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 وانع بیشمار در برابر تحصیل و اشتغال زنانم

 مقدمه
طبق قوانین ع میشوند. نمو فعالیت های اجتماعی  از بسیاری شغل ها به بهانه های مختلفزنان  ،در ایران تحت حاکمیت بنیادگرایان

 . ، ریاست جمهوری، قضاوت و اشتغال در عموم بخش های نیروهای مسلح برای زنان ممنوع استکشوررسمی 
، خوانندگی، نوازندگی، حفاری نفت و ها ، مشاوره امالک، کافی شاپهاشغل های شهرداری کار در بسیاری از همچنین، 

فتاوی آنها جاده صاف کن کلیه آخوندها که . گردیده اندبرای زنان ممنوع مختلف  و لوایح طی طرح ها از شغل ها ربسیاری دیگ
برای به  مختلف دالل هایصورت مستمر و هر روز با لحن و استه ، برژیم است کوبگرنیروهای سرمسلح و سایر  نیروهایاعمال 

 کنند. می تالش و حذف آنها از صحنه فعالیت اجتماعی خانه راندن زنان
ر در برابنیز محدودیت های متعددی  ،زنان تحصیل کرده نبود بازار کار برایبه بهانه که خود مانع اشتغال زنان هستند  قانونگزاران
 یجاد می کنند. ا زنان و دخترانتحصیالت 

الملل معاونت امور زنان و خانواده مدیرکل امور بین که هدفی جز به حاشیه راندن زنان ندارد به اعتراف مجموعه این سیاست ها
به  ورکش ۱۴۵بین های گزارش مجمع جهانی اقتصاد در در بررسی شاخص ایران را کت زنانر، مشارژیمنهاد ریاست جمهوری 

 (۱۳۹۴آذر  ۲ – )خبرگزاری حکومتی ایسنا. ه استتنزل داد ۱۴۱رتبه 
درصد مشارکت و حضور زنان در پستهای مدیریتی و  مشاور آخوند روحانی در امور زنان و خانواده موالوردیشهیندخت 

  (۱۳۹۴اول خرداد  –ایسنا  حکومتی )خبرگزاري. ا زیر سه درصد عنوان کردسیاستی کشور ر

 
 عالی تتحصیال

را در ایجاد محدودیت های سیستماتیک در برابر تحصیالت عالی زنان و دختران  گرفتن قدرتدست  از بدو بهحکومت مالیان 
حسین حسینی مسئول نهاد نمایندگی  . داشته استادامه  سال ۳۷به مدت  این تالش تا امروز. برنامه کار خود قرار داد

من نگران آینده »گفت:  درصدی دانشجویان دختر در دانشگاه ۷۰شاره به حضور در دانشگاه مازندران با ا خامنه ای
 (۱۳۹۴مهر  ۱۲  - رنا)خبرگزاری حکومتی ای. «کشور در این خصوص هستم

ست را به اد تا بتوانند نقش اصلی زن که استحکام نهاد خانواده یرا خانه ساالر بار بیاور دختران»می گوید: جعفر سبحانی آخوند 
 (۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۸ -نیوز  )سایت حکومتی حوزه .«ایفا کننددرستی 

راه مبارزه منفي را پیش ات نهادینه شده توسط حکومت ضدختران ایرانی به تدریج در برابر این محدودیت ها و مجموعه تبعی
از  هرچند موقت نفسیراه دست آوردن موقعیت اجتماعی ه تا از طریق تحصیل و ب گرفته

. این روند به جایی رسید که از بیابندبرای خود و نابرابری های اجتماعی فشار زن ستیزی 
درصد  ۶۵، ۱۳۸۲در سال  تعداد دختران دانشجو از پسران پیشی گرفت و زنان ۱۳۷۷سال 

 ورودی های دانشگاه ها را به خود اختصاص دادند. 
بندی جنسیتی ر سهمیههایی مبنی بها زمزمهشدگان دختر در دانشگاهبا افزایش تعداد پذیرفته

 ها از سوی مسئوالن کشور مطرح شد. دانشگاه

http://women.ncr-iran.org/


 

http://women.ncr-iran.org/fa/  NCRIWomen’sCommittee    @womenncri 
 

3 

 

 

افزایش  آنهاه کردند. ئها به مجلس اراتعدادی از نمایندگان طرحی را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاه ۱۳۸۵ماه در بهمن
)سایت حکومتی  . کردندتوصیف « ناسبنام»و برای قداست خانواده  «خطرناک» را برای کشور به دانشگاهتعداد ورودی دختران 

 (۱۳۹۱خرداد  ۸ –خبرآنالین 
 ارتقاء مشارکت زنان در»تحت عنوان وارونه در فصل هفتم مصوبه ای  خود ۱۳۸۴مهر  ۲۶جلسه رژیم در  «شوارای عالی انقالب»

های با مسئولیت اسبهای تحصیلی، متناتخاذ تدابیر الزم جهت هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته»، «آموزش عالی
 (۱۳۸۴مهر  ۲۶)سایت رسمی مجلس رژیم،   در برنامه ارگانهای حکومتی قرار داد. «خانوادگی

شناسی رشته مقطع کار ۷۷ و دختران را از سهمیه بندی جنسی گسترده ای را در دانشگاهها به اجرا گذاشت ۹۱ژیم ایران از سال ر
 (۱۳۹۱ مرداد ۱۹ –)سایت حکومتی تابناک  بطور کامل حذف نمود.

 ،روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره، مرمت و احیای بناهای تاریخی ،باستانشناسیزبان و ادبیات انگلیسی، علوم سیاسی، 
 ،جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهریمددکاری اجتماعی، 

آمار  ،حسابداری ،مدیریت هتلداری ،مدیریت جهانگردی ، مدیریت بازرگانی ، دولتی، مدیریت صنعتی مدیریت ،ژئومورفولوژی
 ،مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی برق قدرت ،فیزیک هسته ای ،فیزیک نظری ا،ریاضیات و کاربرده، و کاربردها

مهندسی راه  ،مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، محض شیمیدو گرایش مکانیک ماشینها،  ،مهندسی کشاورزی، مهندسی مکانیک
مخابرات ، آهن،  مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری، مهندسی معدن ، مهندسی دریا گرایش کشتی سازی

 ی،کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاه، مکانیزاسیون کشاورزی و آب، مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی، الکترونیک دریایی

علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، صنایع ، زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی، دانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکار
 (۱۳۹۱مرداد  ۱۷ –)سایت حکومتی خبرآنالین  از جمله رشته هایی هستند که برای زنان ممنوع یا محدود شد. کارشناسی فرش و دستی

بیشترین رشته رشته  ۳۶علوم ریاضی و فنی با این روند در سال بعد هم ادامه داشت. 
 (۱۳۹۲مرداد ۲۳ -)سایت حکومتی خبرآنالین  .هایی است که زنان از تحصیل آنها محروم هستند

های تک جنسیتی در کشور دانشگاه  ،علوم وقت وزیر به دستور ۹۲در سال همچنین 
  رسید. مورد  ۲۹به  و تعداد این دانشگاهها به سرعت ایجاد شد

 (1392فروردین  ۲۷ –برگزاری حکومتی تسنیم )خ
در بسیاری همچنان . کردندیرش دختران دانشجو در رشته های مختلف خودداری ذاز پدانشگاه کشور  ۴۷نزدیک به  ۹۳در سال 

ر بندی جنسیتی دهایی که سهمیهمجموع رشته .دیده می شد انبه سود پسر پذیرش دانشجوتبعیض جنسیتی شدید در  رشته هااز 
 (1393مرداد  ۱۵ –و سایت حکومتی تابناک )سایت دانشجو نیوز  .رسیدرشته  ۲۱۵ به شتآنها وجود دا

 

طرح سنجش و پذیرش دانشجو  ۵، ماده ۱۳۹۴ دی ۶در نشست علنی روز   مجلس نمایندگان . کماکان دنبال می شوداین سیاست 
های مصوب مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی برای  سهمیه این ماده. در دوره های تحصیالت تکمیلی را تصویب کردند

 (۱۳۹۴ بهمن ۲۹ –)خبرگزاری مجلس ایران  .را کماکان معتبر می دانددوره های تحصیالت تکمیلی 
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توسط خبرگزاری نمودار مقابل که 
زنان  روند حذفحکومتی ایرنا منتشر شده 

تا امروز به  ۸۴ در تحصیالت عالی را از سال
 ست. ده ایتصویر کش

همانطور که این شماتیک نشان می دهد 
درصد حضور دختران در دانشگاهها به دلیل 

سیاست سهمیه بندی و ممنوعیت پذیرش 
اه دختران در برخی رشته ها و برخی دانشگ

درصد ۷ها، سیر نزولی طی کرده و بیش از 
و به طور  کاهش نشان می دهد ۸۷از سال 

درصد ۴۹خاص در دوران روحانی از 
  درصد رسیده است. ۴۵.۵احمدی نژاد هم پایین تر رفته و به  دوران

 و پوشاندن و اقتصادی سوءاستفاده های سیاسیبه منظور توسط خبرگزاری رسمی رژیم مالیان این آمار البته باید توجه کرد که 
 . بوده استقطعًا میزان حذف دختران دانشجو بیش از این و منتشر شده زنان در جامعه ایران  و حذف محرومیت

 
 اشتغال زنانموانع قانونی 

 این حکومت عالی هبر، رخامنه ای دیدگاه کلی رژیم حاکم بر ایران در مورد اشتغال زنان در سخنان
با کدام منطق باید زنان که خداوند آنان را برای منطقه ویژه ای از زندگی »منعکس است که می گوید: 

اشتغال از مسائل اصلی مربوط  آنها را دچار سختی می کند؟آفریده است در عرصه هایی وارد کنیم که 
 (۱۳۹۳فروردین  ۳۰ -ایگاه اطالع رسانی دفترخامنه ای)پ «.به زنان نیست

  ت.سهمین نگرش در قوانین رسمی این حکومت تعریف شده ا
از اشتغال به هر شغلی که منافی  تواند با تأیید دادگاه زن خود راشوهر می: »می گوید حمایت از خانواده قانون مدنی ۱۸ماده 

 قانون حمایت از خانواده( –مرکز پژوهشهای مجلس رژیم  -سایت رسمی مجلس ) «.مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند

مواضع ریاست جمهوری، قضاوت، عضویت . است قانون تضمین شده توسط مستقیمًامرز سرخ های زن ستیزانه  حفظ با این وجود
 کار در بخش های اصلی نیروی انتظامی برای زنان ممنوع است.ر ارتش و د
 .گردد انتخاب و سیاسی مذهبی رجال جمهور باید از میان : رئیسقانون اساسی می گوید ۱۱۵ اصل 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( –مرکز پژوهشهای رژیم  -)سایت رسمی مجلس 
 «. شوند...واجد شرایط زیر انتخاب می مردانقضات از میان : »نوشته شده قضات دادگستریمقررات مربوط به استخدام در 

موضع شخص خمینی را اینطور  ۶۰حسین موسوی تبریزی، دادستان دادگاه های انقالب ایران در دههدر این رابطه 
دادند زنان بر مسند قضاوت نبنیانگذار جمهوری اسالمی ایران نیز تا اواخر حیات خود رسما اجازه »بیان میکند: 

 (۱۳۹۰اسفند  ۲۱ – )سایت حکومتی خبرآنالین. «دبنشینن
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تصریح در هیچ کجای قانون رژیم چنین امری همچنین عضویت در مجلس خبرگان رژیم نیز مشروط به مرد بودن است. هر چند 
 . اما تا امروز هیچ زنی در این سمت دیده نشده است نشده است
)سایت  تایید نشد. آنانیک از هیچصالحیت  اما  ده بودندزن بعنوان کاندید نام نویسی کر ۱۶انتخابات آتی این مجلس،  در جریان

 (۱۳۹۴بهمن  ۶حكومتي آفتاب 
در خبرگان رهبري با شان لذا حضور زنان و اجتهاد»مجتهد باشند. برای همجنسان خود توانند مي تنهازنان طبق شریعت بنیادگرایان 

  «.باید مردان حضور پیدا كنندنیز در مناصب دیگري چون سران سه قوه  .شودرو ميروبه الاشک
 (۱۳۹۴آبان  ۱۳ - )روزنامه حکومتی جوان آنالین

با به  ۹۲سال در خرداد رژیم آخوندی مجلس جهت تکمیل قوانین و برآورده کردن اهداف خود در حذف کامل زنان از جامعه، 
این طرح اولویت استخدام  ۹ماده ی به بهانه افزایش جمعیت موانع جدیدی برای اشتغال زنان بوجود آورد. جریان انداختن الیحه ا

 یت بندي كرده است: وبه این صورت اول را دولتیهای دولتی و غیردر کلیه بخش
 مردان دارای فرزند  .۱
 مردان متاهل فاقد فرزند  .۲

 . زنان دارای فرزند .۳

 (۱۳۹۳فروردین  ۲۰ –)سایت حکومتی همشهری آنالین 
عرصه را بر اشتغال زنان ایرانی تنگ تر بازهم  ۹۴دی  ۱۳الیحه طرح صیانت از عفاف و حجاب در  با تصویبسپس مجلس رژیم 

صبح تا  ۷ده زمانی ساعات واشتغال زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محد طرح، این ۵ماده نمود. 
 . می کندشب محدود  ۱۰

را یدک می  «خاص شرایط با شاغل زنان کاری ساعت کاهش الیحه»نام  به تصویب رسید ۹۴بهمن ۱۲ که درطرح بعدی مجلس 
پیشنهادهایی مبنی بر کاهش ساعت کار همه »زنان و خانواده در این رابطه اعتراف کرد:  رشهیندخت موالوردی مشاور امو .کشد

 . «د به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شدرسزنان شاغل به گوش رسید که به نظر می
 (۱۳۹۴بهمن  ۱۲ –/ خبرگزاری حکومتی مهر ۱۳۹۴بهمن  ۱۴ - )سایت حکومتی دنیای اقتصاد

 

 موانع اشتغال به اینجا ختم نمی شود
 ند. زنان بیکاردرصد  ۶۵بیش از  طور کلیه ب. می رودرو به وخامت بیشتر وضعیت اشتغال زنان روز به روز  

به وضعیت هشدار دهنده بیکاری  زنان در بعضی مناطق  .رسیده استدرصد  ۸۵.۹سال هم اکنون به ۳۰زیر  زنان جواننرخ بیکاری 
 (۱۳۹۴دی  ۵ –/ سایت حکومتی تابناک ۱۳۹۴دی  ۱۱ –)خبرگزاری حکومتی مهر . کامل نزدیک شده اند

ضمن ارائه یک  وروبه نزول توصیف کرده احمدی نژاد و روحانی  آمار اشتغال زنان را در دوره ی اقتصادسایت حکومتی دنیا
  (۱۳۹۴مهر  ۷ –)سایت حکومتی دنیای اقتصاد  . تصویر کرددر دنیا نمودار آمار اشتغال زنان در ایران را پایین ترین سطح 
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هزار 1٤٥از . در سال می رسد زن هزار 1٠٠ حدود این اخراج ها به ترش است.سآمار بیکاری با روند اخراج زنان از کار رو به گ
 ند. کار اخراج شد نفرهزار  ۴۷از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند،   ۹۴-۹۳سال  طیزنی که 

 (۱۳۹۴مرداد  ۱۰ –/ سایت حکومتی انتخاب ۱۳۹۴تیر  ۹ –)خبرگزاری حکومتی ایسنا 
از ، ۲۰۱۴در سال  های این بخشاستخدام بر اساس دستورالعمل دولتيآن روی سکه اخراج ها ممانعت از اشتغال های جدید است. 

  .تعریف شده استشغل مختص زنان  ۱۶تنها  جدید موقعیت شغلی ۲۸۰۰میان 
  (۱۳۹۴مرداد ۱۸ –)سایت حکومتی تابناک  .یک پنجم مردان است آموزش و پرورش وزارتخانهسهم زنان از جذب نیرو در 

برای  سهمیه مشخص شده در آزمون پذیرفته شوند بودنیرویی که قرار  ۷۰۳هزار و ۳آزمون استخدامی آموزش و پرورش از در 
 (۹۴مرداد ۱۸ - روزنامه حکومتی آرمان. )نفر بود۶۳۰ سهمیه استخدام زنان نفر و۷۳سه هزار و  مردان

 

 . «هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد»: اعالم کرداستاندار بوشهر ، محمد حسین جهانبخش 

 (۱۳۹۱فروردین  ۲۱  - ۵۹۸)پایگاه تحلیلی خبری 

دام مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور امالک استخ»گفت:  تهراناستان  رییس اتحادیه مشاوران امالک هادی معیری نژاد
 (۱۳۹۲آذر  ۲۶ –)سایت حکومتی خبرآنالین  .«شوند

)سایت حکومتی عصر  .استفاده کنند ه تنها از مردان به عنوان کارمندبخشنامه ای از مدیران این سازمان خواست کطی شهرداری تهران 
 (1393تیر ۱۸ –ایران 

 (۱۳۹۳شهریور  ۹ –)سایت حکومتی فرارو . «نوع استها مماشتغال زنان در قهوه خانه»رئیس پلیس اماکن ناجا خلیل هاللي گفت: 
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...  ، و بسیاری رشته های ورزشی و شرکت در مسابقات بین المللی، هنرپیشگیخوانندگی، نوازندگیعالوه بر اینها شغل هایی مثل 
و ظاهر شدن نامه قوانین رسمًا ممنوع نشده اند، در عمل توسط وزارت ارشاد به حدی محدود می شوند که از اجرای بر که در

و ندادن اجازه به دلیل حضور زنان  روی سن عمومی محروم می شوند و اخبار بهم خوردن مراسم و تعطیل شدن نمایشنامه ها
 هر روز تکرار می شوند. خروج به ورزشکاران زن 

 
 نتیجه سیاست های زن ستیزانه برای زنان ایرانی

 چهره فقر را در ایران زنانه کرده ه گفته شهیندخت موالوردیب ،ی علیه زناندرژیم آخون ظالمانهای سیاست ه
، معتادان، دستفروشان است. به این معنی که برخالف فرهنگ و سنت ایرانی درصد قابل توجهی از کارتن خوابها

 و متکدیان را زنان تشکیل می دهند و فحشاء ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است. 

 روحانی، دولت در جمهوری ریاست زنان امور معاونت راهبردی هایبررسی نمعاو باستانی، سوسناخیرًا 
 نرخ وجود این با اند شده التحصیلفارغ ایران هادانشگاه از دختر دانشجوی میلیون دو اخیر سال بیست طی»اعتراف کرد که 

 درصد ۲۷ به درصد ۳۹.۵ از خیرا دهه دو در عمومی بخش در زنان اقتصادی مشارکت. است کرده پیدا افزایش زنان بیکاری
 (۱۳۹۴بهمن  ۲۴ –)خبرگزاری حکومتی ایسنا  .«است کرده پیدا کاهش

و بانوان بیکار هستند از این درصد ۸۲ .شرایط بسیار دشواری دارنددر این میان زنانی که باید خانواده خود را سرپرستی کنند 
 (۱۳۹۴اردیبهشت  ۳۱ –نا سخبرگزاری حکومتی ای)   .توسط مقامات رژیم بی بضاعت ترین افراد خوانده می شوند

به درصد بسیار کمی از این زنان که تحت پوشش این سازمان اعتراف کرد که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی مسعود فرید، 
  درصد حداقل حقوق است. ۱۰ که تنها می شود دادهمستمری  هزار تومان ۷۰کمتر از قرار دارند 

 (139٤اول آذر  –ی ایرنا خبرگزاری رسم)

 هزار تومان است ۷۰۰ حقوق پایه یک کارگر ایرانی، هاي مجلسجاللي رئیس مركز پژوهش كاظم بنا به گفته
 (۱۳۹۴دی ماه  ۲۱ -فارس  حکومتی خبرگزاري)  هزار تومان می باشد.۳۰۰میلیون و ۲در حالی که خط فقر 

نفر میلیون  ۳حداقل  رژیمی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی صالح اسکندربه گفته  زنان سرپرست خانواده،آمار 
 (۱۳۹۴بهمن  ۸  - )روزنامه حکومتی رسالت. است

 

بارها شاهد آن بوده ایم که یک زن سرپرست »  :اذعان می کندشریفه حقشناس مدیرکل امور زنان وخانواده استانداری کرمانشاه 
)خبرگزاری . «کلیه باشد تعارف اجتماعی شده است که شاید متعارف ترین آن فروشخانوار برای تامین احتیاجات، ناچار به اعمال نام

  (۱۳۹۴مهر  ۱۶ - حکومتی مهر

که موانع  شوداین تصویر روشن تر می سرپرست خانوار زنان  وضعیت دو نمونه از مروربا  
شقت و شغلی و تحصیلی و قوانین تفکیک جنسیتی و ... چگونه زنان را در امرار معاش دچار م

 :متحمل ستم مضاعف می کند
سال دارد اما ظاهرش به زنان  ۳۷تنها که او  است. فرزند ۲با  زن سرپرست خانوار عذرا یک

روهای یاسوج برای تأمین تاکنون در پیاده ۸۰: از سال گوید می  ساله شباهت دارد ۵۰
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او که از درد پا می نالد  .شب۷شوم تا نه خارج میهر روز ساعت هشت صبح از خا کنم.فروشی میمایحتاج خود و فرزندانم دست
  شود.ومان هزینه درمانم میهزار ت۴۰۰یانه افزاید: ماهمی از بیماری ریه رنج می بردو 

 (139٤آذر  28 –)خبرگزاری حکومتی مهر 
ازای اندک بهایی به در آستانه سی و چهارسالگی منتظر جواب آخرین آزمایش است تا کلیه اش را در  که است مریمدیگر یکی 

ساله و مادر  ۱۰تا بهمراه کودک  را می گذراند فرصت باقی مانده از مهلت صاحبخانهروزهای آخرین  اوفرد دیگری پیوند زند. 
 بود.  اوبیمار روانی است و تا پیش از بستری شدن، تحت سرپرستی نیز برادر مریم . انداخته شودپیرش از خانه بیرون 

سال نظافت و کارگری مدارس شهر، با مرگ شوهرم،  ۱۲گوید: پس از می  )مریم( مادر
عروس خانه ی  سالگی ۱۵را در جوابمان کردند، بی هیچ بیمه ای و حقوقی. برادرم مریم 

. سوخت شو بدن شآتش گرفت و دستان مریمدر اثر حادثه ای خانه  پیرمردی هفتاد ساله کرد. 
ثروتمندان، البته به شرط پوشاندن  منازلن و کلفتی در پرستاری شبانه از بیماران بیمارستا لحا

 (۱۳۹۴ مهر ۱۶ - مهر حکومتی خبرگزاری)دستهایش تنها کاریست که گاهی برای مریم میسر می شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۱۳۹۴اسفند  -ایران مقاومت ملی شورای زنان کمیسیون انتشارات از

 . باشد می ایران مقاومت ملی شورای زنان کمیسیون به متعلق و محفوظ طبع و انتشار حق
 .است مجاز منبع ذکر یا و قبلی اجازه با آن از هایی بخش یا و گزارش این انتشار و چاپ
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