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شکست سياست ايمنی جمعی 
 بار آن در ايران و نتايج فاجعه

 
آمار رسمی قربانيان کرونا در ايران در حالی از 

شود آمار واقعی   ھزار نفر گذشت که گفته می٣٠
حتا حريريچی .  باشد  برابر آمار رسمی می٣ تا ٢

معاون کل وزير بھداشت نيز چند روز پيش 
 برابر ٢/  ٢ تا ١/  ۵اعتراف کرد که آمار واقعی 

پيش از وی، برخی ديگر .  آمار اع:م شده است
از نھادھا و مقامات حکومتی از جمله تعدادی از 
نمايندگان مجلس اس:می، اعضای شورای 

ھای مجلس  اس:می شھر تھران و مرکز پژوھش
اس:می نيز آمار واقعی را فراتر از آمارھای 

برخی از آمارھای .  رسمی اع:م کرده بودند
غيررسمی حاکی از آن ھستند که تا تيرماه تعداد 

 ھزار نفر رسيده بود، ۴٢باختگان حداقل به  جان
جان )  رسمی(در حالی که تا تيرماه آمار دولتی 

 .باختگان حدود يک سوم آن بود
چنين عليرضا زالی رئيس ستاد مقابله با کرونا  ھم

را )   مھر٢٢(در استان تھران، سه شنبه گذشته 
ترين روزھای کرونايی تھران خواند  يکی از تلخ

 روزی که از بحران کرونا در ٢۵٣در : "و گفت
گذرد، ھيچ روزی آمار مرگ و مير به   استان می

اعتراف به شروع بحران ".  اين حد نبوده است
 روز قبل به اين معناست که ٢۵٣کرونا از 

ماه شيوع  ويروس کرونا در تھران از نيمه بھمن
ست از زمان  پيدا کرده بود و اين سندی ديگری

شود ويروس کرونا  آغاز شيوع کرونا که گفته می
پيش از او نيز .   به ايران آمده بود٩٨ماه  از دی

بارھا مقاماتی از حکومت اس:می به اين 
موضوع اعتراف کرده بودند از جمله احمد 

آبادی دو  اميرآبادی فراھانی و جعفرزاده ايمن
فر  محمدرضا محبوب.  نماينده مجلس اس:می

وگو با روزنامه جھان  اپيدميولوژيست نيز در گفت
اين روزنامه )  موقت(صنعت که منجر به توقيف 

او در آن .  گرديد، ھمين مساله را تاييد کرده بود
"وگو گفت گفت دقيقا يک ماه قبل از اع:م : 

رسمی ظھور کرونا در کشور يعنی در اوايل 
ماه اولين بيمار مبت: به کرونا مشاھده شده  دی

ولی آن زمان دولت به د`يل سياسی و .  است
 ".امنيتی پنھانکاری کرد

اما چرا ويروس کرونا در ايران در چنين ابعادی 
شيوع يافت و قربانی گرفت؟ چرا ايران که بعد 
از چين دومين کشوری بود که ويروس کرونا در 
آن شيوع پيدا کرد، از ابتدا تا امروز و بدون 

ور است؟ در  ای در اين بحران غوطه وقفه ھيچ
حالی که برخی از کشورھا که بعد از ايران 

ھا شيوع يافت مانند نيوزيلند  ويروس کرونا در آن
و ويتنام ک: توانستند اين بحران را به کنترل 

بحران اقتصادی و مالی و تورم افسارگسيخته، 
گسيخته حاکم را به  اقتصاد ورشکسته و ازھم

افزايش .  آستانه فروپاشی کامل کشانده است
آور قيمت کا`ھا و خدمات و  جھشی و سرسام

سابقه بھای  مايحتاج عمومی، توأم با افزايش کم
المللی و کاھش فاحش ارزش  ارزھای معتبر بين

کش  لایر، قدرت خريد اکثريت مردم زحمت
جامعه را چنان کاھش داده است که زندگی عموم 

بگيران را به ورطه  کارگران و اکثريت حقوق
روز  روزبه.  روزی و نابودی کشانده است تيره

 اط:عيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست
 !پيمان ارتجاع عليه کارگر و سوسياليسم

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩١شماره    ٩٩  مھر ٢٨ –سال  چھل و دوم 

، جديدترين ١٣٩٩ مھر ٢۴روز چھارشنبه 
گزارش آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل، 

نقض مکرر و فاحش حقوق "در مورد ادامه 
در جمھوری اس:می در رسانه ھای "  بشر

محتوای اين .  فارسی زبان خارج منتشر شد
 ژوئن ١٠ تا ٢٠١٩گزارش که از اول اکتبر 

را در برمی )  ٩٩ تير ١ تا ٩٨ مھر ١٠ (٢٠٢٠
گيرد، حاوی اط:عاتی است که از طريق دولت 
ايران، سازمان ھای غيردولتی، رسانه ھا و نيز 
براساس مصاحبه کميساريای عالی حقوق بشر 

 .سازمان ملل به دست آمده است
در گزارش دبيرکل سازمان ملل، پس از اشاره به 

شکنجه و بازداشت ھای انبوه "تداوم اعمال 

خودسرانه، تبعيض ھای مستمر عليه زنان، 
آمده "  دختران  و اقليت ھای مذھبی

وضعيت کلی حقوق بشر در جمھوری :"است
اس:می ايران به دليل نقض مکرر و فاحش 

در ."  حقوق بشر ھمچنان مايه نگرانی جدی است
اين گزارش، با ابراز نگرانی نسبت به گزارش 
ھايی که می گويد، مقام ھای ارشد حکومت ايران 
دستور استفاده از قوه مرگبار عليه معترضان را 

گزارش ھايی که در اختيار "  :داده اند، آمده است
کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل گذاشته 
شده است، حاکی از به کارگيری قوه شديد قھريه 
توسط نيروھای امنيتی از جمله ھدف گرفتن سر 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

خود کشی يکی از مصائب اجتماعی است که نظم 
اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران به -اقتصادی

 اخير، آمار  به ويژه در چند سال.  بار آورده است
خودکشی در ايران پی در پی در حال افزايش 

با گذشت ھر سال سن افرادی که به .  بوده است
اند، پيوسته کاھش يافته  خودکشی روی آورده

 سال ١٨در سال جاری صدھا کودک زير .  است
تنھا، موارد اندکی از .  اند اقدام به خودکشی کرده

ھائی که به مرگ منجر شده است، آن  خودکشی
ھای اجتماعی،  ھم به علت مطرح شدن در شبکه

ترين نمونه آن  تازه.  در جامعه انعکاس يافته است
نيز خودکشی دو کودک در بوشھر در يک ھفته 

 ساله ١١آموز  محمد موسوی زاده ، دانش.  است
ک:س پنجم مدرسه باھنر در بندر دير استان 

 مھرماه به دليل فقر و نداشتن ٢٠بوشھر در 
گوشی ھمراه برای استفاده از شبکه آن:ين 

با طناب خودکشی کرد )  شاد(آموزش و پرورش 
مادر محمد  در مورد . و جان خود را از دست داد

مدير مدرسه محمد چند بار گفته : "اين اتفاق گفت

گسيخته  معض?ت اقتصاد ازھم
 و راه برون رفت ازآن 

ابعاد بی سابقه اقدام به 
 خودکشی کودکان در ايران

 نه به شکنجه، نه به اعدام
 تداوم شکنجه و سرکوب و اعدام، نشانه قدرت نظام نيست
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 بار آن در ايران شکست سياست ايمنی جمعی و نتايج فاجعه

۴درصفحه   

درآورند و يا مانند کشورھای اروپايی حداقل 
 .برای مدتی آن را به کنترل درآوردند

ھای جمھوری اس:می از آغاز تا امروز  سياست
ای است که مردم  علت اصلی اين شرايط و فاجعه

جمھوری اس:می در .  ايران با آن روبرو ھستند
ابتدای شيوع ويروس کرونا، با اھداف سياسی 

انتخابات مجلس " بھمن و ٢٢چون راھپيمايی  ھم
. خبر آن را از مردم مخفی نگاه داشت"  اس:می

ای  مانند خامنه.  در ادامه نيز آن را ناچيز جلوه داد
چنان ب:ی بزرگی  اين ب: آن"که ابتدا مدعی شد 

، بعد از مردم خواست برای رھايی از "نيست
ويروس کرونا به خدا متوسل شوند و دعای ھفتم 

نيز "  الجنان مفاتيج"را که در " ی سجاديه صحيفه"
ھست بخوانند، بعد ھم گفت حمله بيولوژيک است 

خواست تا "  ستاد مشترک نيروھای مسلح"و از 
 .اين مساله را بررسی کند

مخفی نگاه داشتن، عدم ارائه اط:عات درست 
چون گستره شيوع ويروس و تعداد قربانيان آن  ھم

و ناچيز شمردن آن و مانند ھميشه نسبت دادن 
ھمه چيز به توطئه دشمن و حتا بيان وقاحت آميز 

شود  اين ب: برای ما تبديل می"ای که گفت  خامنه
ھمه در راستای يک سياست يعنی "  به نعمت

ی رئيس  گفته سياست ايمنی جمعی بود که به
سازمان بھداشت جھانی، جدا از عدم کارايی آن، 

سياستی که مردم .   استغيراخ:قیسياستی 
 .کند دفاع و بويژه فقرای جامعه را قربانی می بی

حسن روحانی کسی بود که اين سياست جمھوری 
او حتا .  اس:می را به وضوح بارھا بر زبان آورد

در زمانی که کرونا تازه شيوع پيدا کرده بود در 
 اسفند کرونا را با آنفلوانزا مقايسه کرد و ۶تاريخ 

گونه که از بيماری دشوار آنفلوانزا  ھمان: "  گفت
او "  عبور کرديم از کرونا نيز عبور خواھيم کرد

از شنبه ھمه چيز به روال عادی : "در ادامه گفت
ھای  ھا و توطئه يکی از نقشه...  گردد برمی

افکنی زياد در  دشمنان ما اين است که با ھراس
 ٢۵او ".  جامعه، کشور را به تعطيلی بکشانند

اسفند بار ديگر بر موضع جمھوری اس:می در 
او .  مورد ايمنی جمعی با رد قرنطينه تاکيد کرد

"گفت نه امروز ...  چيزی به نام قرنطينه نداريم: 
قرنطينه است، نه ايام نوروز، نه بعد و قبلش و 

 ".وکار و فعاليت خود آزادند ھمه در کسب
ھای بعد آشکارتر  روحانی در روزھا و ماه

سياست جمھوری اس:می برای ايمنی جمعی را 
:  اسفند حسن روحانی گفت٢٩.  بر زبان آورد

 ۶٠طوری که معاون وزير بھداشت گفتند  ھمان"
 درصد مردم کرونا خواھند گرفت، چه ما ٧٠تا 

 تير و در جلسه ستاد ٨او ".  بخواھيم چه نخواھيم
تخمين ما بر اين : "  ملی مقابله با کرونا نيز گفت

 ميليون ايرانی به اين ويروس ٢۵است که تاکنون 
 تا ٣٠ما بايد اين احتمال را بدھيم که ...مبت: شدند

".  ميليون نفر در معرض ابت: خواھند بود٣۵
سخنانی که به دليل انعکاس منفی آن به سرعت 

 .حتا از سوی مقامات وزارت بھداشت نيز رد شد
غير از چند دولت معدود، ساير  در حالی که به

ھای جھان برای مھار کرونا دست به  دولت
قرنطينه زدند، جمھوری اس:می ھرگز حاضر به 

 ٢(ھمان زمان حسن روحانی . اع:م قرنطينه نشد
توطئه ضد انق:ب اين است : "گفته بود)  فروردين

کاری کند که کار و فعاليت اقتصادی در کشور 

تعطيل شود؛ بعدھا نيز مدرک مربوط به اين 
توطئه توسط وزارت اط:عات برای من ارسال 
شد؛ ما نبايد بگذاريم که ضد انق:ب به اھداف 

توصيه من از روز اول اين بود که ...خود برسد
سيستم توليد ما حالت عادی و معمولی داشته 

 ".باشد
ھمين سياست بود که باعث شد ويروس کرونا 
مدام در حال چرخش باشد و مدام بر قدرت و 

اع:م برگزاری .  ميزان شيوع آن افزوده گردد
ھای درس مدارس در حالی که  حضوری ک:س

حسن روحانی خود به صورت مجازی در مراسم 
آغاز سال تحصيلی شرکت کرده بود، برگزاری 

ھا و تکايا در حالی  در خيابان"  عزاداری محرم"
ای از  ای به تنھايی و در گوشه که خامنه

اش به گريه و زاری برای خود و محرم  حسينيه
دست زد، ھمه تاثيرات مخرب خود در شيوع 

 .بيشتر کرونا را داشتند
يکی ديگر از علل بسيار مھم شيوع گسترده 
کرونا مجبور بودن کارگران و ديگر زحمتکشان 

ھم با  جامعه برای رفتن به سر کار است، آن
مخالفت جمھوری .  کمترين امکانات پيشگيری

اس:می با قرنطينه به خاطر اين نبود که به 
قرنطينه متعلق به "ی معاون وزير بھداشت  گفته

ی حسن  و يا گفته"  دوران قرون وسطا است
تعطيلی کشور توطئه ضد انق:ب "روحانی که 

، بلکه علت اصلی اين بود که جمھوری "است
اس:می حاضر به ھزينه کردن برای س:متی 

`زمه قرنطينه تامين نيازھای مردم .  مردم نيست
است و اين برای جمھوری اس:می که يک رژيم 
. غارتگر و دزد و فاسد است ھزينه بر است

فر اپيدميولوژيست و عضو انجمن علمی  محبوب
وگو با  آموزش بھداشت و ارتقای س:مت در گفت

: در اين رابطه گفت)   مرداد٨(روزنامه شھروند 
بايد به اندازه دو دوره کمون بيماری که حدود "

در ....  تعطيل شود  شود، کل کشور  يک ماه می
ھای زندگی مردم را  مقابل دولت ھم بايد ھزينه  

برای اين مدت پرداخت کند که اگر ادعا کند 
وی در ".  اص: قابل قبول نيست  تواند،  نمی
)  مرداد١٩(وگو با روزنامه جھان صنعت  گفت

بار ديگر تاکيد کرد که در صورت عدم اعمال 
ممکن است با فرارسيدن شھريور "قرنطينه کامل 

ازآن در آغاز پاييز کشور شاھد موج بعدی  و پس
به ".  ھا چھاررقمی شود بيماری باشد و تعداد فوتی

ھای علمی  ھيات مديره مجمع انجمن"غير از او، 
که ھمگی از وفاداران به "  گروه پزشکی

 مرداد در نامه به ٨جمھوری اس:می ھستند 
حسن روحانی بر ھمين مساله تاکيد کردند و 

"نوشتند  مرگ و ٢٠٠اگر امروز روزانه : 
شود بر اساس برخی   ابت: ثبت می٢٠٠٠

ھا در صورت عدم رعايت جدی  بينی پيش
 ١۶٠٠ھا در سه ماه آينده اين آمار تا  دستورالعمل

 ".مرگ در روز ھم افزايش خواھد يافت
بنابراين شرايط کنونی کشور و قتل عام کرونايی 
در ايران نه تنھا نتيجه اتخاذ سياست ايمنی جمعی 
توسط جمھوری اس:می است بلکه مقامات 
جمھوری اس:می با توجه به تاکيدات مقامات 

خوبی از نتايج اين  درمانی و بھداشتی کشور به
اما حال که ورشکستگی .  سياست نيز آگاه بودند

بار آن کام: آشکار شده  اين سياست و نتايج فاجعه

است، رئيسی معاون وزير بھداشت در تلويزيون 
حاضر شده و با )   مھرماه٢۶(جمھوری اس:می 

وقاحت و بدون اشاره به اين که سياست جمھوری 
اس:می در رابطه با شيوع کرونا از اول تا 

برای رسيدن به ايمنی : "گويد امروز چه بوده می
 درصد جمعيت کشور به کرونا ۶۶جمعی بايد 

ھا فوتی  مبت: شود که در اين صورت ميليون
خواھيم داشت و حرکت به سمت ايمنی جمعی 

 "!!!امکان پذير نيست
نکته مھم ديگری که بايد در نظر داشت اين است 

ھا از شيوع ويروس کرونا،  که با گذشت ماه
تر شده است  بحران از جھات ديگری نيز عميق

تفاوتی جمھوری  ھا بی که اين نيز نتيجه سال
يکی از اين موارد .  اس:می و ويرانی کشور است

ھا و کادر درمانی کشور  وضعيت بيمارستان
تفاوتی نسبت به وضعيت معيشتی  ھا بی سال.  است

پرستاران و ديگر زحمتکشان کادر درمانی باعث 
کردگان اين  رانده شدن بسياری از تحصيل

ھا گرديد  ھا از بازار کار و حتا مھاجرت آن رشته
که امروز نتيجه آن را در کمبود کادر درمانی 

حتا در اين شرايط حاد، پرستاران .  بينيم می
مجبور به تجمع و اعتراض برای دريافت حقوق 
و دستمزدھای خود ھستند که در ھمين ھفته 

البته يکی .  گذشته چند نمونه آن را شاھد بوديم
ديگر از علل مھم کمبود کادر درمانی مساله 

ھای خصوصی و  افزايش سود در بيمارستان
ست  ھای دولتی ھا در بيمارستان کاستن از ھزينه

که باعث افزايش فشار کاری بر پرستاران شده و 
کند تا به طور واقعی جای چند  ھا را مجبور می آن

ست که  ای شرايط به گونه.  پرستار کار کنند
بسياری از مقامات بيمارستانی از فلج شدن و 
درماندگی کادر درمان برای مقابله با کرونا سخن 

 .اند گفته
گذاری در زمينه  از سوی ديگر عدم سرمايه

ی  گفته درمان، باعث شده است که امروز به
ھا  ھای بيمارستان مقامات بيمارستانی تمام تخت

پر شود که يکی از ديگر نتايج آن عدم توانايی 
ھا در ارائه خدمات به ديگر بيماران  بيمارستان

طور غيرمستقيم آمار تلفات  باشد که باز به می
برای نمونه .  برد شيوع ويروس کرونا را با` می

حسين بدخشان مدير بيمارستان مدرس تھران 
 تن از کارکنان ٢٢٠که  ضمن اع:م اين

حدود : "گويد اند می بيمارستان به کرونا مبت: شده
ھای ما کامل اشغال  يک ماه است که ھمه تخت

ھای  است، حتا تعدادی تخت اضافی در کنار تخت
ھا نيز پر  معمولی در نظر گرفته بوديم که آن

اين را ھم در نظر بگيريم که تعدادی از ".  اند شده
) تر ھای کوچک بويژه در شھرستان(ھا  بيمارستان

 .حتا فاقد يک دستگاه تنفسی ھستند
مساله پيشگيری يک موضوع مھم ديگر است که 

طور که در با` آمد مساله  يک ضلع مھم آن ھمان
. شود قرنطينه است، اما به اين موضوع ختم نمی

نبود وسايل حمل و نقل کافی، کمبود و گرانی 
وسايل بھداشتی ضروری برای حفاظت در برابر 

ھا برای بسياری از  ويروس کرونا که تھيه آن
افراد جامعه به دليل فقر تقريبا غيرممکن است، 
از ديگر عواملی ھستند که منجر به شيوع بيشتر 

 .شوند ويروس کرونا می
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يافته  ھا کاھش به نحو آشکاری در دوره تحريم
بود، با شيوع ويروس کرونا و تأثيرات آن، 

 از ٩٩ مھر ٢۴ايلنا .  ازپيش تشديد شده است بيش
رئيس اتاق بازرگانی  قول پرھام رضايی نايب

مباد`ت تجاری با ھند "  نويسد ايران و ھند می
 درصد آن مربوط ۵٠يافته است که بيش از  کاھش

 درصد به دليل شيوع ٣٠ھا و نزديک  به تحريم
.  ويروس کرونا بوده است وی در ادامه " 

شده اما  ھايی با کشور ھند انجام رايزنی"  گويد می
با توجه به اينکه درحال حاضر در کشور ما 

ھايی مواجه  مشکل ارزی وجود دارد، با چالش
ھای خود  ھستيم که بانک مرکزی بايد در سياست

 ".تغييراتی ايجاد کند
مباد`ت تجاری و مشکل ارزی البته به ھند 

حجم مباد`ت تجاری جمھوری .  شود خ:صه نمی
اس:می با ساير کشورھا ازجمله چين و ژاپن و 

فقط کسب  ھا نه تحريم.  يافته است روسيه نيز کاھش
درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز، بلکه کل 
. درآمدھای تجاری رژيم را کاھش داده است

معنای ديگر کاھش حجم مباد`ت تجاری در 
شرايط تحريم، کاھش منابع تأمين ارزاست و به 

ھای بانکی جھانی با  دليل قطع ارتباط شبکه
جمھوری اس:می مجاری تأمين ارز نيز محدود 

ای  ھايی که در محدوده معدود بانک.  شده است
دادند و ارزھايی مانند يوان و  معام:تی انجام می
 بانک ١٨شد  با تحريم  جديد   روبل  ردوبدل می

 اين مجاری مالی ٩٩ مھر ١٨در تاريخ )  ١(
محدود جمھوری اس:می نيز مسدود 

کم  جمھوری اس:می برای انتقال دست.گرديد
 ميليارد د`ر مطالبات ارزی خود ۴٠نزديک به 

 ميليارد د`ر در ٢٠.سخت به تکاپو افتاده است
 ميليارد د`ر در ۶ ميليارد د`ر در ھند، ٧چين، 

/۵ ميليارد د`ر در عراق و  ۵کره جنوبی،   ١ 
وضعيت وخيم اقتصادی و .  ميليارد د`ر در ژاپن

نيازھای جدی رژيم به ارز برای واردات 
خصوص واردات گندم و مواد غذايی چنان  به

شديد است که ھفته گذشته عبدالناصرھمتی رئيس 
بانک مرکزی راھی بغداد شد و پس از بازگشت 

 ۵اظھار اميدواری کرد راھی برای وصول 
ميليارد د`ر از محل فروش برق و گاز به عراق 
پيدا شود و اين ھفته ظريف وزير امور خارجه 
رژيم  در جستجوی ارز، دست به دامان ژاپن 

 .شد
ھا برای برگشت ارز صادراتی ولو  اين کوشش

که توفيقی در پی داشته باشد اما ح:ل مشک:ت  آن
و بحران عميق اقتصادی و مالی نيست و نخواھد 

جمھوری اس:می برای تأمين ارز و کسب .  بود
ھای ديگری نيز استفاده نموده  درآمد، از روش

توان به فروش  کند که ازجمله می است و می

ازاندازه طو`نی شده است، اکنون اما آخرين  بيش
ھای دوره احتضار قبل از مرگ را تجربه  تشنج

 .کند می
وبودجه  محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه

 ۴٠ھمواره حدود "  گويد وگو با تسنيم می در گفت
 درصد بودجه از محل درآمدھای نفتی بوده ۵٠تا 

و امسال در بھترين شرايطی که در بودجه 
 ھزار ميليارد ۵٠ تا ۴٩شده است،  بينی پيش

اين ."  تومان درآمد از محل فروش نفت است
ميليون بشکه نفت  درآمد البته بر پايه فروش يک

شده   د`ر محاسبه۵٠در روز به بھای ھر بشکه 
ويژه کاھش  اما با توجه به شواھد موجود به.  است

و )   ھزار بشکه در روز۶٧٠(  فروش نفت 
طور  به(  المللی کاھش بھای نفت در بازارھای بين

روشن است که اين درآمد )   د`ر٣٠متوسط حدود
روزنامه دنيای اقتصاد مورخ .  تحقق نخواھد يافت

نويسد، بر اساس   در اين مورد می٩٩ده تير 
 درصد از کل ۴٩/  ۵قانون برنامه ششم توسعه، 

درآمدھای نفتی کشور بايد در اختيار دولت قرار 
 درصد از اين درآمدھا بايد به ٣۶ھمچنين .  بگيرد

 درصد ١۴/  ۵صندوق توسعه ملی واريز شود و 
. شود مانده نيز نصيب شرکت ملی نفت می باقی

، سھم صندوق ١٣٩٩اما بر اساس قانون بودجه 
 درصد ٢٠توسعه ملی از درآمدھای نفتی کشور 

ترتيب سھم دولت از اين  اين خواھد بود و به
بينی  طبق پيش.  رسد  درصد می۶۵/  ۵درآمدھا به 

 درصدی ۶۵ /۵وبودجه سھم  سازمان برنامه
 ھزار ميليارد ۵٠دولت از درآمدھای نفتی حدود 

 ميليارد د`ر ١٨/  ٣تومان است که حدوداً معادل 
حتی در اين صورت نيز، اين درآمد .  خواھد شد

 ميليارد ٢٢/  ۵از فروش نفت و گاز از رقم 
د`ری که در بودجه امسال برای درآمدھای نفتی 

توجھی  شده به ميزان قابل و گازی در نظر گرفته
ھمين روزنامه رقم تقريبی درآمد .کمتر است

 ميليارد د`ر تخمين زده ٧ارزی دولت را حدود 
 ھزار ميليارد ۵٠بنابراين روشن است که .  است

تومان درآمد ادعايی نوبخت از محل فروش نفت 
سوم رقم  اين درآمد حدود يک.غيرواقعی است

ترين حالت حدود نصف  بينانه ادعايی و در خوش
رئيس پيشين کميسيون  نايب.  آن خواھد بود

وبودجه مجلس کسری بودجه سال جاری  برنامه
 ھزار ميليارد تومان عنوان کرده بود، ١٨٠را 

اما کسری بودجه از اين ھم بيشتر است و 
طور که در ارزيابی روزنامه دنيای اقتصاد  ھمان

 ھزار ميليارد تومان ٣٠تا ٢۵نيز آمده سر به 
 .زند می

اما مشکل جمھوری اس:می و اقتصاد ورشکسته 
آن فقط اين نيست که با کاھش فروش و درآمد 
نفت و کسری بودجه روبروست، مسئله اين است 

ھای گسترده  که جمھوری اس:می به خاطر تحريم
ھای خارجی آن و  که نتيجه مستقيم سياست

کشمکش ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع اس:می 
است، قادر نيست پول حتی ھمان مقدار نفتی را 

ھای  تحريم.  که به فروش رسانده دريافت کند
جاری درزمينٔه مباد`ت ارزی، بانکی و تجاری 

العاده افزايش  فشارھای اقتصادی موجود را فوق
مباد`ت تجاری جمھوری اس:می که .  داده است

شمار بيشتری از مردم در دام فقر و ف:کت 
  وگرفتارشده و صف گرسنگان و فقيران

توان  جرئت می به.  تر شده است چيزان متراکم بی
فقط کارگران، بلکه عموم اقشار  گفت که نه

گيرند   ميليون حقوق می١٠بگيری که زير  حقوق
دھند در فقر  و اکثريت کارمندان را نيز تشکيل می

ھا و نھادھای  محفل.  برند و گرسنگی به سر می
وابسته به حکومت، سبد معيشت يک خانوار را 

اند و با اين   ميليون تومان برآورد نموده١٠حدود 
اتفاق معلمان،  به قريب حساب کارگران و اکثريت

پايه دولت زيرخط فقر  پرستاران، کارمندان دون
کنند و قادر به تأمين نيازھای زندگی  زندگی می

خانگی از قبيل  ھاست که خريد لوازم سال.نيستند
خياطی،  گاز، چرخ يخچال، کولر، بخاری، اجاق

شويی، تلويزيون، کامپيوتر و امثال  ماشين لباس
فقط در ميان کارگران بلکه حتی در ميان  آن نه

شوند نيز  اقشاری که متوسط خوانده می
امروز فقط مسکن مناسب و .  شده است متوقف

خانگی نيست که ھرسال بيشتر از  پوشاک و لوازم
کشان  سال گذشته از دسترس کارگران و زحمت

شود بلکه به علت گرانی  شده و می خارج
آور انواع مواد غذايی از نمونه گوشت و  سرسام

برنج و روغن و حبوبات و غيره و کاھش قدرت 
خريد مردم، تأمين کامل مواد غذايی و 
خوردوخوراک ضروری نيز تقريباً به امر محال 

قيمت د`ر آمريکا در مھرماه .  شده است تبديل
نسبت به فروردين سال جاری دو برابر شده و از 

يافته   ھزارتومان افزايش٣٢ ھزارتومان به ١۶
ارزش لایر به نصف تقليل يافته و در ھمين .  است

 درصد قدرت خريد خود ۵٠بازه زمانی، مردم 
تر  روز کوچک ھا  روزبه سفره.  اند داده را ازدست

تر آمده  و حقيرتر و کيفيت غذا نيز مدام پايين
 سال ادامه ۴٠اين روندی است که بيش از .  است

داشته و وعده بھبود اوضاع اقتصادی و معيشتی 
ويژه در دوره رياست  در تمام اين دوران به

جمھوری حسن روحانی تماماً پوچ 
فقط قادر به  ارتجاع حاکم نه.  است ازکاردرآمده
ھای موجود نبوده بلکه حتی از کاھش  حل بحران

ھا نيز عاجز  ھا و تعديل آن نسبی شدت اين بحران
از ناتوانی رژيم ھمين بس که . و ناتوان بوده است

يافته و اين روزھا حتی آرد  قيمت نان نيز افزايش
. گيرد  و نان کافی در اختيار مردم قرار نمی

ھا تعطيل شدند و در چند شھر،  برخی نانوائی
ھای  ھا در صف مردم برای خريد نان بايد ساعت

برخی اق:م ديگر مواد .  طو`نی انتظار بکشند
غذايی مانند روغن خوراکی نيز وضعيت تقريباً 

درحال حاضر نيز ھيچ .  اند مشابھی پيداکرده
اندازی در مورد بھبود اوضاع اقتصادی ديده  چشم
برعکس تمامی شواھد حاکی از آن است .شود نمی

بحران .  تر خواھد شد که اوضاع بدتر و وخيم
ھای رشد منفی، کاھش توليد  تورمی، نرخ  -رکود

ناخالص ملی، افزايش مداوم نقدينگی، افزايش 
بدھی دولت، گرانی، کاھش مداوم ارزش لایر در 
برابر ارزھای خارجی، چاپ اوراق قرضه و 

پشتوانه و کسری بودجه به اجزای  اسکناس بی
. اند شده ناپذير اقتصاد ورشکسته ايران تبديل جدايی
ناپذير اقتصاد ايران  ی بيماری چاره  دوره

 گسيخته و راه برون رفت ازآن  معض?ت اقتصاد ازھم



 ۴ ٨٩١ شماره  ٩٩ مھر ٢٨     ۴

٢از صفحه  ٣از صفحه    

 گسيخته و راه برون رفت ازآن  معض?ت اقتصاد ازھم

ھای عمومی  باقيمانده مؤسسات اقتصادی و ثروت
که در اختيار دولت است يا فروش د`رھای 

ھا  اين شيوه.  دولتی در بازار آزاد اشاره نمود
شده اما جواب نداده  کرات استفاده ازاين نيز به پيش
 .است

خوبی  حسن روحانی و کل کابينه و جناح وی به
توان اقتصاد  ھا نمی اند که با اين شيوه متوجه شده

بست  را از فروپاشی و جمھوری اس:می را از بن
آنان عميقاً بر اين اعتقادند که به ھر .نجات داد

نحوی شده بايد با دولت آمريکا کنار آمد و خود 
را برای مذاکره و سازش با آمريکای بعد از 

بر سر اين موضوع اما .  کنند ترامپ آماده می
ھا و نھادھای دولتی  موضع واحدی در جناح

ای و جناح وی که قوه مقننه و  خامنه.  وجود ندارد
گيرند، مخالف اين  قضائيه نيز در آن جامی

ھای سياسی  محور اصلی بحث.  موضوع ھستند
روحانی اما در اين روزھا،صلح و سازش و 

زبان  روحانی با ھزار و يک.  آشتی با دشمن است
کند جناح مقابل را متقاعد سازد که تقابل  ت:ش می

ھای تاکنونی  و درگيری با آمريکا و ادامه سياست
فايده است و بايد با دولت آمريکا از در صلح و  بی

 مھر ٢٣حسن روحانی روز .  سازش وارد شد
 در نشست ھيئت دولت با توسل به پيامبر ٩٩

اس:م که در زمان جنگ، جنگيد و زمان صلح با 
دشمن از در دوستی درآمد و با آن صلح و سازش 

که  کرد، از مزايای صلح و سازش  و از اين
مزايای صلح حتی بيشتر از مزايای جنگ است 

ھايی که برای پيامبر در  پيروزی:"سخن گفت
سايه صلح به دست آمد، بيش از آن چيزی است 

حسن ".  که پيامبر در ميدان جھاد کسب کرد
روحانی به شيوه سلف خود اکبر ھاشمی 
رفسنجانی در برابر جنگ امام حسين، صلح امام 
حسن را پيش کشيد و از صلح و مصالحه او با 

وی ھمچنين در برابر اتخاذ اين .معاويه دفاع کرد
ای ندا داد که از اعتراض مخالفين  شيوه، به خامنه

نسبت به اين سياست نھراسد چراکه اين شيوه، 
درست و منطبق بر عملکرد پيامبر اس:م و امام 

امام حسن در پاسخ "  روحانی گفت .  حسن است
به اعتراض برخی از اصحاب خود در مورد 
پيمان صلح ايشان فرمود، وقتی اکثريت قاطع 

خواھند من صلح را  جامعه و مردم صلح می
 ".کنم انتخاب می

تبيين صلح و سازش با آمريکا با استفاده از 
الگوی رفتاری پيامبر اس:م و امام حسن و 

ای و ترغيب وی برای گام نھادن  دعوت از خامنه
در مسير مذاکره و سازش در حالی است که 

ای بارھا تکرار کرده است شرط ھرگونه  خامنه

مذاکره بازگشت آمريکا به بر جام و لغو 
بنابراين روشن است که اخت:ف و .  ھاست تحريم

ھای  کشمکش بر سر اين ماجرا و کل سياست
تشديد فشارھای .  خارجی ادامه خواھد يافت

تورمی،   -اقتصادی ، تشديد و تعميق بحران رکود
ھا و تشديد آن، محروميت از  عواقب تحريم

فروش نفت و منابع ارزی و ورود اقتصاد به 
" نرمش قھرمانانه"مرز فروپاشی احتمال يک 

سازد و روحانی نيز درصدد  ديگر را منتفی نمی
اين .است"  نرمش"ھموار نمودن مسير ھمين 

نمايد و در  نرمش دوم در شرايط فعلی اما بعيد می
ای به آن، کل تضادھا و  صورت تسليم خامنه

. ھای حکومتی بسی تشديد خواھد شد کشمکش
حال بعد از ترامپ و به فرض پيروزی  درعين

در انتخابات رياست جمھوری آمريکا، "  بايدن"
حتی چنانکه دو دولت آمريکا و جمھوری اس:می 

ھا و  در مسير سازش گام نھند، اما دامنه تحريم
شبه  عواقب و نتايج آن به نحوی نيست که يک

بتوان ھمه موانع را از ميان برداشت، ضمن 
تورمی و معض:ت اقتصادی   -که بحران رکود آن

که گريبان جامعه را گرفته است پيش از ماجرای 
بيش از چھا دھه است .  ھا نيز وجود داشت  تحريم

که کارگران و عموم توده ھای مردم زحمت کش 
کاری .  کشند ايران بار اين بحران را بردوش می

ھا انجام داد اين بحران و معض:ت را  که تحريم
 .تشديد کرد

بنابراين مادام که رژيم جمھوری اس:می بر 
اندازی برای حل  گونه چشم سرکار باشد، ھيچ

ھا و بھبود اوضاع اقتصادی و معيشتی  بحران
برای .  ھای مردم نيز وجود نخواھد داشت توده

ھای موجود، برای رھايی از  حل بحران
معض:ت و مشک:ت اقتصادی و معيشتی و 

يابی به رفاه و آزادی، نخست بايد  برای دست
. رژيم جمھوری اس:می را از سر راه برداشت

ھيچ راه ديگری جز سرنگونی انق:بی نظم 
موجود و استقرار يک نظم نوين و شورايی وجود 

 .ندارد
 

 زيرنويس
 بانک ايران ١٨داری آمريکا  وزارت خزانه  -  ١

را باھدف جلوگيری از دستيابی جمھوری 
ھا و  بانک.  اس:می به د`ر تحت تحريم قرارداد

روزرسانی جديد  نھادھای مالی که بر اساس به
ھای  داری آمريکا مشمول تحريم وزارت خزانه

  :اند به شرح ذيل ھستند ثانويه گرديده
داری آمريکا  وزارت خزانه(تأمين سرمايه امين 

گذاری امين  عنوان بانک سرمايه از آن به
، بانک کشاورزی ايران،بانک مسکن، )يادکرده

بانک رفاه کارگران،بانک شھر،بانک اقتصاد 
الحسنه رسالت،بانک حکمت  نوين،بانک قرض

ھای  زمين،بانک ھمکاری ايرانيان،بانک ايران
ای اس:می،بانک کارآفرين،بانک  منطقه

خاورميانه،بانک مھر ايران،بانک پاسارگاد،بانک 
سامان،بانک سرمايه،بانک توسعه تعاون،بانک 

داری آمريکا از آن  وزارت خزانه(گردشگری 
 ).عنوان بانک توريسم يادکرده به
 

اما جمھوری اس:می که خود عامل اصلی در اين 
عام و بوجود آمدن شرايط کنونی است، با  قتل

وقاحت تمام تقصير ماجرا را به گردن مردم 
مقامات .  کند انداخته و از خود سلب مسئوليت می

جمھوری اس:می يکی پس از ديگری از مردم 
خواھند تا به سفر نروند، قوانين کرونايی از  می

جمله فواصل اجتماعی را رعايت کنند، از ماسک 
استفاده کنند که در غير اين صورت جريمه 

شوند و محدوديت رفت و آمد برای تعدادی از  می
 .کنند شھرھا برقرار می

توان جلوی شيوع  ھا می اما آيا با اين سياست
عام مردم  بيشتر کرونا را گرفته و از قتل

بدون ترديد جواب اين سوال !!  جلوگيری کرد؟
کند تا در  چه که مردم را مجبور می آن. منفی است

کنار ھم و حتا با ھُل دادن يکديگر سوار بر مترو 
ھای اقتصادی است و تا وقتی که  شوند، ضرورت

اين مساله حل نشود، ھيچ اقدام جدی صورت 
 .نگرفته است

برای مثال ھم اکنون کشورھای اروپايی برای 
ھايی در نظر  مقابله با موج دوم کرونا محدوديت

ھا و  يک نمونه تعطيلی کافه.  اند گرفته
اين مساله تاثير مھمی دارد چرا .  ھاست رستوران

خودی خود  ھا و مسافرت به که از بيرون رفتن
ھا  ھا و رستوران اما وقتی کافه.  کند جلوگيری می

 ھزينه  شوند، دولت در اين کشورھا تعطيل می
ھا و  ھا و رستوران پرداخت دستمزد پرسنل کافه

ھا را برعھده  ھای ثابت آن برخی از ديگر ھزينه
اما آيا دولت جمھوری اس:می به اين .  گيرد می

 .خير! دھد؟ حداقل کار، تن می
ھم .  در ايران اساساً چنين سيستمی وجود ندارد

گونه حمايتی در  ھا بيکار بدون ھر اکنون ميليون
اند اما در بسياری از  کشور به حال خود رھا شده

طور خاص تمام کشورھای اروپای  کشورھا و به
شمالی بيکاران تا زمانی که بيکار ھستند از 

 .ھای دولتی برخوردار ھستند حمايت
بنابراين روش مقابله با کرونا بسيار فراتر از اين 
اقدامات محدود و بدون ھزينه جمھوری اس:می 

طور که اقدامات محدود گذشته  ھمان.  است
جمھوری اس:می نتوانست با شيوع کرونا مقابله 

مساله .  ھا نيز تاثير چندانی ندارند کند اين سياست
مردم نيستند، رفتار مردم يک موضوع 

 جمھوری  ست، مساله اصلی سياست ثانوی
ھای  سياستی که ادامه ديگر سياست.  اس:می است

دولت است، سياستی که باعث شده است امروز 
ھا  ھا در خيابان حتا مردم برای تھيه نان ساعت

ھای طويل برای  سرگردان باشند و در صف
 .خريد نان بايستند

تا زمانی که اين رژيم بر سر کار است، مردم 
ايران، کارگران و زحمتکشان، از شر فجايعی که 

ھای اين حکومت و نتيجه مناسبات  نتيجه سياست
. داری حاکم است رھايی نخواھند يافت سرمايه

بنابراين تنھا راه برپايی قيامی شکوھمندتر از 
تنھا .  آبان و سرنگونی جمھوری اس:می است

سرنگونی جمھوری اس:می و برقراری حکومت 
تواند به اين فاجعه و ديگر فجايعی که  شورايی می

 .در جامعه جريان دارد پايان دھد
 
 
 

شکست سياست ايمنی جمعی و 
 بار آن در ايران نتايج فاجعه



 ۵ ٨٩١ شماره  ٩٩ مھر ٢٨     ۵

١از صفحه   

 نه به شکنجه، نه به اعدام
 تداوم شکنجه و سرکوب و اعدام، نشانه قدرت نظام نيست

و ارگان ھای حياتی معترضان و رھگذران با 
 ."گلوله جنگی است

حق متھمان در "، انکار "با`ی اعدام"شمار 
از جمله در "  برخورداری از محاکمه ای عاد`نه

مواردی که منجر به صدور مجازات مرگ می 
طيفی از اقدامات "شود، مجازات اعدام برای 

اجتماعی از جمله موارد مربوط به استفاده 
قضايی "، آزار "مشروع از حقوق بشر

سازمان ھای خبری فارسی زبان در "  کارمندان
کودکان و نوجوانانی که در سنين "خارج، اعدام 

مرتکب جرم شده اند، محروم "   سال١٨زير 
، "بازداشت شدگان از معالجات پزشکی"کردن 

اعمال شکنجه ھای مرگ آور به منظور 
از بازداشت شدگان، "  اعترافات گيری اجباری"

، اعمال "فشار بر زندانی ھای دو تابعيتی"اعمال 
مجازات مرگ برای روابط جنسی که با "

برقرار می شود، باز گذاشتن "  رضايت طرفين
دست قضات در صدور حکم مجازات ھای "

و نمونه ھايی از اين دست، از جمله "  سنگين
مواردی ھستند که در گزارش جديد دبيرکل 
سازمان ملل، نسبت به تکرار و تداوم آن ابراز 

 . شده است" نگرانی جدی"
آنچه در گزارش آنتونيو گوترش آمده است، تنھا 
مربوط به سرکوب، کشتار و جنايات جمھوری 

 ماھه از ٩اس:می در يک دوره کوتاه زمانی 
.  است١٣٩٩ تير ماه ١ تا ١٣٩٨ مھر ١٠

سرکوب، کشتار، شکنجه و اعمال فشارھای 
 سال حاکميت ۴١بسيار شديدتری که طی 

جنايتکارانه جمھوری اس:می از آغاز تا به 
شکنجه، .  امروز مدام تکرار و بازتوليد شده اند

سرکوب و اعدام ھايی که بعد از تدوين گزارس 
دبيرکل سازمان ملل، طی ھمين چھار ماه گذشته 

 . نيز به شدت ادامه داشته اند
 نفر از ١٢صدور حکم اعدام برای بيش از 

 ٩٨ و ٩۶بازداشت شدگان اعتراضات سال ھای 
در تير "  افساد فی ا`رض"تحت عنوان اتھامی 

ماه امسال، اعدام بی سر و صدای دو تن از 
 به نام ھای دياکو ٩۶دستگيرشدگان دی ماه 

، ٩٩ تير ٢۴رسول زاده و صابر شيخ عبدهللا در 
صدور حکم اعدام برای امير حسين مرادی، 
سعيد تمجيدی و محمد رجبی سه تن از 

 و تاييد حکم اعدام آنان ٩٨دستگيرشدگان آبان 
، ٩٩توسط ديوان عالی کشور در اوايل تيرماه 

اعدام يا شائبه قتل فجيع نويد افکاری در نيمه 
، احضار تعدادی از وک: ٩٩ شھريور ٢٢شب 

به مراجع قضايی، به اجرا گذاشتن حکم زندان 
و آبتين )  مھابادی(کيوان باژن، رضا خندان 

بکتاش، سه تن از اعضای کانون نويسندگان 
 مھر امسال، بازداشت ھمزمان ۵ايران به تاريخ 

انديشه صدری، الوار قلی وند، ندا 
پيرخضرائيان، آرش جوھری و شبنم آشوری 
مدير مسئول و صاحب امتياز نشريه آگاھنامه، 

 مھر ١۵توسط ماموران وزارت اط:عات در 
، که جملگی در حوزه مطالبات کارگری ٩٩

فعاليت داشتند و پس از بازداشت اط:ع دقيقی از 
احضار، ارعاب و تھديد .  سرنوشت آنان نيست

 مھر، ١٧تعدادی از کارگران نيشکر ھفت تپه در 
ضرب و شتم، تحقير و اذيت و آزار بازداشت 

در م: عام "  اراذل و اوباش"شدگان به اصط:ح 
و موارد عديده ای "  مجرم گردانی"تحت عنوان 

از بگير و ببندھای رايج دستگاه قضايی از جمله 
اقدامات سرکوبگرانه ھيئت حاکمه ايران طی 

 .ھمين چھار ماه گذشته بوده اند
در چنين وضعيتی اسفبار از گسترش اقدامات 
سرکوبگرانه جمھوری اس:می، شيوع بيماری 

 و گسترش آن در زندان ھای ١٩واگيردار کوويد 
کشور نيز مزيد بر علت شده و شرايط 
. مرگبارتری را برای زندانيان رقم زده است

مبت: شدن شمار زيادی از زندانيان به ويروس 
کرونا، توقف طرح آزادی دائم يا موقت زندانيان 

 و نيز جان ١٩در دوران شيوع ويروس کوويد 
باختن تعدادی از زندانيان مبت: به ويروس کرونا 
طی ھفته ھای گذشته، وجه ديگری از اعمال 
سياست تشديد سرکوب و فشار بر زندانيان و به 
طريق اولی ابزاری برای با` بردن ھزينه فعاليت 
ھای سياسی و اجتماعی در نظام جمھوری 

فشارھايی که در چند ماه .  اس:می شده است
گذشته افزايش يافته و شرايط سخت تری را برای 
کل زندانيان کشور بويژه زندانيان سياسی ايجاد 

 .   کرده است
 به ايران و پس ١٩در آن روزھای ورود کوويد 

از آن شيوع گسترده آن در سراسر کشور، به 
دليل واکنش ھای اجتماعی و اعمال فشار خانواده 
ھای زندانيان، دستگاه قضايی جمھوری اس:می 
. مجبور به آزادی موقت ده ھا ھزار زندانی شد

اکنون اما با وجود اينکه ويروس کرونا به طور 
جدی جان زندانيان را تھديد می کند و خطر جان 
باختن آنان نسبت به ماه ھای فروردين و 
ارديبھشت بيشتر شده است، دستگاه قضايی رژيم 
نه تنھا کمترين اقدامی نسبت به آزادی دائم و يا 
موقت زندانيان انجام نداده است، بلکه در شرايط 
بحران کرونايی، با افزايش دستگيری و به اجرا 
گذاشتن احکام متھمانی که توسط بيدادگاه ھای 
جمھوری اس:می به حبس محکوم شده اند، عم: 

 . تعداد بيشتری را به درون زندان ھا کشانده است
حال با توجه به مجموعه شرايط موجود، اين 
پرشس پيش می آيد که تسريع اقدامات 
سرکوبگرانه دستگاه قضايی در وضعيت فعلی بر 

آيا می توان .  بستر چه شرايطی شدت گرفته است
تشديد سرکوب در جامعه و اعمال فشار بيشتر بر 
زندانيان را به حساب اقتدار جمھوری اس:می 
دانست؟ يا بايد آن را به حساب ترس و وحشت 

 ھيئت حاکمه ايران در شرايط کنونی دانست؟ 
بر کسی پوشيده نيست که تشديد اقدامات 
سرکوبگرانه جمھوری اس:می در متن جامعه و 
بی توجھی دستگاه فاسد قضايی نسبت با س:مت 
و جان و زندگی زندانيان، حداقل در اين برھه 
زمانی نه فقط بيانگر اقتدار جمھوری اس:می 
نيست، بلکه بر عکس، عميقا ناشی از وحشت 
طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن از وضعيت 
. به شدت بحرانی حاکم بر نظام و جامعه است

وضعيتی که در يک سوی آن، نارضايتی عميق 

کارگران و عموم توده ھای زحمتکش مردم ايران 
ھمانند آتش زير خاکستر زبانه می کشد، و در 
سوی ديگر، تعميق ھرچه بيشتر بحران ھای 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کل 
ساختار نظام، وحشت فزاينده ای را در دل سران 

 . جمھوری اس:می افکنده است
در چنين وضعيتی که نارضايتی کارگران و `يه 
ھای مختلف توده ھای مردم ايران به مرز انفجار 
رسيده و بحران ھای سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی موجود به شدت بر گلوی جمھوری 
اس:می چنگ انداخته اند، وقوع مجدد خيزش ھا 

، طبقه ٩٨ و آبان ٩۶و قيام ھايی ھمانند دی ماه 
وجود .  حاکم را به شدت ھراسناک کرده است

چنين ترس و وحشتی را به روشنی می توان در 
سخنان سران و وابستگان به حکومت پيرامون 
شرايط بحرانی و موقعيت ازھم گسيخته جمھوری 
اس:می ديد که به نحو آشکاری به شرايط بحرانی 
و موقعيت ازھم گسيخته جمھوری اس:می و 

  .کنند ای اذعان می ھای توده احتمال برآمد خيزش
در چنين وضعيتی که رژيم جمھوری اس:می در 

 سال ۴١ضعيف ترين دوران حيات خود طی 
گذشته است، در شرايطی که نارضايتی کارگران 
و توده ھای زحمتکش مردم ايران به نقطه انفجار 
رسيده، در شرايطی که به روزھای سالگرد قيام 

 نزديک می شويم و با`خره در شرايطی ٩٨آبان 
که حلقه فشار چه از داخل و چه از خارج مدام بر 
گلوی جمھوری اس:می تنگتر می شود، واضح 
است که تشديد سرکوب در جامعه، عدم آزادی 
موقت زندانيان و اعمال فشار بيشتر به آنان 

 . ھرگز نشانه اقتدار رژيم نيست
گزارش جديد آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان 

نقض مکرر "او از ادامه "  نگرانی جدی"ملل و 
در ايران و تاکيد بر "و فاحش حقوق بشر

نارضاتی عمومی توده ھای مردم ايران در 
به نظر می رسد "گزارش دبيرکل با اين جمله که 

ريشه اين نارضايتی از نظام سياسی و بحران 
، خود به روشنی نشان می دھد که "اقتصادی باشد

اکنون حتا نھادھای بين المللی و حقوق بشری نيز 
شان، شکست، ناکامی و  به رغم ماھيت بورژوائی

فروپاشی قريب الوقوع نظام جمھوری اس:می را 
 . باور کرده اند

در واقع، محکوميت رو به تزايد جمھوری 
اس:می در نھادھای حقوق بشری و سازمان ملل 
متحد، جملگی بر خاسته از ھمين شرايط بحرانی 

بحران .  حاکم بر نظام جمھوری اس:می است
ھايی که ريشه در بروز اعتراضات، نارضايتی 
ھای عمومی و گسترش مبارزات علنی توده ھای 

نارضايتی و مبارزاتی که از .  مردم ايران دارد
 به اين سو، به صورت خيزش، قيام، ٩۶ديماه 

شکل گيری اعتراضات و اعتصابات کارگری 
ھرچند پراکنده، کل جامعه را فرا گرفته و ھيئت 

 . حاکمه ايران را به وحشتی فراگير کشانده است
پوشيده نيست، شکل گيری اين شرايط، وضعيت 
نسبتا مناسبی را برای خانواده ھای زندانيان، 
طبقه کارگر، زنان، معلمان، بازنشستگان، 
دانشجويان و عموم توده ھای مردم ايران ايجاد 

نه به "کرده است تا با عمومی کردن شعار 
و زندانی سياسی آزاد بايد "  شکنجه، نه به اعدام

گردد، در ابعادی وسيع و ھمگانی برای آزادی 
زندانيان به مبارزه ای پيگير، جدی و مستمر بر 

 . خيزيم
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 اط:عيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست
 !پيمان ارتجاع عليه کارگر و سوسياليسم

 
 
ايران در تب سرنگونی .  رضا پھلوی ت:شی ديگر برای سر و سامان دادن به صفوف ارتجاع سرمايه با ھدف اعاده نظم سرمايه داری است"  پيمان نوين"

راض و خواھی ميسوزد، نفرت انباشته شده در جامعه بی حد و حصر است، طبقه کارگر و مردم زحمتکش در منگنه بيماری و فقر و ف:کت و استبداد با اعت
جامعه قطبی تر از ھر .  اعتصاب راھی برای برون رفت ميجويند و انتقاد کارگری و سوسياليستی ھر روز جای محکمتری در سياست ايران پيدا ميکند

تشديد تحرک نيروھای طبقه بورژوازی ايران، اعم از حکومتی و اپوزيسيونی، در .  زمانی است و امکان ت:قی سياسی و بھم خوردن اوضاع بسيار با`ست
"مقابل اين وضعيت مشخص برای مصون داشتن نظم سرمايه و سنگربندی در مقابل ھر تحول انق:بی است جلوه ای ديگر از صفبندی "  پيمان نوين. 

 . بورژوازی در مقابل طبقه کارگر در کشمکش طبقاتی جاری برسر آينده ايران در متن يکدوره ملتھب سياسی است
رضا پھلوی نه پيمان است و نه "  پيمان نوين. "بورژوازی از اينرو که کھنه است و نظام بردگی مزدی را پاس ميدارد، راه حلھايش ھم واپسگرا و عتيق است
نه جنجال رسانه ھای قلم به مزد، که روزی .  حاوی نکته نوينی است، تکرار م:ل آور شعارھای کھنه و سياستھای ناکام شده در يک بسته بندی جديد است

شورای "اند، نه حمايت جمھوريخواھان و ناسيوناليستھای متشکل در "  شاھزاده"بلندگوی اص:ح طلبی اس:می و آخوند و روزی تريبون اعاده سلطنت و 
پيمان "به نظر.  ، نه دفاع فا`نژيستی شبکه فاشيستھای فرشگرد از اين پيمان، نتوانست جانی به ت:ش جديد برای آلترناتيوسازی بورژوائی بدھد"مديريت گذار

 .مرده بدنيا آمده است" نوين
 جنگ ما بعنوان نيروھای چپ و کمونيست، کسانی که بروشنی ماھيت و محتوای پروژه ھای آلترناتيو سازی اپوزيسيون بورژوائی را افشا و به آن اع:ن
ستقرار کرده ايم، بعنوان بخشی از جنبش دھھا ميليونی طبقه کارگر و مردم خواھان برابری و رفع تبعيض که برای سرنگونی انق:بی جمھوری اس:می و ا

 :يک حکومت شورائی و کارگری مبارزه ميکند، اع:م ميکنيم
اعاده سلطنت که با يک قيام .  كارگران و مردم ايران چھل و دو سال قبل رژيم سلطنتی را سرنگون كردند.  در ايران سناريوی خمينی قابل تکرار نيست

سلطنت و اس:م ھردو به گذشته تعلق دارند، آينده را نيروھائی .  مردمی جارو شد و تعويض ولی فقيه با شاه راه حل نيست، توھين به شعور مردم ايران است
تنھا با ريشخند "  مبارزه با اھريمن"و يا شعار مذھبی و خرافی "  ھمه باھم"سياستھای پوپوليستی .  ميسازند که در کار سرنگونی انق:بی جمھوری اس:می اند

رژيم چينج و حمله نظامی که توسط بخشی از اپوزيسيون بورژوائی مستقيم و غير مستقيم حمايت و تبليغ .  کارگران و مبارزان آزاديخواه و فھيم بدرقه ميشود
و فشار کنترل شده در "نافرمانی مدنی"توصيه گسترش سياست .  ناتو بايد در اتاق انتظار بمانند"  وطنی"می شود، افقی ندارد و تا اط:ع ثانوی سربازان 

امری که آنھا را ھمراه با بخشی .  پائين بعنوان ابزاری در معامله و بند و بست در با`، خط مشی مشترک اين نيروھا برای تبری جوئی از عمل انق:بی است
اما اين تصور که با چھار تظاھرات کنترل شده .  متحقق شود" انق:ب مخملی"از رژيم و نيروھای نظامی خواھان يک دولت انتقالی ميکند که بايد با سناريوی 

، ميتوان يک آنگ سان سوچی را در تھران بقدرت نشاند، ھمانقدر مسخره "رھبر"و حمايت دولت آمريکا و در بوق کردن افرادی بعنوان "  مسالمت آميز"و 
لذا .  مذاکره با جمھوری اس:می ھم که سياست بخشی از موئتلفين اين پيمان ارتجاعی است نيز جواب نداده است.  است که تعويض خامنه ای با رضا پھلوی

ديگر تنھا راه واقعی نفی جمھوری اس:می، مبارزه مستقيم و متشکل و انق:بی، گسترش مبارزه اعتصابی و کارگری، خيزشھای توده ای و تکرار آبانی 
 . برای سرنگونی جمھوری اس:می است

 
 !کارگران، مردم آزاديخواه ايران

 
طرفداران تداوم سرمايه داری و نظم مبتنی بر استثمار خشن و استبداد، حاميان دستگاه دين و آخوند : اين بورژوازی ايران است که بی پرده در مقابل شماست

در عصر انق:بات تکنولوژيک و انفجار اط:عات، مدافعين "  ناجی"و "  ايزد"و "  نور در مقابل اھريمن"و شريعت اس:م، مبلغين خرافات دنيای کھن و 
" پيمان نوين. "صد سال است اين نيروھا بجز ارتجاع و استبداد و ديکتاتوری در آن مملکت کارنامه ای ندارند.  بازسازی ارتش و سپاه و نيروی سرکوب

 . ت:شی برای تکرار اين دور باطل است
ما ھمراه با کارگران و مردم آزاديخواه در اعتصاب و مبارزه و .  ما در مقابل کليه راه حلھای بورژوائی راه حل شورايی و سوسياليستی را قرار ميدھيم

ما وعده نميدھيم و به ھيچ خرافه ای توسل نميجوئيم بلکه معنای سرنگونی را بعنوان پرچم پيروزی بر .  خيزش برای سرنگونی در صف اول حاضر ميشويم
تنھا اين مسير است که می تواند به قدرتگيری يک دولت انق:بی شورايی و کارگری .  جمھوری اس:می بروشنی اع:م کرديم و برای آن مبارزه می کنيم

نظامی و نظم استثمارگرانه موجود در سطوح مختلف سياست و اقتصاد و قوانين و مناسبات اجتماعی،   -منجر شود که با درھم شکستن دستگاه بورکراتيک 
 . به سيادت سياسی و اقتصادی بورژوازی پايان دھد

رتجاعی بدون حضور مستقل سياسی و قدرتمند پرچم کارگری و سوسياليستی بعنوان يک جنبش قدرتمند و آلترناتيو، بدون نقد و افشای بی امان سياستھای ا
اگرامروز اين پروژه ھا با تمام .  صفوف طبقات حاکم و اپوزيسيون بورژوائی، حاصل ھر مبارزه قھرمانانه برای سرنگونی ميتواند به شکست کشيده شود

سانه ھا و حمايت ميديای بورژوايی که از آن می شوند ھنوز مورد توجه نيستند اما با تشديد بحران انق:بی و مسجل شدن سقوط رژيم اس:می، توسط ھمين ر
اگر طبقه کارگر و جنبشھای آزاديخواه و اردوی انق:بی متشكل و آماده نباشند، جبھه .  حمايت دولتھا و گروگرفتن مردم ايران ميتوانند به قدرت پرتاب شوند

فراخوان ما اينست که بدون توھم در مقابل صف آرائی ارتجاع مدافع سرمايه بايستيم و صفوف سرنگونی .  ارتجاع ميتواند بار ديگر خود را تحميل نمايد
 .  انق:بی و يک رھائی ھمه جانبه سوسياليستی را تقويت کنيم

 
!سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس?می  

!زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم  
 

٢٠٢٠ اکتبر ١٥ - ١٣٩٩ مھر ماه ٢٤  
 

حکمتيست،  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاھا  
.و ھسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   
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 ابعاد بی سابقه اقدام به خودکشی کودکان در ايران

٨از صفحه   

نتوانسته بودند برای عيد نوروز يک دست لباس 
نو برای او بخرند، در فروردين ماه خود را 

 ١۶در ارديبھشت ماه ، دو دختر .  آويز کرد خلق
 ساله  در بخش ھلي:ن استان اي:م، اقدام به ١٧و 

. خودکشی کردند و جان خود را از دست دادند
 ساله کرمانشاھی در خرداد ١١آرمين کودک کار 

تنھا در طول يک .  ماه به زندگی خود پايان داد
 ساله ١٧ تا ١۴ماه در خرداد ماه،  سه نوجوان، 

ھای دانيال حسين پور، آ` عنبری، نگين  به نام
کرمی و مفيدە حسين نژاد در سقز در نتيجه فقر و 
مشک:ت خانوادگی، خودکشی کردند و جان خود 

 . را از دست دادند
ساله در روستای ١۵مرتضی :  در شھريور ماه

گلدره ھلي:ن اي:م به خاطر فقر و ف:کت 
 .آويز کرد اش، خود را حلق خانواده

 ساله ، مبينا در ١٠در مھر ماه يک دختر بچه 
امين آباد شھرستان ری با -محله حاجی آباد

در مھر ماه، يک .  آويز کردن خود جان سپرد حلق
 ساله در شھرستان پارس آباد مغان در ١۶پسر 

استان اردبيل، با اسلحه شکاری اقدام به خودکشی 
ھا نمونه  به ده.  کرد و جان خود را از دست داد

ديگر از خودکشی کودکان در ھمين چند ماه اخير 
اما تنھا خود کودکان نيستند .  توان اشاره کرد می

آنھا در .  کنند که اقدام به خودکشی می
ھای محروم و  ھای دستجمعی خانواده خودکشی

کم نيست .  رسند مستاصل نيز به قتل می
ھائی از قتل کودکان توسط پدران و  نمونه

مادرانی که به خاطر فقر، کودکان خود را به قتل 
رساندند و خودشان ھم به ھمراه کودکانشان 

 . خودکشی کردند
در بھمن ماه بود که مادری در شيراز از آن رو 

 زندگی خود و فرزندانش  که نمی توانست ھزينه
را تامين کند، برای رھائی از عذاب ناشی از 

 ساله خود ١٢ و ٨فقر، دو کودک دختر و پسر 
يادمان .  را کشت و به زندگی خود نيز پايان داد

ای از ھمين اتفاق سه سال پيش در  ھست که نمونه
 ۴ کودک ٢مشھد رخ داد که مادری به علت فقر، 

اش را در خواب خفه کرد و با بريدن   ساله٨و 
رگ دست خودش خودکشی کرد، اما جان سالم به 

چند روز پيش درست در ھمان روزی که .  دربرد
 ساله خودکشی کرد، قضات فاشيست ١١محمد 

جمھوری اس:می اين مادر را که سراسر 
اش فقر و عذاب بود و از مرگ نجات  زندگی

يافته بود، به اعدام محکوم کردند، تا او ھم در 
روزنامه خراسان .  کنار فرزندانش دفن شود

قضات با تجربه دادگاه پس از برگزاری :"  نوشت
چندين جلسه محاکمه، رای به قصاص نفس زن 

)  مھر٢٠( ساله دادند و سپيده دم روز گذشته٣٣
با حضور قضات اجرای احکام در زندان 

 ."  مرکزی مشھد به دار مجازات آويخته شد
ھای متعددی از  در ھمين چند ماه اخير گزارش

خودکشی کارگران بيکار، کارگرانی که دستمزد 
ھا به تعويق افتاده و ھزاران تن از  ھا ماه آن

مردمی که از فرط فقر و بدبختی به خودکشی 
آنچه که معمو`ً .  اند انتشار يافته است متوسل شده
ھائی است که به  يابد، آمار خودکشی انعکاس می
ھزاران مورد از اين .  انجامد  مرگ می

ھا ھزار مورد از  ھا علنی نمی شود و ده خودکشی
ھائی که به مرگ نمی انجامد، کسی از  خودکشی

 .شود ھا با خبر نمی آن
ھا  ببينيم آمار رسمی دولتی در باره اين خودکشی 

 گويند؟  چه می
معاون پزشکی و آزمايشگاھی سازمان پزشکی 

در سال :  قانونی کشور در خرداد ماه امسال گفت
 نفر بر اثر خودکشی جان ١۴٣ ھزار و ۵گذشته 

اين رقم در مقايسه با سال .  خود را از دست دادند
 . درصد رشد داشته است٠ / ٨، به ميزان ٩٧

 مورد ۵١٧از اين تعداد، ھزار و :  وی افزود
مورد )  ۶٢۶ ھزار و ٣(مربوط به زنان و بقيه 

 .مربوط به مردان بود
بيشترين متوفيان ناشی از :  وی ادامه داد

 ٢۴ تا ١٨ سال و سپس ٣٩ تا ٣٠خودکشی بين 
 .سال سن داشتند

تحصي:ت افرادی که با خودکشی به زندگی خود 
پايان دادند، به ترتيب بيشترين تحصي:ت مربوط 

دانشگاھی و  به مقطع راھنمايی، ديپلم، پيش
 .ابتدايی بود

مدير برنامه "اما در  شھريور ماه سال گذشته 
پيشگيری از خودکشی دفتر س:مت روان 

آمار "  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
و ارقام ديگری ارائه داد که به واقعيت نزديک 

 ھزار نفر ١٠٠سال گذشته :"  او گفت.  تر است
 ٨٠اقدام به خودکشی در کشور ثبت شده که 

ھزار مورد آن  خودکشی با استفاده از دارو بوده 
 برابر ٣٠ تا ٢٠ميزان اقدام به خودکشی .  است

 نفر ١٢۵ميزان فوت ناشی از آن بوده و حدود 
آمار .   ھزار نفر جمعيت می باشد١٠٠در ھر 

 با شيب م:يم ٩٧ تا ٩۴خودکشی طی سال ھای 
 ۵و افزاينده مواجه بوده و تقريبا ساليانه حدود 

 ھزار نفر جمعيت خودکشی ١٠٠نفر  در ھر 
 . " منجر به مرگ رخ داده است

"  وی افزود  تا ٩۴اقدام به خودکشی از سال : 
/  ٠٩از )  ٩٧سال (  سال گذشته  / ٢۴ به ٩۴   

 در صد ھزار و ميزان فوت ناشی از ١٢۵
/  ٠۴خودکشی از  /  ٢٣ به ۵   در صد ھزار ۶ 
 تا ٩۴آمار خودکشی طی سال ھای .  رسيده است 

 با شيب م:يم و افزاينده مواجه بوده و تقريبا ٩٧
 ھزار نفر ١٠٠ نفر در ھر ۵ساليانه حدود 

به عبارت ديگر ھر سال بيش ."  جمعيت می باشد
از پنج درصد به آمار خودکشی در کشور افزوده 

"  شده است  درصد موارد اقدام به ٧۵حدود . 
 سال بوده و ٣۴ تا ١۵خودکشی در گروه سنی 

 ." درصد اين موارد متاھل ھستند۵٠حدود 
 درصد موارد اقدام به ٧٣:  وی اضافه کرد

خودکشی ساکن مناطق شھر و حاشيه شھر 
 درصد موارد اين اقدام افراد ٣٣حدود :  ھستند

 درصد دانش آموز و ھشت درصد ١١خانه دار، 
 ."افراد بيکار ھستند

اين آمار البته مربوط به دو سال پيش است که 
. اوضاع به وخامت سال گذشته و جاری نبود

ای  اکنون خودکشی کودکان به تعداد بی سابقه
 . رسيده است

آماری که روزنامه جھان صنعت در خرداد ماه 
امسال ارائه داد، ابعاد فاجعه  را دقيق تر نشان 

جديدترين تحقيقات : "اين روزنامه نوشت.  دھد می
پژوھشگران رشته علوم اجتماعی، آمار خودکشی 

 ١٣٩۴-١٣٩٨در ايران را طی مدت چھارساله 
 درصد افزايش نشان داده و ھر سال ۶٠به ميزان 

 درصد به آمار خودکشی در کشور افزوده ١۵
ھا در ايران اکنون نسبت  آمار خودکشی. شده است
 درصدی ھمراه ٢٣ با افزايش ١٣٩٨به سال 
 ."بوده است

بار خودکشی را در ايران  اين آمار ابعاد فاجعه
دليل اين فاجعه که حتی برطبق .  دھند نشان می

 ھزار ١٠٠آمار رسمی در ھر سال متجاوز از 
ھا را  درصد آن١١کنند،  نفر اقدام به خودکشی می

درصد در ھر سال ١۵کودکان تشکيل می دھند و 
. گردد، پوشيده نيست به آمار خودکشی افزوده می

ای طبقاتی مبتنی بر  اين ھمه،  نتايج جامعه
نابرابری، تبعيض و فقر است که فقر و ثروت را 

در حالی .  در دو قطب جامعه انباشت کرده است
دار و ثروتمند تمام  که گروه کوچکی سرمايه

اند،  ثروت کشور را در دست خود متمرکز ساخته
درصد جامعه زير خط فقر به سر ٨٠متجاوز از 

ھای  ھا تن اعضای خانواده برند و ميليون می
در اين .  گذارند زحمتکش، گرسنه سربر بالين می

جامعه به ھمان نسبت که بحران اقتصادی در 
طول چند سال اخير عميق تر شده، دستمزد 
کارگران مدام کاھش يافته، نرخ تورم مدام 
افزايش يافته  و بر تعداد بيکاران مدام افزوده شده 
است، آمار خودکشی و مرگ ناشی از آن نيز 

 و مأيوسانسان فقير،  .  افزايش يافته است
مستاصلی که در منتھای فقر و بدبختی گرفتار 

انداز روشنی در برابر خود  است، ھيچ چشم
بيند و راه حل مصائب اجتماعی نظم  نمی

شناسد، به خودکشی  داری حاکم را نمی سرمايه
  ھا خانواده حال اگر ميليون.  شود متوسل می

کارگر و زحمتکش به رغم اين ھمه فشار و فقر 
توانند در برابر اين شرايط مقاومت کنند  مادی می

و حتی راه حل معضل را در مبارزه برای 
دانند که اين ھمه مصائب  برانداختن نظمی می

اجتماعی به بار آورده است، بسی دشوار است که 
ھا بتوانند کودکان خرد سال خود را قانع کنند  آن

که کفش و لباس مناسب نداشته باشند، وسايل 
تحصيل نداشته باشند، وسايل ورزش نداشته باشند 

 شود که مدام برتعداد  اش اين می نتيجه.  و غيره
کنند افزوده می  کودکانی که  اقدام به خودکشی می

 ٨٠ای `اقل  گرچه علت اصلی و ريشه.   گردد
ھا اقتصادی است، اما در جائی  درصد خودکشی

ھم که پای اين عامل در ميان نباشد، نظير 
خودکشی به ويژه زنان و دخترانی که با خشونت 

اند،، باز ھم ريشه اين  خانوادگی و دولتی مواجه
ھا در نظم ارتجاعی و پوسيده حاکم بر  خودکشی

ايران، از جمله نظم سياسی موجود و دولت دينی 
ای، راه حلی برای  در چنين جامعه.  حاکم است

دليلی ھم .  ای با خودکشی وجود ندارد مقابله ريشه
تر از اين نيست که سال به سال بر آمار  روشن

راه مقابله با اين .  شود ھا افزوده می خودکشی
فاجعه اجتماعی، برانداختن نظمی است که 
مصائب اجتماعی بی شماری برای مردم ايران به 
بار آورده است و يکی از اين مصائب، ابعاد 

آور خودکشی و افزايش روزافزون آن از  حيرت
 .جمله در ميان کودکان است
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 ابعاد بی سابقه اقدام به خودکشی کودکان در ايران

 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 
 عمودیپو`ريزاسيون 

 
 :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 

بود که می خواھد به سه دانش آموز گوشی بدھد 
ای در کار نبود و  ھيچ گوشی.  اما اين اتفاق نيفتاد

تنھا دليل غصه پسرم که باعث شد اين ب: را سر 
پدر اين ."  خودش بياورد ھمين نداشتن گوشی بود

 . کودک بيمار و بيکار است و مادر او، کارگر
 ساله، ١۵چھار روز بعد نيز يک کودک کار 

ساکن شھرستان کنگان استان بوشھر، خودکشی 
علت خودکشی اين کودک نيز فقر اع:م .  کرد
به گفته منابع دولتی اين کودک در يک .  شد

 .فروشی، کارگر بوده است کارگاه سنگ
ھای متعددی از   در طول يک سال اخير، با نمونه

زينب، دختر .  ايم ھا رو به رو بوده اين خودکشی
 ساله اي:می که خانواده او به علت فقر، ١٢بچه 


