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 خودرو؟ تصاحب ايران  سناريوي ورشكستگي براي
داران در  از سـرمایه یھای قبـل نکـرده اسـت، گروھـ ترین شرکت صنعتی ایران تفاوت چندانی با سال بزرگ که شرایط مالی در حالی

ـــاری برخـــی مـــدیران ایران ـــدام بـــه خـــودرو،  ت6شـــند بـــا ھمک ـــای نـــاچيز کننـــد اق ـــرکت بـــه بھ  .تصـــاحب ســـھام ایـــن ش
ترین شرکت صـنعتی  در سال، بزرگ ھزار ميليارد تومان گردش مالی 11خودرو که با بيش از  ، شرکت ایران»آینده» به گزارش خبرنگار
از   بحران نقدینگی مواجه بوده است، با این وجود و برای جلـوگيری از سـقوط شـرکت، ھای اخير با لشود، در سا ایران محسوب می

خـودرو  ھای اخير برخی از مدیران ایران با این وجود، در ھفته .شده است خودرو جلوگيری می انتشار اخبار منفی توسط مدیریت ایران
در حالی است که منابع آگاه وجـود تغييـر خاصـی را در شـرایط  این.اند شرکت کرده ميليارد تومانی این 123اقدام به انتشار خبر ضرر 

ناشـی از معـادOت پشـت پـرده  ميليـاردی امسـال را 123ھای گذشته با زیان  کرده و تفاوت اع6م سود در سال مالی این شرکت رد
عمـده  کننـدگان از تأمين» ک«سـاز نظيـر مالکـان شـرکت  داران قطعـه تعدادی از سـرمایه بر اساس این معادOت، قرار است.دانند می

دليل، برای سقوط قيمت سھام در بورس، اقدام به انتشـار  خودرو، اقدام به خریداری سھام این شرکت کرده و به ھمين قطعات ایران
خـودرو دارنـد، بـرای خریـداری  ایران اکنون مقادیر ھنگفتی طلب از سازان که ھم اظھار این منابع، این قطعه بنابر.اند اخبار منفی نموده

ھا  ایـن شـرکت گفته می شود ميزان طلب.در ھيأت مدیره شرکت، اع6م آمادگی کرده اند خودرو به شرط دارا بودن عضو سھام ایران
 ت سـقوط سـھامدر صـور.خـودرو دارد ميليـارد تومـانی از ایران 100 طلب» ک«خودرو بسيار باO بوده به طوری که تنھا شرکت  از ایران
درصـد دیگــر متعلــق بــه  20صــنایع و بــيش از  درصــد سـھام آن وابســته بــه ســازمان گسـترش و نوســازی 40خـودرو کــه حــدود  ایران

بـه  بينند و سـود ھنگفتـی مردم است، ھم سرمایه دولت و ھم سھامداران عادی آسيب می ھای دولتی و مابقی متعلق به شرکت
   .شود داران واریز می  حساب این سرمایه

 محمود رئيسي، كارگر جان باخته رويدادهاي اخير
در طول این مـدت، پـدر و . خبر مرگ محمود رئيسي اکنون و با گذشت چند ماه پس از وقوع این جنایت به روزنامه ھا راه یافته است

مادر و تمامی افراد خانواده او زیر فشار رعب و وحشت و تھدید دستگاه ھای پليسی و نيروھای سرکوبگر حـق گفـتن ھـيچ ک6مـی 
به خيابان می آید و به صفوف انبوه معترضـان مـی  خرداد از محل کار خویش  25محمود در روز . درمورد فاجعه قتل وی را نداشته اند

سراسر وجودش ماOل از خشم و قھر عليه وضـعيت موجـود، عليـه گرسـنگی و فقـر و بـی حقـوقی و بيکـاری و . او کارگر بود. دپيوند
محمود با مشاھده سيل اعتراض توده ای تصميم می گيـرد کـه در پایـان سـاعت . حقارت و ادبار مسلط بر زندگی ھمزنجيرانش بود

او به سيل پرخروش جمعيـت مـی . را به اعتراضات خيابانی انسان ھاي ديگر پيوند زند کار به خيابان ھا آید و خشم و نارضائی خود
مزدوران از ھمه سو او را . اما درست در ھمان دقایق نخست آماج تھاجم وحشيانه نيروھای سرکوب سرمایه قرار می گيرد. پيوندند

اورا با تير مـي زننـد و بـدن نيمـه جـانش را بـر سـنگفرش  وی فرو می ریزند، را بر سر و روي  باران ضرب و شتم . محاصره می کنند
محمود مدتی بعد به کمک سایر معترضان به ھوش می آید و Oشه لھيده آكنده از زخـم و خـون خـویش را بـه . خيابان رھا می كنند

گ وی را در برابـر دیـدگان از یک سو، خطر مـر. پدر و مادر و افراد خانواده با مشاھده این وضع به وحشت می افتند. خانه می رساند
خود می بينند و تصميم می گيرند که ھر چه زودتر او را به بيمارستان ببرند اما، از سوی دیگر، به این مـی اندیشـند کـه انتقـال وی 

پـدر و مـادر و کسـان محمـود . و سر به نيست شدن حتمـی او را در پـی داشـته باشـد به بيمارستان ممكن است خطر دستگيری 
به این نتيجه می رسند که او را در خانه خود نگه دارند، شاید به این ترتيب از خطر دستگيری و احتمـال قتـل او بـه دسـت سرانجام 

محمود روزھا با دنيـايی زخـم و درد بـدون ھـيچ دکتـر و درمـان پزشـکی Oزم در . مزدوران جنایت پيشه دولت سرمایه جلوگيری كنند
ماه طـول مـی كشـد و سـرانجام محمـود در  2این وضع قریب . ش از روز قبل بدتر می شودخانه می ماند اما ھر روز وضع جسمی ا

و عفونـت  پزشـکان مـی گوینـد کـه جراحـات او بسـيار کـاری . پدر و مادرش او را به بيمارستان می برند. آستانه مرگ قرار مي گيرد
آنان جـرأت دفـن . این لحظه اما فقط مرگ عزیزشان نبودمعضل خانواده در . محمود در فردای آن روز جان می بازد. ھايش انبوه است

آنان با ترس و لرز و وحشت و . وی را ھم نداشتند، زیرا درھراس بودند که سرکوبگران در صورت اط6ع به بازماندگان او نيز رحم نکنند
تان دفن می کننـد و مـرگ وی را بدون این که ھيچ اسمی از زخمی شدن محمود و جنایات عوامل سرمایه بياورند جنازه را در گورس

خانواده محمود روزھا پس از مرگ او به فکر انتشار خبر این جنایت شنيع عوامل سفاک دولت سرمایه . مرگ طبيعی اع6م می كنند
کميتـه ھمـاھنگی بـرای ایجـاد تشـکل :منبـع  . و آنچه بر سر خودشان رفته است می افتند و موضوع را به روزنامه ھا می کشـانند

 کارگری

 مردم ديگر تحمل زورگويي بسيجي ها را ندارند
امـا جوانـان بـا كمـك مردمـي كـه شـاھد , زدنـد  به رغم اينكه اين مزدوران از الزامات سركوب برخوردار بودند و اسپري گـاز اشـك آور

به دنبال آزار و اذيت مردم توسـط بسـيجيان مـزدور  .وران پا به فرار گذاشتند دادند و مزد صحنه بودند به خوبي به مزدوران گوشمالي
شـھريور مـاه  12روز پنجشـنبه , كه اين روزھا حتي به صورت خود محور و بي افسار بـه مـردم بـا بھانـه ھـاي مختلـف گيـر ميدھنـد 

درگيري به رغم اينكه ايـن مـزدوران از الزامـات  در اين.جوان با سه بسيجي درگير شدند 4, تھرانپارس  150در خيابان  22-21ساعت 
امـا جوانـان بـا كمـك مردمـي كـه شـاھد صـحنه بودنـد بـه خـوبي بـه مـزدوران , سركوب برخوردار بودند و اسپري گاز اشك آور زدنـد 

ــز جــا گذاشــت ــور خــود را ني ــه حتــي از تــرس يكــي از آنھــا موت ــه نحــوي ك ــرار گذاشــتند ب ــه ف ــا ب ــد و مــزدوران پ  . گوشــمالي دادن

  هتجمع مادران در پارك الل گزارشي از
جمعي از زنان فعال حقوق زنان ، در اطراف  1915تا  1730ساعت , شھريور ماه طبق برنامه اع6م شده ازقبل  14روز شنبه  عصر

  .معترض بودند ايران اين زنان اجتماع کننده نسبت به وضعيت وخيم حقوق زنان در. انجام دادند ميدان اصلي پارک Oله گردھمايي
تن از ماموران مراسم را تحت نظر و  8توسط حدود  نيروھاي امنيتي در قالب دو ماشين يگان امداد و, در تمام طول مدت تجمع
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, روبرو ميشدند , مکرر چندين باردور ميدان اصلي کوي راھپيمايي کردند و در طول مسيربا تشويق ھاي کنترل داشتند؛ زنان معترض
ممانعت از ادامه راھپيمايي شد ولي ھر بار ماموران توسط زنان ھو مي  دخالت چندين باره نيروھاي امنيتي براياين امر موجب 

  .شدند
دقيقه فرصت  5مسني كه آنجا بودند با آنھا صحبت کردند و  زنان, تعدادي از نيروھاي انتظامي به زنان نزديک شدند  16:30ساعت 

ون  2البته در اين فرصت ,کشيد  طول 7کي زنان اين دور سرعت بسيار کمي داشت که تا ساعت ديگري بزنند با زير گرفتند تا دور
  .در دو طرف ميدان واقع شدند

  . ادامه دادند 1915علي رغم ھمه تھديداتي كه و جود داشت اين زنان آزاده تجمع خود را تاساعت 

 مضروب و بازداشت كردن يك جوان توسط ماموران حكومتي در پارك الله
  .مضروب و بازداشت کردند ماموران حکومتی جوانی را در پارک Oله به طور وحشيانه

. اصلي پارک Oله با باتوم مضروب و سپس بازداشت کردند جواني را در ميدان, انق6ب 148شھریور ماموران ک6نتری  14,شنبه شب 
جوان مذکور درگير شد که به  ابتدا یکی از ماموران با. و در حالي روی داد که پارک بسيار شلوغ بود 20 این حادثه حدود ساعت

به شدت به جوان حمله کردند، این موضوع باعت تحریک مردمی شد که در محل  او آمدند و با باتومسرعت ساير ماموران به کمک 
ماشين نيروی انتظامي کرده و از محل فرار  ماموران به زور جوان مضروب را سوار, داشتند و نزدیک بود درگيری روی دھد حضور
ھيچ کس از دليل مضروب و  .سر دادند" مرگ بر دیکتاتور" و "  اکبرهللا" مردم یکصدا فریاد , به دنبال اين عمل وحشيانه .کردند

  .توسط ماموران حکومتی اط6عی نداشت, بازداشت کردن جوان 

 شده بلوچستان سرنوشت نامعلوم معلمان بازداشت
نيروھای امنيتی در شھر سراوان با یورش بـه منـازل تنـی از معلمـان و در محدوده زمانی اواخر مردادماه سال جاری طی دو مرحله، 

دOیل این بازداشت ھـای کـم سـابقه مشـخص نيسـت ولـی وجـه . تن نمودند 22فرھنگيان این شھر، اقدام به بازداشت دست کم 
سـامی تعـدادی از ا.مشترک معلمان بازداشت شده تعلق داشتن به اقليت ملی بلـوچ و ھمچنـين سـنی مـذھب بـودن آنـان اسـت

سـاله خـود،  17محمد صالح اس6م زھی فرزند عطا محمد به ھمراه مھـدی اسـ6م زھـی فرزنـد : بازداشت شدگان عبارت است از 
عليم جنگی زھی از آموزگاران دبستان باقرخان سراوان، بھروز باھورزھی فرزند پيربخش آموزگار دبستان دوازده اردیبھشت سـراوان 

 -حميدرضا چاکری فرزنـد شـھدهللا آموزگاردبسـتان ھـای سـراوان  -ند شھدهللا معاون دبستان باقرخان سراوان عليرضا چاکری فرز -
پس از گذشت حدود یکماه از بازداشت این افراد، تنھا عبدالرحمن روانبخش مھندس کامپيوتر و کارمند اداره آموزش وپرورش سراوان 

تن می شوند کماکان در محلـی نـامعلوم در بازداشـت بـه سـر مـی  20علمان که بالغ بر دو تن از آنان تاکنون آزاد شده اند و سایر م
برند، پيگيریھای مستمر خانواده ھای این افراد از نھادھای امنيتی و قضایی نيز تا کنون نتيجه و کسب اط6عی از سرنوشت آنـان را 

تـوام بـا . ی از سرنوشـت بسـتگان خـود بـه سـر مـی برنـدخانواده ھای افراد بازداشت شده ھمچنان در نگران. در پی نداشته است
افزایش فضای امنيتی در بلوچستان منابع مطلع بازداشت این افراد را مرتبط با بازداشتھای گسـترده ماھھـای اخيـر بلوچسـتان کـه 

 .فعاOن سياسی، مذھبی، فرھنگی و حتی بستگان نزدیک فعاOن اپوزیسيون بلوچ را شامل شده است می دانند

  دانشجويي دانشگاه زنجان بازداشت شدآرش گيتي، فعال 
جويان  جويي و عضو انجمن اس6مي دانش ھاي فعالين دانشجويي دانشگاه زنجان، امروز آرش گيتي فعال دانش در پي بازداشت

  .دانشگاه زنجان بازداشت شد
در خرداد ماه سال جاري به جويان دانشگاه زنجان  آرش گيتي پيش از اين به ھمراه علي قاسمي ديگر عضو انجمن اس6مي دانش

ي  ھاي مکرر اداره اين بار نيز با تماس .مدت يک روز در بازداشتگاه اداره اط6عات زنجان بازداشت بود که پس از اخذ تعھد آزاد شد
  .اط6عات زنجان، آرش گيتي با مراجعه با دادسراي انق6ب زنجان بازداشت شد و به بازداشتگاه اط6عات اين شھر منتقل شد
جويان  ھم چنين مي6د سرحدي دبير انجمن اس6مي دانشجويان دانشگاه زنجان و سيامک ياقوتي از اعضاي انجمن اس6مي دانش

ھا، بازداشت و به بازداشتگاه اين اداره منتقل شدند و پس از  دانشگاه زنجان پس از حضور مامورين اط6عات در منزل پدري آن
  .رار، مي6د سرحدي با قرار وثيقه و سيامک ياقوتي با قرار کفالت آزاد شدندھا و تبديل ق سپري کردن بازجويي

گاه زنجان،  جويان دانش اين در حالي است که مدتي پيش حکم يک سال زندان به بھرام واحدي، دبير سابق انجمن اس6مي دانش
و چھار ماه حبس عليرضا فيروزي ديگر  گاه زنجان و حکم يک سال جويان دانش سورنا ھاشمي، عضو سابق انجمن اس6مي دانش

چنين گفتني است دو نفر  ھم. ي تجديد نظر قرار دارد ھا اب6غ شده است و در مرحله عضو انجمن اس6مي دانشگاه زنجان به آن
جويان  ديگر از فعالين چپ اين دانشگاه، آرش رايجي و حسن جنيدي و نيز دانشجوي سابق و عضو سابق انجمن اس6مي دانش

  .اند انشگاه زنجان پيام شکيبا نيز احکام يک سال زندان خود را دريافت کردهد
جويي اين دانشگاه در زمان بازگشايي  ي فعاليت فعالين دانش ھا جھت جلوگيري از ادامه رسد اين روند بازداشت به نظر مي
    .ھا باشد دانشگاه

  اعتراض هاي شبانه در خيابانهاي تهران
حضـور مـردم بـا .خيابان ھای پایتخت در شب ھای ماه رمضان وپس از افطار در نقـاط مختلـف شـاھد اعتـراض ھـای مردمـی اسـت

وایـن رویـه اعتراضـی در ھمـه ی نقـاط خوردوھای شخصی در خيابان ھای پایتخت پس از افطار تقریبا به صورت عادت درآمده است 
تا پيش از انتخابات معموO خيابان ھای مرکزی شھر در ساعات شب کام6 خلوت بودند اما این روزھـا بسـياری .شھر دیده می شود

  .از مردم با حضور شبانه خود در خيابان ھا وایجاد راھبندان اعتراض خود را به سران نظام نشان می دھند
 


