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بازگشايی مدارس اقدامی برای 
 وقوع يک فاجعه انسانی

 
 شھريور ماه جاری مدارس کشور ١۵روز شنبه 

با دستورالعمل رسمی حسن روحانی بازگشايی 
بازگشايی مدارس در شرايطی صورت .  شدند

گرفته است که ويروس کرونا در ايران ھمچنان 
 نفر بر اثر ١٢٠بيداد می کند، روزانه بيش از 

ابت< به اين ويروس جان خود را از دست می 
 ھزار نفر ھم در روز به اين ٢دھند و بيش از 

بازگشايی مدارس در .  ويروس مبت< می شوند
 ١٩چنين وضعيتی خطرناک که اپيدمی کوويد 

سرتاسر کشور را فرا گرفته و طبق نظر 
سخنگوی وزارت بھداشت در ھمان روز 

 استان کشور در وضعيت قرمز و ١٣بازگشايی، 
 استان در وضعيت ھشدار بوده اند، اقدامی ١۵

. جنايتکارانه برای وقوع يک فاجعه انسانی است
اقدامی مرگبار برای کشاندن دانش آموزان، 
معلمان و خانواده ھای آنان به مسلخ ويروس 

 . کرونا
موضوع بازگشايی مدارس که از چندی پيش به 
جدال ميان دولت و ستاد مبارزه با کرونا تبديل 

 شھريور، با ١٢شد، سرانجام در روز چھارشنبه 
سخنان حسن روحانی در جلسه ھيات دولت 

روحانی در اين جلسه با تاکيد بر .  رسميت يافت
الويت آموزش حضوری در مدارس و بيان اينکه 

برای ما مھم بود در تمام اين مراحل که بگوئيم "
فاصله جان و نان معنا ندارد، فاصله جان و کار 

معنا ندارد، فاصله معيشت و س<مت معنا ندارد  
در پی اجرای "  فاصله س<مت و ديانت معنا ندارد

ھمان سياست ايمنی جمعی عم< با به ھيچ گرفتن 
: س<مت و جان ميليون ھا دانش آموز اع<م کرد

 شھريور می خواھيم بگوئيم فاصله ای ١۵از "
ھم .  بين جان و يادگيری و آموزش وجود ندارد

می شود درس خواند و ھم می شود مراتب 
تحصيلی را ادامه داد و ھم جوانان می توانند به 

درس خواندن در ھمه .  آينده خود اميدوار باشند
مقاطع برای ما مھم است و با در نظر گرفتن تمام 
پروتکل ھای بھداشتی که از ستاد کرونا اع<م 

 ". شد، اين کار به خوبی انجام می شود
حسن روحانی برای پيشبرد سياست ويرانگر خود 

شش ماه پس از توافق دولت آمريکا با گروه 
طالبان، مذاکرات نمايندگان دولت افغانستان و 
طالبان در شھر دوحه پايتخت قطر از روز شنبه 

عبدهللا عبدهللا که رياست .   شھريور آغاز شد٢٢
ھيات نمايندگان دولت افغانستان در اين مذاکرات 

"را برعھده دارد گفت ايم تا به  جا آمده به اين: 
چھل سال خونريزی پايان دھيم و در سراسر 

آنتونيو ".  افغانستان صلح پايدار برقرار شود

 نقد مذھب، جزئی جدائی ناپذير
  از آزادی عقيده و بيان است

 
 ماه از ٧ھای جنايتکار و فاسد اس<مگرای حاکم بر ايران که پس از گذشت  علی خامنه ای سردسته باند

اش را پيدا نکرده است، تجديد انتشار  شيوع کرونا ھنوز جرات بيرون آمدن  از پستوی خانه
گرا در  ھای اس<م زمان با محاکمه تروريست کاريکاتورھای محمد را در مجله فکاھی شارلی ابدو، ھم

تکرار "  استکبار ستيزی"فرانسه، فرصتی يافت، تا  اظھار وجود کند، ادعاھای پوشالی خود را در مورد 
نمايد و در ھمان حال ت<ش نمود، چنانچه بتواند گروھی از افراد نا آگاه مذھبی را در خدمت اھداف و 

 . مقاصد ارتجاعی خود تحريک و تھييج کند
ای و دولت دينی اس<می، رسواتر و مفتضح تر آن ھستند که حتی بتوانند عقب  اما اکنون ديگر خامنه

اش  ای که از پستوی خانه ای در بيانيه خامنه.  ھای مذھبی را در ايران به دنبال خود بکشند ترين آدم مانده
 : انتشار داد، نوشت

ی نورانی و قدسی حضرت رسول  ه ی فرانسوی در اھانت به چھر گناه بزرگ و نابخشودنی يک نشريه"  
ھای سياسی و فرھنگی دنيای  بار دستگاه ی شرارت بار ديگر عناد و کينه)  صلّی هللا عليه و آله(اعظم 

 ٧  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨٧شماره    ٩٩  شھريور ٢۴ –سال  چھل و دوم 

 برای مردم افغانستان صلح چه معنايی دارد؟

صدھا تن از کارگران و کارکنان مخابرات 
روستايی به نمايندگی از چند ھزار تن از 

 ٩٩ شھريور ١٧ و ١۶ھمکاران خود، روزھای 
برای دومين بار در سال جاری با يک اقدام 

دھی يک  بسته و سازمان اعتراضی جمعی و ھم
تجمع سرا سری در مقابل مجلس، خواھان تحقق 

اين زحمتکشان که از .  ھای خود شدند خواست
رضوی، ( استان ازجمله  خراسان١٧ھا شھر و  ده

، قزوين، گي<ن ، ھمدان، )شمالی و جنوبی

 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

گوترش دبيرکل سازمان ملل نيز مذاکرات صلح 
را فرصتی بزرگ برای رسيدن به صلح و تحقق 

اما آيا توافق .  آرزوھای مردم افغانستان دانست
تواند برای  دولت کنونی افغانستان با طالبان می

ديدگان  کارگران و زحمتکشان، برای زنان و ستم
! جامعه فقرزده افغانستان صلح به ارمغان آورد؟

آيا اصوp توافق بين گروه طالبان و دولت کنونی 

 ده سال مبارزه کارگزاران مخابرات روستايی
 انداز آن  و چشم

 اعدام جنايتکارانه
  نويد افکاری
کنيم  را محکوم می   

 ھا پناھجويان  سوزی در اردوگاه آتش
 مويرا در جزيره لسبوس و مسئله مھاجرت و پناھندگی
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١از صفحه   

 بازگشايی مدارس اقدامی برای وقوع يک فاجعه انسانی

  ٨درصفحه 

در کشاندن دانش آموزان به مسلخ ويروس 
کرونا، از کيسه خانواده ھا ھم مايه گذاشت و 

خانواده ھا ھم بايد در اين : "خطاب به آنان گفت
زمينه ھمکاری کنند و خود معلمان و دانش 

". آموزان ھم بايد موارد pزم را رعايت کنند
روحانی به رغم بيان سخنانی اين چنينی که دانش 
آموزان را برای رفتن به مدرسه تشويق می کرد 
و از خانواده ھا و معلمان ھم خواست تا در مقابل 
ويروس کرونا سينه سپر کنند، اما خود طبق سنت 
ھر ساله که می بايست برای به صدا درآوردن 
زنگ مدارس در مدرسه ای حضور می يافت، 
در کمال بی شرمی حاضر به اين کار نشد و از 

اقدامی .  طريق مجازی زنگ مدارس را نواخت
که خشم خانواده ھا را برانگيخت و حتا در ميان 
طرفداران دولت نيز رياکاری و شارpتانيزم او با 

 . انتقادھای شديدی مواجه شد
پوشيده نيست، اصرار و سرسختی دولت در 
بازگشايی مدارس آنھم در تمام سطوح و استان 
ھای ايران، حتی در مناطقی با وضعيت ھشدار و 
قرمز، ھمانا عادی جلوه دادن شرايط کشور به 

 و استمرار ھمان سياست ١٩لحاظ اپيدمی کوويد 
جنايتکارانه کشتار جمعی مردم در مبت< کردن 

 درصد کل جمعيت کشور به ويروس ٨٠ تا ٧٠
برای روشن شدن ابعاد .  واگير دار کرونا است

فاجعه بار بازگشايی مدارس، فقط کافی است 
ھمان آمارھای رسمی و صد البته غير واقعی 
سخنگوی وزارت بھداشت مورد نظر قرار گيرد 
تا عمق جنايات دولت جمھوری برای ھمگان 

 .آشکار شود
سيما سادات pری، سخنگوی وزارت بھداشت، 

 شھريور، تعداد مبت<يان ١۶در روز يکشنبه 
 ١٩٩٢ ساعت گذشته ٢۴ويروس کرونا را طی 

 نفر اع<م ١٣٩نفر و تعداد جان باختگان را نيز 
 ١٣ھمان روز، "بر اساس گزارش او، در .  کرد

استان تھران، مازندران، گي<ن، قم، اصفھان، 
خراسان رضوی، آذربايجان شرقی، کرمان، 
خراسان شمالی، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در 

 استان ديگر، يعنی استان ١۵وضعيت قرمز و 
ھای آذربايجان غربی، البرز، فارس، لرستان، 
ھرمزگان، اردبيل، بوشھر، کرمانشاه، کھگيلويه 
و بوير احمد، خراسان جنوبی، مرکزی، اي<م، 
چھار محال بختياری، کلستان و خوزستان در 

 .قرار داشتند" وضعيت ھشدار
در چنين وضعيت حادی از شيوع بيماری 
ويروس کرونا، اع<م بازگشايی مدارس با 
مخالفت شديد خانواده ھا، رؤسای بيمارستان ھا، 
سازمان نظام پزشکی، گروه ھای مختلف 
اجتماعی، وزارت بھداشت و مجموعه ای از 

.  افراد عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا مواجه شد
دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئيس کل سازمان 
نظام پزشکی کشور از جمله کسانی بود که روز 

ای نسبت به بازگشايی   شھريور، طی نامه١۵
طبق گزارش .  غير منتظره مدارس ھشدار داد

روابط عمومی نظام پزشکی، ظفر قندی، با 
 استان ٢٨اشاره به شرايط قرمز و ھشدار در 

اين :  کشور خطاب به حسن روحانی نوشت
تصميم يقينا موجب تحميل بيماران بيشتر بر 
جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواھد 

 .شد
عباس آقازاده، رئيس مجمع عمومی سازمان نظام 
پزشکی ايران نيز در نامه سرگشاده ای خطاب به 
ستاد ملی مبارزه با کرونا که رياست آن با حسن 
روحانی است، بازگشايی مدارس را به معنای 

به خطر انداختن جان ميليون ھا دانش آموز و "
آموزگار و خانواده ھای ايشان، و دخالت در 
کارشناسی تخصصی نحوه مقابله و مبارزه با 
بيماری از سوی مسئولين غير مرتبط با امور 

دانست و از دولت خواست تا از "  بھداشتی
بازگشايی حضوری مدارس در ھمه مناطق 

 .کند" اکيدا جلوگيری"
حاجی بابايی، وزير آموزش و پرورش سابق نيز 
طی يادداشتی نسبت به بازگشايی مدارس ھشدار 
داد و با اع<م اينکه اگر فرزند دانش آموز داشتم، 
آن ھا را راھی مدرسه نمی کردم، از خانواده ھا 
خواست تا فرزندان خود را به مدرسه نفرستند و 
به نوه ھای خود ھم توصيه کرد تا از رفتن به 

خانواده ھا اما با نفرستادن .  مدرسه پرھيز کنند
فرزندان خود به مدارس در گستره ای وسيع 
مخالفت خود را نسبت به اين تصميم دولت نشان 

مخالفت خانواده ھا با بازگشايی مدارس آن .  دادند
چنان قوی بود که طبق گزارش وزير آموزش و 
پرورش در روزھای اوليه بازگشايی، مدرسه ھا 

 دانش آموز در ھر ١٢عم< خالی و حداکثر تا 
 . مدرسه حضور يافته بودند

ھمزمان با اع<م مخالفت ھای عمومی در متن 
جامعه، تعدادی از نمايندگان مجلس نيز در انتقاد 

آن را "  تبعات جبران ناپذير"به بازگشايی مدارس 
جعفر قادری، نماينده شيراز در .  ھشدار دادند

مجلس ارتجاع با انتقاد از حضور دانش آموزان 
در مدارس، آنھم در شرايط گسترش ويروس 

"کرونا گفت متاسفانه آقای رئيس جمھور در : 
حاليکه خود  به خاطر کروناويروس به مجلس 
نمی آيد و آيين بازگشايی مدارس را ھم از طريق 
ويدئو کنفرانس برگزار می کند، اصرار دارد که 
دانش آموزان به شکل حضوری در ک<س درس 

مخالفت نمايندگان مجلس تا بدانجا ".  حاضر شوند
پيش رفت که تعدادی از آنان از جمع آوری امضا 
برای استيضاح محسن حاجی ميرزايی، وزير 

 . آموزش و پرورش خبر داده اند
 ١٢حسن روحانی در جلسه روز چھاشنبه 

شھريور،  فقط به رياکاری در دعوت از خانواده 
او در توجيه .  ھا به بازگشايی مدارس بسنده نکرد

بازگشايی مدارس، به دروغ بر رعايت تمام 
پروتکل ھای بھداشتی اع<م شده از طرف ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و سازمان بھداشت جھانی 

پس از اين ادعای روحانی، دکتر .  ھم تاکيد کرد
مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا 
به ھمشھری آن<ين گفت، سازمان جھانی بھداشت 
برای بازگشايی مدارس سه شرط اع<م کرده 

اول اينکه موارد جديد ابت< به کرونا، نه در .  است
 ١٠يک مدرسه بلکه در يک شھر به کمتر از 

 ھزار نفر طی يک ھفته رسيده ١٠٠مورد در ھر 
 درصد تست ھای پی ۵دوم اينکه کمتر از .  باشد

سی آر در ھفته مثبت باشند و سوم اينکه تعداد 
مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با ع<ئم کرونا 

.  درصد کل بيماران باشد۵در ھفته کمتر از 

عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، در ادامه ادله 
خود برای مخالفت با بازگشايی مدارس، با تاکيد 
بر اينکه ما در ايران به اندازه کشورھای اروپای 
غربی و آمريکا تست پی سی آر انجام نمی دھيم، 
چون ھمه کيت ھای آن وارداتی و در نتيجه 

در ايران رعايت پروتکل "ھزينه بر است، لذا 
ھای سازمان بھداشت جھانی فراھم نيست و لذا 
مدارس بايد غيرحضوری و آموزش می بايست 

 .صورت گيرد" به صورت مجازی
در چنين سطحی از مخالفت ھا و نيز در پی عدم 
حضور دانش آموزان در مدارس بود که حسن 
روحانی و وزير آموزش و پرورش سه روز پس 
از بازگشايی مدارس از موضع قبلی خود عقب 
نشينی کرده و غير الزام آور بودن حضور دانش 

 . آموزان در مدارس را اع<م کردند
با عقب نشينی دولت و اع<م غير الزام آور بودن 
حضور دانش آموزان در ک<س درس، موضوع 
آموزش به طريق مجازی يا ھمان طرحی که 

نام برده است، "  شبکه شاد"دولت از آن به عنوان 
بحث ھای جدال برانگيز ديگری در متن جامعه 

شبکه شاد يک اپليکيشن است که .  شکل گرفت
ازطريق آن دانش آموزان و آموزگاران می توانند 

شبکه ای که راه .  با ھم ارتباط برقرار کنند
وعده داده "  آينده ای نزديک"اندازی آن برای 

شده و فع< آماده سازی آن با مشک<ت فنی عديده 
 . ای مواجه است

" شبکه شاد"آنچه مسلم است راه اندازی سامانه 
نيز کمترين گشايشی از گره کور ميليون ھا دانش 
آموزی که در مناطق محروم زندگی می کنند، 

بر اساس آمارھای رسمی، ھم .  نخواھد گشود
 ميليون دانش آموز در مناطقی زندگی ٣اکنون 

ع<وه بر .  می کنند که دسترسی به اينترنت ندارند
اين، ميليون ھا دانش آموز ديگری ھم که در 
شھرھا زندگی می کنند، به دليل شرايط فقر و 
نداری و تحميل ھزينه ھای سنگين بر خانواده، 
عم< قادر به خريد تلفن ھوشمند، تابلت و يا 

. کامپيوتر برای فرزندان دانش آموز خود نيستند
شبکه "از اين رو، آموزش مجازی و راه اندازی 

نيز اگر روزنه ای برای آموزش از راه "  شاد
دور باشد، صرفا در خدمت آن دسته از دانش 
آموزانی است که از حداقل امکانات رفاھی 

 .برخوردارند
برای آگاھی از وضعيت خطير موجود، اساسا 
نيازی به دانش آکادميک، ھشدارھای سازمان 
جھانی بھداشت، نامه نگاری رئيس سازمان نظام 
پزشکی کشور، مخالفت ھشدار گونه روسای 
دانشگاه ھای علوم پزشکی، روسای بيمارستان 
ھا  و حتا مخالفت ستاد ملی مبارزه با کرونا نبود 
تا روحانی و وزير آموزش و پرورش پس از سه 
روز از بازگشايی مدارس متوجه عواقب وخيم 

روشن است که .  اقدام جنايت کارانه خود می شدند
دولت و وزير آموزش و پرورش بيش از ھر 
کسی به شرايط بحران کرونايی موجود در جامعه 

حال با توجه به مجموعه شرايط .  واقف بوده اند
پيش آمده می توان باور کرد که دولت جمھوری 
اس<می صرفا به دليل شدت مخالفت ھای موجود 
در بازگشايی مدارس تن به عقب نشينی داد يا 

 رمز و راز ديگری ھم در کار بوده است؟ 
شدت مخالفت با بازگشايی مدارس که از ھفته ھا 
قبل از اع<م رسمی بازگشايی مدارس برای 
حسن روحانی و وزارت آموزش و پرورش 
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۴درصفحه   

١از صفحه  قدرت نظامی طالبان به دليل فساد دولت حاکم،  
ھای نظامی  ھای امپرياليستی، کمک سياست دولت

و مالی جمھوری اس<می و منابع مالی ناشی از 
گيری از مردم افزايش  تجارت مواد مخدر و باج

پول و س<ح اين امکان را به طالبان داد تا .  يافت
به سربازگيری از ميان جوانان محروم و بيکار 

 . جامعه دست بزند
طور که گفته شد، فسادی که در دولت  ھمان

کند و آن را به يکی از  افغانستان بيداد می
ھای حال حاضر جھان تبديل  فاسدترين دولت

در .  کرده يکی از عوامل رشد مجدد طالبان است
افغانستان کسب مقامات دولتی زد و بندی است 

گيری از رانت  بين سران احزاب برای بھره
قدرت، سران احزابی که ھر کدام ت<ش دارند 

ای از مردم افغانستان  خود را نماينده قوم و طايفه
در واقع دامن زدن به مسائل قومی و .  جا بزنند

ای، ت<ش برای حفظ بقايای ساختار  طايفه
ھای ماقبل  اجتماعی و سياسی و سنت

ھا، يک  داری و قطعه قطعه کردن افغان سرمايه
نفع بزرگ برای ھمين افراد فاسد دولتی دارد که 
خواستار حفظ نظم و شرايط موجود ھستند و از 

نتيجه اين فساد را در اقتصاد .  برند آن بھره می
خوبی  ويران افغانستان و فقر و بيکاری مردم به

ھای سازمان  براساس ارزيابی.  توان ديد می
 ١٨٠ از ميان ٢٠١٨در سال "  الملل شفافيت بين"

کشور جھان، افغانستان ھمراه با سودان و گينه 
 قرار داشتند و تنھا چند کشور مانند ١٧٢در رده 

سومالی، سوريه، سودان جنوبی و يمن وضعيت 
 نيز ٢٠١٧سال .  بدتری از افغانستان داشتند

!!!  اين ليست قرار داشت١٧٧افغانستان در رده 
ای که  ھای مالی گسترده ھا، کمک در تمام اين سال
ھای ثروتمند  ھای جھانی و دولت از سوی سازمان

امپرياليستی به نام مردم افغانستان به دولت 
افغانستان داده شد، به جيب ھمين سردمداران دزد 

ھا  تنھا دولت آلمان در طول اين سال.  و فاسد رفت
 ميليارد يورو کمک مالی به دولت افغانستان ١٢

ی چندانی  داده است که مردم افغانستان از آن بھره
 .اند نبرده

ھا  ھای امپرياليست و سياست اين دولت نقش دولت
. باشد عامل ديگری در پديدآمدن اين شرايط می

ی مبارزه با طالبان و  دولت آمريکا به بھانه
القاعده و بر سر کار آوردن يک دولت 

به افغانستان "  حقوق بشر"، و بردن "دمکراتيک"
دولت آمريکا تنھا در طی ده .  لشکرکشی کرد

 ھزار ٣سال نخست حضور خود در افغانستان 
ھای جنگی  ميليارد دpر صرف جنگ و ھزينه

اما حاصل آن برای مردم افغانستان مرگ و .  کرد
 نيروھای نظامی ٢٠١٩تنھا در سال .  کشتار بود

در خاک "  اھدافی" بمب بر ٧۵٠٠آمريکا 
افغانستان فروريختند که برای مردم افغانستان 

تنھا .  عام غيرنظاميان بود نتيجه اين حم<ت، قتل
در نيمه نخست سال جاری براساس آمارھای 

 تن از ٣۴٠ غيرنظامی که ١٢٨٢سازمان ملل 
ھا کودک بودند، در اثر حم<ت ھوايی  آن

نيروھای نظامی آمريکايی جان خود را از دست 
توانست صرف بھبود  ھايی که می پول.  دادند

تنھا در يک .  به خون ھزاران افغان آلوده است
مورد، در زمان حاکميت طالبان و در پی تصرف 

(٧٧مزارشريف در مرداد ماه  ، )١٩٩٨اوت  
ھزاران غيرنظامی در اين شھر طی چند روز 

ست که زنان را  طالبان ھمان گروھی.  کشته شدند
ترين حقوق خود نيز محروم کرد،  از ابتدايی

قوانين ارتجاعی اس<می را اجرايی کرد و از 
سنگسار و يا شليک به شقيقه زنان در م<ءعام 

و باز طالبان ھمان .  نيز ھيچ ابايی نداشت
pدن امکان ايجاد  ست که به اسامه بن گروھی
ی وحيد  گفته ھای آموزشی داد و حتا به پادگان
مدير اداره دوم سياسی وزارت خارجه (مژده 

 ١١از کليات حادثه )  افغانستان در دولت طالبان
ھای تلخ  از طنز.  سپتامبر قبل از وقوع آن آگاه بود

تاريخ اين است که مذاکرات صلح افغانستان با 
شرکت وزير خارجه آمريکا در روزی آغاز 
گرديد که يک روز قبل از آن در آمريکا مراسم 
يادبود قربانيان حمله تروريستی القاعده به 

 برگزار ٢٠٠١ سپتامبر ١١ھای دوقلو در  برج
 . شده بود

اما چگونه  گروھی که مرتکب اين ھمه جنايت 
در افغانستان شد و نيروھای نظامی امپرياليسم 

اش برای سرنگونی آن،  آمريکا به ھمراه متحدين
و تشکيل دولتی "  دموکراسی"برقراری 

به افغانستان يورش "  مردم"از سوی "  منتخب"
بردند، بار ديگر به چنان قدرتی در افغانستان 

 سال، از بازگشت طالبان ١٩تبديل شد که پس از 
به قدرت و گرفتن سھم در دولت افغانستان سخن 

ھای  سياستمداران دولت!  شود؟ رانده می
داری  ھای نظام سرمايه امپرياليستی و ديگر ارگان

سخن به "  افغانی بين"جھانی چنان از مذاکرات 
آورند که گويی طالبان براستی نماينده  ميان می

ديده افغان  واقعی بخشی از مردم زحمتکش و ستم
 !!!است

واقعيت اين است که نه دولت کنونی افغانستان و 
نه طالبان از منافع مردم افغانستان، منافع 

ديدگان  کارگران و زحمتکشان، زنان و ديگر ستم
کنند و به ھمين دليل  اين کشور حرکت نمی

. کدام نماينده واقعی مردم افغانستان نيستند ھيچ
طلبی  ھا ھمگی مظھر فساد و جنايت و قدرت آن

اگر ھم طالبان توانست با سربازگيری .  ھستند
از ميان فقرا و بيکاران بار )  استخدام مزدور(

ديگر نيروی نظامی خود را سازمان داده و به 
صحنه سياسی افغانستان بازگردد، محصول 

ھای امپرياليست و در راس  ست که دولت شرايطی
آن دولت آمريکا و مقامات فاسد حاکم بر 

 . افغانستان آن را رقم زدند
ائت<ف "طالبان پس از شکست از نيروھای 

که از حمايت وسيع نيروھای نظامی "  شمال
آمريکا برخوردار بودند و بدنبال آن از دست 

، ٢٠٠١دادن قدرت و مناطق تحت نفوذ در سال 
اما .  ھا قدرت نظامی آن بسيار محدود ماند تا سال

 به بعد، ٢٠٠۶پس از چند سال، بويژه از سال 

پذير است و اگر آری چگونه  افغانستان امکان
 !!توافقی امکان تحقق دارد؟

در دوحه قطر در حالی آغاز "  صلح"مذاکرات 
شد که در ھمان روز در اثر حم<ت طالبان به 

 نفر کشته ١۵برخی از مراکز دولتی حداقل 
وزارت دفاع افغانستان نيز مدعی شد که .  شدند

 نفر از نيروھای ۴٠در جريان حم<ت آن روز 
 .اند طالبان کشته شده

از زمان توافق آمريکا و طالبان، حتا در جريان 
 بين نيروھای  آزادی زندانيان دو طرف، درگيری

نظامی طرفين ھمواره ادامه داشته است که تعداد 
بسيار زيادی غيرنظامی از جمله کودکان جان 

ھا از دست  خود را  در جريان اين درگيری
برای نمونه در حالی که دولت افغانستان .  اند داده

 ٣"  عرفه"و "  عيد قربان"و طالبان به مناسبت 
بس کرده بودند، به گزارش  روز اع<م آتش

در ھمين "  کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان"
ھای دو طرف  سه روز در جريان درگيری

 تن ١٢٢ غير نظامی کشته و ٣٢منازعه،  
 .زخمی شدند

چنين سه روز قبل از آغاز مذاکرات، عملياتی  ھم
از سوی گروه حقانی برای کشتن امرهللا صالح 

جمھور صورت گرفت که  معاون اول رئيس
اگرچه وی از اين عمليات جان بدربرد، اما ده 

گروه .  غيرنظامی جان خود را از دست دادند
الدين حقانی  حقانی متحد طالبان و رھبر آن سراج

که دولت آمريکا برای بازداشت او ده ميليون 
دpر جايزه تعيين کرده است، معاون رھبر فعلی 

ھمان گروھی !!!  هللا آخوندزاده است طالبان ھيبت
که دولت آمريکا با آن در اسفند ماه قرارداد صلح 

 !!!امضا کرد
کننده  شيخ عبدالحکيم حقانی رئيس ھيات مذاکره

طالبان در ھمان روز اول موضع طالبان در 
او .  بس را به روشنی عنوان کرد رابطه با آتش

بس بايد در جريان ھمين  موضوع آتش"گفت 
، بنابراين طالبان تا "مذاکرات حل و فصل شود

ھای خود تن  رسيدن به حداقل بخشی از خواست
ست که در  اين در حالی.  بس نخواھد داد به آتش

 ھزار نفر به نيروی ۵اثر آزادی زندانيان، 
شيخ !!!  نظامی طالبان افزوده شده است

هللا آخوندزاده  که ھيبت عبدالحکيم حقانی پس از آن
به رھبری طالبان برگزيده شد، از سوی وی به 

(محاکم"رياست  طالبان منصوب )  ھای دادگاه" 
گرديد، مسئوليتی که آخوندزاده پيش از انتخاب به 

شيخ .  رھبری طالبان خود برعھده داشت
عبدالحکيم حقانی طرفدار احيای دوباره امارت 

در افغانستان است و )  حکومت طالبان(اس<می 
در سخنان خود در روز اول مذاکرات صلح نيز 

کنندگان بر ايجاد امارت اس<می  خطاب به شرکت
 !!!تاکيد کرد

اش از مذاکرات صلح  طالبان که ھدف اصلی
چنگ انداختن دوباره بر دولت است و آن را 

اش  ست که دست کند، ھمان گروھی پنھان نيز نمی

 برای مردم افغانستان صلح چه معنايی دارد؟

 زنده باد استقQل طبقاتی کارگران
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٣از صفحه   

 برای مردم افغانستان صلح چه معنايی دارد؟

معيشت، بھداشت و آموزش و ايجاد کار و 
گذاری در امور زيربنايی افغانستان شود،  سرمايه

عام مردم افغانستان شد و بر  صرف جنگ و قتل
اگر اين .  ھای اين کشور ب<زده افزود بدبختی

جای جنگ در اين امور و برای مقابله با  ھا به پول
شد، برای طالبان فضا  فقر و بيکاری ھزينه می

آينده  برای سربازگيری از جوانان بيکار و بی
 .شد افغانستان ايجاد نمی

نقش جمھوری اس<می در حمايت از طالبان يکی 
ست که بايد به آن توجه  ديگر از پارامترھايی

زمانی که طالبان به قدرت رسيد، روابط .  کرد
در .  جمھوری اس<می با طالبان بسيار تيره شد

نگار   و روزنامه  ديپلمات١٠مزارشريف 
جمھوری اس<می مستقر در کنسولگری ايران 

سپاه صحابه متشکل از طالبان (توسط طالبان 
اين روابط تيره در حدی .  قتل رسيدند به)  پاکستانی

بود که سپاه پاسداران با ھدايت رحيم صفوی 
فرمانده اسبق سپاه در بيرون راندن طالبان از 
ھرات با نيروھای نظامی آمريکايی ھمکاری 

اما پس از سرنگونی طالبان، روابط اين .  کرد
. گروه با جمھوری اس<می رفته رفته بھبود يافت

جمھوری اس<می با ھدف تاثيرگذاری بر دولت 
ھمان سياستی که در عراق برای (افغانستان 

و )  ھمراه آورد جمھوری اس<می نتايج مفيدی به
يابی در معام<ت قدرت در اين کشور، به  نقش

تھيه س<ح و آموزش (طالبان از نظر نظامی 
اين روابط ھم اکنون .  و مالی کمک کرد)  نظامی

 .نيز ادامه دارد
م< اختر منصور رھبر سابق طالبان که توسط 
پھپادھای آمريکايی کشته شد، در حال بازگشت 

براساس گزارش شبکه خبری سی .  از ايران بود
ان ان آمريکا که ماه گذشته پخش شد، جمھوری 

برای حمله به )  شبکه حقانی(اس<می به طالبان 
پايگاه نيروھای آمريکايی در بگرام پول پرداخته 

 ٧٠در اين درگيری دو غيرنظامی کشته و .  است
تن ديگر از جمله چھار کارمند آمريکايی زخمی 

جاری رئيس امنيت ملی   خرداد سال٢.  شدند
ای اع<م کرد مولوی  ھرات با انتشار اط<عيه

شفيع مسئول نظامی طالبان و عضو رھبری 
طالبان در ھرات در حالی که از ماشين سپاه 

براساس .  آمد دستگير شد پاسداران ايران پايين می
اين اع<ميه وی در يکسال و نيم گذشته حم<ت 

کرده  تروريستی در ھرات را سازماندھی می
 .است

عامل بسيار مھم ديگری که به طالبان برای  
استخدام جوانان برای تقويت نيروی نظامی آن 
کمک شايانی کرد، فقر و بيکاری و گسترش آن 

اداره "براساس گزارش .  ھای اخير است در سال
 ۵۴ بيش از ٩۵در سال "  مرکزی آمار افغانستان

درصد مردم زير خط فقر قرار داشتند، به اين 
 درصد مردم افغانستان ماھانه کمتر ۵۴معنا که 

در حالی که در کابل .   دpر درآمد داشتند٣٠از 
 درصد اع<م ٢۴پايتخت افغانستان ميزان فقر 

شده بود، ميزان فقر در برخی از مناطق از جمله 
در جنوب افغانستان که طالبان حضور "  ارزگان"

 ۴۴.   درصد رسيده بود٩۵تری دارد، به  پررنگ
درصد شاغ<ن در بخش کشاورزی مشغول به 
کار ھستند، اما با اين وجود ميزان بيکاری در 

بيکاری در .  رسد  درصد می٣۴روستاھا به 

 درصد اع<م شده بود و ٣٩مناطق شھری نيز 
 ھزار جوان ۴٠٠ست که ساpنه  اين در حالی

 ٢٢در افغانستان .  شوند وارد بازار کار می
 درصد را ٧٧درصد از نيروی کار را زنان و 

دھند که زنان نيز بيشتر در  مردان تشکيل می
 .بخش کشاورزی مشغول به کار ھستند

 وزارت اقتصاد افغانستان با تغيير ٩٨سال 
)  دpری ماھانه٣٠حذف درآمد (معيارھای فقر 

 درصد اع<م کرد ۵٢ميزان فقر در افغانستان را 
که در واقع ت<شی برای پايين نشان دادن ميزان 

اما در پی شيوع ويروس .  فقر در افغانستان بود
کرونا آمارھای دولتی نيز حاکی از افزايش فقر و 

ی يونس سالک  به گفته.  باشد رکود اقتصادی می
سخنگوی وزارت اقتصاد، درآمد ملی افغانستان 

. در سال جاری ده درصد کاھش خواھد يافت
 درصد افزايش ۴٠ی وی بيکاری تا  گفته به

 درصد ۶٢يابد و ميزان فقر در مرحله اول به  می
.  درصد خواھد رسيد٧٠و در مرحله بعد به 
اتحاديه ملی کارگران "براساس گزارش 

(افغانستان در اثر شيوع ويروس کرونا )  امکا" 
 ميليون نفر کار خود را از دست دادند و ٢حدود 

بويژه تورم مواد (ست که تورم  اين در حالی
ی  گفته به.  به شدت رو به افزايش است)  غذايی

 ١۵مقامات اين اتحاديه در سراسر افغانستان 
ميليون نفر واجد شرايط کار ھستند که از اين 
تعداد ھشت ميليون کام< بيکار و بخش ديگری 

به .  نيز فصلی و ناپايدار به کار مشغول ھستند
ھا از کشورھای ايران  ھا اخراج افغان ی اين ھمه

و پاکستان را نيز بايد اضافه کرد که آمار بيکاری 
 .برد بويژه در ميان جوانان را باp می

حال طالبان در چنين شرايطی خود را آماده 
کند، طالبانی که خواستار  بازگشت به قدرت می

 سال قبل و اجرای قوانين ٢٠بازگشت به 
است، زمانی که زنان از "  شريعت"براساس 

اين .  ترين حقوق خود نيز محروم بودند ابتدايی
است حقوق بشری که امپرياليسم آمريکا به مردم 

بازگشت طالبان با :  افغانستان وعده داده بود
توافق دولت آمريکا با .  قوانين ارتجاعی اس<می

طالبان و تحت فشار گذاشتن دولت افغانستان 
برای توافق با طالبان نشان داد که دولت آمريکا 
نه ھرگز از حاکم شدن قوانين ارتجاعی قرون 
وسطايی نگرانی داشته و نه ھرگز از سلب 

ھا ھرگز مساله  اين.  ترين حقوق زنان ابتدايی

امپرياليسم آمريکا نبوده و تنھا شعاری برای 
اش بوده است، يک روز  موجه جلوه دادن اقدامات

جنگد و روز ديگر خواستار حضور  با طالبان می
ھا بستگی به  ی اين ھمه.  شود طالبان در قدرت می

 .منافع امپرياليسم آمريکا دارد
در افغانستان بعد از طالبان اگرچه زنان موقعيت 
بھتری يافتند و از جمله ميزان باسوادی در ميان 

 درصد رسيد اما تغييری ماھوی در ٣٨زنان به 
برای نمونه ھم اکنون .  ھا بوجود نيامد حقوق آن
 ١۵ درصد دختران افغان قبل از ۴بيش از 
 سالگی مجبور به ١٨ درصد قبل از ٢٨سالگی و 

شوند، يعنی در مجموع حدود يک  ازدواج می
ھا در افغانستان دختران کودک  سوم ازدواج

 !!!ھستند
بار است که ھم  وضعيت در افغانستان چنان فاجعه

 نيروی نظامی تنھا در ١٠٠٠اکنون داعش حدود 
براساس اين گزارش جدا از .  ننگرھار دارد

ھای عضو داعش، بخشی از جوانان  خارجی
براساس گزارش .  اند ننگرھار جذب اين گروه شده

رغم  به)  ٢٠١٨سال (وزارت خارجه آمريکا 
تضعيف داعش در عراق و سوريه، در افغانستان 

گونه نيست و دامنه قدرت آن در حال  وضعيت اين
که برخی از  نکته جالب اين.  گسترش است

اند،  نيروھايی که به استخدام داعش درآمده
يکباره تغيير جھت داده و به استخدام نيروھای  به

ھا  يعنی تنھا علت برای آن!!!  آيند دولتی درمی
 !!داشتن درآمد است، ھمين و بس

ھا که موضوع  بنابراين اگر مردم افغانستان، آن
اصلی ھستند، نتوانند در جريان مذاکرات با 
مبارزاتشان نقش مستقل خود را ايفا کنند تنھا 

ھا بازگشت به عقب  حاصل اين مذاکرات برای آن
ست که  ھا زمانی صلح واقعی برای آن.  خواھد بود

ھمراه با رفاه باشد، با کار و نان و آزادی باشد، و 
ھا خواھند  ھای امپرياليستی به آن اين را نه دولت

ھای پاکستان و ايران و نه حاکمان  داد، نه دولت
تحقق رفاه و صلح، تحقق .  افغانستان و يا طالبان

کار، نان، آزادی تنھا با بدست گرفتن قدرت 
توسط مردم و ايجاد حکومتی شورايی ممکن 

اندازی برای برقراری  اگرچه فع< چشم.  است
شود، اما  حکومتی شورايی در افغانستان ديده نمی

ديدگان افغانستان، مبارزات  مبارزات  ستم
تواند  کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان می

ھايی که  ھايی به پيش براند، گام ھا را گام آن
مذاکره کنندگان را مجبور به شنيدن صدای مردم 
افغانستان کرده، مانع بازگشت به عقب گرديده و 
حتا در اين مرحله نيز دستاوردھايی واقعی برای 

 .ھمراه آورد ھا به آن
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ده سال مبارزه کارگزاران مخابرات روستايی 
 انداز آن و چشم

خوزستان، لرستان، ھرمزگان و چند استان ديگر 
راھی تھران شده بودند، بار ديگر خواھان تحقق 

ھای خود ازجمله قرارداد مستقيم و دائم،  خواست
 و ۴٩بندی مشاغل مطابق ماده  اجرای طرح طبقه

ھا با  سازی حقوق  قانون کار و ھمسان۵٠
مجيد صدری .  کارکنان رسمی مخابرات شدند

مديرعامل شرکت مخابرات در جمع 
کنندگان حاضر شد و سعی کرد با  اعتراض

اما .ھا را مجاب و متفرق کند ھای خود آن دروغ
سر داد و با "  گو دروغ"صدا فرياد جمعيت يک

ورود نيروھای سرکوب و انتظامی، تجمع تا 
 .حدی به تشنج کشيده شد

به دنبال اين تجمع متحدانه و پرشور کارگران و 
کارکنان مخابرات روستايی، جلساتی با حضور 

رئيس مجلس در کميسيون صنعت و معدن،  نايب
رئيس کميته ارتباطات نمايندگان مجلس، 
مديرعامل شرکت مخابرات، نمايندگان ديوان 
عدالت اداری و وزارت کار با نمايندگان 

در پايان اين جلسات قرار .  کارگران برگزار شد
شد يک کارشناس از سوی کارفرما، يک 
کارشناس از طرف کارگران و يک کارشناس از 
طرف وزارت کار، مشترکاً ارزيابی شغل و پايه 
شغلی کارگزاران مخابرات روستايی را 

مديرعامل شرکت نيز .  موردبررسی قرار دھند

تصميم براين شده که ظرف "در اين مورد گفت 
يک ماه آينده، بر اساس قانون کار طرح 

صورت کامل اجرا  بندی مشاغل اص<ح و به طبقه
محمدرضا بيد خام مديرکل ".  و نھايی شود

المللی شرکت ملی مخابرات  ارتباطات و امور بين
نيز به نحو مبھمی تنھا اظھار اميدواری کرد، 

کنندگان در چھارچوب  ھای اعتراض خواست
ھای  وعده.  قانون کار موردبررسی قرار گيرد

ديگری از سوی برخی نمايندگان مجلس مانند 
انعقاد قرارداد مستقيم و دائمی نيز به 

 .کنندگان داده شد اعتراض
ھايی که کارگزاران مخابرات  بدين ترتيب وعده

ھاست با آن آشنا ھستند دوباره  روستايی سال
ھايی که بيش از ده  برای خواست.  تکرار شد 

شده  کشان عنوان کرات توسط اين زحمت سال  به
و ھر بار با چند قرار و تصميمی که به اجرا 
درنيامده و مدام به تأخير افتاده است، مخابرات و 
مجلس و وزارت کار وعده دادند ظرف يک ماه 

ھا  شده، به اين خواست که يک ھفته آن سپری
 .رسيدگی شود

ھای توخالی قديم از  که بوی وعده درحالی
رسيد و اغلب  ھای جديد به مشام می وعده

ھای تکراری  کنندگان اميدی به اين وعده اعتراض
و گاه مبھم نداشتند، اما تجمع خود را پايان دادند 

کما .  تا چند وقت ديگر دوباره آن را از سرگيرند
تر از يک ماه پيش  کشان کم که اين زحمت اين

 مرداد، تجمع اعتراضی مشابھی ٢٩يعنی در 
برگزار کرده بودند و خواستار اجرای طرح 

بندی مشاغل، تبديل وضعيت قطعی به  طبقه
 .نيروی رسمی شرکت مخابرات شده بودند

اعتراض و مبارزه کارگران و کارکنان  
شود و  مخابرات البته به اين دو مورد خ<صه نمی

از زمانی که اکثريت سھام .  ای دراز دارد سابقه
 به بخش خصوصی ٨٨شرکت مخابرات در سال 

واگذار شد تاکنون، کارگران و کارکنان اين 
ھای مختلف  ھا بار در شھرھا و استان شرکت ده

از سال .  اند کشور دست به اعتراض و تجمع زده
 تا لحظه فعلی ع<وه بر تجمعات اعتراضی ٩٣

ھای جداگانه که در ادامه آن،  ھا و استان در شھر
اين يا آن شھر و استان نيز در حمايت و 

آور ده و اقدام  ھمبستگی به اعتراض روی
اعتراضی سرا سری يا نيمه سرا سری را 

طور متوسط دو تجمع  اند، ھرساله به سازمان داده
اعتراضی بزرگ و  سرا سری در تھران مقابل 
مجلس، ساختمان مرکزی مخابرات و ساير 
مراکز دولتی نيز برگزار نموده و بارھا 

. اند طور شفاف بيان کرده ھای خود را به خواست
ھای کلی و قرارھا و  اما ھر بار با وعده

اند، از پذيرش اين  تصميماتی که روی کاغذ مانده
اند و ھزاران کارگر و  ھا طفره رفته خواست

کارمند مخابرات در بدترين شرايط کاری و 
معيشتی به کار ادامه داده و صدھا تن آنان نيز از 

 .اند کار اخراج شده
اگرچه آمار دقيقی از تعداد پرسنل مخابرات ارائه 

اند مخابرات  شود اما برخی منابع دولتی گفته نمی
 ھزار ٣٢ھنگام واگذاری به بخش خصوصی 

ھنگام واگذاری، مخابرات .پرسنل داشته است
.  سال تعديل نيرو نداشته باشد۵تعھد سپرد تا 

واگذاری به بخش خصوصی و رواج گسترده 
ھای پيمانکاری در مخابرات، کارکنان اين  شرکت

ويژه کارگران و کارکنان مخابرات  بخش به
. روستايی را با مشک<ت بيشتری روبرو ساخت

صورت ساعتی يا  بخش زيادی از اين نيروھا به
روزمزد مشغول به کار بودند و حتی از بيمه 
تأمين اجتماعی نيز محروم بودند و بخشا ھنوز 

اين نيروھا فاقد قرارداد يا با .  ھم ھستند
ای  قراردادھای موقت و سفيد امضا بدون ذره

ضمانت شغلی و محروم از دستمزد و حقوق يک 
در .  اند کارگر و کارمند رسمی مخابرات بوده

حداقل دستمزد )  ٩٢(ھا شرايطی که در آن سال
 ھزارتومان بود، در مخابرات قراردادھای ۶٢٠
ھا  رسمی.  شد ھزارتومانی منعقد می٣٠٠ تا٢٠٠

نيز بسياری از مزايای خود را از دست 
شمشير اخراج که باpی سر پرسنل آويخته .دادند

در ظرف .   سال فرود آمد۵بود با پايان دوره 
کمتر از يک سال صدھا تن اخراج و نيروھای 

تنھا در مخابرات .  ھا شدند جديدی جايگزين آن
 . نفر اخراج شدند٧٠٠روستايی خراسان رضوی 

ھزاران پرسنل شاغل در اين بخش راھی جز 

مبارزه برای تغيير وضع موجود، برای تبديل 
وضعيت و انعقاد قرارداد رسمی و دائمی و 
برخورداری از يک شرايط نسبی بھتر نداشتند و 
در اين راه مبارزات گسترده و شکوھمندی را 

يکی دو سال ت<ش شد از طريق .  سازمان دادند
اختصاص رديف بودجه، مخابرات ، به استمرار 
بيمه و قرارداد مستقيم ترغيب و موضوع 

تنھا تعداد معدودی زيرپوشش .  مالی شود ماست
در اثر اعتراضات و !  بيمه درآمدند و ديگر ھيچ

تجمعات مکرر پرسنل مخابرات روستايی در 
دھی دو  ھای مختلف و سازمان شھرھا و استان

تجمع بزرگ سرا سری در خرداد و مھر سال 
  در مقابل مجلس و دفتر مرکزی مخابرات ٩٣

 طی ٩٣در تھران، مجلس در اواخر سال 
ای شرکت مخابرات را مکلف به استمرار  مصوبه

بيمه کارگران تا زمان بازنشستگی و انعقاد 
قرارداد مستقيم مطابق شرايط و ضوابط مقرر در 

ق لحاقانون ا"  ٨٣برابر ماده .  قانون کار نمود
مو قانواد برخی  بخشی  ن به  رات مقراز تنظيم 

صندوق تأمين اجتماعی موظف "  ، "لت  دومالی  
است کارگزاران و پيمانکاران حقيقی و افراد 

عنوان کارگر يا تحت  افرادی که بهحقوقی و ساير 
 طرف قرارداد مخابرات ھر عنوان ديگر

باشند را پس از واريز حق  روستايی بوده و می
سھم کارگر توسط کارگزار و پيمانکار بيمه 

 و تا زمان فروش سھام مديريتی بر )کارگر(
اساس قانون تأمين اجتماعی و قانون کار تحت 

شرکت مخابرات "و."  پوشش بيمه قرار دھد 
قرارداد مستقيم با ايران مکلف به استمرار بيمه و 

پيمانکاران و کارگزاران روستايی تا   کارگران،
زمان بازنشستگی طبق شرايط و ضوابط مقرر 

 )تأکيد از ماست."(باشند در قانون کار می
ھای متمادی، شرکت مخابرات  اگرچه طی سال

ھا و القاب گوناگونی را بر پرسنل مخابرات  نام
ھا را کارگزار يا کارگر،  روستايی نھاده و آن

متصدی، پيمانکار، مسئول مراکز و غيره اط<ق 
نموده است، اما از مضمون اين قانون چنين 

آيد که اين پرسنل مخابرات روستايی  برمی
شوند و  مشمول ضوابط و مقررات قانون کار می

افزون بران، چنانچه .در زمره کارگران ھستند
عمد يا غير عمد نام ديگری بر آنان  کارفرما به

ھا و  نھاده اما بازھم موظف به بيمه کردن آن
 .انعقاد قرارداد دائمی شده است

شرکت مخابرات از پذيرش اين قانون سر باز 
 تن از کارگران ٢٠٠٠بر   بالغ٩۴ارديبھشت .  زد

و کارکنان مخابرات روستايی بار ديگر دريک 
تجمع بزرگ سرا سری در تھران مقابل دفتر 
مرکزی شرکت مخابرات دست به اعتراض زدند 

مھرماه .و خواھان اجرای مصوبه مجلس شدند
دومين تجمع سرا سری را در تھران سازمان 



 ۶ ٨٨٧ شماره  ٩٩ شھريور ٢۴     ۶
۵از صفحه   

 ده سال مبارزه کارگزاران مخابرات روستايی
 انداز آن  و چشم

٧درصفحه   

رغم اين اعتراضات گسترده اما گوش  به.  دادند
شنوايی برای شنيدن صدای اعتراض پرسنل 

وزير ارتباطات .مخابرات روستايی پيدا نشد
مصوبه مجلس را فشار بر شرکت مخابرات و 
تحميل ھزينه چند صد ميليارد تومانی براين 

مديران و مسئوpن مختلف دولتی .  شرکت خواند
ربط نيز ھمواره حامی شرکت مخابرات و در  ذی

کش مخابرات روستايی  مقابل پرسنل زحمت
واعظی وزير ارتباطات و فناوری .  بودند

ای به وزير کار   طی نامه٩۵اط<عات در سال 
 ھزار نيروی ۴٠ درصد از ۶٠اع<م کرد 

شرکتی شاغل در شرکت مخابرات ايران مازاد 
کارگران و کارکنان مخابرات روستايی با .  ھستند

سه تجمع بزرگ سرا سری ديگر در مھر و آبان 
 به پيکار برای رسيدن به مطالبات ٩۵و اسفند 

 نيز واعظی وزير ٩۶در سال .  خويش ادامه دادند
ارتباطات و فناوری اط<عات در نامه ديگری به 

بندی مشاغل  وزير کار با اجرای طرح طبقه
مخالفت خود را اع<م نمود و خواھان عدم 
اجرای آن شد و مديريت مخابرات به بھانه کاھش 

اين بھانه با .  ھا به حربه اخراج متوسل شد ھزينه
. آميخته شد بھانه تغيير و پيشرفت فنّاوری درھم
 ٢۴ به ٩۶پرسنل شرکتی مخابرات  در تابستان 

اين گفته زارعيان معاون .  ھزار نفر کاھش يافت
 درصد ٨٠ که ٩۶وقت شرکت مخابرات در سال 

شناسد،  نيروھای مخابرات را به رسميت نمی
موجی از اعتراض پرسنل مخابرات روستايی را 

. ھا شھر و استان کشور در پی داشت درده
که در تيرماه اين سال يک اعتصاب و  نحوی به

اعتراض سرا سری پرسنل مخابرات روستايی 
ھای مختلف کشور را در  در شھرھا و استان

برگرفت و ھمبستگی چشمگيری ميان کارگران و 
کارکنان مخابرات روستايی در شھرھا و 

اين .  ھای مختلف کشور شکل گرفت استان
اعتراضات، مخابرات را به وحشت انداخت و 
روابط عمومی آن با صدور بيانيه تھديدآميزی 
تجمعات اعتراضی را موجب اخ<ل در نظم 
شمرد و سعی کرد با انتساب آن به ضدانق<ب 
داخل و خارج، معترضين را منکوب  و از 

نما، با تھديد  اين تھديدات نخ.  صحنه خارج کند
اما کارگران و .جمعی تکميل شد اخراج دسته

کارکنان مخابرات روستايی با برپايی يک تجمع 
بزرگ سرا سری ديگر درھمين سال  در تھران، 

 .پاسخ اين تھديدات را دادند

تبديل وضعيت و تمام قراردادھا  دائمی شوند، اما 
شرکت مخابرات از اجرای کامل آن سر باز زده 

بندی مشاغل نيز اجرانشده و  طرح طبقه.  است
طور بسيار محدود  ھم به ھا آن تنھا در برخی استان

بنابراين پرسنل .  و ناقص اجراشده است
کش و مبارز مخابرات روستايی راه  زحمت

 ٩٨فروردين . ديگری جز ادامه مبارزه نداشته اند
ھای کارگری مخابرات  شورای ھماھنگی تشکل"  

به شرکت مخابرات ھشدار داد ھرچه "  ايران
ھای پرسنل مخابرات رسيدگی  تر به خواست زود

و به تعھدات خود عمل کند و ارديبھشت ھمين 
سال در نامه به مجلس يادآوری کرد که توافقات 

! مانده است"  مغفول"و رأی ديوان عدالت اداری 
اعتنا به ھشدار پرسنل،  شرکت مخابرات اما بی

ھا طفره رفت و  ھمچنان از پذيرش خواست
روابط عمومی مخابرات نيز در ارتباط با طرح 

ھا طرح  پيمانکاری"  بندی مشاغل گفت طبقه
شود  بندی مخصوص خودشان رادارند و نمی طبقه

ھا کام<ً مطابق با طرح خود مخابرات  طرح آن
 "باشد

فقط به معنی عدم پذيرش و اجرای  اين گفتار نه
بندی مشاغل موردنظر پرسنل  طرح طبقه

 ۵٠ و ۴٩مخابرات روستايی  و مطابق با ماده 
دھد که ماجرای  قانون کاراست، بلکه نشان می

ھا نيز به قوت خود  کارگران پيمانی و پيمانکاری
چنين بود که پرسنل مخابرات بار .  باقی است

 يک تجمع بزرگ اعتراضی ٩٨ديگر در مرداد 
و سرا سری در تھران برگزار نمودند و بر 

 .مطالبات خويش پای فشردند
با اين سابقه مبارزاتی درخشان است که پرسنل 
مبارز مخابرات روستايی با فھرستی از 

ھای تحقق نايافته، وارد تجمعات  خواست
اعتراضی سرا سری در مرداد و شھريور سال 

 .شده اند) ٩٩(جاری
 ساله کارگران و ١٠تجربه مبارزات :  بندی جمع

کارکنان مخابرات روستايی اين واقعيت را نشان 
دھد که ھرگاه اتحاد مبارزاتی و زور و فشار  می

مبارزه در ميان است و پرسنل مخابرات متحد و 
يکپارچه تجمعات بزرگ و سرا سری را سازمان 

اند، کارفرما و نھادھای حکومتی حامی  داده 
اند و به  ھايی داده نشينی کارفرما نيز تن به عقب

برخی توافقات  نيز اگرچه تا اين لحظه فقط در 
آن ھا تصميماتی نيز در .اند  حرف، گردن نھاده

ھای پرسنل مخابرات  مورداجرای خواست
روستايی اتخاذ کرده  و در بھترين حالت در 

طور ناقص آن را اجرا  موارد محدودی به
که از فشار و سنبه مبارزه  اما ھمين.  اند نموده

کاسته شده، ھمه توافقات و تصميمات يادشده نيز 
تجربه  بيش از .  شده اند به دست فراموشی سپرده

.  عم<ً روی کاغذ ماند٩٣مصوبه مجلس در سال 
کشمکش ادامه يافت و پرونده مخابرات که  به 

شده بود ھمچنان باز  ديوان عدالت اداری ارسال
گيری و تعيين  ازحد برای تصميم تعلل بيش.  بود

تکليف با اين پرونده، گويای کشمکش پنھانی بر 
حال مذاکرات  درعين.  سر اين پرونده بود

نمايندگان کارگزاران مخابرات روستايی پس از 
ھر تجمع اعتراضی سرا سری در تھران با 

ھای  ھا جز وعده نمايندگان مجلس نيز در اين سال
  در جريان پيگيری.  تکراری چيزی دربر نداشت

ھا و اعتراضات کارگران و کارکنان  خواست
ھا تن از فعاpن و سازمان  مخابرات روستايی، ده

دھندگان تجمعات اعتراضی ازجمله در مازندران 
ھا  ھا و قديمی رسمی.  و لرستان اخراج شدند

تدريج اخراج و کارگران و کارکنان جديد با  به
ھای اندک و محروم از شرايط  ھا و حقوق دستمزد

ھا تحت عنوان  کاری و مزد و مزايای رسمی
نيروھای شرکتی، پيمانی، قراردادی، روزمزد و 

بخش زيادی از اين نيروی .  غيره اضافه شدند
ھای دانشگاھی ھستند که در  کرده کار، تحصيل

شرايط وخيم اقتصادی و بيکاری دھشتناک حاکم 
بر جامعه، جذب بازار کارشده و اسير شرايط 

 . اند واردر مخابرات شده تحميلی برده
 کارگزاران مخابرات روستايی در نامه ٩٧سال 

سرگشاده به رئيس ديوان عدالت اداری، ضمن 
يادآوری حقوق قانونی خود، بار ديگر خواستار 

ھای خود ازجمله تبديل  رسيدگی به خواست
وضعيت به قرارداد دائم و اجرای طرح 

 سال ۴سرانجام پس از .  بندی مشاغل شدند طبقه
وقفه و  کشمکش و استمرار مبارزه، پيگيری بی

ناپذير و تجمعات سرا  اعتراضات خستگی
 ديوان عدالت اداری ٩٧ تيرماه سال ١٢سری،

" رأی خود را صادر نمود مبنی براين که
کارگزاران مخابرات روستايی، کارگران شرکت 
مخابرات ايران ھستند و اجرای قرارداد دائم 

 ".الزامی است
صدور رأی ديوان عدالت اداری، گام مھمی در 
تأييد حقانيت کارگران و کارکنان مخابرات 

اين .  بود)  ٩٧تا٨٨(ساله روستايی و مبازات ده
رأی دليل واضح و روشنی بود براين واقعيت که 
کارگران مخابرات روستايی از روز اول مشمول 

اند و ضوابط و مقررات آن  قانون کار بوده
درزمينٔه مزد و مزايا و نوع قرارداد و غيره 

بايستی در مورد ھزاران کارگر اين شرکت به  می
گرچه قانون کار در کليت خود .  اجرا گذاشته شود

يک قانون ارتجاعی است و با حذف يا افزايش 
ھا در طول سی سال اخير  ھا و تبصره بند

تر نيز شده، اما ھنوز قيدوبندھايی دارد  ارتجاعی
ھايی از نوع مخابرات از پذيرش و  که شرکت

کارگر شرکتی، .  روند اجرای آن طفره می
روزمزد، پيمانی، ساعتی، بدون قرارداد و غيره 
از روز اول حتی مطابق قوانين جاری رژيم، 

ھمه صدور اين رأی  بااين.  غيرقانونی بوده است
ھنوز به معنای پذيرش آن از جانب کارفرما و 

ھای پرسنل مخابرات روستايی نبود  تحقق خواست
 .و نيست

رأی ديوان عدالت اداری اين بود که کارگران  
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۶از صفحه   

ناپذير پرسنل  ده سال جدال و مبارزه خستگی
مخابرات حاوی اين درس مھم و شناخته شده 
است که در اين جدال و کشمکش، نھادھای 
حکومتی اعم از مجلس و وزارت کار و 
ارتباطات و فناوری و ھمه مقامات بلندپايه 

اند و  داران ايستاده دولتی، در سمت سرمايه
دار حاکم  ھا حفظ منافع طبقه سرمايه اولويت آن

اين نکته کام<ً روشن و بسيار بديھی است .است 
ويژه زمانی که منافع  که جز در موارد استثنايی به

کش  کند، جانب پرسنل زحمت جناحی اقتضا می
بنابراين در ھمه .  گيرند مخابرات روستايی را نمی

حال، کارگران و کارکنان مخابرات روستايی بايد 
روی نيروی خودشان، روی اتحاد و مبارزه 

شرکت مخابرات و .  مستقل خودشان حساب کنند
نشينی واقعی نخواھند داد  حاميان آن،  تن به عقب

که در مقابل اعتراضات و تجمعات  مگر آن
با .  تر سرا سری و گسترش آن قرار گيرند گسترده

اتحاد و ھماھنگی بيشتر بايد اعتصاب سرا سری 
را سازمان داد و درمقياس تمام کشور دست از 

شورای ھماھنگی مخابرات را بايد با .  کار کشيد
عناصر مبارز و پيگير و مورد اعتماد و مستقل و 
آگاه، تقويت کرد و ھر فرد يا گرايشی که سعی 

ھای  کند تشکل مخابرات را به ابزاردست جناح
حکومتی  مبدل سازد بايستی طرد و ايزوله 

پرسنل مبارز مخابرات روستايی .  ساخت
توانند و بايد برای جلب حمايت کارگران و  می

در برق، .  ھای کارگری ت<ش کنند تشکل
ونقل خليج، کارگزاران بيمه کشاورزی و  حمل

حتی در نفت و پتروشيمی، شرايط و مشک<ت و 
. وبيش مشابھی وجود دارد ھای کم خواست

ھا،  توان با ايجاد ارتباط با اين بخش بنابراين می
تری را سازمان  اعتصابات و تجمعات ھماھنگ
کشان را تقويت  داد و جبھه کارگران و زحمت

 . کرد
کش مخابرات  مطالبات پرسنل مبارز و زحمت

روستايی تا اين لحظه معوق مانده اند؛ تبديل 
وضعيت و انعقاد قرارداد مستقيم و دائم، تعيين 
مزد و مزايا مبتنی برقرار داد،اجرای کامل طرح 

بندی مشاغل، پرداخت حق بيمه،  طبقه
مادام که (ھا سازی حقوق و مزايا با رسمی ھمسان

رفع تبعيض )  اند ھنوز تمام پرسنل رسمی نشده
ميان دريافتی پرسنل مخابرات روستايی و 

ھا و  شھری، حذف تمام پيمانکاران و واسطه
 .تضمين شغلی

تر، اعتصابات و تجمعات  با اتحاد گسترده
تر و گسترش  تر و وسيع اعتراضی متشکل

ھا  اعتصابات سرا سری است که بايد اين خواست
 .را بر کارفرما و حاميان کارفرما تحميل کرد

 
 
 

 شيراز که شھريور ھمان ٩٧ای مرداد  کنندگان در تظاھرات توده نويد افکاری از معترضان و شرکت
ھای ممتد و وحشيانه برای اقرارگيری و تحمل دو سال حبس  سال بازداشت شد، پس از شکنجه

 ٢٢رئيس کل دادگستری استان فارس، صبح امروز .  انفرادی، در بيدادگاه رژيم به اعدام محکوم شد
 . اع<م کرد حکم قصاص نويد افکاری در زندان عادل آباد شيراز به اجرا درآمد٩٩شھريور 

و "  شرکت در تظاھرات غير قانونی"و "  محاربه"کار به جرم نويد افکاری، ورزشکار و کارگر گچ
يکی از نيروھای امنيتی حاضر در "که خبرگزاری فارس اع<م کرد او "  قتل يک کارمند حراست"

، درحالی به دار آويخته شد که خانواده وی درخواست اعاده "تجمعات غيرقانونی شيراز بوده است
گيری اجباری دستگاه سرکوب را برم<  دادرسی نموده و انتشار نوار صوتی نويد افکاری، اعتراف

 .کرده بود

رژيم جنايتکار جمھوری اس<می، پس از دو سال حبس و شکنجه شديد نويد افکاری، در حالی که 
ھای طوpنی و ش<ق  کارزار جھانی محکوميت صدور حکم اعدام، اعتراض و مخالفت با حکم حبس

تری را با  يافت و اين موج اعتراض، ھر روز طيف گسترده نويد، وحيد و حبيب افکاری گسترش می
کشيد، با عجله  ای به چالش می کرد و ارتجاع اس<می را در مقياس وسيع و گسترده خود ھمراه می

. طناب دار را به گردن نويد آويخت تا ھمه معترضان و مخالفان را در برابر عمل انجام شده قرار دھد
اعدام نويد افکاری يک بار ديگر به مردم زحمتکش ايران و عموم مردم جھان نشان داد که حيات 

رژيم ارتجاعی و سرکوبگر .  ريزی عجين است کشی، قتل، کشتار و خون جمھوری اس<می با آدم
خواھد اين پيام را به مردم ايران برساند که در  جمھوری اس<می با اعدام نويد افکاری درعين حال می

اندازه  کنندگان عليه نظم موجود، بی برابر معترضان و مخالفان جمھوری اس<می و در برابر قيام
 . گذشت است رحم و بی بی

کند بر اين تصور است که با اين  بار خود را سپری می ھای پايانی عمر نکبت ارتجاع حاکم که سال
ھای زحمتکش ناراضی و جان به لب رسيده رعب و  تواند در دل توده ھا می ريزی ھا و خون اعدام

. آوری به اعتراض علنی و اعتصاب و تظاھرات خيابانی بازدارد ھراس ايجاد کند و آنان را از روی
ھای   تا کنون، تظاھرات متعدد خيابانی و خيزش٩۶ماه  ويژه از دی ای به اما  تجربه مبارزات اخير توده

ارتجاع حاکم .   اين تصور باطل را به اثبات رسانده است٩٨ و ٩٧ای در سال ھای  مکرر توده
ھا نظم فاسد و ضد انسانی حاکم را که لب گور ايستاده است از خطر  ھا و کشتار تواند با اين اعدام نمی

 .سقوط و سرنگونی برھاند

کند و ضمن تسليت به بازماندگان وی، عموم  اعدام نويد افکاری را محکوم می)  اقليت(سازمان فدائيان
 .خواند کشان را به تشديد مبارزه برای براندازی تمام نظم حاکم فرا می کارگران و زحمت

 

  برقرار باد حکومت شورايی–سرنگون باد رژيم جمھوری اسQمی 
  زنده باد سوسياليسم–زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٩ شھريور ٢٢

 
  حکومت شورايی–کار، نان، آزادی 

ده سال مبارزه کارگزاران 
 اعدام جنايتکارانه نويد افکاری  انداز آن مخابرات روستايی و چشم

کنيم را محکوم می   
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مسجل بود، پس چرا دولت پيش از آنکه خانواده 
" اختياری"ھا با پرداخت ھزينه ھای به ظاھر 

مجبور به ثبت نام دانش آموزان خود شوند، غير 
الزام آور بودن حضور دانش آموزان در ک<س 

 درس را اع<م نکرد؟ 
ترديدی نيست دولت جمھوری اس<می با 
بازگشايی مدارس، بيش از چيزی در پی اجرای 
ھمان سياست ايمن سازی جمعی مورد نظر خود 

حسن .  اما اين تنھا ھدف دولت نبود.  بوده است
روحانی با بازگشايی مدارس، به دنبال کسب 
درآمد مالی برای دولت، وزاررت آموزش و 
پرورش و تامين منافع مافيای ثروت و قدرت 

اکنون بايد برای .  بخش خصوصی ھم بوده است
ھمگان روشن شده باشد، که يک مافيای قدرت و 
ثروت بر گلوی نظام آموزشی کشور، از مھد 
کودک گرفته تا دبستان و دبيرستان و دانشگاه 

اين مافيای قدرت در بخش .  چنگ انداخته است
مدارس خصوصی که در دولت و ھيئت حاکمه 
ايران نيز حضور پر رنگی دارند، منافع مادی و 
اقتصادی شان در بازگشايی مدارس گره خورده 

ع<وه بر اعمال نفوذ اين مافيای قدرت، .  است
 ١۵وزارت آموزش و پرورش نيز که متولی 

ميليون دانش آموز است، سال ھا است با کمبود 
اصرار .  بودجه و امکانات آموزشی مواجه است

بر بازگشايی مدارس و آموزش حضوری که با 
 ميليون دانش ممکن ١۵پرداخت ھزينه ثبت نام 

می شد، جدای از اينکه اقدامی جنايتکارانه برای 
وقوع يک فاجعه انسانی بوده، جدای از اينکه 
اقدامی برای تامين منافع ھمين مافيای قدرت و 
ثروت در بخش خصوصی بوده، اقدامی در جھت 
کسب درآمد برای وزارت آموزش و پرورش و 
دولت جھت تامين بخشی از کسری بودجه ھم 

 . بوده است
پيشبرد مجموعه ای از اھداف اين چنينی، حسن 
روحانی و وزير آموزش و پروش را بر آن 
داشت تا با دستور بازگشايی مدارس و فرستادن 

 ميليون دانش آموز و معلم و خانواده ھای ١۵
آنان به مسلخ کرونا، تنھا به فکر منافع مادی و 
اقتصادی دولت و مافيای قدرت و ثروت در بخش 

 .خصوصی باشند
 
 
 

 ھا پناھجويان مويرا سوزی در اردوگاه آتش
  درجزيره لسبوس و مسئله مھاجرت و پناھندگی    

 
 

ھای بزرگی از اردوگاه پناھجويان   سوزی بخش  سپتامبر بر اثر آتش٩ساعت دو صبح چھارشنبه 
شان کمپ را ترک کردند و در حال  ساکنان اين کمپ سراسيمه برای حفظ جان.  مويرا کام<ً ويران شد
ھاست  ھای مشابه در جزيره لسبوس، مدت شرايط اين اردوگاه مانند اردوگاه.  اند  حاضر بی خانمان شده

 . بار است که فاجعه

 نفر پناھجو را ١٣٠٠٠ نفر برپا شده بود، نزديک به ٢٧٠٠اين کمپ که در واقع برای نگھداری 
چنين وضعيتی با شيوع و گسترش ويروس کرونا شرايط بحرانی و غير انسانی حاکم .   اسکان داده بود

 . بر اين کمپ را بيش از پيش تشديد کرده بود

ھای دفاع از پناھجويان برای پايان دادن به وضعيت  ھاست که نھادھای غيردولتی و سازمان مدت
ھا و تقسيم آنان ميان کشورھای  ساکن در اين اردوگاه)   نفر۴٢٠٠٠بالغ بر (پناھجويان و مھاجران 

انتقال تعدادی کودک و نوجوان بدون ھمراه از جمله به آلمان، تنھا .  کنند اروپايی ت<ش و مبارزه می
 . ھا بوده است ی اين ت<ش نتيجه

ھای گذشته، به تشديد شرايط و قوانين  گرا و نئوفاشيست در سراسر اروپا در سال رشد جريانات راست
مرزھای خارجی "تحت عنوان دفاع از .  پناھندگی و خودداری از پذيرش پناھجويان منجر شده است

ھای مرتجع و شبه فاشيست مانند دولت اردوغان در ترکيه  در کنار قراردادھای متنوع با دولت"  اروپا
ھای پناھجويان در جزيره  ھای زيادی برای حفظ شرايط در کمپ و باندھای حاکم در ليبی، ت<ش

. لسبوس انجام شده است، تا از اين طريق از ورود بيشتر مھاجران و پناھجويان جلوگيری به عمل آيد
ھمراه در اين ارودگاه   کودک و نوجوان بی۴٠٠اکنون نيز اتحاديه اروپا تنھا برای تامين ھزينه انتقال 

ھدف بازسازی اين کمپ حفظ وضعيت موجود است تا زمانی .  به خاک يونان اع<م آمادگی نموده است
دست )  از مستعمرات سابق(که اتحاديه اروپا به سياست واحدی در مورد مسئله پناھندگی و مھاجرت 

 !يابد

رفت در مورد مسئله اساسی، که ھمان انتقال و تقسيم پناھجويان و مھاجران  طور که انتظار می ھمان
 . کنند ھا است، ھمه مسؤلين اروپايی سکوت می از اين کمپ

ھای  ويژه در آفريقا، جنگ نتايج استعمار، غارت مداوم منابع بسياری از کشورھای عقب مانده به
ھا به دليل اعتقادات، تعلق قومی،  گر و خونخوار، سرکوب و پيگرد انسان ھای سرکوب ای، رژيم منطقه

ھا ميليون انسان به طور مداوم  سبب شده است، که ده…  جنسيتی، ب<يای طبيعی و تغييرات اقليمی و
نبود قوانين و امکان مھاجرت قانونی، عده زيادی را، از جمله به دنبال .  برند سر  در حال فرار به

ھای غارت شده در دوران انباشت بدوی و استعمار، به سمت کشورھای استعمارگر سابق سوق  ثروت
به کار "  پناھجويان اقتصادی"ھايی مانند  داری برای آنان واژه زرادخانه تبليغاتی نظام سرمايه.  دھد  می
وجود مناسبات اقتصادی نواستعماری با بسياری از کشورھای مبدأ مھاجران و پناھجويان .  برد می

داری، که يکی از دpيل اصلی  راھزنی، جنگ و جنايت، به عنوان ويژگی نظام سرمايه.  شود کتمان می
و بکارگيری ابزارھايی مانند "  بحران پناھجويان"ھايی چون  فرار و مھاجرت است، با اختراع واژه

 . شود نژادپرستی و نئوفاشيسم، از معرض ديد و توجه پنھان می

خواھان انتقال و تقسيم ب<واسطه پناھجويان و مھاجران )  اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
. باشد ھای پناھجويان در يونان و ساير کشورھای اروپايی مانند ايتاليا، مالتا و اسپانيا می ساکن اردوگاه

چرا که ما ھر روز نه تنھا شاھد مرگ تعدادی پناھجو در دريای مديترانه ھستيم، بلکه شاھد تشديد 
قوانين دريانوردی برای جلوگيری از کمک به پناھجويان و خودداری کشورھايی مانند ايتاليا، اسپانيا و 

 .شوند مالتا از پذيرش پناھجويانی ھستيم که توسط نھادی غيردولتی نجات داده می

ھای اروپايی  ھای خود دولت ما خواھان پايان دادن به اين شرايط غيرانسانی ھستيم، که نتيجه سياست
 . باشد در زمينه برخورد و نحوه پذيرش و تقسيم پناھجويان و تشديد قوانين مھاجرت به اروپا می

 ! انتقال و تقسيم بی قيد و شرط پناھجويان از اردوگاه ھای جزيره لسبوس
 ! برای حق بی قيد و شرط پناھندگی

 
 برقرار باد آزادی برقرار باد سوسياليسم

 )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 
 ٢٠٢٠ سپتامبر ١١

٢از صفحه   

بازگشايی مدارس اقدامی برای 
 وقوع يک فاجعه انسانی

رژيم جمھوری 
اسQمی را بايد با يک 

اعتصاب عمومی 
سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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چرا  .  ھای زحمتکش را منحرف سازد     مبارزات توده 
که مردم ايران به عينه ديدند که از درون حاکميت  
اس<م در ايران، آن ھم از نوع ناب محمدی آن ، که  
سران آدم کش، جنايتکار، دزد و فاسد حکومت  
اس<می، خود را پاسدار آن می دانند، چه گند و  

ھمگان ديدند که حکومت  .   کثافتی بيرون آمد 
اس<می در ايران چيزی نبود، جز قصابخانه آدم  

ھاھزار تن از مردم ايران،    کشی اس<می، کشتار ده 
به بندکشيدن ھزاران آزادی خواه و کمونيست زير  

ھای وحشيانه قرون وسطائی، بريدن دست و    شکنجه 
ھای دار و    پا، سنگسار زنان، برپائی چوب 

ھای اعدام در سراسر ايران، استبداد و اختناق    جوخه 
ھای زحمتکش مردم ،    حقوقی عموم توده   ھولناک، بی 

گرای    بی حقوقی زنان، حاکميت يک مشت اس<م 
دزد و غارتگر، فساد مالی بی نظير در تمام جھان،  
تمرکز تمام ثروت کشور در دست گروھی اندک  

خور و در مقابل، گرسنگی و فقر ده ھا ميليون،    مفت 
ای از فجايع و    اين فقط گوشه .  کارگر و زحمتکش 

جنايات بی انتھائی است که حاکميت خدا و جانشينان  
 .پيامبر در اين چند سال در ايران به بار آورد 

با اين اوصاف روشن است که ديگر زمان آن سپری  
گرا    ھای اس<م   شده است که سرکردگان مرتجع گروه 

ای ، بتوانند با ھياھو به راه    از قماش علی خامنه 
انداختن بر سر توھين به مقدسات ، احساسات دين  
باوران را تحريک و مردم را حول خرافات دينی  
بسيج کنند، ادعای پوشالی ضد امپرياليستی داشته  
باشند و مبارزات توده ھای مردم ايران را عليه نظم  

 . ارتجاعی حاکم منحرف سازند 
خواھد که با اين ھمه     حال، بسی وقاحت می 

گرايان    وحشيگری و جنايات بی انتھايی که اس<م 
گران ديگر از    شيعه حاکم بر ايران و البته اس<م 

قماش القاعده، داعش، و طالبان سنی، در ھمين چند  
اند، از مردم    سال در خاور ميانه به بار آورده 

کشورھای ديگر ھم چيزی طلبکار باشند که چرا  
ايد، يا کتابی    کاريکاتور محمد را کشيده و چاپ کرده 

تر    وقيح .  ايد که به گوشه قبای اس<م بر بخورد   نوشته 
خواھند که به جھالت و    اين که از مردم جھان می 

ماندگی احترام بگذارند و    نادانی، خرافات و عقب 
می خواھند که  "  المللی   جامعه بين "  فراتر از آن  از 

اين مرتجعين  .  توھين به اديان را جرم اع<م کند 
ً ھم فکر می  کنند مردم جھان ھمانند اين    واقعا

مرتجعين، در دوران جھالت قرون وسطائی به سر  
 .  برند   می 

گرا اعتراض دارند که چرا مجله    مرتجعين اس<م 
البته  .  فکاھی، کاريکاتوری از محمد چاپ کرده است 

در ايران  .  ھا فقط کاريکاتورھا نيست   معضل آن 
بدون کاريکاتور محمد ھم روزانه مردم را با  

اpرض، محاربه و    اتھامات معاند، مرتد، افساد فی 
آنھا در  .  کنند   گيری زير شکنجه، اعدام می   اعتراف 

ھر شکلی که خرافات اس<می به نقد کشيده شود،  
اند و حتی از مردم کشورھای ديگر ھم    مخالف 

خواھند، در مورد خرافات اس<می و جنايات    می 
گويا اين مرتجعين  .  گرايان سکوت کنند   اس<م 

دانند که مردم فرانسه سه قرن پيش با خرافات    نمی 
مذھبی عصر جاھليت انسان جنگيدند، نويسندگان  
بزرگ فرانسوی خرافات مذھبی را مورد نقد  

ھای پی در پی    بيرحمانه قرار دادند و مردم با انق<ب 
آنھا  .  ، خدايان آسمانی را از عرش به زير کشيدند 

دانی    شد به زباله   ھر آنچه را که مقدس شمرده می 
از آن پس برای مردم فرانسه ديگر  .  تاريخ سپردند 

حتی آنھائی که ھنوز باورھای  .  چيزی مقدس نيست 
اند که    مذھبی دارند، آنقدر شعور و آگاھی کسب کرده 

نقد و حتی تمسخر باورھای خود را حق ديگران  
 . انند    بد 

پندارد    ای، اين سمبل ارتجاع حاکم بر ايران می   خامنه 
که ھمه جای جھان ايران است که در آن استبداد  

گيرد که چه    حاکم است و دستگاه سانسورتصميم می 
در حالی که در  .  چيزی انتشار يابد يا انتشار پيدا نکند 

ھای پارلمانی بورژوائی تا جائی که مردم    دمکراسی 
با مبارزات خود آزادی ھای سياسی را به دست  

اند، حتی باpترين مقامات و در اين مورد،      آورده 
رئيس جمھوری فرانسه ھم نمی تواند تصميم بگيرد  
که کاريکاتور محمد، عيسی و موسی  انتشار يابد يا  

فراتر از آن، حتی در  .  مانع از انتشار آنھا گردد 
آنجائی که خود طبقه حاکم چيزی را سّری اع<م  
کرده است، از نمونه اسرار نظامی و يا زد و  
بندھای پشت پرده ديپلماسی مخفی، چنانچه روزنامه  
نگاران با وجدان اين کشورھا  به آن ھا دست پيدا  

ای از کسی، به انتشار علنی    کنند، بی ھيچ اجازه 
اگر رئيس جمھور فرانسه  .  ورزند   ھا مبادرت می   آن 

بود که بتواند جلو انتشار    از اين قدرت برخوردار می 
کاريکاتوری را بگيرد، به طور قطع خواست  

ای را اجابت    مرتجعين اس<م گرا از قماش خامنه 
چرا که  پوشيده نيست ھمين آقای مکرون و  .  کرد   می 

دولت فرانسه از حاميان جدی جمھوری اس<می و  
. علت آن ھم روشن است .  سران مرتجع آن ھستند 

گرا که با استبداد حکومت    ھای مرتجع اس<م   دولت 
کوشند مردم را    می کنند و با اشاعه خرافات دينی می 

در جھل و انقياد نگھدارند، پاسداران نظم ارتجاعی  
ھای    کننده منافع قدرت   اند  که تامين   داری   سرمايه 

. امپرياليست جھان، از جمله امپرياليسم فرانسه است 
بنابراين، آزادی بيان را در فرانسه وصل کردن به  

چيزی جز يک مشت  "  صھيونيسم و استکبار "
. آيد   ای بيرون می   خزعب<ت نيست که از دھان خامنه 

آزادی بيان در فرانسه متعلق به مردم اين کشور  
ھا به دست آمده است و ربطی    است، با مبارزات آن 

اگر نقصی ھم در اين  .  به دولت اين کشور ندارد 
 باشد، نه در خود آزادی، بلکه در    آزادی وجود داشته 

اين است که به علت خصلت طبقاتی جامعه فرانسه،  
 . محدود است و به قدر کافی وسيع و گسترده نيست 

انتھای سران مرتجع    گری و جنايات بی   تمام وحشی 
گرای حاکم به ايران به کنار، چرا آنھا با    اس<م 

ھرآنچه که مخالف باورھای خرافی شان باشد، دچار  
شوند؟ به اين علت که آنھا از ھر    ھراس مرگبار می 

آنچه که بخواھد به مردم آگاھی دھد و خرافی بودن  
. ھا را افشا کند، وحشت دارند   باورھای آن 

کاريکاتور به کنار، حتی اگر يک رمان نوشته شود  
و نويسنده آن نيز شھروند کشور ديگری باشد،  

ھمانگونه که  .  کنند   فتوای قتل نويسنده را صادر می 
بنابراين، اين آگاھی  .  در مورد سلمان رشدی کردند 

. اندازد   ھا را به وحشت می   توده مردم است که آن 
ھا مردم را تحميق کرده    ھا با ھمين خرافات، قرن   آن 

آيا بی  .  اند   و به طبقات ستمگر تاريخ خدمت کرده 
دليل بود که رژيم سلطنتی محمد رضا شاه که با  

کرد و نه فقط    استبداد و اختناق حکومت می 
خواه را به    ھا، بلکه ھر روشنگر و آزادی   کمونيست 

ترين    کرد، وسيع   زندان می انداخت و اعدام می 
آزادی عمل را به دستگاه مذھبی داده بود؟ روشن  

کند و چرا دين    دانست چه می   است که رژيم شاه می 
گذشته از اين که  .  کند   و دستگاه دينی را تقويت می 

سلطنت و دستگاه مذھب در طول تمام تاريخ يک دو  
اند و امروز ھم حتی در    قلوی جدائی ناپذير بوده 

اروپای پيشرفته، در آن کشورھائی که سلطنت به  
ای از قرون وسطا ھنوز موجوديت    عنوان بازمانده 

دارد، اين پيوند جدائی ناپذير حفظ شده است، رژيم  
شاه در حالی که برای حفظ نظم موجود مردم را از  
آزادی محروم کرده بود، وظيفه تزريق سموم  
خرافات مذھبی به درون مردم را به دستگاه مذھبی  
سپرده بود، تا مردم ايران در نا آگاھی و جھالت باقی  

آور نبود وقتی که اين مردم به    بنابراين تعجب .  بمانند 
انق<ب روی آوردند، به سادگی تسليم باورھای  
خرافی شدند و به يک شارpتان به نام خمينی اعتماد  

ھای مردم ايران البته اشتباه کردند، اما    توده .  کردند 
مقصر نبودند، مقصر مرتجعينی بودند که مردم را  
از داشتن آزادی محروم کردند و تنھا چيزی که  

ھای    ھا باقی گذاشتند، مذھب بود و موعظه   برای آن 
اگر آزادی در اين کشور وجود می  .  خرافاتی آخوند 

داشت و خرافات دينی و نقش دستگاه قرون وسطائی  
شد و خصلت ارتجاعی آنھا    دينی به نقد کشيده می 

شد، محال بود که اين مردم به يک    برم< می 
شارpتان دين باور اعتماد کنند و چھار دھه عذاب  
بکشند تا بفھمند که اس<م چه می گويد و دولت دينی  

 .    ای برای آنھا به ارمغان خواھد آورد   چه فاجعه 
اکنون اما، اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران که  

اند    فجايع بی انتھای دولت دينی اس<می را شاھد بوده 
و تا به امروز تاوان زودباوری، نا آگاھی و  

پردازند، نه تنھا    ھای خرافاتی گذشته خود را می   باور 
گذارند،    ای نمی   ديگر وقعی به اراجيف امثال خامنه 

بلکه پيگيرانه به نبرد برای برافکندن اين رژيم سرتا  
 . اند   پا جنايت به پا خاسته 

اين واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که مردم  
 برای سرنگونی  دولتی دينی حاکم    ايران به مبارزه 

برايران برخاسته و خواھان جدائی کامل دين از  
اما اين جدائی دين از دولت فقط به اين  .  دولت ھستند 

معنا نيست که دولت بايد خود را از شر ھرگونه  
مذھبی جدا سازد، بساط دستگاه دينی و خرافات  
مذھبی از دولت جاروب شود و ھيچ دينی به عنوان  
مذھب رسمی پذيرفته نشود، بلکه به اين معنا نيز  

گونه تقدسی برای ھيچ دين و    ھست که ديگر ھيچ 
البته مردمی  .  مذھبی به رسميت شناخته نخواھد شد 

که ھنوز باور مذھبی دارند، مجازند باورھای خود  
را داشته باشند و کسی نمی تواند آنھا را از داشتن  

ای به ھيچ دين و    مذھب منع کند، اما ديگر حق ويژه 
به ھيچ  فرد و گروھی با  .  مذھبی داده نخواھد شد 

عقايد دينی و غير دينی  اجازه داده نخواھد شد که  
جلو دھان کسی را به بھانه تقدس و اين که مخالف  

ھرفرد و گروھی می  .  ھاست ببندند   عقيده و باور آن 
تواند نظر و عقيده خود را داشته باشد، آزادانه آن را  

خواھد، شفاھی، يا نوشتاری، از    به ھر شکلی که می 
طريق وسايل ارتباط جمعی، فيلم ، نمايش ، طنز و  

بدون اين آزادی سياسی وسيع و  .  غيره ابراز دارد 
 . گسترده ، آزادی عقيده و بيان معنائی نخواھد داشت 

که خواھان جدائی کامل و  )  اقليت (سازمان فدائيان 
ھمه جانبه دين از دولت از طريق برپائی يک دولت  

ترين و    شورائی در ايران است، از گسترده 
کند که نقد      ھای سياسی دفاع می   ترين آزادی   کامل 

ناپذير از    مذھب در ھر شکل آن را جزئی جدائی 
 . ددان   آزادی بی قيد و شرط عقيده ، بيان و نشر می 
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   نقد مذھب، جزئی جدائی ناپذير
 از آزادی عقيده و بيان است
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسQمی 

٩درصفحه   

١از صفحه   

ی مسلمانان را آشکار  غرب با اس<م و جامعه
ی آزادی بيان برای محکوم نکردن  بھانه.  ساخت

اين جرم بزرگ که از سوی برخی سياستمداران 
فرانسوی گفته شده کام<ً مردود و غلط و 

سياستھای عميقاً ضّد اس<مِی .  فريبانه است عوام
ھا و دولتھای استکباری عامل  صھيونيست

گونه حرکتھای دشمنانه است که ھر چند يکبار  اين
 . " يابد بُروز می

در پی اين بيانيه، روز چھارشنبه چند نفری 
آخوند و  بسيجی در مقابل سفارت فرانسه تجمع 

سفارت فرانسه تعطيل «کردند و شعار سر دادند 
سفير اين سفارت اخراج بايد «، »بايد گردد

  . »گردد
ھای تبليغاتی رژيم نيز به کار افتادند و  بلندگو

ھمگان را دعوت کردند که روز پنج شنبه به 
ھا بيايند و توھين به محمد و اس<م را  خيابان

اما مردم ايران که ديگر به ماھيت .  محکوم کنند
اند،   اھداف و مقاصد ارتجاعی دولت دينی پی برده

 .  کمترين توجھی به اين عوامفريبی نکردند
بنابراين، روز پنج شنبه، تنھا گروه کوچکی از 
مزدوران بسيجی، امنيتی، سپاھی و آخوند در 

١٠ 
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چند شھر که تعداد آنھا در برخی شھرھا به صد 
نفر ھم نمی رسيد، تجمع کردند، در خيابان به راه 
افتادند، شعار سر دادند، بيانيه خواندند و گزافه 

توھين به "بايد "  جامعه جھانی"گوئی کردند که 
" اديان و اعتقادات مذھبی اديان شناخته شده جھان

را جرم اع<م کند، بدون اين که کمترين بازتابی 
 . حتی در ميان مردم ايران داشته باشد

خواران جمھوری اس<می چنان  اين اقدام جيره
مفتضحانه با شکست رو به رو شد که حتی برخی 

 .ھای رژيم خبر آن را نيز منتشر نکردند از رسانه
اگر چھل و دوسال پيش يک شارpتان عوام 
فريب و آدم کش به نام خمينی می توانست با 
اراجيف خود، مردم نا آگاه و غرق در خرافات 
مذھبی را بفريبد و به دنبال خود بکشد و ددمنشی 
را به آنجا برساند که بعداً حتی فرمان قتل نويسنده 
انگليسی سلمان رشدی را صادر کند، اکنون ديگر 
جمھوری اس<می بيش از آن رسواست که بتواند 
زير علم و کتل خرافات مذھبی و جنجال بر سر 

"! دين رحمت، آزادگی و کرامت انسان  "توھين به  
مردم را بسيج کند، جنگ مذھبی به راه اندازد و  

 نقد مذھب، جزئی جدائی ناپذير
  از آزادی عقيده و بيان است

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره

 :قرار است
 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 

 عمودیپوpريزاسيون 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


