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فاجعه حمله به سوريه
و طنز مسخره آمريکا در نقش رھبر اخالق!
آذر ماجدی
در دوازدھمين سالگرد فاجعه  ١١سپتامبر،

جھان با اضطراب در انتظار يک فاجعه
تروريستی ديگر است .اما تفاوت در
اينجاست که اگر واقعه  ١١سپتامبر يک
واقعه غير منتظره بود ،آنچه در پيش
است دارد توسط تروريسم دولتی در روز
روشن ،در سفرھای ديپلماتيک و در
مجامع بين المللی طرح ريزی می شود.
باسم اعتراض به "کشتار مردم توسط
بمب شيميايی" قرار است صدھا تُن بمب
از آسمان بر شھر نيمه ويران دمشق ،بر
روی خانه ھای ھنوز فرو نريخته و
انسانھای ناتوان از گريز از کشور،
ريخته شود .باسم مجازات بشار االسد که
گويی از "خط قرمز" عبور کرده است،
قرار است ھزاران تن ديگر کشته و
معلول شوند .اين منطق مسخره تروريسم
دولتی برای راه انداختن يک جنگ
خانمان برانداز ،يک نسل کشی ديگر
است .ده سال پس از حمله به عراق،
تروريسم دولتی بسرکردگی آمريکا و با
نقش فعال اسرائيل دارد نقشه يک جنگ
ديگر را در منطقه می ريزد .يک ميليون
کشته در عراق ظاھرا کافی نيست؛ تبديل
عراق به يک گورستان بزرگ ،تکه تکه
کردن يک جامعه به سکت ھای مختلف
که ھر روز بمبی دم درشان و زير ماشين
شان به ھوا می رود ،ھنوز نتوانسته است
ھدف اين قطب تروريستی را تامين کند.
با کمال وقاحت از خط قرمز صحبت می
کنند ،و به روی خويش ھم نمی آورند که
در سال  ٢٠٠٣چگونه با پاشيدن اورانيوم
نقصان يافته عراق را مسموم کردند و در
سال  ٢٠٠۴فسفر سفيد بر سر مردم
عراق ريختند ،کودکان ناقص و بيماری
سرطان حاصل اين بمباران ھای شيمايی
دامن دو سه نسل ديگر را نيز خواھد
گرفت .از نظر تروريسم دولتی ،آتش
جنگ و بحران در منطقه بايد شعله ور

نگاه داشته شود.
سوريه نزديک به دو سال است که در
آتش يک جنگ داخلی می سوزد .گفته می
شود بيش از صد ھزار نفر طی اين جنگ
کشته و بيش از دو ميليون نفر به
کشورھای مجاور پناھنده شده اند .بدنبال
مردم تونس ،مصر و ليبی ،مردم سوريه
برای آزادی ،عدالت و يک زندگی بھتر
به خيابانھا آمدند .دولت بشار االسد
وحشيانه اعتراضات مردم را سرکوب
کرد .در سوريه نيز مانند ليبی اعتراضات
خيابانی مردم سريعا توسط جنگ مسلحانه
حاشيه ای شد .آتش جنگ مسلحانه باال
کشيد و به يک جنگ داخلی بدل شد .مانند
ليبی دولتھای منطقه و غرب در دامن
زدن به جنگ داخلی نقشی تعيين کننده
داشته اند .ليگ عرب ،دولت ترکيه،
آمريکا و اروپا اکنون دو سال است که از
يک قطب ارتجاعی ديگر در مقابل
حکومت اسد دفاع می کنند و می کوشند
که حکومت سرکوب اسد را با يک
آلترناتيو ارتجاعی ديگر شامل جريانات
اسالمی از جمله اخوان المسلمين و
الجھاديست که ظاھرا شاخه ای از القاعده
است ،جانشين کنند .تالش برای دخالت
مستقيم ناتو موفقيت آميز نبوده است .اما
حمله شيميايی در دمشق آن بھانه ای را
که بدنبالش می گشتند در اختيارشان
گذاشت.
حمله شيميايی خط قرمز يا يک بھانه!
باراک اوباما اعالم کرده است که حمله
شيميايی نزد او خط قرمز است و دولت
اسد از اين خط قرمز عبور کرده است!
مباحث بر سر اينکه چه کسی اين حمله را
انجام داده ،دولت اسد يا اپوزيسيون مسلح؟
موضوع اصلی مباحث ژورناليستی است.
اما بايد توجه داشت که در مجادله برای

ممانعت از جنگ ،بحث بر سر اينکه چه
کسی مقصر است ،نيست .ھر طرف
مقصر باشد ،اين جنگ ھيچگونه
مشروعيت انسانی ندارد .اثبات اينکه چه
کسی دست به اين جنايت ھولناک زده
است ،کاری است پيچيده .ھر دو طرف
دروغ می گويند و از يک ماشين عظيم
دروغ پراکنی و تبليغات جنگی
برخوردارند .مساله اينجاست که ھر دو
جريان از ظرفيت و امکانات مادی انجام
اينکار ضد انسانی بر خوردارند .لذا
اينکه چه کسی دست به اين جنايت
ھولناک زده است ،در شرايط حاضر
نقش تعيين کننده ای در تحوالت سوريه
بازی نمی کند؛ دو نيروی ارتجاعی با
يکديگر می جنگند و از مردم قربانی می
گيرند ،انتظار ھر جنايتی را در چنين
شرايطی می توان و بايد داشت .مساله بر
سر اينست که آيا اين حمله شيميايی را
بايد بعنوان دليلی برای حمله ناتو به
سوريه پذيرفت يا خير؟
حتی اگر فرض کنيم که دولتھای غربی،
ليگ عرب و ترکيه با نياتی کامال انسانی
دارند اين جنگ را سازمان می دھند ،باز
يک پاسخ انسانی به مدافعين حمله به
سوريه چه يک حمله صرفا ھوايی يا
ھوايی و زمينی ،اينست که حمله نظامی
نه تنھا کمکی به مردم سوريه نخواھد
کرد ،بلکه تعداد بسيار بيشتری را قربانی
خواھد گرفت و اين سناريوی سياھی که
بر سرنوشت سوريه تحميل شده است را
تيره تر و طوالنی تر خواھد کرد .توجيه
دولت آمريکا ،فرانسه و مدافعين حمله به
سوريه مسخره است :برای مجازات اسد
بايد مردم سوريه را بمباران کرد! اين
دليل آنچنان پوچ است که در مقابل ساده
ترين استدالالت مخالف نيز تاب نمی
آورد .ما بايد صريحا
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فاجعه حمله به سوريه
و طنز مسخره آمريکا در نقش رھبر اخالق!
...
اعالم کنيم که نه حمله شيميايی و نه ھيچ حمله ديگری بمباران سوريه را توجيه
نمی کند .
آمريکا و بلنديھای اخالقی!
ھيچ چيز مضحک تر ،رياکارانه تر و پوچتر از قرار گرفتن ھيات حاکمه آمريکا
بر بلنديھای اخالقی نيست .اين شرايط وارونه دنيای تحت حاکميت سرمايه داری و
دو قطب تروريستی است که به آمريکا امکان و اجازه می دھد تا بعنوان رھبر
اخالقی جھان ظاھر شود .يک ماشين پيچيده مھندسی افکار و دستگاه سازمانيافته
ايدئولوژيک بکار افتاده است تا اين دنيای وارونه را به خورد مردم دھد .آيا اين
صرفا يک ادعای "ضد امپرياليستی" نيست؟ خير ،اين حقيقتی است که بر فاکت
ھای تلخ تاريخی استوار است .ھيات حاکمه آمريکا تنھا حکومتی است که بمب
اتمی بر سر مردم ريخته است :در سال  ١٩۴۵بر ھيروشيما و ناکازاکی در ژاپن.
آمريکا طی سالھای  ١٩۴۴-۴۵مردم ژاپن را زير بمباران ناپالم گرفته است.
آمريکا طی سالھای  ١٩۶٢-٧١حدود  ٨٠ميليون ليتر مواد شيميايی بر سر مردم
ويتنام ريخته است ،تاثيرات بمباران شيميايی در ويتنام ھنوز  ۴٠سال پس از پايان
جنگ از ميان نرفته است .بعالوه ،ارتش آمريکا در دھه  ۵٠ميالدی مواد شيميايی
را بر روی مردم فقير و سياه پوست سنت لوئيس در آمريکا آزمايش کرده و اخيرا

برمال شده است که صدام حسين را ترغيب به
حمله شيميايی به ايران کرده است .با اين
کارنامه سخن از خط قرمز مسخره و پوچ است.
مردم سوريه قربانی دو قطب ارتجاعی و
تروريستی قرار گرفته اند .در يک سو دولت
بشار االسد ،يک حکومت سرکوبگر و جنايتکار
قرار دارد که با ھمکاری و پشتيبانی تروريسم
اسالمی بسرکردگی رژيم اسالمی و دخالت
حزب ﷲ و حمايت روسيه و چين مردم را
سرکوب و بمباران می کند؛ در سوی ديگر
نيروھای ارتجاعی ،اسالمی ،با حمايت کامل
ليگ عرب ،ترکيه و تروريسم دولتی بسرکردگی
آمريکا و دخالت اسرائيل قرار دارند .جنگ اين
دو قطب از مردم قربانی می گيرد و زندگی
مردم را ويران می کند .بشريت متمدن و
آزاديخواه و انساندوست بايد در مقابل ھر دو
قطب قد علم کند و به حمايت مردم و نيروھايی
که در محل برای دستيابی به يک زندگی بھتر،
انسانی تر و آزادتر تالش و مبارزه می کنند،
بشتابد .دوازده سال پس از يازده سپتامبر اين
فراخوان تاريخی منصور حکمت ھنوز
پابرجاست و حقانيت خود را بارھا و بارھا و
يکبار ديگر در آستانه حمله به سوريه باثبات
رسانده است* .

جنايات اسالم و جنبش اسالمی!
در ھفته اخير خبر کشته شدن دو زن و يک دختر بچه در منطقه اسالمزده منتشر شد .اينھا قربانيان اسالم و
جنبش سياه اسالميند .اسالم يک ايدئولوژی سياه ،ارتجاعی و زن ستيز است .جنبش اسالمی با تکيه به
ترور و ارعاب به حيات کثيف خود ادامه می دھد .بايد اين جنبش  .ايدئولوژی را به حاشيه جامعه راند.
يک فاجعه دردناک در يمن به قتل فجيع يک دختر بچه  ٨ساله منجر شد .يک دختر  ٨ساله را در يمن
بازدواج يک مرد  ۴٠ساله در می آورند ،در شب باصطالح زفاف ،اين دختر بعلت تجاوز و آزار جنسی
جان می بازد!
سوشميتا بانرجی ،نويسنده ای که کتابی در مورد فرار خود از دست طالبان در دھه  ٩٠ميالدی نوشته و
فيلمی ھم بر مبنای اين کتاب ساخته شده است توسط طالبان ترور شد.
بالکيس ملھم يک زن نويسنده عربستان سعودی ،مادر  ۵فرزند بخاطر مقاالتی که تندروی و قشريگری اسالمی
را نقد می کرد ،توسط برادرانش بقتل رسيد .مقامات مرگ بالکيس را طبيعی خواندند.

اسالم ضد زن است!
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نامه ای از تھران

خشونت عليه زنان
ننگ جامعه بشری است!
پروين احمدزاده
ساعت  ١١شب است .تلويزيون روشن است.
يکی از شبکه ھای ماھواره ای فيلمی را در
مورد زندگی و مرگ دختری از يک خانواده
مھاجر مقيم انگلستان به اسم "بناز" نشان
ميدھد .زنی که توسط پدر و عمويش به شکل
بی رحمانه ای به قتل رسيده است .غم
انگيزتر از ھر چيز اين زن جوان در
انگليس به قتل رسيده که انتظار می رود بعد
از شکايتش به پليس مورد حمايت قرار می
گرفت .آخر او چندين بار جھت گرفتن
حمايت به پليس مراجعه کرده بود .ابتدا نمی
خواستم اين فيلم را ببينم چون اعصابم را
خرد و تحريک می کرد ،اما چيزھايی در
زندگی انسان ھست که باعث شدند جدا از
اينکه به تماشا نشستم بلکه من را وا ميدارد
که اين مطالب را ھم بنويسم .از حقايق ديگر
روزانه و از جنايتھايی که در جايی به ثبت
نرسيده است.
شايد انسان بودنم و يا زن بودنم ،شايد "جھان
سومی" بودنم باعث شدند امشب من ھم
گوشه ای کوچک از خشونت عليه زنان را
ياد آور شوم .شايد درک شرايط حاکم براين
خانواده ھا باعث می شود که من ھم اين
خشونتھا را با گوشت و پوستم احساس کنم.
از خاطرات کودکی و محيط زندگی ،محيط
کار و رابطه تنگاتنگ با اين بخش زير فشار
و تعدی من را وا ميدارد که صدايم را بلند
کنم و درد را بنويسم.
من با زنان در مناطق کرد نشين از
کرمانشاه گرفته تا شھرھای کوچک آن و تا
روستاھای دور افتاده زندگی کرده ام .قتل
دختر  ١٨ساله روستای باينگان در نزديکی
شھر پاوه را ديده ام .دختری که به جرم
عاشق شدن و ازدواج بدون اجازه با مرد
مورد عالقه اش در سال  ١٣٧۴توسط پدر و
برادرش که ھر دو پاسدار بودند کشته شد.
بعد اعالم کردند که از پشت بام سقوط کرده
و شبانه ھم توسط پائينترين کارمند بھداری
به اسم بھروز که جزو نيروی بومی بود

بدون اطالع به پزشک قانونی اجازه
خاک کردنش را صادر کرده بوده و
فورا ھم دفن ميکنند .آن زمان نامزدش
به نيروی انتظامی محل اطالع داده
بود ،اما طبق قانون اسالمی ديه به
اوليای دم می رسد و باعث پيگيری
نشدن ،خون به ناحق ريخته اين دختر
که فاميلش خسروی بود شد .مجلس
ختمی ھم برايش گرفته نشد و اشکی ھم
ريخته نشد.
خود سوزی ھای متعدد نوعروسان
معضل ديگر اين منطقه بود .دخترانی
که زير فشار خودسوزی ميکردند و
بعضا با  ٨٠درصد سوختگی به
بيمارستان منتقل ميشدند .لباس محلی
شان را با ھزار زحمت از گوشت و
پوست جدا می کردند اما سه روز بعد
به علت شدت جراحات و نبود امکانات
الزم فوت می شدند .ھيچ قانونی از اين
قربانيان حمايت نميکرد و حتی توسط
خانواده ھا ھم حمايت نميشدند.
در جوامع روستايی و بخصوص
مناطق کردنشين که من مدت زيادی با
آنھا در ارتباط کاری بودم خشونت
برعليه زنان بشکل عريان و بيشرمانه
ای وجود دارد .از زمان تولد کودک که
نامھای دختر را بسه و کافيه را بر آنان
می گذارند ،از زمان کودکی در مزارع
و باغھا و گله داری از آنھا کار می
کشند .از پدر گرفته تا مادر و برادر
بزرگتر خود را محق می دانند که ھر
خشونتی را برعليه اين کودکان انجام
دھند .اين خشونتھا از زنان کرد ،زنان
زحمتکش مطيع بدون اعتماد به نفس و
ظلم پذيری می سازد .به طوری که در
شھر پاوه در زايشگاه زمان زايمان
وقتی درد زايمان را می کشند جيغ نمی
زنند ،آری احساس درد ھم در گلو خفه
می گردد .طبق سنت کثيف اسالمی

ختنه کردن زنان ،آزار جسمی ديگری
است که کودکان از آن وحشت دارند.
زندگی اين دختران بعد از ازدواج را ھم
که ھمه حکايتش را می دانيم .در
شھرھای بزرگ مثل تھران و اصفھان
و  ...خشونت به شکل ديگری اعمال
ميشود ،صيغه موقت يک مورد اين
خشونت است!
من امشب می خواھم زن بودنم را فرياد
بزنم آنقدر که به عرش و به گوش خدا و
محمد برسد که ادعا ميکنند در آفرينش من
را از دنده چپ مرد آفريده اند! انگشت
اتھام را بايد بسوی مذھب و بخصوص
بسوی پيامبر اسالم محمد بکشم که زن را
کنيز قرار داد و ارزش او را نصف مرد
شمرد .ھمانی که ارث زن را يک ھشتم
مرد تعيين کرد و به مرد اين حق را داد
که در صورت نافرمانی زن او را "به
آرامی" تازيانه بزند .من می خواھم فرياد
بر سر مردان به اصطالح موسوم به
"روشنفکر کرد ،فارس ،عرب و ترک" و
غيره بزنم که وقتی پای منافع حقيرشان به
ميان ميرسد به اين قانونھای ارتجاعی
عليه زنان پناه ميبرند و از آن استفاده می
کنند .می خواھم آنقدر فرياد بزنم که
تمامی مادرانی که فرزند دختر می زايند
باور کنند که دخترشان را ارج بگذارند و
در مقابل ھر نوع خشونت عليه دختران
ميتوانند
که
برادرانی
بايستند.
خواھرھايشان را احترام بگذارند و به آنھا
عشق بورزند و پدرانی که آغوش
گرمشان حامی فرزندشان باشد .ھمسرانی
که عشقشان فريب نباشد.
من نه فمينيستم و نه ضد مرد ،من فقط
يک زنم ،زنی که گرچه جسمم مانند
"بناز" قطعه قطعه نشده ولی شايد اين
نابرابريھا روانم را قطعه قطعه کرده
باشد .فريادم را اول بايد زنان بشنوند که
آنقدر قوی و محکم باشيم که ھيچ پدری،
ھيچ پسری ،وھيچ شوھری جرات
خشونت عليه زنان را نداشته باشد .من در
پی آنم ھر دينی ،ھر سنتی و ھر فرھنگی
که زن را در قفل و زنجير می کشد،
بشکنم و آزادی زن را فارغ از ھر ستمی
بنا نھم.خشونت عليه زنان لکه ننگ بر
پيکر جامعه بشری است!
تھران  ۴شھريور ١٣٩٢

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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برزيل:
اعتراض عليه فقر و فساد دولتی ،برای يک جامعه بھتر
سياوش دانشور
روز شنبه  ٧سپتامبر روز "استقالل برزيل"
است .در حالی که سرمايه داری با پرچم
ناسيوناليسم جشن روز "استقالل" راه انداخته
است ،مردم کارگر و زحمتکش معترض به
فقر و فساد وسيع دولتی برای يک جامعه
بھتر فرياد ميزنند .بطور کلی ،اين دو افق
تماما متفاوت دو طبقه اصلی جامعه برزيل
است .بورژوازی برزيل که تازه به ميدان
رقابت جھانی آمده و ميخواھد الگوی رشد
کشورھای آمريکای التين باشد ،و طبقه
کارگر و مردم محرومی که از رفاه و رشد
اقتصادی چيزی عايدش نشده و ساختن يک
جامعه بھتر را ضروری و ممکن ميداند.

فقر و تبعيض و سرکوب پليسی به تنگ
آمده اند .برزيل و ترکيه از اين نظر به
ھم شبيه اند .در اين کشورھا اعتراض
عليه سرمايه داری و مشخصا تفاوتھای
طبقاتی يک المنت قوی است.

يورش برد و به اين ترتيب ھمه جا
درگيری تظاھرکنندگان با نيروھای دولتی

در روز "استقالل برزيل" و بموازات
جشن و کارناوال دولتی ،مردم ناراضی
و نسل جوان در دھھا شھر برزيل عليه

آغاز شد.

برزيل کشوری نيست که مانند اسالفش در
بحران و ورشکستگی اقتصادی غرق باشد و
پيامدھای بحران اقتصادی کمر مردم را
شکسته باشد .برزيل کشوری است که اتفاقا
روی دوش تحميل فقر و تبعيض و استثمار

فساد دولتی ،عليه تبعيض آشکار ميان
شھروندان در برخورداری از حقوق
پايه ای مانند؛ حق آموزش ،حق
سالمتی ،برخورداری از امنيت
اجتماعی ،مسئله ترانسپورت ،و خواست
رفاه اجتماعی دست به اعتراض و
تظاھرات زدند .اين تظاھراتھا و
اعتراضات با سرکوب خشن پليس
روبرو شد .نيروھای سرکوب که بدليل
مراسم روز استقالل سراسر کشور را

شديد توانسته است رشد اقتصادی جھشی
داشته باشد و به يکی از کشورھای قدرتمند
و نوظھور اقتصادی تبديل شود .مردم کارگر
و زحمتکش که بخش عظيمی از جمعيت
برزيل را بخود اختصاص ميدھند ،بسادگی
سھمشان را از رفاه و آزادی ميخواھند و از

پليسی کرده بودند و در جاھای حساس
مستقر بودند ،مانع شدند که تظاھراتھای
مخالفين بھم بپيوندد .پليس بدون وقفه و
وحشيانه با گاز اشک آور ،گلوله ،باتوم،
ماشين آب پاش و سگ به صف مخالفين

تمام روز شنبه تا پاسی از نيمه شب
درگيريھا در شھرھای مختلف ادامه
داشت .در سائوپولو و ريودوژانيرو ابعاد
درگيری ھا گسترده تر و طوالنی تر شد.
پليس صدھا نفر را دستگير کرد ،دھھا نفر
را زخمی کرد و يکنفر را بقتل رساند.

پليس اعتراض  7سپتامبر در برزيل را
وحشيانه سرکوب کرد اما نفرت مردم از
وضع موجود را عميق تر کرد .اعتراض
در برزيل مجددا شعله ور ميشود .جنگ
برسر آزادی و رفاه و يک دنيای بھتر
تازه آغاز شده است* .

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن
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تشديد جنگ حجاب!
مقابله مردم با اوباش “امر به معروف“
در دور جديد حمالت اوباش اسالمی در "دولت تدبير و اميد" موارد بسياری
از درگيری مردم با ارازل و اوباش اسالمی امر به معروف گزارش شده است.
از جمله کتک زدن نماينده مجلس خبرگان در بابل .فرار اين اوباش از دست
مردم دارد بتدريج به يک امر عادی در جامعه بدل می شود.

کتک
آقای
حاج

خورده

تلويزيون
آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت ١٨ ٫٣٠
بوقت تھران از شبکه ھات برد
مگاھرتز ١١۶۴٢ :سيمبل ريت:
٢٧۵٠٠
کانالKM TV :

تلويزيون مدوسا

برنامه ای از آذر ماجدی

روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی

کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

آزادی زن

نشريه سازمان آزادی زن

www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی

به دوستانتان اطالع دھيد!

majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه :آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!
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ھزاران کارگر در شھر پنوم پن پايتخت
کامبوج در اعتراض به اخراج ھمکارانشان
دست به راھپيمايی زدند!
آذر ماجدی
صاحب کارخانه پوشاک اس ال که مرکز آن در سنگاپور
است ،روز چھارشنبه  ۴سپتامبر ،در شھر پنوم پن پايتخت
کامبوج ٧٢٠ ،کارگر را اخراج و  ۵٠٠٠کارگر را که بمدت
دو ھفته برای افزايش دستمزد اعتصاب کرده بودند ،تعليق
نمود.
اين کارخانه برای شرکتھای "گپ" و "اچ اند ام" لباس توليد
می کند .در اعتراض باين اقدام حدود  ۴٠٠٠کارگر پوشاک
روز پنجشنبه  ۵سپتامبر در شھر پنوم پن دست به راھپيمايی
زدند .کارگران معترض  ١٠کيلومتر از محل کارخانه تا
شھرداری را پياده پيمودند و رھبر سنديکا در مقابل شھرداری
اعالم کرد که "کارگران بايد به سر کار بازگردند ،اما
درصورتيکه صاحبان کارخانه بخواھند کارخانه را تعطيل کنند
بايد به کارگران خسارت پرداخت شود".
يکی از صاحبان کامبوجی کارخانه اعالم کرد که "اعتصاب
غيرقانونی بوده است و اين کارگران نمی توانند به سر کار
بازگردند ".بدنبال ادامه مبارزه و اعتراض کارگران ،صاحب
کارخانه مجبور به لغو تصميم قبلی خود مبنی بر اخراج و
تعليق کارگران شد.
اين صنعت چندين ميليارد دالر سود توليد می کند و  ۶۵٠ھزار
کارگر را در استخدام دارد .در حال حاضر کارگران با اضافه
کاری می توانند حداکثر  ١١٠دالر در ماه درآمد داشته باشند.

با وجود اينکه اين
رقم بسيار پايين و
کار
شرايط
کارگران پوشاک
بسيار ناامن و
سخت است ،اما
بعلت سازماندھی
کارگران،
بھتر
وضعيت کارگران
صنعت پوشاک
بمراتب از ھمکارانشان در کشورھای ديگر بويژه بنگالدش بھتر
است.
يکی از رھبران کارگری بخش پوشاک بنگالدش در اين ھفته به
انگلستان رفته است تا مساله افزايش دستمزد کارگران پوشاک را ھم
در کنفرانس ساليانه کنگره اتحاديه ھای کارگری انگلستان )تی يو
سی( مطرح کند و ھم در ھفته مد لندن.
 ۵ماه از تراژدی ريزش ساختمان کارخانه پوشاک در داکا که
موجب مرگ بيش از  ١٠٠٠کارگر و مجروح و معلول شدن
بسياری ديگر شد ،ميگذرد ولی ھنوز ھيچيک از قول و قرارھای
کمپانی ھای بين المللی متحقق نشده است و خسارتی نيز به کارگران
آسيب ديده يا خانواده ھای کشته شدگان پرداخت نشده است.

زن و سرمايه داری
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده
و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است .ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن ،نه در افکار کھنه و
ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت ،بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و
مدرن امروز نھفته است .نظامى که به تقسيم جنسى انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى در تضمين
سودآورى سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى
مردم کارگر ،تضمين وجود بخش ھاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و
باالخره مخدوش کردن خودآگاھى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کھنه و پوسيده و فلج
کننده ،برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است .اعم از اينکه سرمايه
دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين
نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب نمى نشيند.

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!
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خانه مدوسا،
دفتر سازمان آزادی زن در گوتنبرگ سوئد!
دفتر سازمان آزادی زن مکان مبارزه در جھت آزادی انسان ،صرف نظر از جنسيت ،مذھب و مليت است .ما برای برابری کامل زنان
و عليه ھرگونه تبعيض مبارزه می کنيم .ما به دختران جوان و زنان کمک می کنيم تا در جھت ارتقاع اعتماد بنفس خود و دستيابی
به يک زندگی بھتر تالش کنند.
خانه مدوسا مکانی است برای مالقات پناھندگان جديد که تالش می کنند با مسائل و معضالت خود از موضع يک شھروند سوئدی
برخورد کرده و شرايط رشد و پيشرفت خود را در جامعه جديد فراھم کنند.
شما در خانه مدوسا امکان دستيابی به کالسھای درسی متفاوت را خواھيد داشت .در خانه مدوسا امکان مالقات با فعالين سياسی
اجتماعی و شرکت در سمينارھا و کنفرانسھای منختلف نيز موجود است.
برای اينکه بتوانيد اطالعات خود را در عرصه ھای متفاوت سياسی و اجتماعی ،اقتصادی و علمی باال ببريد حتما به خانه مدوسا
مراجعه کنيد.
تلفن اضطراری خانه مدوسا برای ھمه زنانی که مورد خشونت قرار می گيرند در دسترس است. 0737262622 :
اين امکانات بخشأ با ھمکاری اتحاديه آموزشی کارگران سوئد و کمک فعالين عرصه برابری زن و مرد صورت ميگيرد.
برای اطالعات بيشتر با تلفن  0709356418تماس بگيريد

محل خانه مدوسا

Linné gatan 21
Göteborg
Viktoriahuset
Tel. 0737262622

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

