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قتل عام کارگران در بنگالدش
تروريسم سرمايه داران عليه جامعه؟!
چھارشنبه  ٢۴آوريل يک فاجعه ديگر طبقه کارگر
بنگالدش را به دام خود کشيد .ساختمان  ٨طبقهُ
"پالزای رعنا" در منطقه صنعتی "سوار" ٣٠
کيلومتری داکا ،پايتنخت بنگالدش ،که  ۴کارخانه
پوشاک را در طبقات مختلف جا داده بود ،فرو
ريخت .تا روز يکشنبه اخبار حاکی از کشته شدن
بيش از  ٣٧٠نفر از کارگران اين کارخانه ھا که
عمدتا زنان جوان و بعضا کودک ھستند ،مجروح
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جنبش آزادی و برابری
و مسئله ممنوعيت حجاب در فرانسه
سياوش دانشور
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جوابی به حرمت شکنی دوبارە
جمھوری اسالمی در مريوان
شدن بيش از  ١٠٠٠نفر و ناپديد شدن حدود ٩٠٠
نفر است .ابعاد فاجعه زمانی دردناک تر می شود که
اعالم شده ترک ھای بسيار بزرگی در ستون ھای
ساختمان و نزديک ژنراتور ديده شده و به صاحب
ساختمان و پليس اطالع داده شده بود .پليس روز قبل
از اين حادثه دلخراش از ساختمان بازديد کرده و به
صاحب آن محمد سھل رعنا که از رھبران جبھه
جوانان ليگ عوامی ،جريان حاکم در کشور است،
ھشدار داده بود .اما اين ھشدار با بی اعتنايی اين
جنايتکار مواجه می شود و بيش از  ٣٠٠٠نفر
عليرغم خطر باالی ريزش ساختمان سر کار
فرستاده می شوند .کارگران اين  ۴کارخانه برای
شرکت ھای غربی از جمله
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تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد

مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!
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"پرايمارک" و "ماتالن" انگليسی لباس می دوختند.
پس از ريزش خويشاوندان کارگران به سمت ساختمان فرو
ريخته سرازير شدند .آنھا از تاخير در آغاز عمليات نجات
کارگران و يواش بودن سرعت آن شکايت داشتند .فقدان وسايل
مدرن برای چنين عملياتی يکی از داليل جان باختن تعداد بسيار
بوده است .گزارش شده که کارگران آتش نشانی و داوطلبان با
وسايل ابتدايی و بعضا با دستھای خالی خاک و سنگ را کنار
می زدند .پس از مدتی صبر خانواده ھا لبريز می شود و شروع
به اعتراض می کنند .بدنبال اعتراض خانواده ھا پليس بميان آنھا
گاز اشک آور شليک می کند .طی دو سه روز اخير ھزاران نفر
از کارگران به اين وضعيت اعتراض کرده اند که با حمله پليس
روبرو شده اند.

اين حادثه کمتر از  ۶ماه پس از آتش سوزی در کارخانه پوشاک
"تزرين فشن" در منطقه صنعتی "آشوليا" در حومه داکا که
حدود  ١٢٠کارگر را بکام مرگ کشيد و بيش از  ١۵٠کارگر را
بشدت مجروح کرد ،اتفاق می افتد .پس از اين حريق دولت
بنگالدش و کمپانی ھای غربی وعده دادند که ديگر چنين
حوادثی اتفاق نخواھد افتاد و کنترل بسيار بيشتری بر شرايط
ايمنی کار در کارخانه ھای لباس دوزی انجام خواھد گرفت.
ھمانگونه که انتظار می رفت ،ھيچ اتفاقی نيافتاد؛ آب از آب
تکان نخورد .کمتر از  ۶ماه بعد ،يک تراژدی ديگر بوقوع
پيوست که تاکنون چند صد نفر را بکام مرگ برده است.
طی سالھای اخير حومه داکا به يک منطقه صنعتی بدل شده است
و در حاشيهُ اين منطقه صنعتی خرابه ھايی است که کارگران
شاغل در اين منطقه را سکنی داده است .خيابان ھای تاريک و
بدون چراغ برق محل زندگی کارگران کنتراست خيره کننده ای
با نورھای فلورسنت کارخانه ھای پوشاک ،که مثل قارچ از
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زمين روئيده اند ،بوجود می آورد؛ کنتراستی که ميان اين نور
خيره کننده و تاريکی مطلق وجود دارد ،قرار است نويد دھنده کار
و زندگی به محرومين بی حقوقی باشد که در اين منطقه زندگی
ميکنند .حدود  ٣ميليون و  ۶٠٠ھزار نفر کارگری که در اين
کارخانه ھا تا پاسی از شب جان می کنند ،از پايين ترين استاندارد
کار و زيست طبقه کارگر جھانی برخوردارند؛ مزدشان در ميان
پايين ترين ھاست ،مزايای کار ،ايمنی شغلی و ايمنی جانی اصال
وجود ندارد .اين منطقه توليدی سريع رشد يافته ای است که کمپانی
ھای بزرگ بين المللی و مزن ھای مد برای سود بيشتر به آنھا
ھجوم آورده اند.

کارخانه ای که در دسامبر  ٢٩ ،٢٠١٠کارگر در حريقی در آن
جان سپردند ،ھنوز دارد برای "تامی ھيلفگر" لباس تھيه می کند.
ابتدا به اين آتش سوزی توجه ای نشد ،اما پس از آنکه يک گزارش
تلويزيونی در آمريکا شرايط دھشتناک کار اين کارگران را نشان
داد ،شرکت پی وی اچ ،کمپانی مادر تامی ھيلفگر قول داد که يک
ميليون دالر صرف ارتقاء ايمنی کارخانه خواھد کرد .اما اين فقط
يک ژست روابط عمومی بيش نبود .از اين يک ميليون دالر خبری
نشد؛ اما بجای آن چند ھفته بعد ،جسد "امينول اسالم" ،يکی از
رھبران کارگری که سالھا در منطقه آشوليا برای سازماندھی
کارگران ،افزايش دستمزد و ارتقاء ايمنی مبارزه می کرد ،در کنار
جاده پيدا شد .بدن امينول نشان از شکنجه ھای وحشيانه می داد.
امينول که زمان مرگ  ۴٠سال داشت ،در سال  ٢٠١٠توسط
نيروھای امنيتی بنگالدش بجرم فعاليتھای کارگری دستگير،
شکنجه و زندانی شده بود.
در بنگالدش حدود  ۵٠٠٠کارخانه پوشاک وجود دارد که فقط در
 ١٠تا  ١۵کارخانه فعاليت سنديکايی موجود است و يک درصد
کارگران توسط اتحاديه کارگری نمايندگی می شوند .چندين ماه
پيش کارگران  ٣٠٠کارخانه برای خواست افزايش دستمزد و
بھبود شرايط کار بمدت يک ھفته کارخانه ھا را تعطيل کردند .اين
 ۵ھزار کارخانه حدود  ٨٠٪صادرات بنگالدش ،مبلغی حدود ١٢
و نيم ميليارد دالر درآمد توليد می کنند .اين کارخانه ھا عمدتا برای
بازار اروپا و آمريکا لباس می دوزند .يک شرکت عظيم
پيمانکاری ھنگ کنگی بنام "لی و فانگ" ،واسطه ميان شرکت
ھای غربی و کارخانه ھای بنگالدشی است .در سال ٢٠١١
صنعت پوشاک بنگالدش مکان سوم را در
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سطح جھان پس از چين و ايتاليا بخود اختصاص داده بود .با
توجه به دستمزد  ٣٨دالر در ماه ،کمپانی ھای بين المللی بطور
روز افزونی توليد خود را از چين به بنگالدش منتقل می کنند.
عالوه بر حاکميت يک دولت سرکوبگر جنايتکار ،حاکميت
مذھب و سنن عقب مانده و زن ستيز به بورژوازی امکان می
دھد که نيروی کار بسيار ارزان کارگران زن بنگالدش در
صنايع پوشاک را وحشيانه استثمار کند.
طبق گزارش سازمان بين المللی کار از سال  ٢٠٠۵تا حادثه
آتش سوزی  ۶ماه پيش حدود  ٧٠٠کارگر در حوادث کاری در
بنگالدش جان باخته اند .اما در اين مدت حتی يک کارخانه دار
بخاطر سھل انگاری مجازات نشده است .در حاليکه کامال
آشکار است که تمام حوادث که منجر به مرگ و جراحت
کارگران شده بخاطر عدم رعايت اولين اصول ايمنی بوده است.
در ساختمان پالزای رعنا گفته می شود که ساختمان بدون جواز
و بر روی زمين سست بنا شده بود .ھم صاحب کارخانه و ھم

وار تھيه می شود ،دست سرمايه داران در کشورھای غربی و
کشورھای توليد کننده و دولت ھايشان را در دست ھم قرار می دھد
و در اين راه ھر روز انسان ھای بيشماری جان می بازند .عالوه
بر آتش سوزی ،مسموميت کارگران در کارخانه ھای پوشاک يک
پديده شناخته شده ديگر است .در ويتنام ،کامبوج ،آرژانتين ،برزيل
و غيره کارگرانی که برای فروشگاه ھای زنجيره ای از جمله
 ،H&Mمارکس و اسپنسر ،وال مارت ،تسکو و مزن ھای مد
مشھور غربی لباس می دوزند در ماھھای اخير گزارش شده است.
در آرژانتين چندين کارگاه زير زمينی پوشاک که برای شرکت
زارای اسپانيايی لباس می دوختند توسط پليس کشف شده اند که در
آنھا از کارگران مھاجر "غيرقانونی" بشکل برده استفاده می شده
است.
طبق گزارش آی ال او در ھر  ١۵ثانيه يک کارگر در اثر سوانح
کار يا بيماری مربوط به کار جان می بازد .در ھر  ١۵ثانيه ١۶٠
کارگر دچار سانحه کاری می شوند .ھر روز  ۶٣٠٠کارگر در اثر
سانحه کار يا بيماری مربوط به کار جان می بازند .اين يعنی بيش
از دو ميليون و  ٣٠٠ھزار مرگ در سال .ھر سال حدود ٣١٧
ميليون سانحه در محيط ھای کار رخ می دھد .اين آمار ھا در
گزارشات سازمان بين المللی کار درج می شود و در آرشيو ھا
مدفون می شود .در ھيچ جنگی اين تعداد انسان طی يک سال کشته
نمی شود .در ھيچ بالی طبيعی ،زلزله و سيل و سونامی اين تعداد
انسان جان نمی بازند .اما در جنگ سرمايه دار با کارگر برای
سود بيشتر ساليانه  ٢ميليون و  ٣٠٠ھزار کارگر جان می بازند.
به ھمين سادگی .اين آمار و ارقام بر تمام دولتھای سرمايه داری،
سازمان ملل ،سازمانھای بين المللی حقوق بشر و قس عليھذا
آشکار است .اما ھيچ اقدامی برای ريشه کن کردن آن انجام نمی
گيرد.
کارگران ھر روز برای تامين ايمنی محيط کار مبارزه ميکنند و
اين مبارزه بايد از حمايت و ھمبستگی فعال انسانھای آزاديخواه
برخوردار شود .اما تنھا راه ريشه کن کردن اين قتل عام ميليونی،
واژگونی سرمايه داری ،الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد
و لغو کار مزدی است .اين تنھا راه رھايی بشريت از اين بردگی
وحشيانه است* .

مھندسينی که جواز غيرقانونی برای ساختمان صادر کرده
بودند ،آگاه بودند که دارند آفرينندگان يک تراژدی انسانی در
حال وقوع ھستند .اينبار بعلت انعکاس وسيع اين خبر دلخراش
در سطح جھان و ھراس از کاھش سودھای کالن ،پليس اقدام به
دستگيری صاحب کارخانه محمد سھل رعنا و دو تن از
مھندسينی که جواز غيرقانونی برای ساختمان صادر کرده
بودند ،نموده است .روز يکشنبه صاحب کارخانه در حال فرار
به ھند توسط پليس دستگير شد.
خطر آتش سوزی در کارخانه ھای پوشاک در سطح جھانی
بسيار باال است .در بنگالدش از سال  ١٩٩٠بيش از صد آتش
سوزی گزارش شده که منجر به مرگ بيش از  ٧۵٠کارگر شده
است .سودھای افسانه ای از لباس ھايی که در اين شرايط برده
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اخيرا يک کودک  ۵ساله در ھند ربوده شده
و مورد تجاوز جمعی قرار گرفته است .در
حال حاضر اين کودک پنج ساله در
بيمارستان در حال مرگ رھا شده است.
پليس خانواده دختر را تحت فشار گذاشته که
از شکايت صرف نظر کنند.
در اکتبر  ٢٠١٢يک دختر  ۵ساله ،بنام الما،
در عربستان سعودی که توسط پدرش
وحشيانه مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته
بود در بيمارستان جان باخت .پدر جنايتکار
الما يک آخوند است که در يک برنامه
تلويزيونی درباره اسالم صحبت می کند؛ او
به مادر الما که از او جدا شده اجازه نمی داد
دخترش را ببيند .دادگاه اين مرد را که در
دفاع خود گفته بود به بکارت دختر بچه اش
مشکوک بوده و باين خاطر به او از معقد
تجاوز کرده و بعد معقد او را سوزانده است،
به  ۴ماه حبس و پرداخت مبلغ  ۵٠٠٠دالر
خون بھا به مادر دختر محکوم کرده است.
القامدی ھم اکنون به تلويزيون بازگشته است.
ھر دو ثانيه يکبار يک زن در آفريقای
جنوبی مورد تجاوز قرار می گيرد .اين نوع
از جنايت بخشی از زندگی روزمره در
آفريقای جنوبی به حساب می آيد .به ھمين
دليل به پايتخت تجاوز در جھان مشھور شده
است .در اين منطقه از جھان تجاوز به
معلولين ھم يک امر عادی به حساب می آيد.
گفته می شود که معموال متجاوزان از ميان
کشيشان ،پليسھا ،سياستمداران ،پزشکھا،
معلمين و ھمکالسی ھای قربانيان ھستند .ھر
روز اجساد دختران و زنان مورد تجاوز
قرار گرفته در خندقھا ،زير درخت ،در
پشت بامھا ،زير انبوھی از بوته ھا يا در
صندوق عقب اتوموبيلھا پيدا می شود.
در عراق آمار تجاوز به دختران خردسال و

نوجوان افزايش چشمگيری پيدا کرده
است .تجاوز به کودکان زير پوشش
ازدواج در ايران افغانستان و پاکستان
به يک معضل جدی بدل شده است .در
ھند از سال  ٢٠٠١آمار تجاوز جنسی
به کودکان رشد  ٣٣۶درصدی داشته و
از  ٢٠١١تا  ٢٠١٣آمار رسمی تجاوز
به کودکان  ٧١١٢مورد ذکر شده است.
پديده صيغه يا عقد موقت در ازای
دالرھای مردان اسالمی از کشورھای
خاورميانه نوع ديگری از تجاوز جنسی
شرعی به دختران زير  ١٨سال در ھند
است .در کشور آفريقايی کنگو به دليل
وجود جنگ داخلی با  ۴٨مورد تجاوز
در ھر ساعت روبرو ھستيم .گزارشات
رسانه ھا از سوريه از رشد وسيع
تجاوز فردی و گروھی افراد مسلح به
زنان و دختران جوان خبر می دھد که
بعد از فتواھای روحانيون سعودی،
اردنی و مصری که تجاوز به زنان
علوی ،غير سنی و غير مسلمان را
حالل اعالم کرده اند از افزايش بيشتری
برخوردار شده است .از طرف ديگر
تجاوز فردی و گروھی ماموران
انتظامی و امنيتی حکومت بشار اسد به
زنان و دختران جھت فشار آوردن به
مردم مناطق قيام کرده در سوريه از
ابعاد فاجعه آميزی برخوردار است.
با توجه به اينکه مردم در اين کشورھا
به دليل رعايت حفظ "آبرو" و ترس از
عواقب رفتار و نگاھھای سنگين
ديگران ھرگز شکايت نمی کنند و تالش
می کنند مسئله را مسکوت گذارند ،آمار
واقعی بايد بسيار باالتر از ارقام ياد شده
باشد .قربانيان اين تجاوزھا در بسياری
از اوقات به قتل می رسند .در بعضی
مواقع فرد متجاوز با پرداخت مبلغی به
خانواده قربانی آزادانه به زندگی خود

ادامه می دھد .بعضا ً قضيه به ازداواج
اجباری فرد قربانی با فرد متجاوز ختم
می شود .در موارد بيشماری دختران
نوجوان با خودکشی و سوزاندن خود
تالش می کنند مسئله را از چشم پدر و
مادر خود ھم پنھان نگه دارند.
جامعه شناسان و روانشاسان و دانشمندان
علوم سياسی بر اين نظر ھستند که فقر
روزافزون در بيشتر جوامع بشری ،وجود
جنگ ،عدم دسترسی به يک سيستم
آموزشی درست ،نااميدی و سرخوردگی
ھای اجتماعی ،عدم وجود يک سيستم
قضايی در کنار فرھنگ مردساالرانه
حاکم در اين جوامع می تواند دليلی بر
بروز اينگونه خشونتھا باشد .روشن است
که در جوامعی که خشونت سازمانيافته
دولتی عليه اکثريت عظيم جامعه بيداد می
کند؛ فقر و تبعيض ،سرکوب و اختناق و
خشونت پليسی و دولتی بر جامعه
حکمفرما است ،خشونت عليه اقشاری از
جامعه که بعلل مختلف قشر ضعيف
شناخته می شوند يعنی کودکان و زنان
ابعاد فاجعه انگيز می يابد و تا زمانی که
ھنوز تبعيض و نابرابری براساس جنسيت
بر جامعه حاکم است؛ تا زمانيکه آپارتايد
جنسى يک رکن حاکميت سرمايه دارى
است و تا زمانيکه فرودستى زن و سلب
ھويت اجتماعى و انسانى او در
کشورھاى اسالم زده و جنگ زده بازتوليد
می شود ،خشونت جنسی عليه زنان يک
بعد فجيع جامعه باقی خواھد ماند*.

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!
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جنبش آزادى و برابرى
و ممنوعيت حجاب در فرانسه
سياوش دانشور
توضيح :مقاله ای که ميخوانيد در اوائل سال
 2004و بدنبال قانون ممنوعيت حجاب در
مراکز آموزشی فرانسه نوشته شده است .بحث
حجاب و سطوح مختلف آن ،اعم از حجاب
کودک و برقع تا حجاب بزرگساالن و برخورد
قانون و دولت و احزاب سياسی به آن ،ھنوز
بحثی مھم و مفتوح است و بويژه با سرنگونی
جمھوری اسالمی در ايران که با يک رگه قوی
ضد مذھبی ھمراه خواھد بود ،به بحثی داغ در
ميان نيروھای سياسی بدل خواھد شد .اين
يادداشت تالش دارد به روندھای سياسی پايه ای
تر کشمکش برسر حجاب ،جايگاه حجاب در
کشمکشھای سياسی دنيای امروز ،صفبنديھائی که
حول آن شکل ميگيرد ،و استداللھای متفاوت
پيرامون آن بپردازد .ھيئت تحريريه

***

سکوالريسم و الئيسيته در فرانسه ،با بيانيه
ناسيوناليستى ژاک شيراک در مقابل اسالم
سياسى سنگربندى کرد .حجاب ،که تا چندى
پيش "انتخاب فردى" مسلمانان و منتج از
حق پذيرفته شده "آزادى پوشش" محسوب
ميشد ،ظاھرا مانند موريانه عمارت
سکوالريسم و جمھورى الئيک فرانسه را
ميجويد .ناسيوناليسم فرانسوى براى عقب
راندن اسالم سياسى ،دست بدامن ليبراليسم
کالسيک شد تا با بيانيه شيراک ،ميخى بر
تابوت خزئبالت پست مدرنيستى که ديگر
دوران مصرفش در فرانسه بسر آمده بکوبد.
زمانى دور انقالب کبير فرانسه براى آزادى
و برابرى دست کليسا را بريد اما در نيمه
راه بنا به مصلحت سياسى و طبقاتى
بورژوازى متوقف شد .ھشتاد و دو سال بعد
کموناردھا در بيانيه اولين انقالب کارگرى
جھان اعالم کردند؛ فرانسه مرده است ،زنده
باد بشريت! بورژوازى فرانسه در ١٧
دسامبر  ،٢٠٠٣با حرکتى شجاعانه و در
عين حال مبھم ،موقعيت اش را در مقابل
نيروئى از گور برخاسته تحکيم کرد .اما
کماکان بريدن دست مذھب از زندگى

اجتماعى مردم ،چه در فرانسه و چه ھر
جاى ديگر جھان ،و ھمينطور عبور از
ھويتھاى کاذب ملى و نژادى و تحقق
"زنده باد بشريت" ،روى دوش
کموناردھاى امروز است!
زمينه ھاى روياروئى امروز
موضوع ممنوعيت حجاب و ديگر
سمبلھاى مذھبى در مراکز آموزشى
دولتى فرانسه مسئله بسيار مھمى است
و محدود به دفاع از سکوالريسم و
الئيسيته نميشود .گسترش انفجارى اين
بحث در اروپا و کشورھاى اسالم زده،
صفبندى اى که متعاقب آن شکل گرفته
و بناچار تعميق خواھد شد ،جايگاه اين
موضوع را در تقابلھاى سياسى جوامع
امروز ترسيم ميکند .اقدام دولت فرانسه
و واکنش ھيستريک و قابل انتظار
جنبش اسالم سياسى از جمھورى
اسالمى ايران تا کشورھاى ديگر
خاورميانه و اروپا ،بيانگر ادامه جدالى
تاريخى تر و جھانى تر نيروھا و
جنبشھاى سياسى و طبقاتى در دنياى
امروز است .حجاب مجرائى براى
تعيين تکليف مسائل قديمى تر و بنيادى
ترى است که امروز در اشکال
جديدترى مطرح شده اند .حجاب،
برخالف ادعاى پوچ جريانات مذھبى و
روشنفکران پست مدرنيست و نيروھاى
"چپ" حاشيه اى ،نه يک "پوشش
اسالمى" که پرچم جنبش خونريز و
تروريست و واپسگراى اسالم سياسى
است .حجاب لوگوى آپارتايد اسالمى و
فاشيسم مذھبى دوران معاصر است.
جنبشى بورژوائى و دست راستى که در
متن تقابلھاى جنگ سرد توسط خود
دولتھاى غربى و از جمله فرانسه،
بويژه در کشورھاى خاورميانه براى
مقابله با قدرتگيرى چپ ،از حاشيه به
متن آورده شد و امروز بعنوان بخشى

از بورژوازى اين کشورھا منافع و قدرت
سياسى و اقتصادى خود را اعاده ميکند.
مادام که دامنه عمل اين جنبش محدود به
کشتار و تحميل بيحقوقى به مردم اين
کشورھا بود ،با ھمان تئوريھاى پست
مدرنيستى و نظريه نسبيگرائى فرھنگى
تحمل و توجيه ميشد.
اما امروز اين جنبش در مھد ليبراليسم و
دمکراسى غربى تعرض و ترور ميکند.
ھمراه با موج راستگرائى دھه ھشتاد و
متعاقب آن سقوط بلوک شرق در دھه نود
و عروج نيروھاى دست راستى قوم
پرست و ناسيوناليست و مذھبى ،تعرض
از پائين جنبش اسالمی با ھدف
ديسکوالريزه کردن جوامع غربى و جا
دادن قوانين و نرمھاى اسالمى ،و در
برخى موارد ادعاى داشتن "واتيکان
اسالمى" ھمراه شد .و اين محدود به
جريانات اسالمى نشد .تالش براى
محدوديت آته ئيسم و نقد مذھب و حتى
ممنوعيت نقد مذھب در برخى کشورھاى
غربى ،و سازش با کليسا و جلو راندن آن
بعنوان ابزار موثر بورژوازى در تحميق
مردم بکار گرفته شد .نظريه نسبيت
فرھنگى و سياستھاى منتج از آن ،بويژه
زمينه رشد سرسام آور جريانات اسالمى
را در اين کشورھا فراھم کرد .سر
درآوردن گتوھاى اسالمى ،مساجد و
مدارس مذھبى ،سرباز گيرى براى
نيروھاى ترويستى جنبش اسالمى ،فتوا
امامان عليه مخالفين اسالم ،تحميل حجاب
به کودکان ،قتلھاى ناموسى ،آموزش قرآن
و خرافه به کودکان ،از جمله نتايج اين
سياستھا و پيشروى جنبش اسالم سياسى
در اين جوامع اند.

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!
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جنبش آزادى و برابرى
و ممنوعيت حجاب در فرانسه ...
ھمزمان که کشمکش بر سر آرايش سياسى،
اقتصادى ،نظامى و ايدئولوژيکى جھان بعد
از پايان جنگ سرد مابين دولتھاى سرمايه
دارى مسئله اى مفتوح و در جريان است،
اسالم سياسى بعنوان يک نيروى حاضر در
صحنه آنھم در مراکز بحرانى جھان از
کشورھاى خاورميانه تا بالکان و روسيه و
شمال آفريقا ،يک پاى اين جدال است .اسالم
سياسى با واقعه  ١١سپتامبر دامنه عمل
تروريستى اش را به "منطقه ممنوعه"
رسانده بود .بايد رابطه آمريکا و غرب با
اسالم سياسى تجديد تعريف ميشد .وقايع بعد
از  ١١سپتامبر ،حمله نظامى به افغانستان و
عراق و سقوط طالبان و صدام ،کشمکشھا و
رقابتھاى اروپا و آمريکا را تشديد کرد .در
پس اين وقايع بويژه با حمله آمريکا به
عراق ،ھمانطور که ما پيش بينى کرديم،
اسالم سياسى رشد کرد و دنيا را به ميدان
تروريسم و جھاد اسالمى تبديل کرد .امروز
شھروندان چھار گوشه جھان شاھد و قربانى
بى دفاع عمليات تروريستى جريانات اسالمى
ھستند .ممنوعيت حجاب و سمبلھاى مذھبى
در مدارس فرانسه ،اگر يک وجه آن دفاع از
سکوالريسم و الئيسيته در خود کشور
فرانسه است ،اما وجه اصلى آن الگوى
فرانسه براى اروپا در پاسخ به اسالم سياسى
است.
صفبنديھاى سياسى
بحث ممنوعيت حجاب و سمبلھاى مذھبى در
مراکز آموزشى به فرانسه محدود نخواھد
شد .اين موضوع در اشکال مختلف در
کشورھاى اروپائى از جمله سوئد ،دانمارک،
آلمان و اخيرا انگلستان در جريان بوده است.
بويژه بعد از تثبيت نسبى اين قوانين در
فرانسه و حمايتى که در ميان افکار عمومى
دارد ،به سرعت به موضوع داغ کل اروپا
تبديل خواھد شد .ھم اکنون اين موضوع نه
فقط در اروپا که در ابعادى جھانى مطرح
است .در اروپا جنبش اسالمى اھرمھاى قابل
توجه اى براى تقابل با اين روند ندارد،
معضل اصلى قدرت مذھب در ساختار

سياسى و ادارى اين کشورھا و تنيده
شدن مذھب با قوانين است که امکاناتى
را براى مقاومت اسالم سياسى فراھم
ميکند .بجز استثنا فرانسه ،ما با
سکوالريسم حتى در سطح دولتھا در
اروپا مواجه نيستيم .ھنوز تحقق دولت
و نظام ادارى سکوالر ھدفى است که
بايد در اين کشورھا به نيروى مردم
آزاديخواه به کرسى نشانده شود .يک
سوى اين جدال را نيروھاى دولتى و
بورژوازى محافظه کار و دستگاه
مذھب تشکيل ميدھند .در سوئى ديگر
اسالم سياسى و روشنفکران پست
مدرنيست و چپ ناسيوناليست "ضد
امپرياليست" صف آرائى کرده اند .در
مقابل نيروھاى متعدد بورژوائى،
کارگران و سوسياليستھا و مردم متمدنى
قرار دارند که تمايالت و منافعشان در
تقابل با کل اين جريانات قرار دارد.
برخورد و عکس العمل بسيار گرم و
سمپاتيک مردم در سوئد و دانمارک در
جريان مباحث مربوط به ممنوعيت
حجاب کودکان و يا عليه قتلھاى ناموسى
در تقابل با راستگرائى و سازش دولتھا
با جريانات اسالمى مويد اين حقيقت
است .کارگران در اروپا منفعتى در
تقسيم طبقه شان به مسيحى و مسلمان و
يھودى و فرانسوى و انگليسى و غيره
ندارند .زنان منفعتى در ستم جنسى و
سودپرستى سرمايه و تحميل قوانين
منتج از مذھب ندارند .جنبشھاى سياسى
و اجتماعى پيشرو منفعتى در عقبگرد
جامعه و حفظ و کارکرد الگوھاى سنتى
دستگاه مذھب ندارند .مردم پيشرو
وجود استانداردھاى دوگانه براى حقوق
کودکان و زنان در اين جوامع را دون
شان خود ميدانند .اين ھمان نيروئى
است که  ١٥فوريه را خلق ميکند و در
تقابل با جنگ تروريستھا به ميدان مى
آيد .اين نيروئى است که از سياتل تا
فرانسه عليه دولتھا و جريانات دست
راستى ايستاده است .اين نيروئى است

که اگر از ارعاب رسانه اى بورژوازى و
تبليغات راسيستى و مذھبى و
ناسيوناليستى طبقه حاکم مصون باشد ،به
آزادى و رفاه و برابرى فکر ميکند .اين
نيرو ميتواند در اين جدال جھانى مھر
انسانيت پيشرو را بر روند اين وقايع
بکوبد.
جبھه ھاى نبرد
اگر چه ثقل اين مبحث و کشمکش
اجتماعى امروز در اروپا قرار دارد ،اما
گستره اين جدال فراتر از جغرافياى
سياسى اروپاست .مرکز قدرت يک پاى
اصلى اين کشمکش يعنى اسالم سياسى
خاورميانه است .مضافا اينکه مسئله
"اقليتھا" و "مسلمانان" در اروپا انعکاسى
از نفوذ و قدرت جنبش اسالم سياسى
است .به ھمين دليل سرنگونى انقالبى
جمھورى اسالمى در ايران و حل عادالنه
مسئله فلسطين ،اسالم سياسى را در مرکز
قدرتش به قعر ميبرد و الجرم مسئله
"اقليتھا" و "مسلمانان" را در کشورھاى
اروپا تماما زير و رو ميکند .و باز ھم
دقيقا به ھمين دليل کمونيسم کارگرى،
جنبشى که در ايران و عراق در مقابل
اسالم سياسى و متحدين ديروز و
امروزش صف آرائى کرده است ،در
کشورھاى اروپائى نيز در صف اول و
نيروى پيشرو عليه اسالم سياسى و
تعديات آن است .قبل از طرح قوانين جديد
در فرانسه يک تاريخ ھفت ساله از
مبارزه سياسى اين جنبش در کشورھائى
مانند سوئد و دانمارک و آلمان عليه اسالم
سياسى و حجاب کودکان ،براى ممنوعيت
مدارس مذھبى ،عليه قتلھاى ناموسى ،و
دفاع از حقوق کودکان و زنان در
محيطھاى اسالمى قرار دارد .کمونيسم
کارگرى بعنوان يک طرف درگير ،از
ايران و عراق تا کشورھاى اروپا ،از
تقابل کنونى با اسالم سياسى در اروپا
عميقا استقبال ميکند و براى عقب راندن و
شکست کامل اسالم سياسى و حاميان
پست مدرنيست آن تالش ميکند .ھمينطور
حرکت اخير دولت فرانسه ،نيروھا و
جنبشھاى اجتماعى سکوالر و پيشرو را
به تحرک واميدارد .اين اکثريت خاموشى
است که نه دل خوشى از دست درازى
مذاھب در زندگى اجتماعى شان دارند و
نه موافق سياست مماشات جويانه دولتھا با
جريانات مذھبى اند.

اسالم ضد زن است!
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جنبش آزادى و برابرى
و ممنوعيت حجاب در فرانسه ...
در اين موقعيت کمونيسم کارگرى با اتکا به
اين نيروى عظيم بايد عليه ھر دو طرف
ارتجاعى دولتھا  -مذاھب و براى گسترش
آزادى و سکوالريسم در اروپا و تثبيت
قوانين يکسان و برابر و جھانشمول براى
ھمه شھروندان استفاده کند.
رئوس يک سياست پيشرو
راه حل ما بعنوان يک نيروى کمونيستى
کارگرى براى آزادى و رھائى مردم و
خالصى از انقياد مذھب و تبعيض و فقر و
استثمار ،برقرارى سوسياليسم است .در عين
حال ما در صف اول تالش براى ھر ذره
پيشروى کارگران و مردم در چھارچوب
ھمين جوامع براى رفع تبعيض و اصالح و
تغيير قوانين به نفع يک جامعه آزادتر و
انسانى قرار داريم.
 -١ما از اقدام اخير دولت فرانسه استقبال
ميکنيم اما آنرا کافى نميدانيم .تصويب اين
قانون و اجراى آن از جوانب مختلف بسيار
مھم است .ھر چند قوانين اخير در فرانسه
محدود به مدارس دولتى است اما تعداد
زيادى زن و کودک را از زير چنگال اسالم
و مذھب الاقل در مدارس نجات ميدھد .اما
ھنوز مدارس خصوصى جوالنگاه نيروھاى
مذھبى ھستند .در خود فرانسه جنبش ما
براى تعميم اين قوانين به کل نظام آموزشى
تالش ميکند .از جمله خواست بسته شدن
مدارس مذھبى را بايد به کرسى بنشانيم.
 -٢ما براى جدائى کامل مذھب از آموزش و
پرورش ،ممنوعيت تدريس دروس مذھبى،
احکام مذھبى و يا تبئين مذھبى موضوعات
در مدارس و موسسات آموزشى )چه دولتى
چه غير دولتى( ،تالش ميکنيم .ما خواھان
لغو کليه قوانين و مقرراتى ھستيم که ناقض
اصل آموزش و پروش غير مذھبى ھستند.
 -٣نميشود تحت عنوان سکوالريسم و
الئيسيته در قلعه اروپا به اسالم سياسى عقب
نشينى تحميل کرد اما در ايران و مصر و

عربستان سعودى و کشورھاى اسالم
زده با آن کنار آمد .اين ادامه سياست
نسبيت فرھنگى و بر عليه اصل
جھانشمولى حقوق انسانھاست .جنبش
آزاديخواه و سکوالر در کشورھائى
مانند ايران براى سرنگونى دولت
اسالمى به ميدان آمده است .ما خواھان
قطع رابطه سياسى و ديپلماتيک
دولتھاى اروپائى با احزاب و دولتھاى
اسالمى بعنوان نيروھاى تروريست و
ضد جامعه ھستيم .مردم آزاديخواه و
پيشرو اروپا را بايد در حمايت و در
دفاع از خواست سرنگونى دولتھاى
اسالمى در خاورميانه بميدان کشيد.
 -٤اگر حمل حجاب و سمبلھاى مذھبى
در مدارس مغاير با اصل آموزش و
پرورش سکوالر است ،اگر دولت
فرانسه مدعى اينست که پرچمدار و
الگوپرداز الئيسيته در اروپاى قاره و
جھان است ،منطقا در گام بعدى بايد
تالش کند که اين طرح را در اتحاديه
اروپا و سازمان ملل بعنوان قوانين و
متمم کنوانسيونھاى بين المللى بتصويب
برساند .رھا کردن مردم در کشورھاى
اسالم زده زير دست و پاى جريانات
اسالمى ،و توجيه آن بعنوان احترام به
"فرھنگ" مردم ،بشدت مشام را از
راسيسم و يورو سنتريسم مى آزارد.
 -٥ما فعاالنه در مباحث جارى پيرامون
اين مسئله دخالت ميکنيم و براى به
ميدان کشيدن نيروى سکوالريسم و
مدرنيسم و برابرى طلبى در کل اروپا
عليه سياستھاى دست راستى دولتھا و
جريانات مذھبى تالش ميکنيم .کشمکش
اخير در اروپا ميتواند مباحث کالسيک
و قديم تر در مورد مبارزه با مذھب،
خصوصيات دولت و جامعه سکوالر،
مسئله مدرنيسم و اصل جھانشمولى
حقوق انسانھا در تقابل با انحطاط پست
مدرنيسم و نسبيگرائى فرھنگى ،و
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مھمتر مفاھيم مربوط به شھروند و حقوق
شھروندى و اصل آزادى و برابرى را
مجددا به جلو صحنه براند .جنبش ما در
صف اول و پيشرو دامن زدن به اين
مباحث است.
 -٦موازين سياسى و ادارى جامعه بايد
موازينى مدرن و سکوالر و پيشرو باشد.
اساس اين موازين پيشرو گسستن کامل
حاکميت و قدرت دولتى و نظام ادارى از
مذھب ،اصالت قوميت و مليت و نژاد و
ھر ايدئولوژى و نھادى است که نافى
برابرى کامل و مطلق حقوق مدنى ھمه
شھروندان و شمول يکسان قوانين بر ھمه
و نيز محدود کننده آزادى انديشه ،نقد و
حيات علمى جامعه باشد .برقرارى يک
دولت و نظام سياسى مدرن و سکوالر گام
اول در سير رھائى ھمه جانبه انسان از
چنگال خرافات و تعصبات جاھالنه
مذھبى ،ملى و قومى و نژادى و جنسى
است.
 -٧جامعه در مقابل امنيت و آسايش مادى
و معنوى کودکان مسئول است .کودکان
بايد از ھر نوع دست اندازى مادى و
معنوى مذاھب و نھادھاى مذھبى مصون
باشند .ما خواھان ممنوعيت حجاب
دختران زير سن قانونى ،ممنوعيت
قانونى جلب کودکان به فرقه ھاى مذھبى
و مراسم و اماکن مذھبى ھستيم.
مخالفين چه ميگويند؟
جريانات اسالمى که با تصويب اين قوانين
ديگر قادر نيستند مدارس را به جوالنگاه
تظاھر مذھبى تبديل کنند ،پشت دمکراسى
سنگر گرفتند و عنوان ميکنند که اين
قوانين مغاير با حق "آزادى پوشش" و
"آزادى مذھب" است! ميگويند اين قوانين
حق "اقليتھا" را ناديده ميگيرد! اين
ھمينطور خط استداللى کل جرياناتى است
که با اتکا به نسبيت فرھنگى مخالف با
اين روند ھستند .چپ ھاى ناسيوناليست
"ضد امپرياليست" ،اروپائى و جھان
سومى ،نيز ھمين را ميگويند با اين تفاوت
که "روشنگرى" در مورد سکوالريسم و
الئيسيته را بجاى تصويب قوانين پيشنھاد
ميکنند .جريانات مذھبى ديگر در اروپا
مانند يھوديت و مسيحيت که از حمايت
نيروھاى محافظه کار در قدرت سياسى
و
برخوردارند
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تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!
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جنبش آزادى و برابرى
و ممنوعيت حجاب در فرانسه ...
ھمينطور در يک رابطه تنيده تر در سطح
قوانين و نھادھاى اقتصادى و مالياتى با اتکا
به امپراطورى کليسا و کنيسه قرار دارند،
نيز با اين روند مخالف ھستند .اما اين اسالم
سياسى است که طرف اصلى اين دعوا است.
بحث "دمکراسى و آزاديھاى فردى" با ھر
روايتى ،با گروه خون جريانات اسالمى
نميخواند .در ھيچکدام از کشورھاى اسالم
زده و يا در ميان گتوھاى اسالميون در
اروپاى غربى ،نه حق آزادى پوشش وجود
دارد ،نه حق آزادى مذھب و نه رويگردانى
از اسالم تحمل ميشود .پاسخ اينھا اعدام و
ترور و سنگسار و چاقوى اسالمى است.
حجاب و شعار معروف "يا روسرى يا
توسرى" اسالميون در ايران را ما خوب
ميشناسيم .بيش از صد و پنجاه ھزار نفر
انسان عزيزى که عمدتا بخاطر غير مسلمان
بودنشان تيرباران شدند را ما از ياد نبرده
ايم .اين استدالل تيپيک و تبليغاتى جنبش
اسالمى در کشورھاى غربى و پز دولتھائى
مانند جمھورى اسالمى در اظھارات
ديپلماتيک است .اينھا پشت دمکراسى
ميروند تا متحدينى براى تداوم اعمال آپارتايد
اسالمى در مناطق نفوذشان و ھمينطور
گسترش آن به سطح جامعه پيدا کنند .اسالمى
ھا اين استدالل ھا را بيشتر از متحدين پست
مدرنيست و "چپ" ھاى ضد امپرياليستى
گرفتند که حجاب را لباس خلقھاى محروم
تلقى ميکنند و خودشان بيشتر با آن احساس
قرابت دارند تا دستاوردھاى جامعه غربى.
با اينحال خيلى خالصه اين استداللھا را
مرور کنيم:
آزادى مذھب
دفاع از آزادى مذھب و بى مذھبى از اصول
برنامه اى جنبش ماست .افراد و شھروندانى
که به سن قانونى رسيده اند آزاد و مخير اند
که پيرو ھر مذھبى باشند و يا نباشند .اين
حق ھر کسى است که فردى در زندگى
خصوصى خود و يا جمعى در عبادتگاه

مربوط به مذھب خود مراسم مذھبى اش
را بجا آورد و يا آته ئيست و
ماترياليست باشد .مذھب امر خصوصى
افراد است نه امر اجتماعى آنان .ما
داريم در مورد مدرسه و دانشگاه و
اداره و محيط کار و بيمارستان و غيره،
بعنوان محيطھائى اجتماعى ،که بايد
متعارف و خنثى نسبت به مذاھب باشند
صحبت ميکنيم .افراد در جامعه ،در
محلھاى کار و توليد اجتماعى ،در
محيطھاى آموزشى و ادارى ،نه بعنوان
نمايندگان مذاھب و عقايد مختلف ،که
بعنوان شھروند و انسان در وراى
باورھا و تعلقات خويش ،و براى يک
امر مشترک و اجتماعى مثل آموزش يا
توليد يا کار ادارى ظاھر ميشوند .اينجا
ديگر بحث از آزادى مذھب بى
معناست ،عليه ھدف و ضرورت
اجتماعى اى است که افراد مختلف
براى آن در يک محيط خاص جمع شده
اند .افراد در جامعه و زندگى اجتماعى
نه بعنوان مسلمان و مسيحى و يھودى و
سيک و ھندو و المذھب که بعنوان
شھروند و ھمکار و ھمکالسى در
کارخانه و اداره و کالس درس حاضر
ميشوند .اگر مبناى تعريف "آزادى
مذھب" را سازماندھى ھر واحد
اجتماعى بر اساس عقايد و مذاھب و
تعلقات افراد بدانيم ،آنوقت پديده اى بنام
جامعه انسانى نخواھيم داشت و يا
زندگى و فعاليت اجتماعى مختل ميشود.
اگر ھويت مذھبى افراد را بر ھويت
انسانى آنھا مقدم بدانيم ،آنوقت جامعه را
بايد بر اساس واحدھاى مختلف مذھبى
در ھر گروھى سازمان داد .و يا
کالسھاى درس را بر اساس مسيحى
بودن ،مسلمان بودن ،دھھا مذھب و
کيش ديگر ،به فالن مليت تعلق داشتن و
يا به ھيچکدام از اين گروھبنديھا تعلق
نداشتن سازمان داد .آيا چنين چيزى
ممکن است؟ آيا اگر ھم ممکن بود،
تحقق آزادى مذھب است؟ آيا مطلوب
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است؟ اين استداللھا پوچ و بى پايه و
سطحى است.
آزادى فردى و آزادى اجتماعى نبايد در
تناقض با ھمديگر قرار بگيرند .ايندو الزم
و ملزوم ھمديگر و اصل اساسى کارکرد
يک جامعه آزاد است .در يک جامعه آزاد
تضمين اينکه مذھب و يا تعلق مذھبى فرد
يا افراد ،به ھويت انسانى آنھا پيشى
نگيرد ،بايد خواھان حذف ھر نوع ارجاع
مذھبى و متاثر از مذھب در قوانين کشور
شد .بايد خواھان لغو مقوله مذھب رسمى
شد .بايد خواھان لغو ارجاع به مذھب
افراد در قوانين و در اوراق ھويتى و
ادراى مربوط به آنھا ،و يا ممنوعيت
انتساب افراد )فردى و جمعى( به ھر نوع
تعلق قومى و مذھبى در اسناد رسمى،
رسانه ھا و غيره شد .جامعه آزاد و برابر
تنھا ميتواند روى ھويت انسانى
شھروندانش بعنوان ھويت مشترک و
برابر و ھمگانى تکيه کند .اين تنھا راه
ھمزيستى شھروندان در فعاليت اجتماعى
شان مستقل از تعلقات مذھبى و ملى و
مرام و عقيده آنھاست .در عين حال و
بيرون زندگى اجتماعى ،در قلمرو زندگى
خصوصى ،بايد از حق فرد و شھروندان
براى اختيار کردن ھر نوع مذھب و يا
ھيچ نوع مذھبى قاطعانه دفاع کرد.
آزادى پوشش
اين خواست برنامه اى جنبش ما در زمينه
آزادى پوشش است" :آزادى بيقيد و شرط
انتخاب لباس ،لغو ھر نوع شرط و شروط
رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش
مردم ،از زن و مرد ،در اماکن عمومى.
ممنوعيت ھر نوع تبعيض و يا اعمال
محدوديت بر مبناى پوشش و لباس
مردم") .يک دنياى بھتر ،بخش حقوق و
آزاديھاى فردى و مدنى ،تاکيد از من
است(
اماکن عمومى يعنى خيابان و کوچه و
پارک و سينما و مراکز تفريحى و
اتوبوس و قطار و از اين قبيل .يعنى
اماکنى که فرد در زندگى خصوصى خود
سليقه و تمايالتش را فارغ از ھر کد
اجتماعى و الزامى پيش ميبرد .مقدار و
نوع پوشش خود را شخصا تعيين ميکند و
ھيچ مرجع حقيقى و حقوقى حق دخالت
در آن را ندارد .اما
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جنبش آزادى و برابرى
و ممنوعيت حجاب در فرانسه ...
حمل حجاب در محيط آموزشى و يا لباس
آخوندى در اتاق جراحى و بيمارستان ،و يا
تظاھر مذھبى در ادارات دولتى و رسانه ھا
ديگر "آزادى پوشش" افراد نيست .تحميل
يک کد معين مذھبى به افراد ديگرى و سلب
آزادى اجتماعى آنھا در يک محيط غير
مذھبى است .بعنوان مثال يک تلفنچى با ھر
لباسى ميتواند پاسخ مراجعه کننده را بدھد،
اما کسى که بايد ھر دقيقه در يک رابطه
حضورى با افراد متعدد قرار گيرد نميتواند
با چادر و برقع کارش را انجام دھد .مثال
کارگر معدن نميتواند بدون کاله ايمنى و
لباس مخصوص به داخل معدن برود .در
يک تيم ورزشى نميتوان با لباسھاى محلى و
قومى و مذھبى در مسابقه شرکت کرد .يا در
بيشتر محيطھاى کارى پوشيدن نوع ويژه اى
از پوشش الزامى است که اصطالحا کد لباس
ناميده ميشود .آيا اينھا در قاموس
"دمکراتھاى" اسالمى و "چپ" مغاير با
آزادى پوشش است؟ کسى با لباس شب در
جلسه ھيئت دولت و يا قرار ديپلماتيک
نميتواند ظاھر شود .در برخى کشورھا
مدارس از جمله براى جلوگيرى از بروز
نمايش تمايز اقتصادى از يونيفرم استفاده
ميکنند و يا در مواردى ممنوعيتھائى بر
ميزان و نوع پوشش تعيين کرده اند .يا
استفاده از لباسھاى متحد الشکل با عالئم
شناخته شده در برخى مشاغل براى شناخت
جامعه و بر اساس نوع کار الزامى است.
مثالھا به اندازه تنوع فعاليتھاى اجتماعى در
اين زمينه فراوان و متنوع اند .آيا اينھا مغاير
آزادى پوشش است؟ مسلما نه.
فکر نميکنم ھيچکسى بپذيرد که ھر شب يک
گوينده با لباس مذھبى خاصى در تلويزيون
ظاھر شود و برنامه اجرا کند .کسى قبول
نميکند که براى رفع و رجوع يک کار
ادارى با فردى روبرو شود که با پوشش
مذھبى خاصى از پيش تمايزى را اعالم
ميکند .آزادى پوشش مانند آزادى مذھب و
آزادى بيان و ديگر آزاديھاى فردى ،حتى در
گسترده ترين شکل آن ،آنجا که با آزاديھا و

حقوق اجتماعى تالقى ميکند محدود و
مشروط ميشود .محدود و مشروط به
اين معنى ،که فرديت و آزادى فردى
نبايد با خصلت اجتماعى و آزادى
اجتماعى افراد در تناقض قرار بگيرد،
بلکه بايد ھمديگر را تکميل کنند .اين
مصداقى از جمله معروف مارکس
"آزادى فرد شرط آزادى جامعه و
آزادى جامعه شرط آزادى فرد" در
مانيفست کمونيست است .ما در کوه و
بيابان و در عصر حجر زندگى نميکنيم،
بلکه بعنوان يک موجود اجتماعى در
فضائى بنام جامعه زندگى ميکنيم.
ممنوعيت حمل مظاھر مذھبى در
مراکز آموزشى و ادارى و محيطھاى
کار ،که در آنھا ھويت انسانى و
اجتماعى و برابر فرد ،مقدم بر ھويت
مذھبى و قومى و نژادى قرار ميگيرد،
نه تنھا نقض اين آزاديھا نيست بلکه
احترام به موازين اجتماعى و ھويت
اجتماعى انسانھاست .امرى که در
نگرش مذھب و ناسيوناليسم و چپھاى
پست مدرنيست به آزادى فرد و جامعه
جائى ندارد و يا وارونه است.
مسئله "اقليتھا "
ميگويند تصويب قوانين اخير در فرانسه
حقوق "اقليتھا" را زير سوال ميبرد.
فرض مستتر در اين ادعا تعريف جامعه
و مناسبات آن بر اساس گروھبنديھاى
"اقليت" و "اکثريت" است! فرض اين
ادعا ،ھويتھاى ملى و مذھبى و نژادى
مختلف ،بعنوان اجزا اصلى تشکيل دھند
جامعه است! ھمينطور دمکراسى
سيستمى است که رابطه بين اينھا را
تنظيم ميکند و به طريق اولى نقض
دمکراسى نيز برھم خوردن اين رابطه
به نفع اين يا آن سوى اين گروھبندى
است! جنبش ما اين مفروضات را
بعنوان مبناى جامعه بشرى نميپذيرد و
قاطعانه با آن مقابله ميکند .نه به اين
عنوان که انسانھا ،چه فردى و چه

صفحه 9
جمعى ،نبايد خود را به ھويت خاصى
متعلق بدانند و يا به اين اعتبار حقى از
آنھا ضايع شود و يا مورد تبعيض قرار
بگيرند .خير ،اين حق ھر کسى است که
به ھر مذھب و عقيده و ھر خرافه اى
باور داشته باشد و بايد بتواند و جامعه
تضمين کند که ميتواند خود را بيان کند.
ما اين چھارچوب را نميپذيريم چون مسئله
مھمترى ،ھويت مقدم ترى ،حقوق گسترده
ترى ،پيشتر زير سوال رفته و آن ھويت
انسانى افراد جامعه بعنوان شھروندان
آزاد و برابر است .ما جامعه را بدوا به
مذاھب و مليتھا و عقايد تقسيم نميکنيم و
بعد مناسبات اجتماعى آنھا را بر اين
اساس تعريف کنيم .اين ادامه نگرش
راسيستى نسبيت فرھنگى است که جامعه
را براى ابد و بويژه مھاجرين و
شھروندان "غير بومى" و "اقليتھا" را در
اين جوامع در گتوھاى ملى ،مذھبى و
فرھنگى محبوس ميکند .در اين سيستم
است که فالن شيخ و امام به مقام سخنگو
و "وکيل" بخشى از شھروندان ارتقا مى
يابد و زندگى کودکان و زنانى را که
برحسب اتفاق در اين خانواده ھا و در
گتوى تحت حاکميت اينان چشم به جھان
گشوده اند و يا زندگى ميکنند ،محکوم به
بردگى در قلب دمکراسى غربى ميکند.
ھمين مناسبات است که قتل ناموسى را
سازمان ميدھد ،براى تروريسم اسالمى
سرباز گيرى ميکند ،نرمھاى جداگانه را
در زندگى اجتماعى به بخشى از انسانھا
تحميل ميکند ،برگشتگان از اين جھنم را
ترور ميکند ،و پشت "دمکراسى" و
"آزادى مذھب" و "آزادى پوشش" و
حقوق "اقليتھا" سنگر ميگيرد! اين تفکر
آپارتايد است .اين راسيسم است که در ھر
دو سوى معادله خود نمائى ميکند .ما اين
را نميپذيريم .ما ميگوئيم شھروندان ھر
جامعه بايد در مقابل قانون برابر باشند.
مذھب و مليت و نژاد و ھيچ "اکثريت" و
"اقليتى" ،نبايد مبناى تعريف حقوق فردى
و مدنى شھروندان باشد .ھيچ نوع
تبعيضى ،از ھر سوئى ،به زنان و
کودکان و کل شھروندان نبايد از سوى
قانون و عرف اجتماعى تحت ھيچ بھانه و
تبصره اى اعمال شود .ساده لوحى محض
است که کسى تالش جنبش اسالمى در
اروپا را براى اسالميزه کردن جامعه با
آزادى ھاى فردى و دمکراسى توجيه کند.
چنين ديدگاھى در
صفحه 10

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

آزادی زن

شماره 83

جنبش آزادى و برابرى
و ممنوعيت حجاب در فرانسه ...
مقابل حقوق شھروندان ،بويژه کودکان و
زنان ،القيد است و در اين جدال نسبت به
اسالم سياسى جانبدار است .چنين نگرشى
"گسترش" دمکراسى را تسرى جامعه
انسانى به "اقليتھاى" ملى و مذھبى ميداند.
در سطح سياسى ھمين تفکر فدراليسم را
تبليغ ميکند و تالش ميکند جامعه را به
دوران عشاير و قبايل برگرداند .در سطح
حقوق و آزاديھا افراد را چکى زير اين يا آن
مذھب و مليت جا ميدھد .در سطح فرھنگى
تمايالت و منش عقب مانده و عتيق را به
دستاوردھاى پيشرو جامعه بشرى ترجيح
ميدھد .اين نگرش نميتواند از آزادى و
برابرى ھمگان در وراى اين ھويتھاى دست
ساز سخن بگويد .اين تفکر خود منشا
راسيسم است و راسيسم ھيئت حاکمه و
بورژوازى را تقويت ميکند .اين تفکر خود
را بدوا در مقابل سواالت و مشکالت بيشمار
اجتماعى بى وظيفه کرده است و اعطاى
قدرت به خان ھا و امامان و نمايندگان اين
"اقليتھا" را بجاى آن گذاشته است .اين تلقى
مسئوليت اجتماعى ندارد و تغيير در
وضعيت تراژيک دھھا ھزار انسان محروم
در اين گتوھا را امر خود و جامعه نميداند.
اينھا توصيه ميکنند که وضع قانون راه حل
نيست ،بايد "روشنگرى" کرد .بسيار خوب،
روشنگرى الزم است و بايد جزو فعاليت
روزمره جامعه باشد .اما فالن شيخ در سوئد
و آلمان و بريتانيا با "روشنگرى" شما
حاضر به پذيرش حقوق زنان و کودکان
نيست .کودکان و زنان نميتوانند منتظر شوند
تا روشنگريھاى پست مدرنيستھا به نتيجه
برسد تا از شکنجه و آزار جسمى و تجاوز
جنسى و تيغ اسالمى رھا شوند .اگر قرار
بود تغيير در جوامع بشرى به اينصورت
پيش برود ،اگر قرار بود مقابله با حاکميت
مذھب و کليسا فقط از طربق "گفتگو و
روشنگرى" پيش برود ،ما ھنوز در عصر
حجر بوديم! اما طرفداران روشنگرى
تاکنون تالشى براى روشن کردن فالن آخوند
و يا سردسته فرقه مذھبى نکرده اند! تاکنون
کسى نيامده اعالم کند که بر اثر روشنگرى

پست مدرنيستھا منبعد سر دختر
خردسالش حجاب نميکشد ،زن را
محبوس نميکند ،آزادى پوشش را
برسميت ميشناسد و عليه "کفار" فتوا
نميدھد .نتيجه برعکس بوده است .مبناى
اين خط اينبوده که به "فاندمانتاليزم"
عده اى انتقاد کند تا متحد سياسى اش را
در ميان طرفداران اسالم کمتر وحشى
پيدا کند .اما اين سياست عميقا
ورشکسته و بى حاصل بوده است .ما
شاھد رشد روزافزون جنبش اسالمى،
ناامنى فضاى جامعه ،قربانى شدن
روزافزون کودکان و زنان ،محروميت
از حقوق ابتدائى و برسميت شناخته شده
ھمين جوامع ،و عقبگردھاى سياسى و
فرھنگى و اجتماعى بوده ايم.
ھنوز آزادى و رھائى انسانھا ،يعنى فراتر
رفتن از برابرى صورى و حقوقى و شمول
قوانين به ھمگان ،يعنى تامين يک برابرى
واقعى اقتصادى و سياسى و اجتماعى ،و
کوتاه کردن دست مذھب از زندگى
اجتماعى مردم ،امر کموناردھاى امروز،
کار جنبش کمونيستى کارگرى است!

ھر کسى مجاز است خود را به ھر
مذھب و مليت و ايدئولوژى و نژادى
منتسب بداند .ھر کسى مجاز است
عقايدش را با ھر مديومى بيان کند .و
مھمتر جامعه موظف است امکان برابر
براى تحقق اين حقوق را فراھم و
تضمين کند .اما ھيچ کسى مجاز نيست
بنا به عقايد و باورھاى خويش ،به
حقوق و حيات و زندگى افراد ديگرى
تعرض کند .ھيچ کسى مجاز نيست در
جامعه اى که آموزش حق ھمگان است
و طبق تعريف بايد سکوالر باشد،
کودک و زن را از مدرسه رفتن محروم
کند و يا رنگ مذھبى به نظام آموزشى
بزند .نه اسالميون ،نه متحدين پست
مدرنيست شان ،نه دولتھاى دست
راستى .جامعه انسانى دورانى را که

صفحه 10
ھويت طايفه اى و عشيره اى و مذھبى
مبناى تعريفش بود پشت سر گذاشته است.
جامعه بشرى رشد کرده است تا به مفھوم
شھروند و حقوق شھروندى رسيده است.
قوانين جھانشمول موجود حاصل
مبارزات طوالنى و چه بسا خونين
نسلھاى متمادى انسانھاى پيشرو است که
قادر شده است مرزھاى کشورى و
ھويتھاى ملى را پشت سر بگذارد .وظيفه
ما نه عقبگرد از اين دستاوردھا که تالش
براى بسط و گسترش آن است .وظيفه ما
نه تبديل جامعه به مينياتورھاى دست ساز
قومى و ملى و مذھبى که تالش براى
اعاده ھويت انسانى است که زير دست و
پاى مذھب و ارتجاع و سرمايه لگدمال
شده است.
فرصت را دريابيم!
تصويب قوانين اخير در فرانسه جنبش
اسالم سياسى را ضعيف و فرصتى را
براى تعرض جنبش آزادى و برابرى
فراھم ميکند .بورژوازى در فرانسه و
کشورھاى ديگر اروپا ،چه به دليل نياز به
مذھب بعنوان يک رکن سود و سرمايه و
ابزار تحميق مردم و چه به دليل
چھارچوب سياسى و ايدئولوژيکى خرافى
و محدودى که در اين تقابل پيش گرفته
است ،قادر به تحميل عقب نشينى ھاى
اساسى به اسالم سياسى و مذھب بطور
کلى نخواھد بود .اما تناقضات و
تضادھاى موجود و سواالت قديم و
جديدى که در متن اين جدال به جلو
صحنه رانده ميشوند ،نيروھا و جنبشھاى
سياسى ديگرى را بناچار وارد اين
کشمکش ميکند .جنبش آزادى و برابرى
بايد با قدرت در اين نبرد و در ابعاد
جھانى حضور يابد و به اين مبارزه افق و
خط دھد و آن را رھبرى کند.
شعار "زنده باد بشريت" کموناردھا ھنوز
بايد متحقق شود .ھنوز آزادى و رھائى
انسانھا ،يعنى فراتر رفتن از برابرى
صورى و حقوقى و شمول قوانين به
ھمگان ،يعنى تامين يک برابرى واقعى
اقتصادى و سياسى و اجتماعى ،و کوتاه
کردن دست مذھب از زندگى اجتماعى
مردم ،امر کموناردھاى امروز ،کار
جنبش کمونيستى کارگرى است* .
 ١٦ژانويه ٢٠٠٤

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

آزادی زن

صفحه 11

شماره 83

جوابی به حرمت شکنی
دوبارە جمھوری اسالمی در مريوان
چيمن دارابی

جمھوری اسالمی که در مقابل اعتراض
زنان سرخ پوش و انعکاس وسيع آن وحشت
کرده است ،تالش دارد با سيلی صورت
خود را سرخ نگھدارد .اخيرا برای پاسخ به
مردمی که به اقدام شنيع نيروی انتظامی
اعتراض کردند ،از زبان مردم از نيروی
انتظامی "تشکر" کرده است .نيروھای
جمھوری اسالمی با نصب پالکاردھائی در
ميادين و اماکن عمومی در سطح شھر
مريوان زير عنوان "تشکر کردن از اقدام
نيروھای قضايی و انتظامی" ،بار ديگر به
مردم آزاديخواه مريوان بيحرمتی کرده است.
پوشيدە نيست که روش و سياست ضد انسانی
و ضد مردمی ھموارە سرلوحه سياست
جمھوری اسالمی بودە است .از يک سو با
صدور احکام زن ستيزانه مجرمی را ملبس
به لباس زنانه می کنند و به اين شيوە
انسانيت نيمی از جامعه را زير سوال بردە و
عمال به نيم ديگر نيز توھين کردە است .و
اين بار با دروغ بزرگی و از جانب مردم
معترض و به خشم آمدە از اين حرکت
ارتجاعی به خودشان مدال ميدھند و "تشکر"

جھت اطالع خوانندگان
نشريه آزادی زن:

ميکنند! در واقع رژيم ميخواھد با اين
اقدام حرکت اعتراضی مردم را به
حاشيه براند.
ماھيت ضد انسانی و سرکوبگرانه
جمھوری اسالمی بر ھمگان آشکار
است .اين رژيم منشا تمام مشکالت
اجتماعی و عامل اصلی بدبختی و

فالکت و بی حقوقی اکثريت عظيم مردم
است .جمھوری اسالمی اساسا حکومت
ارازل و اوباش است و صالحيت
صدور حکم برای مجرمين و قربانيان
را ندارد .اين رژيم آزاديخواھی را

سرکوب ميکند و مردم را بی حرمت تا
بتواند حکومت کند .اما مردم تسليم نشده
اند و باالخره اين جانيان را بزير خواھند
کشيد.
پيام من به زنان و مردان آزاديخواە و
سرخ پوش که ھموارە در سنگر ضديت با
قوانين ضد انسانی و زن ستيزان
جمھوری اسالمی بوده اند اينست که
ذرەای از مطالبات برحق خود کوتاە
نيايند .بايد مانند ھميشه در مقابل اين
ارتجاع و عقب ماندگی اسالمی بايستيم.
ارتجاع اسالمی از اعتراض متحد ما
وحشت دارد .بايد وادار به عقب نشينی
شان کرد .اين نظام مرتجع و کھنه پرست
بايد دور انداخته شود.
مرگ بر ارتجاع اسالمی
زندە باد مبارزات برحق زنان
٢٠١٣ ٠٤ ٢٧

در اول مه امسال فرياد اين کارگران
و قربانيان محيط کار عليه سرمايه داری باشيم!

شماره 84
نشريه آزادی زن
روز يکشنبه  12مه
منتشر ميشود!

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!

آزادی زن

شماره 83

پيام سازمان آزادى زن بمناسبت اول ماه مه!

صفحه 12

تراژدی بنگالدش در آستانه روز کارگر

برای افزايش دستمزدھا
و حق رفاه ھمگانی!
زنان و مردان آزاديخواه!
اول ماه مه روز جھانى کارگر ،روز ھمبستگى بين المللى
طبقه کارگر است .اما اين روز صرفا روز کارگران نيست،
روز ھمبستگى کليه آزاديخواھان جھان است .روز اعالم
تعھد به ساختن يک دنياى آزاد و برابر ،يک دنياى بھتر
است ،دنيايى که در آن ھمه انسان ھا ،صرفنظر از جنسيت،
نژاد ،مليت و مذھب با يکديگر برابرند .اين روز ،روز
آزادى و برابرى است .اين روز را بايد گرامى داشت .جنبش
آزادى زن نيز بايد در گراميداشت ھر چه باشکوه تر اول ماه
مه سھيم باشد .آرمان رھايى بخش و برابرى طلبانه طبقه
کارگر نويد بخش رھايى زنان نيز ھست .در اين روز به
مراسم گراميداشت اول ماه مه بپيونديد.
فعالين جنبش آزادى زن!
در فرصتی که تا اول ماه مه باقيست ،خود را براى شرکت
در گراميداشت اين روز آماده کنيد .تالش کنيد که شعارھا و
پرچم ھايى که در آن خواست ھاى جنبش آزادى زن حک شده
است براى اين روز آماده شود .اين مطالبات را بر ديوارھا
بنويسيد .شعار محورى اول ماه مه امسال اعتراض به حداقل
دستمزدھای چند برابر زير خط فقر و خواست افزايش
دستمزدھا و حق رفاه ھمگانی است .اين خواست زنان نيز
ھست و بسيارى از زنان کارگر ،پرستار و معلم حقوقى
بسيار پايين تر از سطح کنونی حداقل دستمزدھا دريافت مى
کنند ،اين خواست براى بسيارى از زنان يک خواست حياتى
است .اين شعار را وسيعا تبليغ کنيد .امسال جنبش آزادى زن
بايد ھمبستگى خود را با جنبش رھايى طبقه کارگر آشکار و
بيان کند .رھايى کامل زنان به پيروزى کامل اين جنبش
بستگى دارد.

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد آزادى و برابرى!
سازمان آزادى زن
آذر ماجدى  31مارس 2013

زنده باد آزادی زن!

