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 ! طرح ھای جديد جمھوری اسالمی عليه زنان کارگر
  

ری اسالمی برای بيکار سازی زنان کارگر  که می گذرد شاھد تالش جديدی از سوی سردمداران رژيم جمھویھر روز

اگر ديروز با اقداماتی نظير خارج کردن کارگاه . ھا در جامعه ھستيم اسارت بار تری برای آن و ايجاد شرايط ھر چه

ھای زير ده نفر کارگر از شمول قانون کار به استثمار ھر چه بيشتر زنان که اغلب در چنان کارگاه ھائی مشغول 

دند، و يا با اقداماتی ديگر موجب بيکاری وسيع زنان شدند، امروز با بردن طرح جديدی به مجلس تحت کارند، دامن ز

تری داده و مقاصد  سعی دارند به بيکار سازی زنان ابعاد وسيع" صيانت از حريم عفاف و حجاب"عنوان طرح 

  . خود را با شدت ھر چه بيشتری پيش ببرندۀاستثمارگران

و يا ادعا ھای ارتجاعی " حرمت زنان"به مجلس مزين به عبارات رياکارانه ای نظير رعايت طرح تازه ارائه شده 

زنان " اختالط"نبايد صورت بگيرد، ظاھراً جلوگيری از " نامحرمان"و معاشرت زنان با " ما غيرت دينی داريم"نظير 

مقرر می کند که " حريم عفاف و حجابصيانت از "ماده پنج از طرِح . با مردان را در مرکز توجه خود قرار داده است

 ١٠ صبح تا ٧پرھيز از اختالط با مردان و در ساعات متعارف يعنی "در واحد ھای صنفی اشتغال به کار، زنان بايد با 

 و در مورد مشاغلی که زنان به کار شبانه می پردازند تصريح شده است که بايد مجوز نيروی انتظامی  باشد" شب

شکی نيست که با چنين مقرراتی محدوديت ھای بسيار زيادی برای اشتغال زنان به وجود آمده و . وجود داشته باشد

  .بيکار سازی زنان وسعت ھر چه بيشتری می يابد

گرانه مبتنی بر خارج   سال جاری در شھرداری تھران بود که اجرای طرح ھای سرکوب]سرطان[اولين بار در تيرماه

ھا  ، شھردار تھران مطرح و برکناری زنان کارمند از بعضی پستمحمدباقر قاليباف کردن زنان از بازار کار از طرف

ليس اماکن ناجا و نيز رئيس پ]سنبله[در ماه شھريور. و جداسازی اتاق ھای کار زنان و مردان مورد تأکيد قرار گرفت

 با  . خانه ھای سنتی را ندارند اشتغال در قھوه خانه ھا و کافی شاپ ھا و سفرهۀاعالم کرد که از اين پس زنان اجاز

به رغم آمار بسيار باالی بيکاری زنان و زنان سرپرست خانواده، بنا چنين اقداماتی روشن است که اگر در حال حاضر 

 باز ھم ۀ در صد از نيروی کار ايران را تشکيل می دھند، اين رقم به درج١۶ برخی گزارشات رسمی ، زنان تنھا به

  .د کردپائين تری نزول خواھ

 خمينی و آغاز کار رژيم جمھوری اسالمی با ۀاگر به گذشته بر گرديم می بينيم که بيکارسازی زنان از ھمان دور 

اخراج کارگران زن از برخی کارخانجات بزرگ، تحميل کار نيمه وقت به آنان و ايجاد محدوديت برای اشتغال زنان در 

نی و دارو دسته اش در زمانی روی کار آمدند که سيستم سرمايه واقعيت اين است که خمي. بعضی رشته ھا شروع شد

 ايران نيز جزئی ارگانيک از آن می باشد دچار بحران بود؛ و اين ھم امر ثابت ۀداری جھانی که سرمايه داری وابست
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 بازار  اول زنان را ازۀشده ای است که در شرايط بحران، رژيم ھای حافظ و مدافع سرمايه داری می کوشند در درج

چنين رژيم ھائی البته برای اين کار خود توجيھاتی می تراشند تا توده ھا به داليل اصلی بيکار سازی . کار خارج کنند

لمان، در ابا رجوع به تجارب تاريخی می بينيم که مثالً اگر ھيتلر در شرايط شدت گيری بحران در . زنان پی نبرند

 که گويا معتقد است که زن خوب مادری است که زندگی خود را وقف تربيت توجيه بيکاری زنان اين طور جلوه می داد

فرزندانش می سازد، و دستگاه تبليغاتی نازی ھا خانه نشين شدن زنان را حسنی برای آنان قلمداد می نمودند، در ايران 

 که - اشتغال زنان نيز خمينی و ديگر سردمداران جمھوری اسالمی برای الپوشانی علت اصلی ايجاد محدوديت برای 

ھمانا بحران و رکود در سيستم سرمايه داری ايران بود، ايجاد محدوديت در اشتغال زنان را با توسل به اين بھانه که در 

  . گفته شده توجيه کردند»ائله و بئله«اسالم در مورد زن 

بسته شدن کارخانجات يکی پس از  ايران، خوابيدن توليد و ۀامروز با شدت گيری بحران در سيستم سرمايه داری وابست 

ديگری، چنان آھنگ سريعی به خود گرفته است که باعث گسترش شديد بيکاری گشته و نه فقط زندگی کارگران بلکه 

 فشار روی ۀدر عين حال با شدت گيری بحران، درج. زندگی آحاد بزرگی از جامعه را نيز در چنگال خود می فشرد

به عبارتی ديگر، ھر چه تعطيلی کارخانه ھا و  .عاد ھر چه فزاينده ای به خود گرفته استزنان و بيکار سازی آنان نيز اب

مراکز توليد و رشد بيکاری در جامعه شدت و وسعت بيشتری می يابد دست اندرکاران رژيم ھم در وسعت و شدت 

تشکيل می دھد، روی می بيشتری به زن ستيزی و محدود کردن کار زنان در جامعه که اکثريت آنان را زنان کارگر 

 اينان نيز بس وقيحانه تر که توجيھات ايدئولوژيکبر اين اساس، شاھديم .  نسبت کامالً مستقيم با ھم دارند،اين دو. آورند

از قبل گشته است، گوئی اين فرزندان خلف خمينی دژخيم، به کشف مقررات و توصيه ھای جديدی در اسالم که تاکنون 

مثالً اگر ديروز خمينی در توجيه بيکار سازی و تحميل کار نيمه وقت به زنان (!!). ل آمده اندمطرح نکرده بودند ناي

کارگر و در تالش برای محدود کردن حضور زنان در امور اجتماعی مطرح می کرد که به گفته اسالم جايگاه زن در 

، "ن ھا حتی مردھا را ھم فاسد کردندآ" شاه باعث شد که ۀخانه است و شرکت کردن زنان در کارھای اجتماعی در دور

ندن موی سرشان، از قول بنی صدر، اولين رئيس جمھور رژيم اگر ديروز در توجيه دليل مجبور کردن زنان برای پوشا

ای ساطع می شود که باعث تحريک مردھا می گردد، امروز با شدت گيری " اشعه"گفته می شد که گويا از موی زنان 

بحران اقتصادی در سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران و رشد ھر چه شديدتر بيکاری در جامعه و ھم زمان تشديد 

ست خارج کردن زنان از بازار کار، گردانندگان کنونی رژيم به ايجاد فضای تبليغاتی جديدی روی آورده و در حالی سيا

والن مھمترين وظيفۀ زنان را تربيت فرزند و ھمسرداری عنوان ؤبسياری از مس"که در نشريات خود می نويسند که 

برای زنان تجويز می " عفاف و حجاب"و ) ٢٧/٧/١٣٩٣کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، "نقل از "(می کنند

گفته " خداوند متعال"کار را به جائی ھم رسانده اند که جوجه آخوندھای شان با وقاحت تمام مطرح می کنند که  کنند،

د که ؛ و يا در برنامه ھای تلويزيونی شان مطرح می کنن"زن بايد به لحاظ اقتصادی وابسته به مرد باشد"است که اساساً 

 قرص صورت زن بايد پوشيده شود؛ و اين امر گويا داليل به اصطالح علمی ھم ۀبه گفته اسالم عالوه بر موی سر، ھم

دارد و آن اين است که از چشمان مرد اشعه ای ساطع می شود که وقتی به صورت زن بخورد باعث پيری زود رس 

اين خرافه و مھمالتی که از فرط )  سال جاری ]ميزان[ردوم مھ" زنده باد زندگی "ۀبرنام ،٢ ۀشبک!! (زن می گردد

 دقيقاً انعکاس و  جوک زنان و مردان تبديل گشته اند،ۀ، و به مايمسخره بودن شان بيشتر به شوخی و مزاح شباھت دارند

در چنين .  ايران استۀ بحران سرمايه داری وابستۀشرح حال ورشکستگی اقتصاد در ھم شکسته و گرفتار در چنبر

در مجلس مطرح شده، در شرايطی که فشارھای وحشتناک  "صيانت از حريم عفاف و حجاب"شرايطی است که طرح 

 ۀو خانمان برانداز وضعيت اقتصادی وخامت بار کنونی بر زندگی کارگران و زحمتکشان ، آن ھم در شرايط سيطر

داده و باعث شدت گيری مبارزات آنان گشته اختناق سياه حاکم بر جامعه، آن ھا را در يک شرايط جھنمی واقعی قرار 
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اين طرح که بيانگر روی آوری جمھوری اسالمی به سرکوب ھر چه شديدتر و گسترده جامعه و تشديد استثمار . است

  .ھر چه وحشيانه تر کارگران و به خصوص کارگران زن می باشد، پاسخی از طرف رژيم به چنين واقعيتی است

 جداسازی زن و مرد به حوزه ھای ھر چه بيشتر زندگی، از يک ۀو توسع"  و حجابصيانت از حريم عفاف"طرح  

طرف با بيکار سازی زنان، محبوس کردن آن ھا در خانه و جلوگيری از شرکت زنان در امور اجتماعی ھمراه با 

می و سنگ  مبارزه با سرمايه داران و رژيم جمھوری اسالۀمردان، ھدف خارج کردن نيمی از آحاد جامعه از صحن

 زنان و مردان مبارز را دارد، و از طرف ديگر با بی ارزش نمودن نيروی کار زنان کارگر ۀاندازی در مبارزات متحدان

 باعث افزايش سود -  اعم از زن و مرد –و پائين آوردن دستمزدھا و در يک کالم استثمار ھر چه بيشتر کارگران 

گی تماماً فالکت بار به خانواده ھای کارگری، چشم انداز حفظ نظام سرمايه داران گشته و به قيمت تحميل يک زند

  . مرگ سرمايه داری در ايران را تعقيب می کندۀگنديده و در آستان

تا جائی که طرح مزبور به موضوع استثمار ربط دارد با نگاھی به شرايط کنونی کار و معيشت زنان کارگر می توان 

در . زندگی خانواده ھای کارگری به جا خواھد گذاشت را ھر چه بيشتر متوجه شدپيامد ھائی که اجرای اين طرح بر 

آن قدر متقاضی در بازار کار وجود دارد که می . کارفرمايان می گويند الزم نيست قراردادی نوشته شود "حال حاضر 

و اين ) ١٣٩٣ ]سرطان[ تيرماه٢٣به تاريخ " مشرق امروز"نشريه " (توان بدون نوشتن قرارداد کارگر استخدام کرد

 جمھوری ۀتحميل در مورد زنان کارگر با توجه به محدوديت ھائی که برای اشتغال زنان در اثر سياست ھای زن ستيزان

سفارش کار را از توليدی ھا گرفته  اسالمی وجود دارد به راحتی صورت می گيرد، از جمله در مورد زنان کارگری که

در کارگاه کار می کنند به خاطر زن بودن شان  زنانی ھم که.  توليدی می پردازندو در خانه ھای محقر خود به کار

مجبورند با امضای فرم ھائی، پيشاپيش خود را از اندک مزايا و حمايت ھائی که در قانون کار برای کارگران در نظر 

حال می توان . دار کار کنندگرفته شده محروم سازند و با دستمزدی بسيار پائينی در ساعاتی طوالنی برای سرمايه 

تصور نمود که بر اساس طرح مورد بحث، با از بين بردن فرصت ھای شغلی باز ھم بيشتری برای زنان، دست سرمايه 

  . داران برای استثمار نيروی کار تا چه حِد به واقع نامحدوی باز تر خواھد شد

ن ئيدستمزد پا: " رژيم ھم تصريح می شود کهوضوح اين امر برای خود کارگران به درجه ای است که در نشريات

کارگران مرد معتقدند اگر زنان دستمزد بيشتری . زنان کارگر حتی منجر به اعتراض ھمکاران مرد آن ھا شده است

صيانت از " بنابراين با اجرای طرح ).٧/٢/١٣٩٣ايلنا، ."(دستمزد کلی کارگران نيز افزايش خواھد يافت  مطالبه کنند،

به قيمت استثمار ھر چه وحشيانه تر نيروی کار و مواجه ساختن خانواده ھای کارگری با "  و حجابحريم عفاف

 خود خواھند افزود و رژيم حاکم اميدوار است که بتواند از ۀمصيبت ھا و فالکت ھای متعدد، سرمايه داران بر سرماي

مال سرکوب ھای وحشيانه، سيستم سرمايه اين طريق و البته ھمراه با شدت بخشيدن به فضای ترور و اختناق و اع

  .و آن را تداوم دھد  ايران را حفظ ۀداری گنديد

به استخوان مردم را  ديکتاتوری شديداً قھر آميز جمھوری اسالمی که کارد ۀاما فشارھای اقتصادی ھمراه با سيطر

 ايران امروز آبستن ۀجامع. ندرسانده نمی تواند از طرف کارگران و ديگر توده ھای تحت ستم ايران بی پاسخ بما

  .حوادثی است که در مسير خود دير يا زود جمھوری اسالمی و سيستم سرمايه داری ايران را به گور خواھد سپرد

  خلق ايرانئیماھنامه کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]ميزان[ ، مھر ماه٩ ۀشمار

  


