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  سياوش دانشور 
 

 در باره 
 تاکتيک اعتصاب غذا

 

 که بخشا ميراث سنتهای              ،در فرهنگ سياسی مسلط          
قدیمی و اجتماعا منسوخ است، روشهای مبارزه سياسی            

یکی از این روشها       .  و تاکتيک ها بخشا ثابت مانده اند            
فرض عمومی و اعالم نشده فرهنگ       .  اعتصاب غذا است  

سياسی رایج اینست که اعتصاب غذا هم روش و                              
اما .  تاکتيکی است مانند تظاهرات و اعتصاب و کم کاری        

 .  این فرض عميقا نادرست است

 

اولين سوال اینست که چرا مثال اعتصاب کارگری که                  
بویژه اشکال قدرتمند و رادیکال آن نفس ها را در سينه                
بورژواها و دولتشان حبس ميکند، اميد و اعتماد بنفس در          
جامعه می آفریند، اما اعتصاب غذای انسان معترض و              
از جان گذشته تنها دلواپسی و یاس ایجاد ميکند؟ سوال                 
دیگر اینست آیا سنتهای مختلف اجتماعی و طبقاتی                        
روشهای مبارزه شان یکسان است؟ آیا کارگر و بورژوا،          
کمونيست و سوسياليست و ليبرال و مذهبی به یک روش           

 مشترک اعتراض ميکنند؟ 

 

ممکن است مطرح شود که اعتراض و تظاهرات و                        
اعتصاب و غيره روشهاى مبارزه اند و همه جنبشها                     
اتخاذ ميکنند، مهم اینست که هر کسی در این اعتراض                
چه ميخواهد و چه ميگوید؟ این استدالل کلى را ميتوان                 

. پذیرفت اما در مورد اعتصاب غذا صدق نميکند                           
تظاهرات نيروهای دست راستی با خواستهاى ارتجاعى           
و یا تظاهرات اسالميون با خواست ایجاد قوانين شریعه              
را نميتوان با تظاهرات کارگران و مردم آزادیخواه برای          

ممانعت از تصویب سياستهای                  
٢صفحه   

 سقط جنين
 اجبار يا اختيار؟

 ۶صفحه آذر ماجدی                                                 

 يادداشت سردبير

 :در صفحات ديگر
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م       ،حقوق يعنى اخراج  زي اخي پ و يک       ، در دفاع از زندانيان سياسى متحدانه ب رادي
 . و سخنرانى آذر ماجدى در تورنتو ... ،دنياى بهتر

 

 !استالين ادامه لنين نيست
 شاگردان جديد نئو ليبراليسم در حکک

 

 ١١صفحه على طاهرى                                              

 

يک ارزيابی فشرده از استراتژی 
 گرايش اصالح طلبی حکومتی

 

 ۴صفحه على جوادى                                                

  کانادا؛،کنفرانس تورنتو
 جهانى شدن اسالم سياسى و تاثير آن بر حقوق زنان

 

 !زندانی، خاوران، اينروزها
 

 ١٣صفحه سياوش دانشور                                                                    



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دست راستی دولتها و یا براى                  
گسترش حقوق فردى و اجتماعى         

تنها اشتراک   .  یکی فرض گرفت     
نه .  است"  تظاهرات"اینها کلمه       

شعارها، نه خواستها، نه سنتهای          
مبارزه، نه ترکيب نيروها و نه               
اهداف در این تظاهراتها یکی                 

یکی پرچم ميسوزاند و            .  نيستند
نفرت قومی و ملی و مذهبی توليد         
ميکند و دیگری از برابری و                   
آزادی و ارتقا حرمت بشر سخن            

یکی نماینده ارتجاع تاریخ    .  ميگوید
است و دیگری نماینده مدنيت                  

جنبش راستها و           .  سوسياليستی
سفيدها با جنبش کمونيستى و                    
سرخها نميتواند دارای سنتها و               
 . روشها و تاکتيکهای یکسان باشند

 

تاکتيک اعتصاب غذا، مستقل از          
اینکه چه تاریخی دارد، در                        

 روزه بابی       ۶۵اعتصاب غذاى       
ساندز عضو ارتش جمهوریخواه         

 که منجر به     ١٩٨١ایرلند در سال     
بلفاست "  ميز"مرگ او در زندان       

شد مورد توجه جهانی قرار                      
بویژه بدنبال این واقعه و          .  گرفت

در متن افکار مسلط بر چپ                       
حماسه "ناسيوناليست تالش شد             

اینجا و آنجا تکرار        "  بابی ساندز  
در ایران سنت اعتصاب غذا     .  شود

در زندانهای رژیم سلطنتی در                
اعتراضات زندانيان وجود داشته        

در زندانهای رژیم اسالمی       .  است
و برای مقابله با فشار و تعدی                   

 ،زندانبانان، بارها زندانيان سياسى   
 دست به     ،چه فردى و چه جمعى        
ظاهرا از   .  اعتصاب غذا زده اند       

اسالميون و اکبر گنجی تا مجاهد           
و ناسيوناليست و سوسياليست در         

" اشتراک"این تاکتيک اعتراضى      
حتی و متاسفانه این اواخر        .  دارند

تاکتيک اعتصاب غذا خود را به            
جنبش کارگری و برخی فعالين              

 !کارگری هم رساند

 

حقيقت این است که دوران بابی              
جنبشی که فرد   ! ساندز گذشته است 

حماسه ساز و قهرمان موتور                  
محرکه آن بود در یک مقياس                   

 

 در باره 
 ...تاکتيک اعتصاب غذا 

واضح .  جهانی شکست خورد     
است که تاریخ مقاومت و نه              
گفتن به ارتجاع بسيار متنوع            

 ،در این تاریخ         .  بوده است    
اعتصاب غذا تا مرگ، یعنی از      
اعتصاب تر به اعتصاب                     
خشک و نابودی خود، گوشه            
بسيار کوچکى از اشکال                     
مقاومت در مقابل ارتجاع را            

در .  بخود اختصاص داده است     
بيرون زندان تاکتيک اعتصاب     
غذا را جنبشهای اسالمى و                
ناسيوناليستی و چپ سنتی                  

همه دیده اند که       .  اتخاذ ميکنند  
طرفداران عبداهللا اوجالن و یا         
مسعود رجوى در مراکز                    
شهرهای اروپا بارها با پهن              
کردن رختخواب به اعتصاب          

همه دیده   .  غذا متوسل شده اند      
اند که جریانات چپ                                
ناسيوناليست وقتی ميخواهند           

" رادیکال"اعتراض شان را           
کنند به تاکتيک اعتصاب غذا           

در مواردی     .  متوسل ميشوند    
دیده ایم که پناهجویان در                     
آستانه دیپورت براى دفاع از           
خود دست به اعتصاب غذا                
زدند و بخشا اقدام به دوختن              

. لب و پلک چشمان خود کردند      
" ماراتن مرگ  "برخی عنوان      

! را براین سياست نهاده اند                
اصالح طلبان مغضوب                       

" روزه سياسی        "حکومتی         
نام اسالمی اعتصاب     .  ميگيرند

 . مثالها بسيارند! غذا

 

یک بحث دیگر ممکن است این      
باشد که بيرون زندان تاکتيک          
اعتصاب غذا روش مناسبی             
نيست اما در زندان و برای                
زندانی ای که ناچار است با               
انواع فشار و شکنجه روبرو            
شود، اعتصاب غذا تنها راهی        
است که ميتواند وضعيت را به        

این کامال  .  نفع خود عوض کند    
قابل درک است و براى                        
بسيارى حتى تجربه شخصى           
است که زندانى بعنوان یک              
اسير و محروم از حقوق واقعى      

 در    ،و وسيله دفاع از خود               

١۶۴شماره   
شرایطى که تحت فشار ویژه اى                 

 براى دفاع از          ،قرار گرفته است      
خود کارى بکند و راههاى بسيارى         

اما از وضعيت     .  برویش باز نيست    
غير انسانى زندان و زندانى و                     
شرایط تحميل شده اختناق و ارتجاع        

 نميتوان روش و تاکتيک و         ،سياسى
. سنت اعتراضى عام استنتاج کرد           

سنتهاى مبارزاتى اگر در                               
چهارچوبهاى جنبشهاى اجتماعى            
مادیت پيدا نکنند بناچار منقرض و           
دستکم بدون تاثير و حتى مخرب               

هر تاکتيکى در هر                    .  ميشوند
نسخه اى براى    "شرایطى و بعنوان      

. جواب نميدهد        "  تمام فصول        
اعتراض در زندان اگر ميخواهد               
موثر باشد باید امتداد اعتراض در            

چون .  جامعه و گوشه اى از آن باشد       
خود زندان و نفس وجود زندانى                 
سياسى ادامه و نتيجه مناسبات                     
سرکوبگرانه اى است که مستقر                

 . است

 

در دنيای واقعی اما زندان ادامه                  
جامعه است، ایستگاهی است که در        
طول مبارزه سياسی ممکن است               

زندان از  .  بارها در آن توقف داشت     
مراکز قدرت دشمنی است که جنبش       

نه با  .  ما در حال جنگ با آن است           
اسارت تعدادی از نيروهای جبهه             
آزادی و برابری و نه با کشتار آنها           

اگر این  .  این مبارزه متوقف نميشود    
حقيقت ساده مورد توافق است که              

 آنوقت  ،مبارزه امری اجتماعی است   
روشهای این مبارزه هم باید                          
اجتماعی و در توان توده مردمی               

زندانها و   .  باشد که تغيير ميخواهند      
دادگاهها و نيروی قهریه اساس                  

اگر زرق و   .  قدرت طبقه حاکم است    
برق دولت و مجلس و سيستم                        
سياسى و اداری را کنار بزنيد به                
همين اساس قدرت طبقه حاکم یعنی         
زندان و دادگاه و قوانين حافظ منافع         
سرمایه و نيروی قهریه سرکوب               

به همين دليل در دوره های      .  ميرسيد
انقالبی دولت و قدرت فائقه بدون              
تعارف و در شکل عریان                               
سرکوبگرش در مقابل جامعه و                 
جنبش انقالبی طبقه کارگر قرار                

اما چه تاریخا و چه اثباتا            .  ميگيرد
دندان این قدرت را تنها مبارزه                   
متشکل و قدرتمند و اجتماعی                      
جنبشهای رادیکال ميتواند بکشد نه          

 . سياست نابودی فردی

 

یک نکته دیگر اینست که تلقی ای        
که فکر ميکند ميتوان نيروی                   
سرکوب را با اعتصاب غذا پس            

. راند، یک توهم را تسرى ميدهد         
این توهم که ارتجاع سياسى                     
بخاطر پيامدهای سياسى مرگ             

در !  زندانی عقب نشينی ميکند          
موارد بسيار مشخصی و تحت              
تناسب قوای بسيار خاصی این              
شاید درست باشد، اما بعنوان                  
نقطه عزیمت تحليلی متکی بر               
توهماتی است که نميتواند توضيح      
دهد زندان و شکنجه گر و شکنجه       

شکنجه "  مدرن"گاه و تکنولوژی      
و اساسا قوه قهریه چرا وجود                  

 دارد؟ 
 

کمونيسم کارگرى و تاکتيک 
 اعتصاب غذا

جنبش کمونيسم کارگری و سنت          
رادیکال سوسياليستی طبقه                     

 ضمن درک شرایط بغایت     ،کارگر
سخت زندانی زیر شکنجه، ضمن       
تالش مستمر برای آزادى                         
زندانيان و بهبود وضعيت و                    
حقوق آنان، مخالف اعتصاب غذا       
بعنوان یک روش و تاکتيک                    

این روش بدرد     .  اعتراضى است  
هر جنبش و سنت سياسی بخورد          
بدرد جنبش سوسياليستی طبقه               

ما مخالف این      .  کارگر نميخورد  
سياست و تاکتيک هستيم و آنرا              

 چرا؟ . نادرست ميدانيم
  

مبارزه کار توده طبقه کارگر،        -١
 و تاکيد         ،توده مردم زحمتکش        

. است"  عادی"ميکنم مردم بسيار      
توده عظيم طبقه کارگر و مردم             
ستمدیده قادر به اعتصاب غذا                

یعنی نميتوانند وارد این          .  نيستند
سيستم از مبارزه سياسی شوند               
چون با موجودیت اجتماعى و                
روش مبارزه آنها در تناقض                   

اعتصاب غذا   .  عميقى قرار دارد    
روشى اليتيستی و جدا از مردم              
است و بنا به مشخصات خود                  
دامنه مبارزه را محدود و مشروط       

به این عنوان یک تاکتيک       .  ميکند
تعرضی و رادیکال نيست بلکه             
تاکتيکی محافظه کار و محدود              
کننده و در مواردی فلج کننده                  

 . است
 

هسته اصلی هر مبارزه                   -٢
٣صفحه اجتماعی که       



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خواهان تغيير است عنصر اميد به       
. ممکن بودن آینده ای بهتر است            

همين اميد و تالش براى تغيير                 
است که پایه اجتماعى دارد و در           
باورها و تالش روزمره توده های       

اما سنت و   .  وسيع مردم ریشه دارد   
تاکتيک اعتصاب غذا متکی بر              
عنصر یاس و نااميدی به تداوم               

در آن     .  مبارزه اجتماعی است        
. اراده فرد جای اراده جمع مينشيند     

فرد اتميزه که در جامعه موجود،          
چه در زندان و چه بيرون، فاقد               
قدرت است، جای قدرت اجتماعی       

تاکتيک .  و متشکل مينشيند               
اعتصاب غذا تلویحا و اثباتا باور          

آنجا .  به تالش جمعی را نفی ميکند     
هم که فراخوان حمایت ميدهد، باید      
دیگران هم بيایند و به اعتصاب              

مورد اعتصاب      .  (غذا بپيوندند     
غذاى اکبر گنجی و اعتصاب                   
غذای حمایتی نيروهای ملی                     
اسالمی را در خارج کشور بياد             

 ) آورید

 

جنبش کمونيستى کارگرى             -٣
هدفش برگرداندن جامعه به                      

این جنبشی  .  صاحبان اصلی آنست  
انسان محور و بشدت حق بجانب          

ما نياز داریم       .  و خوشبين است      
مبارزمان محکم و اصولى باشد و        
جامعه در ابعاد وسيع با اشتياق               

انقالب کارگری با     .  وارد آن شود    
تمام جنگها و قيامها که ميتواند در         
مسيرش رخ دهد، انقالبی متکی به      
اميد و آرمان انسانهای بيشمار                
برای برپائی دنيائی آزاد و                         

. خوشبخت سوسياليستى است                
روشها و تاکتيکهای این جنبش               
نميتواند از اهداف و سياستهای آن        

اعتصاب .  جدا و یا عليه آن باشد          
غذا اما نوعی مظلوم نمایى شبه              

نوعی .  مذهبی و عرفانی است           
حمله به خود و خود زنی است که          
ضربات جبران ناپذیرى به                       

اعتصاب .  اعتصابيون وارد ميکند   
غذا در اساس نقطه شروع                         
گسترش مبارزات نيست، اعالم            

این .  آنست"  شکوهمند"ختم        
سياست خدمتى به پيشروى جنبش        
توده اى براى تحقق آرمانهای                 

 

 در باره 
 ...تاکتيک اعتصاب غذا 

شریف و سوسياليستی طبقه کارگر            
 .   نميکند

 

و باالخره باید این را تصریح                 -۴
کرد که رادیکاليسم سوسياليستی                 

. اجتماعی و طبقاتى و سياسى است           
جنبش ما ناچار است روز معينی به           
نهادهای قدرت حمله کند، قيام                       
سازمان دهد، خلع سالح کند، بجنگد         

. و با قدرت در این جنگ پيروز شود        
تاریخ تاکنونی جنبش ما نيز تاریخ              
قهرمانيهای طبقه کارگر و                               
اعتراضات و اعتصابات و قيامها و          

ميخواهم .  انقالبات پرشور است           
پيشاپيش پاسخ این دیدگاه رمانيست           
های انقالبی خرده بورژوا را داده              

مبارزه هزینه     "باشم که ميگویند              
رادیکاليسم خرده بورژوائی      "!  دارد

و روشهای آن با رادیکاليسم کارگری      
هر .  و کمونيستى تفاوت ماهوی دارد     

مبارزه و پيروزی آن چهارچوب و            
سنت .  مشخصات و الزاماتى دارد          

سياسى ای که هر مبارزه را به                      
ارتقا ميدهد، قصد          "  جنگ آخر    "

نميخواهد موانع      .  پيروزی ندارد      
سازمانيابی و پيشروی را برطرف            

قصد ندارد استراتژی پيروزی        .  کند
تاکتيک و   .  را ترسيم و عملی کند           

روش اعتصاب غذا بویژه توسط                 
جنبش آزادی و برابری باید اکيدا                 

این سياست و        .  کنار گذاشته شود       
تاکتيک جنبش سوسياليستی طبقه               

 . کارگر نيست
 

کار زندانبان سرمایه درهم کوبيدن و       
نابودى زندانى و آرمانهاى سياسى و        

ما حتى در اسارت      .  اجتماعى اوست 
دشمن راسا نباید روشهائى را اتخاذ           
کنيم که توان فکرى و جسمى و                     
سالمتى مان را محدود و نابود                       

زندانى را باید وسيعا حمایت        .  ميکند
کرد و با اتکا به مبارزه اجتماعى                 
ماشين سرکوب را عقب راند و                     
زندانيان سياسى را به آغوش خانواده       

باید حتى در       .  و جامعه بازگرداند      
اسارت دشمن عنصر اميد و شعله               

. هاى زندگى را روشن نگاه داشت            
باید حداالمکان سالم ماند و براى                 

 . * پيروزى جنگيد

١۶۴شماره   

 

 انفجار در پتروشيمى پرديس عسلويه
 ! کارگر جان باختند۵

 

 انفجارى  ، مرداد ١٢ بعدازظهر روز سه شنبه         ،بنا به خبر دریافتى     
در پتروشيمى پردیس حين جوش زدن لوله هاى انتقال گاز اتان                        

 نفر از کارگران و متخصصين          ۵صورت گرفت که در نتيجه آن            
پتروشيمى جان خود را از دست دادند و تعدادى دیگر دچار آسيب و              

بنا به خبر حال یکنفر از زخميها در اثر سوختگى               .  سوختگى شدند 
 . شدید وخيم است

 

عنوان کردند  "  نشت گاز "مسئولين این واحد صنعتى دليل انفجار را         
اما اشاره نکردند که چگونه بدون تخليه گاز به عمليات جوشکارى                

 ٢۴مبادرت ميکنند؟ آتش سوزى در پتروشيمى پردیس بيش از                        
پتروشيمى .  ساعت ادامه داشت و موجب خسارات فراوانى شد                     

پردیس که یکى از واحدهاى منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس در             
بزرگترین توليد کننده   "عسلویه است شش روز قبل از انفجار بعنوان         

 . افتتاح شده بود" اوره و آمونياک خاورميانه

 

پاالیشگاه اصفهان و     "  هال  -اور"مسئول این جنایت مانند فاجعه             
 نه نشت گاز و یا عدم دقت کارگران و                               ،دیگر فجایع مشابه      

متخصصين بلکه عدم ایمنى کافى در محيطهاى کار با خطر باال                      
 نفر بدليل صرفه جوئى و ارازن تر تمام کردن کار                      ۵این   .  است

اگر عمليات تخليه   .  توسط سرمایه داران جان خود را از دست دادند          
گاز قبل از عمليات جوشکارى لوله هاى انتقال گاز صورت                               

بستگان این کارگران باید     .  ميگرفت امروز این کارگران زنده بودند       
مستقيما دولت و شرکتهاى ذیربط و کارفرماها را مسئول جان                           

کارگران عسلویه براى تامين امنيت در محيط              .  عزیزانشان بدانند  
 نفر از همکاران و       ۵مرگ  .  کار باید تالشهایشان را گسترش دهند        

 . هم طبقه اى هایمان ضرورت این تالش را صد چندان تاکيد ميکند

 

حزب جان باختن کارگران پتروشيمى پردیس را به اعضاى خانواده           
 کارگران عسلویه و طبقه کارگر ایران صميمانه تسليت                              ،آنها

 .ميگوید
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ۶ – ١٣٨٩ مرداد ١۵

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
“ خطر” بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
!ميشود  

 

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دوران اخير را شاید بتوان دوران         
شکست مجدد استراتژی اصالح          

پدیده ای که   .  طلبان حکومتی ناميد  
اصالح "در بار اول با تزهای                 

 ،"جامعه مدنی     "،"رژیم اسالمی   
فشار از    " و        ،"گفتگوی تمدنها   "

کار خود  "   چانه زنی در باال    ،پائين
 با کرنش در        ،را آغاز کرده بود       

مقابل جناح راست و خامنه ای                
عمال حکم مرگ خود را صادر              

جنبش دوم خرداد و اعوان و       .  کرد
انصارشان هم نادم و سرشکسته به    

" اشتباهات سياسی   "ارزیابی از        
پس از آن چهار         .  خود پرداختند  

سال خرناسه کشيدند و به دنبال               
زمان مناسب ناخنهای خود را                 

بار دوم زمانی ابراز              .  جویدند
وجود کردند که جناح راست حاکم       
با تعرض خود تالش کرد این                   
جریان را از رژیم اسالمی حذف          

تالشى که ميکوشيد با جمع           .  کند
کردن بساط اصالح طلبان                         
حکومتی نقطه اختتامی بر پرونده        
این جناح بگذارد و به همان اعتبار  
شکافهای رژیم را سرهم بندی                

اصالح طلبان حکومتی این         .  کند
به "  جنبش سبز    "بار با پرچم             

جنبشی که اهداف        .  ميدان آمدند   
اعالم شده و استراتژی آن را باید          
بتوان بعد از یکسال و اندی یکبار         
دیگر مورد ارزیابی فشرده قرار          
داد و چشم انداز آتی آنها را                        

 . بررسی کرد

  

 هدف اول و آخر اصالح طلبان       -١
حکومتی تضمين بقای رژیم                    

کوچکترین توهم و    .  اسالمی است 
. تردیدی نباید در این زمينه داشت       

اصالح طلبان حکومتی نه                         
در کنار   " نه      ،"دوستان مردمند  "

 ،"همراه مردمند    " نه          ،"مردمند
یک جناح رژیم اسالمی اند و                   
مستقل از موقعيتشان در جناح                
بندیهای رژیم اسالمی یک بخش           
حياتی از جنبش ارتجاعی اسالم            

هدفشان اصالح     .  سياسی هستند    
. رژیم و تضمين بقای آن است                

 يک ارزيابی فشرده از 
 استراتژی گرايش اصالح طلبی حکومتی

 

 على جوادى

ميدانند که رژیم اسالمی با                  
ادامه شرایط کنونی با سر به             

تمام .  سوی سقوط خواهد رفت      
انرژی شان ناشی از تالش                
برای جلوگيری از سرنوشتی          
است که مردم برای رژیم                   
اسالمی تدارک دیده اند و دست      
اندر کار اجرای این حکم                    

ميدانند که رژیم بر    .  تاریخی اند 
پایه های سستی قرار گرفته               
است و ضربات مردم                            
سرنگونی طلب این رژیم را             
در پس این اعتراضات تاریخی      

دارند .  به زیر خواهد کشيد            
دست و پا ميزنند تا کل پروژه           
جمهوری اسالمی را از زیر            

. ضربات مردم خارج کنند                
مستقل از هر درجه تفاوت و             
جدال با جناح غالب رژیم                    

 هر دو از یک خانواده      ،اسالمی
و در اهداف پایه ای شان                      

 . شریکند

  

 اصالح طلبان حکومتی               -٢
ميدانند که نميتوانند تنها با                   
تشدید خفقان و سرکوب به                  
اهداف خود مبنی بر تضمين             

. بقای رژیم اسالمی دست یابند       
 ،مخالف سرکوب نيستند                     

خواهان قرار دادن تحميق و              
وعده و وعيد و تحرک                          
ارتجاعی در کنار سياست                  

نتيجتا .  هميشگی سرکوب اند       
نيازمند راه اندازی یک جنبش        

جنبشی ارتجاعی  .  اجتماعی اند 
از .  برای بقای رژیم اسالمی         

این رو یک رکن استراتژیک و      
هميشگی این گرایش تالش                
برای گسترش پایه های جنبشی      
است که این اهداف را در                    

. دستور کار خود داده است               
جنبش دوم خرداد یک شکل              

جنبش .  بروز این جنبش بود          
سبز بروز دیگر این گرایش              

اما یک جنبش اجتماعی       .  است
برای تضمين بقای یک پروژه        
شکست خورده نميتواند اهداف      

١۶۴شماره   

واقعی خود را تماما در جلوی                      
جامعه ای که ميخواهد سر به تن                 
رژیم اسالمی نباشد بدون بسته بندی       

نتيجتا بی دليل نيست که        .  ارائه کند 
یک تم هميشگی بروزات     "  اصالح"

اما در عين   .  متعدد این گرایش است    
حال باید محدوده و دامنه این اصالح  

را طوری تعریف کند که      "  تغيير"و  
تنها شامل نيروهایی شود که یا از              
جنس خود این جریانند یا قابليت                  
سازش و بند و بست و قرار گرفتن            
در زیر چتر این جریان ارتجاعی را       

مطالبات این جنبش ارتجاعی     .  دارند
همواره طوری تعيين شده اند که این       
امکان را برای بخشهای معينی از            

اسالمی فراهم کند که       –جنبش ملی    
در قامت این جناح یک ناجی برای           

در همان حال باید بطور      .  خود ببينند 
روشنی لبه زهر آهگين تبليغات خود      
را متوجه جریانات سرنگونی طلب        

. و کمونيستها و آزادیخواهان کنند            
این جنبش ارتجاعی این     "  هنر"یک  

است که ميکوشند تالش برای                      
سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی را         
توطئه جناح حاکم و تبليغات این                 

در اعتراضات    .  جناح قلمداد کنند       
اخير در جامعه ما به کرات شاهد               
بروز این جنبه از عملکرد این                     

 . جنبش ارتجاعی بودیم

  

 اصالح طلبی حکومتى یک                   -٣
. جنبش قائم به ذات و پایدار نيست            

واکنشی است به اعتراضات مردم           
فلسفه وجودی خود   .  سرنگونی طلب 

شکل گيری اعتراضات   "  مدیون"را  
. سرنگونی طلبانه توده های مردمند      

از این رو به احتمالی ما تا روز                   
شيرین سرنگونی رژیم اسالمی                 
شاهد دست و پا زدنها و تقالهای این     

به .  گرایش ارتجاعی خواهيم بود          
همين اعتبار کنترل و مهار کردن             
جنبش سرنگونی طلبانه توده های            
مردم یک هدف هميشگی و ذاتی این    

تضمين بقای عمر         .  جریان است    
ننگين رژیم اسالمی در عين حال              
مستلزم مقابله و تالش برای خنثی             
کردن جنبشی است که هدفش                       

دو .  سرنگونی رژیم اسالمی است    
تاکتيک این جنبش در مقابله با                
جنبش سرنگونی طلبی به قرار             

از یک طرف قرار          :  زیر است   
گرفتن در راس اعتراضات مردم       
و کاناليزه کردن این اعتراضات          
در چهارچوب اهداف جنبش                   
ارتجاعی خود و از طرف دیگر           
مقابله خصمانه با جنبشها و                      
نيروهای سرنگونی طلب و                     

. انقالبی و کمونيست در جامعه            
این جریان در دوران حيات جنبش      
دوم خرداد تالش کرد اعتراضات       
مردم ناراضی را پشتوانه جنبش          

کوشيد این جنبش    .  خود قرار دهد   
 ٧٨ تير    ١٨ عليرغم آنکه در       ،را

بطور بارزی اعالم کرد که هدفش      
 ،سرنگونی رژیم اسالمی است            

اعتراضی برای اصالح و بقای            
ما شاهد  .  رژیم اسالمی قلمداد کند    

تکرار این تالش ارتجاعی در                
دوران خيزش توده ای مردم برای      
سرنگونی رژیم توسط جنبش سبز      

 .بودیم

 

 یک رکن استراتژی هميشگی        -۴
جریان اصالح طلبان حکومتی             
تالش برای قرار گرفتن در                      

. مراکز کليدی رژیم اسالمی است      
این جنبشی است که اهدافش را              
تنها ميتواند با قرار گرفتن در                  

 در  ،موقعيت اجرایی به پيش ببرد     
. غير اینصورت اخته و عقيم است     

اما چگونه ميتوان در رژیم                       
اسالمی مراکز قدرت را به چنگ        

مکانيسم صوری آن                .  آورد
مضحکه انتخاباتی رژیم اسالمی        

ریاست "  انتخابات.  "است
" انتخابات  "،جمهوری نشد          

شهرداری را باید در دستور قرار        
مستقل از هر بالیی که جناح        .  داد

غالب در رژیم اسالمی بر سر این       
جناح در آورد این جریان قسم                 
خورده به مبانی رژیم اسالمی               

شانس خود        
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

را تنها ميتواند در مراسم مضحکه       
. انتخاباتی رژیم اسالمی بيازماید        

اما خودشان بهتر ميدانند که                      
مجرای اصلی تقسيم       "  انتخابات"

مراکز قدرت در رژیم اسالمی               
بند و بستها و کنترل مراکز      .  نيست

رای گيری یک شيوه هميشگی               
. جناحهای رژیم اسالمی بوده است    

با تشدید کشمکشهای درونی جناح       
ها و باندهای درون رژیم اسالمی         
این مجرا هر چه بيشتر برای این           
گرایش غير واقعی تر ميشود و              
آنها را در یک بن بست و مخمصه   

 . سياسی قرار ميدهد

  

 یک معضل این گرایش مساله         -۵
والیت فقيه و سيستم تقسيم و                      
آرایش قدرت در رژیم اسالمی               

رژیم اسالمی همواره              .  است
متشکل از باندهای متعدد و رقيب         

والیت فقيه مطلوبيت      .  بوده است  
خود را در این سيستم که دارای              
مراکز متعدد قددرت است نه از             
زاویه صدور فتوا و پاسخ به                     
استفتائات آخوندی بلکه از زاویه          
شکل دادن به نيازهای راس قدرت      

. سياسی اسالمی دریافت ميکند             
سرخم کردن و کرنش اصالح                 
طلبان حکومتی در دوران خاتمی        
زمانيکه ریاست جمهوری را در          
اختيار داشتند و کروبی در راس            

 در مقابل حکم    ،مجلس اسالمی بود  
خامنه ای یک واقعيت رو در                   

این جریان  .  روی این جریان است    
نه قادر است از خير این مکانيسم          
در رژیم اسالمی بگذرد و نه                    
ميتواند با آن کنار آید و اهداف                  

 . خود را به پيش ببرد

  

 این جریان برخالف سایر                   -۶
جریانات و باندهای رژیم اسالمی        
نميتواند بدون وجود آنها زندگی             

. کند و به سياست خود معنی دهد           
وجود جریان راست یک رکن                
فلسفه وجودی این جریان در                    

از این رو       .  شرایط کنونی است      
سازش و تالش برای رسيدن به              
توافق با این جناح در عين جدال و         

. کشمکش یک پایه سياستشان است    

 

يک ارزيابی فشرده از استراتژی 
 ...گرايش اصالح طلبی حکومتی 

پروژه اصالح رژیم اسالمی            
مستلزم وجود جناح غير                      

در غير این   .  اصالح طلب است  
صورت کل پروژه اصالح                

اما این  .  طلبی بی معنی ميشود     
دیناميسم برای جناح راست               

. رژیم چندان صادق نيست                
فلسفه وجودی و پروژه کنونی         
این جناح نيازمند وجود جریان       

برعکس .  اصالح طلب نيست     
برای این جریان حذف جریان         
اصالح طلب بمنظور پيشبرد          
سياستهایش یک ضرورت                

به این     .  اجتناب پذیر است          
اعتبار نقطه سازشی عمال                  
دیگر در پروسه جدال این                  

تشدید .  گرایشات ممکن نيست     
تخاصمات این گرایشات و                 
فرار نقطه سازشها یک واقعيت     
مناسبات درونی این گرایشات        

این واقعيت در عين حال      .  است
به معنای تشدید شکنندگی و               
انتقال مرکز دعواها به درون           
باندهای شکل دهنده جناح                   

  .راست است

 

 اتکا به غرب یک جنبه                  -٧
حياتی سياست و دوام جریان            

. اصالح طلب حکومتی است          
این جریان ميداند که رژیم                  
اسالمی نظام سياسی مطلوب و      

در عين    .  پایدار غرب نيست      
حال ميداند که ميتواند بر                      
هراس غرب از کمونيسم و                
تحول انقالبی در جامعه و                  
سياست پراگماتيستی آن حساب     

این تفاهم اعالم نشده       .  باز کند  
خود را اساسا در سياست                    
رسانه های دول غربی در                  
النسه کردن و حمایت معنوی و     
سياسی گسترده از این جریان          

. درون حکومتی نشان ميدهد           
حمایت دول غربی از این                    
جریان هر چند موقتی و ميان           
مدت است اما تا زمانيکه غرب      
فاقد آلترناتيو مطلوب خود و             
مکانيسمی برای تغيير رژیم             
اسالمی باشد که کنترل اوضاع      

 از این    ،از چنگش خارج نشود    
جریان بطور مشروط دفاع               
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قدرت تبليغاتی و            .  خواهد کرد     

سياسی غرب یک رکن بقا و کش               
. دادن موجودیت این گرایش است            

سياست بخش بخش کردن گرایشات       
اسالمی و مقابله با یک جناح در                 
عين سازش با جناح دیگر یک جنبه         

 . سياست پراگماتيستی غرب است

 

 سياست اصالح رژیم اسالمی              -٨
. یک سياست شکست خورده است          

نه رژیم اسالمی اصالح پذیر است          
و نه اصالح این پدیده شوم و                          

. سرکوبگر مورد قبول جامعه است        
رژیم اسالمی در بن بست العالجی        

بن بست کل رژیم              .  قرار دارد    
اسالمی بن بست گرایش اصالح                
طلب حکومتى رژیم اسالمی نيز               

سرنوشت این دو گرایش             .  هست
بطور ویژه ای بهم گره خورده                    

مردمی که رژیم اسالمی و            .  است
 با   ،دستگاه فقيه آن را بزیر بکشند           

سوت خاتمی و موسوی و کروبی             
جریان اصالح  .  متوقف نخواهند شد   

طلب بنا به موقعيت ویژه و                             
محدودیتهای خود جریانی عقيم                  

نميتواند ثمره تالشش در               .  است
اگر در   .  جامعه را از آن خود کند           

 مردم از     ،اعتراضات مردم بدمد    
کل رژیم اسالمی و به تبع آن از             
این جریان عبور خواهند کرد و            
تکليف اسالم و حکومت اسالمی          

اگر .  را یک سره خواهند کرد             
خفقان بگيرد جناح راست تکليفش      

از این رو    .  را یکسره خواده کرد     
یک سياست این جریان ایجاد                  

. صبر و انتظار در جامعه است            
اگر نتوان پيروز شد شاید باید                 

این .  انتظار پيروزی را کشيد             
جنبش ارتجاعی اکنون در فاز                

 .انتظار است

 

 این جنبش در شکل کنونی آن          -٩
یعنی در قامت جنبش سبز یکبار           
دیگر اهداف ارتجاعی و                            
ناکارآمدی سياستهای خود را به           

نيروهای متحد و     .  نمایش گذاشت  
گرایشی .  مدافع آن تجزیه شده اند       

خود را تحت عنوان اصالح طلبی       
غير حکومتی شکل داده و                         
ميکوشد بقيه را به زیر چتر خود          

این جریانات در مقابل     .  گرد آورد 
واقعيت خشن حرکت رژیم                      

 .اسالمی بسرعت ذوب خواهند شد   
* 

 

 مجمع عمومى کارگرى
 
 
 
 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و ! شويد
جنبش مجمع عمومى ! مستمر توده کارگران است

!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند
!حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست  

 کارل مارکس
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اخيرا اخبار و گزارشات متعددی         
در مورد اثرات فاجعه بار سقط              
جنين غير قانونی در ایران و                    
افزایش بسيار آمار سقط جنين                 
بویژه ميان زنان جوان منتشر شده       

یکی از اولين واکنش ها به         .  است
این گزارشات ممکن است تعجب         
و حيرت باشد، بویژه برای کسانی       
که از تحوالت اجتماعی و                          
فرهنگی در جامعه چندان مطلع            
نيستند و سطح جامعه را در نظر           

بخش .  می گيرند و دنبال می کنند        
عمده سقط جنين مربوط به زنانی          
است که خارج از ازدواج حامله            

لذا افزایش آمار سقط           .  شده اند   
جنين بيانگر افزایش رابطه جنسی      

در کشوری که رابطه       .  نيز هست  
جنسی خارج از ازدواج با                          
مجازات سنگين و شکنجه و                     
سنگسار روبرو می شود، چگونه        
است که آمار سقط جنين این چنين         
افزایش یافته است؟ روابط جنسی         
ميان دختران و پسران خارج از            
ازدواج افزایش و گسترش بسيار          

این پدیده   .  چشمگيری داشته است    
خود بيانگر تضاد آشتی ناپذیر                

. نسل جوان و رژیم اسالمی است         
بی اعتنایی به قوانين و سنن                      
ارتجاعی و عقب مانده اسالمی؛            
مقاومت سرسختانه در مقابل این          
قوانين و سنن؛ این بخشی از                     
جنبش خالصی فرهنگی نسل                  
جوان و جنبش آزادی زن در                    

 . تایران اس

  

اما اگر تالش سرسختانه برای                
مقابله با رژیم و مقاومت در مقابل        
ایدئولوژی و سنن این رژیم یک            
نقطه اميد و نکته مثبت در جامعه          
ایران است، افزایش آمار سقط                
جنين، یک واقعيت تلخ و بيانگر            

فجایعی .  یک فاجعه اجتماعی است   
که سقط جنين غيرقانونی و بنا به           
تعریف ناامن، بر زندگی صدها             
هزار زن و خانواده های آنها                    
تحميل می کند، یک جنایت                        

 

 سقط جنين
 اجبار يا اختيار؟

 

 آذر ماجدی

گسترده دیگری است که باید             
در پرونده این رژیم جنایتکار،       

. زن ستيز و ارتجاعی ثبت شود    
 .باید با این فاجعه مقابله کرد

 

البته آمار مربوط به سقط جنين        
. در تمام دنيا شوک آور است           

تعداد زنانی که بعلت سقط                   
جنين غيرقانونی و ناامن جان          
خود را از دست می دهند یا                
معلول ميشوند بيانگر یک                  

آمار .  فاجعه انسانی است             
مربوط به تعداد سقط جنين در          
سال بيانگر یک تراژدی                     

این آمار    .  انسانی دیگر است      
بيانگر عقب ماندگی دنيای                 
سرمایه داری و حاکميت آراء         
و افکار مذهبی، سنتی و زن              

شاید هيچ عدد          .  ستيز است    
دیگری این چنين کثافت و                   
ریاکاری دنيای معاصر را                

ابتدا نگاهی به   .  آشکار نمی کند  
 :اعداد بيجان بيانداریم

 

 ميليون سقط جنين     42هر سال    
در سراسر جهان انجام می                 

 ميليون آن در            35گيرد که        
" توسعه نيافته       "کشورهای        

است، یعنی کشورهایی که سقط     
جنين عموما در آنها غير                     

 زن  1000از هر   .  قانونی است 
 سال در دنيای      15  –  44ميان  

 نفر سقط        12"  توسعه یافته   "
این آمار برای     .  جنين می کنند    

آفریقا که سقط جنين در بخش           
وسيعی از آن غيرقانونی است        

از .   نفر است  1000 نفر در    29
 حاملگی یکی به سقط             5هر    

هر سال   .  جنين منجر می شود     
 ميليون زن بعلت مشکالت            5

مربوط به سقط جنين در                       
. بيمارستان بستری می شوند          

 درصد مرگ و مير مربوط       13
به زایمان و مادری بعلت سقط         

 هزار  70هر سال    .  جنين است 

١۶۴شماره   
زن بعلت سقط جنين ناامن                              

جان خود را از دست        )  غيرقانونی(
 ميليون نفر معلول می      5می دهند و     

 از هر صد        2003در سال      .  شوند
 نفر در آفریقا بعلت        650هزار زن    

سقط جنين جان خود را از دست                 
 نفر از   10دادند، در حاليکه این رقم      
کشورهای "هر صد هزار نفر در             

 220هر سال     .  است"  توسعه یافته  
هزار کودک مادران شان را بخاطر        

 .سقط جنين از دست می دهند

 

این مرگ و مير بعلت اپيدمی و                   
این مرگ و مير در       .  بيماری نيست 

ظاهر امر نتيجه یک رابطه طبيعی         
این مرگ و مير در           .  بشری است  

اما این فقط   .  ظاهر بعلت سکس است   
در همين جهان     .  ظاهر مساله است    

تحت حاکميت سرمایه داری،                      
اختالف طبقاتی و سودپرستی                     
طبقات حاکم، تفاوت ميان تعداد سقط      
جنين و همچنين نتایج دردناک و                
تراژیک سقط جنين در نقاط مختلف        

در اروپای غربی این       .  بسيار است  
چرا؟ آیا باین   .  ارقام پایين ترین است   

خاطر که در اروپای غربی زنان و          
مردان رابطه جنسی کمتری برقرار       
می کنند؟ این سوال قطعا با خنده                 

اروپای .  بسياری روبرو می شود         
غربی مهد آزادترین مناسبات جنسی      

پس چگونه است که       .  در دنيا است    
ابعاد تراژیک رابطه جنسی در این         
منطقه بمراتب کمتر است؟                            
برخورداری از یک رفاه نسبی                  
نسبت به بخش اعظم دنيا، اخالقيات        
آزادتر، نقش حاشيه ای تر مذهب،            
موقعيت آزادتر و برابرتر زنان، و          
وجود یک جنبش وسيع توده ای در          

 ميالدی که به انقالب      70 و   60دهه  
جنسی معروف شده است، عوامل            
موثر در کاهش این فاجعه انسانی             

 . است

 

، "در حال توسعه      "در کشورهای       
وجود جوامع عموما تحت                              
دیکتاتوری و از نظر اقتصادی فقير       
تر، اخالقيات عقب مانده، سنتی و             
مذهبی، نقش قوی و قدرتمند مذهب         
در جامعه، موجد بيحقوقی کامل                
زنان، حاکميت فرهنگ زن ستيز و         
ممنوعيت رابطه جنسی پيش از                 

البته این شرایط در        .  ازدواج است  
کشورهای مختلف با درجات                       

آموزش .  متفاوت عمل می کند               
جنسی در بسياری از این کشورها            

مواد .  وجود خارجی ندارد               
جلوگيری از حاملگی در دسترس       

بسياری بعلت فقر       .  عموم نيست   
این .  امکان تهيه آنرا ندارند                

شرایط برای دختران جوان و                 
زنانی که ازدواج نکرده اند                      

لذا زنانی  .  بمراتب پيچيده تر است    
که خارج از ازدواج حامله می               
شوند، چاره ای بجز سقط در                   

بسياری از  .  مقابل خود نمی بينند     
خانواده های فقير و زحمتکش                
امکان نگهداری از یک کودک             
دیگر را ندارند و به این علت به             

 . سقط جنين روی آور می شوند

  

 آمار سقط 2003 تا 1995از سال 
 90جنين در اروپای شرقی از               

 نفر    44 نفر به          1000زن در       
عوامل مختلفی در      .  کاهش یافت  

این امر می تواند دخيل باشد، اما           
قطعا یک فاکتور مهم دسترسی             
گسترده به مواد جلوگيری از                  
حاملگی طی این دوره در این                 

در سيستم گذشته      .  کشورها است  
دسترسی به مواد جلوگيری از               
حاملگی بسيار کم بود و عمال                 
سقط جنين بعنوان عمده ترین راه         
جلوگيری از بچه دار شدن مورد          

 . استفاده قرار می گرفت

 

گذرا باید اشاره کنيم که مشکالت         
منتج از عدم وجود آموزش جنسی       
و مواد جلوگيری، بویژه کاندوم،         
فقط حاملگی ناخواسته نيست،               
بيماری های مقاربتی، بطور                  
نمونه ایدز، یک فاجعه دیگر است      
که هر روز قربانی های بسياری          

توسعه "بویژه در کشورهای                  
ایدئولوژی عقب  .  می گيرد "  نيافته

مانده و حاکميت مذهب و همچنين        
فقر در این کشورها فاکتور اصلی       

اما این  .  ارقام باالی قربانيان است    
مساله دیگری است که باید مجزا          

به آن                      
٧صفحه   
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 . پرداخت
  

در این نوشته تالش می شود،                  
مقوله سقط جنين، جایگاه آن در              
جامعه کنونی و از زاویه آزادی             
زن، نگرش فمينيسم به این پدیده،         
طرق کاهش سقط جنين و فجایع             
ناشی از آن و همچنين ضرورت           
قانونی بودن  آن مورد بحث قرار          

 .گيرد
 

سقط جنين يک امتياز يا يک                    
 اجبار

سقط جنين یک از تناقضات  و                 
. معضالع پيچيده اجتماعی است          

سقط جنين پدیده ای است که شاید          
بهتر از هر مقوله دیگر تناقضات         
و وارونگی مناسبات حاکم بر                 

. جوامع امرو را برمال می کند               
سقط جنين یک پاسخ دردناک                  
برای خالصی از یک واقعيت                

فشارها و    .  دردناک دیگر است       
محدودیت های اقتصادی،                         
اجتماعی، فرهنگی و اخالقی زن         
را به از بين بردن جنين اش سوق          

این یک از دردناک ترین     .  می دهد 
مسائلی است که یک زن باید با آن         

افسردگی .  دست و پنجه نرم کند          
های عميقی هم که بسياری از                  
زنان چه قبل و چه بعد از سقط                 
جنين با آن مواجه می شوند بيانگر       
همين فشار ناعادالنه ای است که          
 .جامعه کنونی روی زن می گذارد

 

اما بخش عمده جنبش فمينيستی به        
سقط جنين بعنوان یک حق طبيعی       

. و سلب نشدنی زنان می نگرد                
برخورد این گرایش، برخوردی           
سطحی و سرسری به پدیده سقط           

یک استدالل سطحی و    .  جنين است 
نادرست در دفاع از سقط جنين               

جنين بخشی از بدن      :  "چنين است 
زن است و زن باید حق کنترل بر          

این استدالل  ."  بدن خود داشته باشد   
از نظر بيولوژیک، حقوقی و                  

بحث زیادی  .  فلسفی نادرست است  
برای اثبات اینکه جنين بخشی از          
بدن زن نيست الزم بنظر نمی                  

 سقط جنين
 ...اجبار يا اختيار؟ 

اما متاسفانه برخورد           .  رسد
سکتی و دگم جنبش فمينيستی           
به این مقوله امکان هر گونه              
بحث سازنده را منتفی کرده               

اگر کسی بيان کند که            .  است
جنين بخشی از بدن زن نيست،       
بلکه از بدن زن برای مدت                
کمتر از یک سال برای رشد             
استفاده می کند بالفاصله با                
هياهو و فریاد های اعتراضی         
ربرو و به محافظه کاری و                

 .مذهبی بودن متهم می شود

 

جنين در نتيجه رابطه جنسی            
ميان یک زن و مرد، مستقل از       
خواست و اراده این دو شکل            

بعضی اوقات،       .  می گيرد      
عليرغم مواد جلوگيری، اسپرم      
و تخمک پيوند می خورند و              

در موارد  .  جنين شکل می گيرد   
بسياری عليرغم تالش های              
فراوان و ایجاد بهترین و                     
مناسب ترین شرایط برای                  
حاملگی، این پيوند شکل نمی          

چگونه موجودی که            .  گيرد
عمال عليرغم اراده زن در                 
نتيجه آميزش جنسی با یک                
انسان دیگر در بدن زن شکل           
می گيرد، بخشی از بدن او                 
است؟ بعالوه، اگر جنين را به          
حال خود رها کنيم و به زندگی        
نرمان خود ادامه دهيم، روند            
رشد جنين طی شده و سر                    
موعد، باز عليرغم ميل و اراده       

. زن حامل آن، متولد می شود          
جنين یک موجود مستقلی است       
که از بدن زن برای شکل                    
گيری و رشد خود بمدت حدود        

این .  چهل هفته استفاده می کند       
استدالل که جنين بخشی از زن        
است، پس زن حق دارد با آن             
هر رفتاری ميخواهد انجام                
دهد، استداللی کامال بی اساس        

 .و نادرست است

 

بعالوه، حتی اگر این ادعا را            
بپذیریم که جنين بخشی از بدن         
زن است، باز بخش دوم                       
استدالل ناقص و غيرقابل قبول      

١۶۴شماره   
آیا زن حق بریدن اعضای             .  است

بدن خود را داراست؟ در دنيای                  
کنونی، اگر فردی اقدام به بریدن               
انگشت یا دست خود کند، اگر قصد          
درآوردن چشم اش را داشته باشد،            
بخواهد گوش خود را ببرد یا شکم             
خود را پاره کند و فرضا جگر خود          
را درآورد، جامعه به او بعنوان                  
فردی بدون تعادل روحی نگاه می            
کند و در کشورهای کمی متمدن که          
حقوق شهروندی تاحدودی در آن              
رعایت می شود، این فرد را به                    
بيمارستان روانی منتقل می کنند و           
به او اجازه چنين کاری داده نمی                

خودکشی یک مقوله دیگر             .  شود
جامعه به فرد اجازه خودکشی      .  است

از این کار بطرق مختلف       .  نمی دهد 
ممانعت می کند، می کوشد که به               
فردی که قصد خودکشی دارد، امداد       

 . برساند
  

بدن خودم  "بنابراین روشن است که      
است، هر کاری بخواهم با آن می              

انسان در  .  استداللی پوچ است   "  کنم
جامعه امروز حق ندارد هر کاری            

. می خواهد با بدن خود انجام دهد              
جامعه قوانين و اخالقياتی را در این        
مورد تثبيت کرده و برسميت می               

پس این استدالل که از هر           .  شناسد
طرفش بی پایه است، چگونه به                  

استدالل فمينيسم بدل     "  محکم ترین  "
شده است؟ در تالش برای قانونی              
کردن سقط جنين و تثبيت این حق،            
فمينيسم عاجز از دست بردن به                  
ریشه های مساله و به مصاف                      
کشيدن مناسبات حاکم، این استدالل         
سطحی را بدست گرفته و با هياهو           
از هر گونه بحث مستدل و سازنده            

. در مقابل آن سر باز می زند                        
برخورد این گرایش به همان                        
دگماتيکی است که برخورد                           
 .جریانات مذهبی و کليسای کاتوليک

 

فمينيسم در تالش برای مطلوب                  
جلوه دادن سقط جنين و توجيه آن               
بعنوان یک پدیده کامال طبيعی و                
بدون هيچ جنبه منفی، سقط جنين را         
تا حد یک حق طبيعی زن ارتقاء می        

جنين را تا حد ناخن انگشت بی       .  دهد
موجودیت، ناقابل و بی ارزش و                
سقط جنين راهمچون گرفتن ناخن یا       
حداکثر عمل لوزه پيش پا افتاده                   

ظاهرا، فمينيسم دارد    .  جلوه می دهد   
. با این تالش به زن خدمت می کند            

قرار است با پيش پا افتاده قلمداد                 
کردن سقط جنين از یک سو و حق            

طبيعی دانستن آن برای زن، از             
سوی دیگر، زنان را در موقعيت         
بهتر قرار دهد و حقوق آنها و                  
کنترل بر بدن و سرنوشت شان را       

اینها ظاهرا نيت و         .  متحقق کند  
هدف پشت این تالش و جنبش و            

 .جوش است

 

اما مساله اینجاست که چنين                     
نگرش و تلقی از جنين و سقط                 

با .  جنين، به زنان خدمتی نمی کند     
این کار فمينيسم دارد سر زنان را        

یک اجبار ناگوار   :  کاله می گذارد  
را بعنوان یک حق یا امتياز به                

زنان را     .  آنها قالب می کند               
موجوداتی بی استدالل، فاقد قدرت     
استدالل فلسفی، منطقی یا حقوقی        

فمينيسم .  پيچيده جلوه گر می کند        
با این کار زنان را از انسانيت                 
تهی ميکند و از منطق و استدالل          

کاله سر آنها      .  محروم می سازد     
چرا که آنها را از             .  می گذارد   

دست بردن به ریشه مشکالت و            
موقعيت نابرابر خویش محروم            

بجای آنکه با ریشه             .  می کند    
مبارزه شود، با چاقوی جراحی            

 . بجان زن و جنين می افتد

  

سقط جنين یک حق طبيعی یا                   
سقط جنين  .  امتياز برای زن نيست   

یک عمل پيش پا افتاده و ناچيز               
سقط جنين، چه از نظر             .  نيست

پزشکی و چه از نظر فلسفی و                
انسانی یک عمل بزرگ، مهم و            

عالوه بر       .  پر تناقض است            
خطرات جانی و بهداشتی که                   
برای زن دارد، از نظر روحی              
می تواند تاثيرات بسيار عميقی بر      
زن بگذارد، افسردگی های عميق       
و طوالنی ناشی از سقط جنين                

. یک پدیده کامال شناخته شده است      
ممکن است استدالل شود که علت       
افسردگی پس از سقط جنين،                   
حاکميت افکار و ارزش های                  

. مذهبی و محافظه کارانه است             
این فاکتور ميتواند در افزایش                
افسردگی ناشی از سقط جنين                 

. اما تنها فاکتور نيست    .  موثر باشد 
رابطه زن با جنينی که درون اش         
رشد می کند، مقوله پيچيده تری            

 . است

 

بعالوه، راه مقابله با افسردگی                
ناشی از سقط   

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنين ارائه و اشاعه یک دروغ و          
سلب حيات از جنين     .  فریب نيست 

و کاهش آن به یک مقوله بيجان و          
بی ارزش پاسخ درد و فشاری که          

. بر زنان تحميل می شود، نيست           
عواقب چنين نگرشی برای جامعه      

. بسيار مضر و خطرناک است              
جامعه ای که به جنين چنين                        
برخورد می کند، ارزش حيات و          
انسان بطور کلی را کاهش می                

این برخورد در عين حال             .  دهد
زنان را به موجوداتی صغير بدل         
می کند که قابليت و توانایی                       
مواجهه با مسائل پيچيده، پرتناقض     
را ندارند و باید فریب شان داد و             

 . واقعيت را از آنها پنهان کرد

  

اگر .  جنين یک موجود زنده است       
در یک جامعه ای می زیستيم که            
رفاه و سعادت شهروندان قوه                  
محرکه آن بود و نه سود و سود                
پرستی، آنگاه هيچ زنی مجبور به         

تالش برای   .  سقط جنين نمی شد       
سلب حيات از جنين، بيانگر یک           
از خود بيگانگی عميق جنبش                 

فمينيسم در عجز     .  فمينيستی است  
در مقابله با نهاد مذهب، ریاکاری         
ایدئولوژی حاکم، جامعه طبقاتی و      
پر از فقر و تبعيض سرمایه                       
داری، به ساده ترین نوع مقابله              

: استداللی روی آور شده است                
جنين را فاقد حيات قلمداد می کند          
تا بتوان سقط آنرا عملی پيش پا               

 . افتاده و موجه جلوه دهد

 

اینجاست که با خواندن آمار فوق           
فقط مرگ و بيماری های تحميل            
شده به زن نيست که چهره زشت           
سقط جنين را آشکار می کند، خود       

 ميليون سقط جنين       42رقم باالی     
در سال چهره زشت فجایع انسانی       
تحت سرمایه داری را برمال می           

 5واقعا چرا باید از هر                   .  کند
حاملگی یکی به سقط جنين منجر          

اگر در جامعه ای               ..شود، اگر    
زندگی کنيم که تمام تالش خود را         
بکار می بندد تا از حاملگی های            
ناخواسته جلوگيری کند، آموزش         
جنسی وسيعا در مدارس، از                    

 سقط جنين
 ...اجبار يا اختيار؟ 

طریق رادیو و تلویزیون و                 
غيره در اختيار عموم قرار               
داده شود و همچنين مواد                      
جلوگيری مطمئن و بی خطر           
بطور گسترده و رایگان در               
دسترس عموم باشد؛ اگر فقر            
را از ميان ببریم، اگر رفاه                  
شامل همگان باشد، اگر دولت         
در مقابل زندگی و رفاه و                     
سالمت کودکان مسئول باشد،         
اگر صرفنظر از موقعيت پدر         
و مادر هر کودکی در رفاه                 
زندگی کند و به آموزش و                   
پرورش و امتيازات و مواهب         
جامعه بطور مساوی دسترسی       
داشته باشد؛ اگر اخالقيات عقب     
مانده، مذهبی و زن ستيز را از        
جامعه بزدائيم؛ اگر برقراری          
رابطه جنسی آزاد حق هر                  
شهروندی باشد و هيچ مرجعی،     
چه خانواده، چه دولت حق                 
دخالت در آنرا نداشته باشد و            
لذا اگر کودکی خارج از                       
ازدواج بوجود آمد، هم او از             
کليه حقوق برابر برخوردار             
باشد و هم مادر و پدر با هيچ              
تهدیدی نسبت به امنيت و                    
حرمت خویش مواجه نشوند؛          
اگر بهداشت و درمان رایگان          
در دسترس همگان قرار داشته       
باشد، آیا در صورت فراهم                
بودن کليه این شرایط زنی که           
حامله شده، حتی اگر حاملگی          
ناخواسته بوده باشد، باز به                

 سقط جنين می اندیشد؟ 

 

فمينيسم از آنجا که یا به جامعه         
ای با مشخصات فوق اعتقاد و         
عالقه ندارد و یا از آنرو که                
مبارزه برای دستيابی به این             
حقوق و شرایط بنظر کاری              
مشکل می رسد، بجای تمرکز         
بر این حقوق و اشاعه حقانيت          
چنين جامعه ای، بظاهر ساده           
ترین کار را انتخاب کرده                   

تقليل عمل سقط جنين به       :  است
عمل لوزه و بعنوان یک حق و         

این آن کاله    .  امتياز طبيعی زن   
بزرگی است که فمينيسم بر سر      

در عمل در      .  زنان می گذارد     

١۶۴شماره   
شيوه برخورد و استدالل له و عليه            
سقط جنين، کليسای کاتوليک،                    
مذهب و نيروهای محافظه کار و              
جنبش فمينيستی دو روی یک سکه          

با چنين گرایشی آیا اشتباه            .  هستند
است اگر نتيجه بگيریم که هر چه              
ارقام سقط جنين باالتر باشد این                  
گرایش فمينيستی شادتر می شود و           
خود را در مبارزه اش موفق تر می         

 یابد؟

 

 مدافعين دروغين حيات

به همان ميزان که استدالالت                       
فمينيسم در دفاع از سقط جنين پوچ           
و سطحی است و یک از خود                       
بيگانگی و فتيشيسم به بدن خویش             
را بيان می کند، دفاعيات مخالفين             
سقط جنين در دنيای امروز، مذهب         
و کليسا، نيروهای محافظه کار و              

. دست راستی ریاکارانه است                     
نيروهای اخير در مخالفت با قانونی       
بودن سقط جنين از لزوم دفاع از                

ظاهرا .  حيات صحبت می کنند              
بيان .  می نامند  "  مقدس"حيات را      

یک آمار کافی است تا ریاکاری آنها        
این .  را تا مغز استخوان برمال کند          

کسانی که    "  تقدس حيات   "مدافعين    
پرو "در آمریکا بر خود نام                            

گذاشته اند،  )  طرفدار حيات "  (الیف
در مقابل مرگ و مير نوزادان و                
کودکان بعلت فقر، گرسنگی،                      
بيماری های کامال قابل پيشگيری و        
معالجه، چشم می بندند و آنرا                        

 . خواست خدا می نامند

 

در کنار آمار وحشتناک مربوط به            
سقط جنين، آمار مرگ و مير                        

: نوزادان از آن فاجعه بار تر است           
 نوزاد در جهان دو تا سه            5از هر    

نوزاد جان خود را از دست می                   
یعنی نيمی از نوزادان می           .  دهند؛
چرا؟ علت اصلی فقر و                .  ميرند

نداری، گرسنگی و محروميت                   
از این     .  مادران و پدران است              

باصطالح طرفداران حيات باید                 
پرسيد، شمایی که عليه سقط جنين             
قانونی جنگ صليبی راه انداخته اید، 
چرا برای نجات این نوزادان و                   
ممانعت از مرگ آنها کاری نمی                
کنيد؟ این ارقام فقط مربوط به                       
نوزادان است، تعداد کودکان یا                   
انسان هایی که بعلت فقر و                              
محروميت هر ثانيه جان می بازند،         
آنچنان وسيع است که ابعاد فاجعه              
 .بار آن انسان را بر جا می خشکاند

این طرفداران دروغين حيات،             
مساله و امرشان نه حيات، بلکه            
گسترش و حاکميت مذهب،                      
ایدئولوژی عقب مانده و محافظه         
کار برای حفظ موقعيت ممتاز و           
مناسبات تبعيض بار جامعه کنونی     

مخالفت آنها با سقط جنين          .  است
هيچ ربطی به انسانيت و انسان              

در آمریکا و ایران     .  دوستی ندارد 
بعنوان یک مثال گویا، مخالفين             
سقط جنين مدافعين سرسخت                  

مدافعين سرسخت    .  اعدام هستند   
تبعيضات گسترده طبقاتی، وجود       
فقر و فالکت و تداوم بردگی                     

این گرایش به   .  جنسی و مزدی اند   
ارتجاعی ترین بخش جامعه                    

دفاع از سياست های        .  متعلق اند  
ميليتاریستی و کشتار در جنگ              

راسيست و ضد زن       .  های متعدد  
 .اند

 

اما متاسفانه دفاع سطحی فمينيسم        
از سقط جنين به این مرتجعين و            
جریانات دست راستی امکان می        
دهد تا خود را پشت دفاع دروغين        

از خود     .  از حيات پنهان کنند           
بيگانگی فمينيستی موجب می               
شود که بخشی از زنانی که نمی            
توانند به این سطحی نگری                      
رضایت دهند، عمال به دامن                   

 . محافظه کاران و کليسا بيافتند

  

 راه حل پيشرو و انسانی

سقط جنين یک مقوله دردناک،             
یک فاجعه جامعه وارونه امروز         

با در . و یک پدیده پر تناقض است 
نظر گرفتن مناسبات کنونی و                
شرایط حاکم بر جامعه، انسانی             
ترین راه برخورد به این پدیده                

. چيست؟ راه نفی اهميت آن نيست      
راه تحليل آن، توضيح آن                           
همانگونه که هست، اما ضمن                
تالش برای کاهش هر چه بيشتر           
حاملگی های ناخواسته، رفع                  
موانع حفظ جنين، و قانونی کردن        

ممنوعيت سقط   .  سقط جنين است    
جنين، این عمل را از ميان نمی             
برد، فقط درد و فجایع ناشی از آن        

ممنوعيت .  را گسترش می دهد         
سقط جنين مقابله با سقط جنين                

 .نيست، مجازات قربانيان آنست
 

در اکثر نقاط جهان سقط جنين                
تاریخا در       .  غيرقانونی است      

٩صفحه کشورهای   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

لذا .  اروپایی هم غيرقانونی بوده است، اما ارقام سقط جنين همواره باال بوده است                   
فقط زنان را با      .  روش است که غيرقانونی کردن آن سقط جنين را محو نمی کند                   

تا زمانيکه مناسبات حاکم     .  خطرات جدی جانی، بهداشتی و روحی مواجه می کند             
در جامعه این چنين عقب مانده، وارونه و تبعيض آميز است، حاملگی های                                   

اگر سقط جنين قانونی در دسترس نباشد، آنگاه به روش های غيربهداشتی و                   .  ناخواسته شکل می گيرد و زنان خود را ملزم به سقط جنين می بينند                    
 .ناسالم و ناامن روی می آورند

 

عالوه بر این   .  یک راه حل مترقی و انسانی قانونی کردن سقط جنين و ایجاد دسترسی رایگان به آن در کلينيک های مجهز و تحت نظر پزشک است                             
 . یک سياست انسانی ایجاد و تامين روش های مختلف جلوگيری از بارداری و قرار دادن آن در اختيار تمام جامعه است

 

 ...سقط جنين اجبار يا اختيار؟ 
 

 

 .برنامه يک دنيای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين تدابير را انديشيده است
 

کمتر پدیده اى چون سقط جنين، یعنى از ميان بردن عامدانه جنين انسانى به دليل تنگناهاى فرهنگى و اقتصادى، بى ارزشى                                   "
سقط جنين،  .  وجود آدمى و تناقض مناسبات اجتماعى استثمارگر و طبقاتى حاکم با موجودیت و سعادت بشر را به نمایش ميگذارد                      

 .گواه از خود بيگانگى و عجز انسان در برابر مصائب و محروميت هایى است که جامعه طبقاتى موجود به او تحميل ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مخالف عمل سقط جنين است و براى برپایى جامعه اى مبارزه ميکند که هيچ تنگنا و عاملى انسان                            
  .ها را به انجام و یا تائيد این عمل سوق ندهد

 

در عين حال مادام که شرایط نامناسب اجتماعى بهرحال عده زیادى از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شکل زیر زمينى سوق                            
ميدهد، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به منظور جلوگيرى از سوء استفاده سودجویان و براى تضمين سالمت زنان خواهان تحقق                       

 :  نکات زیر است
 

 .  هفتگى١٢قانونى شدن سقط جنين تا 
 

تا اولين مقطعى که عمل سزارین و حفظ نوزاد با توجه به آخرین امکانات پزشکى                      ( هفتگى    ١٢قانونى بودن سقط جنين پس از          
 .  تشخيص در این موارد با مراجع پزشکى صالحيتدار است. در صورت وجود خطر براى سالمتى مادر) مقدور ميشود

 

در دسترس بودن وسيع و رایگان تسهيالت و لوازم تست حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور تشخيص سریع                            
 .  حاملگى هاى ناخواسته

 

 . انجام سقط جنين و پرستارى پس از آن بطور رایگان در کلينيک هاى مجاز توسط پزشکان متخصص
 

دولت موظف است قبل از رسيدن زن به تصميم             .  حق تصميم گيرى در مورد انجام و یا عدم انجام سقط جنين با خود زن است                        
نهایى، وى را از استدالالت و پيشنهادات منصرف کننده مقامات علمى و مددکاران اجتماعى و نيز از تعهدات مادى و معنوى                                   

 .  دولت در قبال وى و نوزادش، مطلع کند
 

به منظور کاهش موارد سقط جنين، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همچنين خواهان انجام اقدامات فورى زیر براى جلوگيرى از حاملگى هاى                                            
 :ناخواسته و از ميان بردن فشارهاى اقتصادى و فرهنگى و اخالقى بر زنان است

 

آموزش وسيع جنسى مردم در مورد روش هاى جلوگيرى از باردارى و اهميت مساله و در دسترس بودن مشاوران و مددکاران                            
 .  اجتماعى براى راهنمایى مردم

 

 .  در دسترس بودن وسيع و رایگان وسائل جلوگيرى
 

اعالم .  اختصاص بودجه و امکانات کافى براى کمک به زنانى که از سر فشار اقتصادى خود را ناگزیر به انجام سقط جنين ميبينند                      
 .  آمادگى دولت براى سرپرستى نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين

 

حمایت فعال دولت از زنان در برابر           .  مقابله فرهنگى قاطع با تعصبات و فشارهاى اخالقى که زنان را به سقط جنين واميدارد                       
 .  اینگونه فشارها، تعصبات و تهدیدات

 

مبارزه با تلقيات خرافى، مذهبى و مردساالرانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه استفاده                        
 ".وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيرى از باردارى و حفظ ایمنى رابطه جنسى است

***  

١۶۴شماره   
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 بر اثر اعتراضات مکرر و         ،بنا به خبر دریافتى     
مخالفتهای کارگران عليه کار پيمانکاری، به                    

مدیر ایتکو پرس در      "  نياکان"دنبال عقب نشينی      
 50 در چند روز گذشته        ،برابر خواست کارگران  

نفر از کارگران پيمانکاری از حالت کار                             
پيمانکاری خارج و با خود ایتکو پرس                                   

 .قراردادهای کار منعقد نموده اند

 

 50بر اثر این تغيير موقعيت شغلی بطور متوسط          
هزار تومان به دستمزدهای کارگران اضافه شده          
و کارگران نسبت به قبل از درجه اى امنيت                        

این موفقيت کارگران     .  شغلی برخوردار شده اند      
پيمانی را تشویق نموده تا هرچه بيشتر بر لغو                   

موفقيت کارگران  .  کار پيمانکاری پافشاری نمایند    
کار .  ارزشمند است اما این اکيدا کافی نيست                  

پيمانکاری و قراردادی موقت بخشی از                               
سياستهای سراسری سرمایه داران و حکومت                

. کارگران است  براى تشدید استثمار        اسالميشان   
مادام که سرمایه دارى بعنوان یک نظام ضد                     

 ،کارگر و یک سيستم بردگى مزدى برجاست                  
طبقه کارگر خواهان لغو کار پيمانى و                                    
قراردادهای اسارتبار و استخدام مستقيم توسط                
شرکتها و برخوردارى بدون تبعيض از حقوق                
کار و امنيت شغلى هستند و براى بهبود مرتب                 

 . این چهارچوبها تالش ميکنند

 

 کارگر  1500 ایتکو پرس با بيش از       2 و   1سایت  
 هزار  300قراردادی و سفيد امضا با دستمزدهای      

 شيفت کاری از جمله مراکز پرسی            3تومانی و    
 . ایران خودرو است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٠ – ١٣٨٩ مرداد ١٩

 

 ايتکو پرس ايران خودرو
 ! يک پيشروی، يک موفقيت

 کيانمهر چهره منفور ضد          ،بنا به خبر دریافتى       
کارگرى و همدستان دزدش پس از کلی ترفندهای        
رزیالنه برای باال کشيدن طلبهاى کارگران اعالم        
نموده اند در حال حاضر سود هر سهم خریداری           

است و کارگران    !  شده توسط کارگران یک ریال     
 !ميتوانند برای دریافت سود سهامشان اقدام کنند

 

الزم به توضيح است که این حضرات سودجو                 
چند سال پيش بحشى از ورق پاره های سهام بی              

 تومان   600ارزش شرکت را برابر هر سهم                  
بطور اجبارى به کارگران فروختند و پولش را              

! نقدی از دستمزدهای ناچيز کارگران باال کشيدند       
حاال ارزش هر سهم در بازار بورس حکومت                

 تومان شده و سود هر سهم هم        90جانيان اسالمی   
بعبارتی !  به گفته جنابان سرمایه دار یک ریال             

کارگران مانده اند با جيبهای خالی و این                               
کالهبرداری بزرگ توسط سرمایه داران و                      

عالوه بر   .  عوامل دزد حکومت اوباش اسالمی         
 ساعته که از سال پيش به        12اینها کار دو شيفت      

کارگران تحميل شده همچنان ادامه دارد و                          
دستمزدهای روزهای تعطيل کارگران را نيز                 
برابر روزهای عادی محاسبه و پرداخت                            

 ،مضاف بر کار برده وار و طاقت فرسا        .  مينمایند
اخيرا بن های خوار و بار ماهيانه کارگران که                
مقدار ناچيزی گوشت منجمد، برنج درجه چندم و         
نامرغوب و حبوبات بود را به نصف کاهش داده           

 . اند

 

کارگران مهر کام پارس خواهان حذف کار                       
 شيفت کاری و          2قراردادی و پيمانی، حذف             

 و محاسبه         ، شيفت قبلی کار            3بازگشت به         
دستمزدهای ایام تعطيل برابر روزهای تعطيل               

 . ميباشند

 

شرکت مهر کام پارس ایران خودرو با بيش از                
 کارگر قراردادی و سفيد امضا با                              4500

 12 هزار تومانی در دو شيفت         300دستمزدهای  
ساعته سنگين و فشرده کاری واقع در جاده                        
مخصوص کرج در زمينه توليد انواع سپر و                    

 . داشبرد و لوازم جانبی خودرو فعال ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٠ – ١٣٨٩ مرداد ١٩
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وجه به انواع     ت با     ،بنا به خبر دریافتى       
کارشکنی های سرمایه داران و عوامل          
کارفرما در زمينه وضعيت شغلی                      
کارگران و چگونگی پرداخت                               

 هم اکنون کارگران و خانواده      ،دستمزدها
های محرومشان در شرایط بسيار                      

 . دشواری قرار گرفته اند
 

طی چند ماه گذشته اکثر کارگران به                  
سرمایه "  عبدی"و    "  مشهدی"دستور    

داران انگل و مالک کارخانه از کار                  
 15در حال حاضر تنها      .  اخراج شده اند  

نفر کارگر قراردادی در این مرکز                     
عوامل کارفرما به       .  مشغول به کارند      

بهانه های واهی چند روز در هفته کار             
را تعطيل نموده و کارگران را به                         

همين .  مرخصی اجباری ميفرستند             
عاليجنابان نامحترم اخيرا دستمزدهای           
مربوط به ایام مرخصی اجباری را                   
محاسبه و از دستمزد کارگران کسر                  

حتی با گستاخی اعالم داشته      !!  نموده اند 
اند تعدادی از کارگران نيز دستمزدهای         
اضافی گرفته اند و در حال حاضر به               
شرکت بدهکارند و بایستی به                                 
وضعيتشان رسيدگی شود و به زبان                  
آدميزاد یعنی باید هرچه بيشتر                               
دستمزدهای ناچيز کارگران را باال                   

 . بکشند
 

کارگران معترض خواهان برچيدن کار        
پيمانکاری و قراردادی، لغو انواع کار           
اجباری و همچنين مرخصی اجباری               

 . هستند
 

شرکت توليد گستر آسيا واقع در شهرک         
زواره ای واقع در جاده آدران اسالم                  

 نفر کارگر    15شهر در حال حاضر با          
قراردادی و سفيد امضا با دستمزدهای            

 7 هزار تومانی و ساعت کاری                300
 طرف قرارداد ایران      ، عصر 3صبح تا    

خودرو در زمينه توليد انواع صندلی و           
 . روکش اتومبيل ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٠ – ١٣٨٩ مرداد ١٩

!تحريم اقتصادى يک سالح کشتار جمعى است  

 

 مهر کام پارس ايران خودرو
 ! سود سهام يک ريال، کاهش بن خوار و بار

 

 شرکت توليد گستر آسيا
 مرخصی اجباری، کارگران بدهکار

 

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى 
را در باره مسائل سياسى ايران و 

 !جهان ببينيد

 

 

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
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سعيد صالحی نيا از کادرهای                  
پاسخ "حککا مطلبی تحت عنوان         

به لنين و درک مغشوشش از                    
. به نگارش در آورده است    "  آزادی

راستش دیگر شنيدن این نوع                   
اظهارات از کادرهای حزبی که           
روز بروز بيشتر در باتالق راست      

. روی غرق می شود عجيب نيست     
کمونيسم "اما اینکه تحت عنوان            

لنين را به زبان مفسرین   "  کارگری
نئوکان و ليبرال و دست راستی              

کنی "  نقد"مانند لش کوالکوفسکی     
 . بدعتی است که باید پاسخ بگيرد

 

سعيد صالحی نيا مدعی است که            
به زبان و ترمينولوژی کمونيسم           
کارگری منصور حکمت با لنين            
مخالف است اما این عين تحریف          
آگاهانه نظر منصور حکمت در            

ادامه این    .  رابطه با لنين است           
جعليات شنيع ما را به آنجا می                 
رساند که از نظر منصور حکمت        

اگر !  لنين یک دیکتاتور بود                
بخواهيم به خود منصور حکمت           
رجوع کنيم با فاکتهای دیگری                

منصور حکمت  .  روبرو می شویم   
کسى بود که سنت انقالبى                           
کارگرى و مارکسيستى لنين را در      
ایران احيا کرد و براساس آن                   

منصور .  سازمان و حزب ساخت      
حکمت کمونيسم کارگرى را وسط      

 سنت اراده انقالبى و        ،سنت لنينى 
 سنت امکانپذیرى   ،معطوف بقدرت 

سوسياليسم و ماتریاليسم پراتيک          
اهميت لنين و رگه     .  مارکس ميداند 

لنينيسم نه در محدودیتهاى تاریخى      
و نظرى بلکه در رهبرى و                       
پيروزى سياسى یک انقالب                     

درک منصور      .  کارگرى است     
حکمت از مکان لنين و تقابلش با           
تبليغات دست راستى و ضد                      
کمونيستى که براى اهل سياست            

 بعيد است براى هر        ،آشکار است 
" کمونيست کارگرى  "فرد مدعى      

پس اگر روشن         .  ناروشن باشد    
 آنوقت ملحق شدن به اردوى      ،است

اهداف "  استالين ادامه لنين است      "
. سياسى آگاهانه اى را دنبال ميکند      

 

 !استالين ادامه لنين نيست
 شاگردان جديد نئو ليبراليسم در حکک

 

 على طاهرى

اهدافى که جست و خيز راست        
افراطى و ضد کمونيست در             
حکک را با ادعاهاى حق                    

" طبيعى"بجانب اما پوچ را              
معضل این          .  نشان دهد         

درک "حضرات رسيدن به               
 مسئله  ،نيست"  شفاف از آزادى  

شان همنوائى با راست جهانى         
لنين "ضد کمونيستى است که          

و انقالبيگرى لنينى را                           
و شان      .  ميداند"  دیکتاتورى

نزول سياسى امروز این بحث         
و در این حزب اینست که از              

پلى مستقيم به    "  لنين دیکتاتور "
این تيرى  .  منصور حکمت بزند  

است که دو نشان را باهم                      
استالين ادامه      "اگر      .  ميزند
است آنوقت منصور           "  لنين

حکمت موافع لنين نيز جان                
 .     سالم بدر نميبرد

 

منصور حکمت در نقدی به               
نشریات بورژوایی مطرح می       

فردایی که ما قدرت                 :  کند
سياسی در ایران را در دست            
بگيریم تحت بمباران مدیای              

بعنوان .  غرب قرار می گيریم      
مثال مقاله ای از فيگارو را                
مثال می زند تحت عنوان اینکه      
آیا لنين یک دیکتاتور بود یا               
یک مشنگ؟ و اینکه نميگویند        
این بابا لنين کتابهایش از کل             
سيستم ليبرالی و ایدئولوگ های     
حامی سرمایه داری بيشتر                

در جای دیگری منصور     .  است
حکمت صریحا اعالم می کند          
که لنين را بعنوان یک                           
کمونيست پراتيک و                               

. مارکسيست پيگير قبول دارد        
در کجای این تزها که                             
تعدادشان هم کم نيست منصور       

دیکتاتور "حکمت اشاره ای به       
دارد؟ حاال لنين        "  بودن لنين   

کسى است که توسط                                
بورژوازى دنيا در قریب یک         

آزادیخواه "قرن پيش بعنوان            
لنين .  معرفى ميشد    "  افراطى

آزادى "کسى است که شعار              
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را در برنامه    "  بيقيد و شرط سياسى    
حتى اگر     .  بلشویکها آورده است        

صورت ظاهر این بحث را قبول               
" توتاليتر"یا      "  آزادیخواه  "،کنيم

بودن لنين را باید یک قرن پيش و              
در قياس با آزادترین دمکراسيهاى           
غربى و دامنه تاریخى آزادیخواهى        
و دیکتاتورى و آدمکشى دولتهاى             

اما ترور    .  بورژوائى مقایسه کرد      
سياسى لنين و پيوستن به اردوى                
تبليغات ضد کمونيستى هدف اصلى       
اش ترور سياسى منصور حکمت            

کسى که توده اى بوده و                   .  است
شخصا در اجراى سياست همکارى       
حزب توده با جمهورى اسالمى                  
براى شکار انقالبيون و مخالفين                

 چنين کسى   ،سياسى نقش داشته است   
بيخود به این نتيجه نميرسد که                      

. است"  استالين ادامه لنين                  "
استالينيستها و ناسيوناليستها قبل از          
این اظهارات و در زمان خودش                
بلشویکها و یاران لنين را نابود                    
کردند و امروز سينه چاکان                           
دیروزى آنها کارنامه استالين را به          
حساب لنين ميگذارند تا به منصور          

 ،سياست یکى است    .  حکمت برسند  
 . زمان و نوع اجرایش فرق ميکند

 

بحث سعيد صالحی نيا وامی است             
که از آنتی کمونيست ها و منتقدین             
سابقه دار دیکتاتوری پرولتاریا                 

درک لنين از         .  گرفته شده است        
 این درک       ،آزادی مغشوش نيست      

بمباران شده کادر حزب                                   
است که امروز ميان        "  کمونيستی"

تزهای رنگارنگ راست دست و پا         
البد اگر لنين امروز زنده        .  می زند 

بود و اکس مسلم می شد آزادیخواه            
کمونيستی که مهمترین    !  بزرگی بود 

در .  اتفاق تاریخی بشر را رقم زد           
صدها کشور کتابهایش ترجمه شد و        
مدل مبارزاتی به دست داده است که       
حتی بعد از هشتاد سال از مرگش و          
پایان سرمایه دارى دولتى شوروى         
رعشه به بدن سرمایه داری می                  

شما در شرایط امروز نمی         .  اندازد
. توانی لنين را بدون قصد بکوبی              

لنين را می زنند تا انقالب کارگری          

لنين را نمی شود      .  را تخطئه کنند   
. در یک تعریف فردی حل کرد            

لنين بيشتر از هر چيزی سمبل               
عملگرایی و دست انداختن به                 
ميوه ممنوعه قدرت سياسی برای        

حتی در بعد      .  طبقه کارگر است     
با صد   "  دیکتاتور"فردی عنوان      

این .  من سریش به لنين نميچسپد         
یک تئوری نخ نما شده جنگ                   
سردی و از نوع ليست سياه                      
کارنری است که قصد داشت لنين       

و تازه    .  و استالين را یکی کند            
بقول منصور حکمت استالين به           
ماچه؟ چرا نماینده ناسيوناليسم و          
عظمت طلبى روس که روى                  
دوش کوبيدن کمونيسم و                            
انترناسيوناليسم لنينى عروج کرد       

معرفى کرد؟  "  ادامه لنين "را باید    
اگر این تالش نتيجه  فشار گناه               
پسا استالينی نباشد که خود را به            
برخى از کادرهاى حکک رسانده      

 بطور  ، که بنظر من نيست       ،است
قطع پرووکاسيون سياسى                         
هدفمندى است که خود را در                   
زرورق ژورناليسم بازارى                    

اما .  پيچانده است "  پاسخ به لنين   "
چاره این مسئله بد و بيراه به لنين          
گفتن و تکرار تزهای نخ نما شده           
مکتب فرانکفورتی و امثال                      

راه .  مارکوزه و ویتگنشتاین نيست   
حل شما کنار گذاشتن رسمى                   
کمونيسم و پيوستن علنى و تمام             
عيار به همين اردوى ضد                          

اگر کسى واقعا      .  کمونيست است  
نميداند منصور حکمت نظرش             
راجع به لنين چيست ميتواند                    
مستقيما به بحث های او مراجعه           

اما مشکل این حضرات نا            .  کند
آشنائى با بحثهاى منصور حکمت       

 تالش آگاهانه براى نفى آن       ،نيست
و دادن تصویرى جعلى و راست          

 .   از منصور حکمت است

 

مثالهای بچه گانه ای چون خلع               
مالکيت از         
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سرمایه داری را که لنين مدافع                           
سرسخت آن بود یا جنگ با عناصری           
چون دنيکين و کورنيلوف را مفسرین          

دیکتاتوری "سرمایه داری دليلی بر              
اما این خيلی مسخره          .  ميدانند"  لنين

می "  کمونيسم"است کسی که دم از             
زند بدون هيچ واکنشی دربست تسليم            

اگر بپذیریم لنين           .  این تزها شود          
بود باید این ادعا را هم              "  دیکتاتور"

 کشوری که در آن          12قبول کنيم که        
واحد به شوروی اعالم جنگ دادند                 

یعنى !  بودند"  مدافع آزادی   "همگی    
کثيف ترین  ...   ژاپن و     ، انگليس ،آلمان

جناح های دولتی سرمایه داری که                  
دستشان به خون کمونيست ها آلوده بود       
از آنجا که به لنين اعالن جنگ دادند               

؟ یا از منظر                 !بودند"  آزادیخواه"
دیگری کارگرانی که در اسکله های             
کل اروپا به حمایت از شوراها در                   
روسيه اعتصاب کردند همگی یک شبه     

به این ليست رزا         !  شدند"  دیکتاتور"
لوکزامبورگ و کارل ليبکنخت و کل            
کمونيستهای رادیکال دنيا را هم باید              

 . اضافه کرد

 

 حتی  ،نه یک کمونيست و سوسياليست      
اگر یک آدم معمولی دو دو تا چهار تا            

 این سوال برایش پيش نمی آید که           ،کند
چرا تا بحال صدها کتاب منتشر شده و          
ده ها مکتب فکری پوک تشکيل شده تا         

؟ آیا ادامه    "لنين دیکتاتور بود   "بگویند  
لنين "منطقی این چهارچوب فکرى به         

و مارکس فقط تا      "  ادامه مارکس است   
 به دموکراسی اعتقاد داشت     1847سال  

شد نميرسد؟   "  دیکتاتور"و بعد از آن         
یک هزارم انتقادهایی که به لنين شده            
به امثال فرانکو و موسولينی و هيتلر             

حتما یک جای کار ایراد          .  نشده است  
یک دیکتاتور برای هميشه در           .  دارد

ذهن تاریخ می ماند اما چرا امروز                  
هنوز لنين را در تمام اعتصابات                       
کارگری و سردر تمام احزاب چپ و             
کمونيست می بينيم؟ تمام آنتی                             
کمونيستها در یک امر متفق القولند؛              
قبل از حمله به کمونيسم و انقالب                     
کارگری به لنين حمله می کنند چون               
لنين سمبل این انقالب و اثبات عملی و          
ممکن بودن انقالب کارگری در یک             

 .ششم کره زمين است

 

 !استالين ادامه لنين نيست
 ...شاگردان جديد نئو ليبراليسم در حکک 

اما خودنمائى راست افراطى از                   
موضع نقد دمکراسى به دیکتاتورى         

همزمان با  .  در حککا تصادفى نيست    
 ،درفشانی های آقای صالحی و شرکا      

حميد تقوایی انتقادات به راست روی        
برخورد "هایش را تحت عنوان                   

بزعم .  نقد کرده است     "  ایدئولوژیک
ایشان ماندن روی سياست و پراتيک        
انقالبى کمونيسم کارگری یک نوع           

" برخورد دگماتيک و ایدئولوژیک       "
و سردر آوردن از بيراهه های                      
سازش با جریانات راست و مرتجع           

" پراتيک هدفمند رادیکال   "یک نوع    
امروز لنين را می زنند و                 !  است

فرقه "کمونيسم کارگری را                             
خطاب می کنند تا ساده     "  ایدئولوژیک

تر بتوانند ریشه منصور حکمت و              
. دیدگاههایش را در آن حزب بزنند           

به لجن کشيدن لنين البته شغل جدیدى        
 فوقش پرچمداران آن در                   ،نيست

. حکک به کالس اکابر این خط رفتند       
این سياست ارتجاعى و مرتجعين               
طرفدار آن سودى نميبرند بلکه تنها           
به حاشيه اى تر شدن این جریان و               
معرفه شدنش با چپ ضد لنين و                    
متحد راست افراطى کمک ميکند و           
فضا را برای تعرض اردوى راست         
به کمونيسم کارگری و منصور                    

و هدف هم        .  حکمت بازتر ميکند       
اما مطمئن باشيد که            .  همين است   

کمونيستهاى طرفدار منصور حکمت     
و مارکس و لنين جوابتان را ميدهند           

 . و نقاب از چهره تان برميکشند
 

راستى منبعد اگر کمونيستى در آن             
 حکک  ،حزب بدفاع از لنين برخيزد      

او را توبيخ و اخراج نميکند؟ به شما          
توصيه ميکنيم این نمایش مسخره و           

شهامت داشته  .  تکرارى را تمام کنيد     
باشيد و مسئوليت سياستهایتان را                

یک کالم بگوئيد دست     .  بعهده بگيرید 
اسباب .  از کمونيسم شستيم و خالص      

کشی به اردوی راست را اینقدر لفت         
پرچم سفيدتان را بلند کرده             .  ندهيد
 اینکه آنطرف به جایی ميرسيد             ،اید

چون .  جاى تردید جدى هست                  
 از امير              ،پيشکسوتان این راه             

خسرویها و کشتگرها و نگهدارها و         
مهتدى ها هنوز آب در هاون                           

 . * ميکوبند
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  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

 يک دنياى بهتر
برنامه هاى رسمى    “  يک دنياى بهتر   ” ساعته    ٢۴راديو  

 مرداد  ١٣امروز    خود را از طريق ماهواره و اينترنت از          
لطفا .  آغاز کرده است      ٢٠١٠ اوت     ۴ برابر با        ١٣٨٩

مشخصات راديو را به اطالع عموم برسانيد و ما را از                    
 . کيفيت پخش مطلع کنيد

 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 
10 , Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol 

Rate: 19279 
 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 
 : اى ميل راديو

1917@wupradio.org  
 

برنامه حزب “ صداى کمونيسم کارگرى”
 ٩اتحاد کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 

به وقت تهران از کانال راديو يک دنياى 
 . بهتر پخش ميشود

 صداى کارگران             ،“صداى کمونيسم کارگرى            ”به       
برابرى طلبى زنان و        و    صداى آزاديخواهى        ،کمونيست
 صداى متعهد به حقيقت و مقابله با خرافات و             ،نسل جديد 

 صداى مبارزه براى سرنگونى جمهورى        ،ارتجاع سياسى 
اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستى         

 . گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد
 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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واژه زندانی شاید برای نسل جدید        
همان معنائی را نداشته باشد که              
برای نسل بخون کشيده انقالب               

مقاومت و قهرمانی و مبارزه      .  ۵٧
و تسليم نشدن در اوضاع امروز            
همانی نيستند که در دوره ای که             

. انقالب به مسلخ برده ميشد بودند        
شکاف نسلی و ویژگيهای امروز          
جامعه قرن و بيست و یکمی                     
ایران، که در تناقض خردکننده              
اسالم و سرکوب و جنگ و                        
مقاومت بسر ميبرد، شاید                           
المنتهائی از دوره های پيشين را           
در خود دارد اما همان نيست که             

نه .   تجربه کرد     ۵٧نسل انقالب      
افکار و عقاید و روشهای مبارزه          
همانند و نه حکومت اسالمی همان      

نه مردم و طبقه کارگر و             .  است
جنبشهای اجتماعی و نه حکومت         
 . ادامه سير خطی آن دوران نيستند

 

زندانی و خاوران برای ما                         
بازماندگان یک کشتار عظيم قرن        
بيستم امروز را به گذشته وصل             
ميکند اما برای نسلی که ميخواهد         
جنگش را با این رژیم به فرجام              

اینکه .  برساند تنها یک تاریخ است    
ضروری است و باید از این تاریخ       
درس گرفت و آموزه ها و                           
دستاوردهای آن را در جبهه های         
نبرد طبقاتی امروز بکار بست               

اما اینکه با همان       .  تردیدی نيست  
توشه و روشها و تجارب ميتوان           
در جنگ امروز پيروز شد جای            

در فرهنگ و     .  تردید جدی هست    
روش زندگی و نگرش نسل                      
امروز، در خصوصيات و موئلفه        
های جنبشهای درگير در جامعه            
امروز ایران، تفاوتها بسيار بيشتر       

. از شباهتها به آن دوران است                
مفاهيم و ارزشها و ضد ارزشها             

آنچه بر ذهن و روان      .  یکی نيستند 
نسل قبل سنگينی قابل توجه ای               
دارد برای نسل جدید و جنبش                  
اعتراضی امروز همان جایگاه را       
دارا نيست، و متقابال آنچه از                    
اهميت و اولویت در تفکر و                      
حرکت نسل امروز برجسته است        
مکان چندانی در دیدگاه و تجربه           

 

 !زندانی، خاوران، اينروزها
 

 سياوش دانشور

 ۵٧نسل سياسيون انقالب                   
این مسائل که شاید               .  ندارد

بيشتر قلمرو جامعه شناسی               
سياسی است و بررسی آن در           
تعيين روش و سبک کار و                 
زبان تبليغ و نوع سازمانگری         
و ارجاع به گذشته و هموار               
کردن مسير حال و آینده اهميت      
جدی دارند، دستکم این اعالم          
خطر را ميکند که دچار                        
نستالژی و اسارت در گذشته            
نشویم و شکاف نسلی را به                
شکاف سياسی غيرقابل                       

 . پرکردن تبدیل نکنيم

 

بعنوان یک بازمانده کشتارهای     
جمهوری اسالمی و بعنوان              
کسی که با زندانيان زیادی در         
لحظه آخر وداع کرده است و           
هنوز صورت عزیزشان در            
مقابل چشمانم هستند، در                     
روزهای مرداد و شهریور                
غمی عميق سراپای فکر و                 

زندان و   .  جانم را درمينوردد     
زندانی برای امثال من از                    
یکسو یادآور چهره های                      
منحوس الجوردی، داود                     
رحمانی، زندان اوین و گوهر         
دشت و قزلحصار و سلولهای          
انفرادی و گاودانی و تابوت و          
دهها و صدها مکان و چهره              
خونخوار و بيرحم و بی عاطفه       

از سوئی   .  و قصی القلب است     
یاد آور نسلی از فهيم ترین                  
اليت سياسی جامعه ایران است      
که دهها نفر از این سران و                 
کاربدستان و متفکرین و شبه            
تئوریسين های امروز                           
جمهوری اسالمی به گرد پای          

کسانی که   .  یکی شان نميرسيد    
با هر روایتی که از آزادی در           
زمانه خود داشتند و هر                        
کمبودی بر نگرش و پراتيک           
شان در یک تحول انقالبی                  

مقياس حاکم بود، اما در یک             
تاریخی سنگر مقاومت و مقابله     

. با ارتجاع زمانه بودند                        
جمهوری اسالمی روی دوش         

. کشتار این نسل بپا شد                          
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جمهوری اسالمی بدون برپائی                  
چوبه های دار و ميدانهای تيرباران        
و ترورهای خيابانی و کودتائی                  

لعنت "و  "  تف آبادها "عظيم و خلق     
و خاوران ها قابل توضيح          "  آبادها
عکسهائی که امروز در              .  نيست

خاوران مشاهده ميشود سمبلها و               
 . نمونه های یک کشتار وسيع اند

 

یک تفاوت امروز و آندوره اینست           
که زندانی بدون محاکمه و یا در                 
بيدادگاهی دو سه دقيقه ای و بخشا با        
شالق و بدون کوچکترین موازین            
ظاهری و فرمال حقوقی به اعدام و          
یا محکوميتهای طوالنی محکوم               

در موارد زیادی اعداميها            .  ميشد
حتی محاکمه نشده نبودند و در سال          

 فاصله دستگيری و اعدام شاید           ۶٠
در آندوره اگر      .  ساعاتی بيش نبود     

ساک و وسائل ناچيز زندانی به                   
خانواده تحویل داده ميشد پول تير را       

مادر و بازمانده           .  هم ميگرفتند     
زندانی در خلوت خود ميگریست و         
زندانی هنوز زنده و هميشه در اتاق        
انتظار اعدام در خلوت خویش به              
چهره های عزیزی مياندیشيد که               

 . دیگر نبودند

 

اما امروز و در این سالها خاوران             
. پلی به آن دوران سياه شده است                

صداهائی که روزی در حلقوم ها              
خفه شدند و بغض هائی که در                      
خلوت ترکيدند، امروز خود را به             
سطح سياست رسمی و اخبار مهم             

و جالب اینجاست که                .  ميرساند
همزمان ارابه اعدام با ميرغضب             
های بی جربزه و ماسک دار نمایش        

در آندوران  .  قدرت و سبعيت ميدهند   
برای تحميل حجاب جنایتهائی                    
مرتکب شدند که در تاریخ بی سابقه        

امروز که در خيابانها زنان           .  است
تيغ ميزنند و    "  بدحجابی"را بخاطر    

حتی هر منتقد نرم و اسالم زده                     
قوانين آپارتاید را تحمل نميکنند، در       
خيابانها و مجالس و در سطح جامعه       

. رژه ميرود  "  دیگر قبول نميکنيم     "
زمانی رهبران جنبش شورائی                   
کارگری و فعالين جنبش کارگری            

را دسته دسته کشتند و                                   
و آواره  "  ماليدند"شوراهایشان را   

شان کردند، امروز کارگر                       
معترض و جنبش کارگری در               
فقری بمراتب شدیدتر و قوانينی           
بشدت دست و پاگيرتر در                          
اعتصاب و اعتراض رومزه عليه      
سرمایه و حکومتش فراخوان                

همه چيز جامعه امروز با        .  ميدهد
وجود حکومت اسالمی و                          
استحکام دستگاه سرکوب اش                

آنزمان در زندان      .  متفاوت است  
بعنوان مرکز و ثقل قدرت                         
حکومت باالترین حد اختناق حاکم      
بود، امروز با تمام شکنجه و                   

" مدرنی"روشهای غير انسانی            
که عليه زندانی بکار ميبرند،                  
زندان و زندانی یک جبهه دیگر           
مبارزه و حرف زدن و گردن                  

گوئی دیگر زندان    .  نگذاشتن است 
کاربرد کالسيک اش را از دست          

 . داده است

 

. جنگ نابرابر هنوز ادامه دارد            
این نسل به جنگ آمده است و به            
رخ کشيدن شمه هائی از گذشته             

وقایع انقالب  .  نميتواند ساکتش کند  
 برای نسل امروز شباهت                 ۵٧

زیادی دارد به دوران مصدق و             
 مرداد برای نسل            ٢٨ماجرای    

هر کسی هر      .  ۵٧مدرن انقالب     
چيزی در نکوهش نداشتن حافظه        
تاریخی بگوید یا نه، این نسل                  
ناچار است راهش را در                            
چهارچوب امروز بياید و آینده               
اش را براساس افقی روشن و                 
مبتنی بر موئلفه های دنيای امروز  

 . تبئين کند

 

هيچوقت به قهرمانی و اسطوره و       
اساسا اسطوره سازی اعتقاد                   

این مقوالت در همان              .  نداشتم
 که در ابعاد ميليونی           ۵٧انقالب   

نسل آندوره       
١۴صفحه   
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را به ميدان سياست پرتاب کرد و          
بر زندگی و آینده آنها تاثيرات                  

. اساسی گذاشت اجتماعا نقد شدند        
وقتی زندانی در آندوره برخالف          
دوره شاه، صرفا اليت سياسی و            
دانشجویان و تحصليکردگان اقشار    
ناراضی ميانی نيستند، و بعبارتی        
زندانی شدن و زندانی و اعدامی            
داشتن به معضل بخش بزرگی از         
مردم تبدیل ميشود، دیگر عبارات        
و اسطوره های قدیمی کفایت                   

و .  توضيح این پدیده را نميکنند           
امروز بسيار جالب تر است؛ کمتر      
جوانی هست که چند بار زندان               

خيلی ها وقتی در یک      .  نرفته باشد 
حرکت شرکت ميکنند، خود را              
برای دستگيری و چگونگی رها           

. شدن و شرکت مجدد آماده ميکنند       
زندان دارد به یک داده و یک                   
ایستگاه موقت در مسير تالش                 
عليه جمهوری اسالمی تبدیل                   

زندان و زندانی سياسی          .  ميشود
مفهوم اليتيستی دوره های پيشين           
را از دست ميدهد و این نشان                   
گسترش ابعاد اعتراض اجتماعی         
و عوض شدن خصوصيات                      
مقاومت و تالش عليه ارتجاع                  

 . اسالمی امروز است

 

در این دقایق که مشغول نوشتن              
این متن هستم مرتبا اخبار اعدام             
در شهرهای مختلف و دستگيری          
و شکنجه علنی خيابانی را مشاهده      

هنوز بعنوان یک جامعه          .  ميکنم
اسير شده در منگنه اختناق و                    

. اسالم و سرمایه قربانی ميدهيم            
اما هنوز جنگ و مقاومت ادامه             

هنوز در چهره قاتلين و               .  دارد
ميرغضب ها ترس و وحشت قابل       
مشاهده است و چه دليلی روشن             
تر از همين نمایشات خيابانی                   

 ! اعدام و شکنجه

 

اینروزها در خاوران سرود                     
سوسياليسم ميخوانند، عليه اعدام          
سخن ميگویند، آزادی زندانيان              
سياسی را مطرح ميکنند، زندانيان     
سياسی نامشان در مجامع جهانی          
ثبت است، آنروزها ما زندانيان و         

 

زندانی، خاوران، 
 ...اينروزها 

 از  ۵٧نسل کشتار شده های انقالب          
گفتم به قهرمانی و         .  گمنامان بودیم  

قهرمان پروری و اسطوره پردازی          
چون فکر    .  هيچ وقت باور نداشتم         

ميکنم مقوله زندانی و مقاومت و                  
غيره را باید در ظرفيتهای غير                     
ایدئولوژیک و اجتماعی مانند هر               
موضوع و واقعه دیگر در متن                      
چهارچوبها و مقدورات تاریخی                  

با اینحال هيچ    .  بررسی و تبئين کرد     
مبارزه و تالش و مقاومت و جنگی            
بدون قهرمانی های فردی و جمعی            

بخون خفتگان در     .  پيش نرفته است    
خاوران و خاوران ها و نسل انقالب          

، عليرغم هر نقد امروز به دیدگاه        ۵٧
و سنت سياسی و محدودیتهای                       
آندوران، صحنه های بزرگی از                 
تالش و مقاومت و قهرمانی و دفاع            

بدون تردید   .  از اصول خلق کردند        
جنگ نسل امروز با تمام خود                        
ویژگيهایش تا هم اکنون صحنه های         
شگفت انگيزی خلق کرده است و                
پيروزی اش در گرو شناخت                          
معضالت امروز و پاسخ روشن به            

آنچه امروز را به گذشته و             .  آنست
امروز را به آینده وصل ميکند،                    
آرمانها و آرزوهای دیرینه بشر و               

 . تالش برای آزاد زیستن است

 

ما موظفيم و باید تاریخ جنایت عليه            
مردم را زنده نگاه داریم تا روزی               
حقيقت روشن شود و جامعه بتواند از       

روز .  آن دوران وحشت عبور کند          
پيروزی این پرده سنگين و تاریک            

با برپائی     .  را کنار خواهيم زد               
مراسمهای تجليل و بزرگداشت از             
عزیزان مان که در جنگی نابرابر              

 به آینده اى آزاد و بدون         ،جان باختند 
اعدام و بدون زندانی سياسى متعهد            

اما نسل امروز برای                  .  ميشویم
پيروزی باید مثل هر جنبش پيشرو             

 . چکامه اش را از آینده بگيرد
 

 ! ياد جان باختگان گرامی باد
 

 نشریه یک     ١۵اولين بار در شماره         *  
 برابر با    ٢٠٠٧ سپتامبر    ۵  ،دنياى بهتر 

 . منتشر شد١٣٨۶ شهریور ١۴

١۶۴شماره   
 

 !  تهران5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

 پافشارى بر طلب حقوق يعنى اخراج
 

 نفر از کارکنان و نيروهای بخش         135 بيش از     ،بنا به خبر دریافتى    
 تهران با وجود اعتراض و پی          5خدماتی آموزش و پرورش منطقه        

گيریهای مکرر تاکنونی خود موفق به دریافت دستمزدهای تير ماه و            
 .  ماه گذشته خود نشده اند2مبالغ اضافه کاری 

 

این نيروهای خدماتی زحمتکش در مراجعاتی که به اداره آموزش و             
پرورش برای نقد شدن دستمزدهایشان داشته اند چيزی جز جوابهای            
سر باال نشنيده اند و آخر سر مسئولين آموزش و پرورش این                                
کارکنان زحمتکش را که خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان                     
هستند تهدید نموده اند که در صورت پافشاری بر خواسته هایشان از             

 . کار اخراج خواهند شد

 

 135 تهران بيش از        5نيروهای خدماتی آموزش و پرورش منطقه           
 هزار  300نفرند با قراردادهای یکطرفه و سفيد امضا و دستمزدهای          

تومانی که دستمزدهای ناچيزشان هميشه با انواع کار شکنی و تاخير           
 .پرداخت ميشود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ١٠ – ١٣٨٩ مرداد ١٩

 سايتهاى 
:حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 

www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

!اعدام قتل عمد دولتى است  
اعدام قتل آگاهانه و با نقشه قبلى 
! تحت نام دولت و قانون است  
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چوبه دار جمهورى اسالمى در              
متن بن بست و بحران همه جانبه           

خاطره قتل  .  اش فعال تر شده است    
عام زندانيان سياسى و سالروز آن       
و همينطور اخبارى جسته و                     
گریخته در درون رژیم بر نگرانى      
در باره امنيت و جان زندانيان                 

تعدادى از     .  سياسى مى افزاید         
زندانيان توسط بيدادگاههاى رژیم       
اسالمى حکم اعدام گرفتند و در             

. خطر فورى اعدام قرار دارند               
 محسن  ، جواد الرى  ،جعفر آاظمى 

 ، احمد دانشپور                           ،دانشپور
محمدعلی صارمی، محمدعلی              

آقایی، عبدالرضا قنبری و                حاج
زینب جاللى زاده از جمله کسانى         
هستند که خطر اعدام آنها را تهدید        

 . ميکند

 

فشار به فعالين کارگرى گسترده           
منصور اسالو روز    .  تر شده است   

 مرداد ماه  مجددا به            ١٠یکشنبه   
از .  اتهامات واهى محاکمه شد            

وضعيت رضا شهابى خبرى در           
سعيد ترابيان با قرار     .  دست نيست 

 روز آزاد   ۴٢وثيقه سنگين بعد از      
ابراهيم مددى دیگر فعال              .  شد

 و     ،سندیکاى اتوبوسرانى واحد         
مهدی فراخی شاندیز از دیگر                 

 بهنام ابراهيم           ،فعالين کارگرى     
زاده فعال حقوق کودک در زندان         

بيدادگاه اسالمى  .  و تحت فشار اند     
در سنندج صدیق کریمی عضو             
هيئت مدیره و فواد کيخسروی از         
اعضای فعال اتحادیه آزاد                          

 تير   ٢٩کارگران ایران را روز           
ماه به اتهام عضویت در اتحادیه و        
دفاع از حقوق کارگران محاکمه           

 ،فشار بر فعالين کارگرى          .  کرد
 و تهدید مکرر آنان ادامه        ،احضار
 . دارد

 

همينطور فشار به فعالين اجتماعى      
اعم از فعالين حقوق زن و حقوق           

 حمله به     ،کودک و فعالين معلمان      
زندانيان سياسى سابق و خانواده           

 دستگيرى     ،هاى فعالين سياسى         
مرتب دانشجویان و پرونده سازى       

از معلمان   .  براى آنان ادامه دارد      

 

در دفاع از زندانيان سياسى 
 !متحدانه بپاخيزيم

زندانى از جمله؛ عبداهللا                       
مؤمنى، محمود بهشتى                         
لنگرودى، على اکبر باغانى،          
محمد داورى، هاشم خواستار،       
رسول بداقى، عليرضا هاشمى،    
حسين باستانى نژاد و قربان              

 و از فعالين دانشجوئى       ،احمدى
از جمله؛ مجيد توآلى و بهروز       
جاوید تهرانى و بيتا صميمی            
زاد همچنان در زندان و تحت          

 . فشاراند

  

گزارشات منتشر شده از                     
زندانهاى ایران وحشتناک تر          
از تصویر عمومى و داده هاى        

اعمال فشار      .  تاکنونى است     
 ، شکنجه                         ،سيستماتيک

 ،محروميت از حقوق زندانى          
توطئه چينى و صحنه سازى            
توسط شکنجه گران و اوباشان       

 قطع     ،عليه زندانيان سياسى         
 ،مالقات و امکانات اوليه                   

فضاى کثيف و محدود با انواع        
بيمارى و بيحرمتى مرتب به            
زندانيان شرایط وحشتناکى را        
ایجاد و به نگرانى خانواده هاى      

. زندانيان سياسى افزوده است        
زندانيان سياسى در اعتراض          
به وضعيت وحشتناک خود               
دست به اعتصاب غذا زدند و           
خانواده هاى آنان نيز در مقابل        
زندان اوین در همبستگى با               

 . آنان اعتصاب کردند

 

. زندان مرکز ثقل قدرت است         
جمهورى اسالمى همواره به           
زندانيان بعنوان اسراى بيدفاع        
که هر لحظه ميتوان آنها را                
مورد تهاجم قرار داد برخورد         

پياده کردن انواع      .  کرده است  
روشهاى شکنجه روانى و                 

 گرفته   ،فيزیکى روى زندانيان    
شده از تجارب سازمانهاى                
جاسوسى سيا و موساد و                      
ساواک در کنار توحش اسالمى     

 هميشه  ،و لمپنيزم شکنجه گران   
. سهم زندانى سياسى بوده است      

در وضعيت کنونى که                           
جمهورى اسالمى در بحران بقا     

١۶۴شماره   
دست و پا ميزند و تبليغات جنگى به         
ميليتاریزه کردن بيشتر فضاى                    

 اجراى     ،سياسى منجر شده است            
پشت سر هم اعدامها و صدور                     
احکام جدید اعدام با توسل به پرونده       
سازیهاى کذب و تشدید فشار به                  
زندانيان سياسى به سياست                            

 . جمهورى اسالمى تبدیل شده است

 

این سياست تنها ميتواند با هشيارى          
خانواده هاى زندانيان سياسى و                  
مردم آزادیخواه به شکست کشانيده          

سازماندهى اجتماعات براى       .  شود
حمایت از خانواده هاى زندانيان                

 خواست آزادى فورى                    ،سياسى
 لغو احکام اعدام و      ،زندانيان سياسى 

 و تحت فشار        ،نفس مجازات اعدام    
گذاشتن حکومت براى متوقف کردن     
اجراى احکام صادر شده ميتواند               
نگرانيهاى موجود در مورد خطرى       
که زندانيان سياسى را تهدید ميکند           

اعتصاب غذا راه تقابل      .  کاهش دهد 
با این شکنجه گران نيست و قدرت           

نه فقط تعداد     .  بسيج توده اى ندارد       
زیادى نميتوانند دست به اعتصاب           
غذا بزنند بلکه نفس این روش روى         

سالمتى دراز مدت زندانى                       
زندانى سياسى  .  تاثيرات سو دارد   

زیر فشار و در تنهائى خود ناچار        
است به هر روشى از خود دفاع            

زندانيان سياسى را نباید تنها       .  کند
یک مبارزه گسترده در        .  گذاشت

درون و بيرون زندانها و در                    
مقياس سراسرى با خواستهاى               
مشخص لغو مجازات اعدام و                
آزادى فورى کليه زندانيان سياسى     
ميتواند ماشين اعدام و سرکوب را      

 . متوقف کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
مردم آزادیخواه و جریانات                      
اپوزیسيون ایران را به یک تالش       
گسترده براى آزادى زندانيان                 
سياسى و به شکست کشاندن                    
توطئه هاى جمهورى اسالمى                

 . فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  
 ٢٠١٠ اوت ۶ – ١٣٨٩ مرداد ١۵

 

 

 زندانى سياسى ،کارگر زندانى
 !آزاد بايد گردد

 

 کتاب 

کنترل کارگرى 
 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  
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 اوت ١٣جمعه، : تاريخ
 ٣٠/۶، ساعت ٢٠١٠

 

نورت يورك : مكان
 ۵١٠٠سويك سنتر، 
 North يانگ استريت

York Civic Centre  
 

 : تلفنهای تماس
 يا ۴١۶٧٣٧٩۵٠٠
۴١۶٩۵٣٩٧۵٠ 

 اطالعيه سخنرانی در تورنتو
 

 سرنگونی رژيم اسالمی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چيست؟

 سخنرانی آذر ماجدی
 همراه با پرسش و پاسخ

               از رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری و رئيس سازمان آزادی زن
 

 -نقش جنبش های اجتماعی در تحوالت آتی     - اکنون کجا ايستاده ايم؟   ،خيزش عظيم مردم در يک سال گذشته -
 جنبش کمونيسم کارگری در تحوالت آتی  -چپ و راست در تحوالت جامعه   

  بعدازظهر٣ /۵، ساعت 2010 اوت 21شنبه : زمان
North York Civic Centre, 5100 Yong St, Room #3 

 

 .ورود برای عموم آزاد است
 تشکيالت کانادا -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


