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دو مقاله به مناسبت اول ماه مه روز جھانی كارگر
نشريه دانشجويی بذر

بر خيز ای داغ لعنت خورده!
بھار را آغاز کرديم در حالی که تعديل نيروی انسانی بسياری از شرکت ھا و کارخانه ھا نويد سالی سخت را می داد.
از جوانان مجرد و دانشجو که خرج زندگيشان را خودشان بايد تأمين می کردند تا افرادی که سرپرست خانواده بودند
ھمگی از تيغ اين تعديل گذشتند .در اين ميان زنان ھم مصون نماندند .يا تعديل شدند و يا به دليل اين وضعيت بد مانند
ھميشه با حقوق پايين تر مجبور به ادامه کار شدند و گاه به دليل بيکاری ھمسرانشان حتی با وجود آزارھای جنسی کارفرما
مجبور به ادامه ی کار شدند .از سويی ديگر صف ھای طويل مردم برای گرفتن يارانه ھا نيز اتفاق ديگر امسال بوده و
ھست .کسانی که به ھر دليل در دوره ھای قبل ثبت نام نکرده بودند و يا با اشکال مواجه شده بودند بعد از آمدن قبض ھای
گاز با ارقام نجومی به اداره ی آمار ھجوم آوردند .معطلی مردم در ساعت ھای طوالنی ،بحث و جدل با يکديگر و
مسئولين امر و جواب درست و حسابی نگرفتن ،ازابتدايی ترين نتايج يارانه و ھدفمند سازی آن است .نامگذاری سال
"جھاد اقتصادی" از سوی کسی که از ديد مردم يکی از منفورترين و مغضوب ترين چھره ھای سال گذشته بود و در نوک
پيکان شعارھای مردم ،حجت را بر ھمه تمام کرد و مردم فھميدند که كمربندھای فقر محکم تر و محکم تر خواھند شد.
روند صعودی در قيمت ھمه کاالھا و مسکن و باال رفتن قيمت ارز و طال و نفت که بی تأثير از اتفاقات خاورميانه نبود
نيز مھر تأييدی شد بر بقيه ی اوضاع .اعالم افزايش حقوق  ٩درصدی کارگران و حداقل حقوق ماھيانه  ٣٣٠ھزار تومان
نيز آه از نھاد ھمه حقوق بگيران بلند کرد .در حالی که قيمت ھمه اجناس خوراکی و غير خوراکی به طرز عجيبی عليرغم
انکارھای مسئولين دولتی باال رفته ،افزايش حقوق بين  ٣٠-٢٧ھزار تومان اعالم می شود .خيلی ھا به نشانه ی اعتراض
قبض ھايشان را پرداخت نکرده اند .خيلی ھا ھم نمی توانند که پرداخت کنند .در اين وضعيت کارگران بسياری ھم ھستند
که ماه ھاست حقوق نگرفته اند و به ھمين دليل در اعتصاب به سر می برند .اعتصاب کارگران الستيک سازی البرز
نمونه ايست بر اين مدعا که چندين بار به تنھايی و ھمراه با خانواده ھايشان اعتصاب کرده اند اما ھنوز به نتيجه نرسيده
اند.
اکنون در آستانه ی روز کارگر قرار داريم .روز کسانی که وزنه ی اقتصاد و توليد دنيا بر دستان آن ھا می چرخد و
خودشان در زير وزنه ی اين روابط توليدی در حال له شدن ھستند .ھر روز در سطح جھانی بر تعداد کارگران مھاجر که
از کشور خود به اميد کار به کشورھای ديگر می روند افزوده می شود .طبقه ی کارگر به سرعت جھانی می شود .در
ھمه ی آن ھا يک چيز مشترک است .فروش نيروی کارشان ،که فقر و فالکت بيشترآن ھا را به ھمراه دارد .کارگران
افغانی در ايران از تاريکی صبح تا تاريکی شب کار می کنند؛ با دستمزدی به مراتب پايين تر از کارگران ايران ١۵ .نفر
در يک اتاق  ١٢متری در ھمان محل کار می خوابند .آخر شب ھا "ناس" می خورند تا تن خسته شان آسوده بخوابد و فردا
سخت تر از امروز بتوانند کار کنند .گاه يک بار در ماه به حمام می روند و تنھا کار معنای اصلی زندگيشان است.
بھار آغاز شد در حالی که در زمستان و زود تر از موعد ھوای دلچسب بھاری کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا را
در نورديده بود و بوی خوشش اکثريت مردم دنيا باالخص کشورھای منطقه را سرمست نمود .شورش مردم خاورميانه که
آغاز آن از بيکار شدن يک جوان تحصيلکرده ی دستفروش بود شورش برعليه فقر ،بيکاری ،ستم و بی عدالتی بود.
اگرچه مردم طبقات ميانی ھم حضور پيدا کردند و قشرھای مختلفی از مردم را در بر گرفت ،اما اين شورش ،شورش
محرومان و گرسنگان بود .در کشورھايی که خوشبين ترين افراد ھم ھرگز فکرش را نمی کردند ،مردم با دست ھای خالی
روزھای زيادی در خيابان ھا بودند و مقاومت نمودند و ھنوز ھم ادامه دارد .اين ھا ھمه حکايت از اين دارد که مردم
خواھان دنيای ديگری ھستند .خيلی ھا از افراد گرفته تا گروه ھا و تشکالت مختلف از مذھبی تا وابستگان به امپرياليستھا
سعی کردند که رھبری مبارزات مردم را در دست بگيرند اما به واقع آن ھا منافع مردم را نمايندگی نمی کردند و نخواھند
کرد .در ھمه ی اين کشورھا با وجود تمام جانفشانی ھا ،شجاعت ھا و با وجود سقوط ديکتاتورھا ،اما معنايش پيروزی

مردم نيست حتی اگر دولتی جديد نيز سر کار بيايد معنايش انقالب نيست .چرا که ماھيت و پايگاه طبقاتی دولت قبلی حفظ
خواھد شد .حتی اگر ھمه عناصرش نيز تغيير کنند .دولتی که منافع ھمان اقليت حاکم را نمايندگی خواھد کرد.
اين حرکت ھا ،پايداری ھا و مقاومت ھا نشانه ی ديگری نيز دارد و آن اين است که تغيير دنيا به دست پرولتاريای
جھان است .نه برای اين که فقيرند و با انگيزه ،نه برای اين که تعدادشان زياد است و نه برای اين که ستمديده تر
ھستند ،بلکه به دليل شرايط عينی و مادی که دارند .به دليل منافعی که در تغيير اين دنيا دارند .رھايی آن ھا در تغيير اين
روابط توليد است؛ در دگرگون نمودن روابط اجتماعی؛ در به ھم ريختن افکار سنتی و عقب افتاده .اين منافع ھمه
پرولتاريا جھان است .اما در اين راه تنھا منافع اين طبقه نيست که مطرح می شود .رھايی آن ھا در گرو رھايی بشريت
است .طبقه ای که سياه و زرد و سفيد نمی شناسد و در سراسر قاره ھای دنيا گسترده شده است .خيزش اعراب خاورميانه
انترناسيوناليسم را طلب می کند .پرولتاريای جھان بايد در حمايت از خاورميانه بر عليه حکومت ھای مرتجع و مستبدشان
به پا خيزند .اما در اين ميان يک جای خالی بزرگ نيز ديده می شود و آن وجود يک رھبری است .نبود رھبری يکی از
داليل به ثمر نرسيدن شورش مردم است .کمونيسم تنھا آلترناتيويست که می تواند ھدايت کننده مبارزات مردم باشد .زيرا
يک علم است و بر پايه شرايط مادی و علمی مسائل را تجزيه و تحليل می کند .زيرا به صورت علمی ثابت کرده است که
چرا سرمايه داری دشمن ستمديدگان است و چگونه در جھت منافع اقليت سرمايه داران شيره ی جان ستمديدگان را تحت
روابط توليدی که کااليی شده است می مکد .به ھمين دليل کمونيسم دشمن شماره يک سرمايه داری و خار چشم نظام
جھانی سرمايه داری است .به ھمين دليل است که تا در گوشه ای از دنيا محرومان شورش می کنند ،يا با سرکوب دولت
ھای سرمايه داری يا وابستگان آن ھا مواجه می شوند و يا در جاھايی که مردم مقاومت می کنند مانند خاورميانه تالش می
کنند تا مھره ھای جديد را ھر چه زودتر جايگزين مھره ھای قبلی کنند .اما امروز بيشتر از ھر زمان ديگری کمونيسم در
دنيای عرب طلب می شود.امروز بيشتر از ھميشه "پرولتاريای جھان متحد شويد" معنا می دھد .بايد به پا خاست .با قدرت
ھم به پا خاست .قدرت در يکی شدن مشت ھاست .در کنار ھم قرار گرفتن و نھراسيدن .بايد با علم و آگاھی مبارزه را
سازمان داد .کمونيسم را فراگير نمود .امروز که جوانان شورشی پايه اصلی مبارزات ھستند بايد کمونيسم را برايشان معنا
کرد و فرياد زد تا بتواند ستمديدگان را تا انقالب سوسياليستی ھدايت کنند .مقاومت و پايداری مردم وقتی نتيجه درست و
در جھت منافع آنھا را می دھد که مسلح به آگاھی و علم کمونيسم شوند.
در  ١١ارديبھشت ،اول ماه مه ،ما جوانان کمونيست در کنار کارگران ايران ضمن حمايت از مبارزات مردم خاور
ميانه ،محکوم نمودن سرکوب و کشتار آن ھا مطالبات ھمه مردم را مانند لغو اعدام ھای گسترده زندانيان سياسی ،لغو
قانون حذف يارانه ھا ،لغو تمام قوانين ضد زن ،جدايی دين از دولت ،پايان دادن به سرکوب خلق عرب در خوزستان،
افزايش دستمزد کارگران ،لغو اخراج و تعديل آن ھا و پرداخت حق و حقوق معوقه آن ھا را خواستاريم.

مقاله دوم:

آمار اشتغال زنان
يکی از مھمترين ويژگی ھای نظام سرمايه داری ،جذب ھر چه بيشتر نيروی کار زنان به درون بازار کار می باشد.
ھدف کسب حداکثر سود که شالوده ی نظام سرمايه داری را شکل می دھد زيربنای افزايش مشارکت زنان در بازار کار
نظام سرمايه داری است .آمارھا نشان می دھد که در ھمه کشورھا عايدات زنان کمتر از مردان است .بر اساس گزارش
سازمان جھانی کار به طور متوسط دستمزد زنان  ٢٥درصد کمتر از دستمزد مردان است .سرمايه داری برای کسب فوق
سود بايد ھزينه ھای خود را حداقل نمايد و استخدام نيروی کار با  ٧٥درصد دستمزد در جھت دستيابی به اين ھدف مؤثر
است.
بررسی در تاريخ نظام سرمايه داری نشان می دھد که قوانين مذکور ،چگونه در فوق استثمار زنان و حتی کودکان
مؤثر بوده است .در سال ھای پايانی قرن نوزدھم و سال ھای آغازين قرن بيستم شمار کارگران زن بسيار زياد بوده و
سرمايه داری به نحو چشمگيری مراحل رشد اقتصادی را سپری می کرده است .با به وجود آمدن بحران ھای ادواری
برای نظام سرمايه داری که از ديگر ويژگی ھای بنيادين اين نظام است ،مبارزه عليه اشتغال زنان پر رنگ تر می گردد.
در زمان رونق اقتصادی مخالفان اشتغال زنان ،از يک سو کارگران مرد  -به عنوان رقبای آن ھا در عرضه ی نيروی
کار  -بودند و از سوی ديگر شوھران آن ھا  -به عنوان کسانی که گمان می رفت سلطه ی خود بر خانواده را از دست
بدھند .-اما در شرايط بحران اقتصادی نيز که امکان سقوط سرمايه داری بيشتر می شود ،که بيکاری در صفوف طبقه
کارگر  -به عنوان مھمترين عامل انقالبی عليه اين نظام – قد علم می کند؛ تنھا راه برای سرمايه داری کوشش در کاھش

مشارکت زنان در بازار کار می باشد .در اين شرايط نظام مردساالر کمک می نمايد تا مبارزات زنان بيکار شده سرکوب
گردد .از ھمين رو در شرايط بحران ھای اقتصادی ،زنان اولين گزينه ھا در تعديل نيروی کار بنگاه ھای اقتصادی ھستند.
وضعيت اشتغال زنان در ايران
ً
آمار رسمی دولت که معموال با واقعيت اختالف زيادی دارد؛ نشان می دھد که جمعيت فعال زنان در بين سال ھای
 ١٣٨٠تا  ،١٣٨٦به طور متوسط  ٧.٦درصد افزايش يافته است .اين وضع در مورد مردان  ٠.٦درصد می باشد .يعنی
جمعيت فعال مردان حدود  ٠.٦درصد طی اين دوره افزايش داشته است .در رابطه با اشتغال وضع متفاوت است .اشتغال
زنان حدود  ٦.٢درصد افزايش يافته در صورتی که اشتغال مردان  ١.٤درصد افزايش يافته است .ممکن است در ظاھر
ميزان اشتغال زنان بيشتر به نظر بيايد ولی اين اعداد به صورت درصد است يعنی نسبت به وضع قبلی اندازه گيری می
شود .ھمانطور که ديده می شود اشتغال زنان در طول اين  ٥سال به طور متوسط نزديک به دو برابر ميزان افزايشی که
در نيروی فعال رخ داده افزايش يافته است .اما در مورد بازار کار زنان اين مسأله دقيقا ً برعکس بوده و ميزان افزايش در
اشتغال زنان از ميزان افزايش در نيروی فعال زنان کمتر است .افزايش در نيروی فعال زنان بيشتر به دليل افزايش
حضور زنان در دانشگاه ھا و افزايش ميزان فارغ التحصيالن دانشگاھی زن در اين دوره است .در مجموع ميزان فعاليت
زنان در بازار کار ايران کمتر از مشارکت مردان در بازار کار است .البته شکی نيست که زنان در ھمه جای کشور با
صرف ساعات زياد به کارھای سخت مشغولند و اين کارھای سخت در آمارھای رسمی نه به حساب می آيد و نه حقوق و
دستمزدی به آن تعلق می گيرد.
اين مسأله از منظر شھری و روستايی به نحو بھتری قابل بيان است .در مناطق روستايی اشتغال زنان در وضعی
نسبتا ً ثابت قرار دارد چرا که زنان روستايی در عرصه ھايی چون صنايع دستی و قاليبافی اشتغال دارند و در عرصه ھای
کشاورزی و دامداری نيز اشتغال زنان در آمار رسمی محاسبه نمی گردد .در اين مناطق وضعيت اقتصادی ايران برای
مردان آمار بيکاری زيادی را نشان می دھد .چرا که واردات محصوالت کشاورزی منجر به بيکاری روز افزون
کشاورزان گرديده و بخش عظيمی از مردان روستايی در آمار بيکاری جای گرفته اند .در مورد شھرھا شرايط کامالً بر
عکس است؛ در شھرھا وجود سازمان ھای دولتی و صنايع مختلف منجر به اين گرديده که آمار بيکاری در ميان زنان
شھری از مردان شھری بيشتر باشد علی الخصوص از اين جھت که اکثر فارغ التحصيالن زن دانشگاه ھا از ميان زنان
شھری می باشند.
در شھرھا با دو بخش عمومی و خصوصی در اشتغال روبرو ھستيم .در بخش عمومی بنا به مصالح دولت وقت،
مشارکت زنان گوناگون است .در مجموع اکثر فعاليت ھای دولتی زنان در حيطه ی آموزش و بھداشت می باشد و در
طول سی سال گذشته تغييرات چشمگيری در روند بخش دولتی مشاھده نگرديده است .اما در بخش خصوصی ،اگر چه
شاھديم که بنگاه ھای اقتصادی بر اساس اصل حداکثر سازی سود از نيروی کار زنان با دستمزدھای پايين بھره می برند.
اما بحث حضور زنان در بخش خصوصی با مسائلی غير از دستمزد مواجه است .زنان در ايران از بعد جنسيتی مورد
ارزيابی قرار می گيرند .ھمانطور که دستمزد پايين تر می تواند صرفه ی اقتصادی اشتغال زنان را به ھمراه داشته باشد؛
استدالل می شود که برخی از زنان برای ازدواج  ،حاملگی و پرورش کودک شغل خود را ترک می کنند .به ھمين دليل
کارفرمايان از استخدام زنان پرھيز می کنند زيرا در صورت سرمايه گذاری برای نيروی کار زنان ممکن است پس
ازمدتی آن ھا شغل خود را ترک کنند و کارفرما نتواند از سرمايه گذاری بھره برداری کند و بنگاه اقتصادی متضرر شود.
به ھمين دليل زنان در شغل ھای ساده مشغول می شوند و شغل ھای تخصصی را که نيازمند آموزش ھای حرفه ای ھستند
غالبا ً مردان اشغال می کنند .نتيجه ی چنين فرآيندی تجربه ی کمتر زنان نسبت به مردان و فرسايش شديد مھارت ھای آن
ھاست.
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