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شبھای کريستال بس است!
گزارش از تظاھرات روز نھم نوامبر
ساعت  ٢بعد از ظھر روز شنبه  ٩نوامبر صدھا انسان آزاديخواه
و برابری طلب به فراخوان احزاب و سازمانھای سوسياليستی و
چپ به خيابان آمدند تا به يک مبارزه متحدانه عليه راسيسم موجود
اعتراض کنند .به خيابان آمدند تا نشان بدھند علل گسترش راسيسم
و نازيسم چون ھفتاد و پنج سال پيش ريشه در اوضاع اقتصادی و
سياسی جامعه دارد .تظاھر کنندگان در زير باران با در دست
داشتن باندرول و شعارھای کوبنده عليه راسيسم و نازيسم خيابان
اصلی شھر را به لرزه درآوردند .تظاھرات با بيانيه مشترک
تطاھرات توسط  Minela Mahumutovicو سخنرانی Fanny
Edstamبه نمايندگی از طرف احزاب ،سازمانھا و نھادھای
فراخوان دھنده به پايان رسيد.
گزارش تصويری سازمان ازادی زن را در لينک زير مشاھده
کنيد!
?https://www.facebook.com/photo.php
fbid=10151777310246868&set=a.10151777310196868.
1073741834.685256867&type=1&theater

متن سخنرانی Fanny Edstam

مبارزه متحدانه عليه راسيسم!
"شب ھای کريستال بس است"!
ھفتاد و پنج سال پيش شب کريستال اتفاق افتاد .قرار بود کوليان و
يھوديان نيست شوند و کمونيستھا و جنبش کارگری نابود شود.
علل گسترش راسيسم و فاشيسم اکنون ھم چون آن زمان ريشه در
اوضاع اقتصادی و سياسی جامعه دارد .بحران سرمايه داری در
سالھای  1930و ھمچنين عصر حاضر سياستمداران و سرمايه
داران که ھزينه و پيآمدھای بحران سرمايه داری را بر دوش
کارگران ميگذارند و به رفاه اجتماعی تعرض می کنند ،عامل رشد
نيروھای اولتر راست می باشند .زمانی که سياست مداران تخريب
رفاه عمومی جامعه را در دستور دارند و بودجه ھای رفاھی را
در جامعه پايين می آورند راسيست ھا علت اين تخريب را
مھاجرين و پناھندگان عنوان می کنند .يونان مثال ھشدار دھنده ای
است :نيروھای اولتر راست در خال رشد نمی کنند .زمانی که
سياستمداران راھی جز رياضت اقتصادی برای بحران سرمايه
ندارند آبشخوری برای نيروھای راسيستی و پوپوليستی ميشوند.
شفق رنگارنگ "حزب راسيستی در يونان" در انتخابات  2012به
جلو صحنه رانده شد .بعد از اين ماجرا ما شاھد افزايش خشونت
عليه پناھندگان و کشتن فعالين کارگری بوديم .فاشيستھا به تحصن
کنندکان ،به ميادين و اعتراض کنندگان حمله می کنند .در ماه

سپتامبر پاوس فيساس خواننده رپ سوسياليست را به قتل
رساندند.
سوئد از اين اوضاع جدا نيست :نتيجه سياست ھای دولت
بورژوازی سوئد در ارقام حزب "دموکراتھای سوئد" در
نطرسنجی ھا مشاھده می شود .پيشروی دموکراتھای سوئد به
خشونت ھای نازيستھا پا داده است .زمانی که نازيستھا در
خيابانھا مارش می کنند دموکراتھای سوئد بلند گويشان در مجلس
سوئد ھستند .وقتی دولت سوئد  1500ميليارد کرون برای نجات
سيستم بانکی از ورشکستی پول پمپاژ ميکند ،ميتوان گفت منابع
کافی برای سيستم آموزشی ،بھداشت و درمان و افزايش
دستمزدھا وجود دارد .آن چيزی که رفاه جامعه را از دستور
خارج می کند اولويت سياستمداران است .دموکراسی اروپا را
نبايد يک داده ھميشگی فرض گرفت .ما شاھد پيشروی نيروھای
راسيستی در پی سياست ھای راست دولتھا ھستيم .در نروژ
دولت دست راستی با يک حزب راسيستی کابينه تشکيل ميدھد.
ثبت رومھا در سوئد يک امر ساده پليسی نيست بلکه نتيجه
مستقيم يک سيستم راسيستی در سوئد ھمچون فرانسه و
مجارستان است.
ميشود جلو راسيست ھا راگرفت :گروھای راسيستی و نازيستی
را می توان ناکام گذاشت .اين امر در گرو سازماندھی ماست.
اين گروھھا از سياست دست راستی دولتھا تغذيه می شوند.
تعرض به رفاه اجتماعی ،بيکاری  ،افزايش شکاف طبقاتی و
حاشيه نشينی و جدا سازی سياست ھای است که دولتھای
بورژوايی در پيش گرفته اند .برای افسار زدن به راسيسم و
فاشيسم سياست متفاوتی الزم است که از نياز مردم در جامعه
برای کار ،مسکن ،امنيت و رفاه حرکت کند .به اندازه کافی
امکانات و علم بشری موجود است که بتوان يک دنيای انسانی
ساخت .دنيائی که ھمبستگی و نياز جامعه به رفاه بر سود
سرمايه تقدم داشته باشد .برای امکان پذير کردن اين دنيا سياست
ديگری الزم است .امکانات جامعه برای نياز بايد سازمان داده
شوند و سرمايه داران بايد ھزينه بحرانشان را خود بپردازند.

برای مقابله با راسيسم متشکل شويد!

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!
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انقالب اکتبر و رھايی زنان ۴
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل بخش سوم
آذر ماجدی
مقدمه
انقالب اکتبر يکی از مھمترين لحظات تاريخ
جنبش برابری طلبی زنان است .برای اولين
بار در تاريخ بشريت يک جنبش توده ای
وسيع يک انقالب عظيم ،تعھد خود را به
برابری زن و مرد اعالم کرد .نظام و دولتی
که با پيروزی اين انقالب تولد يافت ،از
ھمان لحظه نخست به امر رھايی زنان ھمت
گماشت .کليه قوانينی که نسبت به زنان
تبعيضی قائل می شد ،لغو گرديد .برابری
زن و مرد در کليه عرصه ھای اجتماعی،
سياسی و اقتصادی بصورت قانون تصويب
شد؛ سازمانی برای پيشبرد اين امر مھم
ايجاد گرديد که وظيفه آگاه کردن جامعه
نسبت به برابری زن و مرد ،بسيج زنان
برای گسترش ھر چه بيشتر اين حقوق تازه
بدست آمده و امحاء تمامی سنن عقب مانده و
دست و پاگير زنان را بعھده داشت .تعھد
دولت و نظام جديد صرفا به تصويب قوانين
ختم نمی شد ،پياده کردن اين امر در عمل
يکی از وظايف مھم آنرا تشکيل می داد.
دستاوردھای اين تجربه آنچنان عميق و
گسترده است که عليرغم شکست آن در نيمه
راه ،نه تنھا مھر خود را بر جنبش بين المللی
زن ھم دوره خود کوبيد ،بلکه جنبشی که چند
دھه بعد در غرب شکل گرفت نيز بسيار از
آن متاثر شد .اما اين جنبش در نيمه راه
شکست خورد نه به اين خاطر که پيشتازان
انقالب اکتبر از جوابگويی به مساله زن
عاجز بودند ،نه به اين خاطر که سوسياليسم
با برابری زنان خوانايی ندارد ،نه به اين
خاطر که رھبران انقالب و ايدئولوژی ای
که بر انقالب ناظر بود مطالبات و خواست
زنان را تابع جنبش عمومی سوسياليستی
کردند ،بلکه به اين خاطر که خود جنبش
عمومی و برنامه و اھداف ناظر بر انقالب
شکست خوردند؛ بيک عبارت ،حکومت
کارگری در روسيه شکست خورد .از اين

تجربه و از تالشھای خستگی ناپذير
فعالين آن بسيار می توان آموخت .بھمين
خاطر در سالگرد انقالب اکتبر ،در چند
شماره نشريه آزادی زن به بررسی و
تحليل برخی جوانب آن خواھيم پرداخت.
***

موانع و معضالت
عقب ماندگی روستاھا
يکی از موانع اصلی در مقابل فعاليت
ھای رھايی بخش ژنوتدل ،محافظه کاری
و ساختار پدر ساالرانه زندگی روستايی
بود .در زمان انقالب دھقانان ٨۵٪
جمعيت روسيه را شامل می شدند .آنھا
فقط تا آنجا از انقالب پشتيبانی می کردند
که به مساله مصادره و باز تقسيم زمين
مربوط می شد .ورای آن ،روستائيان در
مقابل تحوالت اجتماعی و سياسی که
انقالب نويد می داد ،مقاومت می کردند.
مردان بسيار نگران صحبت ھای انقالبی
درباره رھايی زن بودند .يک نمونه از
اين ھراس و مقاومت را می توان در
نامه ای که تعدادی دھقان برای ماکسيم
گورکی در بھار  ١٩١٨نوشته اند به
روشنی مشاھده کرد .اين مردان دھقان
از گورکی می پرسند:
"ما چگونه بايد اين تساوی اعالم شده
زنان با خودمان را درک کنيم و زنان
اکنون چه خواھند کرد .دھقانانی که اين
نامه را امضاء کرده اند بشدت نگران اين
قانون ھستند که در نتيجه آن ھرج و مرج
ممکن است افزايش پيدا کند و روستا
اکنون توسط زنان حمايت می شود.
خانواده ملغی شده است و اين مساله
نابودی کشاورزی را بدنبال خواھد
داشت) ".ماکسيم گورکی ،افکار بيموقع،
رساله ھايی درباره انقالب ،فرھنگ
بلشويکھا  ١٩١٨-١٩١٧ص (.۵۶

اما فقط مردان نبودند که در رابطه با اين
ايده ھای نوين احساس خطر و گيجی می
کردند ،زنان ھم در مقابل تحوالت نويد
داده شده مقاومت می کردند .ارائه يک
ارزيابی دقيق از برخورد زنان نسبت به
پيام برابری جنسی امر پيچيده ای است؛
اما اگر بخواھيم بر مبنای شرکت زنان در
جلسات ژنوتدل قضاوت کنيم ،تصوير
تاريک است .بطور مثال در  ١٩٢١فقط
 ١۴٧٠٩زن دھقان در  ١۵استان مرکزی
روسيه که ميليونھا نفر جمعيت داشت در
اين جلسات شرکت کردند .البته دو فاکتور
در اين تعداد کم شرکت کننده بسيار موثر
بود ،يکی تعداد بسيار اندک
سازماندھندگان ژنوتدل که با زنان دھقان
کار می کردند؛ دوم ھراس زنان از
عواقب خانوادگی شرکت در چنين فعاليت
ھايی .فعالين ژنوتدل که در دھات کار می
کردند ،گزارش کرده اند که تعداد بسيار
کمی از زنان به فراخوان ھای آنھا پاسخ
می دادند .دھقانان به برنامه بلشويکی
برای رھايی زنان بی اعتماد بودند،
بخاطر اينکه فکر می کردند اخالقيات و
ساختار خانواده روستايی را متزلزل می
کند .آنھا عموما مخالف ايده نھادھای
اجتماعی نگھداری از کودکان بودند .در
 ١٩٢١يک جلسه زنان دھقان باتفاق آراء
رای داد که "با ايجاد و سازماندھی
مھدھای کودک مخالف است ،از اينرو که
ھيچ مادری در ميان ما حاضر نيست
نگھداری از کودکانش رااز دوش خود
بردارد) ".کمونيستکا شماره ھای ١٣-
(.١٩٢١ ،١٢
در برخورد به اين ھراس و نگرانی ھا و
شيوه برخورد ھای محافظه کارانه زنان
دھقان ،ژنوتدل به سازماندھندگانش
توصيه کرد که از
صفحه ۵

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!
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سخنرانی در مورد ايدئولوژی کمونيستی
پرھيز کنند ،آنچه بقول سامويلووا دھقانان
"مثل لولو خورخوره" از آن وحشت داشتند.
به سازماندھندگان گفته شد که بر اقدامات
عملی بالفاصله ای که زندگی زنان را بھبود
می بخشد ،تمرکز کنند .اما يک بخش از
زنان روستايی با يک گرمای نسبی از
ژنوتدل استقبال می کردند :بيوه ھا و
ھمسران سربازان .آنھا محرومترين و بی
حقوق ترين بخش جمعيت روستايی محسوب
می شدند .بطور مثال يک تحقيق در سال
 ١٩٢۴نشان می دھد که  ٢٣٪خانواده ھای
بی زمين در  ٣۴استان روسيه مرکزی
توسط زنان سرپرستی می شدند .در اين
مقطع اکثر زنان دھقانی که سرپرست
خانواده بودند ،بی زمين بودند و خود و
فرزندانشان بعنوان کارگر روز کار شاغل
بودند .آنھايی که تکه زمينی داشتند برای
کشت آن با مشکالت بسياری دست و پنجه
نرم می کردند .آنھا معموال مورد اذيت و
آزار کشاورزان قرار داشتند و زمانی که می
کوشيدند از حق خود دفاع کنند مورد تحقير
قرار می گرفتند .عموما بيوه ھا و ھمسران
سربازان در جلسات ژنوتدل شرکت می
کردند و به دفاتر آن برای ايجاد مھد کودک،
دوره ھای آموزشی کشاورزی و ساير
خدمات اجتماعی رجوع می کردند.
بخش ھای "شرقی"
فعاليت در ميان زنان "شرقی" سخت ترين
بخش وظايف ژنوتدل بود .در يک مکالمه با
کالرا زتکين ،در قفقاز در سال ،١٩٢١
برخی از اين زنان درباره زندگی مشقت
بارشان تحت نرم ھای سنتی سخت گيرانه
صحبت می کنند .يکی از آنھا می گويد" :ما
بردگان خاموش بوديم ".ديگری می گويد:
"ما بايد در اتاق ھای خود پنھان می شديم و
در مقابل شوھرانمان ،که اربابانمان بودند،
کز می کرديم ".سومی می گويد" :پدرانمان
در ده سالگی يا حتی کوچکتر ما را می
فروختند .شوھرانمان با چوب ما را کتک

می زدند و ھر وقت ميلشان می کشيد،
شالقمان می زدند .اگر می خواستند يخ
بزنيم ،ما يخ می زديم .دخترانمان را که
مايه شادی و کمکمان در خانه بودند،
ھمانگونه که پدرانمان ما را بفروش
رسانده بود ،می فروختند ".مشکل اصلی
نبود کادرھای فعال محلی بود .ژنوتدل
مجبور بود که انقالبيون و تعليم دھندگان
روسی را به اين مناطق برای کار اعزام
کند .طبق گفته بت استاوراکيس ،يک
سازمانده ژنوتدل ،عدم وجود بلشويک
ھای محلی ،مشکل زبان ،وسعت منطقه،
بی سوادی ،مذاھب مختلف ،و از ھمه
مھمتر خصومت وحشيانه مردان،
ژنوتدل را وادار ساخت که روشھايی
مطابق با شرايط محلی اتخاذ کند.
مالقاتھای مخفيانه ،جلسات در حمام ھای
عمومی ،گروه ھای کوچک در ابتدای
کار و "کلوب ھای زنان" برخی از اين
اقدامات بود .واکنش مردان به اين
فعاليتھا خشونت بود .ريچارد استايتز،
محقق ،توصيفاتی از اين خشونت مردان
ارائه می دھد:
"زنانی که از کلوب ھا خارج می شدند
از جانب مردان با سگ ھای وحشی و
آب جوش مورد استقبال قرار می گرفتند.
يک دختر بيست ساله مسلمان که مايو
بتن کرده بود توسط پدر و برادرانش که
اين شرم را نمی توانستند تحمل کنند ،تکه
تکه شد .يک زن فعال ھجده ساله ازبک
تکه تکه شده و در چاه انداخته شده بود.
آسيای مرکزی در سه ماه از ١٩٢٩
شاھد  ٣٠٠جنايت از اين نوع بود ".
کميته اجرايی مرکزی پس از مشورت با
ژنوتدل تصميم گرفت که اين نوع جنايات
را بعنوان "جرائم ضد انقالبی" دسته
بندی کند .اما عليرغم خطر زياد ،بسيار
از زنان داوطلب کار با ژنوتدل بودند .و

در ھر اول ماه مه يا روز جھانی زن،
ھزاران زن در بازار جمع می شدند و
جسورانه حجاب و چادرھايشان را پاره
می کردند.
مشکالت درون حزبی
عليرغم حمايت رسمی حزب و پشتيبانی
کامل لنين ،ژنوتدل در کميته ھای محلی
حزبی با بی تفاوتی و بعضا تخاصم
مواجه می شد .بعضا در سطح استان
تالش می شد که ژنوتدل را منحل کنند.
باين ترتيب ،ژنوتدل مجبور می شد که
نزد کميته مرکزی و در کنگره ھای
حزبی از اين شرايط انتقاد و شکايت کند.
در کنگره ھای نھم ،دھم ،يازدھم و
دوازدھم که بترتيب در سالھای ،١٩٢٠
 ١٩٢٢ ،١٩٢١و  ١٩٢٣برگزار شد ،اين
انتقادھا و شکايات ارائه شد و ھر بار
کنگره قطعنامه ای در رابطه با نياز به
ژنوتدل تصويب کرد.
بطور مثال در کنگره يازدھم،
اسميدوويچ ،مدير ژنوتدل ،درباره
برخورد به ژنوتدل در استانھا شکايت
کرد .او گفت" :بھتر است که بخش ھای
زنان را منحل کرد تا آنھا به موجوديت
خفت بارشان در بسياری از استانھا ادامه
دھند ".او سپس خواھان شد که مساله
برخورد حزب به ژنوتدل يکبار برای
ھميشه حل شود .کنگره قطعنامه ای
تصويب کرد مبنی بر
صفحه ۶

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن
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صفحه ۶

انقالب اکتبر و رھايی زنان ۴

سازمان آزادی زن برگزار می کند:

بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل بخش سوم ....

جلسه سخنرانی بمناسبت روز
جھانی منع خشونت عليه
زنان

اينکه ژنوتدل بايد حفظ شود و به کميته ھای حزبی گفت
که سازماندھندگان مجرب و ھر نوع حمايت الزم را در
اختيار ژنوتدل قرار دھند .اين قطعنامه تالشھای برخی از
کميته ھای محلی برای انحالل ژنوتدل را پايان بخشيد .اما
در سال  ١٩٣٠بعنوان بخشی از طرح تغيير سازماندھی
دبيرخانه ،ژنوتدل منحل شد و کار در ميان زنان بعنوان
بخشی از کار عمومی حزب تحت بخش گسترش يافته
اجيت  -پروپ )آژيتاسيون  -پروپاکاند( درآمد .

تاريخ :شنبه  ٢٣نوامبر ،ساعت  ۵تا ٧
بعد از ظھر
محل :ويکتوريا ھوست ،ساختمان
اجتماعات ھاگابيو

انحالل ژنوتدل بمعنای پايان کار حزب در ميان زنان
نبود .اين فعاليت تحت ارگانھای ديگر حزب ادامه يافت.
اما بھر رو يک نقطه عطف در برخورد حزب به مساله
رھايی زن بود .انحالل ژنوتدل در اين مقطع مھم که نبرد
بر سر آينده انقالب و اھداف آن تعيين تکليف شده بود،
انجام گرفت .انحالل ژنوتدل در مرحله اوليه طرح صنعتی
کردن سريع و کلکتيويزاسيون کشاورزی انجام گرفت.
پروسه صنعتی کردن و کلکتيويزاسيون به فداکاری ھای
بسيار از جانب مردم زحمتکش نيازمند بود .و باين ترتيب
مبارزه برای بھبود زندگی روزمره زنان کارگر و دھقان
که ھدف اصلی ژنوتدل بود ،با اين طرح ھا سازگار نبود.
مبارزه برای اجتماعی کردن کار خانگی و آنگونه که
برخی آنرا توصيف می کردند "جدايی آشپزخانه از
ازدواج" يک وظيفه مھم ديگر ژتوتدل ،ديگر مناسبت
نداشت .در واقع دولت کمپينی برای تحکيم مناسبات کھن
خانواده بورژوايی را آغاز کرد ،نھادی که بلشويک ھای
اصلی از آن متنفر بودند .انحالل ژنوتدل يک واقعه ايزوله
در حيات سياسی جامعه نبود ،بلکه بخشی از تحول
عمومی زندگی سياسی بطور کلی در جامعه محسوب می
شد.
ادامه دارد...

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

آزادی زن
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کشمکش اسالم و سکوالريسم در ترکيه
تعرض جديد اسالم به حقوق زن
سياوش دانشور
بار ديگر صحنه سياسی ترکيه برسر تحميل
قوانين اسالمی توسط دولت اردوغان و
مخالفين سکوالر و چپ اسالميزه کردن
جامعه ترکيه قطبی شده است .اردوغان
"ليبرال" و نماينده "اسالم معتدل و پرو
غربی" ،اينبار برای برچيدن خوابگاھھای
مختلط دانشجوئی خيز برداشته است.
اردوغان و شرکا ميگويند اين خوابگاھھا
"غير شرعی" است و تالش دارند تدريجا اما
سيستماتيک سيستم آپارتايد جنسی را بر
جامعه ترکيه تحميل کنند .البته نبايد يادمان
برود که اردوغان و حکومتش نور چشمی
آمريکا و شرکا و مدل مورد نظر آنان برای
مردم تحت انقياد در کشورھای خاورميانه
است .قرار بود در تقابل با اسالم سياسی به
اصطالح "فاندمانتاليست" نوعی اسالم
"خوش خيم" و غربی جلو صحنه آورده
شود .قرار بود نوع اردوغان و محمد
مورسی و غنوشی بجای امثال جمھوری
اسالمی و طالبان و حزب ﷲ بنشيند .اين
سياست دو ھدف مھم و ارتجاعی را دنبال
ميکند :اول ،در جدال تروريسم دولتی و
اسالمی تناسب قوای جديدی را به جنبش
اسالم سياسی تحميل ميکند .دوم ،اسالم را
بعنوان يک طوق لعنت و يک ايدئولوژی
ارتجاعی مدافع سرمايه داری که شديدا ضد
کمونيست و ضد چپگرائی است ،در ساختار
سياسی و اداری اين جوامع بعنوان مدل
حکومتی تا اطالع ثانوی نگاه ميدارد.
اما کشتی مدل اسالم پاستوريزه نيامده به گل
نشست .در خود ترکيه اعتراضات ميليونی
که به بھانه پارک قزی شروع شد اردوغان
را تا آستانه سقوط راند و بدون ترديد در
انتخابات آتی ترکيه کار اردوغان و حزبش
تمام است .ھمينطور در مصر اخوانيھا
سقوط کردند .مردم زحمتکش مصر نشان
دادند که رای واقعی مردم آنست که در
خيابانھا اعالم ميکنند نه آنکه تحت تناسب
قوای خاصی و با اجباری که صورت

"اختيار" دارد از مکانيسم صندوق ھا در
می آيد .در تونس نيز النھضه کارش به
تروريسم کشيد و بناچار زير فشار
مخالفين کنار کشيد تا شرايط را برای
دور بعد و حضورش در صحنه سياسی
حفظ کند.
آنچه در اين کشورھا رخ داد و ھنور
تعيين تکليف نشده است ،مستقل از
صورت ظاھر آمدن و رفتن اين احزاب،
کشمکشی پايه ای است که چند دھه است
در کشورھای منطقه در جريان است:
تقابل سکوالريسم و ايجاد جامعه ای آزاد
و برابر با ارتجاع و اسالم و سرمايه
داری! اما ھر جنبشی که نتواند کمر
ارتجاع سياسی را بشکند ،بناچار متفرق
ميشود و عقب نشينی ھائی به آن تحميل
ميشود .در ترکيه اردوغان و اسالميھا
برگشته اند تا ضربات ناشی از
اعتراضات ميليونی در بيش از ھشتاد
شھر ترکيه را جبران کنند .روزی تحت
عنوان "بسته رفرم" زنان محجبه را به
تلويزيون و راديو و مراکز اداری و
آموزشی می آورند .روزی عليه بوسه
عشاق در خيابانھا کف بر دھان می
آورند و يا خواستار تعطيلی مشروب
فروشی ھا می شوند .و امروز ميخواھند
آپارتايد اسالمی را در مراکز آموزشی و
خوابگاھھای دانشجوئی حاکم کنند .يک
سوال واقعی ميتواند اين باشد که چرا
دولت اسالمی و شبه سکوالر ترکيه
مسائل مھم منطقه ای و جھانی و داخلی
را حاشيه ای ميکند اما بطور سيستماتيک
عليه زنان شمشير ميزند؟ چرا دولت
ترکيه و اسالميھای حزب رفاه و توسعه
به القاعده ايھا در سوريه و منطقه کمک
ميکنند اما به روی شھروندان سکوالر
شمشير ميکشند؟ چرا رويای پوچ احيای
امپراطوری اسالمی عثمانی خود را به
ضديت با زنان و سکوالريسم در ترکيه

و در منطقه متکی کرده است؟ اين
سواالت و سواالتی از اين نوع البته فقط
وقتی ميتوانند مطرح باشند که کشمکش
ھای سياسی -طبقاتی ديرينه در اين کشور
و در منطقه قابل بازشناسی باشند.
واقعيت اينست که سکوالريسم جنبشی
قوی و ريشه دار در اين کشورھا است.
نماينده اين سکوالريسم برای دوره
طوالنی چپھا ،کارگران ،سوسياليستھا و
انسانھای آزادانديشی بوده اند که به تجدد
و علم و پيشرفت بھا داده اند .در تقابل
نيروھائی گورستانی و واپسگرا وجود
داشته اند که از موضع قرون وسطی ،از
موضع اسالم سياسی و از موضع
نيازھای سرمايه داری متکی بر اختناق و
ديکتاتوری ،اسالم و تبعيض و نابرابری
نھادينه در آن را ابزاری قوی و کارا
برای سرکوب جنبشھای آزاديخواھانه
کارگری و سوسياليستی تلقی کرده اند .در
اين ميان زنان "حلقه ضعيفی" بوده اند که
تعرض به آنھا با اتکا به مردساالری
ريشه دار در جوامع طبقاتی ھمواره در
دستور روز بوده است .اما تاريخ و سابقه
مسئله ھرچه بوده است ،امروز آنچه
اردوغان و خامنه ای و فالن شيخ پشم
الدين در کويت و عربستان را به ضديت
مستمر با زنان ميکشاند ،اسالم است.
اسالم بعنوان روبنای سياسی سرمايه
داری در اين کشورھا ،اسالم بعنوان
نيروئی ضد کمونيست و ضد برابری
طلبی .اسالم سياسی امروز حتی جنبشھای
ھم طبقه ای خويش مانند ليبراليسم و
ناسيوناليست ھای آتاتورکيست را پس
ميراند تا امکان تعرض سکوالريسم در
مقياس جامعه و برابری طلبی کارگری و
سوسياليستی را به حاشيه براند و يا
دستکم در موضعی بشدت دفاعی قرار
دھد .درک اين نکته مھم است که اين
کشمکش امری بی
صفحه ٨

حقوق زن نه شرقی است نه غربی ،جھانی است!

آزادی زن
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کشمکش اسالم و سکوالريسم در ترکيه
تعرض جديد اسالم به حقوق زن ...
ربط به جامعه نيست ،صرفا کشکشی بين
اسالم و ناسيوناليسم آتاتورکی نيست ،صرفا
دعوای "باالئی" ھا نيست .آنچه دارد اتفاق
می افتد جلو آمدن نيروھای سياه سرمايه
داری است که برای پيشروی ناچار است
بدوا صفوف خود بورژوازی و طبقات
حاکمه را روی اين سياستھای ارتجاعی متحد
کند تا بتواند تمايل سکوالريستی و
سوسياليستی قدرتمد در خود اين جوامع را
منکوب کند.
رئوس يک سياست آزاديخواھانه
در ترکيه
 -١در کشمکش کنونی بايد بار ديگر روشن
شده باشد که اسالم اردوغانی و مکال موسوم
به "معتدل و پرو غربی" ماھيتا تفاوتی با
اسالم عمامه ای و موسوم به
"فاندمانتاليست" ندارد .اين تقسيمات اگرچه
از موضع رسانه ھای مفسر و جھت دار و
از موضع منافع دول غربی دارای اھميت
اند ،اما از موضع زنان و مردان آزاديخواه و
برابری طلب ،از موضع جنبشی که برای
آزادی و رفاه و سکوالريسم ميجنگد ،پشيزی
ارزش ندارد .اسير شدن در اين تقسيم بنديھا
عمال قبول صورت مسئله طبقات حاکمه
است .اسالم سياسی را بايد با نيروی برابری
طلبی شکت داد.
 -٢سکوالريسم يک پيش شرط مھم آزادی
زن در ايران و ترکيه و کل منطقه است.
قوانين و آموزش و پرورش و دولت نمينواند
اسالمی يا مذھبی باشد و توقع داشت
سکوالريسم و حقوق بدوی شھروندان محلی
از اعراب داشته باشد .سکوالريسم برای
جنبش آزادی زن مھم و حياتی است .لذا اين
جنبش بدون اينکه تحقق سکوالريسمش را به
اين و يا آن نيروی طبقه حاکمه گره زند ،بايد
نيروی اردوی برابری و سکوالريسم را
بسيج کند و ھر تعرض اسالميون را در
نطقه خفه کند .جنبش آزادی زن و جنبشھای

رفع تبعيض در ترکيه ،بايد روی اين
سياست مشخص که تعرض اسالميون
در ترکيه معادل پسروی نيروھای
ترقيخواه و برابری طلب و کل اردوی
سکوالريستی در ترکيه و در منطقه
است روشن باشند .بايد بدون ھيچ
ترديدی عليه اسالميزه کردن ترکيه
بپاخاست.
 -٣شکست سياستھای اردوغان در
ترکيه به شکست اسالميون در منطقه
ترجمه ميشود و نيروی سکوالريستی و
برابری طلب را در مصر و تونس و
ايران و ديگر کشورھا تقويت ميکند .اين
دستاورد تثبيت ميشود که اسالم اردوغان
و مورسی و غنوشی مکال با اسالم
طالبان و بن الدن و خامنه ای و شيخ فھد
ماھيتا ضد زن اند .ماھيتا ضد برابری
اند .ماھيتا ضد سکوالريسم اند .ماھيتا
ضد چپ اند .ماھيتا ضد کمونيست اند.
ماھيتا ضد پيشرفت و ترقيخواھی اند.
اين دستاورد تثبيت ميشود که شکست
اسالم سياسی نه کار بوش و بلر و براون
و اوباما که کار بشريت متمدنی است که
منفعتی در جنگ و مذاکره تروريستھا و
اردوی ارتجاع در منطقه و جھان
ندارند.

 -۴جنبش اسالم سياسی امروز جنبشی
برای تحميل واپسگرائی و بازگردان
عقربه تاريخ به معيارھای قرون وسطی
است .سکوالريسم و برابری طلبی امروز
نيز جنبشی است که اساسا خود را بر نفی
تبعيض و ايجاد جامعه ای آزاد بنا کرده
است .جامعه ای که سيستم سياسی –
اداری آن تبعيض را در اشکال ديگر
نھادينه نميکند بلکه از ھويتھای ملی و
قومی و مذھبی گسست خواھد کرد و
ھويت انسانی و شھروندی را نقطه
عزيمت حرکت خود قرار ميدھد .جامعه
ای در آن حق و مسئوليت به يک اندازه
اھميت دارند و تعلقات فکری و سياسی و
مذھبی اين و آن مبنای ھيچ امتياز و
حقوق ويژه ای نيست.
 -۵تعرض جديد اسالميون در ترکيه بايد
درھم کوبيده شود .ھر آزديخواھی
ضروری است خود را کنار مردم کارگر
و زحمتکش و نسل جديد سکوالر و
پيشرو ببيند و از تالش آنھا عليه اسالميزه
کردن جامعه ترکيه قويا حمايت کند .اسالم
اردوغانی نفس ھای آخرش را ميکشد و با
اين تالشھا دارد رسما و قانونا عقب
نشينی ھائی را به جامعه ترکيه تحميل
ميکند .زنان ،طبقه کارگر ،سکوالرھا،
سوسياليستھا و کمونيستھا و ھر انسان
شريفی در شکست اين موج ارتجاعی
اسالمی ذينفع است .در تقابل اسالم و
سکوالريسم ،پيروزی سکوالريسم درخود
مھم است .ھمينطور اين پيروزی راه را
برای پيشروی جنبش آزاديخواھی و
سوسياليستی ھموارتر ميکند* .
10-11-2013
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نشريه آزادی زن را توزيع کنيد!

