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   ٢٠١۵به مناسبت اول ماه مه 

  و برابری حقوقی در سرمايه داری فرصت برابر

 !برای تضمين برابری جنسيتی کافی نيست  

  آزاده ارفع 

حتی در . نيستدنيا با موقعيت مردان برابر  جایاقتصادی و سياسی زنان در ھيچ ، موقعيت اجتماعی

سازمان ملل در . ده اندپيدا نکر تدس مردان با ی نيز زنان به برابری واقعیتعکشورھای پيشرفته صن

ی را ارائه داده آمارھای تکان دھنده ا" ٢٠١۶ – ٢٠١۵پيشرفت زنان درسال "تحت عنوان  گزارشی

دراين گزارش . )١(نمی تواند به برابری واقعی زنان بيانجامد بتنھائی برابری حقوقینشان می دھد که 

،اقتصادی و سياسی در ری ھای واقعی در مناسبات اجتماعیببه نکات مھمی اشاره شده که دال بر نابرا

جھان است و از حکومت ھا خواسته است که برای حل اين معضل  متعھد شوند که سياست ھای 

ما بايد از ايجاد  :"گزارش می گويد.زنان برخورد متفاوتی انجام شود اجتماعی خود را تغيير داده و با

برابری واقعی در  نياز است تا متفاوت یرويکرد .برويم رابر فراتری تضمين نتايج بموقعيت برابر برا

برابری حقوقی برای زنان نمی تواند به برابری "در اين گزارش تاکيد شده است که ." آيدعمل بدست 

واقعی منجر شود و حکومت ھا بايد سياست اساسی اجتماعی اتخاذ کنند بطوری که وظايف خانگی 

تنھا با برداشتن موانع  گزارش می گويد ."قش برابر در جامعه داشته باشدتقسيم شود و زن بتواند ن

بايد تدابير ديگری نيز انديشيد از  بلکهبرابری جنسيتی تامين نمی شود حقوقی در ارتباط با اشتغال زنان 

ی که کار خانگی انجام می ، حمايت از زنانبرای زنانپرداخت حقوق  يجاد فرصت ھای شغلی بااجمله 

 .برای مادران دادن مرخصی زايمان با پرداخت حقوق ،از کودکان کارآمد مراقبتنظام ايجاد ، ،دھند

  .اين تدابير بايد در نھايت موجب آزاد ساختن وقت زنان شود

با استناد ) Ngcuka-Phumzile Mlambo(نيگوکا - وش زنان سازمان ملل پومزيل ماTمببخ مسئول

است  قبت از کودکان در ھمه کشورھا مسئله است ولی مسئله ایمرا :گويد به گزارش سازمان ملل می 

اين حکومت ھا ھستند که بايد در گسترش صنعت خدمات در مراقبت از . که به مادران مربوط نيست

  ."و شرايطی ايجاد کنند که دسترسی اين خدمات برای ھمگان ممکن باشد تVش کرده کودکان 

% ٧٧د که در سطح جھانی به دTيلی که مطرح شد نمی دھآمار نشان گزارش سازمان ملل  اين طبق

نيروی کار قرار دارند در حالی که تنھا نصف زنان در  صفمردان در سن کار در سطح جھانی در

درآمدشان % ٢۴در سطح جھانی زنان . نيروی کار در سطح جھانی وارد شده اند صفوفن کار درنيس

ر بيشتر از مردان وظايف مربوط به مراقبت از کودکان و از مردان کمتر است در حالی که دو و نيم با



2 

 

 ،اشتغال زنان فاقد امنيت شغلی است% ٧۵پيشرفته  اقتصادی در مناطق. کار خانگی را انجام می دھند

زنان در % ۵تنھا . بسيار پائين است نيز نيست و حقوق پرداخت شده از پوشش شغلی کافی برخودار

 گزارش اين .است% ١١اين رقم در آفريقا و صحرا تنھا  ،ل دارندآسيای جنوبی در کار رسمی اشتغا

ی وظايف خانگی نقش تعيين کننده ای در دستيابی به برابری پايه ا برای انجام رتقسيم کا نشان ميدھد که

در ھمه  مانع برای پيشرفت اقتصادی زنان و مراقبت از کودکان بزرگ ترينداشته در سطح جھانی 

ا بطور کامل خودشان بزرگ مادران در کشورھای فقير فرزندان خود ر% ۴۴ .دکشورھای جھان ميباش

در کشورھای فقير  .می رسد% ٢٩در کشورھای ثروتمند اين رقم به  اين در حالی است که  می کنند

دختر خود واگذار می کنند در حالی که در  بزرگ درصد مادران مراقبت از کودکان را به فرزند% ١٨

مادران از نيروی کار استخدام شده برای مراقبت فرزندان خود استفاده می % ١۵ کشورھای ثروتمند

اين مطالعه نشان می دھد  . نگھداری از کودکان دسترسی دارندو مراقبت  مراکز بهنيز  % ١٠کنند و 

که در ھمه کشورھا ھنگامی که زنان دارای کودکان کوچک ھستند به احتمال قوی کار نمی کنند و 

  . است که شکاف عظيم جھانی بين زنان و مردان را بوجود می آوردھمين امر 

تامين زنان از طريق کار خانگی بدون مزد درآمد زيادی را از دست می دھند که می توانست برای 

مرد خانواده عواقب نداشتن درآمد و وابستگی اقتصادی به .باشد بزرگی نيازھای اوليه شان کمک

 برای مادران تنھا و يا خودسرپرست فقدان  ،عVوه بر آن. ای می گذاردبر ج زنانزندگی  برناگواری 

آمار : استبه معنای عدم دسترسی به بھداشت و درمان و ھمينطوربازنشستگی در زمان کھولت  درآمد

يتی می گويند که ئدر ھا% ٢٧در پاکستان و % ۴٨نگال زنان در س% ۶٩ اين گزارش نشان ميدھد که

در اکثر کشورھا زنان بازنشستگی . ھايی برای بھداشت و درمان خود بگيرندقادر نيستند تصميم ن

زنان % ٨مردان بازنشستگی دريافت می کنند در حالی که تنھا % ۶٢در مصر  : دريافت نمی کنند

ً اين تفاوت بخش .دارای بازنشستگی ھستند ً اطر محدوديت ھای حقوقی است و بخشبه خ ا خاطر ه ب نيز ا

آنھا بيشتر در بخش غير رسمی اقتصاد کار می (اشتغال زنان با مردان متفاوت استاشکال آن است که 

ھمه اين . و طوTنی تر زندگی می کنندکرده  و بيمه بازنشستگی کمتری پرداخت زنان حقوقبه  ،)کنند

از جمعيت دنيا را تشکيل می دھند که در سن % ٧٣نشان می دھد که چرا زنان اکثريت  حقايق آماری

در  آمدی را که زناندر.فاقد پوشش اجتماعی و يا دارای پوشش اجتماعی بسيار ضعيف ھستندکھولت 

زمانی . لغ ھنگفتی را تشکيل می دھد از دست می دھند مبارتباط با مراقبت از کودکان و کار خانگی 

در . توليد ناخالص داخلی ھند را تشکيل می دھد% ٣٩را که زنان صرف کار پرداخت نشده می کنند 

  .  ميرسد %١٠درصد و در آرژانتين به % ٣١نيکاراگويه اين رقم به 
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درباره نقش زنان در نيروی کار  )٢()AFL-CIO( ھای کارگری آمريکا اتحاديه آماریمطالعات 

فاصله درآمد زنا ن با مردان را در ھمه  ،روزآمد شده است ٢٠١۵که در فوريه  ،و فنی متخصص

 و فنی در آمريکا، پيشرفته ترين کشور سرمايه داری جھان را،  متخصص رشته ھای شغلی نيروی کار

در چند دھه گذشته زنان وضعيت خود را از گزارش می گويد اگر چه  .به خوبی به تصوير می کشد

يکی . نظر شغلی بھبود بخشيده اند اما ھنوز بايد برای دست يابی به عدالت شغلی ھمچنان مبارزه کنند

از نظر تحصيVت عالی، که از  برخVف دھه ھای پيش که زنانش آن است از نکات برجسته اين گزار

الزامات دست يابی به مھارت ھای تخصصی است، در ھمه رده ھا از مردان پيشی گرفته اند اما 

  . عليرغم آن به عنوان نيروی کار متخصص در ھمه مشاغل درآمدشان از مردان کمتر است

ميليون زن در صف نيروی کار قرار دارند که کمی  ٧٣ گويدمي٢٠١۴زارش با اشاره به آمار دسامبر گ

روی کار متخصص و و درھمان حال اکثريت ني) درصد ۴٧(صف نيروی کار آمريکا بوده کمتر از ن

نسبت نيروی کارزنان به مردان در طی تنھا يک نسل به ). درصد ۵١(تشکيل ميدادند فنی کشور را

 .درصد نيروی کار را تشکيل ميدادند ٣٨، زنان تنھا ١٩٧٢در سال. طور اساسی دگرگون شده است

نسبت زنان در نيروی کار تقريباً با مردان برابر شده  ١٩٩٠پس از سال ھا رشد مداوم در اواسط دھه 

اما عليرغم ورود وسيع زنان به صف نيروی کار  .نده استاست و از آن پس اين نسبت ھمچنان ثابت ما

ميراث گذشته  آنھا اکنون اکثريت کار متخصص و فنی را تشکيل ميدھند و به ويژه اين حقيقت مھم که

نابرابری در ارتباط با  تبعيض جنسيتی کند ومی ھمچنان برروی مختصات نيروی کار زنان سنگينی 

  .بررسی دو نمودار دراين عرصه بسيار روشنگر است. نشان ميدھد چھره خود را با مردان زنان

  

  ٢٠١٢-١٣درجه تحصيلی پس از دبيرستان درسال  :اول نمودار

اگر چه تبعيض جنسيتی موجب شده است که زنان شاغل در کليه رده ھای شغلی از تحصيVت کمتری 

به ويژه درارتباط با تحصيVت عالی پس از  در ساليان اخيرنسبت به مردان برخوردار باشند اما زنان 

  نمودار اول. کمتر کرده اند بلکه از آن ھا پيشی گرفته انددبيرستان نه فقط فاصله خود را با مردان 

از مردان پيشی نشان می دھد که در تحصيVت عالی باTتر از دبيرستان زنان درھمه رده ھای تحصيلی 

  . اين امر به ويژه در تحصيVت عالی در مرحله ليسانس بسيار چشمگير است. گرفته اند



4 

 

  

  د زنان با مردان در نيروی کار متخصصدوم  شکاف در ميان درآم نمودار 

 

در گروه ھای مختلف شغلی را بر اساس جنسيت  کارگران متخصص ھفتگی باT متوسط درآمد نمودار 

متوسط حقوق ھفتگی زنان از  بدون استثناء ،درھمه ده رشته کار تخصصی .دھدرا نشان مي در ده رشته

تماعی مانند بھداشت، درمان،آموزش، حتی در رشته ھای خدمات اج مردان متخصص کمتر است

خدمات اجتماعی و نيز امور اداری که نسبت اشتغال زنان در آن ھا بسيار باT بوده و زنان ھفتاد تا بيش 

ھم متوسط دآخرين رده اين نمودار يا رده ياز .از نود درصد نيروی کار اين رشته ھا را تشکيل می دھند

حقوق  نشان داده و روشن می سازد که فنظر از رشته شغلیصرشکاف درآمد ميان زنان و مردان را 

با شغل تمام وقت کمتر بوده و اين  از مردان متخصص ان متخصص با شغل تمام وقتزن ھفتگی متوسط
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تبعيض نھادی اِعمال شده عليه .کار تخصصی مصداق دارد یقاعده ای آھنين است که در ھمه رشته ھا

در حالی که زنان از نظر . دار اول و دوم را با ھم مقايسه کنيمزنان زمانی آشکارتر می شود که نمو

،که پايه علمی و عملی مھارت و تخصص ھای شغلی است، در )باTتر از دبيرستان(تحصيVت عالی 

و در کل نيروی کار آمريکا نيز    ھمه رده ھای تحصيلی به شکل آشکاری از مردان پيشی گرفته اند،

درآمد آن ھا در ھمه رشته ھای کار  خصصی و فنی را تشکيل می دھند، درصد نيروی کار ت ۵١زنان 

  . ، به ھمان شکل آشکار از مردان عقب تراستوفنی  تخصصی

ھمين آمار نيروی کار زنان و مردان بر حسب نژاد سفيد پوست، سياه پوست ، آسيايی و Tتين ھای 

زن بودن بلکه به دليل رنگ پوست و آمريکايی نيز نشان ميدھد که زنان عVوه بر اينکه به دليل 

در اين آمار فاصله مدت زمان . شان نيز مورد تبعيض قرار گرفته و استثمار مضاعف می شوندنژاد

  .و آسيائی از زنان  مردان سفيد پوست و اسپانيائی تبار بيشتر است ن و مردان سفيد پوستزنا بيکاری

  !حقيقت ساده 

کل و مبارزه طبقاتی در وضعيت درآمد زنان و مبارزه با تبعيض نکته ديگری که نشان دھنده تاثير تش

 عضو اتحاديه ھای کارگریکه  تفاوت درآمد ميان زنان و مردانیجنسيتی است نمودار مربوط به 

  .که در تشکل ھای اتحاديه ای شرکت ندارندبا زنانی و مردانی  ھستند

  نمودار سوم 
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دان بر حسب عضويت و يا عدم عضويت در اتحاديه ھای اين نمودار تفاوت درآمد ميان زنان و مر

زنان سفيد عضو اتحاديه ھا درآمدشان نه فقط از زنان . کارگری، جنسيت، نژاد و قوميت را نشان ميدھد

در ھر چھارگروه . بيشتر است نيز در اتحاديه ھای کارگری مردان سفيد غيرعضوعيرعضو بلکه از 

درآمدشان از  بدون اسثتثناء زنان عضو اتحاديه) سيائی ھا و Tتينی ھاسفيدھا، سياه ھا، آ( قومی  -نژادی

زنان غيرعضو بيشتر است و عVوه بر آن ھمان طور که نمودار نشان می دھد در سه گروه سفيدھا، 

اما . سياھان و Tتينی ھا زنان عضو اتحاديه درآمدشان از مردان غيرعضو اين گروه ھا نيز بيشتر است

وجه ديگر اين حقيقت . وی سکه حقيقت ساده نقش تشکل و پيکار در مبارزه طبقاتی استاين تنھا يک ر

 عضو اتحاديه ھا در ھر چھار گروه متشکل و که حتی زنان که بھمان اندازه ساده می باشد نشان ميدھد

گواه اين صخره غيرقابل انکار حقايق . کمتر است ھا درآمدشان از مردان عضو اتحاديه قومی -نژادی

، زنان به که بر اساس کسب حداکثر سود بنا شده است ،که در چھارچوب نظام سرمايه داریآن است 

با مردان برای  خاطر وظائفی که در توليد مثل و کار خانگی دارند قادر نيستند ارزش اضافی برابر

و حقوق به آن ھا  ايجاد کنند و بنابراين ميزانی از ارزش ايجاد شده که سرمايه دار به مثابه مزدسرمايه  

اگر چه تشکل اتحاديه ای و پيکار برای برابری جنسيتی گام  .بر می گرداند به اندازه مردان نخواھد بود

مھمی برای بھبود موقعيت اقتصادی واجتماعی زنان می باشد اما اگر مبارزه زنان به ھمين جا ختم شود 

زنان به برابری با مردان دست ....  حتی با برداشته شدن ھمه موانع حقوقی، تحصيلی، فرھنگی و

     . نخواھند يافت

پيشرفت زنان درسال "اما در پايان اين نوشته Tزم است بار ديگر به گزارش سازمان ملل تحت نام

برگرديم که مبتنی بر مطالعات بسيار گسترده بر روی وضعيت زنان در چھارگوشه  "٢٠١۶ – ٢٠١۵

ا قبل از ھر چيز توصيف وضعيت زنان است تا تحليل علل اين گزارش روشنگر ام. جھان می باشد

البته قرار ھم نيست . نابرابری جنسيتی فاحشی که آمار و ارقام اين گزارش بر آن گواھی می دھند

نھادی که از نمايندگان وضعيت موجود جھان تشکيل شده بخواھد و اصوTً بتواند نقبی به علل اساسی 

از طريق  بر اينکه حکومت ھا مبنی گزارش سازمان ملل راه حل .زندنابرابری و يا تبعيض جنسيتی ب

شرايط را برای دخالت بيشتر زنان در زندگی اجتماعی ، سياسی  تقويت پوشش و حمايت ھای اجتماعی

 درمرحله کنونی بيشتر شبيه خواندن TTئی برای حکومت ھائی است که و اقتصادی را آماده کنند

 .داری جھانی برچيدن نظام تامين اجتماعی را در دستور کار خود داده اندتعرض نئوليبرالی سرمايه 

روند کنونی در ھمه جوامع سرمايه داری نه فقط  اجتماعی کردن کار خانگی و بنای صنعت خدماتی 

برای انجام وظائف مراقبت و نگھداری از کودکان و سالمندان  و بنابراين رھا کردن زنان از بردگی 

 .می کند تقويت ت بلکه برچيدن شبکه ھای پوشش اجتماعی و دولتی روند معکوس را کار خانگی نيس
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به عنوان ھمزاد و جزئی Tينفک از سرمايه  را و يا پدرساTری روندی که ملزومات نابرابری جنسيتی

نبش ماه مه فرصتی است تا بر پيوند ناگسستنی جنبش زنان با ج اول. مستحکم تر می کند داری،

پيوند مبارزه برای رھائی زنان با مبارزه برای برچيدن سرمايه داری تاکيد مجدد داشته کارگری و 

  .باشيم

*****************  

  خVصه گزارش سازمان ملل   - )١(
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