
  

  

 

 اشرف دهقانی 

  

  ١٣٨٩ تا مرداد اردیبهشت



 *!کارگران زن زير سلطه ستم مضاعف

  بخش اول

داری وابسته حاکم بر ایران که در آن  در سيستم سرمایه

داران داخلی و خارجی انگل صفت، از حاصل رنج و  سرمایه

معامله "کنند و ضمن  زحمت طاقت فرسای کارگران ارتزاق می

عبارتی از انگلس در " (شت و پوست انسانیغير مستقيم با گو

به سودهای کالنی دست ) کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان

 به مثابه ستمدیده ترین بخش طبقه کارگر کارگران زنیابند،  می

ها از طرف  آن. در معرض شدیدترین استثمارها قرار دارند

نوان گيرند، یک بار به ع دو بار مورد ستم قرار می داران سرمایه

ای خود و یک بار نيز به خاطر زن  کارگر همانند مردان هم طبقه

این پدیده ظالمانه در ارتباط با کارگران زن، در همه . بودنشان

ای کمتر یا  داری در اشکال متفاوت و به درجه جوامع سرمایه

داخلی  داران در جامعه ما که سرمایهاما . بيشتر وجود دارد

وب خویش یعنی جمهوری و خارجی از طریق رژیم مطل

رانند،  اسالمی وابسته به امپریاليسم بر آن حکم می

شود یکی از  ستمی که بر کارگران زن اعمال می

  .باشد ها می شدیدترین ستم
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داری در  تحت سلطه رژیم مدافع و حافظ منافع سيستم سرمایه

به قيمت تحميل مصائب و درد  اند یافتهداران امکان  ایران، سرمایه

های کارگری و محکوم کردن  ی وحشتناک به خانوادهها رنجو 

عظيمی دست  های ثروتها به گرسنگی و مرگ تدریجی، به  آن

بخشی از  این ثروت با وجود . یافته و هر روز فربه و فربه تر گردند

شرایط بسيار ظالمانه حاکم بر جامعه از کار پر رنج و زحمت 

ندگی پر محنت و زجر آور، ها در ز کارگران زن و با گرفتار آمدن آن

  .بدست آمده است

شکی نيست که بررسی شرایط کار و زندگی کارگران ایران و در 

. این ميان کارگران زن به مطالعه و تحقيقی جدی نيازمند است

در اینجا ضمن تأکيد بر این واقعيت که امروز شرایط کار و زندگی 

ر گشته و به همه کارگران در ایران به قدری دلخراش و مصيبت با

خصوص بيکاری چنان وضع طاقت فرسائی برای کل طبقه کارگر 

ما بوجود آورده که زندگی به جهنمی برای همه آنها تبدیل شده 

است، سعی بر آن است که با نگاهی گذرا به وضع کارگران زن، 

خاصی را که بر این بخش از طبقه کارگر ایران تحميل  های ستم

  .هيم، مورد توجه قرار دشود می

با نگاهی به شرایط کار و زندگی کارگران زن، عيان ترین ستم 

توان در  داران به این بخش از طبقه کارگر ایران را می سرمایه

دستمزد بسيار ناچيزی مشاهده کرد که به کارگران زن در ازای 
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در جامعه ایران این یک . شود میکار طاقت فرسایشان پرداخت 

در مقابل انجام کاری  داران سرمایهواقعيت عيانی است که 

را به  گيرد میواحد، همان مزدی که به کارگران مرد تعلق 

  .دهند کارگران زن نمی

پرداخت مزد نابرابر در قبال کار برابر به کارگران زن، البته ستمی 

داری در سطح جهان  بوده و هست که در همه جوامع سرمایه

ردساالر حاکم بر ولی این امر در جامعه م. رواج داشته و دارد

ایران با در نظر گرفتن مظالم و توهين و تحقيرهائی که تحت 

 و رژیم حاکم شود میحاکميت جمهوری اسالمی بر زنان اعمال 

ستمگری خود بر زنان را با اسالم ارتجاعی خویش توجيه 

کند، هم با شدت هر چه بيشتری جریان دارد و هم ظاهرًا  می

گر زن به طور کلی از نظر ا. رسد امری طبيعی به نظر می

ذاتًا ) جمهوری اسالمی(و رژیم حافظ منافع آنان  داران سرمایه

های منفی است که موجودی  ها و ویژگی دارای چنان خصلت

آید، اگر جنس دوم  درجه دوم و پائين تر از مرد به حساب می

های  بودن زن به طور رسمی در قانون درج شده و حتی مجازات

وسطائی نيز برای جلوگيری و مقابله با به رحمانه قرون  بی

اصطالح اعمال ناشایست او در قانون در نظر گرفته شده است، 

و بطور کلی در شرایطی که زن ستيزی و مردساالری یکی از 

دهد، چرا  را تشکيل می وجوه بارز حاکميت جمهوری اسالمی
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 نتوانند به کارگران زن صرفًا به خاطر این که زن داران سرمایه

هستند یعنی از نظر آنها موجوداتی درجه پائين و بی ارزش 

باشند، کمترین مزد را بپردازند؟ و به دیگر سخن چرا در پرتو  می

حمایت همه جانبه رژیم حامی خویش، نتوانند به راحتی کارگران 

 زن را مورد استثمار مضاعف قرار دهند؟ 

ًا توان دید که اتفاق با اندک تعمقی روی مطالب فوق می

و  داران جمهوری اسالمی درست برای خدمت به سرمایه

تأمين حداکثر سود برای آنان است که از بدو به قدرت 

رسيدن خویش، زن ستيزی و  تقویت فرهنگ مردساالری 

را با شدت تمام دنبال نموده و در حالی که با سرکوب 

زنان به سرکوب کل جامعه پرداخته، شرایط را نه فقط 

ل طبقه کارگر بلکه به طور مشخص برای استثمار ک

جهت استثمار هر چه شدیدتر یک بخش از این طبقه 

  .یعنی کارگران زن فراهم نموده است

در نوشته حاضر تا حد ممکن سعی خواهد شد که به انواع 

آید،  بر کارگران زن وارد می داران سرمایههائی که از طرف  ستم

 نابرابر برای کارگران اما در آغاز به موضوع دستمزد. پرداخته شود

 .  زن در مقابل کار برابر بپردازیم
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حضور کارگران زن را امروز در ایران تقریبًا در همه 

اما با ایجاد . توان مشاهده نمود های کار و توليد می حوزه

موانع گسترده بر سر راه اشتغال کارگران زن در يک 

ها و موسسات بزرگ توليدی که توسط  سری از کارخانه

ها در  گيرد، بيشترین تمرکز آن یم حاکم صورت میرژ

ها، در صنعت  های توليدی کوچک، در قاليبافی کارگاه

، در )انجام کار توليدی با ابزاری ساده در خانه(خانگی 

کشاورزی و همچنين انجام کار خدماتی در بعضی اماکن 

  .  باشد های ثروتمندان می و به خصوص در خانه

 توسط عمدتًا کار توليدی از دیر باز  به عنوان یکقاليبافی

. گيرد ها و زنان صورت می کودکان به خصوص دختر بچه

برای باال بردن سود هر چه بيشتر از این کار پر  داران سرمایه

ها بلکه در  زحمت، به سازمان دادن کار نه تنها در کارگاه

یکی از اشکال کار به این . پردازند های کارگری نيز می خانه

است که دار قالی و  نخ و لوازم اوليه دیگر، توسط صورت 

گيرند و زن کارگر در خانه  دار در اختيار زنان کارگر قرار می سرمایه

خود اغلب به همراه کودکان خویش به بافتن فرش مشغول 

دار تحویل  اما در ازای فرش بافته شده که به سرمایه. گردد می

؟ با شود میخت  چقدر پول به کارگر زن پرداشود میداده 
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تواند حتی حداقل  قاطعيت باید گفت به مقداری که نمی

  .معيشت زندگی خود و فرزندانش را نيز تأمين کند

روستاهای تبریز باالترین آمار مربوط به کودکان "بنا به گزارشی، 

ها  ها را دارند که بهترین قالی ها و یا کارگاه کار در قالی باف خانه

اند  کودکانی که زود بزرگ شده." (" بافند میرا با ارزانترین قيمت 

اما، قالی و ). ١٣٨٩ اردیبهشت ١٠ -" و به روز کارگر رسيده اند

های محقر و کم نور و سردی هم که در  گليم بافی امروز به خانه

حاشيه شهرها اغلب توسط زحمتکشان رانده شده از روستا 

دکان در برپا گشته، کشيده شده است و در آنجا هم زنان و کو

. شرایط بسيار دشواری به بافتن قالی یا گليم مشغول هستند

های تنگ  صوص در محالت حاشيه شهرها بيغولهها به خ آن مکان

و تاریکی بيش نيستند و به همين خاطر برای کار قاليبافی که 

نياز به نور و فضای باز از بدیهی ترین شرایط الزم محسوب 

در این . سبی برخوردارندميشود از شرایط کامًال غير منا

های تنگ و تاریک است که زندگی سياه قالی  بيغوله

ها و امراض و  بافان به تباهی و گرفتاری در انواع فالکت

حتی توجه به وضعيت مکانی که . شود بدبختی سپری می

گذرانند و  قالی بافان ساعات طوالنی روز و شب خود را در آن می

ناسب و وخيم برای آنان است، بيانگر شرابط کار بسيار غير م

ها را مجبور  تواند گویای این امر هم باشد که چه الزاماتی آن می
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جای تردید ! به تن دادن به چنين شرايط دهشتناکی کرده است

نيست که آن الزامات چيزی جز مواجه با فقر و گرسنگی این 

ها برای بقاء و زنده ماندن نيست؛ و درست  کارگران و تالش آن

ها را مجبور کرده به مزدهای   واقعيت دردناک است که آنهمين

  ! بسيار پائين هم گردن بنهند

برای این که هر چه بيشتر متوجه شویم که تحميل شرایط کار 

بسيار غير مناسب و حد استثمار مورد اشاره، چگونه در حق 

امکان پذیر  داران سرمایهکارگران زن و کودک قالی باف برای 

بر اساس قوانين ضد کارگری  بدانيم که شده، الزم است

قالی بافان جزء طبقه کارگر محسوب جمهوری اسالمی، 

شوند و سالهاست که این رژیم، کارگران قالی باف  نمی

 تاریخ .را حتی از داشتن نام کارگر نيز محروم کرده است

این امر به دوره خاتمی، این آخوند فریبکار مدافع 

 در زمان ریاست .گردد  بر میداری سيستم ظالمانه سرمایه

جمهوری این مهره رژیم بود که اعالم شد که قالی بافان کارگر 

توانند و نباید تحت پوشش قانون کار قرار  نبوده و در نتيجه نمی

داران، آن بود و  معنی عملی این مصوبه برای سرمایه. بگيرند

 ای در ها قانونًا هيچگونه مسئوليتی در هيچ زمينه هست که آن

دست اندر کار  داران سرمایهبنابراین . قبال کارگران خود ندارند

قالی نه تنها از این امکان برخوردارند که مزد کارگران قالی باف را 
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به هر ميزان که بخواهند پائين بياورند و در قبال کار و توليد 

ها بپردازند بلکه  گرانبهای این کارگران، مزد بسيار ناچيزی به آن

با غير مناسب و وخامت بار بودن شرایط کار کارگران در ارتباط 

ها و حتی  قالی باف و یا مسایل دیگر از جمله بيمه درمانی آن

به این . بروز حوادث در حين کار، پاسخگوی هيچ کس نباشند

تحت حمایت قانون، کارگرانی که قانونًا کارگر تلقی ترتيب 

دهند با یکی   میها را زنان و کودکان تشکيل شوند و اکثر آن نمی

از شدیدترین استثمارها مواجه بوده و  شيره جانشان به نفع 

 نگاهی به مطلب زیر این حقيقت .شود میکشيده  داران سرمایه

  : سازد را تا حدی آشکار می

های پوستی دانشگاه شهيد صدوقی در  بخش بيماری"

 در ٩٢دهد که  کرده که نشان می یزد، گزارشی را منتشر

نيمی از این . فان و قالی بافان زن هستندصد گليم با

 سال هستند ١۶کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زیر 

در این مرکز . کنند  ساعت کار می١۶ تا ١٢که بين 

 نوع  ١٠پزشکی پس از تحقيقات آسيب شناسی بيش از 

های پوستی، عضالنی و استخوانی در ميان زنان  بيماری

های داخلی از  برداریعکس. کارگر شناسائی شده است

دهند که در برخی موارد  ها نشان می استخوان انگشت

 آری، این ."اند استخوان انگشت بافندگان تغيير شکل داده
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از معدود گزارشاتی است که یک گوشه از واقعيت دردناک 

با توجه به . زندگی کارگران قالی باف در آن منعکس شده است

 و گليم بافان ایران را این که کارگران زن بخش اصلی قالی

دهند، از ورای این گزارش شدت استثمار و شرایط  تشکيل می

توان مشاهده  کار و زندگی طاقت فرسای کارگران زن را می

  .نمود

در پژوهش دیگر که ": در ادامه گزارش فوق چنين آمده است

 کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده است، ٢٨٣از 

های تنفسی،  اند، بيماری موارد زیر شناسایی شده

های چشمی، امراض پوستی و  سردرد شدید، ناراحتی

ميان زنان  های عصبی و روانی در به خصوص ناراحتی

زنان کارگر، قربانيان خاموش "نقل از  (."گير است کارگر همه

  ).١٣٨٩ اردیبهشت ١٢ -حوادث شغلی، محمد صفوی 

و کل (ن زن با وجود چنين شرایط مرگ باری که زندگی کارگرا

ها در  را احاطه کرده است، گرفتاری آن) کارگران ایران

زا، مردن در سنين جوانی، خودکشی و خود  های مرگ مصيبت

سوزی امری است که این کارگران دائمًا با آن مواجه هستند و 

ها هم هر از چند گاهی در  اخبار دردناک مربوط به این واقعيت

ضع با شرایطی قابل مقایسه این و. گردند ها منتشر می رسانه

است که انگلس با زندگی در ميان کارگران انگلستان در قرن 
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ها، در کتاب  نوزدهم و بررسی موشکافانه شرایط کار و زندگی آن

  .، تشریح کرده است"وضع طبقه کارگر در انگلستان"

ای که  دارن انگلستان، طبقه انگلس در آن زمان در مورد سرمایه

را به عهده داشت، سخنان زیر " اجتماعیسيادت سياسی و "

را مطرح کرده است، سخنانی که عينًا در جامعه ما نيز صادق 

 :است

زمانی که فردی به فردی دیگر ضرری جسمی وارد "

آورد، آن هم ضرری که به مرگ وی بيانجامد، این را ما  می

ناميم؛ و اگر مجرم از پيش بر این دانا بود که  کشتن می

رگ منجر خواهد شد آنگاه عمل او را قتل این ضرر به م

حال که جامعه صدها پرولتر را در چنان وضعی . ناميم می

ها الزامًا به دام مرگی زودرس و غير  دهد که آن قرار می

افتند، مرگی که همان قدر جبری است که  طبيعی می

مرگ به وسيله گلوله و شمشير، وقتی جامعه شرایط 

ها را در  ن نفر بدر برده و آنالزم حيات را از دست هزارا

 به زندگی کردن قادردهد که در آن  شرایطی قرار می

ها را به زور چوب قانون وادار  نيستند، وقتی که آن

کند که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجه این  می

و به  داند شرایط است سر رسد، وقتی که جامعه می

ارًا قربانی این که این هزاران نفر اجب داند خوبی هم می
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شرایط خواهند شد، و با وجود این شرایط مربوطه را بر 

دارد، پس این هم همان قتل عمد است که  قرار نگاه می

عمل یک فرد، ولی قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هيچ 

قتلی که . در قبال آن از خویشتن دفاع کند تواند  کس نمی

بيند،  زیرا  نمیظاهرًا قتل نيست، زیرا که کسی قاتل را 

که مرگ این قربانی چونان مرگی طبيعی به نظر 

 ."، ولی در هر حال قتل عمد است......آید می

کارگران ما و به ويژه زنان کارگر در واقعيت این است که 

کنند اما در همان شرايط   زندگی می٢١حالي که در قرن 

برند که کارگران اروپا در قرن  ای بسر می بسيار ظالمانه

 در آن قرار داشتند؛ البته با این تفاوت که ١٩ و ١٨

کارگران ما به قول یکی از یاوران کبير طبقه کارگر ایران 

یعنی رفيق امير پرویز پویان، شرایط پليسی دهشتناکی 

کنند و هر روز با ماشين سرکوب ويژه  را هم تجربه می

اين دوره و زمانه سرکوب شده و کمترین فریاد تظلم 

 چنين وضعی در جامعه .شود ن در گلو خفه میخواهی شا

 که در اوضاع و احوال جمهوری اسالمیما امروز با حاکميت 

مطلوب ترین رژیم داری تا حال حاضر،  کنونی در جهان سرمایه

 بوده است، ایرانی داران ها و سرمایه برای امپریاليست

های دیگری بپردازیم که  اکنون به حوزه. امکان پذیر گشته است
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داری حاکم بر ایران مورد ستم  کارگران زن تحت سيستم سرمایه

  .مضاعف قرار دارند

  ٢بخش 

  کارگر، برده طبقه سرمایه دار

های توليدی کمتر  های کار کارگران زن، کارگاه یکی دیگر از حوزه

 که بيشترین نيروی کار ها کارگاهاین . باشد میاز ده نفر کارگر 

ند، در دوره خاتمی بر اساس ا زنان را در خود متمرکز کرده

اساسًا . ، از شمول قانون کار خارج شدند"اصالح طلبان"خواست 

باید دانست که یک سری از ظالمانه ترین قوانين ضد 

ها کارگر در ایران شدت هر  کارگری که به استثمار ميليون

چه بيشتری بخشيده و شرایط کار و زندگی کارگران و به 

راتب وخامت بار تر از قبل خصوص کارگران زن را به م

نموده است، قوانينی هستند که در دوره خاتمی توسط 

اصالح طلبان حکومتی تنظيم و  در مجلس خود ساخته 

ی کمتر از ها کارگاه با خارج شدن .اند رژیم به تصویب رسيده

 از ها کارگاهده نفر از شمول قانون کار، از یک طرف کارگران این 

ر قانون کار محروم شدند و از طرف دیگر اندک مزایای درج شده د

، دولت در موارد زیادی در ارتباط بين کارگر و کارفرما در این 

مثًال نفرستادن بازرس . ، از خود سلب مسئوليت نمودها کارگاه
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 برای بررسی شرایط کار، اکنون دیگر به صورت ها کارگاهبه این 

را در  ندارا سرمایهروالی معمول در آمده ؛ امری که دست 

ها امکان داده است  استثمار نيروی کار کامًال باز گذاشته و به آن

که شرایط کار و چگونگی پرداخت مزد به کارگران را به ميل خود 

ی کمتر از ها کارگاهلذا، از دوره خاتمی به این سو، . تعيين نمایند

ده نفر هر چه بيشتر به محل استثمار شدید و بيشرمانه کارگران 

این  داران سرمایهتوسط ) مچنين کودکان، در تعدادی زیادو ه(زن 

  . اند  تبدیل شدهها کارگاه

ی توليدی مذکور، مزد کارگران زن به مراتب کمتر از ها کارگاهدر 

بایست به کارگران  ميزانی است که در ازای کار انجام شده می

به عبارت دیگر در اینجا نيز پرداخت مزد پائين . مرد پرداخت شود

 کارگران زن، یکی از نمودارهای برجسته اعمال ستم مضاعف به

ساعات کار طوالنی است و . باشد میدر حق این کارگران 

کارگران مجبورند در فضائی که از وسایل کار و مواد اوليه انباشته 

ها در آن محيط به سختی جا وجود  شده و حتی برای حرکت آن

 -ی توليدی نيز ها کارگاه در واقع، در این. دارد، به کار بپردازند

 کار در شرایط کامًال غير -های کارگری  همچون بسياری از محيط

 .گيرد میمناسب صورت 

در ارتباط با شرایط کار و زندگی این کارگران در گزارشی تحت 

 اردیبهشت ١١-شيوا نظر آهاری" (زنان در بازار کار ایران"عنوان 
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: خوانيم ، می) کارگر درج شده در سایت ویژه روز جهانی-١٣٨٨

های خيام و بازار، در ميان  اینجا در کوچه پس کوچه"

های زهوار در رفته و نيمه خراب جنوب شهر، در ميان  ساختمان

پارچه و خاک و سوزن و چرخ خياطی، زنان و دخترانی از صبح تا 

دخترها و . کنند ها سر می به شب زندگيشان را البالی پارچه

آیند و شب با بدنی فرسوده  روشن صبح می -زنانی که در تاریک

محيط کار ...... البته اگر کارهای خانه بگذارد. روند تا بخوابند می

توان از ميان حجم انبوه  کوچک است، آنقدر که به سختی می

آری در چنين ."  های زیر، راهی برای عبور یافت ها و لباس پارچه

چشم هائی است که زنان و دختران جوان که در  محيط

" نيروی کار ارزان"و " جنس دوم"جز به عنوان  داران سرمایه

شوند، همانطور که در این گزارش آمده است،  محسوب نمی

جوانی !"  ساعت کار روزانه١٢بدون بيمه، بدون مزایا، با بيش از "

  .کنند ، یعنی بهترین دوران زندگيشان را سپری می

شنویم  را میهای دختر جوانی  در گزارش فوق در ضمن صحبت

اش را به کارگری در این یا آن محل و   ساله١٨که بيشترین عمر 

:  گوید او در مورد خود و خواهرانش می. کارگاه گذرانده است

 بعد از آمدن به تهران کاری را در جنت آباد پيدا کرده ٨۵سال "

 هزار ٢٠ای  های زنانه بود، آنجا هفته کارمان دوخت کيف بودیم،

باید (رفتيم،   صبح می٧گرفتيم، ساعت  د میتومان دست مز
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مان و  شدیم، چون خيلی دور بود خانه  صبح بيدار می۵ساعت 

آن زمان مادرم هم !) ما تقریبا هميشه سوار اولين اتوبوس بودیم

رفت، و ما مجبور بودیم کارهای خانه را هم انجام  سر کار می

م خوابمان  شب در کارگاه بودیم، معموال تما٩تا ساعت . بدهيم

ها  پنجشنبه. خوردیم کال در روز یک وعده غذا می. در اتوبوس بود

های مربوط به ساعات  رقم."  کردیم  تعطيل می٨ -٧هم ساعت 

و مزد پرداختی )  ساعت١۴با محاسبه ایاب و ذهاب حداقل (کار 

ای است که به سختی در باور  به این دختران جوان، به گونه

 ٨۵ست بدانيم که خود دولت در سال الزم ا. گنجند انسان می

 هزار تومان در ماه اعالم ۵۶٠خط فقر مطلق در تهران را  مبلغ 

 هزار ٢٠با در نظر گرفتن این رقم و مقایسه آن با مبلغ  .کرده بود

توان  تومان، آنهم دستمزد نه یک روز بلکه یک هفته، آیا می

ن را به معنی عملی چنين واقعيتی در زندگی روزمره این کارگرا

؟  این دختر جوان کارگر، در مورد کارگاه !درستی متصور شد

دیگری نيز که قبل از کار در کارگاه خياطی، مدتی در آنجا کار 

کردم، خيلی  جای قبلی که کار می:  "گوید کرده است، می می

 شب، یک دقيقه ٨رفتيم تا   صبح می٨از ساعت . شدم اذیت می

. کرد ارم کلی غرغر میرفتيم، صاحب ک اگر دستشویی می

تقریبا از صبح تا غروب سرپا . محيط کارهم، پارکينگ یک خانه بود

بطور کلی در همه جا، زن ها کار بيشتری انجام . بودیم

مردهایی که در . کنند دهند، اما حقوق کمتری دریافت می می
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دادند که ما انجام  آنجا بودند هم، همان کاری را انجام می

 ١٢٠در آنجا ماهی . وقشان خيلی بيشتر بوددادیم، اما حق می

  !" ساعت کار روزانه١۴گرفتيم، به ازای  هزارتومان می

 ساعت کار روزانه آن هم حدود دو قرن بعد از به ١۴

 ساعت کار در روز برای ٨رسميت شناخته شدن 

کارگران، امری که با مبارزات پی گيرانه طبقه کارگر اروپا 

 این ساعت طوالنی !تحميل شد داران و آمریکا به سرمایه

کار که آشکارا بيانگر شدت استثمار هم کارگران مرد و هم 

، در ارتباط با کارگران زن موقعی هر چه باشد میکارگران زن 

دار  شویم که سرمایه یابد که متوجه می بيشتر برجستگی می

زالو صفت با پشتيبانی رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی و به 

نگ مردساالری در جامعه به خود اجازه دليل حاکميت فره

یابد که به کارگران زن در قبال کاری یکسان  دهد و امکان می می

مبالغی که در گزارش فوق به . مزدهای کامًال ناچيزی بپردازد

عنوان دستمزد برای دختران کارگر ذکر شده، در حقيقت حتی 

ها از  نصف دستمزد بسيار ناچيزی هم نيست که در همان سال

، ٨۵حداقل دستمزد در سال . (طرف خود رژیم تعيين شده بود

 هزار تومان ، و در ١٨٣ مبلغ ٨۶ هزار تومان و در سال ١۵٠مبلغ 

  .)  تومان در ماه بود۶٠٠ هزار و ٢١٩ ، مبلغ ٨٧سال 
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در حال حاضر بر اساس گزارشات منتشر شده، بيش از 

های   درصد از کل جمعيت کارگری کشور در کارگاه۵١

، ها کارگاه در این .ک زیر ده نفر مشغول به کارندکوچ

همانطور که مالحظه شد هرچند زنان به طور مضاعف تحت ستم 

قرار دارند ولی شرایط کار که شرایطی بسيار ناهنجار است 

در اثر چرا که . شود میشامل همه کارگران اعم از زن و مرد 

هائی که جمهوری اسالمی برای تأمين منافع  سياست

برد، امروز  خارجی و داخلی پيش می داران ایهسرم

ها و چه در موسسات  چه در این کارگاه داران سرمایه

توليدی مختلف، به عناصر فعال مایشاء یعنی به 

اند که در روابط بين کارفرما و  قدرتمدارانی تبدیل شده

توانند انجام دهند و به هيچ  کارگر هر چه بخواهند می

  . دمرجعی هم پاسخگو نيستن

وضعيت فوق در شرایطی امکان پذیر گشته که نظام گندیده 

داری در سراسر جهان با بحرانی شدید مواجه است و  سرمایه

کوشند بار این بحران را  های گوناگون می  به روشها امپریاليست

های رنجدیده کشورهای  هر چه بيشتر بر دوش کارگران و توده

بر این اساس، امروز . تحت سلطه و از جمله ایران سرشکن کنند

شرایطی در جامعه ما بوجود آمده است که کارگران با شدتی به 

مراتب بيشتر از گذشته و با وحشيگری هر چه تمامتر مورد 
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در این شرایط، با دامنه گرفتن هرچه . گيرند استثمار قرار می

وسيع تر بيکاری در جامعه، کارگران اعم از زن و مرد برای این که 

انند زنده بمانند، مجبورند به هر شدتی از استثمار تن صرفًا بتو

وضعيتی وجود دارد که بی حقوقی در عين حال . بدهند

کارگران یکی از برجسته ترین و مهمترین مسایل جامعه 

تراضات کارگران ازطرف رژیم با اع. دهد ما را تشکيل می

شناسائی و تعقيب . شود سرکوب شدید مواجه می

ها از کار و حتی زندانی کردن و یا  راج آنکارگران مبارز، اخ

حمله وحشيانه نيروهای انتظامی رژیم به تجمعات 

کارگری در مالء عام و ضرب و شتم کارگران مبارز و 

های سياست ضد کارگری آشکار  معترض یکی از جنبه

در پرتو چنين واقعيت هائی . جمهوری اسالمی است

 استثمار طبقه با دستی باز داران است که امروز سرمایه

معامله غير "کارگر را هر چه بيشتر شدت داده و در 

و با تحميل " مستقيم با گوشت و پوست انسانی

گرسنگی و بيماری و مرگ و نيستی به ميليون ها زن و 

  .یابند مرد و کودک کار، به سودهای کالنی دست می

توان مشاهده   نيز حضور کارگران زن را میکارخانجات بزرگدر 

 در این جا، کارگران زن معموًال در صنایع الکتریکی، غذائی و .کرد

های دارو سازی، لوازم بهداشتی و نظایر آن کار  در کارخانه

١٩ 
 



ها در این کارخانجات عمدتًا مونتاژ و انجام  کار آن. کنند می

، نوع کاری که در مدت طوالنی باشد میکارهای یک نواخت 

با توجه به این واقعيت . زند ها می لطمات زیادی به سالمتی آن

که دست اندرکاران جمهوری اسالمی در پی سياست حمایت 

داران، مرتب به وضع قوانين ضد کارگری پرداخته  شدید از سرمایه

 درصد از نيروی کار از شمول قانون و ٧٠و اکنون بيش از 

های حمایتی خارج شده اند، در این کارخانجات هم  پوشش

  .يدی کوچک شرایط بهتری حاکم نيستی تولها کارگاهنسبت به 

برای این که روشن شود که استثمار کارگران در کل و به 

خصوص کارگران زن در موسسات توليدی بزرگ نيز تا چه 

گيرد، الزم است به  حد در شکل وحشيانه صورت می

قراردادهای ظالمانه ای با اسامی قراردادهای موقت، 

 کارفرمایان به پيمانی و سفيد امضاء، اشاره شود که

طور روز افزون، با مشاهده ارتش عظيم بيکاران، کارگران 

داران با   در واقع، سرمایه.کنند ها می را مجبور به پذيرش آن

چنان قراردادهائی، شرایط کار بسيار ظالمانه و شرم آوری را به 

 که در این ميان البته، کارگران زن اولين -کنند کارگران تحميل می

استخدام کارگران به شيوه قرار . شوند ن محسوب میقربانيان آ

 داران سرمایهدادهای موقت و پيمانی به این صورت است که 

برای تشدید استثمار کارگران و گریز از قانون کار، کارگران 
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رسمی با سابقه کار طوالنی را از کار بيکار کرده و سپس برخی 

شمول قانون کار  که در این صورت م-را بصورت قراردادی ها آناز 

در مورد کارگران پيمان کار . کنند  دو باره استخدام می-شوند نمی

در اینجا الزم است تأکيد شود که . باشد مینيز همين امر صادق 

 در شرایط قدرت یابی هر ١٣۶٩خود قانون کار موجود که در سال 

چه بيشتر ارتجاع جمهوری اسالمی و تضعيف موقعيت کارگران 

تنظيم شده  داران سرمایهد، اساسًا به نفع به تصویب رسي

ولی در هر حال چون این قانون ناظر بر روابط کارگر و . است

کارفرما و (کارفرما بوده و در آن وظايف و حقوق هر دو طرف 

در قبال یکدیگر روشن و تعريف شده است، کارفرما با ) کارگر

 حدی وجود آن دست خود را برای فعال مایشائی در محيط کار تا

در شرایط بحران  داران سرمایهاز این روست که . بيند بسته می

داری با دیدن بيکاری  اقتصادی موجود در سيستم سرمایه

گسترده در جامعه، بيشرمی و زالو صفتی و به عبارتی روشن، 

ارتزاق از خون و گوشت و پوست کارگران را به آنجا رسانده اند 

جاعی دست ساز رژیم که حتی حاضر نيستند قانون کار ارت

  . مطلوب خود را هم اجرا کنند

از ميان قراردادهای بين کارگر و کارفرما، قرار داد معروف 

ظالمانه ترین شرایط استثمار را به " سفيد امضاء"به 

" بدیع"داران، این شکل  سرمایه. کند کارگران تحميل می
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استخدام نيروی کار را در سال های اخير با حرص و آز 

رای رونق دادن به کسب و کار ننگ آلود خود یعنی تمام ب

های خون جسم کارگران، بوجود آورده  مکيدن تمام قطره

به این صورت است که " قرارداد"این ظاهرًا . اند

کند  دار، کارگر را  مجبور به امضای قرار دادی می سرمایه

که در آن همه مسایل مربوط به شرایط کار به طور یک 

یعنی بر اساس . شود دار تعيين می هطرفه توسط سرمای

چنين به اصطالح قراردادی که ظاهرًا گویا به خواست و با 

دار  هر چقدر که  توافق آزادانه کارگر بسته شده، سرمایه

تواند از کارگر کار بکشد بدون آن که تعهدی  بخواهد می

مثًال به هنگام بيماری . در قبال وی به عهده داشته باشد

 حتی اگر این حادثه -ثه ای برای کارگر و یا وقوع حاد

دار مسئوليتی برای   سرمایه–منجر به مرگ او نيز بشود 

 شرايط و زمان پرداخت مزد را هم که .شناسد خود نمی

آید،  معموًال پس از ماه ها کار کشيدن از کارگر پيش می

خالصه شرایط کار به . کند میدار به دلخواه خود تعيين  سرمایه

دار  ت که کارگر  باید همچون برده ای برای سرمایهگونه ای اس

در اینجا، . کار کند و حق هيچگونه اعتراضی هم نداشته باشد

روی این موضوع هم باید تأکيد نمود که در شرایطی هم که در 

موسسات توليدی مختلف، کارگران ظاهرًا تحت پوشش قانون 

مزایای کار قرار دارند، وضعيتی برقرار است که استفاده از 
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در ارتباط  با مثًال . قانونی هميشه برای آنان امکان پذیر نيست

وقوع حادثه در حين کار، در بسياری مواقع کارگران چه 

زن و چه مرد به دالیل مختلف از جمله به خاطر 

بوروکراسی فاسد، از این امکان که با استناد به قانون به 

 گاه به حقوقشان دست یابند، برخوردار نيستند؛ یا حتی

از آن " آگاهانه"خاطر حفظ شغل خویش، خود ظاهرًا 

  . پوشند چشم می

واقعيت این است که امروز شرایط کار و زندگی کارگران ایران 

بسته  .اعم از مرد و زن بسيار وخيم، دردناک و مرگ بار است

شدن پی در پی مراکز مختلف توليد، اخراج سازی های ظالمانه 

تی در مورد آینده زندگی کارگران به طور  که بدون کمترین مسئولي

، شدت یابی آهنگ بيکاری و متالشی گيرد میمرتب صورت 

های کارگری در جلوی چشمان ناباور خود و  شدن خانواده

اطرافيان، و اقدام کارگران زیادی که با دیدن چنين سرنوشتی 

زنند، همه  برای خود و خانواده شان دست به خود کشی می

 هائی دیگر از واقعيت های دردناک زندگی کارگران این ها گوشه

داری  آنچه امروز در سيستم سرمایه. دهند ما را تشکيل می

حاکم بر جامعه ایران، بيش از هر وقت دیگر همگان شاهد آن 

هستند این است که کارگری که قادر به فروش نيروی کار خود 

 گرسنگی به ناچار با) چون خریداری برای آن وجود ندارد(نيست 
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در این زمينه، انگلس، این آموزگار . شود میو مرگ مواجه 

پرولتاریای جهان، مطلب قابل تعمقی را مطرح کرده است که جا 

  .  دارد در اینجا ذکر شود

، انگلس با بررسی علمی وضعيت کارگران ١٨۴٧در سال 

و با اشراف به شرایط کار و زندگی آنان، در شرایطی که 

های مختلف توليد  زن در اروپا در حوزهاتفاقًا کارگران 

او با تأکيد، . شرکت داشتند، کارگر را با برده مقایسه نمود

این واقعيت را عنوان کرد که برده دوران برده داری از 

شرایط زیستی بهتری نسبت به کارگر امروز برخوردار 

 هر چند که کارگر به مرحله باالئی از تکامل جوامع -بود

تواند آزادی خود را   و تنها زمانی میبشری تعلق دارد

داری  کسب و از قيد شرایط ظالمانه سيستم سرمایه

رهائی یابد که کل جامعه بشری را از قيد مالکيت 

انگلس به درستی توضيح داد . خصوصی رهانيده باشد

شود حال  که برده یک مرتبه و برای هميشه فروخته می

د را هر روز و آن که کارگر مجبور است که نيروی کار خو

هر برده ای یک ارباب داشت که او را . هر ساعت بفروشد

آورد و به همين دليل هم  مایملک خود به حساب می

به هر حال تأمين شده ) توأم با هر بدبختی(زندگی برده 

 -باشد دار می ولی کارگر، برده کل طبقه سرمایه. بود
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س  بر اسا.دار محسوب شود بدون آن که برده یک سرمایه

تواند آذوقه ای برای  چنين وضعی، کارگر تنها موقعی می

زندگيش بدست آورد که امکان فروش نيروی کار خود را پيدا 

نماید و این در صورتی است که کارفرمائی به خرید آن، نياز پيدا 

 معاش تواند  نمیواضح است که تحت چنين شرایطی کارگر . کند

" اصول کمونيسم"ی از نقل به معن. تأمين شده ای داشته باشد

 ) برلن غربی-انتشارات سازمان دانشجویان پيشگام (

حقانيت سخنان فوق از انگلس را به طور عينی امروز حتی با 

نگاهی گذرا به شرایط کار و زندگی همه بخش های طبقه کارگر 

اتفاقًا خود . توان درک نمود ایران، بيشتر از هر وقت دیگر می

کنند و ما بار ها از  ر سخن گویا بيان میکارگران، این را به هزا

زنند که  شنویم که با اعتراضی درد آلود فریاد می می ها آنزبان 

در . وضعيت ما از وضعيت برده در دوران برده داری هم بدتر است

این ميان اما بررسی وضع کارگران زن در بطن وضعيت دردناکی 

دهد که   نشان میکه کل طبقه کارگر ایران در درون آن قرار دارد،

های خود یعنی مردان کارگر، ستمدیده  زنان در کنار هم زنجيری

کارگرانی که در عين حال، به . باشند ترین بخش این طبقه می

. گردند میخاصی را نيز متحمل  های ستمدليل زن بودنشان 

های کار و توليد در  متأسفانه، عليرغم وسعت حوزه

کارگران و به خصوص جامعه ایران و اهميت بررسی کار 
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کارگران زن، عمدتًا به خاطر وجود شرایط  شدیدًا پليسی 

و اختناق حاکم بر جامعه که شدیدًا جلوی هر گونه آزادی 

بيان و مطبوعات را گرفته است، گزارشات اندکی از 

شرایط واقعی کار و زندگی کارگران به طور کلی و 

ست  مسلم ا.شوند کارگران زن به طور اخص منتشر می

تواند به  که با وجود چنان گزارشاتی، جامعه هر چه بيشتر می

طور عينی در جریان مسایل کارگری و مسایل خاص زنان کارگر 

این امر در خدمت رشد آگاهی مردم و به خصوص . قرار گيرد

دهد که بتوانند  امکان می ها آنروشنفکران مبارز قرار گرفته و به 

با معضالت و مسایل کارگران هر چه دقيق تر و همه جانبه تر 

در اینجا با تکيه بر گزارشات در دسترس ضمن . برخورد نمایند

بررسی دیگر حوزه هائی که کارگران زن در آنجا ها به کار 

الزم است به طور ویژه روی موقعيت خاص مشغولند، 

باشند تکيه  زنان کارگری هم که خود نان آور خانواده می

دگی و معضالت آنان هر چه شود تا بتوان با شرایط زن

همچنين باید انواع ستم هائی . بيشتر آشنائی پيدا نمود

شود  هایجنسيتی نام برده می هابه عنوان ستم که از آن

ستم هائی که به کارگران . را به طور مشخص نشان داد

آید و مردان کارگر از  زن به خاطر جنسيت شان وارد می

  . هامبرا هستند آن
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  ٣خش ب

  نيروی کار سيال ،نکارگران ز

  
آن جا ها به کار مشغولند، در  که کارگران زناز دیگر حوزه هائی 

دانيم که  می.  نام بردمزارع کشاورزیدر  ها آنتوان از کار  می

زنان در روستاها از دیر باز در کار کشاورزی فعال بوده اند، ولی 

البته، زنان به . کردند های خود کار می بيشتر روی زمينها آن

پرداختند که به خصوص  عنوان کارگر نيز در مزارع بزرگ به کار می

اما با رشد هر چه . عمدتًا در شمال کشور عموميت داشت

داری در ایران که کشاورزی را نيز تحت  بيشتر سيستم سرمایه

ی دریافت مزد سلطه خود دارد، زنان زیادی به مثابه کارگر در ازا

مله به کارهائی از قبيل کاشتن کنند؛ و از ج در این حوزه کار می

در این حوزه کار . و یا چيدن محصول و گلکاری و غيره مشغول اند

های عمده  نيز پرداخت مزد پائين به کارگران زن یکی از جلوه

در ارتباط با . باشد میاعمال ستم مضاعف به این کارگران 

شرایط کار کارگران کشاورزی، در گزارشی که بيشتر از حوادث 

از آمار حوادث : " در آن صحبت شده چنين آمده استشغلی

زنان کارگر  شغلی کارگران روزمزد و فصلی کشاورزی که عمدتا

است  این در حالی. در گزارشات دولتی نشانی نيست هستند

 ١٨/۵ هزار کارگر کشاورزی در ۴٠٠ ميليون و ٣نزدیک به «: که
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ان هر سال فقط در است. کار هستند ميليون هکتار در حال

 های  کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس۵٠٠گلستان 

ایمنی و نبود آموزش، به خاطر استفاده از مواد دفع آفات نباتی 

 نفر سرطان معده ٣۵٠علت مرگ . دهند می جان خود را از دست

گزارش شده   نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان خون١۵٠و 

نقل از . فوی محمد ص-زنان کارگر، قربانيان خاموش." (است

pesticides news(  

کار در کوره پزخانه ها که معموًال یک خانواده کارگری از 

، همگی از ) ساله٢ - ٣حتی کودک (زن و مرد و کودک 

پردازند، نيز  صبح تا شب در آن به کار سخت آجر پزی می

از حوزه هائی است که زنان زحمتکش به عنوان کارگر در 

 کوره پزخانه به نوبه خود یکی از کار در. کنند آن جا کار می

مشاغل سخت و زیان آور است که باعث از کار افتادگی زودرس 

به بيماری های خطرناک ها آنکل کارگران و همچنين دچار شدن 

گردد، که در این ميان زنان و کودکان بيشتر آسيب پذیر  می

اساسًا کار در کوره پزخانه ها جزء کارهائی است که . هستند

دهد، به  جسم کارگران را تحت فشار و آزار قرار میشدیدآ 

های مورد بحث  خصوص که از وسایل ایمنی هم در کوره پز خانه

بر . خبری نيست و شرایط غير بهداشتی نيز در آنجا حاکم است

این اساس، کارگران زن که در چنين محيطی مجبور به حمل 

 که به بارهای سنگين بوده و دائمًا با شرایط کاری مواجهند
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رساند، به طریق اوال در معرض از کار  جسم آنان ضرر می

برای درک . افتادگی و دچار شدن به امراض خطرناک قرار دارند

شرایط غير مناسبی که زنان در کوره پزخانه  ها درگير آن 

 قانون کار ٧۵هستند، بی مناسبت نيست که در اینجا به ماده 

سخت و زیان آور و نيز اشاره شود که انجام کارهای خطرناک، 

حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل 

واضح . مکانيکی برای کارگران زن را ممنوع اعالم کرده است

در  داران سرمایهاست که چنين قوانينی تحت سلطه رژیم مدافع 

مانند، ولی به هر حال ذکر چنين  ایران صرفًا روی کاغذ باقی می

. ی کاغذ نيز خود بر درجه اهميت آن داللت داردامری در رو

موضوع دیگری که در این حوزه کار در ارتباط با زنان کارگر با 

پس از اتمام کار، ، این است که شود میبرجستگی دیده 

کارفرما، طبق سنت مردساالرانه حاکم، مزد کار همه 

بنابراین زن . پردازد اعضای خانواده را به مرد کارگر می

 کوره پزخانه شخصًا پولی در ازای کار خود دریافت کارگر

در این برخورد که ممکن است، هم  برای مرد . کند نمی

کارگر و هم برای خود آن زن کارگر، امری طبيعی به 

حساب آید، زن کارگر در حقيقت یک فرد مستقل به 

حساب نيامده و کماکان بر اساس سنت های 

ه شوهر باقی مردساالری، به لحاظ مالی وابسته ب

 در اینجا البته نکته حساسی وجود دارد، چرا که باید .ماند می
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این واقعيت را به حساب آورد که در آمد چنين خانواده کارگری که 

کنند هنوز کفاف نيازمندی  همه اعضایش از صبح تا شب کار می

دهد و اگر زن کارگر هم شخصًا  را نمیها آنهای اوليه زندگی 

نمود، با این حال در  کرد صرف خانواده خود می پولی دریافت می

نفس برخورد فوق الذکر که زن کارگر شخصيت مستقل به 

، ستم جنسيتی شود میحساب نيامده و وابسته به مرد تلقی 

در . توان مشاهده کرد و ستم مضاعف در حق یک زن کارگر را می

مورد کارهای کنتراتی که اغلب توسط دختران جوان در خانه 

توان دید که  همه مبلغ دستمزد ها  نيز می گيرد می صورت

توسط پدر که معموًال خود بيکار و خانه نشين است، صرف خرج 

 و خود دختران کارگر، صاحب اختيار دستمزدهای شود میخانه 

 .   خود نيستند

در کار کنتراتی که در خانه و در ارتباط با کارهای تکنيکی 

 به این صورت است گيرد، شکل کار و صنعتی صورت می

که کارگران زن مواد اوليه و وسایل الزم را از کارفرما 

گيرند و پس از کار روی مواد خام، توليد انجام  تحویل می

دهند و در ازای آن، مزد  شده را به کارخانه تحویل می

  . کنند ناچيزی دریافت می

دهد که  دار ترجيح می اساسًا دليل این امر که سرمایه

 را که معموًال باید در کارخانه صورت گيرد به انجام کاری

کنند  ارائه  های خودشان کار می کارگران زنی که در خانه
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نمايد، عمدتًا ناچيزی مزدی است که به این کارگران 

چرا که از این طریق ارزش اضافی . کند پرداخت می

زند، در  هارا هر چه بيشتر به جيب می حاصل دسترنج آن

  در .کاهد دار سرمایه ثابت خود نيز میعين حال که از مق

معموًال دختران جوان، با (چنين سبک کاری، کارگر یا کارگران زن 

در اتاق نشيمن خود که معموًال همه امور ) یا بدون مادرشان

گذرد، وسایل کار را پهن کرده و  زندگيشان نيز در آن جا می

ین کارگران با توجه به کنتراتی بودن کار، ا .شوند مشغول کار می

 تا در کمترین وقت ممکن، توليد برند میهمه سعی خود را بکار 

در نتيجه ساعات کار نامحدود . هر چه بيشتری را عرضه کنند

زنند و کمترین  از وقت خواب و خوراک خود می ها آناست و 

روشن . شوند فرصتی را جهت استراحت برای خود قائل نمی

دی به این کارگران زن است که تحت چنين شرایطی فشار زیا

اما عالوه بر این یکی از مهمترین دالیلی که . آید وارد می

دهد،  سالمتی این زنان را شدیدًا مورد مخاطره قرار می

یک نواختی کار است که در اثر حرکت مدام و مکرر، 

. کند بيشترین فشار را به اعضای مختلف بدن وارد می

های   از عارضهمعموًال کمر درد، گردن درد و دست درد

 در گزارشی در این .باشد رایج در ميان این زنان کارگر می

. کار مریم، بسته بندی لوازم موتور است: "خوانيم زمينه می

اما به فصل . کاری که در تابستان و پائيز زیاد است و فشرده
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 و باید کاری دیگر را شود میرسد کساد  باران و سرما که می

.   روی مانتوها، یا رنگ کردن پارچه هابيابند، مثل مليله دوزی

 و کند میگوید که به طور متوسط در روز ده ساعت کار  مریم می

چون وقتی در . تنها زنگ تفریحشان ساعت ناهار و شام است

. کنيد باید بتوانی به سرعت کار را تمام کنی خانه کار می

  تا چه ساعتی از شب بيدار بمانی، چراکند میبنابراین فرقی ن

گویدکه در این کار، بيشتر از هر  او می. که کار باید تمام شود

چيزی کمر دردش آزار دهنده است و دستهائی که بعد از چندین 

در خود این گزارش نيز با جمالت .  "شود میساعت، بی حس 

با . از صبح تا شب: "زیر به این واقعيت تأکيد شده است

 کند میرد گز گز کمرهایی خم شده و گردن هایی که از شدت د

داند، حيات خانه به قوای آن بستگی دارد،  و دستهایی که می

هایشان، کارهای  شوند که در خانه اینجا، زنان بسياری پيدا می

دهند تا باری از  را انجام می.. بسته بندی، سبزی خرد کردن و 

شيوا نظر " (زنان در بازار کار ایران"(". روی دوش خانواده بر دارند

 درج شده در سایت ویژه روز - ١٣٨٨ اردیبهشت ١١ - آهاری

  ).جهانی کارگر

نوشته زیر نيز تا حدی شرایط کار این بخش از زنان کارگر ایران را 

کارهايی بود مثِل زدن الستيِک کنتاکت، : "سازد آشکار می

کارخانه دستگاِه الکتريکی برای بستن پيچ ، ...بستن پيچ و

ز زنان به قدری پايين داشت، اما دستمزد اين بخش ا
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 ها کار را به آن داد است که صاحب کارخانه ترجيح می

بدهد که در خانه با پيچ گوشتي ببندند تا اينکه برق 

يعنی هزينه برق از حقوق اين زنان بيشتر . مصرف شود

تا  ها دادند به آن هر روز يک کيسه پيچ با کنتاکت می. بود

ن ها و پيرمردها و بچه ها عمدتًا زها آن .در خانه انجام بدهند

اين بخش از زنان که در توليد ُخرد و حتی کارهای . هستند

های بزرگ نقش دارند، به هيچوجه در آمارها  مربوط به کارخانه

رفته رفته درحال بيشتر شدن  ها آننقش . شوند مشاهده نمی

 و اين کارها را در کردند میقبًال کارخانجات بزرگ استخدام . است

 ٣٠دادند، اما امروزه به اين دليل که حداقل   انجام میکارخانه

ماده از قانون کار به اصطالح به حالت تعليق درآمده و حتی 

، عالوه ) نفر١٠ی زير ها کارگاه(دوباره معلق ماندنش تمديد شده 

ی کوچک، کارخانجات بزرگ نيز بر طبق يک برنامه ها کارگاهبر 

استفاده کنند به » ار سيالنيروي ک«ريزی که ترجيح مي دهند از 

جای نيروی کار رسمی و دائم، به سمت قراردادهای ابتدايی 

تا احتياجی به بيمه نباشد، احتياج نباشد که . کنند میحرکت 

مزايا و عيدی و پاداش پرداخت شود، هر وقت الزم بود و کار بود، 

قرارداد بسته شود، هر وقت الزم بود سطح دستمزد کاهش 

  - مصاحبه با مريم محسنی :  زنان کارگر در ايرانمسائل" (يابد

    ). هستيا: برگرفته از سایت
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ته پائين بودن دستمزد کارگران زن که به طور برجس

گویای ستم مضاعف بر زنان کارگر است، تقریبًا در همه 

از . حوزه هائی که زنان کارگر به کار مشغولند وجود دارد

جمله در ارتباط با کار پاک کردن یا سرخ کردن سبزی و در 

مربا یا ترشی درست کردن که زنان زحمتکش به مثابه 

ز این کارها وقت زیادی ا. دهند کارگر در خانه انجام می

ولی در آمد چندانی نصيب  گيرد این کارگران زن می

پائين بودن مزد در ارتباط با کار خدماتی . کند هانمی آن

های ثروتمندان نيز چشمگير بوده و  کارگران زن در خانه

  .قابل بررسی است

 متمرکز شدن هر چه بيشتر ثروت در دست های اندک و با

وسيع و بوجود گسترش فقر و گرسنگی در مقابل آن در سطحی 

آمدن شکافی عميق بين طبقات دارا و ندار در جامعه که از 

داری در کشور است،  نمودهای بارز سلطه سيستم سرمایه

سال هاست که ما با پدیده انجام کار خدماتی زنان زحمتکش با 

این پدیده اگر چه . های ثروتمندان، مواجهيم مزدی اندک در خانه

حاظ وسعت و گستردگی ای که تاریخًا جدید نيست ولی به ل

 - ١۵شاید حدودًا از . امروز در ایران پيدا کرده است، تازگی دارد

 سال پيش شرکت هائی به مثابه واسطه یا دالل بين زنان ١٠

کارگر خدماتی و کسانی که کار خدماتی اشان را بواسطه 

در همان زمان، این . ، شکل گرفته انددهند میدیگران انجام 
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 نصف دستمزد نازل این کارگران زن را به خاطر شرکت ها حتی

در نوشته فوق الذکر از . داشتند می کار داللی شان برای خود بر

:  کهشود میمریم محسنی به این موضوع اشاره شده و گفته 

 هزار ٨. زنانی که در شرکت های پيمانکاری هستند"

تومان بابت يک روز کاِر نظافت چی زن از صاحب خانه 

 هزار تومانش را فقط به زن نظافت چی ۴ ولی گيرند می

.  درصد، سوِد خالص دارد۵٠يعني . دهند می) خدمتکار(

اين بخش رو به . هيچ قانونی براي اين گروه وجود ندارد

تازه شکل گرفته اند ولی بسيار به سرعت . افزايش هستند

اکثرًا زنانی هستند که از شهرک های حاشيه . کنند میرشد 

در روزنامه . "آيند رای کار به کالن شهرها میای هر روز ب

 نيز در مورد زنان کارگر ١٣٨٨ اسفند ٢٢خراسان به تاریخ 

خستگى در چهره اش : "مطالب زیر درج شده استخدماتی، 

از راه که . موج مى زند، مچ دستش را با مچ بند بسته است

مى رسد وسايلش را کنارى مى گذارد و لباس کار مى پوشد، از 

شيشه پاک کردن، ديوارشويی، . ب خانه کارها را مى پرسدصاح

براى . مثل هر روز کارش را شروع مى کند. شستن فرش و پتو

او کار و نوع کار فرقى نمى کند مهم اين است که زودتر 

...... کارهايش را به اتمام برساند و با دست پر به منزل بر گردد

 عصر، التماس زندگى او خالصه شده در کار کردن از صبح تا

کردن به صاحب خانه که براى پرداخت اجاره به او مهلت دهد و 
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بابت کار : مى پرسم... شب ها ناله کردن از کمردرد و دست درد

در روزهاى معمول : در منزل چقدر دستمزد مى گيری؟ مى گويد

 هزار تومان آن را به شرکت مى ٢ هزار تومان که ١٠سال، روزى 

 هزار تومان است که ١۵د دستمزدمان روزى اما در ايام عي. دهم

فاطمه که ! چرا؟: مى پرسم.  هزار تومان را شرکت مى گيرد٣

چرا :  سال دارد به جاى او جواب مى دهد۵٠خودش مى گويد 

 هزار تومان ٣ندارد مى گويند رسمش اين طور است و بايد 

شما هم با : مى پرسم. پورسانت بدهيد ما مى گوييم چشم

بله که کار : ال در خانه ها کار مى کنيد؟ مى گويداين سن و س

هر کارى که باشد، مهم اين است که بتوانم خرج . مى کنم

 هفته اى است ٢االن : مى گويد. خودم و بچه هايم را در بياورم

که به عنوان پرستار يک زن سالمند کار مى کنم از اين کار هم 

 با ماهى راضى هستم چرا که هم ثواب دارد و هم مى توانم

البته از .  هزار تومان بخشى از قرض و قوله هايم را بپردازم١۵٠

 هزار تومان به عنوان پورسانت به ١۵ -١٠ هزار تومان، ١۵٠اين 

اما باز هم خدا را شکر که همين کار را مى . شرکت مى دهم

   ..."توانم انجام دهم و گرنه شرمنده بچه هايم مى شدم

  ه،زنان کارگر، سرپرست خانواد

توان دید که موضوع در این جا  با نگاهی به گزارش فوق می

مربوط به زنان کارگری است که وظيفه تأمين مخارج خانه به 

اتفاقًا امروز در ایران ما با زنان کارگر زیادی . قرار داردها آنعهده 
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مواجهيم که سرپرستی خانه را به عهده داشته و نان آور خانه 

خش از زنان کارگر که یا به دليل فوت از این ب. شوند میمحسوب 

که دالیل (همسر، یا طالق، یا متواری و زندانی بودن همسر 

، یا از کار افتادگی )تواند برای آن وجود داشته باشد مختلفی می

همسر مجبور شده اند که تأمين مخارج خانه و سرپرستی افراد 

گر زنان کارتوان به عنوان  خانواده را به عهده بگيرند، می

گزارشی از وضعيت زنان " در . نام بردسرپرست خانواده 

 ) ١٣٨٩/٢/۴  -آژانس ايران خبر " (سرپرست خانواده در ایران

  :آمده است

 اعالم ٨۵آمار رسمی خود سازمان بهزیستی برای سال " 

 هزار زن ٣۵، یک ميليون و ١٣٧۵در سرشماری سال «: دارد می

ه تعداد آنها در سال سرپرست خانوار در کشور داشته ایم ک

 هزار نفر رسيده است در حالی که ۶۴١ به یک ميليون و ١٣٨۵

همان روند سال های گذشته را طی ها آناگر قرار بود روند رشد 

 هزار زن سرپرست خانوار ٢٠٠ باید یک ميليون و ٨۵کند در سال 

 درصد ۵٠در حالی که بيش از .......... داشتيم در کشور می

رپرست جزء فقيرترین گروه ها قرار گرفته اند، خانوارهای زن س

  ." درصد است١۶این رقم در خانوارهای مرد سرپرست 

اما، اگر وجود زنان سرپرست خانواده امروز در ایران یک 

باشد، با توجه به حاکميت یک  واقعيت انکار ناپذیر می

رژیم زن ستيز با قوانين قرون وسطائی در ایران که 
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وجيهات ارتجاعی اسالمی اش جمهوری اسالمی با ت

ی کرده و مجری آن هاست، این هاپاسدار شدیدًا از آن

 در مقام سرپرست و نان آور خانواده از همان زنان

حقوقی برخوردار نيستند که مردان در این مقام از آن 

چرا که اساسًا موقعيت این زنان به مثابه . برخور دارند

شناخته سرپرست خانواده از طرف رژیم به رسميت 

مثًال زنان کارگر سرپرست خانواده حتی اگر در . شود نمی

یک کارخانه و تحت پوشش قانون کار هم کار کنند، حق 

بی حقوقی آنان به حدی . گيرد هاتعلق نمی اوالد به آن

است که با این که سرپرستی کودکان خویش را به عهده 

یا دارند ولی رسمًا قادر به انجام ساده ترین امور اداری 

بانکی در ارتباط با کودکانشان نيستند و برای انجام چنان 

کارهائی مجبورند به دادگاه رجوع کنند تا با صرف وقت و 

انرژی در بوروکراسی موجود، بتوانند گواهی سرپرستی 

به طور کلی زنان کارگر . برای چنان کارهائی دریافت کنند

ویژه ای را های ستمسرپرست خانواده، در رژیم زن ستيز حاکم ، 

 و الزم است که وضعيت آنان به طور جداگانه شوند میمتحمل 

 . مورد بررسی قرار گيرد

های کارگری و  اما چرا طالق، چرا از کار افتادگی مرد در خانواده

یا متواری و زندانی شدن وی و يا حتی چرا فوت شوهر چنين 

  ؟شود میمصيبت هائی را سبب 
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شاهدات عينی در مورد هر مسلم است که تحقيق مبتنی بر م

تواند حقایق زیادی را در ارتباط با واقعيت زندگی  یک از این ها می

کارگران عيان سازد و رابطه چنين  اموری را با شدت استثمار 

کارگران و فقر و مصایب مختلفی که به دليل سلطه سيستم 

. داری دامن گير اکثریت مردم ایران است را نشان دهد سرمایه

از آن جا که تنها به  داران سرمایهاین است که واقعيت 

کنند در پرتو حمایت همه  افزایش سود خود فکر می

جانبه رژیم جمهوری اسالمی از آن ها، بدون کمترین 

نگرانی از زندگی آینده کارگران، تا نهایت ممکن شيره 

مکند و از همين جاست که هر آنچه  جان کارگر را می

مصيبت ها یکی پس از دیگری به افتد و  نباید، اتفاق می

از کار افتادگی زود . آورند های کارگری روی می خانواده

رس یا مرگ زود رس مرد کارگر یا به هم ریختن وضعيت 

عصبی او، روی آوری به مواد مخدر و غيره همه ناشی از 

شرایط شدیدًا اسف بار و ظالمانه ای است که به دليل 

در چنين . ان وجود داردداری در ایر وجود سيستم سرمایه

شرایطی است که هر روز بر تعداد زنان کارگر سرپرست 

  .شود خانواده اضافه می

؟ کنند میزنان زحمتکش چگونه کار "در گزارشی تحت عنوان 

، درج ١٣٨٩ فروردین ١٨ -سارا صدیق (؟ کنند میچگونه زندگی 

یک زن زحمتکش ، )شده در برخی سایت های اینترنتی
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سریع و : "ده، این طور به تصویر در آمدهسرپرست خانوا

چهره اش تنها پوستی . بسيار الغر است. کند فرز کار می

است بر استخوان، پوستی تيره و پر از لک مانند صورت 

عليرغم مهربانی ذاتی اش . بسياری از زنان زحمتکش

تحمل بی اعتنائی، بی احترامی و از باال . زبان تندی دارد

در گزارش مزبور، از این زن کارگر ". ...ردنگریستن شدن را ندا

و او جواب زیر را داده " ؟کند میهمسرت چه : پرسيده شده

قبًال سرایدار یک ساختمان . "مریض است. بيکار است: است

 سال قبل محل زندگی ما را مغازه ۴اما . اوضاع بد نبود. بود

از . ارندگفتند سرایدار الزم ند. کردند و اجاره کردند و اجاره دادند

کلی دارو . آن موقع که بيکار شد وضع روانی اش به هم ریخت

تا ."  از آن موقع من سر کار رفتم.  کار کندتواند  نمی. خورد می

جائی که از گزارش مزبور معلوم است این زن کارگر در یک 

 و از آنجا که حقوق حدود دهد میمدرسه، کار نظافت را انجام 

 هزار تومان آن را برای کرایه ٢٠٠ که  هزار تومان او در ماه٢٨٠

پردازد کفاف خرج زندگی خود، شوهر بيمار و مخارج  خانه می

، مجبور شده است پس از اتمام کار در دهد میدخترانش را ن

 شب هم توی خونه ها ٩ تا ۴ساعت : " مدرسه باز هم کار کند

 هم  پانزده تومان-هر بار ده . های آشناها البته خونه. کنم کار می

  ."گيرم می
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یکی همسر "اساسًا در ارتباط با زنان کارگر سرپرست خانواده، 

خود را از دست داده و سال هاست که هم مادر است و هم 

همسر دیگری سال هاست که او را ترک کرده است و او به . پدر

... زند تا زندگی خود را با آبرومندی اداره کند آب و آتش می

 که به دليل افتادن از داربست  سال است٢شوهر آن دیگری 

زمين گير شده و او مجبور است کار کند تا اجاره و خرج خانه، 

مطلب فوق ". قصه پر غصه ای دارند ها آنهر یک از . لنگ نماند

فصل هائی از کتاب زندگی پر رنج زنان "در گزارشی تحت عنوان 

 اسفند ٢٢که در روزنامه خراسان به تاریخ " سرپرست خانوار

در همان جا در یک مورد .  درج شده، نوشته شده است١٣٨٨

سر تا پا لباس مشکی به : "دیگر، صحبت از زن کارگری است که

 ساله اش است ٢٣سوم فروردین سالگرد جوان . تن کرده است

حاال عالوه بر خرج خود : گوید می. که در تصادف فوت کرده است

م بر دوش من  ساله ام ه٢هایم و شوهر معلولم خرج نوه  و بچه

 ساله نوشته ٢٧همچنين در مورد زنی به نام سهيال، ."  است

به گفته خودش، شوهرش دست به هر کاری : "شده است که

یک مدت با گرفتن وام و اجاره یک . گيرد میزند کارش ن که می

و با  گيرد میاندازد اما کارش ن مغازه، سبزی فروشی راه می

دوباره با دوندگی فراوان . کند میکلی ضرر و زیان مغازه را جمع 

اما به این دليل که . شود میدر هتل به عنوان کارگر استخدام 

، ده ها شود میشده از کار اخراج  صبح ها دیر سر کار حاضر می
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کار تا االن عوض کرده، اما هيچ نفعی نداشته جز قرض هائی که 

در نهایت چند سالی است که مجبور . روی هم تلنبار شده است

های  ه ام کار کنم تا هم خرج خانه مان نماند و هم اجارهشد

معوق خانه و قرض هائی را که شوهرم باال آورده است را 

  ". بپردازم

تازه باید پول : "در ادامه گزارش فوق، این نيز گفته شده است

گذارد سر کار  توجيبی و پول سيگارش را هم بدهم و گرنه نمی

  ".  بروم

، خود کار "او" آن هم در شرایطی که -" ودگذارد سر کار بر نمی"

صرف نظر . شود می و معيشت خانواده با کار زن تأمين کند مین

از این که در مورد مشخص  یاد شده چنين امری عين واقعيت 

توان فرهنگ  است یا نه، اما با نگاهی دقيق به طرح موضوع می

 را مرد ساالری حاکم در بيان فوق را متوجه شد؛ و این سئوال

براستی در جامعه کنونی ایران چه قدرتی مطرح نمود که 

دهد؟   به مرد امکان تعيين تکليف برای زن در خانه را می

این قدرت با سلطه یک رژیم مدافع : جواب روشن است

داری وابسته  فرهنگ مردساالری که از سيستم سرمایه

. کند، به مرد اعطا شده است حاکم بر کشور حفاظت می

ه بر اساس آن خيلی از زنان نيز خود را پائين فرهنگی ک

دانند  آورند و این را حق مرد، می تر از مرد به حساب می

 در اینجا جا دارد از همين زاویه .که فرمانروای خانه باشد
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 های ستمستم مضاعف به کارگران زن را مورد توجه قرار داده و 

  .جنسيتی را بيشتر توضيح دهيم

  

  ۴بخش 

  ستم جنسيتی بر جلوه هائی از 

  کارگران زن

 توضيح داد توان میستم مضاعف بر کارگران زن را به این صورت 

که این زنان یک بار در کنار مردان کارگر یعنی هم طبقه ای های 

 و یک بار به خاطر شود میخود استثمار شده و بر آنان ستم روا 

از این نوع دوم . گيرند این که زن هستند مورد ستم قرار می

 . بریم  نام میستم جنسيتیتم، به عنوان س

مهم و اساسی است که در اینجا به این نکته توجه شود که 

ستم جنسيتی، در تاریخ جوامع بشری، هميشه وجود 

نداشته است؛ و پيدایش آن به بوجود آمدن مالکيت 

خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات متخاصم بر 

ل سخنان مارکس در در این زمينه انگلس در تکمي) 1.(گردد می
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اولين تناقض طبقاتی که : "، چنين نوشته است١٨۴۶سال 

در تاریخ بوجود آمد مقارن با تکامل تناقض بين مرد و زن 

در ازدواج تک همسری است و اولين ستم طبقاتی 

تک همسری یک . مقارن است با ستم جنس مذکر بر مؤنث

برده ولی درعين حال، همراه با . پيشرفت عظيم تاریخی بود

داری و ثروت خصوصی، عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، 

و در آن هر پيشرفتی در عين حال یک پسرفت نسبی است؛ که 

در آن رفاه و تکامل یک گروه به قيمت بدبختی و سرکوب گروهی 

منشاء خانواده، مالکيت "فردریش انگلس، " (آید دیگر بدست می

). ( ه رفيق مسعود احمدزادهترجم ٩۴صفحه ، "خصوصی و دولت

غير الزم نيست توضيح داده شود که در اینجا منظور از خانواده 

، صرفًا ازدواج یک زن و مرد به عنوان یک جفت "تک همسر"

 که قبل از بوجود آمدن مالکيت خصوصی نيز وجود -نيست

این شکل از خانواده متکی بر " داشت، بلکه  به قول انگلس

همانطور که ). ٨٨ع فوق الذکر، صفحه  منب-"تفوق مرد است

تاریخ ستم بر زن با تاریخ جوامع طبقاتی  شود میمالحظه 

مقارن است و ریشه آن را باید در بوجود آمدن جوامع 

طبقاتی و تصاحب ابزار اصلی توليد اجتماعی توسط 

طبقات استثمار گر و یا به عبارت دیگر مالکيت خصوصی 

  .آنها بر این ابزار جستجو نمود
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ستم بر زن یا ستم جنسيتی، در طول تاریخ جوامع طبقاتی با 

فرهنگی عجين بوده است که در هر دوره تاریخی شکل و 

 به توان میشمایل خاص خود را داشته و از آن به طور کلی 

فرهنگ مرد ساالری،  . عنوان فرهنگ مردساالری یاد نمود

فرهنگی است که چه در قالب تعاليم مذهبی و چه به 

دیگر، ستم جنسيتی بر زن را توجيه نموده و  رت هایصو

  . پردازد به نوبه خود به تقویت آن می

( داری وابسته حاکم بر کشور امروز تحت سيستم سرمایه

داری ای که جهت حرکت سرمایه را در آن  سيستم سرمایه

ما ) کند میداری انحصاری جهانی تعيين  منافع و مصالح سرمایه

ک رژیم مذهبی زن ستيز که مدافع و شاهد آن هستيم که ی

نماینده چنين سيستمی است، برا ی سرکوب زنان و از آن 

داری  طریق سرکوب جامعه به نفع حفظ و تداوم سيستم سرمایه

وابسته در ایران، فرهنگ مردساالری ای را به خدمت گرفته و از 

جوید که تمامًا یادآور رسم های عهد عتيق و قرون  آن سود می

اما سيطره چنين فرهنگ ارتجاعی در جامعه و .  ستوسطی ا

عملکردهای جمهوری اسالمی با تکيه بر این فرهنگ بر عليه 

و یا در (زنان، در شرایط شرکت وسيع زنان در توليد اجتماعی 

با در نظر ) ترمی دیگر، در شرایط وارد شدن آنان به بازار کار

 بسيار ناگوار و گرفتن همه الزامات مربوط به این واقعيت، اثرات
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سوئی در کل جامعه داشته و مشکالت عدیده ای را برای زنان و 

های آنان  به خصوص زنان کارگر و زحمتکش بوجود آورده و خانواده

در . را با رنج و بدبختی هر چه بيشتری مواجه ساخته است

همين رابطه اکنون به موارد دیگری از ستم مضاعف به کارگران 

نگ ارتجاعی مردساالری حاکم اعمال زن که در پرتو فره

  . ، بپردازیمشود می

های ستم جنسيتی در ارتباط با کار و زندگی زنان  یکی از نمونه

 در توان می را شود میکارگر که با فرهنگ مردساالری توجيه 

البته عدم امنيت .  آنان مشاهده کردعدم امنيت شغلی

 همه کارگران شغلی، امروز یک واقعيت بسيار نگران کننده برای

، به طوری که اخراج های وسيع که باشد میاعم از زن یا مرد 

یابد، خانوادهای کارگری را  هر روز هم دامنه هرچه بيشتری می

 و عامل اصلی در از هم پاشيده شدن این کند میشدیدًا تهدید 

های  خانواده ها و روی آوری مصایب بيشمار به اعضای خانواده

در این ميان اما زنان کارگر از . دکان آنهاستکارگری و از جمله کو

امروز نيز . دیر باز اولين قربانيان اخراج های کارگری بوده اند

شاهدیم که دست اندر کاران جمهوری اسالمی برای حل معضل 

هائی را برای  مرتب طرح داریشان، بيکاری سيستم سرمایه

 طرح کاهش ساعات کار زنانکنند که  بيکارسازی عنوان می

مهم است توجه کنيم که دست اندرکاران . هاست یکی از آن
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رژیم در حالی که چنين طرح هائی را با قربانی کردن زنان کارگر 

، دهند میجهت پاسخ گوئی به معضل بيکاری در جامعه ارائه 

این کار خود را در شرایط سلطه فرهنگ مردساالری در ولی 

موضوع را در برخورد  این. نمایند جامعه با این فرهنگ توجيه می

زنی که در یک : " دیدتوان میبه نمونه زیر با روشنی بيشتری 

 و کمی با سوادتر از دیگران بود و کرد میکارخانه دارو سازی کار 

در کارخانه با کسی مشکل ندارم، : گفت سرپرست خانوار، می

مشکل من که شاید . حتی کارخانه ما مهد کودک هم دارد

 هم باشد، قوانينی است که از سوی مشکل خيلی های دیگر

 و حاال هم همه نگران قانون کند میوزارت کار مرتب تغيير 

کاهش ساعت کاری زنان هستيم، قانونی که احتماًال همه ما را 

د مردی را توان میطبيعی است کارفرمائی که . بی کار ميکند

 قرارداد مرا کند میاستخدام کند که دو ساعت از من بيشتر کار 

چرا باید با یک مبلغ پول دو ساعت ...حق هم دارد. دید نميکندتم

 ١٠ -من یک کارگر زنم، جرم این است."( کمتر، کار دریافت کند

همانطور که مالحظه ). ، سایت دانشجو نيوز١٣٨٩اردیبهشت 

دست اندرکاران رژیم در واقع،  با طرح کاهش شد، 

نان ساعات کار زنان نه تنها فرصت های شغلی را از  ز

کنند بلکه زمينه را برای اخراج کارگران  کارگر سلب می

سازند، اما در توجيه این امر، با  زن هرچه بيشترمهيا می

تکيه بر فرهنگ ارتجاعی مرد ساالرانه اسالمی خویش 
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کنند که دليل کاهش ساعات کار زنان  این  عنوان می

است که زنان بتوانند وقت بيشتری را صرف انجام 

ه و نگهداری از بچه ها بکنند؛ و یا با تکيه بر کارهای خان

همان تعاليم اسالمی شان با حق به جانبی مطرح 

کنند که جای زن در خانه است و اساسًا چرا زن در  می

 چنين مطالبی را این یا آن نماینده ! کند خارج از خانه کار می

مجلس، این یا آن عضو کمسيون قضائی و غيره همواره با 

  . رانند  بر زبان میوقاحت تمام

این را هم باید دانست که بيکارسازی کارگران زن در شرایطی 

. نيز در رنجندمحدویت های شغلی از  ها آنکه  گيرد میصورت 

دانيم رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی از بدو  طور که می همان

داری  روی کار آمدن خود، در پاسخ به بحران دامنگير نظام سرمایه

ن، اخراج کارگران زن از کارخانجات بزرگ را در دستور وابسته ایرا

ها عمر ننگين خویش نيز تا آنجا  کار خود قرار داد و در طول سال

  .که امکان داشته برای آنان محدودیت شغلی بوجود آورده است

حتی امور طبيعی ای چون بارداری و ازدواج  از طرف دیگر، 

غل حتی دختران هم در بطن شرایطی که پيدا کردن ش

با حداقل در آمد الزم برای کارگران زن بسيار دشوار 

 در .اندازد است، امنيت شغلی آنان را به خطر می
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موسسات توليدی ای که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، 

کارفرمایان برای اجتناب از پرداخت هزینه مهد کودک یا مرخصی 

واج نکرده را  که دختران جوان ازددهند میزایمان، اساسًا ترجيح 

 با همه -به همين خاطر است که مثًال بارداری. استخدام کنند

 - ميمنت و شادی ای که اصوًال این امر طبيعی در درون خود دارد

برای کارگر زن در این موسسات موجب دلهره و نگرانی به خاطر 

 دهند میاینها نمونه هائی است که نشان . ترس از اخراج است

 همواره بيشتر از مردان در معرض خطر که امنيت شغلی زنان

قرار دارد و تمرکز کارگران زن به ناچار اغلب در جاهائی است که 

  .بی حقوقی کامل کارگر در آنجاها برقرار است

آیا با در نظر گرفتن چنين واقعياتی، مشکل است درک شود که 

ی توليدی کمتر از ده نفر اکثرًا زن هستند؟ ها کارگاهچرا کارگران 

یا به این امر پی برد که چرا زنان کارگر اغلب در موسساتی به و 

کار گمارده شده اند که در آنجا ها  کارگران حتی از کمترین 

حقوق مندرج در قانون کار هم محروم هستند؟ موضوع روشن 

ی ها کارگاهدر چنان موسساتی و یا به طور مشخص در . است

باید برای یک کارگر زن در ای که  هزینه دار کمتر از ده نفر، سرمایه

ایام بارداری و پس از تولد بچه صرف کند را به قيمت تحميل 

های کارگری، به جيب  ی خانوادهفشار و رنج و ناراحتی برا

  .   زند می
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از دیگر نمودهای ستم به کارگران زن در ارتباط با فرهنگ 

مردساالری موجود در جامعه، الزم است در اینجا به دو مورد زیر 

  :نيز اشاره شود

های  یکی از جلوه: اذیت و آزار و سوءاستفاده جنسی

فرهنگ مرد ساالری، خود را در آزار و اذیت جنسی زنان در محيط 

این پدیده از دیر باز در . سازد کار و در کوچه و خيابان متبلور می

دهد که جدا سازی  تجربه نشان میایران وجود داشته و 

محيط های اجتماعی و نقض دختر و پسر از یکدیگر در 

" حجاب"آزادی پوشش برای زنان و از جمله تحميل 

اختراعی جمهوری اسالمی به زنان، درست بر خالف 

شود، اتفاقا، در تشدید این  آنچه تبليغ شده و یا تصور می

 اساسًا در فرهنگ .امر نقش به سزائی داشته است

بلکه به مردساالری، زن نه به عنوان یک انسان همانند مرد، 

بر چنين . شود میمثابه شيئی قابل استفاده جنسی نگریسته 

 چه از -زمينه ای، آزار و اذیت جنسی کارگران زن در محيط کار

 همواره یکی از -طرف کارفرمایان و چه حتی از طرف مردان کارگر

اساسًا باید دانست که یک . معضالت کارگران زن بوده است

این که به او نه به زن کارگر شریف و با شخصيت از 

عنوان یک انسان، فردی همانند مرد بلکه به مثابه یک 

وسيله جنسی نگریسته شود، در خود احساس توهين و 
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کند که درک آن برای مردها چندان آسان  تحقيری می

 اذیت و آزار جنسی زنان کارگر در محيط کار البته در .نيست

ست که سطح جهان گسترش دارد و جدی بودن آن به حدی ا

 ذیت جنسی و  سازمان جهانی کار، آزار و ا١١١کنوانسيون 

های کار را جزء شرایط غيرایمنی کار  اعمال خشونت در محيط

واضح است که اذیت و آزار جنسی، خود . بندی کرده است طبقه

ستم مضاعفی بر کارگران زن است که کارگران مرد نه تنها از آن 

 از عاملين چنان ستمی مبرا هستند بلکه خود نيز ممکن است

 هر چند کارگر مردی که مرتکب چنان آزار و اذیتی در حق -باشند

، احتمال دارد شود میخود ) جنس مونث(همکار و هم طبقه ای 

که به زشتی کار خود آگاه نبوده و متوجه نباشد که با چنان 

  . دارد میکاری، چه ستمی را در حق کارگر زن روا 

ان با معضل برجسته دیگری هم تحت اما، کارگران زن در ایر

با رشد هر چه بيشتر .  مواجهندسوء استفاده جنسیعنوان 

هاست که زنان جوان به  داری در ایران، سال سيستم سرمایه

هنگام استخدام برای کار کارگری و یا پس از آن در طی دوره کار، 

خواهان  ها آن که وقيحانه از شوند میبا کارفرماهائی روبرو 

 رابطه جنسی یا به عبارتی دیگر رابطه نامشروع داشتن

از این موضوع عالوه بر خود کارگران زن، همه کسانی . هستند

هم که به نحوی با کارخانه و موسسات توليدی مختلف در ارتباط 

٥١ 
 



باشند و هر کدام از آن افراد تعریف های  قرار دارند، مطلع می

ع به حدی گستردگی این موضو. کنند میخاصی در این مورد 

است که در گزارشات کارگری نيز به اشکال گوناگون به آن اشاره 

، گزارشگری به ٢٢٠۶   ایران شماره مثًال در روزنامه. شده است

زنان به خاطر : " گوید  نام شراره کاکاوند، در این باره می

فشار مالی یا مجبورند که به درخواست برخی از 

لی را با تمام عوارض تن در دهند یا فشار ما کارفرمایان

درصد از  ۶٨ برای نمونه. اش تحمل کنند روحی و روانی

خواهان کار نامشروع با ) کارفرمایان(آگهی دهندگان 

 در گزارش شيوا نظر آهاری نيز تحت .متقاضيان زن هستند

، از قول یک ١٣٨٨ اردیبهشت ١١،"زنان در بازار کار ایران"عنوان 

اما . صاحب کارم معتاد بود: " دختر جوان کارگر آمده است

مثال ميگفت چقدر تو خوشگلی، . حرفهایش خيلی آزارم ميداد

چقدر خوش هيکلی، یک دختره افغانی دیگه هم بود که با او 

رفتند داخل یک اتاق باهم  مثال می. خيلی ارتباط نزدیکی داشت

  !"کرد میو خيلی بهش کمک ! زدند حرف می

استثمارگر همواره سعی کرده این امر که مردان متعلق به طبقه 

و توانسته اند از زنان طبقات محروم سوءاستفاده جنسی 

چه امروز به کارفرما ها  بنمایند، البته امر جدیدی نيست ولی آن

امکان چنين سوء استفاده جنسی از کارگران زن در سطحی 
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، شرایط رشد روز افزون بيکاری در دهد میبسيار وسيع را 

داری  ان کنونی دامنگير سيستم سرمایهجامعه در نتيجه بحر

های زندگی  رشد بيکاری وسيع در شرایط باال رفتن هزینه. است

و شدت و گستردگی فقر و بی امکانی، زمينه ای بوجود آورده 

است که این مردان استثمارگر در ازای استخدام یا به زبانی 

دیگر عرضه کار به کارگر زن بتوانند به تقاضای شرم آور خود 

جا دارد . جامه عمل بپوشانند و بعضی زنان نيز به آن تن بدهند

در اینجا از لنين، این آموزگار راستين پرولتاریای جهان که تا به 

امروز هم مورد خشم و غضب شدید بورژواها و وابستگانشان 

قرار دارد، مطلبی ذکر شود که به بهترین وجهی حقایق تلخ و 

داری و شرایط زندگی کارگران و  دردناک مربوط به جامعه سرمایه

  :طبقات محروم جامعه در آن منعکس است

داری، موارد گوناگونی از فقر و  جامعۀ کنونی سرمایه"

ستم را در داخل خود نهفته دارد؛ مواردی که در وهلۀ اّول 

های پراکندۀ  در بهترین مواقع، خانواده. آید به چشم نمی

ن، کارمندان و مردم فقير شهرنشين، صنعتگران، کارگرا

کنند،  مقامات پایين در مشکالتی غير قابل باور زندگی می

. به زحمت قادرند خرج زندگی خود را به دست آورند

هایی  ميليون ها و ميليون ها نفر از زنان در چنين خانواده

یا، دست کم (کنند  زندگی می" بردۀ خانگی"به عنوان 
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وادۀ خود، به ؛ برای تهيۀ خوراک و پوشاک خان)وجود دارند

همه " پس انداز"بهای تالشی روزمّره و از فرط ناچاری و 

چيز به جز کار خودشان، از هر پنی پول استفاده 

  .کنند می

با رغبت  داران این ها همان زنانی هستند که سرمایه

کنند؛  بسيار به عنوان کارگران خانگی استخدام می

ده کارگرانی که برای یک دستمزد وحشتناک پایين آما

هستند تا برای خود و خانواده شان، به خاطر یک تکه نان 

از ميان همين زنان است که ". کمی اضافه تر دربياورند"

درست مثل برده داران (تمامی کشورها  داران سرمایه

برای ) باستان و زمين داران فئودال قرون وسطی

ترین قيمت پيدا " منطقی"خودشان همخوابگانی در 

در مورد " خشم اخالقی"اری از هيچ مقد. کنند می

)  موردش تظاهر است٩٩ مورد، ١٠٠که از هر (فحشاء 

قادر نيست تا در مقابل این تجارت جسم زن کاری کند؛ 

مادام که بردگی مزدی وجود دارد، فاحشگی نيز ناگزیر 

تمامی طبقات تحت ستم و استثمار . وجود خواهد داشت

ادار شده اند در سرتاسر تاریخ جوامع انسانی، هميشه و

تا اّول ) گيرد هاشکل می و همين جاست که استثمار آن(

کار بی مزد خود و دّوم زنان خود را به عنوان همخوابۀ 
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برده داری، فئوداليسم و . به آنان واگذار کنند" اربابان"

تنها شکل استثمار . داری از این جهت یکسانند سرمایه

ن باقی کند؛ خود استثمار هم چنا است که تغيير می

مجموعه آثار لنين، : منبع-"داری و کار زن سرمایه (."ماند می

، ١٩۶۵ویرایش چهارم به انگليسی، انتشارات پراگرس، مسکو،

  ). آرمان پویان: ، برگردان٣٧٢-٣٧١. ، ص٣٠جلد 

داری و بردگی مزدی وجود دارد،  آری، مادام که سيستم سرمایه

 این بستر است فاحشگی نيز ناگزیر وجود خواهد داشت؛ و در

که نگریستن به زن به مثابه کاالی قابل استفاده جنسی زمينه 

کامًال مادی یافته و فرهنگ مرد ساالری نيز در همين رابطه 

اما، رواج چنان نگرشی به زن در . گردد میهرچه بيشتر تقویت 

جامعه، اثرات بسيار ناگواری بر زندگی روزمره زنان و به خصوص 

گونه که امروز شاهدیم،  مثًال به همان. داردزنان طبقات محروم 

یکی از اثرات و نمودهای فرهنگ ارتجاعی مردساالری در 

ارتباط با نگریستن به زن به مثابه کاالی قابل استفاده 

جنسی، در معرض توهين و تحقير و  حتی اذیت و آزار 

عملی قرار گرفتن زنی است که از شوهر خود طالق 

ه در جامعه ما به طور کلی به زن دانيم ک  می.گرفته است

، اما این موضوع شود میمطلقه با مالمت و حتی تحقير نگاه 

های  امروز بار سنگينی بر گرده زنان و به خصوص زنان در خانواده
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وضع به گونه ای است که اغلب زنان . زحمتکش قرار داده است

مصون " از چشم بد"کارگر و طبقات محروم به خاطر آن که 

، حاضرند به هر گونه ناراحتی و زندگی ناگوار با همسر بمانند

کنند تا زن طالق گرفته از  این زن ها چنين می. خود تن دهند

به او نگاه کند " چشم بد"شوهر تلقی نشوند و مردی نتواند به 

و به خود اجازه دهد که به آن زن به عنوان زن مطلقه و بی 

نده بگوید و یا به شوهر، در مورد مسایل جنسی سخنان آزار ده

 موارد  .طریقی دیگر او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهد

 داستان توان میمثًال . مشخص در این زمينه بسيار زیاد است

کسی در شانزده سالگی ازدواج  از فرط بی"زنی را شنيد که 

شود که سایه مرد باالی  کند و از مرد معتادش جدا نمی می

داری   درجامعه سرمایهشود می دیده همانطور که". سرش باشد

ایران، در شرایط سيطره فرهنگ مردساالری در آن، انتظار قبول 

برابری زن با مرد و تلقی زن به مثابه یک موجود مستقل، 

در حالی که  قرار داشتن . رسد افسانه ای بيش به نظر نمی

به حساب " حسن"، به عنوان یک "سایه مرد بر باالی سر زن"

از شوهر .. .زنی : "بينيم که در یک مورد دیگر می. آید می

اش جدا شده اما هنوز بعد از ده سال تنها بودن، کسی  کراکی

های مردانه هميشه پشت در،  داند که همسر ندارد، کفش نمی

بندد که مرد در خانه است و این زن  ها را می دهان همسایه

کرد،  های مردم را تميز می ده سال پيش خانه. کس نيست بی
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اش وقتی بود که پيرمردی که دو سال  بدترین روز زندگی

من یک کارگر : "مطالب توی گيومه از (...."پرستارش بود مرد

آیا واقعيت . )١٣٨٩ اردیبهشت ١٠ ایلنا، -"زنم؛ جرم این است

های دیگری از تحميل ستم مضاعف  های فوق ااذکر بيانگر جلوه

  طبقات پائين نيست؟به زنان کارگر و به طور کلی به زنان 

اکنون به نمودهای دیگر ستم بر زن که با سيطره فرهنگ 

  :، توجه کنيمشوند میمردساالری در جامعه توجيه 

از نظر زهره و نسرین، سخت ترین و آزار دهنده ترین قسمت "

کار اینجاست که وقتی خسته و بی رمق از سر کار به خانه 

هم انجام دهند و بایست کارهای خانه را  آیند، باز می می

"  ...."شود میدستورهایی که از طرف پدر و یا برادرها صادر 

های خيام و بازار، در ميان ساختمان  اینجا در کوچه پس کوچه

های زهوار در رفته و نيمه خراب جنوب شهر، در ميان پارچه و 

خاک و سوزن و چرخ خياطی، زنان و دخترانی از صبح تا به شب 

دخترها و زنانی که . کنند میی پارچه ها سر زندگيشان را البال

روند  آیند و شب با بدنی فرسوده می  روشن صبح می-  در تاریک

آشپزی، رختشویی، . البته اگر کارهای خانه بگذارد. تا بخوابند

تميز کردن خانه، کارهایی است که این دختران و زنان از آن به 

زنان در " .(کنند میعنوان فرساینده ترین کار در زندگيشان یاد 
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 درج شده در سایت ویژه -١٣٨٨ اردیبهشت ١١،"بازار کار ایران

  ).روز جهانی کارگر

آنچه در اینجا مورد شکوه قرار گرفته، به عهده داشتن وظيفه 

انجام کارهای خانگی توسط زنان کارگر صرفًا به خاطر زن بودن 

ن غير  متأسفانه هنوز در ایران، در سطح نه چندا.باشد میآنها 

وسيع، این تصور چه در ميان زنان و چه در ميان مردان وجود دارد 

ها باید انجام دهند؛ و اگر  که گویا کارهای خانگی را صرفًا زن

مردی در خانه ظرف  بشوید، خانه را تميز کند و یا به کارهای 

پرداخته و این چيزی از " زنانه"مربوط به بچه برسد، به کارهای 

ها تصورات و تفکرات نادرستی است  این. کاهد او می" مردانگی"

چه با شرکت مستقيم زنان امروز . که به گذشته ها تعلق دارند

در کار توليدی در بيرون از خانه و چه با تسهيالتی که در امر 

 بين کارها، با توان میانجام کارهای خانگی بوجود آمده، دیگر ن

  . ها، مرز کشيد زنانه و مردانه ناميدن آن

طبقاتی ما قبل  های ستماقعيت این است که در سيو

برای ها آنداری، کارها، یا به عبارت دیگر، وظایفی که انس سرمایه

باید انجام دهند، به دو قسمت  تأمين معاش و تداوم زندگی می

بر این اساس، . کارهای مردانه و کارهای زنانه تقسيم شده بود

اساسًا بر " ی زنانهکارها"کارهای خانگی به مثابه به اصطالح 
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به " کارهای مردانه"دوش زنان و کارهای بيرون از خانه به عنوان 

اما با رشد صنعت و تکنولوژی در . عهده مردها  قرار داشت

داری، شرایطی در جامعه بوجود آمده که قائل  سيستم سرمایه

شدن عنوان هائی چون کار مردانه و کار زنانه برای کارهای الزم 

ید هم توسط مرد و هم توسط زن صورت بگيرد، زندگی که با

بار کهنگی و عقب مانده ای را با  ها آننامفهوم گشته و این عنو

) به قول انگلس(البته این وضع تا زمانی که . کنند میخود حمل 

، شود میشمرده " خانواده فردی به مثابه واحد اقتصادی جامعه"

 فوق توجه به تاریخ در ارتباط با مطلب. همچنان برقرار خواهد بود

به گونه ای که تحقيقات انگلس . این پدیده نيز ضروری است

، در کمون های اوليه که قبل از بوجود آمدن دهد مینشان 

مالکيت خصوصی و ایجاد طبقات متخاصم در جامعه  وجود 

 خانوار کمون قدیمی که در": داشت، وضعيت زیر بر قرار بود

گرفت، اداره  را در بر میزوج های متعدد و فرزندان آنان 

امور خانه که به عهده زن بود، همانقدر صنعت عمومی و 

شد که تهيه غذا بوسيله  اجتماعی ضروری تلقی می

 و از آن هم - این وضع با پيدایش خانواده پدر ساالر. مرد

اداره   . تغيير کرد-بيشتر با خانواده فردی تک همسری

 داد و دیگر عمومی خانه خصلت عمومی خود را از دست

امری نبود که مربوط به جامعه باشد؛ یک خدمت 
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منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و "کتاب  (."خصوصی شد

  ). ، ترجمه رفيق مسعود احمدزاده١٠۴ صفحه -" دولت

جای خوشحالی است که امروز نسل جوان در ایران چون 

گذشتگان و نسل های پيشين خود به امر کار خانگی 

و به خصوص نسبت به گذشته، خيلی از کند  برخورد نمی

دختران جوان انجام کارهای خانه را الزامًا وظيفه زنان 

این نکته جالب توجه و با ارزشی است که از . دانند نمی

 خوِد .دهد وجود افکار جدید و مترقی در این نسل خبر می

شکوه هائی که در گزارشات کارگری از دختران جوان کارگر در 

مثًال در . ، مؤید چنين واقعيتی استشود میکس این زمينه منع

 ،١٣٨٨ اردیبهشت ١١،"زنان در بازار کار ایران"قسمتی از گزارش 

چرا وقتی ما با این : "خوانيم که از قول دختران جوان کارگر می

رویم، تازه باید غذای برادرها و پدرمان  همه خستگی به خانه می

وراتشان را اجرا کنيم را درست کنيم، لباسشان را بشویيم، دست

و بعد وقتی همه چيز تمام شد فرصتی است برای خوابيدن و باز 

اگر واقعا عدالت " :گوید نسرین می "..."فردا روز از نو، روزی از نو

وجود داشته باشد، باید برادرهای ما هم مثل ما در خانه کار 

 ".را در خانه انجام دهيمها آنکنند، اما هميشه ما باید کارهای 

طور که در باال اشاره شد این معضل تا زمانی که  اما همان

خانواده فردی به "داری در جامعه حاکم است و  سيستم سرمایه
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، به طور ريشه ای شود میشمرده " مثابه واحد اقتصادی جامعه

تنها با نابودی نظام کار مزدی و  انتقال .  از بين برودتواند  نمی

ی و ایجاد یک جامعه وسایل توليد به مالکيت اجتماع

سوسياليستی است که طی آن در حالی که کار مزدی پرولتاریا 

 که کار خانگی به صورت گردد میای فراهم  رود زمينه از بين می

در نتيجه افراد  بدون توجه به . آید یک صنعت اجتماعی در می

ند در این صنعت مثل هر صنعت دیگری کار توان میجنسيتشان 

با : " کهکند میمان کتاب فوق الذکر مطرح انگلس در ه. کنند

انتقال وسایل توليد به مالکيت اشتر اکی، خانواده فردی، دیگر 

خانه داری خصوصی تبدیل به . واحد اقتصادی جامعه نخواهد بود

تعليم و تربيت فرزندان یک امر . گردد مییک صنعت اجتماعی 

 - جامعه با رعایت تساوی، از همه اطفال. شود میعمومی 

محصول پيوند ازدواج هستند یا ها آنبدون در نظر گرفتن این که 

  ).، همان منبع١٠٧صفحه ."(کند می توجه -نه

در آخر، پيش از جمعبندی همه مطالبی که در این سلسله 

الزم است به مبارزه دالورانه زنان کارگر مقاالت بيان شد، 

 برای تغيير شرایط جهنمی خود اشاره نمود و در این مورد

همایش بزرگ زنان "به گویا ترین اعترافی تکيه کرد که در 

اتحادیه زنان "، از طرف عضوهيأت مدیره "کارگر

در آنجا . به نام محبوب نژاد ابراز شد" سراسری کشور
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 زنان آارگر ايران در  :محبوب نژاد تصريح آرد: "آمده است

شان، با  اعتراضات و اعتصابات صنفی، در دفاع از حق

ايى از قبيل عدم استخدام و يا اخراج از آارشان ه مجازات

شوند، و عليرغم اين مشكالت در برابر هر گونه  روبرو می

ايستند و مبارزه  تضييع حقوقشان، محكم و استوار می

  )   ١٣٨٩ اردیبهشت ٧ایلنا، " (.آنند می

با تکيه بر این واقعيت که تنها با برقراری یک جامعه 

رود،  زدی پرولتاریا از بين میسوسياليستی است که کار م

با توجه به همه .   جمعبندی کوتاه زیر را ارائه نمودتوان می

فراوان به   های ستمواقعيت هائی که در ارتباط با استثمار و 

کارگران زن ذکر شد و اشکال و نمودهای گوناگون این امر توضيح 

داده شد، جای تردید نيست که رهائی کارگران زن از زیر ستم 

مضاعف در همه اشکال آن، امروز در جامعه به صورت یک نياز 

کارگران زن بدون اتحاد با اما . مبرم واقعی مطرح است

کارگران مرد و مبارزه سترگ و قاطع بر عليه 

داری حاکم بر ایران،  و کل سيستم سرمایه داران سرمایه

واقعيت این است که راه . قادر به رهائی خود نيستند

 از -  اعم از زن و مرد-رگران رنجدیده مارهائی همه کا

استثمار وحشيانه و مظالم بيشمار سيستم 

یعنی با  داران داری حاکم، در خلع ید از سرمایه سرمایه
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لغو مالکيت خصوصی آنان بر وسایل توليد و انتقال 

وسایل توليد به مالکيت اجتماعی نهفته است، به سخن 

ائی سوسياليسم دیگر، کارگران زن و مرد تنها با برپ

 .توانند به رفاه و آزادی و استقالل در ایران دست یابند می

بشریت با تالش کارگران مبارز روی این امر باید تأکيد کرد که 

و قهرمان روسيه در برپائی یک جامعه سوسياليستی در 

 هرچند .های گرانقدری دست یافت کشور خود، به تجربه

ف نتوانست تداوم یابد، سوسياليسم در شوروی به دالیل مختل

جا، نشان   اجتماعی در آن-اما با برقراری این سيستم اقتصادی

داده شد که وقتی بر زمينه این سيستم یک دولت متعلق به 

زحمتکشان بر سر کار آید، قادر است به نفع زنان کارگر عمل 

نموده و از بين بردن هر گونه ستم به زنان را در دستور کارخود 

دولت سوسياليستی شوروی در مانطور که ه. قرار دهد

زمان لنين اولين و تنها  دولت در جهان بود که نه فقط 

همه قوانين ننگين بر عليه زنان را ملغا اعالم کرده و 

برابری زن و مرد را در قانون تأمين نمود بلکه برای ایجاد 

های زندگی بين زن و مرد  برابری واقعی در همه جنبه

  .ی برداشتنيز قدم های موثر

چه با تکيه بر علم شرایط رهائی پرولتاریا یعنی کمونيسم و چه 

با تکيه بر تجربيات موفق بشریت در راه مبارزه برای از بين بردن 
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هر گونه ستم و استثمار و از جمله در حق زنان کارگر، با 

قاطعيت باید گفت که تنها در یک جامعه سوسياليستی است 

فتن استثمار به طور کلی و رهائی زنان  که شرایط برای از بين ر

نه فقط از ستم طبقاتی بلکه از ستم جنسيتی نيز فراهم 

مبارزه دوش به دوش زنان و مردان کارگر بنابراین . گردد می

و زحمتکش و همه زنان و مردان طبقات تحت ستم ایران 

با ارتجاع جمهوری اسالمی برای نابودی سيستم 

ران، هم  تنها امکان برای داری وابسته در ای سرمایه

رهائی از شرایط بسيار ظالمانه حاکم بر جامعه و دست 

یابی به یک جامعه آزاد انسانی است و هم، چنين مبارزه 

 .ای وظيفه ای است که بر دوش همه ما قرار دارد

بکوشيم با قدم های هر چه محکم تر در این راه ظفرنمون پيش 

  . برویم

موضوع ستم بر زن مورد توجه خاص  با این که ١٨در قرن ) 1(

اندیشمندان در اروپا قرار گرفت، ولی از آن جا که در آن زمان 

هنوز کشفيات مربوط به تاریخ خانواده صورت نگرفته و اساسًا 

چيزی به اسم تاریخ خانواده وجود نداشت، تصور بر آن بود که 

خيلی از به این تصور، اخيرًا . گویا زن از ابتدا برده مرد بوده است

های  فعالين جنبش زن در ایران که متأسفانه تحت تأثير اندیشه

؛ و موضوع این طور بيان کنند میفمنيستی قرار دارند استناد 
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رفتند و زن ها   که گویا در گذشته، مردها به شکار میشود می

ماندند و  به خاطر امر توليد مثل و نگهداری از بچه ها در خانه می

ویا باعث بوجود آمدن ستم جنسيتی شده چنين تقسيم کاری گ

اما این ادعا درست نيست و چنين چيزی در واقعيت امر . است

نادرستی این تصور، با پيشرفت علوم . وجود نداشته است

 و انجام تحقيقات علمی در ارتباط با تاریخ ١٩مختلف در قرن 

انگلس در این . خانواده در نيمه دوم این قرن، نشان داده شد

این که زن، در آغاز جامعه، برده مرد بود یکی از : "گوید  میزمينه

مضحک ترین تصوراتی است که از عهد روشنگری قرن هيجدهم 

  در -زنان در ميان تمام وحشی ها و بربرها . به ما رسيده است

 نه -مرحله پائينی و ميانی وحتی تقسيم بندی در مرحله باالئی 

و ".  سيار محترم داشتندتنها موقعيت مستقل بلکه موقعيتی ب

خلق هائی که فقط از راه شکار امرار معاش کنند، هرگز وجود "

منشاء خانواده، مالکيت "فردریش انگلس، ."( نداشته اند

ترجمه رفيق مسعود  ٣٣ و ٧٠صفحات ، "خصوصی و دولت

 ).    احمدزاده

 در ١٣٨٩اين مطلب برای اولين بار از ارديبهشت تا مرداد *:
 درج شده  ارگان چريکهای فدائی خلق ايران، فدائینشريه پيام

.است
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