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انترناسیونال سال نو را به
همه مردم آزادیخواه تبریک
میگوید!
پیام نوروزی لیدر حزب کمونیست کارگری
فرارسیدن سال نو را به همه مردم ایران تبریک میگویم.
نوروز موسم جشن و شادی و گررامریرداشرد زنردگر اسرد .برزرگرداشرد زنردگر در بررابرر
مناسبات و روابط و اخالقیات متحجر حاکم که زندگ انسان را زیر خود مدفون کرده اسد.
هر سال نفس مراسم نوروز موجودید جمهوری اسالم را بچالش میکشد! جمهوری اسالمر
از ابتدای بقدرت رسیدنش وصله ناجوری بر تن جامعه بوده اسد .زنان ،جوانان ،کارگران ،نود و
نه درصد مردم ایران ،سلطه قوانین اسالم  ،اخالقیات بغاید عقب مانده و فرهنگ مرترحرجرری
که جمهوری اسالم به جامعه تحمیل کرده اسد را هیچگاه نپذیرفته انرد .امرروز اعرتررا و
مبارزه و فریاد "نه" به نظام موجود در همه عرصه ها ،حت در نمایشهای انتخابات  ،بره یرک
جزء زندگ مردم و یک خصوصید سیاس جامعه ایران تبدیل شده اسد .جرمرهروری اسرالمر
نه تنها حکومت مستبد و فاسد و ارتجاع اسد ،بلکه با نفس زندگ  ،یک زندگر شراد و
مدرن و امروزی که توده مردم خواهان آن هستند ،در تناقض اسد .این تناقض تنها میتوانرد بره
نفع مردم حل بشود .جمهوری اسالم باید برود! مذهب باید از دولد ،از قوانیرن و از سریرسرترم
حقوق و قضائ و آموزش حذف بشود و فرهنگ و اخالقیات قرون وسطائ حاکم جای خرود
را به فرهنگ شاد و مدرن و انسان بدهد؛ آپارتاید جنس باید در هم شکسته بشود و تبعریرض
جنسیت در هر سطح و هر شکل باید از جامعه رخد بر بندد؛ باندهای مافیائ حاکم و آیرد
الله های میلیاردر باید بمحاکمه کشیده بشوند و رفع نیازهای جامعه و تامین رفاه تروده مرردم
منطبق بر آخرین استانداردها در محور و هدف سیستم اقتصادی قرار بگیرد.
این آمال و خواستهای اکثرید قریب باتفاق مردم ایران اسد و نوروز فررصرد دیرگرری بررای
یادآوری و تاکید بر این خواستها اسد .با این امید که سال تازه سال پیشروی ها و پیروزیرهرای
بیشتر مردم آزاده ایران در برابر جمود و تحجر حاکم باشد.
یکبار دیگر سال نو را تبریک میگویم و برای همه مردم ایران سرالر سررشرار از شرادی و
سالمت و بهروزی آرزو میکنم.
حمید تقوائ
 ٦٢اسفند ٤٩٣١
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 ٦٨اسفند ٤٩٣١

انترناسیونال

میزگرد انترناسیونال

ایران در سالی که گذشت
انترناسیونال :در سال گرذشرتره
ح ررک رروم ررد اس ررالم ر ب ررا ی ررک
چرخش سیاس چشمرگریرر و در
پ کشمکشهای بسیار سریراسرد
م ررذاک رررات ب ررا  ۵ + ٤را ب رره
سرانجام رسرانرد .در نرگراهر بره
گذشتره  :چره وررورترهرایر دو
طرف این توافق را بره ایرن نرقرطره
سررازس سرروق دادنررد مررنرراسرربررات
جمهوری اسالم با دنیای غرر
بعد از این توافق دسرترخروس چره
تغییرات خواهد شد چرگرونره برا
توهمات ایجاد شرده پریررامرون ایرن
توافق باید برخورد کرد
عل جوادی :دستیاب ر برره
توافق سریراسر مریران حرکرومرد
اسالم و کشرورهرای ۵ + ٤
همانطور که اشراره کرردیرد یرک
تررحررول سرریرراس ر چشررمررگرریررر در
تحوالت سریراسر سرال گرذشرتره
بررود .دسررترریرراب ر برره ایررن ترروافررق
ح رراص ررل چ رررخش رره ررای س رری رراس ر
روش ررن ر در ه ررر در س رروی ای ررن
معادله سیاس بود.
حکومد اسالمر و خرامرنره
ای مشخصا این چرخش سیاسر
را با فورمول "نرمرش قرهررمرانرانره"
ب رری رران ک ررردن ررد .راه دی ررگ ررری ه ررم
ممکن نبود .هرگونه تماس ممترد
و آشکاری ترنرهرا مریرتروانسرد برا
مجروز راس حرکرومرد اسرالمر
صورت پذیرد .در غیر این صرورت
هرگونه "ابتکار جنراحر " و بردون
توافق اصول جناح راسد مرنرجرر
به یک کودترای جرنراحر مر
ش ررد .حرررکررروم ررد اسرررالمررر و
مشخصا جناح راسد در انرترهرای
دوران احمدی نژاد به این نرتریرجره
رسیدند که سیاستهای تراکرنرونر
حکومد اسالم میرتروانرد خرطرر
جنگ را به یک احتمال واقرعر
تبدیل کند .نتیجتا باید تغییر ریرل
میدانند و این چرخش سیراسر را
مبتذالنره "نررمرش قرهررمرانره" نرام
نهادند.
برررخررالف دوران خرراتررم ر کرره
حکومد اسالم سیاسرد "ترنرش
زدای " را در سطح بریرن الرمرلرلر

دنبال میکرد و سع مریرکررد برا
غر "گفتگوی تمدنرهرا" برکرنرد،
سیاسرد خرارجر دوران احرمردی
نژاد تماما در نقرطره مرقرابرل قررار
داشد" .ترنرش زایر " ،تربرلریرغرات
کررور یررهررود سررترریررزی ،عررالوه بررر
سرریرراسررتررهررای هررمرریررشررگ ر وررد
آمریکرایر گرری و ورد ترمردن
غرب  ،سیاستهای بودنرد کره در
ایررن دورن دنرربررال مرریررشرردنررد .ایررن
سیاسد علیرغم مروفرقریرد هرای
اولیه اس بسرعد تقابل دو قرطرب
تروریست جرهران مرعراصرر را بره
واق ررع رری ررد ن ررزدی ررک م رری ررک رررد.
ح ررک رروم ررد اس ررالم ر ع ررل رری رررغ ررم
تبلیغات کور ود آمریکرایر اس
هرگز خواستار چنین تقابل نبروده
و نیسد .اما چند دهه دمیردن در
این باد تنها با نوشیدن جام زهرری
توسط خامنه ای ممکن برود .بره
این ووعید باید تاثیر تحریرمرهرای
اقررت ررصررادی بررر م رروقررع رریررد ر ی ررم
اسالم را نریرز افرزود .سریراسرد
ود انسرانر ترحرریرم اقرترصرادی
عرالوه بررر تراثرریرررات مرخررربررش بررر
زندگ مرردم در ایرران ،تراثریررات
خرد کننده ای بر موقعید مرالر
ر یم اسالم داشد.
خ ررال ررص رره ک ررن ررم آن ررچ رره ک رره
دستیاب به یک توافق سریراسر
را وررروری مرریررکررد ،مرروقررعرریررد
خطیری بود که ر یم اسالم در
آن قرار گرفرتره برود و امرتریرازات
احترمرالر ای کره در پرس ایرن
ت ررح ررول ب رررای ررش م ررت ررص ررور ب ررود.
جایگزین سیاسرد "ر یرم چرنر "
در شرایط کنون و خرار کرردن
"گزینه نظام " از دستور از جملره
مزایای یک توافق احتمال بود.
اما در طرف دیگر ،چررخشرهرا
اندک پیشتر و با انتخرا اوبرامرا
ع ررم ررال ص ررورت گ رررف ررت رره ب ررود.
س رری رراس ررت رره ررای ق ررل رردرم ر ب رران رره و
میلیتاریست یک جانبه آمرریرکرا
در دوران بوس عمرال بره تره خرط
رسیده بود .شکسد خود را نشران
داده بود .سیاسد "ر یم چرنر " نره
تنها به نتای مورد نرظرر آمرریرکرا
منت نشده بود بلکه به ورد خرود

تبردیرل شرده برود .بررنرده جرنرگ
خونین آمریکا در عراق بره مریرزان
زی ررادی ح ررک رروم ررد اس ررالم ر و
ج رررری ررران رررات اس رررالم ررر ب رررودن رررد.
نئوکانسرواتیوها پرچمردار زمرخرد
این سیاستهای آمریکا بودند .امرا
این سیاسد برای بخش مهمر از
هیات حاکمه براعرا انرزوای ایرن
نیررو حرتر در نرزد نرزدیرکرترریرن
متحدین اروپرایر اس شرده برود.
اوباما این چرخش سیراسر را برا
جایگزین "مشتهای گرره کررده"
با دستان آماده فشردن بریران کررد.
سایه جنگ عراق هرمرچروم لرکره
سیراهر برر براالی سررشران قررار
داش رررد .ت رررالس ب ررررای کس رررب
موقعید هژمونیک آمرریرکرا در
جهان کنون و در پرس شرکرسرد
سیاستهای نئوکانسرواتیروهرا مر
ب ررایس ررد ب ررا روش رره ررای ج رردی ررد و
متفاوت از گرذشرتره دنربرال شرود.
هیات حاکمه کنون آمرریرکرا برر
این باور بود که کشیرده شردن بره
طرف جنگ در ایران مخراطرراتر
بمراتب وسیعترر از فراجرعره عرراق
م ر ترروانسررد برررای آمررریررکررا و
متحدین اس به دنبال داشته باشرد.
(مخاطرات ناش از چنین ترقرابرل
فرراجررعرره آمرری ررزی برررای مررردم و
عقبگردهای سیاس و اجتماعر
ناش از آن کوچکترین جایر در
این معادله بازی نمیکرد) از ایرن
رو جلوگیری از ماجراجوی هرای
دول ررد ف رروق دس ررد راس ررت ر در
اسرائیل گوشه ای از دستیاب بره
چنین توافق بود.
چگونه با توهمات ایجاد شرده
پیرامون این بند و بسرد سریراسر
باید برخورد کرد .واقعریرد مرادی
زن ررردگ ررر ت ررروده ه رررای م رررردم
زحمتکش گذرا بودن و پوچ برودن
چنین توهمات را بسررعرد بررمرال
کرد .واقعید هرمریرن دوره کروتراه
پس از بررجرام مرهرر ترایریردی برر
سیاسترهرای مرا برود .مرا اعرالم
کرده بودیم که "برجام" قرار نیرسرد
لقمه نان در سفره کارگر و مرردم
زحمتکش قرار دهد .قررار نریرسرد
گشایش سیاس ای ایجاد شرود.
قرار نیسد از اسرالمر گرری و
بستن شمشیر خونیرن اسرالم از رو
کاسته شود .چنین تغییرات تنهرا
میتواند حاصل مبارزات مسرترقریرم
و م ررت ررح رردان رره ک ررارگ ررر و م ررردم
زحمتکش باشد .تنها مریرتروان برا
گرد آمدن به دور پررچرم آزادی و
برابری و رفاه همگان ،با پیروسرترن
به اردوی کمونیرسرم کرارگرری و
پیشبرد پرو ه این جنبش ترغریریررات

چشمگیری در زنردگر جرامرعره
ایجاد کرد .راه دیگری نیسد!
انترناسیونال :نقش و جررایررگرراه
جنبش آزادی و رهرایر زن بررای
آزادی و برابرری در ایرران ،انرکرار
ناپذیر اسد .موقعید این جرنربرش
را چگونه ارزیاب مریرکرنریرد و
چه تراکریرداتر در ایرن دوره در
فررعررالرریررد حررز در ایررن زمرریررنرره
دارید
مینا احدی :جنربرش بررابرری
طلبانه زنان در ایرران در حرقریرقرد
پاشنه آشیل این حرکرومرد اسرد.
ما فقط در مرورد یرک جرنربرش
برای بهبود مروقرعریرد زنران و یرا
رسیدن به برابری برا مرردان حررف
نمیزنیم ،ما هرمرچرنریرن در مرورد
ماندن و یا رفتن یرک حرکرومرد
زن سررتریررز اسرالم ر و در مررورد
موجرودیرد ایرن حرکرومرد حررف
میزنیم .باید توجره کررد کره ایرن
حکرومرد برا حرمرلره بره زنران پرا
گرفد و موسم با حمرلره کرردن
به دختران و زنان در خیابانهرا خرود
را محکم کرد و قدر قدرت خرود
در مقابل کل جامعه را با شرا و
شانه کشیدن بر علیه زنران بره ر
جامعه کشید .حاال در این زمینره
حکومد و دهها دستگاه سرکرو
و صدها آخوند و منبرر و مسرجرد
این حکومد در مقابرل زنران زانرو
زده و قدرت کالم و ورر شرالق
و شمشیرشان عمال از کار افرتراده
اسد .این بسیار مهرم اسرد .سرال
گذشته سال پیشروی بریرشرترر ایرن
جنبش و سال تحکیم این موقعیرد
بررود االن دیررگررر عررمررلرره و اکررره
حکومتر از براالترریرن مرقرام ترا
پرراسرردار و حررز الررلرره ر مررزدور
اساسا جرات نمیکرنرنرد رسرمرا بره
زنران در خریرابرران حرمررلره کررنرد و
همگ در کل خفقان گرفته انرد.
این تناسب قوای مرعریرنر را در
رابطره زنران برا حرکرومرد ایرجراد
میکند که مهم اسد.
از س رروی دی ررگ ررر در ای ررران
کماکان قوانیرن ورد زن اسرد و
زنان بسیاری قربانر بریرکراری و
بر پرولر و فرقرر و مشرکررالت
مررتررعرردد اقررتررصررادی و سرریرراس ر
هستند .مبارزه برای ایجاد تشکرل
هررای زن رران و یررا مررب ررارزه ب رررای
س رراخ ررت ررن خ رران رره ه ررای زن رران و
امررکررانررات کررمررک برره زنرران در
معر خشوند ،مربرارزه بررعرلریره
اسید پاش و قرترل نرامروسر و
مرد ساالری نهادینه در آن جامعره

همه و همه عرصه های هسرترنرد
که فعالین مدافع حقوق زن در آن
جامعه برای متحقق کرردن آن برا
م رروان ررع م ررت ررع رردد ح ررق رروق ر و ب ررا
سرکو حکومت دسد و پرنرجره
نرم میکنند.
حز ما همواره در صر اول
مبارزه برای دستیرابر بره حرقروق
انسرانر زنران برروده و از جرنربررش
مدرن و پیشرو و سرنرد شرکرنرانره
زنرران دفرراد کرررده اسررد .در دوره
جدید مرا برایرد بره سرازمرانردهر
مبرارزات زنران در عررصره هرای
مخرترلر تروجره کررده و در ایرن
عرصه ها کمک کرنریرم زنران و
فعالین مدافع حرقروق زن شربرکره
های متعددی را ایرجراد کررده و
عمال برای بهبود موقعید زنران و
دفاد از حقوق زنران گرام برردارنرد،
در عین حال بنظر من جنبش نرقرد
مذهب و اسالم و بررس تراثریررات
مخر این تفکر در زندگر زنران
بایرد مرورد تروجره بریرشرترر مرا و
فعالین مدافع حقوق زن باشد.
در ای ررن ررج ررا دوس ررد دارم از
م رربرررارزات م ررادران و ج ررنررربرررش
دادخواه در ایران یراد کرنرم کره
در سال گذشته بسیار فعال برود و
در ایران نمایرنردگر جرنربرشر را
ک رررد ک رره بس رری ررار م رره ررم اس ررد.
مادران که فرزندان آنها به دسرد
حکومد اسالم به قترل رسریرده
اند ،در ایران هزاران نرفرر هسرترنرد.
اینها در یکسال گذشته با ترجرمرع
و برگزاری برنامه های مترعردد و
با ابراز وجود سیاس اعالم کردنرد
که پرچم دادخواه میلیونها نرفرر
در ایرران را در دسرد دارنرد و از
جنبش دفاد میکنند که انرترقرام
نمیخواهد و علیه اعدام اسد ولر
خرواهرران مرحرراکررمره و عردالررد و
روشن شدن زوایرای پرنرهران یرک
دستگاه جرنرایرد سرازمران یرافرتره
اسد.
انترناسیونال :تبیین و ارزیاب ر
شما از پیشرفتهرا و کرمربرودهرای
حز در سال گرذشرتره چریرسرد
چ رره ت رراک رری رردات ر در ای ررن دوره
فعالید حز دارید
حمید تقوای  :هدف سیراسر
ای که حز ما پیگیررانره دنربرال
مرریررکررنررد سرررنررگررون ر جررمررهرروری
اسالم بقدرت یک انقال تروده
ای اسررد .مررا برررای تررقررویررد و
متحد و منرسرجرم کرردن جرنربرش
کارگری ،ترعرمریرق و گسرتررس
اعتراوات و مربرارزات جراری در
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جامعه ،و شرفراف و مرترعریرن و
تقوید کردن هر چه بیشرترر صر
سرنگون طلب مبارزه میکنریرم.
این اساس فعالیتهای تبلیغراتر و
سازمانگرانه و کرارزارهرای حرز
در همره عررصره هرا در داخرل و
خار کشور را تشکیل میردهرد و
سال گذشرتره نریرز از ایرن قراعرده
مستثن نبود.
در عرصه سیاسرد ایرران سرال
گذشته سال توافرق هسرتره ای و
تشدید کشرمرکرشرهرای برانردهرای
حکومت بر سر این مسرالره برود.
نریرروهررای مرل ر اسرالم ر و برره
اصطالح "اصالح طرلربران" ،یرا در
واقع نیروهائ که خرواهران حرفر
ن ررظ ررام ج ررم رره رروری اس ررالم ر ب ررا
تغییرات و مرمد کراریرهرائر در
ظاهر آن هستند ،تالس کرردنرد ترا
برجام را بعنوان داروی شرفرابرخرش
بحران اقتصادی و نسخه معتدل و
متعارف شدن حکرومرد بره مرردم
بفروشند .حت رسانه های دولتر
غر نظیر آید الله ب بر سر
برررای دامررن زدن برره ایررن ترروهررم
سنگ تمام گذاشتنرد .حرز مرا
فررعررال و پرریررگ رریررر در ب رررابررر ای ررن
ع رروام ررف ررری ررب ر ایس ررت رراد .م ررا در
تبلیرغرات گسرتررده ای از طرریرق
تلویزیرون کرانرال جردیرد ،نشرریرات
حز و مدیای اجتماع حقریرقرد
ایررن تررحررول را در برررابررر چشررمرران
جرامرعره قررار دادیرم .مرا برر ایرن
واقعید تاکید کردیم که بررجرام و
رفررع ت ررحررریررم ررهررا ب ررحررران و فررل ر
اقتصادی جمرهروری اسرالمر را
حرل نررخررواهررد کررد و گررران ر و
فررالکررد و برریررکرراری هررمررچررنرران
زندگ توده مردم را در چرنرگرال
خود خواهد فشرد .ما نشان دادیرم
که جمهوری اسالم نه از نرظرر
اقتصادی و نه از لحاظ سریراسر
و فرهنگ نمیتروانرد مرترعرارف و
م ررترررعرررادل بشرررود .نش رران دادیرررم
س رری رراس ررد ت ررع ررام ررل و ن ررزدی ررک ر
جمهوری اسالم با غر ترحرقرق
پذیر نیسد و ترنرهرا مریرتروانرد بره
تشدید دعواها و کشرمرکرشرهرای
حرکرومرتر مرنرجرر بشرود .سریررر
اتفاقات و تجربه مرردم در هرمریرن
مدت چند ماهه ای که از برجرام
میگذرد برر صرحرد ترحرلریرلرهرا و
تبلیغات حز در مرورد بررجرام و
پیامدهایش مهر تائریرد زده اسرد.
اکنون علیرغم هرمره هریراهروهرا و
تبلیغات مقامات و رسرانره هرای
داخل و خارج  ،بررهرمره مرعرلروم
شده اسد که ریشه مسرالره نرفرس
موجودید جرمرهروری اسرالمر و

اقتصاد مافیائ آنسد .حز مرا
در این روشنگری نرقرش مروثرری
ایفا کرد.
رویداد سیاسر دیرگرری کره
در ماههای آخر سال گرذشرتره بره
مرکز توجه رانده شرد "انرترخرابرات"
ب ررود .در ب رررخ ررورد ب رره م ررع رررک رره
انتخابات ما مثل همیشه بر ایرن
واقعریرد تراکریرد کرردیرم کره در
جمهوری اسالم انترخرابرات نریرز
درسد مانند اصالحات مقوله ای
پوچ و ب معن اسد و مردم را
به تعر علیه بساط انتخرابرات و
کل حکومد فرا خواندیم .در ایرن
مورد نیز بخش وسیع از جامرعره
با عدم شررکرد در انرترخرابرات و
بخش  ،به اعتراف خود مقرامرات،
با "رای سلب " به حکومد نشران
دادند که حت معرکه انتخابراتر
فرصد و برهرانره ای بررای نشران
دان مخالفد و اعرتررا اکرثرریرد
جامعه به ووع موجود اسد.
از نرررظرررر سرررازمرررانررردهررر و
فعالیتهای عمل هم حز ما در
سال گذشته پیشروهای مرترعرددی
داشد .یک ابراز مروثرر کرار مرا
در این زمینه تلویزیون  ٦١ساعرتره
کانال جدید اسد .تلویرزیرون بررای
ما تنها یرک ترریربرون تربرلریرغر
نیسد بلکره ابرزار مروثرری بررای
ارت ررب رراط گ رری ررری ب ررا ف ررع ررال رری ررن،
دخ ررال ررت ررگ ررری در اع ررت ررراو ررات
اجتماع  ،و رهنمودده عرمرلر
و سازمانده حرول سریراسرترهرا و
اهداف حز بشمرار مریررود .سرال
گذشته سال مطرح شدن بیشرترر و
گسترده تر کانال جدید هم برعرنروان
یک تریبون تبلیغ و هرم یرک
ارگان ارتباطگیری با فعالین و و
پیشبرد سیاستهرا و رهرنرمرودهرای
عمل حز بود.
ابزار دیگرری کره سرال قربرل
بطورگستررده ترر و فرعرالرترری از
گررذشررترره برررای دخررالررتررگررری در
حرکتهای اعرترراور مروجرود و
برای براه اندازی این نود حرکرترهرا
به کار گرفتیم مدیای اجتمراعر
اسد .مدیای اجتماع و در ایرن
دوره برویرژه کرانرال ترلرگررام نرقرش
مهم در شکل ده به حرکرات
اعتراو در ایران ایفا میکنرد .و
حررز و بررویررژه سررازمرران جرروانرران
کررمررون رریررسررد ،در عرررص رره ه ررای
مختلف این ابزار را بکار گررفرتره
و پیشرویهای قابل توجه داشرتره
اسد.
در سطح منطقه و جهان نریرز
حز در برخورد به تحوالت نظریرر
جنایات داعش و دیگرر نریرروهرای
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اسالم  ،مو وسیع پرنراهرنردگر
بویژه از کشرورهرای اسرالمرزده و
ح رررک ررد وس رری ررع م ررردم اروپ ررا در
استقبال از پناهندگان و در مقابرلره
با راسیسم و هم چرنریرن پریرشربررد
کمپینها و مربرارزات عررصره ای
که از سالهای پریرش در دسرترور
کار ما بوده اسد فرعرال برود .مرا
بویژه در زمریرنره مررتربرط کرردن
فعالیتها عرصه ای خرار کشرور
با داخل پیشرویهائر داشرتره ایرم.
بررعررلررد گسررتررردگ ر دامررنرره ایررن
فعالیتها پرداختن مشرروح ترر بره
فعالیتهای خرار کشروری حرز
در ای ررن ررج ررا م ررم ررک ررن ن رری ررس ررد.
خوانندگان عالقمند میتواننرد بره
گ ررزارش ررات ه رری ررات اج رررائ ر ب رره
پلنومهای حز در سرال گرذشرتره
رجود کنند.
در مورد کرمربرودهرا و نرقرطره
وعفها باید بره مسرالره مرنرطربرق
ک ررردن ف ررع ررال رری ررت رره ررای ع ررم ررل ر
وسازمرانرگررانره حرز برا شررایرط
امروز و مکانیسمهای تازه مبرارزه
در قرن بیسد و یکم اشراره کرنرم.
ما در این زمینه از لحاظ نرظرری
ب ررا ت رردوی ررن و ط رررح س رری رراس ررد
سررازمررانررده ر حررز بررر زمرریررنرره
اعتراوات اجتماع  ،برازشرنراسر
و ت رراک رری ررد ب ررر ن رری ررروی چ ر
اجتماع و ورورت مرتبط شردن
ب ررا آن و ت ررب رری رری ررن ش رری رروه ه ررای
دخالتگری و گرردآوری نریررو بره
گرد حز و سیاستهای حزب در
دل جنبشها و حرکات اعرترراور
گ ررام رره ررای اس رراس ر ای ب ررج ررل ررو
برداشته ایم امرا هرنروز در سرطرح
عمل فاصلره زیرادی برا اجررای
این سیاستهرا داریرم .بررای فرائرق
آمدن بر ایرن ورعر مروانرعر را
باید از سر راه برداریم که بره نرظرر
من مهمترین آن سرنرترهرا و شریروه
های قردیرمر و مرترعرلرق بردوران
گذشته اسد .این سرنرترهرا عرمرال
هنوز بر دسد و پای ما پریرچریرده
اسد و یک وظیفه اساس حرز
در این دوره نقد و طرد عمل ایرن
سنتهای دسد و پرا گریرر اسرد.
امیدوارم سال تازه برای حرز مرا
س رررال ک رررن رررار زدن م ررروان رررع و
پیشرویهای بیشتر در همه زمریرنره
ها باشد.

؟

از ما میپرسند:

سوسیالیسم و انسانیت
(یا انسانگرائی سوسیالیستی)
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آنهایی که آزادیخواهی و بلوغ سیاسی مردم را دست کم
میگیرند
منصور حکمت پاسخ می دهد

 ٦٨اسفند ٤٩٣١

دوره دوم  -شماره ٢٥٦

انترناسیونال

به دوستداران و اعضای جدید حزب در خارج
کشور
اصغر کریمی
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انترناسیونال

يادداشتهای هفته
حمید تقوايی

سطح دستمزدها و وقاحت کارشناسانه!

شوراهای اسالم و صاحب نرظرران اقرترصرادیشران
در دانشگاه تهران جلسه سخنران برپا کرردنرد ترا برا
خواسد افزایش حداقل دستمزد به سه و نریرم مریرلریرون
تومان که از طرف کارگران و تشرکرلرهرای فرعرالریرن
کارگری اعالم شده اسد مخالفد کنند .البتره یرک
مخالفد "کارشناسانه" با رجود به "علم اقتصاد"!
یک از سخنررانران آقرای رئریرس دانرا اسرد کره
مدع شده اسد خواسد کارگران غیر عرمرلر اسرد
و تحقیقات کارشناسانه ایشران نشران مریردهرد حرداقرل
دستمزد نمیتواند بیشتر از یک میلیون و نریرم ترومران
باشد .ظاهرا علم اقتصاد نشان میردهرد کره زنردگر
کارگران در سطح یک پنجم خط فرقرر را مرجراز و
ممکن و افزایش دستمزد به باالی خط فرقرر را غریرر
ممکن استد! این "عرلرم اقرترصراد" را برایرد بره هرمران
متخصصین شروراهرای اسرالمر و "عرلرمرای" حروزه
علمیه قم سپرد! علم اقتصاد کارگران حرکرم دیرگرری
میدهد :اگر قادر به تامین زنردگر کرارگررانر کره
همه ثروت جامعه ثمره دستررنر آنران اسرد نریرسرتریرد،
گورتان را گم کنید! اقترصراد کرارگرر برر اصرل رفرع
نیازهای همه مردم بنا شده اسد و اقترصراد سررمرایره
بر استثمار و سودآوری هر چه بیرشرترر! در ایرن مریران
کس که علم اقتصاد را بعرنروان یرک عرلرم مراوراء
طبقات و همگان در برابر خواستهای کارگرران قررار
میدهد در واقع تعلقش به کرمر سررمرایره را اعرالم
میکند.
چنین "کارشناسان " که امکانات و مرقرترضریرات
سرمایه داری را بر کارگران معتر و خرواسرترهرای
بر حقشان میکشند در دنیا کم نیستنرد امرا در مریران
کارگران نظریه پردازان شورایعرالر کرار و شروراهرای

اسالم رسواتر از آن هستند که این تشبثات جرایرگراه
و کاربرردی داشرتره براشرد .کرارگرران ایرران برخروبر
میدانند که ارزس استفاده این نود کارشناسان و شران
نزول نظریات مشعشعشان چیزی بجز توجیه و ترئروری
پردازی برای مافیای اقتصادی حاکم نیسد.
بقول جوانمیر مرادی عضو هیات مردیرره اترحرادیره
آزاد کارگران در مطلب کره ترحرد عرنروان "افرترادن
نقا از چهره فریبرز رئیس دانا!" در صرفرحره اترحرادیره
در شده" :بارها این نود تالشهای تبلیغاتر از طرریرق
به کارگیری مبلغان و کارشناسان خردمرد گرذار بره
سرمایه داری مورد نقد واقع گردیده و در میدان عرمرل
نیز توسط توده کارگر معتر پس زده شرده انرد ".او
م نویسد رئیس دانرا "در جرنربرش کرارگرری هریر
جایگاه برایش نمانرده و ترحرقریرقرات و مرحراسربرات
اقتصادیش ربط به واقعیات مرعریرشرتر کرارگرران و
برآورد هزینه های آن ندارد ".
این واقعید قبل از هر چیز در جنبش چرهرل هرزار
امضا و برافراشته شدن پرچم سه و نیم میلیرون ترومران
حداقل دستمزد در جنبش کارگری ایران خود را نشران
میدهد .در مبارزه بر سر افرزایرش دسرترمرزد شراخر
کارگران نه الزامات و مقتصیات نظام سررمرایره داری
بلکه هزینه تامین معیشد خانواده هایشان بر مربرنرای
استانداردهای رفاه امروز دنریراسرد .غریرر مرمرکرن
خواندن این امر برخراطرر مرحردودیرترهرا و مرقرترضریرات
سرمایه داری ،آنهم در ر یم که تنها یرک قرلرم از
دزدیهای مقاماتش چنرد بررابرر در آمرد سراالنره کرل
کارگران ایران اسد ،به علم اقتصاد حتر بره مرعرنر
کاپیتالیست اس نیازی نردارد ،ترنرهرا مرقردار زیرادی
وقاحد الزم دارد!

پرخاشهای پسا انتخاباتی
".خرراب بررر سررر مررن ر کرره
(رهبری) دستور بدهد این کار را
بکن و من تمرد کنرم .برفررمرایرنرد
این کار را نکن ،با کمال پرررویر
عکسش را عمل کنم .چرقردر آدم
م تروانرد پسرد بشرود!" مصربراح
یزدی.
اش رراره مص ررب رراح ب رره ج ررن رراح
روحان  -رفسنجان اسد .لیرسرد
انررتررخررابررات ر ایررن ج ررنرراح شررام ررل
کسانر برود کره رهربرر آنرهرا را
نفوذی انگلیس خوانده بود و مرردم
را از رای دادن به آنها منرع کررده
ب ررود .ام ررا آن ررک رره ب رررع ررک ررس
"فرمایشات رهربرری" عرمرل کررد

مررردم ر بررودنررد کرره برره هررمرریررن
لیسد ممنوعه آقرا رای دادنرد و
ام ررث ررال مص ررب رراح را از م ررج ررل ررس
خبرگان بیررون انرداخرترنرد .بردنربرال
انتخابات خامنه ای بیرون افرترادن
مص ررب رراح و ی ررزدی از م ررج ررل ررس
خبرگان را خسارت نامریرد و امرام
جمعه مشهد نیز شکروه کررد کره
"در انتخابات مردم اطراف رهربرری
را قیچ کردند".
این پررخراشرگرریرهرا و شرکروه
شکایتهرای پسرا انرترخرابراتر در
کش ررم ررک ررش ب رری ررن ج ررن رراح رره ررای
حکومت رد و بدل مریرشرود امرا
اساس مساله ب اعتبار شردن هرر

چه بیشتر ولر فرقریره و بره ایرن
اعتبار کرل ر یرم در جرامرعره
اسد .رای سلب مردم در ایرن
انتخابات صرفا عرلریره رهربرری و
"تمرد از دستورات رهربرری" نربرود
بلکه رای منف و اعتراو بره
کل نظرام و حرکرومرد اسرالمر
بود .و همین واقرعریرد اسرد کره
باندهای حکومت را این چرنریرن
به جان یکردیرگرر انرداخرتره اسرد.
اساس این کشمرکرش رقرابرترهرای
درون جناح نیسرد ،حرفراظرد از
نظام در برابرر مرردمر اسرد کره
"فقیه عالیقدر" را سکه یک پرول
کرده اند.

فتوا علیه چهارشنبه سوری
خ رررام رررنرررره ای در مررررورد
چهارشنبه سوری فتوا داده اسرد
کره "چرهررارشرنربره سروری هری ر
مبنای شرع نردارد و مرنراسرب
اسد از آن اجتنا شود".
چهارشنبه سوری آمد و رفرد
اما روسیاه به حکومرد مرانرد.
در چهارشنبه سروری امسرال هرم
به سیاق هر سال مردم بره کروری
چشم حرکرومرد مراترم و عرزای
اسالم جشن گرفترنرد و شرادی
کردند و از روی آتش پریدند.
یک انرگریرزه و اصررار مرردم
برای برپائ مرراسرم چرهرارشرنربره
سوری همین نود فتواهای خامنره
ای اسد .در جمرهروری اسرالمر
چهارشنبه سوری نیز مانند جشرن
های دیگری که مردم بره برهرانره
های مختل بر پا میرکرنرنرد بره
یک حرکد سیاس و اعتراور
تبدیل شده اسد .نرفرس شرادی و
جشررن و رق ر و مرروسرریررق ر بررا
مرروجررودیررد جررمررهرروری اسررالم ر
م ررن رراف ررات دارد و آن رررا ب رره ل رررزه
مرریررانرردازد .خررامررنرره ای درسررد
مرریررگررویررد .چررهررارشررنرربرره سرروری
شرع نیسد اما ایرن نره ترنرهرا
مانع مردم نمیشود بلکه بررعرکرس
علد روی آوری وسریرع مرردم بره
ایرن جشررن دقرریرقررا هررمریررن اسررد.
"چهار شنبه سوری هی مبرنرای
شرع ندارد" درواقع اعالم اینسرد
که حکومرد شررعر جرمرهروری
اسالم هریر مربرنرا و پرایرگراه
اجتماع ندارد!
اما ایرن جرهراد آیرد الرلره هرا

علیه چهارشنبه سوری وقرتر بره
یررک کررمرردی تررمررام عرریررار برردل
میشود که مردم را بره پررهریرز از
خرافره دعروت مریرکرنرنرد! نراصرر
مکارم شیررازی مریرگرویرد "افرراد
ن رررادان آدا خ رررراف رررهای م رررث رررل
چهارشنبهسوری را وارد زنردگر
کرردهانررد کرره بررایررد از آن پرررهرریررز
کرد  ...اشخاص که تررقرههرای
پر سر و صردا در خریرابران پررترا
م کرنرنرد ،بردانرنرد برایرد در روز
قیامد پاسرخرگروی اعرمرال خرود
باشند!"
مرررردم را از روز قررریرررامرررد
میترسانند اما ترسشان از مرردمر
اسد برای بزیرر کشریردن حرکروت
جررهررل و خرررافرره خررود را آمرراده
میکنند.
حکومد اسالم از هر جهرد
و از هر نقطه نظر در نقطه مرقرابرل
آمال و خواستها و سبک زنردگر
مردم ایران قرار دارد و چهرارشرنربره
سوری و جشن نوروز یک از ایرن
نقطه تقابل ها اسد .سازمان مرلرل
در آخرین گزارش که برمرنراسربرد
روز شادی ،اول فروردین ،مرنرترشرر
کرده اسد ایران را از نرظرر سرطرح
شادی در مریران  ٤٥٢کشرور در
رتبه  ٤٠٥قرار داده اسرد .عرلرد
اصل قرار گرفتن ایران در آخرریرن
رده ه رررای کش ررروره رررای ش ررراد
حکومد ماتم و عزای جرمرهروری
اسالم اسرد .برا برزیرر کشریردن
جمهوری اسالم  ،ایران بره صردر
لیسد کشورهای شاد دنیا صعرود
خواهد کرد!

دوره دوم  -شماره ٢٥٦
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کارگران در هفته ای که گذشت
شهال دانشفر

کارگران با گسترس
مبارزاتشان به استقبال سال ٣٥
میروند
روزهای پایان سرال اسرد ،و
کررارگررران بررا مرربررارزات گسررترررده
شران ،برا اولرتریرمراتروم دادن هرا و
پافشاری بر روی خواسرترهرایشران،
و برا پریرامرهرای پررشرورشران بره
استقبال سال جدیرد ،سرالر پرر از
اعترا و مبارزه و عهد بستن برر
س ررر پ رری ررگ رری ررری خ ررواس ررت رره ررایش رران
میروند .فرا رسیدن سال  ٣٥را بره
همگان تبریک میگویم.
در بخش از پیام اتحادیه آزاد
کارگران ایران بره مرنراسربرد فررا
رسیدن سال نو چنین آمرده اسرد:
"سال ... ٤٩٣١سرالر کره درآن
طرربررقرره کررارگرررایررران بررا یررورش ر
ب ررررررن رررررام ررررره ری رررررزی ش رررررده،
ازصدوربخشرنرامره هرای قضرایر
ع ررل رری رره اع ررت ررراو ررات وت ررج ررم ررع ررات
کررارگررران تررااحض ررارودسررتررگرری ررری
وزندان فعالیرن ورهربرران کرارگرران
ومعلمران درابرعرادی کرم سرابرقره،
تالس برای تدوین قوانین ریراورد
کشانه در "برنامه شرشرم تروسرعره"
ودرانتهای سرال ،ترعریریرن حرداقرل
مزدخفد بار ،بمنظورتحمیل بدتریرن
شرایط وتنگناهای معریرترشر برا
هدف حل برحرران سررمرایره داری
برگرده کارگران ومردم ایران هرمرراه
بود.سال کره پرایرانرش ،آغرازگرر
سال سونام میلیون بیکاری و
اوواد معیشت بدتر برای طربرقره
کرارگررر و هررمرره انسررانررهررای کررم
درآمد خرواهرد برود .امراازطررفر
سال گذشته برای کرارگرران ایرران
سال مملوازمرقراومرد واعرتررا
واعتصا وترجرمرعرات بر وقرفره
کارگری درمقابل مو بریرسرابرقره
اخرا وبیکاری وحقوقهای معوقره
وتعطیل مراکزکاربود ".و بعرد در
بخش پایان این پریرام کره برطرور
واقع کیفرخواست علیه تروحرش
سرمایه داری موجود اسد ،اعرالم
میدارد که برای پایان دادن به ایرن
ش رررای ررط زن رردگ ر غ رری ررر انس رران ر
ومشقد باری که نرظرام سررمرایره

داری به واسطه تحمیل آن جامرعره
بشری رابه قهرقررا بررده ،در صر
جلوی جنبرش کرارگرری مصرمرم
ترازهرزمان تالس خواهدکرد.
همچنین جرعرفرر عرظریرم زاده،
رئیس هیات مردیرره اترحرادیره آزاد
کارگران ایران ،از رهبران شنراخرتره
ش ررده ک ررارگ ررری و ه ررم رراه ررن ررگ
کنندگان طومار  ١٠هزار کارگرر
بر سر خواسد افزایش دسرترمرزدهرا
که با شش سرال حرکرم در زنردان
بسر میبرد ،طر پریرامر ورمرن
اعالم انزجار از ترعریریرن  ٨٤٦هرزار
تومان دستمزد چند برار زیرر خرط
فقر برای کارگران ،بر این تراکریرد
دارد ک رره در س ررال آت ر ط ررب ررق رره
کارگر ایران و فعالین و پریرشرروان
آن ،عرلریررغرم هرر مرمرنروعریرد و
سرکوب  ،متحد و مصرمرم ترر از
پیش ،قدمهای استروار و ترعریریرن
کننده ای بررای دسرد یرابر بره
مطالبات انسان شران بررخرواهرنرد
داشد".
سال آت را به سال مربرارزاتر
قدرترمرنرد بررای آزادی کرارگرران
زندان و زندانیان سیاسر تربردیرل
کنیم .جعفر عرظریرم زاده و هرمره
کارگران و معلرمران زنردانر برایرد
آزاد شوند.
معلمان بر خواسد افزایش
حقوقها به باالی خط فقر و
تحصیل رایگان تاکید کردند
بیانیه  ٦٩اسفرنرد  ٣١کرانرون
صررنررف ر مررعررلررمرران در سررالررگرررد
اعتراوات باشکوه اسفند سال ٣٩
آنان و اعالم  ٢خواسد فوری آنران

به طور واقع تاکیدی دوبراره برر
تداوام مبارزات معلمان و پیگیرری
خواستهایشان اسد.
٤٠اسفند  ٣٩هزاران معرلرم در
شهرهای مختل ایران به خریرابران
ها آمدند و خواستهایشان را اعرالم
کردند .بیانیه  ٦٩اسنفد مرعرلرمران
تاکریردی دوبراره برر خرواسرترهرای
ف ررروری آن رررانس رررد .از ج رررم رررل ررره
خواستهای چون خواسد افرزایرش
ح ررق رروق ع ررم رروم ف ررره ررن ررگ رری رران و
بازنشسته ها بره رقرم براالی خرط
فقر و بدون هیچگونه تربرعریرضر ،
آموز س رایگان ،کریرفر و بررابرر
ب رررای ت ررم ررام ک ررودک رران ،آزادی
معلمان زندان و صدور قرار مرنرع
تعقیب برای معلمانر کره دارای
حکم هسرترنرد و حرق تشرکرل ١
خواسد مهم مرطررح شرده در ایرن
بیانیه هستنرد کره برطرور واقرعر
خواستهای همه مرردمرنرد .دیرگرر
خواستهای فوری معلمان در ایرن
بیانیه عبارتند از :بریرمره درمرانر
موثر و کارآمد و فراگیرر برا حرق
بیمه معقول و مرنرطرقر  ،تربردیرل
وورعریررد نرریرروهرای قرراردادی و
پرریررمرران ر و برررخررورداری آنرران از
ام ررن رری ررد ش ررغ ررل ر  ،و مش ررارک ررد
معلمان و تشکلهای صرنرفر در
سرراخررتررار نررظررام آمرروزش ر و حررق
مشارکتشان در سیاسدگرذاریهرا
اسرد .از خرواسررترهررا و مربررارزات
معلمان وسریرعرا حرمرایرد کرنریرم.
مبارزات گسترده معلمان از اواخرر
سال  ٣٩آغاز و تا نیمه های سرال
 ٣١در اشررکررال مررخررتررل ر تررداوم
داشد .بیانیه معلمان بطور واقرعر

تاکیدی بر تداوم ایرن اعرترراورات
اسررد .س ررال  ٣١سررال م ررب ررارزات
باشکروه مرعرلرمران برود ،زنرده براد
معلمان.
خواسد افزایش دستمزدها و
تقابل دو جنبش
در برابر تصمیم دولرد مربرنر
بر تعییرن حرداقرل دسرترمرزد ٨٤٦
هزار تومان ،جنب و جنبش بر سرر
خررواسررد افررزایررش دسررتررمررزدهررا و
مشخصا خواسد سه مریرلریرون و
پانصد هرزار ترومران براال گررفرتره
اسد .در هفته ای کره گرذشرد
انجمن صنف روزنامه نگاران آزاد
تهران با صدور بیانیه ای اعتررا
خود را به تصرمریرم جرنرایرترکرارانره
دولد بر سر میزان حداقل دسترمرزد
س ررال آت ر اع ررالم داش ررت رره و ب رره
خواسد افزایش دستمزد براالترر از
رقم فقر که همان سه مریرلریرون و
پانصد هزار تومان اسد پیوسرترنرد.
خ ررواس ررت ر ک رره ه ررف ررد تش ررک ررل
کارگری برا صردور بریرانریره ای
مشرترررب پرررچررمرردارس بررودنررد و
سندیکای واحد نیز بر آن تراکریرد
گذاشته اسد و نه تنها این برلرکره
یرک بررنرد برریرانرریرره مررعررلرمرران برره
مرنرراسرربررد سررالررگرررد اعررتررراوررات
براشررکرروه شرران در سررال گرذشررترره
تاکید بر همین مطالبه اسد.
در این میان و در جدال میران
ک ررارگ ررران ب ررا دول ررد ،م ررخ ررال ررف ررد
خوان های مسخره امثال رئریرس
دانا که تحد نام دفاد از کرارگرر
تمام دستاوردهای سرالرهرای اخریرر
کارگران را نف میکنند حت از

میزان ناچیز مطرح شده از جرانرب
نماینده شورای عال اسالم نیرز
عررقررب تررر ایسررترراده اسررد .او در
صحبد هایش شرود به مرخرالرفرد
خوان با خواسد دستمرزد حرداقرل
باال خط فقر کرده و بهانه اس هرم
اینسد که گویا عمرلر نریرسرد.
دعوت کارگران به تعیریرن رقرمر
"ممکن و شدن و در چهرارچرو
اقترصراد مرلر " از سروی امرثرال
رئیرس دانرا در واقرع بره مرعرنر
دعوت به قبول همان چیزی اسرد
که س و چند سرال اسرد ر یرم
اسرالمر برر سرر کرارگرران آورده
اسد .و کارگران مدتهاسرد کره
به چنین نظرات مهرر برطرالن زده
انررد" .طرررح خررواسررد مررمررکررن و
شدن " و منطبق با اقتصاد مرلر
در واقع بخش از سریراسرد یرک
جناح حکومد یرعرنر جرنراح دو
خردادی اسد که میخواهرد نرظرام
اسالمیش را حرفر کرنرد .آنرهرا
تحد عنوان اینکره خرواسرد برایرد
"شدن و ممکن" براشرد ،خرواسرد
باید در "چهارچو اقتصاد ملر "
بگنرجرد ،جرنربرش بررای خرواسرد
افزایش دستمزدها سه مریرلریرون و
پانصد هزار ترومران را زیرر حرمرلره
قرار میدهند .در حرالریرکره برطرور
واقع رقم ممکن و شردنر کره
در چهارچو اقتصاد مرلر ایرن
جنابان میگنجد ،همان رقم نراچریرز
 ٨٤٦هزار ترومران مصرو دولرد
اسد که چهار پن برار زیرر خرط
فررقررر اسررد .تررازه هررمرریررن را هررم
کارگران برا اعرترراوراتشران و برا
خررواسررد چررنرردیررن برررابررر افررزایررش
دستمزد به دولد تحمیل کرده انرد،
وگرنه گفتمان حکومد اسرالمر
با کارگران قانون اندر با اجاره و
امثال آنها بود.
"چارچو اقتصاد ملر " نریرز
یعن همان "اقترصراد مرقراومرتر "
خامنه ای و ریاود اقتصرادی و
کشرریرردن کررار برریررشررتررر از گرررده
کارگر و تحمیل فقر و محرومیرد
هر چه بیشتر به کارگرران و کرل
مردم اسد .و تعیین دستمزدهرای
چند بار زیر خط فقر جزء مهرمر
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از آن سیاسد اسد .برنرابررایرن بر
پایه بودن همه استدالالت کره از
سوی جریانات راسد و از جرمرلره
جنا رئیس دانا مبن بر ایرنرکره
خواسد سه میلیون و پانصرد هرزار
تومان شدن نیسد ،اما مثال رقرم
یک میلیون و پانصد هزار ترومران
آنان که با "نبرو"" کرارشرنراسرایر
اقتصادی شان به آن رسریرده انرد،
معجره خواهد کررد ،پروچ و بر
پررایرره اسررد .امررا ارزس مصرررف
واقع چنین رقرم دادن هرایر از
جانب ایشران و دارو دسرتره هرای
تش رررک رررل ه رررای دس رررد س ررراز
حررکررومررت ر  ،حررمررلرره برره جررنرربررش
رادیکال و تعرور کرارگرری برر
سر خواسرد افرزایرش دسرترمرزدهرا
اسد .حمله به جنبش اسرد کره

میگوید نمیخواهم زیرر خرط فرقرر
زندگ کنم و در بررابرر کرل ایرن
برردگر و تروحرش ایسررتراده انررد.
گرایشات راسد توجیه گر نظرام و
اقتصاد دانان تحلیل گری امرثرال
رئیس دانا بطور واقعر برا نرهریرب
زدن به اینکه "زیاده روی" نکنریرد،
"مقدورات را ببینید" مقابل چرنریرن
جنبش ایستاده اند ،که دارد هرر
روز قویترر بره جرلرو مریررود .بره
عبارت روشنترر در ایرن جردال دو
جنبش متفاوت در مقابل هرم قررار
دارند .یکر جرنربرش اعرترراور
کارگری که در مقابل ترعررورات
حکومد اسالم ایستاده اسرد و
میگوید به خط فقر تن نمیردهرم و
از زنرردگ ر و مررعرریررشرتررش دفرراد
میکند و برا اعرالم خرواسرد سره

گزارشاتی دیگر از روز جهانی زن،
هشت مارس
شهال دانشفر
هشررد مررارس امسررال در تررهررران،
ش رره رررب ان رردیش رره ،ک ررر  ،آم ررل،
ق ررائ ررم ررش رره ررر ،م ررری رروان ،س ررن ررن ررد ،
کرمانشاه ،برگزار شد .پیام واقعر
هشد مارس امسال نه به آپارترایرد
ج ررن ررس ر و ق رروان رری ررن ارت ررج رراع ر
اسالم برود .و ایرن پریرام را بره
روشن در بیانیه ها و سرخرنررانر
ها و برنامه های این روز شنیدیرم.
هش رررد م رررارس امس رررال ی رررک
پیشروی بزرگ برای جنبش نویرن
آزادی زن برود .در هشرد مرارس
امسال دیگر خربرری از جرریرانرات
راسررد م ررل ر اسررالم ر ک رره در
سالهای قبل زیرر فشرار چر و
رادیکالیسم جامعه ،ناگزیرر برودنرد
خودی نشان دهند ،تا برلرکره ایرن
روز آزادیخواه و برابرری طرلربر
را از محتوای چ و رادیکرالرش
ته کرده و آنرا محدوس کرنرنرد،
نبود.برنرامره هرای هشرد مرارس
امسال مملو از گزارشات بود کره
حکاید از کارزارهای مربرارزاتر
در دفاد از حقوق زن و علیره جردا
سازی جنسیرتر برود .در هشرد
مارس امسال صف از رهربرران و
فعالین جنبش رهای زن ترریربرون
ها را از آن خود کردنرد و صردای
اعترا کل جامعه علیه آپارتایرد
جنس بودند .گزارشرات برخرشر
از م ررراس ررم ه ررای هش ررد م ررارس

امسال و بیانیه های منترشرر شرده
به این منراسربرد را در ورمریرمره
انترناسیونال شماره قربرل کره ویرژه
این روز بود ،مشاهرده کرردیرد ،در
این شماره گزارشات باقیمانرده کره
بعدا منتشر شده اند ،را میخوانید.
هشد مارس در قائمشهر
گررروه کرروهررنرروردی مررهرررگرران بررا
مشارکد گرروه نریرلروفرر آبر در
سالن هالل احمر قائمشرهرر ،هشرد
مررارس را بررا حضررور  7٠٠ال ر
 ٨٠٠نفر گرام داشتند .بررنرامره
با سخنران خانرم پرروانره از برابرل
شرود شد .او در رابرطره برا فرقرر
زنان ،فحشا ،طالق ،بریرکراری ،و
مشکالت کره زنران بره واسرطره
نداشرترن حرقروق قرانرونر بره ایرن
مرعرضرل اجرتررمراعر دچرار م ر
شوند صحبد کررد .سرپرس خرانرم
بهمن پور از فعالین محیط زیسرد
بابل ،از زنران خرواسرد در حرفر
محیط زیسد برا آنران هرمرکراری
کنند و گرزارس مربرسروطر در
زمینه فعالیتهایشان در سال کره
گذشد ارائه داد .سخنرران برعردی
خانم مرریرم عرلر مرحرمردی برود
که در رابطه با ان ج او کره در
ساری فعال اسد در حرمرایرد از
کودکان کرار و زنران ترن فرروس
گ ررزارش ر ارائ رره داد .در ادام رره

میلیون و پانصد هزار ترومران ،کره
رقم اعالم شده خط فقرر از سروی
دولد اسد ،عمال کل جرامرعره را
نمایندگ مریرکرنرد .و دیرگرری
جریانات راسد و کسرانر امرثرال
رئیس دانا که ترمزی در برابر ایرن
جنبش هستند.

در ایرررران کشررریرررده شررردن ایرررن
اعتراورات بره خرار از مرحریرط
های کار اسرد .ایرن مشرخرصره
یک مولفه مرهرم در اجرترمراعر
کردن دامنه این اعتراوات ،جرلرب
حماید جامعه و گستررس دامرنره
مرربررارزات کررارگررری اسررد .ایررن
مشخصه تاثیر مهمر در ترغریریرر
ترروازن قرروای شررهرررهررا و فضررای
سیاس جرامرعره دارد .از جرمرلره
تجمع در مقابل مجلرس اسرالمر
و مررراجررع دولررت ر در شررهرررهررای
مخرترلر بره امرری هرر روزه در
اعتراوات کارگری تربردیرل شرده
اسد و حت در بسریراری مرواقرع
باعرا شرکرل دادن بره مربرارزات
همزمان و متحرد کرارگرری شرده
اسد .راهرپریرمرایر کرارگرران در

وسط شهر یک شکل تعرو از
مبارزات کارگران اسد که بریرش
از هر چریرز نشرانرگرر فضرای پرر
جرررنرررب و جررروس اعرررترررراو ررر
کارگری در متن اوواد سیراسر
امروز ایران اسد.
صبح روز  ٦٦اسفند بریرش از
 ٢٠٠کارگر کارخرانره هرپرکرو از
در کارخانه بره سرمرد خریرابران
دانشگاه ،تا مرکز شهر راهپیمایر
کردند .کارگران خواهران افرزایرش
دستمزدها یشان و پرداخرد فروری
سه ماه دستمزد و سایرر مرعروقرات
مزدی خود شدند.

مراسم رق محل زنان قائمشرهرر
فضای شرادی را ایرجراد کررد .
همچنین اجررای مروسریرقر زنران
شهر بابل از دیرگرر بررنرامره هرای
این گرد همای بود .در قسرمرتر
از برنامه نریرز خرانرم تریرمروری در
رابطه با ترتترر آسرودگر کره بره
زودی در برابرل بره روی صرحرنره
م رود و نقرش آفرریرنرانرش زنران
خانه داری هسرترنرد کره چرنردی
اسرد آمروزس ترتترر مر بریرنرنررد
توویحات را ارائه داد.

بنردهرای کروتراه آورده شرده برود.
سپرس اکررم نصریرریران عرمرلرکررد
اجتماع و تاریخچره نردای زنران
را از بدو تراسریرس تراکرنرون بریران
کرد و بنا به نقش خود در توانمنرد
س رررازی زن ررران ،گ رررزارش ررر از
س ررروادآم ررروزی را ارائ ررره داد و
گزارش نیز از پرسشرنرامره نردای
زنان در مورد (برابری زن و مررد)
و آمار باالی برابری خواهان را بره
اطالد رساند .برنامه بعدی اجررای
موسیرقر زنرده برود کره تروسرط
تعردادی از اعضرای گرروه آیشرم
(آمل برگزار شد .گروه برا اجررای
چهار ترانه شراد مرحرلر شرور و
حال فراوان به جشرن دادنرد و برا
تش رروی ررق ف ررراوان ح رراو ررری ررن روب رررو
شدند .به رسم ترقردیرر بره آنران دو
عنوان کتا در مورد فرهنگ و
ادبیات مازندران هردیره شرد .در
آخر نیز بریرانریره نردای زنران ایرران
توسط نیکو تبریزی خروانرده شرد.
اما مراسم به پایان نرسید چرا کره
ح رراو ررری ررن از ن رری ررک ررو ت ررب ررری ررزی
خواستند تررانره ای برخروانرد و او
شرکد کنندگان را با ترانه هرای
خود بدرقه کرد.

مناسبد  ٨مرارس در ترهرران برا
حضور حدود هفتاد نفر زن بررگرزار
شد .مراسم با خواندن تاریرخرچره
وچند شعر وصحبد بود ،در بریرن
برررن ررام رره ه ررا ،رقص رره ررای ت رررک ر
وخراسان و قاسم آبرادی داشرترنرد
ودوستان با صدای زیربرای خرود
در بررنرامره جرمرع را بره وجرد در
آوردن ررد .م ررراس ررم بس رری ررار ش رراد و
صمیم برود ودوسرتران برا مریروه
چای وشیرین پذیرای میشردنرد.
درانتهای برنامه کرار کرارگراهر
با عنوان زنان خرانره دار اجررا شرد
که همه در سه گروه وجمعربرنردی
کل دوستان نظر همه را در مرورد
کار خانگ مطر کردند ،که بره
دلیرل مشرارکرد جرمرعر بسریرار
مرررورد اسرررترررقررربرررال واقرررع شرررد.
شعارهای هم در رابطه با زنان بره
صورت تراکد به دیوار چسربرانرده
شده بود ،در پایان با عکس دسرتره
جمع و رق و پایکوب جمعر
مراسم به پایران رسریرد .در کرنرار
مراسم مریرزی کره کرترا وتر
شرت های در رابطه برا زنران برود
به نمایش گذاشته شده بود.

راهپیمای کارگران هپکو در
وسط شهر
راهپیمای کارگران هپکرو در
شهر اراب یرک پریرشرروی در
مبارزات کرارگرری اسرد .چرنرد
هفته قبل نیرز کرارگرران نسراجر
مازندران دسد به راهرپریرمرایر در
شهر زدند و توجه مردم شهر را بره
خود جلب کردند .یک مشخرصره
مهم اعتراوات امرروز کرارگرری

هشد مارس در آمل
مراسم هشد مارس در شهرر آمرل
در روز جررمررعرره  ٦٤اسررفررنررد ٣١
برگزار شرد .بره گرزارس بررگرزار
کنندگان آن ویژگر ایرن مرراسرم
در ایررن بررود کرره اکررثررر شرررکررد
کنندگان برای نرخرسرتریرن برار در
چ ررن رری ررن جش ررن ر ش رررک ررد م ر
کررردنررد .فضررا برره طرررز سرراده و
زیرربررای ر بررا پرروسررترررهررا و بررنررر و
عکسهای مربوط به زنان آراسرتره
شررده بررود .مررراسررم بررا خرروشررامررد
گوی و شعر خوانر خرانرم اکررم
نصیریان آغاز شد .سهرا مرهردی
پور تاریخچه هشد مارس را بره
زبان ساده برای حاورین بیان کررد
و مکا زیادی روی زنان ایران از
انررقررال مشررروطرریررد تررا انررقررال
 ٤٩٥7و م ررب ررارزات زن رران را در
سالهای اخیر داشد .سرپرس خرانرم
جمیله نصریرریران مرطرلربر را در
موقعید زنان در جامعه و قروانریرن
قرائد کرد .فرشته جاللر یرکر
از شرکد کرنرنردگران شرعرری در
وص زن خوانرد .در ایرن مرراسرم
خانم اله احمدی مطلربر خروانرد
که در آن مطالبات زنان در قرالرب

هشد مارس در تهران
جمعه  ٦٤اسرفرنرد مرراسرمر بره

 ت ررع رردادی از اعض ررای گ ررروهموسیق آیشرم در هشرد مرارس
امسال نواختند و خواندند.
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