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کارگران همه کشورها متحد شوید !

با هم به سوى تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتورى
براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم «والیت فقیه» !

پیام نوروزی کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران

نوروزتان فرخنده و رزم مشترکمان بر ضد رژیم ستمکار  
و ضد مردمی پیروز باد!
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اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی زن
هشتم مارس، روز همبستگی و رزم مشترک زنان خجسته باد!

هم میهنان گرامی!
را رـسـیدن ـسـنت ـخـجـسـته ران ـف ودۀ اـی کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـت
ر یکی ـب روزی ـن ـشن پـی اکان مـا، ـج ـی وروز، جــشن کـهن سـال ـن ـن
پـلـیدی و ـجـشن چـیره ـشدن کاوه آـهنگر، ـنـماد دـیرـیـنه رزم و ـعزم
ـتوده ـهای ـسـتم کـشـیده، ـبر ـضـحاک ـهای ـتارـیخ، ـجـشن ـنو ـشدن
ـمه ـشمـا، کارگران و اریکی و کـهنگی را ـبه ـه ـیـعت و زوال ـت ـب ـط
زـحـمـتشکان، زـنان، ـجواـنان و داـنشـجوـیان ـمیـهن ـتـبریک ـمی گوـید
و اـمـیدوار اـست که ـسال ـنو، ـسال تـجـهـیز و گـسـترش پیکار ـبر ـضد
اـیی ـشـیب ـه ر گذاـشـتن ـن ال پـشت ـس اکم و ـس دادی ـح رژـیم اـسـتـب

باشد که در سال 82 شاهد آن بودیم. 
ـسـال 1383 در ـحـاـلی آـغـاز ـمی ـشـود، که ارـتـجـاع ـحـاکم
ـسرـمـست از «پـیروزی» کودـتای ـشـبه ـنـظاـمی اسـفـندـماه و پاکـسازی
از وـسـیع ـمـخاـلـفان از ـمـجـلس ـهـفـتم، ـیورش گـسـترده ـیی را ـبرای ـب
د ـمحـدود ـجـنـبش اـصالح ـتن دـست آوردهـای هـر چـن پس گرـف
ـشرـیات ا و ـن اـمه ـه از کرده اـست. ـیورش ـمـجدد ـبه روزـن ـطـلـبی آـغ
رم وـیی ـبه ـج ـشـج االن ـجـنـبش داـن دن ـفـع اکـمه کـشـی د، ـبه ـمـح ـتـق ـن ـم

«اقدام بر ضد امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی»، هرچه بیشتر محدود کردن
امکان ـخـبر رـساـنی آزاد، از ـجـمـله ـبـسـتن پایگاه ـهای اـیـنـترـنـتی، و ـهمچـنـین پیگرد
وسیع ـمخالـفان و تـهدـید آنان به محاکـمه و زندان بـخشی از ـبرـنامه واـحدی است

را  گذاـشـته ـشده اـست و ـبه ـقول ـجـنـتی، ـسـخنگوی رـحـله اـج ا پـیش ـبه ـم اه ـه که از ـم
منفور ارتجاع،  نود درصد اهداف آن تاکنون تحقق یافته است. 
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زنان آگاه و مبارز ایران!
ـحزب ـتوده اـیران ـفرـخـنده روز ـهـشـتم ـمارس را که
ـمه جــواـمع در راه ـان ـه ی وحــدت و یگانگی زـن ـتـجـل
ا ـمردان و راـبری ـحـقوق ـب ارزه ـبرای ـصـلح و آزادی، ـب ـمـب
ـمه ـشمـا مـاـعی اـست، ـبه ـه ـت ری هـای اـج راـب اـب رضـد ـن ـب

شادباش می گوید.
ان گـیـتی در وـند و یگانگی زـن ارس، روز پـی ـهـشـتم ـم
سـاـنی از اـخـتن جـاـمـعه اـن ا ـس رای رـه ـبه ـب اـن پیکار ـهـمه ـج
پدـیده ـهای ـنا ـهمگون ـبا زـندگی در اـبـتدای ـهزاره ـسوم
دگی ـشه در ـجـهل، ـعـقب مـاـن نـدهـاـیی اـست که رـی و ـب

ـشی دارد. ـمـاـعی و ـتـاریک اـنـدـی ـت نگی و اـج ـفـرـه
ـهـشـتم ـمارس، روز ارج ـنـهادن ـبه دـست آورد ـهای
ـبه زنـان بـرای ـصـلح، آزادی هـای ـمه جـاـن پیکار ـه
ان ر ـجـه راـس وق در ـس ری ـحـق راـب وکراـتیک و ـب دـم
رگزاری روز 8 اـست. اـمـسال 94 ـسال از ـنـخـسـتـین ـب
ر راـس ان ـس ا زـن ال ـه ارس ـمی گذرد.  ـطی اـین ـس ـم
ـجـهان ـبرای دـسـتـیاـبی ـبه ـحـقوق ـخود ـمـبارزه دـشوار
ای د.  اـیـف ر گذارده اـن رـیـنی را پـشت ـس رور آـف و ـغ
اـعی، اـسی، اـجـتـم ات ـسـی ده در ـحـی ـنـقش ـتـعـیـین کـنـن

امنیت شغلی زحمتکشان قربانی برنامه های 
ضد ملی خصوصی سازی         در صفحه 2

حزب توده ایران بمب گذاری های تروریستی 
در مادرید را محکوم می کند  در صفحه 3
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ازی ان ـخـصوـصی ـس ازـم ار ـس اـخـت ا اـصالح ـس ال 82 ، ـب اـنی ـس ای پاـی در ـهـفـته ـه
ور ادی کـش ار اـقـتـص اـخـت وان اـصالح ـس اـیی که ـتـحت ـعـن اـمه ـه رـن وـعه ـب رای ـمـجـم اـج

تدوین شده، وارد مرحله نوینی گردید.
اـمه ا روزـن اد رژـیم والـیت ـفـقـیه در گـفتگوـیی ـب ر اـقـتـص اـهری وزـی اـسب ـمـظ ـطـهـم
ر ـظـی اـیی ـن رـصه ـه ازی ـبه ویژه در ـع رای ـخصـوـصی ـس اکـمـیت ـب زم ـح ر ـع نگاران ـب
د اکـی روـشـیـمی ـت ادر ـهمچون پـت دی و ـم اـیع کـلـی رـخی ـصـن ـیـمه و ـب ا، ـصـنـعت ـب انکـه ـب
دوـباره کرد.  ـسازـمان ـخـصوـصی ـسازی ـنـیز ـهـمزـمان ـبا اـنـتـشار ـبـیاـنیه ـیی اعالم داـشت،
ام ـبه ـبـخش ر از گذـشـته ـسـه ـشـت ان 69 درـصد ـبـی ازـم ـطی ـسال 82 ـخورـشـیدی، اـین ـس
خصوصی واگذار نموده و تعداد سهام واگذار شده از مرز 513 میلیون برگ سهم
گذـشـته اـست. ـبه ـتـصرـیح ـهـمـین ـسازـمان، در ـهـفـته پـنـجاه و یکم ـسال 82 ـخورـشـیدی
ان ازـم ادر ـتـخـصـصیِ ـس ای ـم رکـتـه دگی از ـش اـیـن ـم ازی ـبه ـن ان ـخصـوـصی ـس ازـم ـس
ادن، ازی ـمـع وـس وـسـعه و ـن ان ـت ازـم اتکاپ، ـس ران، ـس اـیع اـی ازی ـصـن وـس رش و ـن گـسـت
ـسازـمان ـصـناـیع مـلی مـعدـنی اـیران و ـشرکت ـمـلی پـتروـشـیـمی و ـشرکت ـساـخت و راه
ا ـبرگ ـسـهم واگذار ـنـموده که ارزش آن دازی ـشـهرک ـهای ـصـنـعـتی، ـمـیـلـیون ـه اـن

بالغ بر 833 میلیارد و 607 میلیون تومان می شود.
ـبـعالوه در ـجرـیان ـنـخـسـتـین ـهـماـیش ـحـساـبرـسی اـیران، ـمـعاون کل وزـیر اـقـتـصاد
در ـبـخـشی از سـخـنان ـخود ـخاـطر ـنـشان ـساـخت، ـبرای واگذاری ـشرکـتـهای واـبـسته به
دوـلت در رـشـته ـهای ـهواپـیـماـیی، ـخودرو، پوالد و ـبرق و ـنـیروگاه ـهای ـمـخـتـلف ـبه
اـمه رـیزی دـقـیـقی ـصورت گرـفـته اـست.  از ـهم اکـنون ـسازـمان رـن ـبـخش ـخـصوـصی ـب
ارد ـی ـیـل رای واگذاری 2200 ـم دی، ـب رای سـال 1383 خـورـشـی ـخصـوـصی سـازی ـب

تومان سهم و دارایی دولتی در حال برنامه ریزی و سازماندهی امور است.
اـمه رـن ر ـب راـب اوـمـتی در ـب اـلـفت و ـمـق ر اـین نکـته که، ـهیچگوـنه ـمـخ د ـب اکـی ا ـت وی ـب
ـخـصوـصی ـسازی در دوـلت، مجـلس و دیگر نـهادـها وـجود ـندارد، مـتذکر ـشد، رـهـبر
ودی ا گروـهی از ـصـنـعتگران رـهـنـم دار ـب اـمـنه ـیی در دـی وری اـسالـمی، ـعـلی ـخ ـجـمـه

صادر کرده است که، خصوصی سازی باید با قدرت و سالمت دنبال شود.
درـست ـبر پاـیه چـنـین  رـهـنـمودـهاـیی  اـست که، ـبرـناـمه ـخـصوـصی ـسازی ـبا ـشـتاـبی
ـبـیش از گذـشته درـحال اـجرا است. در واـقع ـبرـنامه چـهارم ـتوسـعه، چارچوب ـقاـنوـنی
ار ـسـی ازی ـب د از ـخصـوـصی ـس اـی ود. در اـین ـخصـوص ـب داد ـمی ـش اـمه ـقـلـم رـن اـین ـب
گـسـترده در ـصـناـیع ـهواپـیـماـیی ـنام ـبردکه، از اـبـتدای ـسال 83 ـخورـشـیدی ـتـحـقق ـمی
ـیاـبد. ـصـناـیع ـنـفت و گاز ـنـیز در دـسـتور کار ـقرار دارد، ـمدـیران ارـشد وزارت ـنـفت،
ان صـادی ـمـجـلس شـورای اـسالـمی و سـازـم ـت ون اـق ـسـی ـی اـیب رـئـیس کـم رـئـیس و ـن
اـمه اـمه رـیزی کـشور، ـجـملگی ـبر اـین اـمر ـتاکـید ورزـیده اـند.  در ـبرـن ـمدـیرـیت و ـبرـن
ـخـصوـصی ـسازی ـصـنـعت نـفت، ـطرح  تـجاری ـسازی  آن در وهـله اول در ـنـظر گرـفته
ـشده، یکی از مدیران سازمان ـمدیریت و برنامه ریزی در این ـباره یادآور گردیده،
الکاـنه از شـرکت ـمـلی ـنـفت اخـذ رپاـیه اـصل ـتجـاری سـازی، ـحق ـتـملک ـم دا ـب ـت اـب
ازی اـین ـصـنـعت اـست. زـله گام ـنـخـست در ـخصـوـصی ـس ـن د و اـین ـبه ـم د ـش واـه ـخ
رده رو ـبه رو اـست.  رواـبط ـعـموـمی اـین ا ـخـصوـصی ـسازی گـسـت ز ـب وزارت ـنـیرو ـنـی
دی، واگذاری 50 اـهه اول سـال1383 خـورـشـی وزارـتخـاـنه اـعالم داـشـته، ـطی ـسه ـم
شرکت این وزارتخانه قطعی شده است. جالب اینجاست، این خصوصی سازی ها
زی د، چـی اـسالـمت  ـبه آن داده اـن ده ،  دـقـیق  و  ـب زی ـش اـمه رـی رـن ام و اـصـطالح  ـب که، ـن

امنیت شغلی زحمتکشان قربانی برنامه های
ضد ملی خصوصی سازی

علی خامنه ای: خصوصی سازی باید با قدرت و سالمت دنبال شود.
سازمان خصوصی سازی: با رونق بازار، واگذاری های بزرگ در

صنایع نفت، پوالد، نیروگاه های برق را آغاز می کنیم.

ان ادهـای انگـلی! آـسـت ـی ـن روت ـمـلی ـبه ـب ـست، جـز واگذاری ـث ـی ـن
اـمه ـخصـوـصی سـازی در پی ـبه رـن وـجه ـبه ـب ا ـت قـدس رضـوی ـب
اد ـنـی روـشـیـمی اراک اـست. اـین ـب زرگ پـت چنگ آوردن ـمـجـتـمع ـب
اـشـیم ـته ـب ر گـف ـت ظـار و ـبـه ـت ون در اـن و ـصـفت ـهم اکـن انگـلی و زاـل
ا دـمات کار را ـب ـشـسـته و ـمـق روـشـیـمی اراک ـن وـنی  پـت اـن  ـتـصاـحب ـق
اد ـمـسـتـضـعـفان رده اـست.  ـبـنـی ان ـب ـسازـمان ـخـصوـصی ـسازی ـبه پاـی
ا ـبه ـبـخش ـخـصوـصی را ـبه رـین واگذاری ـه ودـت ز یکی از پرـس ـنـی
خود اختصاص داد.  نیروگاه زرگان طی برنامه خصوصی سازی

 سالم  و  دقیق  به این بنیاد سپرده شد.
ود در ا ـخـتم ـنـمی ـش ازی ـبه اـیـنـج اـجرای ـخـصوـصی ـس ـهـمهٌ ـم
کـنار ـبـنـیادـهای ـغارتگر، سپاه پاـسداران ـنـیز  از اـین ـنـمد ـبرای ـخود
ده اـن رـم ای ـهمگاـنی ـف اـنه ـه کالـهی دوـخـته اـست !  ـبه گزارش رـس
رح ـحضـور داران در ـبـیش از 200 ـط سپاه اـعالم داـشـته سپاه پاـس
انکار و ـبـخش ـخـصوـصی در وان پـیـم ارکت آن ـبه ـعـن ـش دارد و ـم
وی وـجه اـست! ـبه گـفـته رـحـیم ـصـف اـبل ـت اگون ـق ای گوـن رـشـته ـه
رح ـنـفـتی ـمـهم ـنـقش دارد از ـجـمـله دـین ـط داران در چـن سپاه پاـس
ـتن مـانکار در حـال ـسـاـخ نـوان پـی سپاه در جـزیـره خـارک ـبه ـع
مخازن عظیمی است که هر یک 30 متر ارتفاع دارد و گنجایش
ذـخـیره ـسازی 1 ـمیـلـیون ـبشکه ـنـفت را داراـست.  ـهمچـنـین ـساـخت
ـطـقه روـشـیـمی در ـمـن ای پـت رآورده ـه ادراـتی ـف در ـص رـین ـبـن زرگـت ـب
اکی در د ـخ رـین ـس زرگـت دازی ـب اـخت و راه اـن وـبی، ـس پارس ـجـن
ر د در ـشـه اـخت ـس ا)، ـس ـی وـنه ـعـل ر (گـت وـشـت ان ـش رـسـت ال ـشـه ـشـم
رای ـظـیم ـب ای ـع وـله ـه اـخت و کارگزاری ـل ان و ـس ـیـم د ـسـل ـسـج ـم
ـتـهـای سپاه ـی م از دیگر ـفـعـاـل ی ـبه ـشـهـر ـق ـیـدـن ـتـقـال آب آـشـاـم اـن
پاـسداران اـست.  پـیاـمد اـین ـبرـنامه ـخـصوـصی ـسازی ـبرای ـمـیـلـیونـها
وده اـست.  زـحـمتکـشان ره روزی ـب ا ـفـقر و ـتـی ـتن از ـمردم ـمـیـهن ـم

فکری و یدی کشور قربانیان اصلی این برنامه می باشند.
چـندی پیش مـعاون توسعه و ـسرمایه اـنساـنی سازـمان مدـیریت
اد آور شـد، دوـلت در ـمـجمـوع در تـاً ـی زی صـراـح اـمه رـی رـن و ـب
وزش ان، آـم داـشت و درـم وزش و پرورش و ـبـه ای آـم ـبـخش ـه
ـعاـلی، ـنـیروـهای اـنـتـظاـمی و دـفاـعی، ـبـیش از 3 ـمـیـلـیون ـحـقوق بگـیر
دارد.  ـبه ـعـلت وـضـعـیت ـموـجود، امکان اـفزاـیش ـحـقوق وـمزاـیای
اـین کارکـنان وـجود ـندارد، زـیرا اـفزاـیش ـحـقوق ـبرای دوـلت ـبار

مالی پدید می آورد.
ره ـب ان در چـن دگی آـن ان وـخـیم و زـن ان چـن اع زـحـمتکـش اوـض
رو ره آـب ا ـمـحـجوب ـمـه رـض ده اـست که ـحـتی ـعـلـی ار آـم ر گرـفـت ـفـق
ان ـبه اـنه کارگر زـب ر کل ـخ وان دـبـی اـخـته رژـیم والـیت ـفـقـیه ـبه ـعـن ـب
ـبـقه تـراف گشـوده و ـمی گویـد: جـاـمـعه کارگری (ـبخـوان ـط اـع
ط ـبـرای ـمه چـیـز ـخـود را از دـست داده و اکـنـون ـفـق کارگر) ـه
ـحـفظ ـنام کارگر ـمـبارزه ـمی کـند، اگر اـقداـمات الزم را در دـفاع
اـقی مـان ـب راـی م، ـهیچ چیـز ـب یـاورـی مـان ـبه ـعـمل ـن از آرمـان هـاـی
نـخواـهد ـماـند.  با ـشـتاب گرفتن ـبرـنامه خـصوـصی سازی، اـخراج ـها
دگی کارگران و وط ـسـطح زـن ال ـسـق ا و درـعـین ـح دـه رـی ازـخ و ـب
زحمتکشان به نـحوی چشمگیر اـفزایش ـیافته است.  دبیر اـتحادیه
ازی در ا ـخـصوـصی ـس اط ـب رق در ارـتـب اـیع آب و ـب کارگران ـصـن
م اکـنـون ـسـخن از اـخـراج ـبه ـیـرو، ـتـاکـیـد کرده، از ـه وزارت ـن
ـعـنوان ـنـیروی کار ـمازاد ـهـست، ـما در ـبراـبر اـخراج ـها اـیـسـتادگی

خواهیم کرد.
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ـبـمب گذاری ـترورـیـسـتی در ـقـطارـهای ـمـساـفرـبری و ـسـیـسـتم
راه آـهن و ـمـتروی ـمرکزی ـمادرـید در پـنج ـشـنـبه 11 ـمارس ـمـنـجر
ـبه کـشـته ـشدن ـبـیش از 200 ـنـفر و ـمـجروح ـشدن ـبـیش از ـهزار و
دویـست شـهروـند اسپانـیاـیی گردـید.  ـسازـمان دهـندگان اـین ـفاجعه
ـمب پرـقـدرت را در ـیق ده ـب ـزی دـق ـاـمه رـی ـرـن ـا ـب ی ـب ـت ـرورـیــس ـت
ـقـطارـهای ـمـساـفرـبری در ـلـحـظاـتی که ـبه اـیـستگاه ـمرکزی ـمادرـید
ـمی رـسـیدـند، ـبـطور ـهـمزـمان ـمـنـفـجر کردـند. آن ـها کار اـهرـیـمـنی
ر ـتـلـفات را ودـند که ـحداکـث اـمه رـیزی کرده ـب رـن ـخود را ـطوری ـب
اـیتکاراـنه که در پر اه اـین ـعـمل ـجـن ان ـبی گـن ـی اـن رـب اورد.  ـق ـی ار ـب ـب ـب
اٌ دـت رـفت ـعـم ام پذـی ـستگاه راه آـهن اـنـج رـین ـلـحـظات اـی ام ـت ازدـح
ر ـمـحل ـسـی د که در ـم ودـن ان ـب وـی ـشـج دان و داـن کارگران و کارـمـن

های کار، ادارات و دانشگاه های خود در تردد بودند.
ا ـهمگی اـین ـعـمل ـی ردـمی اسپاـن رـقی و ـم ای ـمـت روـه ردم و ـنـی ـم
د. داٌ ـمحکوم کرده اـن دـی اـیتکار آن را ـش ان ـجـن ـی اـن ـسـتی و ـب رورـی ـت
افکار ـعـموـمی ـجـهان ـهـمانگوـنه که درـست 30 ـماه ـقـبل از آن در
11 سپـتاـمـبر ـحـمـله ـترورـیـسـتی ـبه ـبرج ـهای «ـمرکز ـتـجارت ـجـهان»
ال اـین ود، یکپارچه طـراحـان و ـعـم شـان داده ـب ورک ـن وـی ـی در ـن
ا رـین ـهـمـبـستگی ـب اـیت دـهـشـتـناک را ـمحکوم کرده و وـسـیع ـت ـجـن
ا را اـیـجاد اـجـعه، ـخاـنواده ـهای آـنان و  ـمردم اسپاـنـی اـنـیان اـین ـف رـب ـق
کردـند. اـین اـقداـمات ـجـناـیتکارانه که ـبا ـهیچ ـمـعـیاری ـقاـبل ـتوـجـیه
ای روـه ـی ود آورده که ـن وـج ـطی را ـب راـی ار دیگر ـش د، ـب اـش ـنـمی ـب
ام ـجو ـبر پاـیه ـهـیـسـتری اـیـجاد ـشده در پس از ـجنگ ـطـلب و اـنـتـق
اـین ـعـمـلـیات، ـبـطور گـسـترده ـتری ـسـیاـست ـهای ـسـئوال ـبرانگـیز و
رـیـمـنی در روـهای اـه وـجـیه کـنـند. دـست ـنـی ـسرکوبگراـنه ـخود را ـت
پشت این ـفاجعه و شباهت ـهای ارگانیک آن با حمله ـتروریستی
اء ـش ا ـشـجاـعت اـف د ـب اـی وـیورک و واـشنگـتن را ـب ر ـبه ـنـی اـمـب 11 سپـت
ا ـهر ـتوـجـیـهی که اـنـجام اـنه و ـب ا ـهر ـبـه کرد. ـعـمـلـیات ـترورـیـسـتی ـب
پذـیرد ـهیچ کمکی به حل ـمشکالت اـنـبوـهی که در مـقابل ـجامـعه
ظـات دشـوار شـری قـرار دارد، ـنخـواهـد کرد.  مـا در اـین ـلـح ـب
ا اـبراز داـشـته و ـهـمـبـستگی ـعـمـیق ا ـمردم اسپاـنـی ـهـمدردی ـخود را ـب
رـقی اـین کـشور  اـعالم ـمی روـهای ـمـت ا زـحـمتکـشان و ـنـی ـخود را ـب
کـنـیم. ـحزب ـتوده اـیران ـهم زـبان ـبا ـجـنـبش صـلح ـجـهاـنی ـخواـهان
حل ـهمه اـخـتالـفات ـبـین اـلـمـلـلی از ـطرـیق ـمذاکره و ـبر پاـیه اـحـترام
ـبه ـحق ـحاکـمـیت ـخـلق ـها، ـخودگرداـنی و ـنـظم ـبـین اـلـمـلـلی ـبر پاـیه
ـصـلح، دـموکراـسی وـعداـلت اـجـتـماـعی اـست.    ـحزب ـتوده اـیران
اـبی ـمـعـضالت ـشه ـی اد ـعـمـیق خـود ـبه ضـرورت رـی ـتـق ار دگر اـع ـب
ـجدی کـنوـنی ـجـهان از ـقـبـیل ـفـقر، ـجنگ و ـبی ـعداـلـتی، و  و اراـئه
ا اـبه ـتـنـه ا را ـبه ـمـث رای آن ـه وکراـتیک ـب دار و دـم راه ـحل ـهای پاـی

راه منطقی مقابله با تروریسم،  اعالم می کند.
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ادامه امنیت شغلی زحمتکشان  ...
تـعـطـیـلی و رکود واـحدـهای ـصـنـعـتی و ـتوـلـیدی از دیگر پـیاـمدـهای ـخـصوـصی
ـسازی قـلـمداد ـمی ـشود.  فـقط در ـطول ـسه ـماه 3 واـحد ـتولـیدی به ـنام ـهای پارس
ا کارگر ده، و دـهـه زوـین ـتـعـطـیل ـش ان ـق ا در اـسـت ان ـنـم ران کرک و ـجـه چرخ، اـی
ـبیکار ـشده اـند.  900 کارگر ـسد اـسـتور در آذرـباـیـجان در ـشراـیط ـناگواری ـقرار
ـته اـست.  کارخـاـنه اهـواز رار گرـف رد ـق ـب ـت ورد دـس ـنـیت ـشـغـلی آـنهـا ـم د و اـم دارـن
ـفاـنوس، ـتوـلـید کـنـنده دکل و چراغ روـشـناـیی ـبا رکود دـست و پنـجه ـنرم ـمی کـند
ان ـطی راـس ان ـخ د.  در اـسـت اـفت نکرده اـن زدی درـی اه دـسـتـم و کارگران آن 4 ـم
یکار زار کارگر ـشـغل خـود را از دـست داده و ـب یکسـال ـبـله، ـفـقط یکسـال 20 ـه
صـوـصی، کارگران را ـبه نـده کارگران شـرکـتهـای ـخ مـاـی ـته ـن د.  ـبه گـف شـده اـن
ـصورت ـقراردادی اـسـتـخدام و پس از ـمدت کوـتاـهی اـخراج ـمی کـنـند، کارـخاـنه
ـهای ـبزرگ ـنـیز ـبا دـسـتاوـیز ـقرار دادن ـماده 141 ـقاـنون ـتـجارت، ـخط ـتوـلـید ـخود
را ـتـعـطـیل و پس از اـخراج کارگران و اـسـتـخدام ـبـخـشی از آـنـها ـبه ـعـنوان کارگر
اـنه ای ـهم ـبه اد و وزارـتـخ د.  ـهیچ ـنـه وـن اـلـیت ـمی ـش ـشـغول ـفـع اره ـم راردادی دوـب ـق
ـمشکل کارگران رـسـیدگی ـنـمی کـند. دـمـین واـحد ـتوـلـیدی ـبزرگ اـسـتان اـیالم ـبا
ـبـیش از 450 کارگر در ـحال رکود و ـتـعـطـیـلی کاـمل اـست. ـمـجـتـمع کارـخاـنـجات
چوب اـساـلم در اـسـتان گـیالن که ـبه ـنوـبه ـخود یکی از ـبزرگـترـین کارـخاـنه ـهای
رد و کارگران و ـسر ـمی ـب اـبـهی ـب ـش اـنه اـست در وـضـعـیت ـم اورـمـی اـیع چوب ـخ ـصـن

کارمندان آن در شرایط ناگوار قرار دارند.
ـطـبقه کارگر و دیگر زـحـمتکـشان در ـبراـبر اـین وضـعـیت ـفوق اـلـعاده دردـناک
ان، ران، اـصـفـه اه گذـشـته در ـتـه ا در 2 ـم ـنـه د.  ـت اوـمـتی ـسـخت زده اـن دـست ـبه ـمـق
اب وـسـته.  اـعـتـص وع پـی ا اـعـتـصاب ـبه وـق اه دـهـه ـش اـن د و کرـم ـشـه ز، رـشت، ـم رـی ـب ـت
کارگران نــسـاـجی پارس، ـشـرکت ـشـهـدارک گـیالن، ـشـرکت ـهـود واـقع در
رـشت، اـعـتـصاب کارگران پروژه داـنشگاه ـلرـسـتان، اـعـتـصاب ـبـخـشی از کارگران
اد روزآـب ان ـفـی ارـسـت ان ـبـیـم اران و کارکـن ز اـعـتـصاب پرـسـت ذوب آـهن اـصـفـهان و ـنـی
ـشـهر ری و ـسرانـجام اـعـتـصاب ـفرـهنگـیان کـشور، از ـجمـله اـین ـحرکات اـعـتراـضی
اـمه رـن ا ـمـبارزه کارگران و ـمـجـموـعه ـحـقوق بگـیران ـبر ـضد ـب ـهـسـتـند.  در ارـتـباط ـب
اـنه زده رـیـب وام ـف وری ـع اـن اـنه کارگر دـست ـبه ـم راً ـخ ازی، اـخـی ـهای ـخـصوـصی ـس
ر کل ان دـبـی ـسـته ـبه رژـیم در یک ـموـضع گـیری ـصرـیح از زـب اد واـب اـست.  اـین ـنـه
ا ازی  ـب وان ـخصـوـصی ـس ازی ـتـحت ـعـن ا ـخصـوـصی ـس ود را ـب واـفـقت ـخ ود ـم ـخ
دادی اـمه رـیزی ـشده  اـعالم داـشـته و ـعـلت آن را ـهم اـخـتـصاص ـتـع رـن ـنـظارت  و  ـب
ر وده اـست. ـب ـم وان ـن ازی ـعـن ان ـخصـوـصی ـس ازـم وی ـس ـسـهم ـبه کارگران از ـس
ا اـخـتصـاص ـسـهم ـبه اـنه خـاـنه کارگر، از اـین پس ـب ـب رـی وام ـف ات ـع ـیـغ ـبـل اس ـت اـس
اـمـین و ازی ـت د ـخصـوـصی ـس رآـیـن ر ـف راـب ا در ـب زـحـمتکشـان، اـمـنـیت ـشـغـلی آـنـه
ـتـضـمـین ـمی ـشود. دراـین ـباره ـباـید ـمـتذکر ـشوـیم اـینگونه ـبرـخورد کردن به ـمـساـله
ـدن اـست. ـی م کارگران پاـش ـاک ـبه چـش ن آن ـفقـط و ـفقـط ـخ ـت ـاده انگاـش و ـس
ام رد  ـسـه وـسـعه ـصورت ـمی گـی ارم ـت اـمه چـه رـن ازی درچارچوب ـب ـخـصوـصی ـس
د، واـن رد، ـنـمی ـت رـجـیـحی ـبه زـحـمتکـشان ـحـتی اگر ـصورت واـقـعی  ـبه ـخود بگـی ـت
ـماـنع از ـتـعدـیل ـنـیروی اـنـساـنی ـیـعـنی اـخراج کارگران ـشود.  در ـتـبـصره ـها و ـمواد
اده 82 ـبه د اـلف ـم ـن اده 83  ـب د د ـم ـن وـسـعه از ـجـمـله در ـب ارم ـت اـمه چـه رـن دد ـب ـتـع ـم
ام ـبرده ـشده ازـهای اـقـتـصاد ـجـهاـنی ـن ا ـنـی ا ـبه ـعـنوان ـتـطـبـیق ـب ـصراـحت از اـخراج ـه
اـست. ـبه ـبـیان روـشن، ـناـبودی اـمـنـیت ـشغـلی زـحـمتکـشان ـنـتیجه ـمـستـقـیم و ـمشـخص
ـسـمت گـیری اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی رژـیم والـیت فـقـیه اـست که ـخـصوـصی ـسازی
یکی از ـمـحورـهای آن اـست. ـنـمی ـتوان از چـنـین ـخـصوـصی ـسازی ـحـماـیت کرد
ان را اـهی زـحـمتکـش اـفع ـصـنـفی- رـف ـن وق و ـم اع از ـحـق ای دـف و ادـع و از دیگر ـس

داشت!

حزب توده ایران بمب گذاری های
تروریستی در مادرید را محکوم می کند
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رای ارزه ـب ـب ان در ـصف اول ـم ان، ـحضـور زـن رـهنگی ـجـه اـقـتصـادی و ـف
ده اـیی از ـبـندـهای پوـسـی اـبی ـبه اـسـتـقالل اـقـتـصادی- اـجـتـماـعی و رـه دـسـتـی
ارزه واـنـین ـضدـمردـمی که ـبه زن ـبه ـعـنوان کاال ـمی نگرد، ـبـخـشی از ـمـب ـق
رده روـهای ـمـترـقی ـجـهان ـبه پـیش ـب ان و ـنـی دـشوار و ـعـظـیـمی اـست که زـن

اند و به دست آوردهای مهمی نیز نائل آمده اند.
ده ـمی رـخـن ال اـین روز ـف راـیـطی ـبه اـسـتـقـب ال در ـش ـس ا اـم ان ـمـیـهن ـم زـن
ا ـسنگـیـنی ـمی ر ـمـیـهن ـم ان ـب اـعی ـهمچـن اـسی - اـجـتـم ران ـسـی د که ـبـح روـن
کـند و رژـیم ارـتـجاـعی در ـتالش اـست که ـبا ـباز پس گرـفـتن ـسنگرـهاـیی
که طی ـسال ـهای اـخـیر از دست داده ـبود و ـبا ـتـشدـید ـفـشار و ـجو خفـقان
ردـمی را ـبه سکوت و خـاـنه شـار ـجـنـبش ـم و ـفعـال کردن گروه هـای ـف
ری از اشکال و ره گـی ا ـبـه ران رژـیم والـیت ـفـقـیه ـب د.  ـس ـشـیـنی وادار کـن ـن
ا زـحـمتکـشان اـشـیـسـتی ـسرکوب ـمی کوـشـند ـت ار ـف ـشـیوه ـهای ـخـشوـنت ـب
ـمـیـهن، زن و ـمرد، را ـبه ـقـبول ـسـیـسـتم ـسـیاـسی اـجـتـماـعی ـعـقب گراـئی که
ـطـا دارد، وادارـنـد و آن ـهـا را ـبه ـبـردگان ـحـلـقه ـبه ـشه در ـقـرون وـس رـی
دـیـهی اـست که در ـجاـمـعه ـیی که ـحـقوق ـبـشر در گوش ـتـبدـیل کـنـند.  ـب
راـبری زن و ـمرد ـنـیز اـب اگون آن ـنـقض ـمی ـشود، ـن ـهـمه ـعرـصه ـهای گوـن
اـحت ا وـق ا کرات و ـب اشـد.  سـران واپس گرای رژـیم ـب ری عـادی ـب اـم
وط ـبه رـب اـیل ـم ـس ان و ـم اـعی زـن وق اـجـتـم ود از ـحـق ده ـخ اـن درک ـعـقب ـم
ـفـعاـلـیت پرـبار و ـبراـبر حـقوق آـنان در ـحـیات ـجامـعه را ـبه ـنـماـیش گذاـشـته
اـند و پـنـهان نکرده اـند که  در دـستگاه ـقرون وـسـطاـیی و ـتاریک اـندـیش
اعتقاداتشان  زنان میهن ما موجوداتی بی حقوق و اسیر حصارهای تنگ و

ضد انسانی اند.   
زنان مبارز و آگاه!

ـما در ـحالی به اـستقـبال ـبرگزاری ـهشـتم ـمارس، روز جـهاـنی زـنان می
وـلـیـتی در د ـهیچ ـمـقـب اـسی ـحاکم که آگاـهـن روـیم که ورشکـسـته گان ـسـی
افکار ـعـموـمی ـمیـهن ـندارـند، ـبا ـتـبدـیل اـنتـخاـبات ـمجـلس هـفـتم به اـنـتـصاب
ا ـتوده ـها را ـبه ـنـماـیش اـصـله ـخود ـب ـنـماـیـندگان گوش ـبه ـفرـمان وـسـعت ـف
اره کـنـیم واـیی ـهـمـین ـبس که اـش د. از ـتـبـعات چـنـین ـحرکت رـس گذاردـن
دگان زـنی که اـیـن ار ـنـم که درـمـجـلس ـهـفـتم  ـحـتی آن ـتـعداد انگـشت ـشـم
در چـهار ـسال گذـشـته کوـشـیدـند که در چارچوب ـتنگ ـسـیاـسی ـحاکم
اـبـعادی از ـبی ـعداـلـتی ـجاری در ـعرـصه ـهای اـجـتـماـعی و ـسـتم ـجـنـسی را
د،  در اـشـن ان ـب رای دردـهای زـن ا ـب ارـس د ـن رچـن د و ـصداـئی ـه ر کـنـن ـتـصوـی

مجلس حضور نخواهند داشت.  
اـما چه ـباک که ـمـبارزه ـقاـنوـنـمـند زـنان ـمـیـهن در رـبع ـقرن اـخـیر چـنان
ای رـصه ـه ارزان زن در ـع ـب ده، و ـحضـور ـم ـشه دواـن در ـعـمق جـاـمـعه رـی
ـصـحـیح ـتی، ـت ات حکوـم دـی اء ـتـع ـش ر، اـف ـش وق ـب ارزه ـحـق ـب ات، ـم وـع ـطـب ـم
ـقوانـین، آنچنان گـسـترده و کارآ است، که تـنها  ـخـفاشان ـتاریک اـندـیش
ار ـی ـس ـیـهن مـا ـب ان ـم د. زـن ـن ـت ـس دن آن ـه ـیه عـاجـز از دـی رژـیم والـیت ـفـق
ار اـله اـخـیر اـندوـخـته و ـعـی ارزه ـبـغرـنج چـند ـس ـتـجرـبـیات از ـصـحـنه ـهای ـمـب
دگی خـواـسـته هـای ـن مـاـی روهـای اـصالح ـطـلب در ـن ـی اـست ـن واـقـعی ـسـی
واع دـشواری ـها ـسـنـجـیده اـند. وـلی ـجای ـجـنـبش ـمردـمی را در آزـمون اـن
ـهیچگونه ـتردـیدی ـنـیـست که اـمروز در پی ـمـبارزات اـفـشاگراـنه ـنـیروـهای
ـمـترـقی و پیکار ـمتـهورانه زـنان اـیران ـبر ـضد تـعدـیات رژـیم ـحاکم، ـمـسائل
ـمرـبوط ـبه زـنان ـمـیـهن در ـمرکز ـتوـجه افکار و ـمراـجع ـصالـحـیت دار ـبـین

المللی قرار دارد.  

زنان مبارز ایران!

اـصر ـمـیـهن و ازـجـمـله ارـیخ ـمـع ده ـت ارزات ـتـعـیـین کـنـن ا که در ـهـمه ـمـب ـشـم
اـنـقالب ـمـشروـطه، ـجـنـبش ـمـلی ـشدن ـصـنـعت ـنـفت، ـبر ـضد ـسرکوب پـلـیـسی
نگ ن، ـبـرـضـد ـج ـم یک ـبـه م ـشـاه، ـتـدارک اـنـقالب ـمـلی و دـمـوکراـت رژـی
وـیرانگراـنه 8 ـساـله، ـبرای دـموکراـسی و ـحـقوق ـبـشر و اـصالـحات ـبـنـیادی در
کشورنقش کلـیدی ایفاء کرده اید، اـمروز نیز دوشادوش، همگام و هـمزبان
ا، ـجـنـبش ر و روـسـت ان ـشـه ردـمی، ـجـنـبش کارگران و زـحـمتکـش ا ـجـنـبش ـم ـب
ـیه ور، ـعـل رای آزادی، اـسـتـقالل کـش د ـب ان ـبه پیکار ـمـتـح واـن وـیی و ـج ـشـج داـن
نابرابری های اجتماعی، پایان دادن به سیاست های تبهکارانه رژیم خونریز
و ـعداـلت ـسـتـیز «والـیت ـفـقـیه» اداـمه ـمی دـهـید.  ـنـقش ـشـما در ـحـصول ـنـتـیـجه
رـفراـندوم ـعـظـیم «2 ـخرداد 1376» و «ـنه» رـسای ـمردم ـبه ـطرـفداران ذوب در
ـمه ـمـراه ـه ـبت اـست.  ـحـزب ـتـوده اـیـران ـبه ـه ـیـهن ـث والـیت در ـتـارـیخ ـم
ا اـبـله ـب ا را در ـمـق ز ـشـم رانگـی ـسـین ـب وکرات پیکار ـتـح ردـمی و دـم ای ـم روـه ـنـی

گزمگان رژیم ستوده است. 
ردـمی دـم رد رژـیم ـض رای ـط ارزه ـب ـب ده ای در ـم روی ـتـعـیـین کـنـن ا ـنـی ـشـم
ـیـاـتی دارد ـتـحـول ـیت ـح ـم ن ـبـرـهه اـه ـیـد. آنچه در اـی ـت ـیه» هــس «والـیت ـفـق
دـهی اـست که ـبه اـن ازـم ان اشکاـلی از ـس اذ چـن ان و اـتـخ اری ـجـنـبش زـن اـخـت ـس
اـمه رـن ـموازات درـبر گـیری ـسراـسری زـنان کـشور، امکان ـتدوـین ـشـعارـها و ـب
وکراـتیکی ـمی دـهی دـم اـن ازـم اـشد. چـنـین ـس ارزاـتی واـحد را داـشـته ـب کـلی ـمـب
ـتواـند ـبرپاـیه ـتـجرـبه روزاـنه ـجـنـبش زـنان و در ـنـظرداـشـتن ـسـنن ـمـبارزاـتی زـنان
وازات ـطف، ـبه ـم ـنـع رـم ـی ـطـلق گراـئی و ـتـحـمـیل اشکال ـغ دور از ـم ـیـهن و ـب ـم
اـقدام ـحول ـخواـست ـهای ـمـشـخص زـنان کـشور ـتوان ـعـظـیم ـجـنـبش زـنان را
ارزه ـبرای ـطرد حکوـمت ـترور، ـسرکوب و ـبی ـعداـلـتی و زن در ـخدـمت ـمـب
اـسب ـجـنـبش اـطی ـمـن ای ارـتـب دا کردن ـحـلـقه ـه د. پـی رار دـه اکم ـق زان ـح ـسـتـی
ان و ان و ـجواـن ـشـجوـی ا دیگر گردان ـهای ـجـنـبش ـمردـمی- داـن ان کـشور ـب زـن

کارگران- تنها راه دست یابی به آرمان های انسانی شماست. 
ـمبارزه ـبرای رـهایی زـنان از زنجـیرهای استـبداد، امروز یکی از ـمهمـترین
ـعرـصه ـهای پیکار ـنـیروـهای ـمـلی، ـمـترـقی و آزادی ـخواه کـشور  در ـنـبرد ـبر
ـسی ـبـخش ا ـسـتم ـجـن ارزه ـب ـب د.  ـم ار ـمی آـی د رژـیم «والـیت ـفـقـیه» ـبه ـشـم ـض
ـجداـیی ـناپذـیر و ـمـهـمی از ـمـبارزه ـطـبـقاـتی اـست که در ـجاـمـعه ـعـلـیه اـسـتـثـمار،
داـنه اـین ا در ـتـلـفـیق دـقـیق و ـهوـشـمـن ان اـست.  ـتـنـه ـظـلم و ـبی ـعداـلـتی در ـجرـی
ا رای رـه ادـین ـب ـی ـن وان راه را ـبه سـوی ـتحـوالت ـب ارزات اـست که ـمی ـت ـب ـم

ساختن جامعه از افکار پوسیده و قرون وسطایی هموار ساخت.  
ـحزب ـتوده اـیران در ـمـبارزات ـمـتـنوع و ـبرـحق زـنان و ـمـتشکل کردن آن

ها همواره یار و مددکار زنان ستمدیده میهن بوده و خواهد بود.
کـمـیـته ـمرکزی ـحزب ـتوده اـیران ـبار دیگر اـین روز ـخـجـسـته را ـبه ـهـمه زـنان
ان اـیی زـن رای رـه رد ـب ـب ان دارد که ـن ـن د و اـطـمـی ریک ـمی گوـی ان ـتـب ـمـیـهن ـم
میهن از زنجیرهای استبداد قرون وسطایی به سرانجام پیروزمند خود خواهد

رسید. 

گرامی باد یاد همه زنان شهید راه آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی
درود بر زنان آزادیخواه و میهن دوست ایران!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
16 اسفندماه 1382 

ادامه اعالمیه کمیته مرکزی به مناسبت 8 مارس ...
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آفریقای دیگری ممکن است! 
اجالس اجتماعی آفریقا ، گشایش فضایی برای ابراز وجود بینوایان!

اـلی) ، اکو» (ـم اـم ر «ـب ارس در ـشـه ا 4 ـم ورـیه ـت ا از 28 ـف رـیـق اـعی آـف ـم ـسـتـین اـجالس اـجـت ـنـخ
ـبرگزار ـشد. در ـنـخـسـتـین روز اـجالس ـجـمـعـیت اـنـبوـهی در ـمـیدان آزادی ـشـهر ـبرای ـشرکت در
راه پـیـماـیی «ـبرای پـنـبه» گرد آـمدـند. ـشـعارـها ی ـشرکت کـنـندگان ـمـنعکس کـنـنده ـمـبارزه ـجوـیی
و اـمـید ـبه آـیـنده ـبود: «ـشـهروـندان آـفرـیـقا! گوش ـبه زنگ و ـهوـشـیار  ـباـشـید»، «ـشـهروـندان ـجـهان!
اـندرول(ـشـعار پارچه ای) ـنوـشـته ـشده ـبود، ا روز ـخواـهد ـشد!» و ـنـیز ـبر روی یک ـب ـفردا، ـشب ـم

«کشت کاران پنبه جنوب خشمگین هستند».  
ا ـقدم ـهای ـسرـیع ـبه ـسوی در کـنار ـشـعارـها ـموزیک ـنـیز ـجای ـخود را داـشت. راه پـیـماـیان ـب
د و وم ـمی ـش ادـی راوان وارد اـسـت ام ـف ا ازدـح د. ـجـمـعـیت ـب اـفـتـن ا»، ـمی ـشـت ـت ودی پوکـی وم «ـه ادـی اـسـت
رـین» و ای «آـف ادـه رـی د، ـف دـن ا اـست» وارد ـش ـب ا زـی رـیـق رود «اـف ا ـس ان ـب واـن اـنی که گروـهی از ـج زـم
«زـنده ـباد» ـبر ـتـماـمی اـسـتادـیوم ـطـنـین افکـند.  ـنـظر به اـین که ـموـضوع کـشت «پـنـبه» و بـحران ـناـشی
از آن ـبرای آـفرـیـقا ـهـشدار دـهـنده اـست، ـنـماـیـندگان ـمـخـتـلف از اتـحادیه ـهای دهـقاـنان، از ـتـماـمی
ـمـناطق، در ـجایگاه مـخـصوـصی ـجمع ـشده ـبودـند و ـبه ـنوـبت رـشـته سـخن را به دـست ـمی گرـفـتـند.
ورد گـفت : ان ، در اـین ـم ان زـن ازـم و ـس اد دان و ـعـض ا»، اـقـتـص اـنم «ـب ام ـخ ان ـبه ـن راـن یکی از ـسـخـن
دکی از اـین ـمـحـصول در اـست ، وـلی ـبـخش اـن رـیـق ده پـنـبه در آـف د کـنـن وـلـی ور ـت اـلی اوـلـین کـش «ـم
کـشور ـمـصرف ـمی ـشود و ـبرای اـین که ـبـتوان ـبه اـمور روـنـقی داد و ـبرای ـشـهروـندان کار اـیـجاد

کرد، باید در محل واحدهای ریسندگی و نساجی به وجود آورد.» 
یک داـنـشـجو، ـفرزـند یک کـشتگر پـنـبه، ـغرب را، ـبه ـخاـطر اـین که ـمـصرف کـنـندگان را ـبه
ـجای اـستـفاده از مـحـصوالت ـمـحـلی ـبه ـسوی اـسـتـفاده از ـمـحـصوالت ـخارـجی ـمـنـحرف ـمی کـند ،
ـمـسـئول ـناـبـساـماـنی داـنـست.  ـخاـنم «آـمـیـناـتا ـترا اوره » که یکی از گردانـندگان اجالس ـبود، گـفت:
«ـثروت جـهان ـقـبل از ـهر چـیز و ـهر کس به ـهمه ـمردم جـهان تعـلق دارد.» و ـنـماـیـنده «ـبـنـین» ـخاـطر
ز ان ـهیچ چـی ر کار آـن وار اـست وـلی در آـخ ـسی ـسـخت و دـش ان ـب اـن اـخت که «کار دـهـق ان ـس ـش ـن
ود و ال ـبـحث ـش ای ـشـم ورـه د» کـش ـسـی وـب اـله « ـس ـس ر روی ـم ا ـب د ـت ودـن اـیل ـب د.»  ـهمگان ـم دارـن ـن
عالـقمـند ـبودـند که در این جـهت بـتوان راه گـشاـیی کرد. ـتولـید کـنـندگان پنبه، اـمـیدواری ـخود را
ـبدـین ـسان اـبراز ـمی کردـند که «اـین ـجـنـبش ـبـتواـند از آرـمان ـتـمام دهـقاـنان پـنبه کار دـفاع کـند» و
را در ـبـخش ـخـصوـصی ا ـنـیـست، زـی ـبه ـصراـحت ـمی گـفـتـند که «ـخـصوـصی ـسازی ـمورد ـعالـقه ـم
ا ـمشکل اـیـجاد ـخواـهـند کرد.» آـنـها ـسرـنوـشت ـشرکت ـنـساـجی ازرگاـنان ـهـسـتـند و آـنـها ـبرای ـم ـب
اـلی» و 40 درـصد ام اـین کمپاـنی ـبه دوـلت «ـم اـلی» را در ـجـلوی چـشم داـشـتـند. 60 درـصد ـسـه «ـم
وـلـید کـنـندگان ـتـضـمـین داد که پـنـبه راـنـسوی ـتـعـلق دارد . اـین ـشرکت ـبه ـت ـبـقـیه ـبه یک ـشرکت ـف
اـنه ذر، کود، و ـعـمـلـیات ـسم پاـشی و اداره کارـخ داری کـند. ـتـهـیه ـب رـی اـبت ـخ ا را ـبه ـقـیـمت ـث آـنـه
ـهای ـتـهـیه ـعـلوف و داـنه ـبرای چارپاـیان در ـبرـناـمه ـبود و ـمی ـباـیـست ـتوـسط ـشرکت انـجام گـیرد.
اـنی ـنـیـست که د، ـهیچ اـطـمـیـن دن ـحرکت ـمی کـن ون که ـشرکت ـبه ـطرف ـخـصوـصی ـش ا اکـن اـم
ـبه داـنه )، ـبه ای روـغن کـشی (از پـن اـنه ـه ون کارـخ رد. از ـهم اکـن ام پذـی رده، اـنـج رـشـم دات ـب ـتـعـه
ـبـخش ـخـصوـصی ـفروـخـته ـشده اـست. از آن گذـشـته ـشرکت، ـعـمـلـیات دیگر ـخود را که ـمرـمت
و نگـهداری راه ـها ـبرای ـحـمل و ـنـقل ـمـحـصوالت، واکـسـیـنه کردن دام ـها، ـتوـسـعه ـصـناـیع دـسـتی
اـمه ـهای ـبـهداـشـتی، ـمـبارزه ـبا ـبی ـسوادی و اداره ـسازـمان ـهای زـنان ـبود را ـتـعـطـیل و ـهمچـنـین ـبرـن
کرده اـست. ـبدـین ـسان اـست که ـخـصوـصی ـسازی در چـشم آـفریـقاـیی ـها ـهـمانگوـنه ـنـماـیان ـشده
اـتی وـلـید پـنـبه اـساـساٌ در ـبـسـیاری از کـشورـهای اـفرـیـقای ـغرـبی ـجـنـبه ـحـی اـید ـمی ـشد. ـت اـست که ـب
ده اـئ ا اـین «ـم د، اـم اش ـمی کـنـن رار ـمـع ر از آن اـم ون ـنـف ـیـلـی زدیک ـبه ـسه ـم اـلی» ـن دارد. ـفـقط در «ـم
اـنی، ـمورد ـتـهدـید ازرگاـنی ـجـه ا ـتـحوالت در ـب ارـیخ دان، ـب وزـیر» ـت رـئـیل ـت آـسـماـنی» ـبه گـفـته «ـجـب
ادـله ـشروع ـشد. رـشد اـسـبات و کـیـفـیت ـمـب ود که «اـنـهدام ـمـن رار گرـفـته اـست. از ـسال ـهای 80 ـب ـق
ـقاـبل ـمالـحـظه «ـسوـبـسـید» کـشورـهای ـشـمال ـبه ـتوـلـید کـنـندگان ـخودی، ـسـبب پاـیـین آـمدن ـقـیـمت
در ـبازار ـجـهاـنی ـشد و در ـنـتیـجه ازـسود ـتوـلـید کـنـندگان آـفریـقا به ـطور ـمرـتب کاـسـته ـشد.» ـتوـفیق
ـبن ـعـبداهللا، اـقـتـصاد دان ـتوـنـسی گـفت که « در کـشورـهای آـفریـقاـیی در ـبراـبر ـسیل ـمواد ـتوـلـیدی،

ارج وارد ـمی دـیـلی)، که از ـخ ای ـتـب دـه وـلـی ده (ـت ان ـش دگرـس
شود، این خطر وجود دارد که کشورهای آفریقایی به مرکز

تولید مواد اولیه برای مابقی جهان تبدیل شوند.» 
واـحدـهای محلی ـنخ ریـسی که ـتوـسط ـشرکت ـهای ـملی
ا در ـعـین د. آـنـه ـین ـمی روـن درـیج از ـب د، ـبه ـت اداره ـمی شـوـن
ا  ـفرآورده ـهای «ـشـمال»  ـهـسـتـند و اـنی رـقاـبت ـب رـب ـحال ـهم ـق
ـهم از ـخـصوـصی ـسازی ـهاـیی که ـتوـسط ـموـسـسات ـماـلی ـبـین
رکت د. ـش ـیـنـن ود، آـسـیب ـمی ـب ا ـتـحـمـیل ـمی ـش ـمـلـلی ـبه آـنـه اـل
د وـلـی اـفع ـت رار دادن ـمـن ا ـق ا ـب کـنـندگان در اـجالس کوـشـیدـند ـت
رای پاـسخ اـیی ـب ود، راه ـحل ـه وـجه ـخ رکز ـت دگان در ـم کـنـن
رـفه ر گرـفـتن «ـتـع ـظ د، از ـجـمـله در ـن ـن اـب ـی ران ـب دادن ـبه اـین ـبـح
دگان ـمـحـلی که د کـنـن وـلـی اـیت از ـت رای ـحـم ای گـمرکی» ـب ـه
طـرح شـد. شـرکت دگان ـم ـن وـسط پاره ـیی از شـرکت کـن ـت
کـنـندگان، ـهمچـنـین از ـخـصوـصی ـسازی ـهای تـحـمـیل ـشده از
دـیل زوم ـتـب اکـید ویژه ای روی ـل د و ـت اـلـفت کردـن ارج ـمـخ ـخ
ز، وـیی ـنـی د. از ـس ـسـمت پـنـبه ـبه ـنخ در ـمـحل داـشـتـن رـین ـق ـشـت ـی ـب
ارزه رـقی» در ـمـب اـصر ـمـت ا ـعـن ـشارکت و ـهم آـهنگی ـب زوم «ـم ـل
عـلـیه «مـقررات ـتـجاری» کـنوـنی، ـمورد ـتوـجه و ـتاکـید ـشرکت
کنـندگان بود. اما اجالس نتوانست راه حل مشخصی را علیه
ـخـصوـصی ـسازی پـیدا کـند و ـیا راه حـلی ـبرای ـمشکل ـتـبدـیل
ـطـقه ـیی که ـن د، در ـم ـی وـل ـبه ـبه ـنخ در ـمـحل ـت زار ـتن پـن 260 ـه
اـیـجاد یک ـصـنـعت ـمـحـلی ـنـیاز ـبه ـسرـماـیه ـماـلی و ـفـنی زـیادی
اـشـین آالت و رای ـتـهـیه  ـم اـیه ـب رـم ود ـس ا کـمـب دارد و دوـلت ـب

انرژی الزم، ر و به رو است، بیابد.
اـتا ـترااوره»، اـجالس « ـهـنوز در ـمرـحـله ـبـنا ـبه گـفـته « آـمـیـن
ر صـورت رار داـشت» وـلی ـبه ـه ررـسی ـق ـیـنی ـتـفـحص و ـب ـجـن
د. ـبه ا ـبـحث ـبه ـعـمل آـم اره آـنـه د و در ـب دـن رح ـش اـیل ـمـط ـس ـم
ــوان ـحـت ـعــن ــال، در یک «گروه کاری» که ـت طـــور ـمــث
ـصـوالت ، ـین ـمـاـلی و ـتـجـاری کردن ـمـح تکـنـوـلـوژی، ـتـاـم
ـتشکـیل ـشده ـبود، ـمـساـیل ـبا دـقت ـبـیـشـتری ـمورد ـبررـسی ـقرار
ن مــسـاـله اـشـاره کردـنـد که مـشکل اـسـاـسی گرـفت و ـبه اـی
اـجی اـست و ـس اـیع ـن اد ـصـن رای اـیـج اـلی ـب ات ـم داـشـتن امکاـن ـن
اگرسـرمـاـیه گذاران خـارـجی در سـرمـاـیه گذاری شـرکت
کـنـند، ـخواـست ـها و ـقواـنـین ـخود را تـحـمیل ـخواـهـند کرد که
ت: ـدگان گـف ـن ـاـی ـم ـیــست. یکی از ـن ـبه کاران ـن ـود پـن ـبه ـس
ا ـنـیروی اـید ـبه آنچه که ـب «ـموـضوع ـعـبارت از اـین اـست که ـب
ر ـصورت ـشـیم.»  وـلی ـبه ـه دـی اـن ـی را اـست، ـب اـبل اـج ان ـق ودـم ـخ
مـساله به کارگیری مدرن ـترین ابزار ها به ـجای دستگاه های
اـبت اـبل رـق ر و ـق ا کـیـفـیت ـبـهـت واـند پارچه ـهای ـب ـقدـیـمی که ـبـت
در ـبازار را ـتوـلـید کـند ، ـمورد ـتوجه ـبود که اـین اـمر ـهمچـنـین
ـمی ـتواـند وـضعـیت دـهـقاـنان را ـبهـبود بـخـشد. در ـمـیان ـمـباـحث،
رـفـتن» در رای « ـتـحـلـیل ـن ود که ـب وـجه ـب ورد ـت ز ـم اـله ـنـی ـس اـین ـم
وـیش را وـیت ـخ ا ـه د ـت د کوـشـی اـی دن»، ـب اـنی ـش ان «ـجـه رـی ـج
حفظ کرد و به موازات آن مساله فرهنگی نیز مطرح خواهد
ا را ا ـم اـتو ـسار» ، ـجاـمـعه ـشـناس،  «اگر آـنـه ـبود که ـبه گـفـته «ـف
کاـمأل ـغرق در ـفر آورده ـهای ـصادراـتی ـخود ـشان کـنـند، ـما
اـله اـنـتـخاب ـس ر اـین ـم ا ـب ز را از دـست ـخواـهـیم داد، ـبـن ـهـمه چـی
ـسـیاـست ـحـماـیت از ـتوـلـید ات ـمـلی اـست.» وـلی آـنـطوری که
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ـسال 1382، ـسال ادامه دـشواری ـهای ـطاـقت ـفرـسای
ردم ـمـیـهن رـیت ـعـظـیم ـم رای اکـث اـعی ـب اـقـتـصادی - اـجـتـم
ـما، ـخـصوـصاً کارگران و زـحـمتکـشان ـبود. اداـمه ـسـیاـست
رـین ـشاـخص ـهای آن ـهای ـمـخرب اـقـتـصادی، که ـمـهـمـت
ی کالن ـبه ـوـجـه ی ـت ـیت آن و ـب ـن ـاـیه و اـم ـتـقـدس ـسـرـم
حـقوق زـحـمتکـشان و ـعداـلت اـجـتـماـعی اـست، ـمیـلـیون ـها
رار داده و روـمـیت ـق ار  و ـمـح ـش ر ـف ان زـی راـنی را ـهمچـن اـی
ار ـمحـدود از سـران ـسـی ـیـتی ـب اـین در حـاـلی اـست که اـقـل
رژـیم، واـبـستگان آـنان و «آـقا زاده» ـها ـثروت ـهای اـفـساـنه
یی در داخل و خارج اندوخته اند و  با وقاحتی کم نظیر
ا را  ـبه «ـمـعـنوـیات»، «زـهد و پارـساـیی» و اکـثرـیت ـمردم ـم
در واـقع «رـیاـضت کـشـیدن» ـتـشوـیق ـمی کـنـند. ـحـتی آـمار
رـسـمی رژـیم  ـتـصوـیری ـبه ـشدت نگران کـنـنده و ـتاریک
از وـضـعـیت ـعداـلت اـجـتـماـعی و ـتـشدـید دـهـشـتـناک ـفاـصله
رکل دـی د، ـم اورـمـن د ـی د.  ـمـجـی اـتی ـبه دـست ـمی دـه ـطـبـق
زی اـمه رـی رـن رـیت و ـب دـی ان ـم ازـم اـعی ـس أـمـین اـجـتـم ر ـت دـفـت
ر در د که ـخط ـفـق ادآور ـش ر ـی ای اـخـی اه ـه ور، در ـم کـش
صـادی سـال 1379، درآمـد ـت ایـران، بـر اسـاس آمـار اـق
واده هـای رای خـاـن ومـان ـب ر از 71 هـزار ـت ـت مـاهـاـنه کـم
تـر از 48 هـزار اـیی که کـم ـت وار روـس ـشهـری و هـر خـاـن
ـته بـاشـد، ـتعـرـیف گردیـده تـومـان درآمـد در مـاه داـش
اـست. ـحـتی در ـصورت ـقـبول اـین ـمـیزان درآـمد ـبه ـعـنوان
ـیـش از 15 درـصـد از ـد، ـب ـن ـاورـم ـته ـی ـر، ـبه گـف خـط ـفـق
ـجمـعـیت اـیران یـعـنی، ـنزدیک به 10 ـمیـلـیون از ـشـهروـندان
ر اسـاس د (ـب ـن دگی ـمی کـن ر ـخط ـفقـر زـن ـیـهن مـا، زـی ـم
ای ـتـه ور در اـن ود، ـجـمـعـیت کل کـش وـج ار ـم رـین آـم آـخ
ـسال 1380،  ـمـعادل  65 ـمـیـلـیون ـنـفر ـبرآورد ـشده اـست).
رات ـعـمـیق أـثـی رده ـت اـبـقه و گـسـت روـمـیت ـبی ـس ر و ـمـح ـفـق
ا ـخود ـبه ـهـمراه داـشـته اـست که ـمـهـمـترـین آن اـجـتـماـعی ـب
رـشد ـناـهـنـجاری ـهای اـجـتـماـعی، از ـجـمـله رواج ـفـحـشاء و
زان ـبی ان کـشور اـست. ـمـی ان ـجواـن رده در ـمـی اد گـسـت اـعـتـی
ار ـبیکاری ـبـیش ان ـنـسل ـجوان در کـن اد در ـمـی اـبـقه اـعـتـی ـس
ـانک ـار ـب ـر اـسـاس آـم ـروی کار (ـب ـی از 16 درـصـد از ـن
ادی - ار اـقـتـص اـهـنـج ان وـضـعـیت ـن رـی ای ـع رکزی) ـسـیـم ـم
اـجتـماعی کـشور در ـشراـیط ادامه ـحاکمـیت رژیم والـیت

فقیه است.
هم میهنان گرامی!

سـال 1383 در وـضـعـیت دشـواری آغـاز ـمی شـود.
ـمـلـلی در ـین اـل یـار ـبغـرـنج و حـسـاس ـب ـس ط ـب اداـمه شـراـی
ـهـمـسایگی ـمرزـهای اـیران و ـسـیاـست ـهای ـضد ـمـلی رژـیم
ـیـهن، از ـجـمـله داـمن زدن ـبه اـفع ـمـلی ـم ـن وـجه ـبه ـم دون ـت ـب
تشنج، در کنار ادامه بی حقوقی وسیع مردم و مهم تر از
ی اداـمه حکومـت عــن ه، ـی قــی م والیـت ـف هــمه اداـمه رژـی
رـین اـمـعه، از ـجـمـله ـمـهـمـت ر ـج رد ـب ـطـلـقه یک ـف داد ـم ـب اـسـت
راـبر ـهـمه ـما  ـقرار دارد. ـنزدیک ـمـعـضالـتی اـست که در ـب
ردـمی د ـم ار ـض اـخـت رای اـصالح ـس ال ـتالش ـب ـبه ـهـفت ـس
ـمـوع ن ـتالش ـهـا در ـمـج ـتـاـیج ـحـاـصـله از اـی ـحـاکم و ـن
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م ـحـاکم ـبـاادامه   پیام نوروزی کمیته مرکزی ... ـتی ـنـاپذـیـر رژـی ـضـاد آـش ـشـانگر ـت ـن
رـیت ر ـحق اکـث دمـوکراـسی و ـتـحـقق خـواـست ـب
ت ـداـل ـرار آزادی و ـع ـتـق ـرای اـس ـردم ـب ـاـطع ـم ـق
ر ال گذـشـته ـمـه رـبه ـهـفت ـس اـعی اـست. ـتـج اـجـتـم
ـباطل ـبرآن نـظریه ـیی است که تالش کرده و ـمی
ا طـاـیی ـب رون وـس ـشن ـق داد ـخ ـب ان اـسـت ـی ا ـم د ـت کـن
ی م و ـب ـده از ـظـل ـی ـان ـبه ـلب رـس ـدان ـج ـروـن ـشـه
رـبه ـهـفت د.  ـتـج رار کـن رـق اق ـمـلی» ـب داـلـتی «وـف ـع
دـعی ود که ـم رـیه ـب ـظ ال گذـشـته شکـست آن ـن ـس
ـمه ـیه ـبه ـه ـود والـیت ـفـق ـا وـج ـوان ـب ی ـت ـود «ـم ـب
رـبه ـهـفت ره ـتـج االـخ اـفت»! و ـب ا دـست ـی آزادی ـه
ر وـجـهی ـبه اـم ال گذـشـته درس گراـنـبـهای کم ـت ـس
شـرهـای گونـاگون سـازمـان دـهی تـوده هـا و ـق
ان در ـصف واحـد ـتحـد کردن آـن مـاـعی و ـم اـجـت
ال ود. ـس اکم ـب اع ـح ا ارـتـج ـشـترک ـب رد ـم رای ـنـب ـب
1382 در ـشراـیـطی پاـیان ـیاـفت که ـبی ـتوـجـهی ـبه
رای ـنی ـب یـار ـسنگـی ـس ـنه هـای ـب سـاـیل بـاال هـزـی ـم
جـنبش ـمردمی به هـمراه آورد. جنـبش داـنشـجویی
ـمه ـی ـسـلح و ـن ا مـزدوران ـم ر ـب راـب ا ـب صـاـفی ـن در ـم
ـمل ـتـح م ـم تگاه ـهـای ـسـرکوب رژـی ـسـلح و دـس ـم
ـد ـردم ـبه روـن ـاد ـم ـم ـت ی ـشـد، اـع ـن نگـی ـتـلـفـات ـس
ـست ـبـا ـین رـفت و ارـتـجـاع ـتـواـن اـصالـحـات از ـب
ـمـاـشـات و تگی و ـبـا تکـیه ـبـر ـم اـیـجـاد چـنـد دـس
ـضـعف ـهای ـجدی ـبرـخی از رـهـبران اـصـلی ـجـبـهه
رـخی مـواـضع ـمـهم از ـتی ـب ان حکوـم ـب اـصالح ـطـل
دست رفـته را باز پس بگیرد و به ـسمت یکدست
ـصـله دادن حکوـمت ـی ی ـف ـن ـیت ـیـع ـاکـم کردن ـح

خاتمی گام های اساسی بردارد.
هم میهنان عزیز!

ـسال های مـحرومیت ـفزایـنده ـبرای شما، ـسال
ام گـسـیـخـته حکوـمت والـیت ات ـلـج ـضـیـیـق ای ـت ـه
ـنهـا یک درس مـا یک درس و ـت ـیه بـرضـد ـش ـفـق
ـبزرگ را ـبه ـهمه ـما ـیادآور ـمی ـشود و آ«ـهم اـین
ا ـصـفوف رزم و پیکار ـخود را ـعـلـیه اـسـتـبداد که ـت
ازـیم و ـجـبـهه ـس ـسـجم ـن ـن ر ـمـیـهن ـم اکم ـب والـئی ـح
وسیع از همه ـمبارزان ضد اـستبداد ـحاکم، از همه
ـمه ـنـفی و ـه مـاـعی و ـص ـت یـاـسی، اـج یـروـهـای ـس ـن
اـسی کـشور ـشـخـصـیت ـهای ـمـلی، اـجـتـماـعی و ـسـی
د واـه ان پاـشـنه کـهـنه ـخ رـهـم شکـیل نگردد، در ـب ـت
ران ـضـمن ودۀ اـی زب ـت رکزی ـح ـته ـم ـی گـشت.کـم
ـشادـباش ـسال ـنو، ـبه ـخاـطره ـتاـبـناک ـهـمه ـشـهدای
دوار اـست که د و اـمـی رـسـت راه آزادی درود ـمی ـف
ـسال 1383 ـسال ـتـشدـید ـمـبارزه ـبرای آزادی کـلـیه
زندانیان سیاسی از سیاه چال های رژیم ارتجاع و
ردـمی رای ـجـنـبش ـم زرگ ـب ای ـب روزی ـه ال پـی ـس

میهن ما باشد.
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وازن راـقی، ـمـت اـبـعـیت ـع راـبری و  ـحق ـت ر ـب ـشاری ـب پاـف
ـنـد در ـهـر ن ـس ـبـودن ـخـود را روـشن ـمی کـنـد. اـی
رـشی اـبل پذـی ازش ـق واـفق و ـس د ـت واـن ورت، ـمی ـت ـص
زای اگون اـج اـفع گوـن ـن رات و ـم ـظ ا، ـن دگاه ـه ـبـین دـی
اـبراـین ـهیچ ـتشکـیل دـهـندهً ـجاـمـعه ـما ـقـلـمداد ـشود. ـبـن
ـفاـتح ـیا ـمـغـلوب، ـبرـنده و ـیا ـبازـنده ـیی وـجود ـندارد.
ان ـش ـب اـیی که ـقـل رای ـهـمهً آـنـه رـصـتی را ـب د ـف اـین ـسـن
م، دی مـردـمی که ـظـل ـن اـفع کشـور و سـرـبـل ـن رای ـم ـب
د،  ـمی تپد، رد ـمی کـنـن ات را ـط اـی وری و ـجـن اـت دیکـت
ای ـت والـنه در راـس ـسـئ رده و ـم شـارکت گـسـت رای ـم ـب
ور، ـبه اـعی کـش رـهنگی و اـجـتـم اـسی، ـف ازی ـسـی ازـس ـب
یچ اال ـبه ـه صـر ـب ـته هـای ـمـخـت وجـود ـمی آورد. گـف
وـجه ـجایگزـین ـضرورت ـمـطاـلـعه دـقـیق اـین ـسـند ـبا ـنه
ر ـی ـس د اـین ـتـف د. بگذارـی ـن ـت ـس ـی د آن ـن ـن ـصل و 62 ـب ـف
ـتـرده را ـبه تگوـهـای گـس ـیق و گـف ـطـاـلـعه دـق ـیه، ـم اوـل
ـمـنـظور ـتـضـمـین اـمـنـیت ـمردم در رـسـیدگی ـمـسـتـقـیم و
شرکت در نظارت بر اجرای درست این سند مهم و

پایبندی به قوانین حاکم برآن را آغازگر باشد.

ادامه نظریه اولیه حزب کمونیست  ...

«آتوک» ، نماینده یی از فرانسه گفت، « به هنگامی
اـبه یک ـث ا دوـلت را ـبه ـم د ـت ازار هـا ـمی ـجنگـن که ـب
وان د، چگوـنه ـمی ـت ازیگر «اـقـتـصادی » ـحذف کـنـن ـب
وژی وـل دـئ اـسی ـسـخن نگـفت. اـین اـی اب ـسـی ـتـخ از اـن
ا یک راه ـحل ا ـتـلـقـین اـین فکر که ـتـنـه واـهد ـب ـمی ـخ
ـبرای اـیـجاد یک اـقـتـصاد ـموـثر و ـنـیروـمـند در آـفرـیـقا
وـجود دارد، اـنـتـخاب ـسـیاـسی و ـسـیاـست را ـبی اـعـتـبار
اـفه « وژی در ـلـف وـل دـئ وه دـهد. اـین اـی و ـبی ارزش ـجـل
دام ـبـخش ـهمگاـنی و ـحـتی حـاکـمـیت خـوب»، اـنـه
اـنـهدام ـخود دوـلت را ـمورد ـسـتاـیش ـقرار ـمی دـهد.»
یک اـقـتـصاد دان ـسنگاـلی گـفت که اـین دـموکراـسی
اـست که زـیر ـضربه ـقرار دارد، زـیرا « دوـلت ـهای ـما
راـبر ـسازـمان ـهای ـماـلی ـجـهاـنی ـمـسـئول ـخود را در ـب
دگان ـخوـیش، ر اـنـتـخاب کـنـن راـب ـمی داـنـند و ـنه در ـب
ـحـتی در« مـاـلی». چگوـنه ـمی تـوان از دمـوکراـسی
ـسـخن گـفت وـقـتی که ـبه ـحـقوق اـقـتـصادی ـما اـحـترام
ـیـاری از ـشـرکت ـس ـظـر ـب ـمی ـشـود؟ ـبه ـن ـته ـن گذاـش
ا ـفـقط در ـمرـحـله رـیـق کـنـندگان، ـجـنـبش اـجـتـماـعی آـف
ـمه در ش اـست وـلی ـبـا اـین ـه ـیه ـخـوـی ـطـراـحی اوـل
رگزاری اکو» (ـمـحل ـب اـم ای کاخ کنگره «ـب روـه راـه
ب و جــوش ت و گو و جــن اـجالس)، ـبحـث و گـف
ـشه وران، شگان، پـی ـنـرپـی ـنفکران، ـه دـهـقـاـنـان، روـش
شـان از ـمه ـن ـست هـا، ـه ـی دیکاـل ـصـنـعت گران  و ـسـن
ا وجـود را ـب ود، زـی دی ـهمگان از اـجالس ـب خـرـسـن
م، الاـقل ، ـنــسـج ی ـبه یک پاـسخ ـم ـاـب ـعـدم دـست ـی
اجالس این شایستگی را به نمایش گذارد که روی
ـمـسایل و ـمشکالت ـتوـلـید کـنـندگان پـنـبه ـتامل کـند و
ـبرای ـبـیـنواـیان، ـبرای اـین که ـبـتواـنـند ـنـظرات ـخود را
ـبـیان کـنـند، ـفـضاـئی اـیـجاد کـند.  و اـین آـغاز ـبزرگی

بود. 
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ـتـرل ـجـهـان، ـبـری و کـن ـبه دـست آوردن رـه
ـسبب اـفزاـیش ـخـشوـنت در ـتـماـمی جـهان و به
ـتـقالل و ـشـری و اـس ـتی ـب ـتـادن هــس ـطـر اـف ـخ
ـتـماـمـیت ارـضی ـبـسـیاری از کـشورـهای جـهان
شده اـست.  یکی از این پروـنده ها ـمرـبوط به
ـجنگ ـبرـضد ـعراق اـست، که در آن به بـهانه
ـمـعی»، ار ـج ـت ودکردن « ـسالح هـای کـش اـب ـن
ـبـمـباران ـبی اـماـنی ـبر ـضد اـین کـشور و ـمردم
ـاری آن را « ـســی ت که ـب آن صــورت گرـف
ا ـبه گزارش ـن د.  ـب ـسـته اـن اـیت ـجنگی»  داـن ـجـن
ان، در ـجنگ ـت ـس دـنت» انگـل دپـن ـن شـرـیه «اـی ـن
ـته ش از 16 هـزار ـنـفـر ـعـراـقی کـش ـعـراق ـبـی
ـشدـند که ـبـیش از ده ـهزار نـفر آنـها اـفراد ـغـیر
نـظاـمی ـبودـند.  ـبـنا به ـهمـین گزار ش ، از ـسال
1990 به بعد ، آمریکا از نیروهای نظامی خود
اده کرده ـتـف ان اـس ور ـجـه در ـبـیش از 40 کـش

است . 
ـهمچـنـین ـبـنا ـبر آـمار کـتاب « دوـلت ـهای
ان ازع ـجـه ـن درت ـبالـم رای ـق اـغی، راـهی ـب ـی
ـده ـن ــس ـوـی ـاـمه نگار و ـن ـر روزـن شــدن» ، اـث
شـان داده شـده یـام ـبلـوم، ـن ی، وـیـل آمـریکاـی
اـست که از ـسـال 1945 ـبه ـبـعـد، اـمـریکا در
ـسـرنگوـنی 40 دوـلت ـخـارـجی و ـسـرکوب
ـبـیش از 30 جـنـبش ملی، ـشرکت داشته اـست
ود را از ان ـخ ر ـج ا ـنـف ون ـه ـیـلـی ا ـم که در آـنـه
ود ا ـمـفـق داد ـی د و ـبـیش از اـین ـتـع دـست دادـن
ا ـبه اـجـبار راه ـمـهاـجرت و ـتـبـعـید را ـشدـند و ـی
ـبرگزـیدـند و ـیا ـبه زـندان ـهای ـطوالـنی ـمدت
ـیـر ی روـیه و ـغ ـتـفـاده ـب ـمحکوم ـشـدـنـد.  اـس
وم ـی ا اوراـن ده ـب اـخـته ـش ات ـس وـنی از ـمـهـم اـن ـق
ـیع در ـای وـس ـاران ـه ـب ـم ـده در ـب ـیف ـش ـضـع
دام ای اـق ده ـه ز یکی دیگر از پروـن ـی ـجنگ ـن
ریکا اـست. در رضـد آـم شـری ـب ای ضـد ـب ـه
ر ـش وق ـب ان ـحـق ده ـب ال گذـشـته دـی ر ـس اـمـب دـس
ـبـیش از 13 ـهزار ـبـمب ـهای ـخوـشه ای را که
ود، اده کرده ـب ریکا در ـجنگ ـعراق اـسـتـف آـم
ا که در رار داد. اـین ـبـمب ـه ررـسی ـق ورد ـب ـم
ده ـبه کار وم ـضـعـیف ـش ـی ا اوراـن اـخـتن آـنـه ـس
ر زار ـنـف دـین ـه رگ چـن اـعث ـم ده ـب گرـفـته ـش
ـوم ـی ـاده از اوراـن ـف ـت ـارـیخ اـس ـد . ـت ـردم  ـش ـم
ریکاـیی ، ـبه ای آـم ده در ـبـمب ـه ـضـعـیف ـش
ر ـمی رضـد عـراق در سـال 1991 ـب ـجنگ ـب
ـشر ـبه ان ـحـقوق ـب ده ـب گردد.  در گزارش دـی
زـنداـنی کردن ـبـیش از 680 ـنـفر از 40 کـشور
مختلف جهان، تحت نام اعضای «خطرناک»
ـاـمـو»، ـاـن ـت ـیج «گواـن ـقـاـعـده ، در ـخـل گروه اـل
ده اره ـش ز اـش ریکاـیی ـنـی ای آـم روـه وـسط ـنـی ـت
اـست . اـفـرادی که از ـحق ـهـرگوـنه دـفـاع و
رای د و ـهیچ دادگاـهی ـب ـن ـحمـاـیـتی ـمحـروـم
ا ـتشکـیل ـنـمی ای آـنـه ده ـه دگی ـبه پروـن رـسـی

ـنـا ـبه ادـعـای دوـلت آـمـریکا ، اـین اـفـرادادامه نقض دموکراسی  ... ـشـود.  ـب
«اـسیران جنگی» نـیستـند و به همین دلـیل نیز ـقوانین
ـمـندرج در کـنواـنـسـیون ژـنو ـبرای زـنداـنـیان ـجنگی ،
ن ـی ـم نـا ـبه ـه ـمی شـود . ـب شـاـمل حـال اـین افـراد ـن
وـمی کشـورهـاـیی که ـبه اـشغـال راد ـب گزارش، اـف
ای روـه ا ـنـی د و ـی ده اـن ریکاـیی در آـم ای آـم روـه ـی ـن
ات، د، ـبه دـفـع اـفـته اـن ا ـحـضور ـی ریکاـیی در آـنـه آـم
رار گرـفـته اوز ـق ر، آزار و اذـیت و ـتـج ورد ـتـحـقـی ـم
ر در ـتـق ـس ظـاـمی ـم د. از ـجـمـله ـبـیش از یکصـد ـن اـن
م ـبه ـتـه ـریکا در ژاپن ـم ی آـم ـاـی ـای درـی پایگاه ـه
ـتـجاوز ـهای ـمتـعدد در ـجزـیره اکـیـناوای ژاپن ـشده
شـاـبـهی در مـورد کادرهـای د. گزارش هـای ـم اـن
ا، عـراق و ـی راـل ـت ر دراـس ـتـق ـس ریکاـیی ـم ظـاـمی آـم ـن
افـغاـنـسـتان ـنـیز وـجود دارد. اـیاالت ـمتـحده کـشوری
ظـاـمی را در یـروی ـن اـست که بـاالتـرـین ـتعـداد ـن
ـخارج از ـمرزـهای ـخود دارد . ـبـنا ـبه آـمار ـموـجود
ریکا در ظـاـمی  آـم روی ـن ـی ، ـبـیش از 364 هـزار ـن
130 کـشور ـجـهان ـحـضور دارـند.  اـلـبته اـین کـشور
ـیـان ـخـود در دیگر ـظـاـم ط ـبه ـلـحـاظ ـتـعـداد ـن ـفـق
کـشورـها ـنـیـست که در ـمـقام اول ـقرار دارد- ـتوـلـید
و ـتـجارت اـسـلـحه ـنـیز از «ـنـقاط ـقدرت» امپرـیاـلـیـسم
ز، اـیـم وـیورک ـت ا ـبه گزارش ـنـی ـن انکی اـست.     ـب ـی
ا ـصادرات ـنـظاـمی اـیاالت ـمـتـحده در ـسال 2002 ـب
ـــد از ــش از 45،5 درـص ــی ــتـن ـب در دـسـت داـش
ـصادرات ـنـظاـمی ـجـهان، در ـمـقام اول ـقرار داـشت.
ا ادل ـب روـشی ـمـع ده ـف االت ـمـتـح ر ارزش، اـی ـظ از ـن
ـظـاـمی ـبه کـشـورـهـای ـیـارد دالر ـسالح ـن ـیـل 8،6 ـم
ا 48،6 درـصد کل ر ـب راـب د داـشت ، که ـب روـبه رـش
ـته شـرـف ای پـی وـسط کشـورـه د شـده ـت ـی وـل ـسالح ـت
است . آنچه که گذشت نمونه های بارزی از زیر
وق ون و ـحـق اـن وکراـسی، ـق پا گذاـشـتن جـدی دـم
ا ـبـیش در ریکاـست. آنچه که کـم وـسط آـم ر ـت ـش ـب
ـتـماـمی کـشورـهای پـیـشرـفته ـسرـماـیه داری ـبه وـقوع
ـمی پـیوـندد و ـبا روـند کـنوـنی ـنـیز ـشراـیط به ـمراـتب
اـبه وـجود ز ـبرای ـمردم اـین کـشورـه وـخـیم ـتری ـنـی
اـنه رـیـب ـمی آـید. در چـنـین ـشراـیـطی، ـسـخـنان ـعواـمـف
ـزه» کردن ـی ـوکراـت ـورد «دـم ـر» ، در ـم ـل ی ـب ـوـن «ـت
کـشورـهای “ـغـیر دـموکراـتیک “ و پـیـشـنـهاد “ـتـغـیـیر
رای دـمه ـیی ـب ا ـمـق ـنـه ـمـلـلی ، ـت ـین اـل ـین ـب واـن “ در ـق
ـبازـتر کردن راه ـبرای حمـله وتـجاوز ـبه کـشورـهای
س ـجهـاـنی ـتـحت ازی کردن ـنـقش پـلـی دیگر و ـب
ان که ریکاـست . ـهمچـن اـیی “ آـم ظـارت و “ آـق ـن
ـتوـنی ـبـلر در ـسـخـنان ـخود ـبه آن اـشاره کرده اـست
ـشـده اـست . اـین ـشـاـیـد ـمـام ـن : « ....اـین ـجنگ ـت
دف د.»  ـجنگی که ـه اـش رـحـله اول ـب ان ـم ا پاـی ـنـه ـت
ده ـبه االت ـمـتـح رای اـی ان ـب ری ـجـه آن کـسب رـهـب
ان ـقـیـمت ردم ـجـه ر ـقـیـمت اـست . ـجنگی که ـم ـه
ان که در د، آنچـن رای آن بپردازـن اـید ـب گزاـفی را ـب
ـیوگـسالوی ، اـفـغاـنـسـتان ، ـعراق و ـهاـئـیـتی ـصورت
گرـفت.  وـهـنوز ـهـسـتـند کـشورـهاـیی که در ـلـیـست
ـتوسـعه ـطـلـبی ـهای آـمریکا و انگـلـسـتان ـقرار دارـند.
د واـهـن دی ـخ ای ـبـع دف ـه ا ـه زوـئال و کوـب ا وـن آـی

بود؟

نظریه اولیه حزب کمونیست عراق  پیرامون
قانون ادار ۀ دولت عراق در دوران گذار

ر ـش اـله ـمـن رـمـق اـیی از ـس ـسـمت ـه د ـق ر ـمی آـی آـنـجه در زـی
ب، ارگان ـمـرکزی ـحـزب ـاـمه ـطـرـیق اـلــشـع ـشـده در روزـن
رـیه ارس، اـست که  ـنـظ اه ـم ارـیخ 8 ـم راق، در ـت وـنـیـست ـع کـم
ـیه  ـحـزب ـبـرادر درـبـاره   ـقـاـنـون اداره دوـلت در دوران اوـل
اـنـتـقال  اـست که ، ـتوـسط ـشورای حکوـمـتی ـموـقت ـعراق، ـبه
ور را اـسی کـش ات ـسـی ون ـمـهم، ـحـی اـن د. اـین ـق ـتصـوـیب رـسـی
اء اـمور را اـسـبات اوـلـی اـندـهی ـخواـهد داد، ـمـن ـهداـیت و ـسازـم
ـتـعـیـین ـخواـهد کرد، نـقـشهً اـنـتـقال ـقدرت ـبه ـمردم ـعراق، پاـیان
ان اـخـتـم اکـمـیت، ـس اره اـسـتـقالل و ـحق ـح اده دوـب ال و اـع اـشـغ
دـموکراـسی در ـطی دو ـسال آـیـنده را ـترـسـیم ـخواـهد ـنـمود و
رگزاری ـمی و ـب ون اسـاـسی داـی ـمقـدمـات طـرح ریـزی قـاـن
وز د ـهـن د آورد. اـین ـسـن واـه راـهم ـخ وـمی را ـف ات ـعـم اـب ـتـخ اـن
وـنی رای دوران گذار کـن ـست ـبلکه ـب ـی اـسی داـئم ـن ون اـس اـن ـق
اـسی ون اـس اـن ری ـق ـتـیـجه در شکل گـی ده اـست در ـن دوـین ـش ـت
آـیـنده ـنـقش پراـهـمـیـتی ـخواـهد داـشت. اـهداف ـفوق، اـهـمـیت
ردم دگی ـم د در زـن ردی اـین ـسـن اـمه ـیی و کارـب رـن اـسی، ـب ـسـی
ـنـده روـشن ـمی کـنـد.  در ـصـورت ـعـراق را، در ـحـال و آـی
اـجرای صحیح و وفاداری به محتوای سند، ـبا تحکیم حقوق
شکـیل ـشـرـهـای ـت و آزادی ـهـای ـشـهـروـنـدان، گروـهـهـا و ـق
دهً ـعراق و ـتـضـمـین ـبه کار ـبردن اـین ـحـقوق ـمی ـتوان ـبه دـهـن
ـسـیج د ـبه ـب راـین ـسـن اـب ـن اـئل شـد. ـب اری ـن ـسـی ای ـب Ĥوردـه ـت دـس
تالـشـهای ـمردم ـعراق کمک کرده و ـبر آن راهکارـهاـیی که
ت ـی ـب ـث ت، اســتـقالل، ـت ـبــات، ـحق ـحــاکمــی ت و ـث ـی ـن ه اـم ـب
دـنی و اـمـعهً ـم ان ـج اـخـتـم ون و ـس اـن اکـمـیت ـق وکراـسی و ـح دـم
ده رتکب ـش ات ـم اـی ای ـجـن ده ـه اـن ازـم و ـهـمه ـب ـهمچـنـین ـمـح
ی، ـاـس ـی ـورده  (ـس ـوری شکـست ـخ ـاـت م دیکـت ـوسـط رژـی ـت
نـاـخـتی) ر اسـاس ـعـلم جـاـمـعه ـش فـرـهنگی، ـمـلی، مـذـهـبی ـب
ـتوجه می ـکـند. الـبته ـباـید در ـنـظر داـشت که این ـسـند نه ـبدون
ا، روـه ـی ان ـن واـفق ـمـی ـیـجه ـت ـت ده آل اـست، ـبلکه ـن ـنـقص و ـنه اـی
اـسی ا و گراـیـشات ـسـی ا ـبـیـنش ـه اـیی ـب اـحزاب و ـشـخـصـیت ـه
وـجود در یک ده ـهای ـم د، ـحاـصل پدـی اگون اـست. ـسـن گوـن
اکم اـسی ـح و ـسـی ا و ـج روـه ـی د ـن رآـیـن ال، ـب ور ـتـحت اـشـغ کـش
یـرـغم بـرـخی ـمـلـلی) اـست. ـعـل ـین اـل ـطـقه ـیی و ـب ـن (داـخـلی، ـم
ا، پـیش از ردم در ـبـحـثـه ارکت ـم ـش دم ـم د ـع اـنـن ا ( ـم ـیـه اکاـم ـن
ا ـتـصوـیب آن) و کـمـبودـهاـیی در ـبرـخی از ـبـندـها (در راـبـطه ـب
اده کردن آن، ر پـی ارت ـب ـظ ان ـمـلل در ـن ازـم ـنـقش ـضـعـیف ـس
ـتعـهد ضـعـیف دوـلت ـبرای ـتسـهـیل ـخدـمات ـعـموـمی و اـمـنـیت،
ا ـنـقش ـنـیروـهای ـخارـجی ـبـین اـلـمـلـلی در اروـشـنی در راـبـطه ـب ـن
اـهـیت و د در ـم د گـفت اـین ـسـن اـی ره)، ـب ـی ال و ـغ ـتـق دوران اـن
ـمفـهوم کـلی ـمـثـبت ـبوده و ـبه ـنـیازـهای ـعاـجل و ـمـشروع ـطـیف
ای ـتشکـیل رـه ـش رـهنگی و ـق ذـهـبی و ـف اـسی، ـمـلی، ـم ای ـسـی ـه
دهً جـاـمـعهً عـراـقی پاـسخ ـمی دهـد. و دیگر اـین که اـین ـن دـه
ـسـند تجـلی واقـعـیت ـعـیـنی ـسـیاـسی و ـفصل ـمـشـترک آرـماـنـهای
ـیـر پیچـیـده ـتـرـین و ـتـلف ـمـردم ـمـا زـیـر ـتـأـث الـیه ـهـای  ـمـخ
ا آن رو ـبه ـحـساـسـترـین ـشراـیـطی اـست که در ـتارـیخ ـمـعاـصر ـب
ی یـوه ـیی که ـبه هـوـیت کشـور ـم نـد در ـش رو بـوده انـد. ـس
پردازد ـبا ـتاکـید روـشن ـبر ـحـقوق و آزادـیـهای ـشـهروـندان، ـبا
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ود را گـسـترش اـنی» ـتـحـمـیـلی ـخ وـین ـجـه ر ـهدف «ـنـظم ـن ای اـخـی ال ـه ریکا در ـس دوـلت آـم
ا ـجنگ ده آل ـه رش اـین اـی اـنه گـسـت رـفی کرده اـست.  ـبه ـبـه ون ـمـع اـن وکراـسی و حکوـمت ـق دـم
اـنـسـتان و ـعراق ـتـحـمـیل ـشد.  وـلیکن ـحـقـیـقت اـیـنـست که از ـهای «ـصـلـیـبی» در ـیوگـسالوی و اـفـع
آن «دـموکراـسی» ، «آزادی»، «حـقوق ـبـشر» و «ـقاـنون» ی که ـبوش و ـبـلر از آن سـخن ـمی گوـیـند
و وـعده آن را ـمی دـهـند، ـحـتی در «ـمـهد دـموکراـسی» ـسرـماـیه داری، اـیاالت ـمـتـحده، ـنـیز ـخـبری
اـنون در آن ـنـمی ـتوان ـیاـفت، ـبلکه ـبه دـلـیل ـنـقض ـنـیـست.  ـنه که ـنـشان واـقـعی از دـموکراـسی و ـق
«دـموکراـسی» ، «آزادی»، «ـحـقوق ـبـشر» و «ـقاـنون»، ـمردم اـین کـشور به ـطور وـسـیـعی از ـنارـساـیی
ای ارـه ـش اـعی، ـف ردی و اـجـتـم ای ـف ـبـعـیض ـه د و ـبه ـعـلت ـت رـن دـنی رـنج ـمی ـب اـسی و ـم ای ـسـی ـه
ود»، ـبه وـع رزـمـین «ـم زاـیش گذاـشـته اـست. در ـس اـسی در اـین کشـور رو ـبه اـف اـعی و ـسـی ـم اـجـت
ـخاـطروـجود ـقواـنـین ـضد ـمردـمی و ـضد اـجـتـماـعی، ـهـمه روزه ـتـعداد کـثـیری از ـمردم دچار ـفـقر،

تنگدستی، بیکاری و آوارگی می شوند.
ریکا، ای رـسـمی دوـلـتی آـم ادـه ا و ـنـه ان ـه ازـم وی ـس ده از ـس ر ـش ـش ـت ای ـمـن اـبه گزارش ـه ـن ـب
حـقوق ـبـشر در اـین کـشور به ـصورت ـجدی ـنادـیده گرـفـته ـمی ـشود و ـناـبراـبری ـهای اـقـتـصادی و
ودـجه و ان ـب ازـم زاـیش اـست.  در گزارش ـس ام گـسـیـخـته ای روـبه اـف ورت ـلـج اـعی، ـبه ـص اـجـتـم
ـین اـصـله ـب ده اـست که ـف د ـش اکـی اـله ـت ـس ر اـین ـم ال 2003، ـب رای ـس ریکا ـب رـیت کنگره آـم دـی ـم
ـثروـتـمـندان و ـفـقرا ـبـیش از ـهر زـمان دیگر در ـهـفـتاد ـسال گذـشـته ـبـیـشـتر ـشده اـست. داراـیی یک
درـصد ـثروـتـمـند ـترـین اـفراد آـمریکا ـبـیش از داراـیی 40 درـصد کل ـمردم کـشور اـست. اـین رـقم
در ـسال 1979  ـبراـبر ـبا7/5 درـصد و در ـسال 2000 ـبراـبر ـبا 15/5 درـصد ـبود. گزارش دیگری
از ـخزاـنه داری کل آـمریکا، ـنـشان ـمی دـهد که در ـبـین ـسال ـهای 1998 ـتا 2001، ـفاصله داراـیی
ـهای ـثروـتـمـندـترـین و ـفـقـیر ـترـین ـبـخش ـهای ـجـمـعـیت کـشور ـبـیش از ـهـفـتاد درـصد ـشده اـست.
رای رادی که ـبه زـیر ـخط ـفـقر کـشـیده ـمی ـشوـند، ـب ریکا ـنـیز ـتـعداد اـف ا ـبه اداره ـسرـشـماری آـم ـبـن
ر در ون ـنـف وده اـست و در ـحال ـحاـضر ـبـیش از  34.6 ـمـیـلـی زاـیش ـب واـلی رو ـبه اـف دوـمـین ـسال ـمـت
زـیر ـخط ـفـقر زـندگی ـمی کـنـند که ـبراـبر ـبا 12،1 درـصد کل ـجـمـعـیت آـمریکا اـست و ـنـسـبت ـبه
ـسال 2002، اـفزاـیـشی مـعادل 1،7 ـمـیـلـیون ـنـفر را ـنـشان ـمی دـهد . در اکـتـبر ـسال 2003 اداره اـمور
کشاورزی گزارش داد که در سال 2002 بیش از 12 میلیون آمریکایی ـبرای تهیه مواد غذایی
ا ـبه گزارش ـن د. ـب دـن ر از گرـسنگی رـنج ـمی کـشـی ون ـنـف ـی ـیـل د و ـبـیش از 3،8 ـم ودـن ـضـیـقه ـب در ـم
ـسازـمان حـقوق ـبـشر تـعداد اـفراد ـبی ـخانـمان همچـنان رو به اـفزاـیش اـست و در ـسال 2002 تـعداد
اـفراد ـبی ـخاـنـمان ـبراـبر ـبا 3 ـمـیـلـیون ـنـفر ـبود. ـطبق آـمار اـعالم ـشده ، 88 درـصد ـشـهرـهای آـمریکا

اعالم کرده اند که شرایط در سال 2004 به مراتب وخیم تر از سال گذشته خواهد بود . 
در ـمورد ـتاـمـین ـسالـمـتی کارگران، ـبـنا ـبه گزارش ـنـیوـیورک ـتاـیـمز، ـعدم رـعاـیت ـضواـبط و
اـعث 1242 ـحادـثه کاری  ـمـنـجر ـبه ا 2002 ، ـب اـظـتی کار ، در ـبـین ـسال ـهای 1982 ـت واـنـین ـحـف ـق
ـمرگ کارگران ـشده اـست. ـبا اـین ـحال 93 درـصد وـقایع به دادگاه رـجوع داده ـنـشده اـند . ـبـیمه
ـهای اـجـتـماـعی و درـماـنی از دیگر ـمشکالت ـجدی ـمردم آـمریکا اـست که ـبه ـعـلت ـهزـیـنه ـهای
ای ـمه ـه ـی ردم از پوـشش ـب ری از ـم ـشـت ـی داد ـب االی آن رو ـبه وخـاـمت ـمی رود و ـهـمه روزه ـتـع ـب
درـماـنی و اـجـتـماـعی ـخارج ـمی ـشوـند. ـبـنا به گزارش ـسازـمان ـسرـشـماری آـمریکا، در اکـتـبر ـسال
2003 تعداد امریکایی های بدون بیمه 5،7 درصد نسبت به سال 2001 افزایش داشته است که
در ـحال ـحاـضر 43،6 ـمـیـلـیون ـنـفر را ـشاـمل ـمی ـشود و اـین رـقم ـباالـترـین ـتـعداد در دـهه گذـشـته

است. در مجموع 15،2 درصد مردم آمریکا  در سال 2002 بیمه درمانی نداشتند. 
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ان از ده، زـن االت ـمـتـح ا اـی ـطه ـب ال 2003 در راـب ر در ـس ـش وق ـب ان ـحـق ده ـب ا ـبه گزارش دـی ـن ـب
ـحـقوق ـبراـبر ـبا ـمردان مـحروـمـند و کـمـتر دراـمور دوـلـتی و ـسـیاـسی ـشرکت داده ـمی ـشوـند. ـبـنا ـبه
ده در اـیـن ان اـین کـشور 59 ـنـم ریکا، در ـسال 2003، زـن ان آـم اـسی زـن اـلـیت ـسـی گزارش ـمرکز ـفـع
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ده در ـن اـی ـم ا 13،6 درصـد ) و 14 ـن ر ـب راـب دگان ( ـب ـن اـی ـم ـمـجـلس ـن
ا ـبه ـهـمـین گزارش ، ا 14 درـصد ) داـشـتـند. ـبـن راـبر ـب ا ( ـب ـمـجـلس ـسـن
زـنان آـمریکاـیی در ـبراـبر شـغل ـمـساوی از دـسـتـمزد ـبراـبر ـبرـخوردار
ـنـیـسـتـند و ـعـموـمأ ـنـیز از دادن ـمـشاـغل ـجدی و ـمـسـئوـلـیت ـبه زـنان ،
ـشـان ـمی دـهـد که در ـسـال ـنـاع ـمی ـشـود.  آـمـار اداره کار ـن ـت اـم
مـزد زنـان بـرابـر بـا 530 دالر بـود که 77،9 درصـد ـت 2002، دـس
ان ازـم ا ـبه گزارش ـس ـن اـبه اـست. ـب ـش اـغل ـم ـش ردان در ـم زد ـم دـسـتـم
ان وادگی، 92 درصـد از زـن شـوـنت هـای خـاـن ا ـخ ارزه ـب ـب ـمـلی ـم
ان را یکی از د زـن ر ـض ـسی ـب ـسـمی و ـجـن وـنت ـج ـش ریکاـیی، ـخ آـم
ر ـسه زن د. از ـه دگی ـمی داـنـن ود در زـن ای ـخ رـین نگراـنی ـه االـت ـب
آـمریکاـیی ، یک نـفر ـمورد ـخـشوـنت ـجسـمی ـقرار ـمی گـیرد که از
ـهر ـهـفت ـمورد آن، ـتـنـها یک ـمورد ـبه شکاـیت کـشـیده ـمی ـشود.
ـا ـریکا ـب ـاـیت از کودکان در آـم ـم ن گزارش، ـح ـی ـم ـا ـبه ـبه ـه ـن ـب
ده االت ـمـتـح اری دارد . اـی ـسـی اـصـله ـب ای ـبـین اـلـمـلـلی ـف داردـه اـن اـسـت
یکی از دو کشور در جهان است که قطعنامه حمایت از کودکان
را ـتا کـنون اـمـضا نکرده اـست .  از ـسال 1980، ـتـماـمی اـیاـلت ـهای
آـمـریکا ـحـداـقل ـسن ـمـجـازات ـبـرای کودکان و ـنـوـجـواـنـان زا
اـله اـطق آـمریکا کودکان 10 ـس کاـهش داده اـند و در ـبرـخی از ـمـن
االت د .  اـی وـن اکـمه ـمی ـش االن ـمـح زرگـس ای ویژه ـب در دادگاه ـه
دام ازات ـمرگ و اـع اـنی که ـبه ـمـج واـن داد ـج اظ ـتـع ده ـبه ـلـح ـمـتـح
ا ـبه گزارش ـن د، در ـجهـان ـمقـام اول را دارد. ـب ـمحکوم ـمی شـوـن
ـسازـمان ـعـفو ـبـین اـلـمـلل، که در روز 21 ژاـنوـیه 2004 ـمـنـتـشر ـشد،
دو ـسوم اـعدام ثـبت شده ـجواـنان در جـهان، در اـیاالت متـحده رخ
وان داـنی ـج ز ـبـیش از 80 زـن ـی ده ـن ارـیخ اـعالم ـش داده اـست.  در ـت

دیگر در زندان های آمریکا منتظر اعدام بودند . 
کودکان آـمریکاـیی ـهمچـنـین از ـنـظر ـفـقر در ـمـیان کـشورـهای
پـیـشرـفـته ـصـنـعـتی در ـمـقام اول ـقرار دارـند و ـباالـترـین درـصد ـمرگ
ا ـبه ـن یـز در اـین کشـور اـست.  ـب وزادان و کودکان ـن ـین ـن ر ـب ـی و ـم
ر ـب اـم شـره در سپـت ـت ـن ـتحـده، ـم االت ـم اری اـی گزارش اداره سـرـشـم
2003، ـبـیش 10،4 درـصد کودکان آـمریکاـیی در ـسال 2002، در
ون ـیـلـی ده 13 ـم رـن ر گـی د که در ـب دگی ـمی کردـن ر زـن ر ـخط ـفـق زـی
کودک آـمریکاـیی ـست و ـبـنا ـبه گزارش بـخش کودکان ـسازـمان
ـمـلل ـمـتـحد،  در ـمـیان 27 کـشور پـیـشرـفـته ـجـهان ،آـمریکا ـباال ـترـین
اـطی و آـمار ـمرگ و ـمـیر ـبـین کودکان ـبر اـثر ـحوادث و ـبی  اـحـتـی

خشونت را دارد.
آمریکا ناقض حقوق بشر در سایر کشورها 

اـیاالت ـمتـحده عالوه ـبر نـقض حـقوق ـبـشر در داـخل آـمریکا،
ـبه ـطور گـسـترده ای ـناـقض ـحـقوق ـبـشر در ـساـیر کـشورـهای ـجـهان
شـر در سـال ان ـحقـوق ـب ا ـبه گزارش دیـده ـب ـن وده اـست. ـب یـز ـب ـن
2003، ـسـیاـست ـهای ـبرـتری ـجوـیاـنه و ـجنگ طـلـباـنه آـمریکا ـبرای

نقض دموکراسی و حقوق بشردر آمریکا! 

شماره 8682   سه شنبه 26  اسفند ماه 1382

ادامه در صفحه 7

کمک های مالی رسیده
به یاد دکتر تقی ارانی        از دانمارک    1000 کرون


