسو با تاثیرات کرونا در جامعه از جمله باال رفتن آمار خشونت خانگی برای آگاهیرسانی به
جامعه و آموزش راههای رهایی از خشونت تالش کنند.
نمایندگان آگاهی در جنبش زنان باید درباره مسئله ستم و خشونت بر زنان اتحاد گستردهای کرده و حول چارچوبهاو
پالتفرمهای مناسب و درست درزمینه کاهش خشونت گام بردارند.
با توجه به آمار باال خشونت علیه زنان دراین دوران فعالیت در کارزاری برای منع این خشونت میتوانست یکی از
فعالیتها باشد ،همچنین میتوان اطالعیههایی بنویسیم و به همه جا بفرستیم تا زنان بدانند تنها نیستند.

 ۶ـ کارخانگی و تغییرات آن در دوران همهگیری

مشکالت ناشی از فقر و بی کاری باعث شده که زنان آسیب بیشتری ببینند از جمله خشونت آنان به علت فقر فرهنگی و
مالی .با توجه به مسئله قرنطینه و حضور اعضای خانواده درتمام ساعات شبانه روز درکنارهم الزم است که جنبش زنان
در مورد نقش هر یک از افراد درخانه بیشتر اطالعرسانی کنند و زنان را که با تشدید تبعیض جنسیتی روبرو هستند آگاه
کند در این زمینه با توجه به محدودیت ارتباطی باید از امکانات موجود در حیطه زندگی بهره بگیرند.
همهگیری فشار بر زنان را از چند زاویه دو چندان کرده است زیرا فرهنگ مردساالر انتظار دارد خدمات خانگی توسط
زنان انجام شود .خدماتی از جمله  -۱بچه داری  -۲نگهداری از سالمندان  - ۳نگهداری و تیمارداری از مردان  - ۴نظافت
و رعایت بهداشت خانه و خدمات آشپزخانه.
از وظایف جنبش آگاه کردن زنان بر این امر است که سیستم کار آمدی را خواهان باشند تا این همه فشار برای آموزش
فرزندان شان ،شستشو برای نابودی ویروس و موارد دیگری که باال مطرح شد ،را از روی دوش زنان بردارد .در این شرایط
باید دید چگونه میتوان با مشارکت و همکاری فشارمضاعف به زنان را کاهش داد ومی توان " نه " به خشونت را جدیتر
گرفت.
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 -۷گفتگو مشترک و عمل مشترک

این مبحث را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد :الف  -ارتباط درونی جنبش زنان ب  -ارتباط جنبش زنان با مردم به
خصوص زنان جامعه ج  -ارتباط جنبش زنان با سایر جنبشهای اجتماعی
الف -ارتباط درونی جنبش زنان
دوره ما دوره پراکندگی نیروهای سیاسی است ،یکی از وسایل الزم در جنبش زنان شکل دادن اتحادهای موقتی درباره
مسائل مختلف است .چارچوب اتحاد مهم است ،اینکه بر سر چه چیزی اتحاد کنند ،تالش شود با حفظ نیرو به سمت
همگرایی بروند تا نیروی بیشتری جهت غلبه بر فشار وارده داشته باشند .جنبش زنان باید در گروههای مختلف تبادل نظر
کنند که راهی مشترک پیدا کنند باید بحث و نقد در بگیرد تا از خالل آن نوعی همسویی و در مورد حداقلها شکل
بگیرد این حرکت مستلزم تمایل همه فعاالن این جنبش است باید نوعی تمایل به همکاری استراتژیک و یا حفظ مواضع
در میان فعاالن با رویههای سیاسی و اجتماعی متفاوت شکل بگیرد تا از خالل آن بتوان روی مسئله خاص به صورت
جمعی تمرکز ،تحقیق و فعالیت کرد .در این میان میتوان از ابزاری چون ،نشستهای هماندیشی ،آکسیونهای مشترک و
پروژهای مشترک استفاده کند تا در خالل کار نزدیکیهای بیشتری ایجاد شود.
شناخت از اهداف و برنامه سازمانهای فعال جنبش زنان و همسو شدن با آنان تا مقطعی که از اهداف و برنامههای تنظیم
شده خود دور نشویم.
وظیفه دیگر این که به بحث و مجادله بین خطوط فکری و سیاسی درباره حل مساله ستم بر زنان باید دامن زد .مسئله
ستم بر زنان نیاز دارد که دربارهاش بحث در بگیرد که میتوان به حل ریشهای این مسئله بینجامد .اگرگفتگویی انجام
شود و یا اصال به عمل مشترک فکر کنیم ممکن است بازتعریفی از فعالیتها و تاکتیک انجام دهیم.
در وجه نظری ،آگاهی و مبادله اطالعات آخرین دستاوردهای زنان در عرصه نظر و عمل مثل آنچه زنان لهستان درمورد
ادامه روند قانونی کردن ممنوعیت سقط جنین در برابر مجلس آن کشور در دوران همهگیری انجام دادند ،زنان ایران هم
در فرصت مناسب به این اقدامات دست بزنند.
بخش پیشرو در جنبشها باید بتوانند بهتر عمل کند و نقاط مشترک را بیابند هنوز فعاالن زن در چاچوب سنتی و
شعاری گرفتارند.
بیش از هر چیز جنبش زنان باید به گفتگوهای درونی دامنهدار دامن بزند .انواع حلقههای مطالعاتی ،میزگردها و جلسات
مشترک میتوانند این مهم را محقق کنند .در این قالبها ،جریانات مختلف درون جنبش زنان (منظور جنبش چپ زنان)
باید به صورت برابر فرصت داشته باشند که درمورد عقایدشان صحبت کنند .به نظر میرسد در شرایط فعلی که ازهم
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گسیختگی جدی در فضای جنبشهای اجتماعی وجود دارد این موضوع میتواند تا حدی برخی از موانع را کنار بزند و
تسهیلکننده ادامه مبارزه باشد .اتحاد عمل نیز به تدریج باعث رفع پراکندگی و از هم گسیختگی جنبشهای مختلف می
شود.
به زعم پاسخگویی دیگر مهمترین ابزار برای همکاری داشتن یک شبکه ارتباطی و گسترش آن است مثال ایمیل که ضمن
رعایت مسائل امنیتی کار هم پیش رود .در مواردی نیز منجر به همکاریهایی شود مثال انتشار نامه جمعی ،جمعآوری
امضا و نامههای اعتراضی ،اطالعرسانی در رابطه با جلسات و اجتماعاتی که به مسائل زنان ارتباط دارد.
شرایط زنان پس از کرونا خوب نخواهد بود مگر اینکه فعاالن زنان بتوانند با هم سر یک میز بنشینند و حداقل در مورد
پروژههایی که دارند و توانی که میتوانند برای بقای جنبش بگذارند با هم گفتگو کنند .تقریبا از سال  ۸۸جز معدود
دفعاتی گفتگویی بین فعاالن زنان از طیفهای مختلف صورت نگرفته و این مسئله سبب شده است حتی آگاهی از میزان
فعالیت و تعداد گروههای موجود در شهرهای مختلف ایران نداشته باشیم.
بهتر است قضاوت در مورد همدیگر را کنار بگذاریم و به جای وابستگی سیاسی اولویت ،مسائل زنان باشد ،تا کمی
همدیگر با اهداف همدیگر آشنا شویم دراین بستر کسانی که اعتقادات مشابهی دارند میتوانند پروژههای مشترک تعریف
کنند مثال تعریف جلسات فیلم ،خواندن متون مشترک در مورد جنبش زنان در منطقه و بحث در مورد آنها.
فعاالن داخل به دلیل سرکوب نمیتوانند اطالعرسانی کنند فعاالن خارج باید کمک کنند تا صدای فعاالن داخل بلند
شود .اگر صدایی از داخل کشور بلند نشود صدای خارج غالب میشود .فعاالن خارج باید کارهایی با مشورت فعاالن داخل
انجام دهند.

ب  -ارتباط جنبش زنان با مردم به خصوص زنان جامعه

در شرایط همهگیری از اعم و ظایف ،رفتن بین مردم و اقشارمختلف بخصوص زنان فرودست جامعه ،جمعآوری اطالعات
درمورد سالمتی ،شرایط زندگی و کسب و کار این زنان ،باال بردن سطح اطالعات و آگاهی آنها است .میتوان نمونههای
عینی از تشکیل جمعهای کوچک و در عین حال مطلع از حال همه را تشکیل داد .جنبش زنان میتواند درباره تاثیر
کرونا بر زندگی زنان تحقیق کند درباره سالمت روان و خشونت خانگی اطالعرسانی کند.
برگزاری کالسهای آموزشی و بودن در کنار مردم در عرصه سالمت و حمایت از کودکان کار در این شرایط و تشکیل
کمپینهای حمایتی آنها برای خروج از بحران کرونا است .در حمایت ازکودکان و خانواده با تشکیل گروههای مختلف و
فراخوان مردمی امکانات اولیه بهداشتی و معیشتی را تامین کنند تا در این بحران آسیب کمتری ببینند.
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از دیگر کارهایی که میتوان انجام داد ،خالقیتورزی در اجرای پرفرمنسهای تک نفره با جمعهای محدود بارعایت
بهداشت با مضامین آگاهیبخش یا اعتراضی در فضاهای عمومی ،طراحی و اجرای گرافیتیهای اعتراضی ،القای روحیه
مطالبهمحوری ،طراحی پتیشنهای همسو با موضوعات و رخدادهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با حوزه زنان ،استفاده از
فضاهای شهری و دانشگاهی و زدن پوسترهای آگاهیبخش است.
ج  -ارتباط جنبش زنان با سایر جنبشها
نزدیکی جنبشها یکی از ضروریات است ولی آیا به این خواست میرسیم یا نه ،به برخوردهای اصولی جنبشها و
اولویتبندی مطالبات ربط دارد؛ به کارهایی بستگی دارد که در همین دوره کرونا انجام میشود یعنی باید زمینه همکاری
و کار مشترک هم باشد و هم برای ایجاد آن تالش کرد.
جنبش زنان در این ایام میتوانست با نزدیک شدن به فعاالن جنبشهای دیگر و همدلی و اتحاد با آنان حرکتهایی برای
حمایت از مردم داشته باشند و خود را با جنبشهای دیگر همسو و یک صدا کند.
اگر هدف خود را همسویی و ایجاد جنبشهای هدفمند و متشکل قرار دهیم قطعا یکی از پیشنیازهایش ارتباط سازندهی
تکهها و قطعات متعددی است که در هر جنبش وجود دارد و همچنین تعریف مطالبهای همهگیر بین همه فعاالن
اجتماعی .این هدف البته به راحتی دست یافتنی نیست برای رفتن به این سو ابتدا نیازمند گفتگوهای فراوان با هدف
قدرت گرفتن بیشتر جنبشهای اجتماعی ،رجوع به تاریخ معاصر ایران ،بازخوانی آن و دالیل ناکامی جنبشهای اجتماعی
و اجرای برنامه مشترک ،به دور از هرگونه برتریطلبی ،حب و بغض و پیشداوری است و کوتاه آمدن بر سر اختالفات
الزم است.
البته الزم به ذکر است که پاسخگویی دیگری برعکس معتقد است که شاید بهتر باشد شروع جلسات نه کار مشترک ،که
شناخت بیشتر از هم ،آشنایی با پروژههای هم و جلسات مطالعاتی باشد تا در طی آن کمکم بتوان به مطالبات مشترک
رسید.
به طور کلی جنبشها اگر واقع بین باشند باید تحلیل بر واقعیات موجود داشته باشند باید اهداف و خواستهها و
تاکتیکهای مبارزاتی خود را باز تعریف کنند این اتفاق نمیافتد مگر این که زمینه بحث و گفتگو از هم اکنون آماده
شود.
راهکارهای ایجاد ارتباط و همکاری را گروهها خود باید بر اساس شرایط خود ،شرایط موجود جامعه و زمان و مکان اتخاذ
کنند و نمیتوان دستورالعملی کلی برای آن داد ولی آنچه مسلم است در ابتدا باید اراده وجود داشته باشد و مرحله بعدی
طرح این اراده و گفتگو است و ایجاد شرایط مناسب برای عملکرد مشترک ،بیآن که از مواضع خود دور شوند وضمن
حفظ استقالل خود با گروههای مترقی به جز مذهبیها و سلطنتطلبها روی مطالبات مشترک متمرکز شوند و
فعالیتهای مشترکی را شروع کنند و اصل را بر پیشبرد هدفهای اصلی و مشترک بگذارند.
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در این راستا میتوان سعی در نزدیکی مواضع کرد از طریق:
 - ۱انتقاد صادقانه ازعملکرد خود در گذشته- ۲ .گوش فرا دادن به انتقاد دوستان به منظور دستیابی به راهحل- ۳ .
ارائه تحلیل مشخص ازشرایط مشخص- ۴ .بازتعریف جنبش  - ۵بازتعریف اهداف کوتاه مدت و استراتژیک خود- ۶ .ارائه
مقاالت یا بیانیههای مشترک با تکیه برحداقلهایی که بر سر آن توافق دارند.
جنبشها باید همواره راه خودرا ادامه دهند و حتی با رعایت فاصلهها و نکات بهداشتی جلسات ،گردهماییها و اجتماعات
خود را برگزار و نشان دهند که در این شرایط ،سختیهای ( اقتصادی) وجود دارد که شاید همه درگیرش نباشد اما قشر
وسیعی را به خود درگیرکرده است.
اگر برای عمل مشترک بین جنبشها ،جنبش زنان پا پیش بگذارد و شاید بهتر باشد ابتدا با جنبش دانشجویی ارتباط بر
قرار شود و سپس به بخشهایی از جنبش کارگری که به چنین همبستگی قائل هستند ،همچنین اقلیتهای ملی و قومی
چون هنوز این طور به نظرمی رسد که بخش بیشتری از جنبش کارگری دنباله رو میخواهد .درحالی که اقشار پایینی
زنان همچنین بخش چپ فعاالن جنبش زنان خیلی بیشتر زمینه رادیکال شدن دارند .این موضوع درحرکتهای جهانی
نیز مشخص است.
پس از کرونا به علت فشار اقتصادی و سیاسی به اقشارفرو دست و متوسط رو به پایین جامعه که هر روز زیادتر و زیادتر
میشود ،جنبشهای اجتماعی به هم نزدیکتر میشوند و خواستهها و عمل مشترک خواهند داشت.

 -۸سازماندهی ،انسجام و ایجاد تشکلهای مستقل

حرکت عظیم آبان که شروع شد در این شرایط مسکوت باقی مانده است ،گروهها باید هر چه سریعتر خود را منسجم
کنند .خرده کاری سبب از بین رفتن انرژی میشود باید سعی شود یک جریان قوی و منسجم به وجود آید حرکت باید
به سمت استقرار حداقل به دموکراسی باشد که مردم جذب شوند و بتوانند نفس بکشند و جنبشها هم در غیر این
صورت خواهند مرد و از بین میروند.
اگر بخواهیم تجربه کرونا را لحاظ کنیم باید به فکر ایجاد تشکلهایی منسجم با پیوندی ارگانیک ،آگاهانه و هدفمند بین
اقشارو طبقات گوناگون باشیم .ایجاد این تشکلها از حضور هراز چند گاهی جمعی درخیابان تاثیرات پایدار بیشتری دارد.
در این مبارزه فقط هدفگیری به سوی حاکمیت نخواهد بود .آن هم با اسلحههایی که هر کس با انگیزه شخصی به دست
گرفته است ،بلکه هدف متحقق کردن خواستهایش است .در این دوران نیروهای انقالبی بسیار کم و پراکنده هستند
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نیروها باید در این شرایط متحد شوند وگرنه از بین خواهند رفت .برای رسیدن به هدف ،الزم است جنبشهای اجتماعی
با اهداف و تاکتیکهای مشخص همسو شوند.
در شرایط کنونی سرمایهداری هم آسیب دیده است کارگران میتوانند از این نقطه ضعف به نفع خود سود ببرند و با
همبستگی میان اقشار گوناگون طبقه کارگر علیه سرمایهداری به میدان بیایند .فشار شدیدی که بر گرده مردم هست در
واقع درد مشترکی است که سبب میشود که جنبشها اختالف را کنار گذاشته و برای تحقق خواستههای مشترک متحد
و منسجم شوند.
در این شرایط مقاومتهای اجتماعی بیشتر خواهد شد .مقاومتهای تودهای باید بیشتر سازمان بیابند تا از حالت
مقاومتهای صرف خارج شوند .نیروهای سوسیالیست و کمونیست باید در این جنبشها فعال بشوند و مردم را حول
خطوط صحیح فکری سازمان بدهند.
پس از قرنطینه مردم فقر را بیشتر حس میکنند و دست به اعتراض میزنند اینجاست که باید جنبشها نقش کلیدی
خود را نشان دهند و مردمی که از فقر و بیکاری کارد به استخوانشان رسیده را سازماندهی کنند که البته خودشان هم
باید منسجمتر و برنامه مشخص برای تداوم این حرکات اعتراضی داشته باشند.
جنبش زنان باید با جنبشهای معیشتی پیوند برقرار کنند و خواستههای عامتری را در دستور کار خود قرار دهند تا
گروههای اجتماعی بیشتری را در بر گیرد و بین آنها همبستگی ایجاد شود .اهداف و خواستهها را بازبینی کرده و نگاه
جامعتری به بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی داشته باشند.
کارگران و از جمله زنان کارگر در مبارزهی عملی خود بیش از پیش به ضرورت سازمانیابی مستقل و شورایی خود پی
خواهند برد پیروان درون این طبقه هم باید بر این امر پا فشاری کنند که کارگران از جمله زنان کارگر مبارزه خود علیه
سرمایه و برای رهایی اجتماعی باید به نیروی خود باور داشته باشند و روی پای خود بایستند .بدیهی است پیوند میان
بخشهای گوناگون طبقه کارگر بر قدرت این طبقه خواهد افزود .باور داشته باشند به این که مبارزه (من) دراساس،
مبارزه علیه نظام انسانستیز سرمایه است و چشم انداز مبارزه محو نظام سرمایهداری درهر شکل و عنوانی است.
جنبش زنان هرگز جدای از جنبشهای اجتماعی دیگر نیست .مطالبات گرچه بیشتر بایست به سمت حق و حقوق و
آرمان برابری باشد اما وظیفه زنان این نیز است که خود را با جنبشهای دیگر همسو و یک صدا کند .جنبش زنان مثل
سایر جنبشها خواستههایش را باید مطرح کند.
زنان کارگر ضمن مشارکت در مبارزه هم طبقهایهای خود علیه سرمایه ،باید برای مبارزه علیه ستم جنسیتی ،تشکل
مستقل خود را داشته باشند و به عنوان زن کارگر در جنبش زنان نقش فعال داشته باشند و با پرچم مطالبات خود در
این مبارزه شرکت کنند .زنان پیشرو درون طبقه کارگر باید همه جا ضرورت این تشکلیابی را گوشزد کنند و به نوبه
خود در شکلگیری صف مستقل زنان کارگر در جنبش زنان بکوشند .فقر ناشی از کرونا میتواند برای زنان کارگر از هر
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قشر و گروهی فرصتی ایجاد کند برای سازمانیابی طبقاتی علیه ستم جنسیتی و مردساالری هم گام با مبارزه علیه
اساس نظام سرمایهداری.
پاسخگویی دیگر معتقد است که در درجه نخست آگاهی بخشی از طریق تحلیل و بیانیه سپس ارتباطگیری با سایر
گروههای موجود که قائل به فعالیت در شرایط کنونیاند .در شرایط افت بیماری ،ایجاد تشکل در بین زنان فرودست
جامعه الزم است.
تماس با زنان فعال در جنبشهای ملیتها و اقوام مختلف ایران که میتواند آنها را نسبت به مسائل زنان حساستر کند
و پرداختن به این مسائل و بردن به درون جمعهای خودشان بسیار مفید خواهد بود .ضمن این که برای فعاالن جنبش
زنان هم میتواند به آگاهی آنان از شرایط و ویژگیهای زندگی زنان آن ملیتها منجر شود .این تجربهای است که پیشتر
هم وجود داشته و نتیجههای خوبی هم داشته است .شاید این شیوه فاصله این حرکتها با جنبشهای فعال شهرها مانند
زنان ،دانشجویی ،کارگری را کمتر کند و ارتباط شان بیشتر شود و آن فاصلهای که در سال  ۱۳۸۸خود را به وضوح نشان
داد به تدریج کم شود.
هم اکنون وقت خوبی هست تا جنبشها هواداران و همراهان خود را گرد خود آورند و به سمت حزب شدن ،حرکت کنند
تا بعد از این بحران شاهد اثر گذاری و فعالیتهای استراتژیک تری از اینها باشیم و بتوانیم از طریق این گروهها بر روند
قانونگذاری و تصمیمهای کالن نقشآفرینی کنیم.

تحلیل و نتیجهگیری پرسشنامه اول
همان گونه که با مطالعه نظرات متنوع این بخش از فعاالن جنبش زنان روشن میشود ،با جنبشی متکثر روبرو هستیم.
تفاوتهای نظری و بنیانی میان دیدگاههای آنان وجود دارد ولی نکته مثبت قابل مشاهده این است که پرداختن به آسیب
شناسیِ افتراقها و یافتن راهحلهایی در جهت همسویی ،دغدغه بسیاری از آنان است.
گرچه بخشهای مختلف جنبش زنان در این سالها نتوانستند به سمت یک همسویی حول محور مشترک حرکت کنند
ولی عمال و به خصوص در این چند سال اخیر یک توافق ضمنی در بیان مطالبات و خواستهها را شاهد بودهایم .با این حال
از سوی پاسخدهندگان موانعی چون خودمحوری از یک سو و عدم امکان فعالیت علنی و شدت سرکوب از سوی دیگر به
عنوان دالیل کمرنگ بودن همگرایی عنوان شده است .به همین دلیل مسئله آسیبشناسی جنبش به عنوان یکی از
خواستههای آنان مطرح است شاید پس از یک آسیبشناسی بتوان بهتر و دقیقتر مرزبندیها را مشخص و پیرامون آن
بحثهای نظری داشت .هر چند نمیتوان مبارزه و تالش را به پایان آسیبشناسی موکول کرد و همزمان با هر گامی که
برداشته میشود ،ضروری است نگاهی به گامهای برداشته شده قبلی داشت و اشتباهات را دید تا در راه پیش رو بتوان
گامهای استواری برداشت.
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بررسی مجموعه پرسش و پاسخها در بخش اول ،منجر به اخذ چند محور اساسی گردید که میتواند مبنای پروژههای
مشترک نظری و عملی درون گروهی و یا با گروههای دیگر باشد:
الف)تعریف جنبش یا جنبش زنان
در بین فعاالن هنوز بر سر تعریف "جنبش" در حالت کلی و "جنبش زنان" ،مفهوم قدرت ،بدیلها ،راه حلها،
مطالبهمحوری و مطالبهگری اتفاق نظر وجود ندارد و در نتیجه نیاز مبرم به بازتعریف این مفاهیم در حالت خاص وجود
دارد .پاسخدهندگان از مفاهیمی چون سکتاریست ،رهبریطلب ،رفرمیست و ...به عنوان عواملی که موجب تفرقه یا
جدایی بین فعاالن جنبش زنان است ،نام میبرند .لذا ضروری است که این مفاهیم مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

ب) اهداف جنبش زنان
محور دیگری مورد مناقشه ،اهداف جنبش زنان است .به نظر میرسددر مورد اهداف کوتاهمدت و درازمدت در درون
جنبش زنان اختالف نظر وجود دارد .بنابر این باز تعریف این اهداف در درون جنبش ضروری است تا بتواند با توجه به
توازن قوای موجود در جامعه ،قدمهای موثر و ملموسی را بردارد و به این ترتیب در بزنگاههای تاریخی -اجتماعی غافلگیر نشده و
از موقعیتهای به دست آمده به بهترین وجه استفاده کنند.

در نظرات طرح شده میبینیم که فعاالن از واژههایی چون فمنیسم لیبرال ،چپ سنتی یا چپ نوین و رادیکال نام می
برند .این واژهها تا زمانی که به معنای قابل درک و ملموس نزدیک نشوند و به شفافیت در مرزبندیها منجر نشوند ،فاقد
هر گونه ارزشی برای عموم زنان خواهند بود .بین سطوح مختلف خواستههای این گرایشات و رابطه آن با خواستههای
عینی زنان چه ارتباط معناداری میتواند وجود داشته باشد؟ اهداف فمنیسم لیبرال چیست؟ اهداف چپ سنتی چیست؟
چپ نوین در کجای این رویکردها قرار دارد؟ مسائل اقتصادی و آزادیهای فردی و اجتماعی در کجای این رویکردها واقع
شدهاند؟ و.. .
این پرسشهای مهم هستند و بهتر است که پاسخی برای آن بیابیم.
ج) سازمانیابی
بخش بزرگی از پاسخگویان به وجود کم تحرکی در جنبش زنان پیش و پس از کرونا اشاره داشتند .گرچه مبارزات زنان
(به خصوص علیه حجاب اجباری) تاریخی شد ولی نسبت به فشاری که درجامعه بر زنان وارد میشود ،کنشهای سازمان
یافته بسیار کمرنگ بوده است .درخصوص دالیل این امر به اختالف در تعریف و نوع سازمانیابی اشاره شده است .از
مجموع پاسخها چنین استنباط میشود که:
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فعاالن جنبش نتوانستهاند ارتباط ارگانیکی بین خود و توده زنان ایجاد کنند ،به عنوان مثال میتوان از عدم وجود
سازمانیابی موثر توسط فعاالن جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش زنان در خیزشهای  ۹۶و  ،۹۸به رغم حضور فعال
توده مردم ،نام برد.
همیشه فاصلهای معنادار در نوع گفتمان و زبان وجود داشته است .خواستهها و مطالبات همپوشانی و دقت الزم را نداشته
و خیلی از مواقع نتوانستهاند به خواستههای کلیدی زنان نزدیک شده و آن را یک قدم به جلو ببرند.
رویکرد بخشی از فعاالن به کارهای خیریهای و ان.جی.او ایی هم به عنوان یکی از نتایج نبود تعریف معین از فعالیت و
سازماندهی طرح شده است .انجام اقداماتی که در مقابل این حجم گسترده مشکالت ،در حد یک داروی مسکن نیز دردی
از دردهای بیچیزشدگان را درمان که هیچ ،حتا تسکین هم نمیدهد.
در حوزه زنان ،باید به مسائل معیشتی و طبقاتی و در واقع نیازها ،مشکالت و خواستههای زنان کارگر ،مزدبگیر ،معلم،
پرستار و دیگر بخشهای حاشیهای و روستاها توجه بیشتری صورت گیرد.
به راستی منظور از سازمانیابی چیست؟ ایجاد تشکلها و اتحادیههای سراسری و مستقل زنان ،کانونهای محلی و شهری
و یا شکلهای جدیدی از سازمانیابی ؟ اینها چگونه ممکن میشود؟ و مواردی از این دست که قابل بحث و تعمق هستند.
روشن است تنها حضور پرشمار در تجمعات و اعتراضات گاه به گاه خیابانی ،بدون طرح شعارهای مشترک و همگانی و
پیگیری همه جانبه آنها،کافی نیست ،سازماندهی ،تشکلیابی ،تحلیلهای نظری و سایر ابعاد مبارزه اجتماعی زنان ،همه و
همه باید مد نظر قرار گیرد.
د) حاکمیت و جنبشها
تقریبا در تاثیر نقش سرکوبها توافق حداکثری بین فعاالن وجود دارد .در واقع نقش سرکوبها در کند و یا انفرادی شدن
واکنشهای زنان به مصائب اقتصادی و اجتماعی به خوبی دیده شده است .اما باید توجه داشت این فقط یک عامل بیرونی
است .فعالیت علنی ،مخفی و یا حضور فعالتر در شبکههای اجتماعی ،از جمله راهکارهایی است که ارائه شده است.
چگونگی عملکرد و میزان تاثیر مثبت هر یک از موارد فوق و یافتن راهکار مشخص و خالقانه برای گریز از سرکوبها،
جای بررسی و تحلیل دارد .به هر حال امروزه شاید اتحاد ،مهمترین عامل مقاومت در برابر سرکوب باشد.
نکته دیگری که ضروری است به آن پرداخته شود ،میزان تاثیر احکام سنگین قضایی صادر شده برای فعاالن ،بر روی
جنبش است و یافتن راهکاری برای برون رفت از آن.
ح) شبکههای اجتماعی
داشتن رسانه گسترده ،مستقل و در دسترس برای همه ،که وسیله ارتباطی موثری است ،در این زمینه بسیار کارساز
خواهد بود .نبود تشکلهای مستقل و امکان فعالیت مستمر و فضایی برای ارتباط موثر با اقشار مختلف ،راحت بودن امکان
دسترسی به یکدیگر و ارتباط در فضای مجازی سبب استفاده بیش از پیش از این امکان شده است .شبکههای اجتماعی
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عملکرد دوگانهای دارند از سویی ارتباطات را آسانتر و سریعتر میکنند و از سوی دیگر حس فعال بودن سبب میشود که
عمال خیلیها از فضای واقعی دور شوند .رایج شدن اصطالح "فعال رسانه"ای یا "فعال مجازی" جای تامل دارد.
در واقع شبکههای اجتماعی هم فرصتهای بینظیری را در اختیار فعاالن قرار میدهد و هم تهدیدهای جدی در پی دارد.
ضروری است در رابطه با نحوه استفاده از این فضا بازبینی جدی صورت گیرد.
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پرسشنامه دوم
(گزارش یافتهها و تحلیل دادهها)
تاثیر بحران کرونا بر شرایط زندگی زنان
در پی پرسشنامه اول و برای تکمیل آن و رسیدن به تحلیل مشخص ،شش سوال طراحی شد که بتوان آن را از زنان
اقشار مختلف پرسید .قرار بر این شد که این بخش کار به صورت مصاحبه انجام شود ،حضوری یا با استفاده از
رسانههای مجازی (تلگرام و وات ساپ).
اهداف
شناخت درست و دقیق از شرایط زندگی زنان در شرایط کرونا ،تغییرات و مشکالتی که در زندگی آنان ایجاد شده،
همچنین آشنایی با شیوههای مقابله با مشکالت و دغدغههای آنان.
***
در این راستا پرسشها در  4گروه اصلی با توجه به اهداف تهیه شد:
 1ـ مشکالت  2ـ نحوه مقابله و روبرو شدن با مشکالت و راهکارها  3ـ نقش حکومت و سازمانهای دولتی  4ـ تاثیر
رسانهها.
توجه :هر گروه شامل یک یا چند سوال کلیدی و تعدادی سوال تکمیلی است .
بخش اول :مشکالت
- 1در شرایط همهگیری ویروس کرونا به عنوان یک زن با چه مشکالتی روبرو شدهاید؟
این گروه از سواالت که به  4زیرگروه تقسیم میشود ،شامل مشکالت اقتصادی ،مشکالت روانی و روحی و عاطفی،
مشکالت ارتباطی با سایر افراد ،مشکالت ناشی از افزایش کار خانگی
الف)مشکالت اقتصادی:
 بیکاری
 از دست دادن شغل و درآمد خانواده
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 تهدید به اخراج
 قطع مزایای حقوقی
 مرخصی اجباری
 افزایش هزینههای زندگی
 پرداخت وامها و قبوض و جاره مسکن و...
... 
ب) مشکالت روحی روانی
سوال کلیدی :در مقابله با شرایط پیش آمده چه احساسهایی داشتید؟
آیا در این مدت با مسایلی از قبیل ،خستگی ،نگرانی ،اضطراب ،افسردگی ،خشم ،عصبانیت و پرخاشگری ،بیقراری،
ترس وسواس و ...روبرو شدهاید؟
ج) مشکالت ارتباطی با افراد دیگر
سوال کلیدی :آیا کرونا و قرنطینه سبب تغییر در نوع ارتباط شما با دیگر اعضای خانواده با بالعکس شده است:
 افراد خانواده مانند همسر ،فرزندان ،والدین و خواهر و برادر،
 افراد خارج از خانواده :دوستان ،همسایگان ،اطرافیان
سوال کلیدی :آیا در اطراف خود در این مدت مواردی از خشونت را شاهد بوده یا شنیدهاید؟ توضیح دهید .
 خشونت فیزیکی
 خشونت کالمی
 خشونت روانی عاطفی
 خشونت اقتصادی
 خشونت جنسی
نکته :این سوال به دلیل اهمیت حتما باید با دقت پرسیده شود و به شکل غیرمستقیم تا مقاومت در پاسخ ایجاد نشود

د)کار خانگی
سوال کلیدی :در این دوران در رابطه با کار و وظایف خانگی چه تغییراتی را تجربه کردهاید؟
 افزایش شست و شو و ضدعفونی کردن و...
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 رفع مشکالت آموزشی و درسی فرزندان
 نداشتن فضا و زمان اختصاصی برای خود
... 
بخش دوم :چگونگی مقابله
-۳چگونه با این مسایل و مشکالت مواجه شدهاید و راه کارهای شما برای حل آنها چه بود؟
 راهکارهای فردی
 راهکارهای جمعی
(راهکارهای جمعی مانند حمایت از افراد سالخورده و بیمار ،آیا تشکلی بود که توانسته باشد با کمک و همیاری به
دیگران و یا کسانی که وضعیت مشابه با شما دارند ،در حل مشکالت کمک کند)
سوال کلیدی :کدام یک از این دو دسته از راهکارها به نظر شما کارآمدتر است و چرا؟

بخش سوم :وظایف حکومت و نهادهای دولتی
- ۳در چنین بحرانهایی نقش حکومت و دولت و سازمانهای دولتی چه میتواند باشد؟
بخش چهارم رسانهها
- ۴اطالعات خود را راجع به کرونا و مسایل مربوط به آن از چه رسانههایی به دست میآورید:
 تلویزیون (شبکههای داخلی ،خارجی) توضیح دهید.
 شبکههای مجازی (اینستا گرام ،تلگرام ،وات ساپ و)...
سوال کلیدی :چه میزان به اطالعاتی که از این طرق به دست میآورید اطمینان و اعتماد دارید؟

جمعیت مورد مطالعه
 ۴سوال اصلی انتخاب شده به شکل مصاحبه با  91نفر انجام شد و آنان به شکل شفاهی یا کتبی پاسخ دادند.
سن ۳۵ :درصد پاسخدهندگان بین سن  ۲۰تا  ۴۰سال بودند ۲۴ ،درصد  ۴۰تا  ۵۰سال ۲۱ ،درصد بین  ۵۰تا ۶۰
سال و حدود  ۱۲درصد از  ۶۰سال به باال سن داشتند.
سطح تحصیالت :زیر دیپلم  ۸درصد ،دیپلم  ۱۸درصد ،لیسانس  ۳۶درصد ۱۶ ،درصد و  ۴درصد دارای مدرک
دکترا بودند.
48

وضعیت تاهل :حدود  ۳۱درصد به این سوال پاسخی ندادند .از مجموعه کسانی که پاسخ داده بودند 38.5 ،درصد
متاهل بودند ۱۴ ،درصد مجرد ۱۰ ،درصد مطلقه و  ۶درصد بیوه بودند.
نکته  :تفکیک وضعیت تاهل به بیوه و مطلقه به دلیل آن بود که در بخش اقتصادی ،تفاوت معناداری در بیان
مشکالت مالی در میان این دو گروه ،به ویژه کسانی که سرپرست خانوار هستند با سایر گروه زنان مجرد و متاهل
وجود دارد.
وضعیت شغلی :بیشترین فراوانی و درصد در میان گروه مزد و حقوق بگیر ثابت بود ( ۲۹درصد) ،حدود  ۲۰درصد
مشاغل غیررسمی داشتند که شامل آرایشگر ،ناخن کار ،ماساژور ،کارکر نظافتچی و کارگر منزل ،مدرس موسیقی،
تور لیدر و...بودند .سومین گروه زنان خانهدار و بیکار بودند که به واسطه کرونا کارشان را از دست داده بودند (32
درصد) و بقیه هم بازنشسته بودند.
محل زندگی ۶۳ :نفر که حدود  ۷۰درصد پاسخدهندگان را شامل میشد در تهران و کرج ( ۵۱تهران و  ۱۲کرج)
ساکن بودند( .اندیشه و قلعه حسن خان به عنوان حومههای تهران در نظر گرفته شدند) .نزدیک  ۱۹درصد در سایر
شهرها (اصفهان ،شیراز ،شهر کرد ،سرپل ذهاب ،کرمانشاه ،آبادان ،کرمان ،مشهد ،اهواز ،کاشان) ،کشورهای کانادا و
آلمان و امریکا ( ۵درصد) و محل زندگی بقیه پاسخدهندگان مشخص نشده بود.

پاسخها و جداول (یافتههای پرسشنامه دوم)

سوال  -۱در شرایط همهگیری ویروس کرونا بهعنوان یک زن با چه مشکالتی روبرو شدهاید؟
از این سوال  ۵محور مشخص شد:
محور  - ۱انواع مشکالت زنان در شرایط کرونا
محور  -۲احساس زنان در مقابله با این مشکالت
محور -۳تغییر انواع ارتباطات زنان
محور  - ۴موارد خشونت مشاهده شده در اطراف
محور  -۵تغییر شرایط زنان در ارتباط با کار خانگی
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5
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7

4

تغییری

4
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5
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5

5
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درسی

حقوقی

فرزندان
مرخصی

2

2

اجباری

ارتباط با

3

افراد

3

خشونت

4

4

اقتصادی

غیرخانواده
مثل دوست
و آشنا
از دست

1

1

خشونت

دادن

3

3

جنسی

شغل
وضعم

1

1

خشونت

بهتر شد

1

1

فیزیکی

محور  -۱مشکالت زنان در شرایط کرونایی
بند الف -به مشکالت اقتصادی اشاره شده که در این مشکالت اقتصادی بیشترین رقم یعنی  ۵۴درصد
پاسخدهندگان افزایش هزینههای زندگی و قبوض و مسکن را به عنوان مهمترین مشکل خود یاد کردند بعد از آن
 ۱۶درصد اعالم کردند مشکلی نداشتند ۱۴ .درصد اعالم کردندکه بیشترین مشکل آنها ،بیکاری است ۵ ،درصد
پاسخدهندگان نیز به قطع مزایای حقوقی و  ۲درصد نیز به مرخصی اجباری اشاره کردند.
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محور  - ۲موضوع دوم مربوط به احساس زنان در مقابله با این مشکالت بود
 57درصد اضطراب ،نگرانی ،استرس و ترس را به عنوان اصلیترین مشکل خود مطرح کردند ۱۹ .درصد افسردگی
و خستگی ۱۳ ،درصد وسواس ۴ ،درصد خشم و عصبانیت و پرخاشگری را به عنوان مشکلی مطرح کردند که با
آن مواجه بودند .تعدادی هم جواب متفرقه دادند که مثال صبوری کردند و سعی کردند آرامش داشته باشند و این
که اعصابم خراب شد و به هم ریخته بود و  ۴درصد هم پاسخی به این سوال ندادند.
محور  - ۳در ارتباط با مشکالتشان ارتباطی با افراد دیگر
 ۲۲درصد اعالم کردند که بطورکلی ارتباطشان را کم کردند و  ۳۴درصد مطرح کردند که ارتباطشان را به افراد
نزدیک خانواده از قبیل والدین و فرزندان محدود کردند ۱۴ .درصد این سوال را پاسخ ندادند و  ۹درصد مطرح
کردند که ارتباطات خود را محدود به ارتباط تلفنی و مجازی کردند و  ۴درصد مطرح کردند که تغییری در ارتباط
خود ایجاد نکرده و مشکلی نداشتند و  ۳درصد نیز گفتند ارتباطشان با دوستان و آشنایان بوده است.
محور  - ۴در ارتباط به این که در دوران کرونا شاهد خشونتی بر روی خود و یا دیگران بودهاید؟
 ۳۴درصد پاسخی ندادند 25.5 .درصد پاسخ دادند شاهد خشونتی نبودهاند و  ۱۶درصد پاسخهای نامفهوم دادند
و  ۲۳درصد به ترتیب به انواع خشونتهای روانی و عاطفی ،کالمی ،اقتصادی ،جنسی و فیزیکی اشاره کردند که
در این بین خشونت روانی و عاطفی با  ۱۰درصد بیشترین میزان را داشت.
نکته :
میزان پاسخهای نامفهوم میتواند ناشی از آن باشد که یا درک درستی از خشونت وجود ندارد و یا به دلیل
مالحظات مختلف حاضر به پاسخ روشن نیستند که این قابل بررسی است .این پاسخها با یافتههای سایر
تحقیقهایی که در داخل و خارج کشور از افزایش خشونت بر زنان در دوران کرونا اشاره شده منطبق نیست که
جای بحث و کنکاش دارد.
محور  -۵یعنی کار خانگی
در مورد تغییر در میزان و نوع کار خانگی ۶۲ ،درصد افزایش شستشو و ضدعفونی را مطرح کردند  ۱۳درصد پاسخ
ندادند  ۱۰درصد گفتند که تغییری مشاهده نکردند و  ۹درصد نداشتن فضا و زمان اختصاصی برای خودشان را به
عنوان مشکل در ارتباط با مسئله کار خانگی و کرونا دانستند و  ۵درصد رفع مشکالت درسی فرزندان را به عنوان
افزایش کار خانگی مطرح کردند.
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سوال -۲چگونه با این مسائل و مشکالت مواجه شدید و راهکارهای شما برای حل آنها چه بود راهکار
فردی و جمعی و کدام یک از این دو راهکارها به نظر شما کارآمدتر است؟
در ارتباط با این سوال سه محور مشخص شد:
محور  -۱چگونگی مواجه شما با مشکالت و راهکارهای فردی و جمعی شما چه بود؟
محور  --۲تشکلی در این ارتباط میشناسید و آیا با تشکلی همکاری داشتید؟
محور  --۳راهکار کارآمدتر از دید شما کدام بود؟
مواجهه با مشکالت و راه

فراوانی

درصد
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فراوانی

آیا تشکلی را
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همکاری کرده اید
راه کار فردی مثل رعایت
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بدون پاسخ

7

8
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5

5

محور  : ۱نحوه مواجهه با مشکالت
در رابطه با نحوه مواجهه با مشکالت ۵۷ ،درصد مطرح کردند که از راهکارهای فردی استفاده میکردند .مثل
رعایت نکات بهداشتی و حفظ آرامش در این شرایط و افزایش روحیه با موسیقی گوش دادن ،ورزش کردن ،کتاب
خواندن و یادگیری یک چیز جدید مثل زبان و آشپزیهای جدید و باغبانی کردن و اینکه در مجموع وقت خود را
صرف کارهای شخصی و کارهای عقب افتادهای که داشتند میکردند ۲۳ ،درصد گفتند که هم راهکار جمعی
داشتند و هم راهکار فردی ۱۲ .درصد گفتند از راهکار جمعی استفاده میکردند مثل تقسیم کار خانه ،مشارکت
در کارهای داخل و بیرون خانه مثل خرید و کمک به والدین و همسایههای سالمند برای خرید و یا کمک فیزیکی
و مالی به اطرافیان و کمک عاطفی به دیگران و یعنی اینکه به جز با کارهای فردی که حاال مجبور بودند انجام
بدهند و به کارهای جمعی مثل مشارکت در انجام کارهای خانه مثل خرید ،نظافت ،و غذا پختن داشتند و کمک
فیزیکی و مالی و عاطفی به دیگران داشتند ۸ .درصد هم به این سوال جوابی ندادند.
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محور  -۲اینکه آیا تشکلی را میشناسید و آیا با تشکلی همکاری داشتند ؟
 ۹۰درصد به این سوال پاسخی ندادند ۸ .درصد گفتند تشکل یا تشکلهایی را میشناسند و فقط دو درصد
گفتند با تشکلی همکاری داشتند .نکته قابل توجه این که تعداد زیادی به این سوال پاسخی ندادند که میتوان
استنتاج کرد اعتقاد ،اعتماد و اطمینان به کار جمعی چندان در میان پاسخدهندگان یا وجود ندارد و یا جدی
نیست یا آن چنان در خال "نبود تشکلها" زندگی میکنند که عمال امکان تجربه چنین مسایلی را نداشتهاند.
محور  -۳راهکار کارآمدتر
 ۸۰درصد به این سوال پاسخی ندادند و  ۸درصد راهکار جمعی را کارآمد دانستند ۷ .درصد هر دو راهکار را
کارآمد میدانستند و گفتند مکمل هم هستند و فقط  ۵درصد راهکار فردی را کارآمدتر میدانستند.
نکته قابل توجه در این موضوع این است اکثر پاسخدهندگان ( ۵۷درصد) در ارتباط با مواجه با مشکل کرونا
گفتهاند از راهکار فردی استفاده کردهاند اما فقط  ۵درصد راهکار فردی را کار آمدتر میدانند و این تناقض قابل
توجه است.

سوال  - ۳در چنین بحرانهایی نقش حکومت و دولت و سازمانهای دولتی چه میتواند باشد ؟
برای این سوال دو محور را مشخص کردیم :
محور  -۱نقش حکومت و سازمانهای دولتی در این بحرانها چیست ؟
محور  -۲آیا حکومت به وظایف خودش عمل کرده است ؟

محور  -1نقش حکومت و

فراوانی

درصد

سازمانهای دولتی

محور -2عمل حکومت به فراوانی

درصد

وظایف خود

حمایتهای اقتصادی

42

41

حمایتهای بهداشتی

خشم و ناامیدی نسبت به 50
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آموزش

و

آگاهیرسانی

17
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عمل نکرده

35

38

15

15

بدون پاسخ

6

7

صحیح
پیشگیری
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15
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بدون پاسخ
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3
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محور  -۱نقش حکومت و سازمانهای دولتی در چنین بحرانهایی
در ارتباط با این موضوع  ۴۱درصد پاسخ دادند وظیفه حکومت حمایت اقتصادی از مردم است .این حمایتهای
اقتصادی شامل بخشودگی قبوض آب و برق و گاز تامین هزینههای زندگی کسانی که بیکار شدند و یا به هر
دلیلی منبع درآمد خود را از دست داده بودند و تاخیر در پرداخت قسطهای وام و سایر حمایتهای اقتصادی می
شود ۱۶ .درصد حمایت بهداشتی را به عنوان وظیفه دولت در شرایط کرونا اعالم کردهاند .این حمایتهای
بهداشتی شامل تامین وسایل مورد نیاز بهداشتی مثل تهیه ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده ،انجام
تست رایگان کرونا و خدمات درمانی رایگان برای کسانی که نیاز به این خدمات دارند میتواند باشد .همچنین ۱۵
درصد گفتند آموزش و اطالع رسانی شفاف و صحیح و دادن اطالعات در مورد بیماری از وظایف حکومتها در
شرایط اپیدمی بیماری کرونا است ۱۵ .درصد هم طرحهای پیشگیری و قرنطینه اجباری را از وظایف حکومت
دانستهاند ۱۰ .در صد به این سوال پاسخ ندادند که این میتواند به دالیل مختلف باشد و جا دارد که بررسی شود
و  ۳درصد نیز به دالیلی از قبیل خشم و ناامیدی از عملکرد حاکمیت به این سوال پاسخ روشنی ندادند.
محور  - ۲در مورد این که آیا حکومت به وظایفش عمل کرده است ؟
 ۵۵درصد فقط به خشم و عصبانیت و ناامیدی از حکومت اشاره کردند و بهطور روشن به سوال پاسخ ندادند و ۳۸
درصد هم مطرح کردهاند که حکومت به هیچ وجه به وظایفش عمل نکرده است و در انجام وظایفش بسیار سهل
انگاری کرده و با پنهانکاری باعث گسترش بیماری شده است و  ۷درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند .در
مجموع میتوان گفت در پاسخ به سوال آیا دولت به وظایف خود عمل کرده هیچ پاسخ مثبتی داده نشد.

سوال  - ۴اطالعات خود را راجع به کرونا و مسائل مربوط به آن از چه رسانههایی به دست میآورید؟
چه میزان به اطالعاتی که از این طریق به دست میآورید اطمینان و اعتماد دارید؟
برای این سوال دو محور تعیین کردیم :
محور  -1اطالعات خود را در مورد کرونا و ...چگونه و از چه رسانههایی به دست میآورید؟
محور  -2آیا به آنها اعتماد دارید؟
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محور-1اطالعات خود را چگونه

فراوانی

آیا به آنها اعتماد

درصد

به دست میآورید
فضای مجازی مثل تلگرام و

فراوانی

درصد

دارید؟
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محور  ۱ـ اطالعات خود را چگونه بدست میآورید؟
 ۳۹درصد پاسخدهندگان رسانههای مجازی مثل تلگرام واتساپ و اینستاگرام را مطرح کردند  ۲۶درصد رسانههای
خارجی در ماهواره مثل ایران اینترنشنال و من و تو را نام بردند  ۲۱درصد رسانههای داخلی مثل تلویزیون و
سایتهای داخلی را به عنوان منابع خبری خود نام بردهاند  ۱۱درصد به سوال پاسخ ندادهاند  ۲درصد گفتهاند از
همه جا و برایشان فرقی نمیکند چه رسانهای باشد و  ۱درصد نیز همسایهها و دوست و آشناها را به عنوان منابع
خبری خود نام بردهاند.
محور  ۲ـ آیا به آن منابع خبری اعتماد دارید؟
 ۲۹درصد پاسخ دادند به اخبار داخلی اعتماد دارند  ۲۶درصد به این سوال پاسخ ندادند ۲۵ .درصد به این سوال
پاسخ روشن ندادند  ۲۰درصد پاسخ دادند اعتماد ندارند.
نکته :در بحث اعتماد به رسانهها در سوال ۴به طور جالبی با آن که بیشتر پاسخگوها منابع خبری خود را
رسانههای مجازی ( )۳۹و ماهواره و سایتهای خارجی ( )۲۶اعالم کردند اما بیشترین درصد ( ۲۹درصد) گفتند
به منابع خبری داخلی اعتماد دارند و این تناقض دارد که قابل تحلیل است شاید به دلیل آمار داخلی مبتالیان و
فوتیهای کرونا و اطالعات داخلی است .در مورد میزان اعتماد هم بعضی با درصد بیان کردند که بین  ۲۰تا ۱۰۰
درصد گفتند.
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مروری بر بخشی از جوابهای پاسخدهندگان
(الزم به ذکر است چون این بخش به صورت مصاحبه انجام شده است ،امکان این که مانند پرسشنامه اول ،پاسخها دستهبندی شده
بیاید عمال وجود نداشت).

 اینکه من با این وضعیت حواسم به جیبم باشه که آخر ماه کم نیارم ،به پدرم از نظر مالی رسیدگی کنم واینکهمدام نرخها عوض میشه و اینکه مادرم مدام مریض میشه و من باید هی پول دارو بدم
 چون همسرم کار فصلی دارد بیکار نشد اما وقتی از سر کار میاد میترسم کرونا بگیرممجبور بودم به خاطر حفظ شال (حجاب ) با دستکش آلوده آن را لمس کنم من جرات ندارم بچه را بزارم و کار کنم متاسفانه زنها بیشتر آسیب میبینند کال سیستم زندگیم به هم ریخته و پساندازم تمام شده با مردمی که کارشان با کارگری میگذره قرنطینه معنا نداره خیلی صبوری کردم تا خانواده با آرامش بیشتری این دوره را بگذرونه خیلی نگران دخترم هستم که بالیی سر خودش نیاره موهاش سفید شده و ناخن میجوه احساس تنهایی دارم -بیشتر از قبل نگران اینده بچههام مرتب با بچهها درگیرم -رابطه جنسیام کم شده

خشونت :
به دلیل کرونا به شدت از طرف خانواده تحت فشارم و رابطه جنسیام کامال قطع شده شاهد خشونت در مورد کادر درمان در بیمارستان بودم در محلهای که کار میکنم شاهد چند مورد خودکشی بودم خانواده بیماری عزیزانشان را گردن هم میاندازند رابطه با پارتنرم به دلیل کرونا به هم ریخته و شرایط روحیم به شدت وخیمه56

 -اعتقاد دارم خودم باید مستقل باشم ولی شوهرم اجازه نمیده

چگونگی مقابله را این شرایط و حل مشکالت :
برخی پاسخگوها به مسله افزایش توانایی خود در دوران قرنطینه خانگی اشاره کردند که مثال به یادگیری چیزهای
جدید و کارهای جدید پرداختند مثل یادگیری زبان ،موسیقی ،کار هنری و دستی و یا کتاب خواندن و سرگرمیهای
مختلف مثل باغبانی ،ورزش ،یوگا ،مدتیشین و دیدن فیلم و گوش کردن به موسیقی اشاره کردند.

منابع گرفتن اطالعات و رسانههای مورد اعتماد
گوش دادن به حرفهای پزشکان معروف و محققها مراجعه به سایت سازمان بهداشت جهانی و به روز کردن اطالعات و راستی آزمایی از اطالعات تلویزیون ملی رو که اصالً نمیبینم درجهی اول از کاناالی تلگرام و بعدش از شبکههای ماهواره اخبار رو دنبالمیکنم

وظایف دولتها:
 به دولتی که به یک دولتمردش بگی پخ ،باید حبس بکشی ،اون دولتووو... من هر روز به اینها تو خیابان فحش میدم شاید به غیرت بیان باالخره این مردم عقلشون سر جاش میاد کاردولت دزدیه هیچ وظیفهای نداره
 دولت ما که هیچ جایی خودشو ثابت نکرده ولی اگه تو این روزای سخت کنار مردمش میبود ده بیست درصدخودشو ثابت میکرد به اونایی که واقعا نداشتن بخورن یا کرایه خونهشونو بدن یا از کار بیکار شدن کمک می
کردن
 کشور ما یک بیمار در حال استحضار بود باید برای خانمها حداقل حقوق میریخت -باید شرایط استقالل زنان فراهم بشه
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تشکلها:
 سازمانهای مستقل داریم مگه که این رژیم سرک نکشه توش.. . هیچ نهادی که به زنان کمک کنه وجود نداره هیچ نهادی که به زنها کمک کنه نمیشناسم حتی در حد مشاوره سازمانها برای زنان هیچ کاری نمیکنند .فقط حرف میزنند و زنها دارند فراموش میشن باید به زنها احترام بزارن و آنها را قضاوت نکنند تا زنان اعتماد کنند -باید شرایط استقالل زنان فراهم بشه

تحلیل و نتیجهگیری پرسشنامه دوم
همانطور که پیشبینی میشد ،محورهای مشترک بسیاری در خصوص شیوع کرونا و مصائب زنان مشاهده گردید.
محورهای پرسشنامه حول مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی گره میخورد.
بحران اقتصادی و زنان
همان گونه که از جداول باال مشخص میشود درصدی از زنان مخاطب پرسشنامه به شکل مستقیم و با غیرمستقیم
درگیر بحران اقتصادی شدند ،بحرانی که از مدتها قبل از کرونا آغاز شده بود ولی با شیوع بیماری ،سرعت بیشتری
یافت.
گرانی و تورم روزافزون کلیه کاالها به خصوص مواد غذایی و نیازهای بهداشتی و درمانی بیشتر عذابآور و
ملموس میشود .برخی از زنان یا دیگر نانآوران خانه اخراج شده یا به مرخصی اجباری رفتهاند .مزایا و امتیازات
حقوقی به انحاء مختلف کسر شده و همان حقوق حداقلی هم کم و کمتر شده است .زنان با توجه به نقششان در
خرید مایحتاج خانه ،بیشتر از قبل این کاهش قدرت خرید را حس میکنند .به نظر میرسد زنان در ارتباط با حل
مشکالت اقتصادی به رغم انتقاد جدی به عملکرد حاکمیت و ناامیدی از آن ،به دنبال راهکارهای فردی هستند ،از
قبیل توانمندیسازی خود با یادگیری حرفه یا شغلی که بتوانند به واسطه آن برای خود درآمدزایی کنند و یا
انجام کارهایی که نیاز به مهارت خاصی ندارد ،مثل خرید و فروش و یا کار در منزل و یا کاهش هزینههای فردی
خود و نیز کاهش ضروریات و مایحتاج زندگی مثل گوشت ،لبنیات و...
محور دومی که زنان روی آن توافق حداکثری داشتند تحمل رنج و استرس و اضطراب ناشی از خطر ابتالی
نزدیکان بود که فقط همسر و فرزندان را شامل نمیشد .مسئولیت سالمندان و تامین نیازهای آنان ،خود مقولهای
58

کمرشکن بود ۹۰ .درصد زنان این افزایش وسواس و استرس را کامال احساس میکنند .ترک روابط اجتماعی و
انزوای انسانها در شرایط قرنطینه مشمول همگان بود ولی عجیب نیست که برای بخشی از زنان شرایط جدید
عاملی برای افزایش انواع خشونتها اعم از فیزیکی و روانی و ...بود.
در واقع مثل همیشه بار اصلی فشار زندگی در شرایط کرونایی و تامین سالمت و آرامش خانواده بر دوش زنان بود
و آنان در جهت حل مشکالت اقتصادی خانواده و کاهش فشارهای وارده بر اعضای خانواده استرس ،فشار و
اضطراب بیشتری را محتمل شدند ،به گونه ای که  ۵۷درصد پاسخگویان گفتهاند که اضطراب ،نگرانی ،استرس و
ترس زیادی را در دوران کرونا تجربه کردهاند .در محموع به نظر میرسد که شرایط زنان در دوران کرونا بسیار
وخیمتر از گذشته بوده و زنان در زیر فشار افزایش مشکالت اقتصادی و کارخانگی و خشونت دوران سختتری را
میگذرانند.
تقریبا  ۹۰درصد زنان اعالم داشتند که اساسا با هیچ تشکلی آشنا نیستند و از  10درصد بقیه هم ،فقط دو درصد
اعالم کردند که ارتباطی با گروههای زنان داشته و در شرایط کرونا توانستهاند از این ارتباط بهره ببرند .عدم
شناخت و آگاهی نسبت به تشکلها به ویژه تشکلهای زنان باعث میشود که زنان در تنهایی به دنبال حل
مشکالت خود باشند و راهکار فردی را به عنوان چاره کار بیابند.
به نظر میرسد در این مورد ،بیشترین انتظار و توقعی که مطرح میشود ،کمک و حمایت مالی است.
زنان جامعه خود را در مقابل مشکالت پیش رویشان تنها میبینند و به واسطه درگیر بودن در فعالیتهای
روزمره و تامین حداقلهای زیست خود کمتر وقتی برای دور هم جمع و متشکل شدن دارند اما همین زنان در
حرکتهای اعتراضی دی ماه  ۹6و آبان  ۹۸در کنار مردان به دنبال خواستهای خود در عرصه خیابان بودند،
جایی که حضور فعاالن زن به شکل متشکل و منسجم بسیار کم رنگ بود .به نظر میرسد ضعف عملکرد
تشکلهای موجود زنان و عدم سازمان یابی زنان در تشکلهای مستقل خود میتواند معضلی بزرگ پیش روی
جنبش زنان باشد.
این نکته قابل تاملی برای فعاالن جنبش زنان است که میتوانند روی آن تمرکز کرده و راه حل مناسبی جهت
رفع آن بیابند.
با توجه به اینکه پرسششوندگان از بخشهایی بودهاند که احتماال میزان مطالعه و دانش کمتر منسجمی دارند
ولی در طرح مشکالت و نیازهای خود کامال توانا بودهاند .زنان مطالباتی را طرح کردهاند که عمدتا از وظایف
حکومتها در همه جهان است؛ حمایتهای اقتصادی همچون بخشودگی قبوض آب و برق و گاز و اقساط
وامها،کمک به مستاجران و بیکارشدگان ،تهیه وسایل بهداشتی ،درمان رایگان و حقوق بیکاری.
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زنان پاسخدهنده همچنین به درستی به اطالعرسانی دقیق و بدون سانسور رای مثبت دادند .حدود  ۷۵درصد
زنان به منابع رسانهای خارجی و شبکههای اجتماعی رجوع میکنند تا به اخبار دسترسی داشته باشند و فقط ۲۱
درصد آنان اخبار تلویزیون ایران را گوش میکنند که اکثرا هم به آن اعتمادی ندارند .این مساله ،اهمیت حضور
فعاالن را در عرصه اطالع رسانی ،بیشتر توجیه میکند.
در این تحقیق زنان به عنوان نیمی از جامعه نشان دادند که در موقعیت اپوزیسیون قرار دارند و  ۹۳درصد آنان به
هیچ وجه از عملکرد حاکمیت راضی نبوده و کامال از آن ناامیدند.
به رغم این موقعیت حساس ،زنان در پاسخهای خود به نبود انسجام و همگرایی با یکدیگر اتفاقنظر داشتند و
هنوز به انجام کنشهای مشترک نزدیک نشدهاند و این جای تامل و بررسی بیش از پیش را میطلبد.
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تحلیل نهایی از دو پرسشنامه
برای مقایسه تطبیقی دو پرسشنامه و نتایج آنها ،محورهایی را انتخاب کردیم که به نظرمان کلیدی و مشترک بود:
 oمسائل اقتصادی
 oوظیفه دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم
 oعدم درک مشخص از خشونت در بین زنان
 oحضور یا عدم حضور نهادهای مستقل و تشکلهای زنان

از گروه اول (فعاالن اجتماعی و فعاالن جنبش زنان) سوال مشخصی در باره "تاثیر کرونا بر زندگی زنان" پرسیده
نشده بود .نکته جالبی که در پاسخها دیده شد این بود که در سوال اول (نظر خود را در باره شرایط همهگیری کرونا
و بحران ناشی از آن بر جنبشهای اجتماعی به ویژه جنبش زنان بیان نمایید)  11.5درصد پاسخها به مساله تاثیر
این بحران بر زندگی زنان اشاره داشت که این  11.5درصد شامل افزایش فقر بیکاری و اخراج ،سختتر شدن شرایط
زندگی و افزایش استثمار ( 50درصد) افزایش خشونت و تشدید کار خانگی تبدیل محیط خانه به محیط کار(44
درصد) و افزایش اعتراضات زنان ( 6درصد) را پیشبینی کرده بود.
به نظر میآید این مساله نشان از اختالفنظر کلیدی در مورد تعریف "جنبش" در ذهن بخشهایی از فعاالن
جنبشهای اجتماعی به ویژه جنبش زنان است .در نگاه اول این سوال مطرح میشود که فعاالن جنبش زنان چه
ذهنیتی از "جنبش" دارند ،آیا اگر "جنبش" را به عنوان اعتراضات زنان میبینند ،آیا نباید به تاثیر کرونا بر زندگی
خود زنان اشاره میکردند؟ اگر جنبش اجتماعی زنان ،شامل اعتراضات خود زنان نیست ،پس چه چیز است؟
در یافتههای پرسشنامه دوم ،مشکالت اقتصادی شامل موارد گوناگونی است از جمله :افزایش هزینههای زندگی،
قبوض ،مسکن و بیکاری است که با پاسخها در پرسشنامه اول همخوانی دارد .البته درصدی از پاسخدهندگان
پرسشنامه دوم هم اعالم کردهاند که مشکل اقتصادی خاصی نداشتند .این دسته از پاسخدهندگان یا شغل رسمی
داشته و یا بازنشستگان بودند که چون حقوقشان را سر ماه میگیرند و برایشان مساله اخراج و بیکاری مطرح نبود،
با مشکل روبرو نشدهاند هر چند با مساله گرانی مواجه هستند.
بیش از نیمی از پاسخدهندگان گروه دوم ،نسبت به عملکرد حاکمیت ،ابراز خشم و ناامیدی کردند .هر چند به عامل
سرکوب اشاره مشخصی نداشتند اما به دلیل تاثیر مشخص عملکرد دولت و نهادهای دولتی بر زندگی روزمرهشان،
میتوان گفت که تحلیل و شناخت درستی از رفتار حاکمیت دارند ولی ناامیدی بر رفتار آنها سایه افکنده است .اما در
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گروه اول ،هر چند پاسخدهندگان به طور ضمنی به عملکرد نامناسب حاکمیت اشاره داشتند ،تاکیدشان بر سرکوب
بود.
در زمینه افزایش و تشدید فشار کار خانگی ،بین یافتههای دو پرسشنامه همخوانی وجود داشت .اما در زمینه افزایش
میزان خشونت خانگی نه .به سوال مربوط به شیوع خشونت در پرسشنامه دوم در دوران کرونا 34 ،درصد پاسخی
ندادند .حدود  25درصد پاسخ دادند شاهد خشونتی نبودهاند و  23درصد هم به ترتیب به انواع خشونتهای روانی و
عاطفی ،کالمی ،اقتصادی ،جنسی و فیزیکی اشاره کردند که در این بین خشونت روانی و عاطفی فراوانی بیشتری
داشت .این پاسخها با یافتههای سایر تحقیقهایی که در داخل و خارج کشور از افزایش خشونت بر زنان در دوران
کرونا اشاره شده منطبق نیست که جای بحث و کنکاش دارد .افزایش پاسخهای نامرتبط در این رابطه میتواند ناشی
از آن باشد که یا درک درستی از خشونت وجود ندارد و یا به دلیل مالحظات مختلف حاضر به پاسخ روشن نیستند
که این قابل بررسی است.
در زمینه تشکل و نهادهای مستقل ،نکته قابل توجه و بارزی که در یافتههای پرسشنامه دوم به چشم میخورد
این است که  90درصد پاسخدهندگان به گونهای پاسخ داده بودند که انگار این مفهوم برایشان اصال آشنا نیست و
هیچ تشکل مستقل زنانی را نمیشناختند و شاهد فعالیتهای حمایتی یا آگاهگرانه آنان نبودهاند ،درصد کمی که در
مناطقی مثل سرپل ذهاب یا پلدختر ساکن بودند به دلیل تجربه نزدیکشان از کمکرسانی نهادهای مستقل مردمی،
با این مفهوم آشناتر بودند اما عنوان میکردند که در بحران کرونا نشانی از عملکرد این تشکلها ندیدهاند .شاید
بتوان استنتاج کرد اعتقاد ،اعتماد و اطمینان به کار جمعی چندان در میان پاسخدهندگان یا وجود ندارد و یا جدی
نیست.
این مساله به خوبی انفعالی را نشان میدهد که در پاسخهای گروه اول به آن اشاره شده و قبل و پس از بحران کرونا،
جنبش زنان به آن مبتالست .از یک سو روشن است که معدود اقدامات عملی انجام شده در جهت تشکیل این
نهادهای مستقل زنان ،با سرکوب شدید مواجه شده است .از سوی دیگر ،بخش دیگری از پاسخدهندگان گروه اول
(فعاالن جنبش زنان) میل به فعالیت در ان.جی.اوها و مراکز خیریه دارند .با توجه به اینکه شعار "ایجاد تشکل
مستقل زنان" یکی از شعارهای کلیدی جنبش زنان به خصوص بخش چپ آن بوده و هست و در یافتههای گروه اول
به وضوح به آن اشاره شده ،این یافته بسیار تامل برانگیز است.

و در نهایت
با توجه به آنچه در بخشهای مختلف این تحقیق آمده به نظر میرسد که پاسخ به سواالت زیر میتواند راهگشا
باشد:
 آیا جنبش مستقل زنان ضروری است؟ چرا؟
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 برای آسیبشناسی جنبش زنان از جمله بازتعریف جنبش و اهداف آن ،چه باید کرد؟
 دالیل انفعال یا غافلگیری جنبش زنان در بزنگاههای تاریخی چیست؟ (دالیل درونی ،بیرونی) آیا پایگاه طبقاتی
فعاالن جنبش زنان در این موضوع پارامتر مهمی است؟
 دالیل عدم مشارکت فعال (ضعف عملکرد) فعاالن جنبشهای اجتماعی به ویژه فعاالن جنبش زنان (به شکل
سازماندهی شده و متشکل نه فردی) در حرکتهای اعتراضی مردم در دی ماه  ۹۶و آبان  ۹۸چیست؟
 موانع سازمانیابیزنان چیست؟
 موانع نزدیکی فعاالن جنبش زنان با زنان اقشار فرودست جامعه چیست و چه راهکارهای مشخصی برای این ارتباط
با آنان و ارتقا سطح آگاهی و کاهش مشکالت آنان پیشنهاد میشود؟
 چه ارتباطی بین اولویتهای فعاالن جنبش زنان و اولویتها ،خواسته و مطالبات عموم زنان وجود دارد؟
 تعریف مطالبهمحوری چیست؟ چه مطالباتی میتواند برای فعاالن جنبش زنان در اولویت قرار بگیرد؟ مهمترین
مطالبات مردم در شرایط کنونی چیست؟
 آیا امکان تبدیل خواستههای مردم به مطالبهای بالفعل و درحد توان جنبش زنان ضروری است؟ چگونه؟
برای بخش چپ جنبش زنان باید کدام یک را در اولویت قرار داشته باشد :مطالبهمحوری و حمایت از مطالبات
زنان و سایر جنبشها ،تاکید بر تشکلیابی یا هر دو؟ چرا؟
 مرز بین کار خیریه و استفاده از این روش به عنوان ابزاری برای ارتباط و ایجاد تشکل و سازماندهی زنان چیست؟
 پیگیری مطالبات اقشار مختلف زنان که در شرایط بحرانی حادتر هم میشود (مانند مقابله با خشونت ،که به واقع
خواسته تکتک زنان است) در کجا و چگونه عمومی میشود؟
 آیا زنان بیکار رابطهای بین وضعیت خود و نیاز سرمایهداری به ارتش ذخیره نیروی کار ارزان را میشناسند؟
 چگونه میشود از زنان بیکار حمایت کرد؟
 چه موانعی را بر سر راه ارتباط و حرکت مشترک و همسویی بخشهای مختلف جنبش زنان وجود دارد؟ چگونه
میتوان این موانع را برطرف کرد؟
 مطالبات حداقلی برای کار مشترک و در راستای همسویی بیشتر در میان فعاالن بخشهای مختلف جنبش زنان چه
میتواند باشد؟ حول چه محورهایی میتوان با سایر جنبشهای اجتماعی ارتباط داشت؟ چه راهکارهایی برای
استمرار این ارتباط وجود دارد؟
 چگونه میتوان هزینه سرکوب را کاهش داد؟
 پس از هر دوره اوج اعتراضات ،معطوف شدن فعالیتها به آزادی دستگیرشدگان چه تبعاتی دارد؟ اگر بار دیگر
چنین شرایطی پیش بیاید چه باید کرد که خواستههای اولیه به کنار نروند؟
 نقش آلترناتیو بدیل در جنبشهای اجتماعی و جنبش زنان چیست؟
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