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 ٧۵اعالم اختصاص کمک 
ميليون دالری از سوی دولت 

ترویج "آمریکا برای به اصطالح 
و گسترش دمکراسی در 

و به دنبال آن، تأسيس " ایران
در وزارت " دفتر ویژه ایران"

ت جدیدی خارجه آمریکا تحرکا
را در ميان طيفی از مرتجعين و 

طلبان مدعی اپوزیسيون  فرصت
رژیم ضدخلقی جمهوری 
. اسالمی بوجود آورده است

دانند  گونه که همگان می همان
وزارت خارجه آمریکا در راستای 
تعقيب استراتژی کنونی آمریکا 

و " جنگ با تروریسم"زیر نام 
با اتخاذ این " خاورميانه بزرگ"

از نظر مقامات این موضع که 
یک تهدید "کشور، ایران 

برای امریکا و " استراتژیک
دنياست، علنا از ضرورت دست 

نظامی و (یازیدن به اقداماتی 
برای مداخله و ) غيرنظامی

تغيير اوضاع در ایران سخن 
گویند بنحوی که این  می

اقدامات، منافع غارتگرانه مورد 
نظر آنها در رقابت با سایر 

مپریاليستی را بهتر های ا قدرت
و بيشتر برآورده سازد و برتری 

سياسی و اقتصادی و نظامی 
المللی را  آمریکا در سطح بين

 . نيز تأمين کند
 

تا آنجا که بطور رسمی به  
بودجه تخصيص یافته از سوی 
دولت آمریکا برای پيشبرد 
راهکار جدید این دولت در ایران 

گردد، ظاهرا مقامات  باز می
قرار است بيش از آمریکایی 

 ميليون دالر را به گسترش ۵۵
های تلویزیونی  و تقویت برنامه

فارسی زبان و در رأس آنها 
های  و سايت" صدای آمریکا"

بخش . اینترنتی اختصاص دهند
دیگری از این بودجه یعنی مبلغ 

 ميليون دالر نيز قرار است ٢٠
نهادهای "که صرف تقویت 

های  اتحادیه"و " غيردولتی
های  سازمان"و " ریکارگ

در . قرار گيرد" حقوق بشری
این حال، نشریه اکونوميست 
به نقل از مقامات آمریکایی 

کند بخشی از  مطرح می
بودجه دولت آمریکا برای به 
اصطالح گسترش دمکراسی 

های اپوزیسيون  گروه" نصيب"
خارج از کشور و بطور مشخص 

طلبان کارگزار آمریکا و  سلطنت
گردید که از نيروهایی خواهد 

طريق شبکه تلویزیونی 
ای در خارج کشور در  ماهواره

راستای پيشبرد خط امريکا 
 . حرکت نمايند

  

  

  اوضاع دهشتناک کارگران قراردادیاوضاع دهشتناک کارگران قراردادی
 

های کشور قسمت اعظم نيروی کار برای  امروزه در بيشتر کارخانه ها و کارگاه
در حالی که این حجم . شود یگرداندن چرخ توليد از ميان کارگران قراردادی تأمين م

گونه حمایت قانونی و  عظيم نيروی کار به خاطر طبيعت قراردادی بودنشان از هيچ
به طبع آن مزایای شغلی از قبيل سنوات خدمت، بيمه بيکاری، بازنشستگی، حق 

برخوردار نيستند، حتی هيچ تضمينی نيز برای دریافت ... اوالد، حق مسکن و
 .ده از سوی وزارت کار نيز برایشان وجود نداردحداقل دستمزد اعالم ش

 
البته گسترش  پدیده قرارداد موقت و استفاده از نيروی کار قراردادی، تنها منحصر 

گردند،   کارگر اداره می١٠ها و واحدهای توليدی کوچک که با کمتر از  به کارگاه
شوند،  گر اداره میها، صدها و یا هزاران کار های بزرگی که با ده کارخانه. شود نمی

برند  نيز از وجود کارگران قراردادی به ميزان قابل توجه و با درصد باالیی استفاده می
در . کوشند تا این گرایش را در ميان کارگران تشویق هم بکنند و اساسا می

هایی که با  های بزرگ نيز کارگران قراردادی همانند کارگرانی که در کارگاه کارخانه
اند، از هيچ مزایای  شوند و از شمول قانون کار خارج شده کارگر اداره میکمتر از ده 

برای این بخش از نيروی کار عمًال هيچ . شغلی و حمایت قانونی برخوردار نيستند
شده و یا سایر مزایا صورت  نظارتی از سوی وزارت کار جهت پرداخت دستمزد تعيين

کارگران استان " نماینده" اصطالح ، به"چنگيز اصالنی"در این راستا، . گيرد نمی
 ١٠٠در استان همدان از هر : "ای طرح اعتراف نمود که همدان در طی مصاحبه

 کارخانه کارگران قراردادی مشغول به کار هستند و در راستای ٩٩واحد توليدی، در 
نظارت بر وضع کارگران قراردادی بايد تأکيد کنم که در طول ده سال گذشته هيچ 

 ."رت نگرفته استنظارتی صو

  افزایش تعداد کودکان کار،افزایش تعداد کودکان کار،
لکه ننگی بر پیشانی لکه ننگی بر پیشانی 
  !!جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی

 

گسترش چشمگير فقر و فالکت و بيکاری و 
محروميت و گرسنگی در ميان توده های 
ستمدیده و بویژه طبقه کارگر یکی از ویژگيهای 
برجسته توسعه روابط استثمارگرانه نظام 

 اخير در سرمایه داری وابسته در چند دهه
کشور ما می باشد که بویژه در طول حاکميت 
سياه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی از 

یکی از . رشد فاجعه باری برخوردار بوده است
نتایج مستقيم چنين وضعی تسریع روند درهم 
پاشی پی در پی خانواده های کارگری و 
زحمتکش و کسانی ست که سلطه نظام 

بسته تمامی تار استثمارگرانه سرمایه داری وا
و پود حيات اقتصادی و اجتماعی آنها را در می 
نوردد و این توده عظيم را بخاطر حفظ منافع 
اقليتی زالوصفت هر روز بيشتر در مرداب 
گرسنگی و فقر، اعتياد و فحشاء، دزدی و 

   .سایر بيماری های اجتماعی غرق می کند

   در ایران در ایران""حقوق بشرحقوق بشر"" و  و ""دمکراسیدمکراسی""
  !!شودشود  با دالرهای آمریکایی حاصل نمیبا دالرهای آمریکایی حاصل نمی

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

 واقعی در ایران نه واقعی در ایران نه ""دمکراسیدمکراسی"" و  و ""آزادیآزادی""
 آمریکا، آمریکا، ""هایهای  طرحطرح"" و  و ""دالرهادالرها""با اتکاء به با اتکاء به 

ای و بهای و به   بلکه در بستر یک انقالب تودهبلکه در بستر یک انقالب توده
هایهای   گران و خلقگران و خلقدست توانای کاردست توانای کار

چیز اما به پاخاسته، بدستچیز اما به پاخاسته، بدست   زحمتکش بیزحمتکش بی
نیروهای واقعا دمکرات ونیروهای واقعا دمکرات و . . خواهد آمدخواهد آمد

ناپذیرناپذیر   خواه باید کوشنده تزلزلخواه باید کوشنده تزلزل  آزادیآزادی
  ..چنین راهی باشندچنین راهی باشند

   ) )٣٣ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( (   ) )٢٢ادامه در صفحهادامه در صفحه ( ( 



  

  حقوقحقوق"" و  و ""دمکراسیدمکراسی""
با دالرهای با دالرهای    در ایران در ایران""بشربشر
مریکایی حاصل مریکایی حاصل آآ

 !!شودشود  نمینمی
    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
در همين رابطه اخيرا وزارت 
خارجه آمریکا رسما اعالم کرده 

ها و  دریافت طرح"که خواستار 
نظرات مختلف در مورد نحوه 
" پيشبرد دمکراسی در ایران
ها  است و برای بهترین طرح

یک "جایزه نقدی تا سقف 
در نظر گرفته " ميليون دالر

ت فوق در فضای تبليغا !است
ای را در  سياسی موجود ولوله

ميان آن دسته از نيروهای 
سياسی که نه به منافع مردم 

گيری خويش  بلکه صرفا به قدرت
انديشند بوجود آورده و باعث  می

شده که تحرکات ضدانقالبی 
" جوایز"برداری از  خود برای بهره

عمو سام را " های مساعدت"و 
از  -این نيروها. تشدید بخشند

طلبان رسوا و ضدخلقی  سلطنت
ها و  گرفته تا افراد و جریان

هایی که برای رسيدن  سازمان
به قدرت، بجای مردم به نيروی 

های خونخوار تکيه  امپریاليست
کنند و اين طور جلوه  می
دهند که گويا راه به اصطالح  می

نجات مردم ایران از دست رژیم 
ضدخلقی جمهوری اسالمی 

های  و سياستاتکاء به اراده 
های بزرگ جهانی و در  قدرت

روی از  نتيجه دنباله

 بطور -ها است امپریاليست
مستقيم و غيرمستقيم به 

ها و  بيار معرکه امپریاليست آتش
در رأس آنها آمریکا تبدیل 

اند و با هر آن چه که در  شده
توان دارند به تبليغ در باب  

آمریکا بر " مزایای دمکراسی"
پرداخته و " استبداد مالها"

تبليغات و مواضع خود را در 
راستای پيشبرد سياست 
تجاوزکارانه دولت آمریکا برعليه 

های تحت ستم ما تنظيم  خلق
کنند تا شاید بخشی از  می

بودجه مورد بحث را به جيب زده 
و از آن مهمتر در تحوالت 
احتمالی آینده در مورد قدرت 
سياسی در ایران به هر قيمتی 

دن در مقابل يعنی ایستا(
توسط ) های تحت ستم ما توده

امپریاليسم آمریکا به حساب 
 .    آورده شوند

 
اما آیا براستی در ادعاهای 
دولت متجاوز آمریکا در مورد 

گسترش دمکراسی و حقوق "
در ایران کوچکترین حقيقت " بشر

و اصالتی وجود دارد؟ مگر همين 
دولت آمریکا نبود که با سازمان 

 ٢٨امپریاليستی  دادن کودتای 
مرداد برعليه مردم به پا خاسته 
ما و تحميل رژیم سرکوبگر شاه، 
جنبش ضدامپریاليستی و 

های محروم ما را  دمکراتيک خلق
به خون کشيد و دمکراسی و 
حقوق بشر و آزادی را بر 

های دار آونگ کرد؟ مگر  چوبه
همين امپریاليسم آمریکا نبود که 

 های با همدستی با سایر قدرت
های  جهانخوار هنگامی که توده

تحت ستم ما برای رسيدن به 
آزادی و دمکراسی رژیم مزدور 

دان تاریخ  شاه را به زباله
افکندند، امکان به قدرت رسيدن 
حکومت جمهوری اسالمی را در 

مهيا کرد و " گوادولوپ"کنفرانس  
تا چند دهه دیگر از آستين این 
رژیم هرگونه جنبش 

م ما را قلع و خواهانه مرد آزادی
قمع نمود و دوام حاکميت ننگين 
جمهوری اسالمی را بر روی 

ها مهيا ساخت؟  دریای خون توده
چگونه است که دولت آمریکا 

گسترش "اکنون طرفدار 
دمکراسی و آزادی و حقوق 

در ایران شده و برای آن " بشر
دهد؟ آیا  اختصاص می" بودجه"

حقيقت غير از این است که طرح 
ید دولت آمریکا در ضدخلقی جد

هرچند با نام زيبای (ایران، 
گسترش دمکراسی و حقوق 

گامی در راستای ) بشر
طلبانه  های توسعه سياست

آمریکا در سطح جهانی و 
ای جدید برای تضمين و  نقشه

ست که در آن  ایجاد شرایطی
 با یا -داری وابسته نظام سرمایه

بدون رژیم ضدخلقی جمهوری 
بش  از تهاجم جن-اسالمی

ها مصون مانده و  انقالبی توده
منافع استراتژیک جهانخوارانه 
آمریکا در ایران و منطقه حفظ 

 گردد و گسترش یابد؟    
 

تجربه سياه نزدیک به سه دهه 
حکومت جمهوری اسالمی به 
روشنی به مردم مبارز ما نشان 
داده که حفظ و بقای دیکتاتوری 

همچون رژیم (جمهوری اسالمی 
 در تمام طول این )مزدور شاه

های مادی  ها بدون حمایت سال
جانبه  همه و معنوی
ها و در رآس آن  امپریاليست

در حقيقت . پذیر نبود آمریکا امکان
امر، رژیم جمهوری اسالمی به 
دليل وابستگی به 

ها و برآوردن منافع  امپریاليست
استثمارگرانه آنهاست که در 
تمام طول حاکميت خویش مورد 

" امدادهای غيبی "ها و حمایت
هایی نظير آمریکا قرار  دولت

کارگران و . داشته است
های تحت ستم ما در طول  خلق

 سال حاکميت ٢٧بيش از 
سراسر جنایت و سرکوب 
جمهوری اسالمی یکدم از 
مبارزه برای سرنگونی این رژیم 
و دستيابی به آزادی و 

اند و در  دمکراسی باز ننشسته
 بهترین این راه خون هزاران تن از

فرزندان انقالبی و مبارز خویش 
نابودی جمهوری . اند را فدا کرده

اسالمی و استقرار یک نظام 
دمکراتيک و انقالبی آرزو و آرمان 

های تحت ستم  مبارزاتی توده
اما، باید دانست که در . ماست

 در -تحوالت احتمالی آینده
شرایط وجود یا عدم وجود 

 امکان -جمهوری اسالمی
گونه دمکراسی و  هيچاستقرار 

ای بدون قطع کامل  آزادی واقعی
سلطه امپریاليستی بر کشور ما 

. پذیر نبوده و نيست امکان
واقعی در " دمکراسی"و " آزادی"

و " دالرها"ایران نه با اتکاء به 
آمریکا، بلکه در " های طرح"

ای و به  بستر یک انقالب توده
دست توانای کارگران و 

يز اما چ های زحمتکش بی خلق
. به پاخاسته، بدست خواهد آمد

نيروهای واقعا دمکرات و 
خواه باید کوشنده  آزادی
 .ناپذیر چنين راهی باشند تزلزل

  
  

اوضاع دهشتناک اوضاع دهشتناک 
  کارگران قراردادیکارگران قراردادی

  

    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 
 

واقعيت فوق از چشم 
داران و کارفرمایان نيز دور  سرمایه

داران  نمانده و از آنجائيکه سرمایه
های گوناگون  صفت از حمایتزالو

جمهوری اسالمی بدون هيچ 
ای برخوردار  پوشی پرده
باشند، عمًال در سطح  می

ها استثمار کارگران را  کارخانه
شدت و گسترش هرچه 

در همين . اند بيشتری بخشيده
راستا، کارفرمایان برای اینکه 
احيانًا در آینده دچار دردسری 
نشوند و نشان دهند همه 

بوده و " قانونی"شان برخوردهاي
اند، برای  خالف آن عمل نکرده

سرپوش گذاشتن بر روی 
اقدامات غيرقانونی و غيرانسانی 
خود از همان ابتدای استخدام 
کارگران قراردادی، در 

های بزرگ، از آنان به  کارخانه
عناوین گوناگون چک، سفته و 

های سفيد امضاء شده  برگه
گيرند که هر زمان که اراده  می
دند کارگر را اخراج و به کر

سادگی حق آنان را پایمال 
 . نمايند

توجه به نسبت باالی کارگران 
قراردادی در مجموع کارگران 

های  ايران ابعاد وحشيگری
اش را  بورژوازی و رژيم حافظ

بنا به . سازد آشکارتر می
گزارشات خود رژيم، مجموع 

 ميليون نفر ۶کارگران ایران 
با شود که  تخمين زده می

هایشان  احتساب خانواده

 نفری را ∗ ميليون٣٠جمعيتی 
 ٢از این ميان، . دهند تشکيل می

ميليون کارگر در بخش واحدهای 
توليدیی که از شمول قانون کار 

اند، به کار مشغولند و  خارج شده
همانطور که ذکر شد این بخش 
از نيروی کار جدا از اینکه با چه 

ا اند، تنه قراردادی استخدام شده
با یک چرخش قلم خاتمی مزدور 

از کليه " مجلس"و تأييد 
های قانونی محروم  حمایت
عمًال سرنوشت این دو . شدند

ميليون نفر هيچ فرق اساسی با 
حال اگر . کارگران قراردادی ندارد
 ميليون ۴در نظر بگيریم که از 

                                           
معاون دبير "، "حميد جبارپور"  ∗

، در "اجرائی خانه کارگر تبریز
، ٨۴ اسفند ١٩ای به تاریخ  مصاحبه

جامعه کارگری ایران را با احتساب 
 ميليون نفر ذکر ٣٠هایشان  خانواده

این رقم از سوی دیگر . کرده است
نيز تکرار شده " مقامات کارگری"

 .است

 ۴٠٠ ميليون و ٢باقی مانده، 
هزار نفر به خاطر قراردادی 

ایت قانون کار بودنشان از حم
توان نتيجه  برخوردار نيستند، می

 ميليون ۶گرفت که از مجموع 
 ميليون و ۴کارگر در ایران، عمًال 

 هزار نفر از شمول قانون کار ۴٠٠
در خصوص . اند شده" اخراج"

درصد کارگران قراردادی، 
، به اصطالح "عطااهللا صدری"
، "نماینده کارگران استان زنجان"

 ٢٠به تاریخ ای  در طی مصاحبه
 ۶٠ اعالم کرد که ٨۴اسفند 

درصد نيروی کار ايران با قرارداد 
 .موقت مشغول به کارند

 
گسترش پديده قرارداد موقت در 

داری وابسته ایران،  نظام سرمایه
ای نيست و  البته  امر تازه

سالهاست که کارگزاران 
بورژوازی وابسته از رفسنجانی 
گرفته تا خاتمی در جهت 

اند   تالش نمودهگسترش آن
نژاد  ای که دولت احمدی وظيفه



  

مزدور نيز در جهت گسترش آن 
با گسترش . دارد گام برمی

استفاده از نيروی کار کارگران 
کوشد تا به هر  موقت، دولت می

وسيله که شده جمعيت هرچه 
بيشتری از نيروی کار را از چتر 

خارج ساخته و " قانون"حمایتی 
ی را بدینوسيله سرکوب کارگران

های خود به  که برای درخواست
خيزند را نيز جنبه  مبارزه برمی

فقط تصور . ببخشد" قانونی"
 درصد نيروی کار ٩٠اينکه حدود  

کشور از حمایت قانونی برخوردار 
نبوده و هر لحظه که 

داران زالوصفت تصميم  سرمایه
توانند آنها را اخراج  بگيرند مي

کنند بدون اینکه برای اخراج آنها 
مسئوليتی بر عهده داشته 
باشند، خود دهشتناکی شرايط 

سازد و  کار در ايران را آشکار می
دهد که دولت چگونه  نشان می

برای تشدید غارت و استثمار 
کارگران ایران توسط 

داران وابسته و  سرمایه
های امپریاليستی هر  کمپانی

روز تسهيالت جدیدی را در نظر 
يکی از شگردهای . گيرد می
نژاد جهت   دولت احمدیاخير

تشويق کارگران جوان به تن 
دادن به قرارداد موقت، باال بردن 
حداقل دستمزد اين کارگران 

برای نمونه، در حاليکه . است
حداقل دستمزد برای کارگران 

 ١۵٠مشمول قانون کار ماهيانه 
 تعيين ٨۵هزار تومان در سال 

شده، دستمزد کارگران قراردادی 
عالم گرديده  هزار تومان ا٢٣٠
با اين نيرنگ، دولت مزدور . است

نژاد و وزارت کارش، قصد  احمدی
دارند تا کارگران جوان را برای 
استخدام در بخش کارگران 

یکی از . قراردادی ترغيب نمایند
ژیم های استراتژیک ر هدف

جنایتکار و کارگر ستيز جمهوری 
اسالمی در این راستا همانا 
خارج ساختن نيروی کار جوان 
ایران از شمول قانون کار و 
بالنتيجه تشدید غارت و استثمار 
کارگران و سرکوب مبارزات آنها 

 . باشد می
 سالی بود که تعداد ٨۴سال 

هرچه بيشتری از کارگران توسط 
رژیم جمهوری اسالمی به 

فوف کارگران موقتی و خارج از ص
شمول حداقل قوانين کار رانده 

در این سال با تداوم . شدند
های ضدخلقی  سياست

جمهوری اسالمی نظير 
رویه واردات  گسترش بی

کاالهای امپریاليستی، تعطيلی 
ها و واحدهای توليدی  کارخانه

گوناگون شتاب هرچه بيشتری 
به خود گرفت، سالی بود که 

ياپی کارگران بدون های پ اخراج
هرگونه تضمين حمایت مالی 

ای یافت،  گسترش بيسابقه

سالی بود که کارگران حتی از 
دریافت همان دسترنج ماهيانه 
خود نيز محروم بوده و از تأمين 
حداقل زندگی بخور و نمير نيز 
عاجز ماندند، عواقب اسفناک 
این روند برای جامعه کارگری 

ن در ای. ایران مصيبت بار بود
سال با تشدید فقر و فالکت و 
گرسنگی کارگران روند 

های کارگری  فروپاشی خانواده
شدت هرچه بيشتری یافت و به 

کودکان "موازات آن، پدیده 
، "دختران فراری"، "خيابانی

بطور "  زنان تن فروش"
ای رشد کرد و مصرف  سابقه بی

مواد مخدر و اعتياد گسترش 
. تری بخود گرفت هرچه وسيع

ای از مصائبی است   گوشهاینها
که رژیم وابسته به امپریاليسم 
جمهوری اسالمی برای کارگران 

 . تحت ستم ما به ارمغان آورد
ها گواهی  تمامی این واقعيت

دیگر بر این حقيقت است که 
برای کارگران و زحمتکشان ایران 
راهی جز گسترش مبارزه  برای 
نابودی ریشه تمامی این مظالم 

 . نمانده استو ستم ها باقی
 

 
  

افزایش تعداد کودکان افزایش تعداد کودکان 
کار، لکه ننگی بر پیشانی کار، لکه ننگی بر پیشانی 

 !!جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی
    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
افزایش چشمگير دختران 
خيابانی، کودکان کار و زنان و 

انعکاس ... مردان  کارتن خواب و
دردناک و تنفربرانگيز چنين 
مناسبات ناعادالنه و ستمگرانه 

اظهارات تکان دهنده . ای ست
رخی از قربانيان چنين سيستم ب

پوسيده ای که اخيرا در رسانه 
های جمعی  رژیم منعکس 
شده، گوشه ای از واقعيت 
اوضاع دهشتناکی که توده های 
ما در زیر حاکميت ضدخلقی 
جمهوری اسالمی با آن دست و 
پنجه نرم می کنند را نشان 

 .   دهد می
: گوید  یكی از این کودکان می

در این سن آار ای ندارم   عالقه
ام   اگر خانواده. آنم، ولی مجبورم

، هرگز در از نظر مالی تأمين بود
 .آردم  این سن آار نمی

 سال دارد ١١، دختری آه "گلی"
و پدر و مادرش افغانی هستند، 

 بچه ٩در خانه : گوید  می
هستيم و پدرمان چون سرطان 
دارد و دآترها از او قطع اميد 

آار آند، من تواند   اند، نمی  آرده
و مادرم مجبوریم در خانه مردم 

آار آنيم تا درآمد خانواده تا 
 .حدی تأمين شود

های مردم را   خانه:  وی افزود
تميز می آنم و مزدم هم 
اختياری است، هر آس هر 
چقدر آه بخواهد به من پول 

دهد، ولی به طور متوسط   می
 هزار تومان درآمد ٣٠ماهيانه 

ریبا همين دارم و مادرم نيز تق
قدر درآمد دارد و چون دیگر 
اعضای خانواده مان آوچك 

توانند آار آنند، با   هستند و نمی
درآمد من و مادرم، خرج آل 

این . شود  خانواده تأمين می
چون مستأجر : آودك آار، گفت

هستيم، باید اجاره خانه را هم 
بپردازیم و در آل زندگی برایمان 

گذرد و برخی   خيلی سخت می
يز به خاطر اینكه افغانی ن

مان   هستيم، همه جا مسخره
 .آنند  می

خواهم بزرگ   می: گوید  گلی، می
آه شدم دآتر بشوم، تا افرادی 
مانند پدرم را آه سرطان دارند 
خوب آنم و به مردم ستمدیده 
آشورم نيز آمك آنم و برایشان 

آند آه   وی، آرزو می. مفيد باشم
هيچكس در دنيا مانند او و 
آودآانی چون او مجبور نشوند 
آار آنند و پدرانشان نيز مریض 

ند تا آنها مجبور شوند آار نشو
 .آنند

یكی دیگر از آودآان آار آه 
نام داشته و ده ساله " ازمره"

نان خشك :   است، اظهار داشت
جمع می آنم و برای تأمين خرج 
خانواده مجبورم آار آنم، اما آرزو 

وی . ومدارم در آینده آارگر نش
در پایان، خواستار رسيدگی به 
وضع آودآان آار آه به سختی 
زندگی می آنند  و نجات آنان 

 .شد
 

 
 

 
  

  ایای  تودهتوده  تظاهراتتظاهرات
  سازیسازی  صوصیصوصی خ خبرعلیهبرعلیه

    ""آب آشامیدنیآب آشامیدنی""
 در مکزیکدر مکزیک

    ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
تظاهرکنندگانی که برای 
جلوگيری از شناخته شدن 
توسط پليس، ماسک به چهره 

شان زده بودند معتقد بودند که 
این کنفرانس برای همکاریهای 
بزرگ در جهت منافع دولت های 
گردآمده در کنفرانس برگزار شده 
تا حل مشکالت مردم  

 !کشورهای فقير
 

این تظاهرات در شرایطی برگزار 
شد که کمبود آب آشاميدنی در 
مکزیکوسيتی بيداد می کند و با 
وجود انبوه سکنه در  این شهر، 

" یکساعت"مردم در هفته فقط 
 !به آب دسترسی دارند

 
دلفينو گراسيا والسکوئيز، کارگر 
ساختمانی که در خارج از شهر 

ما فقط می : "کار می کند گفت
خودمان در مورد خواهيم که 

سيستم آب متعلق به خودمان، 
حرف بزنيم و تصميم بگيریم، 
همانطور که هميشه اینکار را 

 ".انجام داده ایم
  

تظاهرکنندگان به این امر که 
مذاکرات و طرح پروژه هایی که 
ميبایست در مرکز کار کنفرانس 

الشعاع منافع  قرار ميگرفت تحت
و نقشه های غارتگرانه کمپانی 

ی بزرگی که تمایل به ها
دارند قرار " خصوصی سازی"

 .گرفته است، اعتراض کردند
بطور مثال در بوليوی، جایی که 
دولت وابسته به امپریاليسم این 
کشور امتياز تهيه و توزیع آب 
آشاميدنی سالم را به یک 
کمپانی فرانسوی داده است، از 
زمان واگذاری این امتياز، بهای 

ی صعود آب به نحو سرسام آور
پيدا کرده، به شکلی که یک 
کارگر معمولی اگر بخواهد از آب 
آشاميدنی سالم برای خود و 
خانواده اش  استفاده کند، باید 
بخش اعظم حقوق ماهانه خود 

) که چند دالر بيشتر نيست(را 
اين . به این امر اختصاص دهد

موضوع در ماه های اخير به 
برپایی چندین تظاهرات 

ن کشور برعليه مسلحانه در ای
در . دولت منجر گشته است

حاليکه سازماندهندگان تظاهرات 
 مارس، تظاهرات آرامی را ١٧

برنامه ریزی کرده بودند اما در 
این ميان جوان هائی ماسک زده 
که با خود چوب، سنگ و بمب 
های دست ساز در تظاهرات 
حمل ميکردند، به نيروهای 
پليس حمله کردند و تعدادی از 

وسط پليس دستگير آنها ت
دست کم یک ماشين . شدند

پليس توسط  تظاهرات کنندگان 
ویژگی این تظاهرات، . نابود شد

شرکت وسيع و  فعال زنان در 
 .صفوف مقدم تظاهرات بود
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  قتل جاسوسقتل جاسوس
   ساله دولت بریتانیا ساله دولت بریتانیا2525  

در ارتش جمهوریخواه در ارتش جمهوریخواه 
  ایرلندایرلند

 
، شاخه "شين فين"یکی از اعضای ارشد 
وریخواه ایرلند که سياسی ارتش جمه

 سال به کار جاسوسی برای ٢۵بيش از 
شين "سازمانهای اطالعاتی انگليس در 

جسد . مبادرت داشت، کشته شد" فين
 آپریل ٣دنيس دونالدسون روز سه شنبه 

در کلبه ای در روستای گلنتيس در منطقه 
دوگنالد در حالی پيدا شد که شانه چپ او 

 به قتل خرد شده بود و وی با شليک گلوله
 .رسيده بود

دنيس دونالدسون، یکی از اعضای قدیمی 
ارتش جمهوریخواه ایرلند بود که در 

 و در زمان اعتصاب غذای ٧٠سالهای دهه 
معروف بابی ساندز که در اعتراض به 
اشغال ایرلند و جنایات ارتش انگليس 
صورت گرفت و منجر به مرگ بابی ساندز 

آن وی از . شد او را همراهی می کرد
زمان به بعد مسئوليتهای کليدی ای را در 
رهبری شاخه سياسی ارتش جمهوریخواه 
ایرلند بر عهده داشت و به همراه خانواده 
اش از محبوبترین چهره های جنبش ازادی 

سال . بخش ایرلند به شمار می رفت
گذشته در پی به بن بست رسيدن پروسه 
سازش ارتش جمهوریخواه ایرلند با دولت 

، نيروهای امنيتی انگليس با یورش انگليس
به دفاترشين فين، دنيس دونالدسون و تنی 
چند از مقامات دیگر این سازمان را دستگير و 
به بهانه این که وی یک عمليات جاسوسی 
برعليه دولت انگليس را به نفع ارتش 
جمهوریخواه ایرلند به پيش می برده، دولت 

را ائتالفی ایرلند را منحل و پروسه صلح 
اما مدت کوتاهی پس از این . متوقف کردند

حادثه، مقامات شين فين با انتشار اطالعيه 
ای ضمن ساختگی خواندن ادعای مقامات 
بریتانيایی تأیيد کردند که تحقيقات آنها نشان 
می دهد که اتفاقا دنيس دونالدسون در تمام 
طول این مدت به کار جاسوسی برای 

 درون شين سازمانهای امنيتی انگليس در
فين و جنبش آزادیبخش ایرلند مبادرت 

بدنبال این رسوایی، دنيس . داشته است
دونالدسون در ماه دسامبر سال گذشته  
رسما در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن 
اعتراف به جاسوس بودن خود، از مزدم ایرلند 
معذرت خواست و از اعمال خود ابراز 

م وی تأیيد کرد که در تما. پشيمانی نمود
 سال گذشته در حالی که در ٢۵طول 

پستهای کليدی شين فين و ارتش 
جمهوریخواه ایرلند مشغول بوده در واقع 

مقامات . جاسوس دولت انگليس بوده است
انگليسی و ایرلندی قتل این جاسوس 
بریتانيایی را قویا محکوم کرده اند و آن را کار 

از سوی . ارتش جمهوریخواه ایرلند می دانند
 ارتش جمهوریخواه ایرلند نيز با انتشار دیگر،

اطالعيه ای هرگونه مشارکت در قتل این 
 .جاسوس بریتانيایی را منکر شده اند

ای ای   هرات تودههرات تودهتظا
سازی سازی   برعلیه خصوصیبرعلیه خصوصی

  ""آب آشامیدنیآب آشامیدنی""
  در مکزیکدر مکزیک

 
 نفر در تظاهرات کنفرانس جهانی پيرامون ١٧

 مارس در ١٧که در تاریخ " مدیریت آب"
! ت دستگير شدندمکزیک برگزار گش

تظاهرات در شرایطی برگزار شد که 
نمایندگان صد و بيست دولت در 

راه " گویا"مکزیکوسيتی گرده آمده بودند تا 
دسترسی به آب "حل هایی برای 

در . در کشورهای فقير پيدا کنند" آشاميدنی
حالی که در اکثر کشورهای که فقير ناميده 

و می شوند، يعنی در کشورهائی که منابع 
ثروت های آنها توسط امپرياليستها به غارت 
رفته است و بطور مشخص در کشورهای 
آمریکای التين، مشکل اساسی مردم نه 
کمبود آب اشاميدنی بلکه انحصار منابع آبی 

 . توسط کمپانی های امپریاليستی است
 
 
 

 
  

تشدید مسابقه تشدید مسابقه 
  تسلیحاتی اتمیتسلیحاتی اتمی
  توسط آمریکاتوسط آمریکا

 
ولت آمریکا به به موازات گرایش روزافزون د

جنگ افروزی و نظامی گری برای پيشبرد 
مقاصد جهانخوارانه امپریاليسم آمریکا در 
سطح بين المللی، مقامات این کشور با 
شتاب هر چه بيشتری مشغول توسعه 
زرادخانه های تسليحاتی ارتش آمریکا و 

در . بویژه زرادخانه اتمی این کشور هستند
لس آنجلس همين رابطه به گزارش روزنامه 

تایمز، مقامات آمریکایی در صدد تصویب و 
عملی کردن طرحی برای بازسازی نيروگاه 
های اتمی فرسوده خویش به منظور ساخت 
بمبهای اتمی جدید و باال بردن توان اتمی 

همچنين مطابق این . خویش می باشند
 بمب ١٢۵طرح، دولت آمریکا در صدد ساخت 
ن آنها به هسته ای جدید در هر سال و افزود

. انبار سالح های اتمی خود می باشد
سالحهای اتمی جدید دولت آمریکا با قابليت 
ایجاد تخریب  بسيار وحشتناک در عمق 

با گسترش ذخایر سالح های . زمين هستند
اتمی نابودکننده آمریکا، مقامات این کشور 
می کوشند تا از این طریق برتری نظامی 

را تشدید خویش بر سایر رقبای اروپایی 
ساخته و از تفوق نظامی خویش برای 
پيشبرد مقاصد توسعه طلبانه و ضدخلقی 
شان بر عليه کارگران و خلقهای تحت ستم 
دنيا از یک سو و قدرتهای امپریاليستی از 

 .سوی دیگر استفاده کنند
 

 

ضرب و شتم کارگران ضرب و شتم کارگران 
صنایع پوشش رشت، صنایع پوشش رشت، 

عیدی نیروهای عیدی نیروهای 
  !!سرکوبگر رژیمسرکوبگر رژیم

 
، که به دليل "وشش رشتصنایع پ"کارگران 

 ماه حقوق و مزایا، و بدنبال ۵عدم دریافت 
عدم تحقق وعده مسئوالن مبنی بر پرداخت 

 اسفندماه به ٢٧حقوقهای معوقه، از تاریخ 
تجمعات اعتراضی دست زده بودند، در تاریخ 

 اسفند، با آتش زدن الستيک جاده اصلی ٢٩
این .  بندر انزلی را مسدود ساختند–رشت 
کارگران با تهاجم نيروهای انتظامی عمل 

اما حمله عوامل . سرکوبگر مواجه گشت
مزدور رژیم با مقاومت کارگران معترض و 
بجان آمده ای روبرو شد که در آستانه نوروز 
با مشکالت مالی طاقت فرسایی روبرو شده 

تهاجم مزدوران رژیم منجر به مجروح . بودند
شدن برخی از کارگران، ضرب دیدگی و 

کستگی از ناحيه دست، پا، گردن و سر ش
 .گشت

اعتراضات اخير کارگران در حالی به وقوع 
 آارگر این ۵٠٠پيوست که حقوق نزدیك به 

 ماه پيش پرداخت نشده و ۵شرآت از 
تاآنون وعده های مقامات مالی اداری 
استانداری مبنی بر این آه آه مشكالت 

 حل خواهد شد ٨۴آارگران تا پيش از سال 
 .نتيجه باقی مانده استبی 
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