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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٨ اپريل ٠٣
  

  نشين خوزستان  مردم مناطق عربۀاز مبارزات بحق و عادالن
 ! دفاع کنيم

 خلق عرب اھواز روز . از تلويزيون ايران اعتراض دارندای به پخش برنامهمردم اھواز و ديرگ شھرھای خوزستان، 

، برای پنجمين روز پياپی در اعتراض به حذف نام مردم عرب از روی نقشه ايران در يک ٢٠١٨ اپريلشنبه يکم  يک

ھای ھا نيرو براساس گزارش. ، اعتراض خود را اعالم کردندئیھا آمده و با سر دادن شعارھا برنامه تلويزيونی به خيابان

به سوی مردم ) ماھشھر( امنيتی تعدادی از معترضان را دستگير کرده و در شھرھای مختلف از جمله اھواز و معشور

 .آور شليک کرده است معترض گاز اشک

   پخش و در آن]حمل[است که روز دوم فروردين» کاله قرمزی«ھای مورد اعتراض مردم برنامه  از جمله برنامه

ھا از جغرافيای ايران  و حذف عرب» نژادپرستانه«معترضان اين اقدام را .  انکار شده بودھای خوزستان ھويت عرب 

 با لباس محلی شھروندان مناطق مختلف ايران بر روی نقشه اين کشور ئیھا در اين ميان برنامه، عروسک. خواندند

 حتی يکی از .خالی استھای خوزستان  شود، اما به گفته معترضان، جای عروسکی با لباس محلی عرب نصب می

  .س آن شدئيآميز خواند و خواستار عذرخواھی ر نمايندگان خوزستان در مجلس نيز اقدام صدا و سيما را تحريک

دوشنبه ششم فروردين معترضان در ماھشھر جشنی را که شورای شھر برپا کرده بود به صحنه اعتراض خود تبديل 

  .کردند

شود اعتراض جوانان در واکنش به  گفته می. ان درگير شدندمأمور زويه اھواز با  فروردين جوانان منطقه در٧شنبه  سه

  .ان بوده استمأمورھای مردم محله توسط  تخريب شبانه خانه

 دفتر صدا و سيمای خوزستان در اھواز  ھای صدا و سيما  فروردين صدھا تن از مردم معترض به برنامه٨چھارشنبه  

ھای اعتراضی در  ئیاين راھپيما. ن آن شدندمسؤوالذرخواھی صد و سيما و استعفای ھا خواستار ع آن. تجمع کردند

  .شنبه نيز ادامه يافت شنبه، جمعه، شنبه و امروز يک روزھای پنج

نيروی انتظامی .  فروردين با اعمال خشونت نيروی انتظامی مواجه شد٩شنبه  تظاھرات ھزاران تن از مردم اھواز پنج

ھای خوزستان  افکنانه صدا و سيما و انکار ھويت عرب آميز و تفرقه ن که به تبليغات تبعيضبه روی تظاھرکنندگا

آور و تيراندازی به سوی مردم منتشر شده و   از شليک گاز اشکئیھا کليپ. آور پرتاب کرد معترض اند گاز اشک
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تجمع مردم در خيابان پس از . اند  زن توسط نيروھای انتظامی و امنيتی دستگير شده٣ تن از جمله ١٢خبری حاکی است 

  .تاريکی ھوا ادامه يافته است

  
ھا نسبت به صدا و سيما خبر داده و  ھای دولتی ايران چھارشنبه بعد از ظھر از حل و فصل نارضايتی گرچه خبرگزاری

ھزاران تن از . افتتری ادامه ي شنبه و جمعه نيز در ابعاد گسترده پايان اعتراضات را اعالم کردند اما اعتراضات پنج 

 . کردندئیھای شھر راھپيما معترضان در بازار مرکزی اھواز تجمع و در خيابان

 على سوارى،  ، معترضان»ستيزی نژادپرستی و عرب« روز جمعه در اعتراض به ئیدر جريان تظاھرات و راھپيما

سپس نيروى انتظامى با استفاده از . اند نماينده مجلس و عباس کعبى نماينده خبرگان رھبرى را از جمع خود بيرون کرده

  .اند آور و تيراندازى مستقيم به مردم حمله کرده گاز اشک

 
  توان ديد که به سمت محله کوت ھای اجتماعی منتشر شده شمار زيادی از معترضان را می  که در شبکهئیھا در فيلم

دادی از شھروندان عرب خوزستانی در اعتراض به ھای اعتراضی تع چنين پس از تجمع ھم. کنند  میئیعبدهللا راھپيما
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ھای ايران در يک برنامه تلويزيونی، امام جمعه موقت اھواز از معترضان خواست که به  عرب» ناديده گرفته شدن«

  ».ھای دشمن مراقب باشند نسبت به فتنه و توطئه«گفته او، 

ھر چند مردم عرب « فروردين گفت که ١٠ھای  به گزارش خبرگزاری ايرنا، امام جمعه موقت اھواز در خطبه

 ».ھای دشمن مراقب باشند خوزستان حق داشتند در اين زمينه ناراحت شوند اما مردم نسبت به فتنه و توطئه

 .رخ داده است» غير تعمدی«زاده اعالم کرد که اين امر در صدا و سيما  ابوالحسن حسن

ھای عربی و فارسی خواستار عذرخواھی مديران   به زبانئیھاھای اين سه روز، معترضان با سر دادن شعار در تجمع

  .اند صدا و سيما شده

ھای عربی به تن داشتند و با خواندن سرودھای عربی، رقص و پايکوبی  ھا تعدادی از معترضان لباس در اين تجمع

 .کردند می

 و پس از ١٣٨۴ در سال . است  شدهھای مشابه در استان خوزستان برگزار ھای گذشته نيز تجمعاتی با انگيزه در سال

شد حکومت ايران درصدد است ترکيب جمعيتی استان خوزستان را  ای که براساس محتويات آن ادعا می انتشار نامه

 .ای در اين استان رخ داد که چند نفر کشته و صدھا نفر مجروح شدند ھای گسترده  دھد، اعتراضتغيير

جمھور وقت بود اما ابطحی و مقامات دولت وجود  سئياور محمد خاتمی، راين نامه منسوب به محمدعلی ابطحی، مش

 .خواندند» جعلی«ای را تکذيب کرده و آن را  چنين نامه

س صدا و سيمای جمھوری ئيای به عبدالعلی عسکری، ر عباس کعبی، نماينده خوزستان در مجلس خبرگان در نامه

  .در پی دارد» رات امنيتی و آثار مخرب اجتماعی فراوانمخاط» «ھا تحريک قوميت«اسالمی يادآوری کرده که 

آبی و بحران ريزگردھا يکی  بيکاری و بی. شود ھای جنگ ھشت ساله ايران و عراق در خوزستان ديده می ھنوز ويرانی

نسب،   کانون ريزگرد وجود دارد، به گفته جواد کاظم٧دورادور اھواز . ترين مشکالت استان خوزستان است از مھم

. اند بھره ماينده اھواز در مجلس شورای اسالمی بسياری از روستاھای اطراف کارون، کرخه و دز از آب آشاميدنی بین

آميزی به سود سازمان آب و برق و به زيان  ھای تبعيض بھای کشاورزی نيز سياست  آبتعيينعالوه بر اين در 

شود و به عراق صادر مى  در استان خوزستان توليد میدولت جمھوری اسالمی از برقی که . گردد  کشاورزان اعمال می

. شود ھای شرق خوزستان اختصاص داده نمی خانه  در سال درآمد دارد اما اين درآمدھا به تصفيهدالر ميليون ١٠گردد، 

 .ھا به نارضايتی مردم دامن زده است قطعی برق در اھواز به ويژه در تابستان
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ھا و  ھا حاکی از آن است مردم داخل اتاق گزارش. ن خوزستان به شدت وخيم استالبته ناگفته نماند اوضاع استا

  .بينند و اين گرد و غبار در ھمه جا در ھوا معلق است آشپزخانه خودشان ھم گرد و خاک رو می

چنين   و ھم- چه بخش اخبار و چه بخش نظرات مردمی- ھا  شده در رسانه با رصد بسياری از نظرات و مطالب منتشر

شود، اعتراض  شدن موضوع گردوغبارھا مطرح می ترين موضوعاتی که ھر از گاه با داغ ھای اجتماعی، بيش شبکه

  .شود تر می مردم نيز بيش

در خوزستان، . محيطی بسيار زيادی دارند وبلوچستان، مشکالت زيست ھای خوزستان، اصفھان و سيستان استان

ھای حکومت اسالمی، ھمواره به  به گفته کارشناسان، دولت. وجود داردبحرانی  ھای فوق ھای بحرانی و کانون کانون

 امنيتی شده و فعالين محيط زيست دستگيری و زندانی مسأله محيط زيست اھميت نداده اند و به تازگی نيز اين مسأله

 . اند و يک نفر نيز در زندان کشته شده است شده

اندازی يک جنبش قوی و اجتماعی در اعتراض به تخريب   و راهدھی ھای بسيار مساعدی برای سازمان اکنون زمينه

 .محيط زيست، وجود دارد و به ھيمن دليل حکومت اسالمی از رشد و گسترش اين جنبش وحشت دارد

 مدنی، کاوه نام که اند داده خبر جاسوسی اتھام به پرونده اين در زيست محيط فعال ده بازداشت از حکومتی مقامات

  .خورد می چشم به شدگان بازداشت ميان در ھم ايران زيست محيط سازمان الملل نبي امور معاون

 فعال و دانشگاه ساله ۶۴ استاد امامی، سيد کاووس مرگ خبر انتشار از پس زيست، محيط فعاالن بازداشت موضوع

 امامی، سيد وادهخان سوی از خبر انتشار از پس روز يک .يافت راه ھا رسانه به ايران در بازداشتگاھی در محيط

  .کرد اعالم خودکشی را مرگ علت بازداشتگاه، در دانشگاه استاد اين مرگ تأئيد با تھران دادستان

 در شدگان بازداشت جسمی آزار و متادون گسترده پخش و ايران ھای زندان در نفر دو شدن کشته خبر افشای از پس

 ١٠ در که بازديد اين از پس .دادند را اوين زندان از ديدباز درخواست مجلس نمايندگان از تعدادی اخير، اعتراضات

 برای قنبری سينا خودکشی فيلم که کرد اعالم مجلس ئیقضا کميسيون سئير ملکشاھی الھيار گرفت، صورت ماه بھمن

 خبرگزاری با وگو گفت در ماه بھمن ١٨ روز ھم مجلس بھداشت کميسيون عضو ھمتی، احمد .است شده پخش نمايندگان

 رسيده نتيجه اين به و کرده بازبينی را زندانيان اين فوت  محل از ساعته ١٠ تا ھفت ھای فيلم« قانونی پزشک گفت لنا،اي

 پس روز شش بازديد اين .يافت پايان ھا خودکشی تأئيد با ھم نمايندگان بازديد ترتيب اين به ».اند کرده خودکشی آنان که

 مختصری، توضيحات با مجلس نمايندگان بازديد، از پس روزھای در .گرفت صورت مامیا سيد کاووس دستگيری از

 دھد می نشان شده منتشر اطالعات حال اين با .کردند موکول آينده در ديگری زمان به را خود مالقات اتئيجز تعريف

 ھيچ سياسی و امنيتی دانيانزن که است شده انجام نحوی به ئیقضا و امنيتی والنؤمس کامل طراحی با بازديد اين که

  .اند نداشته خود وضعيت درباره نظر اظھار و نمايندگان با مالقات برای شانسی

 يک با مرتبط متھم چند بازداشت و ئیشناسا« از تھران دادستان آبادی، دولت جعفری عباس ١٣٩۶ بھمن ٢١ روز

 زيستی محيط و علمی ھای پروژه اجرای قالب در افراد اين« :گفت تھران دادستان .است داده خبر »جاسوسی پرونده

  ».کردند می اقدام استراتژيک ھای حوزه در کشور بندی طبقه اطالعات آوری جمع به نسبت

 بازداشت »تھران دادستانی« توسط و دستگير »کشور امنيتی نھادھای از يکی اطالعاتی رصد« با افراد اين که گفت او

  .است نداده شان وضعيت و ھا آن اتھامات درباره تری بيش اطالعات و رشدگاندستگي از نامی حال اين با .اند شده
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 خودش عليه اعترافات حجم دليل به شده، بازداشت جاسوسی اتھام با که امامی سيد کاووس کرد ادعا تھران دادستان

 است دانسته می اينکه به توجه با و است بوده )زيست محيط فعاالن( متھمان ھمان از يکی فرد اين« :است کرده خودکشی

  ».است زده خودکشی به دست زندان در انهتأسفم داشته اعترافاتی خود ھم و شده وی عليه ھم زيادی اعترافات

 ساله ۶۴ استاد اين ئیادعا خودکشی شيوه و جزئيات متھمان، جان حفظ در هئيقضا قوه يتمسؤول درباره تھران دادستان

 به .است نداده تری بيش توضيح است، بوده متھم اختيار در امنيتی بازداشتگاه يک در چگونه خودکشی وسايل که اين و

 دارند تالش ئیقضا مقامات چه آن برای سيدامامی مرحوم دليل و نيت درباره دادستان نظر اظھار قطعيت عالوه

  .است برانگيز سوال کند مطرح خود ادعای برای شاھدی که اين بدون دھند، جلوه »خودکشی«

 منابع اما نداد تری بيش توضيح شده بازداشت زيست محيط فعاالن ديگر ھويت و تعداد درباره چنين ھم تھران، ستانداد

 زيست محيط سازمان معاون مدنی، کاوه نام آنان ميان در که اند داده خبر پرونده اين در تن ده بازداشت از کنون تا آگاه

  .خورد می چشم به نيز ايران

 :نوشت ترشئيتو در ايران زيست محيط معاون بازداشت خبر تأئيد با بھمن ٢٢ روز مجلس ندهنماي صادقی محمود

 اقدامات و زيست محيط فعاالن بازداشت علت از اطالع برای زيست، محيط حفاظت سازمان سئير با صبح امروز«

  ».اند کرده بازداشت ديروز نيز را مدنی کاوه گفتند ايشان داشتم، تماس دولت

 سازمان معاون مدنی کاوه و اند شده دربازداشتگاه او خودکشی مدعی ئیقضا مقامات که امامی سيد کاووس بر عالوه

 خالقی، اميرحسين قديريان، طاھر طاھباز، مراد بيانی، نيلوفر جوکار، ھومن چون ديگری ھای نام ايران، زيست محيط

 پرونده اين شدگان بازداشت ديگر عنوان به عیاجتما ھای شبکه در نيز کاشانی سپيده و صادقی آبنوس رجبی، سام

  .است نشده تأئيد ايران داخلی ھای رسانه يا ئیقضا مقامات سوی از ھنوز چند ھر شده مطرح

 دادن و گردآوری« را آنان اتھام شده، بازداشت افراد اسامی و تعداد اعالم بدون نيز تھران استان دادگستری سئير

 اسماعيلی غالمحسين .شوند بازداشت آينده در نيز ديگری افراد است ممکن گفت و کرد ذکر »بيگانگان به اطالعات

 ئیشناسا دادند، می بيگانگان به و کردند آوری جمع را اطالعاتی که کسانی از جمعی« :گفت بھمن دوم و بيست روز

 اتئيجز و است اوليه مرحله در پرونده .شوند دستگير آينده در است، ممکن ھم ھا برخی و شدند دستگير ھا برخی و شدند

  ».نيست بيان قابل
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 ايرانی زيست  محيط نخبگان از جمعی را شدگان بازداشت ايلنا خبرگزاری با ئیگفتگو در مجلس نماينده صادقی محمود

 آنان جان حفظ يتمسؤول گفت و اند کرده می کار ايران در يوزپلنگ انقراض به رو گونه يک حفظ پروژه روی که خواند

  .است هئيقضا قوه عھده به متھم وانعن به

 مرتبط »پارسيان وحش حيات ميراث« نام به المنفعه عام نھاد مردم سازمان يک با شده بازداشت زيست محيط فعاالن

 حيات و طبيعت از پاسدارى ضرورت درباره عمومى ھاى آگاھى گسترش« خود سايت وب در را خود ھدف که اند بوده

 به کمک براى سنجيده و علمى ھاى طرح اجراى و تعريف و نظير کم  ميراث اين ھای ارزش ترويج و ايران وحش

 موسسه اين سايت وب در .است کرده تعريف »وحش حيات شکننده ھاى زيستگاه و خطر معرض در ھاى گونه حفظ

  .است شده معرفی آن فعال اعضای از يکی نيز طاھباز مراد و عامل مدير عنوان به امامی سيد کاووس

 جمھوری امنيتی ھای وبسايت و ھا روزنامه حمله ھدف پيش ھا مدت از طاھباز مراد ويژه به آن مديران و موسسه ينا

 در ١٣٩۶ آبان بيستم ايران، پاسداران سپاه به وابسته تسنيم، خبرگزاری .بودند گرفته قرار تسنيم و کيھان مانند اسالمی

 که خواند المللی بين تاجر يک را آن مديره ھيئت اعضای از يکی باز،طاھ مراد پارسيان، وحش حيات موسسه به حمله با

 در »را امريکا ھای قمارخانه توسعه و مديريت و  صھيونيستی رژيم و امريکا کشورھای در وساز ساخت« سابقه

 به نھايت در معموال ايران در موسسات و افراد به فارس و تسنيم کيھان، مانند ئیھا رسانه اتھامات .دارد اش کارنامه

  .انجامد می آنان حذف برای پاسداران سپاه اطالعات سوی از امنيتی ای پروژه تشکيل

 آنان مرگ ١٣٩۶ بھمن و دی ماه دو طی که است ايرانی سومين امامی، سيد کاووس حيدری، وحيد و قربانی سينا پس

 تعداد اين از بيش بشر حقوق فعاالن مارآ چه اگر است، شده تأئيد ايران در ئیقضا نمسؤوال سوی از خودکشی دليل به

 يا سکوت افتاده اتفاق مرکز از دور مراکز يا ھا شھرستان در اغلب که موارد بقيه درباره ئیقضا نمسؤوال ولی است

  .اند کرده انکار

 يا سکوت و ھا بازداشتگاه در متھمان با بدرفتاری و شکنجه وجود سابقه ھا، بازداشتگاه در متھمان مرگ تکرار

 مرگ درباره نمسؤوال سوی از شده اعالم علت و خودکشی باور ،ئیقضا نمسؤوال مبھم و متناقض رسانی اطالع

 مرگ چه اگر درباره است، کرده مواجه دشواری با را بازداشتگاه در امامی سيد کاووس درباره ويژه به و متھمان

 عدم بودن، ناشناس دليل به نشد، تأئيد نمسؤوال سوی از که مواردی ساير و حيدری وحيد قنبری، سينا چون متھمانی

 علنی ھای واکنش اما .شد فراموش زودی به و نشد روبرو چندانی پيگيری با ھا خانواده تھديد يا و ھا رسانه به دسترسی

 صدر در پيوسته گذشته روز دو در خبر اين شده موجب بازداشتگاه در دانشگاه شده شناخته استاد يک مرگ از پس

  .گيرد قرار ايران اخبار

 نمسؤوال سوی از شده اعالم دليل خبر، اين انتشار با که بود افرادی اولين از يکی امامی، سيد کاووس فرزند رامين

 مرگ خبر« :نوشت خود ترئيتو و اينستاگرام در بھمن ٢١ روز وی .خواند نکردنی باور را خودکشی يعنی ئیقضا

 مريم مادرم، دادسرا از ناگھان و شد دستگير بھمن ۴ در کاووس .نيست دنیکر باور برايم امامی، سيد کاووس پدرم،

 ..کرده خودکشی گويند می .دھند می او به را ھمسرش مرگ خبر و کنند می احضار ١٣٩۶ بھمن ١٩ جمعه را ممبينی،

  ».کنيم نمی .کنم نمی باور ھنور

 جامعه حيرت و بھت موجب« را امامی سيد وسکاو مرگ ايران، جمھور سئير به ای نامه در نيز علمی انجمن چھار

 در ايشان مرگ و دستگيری داليل درباره منتشرشده شايعات و اخبار  نوشت و خواند »زيست محيط فعاالن نيز و علمی

 سياسی علوم انجمن سوی از که نامه اين در است، آورده پديد را زيادی سواالت و ابھامات و گنجد نمی باور

 امضا ارتباطات و فرھنگی مطالعات ايرانی انجمن و ايران صلح مطالعات انجمن ايران، شناسی هجامع انجمن ايران،
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 سئير از و شده توصيف »ممتاز دانشمندی و آشنا نام استادی و  گرا اخالق و شريف انسانی « امامی سيد کاووس شده،

 به وادار را دردناک ضايعه اين در گيردر نھادھای وظايف، راستای در جدی پيگيری با که شده خواسته ايران جمھور

  .کند ئیگو پاسخ

 مانند اصطالحاتی شده موجب شود، می اعالم ئیقضا نمسؤوال سوی از که داليلی به عمومی افکار اعتمادی بی

 در ايرانی کاربران سوی از دارد، خودکشی به کردن وادار به اشاره که »شدن خودکشی« و ای زنجيره ھای خودکشی

 بر تأکيد با اند داشته را اسالمی جمھوری در بازداشت تجربه که کسانی اغلب چنين ھم .شود ابداع اجتماعی ھای شبکه

 متھم حقيقت پوشاندن و ئیدروغگو به را ئیقضا نمسؤوال امنيتی، ھای بازداشتگاه در خودکشی امکان بودن غيرممکن

  .اند کرده

 ئیکانادا -  ايرانی شھروند دومين اين ،١٣٨٢ سال در ايران رد ئیکانادا- ايرانی خبرنگار کاظمی زھرا مرگ از بعد

 پيگيری وجود با کاظمی زھرا مورد در .دھد می دست از را خود جان بسته درھای پشت و ايران ھای زندان در که است

 ١١ دحدو اکنون ھم .نشد داشته نگه گو پاسخ مرگ اين برای فردی گاه ھيچ ايران در او وکالی و ئیکانادا مقامات

  .برند می سر به اوين زندان در ديگر کشور مقيم يا و دوگانه تابعيت با شھروند

دھد، بلکه  در ھر صورت آلودگی محيط زيست خوزستان، غيرقابل تحمل است و دولت ھم نه تنھا کاری انجام نمی

  !کشد کند و حتی در زير شکنجه می فعالين محيط زيست را دستگير و زندانی می

ديدگان گردوغبار ھم وظيفه وزارت بھداشت  ھيز مراکز بيمارستانی و اورژانس برای رسيدگی به آسيبدر زمينه تج

  . زمينه اقدامات چندانی صورت نگرفته است است که در اين

پی  در ھای پی سالی جا خشک انه در آنتأسفم.  ھزار ھکتار منطقه کانونی گردوغبار است٤٠٠ تا ٣٥٠مشکل بر سر 

  .اش بسياربسيار وخيم است سالی ی جنوب خوزستان وضعيت خشکوجود دارد؛ يعن

 و ھستند بنا صاحب مدرسه ۵ تنھا که دارد مدرسه ٢٠ سليمان مسجد شھرستان انديکای شھر عبدهللا شاھزاده منطقه

 .ندارند چادر جز سرپناھی سرما و گرما در مدارس اين آموزان دانش

   
خيز کشور است به دليل نبود نفت و گاز بسيار  د سليمانی که اولين شھر نفتھای زاگرس در مسج سوز سرما در کوھپايه

  .آزاردھنده است و درس خواندن زير سقف آسمان يا چادر در اين شرايط بسيار سخت است

نظير  ھای متنوع و بی با وجود ظرفيت: زاده، معاون سياسی اجتماعی استاندار خوزستان بيان داشت علی حسين حسين

  .تر است چنان از متوسط بيکاری کشور بيش در استان ھم بيکاری ، نرخخوزستان 
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تنوع ظرفيت ھا در خوزستان در مقايسه با ساير استان ھای کشور قابل مقايسه نيست ولی به دليل برخی : او افزود

 غيرقابل قبول و فنی ھنوز نرخ بيکاری در استان باال و ھای شغلی مھارت ھا از جمله فقدان ھا و کم توجھی ئینارسا

  .است

 برابر ٢نرخ بيکاری در برخی شھرھای محروم و مرزی استان : معاون سياسی اجتماعی استاندار خوزستان اظھار کرد

  .متوسط نرخ بيکاری در کشور است

 ن و بھره گيری از ھمه ظرفيت ھا امکان پذير دانستمسؤوالرا در سايه ھمدلی مردم و  اشتغال زاده رونق توليد و حسين

تواند بسترساز غلبه بر چالش بيکاری باشد که بيش از يک دھه است  توسعه مھارت ھای شغلی و کارآفرينی می: و افزود

  .کشور با آن مواجه است

توانند بر چالش بيکاری فائق   نمیئیکه دولت ھا به تنھا معاون سياسی و اجتماعی استاندار خوزستان در ادامه با بيان اين

ھای مھارتی و شغلی برای جوانان جويای کار و سرمايه گذاری بخش خصوصی و  نی کردن آموزشھمگا: آيند افزود

  . استمؤثرغيردولتی در صنايع پائين دستی استان در کاھش سطح بيکاری 

مه ھمکاری بين دانشگاه علمی کاربردی استان نا  تفاھم ،١٣٩۶دی  ٢٠از اھواز،  خبرگزاری تسنيم به گزارش

  .خوزستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت اين استان امضا شد

زاده  نامه از سوی مسعود خداپناه رئيس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان خوزستان و نورهللا حسن در اين برنامه تفاھم

 .شدس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان امضا ئير

نامه ھمکاری در حضور محمدحسن اميد رئيس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و جمع زيادی از  امضای اين تفاھم

 .مديران اين دانشگاه از سراسر کشور انجام شد

نامه ھمکاری با دانشگاه  زاده رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در آئين امضای تفاھم نورهللا حسن

  . ميليون تن در سال توليدات دارند١٨ پتروشيمی دارد که ٢٣خوزستان :  کاربردی استان خوزستان اظھار داشتعلمی

  .شود  ميليون تن فوالد خام در استان خوزستان توليد می٦/٣چنين  ھم: وی اضافه کرد

خوزستان وجود دارد  کارخانه در استان ٧: س سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان ھمچنين بيان کردئير

  .کنند  ھزار تن شکر توليد می٧٠٠که ساالنه 

کنند که   واحد توليد قطعه ساز در استان خوزستان فعاليت می٤٠٠چنين  ھم: او در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد

 بی نياز سازند تا از واردات اين قطعات از کشورھای مختلف قطعات مورد نياز نفت، گاز، پتروشيمی و حفاری را می

  .شويم

کنند که نرخ بيکاری در آن نيز بسيار باال   ميليون نفر زندگی می٧/٤در استان خوزستان حدود : زاده تصريح کرد حسن

  .است

ھای  اين سرمايه گذاری در بخش:  ميليارد تومانی در شھرستان مسجدسليمان عنوان کرد٤گذاری  وی با اشاره به سرمايه

  .شوند  ھزار نفر مشغول به کار می١٠ اندازی واحدھای مورد نظر بيش از صنعتی انجام شد که با راه

توانند نيروی کار  س سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در ادامه سخنان خود واحدھای صنعتی میئير

  .مورد نياز خود را از فازغ التحصيالن دانشگاه علمی کاربردی جذب کنند

  . ھزار واحد صنفی در اين استان خبر داد١٣٠د از فعاليت زاده در پايان سخنان خو حسن
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ھای ديرھنگام ستاد بحران، زمانی به اندازه سه دھه تقويمی و  جنگ تا اطالعيه در واقع از صدای آژير قرمز زمان 

ان  و ناگھئیشدن ديوار صوتی، قطع برق و تاريکی مطلق، حمله ھوا پناھگاه و شکسته. درازنای عمری گذشته است

جنگ تجربه غريبی .  حوالی صفر مطلقئیزندگی جا: ات و مرگ عزيزانتأسيسھا،  ھا، خانه انفجار، نابودی زيرساخت

رود، طول  اما زمان پيش نمی. عيار در قامت مرگ جسم و خاطره، تباھی عمر و ويرانی شھر ای تمام است، فاجعه

  .کشد می

ھای  ھای گسترده، ھمراه شده است با بحران نده از جنگ و خرابیما آثار باقی. وضعيت خوزستان به شدت بحرانی است

بيش از يک دھه از گسترش ريزگرد در مناطق مختلف . کمبود آب و ھجوم ريزگردھا، طوفان خاک: محيطی زيست

اگر . اند ھا از عوامل اصلی اين پديده مخرب ھا و رودخانه انتقال آب و خشکيدگی تاالبسدسازی و . گذرد خوزستان می

بينی ديگری سر در زندگی   تا چندی پيش، مھار يا حداقل تعديل اثرات ريزگردھا بود امروز عوارض قابل پيشمسأله

د اضطراری، قطعی آب و ھای مول نوسان و قطعی مکرر برق و در فقدان دستگاه. مردمان اين استان کرده است

. ھای ديرھنگام و واکنشی ستاد بحران استان در تعطيل کردن ادارات و مدارس ارتباطات تلفن و اينترنت و اطالعيه

از کار افتادن خودپردازھا، توقف فعاليت . خبری از ھمه جا گاھی در نمی از مه و خاک و بی ھای صبح سردرگمی

ھا، خراب شدن وسايل برقی، ناھماھنگی در تعطيلی ادارات و  ن شارژ گوشینھادھای خدماتی و بھداشتی، تمام شد

نبودن آب آشاميدنی و مصرف و در تابستان  شود، ذخيره آموزان می ھای دانش مدارس و مشکالتی که گريبانگير خانواده

شود، از کار افتادن  رد میھا وا تحمل گرمای شديد ھوا، از کار افتادن آسانسورھا، مشکالتی که بر بيمارھا و بيمارستان

چند روزی نمايش خدمت و مديريت تا وقوع . محتوا ھای بی نتيجه، بيانيه  و رانندگی، جلسات بیئیتجھيزات راھنما

نبودن استاندارد عملکردی تجھيزات زيرساختی با شرايط خاص خوزستان و به روز  فرسودگی و منطبق. بحرانی ديگر

بينی و پيشگيری از وقوع حوادثی اين  داری، و ناتوانی در پيش ا و تجھيزات تعمير و نگهھا، کافی نبودن نيروھ نبودن آن

 .چنين، بر شدت و گستره اتفاقات ناخوشايند اين روزھا افزوده است

وگو با ايرنا با اشاره به اينکه گرد و  شھريار عسکری، مدير روابط عمومی اداره کل محيط زيست خوزستان در گفت

ميزان غلظت گرد و غبار در شھرستان ماھشھر در جنوب خوزستان به بيش : ن رو به افزايش است، گفتغبار در استا

   . برابر حد مجاز رسيد۶۶ ھزار ميکروگرم بر متر مکعب يعنی ١٠از 
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 برابری حد مجاز را در مدت چند سالی ۶۶شنبه دو ھفته پيش نيز اھواز برای نخستين بار غلظت باالی  پنج: وی افزود

 روز يکشنبه ميزان غلظت گردو غبار در ١٣تا ساعت .  خوزستان با پديده گردوغبار روبه روست تجربه کرده بودکه

   .ميکروگرم بر متر مکعب رسيده است ١١٠اھواز به ھشت ھزار و 

 ميکروگرم بر متر مکعب ١۵٠ميزان طبيعی وجود ذرات معلق در ھوا حدود « بر اينکه تأکيدعسکری در ادامه با 

 ميکروگرم، ٢٢۶ ميکروگرم، در شادگان ۴٨۶ميزان گرد و غبار در شھرستان آبادان تا اين ساعت به : گفت» تاس

  . ميکروگرم بر متر مکعب رسيده است٢۶٠ ميکروگرم و در شوش به ٢٨۶ ميکروگرم، بھبھان ١١۴انديمشک 

 اقتصادی و اجتماعی و ھای ھای رفاھی، فضاھای فرھنگی، دولت الکترونيک، بھبود شاخص گسترش زيرساخت

. ای ضروری و اقدامی حياتی است بھداشت عمومی و ضريب رفاه، به يک معنا ارتقاء کيفيت زيست در اين استان مولفه

ھای شھری  ريزی ھا و برنامه اختصاص سھمی از درآمدھای نفتی و عوارض آاليندگی صنايع کفاف اجرای اين سياست

بايست  اند می ای که در خوزستان به وجود آورده نفت، در کنار ازدحام و آلودگیھای صنايع و  وزارتخانه. دھد را می

ھای  اتفاقی که نه تنھا، در فقدان عزمی جدی در مجموعه حاکميت و دستگاه. تعھدات اجتماعی خود را انجام دھند

و نمايشی به جای مديريت مانده   در سطح سراسری و مديريت استانی، رخ نداده بلکه مديريت عقبئیساز و اجرا  تصميم

. توجھی و ناآگاھی از عوارض و اثرات احتمالی و ممکن نيز به وضعيت بحرانی امروز رسيده است پيشگيرانه، بی

خوردن  ھای مکرر، برھم اين حد از بحران. بدبينی و نارضايتی عمومی و کاھش سرمايه اجتماعی در حال افزايش است

ھای اجتماعی را به دنبال خواھد   دائمی و احساس تبعيض و محروميت، تنشروال و نظم زندگی روزمره و اضطراب

روشن نيست . تر از پيش اند، فرسوده ھا از جنگ کمر راست نکرده به اجبار راھی ميدانی ديگر شده خوزستانی. داشت

ستاھا و شھرھای انداز انبوھی از خاک است و رو چشم. بر سر محيط زيست خوزستان و مردم اين منطقه چه خواھد آمد

  .بدون سکونت

 
 که تنفس در ھوای پر غبار ئیھا آيا بيماری. ير به دم و بازدمش ھستندھا ناگز  که خوزستانیئیبا باريدن باران گل و ھوا

نيست و دست روی » پيشگيری بھتر از درمان«اھميت ھستند که در خوزستان  قدر بی تواند به ھمراه داشته باشد، آن می

  !ھای تنفسی از راه برسد؟  شده تا سونامی بيماری دست گذاشته

 يکم -شنبه دوازدھم فروردين  ت ھوای اداره کل محيط زيست خوزستان، امروز يک کيفيکنترولبر اساس آمار مرکز 

 ميکرون، در شھرھای آبادان، رامھرمز، شوشتر و ۵/٢تر از   شاخص ميزان ذرات معلق کم١٣آوريل، در ساعت 

  . گزارش شده است٣١٨ و ٣٩٢، ۴٢۵، ۴٧۵اھواز به ترتيب 

 بسيار ناسالم ٢۶٩ و ٢٣٠رون در سوسنگرد و ماھشھر و اميديه به ترتيب  ميک۵/٢تر از  چنين ميزان ذرات معلق کم ھم

 .گزارش شده است
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 .ھای حساس گزارش شده است ھوای انديمشک و شوش ناسالم و ھوای شھرھای بھبھان و دزفول نيز ناسالم برای گروه

وجه به تعداد جمعيت آن تبديل به شھر که قوشچی با ت چنين معاون عمرانی استانداری آذربايجان غربی، با اشاره به اين ھم

کوچ اجباری در اطراف درياچه اروميه و خالی از سکنه «: شده بود، اکنون دچار کاھش جمعيت شديد شده است، گفت

تر   ميليون نفر و در شعاع وسيع٥شدن روستاھا از جمله تبعات بحران درياچه اروميه است و اگر اين روند ادامه يابد 

او در ادامه به مشکالت بھداشتی شھروندان در » .نفر سکنه اطراف درياچه مجبور به کوچ خواھند بود ميليون ١٤، ١٣

ھای آسم، آب مرواريد، سرطان و  مشکالت بھداشتی مثل بيماری«: اثر بحران خشکی درياچه اروميه اشاره کرد و گفت

نكته مھمی كه بھادری به آن اشاره » .است است که جوامع محلی را در معرض خطر قرار داده ئیھا فشار خون بيماری

وقتی بلورھای نمکی کف «: كرد، خطر ابتالی شھروندان آذربايجانی به سرطان پوست در نتيجه خشکی درياچه است

ھای فرابنفش و مادون قرمز در اين محدوده که برای  گيرد، باعث توليد اشعه درياچه در معرض تابش آفتاب قرار می

ھا امکان ابتال به سرطان پوست را در ميان ساکنان منطقه افزايش  اين اشعه. شود رناک است، میشھروندان بسيار خط

  ».دھد می

  
  تصاويری از طوفان نمک در درياچه اروميه

اگر امروز به «: عنوان يکی از تبعات خشکی درياچه گفت ھای روان و ريزگردھا به بھادری با اشاره به گسترش ماسه

ھای رملی شکل گرفته در حال  شويد که تپه کنيد در صحرای آفريقا ھستيد و متوجه می احساس میمنطقه جبل برويد 

ھای ريزگرد در مناطق سلماس، مياندوآب، جبل، اروميه، تبريز،  ھای سلماس است و کانون پيشروی به سمت جاده

  ».شکل گرفته است... شير و آذرشھر و عجب

طقه ھر سال در حال افزايش است، در آينده نه چندان دور يک کوير نمکی خواھيم كه دمای من نيل اياو معتقد است به دل

  .داشت

 ٧٨«:  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل گفته استمسؤولبر اساس گزارش خبرگزاری مھر، حميدرضا بزی، 

وی » .شتی و درمانی شدندھا و مراکز بھدا نفر از مردم منطقه سيستان بر اثر طوفان و گرد و خاک روانه بيمارستان

  . درمان شدندئی صورت سرپا  نفر نيز به۴٢ نفر از افراد مراجعه کننده در بيمارستان بستری و ٣۶گفته که 
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انه با توجه به خشک بودن تاالب ھامون و در نتيجه بروز پديده طوفان گرد و خاک ھمواره مردم منطقه به دليل تأسفم«

ھا  ا بيماری ھای تنفسی و چشمی است به مراکز بھداشتی درمانی و بيمارستانھ ترين آن مشکالت مختلف که عمده

 ».کنند مراجعه می

ھای جوی با معيارھای متداول  تھران آاليندهيک دھه است که در . سابقه بود  سال گذشته بی١٠نوروز آلوده تھران در 

سابقه بوده  بی ١٣٩٧ سال گذشته، آلودگی ھوا در روزھای نوروز ١٠در  بر اين اساس،. شوند گيری می جھانی اندازه

  .است

روز  ١٢ در . فروردين اعالم کرد١١ کيفيت ھوای تھران شنبه کنترولاين خبر را وحيد حسينی، مديرعامل شرکت 

 .ھای حساس را تجربه کرد  روز ھوای ناسالم برای گروه۵ روز ھوای سالم و ۶ان يک روز ھوای پاک، گذشته تھر

   . رسيد١٣۶  فروردين به عدد١١شاخص کيفيت ھوا در بدترين ساعات شنبه 

را  )PSIشاخص ( ھای پايش ھوای سازمان حفاظت محيط زيست پنج شاخص مورد نظر سازمان جھانی بھداشت دستگاه

شامل مونوکسيدکربن، ترکيبات اکسيدھای ازت، اکسيدھای گوگرد، ازن و ذرات (شود  ھای پايه تعبير می آاليندهکه به 

  .کند گيری می اندازه) معلق

  
 باشد ھوا در شرايط ١٠٠ تا ۵٠ باشد، ھوا در شرايط پاک؛ در صورتی که بين ۵٠تر از  در صورتی که اين شاخص کم

ھای سنی؛ در صورتی که   باشد ناسالم برای ھمه گروه١۵٠ تا ١٠٠ر صورتی که بين ھای حساس؛ د ناسالم برای گروه

 .شود  باشد شرايط ھوا خطرناک ارزيابی می٣٠٠ باشد بسيار ناسالم و در صورتی که بيش از ٣٠٠ تا  ٢٠٠بين 

تپه که از  نيشکر ھفتبرای مثال کارگران . ای يافته است ، به ويژه در خوزستان ابعاد گسترده١٣٩٧اعتراضات در سال 

 فروردين در کاروانی از ٩شنبه  اند، در پی اعالم تعطيلی کارخانه توسط مديرعامل، پنج  فروردين اعتصاب کرده٧

 تن از کارگران توسط ۶در پی اين تجمع . ھا به شوش رفتند و مقابل فرمانداری تجمع کردند ھا و موتورسيکلت اتومبيل

  .اند دی احضار شدهنيروھای امنيتی دستگير و تعدا

و  حسن نعامی، حميدکثير، کريم دبات، مجيد چعب، احمد چنانی : اسامی کارگران دستگير شده چنين اعالم شده است

  کريم زبيد

ھا که  آن. اند ان اطالعاتی و نيروی انتظامی مقابل فرمانداری تجمع کردهمأموربا وجود ممانعت  شنبه  کارگران پنج

شان پايان داده بودند، خواستار   با وعده فرماندار شوش مبنی بر پرداخت مطالبات٩۶سال  روزه خود را ۶اعتصاب 

  »فرماندار نمونه، نون نداريم تو خونه«: دادند  فرماندار شدند و شعار میئیگو پاسخ
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ورزی ھای کشا اند و به واگذاری زمين  را دريافت نکرده١٣٩۶تپه که ھنوز مزدھای معوقه سال  کارگران نيشکر ھفت

 فروردين در اعتراض به ٨ھا چھارشنبه  آن. فروردين اعتصاب را آغاز کردند٧شرکت به پيمانکاران نيز معترضند، 

 ئیجمعی بطرف محل زندگی مديران راھپيما طور کامل متوقف و بطور دسته ن کارخانه توليد را بهمسؤوالتفاوتی  بی

  .کردند

اعالم کرد از آنجا  ای از طريق تلگرام  تپه با انتشار بخشنامه شکر ھفتمجتمع ني چھارشنبه شب اميد اسدبيک مديرعامل

او . تعطيل است اند، شرکت تا اطالع ثانوی توليد را خوابانده» يتمسؤول افراد غيردلسوز و بی «تأثيرکه کارگران تحت 

 .عنوان کرد»  تکليف و ايجاد امنيتتعيين«ھدف از تعطيلی شرکت را 

تپه از تعطيلی اين  شنبه با انتشار بخشنامه مديرعامل نيشکر ھفت ز جمله تسنيم و ايلنا روز پنجھای دولتی ا خبرگزاری

  .مجتمع خبر دادند

 کرده کارگران مطالبات معوقه دارند اما به نقل از سيد راضی نوری نماينده تأئيد، گرچه »تسنيم«خبرگزاری حکومتی 

اند و ادامه اعتصاب به ضرر خود کارگران  ب به توليد لطمه زدهشوش در مجلس افزود کارگران با دست زدن به اعتصا

  .است

تصميم به تعطيلی واحدھای نيشکر «: تپه نوشت با اعالم خبر تعطيلی نيشکر ھفت) ايرنا(خبرگزاری جمھوری اسالمی

اتخاذ شده ھفت تپه در پی درگيری در اين شرکت در چند روز گذشته و آسيب رساندن به ساختمان و اموال اداری آن 

  ».است

 اھواز را - شوش - ھا قصد تجمع در سه راھی ھفت تپه  شنبه کارگران نوشت آن ايرنا در توضيح اعتراضات روز پنج

نوشت کارگران مقابل فرمانداری شوش » برخی منابع«ايرنا به نقل از . اند اند اما نيروھای گارد ويژه مانع شده داشته

  .اند تجمع اعتراضی برگزار کرده

تپه، نيروھای گارد ويژه پيش از رسيدن کارگران مقابل فرمانداری، تمام مسيرھا را بسته و  گفته کارگران نيشکر ھفت هب

  .مقابل فرمانداری مستقر شده بودند و باتوم به دست مانع از آن می شدند که مردم به کارگران نزديک شوند

  :دادند ر میکارگران زمانی که مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند شعا

  گر مرگ بر کارگر، درود بر ستم

  نه رستمی، نه بيگی، بايد بشه دولتی

  ايم گرسنه کارگر ھفت تپه، گرسنه

تپه که از اولين روزھای سال نو با اعالم تعطيلی شرکت و تيراندازی عوامل  سرکوب کارگران شرکت نيشکر ھفت

شنبه با دستگيری و ضرب و شتم  آغاز شده بود روز پنجکارفرما به کارگران در روز چھارشنبه ھشتم فروردين ماه 

ای که فرمانداری  تری شد و صبح امروز نيز تعداد ديگری از آنان با وجود وعده کارگران وارد مرحله سرکوبگرانه

ھايشان با حضور در محل شرکت داده بود به دادستانی شھر شوش احضار و سعيد منصوری  برای رسيدگی به خواسته

شان   کارگر ديگر که ھنوز اسامی شان بدست ما نرسيده است در محل شرکت و منازل۵عالوه  حمدانی بهو جاسم 

  .بازداشت شدند

 - ٣حميد کثير  -٢حسن نعامی  - ١: چنان در بازداشت ھستند عبارتند از شنبه دستگير و ھم اسامی کارگرانی که روز پنج

   يدکريم زب - ۶احمد چنانی  - ۵مجيد چعب  -۴کريم دبات 
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سيد  - ١: اند به شرح زير است چنين اسامی تعدادی از حدود بيست کارگری که به دادستانی شھر شوش احضار شده ھم

 -٨مھدی ثاعمی  -٧سعيد منصوری  - ۶محمد خنيفر  -۵حسن الکثير  -۴  ساجد الکثير-٣فواد الکثير  -٢حسن فاضلی 

   چاسب حمدانی

تپه احضار و مورد دستگيری  صد نفر از کارگران شرکت نيشکر ھفت ز يکھا در طول سال گذشته بيش ا عالوه بر اين

واقع شده اند و يکی از کارگران بخش کشاورزی در اعتراض به عدم پرداخت مزد با انداختن خود به کانال آبياری 

  .مزرعه نيشکر خودکشی کرد

سط تابستان گذشته و از اولين تپه از اوا در واقع احضار، دستگيری و ضرب و شتم کارگران شرکت نيشکر ھفت

ای ادامه دارد که ھم اکنون ھزاران کارگر اين مجتمع بزرگ کشت و صنعت  وقفه طور بی روزھای سال نو در حالی به

اند و کارفرما  ھای بھمن و اسفند سال گذشته و عيدی و پاداش خود را دريافت نکرده بخشی از حقوق دی ماه و حقوق ماه

ھای دروغين و تکيه به نيروی سرکوب حکومتی تالش دارد ھزاران  شھر شوش با توسل به وعدهين مسؤولدستی  با ھم

  .چون برده با شکم گرسنه وادار به کار نمايند کارگر اين مجتمع بزرگ کشت و صنعت را ھم

 تأمينشورای اند و   احضار شدهئیتعدادی از کارگران توسط نھادھای امنيتی و قضا تپه  نوشته سنديکای نيشکر ھفت به

  .تپه جلسه تشکيل داده است اھواز با حضور استاندار خوزستان جھت بررسی مشکل نيشکر ھفت

  »چه عيدی، چه کوفتی« :تپه به حسن روحانی پاسخ يک کارگر نيشکر ھفت

توجه به اين که کارگران ھم در فضای  او بی. حسن روحانی طی پيام کوتاھی در فضای مجازی نوروز را تبريک گفت

  :را آرزو کرد، يک کارگر نيشکر ھفت تپه پاسخ داد» سرشار از شادی و موفقيت«مجازی حضور دارند، سالی 

  »چه عيدی، چه کوفتی، تو ما رو بدبخت کردی«

  .تپه به بخش خصوصی در دولت يازدھم است اشاره اين کارگر به واگذاری نيشکر ھفت

تپه  تعطيلی نيشکر ھفت: ک کارگر نيشکر ھفت تپه پاسخ دادي. حسن روحانی در فضای مجازی سال نو را تبريک گفت

  »حمايت از کاالی داخلی«در سال 

آميزی در  ھای اعتراض اند، واکنش ھاست دستمزد نگرفته تپه در پاسخ به اعتصاب کارگرانی که ماه تعطيلی نيشکر ھفت

 .فضای مجازی به دنبال داشته است

ن محلی و وابستگان مسؤوالتپه به برخی  ھای کشاورزی نيشکر ھفت زمينھا پيش اخباری مبنی بر واگذاری  از مدت

تعدادی از کاربران تويتر در . مقامات دولتی از جمله برادر اسحاق جھانگيری معاون رئيس جمھور منتشر شده است

ب آن را به فروش ھای کشاورزی مرغو اند تا بتوانند زمين اند کارخانه را تعطيل کرده واکنش به تعطيلی کارخانه نوشته

  .برسانند

 ھزار و پانصد تن ۴ به بخش خصوصی واگذار شد و تعداد کارگران آن حدود ١٣٩۴سال  تپه  کارخانه نيشکر ھفت

  .اعالم شده است
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چند زن در ساحل دريای خزر . جمعی گروھی از زنان رشت به حجاب اجباری منتشر شده است کليپی از اعتراض دسته

  :شود در کليپ توضيح داده می. دھند ز سر برداشته و در ھوا تکان میھای خود را ا روسری

  .به اميد روزی که زنان ايران حق انتخاب را پس بگيرند. مئيگو ما از شھر رشت به حجاب اجباری نه می

کاری خود بعد از ظھر روز  کارکنان اداری آموزش و پرورش اردبيل در اعتراض به عدم پرداخت ده ماه حق اضافه

 . فروردين دست از کار کشيدند٨ھارشنبه چ

ھای معاون وزير آموزش و پرورش مبنی  کنندگان خواستار عملی شدن وعده اعتصاب» خواه معلمان عدالت«گزارش  به 

کارکنان آموزش و پرورش در مناطق ديگر استان اردبيل در اعتراض به تعويق . کاری شدند بر پرداخت حق اضافه

  .اند اما استعفای آنان پذيرفته نشده است دادهمطالبات خود استعفاء 

. شنبه ادامه يافت تظاھرات اعتراضی در کوی علوی اھواز از شامگاه شنبه بار ديگر آغاز شده و تا ساعات اوليه يک

گويند نيروھای امنيتی و نيروھای ضد شورش و سپاه پاسداران تالش دارند با ضرب و شتم  فعاالن عرب می

 .آور آنان را متفرق کنند پرتاب گاز اشکتظاھرکنندگان و 

شاھدان عينی گفتند که روز چھارم اعتراضات اھواز از خيابان فرحانی واقع در کوی علوی در غرب شھر اھواز آغاز 

 را ئی تظاھر کنندگان پالکاردھا.دانند سر دادند می» عرب ستيزانه«ھا را   که آنئیھا شد و تظاھرکنندگان عليه سياست

 .المللی خواستار حمايت در برابر سرکوب شدند انگليسی و فارسی و عربی در دست دارند که از جامعه بينبه زبان 

آزادی زندانيان سياسی و پايان دادن به « برای ئیبر اساس گزارش سازمان حقوق بشر اھواز، تظاھرکنندگان شعارھا

 .سر دادند»  بافت جمعيتی منطقه به نفع مھاجرانيرتغي و متوقف کردن پذيريم ما ذلت را نمیھا،  نژادپرستی عليه عرب

ھا و نيز مبارزه با فقر و بيکاری و توسعه منطقه با استفاده از درآمد  چنين خواستار توقف به حاشيه راندن عرب ھا ھم آن

 .نفت و گاز منطقه و مبارزه با آلودگی محيط زيست شدند

ه داشت و بنا به گزارھا، خيابان فرحانی اھواز توسط نيروھای چنان ادام شنبه ھم ھای اوليه يک تظاھرات تا ساعت

 . و نيروھای ضد شورش بسته شده استپوليسامنيتی، 

اکنون اعتراضات به شھرھای آبادان، ماھشھر، حميديه، شيبان و شھر اھواز در کوت عبدهللا و کوی کيانپارس نيز 

   .کشد ھای شب به درازا می کشيده شده است که تا نيمه

چنين  معترضان و ھم» کرامت و ھويت«ھا در خوزستان در دفاع از  گفته منابع محلی، تظاھرات و ناآرامی به

رويه،  ھای بی ھای استان، جلوگيری از سدسازی ھا، از جمله جلوگيری از سرقت آب رودخانه ای از خواست مجموعه
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 تغييرتبعيض در استخدام و گسترش بيکاری، تا ھا، بحران ريزگردھا و آلودگی آب و ھوا،  اعتراض به خشکاندن تاالب

  .گذاری شده است نام» قيام کرامت دوم«گيرد و از سوی معترضان  بافت جمعيتی صورت می

ھای غيرمعلوم منتقل  ھا تن از مردم توسط اداره اطالعات بازداشت و به مکان در طی اين چند روز اعتراضات ده

ھا  تر آن زنند که از سرنوشت بيش بازداشت شدگان را بيش از صدنفر تخمين میاند، فعاالن حقوق بشر محلی تعداد  شده

  .خبری نيست

داده در برخی از شھرھای جنوبی  ھای رخ سردار حسين اشتری در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنيم در خصوص ناآرامی

اھی مردم و مديريت صحنه افتد با ھمر موضوعاتی که در برخی از شھرھا اتفاق می: کشور و استان خوزستان گفت

  .شود و ھيچ مشکلی در اين بخش وجود ندارد  میکنترول پوليستوسط 

تا اين : داده در اھواز گفت ھای رخ وی در پاسخ به سئوال ديگر تسنيم درباره شايعاتی مبنی بر تلفات در برخی ناآرامی

  .ايم لحظه ھيچ گزارشی از تلفات در اين شھرھا نداشته

  
ن جنوب ايران نشي ای موظف است از مبارزات بر حق و عادالنه مناطق عرب روشن است که ھر جريان و انسان آزاده

  .دفاع کند و حکومت فاشيت و نژاپرست اسالمی ايران را محکوم نمايد

ھا از درآمدھای سرشار نقت و گاز، تنھا  مردم خوزستان بر روی دريای از نقت و گاز زندگی می کنند اما سھم آن

که حکومت اسالمی فشارھای عديده اقتصادی، سياسی و امنيتی . آلودگی ھوا و تخريب محيط زيست و سرکوب است

  !بار و دردناک است و ھم غيرقابل تحمل ايران بر خلق عرب جنوب ايران وارد کرده است ھم فاجعه

عدالتی اجتماعی ناراضی   درصد مردم از وضعيت اقتصادی و بی٨٠ھا از نارضايتی بيش از  با استناد به نظرسنجی

  . چشمان ھمه قرار دادماه گذشته، اين واقعيت را در مقابل  اعتراضات دی. ھستند

 بعد از وقوع ١٣٩٦به گزارش بھارنيوز، در دی ماه . از ھر چھار ايرانی سه نفر از شرايط فعلی کشور ناراضی ھستند

در حال حاضر خود شما به طور «ای در سطح کشور از مردم پرسيده است  تجمعات و اعتراضات، ايسپا در نظرسنجی

 »کلی از شرايط کشور راضی ھستيد؟

 سال بيش ١٨-٢٩ درصد مردم ايران از شرايط فعلی کشور ناراضی ھستند و اين ميزان نارضايتی در بين جوانان ٧٥

 .ھای سنی است از ساير گروه
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کليه اھداف و . حکومت اسالمی ايران، دشمن طبيعت سالم، آزادی، برابری و حتی شادی ساده مردم ايران است

دمت تبعيض و نابرابری، سانسور و اختناق، سرکوب و اعدام، غارتگری و ھا و ايدئولوژی اين حکومت، در خ سياست

ھای  ترين حکومت استثمار و در يک کالم انسانيت است و به ھمين دليل، اين حکومت يکی از ھارترين و وحشی

لبه چنين اعتراضات سال جاری، حکومت اسالمی را به  اما اعتراضات دی ماه گذشته و ھم. داری جھان است سرمايه

پرتگاه نزديک کرده و کليت اين حکومت دير و يا زود با مبارزه و قدرت مردمی، به گورستان تاريخ سقوط خواھد کرد 

و جامعه نوينی در ايران شکل خواھد گرفت که در آن، قبل از ھمه آزادی و برابری و حفظ حرمت و کرامت انسانی و 

 گرفت و ھمه شھروندان جامعه ايران، جدا از مليت، جنسيت، سازی محيط زيست در اولويت جامعه قرار خواھد سالم

  .سان و برابری برخوردار خواھند شد شان، از حقوق يک باورھای مذھبی و گرايشات سياسی

  

  ٢٠١٨ اپريل يکم - ١٣٩٧ حمل[شنبه دوازدھم فروردين يک

  

کران عمدی و غيرعمدی چنين برخی روشنف شايان ذکر است که سران و مقامات حکومت اسالمی و ھم :توضيح

ھا ھنگامی که از شھروندان غيرفارس جامعه  اما ھمين. »ملت ايران«: گويند برند می موقعيت از مردم ايران نام می

  »ھا و يا اقوام ايرانی قوم«: گويند برند می ھا و غيره اسم می ھا، بلوچ ھا، کردھا، عرب چون ترک ايران، ھم

در حالی که قوم و اقوام و قبيله به .  شايد يک نوع عادت و سنت فرھنگی باشدچنين نظری اگر از سر تحقير نباشد

گرفته است اما » خلق«و يا » ملت«را » قوم«داری جای واژه  گردد و در عصر مدرن سرمايه دوران فئودالی برمی

چنان از دوره  مزدوده نشده و ھ» اقوام«ھنوز در نزد گرايشات مختلف جامعه ايران در داخل و خارج کشور، واژه 

  .فئودالی به يادگار مانده است

ھای  کند و بر ھمبستگی و برابری انسانی خلق ترديد اگر کسی و جمعی نظريه شوونيستی و ناسيوناليستی را نقد می بی

ن اين چرا که به کار برد. کند استفاده نمی» اقوام«و » قوم«ست که از واژه  کند طبيعی  میتأکيدايران بدون توجه به مليت 

ماندگی مردمان آن منطقه است که ھنوز با روابط و مناسبات فئودالی و  واژه، خواسته و يا ناخواسته اشاره به عقب

ای که به دور از ھرگونه منطق علمی و تحوالت  مسأله. اند کنند و وارد جامعه مدرن امروزی نشده ای زندگی می قبيله

  . اجتماعی است

 

  


