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گزارشھا

بھرام رحمانی
 ١١مارچ ٢٠١۵

گزارشھائی در گراميداشت ھشت مارچ روز جھانی زن!
روز يکشنبه ھشتم مارچ  ،٢٠١۵به مناسبت روز جھانی زن ،گردھمآئیھا و تظاھرات بسياری در سراسر جھان
برگزار شد .در برخی کشورھا اين مراسم از روزھای جمعه و شنبه آغاز شده بود .از جمله در شيلی ،فلسطين،
بنگالدش ،ھونگ کونگ و افغانستان گروهھائی از زنان و مردان با شرکت در راهپيمائی ضمن اعتراض به
نابرابریھای جنسيتی ،خواھان اصالح قوانين تبعيضآميز شدند.
ميليونھا زن و مرد برابریطلب و آزاده و معترض به بیحقوقی زنان ،استثمار سيستم سرمايهداری جھانی ،جنگ،
تخريب محيط زيست و  ،...با برگزاری مينيگ و راهپيمائی و سمينار و با ابتکارات مختلف در سرتاسر جھان ،روز
جھانی زن را گرامی داشتند.
»ائتالف روز جھانی زن« در شھر نيويورک يک راھپيمائی و چندين تجمع با شعار »آزاد شدن خواھرانمان،
آزادی خودمان است« ،روز جھانی زن را برگزار کرد .در شيکاگو زنان و مردان طی يک راهپيمائی با شعار »غذا
حقوق بشر است« و »جان سياھان مھم است« و شعارھائی در زمينه افزايش دستمزد کارگران ،مطالبات خود را
بيان کردند.
در استراليا ،مراسمھای متعددی به فراخوان راھپيمائی توسط کميته »روز جھانی زن  «٢٠١۵برگزار شد که
شعارھا و مطالبات تظاھرکنندگان عبارت بودند از :برخورداری زنان از حق برابر در محيط کار و مزد برابر با
مردان برای کارھای مشابه ،برخورداری ھمه زنان از دستمزد و درآمدی که تمام نيازمندیھای خانواده را بپوشاند،
افزايش حداقل دستمزد ،برخورداری زنان از حق تشکل و پيوستن به اتحاديه ھای کارگری ،محيط کار بايد از ازار
و ارعاب بری باشد ،بھداشت ،دارو و درمان مجانی برای کودکان ،ايمنی شغل و ممنوعيت تبعيض.
در کانادا ،تطاھرکنندگان خواستار توقف آزار جنسيتی ،پايان دادن به خشونت خانگی ،تبعيض و استثمار شدند .در
کشورھای اسکانديناوی سوئد و نروژ و دانمارک و فنالند ،صدھا ھزار زن و مرد ،تجمعات و راهپيمائیھای متعدد
با شعارھائی در محکوم کردن تالش دولتھا برای بازپس گيری دستاوردھای جنبش برابریطلبانه اين روز را
گرامی داشتند .تعداد شرکتکنندگان در شھرھای مختلف سوئد ،از جمله استکھلم در مقايسه با سال گذشته ،به مراتب
بيشتر و گستردهتر بود.
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اسلو ،پايتخت نروژ

استکھلم ،پايتخت سوئد
در بيجينگ پايتخت چين ،مراسم ھا با شعار »توانمندسازی زنان ،توانمندسازی بشريت است« برگزار شد .در اين
مراسمھا شکست دولتھا در پياده کردن مفاد »اعالميۀ بيجينگ« يادآوری گرديد .در سال  ،١٩٩۵در چھارمين
کنفرانس زنان که توسط سازمان ملل در پکن برگزار گرديد ١٨٩ ،دولت به جز حکومت عربستان ،حقوق زنان را
به رسميت شناختند و تعھد دادند آنھا را عملی کنند .اوضاع زنان از آن تاريخ به بعد بدتر شده است.
در استانبول ترکيه ،بيش از ھزار نفر با دوچرخه از پل بسفر عبور کردند تا در اين روز خشونت عليه زنان را
تقبيح کنند .مرتجعين نيز از روز جھانی زن سوءاستفاده و پيامھای ضد زن خود را طی سخنرانیھای بيان کردند.
برای نمونه اردوغان رئيس جمھوری ترکيه ،صرفا مادران را ستايش کرد .پيام اصلی او فرزندآوری و پرورش
آنھا توسط مادرانی بود که طبق گفته او نبايد مادری را کنار بگذارند تا حقوقدان ،طبيب و يا مھندس بشوند .ھزاران
معترضی که در  ٨مارچ در شھرھای ترکيه راهپيمائی کردند عليه  ١۴برابر شدن آزار جنسيتی عليه زنان در دوره
اين رئيس جمھور اسالمی و مرتجع شعار دادند و خواستار پايان دادن به تبعيض ،توقف دستمزد نازل برای
کارگران زن و جلوگيری از تجاوز به حقوق زنان در پرتو نئوليبراليسم اقتصادی ،سياسی و اسالمی شدند.
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در ورزشگاھی در ترکيه ،عکس زنان قربانی خشونت مردان و در راس آنھا عکس »اوزگه جان اصالن« روی
صندلیھا نصب شدند.
فرماندھی کل قطعه ھای مدافع زن)ی.پ.ژ( ،در بيانيهای ھمه زنان را به مشارکت در صفوف خود فراخواند و
اعالم کرد که نيروی دفاعی خود را گستردهتر خواھد کرد.

فرماندھی کل ی.پ.ژ ،با اعالم آن که زنان در روژاوا مصرانه به دنبال آزادیاند میگويد بھار تازەای در تاريخ
خلقھا به وجود آمده که رنگ و سيمای زنان را در خويش دارد .زنان اکنون از کوبانی تا شنگال نشان دادەاند که
بدون ھيچ واھمه و ترديدی برای دفاع از ارزشھای انسانی در برابر نيروھای واپسگرا آمادەاند.
فرماندھی ی.پ.ژ تأکيد میکند آنچه کردھا در روژاوا رقم زدەاند انجام يک مسؤوليت در قبال تاريخ بوده است .در
اين بين زنان روژاوا سعی کردەاند که شکوه تاريخ خويش را به عصر اخير گره بزنند و در اين راستا قطعه ھای
دفاعی را تاسيس کردند و با روحيهای فدائی به نيابت از تمامی زنان جھان مقاومت کردند.
اين بيانيه میافزايد عزم جدی زنان کرد ،عرب و آشوری در صفوف ی.پ.ژ که در سنگرھای پيشين نبرد جای
میگيرند آتشی در دل دشمنان ايجاد کرده است و مقاومتی افسانهای را برای تاريخ بر جای گذاشته است.
در روز  ٧مارچ يک مبارز راه آزادی و برابری  ،جان خود را در جنگ عليه داعش از دست داد .يک زن انقالبی
انترناسيوناليست آفريقائی االصل تبعه آلمان در جريان نبرد با داعش در روژاوا جانباخته است» .ايوانا ھوفمان«

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

ملقب به »آواشين تکوشين« از اعضای حزب مارکسيست لننيست ترکيه بود که برای آرمانھايش در روژاوا
میجنگيد.

به گزارش خبرگزاری ھاوار ،اين مبارز افريقائی عضو سازمان موسوم به »م.ل.ک.پ« در عمليات قطعه ھای
مدافع خلق عليه مواضع داعش در منطقه عمدتا آشوری نشين تل تمير در کانتون جزير روژاوا جان خود را از دست
داده است.
اين سازمان در بيانيهای گفته است که رويای ايوانا ھوفمان شرکت در انقالب جاری کردستان بود و به ھيچ چيز جز
آزادی فکر نمیکرد.
پيشتر نيز مبارزانی از اين سازمان چپ ترکيه در کانتونھای روژاوا جانباخته بودند.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896988090324498&set=a.182611398428841.
40100.100000399478048&type=1
تعدادی از زنان به مناسبت  ٨مارچ ،روز جھانی زن مقابل پارلمان اقليم جنوب کردستان در شھر ھولير پايتخت
کردستان عراق تجمع کردند .آنھا بار ديگر بر آزادی زنان »ايزدی« که از سوی تبهکاران داعش ربوده شدهاند،
تأکيد کردند .در راهپيمائی و تجمع که از سوی سازمانھای حقوق زنان سازماندھی شده بود ،صدھا زن شرکت
داشتند.
در بيانيهای مشترک که مقابل پارلمان قرائت شد ،خطاب به حکومت و پارلمان جنوب آمده که تمام توان خود را به
کار گرفته و زنان ايزدی ربوده شده به دست تبهکاران داعش را آزاد سازند .فعاالن زن ،ھمچنين خواھان کمک به
زنان بیبضاعتی شدند که از دست داعش نجات يافتهاند.

ھولير-کردستان عراق
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در فيليپين گردھمائیھائی برای بھبود شرايط زندگی زنان ،حفظ حقوق آنان ،امنيت شغلی و اصالحات اجتماعی به
ويژه قوانينی که به زنان مربوط میشود ،برگزار شد.
در ھند ،ھنرمندان با به نمايش گذاشتن آثار ھنری خود که زندگی روزمره زنان را تصوير میکرد اين روز را
گرامی داشتند و در دھلی نو زنان با موتور سيکلت رژه رفتند.
در شيلی روز جمعه صدھا تن از زنان در سانتياگو پايتخت اين کشور از دولت خواستند تا به سقط جنين جنبه قانونی
بدھد .يک زن شرکتکننده در اين راهپيمائی در گفتگوئی با رسانهھا ،گفت» :من اينجا آمدهام تا از حق تصميمگيری
زن دفاع کنم ،از تصميم در مورد نحوه لباس پوشيدن تا تصميم در مورد بدن خودمان .اين حق ماست«.
در روزھای گذشته در کابل پايتخت افغانستان ،شاھد دو اعتراض نمادين عليه خيابان آزاری زنان بود .نخست ،کبرا
خادمی ھنرمند با پوشيدن مايوی زرھی به شھر آمد و بحثھا و گفتوگوھا را در ارتباط به پديده خيابان آزاری آغاز
کرد .سپس ،گروھی از مردان برقع سرکردند و در شھر کابل ظاھر شدند تا حس ھمدردی خود را نسبت به زنان
چادری پوش افغانستان نشان دھند.
در کابل ،گروهھائی از زنان و مردان در اعتراض به آزار جنسی زنان دست به تظاھرات زدند .کبری خادمی ،زن
ھنرمند ،در ارتباط با آزار جنسی زنان در افغانستان گفت» :آزار جنسی در خيابان به طور روزمره اتفاق میافتد و
من آن را میبينم ،اما بسياری از زنان در اين باره صحبت نمیکنند«.
در اين تظاھرات ،تعدادی از مردان به نشانه دفاع از حقوق زنان و اعتراض به آزار جنسی آنھا بورقع پوشيده
بودند .اعتراض زنان تظاھرکننده ھمچنين متوجه اين مسأله بود که با وجود استفاده از پوشش کامل ،مصون از آزار
کالمی و توھين در خيابانھا نيستند.
ھزاران زن با راھپيمائی در مراکش خواستار برابری جنسيتی و پايان دادن به خشونت عليه زنان شدند .در
بنگالدش و ھنگکنگ نيز زنان عليه خشونت و تبعيض و ھمچنين برای حفظ حقوق خود دست به راھپيمائی زدند.
ھزاران اسرائيلی روز قبل ھشت مارچ ،در اعتراض به سياستھای بنيامين نتانياھو ،نخست وزير اين کشور دست
به تظاھرات زدند .اين تظاھرات که شنبه شب ١۶ ،اسفند در تل آويو برگزار شد ،يکی از گستردهترين حرکتھای
اعتراضی اسرائيلیھا در يک سال اخير توصيف شده است .اگرچه آمار رسمی از سوی پليس اسرائيل در مورد
تعداد معترضان اعالم نشده اما رسانهھای اسرائيلی از حضور  ٣٠ھزار نفر در اين تظاھرات سخن میگويند .اين
تظاھرات از بخشھای مختلفی تشکيل شده بود؛ از موزيک گرفته تا سخنرانی چھرهھای سياسی شناخته شده در اين
کشور .يک نھاد غيرانتفاعی با ھمکاری کمپينھای مختلف ،از جمله کمپين »ميليونھا دست« اين تجمع را
سازماندھی کرده بود.
شعار اصلی اين تظاھرات ،تغئير و خواست اصلیاش کنارهگيری بنيامين نتانياھو ،نخست وزير از صحنه سياسی
اسرائيل و انصراف از شرکت در انتخابات  ٢۶اسفند بود .با اين که اين تظاھرات از سوی ھيچيک از احزاب
سياسی اسرائيل به طور رسمی حمايت نشده بود ،اکثر شرکتکنندگان فعالين و ھواداران احزاب و سازمانھای چپ
و ميانهرو اسرائيل بودند.
حکومت اسالمی ايران ،برای جلوگيری از برگزاری مراسمھای احتمالی ھشت مارچ ،فضای بسيار سنگين نظامی
در شھرھا ايجاد کرده بود .با اين حال از چند روز قبل به مناسبت نزديک شدن به روز جھانی زن فعاليتھای
آگاهگرانه و تبليغی گستردهای در تھران و در ھمه شھرھای کردستان از طريق پخش تراکت و شعارھائی در زمينه
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ستم بر زنان در ايران صورت گرفته بود .طبق برخی گزارشھا ،زنان و مردان آزاده در شھرھای تھران ،سنندج،
بانه ،سقز و مھاباد مراسم ھائی را برگزار کردند.

در خيابان

در اتوبوس

در مترو
عصر روز يکشنبه  ٨مارچ برابر با  ١٧اسفند]حوت[ ،به مناسبت روز جھانی زن در شھر سنندج ،راهپيمائی انجام
گرفت .تظاھرکنندگان با در دست داشتن تراکتھای قرمزرنگ ،شعارھای زنده باد  ٨مارچ ،زندانی سياسی آزاد بايد
گردد ،زندانی کارگر آزاد بايد گردد سر دادند و در مسير راهپيمائی ،اعالميهای را که حاوی خالصهای از تاريخچه
 ٨مارچ بود در بين مردم پخش کردند.

سنندج
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 -راهپيمائی روز زن در گرجستان

راهپيمائی روز جھانی زن در وروشو ،لھستان

راهپيمائی روز زن در تفليس  -گرجستان

راهپيمائی روز زن در تونس-

گردھمائی زنان مراکشی در شھر رباط
ليدی گاگا ،مريل استريپ ،بيانسه و شارليز ترون به ھمراه  ٣٢نفر از زنان فعال در عرصهھای ھنری ،علمی،
اقتصادی ،سياسی و سازمانھای مردمنھاد از آمريکا ،اروپا و آفريقا نامهای سرگشاده به صدراعظم آلمان نوشتهاند
تا به عنوان رئيس گروه »جی ھفت« کاری برای بھبود وضعيت زنان انجام دھد.
امضاءکنندگان اين نامه خواستار آن شدند که بھبود وضعيت زنان و دختران در مرکز توجه برنامهھای توسعه و
برنامه »جی  «٧قرار گيرد .دليل نوشتن اين نامه آن است که آلمان رئيس کنونی گروه »جی  «٧است .در اين نامه
با توصيف فقر به »سکسيت« ،به عدم امنيت حقوقی زنان و رنج آنھا از وضعيت وخيم بھداشتی و آموزشی در
جھان اشاره شده است.
afgazad@gmail.com
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آلمان در سال  ،٢٠١۵رياست ادواری گروه  ٧کشور قدرتمند صنعتی جھان موسوم به »جی «٧را به عھده دارد.
گفتوگو با آفريقا جزء برنامه امسال جیاست .تابستان سال جاری قرار است سازمان ملل برنامه موسوم به »اھداف
توسعه ھزاره« تا سال  ٢٠٣٠را تعئين کند ،در نامه از اين موضوع به عنوان »سالی تاريخی« ياد شده است.
خانم شرلی سندبرگ ،مدير ارشد فيسبوک از حاميان سازمان مردمنھاد » «Oneمیگويد» :مادران برای دختران و
پسران خود سرمايهگذاری میکنند و اين امر موجب تقويت پيوندھای اجتماعی میشود .کمک به آنھا به نفع ھمگان
و موجب بھبود اوضاع خواھد بود«.
در اين نامه ،ھمچنين آمده که اگر تصميمھای درستی اتخاذ شوند ،خواستھای دختران و زنان میتوانند در مرکز
توجه اھداف جديد بينالمللی قرار گيرند .در توضيح ارتباط فقر و سکسيم آمده است» :در صورت عدم ھمکاری
رھبران سياسی و شھروندان اين وضعيت تغئيری نخواھد کرد .در کشورھای توسعهنيافته زنان دچار رنجی
مضاعف ھستند .اين که به عنوان زن در کشوری فقير زاده شوند«.
امضاءکنندگان اين نامه سرگشاده نوشتهاند که زنان با مخاطرات بسياری مانند ابتال به ايدز روبهرو ھستند و بخت
کمی برای برخورداری از آموزش ،دسترسی به اعتبارھای مالی و استفاده از تکنيکھائی مانند تلفن ھمراه ھستند.
زنان در بسياری از کشورھای جھان امکان دستيابی به حقوقشان در دادگاهھا را ندارند» :سياست بينالمللی میبايد
با اين مشکالت برخورد کند«.
مخاطب اين نامه عالوه بر آنگال مرکل ،خانم نکوسازانا دالمينی-زوما ،وزير بھداشت آفريقای جنوبی و رئيس
کمسيون سازمان وحدت آفريقا ھم ھست.
اعضای جیعبارتند از :آلمان ،فرانسه ،ايتاليا ،ژاپن ،کانادا ،بريتانيا و آمريکا .نشست سران گروه  ٧ژوئن ٢٠١۵
در قصر »الماو« واقع در دامنه کوهھای آلپ در ايالت بايرن آلمان برگزار میشود.
کمپين »وان« توسط بونو)پاول ديويد ھيوسن( ،خواننده ايرلندی گروه راک » «U2بنيانگذاری شده است .اين کمپين
با  ۶ميليون حامی در سراسر جھان ھدف خود را البیگری برای مبارزه با فقر و بيماریھای قابل عالج در آفريقا
اعالم کرده است .بونو تاکنون سه بار نامزد دريافت جايزه صلح نوبل شده است.
رائول لمسوف ،ھنرمند آرژانتينی برای گرامیداشت روز جھانی کتاب ،خودروئی ساخته و با مجھز کردن آن به
کتاب ،آن را »سالح آموزش جمعی« نام داده است.
به گزارش سايت کولوسال ،مقارن با روز پنجم مارچ  ١۴ - ٢٠١۵اسفند ماه که روز جھانی کتاب نام گرفته است،
اين ھنرمند آرژانتينی تصميم گرفت »تانک کتاب« درست کند .
او يک خودروی فورد فالکون مدل سال  ١٩٧٩را تبديل به تانکی کرده که میتواند  ٩٠٠نسخه کتاب را با خود حمل
کند.
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اين ھنرمند آرژانتينی میگويد در مقابل واژه »سالح کشتار جمعی« او اين تانک را »سالح آموزش جمعی« لقب
داده و با رفتن به ميان مردم ،در ميان آنھا به رايگان کتاب پخش و اھدا میکند.
برای معرفی اين پروژه ،رائول لمسوف ويديوئی ھم ساخته که آن را در سايت »ديزاين بوم« میتوان مشاھده کرد.
آقای لمسوف میگويد» :به من میگويند برای چه اين کار را کردی؟ حقيقتش اين است که تمامی خالقيتھای ما با
خواندن کتاب است که فعال میشود .بايد کتاب خواند تا تجسم کرد و تا تجسم نباشد ،کاری در زندگی نمیتوان
کرد«.
***
امسال در شرايطی به پيشواز ھشت مارچ رفتيم که گروه و حکومتھای اسالمی ،وحشیگری و بربريتشان بيش از
پيش به جھانيان نشان دادند .جنگطلبی و اشغالگریھای قدرتھای بزرگ سرمايه درای جھانی و در راس ھمه
آمريکا و متحدانش ،برای کنترل منطقه خاورميانه به بھانهھای مختلف از جمله با تقويت و آموزش و تسليح
گروهھای اسالمی ،وضعيت غيرقابل تحملی به ويژه زنان اين منطقه را در موقعيتی به مراتب وخيمتر و سختتر از
گذشته قرار داده است.
با اشغال عراق و جنگ در سوريه که در نھايت منجر به جنگ داخلی خونين در سوريه و شيعيان در عراق و
ھمچنين قدرتگيری »دولت اسالمی«)داعش و ھمچنين بوکوحرام در نيجريه ،زنان با اتکا به سياستھا و سنتھای
بيش از  ١۴قرن پيش محمد پيامبر مسلمانان و جانشيان او ،به بردگی جنسی کشانده شده و خريد و فروش میشوند.
ميليونھا زن در اين منطقه در کشورھای عراق و سوريه ،در خانه خود و يا آواره در کوه و بيابان و مرزھای
کشورھای منطقه تحت بدترين شرايط زندگی به سر میبرند و از ھر حق و حقوق انسانی محرومند و ھمواره در
معرض تھديد به تجاوز و خشونت قرار دارند.
موقعيت زنان در افغانستان ،پاکستان ،عربستان ،ايران و ،...نه تنھا بھتر نشده است ،بلکه تحت وحشيانهترين اشکال
ستم قرار میگيرند.
در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی ،زنان امنيت ندارند به طوری که در روشن روشن به صورت  ١۵زن در
اصفھان اسيد پاشيدند اما ھيچکدام از اين جانيان متجاوز دستگير نشدهاند .چرا که آنھا با تحريک امام جمعه و نماينده
خامنهای در اصفھان ،دست به اين جنايت زدهاند و کسی حق دستگيری اشيدپاشان را ندارد.
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در پاکستان ،ھند نيز موقعيت زنان ،ترکيه و ...با رشد گرايشات اسالمی و فرھنگ مردساالری در طی اين سالھا،
به مراتب بدتر شده است و قتلھای ناموسی افزايش يافته و به مراحل خطرناکی رسيده است.
اما در عين حال ،امسال در ھمه تظاھراتھای گردھمآئیھای ھشت مارچ ،به مبارزه زنان قھرمان کوبانی تأکيد
گرديد و به دستاوردھای آنھا در عرصهھای مبارزه مسلحانه ،سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و وضع قوانين
برابریطلبانه ارج نھاده شد.
***
در آستانهروز جھانی زن  ٨مارچ  ،٢٠١۵سازمان بينالمللی کار با انتشار گزارش مفصلی اعالم کرد که وضعيت
اشتغال زنان در جھان در مجموع در بيست سال گذشته بھتر نشده است.
امسال بيست سال از بزرگترين نشست جھانی زنان که به دعوت سازمان ملل متحد در پکن انجام شد میگذرد .بر
طبق سند نشست جھانی پکن ،امسال بايد وضعيت  ١٨٩کشور که اين سند را برای رفع نابرابری عليه زنان امضاء
کردند ،بررسی شود.
سازمان جھانی کار میگويد ،اگر کشورھای جھان با ھمين وضعيت کند فعلی در راستای حذف نابرابری جنسيتی
دستمزد پيش روند ،تا دستکم  ٧٠سال ديگر ھم در ھيچ کشوری دستمزد برابر زن و مرد برای کار يکسان محقق
نخواھد شد.
اين گزارش تأکيد میکند که حتا در کشورھائی مثل اياالت متحدهآمريکا يا بريتانيا که نزديک به نيم قرن است قانون
»دستمزد برابر برای کار يکسان« را تصويب کردند ،وضعيت کماکان به شکل روشنی تبعيضآميز و نابرابر
است.
بنا به اين گزارش ،زنان در کل  ٧٧درصد درآمدی را کسب میکنند که به مردان برای ھمان کار پرداخت میشود.
اين وضعيت نابرابر برای زنانی که فرزند دارند ،به مراتب شديدتر است.
سازمان جھانی کار میگويد ،برای مثال در بريتانيا زنی که مادر  ٢فرزند است ،در بيشتر موارد  ٢۵درصد کمتر
از ھمتايان مرد خود و ساير زنان درآمد خواھد داشت.
جامعه از سوئی زنان را به فرزندآوری تشويق میکند ،از سوی ديگر نظام بازار کار بهخصوص در کشورھای
سرمايهداری بيشتر بر مبنای فردگرائی تنظيم شده و از نيروی کار مجرد استقبال میکند.
نرخ نابرابری دستمزد برای مادران در بلژيک ،ھلند ،پرتغال و اسپانيا  ١٠درصد است و تنھا در فرانسه ،ايتاليا و
دانمارک است که نظام شغلی با زنان بچهدار رفتار بھتری دارد و مادران معموال درآمدی ھمتای زنان بدون فرزند
دارند.
اين در حالی است که براساس آمارھای سازمانھای جھانی کار ،مردانی که فرزند دارند از مردان مجرد درآمد
بيشتری دارند .نظام شغلی در جھان پدر شدن را ارج مینھد ،اما در حالی که زنان را تشويق به فرزندآوری میکند،
برای آنھا وضعيت را نابرابرتر از قبل میکند.
نرخ چشمگير نابرابری دستمزد در آلمان
در المان که قلب اقتصاد اتحاديهاروپا است ،نابرابری دستمزد ميان زن و مرد ،يکی از باالترين آمار اتحاديه است.
در آلمان زنان به طور متوسط  ٢٣درصد کمتر از ھمتايان مرد خود درآمد دارند.
اين نرخ در کشوری مثل ھلند برای شغلھای تماموقت به  ٢٨درصد نيز میرسد
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اين گزارش تأکيد میکند که در بيشتر کشورھای صنعتی زنی که قبل از سن  ٢۵سالگی ازدواج کرده است ،تقريبا
در تمام سالھای اشتغال با تبعيض مواجه خواھد بود و برای سيستم ھميشه نيروی کار کمارزشتری محسوب خواھد
شد.
سازمان جھانی کار میگويد ،بيست سال بعد از نشست پکن ،پيشرفتھای اندکی ھم در زمينه اشتغال زنان رخ داده
است.
برای نمونه در سال  ١٩٩۵در مجموع  ١٢٢کشور جھان »کنوانسيون رفع تبعيض شغلی« سازمان ملل را امضاء
کردند .تعداد کشورھای عضو اين کنوانسيون تا سال جاری به  ١٧٢کشور افزايش داشته است.
با اينحال ھمچنان ميزان امکانات آموزش و تحصيلی که برای زنان در محيط کار فراھم میشود ،بسيار کمتر از
مردان است و زنان بيشتر برای شغلھای ردهپائين استخدام میشوند.
سازمان جھانی کار اعالم کرده که درحالحاضر  ۵٠درصد زنان جھان شاغلاند .اين درحالی است که  ٧٧درصد
مردان جھان کار میکنند .بيست سال بعد از آغاز اجرائی شدن سند پکن ،نرخ اشتغال زنان نه تنھا پيشرفتی نداشته،
کمتر ھم شده است .در سال  ١٩٩۵در مجموع  ۵٢درصد زنان جھان در بيرون از منزل اشتغال داشتند.
گزارش ،ھمچنين تأکيد میکند که يک سوم زنان دنيا با انواع آزارھای جنسی و جسمی مواجهاند و تجربهتلخ اين
آزارھا در زندگی شغلی آنھا نيز تأثير مستقيم دارد.
گای رايدر ،دبير کل سازمان جھانی کار در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران که آيا در مجموع وضعيت اشتغال زنان
جھان در دو دھهی اخير بھتر شده است ،پاسخ داد»:قطعا خير .بايد خيلی جدیتر و خالقتر برای رفع تبعيض از
زنان تالش کنيم .بايد به دنبال راھکارھای عملی جدی برای توانمندسازی اقتصادی باشيم .وضعيت فعلی اصال کافی
و رضايتبخش نيست«.
***
زنی که در يک کشور فقير متولد میشود ،در طول زندگی خود دو برابر يک مرد در ھمان کشور از نتايج اين فقر
آسيب میبيند .کمپين بينالمللی »وان« در تحقيق خود به مناسبت روز جھانی زن اين نتيجه را اعالم کرده است.
کمپين بينالمللی »وان« که برای مبارزه با فقر در دنيا فعاليت میکند و بيش از شش ميليون عضو دارد ،در تحقيقی
که به تازگی نتايج آن را منتشر کرده ،نوشته که زنان در کشورھای در حال توسعه دوبرابر مردان اين کشورھا در
محروميت ھستند.
بر اساس اين تحقيق بهويژه در کشورھای فقير که منابع انسانی به طور کلی به تساوی تقسيم نشدهاند ،زنان در
بسياری زمينهھا بيش از مردان از کمبود اين منابع آسيب میبينند.
به عنوان مثال امکان دسترسی به مراقبتھای بھداشتی ،تحصيل ،منابع کشاورزی و غذا برای زنان نصف مردان
است .اين تحقيق ھمچنين تصريح کرده که اگر به عنوان مثال دسترسی به ابزار توليد محصوالت کشاورزی برای
زنان و مردان برابر میبود ،تعداد گرسنگان در سراسر دنيا  ١٠٠تا  ١۵٠ميليون نفر کمتر میشد.
سازمان خواربار و کشاورزی ،برنامه تغذيه جھانی و صندوق بينالمللی توسعه کشاورزی وابسته به سازمان ملل در
گزارشی مشترک در پائيز  ٢٠١۴اعالم کردند در سراسر جھان حدود  ٨٠۵ميليون نفر در گرسنگی به سر میبرند.
مؤسسه بينالمللی توسعه »ونرو« در آستانه روز جھانی زن خواستار آن شده بود که موضوع برابری جنسيتی به
عنوان يکی از اھداف توسعه پايدار از سوی سازمان ملل پذيرفته شود .اين درخواست در ماه سپتامبر سال جاری
ميالدی به رای گذاشته خواھد شد.
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ماريا فورت ونگلر ،ھنرپيشه آلمانی و سفير حسن نيت سازمان ملل از آنگال مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است تا
به عنوان ميزبان اجالس گروه ھفت کشور صنعتی در سال جاری ميالدی ،مسأله زنان را موضوع اصلی کمپين
جھانی مبارزه با فقر قرار دھد.
به گفته خانم فورت ونگلر که تحصيالت پزشکی نيز دارد احتمال مرگ يک زن ھنگام زايمان در سيرالئون ١۵٧
برابر اين احتمال برای زنی در آلمان است.
***
انتخاب تاريخ روز ھشت مارچ به عنوان روز جھانى زن به خاطره مبارزه زنان كارگر نساجى در سال  ١٨۵٧در
شھر نيويورك آمريكا بر مىگردد .در اين روز تعدادی از زنان معترض به دست پليس کشته شدند .گفتنی است اين
روز در آمريکا به عنوان روز زن شناخته نمیشود.
در سالھای بعد نيز حمله پليس نيويورک به زنان تظاھرات وسيعی در نيويورک انجام شد که طی آن زنان کارگر
ضمن ياد بود آن روز به زيادی ساعات کار ،بھرهکشی از کودکان و نبودن حق رای زنان اعتراض کردند که بارھا
ھم سرکوب شد .اين حرکت در سالھای بعد تداوم و گشترش يافت به طوری که و از مرزھای آمريکا به اروپا رفت
در سال  ،١٩١٠کالرا زتکين از زنان مبارز آلمانی در کنگره بينالملل زنان سوسياليست پيشنھاد داد تا ھمه ساله
روز  ٨مارچ به نام »روز جھانی زن« ناميده شود .اين پيشنھاد يک سال در سازمانھا و احزاب مختلف
سوسياليستی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به تصويب رسيد .از سال  ١٩١١رسما  ٨مارچ »روز جھانی
زن« لقب گرفت.
سال  ،١٩٧۵از طرف سازمان ملل متحد ،ھشت مارچ به عنوان روز زن پذيرفته شد و دو سال بعدتر يعنی سال
 ١٩٧٧يونسكو  ٨مارچ را به عنوان روز جھانی زن ،به رسميت شناخت .از آن روز به بعد ،در چنين روزی
زنان و مردان مساواتطلب و آزادیخواه و عدالتجو و عمدتا نيروھای کارگری کمونيستی ،از مبارزات انسانی
زنان قدردانی میکنند و ھمواره به رھائی زنان در سراسر جھان و رفع ھرگونه تبعيض و نابرابری و استثمار
انسان از انسان تأکيد میورزند!
دوشنبه ھجدھم اسفند]حوت[  - ١٣٩٣نھم مارچ ٢٠١۵
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