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های مختلف آن ناممكن  ها و بخش يابی جنبش آارگری بدون شناخت عينی از اليه آمك به خودسازمان: مقدمه

ترديدی نيست آه صرف بررسی از . بنابراين ضروری است يك تحليل روشن از ترآيب آارگران داشته باشيم. است
گردد، اما بدون  يابی آارگران منجر نمی ترين تحليل به سازمان ترين، مستندترين و واقعی تی عينیجنبش آارگری ح

يابی آارگران اگر نگوئيم ناممكن، دستكم بر پايه لرزانی  شناخت عينی از جنبش آارگری نيز آمك به خود سازمان
. های مختلف آارگران بدست دهيم  از بخشآنيم در يك رشته مقاالت تصور روشنی از اين رو ما تالش می. قرار دارد

در اين نوشته تالش ما .  از مسايل آارگران زن را مورد بحث و بررسی قرار دهيم آنيم برخي در اين نوشته سعی می
های نابرابری جنسی در درون طبقه،  بر اين امر استوار است آه به طور اجمالی مبانی نظری برخی از تئوری

هايی آه زنان در آن به آار مشغولند و در  ال زنان و بازار آار از دوره پهلوی به بعد، شاخهنگاهی به تحوالت اشتغ
های نابرابری در درون طبقه  در ابتدا به برخی از تئوری. ها بپردازيم يابی آن آخر به مطالبات و اشكال سازمان

  .افكنيم نگاهی می

 های مربوط به نابرابری جنسی برخی تئوری

هايی آه  يكی از پايه. گيرد توليد مناسبات سلطه سرمايه بر نيروی آار از عوامل متعددی ريشه میتوليد و باز
هايی آه به سهم  از جمله شكاف. هايی است آه در درون طبقه وجود دارد بخشد شكاف اين مناسبات را بقا و دوام می

اما سئوال اين . مردان و زنان آارگر استآند نظام سلطه سرمايه بر آار تداوم يابد شكاف جنسی بين  خود آمك می
است چرا بين آارگر مرد و زن تفاوت، اختالف و حتی نابرابری وجود دارد؟ اين شكاف و نابرابری را چگونه 

شود؟ موقعيت و منافع آارگران مرد در اين  داران در اين ميان چگونه تامين می توان تبيين آرد؟ منافع سرمايه می
را نشان  توان ردپای آن های اقتصادی دارد يا در سطح فرهنگی نيز می ين نابرابری فقط ريشهرابطه چگونه است؟ ا

 . هستند ها بخشی از سئواالتی هستند آه در اين رابطه مطرح داد؟ اين
يكی از اين . های متعددی ارائه شده است  در رابطه با تبيين نابرابری جنسی در بازار آار تاآنون تئوری

به «، »به علت مهارت پائين« ها معروف است بر اين باور استوار است آه  به تئوری نئوآالسيكها آه  تئوری
به خاطر مشخصه « ، »داری به علت دوری از دنيای آار در دوره زايمان و بچه«، »واسطه سرمايه انسانی نازل

ستمزد زنان آمتر از وری زنان نازل است پس د بهره» به علت فقدان تراآم و تجارب شغلی«، »وضعيت جسمی
ها از سرمايه انسانی آمتری،  ها به اين علت آمتر از مردهاست آه زن درآمد زن«بر مبنای اين ديدگاه . مردان است

 )1(»    هم دارند تری وری آار پائين شوند و از اين رو بهره مند می آه عمدتًا در آموزش و پرورش است بهره
نسی از منظر سود و زيان و از نقطه نظر منافع سرمايه و کارفرما به  اين تئوری در رابطه با نابرابری ج

گذارد و مساله  ترديدی نيست که اين تئوری در تبيين نابرابری بر روی بخشی از واقعيت انگشت می. نگرد مساله می
د در ميان بخشی توان البته مهارت پائين می. دهد داری و سازماندهی نيروی کار توضيح می را بر مبنای منطق سرمايه

هايی توسعه و تکامل پيدا  تواند در شاخه ها از بين برود سرمايه انسانی يا به عبارت ديگر آموزش زنان نيز می از زن
تواند از بين برود يا کارهای سنگين برای  ها نمی کند اما واقعيت اين است که وجه مشخصه جسمی زنان و زايمان آن

خواهند  ها که می  سرمايه نيروی کار زنان پر خرج است و آن بخش از فمينيستاز منظر. السويه نيست زنان علی
علت اصلی نابرابری جنسی در . مانند توجه می بدون چالش با سرمايه، زنان را رها سازند به راز اصلی مساله بی

 .شود بازار کار، توليد برای سود است که از طريق مردساالری نيز نهادی می
آنيم اين روايت در تبيين نابرابری جنسی در بازار آار   می ها مشاهده  اين استدالل نئوآالسيكيك نگاه آوتاه به

شود و به جای تعليل اين رابطه در سطح توليد  در سطح پديداری يعنی در سطح مبادله بين آار و سرمايه متوقف می



 تجارب شغلی يا پائين بودن سرمايه انسانی علت مهارت پائين، سرمايه انسانی نازل، قّلت. غلتد گويی در می به همان
خود صورت مسئله است، قرار است آه اين نمودها مورد بررسی عّلی قرار گيرند آه اين تئوری متاسفانه در تبيين 

های  فرض اين ديدگاه بر پيش. برد  آن آه همانا توليد برای سود است پی نمی »راز درونی«ماند و به  آن ناموفق می
های شغلی برخوردارند و بر  ر است آه از جمله عبارتند از اين آه زنان و مردان از برابری در فرصتغلطی استوا

در اين ديدگاه بازار آار اصًال از مشخصه تقسيم جنسی برخوردار نيست . آنند مبنای مساوی در بازار آار رقابت می
 ها بر خالف ئوآالسيكاين انتقاد بر نظريه ن. شود و برابری جنسی در آن مفروض گرفته می

داری  طلب تنها برای آشورهای پيرامونی صادق نيست بلكه در خود آشورهای اصلی سرمايه  نظر خانم شادی
دهد و نقش عامل  اين تئوری مساله را صرفًا از نقطه نظر اقتصاد آار مورد مالحظه قرار می)  2.(آند نيز صدق می

 .پدرساالری در آن مفقود است
» تئوری بازار آار دوگانه« آه سعی آرده است نابرابری جنسی را در بازار آار تبيين آند تئوری ديگری 

ها  آن. اند برن و نوريس از جمله آسانی هستند آه از اين تئوری در تشريح نابرابری در بازار سود جسته. است
ه وجه مشخصه آن آار مطمئن آ(بخش درجه اول . گيرد داری دو بازار متفاوت شكل می در جوامع سرمايه«: معتقدند

  آه ويژگی آن(، و بخش درجه دوم )پذير است انداز زيادی برای ارتقاء در محيطی امن و دل با حقوق باال و چشم
گمارد آه به  آارفرما هر فرد آارآن را در بخشی می). ثبات، آم دستمزد و اغلب غيرتخصصی است  آارهای بی

جا آه اغلب آارفرمايان درباره  از آن. ترين تناسب را دارد های او بيش گمان او با استعداد، صالحيت و مهارت
 از مردان ممكن است به مشاغل درجه دوم  ای دارند، زنان به مراتب بيش های آارآنان زن تصوراتی آليشه ويژگی

»   های  هارتاستعداد، صالحيت و م« برن  و نوريس خصلت دوگانه بازار آار را بيشتر با آشف ) 3( .گمارده شوند
« : گويند ها می آن. آنند ها را به دو بخش تقسيم می دهند و بر اين مبنا آن آارگران در بازار آار توضيح می

آنند و تخصيص برای مشاغل بخش  تجربه هر دو جنس آغاز می تر اوقات آار را با آارآنان بی بيش... آارفرمايان 
اما استاندينگ يكی ديگر از . »گيرد  آارآموزی و ارتقاء صورت میدرجه اول بعدها با انتخاب شدن آارآنان برای

ها مهارت  در آن«افرادی آه اين مساله را مورد مطاله قرار داده، معتقد است آه مشاغل بخش اول، مشاغلی است آه 
ی بهتری ، مزدهانياز آارفرما به ثبات خاص و متناسب با احتياج مؤسسه مورد نظر است و در اين قسمت در نتيجه 

استاندينگ با تفكيك مشاغل به ) 4. (»گردد شود و دورنمای پيشرفت بهتری ارائه می به نيروی آار پرداخت می
او . اندازد هايی از مساله از نقطه نظر آارفرما روشنايی می به جنبه» مشاغل بدون تحرك«و » مشاغل رو به تعالی«

ها در مشاغل ثانويه را از اين  آند و احتمال جذب زن مان تاآيد میها در هنگام زاي جايی زن به ثبات آارگر، به جابه
دهد آه برن و نوريس خصلت دوگانه بازار آار را   اين دو تحليل نشان می مقايسه. دهد زاويه مورد بررسی قرار می

ر بر مبنای دهند، در حالی آه استاندينگ بيشت بيشتر بر مبنای صالحيت، استعداد و مهارت خود آارگران توضيح می
  .آند داران بيان می ها و نهادهای آارفرمايان و سرمايه نياز واحدهای توليدی و نياز مؤسسه

هر دو گرايش نظری اما به طور سرراست و صريح به فلسفه وجودی بازار کار دوگانه که همانا توليد برای 
های متفاوت  وگانه بودن بازار کار، شيوهسازماندهی کار، ساختار سلسله مراتب آن، د. گذارند سود است انگشت نمی

مديريت، وجه مشخصه نيروی کار همه و همه در خدمت سود کارفرما و از اين زاويه است آه بايد مورد توجه قرار 
مشکل تئوری بازار کار دوگانه صرفا اين نيست که نقش پدرساالری را در نهادی کردن نابرابری ناديده . گيرد
اين . تواند علت وجودی دوگانه بودن بازار کار را در خود سطح توليد تبيين کند ين است که نمیگيرد بلکه اساسا ا می

اين تئوری نظير تئوری . تئوری هر چند در توصيف بخشی از واقعيت موفق است اما در تجزيه تحليل آن ناموفق
 مساله را مورد بررسی عّلی قرار های جنبه ماند و همه  بودن بازار ناتوان می» دوگانه«ها در تبيين  نئوآالسيك

آند و بخش ديگر را ناديده  ها در سطح توليد اشاره می اين تئوری در بهترين حالت به برخی از واقعيت. دهد نمی
ی مردانه  بعضی زنان در بازار اوليه« برای مثال دآس در انتقاد بر اين تئوری عنوان آرده است آه؛. انگارد می

و مساله آخر اين آه اين ) 5(»ی بازار هم دو بخش اوليه و ثانويه دارد های زنانه يك از بخششوند و هر  استخدام می
 .اندازد گيرد، وتبعيض جنسي را از قلم مي تئوری نقش آار خانگی را در بازتوليد دوگانگی در بازار آار ناديده می



 ژرف و عميق قرار دهد تئوری  تئوری ديگری آه حدودی زياد توانسته است نابرابری جنسی را مورد تحليل
چگونه تقسيم نسبتًا مساوی و «های بنيادين خود ناظر بر اين آه  اين تئوری با طرح پرسش. سوسيال فمينيسم است

شود و چگونه در دنيای مدرن تقسيم سلسله مراتبی آار به  برابر آار بر اساس جنسيت تبديل به تقسيم آار نابرابر می
های  هايدی هارتمن يكی از سوسيال فمينيست. شود به قلب مسئله نزديك می» ده استآار مزدوری بسط پيدا آر

ناآافی بودن » داری، پدرساالری و جدايی شغلی بر اساس جنسيت سرمايه«معروف در مقاله ارزنده خود به نام 
ی خالص اين بود دار اگر گرايش نظری سرمايه«: آند های مكاتب ديگر و طرح درست مساله را چنين بيان می تحليل

چنان در بازار  دادی و مستبدانه بر آارگران را از ميان بردارد، پس چرا زنان هم ها و اختالفات قرار آه تمامی تفاوت
های داده شده به اين سئوال بسيارند، از نظرات تئوآالسيك آه اين روند را  تر از مردان قرار دارند؟ پاسخ آار پائين

های بازار جلوی تكامل آن را گرفته است تا نظرات راديكال آه معتقد است  تقدند آاستیدانند و مع هنوز آامل نمی
به نظر من تمامی اين . باشد» برابری«توليد نياز به سلسله مراتب دارد حتی اگر بازار به شكل صوری مستلزم 

ردان از هر نوع، مردان گيرند و آن نقش مردان، يعنی مردان عادی، م ها و توضيحات يك چيز را ناديده می پاسخ
هارتمن از يك طرف با مرزبندی با آسانی آه ) 6. (»آارگر در زيردست نگه داشتن زنان در بازار آار است

های سنتی اقتصاددانان نئوآالسيك و  بحث من با ديدگاه«: گويد داری را تبرئه آنند  می خواهند سيستم سرمايه می
اقتصاددانان . گيرند های مادی سيستم پدرساالری را ناديده می پايهمارآسيست تفاوت دارد هر دو اين نظريات 

زادی  داری دارند و جدايی مشاغل بر اساس جنسيت را به عوامل برون نئوآالسيك تمايل به تبرئه سيستم سرمايه
عمومی و از طرف ديگر با مرزبندی با آسانی آه منافع . »دهند گرايانه نسبت می ايدئولوژيك مثًال تمايالت جنس

اقتصاددانان مارآسيست تمايل دارند جدايی جنسی در «: گويد گيرند می مردان از جمله مردان آارگر را ناديده می
ها روابط اجتماعی پدرساالرانه را ناديده  داران بياندازند و نقش مردان آارگر و تاثير قرن مشاغل را به گردن سرمايه

جايگاه امروزی « : آند  طبقه را به طور اثباتی و مستدلی چنين بيان میاو مبنای نابرابری جنسی در درون. »بگيرند
زنان در بازار آار و نظم جاری در رابطه با جدايی شغلی بر اساس جنسيت نتيجه روند طوالنی همكاری 

آيد من بر نقش آارگران مرد در اين روند تاآيد دارم زيرا معتقدم اين تكيه و تا. داری و پدرساالری است سرمايه
اگر زمان رهايی زنان، از فرومايگی و خالصی مردان از ستم طبقاتی و استثمار فرار رسيده، . ضرورت دارد

در حقيقت . رها آنند) در بازار آار و در خانه(مردان را بايد مجبور آرد جايگاه مطلوب خود را در بازار آار 
تر  اند تا دستمزد مردان آارگر را آم آم به آار گرفتهداران زنان را به عنوان نيروی غيرماهر و با دستمزد  سرمايه
همبستگی و همكاری مردان برای حمايت از جامعه پدرساالرانه، باسلسله . اين اما هنوز آغاز ماجرا است. آنند

 .» مراتب مردانه، روزی گريبان خود مردان را خواهد گرفت
های  آند آه بر جنبه ين رابطه نكته ژرفی طرح میها نيز در ا زيال آيزنشتاين يكی ديگر از سوسيال فمينيست

بگير  ستم بر زنان انعكاس استثمار او به عنوان آارگر مزد«: گويد او می. بخشد دوگانه ستم جنسی مساله روشنايی می
داری و هم زمان انعكاس روابطی است آه زندگی او را در سلسله مراتب جنسی پدرساالرانه تعيين  در جامعه سرمايه

قدرت و يا عكس آن ستم، ناشی . گيرد آننده در نظر می روابطی آه او را به عنوان آارگر خانگی و مصرف. آند می
داری آشكار  از جنسيت و هم طبقه است و اين امر از طريق ابعاد ايدئولوژيكی و مادی پدرساالری و سرمايه

ستم روابط سلسله . آند ز واقعيت را منعكس میتری ا ستم دربرگيرنده استثمار نيز هست اما ابعاد پيچيده. گردد می
داری  اين نظام ستم آه بر وابستگی متقابل سرمايه. دهد مراتب تقسيم آار و جامعه را برای اساس جنسيت بازتاب می

 )7.(»  ام داری پدرساالرانه نام نهاده و پدرساالری و عمًال در زندگی روزمره ما جريان دارد را من سرمايه
پردازان سوسيال فمينيسم با روشن آردن ستم در حوزه توليد نه تنها نقش  آنيم نظريه اهده میچنان آه مش

در حوزه (اند بلكه با روشن آردن ستم در درون طبقه  داری را در فرو دست بودن زنان به خوبی تشريح آرده سرمايه
ها عامل  سوسيال فمينيست. اند وردهمبنای صحيحی برای تشريح نابرابری در ميان طبقه آارگر فراهم آ) بازتوليد

ها در يك ترآيب  آن. گيرند دانند اما نقش پدرساالری را هم ناديده نمی داری می اصلی فرودستی زنان را سرمايه
آننده فرودستی زنان در جوامع آنونی  علت تعيين. اندازند های ستم بر زن روشنايی می درست به همه جلوه



ناديده گرفتن هر يك . آند داری اين امر را نهادی و تكميل می ری نيز بر بستر سرمايهداری است اما پدرساال سرمايه
 .شود از اين دو عامل خطايی فاحش محسوب می

داری با پدرساالری البته هميشه ثابت، دارای يك خصلت و از ابعاد يكسان برخوردار نبوده است  رابطه سرمايه
توان به سه  داری با پدرساالری را می رابطه سرمايه. معينی شده استبلكه در طول زمان دچار تحول و تغييرات 

در دوره اول آه تا اواخر قرن نوزدهم طول آشيد تمام اعضای خانواده به آار مشغول بودند و زنان . دوره تقسيم آرد
با دستمزد نازل در اين دوره آه با افزايش مطلق زمان آار و . شوند و آودآان در سطح گسترده وارد بازار آار می

هر . گيرد آند آه در آن  اخذ سود به نحو عقالنی صورت نمی داری از مدلی از انباشت تبعيت می توام است سرمايه
تری  در بازتوليد  آند و از ديد بلند مدت و عمومی دار به طور فردی و بر مبنای اخذ حداآثر سود عمل می سرمايه

داد و  باشت سرمايه بقای نسل آارگری را مورد تهديد جدی قرار میاين شيوه ان. نيروی آار برخوردار نيست
دوره دوم در اثر مبارزات آارگران ما شاهد آاهش . ساخت بازسازی قوای جسمی و روحی آنان را ناممكن می

اء تحوالت تكنيكی بازدهی آار و در نتيجه دستمزد متناسب با آن را ارتق. ها هستيم ساعات آار و باال رفتن دستمزد
در اين دوره مردان در . شود آور مشخص می گردد آه با مرد نان اين امر باعث تحول در نهاد خانواده می. دهد می

توليد قرار دارند و زنان در آارخانگی وظيفه تجديد توليد روزانه يعنی ارائه خدماتی نظير شستشو، پخت و پز، 
 .نظافت، و بازتوليد نسلی نيروی آار را بعهده دارند

در اين دوره دستمزد نسبت به بارآوری نيروی آار گرايش . شود وره سوم از دهه هفتاد به بعد شروع مید
در اين دوره آارخانگی نزد . آند شدت آار و در نتيجه شدت استثمار افزايش پيدار می. دهد نزولی از خود نشان می

بازار آار به خاطر امكان شدت استثمار در اين دوره ورود زنان به . دهد سرمايه جذابيت خود را از دست می
آردند  در اين دوره نيروی ذخيره برای آار آه در زمين يا در اشكال توليدی آوچك بيتوته می. آند گسترش پيدا می

در اين دوره مبارزات زنان . شويم آردند و با آاهش و آمبود آن روبرو می نيروی آار برای سرمايه عرضه نمی
ه عالوه به علت پيشرفت تكنيك وسايل خانگی و صنايع وابسته به آن نظير مواد غذايی، لباس آند ب گسترش پيدا می

آند آه به آار زنان  هايی از اقتصاد گسترش پيدا می در عوض شاخه. آند اهميت آارخانگی هم آاهش پيدا می... شوئی
آور است بوجود  شخصه آن دو نانشود آه شكل جديدی از خانواده آه م اين مجموعه تحوالت باعث می. نياز دارد

های جنسی  داری در سطح هر واحد توليدی از تفاوت دهد آه سرمايه مقايسه اين سه دوره نشان می) 8.(آيد
آشی را به نحوی وحشيانه و غيرعقالنی حتی در چارچوب  آند اما در دوره اول ابعاد و خصلت بهره برداری می بهره

دهد اما در  تر مورد استفاده قرار می تر و عريان وره دوم از پدرساالری مستقيمدر د. برد داری به پيش می سرمايه
 .حوزه سطح عمومی يا بازتوليد نيروی آار

در دوره سوم عليرغم جذب گسترده زنان در بازار آار نابرابری بين زنان آارگر و مردان بيشتر در 
به آار مشغولند و » پاره وقت«ر در آارهای در اين دوره زنان بيشت. دهد های شغلی خود را نشان می فرصت

 دوره مشترک است و 3اما چه چيزی در هر . دهد ها را تشكيل می ثباتی در اشتغال وجه مشخصه آارهای آن بی
داری به لحاظ تئوريک و در سطح انتزاعی  دهد؟ واقعيت اين است که سرمايه ها را تشکيل می خصلت ذاتی آن

از نقطه نظر . بخشد همانا توليد برای سود است  دوره معنا می3آن چه که به اين . يستپدرساالر نيست، نژادپرست ن
داری در  سرمايه. داری بدون پدرساالری يا نژادپرستی به حيات خود ادامه دهد تئوريک قابل تصور است که سرمايه

 عملی نابرابری را نهادی و کند هر چند در سطح واقعيت و به طور  سياسی از مفهوم برابری دفاع می–سطح حقوقی 
سرمايه نيازی به . آورد وجود می  برابری، نابرابری را بهاعالنداری از طريق  يه سرما. دهد را سازمان می آن

دليل اين امر نيز روشن . تواند اين هدف را دنبال کند اجبارفرا اقتصادی ندارد، بلکه از طريق اجبار اقتصادی می
سايل توليد را در دست دارد و در سطح انتزاعی و تئوريک نيازی به قهر سياسی يا داری انحصار و سرمايه. است

داری در  البته اين حرف نبايد تحت هيچ شرايطی به اين معنا فهميده شود که سرمايه. امتيازات سياسی حقوقی ندارد
 .کند استفاده نمی... عمل از مردساالری يا نژادپرستی يا

با اينکه ردپای جنبش . توان مشاهده کرد داری و جنبش فمينيستی نيز می طه سرمايهاين مساله را از زاويه راب
اين . ها اين نهضت به يک جنبش عمومی و فراگير تبديل نشده است گردد ولی تا مدت فمينيستی به قرن نوزده برمی



 پدرساالری توام بود يعنی با ورود گسترده زنان در بازار کار که با تضعيف» انقالب جنسی«جنبش درست در بطن 
کار ارزان و بی مهارت، کاال شدن نيروی کار زنان، انتقال بخشی از کار . ای تبديل شده است به يک نهضت توده

داری و شيوه توليد آن بود که اساسا بستر اصلی را  خانگی به جامعه و رويارويی مستقيم زنان با خود نظام سرمايه
بنابراين آن چه باعث .  مساعدی برای تکوين گسترده جنبش فمينيستی فراهم آوردهای برای زنان آماده ساخت و زمينه

توان آن را ناديده  اين واقعيتی است آه نمی. داری بود تكوين جنبش فمينيستی شد بيش از پدرساالری خود سرمايه
 . گرفت

 نابرابری جنسی در ايران 
چونكه نابرابری جنسی در ايران از مختصاتی . يم اآنون بگذاريد اين مساله را در شرايط ايران دنبال آن

واقعيت اين است آه برای فهم و دريافت . افكنيم برخوردار است آه ضروري است به طور اجمالی به آن نگاهی می
تواند اين مساله را به خوبی تشريح آند يا فراز و  نابرابری جنسی در ميان طبقه آافی نيست آه بدانيم آدام تئوری می

داری و پدرساالری در طول زمان چگونه بوده و از آدام مراحل عبور آرده است، بلكه عالوه  رابطه سرمايهفرود 
داری در ايران و ايدئولوژی و گفتمان غالب رژيم اسالمی در  ها الزم است بدانيم آه وجه مشخصه سرمايه بر اين

 .رابطه با زنان آدام است و در جريان عمل چه پيكری يافته است
ای بودن آن اثرات معينی بر ساختار نيروی آار  داری است آه مشخصه حاشيه ران يك آشور پيرامونی سرمايهاي

داری در ايران به صورت ناموزون بوجود آمده بدين معنا  سرمايه. توان آن را ناديده گرفت گذارد آه نمی برجای می
داری در ايران به  به عالوه سرمايه. ز آن عقب ماندههايی از اقتصاد آن نسبتا رشديافته است و بخش زيادی ا آه بخش

های اقتصاد برخالف آشورهای اروپايی نه تنها در ارتباط با  ها و شاخه بخش. صورت گسيخته تكوين پيدا آرده است
های  های رژيم به عالوه سياست. هم قرار ندارند بلكه برعكس در جهت متضاد يا دستكم در حالت خنثی قرار دارند

در دوره . ها توجه شود اند آه الزم است به آن ی و اسالمی نيز بر ساختار اقتصادی اثرات معينی بر جای گذاشتهپهلو
. پهلوی اقتصاد تا حد معينی رشد داشته و در دوره جمهوری اسالمی با رآود و تورم افسار گسيخته توام بوده است

به عالوه تخريب موقعيت .  بهتر نشده بلكه بدتر شده استجوار موقعيت اقتصادی ايران نه تنها نسبت به آشورهای هم
علت اين وضعيت را بايد در محاصره اقتصادی، سياست . تر گشته است اقتصادی حتی نسبت به دوره شاه نيز خراب

آوری به تجارت و  در اين دوره سوداگری رشد سرطانی پيدا آرد و با رو. جستجو آرد... خودآفايی، جنگ با عراق
به عالوه در اين دوره اقتصاد سايه به مراتب .  احتكاری تقاضا برای اشتغال را به شدت آاهش داده استعمليات

.  درصد اقتصاد ايران به يك اقتصاد زير زمينی تبديل شده است50حتی برخی معتقدند آه . گسترش پيدا آرده است
می و غيررسمی، مرز آارگر با فروشنده و آورد مرز آارگار رس ای آه به بار می اقتصاد زيرزمينی اولين نتيجه

در دوران رژيم اسالمی وزن اقتصاد دولتی نه تنها . ريزد فروش آارگاه بزرگ با آارگاه آوچك را درهم می دست
آاهش پيدا نكرده، بلكه افزايش نيز يافته است مجموعه عناصر فوق بر ساختار نيروی آار اثراتی برجای گذاشته آه 

عامل ديگری آه در اين بررسی ما بايد مورد توجه قرار گيرد مساله مذهب و نقش . يم آردجلوتر مشاهده خواه
های پدرساالرانه و مردساالرانه دين اسالم  ترديدی نيست که فقهای حاکم تفسير خود را از مايه. روحانيت حاآم است

مساله هم ترديدی نيست که پاسداران اما در اين . شود برگرفته که در آن برتری مردان بر زنان امر بديهی تلقی می
فقه با قوانين فقهی خود فرودستی زنان را در مقابل مردان به مراتب افزايش داده و از طريق نهادها و دستگاه های 

 .اند مذهبی آنرا نهادينه و تثبيت کرده
های مذهبی  تگاهنهادها و دس. گردد  بنابراين بخشی از مسايل زنان به قبل از دستيابی حاکميت فقها برمی

مخصوصا نهاد روحانيت در استفاده از دين برای نهادی کردن برتری مردان بر زنان در طول ساليان متمادی نقش 
معهذا با آسب قدرت سياسی توسط روحانيت در انقالب بهمن فرودستی زنان ابعاد . ای بازی کرده است کننده تعيين

 .باور نكردنی پيدا آرده است
در اين ايدئولوژی . ای از اسالم بر مبنای منافع فقهای حاآم است ولوژی رژيم روايت ويژهوجه مشخصه ايدئ

از جمله » انوار و خدادادی شرع« های  بندی ها از حقوق برابر اجتماعی برخوردار نيستند بلكه بر مبنای تقسيم انسان



به طور آلی دارای چند جنبه است آه گردد  مختصات اين نگرش تا آنجا آه به بحث ما برمی. اند جنسی تقسيم شده
 :توان به صورت زير آن را فرموله آرد می

» جايگاه طبيعی و خدادادی«های مسلم اين نگرش در  فرض در اين ديدگاه زنان پيشاپيش و جزء پيش .1
 .ها بلكه توسط شارع مقدس از قبل تعيين شده است ها نه توسط انسان حقوق آن. قرار دارند

را ) آارهای خانگی(ش اجتماعی زنان به عنوان همسر تعيين شده آه يكرشته خدمات در اين ديدگاه نق .2
 .آند آدبانو نام مناسبی است آه اين نگاه از زنان را به خوبی بيان می. آند فراهم می) آور نان(برای مرد 

واده بچه آور خان آل از زن ايفای نقش مادری است آه وظيفه دارد برای نان در اين ديدگاه الگوی ايده .3
بهشت زير پای « بيهوده نيست آه شعار مورد عالقه رژيم اين است آه . بزايد و به نگهداری آن بپردازد

 .»مادران است
داد آار زنان را بر مبنای  در اين ديدگاه مردان هر وقت تشخيص دهند از اين حق برخوردارند آه قرار .4

 .غو آنندل» ممنوعيت قانونی و شرعی« امور اعتباری تحت عنوان 
دهد آه اولی بر  داری با رژيم اسالمی در برخورد با زنان نشان می های سرمايه مقايسه نقطه عزيمت و هدف

زند در  مبنای سود و زيان و از زاويه عقالنيت اقتصادی است آه نابرابری جنسی بين مردان با زنان را دامن می
ادن وی در جايگاه طبيعی و خدادادی اين هدف را دنبال  دينی و با قرار د–حالی آه دومی با معيارهای اخالقی 

داری در نهادی آردن اين نابرابری اقتصادی است، معيار رژيم فقها به علت آهتری، فرودستی  معيار سرمايه. آند می
داری برای نشان دادن تفاوت زن و مرد توجيه عقالنی و مادی  سرمايه. و نابالغ بودن زنان از منظر مذهبی است

« شود و آنرا امری به قول عالمه طباطبائی  آه رژيم فقها برای اين نابرابری دست به دامن خدا می تراشد در حالی می
آه رژيم فقها آنها را بندگان درگاه خدا  نگرد در حالی داری به زنان به عنوان ابزار توليد می سرمايه. داند می» فطری

 .داند برای توليد مثل می
داران يا تبليغات ايدئولوژيك مذهبی رژيم اسالمی  ميان زنان با مردان البته به منافع سرمايهمشكل نابرابری در 

البته در اين . تا حدودی زياد توسط مردم نيز پذيرفته شده است» غيرعقالنی« شود بلكه اين واقعيت  منحصر نمی
 چند ساله آن مخصوصًا در رابطه قصد ندارم آه شستشوی مغزی رژيم اسالمی را در دوران حاآميت بيست و

های عمومی اعمال  های تحصيلی يا دستكاری در افكار عمومی آه به طور منظم و پيگير از طريق رسانه برهه
دار را از قلم بياندازم، بلكه منظورم اين است آه فرودستی زنان  شود ناديده بگيرم، يا منافع اقتصادی طبقه سرمايه می

. آند های پدرساالری و مردساالری در فرهنگ ايرانی تغذيه می گردد و از مايه ی برمیبه قبل از حاآميت رژيم اسالم
دهد آه اخالق   در ميان مردم نشان می»  ترين وظيفه زن مهم«سنجی در رابطه با مراجعه به يك نمونه از  نظر

های  مرآز بخش برنامههايی آه توسط  در يكی از نظرسنجی. مردساالرانه تا چه حد در جامعه ما نهادی شده است
به طور آلی در جامعه مورد « : صدا و سيمای جمهوری اسالمی صورت گرفته است نتايج آن به قرار زير است

 درصد 33در همين نظرسنجی . »داری است ترين وظيفه زن خانه اند آه مهم  در صد معتقد بوده5/66بررسی 
های خاص، برای پست وزارت  آه زنان به دليل مشكالت و ويژگیاند  گويان آامال مخالف يا مخالف و معتقد بوده پاسخ

 )9.(  مناسب نيستند
شود بلكه تا  داران يا منافع فقهای حاآم بر ايران منحصر نمی آنيم معضل ما به منفعت سرمايه آه مشاهده می چنان

 .مانده خود مردم نيز دست به گريبان هستيم حدودی ما با افكار ارتجاعی و عقب
بلكه برعكس تا حدود . مانده و ارتجاعی را نبايد آامًال و انحصارًا به پای زنان ثبت آرد وجود افكار عقبالبته 

شيرين احمدنيا در اين رابطه به . زيادی اين امر را بايد محصول ممانعت شوهران و به طور آلی مردان تلقی آرد
های تحقيقی آه نگارنده درباره  يافته« : گويد او می. بخشد هايی از اين مساله روشنی می تحقيقی دست زده آه به جنبه

آه ) گو جمعيت پاسخ(دهد آه در ميان آن دسته از مادران نمونه تحقيق  مادران در شهر تهران انجام داده نشان می
ك  در صد، يعنی نزدي4/48دار محسوب شده و به هيچ گونه فعاليت آاری در ازای درآمد اشتغال نداشتند،  صرفًا خانه

به نيمی از ايشان، اظهار داشته بودند آه در صورت فراهم بودن شرايط، تمايل به احراز نقش شغلی يعنی اشتغال به 
 7/38گويان آه نظر خاصی در اين رابطه ابراز ننموده بودند،   درصد از پاسخ9/12نظر از رقم  صرف. آار دارند



پس از جويا شدن محقق از دليل يا داليلی آه . نموده بودندگويان اظهار عدم تمايل به آار آردن  درصد مابقی پاسخ
 4/22(اند  گويان به آن اشاره داشتنه ترين دليلی آه اين دسته از پاسخ برای تمايل خود داشتند، مشخص گرديد آه عمده

شود آه  میبه عبارت ديگر، مالحظه . شان با آار آردن آنان موافقت ندارند ان اين بود آه شوهر) ها درصد آل پاسخ
گو در واقع طالب احراز نقش  تری از زنان پاسخ ای بيش شان، عده در صورت موافقت شوهران با آار آردن همسران

 )10(»   نمودند اند و آن را امری مطلوب تصوير می شغلی بوده
ز وجود خود اين بخش از بحث را اگر بخواهيم خالصه آنيم تبعيض و نابرابری عليه زنان در ايران اوًال ناشی ا

 اجتماعی، -های اقتصادی  حقوقی، مهمتر از آن وجود نابرابری-های سياسی وجود نابرابری. داری است نظام سرمايه
نفس و برابرطلبی را  فقدان تامين اجتماعی و خدمات اساسی زنان را در موقعيت فرودست نگه داشته و روحيه عزت

بار حكومت  ايل زنان در ايران امروز، ناشی از موجوديت فاجعهثانيًا بخشی از مس. ها در هم شكسته است در آن
در اين باره بايد توجه داشته باشيم آه فقه . پندارد مذهبی است آه قوانين عهد بوقی فقه آن زنان را نصف مردان می

. معناست یای و ماقبل فئودالی شكل گرفته آه در آن برابری حقوق زنان و مردان ب اسالمی تحت شرايط جامعه قبيله
بر پايه قوانين فقهی زنان در همه . چرا آه قوانين فقهی اساساًُ بر پايه برتری جنس مذآر بر مؤنث استوار است

شود و  های اجتماعی، از حقوق آمتر از مردان برخوردارند، در سنی آشكارا آمتر از مرد، بالغ شناخته می حوزه
جدا آردن محيط آار، سرآوب غرايز انسانی و . مجاز استدرباره دختران نه ساله عمًال نوعی بردگی جنسی 

ثالثًا . فشارهای بيرحمانه و خشن عليه زنان همگی از ثمرات اجرای فقه و ناشی از موجوديت حكومت اسالمی است
آه حتی . بخشی از نابرابری بين زن و مرد در ايران ريشه در فرهنگ سنتی و گرايشات و عناصر ارتجاعی آن دارد

ها در فرهنگ سنتی ما ريشه دارند و   اين نابرابری. رود راری يك حكومت دموآراتيك نيز ضرورتًا از بين نمیبا برق
ها و روشنگری عمومی در مقياس وسيع قابل حل و  دار موجود در خانواده های ريشه داوری طبعًا بدون مبارزه با پيش

اين فرهنگ توسط جمهوری اسالمی به وجود . فرق داردآهتر پنداری زنان، آه با حقوق برابر سياسی . فصل نيستند
به عالوه فراموش نكنيم . داوری در به قدرت رساندن رژيم اسالمی نقش مهمی داشته است نيامده، بلكه خود اين پيش

آه خود زنان در بازتوليد اين مساله نقش مهمی دارند و در واقع فرودستی دختران قبل از هر چيز از طرف مادران 
ها بدون تغييرات بنيادی در نظام فرهنگی و ارزشی جامعه، بدون تبليغات آگاهانه در  اين نابرابری. شود نداخته میجا ا

ها بدون به ميدان آمدن نيروی عظيم و ميليونی خود زنها،  به عالوه  زوال اين نابرابری. اين راستا حل شدنی نيست
 . بدون مبارزه سازمانيافته آنان امری ناممکن است

 نگاهی به تحوالت ساختار اشتغال زنان از رژيم پهلوی تاآنون
در اين بخش، بحث ما صرفًا . پردازيم در اين بخش به مقايسه اشتغال زنان در دوره پهلوی با رژيم اسالمی می

 بر روی افشاگری درباره نابرابری جنسی در دوره شاه و چه رژيم اسالمی متمرآز نيست بلكه عالوه بر آن بر اين
ساختار شغلی زنان . ها را نشان دهيم اساس استوار است آه پيش تاريخ آارگران زن و مختصات ساختار شغلی آن

ها چه گونه است، درجه تمرآز، شاخه   است و در شرايط آنونی آم و آيف آن آارگر چه تحوالتی را پشت سر گذاشته
 . اقتصادی آه زنان بدان مشغولند از چه ويژگی برخوردار است

در سال .  صورت گرفته است1355 و 1345، 1335های   آمار بزرگ وجود دارد آه در سال3در رژيم شاه 
 هزار نفر آن را جميت 576اند از اين جمعيت   ميليون و هزار نفر بوده242/6 جمعيت باالی دهسال زنان 1335

 573 هزار نفر فعال زن 576از .  ميليون و هزار نفر غير فعال بوده است666/5در عوض . دادند فعال تشكيل می
و نرخ واقعی % 5در اين سال نرخ بيكاری . اند  هزار نفر آنها بيكار بوده3اند و  هزار نفر آن دارای شغل بوده

 جمعيت باالی دهسال زنان اندآی رشد 1345در سال .  درصد بوده است7/9 و سهم زنان در بازار آار 2/9فعاليت 
اند و مابقی   هزار نفر آن فعال بوده33 ميليون 1از اين تعداد . رسد  هزار نفر می206 ميليون 8داشته است و به 

 هزار نفر و تعداد 944، 1345تعداد زنان شاغل در سال .  هزار نفر آن غير فعال بوده است173 ميليون و 7يعنی 
 و سهم زنان در بازار 6/12ت ، نرخ واقعی فعالي6/8در اين سال نرخ بيكاری . اند  هزار نفر بوده89بيكاران زن 

در اين سال جمعيت . گردد  برمی1355آخرين آمار از ساختار و موقعيت زنان به .  درصد بوده است5/14آار 
 1اند و   هزار نفر فعال بوده449 ميليون و 1از اين تعداد .  هزار نفر رسد232 ميليون 11باالی دهسال زنان به 



 هزار نفر افزايش يافتند و تعداد زنان بيكار 212 ميليون و 1زنان شاغل به . ل هزار نفر آن غير فعا783ميليون و 
 8/14 و سهم زنان در بازار آار به 9/12 و نرخ واقعی فعاليت 4/16نرخ بيكاری .  هزار نفر رسيد237نيز به 

زنان را از نقطه ويژگی اشتغال . درصد رسيد آه ار آن زمان تاآنون نرخ اشتغال زنان به اين مرحله نرسيده است
های  نظر آمی مورد مالحظه قرار داديم اآنون بررسی ساختار اشتغال زنان را با توزيع آارگران زن در شاخه

 .آنيم اقتصادی دنبال می
 هزار 228 هزار آارگر زن 212 صورت گرفته از يك ميليون و 1355در يك بررسی آماری آه در سال 

 . اند  بخش آشاورزی اشتغال داشته درصد آنها در59/2نفر از آنها يعنی 
 77/12 درصد از 78/3 هزار نفر يعنی 333 درصد در بخش صنعت و 40/7 هزار نفر از زنان يعنی 651

متاسفانه آمار دقيقی از توزيع آمی آارگران زن در . اند درصد آل شاغالن زن در بخش خدمات به آار مشغول بوده
دسترسی به ريز مشاغل زنان در «به قول مهرانگيز آار. داردهای صنعت، آشاورزی و خدمات وجود ن بخش
ها نيز چندان  بندی مشاغل سر شماره طبقه. پذير نيست  به علت فقدان اطالعات مورد نياز امكان1335-55های سال

زنان استخراج نشده ) آد سه رقمی( برای مشاغل تفصيلی 1355آند و نتايج سرشماری سال  دردی را دوا نمی
يك بررسی . آند ای از مختصات اشتغال زنان در دوره مزبور را منعكس می ها اما گوشه عضی از بررسیب. »است

ای و فنی به آار مشغول   درصد از زنان شاغل شهری در مشاغل حرفه37بيش از «دهد آه   نشان می1355از سال 
اند آه نسبت به سال  داشته)  درصد31حدود (ترين نسبت را شاغلين در توليدات صنعتی  اند، پس از آن بزرگ بوده
بيش از نصف نيروی آار مشاعل توليدی را زنان آارگر  «1355در سال ) 11(»   اين نسبت آاهش يافته است45

 400در نتيجه حدود .  اين رقم به طور متوسط ساالنه ده درصد آاهش يافته است1365دادند و تا سال  تشكيل می
 درصد اشتغال صنعتی آشور را 2/38اشتغال صنعتی زنان آه قبًال . يدی آنار رفتندها تول هزار آارگر زن از فعاليت

  درصد نيروی آار زنان شهری در بخش 1/59، 1350در سال ) 12.  (يافت» درصد تنزل5/14داد به  تشكيل می
 )13. (آردند غير رسمی آار می

های  بخش«: آند را چنين گزارش میسوداگر محقق مارآسيست آشور ما مختصات اشتغال زنان در اين دوره 
 درصد و در سال 40، 1345در .تری داشتند ها فعاليت بيش صنعت و خدمات دو بخش عمدهای بودند آه زنان در آن

هر چند در نسبت زنان شاغل در اين فاصله .  درصد شاغالن بخش صنعت از زنان ترآيب يافته بود2/38، 1355
 هزار نفر افزايش پيدا آرد، آه 639 هزار نفر به 509ها از  ا شمار آنام)  درصد9/1(آاهش اندآی روی داد 

-60 تا 1335نگاهی به آمار اشتغال از سال ). 14.(آردند بافی آار می های آوچك فرش ها در آارگاه تر آن بيش
 نفر افزايش يافته 020/212/1 به 1355 نفر در سال 573000دهد آه شمار زنان شاغل از   نشان می1355

معهذا در رابطه با .  رسيده است1355 درصد در سال 8/14 درصد سهم زنان در بازار آار به 7/9ست، يعنی از ا
مثًال سوداگر .  باشد اند آه به قرار زير می ای از محققان انتقاداتی وارد آرده ويژگی اشتغال زنان دوره شاه پاره

ای و آارهای  زنان رفته رفته در مشاغل فنی و حرفه«گويد  درباره مختصات عمومی اشتغال زنان در دوره شاه می
. های بازاری اداری گمارده شدند، آه البته بيشتر جنبه نمايشی داشت بازرگانی و اداری راه يافتند معدودی نيز به مقام

دگان چنان زير فشار و ستم مضاف نظام حاآم و مردان قرار داشتند و بخش بزرگی از ستمدي اما به طور آلی زنان هم
ترين آارها با آمترين دستمزدها و  شد از جمله سياه ها واگذار می بيشتر آارهايی آه به آن. دادند جامعه را تشكيل می
بافها و خدمه آارهای عمومی و خصوصی از زنان ترآيب يافته  اآثريت قريب به اتفاق قالی. آمد مزايا به حساب می

آمتر به زنان منع شده بود، اما ميزان، افزايش سطح دستمزد مردان و هر چند طبق قانون آار پرداخت دستمزد . بود
ها برای آار برابر ميان زنان و مردان مشاهده  گرفت و اختالف زيادی در سطح دستمزد زنان يكسان صورت نمی

 نيروی مثًال دفتر جمعيت و. اند تری تاآيد آرده برخی از انتقادات از دوره مزبور روی نكات مشخص) 15.(» شد می
 آه ساختار اشتغال زنان در دوره شاه را مورد تحقيق قرار داده است بر روی دو نكته در 1357انسانی در مهرماه 

 :گذارد آه به قرار زير است اشتغال زنان انگشت می
 های اقتصادی آشور پايين بودن نسبت شرآت زنان در فعاليت .1
 )16.(محدود بودن تنوع مشاغل زنان .2



اه در رابطه با تامين حقوق زنان داعيه دور و درازی دارند آه با واقعيت اشتغال زنان در طرفداران رژيم ش
تر  ناپذير آارفرمايان در استثمار آار ارزان زنان  را بيش دوره مزبو خوانايی ندارد حتی برعكس اشتهای سيری

ن مازندران مورد بازديد قرار  در استا1357ای آه در تيرماه سال   آارخانه25مثًال از مجموع . آند منعكس می
مهرانگيز آار نيز به ) 17.(است استخدام زنان در آارخانه به نفع آنانگرفت مسئوالن يازده آارخانه معتقد بودند آه 

پذيرتر از مردان هستند و  زنان انضباط«: آند آند و داليل آارفرمايان را چنين بيان می اين نظرخواهی مراجعه می
ها از  و بسياری از آن. تر از مردان هستند تر و مسئول زنان نظيف. تر از مردان است ا اسانه آنار آمدن با آن

 .»زنان با دستمزد آمتری حاضر به آارآردن هستند. آنند آالت مراقبت بهتری می ماشين
 چنان بيش از مردان در اين دوران شمار و نسبت شاغالن زن در بخش صنايع در دوره مزبور در روستاها هم

در . دادند  درصد را زنان تشكيل می7/67 درصد از مردان و 3/32 از آل شاغالن صنعتی روستاها 1345در . بود
 2/36 درصد آاهش يافته و سهم مردان تا      3/63آيد، سهم زنان به   در اين نسبت تغييری به وجود می1355

در شهرها سهم مردان از «باشد  ح روستاها میدرصد افزايش پيدا آرد آه يكی از داليل آن رخنه صنايع نو در سط
 2/16 درصد به 4/19 درصد افزايش يافت و در مقابل سهم زنان از 8/83 درصد به 6/80آل شاغالن صنعتی از 
 )18.(»درصد آاهش پيدا آرد

آمار مربوط به اشتغال زنان در آشاورزی گمراه آننده است آه علت اصلی آن را بايد در «گويد  سوداگر می
با اين وجود او به تاسی از آمار ياد شده . »مالكيت بر زمين دانست آه بيش و آم در انحصار مردان بوده است

 هزار نفر را 228 و 204 درصد شاغالن آه به ترتيب 6/7،    1355 در صد و در 4/6، 1345گويد در سال  می
ين بر روی درصد توزيع آارگران زن در چن آمار ياد شده هم. اند آرده شده در بخش آشاورزی آار می شامل می

طبق . افكند های اقتصادی روشنايی می آند آه در مجموع تا حدود زيادی به شاخه هايی ديگر اطالعاتی ارائه می بخش
، بازرگانی، بيمه 2 ، در بخش حمل و نقل و ارتباطات 7/0 زنان شاغل در بخش ساختمان 1355اين آمار در سال 

 مورد از 621از مجموع . دادند  درصد را تشكيل می3/3 و در بخش معادن 2/3گاز   رق و آب، ب7/2و فروش جمعًا 
درصد و در آل % 94 درصد و در صنايع جديد 89/15صنايع جديد و قديم ميزان اشتغال زنان در صنايع قديم 

 )19.(» درصد بوده است21/8صنايع 
 

 .وان در چند محور خالصه آردت به طور آلی مختصات اشتغال زنان در دوره شاه را می
 زنان عمومًا در آارهای ساده به آار مشغول بودند .1
 .ميزان سواد زنان در دوره مزبور نازل بوده است .2
 .شان با مردان نابرابر بوده است ميزان اشتغال زنان و ميزان دستمزد .3
 .های اقتصادی سنگين بوده است وزن بخش آشاورزی نسبتًا در ميان شاخه .4

 
دهد زنان از هيچ تشكلی برای دفاع از حقوق خود  های دوره مزبور نشان می ارشات و بررسیمطالعه گز
 1350در نيمه دهه . يافت کنند توانستند بدون اجازه شوهران خود پاسپورت در ها حتی نمی آن. اند برخوردار نبوده

ی زنان متاهل در تقاضای مهرانگيز منوچهريان سناتور و وکيل مجلس پيشنهاد داد که شرط اجازه شوهر برا
يا همه مصاحبه معروف  گردد،  شود و حتی مجبور به استعفا می پاسپورت حذف شود که با اين پيشنهاد او موافقت نمی

شما شايد از نظر قانون با مردان مساوی باشيد ولی از «شاه با اوريانا فالچی را به ياد دارند که در آن شاه گفته بود
چه شما هرگز نمی توانيد آثاری مانند آثار ميکل آنژه و باخ ارائه  د با آنها برابری نمی کنيد چناننظر توانايی و استعدا

 شاه دستور داد تا سازمان زنان دست 1354حتی در سال ) 20(»دهيد، شما حتی نمی توانيد يک آشپز خوب باشيد
 .  ساخته و فرمايشی آن دوره به حزب رستاخيز ملحق شود

 ر دوره رژيم اسالمیمختصات اشتغال د
خواهيم بدانيم اشتغال  در اين رابطه می. آنيم اآنون مختصات اشتغال زنان را در دوره رژيم اسالمی دنبال می

زنان چه تحولی را پشت سر گذاشته ، هر شاخه اقتصادی چه تغييری را از سر گذرانده و در شرايط آنونی اشتغال 



تعداد جمعيت زنان باالی «دهد  ررسی آماری از جمعيت زنان نشان میيك ب. زنان در آدام بخش متمرآز شده است
 ميليون نفر در 5/29 و به حدود 65 ميليون نفر در سال 1/24 به حدود 55 ميليون در سال 4/16دهسال از حدود 

از اين ). 21(» درصد افزايش يافته است80، 55به بيان ديگر جمعيت زنان نسبت به سال .  رسيده است75سال 
 000/011/15داد و   نفر آن را جمعيت زنان فعال تشكيل می307/000/1، 1365جمعيت باالی دهسال در سال 

داد و   نفر آن را زنان شاغل تشكيل می975000از اين تعداد جمعيت فعال. داد نفر آن را جمعيت غيرفعال تشكيل می
 2/10 و سهم زنان در بازار 4/24 نرخ بيكاری در اين سال نرخ فعاليت واقعی،. اند  هزار نفر آن بيكار بوده329

 975 ميليون نفر به 2/1 تعداد زنان شاغل از 65 تا 55های  دهد طی سال اين آمارها نشان می. درصد بوده است
سهم زنان ) 22.( هزار زن از بازار اشتغال آنار رفتند24هزار نفر آاهش پيدا آرد و به طور متوسط در هر سال 

اين آاهش اشتغال در بخش خصوصی نيز ديده .  درصد آاهش يافت8/11 درصد به 7/14ز از در بخش عمومی ني
اين روند آاهش .  درصد آاهش يافت7 درصد به 5/13شود و ميزان اشتغال زنان در بخش خصوصی نيز از  می

 9/3ز انقالب به  درصد در دوره قبل ا5/10شود و ميزان آن از  ای نيز مشاهده می اشتغال زنان در صنايع آارخانه
 درصد 2/52 درصد به 43در حالی آه در همين دوره سهم مردان آارگر در ميان آل آارگران از . درصد رسيد
 هزار نفر فقط در گروه صنايع 419 هزار نفر شغل خود را از دست دادند آه 428در اين دهه . افزايش يافت

جی و عليه آارگران زن شاغل اين بخش در ميان براستی در صنعت نسا) 23.(نساجی، پوشاك و چرم بوده است
در سال . توان توضيح داد را با سياست ضد زن رژيم می صنايع پاآسازی وحشتناآی  صورت گرفته است آه تنها آن

 هزار نفر و 37 ميليون و 2 هزار نفر، جمعيت فعال زنان 385 ميليون 22 جمعيت باالی دهسال زنان 1375
 هزار نفر و جمعيت بيكار 765 ميليون و 1 هزار نفر، جمعيت شاغل 348ميليون و  20جمعيت غيرفعال زنان 

 درصد 7/12 و سهم زنان در بازار آار 1/9، نرخ واقعی فعاليت 4/13 هزار نفر يعنی نرخ بيكاری 272زنان 
به شرح زير  79 و چه در آمار سال 75های اقتصادی چه در آمار سال  توزيع آمی اشتغال زنان در بخش. بوده است
 درصد دربخش 03/13 درصد در بخش آشاورزی، 6/16های خدمات،   درصد از زنان در بخش50» بوده است

در اين دوره اشتغال زنان در بخش خدمات تغيير و ) 24.(»  اند در بخش ساختمان مشغول بوده% 27صنعت و 
در اين دوره سهم زنان . آند ميت پيدا میدهد آه به لحاظ تمرآز نيرو در سازمانيابی زنان اه تحولی را نشان می

طلب اين  خانم شادی. آرد  افزايش پيدا 1365 درصد در سال 42 به 1355 درصد در سال 20بگير از  حقوق
در درجه اول به دليل }خدمات{افزايش زنان شاغل در اين گروه «: دهد افزايش در بخش خدمات را چنين توضيح می

افزايش . دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است رجه دوم به دليل استخدام زنان ارائهاستخدام زنان آموزگار و در د
ديدگاه جداسازی دختران و : سهم اين گروه از زنان درميان آل زنان شاغل نيز تحت تاثير از اين عوامل است

ران جوان پسران، گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی در سراسر ايران و به خصوص در روستاها و تعداد دخت
تر مشاهده آرديم اين رشد در بخش خدمات با آاهش چشمگير اشتغال در  همان طور آه پيش. »نيازمند آموزش

از جمله داليلی آه باعث شده آه سهم اشتغال زنان در بازار آار با افت شديد مواجه . های ديگر توام بوده است بخش
 :توان به اين عوامل اشاره آرد شود می
 .ن آارمندان زن در بخش عمومی و تشويق زنان به بازخريدبازنشسته آرد .1
 .افزايش مرخصی زايمان .2
نامه توسط سازمان صنايع ملی در بخش نساجی ناظر بر ممنوع بودن استخدام  صدور بخش .3

 .زنان
 .پاآسازی زنان .4
 .ها در ادارات دولتی تعطيل آردن برخی از مهد آودك .5
 .جداسازی محل آار .6
آافيست در اين رابطه به . های عمومی ی و مادری از طريق رسانهترويج و تبليغ نقش همسر .7

 درصد مشاغل خارج از 7/89. های درسی دوره ابتدايی مراجعه آنيم يك بررسی از آتاب



 درصد به زنان اختصاص دارد و آليه مشاغل داخل خانه هم به عهده 3/10خانه به مردان و 
 )25.( زنان است

 .رآود توليد و شرايط جنگ .8
 .ه وقت آردن آار زناننيم .9

های تحصيلی علوم   درصد از رشته55زنان در . های تحصيلی ای از رشته ممنوعيت در پاره .10
توانند   درصد هنر نمی5 درصد علوم تجربی و 23 درصد علوم انسانی، 28رياضی و فنی، 

 .ردها بر اثر مبارزه زنان تغيير پيدا آ ای از اين محدوديت البته پاره) 26.(تحصيل آنند
آاهش ميزان اشتغال زنان مخصوصًا در دهه اول دوره بعد از انقالب آه از نقطه نظر آماری و آمی تاحدودی 

رسد متاسفانه والنتين مقدم گرايش دارد آه سياست تبعيض جنسي رژيم اسالمی را در اين باره تا  بديهی به نظر می
ها و  آه حجاب دارند، در مدارس، دانشگاه نان با ايندر ايران امروز، ز«: گويد او می. حدودی آم رنگ جلوه دهد

هر چند تفاوت جنسی و حقوقی مربوط به هر يك جداگانه وجود . ها مشغول آارند مراآز دولتی و حتی در آارخانه
ها موضوعاتی هستند آه با توسعه اقتصادی و  اما اين. دارد و ممكن است تبعيض جنسی نيز وجود داشته باشد

باشند، همانگونه آه آموزش و پرورش  تی و نيز رشد جمعيت زنان آموزش ديده، در حال تغيير میتغييرات جمعي
 )27.(باشد هايی جنسی هم در حال تغيير می جهانی در ايران گسترش يافته، تفاوت

پور در پاسخ به اين نظر به درستی با مراجعه به ميزان بيكاری، سهم زنان شاغل در آل  مهرداد درويش
» در حال تغيير«دهد آه عامل تبعيض جنسی به راحتی  فعال و مقايسه تحصيالت زنان با مردان نشان میجمعيت 
 )28.(نيست

دهد، نسبت زنان شاغل در آل  بررسی آماری دهه دوم حاآميت رژيم اسالمی در زمينه اشتغال زنان نشان می
زايش يافته و تعداد زنان شاغل نسبت  اف1375 درصد در سال 7/12به ) 1365سال ( درصد 1/9شاغالن آشور از

 69 ساله و باالتر، از 10دار در آل زنان  در همين رابطه نسبت زنان خانه. دهد  افزايش نشان می55-65به دوره 
های اقتصاد نيز خود را  اين تغييرات در زير شاخه. يابد  درصد آاهش می10درصد، آه طی يك دهه ثابت مانده بود، 

 درصد آاهش يافته 6/21 به 55 -65 درصد در دهه 7/52زنان شاغل آه در بخش صنعت آه سهم . دهد نشان می
البته در بخش آشاورزی ما شاهد تحول چشمگيری نيستيم و . يابد  دصد افزايش می33بود مجددًا در اين دوره به رقم 

 )29.(دهد  را نشان می هزار نفر رسيده آه رشد بطئی و آندی290 دهه به 3 هزار شاغل زن پس از گذشت 230
 درصد، 4/14دهد آشاورزی  های اقتصادی را چنين نشان می  توزيع شاغلين زن در بخش1379آمار سال 

ای  مرآز آمار آخرين نتايج نمونه. دهد  از آل اشتغال را به خود اختصاص می8/46 درصد و خدمات 8/38صنعت 
آمترين نسبت «ف اقتصادی بود چنين اعالم آرده است های مختل خود را آه مقايسه نسبت متخصصان فعال در بخش

 درصد در بخش خدمات حضور 55/91 درصد در صنعت، 07/8در آشاورزی، % 31متخصصان با 
البته رشد شاغالن در بخش خدمات به معنای رشد تقاضای نيروی آار در اين بخش نبوده، دليل ابن امر ) 30(»دارند

ها جايی برای   عرضه نيروی آار آه در ساير بخش ها و وجود توده گسترده  را بايد در رآود حاآم بر ساير بخش
 )31.(وجو آرد آارآردن ندارند جست

های آموزشی و  های شغلی زنان در بخش خدمات، در فعاليت فرصت«ويژگی اشتغال در اين بخش اين است 
 آل شاغالن زن در بخش خدمات  درصد از4حدود . شود بهداشتی متمرآز شده است آه آارهای زنانه محسوب می

 بيش از 1379در سال . پردازند های خدماتی بخش عمومی می به فعاليت در امور آموزشی بهداشتی و ديگر فعاليت
 )32.(»اند های آموزشی اشتغال داشته  درصد آل شاغالن زن در فعاليت6/18

های  دهد يكی از ويژگی  را نشان می مقايسه ساختار اشتغال زنان در دوره شاه با رژيم اسالمی چند ويژگی
در . اشتغال در دوره رژيم اسالمی نسبت به رژيم شاه اين است آه نسبت اشتغال روستاها با شهرها دگرگون گشت

اند، و   درصد در روستاها ساآن بوده3/45 درصد در شهرها و 1/54 ميلون نفر جمعيت آه 85/49 با 1365سال 
 درصد 53 ميليون نفر شاغل، 21/11درصد آل جمعيت، از نظر اشتغال با  8/48 درصد و زنان 1/51مردان 

در حالی آه . اند شان زن بوده  درصد9 درصد آنان مرد و 91 درصد در روستاها و حدود 47شاغالن در شهرها و 



شان در روستاها   درصد3/38 درصد آنان در شهرها و 3/61 ميليون نفر جمعيت، حدود 05/60 با 1375در سال 
 ميليون نفر شاغل در 57/14 درصد جمعيت از نظر اشتغال با 9/49 درصد و زنان 8/50اند و مردان  ساآن بوده

 84/2درحالی آه در اين دوره در شهرها ( درصد آنان در روستاها 1/39شان در شهرها و   درصد3/60آشور 
 درصد 0/12 درصدشان مرد و 8/87 و حدود)  هزار شغل51ميليون شغل جديد اضافه شده است، در روستاها تنها 

 ).33(اند آنان زنان بوده
ويژگی ديگر اشتغال زنان نسبت به دوره شاه اين است آه وزن زنان شاغل در آشاورزی به مرور آاسته شد و 

اينكه در بين بخش صنعت و خدمات غلبه با آدام است برخی . وزن زنان شاغل در صنعت و خدمات افزايش پيدا آرد
 1365آمار سال « :گويد ن نظير خانم خديجه سفيری معتقدند غلبه با بخش خدمات است، او در اين باره میاز محققا
دهد آه زنان بيش از همه در بخش خدمات متمرآز هستند، پس از آن بخش صنعت و سپس آشاورزی  نشان می

آمار «می اعتقاد دارند آه و برخی ديگر نظير خانم زهرا آري»بيشترين جمعيت زنان را در خود جای داده است
 درصد آل شاغلين 33( نفر 583186آشور را ) ساخت( ، شمار زنان شاغل در بخش صنعت 1375رسمی سال 
آمتر ) ساخت( نسبت زنان به آل شاغلين در بخش صنعت 1379گيری سال  در نمونه. دارد ها اعالم می در اين بخش

ها زنی آه در محل زندگی خود به بافتن قالی و گليم يا توليد  ليون درصد بوده است، در حالی آه با احتساب مي30از 
ديگر آاالها اشتغال دارند، جمعيت زنان فعال و شاغل در بازار آار ايران آامًال تغيير خواهد آرد و به حدود نيمی 

 .»از جمعيت شاغل در بخش صنعت خواهد رسيد
ای و غير رسمی بر بخش  ده آرد غلبه بخش حاشيهتوان مشاه ويژگی ديگری آه در ساختار اشتغال زنان می

اند اما  در جمهوری اسالمی زنان شاغل ظاهرًا از آار در مشاغل رسمی آنار گذاشته شده. برنشسته و رسمی است
ای، غير رسمی، قراردادی و خارج از دايره شمول قانون آار و تامين  اند بلكه در مشاغل حاشيه آنها به خانه برنگشته

هنجارتر قرار  از اين نظر وضعيت زنان نسبت به رژيم شاه به مراتب بدتر و در شرايط نابه. اند  جذب شدهاجتماعی
 . گرفته است

 -ويژگی ديگری آه ساختار اشتغال زنان در دوره رژيم اسالمی پيدا آرده افزايش اشتغال زنان در بخش دولتی
 عمومی با خصوصی را چنين بيان  ناسب رشد اشتغال بخشميترا باقريان با برجسته آردن اين مساله ت. عمومی است
های  اشتغال در بخش عمومی، بويژه در مستخدمين مشمول قانون استخدام آشوری و اشتغال در پست« آرده است

اشتغال در بخش خصوصی به شدت آاهش پيدا آرده .  درمانی افزايش پيدا آرده است-آموزشی، فرهنگی و بهداشتی
های دولتی  نه تنها درصد کارگران و کارمندان زن در وزارت خانه«رستی در اين باره می گويد الهه ) 34(».است

های آموزش و  درصد کارمندان زن در وزارت خانه. ...  درصد رسيد31 درصد به 29تنزل نکرد، بلکه از 
لی اين درصد دچار های بازرگانی و آموزش عا پرورش با بهداشت و دادگستری افزايش يافت ولی در وزارت خانه

در حالی که وزارت جهانگردی منحل شده بود، وزارت خانه های جديدی تاسيس شد که درصد کارمندان . کاهش شد
 .»زن شاغل را افزايش می داد

کاهش درصد اشتغال .  بخشی از رشد نسبی اشتغال در بخش عمومی را البته بايد با آپارتايد جنسی توضيح داد
اما اگر ورود زنان . رسد ای متناقض به نظر می  عمومی ظاهرا پديده شد اشتغال زنان در بخشهای ديگر و ر در بخش

 .يدئولوژيک حكومت اسالمی را در نظر بگيريم اين تناقض بهتر فهميده می شود به بازار کار و خصلت ا
 آه در رژيم شاه با توان به ويژگی درجه سواد زنان شاغل در دوره شاه رژيم اسالمی اشاره آرد و باالخره می

سوادی شاغالن زن قابل مقايسه با رژيم اسالمی  گری و تبليغات ناظر بر دفاع از حقوق زنان ميزان بی همه آوازه
 درصد بوده آه در سال 5/18 حدود 1355نيست و ميزان سواد زنان تحصيل آرده در آل شاغالن آشور در سال 

بهايی هستند آه امر سازمانيابی  زنان تحصيل آرده سرمايه گرانو همين .  درصد افزايش يافته است43 به 1375
 . توانند در مسير درست قرار دهند زنان را می

 نابرابریهای جنسی
تمرآز بر روی مساله زنان البته در جنبش ما مخصوصًا در بين مخالفان حقوق زنان يا به عبارت بهتر مدافعان 

خواهد از مردان سلب و به زنان اعطا و  می »متعارف«وده آه حقوق گری توام ب مردساالری هميشه با اين آواره



دهد به بهانه  ها نيز آه بنا به تعريف الغای ستم جنسی جزئی از هويت آنان را تشكيل می بخشی از چپ. سپرده شود
 مطالبات زنان بنابراين ضرورت دارد. اند ترين مساله جامعه از اين امر طفره رفته الغای ستم طبقاتی به عنوان اصلی

 .تر مطرح شود هر چه روشن
شان مطرحند در  ای دارند آه به خاطر ويژگی زن بودن ها و مطالبات ويژه زنان شاغل اما در آشور ما خواست

. عين حال يك رشته مطالبات عمومی نيز وجود دارد آه با مردان آارگر برای دستيابی به آنها اشتراك منافع دارند
 :بندی آرده است طلب چنين صورت برند را خانم ژاله شادی هايی آه زنان از آنها رنج می ابرابریترين مسايل و ن مهم

 .معيارهای استخدامی نابرابر .1
 .ای و بازآموزی های نابرابر برای آموزش حرفه فرصت .2
 .دستمزد نابرابر برای آار يكسان .3
 .دسترسی نابرابر به منابع توليدی .4
 .اه تمرآز در تعداد محدودی از شغل .5
 .ها گيری مشارآت نابرابر در تصميم .6
 .شانس بيشتر برای بيكاری .7
 )35(امكان نابرابر در ارتقاء شغلی .8

ها و در عين حال برخی از مطالبات زنان را به طور مختصر و از نزديك مورد  بگذاريد برخی از اين نابرابری
 .مالحظه قرار دهيم

 مطالبات زنان آارگر پرداخت دستمزد برابر در ازای آار يكی از خواستها و: نابرابری دستمزد زنان با مردان
 .ترين مطالبات زنان آارگر الغای نابرابری در سطح دستمزد است به عبارت ديگر يكی از مهم. برابر با مردان است

ميزان دستمزد زنان در ايران به طور «مدعی است» حريم حساس اشتغال زنان«ناهيد آشاورز در مقاله 
ها اين ادعا را تائيد  مطالعات موردی در برخی از آارخانه) 36.(»  تر از دستمزد مردان استآم% 33متوسط 

) 37(».آنند  هزار تومان دستمزد دريافت می80 هزار تومان و زنان 120مردان «مثًال در آارخانه ترانسو . آند می
آافی است در اين رابطه به اعتراف . است وجود دارد؟ پاسخ اين سئوال منفی  آيا اين نابرابری فقط در اين آارخانه

حقوق بانوان آارگر شاغل در «: گويد عيسی محمد آمالی می. دبير اجرايی خانه آارگر استان بوشهر مراجعه آنيم
ها به  هم اآنون حقوقی آه اين شرآت. شود های خصوصی اين استان توسط آارفرمايان ضايع می برخی از شرآت

شود؟ پاسخ  آيا اين نابرابری فقط در استان بوشهر ديده می)38(» از مصوبات قانونی استتر پردازند پايين زنان می
 . دهد مراجعه به برخی از آارهای تحقيقی و بررسی برخی از لوايح اين مساله را نشان می. اين سئوال هم منفی است

نان شاغل با مردان به در يك آار تحقيقی آه بر روی آارآنان بخش آموزش صورت گرفته تبعيض در درآمد ز
 .قرار زير است

 
 استادان مرد استادان زن دبيران مرد دبيران زن آموزگاران مرد آموزگاران زن
164,300 329,000 346,500 433,600 456,600 707,300 

 
 

ق متوسط حقو‚ اگر بر  اساس ميانگين ساعت آار در هفته استخراج شده در همان تحقيق «: افزايد اين تحقيق می
 :آيد به دست می) به ريال(يك ساعت آار زنان و مردان را محاسبه آنيم ارقامی به شرح زير 

 
 استادان مرد استادان زن دبيران مرد دبيران زن آموزگاران مرد آموزگاران زن

1252/2 1506/4 2215/5 2216/8 3506/0 3956/0 
 



ار نابرابری در سطح دستمزد را به نحو اين گزارش با محفوظ داشتن هزينه آار خانگی در بودجه خانو
حال اگر در اين محاسبه، آار زن در خانه را از نظر «: گويد نويسنده اين گزارش می. سازد آشكارتر روشن می

گيرد و اگر نگيرد، بايد از  تر پولی آه در مقابل انجام آارهايی آه توسط او انجام می ارزش آار، يا به عبارت ساده
ها معلم سرخانه گرفته شود، غذای  مثًال لباس به لباسشويی داده شود، برای بچه( نحوی پرداخت شود بودجه خانوار به

در نظر بياوريم، مقدار درآمد زن در برابر نيرويی آه در طول روز ...) آماده از بيرون خريداری شود و غيره
 )39: (يابد به شرح ارقام زير تغيير می) به ريال(آند در مقايسه با يك مرد  صرف می

 
 استادان مرد استادان زن دبيران مرد دبيران زن آموزگاران مرد آموزگاران زن

721 1506 1375 2217 2042 3956 
 

يكسان شدن حقوق زنان و مردان «توان به اليحه  برای اثبات نابرابری در دستمزد زنان با مردان در ايران می
افزايش حقوق مستخدمان «گويد دم تهران در رابطه با اليحه مزبور میالهه آواليی نماينده مر. مراجعه آرد» متاهل

: گويد او می. است» های دولتی حاصل پيگيری فراآسيون زنان مجلس متاهل زن و مرد شاغل در ادارات و سازمان
های غيرقابل تصوری آه در خصوص يكسان شدن حقوق زنان  و مردان متاهل وجود داشت در  به رغم مخالفت«
 اليحه قانونی 2حداقل حقوق موضوع ماده « طبق مصوبه هيات وزيران . ت اين اليحه قانونی به تصويب رسيدنهاي

در مورد مستخدمان متاهل زن و مرد و مستخدمان  «1381از اول سال » حداقل و حداآثر حقوق مستخدمان
 هزار ريال 600ر مستخدمان  هزار ريال و ساي700سرپرست خانواده آه افرادی را تحت تكفل خود دارند مبلغ 

ادارات و ( سال از حاآميت رژيم اسالمی برای بخشی از زنان 24دهد بعد از  اين اليحه نشان می) 40.(»خواهد بود
به عالوه اين مصوبه اوًال . دستمزد برابر با مردان تازه در هيات وزيران به تصويب رسيده است) های دولتی سازمان

گيرد بلكه آنهايی را آه متاهل يا سرپرست خانواده هستند شامل  های دولتی را در بر نمی همه زنان ادارات و سازمان
تكليف زنان شاغل در بخشهای ديگر اقتصاد چه . گيرد ثانيًا اين مصوبه همه زنان شاغل را نيز در بر نمی. شود می
تمزد برابر با مردان در ازای آار توان نشان داد آه بخش غالب زنان شاغل از دس شود؟ بهتر از اين مصوبه نمی می

های دستمزد، ماليات، حق بيمه، پاداش و آاالهای ارزان قيمت در  هاله افشار نابرابری در حوزه. برابر محروم هستند
زنانی آه شاغلند، در عمل از دستمزد برابر برای شرايط آاری يكسان برخوردار « : آند ها را چنين بيان می تعاونی
زنان حق بيمه بيشتری از مردان . پردازند تاهل از مردان متاهل ماليات بر درآمد بيشتری میزنان م. نيستند
برند و زنان معموًال آسانی هستند آه بايد مخارج سرپرستی  مردان از حقوق دوران تاهل خود بهره می. پردازند می

اند و  ن است آه آنها سرپرست خانوادهگيرند چون فرض بر اي مردان بيشتر پاداش می. فرزندان خود را بعهده بگيرند
سهم آنها با بيشتر شدن تعداد . های دولتی را دارند قيمت در تعاونی آنها هستند آه حق استفاده از آاالهای ارزان

). 41.(آنند زنان نه تنها از اين حق محرومند بلكه حتی خود نيز سهمی دريافت نمی: رود  شان باال می فرزندان
آاری نيز با  ما در پرداخت اضافه. شود  دستمزد در جمهوری اسالمی فقط به درآمد پايه محدود نمینابرابری در سطح

 400آاری برای آقايان ساعتی  مبلغ اضافه«مثًال . تبعيض و نابرابری در بين زنان و مردان آارگر روبرو هستيم
توان  شدگان هم اين نابرابری را می هيا در پرداخت غرامت بيم) 42(»  تومان است360تومان و برای زنان ساعتی 

حقوق % 66شدگان زن متاهل را در ايام بيماری معادل  مزد بيمه غرامت دست«سازمان تامين اجتماعی . مشاهده آرد
يعنی . پردازد حقوق روزانه می% 75گيرد، در حالی آه به مردان متاهل در موارد مشابه معادل  روزانه در نظر می

 )43(» شدگان زن متاهل آارگر برابر با دستمزد آارگران مرد مجرد است مزد بيمه غرامت دست
 :های شغلی نابرابری در فرصت

دهند، معهذار از سهم ناچيزی در جمعيت شاغل  زنان جامعه با اينكه تقريبًا نصف جمعيت آشور را تشكيل می
 9/12زنان فعال . اند دار بوده انهاز آل زنان ده ساله و باالتر خ% 69 1355-65در دهه . آشور ما برخوردارند

داليل اين امر را ) 44( درصد آاهش يافت9/8 به 8/13 درصد و سهم زنان شاغل از 2/8 به 55درصد در سال 



های زود هنگام، ترك خدمت به طور دلخواه  خريد های رژيم اسالمی ناظر بر بازنشستگی اجباری، باز  بايد در سياست
با اين وجود فقط در دهه دوم . جستجو آرد....داری و مراقبت از آودآان  سنتی خانهشدن نقش يا اجباری، برجسته

 افزايش يافته و نرخ 1375 درصد در سال 1/12 به 1365 درصد سال 9/8 نسبت زنان شاغل 1365-75يعنی 
يات رژيم با اينكه در دهه دوم ح). 45( ميليون نفر رسيده است 2 درصد يعنی حدود 1/9مشارآت زنان برابر با 

های برابر برای احراز شغل و ارجاع  دهد، با اين وجود فقدان فرصت اسالمی نسبت زنان شاغل افزايش نشان می
اآثر مشاغل و مهمتر از آن ارتقا، شغلی به مردان آماآان به عنوان يك عرصه نابرابری بين مردان با زنان شاغل 

های  بندی شود و در سطوح ديگر گروه فًا به آارگران محدود نمیهای شغلی صر البته نابرابری در فرصت. دارد ادامه 
مراتب « شود بلكه در  اين نابرابری صرفًا به ميزان اشتغال زنان با مردان خالصه نمی. شود اجتماعی نيز مشاهده می

های  ستگاهاگر به درصد مديران در برخی از د. شود گيری تبعيض و نابرابری مشاهده می نيز به نحو چشم» اجتماعی
مثًال در وزرات نيرو سهم . آنيم دولتی نگاه آنيم به خوبی تبعيض سهم زنان شاغل و مديران زن را مشاهده می

. در بقيه نهادهاي ديگر نيز اين تبعيض وجود دارد.  درصد  است4درصد و سهم مديران زن 16مديران مرد تقريبا 
)46( 

آافيست .اند لويحی بلكه به طور آشكار نابرابري را نهادي آردهدر بعضی از نهادها نيز استخدام نه به صورت ت
خود فقط مردان را استخدام »   اداری  سمت17«در اين رابطه به آگهی استخدام بنياد مسكن مراجعه آنيم آه در 

و معاون اداری اين سازمان روح .  اشاره آرد1364نامه سازمان صنايع ملی در سال  توان به بخش يا می. آند می
اين مطابق اعتقادات و عرف  . مردان در يافتن آار اولويت دارند« : دهد مضمون اين بخشنامه را چنين توضيح می

ها آه وظايف،  توانند در بافت سنگين واحدهای صنعتی، يا در محوطه آارخانه مذهبی ما است طبيعتًا خواهران ما نمی
 )47. (» موفق باشندفرسايی دارد های زمانی مشكل و طاقت اهداف و برنامه

شود و  تبعيض عليه زنان در  نابرابری در اشتغال يا نابرابری در بيكاری آامل می: بيشتر در بيكاری» شانس«
زنان عمومًا آخرين آسانی . آند ها موقعيت فرو دست زنان را تثبيت می بيكاری نيز دست به دست ساير نابرابري

 .شود ن گروهی هستند آه اخراج میشوند و غالبًا اولي هستند آه استخدام می
دهد آه نرخ   نشان می1355 -78های  مطالعه نرخ مشارآت و بيكاری بر حسب جنسيت در دوره سال

 درصد 8/70 درصد بوده در حالی آه نرخ مشارآت مردان در همين سال 9/12   1355مشارآت زنان در سال 
اين .  درصد بوده است1/9بيكاری مردان در همان سال  درصد درحالی آه نرخ 4/16نرخ بيكاری زنان . بوده است

 9/61 درصد بود در حالی آه نرخ مشارآت مردان 7/11دهد نرخ مشارآت زنان   نشان می1378آمار در سال 
 درصد است نزد زنان 5/13دهد آه ميزان آن نزد مردان  در عوض نرخ بيكاری نشان می. درصد بوده است

 . درصد است36/13
تفكيك . مطالبه ويژه ديگر زنان شاغل لغو جداسازی محل آار زنان از مردان است:سازی محل آار الغای جدا

شود نه تنها توهين آشكار به زنان شاغل است بلكه  محل آار به علت جنسيت زنان آه توسط نهاد حراست پاسداری می
 .آند عالوه بر آن هدف تقرفه زنان آارگر با مردان را نيز تعقيب می

جداسازی بين مردان شاغل با زنان شاغل اگرچه جوهر به غايت ارتجاعی و مردساالرانه :های زنانه شغلالغای 
. ياد آرد»های زنانه شغل«توان از آن به عنوان  آورد آه می ای را به وجود می دارد در روند و ادامه خود پديده

هايی هستند آه  شغل... بافی تر از همه قالی های قابل توجهی از نساجی و برجسته گری، معلمی، پرستاری، بخش منشی
در اين رابطه آافی است قالی بافی را مورد مالحظه قرار دهيم . ياد آرد» های زنانه شغل«توان به عنوان  از آن می

های زنانه آن  های شغل يكی از ويژگی) 48(» درصد از بافندگان فرش آشور زنان هستند84«آه برمبنای آمار 
های  اگرچه اين ويژگی برای همه شغل. آند ياد می» آار در منزل«يرين احمدنيا از آن به عنوان چيزی است آه ش

مشاغلی چون صنايع دستی، «.ها از چنين خصوصيتی برخوردار هستند زنانه صادق نيست معهذا غالب اين شغل
معه توسط آار آردن زنان در دوخت و دوز،گلدوزی، گليم بافی و فرش بافی، به ويژه در ميان اقشار آم درآمدتر جا

با اين حال بايد متذآر شد آه آار آردن زنان در اين قالب با شرايط محيطی و آاری . ايران مرسوم بوده است



آند آه  نامساعدتر و ناايمن تری همراه است و خطرات مستقيم و غير مستقيمی را متوجه زنان و دخترانی می
 )49.(»آند به اجبار به انجام اين آارها صرف میهای طوالنی از عمر خود را غالبًا  سال

  
 :الغای نابرابری در برخورداری از تامين اجتماعی

 تامين اجتماعی توسط مجلس ارائه شده در صورت فوت زنان 82 ماده 2ای آه در باره بند  براساس اصالحيه
اما اين . مند شوند مری بازماندگان بهرهتوانند با توجه به شرايط قانون از مزايای مست ها می بيمه شده فرزندان آن

مخالفت شورای نگهبان نقص آشكار اوًال خود . شود وتو می» بار مالی«اصالحيه توسط شورای نگهبان به عنوان
اين اقدام . آيد شود ثانيًا نقص آشكار حق خصوصی و فردی زنان آارگر به حساب می قانون آار رژيم محسوب می
دهد آه زنان شاغل با مردان برابر نيستند و حتی در برخورداری از بيمه نيز تبعيض  یشورای نگهبان فقط نشان م

 . وجود دارد
خواست بخش ديگری از زنان آشور ما بازنشستگی پيش از موعد در آارهای : بازنشستگی پيش از موعد

ها آارهای سخت  ی آنهايی مطرح شده است آه مشخصه اصل اين مطالبه عمومًا در آارخانه. سخی و زيان آور است
بنا به آماری آه واحد اطالعات تامين اجتماعی ارائه داده است در .و زيان آور و ناامنی با درجه باال بوده است

 حادثه در واحدهای توليدی 6ساعت 5در هر . های ايران قطع شده است  هزار انگشت در آارخانه3 ماه 5عرض 
 .افتد ايران اتفاق می

 ی زنان کارگراستراتژی سازمانياب

درجه ) خدمات؛ صنعت؛ کشاورزی(های اقتصادی توان بر مبنای شهری يا روستايی؛ شاخه زنان شاغل را می
ما در اين نوشته با توجه به شرايط مشخص . درجه سواد؛ ميزان سازمان يافتگی تقسيم کرد) ماهر؛ ساده(مهارت

. کنيم دار تقسيم می ای و زنان خانه شسته؛ بخش حاشيه دسته يعنی بخش برن3مبارزه کارگران در ايران زنان را به 
يابی بايد روشن کند که موقعيت؛ وزن هر يک از اين نيروها کدام است؛ در  يک استراتژی معطوف به سازمان
ای برخوردار است و دورنمای حرکات و اقدامات آنها از  شان از چه وجه مشخصه شرايط کنونی اقدامات و حرکات

 .يابی ميگذرد ازمانچه مسيری به س

 کارگران زن برنشسته

 کارگران زن بخش برنشسته آن بخش از کارگران هستند که الاقل در سطح تئوری و روی کاغذ مشمول قانون 
شوند؛ از درجه معينی مهارت برخوردارند؛ دستمزد نقدی  کار يا قانون استخدام کشوری يا ساير قوانين استخدامی می

 درصد زنان کشور؛ 88بنا به گفته زهرا شجاعی . شوند وان کارگر و مزدبگير شناخته میکنند؛ به عن دريافت می
 در صدر آن را 26\5دارند و   در صدر آن خانه56\5 درصد کل زنان غير فعال 88از ) 50(غيرفعال هستند
چ فعاليتی از درآمد زنانی که بدون هي. مانده زنان بيکار و متقاضی شغل هستند آموز و دانشجو و باقی دختران دانش

درص 12شود  با اين آمار معلوم مي. دهند  در صدر جمعيت غيرفعال کشور را تشکيل می1\8کافی برخوردارند 
 . زنان ايران فعال هستند

 نشان 1375توزيع شغلی زنان کشور ما از چه مختصاتی برخوردار است؟ يک نگاهی کلی به آمار سال 
 هزار نفر آن در نقاط 672 هزار نفر بوده است که از اين تعداد 698ش عمومی دهد که تعداد شاغالن زن در بخ می

 هزار زن در بخش 250بر طبق اين آمار . اند  هزار نفر در نقاط روستايی به کار مشغول بوده71شهری و 
. ندکن  هزار نفر در نقاط روستايی کار می119 هزار نفر آن در نقاط شهری و 130خصوصی به کار مشغولند که 

دهد که وزن زنان شاغل در بخش خصوصی در نقاط روستايی قابل توجه است و از وزن  اين آمار نشان می
ها را کارکنان زن  ؛ نفر از آن374473 نفر کارکنان دولت تعداد 2\352625از کل . چشمگيری برخوردار است

ها تابع   نفر از آن8647هستند و تعداددهد که تابع قانون استحدام کشوری و يا ساير مقررات استخدامی  تشکيل می
 .قانون کار



متاسفانه آماری از تعداد کارکنان زن رسمی و غيررسمی در دست نيست و ما نمی دانيم چند درصد از شاغالن 
 . زن بصورت غيررسمی به کار مشغول هستند

ن آمارهای کشور  که يکی از آخري1378توزيع شاغالن زن در بخش عمومی چگونه است؟ بر طبق آمار سال 
در آمورش زنان . های عمومی به قرار زير است   بخش آموزش؛ بهداشت و ساير بخش3است تعداد زنان شاغل در

 نفر به کار 732405های عمومی   نفر و در ساير بخش116563 نفرند در بهداشت و درمان 494332شاغل 
 .مشغول هستند

 ) 51".(ر آموزش و پرورش به کار مشغول هستند درصد از زنان مشاغل د73"دهد اين آمار نشان می
در بخش عمومی بعد از معلمان پرستاران در مقام دوم قرار دارند و چه از نقطه نظر کميت و چه از زاويه 

های ديگر نيز به کار مشغولند که  زنان شاغل در بخش عمومی در رشته. اند ها دارای اهميت قابل مالحظه نوع کار آن
اما زنان کارگر برنشسته در بخش صنعت نيز از کميت قابل . کنيم ها در اين مقاله صرفنظر می سی آنعجالتًا از برر

 عدد 13201 تعداد 1377در کشور ما بر طبق آمار موجود از سال . باشد ای برخوردارند که به قرار زير می توجه
 عدد آن متعلق 1063 خصوصی و  عدد آن متعلق به بخش11316 نفر و بيشتر وجود دارد که 10کارگاه صنعتی 

. باشد  نفر می55960ها به کار مشغولند که سهم زنان   نفر در آن882196به بخش عمومی است که در مجموع 
وزن آمی آارگران برنشسته را مشاهده آرديم اآنون ببينيم از نقطه نظر مبارزاتی آدام بخش به چه دليل اهميت 

 .دارد
گرانه و  تواند نقش آگاه ت کار خود که با آگاهی و آموزش توام است میمعلمان زن کشور ما بنا به خصل

های مختلف زنان از جمله  توانند به حلقه اتصال بخش ها می آن. گرانه در ميان کارگران زن کشور ما ايفا کنند سازمان
ن آوردن دانش آموزان از ها با به ميدا آن. های اقتصادی تبديل شوند زنان ساکن محله؛ واحدهای توليدی و ساير حوزه

توانند طوفانی  های ديگر مي آموزان در شاخه يک طرف و با کمک به سازماندهی زنان در محالت و خانواده دانش
تجربه انقالب بهمن نشان داده است که تنها نيروی ضربت تهيدستان شهری نبوده . عليه جمهوری اسالمی بر پا نمايند

ها تظاهرات خيابانی و اعتراضات ميليونی   لرزه در آورده بلکه عالوه بر آنهای رژيم شاه را به است که پايه
. ها غيرقابل کتمان است نقش موثری درعقب راندن رژيم شاه ايفا کرده است آموزان که سهم معلمان در بسيج آن دانش

 و 80ارزه معلمان در سال مب. شود نقش معلمان و اهميت آنها در مبارزه عليه استبداد البته به دوره شاه محدود نمی
يوسف آبخون و سهراب يكتا در ارزيابی از .  نقش مهمی در مجموعه مبارزات کشور ما ايفا کرده است81

باال رفتن «: گويند  به درستی بر تاثيرات کيفی مبارزه معلمان عليه رژيم چنين می80اعتصابات کارگری در سال 
 در مقايسه با دو سه سال قبل از آن؛ به دليل گسترش 80درسال ها در مجموع اشکال مبارزات کارگری  اعتصاب

شرکت معلمان در اين مبارزات بود که عمومًا با اعتصاب و به ويژه اعتصاب سراسری و تعطيلی در روزهای کار 
و با سر " حيدريان" نيز معلمان کشور ما با تجمع در ورزشگاه81در سال ) 52."(وارد صحنه مبارزه شده بودند

".  معلم اتحاد؛ اتحاد"؛ "خود در رفاه و نعمت، ما را آند نصيحت"؛  "معلم شده خسته؛ تبعيض ديگه بسه"ن شعارداد
جمهوری فضای مبارزه در کشور را گام  و با تجمع در برابر مجلس و دفتر رياست" وزير بی کفايت؛ استعفا؛ استعفا

معلمان کشور ما برای . را به مراتب تعميق بخشيده استموثری راديکاليزه و به جلو رانده و بحران مشروعيت رژيم 
دستيابی به مطالبات خود راهی جز پی ريزی تشکل مستقل معلمان ندارند آنها عالوه بر مبارزه عليه مافيای قدرت و 

ها  طلبان در برابر اراده مستقل آن های دولتی و شبه دولتی که همين اصالح ثروت در کشور ما بايد با تشکل
 .کنند به مبارزه بر خيزند و بر حق تشکل مستقل خود پای فشارند اندهی میسازم

                                  

 ای کارگران حاشيه

ای آن بخش از کارگران هستند که حتی در سطح تئوری مشمول قانون کار يا ديگر قوانين   کارگران حاشيه
کنند؛ در عرف  ول به کارند و الزامًا دستمزد نقدی دريافت نمیشوند؛ عمومًا در کارهای ساده مشغ استخدامی نمی

 .شوند بازار کار نيز به عنوان کارگر شناخته نمی



های صنعتی  ها؛ بخش قابل توجهی از کارگران قاليباف؛ کارگاه پزخانه ای کارگران کوره کارگران حاشيه
 96\7رسيد که   هزار می403ای کوچک به ه  تعداد کارگاه1373برطبق آمار سال . گيرد را دربر می... کوچک
اين بخش از کارگران حلقه واسطه بين . دادند تشکيل می)  نفرکارگر10زير (های کوچک  ها را کارگاه از آن(درصد 

متاسفانه آماری دقيقی از . شوند های فاميلی ؛محرومان؛ بيکاران محسوب می کارگران برنشسته و کارکنان بنگاه
گيرند و  های فاميلی دستمزد می دانيم که چند درصد کارکنان بنگاه مثًال ما نمی. اد وجود نداردهای مختلف اقتص بخش

 هزار کارگاه کوچک صنعتی 163\8؛ حدود1355بر پايه آمار سال. چند درصد از آنها کارکنان بدون مزد هستند
 درصد آنان 33ر نفر و يا حدود  هزا103\4ها مشغول به کار و   هزار نفر آن315شهری در ايران وجود داشته که 

 درصد صنايع نساجی؛ از جمله صنعت خانگی فرشبافی؛ 72های کوچک مزبور  از کارگاه. اند بگير بوده مزد و حقوق
 درصد صنايع ماشين آالت؛ تجهيزات؛ ابزار و محصوالت فلزی و بقيه به ديگر 8 درصد صنايع مواد غذايی و 10

 هزار نفر در 192\8 درصد و يا 61های صنعتی  زار نفر کارکنان اين کارگاه ه315از . صنايع مربوط بوده است
 درصد؛ ولی در صنايع نساجی اين 38سهم  زنان در کل اشتغال اين صنايع . اند صنايع نساجی مشغول به کار بوده

های کوچک   است و آماری ديگری که کارگاه1355اين آمار مربوط به سال ) 53."( درصد بوده است61ها  کارگاه
 نوع شغل به کار مشغولند که برخی 100گويد کارگران خانگی در  مرسده صالح پور می. را دربر گيرد وجود ندارد

صنايع ) انواع لباس؛ تکه دوزی؛ لحاف دوزی؛ کيف دوزی؛ چرم دوزی(دوزندگی : "ها به قرار زير است از آن
ی اين  دهنده که البته سفارش) جات بزی خشک و ادويهتوليد شيرينی؛ آبليمو؛ مربا؛ ترشی و خيارشور؛ س(غذايی 

های چای و پاکتی؛ سر هم  انجام کارهايی از قبيل ريختن چای درون کيسه. ها هستند کارها معموًال صاحبان کارگاه
) دهند که بخشی از آن را در کارگاه انجام می... کردن قطعات مختلف اسباب بازی؛ تکميل کارهای تزئينی و چوبی و

 ) 54..."(ها به زنان ارجاع می دهند يگر از کارهايی است که معموًال صاحبان کارگاه ش دبخ
                                     

 کار خانگی

ما در اين جا به ويژگی کار خانگی؛ . دار هستند  درصد زنان کشور ما خانه57بنا به آمار رسمی حدود 
 .ات مختلف پيرامون کارخانگی اشاره خواهيم کردمختصات آن از نقطه نظر اقتصادی و نظر

 .شود ای است آه از زن و شوهر و فرزندان تشكيل می داری شكل عمده خانواده هسته در سرمايه_ 1
  کار خانگی به کاری  اطالق می شود که در بازتوليد روزانه و نسلی نيروی آار بر بستر روابط خونی، 2

اين کار از تهيه غذا؛ نظافت؛ خريد؛ تربيت کودک؛ نگهداری از . گيرد ت میخويشاوندی و قرارداد زناشويی صور
 .شود تشكيل می... وشو پيران و بيماران؛ شست

. پردازند نه لزومًا بزرگساالن هر دو جنس فاعل کار خانگی عمدتًا زنان هستند که به انجام خدمات فوق می_ 3
 .داين آار جزء وظيفه و نقش اصلی زنان به حساب ميآي

يعنی جزء کارهای عمومی محسوب . کار خانگی کاری است شخصی و فقط در خانه صورت می گيرد_ 4
 .شود نمی

ای زنان به بازار کار و با تداوم  بعد از ورود توده. در رابطه با کار خانگی نظرات مختلفی وجود دارد
. ها قرار گرفت زش مورد توجه فمينيستموجوديت کار خانگی مساله ماهيت آن از نقطه نظر شيوه توليد و ايجاد ار

هايی است آه شوهران  های جنسی در شيوه ريشه نابرابری«: گويند  می هايی نظير آريستيان دلفی راديكال فمينيست
داری آه برای شوهرش انجام  زن در برابر خدمات خانگی و بچه. گيرند شان در پيش می برای تملك نيروی آار زنان

ارز آار در آارخانه است بلكه در  داری نه تنها هم خانه«از نظر دلفی . »آند يی دريافت نمی نهدهد پاداش منصفا می
ها  بر طبق نظر راديكال فمينيست) 55.(»يعنی شيوه توليد خانگی: يابد مشخصی نيز جريان می» ی توليد شيوه«بستر 

برخی از آنها . داری متناظر است  توليد سرمايهداران، زنان با آارگران و شيوه توليد خانگی با شيوه مردان با سرمايه
ای از  به عالوه در رابطه با توليد ارزش هم عده) 56.(حتی خواهان پرداخت دستمزد به زنان برای آارخانگی هستند

کند؛  کارخانگی زنان به واقع کاری است که ارزش توليد می: "مدافعان حقوق زن نظير دالکوستا و جميز معتقدند



ای ديگر نظير بنستون و  عده." ی به ورود به نيروی کار توليدی ندارند؛ زيرا خود بخشی از اين نيرو هستندزنان نياز
داری به شکل تقسيم کل فرآيند  فرودستی زنانه ريشه در تقسيم جنسيتی کار دارند که در سرمايه:" سکومب معتقدند که

کند و در نتيجه تصور پيروی  ارزش اضافی توليد نمیاما کار خانگی .... اقتصاد به دو بخش خانگی و صنعتی است
ها درست است و تبيين کدام نظر از  موضع کداميک از اين ديدگاه) 57."(آن از قانون ارزش اضافی نادرست است

کند که  ها نقش معينی بازی می ترديدی نيست که کار خانگی در فرودستی زنان و در استثمار آن. کار خانگی غلط
توان آن را ناديده گرفت اما اينکه کار خانگی ارزش توليد می کند با چهارچوب تفکر مارکسيستی خوانايی  نبايد و نمی

شود که از  داری ايجاد می ارزش اساسٌا در شيوه توليد سرمايه: داليل ما در رابطه با اين مساله به قرار زيرند. ندارد
 درآمدکار خانگی نيز از دو عنصر تشکيل شده است . رو دومی نيروی کاسرمايه اولی : دو محور تشكيل شده است

های  کند و در سيکل در اولی سرمايه به عنوان ارزشی است که در روند توليد؛ خودافزايی می. مرد و نيروی کار زن
 در دومی يعنی  در کار خانگی ما نه با سرمايه بلکه با مزد و درآمد روبرو. شود مداوم و به طور فزاينده تكرار می

داری  در سرمايه. گيرد هستيم که در روند کار خانگی به شکل ارزش های مصرفی مورد استفاده خانواده قرار می
رسند در حالی که در کار خانگی  آنند و در بازار به فروش می محصوالت به شکل کاال حضور و تجسم پيدا می

اد ارزش تنها از سرمايه می تواند ايجاد شود نه پس ايج. گيرد های مصرفی مورد استفاده خود خانواده قرار می ارزش
نيروی کار کارگر در بازار . اکنون مساله را از زاويه و جهت نيروی کار مورد مالحظه قرار دهيم. از درآمد يا مزد

گيرد و بعد از فروش تحت انقياد  به شکل کاال و تحت قرار داد معينی با ميزان معينی پول مورد مبادله قرار می
رسد و نوع قرارداد نيز  نيروی کار زن در خانه اصال به فروش نمی. شود يه مورد سازماندهی واقع میسرما

بندد؛ در حالی که نوع قرارداد کارگران تجاری است  زناشويی است که بر بستر عاطفی؛ خونی؛خويشاوندی انعقاد می
نقياد پروسه توليد و سازماندهی کار داری نيروی کار تحت ا در شيوه توليد سرمايه. و از عنصر عاطفی خالی

دارانه قرار دارد؛ در حالی آه زنان در کار خانگی بر پروسه کار  خود کنترل دارند و سازماندهی کار تحت  سرمايه
در کار خانگی . داری پروسه کار دستجمعی است و شدت کار تابعی از نيازهای سرمايه در سرمايه. انقياد آنهاست

 .ازماندهی آن تابعی از اراده زنپروسه کار فردی و س
درست است که کار . افزايی سرمايه ندارد؟ پاسخ اين سئوال هم منفی است آيا کار خانگی هيچ ارتباطی با ارزش

 .افزايی سرمايه نقش دارد کند اما به طور غيرمستقيم در ارزش خانگی در تکوين ارزش نقش مستقيم ايفا نمی
. ز دو بخش کار الزم و کار اضافی کارگر مرد در اولی تاثيرات معينی داردای ا کار خانگی و خانواده هسته

کار خانگی با ارائه سرويس و خدمات معينی برای باز توليد نيروی کار از طريق کاهش کار الزم غيرمستقيم در 
کند  اعطا میهايی را که کار خانگی به باز توليد روزانه نيروی  اگر خدمات و سرويس. کند خدمت سرمايه عمل می

 . يابيم تر در می حذف کنيم اين مساله را روشن
زنند که فقط شوهر و فرزندان او نيستند که  زنان عالوه بر کار الزم برای معيشت خود دست به کار اضافی می

ين کار اضافی  اما ا. کنند برداری می داران نيز از اين کار مازاد بهره کنند بلکه عالوه بر آنها سرمايه از آن استفاده می
شود و  داری ايجاد می ارزش تنها در روند و شيوه توليد سرمايه. استثمار مساوی با ارزش نيست.کند توليد ارزش نمی

بدون . آند به عالوه مهمتر از آن کار خانگی به بازتوليد نسلی نيروی کار خدمت می. با استثمار مساوی نيست
دار چه به خاطر  از اين رو زنان خانه. تواند به بقای خود ادامه دهد نمیبازتوليد نسلی و انسانی هيچ شيوه توليدی 

از اين . گيرند داری قرار می برداری سرمايه شوند و مورد بهره بازتوليد نسلی و چه به خاطر کار اضافی  استثمار می
س در اين باره انگل.  و انتقال آن به جامعه هستند روست آه مارآسيستها خواهان الغای آار خانگی خصوصی

رهايی زنان و برابری آنان با مردان تا آن زمان آه زنان از آار اجتماعی برآنار و به آار خانگی آه امر «:گويد می
گردد آه زنان بتوانند در توليد به  رهايی زنان تنها هنگامی ممكن می... ناپذير است خصوصی است، محدودند امكان

    )58(. »ها را به خود مشغول آند ايف و امور خانه ميزان ناچيزی از وقت آنمقياس وسيع اجتماعی شرآت آنند و وظ
 



 چند نکته در رابطه با سازمانيابی زنان کارگر

های فاميلی  ای يا کارگران بنگاه منطق سازمانيابی کارگران برنشسته با منطق سازمانيابی کارگران حاشيه
توانند استفاده  و آهنگ در سازمانيابی مخصوص به خود میها از يک شيوه  يکسان نيست و هر يک از اين بخش

آورد عينًا همان مسايلی نيستند که با آن بتوان کارگران  آن مسايلی که کارگران برنشسته را به ميدان می. کنند
ای مثًال کارگران برنشسته خواهان افزايش دستمزد متناسب با تورم و يا پرداخت ديگر مزاي. ای را بسيج کرد حاشيه

ای اين است که به عنوان کارگر به رسيمت شناخته  واسطه کارگران حاشيه در حالی که خواست بی. رفاهی هستند
نکته ديگری که ضروری است به آن توجه کنيم اين است که کارگران . شوند و مشمول قوانين تامين اجتماعی گردند

شان امکان  ای عمومًا در محل زيست ی که کارگران حاشيهتوانند در محل کار سازمان يابند در حال برنشسته اساسًا می
بايست کارگران به آن توجه داشته باشند اين است که  نکته ديگری که می. کنند يابی مناسب و کارآمد پيدا می سازمان

های جنبش کارگری تحت هيچ شرايطی نبايد منجر به بی تفاوتی به  های ويژه هر يک از بخش مبارزه برای خواست
در شرايط مشخص مبارزه کارگران در ايران هر بخشی از جنبش کارگری بايد . های کارگری گردد نافع ساير اليهم

عالوه بر منافع اخص خود عنصر حرکات حمايتی و عنصر همبستگی را در محاسبه خود ملحوظ دارد و اقدامات 
د به آگاهی زنان کارگر کشور تبديل ای است که هم اکنون دار اين نکته. عملی آنرا در دستور کار قرار دهد

برای به دست آوردن :"گويد های مختلف زنان شاغل می مثال مريم محسنی در ضرورت همبستگی  بين بخش.ميشود
تواند گامی عملی در اين راستا  زنان کارگر بدون تشکل مستقل خود نمی. مطالبات؛ بايد به پای ايجاد تشکل رفت 

دانيم اکثريت معلمان را زنان  می. گيرد  در جهت ايجاد تشکل صنفی معلمان صورت میهايی  هم اکنون تالش. باشد 
بسياری از معلمان زن  وضع  رفاهی . آيند معلمان  نيز کارگر به حساب می, دهند و با معيارهای امروزی تشکيل می

شکالت زنان کارگر خيلی از  مسائل و م. کنند و معيشتی خوبی ندارند و زندگی خود را به زحمت اداره می
پيوند بين . شود ها افزوده می ها و زنان معلم مشترک است و روز به روز بر اشتراکات آن کارخانجات و کارگاه

های مختلف نيروی کار زنان؛ اقدامی ممکن و عملی در جهت رفع پراکندگی و درراستای ايجاد تشکل  بخش
 ) 59.(»باشد می

. های عملی آن است زن پی بردن به ضرورت آن نيست بلکه کشف راهمساله اصلی در سازمانيابی کارگران 
يک راه اين است که از قانون کار . برای سازمانيابی کارگران زن چندين راه با مختصات گوناگون وجود دارد

ها و  بينی شده در قانون کار نظير شوراهای اسالمی وانجمن که ترکيب نهادهای پيش موجود استفاده شود يا اين
؛ 1369قانون کار مصوب :"گويد مثال خانم مهرانگيز کار در اين باره چنين می. های موجود را زنانه کرد انونک

بينی کرده است که عضويت در اين مجامع بدون  های متعددی را در محيط کار پيش ها و کانون تشکيل شوراها؛ انجمن
مکن و ميسر است؛ اما زنان تاکنون با وجود اين م) کارگر و کارفرما(تبعيض جنسی برای زنان و مردان داوطلب 

مسئولين مربوطه علت اين غيبت در . اند جواز قانونی درمجامع کارگری و کارفرمايی فعاليت چشمگير نداشته
حال آنکه بی . کنند های شورايی را عدم رغبت زنان نسبت به کارهای اجتماعی در مراکز شغلی اعالم می فعاليت

هايی که در سر و سامان بخشيدن به امور خانه به  د راه است؛ نخست آن که زنان به علت نقششک دو عامل عمده س
های  عهده دارند از صرف وقت بيشتر در محيط کار پرهيز می کنند و ديگر آنکه بر خالف روح قانون اساسی؛ زمينه

را فراتر از چهارچوب زندگی تواند زنان  قانون به تنهايی نمی. رشد برای زنان کارگر هنوز فراهم نشده است
 )60."(های شورايی تشويق کند خانوادگی به مداخله در امور اجتماعی وفعاليت

از مسئولين در واحدهای مربوطه وزارت "ها اوال خانم مهرانگيز کار برای حل مشکل ورود زنان به تشکل
را به آنها " خطای زنان"کند و ثانياٌ  ها را در ميان زنان تقويت  در اين تشکل" انگيزه حضور"خواهد که  می" کار

خواهند موقعيت و وزن اجتماعی خود  می"کنند اگر"های قانونی موجود بهره برداری فرصت" کند که از يادآوری می
 ."را ارتقاء دهند

به آن دست زده " مرکز فرهنگی زنان"ای است که   مدل ديگری که برای سازمانيابی زنان وجود دارد تجربه
های قانونی مقيد کند به فعاليت عملی استوار ساخته   مرکز اساس کار خود را بيش از آنکه به چارچوباين. است



های بی رويه و با اجتناب از ساختارهايی که  ی  مارس و با پرهيز از عضوگير8اين مرکز با برگزاری مراسم .است
واقعيت اين است که . اند ريزی کرده ا پیهای تشکل مستقل زنان ر های غيردولتی دارند نطفه شکل و شمايل انجمن

توانند قانونی با دفتر و  ای به طور عام و تشکل زنان شاغل به ويژه در شرايط مشخص ايران نمی های توده تشکل
تشکل مستقل و واقعی اگر نخواهد به آلت دست دولت و يا . های موجود در ديگر کشورها باشند دستک نظير تشکل

يا همين کانون ) کوساتو(های ثبت نشده آفريقای جنوبی شرايط مشخص ايران بايد از مدل اتحاديهاحزاب تبديل شود در 
ای  رفته ها و الگوهای شسته ها بيش از اين آه غالب اين مدل از تشكل. های الزم را اخذ آند نويسندگان آشور ما درس

.  را نبايد در اشكال خاصی زندانی آردهای آارگری تشكل. داشته باشند، دارای آارآرد واقعی و مضمونی هستند
اين تعميم مخصوصا در شرايط سرآوب و استبدادی . تعميم و تجويز اشكال رسمی تشكل به همه شرايط نادرست است

نگاه به باال و بی توجهی به . ای در بر ندارد ای جز مسدود آردن ابتكارات توده به طريق اولی اشتباه است و نتيجه
زنان بايد آن . آند ها تبديل می ای فرموله شود در عمل سازمانيابی را به آلت دست بااليی ا هر انگيزهاراده خود زنان ب

خواهند خود را آزاد آنند بايد خودشان اقدام  آسانی آه می«:المثل انقالبيون ايرلندی را به ياد داشته باشند  ضرب
 .    مه زنان بايد آن را به ياد داشته باشندبيش از هحقيقتی است که همه ستمديگان و  اين مثل) 61(»آنند
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