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روند صلح  و سحا ب بحا بحا ح حا   
دیگر ا  پوستح  رمحلو حودب جحار   
شده است. ایح  پحوسحت انحدا ی و  
علنی شد  برفی  محااکحرهو و ا   
هم  مهمتحر جحواسحتحهحای مح حر   
شدهو جحود بحخحشحی ا  رونحد ایح   

 کشمکش است. 
حح حح    ححیححروی  ححهححارجححان تشححکححیححی ن
محتححشحکححی ا  نحمححایحنححد حا  دو ححت  
افغانستا و پاکسحتحا و امحریحکحا و  
 ی  بحرای تحیحیحیح   حگحونحگحی  
حح ححا  و پححیححشحح ححرد   ححا بححا  نشححسححت ب
مححااکححراو بححخححوبححی مححاهححیححت  
سیاستهای دجیی در ایح  جحنح   
بحوننححی را نحمححایححا  مححی کححنححد.  
ححیححنححوا  یححکحح ححر  ایحح    حح ححا  ب بححا 
مااکراو برای حضور در  حنحیح   
اجححالححسححی پححروسحح  ای بححوننححی   

 پیموده است.  
"صل " اما بحرای هحر یحک ا      

برفی  د ییو منفیحت و محیحنحای  
جاصی دارد. عدم ایح  مشحابحهحت  
جود بحخحشحی ا  تحداوم در حیحری  
است. ا ر  و صل  برای هرکحدام  
دقیقا ب  مینای ادام  سیاست در  
 ما  جن  و پح  ا  بحرقحراری  
وتش ب و تییی  ج وط و تنحاسح   
قدرو است. اما در نحهحایحت بحرای  
با  ا  بح  محیحنحی بحا  شحت بح   
متصرفاو پیشیح  تح حت پحوشحش  

 مااکراو است. 
بححرفححیحح  دعححوا  حح  در شححکححی  
سیحاسحی حح اجحتحمحاعحی و ححتحی  
نظامیو م لقحا محردم محنح حقح  و  
قربانیا  بحالفصحی ایح  جحونحریحلی  
دهشححتححنححان  ححنححدیحح  سححا حح  را  

 نمایند ی نمی کنند. 
تحح ححونو پححرشححتححا  جححهححانححی و  
حححر   حححالفصحححی اب ب تحححااحححیحححراو ب
سیاستهای محنح حقح  ای سحرعحت  
م سوسی بر یافت  راه حلحی کح   
بتواند جن  ا  "دید حاه بحرفحیح   
مااکراو" را بح  سحا ب و صحلح   

 بکشاند. داشت  است. 
 

 "جودی" و "بیگان "! 
دو ت افغانستا     در ق حی و      

   در حالو پیوست  بحر"جحودی" و  
"داجلی" بود  با  ا  تاکید داشتح   
اند. پیشترو حامد کر ایی ونحهحا را  
"برادرا  با  " میخحوانحد و اشحر   

غنی نیل ب  ت ع همحیح  سحیحاسحتو  
ححا داعححشو   ححهححا را درمححقححایسحح  ب ون
ححیححرویححی داجححلححی و افححغححا  مححی   ن
جواند. بنابرای  بحا ح حا  عحلحیحرغحم  
ححقحح  اب  حح  در جححنححگححهححا و   سححاب
جونریلیهاو    در تشحکحیحی دو حت  
اماراو اسحالمحی و بح  شحکحسحت  
کشانحد  تحنحظحیحم هحا جحهحادی و  
یورب وحشحیحانح  اب بح  محردم و  
و ادیهای اجتماعیو بینحوا  یحک  
جریا  فوق ارتجاعی حح اسحالمحیو  
کماکا  داجلی است. بحا ح حا  ا   
نظر دو تهای پیحشحیح  و کحنحونحی  
افغانستا  در مر های جغرافیایحی  

 جودی  نجانده شده اند. 
در هححر کححجححا کحح  ایحح  جححریححا   
تحروریسحتحی دسحت بح  ححمحلح   ده  
استو ا  هجوم ب  تاسیسحاو فحوق  
امنیتی حکومت در پحایحتحخحت تحا  
 شکر کشی ب  شمحال و جحنحو و  
تا بست  مدارس و اعحمحال قحوانحیح   
جش  شرعی حح اسحالمحیو عحلحیح   
ححا و هححمحح  و هححمحح  بححخححشححی ا     ن
"جححودی" بححود  محح ححسححو  مححی  
ححیححا  ایحح  تححوحححش   ححان شححود. قححرب
افسار سیخحتح  هحم ویحا "جحودی"  
م سو  می شوند؟! نجرم دو حت  
و حکومت نیحل بحنحابحرایح  قحاعحدهو  
جودی م حسحو  محی شحود. بح   
بیانحی دیحگحرو جحنح  و حضحور  
با  ا  و سهم جواهی ونها بحیحنحوا   
ححیححرویححی کحح  هححر ححل  شححم ا    ن
تصححاححح  و بححا  شححت بحح  قححدرو  
سیاسی نپوشحیحده انحد نحیحل امحری  

 "جودی" است. 
ای  تح وری سحا ی و محهحنحدسحی  
نگاه ب  بحا ح حا  نح  ا  سحر سحاده  
 وحی حاکمی  بر افغانسحتحا  کح   
بخحشحی ا  اسحتحراتحای درا محدو  
ححهححت هححای بححی   ححهححاسححت. مشححاب ون
تردیدو سیاسی و ب قاتحی  حنحیح   
تقارنی را س   میشود. نحلدیحکحی  
سیاسی و متد حکومحت داری و  
سا ب و ممحاشحاو بحا قحدرتحهحای  
جهانی و من ق  ای و بیگحانحگحی  
عمیق با محنحافحع محردم بحنحیحاد و  

 شا وده  نی  دید اهی است. 
 

حح حح  و جححنحح    ححیححروی  ححهححارجححان ن
 "داجلی" در افغانستا  

حح حضحور پحاکسحتحا  بحیحنحوا  پحدر  

حح ححا  و یححکححی ا    مححیححنححوی بححا 
مس  ی  بی تردید در کشحمحکحش  
و نابسامانی های  ند ده  اجحیحر  
در افغانستا  بر سر محیحل محااکحره  
ا ر بنلی  لنده ن اشدو  حویحای  
حقیقتی وشحکحار اسحت کح  بحدو   
حضور نمایند ا  ارتش و دستحگحاه  
امنیتی پاکستا و هر ون  صل  و  
سا ب با با  ا  اساسا شکننده و  
بی تامی  جحواهحد محانحد.  ح  ا   
منظر دو ت ب  اصح حال  و ححدو  
ملی افغانستا  و  ح  ا  محنحظحر  
نیروی با  ا و ا ر منافع بیشحمحار  
پاکستا  تحامحیح  نشحودو صحلح  و  
ححا بححا ح ححا  اسححاسحا غحیححر   سحا ب ب

 ممک  جواهد بود. 
نقش اسحاسحی پحاکسحتحا  در ایح   
برهح  وقحت کشحی و کحش داد   
پروس  مااکراو است تا بتواند هحر  
   بیشتر محوقحیحیحت جحود را در  
من ق  و در رقحابحت هحای پحایحا   
ححا هححنححدوسححتححا    ححویححاه ب ححاپححایححر ب ن
مست کم کند. فرصت بحیحشحتحری  
برای با  ا  ایجاد کند تا با پایحا   
فصی سحرمحاو تح حرن نحظحامحی  
بیشتری بیابد و بحا دسحتحاوردهحای  
بیشتر بتوانحد محااکحراو را تح حت  
تاایر قدرو جود قرار دهد و سحهحم  

 بیشتری بل  کند. 
 

حح امریکا بینوا  نیحروی "جحارجحی"  
با بیرو  برد  بخش اعظم نیروهحای  
نظامی و تاسیساو  حجحسحتحیحکحی  
اب اساسا نمی تواند مانند سحابحق  
درمقابی با  ا  بح  ابحلار نحظحامحی  
ححرایحح  تححنححهححا راه   ححنححاب حح ححرد. ب دسححت ب
حضور در مااکراو و رسحیحد  بح   
توافقی پایدار با با  ا  و ا  ت  بحا  
تایید پاکستا  است. بحا ی  حنحد  
وجحهحی امحریحکحا  ح  بح   ح ححا   
موقییتش در محنح حقح  و رقحابحت  
سرسختان  با روسحیح  در بسحیحاری  
ا   مین  هاو شکست سیاستحهحای  
میلیتاریستی اب در کی منح حقح   
نجرم محجح حورب محی سحا د در  
 ندی  نقش مختلف ظاهحر شحود.  
مح ححمحح   کححرد  مححافححیحای قححدرو  
سیاسی ح نحظحامحی پحاکسحتحا  در  
حمایت های استراتحایحکو سحرپحا  
نگهداشت  دو حت وححدو محلحی و  
سیاستهای قومی ح ق یل  ای اب  

ححا پححا درمححیححانححی و   کحح  اسححاسححا ب
وسابت امریکا شکحی  حرفحتح  و  
هموار کرد  راهی برای سحا شحی  
پایحدار بحا بحا ح حا  ا بحریحق ادقحام  
بخشی ا  و  در قدرو سیاسی در  
افغانستا  و کحوتحاه کحرد  دسحت  
جمهوری اسالمی ایحرا  در وتحش  
بیاریحهحای تحروریسحتحی و تحقحویحت  
وحمایت  جستیکی با  ا  تحوسح   

 و . 
 

حح  حیح  ا حر ح  ظحاهحرا بحیحنحوا   
میانجی و نحاظحری قحدرتحمحنحد در  
اجالس  هارجان ح  شحرکحت داردو  
اما    در  مانی کح  محااکحراو  
نمحایحنحد حا  دو حت افحغحانسحتحا  و  
بخشی ا  بحا ح حا و محخحفحیحانح  و  
م رمان  در )اورومحیحیچ  حیح   
ادامح  داشحت و حححال کحح  دیححگححر  
مااکراو پوسحتح  رمحل و حودب را  
شکست  است و علنا بر حلار محی  
شححودو هححمححواره یححک پححای هححمحح   
مااکراو برای تامی  تناسح  قحوا  
در منا عاو م سحو  محی شحده  
است. بخ ر افتاد  منافحع  حیح و  
در رقابتهای محنح حقح  ای و نحیحل  
مر های بوننی اب بحا بحرفحیح   
دعوا و  گونگی دست ب  دسحت  
ححغححی  ححوشححش   شححد  قححدرو در ب
همواره موضوع مهمی بوده اسحت.  
پححیححوسححتحح  افححغححانسححتححا  بحح  پححرو ه  
کمربند اقحتحصحادی جحاده ابحریشحم.  
بخحش دیحگحری ا  حضحور  حیح   
ححیححنححوا  حححامححی مححیححانححجححی و   ب

کننده  حفحتحگحوهحا جحواهحد    تسهیی 
 بود." 

 با  ا  و پیش شربها 
روند صحلح  امحا بحرای بحا ح حا      

متفاوو است. تح حونو محنح حقح   
ای و تحغحیحیحر رویحکحرد پحاکسحتحا   
س   شده است  پشت ج ه  هحا و  
محنحابحق امححنحی کح  تحاریحخحا در  
اجتیار با  ا  بود ب  محرور کحمحتحر  
شود. رانده شد  با  حا  بح  داجحی  
جان افحغحانسحتحا  سح ح  تحوجح   
با  ا  ب  منابقی امح  کح  ایح   
نیرو بتواند هم بینوا  پایگاه و هحم  
بینوا  یک قلمرو ا  و  اسحتحفحاده  
کند رو  ب  رو  تییی  کحنحنحده تحر  
محیححشححود. تشححدیححد حححمححالو اجححیححر  
حح ححا  و تححالب بححرای تصححر    بححا 
منابق بیشترو هم ا  نحظحر تحامحیح   
پایگاههایی برای تمحرکحل نحیحرو و  
هم تغییر موا ن  و تحنحاسح  قحدرو  
بر سر میل مااکحره و هحم بحیحنحوا   
 س  داجلی برای متح حد کحرد   
صفو  پحراکحنحده بحا ح حا  ا  هحر  
 ما  دیگر مهمتر و نحوعحا یحک  

 نیا  استراتایک است.  
با  ا  اسحاسحا محااکحره بحا دو حت  

افغانستا  را بحی وقحفح  تحکحایح   
کرده است. در اشکحال محخحتحلحفو  
اعالم کحرده اسحتو کسحانحی کح   
پحای محیحل محااکحره نشحسحتح  انححد  
نماینده بحا ح حا  نحیحسحتحنحد. ححتحی  
 مانی ک  دفتر سیاسی بحا ح حا و  
مسححتححقححر در قحح ححر پححای مححااکححره  
نشست نحیحل  حنحیح  کحردنحد. امحا  
حح ححا  صححریحح ححا   عححلححیححرغححم ایحح  بححا 
جواستهای جود را  نی  فحرمحو ح   
کرده بود: " تغییر قحانحو  اسحاسحی  
افغانستا و ایجاد نحظحام اسحالمحیو  
پایا  عملیاو نحظحامحی نحیحروهحای  
جارجیو پایا  اشحغحال افحغحانسحتحا   
توس  نیروهای جارجیو را بینحوا   
ححا دو ححت   پححیححش شححرط مححااکححره ب

 افغانستا  اعالم کرده بودند. 
ج ر لاری رویتر و اجحیحر اعحالم     

حح ححا  شححرایحح    کححرد کحح . ححروه بححا 
ای کح     ای در نشست دو رو ه   تا ه 

ححهحاد تحح حقحیححقحاتححی   بح  مححیحلبحانححی ن
"پگواب" در دوح و پایتحخحت قح حر  
بححر ححلار شححدو بحح  مححنححظححور وغححا   
ححا دو ححت    ححفححتححگححوهححای صححلحح  ب
افغانستا  اعالم کحرده اسحت: "بح   
رسمیت شناجت  دفتر سیاسی ایح   
 روه در قح حرو جحار  کحرد  نحام  
ححیححسححت   رهحح ححرا  ایحح   ححروه ا   
ت ریمهای سا ما  محلحی و ححا   
جوایل تییی  شده برای با داشت یحا  
ا  بی  برد  ونهحاو و ادی  نحدانحیحا   
با   و پایا  داد  بح  تح حلحیحغحاو  
منفی علی  ای   حروهو ا  جحمحلح   
ای  شرای  است. با  ا  همینحیح   

 یرنده اصلی در     فت  اندو تصمیم 
روند صل  ومریکا است و  فتحگحو  
ححا حححکحححومحححت وححححدو محححلحححی   ب
حححدارد.    افحححغحححانسحححتحححا  سحححودی ن
حح ححا  ا  دو ححت   هححمححیححنححیحح  بححا 
افغانستا  جواست  است کح  بحایحد  
ونیت هلمند را ب  صورو کحامحی  
در اجتیار ای   حروه قحرار دهحد تحا  
در ای  ونیت دفتر رسحمحی ایحجحاد  

 کنند". 
ونی  در بحان ککحر شحدو بحخحوبحی  
موضع با  ا  را در مقابی ضیحف  
و  بونی و ناتحوانحی دو حت وححدو  
ملی ا  یک ر  و نیا های جحدی  
و استراتحایحک بحا ح حا  را بحرای  
با  شت پحیحرو محنحدانح  بح  قحدرو  

 سیاسیو نشا  میدهد. 
دو ت وحدو ملی بصورو نمحادیح   
و نمایشی اعالم کرده است ک  بحا  
پححیححش شححرط پححای مححیححلمححااکححره  
نخحواهحد رفحت. امحا هحمحلمحا  بحا  
ادام   فتگو بحا محقحامحاو ارشحد  
نظامی و امحنحیحتحی پحاکسحتحا  ا   
جمل  "راحیی شریف" رئیح  سحتحاد  

٣١ ادامه در صفحه       

صلح با طالبان، خودی و بیگانه 
 کیست؟

 
 سیامک بهاری



 8 

 

 انحویح  اعحالم    ۶کره شما ی رو   
کرد ک  یک بم  هیدرو   را بحا  
موفقیت امت ا  کحرده اسحت. در  
میا  یک دنیا اج ار بیضا بسحیحار  
مهمو ای  ج ر برای یکحی دو رو   

هحای    ا  مهمتری  ج رهحای رسحانح  
رسمی و مهم دنیا بود. هر کسحی  
ک  عنوا  "مشاور امنحیحت" یحک  
جایی را با جود ححمحی محی کحرد  
جلوی دوربی  ومد ک  ای  مسئحلح   
را تحح ححلححیححی کححنححد. اعضححا  دائححم  
شورای امنیت سا ما  ملحیو کح   

تحر ا     هر کدام صدها بم  قحوی  
بم  ادعای کحره شحمحا حی دارنحدو  
در یک توافق نادر ای  کحار کحره  
شححمححا ححی را تححقحح ححیحح  و محح ححکححوم  

 کردند. 
درباره ای  موضوع  ند نحکحتح  را  

 باید تلگرافی  فت: 
دو ت و هیأو حاکم  ومحریحکحا تحا  
ب ال تنها دو تحی بحوده کح  بحمح   

هحا    ای را بکار برده و میلیحو    هست  
نفر را در عرض  ند دقحیحقح  دود  
کرد و دنیا هنو  هحم ا  عحوارض  
ای  جنایت رنج می برد. در کحنحار  
ححمحح  اتححم بححر سححر مححردم   ریححخححتحح  ب
هیروشیما و نحاکحا اکحیو ومحریحکحا  

ای    ایو جحوشح    بیشتری  بم  هست  
و غیره بحر سحر محردم کشحورهحای  
دیگرو ا  جمل  ویتنام و  حرانحادا و  
عراق ریخت  است. قری  ب  اتحفحاق  
ححمحح ححهححای دیححگححری هححم کحح  در   ب

جنگها بحکحار  حرفحتح  شحده انحدو  
تو ید شحده در کحارجحانحجحاو ایح   

اند و برای مقاصد شحوم    کشور بوده 
و کثیف هیأو حاکم  ومریکا بح   
دیححکححتححاتححورهححای کشححورهححای بحح   
اص ال  "جها  سحوم" فحروجحتح  و  

 بکار  رفت  شده اند. 
کححره شححمححا ححی یححکححی ا  ححنححد  
کشوری بود ک  جحور  بحوب در  

و  را  "مح حور    ٢٠٠٢ اواجر  انوی   
حح ححال ایحح    ححدن شححر" اعححالم کححرد. ب
محححوضحححیحححگحححیحححریو ومحححریحححکحححا و  
مت دینش ب  عراق حملح  کحردنحدو  
و صححدام حسححیحح  و بسححیححاری ا   
رٶسحای پححیحشححیحح  و  را بح  قححتححی  
رساندند. شحیحرا ه محدنحیحت در ایح   

جامی  را ا  هم پاشحیحدنحد و و  را  
میدا  تاجت و تا   انگسحتحرهحای  
اسالمی کردند. کحره شحمحا حی بحا  
دیححد  ایحح  وضححیححیححتو بحح   ححفححتحح   
کارشناسحا  و نحاظحرا  سحیحاسحیو  
جود را مج ور ب  مسل  کحرد  در  

 برابر قلدری ومریکا دید. 
بودج  نظامی کره شمحا حی فحقح   

٪ بودج  نظامی ومریکاست کح   ٣ 
دنیا را ب  نهایت ناامحنحی کشحانحده  
است. کارشناسا  می  ویند کح   
تمام بودج  نظامحی کحره شحمحا حی  
حتی ب  اندا ه هلین  یک بحمح حی  
ک  ومریکحا سحال  حاشحتح  و  را  
امت ا  کرد هم نیسحت! در کحنحار  
ای و مٶسساو ب  اص حال  صحلح   
و دوستی هم ب  رئیح  هحمح  ایح   
جنایاو "جایله صحلح  نحوبحی" محی  

 دهند! 
اینها تنها  حنحد فحاکحت محهحمحی  
هستند ک  نشا  می دهد با تحمحام  
کثافتی ک  سرا  کره شما ی در  
و  غححوبحح  ورنححدو بحح  انححگححشححت  
کححححو ححححک پححححای رٶسححححای  

ای هحم    کشورهای ان ار بم  هست  
 نمی رسند.  

های نحا  بح  نحر     اما همی  رسان  
رو جور ک  در برابر فقر و ناامحنحی  
و کشت و کشحتحار در قحریح  بح   

کحنحنحد و    اتفاق مواقع سکوو محی 
یا ا   اوی  منافحع دول مح ح حوعح   

کنندو در بحرابحر    جود مهندسی می 
جنایاو و امت ا  کحردنحهحای پحی  

ای ومریحکحاو    در پی بم های هست  
روسی و  ی و انگحلحیح و فحرانسح و  
هندو پاکستا و اسحرائحیحی و غحیحره  

 اند!   جفقا   رفت  
ساجت هر ون  سال  و بخحصحو   

ای کح  هحدفحی جحل    سال  هستح  
تر کرد  دنحیحا و هحد  قحرار    ناام  

داد  جا  و  ند ی انسانها ندارنحدو  
م کوم است. سرا  کره شحمحا حیو  
ب  هحمحراه دیحگحر دارنحد حا  بحمح   

ای باید مجا او شونحد. ایح     هست  
تنها راه درست م کوم کرد  کحره  
شما ی و بقی  دو تهایی است کح   
برای کشت و کشحتحار شحهحرونحدا   
غحیحرنحظحامححی ایح  دنحیححا مسحابحقحح   

ای     ااشت  و با بحمح حهحای هسحتح  
  یرند.   جود عک  سلفی می 

  
 به بهانه بمب هیدروژن کره شمالی

 
 ناصر اصغری

 مجسمه های برهنه برنده شدند
 

 کاظم نیکخواه
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اقدام مشترن پتروشیمی ها  
یک نق   درجشا  در اعتراضاو  

 هفت  اجیر کار ری 
ج رها با هم ا   سحتحرده تحر شحد   
اعححتححراضححاو کححار ححری حححکححایححت  
دارد. هفت  ای ک   اشت هحفحتح   
اعتراضاو  شحمحگحیحر کحار حرا   
پتروشیحیحمحی هحا و کحار حرا  در  
فارهای مختلف عسلوی  بحود. ا   

  ٥ و    ٦ جمل  در دو رو  محتحوا حی  
بهم  در ایح  هحفحتح  نحلدیحک بح   

کار ر ا  پتروشیحمحی هحای    ٢٠٠ 
ماهشهرو عسحلحویح  و هحلحدیحنح   
جححلححیححج فححارس در اعححتححراض بحح   
جصوصی سا ی ها و عدم ت قحق  
سایر م ا  اتشا  در مقابحی و ارو  
نفت و ساجتما  مجل  دسحت بح   
تجمع  دند. اینها ب  نمایند حی ا   

هحلار کححار حر بح  تحهحرا  ومححده    ٧ 
بودند وایح  دومحیح  بحار بحود کح   
شحححاهحححد ححححرکحححت اعحححتحححراضحححی  
هماهنگی ا  سوی ای  کحار حرا   

نحفحر ا     ١٠٠ بحودیحم. قح حی ا  و   
کار را  پتروشیمی هحای ارانو  
تحح ححریححلو اصححفححهححا  و پححتححروشححیححمححی  
امححیححرکحح ححیححر در مححاهشححهححر بحح   
ححفححر ا    ححمححایححنححد ححی ا  هححلارا  ن ن
همکارانشا   در دی ماه ب  تهحرا   
ومدند و در اقدامی مشحتحرن در  
مقابی  و ارو نفت دست ب  تجحمحع  

 اعتراضی  دند.  
ای  کار را  در محنح حقح  ای بح   

کار اشحتحغحال دارنحد  کح  بح  و   
من ق  ویا ه اقتصادی میگوینحد.  
من ق  ای کح  شحامحی مشحوقح   
های اقحتحصحادی بحرای صحاحح حا   
سرمای  و مقرراو سختگیحرانح  تحر  
برای کار را  است. من قح  ویحاه  
اقتحصحادیسحت بحخحابحر ایحنحکح  ا   
مراکل وابسحتح  بح  صحنحیحت نحفحت  
است. صنیتی ک  بحخحابحر نحقحش  
کلیدی اب در اقحتحصحاد کشحورو  
برای دو ت  حساسحیحت بحیحشحتحری  
داشت  و  یر کحنحتحرل شحدیحد تحری  
قرار دارد و در و  محقحرراو سحخحت  
 ححیححرانحح  تححری حححاکححم اسححت.  
کافیست ک  ب  تحاریحم مح حار او  
ححقححش ایحح    ححفححت و ن کححار ححرا  ن
کار را  در اعتصابحاو سحراسحری  

نحگحاهحی    ٦٧ کار حری در سحال  
بیندا یم تا بیشحتحر محتحوجح  عحلحت  
اینهم  حسحاسحیحت و شحایحد بحهحتحر  
بگویم مکحا  سحیحاسحی مح حار او  
کار ری در ای  من ق  باشیم. ا   
اینرو حکومت اسحالمحی در بحول  
حاکمیت سی و  حنحد سحا ح  اب  
کی ساجتار ای  من ق  را تحغحیحیحر  
داده است. هر بخشی ا  صحنحیحت  
نفت و پتروشیمی ها و محوسحسحاو  
وابست  ب  نحفحت بح  پحیحمحانحکحاری  
سپرده شده استو تا با ححوا ح  داد   
هححر بححخححشححی ا  کححار ححرا  بحح   
پححیححمححانححکححاریو  ححرد ومححد  و  
سا مانیابی اعتراضحاو سحراسحری  

در ای  منابق را سحد کحنحد. ایح   
ححنححد   ححتححوان کححار را کححرده انححد تححا  ب
کار حرا  را در شحرایح  بحرده وار  
تری قرار دهند و کنترل بیحشحتحری  
بحر تحح ححرکححاو کححار ححری در ایحح   
من ق  داشت  باشند.  قابحی تحوجح   
اینک  با تشدید سیحاسحت ریحاضحت  
اقتصادی در دو ت روححانحیو ایح   
کنترل در یکسا   اجیر بیشتر شحده  
است. ا  جملح  یحک اقحدام محهحم  
دو ت روحانی تصوی  ممحنحوعحیحت  
استخدام کار را  پیمانی بود کح   
مستقیما دامنگیحر کحار حرا  ایح   
من ق  ک  اتفاقا در راس مح حار ه  
برای کوتاه کرده دست پیمانکحارا   
ا  م ی  های کار قرار داشحتحنحدو  
بود. اکنو  نیل جصوصحی سحا ی  
بیشتر و در نتیج  و  بیکارسا یحهحا  
در جححریححا  اسححت و در کححنححار و   
اعالم مقراراو سختگیحرانح  تحر در  
دستور دو ت قحرار  حرفحتح  اسحت.  
ححمححونحح  اب صححدور بححخححشححنححامحح    ن
ممنوعیت اعتحصحا  در محنح حقح   
ویاه اقتصادی بحنحدر امحام تحوسح   
داد ستری جو ستا  و فرم جحدیحد  
قراردادهحای کحاری در فحا هحای  

عسححلححویحح  اسححت. در    ٢٠ و    ٣٩ 
قراردادهای جدید عسحلحویح  اعحالم  
شده بود ک   در صورو هر  ونح   
حرکت اعتراضحی ایو کحار حرا   
بدو  تسوی  حسا  ا  کحار اجحرا   
جواهند شد. اینگون  بخشنام  هحا  

و قراردادهایی ای   حنحیحنحی جحود  
شروعی بحرای یحک  ورو محایحی  
جدید در ای  محنح حقح  اسحت. امحا  
ححا   کححار ححرا  در ایحح  مححنحح ححقحح  ب
 سترب اعتراضاتشا  تمامی ایح   
بخشنام  ها و وییح  نحامح  هحا را  
 یر پحایشحا   ح  کحردنحد و پحاسحم  
درجوری ب  محقحامحاو مسحئحول و  
اقتصاد محقحاومحتحی دو حت دادنحد.  
اعححتححراضححاو اجححیححر مشححتححرن  
پححتححروشححیححمححی هححای مححاهشححهححرو  
عسلوی  و هلدین  جلیحج فحارس  
اعححتحححراضحححی  سحححتحححرده عحححلحححیححح   
جصوصی سحا ی هحای جحدیحد و  
بالتکلیف شد  و ت حمحیحی شحرایح   
کاری بدتر ب  ای  کار را  اسحت.  
کار را  در بحرابحر ایح  تحیحرضحاو  

 ایستاده اند.  
نکت  قابحی تحوجح  دیحگحر در ایح   
من ق  تاایر کاهش قیمت نحفحت و  

  ١٠ رسید  و  ب  رقمی کحمحتحر ا   
دنر برای هحر بشحکح  اسحت کح   
تححااححیححر مسححتححقححیححم جححود را روی  
وضییحت بح حرانحی شحرکحت هحای  
مختلف ای  من ق   ااشتح  اسحت  
و میکوشند فشار و  را بحر  حرده  
کار را  وارد کحنحنحد و ایح  جحود  
فضای اعتراضی در کی منح حقح   

 را تشدید کرده است.  
در دل  نی  کشاکشی است کح   
شححاهححد اعححتحححراضححاو  سححتحححرده  
کار را  پتروشیمی ها و صحنحایحع  
وابست  ب  نحفحت در ایح  محنح حقح   
هستیم.  اقحدام مشحتحرن هحلارا   
کار ر پتروشحیحمحی ا  شحهحرهحای  
مخحتحلحف کشحورو ونحهحم بحا وجحود  
پخش بحود  ونحهحا در شحرکحتحهحای  
مختلحفو نشحانحدهحنحده قحدرو ایح   
کار را  در شکست  تحمحام ححد و  
حصارهاییست کح  پحیحش پحایشحا   
ححانیححی ا    قححرار دارد و درجحح  ب
سا مانیافتگی در ای  اعتحراضحاو  
را ب  نمایش میگاارد.  کحار حرا   
در مححنحح ححقحح  ویححاه اقححتححصححادی  
جححمححهححوری اسححالمححی راه محح ححار ه  
مت د شد  را پحیحدا کحرده انحد و   
ای   یک پیشروی قابی توجح  در  

 جن ش کار ری است.  
در راستای همی  مح حار او و در  
ادام  سحلحسح  اعحتحراضحاو هحلارا   
کححار ححر در عسححلححویحح  و  نححجححیححره  
انسانی کار را  پتروشیمحی را ی  
تا پتروشیمی بحنحدر امحامو در ایح   
هفت  کار حرا  در شحرکحت هحای  

ا     ٣٩ و    ٣٤ مختلف فا  هحای  
جمل  در شرکت های دنیحای فح   
و بنیر سا ه در اعتراض ب  تحیحویحق  
 پرداجت دستملدها را شاهد بودیم. 

ای  اتفاقاو حکحایحت ا  ایح  دارد  

ک   کحار حرا  صحنحیحت نحفحت و  
موسساو وابست  اب با  امهحای  
قویتری دارند ب  جلوی می ویحنحد   
و ای  اتحفحاق محهحمحی در جحنح حش  
کححار ححری اسححت. نححکححتحح  مححورد  
تاکید همحیحشحگحی محا  اهحمحیحت  
ححواده هححای   شححرکححت فححیححال جححان
کار را  در ایح  مح حار او اسحت.  
در مواردی ا  همیح  مح حار او و  
در تصاویر اعحتحراضحاو کحار حرا   
میشود جانواده ها را دید. امحا در  
ای   مین  هنو  بحا هحمح  نحیحروی  
جود ب  میدا  نیامده ایم. شحرکحت  
ححواده  در محح ححار او   فححیححال جححان
ححیححاد   کححار ححرا  بححدو  شححک اب
اجتماعی تری بح  ایح  مح حار او  
جواهحد داد و  دامحنح  مح حار او  
کار را  نفت را ب  س ح  شحهحرهحا  
جواهد کشاند.  تاکید دیگر نقحش  
مححدیححای اجححتححمححاعححی در ابححالع  
رسانی و سا مانیافی اعتراضاتحی  
مشححتححرن ا  نححوع پححتححروشححیححمححی  
هاست. کاری ک  همی  امرو  ا   
بریق  روههای م ار اتی شحکحی  
 رفت  در تلگرام و اینسحتحا حرام و  
غححیححره دارد صححورو مححیححگححیححرد و  
عمال کار رانی را کح  در یحک  
مححرکححل و یححک مححجححتححمححع بححا  
پیمانکارا  مختلف بحر  حسحا   
هستند و ن  تنها ای  بلک  محراکحل  
کار ری در شهرهای مختلحف را  
بحح  هححم وصححی مححیححکححنححنححد و  
سا مانیابحی مح حار او مشحتحرن  
حححول جحححواسححتحححهححای سححراسحححری  
مشححتححرن را مححمححکحح  تححر مححی  
حححرای   حححلاری محححهحححم ب سحححا د. اب
سا مانحیحابحی کح  بحایحد بحدسحتحش  

  رفت.  
 

اعتراضاو در میاد   سترب  
 می یابد 

ا  موارد برجست  دیگر اعتراضحاو  
کار را  در ای  هفت  اعحتحراضحاو  
کار را  مید  کغال سن  بحر ه  

  ٦٠٠ دی بحیحش ا     ٧ است. رو   
کار ر ای  مید  در اعحتحراض بح   
س  ماه و نحیحم دسحتحمحلد پحرداجحت  
نشده و عدم پرداجحت دو محاه ححق  
بیم  ونا  بح  تحامحیح  اجحتحمحاعحیو   
مقابی ساجتما  اداری ایح  محیحد   

 در شاهرود تجمع کردند.  
اعتراض کار را  میاد  در نحقحاط  
مختلف کشورو بحی وقحفح  ادامح   
دارد و هحر رو  شحاهحد  سحتححرب  
بیشتر ای  اعتراضاو هسحتحیحم. ا   
جمل  در نیم  دی محاه  بحیحش ا   

کححار ححرو  ححنححد مححیححد     ٢٠٠٠ 
شهرستا  کوه نا  در کحرمحا  در  
اعتراض ب  عدم پرداجت سح  محاه  

 کارگران در هفته ای که گذشت
 

 شهال دانشفر
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مححیححوقححاو مححلدی جححود بحح ححور  
هماهن  و هحمحلمحا  دسحت بح   
اعتصا  و تجمع اعتراضی  دنحد.  
در میاد   هشونی در کحوهح حنحا و  
 مستا  پورو غر  در و اد شحهحر  
و مید   غال سحنح  محلحا ورام  
در رامیا  و پابدانا در راور کحرمحا   
شاهد اعتراضاو کار ری بخابحر  
پححرداجححت نشححد  دسححتححمححلدهححایشححا   
بححودیححم. اعححتححصححا  و تححجححمححیححاو  
هماهحنح  کحار حرا  در محیحاد   
مححخححتححلححف و تححجححمححع اعححتححراضححی  
کار را  مید  پحابحدانحا هحمحراه بحا  
جانواده هحایشحا  ا  جحمحلح  نحقح ح   
قححدرتححهححای ایحح  محح ححار او اسححت.  
کار را  مید  بر ه در مح حار او  
مهر ماه جود اج حار کحرده بحودنحد  
ک  ا ر جوا  نگیرنحد ایحنح حار بحا  
جانواده هایشحا  دسحت بح  تحجحمحع  

 جواهند  د.  
 

نساجی ما ندرا و  هار تجمع  
 اعتراضی در فاصل  ده رو   

ححیححش ا     ٥ صحح حح  رو    ححهححمحح  ب ب
نسحاجحی  «کار ر کحارجحانح   ٢٠٠ 

در اعتراض ب  پرداجحت  »ما ندرا   
ماه  دسحتحمحلدشحا  بحرای    ٤ نشد   

 هارمی  بار در ده رو   حاشحتح   
مقابی فرمانداری قائم شهر تجحمحع  
کردند. نساجی ما ندرا  ا  کانحو   
های داغ اعتراض در شحهحر قحائحم  
شهر است. م ار او متحوا حی ایح   
کححار ححرا  تححااححیححر بحح  سححلایححی در  
فضای سیاسی ای  شهر  ااشحتح   

  ٣٦ است. نساجی ما ندرا  ک  تا  
ححیححش ا  پححنححج هححلار   سححال پححیححش ب
کار ر داشتو با بیکارسحا ی هحا  
تیداد کحار حرا  و  بح  کحمحتحر ا   

نفر رسحیحده اسحت. اعضحای     ٦٠٠ 
بسیاری ا  جانحواده هحای سحاکح   
در ایحح  شححهححر ا  کححار ححرا  ایحح   
کارجان  بحوده انحد و هحر ححرکحت  
اعتراضی کحار حرا  بحا تحوجح  و  
حححمححایححت مححردم شححهححر روبححروسححت.  

حح ححال تححجححمححیححاو پححی در پححی   ححدن ب
  ٧ کار را  نساجی ما نحدرا  رو   

بهم  یحکحمحاه ا  بحلح  کحار حرا   
پرداجت شحد و قحرار شحد تحا وجحر  
اسفند ماه س  ماه باقیمانده و  نحیحل  

 پرداجت شود.  
 

تجمع اعتراضی کار را   
 شهرداری دهدشت 

بهم  کحار حرا  شحهحرداری    ٧ رو   
  ٧ ماه ححقحوق و    ٤ دهدشت بخابر 

ماه بیحمح  شحا  دسحت بح  تحجحمحع  
اعتراضی  دند. ای  کحار حرا  در  
 ندماه  اشتح   حنحدیح  بحار در  
جلوی شحهحرداری و فحرمحانحداری  
تجمع کرده و جواستار بل حهحایشحا   
شده انحد. امحا هحر بحار جحل وعحده  
 یلی نصی شا  نشده اسحت. ایح   

 اعتراضاو ادام  دارد. 
 

یورب یگا  ویاه ب  تجمع  
کار را  اجراجی کارجان  کو   

  ٢٠ م  جاتو  وباد و با داشت  
 کار ر! 

کار ر با داشتی جحاتحو  وبحاد    ٢٠ 
 باید فورا و اد شوند. 

بنا بر اج حار محنحتحشحر شحده  حنحد  
وقتی است ک  کار را  اجحراجحی  
اقماری کو  م  جحاتحو  وبحاد بحا  
جححواسححت بححا  شححت بحح  کححارشححا   
مقابی کارجان  تجمحع محیحکحنحنحد.  

بهم  یحگحا  ویحاه بحدسحتحور    ٥ رو   
مسئو ی  شهر بحابحک بح  تحجحمحع  

  ٢٠ ای  کحار حرا  یحورب بحرده و  
کار ر میترض را با داشت کحرد.  
اما ای  دستگیریها مانع ا  ادامح   
تجمع کحار حرا  نشحده و جحانحواده  
های بحا داشحت شحد حا  نحیحل بح   
تحجححمححع اعححتححراضححی کححار ححرا  در  
مقابی کحارجحانح  پحیحوسحتحنحد. ایح   
  ٧ اعتراضاو ادام  دارد و امحرو   

بهم  ای  کحار حرا  هحمحیحنحا  در  
با داشت بسحر محیح حرنحد. جحواسحت  
کار را  و ادی فحوری دسحتحگحیحر  

شححد ححا  و بححا  شححت کححار ححرا   
اجراجحی بح  سحر کحارشحا  اسحت.  
پیوست  جحانحواده هحای کحار حرا   
با داشت شده ب  تجمع اعحتحراضحی  
کار را  اجراجی جاتو  وباد یحک  
 ام مهم در ای  اعتراضاو اسحت.  
با پیوست  هم  جانواده ها بح  ایح   
اعحتحراضحاو اسحت کح  کحار حرا   
میتوانند ن  تنها همکارانشا  را ا   
بند رهحا کحنحنحدو بحلحکح  جحواسحت  
با  شت بح  کحار را بح  دو حت و  

 مقاماو مسئول ت میی نمایند.  
ححح    حححوط ب در  حححلارشحححاو محححرب
اعتراضاو کحار حرا  جحاتحو  وبحاد  
شنیده محیحشحود کح  ا  یحکح حر   
کار را  را بیکارسا ی میکحنحنحد  
و ا  برفی ت ت عحنحوا  کحار حر  
"بومی" و "غیر بحومحی" کحار حرا   
را ب  جا  هم انداجت  و میکوشحنحد  
تا صف م ار ه متح حد ونحا  را در  
هم شکنحنحد. در ححاشحیح  هحمحیح   
تفرق  افکنی هحا نحیحل بح  تحجحمحع  
اعتراضی کار را  یحورب بحرده و  
کار را  محیحتحرض را دسحتحگحیحر  
میحکحنحنحد. ایح  محوضحوع هشحدار  
دهنده است. ای  توبئ  ای عحلحیح   
ححیححابححی محح ححار او مححتحح ححد   سححا مححان
کار را  و برای عق  رانحد  ونحهحا  
ا  م ار اتشا  است.باید بحا صحفحی  
یکپار   و بحا اتحکحا بح  محجحمحع  
عمومی جود ب  عحنحوا  محکحانحی  
برای تصمیم  یری مت حد و ایح   
توبئح  هحا را در هحم شحکحسحت.  
حمحلح  یحگحا  ویحاه بح  کحار حرا   
میتحرض کو  مح  جحاتحو  وبحاد  
یادوور حمل  جنایحتحکحارانح  نحیحروی  
ححتححظححامححی بحح  اعححتححراضححاو ایحح    ان

در  مححا     ٨٢ کحار ححرا  در سححال  
 ریاست جمهوری جاتمی است.  

كار را  مح  جحاتحو     ٨٢ بهم     ٤ 
وباد علي  بيكحارسحا ب بح  جحيحابحا   
ريختحنحد و محردم شحهحر بحابح  بح   
حمايت ا  ونها برجاستند و شحهحری  
ب  اعتراض بلنحد شحد. جحمحهحوری  

اسالمی صف اعحتحراض كحار حرا   
جاتو  وباد را با هحلحيحكحوپحتحر و ا   

كحار حر    ٤  مي  ب   لو   بست و  
ب  اسحامحی محومحنحیو محهحدویو  
رياحی و جحاويحدی و يح  دانحش  
ومو  ب  نام پورامينی جا  باجتنحد.  
اي  تهاجم جنايتكحارانح  و نحام ايح   
عليلا  را هر ل فراموب نخواهحيحم  

 كرد. 
 

اعتراضاو کار ری  سترده  
 است 

جححدا ا  اقححدام مشححتححرن هححلارا   
کححار ححر پحححتححروشححیححمحححی هححا و  
اعتراضاو کحار حرا  عسحلحویح  و  
نساجی ما ندرا  و محیحد  بحر هو  
در ای  هفت  ما شاهد اعحتحراضحاو  
 سححتححرده در شححهححرهححا و مححراکححل  
مختلف کار ری بودیم. ا  جحمحلح   
ای  اعتراضاو تجمیاو اعتراضحی  
کار را  پلی اسحتحر )پحرنحدچ واقحع  
در شهرن صنیحتحی امحیحرکح حیحر  

نح حاتحی      روغح  «کاشا و کار را   
و کححارکححنححا   ححا  اسححتححا    »قححو 

 ححلححسححتححا  در اعححتححراض بحح  عححدم  
امنیحت شحغحلحی شحا  در محقحابحی  
ساجتما  محرکحلی ایح  شحرکحتو  
کار را  سرن  سحا ی اردبحیحیو  
کار حرا  سح حال  پحار ح  و کو   
وه  در مقابی فرمانداری اردبحیحیو  
کار را  اجحراجحی کحارجحانح  ریحل  
دان  ش  تا و کار را  کحارجحانح   
سنگ ری در م مود وباد اصفهحا و  
تححجححمححع اعححتححراضححی کححار ححرا   
کارجان  کاشی ححافحش شحیحرا  و  
تححجححمححع اعححتححراضححی کححار ححرا   
شهرداری دهدشحت اسحت. مح حور  
اصلی اعتراضاو کار را  در ایح   
کارجانجاو اعحتحراض بح  تحیحویحق  
 پرداجت دستملدها و اجراجهاست.  
نفح  ایحنحکح  در محرکحلی  حو   
نساجی ما ندرا  در ظحر  ده رو   

تجمع اعتراضی بر پا میشود و    ٤ 
کار را  اعالم میکنند ک  دیگحر  
وعده و وعحیحد بح  اسحت و ا حر  
پاسحم نحگحیحرنحدو  سحتحرده تحر بح   
میدا  جواهند ومدو نحفح  ایحنحکح   
در جححایححی  ححو  مححیححد  بححر ه  
کار را  در مح حی محیحد  جحمحع  
محیحشحونحد و وقحتحی محی بحیحنحنححد  
کارفرما شحانح  بحان محی انحدا دو  

کححیححلححومححتححری را    ٧٠ مسححافححتححی  
راهپیمایی کحرده و محقحابحی دفحتحر  
اداری میحد  در شحاهحرود تحجحمحع  
میکحنحنحدو و نحیحل بحوننحی بحود   
 ما  اعتراضاو و محتحوا حی بحود   
ححهححا نشححانححگححر فضححای بححانی   ون
اعحححتحححراض در مححح حححیححح  هحححای  
کار ری است. در هفت  ای کح   

 اشت مقابی مجحلح  اسحالمحیو  
ححفححتو فححرمححانححداری هححا و   و ارو ن
استانداریها در شهرهای محخحتحلحف  
مححراکححل تححجححمححیححاو اعححتححراضححی  
کححار ححری بححود و ایحح  محح ححار او  
تاایراو مستقیم جود را بر فضحای  

 شهر ها  ااشت  است.  
م ار او کحار حری بحیحش ا  هحر  
 یل ا  یک کشحاکحش هحر رو ه  
بی  کار را  و حکومت اسحالمحی  
حکایت دارد. ای  م حار او بح حور  
واقیی تاایر مستقیمی بر فضحای  
جامی  جصوصا در محتح  شحرایح   

 سیاسی مت ول امرو  دارد. 
   

کار ر مید  بافق    ٩ م اکم   
 بهم  موکول شد   ٢٧ یلد ب   

یک سیاست همیشگی جمهوری  
اسححالمححی در قحح ححال محح ححار او  
کار ریو فشار و تهدید بحر روی  
رهح حرا  و فححیحا حیحح  کححار حری و  
فیا حیح  عحرصح  هحای محخحتحلحف  
م ار اتی مردم است و امحرو  ایح   
فشارها ب  موا او تشدید سیاسحت  
ریاضت اقتصحادی دو حت بحیحشحتحر  
شده است. اجیر تری  نمون  ا  ایح   
  ٩ فشححارهححا داد ححاهححی کححرد   

کار ر مید  بافق یلد اسحت. ایح   
کار را  بخابر م ار او بحاشحکحوه  

هلار کحار حر ایح  محیحد   در    ٦ 
تابستا  سال  اشت  کح  شحهحری  
را بحح  تحح ححرن درووردو انححجححام  
میگیرد. مرحل  اول م اکم  ایح   

دیماه بحرپحا شحدو    ٢٧ کار ر در    ٩ 
اما جراو نحکحردنحد کح  ححکحمحی  
صحادر کححنححنححد و تححرسححشححا  را در  
ص  حت هحای نحمحایحنحده محجحلح   
اسالمی در شهر بافق میشحد دیحد  
ک  ب  دو ت بد یی احتمال ایحنحکح   
ححاراحححت شححونححد و   ححاره ن مححردم دوب
حرکتی در مید  ر  دهدو هشحدار  
داد. مرحل  دوم ای  داد حاه بحرای  

بهم  جواهحد بحود. هحمحانح حور    ٢٧ 
ک  کار حرا  بحافحق یحلد در سحال  
  ٥  اشت  با م ار اتشا  توانستنحد  

همکار با داشت شده جحود را و اد  
کنندو اکنو  نیل میتوانند جحلحوی  
ایحح  محح ححاکححمححاو را بححگححیححرنححد و  
جواستار  غو پرونده های تشحکحیحی  
شده قضایی بحرای ایح  کحار حرا   

کار ر محیحد     ٩ باشند. م اکم   
بافق یلدو ب ور واقیحی مح حاکحمح   

کار ر ای  محیحد  و کحی    ٦٠٠٠ 
کححار ححرا  اسححت. فححراجححوا  حححل   

کار حر محیحد     ٩ حمایت وسیع ا   
بحافحق یحلد و جحواسحتحهحای بحرحححق  

 کار را  ای  مید  است.  
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ونی  ب  نام انتخاباو در ایحرا   یحر  
حاکمیحت ر یحم اسحالمحی جحریحا   
داردو کو کتری  ربح حی بح  ححق  
رأی و حق انحتحخحا  و ادانح  وححاد  
جامی  نحدارد. ایح  مضح حکح  بحا  
هیا استانداردی انتخاباو نیسحت.  
ن  فق  بخابر شورای نگهح حا  و  
هلار فیلتر ک  حتی جودی هحای  
ر یم را هم تصفی  میکندو بحلحکح   
مهمتر ب  ایح  جحابحر کح  و ادی  
احلا  و م ح حوعحاو و فحیحا حیحت  
سیاسی برای مردم و مخا حفحیح  و  
حتی منتقدی  نیم بحنحد ححکحومحت  
هحم وجحود نحدارد. تح حت اجحتحنححاق  
 یستی ا  سرسپرده تحریح  ححامحیحا   
حکومت و و حی فحقحیح  را جحلحو  
مردم میگاارند تحا بحا رأی محردم  
برای جود مشروعحیحت بحخحرنحد. ا   
نظر مردم ن  ایح  ر یحم و نح  ایح   
باص ال  انتخاباتش کو حکحتحریح   

 مشروعیتی ندارند.  
 

ححتححخححابححاو" دو ار ححا    کححار ار "ان
"مححجححلحح  شححورای اسححالمححی" و  
"جحح ححر ححا "و در واقححیححیححت عححرصحح   

کشمکش جحنحاححهحا و دارودسحتح   
های ر یم اسالمی بر سر تحقحسحیحم  
قدرو و  رفت  سحهحم ا  ححاصحی  
استثمار ب ق  کار ر و توده هحای  
 حمتکش وغارو منابحع و احروو  
جامی  است. ایح  بحار محاهحیحت و  
فرم ای  میرک   یری ا  همیحشح   
وشکارتر در بحرابحر  شحمحا  محردم  
قرار  رفت  است. جامحنح  ای در  
مححقححام و ححی فححقححیحح  ر یححم در او   
وقاحت ا  مردم و حتی مخحا حفحیح   
ححظححام مححیححخححواهححد کحح  در ایحح    ن
مض ک  وشکار شرکت کحنحنحد و  
بر ادعای مشروعیت ر یمش مهحر  
ححنححد. روحححانححی و   تححایححیححد بححکححوب
ححیححو  و اصححال  بححلحح ححا    اعححتححدا 
حکومتی نیلعلیرغم رد صالحیحت  
های  سترده هم جناحی هایشحا و  
ا  مردم میخواهند در ای  نحمحایحش  
شرکت کنند.کلحیح  دار و دسحتح   
های حکومت عحلحیحرغحم جحدال و  
کشمکش حادی ک  با یکحدیحگحر  
دارندو در یک  یحل مشحتحرکحنحد:  
کشاند  مردم پای صنحدوق هحا و  
مشروعیت جرید  برای ححکحومحت  

 من وس شا .  
 

در ای  نمایش انحتحخحابحاتحی نح حایحد  
شححرکححت کححرد. شححرکححت در ایحح   
انتخاباو با هحر انحگحیحله ای کح   
باشد ب  محیحنحای کحوبحیحد  محهحر  
تأیید ب  حکومت اسحالمحی و بح   
مححیححنححای تححداوم فححقححر و فححالکححت  
اقتصادیو ب  مینای تحداوم نحظحام  
وپارتاید جنسیو ب  مینای تشحدیحد  
فشار سرکو  و تداوم بی حقوقحی  
های سیاسی و اجتمحاعحی اسحت.  
ححایححد بحح  سححیححنحح  جححامححنحح  ای و   ب
رفسحنحجححانحی و روححانحی و سحپححاه  
پاسدارا  و هم  مجیل ویا  ریحل و  
درشت ونها قابیان  دسحت رد  د.  
ححایححد ا  شححکححا  هححای درونححی   ب
ححانیححی هححا و ا  بحح ححرانححی کحح    ب
سرتاپای حکومت را  رفت  اسحت  
استفاده کرد و فضحای اعحتحراض  
ب  کی ای  حکومت و کلی  دار و  
دسححتحح  هححایححش و اعححتححراض بحح   
جهنمی ک  بر سر اکثریت جامیح   
حاکم کرده استو را  سحتحرده تحر  
ححایححد ا  ایحح  فضححا بححرای   کححرد. ب

متشکی شد  بیشحتحر و ومحاد حی  
بیشتر برای تیرض  سترده عحلحیح   
کلیت جمهوری اسالمی اسحتحفحاده  

 کرد.  
 

 کار را  و مردم و ادیخواه! 
 

ا ر جواها  پایا  داد  بح  فحقحر و  
فالکحت اقحتحصحادی و ایح  هحمح   
مصائ  و بی حقوقی ها هستیحدو  
ا ر جواها  و ادی و بحرجحورداری  
ا  یک  ند حی محرفح  و وسحوده  
هستیدو ا ر جواها  پایا  داد  بح   
ت ییض و بی قوقی    و دجحا حت  
ماه  در حکومت و در  نحد حی  
جود هسحتحیحدو بح  پحای صحنحدوق  
های رأی حکومت نروید و هحمح   
جا ت لیغ کنید ک  نح حایحد در ایح   
نمایش شرکت کرد. هحر بح ح  و  
فرصتی درمورد "انتخاباو" را بح   
ص ن  افشا ری و م ار ه عحلحیح   
جمهوری اسالمی ت دیی کنحیحد و  
اجا ه ندهید با فرمول فریح حکحارانح   
حححح  جححححای   ححححد" ب حححتححححخححححا  "ب ان
ححدتححر"جححریححانححاو مححجححیححل ححوی   "ب

جححمححهححوری اسححالمححی بححخححشححی ا   
جامی  را بح  پحای صحنحدوق رأی  
ححرفححتحح  بحح  پححای   ححا ن ححنححد. ب بحکححشححان
صندوق ها ای  بساط را ب  عرصح   
رسوائی ر یم ت دیی کنیحد و عحلم  
جود را برای ب   یر کشیحد  ر یحم  
سححرمححایحح  داری اسححالمححی نشححا   
دهید.انتخا  واقحیحی کحار حرا  و  
محححردم تشحححنححح  و ادی در ایحححرا   
ححقححالبححی جححمححهححوری   سححرنححگححونححی ان
اسالمی و ت قق و ادی و بحرابحری  
و دجا ت مستقیم در ححاکحمحیحت و  

 اداره جامی  است.  
 

 حل  کمونیست ایرا  
 حل  کمونیست کار ری ایرا  

ححیححسححت کححار ححری     -حححل  کححمححون
 حکمتیست 

 
 ٢٠٣٥  انوی     -  ٣١٩٤ بهم   

 فراخوان مشترک سه حزب 
 در مضحکه انتخابات رژیم اسالمی شرکت نکنید

 

 گارد ویژه به کارگران خاتون آباد یورش برد
 خانواده های کارگران به تجمع پیوستند

س  شن   ش  شش بهم  محلدورا   
 حارد ویحاه بح  تحجحمحع کحار ححرا   
اجراجی کو  م  جاتو  وباد کح   
مدتی است در محقحابحی کحارجحانح   
دست ب  تجمع میلنندو حمل  کحرد  

کار حر را بحا داشحت کحرد.    ٢٠ و  
ای  اقدام سحرکحوبحگحرانح  نح  تحنحهحا  
مانع تجمع کحار حرا  نشحد بحلحکح   
جانواده های ونها را نیل ب  تحجحمحع  
کشاند. جواست کار را  میترض  

 با  شت ب  کار است.  
 

حمحلح  یحگحا  ویحاه بح  کحار حرا   
میتحرض کو  مح  جحاتحو  وبحاد  
یادوور حمل  جنایتکاران  نحیحروهحای  
ححتححظححامححی بحح  اعححتححراضححاو ایحح    ان

و در    ٨٢ کححار ححرا  در سحححال  
  ٨٢ است. در سحال    ٩٢ اردی شهت  

كار را  م  جحاتحو  وبحاد عحلحيح   
بيكارسا ب ها ب  جيابا  ريختنحد و  
مردم شهر باب  ب  حمايحت ا  ونحا   
برجحاسحتحنحد. جحمحهحوری اسحالمحی  
کار را  را ا   محیح  و هحوا بح   

ر  ار بست ک   حهحار نحفحر جحا   
نحیحل    ٩٢ باجتند. در اردیح حهحشحت  

یگا  ویاه ب  کار را  ای  مجتمحع  
ک  دروا ه ورودی مجتمع مح  را  
بستند تا مانع ورود هر ونح  محواد  
او ی  ب  مجتمع شوند ححمحلح  بحرد.  
کار را  جواها  استخحدام رسحمحی  
بودند ک  تضمی  بیحشحتحری بحرای  

 امنیت شغلی داشت  باشند.  
 

جواست های کار حرا  هحمحیحنحا   
ححرجححاسححت. کححار ححرا  اجححراجححی   پححاب
جححواهححا  بححا  شححت بحح  کححار و  
استخدام رسمی در ایح  محجحتحمحع  
هستنحد. کحار حرا  پحیحمحانحی نحیحل  
جواها  استخدام رسمی هستند. و  
اکنحو  جحواسحت و ادی فحوری و  

  ٢٠ بححدو  پححرونححده سححا ی بححرای  
کار ر با داشتی نیل بح  جحواسحت  
کلی  کار را  و جحانحواده هحایشحا   

 ت دیی شده است.  
 

ححح  یحححادووری اسحححت کححح    ن م ب

کار را  ای  مجتحمحع وابسحتح  بح   
شرکحت ارفحع سحا ا و ا  شحرکحت  
های پیمانکاری م  سر شحمح و  

دیحمحاه نحیحل    ٢٨ و    ٢٧ در رو های  
دست ب  اعتصا   ده و هحمحراه بحا  
جانواده های جود دست ب  تحجحمحع  
اعتراضی در رفسحنحجحا   دنحد و  
جححواهححا  رسححیححد ححی فححوری بحح   
جححواسححت هححای جححود و بحح ححور  
مشخص جواها  ت حدیحی وضحیحیحت  
استخدامی و امنیت شغحلحی جحود  
و ملایای شغلی ش حیح  کحار حرا   

 استخدامی شدند.  
 

سنت اعتراض در ای  محجحتحمحع و  
در میا  جحانحواده هحای کحار حرا   
حححار کححح    حححان اسحححت و هحححر ب ب
اعححتححراضححشححا  بححان مححیححگححیححردو  
ححا مححلدورا    جحمححهححوری اسححالمحی ب
یگا  ویاه ب  ونها یورب می رد تحا  
روحی  م ار ه جویان  ونها را در هحم  
شکند. کار را  اما باید مت دانح   
بححر کححلححیحح  جححواسححت هححای جححود  

پافشاری کنند و با تحداوم حضحور  
جانحواده هحای کحار حرا  و جحلح   
حمایت مردم شهر ا  جواست هحای  
ونحهحا بحتححوانحنححد در مححقحابححی یححورب  
سرکوبگرا  و سایر تحوبحئح  هحای  

 ونها ایستاد ی کنند.  
 

ب ق  لارشاو منتشر شدهو محیحا   
تیدادی ا  کار حرا  اجحراجحی بح   
اص ال  بحومحی بحا کحار حرا  بح   
اصحح ححالع غححیححر بححومححی تححفححرقحح  و  
اص کان شکی  رفحتح  اسحت.  
 مین  ای  تفحرقح  شحرایح حی اسحت  
کحح  جححمححهححوری اسححالمححی بحح   
کار را  ت محیحی کحرده اسحت. ا   
ححیححکححار   یححکحح ححر  کححار ححرا  را ب
میکنند و بدو  هحرنحوع تحامحیحنحی  
رها میکحنحنحد و ا  بحر  دیحگحر  
تالب میکنند کار را  را ب  جحا   

بیندا نحد و صحف محتح حد ونحا  را  
تضییف کنند. کار را  بایحد ایح   
توبئ  را نیحل در هحم شحکحنحنحد و  
نگاارند شکا  و تفرق  در محیحا   
ونحهححاو اتحح ححاد محح ححار اتححی شححا  را  

 سست کند.  
 
کار ر با داشتی جحاتحو  وبحاد    ٢٠ 

باید فورا و بدو  قید و شحرط و اد  
شوند. کار را  اجراجحی بحایحد بح   
کار بحا  حردانحده شحونحد و کحلحیح   
کححار ححرا  غححیححر اسححتححخححدامححی بحح   
اسححتححخححدام رسححمححی ایحح  مححجححتححمححع  

 درویند.  
 

 حل  کمونیست کار ری ایرا  
   ٢٠٣٥  انوی     ٢٨ و  ٣١٩٤ بهم     ٨ 
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تحا    ٢٧ دو ت فرانس  در رو هحای  
 انوی  میلبا  یکی ا  مخحو     ٢٨ 

تححریحح  جححنححایححتححکححارا  حححکححومححت  
 اسالمی ایرا  است.  

 
پحرونحده جحونحیح  حسح  روححانحی و  
ححقحح  سححیححاهححش در سححرکححو    سححاب
مستقیم و ادیهای محردم ایحرا و در  
دستور مسقتیم برای دستگیحری و  
شکنج  واعدام دهها هلار  نحدانحی  
سیاسیو در استمحرار    سحتحیحلی  
سیستماتیک جمهوری اسحالمحیو  
در عححمححلححی و اجححرایححی کححرد   
سیاستهای تروریستی درمن حقح  و  
در جححهححا  بححرای دو ححت فححرانسحح   
کححامححال روشحح  اسححت. امححا دو ححت  
فرانس  علیرغم ای  سابق  محخحو   
تصمیم  رفت  است تحا بحا جحان  
پححاشححیححد  بحح   شححم مححردم ایححرا و  
جانواده های بیشمار اعحدامحیحا  و  
میلیحونحهحا محردمحی کح  قحربحانحی  
سرکو  سیستماتیحک ححکحومحت  
اسالمی اند.  شحمحا  جحود را بحر  
فجایع بیشمار جمهحوری اسحالمحی  

 ایرا  ب ندد.  
 

دو ت فرانس  با  یحر پحا  حااشحتح   
هم  حقایق دردناکی ک  بحر محردم  
ایرا  و بویاه  نا  ایرا   یر سحیح حره  
سیاه حکومت جونریل رفحتح  اسحتو  
بجای تحرن رابح ح  سحیحاسحی و  
م کومیت و محمحانحیحت ا  سحفحر  
سححرا  جححنححایححتححکححار و تححروریسححت  
جمحهحوری اسحالمحی دروا ه هحای  
دیپلمحاسحی جحونحیح  جحود را محی  

  شاید.  
 

اما وجدا  بحیحدارو و حاه و مسح ول  
مردم فرانس  ا  سوابحق تحروریسحتحی  
حاکما  جمهوری اسحالمحی نحمحی  
تواند  شم بحپحوشحد. ا  انحفحجحار و  
بم   ااری جحمحهحوری اسحالمحی  

تا قتلهای  نحجحیحره ای    ٣٩٨٧ در  
اپو یسحیحو  ایحرانحی در فحرانسح  و  
اعححلام دسححتححجححاو تححروریسححت و  
ودمکش و تا مماشحاو دو حتحهحای  
وقححت و مححیححامححالو کححثححیححف و  
مح حرمحانح  بحا جحانحیحا  ححکحومحت  

اسالمی در حافظ  تاریخحی محردم  
باقیمانده است. جای هیا عحار و  
بهان  ای باقی نیست! ای  سحفحر و  

 ای  دیپلماسی م کوم است! 
 

ما هم  مردم و ادیخواهو بشحردوسحت  
و ضد تروریست در فحرانسح  را بح   
اعتراض وسیع علی  ای  دیپلماسحی  
جونی  دعوو می کنیم تا با بحرپحا  
کرد  تظاهحراتحهحای وسحیحع عحلحیح   
ورود ر ی  جمهور ححکحومحت ضحد  
بشری جمهوری اسالمی دست بح   
ححنححد. و صححدای حححق   ححلن اعححتححراض ب
 بل ان  میلیونها مردم ایرا  باشند. 

 
 نده باد هم ستگی بی  ا مللحی بحا  

 م ار او مردم ایرا  
نن  و نفرو بر دیپلماسی جونحیح   

 دو ت فرانس  
 

تشححکححیححالو جححار  کشححور حححل   
 کمونیست کار ری ایرا  

   ٢٠٣٥  انوی   

 علیه سفر حسن روحانی به فرانسه
این نماینده حکومت اعدام و شکنجه باید دستگیر شود. 

 به این دیپلماسی خونین پایان دهید

ما امرو  در مقابی سفارو فرانسح   
در استحکحهحلحم جحمحع شحده ایحم تحا  
مرات  اعتراض جود را نسح حت بح   
دیححدار حسحح  روحححانححی رئححیحح   
حکومت اسالمی ایرا  ب  فحرانسح   
ابرا  داریم. محا اعحالم محی داریحم  
ک  جمهوری اسالمی بهحیحیحوجح   
نماینده مردم ایحرا  نحیحسحت بحلحکح   
عامی اصلی اعحمحال سحرکحو  و  
ت میی فقر و بی حقوقی بر محردم  
ایرا  است. حکومتی ک  بر پحایح   

 ور و سحرکحو  و بحا    ٬ قلحدری 
شکنحجح  و تحجحاو  و اعحدام  بحر  
مردم کشوری حکومت می کنحد  
ن اید بینحوا  نحمحایحنحده محردم ایحرا   

 پایرفت  شود. 
 

دو تحهحای غحربحی بحیحد ا  تحوافحق  
هستح  ای ا   حرمحی روابح  بحا  
جححمححهححوری اسححالمححی حححر  مححی  
 نند. د ربایی جمهحوری اسحالمحی  
در غر  با سرکو  جحونحیح  ر یحم  
ددمنش اسالمی  در داجی کشحور  
همراه بوده است. اعدامها در ایحرا   
با روی کحارومحد  حسح  روححانحی  
بیشتر شده اسحت. اکیحت و و ار و  
دسحتححگحیححری فححیححا حیحح  کححار ححری  
وسیت  رفت  اسحت. تح حیحیحض و  
ستم نفرو انحگحیحل جحنحسحی بحیحداد  
ححیححداد ححاهححهححای   مححی کححنححد. در ب
ححیححا    ححدان جححمححهححوری اسححالمححی  ن
سیاسی با کم ود دوا و درما  بح   
مرگ تدریجی م کوم شده انحد.  
اجتناق ماه ی  نحد حی محردم را  

در منگن  جود قرار داده اسحت. و  
جوا  اعحتحراض بح  شحرایح  قحرو   
ححا   ححر ایححرا  ب وسحح ححایححی حححاکححم ب
 سرکوبی جونی  روبرو می شود. 

 
تصور جمحهحوری اسحالمحی ححتحی  
بدو  سال  هسحتح  ای هحمحیحنحا   
ححححرای مححححردم ایححححرا  یححححک   ب
هونکاسحت. یحک تحهحدیحد بحرای  
امنیت شهرونحدا  جحهحا  اسحت. ا   
نظر ما سکوو در مقابی جحنحایحاو  
ای  ر یحم و یحا  شحم پحوشحی در  
محقحابحی ایح  هححمح  سحتححمحگحری و  
جشونت ب  منل   هحمحراهحی بحا و   
است. ادام  رواب  دیپلمحاتحیحک و  
سیاسی با جمهوری اسحالمحی بح   
ححقححض جشحح    مححیححنححای تححایححیححد ن
و ادیححهححای سححیححاسححی مححردم ایححرا   

 توس  ای  حکومت است.  
 

بدینوسیل  ما مرات  اعتراض جحود  
حححپحححلحححمحححاسحححی   ححح  دی را نسححح حححت ب
کاس کاران  دول غربی و منجمحلح   
دو ت فرانس  اعالم می داریم. محا  
میتقدیم ک  جحمحهحوری اسحالمحی  
باید ب  جابر جحنحایحت و سحرکحو   
مردم ایرا  مورد فشار قرار  حیحرد.  
ما هر  ون  سحا ب و محمحاشحاو  
دول غربی با ای  ر یم را مح حکحوم  
می کنیم. ما جواها  قح حع شحد   
رواب  دیپحلحمحاتحیحکو سحیحاسحی و  
فرهنگی دو تها با ر یم جنایتکحار  

 جمهوری اسالمی هستیم   

در اعتراض ب  مماشاو دول اروپایی با جمهوری اسالمی و محیحلبحانحی ا   
حس  روحانیو تجمیاتی اعتراضی در پاری و استکهلم در مقابی سحفحارو  

 فرانس  و تورنتو در مقابی کنسو گری فرانس  بر لار شد.  
در استکهلم نام  ای ا  بر  شرکت کننحد حا  در تحجحمحع بح  سحفحارو  

 :  فرانس  ت ویی داده شد ک  ترجم  ونرا اینجا میخوانید 

در اعتراض به سفر حسن روحانی 
 به فرانسه

م لع شدیم ک  محتحاسحفحانح  تحرا   
حق شناسو کمونیستی ک   حنحد  
ده  عمرب را صر  م ار ه علیح   
دیکتاتوری پهحلحوی و ححکحومحت  
اسالمی و با هد  پایحا  داد  بح   
بی عدا تحی و سحرکحو  و سحتحم  

 ٣١٩٤ بهحمح     ۵کردو رو  دوشن    
چو پ  ا  پحنحج  ٢٠٣٥  انوی     ٢٦ ) 

سال م ار ه بحا بحیحمحاری وی. ال.  
 اسو در پاری  در اشت.  

 
صمیمان  ب  جانواده و یحارا  تحرا   

 تسلیت میگوییم. 
 

 یادب  رامی باد  
 

 حل  کمونیست کار ری ایرا  
 ٢٠٣٥  انوی     ٢٥ 

 

تراب حق شناس، کمونیست قدیمی و 
 سرشناس درگذشت

ححهححمحح  مححاهو    ۶رو  سحح  شححنحح حح    ب
کار را  و کارکنحا  پحتحروشحیحمحی  
هححای مححاهشححهححرو عسححلححویحح  و  
هلدین  جلیج فارس در اعتحراض  

سا یها و عدم تح حقحق    ب  جصوصی 
حح ححاتشححا  در مححقححابححی   سححایححر محح ححا 
ساجتما  مجل  دست بح  تحجحمحع  
اعتراضی  دند. رو  دوشحنح ح  نحیحل  
ای  کار را  در مقابحی سحاجحتحمحا   
و ارو نفحت تحجحمحع کحرده بحودنحد.  
کار را  تجمع کنحنحده در محقحابحی  
مجل  بح  نحمحایحنحد حی ا  بحر   

کار ر پتروشحیحمحی هحا بح     ٧٠٠٠ 
تهرا  ومده اند. تحجحمحیحاو پحی در  
پححی کححار ححرا  پححتححروشححیححمححی هححا  
نمایند ا  محجحلح  را وادار کحرد  
امرو  در جحمحع کحار حرا  ححاضحر  
شوند و قول رسید ی بح  جحواسحت  

 های کار را  بدهند.  
 

  ٢٧ ن م ب  توضی  است کح  رو   
نفحر ا  کحار حرا      ١٠٠ دیماه نیل   

پتروشیمحی هحای ارانو تح حریحلو  
اصفها  و پتروشیمی امیرک یحر در  

ماهشحهحر در اقحدامحی مشحتحرن  
دسححت بحح  تححجححمححع اعححتححراضححی در  
مقابی و ارو نفت در تهرا   دنحد و  
ب  نمایند ی ا  جان  هحلارا  نحفحر  
ا  همکارا  جود جواها  پیحگحیحری  

 جواست های جود شدند.  
 

اعتحراضحاو محتح حد و مشحتحرن  
هححلارا  کححار ححر پححتححروشححیححمححی ا   
شهرهای مخحتحلحف کشحورو یحک  
پیشروی قحابحی تحوجح  در جحنح حش  
کار ری م حسحو  محیحشحود. در  
هححفححتحح  هححای  ححاشححتحح  کححار ححرا   
 ندی  مید  نیل دست بح  تحجحمحع  
مت دان   دند. اقداماو مشحتحرن  
کار را  ا  محراکحل و شحهحرهحای  
مختلف نشان  رشد سحا محانحگحری  
در میا  کار را  است کح  بحویحاه  
ححا اسححتححفححاده ا  شحح ححکحح  هححای   ب
اجتماعی و تماس هحای  سحتحرده  

تر کار را  بحا یحکحدیحگحر ححاصحی  
شده است و با توج  ب  جواست هحا  
و مشححکححالو مشححابحح  کححار ححرا   
بسیاری ا  واحدهای تحو حیحدی در  
س   کشور میتواند بح  ا حگحویحی  
برای هم  مراکل کار ری ت حدیحی  
شود و جنح حش کحار حری را قحدم  
بلر ی ب ر  م ار او سراسری و  

 مت د سوق دهد.  
 

ححیححسححت کححار ححریو   حححل  کححمححون
کار را  در سحراسحر کشحور را بح   
اقححدامححاو مححتحح ححدانحح  بححا حضححور  
حححواده هحححای جحححود   اعضححای جححان

 فرامیخواند.  
 

 حل  کمونیست کار ری ایرا  
 ٢٠٣٥  انوی     ٢٥ و  ٣١٩٤ بهم     ۶

 کارگران پتروشیمی ها باز هم دست به اقدام مشترک زدند
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مشترن ارتش پاکستا  در ححال  
  ان   نی است. 

 
منافع محردم افحغحانسحتحا  جحودی  

 است با بیگان ؟ 
مردم افغانستا  بحیحنحوا  قحربحانحیحا   
بالفصی بیش ا  س  ده   جنح   
و جونریلی با ا  دست داد  هسحت  
و نیست جودو بحا مصحیح حتحی بحی  
ححرم مححی   پححایححا  دسححت و پححنححجحح  ن
کنند. عمال شیرا ه جامی  ا  هحم  
 سست  است. دو ت وحدو محلحی  
بحرای محردم افحغحانسحتححا و دو حتححی  
بیگان  اسحت کح  سحر حرم سحر و  

ساما  داد  ب  منافع جحود اسحت.  
بدو  اجا ه قدرتهای من ق  ای و  
بویاه امریکا تحوا  هحیحا ححرکحت  
مسححتححقححلححی نححدارد. بححخححشححی ا   
مافیای قدرو و اعحمحال تح حمحیحی  
ریاضت اقتصادی بر محردم اسحت.  
بی ربح حی دو حت وححدو وححدو  
ملی ب  منافع مردمو ا  هر  محا   

 دیگری عیا  تر است.  
مقایس  تالب حکومت برای ححی  
و فصی منحاقشحاو بحا بحا ح حا  و  
تامی  رفاهیاو عمحوم جحامحیح  و  
به ود وضییت اقتصادیو بحخحوبحی  
رویکرد سیاسی ح اجتماعی دو حت  
وححدو محلححی را نشححا  محیححدهححد.  
ححرادرا  بححا حح " بحح    ححا  ححردانححد  "ب ب
قدرو دو تی و سهیحم کحرد  ونحهحا  
حححخحححشحححی ا    در اداره کشحححور ب
استراتای رونحد صحلح  ا  محنحظحر  

 دو ت وحدو ملی است.  
ا  منظر منافع مردم امحا جحنح   

و صل  وبرفحیح  محااکحره اسحاسحا  
تیریف دیگری دارد. جن  فقح   
با  شکر کشی نحظحامحی تحیحریحف  
نمی شود. سیحاسحت جحنحگحی هحم  
صرفا قشو  کشی نیسحت. صحلح   

 نیل ب  همی  ت ع. 
جاتم  کشمکش نظامی و یحورب  
ححا   بحا ح حا  ا حر قححرار اسحت کح  ب
بقدرو رسید  مجدد ونا  و تامحیح   
پیش شرط هایشا  بحرقحرار  حرددو  
 یلی بجل ادام  هحمحیح  جحنح   
نفرو انگیل نخواهد بود. صحلح  بحا  
بحا ح حا  بحرای محردم اسحاسحا بحی  
ححا   مححیححنححی اسححت. ایحح  جححنحح  ب
وسیتی ب  مرات  بیش ا   اشحتح   
ححیححروهححای   ححا تححوافححق ن ححار ب و ایحح  ب
 هارجان   ب  اضحافح  بحا ح حا  و  
مافیای حکومتی و تنظیم هحای  
جهحادی عحلحیح  محردمو و ادیحهحای  
سیاسی و رفاه ونا  ادامح  جحواهحد  

 یافت. 

ونی  ب  وضحو  مشحخحص اسحتو  
ویححنححده ای بشححدو تححاریححکححتححر و  
فالکت بارتر برای محردم مصحیحت  
دیده افغانسحتحا  در ححال تحکحویح   

 است. 
نیروی واقحیحی در رونحد هحر حونح   
 فتگویی اعمال اراده جحود محردم  
است ک  هیا کجحا و در هحیحا  
 فتگوی وشکار و نهانی نمایحنحده  
ای نداشت  اند و ب یا نماینحد حی  

 نشده اند.  
راه مردم و تامی  منافع ونها ن  ا   
مااکره صل  بحا بحا ح   حاشحتح   
اسحت و نح  محیحتحوانحد بحا اجحالس  
 هار جحانح ح  ا  نحیحروهحایحی کح   
اساسا مس   و عامی اصلی سح   
ده  وتش افرو ی در افحغحانسحتحا   

 بوده اند بگارد.  

7از صفحه           

 

 
 اعتصاب و اعتراض کارگران معادن هرروز گسترده تر میشود

کحار حر    ٦٠٠ بهم  بیش ا     ۶رو   
مححیححد  کغححال سححنحح  بححر ه در  
اعتراض ب  میوقاو محلدی جحود  
مقابی ساجتما  اداری ایح  محیحد   
در شاهرود تحجحمحع کحردنحد امحا ا   
ونجحا کح  کحارفحرمحا بح  جحواسحت  
کار را  توجهی نکحردو کحار حرا   

ححا بححی یححک مسححافححت     ٧٠ ب
کیلومتریو در مقابی دفتر اداری  
مید  در شهحر شحاهحرود دسحت بح   
تجمع  دند. مید  بحلره یحکحی ا   
حح ححر  شححرقححی اسححت.   مححیححاد  ا 
کار را  ای  مید  در حال ححاضحر  
بابحت نحیحمحی ا  محلد محهحرمحاه و  

هحای وبحا  و وکر    تمامی محلد محاه 
بل کارند و بیم  کار حرا  نحیحل ا   
وبحا  محاه بح  تححامحیحح  اجححتحمححاعححی  

 پرداجت نشده است.  
 

اعتراض کار را  میاد  در نحقحاط  
مختلف کشورو بحی وقحفح  ادامح   
دارد و هححر رو  شححاهحد  سححتححرب  
بیشتر  ای  اعتراضاو هستحیحم. ا   

  ٢٠٠٠ دیماه بیش ا     ٣٢ جمل  رو   
کحار حر  حنحد محیحد  شحهحرسحتححا   
کوه نا  در کحرمحا  در اعحتحراض  
ب  عدم پرداجت س  محاه محیحوقحاو  
ملدی جود بح حور هحمحاهحنح  و  
هملما  دست ب  اعتصا  و تجمحع  
اعتراضی  دند. کحار حرا  محیحد   
هشونی در کحوهح حنحا  نحیحل اعحالم  
کرده بودند کح  ا حر ححقحوق ونحهحا  

پرداجت نشود ب  جحمحع اعحتحصحا   
کححنححنححد ححا  جححواهححنححد پححیححوسححت.  
کحار حرا  محیححد   مسحتحا  یححورو  
غححر  در و ادشححهححر و کححار ححرا   
مید   غال سن  محلحا ورام در  
رامیا  نیل دست ب  اعحتحصحا   ده  
و در مقابی فرمانداری هحای ایح   
دو شهر دست ب  تجمع اعحتحراضحی  
 دنححد. کححار ححرا  مححیححد   غححال  
سن   مستا  یورو شمال غحر   
در و ادشححهححر اسححتححا   ححلححسححتححا  و  
کار را  مید   غال سن  ملحا  

دیماه بحا    ٣١ ورام در رامیا  نیل رو   
محاه    ٣٠ جواست پحرداجحت فحوری  

حقوق میوق  و پرداجت حق بحیحمح   
کار را  ب  تامحیح  اجحتحمحاعحی و  
رفححع مشححکححی دفححتححر حح  هححای  
درمانیو دست ب  اعتصحا   ده و  
در مقابی فرمانداری ای  دو شحهحر  
تجمع کرده بودند. کار را  محیحد   

  ٢١ پابدانا در راور کرما  نیحل رو   
دیماه همراه با جحانحواده هحای جحود  
در مقحابحی فحرمحانحداری دسحت بح   
تححجححمححع  دنححد. ایحح  بححخححشححی ا   
اعتراضاو و اعتصاباو کحار حرا   
میاد  در یک ماه  اشت  اسحت.  
هحمحیححنحیح  بحایحد بح  اعححتحصحابححاو  
بلرگ و بحوننحی محدو محیحد   
بافق و ت ص  جانواده های ونهحا و  
کار را  مید   ادرملو در استحا   
یحلد در یحکحی دو سحال  حاشحتحح   

 اشاره کرد.  

اعححتححصححا  و تححجححمححع مشححتححرن  
کار را  و حضحور جحانحواده هحای  
ونها در تحجحمحیحاو اعحتحراضحی دو  
 ام مهحم در جحهحت تحقحویحت ایح   
اعتراضاو است ک  باید هحر  ح   
بیشتر توس  کحلحیح  کحار حرا  بح   
دست  رفت  شحود. در محاهحهحای  
 اشت  شاهد حضور  سحتحرده تحر  
جانواده های کار را  در تجمیحاو  
اعححتححراضححی و ا  بححر  دیححگححر  
اعححتححراضححاو هححمححلمححا  مححراکححل  
کار ری ا  جمل  در پحتحروشحیحمحی  
ها بوده ایم. ای  اقحدامحاو  حامحی  
بلرگ در جحهحت محتح حد شحد  و  
دست  د  ب  اعتصابحاو هحمحلمحا   
توس  کار را  در سحراسحر کشحور  

 است.  
 

ححیححسححت کححار ححری ا    ححل  کححمححون
م ار او کار حرا  محیحاد  عحلحیح   
دو ححت و کححارفححرمححایححا  قححابححیححانحح   
ححهححا را بحح    ححمححایححت مححیححکححنححد و ون
تشکیی محجحمحع عحمحومحی بحرای  
تصمیم  یری جحمحیحی بحویحاه در  
ححیح  اعححتحصحا و ارتحح حاط فشححرده  
نحمححایحنححد حا  مححیحاد  محخححتحلححف و  
ححواده هححای   حضححور اعضححای جححان
 کار را  در تجمیاو فرامیخواند.  

 
 حل  کمونیست کار ری ایرا  

   ٢٠٣٥  انوی     ٢٥ و  ٣١٩٤ بهم     ۶

 
 انترناسيونال

 نشريه حزب کمونيست کارگری
 سردبیر این شماره: سوسن صابری

 مسئول فنی: سهند مطلق
 anternasional@yahoo.comای میل: 

 
 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 

صلح با طالبان، خودی 
 و بیگانه کیست؟

 

 


