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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

 

  ٣درصفحه 

 

 بحران عراق و چشم انداز آن
 

که پنجمين دوره انتخاباتی  ٢٠٢١اکتبر  ١٠از 
پارلمان عراق بعد از سرنگونی صدام حسين 
برگزار شد، بحران چندين و چند ساله عراق 

به .  وارد مرحله تازه ای از منازعات درونی شد
رغم اينکه انتخابات فوق به منظور کاهش 
تالطمات سياسی و حل بحران حکومتی عراق 
هفت ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شد، اما 
اين امر نه تنها کمکی به کاهش تنش و تعديل 
بحران سياسی موجود در عراق نکرد، بلکه با 
مشخص شدن نتايج انتخابات، بحران تشديد شد و 
دور تازه ای از منازعات سياسی ميان گروه های 

 ٩تا جاييکه با گذشت بيش از .  رقيب باال گرفت
ماه هنوز بحران انتخاب نخست وزير جديد عراق 

 .  به صورت الينحل باقی مانده است
اکتبر نتايج نسبتا متفاوتی با دوره  ١٠انتخابات 

اولين نتيجه اين انتخابات، تحريم .  های قبل داشت
. گسترده آن از طرف توده های مردم عراق بود

به رغم تالش وافری که گروه های در قدرت 
جهت تشويق مردم برای حضور در پای صندوق 
های رای انجام  دادند، به دليل بی اعتمادی مردم 
نسبت به سران دزد و فاسد احزاب اين کشور و 
نيز مخالفت آنان با ساختار نظام سياسی حاکم بر 
عراق، اين دور از انتخابات نسبت به دوره های 

بر اساس .  قبل با تحريم گسترده تری همراه شد
کميساريای عالی مستقل انتخابات "اعالم نظر 

ميليون نفر واجد شرايط حق  ٢۵از تعداد "  عراق
هزار نفر، يعنی معادل  ٧٧ميليون  ٩رای، فقط 

درصد در انتخابات شرکت کردند که از اين  ۴١
يکی از "  احمد الساعدی"ميزان هم به گفته 

نامزدهای ائتالف نيروهای حکومت ملی عراق 
به رهبری عمار حکيم، ده درصد آرای ماخوذه 

 .رای باطله بوده اند
دومين نتيجه انتخابات، پيروزی نسبی ائتالف 
السائرون به رهبری مقتدا صدر و شکست فاحش 

. گروه های وابسته به جمهوری اسالمی ايران بود
نتيجه ای که برای جمهوری اسالمی و احزاب 
هوادار آن خوشايند نبود و لذا از همان آغاز با 
اعتراض ائتالف فتح به رهبری هادی العامری و 
ديگر گروهای شبه نظامی همچون کتائب حزب 

روندی که در تداوم خود به مداخله .  هللا همراه شد
آشکار جمهوری اسالمی و صف آرايی نيروهای 
وابسته به آن در مقابل مقتدا صدر برای معرفی 
نخست وزير مورد نظر او و تشکيل کابينه جديد 

بحرانی که نقطه آغاز آن نه انتخابات .  منتهی شد
کنونی، بلکه به دو دهه پيش باز می گردد که بعد 
از سرنگونی صدام يک نظام سياسی قبيله ای، 
عشيرتی و دينی بر سرنوشت مردم عراق حاکم 

 .شد

توان يافت که  در ايران امروز کمتر کسی را می
توهمی به بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و 

. سياسی در چهارچوب نظم موجود داشته باشد
های عميق که بازتاب تشديد تضادهای  بحران
اند، تمام ارکان نظم  ناپذير جامعه ايران آشتی

ای که در  جامعه.  اند پوسيده حاکم را فراگرفته
های عالج ناپذير  چنگال اين تضادها و بحران

برد و راه  بست به سر می گرفتار باشد، در بن
بست و انحطاط   ديگری برای خروج از اين بن

جز در هم شکستن و دگرگونی نظم حاکم وجود 

 

  ۵درصفحه 

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٨٢شماره  ١۴٠١مرداد    ١٧ –سال  چهل و چهار

 کابينه رئيسی و بسط ارتجاع در تمام سطوح جامعه

ای رئيس قوه قضاييه در مراسم  محسنی اژه
هفتمين دوره اعطای جايزه حقوق بشر اسالمی 

که  مرداد با بيان اين ١١شنبه  در روز سه
برماست که حقوق بشر اسالمی و انسانی که "

، "او دفاع کنيم را تبيين کنيم خواهيم از حق  می
اسالم برای آزادانديشی و صلح و صفا و : "گفت

ها ارزش قائل است اما  آباد دنيا و آخرت انسان
امروز دارند اسالم و مسلمين را با اقداماتی غير 

اسالم را خشن معرفی .  کنند از اين معرفی می
دهند اما اسالم  کنند، بدترين جنايت را انجام می می

کنند و وظيفه ما معرفی  را تروريست معرفی می
 ".درست اسالم است

قضاييه و منصوب   ای رئيس قوه محسنی اژه
" آزادانديشی و صلح و صفا"ای که از  خامنه

چون ابراهيم رئيسی  کند، هم صحبت می
اش به خون بسياری آلوده  ست که دست جالدی

ها پيش در  ست که سال او همان کسی.  است

ای حکم ربودن و قتل  های زنجيره جريان قتل
رغم اعتراف يکی  اما به. پيروز دوانی را داده بود

از دستگيرشدگان در مورد نقش وی در قتل 
. پيروز دوانی، حتا يک بار هم بازخواست نشد

چنين به دليل پرتاب کردن دو  ای هم محسنی اژه
قندان به سمت عيسی سحرخيز و گاز گرفتن او 
در نشست هفتگی هيات نظارت بر مطبوعات 

زمانی که وی به عنوان نماينده قوه قضاييه در (
عنوان يک هيوالی  به)  کرد آن جلسات شرکت می

االيام حتا در درون حاکميت  وحشی از قديم
 . معروف شده بود

او از زمانی که به رياست قوه قضاييه رسيد، 
گری و جنايت در اين دستگاه سرکوب  وحشی

حال همين فرد که .  رژيم را نيز شدت بخشيد
" القضات جمهوری اسالمی قاضی"امروز ردای 

را بر تن کرده از حقوق بشر اسالمی و دفاع از 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

مجازات تأخير در اين دگرگونی، سير .  ندارد
گردی است که جامعه ايران از  قهقرائی و عقب

ويژه در  جهات مختلف با آن مواجه است و به
باری به خود  طول چندين سال اخير ابعاد فاجعه

 . گرفته است 
آنچه در طول يک سال گذشته نيز در ايران 

های پيش از آن، تصويری  گذشت در ادامه سال
کاملی از اين سير قهقرائی  و فجايعی است که 

ها  نظم حاکم به بار آورده و مردم ايران با آن

 اندازيم آفرينان آتش برجان مرگ
 

های اجتماعی  سرعت در شبکه روز که به ٧٠کارگر در ظرف کمتر از  ٨اعالم خبر دردناک خودسوزی 
کارگرانی .  انعکاس يافت، بار ديگر اذهان جامعه را متوجه وضعيت معيشتی وخامت بار کارگران ساخت

بخشند اما  اند و به آحاد جامعه جان وزندگی می که ستون اصلی جامعه و آفريننده انواع کاالها و نعمات
توانند مخارج خود و  شوند، نمی ولورده می حدوحصر، له های سنگين استثمار و ستم بی خود در زير چرخ

افکنند  خانواده را تأمين کنند و به زندگی ادامه دهند و برای رهايی از رنج و درد، آتش برجان خويش می
ها  ها، نوشيدنی ها، پوشيدنی ها، باغ ها، خانه چيز از اوست، تمام ويالها، ساختمان همه.  بازند و جان می

ها و اماکن و  خانگی، استخرها، پارک ها، تمام لوازم ها ، اتومبيل ها، هواپيماها، قطارها، اتوبوس خوراکی
وسايل تفريحی همه و همه آفريده دست و مغز اوست، او اما ازآنچه خود آفريده محروم و چنان در فشار 

! کشد ريزد و کبريت می دهد، بنزين به روی خود می ترجيح می"  زندگی"  و فقراست که مرگ را براين 

٢درصفحه   

 حقوقی گری و بی کارنامه سراسر جنايت، وحشی
 "  حقوق بشر اسالمی"
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 بحران عراق و چشم انداز آن

  ۶درصفحه 

پس از سرنگونی صدام حسين که با تهاجم نظامی 
 ٢٠٠٣ارتش آمريکا و متحدانش در سال 

صورت گرفت، در پی تبانی آشکار و پنهان 
دولت آمريکا و جمهوری اسالمی يک قانون 
اساسی ارتجاعی که تامين کننده منافع آمريکا، 
جمهوری اسالمی و  سران قبيله ای، عشيرتی و 

طبق قانون .  دينی حاکم بر عراق است، تنظيم شد
اساسی جديد، معرفی رئيس جمهور به نمايندگان 
احزاب ُکرد، رياست مجلس به نيروهای سنی 
مذهب و نخست وزير به شيعيان واگذار شده 

در واقع بحران قدرتی که هم اکنون .  است
سراپای عراق را فرا گرفته است، ريشه در همين 

عشيرتی دارد که آشکارا   –نظام سياسی قبيله ای 
بر ضد منافع توده های مردم عراق تنظيم شده 

بحرانی که هر بار پس از هر انتخابات .  است
پارلمانی برای انتخاب نخست وزير و تشکيل 
کابينه به نزاعی ناعالج ميان سران فاسد احزاب 

اين .  و کشورهای حامی آنان تبديل می شود
که نوری المالکی عنصر  ٢٠١٠بحران از سال 

وابسته به جمهوری اسالمی نخست وزيرعراق 
شد، به دليل اقدامات سرکوبگرانه او عليه مردم 

تا .  سنی مذهب عراق به طرز آشکاری تشديد شد
جايی که به پايان نخست وزيری زود هنگام 

و روی کار  ٢٠١۴با انتخابات .  مالکی منجر شد
آمدن حيدر العبادی، اگرچه اوضاع آشفته عراق 
نسبت به دوره مالکی کمی تعديل يافت، اما از 

در .  شدت بحران سياسی اين کشور کاسته نشد
، عالوه بر تشديد کلی بحران ٢٠١٨انتخابات 

موجود در عراق، نزاع ميان مقتدا صدر و ديگر 
گروه های شيعه وابسته به جمهوری اسالمی هم 

تا جاييکه معرفی و انتخاب .  مزيد بر علت شد
. ماه به درازا کشيد ٩نخست وزير جديد به مدت 

نيز که نتايج آن با  ٢٠٢١اکتبر  ١٠در انتخابات 
پيروزی نسبی مقتدا صدر نسبت به گروه های 
رقيب همراه بود، بحران عراق باز هم  پيچيده تر 

ماهی که از انتخابات دوره  ٩طی بيش از .  شد
پنجم گذشته است، نزاع ميان مقتدا صدر و 
نيروهای شيعه وابسته به جمهوری اسالمی بر 
سر معرفی نخست وزير جديد آنچنان باال گرفته 
است که تالش ها برای برگزاری انتخابات مجدد 
جهت جلوگيری از خطر وقوع يک جنگ داخلی 

 .   افزايش يافته است
 ۴٠همان طور که اشاره شد به رغم حضور 

درصدی مردم در انتخابات اخير عراق ، ائتالف 
 ٧٣السائرون به رهبری مقتدا صدر با کسب 

کرسی به عنوان بزرگترين گروه پارلمانی اين 
کشور به مجلس راه يافت و طبق قوانين عراق 
مسئوليت معرفی نخست وزير و تشکيل کابينه به 

اما پيشبرد اين مسير .  همين ائتالف واگذار شد
قانونی برای صدر ميسر نشد و او در انجام اين 
امر عمال با کارشکنی و سنگ اندازی نمايندگان 
طرفدار جمهوری اسالمی در پارلمان عراق 

 . مواجه شد
به رغم اينکه مقتدا صدر توافق احزاب ُکرد و 
جريانات سنی مذهب عراق را برای معرفی و 
انتخاب نخست وزير مورد نظر خود به دست 
آورده بود، اما از آنجايی که او در سال های اخير 
سياستی خالف سياست جمهوری اسالمی در 
عراق پيشه کرده است و جمهوری اسالمی هم 

هرگز حاضر به واگذاری قدرت اجرايی عراق 
به جريان های غير همسو با خود نيست، از اين 
رو تمام اقدامات صدر برای انتخاب نخست وزير 
مورد نظر او با مانع نيروهای وابسته به 

تا جاييکه طی .  جمهوری اسالمی مواجه می شد
ماه های گذشته در تمامی فراخوان هايی که دمحم 
الحلبوسی رياست مجلس عراق برای تشکيل 

چهارچوب "جلسات مجلس می داد، نمايندگان 
به رهبری "  ائتالف فتح"متشکل از "  هماهنگی

به رهبری "  ائتالف دولت قانون"هادی عامری، 
نوری المالکی و ديگر جريان های شيعه مخالف 
ائتالف صدر با در پيش گرفتن سياست عدم 

، مجلس )آبستراکسيون(حضور آگاهانه در مجلس 
را از حد نصاب دو سوم نمايندگان خالی می 
کردند و بدين وسيله عمال مانع تشکيل جلسات 

 .مجلس برای انتخاب نخست وزير جديد می شدند
" چهارچوب هماهنگی"در پی  اجرای سياست 

مبنی بر از حد نصاب انداختن مجلس، سرانجام 
نماينده  ٧٣از  ١۴٠١خرداد  ٢٣مقتدا صدر در 

ائتالف خود خواست که استعفا دهند و آن ها نيز 
با استعفای جمعی  نمايندگان ائتالف .  چنين کردند

صدر و پذيرش فوری اين استعفا از سوی رئيس 
مجلس عراق، توازن نيرو به نفع گروهای شيعه 
طرفدار جمهوری اسالمی چرخش کرد و بدين 
سان مسئوليت معرفی نخست وزير جديد به 

و آنان نيز با .  محول شد"   چهارچوب هماهنگی"
عنصر وابسته به "  دمحم شياع السودانی"معرفی 

نوری المالکی در مسير انتخاب نخست وزير 
 . جديد عراق خيز برداشتند

با معرفی دمحم سودانی، کانديدای ائتالف 
که مورد تاييد جمهوری "   چهارچوب هماهنگی"

اسالمی هم بود، دو سوی معادله موافق و مخالف 
انتخاب نخست وزير جديد بهم خورد و اينبار 
مقتدا صدر و جريانات همسو با او در طرف 

. مقابل و مخالفت شديد با دمحم سودانی قرار گرفتند
مقتدا صدر که ديگر نيرويی در مجلس عراق 

ابتدا در .  نداشت به لشکرکشی خيابانی روی آورد
يک نمايش خيابانی چند صد هزار نفر از 
نيروهای وفادار به خود را به کف خيابان های 
بغداد کشاند و دو هفته پس از اين نمايش قدرت 

مرداد ماه جاری با بسيج  ۵در روز چهارشنبه 
نيروهايش به سمت منطقه ممنوعه سبز بغداد 

 . پارلمان عراق را هم تسخير کرد
درست در روزی که قرار بود پارلمان عراق 
برای انتخاب نخست وزيری دمحم سودانی تشکيل 
جلسه دهد، هزاران نفر از نيروهای صدر با 
عبور از ديوار منطقه سبز بغداد وارد پارلمان 

اگرچه در غروب همان روز .  عراق شدند
نيروهای صدر به دستور او، مجلس را ترک 
کردند اما دو روز بعد مجددا واردن پارلمان شدند 
و با اعالم اينکه تا رسيدن به خواست هايشان در 
مجلس مستقر خواهند بود، مانع بازگشايی و 

با وضعيت پيش .  تشکيل جلسات پارلمان شدند
آمده رئيس مجلس عراق هم دستور تعليق پارلمان 

با تعطيلی موقت .  را تا اطالع ثانوی صادر کرد
جلسات مجلس عراق، اگرچه صدر يک گام به 
پيشبرد استراتژی جديد خود نزديک شد، اما 
بحران عراق وارد مرحله ای حاد و تا حدودی 

 .غير قابل پيش بينی شد

پيام و استراتژی مقتدا صدر در اين مرحله از 
بحران عراق، انحالل پارلمان و انجام انتخابات 

اگر چه او قبال بارها بر تغيير نظام .  مجدد است
سياسی عشيرتی، قبيله ای و دينی حاکم بر عراق، 
خروج همه نيروهای خارجی، خلع سالح 
نيروهای شبه نظامی و ادغام آنها در ارتش عراق 
تاکيد داشته است، ولی در اين مرحله فعال 
خواست خود را روی دو مطالبه انحالل پارلمان 

اين .  و انجام انتخابات جديد متمرکز کرده است
استراتژی مقتدا صدر اگرچه تا اين لحظه با 
چراغ سبز کشورهای غربی مواجه شده و حتا 
حمايت مصطفی الکاظمی، نخست وزير موقت 
عراق و دمحم حلبوسی، رئيس مجلس عراق را به 
همراه داشته است، اما در ابتدا با واکنش تند 
نوری المالکی و ديگر نيروهای مخالف صدر که 
جملگی طرفدار جمهوری اسالمی ايران هستند، 

 . مواجه شد
همزمان با تسخير پارلمان عراق و طرح 
مطالبات مقتدا صدر، شدت واکنش نوری 

و شبه "  چهارچوب هماهنگی"المالکی، ائتالف 
نظاميان حشد الشعبی تا بدان حد باال بود که نشانه 
های کم و بيش آشکاری از شعله ور شدن يک 

اما با موضع .  جنگ داخلی در عراق قوت گرفت
گيری مصطفی الکاظمی و دعوت او از همه 

هزار "نيروهای عراق به آرامش و بيان اينکه 
و "  روز گفتگو بهتر از يک روز جنگ است

چراغ سبزی که آمريکا، فرانسه و اتحاديه اروپا 
نسبت به اهداف مقتدا صدر و اعتراضات خيابانی 
مجموعه طرفداران او نشان دادند، فتيله آتش 

" چهارچوب هماهنگی"خشم  نوری المالکی و 
ابتدا هادی العامری، رهبر .  کمی پايين کشيده شد

ائتالف فتح و رئيس فراکسيون حشدالشعبی از 
طرح مذاکره و گفتگو با مقتدا صدر استقبال کرد 
و برای رسيدن به توافق خواهان مذاکره و 

با جريان صدر "  چهارچوب هماهنگی"همکاری 
پس از او، جريان حکمت ملی، به رهبری .  شد

. عمار حکيم نيز از مذاکره با صدر استقبال کرد
الکاظمی و دمحم حلبوسی، نخست وزير و رئيس 
مجلس عراق نيز دست کم تا لحظه کنونی از 
روی آوری همه گروه ها به مذاکره بر سر توافق 
برای انجام انتخابات مجدد برای برون رفت از 

 .بحران بی دولتی عراق، حمايت کردند
آنچه مسلم است بحران عراق عميق تر از آن 

اگر .  است که با انتخابات مجدد رفع و رجوع شود
انتخابات راه حل بحران عراق بود، دست کم در 
پی پنج دور انتخاباتی که تاکنون صورت گرفته 
است، بحران عراق می بايست کمی تعديل می 

اما واقعيت نشان داده است که با انجام هر .  شد
انتخاباتی نه تنها از شدت بحران کاسته نشده 
است، بلکه بحران موجود تشديد و دامنه 

. منازعات گروه های حاکم افزايش يافته است
پوشيده نيست، بحران عراق که تا کنون به 
صورت الينحل باقی مانده است، ريشه در نظام 
سياسی عراق دارد که نحوه تقسيم قدرت در اين 
کشور نه بر مبنای منافع توده های مردم که اساساً 
بر مبنای تامين منافع سران احزاب فاسد حاکم بر 
عراق و کشورهای منطقه و جهان تنظيم شده 

در چنين وضعيتی روشن است آنچه اين .  است
بحران را به مرحله الينحل کنونی رسانده است 
همانا تضاد منافع گروه های حاکم بر عراق و 
تضاد منافع کشورهای منطقه و جهان است که 
هر کدام با داشتن نيروهای شبه نظامی وابسته به 
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١از صفحه  دهد که از کل جمعيت جوان  ها  نشان می بررسی 
ميليون نفری ايران،  بيش از  ١۶/  ٧در سن کار 

ميليون نفر غير شاغل و غير محصل هستند   ۶/ ٣
اگر فقط همين .  رسد درصد می ٣٨که اين نرخ به 

ً اعالم شده در نظر  رقم را با تعداد بيکاران رسما
ميليون  ٨/    ۵بگيريم، تعدادی بيکاران الاقل 

در واقعيت  آمار بيکاران در ايران با .  خواهد بود
ترشدن بحران  از ده ميليون نيز فراتر رفته  عميق
وضوح عمق رکود اقتصادی را  اين آمار به.  است

 . دهد در ايران نشان می
رکودی که به آن اشاره شد، با تورم افسارگسيخته 

رئيسی ادعا کرده بود که در سال .  همراه بود
نخست زمام داريش  نرخ تورم را به نصف 

های بعد اين نرخ  کاهش خواهد داد و در سال
يک سال آنچه که  اما در اين.  رقمی خواهد شد تک

ارزش پول کشور .  رخ داد،خالف اين ادعا بود
بار ديگر شديداً دچار کاهش شد و بهای کاالها 

 . درپی افزايش يافت پی
درنتيجه کاهش ارزش پول ، نرخ برابری لایر 
در مقابل دالر آمريکا تنها از ابتدای سال جاری 

 .داد درصد از ارزش خود را ازدست ٢۵
آخرين آمارهای رسمی دولتی حاکی است که در 

فقط  از نرخ تورم چيزی  يک سال گذشته نه
مرکز آمار .  کاسته نشد، بلکه برعکس افزوده شد

 ۵۴به  ١۴٠١ای در تير  تورم نقطه:  گويد می
ماهه        ١٢درصد  رسيد   و  تورم  متوسط  

در همين حال  تورم .  درصد است  ۴٠/    ۵
ها نيز در تير  ها و آشاميدنی ای خوراکی نقطه

درصد  ٨٧، ١۴٠٠در مقايسه با تير  ١۴٠١
 . اعالم گرديد که حدوداً دو برابر است 

ويژه در  اين واقعيت برکسی  پوشيده نيست که به
عنوان بخشی از  پی حذف دالر ترجيحی به

سياست اقتصادی نئوليبرال که در همان حال 
منبعی برای جبران کسری بودجه دولت بود و 

افزايش بهای کاالها و خدمات از سوی دولت،  
بهای تمام  کاالهای موردنياز روزمره مردم 
ايران در طول يک سال گذشته افزايش يافت و 

 .گاه دو تا سه برابر شد
نرخ تورم "  بر اساس گزارش جديد مرکز آمار،

ها و  نقطه تيرماه در بخش خوراکی به نقطه
های ايران زير  يک از استان ها، در هيچ آشاميدنی

همچنين نرخ تورم .  درصد نبوده است ٧٠
نقطه اين گروه از مايحتاج معيشت مردم  به نقطه

درصد  ٩٠استان به بيش از  ١٠در اين مدت در 
 ."رسيده است

تنها از ساخت مسکن خبری  عالوه بر اين، نه
. سابقه افزايش يافت ها در ابعادی بی نشد، اجاره

 ٨/    ۵به گفته معاون وزير راه و شهرسازی 
در .  ميليون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد

درصد  ۵٠ها حدود  طول يک سال گذشته اجاره
 .  افزايش يافت

بار يک اقتصاد  هاست نتايج فاجعه اين
گسيخته غرق در بحران و سياست اقتصادی  ازهم

نئوليبرال جمهوری اسالمی  برای مردمی که  
های زحمتکش  بار سنگين آن بر دوش توده

ها تحقق خواهد يافت،  نشدند که گويا اين وعده
دانستند که در واقعيت، وضع در تمام  ها می آن

تر خواهد شد و چنين نيز  ها بدتر و وخيم عرصه
چراکه حتی تحقق جزئی و ناچيز يکی از اين . شد

ها الاقل نياز به تعديل بحران اقتصادی  وعده
بحرانی که در تمام دوران .  تورمی داشت-رکود

ناپذير  موجوديت جمهوری اسالمی  جزئی جدائی
داری ايران بوده  و طبقه حاکم  از نظام سرمايه

حلی برای آن  وضوح  نشان داده است که راه به
يک سال جز اين کاری  رئيسی هم در اين.  ندارد

رکود .  تر کند نکرد که اين بحران را عميق
ای رسيده که بسياری از  اقتصادی اکنون به نقطه

شده و يا  های عمرانی تعطيل ها و طرح کارخانه
. دهند در ظرفيتی پائين به حيات خود ادامه می

عنوان يک شاخص مهم اوضاع  بورس به
تعدادی از .  ريزد درپی فرومی اقتصادی پی

های کالن، در آستانه  ها با بدهی بانک
ترين  دولت با وخيم.  ورشکستگی  قرار دارند

زمان تورم چنان  هم.  روست بحران مالی روبه
عواقب .سابقه است افسارگسيخته که تاکنون بی

بار اين تشديد بحران اقتصادی برکسی  فاجعه
 .پوشيده نيست

تورمی،  بر   -تر شدن بحران رکود  با عميق  
در .  ابعاد ميليونی ارتش بيکاران بازهم افزوده شد

يک سال گذشته، صدها هزار کارگر بيکار شدند 
و صدها هزار  جوانی که به بازار کار سرازير 

 . شدند، به اردوی بيکاران پيوستند
گويد در يک سال گذشته، نرخ  آمار رسمی می

به   ١۴٠٠درصد  در  بهار   ٨/    ٨بيکاری  از 
به .  افزايش يافت ١۴٠١درصد در بهار   ٩/     ٢

تنها  عبارتی  حتی بر طبق گزارش مرکز آمار، نه
چيزی از تعداد بيکاران کاسته نشد، بلکه از تعداد 

 .هزار نفر کاسته شد ١٠٠شاغالن نزديک به 
مرکز آمار ايران البته اين را هم افزوده  است که  

درصد جمعيت شاغل در ايران در  ١٠نزديک به 
 .اند بوده »اشتغال ناقص«اين مدت دارای 

يابد که در طول  اين آمار در شرايطی انتشار می
ها هزار تن کار خود را از  همين يک سال، صد

دست دادند و شايد تنها رقم بسيار کوچکی از 
هزار جوانی که هرسال به بازار کار  ٨٠٠حدود 

 .شوند، موفق به يافتن کاری شدند وارد می
ساله و  ١۵گويد جمعيت فعال  مرکز آمار می

هزار نفر است که از  ٨٠٠ميليون و  ٢۵بيشتر 
ميليون نفر شاغل با همان  ٢٣/    ۵اين تعداد 

  ٢/    ٣معيار کذائی  يک ساعت کار در هفته  و 
 .ميليون نفر بيکار هستند

آمار واقعی  بيکاران که ابعاد واقعی رکود را 
دهد آن چيزی نيست که مرکز آمار  بازتاب می

 .دهد  ارائه می
 ۶٣بر طبق گزارش همين مرکز آمار، بيش از  
 ١۵ميليون نفر از جمعيت کشور در رده سنی 

ساله و بيشتر در سن کار قرار دارند، برخی 

 . اند گريبان بوده به دست
رحم به نام رئيسی که  يک سال پيش يک جالد بی

ً در کشتار هزاران انسان در ايران نقش  مستقيما
داشته، در رأس دستگاه اجرائی رژيم قرار 

همين يک فاکت به تنهائی کافی بود که به .  گرفت
آشکارترين شکل ممکن اوج انحطاط  و پوسيدگی 

داری حاکم بر ايران و  يک نظم،  نظم سرمايه
. رژيم سياسی پاسدار آن را به نمايش بگذارد

دار حاکم بر ايران  شخصيتی  طبقه سرمايه
تر از يک جالد  برای  تر و برجسته مناسب

رو شايسته اين  اما وی ازآن.  نمايندگی خود نداشت
نمايندگی بود که وظيفه داشت در شرايطی که 

های کارگر و زحمتکش  ها تن از توده ميليون
مردم ايران به نبردی مستقيم برای سرنگونی نظم 

اند با ادامه و تشديد سرکوب و  حاکم به پا خاسته
اختناق، برای حفظ نظم ارتجاعی موجود تالش 

. رئيسی جز اين هيچ وظيفه ديگری نداشت.  کند
بنابراين پوشيده نبود که اگر نبرد کارگران و 
زحمتکشان عليه طبقه حاکم بر ايران و نظم 
سياسی پاسداران آن هنوز قدرت آن را نيافته باشد 
که اين نظم ارتجاعی و پوسيده را براندازد، آنچه 

تر شدن شرايط زندگی  باقی خواهد ماند، وخيم
های مردم  اقتصادی، اجتماعی و سياسی توده

ايران همراه با تشديد روند انحطاط جامعه و 
 .گرائی خواهد بود واپس

آفرينی  نظری کوتاه به عملکرد ارتجاع و فاجعه
يک سال دوره  جمهوری اسالمی در اين

زمامداری رئيسی، اين واقعيت را به وضوح 
 .  دهد نشان می

به داليلی که در باال به آن اشاره شد، رئيسی 
ای جز تشديد ارتجاع سياسی در تمام  وظيفه

جهات، تشديد وخامت وضعيت مادی و معيشتی، 
. اجتماعی و سياسی مردم ايران نداشت

وجود از آنجائی که پاسداران نظم الهی،  بااين
های شيادی  هستند، او  در رأس  جملگی آدم

های پوشالی  مشت وعده دستگاه اجرائی يک
عريض و طويل هم در مورد بهبود اوضاع، 

که وعده داد فقر را  ازجمله اين.  تحويل مردم داد
فقر مطلق نبايد به .  کن خواهد کرد سرعت ريشه به

برسد و دولت امکانات کافی برای  ١۴٠١سال 
رئيسی ادعا .  کن کردن فقر مطلق را دارد ريشه
ميليون مسکن برای مستأجران  سالی يک:  کرد

ميليون  ۴بارونق بخش توليد، .  خواهد ساخت
های سالمت و  هزينه.  شغل ايجاد خواهد کرد

حقوق کارگران را .  درمان را کاهش خواهد داد
تورم در .   متناسب با تورم افزايش خواهد داد

سال نخست زمامداری وی نصف و سپس 
های واردشده به مردم  آسيب.رقمی خواهد شد تک

گردد و مشکل همه  به دليل کرونا جبران می
البته مردم ايران که .   اقشار جامعه حل خواهد شد

شيادی تمام سران دولت پاسدار حاکميت خدا را 
بر روی زمين تجربه کرده بودند، دچار اين توهم 

 کابينه رئيسی و بسط ارتجاع در تمام سطوح جامعه

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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 کابينه رئيسی و بسط ارتجاع در تمام سطوح جامعه

روزی  ها را به فقر و سيه قرارگرفته و آن
 .ناپذيری سوق داده است وصف

که در تيرماه سال جاری کارگران و  درحالی
درصد  ٨٧زحمتکشان بايد بر طبق آمار رسمی 

صرف خريد مواد  ١۴٠٠بيشتر در مقايسه با تير 
خوراکی، آشاميدنی و دخانيات بکنند، در واقعيت 

هم حدوداً  اما جز افزايش حداقل دستمزد که آن
نيمی از افزايش نرخ تورم را جبران کرد، 
دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان دولتی تنها 

رئيسی حتی مصوبات .  ده درصد افزايش يافت
شورای عالی کار را در مورد افزايش مستمری 

بندی معلمان را  بازنشستگان و نيز طرح رتبه
های  برعکس در شرايطی که توده.  اجرا نکرد

مردم زير فشار سنگين تورم قرار دارند، تالش 
های مستقيم و  کرد از طريق افزايش ماليات

ها،  غيرمستقيم و افزودن باری ديگر بردوش توده
های دستگاه انگل دولتی و  بخش ديگری از هزينه

 .   کسری بودجه را تأمين کند
درنتيجه بيکاری گسترده، کاهش ارزش لایر و 
تورم افسارگسيخته، سطح معيشت کارگران و 

يک سال شديداً تنزل کرد و  زحمتکشان در اين
سابقه کاهش  قدرت خريد کارگران در مقياسی بی

ها ميليون تن از مردم ايران   درنتيجه، ده.  يافت
کردند، فقيرتر  که زيرخط فقر زندگی می

ميليون تن ديگر از مردم  همچنين الاقل يک.شدند
به آمار  .  ايران به زيرخط فقر سوق داده شدند

نهادهای رسمی  دولتی که نگاه کنيم آمارهای 
باری که  متعددی از اين فقر و وضعيت فالکت

. شود زحمتکشان با آن رو به رو هستند، ارائه می
سازمان تأمين اجتماعی جمعيت زيرخط فقر را 

درصد جمعيت کشور و وزارت کار حدود  ٣٠
بر طبق آمارهای .  است درصد اعالم کرده ۴٠

اما .  درصد است  ۶٠تا  ۵٠غيررسمی اين رقم  
ها همگی بر اساس رهنمودهای بانک  محاسبه آن

گيرد که مبنای خط فقر را  جهانی صورت می
 ٣/    ٢٠دالر،  ١/    ٩٠برای کشورهای مختلف،  

دالر درآمد روزانه قراردادهاست  ۵/    ۵٠دالر يا 
ميليون تومان خواهد  ۴که باالترين آن در هرماه 

ميليون  ۴روشن است که در ايران امروز با .  شد
های يک خانوار  چهارم هزينه تومان، يک

اين در حالی . شود نفره  نيز تامين نمی ۴کارگری 
است که مرکز آمار ايران يک سال پيش کف 

 ١٠های يک خانوار را در تهران  متوسط هزينه
اگر مبنا را در .  ميليون تومان اعالم کرده بود

درصدی مايحتاج  ٩٠سال جاری افزايش بهای 
درصدی  ۵٠اضافه افزايش  روزمره مره به

ها قرار دهيم برای تعيين خط فقر به رقم  اجاره
تا  ۴٠رسيم و اگر  ميليون تومان در ماه می ١٨
درصدی نرخ تورم  را مبنا قرار دهيم به رقم  ۵٠
بنابراين برای تعيين .    رسيم ميليون تومان می ١۵

خط فقر مطلق يا شديد  آنچه واقعی است تأمين 
هزينه حداقل معيشت يک خانواده است که در 

ميليون تومان خواهد  ١٨تا  ١۵ايران رقمی بين 
با اين حساب روشن است ، مردمی که در .  بود

 ٨٠کنند، الاقل  ايران زيرخط فقر زندگی می
دهند و در  درصد جمعيت کشور را تشکيل می

يک سال بر تعداد مردمی که زيرخط فقر  اين
 .  شده است کنند، افزوده زندگی می

ساله اخير  دليل نيست که در دوره يک بنابراين بی
فروش اعضای بدن و کودک فروشی رونق 

ها پيدا  چندين نوزاد در ميان زباله.  جديدی يافت
موارد متعددی از خودکشی از فرط فقر به .  شد

گروه کثيری از .  ها کشيده شد سطح روزنامه
بر تعداد .  مردم فقير به حاشيه شهرها رانده شدند

ماشين خوابی  و .  خانمان افزوده شد مردم بی
خوابی و گور خوابی   بام خوابی هم به کارتن پشت

فروشان نيز  تعداد معتادان و تن.  افزوده شد
مديرکل سابق دفتر تحقيقات و .   افزايش يافت

آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر چند ماه پيش 
هزار نفر  ۴٠٠اکنون چهار ميليون و :  گفت

کننده مستمر و غيرمستمر در کشور  مصرف
 ١۵وجود دارد که با بُعد خانوار آنان، حدود 

ميليون نفر از جمعيت کشور را درگير کرده 
در دو سال اخير متجاوز از دو ميليون تن .  است

های کارگر و زحمتکش از  از کودکان خانواده
فرط فقر، ترک تحصيل کردند به اردوی کودکان 

 . کار پيوستند
يک سال، گسترش فقر باعث افزايش انواع  در اين

چند .  جرم و جنايت  و ناامنی بيشتر در جامعه شد
روز پيش خبرگزاری تسنيم در گفتگو با 

ها به  سخنگوی پليس از افزايش تعداد سرقت
خبر  ١۴٠٠هزار در سال  ۴٠٠ميليون و  يک
بيش :   در اين مصاحبه سخنگوی پليس گفت.  داد 

های  بندی سرقت ها در دسته از نيمی از سرقت
به فقر "  خرد قراردادند و اعتراف کرد که 

نکته مهم ديگر "  اقتصادی و بيکاری مرتبط است
در اين بود که وی اعالم کرد در چهار ماه نخست 

هزار دستگاه اتومبيل به سرقت  ٢٠امسال حدود 
 . رفته است

رئيسی حتی در کنترل بيماری کويد با شکست 
ومير  يک سال که آمار مرگ در اين.  مواجه شد

نيز  ٧٠٠گاه در شهريورماه سال گذشته از 
های ارتجاعی رژيم،  تجاوز کرد، درنتيجه سياست

عدم مقابله جدی با بيماری و عدم استفاده از 
های معتبر، ناکامی در توليد واکسن  واکسن

ها هزار تن از مردم ايران،  جان خود  داخلی، ده
ومير  اکنون مرگ که هم درحالی.  را از دست دادند

ً پايان يافته  ناشی از کرونا د ر سطح جهان  تقريبا
های اين بيماری نيز برچيده شده  و محدوديت

است، ايران هنوز سومين  کشور جهان است که 
هفته .  کند روزانه اين بيماری مردم را کشتار می

باختگان  گذشته بود که بار ديگر تعداد جان
 .  نفر نيز گذشت ٨٠کرونائی  از 

اش پيش رفت،  رئيسی در تنها موردی  که برنامه
يک  در اين.  تشديد سرکوب، اختناق و کشتار بود

ای در سراسر ايران  سال که اعتراضات پردامنه
های رژيم در جريان بود،  عليه سياست

های مردم  ای عليه توده های وحشيانه سرکوب
صدها تن از فعاالن .  ايران صورت گرفت

در جريان .  های اعتراضی دستگير  شدند جنبش
 ٨اعتراضات ارديبهشت و خرداد به گرانی در 

ها تن بازداشت و تعدادی  شهر،  ده ٢١استان و 
ها تن از  ده.  نيز به ضرب گلوله به قتل رسيدند

کارگران ازجمله رهبران سنديکای شرکت واحد، 
رضا شهابی و حسن سعيدی دستگير و گروهی 

همچنان زير فشار شکنجه و انفرادی در اسارت  

صدها تن از معلمان تنها در طول .  برند به سر می
تن از  ۶.  دو، سه ماه اخير بازداشت شدند

های  صنفی معلمان ازجمله جعفر  رهبران کانون
ابراهيمی ، دمحم حبيبی، رسول بداقی  در بدترين 

در جريان .  اند  شرايط همچنان در زندان انفرادی
يورش نيروهای سرکوب گر وزارت اطالعات 

 ٢٣٠کم  به معلمان در طی چندين ماه گذشته دست
 . اند شده معلم بازداشت و زندانی
ها تن از  يک سال،  ده عالوه بر اين در اين

بازنشستگان، دانشجويان، فعاالن جنبش زنان، 
سازان بازداشت و به حبس  نويسندگان و فيلم

 . محکوم شدند
ها  وار واحدهای گشت ارشاد به خيابان گسيل گله

برای سرکوب گسترده زنان و وحشيگری همراه 
های  با دستگيری و زندان يکی ديگر از سياست

 يک سال بود  رژيم در اين
ها  ساله زمامداری رئيسی، اعدام در دوره يک

نيزدر مقايسه با چندين سال گذشته به رکورد 
 .   يافت جديدی دست

الملل ، در سال  بر طبق گزارش سازمان عفو بين
کشور جهان  ١٨نفر در  ۵٧٩، حداقل ٢٠٢١

نفر در ايران اعدام  ٣١۴از اين تعداد . اعدام شدند
گری  شدند و جمهوری اسالمی ايران در وحشی

 .به مقام دوم جهانی دست يافت
به گزارش نهادهای حقوق بشری در خردادماه 

در .  نفر فراتر رفت ١٢۵ها از  امسال تعداد اعدام
البته آمار .  نفر اعدام شدند  ۵٣تيرماه  نيز الاقل 

الذکر  تنها مربوط به مواردی است که علنی  فوق
جمهوری اسالمی هرسال تعداد زيادی از .  اند شده

که اعالم کند، مخفيانه در  مردم ايران را بدون اين
دهد در  همين آمار نشان می. کند ها اعدام می زندان

طول يک سالی که جنايتکارانی امثال رئيسی در 
ای در رأس دستگاه  رأس دستگاه اجرائی و اژه

اند، تعداد  قضائی رژيم آدمکش اسالمی قرارگرفته
سالخ خانه آدم کشی .  ها دو برابر شده است اعدام

جمهوری .  جمهوری اسالمی همچنان فعال است
گری ابعاد جديدی  اسالمی در اين دوره به وحشی

قطع انگشتان دست، درآوردن چشم، .  بخشيد
رحمی رژيم  های ديگری از قساوت و بی نمونه

ترين  تازه.  در اين يک سال زمامداری رئيسی بود
ها بهايی به خاطر داشتن  نمونه آن نيز بازداشت ده

شان و ويران کردن خانه وزندگی  باور مذهبی
های متعددی  توان به نمونه می.   ها بوده است آن

از تشديد وخامت اوضاع در تمام جوانب زندگی 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه ايران و 

های مردم در  وخيم تر شدن شرايط زندگی توده
ای  به هر عرصه.   اين دوره يک ساله اشاره کرد

که نظر افکنده شود، آنچه عيان و آشکار است 
بسط ارتجاع در تمام سطوح جامعه و سير 

رهائی از اين وضعيت .  قهقرائی  بوده است
بار،  نيازمند تشديد مبارزه کارگران و  فاجعه

آوری به اشکال مبارزه  زحمتکشان، روی
سرتاسری، برپائی اعتصابات سياسی، تظاهرات 

ای و قيام مسلحانه برای سرنگونی جمهوری  توده
اسالمی است که بقاء آن جز فاجعه عايد مردم 

 . ايران نکرده است
 

 زنده باد استقالل
طبقاتی کارگران    
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 "  حقوق بشر اسالمی"حقوقی  گری و بی کارنامه سراسر جنايت، وحشی

 .گويد ها سخن می حقوق انسان
حقوق بشر "او در سخنان خود خواستار تبيين 

اما اسالم از اساس حقی برای .  شود می"  اسالمی
انسان و بشر قائل نيست که نياز به تبيين داشته 

پيروان اسالم، بندگان مطيع ، فرمانبردار و .  باشد
حق و حقوق خدائی هستند که بايد بی چون و  بی

چرا در برابر او سرتعظيم فرود آورند و فرامين 
پيامبر و جانشينان او هم نقش .  را اجرا کنند

هائی  کنند که بايد انسان هائی را بازی می چوپان
شوند، هدايت و  را که گوسفند پنداشته می

بنابراين وقتی که صحبت از بنده .  راهنمائی کنند
است، صحبت از حقوق بشر که آن هم محصول 
يک مرحله از تکامل جامعه بشری است، چيزی 

از ديدگاه .  جز ياوه سرائی يک آدم ابله نيست
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه نيز موضوع 
به قدر کافی روشن است و هيچ احتياجی به تبيين 

ها با تمام  ها در طول اين سال آن.  بيشتر ندارد
را لمس "  حقوق بشر اسالمی"وجود خود 

در .  اند، با گوشت و پوست و استخوان خود کرده
ای، در هر جايی، از خانه و خيابان تا  هر گوشه

را، يعنی "  حقوق بشر اسالمی"محيط کار، نتايج 
تمام آنچه که ارمغان جمهوری اسالمی در زمينه 

ها برای  ای حقوق بشر است و امثال محسنی اژه
توان به عينه مشاهده  کنند، می آن سينه چاک می

 .کرد
برای اين مساله الزم نيست به گذشته برگرديم، 
به جناياتی که رژيم از ابتدای کسب قدرت به 

چنين الزم نيست از زندان و  هم.  ها دست زد آن
 ۶٠ی  شکنجه و کشتار زندانيان سياسی در دهه

از جمله کشتار سراسری زندانيان سياسی در 
تنها نگاهی مختصر به  .  سخن گفت ۶٧تابستان 

وقايع روزهای اخير برای روشن شدن اين 
در يک کالم جمهوری .   کند موضوع کفايت می

" حقوق بشر در اسالم"اسالمی با عملکرد خود، 
در اين دين ارتجاعی و متعلق به اعصار گذشته 

 .خوبی به همگان نشان داده است را به
آمار اعدام و استفاده جمهوری اسالمی از اين 
ابزار هم برای سرکوب و هم برای سرپوش 
گذاشتن بر فجايعی که حکومت و مناسبات 

ها هستند، يک  اقتصادی حاکم مسبب اصلی آن
براساس .  است"  حقوق بشر اسالمی"نمونه از 

الملل در شش ماه  گزارش سازمان عفو بين
بيش )  تيرماه سال جاری ٩تا (نخست سال جاری 

 ۶۵نفر در ايران اعدام شدند که حداقل  ٢۵٠از 
ها از اقليت ملی بلوچ بودند، مردمانی که  نفر آن

. دهند درصد جمعيت ايران را تشکيل می ۵تنها 
نفر براساس آمارهای رسمی  ۵٣تنها در ماه تير 

ها بيشتر  شک تعداد واقعی اعدام اعدام شدند و بی
ميالدی از  ٢٠٢١در سال .  از آمار رسمی است

 ٣١۴اعدام ثبت شده در جهان،  ۵٧٩مجموع 
مورد آن در ايران بوده است، به عبارتی بيش از 

ها، و اين تازه براساس  درصد کل اعدام ۵۴
از کشتار مردم در خيابان .  آمارهای رسمی است

و زندان و در زير شکنجه هم بگذريم که اساسا 
 .شوند در اين آمارها لحاظ نمی

روز شنبه اول مرداد، ايمان سبزيکار جونقانی به 
اتهام کشتن يک مامور نيروی انتظامی شيراز در 

اگر اين .  محل وقوع قتل در مالء عام اعدام شد
کار برای ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم و 

بازتوليد چرخه خشونت در جامعه نيست، چه 
حتا کودکان !  تواند داشته باشد؟ علت ديگری می

نيز مجاز به ديدن اين جنايت، اين عمل وحشيانه، 
در حالی که در جوامع .  اعدام در مالء عام هستند

ها برای  امروزی حتا ديدن بسياری از فيلم
کودکان ممنوع است تا چه رسد به حضور در 

 . مراسم اعدام يک فرد
گزارشی "  الملل عفو بين"در روزهای گذشته 

مفصل از سرکوب اعتراضات مردم در ايران 
ای که در اين  الملل در بيانيه عفو بين.  منتشر کرد

نيروهای   رابطه انتشار داد، با تاکيد بر استفاده
های جنگی و  امنيتی و انتظامی رژيم از گلوله

های ارديبهشت  ای عليه معترضان در ماه ساچمه
"و خرداد سال جاری نوشت استفاده از : 

تحت  (birdshot) ای شکاری های ساچمه گلوله
همه شرايط، اصل ممنوعيت مطلق شکنجه و 

کند زيرا  ساير رفتارهای بی رحمانه را نقض می
ها فاقد توانايی تميزگذاری هستند و  اين گلوله

ها به نحوی است که پس از شليک  طراحی آن
و   ای آسيب چنان گسترده پخش بشوند و در حد آن

تواند برای  گاه نمی جراحت ايجاد کنند که هيچ
دستيابی به اهداف مشروعی نظير دفع خطر و 
حفاظت از جان يا سالمت ديگران ضرورت و 

 ".تناسب داشته باشد
چنين اخبار متعددی از قطع  در روزهای اخير هم

های  انگشتان دست و يا کور کردن چشم در زندان
جمهوری اسالمی براساس قانون فوق ارتجاعی 

حقوق بشر "های  قصاص که يکی از جلوه
براساس اخبار .  است، منتشر گرديد"  اسالمی
ی يک زن و  های جمهوری اسالمی پرونده رسانه

دو مرد که به قصاص کوری چشم محکوم شدند، 
برای انجام مقدمات اجرای حکم به دادسرای 

در روزها و .  جنايی تهران ارسال گرديده است
های گذشته حداقل دو مورد قطع انگشتان  هفته

های جمهوری اسالمی با  دست در زندان
محکومان .  دستگاهی شبيه گيوتين اجرا شده است

همگی از روی نداری دست به سرقت زده بودند، 
به اين دليل ساده که هيچ حمايت اجتماعی از 

دزدان .  بيکاران در اين کشور وجود ندارد
بزرگ،  محرومان و گرسنگان را که برای 
سيرکردن شکم گرسنه خود يک سرقت جزئی 

اند، به زندان انداخته و برای نشان دادن  داشته
در .  کنند ها را قطع می قدرت خود انگشتان آن

خردادماه يکی از اين محکومان به نام سيد برات 
حسينی که بدون داروی بيهوشی چهار انگشت 

اش را قطع کرده بودند، بيهوش شده و او را  دست
مرداد  ۵همين اتفاق .  به بيمارستان منتقل کردند
هم اکنون تعدادی از .  برای پويا تراپی نيز افتاد

زندانيان به اتهام سرقت با خطر قطع انگشتان 
زندانی در  ۴دست روبرو هستند، از جمله 

به .  کودک است ۴ها پدر  اروميه که يکی از آن
ی مقامات حکومتی سه زندانی ديگر همگی  گفته
کنند، اما انتشار  عمر خود را سپری می ٢٠ی  دهه

حکم دادگاه اين سه زندانی با سربرگ شعبه 
رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان انعکاس 

 .وسيعی در جامعه يافت
ابراهيم رئيسی در زمانی که معاون اول دستگاه 
قضايی جمهوری اسالمی بود در يکی از 

"گفته بود ٨٩اش در آبان  ديدارهای قطع دست : 
سارقان براساس حدود الهی بوده و اين حدود 

"الهی از افتخارات بزرگ ماست حقوق بشر ". 
در حالی قطع دست را از افتخارات "  اسالمی

داند که در افکار عمومی نه فقط ايران  خود می
بلکه جهان اين عمل مصداق روشن شکنجه و 

 .عملی مجرمانه است
ترين  سرکوب، اجحاف و زيرپاگذاشتن بديهی

های ملی و مذهبی يک نمونه  حقوق انسانی اقليت
برای نمونه .  است"  حقوق بشر اسالمی"ديگر از 

هزار بهايی در ايران  ٣٠٠در حالی که حدود 
کنند، اما آئين بهايی همانند خداناباوران  زندگی می

شود  در جمهوری اسالمی به رسميت شناخته نمی
ترين حقوق يک انسان ساکن  و بهائيان از بديهی
 .کشور محروم هستند

ها و اخباری از  در روزهای گذشته تصاوير، فيلم
نيروی سرکوب جمهوری اسالمی با  ٢٠٠هجوم 

 ١١ماشين و دو لودر و يک اتوبوس در روز  ۵٠
واقع در استان "  روشنکوه"مرداد به روستای 

مازندران منتشر گرديد، روستايی که اغلب اهالی 
دژخيمان جمهوری اسالمی .  آن بهايی هستند

های بهائيان اين  ضمن تخريب تعدادی از خانه
ها را نيز به  های زراعتی آن روستا، زمين

در جريان اين يورش، .  تصرف دولت درآوردند
ماموران سرکوب رژيم با استفاده از گاز 

آور و شليک گلوله بهائيان را مجبور به  اشک
پيش از اين نيز بارها .  شان کردند های ترک خانه
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۵از صفحه   

کارنامه سراسر جنايت، 
 حقوقی گری و بی وحشی

٢از صفحه   

ها و يا  های بهائيان تخريب و زمين خانه
ستاد اجرايی فرمان (شان به نفع دولت  های مغازه

چنين از  بهائيان هم.  مصادره شده بود)  امام
محروم بوده و هم اکنون   تحصيل در دانشگاه

ای  تعداد زيادی بهايی تنها به دليل داشتن عقيده
چنين تاکنون  هم.  برند متفاوت در زندان بسر می

اند، از جمله چند  تعدادی از بهائيان اعدام شده
. ۶٠ی  های دهه سال در سال ١٨کودک زير 

ست که حتا  ای گونه ی بهايی به فشار بر جامعه
های هميشه در  خاورانی"شان نيز مانند  مردگان

 .گيرند حرمتی قرار می مورد تعرض و بی" ياد
حقوق "ترين قربانيان  بدون ترديد زنان از بزرگ

در ايران هستند و کيست که اين "  بشر اسالمی
 ٣در روزهای گذشته .  موضوع را نداند

گيری اجباری از زنان مخالف حجاب  اعتراف
اجباری از جمله سپيده رشنو از سيمای جمهوری 

ها  گيری پخش اين اعتراف.  اسالمی پخش شد
های اجباری نه  گيری مانند پخش ديگر اعتراف

تنها هيچ سودی نصيب جمهوری اسالمی نکرد، 
ی سپيده رشنو بر انزجار و خشم  بلکه قيافه تکيده

سرکوب .  مردم ايران از جمهوری اسالمی افزود
های  زنان برای تحميل حجاب اجباری که در هفته
های  اخير اوج گرفته است يکی ديگر از جلوه

ترين  است که حتا بديهی"  بشر اسالمی  حقوق"
ها  حقوق زن از جمله حق انتخاب پوشش را از آن

اگرچه سياست جمهوری اسالمی در .  گرفته است
ها  تحميل حجاب اجباری به دليل حضور ميليون

زنی که به حجاب اجباری مورد نظر رژيم تن 
دهند و حمايت تمامی مردم ايران از اين  نمی

، محکوم به )جز مزدوران رژيم به(خواست زنان 
شکست است، اما ضرب و شتم زنان، دستگيری، 

ها تنها به  ی آن صدور حکم زندان و شکنجه
خاطر مخالفت با حجاب اجباری يکی از 

. است"  حقوق بشر اسالمی"ترين اشکال  وحشيانه
زنان نه فقط محکوم به "  حقوق بشر اسالمی"در 

حجاب اجباری هستند، بلکه از بسياری از 
ها در  ترين حقوق خود که حتا برخی از آن بديهی

داری نيز برای زنان وجود  جوامع ماقبل سرمايه
 .اند داشت، محروم شده

دستگيری، شکنجه و صدور احکام زندان برای 
های اجتماعی يک نمونه  مخالفين و فعالين جنبش

نزديک به .  است"  حقوق بشر اسالمی"ديگر از 
های  سه ماه از بازداشت جمعی از فعالين جنبش

اجتماعی،  رضا شهابی و حسن سعيدی از 
اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه، رسول بداقی، جعفر 
ابراهيمی، شعبان دمحمی، مسعود نيکخواه، اسکندر 

های صنفی  لطفی و دمحم حبيبی از اعضای کانون
معلمان ايران، آنيشا اسداللهی مترجم و همسر وی 
کيوان مهتدی نويسنده و مترجم، از اعضای 
کانون نويسندگان و واله زمانی از فعالين جنبش 

در طول اين مدت دستگاه .  گذرد کارگری می
قضايی جمهوری اسالمی تالش کرد تا با 

های حکومت مانند سيمای  همکاری ديگر ارگان
جمهوری اسالمی، فيلمی از اعترافات اجباری و 
ساختگی بازداشت شدگان تهيه کند و به همين 

ها به اعترافات  منظور برای وادار کردن آن

ها را قطع و حداکثر فشار  اجباری مالقات آن
ها وارد ساخت، تالشی که به نظر  ممکن را به آن

. آيد هيچ حاصلی برای حکومت نداشته است می
روز و حسن  ۴٢در اين مدت رضا شهابی 

 .روز دست به اعتصاب غذا زدند ٣٩سعيدی 
خاطر  دستگيری بازنشستگان اهواز به

شان يک نمونه ديگر از  اعتراضات روزانه
بازنشستگان اهواز .  است"  حقوق بشر اسالمی"

که در برابر اين همه ظلم حکومت حاضر به 
سکوت نشده و در گرمای سوزان اهواز هر روز 

ای  زدند، به نمونه در خيابان دست به اعتراض می
طلبانه  از پايداری و اراده آهنين در جنبش حق

رژيم نيز از همين .  بازنشستگان تبديل شده بودند
 ١٢تيرماه با يورش به منازل   ٣١رو در تاريخ 

بند و  ها را با چشم نفر از بازنشستگان اهوازی آن
اطالعات   های انفرادی بازداشتگاه دستبند به سلول

پيش از اين سه .  سپاه پاسداران منتقل کرد
بازنشسته ديگر نيز به همين دليل دستگير شده 

 .بودند
حقوق "کارنامه سياه جمهوری اسالمی در زمينه 

اين کارنامه ريشه .  البته چيز غريبی نيست"  بشر
در همان اسالم و حقوق بشر اسالمی دارد و 

طور که در باال آمد،  برای همين است که همان
احتياج به هيچ تبيينی ندارد و کارگران و 

حقوق "دانند که  خوبی می زحمتکشان ايران به

خود خواستار سهم بری بيشتر از قدرت و پيامد 
آن کسب منافع مادی روز افزون از دالرهای 

در اين ميان اما نقش جمهوری . نفتی عراق هستند
اسالمی در بهره برداری از بحران عراق نسبت 

. به ساير کشورهای منطقه و جهان بارزتر است
برای جمهوری اسالمی، عراق حياط خلوت 
ارتباطی اين کشور با سوريه و لبنان و ديگر 
کشورهای منطقه جهت گسيل نيرو و صدور 

تا زمانی که سيستم حکومتی .  تروريسم است
عراق بر پايه نظام قبيله ای و عشيرتی استوار 
است، تا زمانی که قدرت اجرايی در اين کشور 
بر مبنای نظام سياسی موجود به شيعيان واگذار 
شده است، ترديدی نيست که جمهوری اسالمی با 
تکيه بر نيروهای شبه نظامی وابسته به خود تا 
آنجا که برايش مقدور است اجازه نخواهد داد که 
قدرت در عراق به جريان های مخالف جمهوری 

 .اسالمی واگذار شود
لذا، تا زمانيکه نظام سياسی دينی، عشيرتی و 
قبيله ای فعلی بر عراق حاکم است و تا زمانی که 
توازن قوا به طور اساسی به نفع هيچکدام از 
جناح های مختلف تغيير نکند، راه حلی برای 
برون رفت از بحران کنونی و حتا راه حلی برای 
کاهش آن نيز متصور نيست و لذا انجام انتخابات 

اين .  مجدد هم کمکی به حل بحران نخواهد کرد
بحران کماکان و چه بسا با شدت بيشتر ادامه 
خواهد داشت تا روزی که توده های مردم عراق 
با مبارزات خيابانی مستقل و بر آمده از منافع 
مردم عراق، ابتکار عمل را در دست بگيرند و 
دست کم با تغيير نظام سياسی ارتجاعی حاکم بر 
عراق، اوضاع سياسی و اقتصادی را به نفع خود 

 . تغيير دهند

 

 کمک های مالی
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )اوت(خروش 
 يورو ١۵٠   کتاب

 
 ايران

 
 ميليون تومان١  آبان ادامه دارد

 
 ايتاليا

 
 يورو ٣٠٠   فدا
 

 آلمان
 

 لغو تمامی اشکال ستم و 
 يورو ١٠٠ !         تبعيض جنسيتی

 
 

حقوق بشر ".  در اسالم چه معنايی دارد"  بشر
حقوقی کارگران و زحمتکشان،  يعنی بی"  اسالمی

حقوقی  ، بی)بيکار(حقوقی زنان و جوانان  بی
 ).کار(کودکان 

حق کار، حق مسکن، تامين اجتماعی از گهواره 
تا گور، مسکن مناسب، آزادی بی حدوحصر 
انديشه و بيان، آزادی اجتماعات، اعتصاب، 
برابری کامل زنان با مردان در تمامی 

های زندگی اجتماعی و سياسی ، حق  عرصه
انتخاب پوشش، حق زن در انتخاب همسر، حق 
تحصيل، امکانات برابر تحصيلی برای تمامی 

ی اينها بخشی از حقوق مسلم تمامی  کودکان، همه
هاست، حقوقی که جمهوری اسالمی با  انسان

. ها گرفته است اش از آن"حقوق بشر اسالمی"
واقعيت اين است که جمهوری اسالمی حتا حق 
زندگی را از مردم گرفته است و تا زمانی که اين 
حکومت بر سرير قدرت باشد اين روال ادامه 

تحقق کار، نان، آزادی در گرو .  خواهد داشت
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

اين تنها راه واقعی نجات ستم .  زحمتکشان است
ديدگان ايران از ظلم و جنايات جمهوری اسالمی 

داران و  هايی که سرمايه است و ديگر راه
دهند  ها نشان می های آن سياستمداران و تئوريسين

 .شک سرابی بيش نيست بی
 
 
 
 
 

 بحران عراق و
 چشم انداز آن 
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از اول .  چرخ زندگی نيز سرايت کرده است
کارگر در اقدامی  ٨مرداد سال جاری  ٩خرداد تا 

قصد پايان  عصيان گونه عليه وضع موجود و به
زندگی نکبت باری که نظم حاکم بر کارگران و 

های کارگری تحميل نموده است، خود را  خانواده
 .به آتش کشيدند

يکم خرداد يکی از کارگران فصلی شرکت 
دخانيات گلستان در شهر گرگان، مقابل ساختمان 

اين .  اداری اين شرکت، با بنزين خود را آتش زد
سال سن  ۵٠کارگر که حميد شاهينی نام ، حدود 

عنوان راننده در  سال سابقه کار داشت و به ٢٠و 
کرد، در اعتراض به فشارها و  شرکت کار می

رفتار کارفرما و انتقال به واحد ديگر، دست  به 
وی متأهل بود و دارای دو فرزند .  اين اقدام زد

دوم خرداد يک کارگر اداره آب و .  دختربود
فاضالب شهر قلعه رئيسی از توابع کهگيلويه نيز 

سال سن  ۴٠اين کارگر که .  خود را آتش زد
فرزند دارد در اعتراض به تأخير  ۴داشت و 

پرداخت حقوق ماهانه و بالتکليفی وضعيت 
قرارداد کار اقدام به خودسوزی کرد، دو روز 
بعد از انتقال به بيمارستان براثر شدت سوختگی 

هفت خرداد يک کارگر تعميرکار به .  فوت کرد
خاطر فشارها و در اعتراض به رفتار کارفرما 

درصد سوختگی  ۴۵اقدام به خودسوزی کرد و با 
 ١۴(  يک هفته بعد.  به بيمارستان منتقل شد

کارگر ديگری در ياسوج به دليل ناتوانی )  خرداد
ميليون تومانی، خود را به  ١٠در پرداخت بدهی 

فرزند بود  ٣اين کارگر متأهل و پدر .  آتش کشيد
پنج روز بعد.  و به دليل شدت سوختگی فوت کرد

دو کارگر شاغل در پتروشيمی )  خرداد ١٩(
فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام 

 ٣٠مرداد جوانی  ٨شنبه .  به خودسوزی نمودند
ساله در ايالم به دليل مشکالت معيشتی خود را 

مرداد يک کارگر  ٩روز بعد، .به آتش کشيد
پيمانکار اداره آب و فاضالب الهيجان به دليل 

توجهی کارفرما به  تعليق از کار و بی
هايش، در مقابل اداره آب و فاضالب اين  خواست

 .شهرستان دست به خودسوزی زد
ترين  ترين و فجيع خودسوزی گرچه دردناک 

در .  شکل خودکشی است اما تنها شکل نيست
های اخير خودکشی در اشکال گوناگون  سال

در همين روزهايی که .  يافته است شدت افزايش به
کارگران به خاطر اخراج و بيکاری و قرارداد 
کار و مزد و نبود تضمين شغلی و فشار کارفرما 

کشيدند، دو برادر  با بنزين خود را به آتش می
های ميالد و مهدی  ساله به نام ١٨دوقلوی ايالمی 

خرداد با خوردن قرص برنج و  ٧زمانی، اولی 
آويز کردن به  مرداد از طريق حلق ١٢دومی 

ای به دليل  ساله ۵٧زندگی خود پايان دادند و مرد 
مشکالت اقتصادی با خوردن قرص برنج خود را 

 .کشت
تر شدن وضعيت اقتصادی و  هم پای وخيم

های مردم و تشديد فقر و  معيشتی کارگران و توده
ها نيز  نداری و بيکاری، ميزان خودکشی

ها و نهادهای رسمی  روزنامه.يافته است افزايش
ها اعتراف  فقط به روند صعودی خودکشی نيز نه

نموده بلکه بر نقش وضعيت نابسامان اقتصادی و 
فقر و بيکاری در اقدام به خودکشی نيز مهر تأييد 

بر طبق آمار سالنامه آماری سازمان .  اند زده

های  پزشکی قانونی، نرخ خودکشی طی سال
آمار خودکشی .  اخير پيوسته افزايش داشته است

ها مانند ايالم، کرمانشاه، لرستان،  ن در برخی استا
همدان، گيالن و کهگيلويه باالتر از ميانگين 

بر اساس آخرين برآورد مرکز .  کشوری است
های ايالم،  ، استان١۴٠٠آمار ايران در تابستان 

و بويراحمد، کردستان، لرستان شاخص  کهگيلويه 
(فالکت بااليی دارند شاخص فالکت بر پايه . 

در همان حال .)  شود تورم و بيکاری محاسبه می
های خودکشی در ايران  ها از کانون اين استان

دبير کميته پيشگيری از  .شوند حساب می
پزشکان ايران  خودکشی انجمن علمی روان

ها در گروه  بيشترين ميزان خودکشی:  گويد می
دار است که  افراد با مشاغل آزاد، بيکار و خانه

تأييدکننده نقش وضعيت نابسامان اقتصادی در 
 .اقدام به خودکشی است

های فقيرتر  ها در استان اگرچه آمار خودکشی
باالتر است، اما تشديد بحران اقتصادی، گرانی 

آور کاالها، تشديد تورم که فقر و بيکاری  سرسام
ای  و فالکت و نداری را در ابعاد بسيار گسترده

در سرتاسر کشور گسترانده، آمار خودکشی را 
آمار خودکشی طی مدت .  نيز افزايش داده است

درصد  ۶٠به ميزان  ١٣٩۴-١٣٩٨چهارساله 
درصد به آمار  ١۵افزايش داشته و هرسال 
طبق سخنان .شده است خودکشی در کشور افزوده

مسئول برنامه پيشگيری از خودکشی وزارت 
هزار مورد  ١٠٠، حدود   ٩٧بهداشت، در سال 

به بعد نيز  ٩٨از .  شده است اقدام به خودکشی ثبت
آمار .  شده  است ها افزوده بر آمار خودکشی

با  ١٣٩٨نسبت به سال  ٩٩در سال   خودکشی
. درصدی همراه بوده است ٢٣افزايش جهشی و 

های مرزی  ها نيز صرفاً متعلق به استان خودکشی
ها بيشتر  و غرب کشور نبوده بلکه دامنه خودکشی

. از گذشته به سراسر کشور کشيده شده است
نيز ادامه داشته و  ١۴٠٠ها در سال  خودکشی

نفر  ٢٨٨در اين سال روزانه .  تشديد شده است
 ١٢٠هزار و  ١٠۵(اند اقدام به خودکشی نموده

روز يک نفر از اقدام  ١۶و هر )  نفر در سال
 ۶٠۴٨(داده است  کنندگان، جان خود را ازدست

همين روند در سال جاری نيز ).  نفر در سال
 .ادامه داشته و تشديد شده است

خودکشی در چند سال اخير به ميان جوانان و  
نوجوانان و حتی کودکان نيز راه پيداکرده است 

ساله بوشهری و  ١١که خودکشی دمحم  نحوی به
ساله  ١٨ساله در ديشموک و آناهيتای  ١٣ساناز 

توان درميان جوانان و  وفور می در ياسوج را به
خودکشی درميان جوانان .  نوجوانان مشاهده کرد

و نوجوانان در مقايسه با چند سال گذشته 
ميزان خودکشی جوانان و .  يافته است افزايش

ها را تشکيل  درصد خودکشی ٢٠نوجوانان حدود 
ها مربوط به سنين  درصد خودکشی ٧۵.  دهد می
 .سال است ٣۴تا  ١۵

ويژه در شکل خودسوزی اگرچه در  خودکشی به
بطن خود حاوی نوعی اعتراض و طغيان عليه 

حل غلبه بر مشکالت  وضع موجود است، اما راه
ای است که هيچ مشکل و  روش مأيوسانه.  نيست

کسی که اقدام به .  کند معضلی را حل نمی
کند اگر اقبال با وی  خودسوزی و خودکشی می

آميز باشد، شايد  همراه باشد و اقدامش موفقيت

خود را از تحمل بيشتِر درد و رنج زندگی و 
دهد اما در وضع  وضعيت موجود نجات می

کند و صدمه به  موجود هيچ تغييری ايجاد نمی
بجای آنکه اين اعتراض و .  شود خود محسوب می

ای  نتايج آن متوجه طبقه حاکم شود  و يا راه چاره
برای حل مشکالت جستجو کند و گرهی از 

کننده بگشايد، مشکالت جديدی  مشکالت اعتراض
) چنانچه زنده بماند(  کننده نيز برای فرد اعتراض
فوت کرده يا زنده مانده (  و همچنين برای خانواده

 .آورد پديد می) باشد
. خودسوزی و خودکشی راه چاره نيست

داران تحت هر شرايطی در  کارفرمايان و سرمايه
فکر کسب سود بيشتر هستند و به تنها چيزی که 

دهند،سالمت،  کنند و به آن اهميت نمی فکر نمی
ها اطمينان دارند که  آن. جان وزندگی کارگر است

جای کارگری که خودسوزی و خودکشی کرده يا 
داده است،  در حين انجام کار جان خود را ازدست

کند و در پروسه  فوريت کارگر ديگری پر می به
. شود استثمار و بهر کشی خللی ايجاد نمی

اکنون کارگران مناطق جنوب کشور در  هم
فرسای باالی  بدترين شرايط و در گرمای طاقت

داران حاضر  سرمايه.  درجه بايد کار کنند ۵٠
طور موقت، اندکی  نيستند ساعات کار را ولو به

کاهش دهند يا مدت و زمان مناسبی برای 
استراحت کارگران در نظر بگيرند و مکان 
مناسبی بدين منظور فراهم کنند که کارگر الاقل با 

روز .اندکی استراحت بتواند به کار ادامه دهد
تن از کارگران  ٣۵مرداد نزديک به  ١۵شنبه 

 ۵٠پااليشگاه آبادان که در گرمای باالی  ٢فاز
درجه مشغول به کار بودند، دچار سرگيجه و 

حال چند تن از اين کارگران به .  حالی شدند بی
در .  حدی وخيم بود که به بيمارستان منتقل شدند

روز قبل  ١٠پااليشگاه آبادان کمتر از  ٢همين فاز
از شدت "  عبدالرزاق سيمريان"کارگری به نام

کار و گرما جان داد اما کارفرما خم به ابروی 
 .خود نياورد

برای تغيير شرايط، برای تغيير وضع موجود و 
بهبود اوضاع اقتصادی و معيشتی و نجات از 
فجايعی که رژيم جمهوری اسالمی و نظم حاکم 
به بار آورده است، البته بايد به اعتراض و 

بايد انرژی !  مبارزه روی آورد نه به خودزنی
مبارزاتی و نيروی اعتراض را متوجه رژيم 
جنايتکار جمهوری اسالمی و نظم حاکم نمود که 
مسبب اصلی فقر و فالکت و بيکاری و وضعيت 

ها و  وخيم معيشتی  و مسبب اصلی خودکشی
. ها و ساير مصائب اجتماعی است خودسوزی

هرکجا که هستيم، در کارخانه و کارگاه در هر 
شرکت و مؤسسه توليدی و خدماتی بايد به 

اعتصابات کارگری .  آوريم مبارزه متشکل روی
فرياد خود عليه .  را سازمان و گسترش دهيم

سران حکومت و تمام نظم موجود را رساتر 
به مصاف شرايط و کسانی برخيزيم که .  سازيم

با .  مسبب اصلی خودکشی و خودسوزی هستند
های زيادی را ازجمله در  ها که جان آن

اند چنگ  ها از ما گرفته ها و خودسوزی خودکشی
آفرينان مشت خشم  بر سر مرگ.  در چنگ شويم

 !اندازيم فرود آريم و برجانشان آتش

٨از صفحه   
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 زنده باد سوسياليسم 
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٧درصفحه   

١از صفحه   

بار، چند روزی در  رويدادی چنين تلخ و اندوه
های اجتماعی  های خبری و شبکه رسانه

شود، موجی  ها می بخش رسانه چرخد،زينت می
شود و در بهترين حالت احساسات  ايجاد می

کند،  واسف ايجاد می دار و آه برخی را جريحه
دمی بعد اما، چون برگشت موج از ساحل، 

شود و موضوع، درميان  اوضاع دوباره آرام می
کلی گم و به همان سرعت  انبوه خبرهای جديد به

ورود به صحنه، از صحنه خارج و از انظار 
 .شود پاک و زدوده می
طورکلی ازجمله در شکل  ها به شمار خودکشی

. يافته است سال افزايش به خودسوزی سال
ترين  ترين و فجيع خودسوزی که يکی از خشن
طور  های گذشته به اشکال خودکشی است در سال

عمده توسط زنان و دخترانی که مجبور به 

٨ 
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. شد شدند انجام می ازدواج ناخواسته می
خودسوزی بيشتر يک شيوه رايج خودکشی در 
برخی مناطق ازجمله جنوب و غرب و شمال 
غربی کشور بود و غالباً وسيله اعتراض زنان و 

ها   های تحميلی، سختگيری دختران به ازدواج
ای و فرهنگی بود که از نيمه دوم  طايفه  -قوميتی

به "  های معيشتی خودسوزی"به بعد نيز ٩٠دهه 
شده و اين روش خودکشی رواج  آن اضافه

 . بيشتری يافته است
يافته و  های زندگی به حدی فزونی  دشواری  

قدری وخيم و  وضعيت معيشتی کارگران به
فشارهای گوناگون چنان زياد و تشديد شده که 
خودسوزی از انحصار زنان جان به لب رسيده 
درآمده و به مردان کارگر وامانده از چرخاندن 

 اندازيم آفرينان آتش برجان مرگ

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود
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