روز کارگر و زنان  -اعالميه ی »زنانی ديگر« به مناسبت اول ماه مه

يکشنبه  ١٠ارديبھشت  ٢٩ - ١٣٩١آوريل ٢٠١٢
اول ماه مه ،روز جھانی کارگر برای ما زنان از دوزاويه گرامی و قابل ارج است .اول آنکه اين روز نمادی از مبارزات
کارگران جھان عليه استثمار و بھرهکشی است؛ روزی که ذھن و شعور و جسم کارگران معطوف به چرايی استثمار و
شيوھی رھايی از آن میشود؛ روزی که ھمبستگی و حمايت از تمامی استثمار شدگان سرلوحھی شعارھا و
پالکاردھاست.
دوم ،ما زنان استثمار چندگانھی طبقاتی – جنسيتی را آن چنان تلخ و آن چنان مستمرزندگی میکنيم که ھر ثانيه و
لحظه لحظھی اين روز را برای به چالش کشيدن نظام مردساالری -سرمايهداری غنيمت میشماريم.
روز  ٢٢آپريل  ١٨۵۶کارگران استراليايی با دست کشيدن از کار ،برای اولين بار تقاضای کاھش ساعات کار روزانه
را عنوان کردند .سی سال بعد يعنی اول ماه می  ،١٨٨۶دو ميليون نفر از کارگران امريکايی دست از کار کشيده و
خواستار تعديل شرايط کار و کاھش ساعات روزانھی کار از ده ساعت به  ٨ساعت شدند .به رغم سرکوب پليس روز
 ۴ماه مه ،روز خاکسپاری کشته شدگان ،کارگران در شھر شيکاگو ،دوباره دست به تظاھرات زدند که منجر به کشته
شدن عدهای ديگر از آنان توسط پليس شد .به دنبال آن موج وسيعی از دستگيری کارگران شروع شد و رھبران
کارگری به محاکمه کشيده شده و عدهای نيز به اعدام محکوم شدند .در سال ١٨٨٩کنگره کارگران انترناسيونال دوم با
حضور چھارصد نماينده ،اولين خواستھی کارگران را ھشت ساعت کار در روز عنوان و برای گراميداشت خاطرھی
قربانيان کشتار شيکاگو اول ماه می را به عنوان روز کارگر اعالم کرد .اين روز به سرعت در بسياری از کشورھا ،از
جانب کارگران ،به عنوان روز کارگر پذيرفته شد و حتی پس از تامين خواست ھشت ساعت کار ِ روزانه ،ھمچنان به
عنوان روز کارگر و فرصتی برای طرح مطالبات کارگری ومبارزھی عليه نظام سرمايهداری در اقصا نقاط دنيا برگزار
میشود.
روزکارگر در ايران
کارگران ايرانی به شکلی مستقل و سازماندھی شده ،برای اولين بار روز کارگر را در سال ١٣٠١برگزار کردند .اين
مراسم توسط اتحاديه کارگران چاپخانه سازماندھی شده بود و در اعالميهای که اين اتحاديه در اين روز صادر کرد،
روز يازده ارديبھشت  ،مصادف با اول ماه مه را عيد کارگران ناميد و آن را تعطيل اعالم نمود .در اين مراسم در مورد
اول ماه مه ،نياز کارگران به تشکيالت ،معيشت دشوار کارگران و بیخاصيت بودن قانون اساسی مشروطه در زندگی
زحمتکشان سخنرانی شد .پس از استقرار حکومت رضا شاه و سرکوب فعالين کارگری و دستگيری و پيگرد فعالين
حزب کمونيست روز کارگر عموما پشت درھای بسته برگزار میشد و پس از سازماندھی دوبارھی تشکلھای مخفی
حزب کمونيست ،جشن اول ماه مه در سال  ١٣٠٧در تھران و بسياری ديگر از مناطق دوباره برگزار شد .تجمعات
کارگری در اين روز خواستار »آزادی اعتصاب ،آزادی تجمعات ٨ ،ساعت کار روزانه و ممنوعيت کار کودکان«
شدند .تجمعات گسترده و تاثيرگذار روزکارگر توسط تشکلھای مخفی کارگران نفت در خوزستان از سال  ١٣٠۵تا
 ١٣٠٨منجر به اعتصابات کارگری فراگير در اين مناطق شد و قدرقدرتی دولت بريتانيا را به چالش گرفت .دراين
اعتراضات که به خشونت کشيده شد کارگران خواھان آزادی کارگران زندانی ،افزايش حقوق متناسب با معيشت
کارگران ،مرخصی يکماھه با حقوق ،تھيه مسکن برای کليه کارگران؛ به رسيمت شناختن تشکلھای کارگری توسط
شرکت ،تقليل کار در تابستان و  ...شدند .به رغم سرکوب کارگران عمال بسياری از خواستهھای آنان توسط شرکت
نفت ايران و انگليس پذيرفته شد .در سال  ١٣١٠نيز تجمع کارگران نساجی اصفھان در روز اول ماه مه منجر به
تحقق خواستهھای آنان از قبيل  ٩ساعت کار ،توقف تفتيش و توھين به کارگران ،ايجاد غذاخوری در کارخانه ،افزايش
 ٢٠درصدی دستمزدھا و ...شد .بسياری از فعالين کارگری ِ اين دوره در زندانھای رضاشاھی جان باختند.
به رغم اختناق و سرکوب پھلوی دوم جنبش کارگری کما بيش به حيات خود ادامه داد .اعتصابات و اعتراضات
کارگری پراکندهای در اين دوره صورت گرفت .شاخصترين آنھا اعتصاب و تظاھرات کارگران چيتری بود که منجر
به سرکوب و کشتار کارگران شد و چندی بعد در يک عمليات انتقامی کارفرمای کارخانه ترور شد .روزکارگر در اين
دوره اگر ھم برگزار میشد پشت درھای بسته بود .بعد از قيام مردمی سال  ۵٧و مصادرھی آن توسط حکومت
ارتجاعی جمھوری اسالمی ،سرکوبگران جديد تالش زيادی کردند تا روزکارگر را از تقويمھا و اذھان کارگران بزدايند.
با ھرگونه حرکت مستقل به شدت برخورد کردند و با تاسيس نھادھايی ارتجاعی ھمچون خانه کارگر سعی کردند تا
مبارزات و مطالبات کارگران را به بيراھه ببرند .اما و به رغم تمامی اين تالشھا در اين دوره تشکلھای کارگری رشد

چشمگيری داشتند و روز کارگر تقريبا ھر سال در فضای باز و به شکل علنی يا نيمه علنی برگزار شد و فرصتی برای
طرح مطالبات کارگران بود ،گرچه ھمواره با سرکوب وحشيانه رژيم مواجه شدند .در تظاھراتی که به مناسب اول ماه
مه در سالھای  ٨٧و  ،٨٨جلوی مجلس و سال بعد در پارک الله برگزار شد تعداد زيادی دستگير شدند و حکمھای
سنگين گرفتند .اما و به رغم اين ،حتی در سال  ٨٩پس از سرکوب وسيع جنبشھای مردمی  ،کارگران برای تجمع
روز اول ماه مه ،جلوی وزارت کار ،فراخوان دادند که عدهای زيادی به آن پاسخ داده و در محل گرد آمده بودند ،گرچه
باز با يورش ماموران روبرو شدند و عدهای زيادی دستگير شدند .در اين دو سال اخير نيز گرچه تشکلھای کارگری
نتوانستند روز کارگر را به طور کامال علنی برگزار کنند اما بعضا آن را به شکل نيمه علنی برگزار کرده و مطالبات
خود را طرح کردهاند .جمھوری اسالمی به رغم اينکه اين روز را جزو تعطيالت کارگری محسوب کرده اما ھرگز
مجوزی برای برگزاری گردھمآيی مستقل کارگران نداده و ھمواره اين روز را به پدرخواندگی خود برگزار کرده است و
حال پس از سرکوب سه ساله جنبشکارگری و ساير جنبشھا ،بيابانھای اطراف بھشت زھرا را برای برگزاری روز
کارگر پيشنھاد میدھد.
روزکارگر ،جنبش کارگری و زنان
اگر مردان برای برگزاری روزکارگر و حضور در جنبش کارگری فقط سرمايهداری و ارتجاع را در مقابل خود دارند،
»زن -کارگر«ھا برای پذيرفته شدن در جنبش کارگری عالوه بر ارتجاع و سرمايهداری ،بايد با پدرساالری و
مردساالری نيز مبارزه کنند .بنابران اينھا ھم زنند و ھم کارگر و بايد در دو جبھه مبارزه کنند ،در يک جبھه به عنوان
زن و در جبھهای ديگر به عنوان کارگر ،گرچه اين دو جبھه در بسياری موارد قابل تفکيک نيستند اما ھر يک وظايف
ويژهای بر دوش »زن -کارگر« میگذارند .اما جنبش کارگری و مبارزات کارگران نه تنھا توسط ارتجاعيون حاکم بر
ايران ،بلکه در بسياری از کشورھا و حتی از جانب بسياری از روشنفکران وطنی و غيروطنی ،ھميشه عرصهھايی
مردانه انگاشته و نگاشته شده است ،درحالی که »زن -کارگر«ھا اگر خود طبقهای تشکيل ندھند از تحت ستمترين
اقشار جامعه بوده و به مراتب بيشتر و بدتر از ھمتايان مرد خود مورد استثمار قرار میگيرند.
بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل ،زنان نصف جمعيت جھان را تشکيل میدھند و دو سوم ساعتھای کاری جھان
را انجام میدھند ،درحالی که فقط  ١/١درصد ار درآمد جھانی را به دست میآورند و کمتر از  ١/١درصد دارايی جھان
را در اختيار دارند .طبق ھمين آمارھا زنان عمدتا در بخشھای پايين صنايع و خدمات کار میکنند و دستمزد آنان ۴٠
درصد مردان است .زنان کشاورز نيمی از جمعيت کشاورز سراسر دنيا را تشکيل میدھند ،مجبورند در ھر شرايط آب
و ھوايی کارکنند ،ھيچگونه مرخصیای ندارند و بنابراين با باالترين خطر در سالمتی مواجهاند.
زنان در جمھوری اسالمی ھمواره با بيکاری و بيگاری گسترده روبرو بودهاند .گرچه نرخ بيکاری در جمھوری
اسالمی در سی و سه سال گذشته ،به طور کل افزايش چشمگيری داشته اما نرخ بيکاری زنان تقريبا ھمواره به مراتب
بيشتر از نرخ بيکاری مردان بوده و گاه به دوبرابر رسيده است .بر اساس آمارھای مرکز آمار ايران  ٨٨/٧درصد
بيکاری در شھرھا و  ۵٩/۴درصد بيکاری در روستاھا متعلق به زنان است .تسويهھا و اخراجھای وسيع زنان از سال
 ۵٧به بعد نرخ بيکاری آنان را بسيار افزايش داد .نرخ بيکاری زنان از سال  ۵٧تا  ٨٢با ١۶درصد افزايش از  ٢١به
 ٣٧درصد رسيد ،درحالی که نرخ بيکاری مردان در ھمين دوره با  ۵درصد افزايش از  ١۴به  ١٩رسيد .نرخ بيکاری
زنان در سال  ٨٨معادل  ٣٢/۴اعالم شد ،سال  ٩٠به  ۴۶/۵درصد رسيد و آمارھای امسال در اين مورد خبر از ۵٠
درصد می دھند .طبق نظر کارشناسان ،پس از فصل بھار و بيکاری بخش زيادی از زنان در بخش کشاورزی ،نرخ
بيکاری زنان ممکن است به  ۶۵درصد ھم برسد .اگر بخواھيم به اين آمار و ارقام ھا تعداد  ١٢ميليون و  ۵٠٠ھزار
نفر زنان خانهدار را ھم که عمال بيگاری میکنند و بازتوليد نيروی کار را به خرج و با زحمت خود به حساب سرمايه
و سرمايهداران میريزند؛ اضافه کنيم نرخ بيکاری زنان بسيار بيشتر از اينھا خواھد بود .و با توجه به حضور يک
ميليون و  ٢٠٠ھزار زن سرپرست خانوار در سراسر کشور ،میتوان تصور کرد که خانوادهھايی اساسا درآمدی برای
زندگی ندارند.
زنان شاغل اما عمدتا در بخشھای غيرتخصصی و کمدرآمدتر مثل کشاورزی ،توليد منسوجات ،دوزندگی و قالی بافی،
آموزش ،بھداشت و مددکاری اجتماعی کار میکنند و فقط  ٣/٢درصد از آنان درمشاغل تخصصی و باال مشغول به کار
ھستند .اين درحالی است که فقط  ١۶درصد مردان در مشاغل مذکور کار کرده و بقيه آنان در مشاغل تخصصی تر به
کار مشغولند .مزيد بر اين در تمامی مشاغل ،متوسط حقوق زنان در ردهھای شغلی يکسان خيلی پايينتر از مردان
است.
 ٢٣/١درصد اين زنان در بخش توليدی و عمدتا در کارگاهھای کوچک کار میکنند که مجموعا  ٩٠درصد نيروی کار
اين کارگاهھا را تشکيل میدھند .اين زنان تحت پوشش ھيچ قانونی نيستند ،شرايط کار و ميزان دستمزد آنان به ميل
کارفرما تعيين میشود ،از بيمه و خدمات پزشکی محرومند و تحت بدترين شرايط استثمار شده و مورد انواع و اقسام
سواستفادهھا قرار میگيرند ٩۵ .درصد شاغلين کارگاهھای روستايی را نيز زنان تشکيل میدھند .در اين کارگاهھا حتی
ھويت آنان را به رسميت نمیشناسند و اغلب به اسم ھمسران يا پدرانشان به کار گرفته میشوند ،از کار آنھا به
عنوان کار فاميلی نام میبرند و چه بسا دستمزد آنان نيز به خودشان داده نشود .اين کارگاهھا نيز تحت پوشش قانون

کار نيستند ،فاقد ھرنوع بيمه ،بازنشستگی و خدمات درمانی ھستند و زنان و کودکان در آنھا متحمل بدترين اشکال
استثمار و سورفتارھا میشوند .يک تحقيق دانشجويی نشان میدھد که کارگران صنعت قالیبافی و گليم بافی که اغلب
کمتر از  ١۶سال سن دارند در روز بين  ١٢تا  ١۶ساعت کار میکنند و بيش از  ١٠نوع بيماری مختلف پوستی،
استخوانی و عضالنی در آنان شناسايی شده است.
»زن -کارگر« و تشکل مستقل
ھمانطور که اشاره شد »زن -کارگر«ھا فقيرترين و محرومترين بخش ِ نيروی را تشکيل میدھند .بنابراين و با توجه
به تفاوتھای عمدهای که در وضعيت اقتصادی آنان وجود دارد ،بخش عمدهای از مبارزاتشان اقتصادی  -طبقاتی است.
اين زنان با درجاتی شديدتر با ھمان مشکالت و محروميتھايی روبرو ھستند که ھمتايان مردشان .مشکالتی ھمچون
بيکاریھای گسترده ،حقوقھای معوقه ،خارج شدن از شمول قانون کار؛ تحميل قراردادھای موقت و محروم ساختن
آنان از بيمه بيکاری ،نداشتن حق تشکل؛ حق اعتصاب؛ برگزاری مراسم روز اول ماه مه و ...از طرف ديگر آنان به
عنوان زن تحت ستم جنسی نيز ھستند و اين ستم جنسی آنان را به عنوان بخشی از طبقه کارگر در فشار بيشتری قرار
میدھد .زنان اولين گروه از اخراج شدگان بوده و بخش عظيمی از ارتش ذخيره کار را تشکيل میدھند؛ در زمان
فراخوان مجدد به اشتغال آخرين نفرات ھستند؛ خشونت محيط کار ،آزار و اذيت کارفرمايان و ساير تبعيضھای حقوقی
در محل کار و اجتماع باعث رانده شدن اين زنان به حاشيه ،کارگاهھای کوچک ،کارھای نيمه وقت و يا کار در خانهھا
میشود که ھيچ قانونی -حتی قانون کارارتجاعی جمھوری اسالمی نيز -بر آنھا حاکم نيست .بسياری تن به
ازدواجھای زودرس واجباری داده و برخی نيز در دام تن فروشی و اعتياد گرفتار میشوند .عالوه بر اين »زن-
کارگر«ھا ھمچون بسياری از زنان ديگر موظف به انجام کارھای خانگی ،مادری ،پرستاری و تيمارداری از کودکان و
سالمندان و مديريت خانه و درآمد آن ھستند و اين خود به تنھايی وظيفهای کمرشکن است ،به ويژه در اوضاع
نابسامان و گرانیھای روزافزون کنونی .وظايف شاق ھمسری ،مادری و تيمارداری به اضافھی تبعيضات و تعصبات
شرعی؛ عرفی و قانونی مانع از حضور فعال و گستردھی آنان در تشکالت صنفی و طبقاتی میشود و تمامی اينھا
افزون است بر آنچه تمامی زنان در جامعه و تحت نظام ِ مردساالر ،پدرساالر و زن ستيز جمھوری اسالمی بايد تحمل
کنند :حجاب و پوشش اجباری و کار طاقت فرسا و طوالنی زير روسری و مقعنه در گرمای شديد تابستان ،تبعيض در
حقوق سياسی؛ اجتماعی  ،مدنی ،شھروندی و ...تحقير و سرکوب از طريق رسانهھای عمومی ،درمحل کار و اجتماع،
تبعيض در گزينش مشاغل ،رشته تحصيلی ،تبعيض در امکانات رفاھی و ارتقا شغلی و ھزاران تبعيض و نابرابری
ديگر در عرصھی خانه ،خيابان ،و محل کار!
موقعيت ويژه »زن -کارگر«ھا که از يک سو در جبھھی تبعيضھای جنسيتی مبارزه میکنند واز سوی ديگر عليه
سرمايه و مناسبات آن ،آنان را نيازمند سازماندھی ،تاکتيکھا و استراتژی دراز مدتتری نسبت به جنبش عمومی
زنان و جنبش طبقه کارگر میسازد .اين زنان نيازمند آنند که با ايجاد تشکالت مستقل خود ھمزمان مبارزات خود عليه
نابرابریھای جنسيتی از يک طرف و استثمار سرمايهداری از طرف ديگر را به پيش ببرند .اين زنان در جبھه
مبارزات خود عليه تبعيضھای جنسيتی ،حداقل تا کسب برابری حقوقی و اجتماعی میتوانند روی زنان طبقات متوسط
و حتی عناصر روشنبين طبقات باال حساب کنند و در مقاطعی با آنان اتحاد عمل داشته باشند .برای محو سلطه
طبقاتی ،مالکيت خصوصی و حاکميت سرمايه از حمايت ھمرزمان مرد خود در طبقھی کارگر برخوردار خواھند شد و
متقابال بايد از آنان حمايت کرده و در ارتباط پويا و فعال با جنبش کارگری باشند .اما راه محو کامل مردساالری،
پدرساالری و ھرگونه سلطھی جنسيتی ،قومی ،نژادی و غيره راھی است که چه بسا بايد به تنھايی بروند .زنانی که به
ايدهالھای طبقات متوسط و باال چسبيدهاند ھرگز با آنان ھمراه نخواھند شد و مردان و زنانی که تصور میکنند به
محض برقراری سوسياليسم ھمه چيز روبراه خواھد شد آنان را تنھا خواھند گذاشت .بنابراين اين زنان نه تنھا به
واسطھی اينکه به عنوان »زن – کارگر« مشکالت ويژهای دارند ،بلکه به واسطھی عرصهھای مبارزاتی که بايد در
آن درگير شوند ،و طول مبارزهاشان ،که ھم از »جنبش برابری حقوق زنان« و ھم ازمبارزات طبقه کارگر طوالنی تر
است ،نيازمند تشکلھای مستقل ،تاکتيکھا و استراتژی ويژه میباشند.
زنانی ديگر
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