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گرامیداشت اول ماه مه روز اتحاد و
همبستگی جهانی طبقه کارگر
اول ماه مه روز جهانی کارگر ،روزی
است که پرچم اتحاد و یکپارچگی
کارگران در تمام دنیا برافراشته میشود،
روز جهانی کارگر روزی است که
کارگران میتوانند با اراده ای راسخ و
نمایش اتحاد طبقاتی ،ادعانامه خود علیه
کارمزدی و برای برچیدن نظام سرمایه
داری را به جوامع بشری اعالم کنند.

امسال درحالی به استقبال اول ماه مه
میرویم که فعالین و رهبران کارگری
یکی پس از دیگری به زندان و
شکنجه گاه ها فراخوانده می شوند .هم
اکنون در آستانه اول مه سال جاری
رضا شهابی کارگر سندیکای شرکت
واحد و اتوبوسرانی با وخامت شرایط
جسمانی اش ،به حکم های ناعادالنه
دست به اعتصاب غذا زده است .سیل
اخراج ها و بیکاری و تعطیلی
کارخانه ها ،خانواده های کارگری را
در شرایط غیرانسانی قرار داده و
زندگی سختی را بر آنان تحمیل کرده
است.

آمار کودکان کار و خیابانی بدلیل افزایش تورم و گرانی و باال رفتن آمار خانواده
های کارگری به زیر خط فقر ،رو به افزایش است.
با طرح استخدام نیمه وقت زنان از سوی هاجر تحریری نیک صفت معاون
راهبردی منابع انسانی رئیس جمهوری در قالب الیحه بودجه  ، 19زمینه را برای
حذف و به انزاو کشیدن زنان ازحضور در جامعه و فعالیت های اقتصادی هرچه
بیشتر مهیا کرده و دست کارفرمایان را بیش از پیش برای اخراج زنان شاغل باز
میگذارد .نقش زنان در سازماندهی کارهای تولیدی ،اجتماعی و خانه از اهمیت ویژه ای
برخوردار است.

در دنیایی که هر روز جامعه ی بشری مدعی دستیابی به پیشرفت های صنعتی و
تکنولوژی و آمار و ارقام نجومی ثروت های کالن دنیا میشود ،شاهد مرگ و میر
کودکان از گرسنگی در کل دنیا و خصوصا شاخ آفریقا هستیم ،هر روز شاهد
رشد آمار کودکان کار و خیابانی و استثمار کودکان با دستمزدهای پایین و کارهای
خارج از توان شان هستیم .سرمایه داران با پرداخت دستمزدهای کم ،تحمیل
قراردادهای سفید امضاء ،عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزدهای کارگران،
اخراج های فله ای و تعطیلی کارخانه ها ،تعرض هر روزه و مداوم را به زندگی
طبقه کارگر و اقشار زحمتکش سازمان داده است.
تنها راه رهایی طبقه ی کارگر اتحاد و همبستگی و مبارزه یکپارچه است .تنها
راه ،بهبود زندگی کارگران ،خود آگاهی طبقه کارگر به نیرو و اتحاد طبقاتی اش
و سازمان دادن اعتراضات و اعتصابات متحدانه کارگران و نهایتا به زیر کشیدن
نظام سرمایه داری است .اول مه را به روز وحدت طبقاتی ،ارتقای خودآگاهی
طبفه کارگر ،روز اعتراض به استثمار و بردگی مزدی و نمایش قدرت طبقه
سازمان رهایی زن  -مه 2102
کارگر علیه نظام سرمایه داری تبدیل کنیم.

مصاحبه مینن همتی با رر ر رضایی
ز فعالین حقنق زنان نکن کان ر
یر ن
بینن گان عزیز ر آستانه نل ما موه
رنز جهانی کارگر هستیم ن بوار گور
ز پایمال ر ن حقنق کارگر ن بوطونر
عووم ن حووقوونق زنووان کووارگوور بووطوونر
خص؛ جهان معاصر ر رنج ست.
بار یگر فرصتی ست تا میوزبوان
رر ر رضائی بویور کوانونن فوا ز
زنان ن کن کان تهر ن باریم
رر ر عزیز بوه بورنواموه رهوائوی زن
خنش آم ی .
با سالم به شما و تمام ببندگان رهاایای
زن قبل از هار چایاز پایاشااپایاش فارا
رسیدن ماه مه ،روز جهانی کارگر را
به شما و تمام کارگران عزیز تباریاک
میگم.

 )9رما بیر کوانونن فوا ز حوقونق
زنان ن کون کوان ر توهور ن هسوتویو ن
نل مووا مووه مووی و ننووم
بوون ی و بوور
فعالیت هایی رن ر کوانونن روتویو ،
نوحون فوعوالویوت
لطک کنی ربوار
ها کاننن یه مق ر بور بویونونو گوان
صحبت کنی ؟

کارگری بنا شده .یکسری از کارهایی
کااه مااا انااجااام دادیاام کااانااون زنااان
وکودکان تاهاران و کااناون گال هاای
زندگی باهام تاونساتایام کاار مشاتارکای
انجام بدیم که ارتباط گرفتن با کودکاان
کار در کوره پزخانه ها و زناانای کاه
در زیار آفاتااب در دماای  04درجاه
مجبور هستند خشت بزنند و در کاوره
هایی با حرارت های بااال کاودکاان باا
سن بسیار بسیار پایین کار مایاکاردناد،
ما تونستیم ارتباط خوبی برقرار کانایام
و در دل اون جامعه ای که واقعاا ً مای
تونام باگام دور افاتااده وباا ایاناکاه از
باصطالح پایتخت و تهران خیلای دور
ناابااود ولاای ایاان زنااان و کااودکااان از
جامعه ترد شده اند ،ما تونستیم باا ایان
کارگران ارتباط برقرار کانایام و یاک
روزمون رو که روز جمعه و تعطیلی
بود قرار بگذاریم و به ایان کاوره پاز
خانه سر بزنیم مشکالت زنان کاارگار
را جدا از نظر فضاای زنادگای و چاه
از نظر محیط کار تونستیم تا آن حادی
که در توانمان بود مشکاالت شاون را
به جامعه منعکس کانایام و باخاشای از
ارباط باا زناان بساتاه بانادی ذغاال و
هرجا که ما امکاان باراماون باود ایان
ارتباط ها را برقرار کردیم.

همانطور که خودتون اشاره کردید ماا
باتوجه به تواناایایاهاا و ظارفایات هاای
کانون وباتوجه به شرایط و محدودیات
هایی که همیشاه از طارف حااکامایات
خصوصا ً در اربتاط گرفاتان باا باخاش
کااارگااری و انااعااکاااس مشااکااالت و
مشقات کارگری  ،فشار بیشتری وارد
می شد ،ولی ما بعنوان یاکای از پاایاه
های اصلی کار و فعالیت های کااناون
رو بر این بنا گذاشتایام کاه ارتابااط باا
کارگران و مطرح کردن مشکالت
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 )2مطلع هستیم که کانونن نروریوه
رن هم به همین مناسبت منوتورور کور
ن ما هم ز طریق تلنیزینن رهایی زن
نن ر عالم کر یم  ،لوطوک کونویو یون
فعالیت ها کاننن خصونصوا ب بصونرت
نیژ بر نل ما مه ر یون نروریوه
نعکاس پی کر بن نچگننه ز یون
نرریات ر یر ن ستقبال می ره ؟
بله ما یک روز جهانی کاارگار جشانای
را برای کاودکاان کاار کاوره پازخااناه
داشااتاایاام و یااک روز شااادی را سااعاای
کردیم براشون ایجااد کانایام کاه حاداقال
یک روزی را که این کودکان حاقاشاون
است که همه ی روزهای شاد و دوران
کودکی شان را طی کنند حاداقال کااری
که ما می تونستیم باکانایام ایان باود کاه
یک روز شاد براشون جشن بگیاریام و
از اون شاارایااط سااخاات کاااری حااداقاال
باارای چاانااد ساااعااتاای دور باااشاانااد و
فراموش کنند در همین راساتاا ماا یاک
نشاریاه ای داشاتاایام بااه ماناااسابات روز
جااهاااناای کااارگاار ،مااقاااالتاای درباااره
موضوعات و شرایط ساخات کاارگاری
زنان و کاودکاان کاارگار و بایاانایاه ای
صادر کردیم به مانااسابات ایان روز و
مطالبات و خواستاه هاای خاودماون را
درباره خواسته های حقوق تمام

کارگران بیان کردیم و هاماباساتاگای و
اتااحاااد کااارگااران وهاامااچااناایاان ل ا ااو
قراردادهای ماوقات کاه کاارگاران را
تهدید می کند ما مطالباتمون را در 5
باانااد آوردیاام و ایاان نشااریااه را در
کااارخااانااه هااا پااخااش کااردیاام ودر
روزجهانی کارگر در مایادان اناقاالب
در بایاان کااارگاران پاخاش شاد کاه از
استقبال خوبی برخوردار شد.

 )3رار کر ی به مفا ن بن هایی ز
یوون مووطووالووبووات  ،ز نو وور روومووا یوون
مطالبات ن آنچه که به ن ر رما حائوز
همیت هستن چه نکاتی بون نو ن بوه
چه موطوالوبواتوی بویوروتور نوگوروت موی
گذ ری ؟
مطالبات ما از جمله :باراباری حاقاوق
زنان کارگر در ازای کار برابر ،لا او
قراردادهای موقت  ،ل و کار کودکان،
پرداخت حقوق معوقه کارگاران ،لا او
مجازات های سنگیان و غایارعاادالناه
کاااه در ماااوردکاااارگااارانااای کاااه باااه
دستمزدهای پایین و یاا عادم دریاافات
چندین سال از حاقاوقشاون کاه جاواب
اعتراضاات و اعاتاصااباات کاارگاران
شالق و زنادان و شاکاناجاه اسات ماا
خواهان حذف هرگونه رفتار وحشیاناه
حاکاومات نسابات باه کاارگاران شادیام
همینطور ماتاشاکال شادن کاارگاران و
داشتن سانادیاکاای کاارگاری و آزادی
حق اعتصابات و اعتراضات کارگری
هستیم.

 )0رما فعالیت ها مهمی ر ربوار
نضعیت زنان کوارگورهوموچونویون نوجوام
ی که بسیار جوالوب هسوتونو  ،روموه
ز فعالیت ها خن تنن ر بر

بینن گان بازگن کر ی جا ر که بریم
ز زنان کارگر کوه روموا
ن با تع
با آنان مصاحبه کر ی گنش ب یم نل
به مصاحبه با کوارگور ن بسوتوه بونو
ذغووال گوونش مووی کوونوویووم .لوویوونوون
مصاحبه:
http://www.youtube.com/
watch?v=OKqZIA1LSzk

 )5بر من کوه بسویوار جوالوب بون ،
بر خون تونن کوه ز نوز یون آنوجوا
بن ی  ،ن با یران گفتمان روتویو  ،ر
آن لح ه چه حساسی رتی ؟
ببینید همانطور که اشااره کاردم وارد
شدن در این فضا یاکاساری مشاکاالت
خودش را دارد ارتباط بارقارار کاردن
با کارگری که ناگاران اسات کاه ایان
مصاحبه چه عواقبی براش دارد! نکنه
از کار اخراج بشه و مشکل ساز باشه
ارتباط برقرار کردن از ندیک و قرار
گرفتن در ایان فضاا بارای خاودم هام
جالب بود ،وارد شدن در فضاایای کاه
زنان جوان با سان هاایای کام باخااطار
مشکالت زندگای ماجاباور هساتاناد در
فضایی مثل انبار ذغال کار کنند وقتای
وارد اتاقی میشی کاه سایااهای ماطالاق
بود و چندین ساعت از  8صبا تاا 5
بعدازظهر این کارگران مجبور هستناد
در این اتاق تاریک مطلق کاار کاناناد،
این شرایط بارای مان کاه حاتای چاناد
ساعتی آنجا بودم غیارقاابال تاحامال باه
نظر میرسید ولی آنان مجباور هساتاناد
در این شرایط را تحمل کنند و درایان
مصاحبه بینندگان عزیز میاشاناوناد کاه
 344هاازار تااومااان در ماااه حااقااوق
دریافت میکنند کاه  244هازار تاوان
آن برای اجاره خانه پرداخت میاشاه و
با  944هزار تومان باید مخارج
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شوهر بیمار روپرداخت کنه عالوه بر
آن  3الی  0سااعات در روز در راه
رفت و آمد در راه رسایادن باه ماحال
زندگی تا محل کار هستند کاه هازیاناه
های زیادی رو باراشاون داره کاه باا
این  944هزار تومان باقی باایاد تاماام
هزینه های زندگی و رفات و آماد را
پرداخت کنند عالوه بار آن ایان زناان
به مروز زمان با مشکاالت ریاوی و
تنفسی جدی روبرو میشوند این تجرباه
ای که از نزدیک من حس ش کردم و
سااعااناای کااردیاام کااه مشااکااالت ایاان
کارگران را در جامعه منعکس کنیم .

 )6خب برنیم گز رش نم ت ر کوه
گفتگون بوا یون زن کوه بوه ر نونو گوی
کامینن رن آنر تا منر ت خن ن
ما رش ر بگذر ن گونش مویو هویوم ن
برمیگر یم .لینن مصاحبه:
http://www.youtube.com/
watch?v=OKqZIA1LSzk

 )7بسیار جالب ن رنی نی بون ن عوعوا
که ستتان ر نکن  ،گور یون توالش
رما نوبون بویونونو گوان موا ز رونویو ن
ستان زن گی زنانی ین چنین سوخوت
کنش محرنم میورو نو زبسویوار ز
آنچه که بای ر ختیار رتوه بوارونو
ن ن رن ن ر همین ر بوطوه نسوت
رم کموی صوحوبوت کونویو ن تونصویوه
خن ت ر بر رما ختر ن ن پسر ن
جن نی که بخن هنو چونویون گوز رروات
زن و ن جووالووبووی ر تووهوویووه کوونوون و ز
نضووعوویووت زنووان کووارگوور یووا کوون کووان
چیست؟

بااباایااناایااد کساای کااه در ایاان راه قاادم
باارماایااداره بااه ایاان باااور رساایااده کااه
خاودش رو داره ماا
مشکالت خاا
گاهی برای رفتن به کوره پازخااناه از
جاده ای که پیااده مای شادیام تاا ماحال
کوره پزخانه بین یکساعت پیااده روی
میکردیم و یاک روز جاماعاه ای کاه
تعطیلی همه ما بود خیلی هاا ساربااز،
دانشجو یا شاغل بودند وهمه باا دل و
جان و با باوری که داشاتاناد ایاناکاارو
میکردند ،بخاش دیاگار جالاب اعاتامااد
کارگر است کارگر مطمئان بااشاه کاه
مصاحبه هیچ تهدید و اخراجای باراش
نیست ما از باخاش دبااغای پاوسات و
تولیدی کفش و چرم هم مصاحبه هایی
داشتیم که بعداً در اختایاارتاون خاواهام
گذاشت کارفرمایای کاه خاودش یاک
کارگاه کوچکی دایر کارده و  0و 5
نفر کارگر درآنجا مش ول کار هساتاناد
و خود این کارفرما هام دقایاقاا ً هاماون
کااارگااری کااه داره از سااوی نااظااام
سرمایه داری استثماار مایاشاه و فاقاط
اسمش هست کارفرما  ،جالاب اعاتامااد
اینها مهمه برای مصاحبه و همیناطاور
باید کسی رابط بین مصاحبه کاناناده و
کارگران باشه که خاودش باا شارایاط
محیط کار و کارگاران کااماال آشاناا و
آگاااهاای داشااتااه باااشااه و بااه عاابااارتاای
خودش از دل بخش کارگری باشه.

کارگران زن نساجی شروع شد که باه
اعتراضات گستارده ای تابادیال شاد و
مااطااالاابااات آنااان ،مااطااالااباااتاای کااامااال
کارگری بود اینکه ساعات کار کاهاش
پیدا کنه و قطعا ً ناظاام سارماایاه داری
هدفش این است که از ضاعایاف تاریان
بخش جامعه که زنان وکودکان هستاناد
مورد استثمار مضاعف تری قرار باده
پس این جنبش ها از هم جدا نیستاناد و
این پیوند بین بخش کارگری خارج از
جنیسیت باید صاورت باگایاره ،اتاحااد
کااارگااران مااهاام اساات ایاانااکااه اگاار
کارگری در ایاران خاودرو ماعاتارض
است کارگر نساجی فالن کارخانه هام
باید به این اعتراض بپیونده چاون درد
کااارگاار ایااران خااودرو ،درد کااارگاار
نساجی همون درد کارگر ذوب آهن و
همان کارگران نیشکر هفت تاپاه اسات
و اینها از هم جدا نیستند و قطعا ً ناظاام
سارماایاه داری پاایاه هاای و بانااهااای
خودش را بردوش کارگران بناا ناهااده
و اگار یاک روز کااگاران اعاتاصااب
کنند ،نظام سرمایه داری هایاچ قادرت
مقااوماتای ناخاواهاد داشات و باه زیار
کشیده میشه و کاارگاران باایاد باه ایان
باور و خود آگاهی برسناناد کاه حاتاماا ً
میتوانند یک حاکاومات پارولاتااریاا را
تشکیل بدهند و بارای خاروج از یاو
ایاان اسااتااثاامااار تاانااهااا در زیاار پاارچاام
سوسیالیستی و یک اناقاالب کاارگاری
راه نجات زنان و کاودکاان و تاماامای
کارگران دنایااسات کاه امایادوارم ایان
اتفاق در دنیا بیفته.

از نظر مان روز جاهاانای کاارگار باا
روز جهانی زن بی ارتباط نیست اگار
به تاریا روز جاهاانای زن یاعانای 8
ماارس نااگااهای کانایاام مای بایاناایام کااه
اعتراضات در این روز توسط

با سپاس ز ینکه نعوتوتوان ر بوه موا
ی.

 )8ر پایان پویوام روموا بور زنوان
کارگر ن فعالین کارگر بر نل موه
چیست؟

با تشکر از شاماا کاه باار دیاگاه ایان
فرصت را به من دادید.
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تحا !

دستانت را به من بده
ای رفیق!
دست در دست هم
زنجیر در زنجیر
ازپیوند دست هایمان
پتکی می سازیم
بر سقف نظام سرمایه دار
نبرد ما ،نبردی طبقاتی ست
پرچم سرخ مان برافراشته خواهد شد
ای هم سرنوشت!
و منافع سرمایه دار
را که حاصل دست رنج ماست
تقسیم میکنیم
آزادی و برابری
را در دنیای بی رحم
جاری خواهیم ساخت
قدرت در دستان زخم دیده ی ماست
قدرت در قلم و اندیشه ماست
قدرت در آگاهی و اتحاد ماست
انقالب و رهایی
از آن ماست
برعلیه بردگی مزدی
بپا خیزیم!

رر ر رضایی
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 0ما مه ن نضعیت زنان کارگر
روز جهانی کارگر ،اول ماه مه،
را پیش رو داریم و میرویم تا بار
دیگر این روز را جشن بگیریم .
در ایران سال های زیادی است که
کارگران اول ماه مه را چه در خفا یا
آشکار جشن می گیرند و مطالبات و
خواست های و حقوق انسانی خود را
اعالم و برای احقاق آنها مبارزه
میکنند .با وجود حقطلبی و مبارزه
کارگران در این سالها مشاهده می
کنیم که اکثر مطالبات طبقه کارگر
تحقق نیافته و کارگران شدیداً مورد
استثمار قرار می گیرند که در این
میان وضعیت کارگران زن نسبت به
کارگران مرد بسیار وخیم تر است.
صدها سال است که زنان کارگر
برای برقراری آزادی و برابری بین
زن و مرد مبارزه می کنند ولی هنوز
نابرابری و تبعیض بین زن و مرد و
ستم بر زنان نه تنها کاهش نیافته،
بلکه در زیر قوانین زنستیز
ارتجاعی اسالمی و مردساالری،
شرایط زندگی برای زنان دشوار تر
هم شده است به بیانی دیگر زن
کارگر عالوه بر استثمار در محل
کار در خانه نیز مورد ستم قرار می
گیرد و می بایست در خدمت
خصوصی در قالب کارخانگی که به
نظر بسیاری مولد ارزش مصرفی
است را بطور رایگان انجام دهد .در
واقع زن کارگر اینبار بعنوان زن
خانه دار در خانه مجددا از طرف
سیستم سرمایه بطور غیر مستقیم
استثمار می شود.

زنان کارگر نه تنها در شرایط دشوار
مشابه با کارگران مرد قرار دارند،
بلکه با معضالتی دیگر که ناشی از
تبعیض جنسیتی غالب بر جامعه و
قوانین عقب مانده و خرافی مذهبی و
سرکوبهای شدید سیاسی و اختناق
و سانسور نیز مواجهاند .کلیه قوانین
جمهوری اسالمی بر علیه جنبشهای
اجتماعی چون جنبش کارگری ،جنبش
زنان ،جنبش دانشجویی و جنبش های
مردم تحت ستم و آزادی خواه و
برابری طلب است .این قوانین در
عرصه زنان در خدمت سرکوب
تقویت
و
زنان
سیستماتیک
مردساالری قرار می گیرد.
با رشد سرمایهداری در ایران برای
سودآوری بیشتر و نیاز به نیروی كار
ارزانتر ،زنان و کودکان بیشتری
را به بازار کار مزدی کشاندند .زنان
وکودکان پا به پای مردان در كارخانه
ها و کارگاهها و مزارع مش ول به
كار شدند ،اما به دلیل ساختارهای
اقتصادی و اجتماعی مزد كمتری به
آنها پرداخت می گردد .سرمایه
داران دوران شکوفایی اقتصادی زنان
و کودکان را استخدام میکنند
دستمزد بسیار کمتری نسبت به
همکار مرد به او پرداخت می کنند و
در زمان بحران و رکود اقتصادی
نخست زنان را اخراج می کنند ،در
این صورت ستم بر زن کارگر نه به
دلیل مذهب وفرهنگ کهنه پدر
ساالری و مردساالری بلکه از این
ناشی می شود که سرمایه دار اگاهانه
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از تقسیم جنسیتی انسانها به مردو زن
در قلمرو مناسبات تولید بعنوان عامل
مهمی در اقتصاد و سیاست استفاده
می کند و برای تضمین سودآوری و
انباشت بیشتر و ازایجاد این تقسیم
بندی بین طبقه ی کارگر اختالف و
رقابت ایجاد کرده تا از این طریق
نیز دستمزدها را که نقش بسیار
سرنوشتسازی در زندگی کارگر و
خانوادهاش دارد ،در سط پایین
تری نگاه دارند.
هر کسی که از حرمت زن و
موجودیت انسان و حقوق و آزادی
هایش دفاع می کند ،باید در جهت
رشد رفع ستم تبعیض جنسی و
برابری زن و مرد تالش کند چون
اساسا حقوق زنان ،حقوقی جهان
شمول است .انگلس ،در کتاب منشا
خانواده می نویسد :اولین ستم طبقاتی
مقارن است با ستم جنس مذکر بر
مونث .در واقع رفع هرگونه ستم
جنسی در گرو رفع ستم طبقاتی است
و بین رفع ستم جنسی و ستم طبقاتی
رابطه تنگاتنگ و متقابلی وجود دارد

از این رو مبارزه برای بهبود شرایط
زنان و رفع تبعیض ونابرابری از آن
ها ،نباید فقط به زنان محدود باشد،
بلکه باید زنان و مردان آزادی خواه و
برابری طلب دوش به دوش هم این
مبارزه را در سط اجتماعی و
طبقاتی سازماندهی پیش ببرند.
از این رو الزم است اشاره شود که
گرایش فمینیسم لیبرالی ،ناسونالیستها
 ،خانه کارگر  ،کمپین یک میلیون
امضا ،جنبش سبز ،و اکثر جنبش
های بورژوازی با تفرقه انداختن در
این جنبش و عمده کردن ضدیّت زنان
علیه مردان ،منجر به انحراف اذهان
زنان کارگر در مورد ریشههاى
اصلى ستمکشى زنان خواهد شد .
در نتیجه ریشه انقیاد زنان در شیوه
تولید سرمایهداری است ،اما این به
این معنی نیست که مبارزه برای
بهبود موقعیت زنان کارگر  ،به بعد
از سرنگونی بورژوازی موکول
گردد ،بلکه هم اکنون نیز باید برای
تحمیل خواست ها و مطالبات زنان به
دنیای سرمایهداری و حکومت حامی
سرمایه دست به مبارزه پیگیر و
دایمی زد.
در چنین شرایطی که خامنه ای سال
 19را ،سال تولید ملی وسرمایه ملی
نام گذاری کرده است  ،آن چه بیش
از همه نیاز به توجه بیشتری دارد،
مسئله طبقه کارگران و زنان کارگر
در ایران است.

سال  19با بحران بورژوازی و تحریم
و فضای جنگی شروع و در آغاز سال
جدید ،عیدی طبقه کارگر ،بیکاری و
اخراج تعداد زیادی از کارگران بود ،
بسیاری از شرکت ها و کارخانه پی در
پی کارگران را اخراج می کنند و این
سناریویی است که دولت سرمایه داری
کارگردانش است و گویا طبقه کارگر
باید نقشه اصلی را بازی کند و فشار
های بحران ها و تحریم های اقتصادی
را با اخراج شدن و بیکاری و فروش
نیروی کار خود به ارزان ترین قیمت ،
این بحران ها رو از سر سرمایه دار
بگذراند و سرمایه را نجات دهد .نتیجه
این شرایط زندگی فالکت بارو نابود
کردن میلیون ها کارگر است .طبقه
کارگر اصلیترین قربانی هر دوره
بحرانی اقتصادی است .در این شرایط
بورژازی سعی در هر چه بیشتر پراکنده
کردن طبقه کارگر می کند و از هرگونه
اتحادی در میان کارگران هراس دارد.
در شرایط کنونی کارگران و فعالین
پیشرو طبقه کارگر باید به این اگاهی
رسیده باشند که طبقه کارگر و جنبش
کارگری برای برگزاری روز جهانی
کارگر نیازمند هشیاری و تیزبینی خا
خود را دارد و باید این روز مستقما به
محل کار و زندگی مبازه اش مرتبط
باشد و از پیوستن به برگزاری مراسم
های ارتجاعی و ضد کارگری خانه ی
کارگر و مراسم های دولتی که بی ربط
به طبقه ی کارگر است و خود از
کسانی هستند که معیشت و زندگی
کارگران را هر روز به زیر خط فقر
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سوق میدهند ،گره ای از درد و
مشکالت کارگری و خواسته های
جنبش های کارگری باز نمیکند ،ایجاد
اتحاد و همبستگی کارگران و خانواده
هایشان در صفی مستقل و در محل
کار و زندگی خود در روز جهانی
کارگر منجر به تجمع های بزرگ و
کوچک می شود ،این عمل باعث خود
اگاهی بیشتری بین طبقه کارگر
خواهد شد و راه را برای اتحاد هر
چه بیشتر طبقه کارگر هموار می کند.

پیمان حسینی  0 -می 2102

مبارز

زنان ،مبارز

صنفی نیست

از آغاز شکل گیری جوامع طبقاتی تا
جامعه ی سرمایه داری کنونی ،زنان
که نیمی از جمعیت مردم جهان را
تشکیل داده اند ،علی رغم بار سنگینی
که بر دوش کشیده اند ،تحت تبعیض،
ستم ،سرکوب و استثمار بوده اند .طی
این دویست سال مبارزه اما ،جنبش
های گوناگون زنان با اتحاد و مبارزه
و جدیت خویش توانسته اند بخشی از
حقوق انسانی پایمال شده ی زنان را
احقاق کنند .اکنون وضعیت اکثریت
زنان جوامع پیشرفته ی غربی به یمن
مبارزات فمینیستی و مبارزات بیشمار
برای آزادی و برابری حتی با 54
سال پیش قابل مقایسه نیست و زنان
امروز از دستاورهای عظیمی که
مبارزات فمینیستی و دیگر مبارزات
آزادی و برابری خوهانه به ارم ان
آورده است ،بهره می برند .البته ،در
بسیاری از جوامع هنوز جنبش زنان
در راه مبارزه برای ابتدایی ترین
حقوق خویش گام برمی دارد .اما نه
در جوامع غربی پیشرفته و نه در
جوامع دیگر مبارزه ی زنان به پایان
نرسیده است و کماکان راه درازی
پیش روی خویش دارد .چرا که
هرچه آگاهی جوامع ارتقا یابد ،ارتقای
سط آگاهی زنان کنشگر آن جامعه
آنان را واخواهد داشت تا برای
رهایی و ت ییر هرچه بنیادی تر خود
و جامعه ی خویش مبارزه کنند.
در این نوشتار قصد دارم به خطری
که همواره جنبش زنان را تهدید کرده
و می کند ،بپردازم اما پیش از آن با
هم خط کلی مطالبات زنان را به طور
محتوایی و مختصر مرور خواهیم
کرد.
در این نوشتار قصد دارم به خطری
که همواره جنبش زنان را تهدید کرده
و می کند ،بپردازم اما پیش از آن با
هم خط کلی مطالبات زنان را به طور
محتوایی و مختصر مرور خواهیم
کرد.

یکی از اولین مطالبات جنبش زنان
در جوامع مدرن برابری سیاسی و به
طور ویژه احقاق حق رای برابر بوده
است .به این معنا که زنان نیز
همچون مردان از نگاه جامعه به
عنوان شهروندی که با مردان حقوق
برابر اجتماعی و سیاسی و قانونی
دارند در نظر گرفته شوند .رفته رفته
زنان مبارز برای به دست آوردن
دیگر آزادی ها و برابری های سیاسی
و اجتماعی مانند آزادی بیان ،حق
تحصیل ،حق طالق ،حضانت
فرزندان ،آزادی سقط جنین و حقوق
مدنی برابر با مردان ،کم شدن
ساعات کار ،بهبود شرایط محیط کار،
دستمزد برابر با مردان و مانند این
جنگیدند .در طی این مبارزه ی
دویست ساله ،نحله های گوناگون
فمینیستی شکل گرفتند و مبارزه
کردند مانند فمینیست های موج اول و
دوم ،فمنیست های محافظه کار،
لیبرال ،اگزیستانسیالیست ،رادیکال،
مارکسیست،
های
فمینیست
سوسیالیست ،ماتریالیست ،فمینیست
های سیاه پوست ،فمینیست های پسا
استعماری ،فمینستهای پست و مدرن
و پساساختارگرا ،آنارکوفمینیست ها،
فمینیست های محیط زیست گرا
و مانند این .بخشی از فمینیست ها
ستم بر زنان را صرفا ستم جنسی
تلقی می کردند که از سوی جوامع
پدرساالر بر زنان تحمیل شده است
مانند فمینیست های لیبرال و رادیکال.
آنها از نقش اقتصاد و نقش محوری
شیوه ی تولید در استثمار و ستم بر
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زنان چشم می پوشیدند .برخی دیگر
نیز به کسب حقوق مدنی و سیاسی
برابر با مردان کفایت می کردند.
بخش دیگری نیز ساختار مردانه و
فالوس محور زبان و فرهنگ را منشأ
سرکوب و ستم بر زنان می دانستند.
آن بخش از جنبش زنان که اقتصاد
سرمایه داری را از عوامل استثمار و
ستم بر زنان درنظر نگرفته است را
می توان زیرمجموعه ی متکثری از
جنبش های بورژوایی زنان نامید .از
فمینیست های محافظه کار ،رادیکال
و لیبرال تا برخی از فمینیست های
پست مدرن و محیط زیست گرا در
این مجموعه جای می گیرند .اما از
آغاز شکل گیری جنبش زنان نحله
هایی در کل جریان فمینیسم شکل
گرفتند که مرد و مردساالری یا
فالوس محور بودن زبان را تنها ریشه
ی ستم بر زنان نمی دانستند اگرچه با
جامعه ی پدرساالر مبارزه می
کردند .همچنین اگرچه احقاق حقوق
مدنی برابر با مردان جزء مطالباتشان
بود اما مطالباتشان به اینها محدود
نمی شد.

این دسته بخشی از فعالین موج اول و
دوم فمینیستی ،فمینیست های
سوسیالیست ،مارکسیست و سیاه
پوست بودند که منافع زنان طبقات
کارگر ،رنگین پوست ،لزبین و زنان
فرودست را نیز مدنظر داشتند و
برای احقاقشان مبارزه می کردند.
فمینیست های مارکسیست و
سوسیالیست با سنتز مارکسیسم و
سوسیالیسم و فمینیسم ،هم به
مارکسیسم و هم به فمینیسم عمق و
جهان شمولی بیشتری دادند .مطالبات
آنها بسیار رادیکال بود و هست و
منافع بی شمار انسان فرودست در
جهان را نمایندگی می کنند .
از آنجایی که تمام جنبش های
اجتماعی و سیاسی از آبشخورهای
ایدئولوژیک خا خود می نوشیدند،
الجرم جنبش زنان نیز چشمه های
ایدئولوژیک متفاوتی داشته است .آن
بخشی از جنبش زنان که زنان را
شهروندانی برابر با مردان ،واجد
حقوق مدنی برابر و آزادی برابر می
خواهد ،زنانی که باید بازیگران برابر
با مردان در بازار آزاد باشند؛ زنانی
که با آزادی و حقوق مدنی برابر با
مردان بتوانند همچون مردان بورژوا،
تحصیل ،سرمایه گذاری ،تجارت و
رقابت کنند .این گروه را فمینیست
هایی نمایندگی کرده اند و می کنند که
در غرب ترجیحا سفیدپوست ،بورژوا
و دگرجنس گرا بوده اند و در دیگر
کشورها نیز زنان بورژوا اعضای
اصلی این نحله بوده اند .مبارزه و
تحقق حقوق مدنی برابر و رفع
تبعیض جنسی همیشه جزء مطالبات
زنان طبقات فرودست وفمینیست هایی

که آنها را نمایندگی می کردند نیز بوده،
اما این موارد افق نهایی مطالبات جنبش
های بورژوایی زنان بود و هست و از
مطالبات دیگر زنان فرودست با نژاد،
قومیت و گرایش جنسی متفاوت چشم
پوشی کرده اند( البته اکنون بخش
اعظمی از فمینیست های بورژوا زنان
لزبین را نیز در خود پذیرفته اند).
همچنین ،آن نحله از جنبش های زنان که
به جز احقاق آزادی و برابری های
سیاسی ،مدنی و جنسی بر مسائلی مانند
طبقه ،نژاد و قومیت و گرایشات جنسی،
و منافع و مشکالت زنان اقلیت تاکید
داشته است ،همانطور که در پاراگراف
قبلی نیز به آن اشاره شد ،از آبشخور
مارکسیسم و سوسیالیسم و در کل آموزه
ی چپ ت ذیه کرده است.
اما خطری که همواره جنبش زنان را
تهدید کرده است ،تبدیل شدن آن به
جنبشی صنفی است .به این معنا که
زنانگی آن را از دیگر جنبش ها جدا می
کند ،منافع بخشی از زنان جامعه را
نمایندگی می کند و به احقاق مطالبات
حداقلی آن دسته اکتفا می کند .همچون
جنبش های صنفی که افق مطالباتی شان
به طور خا بر مطالبات صنفی شان
است و در حال حاضر در بهترین حالت
برای بهتر شدن شرایط کار کارگران و
باالبردن دستمزدها یا پایین نرفتن آن و
مانندر این ناچا به چانه زنی با سرمایه
داری هستند ،جریان های بورژوایی
مسلط بر جنبش زنان نیز چنین پروسه
ای را طی می کنند .بی شک زنان
فمینیستی را به یاد می آورید که صرفا
چون زن هستند ،فمینیست شده اند و
نابرابری جنسی تنها انگیزه و افق
مطالباتی آنان است! ! افق مبارزاتی
چنین جریان های فمینیستی بورژوایی
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همواره به گونه ای بوده که پس از
احقاق چندی از مطالبات درنهایت با
طبقه ی حاکم به توافق رسیده است و
پروسه ی مبارزه را به رکود کشانده
اند.
اما چرا نباید افق مطالباتی جنبش
زنان صنفی و حداقلی باشد؟ چه
پاسخی از این جامع تر به این پرسش
می توان داد که زنان عالوه بر زن
بودن انسان هستند و همچنین به جز
هویت جنسی و گرایش جنسی واجد
طبقه ،نژاد ،قومیت و ملیت ،مذهب،
خود نیز
جایگاه اجتماعی خا
هستند .درحالی که مطالبات بخش
اندکی از زنان طبقات فرادست
(بورژوازی و بخشی از خرده
بورژوازی) به متحقق کردن برابری
مدنی و اجتماعی و سیاسی در جامعه
محدود می شوند .به این ترتیب منافع
این گروه زمانی برآورده می گردد و
زمانی به مطالباتشان دست می یابند
که بتوانند آزادانه همچون مردان هم
طبقه شان به فعالیت اجتماعی و
اقتصادی بپردازند .زمانی که مانع
ستم جنسی برای زنان بورژوا در
جامعه برداشته گردد ،آنها به مطالبات
خویش دست یافته اند .اما ،برعکس،
خیل عظیم زنان طبقات فرودست
( طبقه ی کارگر با تمام تکثر خویش)
تنها از ستم جنسی جامعه ی پدرساالر
رنج نمی برند ،بلکه نظام اقتصادی
سرمایه داری و نیز نژادپرستی و
هموفوبیا و ...آنها را چون مردان
طبقات فرودست استثمار می کند .از
این روی ،منافع این زنان نیز
درنهایت در گرو برآورده شدن منافع
مردان طبقه ی کارگر و فرودست
خواهد بود .همانطور که پیشتر نیز

اشاره شد اگرچه رفع تبعیض جنسی
و آزادی جنسی ،آزادی بیان ،آزادی
پوشش ،احقاق حقوق مدنی ،سیاسی و
اجتماعی افق مطالباتی زنان طبقه ی
کارگر نیز هستند ،اما مبارزه ی آنان
صرفا با به دست آوردن این آزادی ها
و حقوق اجتماعی به سرانجام نمی
رسد .مبارزه ی زنان طبقه ی کارگر
عالوه بر مبارزه با سنن و عرف و
مذاهب ارتجاعی و پدرساالر ،مبارزه
با سیستم اقتصادی -سیاسی است که
باعث استثمار بخش عظیمی از مردم
جهان می گردد ،سیستمی که حتی
جنسیت زنان را به کاال تبدیل کرده و
سوداگری می کند .در چنین نظام
اقتصادی که بخش عظیمی از مردم،
بسیار کمتر از ارزشی که می آفرینند
دستمزد می گیرند ،استثمار می شوند
و ناچارند برای بقای خود نیروی کار
خود را به هر قیمتی به سرمایه داران
بفروشند ،چگونه ممکن است تنها
احقاق آزادی و برابری حقوق مدنی و
سیاسی کل مطالبات مبارزات زنان را
تشکیل دهد؟! تکلیف زنان بورژوا و
نقش آنها در جنبش زنان روشن است،
آنها درنهایت درصدد تحقق منافع
طبقاتی خودشان هستند .اما دیگر
فعالین زن که به بورژوازی تعلق
ندارند باید این مسئله ی مهم را
همواره در مبارزه ی خویش
درنظرداشته باشند که جنبش زنان
جنبش صنفی یک صنف-جنس خا
به نام زن نیست ،بلکه ،جنبشی است
برای رهایی زنان و مردانی که تحت
ستم ،سرکوب ،استثمار و کنترل
طبقات فرادست ،ارتجاع و عرف و
سنن جامعه ی پدرساالر هستند.
برابر نیست؛

جامعه ای که هنوز در آن دستمزد
مردان و زنان برابر نیست؛ جامعه ای
که مردان و زنان و کودکان و همه ی
موجودات زنده را برای به چنگ آوردن
سود بیشتر استثمار می کند؛ جامعه ای
که تجارت سکس در آن کماکان انجام
می شود؛ کودکان کار و گرسنه و
مادران روسپی تولید می کند؛ جامعه ای
که یک میلیارد انسان در بیماری و
گرسنگی و نابودی به سر می برند و
تنها یک درصد جمعیت جهان از تمام
منافع و مواهب زمین به تمامی بهره می
برند و باقی مردم و منابع زمین را
استثمار می کنند ،درحالی که اگر پروسه
ی تولید و توزیع منصفانه و عاقالنه
باشد ،برای تمام انسان ها غذا و امکانات
کافی وجود خواهد داشت؛ متاسفانه ما در
چنین جهانی زندگی می کنیم .در چنین
شرایطی ،آیا جامعه ی جهانی کنونی
صرفا با برآورده کردن حقوق مدنی و
سیاسی برابر برای زنان ،جامعه ای
برابر و آزاد و قابل زیستن خواهد بود؟
اگر بخشی از زنان جهان امروز به
تحقق مطالبات حداقلی قانع باشند و تا
مطالباتشان برآورده شد دست از مبارزه
بکشند و در استثمار طبقات فرودست
اعم از زن و مرد با حکومت ها شریک
شوند ،در جایگاهی قرار گرفته اند که
زنان و مردان خودآگاه طبقه ی کارگر
باید با آنها مبارزه کنند و خواستار احقاق
آزادی و برابری واقعی برای تمام انسان
ها و نه تنها تحقق حقوق مدنی و
اجتماعی و سیاسی ،بلکه در پروسه ی
کار و تولید نیز باشند .ما به مثابه ی
زنان مبارز تنها مسئولیت بهبود شرایط
زنان را عهده دار نیستیم ،بلکه برآنیم تا
با ت ییر رادیکال شرایط موجود ،انواع
گوناگون ستم ،استثمار ،سرکوب ،خفقان
و بی عدالتی را در تمام حیطه ها ریشه
کن کنیم.
نسیم رنرنایی
 6مارس 2102
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کن کان کار ن خیابان
رشد فقر باعث شده که تعداد کودکان
کار روز به روز افزائش پیدا کند
مخصوصأ کودکان که در اطراف
شهرهای بزرگ ایران زندگی می کنند
بر اساس قانون  71کار کردن زیر 95
سال ممنوع است ولی در حال حاضر
یک و نیم میلیون کودک کار در ایران
مش ول به کار هستند.
فساد در بازار کار یکی از مهمترین
عوامل استفاده از کودکان به عنوان
نیروی کار است.
به گفته یک پژوهشگر اجتماعی سهم
اشت ال کودکان در اقصاد زیر زمینی
تهران را بر طبق امارهای غیر رسمی
 36درصد اعالم کرده است.
این کودکان ناخواسته و بأل اجبار به
کار وادار می شو ند و فر صت کودکی
و بازی های کودکانه و نیز تحصیل و
اموزش را از دست می دهند که در
دوران بزرگسالی دچار مشکالت زیادی
از جمله مشکالت روحی و روانی می
شوند.
این کودکان از سیاره دیگر نیا مده اند
اینها بچه های ایران هستند که که فقر و
ظلم و ستم را از دوران کو دکی تجربه
می کنند و مورد سو استفاده های زیادی
قرار می گیرند .
بعضی از کودکان کار بخاطر مشکالت
فقر به دام کسانی می افتند که در کار
مواد مخدر و یا قاچاق مواد هستند
ودرصد باالیی از این کودکان کار دچار
اعتیاد به مواد مخدر می شوند و حتی به
فحشا و تن فروشی وادار می شوند .فقر
و کمبود های اجتما عی و فرهنگی باعث
شده که این کودکان کار به سمت فساد و
کارهای خالف کشیده شوند.
بعضی از این کودکان بی سرپرست یا
بی پناه هستندویا خود انها سرپرست
خانواده اند.
این حقیقت ها و امارهای واقعی که در
ایران مشاهده می شود امارهایی هستند
که دولت ایران انکار می کند و بدون
توجه از انها چشم پوشی می کند وتا
زمانی که این رژیم وجود دارد مردم در
همین وضعیت فقر و فالکت که به یک
جهنم برای انها تبدیل شده است با قی
خواهند ماند .
به امید ریشه کن شدن این حکومت
خونخوار و ظالم اسالمی و رهبرانش
پنریا طاهر فرار

پتن محکمتر بر پیکر زنان کارگر
در بسیاری از کشورها بیشترین
آسیب اجتماعی اقتصادی و روحی و
روانی را قشر کارگر می بیند و با
تمام وجود آن را حس می کند در
کشورهای سرمایه داری این وضعیت
به مراتب بدتر است در ایران با نظام
سرمایه داری اسالمی و پایه گذاری
آن همچنان حلقه فشار تنگتر و تنگتر
می شود جائی که دیگر مجال نفس
کشیدن به این قشر ضعیف نمی دهد و
فقط قوانینی دارد که اجازه می دهد
که مسئوالنی که در باال نشسته اند و
یا کسانی که به آنها وابسته هستند و
بندگی آنها را می کنند ثروت
ودسترنج زحمتکشان کارگر را
پایمال کرده و آنان و خانواده شان را
به گردابهای عمیق می اندازند ما
شاهدیم که با آمدن این نظام سرمایه
داری اسالمی در ایران روز به روز
وضعیت معاش کارگران و خانواده
شان روبه زوال می رود با
ورشکستن بسیاری از نهادهای
تولیدی دولتی و خصوصی کارگران
در این روزها زندگی سختی را می
گذرانند در صورتیکه سال ۸۹را
خامنه ای سال تولید ملی و حمایت از
کار و سرمایه ایرانی گذاشته که
باید از کارگران و سرمایه ایرانی
حمایت کنیم ولی در این شرایط کنونی
می بینیم که هفته اول سال جدید
۰۵۶کارگر شهاب خودرو که سابقه
طوالنی حتی تا ۲۹سال را داشتند
اخراج شدند در دولت نهم و دهم
وضعیت معاش کارگران وخیم تر
شده است و هر روز شاهد تجمع
کارگران برای حتی نگرفتن دستمزد
چندین ماهه شان هستیم در این میان
زنان کارگر اولین قربانی تعدیل نیرو
هستند و با نابرابری دستمزد و نبود
بیمه و خشونت جسمی دست به
پس
گریبانند
بنابراین با مشکالت مضاعف تری به
دلیل تبعیض رسمی و غیر رسمی
جنسیتی از طرف کارفرما و قانون
گذار روبرو هستند در صورتیکه
زنان کارگر در حالت مساوی و به
لحاظ کاری و ش لی نسبت به مردان
حقوق کمتری می گیرند و تازه از

اهرم حجاب نیز در محیط کار بعنوان
حربه ای برای سرکوب کارگران زن
استفاده می شود  .خیلی از زنها
سرپرست خانوار هستند و نا چارند با
همین دستمزد بخور نمیر کار کنند و
حتی کارفرمایان به دلیل قانون عدم
محول کردن کار جسمی سخت به
زنان را بهانه کرده و با این بهانه ها
دستمزد کمتری به زنان می دهند ولی
زنان کارگری هستند که در معرض
بخار و حتی گرمای کوره های آجر
پزی قرار می گیرند .سال ۹۹فقط
آمار کارگران بیمه شده در محاسبات
آماری منظور شد و بخش بزرگی از
حوادث کاری حتی ثبت هم نشد پس
بنابراین آماری دقیق از نابرابری
دستمزد زنان کارگر و مردان در
دست نیست .حداقل دستمزد کارگران
در سال ۸۹به این صورت به تصویب
رسید مبلغ  ۹۹۸هزار و
۵۵هزارتومان .در صورتیکه با
تورمی که به حالت صعودی باال می
رود و هر روز شتاب می گیرد با
اعتراض فعاالن کارگری روبرو می
شود که زنان در این دوره سخت
بیشتر آسیب می بینند و زیر این فشار
می توان صدای خرد شدن
استخوانهای آنها را بلندتر شنید.
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سال ۹۸فقط  ۲۲درصد زنان سهم
حوادث ش لی بوده اند که نشان می
دهد وضعیت وخیم زنان را از عدم
ایمنی و حوادث ش لی زنانی هستند
که در کارگاهای کوچک گلیم بافی و
قالی بافی کار می کنند و حتی
کارفرمایان آنها را از حق بیمه و
خدمات پزشکی رایگان محروم می
کنند که بیشتر انها در معرض
دردهای استخوانی و عضالنی و
بیماریهای پوستی قرار می گیرند با
کوچکترین بحران اقتصادی برای
نهادهای دولتی و خصوصی کارگران
زن زودتر از مردها اخراج می شوند
چون در حکومت اسالمی ایران
همیشه زنان مورد تبعیض و آزار
قرار می گیرند زنان کارگر هم از
طرف دولت و همچنین کارفرمایان
بدون هیچگونه حمایت دولتی و
قانونی مورد ستم قرار می گیرند
چون خود رژیم جمهوری اسالمی
منشأ بی حقوقی و بی عدالتی و
تبعیض در تمام عرصه های اجتماعی
و حقوقی بین زنان و مردان می باشد
به امید آن روز که زنان در تمام
سطوح اجتماعی به برابری کامل با
مردان در یک جامعه آزاد برسند.
کرم منصنر

نگاهی کنتا نضعیت زنان کارگر

پایین تر و حتی زنان را عمالً از
چرخه های اقتصادی دورنگه میدارد

با توجه به گسترش شهر نشینی در
ایران زنان ملزم به صرف انرژی

و اگر شانس رو کند و کاری بیابند
جنسیت و زن بودنش بیشتر از خود
توانائی

مورد

هایش

توجه

مضاعف در خارج از خانه گشتند
زنان گارگر که عمدتا ً از قشر متوسط

کارفرماست!

و ضعیف جامعه میباشند می توان

ترس و نگرانی زنان کارگر از

گفت که به مراتب بیشتر از مردان در

وحشت اخراج و یافتن کاری مناسب

طول زندگی فعالیت دارند چرا که در

از آنان کارگرانی تا حدود زیادی

کنار کار بیرون از خانه در داخل

مطیع ساخته که در هر شرایط سخت

خانه نیز نقش حساس ومسئولیت های

و کارهای کسالت آور و تکراری به

به راستي كه درد زنان کارگر نه تنها

سنگینی را برعهده دارند در ایران با

نحوه مطلوبی در خدمت نظام سود

كم درآمد بودن و نابرابری در احقاق

سرمایه و کارفرما گام برمیدارد.

حقوق و دستمزدشان است بلکه

از دورنمای اینده ایران به روشنی

تحقیری از نوع نگاه ابزارگونه ایست

می توان دریافت که زنان از هیچ

که مذهب و شرع و عرف و جامعه

پتانسیلی برای رسیدن به ازادی های

بر او تحمیل میکند.

خود کوتاهی نکرده و نخواهند کرد و

صدای اعتراض زنان و مردان

تالش های بی وقفه شان در عرصه

گارگر برعلیه نظام سرمایه داری و

اقتصادی جامعه قابل تامل است.

انقالب پرولتاریا تنها در گرو اتحاد

زنان سرپرست خانواده تمامی سختی

تمامی کارگران ،خارج از مرز و بوم

ها و مسئولیت های سنگین کار خانه

خود سر داده خواهد شد و نداي

و هزینه های اقتصادی را به دوش

رهایی و برابری و زندگی بهتر به

ميكشند و مجبور به كار و فعالیت

گوش جهانیان خواهد رسید.

توجه به قوانین ضدزن

و شریعه

اسالم و عدم حمایت حاکمیت ازحقوق
زن و ندادن حق مساوات و برابری با
مرد همواره زنان کارگر در ایران
مورد ظلم و ستم بیشتری هستند.
باتوجه به شرایط و پیشرفت جوامع
دنیا و باالرفتن آگاهی،

زنان

هوشیارتر و فعال تر از گذشته در
جامعه ظاهر گشته اند اما همواره
نابرابرهایی

موجود،

همچون

برخورداری از نصف حقوق یک
مرد در مقابل کار برابر و نداشتن
حق و محدودیت انتخاب درهر ش لی
وضعیت اقتصادی زنان را در سط

در جامعه اي هستند كه بخشي از
نیروهای نظامي و پلیس مانع از
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کسب و کار و به برهم زدن بساط و
یا اخاذی از زنان دستفروش میشوند.

زن با جنبش کارگر
کبر صالح ز –  22مه 2102

زنان خانه ر ن بی حقنعی مطلق آنان

تیپ میگرده
افتاد........

روز از نیمه هم گذشته و من هم چنان
در آشپزخانه هستم.از صب پای شستن
ظرفها ایستادم .چرا این ظرفها تمام نمی
شود.تلفن زنگ می خورد.حتی نمی توانم
یک قدم آن طرف تر بردارم.بعد از جمع
کردن صبحانه و مرتب کردن خانه حاال
نوبت به درست کردن ناهار رسیده .کاش
تمام کارهام زود تمام شود.صدای گریه
بچه سکوت خانه را می شکند.باز خودت
را کثیف کردی االن می آیم.حاال که
مامان جان تمیز شدی بازی کن تلویزیون
نگاه کن من خیلی کار دارم.صدای سر
ریز شدن آب برنج می آید.وای گاز
کثیف شد.کمرم درد میکند .از صب تا
حاال سر پا هستم.درب ورودی باز می
شود.کجایی زن بیا از دستم این خرید ها
را بگیر دستم شکست.سالم آقا خسته
نباشید.به جای حرفهای بیخود زودتر بیا
کمکم کن.خونه چقدر کثیف پس از صب
تا حاال تو خونه چیکار میکردی  . .فقط

یک زن خانه دار دارای چه حق و
حقوقی است در ایران .چه کسی
قدردانی زحمات و تالش او را می
کند.مسئولیت های بیشمار فداکاری
های فراوان دلسوزی های بی وقفه
مهربانی و لطف تمام نشدنی از آن
زن است.تاوان فداکاری مهرورزی
زنان در کانون خانواده و زندگی به
ضرر زنان بوده و به نفع مردان
خودپرست.در بیشتر نقاط ایران به
زن به عنوان کاالی سکس و وسیله
ای برای بقای نسل نگاه می شود.در
بسیاری موارد از جمله باال رفتن سن
زنان و یا مریضی از کار افتادگی
و ...............زن دیگری جایگزین
آنان شده .ودر این موارد اگر شکایتی
صورت گیرد زن به دلیل عدم تمکین
فرمان نبردن از مرد طبق قوانین
اسالمی مرد حق کتک زدن و تنبیه
زن را دارد .و در مراحل بعدی و در
مسائلی همچون خیانت حق
سنگسار.بیشتر زنان بعد از اتمام
تحصیالت و یا ازدواج خانه نشین
شده و در اسارت مردان به هر شکل
ممکن در می آیند.بهای بخشش و
بزرگواری زنان و مادران در خانه
که محبت بی دری شان را سالها نثار
فرزندان کرده و در پی تربیت آنان بر
می آیند جز داشتن مهر و امنیت
درون خانه نیست که در بیشتر موارد
شامل حال آنان نمی شود.

میخوری و می خوابی .به خدا چند
بار تمیز کردم این بچه میریزه.ناهار
رو بیار باید برم هزار تا کار دارم این
چه قیافه ای است سرووضع و
موهایت چرا این طوریه.تو آشپز
خونه بودم همش وقت نشد به خودم
برسم.غروب صدای زنگ تلفن زن
را متوجه خود می کند .بزرگ محله
حاج اکبر .سالم تو مثل دخترم می
مونی می خواهم نصیحتت کنم مردت
اگر کمبودی در خانه داشته باشه در
بیرون از خانه اونو بر طرف می
کنه.چند وقتی است با یک خانم خوش

.تلفن
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از

دستش

روحانیون و حکومت و قانون و حتی
رهبر سهم بزرگی در برخور دار
نبودن زنان از حق و حقوق خود را
دارا هستند.زنان در کشور اسالمی
ایران انسان درجه دو محسوب می
شود و از تمامی حقوق انسانی خود
محروم است.از جمله حق دیه زن که
نصف دیه مرد است.برابر بودن
ارزش شهادت دو زن در دادگاه در
مقابل

شهادت

یک

مرد

در

دادگاه.برخوردار نبودن از حق طالق
و حق حضانت فرزندان .برخوردار
بودن کمتر زنان در سهم االرث
نداشتن آزادی در پوشش و به نوعی
پوشش و حجاب اجباری .کسب اجازه
از شوهر یا پدر برای سفر و خروج
از خاک و .................
انواع خشونت های فیزیکی که ضربه
های سختی بر پیکر زنان وارد کرده

و قانون در این موارد به درستی
رفتار نمی کند و آن حس امنیت را
برای زنان به وجود نمی آورد .اما
همیشه خشونت فیزیکی نبوده و انواع
خشونت های پنهان از قبیل خشونت
خشونت کالمی خشونت
جنسی
رفتاری و ....که توسط مردان اعمال
می شود .از آن جهت گفته می شود
خشونت های پنهان چون در بسیاری
موارد زنان بی اطالع از این نوع
خشونت ها هستند.و این امر عواقبی
چون انزوا و گوشه گیری افسردگی
خودسوزی
مزمن و شدید
تن فروشی
طالقهای اجباری
وخود کشی را در پی
اجباری
دارد.در ایران خود کشی در بین زنان
متاهل طبق آمار بیشتر است .و رتبه
ششم را در بین علت های مرگ در
ایران به خود اختصا داده.
یک زن خانه دار در ایران از هیچ
گونه حق و حقوقی بر خوردار
نیست .و حتی جامعه هم در این مورد
نه تنها تالشی نمی کند بلکه تمامی
تالشهایی که از طرف فعاالن در این
زمینه صورت می گیرد را سرکوب
می کند .

ستنن خبر :
كن كان به جاى كامینن بار حمل ميكنن
یك فعال حقوق كاودكاان كاار اعاالم كارد :باه دلایال
سنگفرش كردن خیابان ناصرخسرو تهران ،اماكاان
استفاده از وسیله نقلیه براى حمل بار مقادور نایاسات
و كسبه از نیمه شب تا صب از كودكان براى خالاى
كردن بار مااشایانهاا و حامال آن تاا باازار اساتافااده
ميكنند.
ایلنا :طاهره پژوهاش عضاو هایائات مادیاره اناجامان
حمایت از حقوق کودک در اینباره به خبرنگار ایلنا
گفت :تعدادى از این كودكان به دلایال بايسارپارسات
بودن در انبار م ازههاى اطراف بازار ميخوابناد و
چون آموزش خاصی در زمینه بهداشت به آنهاا داده
نشده است ،بیشتر در معرض انواع بیماریها و ساوء
ت ذیه قرار ميگیرند.
سرپرست خانه كودك ناصرخسرو درباره سایر مشاغلى كه به عهده این كودكان گذاشاتاه مايشاود گافات :ایان
كودكان در كارگاههایى كار ميكنند كه از نظارت قانون به دورناد و غاالاباا در خادمات اقاتاصااد زیارزمایاناى
هستند.
پژوهش با اشاره به اینكه غالب این كودكان به اجبار تامین معایاشات خااناواده ،از تاحاصایال ماحاروم هساتاناد،
درباره فعالیتهاى آموزشى خانه كودك ناصرخسرو توضی داد :آموزش این کودکان ترکیبی از آماوزشهاای
خالق و کتابهای درسی آموزش و پرورش است که در هر یکسال دو پایه درسی را آموزش ميبینند.
این فعال حقوق كودكان كار با اشاره به اینكه كودكان اف ان هم تحت حماایات ایان ناهااد غایار دولاتاى هساتاناد،
افزود :طبق کنوانسیون حقوق کودک ،كودكان مستقل از رنگ و نژاد و مذهب و ملیت هستند و از جانب ایان
نهاد ملیت كودكان تاثیرى در ارائه خدمات به آنها ندارد.
پژوهش در پایان اظهار کرد :از دولت خواستاریم با حمایت از خانوادههای این کاودکاان ،حاقاوقای را باطاور
ماهیانه برای آنها در نظر داشته باشد و به آموزش سراسرى این کاودکاان باپاردازد تاا در آیاناده باه صاورت
اصولى بتوانند معیشت خانوادهایشان را تامین كنند

سحر نیاز
2102 april 28

تصنیب عن نین ض زن تنسط سالم گر یان نلت مصر
به گزارش رویترز ،دولت اسالمی در مصر یک پیش نویس قانون ارائه داد که اجازه می دهد یک
مرد می تواند تا شش ساعت پس از مرگ همسرش با او سکس داشته باشد.
قانون سکس با مردگان ظاهرا به یک بیانیه در سال ۲۶۹۹توسط روحانی زمزمانی عبدل باری بر
می گردد .او معتقد است که ازدواج حتی پس از مرگ معتبر است .دیلی میل گفت :او معتقد است
که هم مرد و هم زن باید قادر باشند پس از مرگ با یکدیگر سکس (جماع الوداع) داشته باشند.
به گزارش العربیه :شورای ملی زنان مصر به قانون مقاربت خداحافظی اعتراض کردند .آنها آن
را به عنوان یکی دیگر از حمالت به حقوق زنان برشمردند .که می توان آن را به عنوان حمله به
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ستنن خبر :
زنان ،نیمه نعت ستخ م نلتی می رنن !
خبرآنالین :بعد از دورکاری زنان شاغل در
روزهای پنجشنبه که صاحب فرزند زیر  7سال یا
معلول باشند و طرح مرخصی دوساله برای
زایمان زنان ،این بار طرح استخدام نیمه وقت
کارمندان زن از سوی هاجر تحریری نیک صفت
معاون راهبردی منابع انسانی رییس جمهور
مطرح شده است.
به نظر میرسد دولت با ارائه طرح استخدام
کارمندان زن به صورت نیمه وقت قصد دارد تا با
یک تیر دونشان بزند؛ از سویی زنان با حضور
کمتر در ادارات به وظایف و امور خانواده بیشتر
رسیدگی میکنند و از طرفی نیز بانوانی که
فار التحصیل و بیکار هستند ،مش ول به کار
خواهند شد .صرف نظر از اینکه این طرح
مخالفانی را به همراه خواهد داشت و با مصوبه
مجلس مبنی بر استخدام یک کارمند در ازای
خروج  3نفر از مشاغل تصدیگری دولت ،در
تعارض است یا خیر،
اما به عقیده معاون حقوقی معاونت توسعه
رییسجمهور این طرح هیچ گونه بار مالی برای
دولت به همراه ندارد.
طرحی که همه زنان را شاغل می کند
تاجی معاون حقوقی ،امور مجلس و استانهای
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رییسجمهور در توضی بیشتر این طرح به فارس
می گوید :دولت با توجه به وجود بانوان
فار التحصیل در کشور و کمبود فرصتهای
ش لی ،طرحی برای استخدام نیمه وقت زنان در
دست دارد که از طریق نمایندگان مجلس در قالب
الیحه بودجه  19مطرح میشود.
به گفته وی در این طرح ،به جای استخدام یک
زن ،در واقع دو زن به صورت نیمهوقت استخدام
می شوند که ساعت کار و زمان حضور در اداره
آنان نصف یک کارمند و به همین نسبت دریافتی و
حق بازنشستگی و سایر مزایای آنها نیز به
صورت نیمه باشد.
درواقع به جای اینکه این زنان مانند کارکنان دیگر
هفتهای  00ساعت (براساس قانون مدیریت
خدمات کشوری) سر کار حاضر باشند ،هفتهای
 22ساعت حاضر شده و همچنین میزان حقوق و

او می گوید :یعنی با این ابتکار برای هر یک پست
استخدامی  2نفر از بانوان استخدام می شوند .این
طرح در راستای تقویت بنیان خانواده و کمک به
اقتصاد خانوار ارائه میشود که هیچ بار مالی
برای دولت نخواهد داشت و دولت موافق مطرح
شدن این طرح در الیحه بودجه  19خواهد بود.
ابهامات زیاد است
در این باره الله افتخاری عضو فراکسیون زنان
مجلس به خبرآنالین می گوید :متاسفانه این طرح
ابهامات فراوانی دارد و باید دید آیا زنان شاغل این
موضوع را قبول می کنند یا نه؟
وی با اشاره به اینکه دولت اعالم کرده طرح بار
مالی ندارد می گوید :باید دید چقدر بخش دولتی از
این کار استقبال می کند تا مانند دورکاری شکست
نخورد.

 011هووز ر ز زنووان سوورپوورسووت خووانوون ر ر م
" ز ن ج منعت"
سالمت نیوز :حسین جاور،وكیل دادگستری :قااناون
اگر ضمانت نداشته باشد ،دردی از زنان سرپرسات
خانوار را درمان نميكند .كمیته امداد باایاد از اهال
فن ونظر در این زمینه مشورت بخواهاد و شارایاط
ازدواج دائم را بارای ایان زناان باهوجاود بایااورد.
چون ازدواج موقت اصالت ندارد.
ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار با هادف رفاع
مشكالت آنان از سوی كمیته امداد كشاور پایاگایاری
ميشود« .علی محمد ذوالفقاری» معاون حمایات و
سالمت خانواده كمیتاه اماداد ا كشاور باا اشااره باه
مشكل مشكل ازدواج  344هازار زن سارپارسات
خانوار كمتر از  54سال در كشاور مايگاویاد :ایان
نهاد باا هادف رفاع مشاكاالت ایان قشار ،در باحاث
همسریابی ورود پیدا كرده است» .فاطمه باداغای «
معاون حاقاوقای رئایاسجاماهاور هام مايگاویاد»باایاد
شرایط اجاتامااعای و قااناونای ازدواج ماجادد زناان
سرپرست خانوار فراهم شود.
به اعتقاد جاور وكیل حقوقي باتوجه به پایاامادهاایای
كاه ازدواج پایاشایاان ایان زناان باارای آناهاا داشاتااه،
مسئوالن بایاد ضامااناتهاای اجاتامااعای بارای آناهاا
بهوجود بیاورند .او با اشااره باه گافاتاههاای ماعااون
حقوقی رئیسجمهور كاه خاواساتاار ایاجااد جاایاگااه
قانونی برای ازدواج زنان سرپرست خااناوار شاده،
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او اعتقاد دارد كه شایاوه ازدواجهاای ایاناتارناتای یاا
ازدواجهایی كه مراكز خصوصی تربایات مايدهاناد
آسیبها وآفتهای زیادی وجود دارد.
او با توجه به شرایط شكننده و آسیبپذیار ایان قشار
از جااامااعااه ،ورود مااراكااز خصااوصاای بااه مااقااولااه
ازدواج آنها را باعث سوءاساتافااده افاراد و ماراكاز
فرصت طلب ميداند» :این زنان فاقد تحصیاالت و
مهارتهای الزم برای داشتن یک زنادگای مانااساب
هستند و رضایت فردی از زنادگای نادارناد و نارخ
آسیبپذیری آنان از زندگی بسیار باالست.این زناان
اغلب نااچاار باه پاذیارش چاناد ناقاش بادون داشاتان
مهارتهای الزم هساتاناد و از ضاعاف در ماباانای
اعتقادی رنج ميبرند « .زناان سارپارسات خااناوار
دالیلی همچون افزایش وظایاف ،باار ساناگایان کاار
( اجبار به پذیرش هارگاوناه کاار و ماحایاط کاار و
کارفرمایی) ،آسایابهاا و نااخاوشايهاای جسامااناي،
کاهش زماان اساتاراحات و ناباودن وقات تافاریا و
زمانی برای خود ،سالمت کاوتااه مادت و طاوالنای
مدت زناان کااهاش مايیااباد و باناابارایان در دایاره
معیوبی قرار ميگیرند کاه راه خاالاصای بارای آن
متصور نیستند .
بنابراین مساائال زناان سارپارسات خااناوار زماانای
تشدید می شود که تاوان تاربایات فارزنادان را نایاز
نداشته باشند؛ در این شرایط وضعیات فارزنادان باه
مراتب حساس تر می شود ،دختران ایان خااناوارهاا
مااعاامااوال در سااناایاان کاام وارد روابااط عاااطاافاای و
رفتارهای جنسی معیوب ميشوند .
تلويزيون رهايى زن
برنامه اى از سازمان رهايى زن
از شبکه تلويزيون ماهواره اى کانال يک،
جمعه ها  03:71به وقت تهران
باز پخش ،شنبهه هها  03:71بهه وقهت
تهران
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