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مردم عليه حکومت "اسالم ميانه"
"طيب ،طيب ،استعفا"!
آذر ماجدی
فرياد "طيب ،طيب ،استعفا"ی ھزاران نفر
در شھر استانبول روز شنبه اول ژوئن،
باالخره سکوت اردوغان نخست وزير ترکيه
را شکست و او را به تھديد مردم از
تلويزيون کشاند .يک سخنرانی طوالنی که
طی آن به معترضين گفت :عدد برخ من
نکشيد .شما صد ھزار نفر می آوريد ،من
يک ميليون نفر را به ميدان خواھم آورد .اين
سخنرانی تھديد آميز عمال حرکتی تدافعی از
طرف دولت اسالمی ترکيه در مقابل موج

گسترده اعتراضی در کشور بود .بعالوه،
اين سخنرانی بدنبال يک ھفته سانسور اخبار
اعتراضی از طريق راديو و تلويزيون و
روزنامه ھای طرفدار دولت ،بويژه
تظاھرات روز شنبه ،که توسط پليس بشکلی
وحشيانه سرکوب شد ،خود بر وجود
سانسور وسيع در کشور تاکيد گذاشت .يک
اعتراض آرام با يک خواست محيط زيستی
بعلت خشونت پليس و آماده انفجار بودن
جامعه به يک خيزش وسيع توده ای در روز
شنبه بدل شد.
روز جمعه  ٣١مه اخبار اعتراض توده ای
در استانبول و سرکوب خشن پليس دنيا را
شگفت زده کرد .اين تظاھرات اعتراضی
بدنبال اعالم خبر موافقت دولت با تخريب
يک پارک قديمی در ميدان تقسيم و تبديل آن
به يک مرکز خريد از روز دوشنبه آغاز شده
بود .از دوشنبه ،شبھا تعدادی بعنوان

اعتراض در پارک کمپ می کردند؛
پليس ماسک زده به آنھا حمله کرده و
چادرھای آنھا را به آتش می کشيد .در
ادامه اين کشمکش ميان مردم معترض
و پليس ،روز جمعه يک اعتراض وسيع
در شھر استانبول شکل گرفت .پليس با
خشونت وحشيانه ای با باتوم ،گاز اشک
آور و توپ آبی به مردم حمله ور شد.
گفته می شود در اثر اين يورش چند
نفری کشته ،بسياری زخمی شده اند ،از
جمله يک مرد جوان  ٢٣ساله در اثر
ضربت باتوم يک چشم خود را از دست
داد و تعداد زيادی نيز دستگير گشته اند.
دولت مانع عبور آمبوالنس به محل
تجمع می شد .مردم از طريق فيسبوک
و تويتر کمک پزشکی طلب می کردند
و دکترھا و دانشجويان پزشکی داوطلب
از طريق ھمين سايتھا آمادگی خود را
برای کمک اعالم می کردند .يک جو
ھمبستگی و اتحاد عميق در جامعه
شکل گرفت .مردم محله "بيوگلو"،
مغازه دارھا و صاحبان کافه در محل
اعتراض به معترضين و مجروحين
کمک می کردند ،پليس سعی کرد
اينترنت را مختل کند تا معترضين
امکان ارسال عکس و فيلم و خبر به
روی سايتھا نداشته باشند ،در عوض
مغازه دارھا و صاحبان کافه به آنھا
اجازه می دادند تا از اينترنت آنھا
استفاده کنند .دولت اخبار مربوط به
اعتراض و سرکوب را کامال سانسور
کرد .اما از طريق اينترنت اخبار سريعا
در تمام دنيا پخش شد .سرکوب خشن
پليس خشم تمام انسانھای آزاديخواه،
برابری طلب و انساندوست را
برانگيخت .از طريق سايت ھای
اجتماعی تظاھرات وسيعی برای روز
شنبه در استانبول و شھرھای بزرگ

ديگر فراخوان داده شد.
شنبه صبح از طلوع آفتاب بيش از ١٠٠
ھزار نفر در استانبول دست به اعتراض
زدند .ھمچنين در چندين شھر بزرگ
ديگر از جمله آنکارا و ازميز اعتراضات
شکل گرفت .در آنکارا ،معترضين
کوشيدند به مقابل ساختمان پارلمان بروند
که با ممانعت پليس مواجه شدند .خواست

حفظ پارک به خواست استعفای حکومت
رجب طيب اردوغان تبديل شد .نارضايتی
ھای انباشته شده از يک حکومت اسالمی
مختنق و مستبد فوران زد .حکومت
اسالمی اردوغان يکی پس از ديگری
مظاھر جامعه سکوالر را بازپس می
گيرد؛ ھفته پيش قانونی را سريعا در
مجلس به تصويب رساند که فروش و
تبليغ مشروبات الکلی را بشدت محدود
می کند .طبق اخبار در غروب روز شنبه
پس از عقب نشينی پليس ضد شورش ،در
پارک فضای فستيوال بر قرار شد.
موزيک با صدای بلند پخش می شد و
معترضين بعنوان اعتراض به اين قانون
آبجو می نوشيدند.
شنبه شب در حاليکه در ميدان تقسيم
تعدادی ماشين پليس
صفحه ٣
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سرنگون شده بود ،مردم پيروزی خود را در
پارک جشن می گرفتند و عمال به تھديد
اردوغان که در سخنرانی تلويزيونی خود
گفته بود :عمليات تخريب پارک و ساختن
مرکز خريد کماکان به پيش خواھد رفت ،بی
اعتنا بودند .اما شعارھای مبنی بر خواست
استعفای اردوغان در اين فضا نيز ادامه
داشت .طبق گزارشات خبری گروھھا و
جريانات مختلفی در اين اعتراضات شرکت
داشتند :جريانات چپ ،اتحاديه ھای
کارگری ،کماليست ھا ،جريانات مدافع
حقوق زن ،سکوالريست ھا ،ھمجنس گرايان
و غيره .خواست حفظ پارک عمال حاشيه ای
شده بود .مردم از استبداد دولت اردوغان
سخن می گفتند و اينکه او بايد استعفا دھد.
در ھفته اخير چندين اقدام در تحديد حقوق
مدنی مردم و تحکيم قوانين اسالمی از طرف
دولت انجام گرفته که با اعتراض مردم
روبرو شده است .در واقع اين فضای
اعتراضی در شکل گيری اين خيزش عظيم
توده ای عليه حکومت اسالمی نقش داشت.
در ھفته گذشته ،مديريت متروی آنکارا با
مشاھده يک زن و مرد که در حال بوسيدن
بودند ،به آنھا اخطار و سپس بخشنامه ای
مبنی بر ممنوعيت بوسيدن در مترو صادر
می کند .در اين بيانيه از مردم خواسته شده
که در محل عام "طبق قوانين اخالقی رفتار
کنند ".اين اقدام با اعتراض بخشی از جوانان
روبرو شد و بعنوان اعتراض حدود صد
زوج به مترو رفته و در حاليکه پرچم ھايی
که روی آن نوشته شده بود" :بوسه آزاد" را
تکان می دادند ،يکديگر را بمدت چند دقيقه
بوسيدند.

انفجار خشم مردم عليه دولت مستبد
اسالمی در ترکيه که بعنوان يک
"الگوی موفق" حکومت اسالمی در
جھان شناخته شده است ،و عمال توسط
دولت ھای غربی و آمريکا بعنوان يک
مدل حکومتی که آنھا "اسالم معتدل"
می خوانند ،برای منطقه تبليغ می شود،
اين پتانسيل را دارد که روياھای رجب
طيب اردوغان و حزب اسالمی عدالت
و توسعه را نقش بر آب کند .اين حزب
که ده سال پيش بقدرت رسيد ،طی اين
ده سال بتدريج حمالت خويش به
مظاھر غيرمذھبی و سکوالر جامعه را

تبديل حکومت حزب عدالت و توسعه به
بزرگترين قدرت منطقه بود .دخالت
مستقيم ترکيه در شکل دادن به يک
اپوزيسيون دست راستی و جنايتکار برای
دولت سرکوبگر سوريه ،يکی ديگر از
اقدامات دولت اردوغان در اين جھت
است.

بميدان آمدن مردم ترکيه عليه دولت
اسالمی اردوغان يک حرکت توده ای
مھم در منطقه عليه جنبش اسالمی و
قدرت يابی اسالميستھا است.
پس از مبارزات مردم در مصر و تونس،
اعتراض عليه يک حکومت اسالمی که
بنظر با ثبات و قدر قدرت می رسيد ،يک
پيشروی مھم برای آزاديخواھی،

گسترش داده است .يکی از موفقيت
ھای اين دولت را بھبود و شکوفايی
اقتصادی ترکيه می نامند .اين شکوفايی
در واقعيت امر بنفع پر پول کردن جيب
ھای سرمايه داران و طبقات دارا و بر
گرده يک طبقه کارگر که با سرکوب
دولتی به طبقه ای خاموش و ارزان بدل
شده ،بدست آمده است .ترکيه يک منبع
مھم تامين نيروی کار ارزان و بيحقوق
برای سرمايه داران بومی و جھانی
است.
چند ماه پيش در کنگره حزب عدالت و
توسعه اردوغان با ژست سالطين
عثمانی بر روی سن ظاھر شد و يک
سخنرانی طوالنی ناسيونال -اسالمی
برای حاضرين ايراد کرد .اين کنگره
که رئيس جمھور اخوان المسلمينی
مصر و رئيس حماس نيز در آن
حضور داشتند ،پرده ای از سناريوی

سکوالريسم ،جنبش آزادی زن و عليه
ارتجاع اسالمی است.
***
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چشم انداز سقوط حکومت اسالمی
سياوش دانشور
صحنه سياسی ايران در آستانه نمايش
انتخابات براستی ديدنی است .ھمين يک ھفته
پيش بود که قرار بود "سونامی" ديگری
اينبار در دفاع از رفسنجانی رخ دھد.
"سونامی" رفسنجانی با فوت "امام زمانی
حضرت آقا" خاموش شد و ھمراه با آن
"شور حسينی" انتخاباتی جايش را به
"عزای عاشورائی" اردوی طرفداران نظام
اسالمی و اپوزيسيون آخوند زده و اسالم زده
ايران داد .بيشتر کسانی که شال کاله کرده
بودند تا از "حق رای" شان استفاده کنند ،با
حذف رفسنجانی – مشائی دچار ديپرسيون
سياسی شدند .کسانی که آنقدر "زمينی" و
"سياست ورز" و "معقول" شدند که شعار
ميدادند" :از آرزوھايمان حرف نزنيم و به
خواست مردم که رفرم ميخواھند بچسپيم؛
تنھا راه نجات کشور رای دادن به ھاشمی
است" ،ناگھان خود را ورشکسته و بی افق
حس ميکنند .با اين حال يک رگه و منش
سياسی ثابت اين سربازان ايجاد "حماسه
انتخاباتی" اين بوده که بين "بد و بدتر"
انتخاب کنند .باالخره آخوند ديگری ھست که
از حمايت رفسنجانی و خاتمی برخوردار
است و روابط خوبی ھم با خامنه ای دارد.
حال با ترديد دوربين ھايشان را روی حسن
روحانی متمرکز کرده اند .برخی در اين
صف اميدوارند اينبار جنبش سبز با رنگ
بنفش راه بيافتد.
در اردوی مقابل يعنی باندھای دور و بر
خامنه ای و راستھای متحجرتر ،بنظر جليلی
کانديد اولشان بود .اما بتدريج نيروھای
اصلی جناح راست روی واليتی متمرکز شده
اند .با اينحال تنور اين مضحکه ھنوز سرد
است و به عمليات شوک و ايجاد دو راھی
ھای تصنعی و ھيجان انگيز و کنترل شده
نياز دارد .در روزھای نزديک به مضحکه
انتخابات بايد منتظر مانور و مانيپوالسيون
حکومت اسالمی برای فائق آمدن به فضای

نفرت و سردی نمايش انتخابات بود.
تناقضات و جنگ بقای نظام اسالمی به
ھر اقدام غير قابل پيش بينی امکان
ميدھد.
فضای سياسی ايران از فاکتورھای
منطقه ای و جھانی تاثير ميپذيرد و بر
اين فاکتورھا بعضا تاثير ميگذارد .در
بغل گوش ايران اتفاقاتی فضای سياسی
ايران را تحت تاثير قرار ميدھد.
رويدادھای ترکيه در روزھای اخير و
خواست رفتن اردوغان و دولتش ،که
قرار بود به الگوی خاورميانه ای و
آفريقائی "اسالم ميانه رو" مطلوب
آمريکا و غرب تبديل شود ،صفحه
جديدی را باز کرده است .کشمکش با
دولت اردوغان کشمکشی با دولتھای
مشابه در مصر و تونس نيز ھست .اين
کشمکش باز خود را در تقابل با اخوان
المسلمين در اپوزيسيون دست ساز
سوريه و پر رنگ کردن گرايش راست
کمتر مذھبی نشان ميدھد .در افغانستان
عليه جمھوری اسالمی تظاھرات ميشود
و در اردوگاھھای فلسطينی در لبنان،
احيانا با فشار حماس و ترکيه ،از
دريافت کمکھای حزب ﷲ و ايران
امتناع ميشود و آنھا را دور ميريزند.
جريان اسالمی ضد زن با تمام شاخه ھا
و فرقه ھايش بنا به عملکرد وحشی و
جنايتکارانه شان از يکسو و مقاومت
گسترده زنان و مردم آزاديخواه عليه
قوانين ضد زن از سوی ديگر،
ظرفيتھای کنترل اوضاع را برای
طبقات حاکمه از دست ميدھد و به
جريانات ديگری در کشمکش قدرت
سياسی ميدان ميدھد .نمايش انتخابات
در ايران خواه ناخواه از اين روندھای

منطقه ای و جھانی در کنار مسائل و
مشکالت داخلی جمھوری اسالمی چه در
درون حکومت و چه در تقابل با مردم
محروم تاثير ميگيرد .سياست جمھوری
اسالمی حفظ باالنس خود در اوضاع
خطيری است که پيش رو دارد و
مضحکه انتخابات تنھا دريچه ای برای
بروز اين تناقضات و به جلوی صحنه
راندن آنھاست .جمھوری اسالمی در
آستانه روزھای باقی مانده به مضحکه
انتخابات خواھد کوشيد راه حلی درازمدت
تر در مقابل خود و برای تقابل با جامعه
بگذارد .روند سياسی در ايران و منطقه
ھرچه باشد و افت و خيزھای سياست از
ھرچه تاثير بپذيرد ،اما نھايتا تاريخ را نه
خامنه ای نه اردوغان و نه آمريکا
نميسازد .اگر اردوغان و مدل اسالمی اش
که ورد زبان رسانه ھای غربی بعنوان
"الگوی حکومتی جديدی برای
خاورميانه" ،ناگھان با عروج اعتراض
توده ای در ترکيه و اولين تناقضات
سياست منطقه ايش به اين روز می افتد،
وضع جمھوری اسالمی ميتواند بسرعت
دگرگون شود .با ورود اردوی بشريت
آزاديخواه به اين جدال تعيين کننده ،به نفع
سکوالريسم و آزادی و برابری ،اوضاع
ميتواند تماما زير و رو شود.
در اين صحنه درھم ريخته سھم زنان
سرکوب و تداوم اوضاع سابق است .ھمه
جا اسالم چنگال خونين اش را بدوا رو به
زنان نشانه گرفته است .اين "انتخابات"
ھا تنھا به زن ستيزی و اختناق و لمپنيسم
اسالمی مھر قانونيت ميزند .قرار نبوده و
نيست حقی از زنان اعاده شود .اتفاقا يک
جھت اصلی اين
راندن
رويدادھا عقب
صفحه ۵

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ٨٧

زنان ،مضحکه انتخابات
و چشم انداز سقوط
حکومت اسالمی ...

صفحه ۵

از کمپين س ازم ان آزادی زن در
دفاع از کارگران پوشاک ح م اي ت
کنيد!

و سرکوب زنان است.
با اينحال زنان جنبش و نيروی تعيين کننده ای در سير نھائی
اين جدالھا ھستند .بحران در باال انعکاس قدرت و اعتراض در
پائين است و اعتراض زنان يک رکن اساسی آنست .اگر
خواست آزادی و برابری خود را به جلسات تبليغاتی
کانديدادھای رژيم ميرساند ،تنھا بيانگر اين واقعيت است که
تمايالت و خواسته ھای اکثريت عظيم مردم ايران بيرون
چھارچوبھای جمھوری اسالمی است و اين فشار بحدی واقعی
است که نمايش انتخاباتی رژيم ھم از آن خالصی ندارد.
آنچه در جريان است "جنگ بازنده ھا" است .جنگ باندھای
متفرقه اسالمی است که تا روز شيرين سرنگونی شان بارھا
عليه ھم از رو شمشير ميبندند و بارھا بخاطر منافع نظامشان و
از ترس سرنگونی وحدت و ائتالف و سازش ميکنند .بحث در
ايران نه بر سر مدلھای اقتصادی است ،نه بر سر تقابل
گرايشات شناسنامه دار سرمايه داری برسر دولتمداری و
قانونگرائی است ،و نه بر سر اسامی رمزی که مرتبا در
رسانه ھا بطور موسمی در مقابل مردم قرار داده ميشوند .اين
يک جنگ بقا دائمی برای اجتناب از سقوط است که البته در
کشمکش ھای درون حکومتی بيان سياسی ھم پيدا ميکند.
يک سياست استراتژيک برای جنبش آزادی زن در ايران
برچيدن حاکميت و قوانين اسالمی ضد زن و ضد جامعه است.
زنان بايد از تنش در اردوی اسالميون در ايران و منطقه
استقبال کنند و آنرا به وحدت آنھا ترجيح دھند .جنبش آزادی
زن ضروری است در کل منطقه پرچم سکوالريسم و نفی
قوانين اسالمی را برافرازد .زنان در ايران نبايد به نيروی
اوباش ضد زن از ھر جناح و دسته اسالمی تبديل شوند .زنان
بايد اين روندھا را بدقت دنبال کنند و ھرجا که ميتوانند جلسات
نمايش انتخاباتی را به جلسه محاکمه حکومت ضد زن تبديل
کنند .جنبش آزادی زن در ايران بايد خود را برای ايفای نقش
بعنوان يک جنبش مھم و موثر در تحوالت سياسی و تعيين
کننده در شکست حکومت اسالمی آماده کند .دوران اسالم و
حکومت اسالمی بويژه در ايران مدتھاست کهبه سر رسيده
است .در رقم زدن اين ورق تاريخی جنبش آزادی زن در ايران
نقش مھمی ايفا خواھد کرد* .
 ٢ژوئن ٢٠١٣

از صفحه فيس بوک اين ک م پ ي ن
ديدن کنيد:
https://www.facebook.com/
NoMoreDeathStopSlaughterOfWorkersInGa
rmentIndustry

جنبش آزادی زن لزوما يک جنبش زنانه ن ي س ت .از
قضا گستردگی و عمق اين جنبش بيان گ ر آنس ت ک ه
مردان بسياری خود را به آن متعلق می دانند؛ بخ ش
وسيعی از نسل جوان بالقوه يا بالفعل به آن م ت ع ل ق
است؛ اين جنب ش ج ري ان ات راس ت و ارت ج اع ی را
تحت فشار قرار داده اس ت و آن ھ ا را ب ه ق ب ول ي ا
تظاھر به قبول برخی تم اي الت اج ت م اع ی از ج م ل ه
سکوالريسم ،حال بشکلی رقيق و آبکی ،وادار ک رده
است.

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

شماره ٨٧

صفحه ۶

در حاشيه نوشته
"سميناری که توانست زنی
در سليمانيه را از مرگ
نجات دھد!"
چيمن دارابی

مضحکه انتخاباتی
فرصتی مناسب برای اعتراض
سھيال ترکيه
دور جديد مضحکه انتخابات رياست جمھوری در
راه است؛ انتخاباتی كه با رد صالحيت اكبر ھاشمی
رفسنجانی و رحيم مشايی ،بازارش حتی برای
اصالح طلبان حکومتی ھميشه دم صندوق رای
حاضر ،سرد و بی ھيجان شده است! اين اقدام
شورای نگھبان عمق شكافھای حاكميت را بيشتر از
پيش نمايان کرد.
با حذف ھاشمی رفسنجانی ،اميد اصالح طلبان
حکومتی باطل شد و حذف رحيم مشايی تاج و تخت
احمدی نژاد را به باد فنا داد .تا آنجا که به مردم،
زنان به ستوه آمده و کارگران مربوط می شود ،اين
مضحکه ربطی به خواستھای شان ندارد .فقر و
فالکت ،بيحقوقی و اختناق و سرکوب تنھا چيزی
است که تحت اين رژيم عايد مردم شده است.
خواست مردم سرنگونی رژيم اسالمی است و اکنون
نقش آنھا از ھر زمان مھم تر است؛ با نريختن رای
به صندوق ھا و اعتراض جمعی به اين مضحکه
مردم می توانند رژيم اسالمی را به مصاف بطلبند.
نقش جنبش آزادی زن بويژه در عقب نشاندن رژيم
اسالمی و خراب کردن مضحکه انتخاباتی بر سر
رژيم بسيار تعيين کننده است .بايد اين رژيم
جنايتکار و زن ستيز را به زير کشيد .مضحکه
انتخاباتی فرصت خوبی برای اعتراض متحد عليه
اين رژيم سياه است*.

در اين روزھا نوشته ای بنام "سميناری که توانست زنی در سليمانيه را از
مرگ نجات دھد" توجه مرا به خود جلب کرد .تعدادی فعال حقوق زن در
سليمانيه با زنی برخورد ميکنند که برای نجات دخترش از آنھا کمک
ميخواھد .مادر سراسيمه توضيح ميدھد که پسرش دارد خواھرش را در خانه
بقتل ميرساند .اين فعالين برای نجات دختر به خانه آنھا ميروند و دختر را از
دست بردار نجات ميدھند .با او صحبت ميکنند و پس از مدتی او متوجه اشتباه
خود ميشود .به گريه می افتد و حاضر به رساندن خواھرش به بيمارستان
ميشود که پيکر نيم جان خواھرش را از مرگ نجات دھد.
اين واقعه من را بشدت تحت تاثير قرار داد و فکر کردم که حضور يک انسان
کمونيست در ھر جائی برای بشريت مفيد است.
عامل اصلی قتل ناموسی
تحت حکومتھای اسالمی ،ارتجاعی وعقب ماندە ھيچ ارزشی برای زنان که
نصف جامعه را تشکيل ميدھند قائل نيستند .زن نصف مرد به حساب می آيد.
حکومتھای عقب ماندە و ارتجاعی حاکم به اين جوامع ھيچ حق و حقوقی برای
زنان قائل نيستند .ميخواھند زن مطيع و فرمانبردار مردان باشد و به کار در
خانه و بچه داری برسد .زن از ديدگاە آنھا فقط وسيله ای برای توليد مثل و
رفع نيازھای مردان است .کار زنان زحمتکش در خانه بسيار سخت است اما
در جامعه کار محسوب نميشود .تا ارزشھا و قوانين اسالمی در جامعه حاکم
باشد ،قتل ناموسی ھم رخ ميدھد.
در نظامی که روزانه جارچيان ارتجاع از آخوند و مالھای کپک زده در
مورد ناموس پرستی توی گوش مردم می خوانند و برای گسترش خرافات
ھزاران مسجد و تريبون را ايجاد کرده اند ،در اين شرايط زنان و اکثر عظيم
جامعه ھمواره تحت تھديد و خشونت اند .اين نظام جنايتکار با گسترش خرافه
و قانونيت دادن به آن ،پدر و مادر و برادر را در خانواده ھا به وسيله توحش
و اعمال جنايت بر اساس تعصبات اسالمی تبديل ميکند .در جاھائی که زنان
برخالف قوانين و سنت و تعصبات رايج عمل کردە باشند ،يا توسط قوانين
اسالمی و يا بدست ھمسر ،برادر يا پدر بقتل رسيدە اند .در مواردی زنان
تحت فشار شديد بناچار دست به خودکشی زدە اند .ھرچند خودکشی راە حل
اين مسله نيست .بجای خودکشی بايد متحدانه در برابر ھر گونه نابرابری
مبارزە کنيم .برای حق برابری زن و مرد به ميدان بيائيم و نگذاريم که
حکومتھای ارتجاعی و اسالمی وعقب ماندە با قوانين ضد انسانی خود به اين
اعمال ادامه دھند .زندە باد برابری زن ومرد ،نابود باد جھل و خرافات!*

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ٨٧

از کمپين سازمان آزادی زن حمايت کنيد

يک شرايط انسانی در صنعت پوشاک در
سراسر جھان متحدانه بکوشيم.

مرگ بس است!
قتل عام کارگران در صنعت پوشاک را متوقف کنيم!
در روز چھارشنبه  ٢۴آوريل در بنگالدش،
فاجعه فرو ريختن يک ساختمان  ٨طبقه که
 ۴کارخانه پوشاک را در خود جا داده بود
به مرگ بيش از  ٣٧٠نفر ،ناپديد شدن ٩٠٠
نفر و مجروح شدن صدھا نفر انجاميد .اين
فاجعه بروشنی حرص و ولع پايان ناپذير
سرمايه داران بومی و شرکت ھای چند
مليتی چون پرايمارک ،ماتاالن ،مانگو ،بنه
تون ،سی اند اِ ،جی سی پنی ،والمارت،
مارکس اند اسپنسر ،جرج و امثالھم را
بنمايش می گذارد .
کمتر از  ۶ماه پيش يک آتش سوزی در
کارخانه پوشاک "تزرين فَشن" در بنگالدش
بيش از  ١٢٠نفر را به کام مرگ کشاند و
پيش از آن در  ١١سپتامبر ،آتش سوزی
ديگری موجب مرگ  ٣٠٠نفر در يک
کارخانه پوشاک در پاکستان شد .خطر آتش
سوزی و فرو ريختن ساختمان کارخانه ھا
امری عادی در صنعت پوشاک است .از
سال  ٢٠٠۵تا اين آخرين فاجعه ،بيش از
 ١٠٠٠کارگر در صنعت پوشاک فقط در
بنگالدش جان باختند.
شرايط کار ناامن ،غير بھداشتی ،سخت و
طاقت فرسا موجب مرگ و بيماری ھای
شديد بسياری از کارگران می شود .بسياری
از کارگران بخاطر وجود پرز پنبه در ھوا
به بيماری سل مبتال شده اند .دستمزدھای
بسيار پايين ،ساعات طوالنی کار بدون
استراحت ،آزار دائمی کارگران توسط
سرپرستان يک شرايط شبه برده داری برای
ميليون ھا نفر در کشورھايی چون بنگالدش،
پاکستان ،ھند ،ويتنام و چين ايجاد کرده است.
اکثريت اين کارگران زنانی ھستند که از
روستاھا برای کار در اين صنايع مھاجرت
کرده اند.
استثمار کودکان يک پديده عادی در اين

صنايع است .طبق قانون تشکيل اتحاديه
ھای کارگری و سازماندھی و تشکل
کارگران برای دفاع از حقوقشان ممنوع
است .اين واقعيت که کارگران صنعت
پوشاک از محرومترين بخش جامعه
ھستند و بعلت سنن و حاکميت
ايدئولوژی زن ستيز در جامعه،
سرکوب شده و مطيعند ،آنھا را به يک
نيروی کار باارزش برای شرکتھای
حريص بدل می کند؛ يک نيروی کاری
بسيار ارزان و خاموش.

کمپين ما بر ايمنی محيط کار ،تامين يک
حداقل دستمزد مناسب و شايسته ،حق
سازماندھی و تشکل ،روزکار کوتاه تر و
تحت فشار گذاشتن شرکتھای چند مليتی
برای رعايت اين شرايط ،متمرکز خواھد
بود .اول ماه مه  ٢٠١٣را روز دفاع از
کارگران صنعت پوشاک بناميم .
اطالعات بيشتر در مورد اين کمپين در
اطالعيه بعدی منتشر خواھد شد.
زنده باد ھمبستگی کارگری!
زنده باد يک دنيای بھتر!
سازمان آزادی زن
 ١مه ٢٠١٣
تماس :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

اين وظيفه ماست که به اين شرايط
وحشيانه پايان دھيم .ما بايد قتل عام
کارگران در محيط کار را متوقف کنيم.
ما بايد شرايط کار و زيست شايسته،
انسانی و با حرمت برای ميليون ھا
انسان بوجود آوريم .سازمان آزادی زن
ھمه سازمانھا و افراد پيشرو،
انساندوست و آزاديخواه را به حمايت از
و پيوستن به اين کمپين فرا ميخواند.
برای دفاع از حرمت کارگران و تامين

ھما ارجمند
homawpi@sympatico.ca

پيروزی جنبش آزادی زن در گرو تشکل يابی حول خواست آزادی
و برابری است و امحای ستمکشی زن و دستيابی به آزادی و
برابری بی قيد و شرط و کامل فقط در يک جامعه آزاد ،برابر و
مرفه ،جامعه ای عاری از طبقات و استثمار و ستم طبقاتی ،جامعه
سوسياليستی ،امکانپذير است.

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ٨٧

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!

حقوق زن و اسالم سياسی
به زبان انگليسی برای دومين بار منتشر شد!

نشريه
انگليسی
زبان
سازمان
آزادی
زن

برای دريافت کتاب يا کتابھای مورد نياز معادل  150کرون سوئد 15 ،يورو يا
 20دالر آمريکا "برای ھر کتاب" به حساب زير واريز نموده و مراتب را با
پست الکترونيکی به ما اطالع دھيد .ما کتاب يا کتابھای درخواستی را در ھر
جای دنيا که باشيد برايتان پست خواھيم کرد.
اگر پول از سوئد ارسال شود:
نام بانک در سوئد PlusGiro :شماره حساب در سوئد442066-7 :
اگر پول از کشورھای ديگر ارسال شود:
نام يا  BICبانک NDEASESS :شماره حساب به فرم :IBAN
SE55 9500 0099 6018 0442 0667
آدرس الکترونيکیwlshahla.n@gmail.com :

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

سايتھای سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
www.womensliberation.net

زنده باد آزادی زن!

