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 ! نگاھی به وضع زنان کارگر در ايران
 

استثمار مضاعف قرار کارگر ھمواره در معرض شديدترين ستم ھا و  ۀ ستمديده ترين بخش طبقۀکارگران زن به مثاب

اما در ايران که .  کشور ھا به درجات مختلف مشاھده می شودۀ اين وضع ذاتی نظام سرمايه داری بوده و در ھم .دارند

 يکی از درنده خوترين حاميان اين نظام بر قدرت ۀنظام سرمايه داری وابسته حاکم است و جمھوری اسالمی به مثاب

ه لطف سرکوبگری اين رژيم که با لفافه ھای ارتجاعی مذھبی نيز تزئين شده، ابعاد وسيع است ، اين ستم و اين استثمار ب

 .تر و وحشيانه تری يافته است

به واقع در ھيچ دوره ای از عمر جمھوری اسالمی از اين فشار ھا و ستم ھا چيزی کم نشده است و در تمام اين سال ھا 

گر . الش کرده تا قبل از ھر چيز زنان را آماج تعرضات خود قرار دھداين رژيم زن ستيز با تکيه بر خرافات مذھبی ت

 اين سال ھا کارگران تحت ظلم و ستم بوده اند اما زنان کارگر بار بزرگتری از اين ظلم و ستم را متحمل ۀچه در ھم

  .شده اند

باعث فساد می )  محيط کاردر( اين که حضور زنان ۀ خمينی به بھانۀبرای نمونه در ھمان آغاز قدرت گيری دارو دست

يا در دوران رياست . شود و از نظر اسالم جای زن در خانه است، بخش بزرگی از زنان را از کار بيکار کردند

جمھوری رفسنجانی در چھارچوب طرح تعديل نيرو، اين بيشتر زنان کارگر بودند که بدون اين که سرمايه داران 

سپس با طرح ھای به شدت ضد کارگری ديگری از . نند، از کار بيکار شدندوليتی نسبت به سرنوشت آن ھا تقبل کؤمس

 کارگر با شديدترين آسيب ھای ۀ دادن به شرکت ھای پيمانکاری نه تنھا کل طبقءجمله قرارداھای سفيد امضاء و فضا

ر بازھم آماج مين اجتماعی مواجه شدند بلکه زنان کارگأممکن از جمله بيکاری وسيع، عدم امنيت شغلی و فقدان ت

  .تعرضات بيشتری قرار گرفتند

 تعرضات سرمايه داران که زير قدرت سرکوب جمھوری اسالمی پيش می رفت ، زنان از کار در خيلی از ۀدر نتيج

 کنار گذاشته شدند و بخش بزرگی از نيروی کار زنان در کارگاھای کوچک متمرکز شد که ًکارخانجات بزرگ عمال

در کنار کارگاه ھای کوچک، زنان در .  مھوری خاتمی از شمول قانون کار خارج شده بودندالبته در زمان رياست ج

کوره ھای آجر پزی، کارگاه ھای نمور قاليبافی و بخش کشاورزی با شرايط کار و زندگی طاقت فرسائی به کار گرفته 

  .شدند

ن ييعمول نيمی از حداقل دستمزد تعجمھوری اسالمی در طول سال ھا شرايطی را شکل داده که زنان حتی به طور م

برای نمونه دستمزد .  اين کمی دستمزد خود مسبب مشکالت ديگری می شود.شده توسط دولت را نيز دريافت نمی کنند

 ھم خوانی ندارد و يکی از موانع مھم بر سر راه زنان ًناچيز زنان با شھريه ای که مھد کودک ھا  مطالبه می کنند اصال
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طبيعی است کارگر زنی که حداقل دستمزد را می گيرد ھرگز نمی تواند با اين . ازار کار می باشدبرای ورود به ب

  . مھد کودک را بپردازد و در اين صورت بايد از کار کردن منصرف شودۀ ھزين،کم دستمزد

 کنند آن قدر  ساعت کار روزانه می١٢ تا ١٠ بين ًبرای نمونه دستمزد کارگران زن در بخش خدمات با اين که عموما

زنان .  مين زندگی را نمی دھد چه رسد به پيدا کردن جائی برای نگھداری کودکان شانأ کفاف تًناچيز است که اصال

نمی باشند و به ھمين دليل ھم از  مين اجتماعی نيز برخوردارأ تۀرغم کمی دستمزد از بيم کارگر در اين بخش، علی

   .وضعيت اسفباری برخوردار ھستند

 به عنوان مثال زنانی که در شاليزارھای برنج، مزارع چای،  .يگر از حوزه ھای کار زنان بخش کشاورزی استيکی د

با اين که برای .  فاقد ھرگونه بيمه و پوشش اجتماعی می باشندً کارشان فصلی بوده و ثانياًکنند اوال و يا باغ ميوه کار می

است، اما زنان کشاورز از ھيچ حمايت اجتماعی   دوش زناننمونه بيشترين درصد کار کشاورزی استان شمال بر

 ئی ھمين وضع را زنانی که در استان ھرمزگان در بخش صيد و پرورش ماھی و آبزيان دريا.برخوردار نيستند

 ھفت ًآن ھا  اجبارا. رو می باشده در اين بخش ھم کار زنان با معضالت بسياری روب. حضوری فعال ھستند ، دارند

 ساعت در روز به اين کار طاقت فرسا مشغولند ، اما نه از بيمه برخوردارند و نه از ١٢و ھر روز بيش از  هروز ھفت

  جالب است که دولت، .به ھمين دليل ھم در صورت از کار افتادگی ھيچ منبع در آمدی ندارند. حق بازنشستگی و غيره

ولتی حتی از صدور کارت ملوانی برای آن ھا خودداری مقامات د.  بيمه شدن زنان صياد می باشدۀيکی از موانع عمد

  .می کنند و اين در حالی است که زنان صياد پا به پای مردان کار می کنند

کوره پز خانه ھا يکی ديگر از حوزه ھای کار زنان است که کارگران زن با شاق ترين شرايط کار و زندگی در آن جا 

 مشاغل سخت و زيان آور قرار دارد ، گاه حتی آن ۀ پز خانه ھا که در زمرکار جسمی کارگران زن در کوره. مشغولند

در حالی که آن ھا در کوره ھای آجر سازی تحت شديد ترين  .  شان را سير کنندۀھا را قادر نمی سازد که خانواد

ی آن ھا خارج است و  را به عھده دارند که گاه از توان جسمئیزنان کوره پز خانه کارھا.  استثمار ھا قرار می گيرند

چون مرخصی زايمان در کوره پزخانه  دنيا می آورند،ه بسياری از آن ھا کودکان خود را در در ھمان محيط آجر پزی ب

 گذاشته و به   به طوری که پس از زايمان مادران مجبورند کودک را در گھواره . معنا نداردًھا برای کارفرما ھا اصال

شود درد است و رنج و استثمار ، آن ھم در نھايت بی  آن چه در کوره پز خانه ھا مشاھد میمتاسفانه  .کار ادامه دھند

  .  کارگر ھستندۀرحمی برای کارگران زن که ستمديده ترين بخش طبق

به عنوان مثال در .  حوزه ھای کار و توليد می توان مشاھده کردۀ را در ھم البته در سراسر ايران حضور زنان کارگر

اما صرف نظر از  اين تنوع .   کوچک قاليبافی و يا کاری که کارفرما به زنان می دھد تا در خانه انجام دھندکارگاھای

 اين موارد ۀدر حوزه ھای مختلف کار، آن چه در مورد کارگران زن مشابه است اين است که برای زنان کارگر در ھم

کاران ھر موقع اراده کنند می صاحب.  غيره وجود نداردھيچ حق و حقوقی از قبيل بيمه، بازنشستگی، حق مھد کودک و 

  .توانند آن ھا را اخراج و يا از دادن کار خودداری کنند

يکی ديگر از روش ھائی که سرمايه داران با توسل به آن امنيت شغلی کارگران را از بين برده و آن ھا را مجبور می 

ی باشد که به تدريج به قراردادھای سفيد امضاء تبديل گشته و زنان کنند که به ھر شرايطی تن دھند ، قرارداد ھا موقت م

 .کارگر از اصلی ترين قربانيان آن می باشند

به اين  اين قرارداد. قراردادھای سفيد امضاء در واقع ظالمانه ترين شرايط استثمار را بر کارگران تحميل می کند

ضای او را می گيرد و بعد بسته به شرايط و منافعش، خود، صورت است که سرمايه دار برای استخدام کارگر تنھا ام

به اين ترتيب کارگر برای سير کردن شکم خود و خانواده اش به امضای قراردادی . ن می کندييموارد قرار داد را تع

 روشن. ن می شودييمجبور می شود که در آن مسائل مربوط به شرايط کار و حقوق کارگر تنھا توسط سرمايه دار تع
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ً مثال.   باز می گذاردً کامال،ش باشدھر ظلم و اجحافی که به نفعاست که چنين قرار دادی دست سرمايه دار را در انجام  

کارفرما بر اساس اين نوع از قرارداد می تواند بدون ھيچ دليلی کارگر را اخراج کند و يا اگر حادثه ای برای کارگر در 

وليتی تقبل نکرده و حقوق کارگر را پايمال ؤ ناقص شدن و يا مرگش شد ، ھيچ مسحين کار رخ داد و اين حادثه منجر به

  .سودپرستی خود کند

 جوامع سرمايه داری وجود دارد ولی در حکومت ۀواقعيت اين است که ستم بر کارگر و به خصوص کارگر زن در ھم

البته به نظر . چه بيشتری اعمال می شوندجنايتکار و وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی، اين ستم ھا با شدت ھر 

شود و در  سوب میح شھروند درجه دوم م،سردمداران جمھوری اسالمی ستم بر زنان امری طبيعی است چون زن

 جنس دوم شناخته شده و به طور رسمی در قانون به اين مفھوم از آن ھا نام برده ۀقانون جمھوری اسالمی زنان به مثاب

  .شده است

 مطالبات خود و  رھائی خود ھر ۀ کارگر بايد برای رسيدن به ھمۀ ستمديده ترين بخش طبقۀزنان کارگر به مثاببنابراين 

 ستم ھای وارد به آنان است به مبارزه برخيزند تا ۀ حاکم که عامل اصلی ھمۀچه گسترده تر عليه سرمايه داری وابست

از آن جا که رژيم .   پاره نمايند،کم به دست و پايشان بستهکه نظام حارا  ئی زنجيرھا،بتوانند در جريان اين مبارزه

جنايتکار و وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی با توسل به وحشيانه ترين سرکوب ھا از اين نظام ظالمانه حفاظت 

 بايد می کند و با توسل به ھمين سرکوب ھا حقوق کارگران را در تشکل و اعتصاب پايمال نموده ، قبل از ھر چيز

و اين تنھا روشی است که زنان تحت ستم و کارگر ما با توسل به آن . نابودی اين رژيم در دستور کار آن ھا قرار گيرد

 که به دست و پايشان بسته شده را پاره ساخته و به مقصد خود يعنی رھائی از ظلم و ستم ئی زنجيرھاۀقادر می شوند ھم

  .ھای موجود دست يابند

  ضد کارگری جمھوری اسالمینابود باد رژيم 

  ١٣٩۴ ]ثور[ارديبھشت

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۴ ]ثور[ ، ارديبھشت ماه١٩١ ۀشمار

  

 

 


