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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

 مردم فلسطين، 
 اسير رژيم اشغالگر اسرائيل 

 
رژيم اسرائيل بار ديگر اقدامات سرکوبگرانه و 
تجاوزکارانه خود را عليه مردم ستمديده فلسطين 

در پی تالش اين رژيم اشغالگر .  تشديد کرده است
ها در محله  برای تخليه اجباری منازل فلسطينی

اورشليم، در /  المقدس در شرق بيت »شيخ جراح«
های شديدی ميان مردم  چند روز گذشته، درگيری

در .  فلسطين با نيروی سرکوبگر اسرائيلی رخ داد
ها صدها تن از مردم   جريان اين درگيری

رويترز تعداد .  فلسطينی زخمی و دستگير شدند
در .  تن اعالم کرد ٢٠٠ها را بيش از  زخمی

همين حال، دو تن از فلسطينيان نيز در شمال 
کرانه باختری با ادعای جعلی جلوگيری از اقدام 
تروريستی توسط نيروی مرزی اسرائيل به قتل 

 .    رسيدند
اين اقدامات سرکوبگرانه و تجاوزکارانه دولت 

ای را در پی  المللی گسترده اسرائيل واکنش بين
سخنگوی کميسر عالی سازمان ملل از .  داشت

اسرائيل خواست تا فوراً تخليه اجباری منازل 
های اشغالی متوقف  ها را در سرزمين فلسطينی

 .کند
کنيم که بنا بر قوانين  ما تأکيد می:  وی گفت

المقدس شرقی بخشی از سرزمين  الملل، بيت بين
تواند  اشغالی فلسطين است و قدرت اشغالگر  نمی

های اشغالی  اموال خصوصی را در سرزمين
 . مصادره کند

وی همچنين از اسرائيل خواست به آزادی بيان و 
تجمع ازجمله برای افرادی که عليه تخليه 

 .کنند، احترام بگذارد  اعتراض می
های  های اروپائی و آمريکا نيز در بيانيه دولت

خاصيتی که همواره با تشديد بحران در  بی
دهند، اما تاکنون نتوانسته جلو  فلسطين انتشار می

اقدامات اشغالگرانه و سرکوبگرانه رژيم اسرائيل 
وسازها در  را بگيرد،  خواستار توقف  ساخت

های غيرقانونی در مناطق اشغالی شرق  شهرک
 .اورشليم و کرانه باختری، شدند

ما : "ای اعالم کردند  پنج دولت اروپائی در بيانيه
خواهيم تا تصميم خود برای  از دولت اسرائيل می

در  ٩و  ١٢آموزان پايه  ارديبهشت دانش ١٣
اعتراض به اعالم حضوری بودن امتحانات در 
شهرهای مختلف از جمله يزد، فوالد شهر 
اصفهان، قزوين، کرج، گلپايگان، زنجان، 

آباد، شيراز، بيرجند، تبريز،  بروجرد، خرم
سمنان، ممسنی، اردبيل و شهرکرد به صورتی 
هماهنگ در برابر ادارات آموزش و پرورش 

اين اعتراض در روز .  دست به اعتراض زدند
ارديبهشت نيز در برخی از شهرهای  ١٨جمعه 

ديگر از جمله ايالم، همدان، کرمان، بندرعباس و 
در برابر ادارات آموزش و )  تهران(نسيم شهر 

"پرورش تکرار شد امتحان حضوری، . 
آموزش مجازی، امتحان "، "خوايم نمی

فروردين  ١۵(  ٢٠٢١مه  ۵روزنامه گاردين در 
ای از توسل اتحاديه اروپا به  در مقاله)  ١۴٠٠

عمليات غيرقانونی و وحشيانه جهت ممانعت از 
ورود پناهجويان به اروپا گزارش داده است؛ 

هزار پناهجو به کار  ۴٠کم  عملياتی که عليه دست
پناهجو  ٢٠٠٠گرفته شده و به مرگ حداقل 

بنا به اين گزارش، اتحاديه اروپا با . انجاميده است
به طور سيستماتيک "  فرونتکس"کمک 

پناهجويان، از جمله هزاران کودک گريخته از 
گاردين .  ها را از مرزهای اروپا رانده است جنگ

رو غيرقانونی ناميده که  اين عمليات را از اين

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩١٩شماره  ١۴٠٠ارديبهشت    ٢٠ –سال  چهل و سه 

 اند آموزان هم وارد خيابان شده دانش

روز يازده ارديبهشت برابر با اول ماه مه روز 
جهانی کارگر، روزی که بايد تعطيل رسمی 

معدن  ۴٢باشد، در اثر ريزش تونل شماره 
سنگ طزره واقع در استان سمنان، دو  زغال

های ميالد  ساله به نام ٣۵و  ٣٠کارگر جوان 
اصغر فضلی در زير خروارها  روشنايی و علی

ها  خاک در عمق معدن مدفون شدند که جسد آن
دوازده .  ارديبهشت پيدا شد ١٧و  ١۶روزهای 

ارديبهشت، يک روز بعد از ريزش معدن 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

سيل و خشکسالی، 
 شمشيری دو لبه 

 بر گلوی مردم

کنوانسيون پناهندگی مصوب  ٣٣طبق ماده 
هيچ کشور عضو کنوانسيون مجاز "، ١٩۵١

نيست پناهجو را به هر دليلی به مرزهای 
قلمرويی بازگرداند که زندگی يا آزادی او به 
علت نژاد، مذهب، مليت، عضويت يا مشارکت 

؛ "های اجتماعی يا سياسی در خطر است در گروه
آژانس گارد مرزی (ی فرونتکس  نظامنامه ۵ماده 

 .نيز منطبق بر اين ماده است) و ساحلی اروپا
مبنای گزارش گاردين،  گزارشات نهادهای 
وابسته به سازمان ملل، همراه با اطالعات 

 ارزش جان کارگران و 
 ضرورت ايجاد تشکل معدن کاران

 رسوايی ادعاهای حقوق بشری کشورهای اروپايی
 ی رفتار وحشيانه با پناهجويان در آينه 
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١از صفحه   

 مردم فلسطين، اسير رژيم اشغالگر اسرائيل 

واحد مسکونی منطقه هارحوما در  ۵۴٠ساخت 
اراضی اشغالی کرانه باختری را متوقف کند و به 

سازی در سراسر  سياست گسترش شهرک
 ."های اشغالی فلسطينيان پايان دهد سرزمين

قرار است اتحاديه عرب نيز روز دوشنبه 
ای اضطراری برای پيگيری تحوالت در  جلسه

 .فلسطين اشغالی برگزار کند
ها به تنهائی بتواند  گيری اما بعيد است اين موضع

های اخير مدام دست  رژيم اسرائيل را که در سال
به اقدامات سرکوبگرانه و تعرضی عليه مردم 

ها زده است، متوقف  فلسطين و سرزمين آن
 .سازد

های درونی  دليل اصلی آن نيز ضعف و شکاف
جنبش مردم فلسطين، فقدان يک رهبری انقالبی 

ترديد يکی  بی.   المللی است و متحدان قدرتمند بين
از عوامل مؤثر در تضعيف جنبش مردم فلسطين 
و قدر قدرتی اسرائيل، چرخش به راست در 
اوضاع سياسی جهان در چند دهه اخير و 
تضعيف چپ راديکال در عرصه جهانی است که 
تأثير مستقيم خود را بر اين جنبش برجای گذاشته 

های  نخستين نتيجه آن نيز رشد گروه.  است
گرا نظير حماس و جهاد اسالمی  ارتجاعی اسالم

بخش  و چرخش به راست در سازمان آزادی
 . فلسطين بوده است

ويژه آنچه باعث تضعيف روزافزون اين جنبش  به
شده و به اسرائيل ميدان داده است که دست به هر 

ها و  تجاوز و سرکوبی بزند، سلطه گروه
گرا در اين جنبش است  های ارتجاعی اسالم دولت

ای برای رهايی  اند آن را از مبارزه که کوشيده
ای  يک ملت تحت ستم و اشغال ، به مبارزه

اين واقعيت بر کسی .  مذهبی و اسالمی تبديل کنند
پوشيده نيست که در طول سه دهه اخير که 

اند،  گرا بر اين جنبش مسلط شده گروهای اسالم
اسرائيل مدام شهرهای فلسطينی را بمباران کرده 

ديگری از سرزمين مردم فلسطين را به  و مناطق 
های  حامی اين گروه.  اشغال درآورده است

های ارتجاعی امثال جمهوری  گرا دولت اسالم
ها نه  اسالمی ايران و دولت ترکيه اند که مسئله آن

رهايی مردم فلسطين از چنگال اشغالگر، بلکه 
ها  برای آن.  طلبانه است های توسعه سياست

آويزی برای پيشبرد اين  فلسطين، بهانه و دست
يکی در پی احيای امپراتوری .  هاست سياست

عثمانی است و ديگری در پی ايجاد يک 
 .    گرای اسالمی امپراتوری شيعه

اين حقيقت بر هرکس که کمی آگاهی داشته باشد، 
روشن است، رژيمی از نمونه جمهوری اسالمی 

تری  که مردم کشور ايران را با وحشيانه
های سرکوب و کشتار به بند کشيده و به  شيوه

تواند طالب  اسارت درآورده است، هرگز نمی
رهايی يک ملت اسير و سرزمينی تحت اشغال 

اين رژيم چيزی جز اين از فلسطين .  باشد
خواهد که دامنه نفوذ سياسی و مذهبی خود را  نمی

سران ارتجاع .  در منطقه خاور ميانه  بسط دهد
کنند که مسئله  اسالمی حاکم بر ايران پنهان نمی

فلسطين يک مسئله ملی، مسئله يک ملت اسيرو 
مبارزه ملتی تحت اشغال برای رهايی از چنگال 
اشغالگر نيست، بلکه  جزئی از ديدگاه 

جمهوری اسالمی "  امت اسالمی"وسطايی  قرون

 .کند است که اين رژيم برای احيای آن تالش می
ای  در سخنرانی  از همين روست که خامنه 

" ارديبهشت تأکيد داشت  ١٧اخيرش روز جمعه 
ترين  ترين وزنده ماجرای فلسطين، همچنان مهم

امت "اين ."  ی مشترک اّمت اسالمی است مسئله
آشکارا نفی موجوديت مردم فلسطين "   اسالمی

از ديدگاه وی آنچه .عنوان يک ملت است به
عنوان  مسئله فلسطين مطرح است، نزاع دو  به

فرقه يهودی که سرزمين .  فرقه مذهبی است
گروهی از پيروان فرقه ديگر به نام اسالم  را 

ترين  شده است به مهم اشغال کرده است و تبديل
يعنی .  مسئله آنچه که در واقعيت وجود ندارد

.  امت اسالمی"ای به نام  خرافه جز در ذهن  به" 
وجود "  امت اسالمی"يک مرتجع چيزی به نام 

گونه که امت مسيحی، يهودی، هندو،  همان.  ندارد
آنچه در دنيای کنونی وجود .  بودائی وجود ندارد

های معين،  دارد،  کشورهايی است  با ملت
هايی که از منافع طبقه  طبقات متخاصم و دولت

درست همانند ايران که .  کنند دار دفاع می سرمايه
ملتی وجود دارد، که در آن، دوطبقه متخاصم 

دار و کارگر رو درروی هم در جنگند  سرمايه
دارش به مذهب اسالم  که کارگر و سرمايه ولو اين

باور داشته باشند و دولتی دينی به نام جمهوری 
اش حراست از منافع طبقه  اسالمی که وظيفه

 . دار و اسارت طبقه کارگر است ستمگر سرمايه
است "  امت اسالمی"دقيقاً تحت لوای همين خرافه 

که جمهوری اسالمی بيشترين ضربه را به جنبش 
ً از .  مردم فلسطين وارد آورده است نه صرفا

گرا ، ايجاد  های اسالم طريق ايجاد و تقويت گروه
شکاف در درون جنبش مردم فلسطين و تضعيف 

رغم ادعاهای پوشالی ضد اسرائيلی،  آن، بلکه به
عمالً موقعيت سياسی  رژيم اسرائيل را در منطقه 

 . خاورميانه نيز تقويت کرده است
طلبانه جمهوری  سياست پان اسالميستی و توسعه

های  اسالمی باعث گرديد که تعدادی از دولت
عربی منطقه که سابق بر اين الاقل ازنظر سياسی 

المللی  پشتيبان مردم فلسطين بودند ، به  و بين
آغوش اسرائيل پناه ببرند و در مقابل خطر 
جمهوری اسالمی، وارد اتحاد با اين دولت شوند 

روز موقعيت سياسی اسرائيل را تقويت  و روزبه
در "  دنيای اسالم"و "  امت اسالمی"حاال از . کنند

در .  کنار جمهوری اسالمی علی مانده و حوضش
طور واقعی در کنار  تمام منطقه خاورميانه به

هم  جمهوری اسالمی تنها يک دولت مانده که  آن
با اين اوصاف  حتی يک .  سوريه است

فهمد که توازن قوای  ای هم اين را می مدرسه بچه

المللی در اين دو، سه دهه اخير به  ای و بين منطقه
اما .  خورده است زيان مردم فلسطين برهم

ديکتاتور خياالتی و غرق در توهمات پوشالی در 
امروز "  همين سخنرانی روز جمعه ادعا کرد 

ی قوا به نفع دنيای اسالم تغييريافته  موازنه
ترين  رشد نيروهای مقاومت در حساس....است

های دفاعی و  مناطق اسالمی، رشد توانايی
هجومی آنان، رشد خودآگاهی و انگيزه و اميد در 

های مسلمان، رشد گرايش به شعارهای  ملّت
طلبی  اسالمی و قرآنی، رشد علمی، رشد استقالل

های مبارکی است  ها، نشانه و خوداتکائی در ملّت
آخر هم  و دست."  دهد ی بهتر را نويد می که آينده

"  گيرد نتيجه می زوال  حرکت نزولی و روبه:  
رژيم دشمن صهيونيستی آغازشده و وقفه نخواهد 

 ."داشت
ای يا معنای برهم خوردن توازن قوای  علی خامنه

فهمد، يا مثل هر  المللی را نمی ای و بين منطقه
سرائی  ديکتاتور ديگری در دنيای توهمات،  ياوه

که گويا "  دنيای اسالم"  اصطالح اين به.  کند می
توازن قوا به نفع آن تغيير کرده است، يک سر آن 

اند که اساساً  های کشورهای عربی منطقه دولت
های  ها وابسته به حمايت قدرت موجوديت آن

امپرياليست اروپائی و آمريکاست و سر ديگر آن 
جمهوری اسالمی است که حتی برای تأمين 
مايحتاج روزمره مردم ايران و حمايت سياسی و 

المللی ، به چاکر و دنبالچه امپرياليسم چين و  بين
اصطالح دنيای  اين به.  شده است روسيه تبديل
های  تر از آن است که وارد بحث اسالم کوچک

 . خود شود   تر از قد و قواره بزرگ
که مردم ستمديده فلسطين، روزمره زير  درحالی

های رژيم اشغالگر قرار  فشارها و سرکوبگری
ها تغيير کرده  دارند و اوضاع پيوسته به زيان آن

کند و برای مردم  سرائی می ای ياوه است،  خامنه
" کند خواند و ادعا می فلسطين الالئی می   :

زوال رژيم دشمن  حرکت نزولی و روبه
اين ."  صهيونيستی آغازشده و وقفه نخواهد داشت

اراجيف چيزی از واقعيت معضالت مردم 
ها در چنگال يک  ستمديده فلسطين و گرفتاری آن

 . کند رژيم اشغالگر، کم نمی
بستی که در  رفت از بن مردم فلسطين برای برون

اند و نجات از شر رژيم اشغالگر و  آن گرفتارشده
ستمگر اسرائيل، راه ديگری جز يک تحول 

های  ها و دولت سياسی درونی، گسست از گروه
های جديد کارگری،  گرا ، ايجاد سازمان اسالم

راديکال و چپ، جلب حمايت کارگران و 
طلب  های چپ و صلح زحمتکشان و سازمان

های کارگری و  اسرائيلی و اتحاد با جنبش
مادام که .  های چپ راديکال جهان ندارند  سازمان

اين تحول رخ ندهد، راه نجاتی از فجايع رژيم 
صهيونيستی و اشغالگر اسرائيل وجود نخواهد 

 . داشت و در بر همين پاشنه کنونی خواهد چرخيد

 زنده باد همبستگی 
 بين المللی کارگران 
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٩درصفحه   

١از صفحه   

 .شوند گونه تمامی افراد خانواده بيمار می اين
در سال گذشته نيز بسياری از کشورها امتحانات 
حضوری را به همين دليل لغو کردند و عموما 

آموزان جای امتحانات  ارزيابی معلمان از دانش
حضوری را گرفت، اما در سال جاری به دليل 

انداز مهار  که در کشورهای اروپايی چشم اين
کرونا به دليل واکسيناسيون گسترده وجود دارد و 

ها آموزش حضوری را  ها دبيرستان در اغلب آن
اند، امکان امتحانات  تا حدودی شروع کرده
انداز وجود  ای در چشم حضوری نيز در محدوده

 . دارد
هم .  انداز اساسا وجود ندارد در ايران اما اين چشم

اکنون حتا برخی مقامات بهداشتی برخالف 
از احتمال "  ستاد ملی مقابله با کرونا"سخنگوی 

تر شدن شرايط در روزهای آينده خبر  وخيم
فرمانده عمليات مقابله با کرونا در "زالی .  اند داده

ارديبهشت از احتمال بروز خيز جديد  ١۵" تهران
: کرونا با ويروس جهش يافته خبر داد و گفت

انتظار داريم خيزهای بعدی با وجود "
يافته وجود داشته باشد؛  های جهش ويروس

خيزهايی که در آينده نه چندان دور با 
قطعا در ...  بينی هستند های جديد قابل پيش ويروس
پذيری افزايش پيدا  های جديد سرايت ويروس

ها نيز  کند که به تبع آن بيمار بستری و فوتی می
(افزايش پيدا خواهد کرد ). دنيای اقتصاد" 

وابسته به سپاه پاسداران نيز "  تسنيم"خبرگزاری 
در گزارشی )  ارديبهشت ١۶(يک روز بعد 

"نوشت ... کننده شده ها صعودی و نگران آمار: 
تحقيقات جديد نشان داده است کودکان هم در 

يافته کرونا از اين بيماری  های جهش ويروس
های بهداشتی  مصون نيستند و بايد دستورالعمل

رعايت  طور کامل بههای سنی نيز  برای اين گروه
ارديبهشت نيز نادر توکلی  ١٧روز جمعه ".  شود

: معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران گفت
تا يک ما کماکان در پيک بيماری هستيم و شايد "

در .  از اين وضعيت خالصی پيدا نکنيم ماه آينده
حال حاضر با افزايش موارد سرپايی مواجه 
هستيم و تا دو هفته آينده هم موارد بستری 

در واقع شايد .  افزايش خواهد يافتبيمارستانی 
روند افزايشی شديد نباشد اما کاهش محسوسی در 
موارد بستری و سرپايی در پايتخت نخواهيم 

(داشت خالص نشدن از ).  خبرگزاری ايسنا" 
يعنی اين که تقريبا  تا يک ماه آيندهشرايط کنونی 

از زمان شروع امتحانات حضوری تا پايان آن، 
چنان  شرايط حاد کنونی کرونايی بر کشور هم

چه که اين  اما برخالف تمامی آن. حاکم خواهد بود
آموزد،  های عاقل می شرايط واقعی به انسان

ستاد ملی "مقامات وزارت آموزش و پرورش و 
برعکس بر امتحان "  مقابله با کرونا

چنين  او هم".  ها خالی شود بيشتری در بيمارستان
به "  مردم"مانند رئيس خود حسن روحانی، از 

های  های بهداشتی در شب رعايت پروتکل"خاطر 
 !!تشکر کرد" قدر

تنها چند روز "  ستاد ملی مقابله با کرونا"تصميم 
آموزان، بار  پس از اعتراضات سراسری دانش

ديگر نشان داد که تصميمات اتخاذ شده از سوی 
ستادی که .  اين ستاد سياسی است و نه علمی

اش تنها   آن در طول موجوديت  تمامی تصميمات
های  در راستای خواست و توجيه سياست

اعالم حضوری بودن .  حکومت بوده است
امتحانات توسط سخنگوی اين ستاد ضد مردمی 

 ١۵(تر  ست که تنها چند روز قبل در حالی
آموزان،  و در پی اعتراضات دانش)  ارديبهشت

های اجتماعی،  براساس سند منتشره در شبکه
مدير کل آموزش و پرورش استان سيستان و 
بلوچستان از ترس گسترش اعتراضات، طی 

ای امتحانات حضوری را تا اعالم  بخشنامه
. لغو کرده بود"  ستاد ملی مقابله با کرونا"تصميم 

ستاد فوق، وزارت آموزش و  تصميمحال با 
پرورش برای اقدام غيرانسانی خود پوشش 

 . را تهيه کرد" الزم"قانونی 
اما چرا حکومت اسالمی به سرعت وارد عمل 

مجوز امتحانات "  ستاد ملی مقابله با کرونا"شد و 
 !حضوری را صادر کرد؟

آموزان است و نه  مساله حکومت نه سالمت دانش
امتحان "  عدم ضرورت"و يا "  ضرورت"اساسا 

حضوری، مساله اصلی حکومت اسالمی در 
. تمامی تصميمات آن حفظ حکومت اسالمی است

حفظ حکومت و مصلحت آن اساس تمامی 
تصميمات حکومت است، حکومتی که گمان 

های  اش در برابر جنبش نشينی برد عقب می
ها روحيه مضاعف داده و  تواند به آن اجتماعی می
شان  ها را که در اساس خواست اين جنبش

سرنگونی حکومت اسالمی است به مبارزات 
برخورد .  تری سوق دهد تر و گسترده بيش

وحشيانه نيروی انتظامی، سکوت تاييدآميز 
مقامات وزارت آموزش و پرورش و در نهايت 

همگی "  ستاد ملی مقابله با کرونا"تصميم فوری 
 .همسو و در راستای همين سياست هستند

اما اين اعتراضات از کجا شروع شد و اهميت 
 ! اين اعتراضات در چيست؟

ست  آموزان اعتراضی که اعتراض دانش اول اين
کامال بر حق و بر زمينه واقعيات امروز جامعه 
که ويروس کرونا بويژه از ميان محرومان جامعه 

شرايطی که رعايت .  در حال قربانی گرفتن است
بسياری از اصول مقابله با شيوع کرونا را برای 

آموزان که فرزندان کارگران و ديگر  همين دانش
زحمتکشان جامعه هستند ضروری کرده است، 

ها که برای سالمت  نه فقط برای سالمت خود آن
هم در حالی که  شان، آن تمامی اعضای خانواده

ی بهداشت و درمان  حتا مقامات خودفروخته
جمهوری اسالمی به سرايت شديد اين بيماری و 

. اند خانوادگی شدن بيماری بارها اعتراف کرده
تواند هم  شرکت در امتحانات حضوری می

آموز  که دانش آموزان را بيمار کند و هم اين دانش
برد و  بيمار ويروس کرونا را با خود به خانه می

، "امتحان حضوری با کرونا نميشه"، "حضوری
توپ تانک "، "نداريم!  خواد حضوری کفن می"

از جمله "  فشفشه حضوری بايد جمع بشه
چنين بازوی  هم.  آموزان بودند شعارهای دانش

سرکوب رژيم در شهرهای قزوين، فوالد شهر و 
آميز  يزد در پاسخ به اعتراضات برحق و مسالمت

ها هجوم  آموزان با باتوم و اسپری فلفل به آن دانش
آموزان وحشيانه پايان  برده و به اعتراض دانش

آموزان با  در قزوين و در حالی که دانش.  دادند
شعارهای خود به برگزاری امتحانات حضوری 

کردند، نيروی انتظامی ضمن  اعتراض می
آموزان، بيش از ده تن از  ضرب و شتم دانش

سال سن داشتند به  ١٨تا  ١۵ها را که بين  آن
محوطه اداره آموزش و پرورش کشانده و تا 

اين اقدام .  عصر در محوطه اداره محبوس کردند
گونه  ی نيروی انتظامی بدون هيچ کارانه جنايت

اعتراضی از سوی مقامات اداره آموزش و 
ها  پرورش و در واقع با هماهنگی کامل آن

در يزد و فوالد شهر نيز نيروی .  صورت گرفت
انتظامی با استفاده از باتوم و اسپری فلفل دست 

آموزان يزدی  دانش.  آموزان زد به سرکوب دانش
نترسيد، "نيز در پی تهاجم نيروی انتظامی شعار 

 .سر دادند" نترسيد ما همه با هم هستيم
در پی اين اعتراضات و عمل وحشيانه نيروی 
انتظامی که با سکوت تاييدآميز مقامات وزارت 
آموزش و پرورش همراه بود، برخی از 

های صنفی معلمان از جمله انجمن صنفی  تشکل
فرهنگيان خراسان شمالی، کانون صنفی 
فرهنگيان يزد، کانون فرهنگيان استان اصفهان، 
مجمع فرهنگيان استان اصفهان، انجمن صنفی 
فرهنگيان سقز و زيويه، کانون صنفی فرهنگيان 
گيالن، کانون صنفی فرهنگيان اسالمشهر، کانون 

های  و گروه)  تهران(صنفی معلمان ايران 
تلگرامی نوزده اسفند و چالش صنفی معلمان 

هايی از خواست  ايران با انتشار اطالعيه
آموزان حمايت کرده و به سرکوب اعتراض  دانش

ها و سکوت مقامات آموزش و پرورش  آن
 .اعتراض کردند

اما دولت جمهوری اسالمی در ادامه دهن کجی 
آموزان  به خواست و اعتراضات سراسری دانش

ها، بار ديگر  های آن و حمايت معلمان از خواست
عليرضا .  بر حضوری بودن امتحانات تاکيد کرد

" ستاد ملی مقابله با کرونا"رئيسی سخنگوی 
ارديبهشت و در پايان به اصطالح  ١٨روز شنبه 

جلسه اين ستاد، ضمن اعالم برگزاری حضوری 
"  کنکور سراسری گفت آزمون پايه نهم به : 

خرداد  ٢۴ارديبهشت تا  ٢٧صورت حضوری 
همچنين آزمون پايه دوازدهم .  شود برگزار می

. خرداد برگزار خواهد شد ٢۴ارديبهشت تا  ٢٧
ارديبهشت به  ٢۵آزمون سنجش ملی پايه ششم 

او در ".  شود صورت حضوری برگزار می
ابتدای سخنان خود و برای توجيه اين تصميم غير 

" ستاد ملی مقابله با کرونا"علمی و ضد انسانی 
: در رابطه با شيب گسترش بيماری کرونا گفت

روند کلی کشور، روند رو به نزولی است و "
ها، ميزان  اميدواريم با رعايت بيشتر پروتکل

های  بيماری با سرعت بيشتری کم و تخت

 اند آموزان هم وارد خيابان شده دانش
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 ارزش جان کارگران و ضرورت ايجاد تشکل معدن کاران

طزره، ريزش معدن کروميت  نيز جان اميد 
. ساله اين معدن را گرفت ٢٨رئيسی کارگر 
بار زمانی رخداد که دو روز  اين حوادث غم

بعدازآن براثر بارش شديد باران و جاری 
شدن سيل در منطقه راور و گلباف کرمان و 

شده  نفر از کارگران برق اعزام ۶قطع برق، 
ارديبهشت درحال کار  ١۴به محل که روز 

روی شبکه برق بودند، گرفتار سيالب و 
کارگر به  ۶جسد بيجان اين    .مفقود شدند

های؛ محسن توکلی، دمحم ميرزا حسينی،  نام
مسلم دهقانی، علی توسلی، عليرضا جعفر 

 .  نژاد و مصطفی ابراهيمی روز بعد پيدا شد
روزی نيست که يک يا چند حادثه که منجر 

ميزان .  شود رخ ندهد به مرگ کارگران می
ومير کارگران  دست و مرگ حوادثی ازاين

هايی  مرگ.  ويژه در معادن بسيار باالست به
که در اصل، تصادفی و از روی اتفاق 

نيستند، بلکه به خاطر عدم تأمين وسايل 
ها حتمی  ايمنی و بهداشتی الزم، وقوع آن

 . است
آهن  در ايران هزاران معدن از معدن سنگ

سنگ گرفته تا معدن مس و طال و  و زغال
های  ها در استان کروميت و ساير کانی

ها هزار  مختلف کشور وجود دارد و ده
کارگری که در اين معادن به کار 

ً در  مشغول اند، هرروز و هرلحظه، مستقيما
کار در .  معرض خطر مرگ قرار دارند

ترين  ترين و پرمخاطره معدن، يکی از سخت
خصوص که ايمنی محيط کار،  به.  کارهاست

فقط در سطح استانداردهای جهانی، بلکه  نه
ها نيز رعيت  ی حداقل حتی در اندازه

داران  توجهی سرمايه به خاطر بی.  شود نمی
ها به ايمنی  آ  مالک معادن و دولت حامی

محيط کار و جان کارگران، به خاطر نبود 
های گاز  لوازم ايمنی و بهداشتی، دستگاه

سنج و تهويه هوا و تأمين اکسيژن، انفجار، 
استنشاق گازهای سمی و حتی به خاطر 

جويی در ابزار و وسايل ضروری  صرفه
برای تونل بندی و استحکام سقف و ديواره 
آن که ريزش از عواقب حتمی آن است، 
صدها معدنچی تاکنون جان خود را 

بار در  ها حادثه مرگ ده.  اند داده ازدست

سنگ  معادن مختلف ازجمله معادن زغال
کرمان و دامغان و طبس و سمنان و شهرها 

های ديگر، جان صدها کارگر را  و استان
انفجار معدن زمستان يورت در .  گرفته است

آن حادثه .  را همگان به ياد دارند ٩۶سال 
ارديبهشت رخ داد، منجر به  ١٣نيز که در 

در بسياری از .  کارگر معدن شد ۴٣مرگ 
بار، پيش از وقوع  اين رويدادهای مرگ

حادثه، کارگران احتمال بروز حادثه را 
اما کارفرما و عمال وی به .  اند هشدار داده

اين هشدارها توجهی نکرده و عامدانه 
در .  اند کارگران را به کام مرگ فرستاده

معدن   ۴٢مورد ريزش اخير تونل شماره 
طزره نيز کارگران از قبل غير ايمن بودن 
تونل و حتی احتمال ريزش آن را هشدار 

کارگران صداهايی را که از .  داده بودند
شده بود به عوامل  سقف و ديواره تونل شنيده

کارفرما اطالع داده و آن را هشدار داده 
اما کسی به اين اخطارها و هشدارها .  بودند

توجهی نکرد تا اينکه آن صداها به ريزشی 
مرگبار منجر شد و دو کارگر را در عمق 

چنانکه در انفجار .  معدن مدفون ساخت
سنگ زمستان يورت نيز  معدن زغال

کارگران از يک هفته قبل، نشت گاز و 
اما .  خطر بروز حادثه را هشدار داده بودند

داران سود پرست و  توجهی سرمايه بی
کارگر را در عمق چند  ٢٣انفجار معدن، 

کارگر که  ٢٠.صد متری مدفون ساخت
برای نجات جان رفقای خويش وارد معدن 
شده بودند نيز در اثر مسموميت تنفسی و 

 .خفگی، جان خود را از دست دادند
کارگر که  ٨٠٠معدن طزره با حدود  

 ٢در آن منجر به مرگ  ۴٢ريزش تونل 
 ٣٠٠کارگر شد، معدن تخت مينودشت با 

کارگر  ۵٠کارگر و معدن راميان با 
طور کامل زير نظر شرکت  درگذشته به
سنگ البرز شرقی قرار داشت  معادن زغال

های  هاست که اين معادن و تونل اما سال
های پيمانکاری  مربوطه، به شرکت

"اند واگذارشده اکنون چند شرکت  هم. 
 »برناکی«های  اول پيمانکاری در تونل دست

کارگر،  ٢۵٠با  »کالريز«کارگر،  ١۵٠با 
رزمجای «کارگر و  ٢٠٠با  »مادر«

سنگ  مجری استخراج زغال »غربی
چندين سال است که تونل رزمجای .  هستند 

، تونل يک واکلن ٣٠شرقی، مرکزی، تونل 
از مسئوليت شرکت البرز شرقی  ۴

طور کل به بخش خصوصی  شده و به خارج
(اند واگذارشده )   ۴٠٠/    ٢/    ١۵ايلنا ." 

سنگ البرز شرقی  پيمانکاران معادن زغال
درواقع اين معادن را مانند گوشت قربانی 

پيمانکاران .  اند ميان خود تقسيم کرده

ها را به پيمانکاران ديگری  باالدستی، تونل
اند و برخی از اين معادن و  واگذار نموده

کلی از زير مسئوليت شرکت  ها نيز به تونل
شده و به بخش خصوصی  خارج

نه کارفرمايان خصوصی و .  اند واگذارشده
نه پيمانکاران طرف قرارداد شرکت معادن 

کدام اصول  سنگ البرز شرقی، هيچ زغال
اوليه ايمنی محيط کار را رعايت و 

. کنند ها و لوازم آن را فراهم نمی دستگاه
داران و پيمانکاران فقط  سودجوئی سرمايه

در اين نيست که درزمينهٔ بهداشت،  
ها و  کن ها و وضعيت رخت دستشويی
های غذاخوری و امثال آن هزينه  سرويس

ها و  کنند، فقط در اين نيست که دستگاه نمی
گيری از  وسايل ضروری ايمنی برای پيش

کنند و فقط در اين  حوادث را تأمين نمی
بار  نيست که حتی از تهيه هر شش ماه يک

بار کفش ايمنی که  لباس و هر يک سال يک
کنند،  عرف معادن بوده است خودداری  می

بلکه حرص و آز و سود ورزی، خست و 
توجهی نسبت به جان کارگر را تا آنجا  بی

اند که در هزينه کردن برای تأمين  رسانده
ترين لوازم کار در معدن نيز امساک  ای پايه
برای مثال در همين معادن .  کنند می

جمله معدن  سنگ البرز شرقی من زغال
ها،  طزره، پيمانکاران برای کاهش هزينه

دارنده  های چوبی نگه حتی از تعداد ستون
ها نيز کم کرده و درواقع  سقف کارگاه

ناايمنی محيط کار و ضريب حوادث را 
 .اند باالبرده

ای است از کل معادن  معدن طزره نمونه
 ٩۵بيش از .  کشور و مشتی نمونه خروار

معدن فعال کشور به بخش  ۴۵٠٠درصد از 
های پيمانکاری  خصوصی و شرکت

داران و مالکان و  سرمايه.  اند واگذارشده
های پيمانکاری تنها در فکر سود و  شرکت

اند و حاضر نيستند  افزايش سرمايه خويش
. برای تأمين ايمنی محيط کار هزينه کنند

دانند هرآينه ممکن  باوجودآنکه خوب می
ای رخ دهد و جان چند کارگر را  است حادثه

بگيرد، اما کارگران را در فقدان ايمنی به 
آمار کارگرانی که .  فرستند درون معدن می

براثر انفجار معدن، ريزش معدن، 
گازگرفتگی، تنفس گازهای سمی و امثال آن 

دهند و کارگرانی  جان خويش را از دست می
که به دليل کار در معدن دچار نقص عضو 

شوند  های تنفسی دائمی مبتال می يا به بيماری
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 ارزش جان کارگران و ضرورت ايجاد تشکل معدن کاران

معادن در جمهوری .  بسيار باال است
اسالمی به معنای واقعی به قتلگاه کارگران 

زمان رفتن کارگر به درون .  اند شده تبديل
معدن مشخص است اما لحظه بازگشت وی 

کارگر معدن خود نيز اين را .  نامعلوم است
ای جز کار در معدن  داند، اما چاره می

داند و  خانواده کارگر نيز اين را می.  ندارد
نه .  برد در استرس دائمی به سر می

گونه  ها  هيچ داران و نه دولت آن سرمايه
ارزشی حتی در حد و اندازه ساير 

داری برای کارگر معدن   کشورهای سرمايه
منظور  نه به.  و جان وی قائل نيستند

پيشگيری از وقوع حادثه کاری انجام 
دهند و نه بعد از وقوع حادثه برای  می

مرگ از همان لحظه .  نجات جان کارگر 
ورود کارگر به درون معدن تا آخرين 
لحظات خروج وی بر فراز سرش در 

ای رخ  هر بار که حادثه.  چرخش است
دهد يا کارگری جانش را از دست  می
دهد، مرگ در جلو چشم ساير کارگران  می

آيد و اين سؤال در مغز و  به رقص درمی
گيرد آيا از اين سرنوشت  ها جان می جان آن

 ؟...گريزی هست؟ نوبت بعدی آيا
انفجار يا ريزش معدن، معنايش جان باختن 

گذاران بخش معدن و  سرمايه.  کارگراست
ها، نه پيش از وقوع حادثه  حاميان دولتی آن

اند و نه  ارزشی برای جان کارگر قائل
داران و  نحوه برخورد سرمايه.  بعدازآن

دولت حامی آن با حوادث معدن از نوع 
ريزش اخير معدن طزره و يا انفجار معدن 

مقايسه کنيد با را  ٩۶زمستان يورت در سال
داران و دولت شيلی با  نحوه برخورد سرمايه

براثر ريزش ".  سن خوزه"کارگران معدن مس 
، ٢٠١٠اوت سال  ۵در "  سن خوزه"معدن مس 

متری زمين  ۶٢۴کارگر معدن در عمق  ٣٣
های جدی برای  بالفاصله تالش.  محبوس شدند

طور  نجات جان کارگران آغاز شد و به
روز طول کشيد  ١٧.روزی ادامه يافت شبانه

درنگ با  بی.  تازنده بودن کارگران محرز شد
های  های پيشرفته قوی، با حفر تونل دستگاه

باريک امکان رساندن غذا و دارو و برقراری 
آنگاه با ساخت .تماس با معدنچيان ميسر شد

های مختلف تا محل  کپسول نجات و حفر کانال
ها را از عمق زمين  يکی آن حبس کارگران، يکی
 ۶٩کارگر معدن پس از  ٣٣خارج کردند و هر 

 .های خود پيوستند روز به خانواده
داری تحت حاکميت جمهوری  در سرمايه 

. کلی فاقد ارزش است اسالمی اما جان کارگر به
کارگر برای استثمار و توليد ارزش اضافی 
فراوان است و ده تا صدتا و هزارتا کارگر هم 

که در اثر حوادثی از نوع ريزش معدن طزره و 
انفجار معدن زمستان يورت جان به بازند برايش 

 .مهم نيست
کارگر معدن باوجود کار سخت و دشوار و  

يش را به درون معدن  رغم اينکه هر بار پا به
کند، اما  گذارد پای مرگ خويش را امضا می می

دستمزدش بسيار ناچيز و ناکافی است و حتی با 
اش  تواند زندگی خود و خانواده کاری نمی اضافه

اند کارگرانی که درهمان  کم نبوده.  را اداره کند
بسياری .  اند کاری دچار حادثه شده ساعات اضافه

سال سابقه  ١۵تا١٠رغم  از کارگران معدن به
ساله کار  کار، اما با قراردادهای موقت و يک

کار در معدن و زيرزمين گرچه در .  کنند می
آور است و برمبنای  کارهای سخت و زيان رديف
 ۶قانون کار رژيم، ساعات کار نبايد از  ۵٢ماده 

ساعت در هفته تجاوز  ٣۶ساعت در روز و 
کند، اما کارگران معدن، گاه حتی تا دو برابر 

بی حقوقی و .  کنند ساعت کار می ١٢اين يعنی 
استثمار کارگران معدن بسيار شديد و 

معادن کشور به عرصه .  تحمل است غيرقابل
شده  دار چپاولگر تبديل وتاز مشتی سرمايه تاخت

 .جانبه دولت نيز برخوردارند که از حمايت همه
توان و بايد  می.  چيز اما ابدی و ازلی نيست هيچ

کارگر معدن .  داری را برانداخت نظام سرمايه
تواند و بايد وضعيت را به نفع خويش تغيير  می

تواند و بايد دستمزد را  می.  دهد و دگرگون سازد
تواند و  افزايش و ساعات کار را کاهش دهد، می

داران و پيمانکاران و دولت  بايد در برابر سرمايه
ها بايستد و طالب ايمنی کامل معدن،  حامی آن

تواند و بايد  می.  بهبود جدی شرايط کار شود
های خويش را محقق ساخته و بر طبقه  خواست

 .حاکم تحميل کند
ها اما روشن است که  يابی به اين خواست دست

سنت .  بدون مبارزه متحد و متشکل ممکن نيست
و سابقه مبارزه در معادن خوشبختانه بسيار قوی 

اعتصابات و مبارزات .  و درخشان است
آهن بافق و  درخشان کارگران معادن سنگ

آباد و  چادرملو، معادن مس سرچشمه و خاتون
سنگ کرمان تنها چند نمونه از اين  معادن زغال

اعتصابات متحدانه .  مبارزات و اعتصابات است
کارگران معادن  ٩۴و تقريباً همزمان  سال 

شامل (سنگ در سه استان، استان کرمان  زغال
شش معدن ؛ کوهبنان، هشونی، همکار، پابدانای 

، استان )جنوبی، معدن اصلی و چشمه پودنه
) شمال معدن زمستان يورت و ملچ آرام(  گلستان

و معدن البرز شرقی در استان سمنان، همچنين 
سنگ  اعتصاب يکپارچه کارگران معادن زغال

کوهبنان، راور و زرند کرمان در سال گذشته  
ترين اعتصابات و  هايی از برجسته تنها نمونه

 .سنگ هستند مبارزات کارگران معدن زغال
دهی اعتصاب در معادن  نفس اعتراض و سازمان

سنگ، گويای اين واقعيت است که  زغال
های  ها و محفل کارگران پيشرو و آگاه کميته

. اند کارگری معينی را در اين معادن ايجاد نموده
های اعتصاب گرچه  های کارخانه و کميته کميته

يابی کارگری در لحظه  از ملزومات سازمان
دهی  کنونی هستند، اما اين هنوز برای سازمان

های فرا واحدی از نوع   ها و تجمع اعتصاب
آهن و نفت  اعتصابات و تجمعات  در برق و راه

فعالين کارگری و .  و موارد مشابه آن کافی نيست
کارگران پيشرو معدن، ضمن برپائی و تحکيم 

ها، بايد ميان معادن مختلف پيوند و  اين کميته
کننده   ارتباط برقرار نمايند و تشکل هماهنگ

. ريزی کنند اعتصابات و مبارزات معادن را پايه
اند شورای  اگر کارگران برق فشارقوی توانسته

هماهنگی کارگران برق فشارقوی را ايجاد کنند 
اند،  های سرتاسری را سازمان داده و بارها تجمع

اگر کارگران بخش توزيع برق نيز در همين راه 
گام نهاده و چندين تجمع سراسری برگزار 

اند  اند، اگر کارگران نفت و گاز توانسته نموده
کننده را سازمان دهند و  نوعی تشکل هماهنگ

اند،  را سازمان داده ٩٩اعتصاب فراگير مرداد 
اگر کارگران مخابرات نيز همين راه را پيموده 

قدم  و کارگران پتروشيمی در اين راه پيش
آهن  اند، اگر رانندگان کاميون و کارگران راه بوده

های مهمی در همين زمينه  اند گام نيز توانسته
بردارند، پس کارگران معدن نيز قادرند تشکل 

کم در گام  دست.  ويژه خود را سازمان دهند
توانند  سنگ می نخست، کارگران معادن زغال

درراه تشکل يابی کل کارگران معادن 
قدم شوند و کميته يا شورای  سنگ پيش زغال

سنگ را ايجاد  هماهنگی کارگران معادن زغال
کنند و اعتراضات و اعتصابات فرا واحدی را 

های ايجاد چنين تشکلی  زمينه.  سازمان دهند
درگذشته نيز چندين معدن .  فراهم است

سال .اند سنگ باهم وارد اعتصاب شده زغال
سنگ کوهبنان،  گذشته نيز کارگران معادن زغال

روزه و  راور و زرند کرمان يک اعتصاب ده
. تجمعات وسيع خيابانی را سازمان دادند

داران و  کارگران معدن برای مقابله با سرمايه
رحم و برای مبارزه مؤثر با طبقه  پيمانکاران بی

حاکم و عقب راندن آن راه ديگری ندارند جز 
آنکه خود را متشکل سازند و با اتحاد و 

های فرا واحدی و  دهی اعتصاب سازمان
داران  های خويش را به سرمايه ای، خواست رشته

شورای هماهنگی کارگران معادن .  به قبوالنند
سنگ و در گام بعدی يک تشکل ويژه تمام  زغال

معدن کاران از نيازهای مبرم مبارزه کارگران 
 .معدن است

  

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 رسوايی ادعاهای حقوق بشری کشورهای اروپايی
 ی رفتار وحشيانه با پناهجويان در آينه 

٧درصفحه   

های غيردولتی  گردآوری شده توسط سازمان
به گفته يکی از فعاالن حقوق بشر و .  است

مهاجرت، با توجه به افزايش مرگ 
پناهجويان و افزايش همکاری بين کشورهای 
اتحاديه اروپا و کشورهای غيراروپايی نظير 
ليبی که به قصور در عمليات نجات منجر 

"توان نتيجه گرفت شده است، می از هنگام : 
آغاز اپيدمی کرونا، مرگ در دريا به طور 
مستقيم يا غير مستقيم با سياست بستن 

سپاری کنترل  مرزهای اروپا و افزايش برون
مهاجرت به کشورهايی نظير ليبی پيوند 

های  کشوری که گزارش."  خورده است
بسياری از نحوه برخورد ددمنشانه و 
خصمانه مأموران با پناهجويان در 

يا در اصل (های پناهندگی  اردوگاه
 .شود ها يافت می در رسانه) گاها بازداشت

در "  المللی مهاجرت سازمان بين"بنا به آمار 
ً  ٢٠٢٠سال  هزار پناهجو از  ١٠٠تقريبا

اند که  های دريايی و خشکی به اروپا آمده راه
هزار  ١٣٠بالغ بر  ٢٠١٩اين ارقام در سال 

هزار  ١٩٠در حدود  ٢٠١٧نفر و در سال 
نفر بوده است و بنا به آمار سازمان ملل در 

درصد  ٢۵تا  ٢٠های مختلف تنها  سال
آوارگان و پناهجويان به کشورهای 

با اين همه، از .  اند غيرمجاور پناهنده شده
به رغم کاهش تعداد  ٢٠٢٠ژانويه 

پناهجويان، کشورهای ايتاليا، مالت، يونان، 
کروآسی و اسپانيا اقدامات پناهجوستيزی 

اين کشورها از زمان . اند خود را افزايش داده
بستن جزئی يا کامل مرزها برای جلوگيری 
از شيوع کرونا به کشورهای غير اروپايی 

اند تا از ورود پناهجويان  پول پرداخت کرده
های خصوصی  به اروپا جلوگيری کنند؛ قايق

های پناهجويان و  را برای رهگيری قايق
های  گاه بازگرداندن پناهجويان به بازداشت

گزارشات گوناگونی از . اند ليبی به کار گرفته
های  شليک هشداردهنده به سوی قايق

پناهجويان، ناديده گرفتن درخواست امداد و 
های گارد ساحلی  مانورهای خطرناک قايق

های پناهجويان منتشر شده  در اطراف قايق
تنها در يک مورد در گزارش مشترک .  است

گاردين با دو رسانه ايتاليايی، جزئيات 
مکالمات دو فرمانده گارد ساحلی ليبی و يک 

دهد که عدم  افسر گارد ساحلی ايتاليا نشان می
واکنش مأموران ليبيايی به درخواست امداد 
پناهجويان در دريا منجر به مرگ صدها 
پناهجو شده است و از امدادرسانی دست کم 

قايق غير دولتی نيز در بنادر ايتاليا به  ۵
به .  های واهی جلوگيری شده است بهانه

شبکه نظارت بر خشونت در "گزارش 
(مرزها که )  ان جی او ١٣متشکل از " 

اقدامات پناهجوستيزانه در مرزهای بالکان 
 ً  ٩٠غربی را مستند کرده است، تقريبا

های پناهجويان در سال  درصد از شهادت
حاکی از سوءرفتار و استفاده  ٢٠٢٠

غيرمتعارف از خشونت است؛ رقمی که 
 ١٠يک افزايش  ٢٠١٩نسبت به سال 

  بنا به شهادت.  دهد درصدی را نشان می
نويسد،  تعدادی از پناهجويان، گاردين می

ها را شالق زده، چاپيده،  پليس کروآسی آن
مورد آزار جنسی قرار داده و لخت کرده 

اند مأموران  برخی از پناهجويان گفته.  است
اند،  روی سرشان با رنگ قرمز صليب کشيده

اين درمان "گفتند  ها می و مأموران به آن
شورای پناهندگان "به گفته .  است"  کرونا

به رغم تعامالت کميسيون اروپا با " دانمارک
عمال پيشرفتی انجام نشده "مقامات کروآسی 

های موجود  است، نه در تحقيقات در گزارش
بانی  های مستقل ديده و نه در توسعه مکانيسم

ناگفته نماند که ممانعت از رسيدن ".  مرزی
پناهجويان به مرزهای اروپا و اعمال 
خشونت در مرزها عليه آنان به کشورهای 

در اين گزارش به .  بالکان محدود نيست
کشورهای ديگری از جمله مالت، يونان، 

اين .  اسپانيا، ايتاليا نيز اشاره شده است
گزارش به کشورهای عضو اتحاديه اروپا 
محدود است، اما گزارشات متعددی از 
سراسر جهان از رواج همين شيوه رفتار با 
پناهجويان حکايت دارد؛ از اياالت متحده 
آمريکا گرفته تا استراليا، از آفريقا گرفته تا 

 .آسيا
(اوالف"در ژانويه سال جاری،  سازمان " 

نظارت بر مبارزه با کالهبرداری اتحاديه 
تحقيقاتی را درباره فرونتکس در )  اروپا

رابطه با اتهامات آزار، سوءرفتار و عمليات 
غيرقانونی در ممانعت از رسيدن پناهجويان 

واکنش کميساريای .  به اروپا آغاز کرده است
در اين باره "  امور داخلی اتحاديه اروپا"

ای مدعی  وی در مصاحبه:  چنين بوده است
شد، گرچه روشنگری درباره عمليات عقب 
راندن پناهجويان مهم است، اما از نظر وی 

او در .  بوده است"  دهی گزارش"مشکل در 
اين مصاحبه منکر شد علت برخوردهای 

ی پناهجويان ناشی   وحشيانه و آزار و شکنجه
از افزايش سريع بودجه فرونتکس در 

های اخير، به ويژه پس از بحران  سال
بوده است؛  ٢٠١۵پناهجويی در سال 

 ١۴٣بالغ بر  ٢٠١۵ای که در سال  بودجه
به  ٢٠١۶ميليون يورو بود، اما در سال 

 ٣٢٢به  ٢٠٢٠ميليون و در سال  ٢٣٨
ای که به جای  بودجه.  ميليون افزايش يافت

اختصاص به نهاد سرکوبگر پناهجويان 

. توانست صرف کمک به پناهجويان شود می
 ۴٠٢با آن که تعداد کارکنان فرونتکس از 

نفر  در سال  ١٠٠٠به  ٢٠١۶نفر در سال 
رسيده است، کميساريای اتحاديه  ٢٠٢٠

اروپا معترف است که در اوايل دسامبر هيچ 
ناظری که بايد در محل حضور  ۴٠يک از 

چنين  داشتند در محل کار خود نبودند و هم می
بود رقم  نفر می ٣ها که بايد  تعداد معاونين آن

ما به "با وجود اين مدعی است که . صفر بود
های ما  ها نياز داريم تا از مرزها و ارزش آن

اين مقام اتحاديه اروپا در ."  حفاظت کنند
" دهی نامناسب گزارش"حالی از سيستم 

های  راند که رسانه فرونتکس سخن می
های مدافع پناهجويان  اروپايی و نيز سازمان

های مديدی است  و نهادهای امدادرسانی مدت
که درباره سوءرفتار و خشونت عليه 
پناهجويان در دريا و در مرزها 

اند؛  مستندی منتشر کرده"  های گزارش"
گزارشاتی که گويا هيچ به گوش مقامات 

"اند اتحاديه اروپا نرسيده کميساريای عالی ! 
 ۴در "  سازمان ملل متحد برای پناهندگان

مه، درباره افزايش مرگ و مير پناهجويان 
به گفته اين نهاد در سال .  ابراز نگرانی کرد

نفر در تالش برای عبور  ۵٠٠حداقل  ٢٠٢١
از دريا و رسيدن به اروپا جان خود را از 

اند، آماری که در همين دوره در  دست داده
هرچند بنا .  نفر بود ١۵٠بالغ بر  ٢٠٢٠سال 

ها آمار کشته شدگان بسی  به برخی گزارش
هايی که در نتيجه  جان.  بيش از اين است

های  ها و اقدامات دولت مستقيم سياست
اند، حتا اگر تمام  اروپايی از دست رفته

مقامات اروپايی از زير بار مسئوليت شانه 
 . خالی کنند

گرچه، مصايب پناهجويان با عبور از 
هم اکنون هزاران .  يابد مرزها پايان نمی

هايی  پناهجو در گوشه و کنار دنيا در کمپ
اند که پرازدحام، فاقد  اسکان داده شده

امکانات رفاهی از جمله آب و برق و 
خدمات پزشکی هستند و در بسياری موارد 
ساليان زيادی است که در بالتکليفی به سر 

" موريا"ها، کمپ  يکی از اين کمپ.  برند می
کميساريای "  ٢٠١٨در سال .  در يونان بود

اين "  عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان
توصيف کرده بود و " نقطه جوشان"کمپ را 

از کشورهای اتحاديه اروپا خواسته بود اين 
پناهجويان را کشورهای اروپايی تقسيم کرده 

های اروپايی  و در خود جای دهند، اما دولت
پيشنهادات مختلف اين نهاد را رد کرده و 
پناهجويان در همان شرايط دهشتناک به 

در آن زمان تعداد .  انتظار نگاه داشته شدند
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پناهجويان ساکن اين کمپ که گنجايش 
نفر رسيده  ٨٠٠٠نفر را داشت به  ٣١٠٠

، يکی از اعضای کميته ٢٠١٩در سال .  بود
کارشناسان مشاور شورای حقوق بشر 

بازآفرينی "سازمان ملل، کمپ موريا را 
ناميده "  اردوگاه کار اجباری بر خاک اروپا

سوزی  و تا پيش از آتش ٢٠٢٠در سال .  بود
ماه سپتامبر تعداد ساکنان کمپ به بيش از 

تر گشته  هزار نفر رسيده و شرايط وخيم ٢٠
يکی از پزشکان بدون مرز شرايط کمپ . بود

درصد از  ۴٠:  کند را چنين تشريح می
دهند؛ بيش  پناهجويان را کودکان تشکيل می

از دو ماه و نيم برق اردوگاه قطع بود؛ پس 
روند؛ زنان  از باران چادرها در آب فرو می

و مردان در معرض خشونت جسمی و 
جنسی و چاقوکشی هستند؛ مننژيت در ميان 
نوزادان شيوع يافته؛ زنان بسياری پس از 
غروب آفتاب از ترس از چادر خود خارج 

هنگام از پوشک استفاده  شوند و شب نمی
روزه در چادرهای سرد  ۴کنند؛ نوزادان  می
به گفته پناهجويان، در شبی ...  خوابند، و می

که کمپ به آتش کشيده شد، کمپ به علت 
ابتالی برخی از ساکنان به کرونا در 

سوزی پليس مانع  قرنطينه بود و با وجود آتش
پس از .  شد می از خروج پناهجويان از کمپ 

ها و  آوارگی هزاران پناهجو در خيابان
ها، وزير مهاجرت و پناهندگی  اعتراضات آن

ها در شرايط بهتر  يونان وعده داد که آن
همراه با تسهيالت رفاهی و خدمات پزشکی 

اما در کمپ جديد نيز .  جای داده خواهند شد
خبری از دوش نيست، پناهجويان بايد خود 
را با آب شلنگ يا در دريا بشويند؛ بنا به 

ها  های پناهجويان، شرايط زندگی آن شکايت
شرايطی که باز هم . است" بدتر از حيوانات"

محدود و منحصر به يک کمپ در يونان يا 
های پناهندگی  اروپا نيست و در اردوگاه

بسياری از کشورهای ديگر جهان نيز حاکم 
 .است

از هنگام شيوع کرونا، مشکالت ديگری نيز 
بر مصايب پيشين پناهجويان افزوده شده 

های پرازدحام  بسياری از آنان در کمپ. است
و بسياری فاقد تسهيالت و خدمات پزشکی 

هايی که از سويی با  کمپ.  اند اسکان داده شده
شوند و  مشاهده چند بيمار يکسره قرنطينه می

از سوی ديگر ساکنان آن، به گفته سازمان 
بهداشت جهانی، در برنامه واکسيناسيون 
بسياری از کشورها جايی ندارند، يا حداقل 

 .در اولويت قرار ندارند
در .  اين نيز هنوز پايان مشقات نيست

صورت پذيرش تقاضای پناهندگی تعدادی از 
اين پناهجويان و تغيير وضعيت آنان از 

تعداد کثيری از "  پناهندگی"به "  پناهجويی"

: شوند ها با مشکالت جديد روبرو می آن
نژادپرستی و مهاجرستيزی در جامعه 

حتا پيش از شيوع کرونا، رشد .  ميزبان
نژادپرستی، در کشورهای اروپايی  موجب 

گرا يا  پيدايش و پيروزی احزاب راست
حداقل کسب آرای باال در مدتی کوتاه در 

پس از .  بسياری از اين کشورها شده بود
های ملی برای  شيوع کرونا، با اتخاذ سياست

مقابله با کرونا و اکنون نيز، پيشبرد برنامه 
ها، به  از سوی دولت"  ملی"واکسيناسيون 

هراسی هر  گرايشات ناسيوناليستی و بيگانه
از آن گذشته .  تر دامن زده شده است چه بيش

داری که با شيوع  بحران اقتصادی سرمايه
ها و  ها و محدودسازی کرونا و قرنطينه

تر گشته است، از  افزايش آمار بيکاری وخيم
سويی نياز اين کشورها به نيروی کار را 
کاهش داده است و از سويی ديگر، 

های اروپايی را واداشته برای تخفيف  دولت
های تأمين اجتماعی و  فشار مالی بر صندوق

تری را  گيرانه های سخت بيکاری سياست
پذيری در پيش گيرند، آن هم با  برای پناهنده

ها و به قيمت  ترين شيوه توسل به وحشيانه
مرگ و سالمت هزاران پناهنده؛ سياستی که 

گران و  اکنون به گفته بسياری از تحليل
فعاالن به روندی سيستماتيک تبديل شده 

 .است
بخش زيادی از پناهندگان از کشورهايی 

آيند که از مستعمرات سابق کشورهای  می
اروپايی و ساليان متعدد در معرض 

های چپاولگرانه و سودجويانه اين  سياست
" استقالل"اند، ليکن حتا پس از  کشورها بوده

نيز از مداخالت اقتصادی و سياسی 
داری در امان  کشورهای پيشرفته سرمايه

داری جهانی چنان  نظام سرمايه.  اند نمانده
جهنمی در بسياری از کشورها برپا ساخته 

ها نفر تمام خطرات را به جان  که ميليون
خريده و حتا به قيمت زندگی خود راه گريز 

عامل .  گيرند از موطن خود را در پيش می
اصلی تخريب محيط زيست کره زمين، 

داری هستند، اما  کشورهای پيشرفته سرمايه
زمانی که پيامِد اين تباهی مردمان کشورهای 

مانده  را به ترک خانه و کاشانه  عقب
زنند؛  دارد، از پذيرش آنان سر باز می وامی

های سياسی، اقتصادی و نظامی از  حمايت
های فاسد   های ديکتاتور يا تحميل رژيم رژيم

و ارتجاعی در گوشه و کنار دنيا، زمينه 
های ددمنشانه سياسی، دينی،  مساعد سرکوب

آورد، اما  قومی و جنسيتی را فراهم می
های امپرياليست از پذيرش  دولت

ها و  کنند؛ تنش شدگان ابا می سرکوب
های  به کمک حکومت(های داخلی  درگيری

ارتجاعی و سرکوبگر منطقه و مورد حمايت 
يا مداخالت نظامی مستقيم )  کشورهای غربی

آمريکا و کشورهای اروپايی، امنيت جانی 
ساکنان بسياری از کشورها را به مخاطره 

زدگان در کشورهای امن  افکنده؛ اما جنگ
داران کشورهای  شوند؛ سرمايه پناه داده نمی

داران داخلی  پيشرفته در همدستی با سرمايه
رحمانه  به غارت منابع طبيعی و استثمار بی

شدگان اين  اند؛ اما چپاول نيروی کار مشغول
شوند؛  نظام به اين کشورها راه داده نمی

های اقتصادی تحميلی و نهادهای  سياست
داران غربی،  المللی تحت نفوذ سرمايه بين

بسياری از کشورها را از پيشرفت و رشد 
اقتصادی و صنعتی بازداشته، اما قربانيان 

ها راهی به کشورهای پيشرفته  اين سياست
داری با  ندارند؛ کشورهای سرمايه

آفرينی کشورهای  افکنی و خصم هراس
تر را به رقابت نظامی و خريد  مانده عقب

کشانند تا بخش عظيمی از  تسليحات می
های کشورها صرف  حاصل دسترنج توده

سازی  خريد کاالهای صنعت اسلحه
داران اين کشورها شود، اما ورود  سرمايه

محرومان به کشورهای سودبرنده ممنوع 
 .است

های گذشته پيشنهادات مختلفی  باری، در سال
در اتحاديه اروپا برای مقابله با بحران 
پناهندگی ارائه شده است، اما تاکنون بر سر 

يک توافق نشده است، هرچند با توجه به  هيچ
ها و شواهد گويا اين کشورها بر  اين گزارش

سر يک سياست نانوشته اما رايج در عمل به 
بازگرداندن به کشورهای :  اند رسيده توافق 

های وحشيانه و غيرانسانی، قتل  مبدأ به روش
ی  صدها نفر در راه،  آزار و اذيت و شکنجه

بازماندگان در مرزها،  تا درس عبرتی باشد 
برای کسانی که قصد ورود به خاک اروپا را 

اعتنايی کشورهای  اگر عدم تعهد و بی.  دارند
امپرياليستی به رعايت حقوق بشر در 
مذاکرات و زدوبندهای اقتصادی و سياسی با 

های ارتجاعی و سرکوبگر دور و  دولت
نزديک به اندازه کافی روشنگر نيست، 
رسوايی ادعاهای حقوق بشری کشورهای 

ی رفتار وحشيانه با  اروپايی در آينه
 .گردد پناهجويان آشکار می

 رسوايی ادعاهای حقوق بشری کشورهای اروپايی
 ی رفتار وحشيانه با پناهجويان در آينه 

 زنده باد سوسياليسم 
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٨ 

سيل  ١١٣فروردين امسال از وقوع  ١١روز 
کوچک و بزرگ فقط در طی يک سال گذشته 

(خبر داد  ١١خبرگزاری تسنيم . 
 ).١۴٠٠فروردين

خبرگزاری تسنيم به نقل از پايگاه اطالع رسانی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور از 
زبان مدير کل دفتر کنترل سيالب اين سازمان 

"نوشت طی يک سال اخير، علی رغم حاکم : 
بودن شرايط خشکسالی در کشور، از مجموع 

مورد بارش موثر در سطح حوزه های  ١٩١
مورد سيل کوچک و بزرگ منجر  ١١٣آبخيز، 

 ١٣٩٩استان کشور طی سال  ٢٢به خسارت در 
 ."رخ داه است

به گفته حسين پور، وقوع اين تعداد سيل فقط در 
هزار هکتار از  ٢٠٠ميليون و  ٣يک سال اخير، 

حوزه های آبخيز را در بر گرفت و بيشترين 
آسيب و خسارت به استان های گيالن، بوشهر و 

شاخص ترين سيل سال .  خوزستان وارد شد
گذشته، سيل آذر ماه  بود که بخش های وسيعی 
از استان های خوزستان، بوشهر، لرستان، ايالم، 
فارس و هرمزگان را در بر گرفت و خسارات 

 . زيادی هم به بار آورد
مورد سيل کوچک و بزرگ  سال  ١١٣در کنار 

گذشته، سيل ويرانگر روزهای اول فروردين ماه 
، از جمله سيل های مرگبار سال های ١٣٩٨

اخير بود که زهر خسارات مالی و جانی و 
ويرانی های گسترده آن برای هميشه در يادهای 

سيلی که طی ده .  مردم سيل زده باقی خواهد ماند
استان کشور جاری شد و خسارات  ٢۵روز در 

سيل هايی .  جانی و مالی فراوانی به بار آورد
نظير سيل سال های گذشته و يا آنچه اکنون در 

استان کشور جاری شده است، از جمله  ١۴
حوادث طبيعی هستند که با کمی تدبير و درايت و 
سرمايه گذاری های الزم در مسير زيرساخت 

 . های شهری می توانست اينگونه نباشد
آنچه هم اينک رنج و کشتار وقوع سيل ها را 
فاجعه بارتر از هميشه کرده است، وقوع همزمان 
سيل و خشکسالی در استان های مختلف کشور 

دوگانه سيل و خشکسالی، از جمله باليای .  است
مرگباری هستند که در حاکميت جمهوری 
اسالمی به صورت همزمان بر زندگی و هستی 

 . توده های مردم ايران چنگ انداخته اند
نا گفته روشن است، وقوع سيل در هر کشوری 

اما اينگونه نيست که در تمام .  امکان پذير است
کشورهای جهان با بارش هر باران اندکی، سيلی 
ويرانگر در نقاطی از کشور جاری شود، انسان 
های بی شماری جان ببازند، خانه های بسياری 

خشکسالی نيز در .  خراب و  جاده ها ويران شوند
بسياری از کشور های اين جهان پهناور ممکن 
است اتفاق افتد، اما اينگونه هم نيست که به 
صرف کاهش نزوالت آسمانی در يک بازه 
زمانی معين، درياچه ها باتالق گردند، بيابان ها 
شوره زار شوند، قنات ها خشک، ُسفره های زير 
زمينی بی آب و مردم حتی از داشتن آب ُشرب 

 .محروم گردند
اکنون در همين دنيای پر از تبعيض و نابرابری 
و تضادهای طبقاتی نظام سرمايه داری، کم 
نيستند کشورها و نظام هايی که با صرف بودجه 

های کالن، مديريت علمی، ساختن سدهای 
استاندارد، مطابق با نيازهای انسانی و شرايط 
اقليمی جوامع خود، توانسته اند خسارات ناشی از 
بارش شديد باران های موسمی را پيشگيری و 

دولت های .  بعضا به صفر يا حداقل برسانند
متعددی در همين جهان سرمايه داری پر از 
تبعيض و بی عدالتی و نابرابر وجود دارند، که 
نه تنها از وقوع بسياری از سيل های ويرانگر به 
هنگام بارش باران های شديد موسمی جلوگيری 
کرده اند، بلکه با هدايت همان آب های جاری و 
ذخيره کردن آب اين سيالب های سطحی در 
پشت سدها و ُسفره های زير زمينی، بالی سيل 
را به نعمتی در مسير بهينه سازی زندگی توده 
های مردم در سال های کم آبی و خشکسالی تبديل 

 . کرده اند
به رغم همه پيشرفت هايی که برای مقابله با سيل 
و خشکسالی در ديگر کشورهای جهان صورت 
گرفته است، در جمهوری اسالمی و کشورهايی 
نظير ايران اما با بارش هر بارانی به ناگهان سيل 
در کشور جاری می شود، باغ ها و مزارع به 
زير آب می روند، سيالب به درون خانه ها 
جاری می شود، تعدادی جان می بازند، بی 
شمارانی بی سر پناه می شوند، زنانی ضجه می 
کشند، کودکانی مويه می کنند، مردانی خشم فرياد 
می زنند و مادرانی هم بر جنازه کودکان خود، 

 . مشت بر سينه می کوبند
فقط در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی 
ست، که قنات های پر آب کشور در اندک زمانی 
با بی درايتی و مصرف بی رويه آب خشک می 

 *شوند، ُسفره های زير زمينی بی آب می مانند،
جنگل ها و مراتع نابود می شوند، مسير رودخانه 
های خشکيده به بستری برای ساختمان سازی 
تبديل می شوند و سدهای غير استاندارد در جای 

سدهای بی فايده ای که .  جای کشور قد می کشند
بجای ذخيره سازی آب های جاری و سطحی، 

 .اکنون خود تهديدی برای جان مردم شده اند
حال در چنين وضعيتی آشفته و نابسامان، بسيار 
طبيعی است که با بارش هر بارانی، سيل در 
شهرها جاری گردد و در همان حال، با هر 
کاهش نزوالت آسمانی، خشکسالی نيز بر جان و 

ريزگردها بر سفره مردم . زندگی مردم چيره شود
بنشينند، رودخانه ها خشک، قنات ها بی اب و 

ها "هوتک"کودکان بلوچ برای تهيه آب ُشرب در 
وقايعی از اين دست از جمله .  **جان ببازند

باليايی هستند که تماما در جمهوری اسالمی رخ 
حاکميت ستمگرانه مشتی دزد و فاسد، .  می دهند

که هرگز برای مقابله با سيل و کم آبی کمترين 
نه بودجه های .  تدبير و انديشه ای پيشه نکرده اند

الزم و کافی برای پيشگيری سيل و خشکسالی 
لحاظ می شوند، نه مسيل رودخانه های در 
معرض سيل الروبی می گردند، نه هيچ اقدام 
مفيد و کارسازی برای استحکام زيرساخت های 

 . شهری صورت می گيرد
به راستی چقدر غم انگيز است ديدن و شنيدن 
ضجه های مردمان يزد و کرمان که سيل در اتاق 
های شان جاری است، هستی و زندگی شان 
يکسره به تاراج رفته، اما در همان حال شاهد 
شکرگزاری مردمان ديگری در استان های 

همجوار باشيم که با چهره های تکيده از رنج کم 
خدا را شکر، "آبی و خشکسالی فرياد می کشند، 

بعد از يک سال خشکسالی، باران و سيل را 
 ". ديديم

فقط در کشوری همانند ايران است که دوگانه 
سيل و خشکسالی آنهم به طور همزمان بر گلوی 

دوگانه ای مرگبار که .  مردم خنجر کشيده است
اکنون مشکل کمبود برق مصرفی در فصل گرما 

رضا اردکانيان، .  نيز به آن افزوده شده است
 ١٨وزير نيروی جمهوری اسالمی شامگاه شنبه 

، در يک برنامه تلويزيونی با ١۴٠٠ارديبهشت 
درصد  ۵٠اشاره به اينکه باران های امسال 

"کاهش يافته است، اعالم کرد با کاهش بارش : 
ها، توليد برق نيز کمتر می شود و در مصرف 

فقط در حاکميتی به ".  انرژی هم بايد دقت کنيم
سفاکی و بی مسئوليتی جمهوری اسالمی است که 
ماجرای سيل ويرانگر هر ساله در مناطق 
وسيعی از کشور تکرار می شود و در همان 
حال، کم آبی و خشکسالی و بی برقی نيز بر 

 . گلوی مردم تيغ می کشد
به راستی چه داستان غم انگيزی است، اين 
همزمانی سيل و خشکسالی و کمبود برق در 

حکومتی .  ايران تحت حاکميت جمهمری اسالمی
آدمکش و سفاک و بی مسئوليت، که به دليل 
کاهش توليد برق، از مردم ايران به خصوص 
مردم گرما زده خوزستان می خواهد در مصرف 
برق روزانه خود صرفه جويی کنند، اما در همان 
حال برای جبران کسری بودجه و کسب 
درآمدهای دالری دولت، برق به عراق صادر 

بيت "می کند و برق مصرفی فوق العاده باالی 
ها را برای کسب درآمد سپاه پاسداران "  کوين

 . تامين می کند
تصوير سرنوشت غم انگيز وقوع سيل و 
خشکسالی و کمبود برق که اکنون به طور 
همزمان بر سر توده های مردم ايران آوار شده 

سال سرکوب،  ۴٢است، تصوير روشنی از 
دزدی، اختالس، بی تدبيری، بی توجهی و بی 
لياقتی هيئت حاکمه ايران نسبت به سرنوشت توده 

وضعيتی که می توانست .  های مردم ايران است
اينگونه نباشد، اما دريغ و درد از حکومتی مستبد 

سال حاکميت ظالمانه خود  ۴٢و ستمگر، که طی 
هرگز به فکر امنيت، رفاه، آسايش و حفظ جان و 

حکومتی .  مال توده های مردم ايران نبوده است
فاسد و تبهکار که اگر به جای آنهمه دزدی و 
چپاول و به هدر دادن ميلياردها دالر از سرمايه 
های مملکت در سوريه و لبنان و عراق و يمن، 
اندکی به فکر استحکام و زيرساخت های شهری 
می بود، و هرساله آبُرفت ها و بستر رودخانه 
های در معرض سيل الروبی می شدند، هرگزبا 
بارش هر بارانی توده های مردم ايران اسير 

اگر هيئت حاکمه ايران در .  امواج سيل نمی شدند
سال گذشته به جای آنهمه هزينه ها و بودجه  ۴٢

های سرسام آور که برای تجهيزات هسته ای، 
موشکی و گسترش نهادهای سرکوب و نهادهای 
خرافی تحميق معنوی مردم ايران هزينه کرده 
است، اندکی از اين سرمايه های چند ده ميليارد 
دالری به غارت رفته را برای تجهيزات ايمنی، 
سدسازی های بهينه، اقدامات اوليه پيشگيری 
نظير زير ساخت ها و هدايت آب های 
سطحی کشور برای ذخيره سازی در سال 
های خشکسالی و کم آبی هزينه می کرد، 

 سيل و خشکسالی، شمشيری دو لبه بر گلوی مردم
١٠از صفحه   
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اکنون هرگز توده های مردم ايران با وقوع 
هر سيل کوچک و بزرگی با چنين حجمی از 
ويرانی، تلفات جانی، خسارات مالی و 
تخريب جاده ها مواجه نمی شدند، اکنون 
مردم ايران با کاهش هر بارش باران و 
نزوالت آسمانی، اين چنين بی رحمانه با 
فاجعه خشکسالی و کمبود آب و برق 

با اين همه بايد .  مصرفی مواجه نمی شدند
 ۴٢اذعان کرد و دانست، آنجه در دوران 

ساله حاکميت ننگين جمهوری اسالمی اتفاق 
افتاد، هرگز از سر بی لياقتی، بی مسئوليتی، 

همه .  بی کفايتی يا از سر تصادف نبوده است
فجايع، کشتارها و جناياتی که در اين سال 
های سپری شده بر سر توده های مردم ايران 
آوار شد، تماما برخاسته از ماهيت نظم 
استثمارگرانه و ماهيت حکومت مذهبی و 

همه .  غايت ارتجاعی  حاکم بر ايران است به
اين ظلم ها و حوادث طبيعی به شکل کنونی 
می توانست نباشد، اگر به جای جمهوری 
اسالمی يک حکومت شورايی برخاسته از 
اراده کارگران و عموم توده های زحمتکش 

حاکميتی .  ايران بر جامعه حاکميت داشت
شورايی که هم اينک شرايط انقالبی، متالطم 
و مبارزات اميد بخش کارگران و زنان و 
معلمان و بازنشستگان و عموم توده های 

 .مردم ايران،  زايش آن را نويد می دهد
 : پی نوشت

سازمان محيط زيست سرعت استفاده از *
منابع آب زيرزمينی در ايران را سه برابر 
استاندارد جهانی تخمين زده و گفته می شود 

دشت از  ٢٩٧که اين برداشت بی رويه، 
 .دشت ايران را به قهقرا خواهد برد ۶٠٠

هوتک يا هوتگ، گودال ذخيره شده برای **
آب است که بيشتر برای احشام به کار می 

اما در سال های اخير با بحران کمبود .  رود
آب در سيستان و بلوچستان، مردم از آب 
هوتک ها برای کاربردهای خانگی و ُشرب 

تا کنون چندين کودک از .  استفاده می کنند
جمله سه دانش آموز دختر در روستای 

شهرستان چابهار و يک دختر "  کموبازار"
ده ساله از روستای جکيگور هنگام برداشتن 

 .آب ُشرب در اين گودال ها غرق شده اند
 

 !!کنند حضوری پافشاری می
موضوع مهم و اصولی ديگری که 

آموزان بر آن در اعتراضات خود تاکيد  دانش
کردند، اين است که در طول سال تحصيلی 
جاری آموزش حضوری تعطيل بوده و تنها 
آموزش مجازی آن هم با مشکالت و 

مساله .  های بسيار برقرار بوده است ضعف
اصلی آموزش و پرورش نيز بايد آموزش 

جدا از اين که امتحان به .  باشد و نه امتحان
شکل کنونی و مرسوم آن در ايران اساسا در 
آموزش و پرورش نوين جايی ندارد، 
برگزاری امتحانات حضوری در شرايط 

تواند موجب استرس و يا ضربه  کنونی می
آموزان شود که احيای  خوردن روحی دانش

کشد و يا اين که بر آينده  ها طول می آن سال
آموزان تاثيرات منفی برجای  زندگی دانش

ست که وزارت آموزش  اين در حالی.  بگذارد
) و به طور کلی حکومت اسالمی(و پرورش 

در تمام اين مدت از زير بار مسئوليت خود 
برای ايجاد زيربناهای الزم و مناسب برای 
باال بردن کيفيت آموزش مجازی و تهيه 

افزاری و  ابزارهای ضروری سخت
آموزان و معلمان شانه  افزاری برای دانش نرم

خالی کرده است و آموزش مجازی تا اين حد 
نيز نتيجه فداکاری معلمان و تالش 

طور  اما همان.  ها بوده است روزی آن شبانه
کدام از اين موارد برای  که گفته شد هيچ

حکومت .  حکومت اسالمی مهم نيست
اسالمی حتا نظر معلمان را نيز گوش 

خواهد اقتدار خود را نشان  دهد و تنها می نمی
گيرنده است نه  دهد و اين که حکومت تصميم

 !مردم
آموزانی که با آمدن به خيابان خواستار  دانش

لغو امتحان (شان  بدست آوردن حق
هستند، فرزند همان کارگران و )  حضوری

شان  معلمانی هستند که برای رسيدن به حق
ها آمدند، فرزند همان بازنشستگانی  به خيابان

تنها کف خيابون "هستند که هر هفته با شعار 
ها  آيند، آن به خيابان می"  مون بدست ميآد حق

فرزند کارگران و زحمتکشان هستند و در 
شکی نيست که .  کنارشان خواهند ماند

داران و مقامات فاسد  فرزندان سرمايه
جمهوری اسالمی که از بهترين امکانات در 

شان سر به  های مدارس غيردولتی که شهريه

٣از صفحه  ٨از صفحه    

سيل و خشکسالی، شمشيری 
 دو لبه بر گلوی مردم

 اند آموزان هم وارد خيابان شده دانش

کشد برخوردارند، هرگز با چنين  فلک می
 .مشکالتی روبرو نيستند

جا  آموزان تا اين اگر رژيم به خواست دانش
را باالی "  قانون"اعتنا بوده و چماق و  بی

ست که در  سر برده، ادامه همان سياستی
کار  های اجتماعی به برابر ديگر جنبش

برد، همان سياستی که روز يکشنبه نيز  می
های  در قبال بازنشستگان به کار برد و گله

سرکوب خود را برای جلوگيری از اعتراض 
اما شکی .  های بازنشستگان بسيج کرد يکشنبه

نيست که حکومت اسالمی به سادگی 
آموزانی را که تحت  تواند صدای دانش نمی

ها  تاثير شرايط سياسی جامعه به خيابان
بويژه پافشاری .  اند به عقب براند آمده

حکومت بر تصميم غلط و غيرانسانی خود 
تواند به اعتراضات جديد و چه بسا  می

آموزان منجر شده و  تر دانش گسترده
آموزی را به مثابه يک  اعتراضات دانش

های  جنبش اعتراضی جديد با ديگر جنبش
ست در نظر  کافی.  اجتماعی همراه سازد

داشته باشيم که به جز اعتراض سراسری و 
های بازنشستگان در همين  هفتگی يکشنبه

هفته کارگران نفت در روز دوشنبه و معلمان 
در روز سه شنبه فراخوان تجمع اعتراضی 

اند و اين جدا از تجمعات  صادر کرده
ای است که در جای جای  اعتراضی روزانه

 .کشور بويژه توسط کارگران شاهد آن هستيم
آموزان  جدا از اين، اعتراضات اخير دانش

شان بود که در  يک تجربه واقعی نيز برای
ها کمک  شان به آن ادامه حرکات اعتراضی

خواهد کرد و بر اين نکته بسيار با اهميت 
نيز بايد انگشت گذاشت که سازماندهی 

آموزان بويژه  اعتراض سراسری توسط دانش
ها بر ابزارهای نوين  با توجه به تسلط آن

های اجتماعی،  سازماندهی از طريق شبکه
نشان داد که رژيم دچار اشتباه محاسباتی شده 

تواند جنبش  ماشين سرکوب رژيم نمی.  است
آموزی را که تحت تاثير شرايط انقالبی  دانش

حاکم بر جامعه، با اين روحيه و سازماندهی 
گسترده که تازه به حرکت درآمده خاموش 

های زيادی برای  سازد، اين جنبش حرف
گفتن دارد و از آن بيشتر خواهيم شنيد، از 

 .فرزندان کارگران و زحمتکشان
  
 
  

 
 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

به دنبال بارش باران های شديدی که از دهم 
ارديبهشت ماه جاری مناطق وسيعی از کشور را 

خانه .  استان جاری شد ١۴فرا گرفت، سيل در 
های زيادی ويران شدند، بسياری از زيرساخت 
ها آسيب ديدند، برق و تلفن در قسمت هايی از 
مناطق سيل زده قطع شد، جاده های بسياری 
مسدود، مزارع، باغ ها و گستره وسيعی از زمين 

کرمان و يزد از .  های کشاوری زير آب رفتند
جمله مناطقی هستند که بيشترين خسارات را 

مردم سيل زده اين دو استان، .  متحمل شده اند
عالوه بر ويرانی خانه ها ، باغ ها و زمين های 

 .  کشاورزی با تلفات انسانی هم مواجه بوده اند
سازمان امداد و نجات هالل احمر ايران، تعداد  

نفر اعالم کرده و  ١٨٠٠آسيب ديدگان را بيش از 
 ۶.  نفر اعالم شده اند ٩تعداد جان باختگان نيز 

١٠ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
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4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat 
/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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نفر از کارکنان اداره برق کرمان که در سيالب 
 ١۴گلباف ناپديد شده بودند، روز سه شنبه 

ارديبهشت پيکرشان پيدا شد و سه نفر ديگر هم 
مهدی ولی پور، .  در اردکان يزد جان باخته اند

رئيس سازمان هالل احمر اما تعداد جان باختگان 
نفر از آنان تا  ١٠نفر اعالم کرده که پيکر  ١١را 

 .کنون پيدا شده است
وقوع سيل، زلزله و ديگر باليای ويرانگر طبيعی 
نظير خشکسالی يا کم آبی از جمله حوادث 
مرگباری هستند که به طور پيوسته و بعضا 
همزمان در يک بازه زمانی معين بر سر توده 

ابوالقاسم حسين .  های مردم ايران آوار می شوند
پور، مدير کل دفتر کنترل سيالب و آبخوانداری 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور، 

 سيل و خشکسالی، شمشيری دو لبه بر گلوی مردم

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

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

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

 عمودیپوالريزاسيون 
 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه

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

 
 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  
 

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

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


