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. زده اعدام شد و چه شتاب.  نويد افکاری اعدام شد
"اعدام شد تا به مردم پيام داده شود به : 

نھيم، زياده مخواھيد،  اعتراضات شما وقعی نمی
تان  اگر باری گامی کوتاه به عقب برداشتيم، روی

ھا نياز داريم، وگرنه  ما به اين قتل.  را زياد نکنيد
قتل و کشتار تنھا راه .  چگونه از پس شما برآييم

مان است؛ يا  ما برای مقابله با شما و حفظ قدرت
 ." اعدام گاه يا در ميدان در خيابان، يا در شکنجه

توانست  اما دستگاه قضای جمھوری اسLمی نمی
پس برای .  اين پيام را به ھمين روشنی بدھد

، "معاندت با نظام"ستاندن جان نويد، به جز اتھام 
اتھامی ".  قتل"اتھامات ديگری تراشيدند، از جمله 

پايه و بنياد و پر از  از نظر حقوقی و قضايی بی
چرا که آنان در برابر اتھام .  تناقض، اما کارآمد

جزايی اسLمی .  را دارند"  قصاص"قتل، جزای 
اين اولين باری .  و مشروع و برگرفته از قوانين

ھم نيست که برای قتل معترضان از اين اتھام 
پيش از اين نيز بارھا و بارھا .  اند بھره گرفته

زندانيان سياسی را به چنين اتھامی به قتل رسانده 
از جمله مصطفی صالحی از .  بودند

قتل يک "  جرم" که به ٩۶دستگيرشدگان دی 
. پاسدار در اين اعتراضات در مردادماه اعدام شد

اش  تازه پس از اعدام او ھم دست از سر خانواده
برنداشتند و به بھانه گرفتن ديه، اکنون در صددند 

درس "خانواده را نيز به خاک سياه بنشانند تا 
گذشته از آن، بستن . ديگری باشد" عبرت اسLمی

٢درصفحه   

محمد (سردار محمد يزدی فرمانده سپاه پاسداران 
 از ٩٩ شھريور٢۴تھران، روز )  هللا رسول

ھای بسيج خبر  ھای ضربت در پايگاه تشکيل گروه
به "  طرح امنيت محله محور"داد و در خصوص 

با استفاده از ظرفيت "  خبرگزاری برنا گفت
ھايی  بسيج، در محLت مختلف شھر تھران پايگاه

شده که با استفاده از ظرفيت نيروی انسانی  تأسيس
ھا در تLش ھستيم تا امنيت محLت  اين پايگاه

وی در .  پايتخت و شھروندان را برقرار کنيم
ھدف از اين طرح "  مورد ھدف اين طرح گفت

پس از برگزاری مراسم ماه محرم و به دنبال آن 
بازگشايی مدارس، ميزان مبتLيان کرونا و آمار 

 به شدت ١٩مرگ و مير ناشی از ويروس کوويد 
موج جديد ويروس کرونا که .  افزايش يافت

حريرچی، مديرکل وزارت بھداشت کشور از آن 
نام برده است، از "  طوفان کرونايی"به عنوان 

اوج کشته شدگان اين .  ھفته گذشته آغاز شد
 شھريور ٢۶کرونايی روز چھارشنبه "  طوفان"

 نفر طی ١٧٩، با اعLم رسمی جان باختن ١٣٩٩
به اين ترتيب با .  يک شبانه روز به ثبت رسيد

احتساب ھمان آمارھای جعلی مورد نظر وزارت 
٧درصفحه   

    ۴درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨٨شماره    ٩٩  شھريور ٣١ –سال  چھل و دوم 

 اوضاع مت?طم سياسی وتوسل رژيم به ميليتاريسم بيشتر

  ھزار سقط جنين زير زمينی در يک سال۶٠٠
 

کليه "لغو ھای ممکن، از جمله،    با توسل به تمام شيوه٩٠جمھوری اسLمی به ويژه از اوايل دھه 
، منع و محدود ساختن  استفاده "  ١٣٧٢ ھای مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب  محدوديت

افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاھش رشد "از وسايل جلوگيری از بارداری از طريق طرح 
ھای جبری، ، تLش کرده است، ميزان باروری و جمعيت کشور را  و استفاده ازروش"  جمعيت کشور

اما آنچه که در نتيجه اين سياست .  با اين وجود، اين سياست در کل به شکست انجاميده است.  افزايش دھد
ھای زيرزمينی يا به ادعای رژيم غير قانونی است که اخيراً  وار سقط رخ داده است، افزايش جھش

اند و  ھای متعددی پيرامون آن انتشارداده  ھای وابسته به رژيم، مقاwت و گزارش ھا و روزنامه خبرگزاری
 .  اند متخصصان و صاحبنظران وابسته به رژيم را به اظھار نظر و چاره جوئی پيرامون آن دعوت کرده

آخرين آمار رسمی در اين مورد از سوی معاون و قائم مقام وزارت بھداشت اعLم شده که گفته است 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

واوباش و تأمين امنيت مردم در  مقابله با اراذل
امروز در محLت مختلف .  سطح شھر است

شده تا مقابل  ھای ضربت تشکيل تھران تيم
واوباش و ساير مخلين امنيت مردم مقابله  اراذل
 ."کنند

يک روز بعد از اظھارنظر فرمانده سپاه در 
ای  تھران، سپاه پاسداران خوزستان در اطLعيه

با توجه به "   چنين نوشت٩٩ شھريور ٢۵مورخ 
درخواست گسترده مردمی مبنی بر ورود و 

 بن بست اقتصادی و نياز به يک جراحی عميق

 ھای گزارش آکسيون
  اعتراضی عليه 
 اعدام جنايتکارانه
  نويد افکاری 

 در استکھلم، ونکوور
  و کپنھاک

بھداشت، تعداد کشته شدگان بيماری کرونا در 
 ٢٣ ھزار نفر به ٢٠ايران در مدت کوتاھی از 

 .  نفر رسيد۶٣٢ھزار و 
سرعت فزاينده موج سوم کرونا در ايران ھمانند 
آبی که در خوابگه مورچگان ريخته باشند، پيش 
از ھمه مسئوwن وزارت بھداشت را به سراسيمه 

ايرج حريرچی، معاون کل وزارت .  ساخت
 ٢٧بھداشت جمھوری اسLمی، شامگاه پنج شنبه، 

 در يک گفتگوی خبری اعLم ١٣٩٩شھريور 
مناطق کشور برای "  ديگر رنگ بندی"کرد، 

 "طوفان کرونايی"
  اعترافی روشن به عملکرد جنايتکارانه رژيم

١٠ 
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١از صفحه   

 !بگذار برخيزد لبخند،  بگذار برخيزد مردِم بی

به معترضان سياسی، دستاويزی نيز "  قتل"اتھام 
دھد تا از  ھا و مزدوران رژيم می به دست نوچه

چنان که .  اين اعدام دفاع و آن را توجيه کنند
 .کنند می

پس، مقتولی پيدا کردند و با شکنجه و 
. پردازی و ظاھرسازی چند شاھد تراشيدند دروغ

بعد ھم بدون ارائه مستندات کافی با تکيه بر 
اعترافات اجباری زير شکنجه و دستگيری 
برادرانش و تھديد ساير اعضای خانواده، در 

اکنون .  بيدادگاه خود، حکم مورد نياز صادر شد
گذرد، ترديدھا و  که چند روزی از اعدام نويد می

قوه قضاييه .  شوند ھا يک به يک ظاھر می تناقض
، "جرم"گر  کوشد به جای ارائه مستندات اثبات می

ھا را wپوشانی کند، اما  با صدور بيانيه تناقض
 .افزايد ھای افکار عمومی می تنھا بر ترديد

درباره نحوه کشتن نويد نيز ترديدھايی مطرح 
آيا نويد اعدام شده است يا زير شکنجه :  شده است

کشته شده است؟ ھر يک از اين دو شق، تغييری 
آورد که نويد به دست  در اين قضيه به وجود نمی

نويد .  عمال حکومت اسLمی به قتل رسيده است
جز اعتراض "  جرمی"کشته شد بی آن که 

اعتراض به فLکت و نکبتی .  مرتکب شده باشد
که جمھوری اسLمی برای مردم ايران به بار 

. در اين اعتراض، نويد تنھا نبود.  آورده است
 و آبان ٩٧، مرداد ٩۶ای دی ماه  اعتراضات توده

ھای  اعتصابات کارگری، تجمع.  اند  گواه آن٩٨
اعتراضی کارگران و کشاورزان و روستاييان و 
معلمان و بازنشستگان و دانشجويان و پرستاران 

اعتراضات جوانان، بيکاران، زنان، .  اند گواه آن
ھای ملی و دينی  طرفداران محيط زيست، اقليت

اعتراضاتی که ھر سال و ماه و ھفته .  اند گواه آن
تری از  شود و طيف وسيع بر دامنه آن افزوده می

 .گيرد ھا و اقشار جامعه را در برمی گروه
چندی پيش بود که صدور حکم اعدام برای سه 
جوان دستگير شده در اعتراضات آبان ماه، در 
فضای مجازی چنان اعتراضی برانگيخت که 

به اولين ترند ايران و بعد "  اعدام نکنيد"ھشتگ 
افراد، ھنرمندان، سياستمداران، .  جھان تبديل شد

المللی  ھای بين ھای حقوق بشر، سازمان سازمان
بسياری در ايران و ساير نقاط جھان به صدور 

ھای معترض اعتراض  حکم اعدام عليه توده
آن اعتراضات موجب گرديد، اجرای حکم .  کردند

اعدام سه جوان به طور موقت متوقف شود و 
با آن که درباره .  وعده تجديد دادرسی داده شود

نويد نيز اعتراضات رو به گسترش بودند که به 
 .سرعت کشته شد

داند که مردم،  جمھوری اسLمی به خوبی می
اين را .  خشمگين و جامعه آماده انفجار است

بارھا و بارھا مسئولين و مقامات رژيم به 
اما رژيم ناتوان از .  اند صراحت بر زبان آورده

پاسخگويی به مطالبات، برای مقابله با مردم 
معترض و حفظ قدرت، گزيری ندارد جز ايجاد 

آگاه .  تر در جامعه رعب و ھراس ھر چه بيش
نشينی در اين دوران بحرانی، بر  است ھر عقب

افزايد  نفس و ھمبستگی مردم می باکی، اعتمادبه بی
شان در برابر رژيم را به  و قدرت

نشينی قابل  پس عقب.  نماياند شان می ديرباورترين

اختيار نيست، مگر در آخرين لحظات عمرش، 
اما در حال .  ھای استبدادی چون تمام رژيم ھم

. پوشی از تنھا ابزار ميسر نيست حاضر، چشم
ھرچند، خشم مردم پس از انتشار خبر اعدام نويد 

افکنی، اگر در  نشان داد ھدف رژيم، يعنی ھراس
شرايطی مؤثر بوده است، اکنون ديگر به 

 .رسد سرانجام نمی
ای  بدين ترتيب، جمھوری اسLمی دچار چرخه

از جنبه .  گشته است که از آن رھايی ندارد
کاری سران دستگاه قضايی و  المللی نيز فريب بين

نتوانست از تبعات "  قتل"طرح اتھامی نظير 
ھايش بکاھد، بلکه بر وخامت  المللی جنايت بين

المللی  وضعيت جمھوری اسLمی در عرصه بين
 .افزود

ھا را  کنند پشت پرده اکنون، برخی تLش می
، "قتل زير شکنجه"يا "  اعدام"بکاوند و درباره 

رعايت يا عدم رعايت قوانين و موازين حقوقی به 
بحث و جدل بنشينند، بر کمبودھا و نقايص متعدد 
اين پرونده انگشت بگذارند، يا  بر فشار نھادھای 
امنيتی بر قوه قضاييه برای صدور چنين احکام 

اما واقعيت آن است که .  ای تأکيد کنند جنايتکارانه
اين جنايت با ھمکاری و ھمدستی کامل نيروھای 

امنيتی و اطLعاتی ساخته و پرداخته   –پليسی 
شده و قوه قضاييه نيز سھم خود را در اجرای آن 

دولت و مجلس نيز در برابر آن .  ايفا کرده است
ای که در رأس  از قوه.  سکوت تأييدآميزی کردند

ی سياھکاری ھمچون رئيسی  پيشه آن، جنايت
ھای چند  نشسته است که ساليانی پيش در دادگاه

ھای اعدام  ای ھزاران زندانی را به چوبه دقيقه
در .  رود رفت و نمی سپرد، انتظار ديگری نمی

ھای جمھوری اسLمی از بدو  تمامی تبھکاری
ھا و نھادھا و  تأسيس تاکنون، تمامی ارگان

طلب، چه تکيه  گرا و اصLح ھا، خواه اصول جناح
ھای قدرت، چه مغضوب جناحی  زده بر ارگان

ديگر و مشغول به ناله و شکايت از روزگار، 
ھم اکنون پس از صدور حکم .  اند مشارکت داشته

اعدام نويد و اجرای آن شاھديم که اکثريت آنان يا 
سکوت کردند، يا ضمن ريختن اشک تمساح، به 

 .اند توجيه آن برآمده
ھای   نيست که بخشی از توده۶٠اکنون ديگر دھه 

ھای جوانان و کودکان،  متوھم، در برابر اعدام
اکنون .  حتا بدون احراز ھويت، سکوت کنند

 نيست که در سکوت ۶٧ديگر، تابستان سال 

ھا کشتار شوند و  خبری ھزاران زندانی در زندان
اين .  العملی نشان ندھند خبر عکس مردم بی

 را ٩٨، آبان ٩٧، مرداد ٩۶ايست که دی  جامعه
اعتصابات کارگری .  از سر گذرانده است

فقر و بيکاری .  شکوھمندی را تجربه کرده است
خانمانی و اعتياد و کار کودکان و فحشا و  و بی

ھای  توده.  زند ھزار مصيبت ديگر در آن موج می
مردم از خشونت دولتی مھارگسيخته و عدم 

. ھای دمکراتيک به ستوه آمده و بيزارند آزادی
ھا جاری  ای کافی است تا آتشفشان خشم توده جرقه

ھای آن، ھست و نيست سران رژيم  شود و گدازه
اما تا آن زمان فراموش نکنيم ھنوز .  را بسوزاند

زندانيان بسياری در بندند و برخی نيز رويارو با 
با آن که اعتراض افکار عمومی در .  حکم اعدام

ھای اجتماعی، گام مثبتی به  ھا و پLتفرم رسانه
رود، اما فراموش نکنيم در ھمان  شمار می

به اولين ترند "  اعدام نکنيد"روزھايی که ھشتگ 
ايران و جھان تبديل شده، دو زندانی سياسی کرد، 

زاده، اعدام  صابر شيخ عبدهللا و دياکو رسول
"جLدان جمھوری اسLمی معتقدند.  شدند ما : 

کنند و بعد  ھا کمی سروصدا می کنيم، آن اعدام می
افتد و باز ھمان آش و ھمان  ھا از آسياب می آب

ھای بيشتر و قتل  برای جلوگيری از اعدام."  کاسه
بسياری ديگر از جوانان و فعاwن سياسی گمنام 

بايد .  بايد به اقدامات عملی مؤثر روی آوريم
ھزينه ھر اعدام را برای رژيم  چنان باw بريم که 

محابا به دستگيری و  ديگر جرأت نکند چنين بی
ھای کارگر و زحمتکش و فرزندان آنان  توده

چھار دھه است که شاھديم تا جمھوری .  بپردازد
اسLمی در قدرت است ھيچ خانواده کارگر و 

جمھوری اسLمی .  زحمتکشی امنيت جانی ندارد
ھای کشتن مردم خLقيت بسيار از  در يافتن راه

جنايتی "  جرم"به :  خود به خرج داده است
ناکرده، بر اثر گرسنگی، ابتL به کرونا، سيل و 

 ...ھا و سوزی جنگل زلزله و آتش
فرزند ما .  نويد کارگری جوان و زحمتکش بود

ديريست وقت آن رسيده که .  يکی از ما بود.  بود
 .لبخند برخيزيم ما مردمان بی
  و شاھراه ما

 گذرد ھا می  از تمامی آزادی
 )از منظر، دشنه در ديس، احمد شاملو(
 

 :پانويس
 

زند  بر کدام جنازه زار می" تيتر مقاله از شعر 
، اثر "در آستانه"، از مجموعه شعر "اين ساز؟

 .احمد شاملو برگرفته شده است

 :خوانندگان گرامی نشريه کار

 در تاريخ) ٨٨٩( شماره بعدی نشريه کار 

 . منتشر می شود٩٩ مھر ١۴
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٩درصفحه   

١از صفحه   پايگاه بسيج و پاسگاه  ۵٠اعLم کرد بيش از  
 مرکز مذھبی، ٩ بانک ٧٣١نظامی و انتظامی، 

 خودرو نيروھای پليس و ١٨٣بنزين و   پمپ٧٠
ھمين عزم و .نظامی به آتش کشيده شده است

اراده و راديکاليسم مبارزاتی بود که وحشت 
داری  مرگباری را به جان رژيم ارتجاعی سرمايه

. حاکم و سران ستمگر و مستبد آن انداخت
ھای جديد و مؤثر مبارزه مانند اشغال  تاکتيک

ھای  بندان ھا و ايجاد راه راه ھا و بزرگ جاده
بزرگ، تعدد مراکز اعتراض و درگيری و دامنه 
گسترده اعتراض و خيزش مردم، مانع جابجايی 

. کاست نيروھای سرکوب بود و از تحرک آن می
ای در چند شھر و استان،  اگر در اعتراضات توده

توانست نيروھای سرکوب خود را از  رژيم می
ھای  ھا به شھرھا و استان ديگر شھرھا و استان

شورشی اعزام کند، اما در قيام سرتاسری آبان 
 با کمبود نيرو روبرو گرديد و تا حد زيادی ٩٨

قيام سرتاسری .  کم در روزھای اول فلج شد دست
 روز در خون ۵ اگرچه بعد از ٩٨آبان 

کنندگان غرق شد و ارتجاع حاکم با کشتار  قيام
 ھزار ١٠کننده و بازداشت نزديک به   قيام١۵٠٠

طور موقت اوضاع  معترض خيابانی توانست به
. را مھار کند، اما اين پايان ماجرا نبود و نيست

ای و دانشجويی  فقط اعتراضات گسترده توده نه
 و اعتصابات کارگری ازجمله ٩٨در آذر و دی 

تپه و اعتصاب سرتاسری  اعتصابات ھفت
 ٩٩کارگران نفت و گاز و پتروشيمی در سال 

ای و گسترش  نشان داد که اعتراضات علنی توده
اعتصابات کارگری از ملزومات و نتايج شرايط 
اقتصادی و شرايط سياسی متLطم حاکم بر جامعه 
است، بلکه بسياری اعترافات از درون رژيم و 
ھشدارھای مکرر در مورد بروز اعتراض و 
شورش و قيام و حتی انقLب کارگری نيز تأييدی 

وحشت رژيم از برآ مدھا .  بر ھمين واقعيت است
ای و دغدغه مقابله با  ھای توده ھا و قيام و شورش

 .آن، خواب از چشم سران آن ربوده است
ای که خود  و رژيم جنايتکار جمھوری  خامنه 

اسLمی را در معرض خطر جدی و در قيام آبان 
 مرگ و نيستی را به چشم خود ديد، درھمان ٩٨

نخستين روزھای قيام، مردم جان به لب رسيده و 
خواند و فرمان سرکوب "  اشرار"به پا خاسته را 

گروه از جوانان  گروه.  خونين قيام را صادر کرد
و مبارزان را در کوچه و خيابان به گلوله 

آنگاه پس از فرونشاندن قيام در خون .بست
کنندگان، اگرچه به زبان خود، به عظمت قيام  قيام

 ۶او در ديدار خود با بسيجيان در .  اعتراف کرد
يک توطئه "  عنوان  از قيام مردم ايران به٩٨آذر 

يادکرد و جنگ "  عميق وسيع بسيار خطرناک
نظامی خود و نظامش با صدھاھزارتن از مردم 

فرمانده .  ناميد"  جنگ امنيتی"پاخاسته ايران را  به
عمليات بسيج نيز قيام آبان را به جنگ جھانی 

توجھات خدا و عنايات "عليه نظام تشبيه کرد که
 ".امام زمان آن را نجات داده است

اما اين ھنوز تمام آنچه که بايد بعد از قيام آبان 
ای در ديدار با  خامنه.  شد نبود گفته يا انجام می

ھا را به خاطر غفلت  فرماندھان سپاه و بسيج،  آن
طور ضمنی مورد شماتت  از بروز قيام، به

بايست  او گفت سپاه و بسيج نمی.  قرارداد
گذاشتند کار به اينجا بکشد و قبل از گسترش  می

وقمع  بايستی آن را قلع اعتراضات و قيام، می
ای از بسيج  رانی خامنه در ھمين سخن.  کردند می

البته طرح امنيت محله محور، پليس محله محور 
و ايجاد آمادگی در نيروھای بسيج محLت و سپاه 

ای که  ھای توده ھا و برآمد برای مقابله با شورش
گاه با عنوان عاری از حقيقت سپردن کارھا و 

شود، سابقه چندين  امنيت به دست مردم توجيه می
ماه  ھا اما بعد از خيزش دی اين تLش.  ساله دارد

تری به خود گرفت   شکل آشکارتر و مشخص٩۶
اصطLح مقابله  و طرح محله محوربسيج  برای به

اندازی شد و مانورھايی نيز  واوباش راه با اراذل
ھای شھری و روستايی  برای مقابله با شورش

ھای  ھا و طغيان ويژه برای مقابله با اعتصاب به
طبقه ارتجاعی و مستبدين .  کارگری به راه افتاد

حاکم براين تصور بودند که بعد از سرکوب 
ماه و اعمال کنترل بيشتر بر محLت و  خيزش دی

ھا و  ھای بسيج و اجرای طرح تکثير پايگاه
که آمادگی و   مانورھای امنيتی و نظامی، ضمن آن

کش  قدرت سرکوب خود را به رخ مردم زحمت
کشان نيز  کشند، در دل کارگران و زحمت می

توانند مانع  کنند و می رعب و ھراس ايجاد می
. ای و اعتصابات کارگری شوند اعتراضات توده

 ٩۶ماه  دانست که خيزش دی ارتجاع حاکم اما نمی
، تنھا آغاز يک دوران جديد از مبارزات 

ای  خيزش توده.  ای است تعرضی سياسی توده
 نقطه پايانی بر يک دوره سکون و ٩۶ماه  دی

ماه،  با خيزش دی.  خمودگی و رکود سياسی بود
رغم  جامعه وارد يک دوران انقLبی شد که به

. وخيزھا تا به امروز ادامه يافته است افت
ای، اعتصابات  اعتراضات  مکرر و گسترده توده

گسترده و تظاھرات خيابانی کارگری در تابستان 
تر از ھمه قيام سرتاسری آبان   و مھم٩٧و پاييز 

توان روند  ھا نمی  نشان داد که با اين ترفند٩٨
به رشد اعتراضات و اعتصابات را متوقف  رو

ازقضا درست بعد از قيام سرتاسری آبان .  ساخت
ھا و   است که ميليتاريسم بيشترو طرح٩٨ماه 

تر در  تر وجدی طور گسترده ھای گذشته، به مانور
 .گيرد دستور کار طبقه حاکم قرار می

آمده عليه گرانی  جان ھای به اعتراضات توده
 بر بستر شرايط اقتصادی ٩٨ آبان ٢۵بنزين در 

سرعت به يک مبارزه سھمگين و  و سياسی، به
جانانه و قيام سرتاسری عليه تمام نظم موجود 

ھای خشمگين و استثمارشده و  توده.  تبديل شد
 شھر و صدھا نقطه ١٠٠ناراضی در بيش از 

پاخاستند و با سنگربندی خيابانی به  عليه رژيم به
. رويارويی و مقابله با نيروھای سرکوب پرداختند

 نقطه درگيری و اعتراض ١۴٧تنھا در تھران در 
کنندگان با شجاعت  بسياری از قيام.  وجود داشت

و نترسی مراکز ستم و سرکوب را موردحمله 
ھای سپاه و  يورش گسترده به قرارگاه.  قراردادند

ھا،  ھا، آتش زدن بانک بسيج، حمله به کLنتری
ھا و مراکز اشاعه خرافات مذھبی،  بنزين پمپ

وسايل نقليه پليس و نيروی نظامی و درگيرشدن 
با نيروھای سرکوب، حاکی از عزم و اراده 

کشان برای به زير کشيدن نظم موجود  زحمت
مردم تھران به سمت صداوسيما و برای .  بود

در برخی شھرھا .  تسخير آن به حرکت درآمدند
ھای کنترل و پرچم جمھوری اسLمی  دوربين

وزير کشور جمھوری اسLمی .  پايين کشيده شد

به ارتقاء امنيت عمومی ) عج(کمک سپاه وليعصر
ھای اخير در  ھا و ناامنی جامعه در پی سرقت

شھرستان اھواز، ضمن تشکر از اعتماد عموم 
مردم به سپاه و بسيج، اين نھاد انقLبی آمادگی 
دارد در صورت درخواست شورای تأمين استان، 

ھای رضويون در تمام  نسبت به فعال نمودن گشت
شھرھای استان برای کمک به تأمين امنيت 
اجتماعی مردم عزيز و بزرگوار استان اقدام 

 "نمايد
داند که ادعای مقابله با  ھرکس اين را می

واوباش در محLت صرفاً يک بھانه و  اراذل
تر نيروھای سپاه  پوششی است برای حضور فعال

منظور شناسايی عناصر  و بسيج در محLت به
ناراضی فعال و برای جلوگيری از تجمعات 
اعتراضی که در بسياری از موارد از ھمين 

شده و در ادامه به اعتراضاتی  محLت شروع
گرچه .  ای فراروييده است گسترده و خيزش توده

در چند مورد با نمايش دستگيری و اھانت و 
زن و مجرمان کوچک  تحقير چند سارق و کيف

قربانی نظم اجتماعی موجود، تLش شده صحنه 
به نحوی آراسته شود که توده مردم نسبت به 
اھداف اصلی سرکوبگران از اين طرح پليسی و 

گمراه شوند، اما مردم "  امنيت محله محور"
کش و ھوشيار ايران از اھداف اصلی  زحمت

. رژيم سرکوبگر جمھوری اسLمی غافل نيستند 
واوباش چنان پوچ و  ادعای مبارزه با اراذل

تواند  گانه است که ھيچ فرد آگاھی را نمی بچه
نيازی به کنکاش زياد و استدwل .  فريب دھد

نيست که سران حکومت نه در فکر امنيت 
اند  اجتماعی مردم، که در فکر امنيت خويش

چراکه اوضاع سياسی متLطم جامعه و احتمال 
ای،  بروز شورش ھا و اعتراضات گسترده توده

. کل موجوديت رژيم را به خطر افکنده است
واوباش،  رو تحت عنوان مبارزه با اراذل ازاين

ارتجاع حاکم  درصدد است مشتی اوباش و اراذل 
را که ھسته اصلی آن نيروی سپاه و بسيج است، 
سراغ مردم محLت بفرستد تا ھرگونه تحرکی را 

ای و  گيری ھرگونه اعتراض توده رصد و شکل
که چرا نقطه  اين.  علنی را در نطفه خفه کند

اصطLح امنيت محله محور،  شروع اين طرح به
ھای  ھای امنيتی و آمادگی گروه فعال شدن گشت

ضربت برای ورود به صحنه در تھران و اھواز 
است که شاھد بيشترين اعتراضات )   خوزستان(

ای و اعتصابات کارگری ھستند و از اھميت  توده
خود ھدف  خودی استراتژيک برخوردارند  نيز به

رژيم از اين طرح و رويکرد آن به ميليتاريسم 
 .کند بيشتر را برمL می

درست دو ھفته قبل از اظھارنظر فرمانده سپاه 
تھران، حسن ذوالفقاری معاون امنيتی و انتظامی 

 اعLم کرد؛ ٩٩ شھريور ١١وزير کشور در 
ھای عمومی برای اعتراض  ھا و فراخوان تLش

 برابر ٣نسبت به سال گذشته به بيش از 
وی گفت استان تھران و .  يافته است افزايش

خوزستان در صدر مناطقی قرار دارند که در 
ھا عLوه بر نارضايتی، فراخوان و تجمع  آن

ھای کارگری و صنفی  ويژه تجمع اعتراضی به
 .افزايش داشته است

 اوضاع مت?طم سياسی وتوسل رژيم به ميليتاريسم بيشتر
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١از صفحه   

  ۶درصفحه 

  ھزار سقط جنين زير زمينی در يک سال۶٠٠
 ھزار سقط جنين غير مجاز در ۶٠٠ساwنه 

 ٢٠٠٠شود که رقمی نزديک به  کشور انجام می
 . شود سقط در ھر روز می

 شھريور، ٢۶ در گزارشی که روز چھارشنبه 
روز نامه فرھيختگان وابسته به دانشگاه آزاد 
اسLمی با عنوان واقعيتھايی تلخ درباره آمارسقط 

"جنين درايران انتشار داد، آمده است براساس : 
تازگی رئيس شورای اجتماعی زنان آماری که به

بر )  وابسته به شورای عالی انقLب فرھنگی(  
مقام وزارت  ھای معاون و قائم مبنای صحبت

 ۶٠٠بھداشت اعLم کرده، در کشور ساwنه 
 " شود ھزار سقط غيرمجاز انجام می

اين آمار نشان می دھد که در طول يک دھه 
ھای زير  اخير، سال به سال برتعداد سقط جنين

 .زمينی افزوده شده است
تعداد "، ١٣٧٧طبق آمار انتشار يافته،  در سال 

 ٩٠ھای قانونی وغير قانونی ساwنه   جنين سقط
 ."ھزار مورد بوده است

 محمداسماعيل ١٣٩٢اما در بھمن ماه سال 
مطلق، رئيس وقت دفتر سLمت خانواده وزارت 

ھرچند آمارھا متفاوت است : "بھداشت اعLم کرد
 ھزار سقط جنين ٢۵٠اما به طور متوسط حدود 

شود که البته اينھا مربوط به  در سال گزارش می
 ".ھای غيرقانونی است سقط

، دکتر محمدباقر ٩۶چھار سال بعد، درسال 
wريجانی، معاون آموزشی وزير بھداشت اعLم 

 ھزار سقط ۵٠٠ تا ٣٠٠بين "  کرد که ساwنه 
." شود جنين غيرقانونی در کشورمان انجام می

يعنی طبق آمار رسمی وزارت بھداشت، ھر روز 
 . سقط جنين١٠٠٠بيش از 

 محمدمھدی آخوندی، رئيس انجمن ٩٨سال 
ھای غيرقانونی را  سقط"شناسی ايران   جنين
. در سال ارزيابی کرد"  ھزار مورد٧٠٠ تا ۶٠٠

 . شود  ھزار اعLم می۶٠٠اکنون نيز رسماً رقم 
 که به عواقب وخيم سقط جنين ھای  پيش از آن

زير زمينی برسLمتی و مرگ زنان در ايران 
بپردازيم ، ببينيم علت اين ھمه سقط جنين زير 

 زمينی چيست؟ 
متخصصان و صاحب نظران توجيه گر نظم 

ھای ارتجاعی  اجتماعی موجود و سياست
کنند بر اين  جمھوری اسLمی، آگاھانه تLش می

واقعيت سرپوش بگذارند که سرمنشاء و علت 
وار  اصلی اين سقط زير زمينی و افزايش جھش

داری حاکم بر ايران و  آن، نظم سرمايه
 .ھای ارتجاعی جمھوری اسLمی است سياست

 فردی ظاھراً پژوھشگر در حوزه جمعيت به نام 
صالح قاسمی در گفتگو با ايسنا،  سبک زندگی را 

: گويد کند ومی علت افزايش سقط جنين معرفی می
ھا را به اين سمت  مھمترين عاملی که زوج"  

دھد، نوع نگرش و سبک زندگی  سوق می
خانواده ھاست که در دھه گذشته بسيار دستخوش 

کنند که يک  متاسفانه والدين فکر می.  تغيير بوده
باشد و افزايش  يا دو فرزند تعداد مطلوبی می

تعداد فرزند ھنوز به عنوان فرھنگ جا نيافتاده 
گوئی که جامعه ايران، فرضاً کشورھای ."  است

داری پيشرفته اروپائی است که اکثريت  سرمايه
مردم از يک رفاه نسبی برخوردارند، 

ھای جنسيتی را از سطح مدارس ديده ،  آموزش
از وسايل و امکانات wزم پيشگيری 
برخوردارند، سطح فرھنگی بالنسبه باwتری 
دارند و از آزادی انتخاب داشتن يا نداشتن 

خLصه شرايط .  فرزندھم برخوردارند
شان، سبک خاص زندگی و فرزندآوری  زندگی

 .را پديد آورده است
 درصد ٨٠اما در ايران، کشوری که متجاوز از 

ھا تن  کنند و ميليون مردم زير خط فقر زندگی می
اند، نه شرايط اقتصادی، اين اختيار  فقير و گرسنه

ھا داده است که سبگ زندگی اروپائی را  را به آن
الگو قرار دھند و نه آزادی انتخاب در کشوری 

ھای  که قوانين ارتجاعی اسLمی محدوديت
بزرگی را به مردم تحميل کرده و عمLً سقط 

 .جنين ھم ممنوع اعLم شده است
کننده در  در ايران ، يک عامل مھم و تعيين

ھای زير زمينی عامل اقتصادی و فقرمادی  سقط
 شناس دولتی،  اما از ديدگاه اين جمعيت.  است

است، اما "  حائز اھميت"شرايط اقتصادی گرچه 
در ھمان حال در برابر عوامل ديگر وزنی ندارد 

 . و حائز اھميت نيست
حتما شرايط اقتصادی حائز اھميت : "گويد وی می

است و در تصميم گيری والدين برای تعداد 
عموم مردم و (ھا  فرزندان تاثير دارد، اما خيلی

تصورمی کنند، که وضع شرايط و )  حتی نخبگان
 .رود ترين عامل به شمار می رکود اقتصادی مھم

ھای ما،  واقعيت ماجرا اين است که طبق يافته
تعريف والدين از تعداد مطلوب فرزندان، نوع 

تر از  نگرش آنھاست، و وزن اين عامل سنگين
به عبارت ديگر، ."  باشد شرايط اقتصادی می

مردمی که فشار زندگی اقتصادی و فقر مادی آنھا 
کند، دچار  را ناگزير به سقط جنين زيرزمينی می

پردازی شده اند، چون به ادعای جمعيت  خيال
ھا به  محرک آن"  سبگ زندگی"شناس بسيجی، 

 .   سقط جنين بوده است و نه عوامل اقتصادی
وار  ترين علت افزايش جھش در واقعيت اما اصلی

ھای زير زمينی در ايران، عامل اقتصادی و  سقط
بارزترين دليل آن ھم در اين .  فقر مادی است

واقعيت عينی نھفته است که در طول يک دھه 
، اخير ھرچه بحران اقتصادی عميق تر شده

فقر و بيکاری گسترش يافته و شرايط ھرچه 
تر  مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان وخيم

. ھا نيز افزوده شده است شده است، برتعداد سقط
ھا کار،  پوشيده نيست، پدر و مادری که با ساعت

توانند ھزينه  دستمزدشان چنان ناچيز است که نمی
خودشان و حتی دو فرزند را تامين کنند، اگر 
آموزش و شناخت wزم را ھم می داشتند، از 
امکانات wزم برای پيشگيری از بارداری نيز  

کردند  می بودند، بی ترديد تLش برخوردار می

اما در حالی که .  فرزند آوری را متوقف کنند
ھمين آموزش پيشگيری و امکانات آن وجود 
ندارد، زنان به علت بی اطLعی يا ناخواسته 

شوند، آنھائی که در فقر و بدبختی  حامله می
گيرند که بار ديگری  کنند، تصميم می زندگی می

بضاعت خود قرار ندھند و  بر دوش خانواده بی
گرسنه ديگری بر تعداد گرسنگان وبيکاران 

از اين روست که مدام بر تعداد .  نيافزايند
از اين .  شود ھای زير زمينی افزوده می سقط

گذشته مگر در ايران امروز کم ھستند 
ھای ھنگفت، فرزندان  ھائی که با ھزينه خانواده

خود را به دانشکاه ھم فرستادند و امروز اين پدر 
و مادرھا بايد بازھم ھزينه اين فرزندان بيکار 
خود را تامين کنند؟ تحت چنين شرايطی تنھا راه 

ھای زحمتکش که باردار  برای مادران خانواده
شوند، سقط جنين زيرزمينی در کشوری است  می

که حق سقط جنين آزادانه و قانونی نيز از آن ھا 
ھای زير  اکثريت بزرگ سقط.  سلب شده است

زمينی متعلق به ھمين خانوادھای کارگر و 
 . زحمتکش است

پژوھش ھای علمی نيز ھمين واقعيت را نشان 
برخی از متخصصين که واقعاً کار .  داده است

پژوھشی انجام می دھند ، به اين واقعيت اعتراف 
می کنند که عامل اقتصادی نقش اصلی و تعيين 

از جمله .  ھای زير زمينی دارد کننده را در سقط
دکتر نسرين سحرخيز، متخصص زنان و زايمان 
در گفتگوئی که چند ماه پيش، با ھمين 

"   خبرگزاری دولتی تسنيم داشت گفت ما در : 
روی مادرانی که  سطح شھر تھران تحقيقی به 

اند،  طور غيرقانونی فرزندان خود را سقط کرده به
مشکLت "ايم؛ طبق نتيجه اين تحقيق  انجام داده

 است و  ترين دليل سقط اعLم شده مھم"  مالی
در مرحله بعد قرار "  اختLفات خانوادگی"

 ."گيرد می
ای که فقر  ھا، در جامعه اما عLوه بر اين خانواده

ابعاد کم نظيری به خود گرفته است، کم نيستند 
زنانی که از فرط فقر و بيکاری به تن فروشی 
زيرزمينی و يا به شيوه رسمی اسLمی موسوم به  

اين زنان به علت عدم .  اند صيغه روی آورده
ھای  جلوگيری از حاملگی،  آگاھی از روش

ھا  شوند و راه ديگری برای آن ناخواسته حامله می
تعداد .  ماند جز سقط جنين زير زمينی باقی نمی

محدودی از سقط ھا نيز ناشی از محدوديت ھای 
اجتماعی ارتجاعی است که رژيم در رابطه ميان 
دختران و پسران جوان ايجاد کرده است که آن 
ھم اغلب به علت به اصطLح حفظ آبرو و 

ھای زير زمينی می  ھای رژيم به سقط  مجازات
آمار انتشار يافته در اين مورد حاکی .  انجامد

 تا ھفت درصد از موارد سقط ۶تنھا "  است که  
جنين به روابط نامشروع مربوط بوده و بيشترين 
آمار به مساله بارداريھای ناخواسته اختصاص 

در اين ميان حقيتاً تعداد کسانی که دستشان ."  دارد

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 اعترافی روشن به عملکرد جنايتکارانه رژيم" طوفان کرونايی"

معنايی "تعيين ميزان ابتL به کرونا 
نارنجی و زرد نداريم، کل کشور در ...ندارد

 ".وضعيت قرمز است
حريرچی با تاکيد بر اينکه آمار کشته ھای 

 ھزار نفر ۴۵به "ويروس کرونا در ايران 
در برخی "  انفجار کرونايی"، از "خواھد رسيد

از شھرھای ايران از جمله در دو شھر مذھبی قم 
معاون کل وزارت بھداشت با .  و تبريز خبر داد

: تاکيد بر انفجار کرونايی در اين دوشھر گفت
 بستری روزانه به ۴٠در شھر تبريز از زير "

 ١٠ بستری رسيده ايم و در قم نيز از ١۶٠
".  بستری رسيديم١۶٠بستری روزانه به 

حريرچی، يک روز پيشتر نيز طی اظھاراتی 
اکنون :  جداگانه درمورد بحران کرونا گفته بود

 .از موج گذشته و به طوفان رسيده ايم
سخنان حريرچی، مبنی بر اينکه ھمه کشور در 

ديگرمعنايی "  رنگ بندی"وضعيت قرمز است و 
ندارد، و يا اينکه اکنون از موج گذشته ايم و به 
طوفان کرونا رسيده ايم، صرفا يک اظھار نظر 
ساده نبود که از سر شوخی يا مزاح گفته شده 

حريرچی، معاون کل وزارت بھداشت .  باشد
کسی که بيش از .  دولت جمھوری اسLمی است

ھمه در مورد وضعيت خطير کرونايی کشور و 
اھمال کاری دولت در مقابله با ويروس کرونا 

سخنان او را بايد به منزله يک .  اطLع دارد
اعتراف صريح در شيوع ويروس کرونا و تداوم 
کشتار روزمره توده ھای مردم ايران توسط 

اعترافی روشن .  جمھوری اسLمی تلقی کرد
نسبت به عملکرد جنايتکارانه ھيئت حاکمه 
ايران، بويژه شخص حسن روحانی که با پيشبرد 
سياست ايمنی جمعی، راه شيوع و گسترش بی 

 را در سراسر ايران ١٩محابای ويروس کوويد 
 . باز گذاشت

حسن روحانی از ھمان روزھای آغازين ورود 
ويروس کرونا به ايران و شيوع آن در شھر 

" قرنطينه بی قرنطينه"مذھبی قم، با طرح شعار 
می خواھند کشور را "  دشمنان"و ادعای اينکه 

کنند، عمL توده ھای مردم ايران را در "  تعطيل"
 بی دفاع ١٩مقابل ويروس مرگبار کوويد 

دو گانه "او، با تاکيد بر اينکه موضوع .  گذاشت
معنايی ندارد، کارگران، کارکنان "  کار و سLمت

ادارات و ميليون ھا توده ھای کار و زحمت را 
بدون تسھيLت بھداشتی و امکانات ايمنی به 
. سوی کارخانه و خيابان و بازار گسيل کرد

کارگران و توده ھای زحمتکشی که بدون 
برخورداری از ماسک و ديگر امکانات بھداشتی 
در خيابان ھای شلوغ ظاھر شدند، در مترو کنار 
ھم نشستند، در اتوبوس ھای شھری به صورت 
جمعيتی فشرده تردد کردند و در آن شرايط 
مرگبار شيوع ويروس کرونا، برای تامين معاش 
خود به ناچار راھی کوچه و بازار و خيابان 

 . شدند
با انجام چنين سياست جنايتکارانه ای، ويروس 
. کرونا به سرعت در سراسر کشور شيوع يافت

دولت جمھوری اسLمی اما چشم خود را به روی 
ھمه اين واقعيات مرگبار بست و بدين سان اسفند 
و فروردين و اديبھشت به ماه ھای کابوس مرگ 

در فاصله ماه ھای خرداد و . در ايران تبديل شدند

تير، به ھمت خود مردم، رعايت حداقل ھای 
پروتکل ھای بھداشتی و تLش بی وقفه پزشکان 
و پرستاران و کادر درمانی بيمارستان ھا، آمار 

 ھزار نفر ٢مبتLيان کمی کاھش يافت و به زير 
تعداد جان باختگان نيز در ھمين .  در روز رسيد

 نفر و در روزھای ١٠٠بازه زمانی به کمتر از 
 . نفر تقليل يافت۵٠محدودی ھم به 

ھمين که اندکی از اپيدمی مرگبار ويروس کرونا 
کاسته شد، حسن روحانی به دنبال ھمان رويکرد 
ايمنی جمعی مورد نظر دولت برای مبتL کردن 

 درصد جمعيت کشور به فکر ٨٠ تا ٧٠
. مراسم محرم افتاد"  ھرچه باشکوه تر"برگزاری 

فاصله سLمت "روحانی، اينبار با تاکيد بر اينکه 
معنايی ندارد، توده ھای متعصب "  و ديانت

عزاداری محرم "  باشکوه"مذھبی را به برپايی 
در ھمه جا، چه شھر و چه روستا، چه در جايی "

در .  ، تشويق کرد"که قرمز است يا سفيد است
ھمان موقع، سازمان نظام پزشکی ايران، روسای 
بيمارستان ھا، بخش بزرگی از پزشکان و 
کارشناسان متعھد در امور بيماری ھای واگيردار 
و حتا ستاد فرماندھی مديريت بيماری کرونا 
نسبت به برگزاری ھرگونه مراسم عمومی در 

 . ماه محرم ھشدار دادند
مينو محرز، عضو ستاد مبارزه با کرونا ھمان 
موقع پيش از فرارسيدن ايام محرم در مورد روند 
افزايش ابتL به ويروس کرونا در صورت پرپايی 
: عزاداری محرم طی سخنانی ھشدار آميز گفت

مراسم ماه محرم معمولی نيست و نمی توان "
امکان فاصله .  اقدامات بھداشتی را رعايت کرد

او با تاکيد بر اينکه، ".  گذاری اجتماعی نيست
ھنوز موج دوم بيماری در کشور به اتمام نرسيده 
است به طور جدی نسبت به عواقب مرگبار 
: برگزاری مراسم عزاداری ھشدار داد و گفت

در اين شرايط، شيوع موج سوم بيچارگی "
 ". است

اقليت نيز در -در ھمان موقع، سازمان فدائيان
واکنش به دستورالعمل جنايتکارانه حسن روحانی 

مراسم "  باشکوه"و ديگرانی که خواھان برگزای 
عزاداری محرم بودند، طی مقاله ای در نشريه 

" نوشت٨٨١کار شماره  پيچيدن نسخه فاجعه : 
در زرورق برگزاری "  ايمن سازی گله ای"بار 

عزاداری محرم و اصرار دوباره حسن روحانی 
مبنی بر اينکه ھمه کوچه ھا و خيابان ھا بايد 

شود، تاکيد بيشتری بر "  کامL سوگوارانه"
پاسکاری جان و زندگی و سLمت مردم در بازی 

بازی خطرناکی که سوت ...  مرگبار کرونا است
پايان آن با برجای ماندن ده ھا ھزار جانباخته 
ديگر در ميدان خونين اين بازی مرگبار نواخته 

 ".خواھد شد
به رغم ھمه ھشدارھای داده شده، به اصرار و 
تشويق حسن روحانی و ارتجاع مذھبی حاکم بر 
ايران مراسم عزاداری در کوچه و خيابان 

يک ھفته بعد از دھه محرم، حسن .  برگزار گرديد
روحانی با تبختر در جلسه ستاد مبارزه با کرونا 

ابتL به کرونا در ماه "  کاھش افتخار آميز"از 
غافل از اينکه ھمه کارشناسان .  محرم سخن گفت

و متخصصان اپيدميولوژی از ميزان افزايش 
چشمگير مبتLيان و باw رفتن جانباختگان 

ويروس کرونا طی دو تا سه ھفته بعد از 
ادعای .  برگزاری مراسم محرم خبر داده بودند

" کاھش افتخار آميز"شتابان روحانی مبنی بر 
ابتL به کرونا در ماه محرم، آنھم در شرايطی که 
ھمان روز، وزارت بھداشت از وضعيت قرمز و 

 استان کشور خبر داده بود، نه فقط ٢٨ھشدار در 
ادعايی سخيف و به دور از حقيقت بود، بلکه 
روحانی با طرح آمارھای دروغين در صدد 
ھموار کردن راه برای ابLغ دستورالعمل دولت 

 .در بازگشايی مدارس بود
رمز ادعای دروغين حسن روحانی مبنی بر 

ابتL به کرونا در ماه "  کاھش افتخار آميز"
 شھريور ستاد مبارزه ١٢محرم، در جلسه روز 

در اين روز، پيشبرد سياست .  با کرونا آشکار شد
جنايتکارانه ايمنی جمعی با اعLم روحانی در 

 شھريور کليد ١۵بازگشايی مدارس از روز 
مخالفت با بازگشايی مدارس که از ھفته .  خورد

ھا پيش شروع شده بود، اينبار در گستره ای 
حسن روحانی، بی توجه به .  وسيع افزايش يافت

پروتکل بھداشتی سازمان جھانی بھداشت، بی 
توجه به مخالفت سازمان نظام پزشکی ايران، بی 
اعتنا به انتقادات تند ستاد مبارزه با مديريت 
بحران کرونا و مخالفت شديد خانواده ھای دانش 

 شھريور به صورت مجازی ١۵آموزان، روز 
 .زنگ مدارس را به صدا درآورد

اقليت، در نشريه کار -اينبار نيز سازمان فدائيان
، با ھشدار نسبت به بازگشايی ٨٨٧شماره 

 استان در ٢٨مدارس کشور در وضعيتی که 
: موقعيت ھشدار و قرمز قرار داشتند، نوشت

بازگشايی مدارس در چنين وضعيتی خطرناک 
 سراسر کشور را فرا گرفته ١٩که اپيدمی کوويد 

و طبق نظر سخنگوی وزارت بھداشت در ھمان 
 استان کشور در ١٣روز بازگشايی مدارس، 

 استان در وضعيت ھشدار ١۵وضعيت قرمز و 
بوده اند، اقدامی جنايتکارانه برای کشاندن دانش 
آموزان، معلمان و خانواده ھای آنان به مسلخ 

 ".ويروس کرونا است
اکنون يک ماه از برگزاری مراسم ماه محرم و 
کمتر از دو ھفته از بازگشايی مدارس گذشته 

در اين مدت چند ھفته ای، به گفته مدير کل .  است
وزارت بھداشت در سراسر کشور به جای شروع 

رسيده "  طوفان کرونا"موج سوم کرونا، به پيک 
آن ھا درگير .  پرسنل درمانی فرسوده شده اند.  ايم

کار ممتد ھستند و دراين شرايط سخت که لباس 
ھای حفاظتی و ماسک استفاده می کنند، ميزان 

در چنين .  خستگی آنان چند برابر شده است
شرايطی، وضعيت تھران چنان حاد شده است که 
عليرضا زالی، فرمانده ستاد مديريت بحران 

حجم بيماران و :  کرونا در مورد تھران گفته است
چگالی جمعيت در ھيچ نقطه ای از کشور با 

تھران به چھارراه .  تھران قابل مقايسه نيست
 .تبادل کرونا در کشور تبديل شده است

پيش بينی وقوع اين شرايط مرگبار چيزی نبود 
که برای شخص حسن روحانی و دولت جمھوری 

آنان به خوبی به .  اسLمی قابل فھم نبوده باشد
. شکل گيری چنين روند فاجعه باری واقف بودند

لذا، در بروز وضعيت خطير طوفان کرونايی 
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۵از صفحه   

 " طوفان کرونايی"
 اعترافی روشن به 

 عملکرد جنايتکارانه رژيم

۴از صفحه   

موجود، روحانی و کل ھيئت حاکمه ايران 
. مقصران و متھمان اصلی اوضاع کنونی ھستند

چرا که در پی ابLغ دستورالعمل ھای دولت 
مبنی بر برگزاری ھرچه باشکوه تر مراسم 
عزاداری محرم و بازگشايی شتابان مدارس، ھم 

 از ١٩اينک آمار مبتLيان و جانباختگان کوويد 
. ماه ھای اسفند و فروردين نيز پيشی گرفته است

کادر درمانی فرسوده و بيمارستان ھا با کمبود 
تخت برای پذيرش بيماران حاد کرونايی در بخش 

در چنين وضعيتی، اکنون .  سی سی يو مواجه اند
ديگر فقط بزرگساwن نيستند که ويروس کرونا 

ھم اينک ويروس .  در کمين جان شان نشسته است
کرونا بر جان و زندگی کودکان و دانش آموزان 

 . نيز چنگ انداخته است
طبق گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفھان، 

 ۴٨طی دو ھفته گذشته فقط در استان اصفھان 
 معلم ١٨٣معلم به ويروس کرونا مبتL شده اند، 

نيز دست کم يکی از اعضای خانواده آن ھا بيمار 
 دانش آموز ھم به ويروس مرگبار کوويد ١۶٣و 

عLوه بر استان اصفھان، .    گرفتار شده اند١٩
خراسان رضوی و تعداد ديگری از استان ھای 
کشور نيز با ابتLی کودکان دانش آموز به کوويد 

کودکان مبتLيی که طبق .   مواجه شده اند١٩
نظريه پزشکی می توانند ويروس کرونا را به 
چھار نفر ديگر چه در مدرسه و چه در فضای 

وضعيت خطرناکی که به .  خانواده منتقل کنند
گزارش مھر، عليرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله 
با کرونا در تھران، وضعيت موجود را ناشی از 
خطای راھبردی مسئوwن کشور دانسته و گفته 

"است خطای راھبردی که در ماه ھای اخير و : 
به دنبال شعله ور شدن کرونا شاھد آن بوديم، اين 
بود که اين عامل را فقط به حساب مردم گذاشتيم 

مردم مجبور ھستند ...  که واقعيت اينگونه نبود
در .  برای بقا و ادامه حيات به فکر معيشت باشند

حالی که شتابزدگی در ايجاد بازگشايی ھا می 
تواند افکار عمومی را به اين سمت بکشاند که 

 ".بيماری خاموش شده است
با اين ھمه و به رغم چنين اعترافات صريحی که 
مسئوwن بھداشتی جمھوری اسLمی در باره 

" طوفان کرونايی"دwيل ورود کشور به مرحله 
کرده اند، دولت و ھيئت حاکمه ايران ھمچنان بر 
ادامه اقدامات جنايتکارانه خود در پيشبرد سياست 

 . ايمنی جمعی اصرار دارند
 Lواقعيت اين است که موج کرونا در ايران اص

در تمام مدت .  نخوابيد تا دوباره شروع گردد
شيوع کرونا از آغاز تا به امروز، دولت بر 
اساس اميال و پيشبرد سياست ھای جنايتکارانه 
خود آگاھانه و عامدانه در دوره ھای معينی اقدام 
به دستکاری آمار جانباختگان کرونا کرد تا با 
عادی جلوه دادن شرايط کشور توده ھای بيشتری 
. را به مسلخ کشتار و ايمن سازی جمعی بکشاند

جنايتی که اکنون با اعتراف ايرج حريرچی، 
مدير کل وزارت بھداشت، تشت رسوايی 
جمھوری اسLمی بر زمين افتاده و صدايش در 

 .سراسر کشور پيچيده است
 
 
 
 
 

ھای  مردم ايران سنگين است، زنان خانواده
کارگر و زحمتکش، اغلب، عمل سقط را توسط 

ھايی  افراد غير متخصص و در مکان
غيربھداشتی و با وسايل غيراستريل انجام می 

 .نتيجه روشن است. دھند، تا ھزينه را پائين آورند
ھا، عموماً عواقب جسمانی وخيمی برای  اين سقط

به گفته پزشکان متخصص .  زنان در پی دارد
ماندن بقايای جنين  زنان ، زايمان و نازائی ، باقی

در رحم، عفونتھای شديد رحمی، پارگی رحم، 
نازائی، خونريزيھای خطرناک که در نھايت 
ممکن است منجر به مرگ شود و درکنار 
عوارض جسمانی مشکL ت روحی و افسردگی 

 .اند ھای زير زمينی ھائی از عوارض سقط نمونه
ھای  جنين کم نيستند مادرانی که در جريان سقط

. دھند زير زمينی جان خود را از دست می
جمھوری اسLمی آمار مرگ و مير ناشی از 

کند، اما به  ھای زير زمينی را منتشر نمی سقط
گفته يک استاد علوم پزشگی دانشگاه تھران، 

ھای دانشگاھی، اين رقم بين  گيری براساس نمونه
اما اگر حتی ده درصد .   درصد است١٧ تا ١۴

 ھزار زن در جريان ۶٠ھم باشد، در ھر سال 
ھای زير زمينی جان خود را از دست  سقط
 .دھند می

از آنچه که گفته شد، آشکار است که نظم 
اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران،   -افتصادی

 ھزار ۶٠٠باعث شده است که در ھر سال wاقل 
سقط زيرزمينی با تمام عواقب ھولناک آن برای 

 .زنان، صورت بگيرد
ھای موجود نيز به وضوح   تمام شواھد و واقعيت
اندازی برای  تنھا ھيچ چشم نشان می دھند که نه

حل اين معضل در چھارچوب نظم کنونی وجود 
تری به  ندارد، بلکه با گذشت ھر روز ابعاد وسيع

گيرد و ستمی که از اين بابت بر زنان  خود می
 . شود، افزايش خواھد يافت اعمال می

بار برخواھد  تنھا، ھنگامی اين وضعيت فاجعه
افتاد که مردم ايران از فقر و بدبختی کنونی 
رھائی يابند، به يک رفاه نسبی دست يابند، قوانين 
و مقررات ارتجاعی موجود برافتاده باشد، از 
دوره مدارس آموزش ھای جنيسی به کودکان داده 

گيری از بارداری  شود، وسايل و امکانات پيش
ديگر .  ھا قرار گيرد مجانی در اختيار خانواده

کس حق دخالت در زندگی خصوصی زوجين  ھيچ
ھا آزادانه و آگاھانه خودشان  آن.  را نداشته باشد

در مورد داشتن يا نداشتن فرزند، تصميم بگيرند، 
يک سيستم تامين اجتماعی از گھواره تا گور 
وجود داشته باشد که ھر مادری از لحظه 
بارداری تحت مراقبت ھای بھداشتی و درمانی 

مادران و نوزادان تحت حمايت .  قرار گيرد
جانبه دولت قرار گيرند و حق بی قيد و شرط  ھمه

سقط جنين  برای زنان به رسميت شناخته شده 
تنھا يک حکومت شورائی و نظمی .  باشد

ھا را  تواند اين خواست سوسياليستی است که می
ای که جمھوری اسLمی  عملی سازد و به فاجعه

 .  به بار آورده است، پايان دھد

ھا به گفته  به دھنشان می رسد و سقط آن
شناس بسيجی ناشی از سبک زندگی باشد،  جمعيت

متخصصين جيره خوار و .  بسيار محدود است
شان سير است و  سران و مقامات دولتی که شکم

کوشند بر نقش عامل  دغدغه مالی ندارند، می
ھای  اقتصادی و فقر مادی و نيز محدوديت

اجتماعی ارتجاعی تحميلی دولت دينی، در ابعاد 
 .   ھای زير زمينی سرپوش بگذارند بزرگ سقط

جمھوری اسLمی فقط از طريق سياست ھای 
اجتماعی خود نيست که وضعيت   –اقتصادی 

فLکت باری در جامعه ايجاد کرده و آزادی مردم 
ھا سلب کرده  را در داشتن يا نداشتن فرزند از آن

ھای ارتجاعی خود باعث  است، بلکه با سياست
روی آوری زنان به سقط جنين ھای زيرزمينی 
شده که عLوه بر ھزينه ھای مالی سنگين، 
سLمت و جان آن ھا را نيز به خطر انداخته 

 .  است
در جمھوری اسLمی، گذشته از اين که آموزش 
جنسی به نوجوانان و جوانان در مدارس و 

ھا ممنوع است و رژيم حتی امکانات  دانشگاه
ھای  پيشگيری از بارداری را به ويژه در سال

اخير در خدمت سياست افزايش جمعيت از مردم 
دريغ نموده، سقط جنين را نيز به جز در موارد 

 . استثنائی ، ممنوع اعLم کرده است
 جنين قانونی، ظاھراً  در جمھوری اسLمی سقط

يا ناھنجاريھای )  نجات جان مادر(دwيل طبی  به
شود؛ آن ھم پس از گذشتن از  جنينی انجام می

يعنی عLوه  بر تشخيص پزشک .  موانع متعدد
معالج زنان، سه پزشک متخصص ديگر نيز بايد 
آن را تأييد کنند و در نھايت به تأييد نھايی پزشک 

با تمام اين موانع، بارداری نيز بايد .  قانونی برسد
يعنی اگر پای مرگ مادر ھم .   ھفته باشد١٩زير 

 ھفته، اجازه سقط ١٩در ميان باشد، پس از اين 
بنابراين بی دليل نيست که سال .   شود صادر نمی

 مجوز سقط ٣۶١گذشته تنھا ھشت ھزار و 
اگر .  درمانی توسط پزشکی قانونی صادر شد

ميزان تقاضای تأييدشده توسط پزشکی قانونی "
ھا نسبت به موارد زير زمينی، در  برای اين سقط

اکنون به کمتر "   درصد بود٣، کمتر از ٩۶سال 
 . درصد کاھش يافته است١ / ۵از 

اما مسئله مھم و اصلی در مورد ابعاد بی سابقه 
ھا و از  ھای زير زمينی اين است که ھزينه سقط

تر،عواقب جسمی و روانی وحشتناکی  آن مھم
 .برای زنان دارد

 برطبق گزارشی که در اواخر سال گذشته در 
ھزينه "  نشريات رژيم انتشار يافت، آمده بود 

 تا ۵٠٠ھای معمولی و مرسوم در بازار بين  دارو
ميليون تومان است؛ البته بستگی به انصاف  يک

اش را  اگر قيمت تخصصی.  فروشنده ھم دارد
 ميليون تومان و ٣ تا ٢بخواھيد، ماما در دفترش 

 ميليون تومان ۵پزشک ھم در مطب خود تا 
 ."گيرد تا جنينی را سقط کند می

 ارديبھشت امسال در ٣٠ھائی که در  گزارشی
 تيرماه در روزنامه ٣٠روزنامه خراسان و 

دھد که ھزينه اين  ھمشھری انتشار يافته، نشان می
 ۵ھای زير زمينی در سال جاری wاقل  سقط

 .   ميليون تومان است
 از آنجائی که اين ھزينه برای بخش بزرگی از 

  ھزار سقط جنين زير زمينی در يک سال۶٠٠
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 ٢۶عصر روز چھارشنبه :  استکھلم
از     سپتامبر جمعی١۶شھريور برابر با 

اعضا و ھواداران احزاب و سازمانھای چپ 
ھا و  و کمونيست به ھمراه کمونيست

ھای مستقل در اعتراض به اعدام  سوسياليست
در ميدان سرگل    نويد افکاری   جنايتکارانه

توريت استکھلم دست به تجمع و اعتراض 
در اين تجمع شرکت کنندگان ضمن .  زدند

ھمدردی با خانواده افکاری، خواھان آزادی 
بی قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی، لغو 

يافته  عنوان جنايت سازمان مجازات اعدام به
دولتی، محاکمه و مجازات آمران و عامLن 

ھای  شرمانه نويد افکاری و جنايت قتل بی
از نکات .  سياسی چھار دھه اخير شدند

برجسته اين تجمع پخش يک سخنرانی ضبط 
شده به زبان سوئدی بود که توجه رھگذران 

عLوه بر آن .  و عابران را به خود جلب کرد
چندتن از حاضران در اين تجمع سخنرانی 
کردند و مردم کارگر و زحمتکش و اردوی 
آزاديخواه را در داخل و خارج کشور به 
گسترش اعتراض عليه اعدام و حکومت 

تجمع کنندگان .  جنايتکار اسLمی فرا خواندند
پس از سر دادن شعارھای ضد حکومتی و 
پخش سرودھای انقLبی در خيابانی که به 
پارلمان سوئد منتھی می شد راھپيمايی 

در خاتمه اين تجمع ، شورای استکھلم . کردند
که مسئوليت ھماھنگی اين تجمعات را 
برعھده داشت برای برگزاری يک آکسيون 

 ٣اعتراضی ديگر که روز شنبه از ساعت 
مقابل سفارت ننگين جمھوری    بعدازظھر

. برگزار خواھد شد فراخوان داد   اسLمی
نيز در اين )  اقليت(فعالين سازمان فدائيان

 .تجمع مشارکت فعال داشتند

در پی فراخوان کارزار دفاع از :  ونکوور
مبارزات مردم ايران در ونکوور کانادا، يک 

 ١٧اکسيون اعتراضی در روز پنجشنبه 
سپتامبر عليه شکنجه و اعدام جنايتکارانه 
نويد، جوان ورزشکار و شجاع ايرانی توسط 
نظام فاشيستی جمھوری اسLمی، در مرکز 

در اين اکسيون .  اين شھر برگزار شد
نيروھای چپ و کمونيست و فعالين 
کارگری، پوسترھايی از نويد افکاری، که از 
دستگير شدگان اعتراضات جوانان به جان 

 بود ٩٧آمده از شرايط موجود در مرداد ماه 
در .  نمودند را در دست داشته و حمل می

بعضی از اين پوسترھا جمLتی از دادخواھی 
شجاعانه قبل از اعدام نويد از مردم جھان 

در اين اکسيون . خورد ھا بچشم می برروی آن
ھمچنين تنی چند از فعالين چپ و 

ھا  آن.  سوسياليست به سخنرانی پرداختند
ضمن محکوم کردن جنايات جمھوری 

ھای کارگر و زحمتکش از  اسLمی عليه توده
مردم جھان خواستند با اعتراض به شکنجه و 
اعدام در نظام آدمکش جمھوری اسLمی، 
مانع از اعدام ھزاران زندانی سياسی و 

ھايی شويم که بدون داشتن  جوانان و انسان
حق دفاع و بدون کوچکترين حقوق انسانی 
اکنون در ليست اعدام رژيم حاکم بر ايران 
قرار داشته و ھر لحظه منتظر حکم اعدام 

سخنرانان از تمامی آزاديخواھان . خود ھستند
و نيز مردم جھان خواستند صدای دادخواھی 

نويدھا باشيم و اجازه ندھيم، طناب دار در 
نظام جنايت پيشه جمھوری اسLمی بر گردن 

فعالين سازمان .  نويدی ديگر حلقه شود
در ونکوور، فعاwنه در اين )  اقليت(فدائيان

 .اکسيون شرکت داشتند
در پی فراخوان نيروھای چپ و :  کپنھاک

کمونيست در اعتراض به اقدام جنايتکارانه 
جمھوری اسLمی و اعدام نويد افکاری، 

 سپتامبر، ما فعالين سازمان ١٩روز شنبه 
ھمراه ديگر نيروھای چپ و  به) اقليت(فدائيان

 .کمونيست دست به تجمع اعتراضی زديم
 اين تجمع  در مرکز شھر کپنھاک در ميدان

Nytorv  نزديک ساختمان دادگاه مرکزی
 ”شھر و ھمچنين ساختمان مرکزی

Amnesty International”   با حضور ده
ھا تن از فعالين چپ و کمونيست برگزار 

حاضرين در اين تجمع با برافراشتن .  گرديد
پLکاردھای گوناگون که بر روی آن 
شعارھای آزادی بی قيد و شرط زندانيان 
سياسی و محکوم نمودن شکنجه و اعدام 
توسط رژيم جمھوری اسLمی ايران به 

ھای فارسی و دانمارکی و ھمچنين  زبان
ھائی از نويد افکاری و ديگر زندانيان  عکس

سياسی نقش بسته بود، بار ديگر نفرت خود 
از جمھوری اسLمی را نشان داده و از 
 .مبارزات به حق مردم ايران پشتيبانی نمودند

 

 ھای اعتراضی عليه  گزارش آکسيون
 اعدام جنايتکارانه نويد افکاری

  در استکھلم، ونکوور و کپنھاک
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 !!!که از نظر او اوضاع اقتصادی خوب است
او در حالی برای کتمان حقيقت اين گونه خود را 

مدد "  صحرای کربL"به در و ديوار زده و از 
ترين مقامات اقتصادی  جويد که حتا نزديک می

نزديک به روحانی از سخنان او به تمسخر ياد 
ھا مسعود خوانساری رئيس  يکی از آن.  کنند می

متأسفانه : "گويد اتاق بازرگانی تھران است که می
گويند مشکلی وجود ندارد و  بينيم که می می
شده است ولی آنچه در عمل شاھديم  چيز حل ھمه

". شود با ھم کامLً در تضاد است و گفته می
خوانساری در سخنان خود بر اين نکته تاکيد 

از نظر برخی کارشناسان اقتصادی "کند که  می
جای ھيچ اميدی برای اقتصاد ايران باقی نمانده 
است، چه رسد به رشد اقتصادی و بايد برای 

او برخLف حسن .  "تر آماده شد روزگار سخت
روحانی از کاھش شديد صادرات کشور خبر داد 

"  و گفت صادرات ايران در فصل اول سال : 
 درصد کاھش داشته و در مردادماه ھم ۴۵جاری 

نسبت به تيرماه باز با کاھش صادرات روبرو 
 ".بوده است

ھا و  حسن روحانی در حالی از کنترل قيمت
ی ھمين  گويد که در نتيجه تعزيرات سخن می

حال نبود دانه مرغ به  ھا و در عين کنترل قيمت
ی يکروزه در  قيمت دولتی، صدھا ھزار جوجه

  ھای اثر نداشتن مشتری تلف شدند و فيلم
. ھای اجتماعی پخش شد تاثرانگيز آن در شبکه

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتی استان 
عمده : "گويد مرکزی در رابطه با قيمت مرغ می

مشکل مرغداران در حال حاضر تامين نھاده 
است و اگر مشکل عمده مرغداران که در حاضر 
تامين نھاده است ادامه پيدا کند، قيمت مرغ برای 

کننده در دو ماه آينده ممکن است به  مصرف
 ۴٠.  ھزار تومان برسد  ۴٠کيلويی نزديک 

درصد نھاده ذرت از سوی اتحاديه به قيمت 
 تومان به ٢۵٢٠ و سويا ١۵١۵دولتی ھر کيلو 

 درصد ۶٠شود، اما  مرغداران تحويل داده می
در حال .  مابقی بايد توسط مرغدار تھيه شود

ھزار تومان ١٣حاضر سويا در بازار آزاد کيلويی
با اين  تومان است که ٣٣٠٠و ذرت کيلويی 

 ٢٠ھا مرغ زنده بايد حداقل به ازای کيلويی  قيمت
ھزار تومان به فروش برسد که در اين شرايط 
مرغدار نه متحمل ضرر شود و نه سودی 

 ".دريافت کند
حسن روحانی در حالی از وفور کاw سخن 

گويد که به دليل خارج شدن برخی از کاwھای  می
 ۴٢٠٠ھا ارز  اساسی از ليست کاwھايی که به آن

ھا کاھش  گرفت، ھم واردات آن تومانی تعلق می
. کننده به دليل قيمت باw يافته و ھم خريد مصرف

 ميليون دwر ۴٠٠برای نمونه در حالی که ساwنه 
شد به دليل حذف آن از ليست  کره وارد کشور می
گرفتند، در   تومانی می۴٢٠٠کاwھايی که ارز 

جاری حتا يک کيلو کره وارد کشور نشد و  سال
 ھزار ۴ گرمی از ١٠٠در عوض قيمت کره 

سرنوشت برنج .   ھزار تومان رسيد٨تومان به 
وارداتی نيز به ھمين گونه است که ھم اکنون 

 ھزار ٢٠٠ کيلويی به ١٠بھای ھر کيسه برنج 
 . تومان رسيده است
ھای حکومتی در حالی که طی  به گزارش رسانه

 برابر ٢يک سال اخير بھای محصوwت لبنی 
ھا به طور  شده ، تنھا در طی ھفته گذشته بھای آن

برای .  درصد افزايش يافت   ٣٠متوسط بار ديگر
نمونه قيمت شيرخام که در تيرماه توسط ستاد 

 تومان ٢٩٠٠ درصد افزايش ٢٨تنظيم بازار با 
تعيين شده بود، بار ديگر توسط ھمين ستاد 

.  تومان در ھر ليتر رسيد٣۶٠٠افزايش و به 
 ھزار تومان ٣٩بھای يک شانه تخم مرغ به 

بر اساس !!!   ھزار تومان١۴٠رسيد و گوشت به 
گزارش بانک مرکزی و به رغم بحران در خريد 
و فروش مسکن، متوسط قيمت يک متر مربع 
زيربنای واحد مسکونی در تھران نسبت به سال 

با !!!   درصد افزايش داشته است٧٧/  ۴گذشته 
اين وجود آمارھای دولتی نرخ تورم رسمی را 

کنند که  حتا کمتر از نصف تورم واقعی اعLم می
ھا و اقتصاددانان حکومتی نيز با  از سوی رسانه

 .شود تمسخر از اين آمارھا ياد می
روحانی در حالی از مشکل توزيع کاw و 

گويد که  ضرورت برخورد قضايی سخن می
ھای ارزی جمھوری اسLمی يک عامل  سياست

جدا .  آور کاw است مھم در افزايش بھای سرسام
از حذف بسياری از کاwھای ضروری از ليست 

 تومانی ۴٢٠٠کاwھای اساسی برای دريافت ارز 
که تاثير بسياری بر گرانی و افزايش تورم 
گذاشت، تصميم ارزی جديد ھيات وزيران عامل 
ديگری برای افزايش بھای کاwھا در روزھای 

ھيات وزيران به بھانه عدم .  آينده خواھد بود
بازگشت دwرھای صادراتی به کشور تصميم 
گرفت تا سقف قيمت در معامLت سامانه نيما را 
بردارد، به صادرکنندگان مجوز داد تا ارزھای 

ھا نيز  ھا بفروشند و صرافی خود را به صرافی
ھا را به  مجاز باشند تا قيمت ارز در صرافی

 اين يعنی باw !!!بھای بازار آزاد نزديک کنند
ھا و  رفتن بھای ارزھای خارجی در صرافی

 .سامانه نيما و به دنبال آن بھای کاwھا
در روزھای گذشته جمھوری اسLمی با عرضه 

 ميليون دwر سعی کرد بھای ١٠٠روزانه 
ارزھای خارجی را به کنترل درآورد، اما حتا 

گوی   ميليون دwر نيز پاسخ١٠٠عرضه روزانه 
جدا از .  نقدينگی سرگردان موجود در بازار نشد

آن که در شرايط کنونی نه دولت و نه 
صادرکنندگان از چنين امکانی برخوردار نيستند 

 ميليون دwر ١٠٠که برای مدتی طوwنی روزانه 
بنابراين جمھوری اسLمی .  به بازار تزريق کنند

ای برای مھار بحران اقتصادی  نه فقط برنامه
اش  ھای تورمی ندارد، بلکه پيامد سياست  –رکود 

 –ای جز تشديد بحران اقتصادی رکود  نيز نتيجه
دليل آن نيز روشن .  تورمی به ھمراه نداشته است

چنان  تورمی آن  –بحران اقتصادی رکود .  است
 Lعميق شده است که ساختار نظام اقتصادی کام

ای که طبقه حاکم  گونه فلج و ناکارآ شده است، به
دار قادر به حل و حتا تخفيف بحران  سرمايه

 .تورمی نيست –اقتصادی رکود 
ھای جمھوری اسLمی روزانه پُر  ھم اکنون رسانه

ھا و پيشنھادات و نظرات اقتصاددانان  از تحليل
طرفدار نظم اقتصادی حاکم برای خروج از 

بست اقتصادی است، اما تنھا نگاھی به مقاwت  بن
کدام از  دھد که ھيچ ھا نشان می و گفتگوھای آن

طور واقعی راه حلی برای مقابله با شيب  ھا به آن
تورمی   –تند تعميق بحران اقتصادی رکود 

اقتصاددانان بورژوای خارج از حکومت .  ندارند
شان آشتی نظام اسLمی با  حل نيز تنھا راه

شان  ھا نه تنھا چشمان آن.  امپرياليسم آمريکاست
افغانستان و عراق و ديگر کشورھای مشابه را 

بيند، بلکه اساسا قادر به درک سازوکار نظام  نمی
طور مشخص  داری و علل بحران و به سرمايه

تورمی نيز نيستند و   –بحران اقتصادی رکود 
ھا برداشته  کنند که اگر تحريم لوحانه فکر می ساده

و روابط خوب شود مشکل بحران اقتصادی نيز 
زنند  ھا خود را به فراموشی می آن.  شود حل می

ھا برداشته شد و  که حتا زمانی که تحريم
جمھوری اسLمی به بيش از صد ميليارد دwر 
منابع ارزی بلوکه شده خود در خارج از کشور 

تورمی   –دست يافت، باز بحران اقتصادی رکود 
حاکم بود و وضعيت معيشتی کارگران و 

ھا نيز رو به  زحمتکشان حتا در ھمان سال
 . وخامت بيشتر گذاشت

اقتصاددانان حکومتی نيز بيش از ھر چيز بر 
موضوعی که .  کنند مھار رشد نقدينگی تاکيد می

ھا طرح شده و ھرگز نتوانست  ھا از سوی آن سال
جامه عمل به خود بگيرد که باز دليل آن چشم 

ھای اقتصادی و سازوکار نظام  بستن بر واقعيت
به اعتراف ھمين .  داری در ايران است سرمايه

 ٨٠٠اقتصاددانان با وضعيت کنونی تا پايان سال 
تريليون ديگر به ميزان نقدينگی افزوده شده و 

 تريليون ٣٨٠٠بدين ترتيب نقدينگی به حدود 
واقعيت اين است که نه تنھا نقدينگی . خواھد رسيد

آورد، بلکه افزايش  افزايش تورم را بدنبال می
آور تورم و به موازات آن تعميق رکود  سرسام

اقتصادی خود عاملی برای افزايش نقدينگی 
ھستند و تا زمانی که اين زنجيره به حيات خود 

تورمی   –ادامه دھد، بحران اقتصادی رکود 
 .تشديد خواھد شد

رھايی از اين وضعيت و دور باطل آن به يک 
نظام پوسيده و بيمار .  عمل جراحی نياز دارد

داری در ايران به انتھای خط رسيده و  سرمايه
اين .  بايد جای خود را به نظمی سوسياليستی بدھد

تنھا راه حل واقعی برای بحران اقتصادی رکود 
تورمی و بھبود معيشت کارگران و زحمتکشان   –

داری حاکم بر  در چارچوب نظم سرمايه.  است
شود، نه مشکل  ايران، نه مشکل نقدينگی حل می

 .بيکاری و نه معيشت کارگران و زحمتکشان
ھای گذشته مراکز آماری  اين که در سال

ھای اقتصادی و  جمھوری اسLمی با رفع تحريم

 بن بست اقتصادی و نياز به يک جراحی عميق
١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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دادند، يک  فروش نفت از رشد اقتصادی خبر می
فروش نفت رشد اقتصادی .  دروغ بزرگ است

برای نمونه يکی از پارامترھای رشد .  نيست
داری  اقتصادی حتا در چارچوب نظم سرمايه

يکی ديگر از پارامترھای .  کاھش بيکاری است
داری  رشد اقتصادی در اقتصاد کLسيک سرمايه

اما در ايران .  باw رفتن قدرت خريد جامعه است
ما حتا با فروش باwی نفت نه شاھد کاھش 
بيکاری بوديم و نه باw رفتن قدرت خريد آحاد 

 .مردم
ھم اکنون حتا در جريان بحران کرونا، برای 

که از  نمونه در کشورھای اروپايی با وجود آن
ھا پول زيادی به اقتصاد تزريق شد،  سوی دولت

. اما اثر تورمی از خود برجای نگذاشت
داری در شکل  ھای اقتصادی نظام سرمايه بحران

کLسيک آن ھمراه با افزايش بيکاری و کاھش 
تورم است برعکس در دوران رونق شاھد کاھش 

 ٣٠بيکاری و افزايش تورم ھستيم البته نه تورم 
 درصدی، تورمی که با ميزان رشد ۵٠يا 

براساس اعLم .  اقتصادی ھماھنگی داشته باشد
مرکز آمار اتحاديه اروپا نرخ تورم کشورھای 

٢ ماه منتھی به ماه اوت منفی ١٢حوزه يورو در 
ست که   درصد بوده است و اين در حالی٠/  

بانک مرکزی اروپا برای رشد اقتصادی مناسب 
باwترين نرخ .   را در نظر داشت٢تورم مثبت 

تورم در حوزه يورو مربوط به مواد غذايی و 
اما در .   درصد بوده است٠/  ٣٣نوشيدنی با تورم 

ايران تورم مواد غذايی در حالی که اقتصاد در 
ور  تر از اروپا غوطه رکودی به مراتب عميق

 درصد ۵٠است حتا در آمارھای دولتی حدود 
که در طول سال گذشته نرخ  است و اين يعنی اين

 برابر حوزه ١۵٠تورم مواد غذايی در ايران 
حال از اين بگذريم که تورم (يورو بوده است 

مواد غذايی در ايران بسيار باwتر از آمار رسمی 
 )!!!است
طور که حتا خوانساری رئيس اتاق  ھمان

ھيچ اميدی "بازرگانی تھران به آن اعتراف کرد 
ھمين مساله ".  برای اقتصاد ايران باقی نمانده

دار ايران را به وحشت  است که طبقه سرمايه
دار ايران به دنبال راه  طبقه سرمايه.  انداخته است
گردد، از بحران اجتماعی و شورش  گريزی می

زده است و نمايندگان اين طبقه  گرسنگان وحشت
ھا اميدشان به  آن.  اند بارھا به آن اعتراف کرده

توان نظام سياسی حاکم برای مقابله با بحران 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی کنونی بسيار 

دار ايران برای  طبقه سرمايه.  کمرنگ شده است
داری حتا در نظر به گذار از  حفظ نظام سرمايه

انديشد،  جمھوری اسLمی در شکل کنونی آن می
دار،  ی آرزوھای طبقه سرمايه اما برخLف ھمه

ھای اخير به ما اين را  تمامی تجارب سال
آموزد که شورش گرسنگان در راه است،  می

. انقLب کارگران و زحمتکشان گريزناپذير است
انقLبی که پيروزی آن و تحقق کار، نان، آزادی 
برای کارگران و زحمتکشان منوط به برقراری 

 .حکومت شورايی و گذار به سوسياليسم است
 
 
 
 
 

و سپاه خواست در مقابل حوادث گوناگون آماده 
گير نشوند و برای مقابله با مردم،  باشند، غافل

. ای داشته باشند ھای آماده راھبردھا و تاکتيک
ھای انقLب  ای کميته جا بود که خامنه ھمين

 را به ميان کشيد و خطاب به ۶٠اسLمی دھه 
ھای  با استفاده از تجربه کميته"  بسيج و سپاه گفت

ھای   در ھمه محله۶٠انقLب اسLمی در دھه 
کشور برای دفاع سخت و نيمه سخت و ديگر 

که  خامنه ای با ذکر اين".  باشيد ھا آماده زمينه
داد  حضور دائمی در رخ"کميته ھا در آن سال ھا

به صراحت از بسيج و سپاه خواست "  ھا داشتند
ويژه در محLت تحت  جا، به مردم را در ھمه

ھا  کنترل بيشتری قرار دھند و مانع بروز شورش
ازاين به بعد است که پروژه ھای .  شوند

، "  امنيت محله محور"رنگارنگ رژيم از نمونه 
و غيره، وارد يک فاز "  پليس محله محور"  

که اکنون سپاه  شود تا جايی تری می عملی و جدی
پاسداران تھران و خوزستان از آمادگی ورود 

ھای  سپاه و بسيج و گروه ھای ضربت و گشت
امنيتی و نظامی و غيره درشھرھا و محLت 

گويند و  سخن می"  اراذل و اوباش"برای مقابله با 
اند که با نظامی کردن محLت و  براين خيال

شھرھا و ميليتاريسم بيشتر می توانند از شورش 
ھای ناگزير اجتماعی  ھا و تکان ھا و قيام

 .   جلوگيری کنند
ھا اما ناگزيرند و مطابق  ھا و قيام اين شورش

ھای اقتصادی و سياسی خارج از اراده  قانونمندی
اوwً تا جايی که به .  سرکوبگران رخ خواھند داد

ھای مردم  شرايط زندگی اقتصادی توده
تواند اين واقعيت را انکار  گردد، کسی نمی برمی

تر و  ھای مردم بد کند که وضعيت معيشتی توده
بحران اقتصادی پيوسته .  تر شده است وخيم
اين بحران عواقب وخيمی .  تر شده است ژرف

برای کارگران و زحمتکشان و عموم تھيدستان 
 ٩٨تورم و گرانی از قيام آبان . در پی داشته است

فقر، .  تاکنون، بازھم روندی صعودی پيموده است
شمار  بيکاری، بدبختی، گرسنگی و معضLت بی

ھای  توده.  يافته است روز افزايش اجتماعی روزبه
کش و تھيدست جامعه ديگر  مردم و اقشار زحمت

ابعاد .توانند وضعيت موجود را تحمل کنند نمی
تر و خشم و انزجار  ای گسترده نارضايتی توده

شرايط متLطم سياسی، .  تر شده است مردم متراکم
ھای رنجديده، فقرزده و استثمارشده را که  توده

کنند، به  برای براندازی نظم حاکم روزشماری می
ھا  آن.  صحنه مبارزه سياسی علنی سوق داده است

خواھند به شيوه  خواھند و نمی رژيم حاکم را نمی

گذشته زندگی کنند و اين را در مبارزات 
دwورانه و شجاعانه و راديکال و با گذشتن از 

 . نشان دادند٩٨ويژه در قيام آبان  جان خود به
ھای طبقه حاکم و ھمه  از طرف ديگر سياست

. ھای آن با شکست قطعی روبرو شده است جناح
ھيچ جناح و دسته و گروھی از طبقه حاکم 

ای به فرض برای اصLح و رفورم و  برنامه
. تر کردن عمر رژيم ندارد فريب مردم و طوwنی

درپی سران رژيم، فساد  ھای کLن پی دزدی
دستگاه و مقامات دولتی، نکبت ارتجاع حاکم را 

ھای مردم  ترين بخش توده در انظار حتی ناآگاه
. تر ساخته است کلی رسوا و از قبل مفتضح نيز به

تواند به شکل گذشته به حاکميت خود  رژيم نمی
تنھا کاری که برای رژيم مانده است .  ادامه دھد

. ادامه و تشديد سرکوب و ميليتاريسم بيشتر است
خوار  دھی عناصر رذل و اوباش جيره سازمان

ھنوز وفادار به رژيم در محLت و تشکيل 
ھای  ھای ضربت سپاه و بسيج و طرح گروه

امنيتی پليسی محله محور و امثال آن نيز ھمگی 
چگونگی مقابله با مردم .  در ھمين راستاست

ناراضی و معترضی که رژيم را به محاصره 
اند و ھرآينه ممکن است آتش  خويش درآورده

ور شود و تمام دستگاه حاکم را در  خشمشان شعله
ھای خود بسوزاند و خاکستر کند، به مشغله  شعله

شده  اصلی حکومت و دستگاه سرکوب آن تبديل
ھا و  بديھی است که با چنين طرح.  است
. ھايی بايد مقابله و آن را افشا و خنثی نمود ترفند

جوانان و مردم محLت مختلف شھرھا بايد 
ھوشياری خود را حفظ کنند و خود را برای 

ھا  ھا و تLش دھی شده با اين طرح مقابله سازمان
ارتجاع حاکم مطمئن باشد که با .  تر سازند آماده

تواند مانع  اين ترفندھا و تشديد ميليتاريسم نمی
ھا و برآ  خيزش.  شورش و قيام و انقLب شود

ھای اجتماعی برآيند  ھا و تکان ای، قيام مدھا توده
وساز درون جامعه و تابع  وانفعاwت و سوخت فعل

شرايط سياسی و اقتصادی .  مندی آن است قانون
که قيام آبان بر بستر آن شکل گرفت، کماکان به 
قوت خود باقی است و به سود قيام و اعتراض 

 غرش رعد در ٩٨قيام آبان .  تقويت نيز شده است
ابرھا در آسمان سياسی و .  آسمان بی ابر نبود

غرش رعد .شود تر می اقتصادی جامعه متراکم
باران که نه، رگباری .  دوباره طنين خواھد افکند

شديد و سيلی زيرورو کننده تمام نظم موجود را 
خواھد روفت و زمين را از وجود ناپاک مستبدان 
و جانيان و استثمارگران و اراذل و اوباش حاکم 

 .پاک خواھد کرد

٣از صفحه   

بن بست اقتصادی و نياز 
 به يک جراحی عميق

٨از صفحه   

 اوضاع مت?طم سياسی وتوسل رژيم به ميليتاريسم بيشتر

 رژيم جمھوری اس?می را
  بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی

  و قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٨٨ شماره  ٩٩ شھريور ٣١     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس?می 

٨درصفحه   

در حالی که بخش بزرگی از مردم ايران حتا 
ترين نيازھای غذايی خود در حد  برای تامين مبرم

اند، حسن روحانی وقيحانه  رفع گرسنگی درمانده
گويد و تنھا به  از بھبود شرايط اقتصادی سخن می

کنيم که مردم  ما اعتراف می"کند که  اين اکتفا می
عزيز ايران در تامين مواد غذايی در فشار 

 ".ھستند
او دردی از دردھای کارگران و "  اعتراف"اما 

کند، چرا که نه او و نه کليت  زحمتکشان کم نمی
داری حاکم ھيچ راه حلی برای  نظام سرمايه

. دھند کاھش دردھای مردم ايران ارائه نمی
روحانی مانند ديگر مقامات جمھوری اسLمی 

. کند مشکل را به گردن ديگران بياندازد سعی می
 شھريور در جلسه ھيات ٢۶وی روز چھارشنبه 

در تامين مواد غذايی از لحاظ : "گويد وزيران می

١٠ 
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اصل اين مواد، موجودی داريم و در بازار وجود 
دارد اما قيمت ناعادwنه است، غيرمنصفانه، غلط 

ما بايد پايش و نظارت داشته .  و نادرست است
بايد تعزيرات حکومتی با تمام توان در باشيم و 

برخی ....  ستبازار باشد و قوه قضاييه ھم آماده ا
گويند ما در شرايط تحريم ھستيم، اين حرف  می

دقيق نيست ما در دولت قبلی ھم مدتی در تحريم 
بوديم اما اwن در جنگ اقتصادی ھستيم و با 

 ". ايم تروريسم اقتصادی مواجه
بنابراين از نظر روحانی بخشی از مشکل 

گردد که  برمی"  جنگ اقتصادی"معيشتی مردم به 
 سال است که به عنوان بھانه از سوی ۴٠البته 

تمامی مقامات رژيم تکرار شده، بخشی ھم بايد 
چوب و چماق را باw برد و البته فراموش نکنيم 

 بن بست اقتصادی و نياز به يک جراحی عميق

 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 
 عمودیپوwريزاسيون 

 
 :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 


