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خانواده افکاری شایسته بیشترین حمایتها!  
پریسا پوینده 

الهام  افکاری،  نوید  خانواده  اعضای  از  تعدادی 
افکاری، حبیب افکاری و همسرش دیروز در مسیر 
رفتن بر سر مزار نوید بمناسبت دومین سالگرد 
جانباختنش بازداشت و پس از چند ساعت آزاد 
شدند. نوید افکاری بجرم شرکت در اعتراضات  
۹۷ دستگیر و به اتهام محاربه در سال ۹۹ اعدام 

شد.

طی  اش  خانواده  و  بازداشت  نیز  نوید  برادران 
این سالها مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. اما 
هیچکدام از این اقدامات ضد انسانی نه تنها باعث 



سکوت خانواده و مردم نشد بلکه مبارزات متشکل 
تری برای آزادی برادران افکاری را دامن زد.

دیروز فایل صوتی از جلسه دادگاه نوید و وحید 
افکاری با  قاضی مهرداد  تهمتن برای اولین بار 
منتشر شد. مشاهده جسارت و ایستادگی نوید 
در مقابل ظلم و جنایات حکومت اسالمی در این 
فایل نفسها را در سینه حبس میکند. جسارتی که 
لرزه بر اندام  حکومت اعدام انداخت تا ناگهان 

او را به قتل برساند. 

سعید افکاری دیروز شجاعانه از شرافت و انسانیت 
برادرش دفاع کرد و گفت نوید یک مبارز بود! 
زندگی با شرافت را میخواست و این پیام نوید به 

مردم بود .



بازداشت  به  دست  حالی  در  اسالمی  جمهوری 
خانواده نوید افکاری میزند که  می بیند تالشهای 
مذبوحانه اش برای به سکوت کشاندن خانواده 
نوید نه تنها موفق نبوده بلکه باعث محبوبتر شدن 
و شکل گیری حمایتهای قویتر مردم از برادران 

افکاری و مبارزه علیه اعدام شده است.

 در کنار موج وسیع حمایت از خانواده افکاری، 
های  خانواده  اعتراضی  تجمع  شاهد  اینروزها 
محکومین به اعدام با شعار اعدام نکنید و حمایت 

مردم از آنان هستیم.
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مجازات شالق برای کارگران معترض  
سوسن صابری 

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد که “ 1۷ تن 
از کارگران شرکت آذرآب اراک به پرداخت 

جزای نقدی محکوم شدند.”

این کارگران بدلیل اعتراضات خردادماه شان 
ابتدا به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و تحمل 
سی ضربه شالق تعزیری محکوم شده بودند که 
بجای حبس و شالق، قوه قضاییه براثر اعتراض 
اینها  به این احکام عقب نشینی کرده و بجای 
به  اعتراض  با  است.  کرده  تعیین  نقدی  جزای 



واگذاری کارخانه به بخش خصوصی که نتیجه 
حقوقهایشان  پرداخت  عدم  و  بیکاری  جز  ای 
نداشته کارگران در مدیریت را پلمب و مدیر 
را اخراج کردند. کارگران آذرآب در سال ۹۸ 
هم در اعتراض به واگذاری کارخانه به بخش 
خصوصی و وضعیت نابسامان معیشتی شان دست 
به اعتراض زدند که اعتراضشان توسط نیروهای 
کارگران  از  تن   4۲ و  شده  سرکوب  انتظامی 

بازداشت شدند.

در قرن بیست و یکم مجازات وحشیانه شالق 
و زندان و جریمه نقدی به جرم اعتراض به فقر 
حقوقهای  همان  پرداخت  عدم  به  و  بیکاری  و 
ناچیز پاسخ حکومت اسالمی سرمایه داران به 



کارگران آذرآب و همه کارگران معترض است.

مجلس  و  رهبر  با  داران  سرمایه  حکومت  کل 
و قوه قضاییه و دولت و نیروهای سرکوبگرش 
وظیفه ای جز حفظ منافع مفتخوران حاکم ندارند 
و در انجام این وظیفه دست به اعمال هر نوع 
خشونت و جنایتی میزنند. اما این سرکوبها در 
تاثیری  کارگری  اعتراضات  گسترش  و  تداوم 
اعتراضات مشترک و همزمان و  نداشته است. 
سراسری کارگران و سایر ۹۹ درصدیها پاسخ 

نهایی به این حکومت یک درصدیهاست. 
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احضار پروین محمدی، 
بلبشو در دستگاه سرکوب 

شهال دانشفر 

روز ۲1 شهریور پروین محمدی عضو اتحادیه 
مکرر  احضارهای  از  پس  ایران  کارگران  آزاد 
احکام  اجرای  شعبه  به  حکمش  اجرای  برای 
اوین مراجعه کرد. در آنجا اعالم شد که چون 
حکمش غیابی بوده باید برای ابالغ حضوری آن 
انقالب  دادگاه   ۲۸ شعبه  به  شهریور   ۲4 روز 
تهران مراجعه کند. پروین محمدی در سال ۹۶ با 
اتهام “تبلیغ علیه نظام” با مصادیق ایراد سخنرانی 
در جمع کارگران بازنشسته و مصاحبه درباره 
فاجعه پالسکو که خود پروین محمدی بی خبر 



از آنست، محکوم به یکسال حبس شد. این خبر 
به روشنی بلبشوی دستگاه قضایی، این ماشین 

سرکوب و جنایت حکومت را نشان میدهد.  

از سوی دیگر برای ۶۷ کارگر رسمی نفت که 
نفت  وزرات  مقابل  در  شهریور   1۲ تجمع  در 
بازداشت شده بودند، پرونده سازی شده است. 
راد  احسانی  شاپور  کارگری  فعال  دو  بعالوه 
سیاسی  زندانی   ۶ با  همراه  گرامی  اسماعیل  و 
دیگر در پرونده جدیدی حکم وحشیانه زندان 
نیز  کنون  تا  اردیبهشت  از  اند.  و شالق گرفته 
در  اند که  بازداشت شده  معلم  از ۲40  بیش 
نتیجه کارزاری قدرتمند بسیاری آزاد و دوازده 

معلم در زندانند. 



در برابر گسترش اعتراضات مردمی، جمهوری 
با  است.  داده  شدت  را  سرکوبش  اسالمی 
سناریوسازیهای مسخره تالش کرده اعتراضات 
را تضعیف و زمینه سرکوبگریهایش را فراهم تر 
کند. اما نتیجه اتحاد بیشتر جنبشهای اجتماعی 
علیه سرکوب و کارزارهای قدرتمند علیه  پرونده 
سازیهای امنیتی و جلب حمایتهای بیشتر جهانی 
بپیوندیم.  وسیعا  کارزارها  این  به  است.  بوده 
اتحاد سراسری  پاسخ سرکوبگریهای حکومت 

مردم و بخشهای مختلف جامعه است. 
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دوچرخه سواری زنان و مردان نامحرم  
ژینو ابراهیمی  

امام جمعه موقت اصفهان محمد تقی رهبر گفته: 
“اگر شئونات اسالمی را رعایت کنند دوچرخه 
سواری زنان مشکلی نیست. به طوری که مردان 
نامحرم را تحریک نکنند، اما اگر مثل چند سال 
پیش زنان با اندام و موهای معلوم به جلب نظر 
دوچرخه  سوار  نیست  درست  بپردازند  مردان 

شوند.”

از چه جنس مردی  باید پرسید کدام مردها؟ 
صحبت میکند که حتی رکاب زدن یک زن هم 
تحریکش میکند؟ از قماش همان سربازان سپاه 



را جنس دوم  زنان  ماندگی که  ارتجاع وعقب 
وضعیفه میخوانند؟ مردان قانونگذار و مجریان 
اسلحه بدستش؟ اینها را البته درست میگوید. 

و  ارتجاعی  عقاید  کل  از  مردان  اکثریت  اما 
عقب مانده و کپک زده اینها فاصله گرفته اند. 
این حرفش توهین به آنهاست. در تقابل با این 
افکار پوسیده مردانی هستند که همگام با زنان 
آزادی و برابری را فریاد میزنند. آخرین نمونه 
زن  و  مرد  صدها  مشترک  اعتراض  و  همراهی 
به قوانین مردساالرانه  جمهوری اسالمی بعنوان 
عامل اصلی جانباختن دردناک شلیر رسولی در 

شهر مریوان است.



در تقابل با این تاریک اندیشان جنبش عظیمی 
در جریان است که  میرود تا برای همیشه این 
افکار زن ستیزانه را دفن کند و جامعه ای عاری 
از ستم و تبعیض و قوانین دست و پاگیر را بنا 
نهد. در این راه میتوان بعنوان نمونه، دوچرخه 
حمایت  با  و  زنان  جمعی  دسته  های  سواری 
مردان را بصورت یک حرکت نمادین اعتراضی 
نوع  این  انداخت.  براه  مختلف  شهرهای  در 
اعتراضات علیه این متحجرین قدمیست در راه 
کوتاه کردن دست قوانین مذهبی و مردساالرانه 

از زندگی خصوصی و اجتماعی زنان.
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ژورنال، نشریه روزانه آنالین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 
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