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 پیشگفتار

  .است نسیتیج-طبقاتی "بیماری" یک کرونا

و در عین حال  الشعاع قرار دادهگی بشر را تحتا، تمام ابعاد زندگیری کرونبیش از یک سال است که بحران همه

هر بحران اجتماعی دیگر، به قیمت و مانند  ه استکردترو روشنتر را عمیق این نظامناکارآمدی و شکاف طبقاتی 

. عدم دزور را بیشتر کرافزایش فشار بر اکثریت کسانی که تولید اجتماعی را بر عهده دارند، سود صاحبان زر و 

بینی و چگونگی پایان این بحران شرایط را دشوارتر کرده است. درحال حاضر نیز تهیه واکسن، تزریق امکان پیش

های انحصارگر و شرکت های مهم شده است، واکسنی که توسط کارتلهاآن یکی از دغدغهبه عادالنه و دسترسی 

 ای به خطر بیافتد.ها نباید ذرهرکت؛ چرا که سود این شآن را خریددارویی ساخته شده و باید 

های اعالم شده دولتی نیز در و کمکشده ، در میان مردم سرشکن های دولتهاضررها و بدهکاری در این شرایط

ی هابخشی از آزادیکرونا بهانه به آورد. از سوی دیگر میهای بزرگ در های بانکی شرکتگام اول سر از حساب

ها با شدت بیشتری سرکوب و فرصت با هم بودن از های خیابانی و تظاهراتاعتراض ،ه استشداولیه مردم سلب 

ش ر دیگر آتمعترضان گرفته شد. هر چند سربرآوردن شبح مرگ در اثر گرسنگی، بیش از مرگ در اثر کرونا، با

ظام نابرابر را ی اجتماعی موجود که سر سازش با این نهاجنبشدر ابتدا ور کرده است. این اعتراضات را شعله

آمد که جنبش زنان نیز از این امر مستثنا نیست. می در مواجهه با این بحران سردرگم شدند. به نظر ،نداشتند

و تشکل هااین مساله در کشورهایی مانند ایران که اقشار مختلف مردم بیش از سایر کشورها از حداقل آزادی

 . بیشتری داشتهای مستقل خود محرومند، نمود 

و رفتار  جوامع ساختار بستر در باید را جهانی مشکل به آن لتبدی و گیرهمه یهابیماری پیدایشی ریشه

که خود البته صد  و کرد ی آنان در خصوص انباشت سرمایه جستجوهاها با محیط زیست و سیاستحکومت

کرونا اولین بیماری . ک چرخه تلقی کردتوان آن را یمی گذارد. در واقعمی بیماری نیز بر نحوه زیست انسان تاثیر

 لح ت این چنینیمشکال شخصی بهداشت رعایت با نهاآخرین آن هم نخواهد بود و تگیر نیست و متاسفانه همه

  .شد نخواهد

 طرف یک از که شودمی وارد جامعه اقشار ترینپایین به آسیب در یک اپیدمی و بحران ناشی از آن، بیشترین

 سطح در معاش و امرار درآمد کسب برای ناچارند چراکه ندارند را قرنطینه ماندن در امکان پیشگیری، برای

 .است دشوار شانبرای درمان یهاهزینه پرداخت بیماری به ابتال هنگامدیگر  کنند و از طرف حضور پیدا جامعه
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ائه خدمات باشند )کارگران ار ی مشغولاندیگر ، ضروری است کهبرای آن که بخشی از جامعه در قرنطینه بمانند

که نان را به قیمت برای بخش بزرگی از نیروی کار  .(پرستاران و... ،حمل و نقل، کشاورزی، کادر درمانبخش

بران و ، کولشوینده یهامعادن،کارخانه کارگران ،هاموتوری پیک )مانندبرند، می یشانهاجان بر سر سفره

 اول دست مشکل شانایرب کرونا است و در نتیجه کرونا خطر برابر نچندی شغلی خطرات(  ... و برانسوخت

ها ستم مضاعفی که در جوامع زنان به دلیل قرن. و قرنطینه معنایی برایشان ندارد شودنمی محسوب زندگی

ن ی، همواره در چندر بخش تولید و بازتولید اجتماعی نقش مهمی دارند و به واسط اینکهاند طبقاتی تحمل کرده

ضرورت در خانه ماندن، فشار کار را بر روی زنان بیشتر  بینند.می سایر اقشار جامعه صدمهیی بیش از هابحران

های منتشر شده در سراسر کرد، در عین حال میزان خشونت علیه آنان را نیز افزایش داد. تمام آمارها و گزارش

 دنیا موید این نکته است. 

گیری بسیار گستردهعات این همهتب ،مناسبات ساختاری موجوددر  که دهدمی نشان ملموس و عینی مشاهدات

به  و جامعه اکثریت زندگی بر جبرانی غیرقابل و جانبی تاثیرات یقین طور و به استتر از فقط تبعات پزشکی آن 

ز پیش بیش ارا  آماری تحقیقاتچنین  انجام ضرورت ساختاری ویژگی اینخواهد داشت.  و داشته زنان خصوص

 . کندمینمایان 

 مقدمه

 بستر در هاپدیده. گیردمی صورت هاانسان معنادار اجتماعی کنش درک و فهم هدف با اجتماعی تحقیق هر

 آنچه و هاپدیده این تاریخچهکه  چند هر و هستند بررسی قابل خاص زمان و مکان در موجود اجتماعی مناسبات

این مناسبات و تاریخچه هر  گرفتن درنظر بدون .است موثر بسیار تحقیق یهایافته تحلیل در افتاده اتفاق قبال

 .داد نخواهد دست به را الزم نتیجه تحقیق، پدیده

می وارد مردم عموم بر فرساییطاقت فشارهای که آن ضمن و زنندمی هم بر را موجود نظم و مناسبات ،هابحران

 خود نفع به بتوانند بحرانی شرایط و شده ایجاد یهاشکاف از مردم تا شودمی فراهم فرصتی حال عین در ،کنند

 راستا این در حداقل یا و آورند وجوده ب شانزندگی و جامعه در را یکوچک و بزرگ تغییرات و کنند استفاده

 اما، است ای طوالنیو پروسه است الزم کار و ساز و برنامه آگاهی، داشتن به مشروط ،تغییر ایجاد. کنند حرکت

 در صدا به هافرصت از استفاده الزامات آوردن فراهم برای هوشیاری یهازنگ حداقل ،بحرانهر  درتوان گفت می

 .آیدمی

 اثیرت تحت را ایران و دنیا سیاسی و اقتصادی اجتماعی، زندگیگسترده و عمیق  بحرانی کنونی نیز شرایط در

  .کندمی و کرده نمایان خوبی به را حاکم نظم نواقص و ایبمص ،دیگر یهابحرانهمه  مانندکه  است داده قرار
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 و موجود نظم خوردن هم بر، شدند متحمل که زیادی یهاآسیب، شانزندگی به نسبت زنان نگرش بررسی

می اما سوالی اساسی به ذهن متبادر .است ضروری امری، خودشان نفع به بحران این از استفاده امکان چگونگی

 و یکی است، مثال شرایط زنان ایراندر مواجهه با این بیماری نقاط مختلف جهان  در زنان یطشرا شود: آیا

 و متوسط هطبق زنان کشاورز با و کارگر زنان بر کرونا تاثیر آیا ؟ه استبود یکی ایسلند نروژ و زنان با افغانستان

  چیست؟ کرونایی شرایط ان درزن محرومیت و استرس و فشار همه این دالیل شود؟می دیده یکسان به مرفه

 رب کرونا بیماری گذاریتاثیر که چرا است مهم بسیار و خاص متفاوت بحران این به هر فرد دیدی شک زاویهبی

  .است .. متفاوت. و قومیت، جنسیت، طبقه در آنان جایگاه اساس برها انسان

 

 عرصه این در پژوهش ضرورت

 دو هادر همه زمینه شانمشکالت گیری کروناهمه شرایط در ،شوندیم ظاهر متعددی یهانقش در که زنان

ی اقتصادی در سطوح مختلف، زنان در صف هاتعطیلی بنگاه با ،شد داری آنان چند برابروظایف خانه :شد چندان

ن قوانی های حمایتی و با اتکا بهخشونت خانگی در نبود سازمان ، میزانگرفتندو تعدیل نیرو قرار  هااول اخراج

کنار سایر فشارها، سبب گسترش افسردگی،  قرنطینه و قطع روابط اجتماعی، درو  ستیز موجود افزایش یافتزن

 اضطراب، وسواس و سایر مشکالت روانی در بین زنان شد. 

توان می شدند، از جمله میدچار سردرگ های مختلف اجتماعیجنبشگیری، ، در ابتدای این همهسوی دیگراز  

ادامه بیش از یک سال گیری پیش از همهکه اشاره کرد  اعتراضات خیابانی جلیقه زردهاقفه ایجاد شده در و به

 جنبش زنان نیز مستثنا نبود.در این میانه ، داشت

از  ، کنیممحقق و بخشی از فعاالن جنبش زنان در همین شرایط زندگی میزن، خود ما به عنوان از آنجایی که 

می کرده ونه موجود را لمس ت آشنا هستیم و به عنوان یک انسان تبعات نظام ناعادالمشکالنزدیک با مسایل و 

ش برای های مرسوم زنانه را بر عهده داریم و هم به عنوان یک فعال جنبش زنان دغدغه تالنقشهم کنیم و 

 انش، چه چیزهایی برای، چه مسایلی کلیدی استگویانپاسخخواستیم بدانیم که برای می، تغییر شرایط را داریم

 وجود دارد؟  زنانکنند و آیا زبان مشترکی بین تشریح می چگونه آن را ،مهم است

های کوچک ایجاد شده را توانند روزنهبرای ما مهم بود بدانیم که در چنین بحرانی، آیا فعاالن جنبش زنان می

های اجتماعی به شکافی کنند تا نوری بر جنبش ها را بزرگ کرده و تبدیلش کنند این روزنهالببینند، بیابند و ت

شان در برآمدهای اجتماعی سالهای قبلیتوانند با تکیه به تجربهو به تبع آن زندگی عموم مردم بتابد؟ آیا می

از انفعال قابل و  رو تاثیرگذار شوند بینی پیشهای گذشته به خصوص چند دهه اخیر، در برآمدهای قابل پیش
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؟ و اینکه چه شوندروی از موج حوادث دوری جسته و خود ایجادکننده موج ههای قبل و دنبالمشاهده در سال

 و چشم اندازشان چیست؟ وظایفی را در این مقطع برای خود قائل هستند

ای شدکه تاثیر بحران ناشی از ویروس کرونا را بر روی رویکردهای فعاالن جنبش زنان و تحلیل موارد فوق انگیزه

ه . با این امید کاز دیدگاه خودشان بررسی کنیم یز تاثیر این بحران بر زندگی زنانها و ناحتمالی آن و برنامه

 های مناسب در آینده باشد.حاصل این جستار راهگشای فعاالن جنبش زنان در انتخاب تاکتیک

 

 شناسیروش

جنبش  فعاالنهای نظرات و نگرشبازپاسخ، با هدف سنجش و برآورد  نامهپرسشدو انجام چنین تحقیقی برای 

های اجتماعی به خصوص های اجتماعی نسبت به بحران کرونا و پیامدها و تاثیر آن بر جنبشزنان و سایر جنبش

رسی به با توجه به اینکه دستجنبش زنان و شرایط پساکرونا و نیز تاثیر کرونا بر شرایط زندگی زنان طراحی شد. 

  از روش گلوله برفی استفاده شد. جامعه آماری مناسب دشوار بود

ها های اجتماعی ارسال و پاسخ جنبش زنان و سایر جنبش فعاالنبرخی از اول به صورت کتبی برای  نامهپرسش

 رفتارانجام شد.  های مختلف زنان در شهرهای مختلفدوم به شکل مصاحبه با طیف نامهپرسش آوری شد.جمع

این الگوهای رفتاری از طریق شناخت کند. در شرایط متفاوت تغییر میو  ستدارای الگوهای متفاوتی ا هاانسان

شود؛ به این دلیل بود که روش مصاحبه را برای بخش دوم کار انتخاب هایشان ممکن میتجربیات و گفته ثبت

 .کردیم

طرح  .نان بودیق آدوم، ضمن یادگیری از مردم، آگاهی از طرز فکر، اعتقادات و عال نامهپرسشهدف از طراحی 

و از این رهگذر  کردفراهم می گویانپاسخیه این تجربیات را برای یه الای بود که امکان توصیف الت به گونهالاسو

کنش متقابل بین اند؟ آیا فتهیاراند، دیل شرایطی را که به آن دچار شدهالددهندگان پاسخآیا شد که می روشن

تولید و بازتولید زندگی اجتماعیشان را که در لحظه لحظه زندگی شان  ها و تاثیر مناسبات طبقاتی درپدیده

شناسند و میرفت از این شرایط را میهای برونتوانند با زبان خودشان بیان کنند و آیا راهکنند، میتجربه می

 توانند اطمینان کنند؟ هایی میدانند که به چه نهادها و رسانه

توان گفت در واقع می حرف زدند.با ما هایشان و دغدغه ها، تجربهت، راهکارهاالمشکها، مسایل، از فعالیت زنانو 

محور بود و هدف آن بیشتر فراهم کردن اول که نظریه نامهپرسش الفمحور بود؛ بر خکه بخش دوم کار تجربه

 ی ازبحران ناشه که ضمن نگاه ب (فعاالن اجتماعی به خصوص فعاالن جنبش زنان) گویانپاسخفرصتی بود برای 

ها، نوع نگاه و تحلیلهای نظری خود را طرح کنند و با پاسخ دادن به سواالت، نگرشکرونا و به بهانه آن، دیدگاه
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 از اینت و مسایل موجود جنبش زنان روشن شود و الشان از شرایط اجتماعی، نحوه یافتن راهکار برای حل مشک

موجود در جنبش زنان، از شرایط موجود چگونه است و آیا با های مختلف فکری مشخص شود درک طیفرهگذر 

دهند و چشمکارهای مقابله با آن آشنا هستند و یا چه کارهایی انجام داده و میابعاد مختلف مساله و راه

های مختلف فکری انتخاب شدند تا نظرهای متفاوت جمعاندازهایشان چیست؟ به همین دلیل افرادی از طیف

 .ها برآیندی از نظرات افراد بیشتری باشدتا حدودی پاسخآوری شود و 

 

های یافته به خصوص که، ها بسیار اهمیت داشت،سازی صحت دادهچگونگی مستند، نهایی برای تهیه گزارش

های ها، نشان از الگوهایی داشت که از بنیانهای زیرین دریافتهیالها، تحقیق، محتوای پنهان و آشکار پاسخ

عات بسیار الاول که اط نامهپرسش، به خصوص در گیردریشه می گویانپاسخهای خاص دگاهنظری و دی

دسته اول بسیار کلی بود. انتخاب چند سوال کلی این حسن را  سواالتارزشمندی را در اختیار ما گذاشت. 

 د.پاسخ گوین سواالتهایشان به های ذهنی و دغدغهگذاشت تا بر مبنای اولویترا آزاد می گویانپاسخداشت که 

ها و روش کار انتخاب تاکتیک ،هامان مهم بود که این تحقیق برای سایر دوستان نیز در تحلیلو در نهایت برای

این راستا و در گام اول و در ند. ، ما را یاری کردسواالتراهگشا باشد، به خصوص دوستانی که با پاسخ دادن به 

های ها و تحلیلبندی شود تا بتوان از روایتها دستهامانت داری تمام، یافتهبندی ارائه شده، سعی شد با در جمع

های بین آنها، به محتوای کیفی و الگوهای موجود در آنان ها و شباهتها و تفاوتارائه شده تحت عنوان پاسخ

 .نامهپرسشهای دو ای داشته باشیم، به خصوص بین یافتهدست یابیم و بتوانیم تحلیل موضوعی و مقایسه

بندی، استنباط برای یافتن معناهای آشکار و عات از آن، تلخیص، طبقهالانند هر تحقیق کیفی و استخراج اطم 

بندی و دستورالعملی برای ها و مضمون آنها ضروری بود، به همین دلیل قواعدی برای طبقهپنهان پاسخ

صه شده و به بهترین شکل توصیف شوند الی و خبندها دستهعات موجود در پاسخالطاتا  کدگذاری انتخاب شد

 .تا بتوان آنها را تفسیر کرد

 ردهکطرح ، اشکاالتش و... نامهپرسشدرباره خود  دهندگانپاسخهایی که توسط هر کدام از ابتدا نظرات و حاشیه

. برای دقت استخراج شدهای داده شده به هر سوال، از پاسخ به دست آمده اطالعات آوری و سپسجمع، ندبود

توسط سه نفر به طور جداگانه انجام گرفت و در نهایت با مقایسه کار آنها، به یک مجموعه ها دادهاستخراج ، کار

 سطح ادامه یافت:سه تبدیل شد و کار در 

توصیف بهتر آنچه که در دست داشتیم، برای آن  ها برایبندی اطالعات و کمی کردن آنبندی و طبقهمقوله -1

 ها را با هم مقایسه و تحلیل کرد.بتوان آنکه بهتر 
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 ها تفسیرهای الزم را انجام دهیم.استخراج موضوعی اطالعات برای اینکه بتوانیم بر مبنای آن -2

 ها.پاسخ جمع بندی -3

هر  برای هاکه ابتدا فراوانی پاسخ بودبدین شکل  هانامهپرسشذکر است که روند استخراج اطالعات از  الزم به 

باتوجه به  امای جنسی، سنی، تحصیالت و محل زندگی تفکیک شد. هاوله تعیین و سپس براساس گروهمق

نظرات  کنند، عمال امکان مقایسه کمی میانمی ی که در خارج زندگیدهندگانپاسخو  گوپاسخفراوانی کم مردان 

زمینه تحصیالت و سن نیز عمال داخل و خارج از کشور وجود نداشت. همچنین در  ساکنان زنان و مردان و

ها و این متغیرها به دست نیامد، در میزان فراوانی و درصدها تقریبا متناسب بود و ارتباط معناداری میان پاسخ

 ها در جداول منظور نشد. این تفکیک نتیجه

این کار انجام شود تا  با دقت الزم ها، سعی شده کهآید حاصل این روند است. با همه کاستیمی در پی آنچه

شرایط مشخص، وضعیت فعاالن جنبش  به دست آوردن تحلیل مشخص از شاید گام کوچکی باشد در راستای

زنان و راهکارها و وظایفی که بر دوش آنان است.



8 
 

  ها(و تحلیل دادهها یافته )گزارش اول نامهپرسش

 اول نامهپرسشمتن 

 .عزیز دوست شما بر درود

 همچون نیز زنان جنبش و گرفته قرار ایویژه و بحرانی شرایط در ایران جامعه هستید، جریان در هک همانطور

  .روبروست عظیمی هایچالش با جامعه هایبخش دیگر

 صورت در کلیدی، سوال چند شامل پروژه، یک طرح با کردیم فکر جنبش، این از یکوچک جمع عنوان به ما

 نقاط استخراج از پس کنیم تالش و کرده آوریجمع را زنان جنبش درون مختلف دهایرویکر و هاافق امکان

 . برداریم جلو به گامی طریق بدین شاید ،دهیم ارائه جانبههمه و جامع تحلیل یک هاپاسخ در اشتراک و افتراق

 .است قدردانی یشایسته و موثر بسیار شما همکاری قطعا

  سواالت

 زنان جنبش ویژهبه اجتماعی یهاجنبش برآن  از ناشی بحران و کرونا گیری همه شرایط باره در را خود نظر -۱

  .نمایید بیان

  .بنویسید را وظایف این انضمامی و عینی یهانمونه ؟چیست زنان جنبش وظایف کرونا گیری همه شرایط در -۲

می پبشنهاد را راهکاری و ابزار چه(  عمل و نظر رد)  زنان جنبش درون در بیشتر همسویی تامین برای -۳

  ؟دهید

 یهاشجنب نزدیکی سبب آیا( بیماری اولیه بحران کردن فروکش از پس) ییپساکرونا شرایط و امروز شرایط -۴

  ؟چگونه دهید توضیح شد خواهد مشترک عمل و هاخواسته به رسیدن درها آن افزایی هم و اجتماعی

 جمله از اجتماعی یهاجنبش که شد خواهد باعثآن  پیامدهای و کرونا شیوع از ناشی شرایط تغییر آیا -۵

  ؟چگونه و چرا ؟کنند تعریف باز و بینی باز را خود مبارزاتی یهاتاکتیک و هاخواسته ،اهداف زنان جنبش

 و مردمی اعتراضات رشد و حاکمیت رفتار نحوه با رابطه در کروناییپسا شرایط به نسبت شما ارزیابی -۶

 ؟ کنیدمی پیشنهاد را راهکاری چه و چیست زنان جنبش ویژهبه اجتماعی یهاجنبش

  فردی مشخصات

زنان حوزه در فعالیت سابقه تمایل صورت در / شغلی وضعیت/ تاهل وضعیت/  تحصیالت میزان/  جنس/  سن
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 هاو دریافت پاسخ نامهپرسش نحوه ارسال

 امکان ،مندندعالقه زنان مسائل به یا و بوده فعال زنان حوزه در که افرادی تمامی به دسترسی نکهای به توجه با

 فضای طریق از کار هدف شدن روشن جهت ایمقدمه ذکر با هانامهپرسش ،بود سخت دسترسی این یا و نداشت

 62مان رسید و به دستتکمیل شده  نامهپرسش 36 .شد ارسال دوستان از نفر ۹۴ برای ،حضوری یا مجازی

  :دادندن پاسخ هاپرسش این به زیر دالیل به دوستان زادرصد 

 ۱۶ ندادند پاسخ و نکرده بیان را خود همکاری عدم دلیل ،نفر. 

  حد در و دارد نیاز تحقیق بهپاسخ به این سواالت  بودند گفته و کرده ارزیابی کلی را سواالت نفرشش 

 .نیستند ییگوپاسخ به قادر راینبناب و است مفصل مقاله یک

 جنبش در نقشی هیچ کرونا اینکه و( نامهپرسشنظرسنجی و ) کار روش به اعتقاد پنج نفر به دلیل عدم 

  ندادند. پاسخ سواالت به ندارد زنان

  تحلیل تواننمی بنابراین است بینیپیش غیرقابل و تغییر حال در مرتباً شرایط کردند عنوان نفرسه 

 . داد ارائه معینی راهکار و مشخص

 بودند خود بیماری و معیشتی مسائل درگیر نفر سه . 

 پاسخ  نامهپرسشدر جنبش زنان به  اعتمادی و شرایط خاص موجودو بودند دوستانی که به خاطر بی

 ندادند. 

 دهند، اما پاسخی ارسال نکردند. بقیه نیز قول دادند که پاسخ می 

 

تحلیل بندی ودر جمع . این سه مورد نیزنفر است نظرات دودر واقع  هاپاسخده که هم ذکر ش نامهپرسش در سه

 در نظر گرفته شد. نامهپرسشها به عنوان یک 

 نامهپرسش نسبت به سواالت دهندگانپاسخ انتقادات

عنوان آن  اداتو ایر نامهپرسشخود نیز در مورد  ن در کنار پاسخ به سواالت، نظرات خود رادهندگابرخی از پاسخ

 آید:می در زیرنظراتشان عینا ده بودند که کر

  داشت اشکال هاپرسش این فنی نظر از باشد تراجتماعی و ترسیاسی باید و است ابتدایی هاسوال سطح 

 یافت دست درستی نتیجه به نمیشه هاسوال این از

 خودش واقع در/ ددریاب را پایایی و یروای -بسنجد رو چیزی نمیتونه" ها مثال سوال یکبرخی از سوال 

 "بسازید عملیاتی هایسوال براش باید که هست تحقیق یه سوال و موضوع
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 جدیدی شرایط هر با شدن روبرو در ارگانیزاسیونی و یا پدیده هر کردعمل یا تاثیر ارزیابی من گمان به، 

 دارد آماری بررسی و آمار به نیاز

 نیست داریسرمایه دیگر یهابحران از جدا کرونا بحران .است واقعیت از جدا هاسوال.  

 جوابی چه که دانستممی هم اول روز از. نیست کننده امیدوار که چون برات نفرستم دادممی ترجیح 

 جور یک که بود این نوشتنم دیر دیگر دلیل یک ضمن، در. ست همیشگی دغدغه این چون. دارم

 یا ملل سازمان سبک به زنان بار فاجعه یهاموقعیت از ساختن بازار و ساختن صنعت و زدنرج

 و زنان سیل، و زنان. بینیممی هاکردنتنظیمسوال جور این توی اصل محمدی عباس دکتر یهاکتاب

 نظرم به اما. تیدنیس عدهآن  جزو شما کهدانممی .خورندمی نان راه این از عده یک.... و فقر و زنان زلزله،

 ! باشد متفاوت باید شاید سوال طرح نحوه

 به هشبی هاپرسش برخی :است ضروری نکته چند یادآوری نظرم به زیر یهاپرسش به دادن پاسخ از قبل 

 بود رپذیامکان که جایی تا ولی باشند هم به شبیه است ممکن نیز هاپاسخ نتیجه در و هستند همدیگر

 است، تحقیق مهم موضوع یک خودش هاپرسش این از یک هر به پاسخ البته. مداد پاسخ هاپرسش به

 اهمحدودیتی زاویه از جمع بودن ناشناس مورد در .بنویسم خالصه صورت به را نظراتم کردم سعی ولی

 فرستاده برایش که فردی به اعتماد اساس بر و است درک قابل دهنده پاسخ برای جمع امنیت رعایت و

 انجام روشی چه با و چگونه تحقیق این که داشت بیشتری توضیح به نیاز ولی دهد، پاسخ تواندمی است

 من نظر به. نشود نظری اعمال که شد خواهد انجام چگونه "توضیحی" یهاپاسخ بندیجمع و شودمی

 هاپاسخ هک کند بیشتری اعتماد تواندمی دهندهپاسخ باشد،ای گزینه چند یهاپاسخ با هاپرسش اگر

 و دکن تفسیر و تعبیر را هاپاسخ خود سلیقه به بنا محقق که این احتمال و شد خواهد گردآوری درست

  .بود خواهد کمتر بگذارد، کنار را دیگر برخی و انتخاب دارد دوست که را برخی

 اطالعات این از و چیست برای افراد شخصی اطالعات دانستن دالیل که نشده گفته دهندهپاسخ مورد در 

 اطالع برای فقط یا شودمی ذکر اطالعات این تحقیق، تحلیل در آیا اینکه. شد خواهد استفاده چگونه

 و است محقق اطالع برای بیشتر دهندگانپاسخ شخصی اطالعات که زنممی حدس من است؟ محقق

 محقق و گفته وشنر بود الزم صورت دو هر در که باشد الزم دهندگانپاسخ بندیدسته برای هم شاید

ی نتیجه در کلی صورت به یا داشت خواهد نگاه محرمانه خود نزد را اطالعات این که شود متعهد

 .کرد خواهد استفادهآن  از تحقیق

  گیری و خط کنیم. اما بهتر بود، اگر شما کمی هم در باره شکلمی پشتیبانیما از این حرکت شما

 نوشتید.می تانفکری
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 مطالعه:  مورد جمعیت

 نامهپرسش ۴ در تکمیل نشده بود:. . .جنس، تحصیالت ،ی سنهامشخصه ،تعدادیدر  تکمیل شده، نامهپرسش ۳۶از 

علت عدم  یک یا دو آیتم قید نشده بود.( رصدد ۲۸) نامهپرسشهیچ اطالعاتی نوشته نشده بود و در ده  (درصد ۱۱)

  است.دهندگان پاسختوسط  هابی جواب گذاشتن برخی از گزینهاز ناشی  ،ها در این بخشدادهبرخی همخوانی 

 نداده بودند.  جوابیکردند و بقیه می خارج از ایران زندگیدرصد  ۱۴ داخل ودهندگان پاسخدرصد  ۶۱ 

  عنوان کرده بود. "سیال"یک نفر هم جنسیت خود را  مرد ودرصد  ۸.۳زن و دهندگان پاسخدرصد  ۷۷.۸ 

سال  ۶۰نیز درصد  ۳۰.۶ساله و  ۶۰تا  ۴۰درصد  ۳۰.۵ :سال سن داشتند ۴۰تا  ۲۰بین دهندگان سخپادرصد  ۲۷.۸ 

 به باال بودند. 

درصد  ۱۳.۹دارای تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس بودند. و دهندگان پاسخدرصد  ۵۵.۵، زیر لیسانسدرصد  ۱۳.۸

 بودند. دکترا نیز دارای 

 

  ۱سوال 

 زنان جنبش ویژهبه اجتماعی یهاجنبش برآن  از ناشی بحران و کرونا گیری همه طشرای باره در را خود نظر

  نمایید. بیان

 ییهازیرمجموعه که هر کدام شاملکلی یا طبقه دسته  پنج ی داده شده به سوال یک،هابرای تحلیل محتوای پاسخ

 و بر این مبنا کدگذاری مقوالت آغاز شد:بودند، در نظر گرفته 

 درصد( ۱۵) از کرونا شرایط پیش .1

 درصد( ۲۴.۵) جامعه تاثیر کرونا بر شرایط عام .2

 (درصد ۱۱.۵) تاثیر کرونا بر شرایط زندگی زنان .3

 درصد( ۴۰) تاثیر کرونا بر جنبش زنان .4

 درصد( ۸) ی اجتماعیهاتاثیر کرونا بر جنبش .5
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 فراوانی

 

 درصد

تاثیر کرونا بر 

سایر جنبش 

های 

 اجتماعی

 فراوانی

 

 درصد

اثیر کرونا بر جنبش ت

 زنان

 فراوانی

 

 درصد

تاثیر کرونا بر 

شرایط زندگی 

 زنان

 فراوانی

 

 درصد

تاثیر کرونا بر 

 شرایط عام جامعه

 فراوانی

 

 درصد

شرایط پیش از 

 کرونا

5 
 

 

42% 

 28 رکود و انفعال
 

 

50% 

تشدید انفعال، سکوت 

و رکود مثل عدم 

برگزاری هشت مارس، 

دور شدن فعاالن 

از  جنبش زنان

فعالیت و درگیر شدن 

در امور معیشتی و 

 کار ِخانه

8 
 

 

50% 

  

افزایش فقر، 

بیکاری و 

اخراج، 

تر شدن سخت

شرایط زندگی، 

افزایش 

 استثمار

15 
 

 

44% 

تشدید بحران 

 اقتصادی،

قربانیان از میان 

پذیرترین آسیب

 اقشار هستند

8 
 

 

38% 

 فضای سرکوب

4 
 

 

33% 

افزایش و 

ادامه 

تجمعات  

ی، کارگر

تشدید 

مقاومت و 

رادیکال تر 

 شدن

10 
 

 

18% 

واکنش خفیف به 

شرایط، پرداختن به 

فعالیت های پراکنده 

 و خیریه.

7 
 

 

44% 

افزایش 

خشونت، 

افزایش کار 

خانگی، تبدیل 

خانه به محل 

 کار

10 
 

 

29% 

 تر شدن فضابسته

و تشدید فضای 

 سرکوب

6 
 

 

28% 

تفرقه در 

جنبش زنان و 

نداشتن ارتباط 

گ با هم هماهن

و اختالل در 

روند ارتباط 

 گیری

3 
 

 

25% 

حضور در 

فضای 

 مجازی

6 
 

 

10.75٪ 

بیشتر شدن 

ا ، هپیچیدگی فعالیت

فراهم شدن امکان 

 نگری،بازنگری و درون

افق مه آلود 

 همبستگی

1 
 

 

6% 

افزایش 

 اعتراضات زنان

4 
 

 

12% 

رشد اعتراضات و 

جنبش های 

 خودیخودبه

5 
 

 

25% 

انفعال، 

ماندن  مسکوت 

ماجرای  آبان و 

هواپیمای 

 اکراین

  5 
 

 

9% 

همسو شدن با مردم و 

معطوف شدن فعالیت 

 به مساله زندانیان 

  2 
 

 

6% 

توجه بیشتر و 

عمده شدن مساله 

 بهداشت و درمان

2 
 

9% 

نداشتن ارتباط 

با فعاالن خارج 

 از کشور

  5 
9% 

 2   هیچ تاثیری
6% 

عدم حضور در 

 فضاهای عمومی

  

  2 
3.25٪ 

ایجاد فرصت برای 

 فعالیت مجازی

  1 
3% 

تغییری نخواهد 

 کرد

  

12  56  16  34  21  

 

 تشدید مشکالت اقتصادی و تبعات آن، ،دهندگانپاسخبزرگی از درصد  برای، است جدول باال روشن درهمان گونه که 

در جنبش زنان و نداشتن ارتباط ود موجانفعال و تفرقه  همچنین ،هاها و بازداشتدستگیری فضای سرکوبتشدید 

  .بسیار پررنگ بوده است ،یابدمی پیش از بحران وجود داشته و پس از بحران هم تداوم که ،هماهنگ با هم
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در هر دو  نا بر شرایط عام جامعه.به تاثیر کرودرصد  ۴۰.۵به تاثیر کرونا بر زنان پرداخته شده و  هاپاسخدرصد  ۱۱.۵ در

 باالترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.  ،دید بحران اقتصادی و تبعات آنگروه مساله تش

نیز به  درصد ۳۳ناشی از شرایط کرونا اشاره کرده بودند،  هاجنبشدرصدی که به تداوم رکود و انفعال  ۴۲در کنار 

 تر شدن شرایط اشاره داشتند.تداوم اعتراضات و رادیکال

عدم برگزاری هشت مارس و دور شدن فعاالن جنبش زنان از فعالیت و  سکوت و رکود مثلشدید انفعال، تبه  درصد ۶۸

های پراکنده و خیریه اشاره پرداختن به فعالیتو واکنش خفیف به شرایط  و درگیر شدن در امور معیشتی و کار ِخانه

  است.ان اشاره شده تنها در یک مورد به افزایش اعتراضات زن اند وکرده
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 ۲وال س

 . بنویسید را وظایف این انضمامی و عینی یهانمونه ؟چیست زنان جنبش وظایف کرونا گیریهمه شرایط در

 کد کار نظری کل کار عملی 

 فراوانی درصد فراوانی درصد

رسانی، آگاه کردن زنان از فعالیت تبلیغی ترویجی شامل: اطالع 19 20.4

 ،خش آن، برگزار کردن کمپینو اعالمیه و پ لطریق بیانیه، تحلی

گرافیتی در سطح شهر، استفاده از فضاهای  و پرفرمنس ،کارزار

وزشی با هدف درگیر کردن مشهری، برگزاری کارگاه و کالس آ

 نوجوانان و کودکان با مسایل زنان

تحقیق و تحلیل شرایط  9 39

بندی پیامدها، اولویت روز و

گیری، نقد سیاستموضع

 های دولت

1 

های دیگر، شکل ارتباط با گروه های موجود و جنبش حمایت و 14 14.9

دادن اتحادهای موقت، پیوند با جنبش معیشتی پرستاران، کارگران 

های زیست لیتو ...، حمایت از کارگران و زندانیان سیاسی، فعا

 محیطی

 اهبازبینی اهداف و خواسته 4 17.3

تکانی و  نقد خود، خانه

 چپ از رسوبات گذشته

2 

دیده، های آسیبت از کودکان، شناسایی از خانوادهکار خیریه )حمای 10 10.7

 فراخوان برای تهیه امکانات اولیه بهداشتی برای اقشار فرودست(

بندی یابی و دستهریشه 4 17.3

بندی مقوله مطالبات و

 نیازها

3 

د ارزه، پیشنهاتعیین افق مب 3 12.9 محوری برای فشار به دولتترویج مطالبه 10 10.7

های بدیل، تعیین برنامه

 عملی

4 

داشتن صف مستقل طبقاتی، ارتباط با زنان فرودست، ایجاد تشکل  7 7.5

 زنان فرودست

شناسایی مشکالت در  2 8.7

 خصوص پیامد کرونا

5 

های محلی، ایجاد جمعیابی )سازماندهی کمیتهتالش برای تشکل 7 7.5

 بخشی به زنانی و مهارت و قدرتزایهای کوچک مثال برای اشتغال

بحث و مجادله بین خطوط  1 4.3

 فکری متفاوت

6 

 7    حمایت از زنان خشونت دیده 7 7.5

های همیشگی، مبارزه با مردساالری و ستم جنسیتی، ادامه فعالیت 6 6.2

تولید محتوای فمینیستی، طرح مطالبات زنان در سایر جنبش های 

 یاجتماعی مانند جنبش کارگر

    

     فعالیت در فضای مجازی 4 4.3

     پیگیری مطالبات اقشار مختلف و نوشتن از نیازهای زنان و... 3 3.15

بشری، ی حقوقاهفشار فعاالن خارج از طریق پیگیری پرونده 3 3.15

 حرکت به سمت حداقل دموکراسی

    

عال و راهکاردهنده به جای انفگرایانه و تقویت روحیه تحلیل 2 2.1

 خمودگی و ابراز ناخرسندی صرف

    

     فعالیت مخفی و پردوام 1 1

  کل 23  کل 93 
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ه از نظر برخی از به کار عملی اختصاص یافته است. البتدرصد  80به کار نظری و  ،ی این سوالهاپاسخدرصد  20

 با وزن یکسان در نظر گرفتیم. که هر دو را استکار نظری و کار عملی به یک میزان حائز اهمیت  پاسخدهندگان

 راهکارهای نظری

 گیری و نقد ، موضعبندی پیامدهالویتوو ا تحقیق و تحلیل شرایط روز ،هاپاسخدرصد  39 در از میان راهکارهای نظری

با ات بندی مطالبیابی و دستهنقد خود، ریشه و هابازبینی اهداف و خواسته .مد نظر قرار گرفته است های دولتسیاست

 را شامل هاپاسخدرصد  8.7شناسایی مشکالت در خصوص پیامد کرونا نیز  ودر مرتبه بعدی قرار داشته درصد  17.3

 شد. می

 راهکارهای عملی  

 ترویجی اختصاص دارد-ی تبلیغی هافعالیتبه درصد  20.4 ها،در زمینه راهکارهای عملی پیشنهاد شده در این پاسخ 

،کارزار و پخش آن، برگزار کردن کمپین اعالمیه و ،تحلیل ،زنان از طریق بیانیه نآگاه کرد و نیرسااطالع که شامل

استفاده از فضاهای شهری، برگزاری کارگاه و کالس آموزشی با هدف درگیر کردن  و سطح شهردر ی ، گرافیتپرفرمنس

 شود. می نوجوانان و کودکان با مسایل زنان

پیوند با جنبش  ،های دیگر، شکل دادن اتحادهای موقتهای موجود و جنبشط با گروهحمایت و ارتباآن  پس از

 14.9) ی زیست محیطی قرار داردهاحمایت از کارگران و زندانیان سیاسی، فعالیت کارگران و...، ،معیشتی پرستاران

  .درصد( 10.7)برای فشار به دولت محوریمطالبهترویج آن  پس ازو درصد( 
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 ۳سوال 

می پبشنهاد را راهکاری و ابزار چه( عمل و نظر در) زنان جنبش درون در بیشتر همسویی تامین برای

  ؟دهید

به این سوال . سه نفر پاسخی استتشخیص قابل دو دسته راهکار نظری و عملی  نیز ۳سوال ها به در مجموعه پاسخ

 .اندنداده

 کد کار نظری کل کار عملی 

 فراوانی درصد فراوانی درصد

رسانی، برگزاری جلسات  مطالعاتی، آگاهی 12 33.2

های مشترک در فیلم، میزگردها و جلسه

 فضای حقیقی و مجازی

های های سازمانشناخت از اهداف و برنامه 11 61.2 

فعال جنبش زنان ایران در سایر نقاط  جهان 

 و ارتقای اهداف و برنامه ها

1 

های دیگر و تاکید بر نقاط ارتباط با جنبش 9 25

 مشترک

انتقاد صادقانه از عملکرد خود، گذشتن از  3 16.8

 بانه، بازتعریف جنبش آها و نگاه قیم ممنیت

2 

استفاده از فضای مجازی، ایجاد شبکه های  6 16.8

 مجازی و ایمیل گروهی

 3 تحلیل مشخص از شرایط مشخص 2 11

می ، های مردسازماندهی و تشکیل گروه 3 8.3

 ها و شوراتشکیل تعاونی

یابی از طریق بهترین تاکید بر مساله تشکل 1 5.5

 راهکار

4 

ها و تماس با فعاالن زن، تعریف پروژه 3 8.3

 های مشترکاکسیون

 5 رفت از مطالبه محوریبرون 1 5.5

های واکنشی و خارج شدن از فعالیت 2 5.6

 های بلند مدتیتلپیگیری فعا

   6 

 7    سویی معنایی نداردهم 1 2.7

  کل 18  کل 36 

  

 عملی راهکارهای به در این سوال،ًدرصد(  60)ی ارائه شده هادر حدود دو سوم پاسخ یابیممی در جدول به نگاهی با

 راهکار دو این از هاییبخش قطعاً البته .درصد( 30)نظری مسائلبه و یک سوم  شده اشاره فعاالن همسوئی و

 و اهداف سطح ارتقای و فعاالن و هاسازمان اهداف با آشنایی به نگاه بیشترین نظری راهکار در. دارد مه همپوشانی

 به ترکمش جلسات برگزاری به توجه نبیشتری عملی کار با رابطه در بود. خود گذشته به نسبت انتقادی دیدی با

 مردمی یهاگروه تشکیل و سازماندهی بود شترکم نکات بر تاکید با ،فعاالن و هاجنبش با ارتباط و متفاوت اشکال

 (جدول به توجه با)  .بود شده ارائه راهکارهای دیگر از
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 ۴سوال 

ی هاآیا سبب نزدیکی جنبش (پس از فروکش کردن بحران اولیه بیماری)شرایط امروز و شرایط پساکرونایی

 واهد شد، توضیح دهید چگونه؟و عمل مشترک خ هادر رسیدن به خواستهها آن افزاییاجتماعی و هم

 

 کد

 

 توضیحات

 کل

 

 درصد فراوانی

 27.3 9 سبب هم افزایی نخواهد شد 1

 21.2 7 سبب هم افزایی نخواهد شد به خودی خود 2

 21.2 7 کرد بینیپیشتوان نمی 3

 15.2 5 انددقیقا نزدیک شده هاجنبش 4

 12.1 4 دافزایی خواهد شبه احتمال زیاد سبب هم 5  

فراهم شدن فرصت سازمانیابی طبقاتی علیه  6

 مردساالری و ستم جنسیتی

1    3  

 100 33 کل 

 

ها با یکدیگر ندارند یا ها به هیچ وجه اعتقادی به نزدیکی جنبشپاسخ درصد هفتاد دهد که حدودجدول فوق نشان می

را آن  و شرط دانندرا محتمل میآن  کنند و فقط چهار نفربینی ارزیابی میاین امکان را بسیار ضعیف یا غیرقابل پیش

  دانستند.ی جنبش میهاهمسو شدن اهداف و تاکتیک
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 ۵سوال 

 جمله از اجتماعی یهاجنبش که شد خواهد باعثآن  پیامدهای و کرونا شیوع از ناشی شرایط تغییر آیا

  ؟چگونه و چرا کنند؟ بازتعریف و بازبینی را دخو مبارزاتی یهاتاکتیک و هاخواسته، اهداف زنان جنبش

 

 کل 5سوال  کد

 درصد فراوانی

 59 20 بله بازبینی خواهد شد 1

 23.5 8  خیر نخواهد شد 2

 دانم هنوزباید بشود، نمی 3

 نشده و...

6 17.5 

 100 34 هاکل پاسخ 

 

ی هاهای مبارزاتی توسط فعاالن جنبشیکتو تاک هابه بازبینی اهداف، خواستهنسبت  هاپاسخبیش از نیمی از در 

اند. به این سوال پاسخ منفی داده نفر 8و تنها  خوردبه چشم می یبیناجتماعی به خصوص جنبش زنان خوش

  اند.توضیح داده چرایی و چگونگی این مساله را نیز کم و بیشاند کسانی که پاسخ مثبت داده
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 ۶وال س

 و مردمی اعتراضات رشد و حاکمیت رفتار نحوه با رابطه در کروناییپسا شرایط به تنسب شما ارزیابی 

 ؟ کنیدمی پیشنهاد را راهکاری چه و چیست زنان جنبش ویژهه ب اجتماعی یهاجنبش

 

 

رفتار حاکمیت در دوران 

 پساکرونا

اعتراضات مردمی  فراوانی

در دوران پسا 

 کرونا

 راهکارهای مقابله فراوانی

 های اجتماعیجنبش

 

راهکارهای مقابله  فراوانی

جنبش زنان با این 

 شرایط

 

 فراوانی

ابان دیگری در راه  18 افزایش میزان سرکوب 

های است شورش

کور و اعتراضات 

 پراکنده

 همسویی، همبستگی، 13

 های نوینخلق ظرفیت

سازمان یابی مقاومت 

مانند شرکت در ای توده

های صنفی و تشکل

 محلی

فعال زنان در  حضور 9

و همراهی با  اعتراضات

 جنبش فرودستان

6 

های متحد شدن جناح

مختلف حاکمیت با اندکی 

 های حکومتتغییر در جناح

 هاو حذف برخی جناح

های رشد جنبش 3

 اجتماعی

فضای کار مهیا نیست.  9

بعید است به صورت 

 متشکل عمل کنند

های مشترک انجام پروژه 4

 عمل همگرایی اتحاد

مانند کار بر روی مساله 

 خشونت

5 

های حکومت پیش و سیاست

 کندنمی تفاوتی پس از کرونا

های ایجاد تشکل   2

 هدفمند و حزب

 4 کار مخفی 4

یی به گوپاسخناتوانی از 

 نیازهای مردم

تلفیق کار علنی و    2

 مخفی

بازبینی اهداف و آسیب  2

شناسی، فرصت 

یابی علیه ستم سازمان

 مردساالریجنسی و 

4 

های تغییر در سیاست

خارجی و تعدیل مخالفت با 

 رابطه با امریکا

بازبینی اهداف و آسیب    1

داشتن برنامه  ،شناسی

برای سازماندهی 

 اعتراضات

 2 فعالیت در فضای مجازی 2

به دست گرفتن و رهبری 

 اعتراضات

دست کم نگرفتن جنبش      1

 زنان در خارج از کشور

1 

مدن فرصت فراهم آ

تنفس برای  استراحت و

 حکومت

1       

 28  22  21  22 
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، نحوه رفتار حاکمیت و اعتراضات مردمی را تا حدودی پیش بینی و برای دهندگانپاسخدر پاسخ به این سوال، 

 با رابطه در دریافتی پاسخ ۲۸ ازاند. های اجتماعی و جنبش زنان راهکارهایی برای مقابله با شرایط ارائه کردهجنبش

 متحد .دانستندمی حکومت غالب رفتار را سرکوب افزایش درصد ۶۵ حدود کرونا، از پس حاکمیت رفتار ارزیابی

 دهش طرح اندک بسیار فراوانی با شده مشاهده موارد سایر وها آن بین در اندک تغییراتی با مختلف هایجناح شدن

 .دانستندمی محتمل را کور هایشورش ظهورغالبا  و بوده یمردم اعتراضات رشد به معتقد همه تقریباً. است

 و ته اسشد پیشنهاد گسترده یهاسرکوب با مقابله برای مشخص برنامه داشتن و راهکارها ارائه و همبستگی لزوم 

 "،زنان جنبش با رابطه در توجه قابل نکته .نیست موجود همبستگی برای مناسب فضای که بودند معتقد نفر ۴ فقط

 یهاپروژه تعریف و مشخص یهاراهکار ارائهبیشترین فراوانی را دارد و  "حضور فعال و همراهی با جنبش فرودستان

 .و بازتعریف اهداف همچنان یکی از راهکارهای عمده استشناسی آسیب . ضرورتدر مرتبه بعدی است معین
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 مختلف یهاحوزه در دهندگانپاسخ نظرات بر مروری

 

 اهمقوله این. شد بندیمقوله مشترک نکات آنها، بین مشترک موارد استخراج و شده داده هایوابج به توجه با

 جمالت و ادبیات با داریامانت رعایت با نظرات این. آیدمی ادامه در که شدند بندیتقسیم اصلی محور هشت به

 جهت اندک تغییراتی و راستاریوی کمی شده انجام تصرفات و دخل تنها و است شده آورده دهندگانپاسخ خود

 . است بوده متن کردن منسجم

 . است آنان نظرات وها دیدگاه تفاوت از ناشی خورد،می چشم بهها بخش بعضی در که تناقضاتی

 :محورها

 تمثب با نگاه زنان جنبش بخصوص اجتماعی هایجنبش و هاآن اعتراضات گسترش) مردم تحرکات چگونگی- ۱

 (مردمی حرکات به دهندگانپاسخ

 منفی نگاه) هاآن هایفعالیت افول و زنان جنبش بخصوص اجتماعی هایجنبش مردم، کردعمل نحوه -

 (مردمی حرکات به دهندگانپاسخ

  (مثبت نگاه. )هافعالیت در آن از استفاده و مجازی فضای نقش - ۲

 (منفی نگاه. )هافعالیت در مجازی فضای از استفاده عدم -

 . شده انجام هایسرکوب و حکومت هایگیریموضع و اقدامات -۳

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

 . گیریهمه دوران در آن تغییرات و خانگی کار - ۵

 . آن در قرنطینه نقش و خانگی خشونت - ۶

 . هاجنبش مشترک عمل و گفتگو - ۷

 . لمستق هایتشکل ایجاد و انسجام سازماندهی، -۸
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 نظرات

 و دشدن تقسیم کلی دسته دو این به بود، راهکار ارائه یا و موجود شرایط تحلیل حوزه دو در اغلب هاجواب که آنجایی از

 :اندشده آورده کلی دسته دو این عنوان تحت شده یاد هایمقوله

 موجود شرایط تحلیل - الف

 نگاه با زنان جنبش ویژه به اجتماعی هایجنبش و هاآن اعتراضات گسترش) مردم تحرکات چگونگی -

 (مردمی حرکات به دهندگانپاسخ مثبت

 ییوگپاسخ برای حکومت توان عدم و گیریهمه از ناشی اقتصادی بحران اثر بر فرودستان و کارگری اعتراضات گیریاوج

 . دکن ایجاد جنسیتی ستم یهعل طبقاتی یابیسازمان فرصت زنان برای تواندمی جامعه فرودستان و کارگران مطالبات به

 برای را جدیدی شرایط کرونا دوران در مردم از دولت حمایت عدم و کرونا دوران در باقیمانده کارهای و کسب تعطیلی

 امکان شود،می عمومی فضاهای در افراد حضور مانع که قرنطینه علیرغم سیاسی گرانتحلیل گفته به بنا که زد رقم مردم

 که مردمی خشم شعله. است راه در دیگری ماه آبان معتقدند آنان کرده بیشتر را آینده هایماه یط مردمی اعتراضات

 فقیرتر قرنطینه از بعد مردم شد نخواهد خاموش زودی این به است درآمیخته عرق و خون با روزانه واند دیده ستم

 در زنان جنبش جمله از و هاجنبش تردیکالرا حضور و هامقاومت تشدید باعث اقتصادی هایبحران تشدید. شد خواهند

 . شوند خودی به خود هایجنبش و هاحرکت به منجر اقتصادی بحران شاید طرفی از البته و بود خواهد اجتماعی عرصه

 هب تریعینی مستندات با را رو پیش اهداف و کندتر رادیکال را زنان جنبش مطالبات تواندمی موجود هایبحران برآیند

 بقاتیط گرایشات. شدند متحمل را بیشتری آسیب زنانتر فرودست هایالیه که خصوصا. نماید وارد عملی و نظری نهصح

 میان در اعتراض هایجرقه و اقتصادی پاشی فرو دیگر طرف از. کنند بازگو را خود اهداف قطعا که مجبورند جنسیتی و

 رورتض به و شودتر فعال گذشته به نسبت زنان جنبش صوصخ به و اجتماعی هایجنبش شودکه باعث شاید فرودستان،

 برسند افقتو به مشترک اعمال و هاخواسته سر بر و بیابند آمیزتبعیض و نابرابر شرایط این از رفت برون برای راهی یافتن

 . دهد قرار یکدیگر کنار را آنان بحران این دیگر عبارت به و

 خود گوشت و پوست با را ماه چند انزوای و تنهایی قرنطینه دوران در همه، رددا وجود زمینه این در نیز دیگری نظر 

 شرایط در که دریافتند. بردند پی خود اندیشان هم و همگنان باتر نزدیک پیوند و شدن یکی لزوم به و کردند حس

 و توان با کنندمی مبارزه که راهی در دهدمی را امکان این هم داردمی نگه زنده را افراد خود هم یکدیگر با بودن بحرانی،

 در اهگبی و گاه شدن جمع که آموختیم همگی. یابیند دست تریمناسب راهکارهای به و بگیرند تصمیم جمعی اندیشه

 . رودمی بین از راحتی به خیابان دادن دست از با پایدار، و منسجم ارتباطی ها بدونخیابان
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 ایجاد باعث این خود ندارد مشخصی زمان پایانش چون ولی نیست بینیپیش قابل خیلی ایران در کرونا از بعد شرایط

 اردد تردید جای شود، منجر دستی یک و هماهنگی به و شود فراگیر اقدامی منشا بتواند اینکه ولی شد خواهد اعتراضات

 آن بطن در زنان بوده وضوعیم هرگاه دنیا در و دارند را اعتراضات آمادگی ایران در زنان که این است روشن آنچه و

 . اندبوده

 که ایران زنان جنبش غالب جریان بود خواهند نصیبانبی و تهیدستان ۹۸ آبان و ۹۶ ماه دی همچون اعتراضات پیشتازان

 درس با رودمی انتظار است نکرده همراهی فرودستان اعتراضات با تاکنون است شهری متوسط طبقه عمدتاً شانخاستگاه

 . نکنند دور و متمایز آنان زندگی شرایط و دستانتهی از را خود زنان جنبش و کند تغییر رویه این گذشته زا گرفتن

 فراری راه و بکشد نفس موقتاً حاکمیت شد سبب کرونا ولی است داشته وجود کرونا از قبل از اجتماعی هایاعتراض

 . شودمی مندترهدف و ترخشن تراضاتاع بیماری حاد شرایط کردن فروکش از پس قطعاً  و باشد داشته

 تگیبس کرونا از پس قطعی اعتراضات در هاجنبش نقش که داشت وجود دهندگانپاسخ درمیان نیز دیگری دیدگاه البته 

 گذشته مثل نکنند عمل متحد چنانچه دارد، هاحداقل سر بر توافق و امروز اتحاد و پیوستگی و امروز کردعمل به

 ار مطلوب نتایج خشم روی از و سازماندهی بدون اعتراضات شود سبب بسا چه و گرفته پیشی آنها از یمردم اعتراضات

 . نکند فراهم آنها برای

 ایران در هاجنبش: اندکرده نگاه گونه این هایشفعالیت و زنان جنبش خصوصهب و هاجنبش به دهندگانپاسخ از بعضی 

 وناکر بحران. جمعی حرکت تا بود متمرکز انفرادی کارهای روی بیشتر زنان شجنب. گرفتند جان کمی اخیر هایسال در

 و کرده تجربه بسیار را آن نظایر و است بحران هزار کشور ایران زیرا آوردنمی وجود به زنان جنبش در را خاصی تغییر

 . هستند ایریشه مشکالت چون رفتند را خود راه هم هاجنبش

 لم،فی نقد جلسات سمینارها، ها،نشست تعطیلی موجب طرفی از فعلی شرایط که است دمعتق دهندگانپاسخ از یکی

 رد فعالیت و حضور برای بیشتری فرصت زنان، جنبش فعاالن از بسیاری برای طرفی از و شده ... و اعتراضی هایتجمع

 تاس گشته محتوا تولید و شتننو طریق از فکری خروجی و صوتی محتواهای انواع به دادن گوش مجازی، هایشبکه انواع

 شود.می دنبال باز فضاهای در فکری هایحلقه بعضی حتی و

 اردچ جنبش سیر بنابراین. است بزرگی ضرورت اجتماعی جنبش برای بخشیآگاهی روند در افزاییهم و مباحثات طرح 

 نیز نانز جنبش که معتقدند دیگری دهندگانپاسخ البته. است کرده پیدا هاییتفاوت شکل و فرم در گرچه نیست؛ رکود

 دو کیی در ولی بدهد عینی شرایط از تحلیلی نتوانست و بود رفته محاق به گیریهمه شیوع اوایل هاجنبش سایر مانند

 که دارد وجود تحلیلی چنین نیز کارگران برای همچنین کند حفظ را خود پویایی مجازی فضای در توانست اخیر ماه

 و کوتاهای وقفه و شد کارگران اجتماعی ارتباط شدن کمتر و دوری موجب کوتاهی بسیار مدت برای قرنطینه گرچه

 در ایگونه به کشاند، خیابان به را کارگران زندگی ادامه برای مبارزه ضرورت کرد ایجاد آنها اعتراضات جریان در موقت
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 روزروزبه حرکات این. بودیم ... و کرمان در معدن مثالً کارگران درمیان کارگری اعتراضات شاهد اخیر هایهفته

 . شد خواهندتر گسترده

 برخی و روحیه تضعیف موجب اجتماعی ارتباطات داشتن عدم این، کنیم نگاه قضیه به دیگرای زاویه از بخواهیم اگر

 فعاالن به ،جنبش نگری درون و بازنگری امکان دادن آن که دارد هم دیگری وجه اما گردد،می اجتماعی هایفعالیت

 . است

 

 منفی( رویکرد با) زنان جنبش به خصوص اجتماعی جنبش یهافعالیت افول و مردم کردعمل نحوه -

 به مربوط مسائل چه اگر. نیست بینانهواقع خیلی داریسرمایه سابقهبی بحران شرایط در زنان جنبش کردن بزرگ امروز

 مطلب این بیان و نیست جهان هایجنبش سایر از جدا جنبش این. است هاجنبش سایر ازتر پیچیده بیشترو بسیار زنان

 . شود بررسی طبقه از خارج نباید زنان جنبش است هااندیشه در بورژوازیهخرد تفکر دواندن ریشه

 فعالیت لحاظ به که بردندمی سربه  شرایطی در کرونا از پیش زنان جنبش خصوصاً و ایران در اجتماعی هایجنبش

 بیشتر را خودش ۹۷ از بعد و شده آغاز ۸۸ از بعد هاجنبش تضعیف حقیقت در داشتند ضعیفی بسیار کردعمل یجنبش

 یقرنطینه و گیریهمه و بود شدهتر پررنگ انفعال ۹۸ آبان به خاطر کرونا از قبل و دارد ادامه نیز امروز تا که داد نشان

 تجمع جز به و رسید پایان به وضعیت بدترین در امسال مارس ۸ و نگذاشت باقی فعالیت برای جایی دیگر، نمایشی

 به کارگر روز ،بود منوال همین به وضع نیز دیگر یهادر حوزه رخ نداد ایران در کنشی هیچ کردستان در زنان جنبش

 دهکر رگزارب حقوق دریافت عدم به اعتراض در تجمعاتی آن از پس و روز آن از قبل کارگران که حالی در شد ختم بیانیه

 بودند.

 کرونا شرایط در کردندمی مشارکت دیگر اجتماعی یهاجنبش در ،بودند خود رفته دست از حقوق دنبال به که زنانی

  شدند نشین خانه

سوء به نسبت مناسبی واکنش نتوانند زنان جنبش فعاالن که شد سبب همچنین آمده پیش بحران رسدمی نظر به

و  دورند هم از که هاستسال ایران در زنان جنبش فعاالن مختلف یهاطیف .باشند داشته گیریهمه در دولت مدیریت

 ییهابزنگاه در توانندنمی و ندارند هم با هماهنگی ارتباط آنها. نیستند سوهم جامعه فضای مورد در هم کلیتی در حتی

 که شودمی دیده موارد اغلب در .دهند ننشا خود از منسجمی واکنش ناموسی یهاقتل و کرونا شیوع دی، آبان، مانند

 گراییهم انتظار مثالً که ندارد وجود نظر اتفاق نیز مردمی یهاکمک کردن هزینه و کردن جمع چگونه مورد در حتی

 به ؛است مختلف هایگرایش وها طیف از متشکل، جنبش چون است ایبیهوده انتظار همسویی .باشیم داشته استراتژیک

 مانع مالحظات برخی که است الزم عمل وحدت موضوعات بعضی درباره طرفی از اما ،است متکثر و ندپارهچ زیادی لحاظ

و  گرانشکنش طلبیمنفعت بعضاً و خودمحوری و خودخواهی، نظریتنگ دچار زنان جنبش که، از جمله آنشودمی آن

 هرکدام متاسفانه .هست نیز چپ مستقل یهاگروه به مربوط موضوع این البته ؛است درون در زاآسیب یهابندیدسته نیز
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 همبستگی برای آلودمه افق حدودی تا ؛بودن موثر تا هستند شدن مطرح دنبال به فعاالن از ایعده ؛زنندمی را خود ساز

 درحال چون ؛کنیممی صحبت جنبشی چه از بگوییم باید ،کنیممی صحبت زنان جنبش از وقتی اصالً .شودمی دیده

 احساسی هایحرکتها حرکت و هستند نفری چند پراکنده هایگروه بیشتر و نداریم زنان جنبش اسم به چیزی حاضر

 و فرصت دلیل به همها خانم و شودمی انجام امکاناتی و مالی یهارسانیکمک قالب در که بود خودرو تقریباً و غیرمتشکل

 نوعیها سال این طی، دیگر یگوپاسخ زعم به. پرداختند کارها این به مدت این در مادرانه یهاحس لحاظ به هم

 و کریف استقالل و زنان بخش رهایی جنبش به زیادی ضررهای کنشگران از نوع این داشته را باال دست لیبرال فمینیسم

 . استکرده  وارد اشسیاسی

 جامعه ونیکن فضای در مشخص اتیوآلترن نبود از که ترسی دلیل بهها جنبش شاید است معتقد ییگوپاسخ دیگر طرف از 

 حجم دلیل به همچنین ؛باشند نداشته را خیابانی تظاهرات در مشارکت به تمایلی خیلی ،دارند ایران از خارج و ایران

 با مریز و دارکج کنند تالش فعاالن از برخی است ممکن دارد ادامه تاکنون ۸۸ سال از که بلندمدت احکام و هادستگیری

 که بیرونی تاک تا کنند فکر اختناق فضای در صدایی بودن به و بپردازند جنبش بدنه حفظ به بیشتر و وندر پیش شرایط

 . است بیشتر دادن هزینه مستلزم

 

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

 

 بهداشت سمت به هابحث تمرکز و شندبا نداشته را عمومی هایمکان در حضور امکان افراد شده باعث کرونا شیوع

 حضور افراد شده باعث دیگر سوی از اما داشته باشد، وجود دیگر مسائل درباره صحبت امکان کمتر و رفته عمومی

 از استفاده با و گیرد قرار فعاالن استفاده مورد فرصت یک عنوان به تواندمی که باشند داشته مجازی فضای در بیشتری

 فضای در کنونی حساس روزهای در هافعالیت این. دهد ارائه روز شرایط مورد در هاییتحلیل و التمقا مجازی فضای

 زنان کندمی فعالیت دیگری جور هاپروتکل رعایت دلیل به فقط و هستند زنده هاجنبش که دهدمی را پیام این مجازی

 روایت تا داده زنان به درخشانی امکان اجتماعی کهشب از استفاده. دارند را مسائل به واکنش آمادگی مجازی فضای در

 . بگذارند میان در زنان دیگر با را خود مشترک

 ابزاری گفت شودمی و گرفت قوت خویش وضعیت از شدن آگاه با مجازی هایگروه در کرونا یدوره در زنان هایخواسته

 . کند کمک اجتماعی جنبش همسویی به تواندمی تجربه انتقال با زمانهم اینترنت مثل

 فضای در بیشتر حضور باعث است ممکن ایران داخل اما ندارد ایران از خارج اجتماعی جنبش روی تاثیری کرونا احتماال

 . شود مجازی
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 شده داهوی پیش از بیش مجازی فضای اهمیت و شود تاکتیکی تغییر باعث تماس عدم و فیزیکی حضور عدم است ممکن

 محاق به زنان جنبش که گیریهمه اوایل مثل. است مجازی در فضایها فعالیت بیشتر حاضر شرایط در که چرا. است

 به شروع علنا صنفی گروه چند. دهند ارایه روز شرایط مورد در هاییتحلیل و مقاالت مجازی فضای از استفاده با ولی رفت

 علیه ازیمج خشونت مثال. بپردازند خود بازبینی هب باید هوشیاری با هاجنبش. کارگران و پرستاران مانند. کردند فعالیت

 . کودکان و زنان

 

 مجازی فضای از استفاده عدم -

 

 صورت به حتی ایبرنامه هیچ مارس هشت با شدن مصادف به باتوجه کرونا دردوران شد مطرح باال در که طورهمان

 نهبد با ارتباط برای موثر امکان تنها عنوان به یمجاز عرصه از فعاالن دوری از نشان مساله این و برگزارنشد نیز مجازی

 هم ،شد انجام بهار در که ناموسی هایقتل و دی و آبان وقایع مورد در جنبش شد سبب بحران این همچنین. دارد جامعه

 . هست و بوده واقعی و بیرونی فضای در فعاالن زدگیرسانه و رسانه قدرت ،انفعال عوامل از یکی. نکند کاری

 است جامعه انضمامی واقعیت با معنادار ایمداخله بدون، صرف روایت پذیریرویت دارند اجتماعی هایشبکه که یمشکل

 میان در زنان دیگر با را خود مشترک روایت تا داده زنان به درخشانی هایامکان اجتماعی شبکه از استفاده چه گر

 روندمی پیش عکس جهت در گاهی، چیز همه کردن ایرسانه خاصیت خاطره ب اجتماعی هایشبکه زمان هم اما بگذارند

 کافی روایت بیان کندکهمی ایجاد را توهم این مبتذل شکلی به یا شودمی مصادره قالبی روایات سوی از یا روایتی هر و

 . است

 

 شده انجام یهاسرکوب و حکومت یهاگیریموضع و اقدامات -۳

 

 مختلف کشورهای در هاالعملعکس و شرایط این شک بدون. دید هادولت کردعمل ونبد تواننمی را گیریهمه شرایط

 ردندک سعی و کردند انکار همه ابتدا داشتند متناقضی لزوما نه و متفاوتی رویکردها مختلف هایحکومت. نیست یکسان

 یرانا در ساختند را مردم به ککم ویترین ساختن در سعی هاحکومت بعضی پذیرفتند سپس دهند جلوه اهمیتبی را آن

 از .داشت را توانش نه و کرد را آن سعی نه دولت که نداشتیم دولت سوی از ایقرنطینه گاه هیچ کرونا شیوع از بعد ما

 رفیط از کند قرنطینه به وادار را مردم بتواند آهنین نظم یک با که نداشت را این انداز چشم بنابراین ترسیدمی مردم

 محل در کارمندان و تولیدی کارگران پس ندارد را آن توان حکومت که کندمی را ایجاب مردم از مالی ایتحم قرنطینه

 شده تعطیل کارشان و کسب که کسانی. ندادند دستکشی و ماسک هیچ کار هایمحل از خیلی در و شدندمی حاضر خود
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 زیادی ادتعد. نیز بیشتر شد داشت وجود شیوع از لقب که اقتصادی شدید فقر نکردند دریافت از دولت حمایتی هیچ بود

 . باختند جان میان این در

 کشورهای اکثر که راهی همان "ایگله ایمنی" :بودند کرده اتخاد اول از که روندمی دارند را راهی همان رسدنظر می به

 را کسانی ایگله ایمنی که ویژه به ردند،ک انتخاب را اولی مردم، جان اقتصاد و بین انتخاب چالش در باالخره داریسرمایه

، نهپرهزی و بدحال بیماران بازنشستگان، سالمندان،: اندبوده آنان اقتصاد و جامعه سربار آنان زعم به که کرد ناکارخواهد

 . هایشانحکومت برای هم اقتصاد و برای هم این از بهتر چه و غیره و کارانبی معتادان،، معلوالن

 فاز وارد را جامعه که دیدند خود چشم به را هاسرکوب ترینازخونین یکی قبل ماه چند تنها ،کرونا دوران در ایران در اما

 زنان رایب سنگین هایوثیقه و هابازداشتیان، حکم دیگر روزکارگر و بازداشتیان دستگیری. است کرده مبارزات از جدیدی

 مطالبات راستای در را بقا هم و بقا یافت هم شرایطی چنین در توانمی چگونه که کرد مواجه مسئله این با را هاآن فعال،

. داردنمی بر دادن حکم و دستگیری از دست هم پاندمی درمیان حتی ایران حکومت. برد پیش ستمدیده مردم آرمان و

 ایجاد خودیها، خودبهحرکت که است معتقد ییگوپاسخ البته که. کند راخاموش اعتراضات تواندنمی و نتوانست هرگز اما

 نخواهد بر سرکوب از دست حکومت که، داشت وجود هم دیگری نظر. شد خواهند خاموش و سرکوب و شد خواهند

 روکشف مسلما. شد خواهد کمتر هم سرکوب توان باشد بیشتر همبستگی و نباشد صدایی تک اگر در جامعه ولی برداشت

 احتمال به راه این در و است نکرده خوشحال حاکمیت همچون را کس چهی کرونا دوران در اجتماعی هایفعالیت کردن

 و سازیپرونده به آزاد وقت با تا دهدمی حاکمیت به را اجازه این هاجنبش خاموشی کرد خواهد را تالشش تمام زیاد

 . دهد ادامه هاجنبش این سرکوب

 جامعه است مطلع چون داشت خواهد و داشته یشدید سرکوب حاکمیت که معتقدند دهندگانپاسخ تمامی حال هر به 

 سعی و است فروپاشی معرض در داندمی خوب حاکمیت. بیندمی هم را زنان هایفعالیت و است خاکستر زیر آتش

 . شد خواهد بیشتر سرکوب همین برای بیندازد تاخیر به را فروپاشی این کندمی

 تغییر. کشدمی رخ به را سرکوب جدید و ابزار. شد خواهدتر خشن معترضین با حکومت برخورد گیریهمه کاهش از بعد

 به دست خود، بحران از خروج برای حاکمیت. است موضوع این نشانگر ... و اینترنت کردن ملی برای تالش سپاه، فرمانده

. است مشخص که قدرت از بیرون و دردرون هم طلبان اصالح تکلیف. زد خواهد اصولگرا مختلف هایجناح شدن متحد

 پذیرفته رهبری و نگهبان شورای به نقدی کوچکترین دهدکهمی نشان دست ازاین اتفاقاتی و فساد هایپرونده افشای

 تعدیل را آمریکا با رابطه و خارجی سیاست. از حکومت خارج به رسد چه خودشان، نرم منتقد نیروی جانب از نه نیست

 . یاوردب دوام مردم مقابل در بتواند تا کندمی

 دنیا کل به مربوط این که شد خواهد بیشتر شانخصوصی زندگی حتی، مردم زندگی بر هاحکومت کنترل کلی طور به 

 . است
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 شدید سرکوب و هابازداشت ۹۶ از اخیر مخصوصا هایدر سال، کرد تحلیل هم را ازبحران قبل که است بهتر تحلیل، برای

 .شدند سرکوب هم شدت همان به ولی بودند گرفته جان کمی هاجنبش برد وفر سکوت در را هاجنبش فعاالن تقریبا

 ندک احساس اینکه یا ببیند خطر را در خود قدرت هایپایه که گاه هر ندارد وجود پساکرونا و پیشا ایران حاکمیت برای

 جو ایجاد به دست ستاد وخواهد ای آن مقابل در خود توان همه با گیردمی خود به منسجمی شکلی مردمی اعتراضات که

 . زندمی ارعاب و ترور

 

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

 

 را دیگر ایفاجعه رودمی پیش نئولیبرالیسم و داریسرمایه سیاست سوی به بیشتر و بیشتر که جهانی در کرونا گیریهمه

 اهدخو رقم بخش رهایی هایجنبش دیگر و کارگری جنبش یشتیمع مبارزاتی بدنه و اقتصاد زیست، محیط، جهان برای

 که کسانی مانند پذیرآسیب و فرودست اقشار برای ویژه به بد اوضاع این شدند اخراج زیادی کار ثباتبی کارگران زد

 این نترییاصل جزو که زنان البته و ، بدتر خواهد بودپذیرند آسیب و جسمی روحی لحاظ از که کسانی یا ندارند سرپناه

 گذشته ازتر سخت شانبرای شرایط مراتب به که کارگر زنان ویژه به ؛نماندند امان در ضربه ازاین نیز دهستن هاجمعیت

 . یابدمی افزایش شانمیان در ناموسی هایقتل و خوابی کارتن و فروشی تن که پایین افشار زنان همچنین و است شده

 بار داریسرمایه که البته صد است کرده بحران دچار داخلی و خارجی بعد در نیز را ریداسرمایه اقتصاد گیریهمه این

 هایبسته اختصاص وعده با غربی کشورهای کرد. خواهد سرشکن کارگران سر بر همیشه چون را اقتصادی بحران این

یب هایوام مالیاتی، فرار با که بودند بزرگ هایشرکت این عمل در، برآمدند پذیرآسیب قشر به کمک صدد در حمایتی

 میزان موجهی مثالً  بهانه به بار این و شمرده غنیمت را فرصت هاشرکت این. گرفتند دست به را را عمل اختیار بهره

 شده شدیدتر معیشتی فشارهای بحران شرایط این در شد اشاره که همانطور بردند باال را پذیرآسیب هایجمعیت استثمار

 حاکمیت ناکارآمدی و گسترده فساد خاطر به ایران در اما شاهدیم داریسرمایه کشورهای از بسیاری در ار اتفاق این است

 کرده سعی هاتحریم و بیماری این از است، بسیاری ساختاری بحران درگیر که حکومتی و شودمی تشدید شرایط این

 . بسازد کالهی خود برای

 هب بیشتر خسته مردم است کرده ناتوان و خسته شدت به را مردم است ادیاقتص شدید هایبحران آبستن کهای جامعه

 شودمی تشدید کرونا از پس فقر .هستند بیرون از ناجی دنبال به اندشده ناامید درون از که حاال و درون از ناجی دنبال

 از خطرناکی عامل نندتوامی پی در پی هایخودکشی .شود مردمی هایشورش یا یاس موجب تواندمی امر این که

 خرید سفر و هزینه مانند هاییهزینه ،بودند هاخانه در مردم قرنطینه دوران در چون .باشد جامعه در یاس فضای گسترش

هم هیچ که شودمی خانواده معیشتی سبد وارد موارد همه کرونا از بعد دوران در ولی ؛نبود خانواده سبد در ... لباس

 . ودب خواهند اوضاع تعدیل صدد در مختلف هایوام یا پول چکانیقطره تزریق با هم باال از البته اردند دستمزدها با خوانی
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 جنبه از و اساس در و داشتند وجود قبل از هابحران داخلی و جهانی سطح در ندارد معنایی خود خودی به کرونا بحران 

 رس بر اقتصادی مختلف هایبلوک بین هادرگیری و نازعاتم کرد نخواهد ایجاد تغییری کارگران داریسرمایه ضد مبارزه

و  شکارآ رقابت و بودند مواجه انباشت بحران با یافته توسعه کشورهای اکثریت بود شده حاد بسیار هژمونی حفظ کسب

 . بود شده آشکار بسیار صحنه از دیگری کردن خارج برای نهان

 هستند متوسط طبقه از بیشتر که را زنان جنبش بدنه است ممکن دارد انایر اقتصاد به که تاثیری به توجه با بحران این

 به هاشود آن باعث تواندمی بحران این که هرچند. کند دور نیز داوطلبانه کار از را هاآن و کند خود روزانه معیشت درگیر

 توجه تفرودس طبقه زنان کالتمش به بیشتر بتوانند شاید بدهند و دست از را خود متوسط طبقه جایگاه اقتصادی لحاظ

 . دهند نشان

 ستد آن به که کوچکی هایروزنه است داشته زنان بر را تاثیر بیشترین شده یاد بحران که کندمی اضافه دیگر یگوپاسخ

می ایجادر تبسته فضای هستیم آن شاهد که اقتصادی بحران تشدید با اما باشد مایوسانه شاید شد تربودند تنگ یافته

 . شود

 کافی اندازه به و باشد مردم نیاز یگوپاسخ تواندنمی جامعه بهداشت و درمان وضعیت که کرد مشخص کرونا بحران

 انج مناسب بیمه نبود و درمان بخش سازیخصوصی با عمال و ندارد وجود پزشکی کارهای انجام برای دولتی بیمارستان

 همسر کم حقوق با و بیکارند یا و برخوردارند نامساوی حقوق از که انزن برای شرایط این و افتدمی خطر به هاانسان

 . شودمیتر سخت کنندمی زندگی

 اجتماعی ابعاد ،نظام این هایخصلت و هاویژگی به خاطر داریسرمایه در سیستم که است طبیعی بیماری یک کرونا

 سراسر رد زیادی هایقربانی دلیل این به کرونا: که دکر طرح را باال مطالب دیگری شکل به دیگر یگوپاسخ و است گرفته

 رودستف طبقات میان از را قربانیانش بیشترین و هستیم مواجه پذیرآسیب و گرسنه مردم هامیلیون با ما که داشته جهان

 . است گرفته نشینحاشیه و

 هک آنهایی و کارگر طبقه برای وصخص به بود کوتاه زمانی مدت برای که بود مشخص شد مطرح دورکاری عنوان به آنچه

 ... و موتوری پیک دستفروشی، مثل کارهایی به و شدند انداخته بیرون و تعدیل مزدی مشاغل از اخیر ده طی ویژه به

 یلیتعط. است زندگی گذران امکان عدم معنی به نشینی خانه اینان برای. نداشتند را امکانی چنین اصوال اند، آورده روی

 منض اند.داده دست از شکل این به را خود کار که است کارگرانی از دسته آن برای مضاعفی فشار خود یزن مشاغل برخی

 را معیشت و زندگی سطح خود که. است داشته افزایش هاقیمت از بسیاری ماهه سه دو کوتاه مدت همین در که این

برای نشینیخانه باشند خانوار سرپرست چه و باشد کنارشان در مردی چه کارگری پایین اقشار زنان. است آوردهتر پایین

 . ندارد معنی شان

 کرده مبارزه از جدیدی فاز وارد را جامعه هاسرکوب و جامعه بر حاکم فقر است وحشتناک شرایط این به آگاه حاکمیت

 . است



30 
 

 

 گیریهمه دوران در آن تغییرات و کارخانگی -۵

 

 از اندیگر امور فرزند و سرگرمی ایجاد، بهداشتی، مراقبتی خانه درگیرکارهای پیش از بیشتر زن فعاالن نتیجه در و زنان 

 زیرا هستند سالمند از مراقبت خانواده، اعضای برای کنونی سخت شرایط نمودن تحمل قابل مدرسه، و درس جمله

 ازاین راندیگ مانند هم خودشان درحالی که شود انجام زنان توسط خانگی خدمات که دارد انتظار ساالری مرد فرهنگ

 تاثیر نیز اجتماعی زندگی بر طبیعتا شد ایجاد فردی زندگی در که هاییمحدودیت. بینندمی صدمه و آسیب شرایط

 . گذاشت

آسیب همچنین و درمان و بهداشت مانند کاری هایمحیط و خانواده در را زنان نقش توانست زاویه چند از کرونا بحران

 توجه بیشتر زاآسیب و شکننده هایحلقه این به که است الزم جهت این به. دهد قرار توجه ردمو بیشتر روانی پذیری

 وشد بر نهایت به را دهیسرویس و مراقبتی هاینقش باید مدام کهاند شده تعریف چنین این خانواده در زنان چرا. کنیم

 . کندمی مبرا اجتماعی هایمسئولیت نجاما از را خود و کرده حمایت هانقش این از مرتب حاکم سیستم و بکشند

 به اینکه باشند خانواده سرپرست دارد امکان و است مردان نصف شان حقوق شاغل زنان. ندارند حقوقی خود از زنان

بار  باید همچنین و شده برابر چند کرونا وضعیت این در و است شاننگرد به بیشتری کارهای دارخانه زن و مادر عنوان

 . شوند متحمل هم را خانواده روانی

 

  خانگی خشونت در قرنطینه نقش -۶

 

 ساکن یهاافغانستانی زنان، مانند پذیر آسیب و درآمد کم طبقات برای را ضرر بیشترین آن عواقب و کرونا بیماری شیوع

 اتنه و خانگی خشونت رفتن باال مدارس، و هاکودک مهد شدن بسته بیکاری،، کاری امنیت عدم. است زدهرقم  ... و ایران

 به کمک برای نهادی هیچ طرف از و است داده قرار مالی و جانی مشکالت مقابل در را زنان از بسیاری ماندن پناهبی و

 . نشدند حمایت شده، متحمل خشونت

 کرونا ریبیما در بسیاری هایقربانی که کرد مطرح زنان، جمله از پذیرآسیب هایگروه به اشاره ضمن دیگری یگوپاسخ

و  ملیت جنسیت، مانند ایگرایانهستم فاکتورهای با هاگروه این اقتصادی و مادی شرایط از ترکیبی. هستند هاگروه این از

 دیمبو شاهدش که همانطور. است کردهتر بحرانی بسیار را هاگروه این اجتماعی، زیست شرایط. دارند عینی پایه نژاد که

 دهکر تسخیر نیز را مختلف هایرسانه فضایی آن هاخبر که آمد وارد قرنطینه دوران در هاهگرو این به شدیدتر هایستم
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 هم بیولوژیک عوامل. پذیرند آسیب اجتماعی لحاظ از هم و بیولوژیک لحاظ از هم داریسرمایه سیستم در زنان. است

 . است ایران زنان تمشکال جمله از اقتصادی و سیستماتیک خشونت همچنین دارند اجتماعی هایریشه

 با هانناگ دنیا نقاط اقصی در زنان یافت گسترش بسیار زنان علیه خانگی خشونت میزان خانه، در ماندن زمان افزایش با

 . بمانند آزارگرشان زوج یا پارتنر کنار در و خانه در ناچار که شدند مواجه مشکل این

 هاآن به جوامع که پررنج و اجباری هاینقش خاطر به هازن به بشر نوع مصنوعی و طبیعی بالیای همه مثل هم کرونا

 با فاصله و ثروت سن، به بستگی هم میزانش. اندازدمی خطر به را زنان موقعیت. زندمی آسیب بیشتراند کرده محول

 . نیز مرتبط است شناسیجمعیت مختصاتبه  همچنین و دنباش دنیا کجای در که این و دارد قدرت

 برخوردارند بیشتری آگاهی از که جامعه متوسط اقشار از زنان بخصوص گرفت، خواهد شدت زنان اعتراض رایطش این در

 و بیشتر آمیزتبعیض شدت به ساختار این علیه را خود مطالبات گذشته ازتر متحد وتر قوی بتواند زنان جنبش که امید و

 . دهد سامان سرو گذشته از بهتر

 

 هاجنبش مشترک عمل و گفتگو -۷

 

 هنگام در همیشه چه اگر جنبش بین اتحاد. داریم اتحاد و همراهی به نیاز موجود، مشکالت حل برای امروزه، اتفاقات با

 که یابیتشکل بر تاکید و محوریمطالبه از رفت برون شودمی احساس پیش از بیش نیاز این امروز اما بوده مطرح فعالیت

 قرار هاجنبش کار دستور در عملی صورت به باید. شد مطرح زنان جنبش هاییانیهب در رسمی صورت به قبل سال دو

 سوییهم به نداتومی نیز بلندمدت فعالیت ریزی پی و واکنشی هایفعالیت انجام از جنبش شدن خارج همچنین. گیرد

 . کند کمک

 این دلیل. است کشور از خارج زنان بشجن با ارگانیک و مستقیم ارتباط نداشتن زنان جنبش آشکار هایویژگی از یکی

 . هست هم هنوز و بود نظری اختالفات موضوع

 نگارش و نقد گروهی هر چون ندارد تداوم و شودنمی استقبال خوبی به مشترک کار از کرده بود که مطرح ییگوپاسخ

  .است شده حاکمیت نفع به و دارنده باز امر همین پسندد،می را خود

 ور متوسط و فرودست اقشار به سیاسی و اقتصادی فشار علت به کرونا از پس کند،می طرح را باال نظر لفمخا دیگری فرد

 عمل و هاخواسته و شد خواهندتر نزدیک هم به اجتماعی هایجنبش شود،می زیادتر و زیادتر روز هر که جامعه پایین به

 . داشت خواهند مشترک
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 هایدوره این اما ،شود منجر زنان جنبش فعاالن بیشتر همسویی به تواندنمی خود هب خود طبیعتا فعلی، عملیبی فضای

 هایبحران هک کنند تعریف را مستمر فعالیتیای شیوه اعمال با تا زنان جنبش فعاالن به بود تلنگری نظر به پیاپی بحران

 تلنگری کرونا دوران حقیقت در. دارد نفعاال همه همراهی به نیاز شکبی فعالیتی چنین. نکند متوقف را هاآن جامعه

 . آوردمی وجود به فعاالن بین که لزومی و جنبش شناسیآسیب لزوم برای است

 

 مستقل یهاتشکل ایجاد و انسجام، سازماندهی -۸

 

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

 

 

 هاراهکار - ب  

 

 (زنان جنبش به خصوص اجتماعی هایجنبش و هاآن اعتراضات گسترش) مردم تحرکات چگونگی- ۱

 هدف، چیز همه نباید جنبش. بیندمی تدارک عملی هایبرنامه خود افق با متناسب باشد داشته افق باید زنان جنبش

 فقط کنونی هایبحران کنیم فکر نباید. کرد خودی خودبه هایمقاومت جایگزین باید ،انقالب برای مبارزه. باشد چیز هیچ

 . است کمونیسم راه ترینواقعی. بماند باقی نخورده دست سیستم کل کارکرد و دارد ربط االن به

 گذارینشانه و نکند عملیاتی را خود هدف تا گروهی هر ؛ستا جنبش یا گروه یک وجه ترینمهم حرکت مسیر و تعیین

 چه از باشند متوجه تا کندمی کمک هم سایرین به حرکت مسیر تعیین .داشت نخواهد جمیمنس فعالیت عمل در نکند

 . دنکن حمایت است قرار ،اهدافی چه با گروهی

 دارد ودخ پویای و مستقل حرکت چرایی شناخت و تعریف باز به نیاز زنان جنبش اول وهله در، دیگر ییگوپاسخ گفته به

 در .خواهدشد فراهم بیشتر همسویی امکان تردید بی این صورت در یابند دست ناختش این به فعال هایبخش اینکه و

. است حرکت این ضرورت شناخت برای رسانیآگاهی دهد، انجام تواندمی زنان جنبش که کاری مهمترین کنونی شرایط

 صدمه اصلی حرکت هب که داندمی حرکتی را زنان جنبش و کندفکر می سنتی بسیار هنوز ما چپ جنبش متاسفانه

 . است غالب نیز زنان از دربسیاری تفکر این و زندمی

 که وقتی و است داده دست از زن در مساله را خود مرجعیت ایران زنان جنبش که خورد تاسف و داشت توجه باید

 هاآن نظرات و اآر به کسی نه شود ومی شنیده جنبش این از صدایی اصال نه افتدمی اتفاق زنان برای جدیدی موضوع
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 مطالباتش و دراهداف و باشد اثرگذار جامعه بر بتواند زنان جنبش شود تا احیا باید زنان جنبش مرجعیت. کندمی رجوع

 . کند همراه با خود را جامعه

 خود مطالبات کند و قبل از بلندتر خودرا صدای باید که کندمی تعریف این گونه را زنان جنبش وظیفه دیگر ییگوپاسخ

 و زن مساله رفتن حاشیه به بندیاولویت سیاست نگذارد و کند مطرح کارگری جنبش از اعم دیگر هایجنبش در را

 . شود ایران در زنان مساله گذاشتن مسکوت بیشتر چه هر برای مانعی زن رهایی مسئله پنداشتن فرعی

 که است این زنان جنبش وظیفه شرایط نای شوند در متحد هم با فرودستان است ممکن اقتصادی بحران شرایط در

 جنبش اصلی هایخواسته به گرفته قرار پوشیچشم مورد هادهه حتی و هاسال طی که را مطالباتش و هاخواسته بتوانند

 . کند بدل

 در حتی باشد داشته بیشتری نمود حقیقی فضای در و خارج محفلی حالت از باید زنان جنبش به خصوص هاجنبش

 . دارند حضور کمتر انیهبی امضای

 

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

 

 دنیای از استفاده ندارد وجود تجمع و دیدار امکان که آنجا از. دارد را خود یهاویژگی دوران این درها جنبش کردعمل

 مجازی صفحات در فعال اجتماعی یهاگروه. کندمی ایفا را اصلی نقش عملی و نظری مباحث نشر و ترویج برای مجازی

 این از و اندازندمی راه به آنالین یهانشست. میتینگ ایجاد، گفتگو کنندمی برقرار ارتباط غیره و اینستاگرام الیو مانند

 . رسندمی شاناهداف و به پردازندمی هم نیرو جذب به حتی و کنندمی استفاده نحوه بهترین به ارتباطی ابزار

 این در را جنبش کوچک یهاهسته، مشخص برنامه و طرح با دهدمی رخ عمل در عملی و نظری تحرکات در همسویی

 . شد مطالبات و کار میدان وارد تدریج به آگاهی با آموزش و کرد ایجاد توانمی فضا

 

 شده انجام یهاسرکوب و حکومت یهاگیری موضع و اقداماتـ  ۳

 

 حکومت کهاین ازجمله کرد خواهد عمل و کرده عمل چگونه فعلی بحران در حکومت که کردند حمطر دهندگانپاسخ

 دهندگانپاسخ یهاخواسته به اکنون هم. کرد خواهد تعدیل خود ماندگاری برای را تحریم از خروج و خارجی سیاست

 . پردازیممی
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 شانندگیز بر تاثیر بسیار بدی اقتصادی بد ایطشر که زنانی برای معیشت بحث به باید زنان جنبش کنونی شرایط در

 ارتقای برای و کند حمایت طلب و آورده فشار زنان، این به بودجه اختصاص برای دولتی نهادهای به و کند توجه، دارد

 . کند مضاعف تالش زنان این به بخشی قدرت وها مهارت

 هب بدیل پیشنهاد و زنان بروضعیتها آن تاثیر و نهقرنطی یهابرنامه وها سیاست نقد: نظیر ییهاخواسته همچنین

 در تربیش مراقبت و افراد روانی ویژگی، زنان تامین برای بیشتر گریمطالبه و ذیربط یهانهاد ازها خواسته طرح حکومت،

 طریقاز تازه مطالبات طرح و گیرندهتصمیم نهادهای از قبلیی مطروحه مطالبات پیگیری پویا، و سالم فضای حفظ

 .است شده فراهم نهادها خود توسط که امکاناتی

 

 جامعه بر حاکم اقتصادی شرایطـ  ۴

 

 رایب است زمان بهترین اکنون دارد پاندمیک شرایط به توجه با زنان به خدمات و نیازها بندیمقوله به نیاز زنان جنبش

 جهانی مسئله درضمن کندمی مطالبه و دیده را اجتماعی یهاحمایت اقتصاد و مساله که جنبش از گفتمانی روی تاکید

 . دهدمی نشان را زنانه درد بودن مشترک اینها زمان همه از بیش و است

بی. کنند صحبت شودمی و شده گیر زناندامن که اقتصادی مسائل مورد در، دارد جا شرایط این در زنان جنبش فعاالن

 نیازبه برند وبه سر می بدی بسیار شرایط در خانوار سرپرست زنان اردند یکسانی عواقب زنان و مردان برای بیکاری گمان

 این ربناب. شود انجام باید اقدامات این ناچارا ولی نیستم قائل ایخیریه کار به که این کنار در دارند مالی حتی یهاکمک

. آورد وجود بهها آن اشتغال برای راهکارهایی و کرده پیدا را دارند حمایت به احتیاج که را زنانی تحقیق با توانمی

 موج. شتافتها آن کمک به نیز نشین فقیر یهامحله در زنان با تماس و محلی همیاری گروه ایجاد با توانمی همچنین

 هک اینکه مگر. هستندها تعدیل وها اخراجی این سنگریز اولین ویژه به زنان که آمده بوجود مزدی بردگی و کاری بی

 کثراا که مشکالتی و مسائل حول که هامحله برخی از فعالی زنان که است معتقد ییگوپاسخ. شوند ریبیگا به راضی

 درها )محله کوچک یهاجمع در یکدیگر یاری با کنند و همراهی را یکدیگر بتوانند تا آورد گرد را هستند آن درگیر

 در دنتوانمی بهتر خودشان یهابا حمایت و طریق از این. شود بیدارها آن در فعالیت و زندگی یهاانگیزه(، ابتدا

می را جنبش فعاالن اولیه گریمداخله تنها و بود موثر شان جمعی زاییاشتغال احتماال و زندگی بهها آن بازگرداندن

 . طلبد

 یهاجناح همه از زنان اکثریت شدن کنده قطعا( ورزش و حجاب) اجتماعی بیشتر فشارهای اعمال و موجود درشرایط

 قطعا باشیم شاهد زنان بین در را بیشتر نظری هم و همسویی که بود نخواهد علتبی و. خواهد داشت پی در را حکومتی
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 یهاستاوردد به، باشد زنان اکثریت واقعی بلندگوی و کند بیشتری نمایندگی را گرمطالبه موج این بتواند که صدایی هر

 . رسید خواهد بیشتری

 ییهابخش در نوری حداقل توانمی ،بحران بروز حین در آنان مسائل و مختلف قشرهای از زنان اینیازه از نوشتن با

 این برای مالی یهاکمک دارند که اجتماعی سرمایه و ارتباطی یشبکه با فعاالن. است گرفته قرار غفلت مورد کهانداخت 

 همت ماسک و کنندهضدعفونی مواد خرید برای کمک آوری جمع به توانستندمی مثال طور به. کنند آوریجمع زنان

 . گمارند

از کار  کرونا خاطره ب ی است کهزن کارگران با همراهی، کار ترینمهم حاضر حال در دهندگانپاسخ از یکی عقیده به

معوقات و حقوق برای بیکارند و و شده تمام قراردادشان ،شرایط این در ی کهپرستاران با همراهی همچنین بازمانده اند؛

 . کنندمی اعتراض شان

 به پرداختن، آن از ترمهم و شدند اخراج که کارگری زنان از زیادی تعداد: کند حمایت موارد این از باید زنان جنبش

 چه هر و مناطق آن قومی یهااقلیت وتر کوچک هرچه و مناطق آن قومی یهااقلیت وتر کوچک شهرهای زنان مطالبات

 ضمعر در کرونا تاثیر بحران تتح که کارگر و شاغل زنان برای حمایتی یهاکمپین ،هادغدغه ردنک پذیررویت بیشتر

 . هستند بیمه و مزایا حدف و کم دستمزد یا بیکاری

 

 زنان علیه خشونت در قرنطینه نقشـ  ۵

  

 و نندک شناسایی را نانز و کرونا پیامدهای درخصوص مشکالت اوال باید زنان جنبش قرنطینه وجود با و فعلی شرایط در

. بپردازند گذاریقانون به فشار و مجازی مدنی جنبش، سازی آگاهی، پذیرآسیب قشر شناسایی به جهت در همان در ادامه

 ثلم زنان از حمایت برای قوانین تصویب، دستمزد تفاوت، دختران و زنان علیه خانگی خشونت یزمینه در را باال اقدامات

 . دهند انجام اجتماعی یهاسرویس

 بر سیستماتیک خشونت علیه مبارزه و روایات کردن پذیررویت در زمانهم زنان جنبش است معتقد گویانپاسخیکی از 

 زا بعد و حین زنان جنبش روی پیش مهم وظیفه یک همچنین. خواهدرفت پیشتر منسجم اما پنهانی ایشبکه با زنان

 که یزنان ؛دیدند بیشتری آسیب دیگر یهاگروه همه از گیریهمه در که است زنانی مطالبات به رسیدگی، گیریهمه این

 . ماندندباقی  خانگی سرکوب تحت و بسته درهای پشت خانگی خشونت سبب به

 جنسی یهااقلیت و زنان بر بایست پیش از بیش که است این دارند رو پیش ایران در زنان جنبش فعاالن که راهی

 و جنسی از اعم) آزار و خشونت تا بکوشد و کند تمرکز( زن پرستاران، ترنس زنان سی،جن کارگران)  پذیرآسیب

 . پذیرکندرویت بیشتر هرچه را کنندمی تجربه افراد این کهای روزه هر و سیستماتیک( غیرجنسی
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 یهامکان و منازل در که مردساالری تفکر و نظام از شده تحمیل جنسیتی یهاتبعیض سازی،شفاف و رسانیآگاهی

 برزنان خشونت گیریهمه زندمی لطمه زنان استقالل و پویایی و توانایی به و شودمی تحمیل زنان بر شدت به خصوصی

 عرف یا سرگرمی به نیاز و شده خسته وضعیت از این که مردان جنسی تمایالت به دادن سرویس است کرده چندان دو را

 را آن یهانمونه که شودمی انجام خشونت با و زن تمایل بدون گاه یهادادن سرویس واین دارند خود سکسی نیازهای

 . ببینیمها در رسانه توانمی

اند مانده تقریبا ثابت ایران در اخیر هایدر سالها آن یهابرنامه و زنان جنبش هایهدف که کرد اظهار دیگر ییگوپاسخ

نیاز  رو این از. ستهاآن مطالبات از هم اجباری حجاب فعر همچنان تالش و مبارزه سال سالیان از پس که طوری به

 به رسانیآگاهی برای خانگی خشونت آمار رفتن باال جمله از جامعه در کرونا تاثیرات با همسو جدید شرایط در است

 . کنند تالش خشونت از رهایی یهاراه آموزش و جامعه

 وهاچارچوب حول و کردهای گسترده اتحاد زنان بر خشونت و ستم مسئله درباره باید زنان جنبش در آگاهی نمایندگان

 . بردارند گام خشونت کاهش درزمینه درست و مناسب یهاپالتفرم

 از یکی توانستمی خشونت این منع برای کارزاری در فعالیت دوران دراین زنان علیه خشونت آمار باال به توجه با

 . نیستند تنها بدانند زنان تا بفرستیم جا همه به و بنویسیم ییاهاطالعیه توانمی همچنین، باشدها فعالیت

 

 گیریهمه دوران در آن تغییرات و کارخانگیـ  ۶

 

 و فرهنگی فقر علت به آنان خشونت جمله از ببینند بیشتری آسیب زنان که شده باعث کاری بی و فقر از ناشی مشکالت

 نزنا جنبش که است الزم درکنارهم روز شبانه ساعات درتمام انوادهخ اعضای حضور و قرنطینه مسئله به توجه با. مالی

 گاهآ هستند روبرو جنسیتی با تشدید تبعیض که را زنان کنند و رسانیاطالع بیشتر درخانه افراد از یک هر نقش مورد در

 . گیرندب بهره زندگی حیطه در موجود امکانات از باید ارتباطی محدودیت به توجه با زمینه این در کند

 توسط خانگی خدمات دارد انتظار مردساالر فرهنگ زیرا است کرده چندان دو زاویه چند از را زنان بر فشار گیریهمه

 نظافت - ۴ از مردان تیمارداری و نگهداری - ۳ سالمندان از نگهداری -۲ داری بچه -۱ جمله از خدماتی. شود انجام زنان

 . نهآشپزخا خدمات و خانه بهداشت رعایت و

 آموزش برای فشار همه این تا باشند خواهان را آمدی کار سیستم که است امر این بر زنان کردن آگاه جنبش از وظایف

 شرایط این در. بردارد زنان دوش روی از را، شد مطرح باال که دیگری موارد و ویروس نابودی برای شستشو، شان فرزندان

تر جدی را خشونت به " نه " توان ومی داد کاهش را زنان به فشارمضاعف اریهمک و مشارکت با توانمی چگونه دید باید

 . گرفت
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  مشترک عمل و مشترک گفتگو -۷ 

 

به  مردم با زنان جنبش ارتباط - ب زنان جنبش درونی ارتباط - الف :کرد تقسیم قسمت سه به توانمی را مبحث این

 اجتماعی یهانبشج سایر با زنان جنبش ارتباط - ج جامعه زنان خصوص

 زنان جنبش درونی ارتباط -الف

 درباره موقتی اتحادهای دادن شکل زنان جنبش در الزم وسایل از یکی، است سیاسی یهانیرو پراکندگی دوره ما دوره

 سمت به نیرو حفظ شود با تالش کنند، اتحاد چیزی چه سر بر اینکه است، مهم اتحاد ارچوبچ. است مختلف مسائل

 نظر بادلت مختلف یهاگروه باید در زنان جنبش. باشند داشته وارده بر فشار غلبه جهت بیشتری نیروی تا روندب همگرایی

 شکلها حداقل مورد در و همسویی نوعی آن خالل از تا بگیرد در نقد و بحث کنند باید پیدا مشترک راهی که کنند

 مواضع حفظ یا و استراتژیک همکاری به تمایل نوعی یدبا است جنبش این فعاالن همه تمایل مستلزم حرکت بگیرد این

 صورت به خاص مسئله روی بتوان آن خالل از تا بگیرد شکل متفاوت اجتماعی و سیاسی یهارویه با فعاالن میان در

 و مشترک یهاآکسیون اندیشی،هم یهانشست چون، ابزاری از توانمی میان این در. کرد فعالیت و تحقیق تمرکز، جمعی

 . شود ایجاد بیشتری یهانزدیکی کار خالل در تا کند استفاده مشترک پروژهای

 تنظیم یهابرنامه و اهداف از که مقطعی تا آنان با شدن همسو و زنان جنبش فعال یهاسازمان برنامه و اهداف از شناخت

 . نشویم دور خود شده

 ئلهمس. زد دامن باید زنان بر ستم مساله حل درباره سیاسی و فکری خطوط بین مجادله و بحث به که این دیگر وظیفه

 انجام اگرگفتگویی. بینجامد مسئله اینای ریشه حل به توانمی که بگیرد در بحث اشدرباره که نیاز دارد زنان بر ستم

 . دهیم انجام تاکتیک و هافعالیت از بازتعریفی است ممکن کنیم فکر مشترک عمل به اصال یا و شود

 درمورد لهستان زنان آنچه مثل عمل و نظر عرصه در زنان دستاوردهای آخرین اطالعات مبادله و آگاهی، ظرین وجه در

 هم ایران زنان، دادند انجام گیریهمه دوران در کشور آن مجلس برابر در جنین سقط ممنوعیت کردن قانونی روند ادامه

 . بزنند دست اقدامات این به مناسب فرصت در

 و سنتی چاچوب در زن فعاالن هنوز بیابند را مشترک نقاط و کند عمل بهتر بتوانند باید هاجنبش در پیشرو بخش

 . گرفتارند شعاری

 جلسات و میزگردها، مطالعاتی یهاحلقه انواع. بزند دامن داردامنه درونی یهاگفتگو به باید زنان جنبش چیز هر از بیش

( زنان چپ جنبش منظور) زنان جنبش درون مختلف جریاناتها، قالب این رد. کنند محقق را مهم این توانندمی مشترک

 ازهم که فعلی شرایط در رسدمی نظر به. کنند صحبت عقایدشان درمورد که باشند داشته فرصت برابر صورت به باید
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 و بزند کنار را موانع از برخی حدی تا تواندمی موضوع این دارد وجود اجتماعی یهاجنبش فضای در جدی گسیختگی

می فمختل یهاجنبش گسیختگی هم از و پراکندگی رفع باعث تدریج به نیز عمل اتحاد. باشد مبارزه ادامه کنندهتسهیل

 . شود

 ضمن هک مثال ایمیل است آن گسترش و ارتباطی شبکه یک داشتن همکاری برای ابزار تریندیگر مهم ییگوپاسخ زعم به

 آوریجمع، جمعی نامه انتشار شود مثال ییهاهمکاری به منجر نیز مواردی در. رود یشپ هم کار امنیتی مسائل رعایت

 . دارد ارتباط زنان مسائل به که اجتماعاتی و جلسات با رابطه در رسانیاطالع، اعتراضی یهانامه و امضا

 مورد در حداقل و بنشینند میز یک سر هم با بتوانند زنان فعاالن اینکه مگر بود نخواهد خوب کرونا از پس زنان شرایط

 جز معدود ۸۸ سال از تقریبا. کنند گفتگو هم با بگذارند جنبش بقای برای توانندمی که توانی و دارند که ییهاپروژه

 میزان از آگاهی حتی است شده سبب مسئله این و نگرفته صورت مختلف یهاطیف از زنان فعاالن بین گفتگویی دفعاتی

 . باشیم نداشته ایران مختلف یهاشهر در موجود یهاوهتعداد گر و فعالیت

 یکم تا باشد، زنان مسائل اولویت، سیاسی وابستگی جای به و بگذاریم کنار را همدیگر مورد در قضاوت است بهتر

 یفتعر مشترک یهاپروژه توانندمی دارند مشابهی اعتقادات که کسانی بستر دراین شویم آشنا همدیگر اهداف با همدیگر

 ها. آن مورد در بحث و منطقه در زنان جنبش مورد در مشترک متون خواندن، فیلم جلسات تعریف مثال کنند

 بلند داخل فعاالن صدای تا کنند کمک باید خارج کنند فعاالن رسانیاطالع توانندنمی سرکوب دلیل به داخل فعاالن

 داخل فعاالن مشورت با کارهایی باید خارج فعاالن. شودمی غالب خارج صدای نشود کشور بلند داخل از صدایی اگر. شود

 . دهند انجام

 

 جامعه زنان به خصوص مردم با زنان جنبش ارتباط - ب

 

 اطالعات آوریجمع جامعه، فرودست زنان بخصوص اقشارمختلف و مردم بین رفتن ظایف، و اعم از گیریهمه شرایط در

 یهانمونه توانمی. استها آن آگاهی و اطالعات سطح بردن باال، زنان این رکا و کسب و زندگی شرایط، سالمتی درمورد

 تاثیر درباره تواندمی زنان جنبش. داد تشکیل را همه حال از مطلع حال عین در و کوچک یهاجمع تشکیل از عینی

 . کند رسانیاطالع خانگی خشونت و روان سالمت درباره کند تحقیق زنان زندگی بر کرونا

 تشکیل و شرایط این در کار کودکان از حمایت و سالمت عرصه در مردم کنار در بودن و آموزشی یهاکالس زاریبرگ

 و مختلف یهاگروه تشکیل با خانواده و ازکودکان حمایت در. است کرونا بحران از خروج برایها آن حمایتی یهاکمپین

 . ببینند کمتری آسیب بحران این در تا کنند ینتام را معیشتی و بهداشتی اولیه امکانات مردمی فراخوان
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 بارعایت محدود یهاجمع با نفره تک هایپرفرمنس اجرای در ورزیخالقیت داد، انجام توانمی که کارهایی دیگر از

 روحیه القای، اعتراضی یهاگرافیتی اجرای و طراحی عمومی، یهافضا اعتراضی در یا بخشآگاهی مضامین با بهداشت

 از زنان، استفاده حوزه با مرتبط سیاسی و اجتماعی رخدادهای و موضوعات با همسو یهاپتیشن طراحی، محوریهمطالب

 . است بخشآگاهی یهاپوستر زدن و دانشگاهی و شهری یهافضا

  هاسایر جنبش با زنان جنبش ارتباط - ج

 و هاجنبش اصولی یهابرخورد به ،نه یا رسیممی خواست این به آیا ولی است ضروریات از یکیها جنبش نزدیکی

 همکاری زمینه باید یعنی شودمی انجام کرونا دوره همین در که دارد بستگی کارهایی به ؛داردربط  مطالبات بندیاولویت

 . کرد تالش آن ایجاد برای هم و باشد هم مشترک کار و

 برای ییهاحرکت آنان با اتحاد و همدلی و دیگر یهاجنبش فعاالن به شدن نزدیک با توانستمی ایام این در زنان جنبش

 . کند صدا یک و همسو دیگر یهارا با جنبش خود و باشند داشته مردم از حمایت

 یسازنده ارتباط نیازهایشپیش از یکی قطعا دهیم قرار متشکل و هدفمند یهاجنبش و ایجاد همسویی را خود هدف اگر

 فعاالن همه بین گیرهمه ایمطالبه تعریف و همچنین دارد وجود جنبش هر رد که است متعددی قطعات وها تکه

 هدف اب فراوان یهاگفتگو نیازمند ابتدا سو این به رفتن برای نیست یافتنی دست راحتی به البته هدف این. اجتماعی

 اعیاجتم یهاجنبش ناکامی دالیل و آن بازخوانی، ایران معاصر تاریخ به رجوع، اجتماعی یهاجنبش بیشتر گرفتن قدرت

 اختالفات بر سر آمدن کوتاه و است داوریپیش و بغض و طلبی، حببرتری هرگونه از دور به مشترک، برنامه اجرای و

 . است الزم

 که شترک،م کار نه جلسات شروع باشد بهتر شاید که است معتقد برعکس دیگری ییگوپاسخ که است ذکر به الزم البته

 مشترک مطالبات به بتوان کمکم آن طی در تا باشد مطالعاتی جلسات و هم یهاپروژه با آشنایی هم، از بیشتر شناخت

 . رسید

 وها خواسته و اهداف باید باشند داشته موجود واقعیات بر تحلیل باید باشند بین واقع اگرها جنبش کلی طور به

 آماده اکنون هم از گفتگو و بحث زمینه که این مگر افتدنمی اتفاق این کنند تعریف باز را خود مبارزاتی یهاتاکتیک

 . شود

 اتخاذ مکان و و زمان جامعه موجود شرایط خود، شرایط اساس بر باید خودها را گروه همکاری و ارتباط ایجاد راهکارهای 

 عدیب مرحله و باشد داشته وجود باید اراده ابتدا در است مسلم آنچه ولی داد آن برای کلی دستورالعملی تواننمی و کنند

 وضمن شوند دور خود مواضع از که آنبی، مشترک کردعمل برای مناسب شرایط ایجاد و است گفتگو و اراده این طرح

 و شوند متمرکز مشترک مطالبات رویها طلبسلطنت وها مذهبی جز به مترقی یهاگروه با خود استقالل حفظ

 . بگذارند مشترک و اصلی یهاهدف پیشبرد بر را اصل و کنند شروع را مشترکی یهافعالیت
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 : از طریق کرد مواضع نزدیکی در سعی توانمی راستا این در

 - ۳. حلراه به دستیابی منظور به دوستان انتقاد به دادن فرا گوش -۲. گذشته در خود کردعملاز صادقانه انتقاد - ۱

 ارائه -۶. خود استراتژیک و مدت کوتاه اهداف بازتعریف - ۵ نبشج بازتعریف -۴. مشخص ازشرایط مشخص تحلیل ارائه

 . دارند توافق آن سر بر که ییهابرحداقل تکیه با مشترک یهابیانیه یا مقاالت

 اجتماعات وها گردهمایی جلسات، بهداشتی نکات وها فاصله رعایت با حتی و دهند ادامه خودرا راه همواره بایدها جنبش

 قشر اما نباشد درگیرش همه شاید که دارد وجود( اقتصادی)  یهاسختی ،شرایط این در که دنده نشان و برگزار را خود

 . است خود درگیرکرده به را وسیعی

 بر رتباطا دانشجویی جنبش با ابتدا باشد بهتر شاید و بگذارد پیش پا زنان جنبش ،هاجنبش بین مشترک عمل برای اگر

 قومی و ملی یهااقلیت همچنین هستند، قائل همبستگی چنین به که کارگری جنبش از ییهابخش به سپس و شود قرار

 اقشار پایینی که درحالی. خواهدمی رو دنباله کارگری جنبش از بیشتری بخش که رسد نظرمی طور به هنوز این چون

 جهانی یهادرحرکت ضوعمو این. دارند شدن رادیکال بیشتر زمینه خیلی زنان جنبش فعاالن چپ بخش همچنین زنان

 . است نیز مشخص

 یادترز و زیادتر روز هر که جامعه پایین به رو متوسط و دست اقشارفرو به سیاسی و اقتصادی فشار علت به از کرونا پس

 . داشت خواهند مشترک عمل وها خواسته و شوندتر مینزدیک هم به اجتماعی یهاجنبش، شودمی

 

 مستقل یهاتشکل جادای و انسجام، سازماندهی -۸

 

 منسجم را خود ترسریع چه هر بایدها گروه است، مانده باقی مسکوت شرایط این در شد شروع که آبان عظیم حرکت 

باید  حرکت آید وجود به منسجم و قوی جریان یک شود باید سعی شودمی انرژی رفتن بین از سبب کاری خرده. کنند

این  غیر در همها جنبش و بکشند نفس بتوانند و شوند جذب مردم که باشد دموکراسی به استقرار حداقل سمت به

 . روندمی از بین و مرد خواهند صورت

 بین دفمنده و آگاهانه ارگانیک، پیوندی با منسجم ییهاتشکل ایجاد فکر به باید کنیم لحاظ را کرونا تجربه بخواهیم اگر

. دارد بیشتری پایدار تاثیرات درخیابان جمعی گاهی چند هراز حضور ازا هتشکل این ایجاد. باشیم گوناگون طبقات اقشارو

 ستد به شخصی انگیزه با کس هر که ییهااسلحه با هم آن. بود نخواهد حاکمیت سوی به گیریهدف فقط مبارزه این در

 دهستن پراکنده و کم بسیار انقالبی یهانیرو دوران این در. است یشهاخواست کردن متحقق هدف بلکه، است گرفته
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 اجتماعی یهاجنبش است هدف، الزم به رسیدن برای. رفت خواهند بین از وگرنه شوند متحد شرایط این در باید نیروها

 . شوند همسو مشخص یهاتاکتیک و اهداف با

 با و ندسود ببر خود نفع به ضعف نقطه این از توانندمی کارگران است دیده آسیب هم داریسرمایه کنونی شرایط در

 در هست مردم گرده بر که شدیدی فشار. بیایند میدان به داریسرمایه علیه کارگر طبقه گوناگون اقشار میان همبستگی

 متحد مشترک یهاخواسته تحقق برای و گذاشته کنار را اختالف هاجنبش که شودمی سبب که است درد مشترکی واقع

 . شوند منسجم و

 حالت از تا بیابند سازمان بیشتر بایدای تودهی هامقاومت. خواهد شد بیشتر تماعیاج یهامقاومت شرایط این در

 حول را مردم و بشوند فعالها جنبش این در باید کمونیست و سوسیالیست یهانیرو. شوند خارج صرف یهامقاومت

 . بدهند سازمان فکری صحیح خطوط

 کلیدی نقشها جنبش باید که اینجاست زنندمی اعتراض به تدس و کنندمی بیشتر حس را فقر مردم قرنطینه از پس

 مه خودشان البته که کنند سازماندهی را رسیده شاناستخوان به کارد بیکاری و فقر از که مردمی و دهند نشان را خود

 . باشند داشته اعتراضی حرکات این تداوم برای مشخص برنامه وتر منسجم باید

 ات دهند قرار خود کار دستور در را تریعام یهاخواسته و کنند برقرار پیوند معیشتی یاهجنبش با باید زنان جنبش

 اهنگ و کرده بازبینی راها خواسته و اهداف. شود ایجاد همبستگیها آن بین و گیرد بر در را بیشتری اجتماعی یهاگروه

 . باشند داشته اقتصادی و اجتماعی، سیاسی یهابحران به جامعتری

 پی خود شورایی و مستقل یابیسازمان ضرورت به پیش از بیش خود عملیی مبارزه در کارگر زنان جمله از و رانکارگ

 یهعل خود کارگر مبارزه زنان جمله از کارگران که کنند فشاری پا امر این بر باید هم طبقه این درون پیروان برد خواهند

 یانم پیوند است بدیهی. بایستند خود پای روی و باشند داشته باور دخو نیروی به باید اجتماعی رهایی برای و سرمایه

 دراساس،( من) مبارزه که این به باشند داشته باور. افزود خواهد طبقه این قدرت کارگر بر طبقه گوناگون یهابخش

 . است عنوانی و شکل درهر داریسرمایه نظام محو مبارزه انداز چشم و است سرمایه ستیزانسان نظام علیه مبارزه

 و حقوق و حق سمت به بایست بیشتر گرچه مطالبات. نیست دیگر اجتماعی یهاجنبش از جدای هرگز زنان جنبش

 لمث زنان جنبش. کند صدا یک و همسو دیگر یهاجنبش با را خود که ستنیز ا این زنان وظیفه اما باشد برابری آرمان

  .کند مطرح باید را یشهاخواستهها جنبش سایر

 لتشک جنسیتی، ستم علیه مبارزه برای باید سرمایه، علیه خود یهاایطبقه هم مبارزه در مشارکت ضمن کارگر زنان

 رد خود مطالبات پرچم با و باشند داشته فعال نقش زنان جنبش کارگر در زن عنوان به و باشند داشته را خود مستقل

 نوبه به و کنند گوشزد را یابیتشکل این ضرورت جا همه باید رکارگ طبقه درون پیشرو زنان. کنند شرکت مبارزه این

 هر کارگر از زنان برای تواندمی کرونا از ناشی فقر. بکوشند زنان جنبش در کارگر زنان مستقل صف گیریشکل در خود
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 لیهع ارزهمب با گام هم مردساالری و جنسیتی ستم علیه طبقاتی یابیسازمان برای کند ایجاد فرصتی گروهی و قشر

 . داریسرمایه نظام اساس

 سایر اب گیریارتباط سپس بیانیه و تحلیل طریق از بخشی آگاهی نخست درجه در که است معتقد دیگر ییگوپاسخ

 فرودست زنان بین در تشکل ایجاد بیماری، افت شرایط در. اندکنونی شرایط در فعالیت به قائل که موجود یهاگروه

 . است الزم جامعه

 کندتر حساس زنان مسائل به نسبت راها آن تواندمی که ایران مختلف اقوام وها ملیت یهاجنبش در فعال زنان با استم

 جنبش فعاالن برای که این ضمن. بود خواهد مفید بسیار خودشان یهاجمع درون به بردن و مسائل این به پرداختن و

 ترپیش که است ایتجربه این. شود منجرها ملیت آن زنان زندگی یهاگیویژ و شرایط از آنان آگاهی به تواندمی هم زنان

 مانندها شهر فعال یهاجنبش باها حرکت این فاصله شیوه شاید این. است داشته هم خوبی یهانتیجه و داشته وجود هم

 نشان وضوح به را خود ۱۳۸۸ سال در که ایفاصله آن و شود بیشتر شان ارتباط و کند کمتر را کارگری دانشجویی، زنان،

 . شود کم تدریج به داد

 کنند حرکت، شدن حزب سمت به و آورند خود گرد را خود همراهان و هوادارانها جنبش تا هست خوبی وقت اکنون هم

 روند ربها گروه این طریق از بتوانیم و باشیمها این از تری استراتژیک یهافعالیت و گذاری اثر شاهد بحران این از بعد تا

 . کنیم آفرینینقش کالن یهاتصمیم و گذاریقانون

 

 اول نامهپرسشگیری و نتیجه تحلیل

 

. هستیم روبرو متکثر جنبشی با شود،می روشن زنان جنبش فعاالن از بخش این متنوع نظرات مطالعه با که گونه همان

سیبآ به پرداختن که است این مشاهده قابل مثبت هنکت ولی دارد وجود آنان هایدیدگاه میان بنیانی و نظری هایتفاوت

 . است آنان از بسیاری دغدغه سویی،هم جهت در هاییحلراه یافتن و هاافتراق شناسیِ

 کنند حرکت مشترک محور حول سوییهم یک سمت به نتوانستند هاسال این در زنان جنبش مختلف هایبخش گرچه 

 این حال با. ایمبوده شاهد را هاخواسته و مطالبات بیان در ضمنی توافق یک اخیر سال چند این در به خصوص و عمال ولی

 به دیگر سوی از سرکوب شدت و علنی فعالیت امکان عدم و سو از یک خودمحوری چون موانعیدهندگان پاسخ سوی از

 از یکی عنوان به بشجنشناسی آسیب مسئله دلیل همین به. است شده عنوان گراییهم بودن کمرنگ دالیل عنوان

 آن پیرامون و مشخص را هامرزبندیتر دقیق و بهتر بتوان شناسیآسیب یک از پس شاید است مطرح آنان هایخواسته

 که گامی هر با زمانهم و کرد موکول شناسیآسیب پایان به را تالش و مبارزه تواننمی چند هر. داشت نظری هایبحث

 بتوان رو پیش راه در تا دید را اشتباهات و داشت قبلی شده برداشتههای گام به نگاهی است ضروری شود،می برداشته

 . برداشت استواریهای گام
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 هایپروژه مبنای تواندمی که گردید اساسی محور چند اخذ به منجر اول، بخش در هاپاسخ و پرسش مجموعه بررسی

 : باشد دیگر هایگروه با یا و گروهی درون عملی و نظری مشترک

 زنان جنبش یا جنبش تعریف(الف

ها، حل راه ، هابدیل قدرت، ، مفهوم"زنان جنبش" و کلی حالت در "جنبش" تعریف سر بر هنوز فعاالن بین در

 دوجو خاص حالت در مفاهیم این بازتعریف به مبرم نیاز نتیجه در و ندارد وجود نظر اتفاق گریمطالبه و محوریمطالبه

به عنوان عواملی که موجب تفرقه یا  ...و رفرمیست طلب،رهبری دگان از مفاهیمی چون سکتاریست،دهنپاسخ. دارد

 .بگیرد قرار بیشتری مفاهیم مورد توجه این که ضروری است لذا. برندجدایی بین فعاالن جنبش زنان است، نام می

 

 زنان جنبش اهداف( ب

مدت و درازمدت در درون رسددر مورد اهداف کوتاهمی ه نظرب. است زنان جنبش اهداف ، مناقشه مورد دیگری محور

 بتواند با توجه به در درون جنبش ضروری است تا جنبش زنان اختالف نظر وجود دارد. بنابر این باز تعریف این اهداف

غافلگیر نشده و  اجتماعی -ی تاریخیهابزنگاه دربه این ترتیب  و بردارد را ملموسی و موثر هایقدم جامعه، در موجود قوای نتواز

 . کنند استفاده وجه نیبهتر به آمده دست به یهاتیموقع از

یم نام رادیکال و نوین چپ یا سنتی چپ ، لیبرال فمنیسم چون ییهاواژه از فعاالن که بینیممی شده طرح نظرات در 

 اقدف نشوند، منجر هامرزبندی در شفافیت به و نشوند نزدیک ملموس و درک قابل معنای به که زمانی تا هاواژه این. برند

 هایخواسته با آن رابطه و گرایشات این هایخواسته مختلف سطوح بین .بود خواهند زنان عموم برای ارزشی گونه هر

 چیست؟ سنتی چپ اهداف چیست؟ لیبرال فمنیسم اهداف باشد؟ داشته وجود تواندمی معناداری ارتباط چه زنان عینی

 واقع رویکردها این کجای در اجتماعی و فردی هایآزادی و اقتصادی مسائل دارد؟ قرار رویکردها این جایک در نوین چپ

 ... و اند؟شده

  پاسخی برای آن بیابیم. که است بهتر و هستند مهم هایپرسش این

 یابیسازمان (ج

 نانز مبارزات گرچه .داشتند شارها پیش و پس از کرونا زنان جنبش در تحرکی کم وجود به گویانپاسخ از بزرگی بخش

سازمان هایکنش شود،می وارد زنان بر هدرجامع که فشاری به نسبت ولی شد تاریخی( اجباری حجاب علیه خصوصه ب)

 از .است شده اشاره یابیسازمان نوع و تعریف در اختالف به امر این دالیل درخصوص .است بوده کمرنگ بسیار یافته

  :که شودمی استنباط نچنی هاپاسخ مجموع
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توان از عدم وجود ، به عنوان مثال میکنند ایجاد زنان توده و خود بین ارگانیکی ارتباط اندنتوانسته جنبش فعاالن

به رغم حضور فعال ، ۹۸ و ۹۶ هایخیزشاجتماعی از جمله جنبش زنان در های فعاالن جنبش یابی موثر توسطسازمان

 .توده مردم، نام برد

 نداشته را الزم دقت و پوشانیهم مطالبات و هاخواسته. است داشته وجود زبان و گفتمان نوع در معنادار ایفاصله ههمیش 

 .ببرند جلو به قدم یک را نآ و شده نزدیک زنان کلیدیهای خواسته بهاند نتوانسته عمواق از خیلی و

 و فعالیت از معین تعریف نبود نتایج از یکیبه عنوان  هم ایی و ان.جی.او ایخیریه کارهای به فعاالن از بخشی کردروی

 دردی نیز مسکن داروی یک حد در مشکالت، گسترده حجم این مقابل در که اقداماتی انجام .طرح شده است سازماندهی

 . دهدنمی هم تسکین حتا هیچ، که درمان را چیزشدگانبی دردهای از

 م،معل مزدبگیر، کارگر، زنانهای خواسته و مشکالت نیازها، واقع در و بقاتیط و معیشتی مسائل به باید زنان، حوزه در

 . گیرد صورت بیشتری توجه روستاها و ایحاشیه هایبخش دیگر و پرستار

 شهری و محلی هایکانون زنان، مستقل و سراسری هایاتحادیه و هاتشکل ایجاد چیست؟ یابیسازمان از منظور راستی به

 .هستند تعمق و بحث قابل که دست این از مواردی و شود؟می ممکن چگونه اینها ؟ یابیسازمان از جدیدی هایشکل یا و

 و همگانی و مشترک شعارهای طرح بدون خیابانی، گاه به گاه اعتراضات و تجمعات در پرشمار حضور تنها است روشن

 و همه زنان، اجتماعی مبارزه ابعاد سایر و نظریهای تحلیل یابی،تشکل سازماندهی،، نیست آنها،کافی جانبه همه پیگیری

 . گیرد قرار نظر مد باید همه

 هاجنبش و حاکمیت( د

 دنش انفرادی یا و کند در هاسرکوب نقش واقع در. دارد وجود فعاالن بین حداکثری توافق هاسرکوب نقش تاثیر در تقریبا

 ونیبیر عامل یک فقط این داشت توجه باید اما. است شده دیده یخوب به اجتماعی و اقتصادی مصائب به زنان هایواکنش

. است شده ارائه که است راهکارهایی جمله از اجتماعی، هایشبکه در ترفعال حضور یا و مخفی علنی، فعالیت. است

 ، هاسرکوب از گریز برای خالقانه و مشخص راهکارهر یک از موارد فوق و یافتن  چگونگی عملکرد و میزان تاثیر مثبت

 .باشد سرکوب برابر در مقاومت عامل ترینمهم ، اتحاد شاید امروزه حال هر به. دارد تحلیل و بررسی جای

روی  بر ن،قضایی صادر شده برای فعاالاحکام سنگین  میزان تاثیر ضروری است به آن پرداخته شود، که دیگری نکته

  . برون رفت از آن ی برایراهکاریافتن جنبش است و 

 اجتماعی هایشبکه( ح

 زکارسا بسیار زمینه این در است، موثری ارتباطی وسیله که همه، برای دسترس در و مستقل گسترده، رسانه داشتن

 انامک بودن راحت مختلف، اقشار با موثر ارتباط برای فضایی و مستمر فعالیت امکان و مستقل هایتشکل نبود. بود خواهد

 اجتماعی هایشبکه. است شده امکان این از پیش از بیش استفاده سبب مجازی فضای در ارتباط و یکدیگر به دسترسی
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 که شودمی سبب بودن فعال حس دیگر سوی از و کنندمی ترسریع و ترآسان را ارتباطات سویی از دارند ایدوگانه عملکرد

 . دارد تامل جای "مجازی فعال" یا ای"رسانه فعال" اصطالح شدن رایج. شوند دور واقعی فضای از هاخیلی عمال

. دارد پی در جدی تهدیدهای هم و دهدمی قرار فعاالن اختیار در را نظیریبی هایفرصت هم اجتماعیهای شبکه واقع در

 . گیرد صورت جدی بازبینی فضا این از استفاده نحوه با رابطه در است ضروری
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 دوم نامهپرسش

 ها(دهو تحلیل داها یافته )گزارش

 تاثیر بحران کرونا بر شرایط زندگی زنان

  

اول و برای تکمیل آن و رسیدن به تحلیل مشخص، شش سوال طراحی شد که بتوان آن را از زنان  نامهپرسشدر پی 

اقشار مختلف پرسید. قرار بر این شد که این بخش کار به صورت مصاحبه انجام شود، حضوری یا با استفاده از 

 ازی )تلگرام و وات ساپ(. های مجرسانه

 اهداف 

که در زندگی آنان ایجاد شده، و مشکالتی  غییراتت ،شناخت درست و دقیق از شرایط زندگی زنان در شرایط کرونا

 های آنان.مشکالت و دغدغههای مقابله با همچنین آشنایی با شیوه

*** 

 :دش تهیه اهداف به توجه با اصلی گروه 4 در هادر این راستا پرسش

 تاثیر ـ 4 دولتی یهاسازمان و حکومت نقشـ  3 راهکارها و مشکالت با شدن روبرو و مقابله نحوهـ  2 مشکالتـ  1

 .هارسانه

  .استو تعدادی سوال تکمیلی  کلیدی سوال چند یا یک شامل گروه هر: توجه

 مشکالت: اول بخش

 اید؟شده روبرو التیمشک چه با زن یک عنوان به کرونا ویروس گیریهمه شرایط در -1

 عاطفی، و روحی و روانی مشکالت اقتصادی، مشکالت شامل شود،می تقسیم زیرگروه 4 به که سواالت از گروه این

 خانگی کار افزایش از ناشی مشکالت افراد، سایر با ارتباطی مشکالت

 :اقتصادی مشکالت(الف

 بیکاری 

 خانواده درآمد و شغل دادن دست از 
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 اخراج به تهدید 

 حقوقی مزایای طعق 

 اجباری مرخصی 

 زندگی یهاهزینه افزایش 

 و مسکن جاره و قبوض و هاوام پرداخت... 

 ... 

 

 روانی روحی مشکالت( ب

  داشتید؟ ییهااحساس چه آمده پیش شرایط با مقابله در: کلیدی سوال 

 قراری،یب پرخاشگری، و نیتعصبا خشم، افسردگی، اضطراب، نگرانی، خستگی،، قبیل از مسایلی با مدت این در آیا

 اید؟شده روبرو... و وسواس ترس

 دیگر افراد با ارتباطی مشکالت( ج

 :ستا شده بالعکس با خانواده اعضای دیگر با شما ارتباط نوع در تغییر سبب قرنطینه و کرونا آیا: کلیدی سوال

 برادر، و خواهر و والدین فرزندان، همسر، مانند خانواده افراد  

 اطرافیان همسایگان، دوستان،: خانواده از ارجخ افراد 

  .دهید توضیح اید؟شنیده یا بوده شاهد را خشونت از مواردی مدت این در خود اطراف در آیا: کلیدی سوال 

 فیزیکی خشونت 

 کالمی خشونت 

 عاطفی روانی خشونت 

 اقتصادی خشونت 

 جنسی خشونت 

 نشود یجادا پاسخ در مقاومت تا غیرمستقیم شکل به و شود سیدهپر دقت با باید حتما اهمیت دلیل به سوال این: نکته

 

 خانگی کار(د

 اید؟کرده تجربه را تغییراتی چه خانگی وظایف و کار با رابطه در دوران این در: کلیدی سوال

 و کردن ضدعفونی و شو و شست افزایش... 
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 فرزندان درسی و آموزشی مشکالت رفع 

 خود برای زمان اختصاصی و فضا نداشتن  

 ... 

 مقابله چگونگی: دوم بخش

 بود؟ چهها آن حل برای شما کارهای راه و ایدشده مواجه مشکالت و مسایل این با چگونه-۳

 فردی راهکارهای 

 جمعی راهکارهای 

 هب همیاری و کمک با باشد توانسته که بود تشکلی آیا بیمار، و سالخورده افراد از حمایت مانند جمعی )راهکارهای

 کند( کمک مشکالت حل در دارند، شما با مشابه وضعیت که کسانی یا و دیگران

 چرا؟ و است کارآمدتر شما نظر به راهکارها از دسته دو این از یک کدام: کلیدی سوال

 

 دولتی و نهادهای حکومت وظایف: سوم بخش

 باشد؟ تواندمی چه دولتی هایسازمان و دولت و حکومت نقش هاییبحران چنین در -۳

 هارسانه چهارم شبخ

 :آوریدمی دست به ییهارسانه چه از آن به مربوط مسایل و کرونا به راجع را خود اطالعات -۴

 دهید توضیح( خارجی داخلی، یهاشبکه) تلویزیون. 

 (...و ساپ وات تلگرام، گرام، اینستا) مجازی یهاشبکه 

 دارید؟ اعتماد و اطمینان آوریدمی دست به طرق این از که اطالعاتی به میزان چه: کلیدی سوال 

  مطالعه مورد جمعیت

  آنان به شکل شفاهی یا کتبی پاسخ دادند. و شد نفر انجام 91اصلی انتخاب شده به شکل مصاحبه با  سوال ۴ 

 ۶۰ تا ۵۰ بین درصد ۲۱ سال، ۵۰ تا ۴۰ درصد ۲۴ بودند، سال ۴۰ تا ۲۰ سن بین دهندگانپاسخ درصد ۳۵ سن:

 داشتند. سن باال به سال ۶۰ از درصد ۱۲ حدود و سال

دارای مدرک  درصد ۴ و درصد ۱۶ ،درصد ۳۶ لیسانس، درصد ۱۸ دیپلم ، درصد ۸ دیپلم زیر :سطح تحصیالت

 بودند. دکترا
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 درصد 38.5، ندادند. از مجموعه کسانی که پاسخ داده بودند پاسخی سوال این به درصد ۳۱ حدود تاهل: وضعیت

 . بودند بیوه درصد ۶ و مطلقه درصد ۱۰، مجرد درصد ۱۴، بودند متاهل

 یانب در معناداری تفاوت اقتصادی، بخش در که بود آن دلیل به مطلقه و بیوه به تاهل وضعیت تفکیک:  نکته

 متاهل و ردمج زنان گروه سایر با هستند خانوار سرپرست که کسانی به ویژه گروه، دو این میان در مالی مشکالت

 . دارد وجود

 درصد ۲۰ حدود (،درصد ۲۹) بود ثابت بگیر حقوق و مزد گروه میان در درصد و فراوانی بیشترین :شغلی وضعیت 

، موسیقی مدرس، منزل کارگر و ینظافتچ کارکر، ماساژور کار، ناخن، آرایشگر شامل که داشتند غیررسمی مشاغل

 32) بودند داده دست از را کرونا کارشان واسطه به که دندبو بیکار و دارخانه زنان گروه سومین. بودند...و لیدر تور

 بودند. بازنشسته همبقیه  و (درصد

 (کرج ۱۲ و تهران ۵۱) کرج و تهران در شدمی شامل را دهندگانپاسخ درصد ۷۰ حدود که نفر ۶۳ :زندگی محل 

 سایر در درصد ۱۹ نزدیک .دند(ی تهران در نظر گرفته شها)اندیشه و قلعه حسن خان به عنوان حومه بودند. ساکن

 و کانادا کشورهای ،(کاشان اهواز، مشهد، کرمان، آبادان، کرمانشاه، ذهاب، سرپل کرد، شهر شیراز، اصفهان،) شهرها

 د.مشخص نشده بو دهندگانپاسخمحل زندگی بقیه  و درصد( ۵) امریکا و آلمان

 

 

 دوم( نامهپرسشی هاو جداول )یافته هاپاسخ

 

  اید؟شده روبرو مشکالتی چه با زن یک عنوانبه کرونا ویروس گیریهمه شرایط در -۱ سوال 

 شد:  مشخص محور ۵ سوال این از

  کرونا شرایط در زنان مشکالت انواع - ۱ محور

  مشکالت این با مقابله در زنان احساس -۲ محور 

 زنان ارتباطات انواع تغییر -۳محور

 اطراف در هشد مشاهده خشونت موارد - ۴ محور 

 خانگی کار با ارتباط در زنان شرایط تغییر -۵ محور
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مشکالت  فراوانی ٪ خشونت فراوانی ٪ کارخانگی فراوانی ٪

 ارتباطی

های احساس فراوانی ٪

 تجربه شده

 1محور  فراوانی ٪

مشکالت 

 زنان

افزایش  63 62

شست و 

شو و 

 ضدعفونی

بدون  32 33

 پاسخ

کم شدن  42 40

ارتباطات به 

 کلیطور 

اضطراب،  105 57

نگرانی، 

استرس و 

 ترس

افزایش  60 54

ای هزینه

زندگی و 

قبوض و 

 مسکن

بدون  14 13

 پاسخ

شاهد  25 27

خشونت 

 نبودم

محدود  34 32

کردن به 

افراد 

 خانواده

افسردگی و  35 19

 خستگی

مشکلی  18 16

 نداشتم

تغییری  10 10

مشاهده 

 نکردم

پاسخ  15 16

 مبهم

 بیکاری 15 13 وسواس 24 13 بدون پاسخ 14 13

نداشتن  9 9

فضا و 

زمان 

اختصاصی 

 برای خود

خشونت  9 10

روانی و 

 عاطفی

ارتباط  9 8

مجازی و 

 تلفنی

بدون  9 5

 پاسخی

بدون  8 7

 پاسخ

رفع   5 5

مشکالت 

درسی 

 فرزندان

خشونت  5 5

 کالمی

تغییری  4 4

 نکرده

خشم و  7 4

 پرخاشگری

قطع  5 5

مزایای 

 حقوقی

ونت خش 4 4   

 اقتصادی

ارتباط با  3 3

افراد 

غیرخانواده 

مثل دوست 

 و آشنا

مرخصی  2 2   

 اجباری

خشونت  3 3   

 جنسی

از دست  1 1      

دادن 

 شغل

خشونت  1 1   

 فیزیکی

وضعم  1 1      

 بهتر شد

 

 

 کرونایی شرایط در زنان مشکالت -۱ محور

 درصد ۵۴ یعنی رقم بیشترین اقتصادی مشکالت این در که شده اشاره اقتصادی مشکالت به -الف بند 

 آن از بعد کردند یاد خود مشکل ترینمهم عنوان به را مسکن و قبوض و زندگی یهاهزینه افزایش دهندگانپاسخ

 درصد ۵ است، بیکاری آنها، مشکل بیشترین کردندکه اعالم درصد ۱۴ نداشتند. مشکلی کردند اعالم درصد ۱۶

  کردند. اشاره اجباری مرخصی به نیز درصد ۲ و حقوقی مزایای طعق به نیز دهندگانپاسخ
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  بود مشکالت این با مقابله در زنان احساس به مربوط دوم موضوع - ۲ محور

 افسردگی درصد ۱۹. کردند مطرح خود مشکل تریناصلی عنوان به را ترس و استرس نگرانی،، اضطراب درصد 57

 با مطرح کردند که مشکلی عنوان به را پرخاشگری و عصبانیت و خشم درصد ۴ ،وسواس درصد ۱۳ ،خستگی و

نای و باشند داشته آرامش کردند سعی و کردند صبوری مثال که دادند متفرقه جواب هم تعدادی. بودند مواجه آن

 ندادند. سوال این به پاسخی هم درصد ۴ و بود ریخته هم به و شد خراب اعصابم که

 افراد دیگر با ارتباطی شانکالتمش با ارتباط در - ۳ محور 

 افراد به را شانارتباط که کردند مطرح درصد ۳۴ و کردند کم را شانارتباط بطورکلی که کردند اعالم درصد ۲۲ 

 مطرح درصد ۹ و ندادند پاسخ را سوال این درصد ۱۴ کردند. محدود دانفرزن و والدین قبیل از خانواده نزدیک

 ارتباط در تغییری که کردند مطرح درصد ۴ و کردند مجازی و تلفنی ارتباط به محدود را خود ارتباطات که کردند

 . است بوده آشنایان و دوستان با شانارتباط گفتند نیز درصد ۳ و نداشتند مشکلی و ایجاد نکرده خود

  د؟ایبوده دیگران یا و خود روی بر خشونتی شاهد کرونا دوران در که این به ارتباط در - ۴ محور

 دادند نامفهوم یهاپاسخ درصد ۱۶ واند نبوده خشونتی شاهد دادند پاسخ درصد 25.5 ندادند. پاسخی درصد ۳۴ 

 که کردند اشاره فیزیکی و جنسی، اقتصادی، کالمی، عاطفی و روانی یهاخشونت انواع به ترتیب به درصد ۲۳و 

 . داشت رازان می بیشترین درصد ۱۰ با عاطفی و روانی خشونت بین این در

 :  نکته

 دلیل به یا و ندارد وجود خشونت از درستی درک یا که باشد آن از ناشی تواندمی نامفهوم یهاپاسخ میزان

 سایر یهایافته با هاپاسخ این. است بررسی قابل این که نیستند روشن پاسخ به حاضر مختلف مالحظات

 که نیست منطبق شده اشاره کرونا دوران در زنان بر خشونت افزایش از کشور خارج و داخل در که ییهاتحقیق

 دارد. کنکاش و بحث جای

 خانگی کار یعنی -۵ محور 

 پاسخ درصد ۱۳ کردند مطرح را ضدعفونی و شستشو افزایش درصد ۶۲ در مورد تغییر در میزان و نوع کار خانگی،

 به را خودشان برای اختصاصی زمان و فضا ننداشت درصد ۹ و نکردند مشاهده تغییری که گفتند درصد ۱۰ ندادند

 عنوان به را فرزندان درسی مشکالت رفع درصد ۵ و دانستند کرونا و خانگی کار مسئله با ارتباط در مشکل عنوان

 . کردند مطرح خانگی کار افزایش
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 هکاررا بود چه آنها حل برای شما راهکارهای و شدید مواجه مشکالت و مسائل این با چگونه-۲ سوال

  است؟ کارآمدتر شما نظر بهها راهکار دو این از یک کدام و جمعی و فردی

 شد:  مشخص محور سه سوال این با ارتباط در 

 بود؟ چه شما جمعی و فردی راهکارهای و مشکالت با شما مواجه چگونگی -۱ محور 

  داشتید؟ همکاری تشکلی با آیا و شناسیدمی ارتباط این در تشکلی --۲ محور 

 بود؟ کدام شما دید از کارآمدتر راهکار --۳ محور 

راهکارکارامد  فراوانی درصد

 تر

یا تشکلی را آ فراوانی درصد

شناسید و با آن می

 همکاری کرده اید

مواجهه با مشکالت و راه  فراوانی درصد

 کارها

راه کار فردی مثل رعایت  52 57 بدون پاسخ 89 90 بدون پاسخ 73 80

سرگرمی بهداشت و ایجاد 

 برای خودوخانواده

 هر دو راه کار 21 23 می شناسم 7 8 جمعی 7 8

راه کار جمعی مثل کمک  11 12 همکاری کردم 2 2 هر دو 6 7

فیزیکی و مالی و عاطفی به 

 دیگران

 بدون پاسخ 7 8    فردی 5 5

 

 نحوه مواجهه با مشکالت:  ۱ محور

 مثل کردند.می استفاده فردی راهکارهای از که کردند مطرح درصد ۵۷ در رابطه با نحوه مواجهه با مشکالت،

 کتاب کردن، ورزش، دادن گوش موسیقی با روحیه افزایش و شرایط این در آرامش حفظ و بهداشتی نکات رعایت

 را خود وقت مجموع در اینکه و کردن باغبانی و جدید یهاآشپزی و زبان مثل جدید چیز یک یادگیری و خواندن

 جمعی راهکار هم که گفتند درصد ۲۳، کردندمی داشتند کهای افتاده عقب کارهای و شخصی ایکاره صرف

 مشارکت، خانه کار تقسیم مثل کردندمی استفاده جمعی راهکار از گفتند درصد ۱۲ فردی. راهکار هم و داشتند

 فیزیکی کمک یا و خرید برای سالمند یهاهمسایه و والدین به کمک و خرید مثل خانه بیرون و داخل کارهای در

 امانج بودند مجبور حاال که فردی کارهای با جز به اینکه یعنی و دیگران به عاطفی کمک و اطرافیان به مالی و

 کمک و داشتند پختن غذا و نظافت، خرید، مثل خانه کارهای انجام در مشارکت مثل جمعی کارهای به و بدهند

 . ندادند جوابی سوال این به هم درصد ۸. اشتندد دیگران به عاطفی و مالی و فیزیکی
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  ؟ داشتند همکاری تشکلی با آیا و شناسیدمی را تشکلی آیا اینکه -۲ محور

 درصد دو فقط و شناسندمی را ییهاتشکل یا تشکل گفتند درصد ۸ ندادند. پاسخی سوال این به درصد ۹۰ 

 توانمی هک ندادند پاسخی سوال این به زیادی تعداد که ینا توجه قابل نکته .داشتند همکاری تشکلی با گفتند

 جدی یا و ندارد وجود یا دهندگانپاسخ میان در چندان جمعی کار به اطمینان و اعتماد ،اعتقاد کرد استنتاج

 اند.کنند که عمال امکان تجربه چنین مسایلی را نداشتهمی زندگی "هانبود تشکل"چنان در خال  یا آن نیست

  کارآمدتر راهکار -۳ حورم 

 را راهکار دو هر درصد ۷. دانستند کارآمد را جمعی راهکار درصد ۸ و ندادند پاسخی سوال این بهدرصد  ۸۰ 

 .دانستندمی کارآمدتر را فردی راهکار درصد ۵ فقط و هستند هم مکمل گفتند دانستند ومی کارآمد

 کرونا مشکل با مواجه با ارتباط در( درصد ۵۷) دهندگانپاسخ اکثر است این موضوع این در توجه قابل نکته

 قابل تناقض این و دانندمی آمدتر کار را فردی راهکار درصد ۵ فقط امااند کرده استفاده فردی راهکار ازاند گفته

 . است توجه

 

  ؟ باشد تواندمی چه دولتی یهاسازمان و دولت و حکومت نقش ییهابحران چنین در - ۳ سوال

 : کردیم مشخص را محور دو سوال این رایب

  ؟ چیستها بحران این در دولتی یهاسازمان و حکومت نقش -۱ محور

 ؟ است کرده عمل خودش وظایف به حکومت آیا -۲ محور 

 

عمل حکومت به -2محور  فراوانی درصد

 وظایف خود

نقش حکومت و  -1 محور فراوانی درصد

 های دولتیسازمان

میدی نسبت به خشم و ناا 50 55

 ی حکومتکردعمل

 های اقتصادیحمایت 42 41

 های بهداشتیحمایت 17 16 عمل نکرده 35 38

رسانی آموزش و آگاهی 15 15 بدون پاسخ 6 7

 صحیح

گیری از گسترش پیش 15 15   

 بیماری

 بدون پاسخ 11 10   

 های نامشخصجواب 3 3   
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 هاییتی در چنین بحرانهای دولنقش حکومت و سازمان -۱ محور

 یهاحمایت این. است مردم از اقتصادی حمایت حکومت وظیفه دادند پاسخ درصد ۴۱ موضوع این با ارتباط در

 هر به یا و شدند بیکار که کسانی زندگی یهاهزینه تامین گاز و برق و آب قبوض بخشودگی شامل اقتصادی

می اقتصادی یهاحمایت سایر و وام یهاقسط پرداخت در تاخیر و بودند داده دست از را خود درآمد منبع دلیلی

 یهاحمایت این اند.کرده اعالم کرونا شرایط در دولت وظیفه عنوان به را بهداشتی حمایت درصد ۱۶. شود

 امانج کننده، ضدعفونی مواد و دستکش و ماسک تهیه مثل بهداشتی نیاز مورد وسایل تامین شامل بهداشتی

 ۱۵ همچنین. باشد تواندمی دارند خدمات این به نیاز که کسانی برای رایگان درمانی خدمات و کرونا رایگان تست

 درها حکومت وظایف از بیماری مورد در اطالعات دادن و صحیح و شفاف رسانی اطالع و آموزش گفتند درصد

 حکومت وظایف از را جباریا قرنطینه و پیشگیری یهاطرح هم درصد ۱۵. است کرونا بیماری اپیدمی شرایط

 شود بررسی که دارد جا و باشد مختلف دالیل به تواندمی این که ندادند پاسخ سوال این به صد در ۱۰ اند.دانسته

 ندادند. روشنی پاسخ سوال این به حاکمیت کردعمل از ناامیدی و خشم قبیل از دالیلی به نیز درصد ۳ و

  ؟ است کرده عمل وظایفش به حکومت آیا که این مورد در - ۲ محور

 ۳۸ و ندادند پاسخ سوال به روشن طورهب و کردند اشاره حکومت از ناامیدی و عصبانیت و خشم به فقط درصد ۵۵

سهل بسیار وظایفش انجام در و است نکرده عمل وظایفش به وجه هیچ به حکومت کهاند کرده مطرح هم درصد

 در. ندادند پاسخ سوال این به نیز درصد ۷ و است شده بیماری رشگست باعث کاریپنهان با و کرده انگاری

 .نشد داده مثبتی پاسخ هیچ کرده عمل خود وظایف به دولت آیا سوال به پاسخ در گفت توانمی مجموع

 

 آورید؟می دست به ییهارسانه چه از آن به مربوط مسائل و کرونا به راجع را خود اطالعات - ۴ سوال

  دارید؟ اعتماد و اطمینان آوریدمی دست به طریق این از که اطالعاتی به میزان چه

 : کردیم تعیین محور دو سوال این برای

 آورید؟هایی به دست میاطالعات خود را در مورد کرونا و... چگونه و از چه رسانه -1محور 

 آیا به آنها اعتماد دارید؟ -2محور 
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آیا به آنها اعتماد  فراوانی درصد

 د؟داری

اطالعات خود را چگونه -1محور فراوانی درصد

 آوریدبه دست می

به اخبار داخلی  26 29

 اعتماد دارم

فضای مجازی مثل تلگرام و  47 39

 واتس اپ

 های خارجی مثل ماهوارهرسانه 31 26 بدون پاسخ 24 26

 های داخلیرسانه 25 21 جواب ناروشن 23 25

 سخبدون پا 13 11 اعتماد ندارم 18 20

 همه جا 3 2   

 همسایه و اتوبوس و مترو 1 1   

 

  آورید؟می بدست چگونه را خود اطالعاتـ  ۱ محور

 یهارسانه درصد ۲۶ کردند مطرح را اینستاگرام و واتساپ تلگرام مثل مجازی هایرسانه دهندگانپاسخ درصد ۳۹

 و تلویزیون مثل داخلی یهارسانه درصد ۲۱ دبردن نام را تو و من و اینترنشنال ایران مثل ماهواره در خارجی

 ازاند گفته درصد ۲اند نداده پاسخ سوال به درصد ۱۱اند برده نام خود خبری منابع عنوان به را داخلی هایسایت

 منابع عنوان به راها آشنا و دوست وها همسایه نیز درصد ۱ و باشدای رسانه چه کندنمی فرقی برایشان و جا همه

 اند.برده نام خود خبری

 دارید؟ اعتماد خبری منابع آن به آیاـ  ۲ محور

 سوال این به درصد ۲۵. ندادند پاسخ سوال این به درصد ۲۶ دارند اعتماد داخلی اخبار به دادند پاسخ درصد ۲۹ 

 . ندارند اعتماد دادند پاسخ درصد ۲۰ ندادند روشن پاسخ

 را خود خبری منابع هاگوپاسخ بیشتر که نآ با جالبی طور به ۴السو در هارسانه به اعتماد بحث در: نکته

 گفتند( درصد ۲۹) درصد بیشترین اما کردند اعالم( ۲۶) خارجی یهاسایت و ماهواره و( ۳۹) مجازی یهارسانه

 و نیامبتال داخلی آمار دلیل به شاید است تحلیل قابل که دارد تناقض این و دارند اعتماد داخلی خبری منابع به

 ۱۰۰ تا ۲۰ بین که کردند بیان درصد با بعضی هم اعتماد میزان مورد در. است داخلی اطالعات و کرونا یهافوتی

 .گفتند درصد
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 دهندگانپاسخ یهاجواب از مروری بر بخشی

بندی شده ها دستهسخاول، پا نامهپرسشانند )الزم به ذکر است چون این بخش به صورت مصاحبه انجام شده است، امکان این که م

 وجود نداشت.( بیاید عمال

 اینکهو کنم رسیدگی مالی نظر از پدرم به ،نیارم کم ماه آخر که باشه جیبم به واسمح وضعیت این با من اینکه -

 بدم دارو پول هی باید من و میشه مریض مدام مادرم اینکه و میشه عوض هانرخ مدام

  بگیرم کرونا ترسممی میاد کار سر از وقتی اما دنش دارد بیکار فصلی کار همسرم چون -

 کنم لمس را آن آلوده دستکش با(  حجاب) شال حفظ خاطره ب بودم مجبور-

  بینندمی آسیب بیشتر هازن متاسفانه کنم کار و ارمزب را بچه ندارم جرات من -

  شده تمام اندازمپس و ریخته هم به زندگیم سیستم کال -

  نداره معنا قرنطینه گذرهمی کارگری با کارشان که مردمی با -

  بگذرونه را دوره این بیشتری آرامش با خانواده تا کردم صبوری خیلی -

  جوهمی ناخن و شده سفید موهاش نیاره خودش سر بالیی که هستم دخترم نگران خیلی -

  مهابچه اینده نگران قبل از بیشتر -دارم تنهایی احساس -

  درگیرمها چهب با مرتب -

  شده کم امجنسی رابطه -

 

 : خشونت

  شده قطع کامال امجنسی رابطه و فشارم تحت خانواده طرف از شدت به کرونا دلیل به-

  بودم بیمارستان در درمان کادر مورد در خشونت شاهد -

  بودم خودکشی مورد چند شاهد کنممی کار کهای محله در -

  اندازندمی هم گردن را نعزیزانشا بیماری خانواده -

  وخیمه شدته ب روحیم شرایط و ریخته هم به کرونا دلیل به پارتنرم با رابطه -
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 دهنمی اجازه شوهرم ولی باشم مستقل باید خودم دارم اعتقاد -

 

 :  چگونگی مقابله را این شرایط و حل مشکالت

 یزهایچ یادگیری به مثال که کردند اشاره خانگی ینهطرنق دوران در خود توانایی افزایش مسله به گوهاپاسخ برخی

 یهاسرگرمی و خواندن کتاب یا و دستی و هنری کار، موسیقی، زبان یادگیری مثل پرداختند جدید کارهای و جدید

 . کردند اشاره موسیقی به کردن گوش و فیلم دیدن و مدتیشین یوگا، ورزش، باغبانی، مثل مختلف

 

  ی مورد اعتمادهاو رسانهمنابع گرفتن اطالعات 

 ها محقق و معروف پزشکان یهاحرف به دادن گوش-

 اطالعات از آزمایی راستی و اطالعات کردن روز به و جهانی بهداشت سازمان سایت به مراجعه -

 الدنب رو اخبار ماهواره یهاشبکه از بعدش و تلگرام کاناالی از اولی درجه بینمنمی اصالً  که رو ملی تلویزیون -

 کنممی

 

  :هادولت وظایف

 ...دولتووو اون ،بکشی حبس پخ، باید بگی دولتمردش یک به که دولتی به -

 کار میاد شاج سر عقلشون مردم این باالخره بیان غیرت به شاید دممی فحش خیابان توها این به روز هر من -

  ندارهای وظیفه هیچ دزدیه دولت

 درصد بیست ده بودمی مردمش کنار سخت روزای این تو هاگ ولی نکرده ثابت وخودش هیچ جایی که ما دولت -

می کمک شدن بیکار کار از یا بدن شونوخونه کرایه یا بخورن نداشتن واقعا که اونایی به کردمی ثابت خودشو

  کردن

  بود استحضار حال در بیمار یک ما کشور -

  ریختمی حقوق حداقلها خانم برای باید -

  بشه فراهم زنان استقالل شرایط باید -
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  :هاتشکل

  ... توش نکشه سرک رژیم این مگه که داریم مستقل یهاسازمان -

  نداره وجود کنه کمک زنان به که نهادی هیچ -

 مشاوره حد در حتی شناسمنمی کنه کمک هازن به که نهادی هیچ -

  میشن فراموش دارندها زن و زنندمی رفح فقط .کنندنمی کاری هیچ زنان برایها سازمان -

  کنند اعتماد زنان تا نکنند قضاوت راها آن و بزارن احترامها زن به باید -

  بشه فراهم زنان استقالل شرایط باید -

 

 دوم نامهپرسش گیریتحلیل و نتیجه

. گردید مشاهده زنان ئبمصا و کرونا شیوع خصوص در بسیاری مشترک محورهای شد،می بینیپیش که همانطور

 .خوردمی گره سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مسائل حول نامهپرسش محورهای

 زنان و اقتصادی بحران 

 غیرمستقیم با و مستقیم شکل به نامهپرسش مخاطب درصدی از زنان شودمی همان گونه که از جداول باال مشخص 

 یشتریب سرعت بیماری،شیوع  با ولی بود شده آغاز کرونا از قبل هامدت از که بحرانی ،شدند اقتصادی بحران درگیر

 .یافت

 و آورعذاب بیشتر درمانیو  بهداشتی نیازهایکلیه کاالها به خصوص مواد غذایی و  روزافزون تورم و گرانی

 امتیازات و مزایا اند.رفته اجباری مرخصی به یا شده اخراج خانه آوراننان دیگر یا زنان از برخی .شودمی ملموس

 رد شاننقش به توجه با زنان. است شده کمتر و کم هم حداقلی حقوق همان و شده کسر مختلف انحاء به حقوقی

 حل با ارتباط در زنان رسدمی نظر به. ندکنمیحس  را خرید قدرت کاهش این قبل از بیشتر، خانه مایحتاج خرید

 از ،هستند فردی راهکارهای دنبال به آن، از ناامیدی و حاکمیت عملکرد به جدی انتقاد به رغم اقتصادی مشکالت

 یا و کنند درآمدزایی خود برای آن واسطه به بتوانند که شغلی یا حرفه یادگیری با خود سازیتوانمندی قبیل

 یفرد یهاهزینه کاهش یا و منزل در کار یا و فروش و خرید مثل ندارد، خاصی مهارت به نیاز که کارهایی انجام

 . ، لبنیات و..گوشت مثل زندگی مایحتاج و ضروریات کاهش نیز و خود

 ابتالی خطر از ناشی اضطراب و استرس و رنج تحمل داشتند حداکثری توافق آن روی زنان که دومی محور

ای مقوله خود، آنان نیازهای نتامی و سالمندان مسئولیت. دشنمی شامل را فرزندان و همسر فقط که بود نزدیکان
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 و اجتماعی روابط ترک .کنندمی احساس کامال را استرس و وسواس افزایش این زنان درصد ۹۰. بود کمرشکن

 جدید شرایط زنان از بخشی برای که نیست عجیب ولی بود همگان مشمول قرنطینه شرایط در هاانسان انزوای

 .بود... و روانی و فیزیکی از اعم هاخشونت انواع افزایش برای عاملی

 ودب زنان دوش بر خانواده آرامش و سالمت تامین و کرونایی شرایط در زندگی فشار اصلی بار همیشه مثل واقع در

 و فشار استرس، خانواده اعضای بر وارده فشارهای کاهش و خانواده اقتصادی مشکالت حل جهت در نانآ و

 و استرس، نگرانی اضطراب، که اندگفته گویانپاسخ درصد ۵۷ که ای گونه به شدند، محتمل را بیشتری اضطراب

 بسیار کرونا دوران در زنان شرایط که رسدمی نظر به محموع در. نداهدکر تجربه کرونا دوران در را زیادی ترس

 را تریسخت دوران خشونت و کارخانگی و اقتصادی مشکالت افزایش فشار زیر در زنان و بوده گذشته از تروخیم

 گذرانند. می

 درصد دو فقط هم، بقیه درصد 10 از و نیستند آشنا تشکلی هیچ با اساسا که داشتند اعالم زنان درصد ۹۰ باتقری

 دمع. ببرند بهره ارتباط این ازاند توانسته کرونا شرایط در و داشته زنان یهاگروه با ارتباطی که کردند اعالم

 حل دنبال به تنهایی در زنان که شودمی عثبا زنان هایتشکل به ویژه هاتشکل به نسبت آگاهی و شناخت

 . بیابند کار چاره عنوان به را فردی راهکار و باشند خود مشکالت

 .است مالی حمایت و کمک ،شودمی مطرح که توقعی و انتظار بیشترین ،مورد این در رسدمی نظر به

 یهافعالیت در بودن درگیر واسطه به و بینندمی تنها شانروی پیش مشکالت مقابل در را خود جامعه زنان

 در زنان همین اما دارند شدن متشکل و جمع هم دور برای وقتی کمتر خود زیست یهاحداقل تامین و روزمره

 ،بودند خیابان عرصه در خود هایخواست دنبال به مردان کنار در ۹۸ آبان و ۹6 ماه دی اعتراضی یهاحرکت

 عملکرد ضعف رسدمی نظر به. بود رنگ کم بسیار منسجم و لمتشک شکل به زن فعاالن حضور که جایی

 روی پیش بزرگ معضلی تواندمی خود مستقل یهاتشکل در زنان یابی سازمان عدم و زنان موجود یهاتشکل

 . باشد زنان جنبش

 تجه بیمناس حل راه و کرده آن تمرکز روی توانندمی که است زنان جنبش فعاالن برای تاملی قابل نکته این

 .بیابند آن رفع

 دارند منسجمی کمتر دانش و مطالعه میزان احتماال کهاند بوده هاییبخش از شوندگانپرسش اینکه به توجه با

 وظایف از عمدتا کهاند کرده طرح را مطالباتی زنان .اندبوده توانا کامال خود و نیازهای مشکالت طرح در ولی

 اقساط و گاز و برق و آب قبوض بخشودگی همچون اقتصادی هایحمایت ؛است جهان همه در هاحکومت

 .بیکاری حقوق و رایگان درمان بهداشتی، وسایل تهیه ،بیکارشدگان و مستاجران به کمک،هاوام
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 درصد ۷۵ حدود .دادند مثبت رای سانسور بدون و دقیق رسانیاطالع به به درستی همچنیندهنده پاسخ زنان 

 ۲۱ فقط و باشند داشته دسترسی اخبار به تا کنندمی رجوع اجتماعی یهاشبکه و خارجیی ارسانه منابع به زنان

 حضور اهمیت، مساله این. ندارند اعتمادی آن به هم اکثرا که کنندمی گوش را ایران تلویزیون اخبار آنان درصد

 .کندمی توجیه بیشتر ،رسانی اطالع عرصه در را فعاالن

 بهآنان  درصد ۹۳ و دارند قرار ونیاپوزیس موقعیت در که دادند نشان جامعه از نیمی نوانع به زنان تحقیق این در

 .ناامیدند آن از کامال و نبوده راضی حاکمیت کردعمل از هیچ وجه

 و داشتند نظراتفاق یکدیگر با همگرایی و انسجام نبود به خود هایپاسخ در زنان حساس، موقعیت این به رغم

 .طلبدمی را پیش از بیش بررسی و تامل جای این و اندنشده نزدیک مشترک هایکنش انجام به هنوز
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 نامهپرسشتحلیل نهایی از دو 

 

 و نتایج آنها، محورهایی را انتخاب کردیم که به نظرمان کلیدی و مشترک بود: نامهپرسشبرای مقایسه تطبیقی دو 

o اقتصادی مسائل  

o مردم تمعیش وضعیت بهبود در دولت وظیفه 

o  زنان  بین در خشونت از مشخص درکعدم 

o زنان یهاتشکل و مستقل نهادهای حضور عدم یا حضور  

 

 پرسیده "تاثیر کرونا بر زندگی زنان"باره  در مشخصی سوال جنبش زنان( فعاالناجتماعی و  فعاالناول ) گروه از

 روناک گیریهمه شرایط باره در را خود ول )نظردیده شد این بود که در سوال ا هانشده بود. نکته جالبی که در پاسخ

به مساله تاثیر  هاپاسخ درصد 11.5نمایید(  بیان زنان جنبش به ویژه اجتماعی یهاجنبش برآن  از ناشی بحران و

تر شدن شرایط شامل افزایش فقر بیکاری و اخراج، سخت درصد 11.5این  این بحران بر زندگی زنان اشاره داشت که

 44دیل محیط خانه به محیط کار)( افزایش خشونت و تشدید کار خانگی تبدرصد 50افزایش استثمار ) وزندگی 

 بینی کرده بود. را پیش (درصد 6)افزایش اعتراضات زنان درصد( و 

 فعاالنیی از هادر ذهن بخش "جنبش"نظر کلیدی در مورد تعریف آید این مساله نشان از اختالفمی به نظر

جنبش زنان چه  فعاالنشود که می جتماعی به ویژه جنبش زنان است. در نگاه اول این سوال مطرحهای اجنبش

بینند، آیا نباید به تاثیر کرونا بر زندگی می را به عنوان اعتراضات زنان "جنبش"دارند، آیا اگر  "جنبش"ذهنیتی از 

 ضات خود زنان نیست، پس چه چیز است؟ اعترازنان، شامل  اگر جنبش اجتماعی ؟کردندمی خود زنان اشاره

 ،زندگی یهاهزینه : افزایشاز جملهدوم، مشکالت اقتصادی شامل موارد گوناگونی است  نامهپرسشی هادر یافته

 دهندگانپاسخالبته درصدی از  اول همخوانی دارد. نامهپرسشدر  هامسکن و بیکاری است که با پاسخ ،قبوض

یا شغل رسمی  دهندگانپاسخاین دسته از  که مشکل اقتصادی خاصی نداشتند.اند ردهدوم هم اعالم ک نامهپرسش

، مساله اخراج و بیکاری مطرح نبود شانبرای و گیرندمی چون حقوقشان را سر ماه بودند که بازنشستگانداشته و یا 

 ند. هستبا مساله گرانی مواجه  هر چنداند با مشکل روبرو نشده

 عامل به هر چند کردند. ناامیدی و خشم ابراز حاکمیت، کردعمل به نسبت دوم، گروه دهندگاناسخپ ازبیش از نیمی 

 شان،و نهادهای دولتی بر زندگی روزمرهدولت  کردعملاما به دلیل تاثیر مشخص  مشخصی نداشتند اشاره سرکوب

اما در . افکنده است سایه آنها رفتار بر دیناامی ولی دارند حاکمیت رفتار از درستی شناخت و تحلیل توان گفت کهمی
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نامناسب حاکمیت اشاره داشتند، تاکیدشان بر سرکوب  کردعملبه طور ضمنی به  دهندگانپاسخگروه اول، هر چند 

 بود. 

خوانی وجود داشت. اما در زمینه افزایش هم نامهپرسشی دو هابین یافته، در زمینه افزایش و تشدید فشار کار خانگی

 پاسخی درصد 34در دوران کرونا، دوم  نامهپرسشدر به سوال مربوط به شیوع خشونت خانگی نه.  یزان خشونتم

 و روانی یهاخشونت انواع به ترتیب به هم درصد 23 و اندنبوده خشونتی شاهد دادند پاسخ درصد 25حدود  ندادند.

 ریفراوانی بیشت عاطفی و روانی خشونت بین این در که کردند اشاره فیزیکی و جنسی، اقتصادی، کالمی، عاطفی

 دوران در زنان بر خشونت افزایش از کشور خارج و داخل در که ییهاتحقیق سایر یهایافته با هاپاسخ این. داشت

 ناشی تواندمینامرتبط در این رابطه  یهاپاسخ افزایشدارد.  کنکاش و بحث جای که نیست منطبق شده اشاره کرونا

 دنیستن روشن پاسخ به حاضر مختلف مالحظات دلیل به یا و ندارد وجود خشونت از درستی درک یا که باشد آن از

  .است بررسی قابل این که

خورد می دوم به چشم نامهپرسشی هانکته قابل توجه و بارزی که در یافته، در زمینه تشکل و نهادهای مستقل

پاسخ داده بودند که انگار این مفهوم برایشان اصال آشنا نیست و ای هبه گون دهندگانپاسخ درصد 90 این است که

کمی که در  درصد اند،گرانه آنان نبودهی حمایتی یا آگاههاشناختند و شاهد فعالیتنمی هیچ تشکل مستقل زنانی را

ی مستقل مردمی، رسانی نهادهاد به دلیل تجربه نزدیکشان از کمکمناطقی مثل سرپل ذهاب یا پلدختر ساکن بودن

شاید  اند.ها ندیدهاین تشکل کردعملکردند که در بحران کرونا نشانی از می با این مفهوم آشناتر بودند اما عنوان

 جدی یا و ندارد وجود یا دهندگانپاسخ میان در چندان جمعی کار به اطمینان و اعتماد اعتقاد، کرد استنتاج بتوان

 .نیست

رونا، پس از بحران ک وقبل  ی گروه اول به آن اشاره شده وهاکه در پاسخدهد می را نشاننفعالی این مساله به خوبی ا

در جهت تشکیل این انجام شده عملی  اتاقداممعدود . از یک سو روشن است که جنبش زنان به آن مبتالست

گروه اول  دهندگانپاسخ بخش دیگری از، از سوی دیگر ، با سرکوب شدید مواجه شده است.نهادهای مستقل زنان

ایجاد تشکل "و مراکز خیریه دارند. با توجه به اینکه شعار  هااو.جی.جنبش زنان( میل به فعالیت در ان فعاالن)

ی گروه اول هایکی از شعارهای کلیدی جنبش زنان به خصوص بخش چپ آن بوده و هست و در یافته "مستقل زنان

 بسیار تامل برانگیز است.  به وضوح به آن اشاره شده، این یافته

 و در نهایت

 راهگشا تواندمی زیر سواالت به پاسخ که رسدمی نظر به ی مختلف این تحقیق آمدههابخش در به آنچه توجه با

  باشد:

 چرا؟ است؟ ضروری زنان مستقل جنبش آیا 
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 ؟ چه باید کرد آن، اهداف و جنبش بازتعریف جمله از زنان جنبش شناسیآسیب برای 

 بقاتیط پایگاه )دالیل درونی، بیرونی( آیا چیست؟ تاریخی یهابزنگاه در زنان جنبش غافلگیری یا انفعال الیلد 

  است؟ مهمی پارامتر موضوع این در زنان جنبشفعاالن 

 به شکل  زنان جنبش فعاالن به ویژه اجتماعی یهاجنبش فعاالن (کردعمل ضعف) فعال مشارکت عدم دالیل(

 ؟ چیست ۹۸ آبان و ۹۶ دی ماه در مردم اعتراضی یهاحرکت ده و متشکل نه فردی( درسازماندهی ش

 چیست؟ زنانیابیسازمان موانع  

  جنبش زنان با زنان اقشار فرودست جامعه چیست و چه راهکارهای مشخصی برای این ارتباط  فعاالنموانع نزدیکی

  شود؟د میبا آنان و ارتقا سطح آگاهی و کاهش مشکالت آنان پیشنها

  ؟داردوجود عموم زنان  مطالبات و خواسته ها،اولویت و زنان جنبش فعاالن یهااولویتچه ارتباطی بین  

 نتریبگیرد؟ مهم قرار اولویت در زنان جنبش فعاالن برای تواندمی مطالباتی چهمحوری چیست؟ تعریف مطالبه 

 چیست؟ کنونی شرایط در مردم مطالبات

 چگونه؟؟ است ضروری زنان جنبش توان و درحد بالفعلای مطالبه به مردم یهاخواسته تبدیل آیا امکان 

محوری و حمایت از مطالبات : مطالبهاولویت قرار داشته باشدکدام یک را در باید بخش چپ جنبش زنان برای 

 چرا؟ یابی یا هر دو؟تاکید بر تشکل ،هاو سایر جنبش زنان

 سازماندهی زنان چیست؟ و  ه از این روش به عنوان ابزاری برای ارتباط و ایجاد تشکلمرز بین کار خیریه و استفاد 

  مقابله با خشونت، که به واقع شود )مانند می در شرایط بحرانی حادتر همکه پیگیری مطالبات اقشار مختلف زنان

 شود؟عمومی می تک زنان است( در کجا و چگونهخواسته تک

 شناسند؟می را ارزان کار نیروی ذخیره ارتش به داریسرمایه نیاز و خود وضعیت بین ایرابطه بیکار زنان آیا  

 ؟شود از زنان بیکار حمایت کردمی چگونه  

 چگونه ؟وجود دارد زنان های مختلف جنبشسویی بخشو هم مشترک حرکت و ارتباط راه سر بر را موانعی چه 

  کرد؟ برطرف را این موانع توانمی

 چه زنان جنبش مختلف یهابخش فعاالن میان در بیشتر سوییهم راستای درو  مشترک کار برای حداقلی باتمطال 

 برای راهکارهایی داشت؟ چه ارتباط اجتماعی هایجنبش سایر با توانمی محورهایی چه حول باشد؟ تواندمی

 ؟وجود دارد ارتباط استمرار این

 داد؟ کاهش را سرکوب هزینه توانمی چگونه 

  ،چه تبعاتی دارد؟ اگر بار دیگر ها به آزادی دستگیرشدگان معطوف شدن فعالیتپس از هر دوره اوج اعتراضات

 به کنار نروند؟ اولیههای پیش بیاید چه باید کرد که خواسته چنین شرایطی

 ؟ چیست زنان جنبش و اجتماعی هایجنبش در بدیل آلترناتیو نقش 


