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ــران دارد شــکــل                 ــي در اي ــالب ــق ان
سوال اينست که حزب چـه      .   ميگيرد

ميکند؟ بنا به قطعـنـامـه مصـوب          
، حـــزب رهـــبـــري و           ٤کـــنـــگـــره    

سازماندهي انقـالب را در دسـتـور           
امـا ايـن يـک        .   خود قرار داده اسـت     

جهت گيري عمومـي اسـت و بـايـد            
استنتاجات مشخصي از اين جهـت      

ما چه ميگوئـيـم   .   گيري بعمل بيايد 
 و چکار ميخواهيم بکنيم؟

مــا اولــيــن کــمــونــيــســتــهــايــي       
نــيــســتــيــم کــه بــا انــقــالب روبــرو             

و حتي براي خود ما و يـا         .   ميشويم
الاقل بخشي از حزب که هـمـسـن و           
سال مـن هسـتـنـد ايـن اولـيـن بـار                  
نيست کـه يـک انـقـالب را تـجـربـه                  

 بـوده    ٥٧ما فعال انقالب    .   ميکنيم
ايــم و درســهــا و تــجــارب خــود را              

با اينهمـه بـايـد گـفـت بـراي              .   داريم
کمونيسم کـارگـري ايـن اولـيـن بـار              

. است که با انقالب درگير مـيـشـود         
کمـونـيـسـتـهـا در دوره هـاي قـبـل                  
نوشته ها و رهنمود هاي زيـادي در         
مورد انقالبهاي مشخصي که بـا آن        
درگير بـوده انـد دارنـد، کـه نـمـونـه                 
مشخص و بر جسته اش بلشويکهـا       

اما اينها متعلق به تجـربـه       .   هستند
نــه .   ديــگــر و دوره ديــگــري اســت           

انقالبي که مي آيد شـبـيـه انـقـالب             
اکتبر است و نه ما شبيه بلشويکهـا        

 هم  ٥٧در قياس با انقالب     .   هستيم
بدرجـه بـيـشـتـري ايـن امـر صـادق                 

به همين دليل تا حـد زيـادي          .   است
نميشود متکي شـد بـه تـجـارب و              
تئوريها و نـظـرات گـذشـتـه دربـاره               
انقالب حتي اگر آنها را بـراي زمـان          

حـتـي   .   خودشان قبول داشته بـاشـيـم      
حرفهاي راديـکـال تـريـن چـپـهـا در               

ــقــالب      ــا            ٥٧ان ــم ــادي ب ــز زي ــي  چ
اجازه بدهـيـد بـعـضـي از           .   نميگويد

اين نـظـرات را بـازبـيـنـي کـنـيـم و                   
ببينيم تا چه حد به مسـائـل امـروز            

 .ما مربوط ميشود
 

 نظرات رايج درباره 
 سازماندهى انقالب

 
کـه  ( ميگويند توده مردم و يا خلـق         

البته اين مقوله را ما عـمـيـقـا نـقـد            
بمـيـدان   )   کرده ايم وکنار گذاشته ايم    

مي آيد و ما بايـد آنـهـا را مـتـحـد                 
ســتــمــکــشــان وکــارگــران و       .   کــنــيــم

زحــمــتــکــشــان را بــايــد مــتــحــد و           
ايـن تـوده مـردم        .   متـشـکـل کـنـيـم        

اعتراض و تظاهـرات و اعـتـصـاب            
مـيــکــنــنــد و در نــهــايــت بــا قــيــام            

ايـن  .   حکومت را سرنگون ميکنـنـد     
در .   البته راديکال ترين روايت اسـت     

نيروهاي چپ سنتي تزهاي ديـگـري        
هم مثل محاصره شهرها از طـريـق          

دهات و تـئـوري چـريـکـي مـوتـور                
کوچک و مـوتـور بـزرگ هـم وجـود               
داشت که در همان تـجـربـه انـقـالب            

 اجتماعا و عمال نقد شد و کنار     ٥٧
ايـنـهـا ديـگـر امـروز           .   گذاشتـه شـد    

به هر حـال بـر        .   موضوعيتي ندارند 
اســاس نــظــراتــي کــه امــروز قــابــل           
بررسي هستند در يک انقـالب تـوده         
ها به حرکت در ميايند و وظيفه ما        
آنست که مردم را بسيج کنيم، آنـهـا         
را سازمان بدهيم و آگـاه کـنـيـم تـا               
باالخره با يک قيام شهري انقالب بـه        

. نتيجه برسد و رژيم سرنـگـون شـود         
در روايـتـهـاي راديـکـال تـر طـبـقـه                 

. کارگر نقش مهمتري پيدا ميـکـنـد       
طبقه کارگر بعنوان محـور و رهـبـر           
انقالب به رسميت شناخته ميـشـود       
که بايد بميدان بيايد و مـبـارزه اش           
سراسري و سـيـاسـي بشـود، مـردم              
هژموني طبقه کارگر را بـپـذيـرنـد و           

در .   طبقه رهبري خود را اعمال کند     
سطح مشـخـص تـر کـارگـران بـايـد               
شوراهاي خود را بوجود بـيـاورنـد و          

اينجا ديگـر داريـم بـه         ( اين شوراها   
ادبيات مارکسيسم انقالبي نـزديـک       

هم ارگانهاي قيام هستند    )   ميشويم
و هم ارگان نظام سوسياليستي آتـي        

ايــن .   بــعــد از پــيــروزي در انــقــالب         
بهترين و پيشرو ترين روايتـي اسـت         
که تاکنون در مورد انقـالب داشـتـه          

طــبــقــه کــارگــر مــبــارزه اش           .   ايــم
ســيــاســي و ســراســري مــيــشــود،            
ــاورد،             ــيـ ــت مـ ــدسـ ــي بـ ــونـ ــژمـ هـ
شوراهايش را ميسازد و قـدرت را          

 .ميگيرد
اما حتي همين راديکـال تـريـن         
نظريه هـم امـروز بـراي مـا کـافـي                 

شايد چهار پنجـسـال پـيـش         .   نيست
امـا امـروز     .   اين تئوري کـافـي بـود        

براي حزبي که ميخواهد درگير يـک        
انقالب زنده بشود اين نـظـريـه راه و            
اســتــراتــژي عــمــلــي اي بــمــا نشــان          

اوليـن سـوال ايـنـسـت کـه             .   نميدهد
چگونه طبقه کارگر هژموني اش را        
برقرار ميکند؟ ميدانيم کـه در ايـن         
انقالب زنان و جوانان و اساسا تـوده         
مردمي کـه از مـذهـب رويـگـردان              
شده اند نقش مهمي ايفا ميکـنـنـد،     
خوب هژموني طبقه کارگر بـر ايـن           
اقشار چطور تامين ميشود؟ اصـال       
هژموني طبقه کارگر بر تـوده مـردم         
يعني چي؟ چه اتفاقي بايد بـيـفـتـد؟          
ميگويـنـد مـبـارزه کـارگـران بـايـد               
ســراســري شــود، چــطــور؟ مــبــارزه         
کارگران بايد سياسي شود، حول چـه       
شــعــارهــائــي؟ کــارگــران کــه هــنــوز        
دستمزدهاي عقب افتاده شان را هـم       
نتوانسته اند بگيرند، چطور ميشود     

۸ 
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 پرستاران تهدید به اعتصاب سراسری کردند
 شهال دانشفر
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 فتواي خامنه اي،
حرف مفت و 
 !نمايش زبوني

 
خامنه اي فـتـواي مـمـنـوعـيـت اعـتـصـابـات                  

مهمالت او در پـاسـخ بـه            .   کارگري داده است  
حکم " ي خبرگزاري کار ايران در مورد       " استفتا" 

: درباره اعتصاب کارگري، چنين است    "   شرعي
هرگونه عملـي کـه مـوجـب تضـعـيـف نـظـام                   " 

مقدس جمهوري اسالمي شود، مجاز نيسـت،       
ميتوانند با اسـتـفـاده از مـجـاري قـانـونـي و                    
گــزارش مــطــلــب بــه مســئــولــيــن مــافــوق بــه            

ابتدا بايد تاکيـد    . "   مطالبات و حق خود برسند    
 سال پيـش جـواب     ٢٥کرد که کارگران ايران از      

در زماني کـه رژيـم       .   چنين اراجيفي را داده اند    
اسالمي در اوج قدر قدرتي اش بـود خـمـيـنـي              

و قـانـون ضـد        "   اعـتـصـاب حـرام اسـت         " گفت   
اما .   کارگري رژيم هم اعتصاب را ممنوع کرد      

 ســال، بــدون تــوجــه بــه         ٢٥کــارگــران در ايــن       
و فتواي خميني، مجبور شـده انـد در         "   قانون" 

مقابل تهاجم سبعانه و وحشـيـانـه حـکـومـت               
اسالمي سرمايه به حقوق خود هـر روز دسـت             

و اکنـون در شـرايـطـي کـه             .   به اعتصاب بزنند  
شورشهاي شهري و به مصـاف طـلـبـيـدن کـل                
حکومت مـيـرود کـه سـراسـر ايـران را در بـر                     
بگيرد، و در شـرايـطـي کـه شـعـار مـرگ بـر                       
جمهوري اسالمي و به آتش کشيدن و مـنـهـدم           
ساختن مراکز دولتي دارد به امري عادي بـدل          
ميشود، آنگاه خامنه اي فقط خود را بيـش از           

 .پيش مسخره کرده است
 

 فتواى المثنى چرا الزم شده؟
 

قبل از فتـواي خـامـنـه اي، جـالـب اسـت کـه                     
ايلنا است کـه    "   سرويس کارگري " استفتا کننده   

بهانه اسـتـفـتـا       .   ميخواهد ولي فقيه فتوا بدهد    
" شرايط جـنـگـي و نـوپـا بـودن انـقـالب                "را به  

 !                کارگران جھان متحد شويد
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مبارزاتشـان را سـيـاسـي و سـراسـري               
کرد؟ مگر چقدر فرصت داريم؟ انقالب      
ســر پــيــچ بــعــدي اســت، و مــبــارزات            
کارگران هنوز متفرق و غير سياسـي و         

چـه بـايـد کـرد؟         .   غير سـراسـري اسـت       
! مبارزات کارگري زياد مهـم نـيـسـت؟         

بــقــيــه مــبــارزه ســيــاســي مــيــکــنــنــد           
! از خير هژموني بـگـذريـم؟     !  کافيست؟

اما اصلي تـريـن سـوال در ايـن مـيـان                 
نــقــش حــزب در ايــن مــيــان         :   ايــنــســت

چيست؟ چرا اسمي از حـزب در مـيـان            
نيست؟ جنبش کارگري سياسي شود و      
سراسري شود و سرنگون کند و قـدرت          
را بگيـرد، پـس حـزب چـکـاره اسـت؟                
ميگويـنـد حـزب هـمـه ايـنـکـارهـا را                  

باز که بر گشتيم سر جـاي        !   رهبري کند 
بحث بر سـر هـمـيـن اسـت کـه               !   اولمان

آيا حزب فقط فاعل    .   حزب چکار بکند  
است و بايد اتفاقي بيرون از خـودش را          
رهبري کند؟ يا خـودش هـم مـوضـوع             
کار و جزء اين انقالب اسـت؟ اخـتـالف          
ما از همين جا حتي با راديکـال تـريـن            

. شاخه هاي چپ سنتي شروع مـيـشـود        
 سال پيش همين حـرف       ٢٥خود ما در    

اينکه تحت رهـبـري حـزب         .   را ميزديم 
طبقه کارگر متحد ميشود، هـژمـونـي         
طبقه کارگر برقرار ميـشـود و انـقـالب          

ايـن در    .   سوسياليستي پيروز مـيـشـود     
خود حرف غلطي نـيـسـت امـا خـيـلـي              

رهـبـري حـزب بـه         . کلي و ناکافي است 
چه معناست؟ بـه ايـن مـعـنـاسـت کـه                 
حـزب مـثـل رهـبـر يـک ارتـش سـتــاد                   
فرماندهي انقالب است؟ لشـکـر تـوده          
هاي طبقه و مردم تـحـت رهـبـري ايـن              
ــنــد و                    ــاي ــه حــرکــت در مــي ــاد ب ســت
ميجنگنـد؟ امـروز کـه بـه واقـعـيـات                
جاري نگاه ميکنيم تصوير ديـگـري از         

 .رابطه حزب و انقالب را ميبينيم
روشن است که اگر حزب ما نـبـود          
وقايع به اين شکل اتفاق نـمـيـافـتـاد و              

مـا  .   جنبش انقالبي به اينجا نميرسـيـد      
تحول بيرون از خودمان را فقط رهبـري        
نميکنيم بـلـکـه در سـاخـتـنـش نـقـش                  

ما دخالتگر و درگـيـر جـنـبـش            .   داريم
انقالبي هسـتـيـم و اگـر ايـن درگـيـري                 
حزب مـا در جـنـبـش انـقـالبـي نـبـود                   
آنوقت نه جنبش و نه حزب در هيئت و          
جايگـاه و قـدرت امـروزيشـان اصـوال              

بنابراين بحث فـقـط      .   وجود نميداشتند 
بر سـر انـقـالب و مـبـارزات کـارگـري                 

حزب جزء در هـم تـنـيـده ايـن               .   نيست
ــر اســت     حــزب، ســازمــان آن        .   تصــوي

وســيــاســتــهــاي آن، و رابــطــه حــزب و            
جامعه و حـزب و قـدرت سـيـاسـي از                

. هــمــان ابــتــدا وارد تصــويــر مــيــشــود         
بسياري از مباحث و نظراتي که در اين        
ــثــل حــزب و                     ــده م دوره مــطــرح ش
شخـصـيـتـهـا و آژيـتـاتـور و مـحـافـل                    
کارگري و غيره بايد در بـحـث حـزب و             

جايگاه اين  .   انقالب خود را نشان بدهد    
مباحث در برخورد به يک انقـالب زنـده        
و جاري چيست؟ تمام دستهـاوردهـايـي        
که ما بعنوان مارکسيـسـم انـقـالبـي و             
کمونيسم کارگري داشتـه ايـم بـايـد در             
شــرايــط انــقــالبــي ضــرب شــود و بــه              
سياستهاي عمـلـي مشـخـص تـرجـمـه             

کمونيسم کارگري وقتي که تحت     .   شود
اين نام اعـالم مـودجـوديـت کـرد دوره              
اختناق بود، انقالب نه بشکل بـالـفـعـل       
و نه بالقوه جلوي چشمانمان نبود، ولـي        
اين بمعناي آن نيسـت کـه کـمـونـيـسـم               
کارگري و غير کارگري فقـط در دوران          

. غير انقالبي و آرام از هـم مـتـمـايـزنـد            
در دوران انقالبي مـا  :   سوال من اينست  

چه حرفهاي جـديـدي داريـم؟ آيـا قـرار               
است به اتحاد مبارزان کمونيست سـال       

واضح اسـت کـه پـاسـخ          !    برگرديم؟ ٥٧
 سال تجربه و رسـيـدن        ٢٥.   منفي است 

به نظرات و سياستهائي که تـحـت نـام            
کمونيسم کارگري مطرح کرده ايم بـايـد        

مـا  .   امروز نتايج خود را نشـان بـدهـد           
بايد بعنوان کـمـونـيـسـم کـارگـري وارد              
انقالب بشـويـم در غـيـر ايـن صـورت                

چپهاي گذشـتـه    .   بجائي نخواهيم رسيد  
مـا  .   تجربه کردند و شکـسـت خـوردنـد         

حزب ديگري هستيـم و طـور ديـگـري             
ما هنوز بقدرت نـرسـيـده       .   کار کرده ايم  

هر جا حضور داشـتـه ايـم دنـيـا را در                  
مـا  .   جهت آرمانهايمان تغيير داده ايـم       

حزب منشا اثر حـتـي در اپـوزيسـيـون             
اين حزب با ايـن انـقـالب چـه             .   هستيم

ميخواهد بکند؟ اين حزب نـمـيـتـوانـد           
شيوه هاي خاص و متمايز خـودش در          

 .برخورد به انقالب را نداشته باشد
 

 حزب و انقالب
 

اولين فرق ما با بقيه آنست که رهـبـري       
انقالب را فقـط در هـدايـت مـبـارزات              

. جاري و سازماندهي آنها نمي بـيـنـيـم         
اين جزئي از وظـايـف مـا هسـت امـا                
جــزء اســاســي تــرش رهــبــري انــقــالب          
بعنوان يک نيروي اجتمـاعـي، بـعـنـوان           
يــک حــزب ســراســري قــوي و مــدعــي            
قدرت اسـت، رهـبـر انـقـالب بـعـنـوان                 
نيروئي که نماينده و سخنگوي انقـالب       

يک شاخـص و فـاکـتـور اصـلـي              .   است
حزب نه فـقـط    .   انقالب خود حزب است   

بعنوان رهبر بلکـه حـزب بـعـنـوان يـک               
عنصر دخـالـتـگـر و نـيـروي فـعـالـه و                   

بـعـنـوان يـک       .   قدرت محـرکـه انـقـالب       
. عــامــل عــيــنــي حــاضــر در جــامــعــه         

همانطور که انقالب بدون طبقه کـارگـر         
نــمــيــشــود انــقــالب بــدون حــزب هــم             

به نظر من امـروز بـايـد جـزء            .   نميشود
ديگري به تئوريهاي کالسيـک انـقـالب         

لـنـيـن مـيـگـفـت انـقـالب              .   اضافه کرد 
وقتي رخ ميـدهـد کـه مـردم نـتـوانـنـد                 
تــحــمــل کــنــنــد، و دولــت نــتــوانــد بــه            
حکومت ادامه دهد؛ امروز بايد اضافه      

کرد و حزبي وجود داشته باشد کـه ايـن           
نخواستن مردم را در برابر طبقه حاکمه       

حـزبـي کـه رهـبـر و            .   نماينـدگـي کـنـد      
. مردم بـه حـکـومـت بـاشـد          "   نه"تجسم  

اين سومي بـهـمـان انـدازه دو فـاکـتـور               
هم در شکل دادن بـه        .   ديگر مهم است  

ايـن  .   انقالب و هم در پـيـروز کـردن آن            
اولين فرق ماست بـا تـئـوريـهـائـي کـه                

. انقالب را بدون حزب توضيح ميدهند     
حزب جزئـي از خـود تـئـوري انـقـالب                

اين را ما به عينه شاهديم کـه         .   ماست
اگر حزب مـا نـبـود جـنـبـش انـقـالبـي                  

اگر مـا نـبـوديـم دو          .   امروز اينجا نبود  
خرداد مـوقـعـيـت قـويـتـري از امـروز                 

اگـر  .   داشت، اين ابژکتيو و واقعي است     
مــا نــبــوديــم چــپ در ايــران اصــال در              
صحنه سياسي حضور نداشت و آنـچـه          
هم که به نام چپ بود فرق چـنـدانـي بـا               

زائــده .   بــنــي صــدر و ســروش نــداشــت        
حکومت مـيـشـد و هـيـچ نـقـشـي در                  

اگر چپ  .   تحوالت سياسي ايفا نميکرد   
در جامعه با حزب ما تداعي نـمـيـشـد          
امثال حزب توده و اکثـريـت مـيـدانـدار           

آنوقت ممکن بود شـورش و        .   ميشدند
عصيان داشته باشـيـم، مـردم بـاالخـره            
طاقتشان طاق ميشد و فرياد ميزدنـد،       
ولي يا سرکوب ميشدند و يا فريبـشـان         
ميدادند و جـنـبـشـشـان را مـنـحـرف                 

امروز تا همينجا نميتوانيـد     .   ميکردند
حزب ما را از صحنه کنار بـگـذاريـد و            
بگوئيد جنبش سرنگوني راديـکـالـيـزه         

ما به اين جنـبـش اسـم و هـويـت               .   شد
بـدون مـا     .   داديم و به پيـش رانـديـمـش         

ممکن بود تاريخ اينطور نـوشـتـه شـود           
که مردم از دو خرداد نومـيـد شـدنـد و              
دوسال بعد به رياست جمهوري خانـمـي        

و .   که صلح نوبل گرفته بود راي دادنـد         
باين ترتيـب مـردم ايـران بـه پـارلـمـان                 

اولين انقالب مخمـلـي     .   واقعي رسيدند 
حـزب مـا راه چـنـيـن            !   در خاورمـيـانـه    

هميـن امـروز     .   سناريوهائي را سد کرد   
وقتي به وقايع ايـران نـگـاه مـيـکـنـيـد                 

مـن ايـن را       .   فاکتور حزب را ميبينيـد    
بارها و از جمله در کنگره اخير گفته ام         
که حزب ما چنان موقعيتي پيدا کـرده         
که سياستها و رهنـمـودهـاي امـروزش          
پس فردا بعنوان يک عامل عيني خـود        

هـمـيـن انـتـخـابـات          .   را نشان ميدهنـد   
هـر  .   مجلس هفتم را در نظـر بـگـيـريـد           

تاريخ نويسي بخواهد حوادث روزهـاي       
اخير را ثبت کـنـد خـواهـد نـوشـت در                 
انتخابات مجلس هفتم در سـنـنـدج و            
بوکان و نـهـاونـد و مـريـوان و ايـذه و                     
بخشـهـائـي از اصـفـهـان پـوسـتـرهـاي                 
انتخاباتي را کندند، صندوق هـا را در          
هم شکستند، بساط انتخابات را بـهـم         
ريختند و انتخابات را بـقـول يـکـي از              
احــزاب آن دوره بــر ســر رژيــم خــراب               

حــتــي اگــر اســم مــا را هــم               .   کــردنــد
نخواهند بياورند نقش و تاثير حزب ما       

و .   در تحوالت را نميتوانند انکار کنند     

يا برخاستن شعار آزادي و بـرابـري در             
 آذر را در       ١٦دانشگاه تهران در روز        

نظر بگيريد و يا خواست لغو آپـارتـايـد          
جنسي در قـطـعـنـامـه هـمـايـش زنـان                 
سـنـدج و يــا فسـتـيـوال آدم بـرفـي در                    

حزب يـک    .   حمايت از حقوق کودکان را    
عــامــل عــيــنــي در شــکــل دادن بــه               

اگـر بـخـواهـنـد وقـايـع            .   تحوالت است 
شروع انـقـالبـي کـه از راه مـيـرسـد را                   
بنويسند بايد به همين رخدادهـا اشـاره         

 که بـا جـنـبـش       ٥٧کنند، مثل انقالب    
آن اتـفـاق     .   خارج مـحـدوده شـروع شـد         

خودبخودي و خود جوش بود امـا ايـن           
بار بارقه هـاي شـروع انـقـالب نـتـايـج                 

ايـن  .   حضور و دخالتگري حزب ماست    
بار مردم خودبخودي و بطور خودجوش      
بــيــاد شــعــار آزدي و بــرابــري و لــغــو               
آپارتايد جنسي و حمـايـت از کـودکـان            

حزبي وجود دارد که پـرچـم     . نيفتاده اند 
 .اين آرمانها را بر افراشته است

پس بحث فقط بر سر ايـن نـيـسـت            
کــه بــدون وجــود يــک حــزب انــقــالبــي            

اين يک  .   کارگري انقالب پيروز نميشود   
جنبه قضيه است که مارکسـيـسـتـهـاي        

. انقالبي هميشه بر آن تاکيد کـرده انـد           
بـحـث   .   اما بحث ما از اين فراتر اسـت        

ما اينست که امروز حزب خـود يـکـي            
از عوامـل شـکـل دهـنـده بـه انـقـالب                  

البته اگـر از انـقـالب مـقـصـود               .   است
شورشهائي نباشد که حداکثر کـابـيـنـه           
ها را تـغـيـيـر مـيـدهـنـد و امـروزه بـه                    

. انقالب مـخـمـلـي مـعـروف شـده انـد               
صحبت بر سـر انـقـالبـهـاي واقـعـي و                 
خارج کردن قـدرت سـيـاسـي از دسـت              

به ايـن مـعـنـي در           .   طبقه حاکمه است  
دوران مــا انــقــالب و حــزب انــقــالبــي            

ايـن را    .   کمونيست به هم تنيده شده اند     
تجربه زنده تحوالت جاري در ايران هـر         

 .روز بما نشان ميدهد
 

 هژمونى طبقه
 چگونه برقرار ميشود

 
. نکته ديـگـر مسـالـه هـژمـونـي اسـت               

اينجا هـم حـزب نـقـش کـلـيـدي ايـفـا                    
طــبـقــه کـارگــر بــدون حــزب         .   مـيـکــنـد   

طبقـه  .   نميتواند هژموني بدست بياورد   
کارگر ايران في الحال در اين جهت قدم        
برداشته اسـت بـخـاطـر ايـنـکـه حـزب                 

هـمـيـن    .   کمونيست کارگري وجود دارد   
امروز طبقه کـارگـري کـه در جـنـبـش                
روزمــره اش مشــغــول مــبــارزه بــراي            
دريافـت دسـتـمـزدهـاي عـقـب افـتـاده                
است، تا حد زيـادي هـژمـونـي اش در              

بـا شـعـار      .   جنبش زنان بـر قـرار اسـت          
مرگ بر آپارتايد جنسي و لغو حـجـاب          

شــعــارهــائــي کــه در وقــايــع        .   اجــبــاري
تير بوسيله زنان اصفـهـان داده          -خرداد

شد و در قطعنامه همايش حـمـايـت از           
اين يـعـنـي      .   زنان در سنندج مطرح شد    

طبـقـه کـارگـر دارد در جـنـبـش زنـان                   

کـدام فـمـيـنـيـسـت          .   حرفش را مـيـزنـد      
راديکالي خارج از حزب ما خـواسـتـار          
لغو آپارتايد جنـسـي شـده اسـت؟ ايـن              
شعار به صريح تـريـن شـکـلـي حضـور               
حزب و طبقه مـا را در مـبـارزه بـراي                 

مـثـال ديـگـر       .   آزادي زن اعالم ميکنـد    
امــروز .   مـبــارزه عــلـيــه مـذهــب اســت         

ظاهرا آقاي گنجي و نوه خـمـيـنـي هـم              
اما .   جدائي دين از دولت را ميخواهند     

آن زمان که ما سـکـوالرسـيـم و اصـل               
جدائي دين از دولـت و از آمـوزش و                 
پرورش را اعالم کرديم، تـقـريـبـا هـمـه              
نيروها و شخصيتهاي سياسي ايران بـه     
شکلي از جمهوري اسـالمـي حـمـايـت            
مـيـکـردنـد و بـا حـکـومـت مـذهـبــي                   

مـردم از مـذهـب        .   مشکلي نـداشـتـنـد     
متنفرند اما چـه نـيـروئـي ايـن نـفـرت                 
عمومي را نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـد، بـه                 
سياست ترجمه ميکند و به آن شکـل و     
هدف و شـعـار مـيـدهـد و تـبـديـلـش                    
ميـکـنـد بـه نـيـرو درعـرصـه مـبـارزه                   
سـيـاسـي؟ درسـت اسـت کـه مـردم از                  
مذهب متنفرند ولـي تـمـايـالت عـلـي            

ايــن .   الــعــمــوم مــردم کــافــي نــيــســت          
تمايالت بايد آگاهانه شود، هويت پيدا      
کند، و به سياست و تشکل و تـحـزب،           
يعني به يک نـيـروي سـيـاسـي تـرجـمـه                

اينجا ديگر يـک حـزب راديـکـال           .   شود
حزب طـبـقـه اي کـه هـيـچ               .   الزم است 

منفعتي در بـقـا و حـفـظ مـذهـب در                  
حـزب  .   حکومت و در جـامـعـه نـدارد            

اين نـه تـنـهـا در           .   انقالبي طبقه کارگر  
مبارزه عليه مذهب بلـکـه در مـبـارزه            
براي آزادي و حقوق دموکراتيک و عليه       
فــقــر و شــرقــزدگــي و مــبــارزه بــراي                
برخورداري از يک زندگي مدرن و مرفـه        

در .   و غيره و غـيـره نـيـز صـادق اسـت               
سطح پايه اي و از لحاظ عيني طـبـقـه            
کــارگــر در تــمــامــي ايــن عــرصــه هــا             
ميتواند هژموني کسب کند چون تنهـا       
اين طبقه است که راه حل واقعـي بـراي           

و ايـن هـژمـونـي         .   مسائل جامعه دارد  
تنها ميتواند بوسيله حـزبـي مـتـحـقـق            
بشود که حامل برنامه و مـطـالـبـات و        
سياستهاي کارگري براي کـل جـامـعـه           

وقتي حزب را وارد تصوير کنيـد       .   است
 سال  ٢٥ميبينيد که طبقه کارگر ايران      

است که در مبارزه براي آزادي حضـور          
دارد، از زماني که روزنامـه مـيـزان را             
بستند و اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت              
خــواســتــار آزادي بــي قــيــد و شــرط                

اين اولين حرف طبـقـه      .   مطبوعات شد 
کارگر در عرصه مبارزه براي آزاديهـاي       

راست که ميخواسـت سـر     .  سياسي بود 
به تن روزنامه ها نباشد و چپ سـنـتـي            

. هم خـواسـتـار آزادي بـراي خـلـق بـود                
آزادي هاي بي قيد و شرط را از هـمـان            
آغاز روشن و صريح جريان مـا مـطـرح           

  ۳صفحه  
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جز تالشي براي خاک پـاشـيـدن بـر ايـن              
جنبش گسـتـرده ضـد جـنـگ افـروزي              

ازنـار از    .   آمريکا و متحدانش نـيـسـت      
بوش و   .   حکومت اسپانيا کنار زده شد  

بلر و شارون نيز سرنوشتـي جـز ايـن را           
اما بشريت بـراي    .   نبايد انتظار بکشند  

خالصي کامل از اين کابـوسـي کـه بـر             
جهان گسترده شده و تروريسم اسالمـي       
و دولتي را در سـطـح جـهـان گسـتـرده                
است، بايد گامي اساسي از جابـجـايـي       
احزاب سنتي در پارلمانها فراتر نهـد و       
جدالي راديکالتر و عميق تـر را بـراي            

پايان دادن به بي اختيـاري خـويـش در            
کل نظامي که اختـيـار را از اکـثـريـت               
قريب به اتفاق مردم سلـب کـرده اسـت            

در چنين صورتي اسـت کـه         .   آغاز کند 
ميتوان مانع مچـالـه شـدن و قـربـانـي              
شدن هـرروزه مـردم در جـنـگ مـيـان                
تروريستها شد و دستجات و دولتـهـاي        
تروريستي را از جـوامـع بشـري جـارو             

ناگزيري اين راه با فجايع هر روزه        .   کرد
تروريستها و دولتهاي تجاوزگر تـاکـيـد     

 * . ميشود

کرد و به اين تـرتـيـب از هـمـان زمـان                  
طبقه کارگر مهر خودش را به مـبـارزه          

در عرصه مبارزه زنـان      .   براي آزادي زد  
و اولين تظاهرات عليه حجاب اجباري      

 نـيـز مسـالـه از           ٥٨در تهران در سـال     
در مــقــابــل خــيــل     .   هــمــيــن قــرار بــود    

نيروهائي که اين اعتراض را از جـانـب          
زنــان شــمــال شــهــري و غــيــر قــابــل                
پشتيباني ميدانستند، اين باز جـريـان        
ما بود که بي قيد وشـرط از آزادي زن         
پشتيباني کرد و پيـشـقـدم مـبـارزه بـا              

در عرصه مـبـارزه     .   حجاب اجباري شد  
اين حزب ما بود    .   جوانان هم همينطور  

که پرچم مدرنيسم و حمله به شرقزدگي       
را بــلــنــد کــرد، آبــروي آل احــمــدهــاي             

پالستيکي از دکتر شريعتي تا سـروش       
اسـالمـي هـا را بـرد، و             -و ديگر ملي  

نماينده تمايالت انساني مليونها جوان     
اينها همه يعني هژمـونـي طـبـقـه           .   شد

کارگر در عرصه هاي مختلف مـبـارزه        
دانشجو از هـر     .   عليه وضعيت موجود  

 ١٦طبقه اي که هست، در گردهمايي        
آذر ميگويد آزداي برابري و حمايـت از         

ايـن  .   مبارزات کـارگـران پـتـروشـيـمـي           
يـعـنـي    .   يعني هژموني طـبـقـه کـارگـر         

توده گير شدن راه حـل طـبـقـه کـارگـر                 
و در ايـنــجــا هــم        .   بـراي کــل جـامــعــه      

بروشني مي بينيم که عامل مـحـوري         
 .و تعيين کننده حزب است

  . ادامه دارد

 وحشت از چهار شنبه سوري             
 

آيت اهللا گلپايگاني در بيانيه يا فتوايي       
رسـم  " رسم چهـارشـنـبـه سـوري را يـک                

نـامـيـد و گـفـت          "   خرافي و جـاهـلـيـت        
کسـانـي کـه در ايـن مـراسـم شـرکــت                  " 

ميکنند اکثرا نا آگاه و بي اطـالع مـي           
او همچنين به ضعف نيروهـاي   " .   باشند

حکومت در برخورد به مردم در چـهـار           
شنبه سوري اشـاره کـرد و اعـالم کـرد               

شنيده شد بعـضـي از مسـئـولـيـن بـه                " 
عنوان کنترل و دفع افسد بـه فـاسـد در             
مقام رسميـت دادن بـه مـراسـم چـهـار                

حـقـيـر ايـن       .   شنبه سوري بـر آمـده انـد         
اقدام را که حکايت از ضعف نـيـروهـاي       
کنترل کننـده نـظـم مـي بـاشـد خـالف                 
مصلحت، و حرکـت در مسـيـر هـمـان              
برنامه چهار شنبـه سـوري و رسـمـيـت              

 "دادن به آن ميدانم
انتقاد اين جناب مرجع تـقـلـيـد از            

خـرافـي   " چهار شـنـبـه سـوري بـخـاطـر               
حتما اسباب خـنـده و تـفـريـح             "   بودنش

جوانان در چهار شنـبـه سـوري خـواهـد             
کسي که همچون ساير آخونـدهـاي       .   بود

حکومت اسـالمـي در واقـع مـاشـيـن               
توليد جهل و خرافه و کثافتهـاي عـهـد           
عتيقي است، بهتر بود آموزش ايـنـکـه         
چه چيز خرافه است و چه چيز نيسـت را           

امـا چـهـار      .   به کسان ديگري ميسـپـرد     
شبنه سوري هـر تـاريـخـي کـه داشـتـه                 
باشد، اکـنـون بـه کـوري چشـم جـنـاب                 
گلپايگاني به روز اعـتـراض جـوانـان و            
مردم عليه حکومت اسالمي و رسـم و       

. سنتهاي اسالمي تـبـديـل شـده اسـت            
فتوا دادن عليه اين سـنـت و مصـادف           
شدنش با ماه محرم اتفاقا به آن هـمـان           
خاصيتي که جوانان و مردم ميخواهند      

چهار شـنـبـه      .   بيشتر از قبل خواهد داد    
سوري روز اعتـراض عـلـيـه حـکـومـت              

روز بـه سـخـره گـرفـتـن سـراپـاي                .   است
روز .   قوانين و سنتهاي اسـالمـي اسـت        

شادي و جمع شدن و جشـن و رقـص و              
جمـهـوري اسـالمـي از         .   پايکوبي است 

همين شور و الـتـهـاب وحشـت دارد و              
گلپايگاني نيروهاي انتظامي را عتـاب     
و خطاب مـيـکـنـد کـه نـتـرسـنـد و بـر                     
ضعف خود فـائـق آيـنـد و جـلـوي ايـن                  

. جــوانــان را در مــاه مــحــرم بــگــيــرنــد           
وحشتشان را از هيچ چيـز نـمـيـتـوانـنـد              

اما از فتوا کاري سـاخـتـه         .   پنهان کنند 
 .نيست
 

 فريدون کنار
  نه اولي است نه آخري

 
بنا به گزارشها درگيري و جنگ و گريـز         
بــيــن مــردم خشــمــگــيــن و نــيــروهــاي           
انتظامي جمهوري اسالمي بعد از سـه         

نــيـروهــاي  .   روز هـمــچـنــان ادامــه دارد        
کمکي از شهرهاي مختلف به فـريـدون         

شهر به محـاصـره     .   کنار گسيل شده اند   
. سرکوبگران حکومتي در آمـده اسـت         

دهها نفر از مردم با شليک گلولـه هـاي           
شمار کشتـه   .   ساچمه اي زخمي شده اند    

شدگان تاکنون چـهـار نـفـر اعـالم شـده               
حال تعدادي از زخمي هـا وخـيـم          .   است
جوانان شهـر بـه مـراکـز دولـتـي              .   است

 نـفـر تـا        ٢٠٠حـدود    .   حمله ميکـنـنـد    
. رسيدن آخرين خبر دستگـيـر شـده انـد           

روزنامه جمهوري اسالمـي نـوشـت کـه           
. جوانان تعدادي از جاده ها را بسته انـد      

اسامي سه تن از کشته شده هـا بـهـروز            
خانلر تبار، حسيـن قـوامـي و حسـيـن              

مردم در بـرابـر     .   خدائي اعالم شده است   
شهرداري فريدونکنار تجمع کـرده و بـا          
شعار دادن خواستار مجازات عاملـيـن       

فـريـدونـکـنـار      .   جنايات اخير شـده انـد       
مدارس، .   کامال در التهاب بسر ميبرد    

بانکها، ادارات و ساير مراکز دولتـي و         
بـاکـوبـي امـام       .   غير دولتي تعـطـيـلـنـد       

جمعه فريدون کنار که بيشترين حمالت      
مردم متوجه او بود، به تهران فرار کرده        

در جريان درگيريهـا خـانـه او بـه             .   است
گفتـه مـيـشـود       .   آتش کشيده شده است   

که مقداد نجـف نـژاد کـه انـتـخـاب او                 
بعنوان نماينده مجلس اسالمي بـهـانـه         
اين اعتراضات بود استعفـا داده اسـت          
تا خشم مردم را فرو نشانـد امـا مـردم             
بيش از پيش نفرت خود از حکومت را         

مردم شـعـار مـيـدهـنـد           .   ابراز ميکنند 
مرگ بر جمهوري اسـالمـي، مـرگ بـر             
آخوندها، توپ تانک مسلسل ديگر اثـر       

 ...ندارد و 
ــده آزادي            ايــن خــروش اوجــگــيــرن
خواهي مردم ايران است کـه امـروز در            
فريدون کنار و ديروز در ايذه و مـريـوان           
و نهاوند و دماوند و بوکان، و پـيـش از            
آن در سميرم و فيروز آباد و بابک شهر و          

خاتون آبـاد و چـنـديـن شـهـر بـزرگ و                    
کــوچــک ديــگــر بــا خشــم و نــفــرت از               
حکومت منفور اسـالمـي اوج گـرفـتـه            

بهانه به حرکت آمدن خـيـل هـزار      .   است
هزار مردم هرچه باشد، پيام انـقـالب و           
آزادي و برابري از همه آنها آشـکـارا بـه             

مردمي بجان آمده عـزم    .   گوش ميرسد 
کرده اند به اين دوره تـلـخ و نـکـبـت و                 

مزدوراني که امروز   .   خفقان پايان دهند  
به روي مردم شـلـيـک مـيـکـنـنـد بـايـد                  
ــجــات                  ــراي ن ــهــمــنــد کــه راهــي ب ــف ب

تـنـهــا پـرونــده      .   حـکـومـتــشـان نــيـسـت        
جنايـاتشـان در دادگـاهـهـاي مـردم را               

 .سنگين تر ميکنند
 

 شکست محافظه کاران اسپانيا
 

در انتخابات مجلس اسپانيا که در روز       
 مـارس صـورت گـرفـت           ١٤يکشنـبـه     

حزب سوسياليست اسـپـانـيـا اکـثـريـت            
کرسي هاي پـارلـمـان را نصـيـب خـود                

 کرسي پارلمانـي    ٣٥٠از مجموع   .   کرد
ــيــــب حــــزب               ١٦٤  کــــرســــي نصــ

خــوزه لــوئــيــس    .   ســوســيــالــيــســت شــد   
رودريـــگـــز زاپـــاتـــرو، رهـــبـــر حـــزب           
سوسياليسـت اسـپـانـيـا روز دوشـنـبـه               
اعالم کرد کـه هـمـانـطـور کـه هـنـگـام                  
مـبـارزات انـتـخـابــاتـي قـول داده بــود                
نيروهاي اين کشور را از عـراق خـارج             
خواهد کرد مگر اينکه سـازمـان مـلـل           

او در يـک      .   اداره امور را بدسـت گـيـرد        
مصاحبه مطبوعاتي از نـقـش بـوش و           

اما هـم    .   بلر در جنگ عراق انتقاد کرد     
بوش و هم بلر انـتـخـاب او را تـبـريـک                  
گفتند و اظهار اميدواري کردند کـه در         

بتوانند همچنان با  "   مبارزه با تروريسم  " 
 .اسپانيا متحدانه عمل کنند

اســم رمــز   "   مــبــارزه بــا تــروريســم    " 
تجاوزگري و جنگ افـروزي حـکـومـت           
بوش و شرکـايـش در جـهـان اسـت کـه                 
زمينه را بـراي گسـتـرش تـروريسـم در              
سطح جهان بيش از پيش و در ابـعـادي           
بي سابقه فراهم کرده است و بشريـت را         

. بــه نــا امــنــي کــامــل کشــانــده اســت            
شکست دولت محافظه کار اسپانيـا را        
مفسرين دست راستي غـيـر مـنـتـظـره             
خواندند و آنرا به عمليـات تـروريسـتـي           
يک هفته قبل در مادريد نسبـت دادنـد          
که در آن بيش از دويست نفـر کشـتـه و              

ايـن بـي تـرديـد         .   هزار نفر زخمي شدنـد    
يکي از داليل شکست محافظه کـاران         

اما اسپانيا شاهد قـوي  .  در اسپانياست 
ترين جنبش ضد جـنـگ در صـفـوفـي              
صدها هزار نفره در همان آستانه جنـگ        
عراق بوده است و غير منتظره خـوانـدن         
شکست يکي از متحدين معدود بـوش       

 تلويزيون کانال جديد
  بوقت  تهران ۹  تا ۸هر شب ساعت 

 )٠٠١ (٣١٠ ٤٠٢ ٦٥٦٧:  تلفن 
 Ali_Javadi@yahoo.com:   اي ميل

 
 تلويزيون انترناسيونال

   به وقت  تهران ٣٠:۹ تا ٩هر شب ساعت 
 ٠٠٤٤ ٧٨١ ٥٩٠ ٢٢ ٣٧: تلفن
 wpitv@yahoo.co.uk:   اي ميل
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  مشخصات فنى آنتن
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هــمــزمــان بــا اعــتــصــاب ســراســري و           
قدرتمند معلـمـان، پـرسـتـاران نـيـز در               
بسياري از شهرها دست به اعـتـراض و          

ايــن .   اعــتــصــاب هــاي اخــطــاري زدنــد      
اعتراضات در شهرهاي تهـران، رشـت،        
اصفهان و بندرعباس در اعـتـراض بـه            
حــقــوق و مــزايــاي پــرداخــت نشــده و              

. خواست افزايش حقوقها انجـام گـرفـت       
پرستاران اعالم داشتند که اگر تـا آخـر           
سال جاري عيدي و مزاياي ساالنه آنهـا        
پرداخت نگـردد و بـه خـواسـتـهـايشـان               
پاسخي داده نشود دست به اعتـصـابـي         

 .سراسري خواهند زد
پرستاران کارگران بخش خدمات و     
بهداشت هستند کـه در سـخـت تـريـن               
شرايط کاري و در مـعـرض ابـتـالء بـه               
بسياري بيماريها قرار دارند و دستـمـزد        
و حقوق بسياري نازلي به آنها پـرداخـت         

بـنـا بـر آمـار دولـتـي حـدود                .   ميشـود 
صــدهــزار پــرســتــار در ايــران بــه کــار              
پرستاري اشتغال دارند و اکنون نـزديـک         

 سال است که هر ساله همزمـان بـا           ٤به  
اعتصابات معلمان ، پرستاران نـيـز در         
اعتراض به سطح نازل حقوق و دريافتي       
هاي خود و در اعتراض به فشار بـاالي          
کار و عدم ايمني شـغـلـي و اخـراج هـا              

. دست به اعـتـراض و مـبـارزه مـيـزنـد               
اکــنــون نــيــز ايــن اعــتــراضــات رو بــه             
گسترش است و پرستاران اولتيماتوم به      

 .اعتصابي سراسري داده اند
اعتصاب سراسري هزاران پـرسـتـار       
با توجه به موقعيت اجتماعي و تمـاس        
گسترده آنـهـا بـا جـامـعـه و بـا مـردم                     
اهميت و انعکاس گسترده اي خـواهـد           

بويژه اعـتـصـاب پـرسـتـاران در           .  داشت
شرايطي که با موج گسـتـرده اعـتـراض           
در سطح جـامـعـه روبـرو هسـتـيـم، در                 
شرايطي که هنوز بسـيـاري از مـدارس           
در اعتصاب و اعتراض بسر ميبرنـد و         
در شرايطي که مـا شـاهـد قـيـامـهـاي                
شـهــري از نـوع ايــذه و فـريــدون کــنــار                
هستيـم و مـردم در شـهـرهـايـي چـون                  
خاتون آباد، بم ، دماوند، فـيـروز آيـاد،            
کامياران، مريوان و بوکان در صـفـوف          
ــه اجــتــمــاع و                  ــفــره دســت ب هــزاران ن
تظاهرات ميزنند و در شرايطي که کـل         

جامعه را التهاب مبارزه فراگرفتـه يـک         
واقعه مهم و سيـاسـي و قـابـل تـعـمـق                 

 .است
واقــعــيــت ايــنــســت کــه حــلــقــه اي         
محوري همه اين اعتراضات را امـروز         
بهم پيوند ميدهد و آن مبارزه عليه فقر        

پيوند ايـن    .   و براي آزادي و برابري است     
اعتراضات بـا يـکـديـگـر، حـمـايـت و                 
هــمــبــســتــگــي در مــيــان اعــتــراضــات        
معلمان، کارگـران، پـرسـتـاران و هـمـه              
بخش هاي مختلف راهي واقعـي بـراي         
به زانو درآوردن جـمـهـوري اسـالمـي و             
زدن ضربه اي کاري بر گـرده ايـن رژيـم              

 .است
ورشکستگي اقتصادي رژيـم، بـي        
اعتباري روز افرون بـيـن الـمـلـلـي آن و               
تفرقه و تشتت درون حـاکـمـيـت امـروز           
رژيم را در اوج ضعف و استيصال قـرار          

ما با موج رو بـه گسـتـرش          .   داده است 
اعــتــراضــات و اعــتــصــاب در ســطــح           
جامعه روبرويـيـم و امـروز اعـتـصـاب              
پرستاران نـيـز فشـار بـر گـرده رژيـم را                  

بايد با تمام قوا    .   شدت بيشتري ميدهد  
از مــبــارزات و خــواســت پــرســتــاران             

نـبـايـد بـه جـمـهـوري            .   حمـايـت کـنـيـم       
امـــروز روز     .   اســـالمـــي امـــان داد          

وسيعترين اعتراضات و روز اعتـصـاب       
در همه بخش هاي جـامـعـه در مـيـان               
معلمان، دانشجويـان، کـارگـران و کـل            

بايد صف اعتراض عليـه     .   جامعه است 
جمهوري اسالمي را فشرده تر و متحـد        

همانطـور کـه دانشـجـويـان در            .   تر کرد 
 آذر پـرچـم حـمـايـت از اعـتـصـاب                 ١٦

کارگران را بلند کردند، همانطور که در        
 مارس در سـنـنـدج        ٨قطعنامه مراسم   

به حمـايـت از اعـتـصـاب مـعـلـمـان و                   
خواستهاي آنان و در محکومت کشتار      
کارگران در خاتون آباد سخن رفتـه بـود          
و همانطور که از جمع هاي کـارگـري و            
دانشجويـان در شـهـر هـاي مـخـتـلـف                 
قطعنامه هاي حمايتي از کـارگـران در          
خاتون آباد و از ميارزه مردم ايذه صادر        
شد، بايد با پشتـيـبـانـي از اعـتـصـاب               
سراسري پرستاران و با دادن قطعـنـامـه          
هاي حمايتي از خواستهـا و مـبـارزات           

هيچ حـرکـت    .   پرستاران نيز حمايت کرد   
بايد بـا   .   و اعتراضي نبايد منفرد بماند    

تمام قـوا از خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات                   
اعتراضي مردم در هر کجا که صـورت       
ميگيرد پشتيباني وحـمـايـت کـنـيـم و             
صف متحدي از اعـتـراض و مـبـارزه              

 .عليه جمهوري اسالمي را بوجود آوريم
رژيم از گسترش اعتراضات مـردم       

صـحـبـت از      .   به وحشـت افـتـاده اسـت          

قانوني شدن حق اعتصاب در بـرنـامـه           
چهارم رژيم بود امـا امـروز زوزه هـاي             
استيصال آنرا در فتواي خـامـنـه اي و             
غــيــر قــانــونــي شــدن حــق اعــتــصــاب           

ايــن صــداي ضــعــف و         .   مــيــشــنــويــم  
استيصال رژيم در برابر رشد روز افـزون         
اعتراضات مردم است بايـد بـا قـدرت           
بخشيدن به اعتراضاتمان ايـن صـدا را          

 .در گلو خفه کنيم

بويژه اينکه در ايـن روزهـاي آخـر             
سال که بحث بـر سـر تـعـيـيـن مـيـزان                   
حداقل دستـمـزد کـارگـران بـاالسـت و               
بيشترين بحث و اعتراض بـر سـر ايـن             
موضوع بلند است، و اکنون که مساله       
افزايش حقوق و دستمزدها به موضـوع       
اعتراض کارگران، مـعـلـمـان و امـروز             
پرستاران تبديل شـده اسـت، بـهـتـريـن              
ــرپــايــي اعــتــراض و               فــرصــت بــراي ب

اعتصـابـي مـتـحـد، بـراي بـه کـرسـي                  
نشاندن اين خواست در همه اين بـخـش         
هاست، به استقبال مبارزه اي متحد و        

از هم اکنون با خواسـت  .   سراسري برويم 
افزايش حقوق و دستمزدها به استقـبـال        
اول ماه مه بـرويـم و صـفـوف خـود را                  
براي مبارزه اي قدرتمند حول خـواسـت        
افزايش دستمزد ها و باالرفـتـن سـطـح           

 . *حقوقها متحد کنيم

مربوط ميکنـنـد و ضـمـن اشـاره بـه                
شـرايـط تـغـيـيـر کـرده            " اينکه امـروز     

حکم شرعي درباره اعتصاب را     "   است
ظـاهـرا   .   از سيد علي جويا مـيـشـونـد        

فکر کرده اند کـه حـرفـهـاي بـرخـي از                
عناصر نهادهاي ضـد کـارگـري رژيـم           

اعـتـصـاب    " درباره لزوم قانونـي بـودن         
با خيال بـه کـنـتـرل در آوردن             "   صنفي

مبارزات کارگران زيادي با وضـعـيـت         
سياسي امـروز ايـران نـاخـوانـاسـت و               
مهمتر اينکه چشم انداز اعـتـصـابـات         
گسترده کارگري آنچنان گلوي رژيم را       
فشرده است، کـه مـيـخـواهـنـد راهـي              
براي محدود کـردن ايـن اعـتـصـابـات            

بنابراين دليل فتـواي    .   دست و پا کنند   
المثني ممنوعيت اعتـصـاب تـوسـط         
خامـنـه اي قـبـل از هـر چـيـز فشـار                     
اعتراضات توده اي و کـارگـري را بـر             
جــمــهــوري اســالمــي، و نــاتــوانــي و            
استيصال حکومت را در مـقـابلـه بـا             
اعتصابات و اعتراضات جاري تاکيـد      

اما فتواي خامنه اي نزد هـر        .   ميکند
کارگري بسيار بي اعتبارتر از فـتـواي         
خميني است، بدون شـک کـارگـران در           
همين چـنـد روز آتـي بـه خـامـنـه اي                   

 "!غلط کردي"جواب خواهند داد که 
بخش دوم جواب خامنه اي ضمن      
اينکه زيادي ابلهانه است، صريحا بـه        
کــارگــران مــيــگــويــد کــه حــکــومــت          
اسالمي براي حل معضالت کـارگـران       
راهي ندارد، ميگويـد کـارگـران بـراي           
رسيدن به حقوق و مطالبـات خـود بـه            
مسئولين مافوق گزارش کـنـنـد و بـه            

امـا  .   مجاري قانوني مراجـعـه کـنـنـد         
مسئوليـن و مـجـاري قـانـونـي خـود                
مستقيما و يا در حمايت از سـرمـايـه           
داران نه تنها نان کارگر و دسـتـمـزد و             
شغلش را گرو گرفته انـد و نـه تـنـهـا                 
گوشي براي شنيدن اعـتـراض کـارگـر           
ندارند بلکه تا جائي که تـوانسـتـه انـد            
پاسخ مطالبات کارگران را با گلوله و         

مـجـاري   .   باتـوم و خشـونـت داده انـد            
قانوني و مسئوليـن مـافـوق تـاکـنـون            
امتحان خود را پس داده اند و زندگـي         
ميليونها کارگر و خانواده هـايشـان را        

ابـلـهـانـه بـودن        .   به تباهي کشانده انـد     
حـرف خــامـنــه اي در ايــن اســت کــه               
ميگويد برويد حقتان را از حـق کـش            

مطالبه کنيد، او مـيـگـويـد کـارگـران            
بهتر شدن زندگي و معيشـتـتـان را از            
آدمکشان و دزدان و انگـلـهـاي تـحـت            
فرمانش که از جيب کـارگـران ارتـزاق           
ميکنند و کساني که زندگـي آنـهـا را            

 .سياه کرده اند درخواست کنند
اما هـدف و نـقـش ايـن فـتـوا و                   

عبارتست از خط دادن     "   حکم شرعي " 
به اوباشان حکومت در کـارخـانـه هـا             
بــراي پــارس کــردن بــيــشــتــر عــلــيــه             
اعتصاب کارگران و بـازتـر گـذاشـتـن             
دست مزدوران سـرکـوبـگـر حـکـومـت            
بــراي جــلــوگــيــري از اعــتــصــابــات از         
يکطرف، و از طرف ديگر بستن دهـان      
کساني که مدتي است ميخواهنـد بـا         

" اعتصـاب صـنـفـي      " ظاهر حمايت از    
در .   مبارزات کارگري را مهار کـنـنـد        

واقع خامنه اي به اينها پيام مـيـدهـد           
که وقت اين بازيهـا نـيـسـت، شـرايـط              
طوري است که بايد بـراي اعـتـصـاب            

اين اما وقتـي کـه      .   شاخ و شانه کشيد   
اساس حاکميت جمهوري اسالمي زير     
ضرب است و در چـهـار گـوشـه ايـران               
مردم عليه رژيم به خيابان ميريـزنـد و          
سمبل هاي آنرا نشانه ميگيـرنـد، ايـن         
فتوا و امثال آن مـانـنـد فـتـوا عـلـيـه                  
چهارشنبه سوري و يا دستور سانسـور       
اخبار اعتراضات مردم در رسانه هاي      
رژيم نه تنها بجائـي نـمـيـرسـد و نـزد                
مردم پوچ است بلـکـه خشـم و نـفـرت             
توده کارگر و زحـمـتـکـش جـامـعـه را              
عليه رژيم اسالمي بيـشـتـر و قـويـتـر              

اين پيامها و فتواها مـانـنـد         .   ميکند
چنـگ انـداخـتـن حـيـوانـي زخـمـي و                  
وحشــي اســت کــه در لــحــظــات آخــر            
مرگش زوزه ميـکـشـد، قـواره در هـم              
ريخته و آشفته حـکـومـت را تصـويـر              
ميکند و ناتواني و استيـصـال و بـهـر             

کـاري از    .   دري زدن را نشـان مـيـدهـد         
 .دستشان ساخته نيست

بــا ايــنــوصــف تــحــرک اوبــاش و           
نيروي سرکوب حکومت در مقابله بـا        
اعتصاب کارگران بـدنـبـال ايـن فـتـوا              
بيشـتـر خـواهـد شـد، کـارگـران بـايـد                  

از .   جواب دندان شکـن بـه آن بـدهـنـد             
اينرو کارگران کمـونـيـسـت و رهـبـران             
عملي اعتراضات کارگري بايد تـالش      
کنند هر حرکت و اعتراض کارگري بـا        

پشتيبانـي ديـگـر کـارگـران و اقشـار               
بايـد در    .   مختلف جامعه مواجه شود   

مــجــامــع عــمــومــي خــواســتــه هــا و           
مطالبات کارگران در قـطـعـنـامـه هـا            
تــنــظــيــم شــود و از طــرف مــجــامــع            
عمومي ديگر و از طرف دانشـجـويـان         
و معلمان و پرستاران و جوانـان مـورد          

جنبش حمـايـت از      .   حمايت قرار گيرد  
اعتراضات و مطالبات حق طلبانـه و         
آزاديخواهانه مردم بايد وسيع و هـمـه         

در هيچ جائي نبايد مبـارزه      .   گير شود 
اي با بيتفاوتي ديگران مـواجـه شـود،          
در اينصورت جمهوري اسالمي هـيـچ        

مساله گـرفـتـن    . غلطي نميتواند بکند 
دستمزدهاي معوقه، مساله مقابله بـا      
بيکارسازي و خواست بيمه بـيـکـاري،        
مساله افـزايـش دسـتـمـزد و ارتـقـاي                
سـطــح مــعــيـشــت کــارگــران، مســالــه         
مسکن، حـق تشـکـل و اعـتـصـاب،               
بــيــرون رفــتــن ارگــانــهــا و نــهــادهــا و           
عناصر حکومت از محيط هـاي کـار        
و امثال اينها خواست همه کارگـران و         

مسـائـل و     .   مبناي مبارزه آنـان اسـت      
مشکالت کارگران مشترک است، فقر     
ــيــکــاري و دســتــمــزد پــائــيــن و                 و ب
نپرداختن دستمزدها به همه کـارگـران        
مربوط است و دفاع و حمايـت وسـيـع           
کارگران از مبارزه هر بخش طبـقـه بـه           
قدرت طبقه و عقب راندن رژيم کـمـک          

ايــن جــنــبــش حــمــايــت و         .   مــيــکــنــد
همبستگـي، کشـانـدن مـطـالـبـات و              
خواستها به سطح جامعه و درخواست      
حمايت از ديگران يکي از فاکتورهـاي       
اساسي براي بهم پيـوسـتـن مـبـارزات           
جاري و قويتر شدن جبهـه کـارگـران و            
مــردم آزاديــخــواه در مــقــابــل رژيــم             

حکومـت دارد    .   جالدان اسالمي است  
چنگ و دندان نشان ميدهد، بـايـد بـا           
اتحاد بيشتر، با مـتـشـکـل شـدن، بـا              
برپائي مجامع عـمـومـي و مـرتـبـط              
کــردنشــان بــهــم و شــريــک شــدن در               
معضالت و مسائل هـمـديـگـر، و بـا             
گسترش اعتـصـابـات کـارگـري و راه             
انداختن اعـتـصـابـات حـمـايـتـي ايـن               

. چــنــگ و دنــدان رژيــم را شــکــســت           
جامعه دارد ميـجـوشـد و هـر روز از               

. گوشه اي رژيم در حال محاصره است      
حلقه محاصره را بايد تنگ تـر کـرد،           
بايد هيبت قوي و متحد و گستـرده و          

  . اجتماعي طبقه کارگر ابراز وجود کند

پرستاران تهديد به اعتصاب 
 سراسري کردند

 شهال دانشفر
 

 ستون اول                   ۱  از صفحه   


