
 

  بحران بزرگ و جهانگير نظام سرمايه داری
  و

   وضعيت زنان کارگر
  
  

 زمينه های اقتصادی، همۀ ستم و تبعيض جنسی بر زنان، به ويژه زنان کارگر و زحمتکش، در

اين ستم و تبعيض به . اجتماعی، حقوقی، سياسی و فرهنگی از ويژگی های نظام سرمايه داری است

سرمايه داران، دولت های سرمايه داری و ديگر نهاد . ويژه در شرائط بحران اقتصادی تشديد می شود

 بورژوائی تالش دارند با سياست گذاری طبقاتی، با تصويب های سياسی، حقوقی، اداری و فرهنگی

بحران را هرچه بيشتر بر  ره بر زور، سرکوب و عوام فريبی باقوانين و مقررات ارتجاعی و با تکي

دستاوردهای مبارزات آنان را بازپس  متکش بيافکنند وحو ز  کارگر، به ويژه زنان کارگرطبقۀدوش 

  . گيرند

ستم طبقاتی و ستم :  سرمايه داری زنان کارگر ستم دوگانه ای تحمل می کنندۀبدين سان در جامع

   .جنسی

ستم و تبعيض بورژوائی بر زنان کارگر و زحمتکش با ستم و سرکوبِ  بازمانده  درايران استثمار،

فرهنگ کهن، ارتجاع، کور ذهنی، تعصب و تاريک انديشی ناشی از آنها  ، اعتقادات و از روابط

و تبعيض جنسی  ابعاد ستم از گوشه ای  داده های زير. ندگانه کرده استستم دوگانه را چ ترکيب شده و

  : زنان را در جهان و ايران نشان می دهند بر

حدود  2008، جمعيت زنان شاغل در جهان در سال )ILO(طبق آمار سازمان بين المللی کار 

. جمعيت شاغل جهان را تشکيل می دهد% 40 اين رقم حدود. ميليارد نفر برآورد شده است 1.2

کوچک تر بودن نسبت جمعيت زنان شاغل به کل شاغالن از نسبت جمعيت زنان به کل جمعيت جهان 

  :اسَا ناشی از دو علت استاس%) 50حدود (

  .نرخ باالتر بيکاری زنان در مقايسه با مردان) الف

 و زندانی کردن شمار زيادی از زنان در محيط خانه و تحميل بار  اشتغالنۀتبعيض بر زنان در زمي) ب

البته زنان (ر رسمی شغل به حساب نمی آيند ظنالم نشده بر آنان که از عسنگين کار خانگی يا کار ا

  ).شاغل نيز بار کار خانگی را بر دوش دارند

 در جهان، در کشورهای پيشرفته، در 2008و  2007نرخ بيکاری زنان و مردان در سال های 

  :نشان داده شده است در جدول زير 2008و  2007ميانه در سال های خاور آسيای شرقی و در
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  جهان  کشورهای پيشرفته آسيای شرقی  خاور ميانه

نرخ  مردان زنان کل مردان زنان کل مردان زنان کل مردان زنان کل
بيکاری

%9.4 %13.3%8.2 %3.5 %3 %4 %5.7 %6 %5.5 %5.7%6.0%5.5 2007 
%9.4 %13.4%8.2 %3.8 %3.2 %4.3 6.4%  %6.8 %6.1 %6.0%6.3%5.8 2008 

  
تشکيل  2009 يۀاين جدول بر اساس داده های سازمان بين المللی کار در سند گرايش های جهانی اشتغال، ژانو(

  )شده است

اين جدول نشان می دهد که نرخ بيکاری زنان در کل جهان و در مناطق مختلف اعم از پيشرفته يا 

ه، به ويژه در البته اين تفاوت در مناطق عقب ماند. بيکاری مردان بيشتر است عقب مانده از نرخ

های سياسی و حقوقی بيشتر است به ناطقی که تعصب دينی و دخالت نهادهای دينی در دولت و نهادم

نرخ بيکاری زنان  2008 سرمايه داری در سال تۀهای پيشرفاگر در کشو. مراتب چشمگير تر است

 خاورميانه در همان قۀدر منط%) 6.1در مقابل % 6.8(بيش از مردان تخمين زده شده است % 13

در مقابل % 13.4(بيش از نرخ بيکاری مردان گزارش شده است % 63سال نرخ بيکاری زنان 

8.2.(%  

 به مربوط  آماری کشورمۀدر سالنا. اين هم بد تر است در ايران وضع بيکاری زنان از

گزارش % 10.5 زنان در اين سال در کل کشور رسمَا  بيکاری مردان و خ متوسط نر، 1386سال 

بوده است يعنی نرخ بيکاری زنان % 15.8و نرخ بيکاری زنان % 9.3شده که نرخ بيکاری مردان 

 ع بيکاری در مقط در همين سال نرخ متوسط. بيش از نرخ بيکاری مردان بوده است% 70حدود 

% 30تخمين زده شده و نرخ بيکاری زنان در همين مقطع سنی بيش از  22.3سال  24تا  15سنی 

  . بوده است

است % 12.5برابر  1387طبق گزارش واحد اقتصادی اکونوميست نرخ بيکاری در ايران در سال   

  . وخيم تر خواهد شد در نتيجه وضع بيکاری زنان بازهم . خواهد رسيد% 15به  1391و در سال 

  : اشتغال به روشنی در جدول زير ديده می شودنۀتبعيض بر زنان در زمي

 نسبت شاغالن به کل جمعيت در مناطق مختلف جهان بر حسب جنسيت
  

  جهان  کشورهای پيشرفته آسيای شرقی  خاور ميانه

  مردان زنان کل مردان نانز کل مردان زنان کل مردان زنان کل
%45.5%23.4%69 %71.8%67.4%76 %56.9%49.4%64.8%61.4%49.4%73.22007

%45.7%23.7%69 %71.4%67.1%75.6%56.4%49.2%64.2%61.2%49.3%73.12008 
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تشکيل شده  2009 يۀده های سازمان بين المللی کار در سند گرايش های جهانی اشتغال، ژانواساس دااين جدول بر(

  )است

  
ـ  اما در مناطق عقب مانده ، بين اشتغال مردان و زنان در سراسر دنيا وجود داردیاختالف فاحش

 -به ويژه در مناطقی که دخالت دين و نهاد های دينی در امور سياسی و حقوقی و اقتصادی بيشتر است 

را  تهدر کشورهای پيشرفجمعيت شاغل % 43حدود  2008در سال زنان : يم تر استوضع وخ

 خاورميانه نسبت زنان شاغل به کل جمعيت شاغل قۀمی دادند در حالی که در همين سال در منطتشکيل 

  . بوده است% 25.6برابر 

  آماری کشورمۀطبق داده های سالنا: در ايران در اين مورد نيز وضع زنان بسيار بد تر است

  . عيت شاغل را تشکيل می دهندجم% 13.6زنان شاغل تنها 

 مهمی که بايد توجه داشت اين است که آمارهای رسمی در ايران همواره واقعيات را با زشتی تۀنک

 داده های کالن دسترسی نۀ به ويژه در زمي،ا از آنجا که ما به آمارهای ديگرم ا،کمتری نشان می دهند

شده وضع زنان  تقلبهای کمابيش ر تکيه کرديم و نشان داديم حتی براساس اين آما ارقام باال بر،نداريم

  .ترين ها در جهان استبيکاری و تبعيض در اشتغال جزء بدر ظاز ن

اما بدی وضع زنان، به ويژه زنان کارگر و زحمتکش، در ايران صرفا به وضع اقتصادی محدود 

  :و خالصه نمی شود

ل تری نسبت به زقوقی در موقعيت ناحزنان ايران نه تنها در عمل بلکه از نظر رسمی، قانونی و 

 زنان را ،عمومی و قانون کار زائی،قوانين ارتجاعی در زمينه های حقوق مدنی، ج. مردان قرار دارند

 و شالق، مجازات های وحشيانه مانند سنگسار. در موقعيت پائين تری نسبت به مردان قرار می دهد

گويای  يگردر موارد حقوقی و قضائی، رسمی بودن تعدد زوجات و بسياری موارد د موقعيت نابرابر

  .وضع فاجعه آميز زنان در ايران است

به نفع مزد نابرابر  با در سراسر جهان نيز  کار يکسانمورددر زنان و نابرابری بين مردان 

طبق آمار منتشر شده از .  و با تشديد بحران سرمايه داری جاری بدتر می شودعمال می شود ا،مردان

جانب کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و کنفدراسيون اروپائی اتحاديه های کارگری، در 

  .کمتر بوده است) برای کار يکسان(در صد از مزد مردان  60تا  12مزد زنان بين  ،2008سال 

نه نيز جزء قهرمانان جهان به حساب می ين در اين زمرژيم جمهوری اسالمی و بورژوازی ايرا

  ! آيند

در ن  وضع زنا، نيز بخوبی مشاهده می شودکوتاه تۀهمان گونه که بارها گفته ايم و در اين نوش

ن بهره می ناموقعيت فرودست ز سرمايه داران از. استپيوند بسيار نزديک و فشرده با وضع کارگران 
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البته زنان ايران و بسياری از . ندموقعيت فرودست را باز توليد می کگيرند و روابط سرمايه داری اين 

 ديگر نه تنها از سرمايه داری بلکه از بازمانده های روابط کهن اقتصادی، ماندۀکشورهای عقب 

رهنگی نيز رنج می برند و سرمايه داران از آنجا که اين بازمانده های ارتجاعی را سياسی، حقوقی و ف

  کارگرقۀت فرودست زنان کارگر و به طور کلی موقعيت فرودست طبجهت تداوم و تحکيم موقعي در

  . قب مانده و نهاد های ناشی از آن و يا مدافع آن هستندع مدافع اين روابط ،می بينند

 مبارزۀ کارگری و مبارزۀ از ی جدائی ناپذير و بسيار مهم بخش، زنان برای آزادیمبارزۀ

اع بورژوازی بوروکراتيک نظامی حاکم جمردم ايران از استبداد و ارتتودۀ آزادی . دموکراتيک است

  سرمايه داری ونۀ کارگر از روابط استثمارگراقۀی، و آزادی طبجمهوری اسالمرژيم به رهبری 

 کارگران و کمونيست ها از مبارزات بۀاستقرار سوسياليسم بدون آزادی زنان و بدون حمايت همه جان

سياسی، اقتصادی و فرهنگی با مردان و رفع همه و هرگونه ستم از زنان  ،زنان برای برابری حقوقی

 زنان برای دست يابی به حقوق خود و به طور کلی برای مبارزۀبه همين طريق . غير قابل تصور است

 مردم برای دست يابی به تودۀاری و با مبارزات  کارگران به ضد نظام سرمايه دمبارزۀآزادی با 

  .دکيم آن به نتيجه می رسحدموکراسی و توسعه و ت

مبارزۀ  – که يک کل واحد را تشکيل می دهند –يک شرط اجتناب ناپذير پيروزی اين دو مبارزه 

 اصالح طلب و  های جريانهمۀی اسالمی و با مهورجهمزمان، پيگير و آشتی ناپدير با رژيم ارتجاعی 

کومت بورژوائی ح اين نظام، گيريم با تغييراتی در آن و يا استقرار ظيا ليبرالی است که خواهان حف

  . ديگری هستند

ارزه با سرمايه داری، ارتجاع سياسی، بشديد م برای تعطفی نقطۀ 2009مارس  8باشد که 

  . اين طاعون ها گرددی تجل اشکالمۀميليتاريسم، شووينيسم و امپرياليسم دره

   2009مارس  8

  )آذرخش( جمعی از کمونيست های ايران

org.aazarakhsh.www 

com.azarakhshi@gmail 

 

 
 


