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 آزادی، برابری، حکومت کارگری! 
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 اعالمیه حزب حکمتیست در باره  

کرنش دولتهای سوئد و  

فنالند و ناتو در مقابل دولت 

 فاشیسم اسالمی اردوغان 

بحران و جنگ در اکراین، بهانه ای بررای 

دولتهای سوئد و فنالند  شد تا عضویر  در 

پیمان آتالنتیک شرمرالرا نراترو را رسرمریر  

ببخشند. هر چند بعرد ا  فرروپراشرا بر رو  

شرق سوئد و فنالند دو فاکتو عضو ناترو و 

پش  جبهه دخالتهای نرارا را ویررانر رر و 

سرا  اخریرر برود   ۰۳جنایتکارانه  ناتو در 

 اند. 

اردوغان رئیس جمهور دول  تروریسرترا   

ترکیه  وافق  خود را  شروط بر آن کررد  

بود که دولتهای سوئد و فنالند هرمربرسرتر را 

کررا ررد خررود را در ه رربررار   بررر عرر رریرره 

تررروریسررهه برره اررکررو رر  اردوغرران نشرران 

دهند. دول  سوئد یا فنالند هیچ وق  رسرمرا 

نه ا  ه ازب کارگران کردستان تررکریره ه 

و نه ا  ه جنبش فرترهللا گ گرولرنه و دیر رر 

سررا  ررانررهررای چرره دفرراآ کرررد  انررد  آنرر رره  

دول  تررکریره دنربرا  آن اسر   رمرنروعریر  

فعالی  و ناا ن کرردن  نردگرا  جران بردر 

بردگان ا  کشتارو شکنجه فراشریرسره اراکره 

برترکیه اس  که به عنوان پناهند  نه ترنرهرا 

در سوئد و فنالند ب که در تمرا  کشرورهرای 

اتحادیه اروپا ساکن و بره کرار و نردگرا و 

 فعالی  سیاسا ادا ه داد  اند  

دولرر  ترررکرریرره برره رهرربررری 

 حکمتیست  -اطالعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری 

 درباره سفر ابراهیم رئیسی به کردستان 

 قاتل جوانان مردم در کردستان چکار می کند ؟

اضات اجتمایعمبارزات کارگری ستون اخبار    و اعیر

  9١صفحه    تنظیم: سپیده امیر عسگری، آرش کلهر 

 در باره ممنوعیت سقط جنین در آمریکا

 چند نکته مقدماتی برای بحثی گسترده تر

 سیاوش دانشور 

٢صفحه   

 بازهم فاجعه انسانی جان پناهجویان را گرفت

 

 

 

توافق پیوستن سوئد و فنالند به ناتو در قبال تحویل اپوزیسیون 

 !در تبعید

 امیر عسگری

 دو جنبش، دو آلترناتیو، دو آینده

 کشمکش بر سر قدرت سیاسی

 رحمان حسین زاده 

  ٦صفحه 
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 سعید آرمان

 گفتگو با منصور حکمت در باره سقط جنین،

 مصاحبه با نشریه همبستگى
١١صفحه   
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اردوغان با بحران اقتصادی با سابرقره ای روبررو اسر . ترور  

درصد اس . بیکاری بیداد  یکند. فعالین سیاسا ترحر   ۰۳باالی 

تعقیب و شکنجه و  ندانا  یشوند. ازب اسال ا ااکه در ترکیه 

چشه به انتخابات سا  آیند  دوخته اس  و انای اسال یرز  کرردن 

جا عه ترکیه رنگ باخته اس . آن ه  مرکرن اسر  براعرج بسریر  

 نیرو شود کوبیدن بر طبد فاشیسه و ناسیونالیسه تر  اس . 

برخالف پروپاگاند اردوغان، نراترو  رارهرر و ترجرسره ترروریسره 

دولتا آ ریکا و  تحدانش اس  که  ورد نفرت بشرریر   رتررقرا 

اس  . دولتهای سوئد و فنالند با کرنرش در  رقرابرد اردوغران ا  

این ببعد ع نا و رسما شریک جر  و جرنرایر  ترروریسره دولر  

ترکیه و ناتو خواهند بود  ادعای کذایا تقابد با تروریسه آنهرا بره 

 شدت ریاکارانه و پوچ اس . 

ا  نار  ا همین که اکو   جنایتکاری  ثد اکو ر  اردوغران 

در سا  انا  هم ون ناتو اق وتو دارد  اقیق  آن سا  ران  را 

در  قابد جهانیان آشکار یکند. کشرورهرای سروئرد و فرنرالنرد کره 

عضوی  در ناتو در آخرین اجالس در  ادرید رسمی  پیردا کررد 

 انند آلمان، ان  یس، فرانسه و . . . با ا ضاء کنوانسیون ژنو هره 

 وظف شرد  انرد کره اپرو یسریرون ترحر  ترعرقریرب  ارکرو رترهرای 

دیکتاتوری را امای  کرد  و آنان را برعرنروان پرنراهرنرد  سریراسرا 

 برسمی  بشناسند. 

روشن اس  اردوغان ا  یک طرف خواهان تمکین هرچه بیشتر 

کشورهای غرربرا در  رقرابرد جرنرایرات ارکرو ر  تررکریره عر ریره 

اپو یسیون ترکیه و سوریه اس  و ا  طرف دی ر ا یدوار اسر  

که کشورهای عضو ناتو، اپو یسیون او را هم ون جولین آسانژ 

 منوآ فعالی ، دست یر و اتا به دولر  تررکریره ترحرویرد دهرنرد. 

 ۰۰نتیجه این توافق و کرنش سوئد و فنالند و ناتو ارائره لریرسر  

 نفر  ای ا  اپو یسیون ترکیه به این دو کشور اس . 

تقاضای استرداد ، و ج وگیری ا  فعالی   رخرالرفریرن سریراسرا ا  

طرف اردوغان در ناتو ، تنها  هفرر ران سررکروبه دیر رر یرک 

دیکتاتورو اکو   فاشیستا برای  خالفین اش نیسر   ایرن اوال 

اجبار در همدستا در عرمر ریرات جرنرایرترکرارانره ارکرو رترا  رثرد 

اردوغان اس  و دو ا اینکه اتا اپو یسریرون فرراری خرار  ا  

 ر های سیاسا اکو تا همرانرنرد اردوغران، هریر ر را  ااسراس 

ا نی  نکرد  و اترا برا  روافرقر  طررفریرن بره کشرور هدوسر ه 

 با گرداند  شوند.

اکمتیس  ضمرن پرافشراری برر  -ازب کمونیس  کارگری ایران

اق آ ادی بیان و بار   سیاسا هررانسرانرا عر ریره ارکرو رترهرای 

دیکتاتوری و فاشیستا بررای اهرداف سریراسرا خرود ، هررگرونره 

 عا  ه بر سر  ندگا اپو یسیون اکو تهای فاشیرسرترا هرمر رون 

                                                                                   ٢صفحه    
ی

 ٥٦۰شماره  کمونیست هفتگ

 

 اعالمیه حزب حکمتیست در باره  

کرنش دولتهای سوئد و فنالند و ناتو در  

 مقابل دولت فاشیسم اسالمی اردوغان 

 مرگ بر جمهوری اسالیم!   ٥صفحه   

ترکیه وجمهوری اسال ا رابشدت  حکو   ا کند . چنین دسریرسره و 

بند و بستهایا ا طرف همه اازاب و سا  انهای آ ادیخوا  باید افشرا 

 و  حکو  گردد. 

 حکمتیست-حزب کمونیست کارگری ایران 
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                                                                                   ٣صفحه    
ی

 ٥٦۰شماره  کمونیست هفتگ

 دو جنبش، دو آلترناتیو، دو آینده

 کشمکش بر سر قدرت سیاسی

 رحمان حسین زاده 

در  ط ب قب ا نوشته، جدا  بر سر قدرت سیاسا صورت  سرلر ره 

 حوری براى طرفین درگیر در کشمکش طبرقراترا وسریراسرا اراد 

جا عه ایران اس . این کشمکش سره ضر را دارد. ا  یرک طررف 

جمهورى اسال ى ای در تن نا قرار گرفته، با چنگ و دندان برای 

افظ بقاء و قدرت سیا  ااکمی  اش در تقال اس . ا ا این رژیه برا 

همه پی یدگیها و جان سختا اش رفتنا اس ، این را اضور فعرا  

جنبش سرن ونا گسترد  و استمراریافته، اعتصابرات کرارگرری و 

اعتراضات تود  ای، جنبش فرهن یان و  ع مان و با نشستر ران و 

دی ر بخشهای  عترض جا عه رقه  د  اند. فشار جنبش سرن ونا 

 رد  بپاخسته ا  اعماق جا عه جنبش ها و تررنردهرا  و جرریرانرات  

بورژوایا تا چندی قبد آویزان به برا یرهرای جرنراارا  جرمرهروری 

اسال ا و  عا  ه گر با جنااها را به قناع  هبررانردا ی و ااعران 

به رفتنا بودنه جمهوری اسرال را رسرانرد  اسر . درنرتریرجره در 

صحنه سیاسا تقابد با جمهوری اسال ا جرنربرش هرا و جرریرانرات 

سیاسا  تفاوت و  تقابد برا هره اضرور دارنرد. برایرد تراکریرد کررد 

دینا یسه پایه ای کشمکشها در فضای  سیاسرا  ایرران ، نره سریرر 

ااتماالت و هاگرهاه ب که رونرد پرایره ای در ارا  جرریران جردا   

جنبشها و ترندهای ریشه دار اجتماعا چه یا راس  جا عه اسر .  

بر این بستر دو جنبش و دو ترنرد اصر را  رترمرایرز، در ر س  دو 

قطب چه و راس  جدالهای سیاسا و اجتماعا و در سیر ترعریریرن 

تک یف با جمهوری اسال ا و رقره  دن آیرنرد  برعرد ا  جرمرهروری 

جنبش کمونیستا   -۱اسال ا قرار دارند. این دو جنبش عبارتند ا  

  . جنبش ناسیونالیسه بورژوایا پروغرب -۲کارگری   

  .در  ورد  وقعی  این دو جنبش توضیحاتا ال   اس 

جنبش کمونیستا کارگری: این جنبشا ریشه دار در تاریخ صرد -۱

سررالرره ایررران و برررخرراسررترره ا  بررطررن طرربررقرره کررارگررر وسرریررا یررک 

کشوربزرگ کاپیتالیستا اس . هر ناظر  نصف  ا بریرنرد جرنربرش 

کارگری و کمونیستا ایران ا   طررارترریرن و سرر نرد  ترریرن و 

پیشروترین جنبشهای سیاسا، اجتماعا ااضر در صرحرنره جردا  

سیاسا و طبقاتا جا عه ایران اس .این واقعی  را نه تنها هزاران 

اعتصابات و اعتراضات  کارگری پن  ساله اخیر و جراری کرردن 

خواسته ها و توقعات باال و  تکا شدن بره اعرمرا  اراد   سرترقریره 

کارگری و ابتکارات و سرا  رانردهرا هرای ترود  ای و ا  جرمر ره 

 جا ا عمو ا و ارائه خط  شا هادار  شورایاه یادآور  ریرشرود، 

ب که تجارب غنا به دس  آ د  ا  د  تند پیچ های  هه در بیش ا  

چهاردهه اخیر عمر جمهروری اسرال را وایسرترادگرا و  ربرار ات 

تا قربرد ا  شرروآ  ۷۰طبقه  ا تاکید  یکند. ا   قطا وقوآ انقالب 

، جرنربرش کرارگرری  ۰۳سرکوبهای وسیا و گسترد  خررداد سرا  

دور  بسیار  هما ا  پیشروی و تحر   و  بار   هرمره جرانربره و 

 تکا شدن به تشکر رهرای ترود  ای  و شروراهرا را ترجرربره کررد. 

دسررترراوردهررای طرربررقرراتررا و 

سررنررتررهررای بررا ار ش اعررمررا  

اراد   سررتررقرریرره کررارگررری را 

پش  سررگرذاشر . در هرمران 

دور  ایررررن درس بررررزرگ 

تجربه شد که ال  ره رهرایرا 

قطعا جا عه قرد عر ره کرردن 

طرربررقرره کررارگررر در قررا رر  

رهرربررری تررحرروالت جررا ررعرره 

اسرر . در راسررتررای  تررعرریرریررن 

تک یف قدرت سیاسا بره نرفرا 

طبقه کارگرر و کرمرونریرسره و 

آ ادیخواها، یکبار دی ر این درس بدیها برجستره شرد  کره ارزب 

 کمونیستا رهبر و سا  اند  در ر س طبقه کارگر ال   اس . 

و ترا کرنرون طربرقره  ۰۳در قد  بعدی در دور  سرکوب خشرن سرا  

کارگر و پیشروان آن برا ایسرترادگرا و  ربرار   جرویرا  روجرودیر  

طبقاتا و جنبشا و  بار اترا خرود در  رقرابرد یرکرا ا  هرارترریرن 

رژیمهای بورژوایا دوران  عاصر را تثبی  کردند.  سرپرس دوران 

سخ  جنگ ایران و عراق و پیا دهای آن نتوانس  طبقه کارگرر را 

به تمکین بکشاند. ا   بار   ع یه الیحه هرای  رخرتر رف قرانرون کرار 

سراپا ضد کرارگرری درسرهرای گررانربرهرایرا آ روخرتره شرد. عررصره 

گرا یداش  او   ه و اایای این سن  جهانا کرارگرری بره عررصره 

پرشور سا  اندها، اترحراد و هرمربرسرتر را و اعرال  کریرفررخرواسر  

کارگری ع یه کاپیتالیسه تربردیرد شرد.  جرنربرش کرارگرری و گررایرش 

کمونیستا آن پخت ا خود را ا  د  چنین جدا  همه جانبه ای کسرب 

کرد  اس . اکنون با جنربرش کرارگرری و کرمرونریرسرترا  پررترجرربره، 

صااب فعالین ورهبران خرود آگرا  و اراضرر در صرحرنره، دارای 

  طالبات اقتصادی و سیاسا روشن روبرو هستیه.  

اعتصابات و اعتراضات کارگری پن  ساله اخیرر هرنرو  نرو  کرو  

یخا اس  که با تغییرجردی ترر ترنراسرب قروا شراهرد جرهرش برزرگرا 

خواهیه بود و نقش تعیین کنند  ایرفرا خرواهرد کررد. بره ایرن تصرویرر 

اضور  بار اتا جنبشهای رادیکا  اجتماعا فرهن یان و  رعر رمران 

و با نشست ان، و آ ادی  ن و  پرستاران  و رانرنردگران بره عرنروان 

جنبشهای اردوی کار و هم ا  نزدیک جنبش کارگری برایرد اضرافره 

کرد. اقیق   ثب  تر دی ر این  سلر ره  رهره اسر ، کره  ا   رقرطرا 

به بعد کمونیسه رادیکا  و کرارگرری برر سریرر ترحروالت  ۷۰انقالب 

جدالهای طبقاتا و فعد و انفعاالت جنبش طبقه کرارگررایرران ترا ریرر 

 گذاشته و ا  آن تا یر گرفته اس .

کمونیسه کارگری شاخص ترین تررنرد روشرن بریرن  ردعرا قردرت  

جنبش طبقه کارگر اس .  باید تاکید کنه، اینجا  رنرارور  ا  جرنربرش 

کمونیسه کارگری، بسیار فراترا  چهار چوب ازب  ا و یرا دیر رر 

اازاب و سا  انهایا اس  که خود را به عنوان کمونیسه کرارگرری 

 عرفا  یکنند و یا به این عنوان  وسو  شد  اند. جرنربرش اعرترراض 

ضد کاپیتالیستا خود آگا  به  نافا آنا و آتا خود و آشنرا بره ترمرایرز 

طبقاتا اش با جنبشهای بورژوایا نیروی عایه جرنربرش کرمرونریرسره 

کارگری را تشکید  یدهرد. دا رنره ترا ریررگرذاری جرنربرش کرمرونریرسره 

کارگری به عنوان یک پدید  ابژکتیو با کارکرد سیاسا و عمر را در 

 جنبش کارگری، در  بار ات تود  ای و دانشجویا 
۴صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالیم ! 



و در عرصه های دی ر بار   قابد  شاهد  اس . این واقعیر  در 

شرایط اعتبارکمونیسه و رادیرکرالریرسره و چره گررایرا در فضرای 

سیاسا ایران و اضور پرتپش جنبش کارگری، شرایرط  سراعردی 

 را برای عرو  رهبری کمونیستا و کارگری  هیا کرد  اس . 

این   ینه ها و شرایط  ساعد بسریرار ضرروری اسر ، ا را بررای 

عرو  و تثبی  رهربرری رادیرکرا  در ر س ترحروالت انرقرالبرا و 

جنبش سرن ونا هنو  کافا نیس . ترا ریرن رهربرری  ر رزو رات و 

ابتکارات جدی و فایق آ دن بر  حدودیتهای پیش رو را  ریرطر ربرد. 

  .در بخش بعدی به آن  یپردا  

  :ناسیونالیسه بورژوایا پروغرب -۲

در بار  این ترند و جنبش بورژوایا  ستقیما به بخشرا ا  نروشرتره 

 ورد توافقه ا   نصور اکم  استناد  یکنه، کره بره  روجرزترریرن 

  .شیو   وقعی  این جریان را تبیین کرد  اس 

ناسیونالیسه طرفدار غرب ایران قدیما تریرن و ریشره دارترریرن "

سن  و جنبش سیاسا در ایران ا رو  اس ، ارتجاعا اسر ، ا را 

کهنه نیس . چون کاپیتالیسه و غرب ا رو  کراپریرترالریرسره و غررب 

صد سا  قبد نیس . ایرن جرنربرش برورژوا ی ایرران اسر  بررای 

شرک  تما  و کما  در سرر رایره داری جرهرانرا و دگررگرون شرد  

ا رو . این جنبشا اسر  کره هرژ رونرا اقرترصرادی و سریراسرا و 

فرهن ا و ناا ا غرب را نه فقط  ریرپرذیررد، بر رکره هرویر  خرود 

  یداند. خود را نمایند  این قطب جهانا در ایران اعال   یکند. 

ا  نار اقتصادی این یک جریان عمریرقرا  رحرافراره کرار و  ردافرا 

با ار آ اد اس . ا  نار سیاسا کوچکترین توهما به ایرجراد یرک 

سا ش  طبقاتا بر  بنای تعدید  روت در جا رعره نردارد و شردیرد  

آنتا کمونیس  و ضد کارگر اس . ا  نار فرهرنر را  ردافرا  رد  

جا عه غربا اس ، ا ا دقیقأ بر طبق ال وی ایدئولوژیکا ااکه بر 

غرب ا رو  ابد  روشن ر و  درنیس  نیس . ب که کا ال خواهران 

بقای نقش  ذهب، و باورها و افرکرار و نرهرادهرای سرنرترا برعرنروان 

نیروهای کمکا در افظ اقتدار بورژوایا در برابر طبقه کارگر و 

 سوسیالیسه و کمونیسه کارگری این دور  اس . 

در سطهللا جهانا این جریان  تحد و  دافا ع نا، رسما و پررشرور 

آ ریکا و سریراسر  خرارجرا آن اسر . ا  نرارر ارزبرا  رعرمرو  

 شروطه ط بان و س طن  ط بان گروهبندی اص ا در این جرنربرش 

ت قا شد  اند. ا ا بنار ن س طن  طر ربرا جرریران اصر را در ایرن 

جنبش نیس  و اتا در تح ید نهایا سیسرتره فرکرری و خرط  شرا 

سیاسا هژ ونیک در این کمه را تشکید نمیدهد و شانرس ایرن را 

 هه ندارد. 

خصوصی  اص ا این جریان پروغربا و پرروآ رریرکرایرا برودن، 

                                                                                  ۱٦۰شماره    
ی

  ٤صفحه  کمونیست هفتگ

 دو جنبش، دو آلترناتیو، دو آینده

 کشمکش بر سر قدرت سیاسی

 رحمان حسین زاده 

دفاآ ا  با ار آ اد و ضدی  با کمونیسه اس .  قوله س طن  کرا رال 

فرعا اس . اید  اایای س طن  با توجه به سیر اوضاآ در ایران و 

بیزاری ریشه دار و عرمریرق ترود   ررد  ایرران ا  پردیرد  سر رطرنر  

بسرع  در این جنبش  نزوی خواهد شد و اشکرا  سریراسرا هقرابرد 

فروشه تری به ج وی صحنه خواهد آ د.ه به نقد ا  نوشرتره  رقرالره 

  .هسه جنبش و سه آیند ه  نصور اکم 

بیس  و دوسا  بعد ا  نوشته  نصور اکم ، اکنون جس  و خریرز 

نسخه هقابد فروشه تر ناسیوناایسه بورژوایا پروغرب ایرران در 

هم رایا قابد  شاهد  هجرمرهروریرخرواهران و  شرروطره خرواهرانه 

پروغربا و اتا فدرالیستهای پروغربا با این ترند ضرد کرارگرری 

را  ا بینیه.  انورهای سیاسا رضا په وی بین هجمهوریخواهرا و 

 س طن  خواهاه ا  همین جنس اس .

آن ه کارگران کمرونریرسر  و هرر فرعرا  آ ادیرخروا  و کرمرونریرسر   

جنبشهای اجتماعا رادیکا  و نیروهرای چره و کرمرونریرسر  نربرایرد 

دس  که ب یریه، تقالی این جنبش راس  پروغربرا بررای گررفرترن 

  .قدرت سیاسا اس 

در نتیجه  حتم ترین روند قابد پریرش بریرنرا در  سریرر سررنر رونرا 

جمهوری اسال ا و فردای بعد ا  آن کشمکش تعیین کننرد  برر سرر 

قدرت سیاسا بین جنبش کرمرونریرسرترا کرارگرری و جرنربرش راسر  

 بورژوایا پروغرب اس .

اینکه هرکدا  ا  ایرن دو جرنربرش  رترمرایرز و  رترفراوت دارای چره  

ظرفیتها و یا  حدودیتهایا هستند، و اینکه هرر کردا  بررای گررفرترن 

قدرت سیاسا به چه ا کاناتا  تکا اند، با چه  وانعا روبروینرد و 

چه   زو اتا را باید فراهه کنند و شانس کدا  آلترناتیو بیشتر اسر  

  .را در بخش بعدی بررسا  یکنیه

***   

   ۲۳۲۲او  ژوئیه 

 

 !  زنده باد جمهوری سوسیالیستر

 زنده باد شوراها! 

 

 ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای راهمه 

 

 جا ایجاد کنید! در کارخانه ها و محالت

 شوراها را برپا کنید! 

 

امروز شورا ارگان مبارزه و قیام و فردا ارگان 
 حاکمیت! 
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سفر عضو هیل   رگ خمینا و قاترد هرزاران جروان پرر شرور 
انقالبا به کردستان در هر پس  و لباسا تنها شایستره اعرترراض 

  ۳و تنفر تود   رد  بجان آ د  کردستان اس  

 ۱۰سفر قریب الوقوآ رئیسا به کردستان کره قررار اسر  رو  
تیر ا  انجا  شود ، گرچه  انند تما   وارد فر ایشا قب ا ، هریرچ 
هدفا غریرر ا  فرریرب ونریررنرگ و رواریره دادن بره  رزدوران 
جمهوری اسال ا نردارد ، ا را برا تروجره بره نرقرش وسرابرقره ایرن 
جنایتکار ارفه ای نمک بر خره  ررد  داغردیرد  کرردسرتران  را 
پاشد . داغ کسانا را تا    ا کند که  ا بینند و یشنوند که قراترد 

ها و  یادیرن  جوانان نا نینشان با اسه رئیس جمهور قد  به خیابان
 . شهرشان  ا گذارند

تحمد قاتد جوانان و نو جوانان کردستان بعنوان رئیرس جرمرهرور 
و همان ، تنها کرار  رزدوران جرمرهروری اسرال را اسر  . کرار 

دهه اراکرمریر   ۴ زودران  ح ا وکسانا اس  که بساط بیش ا  
و کشتار وسرکوب جمهوری اسال ا را در کرردسرتران  رهریرا و 

اند . کار خود فروشان  ح ا در کردسرتران اسر  کره   مکن کرد 
 سا  اس  در جر  وجنای  رژیه هار اسال ا شریک هستند ۴۳

. 

ا ا   ان قدر قدرتا رژیه هار اسال ا بسر آ د  اس  .  ی یونرهرا 
 رد   عترض و آ ادیخوا  با قد ها و صدای رسا سالرهراسر  کره 
این واقعی  را فریاد  د  اند که جمهوری اسال ا رفتنا اسر  . 
ا ارفتنا اس    به این  عنا نبود  ونیس  کره خرودش  را رود. 

به اینطرف درکردسرتران و سرراسرر  ۶۰سا  و ا  دیما   ۷ادود 
ایران  رد  آ ادیخوا  عمال دس  بکار ب ور سپرردن ایرن رژیره 
 رتجا وضد انسانا هستند . این ا ر اکرنرون ارترا رو انره ودر 

  قیاس بسیار وسیا تر ادا ه دارد .

ترس  رگ چرنران سرران جرمرهرهروری اسرال را را بره واشر   
انداخته اس  که نما توانند آن را پرنرهران کرنرنرد . برهرمریرن جرهر  
اولوی  اص ا و  شترکشان  قاب ه با سید خروشان  رد   ربرار  

 جا عه ایران اس  . 

 ا دانند  رد  آ ادیخوا  و جان به لب رسید  دس  بکار شد  انرد 
تا ریشه ااکمی  جنایتکارانه اشان را ا  بریرخ در آورنرد . سرفرر 
رئیسا جنایتکار به کردستان هه در اوضاآ کنونا جا عه ایرران 

 .  قاب ه با خیزش وتنفر  رد  کردستان اس 

 !  رد   بار کردستان

 ! جوانان انقالبا

سفر سرکرد  دول  جنایتکاران به کردستران هره عر ریررغره هرمره 
عوافریبا ها و برنا ه های سخنرانا و هدیه دادن هرای ترحرقریرر 

آ یز که هموار  در برنا ه داشته اند ، درواقا  ا خواهد برا رواریره 
دادن به  زدوران جمهوری اسال ا به خیرا  خرودشران عر ریره  ررد  

  عترض خودنمایا کند . ا ا خیالشان خا  اس  . 

بخصوص اینجا درکردستان پا در جا عه ای گذاشته اند که ترنرفرر ا  
جمهوری اسال ا و  قاب ه با آن به اندا   عمرر  رنرحروس ایرن رژیره 

 قد   دارد . 

عالو  بر آن تعاد  قوا و فضای سیاسا جا عه ا  شما توقا دارد کره 
 ۳به سفر سر دسته قات ین جمهوری اسال ا فعالتر برخورد کنید 

های قبد و هن ا  دیردار روسرای جرمرهرور قربر را  رراسره و  اگر سا 
برنا ه هایشان فقط جای اضور نیروهای رژیه و زدورانرش برود ، 

 اینبار وا سا  تنها  نزوی کردن این سفر فر ایشا کافا نیس  . 

با نوشتن شب نا ه و سا  ان دادن اعتراض بره اضرور رئریرسرا ، 
فضای شهر ها وبخصوص شهر سنند  را ا  انرزجرار و ترنرفرر در 
 قابد سفر جالد  رد  کردسرتران پررکرنریرد . قرطرعرا در ترعراد  قروای 

و تعرضا جوابا  ناسرب   قداری  ناسب تر انتاار اقدا ات   یتان  
ودر خور خواهد بود ، با اینحا  جوالن سر دسرتره جرنرایرترکراران در 

 . کردستان نباید در سکوت و بدون عکس العمد برگزار شود

  رگ بر جمهوری اسال ا

  ند  باد  بار    رد  انقالبا برای سرن ونا انقالبا رژیه اسال ا

 اکمتیس  -کمیته کردستان ازب کمونیس  کارگری 

 ۱۴۳۱تیر  ۶

 ۲۳۲۲جون  ۰۳

 

 -اطالعیه کمیته کردستان حزب کموونویوسوت کوارگوری 
 حکمتیست 

 درباره سفر ابراهیم رئیسی به کردستان

قاتل جوانان مردم در کردستان چکار می 

 کند ؟

، برای رفع تبعیض !  ی  کارگر، معلم بپاخیر
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بسیرار نراچریرزی ا  ارا ر ر را 
ناخواسته ناشا ا  تجاو  اس  
و  ررابررقررا اسرراسررا در فررقرردان 
آ و ش جنسا و کمبرود دانرش 
و وسائد ج وگیرری و واکرنرش 
بررره فشرررارهرررای واپسررر ررررای 
اخررالقررا و فرررهررنرر ررا اسرر . 
دالئد اقتصادی هه هسرترنرد کره 
عمدتا غیر  ستند برطرور کر را 
طرح  یشوند. کسا برای ایرن 
سرروا  جررواب دارد کرره چرررا 
بطور سیسرترمراتریرک دولرترهرای 
دس  راستا و اتفاقا  ذهبرا و 

سک  ها  نان را وادار به سقط جنین دختران  یکنند؟ کسا جروابرا 
برای سیاس  هند و بسیاری کشورهرا دارد کره صردای برورژوا ی 
در سا  ان   د را هه درآورد  که یک نسد کشا سیسرترمراتریرک در 

  .جریان اس ؟ اینها که هه راس  اند و هه  ذهبا

  ”آ ادی بیقید و شرط  نان در سقط جنین“

دانشمندی کا ن  گذاشته که آ ادی  ن بحج ندارد و  نان با قیرد و 
شرط در سقط جنین باید آ اد باشرنرد و بسریرار ارق جرانرب  رخرالرف 
 وضا دس  راستا اش را  ذهبا و اسال ا نا ید  اس . دریر  ا  
یک جم ه استدال . این اتا  روضرا ارزب د رکررات آ رریرکرا هره 

با قریرد “ نیس ، آنها نما گویند  نان در هر سنا و در هر شرایطا 
در سقط جنین آ ادند یا  شوق آن باشند. چون ع ه پزشکرا ”  و شرط

  .و دنیا سرشان  یریزند که پرت و پال گفتن هه ادی دارد

ایررن  رروضررا وارونرره  ررردسرراالری و ادا رره اسرر . چرررا؟ چررون 
 ردساالری و  ذهب و طرفدار خانواد  سنتا و فرسترادن  نران بره 

آ ادی “ و ایرن یرکرا  ریر رویرد ”   منوع  سقط جنیرن“خانه  ی وید 
این همان  وضا فمینیس  اولرتررا راسر  ”.  بیقید و شرط سقط جنین

اس  که سقط جنین را نشان تمدن و ااقاق اقوق خویش و  الرکریر  
  .بر بدن خود  یداند

 ” ای بادی  ای چویس“

بدن  ن اس  و اق انتخاب دار . ظاهر  عقولا دارد،  ر رر کسرا 
 یتواند ع یه اق انتخاب باشد.  را بررای گسرتررش ارقروق فرردی و 
اجتماعا  بار    ا کنیه،  ا برای نهادینه کردن اصولا غیر قرابرد 
 ذاکر  و بنیادهایا در جا عه کنونا  بار    ا کنیه. اق و ارقروق 
گوشه ای ا  اینهاس . همه روی کاغذ اقوق  خت فا داریره ا را نره 
عینی  دارد و نه  ادی  یشود چون ااقاق اق ترابرعرا ا   روقرعریر  
اقتصادی اس . وان ها آد  ا  هر اقا استفاد  نما کرنرد و جرا رعره 

بدن خرودت “ بشری هر اقا را بدالئد بنیادی تری قبو  ندارد. اگر 
اس  باید ا  خودکشا ات ج وگیری نکنرنرد، برایرد ”  و انتخاب خودت

ا  شکنجه خودت ج وگیری نکنند. تا ااال دیدید کسا برا ایرن شرعرار 
ان ش  یا د اغ خود را ببررد و دور بریرنردا د؟  را راجرا بره ا رور 
آرایشا و  یبایا و بوتاکس و سی یکون و دندان  صنوعا و غریرر  
صحب  نما کنیه، راجا به سرنوش   ندگا یک انسان و چ ون ا 
برخورد جا عه و قانون با آن ارف  یزنیه. وانر رهرا فررد اگرر بره 
تنهایا در کو   ندگا  یکرد و با نیا  ا  هر نوآ رابطه اجتمراعرا 
و جا عه و  ناسبات اجتماعا بود، شرایرد ایرن ادعرای واهرا  رعرنرا 
داش . ا ا  ا داریه راجا به یک پدید   ستقد ا   رادر و پردر، کره 
اقوقا باید داشته باشد ارف  یزنیه. کدا  اخالق و قانون و سیاسر  

 به  ن اجا    یدهد یکا را نابود کنه به این دلید 

قانون جدید  منوعی  سقط جنین در آ ریکرا، یرک ترعررض دسر  
راستا در  رکز د کراسا جهان با اهداف سیاسرا روشرن اسر . 
اینبار هه قطب بندی صوری بین دو فراکسیون برورژوایرا هریرلر  
ااکمه آ ریکا، نه برسر ارقروق  نران بر رکره بررسرر انرترخرابرات و 
سیاستهای داخ ا و خارجا اس . در شرایرطرا کره در دنریرا یرک 
کشتار وسیا و سا  انیافته چند د   ی یونا جنریرن و برویرژ  جرنریرن 
 ونج وجود دارد،  حافاه کاران و خشکه  قدسهای  سریرحرا در 
ازب جمهوریخوا  و تا پارتا و نرهراد کر ریرسرا و  رذهرب ا  ایرن 
فرص  برای عقب راندن جوا ا بهر   یجویند. این تقاب ا قردیرمرا 
در یک شرایط جدید داخ ا و بین الم  را اسر  کره بره ارق سرقرط 
جنین  حدود نمیشود. در هر اا  ظاهرا پرچه آ ادی سقرط جرنریرن 
را بخشا ا  راس   ذهبا و  ریر ریرتراریسر  در آ رریرکرا و پررچره 
 منوعی  آنرا بخش دی ر بورژوا ی راس  و  رذهربرا در دسر  
دارند. پرو الیف ها و پروچویس ها، طرفداران اق ایات و ارق 
انتخاب، همیشه وجود داشتند و براهره  نردگرا و ارقروق پرایره ای 
 ی یاردها بشر کر  خاکا ا  جم ه آ ادی  نان را هرر رو   رورد 
تعرض قرار  یدهند. تحفه اینس  که در این  ورد  رعریرن  روضرا 
تعدادی در چه و فمینریرسر  هرا نره ترنرهرا  رنرطربرق برا برخرشرا ا  
بورژوا ی تروریس  و آد کش اس  ب که کراسره داغ ترر ا  آش 

  .هه  یشوند

 سیاس   ا ع یه هر دو جناح راس 

سیاس  کمونیستا نمیتروانرد برا  رفرروضرات جرنراح هرای  رخرتر رف 
بورژوا ی شروآ کند.  وضا  شخص  را نره  رمرنروعریر  سرقرط 
جنین اس  و نه آ ادی سقط جنین.  وضا  ا قرانرونرا برودن سرقرط 

هفت ا اس . آن ه که برنا ه  ا در اینرمرورد  ریر رویرد  ۱۲جنین تا 
در هیچ جای جهان وجود ندارد و سوپر فمیرنریرسر  هرا و چرپرهرای 
آ ریکا هه چنین پالتفر ا نداشتند و هنو  ندارند.  شکد  خرالرفران 

هسرتریره، ”   منوعی  سقط جرنریرن“  ا این نیس  که گویا  ا خواهان 
که نیستیه،  شکد شان اینس  که پاسخ ترنراقضرا  رهر رک را نرمرا 
توانند بدهند و برای فرار ا  آن شعار  یردهرنرد، رجرز  ریرخروانرنرد، 
شانتاژ  ا کنند و نهایتا افق شان در این بحج  شخص در بهترریرن 
اال  ا  هیالری ک ینتون فراتر نمیرود. اتا پروچویس ها به این 

  .  ختا ارف نمیزنند

 تعمیه نابجای استثنا به قاعد  

در هر قانون و بحثا استثنا وجود دارد،  ا داریه راجا بره قراعرد  
ارف  یزنیه و قوانین یک جا عه و دول  آ اد کارگری و ا ررو  
تحمید درجه ای ا  پالتفر  کارگری به طبقه ااکه. استثنا بریرانر رر 
قانونمندی و توضیهللا دقیق هیچ بحثا نیس ، ب که هرر اسرترثرنرا را  

 :اد  شخص  یخواهد. چند  ورد را بررسا کنیه

 ”اا   ا ناخواسته ناشا ا  تجاو “

” آ ادی سقط جنریرن“ تقریبا بیش ا  د  بار این جم ه را در دفاآ ا  
دید . بررسا هر آ ار جهانا و کشوری نشان  ریردهرد کره درصرد 

 آموزش رایگان برای همگان! 

 در باره ممنوعیت سقط جنین در آمریکا

 چند نکته مقدماتی برای بحثی گسترده تر

 سیاوش دانشور 



                                                                                  ٥٦۰شماره    
ی

  ٧صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران جهان متحد شوید! 

آنرا دار ؟   ر بورژوا ی با همین اسرتردال  و برا ”   الکی “ که 
اتکا بر  الکی  خصوصا بر ابزار تولید طبقه کرارگرر را نرابرود 
نکرد  اس ؟ چرا به جنین  ریررسریره اسرترانردارد عروض  ریرشرود؟ 

هیچ  عنا کنکرتا در این بحج ندارد، کسا جر روی ”   ای بادی“ 
چویس و انتخاب دی ری را در تغییر و  یبایا بدن ن رفته اسر . 
کسا لیدی گاگا و دی ران را به این دلید  رحراکرمره نرکررد  اسر . 
اینجا اختالف اینس  که برای یک فرمریرنریرسر  راسر  و چرپرهرای 
طرفدار این بحج، جنین و بوتراکرس و رنرگ  رو و لربراس یرکرا 
فرض  یشود. این درجه باالیا ا  خودخواها، فردگرایا  رفررط 
و با اری، با ار شا برای جان انسان و پتانسید دسر   دن بره 

 رنرعرکرس ”   ای بادی  ای چرویرس“ اقدا های  حیرالعقو  را اید 
 یکند. این خزعبالت راس  نما تواند  وضا کمونیسرترا و یرک 

  .سیاس  آ اداندیشانه و انسانا باشد

 ”اق انتخاب“

اق انتخاب طنین قوی ای دارد و در هر  ورد برایرد برحرج شرود. 
اق انتخاب سیاسا، ارق انرترخراب پرارترنرر، ارق انرترخراب  رحرد 
سکون  و غیر  برای  ثا   عقو  و  نطقا و جرزوی ا  ارقروق 
همه  ا باید باشد. ا ا هر اق انتخابرا نره قرابرد دفراآ اسر  و نره 
 ضمون پیشرو دارد. این دی ر اهنی  د کراسیخواها بخشا ا  
چه اس  که  یشود طا آن هر ارتجاعا را فروخ .  رثرال شرمرا 
در کما  آرا ش تصمیه  ا گیرید و با اکثری  باال رای  ریردهریرد 
که اکو   فاشیستا  ستقر شود و   ا  ا ور را بدس  گیرد. یرا 
رای  یدهید که  نان نصف  ردان هستند و قوانین  ترتب برر آن 
را تصویب  ا کنید. یا تصمیه  ی ریرریرد چرون دچرار فرقرر  رالرا 
هستید دستجمعا به  ندگا تان پایان دهید.  ثالرهرا بریرشرمرارنرد. ا  
 وضا د کراسا و اق انتخاب هیچ ایرادی براین عمرد نریرسر . 
ا   وضا برابری انسانها و اق ایات بعنوان پایه ای ترریرن ارق 
بشر و ا   وضا اصو  بنیرادی یرک جرا رعره آ اد ایرنرهرا  شرترا 
 زخرف بیش نیستند. تس یه به د کراسا و اق آبستراک   یتوانرد 

  .شما را به جاهای باریکا بکشاند

 یک تناقض  ه ک

 نتقدین عزیز نمیتوانند ع یه سیاس   ا  بنا برر قرانرونریر  سرقرط 
جنین )و نه  منوعی  یا آ ادی آن( ارفا بزنند. نمیرتروانرنرد نشران 
دهند که اتا یکدهه برنا ه  ا را در اینمورد گفرتره انرد و نروشرتره 
اند. با این  واضا صرفا دنباله رو د کرراترهرای  سریرحرا هریرلر  
ااکمه آ ریکا و فمینیسه طبقات دارا بود  اند. برای همین اسرترثرنرا 
را بجای قاعد  طرح  یکنرنرد و دیر رر اررفرا نردارنرد و جرار و 

  .جنجا  را   ا اندا ند

 شکد اساسا شان اینجاس  که کشتن یا ا  بین بردن یا سقط یک 
جنین را عم ا ضد اخالقا، ضد انسانا، که تما  عمر برای یرک 
خانواد  باقا  یماند نما دانند، سهد اس ،  ایه افترخرار و اارقراق 
اقوق ت قا  ا کنند. اینها ااضر نیستند بر رویرنرد بر ره خریر را هره 

خوب اس  و هر سا  یک جنین را سقط  ا کنه تا تمرین د کراسرا 
کنه و اقوق صنفا ا  را ا  ادار   ربوطه ب یر . نما گویند عرمر را 
ناگوار اس ، عم ا ا  سرناچاری با تا ریررات روانرا  رنرفرا بسریرار 
اس ، نمی ویند ا   ندگا یک پدید   ستقد به هر دلریر را جر روگریرری 
کرد ، به آن افتخار هه  ا کنند.  ن  ی ویه به این آ ادیخواها شرمرا 
ا  سر تا پا شک دار  و ااضر نیسته یک لحاه کمونیسه را ترا ایرن 
اد پایین بیاور . سکوت اینها در  قابد کشترار برا بررنرا ره دولرترهرای 
 ذهبا ع یه جنین های  ونج که سا  ان   د نا  هوالکاس  و نسرد 
کشا و عناوین  شابه را روی آن  ی ذارد نیز  عنا دار اس . بنار 
 ن تس یه به سر ایه داری و سیاستهایش را نباید در پرس شرعرارهرای 
سطحا و اق  ن و اق تو و ارق و آ ادی  ن بردون تروضریرهللا و 
 شخص ندید و ا  کنار آن گذش . چنین دیدگا  هایا اصوال نمیتوانرد 

  . بشر یک جا عه آ اد و انسانا باشد

 ا برای بهبود  ستمر در د  همین جوا ا تالش  ا کنیه ا ا نرقرد ران 
به این پدید  عرمریرق اسر  و آنررا یرک قر رمررو بسریرار شراخرص ا  
خودبی ان ا انسان  ا شناسیه. سقط جنین دردآور و سرخر  اسر ، 
انتخاب نیس ، یک را  بسیار ناگوار بدالئد  شخص اس ، نباید آنرا 
تقدیس کرد و نشان آ ادی و اق ت قا کرد. این تنها نشان  یردهرد کره 
 نتقدین غیر جدی  ا تا چه اندا   ا   فاهیه واقعا و ف سفه آ ادی و 

   . بار   برای آن دورند

 ۲۳۲۲ژوئن  ۲۶

**** 

 در باره ممنوعیت سقط جنین در آمریکا

 چند نکته مقدماتی برای بحثی گسترده تر

 سیاوش دانشور 



کننرد. نرمرونه برار  و   رخر  دژ 

اروپا در  قابد پنراهرجرویران ترالش 

برررای اعررزا  و اسررکرران آنرران در 

روانررداسررر  که دولرر  بررروریرررس 

جررانسررون در دسررتررور کررار خررود 

گذاشته اس  و تراکرنرون عر ریررغره 

 خالف  دادگاە ارقروق بشرر اروپرا 

هنرو  ا  ترالش  رذبروارانه بررای 

عررمرر ررا کررردن رویرراهررای چررنرردیررن 

سالهشان همراە با پریتا پتد و یر 

  کشور، سخ   ا کوشند. 

بورژوا ی چهر  جهان را بریرش ا  پریرش کرریه و کرریهترر کرردە 

 ی یون انسان ا  خرانه و کراشرانه خرود فرراری  ۱۳۳اس . بال  بر 

شدە، به یمن دولتهای  هاجه )بریتانیا، فرانسه و ایرترالریرا( لریربرا به 

 یدان فروش بردە تبد  شدە اس  و نه تنها دس  قاچاق ریران انسران 

را کوتاە نکردەاند ب که چندین برابر افزایش یافته و  ی ریرونرهرا دالر 

به جیب  ا  نند و با ار سو استفادە جنسا و  ادی این قشر انر رد 

 و تفی ا ا  جان و تتمه اندوخته شدە پناهجویان را با تر  ا کنند. 

سیاس  درهای بسته و ایجاد دیوار  ر ی  ابین آ ریکا و  کزیرک 

یکا ا  سیاستهای ارتجاعا و بشدت ضد انسانا دول  ترا ه برود 

که هنو  پا برجاس . دولتهای سرکوب ر و تحمید کنندە فقر فالکر  

و با افقا به جا عه و هم نین تغییرات اق ریرمرا و  رحریرط  یسرترا 

عا د اص ا فرار و جابجایا  ی یونها انسان ا  اقصا نقراط جرهران 

 شدە اس .

سا  گذشته شاهد به قدرت خزاندن واوش طرالربران در افرغرانسرتران 

بودیه و او  گرفتن اعدا ها در ایران و کوچ ناشا ا  نرا ا رنرا در 

آفریقا و فقر بیشتر در آ رریرکرای التریرن و جرنرگ خرانرمرانسرو  در 

به  ررد  در اقصرا   اکراین و تحمید هزینههای جنرگ و تروارش

 نقاط جهان.

ع یه این اوضاآ ضرد انسرانرا برایرد ایسرتراد، دولرترهرا را نراچرار به 

برداشتن دژهای واشتنا  ضد پناهندگا کرد و  رانرا ا  کروبریردن 

 یخهای آخر به تابوت قوانین پنراهرنردگرا شرد. ا ررو  کرنروانسریرون 

ژنو ،با  گردنشان شدە و در تالش هستند  یر بار ترعرهردات  ۱۶٩۱

این کنوانسیون شانه خالا کنند.  سلو  تما را فرجرایرا تراکرنرونرا و 

فجایا انسانا دی ر که قطعا اتفاق خرواهرد افرتراد دولرترهرای ریراکرار 

سر ایهداری هستند که نقش غیرر قرابرد انرکراری در ایرجراد چرنریرن 

 فضایا دارند.

با  ر  سا  انها و انسانهای  -سا  ان سراسری پناهندگان ایرانا 

 آ ادیخواە را به  بار ە جدی ع یه بربری   وجود فرا ا خواند. 

 با  ر  -سا  ان سراسری پناهندگان ایرانا

 ۲۳۲۲ژوئیه  ۳۱

**** 

  

حکمتیست  -به حزب کمونیست کارگری   

 کمک مایل کنید! 

                                                                                  ٥٦۰شماره    
ی

  ٨صفحه  کمونیست هفتگ

 توقف جنگ بیدرنگ! نه به جنگ دولتهای رسمایه داری! 

پناهجو در یرک  ٦٤اجساد بیش ا   ۲۳۲۲ژوئن  ۲٢رو  سه شنبه 

کا یون در اطراف شهر سن آنتونیو واقا در ایال  ت زاس آ ریرکرا 

 پیدا شد.

کارگری که ا  کنا  کا یون اا د دەها پناهجو رد شدە بود صردای 

نحیف  جههای کودکان را شنیدە و کنجکراو شردە و پر ریرس  رحر را 

آ ریکا را ا   اجرا  ط ا کردە اس . بعد ا  اضور پ یس و آترش 

پناهجرو یرا  رهراجرر در  ٦٤نشانان  توجه شدەاند که اجساد بیش ا  

نرفرر که ترعردادی ا  آنران کرود  برودەانرد به  ۱٤کا یون کشف و 

بیمارستان انتقا  دادە شدەاند. این پناهجویان به دلید گر رای قرریرب 

 درجه خفه شدەاند.  ٦۳

این اولین بار نیس  که چنیرن فرجرایرا انسرانرا ره  را دهرد. سرا  

پناهجوی چینا در کا یونا خرفه  ٩٢در شهر ساا ا دوور  ۲۳۳۳

یکبار دی ر بریترانریرا شراهرد ترراژدی انسرانرا  ۲۳۱۶شدند.در سا  

پناهجوی ویتنا ا نیز در کا یونا جان براخرترنرد.  ۰۶دی ری شد که 

دەها  ورد دی ر ا  غرق شدن قایقهای اا د پناهجویان در دریرای 

هرزار نرفرر  را  ۱۳اژە تا  دیترانه و کانا   انش که آ رارشران به 

رسد، و در جن  های  ابریرن برالروس و لرهرسرتران هرمه و هرمه به 

قت  اها برای فراریان ا  اوضاآ ناهنجار  وجود در آفریقا و آسیا 

تا آ ریکای  رکزی بد  شدە اس . اوضاعا که به یمن سرر رایه و 

ناا  جهنما اش ک ور ک ور انسانها به ا ید  ندگا بهرترر خرطرر را 

 به جان  ا خرند.

نیز در جریان تالش صدها پنراهرجرو  ۲۳۲۲ژوئن  ۲٦جمعه گذشته 

ا  کشورهای آفریقایا به ه ی یاله بخشا ا  خا   راکش که  یرر 

س طه اسپانیاس  توسط پ یس  راکش قتد عا  شردەانرد. طربرق آ رار 

پناهجو توسط پ یس  راکش کشرته شردەانرد و  ۲۰رسما اعال  شدە 

دەها نفر دی ر  جروح. سا  انهای  دافا پرنراهرنردگرا ایرن آ رار را 

نرفرر  ۰۰ترا  ۲۰واقعا نمیدانند و  ی ویند تعداد کشته شدگان  ابین 

سراعر   ۱۲ ا باشند و نیروهای ا داد که عا    رحرد شردەانرد برا 

تاخیر  جرواان و  صدو ان و کشرته شردگران را به بریرمرارسرتران 

 انتقا  دادەاند.

ژوین در شهرهای اسپرانریرا ا  جرمر ه برارسر رونرا،  ۲٤رو  یکشنبه 

 ادرید، بی بانو، ساراگوسا، سویا، گرانادا و غیرە صدها اسپانریرایرا 

به فراخوان سا  انهای  دافا اقوق بشر و پناهنردگرا به قرترد عرا  

پناهجویان اعتراض کردند. قات ین ایرن انسرانرهرای جرویرنردە  نردگرا 

 ناسبتر کسرانرا هسرترنرد که در راس ارکرو رترهرای سرر رایهداری 

نشستهاند و تصمیمات ضد انسانا ع یه پناهجویان هغریرر قرانرونراه 

اتخاا  ا کنند. رو ی دیوار بتونا  ابین آ ریکا و  کزیک تروسرط 

ترا ه ابداغ  ا شود و رو ی دی ر سیمهای خراردار  ررترفرا در 

 ر های   ینا اروپای شرقا را  انا ا  ورود پرنراهرجرویران  را 

بازهم فاجعه انسانی جان پناهجویان را 

 گرفت

 سعید آرمان



 .دی ر ا  پ. .   یباشد

 رررخرررترررصرررری در رررورد جرررنررربرررش 
هگولنه، اردوغان و ازب عدالر  

 !و توسعه

های سیاسا، جرنربرشرا و  با امای 
اتا  الا ا  سوی فتهللا گ گولن و 
نررجرره الرردیررن اربرراکرران)ا  رهرربررران 
جنبش اسال  سریراسرا در تررکریره( 
رجب اردوغان و ازب ترا   جردا 

شد  ا  جریان هارباکانه با اعال   وجودی  ارزبرا ترحر  عرنروان 
و پوشش رسانه ای  تحد بین  ۶۳هعدال  و توسعهه ا  انتهای دهه 
 .بر  سند قدرت نشس  ۲۳۳۲الم  ا ترکیه یعنا آ ریکا، در سا  

فتهللا گ گولن بواسطه را  اندا ی کردن شبکره ای اسرال را کره در 
الیه های  خت ف جا عه ترکیه و اتا نقاط  خت ف جرهران سرر رایره 
گذاری کرد  بودند و هم نین به پرورش و نیروگیری ا  بین افرراد 
 خت ف در نقاط  خت رف جرهران فرعرا  برود  رورد تروجره و عرالقره 
اردوغان و جنااش بود. سا  اندها اندیشه اسال  سیاسا و عرقرایرد 
ارتجاعا آن در سا  انهای گسترد  ای کره در بریرن  رراکرز ارترا 

های رای ان به پرورش نیروهای  ررترجرا ترا    آ و شا و خواب ا 
 .پرداخ  نیز هموار   ورد تائید و امای  اردوغان بود نفس  ا

بره  (Fethullah Hoca) "تغییر  وقعی  گولن ا  هاستراد فرترهللا گ
هفتوه در نزد دول  اردوغران و ارزب عردالر  تروسرعره هرمره در 
راستای تصفیره اسراب سریراسرا اسر  کره در واقرا ارزب اراکره 
پارلمان ترکیه و خود شخص اردوغان را به قردرت رسرانرد  اسر  
 ریرربرراشررد.  رحرربرروبرریرر  هگررولررنه در بریررن بررخررش سررر ررایرره داران و 
سیاستمداران  ذهبا اتا در ازب عدال  و توسعه  نگ خرطرری 
همیش ا برای اردوغان و هسته  ررکرزی ارزبرش برود کره ترحر  

بره  ۲۳۱۰عنوان کودتایا ساخت ا فرصتا پیردا کررد و در سرا  
 .پاکسا ی  خالفان خود پرداخ 

قطعا جنبش فتهللا گ گولن جنبشا ارترجراعرا هره رد  برا ارزب گ 
لبنان و القاعد   یباشد، ا ا نکته جالب اینجاس  که خود اردوغان و 
جنااش همه ساخته و پرداخرتره ایرن چرنریرن جرنربرشرا ارترجراعرا و 

 . افیایا  یباشند

سرکوب فعالین کرد هدف ا ضا اردوغان برر عضرویر  فرنرالنرد و 
 !سوئد به ناتو

دول  ترکیه ا  ابتدا و بعالو  بعد ا  دور  ااکمی  سریراسرا ارزب 
و  شخصا در ادا ه باال  ۲۳۳۲عدال  و توسعه و اردوغان پس ا  

هرای هبرالریرو ه و  گرفتن ام ه به نریرروهرای کررد و بررهره دادگرا 
 و  ام ه بره  رقرر نریرروهرای پ. .  و  ۲۳۳۰کنه بعد  هارگنه

ارمرالت هروایرا دولر  .فعالین چه کمونیس  کرد نیز براال گررفر 
اردوغان به کردستان عراق، ام ه به جنبش دانشجویا و شرکرنرجره 
و  ندانا کردن فعالین کمونیس   دافا ارقروق  ررد  کررد  بران ، 
کشتار غیر ناا یان در شهرهرای کرردسرتران تررکریره برعرد ا  سرا  

شدت یاف  و در این بین صدها نفر کشته،  خرمرا و آوار   ۲۳۳۰
 .شدند

ام ه های پا در پا به  رنراطرق کرردسرتران تررکریره و کشرتره شردن 
نیروهای پارتیزان کرد ، قتد عا  غیر ناا یان  در این ارمر ره بره 
نیروهای پ. .  بردسر  ارترش فراشریرسرترا تررکریره و هرمر رنریرن 

 سا  اندها نیروهای ازب گ در  ناطق کردنشین
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  ٩صفحه  کمونیست هفتگ

 !  زنده باد جمهوری سوسیالیستر

دول  ترکیه به عنوان یکا ا  اعضای  هه ناتو کره ارق وترو نریرز 
دارد، پس ا  سرکشا نمایشا اردوغان رئیس جمهور پوپولیس  و 

ژوئن ا ضا تایید خود را برای عضوی  فرنرالنرد و  ۲٢ رتجا اش 
 ۰سوئد را عقد کرد  و در بررابرر ایرن ا ضرا خرواهران اسرتررداد ه

عضو جنبرش  ۱۳عضو جنبش گولن ا  فنالند،  ۰عضو پ. . ، 
 .عضو پ. .  ا  سوئده شد ۱۱گولن و هم نین 

این در االا اس  که بیان عضوی  در پ. . . )ازب کارگران 
کردستان( ا  سوی دول  ترکیه هموار  بره عرنروان انرگ سریراسرا 
برای سرکوب استفاد  شد  تا بتواند فعالین کرد خواهان خالصا ا  

کرد استفاد  شرد  و اکرنرون نریرز بره هرار -فاشیسه و نابرابری تر 
 .ترین اد خود رسید  اس 

و در کرودترایرا کرا رال  شرکرو  و  ۲۳۱۰اکو   ترکیه ا  سا  
نافرجا  در آنکارا ابزاری جدید برای سرکوب  خالفین خود ترحر  
عنوان هفتوه که  خفف شرد  نرا  هفرترهللا گ گرولرنه رهربرر جرنربرش 

 .هگولنه  یباشد تح  عنوان یک جنبش تروریستا استفاد   یکند

ا ا تح  عنوان هفتوه سایر فعالین اتا کمونیس   خالرف خرود را 
به بهانه شرک  و قصد براندا ی ناا  و ارتباط با هفتوه دادگاهر،، 
شکنجه و  ندانا کرد  و  وجب اتا فرار آنان ا  ترکیه شدند. در 
 یان با داش  شدگان چه غیر  رتبط به این جنبش ارترجراعرا کره 

هرای  همخون با هرجب اردوغانه  یباشد، اساتید کمونیس  دانش را 
هایا که در  یان آنران  نردانریران   عتبر ترکیه به چشه  یخورند، نا 

 سیاسا پیشین دور  کودتای دهه هشتاد ترکیه وجود دارد.

اکو   ترکیه ا ا بیش ا  پیش سوار بر  و  سررکروب و کشرترار 
فعالین کرد با هر رگه سیاسا شد  اس . پروند  اردوغان و دولتش 
ا  کشتار و قتد عا  کردها پر اس  و اگر بخواهیه صفحات خونین 
این پروند  را ورق بزنیه و اگر جهانا عاد  داشتیه، دول  تررکریره 

بایس  به عنوان عا د نسد کرش  رورد  و در راس آن اردوغان  ا
 .گرفتند  حاکمه قرار  ا

 نمونه قتد عا  دول  اردوغان عبارتند ا ؛

ام ه به کردستان عراق و کشتن غیر ناا یان کرد به بهانره ارمر ره 
تاکنون، ام ه سن ین  ۲۳۳۲به  قر پ. .  در کوههای قندید ا  

ناا ا به ساکنین شهر دیاربکرر)آ رد( ترحر  عرنروان پراکسرا ی ا  
بره فرر ران  ۲۳۱۷نیروهای پ. .  در  نطقه شرهرری در سرا  

اردوغان و داوداوغ و که نتیجه آن کشته شدن غیرناا یان، فعالریرن 
 خالف اردوغان و پاکسا ی نمایندگان  نتخب کرد و انتصراب قریره 
دولتا به  ناطق  ربروطره برود، ارمر ره  شرترر  ارترش تررکریره و 
نیروهای شبه ناا ا تح  نا  هارتش آ اد سوریهه که  ترشرکرد ا  

اسال ا بودند به  ناطق شمرالرا سروریره -نیروهای تروریس  س فا
به بهانه ایجاد نوار ا ن  ر ی با کشتار  خرالرفریرن کررد و فرعرالریرن 
اازاب کرد  نطقه ای و تصمیه دوبار  جه  ام ه به  ناطرق کررد 
سوریه به بهانه  قاب ه با ی.پ.گ که به گفرتره اردوغران شراخره ای 

توافق پیوستن سوئد و فنالند به ناتو در قبال 

 !تحویل اپوزیسیون در تبعید

 امیر عسگری

١۱صفحه   
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  ١١صفحه  کمونیست هفتگ

 علیه جنگ ارتجایع، علیه ریاضت اقتصادی! 

و چشه پوشا نیروهای پ یس و ژاندار ری ا  جنرایرات ایرن فررقره  
تروریس   ورد امای  اکو   اردوغران نریرز در دور  پرس ا  

 .ااکمی  ازب عدال  و توسعه به او  خود رسید

دول  ترکیه بعد ا  اترفراقرات پرار  گرزی در اسرترانربرو  ا  سرا  
به بعد به دلید شرک  اازاب  منوعه  خت ف کمونیستا که  ۲۳۱۰

در لیس  سیا  دول  ترکیه قرار دارند و امای   عترضین ا  ایرن 
فعالین در جریان اعتراضات تود  ای هپار  گزیه، بره سررکروب 
ویژ  فعالین چه گرا که بخش قابد قبرولرا ا  آن را فرعرالریرن کررد 

دهند پرداخ . در ادا ه  و  سرکوب نیرروهرای چره و  تشکید  ا
برا هرمرکراری  ۲۳۱۷ خصوصا  دافعین اقوق کرردهرا، در سرا  

گروها فاشیس  تح  نا  هاولکوجاه به  قر ازب د کرات خ رق 
ها که اکثر آن را سیاستمداران کرد تشکید  یدهند در آنکارا ارمر ره 
و به آتش کشید  شد. درادا ه  این ام ه سا  اندها شد  ، رهربرران 
این ازب ا  جم ه صالح الدین د یرتاش توسط اکو   ترکیره بره 
بررهررانرره پررروپرراگررانرردا پ. .  بررا داشرر  شررد و تررعررداد  یررادی برره 

 .کشورهای اروپایا پناهند  شدند

اکو   ترکیه که  در اذف فیزیکا  خالرفریرن سریراسرا  و نرقرض 
آرادی بیان  ید توالیا دارد، قصد دارد با تعیین شررط جردیردی در 
قرارداد پیوستن فنالند و سوئد به ناتو به عرنروان عضروی کره ارق 

ا پریالیسه آ ریکایا و کمونریرسر  -وتو در این سا  ان  ی یتاریستا
 ستیز دارد، نقض آ ادی بیان را وارد سیاس  اروپا کند

شرط پیوستن سوئد و فنالند بره سرا  ران ا رپرریرالریرسرترا نراترو کره .
قصدی جز  ی یتاریسه و جنگ  ایا و سرکوب تود  را نردارد، در 
گرو تحوید  خالفین سیاسا رجب اردوغان که در این لیس  ارترا 
نا  نمایند  چپ را سوئد ها ینه کاکاباو ه به چشره  ریرخرورد، چرهرر  

کنرد  اروپا و  فهو  دفاآ ا  آ ادی بیان و اندیشه را نه تنها نقض  ا
ب که  اهی  ارتجاعا سر ایه داری و د کراسا  ورد ادعای آنران  

 .سا د را بیش ا  پیش بر جا عه جهانا آشکار  ا

اامد قهر ان، نویسند  تبعیدی کرد و عضو فعا  انجمن نویسندگران 
بن آلمان که بارها  ورد تهدید و سو قصد توسط دو  تررکریره قررار 
گرفته نیز در رابطه با این قرار داد نن ین ،عالو  بر تاکریرد چرهرر  
واقعا دول  اردوغان در سرکوب و کشتار  خالفین سیاسا دولر  
ترکیه چه با ابزار ازب گ در شهرهای کرد نشین و چره بروسریر ره 
ام ه  ی یتاریستا در خا  عراق، ترکیه و سوریه و کشرترار  ررد  
به بهانه پ. .  و هم نین همدستا اردوغان با داعش در جرنرگ 

کرنرد. در انرترهرای  رقرالره اش  سوریه به نکاتا  هه نریرز اشرار   را
هقهر انه به نقض آشکار و ا  بین رفترن رویرای آ ادی بریران در 

 .کند اروپا با ا ضای چنین قراردادی  تاکید  ا

ازب کمونیس  ترکیره نریرز در قربرا  اجرالس اخریرر اردوغران برا 
روسای دو  فنالند و سوئد  وضعا قاطا و  حکه گرفته و گرفر ؛ 

 "!هکشور ان را بدس  پروناتوها رها نخواهیه کرد

 در انتهای بیانیه رسما ازب کمونیس  ترکیه آ د  اس ؛

  حق شدن سوئد و فنالند به ناتو، در االا کره ا رکرانرات جردیردی "
برای بزرگترین سا  ان تروریستا جهان ناتو فراهه  یکند، همریرن 

دنیرا برا سررعر  .تر جنگ اس  ا کانات به  عنا گسترش خطرنا 
به سم  یک جدایا دی ر در اا  سریرر اسر . جرنرگ، ایرن ابرزار 
بربری  ا پریالیستا انسانریر  را ا  بریرن خرواهرد بررد، صرفرحرات 
خونین  یادی با  خواهرد کررد و یرا  ارمرترکرشران در بررابرر ایرن 

ازب کمرونریرسر  .بربری  ایستاد  وقدرت سیاسا را خواهند گرف 
ترکیه ا  گزینه دو  یرعرنرا، در جرهر   رحرقرق شردن اقرتردار خر رق 
 امتکش هر چه در توان دارد انرجرا  خرواهرد داد. نراترو شرکرسر  

 "!خواهد خورد، تود  هایمان پیرو  خواهند شد

آن ه ا  بعد سرکوب فعالین سیاسا در تربرعریرد برا شررط ارکرو ر  
خورد، ا کان نقض آشرکرار  ترکیه و دو  فنالند و سوئد به چشه  ا

هرای  آ ادی بیان و قانون بین الرمر ر را پرنراهرنردگرا تروسرط ارکرو ر 
اروپایا و تس ریره نریرروهرای تربرعریردی بره جرالدان و قراترالن چرون 

های ترکیه و جمهوری اسال ا در پرا قرراردادهرایرا برا   اکو  
 یکند که نفا سیاسا، اقتصادی و تجاری این دو  را ترحر  ترا ریرر 

 .دهد قرار  ا

در صورت تحوید هرکدا  ا  فرعرالریرن  رخرالرف اردوغران بره ایرن 
کشور)ترکیه( توسط هرر کردا  ا  کشرورهرای اروپرایرا ایرن اقردا  
ااتمالا را باید به  فهو  همدستا در قتد و کشتار و نقرض آشرکرار 

دانس  و ع یه ایرن اقردا  اارترمرالرا برایرد  ۲۱اقوق انسانا در قرن 
هرای  ررد را و یرا ارقروق بشرری اعرال  جرر  کررد.  توسط دادگا 

همکاری در سرکوب پناهندگان سیاسا جنرایرترا اسر  کره در رد  
جنای  ع یه بشری  قرار  ی یرد و عا ر ریرن و آ رریرن آن را برایرد 

 . حاکمه و  حکو  کرد

توان گرذشر ، اگرر برواسرطره  ا  کنار چنین  سل ه ای به سادگا نما
تجاری بریرن -توافق طرفین عقد قرارداد سیاسا، ناا ا و اقتصادی

هایا هم ون ترکیه و جرمرهروری اسرال را  اتحادیه اروپا و اکو  
شرط استرداد فعالین تبعیدی  وضوعی  پیدا کند،  اهیر  سرر رایره 
داری افسارگسیخته به عریان ترین شکد  مکن خرود را در قرالرب 
همکاری در قتد عا   خالفین اسیاسا درق ب اروپا بعد ا   جرنرگ 

 .خود را نشان خواهد داد ۲۱جهانا دو  اینبار در قرن 

قطعا ساک  نخواهیه نشسر  و در بررابرر هرمرکراری هرر کردا  ا  
هایا که قصد سرکوب پناهندگان سیاسا را دارند خرواهریره  اکو  

هرای  ایستاد، دس  به اعتراض  د  و اتا  جریانشان را به دادگرا 
 . رد ا خواهیه کشاند

 ۲۳۲۲ژوپن  ۰۳

توافق پیوستن سوئد و فنالند به ناتو در قبال 

 !تحویل اپوزیسیون در تبعید

 امیر عسگری



اس ، چه  ن و چه  رد، که درد ناشى ا  سقط جنین را در  ندگى 

 ستقیه خود اس کرد  باشد.  ن سراغ ندار  کسى یا جنبشى را کره 

نفس عمد سقط جنین را بعنوان یرک عرمرد ترعرالرى برخرش انسرانرى 

تقدیس کند. بى ااساسى و بى تفاوتى عاطفى نسب  بره ایرن  سرالره 

در  حافد بنیادگرا در جنبش فمینیستى وجود دارد. ا ا ایرن بریرشرترر 

ااصد تربی  سیاسى سکتاریستى و تعصبات ایدئولوژیکى و فرقره 

 .اى اینهاس  تا رجعتى به ااساس واقعى شان بعنوان انسان

ا ا به صرف خواس  و آر وى  ا واقعی  بیرونى  حو نمى شرود. 

اا   ى ناخواسته و پشیمانى ا  اا   ى هاى خواسته وجود دارد، 

تن ناهاى  الى و فرهن ى و سیاسى وجود دارد، فشار روى  ن بى 

نهای  وجود دارد و الجر  براى عد   یادى سقط جرنریرن بصرورت 

تنها را  خرو  ا  یک بن بس  ظاهر  ى شود. سرقرط جرنریرن یرک 

واقعی  دنیاى ا رو  اس  و جا عه نمى تواند برراى آن شرانره براال 

بیاندا د، نمى تواند چشمش را بروى آن بربرنردد. برایرد  روا یرن ایرن 

عمد را، که  ستقد ا  اراد  هر دول  و ازب و جرنربرش سریراسرى، 

بهراا  وجود دارد روشن کررد.  رمرنروعریر  سرقرط جرنریرن ترنربریره 

قربانیان سیسته اجتماعى  وجود اس . این نرمرى تروانرد  روضرا  را 

 .باشد

برنا ه  ا اعال   ى کند که عمد سقط جرنریرن را نرادرسر  و نرافرى 

اصو  انسانى خود  ى داند. ا را چره برراى ارمرایر  ا  قرربرانریران 

تن ناهاى اقتصادى و جهال  فرهنر رى در جرا رعره  روجرود و چره 

براى  بار   با   ینه هاى این عمد  عتقد اس  که سقط جنین برایرد 

قانونى باشد. راستش اکثر فعالین جنبش هپروچویسه و گردانندگان 

و پزشکان ک ینیکهاى سقط جنین و قانون ذاران پرروچرویرس هریرات 

ااکمه آ ریکا هه همین  وضرا را دارنرد و در پراسرخ ایرن سروا  

همین را خواهند گف : سقط جنین عمرد درسرترى نریرسر ، ا را برایرد 

قانونى باشد. تفاوتى اگر هس  صراا   ا در بیان انسرانرى نربرودن 

نفس عمد سقط جنین اس . براى بنیاد گرایان در جنبش فمینریرسرترى 

این نقد ظاهرا سن ین اس . ا  نار سیاسى برنا ه ازب کمونیس  

کارگرى خواهان قانونى شدن سقط جنین تا دوا د  هفت ى،  جرانرى 

بودن آن،  نوط بودن آن بره صررف تصرمریره  ن و انرجرا  آن در 

ک ینیکهاى تخصصى اس . جنبش پروچرویرس در آ رریرکرا بره ایرن 

 طالبات بعنوان آر وهاى اداکثر خود ن ا   ى کند و تحقق آن را 

در آ ریکا به این  ودى ها عم ى نمى داند. اگرر چره سرابرق ترا   

فمینیس   هاجر ایرانى با این خواس   ساله دارد،  طرمرلرن براشریرد 

ا  سر فمینیسمش نیس . اگر کسى این نقد را در یک ج سره عر رنرى 

ج وى  ن ب ذارد ا  او خواهه خواس  خالصه و صرریرهللا و بردون 

طفر  رفتن جواب دو سوا  را بدهد: او  اینکه نار خرودش راجرا 

 به نفس عمد سقط جنین چیس  و آیا این عمد را 
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 کارگران! 
ر

 مبارزات
ی

 زنده باد همبستگ

باز نشر مصاحبه منصور حکمت در مورد سقط جنین به مناسوبوت 

قانون جدید ممنوعیت سقط جنین در امریکا. خواندن این مصاحبه 

 را به خوانندگان توصیه می کنیم.

 سردبیر 

 ریا شهابى: پیش ا  صحب  در  ورد نرکرات گررهرى برحرج سرقرط 

جنین،  ثد دفاآ ا  هاق انتخابه ، هاق  ن بر بدنشه، هدفاآ ا  

اق ایاته و سرانجا  این  طالبه در یک جا عره آ اد و انسرانرى، 

 ى خواهه ابتدا نارت را در  ورد یک نکته بدانه.  خالف  برنا ره 

با نفس این عمد ا  یرک طررف و خرواهران قرانرونرى برودن آن را 

چطور توضیهللا  ى دهى؟  ى گویند برنا ه چون سقط جنین را گوا  

ا  خود بی ان ى بشر  ى داند، باید نتیجرترا  رخرالرف قرانرونرى برودن 

سقط جنین باشد و  وافق  برنا ه باصطالح تاکتیک اسر . نراررت 

 در این  ورد چى اس ؟

 نصور اکم : این روش برخورد در برنا ه  ا نه  نحصر به بند 

سقط جنین اس  و نه راستش روشى  نحصر به  اس . بسیارى ا  

روابط و  سائد اجتماعى هستند که همه  ا در عین ایرنرکره آر وى 

 حوشان را داریه آن را بعنوان یک واقعی  عیرنرى و داد  جرا رعره 

کنونى به رسمی   ى شناسیه و سعى  ى کنیه آ ار نراگروار آنرهرا را 

بر  ندگى خود و همه  رد  کاهش بدهیه. روش برخورد برنا ه بره 

کار  زدى عینا همین اس .  ا خواهان اذف کرار  رزدى هسرتریره، 

دنیایى که در آن یرکرى برراى ا ررار  رعراش  رجربرور اسر  قردرت 

جسمى اش را به دی رى کرایه بدهد براى بشری  عار  رى دانریره. 

کار  زدى هه  انند سقط جنین گوا  ا  خود بی ان ى بشر اس . ا ا 

بخش  یادى ا  برنا ه  عطوف به قانون گذارى در  رورد شررایرط 

و  قررات کار  زدى در این جا عه اس .  قوله دول  همیرنرطرور، 

 قوله  ذهب همینطور. در همران برخرش دو  بررنرا ره  را خرواهران 

آ ادى  صرف برخى  واد  خدر و اتى ترا ریرن دولرترى آن برراى 

 عتادین شد  ایه و این را شرط ا  بین بردن اعتریراد  رى دانریره.  را 

خواهان رفا  منوعی  ا  ترن فرروشرى و ارمرایر  قرانرون ا  ترن 

فروشان شد  ایه و این را یک شرط ا  بین بردن فحشاء  ى دانریره. 

جواب  صائب جا عه سر ایه دارى غیرقانونى کردن آنها و ترنربریره 

قربانیان آن نیس . این فقط ارف  ا کمونیستها نیسر ، اررف هرر 

 .کسى اس  که همپاى همین تمدن اروپایى ج و آ د  باشد

سقط جنین هه عینا همینطور اس .  ا سقط جنریرن را کرار درسرترى 

نمى دانیه. دوس  داریه جا عه اى وجرود داشرتره براشرد کره در آن 

اصال این  ساله پیش نیاید. کار  رد  اصال به اینجا نکشد و چرنریرن 

انتخابى اصال  ورد پیدا نکند. آیا این خواس  عجیبى اسر ؟ خریرر. 

این خواس  اکثری  عایه  رد  و قبد ا  هرمره خرواسر  هررکسرى 

 گفتگو با منصور حکمت در باره سقط جنین،

 مصاحبه با نشریه همبستگى

١٢صفحه  
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اصوال عمد ناگوار و ت خى  ى داند یا خیر هیچ  شکد  عنروى و 

اصولى و وجدانى اى با سقط جنین ندارد. بنار  ن کسرى کره در 

یک ج سه ع نى ب ند بشود و عمد سقط جنین را ا ر پیش پا افتراد  

اى تصویر کند که  رد  بیهود  در  قابد آن تردید  ى کنرنرد و دو 

د   ى شوند، تا چه رسد به اینکه این عمد را نشان تعالى  ن در 

جا عه و  ایه  باهات بشمارد، جوابش را ا  سالن خواهد گررفر . 

این نوآ القیدى و برخورد سرسرى و سطحى به  سرالره اخرالقرى 

بزرگى که سقط جنین ج وى همه، چه  دافعین قرانرونرى شردنرش و 

چه  خالفین آن،  ى گذارد خود را در هر جمرعرى بریررون جر رسره 

سک  خودش بسادگى افشاء  ى کند.  انیا، ا  او خواهره خرواسر  

ایرادش به بند برنا ه  ا که خواستار سقط جنین قانونى رای ان به 

انتخاب  ن تا دوا د  هرفرتر رى اسر  را روشرن و بردون هریراهرو 

 .ب وید

 ریا شهابى: در  ورد آیند  اق سقط جنین در سوسیالیسه و بطور 

ک ى یک جا عه با  وا ین انسانى،  ى گویند آ دیه و ع یرغه همه 

سرالره ارا ر ره  ۱۰-۱۲آ و شها و امای  ها و غیر ، تین ایجرى 

شد، آیا شما  جبورش  ى کنید بر ره را نر ره دارد در ارالرى کره 

 خودش ب ه اس ؟

 نصور اکم : این نوآ سوالها ا  نوآ سواالت و استفتائات  رچ 

 ۱۲گیرانه سن  اسال ى اس ، )اگر  لزله آ د و ...(.  ثا  دختر 

ساله را در توجیه سقط جنین به  یان کشریردن اسرتردال  ضرعریرفرى 

اس ، چون سقط جنیرن پردیرد  وسریرعرتررى ا   رعرضرد ارا ر ر رى 

دختران دوا د  ساله اس  و  نطقش را ا  اینجا ن رفته اس . در 

ان  ستان ا رو  با همه  صائب اجترمراعرى و برى ارقروقرى و برى 

ا کاناتى کود ،  طابق آ ار خود کمپین سراسرى سقط جنین کره 

هفرتر رى  ۱٢هفت ى به  ۲٦ مانع  ا  کاهش  ه   سقط جنین ا  

هرزار  رورد  ۱٤۳را جزو افتخارات خودش  یرشرمرارد، ا  کرد 

تنها سه هزار  رورد  رربروط بره جروانران  ۶۲سقط جنین در سا  

درصرد. ا  خرود ایرن  ۲سا  بود  اس . یعنى کمترر ا   ۱٤ یر 

ساله ها ا  یرک درصرد بریرشرترر  ۱۲لیس  هه فکر نمى کنه آ ار 

هزار سقط جنین را نمى تروان برا  رعرضرد ارا ر ر رى  ۱٤۳باشد. 

ناخواسته براى دختران دوا د  ساله توجیه کررد. در  رقرابرد هرر 

سیسته و هر استداللى  ى توان بن بس  هاى اخالقى و پرارادکرس 

هاى  نطقى و هتوضیهللا المسائ ىه قرار دارد و شرایط دردنا  و 

تراژیکى را تجسه کرد.  ن هه  ى توانه  تقابال بپرسه اگرر سرقرط 

جنین در جا عره آر رانرى هکرمرپریرن سرراسررى سرقرط جرنریرنه در 

سالره اى  ۲٢ان  ستان تا رو  قبد ا   ایمان آ اد باشد و اگر  ن 

تصمیه ب یرد که ب ه اش را سقط کند و هیچ دکرتررى  ۰۱در هفته 

ااضر به انجا  این عمد نباشد، اینها چکار  رى کرنرنرد، دکرترر را 

ه جبور  ى کننده ع یرغه ایرنرکره ایرن عرمرد را ضرد انسرانرى و 

جنایتکارانه  ى داند سقط جنین را انجا  بدهد؟  ساله سقط جنین یرک 

 ساله  اکرو و عمو ى و اجتماعى اس  و باید پاسخ  اکرو بر ریررد. 

اگر پاسخ عمو ى و بنیادى یک جنبش درس  و انسانرى و راهر رشرا 

باشد،  وارد ویژ  را  ى شود در  تن این پاسخ انسرانرى جرواب داد. 

ا ا یک پاسخ غیر انسانى با هیچ  ثد و  ت ى ا  این یا آن  ورد ویژ  

 . شروعی  پیدا نمى کند

بهراا  پاسخ  ن به  عضد تین ایجر سوسیالیرسر  ارا ر ره ایرنرسر : 

اوال،  ا ارفى ا  غیر قانونى شدن سقط جنین در سوسیرالریرسره نرزد  

ایه.  ا ا  بى نیا  شدن جا عه ا  این عرمرد صرحربر  کررد  ایره. در 

نتیجه فکر نمى کنه در سوسیالیسه )برویرژ  در سروسریرالریرسره( دخرترر 

دوا د  ساله را به  ایمان یا هر کار دی رى ه جبوره کرنرنرد.  رانریرا، 

پاسخ واقعى را برایرد در برهربرود و گسرتررش روشرهراى جر روگریررى، 

آ و ش جنسى، افزایش اقوق کود  و ارتقاء ار   او،  بار   برا 

اخالقیات عقب  اند  و تعصبات جاهالنه  رخرالرف برا دانرش جرنرسرى 

هم انى و کنتر  آ ادانه افراد بر روابط جنسى خویش، و نایر اینها 

جستجو کرد. باید کارى کرد که نه فقط تین ایجرها، ب که هرکس کره 

نمیخواهد اا  ه شود، بتواند اا  ه نشرود. آیرا ایرن ا  نرارر فرنرى و 

ع مى  قدور اس ؟ بنار  ن تردید نیس . ابداآ و برهربرود روشرهراى 

ستیز  عاصر آنطور که باید  رورد تروجره  -ج وگیرى در جا عه  ن 

نیس . اگر یک د  هرزار  برودجره ترحرقریرقراترى اى کره بره گسرتررش 

تکنولوژى جن ى و جاسوسى اختصاص داد   ى شرود، صررف ایرن 

 ساله  ى شد تابحا  راهش را پیدا کرد  بودند. با  بر ى گرردیره بره 

جاى او : آیا ا  ا  بین بردن جرنریرن در شرکره  رادر کرار نراگروارى 

هس  یا خیر. آیا صدایى ا  درون  نتقد  ا بره او  رى گرویرد هکراش 

 جبور به این کار نباشیهه، یا خیر؟ اگرر آرى، آنروقر  ترالش برراى 

ایجاد جا عه اى که انسانها در آن ناگزیر به سقط جنین نربراشرنرد ترنرهرا 

را  انسانى و شرافتمندانه به ج و اس . ا ا کسى که سقط جنین را برا 

عمد لو   ا  یک نوآ  ى داند و قادر به در  عمق  ساله و تر رخرى 

و بن بس  اخالقى آن براى انسانهاى بیشمار و نس هاى  تعدد نیس ، 

 .طبعا با این تالش بی انه اس 

 ریا شهابرى: بررنرا ره ارزب در ترقرابرد دو قرطرب هپرروچرویرسه و 

هپروالیفه کجا قرار  ى گیرد و کال ار یابى ات ا  این قطب بنردى 

 چیس ؟

 نصور اکم : تصور نسبتا رایجى که بخصوص در  یان  رحرافرد 

تا   فمیرنریرسر  ایررانرى در خرار  کشرور هسر  ایرنرسر  کره گرویرا 

پروچویس ها  دافعان عمد سقط جنین و پروالیرف هرا  رخرالرفران آن 

هستند. اینطور نیس . بحج بر سر قانونى بودن یا نبودن سقط جرنریرن 

اس  و نه خوب و بد بودن این عمد. پروچویس ها  دافعران قرانرونرى 

بودن سقط جنین هستند در عین اینکه خی ى ا  آنها با نفس عمد سقرط 

جنین  خالفند.  وضا ازب کمونیس  کارگرى هه دفراآ ا  قرانرونرى 

بودن سقط جنین اس . ا  نار اقوقى آن ه در بررنرا ره ارزب آ رد  

آر و و هدف  اگزیمه جنبش پروچویس در کشورى  رانرنرد آ رریرکرا 

اس  که تا بیس  سا  دی ر هه شانس دستیابى به آن را ندارند و در 

بسیارى ا  کشورهاى اروپایى نیرز هرنرو   رترحرقرق نشرد  اسر . در 

برنا ه  ا سقط جنین تا دوا د  هفت ى آ اد و قانونرى اسر . انرترخراب 

 تما  با خود  ن اس  و نه هی کس دی ر و  ن

، برای رفع تبعیض !  ی  کارگر، معلم بپاخیر

3١صفحه  

 گفتگو با منصور حکمت در باره سقط جنین،

 مصاحبه با نشریه همبستگى
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نیا ى به ارائه توجیه و استدال  به هیچ  ررجرا پرزشرکرى و ادارى  

ندارد. سقط جنین رای ان اس  و باید در ک ینیرکرهراى  رجرهرز انرجرا  

بشود. تحقق چنین خواستى اتى در  خی ه جنبش فمینیسترى آ رریرکرا 

هه نمى گنجد. ا  نار اقوقى یک ناظر خارجى در اروپا و آ ریکرا 

برنا ه ازب کمونیس  کارگرى را برعرنروان یرک سرنرد پرروچرویرس 

 .دسته بندى  ى کند چون خواهان آ ادى سقط جنین اس 

 نتها خود این اسه گذارى پرو چویس )طرفدار انتخاب( و پروالیف 

)طرفدار ایات( گمرا  کنند  و تب یغاتى اس . در آ ریکرا کره بسرترر 

اص ى این قطب بندى اس ، بخش پر سر و صدا و  ی یتان  جرنربرش 

پروالیف را گروههاى راس  و  حافاه کار و  ذهبى تشرکریرد  رى 

دهند که در واقا کوچکترین ااترا ى براى ایات قائد نیستند. اینرهرا 

 دافعان  جا ات اعدا  و تسرى دادن آن به نوجوانان انرد.  ردافرعران 

همیش ى سیاس  هاى  ی یتاریستى آ ریکا هستنرد. اسراسرا  ررترجرا، 

نژاد پرس  و خارجى ستیز و دشمن فقرا هستند.  یرر دسر  ایرنرهرا 

 رد  آ ریکا هموار  ا  فقر و بیمارى ت ف شد  اند و  ى شونرد. در 

آنطرف سمبد و بستر اص ى جنبش پروچویرس، طررفردار انرترخراب، 

ازب د وکرات آ ریکا و ا ثا  ک ینتون هستند که همین چندى پریرش 

 ٦یک ام ه بیشر انه وسیا به  رادران  رجررد را سرا  ران داد  و 

 ی یون کود  آ ریکایى را به خانه بدوشى و سوء تغذیره و  نردگرى 

 یر خط فقر  حکو  کرد  اند.  سخر  اس  وقتى اجا   سقط جنریرن 

را اق انتخاب نا   ى گذارند. این آخرین انتخراب هرر آد رى اسر . 

اینها قبال انتخاب رفا ، انتخاب برابرى اجتماعرى و اررفره اى  ن، 

انتخاب اشتغا  و ادا ه تحصید، انتخاب ا نی  اقتصادى و ارر ر  

اجتماعى، و اتى انتخاب رابطه جنسى ایمن را ا   ن سر رب کررد  

اند، بعد لب پرت ا  این اختیار را به او  ى دهند که  یان پرت شردن 

و خود را پرت کردن خودش انتخاب کند. برراسرترى  نرى کره سرقرط 

جنین را هانتخابه  یکند چقدر باید ا  اینهمه اختیارى که جا عه بره 

او داد  اس  خوشنود و سپاس زار باشد  به ایرن دلریرد اگرر ا   رن 

بپرسند خود را پروچویس  عرفى نمى کرنره. ایرن یرک اسره گرذارى 

ریاکارانه و عوا فریبانه اس .  ن خود را  دافا قانونى شردن سرقرط 

 .جنین تا دوا د  هفت ى و  خالف عمد سقط جنین  عرفى  ى کنه

هرفرتر رى  ۱۲ ریا شهابى: برنا ه خواهان قانونى بودن سقط جنین تا 

هفت ى، نحو  و شاخصهراى ترعریریرن آن برحرثرهراى  ۱۲اس . این اد 

 یادى بدنبا  داشته اس . بعضى ها تصور  ى کنند که البد ا  نار 

برنا ه تنها ا  این سن  ى توان جنین را انسان نا ید و برایرن خراطرر 

برجرز در  روارد اسرترثرنرایرى کره  -اس  که سقط آن ا  این سن ببعد 

غیرقانونى  ى داند.  ى خواهه ب ویه که  -برنا ه به آن اشار  کرد  

در  ورد سن جنینى که  ى توان آن را سرقرط کررد، بررداشر  هراى 

 تفاوتى وجود دارد. برخى تصور  ى کنند تا پیش ا  این سن چرون 

جنین به اندا   کافى کا د نیسر  و نرمرى تروانرد جردا ا  بردن  رادر 

 . ندگى کند، انسان  حسوب نمى شود

 نصور اکم : بحج دوا د  هفت ى در برنا ه  ا ربطى به  رقرطرا 

شروآ ایات یا قابد دوا  بودن  ندگى جنین در بیررون راره )کره 

براى برخى  قطا  ستقد شدن هوی  جنین ا   ادر  حسروب  رى 

شود( ندارد. به این نکات بعدا  ى پردا  . واضهللا اس  کسى  رثرد 

 ا که عمد سقط جنین را فى نرفرسره غریرر انسرانرى  رى دانرد و ا  

قانونی  آن بعنوان یک الزا  ناگوار اجتماعى و شرر کرمرترر دفراآ 

 ى کند، گرایش به این دارد که دور  سرقرط جرنریرن  رجرا  هررچره 

کمتر باشد. ا  طرف دی ر قانون باید عمال برراى  نران راهر رشرا 

باشد و فر الیته نباشد. ا  نار پرزشرکرى و جسرمرى برایرد فررصر  

براى تشخیص اا   ى و تصمیه گریررى و بررنرا ره ریرزى برراى 

عمد وجود داشته باشد. واقعی  اینس  که ا  نار پرزشرکرى سرقرط 

جنین  ود تر ا   وعد  عینى غیر عم ى و اتى خطررنرا  اسر . 

بنابراین فرجه باید به اندا   کافى وسیا و در عریرن ارا  در ارد 

ا کان  حدود باشد.  ریرنریرمره کرردن  رهر ر  برا فررض شررایرط و 

 قدورات پزشکى و اجتماعى، این صورت  سرالره برراى  راسر . 

در تعیین  ه   سقط جرنریرن  رجرا   را تشرخریرص خرود را  رال  

ن ذاشتیه. ب که در دنیاى بورژوایى  وجود به نمونه هراى انسرانرى 

تر و دلسو  تر ن ا  کردیه و اعداد خود را ا  آنها گرفتیه.  رهر ر  

هفته اسر  )در برخرشرهرایرى ا  بر رو  شررق  ۱۲در اسکاندیناوى 

سابق هه  ه   تا دوا د  هفت ى بود. همینطور در آلمان، اتریرش، 

ب ژیک یونان، ایس ند و برخى کشورهاى دی ر(.  ا هره هرمریرن را 

 ال  قرار دادیه. بنار  ى رسد اعتراض قابد اکرى عر ریره ایرن 

 ه   و به نفا افزایش آن در کشورهاى اروپاى شمالى در جریان 

هفته قرار داد، کیسه برنر  و  ۱۲نیس . ظاهرا  ى شود  ه   را 

سقط جنین  یر   ینى هه نداش  و بره یرک ترعراد  سریراسرى بریرن 

خواس  آ ادى سقط جنین و امای  هرچه بیشتر ا  جنیرن رسریرد. 

چرا کمتر نه، به این دلید که  ا بررسى آ ارى و ترحر ریر رى اى ا  

عواقب کاهش  ه   به یا د  هفت ى نداریه و در هیرچ  ربراارثره و 

دیالوگ اجتماعى عم ى بودن و کرارسرا  برودن عردد کرمرتررى را 

نشان نداد  ایه. فعال ابزار این کار را نداریه. بنابراین بره کروچرک 

ترین عددى که یک کشور سر ایه دارى واقعا  وجود بدسر  داد  

اس   توسد  ى شویه. اگر کسى ب ویرد چررا سریرزد  هرفرتره و یرا 

هرفرتره برراى  ۱۲بیشتر نه، آنوق  جواب  ن این خواهد بود: اگرر 

جا عه سوئد خوب و عم ى اس  براى برنا ه  ا هره خروب اسر . 

ب ذارید آنها که  ى خواهند  ه   را اضرافره کرنرنرد اسرتردالالت و 

انتقادات خود را نه در  قابد برنا ه  ا، ب رکره در  رقرابرد سریرسرتره 

رای  در اسکاندیناوى بیان کننرد.  را هره گروش  رى دهریره و اگرر 

 .اقانیتى در این خواس  باشد اتما  توجه خواهیه شد

در  ورد  قطا ایات و  قطا استقال  هوی  جنین ا   ادر طربرعرا 

 ن فقط  ى توانه نار شخصى خود  را ب ویه. واضرهللا اسر  کره 

برنا ه یک ازب جاى چنین اظهار نراررهرایرى نریرسر . ا  نرارر 

بیولوژیک  قطا شروآ ایات انسان جدید بنار  ن لحاه شرروآ 

اا   ى اس . یعنى وقتى ک ید یک روند جدید بیولوژیکى  د   ى 

شود و تقسیه س ولى آغا   ى شود. این شروآ پیدایش یرک انسران 

جدید و  عین اس . تحصیالت عالریره و دکرترراى بریرولروژى نرمرى 

خواهد براى اینکه کسى بفهمد بعد ا  اا   ى اگر  شرکر رى پریرش 

نیاید این روند به یک آد   عین در بیرون راه  نرترهرى  رى شرود. 

اینکه رو هایى ا  این  ندگى این انسران بردور ا  چشرمران غریرر 

 س هللا اقوا  در بدن  ادرش طى شد  چریرزى را در  رورد نرقرطره 

شروآ آن عوض نمى کند. این تصور که در یک لحاه در  قرطرا 

14صفحه خاصى روح انسانى در وجود این تود  س ولى   
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 !  زنده باد جمهوری سوسیالیستر

د ید  شد  اس  دلبخواهى تر و  رذهربرى ترر ا  آنسر  کره بشرود 

هرفرتر رى ا  نرارر  رن  ۱۲پذیرف . ا ا همانطور که گفته برحرج 

ربطى به این سوا  ندارد. هررجرا ایرن رونرد قرطرا بشرود، رونرد 

تکا د یک انسان جدید قطا شد  اس . درس  اس ، ایرنرکره ایرن 

جنین ا  چه  قطعى دس  و پا و سر و ق ب دارد )که بسیار قربرد 

هفت ى اس ( بطور طبیعى بر اهن هر انسانى سرنر ریرنرى  ۱۲ا  

 ى کند. بنار  ن بهمین دلید گستررش روشرهراى عرکرسربرردارى 

کمک  ى کند  رد  پیوست ى رو به عقب آد ى را ببینند و بیشترر 

اس کنند و سرقرط جرنریرن رو  بره رو  بره عرمرد نراگروار تررى 

هرفرتر رى  ۱۲برایشان تبدید شود. ا ا در بحج  ا در  ورد  ه   

هرفرتر رى  ۶هفت ى و  ٤این فاکتورها نقشى ندارند. سقط جنین در 

هه ا  نار  اهوى همران واقرعریر  اسر . برریردن رونرد ترکرا رد 

 .انسانى اس  که عمر خود را شروآ کرد  اس 

 وضوآ دی ر، یعنى بحج استقال  جنین ا   ادر، بحثى اس  به 

شدت اقوقى که  هر سیسته اقوقى عصر  الکیر  و  رحروریر  

فرد را برخود دارد. ا  نار  ادى ، ا  نار قدرت بقاء،  ا اترى 

بیرون راه ا  هه  ستقد نیستیه. وقتى کسى تنها در کو  و بیابان 

و جزیر  اى رها  ى شود،  یروند هنجاته اش  رى دهرنرد و بره 

جما انسانى برش  ى گردانند. بحج استقرال  ا   رادر در واقرا 

بحج استقال  هوی  اقوقى جنین ا   ادر اس  نه قدرت بقاء آن 

بدون  ادر، که  ى تواند بسته به تکنیک  روجرود  رترغریرر براشرد. 

جا عه سر ایه دارى وااد پایه براى تعریف اق را فرد تعرریرف 

کرد  اس . فرض اینس  که ا   قطعى که جنین  ستقد ا   رادر 

تعریف شود، بعنوان یرک انسران دیر رر صراارب ارقروق فرردى 

خویش خواهد بود. آنوق  در این سیسته اقوقى، ارقروق  رادر و 

جنین بعنوان دو فرد  ستقد در یک ق مرو  کانى و جسمى واارد 

با هه تعارض پیدا  ى کنند. براى  رثرا  اگرر جرنریرن یرک انسران 

دی ر اس  آن ا  نابودى اش ا  چشه قانون در ایرن جرا رعره قرترد 

نفس  حسوب  ى شود. اینجاس  که این اهرنریر  برایرد بر رردد و 

لحاه استقال  را پیدا کند. یکى که خود را  دافا اقروق  ن  رى 

داند باید درس   انند یک وکید ارقه آ ریکایى در دعاوى  الرى، 

لحاه استقال  جنین را عقب بیاندا د و به ساعر  ترولرد نرزدیرک 

کند: جنین هبخشى ا  بدن  ادر اس ه،  ن  رى تروانرد راجرا بره 

هبدن خوده هر تصمیمى ب یرد.   انى بود که کشتن کود  قربرد 

ا  قطا بند ناف قتد  حسوب نمى شد، چون جنین هنو   روجرود 

ه ستق ىه به اساب نمى آ د. بهراا  این فر ولبنردى هراى یرک 

جناح اس . جناح  قابد که  دعى اس  وکید کود   ترولرد نشرد  

اس ، برعکس وظیفه خودش  رى دانرد کره لرحراره اسرترقرال  را 

ج وتر ببرد و قاب ی  جنین را براى خررو  ا  راره و ایسرترادن 

روى پاى خود به  بوت برساند. بنار  رن کرد چرهرارچروب ایرن 

بحج را نباید پذیرف . چرا بشری  نرمرى تروانرد بره ایرن پرروسره 

باشکو  و خیر  کنند ، به کد این پدید  اا   ى و تولد، بعنوان شرکرد 

کنکرت پیدایش یک انسان جدید ن ا  کند و تما  واقعیات این پرروسره 

را در ترکیب با هه بپذیرد. چرا باید فر و  تضراد  رادر و جرنریرن ، 

جدا  بر سر  ر هاى  الکی  طرفین بر س ولهراى جرفر  و راره و 

جنین را پذیرف ؟ چرا باید در  انسان ا  پدید  اى چرنریرن برنریرادى، 

ابدى و ا لى بر  قوالتى چنین دورانى و گرذرا، نراریرر  رالرکریر  و 

 تلورى لیبرالى فردی  بنا شود؟

ازب را  -بخصوص برخى ا  فمینیستها  - ریا شهابى: برخى دی ر 

 تهه  ى کنند که چون جنین را انسان  ى داند، باید نتیرجرترا هرمر رون 

را هره  رقردس  -و تا   نه هه اسپر  و هره اوو   - ذهبییون اسپر  

بداند و  نشا ایات  اینها نتیجه  ى گریررنرد کره پرس برنرابررایرن طربرق 

ن رش برنا ه، اساسا باید  خالف هر نروآ جر روگریررى ا  براردارى 

 .بود

 نصور اکم : اسپر ، و جسارتا اوو  هه، ترقردس خراصرى نردارد. 

بحج خی ى روشن بر سر  وجود جدیدى اس  که با تررکریرب ایرن دو 

بوجود آ د  و رشد خود را شروآ کرد  اس . ا را برحرج اارتررا  بره 

ایات انسانى بحثى بیولوژیک نیس . بحثى ف رسرفرى اسر . یرا برهرترر 

ب ویه، ااترا  به ایات بیولوژیک انعکاس ااترا  ف سفرى بره اریرات 

اس . ااترا  به پتانسید و  حتواى ایات انسانى. ایرن اارتررا  نشران 

تعقد بشر اس  و نه توکد و خرافه  ذهبى. اگر ایات انسانى در هرر 

شکد بى ار   شود، ایات انسرانرهراى کرنرکررت، انسرانرهراى واقرعرا 

 وجود، بى ار ش  ى شود. ایات انسانى تقسیه پذیر و درجه برنردى 

پذیر نیس ، ربطى به استقال  و تحر  و سن و شرعرور و رنرگ و 

جنسی  و   ی  و   ان و  کان و ساله و  ع و  بودن انسانها ندارد. 

بحج  ا، الاقد بحج  ن بعنوان نویسند  برنا ه ازب، این نیس  کره 

 ا باید تخمک هاى بارور شد  و س ولهاى دراا  تقسیه را ه رقردسه 

بدانیه. بحج  ن اینس  که جا عه اى که در آوردن جرنریرن ا  شرکره 

 ادر و بریدن روند  ندگى اى که شروآ شد  را ترحرمرد  رى کرنرد و 

بال انا  ى دانرد، و چره بسرا روى آن برعرنروان را  جر روگریررى ا  

گسترش جمعی ، شرط ادا ه تحصید  ن، شرط اجترنراب ا  فرقرر و 

غیر ، اساب هه  ى کند، ار شى براى انسانهاى سقط نشد  اش قائد 

نیس . بى ار شى جرنریرن انرعرکراس برى ار شرى  راسر  و ایرن برى 

ار شى را تحکیه  ى کند. رو ى اعقراب  را ترمردن  را را  رطرالرعره 

خواهند کرد و ا  رسه سقط جنین ایرت خواهند کرد. همانرطرور کره 

 ا ا  قربانى کردن جوانها در پیش را  رب الرنروآ هراى  رخرتر رف و 

سو اندن هسراارر ه هرا کره در رو  خرود بره هرمریرن انردا   برراى 

پاسخ ویى به قحطى و خشکسالى و تن ناهاى اقرترصرادى و  رعرنروى 

جا عه ضرورى بنار  ى رسیدند، ایرت  ى کنیه. آنها هه این رسه 

را نشان تواش  ا و بى ار شى انسان در   انه  ا خرواهرنرد دیرد. و 

در پاسخ نکته آخر ب ذارید بپرسه چه کسى بیرشرترر برراى ترکرا رد و 

گسترش روشهاى ج وگیرى د  خواهد سو اند، آنکه  ى خرواهرد ا  

سقط جنین بعنوان یک عمد ناگوار اجتناب شود، یا کسى که به سقرط 

جنین بعنوان یک را  اد بى عیب و قابد قبو  دی ر براى بر ره دار 

 نشدن و کنتر  جمعی  ن ا   ى کند؟

 ریا شهابى: در فرداى تحوالت سیاسى ایران وقتى  طالبات بررنرا ره 

 ازب کمونیس  کارگرى ایران بشکد قانون به 
15صفحه   
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 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

تصویب برسد و سقط جنین قانونى بشود، به اارترمرا   یراد آ رار 

سقط جنین فورا به  راتب باال  ى رود. تصرویرب قرانرون آ ادى 

سقط جنین یک اقدا  فرورى اسر  و دولر   روظرف بره اجررا و 

رعای  آن اس ، در االى که آ و ش وسیا راههاى ج وگریررى، 

آ و ش جنسى و فراهره کرردن ا رکرانرات رابرطره جرنرسرى ایرمرن 

پروسه طوالنى ترى اس  که   ان  ى خرواهرد. آیرا ایرن ا دیراد 

فورى آ ار سقط جنین با هدف برنرا ره کره کراهرش  روارد سرقرط 

جنین اس  تناقض ندارد و آیا  خالفان سقط جنین  حق نیستند بره 

 این خاطر به اجراى فورى این بند برنا ه انتقاد کنند؟

 نصور اکم : اوال، اینکه آ ار جنین هاى سقط شرد  ارترى در 

کوتا   دت باال  ى رود  سجد نیس . بنار  ن براال نرمرى رود، 

چون شاخصهایى که باید باهه  قایسه کرد آ ار عمد سقط جرنریرن 

قبد و بعد ا  قانونى شدن نیس ، ب که باید  جموآ سقط جنین هرا 

)چه رسمى و چه  خفیانه( و هب ه انداختنه ها توسط خود  رادر 

را در دو دور  با هه  قایسه کرد.  وارد انداختن ب ه توسط خود 

 ادر، ا  طریق بار ب ند کردن، خود را پرت کردن و غریرر  در 

ایران بشدت باالس  تا جایى که این عمد بخشى ا  فولک ور ایرن 

کشور اس . این  وارد هسقط جنینه، هیچ جرا  ربر  نرمرى شرود. 

قانونى شدن سقط جنین آ ار  راجعه به پزشک براى سقط جنریرن 

را باال  ى برد ا ا در عوض آ ار این نوآ ب ره انرداخرترن هرا را 

کمتر  ى کند. ا  طرف دی ر که شردن  روارد بر ره انرداخرترن یرا 

سقط جنین هاى  خفیانه به نفا سقط جنین قانونى کمک  رى کرنرد 

که این  نان در تماس با  قا ات و نهادهایى قررار بر ریررنرد کره، 

 طابق برنا ه  ا، قصد کمک و امای   ادى و  عرنروى ا  آنرهرا 

را دارند و یکى ا  کارهاى این نهادها تالش براى تشرویرق  رادر 

به بدنیا آوردن نو اد و توضیهللا اقوق  ادر و کرود  و وظرایرف 

دول  و جا عه در قبا  آنهاس . قابد تصور اسر  کره درصردى 

ا   نانى که  راجعه  ى کرنرنرد اراضرر بشرونرد ا  سرقرط جرنریرن 

صرفنار کنند. خالصه  ن لزو ا تخمریرن آ رارى ترو ا  نرتریرجره 

 .قانونى شدن سقط جنین را  حتمد نمى دانه

 انیا، همانطور که گفتى برنا ه  ا فقط شا د قانرونرى شردن سرقرط 

جنین نیس ، ب که ااوى اقدا ات فورى و ایاتى اى برراى ایرمرن 

کردن روابط جنسى و گسترش کاربس  لوا   ج روگریررى اسر . 

قبو  دار ، اینکه رابطه جنسى آ اد و ایمن به یک جزء  رابر  و 

 سجد فرهنگ جا عه تبدید بشود اترمرا   ران  رى خرواهرد. ا را 

چندین برابر شدن استفاد  ا  وسائد ج وگیرى، استفاد  وسیرا ترر 

ا  کاندو  و آى.یو. دى، وقتى تا ین رای ان اینها سیراسر  دولر  

باشد،   ان  یادى ااتیا  ندارد. آ ار اا   ى هاى ناخواسته را 

بسرع   ى شود پائین آورد. وقتى صحب  برقررارى روشرهرا و 

 عیارها و نر  هاى  درن در ایران  رى شرود، خریر رى هرا فرورا 

تصویر ساکنان دهات پرت افتاد  را ا   رد  ایران  ى دهرنرد و  رى 

نالند که  رد  هفرهن ش را ندارنده. ا ا ایرران یرک جرا رعره عرمردترا 

شهرى اس . اکثری  عایه این  رد  جوانانرى انرد کره  ردرسره  رى 

روند و اتى اگر ساکن دهات دورافتاد  هه باشند، دلشان و فرکررشران 

پیش شهر و ال وهاى ا رو ى  نردگرى اسر .  ررد  ایرران ه ر ر ه 

رو نا ه توفیق و ها  ه جماع  خمینى نیستند. اعضاى یک جا عه 

سر ایه دارى در انتهاى قرن بیستره و در کروران ترحروالت فرنرى و 

ارتباطاتى این عصرند. کمپین آ و ش جنسى و گسرتررش ا رکرانرات 

ج وگیرى در ایران بنار  ن با راند ان بسیار باالیى در ایران جر رو 

خواهد رف . یک واقعی  را البته باید در نار داش . این ا رر بردون 

 بار   قاطا با اسال یون و قشریون عم ى نیس . جریرانرى  ریرتروانرد 

این برنا ه را اتخاا کند که ا  نار سیاسى به یک  ربرار   قراطرا برا 

و این قبد ا  هررکرس کرار  .تعصبات  ذهبى و قشری رى  تعهد باشد

 .طبقه کارگر و کمونیستهاس 

در هراا  کاهش  وارد سقط جنین در گرو دو عا د اصر رى اسر . 

او  گسترش روابط جنسى ایرمرن و دسرتررسرى عرمرو  بره ا رکرانرات 

رای ان و  ناسب ج وگریررى و دو   ربرار   برا  رردسراالرى و  ن 

ستیزى نه فقط در افکار ب که در  رنراسربرات و روابرط اجرترمراعرى و 

اقتصادى، به نحوى که باردارى و  ایمان و  ادر شدن کروچرکرترریرن 

تا یر  نفى اى در  وقعی  اقتصادى و اجتماعى و شغر رى و  رعرنروى 

 ن در جا عه و خانواد  نداشته باشد و ب ه دار شدن به یک انترخراب 

آ اد و فکر شد   رد  و یک واقعه خوشایند در  نردگرى آنرهرا تربردیرد 

شود. قانونى شدن سقط جنین یک رکن یک سیاس  همه جانبه برراى 

تحقق این هدف اس  و باید در کد این  جموعه ن ریسته بشود و نره 

 .بعنوان یک اقدا   نفرد و قائه بذات

 ریا شهابى: برنا ه ازب سقط جنیرن را ها   ریران برردن عرا ردانره 

جنین انسانىه دانسته اس  و خودت هه در صحبتهای  اشار  کرردى 

که سقط جنین در هر سنى هبریدن روند تکا د انسانى اس  که عمرر 

خود را شروآ کرد  اس ه. کسانى ا  این توصیف نتیجه  ى گریررنرد 

که پس انجا  سقط جنین ا  دیدگا  برنا ه ازب یک جرنرایر  اسر  و 

 ادرى که راى به چنین عم ى  ى دهد در  وقعی  یک جرانرى قررار 

 . ى گیرد که  رتکب قتد عمد شد  و این  نصفانه نیس 

 نصور اکم : ا  این گفته که سرقرط جرنریرن برریردن رونرد ترکرا رد 

انسانى اس  که ایات خود را شروآ کررد ، ترا ایرن ادعرا کره  رادر 

 رتکب قتد عمد یا جنای  شد  اس  یک دنیا فاص ه اس . چسربرانردن 

اینها بهه نه نشان تالش صمیمانه براى فهه  ساله اسر  و نره تربر ریر  

کارسا ى اس  ع یه فر ولبندى برنا ه  ا. این سفسطره گررى اسر . 

بنار  ن کسى که عمد سقط جنین را ا  نار اصولى عمد بى عیبى 

 ى داند باید همین را ب وید و صرااتا ا  همین دفراآ کرنرد. ا  قرو  

دی ران بخود اتها   دن و بعد برافروخته شدن جواب  ساله نریرسر . 

 نتها این نوآ اعتراض یک چیز را  ى رساند:  عنى این اعرترراض 

اینس  که اگر رو ى به  نتقد  ربوطه  اب  شود کره کرود  ا رترداد 

طبیعى جنین و جنین آغا  ناگزیر یک انسران اسر ، آنر را  خرود او 

سقط جنین را قتد و جنای  خواهد دانس . و ایرن  روضرا  رحرکرمرى 

 .براى یک  دافا سقط جنین نمى تواند باشد

 بهررو، بنار  ن اطالق جنای  یا قتد به سقط 
16صفحه   

 گفتگو با منصور حکمت در باره سقط جنین،

 مصاحبه با نشریه همبستگى



  ١۷صفحه 

                                                                                  ٥٦۰شماره    
ی

  ١۶صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

جنین )در  حدود    انى اى که در قروانریرن ا ررو  اروپرا رایر  

اس ( درس  نیس . چون جنای  و قتد یک  قوله اقروقرى اسر  

و تعریف اجتماعى دارد و نه شخصى. هرکس را برایرد در  رترن 

نر  ها و سنتهاى جا عه  عاصرش قضاوت کرد. جا عه به هرمره 

اشکا  ا  بین بردن انسانها در عصر  را قرترد اطرالق نرمریرکرنرد. 

واقعی  اینس  انسانها در اشکا  بسیار  تنوعى دارنرد یرکردیر رر 

را در این جهان ا  اق ایات  حرو   ى کنند. سربرا ى کره در 

جنگ آد   ى کشد، عضو هیات  رنرصرفره اى کره راى بره ارکره 

اعدا  کسى  ى دهرد، دکرتررى کره ا  سرر ترراره  ررگ بریرمرار 

 حتضرى را ج و  یاندا د، دولتى که بیمه در انى را کاهش  ى 

دهد و دقیقا  ى داند آ ار  رگ و  یر چقردر براال خرواهرد رفر ، 

کسى که در ایمنى نیروگا  اتمى با ع ه به افزایش آ رار سررطران 

خون در کودکان  حد صرفه جویى  ى کند، رئیس جمهورى که 

اکه بمباران جایى را صادر  ى کند، چریک یا ترروریسرترى کره 

بمب  ى گذارد همه و همه آگاهانه در بریرجران کرردن انسرانرهراى 

واقعى شرک   ى کنند. ا ا جا عه لزو ا همه این اعما  را قرترد 

و همه عا  ین آنها را قاتد نمى شمرارد. تر رقرى شرخرصرى  را  رى 

تواند با ت قى جا عه  تفاوت باشد. ت رقرى شرخرصرى  را  رى تروانرد 

 بتنى به اصو  انسانى  ط ق و تفسیر نابردارى باشد. ا را تر رقرى 

جا عه ا  اینکه جنای  چیس  نسبى و ا  نار تراریرخرى  شرروط 

و  تغیر اس .   انى بود که کشتن فر ند و همرسرر تروسرط  ررد 

جنای   حسوب نمى شد. آقاى ابراهیه خ ید در اسال  و یرهرودیر  

در رو  روشن قرار بود فر ند خود را در یک عرمر ریرات شرنریرا 

خداشناسانه سرببرد که خوشبخترانره برقرو  سریراوش  ردرسرى در 

آخرین لحاه  ع و   ى شود خداوند شوخى کرد  و قصد آ  رون 

ایشان را داشته. در همین دنیا در گذشته اى نه چندان دور کشترن 

اسراى جن ى و بردگان جر  نبود. تا دهه هفتراد هرمریرن قررن  را 

بدار کشیدن و باصطالح لینچ کردن سیاهان توسرط نرژادپررسرتران 

سفید در آ ریکا قتد  حسوب نمى شد. کسى تررو رن را برخراطرر 

کشتار هیروشیما و ناکا اکى قاتد نشمرد  اسر . در آ رریرکرا بره 

اسه این آد  کتابخانه هس . ت قى اخالقى و اقوقى جا عه ا  یرک 

عمد انعکاسى ا  اساسی   عنوى و عاطفى جا عه نسب  بره آن 

ا ر در آن عصر خاص اس . این اساسی  اتى در یک دوران 

وااد در او   هاى فرهن ى  خت ف  تفاوت اس . این اساسی  

و این واکنش اخالقى و عاطفى، و الجر  نتای  اقوقى آن، ابردى 

نیس  و عوض خواهد شد. خی ى ا  اعما  و روشهاى ا رو   را 

اا  نس هاى بعد را بهه خواهد  د. ا ا این تحو  در شرنراخر  و 

برداش  عاطفى جا عه ا   سائد باید بطور واقرعرى و در طرو  

نس هایى ا  انسانهاى واقعى ره بدهد.  ن شدیدا  خالف  جرا ات 

اعدا ه، بنار  ن  جا ات اعدا   اهیتا آد کشى عا دانه با نقرشره 

قب ى اس . ا ا نمى توانه به  ید خود هیات  نصفه اى را کره در 

آ ریکا راى به  حکو ی  و اعدا   تهمى  ى دهد قاتد بخوانره چرون 

جا عه، و الجر  خود آنها، این تعریف را ا  کرارشران نردارنرد.  نرى 

که اقدا  به سقط جنین  ى کند یقینا ا  نار خود جنین را یک انسران، 

یا یک انسان کا د، نمى داند و تصویرى  نفى ا  عمد سرقرط جرنریرن 

 .ا  فرهنگ و قوانین جارى در جا عه نمى گیرد

بهراا  همانطور که گفته  ا سقط جنین را قتد و جنای  ننا یرد  ایره، 

و خواستار قانونى شدن آن در اردى فرراترر ا  قروانریرن آ رریرکرا و 

اروپاى غربى شد  ایه. ا ا اینکه جنیرن  ررار ره اى ا   نردگرى یرک 

انسان  عین اس  که فى الحا  پا به ایات گذاشته اس  یک ارقریرقر  

اس . اگر این اقیق  باعج عذاب وجدان کسى در سقرط جرنریرن  رى 

شود، تقصیر  ا نیس . این انتاار که  ا براى آسایش خاطر کسرانرى 

که قصد سقط جنین دارند این اقیق  را ا  اهرن خرود پرا  کرنریره و 

 ثال وانمود کنیه ب ه را هااجى لک لکه  یاورد کمرى  یراد  روى 

 .اس 

 ریا شهابى: در برخى کشورها،  ثال ان  ستان، صدور اجرا   سرقرط 

جنین به انتخاب دکتر واگذار شد  اس  تا بر اساس تشخیص سال ر  

جسمى و رواى  ادر این اجرا   را صرادر کرنرد و ایرن ا رر  رورد 

اعتراض پرزشرکران  یرادى قررار گررفرتره اسر . در بررنرا ره ارزب 

کمونیس  کارگرى اجا   سقط جنین به انرترخراب  رادر واگرذار شرد  

اس . هاجا   دکتره یا هانتخاب  ادره؟ این تقابد کجاى بحج برنا ره 

ازب قرار  ى گیرد.  ناور  این اس  که آیا واگذارى اجا   سرقرط 

جنین به اجا   دکتر در بحثهاى  ربوط به سرقرط جرنریرن در بررنرا ره 

 جایى داش  و اگر نداش  چرا؟

 نصور اکم :  قوله اجا   دکتر،   ر براى سقرط جرنریرن برعرد ا  

دوا د  هفت ى، ا  ابتدا در نوشتن  تن برنرا ره  رطررح نربرود، چرون 

صورت  ساله، آنطور که واقرعرا در هرمره کشرورهرا  رطررح اسر ، 

اختیار و انتخاب  ن اس . جنبش قانونى شدن سقط جرنریرن جرنربرشرى 

براى دادن این اق و این انتخاب به  ن اس . بحج تشخریرص دکرترر 

دائر بر خطر صد ه جسمى و رواى اا   ى براى  ن، شریرو  اى 

اس  که در برخى کشورها سرعرى کررد  انرد سرقرط جرنریرن را عرمرال 

قانونى کنند بى آنکه رسما روى  جا  بودن این عمد صحه ب ذارند. 

بخصوص ک مه هخطر صد ه رواىه به این  ناور وارد شد  اس  

که جاى تفسیر را با  ب ذارد و عمال به پزشک اجرا   بردهرد کره بره 

خواس   ن براى سقط جنین  هر تائید بزند. این سیسترمرى اسر  کره 

ا رو  در ان  ستان برقرار اس . ا  نرارر عرمر رى سرقرط جرنریرن در 

ان  ستان  قدور اس  و به خواس   ن صورت  ی یرد. ا ا ا  نارر 

اقروقرى ایرن پرزشرک اسر  کره تصرمریره  رى گریررد. اگرر پرزشرکرى 

درخواس   ن براى سقط جنین را تائید نکرنرد، کره الربرتره گرا  اترفراق 

 یافتد،  ن به دکتر دی رى  راجعه  ى کند و تائیردیره را ا  او  رى 

گیرد. این روش ریاکارانه ا رو  هه صداى  رد  و هه پزشکران را 

در آورد  اس . اگر دکتر کسى  خالف سقط جرنریرن براشرد، دونردگرى 

 یاد و ااتماال اتى تاخیر جدى در انجا  عمد را به او ترحرمریرد  رى 

کند. بعبرارت دیر رر بسرتره بره  رعریرارهراى اخرالقرى پرزشرک  رحرد، 

شهروندان ان  ستان ا  اقوق و ا کانات  تفاوتى در ا ر سقط جنریرن 

برخوردارند. ا  طرف دی ر، پزشکان بدرس  اعترراض  رى کرنرنرد 

 که عمد آنها یک تشخیص پزشکى نیس ، ب که

 گفتگو با منصور حکمت در باره سقط جنین،

 مصاحبه با نشریه همبستگى



                                                                                  ٥٦۰شماره    
ی

  ١۷صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

یک راه شایى اجتماعى براى  نان اس . کارى که  ى بایسر   

وظیفه قانون باشد. این  وقعی  غیر اخالقى و ریراکرارانره اى را 

به پزشکان، چه  وافق و چه  خالف سقط جنین، ترحرمریرد کررد . 

 ى گویند اگر سقط جنین عم ى قانونى اس ، انتخابش نیز باید برا 

 .خود  ن باشد.  وضا  ا هه همین اس 

 ریا شهابى: پیشتر گفتى اطالق هاق انرترخرابه بره اجرا   سرقرط 

جنین چیزى  ثد دادن انتخاب پرت شدن یا خود را پررت کرردن 

ا  لب پرت ا  اس . بعضى ا  فمینریرسرترهرا و طررفرداران ارقروق 

 نان  عتقدند که اق سقط جنین یکى ا   همترین ارقروقرى اسر  

که به  ن ا کان انتخاب  ى دهد. انتخاب  ادر شدن و نشردن، و 

 .انتخاب   ان  ادر شدن

 نصور اکم :  ن با ت قى بخش اعاره جرنربرش فرمریرنریرسرترى ا  

هوی  اجتماعى  ن و خودآگاهى  ن  شکد دار . ایرنرهرا  ن را 

یک صنف و یا قو  اق ی  تصویر  ى کنند که برایرد ارق صرنرفرى 

اش را ب یرد و پى کارش برود و کارى به دنیا و اعما  کرنرترر  

بر سرنوش  جهان و جا عه انسانى نداشته باشرد. برنرارر  رن در 

بحج سقط جنین  ن یک اق ی  شاکى و  حرو  نیرسر  کره قررار 

اس  جیر  اقه اش را بصورت اجا   سقط جنین ب یرد و بررود 

و کارى به  سائد اجتماعى،  رعرنروى، فر رسرفرى و تراریرخرى ایرن 

 عضد نداشته باشد. در تصویر اینها در برحرج سرقرط جرنریرن  ن 

همیشه فقط در قا    شترى اا  ه ک ینیک ظاهر  رى شرود، نره 

رهبر جا عه، نه فی سوف و ایدئولوگى که باید باالخرر  راجرا بره 

ایات و هوی  انسانى جنین و ار   آد ى و غیر  اظهرار نرارر 

کند، نه انسانى که جدا ا  جنسیتش  ى تواند راجا به این  سرائرد 

نار داشته باشد و ا ر داشته باشد و برخرواهرد دنریرا را بره سرمر  

خاصى ببرد.  ن در  کتب اینها اا  ه اى اس  که نمرى خرواهرد 

اا  ه باشد و کارى به این  سائد دی ر ندارد. این فمینیسه بنرارر 

 ن روى دی ر سکه  ردسراالرى اى اسر  کره آنرهره  ن را ا  

 .دخال  در این عرصه ها با  یدارد

در پاسخ سوا  تو، براى  نرى کره صررفرا جرزو اقر ریر  براردار 

جا عه نیس  و بعنوان یک انسان به  سرالره جرا رعره و اریرات و 

ار   انسانى و برابرى اجتماعى  ى پردا د، اجا   سقط جنیرن 

اق انتخاب  یادى نیس . آ ادى سقط جنین  ثد قرص سیانورى 

اس  که چریکها   ان شا  با خود داشرترنرد. ا رکرانرى برراى یرک 

خرو  دردنا  ا  واقعه اى دردنا  تر. اجا   سرقرط جرنریرن ا  

جنس اجا   خودکشى اس . آ ادى سقط جنین اجا   نابود کرردن 

جنین خود براى اجتناب ا  عرواقرب نراگروار فرر نرد داشرترن در 

جا عه  وجود اس . آ ادى سقط جنین ال   شد  چون قبال آ ادى 

هاى انسانى  تعددى ا   ن س ب شد  اس . اق برخوردارى ا  

دانش جنسى. آ ادى استفاد  ا  وسرائرد جر روگریررى صرد درصرد 

ایمن. آ ادى خالصى ا  اخالق  ذهبى و  ردساالرانه در  رنراسربرات 

جنسى، آ ادى رابطه جنسرى برا  و آ اد کره  ن در آن برر رفرترار 

جنسى خود اختیار کا د داشته باشد، آ ادى داشرترن فرر نرد و ارفرظ 

 وقعی  اقتصادى و شغ ى خویش، آ ادى داشتن فر ند بردون اجربرار 

به ا دوا  و  ندگى  شتر  با  رد،  یر فشار اقتصادى و اخرالقرى 

و فرهن ى. آ ادى بهر  گیرى ا  ا کانات رای ان و  رنراسرب برراى 

ن اهدارى کود . آ ادى داشتن فر ند و داشتن  نردگرى اجرترمراعرى. 

اق  صون بودن ا  تجاو  جنسى چه در خانواد  و چره بریررون آن. 

آ ادى انتخاب  ادر شدن بدون فدا کردن  نردگرى و رفرا  و سرعرادت 

خود بعنوان یک  ن و یک انسان. آ ادى  ادر شدن و تا ین رفرا  و 

 .بهداش  و آ و ش و تفریهللا فر ند خویش

در غیاب این اقوق اس  که  ن خود را در  وقعی  هانتخابه سقرط 

جنین پیدا  ى کند. راجا به یک نکته هه باید روشن بود. نفس اا ر ره 

شدن  ن بر خالف  ی ش، به این  عناس  که نتوانسته اراد  خرود را 

براى  ادر شدن و نشدن و انتخاب   ان  ادر شدنش در خود هرمران 

پروسه اى که آد  طى آن اا  ه  ى شود، یعنى رابطه جنسى، اعما  

کند. اگر بناس   ن بر  ادر شدن و   ران  رادر شردنرش کرنرترر  و 

انتخاب داشته باشد باید در ق مرو رابطه جرنرسرى انرترخراب و کرنرترر  

داشته باشد. این یعنى داشرترن دانرش جرنرسرى، دسرتررسرى بره وسرائرد 

ج وگیرى ایمن و اضور در یرک رابرطره جرنرسرى بررابرر و آ اد و 

داوط بانه و بدور ا  هرنوآ تحمید و تمکین چه  ستقیره و چره غریرر 

 ستقیه. بیجان کردن جنین قطعا ا   ادر شدن  ن ج وگیررى خرواهرد 

کرد، ا ا  نى  ادر نشدنش را به این شیو  هانتخابه  ى کند که قبرال 

 .نتوانسته باشد آ ادانه  ن بودنش را تجربه کند

 ریا شهابى: برخى  عتقدند هر فر ولبندى که اق سقط جنریرن را نره 

ه ثب ه ب که ه نفىه ار یابى کند،  حدود کرنرنرد  ایرن ارق اسر  و 

عمال  نان را به افظ جنین تح  هر شرایطى سروق  رى دهرد.  رى 

گویند این بند فضاى اخالقى ع یه این کار درس   ى کند که بره نرفرا 

 نان نیس  و دس  ک یسا و  ذهب را در  حدود کردن اق انرترخراب 

 . ن با   ى گذارد

 نصور اکم : این نمونه همان تربردیرد کرردن  ن بره یرک صرنرف 

اق ی  تح  الحمایه و صغیر اس  که گفته. اینها  ى خواهند  ن اتى 

ا  دائر  بحج راجا به  اهی  انسانى و ف سفى سقط جنیرن بریررون و 

 عاف باشد، ن وید و نشود.  ى خواهرنرد هصرنرف  نه را ارترى ا  

تیررس اقیق  دور و  صون بدارند. تا   در همان دنیاى جداسرا ى 

شد  صنف  نان هه  ع و  نیس  چرا براى آرا ش خاطر و راارترى 

وجدان آن  نانى که سقط جنین  ى کنند، باید آن  نانى کره  رعرترقردنرد 

سقط جنین بهراا  عم ى ناگوار اس  که باید جرا رعره رو ى ا  آن 

خالص شود، ساک  شوند و خود را نسب  بره یرکرى ا   رهره ترریرن 

 عضالت فکرى تاریخ بشری  به بى نارى و بیعالق ى بزننرد. اگرر 

سقط جنین یک اق اس ، جستجو و بیان ارقریرقر  هره ارق دیر ررى 

اس .  ن ها در هردو اینها اینفعند. اتى اگر برخى فمینیستها ایرنرفرا 

 .نباشند

در  ورد  ساله ک یسا، این را  یاد  ى شنویه که اظهار نرارر  رنرفرى 

برنا ه نسب  به نفس عمد سقط جنین، ع یرغه خواس  قانونى شردن 

 آن، آب به آسیاب ک یسا و راس   ذهبى  ى ریزد. 

 گفتگو با منصور حکمت در باره سقط جنین،

 مصاحبه با نشریه همبستگى

١۸صفحه   



 ستون اخبار کارگری 

اضی ...   و حرکتهای اعیر

 

مجمع عمویم ظرف ابراز وجود مستقیم 
  و مستمر کارگران است! 

مجمع عمویم را آگاهانه و بنا به هر نیازی 
 برپا کنید! 

ش دهید!   جنبش مجمع عمویم را گستر

                                                                                  ٥٦۰شماره    
ی

  ١۸صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

استدال  فوق العاد  ضعیفى اس . نمونه عکس این را در برحرج 

پورنوگرافى  ى شود دید. فمینیسه و ک یسا در قبا  پورنروگررافرى 

 واضا کا ال همسویى دارند و اتى کنار هه در صف تااهرات 

ظاهر  ى شوند. آیا  رى شرود گرفر  اعرترراض فرمریرنریرسرترهرا بره 

پورنوگرافى دس  ک یسا را براى افزایش فشار تراریرخرى اش برر 

 نان و ج وگیرى ا  آ ادى و ابرا  وجود جرنرسرى  ن برا   رى 

گذارد؟ و آیا این همسوئى دلید کافى براى ساک  شدن فرمریرنریرسره 

 در قبا   ساله پورنوگرافى اس ؟

ار یابى  نفى ا  نفس عمد سقط جنریرن فرقرط اررف  را نریرسر . 

ارف اکثری  عایه  ررد  اسر . اررف اکرثرریر  عراریره خرود 

کسانى اس  که سقط جنین را هانتخابه  ى کنند و  رى خرواهرنرد 

قانونى باشد. نار  شخص  رد  راجا به هویر  انسرانرى جرنریرن 

هرچه باشد، اکثری  عراریره آنرهرا ارس  رى کرنرنرد کره ایرن کرار 

دردنا  و نا ط وبى اس  و بهراا  با قطا ایات انسرانرى ربرط 

دارد. این ک یساس  که خود را به این عاطفه شریف انسانرى  رى 

چسباند و  ى خواهد دکانش را به این اعتبار با  و پررونق ن را  

دارد. اتفاقا این بى عاطف ى، تق ید گرایى بیولوژیکرى و صرنرفرى 

گرایى فمینیستى اس  که اجا   این ریاکارى و ب ند کردن پررچره 

ااترا  به ایات را به  ذهب یعنى یکى ا   خوف ترریرن و ضرد 

 .انسانى ترین نهادهاى تاریخ بشر داد  اس 

 ٭ ٭ ٭

نشریه همبست ى در اوت و  ۰٦و  ۰۰اولین بار در شمار  هاى 

 . نتشر شد ۱۶۶۰سپتا بر 

 ٦۱۲تا  ۰۶٩ جموعه آ ار  نصور اکم  ج د هشته صفحات 

انتشارات ازب کمونیس  کرارگررى ایرران، چراپ او  نروا ربرر 
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رفتار با جو گفتند چرا باید همسر  ن چهار رو  دراعتصاب غرذا 
باشد  ا و خانواد  اش با خبر باشیه . اطالآ رسانا هیچ ربطا بره 
 ن  و خانواد   ا ندارد، همکاران و دوستان همسر   رتب جویرای 

 اا  همسر  هستند و ا  خانواد   ا پی یر سال   ایشان هستند

اعتصاب غذای مجدد محمدعلی زحمتکش از مولولوموان و یولوا ویون 
 صنفی زندانی

او با اینکه به شدت بیمار اس  ا  رو  هرفرتره تریرر  را  اعرترصراب 
خشکوتر را در تداو  هه در  ندان عاد  آبراد شریررا  آغرا  کررد. 
 حمد ع ا  امتکش با رس انجمن صنفا  ع مان فارس کره چرنرد 
رو  قبد به این دلید که به او گرفرتره شرد  برود در صرورت ادا ره 
اعتصابش،  ع مان  ندانا دی ر را به بندهای جدا ا  هه  نتقد  ا 
کنند، به اعتصاب خود پایان داد  بود، ا  رو  هفته تریرر بره عر ر  
انتقالش به بندی خرطررنرا  و عرد  ترحرقرق وعرد  هرای داد  شرد ، 
اعتصاب خود را  جددا ا  سر گرفته اسر .آقرای  ارمرترکرش طرا 
تماسا ضمن اعال  اعتصابش  صمه و استوار اعرال  کررد  اسر  

 که این بار تا پای جان به اعتصابش ادا ه  ا دهد.

اعرترراضرات هرمرراە  ا در برنا ه جا عه و کرارگرران که خرود را 
کارگران، فرهن یان، با نشست ان و دی ر جرنربرشرهرای اعرترراضرا 
 یدانیه، اعتصاب غذای فعالین عزیز  ندانا را تاکتیک  ناسب در 
 بار ە با ااکمی  رژیه اسال ا و  ندانبانان جنایتکار نمیدانیه.  را 
در  بار ە با این رژیه جنایتکار باید  واظب سال تا خرود براشریره، 
اعتصاب غذا اولین ضربهای به سال تا خود ان اس  لزا به هرمه 
عزیزان اعتصابا توصیه  یکنیه برای افظ جان خود ا  تاکرتریرک 
 اعتصاب غذا استفادە نکنیه و به اعتصاب غذای خود پایان دهید  

 **** 

 گفتگو با منصور حکمت در باره سقط جنین،

 مصاحبه با نشریه همبستگى
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اضی   ستون اخبار کارگری و حرکتهای اعیر
 

عسگری و آرش کلهر   تهیه و تنظیم:  سپیده امیر

٢۱صفحه   

                                                                                  ٥٦۰شماره    
ی

  ١۹صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

یتح به د یل کمبوود غوذا و  ۷۳اعتصاب کارگران دستگاه حفاری
 آب آشامیدنی!

ای در  فرترهللا طرا نرا ره ۰۰کارگران قسم  دست ا  های ارفراری
اعتراض به بیش ا  دو  ا  کمبود  واد غذایا و آب آشا یدنا که 

درجررره  ۷۳فرررعرررالررریررر  ارررفررراری را در د رررای بررریرررش ا  
انرد.اعرترصراب  سانتی رادغیر مکن کرد ، دس  به اعرترصراب  د 

فتهللا تراکرنرون برا  ۰۰ای نوشتند: کارگران دست ا  کنندگان طا نا ه 
جان و د  در شرایط سخ  د ایا و کمبود شدید  رواد غرذایرا و 

اند، ا ا ادا ه ارفراری برر روی سرکرو و  بهداشتا همکاری کرد 
پذیرنیس ، ب رکره سرال رترا  های عم یاتا نه تنها ا کان  دی ربخش

اندا د و ا کان بررو  اروادج جرانرا و  کارگران را به خطر  ا
سا د.کارگران  عترض خطاب بره  سرلروالن،   الا را فراهه  ا

خواهان فراهه کردن شرایط رفاها  ناسب جرهر  ادا ره کرار و 
 اند. عم یات افاری شد 

های مختلف  بند شاغل در پروژه ادامه اعتصاب کارگران داربست
 نفت

هررای نررفررتررا ا  رو   بررنررد شرراغررد در پررروژ  کررارگررران داربسرر 
در اعرترراض بره عرد  ترحرقرق  ۱۴۳۱چهارشرنربره او  تریرر را  

شان و  طابق فراخوان ا  پیش اعال  شد  دسر  ا   های  خواسته
برنرد  ای داربسر  کار کشید  و اعتصراب کرردنرد.کرارگرران پرروژ 

شاغد در صنایا نرفر ، گرا  و پرترروشریرمرا خرواسرترار افرزایرش 
کاری   دستمزد به  یزان لیس  پیشنهادی خودشان و اجرای نوب 

 رو  استراا  هستند. ۱۳رو  کار و  ۲۳

دسوت بوه اعوتوصواب  IGCای شاغل در شرکت  کارگران پروژه
 زدند

ای پریرمرانرکراری  کارگران پروژ  ۱۴۳۱رو  شنبه چهار  تیر ا  
در اعرترراض بره عرد   IGCکرا   س حشور شاغد در شرک  

هررایشرران دسرر  ا  کررار کشرریررد  و اعررتررصرراب  تررحررقررق خررواسررترره
ای شاغد در صنایا نف ، گا  و  کردند.بخشا ا  کارگران پروژ 

پتروشیما طا اعتصاب سراسری سا  گذشته  روفرق بره ترحرقرق 
های خود نشد  بودند و در اعتراض به ُخ رف وعرد   کا د خواسته

پیمانکاران و با تأکید بر افزایش دستمزد  طابق لیس  پیشنرهرادی 
رو  اسرترراار ،  ۱۳رو  کار و  ۲۳کاری  خود و اجرای نوب 

تریرر را   ۷فراخوان به شروآ دور جدیدی ا  اعتصاب در رو  
ای نف  با توجه به ترور  شردیرد  اند.کارگران پروژ  را اعال  کرد 

هرای اخریرر، خرواسرترار افرزایرش  سرابرقره در  را  های برا و گرانا
 دستمزد به  یزان لیس  جدید پیشنهادی ا سا  هستند.

کار شاغل در پتروشیموی هونوگواز نویوز دسوت بوه  کارگران عایق 
 اعتصاب زدند

کرار  ای عرایرق  کرارگرران پرروژ  ۱۴۳۱رو یکشنبه پنجه تیر ا  
شاغد در پرترروشریرمرا هرنر را  در اعرترراض بره عرد  افرزایرش 

شان دس  ا  کار کشید  و اعتصاب کرردنرد.برخرشرا  دستمزدهای 
ها ای شاغد در صنایا نف ، گا  و پتروشیما ا  کارگران پروژ 

طا اعتصاب سرراسرری سرا  گرذشرتره  روفرق بره ترحرقرق کرا رد 

های خود نشد  بودند و نسربر  بره ُخر رف وعرد  پریرمرانرکراران  خواسته
اعتراض دارند و بر افزایش دستمزد  طابق لیس  پیشنهادی خرود و 

 رو  استراا  تأکید دارند. ۱۳رو  کار و  ۲۳کاری  اجراینوب 

سابرقره  های با ای نف  با توجه به تور  شدید و گرانا کارگران پروژ 
های اخیر، خواستار افزایش دستمزد به  ریرزان لریرسر  جردیرد  در  ا 

 پیشنهادی ا سا  هستند.

 تجمع کارگران شهرداری حسینیه  خوزستان مقابل شهرداری

رو  یکشنبه پنجه تیر  ا ، کارگران شهرداری اسریرنریره انردیرمرشرک 
 ا  اقوق با تجما در  قابد شرهررداری دسر   ۱۱بدلید عد  دریاف  
 به اعتراض  دند. 

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت آذرپارک

کارگران شرک  آارپار  تربرریرز اعره ا  پرارکربران و برا رس در 
اعتراض به تاخیر سه  اهه در پرداخ  اقوق و عد  رعای  قرانرون 
کار و اعرمرا  افرزایرش دسرترمرزدهرا در  رقرابرد ایرن شررکر  ترجرمرا 

 اعتراضا برگزار کردند

 اعتصاب کارگران شرکت ایران ایق دهلران

کارگران شرک  ایران افق )پرایردار  ۱۴۳۱تیر  ۰صبهللا رو  دوشنبه 
غرب آبان و تعمیرات چشمه خوش( در اعتراض بره عرد  پررداخر  
اقوق دس  ا  کار کشید  و اعترصراب کرردنرد.برا تروجره بره شررایرط 

 اهه رانرنردگران و  ۷سخ  اقتصادی و گرانا های کمر شکن اقوق 
  اهه کارگران پرداخ  نشد  اس . ۰

 کارگران اورهال پاالیشگاه نفت تهران دست به اعتصاب زدند

کرارگرران اورهرا  شراغرد در  ۱۴۳۱رو  دوشرنربره شرشره تریرر را  
پاالیش ا  نف  ترهرران در اعرترراض بره افرزایرش اجربراری سراعرات 

 کاریشان دس  ا  کار کشید  و اعتصاب کردند.

 تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی

و در  ۱۴۳۱تریرر را   ۷هم ون دی ر یکشنبه های اعتراضا رو  
ادا ه آن تا رو  پنجشنبه نریرز برا نشرسرتر ران ترأ ریرن اجرترمراعرا در 

هرا، عرد  اجررای کرا رد  اعتراض به عد  افزایش اقوق و  سرترمرری
هرای خرود در  شان به تجمرا سا ی و عد  تحقق دی ر  طالبات همسان

 دهند. شهر های  خت ف ادا ه  ا

ضرب و شتم یکی از کارگران ملترض شورکوت آهون آجویون تووسوط 
 نماینده تاز االختیار شرکت

قربان اسکندر اد  کارگر شرک  آهن آجیرن شراغرد در  رعردن  رس 
در شرهررسرتران اهرر تروسرط  ۱۴۳۱سون ون رو  جمعه سو  تیر ا  

پور نمایند  تا  ا ختیار و  سرلرو  ا رور اداری شررکر   ناصر نعم 
 ورد ضرب و شته قرار گرفته و در بریرمرارسرتران براقررالرعر رو  اهرر 

 بستری شد  اس .

 کارگران  عدن ا   دیران  عدن سوگون و 

اضی   ستون اخبار کارگری و حرکتهای اعیر
 

عسگری و آرش کلهر   تهیه و تنظیم:  سپیده امیر



 ستون اخبار کارگری 

اضی ...   و حرکتهای اعیر

١۸صفحه   

                                                                                  ٥٦۰شماره    
ی

  ۲۲صفحه  کمونیست هفتگ

 کارگران، کمونیست ها، به حزب حکمتیست بپیوندید! 

دادستان کد استان آاربایجان شرقا  درخواس  رسیدگا بره ایرن 
گستاخا بیشر انه ا  طرف شرک  و تنبیه فرد یا افرراد  ررتربرط 

نرفرر پررسرنرد شررکر  آهرن  ۰۳۳را دارند.ال   به اکر اس  که 
 ۱۷های دی ر شاغد در  عدن سون ون ا   آجین هه  انند شرک 

 ا  قبد نسب  به پایین بودن اقوق و  زایا تبعیض در پررداخرترا 
برنردی  شراغرد  سرا ی ارقروق و طربرقره  ها، اجرای طرح همسان

هرای  ردیرر   عترض هستند که با گذش  بیش ا  یکسا  ا  وعرد 
عا د  س و هه چنین دسرترور  سرترقریره هریسراه هریرچ  روردی 

ها و نهادهرای   حقق نشد  اس  و اخیرا هه  دیران  عدن، شرک 
اطالعاتا اقدا  به تهدید و بایکوت اعتراضات کارگری و ایرجراد 

 تفرقه بین کارگران  ا نمایند.

 یقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در گرمسار

 ۱در سایه فقدان ایمنا  حیط و شرایط نا ناسب رو  چهارشنبره 
ساله در گر سار این انرجرا   ۲۷کار یک کارگر  ۱۴۳۱تیر  ا  

 تر سقوط کرد و جران  ۷کار در یک استخر اخیر  آب به عمق 
در یرکرا ا   ۱۶خود را ا  دس  داد. این ااد ه اوالا سراعر  

واادهای تولیدی واقا در شهر  صنعتا فجر گر سار ره داد  
ایران در   ریرنره رعرایر   سرائرد ایرمرنرا کرار در  ریران ” اس .

کره رتربره  را به خود اختصاص داد   ۱۳۲کشورهای جهان رتبه 
 بسیار پایینا اس .

 های رانندگی در مشهد تجمع مربیان آموزشگاه

هرای رانرنردگرا در  شرهرد، رو   شماری ا   ربریران آ رو شر را 
های خود، اقدا  بره بررپرایرا  یکشنبه پنجه تیر  ا ، با توقف فعالی 

گرذاری غریرر  تجما اعتراضا کردند. عترضان، نسب  بره نرره 
های ن رهرداری و  عادالنه، پایین بودن دستمزدها و افزایش هزینه

تعمیر خودرو انتقراد داشرتره و خرواهران رسریردگرا  سرلروالن بره 
 اند.  طالبات خود شد 

 اعتراض کشاورزان قه دریجان نتیجه بخش بود

، در پرا اعرترراض کشراور ان قره ۱۴۳۱جمعه سرو  تریرر را  
هرای آب کشراور ی، کرانرا  هرای  دریجان به بسته برودن کرانرا 

 سدود شد  آب با سه رو  تاخیر، با گشایا شد.بره گرفرتره  رنرابرا 
 ح ا ع   تاخیر سه رو   در برا گشرایرا کرانرا   سردود شرد ، 
اختصاص غیرقانونا سهمیه آب کشاور ان به صرنرایرا فروالد و 
اوب آهن و صنایا ناا ا استان اصفهان بود  اسر .درپرا عرد  

های آب کشاور ی در اسرتران اصرفرهران  با گشایا به  وقا کانا 
بسیاری ا   حصوالت کشاور ی خشک شد و آسیب های  رالرا 

 فراوان به کشاور ان استان اصفهان تحمید شد  اس .

 اعتراض کارکنان سازمان صمت استان تهران

 ۷کارکنان سا  ان صم  استران ترهرران صربرهللا رو  یرکرشرنربره 
با تر  اتاق کار خود در  حوطه ورودی و ایراط  ۱۴۳۱تیر ا  

این سا  ان تجما و اعتصاب کردند.کارکنان سا  ران صرنرعر ، 
 عدن و تجارت تهران در اعرترراض بره عرد  پررداخر  اضرافره 

و هم نین اذف  ۱۴۳۱اقوق سا  جدید طا سه  ا  نخس  سا  
های اقوقا دس  ا  کار کشیدنرد و در  کاری خود ا  فیش اضافه

فضای البا و ایاط ساختمان این سا  ان واقا در  یردان ولریرعرصرر 
اعتصاب کردند.هنو  هیچ  سلولا بررای صرحربر  برا کرارکرنران در 
جما آنها اضور پیدا نکرد  اس  و کارکنان که هم نان اقوق خرود 

کرنرنرد  را بدون افزایش طبق فیش های فروردین پارسا  دریرافر   را
 نیز قصد با گش  به پش   یزهای خود را ندارند

 وا ه زمانی را آزاد کنید

سرا ی  در پا پرونرد   ۱۴۳۱خرداد  ۶واله   انا فعا  کارگری در 
ا نیتا با داش  شد و هه اکنرون برا وجرود بریرمراری اراد کربردی در 
 ندان اوین بدور ا  دارو و در ان در با داش  به سرر  ریربررد.جران 
واله   انا در خطر اس  و باید هر چه سرریرعرترر خرار  ا   نردان 

 تح  ادا ه در ان قرار گیرد.

 محمد ایران نژاد جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد

تریرر را ، جرهر  ترحرمرد دوران  ۷ حمد ایران نرژاد رو  یرکرشرنربره 
 حکو ی  ابس خود، راها  ندان اوین شد.اواید خرداد ا  ا سرا ، 

دادگا  فر ایشا تجدید نارر اسرتران  ۰۰ حمد ایران نژاد توسط شعبه 
اقدا  ع یه ا نی    ا ا  طرریرق عضرویر  در “ تهران ا  باب  اتها  

 را   ۷سرا  و  ۰بره ”  های چه  ارکسیستا و تب ی  ع یه نارا  گرو 
 ابس تعزیری  حکو  شد.

 امیرساالرداوودى جهت تحمل حبس راهى زندان اوین شد 

تریرر را ، جرهر   ۷ا یر ساالر داودی، وکید دادگستری رو  یکشنبه 
تحمد دوران ابس راها  ندان اوین شد. وی در آار ا  سا  گذشتره 

سا   ۱۴بیدادگا  تجدیدنار استان تهران  جموعا به  ۰۰توسط شعبه 
قانون  جرا ات اسرال را،  ۱۰۴ابس  حکو  شد  بود. با اعما   اد  

 سا  ابس تعزیری در خصوص وی قابد اجرا خواهد بود ۱۳

 پسر هم به زندان ریت-یک روز بلد از پدر

فرر ا   فرر، پرردر و بررادر فرر اد انصراری ا ریرن و آر ران انصراری
، هر دو هه اکنون در  ندان بره سرر ۶٢جانباخت ان اعتراضات آبان 

فر جه  تحمد اربرس ظرالرمرانره، خرود را بره  برند. ا ین انصاری  ا
فرر بره  نردان انرترقرا    ندان  عرفا کرد  بود. سپس آر ان انصراری

یافته اس .آنها پیشتر توسط شعبره یرک دادگرا  هفرر رایشرا انرقرالبه 
نوا ، هرر  بندر  اهشهر به ریاس  هقاضاه جنایتکار،  هران  همان

یک برای اتها  هتب ی  ع یره نرارا ه بره سره  را  اربرس و پرنر  سرا  
فرر،   حرو ی  خرو  ا  کشور  حکرو  شرد  برودنرد.ا ریرن انصراری

اواخر بهمن  ا  گذشته در پا ااضار به دادسرای بهبهان و اضرور 
فر فرر نرد وی نریرز  وی در این  کان با داش  شد و آر ان انصاری

 اواید اسفند  ا  توسط نیروهای ا نیتا دست یر شد  بود.

که بطور ناگوهوانوی قوطوع  ۹۰۲حسن سلیدی طی تماس کوتاه از بند 
گردید، اعالز کرد چهار روز است در اعتصاب غذا بسر میبرد و در 

 انفرادی محبوس است

رو  پنجه تیر ا  اسرن سرعریردی ا  اعضرای سرنردیرکرای کرارگرران 
شرک  وااد طا تماسا کوتا  که با دخال  عوا د ا نیترا قرطرا شرد 
اعال  کرد چهار رو  اسر  در اعرترصراب غرذا بسرر  ریربررد و در 

 یباشد که با فرریرادی ا  پشر  خرط تر رفرنرش قرطرا  ۲۳۶انفرادی بند 
گردید، چند دقیقه بعد ت فن  نگ خرورد و شرخرصرا کره خرودش را 
با جو اسن سعیدی  عرفا کرد  اس  . خانه نسرین رایما همرسرر 

هرای سرعریردی  این فعا  سندیکایا در بند را تهدید کرد که اگرر گرفرتره
قضایا ع یه شما  یر ریرر  و   در  پیدا کند و اطالآ رسانا شود اکه

 برخورد خواهیه کرد.خانه رایما در اعتراض به 



 زنده باد شوراها! 

ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای را همه جا ایجاد کنید! در کارخانه 
ها و محالت شوراها را برپا کنید! امروز شورا ارگان مبارزه و قیام و فردا 

 ارگان حاکمیت! 

 

                                                                                   ۱۲صفحه    
ی

 ٥٦۰شماره  کمونیست هفتگ

 زنده باد سوسیالیسم! 

یه حزب کمونیست کارگری ایران  حکمتیست -نشر

: سیاوش دانشور  رسدبتر

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید
 

ن منین ننند   یه کمونیست تنها مقاالتر را منننتنشر رسدبتر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است. نشر
یه تهیه شدند. مطالب باید حداکتر تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.   که برای این نشر

 

آدرسهای تماس با حزب  

حکمتیست -کمونیست کارگری   

 

 دفتر مرکزی حزب

 پروین کابیل

daftaremarkzy@gmail.com  

 

 رئیس دفتر سیایس

 سیاوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  

 

 دبتر کمیته مرکزی

 جمال کمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  

 

 دبتر کمیته سازمانده

ن زاده  رحمان حسیر

hosienzade.r@gmail.com  

 

 دبتر کمیته کردستان 

 صالح رسداری

sale.sardari@gmail.com  

 

 دبتر تش یالت خارج 

یفن   نادر رسر

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب کمونیست  تلویزیون پرتو، برنامه های 

ناتیو -کارگری حکمتیست را بطور زنده از طریق کانال آلتر

 کنید. 
ن
شوراتی دنبال کنید و به کارگران و دوستانتان معرف

 آدرس خط زنده: 

https://alternative-shorai.tv/  

 

 سر دبیر این شمار  کمونیس  سعید ی انه 

Siavash_d@yahoo.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falternative-shorai.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rHHA7o7vrHLF4nZ07fsQrrymaP4vDBfvAW5R3g_fbTbVSwOA5eBiwjaw&h=AT3cW4NGZ_l2na3FZtx1mML6Poxpl3_5wmfTGv3kQiOSVvEtZc_jHTdKSF9Uv7F9LWHjxvvBlIEXrs2PLMEjyo7ZRZHxnE0KPh4fzhG4_bK-HOlBWL

