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. هاي مختلف آن ناممكن است ها و بخش يابي جنبش كارگري بدون شناخت عيني از اليه كمك به خودسازمان: مقدمه
ترديدي نيست كه صرف بررسي از جنبش كارگري . بنابراين ضروري است يك تحليل روشن از تركيب كارگران داشته باشيم

گردد، اما بدون شناخت عيني از جنبش  يابي كارگران منجر نمي ترين تحليل به سازمان ترين، مستندترين و واقعي تي عينيح
از اين رو ما تالش . يابي كارگران اگر نگوئيم ناممكن، دستكم بر پايه لرزاني قرار دارد كارگري نيز كمك به خود سازمان

از   كنيم برخي در اين نوشته سعي مي. هاي مختلف كارگران بدست دهيم از بخش كنيم در يك رشته مقاالت تصور روشني مي
در اين نوشته تالش ما بر اين امر استوار است كه به طور اجمالي مباني . مسايل كارگران زن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم

ال زنان و بازار كار از دوره پهلوي به بعد، هاي نابرابري جنسي در درون طبقه، نگاهي به تحوالت اشتغ نظري برخي از تئوري
در ابتدا به برخي از . ها بپردازيم يابي آن هايي كه زنان در آن به كار مشغولند و در آخر به مطالبات و اشكال سازمان شاخه
   .افكنيم هاي نابرابري در درون طبقه نگاهي مي تئوري

  هاي مربوط به نابرابري جنسي برخي تئوري

هايي كه اين  يكي از پايه. گيرد توليد مناسبات سلطه سرمايه بر نيروي كار از عوامل متعددي ريشه ميتوليد و باز
هايي كه به سهم خود كمك  از جمله شكاف. هايي است كه در درون طبقه وجود دارد بخشد شكاف مناسبات را بقا و دوام مي

اما سئوال اين است چرا بين كارگر . مردان و زنان كارگر استكند نظام سلطه سرمايه بر كار تداوم يابد شكاف جنسي بين  مي
داران  توان تبيين كرد؟ منافع سرمايه مرد و زن تفاوت، اختالف و حتي نابرابري وجود دارد؟ اين شكاف و نابرابري را چگونه مي

هاي  ين نابرابري فقط ريشهشود؟ موقعيت و منافع كارگران مرد در اين رابطه چگونه است؟ ا در اين ميان چگونه تامين مي
ها بخشي از سئواالتي هستند كه در اين رابطه  را نشان داد؟ اين توان ردپاي آن اقتصادي دارد يا در سطح فرهنگي نيز مي

  .هستند  مطرح
به ها كه  يكي از اين تئوري. هاي متعددي ارائه شده است در رابطه با تبيين نابرابري جنسي در بازار كار تاكنون تئوري 

به «، »به واسطه سرمايه انساني نازل«، »به علت مهارت پائين« ها معروف است بر اين باور استوار است كه  تئوري نئوكالسيك
به علت فقدان تراكم و تجارب «، »به خاطر مشخصه وضعيت جسمي« ، »داري علت دوري از دنياي كار در دوره زايمان و بچه

ها به اين علت  درآمد زن«بر مبناي اين ديدگاه . پس دستمزد زنان كمتر از مردان استزنان نازل است  كار وري بهره» شغلي
 ،آموزش و پرورش است ناشي از فقدان، كه عمدتاً شوند مند مي بهره ها از سرمايه انساني كمتري كمتر از مردهاست كه زن

  )1(»   هم دارند  تري وري كار پائين اين بهره بنابر
. نگرد با نابرابري جنسي از منظر سود و زيان و از نقطه نظر منافع سرمايه و كارفرما به مساله مي اين تئوري در رابطه 

گذارد و مساله را بر مبناي منطق  ترديدي نيست كه اين تئوري در تبيين نابرابري بر روي بخشي از واقعيت انگشت مي



ها از بين برود سرمايه  تواند در ميان بخشي از زن پائين مي البته مهارت. دهد داري و سازماندهي نيروي كار توضيح مي سرمايه
هايي توسعه و تكامل پيدا كند اما واقعيت اين است كه وجه  تواند در شاخه انساني يا به عبارت ديگر آموزش زنان نيز مي

كارهاي سنگين براي  نه، به عنوان نمواز بين برود از طريق تمهيدات فرهنگي تواند ها نمي مشخصه جسمي زنان و زايمان آن
خواهند بدون چالش  ها كه مي و آن بخش از فمينيست ،از منظر سرمايه نيروي كار زنان پر خرج است. السويه نيست زنان علي

علت اصلي نابرابري جنسي در بازار كار، توليد براي سود . مانند توجه مي به راز اصلي مساله بي ،با سرمايه، زنان را رها سازند
  .شود از طريق مردساالري نيز نهادي مياست كه 

كنيم اين روايت در تبيين نابرابري جنسي در بازار كار در  مي  ها مشاهده يك نگاه كوتاه به اين استدالل نئوكالسيك
شود و به جاي تعليل اين رابطه در سطح توليد به  سطح پديداري يعني در سطح مبادله بين كار و سرمايه متوقف مي

صورت  ،خود ،علت مهارت پائين، سرمايه انساني نازل، قلّت تجارب شغلي يا پائين بودن سرمايه انساني. غلتد ر ميگويي د همان
ماند و به  مسئله است، قرار است كه اين نمودها مورد بررسي علّي قرار گيرند كه اين تئوري متاسفانه در تبيين آن ناموفق مي

هاي غلطي استوار است كه از جمله  فرض اين ديدگاه بر پيش. برد د است پي نميآن كه همانا توليد براي سو  »راز دروني«
در . كنند هاي شغلي برخوردارند و بر مبناي مساوي در بازار كار رقابت مي عبارتند از اين كه زنان و مردان از برابري در فرصت

اين انتقاد . شود ي جنسي در آن مفروض گرفته مياين ديدگاه بازار كار اصالً از مشخصه تقسيم جنسي برخوردار نيست و برابر
طلب تنها براي كشورهاي پيراموني صادق نيست بلكه در خود كشورهاي  ها بر خالف نظر خانم شادي بر نظريه نئوكالسيك

د و نقش ده اين تئوري مساله را صرفاً از نقطه نظر اقتصاد كار مورد مالحظه قرار مي)  2.(كند داري نيز صدق مي اصلي سرمايه
  .عامل پدرساالري در آن مفقود است

برن و . است» تئوري بازار كار دوگانه« تئوري ديگري كه سعي كرده است نابرابري جنسي را در بازار كار تبيين كند 
در جوامع «: ها معتقدند آن. اند نوريس از جمله كساني هستند كه از اين تئوري در تشريح نابرابري در بازار سود جسته

انداز  كه وجه مشخصه آن كار مطمئن با حقوق باال و چشم(بخش درجه اول . گيرد داري دو بازار متفاوت شكل مي ايهسرم
ثبات، كم دستمزد و اغلب   كارهاي بي  كه ويژگي آن(، و بخش درجه دوم )پذير است زيادي براي ارتقاء در محيطي امن و دل

هاي او  گمارد كه به گمان او با استعداد، صالحيت و مهارت خشي ميكارفرما هر فرد كاركن را در ب). غيرتخصصي است
اي دارند، زنان به مراتب  هاي كاركنان زن تصوراتي كليشه جا كه اغلب كارفرمايان درباره ويژگي از آن. ترين تناسب را دارد بيش
« وگانه بازار كار را بيشتر با كشف برن  و نوريس خصلت د) 3( .از مردان ممكن است به مشاغل درجه دوم گمارده شوند  بيش

. كنند ها را به دو بخش تقسيم مي دهند و بر اين مبنا آن كارگران در بازار كار توضيح مي»   هاي  استعداد، صالحيت و مهارت
ي مشاغل كنند و تخصيص برا تجربه هر دو جنس آغاز مي تر اوقات كار را با كاركنان بي بيش... كارفرمايان « : گويند ها مي آن

اما استاندينگ يكي ديگر از افرادي . »گيرد بخش درجه اول بعدها با انتخاب شدن كاركنان براي كارآموزي و ارتقاء صورت مي
ها مهارت خاص و  در آن«كه اين مساله را مورد مطاله قرار داده، معتقد است كه مشاغل بخش اول، مشاغلي است كه 

، مزدهاي بهتري به نيروي كار نياز كارفرما به ثبات ت و در اين قسمت در نتيجه متناسب با احتياج مؤسسه مورد نظر اس
و » مشاغل رو به تعالي«استاندينگ با تفكيك مشاغل به ) 4. (»گردد شود و دورنماي پيشرفت بهتري ارائه مي پرداخت مي

جايي  كارگر، به جابه شغلي او به ثبات. زداندا هايي از مساله از نقطه نظر كارفرما روشنايي مي به جنبه» مشاغل بدون تحرك«
  مقايسه. دهد ها در مشاغل ثانويه را از اين زاويه مورد بررسي قرار مي كند و احتمال جذب زن ها در هنگام زايمان تاكيد مي زن



مهارت خود دهد كه برن و نوريس خصلت دوگانه بازار كار را بيشتر بر مبناي صالحيت، استعداد و  اين دو تحليل نشان مي
ها و نهادهاي  دهند، در حالي كه استاندينگ بيشتر بر مبناي نياز واحدهاي توليدي و نياز مؤسسه كارگران توضيح مي
  .كند داران بيان مي كارفرمايان و سرمايه

 هر دو گرايش نظري اما به طور سرراست و صريح به فلسفه وجودي بازار كار دوگانه كه همانا توليد براي سود است
هاي متفاوت مديريت، وجه  سازماندهي كار، ساختار سلسله مراتب آن، دوگانه بودن بازار كار، شيوه. گذارند انگشت نمي

مشكل تئوري بازار . مشخصه نيروي كار همه و همه در خدمت سود كارفرما و از اين زاويه است كه بايد مورد توجه قرار گيرد
تواند  گيرد بلكه اساسا اين است كه نمي الري را در نهادي كردن نابرابري ناديده ميكار دوگانه صرفا اين نيست كه نقش پدرسا

اين تئوري هر چند در توصيف بخشي از واقعيت موفق . علت وجودي دوگانه بودن بازار كار را در خود سطح توليد تبيين كند
ماند و  بودن بازار ناتوان مي» دوگانه«ر تبيين ها د اين تئوري نظير تئوري نئوكالسيك. است اما در تجزيه تحليل آن ناموفق

ها در سطح توليد  اين تئوري در بهترين حالت به برخي از واقعيت. دهد هاي مساله را مورد بررسي علّي قرار نمي جنبه همه 
بعضي زنان در « ؛براي مثال دكس در انتقاد بر اين تئوري عنوان كرده است كه. انگارد كند و بخش ديگر را ناديده مي اشاره مي
و مساله آخر ) 5(»ي بازار هم دو بخش اوليه و ثانويه دارد هاي زنانه شوند و هر يك از بخش ي مردانه استخدام مي بازار اوليه

  .اندازد گيرد، وتبعيض جنسي را از قلم مي اين كه اين تئوري نقش كار خانگي را در بازتوليد دوگانگي در بازار كار ناديده مي
يگري كه حدودي زياد توانسته است نابرابري جنسي را مورد تحليل ژرف و عميق قرار دهد تئوري سوسيال تئوري د 

چگونه تقسيم نسبتاً مساوي و برابر كار بر اساس «هاي بنيادين خود ناظر بر اين كه  اين تئوري با طرح پرسش. فمينيسم است
نياي مدرن تقسيم سلسله مراتبي كار به كار مزدوري بسط پيدا شود و چگونه در د جنسيت تبديل به تقسيم كار نابرابر مي

هاي معروف در مقاله ارزنده خود به نام  هايدي هارتمن يكي از سوسيال فمينيست. شود به قلب مسئله نزديك مي» كرده است
درست مساله را هاي مكاتب ديگر و طرح  ناكافي بودن تحليل» داري، پدرساالري و جدايي شغلي بر اساس جنسيت سرمايه«

دادي و مستبدانه بر  ها و اختالفات قرار داري خالص اين بود كه تمامي تفاوت اگر گرايش نظري سرمايه«: كند چنين بيان مي
به اين سئوال هاي داده شده  تر از مردان قرار دارند؟ پاسخ چنان در بازار كار پائين كارگران را از ميان بردارد، پس چرا زنان هم

هاي بازار جلوي تكامل آن را گرفته  دانند و معتقدند كاستي ئوكالسيك كه اين روند را هنوز كامل نميناز نظرات بسيارند، 
. باشد» برابري«است تا نظرات راديكال كه معتقد است توليد نياز به سلسله مراتب دارد حتي اگر بازار به شكل صوري مستلزم 

گيرند و آن نقش مردان، يعني مردان عادي، مردان از هر  چيز را ناديده مي ها و توضيحات يك به نظر من تمامي اين پاسخ
هارتمن از يك طرف با مرزبندي با كساني كه ) 6. (»نوع، مردان كارگر در زيردست نگه داشتن زنان در بازار كار است

اددانان نئوكالسيك و هاي سنتي اقتص بحث من با ديدگاه«: گويد مي داري را تبرئه كنند سيستم سرمايهخواهند  مي
اقتصاددانان نئوكالسيك . گيرند هاي مادي سيستم پدرساالري را ناديده مي ماركسيست تفاوت دارد هر دو اين نظريات پايه

زادي ايدئولوژيك مثالً تمايالت  داري دارند و جدايي مشاغل بر اساس جنسيت را به عوامل برون تمايل به تبرئه سيستم سرمايه
و از طرف ديگر با مرزبندي با كساني كه منافع عمومي مردان از جمله مردان كارگر را ناديده . »دهند سبت ميگرايانه ن جنس

داران بياندازند و نقش  اقتصاددانان ماركسيست تمايل دارند جدايي جنسي در مشاغل را به گردن سرمايه«: گويد گيرند مي مي
او مبناي نابرابري جنسي در درون طبقه را به طور . »االرانه را ناديده بگيرندها روابط اجتماعي پدرس مردان كارگر و تاثير قرن

جايگاه امروزي زنان در بازار كار و نظم جاري در رابطه با جدايي شغلي بر اساس « : كند اثباتي و مستدلي چنين بيان مي



گران مرد در اين روند تاكيد دارم زيرا من بر نقش كار. داري و پدرساالري است جنسيت نتيجه روند طوالني همكاري سرمايه
اگر زمان رهايي زنان، از فرومايگي و خالصي مردان از ستم طبقاتي و استثمار فرار . معتقدم اين تكيه و تاكيد ضرورت دارد

 در حقيقت. رها كنند) در بازار كار و در خانه(رسيده، مردان را بايد مجبور كرد جايگاه مطلوب خود را در بازار كار 
اين اما . تر كنند اند تا دستمزد مردان كارگر را كم داران زنان را به عنوان نيروي غيرماهر و با دستمزد كم به كار گرفته سرمايه

همبستگي و همكاري مردان براي حمايت از جامعه پدرساالرانه، باسلسله مراتب مردانه، روزي گريبان . هنوز آغاز ماجرا است
  .» خود مردان را خواهد گرفت

هاي دوگانه  كند كه بر جنبه ها نيز در اين رابطه نكته ژرفي طرح مي زيال آيزنشتاين يكي ديگر از سوسيال فمينيست
بگير در جامعه  ستم بر زنان انعكاس استثمار او به عنوان كارگر مزد«: گويد او مي. بخشد ستم جنسي مساله روشنايي مي

روابطي كه . كند كه زندگي او را در سلسله مراتب جنسي پدرساالرانه تعيين مي داري و هم زمان انعكاس روابطي است سرمايه
قدرت و يا عكس آن ستم، ناشي از جنسيت و هم طبقه است و . گيرد كننده در نظر مي او را به عنوان كارگر خانگي و مصرف

ستم دربرگيرنده استثمار نيز هست اما . ددگر داري آشكار مي اين امر از طريق ابعاد ايدئولوژيكي و مادي پدرساالري و سرمايه
ستم روابط سلسله مراتب تقسيم كار و جامعه را براي اساس جنسيت بازتاب . كند تري از واقعيت را منعكس مي ابعاد پيچيده

من داري و پدرساالري و عمالً در زندگي روزمره ما جريان دارد را  اين نظام ستم كه بر وابستگي متقابل سرمايه. دهد مي
  )7.(»  ام داري پدرساالرانه نام نهاده سرمايه

پردازان سوسيال فمينيسم با روشن كردن ستم در حوزه توليد نه تنها نقش  كنيم نظريه چنان كه مشاهده مي
) در حوزه بازتوليد(اند بلكه با روشن كردن ستم در درون طبقه  داري را در فرو دست بودن زنان به خوبي تشريح كرده سرمايه

ها عامل اصلي فرودستي زنان  سوسيال فمينيست. اند بناي صحيحي براي تشريح نابرابري در ميان طبقه كارگر فراهم آوردهم
هاي ستم بر  ها در يك تركيب درست به همه جلوه آن. گيرند دانند اما نقش پدرساالري را هم ناديده نمي داري مي را سرمايه

داري است اما پدرساالري نيز بر بستر  ده فرودستي زنان در جوامع كنوني سرمايهكنن علت تعيين. اندازند زن روشنايي مي
  .شود ناديده گرفتن هر يك از اين دو عامل خطايي فاحش محسوب مي. كند داري اين امر را نهادي و تكميل مي سرمايه

برخوردار نبوده است بلكه در  داري با پدرساالري البته هميشه ثابت، داراي يك خصلت و از ابعاد يكسان رابطه سرمايه
در . توان به سه دوره تقسيم كرد داري با پدرساالري را مي رابطه سرمايه. طول زمان دچار تحول و تغييرات معيني شده است

دوره اول كه تا اواخر قرن نوزدهم طول كشيد تمام اعضاي خانواده به كار مشغول بودند و زنان و كودكان در سطح گسترده 
داري از مدلي از انباشت  در اين دوره كه با افزايش مطلق زمان كار و با دستمزد نازل توام است سرمايه. شوند ار كار ميوارد باز

دار به طور فردي و بر مبناي اخذ حداكثر سود  هر سرمايه. گيرد كند كه در آن  اخذ سود به نحو عقالني صورت نمي تبعيت مي
اين شيوه انباشت سرمايه بقاي نسل . تري  در بازتوليد نيروي كار برخوردار نيست وميكند و از ديد بلند مدت و عم عمل مي

دوره دوم در اثر . ساخت داد و بازسازي قواي جسمي و روحي آنان را ناممكن مي كارگري را مورد تهديد جدي قرار مي
تكنيكي بازدهي كار و در نتيجه دستمزد  تحوالت. ها هستيم مبارزات كارگران ما شاهد كاهش ساعات كار و باال رفتن دستمزد

در اين دوره . شود آور مشخص مي گردد كه با مرد نان اين امر باعث تحول در نهاد خانواده مي. دهد متناسب با آن را ارتقاء مي
و پز،  مردان در توليد قرار دارند و زنان در كارخانگي وظيفه تجديد توليد روزانه يعني ارائه خدماتي نظير شستشو، پخت

  .نظافت، و بازتوليد نسلي نيروي كار را بعهده دارند



در اين دوره دستمزد نسبت به بارآوري نيروي كار گرايش نزولي از خود . شود دوره سوم از دهه هفتاد به بعد شروع مي
يه جذابيت خود را در اين دوره كارخانگي نزد سرما. كند شدت كار و در نتيجه شدت استثمار افزايش پيدار مي. دهد نشان مي

در اين دوره نيروي . كند در اين دوره ورود زنان به بازار كار به خاطر امكان شدت استثمار گسترش پيدا مي. دهد از دست مي
كردند و با  كردند نيروي كار براي سرمايه عرضه نمي ذخيره براي كار كه در زمين يا در اشكال توليدي كوچك بيتوته مي

كند به عالوه به علت پيشرفت تكنيك وسايل  در اين دوره مبارزات زنان گسترش پيدا مي. شويم برو ميكاهش و كمبود آن رو
هايي  در عوض شاخه. كند اهميت كارخانگي هم كاهش پيدا مي... خانگي و صنايع وابسته به آن نظير مواد غذايي، لباس شوئي

شود كه شكل جديدي از خانواده كه  ين مجموعه تحوالت باعث ميا. كند كه به كار زنان نياز دارد از اقتصاد گسترش پيدا مي
داري در سطح هر واحد توليدي از  دهد كه سرمايه مقايسه اين سه دوره نشان مي) 8.(آور است بوجود آيد مشخصه آن دو نان

و غيرعقالني حتي در كشي را به نحوي وحشيانه  كند اما در دوره اول ابعاد و خصلت بهره برداري مي هاي جنسي بهره تفاوت
دهد اما در حوزه  تر مورد استفاده قرار مي تر و عريان در دوره دوم از پدرساالري مستقيم. برد داري به پيش مي چارچوب سرمايه

  .سطح عمومي يا بازتوليد نيروي كار
هاي شغلي خود  ر فرصتدر دوره سوم عليرغم جذب گسترده زنان در بازار كار نابرابري بين زنان كارگر و مردان بيشتر د

ثباتي در اشتغال وجه مشخصه كارهاي  به كار مشغولند و بي» پاره وقت«در اين دوره زنان بيشتر در كارهاي . دهد را نشان مي
دهد؟ واقعيت اين است  ها را تشكيل مي دوره مشترك است و خصلت ذاتي آن 3اما چه چيزي در هر . دهد ها را تشكيل مي آن

دوره معنا  3آن چه كه به اين . به لحاظ تئوريك و در سطح انتزاعي پدرساالر نيست، نژادپرست نيستداري  كه سرمايه
داري بدون پدرساالري يا نژادپرستي به  از نقطه نظر تئوريك قابل تصور است كه سرمايه. بخشد همانا توليد براي سود است مي

كند هر چند در سطح واقعيت و به  از مفهوم برابري دفاع ميسياسي  –داري در سطح حقوقي  سرمايه. حيات خود ادامه دهد
سرمايه . آورد وجود مي برابري، نابرابري را به اعالنداري از طريق  يه سرما. دهد را سازمان مي طور عملي نابرابري را نهادي و آن

. دليل اين امر نيز روشن است. نبال كندتواند اين هدف را د نيازي به اجبارفرا اقتصادي ندارد، بلكه از طريق اجبار اقتصادي مي
داري انحصار وسايل توليد را در دست دارد و در سطح انتزاعي و تئوريك نيازي به قهر سياسي يا امتيازات سياسي  سرمايه

داري در عمل از مردساالري يا  البته اين حرف نبايد تحت هيچ شرايطي به اين معنا فهميده شود كه سرمايه. حقوقي ندارد
  .كند استفاده نمي... ژادپرستي يان

با اينكه ردپاي جنبش . توان مشاهده كرد داري و جنبش فمينيستي نيز مي اين مساله را از زاويه رابطه سرمايه
اين جنبش . ها اين نهضت به يك جنبش عمومي و فراگير تبديل نشده است گردد ولي تا مدت فمينيستي به قرن نوزده برمي

يعني با ورود گسترده زنان در بازار كار كه با تضعيف پدرساالري توام بود به يك نهضت » ب جنسيانقال«درست در بطن 
كار ارزان و بي مهارت، كاال شدن نيروي كار زنان، انتقال بخشي از كار خانگي به جامعه و رويارويي . اي تبديل شده است توده

هاي  ود كه اساسا بستر اصلي را براي زنان آماده ساخت و زمينهداري و شيوه توليد آن ب مستقيم زنان با خود نظام سرمايه
بنابراين آن چه باعث تكوين جنبش فمينيستي شد بيش از . مساعدي براي تكوين گسترده جنبش فمينيستي فراهم آورد

  . توان آن را ناديده گرفت اين واقعيتي است كه نمي. داري بود پدرساالري خود سرمايه

  



  ايراننابرابري جنسي در 
چونكه نابرابري جنسي در ايران از مختصاتي برخوردار است . اكنون بگذاريد اين مساله را در شرايط ايران دنبال كنيم 

واقعيت اين است كه براي فهم و دريافت نابرابري جنسي در ميان . افكنيم كه ضروري است به طور اجمالي به آن نگاهي مي
داري و  تواند اين مساله را به خوبي تشريح كند يا فراز و فرود رابطه سرمايه ي ميطبقه كافي نيست كه بدانيم كدام تئور

ها الزم است بدانيم كه وجه  پدرساالري در طول زمان چگونه بوده و از كدام مراحل عبور كرده است، بلكه عالوه بر اين
طه با زنان كدام است و در جريان عمل چه داري در ايران و ايدئولوژي و گفتمان غالب رژيم اسالمي در راب مشخصه سرمايه

  .پيكري يافته است
اي بودن آن اثرات معيني بر ساختار نيروي كار برجاي  داري است كه مشخصه حاشيه ايران يك كشور پيراموني سرمايه

هايي از  كه بخشداري در ايران به صورت ناموزون بوجود آمده بدين معنا  سرمايه. توان آن را ناديده گرفت گذارد كه نمي مي
داري در ايران به صورت گسيخته تكوين  به عالوه سرمايه. اقتصاد آن نسبتا رشديافته است و بخش زيادي از آن عقب مانده

هاي اقتصاد برخالف كشورهاي اروپايي نه تنها در ارتباط با هم قرار ندارند بلكه برعكس در  ها و شاخه بخش. پيدا كرده است
هاي پهلوي و اسالمي نيز بر ساختار اقتصادي  هاي رژيم به عالوه سياست. در حالت خنثي قرار دارندجهت متضاد يا دستكم 

در دوره پهلوي اقتصاد تا حد معيني رشد داشته و در دوره . ها توجه شود اند كه الزم است به آن اثرات معيني بر جاي گذاشته
جوار  موقعيت اقتصادي ايران نه تنها نسبت به كشورهاي هم. استجمهوري اسالمي با ركود و تورم افسار گسيخته توام بوده 

علت . تر گشته است به عالوه تخريب موقعيت اقتصادي حتي نسبت به دوره شاه نيز خراب. بهتر نشده بلكه بدتر شده است
وداگري رشد در اين دوره س. جستجو كرد... اين وضعيت را بايد در محاصره اقتصادي، سياست خودكفايي، جنگ با عراق

به عالوه در اين . آوري به تجارت و عمليات احتكاري تقاضا براي اشتغال را به شدت كاهش داده است سرطاني پيدا كرد و با رو
درصد اقتصاد ايران به يك اقتصاد زير  50حتي برخي معتقدند كه . دوره اقتصاد سايه به مراتب گسترش پيدا كرده است

آورد مرز كارگار رسمي و غيررسمي، مرز كارگر با  اي كه به بار مي د زيرزميني اولين نتيجهاقتصا. زميني تبديل شده است
در دوران رژيم اسالمي وزن اقتصاد دولتي نه تنها . ريزد فروش كارگاه بزرگ با كارگاه كوچك را درهم مي فروشنده و دست

ساختار نيروي كار اثراتي برجاي گذاشته كه جلوتر كاهش پيدا نكرده، بلكه افزايش نيز يافته است مجموعه عناصر فوق بر 
عامل ديگري كه در اين بررسي ما بايد مورد توجه قرار گيرد مساله مذهب و نقش روحانيت حاكم . مشاهده خواهيم كرد

آن هاي پدرساالرانه و مردساالرانه دين اسالم برگرفته كه در  ترديدي نيست كه فقهاي حاكم تفسير خود را از مايه. است
اما در اين مساله هم ترديدي نيست كه پاسداران فقه با قوانين فقهي خود . شود برتري مردان بر زنان امر بديهي تلقي مي

فرودستي زنان را در مقابل مردان به مراتب افزايش داده و از طريق نهادها و دستگاه هاي مذهبي آنرا نهادينه و تثبيت 
  .اند كرده

هاي مذهبي مخصوصا  نهادها و دستگاه. گردد زنان به قبل از دستيابي حاكميت فقها برميبنابراين بخشي از مسايل  
اي بازي  كننده نهاد روحانيت در استفاده از دين براي نهادي كردن برتري مردان بر زنان در طول ساليان متمادي نقش تعيين

  .دستي زنان ابعاد باور نكردني پيدا كرده استمعهذا با كسب قدرت سياسي توسط روحانيت در انقالب بهمن فرو. كرده است



ها از  در اين ايدئولوژي انسان. اي از اسالم بر مبناي منافع فقهاي حاكم است وجه مشخصه ايدئولوژي رژيم روايت ويژه
 از جمله جنسي تقسيم» انوار و خدادادي شرع« هاي  بندي حقوق برابر اجتماعي برخوردار نيستند بلكه بر مبناي تقسيم

توان به صورت زير  گردد به طور كلي داراي چند جنبه است كه مي مختصات اين نگرش تا آنجا كه به بحث ما برمي. اند شده
  :آن را فرموله كرد

  
قرار » جايگاه طبيعي و خدادادي«هاي مسلم اين نگرش در  فرض در اين ديدگاه زنان پيشاپيش و جزء پيش .1

  .بلكه توسط شارع مقدس از قبل تعيين شده استها  ها نه توسط انسان حقوق آن. دارند
را براي ) كارهاي خانگي(در اين ديدگاه نقش اجتماعي زنان به عنوان همسر تعيين شده كه يكرشته خدمات  .2

 .كند كدبانو نام مناسبي است كه اين نگاه از زنان را به خوبي بيان مي. كند فراهم مي) آور نان(مرد 

آور خانواده بچه بزايد و به  ل از زن ايفاي نقش مادري است كه وظيفه دارد براي نانآ در اين ديدگاه الگوي ايده .3
 .»بهشت زير پاي مادران است« بيهوده نيست كه شعار مورد عالقه رژيم اين است كه . نگهداري آن بپردازد

بر مبناي امور داد كار زنان را  در اين ديدگاه مردان هر وقت تشخيص دهند از اين حق برخوردارند كه قرار .4
 .لغو كنند» ممنوعيت قانوني و شرعي« اعتباري تحت عنوان 

 
دهد كه اولي بر مبناي سود و  داري با رژيم اسالمي در برخورد با زنان نشان مي هاي سرمايه مقايسه نقطه عزيمت و هدف

زند در حالي كه دومي با معيارهاي  يزيان و از زاويه عقالنيت اقتصادي است كه نابرابري جنسي بين مردان با زنان را دامن م
داري در نهادي  معيار سرمايه. كند ديني و با قرار دادن وي در جايگاه طبيعي و خدادادي اين هدف را دنبال مي –اخالقي 

. كردن اين نابرابري اقتصادي است، معيار رژيم فقها به علت كهتري، فرودستي و نابالغ بودن زنان از منظر مذهبي است
كه رژيم فقها براي اين نابرابري دست  تراشد در حالي داري براي نشان دادن تفاوت زن و مرد توجيه عقالني و مادي مي هسرماي

داري به زنان به عنوان ابزار توليد  سرمايه. داند مي» فطري« شود و آنرا امري به قول عالمه طباطبائي  به دامن خدا مي
  .داند بندگان درگاه خدا براي توليد مثل مي كه رژيم فقها آنها را نگرد در حالي مي

داران يا تبليغات ايدئولوژيك مذهبي رژيم اسالمي منحصر  مشكل نابرابري در ميان زنان با مردان البته به منافع سرمايه
ندارم  البته در اين رابطه قصد. تا حدودي زياد توسط مردم نيز پذيرفته شده است» غيرعقالني« شود بلكه اين واقعيت  نمي

هاي تحصيلي يا دستكاري  كه شستشوي مغزي رژيم اسالمي را در دوران حاكميت بيست و چند ساله آن مخصوصاً در برهه
شود ناديده بگيرم، يا منافع اقتصادي طبقه  هاي عمومي اعمال مي در افكار عمومي كه به طور منظم و پيگير از طريق رسانه

گردد و از  منظورم اين است كه فرودستي زنان به قبل از حاكميت رژيم اسالمي برمي دار را از قلم بياندازم، بلكه سرمايه
ترين  مهم«سنجي در رابطه با مراجعه به يك نمونه از  نظر. كند هاي پدرساالري و مردساالري در فرهنگ ايراني تغذيه مي مايه

در يكي از . در جامعه ما نهادي شده است دهد كه اخالق مردساالرانه تا چه حد  در ميان مردم نشان مي»  وظيفه زن
هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي صورت گرفته است نتايج آن به قرار زير  هايي كه توسط مركز بخش برنامه نظرسنجي

در همين . »داري است ترين وظيفه زن خانه اند كه مهم در صد معتقد بوده 5/66به طور كلي در جامعه مورد بررسي « : است



هاي خاص، براي  اند كه زنان به دليل مشكالت و ويژگي گويان كامال مخالف يا مخالف و معتقد بوده درصد پاسخ 33ي نظرسنج
  )9.(  پست وزارت مناسب نيستند

شود بلكه تا  داران يا منافع فقهاي حاكم بر ايران منحصر نمي كنيم معضل ما به منفعت سرمايه كه مشاهده مي چنان
  .مانده خود مردم نيز دست به گريبان هستيم رتجاعي و عقبحدودي ما با افكار ا

بلكه برعكس تا حدود زيادي اين . مانده و ارتجاعي را نبايد كامالً و انحصاراً به پاي زنان ثبت كرد البته وجود افكار عقب
ه تحقيقي دست زده كه شيرين احمدنيا در اين رابطه ب. امر را بايد محصول ممانعت شوهران و به طور كلي مردان تلقي كرد

هاي تحقيقي كه نگارنده درباره مادران در شهر تهران انجام  يافته« : گويد او مي. بخشد هايي از اين مساله روشني مي به جنبه
دار محسوب شده و به هيچ  كه صرفاً خانه) گو جمعيت پاسخ(دهد كه در ميان آن دسته از مادران نمونه تحقيق  داده نشان مي

در صد، يعني نزديك به نيمي از ايشان، اظهار داشته بودند كه در  4/48يت كاري در ازاي درآمد اشتغال نداشتند، گونه فعال
گويان  درصد از پاسخ 9/12نظر از رقم  صرف. صورت فراهم بودن شرايط، تمايل به احراز نقش شغلي يعني اشتغال به كار دارند

. گويان اظهار عدم تمايل به كار كردن نموده بودند درصد مابقي پاسخ 7/38ند، كه نظر خاصي در اين رابطه ابراز ننموده بود
ترين دليلي كه اين دسته از  پس از جويا شدن محقق از دليل يا داليلي كه براي تمايل خود داشتند، مشخص گرديد كه عمده

به . شان با كار كردن آنان موافقت ندارند ان اين بود كه شوهر) ها درصد كل پاسخ 4/22(اند  گويان به آن اشاره داشتنه پاسخ
گو در  تري از زنان پاسخ اي بيش شان، عده شود كه در صورت موافقت شوهران با كار كردن همسران عبارت ديگر، مالحظه مي

  )10(»   نمودند اند و آن را امري مطلوب تصوير مي واقع طالب احراز نقش شغلي بوده
خالصه كنيم تبعيض و نابرابري عليه زنان در ايران اوالً ناشي از وجود خود نظام اين بخش از بحث را اگر بخواهيم 

اجتماعي، فقدان تامين  -هاي اقتصادي حقوقي، مهمتر از آن وجود نابرابري -هاي سياسي وجود نابرابري. داري است سرمايه
ها در هم شكسته  و برابرطلبي را در آن نفس اجتماعي و خدمات اساسي زنان را در موقعيت فرودست نگه داشته و روحيه عزت

بار حكومت مذهبي است كه قوانين عهد بوقي فقه  ثانياً بخشي از مسايل زنان در ايران امروز، ناشي از موجوديت فاجعه. است
ماقبل اي و  در اين باره بايد توجه داشته باشيم كه فقه اسالمي تحت شرايط جامعه قبيله. پندارد آن زنان را نصف مردان مي

چرا كه قوانين فقهي اساساًُ بر پايه برتري جنس مذكر . معناست فئودالي شكل گرفته كه در آن برابري حقوق زنان و مردان بي
هاي اجتماعي، از حقوق كمتر از مردان برخوردارند، در سني  بر پايه قوانين فقهي زنان در همه حوزه. بر مؤنث استوار است

جدا كردن محيط . شود و درباره دختران نه ساله عمالً نوعي بردگي جنسي مجاز است ناخته ميآشكارا كمتر از مرد، بالغ ش
كار، سركوب غرايز انساني و فشارهاي بيرحمانه و خشن عليه زنان همگي از ثمرات اجراي فقه و ناشي از موجوديت حكومت 

. فرهنگ سنتي و گرايشات و عناصر ارتجاعي آن داردثالثاً بخشي از نابرابري بين زن و مرد در ايران ريشه در . اسالمي است
ها در فرهنگ سنتي ما ريشه دارند و   اين نابرابري. رود كه حتي با برقراري يك حكومت دموكراتيك نيز ضرورتاً از بين نمي

حل و فصل  ها و روشنگري عمومي در مقياس وسيع قابل دار موجود در خانواده هاي ريشه داوري طبعاً بدون مبارزه با پيش
اين فرهنگ توسط جمهوري اسالمي به وجود نيامده، بلكه . كهتر پنداري زنان، كه با حقوق برابر سياسي فرق دارد. نيستند

به عالوه فراموش نكنيم كه خود زنان در . داوري در به قدرت رساندن رژيم اسالمي نقش مهمي داشته است خود اين پيش
اين . شود د و در واقع فرودستي دختران قبل از هر چيز از طرف مادران جا انداخته ميبازتوليد اين مساله نقش مهمي دارن

به . ها بدون تغييرات بنيادي در نظام فرهنگي و ارزشي جامعه، بدون تبليغات آگاهانه در اين راستا حل شدني نيست نابرابري



ني خود زنها، بدون مبارزه سازمانيافته آنان امري ها بدون به ميدان آمدن نيروي عظيم و ميليو عالوه  زوال اين نابرابري
  . ناممكن است

  

  نگاهي به تحوالت ساختار اشتغال زنان از رژيم پهلوي تاكنون
در اين بخش، بحث ما صرفاً بر روي . پردازيم در اين بخش به مقايسه اشتغال زنان در دوره پهلوي با رژيم اسالمي مي

وره شاه و چه رژيم اسالمي متمركز نيست بلكه عالوه بر آن بر اين اساس استوار است افشاگري درباره نابرابري جنسي در د
ساختار شغلي زنان كارگر چه تحوالتي را پشت سر . ها را نشان دهيم كه پيش تاريخ كارگران زن و مختصات ساختار شغلي آن

اخه اقتصادي كه زنان بدان مشغولند از چه ها چه گونه است، درجه تمركز، ش است و در شرايط كنوني كم و كيف آن  گذاشته
  . ويژگي برخوردار است
 1335در سال . صورت گرفته است 1355و  1345، 1335هاي  آمار بزرگ وجود دارد كه در سال 3در رژيم شاه 

ل هزار نفر آن را جميت فعال تشكي 576اند از اين جمعيت  ميليون و هزار نفر بوده 242/6جمعيت باالي دهسال زنان 
هزار نفر آن داراي شغل  573هزار نفر فعال زن  576از . ميليون و هزار نفر غير فعال بوده است 666/5در عوض . دادند مي
 7/9و سهم زنان در بازار كار  2/9و نرخ واقعي فعاليت % 5در اين سال نرخ بيكاري . اند هزار نفر آنها بيكار بوده 3اند و  بوده

از . رسد هزار نفر مي 206ميليون  8جمعيت باالي دهسال زنان اندكي رشد داشته است و به  1345در سال . درصد بوده است
تعداد زنان . هزار نفر آن غير فعال بوده است 173ميليون و  7اند و مابقي يعني  هزار نفر آن فعال بوده 33ميليون  1اين تعداد 

، نرخ واقعي  6/8در اين سال نرخ بيكاري . اند ار نفر بودههز 89هزار نفر و تعداد بيكاران زن  944، 1345شاغل در سال 
در . گردد برمي 1355آخرين آمار از ساختار و موقعيت زنان به . درصد بوده است 5/14و سهم زنان در بازار كار  6/12فعاليت

اند و  هزار نفر فعال بوده 449ميليون و  1از اين تعداد . هزار نفر رسد 232ميليون  11اين سال جمعيت باالي دهسال زنان به 
هزار نفر افزايش يافتند و تعداد زنان بيكار نيز به  212ميليون و  1زنان شاغل به . هزار نفر آن غير فعال 783ميليون و  1

درصد رسيد كه ار آن  8/14و سهم زنان در بازار كار به  9/12و نرخ واقعي فعاليت  4/16نرخ بيكاري . هزار نفر رسيد 237
ويژگي اشتغال زنان را از نقطه نظر كمي مورد مالحظه قرار داديم . اكنون نرخ اشتغال زنان به اين مرحله نرسيده استزمان ت

  .كنيم هاي اقتصادي دنبال مي اكنون بررسي ساختار اشتغال زنان را با توزيع كارگران زن در شاخه
هزار نفر از آنها يعني  228هزار كارگر زن  212صورت گرفته از يك ميليون و  1355در يك بررسي آماري كه در سال 

  . اند درصد آنها در بخش كشاورزي اشتغال داشته 59/2
درصد كل  77/12درصد از  78/3هزار نفر يعني  333درصد در بخش صنعت و  40/7هزار نفر از زنان يعني  651

هاي صنعت،  توزيع كمي كارگران زن در بخشمتاسفانه آمار دقيقي از . اند شاغالن زن در بخش خدمات به كار مشغول بوده
به علت فقدان  1335-55هاي دسترسي به ريز مشاغل زنان در سال«به قول مهرانگيز كار. كشاورزي و خدمات وجود ندارد

كند و نتايج سرشماري سال  ها نيز چندان دردي را دوا نمي بندي مشاغل سر شماره طبقه. پذير نيست اطالعات مورد نياز امكان
اي از مختصات اشتغال  ها اما گوشه بعضي از بررسي. »زنان استخراج نشده است) كد سه رقمي(براي مشاغل تفصيلي  1355

درصد از زنان شاغل شهري  37بيش از «دهد كه  نشان مي 1355يك بررسي از سال . كند زنان در دوره مزبور را منعكس مي



 31حدود (ترين نسبت را شاغلين در توليدات صنعتي  پس از آن بزرگ اند، اي و فني به كار مشغول بوده در مشاغل حرفه
بيش از نصف نيروي كار مشاعل « 1355در سال ) 11(»  اين نسبت كاهش يافته است 45اند كه نسبت به سال  داشته) درصد

در نتيجه . يافته است اين رقم به طور متوسط ساالنه ده درصد كاهش 1365دادند و تا سال  توليدي را زنان كارگر تشكيل مي
درصد اشتغال صنعتي كشور  2/38اشتغال صنعتي زنان كه قبالً . ها توليدي كنار رفتند هزار كارگر زن از فعاليت 400حدود 

درصد نيروي كار زنان شهري در بخش غير   1/59، 1350در سال ) 12.  (يافت»درصد تنزل 5/14داد به  را تشكيل مي
  )13. (كردند رسمي كار مي

هاي صنعت و  بخش«: كند سوداگر محقق ماركسيست كشور ما مختصات اشتغال زنان در اين دوره را چنين گزارش مي
 2/38، 1355درصد و در سال  40، 1345در .تري داشتند ها فعاليت بيش خدمات دو بخش عمدهاي بودند كه زنان در آن

نسبت زنان شاغل در اين فاصله كاهش اندكي روي داد هر چند در . درصد شاغالن بخش صنعت از زنان تركيب يافته بود
هاي كوچك  ها در كارگاه تر آن هزار نفر افزايش پيدا كرد، كه بيش 639هزار نفر به  509ها از  اما شمار آن) درصد 9/1(

غل از دهد كه شمار زنان شا نشان مي 1355- 60تا  1335نگاهي به آمار اشتغال از سال ). 14.(كردند بافي كار مي فرش
 8/14درصد سهم زنان در بازار كار به  7/9نفر افزايش يافته است، يعني از  020/212/1به  1355نفر در سال  573000

اند  اي از محققان انتقاداتي وارد كرده معهذا در رابطه با ويژگي اشتغال زنان دوره شاه پاره. رسيده است 1355درصد در سال 
زنان رفته رفته در مشاغل «گويد  سوداگر درباره مختصات عمومي اشتغال زنان در دوره شاه مي مثالً.  باشد كه به قرار زير مي

هاي بازاري اداري گمارده شدند، كه البته بيشتر  اي و كارهاي بازرگاني و اداري راه يافتند معدودي نيز به مقام فني و حرفه
ستم مضاف نظام حاكم و مردان قرار داشتند و بخش بزرگي از  چنان زير فشار و اما به طور كلي زنان هم. جنبه نمايشي داشت

ترين كارها با كمترين  شد از جمله سياه ها واگذار مي بيشتر كارهايي كه به آن. دادند ستمديدگان جامعه را تشكيل مي
از زنان تركيب يافته بافها و خدمه كارهاي عمومي و خصوصي  اكثريت قريب به اتفاق قالي. آمد دستمزدها و مزايا به حساب مي

هر چند طبق قانون كار پرداخت دستمزد كمتر به زنان منع شده بود، اما ميزان، افزايش سطح دستمزد مردان و زنان . بود
برخي ) 15.(» شد ها براي كار برابر ميان زنان و مردان مشاهده مي گرفت و اختالف زيادي در سطح دستمزد يكسان صورت نمي
كه  1357مثالً دفتر جمعيت و نيروي انساني در مهرماه . اند تري تاكيد كرده ه مزبور روي نكات مشخصاز انتقادات از دور

گذارد كه به قرار  ساختار اشتغال زنان در دوره شاه را مورد تحقيق قرار داده است بر روي دو نكته در اشتغال زنان انگشت مي
  :زير است

  اقتصادي كشورهاي  پايين بودن نسبت شركت زنان در فعاليت .1
 )16.(محدود بودن تنوع مشاغل زنان .2

طرفداران رژيم شاه در رابطه با تامين حقوق زنان داعيه دور و درازي دارند كه با واقعيت اشتغال زنان در دوره مزبو 
مثالً از . كند تر منعكس مي ناپذير كارفرمايان در استثمار كار ارزان زنان  را بيش خوانايي ندارد حتي برعكس اشتهاي سيري

در استان مازندران مورد بازديد قرار گرفت مسئوالن يازده كارخانه معتقد  1357اي كه در تيرماه سال  كارخانه 25مجموع 
كند و داليل  مهرانگيز كار نيز به اين نظرخواهي مراجعه مي) 17.(است استخدام زنان در كارخانه به نفع آنانبودند كه 

زنان . تر از مردان است ها اسان پذيرتر از مردان هستند و كنار آمدن با آن زنان انضباط«: كند كارفرمايان را چنين بيان مي



زنان با دستمزد كمتري . كنند آالت مراقبت بهتري مي ها از ماشين و بسياري از آن. تر از مردان هستند تر و مسئول نظيف
  .»حاضر به كاركردن هستند

در . چنان بيش از مردان بود ن در بخش صنايع در دوره مزبور در روستاها همدر اين دوران شمار و نسبت شاغالن ز
در اين نسبت  1355در . دادند درصد را زنان تشكيل مي 7/67درصد از مردان و  3/32از كل شاغالن صنعتي روستاها  1345

درصد افزايش پيدا كرد كه يكي از  2/36درصد كاهش يافته و سهم مردان تا       3/63آيد، سهم زنان به  تغييري به وجود مي
 8/83درصد به  6/80در شهرها سهم مردان از كل شاغالن صنعتي از «باشد  داليل آن رخنه صنايع نو در سطح روستاها مي

  )18.(»درصد كاهش پيدا كرد 2/16درصد به  4/19درصد افزايش يافت و در مقابل سهم زنان از 
ل زنان در كشاورزي گمراه كننده است كه علت اصلي آن را بايد در مالكيت بر آمار مربوط به اشتغا«گويد  سوداگر مي

، 1345گويد در سال  با اين وجود او به تاسي از آمار ياد شده مي. »زمين دانست كه بيش و كم در انحصار مردان بوده است
شده در بخش كشاورزي كار  مل ميهزار نفر را شا 228و  204درصد شاغالن كه به ترتيب  6/7،    1355در صد و در  4/6

كند كه در مجموع  هايي ديگر اطالعاتي ارائه مي چنين بر روي درصد توزيع كارگران زن در بخش آمار ياد شده هم. اند كرده مي
،  7/0زنان شاغل در بخش ساختمان  1355طبق اين آمار در سال . افكند هاي اقتصادي روشنايي مي تا حدود زيادي به شاخه

درصد را  3/3و در بخش معادن  2/3گاز   ، برق و آب7/2، بازرگاني، بيمه و فروش جمعاً 2ش حمل و نقل و ارتباطات در بخ
درصد و در صنايع  89/15مورد از صنايع جديد و قديم ميزان اشتغال زنان در صنايع قديم  621از مجموع . دادند تشكيل مي

 )19.(»استدرصد بوده  21/8درصد و در كل صنايع % 94جديد 

  
  .توان در چند محور خالصه كرد به طور كلي مختصات اشتغال زنان در دوره شاه را مي

  زنان عموماً در كارهاي ساده به كار 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

 .هاي اقتصادي سنگين بوده است ي نسبتاً در ميان شاخهوزن بخش كشاورز .4

 
دهد زنان از هيچ تشكلي براي دفاع از حقوق خود برخوردار  هاي دوره مزبور نشان مي مطالعه گزارشات و بررسي

وچهريان مهرانگيز من 1350در نيمه دهه . يافت كنند توانستند بدون اجازه شوهران خود پاسپورت در ها حتي نمي آن. اند نبوده
سناتور و وكيل مجلس پيشنهاد داد كه شرط اجازه شوهر براي زنان متاهل در تقاضاي پاسپورت حذف شود كه با اين 

يا همه مصاحبه معروف شاه با اوريانا فالچي را به ياد دارند كه  گردد،  شود و حتي مجبور به استعفا مي پيشنهاد او موافقت نمي
ز نظر قانون با مردان مساوي باشيد ولي از نظر توانايي و استعداد با آنها برابري نمي كنيد شما شايد ا«در آن شاه گفته بود

چه شما هرگز نمي توانيد آثاري مانند آثار ميكل آنژه و باخ ارائه دهيد، شما حتي نمي توانيد يك آشپز خوب  چنان
و فرمايشي آن دوره به حزب رستاخيز ملحق شاه دستور داد تا سازمان زنان دست ساخته  1354حتي در سال ) 20(»باشيد
  .  شود

  مختصات اشتغال در دوره رژيم اسالمي



خواهيم بدانيم اشتغال زنان چه  در اين رابطه مي. كنيم اكنون مختصات اشتغال زنان را در دوره رژيم اسالمي دنبال مي
در شرايط كنوني اشتغال زنان در كدام بخش  تحولي را پشت سر گذاشته ، هر شاخه اقتصادي چه تغييري را از سر گذرانده و

 4/16تعداد جمعيت زنان باالي دهسال از حدود «دهد  يك بررسي آماري از جمعيت زنان نشان مي. متمركز شده است
به بيان . رسيده است 75ميليون نفر در سال  5/29و به حدود  65ميليون نفر در سال  1/24به حدود  55ميليون در سال 

، 1365از اين جمعيت باالي دهسال در سال ). 21(»درصد افزايش يافته است 80، 55زنان نسبت به سال  ديگر جمعيت
از اين . داد نفر آن را جمعيت غيرفعال تشكيل مي 000/011/15داد و  نفر آن را جمعيت زنان فعال تشكيل مي 307/000/1

در اين سال نرخ فعاليت . اند هزار نفر آن بيكار بوده 329داد و  نفر آن را زنان شاغل تشكيل مي 975000تعداد جمعيت فعال
تعداد  65تا  55هاي  دهد طي سال اين آمارها نشان مي. درصد بوده است 2/10و سهم زنان در بازار  4/24واقعي، نرخ بيكاري 

زن از بازار اشتغال  هزار 24هزار نفر كاهش پيدا كرد و به طور متوسط در هر سال  975ميليون نفر به  2/1زنان شاغل از 
اين كاهش اشتغال در بخش . درصد كاهش يافت 8/11درصد به  7/14سهم زنان در بخش عمومي نيز از ) 22.(كنار رفتند

اين روند . درصد كاهش يافت 7درصد به  5/13شود و ميزان اشتغال زنان در بخش خصوصي نيز از  خصوصي نيز ديده مي
 9/3درصد در دوره قبل از انقالب به  5/10شود و ميزان آن از  اي نيز مشاهده مي هكاهش اشتغال زنان در صنايع كارخان

. درصد افزايش يافت 2/52درصد به  43در حالي كه در همين دوره سهم مردان كارگر در ميان كل كارگران از . درصد رسيد
وه صنايع نساجي، پوشاك و چرم بوده هزار نفر فقط در گر 419هزار نفر شغل خود را از دست دادند كه  428در اين دهه 

براستي در صنعت نساجي و عليه كارگران زن شاغل اين بخش در ميان صنايع پاكسازي وحشتناكي  صورت ) 23.(است
ميليون  22جمعيت باالي دهسال زنان  1375در سال . توان توضيح داد را با سياست ضد زن رژيم مي گرفته است كه تنها آن

هزار نفر، جمعيت  348ميليون و  20هزار نفر و جمعيت غيرفعال زنان  37ميليون و  2يت فعال زنان هزار نفر، جمع 385
و سهم  1/9، نرخ واقعي فعاليت 4/13هزار نفر يعني نرخ بيكاري  272هزار نفر و جمعيت بيكار زنان  765ميليون و  1شاغل 

و چه در آمار  75هاي اقتصادي چه در آمار سال  ان در بخشتوزيع كمي اشتغال زن. درصد بوده است 7/12زنان در بازار كار 
درصد  03/13درصد در بخش كشاورزي،  6/16هاي خدمات،  درصد از زنان در بخش 50» به شرح زير بوده است 79سال 

ي در اين دوره اشتغال زنان در بخش خدمات تغيير و تحول) 24.(»  اند در بخش ساختمان مشغول بوده% 27دربخش صنعت و 
 20بگير از  در اين دوره سهم زنان حقوق. كند دهد كه به لحاظ تمركز نيرو در سازمانيابي زنان اهميت پيدا مي را نشان مي

طلب اين افزايش در بخش خدمات را چنين  خانم شادي. كرد افزايش پيدا  1365درصد در سال  42به  1355درصد در سال 
در درجه اول به دليل استخدام زنان آموزگار و در درجه دوم به }خدمات{گروه  افزايش زنان شاغل در اين«: دهد توضيح مي

افزايش سهم اين گروه از زنان درميان كل زنان شاغل نيز . دهنده خدمات بهداشتي و درماني است دليل استخدام زنان ارائه
شي و بهداشتي در سراسر ايران و به ديدگاه جداسازي دختران و پسران، گسترش خدمات آموز: تحت تاثير از اين عوامل است

تر مشاهده كرديم اين رشد در بخش  همان طور كه پيش. »خصوص در روستاها و تعداد دختران جوان نيازمند آموزش
از جمله داليلي كه باعث شده كه سهم اشتغال زنان در . هاي ديگر توام بوده است خدمات با كاهش چشمگير اشتغال در بخش

  :توان به اين عوامل اشاره كرد شديد مواجه شود مي بازار كار با افت
  

  .بازنشسته كردن كارمندان زن در بخش عمومي و تشويق زنان به بازخريد .1



 .افزايش مرخصي زايمان .2

 .نامه توسط سازمان صنايع ملي در بخش نساجي ناظر بر ممنوع بودن استخدام زنان صدور بخش .3

 .پاكسازي زنان .4

 .ها در ادارات دولتي كتعطيل كردن برخي از مهد كود .5

 .جداسازي محل كار .6

كافيست در اين رابطه به يك بررسي از . هاي عمومي ترويج و تبليغ نقش همسري و مادري از طريق رسانه .7
درصد به زنان  3/10درصد مشاغل خارج از خانه به مردان و  7/89. هاي درسي دوره ابتدايي مراجعه كنيم كتاب

 )25.( خل خانه هم به عهده زنان استاختصاص دارد و كليه مشاغل دا

 .ركود توليد و شرايط جنگ .8

 .نيمه وقت كردن كار زنان .9

 28هاي تحصيلي علوم رياضي و فني،  درصد از رشته 55زنان در . هاي تحصيلي اي از رشته ممنوعيت در پاره .10
اي از اين  بته پارهال) 26.(توانند تحصيل كنند درصد هنر نمي 5درصد علوم تجربي و  23درصد علوم انساني، 

 .ها بر اثر مبارزه زنان تغيير پيدا كرد محدوديت

  
كاهش ميزان اشتغال زنان مخصوصاً در دهه اول دوره بعد از انقالب كه از نقطه نظر آماري و كمي تاحدودي بديهي به 

باره تا حدودي كم رنگ  رسد متاسفانه والنتين مقدم گرايش دارد كه سياست تبعيض جنسي رژيم اسالمي را در اين نظر مي
ها و مراكز دولتي و حتي در  كه حجاب دارند، در مدارس، دانشگاه در ايران امروز، زنان با اين«: گويد او مي. جلوه دهد

هر چند تفاوت جنسي و حقوقي مربوط به هر يك جداگانه وجود دارد و ممكن است تبعيض جنسي . ها مشغول كارند كارخانه
ها موضوعاتي هستند كه با توسعه اقتصادي و تغييرات جمعيتي و نيز رشد جمعيت زنان آموزش  اما اين. نيز وجود داشته باشد

هايي جنسي هم در حال  باشند، همانگونه كه آموزش و پرورش جهاني در ايران گسترش يافته، تفاوت ديده، در حال تغيير مي
  )27.(باشد تغيير مي

به درستي با مراجعه به ميزان بيكاري، سهم زنان شاغل در كل جمعيت فعال و پور در پاسخ به اين نظر  مهرداد درويش
  )28.(نيست» در حال تغيير«دهد كه عامل تبعيض جنسي به راحتي  مقايسه تحصيالت زنان با مردان نشان مي

شاغالن  دهد، نسبت زنان شاغل در كل بررسي آماري دهه دوم حاكميت رژيم اسالمي در زمينه اشتغال زنان نشان مي
 55-65افزايش يافته و تعداد زنان شاغل نسبت به دوره  1375درصد در سال  7/12به ) 1365سال (درصد  1/9كشور از

درصد، كه طي يك دهه ثابت  69ساله و باالتر، از  10دار در كل زنان  در همين رابطه نسبت زنان خانه. دهد افزايش نشان مي
سهم زنان شاغل كه در . دهد هاي اقتصاد نيز خود را نشان مي ين تغييرات در زير شاخها. يابد درصد كاهش مي 10مانده بود، 

دصد افزايش  33درصد كاهش يافته بود مجدداً در اين دوره به رقم  6/21به  55 - 65درصد در دهه  7/52بخش صنعت كه 
 290دهه به  3زن پس از گذشت هزار شاغل  230البته در بخش كشاورزي ما شاهد تحول چشمگيري نيستيم و . يابد مي

  )29.(دهد هزار نفر رسيده كه رشد بطئي و كندي را نشان مي



 8/38درصد، صنعت  4/14دهد كشاورزي  هاي اقتصادي را چنين نشان مي توزيع شاغلين زن در بخش 1379آمار سال 
اي خود را كه مقايسه نسبت  مركز آمار آخرين نتايج نمونه. دهد از كل اشتغال را به خود اختصاص مي 8/46درصد و خدمات 

در كشاورزي، % 31كمترين نسبت متخصصان با «الم كرده است هاي مختلف اقتصادي بود چنين اع متخصصان فعال در بخش
البته رشد شاغالن در بخش خدمات به معناي ) 30(»درصد در بخش خدمات حضور دارند 55/91درصد در صنعت،  07/8

عرضه   دهها و وجود توده گستر  رشد تقاضاي نيروي كار در اين بخش نبوده، دليل ابن امر را بايد در ركود حاكم بر ساير بخش
  )31.(وجو كرد ها جايي براي كاركردن ندارند جست نيروي كار كه در ساير بخش

هاي آموزشي و بهداشتي  هاي شغلي زنان در بخش خدمات، در فعاليت فرصت«ويژگي اشتغال در اين بخش اين است 
خدمات به فعاليت در امور درصد از كل شاغالن زن در بخش  4حدود . شود متمركز شده است كه كارهاي زنانه محسوب مي

درصد كل شاغالن زن  6/18بيش از  1379در سال . پردازند هاي خدماتي بخش عمومي مي آموزشي بهداشتي و ديگر فعاليت
  )32.(»اند هاي آموزشي اشتغال داشته در فعاليت

هاي اشتغال در  ز ويژگيدهد يكي ا مقايسه ساختار اشتغال زنان در دوره شاه با رژيم اسالمي چند ويژگي را نشان مي 
 85/49با  1365در سال . دوره رژيم اسالمي نسبت به رژيم شاه اين است كه نسبت اشتغال روستاها با شهرها دگرگون گشت

 8/48درصد و زنان  1/51اند، و مردان  درصد در روستاها ساكن بوده 3/45درصد در شهرها و  1/54ميلون نفر جمعيت كه 
درصد در روستاها و حدود  47درصد شاغالن در شهرها و  53ميليون نفر شاغل،  21/11اشتغال با  درصد كل جمعيت، از نظر

درصد  3/61ميليون نفر جمعيت، حدود  05/60با  1375در حالي كه در سال . اند شان زن بوده درصد 9درصد آنان مرد و  91
درصد جمعيت از نظر اشتغال  9/49درصد و زنان  8/50 اند و مردان شان در روستاها ساكن بوده درصد 3/38آنان در شهرها و 

درحالي كه در اين دوره در (درصد آنان در روستاها  1/39شان در شهرها و  درصد 3/60ميليون نفر شاغل در كشور  57/14با 
 0/12درصدشان مرد و  8/87و حدود ) هزار شغل 51ميليون شغل جديد اضافه شده است، در روستاها تنها  84/2شهرها 

  ).33(اند درصد آنان زنان بوده
ويژگي ديگر اشتغال زنان نسبت به دوره شاه اين است كه وزن زنان شاغل در كشاورزي به مرور كاسته شد و وزن زنان 

اينكه در بين بخش صنعت و خدمات غلبه با كدام است برخي از محققان نظير . شاغل در صنعت و خدمات افزايش پيدا كرد
دهد كه زنان  نشان مي 1365آمار سال « :گويد ري معتقدند غلبه با بخش خدمات است، او در اين باره ميخانم خديجه سفي

بيش از همه در بخش خدمات متمركز هستند، پس از آن بخش صنعت و سپس كشاورزي بيشترين جمعيت زنان را در خود 
، شمار زنان شاغل در بخش  1375مار رسمي سال آ«و برخي ديگر نظير خانم زهرا كريمي اعتقاد دارند كه »جاي داده است

 1379گيري سال  در نمونه. دارد ها اعالم مي درصد كل شاغلين در اين بخش 33(نفر  583186كشور را ) ساخت(صنعت 
ها زني كه  درصد بوده است، در حالي كه با احتساب ميليون 30كمتر از ) ساخت(نسبت زنان به كل شاغلين در بخش صنعت 

زندگي خود به بافتن قالي و گليم يا توليد ديگر كاالها اشتغال دارند، جمعيت زنان فعال و شاغل در بازار كار ايران  در محل
  .»كامالً تغيير خواهد كرد و به حدود نيمي از جمعيت شاغل در بخش صنعت خواهد رسيد

اي و غير رسمي بر بخش برنشسته و  توان مشاهده كرد غلبه بخش حاشيه ويژگي ديگري كه در ساختار اشتغال زنان مي
اند  اند اما آنها به خانه برنگشته در جمهوري اسالمي زنان شاغل ظاهراً از كار در مشاغل رسمي كنار گذاشته شده. رسمي است



نظر از اين . اند اي، غير رسمي، قراردادي و خارج از دايره شمول قانون كار و تامين اجتماعي جذب شده بلكه در مشاغل حاشيه
  . هنجارتر قرار گرفته است وضعيت زنان نسبت به رژيم شاه به مراتب بدتر و در شرايط نابه

عمومي  -ويژگي ديگري كه ساختار اشتغال زنان در دوره رژيم اسالمي پيدا كرده افزايش اشتغال زنان در بخش دولتي
« عمومي با خصوصي را چنين بيان كرده است  ميترا باقريان با برجسته كردن اين مساله تناسب رشد اشتغال بخش. است

هاي آموزشي، فرهنگي و  اشتغال در بخش عمومي، بويژه در مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اشتغال در پست
الهه رستي در ) 34(».اشتغال در بخش خصوصي به شدت كاهش پيدا كرده است. درماني افزايش پيدا كرده است -بهداشتي

 31درصد به  29هاي دولتي تنزل نكرد، بلكه از  نه تنها درصد كارگران و كارمندان زن در وزارت خانه«ويد اين باره مي گ
هاي آموزش و پرورش با بهداشت و دادگستري افزايش يافت ولي در  درصد كارمندان زن در وزارت خانه. ... درصد رسيد
در حالي كه وزارت جهانگردي منحل شده بود، وزارت . شد هاي بازرگاني و آموزش عالي اين درصد دچار كاهش وزارت خانه

 .»خانه هاي جديدي تاسيس شد كه درصد كارمندان زن شاغل را افزايش مي داد

كاهش درصد اشتغال در . بخشي از رشد نسبي اشتغال در بخش عمومي را البته بايد با آپارتايد جنسي توضيح داد 
اما اگر ورود زنان به بازار كار و . رسد اي متناقض به نظر مي عمومي ظاهرا پديده  هاي ديگر و رشد اشتغال زنان در بخش بخش

  .يدئولوژيك حكومت اسالمي را در نظر بگيريم اين تناقض بهتر فهميده مي شود خصلت ا
ه توان به ويژگي درجه سواد زنان شاغل در دوره شاه رژيم اسالمي اشاره كرد كه در رژيم شاه با هم و باالخره مي

سوادي شاغالن زن قابل مقايسه با رژيم اسالمي نيست و ميزان  گري و تبليغات ناظر بر دفاع از حقوق زنان ميزان بي آوازه
درصد  43به  1375درصد بوده كه در سال  5/18حدود  1355سواد زنان تحصيل كرده در كل شاغالن كشور در سال 

توانند در مسير  بهايي هستند كه امر سازمانيابي زنان را مي ه گرانو همين زنان تحصيل كرده سرماي. افزايش يافته است
  . درست قرار دهند

  

  نابرابريهاي جنسي
تمركز بر روي مساله زنان البته در جنبش ما مخصوصاً در بين مخالفان حقوق زنان يا به عبارت بهتر مدافعان 

. خواهد از مردان سلب و به زنان اعطا و سپرده شود مي »متعارف«گري توام بوده كه حقوق  مردساالري هميشه با اين آواره
دهد به بهانه الغاي ستم طبقاتي به  ها نيز كه بنا به تعريف الغاي ستم جنسي جزئي از هويت آنان را تشكيل مي بخشي از چپ
  .تر مطرح شود روشنبنابراين ضرورت دارد مطالبات زنان هر چه . اند ترين مساله جامعه از اين امر طفره رفته عنوان اصلي

شان مطرحند در عين حال  اي دارند كه به خاطر ويژگي زن بودن ها و مطالبات ويژه زنان شاغل اما در كشور ما خواست
ترين مسايل و  مهم. يك رشته مطالبات عمومي نيز وجود دارد كه با مردان كارگر براي دستيابي به آنها اشتراك منافع دارند

  :بندي كرده است طلب چنين صورت برند را خانم ژاله شادي از آنها رنج مي هايي كه زنان نابرابري
  

  .معيارهاي استخدامي نابرابر .1
 .اي و بازآموزي هاي نابرابر براي آموزش حرفه فرصت .2

 .دستمزد نابرابر براي كار يكسان .3



 .دسترسي نابرابر به منابع توليدي .4

 .ها تمركز در تعداد محدودي از شغل .5

 .ها گيري ر تصميممشاركت نابرابر د .6

 .شانس بيشتر براي بيكاري .7

 )35(امكان نابرابر در ارتقاء شغلي .8

 
ها و در عين حال برخي از مطالبات زنان را به طور مختصر و از نزديك مورد مالحظه قرار  بگذاريد برخي از اين نابرابري

  .دهيم
ر پرداخت دستمزد برابر در ازاي كار برابر با مردان يكي از خواستها و مطالبات زنان كارگ: نابرابري دستمزد زنان با مردان

  .ترين مطالبات زنان كارگر الغاي نابرابري در سطح دستمزد است به عبارت ديگر يكي از مهم. است
% 33ميزان دستمزد زنان در ايران به طور متوسط «مدعي است» حريم حساس اشتغال زنان«ناهيد كشاورز در مقاله 

مثالً در كارخانه ترانسو . كند ها اين ادعا را تائيد مي مطالعات موردي در برخي از كارخانه) 36.(»  است كمتر از دستمزد مردان
وجود   آيا اين نابرابري فقط در اين كارخانه) 37(».كنند هزار تومان دستمزد دريافت مي 80هزار تومان و زنان  120مردان «

. ين رابطه به اعتراف دبير اجرايي خانه كارگر استان بوشهر مراجعه كنيمكافي است در ا. دارد؟ پاسخ اين سئوال منفي است
هاي خصوصي اين استان توسط كارفرمايان  حقوق بانوان كارگر شاغل در برخي از شركت«: گويد عيسي محمد كمالي مي

آيا اين نابرابري )38(»استتر از مصوبات قانوني  پردازند پايين ها به زنان مي هم اكنون حقوقي كه اين شركت. شود ضايع مي
مراجعه به برخي از كارهاي تحقيقي و بررسي برخي از . شود؟ پاسخ اين سئوال هم منفي است فقط در استان بوشهر ديده مي

  . دهد لوايح اين مساله را نشان مي
به قرار زير در يك كار تحقيقي كه بر روي كاركنان بخش آموزش صورت گرفته تبعيض در درآمد زنان شاغل با مردان 

  .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  

  
  

متوسط حقوق يك  ‚اگر بر  اساس ميانگين ساعت كار در هفته استخراج شده در همان تحقيق «: افزايد اين تحقيق مي
  :آيد به دست مي) به ريال(و مردان را محاسبه كنيم ارقامي به شرح زير  ساعت كار زنان

 
  استادان مرد  استادان زن  دبيران مرد  دبيران زن  آموزگاران مرد  آموزگاران زن
1252/2 1506/4 2215/5 2216/8  3506/0  3956/0  

 



دستمزد را به نحو آشكارتر روشن  اين گزارش با محفوظ داشتن هزينه كار خانگي در بودجه خانوار نابرابري در سطح
تر  حال اگر در اين محاسبه، كار زن در خانه را از نظر ارزش كار، يا به عبارت ساده«: گويد نويسنده اين گزارش مي. سازد مي

مثالً (گيرد و اگر نگيرد، بايد از بودجه خانوار به نحوي پرداخت شود  پولي كه در مقابل انجام كارهايي كه توسط او انجام مي
در نظر ...) ها معلم سرخانه گرفته شود، غذاي آماده از بيرون خريداري شود و غيره لباس به لباسشويي داده شود، براي بچه

به شرح ارقام زير ) به ريال(كند در مقايسه با يك مرد  بياوريم، مقدار درآمد زن در برابر نيرويي كه در طول روز صرف مي
 )39: (يابد تغيير مي

  
  استادان مرد  استادان زن  دبيران مرد  دبيران زن  آموزگاران مرد  اران زنآموزگ

721 1506 1375 2217  2042  3956  
  

» يكسان شدن حقوق زنان و مردان متاهل«توان به اليحه  براي اثبات نابرابري در دستمزد زنان با مردان در ايران مي
افزايش حقوق مستخدمان متاهل زن و مرد «گويد با اليحه مزبور ميالهه كواليي نماينده مردم تهران در رابطه . مراجعه كرد

هاي  به رغم مخالفت«: گويد او مي. است» هاي دولتي حاصل پيگيري فراكسيون زنان مجلس شاغل در ادارات و سازمان
به تصويب  غيرقابل تصوري كه در خصوص يكسان شدن حقوق زنان  و مردان متاهل وجود داشت در نهايت اين اليحه قانوني

از اول » اليحه قانوني حداقل و حداكثر حقوق مستخدمان 2حداقل حقوق موضوع ماده « طبق مصوبه هيات وزيران . رسيد
در مورد مستخدمان متاهل زن و مرد و مستخدمان سرپرست خانواده كه افرادي را تحت تكفل خود دارند مبلغ « 1381سال 
سال از حاكميت  24دهد بعد از  اين اليحه نشان مي) 40.(»ر ريال خواهد بودهزا 600هزار ريال و ساير مستخدمان  700

دستمزد برابر با مردان تازه در هيات وزيران به تصويب رسيده ) هاي دولتي ادارات و سازمان(رژيم اسالمي براي بخشي از زنان 
گيرد بلكه آنهايي را كه متاهل يا سرپرست  ر نميهاي دولتي را در ب به عالوه اين مصوبه اوالً همه زنان ادارات و سازمان. است

تكليف زنان شاغل در بخشهاي ديگر . گيرد ثانياً اين مصوبه همه زنان شاغل را نيز در بر نمي. شود خانواده هستند شامل مي
ن در ازاي كار توان نشان داد كه بخش غالب زنان شاغل از دستمزد برابر با مردا شود؟ بهتر از اين مصوبه نمي اقتصاد چه مي

ها  هاي دستمزد، ماليات، حق بيمه، پاداش و كاالهاي ارزان قيمت در تعاوني هاله افشار نابرابري در حوزه. برابر محروم هستند
زنان متاهل . زناني كه شاغلند، در عمل از دستمزد برابر براي شرايط كاري يكسان برخوردار نيستند« : كند را چنين بيان مي

مردان از حقوق دوران . پردازند زنان حق بيمه بيشتري از مردان مي. پردازند ل ماليات بر درآمد بيشتري مياز مردان متاه
مردان بيشتر . برند و زنان معموالً كساني هستند كه بايد مخارج سرپرستي فرزندان خود را بعهده بگيرند تاهل خود بهره مي

قيمت در  اند و آنها هستند كه حق استفاده از كاالهاي ارزان ست خانوادهگيرند چون فرض بر اين است كه آنها سرپر پاداش مي
زنان نه تنها از اين حق محرومند بلكه : رود  شان باال مي سهم آنها با بيشتر شدن تعداد فرزندان. هاي دولتي را دارند تعاوني

اسالمي فقط به درآمد پايه محدود نابرابري در سطح دستمزد در جمهوري ). 41.(كنند حتي خود نيز سهمي دريافت نمي
كاري  مبلغ اضافه«مثالً . كاري نيز با تبعيض و نابرابري در بين زنان و مردان كارگر روبرو هستيم ما در پرداخت اضافه. شود نمي

شدگان هم اين  يا در پرداخت غرامت بيمه) 42(» تومان است 360تومان و براي زنان ساعتي  400براي آقايان ساعتي 
شدگان زن متاهل را در ايام بيماري معادل  مزد بيمه غرامت دست«سازمان تامين اجتماعي . توان مشاهده كرد رابري را ميناب



يعني . پردازد حقوق روزانه مي% 75گيرد، در حالي كه به مردان متاهل در موارد مشابه معادل  حقوق روزانه در نظر مي% 66
  )43(» رگر برابر با دستمزد كارگران مرد مجرد استشدگان زن متاهل كا مزد بيمه غرامت دست

  

  :هاي شغلي نابرابري در فرصت
دهند، معهذار از سهم ناچيزي در جمعيت شاغل كشور ما  زنان جامعه با اينكه تقريباً نصف جمعيت كشور را تشكيل مي

 2/8به  55درصد در سال  9/12زنان فعال  .اند دار بوده از كل زنان ده ساله و باالتر خانه% 69 1355-65در دهه . برخوردارند
هاي رژيم اسالمي ناظر بر   داليل اين امر را بايد در سياست) 44(درصد كاهش يافت 9/8به  8/13درصد و سهم زنان شاغل از 

 داري و شدن نقش سنتي خانه هاي زود هنگام، ترك خدمت به طور دلخواه يا اجباري، برجسته خريد بازنشستگي اجباري، باز
 1365درصد سال  9/8نسبت زنان شاغل  1365-75با اين وجود فقط در دهه دوم يعني . جستجو كرد....مراقبت از كودكان

ميليون نفر رسيده است  2درصد يعني حدود  1/9افزايش يافته و نرخ مشاركت زنان برابر با  1375درصد در سال  1/12به 
هاي برابر  دهد، با اين وجود فقدان فرصت سبت زنان شاغل افزايش نشان ميبا اينكه در دهه دوم حيات رژيم اسالمي ن). 45(

براي احراز شغل و ارجاع اكثر مشاغل و مهمتر از آن ارتقا، شغلي به مردان كماكان به عنوان يك عرصه نابرابري بين مردان با 
هاي  بندي شود و در سطوح ديگر گروه دود نميهاي شغلي صرفاً به كارگران مح البته نابرابري در فرصت. دارد زنان شاغل ادامه 

» مراتب اجتماعي« شود بلكه در  اين نابرابري صرفاً به ميزان اشتغال زنان با مردان خالصه نمي. شود اجتماعي نيز مشاهده مي
گاه كنيم به هاي دولتي ن اگر به درصد مديران در برخي از دستگاه. شود گيري تبعيض و نابرابري مشاهده مي نيز به نحو چشم

درصد و 16مثالً در وزرات نيرو سهم مديران مرد تقريبا . كنيم خوبي تبعيض سهم زنان شاغل و مديران زن را مشاهده مي
  )46. (در بقيه نهادهاي ديگر نيز اين تبعيض وجود دارد. درصد  است 4سهم مديران زن 

كافيست در اين .اند آشكار نابرابري را نهادي كرده در بعضي از نهادها نيز استخدام نه به صورت تلويحي بلكه به طور
توان  يا مي. كند خود فقط مردان را استخدام مي»  اداري  سمت 17«رابطه به آگهي استخدام بنياد مسكن مراجعه كنيم كه در 

مه را چنين معاون اداري اين سازمان روح و مضمون اين بخشنا. اشاره كرد 1364نامه سازمان صنايع ملي در سال  به بخش
اين مطابق اعتقادات و عرف  مذهبي ما است طبيعتاً خواهران ما . مردان در يافتن كار اولويت دارند« : دهد توضيح مي

هاي زماني مشكل و  ها كه وظايف، اهداف و برنامه توانند در بافت سنگين واحدهاي صنعتي، يا در محوطه كارخانه نمي
  )47. (»فرسايي دارد موفق باشند طاقت

شود و  تبعيض عليه زنان در بيكاري نيز  نابرابري در اشتغال يا نابرابري در بيكاري كامل مي: بيشتر در بيكاري» شانس«
زنان عموماً آخرين كساني هستند كه استخدام . كند ها موقعيت فرو دست زنان را تثبيت مي دست به دست ساير نابرابري

  .شود اخراج ميشوند و غالباً اولين گروهي هستند كه  مي
دهد كه نرخ مشاركت زنان در  نشان مي 1355 -78هاي  مطالعه نرخ مشاركت و بيكاري بر حسب جنسيت در دوره سال

نرخ بيكاري زنان . درصد بوده است 8/70درصد بوده در حالي كه نرخ مشاركت مردان در همين سال  9/12   1355سال 
دهد نرخ  نشان مي 1378اين آمار در سال . درصد بوده است 1/9مان سال درصد درحالي كه نرخ بيكاري مردان در ه 4/16



دهد  در عوض نرخ بيكاري نشان مي. درصد بوده است 9/61درصد بود در حالي كه نرخ مشاركت مردان  7/11مشاركت زنان 
  .درصد است 36/13درصد است نزد زنان  5/13كه ميزان آن نزد مردان 

تفكيك محل كار . به ويژه ديگر زنان شاغل لغو جداسازي محل كار زنان از مردان استمطال:الغاي جداسازي محل كار 
شود نه تنها توهين آشكار به زنان شاغل است بلكه عالوه بر آن  به علت جنسيت زنان كه توسط نهاد حراست پاسداري مي

 .كند هدف تقرفه زنان كارگر با مردان را نيز تعقيب مي

سازي بين مردان شاغل با زنان شاغل اگرچه جوهر به غايت ارتجاعي و مردساالرانه دارد در جدا:هاي زنانه الغاي شغل
گري، معلمي،  منشي. ياد كرد»هاي زنانه شغل«توان از آن به عنوان  آورد كه مي اي را به وجود مي روند و ادامه خود پديده

توان به عنوان  هايي هستند كه از آن مي شغل... افيب تر از همه قالي هاي قابل توجهي از نساجي و برجسته پرستاري، بخش
درصد از  84«در اين رابطه كافي است قالي بافي را مورد مالحظه قرار دهيم كه برمبناي آمار . ياد كرد» هاي زنانه شغل«

ن به هاي زنانه آن چيزي است كه شيرين احمدنيا از آ هاي شغل يكي از ويژگي) 48(»بافندگان فرش كشور زنان هستند
ها از چنين  هاي زنانه صادق نيست معهذا غالب اين شغل اگرچه اين ويژگي براي همه شغل. كند ياد مي» كار در منزل«عنوان 

مشاغلي چون صنايع دستي، دوخت و دوز،گلدوزي، گليم بافي و فرش بافي، به ويژه در ميان «.خصوصيتي برخوردار هستند
با اين حال بايد متذكر شد كه كار كردن زنان در . زنان در ايران مرسوم بوده است اقشار كم درآمدتر جامعه توسط كار كردن

اين قالب با شرايط محيطي و كاري نامساعدتر و ناايمن تري همراه است و خطرات مستقيم و غير مستقيمي را متوجه زنان و 
  )49.(»كند اين كارها صرف مي هاي طوالني از عمر خود را غالباً به اجبار به انجام كند كه سال دختراني مي

   

  :الغاي نابرابري در برخورداري از تامين اجتماعي
تامين اجتماعي توسط مجلس ارائه شده در صورت فوت زنان بيمه شده  82ماده  2اي كه در باره بند  براساس اصالحيه

اما اين اصالحيه توسط شوراي . مند شوند رهتوانند با توجه به شرايط قانون از مزاياي مستمري بازماندگان به ها مي فرزندان آن
شود ثانياً  مخالفت شوراي نگهبان نقص آشكار اوالً خود قانون كار رژيم محسوب مي. شود وتو مي» بار مالي«نگهبان به عنوان

ل دهد كه زنان شاغ اين اقدام شوراي نگهبان فقط نشان مي. آيد نقص آشكار حق خصوصي و فردي زنان كارگر به حساب مي
  . با مردان برابر نيستند و حتي در برخورداري از بيمه نيز تبعيض وجود دارد

خواست بخش ديگري از زنان كشور ما بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخي و زيان : بازنشستگي پيش از موعد
ت و زيان آور و ناامني با ها كارهاي سخ هايي مطرح شده است كه مشخصه اصلي آن اين مطالبه عموماً در كارخانه. آور است

هزار انگشت در  3ماه  5بنا به آماري كه واحد اطالعات تامين اجتماعي ارائه داده است در عرض .درجه باال بوده است
  .افتد حادثه در واحدهاي توليدي ايران اتفاق مي 6ساعت 5در هر . هاي ايران قطع شده است كارخانه

  استراتژي سازمانيابي زنان كارگر
ماهر؛ (درجه مهارت) خدمات؛ صنعت؛ كشاورزي(هاي اقتصادي توان بر مبناي شهري يا روستايي؛ شاخه شاغل را مي زنان

ما در اين نوشته با توجه به شرايط مشخص مبارزه كارگران در ايران . درجه سواد؛ ميزان سازمان يافتگي تقسيم كرد) ساده



يك استراتژي معطوف به . كنيم دار تقسيم مي ي و زنان خانها دسته يعني بخش برنشسته؛ بخش حاشيه 3زنان را به 
شان از چه  يابي بايد روشن كند كه موقعيت؛ وزن هر يك از اين نيروها كدام است؛ در شرايط كنوني اقدامات و حركات سازمان

  .يابي ميگذرد اي برخوردار است و دورنماي حركات و اقدامات آنها از چه مسيري به سازمان وجه مشخصه

  كارگران زن برنشسته
كارگران زن بخش برنشسته آن بخش از كارگران هستند كه الاقل در سطح تئوري و روي كاغذ مشمول قانون كار يا  

شوند؛ از درجه معيني مهارت برخوردارند؛ دستمزد نقدي دريافت  قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين استخدامي مي
) 50(درصد زنان كشور؛ غيرفعال هستند 88بنا به گفته زهرا شجاعي . شوند ير شناخته ميكنند؛ به عنوان كارگر و مزدبگ مي
مانده  آموز و دانشجو و باقي در صدر آن را دختران دانش 26\5دارند و  در صدر آن خانه 56\5درصد كل زنان غير فعال  88از 

در صدر جمعيت غيرفعال  1\8د كافي برخوردارند زناني كه بدون هيچ فعاليتي از درآم. زنان بيكار و متقاضي شغل هستند
  . درص زنان ايران فعال هستند12شود  با اين آمار معلوم مي. دهند كشور را تشكيل مي

دهد كه تعداد  نشان مي 1375توزيع شغلي زنان كشور ما از چه مختصاتي برخوردار است؟ يك نگاهي كلي به آمار سال 
هزار نفر در  71هزار نفر آن در نقاط شهري و  672نفر بوده است كه از اين تعداد هزار  698شاغالن زن در بخش عمومي 

هزار نفر آن  130هزار زن در بخش خصوصي به كار مشغولند كه  250بر طبق اين آمار . اند نقاط روستايي به كار مشغول بوده
دهد كه وزن زنان شاغل در بخش خصوصي  مي اين آمار نشان. كنند هزار نفر در نقاط روستايي كار مي 119در نقاط شهري و 

نفر كاركنان دولت تعداد  2\352625از كل . در نقاط روستايي قابل توجه است و از وزن چشمگيري برخوردار است
دهد كه تابع قانون استحدام كشوري و يا ساير مقررات استخدامي هستند و  ها را كاركنان زن تشكيل مي ؛ نفر از آن374473

  .ها تابع قانون كار نفر از آن 8647تعداد
متاسفانه آماري از تعداد كاركنان زن رسمي و غيررسمي در دست نيست و ما نمي دانيم چند درصد از شاغالن زن 

  . بصورت غيررسمي به كار مشغول هستند
ت تعداد كه يكي از آخرين آمارهاي كشور اس 1378توزيع شاغالن زن در بخش عمومي چگونه است؟ بر طبق آمار سال 

نفرند  494332در آمورش زنان شاغل . هاي عمومي به قرار زير است بخش آموزش؛ بهداشت و ساير بخش  3زنان شاغل در
  .نفر به كار مشغول هستند 732405هاي عمومي  نفر و در ساير بخش 116563در بهداشت و درمان 

  ) 51.("ه كار مشغول هستنددرصد از زنان مشاغل در آموزش و پرورش ب 73"دهد اين آمار نشان مي
ها  در بخش عمومي بعد از معلمان پرستاران در مقام دوم قرار دارند و چه از نقطه نظر كميت و چه از زاويه نوع كار آن

ها  هاي ديگر نيز به كار مشغولند كه عجالتاً از بررسي آن زنان شاغل در بخش عمومي در رشته. اند داراي اهميت قابل مالحظه
اي برخوردارند كه به قرار زير  اما زنان كارگر برنشسته در بخش صنعت نيز از كميت قابل توجه. كنيم قاله صرفنظر ميدر اين م

نفر و بيشتر وجود دارد كه  10عدد كارگاه صنعتي  13201تعداد  1377در كشور ما بر طبق آمار موجود از سال . باشد مي
نفر در  882196آن متعلق به بخش عمومي است كه در مجموع  عدد 1063عدد آن متعلق به بخش خصوصي و  11316

وزن كمي كارگران برنشسته را مشاهده كرديم اكنون ببينيم از . باشد نفر مي 55960ها به كار مشغولند كه سهم زنان  آن
  .نقطه نظر مبارزاتي كدام بخش به چه دليل اهميت دارد



گرانه در  گرانه و سازمان تواند نقش آگاه گاهي و آموزش توام است ميمعلمان زن كشور ما بنا به خصلت كار خود كه با آ
هاي مختلف زنان از جمله زنان ساكن محله؛  توانند به حلقه اتصال بخش ها مي آن. ميان كارگران زن كشور ما ايفا كنند

ان از يك طرف و با كمك به ها با به ميدان آوردن دانش آموز آن. هاي اقتصادي تبديل شوند واحدهاي توليدي و ساير حوزه
. توانند طوفاني عليه جمهوري اسالمي بر پا نمايند هاي ديگر مي آموزان در شاخه سازماندهي زنان در محالت و خانواده دانش

هاي رژيم شاه را به لرزه در  تجربه انقالب بهمن نشان داده است كه تنها نيروي ضربت تهيدستان شهري نبوده است كه پايه
ها غيرقابل كتمان  آموزان كه سهم معلمان در بسيج آن ها تظاهرات خياباني و اعتراضات ميليوني دانش كه عالوه بر آنآورده بل

نقش معلمان و اهميت آنها در مبارزه عليه استبداد البته به دوره . است نقش موثري درعقب راندن رژيم شاه ايفا كرده است
يوسف . نقش مهمي در مجموعه مبارزات كشور ما ايفا كرده است 81و  80ل مبارزه معلمان در سا. شود شاه محدود نمي

به درستي بر تاثيرات كيفي مبارزه معلمان عليه رژيم چنين  80آبخون و سهراب يكتا در ارزيابي از اعتصابات كارگري در سال 
ه با دو سه سال قبل از آن؛ به دليل در مقايس 80ها در مجموع اشكال مبارزات كارگري درسال  باال رفتن اعتصاب«: گويند مي

گسترش شركت معلمان در اين مبارزات بود كه عموماً با اعتصاب و به ويژه اعتصاب سراسري و تعطيلي در روزهاي كار وارد 
معلم "و با سر دادن شعار "حيدريان"نيز معلمان كشور ما با تجمع در ورزشگاه 81در سال ) 52(".صحنه مبارزه شده بودند

وزير بي كفايت؛ استعفا؛ .  "معلم اتحاد؛ اتحاد"؛ "خود در رفاه و نعمت، ما را كند نصيحت"؛  "سته؛ تبعيض ديگه بسهشده خ
جمهوري فضاي مبارزه در كشور را گام موثري راديكاليزه و به جلو رانده و  و با تجمع در برابر مجلس و دفتر رياست "استعفا

معلمان كشور ما براي دستيابي به مطالبات خود راهي جز پي ريزي . بخشيده است بحران مشروعيت رژيم را به مراتب تعميق
هاي دولتي و شبه  تشكل مستقل معلمان ندارند آنها عالوه بر مبارزه عليه مافياي قدرت و ثروت در كشور ما بايد با تشكل

مبارزه بر خيزند و بر حق تشكل مستقل كنند به  ها سازماندهي مي طلبان در برابر اراده مستقل آن دولتي كه همين اصالح
  .خود پاي فشارند

                                   

  اي كارگران حاشيه
اي آن بخش از كارگران هستند كه حتي در سطح تئوري مشمول قانون كار يا ديگر قوانين استخدامي  كارگران حاشيه 

كنند؛ در عرف بازار كار نيز به عنوان  اماً دستمزد نقدي دريافت نميشوند؛ عموماً در كارهاي ساده مشغول به كارند و الز نمي
  .شوند كارگر شناخته نمي

را دربر ... هاي صنعتي كوچك ها؛ بخش قابل توجهي از كارگران قاليباف؛ كارگاه پزخانه اي كارگران كوره كارگران حاشيه
هاي  ها را كارگاه از آن(درصد  96\7رسيد كه  ار ميهز 403هاي كوچك به  تعداد كارگاه 1373برطبق آمار سال . گيرد مي

هاي  اين بخش از كارگران حلقه واسطه بين كارگران برنشسته و كاركنان بنگاه. دادند تشكيل مي) نفركارگر 10زير (كوچك 
الً ما مث. هاي مختلف اقتصاد وجود ندارد متاسفانه آماري دقيقي از بخش. شوند فاميلي ؛محرومان؛ بيكاران محسوب مي

بر پايه . گيرند و چند درصد از آنها كاركنان بدون مزد هستند هاي فاميلي دستمزد مي دانيم كه چند درصد كاركنان بنگاه نمي
ها مشغول به كار  هزار نفر آن 315هزار كارگاه كوچك صنعتي شهري در ايران وجود داشته كه  163\8؛ حدود1355آمار سال

درصد صنايع نساجي؛  72هاي كوچك مزبور  از كارگاه. اند بگير بوده درصد آنان مزد و حقوق 33هزار نفر و يا حدود  103\4و 



درصد صنايع ماشين آالت؛ تجهيزات؛ ابزار و محصوالت  8درصد صنايع مواد غذايي و  10از جمله صنعت خانگي فرشبافي؛ 
هزار  192\8درصد و يا  61هاي صنعتي  ين كارگاههزار نفر كاركنان ا 315از . فلزي و بقيه به ديگر صنايع مربوط بوده است

درصد؛ ولي در صنايع نساجي اين  38سهم  زنان در كل اشتغال اين صنايع . اند نفر در صنايع نساجي مشغول به كار بوده
گيرد هاي كوچك را دربر  است و آماري ديگري كه كارگاه 1355اين آمار مربوط به سال ) 53(".درصد بوده است 61ها  كارگاه

: ها به قرار زير است نوع شغل به كار مشغولند كه برخي از آن 100گويد كارگران خانگي در  مرسده صالح پور مي. وجود ندارد
توليد شيريني؛ آبليمو؛ مربا؛ ترشي و (صنايع غذايي ) انواع لباس؛ تكه دوزي؛ لحاف دوزي؛ كيف دوزي؛ چرم دوزي(دوزندگي "

انجام كارهايي از . ها هستند ي اين كارها معموالً صاحبان كارگاه دهنده كه البته سفارش) اتج خيارشور؛ سبزي خشك و ادويه
هاي چاي و پاكتي؛ سر هم كردن قطعات مختلف اسباب بازي؛ تكميل كارهاي تزئيني و چوبي  قبيل ريختن چاي درون كيسه

ها به زنان ارجاع مي  ي است كه معموالً صاحبان كارگاهيگر از كارهاي بخش د) دهند كه بخشي از آن را در كارگاه انجام مي... و
  ) 54("...دهند

                                      

  كار خانگي
ما در اين جا به ويژگي كار خانگي؛ مختصات آن از . دار هستند درصد زنان كشور ما خانه 57بنا به آمار رسمي حدود 

  .كارخانگي اشاره خواهيم كردنقطه نظر اقتصادي و نظرات مختلف پيرامون 
  .شود اي است كه از زن و شوهر و فرزندان تشكيل مي داري شكل عمده خانواده هسته در سرمايه _1
كار خانگي به كاري  اطالق مي شود كه در بازتوليد روزانه و نسلي نيروي كار بر بستر روابط خوني، خويشاوندي و   2

... وشو ر از تهيه غذا؛ نظافت؛ خريد؛ تربيت كودك؛ نگهداري از پيران و بيماران؛ شستاين كا. گيرد قرارداد زناشويي صورت مي
  .شود تشكيل مي

اين كار . پردازند نه لزوماً بزرگساالن هر دو جنس فاعل كار خانگي عمدتاً زنان هستند كه به انجام خدمات فوق مي _3
  .جزء وظيفه و نقش اصلي زنان به حساب ميĤيد

  .شود يعني جزء كارهاي عمومي محسوب نمي. اري است شخصي و فقط در خانه صورت مي گيردكار خانگي ك _4
اي زنان به بازار كار و با تداوم موجوديت كار خانگي  بعد از ورود توده. در رابطه با كار خانگي نظرات مختلفي وجود دارد

هايي نظير  راديكال فمينيست. ها قرار گرفت يستمساله ماهيت آن از نقطه نظر شيوه توليد و ايجاد ارزش مورد توجه فمين
شان در  هايي است كه شوهران براي تملك نيروي كار زنان هاي جنسي در شيوه ريشه نابرابري«: گويند مي  كريستيان دلفي

. »كند يي دريافت نمي دهد پاداش منصفانه داري كه براي شوهرش انجام مي زن در برابر خدمات خانگي و بچه. گيرند پيش مي
يعني : يابد مشخصي نيز جريان مي» ي توليد شيوه«ارز كار در كارخانه است بلكه در بستر  داري نه تنها هم خانه«از نظر دلفي 

داران، زنان با كارگران و شيوه توليد خانگي با  ها مردان با سرمايه بر طبق نظر راديكال فمينيست) 55.(»شيوه توليد خانگي
به ) 56.(برخي از آنها حتي خواهان پرداخت دستمزد به زنان براي كارخانگي هستند. ي متناظر استدار شيوه توليد سرمايه

كارخانگي زنان به واقع ": اي از مدافعان حقوق زن نظير دالكوستا و جميز معتقدند عالوه در رابطه با توليد ارزش هم عده
 ".ي كار توليدي ندارند؛ زيرا خود بخشي از اين نيرو هستندكند؛ زنان نيازي به ورود به نيرو كاري است كه ارزش توليد مي



داري به  فرودستي زنانه ريشه در تقسيم جنسيتي كار دارند كه در سرمايه ":اي ديگر نظير بنستون و سكومب معتقدند كه عده
كند و در نتيجه  نمياما كار خانگي ارزش اضافي توليد .... شكل تقسيم كل فرآيند اقتصاد به دو بخش خانگي و صنعتي است

ها درست است و تبيين كدام نظر از  موضع كداميك از اين ديدگاه) 57(".تصور پيروي آن از قانون ارزش اضافي نادرست است
كند كه نبايد و  ها نقش معيني بازي مي ترديدي نيست كه كار خانگي در فرودستي زنان و در استثمار آن. كار خانگي غلط

داليل ما . ه گرفت اما اينكه كار خانگي ارزش توليد مي كند با چهارچوب تفكر ماركسيستي خوانايي نداردتوان آن را ناديد نمي
: شود كه از دو محور تشكيل شده است داري ايجاد مي ارزش اساساٌ در شيوه توليد سرمايه: در رابطه با اين مساله به قرار زيرند

در اولي سرمايه به . مرد و نيروي كار زن درآمداز دو عنصر تشكيل شده است كار خانگي نيز . و دومي نيروي كارسرمايه اولي 
در دومي . شود هاي مداوم و به طور فزاينده تكرار مي كند و در سيكل عنوان ارزشي است كه در روند توليد؛ خودافزايي مي

كار خانگي به شكل ارزش هاي مصرفي  يعني  در كار خانگي ما نه با سرمايه بلكه با مزد و درآمد روبرو هستيم كه در روند
كنند و در بازار به فروش  داري محصوالت به شكل كاال حضور و تجسم پيدا مي در سرمايه. گيرد مورد استفاده خانواده قرار مي

پس ايجاد ارزش تنها از . گيرد هاي مصرفي مورد استفاده خود خانواده قرار مي رسند در حالي كه در كار خانگي ارزش مي
نيروي . اكنون مساله را از زاويه و جهت نيروي كار مورد مالحظه قرار دهيم. رمايه مي تواند ايجاد شود نه از درآمد يا مزدس

گيرد و بعد از فروش تحت  كار كارگر در بازار به شكل كاال و تحت قرار داد معيني با ميزان معيني پول مورد مبادله قرار مي
رسد و نوع قرارداد نيز زناشويي است  نيروي كار زن در خانه اصال به فروش نمي. شود واقع مي انقياد سرمايه مورد سازماندهي

. بندد؛ در حالي كه نوع قرارداد كارگران تجاري است و از عنصر عاطفي خالي كه بر بستر عاطفي؛ خوني؛خويشاوندي انعقاد مي
دارانه قرار دارد؛ در حالي كه زنان در  و سازماندهي كار سرمايه داري نيروي كار تحت انقياد پروسه توليد در شيوه توليد سرمايه

داري پروسه كار دستجمعي  در سرمايه. كار خانگي بر پروسه كار  خود كنترل دارند و سازماندهي كار تحت انقياد آنهاست
 .از اراده زن در كار خانگي پروسه كار فردي و سازماندهي آن تابعي. است و شدت كار تابعي از نيازهاي سرمايه

درست است كه كار خانگي . افزايي سرمايه ندارد؟ پاسخ اين سئوال هم منفي است آيا كار خانگي هيچ ارتباطي با ارزش
 .افزايي سرمايه نقش دارد كند اما به طور غيرمستقيم در ارزش در تكوين ارزش نقش مستقيم ايفا نمي

كار خانگي با . و كار اضافي كارگر مرد در اولي تاثيرات معيني دارد اي از دو بخش كار الزم كار خانگي و خانواده هسته
ارائه سرويس و خدمات معيني براي باز توليد نيروي كار از طريق كاهش كار الزم غيرمستقيم در خدمت سرمايه عمل 

تر  نيم اين مساله را روشنكند حذف ك هايي را كه كار خانگي به باز توليد روزانه نيروي اعطا مي اگر خدمات و سرويس. كند مي
 . يابيم در مي

زنند كه فقط شوهر و فرزندان او نيستند كه از آن  زنان عالوه بر كار الزم براي معيشت خود دست به كار اضافي مي
د ارزش ين كار اضافي تولي اما ا. كنند برداري مي داران نيز از اين كار مازاد بهره كنند بلكه عالوه بر آنها سرمايه استفاده مي

شود و با استثمار مساوي  داري ايجاد مي ارزش تنها در روند و شيوه توليد سرمايه. استثمار مساوي با ارزش نيست.كند نمي
بدون بازتوليد نسلي و انساني هيچ شيوه . كند به عالوه مهمتر از آن كار خانگي به بازتوليد نسلي نيروي كار خدمت مي. نيست

دار چه به خاطر بازتوليد نسلي و چه به خاطر كار اضافي   از اين رو زنان خانه. خود ادامه دهد تواند به بقاي توليدي نمي
از اين روست كه ماركسيستها خواهان الغاي كار خانگي . گيرند داري قرار مي برداري سرمايه شوند و مورد بهره استثمار مي

رهايي زنان و برابري آنان با مردان تا آن زمان كه زنان از «:گويد انگلس در اين باره مي. و انتقال آن به جامعه هستند  خصوصي



رهايي زنان تنها هنگامي ممكن ... ناپذير است كار اجتماعي بركنار و به كار خانگي كه امر خصوصي است، محدودند امكان
ها را  يزان ناچيزي از وقت آنگردد كه زنان بتوانند در توليد به مقياس وسيع اجتماعي شركت كنند و وظايف و امور خانه م مي

     )58(. »به خود مشغول كند
  

  چند نكته در رابطه با سازمانيابي زنان كارگر
هاي فاميلي يكسان نيست  اي يا كارگران بنگاه منطق سازمانيابي كارگران برنشسته با منطق سازمانيابي كارگران حاشيه

آن مسايلي كه . توانند استفاده كنند ابي مخصوص به خود ميها از يك شيوه و آهنگ در سازماني و هر يك از اين بخش
مثالً . اي را بسيج كرد آورد عيناً همان مسايلي نيستند كه با آن بتوان كارگران حاشيه كارگران برنشسته را به ميدان مي

ر حالي كه خواست د. كارگران برنشسته خواهان افزايش دستمزد متناسب با تورم و يا پرداخت ديگر مزاياي رفاهي هستند
. اي اين است كه به عنوان كارگر به رسيمت شناخته شوند و مشمول قوانين تامين اجتماعي گردند واسطه كارگران حاشيه بي

توانند در محل كار سازمان يابند در  نكته ديگري كه ضروري است به آن توجه كنيم اين است كه كارگران برنشسته اساساً مي
نكته ديگري كه . كنند يابي مناسب و كارآمد پيدا مي شان امكان سازمان اي عموماً در محل زيست هحالي كه كارگران حاشي

هاي جنبش كارگري  هاي ويژه هر يك از بخش بايست كارگران به آن توجه داشته باشند اين است كه مبارزه براي خواست مي
در شرايط مشخص مبارزه كارگران در . ي كارگري گرددها تحت هيچ شرايطي نبايد منجر به بي تفاوتي به منافع ساير اليه

ايران هر بخشي از جنبش كارگري بايد عالوه بر منافع اخص خود عنصر حركات حمايتي و عنصر همبستگي را در محاسبه 
ارگر اي است كه هم اكنون دارد به آگاهي زنان ك اين نكته. خود ملحوظ دارد و اقدامات عملي آنرا در دستور كار قرار دهد

براي به دست ":گويد هاي مختلف زنان شاغل مي مثال مريم محسني در ضرورت همبستگي  بين بخش.كشور تبديل ميشود
تواند گامي عملي در اين راستا  زنان كارگر بدون تشكل مستقل خود نمي. آوردن مطالبات؛ بايد به پاي ايجاد تشكل رفت 

دانيم اكثريت معلمان را زنان تشكيل  مي. گيرد ل صنفي معلمان صورت ميهايي  در جهت ايجاد تشك هم اكنون تالش. باشد 
بسياري از معلمان زن  وضع  رفاهي و معيشتي خوبي . آيند معلمان  نيز كارگر به حساب مي, دهند و با معيارهاي امروزي مي

ها و زنان معلم  كارخانجات و كارگاهخيلي از  مسائل و مشكالت زنان كارگر . كنند ندارند و زندگي خود را به زحمت اداره مي
هاي مختلف نيروي كار زنان؛ اقدامي ممكن و  پيوند بين بخش. شود ها افزوده مي مشترك است و روز به روز بر اشتراكات آن

 ) 59.(»باشد عملي در جهت رفع پراكندگي و درراستاي ايجاد تشكل مي

براي . هاي عملي آن است رت آن نيست بلكه كشف راهمساله اصلي در سازمانيابي كارگران زن پي بردن به ضرو
يك راه اين است كه از قانون كار موجود استفاده شود يا . سازمانيابي كارگران زن چندين راه با مختصات گوناگون وجود دارد

مثال . زنانه كرد هاي موجود را ها و كانون بيني شده در قانون كار نظير شوراهاي اسالمي وانجمن كه تركيب نهادهاي پيش اين
هاي متعددي را در  ها و كانون ؛ تشكيل شوراها؛ انجمن1369قانون كار مصوب ":گويد خانم مهرانگيز كار در اين باره چنين مي

كارگر و (بيني كرده است كه عضويت در اين مجامع بدون تبعيض جنسي براي زنان و مردان داوطلب  محيط كار پيش
ما زنان تاكنون با وجود اين جواز قانوني درمجامع كارگري و كارفرمايي فعاليت چشمگير ممكن و ميسر است؛ ا) كارفرما
هاي شورايي را عدم رغبت زنان نسبت به كارهاي اجتماعي در مراكز  مسئولين مربوطه علت اين غيبت در فعاليت. اند نداشته



هايي كه در سر و  ن كه زنان به علت نقشحال آنكه بي شك دو عامل عمده سد راه است؛ نخست آ. كنند شغلي اعالم مي
سامان بخشيدن به امور خانه به عهده دارند از صرف وقت بيشتر در محيط كار پرهيز مي كنند و ديگر آنكه بر خالف روح 

وب تواند زنان را فراتر از چهارچ قانون به تنهايي نمي. هاي رشد براي زنان كارگر هنوز فراهم نشده است قانون اساسي؛ زمينه
 )60(".هاي شورايي تشويق كند زندگي خانوادگي به مداخله در امور اجتماعي وفعاليت

خواهد  مي "از مسئولين در واحدهاي مربوطه وزارت كار"ها اوال خانم مهرانگيز كار براي حل مشكل ورود زنان به تشكل
 "كند كه از را به آنها يادآوري مي "اي زنانخط"ها را در ميان زنان تقويت كند و ثانيا ٌ  در اين تشكل "انگيزه حضور"كه 

  ".خواهند موقعيت و وزن اجتماعي خود را ارتقاء دهند مي"كنند اگر"هاي قانوني موجود بهره برداري فرصت
اين . به آن دست زده است "مركز فرهنگي زنان"اي است كه  مدل ديگري كه براي سازمانيابي زنان وجود دارد تجربه 

اين مركز با .هاي قانوني مقيد كند به فعاليت عملي استوار ساخته است د را بيش از آنكه به چارچوبمركز اساس كار خو
هاي  هاي بي رويه و با اجتناب از ساختارهايي كه شكل و شمايل انجمن ي مارس و با پرهيز از عضوگير 8برگزاري مراسم 

اي به طور عام و  هاي توده واقعيت اين است كه تشكل. دان ريزي كرده هاي تشكل مستقل زنان را پي غيردولتي دارند نطفه
هاي موجود در ديگر  توانند قانوني با دفتر و دستك نظير تشكل تشكل زنان شاغل به ويژه در شرايط مشخص ايران نمي

بايد از تشكل مستقل و واقعي اگر نخواهد به آلت دست دولت و يا احزاب تبديل شود در شرايط مشخص ايران . كشورها باشند
اين . هاي الزم را اخذ كند يا همين كانون نويسندگان كشور ما درس) كوساتو(هاي ثبت نشده آفريقاي جنوبي مدل اتحاديه

. اي داشته باشند، داراي كاركرد واقعي و مضموني هستند رفته ها و الگوهاي شسته ها بيش از اين كه غالب مدل از تشكل
. تعميم و تجويز اشكال رسمي تشكل به همه شرايط نادرست است. ل خاصي زنداني كردهاي كارگري را نبايد در اشكا تشكل

اي  اي جز مسدود كردن ابتكارات توده اين تعميم مخصوصا در شرايط سركوب و استبدادي به طريق اولي اشتباه است و نتيجه
موله شود در عمل سازمانيابي را به آلت دست اي فر نگاه به باال و بي توجهي به اراده خود زنان با هر انگيزه. در بر ندارد

خواهند خود را آزاد  كساني كه مي«:المثل انقالبيون ايرلندي را به ياد داشته باشند  زنان بايد آن ضرب. كند ها تبديل مي بااليي
ا به ياد داشته بيش از همه زنان بايد آن رحقيقتي است كه همه ستمديگان و  اين مثل) 61(»كنند بايد خودشان اقدام كنند
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