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ازمشکالت بزرگ چپ درجامعه ما آن است که 
ی را درپشت معموال مبارزه طبقات

ابرها،درسپهرایدئولوژی و واژه گان تهی شده 
واین البته .ازمابازاء عينی آن ها جستجو می کند

ازسوی چپی که هویت وعملکرد خود را نه از 
عينيت مبارزه طبقاتی ونقدآن،بلکه ازمقوالت صرفا 
ایدئولوژیک و توصيفات برآمده ازآن می گيرد،عجيب 

ن ها باین دليل به دراصل این مقوالت درنزدآ.نيست
ونوعی آگاهی کاذب تنزل پيدامی " ایدئولوژی"

کندکه رابطه زنده خود را با مبارزات جاری جنبش 
بهمين دليل این .های طبقاتی قطع می کند

مقوالت درذهن آن ها تبدیل به مقوالتی 
غيرتاریخی وخارج اززمان و مکان شده و معنائی 

 اصالت تاجائی که.فی نفسه و مطلق پيدامی کنند
وصحت یافته های  خود را جداازاین مبارزات دنبال 
می کند و بسان منشوری ازورای آن به جنبش ها 

طبقاتی -وحال آن که درنزد چپ اجتماعی.می نگرد
این گفته معروف کالسيک ها، که یک گام عملی 

بهتراز یک دوجين برنامه ) طبقاتی(جنبش
ته این عبارت الب.است،دارای طنين نيرومندی است

به معنای تضاد وتقابل ذاتی برنامه و جنبش 
اما  .طبقاتی وقراردادن این دو دربرابرهم نيست

نشان می دهد که همواره درميان مدعيان 
سوسياليسم،ذهنيت هائی وجود داشته ودارند 

بادرنظرگرفتن .که آن دو را دربرابرهم می نهند
چنين دوگانگی است که تأکيدبرجنبش درعبارت 

رای برون رفتن ازآن دوگانگی، معنا فوق،ازقضا ب
یک چپ ایدئولوژیک و . واهميت پيدامی کند

بناگزیرفرقه گرا،همواره گروگان واژه ها و مفاهيم 
و حال آن که یک چپ .جادوئی و مجرداست

معطوف به جنبش های اجتماعی دربسترتکانه 
های اجتماعی هویت یافته و باقرارگرفتن 

رابطه مشخص درزیستگاه طبيعی خود و ایجاد 
بين تئوری و پراتيک طبقاتی،به این دوگانگی پایان 

چپ ایدئولوژیک نبردهای طبقاتی را نه .می دهد
دربسترزنده اجتماعی ومبارزات هم اکنون موجود و 
ازطریق مشارکت فعال در آن،بلکه اساسا در 
قلمرومفاهيم مجرد و بی معنائی جستجومی کند 

ن ها  با که هيچ ربط مشخصی نمی توان بين آ
مبارزات  مشخص وهم اکنون موجود 

وهمين دوگانگی است که منشأ تباهی و .پيداکرد
بی ثمری آن ها دردوره هائی که این نگرش برآنها 

مثالآن ها نبرد . حاکم می شودرا،توضيح می دهد
با ليبراليسم وتصفيه حساب با آن را بجای پيشبرد 
 آن درصحنه زنده مبارزه طبقاتی و درپيوند با

مطالبات زحمت کشانی که گوهرآن مقابله با 
قدرت حاکم،واعمال سياست های اقتصادی 
ویرانگرانه حاکم بردولت ازیکسو وبه ميدان آمدن 
دمکراسی و اقتدارواراده توده ای ازپائين و 
درراستای خود حکومتی زحمتکشان ازسوی 
دیگراست،به نحوی تجریدی وبی ارتباط با تحوالت 

ند که برای زحمتکشان نامفهوم واقعی بکارمی گير
بطوری که درعمل نه فقط مبارزات موجود . است

کارگران و زحمتکشانی  که خود سوژه آن مقوالت 
مجرد هستند مشمول آن نمی گردند،ودرنتيجه این 

نوع مبارزه نه فقط درخدمت تقویت صفوف 
زحمتکشان و شفاف سازی آن قرارنمی گيرد،بلکه 

فوف خود دانشجویان بااین شيوه برخورد حتا ص
وروشنفکران چپ نيز بجای متحد شدن دچار 

اگر شاخص اصلی یک مبارزه .آشفتگی می گردد
واقعا سوسياليستی راتقویت اتحاد طبقاتی و 
گسترش صفوف زحمتکشان و مدافعان 
سوسياليسم دربرابرصف بورژوازی 

شاخصی که درتعریف وظيفه کمونيست ها (بدانيم
افع عمومی طبقه واتحاد درمانيفست، بادفاع ازمن

،می بيبنيم که )آن ها بروشنی فرموله شده است
عملکرد این گونه مبارزات باصطالح 
ایدئولوژیک،بيشتر درجهت شقه شقه کردن 
صفوف طبقه و سوسياليستهای مدافع آن قرارمی 

بی تردید هرشعاروادعائی که بجای تقویت .گيرد
صفوف همبستگی طبقاتی و رادیکاليزه کردن 

عی آن دربسترتجربه خود کارگران،صفوف آن طبي
ها ویامدافعان آن ها را شقه شقه کند،ولو آن که 
باادعای دفاع از طبقه وفی المثل درمقام تقدس 
بخشيدن ودرتقابل قراردان این یا آن نوع تشکل ها 
دربرابرهم صورت گيرد،سم خطرناکی است که 

چپ ما . فقط فرقه گرایان می توانند حاملش باشند
اید دربسترجنبش های اجتماعی ودرراستای ب

پيشبرد هدف اصلی  خودکه همانا تحقق عملی 
خودرهانی استثمارشوندگان و به بارنشستن 
عملی این اندیشه رهائی بخش است که کسی 
جزخود آنها قادربه رهاکردخود نيستد،به 

یکی . بازاندیشی ونقد عمل اجتماعی خود پيردازد
شی،بی گمان ایجاد ازعناصر اصلی این بازاندی

پيوند زنده بين مبارزات ایدئولوژیک و نظری 
بامبارزات طبقاتی است و دیگری درنظرگرفتن 
اصل پلوراليستی بودن جنبش های طبقای 
واجتماعی وبرقراری نسبت درست اتحاد ومبارزه 
نطری فی مابين این گرایش ها درچهارچوب تقویت 

  . اتحاد صفوف طبقه است
ارزه نظری بخشی ازمبارزه بی شک همواره مب
و مبارزه عليه ليبراليسم  . طبقاتی بوده وهست

ولبيرال ها هم بخش مهمی ازاین مبازه نظری را 
هم چنين بی تردیدآگاهی برآمده . تشکيل می دهد

ازمبارزات تاریخی وجهانی طبقه کارگر ازاهميت 
اما اگرتکيه براین آگاهی . زیادی برخورداراست
بخواهد ازمحدوده بحث های های تاریخی اگرکه 

آکادميک ویا محفلی بيرون بياید ودارای 
بردمؤثراجتماعی گردد،باید عمدتا دربسترمبارزه 
طبقاتی هم اکنون موجود و درپيوند با آن ها جاری 
گردد و حقانيت ودرستی خود را برای کارگران و 
زحمتکشان درمتن مبارزات واقعی و تجربه زنده  

وگرنه حاصلی جز . برساندخود آن ها به اثبات 
افزایش تشتت صفوف مبارزه وجدائی نيروهای 
چپ ازطبقات زحمتکش وتقویت سکتاریسم 

سمت گيری به سوی چپ . نخواهد داشت
اجتماعی یعنی قرارگرفتن درفرایند تبدیل شدن به 
-بخشی ارگانيگ ورزمنده ازجنبش های طبقاتی

اجتماعی هم اکنون موجودو البته درهمين بستر 
قل دادن هرچه بيشتر به تمایزمرزهای نظری صي

بااین وجود هنوز هم . خود با بورژوازی وارتجاع
متأسفانه بخش مهمی ازنيروهای چپ،که گویا 
نسل جدید چپ هم متأسفانه ازاین بيماری مصون 

ازپشت درختان به تماشامی  نمانده، جنگل را
         :                         به اصل مسأله برگردیم.نشيند
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واقعيت آن است که  جنبش معلمان یکی 
ازعالی ترین محصوالت مبارزه طبقاتی درجامعه 

یعنی  درمقایسه با جنبش های مشابه . ماست
دیگر، هم ازنظروسعت توده ای و درگيرکردن 
عناصرقشرمعلم ،هم  بلحاظ کانونی کردن 

راحاد مطالبات مشخص وفراگي
قشرخود،ومهمترازآن بوجود آوردن یک تشکل 
سراسری که تاکنون هيچ کدام ازبخش های دیگر 
طبقه بزرگ مزدوحقوق بگير قادر به  ایجادش 

نگاهی به یکی ازشعارهای . نشده اند،متمایزاست
این جنبش که درميان انبوه شعارهای درخشان 
آن،ظاهرا از منزلت خاصی برخوردارنيست،می 

ی دوگانگی ذهنيت چپ و واقعيت مبارزه تواندبخوب
  :طبقاتی را به نمایش بگذارد

نه : "این شعارکوتاه وفشرده چنين است
گرچه این شعار ". چبيم ،نه راستيم، فقط معلميم

" چپ"دروهله اول هردوجناح باصطالح راست و 
رژیم را که درصدد رخنه به صفوف معلمان جهت 

ه  آن کنترل حرکت و یا زدن انگ وابستگی ب
هاهستند، مورد توجه وافشاء قرارمی دهد واین 
کار را باقراردادن هویت اجتماعی مستقل و عينی 
خودشان به عنوان معلم انجام می دهد،اما اهميت 
آن فقط درمقابله با رخنه تالش های دوجریان 

بلکه فراترازآن درتأکيد برای . حاکميت نيست
 -یپاگرفتن هرچه بيشتر یک عنصر وهویت طبقات

اجتماعی مستقل با مطالبات مشخص خود می 
باشدکه موجودیتش ازسوی حاکميت و حاميانش 

وهمين صراحت و . مورد انکارقرارمی گيرد
فشردگی موجود درشعارفوق حامل یک دنيا معنا 
وآموزش برای ماچپ ها ست که خود درتئوری 

مدافع هویت یابی طبقاتی هستيم،اما 
ن ها بی درعمل کردخود نسبت به اهميت آ

  به -خواسته وناخواسته-اعتنابوده و حتا بعضا
نباید . شقه شقه کردن صفوف آن می پردازیم

  فراموش کنيم که یک 
  

جنبش طبقاتی واقعی فقط می تواند برروی 
  خواست

 های مشخص وملموس احاد طبقه پاگرفته 
  ودرحين حرکت

  به  کشف سایرجبنه های وجودی خود به مثابه 
ی گردد که وقوف به منافع یک طبقه نائل م

مشترک دربرابرمنافع متضاد طبقه بورژوا وحاميان 
درمتن همين .ومتحدانشان ازمشخصات آن است

حرکت است که کارگران به اهميت  ایجاد  تشکل 
های مستقل پی می برند و آن را درزیرانواع 
فشارهای حاکميت بوجود می آورند و 

فاظت دربرابریورش دشمنان طبقاتی خود به  ح
آن ها هم چنين به حربه واهرم .ازآن می پردازند

های مبارزاتی خود که  ازجایگاهشان درمناسبات 
. توليدی و اجتماعی نشأت می گيرد، پی می برند

نگاهی به شعارزیربعنوان یکی ازشعارهای 
معلمان، بخوبی وبارساترین بيان تکوین مراحل 

  :فوق را به نمایش می گذارد

منزلت «، »ا بايد گرددنظام هماهنگ اجر 
مشكل ما حل نشه، «و   » معلم احيا بايد گردد
  "شه مدرسه تعطيل مي

چنان که مالحظه می کنيد این 
شعارناظراست بریک خواست مشخص وملموس 
و فراگير، ونيزعليه شرایطی  که جایگاه اجتماعی 
وشأن انسانی او را به مثابه معلم مورد تهدید 

ید به استفاده گسترده قرارمی دهد،وباألخره  تهد
 تعطيل مدارس -از حربه مبارزاتی مختص خود

یعنی اهرمی که او باداشتن موقعيت -وتدریس
خوددرسيستم خدمات اجتماعی ودر چرخه 

مهم آنست . آموزش و پرورش ازآن برخوردار است
که این شعارهای ازحلقوم خود معلمان متشکل 

نگاهی کوتاه وفشرده به . وهمبسته درمی آید
 سال اخير، قدرت عمل 5بارزات آن ها درطی این م

واقدام آن ها را درنظام سرکوبگرجمهوری اسالمی 
قدرتی که تنها می تواند . دربرابرمان قرارمی دهد

ازخالل یک مبارزه همبسته ومتشکل  صدها 
ازوادارکردن دولت خاتمی : هزارمعلم بيرون تراود

به عقب نشينی وپذیرش تهيه الیحه نظام هم 
نگ پرداخت ها، تا وادارکردن دولت جدید احمدی آه

بی شک همه .نژاد به ارائه این الیحه به مجلس
اینها زیرفشارمستمرمعلمان صورت گرفته و 
هردودولت باتوسل به انواع طرفندها و کارشکنی 
ها تالش کرده اند که ازتصویب و شکل گيری چنين 

چنان که دولت نهم  درپی .الیحه ای سرباززنند
 های مربوط به تأمين منابع این الیحه چالش

درمجلس،فرصت را مغتنم شمرد و تصميم گرفت 
ولی  . که همين الیحه را ازمجلس بازپس گيرد

مجبورگردید دوباره زیرفشارمبارزات معلمان و 
اولتيماتوم آن ها دوباره آن را به مجلس اعاده 

شگرد حاکميت درکارشکنی خود، ابن بار .کند
یحه بين مجلس وشورای درشکل پاسکاری ال

موج جدید برآمِد معلمان .نگهبان خود را نشان داد
درآستانه تصویب بودجه دقيقا برای خنثی کردن 
طرفندهای حاکميت درمورد مالخورکردن این الیحه 

نگاهی به دیگراقدامات معلمان،گوشه .است
دیگری ازاین قدرت برآمده ازهمبستگی و تشکل 

آن ها که :ردیافتگی را به نمایش می گذا
رفتاروسنگ اندازی های حاکميت را سخت تحت 
نظردارند،اعالم کرده اند که ازاین پس تنها حاضر به 
مالقات ومذاکره با رئيس مجلس و رئيس  جمهور 

گرچه رئيس مجلس هم زبونانه تاکنون .هستند
ازحاضرشدن دربرابرتجمع آن ها درجلوی مجلس 

ح برکناری و یااستيضا. امتناع کرده است
وزیرآموزش و پرورش و برکناری یا استعفاء معاون 
او بخشی دیگری ازمطالبات آن ها را تشکيل می 

آن ها دراخطاری دیگر اتمام حجت کرده اندکه . دهد
اگر رئيس جمهورتا تاریخ معينی نظرحاکميت را 
درپذیرش خواست معلمان نسبت به تصویب الیحه 

دجه را  نظام پرداخت ها  واختصاص ردیف الزم دربو
ازطریق سيمای رژیم اعالم نکند، باید منتظرتداوم 
وگسترش مبارزات آن ها، ازجمله اعتصاب و 

همين .خودداری ازتدریس  درمدارس باشد
همبستگی سازمان یافته است که آن ها را 
قادرمی سازد مبارزات وبرنامه اجرائی دوره ای 
خود را پيشاپيش اعالم کنند وعليرغم بستن خانه 

ن وممانعت ازبرگزاری نشست های معلما
نمایندگان تشکل های معلمان و یا انتشاراطالعيه 

 های جعلی و اعمال انواع  فشارها وتهدیدها 



 4

 
  به حمایت فعال ازجنبش معلمان برخيزیم

 
 

ازجانب رژیم، به حرکت های اعتراضی خویش 
ادامه دهند ویا صداوسيما را بدليل عدم پخش 

. دافشاگری قراردهنداعتراضات خود به شدت مور
دراقدامی دیگربااقدامی افشاگرانه، به 

مستهجن آزمون معلمان پرداخته و "انتشارسؤاالت 
باین ترتيب ولوله ای درميان طبقه حاکمه سياسی 
برپامی کنند وبقول خودشان خطرمسلط شدن 

هم . تحجررا درنظام آموزشی گوشزد می نمایند
دی  چنين دامنه همبستگی درميان آن ها درح

است که  تبعيد  ویا دستگيری یک معلم درکرج  را 
به منزله تجاوزبه حقوق خود انگاشته ودرميتينگ 
ها و قطعنامه ها و سخنرانی های خود نسبت به 

این .عواقب این گونه اقدامات هشدارمی دهند
همبستگی طبقاتی قشرمعلمان را قادرمی سازد 

س که  فارغ ازکرد وعرب واهوازی و یاترک و فار
آن هارا درکنارهم قرارگيرند واین چنين  ... بودن  و

با یک دولت قدر قدرت وبشدت سرکوبگردست و 
  . پنجه نرم کنند

بی شک این مبارزه نيزهمانند هرمبارزه 
طبقاتی فرایندی درحال شدن  است و مثل 
هرمبازه ای  ازاین نوع با کاستی ها وگسست ها 

ند هر و درنتيجه مان.ولغزش هائی همراه است 
مبارزه ای می تواند تنها بربسترمطالبات عاجل 
شروع گشته ودرکشاکش خود، گام بگام جلوبرود 
والبته مثل هرمبارزه طبقاتی دیگر می تواند 
ازطریق اعمال نفوذ طبقات بورژوا و طرفندهای 
دولت حامی آن واعمال نفوذ جناح های آن 

هم .دچارافت و خيز ویا سستی و نوسان گردد
 درطی این چندسال به درجاتی دچار آن چنان که

قطعنامه اخيرمعلمان خود اذعان می .گشته است
کند که شعارها و افسون احمدی نژاد،توانست یک 

با این . سال آنها را ازپيشبرد مطالباتشان بازدارد
همه مبارزه ای است دارای این ظرفيت که اوال 
پایگاه اجتماعی خود را درسراسرشهروروستا 

د چنان که درطی این سال ها گسترش ده
توانسته تعداد تشکل های خود را درنقاط مختلف 
کشورگسترش   داده وبرميزان استقالل تشکل 
های خود بيافزاید، وثانيا پيوندهای خود را 
باسایرگردان های طبقه بزرگ مزدوحقوق بگير 
ودیگرجنبش های اجتماعی تميق داده  وبروسعت 

دوحقوق صفوف خودوهمبستگی طبقاتی مز
بگيران بيافزاید، و ثالثا مطالبات مشخص خود را 
بامطالبات کالن وسياسی عمومی پيوند بزند 
ورابعا درراستای تقویت همبستگی بين المللی 
پيوندهای گسترده ای را باجنبش های مترقی و 

بدیيهی . ضدجهانی سازی امپریاليستی برقرارکند
ق است که چنين ظرفيت هائی بالقوه بوده و تحق

کامل آن مستلزم تالش های فراوان وفراهم شدن 
شرایط مناسبی است که ازهمين امروزباید تدارک 

  . شود
عالوه برمالحظات فوق،مبارزات معلمان 
باتوجه به شرایط پپچيده حاکم برکشورما اززاویه 

برکسی پوشيده : دیگری نيزواجداهميت است
نيست که اکنون جامعه ما دریکی ازبحرانی ترین  

ایط وجودی خود قراردارد که همزمانی دو شر
چالش سنگين به موازات یکدیگر ازمختصات آن 

ازیکسو شاهدچالش روزافزون رژیم با قدرت :است
های بزرگ حول دست یابی به سالح هسته ای 

چالشی که دوقطب آن را رژیم جمهوری .هستيم
اسالمی و قدرت های امپریاليستی تشکيل می 

دبه باشگاه هسته ای یکی درسودای ورو. دهند
ازسوی دیگربه . ودیگری درپی خلع سالح آن

موازات آن شاهدمبارزه گسترده ای هستيم که 
بين رژیم و بخش های مختلف مزدوحقوق بگيران 
بهمراه مبارزات سایرسایرجنبش های اجتماعی 

اگرچه رژیم باتمام قوا تالش می .درجریان است
ی بزرگ کند که درچالش فی مابين خود و قدرت ها

امپریاليستی، مردم راشریک سوداهای خود 
وهمراه وحامی خویش وانمود کند وبه عنوان 

 بهمن برای 22نمونه تالش وسيعی را به مناسبت 
به صحنه آوردن یک نمایش بززگ باهمين مقصود 

می  به عمل آورد،اما واقعيت ها چيزهای دیگری
حق "گویند وآن این که مردم قبل ازآن که دنبال 

باشند،دنبال حقوق مسلم مهم " م هسته ایمسل
  . نان، آزادی و برابری:تری هستند

تاآن جا که به محوراول بحران برمی 
گردد،هردوسوی معادله هرکدام  بسهم  وبشيوه 
خود، تالش فراوانی را برای دوقطبی کردن جامعه 
ایران و افکارعمومی جهان حول بحران هسته ای  

 بی وقفه آن ها  وهمين تالش های.بکارمی برند
برای دوقطبی کردن بحران حول منازعات 
خود،سبب شده که جبهه مبارزه برای نان،آزادی و 

  برابری ،تحت فشارهای
مضاعفی  قرارگيرد ودست رژیم را برای  سرکوب 

همانطورکه بی اعتنائی .آن ها بازترکند
افکارعمومی وقدرت های بزرگ باین گونه سرکوب 

. بيشتری صورت پذیردها ومطالبات، باسهولت 
واین درحالی است که دروضعيت کنونی،مبارزه 
مؤثرعليه جنگ افروزی وسياست های 
ميليتاریستی رژیم بيش ازآن که بتواند 
بطورمستقيم صورت گيرد،می تواند ازطریق 
گسترش همين مبارزات توده ای حول مطالبات 
. گوناگون اقتصادی،اجتماعی و سياسی پيش برود

ت جبهه مطالباتی،درعين حال به درحقيقت تقوی
معنای بازکردن یک جبهه واقعی ومؤثرعليه 
سياست های جنگ افروزانه رژیم هم  بشمارمی 

مبارزات معلمان دراختصاص بودجه الزم برای .رود
تأمين حداقل دستمزد و نيازهای آنان،درشرایطی 

 درصد آن ها در 70که برپایه آمارهای رسمی حدود 
وشه ای ازآن را نشان می خط فقرقراردارند،گ

بوی نفت "وقتی  معلمان به طنرشعار.دهد
می دهند و تهدید می کنند " سفره،خفه مون کرده

" اعتصاب نامحدود،جواب دکترمحمود"که 
درحقيقت مبارزه خود عليه دوقطبی شدن شرایط 
. حول بحران هسته ای را به نمایش می گذارند

معلم "فراترازاین وقتی آن ها شعار
را فریادمی " نان،وزیردرفکرانرژی هسته ایدرفکر

کنند،درواقع به مصاف  سوداهای رژیم رفته 
ودربرابرآن براولویت حقوق مسلم دیگری تأکيد می 

  .    کنند
حنبش معلمان یک حلقه استراتژیک ازجنبش 

  مزدوحقوق بگيران
گرچه لبيرال ها وتئوریسين های بورژوازی 

ه طبقه معموال تالش می کنند بااطالق واژ
به کارمندان دولت وازجمله به " |متوسط"

 قشرگسترده وزحمتکش معلم، با توهم پراکنی به 
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قلب واقعيت درمورد جایگاه واقعی این 
قشرزحمتکش به پردازند باین ترتيب اردوی بزرگ 

وبعضاهم این نوع  .کازوزحمت را شقه شقه کنند
رمفهوم طبقه، درميان خود این قشر دست کاری د

ویا درميان برخی نيروهای چپ مدافع 
اشتثمارشوندگان،موجب آشفتگی هائی می 
گردد،اما خوشبختانه امروزه حنای این گونه تشتت 

چنان که درمقایسه .افکنی ها بی رنگ شده است
با گذشته اکنون باوضوح بيشتری معلوم شده که 

شرها والیه های این گونه خود ویژگی های های ق
گوناگون  طبقه بزرگ مزدو حقوق بگيران دربخش 
های دولتی و غيردولتی، بهيچ وجه نفی کننده 
وجه مشترک همه آن ها، یعنی استثمارمشترک 
همه آنها توسط نظام سرمایه داری ودولت حامی 
. آن وگذران  زندگی ازقبل دسترنج خود نيست

  درکليت بهمين دليل عليرغم رنگارنگی خود، آن ها
خود طبقه بسياروسيعی را تشکيل می دهندکه 
ازبخش های گوناگونی مرکب از کارگران صنعتی و 

  و آن ها که مشغول -اعم ازیدی و فکری-خدماتی
چه درقالب کارگاه های توليدی ( کارخانگی هستند

و چه بخش بزرگی اززنان که عمال ازطریق انجام 
 می سایرکارهای موسوم به کارخانگی  گذران

ونيزانبوه کسانی که سرمایه داری  ) کنند
قادرنيست حتی برخورداری از حق بردگی 

ازاین روبخش . کارمزدوری را برای آن ها تأمين کند
پرشماروروزافزونی بيکار و یا شاغل موقت و نيمه 
وقت نيزوجود دارندکه برگستردگی این طبقه بزرگ 
بيش ازپيش می افزایند که درمجموعه خود به 

درجامعه " اکثریت قاطع استثمارشونده"عيت واق
درواقع امروزه .سرمایه داری صحه  می گذارند

سرمایه داری توانسته  بابسط وجهان شمول 
کردن  سلطه خود برهمه سطوح مناسبات 
انسانی، چه بطور مستقيم و چه غيرمستقيم،همه 
عرصه های زندگی را به کاال تبدیل کرده وآن را 

امروزه حتا .ضای بازاردرآورد تحت تأثيرعرضه وتقا
 بویژه درجوامع -جسم ونای وتوان کودکانه هم

 ازبالی کاالشدن مصون نمانده و -جهان سوم
ازهرنظرچه کار و چه بهره برداری جنسی،درامان 

  .نمانده است
واقعيت آن است که درميان طيف بسيارگسترده 
استثمارشونده ویامزدوحقوق بگير، معلمان باتوجه 

هی وتجربه خود،داشتن همبستگی و تشکل به آگا
های سراسری والجرم قدرت چانه زنی، حلقه 
کليدی ومهمی درجنبش زحمتکشان بشمارمی 

آن چه که به آن ها این موقعيت ممتاز را می . روند
دهد،همانا جایگاه اجتماعی آنان به عنوان نيروی 
کار بخش فرهنگی و آموزش وپرورش کشور است 

ازمبرم وروزافزون جامعه به این که اوال بدليل ني
گونه خدمات،رژیم قادرنيست که آن هارا بسهولت 
برخی کارخانه ها آن ها ر بامان خود بگذارد و یا 
تعطيل کند و ثانيا آن ها بدليل آن که عمومان 
مزدبگيردولت به عنوان بزرگترین کارفرمای 
کشورهستند، درمبارزه خود عليه بزرگترین 

اری،برخالف کارگران بخش کارفرمای سرمایه د
خصوصی که با کارفرماهای متعدد و متفاوتی 
سروکاردارند،باسهولت بيشتری به منافع مشترک 

خویش واقف می شوند و همين مساله به ظرفيت 
تجمع سراسری وبروز همبستگی آن ها می 

ثالثا ،قرارگرفتن دربرابرکارفرمائی که درعين .افزاید
دولت استبدادی بویژه یک -حال به عنوان دولت

موجب می شود که آن ها درک -عمل می کند 
روشن تری ازپيوند وگره خوردگی 
استبداداقتصادی با استبدادسياسی داشته 

این آگاهی بویژه باتوجه به حاکميت یک . باشند
دولت مذهبی،که عرصه های فرهنگ و آموزش را 
مهم ترین اولویت سياست سرکوب خود می 

را نسبت به ماهيت داند،ظرفيت درک  آنان 
ارتجاعی و مضاعف یک حکومت مذهبی باالترمی 

درکی که بخوبی دراعتراضات و مجموعه .برد
مطالبات آن ها خود رانشان می 

خامسا،پيوندآن ها بادانش آموزان به مثابه .دهد
بخش بزرگی ازنوجوانان جامعه و ازاین طریق با 
خانواده های آنان،امکان پيوند آن ها با بخش های 
ازجامعه را تسهيل کرده و وبرقدرت تأثيرگذاری و 

اشتغال گسترده زنان .چانه زنی آن ها می افزاید
درشغلم معلمی نيزبه نوبه خود بر زمنيه های 
مساعدجهت پيوند این جنبش با جنبش زنان می 

عالوه براین با توجه به پائين بودن .افزاید
دستمزدهای معلمان وفشاررروزافزون گرانی و 

 های زندگی، بخش مهمی ازآن ها ناچارمی هزینه
شوندبرای ادامه زندگی خود به شغل های درجه 
دوم که عموما دست فروشی و رانندگی ومشابه 
آن است روی بياورند وهمين پدیده،ازآن ها 
زحمتکشان رنج کش ودردآشنائی را بوجود می 
آورد که درآن ترکيب  استثمارفکری وغيرفکری 

 پتانسيل انقالبی نيرومندی را وآگاهی برآمده ازآن،
پتانسيلی که .دروجود آن ها ذخيره می کند

سرریزشدن سازمان یافته آن،می تواند تأثير 
وسيعی درسایربخش های مزدوحقوق بگيران 

بی شک پتانسيل فوق  .برجای بگذارد
اگربتوانددرکنارپتانسيل گردان های مهم 
دیگرارودی کاروزحمت،هم چون کارگران شرکت 

وواحدهای بزرگ صنعتی،پرستاران وبيکاران واحد 
قرارگيرد،نقش بزرگی برطرف ساختن .... و

. گسست بزرگ مبارزه این طبقه گسترده ایفاء کند
گرچه آن ها هوشيارانه مبارزات خود راصنفی 
عنوان می کنند،اما  کيست که نداند،نفس 
رویاروئی آن ها دربرابردولت،وبزرگی مطالبات 

که آن ها خواهان تحققش اجتماعی و اقتصادی 
هستند،به همراه طرح مطالباتی هم چون 

ویا مدیریت ...درخواست استعفای وزیرومعاون و
انتخابی مدارس و تشکيل شوراهای مدارس 

ومقابله آن ها عليه نهادهای .... شهری واستانی و
نگاهی به مجموعه ...و" تهجر"تربيتی وپدیده 

پيوند جملگی گواه بروجود ...شعارهای آنان 
تنگاتنگ بين مطالبات صنفی آن ها با مطالبات 

بطورکلی مزدبگيردولت بودن،آن .سياسی است
هم دربخش آموزش و فرهنگ یک رژیم مذهبی، 
درشرایطی که دولت ناتوان ازتحقق حداقل زندگی 
برای آن ها می شود،مبارزه ومواجهه این 
زحمتکشان با دولت  را می تواند بسرعت سياسی 

 همين رویاروئی با یک کارفرمای والبته.کند
قدرقدرت که همزمان خود نقش سرکوب را 
نيزبعهده دارد،برای پيروزی و تثبيت آن، نيازبه جلب 

بویژه وقتی .همبستگی سایراقشارزحمتکش دارد
این واقعيت را درنظربگيریم که انباشت  بحران 
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درجامعه ما چنان است،که نهایتا بحران های 
يوند آن ها با بحران اصلی کوچک و موردی بدون پ

وبزرگ ،بعنی نبرد برای برافکندن نظام حاکم راه 
حلی ندارند،نبردی که خود ازبهم پيوستن نبردهای 
کوچک ولی مهم کنونی وتعميق آنها سربرخواهد 

بورژوازی وجمهوری اسالمی هم با وقوف  .آورد
  بهمين 

خطرتمامی تالش وطرفندهای خود را بکارمی 
  گيرد،تابا 

اد تفرقه بين صفوف جنبش زحمتکشان ایج
وازجمله معلمان با سایرکارمندان دولت ونيزباسایر 
بخش های مزدوحقوق بگيرغيردولتی، مانع 

خطری . اتحادوهمبستگی فی مابين آن ها بشوند
که معلمان نيزبه نوبه خود درقطعنامه اخيرشان آن 

ازاین روالزم است که با .را مورداشاره قرارداده اند
ری کامل مانع ازهرگونه بهره برداری رژیم هوشيا

شده و طرفندهای آن برای اختالف افکنی را افشاء 
جلوگيری کردن از راه های رخنه . و خنثی کرد

حاکميت وجناح های وابسته به آن،درکنارسياست 
های تهدید وتطميع رژیم ونحوه درست فرموله 
کردن مطالبات  وتشریح وتوضيح اهداف مطالباتی 

مراه تقویت هرچه بيشترپيوند با خود،به
سایرجنبش ها ازجمله این گونه تالش بشمارمی 

  . رود
بی شک حمایت وهمبستگی 
سایراقشاروجنبش ها با مبارزات بحق وانسانی 
معلمان،بخصوص درشرایطی که آن ها یک تنه با 
دولت ودستگاه های حاکميت درفتاده اند،وظيفه 

 عليه هرانسانی است که خود را درگيرمبارزه
دراین ميان بویژه . استبدادو استثمارمی داند

حمایت فعال کارگران ودانشجویان وروشنفکران 
وجنبش زنان ازجنبش معلمان ازاهميت زیادی 
درتحقق همبستگی  وکندشدن تيغ سرکوب 

والبته ناگفته نباید گذاشت که . وتداوم مبارزه دارد
بروز علنی و مشهود این همبستگی دراعتراضات 

معلمان آن چنان که انتظارمی رفت و شایسته اخير
بود بوقوع نه .. جنبش دانشجوئی وکارگری و

  . پيوست
نباید فراموش کنيم همانطورکه معلمان 
درمدارس شمرده ومطمئن درس می 
دهند،درصحنه عمل  ومبارزه اجتماعی خود 
نيزخيلی شمرده و مطمئن درس هائی را به ما 

  :می آموزند
شترک و اگر حول مطالبات م"

فراگيرمتحدشوید، وتشکل های سراسری خود را 
بوجود آورید، و همبسته  ومتحدعمل کنيد آن گاه 
قادرخواهيد شد حتی به مصاف قداره بندی چون 

  ".جمهوری اسالمی هم بروید
چنان که می دانيم  معلمان درادامه اعتراضات 
متعدد هفته های اخيروازجمله پس از ميتينگ 

ی خود دربرابرمجلس، پرشکوه هزاران نفر
اسفند را روزتجمع اعتراضی خود اعالم کرده 15
برهمه مدافعان نان ، آزادی وبرابری وهمه .اند

زحمت کشان و جنبش های اجتماعی الزم است 
که این مبارزه حماسی را بخشی ازمبارزه خود 
بدانند و باتمام توانائی خودبه حمایت فعال از آن 

 که رژیم بخش مهمی نباید فراموش کنيم. برخيزند
ازاقتدار خود را ازمنفردماندن اعتراضات و پاشيدن 

بی شک .تخم تفرقه و ترس درميان آن ها می گيرد
وقتی اعتراض معلمان با قدرت کارگران شرکت 

واحد که تشکل مستقل خود را با چنان شهامتی 
برپاکردند،وبا قدرت کارگران شرکت ایران 

ردند برای افتتاح خودرو،که احمدی نژاد را وادارک
پروژه ای دراین کارخانه،دزدکی وارد کارخانه شود 
وفيلم وعکس برداری کند،وباقدرت دانشجویانی 
که ورود احمدی نژاد به دانشگاه را به چنان 
حماسه بيادماندنی تبدیل کردند که 

-هم چون نمونه خلف خود-دیگراوواسالفش
آذر به کله 16هرگزهوس ورودبه دانشگاه ومراسم 

شان نزند،وبا قدرت جنبش زنان ومبارزات پرشکوه ا
آنها نيز با سایرجنبش هادرآميزد،هم چون 
ریسمانی بهم گره خورده ازتک رشته ها،که رژیم 

گسترش . هرگز قادربه پاره کردن آن نمی شود
وتعميق مبارزات عمودی هرکدام ازبخش های 
گوناگون جنبش های اجتماعی و مطالباتی که به 

نای اتحاد گسترده دارای اهميت مثابه سنگ ب
بنيادین است، به موازات پيوندافقی آن ها 
بایکدیگراست که هم چون بهم آمدن تاروپود،اتحاد 
و همبستگی جنبش های طبقاتی و اجتماعی را 

براستی آن روزجشن زحمت .شکل خواهد داد
کشان وجشن همه مدافعان  نان و آزادی و برابری 

برای شکل گيری همه تالش خودرا .خواهدبود
  .چنين پيوند خجسته ای بکارگيریم 

            2007-03-05-14-11-85  

...............................................  
  
  
  
  
  
  
  
 

  !قدردانی 
  

  
 لذا با تصویب کميته مرکزی سازمان، او از این 

  .مسئوليت کناره گيری نمود
اه نشریه اینترنتی ر"    بعنوان مسئول کنونی 

و از جانب راه کارگری ها وظيفه خود " کارگر 
ميدانم که ضمن قدردانی از زحمات و پيگيری های 
مسئوالنه رفيق آرش کمانگر در رابطه با انتشار 
نشریه در سال های اخير، یادآور شوم که تالش 
های مبارزاتی آرش در پيشبرد برنامه، اهداف و 

ن نشریه مصوبات کنگره سازمان، تنها به انتشار ای
جای دستان او بر آجرهای ساختمان . ختم نميشود

یادآور تالش های " راه کارگر " بنای سازمان 
  .مبارزاتی او در بسياری از زمينه ها است

   اميد که در آینده ای هرچه نزدیک تر، پس از رفع 
نقصان های جسمانی و توان یابی مجدد رفيق 

تگی آرش کمانگر، بار دیگر شاهد تالش های خس
  .ناپذیر او در همه زمينه های مبارزاتی باشيم

                                                          
  منصور نجفی: مسئول نشریه اینترنتی راه کارگر 
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 اطالعيه

 کميته مرکزی سازمان        

 

با خيزشی انسانی و زخمی خويش  را بر روی دست بلند کرد و 
خشم آلود ، آنرا پرچم دادخواهی نسلی نمود که با همه توان به پا 

خاسته  بود و مجله اکونوميست با چاپ آن عکس ، پرونده وی 
احمد . را در نزد مقامات اطالعاتی رژيم ايران صد چندان ساخت

باطبی دستگير و محکوم به اعدام گرديد در برابر اعتراضات 
ه آزاديخواهان ايران و جهان به زندان طوالنی وسيع و گسترد

مدت محکوم و بعد از يک آ زادی کوتاه مدت بار ديگر دستگير 
 . شد و همچنان در زندان بسر می برد

احمد « : در فاصله يک هفته گذشته ، از لحظه ای که خبر رسيد 
باطبی دانشجوی زندانی سياسی که بيش از هفت سال از مدت 

 ٢ ٧ان اوين می گذرد، جمعه شبمحکوميتش در زند
دچار حمله مغزی شد که منجر به ) ٢٠٠٧فوريه١۶ (١٣٨۵بهمن

و اين »  ساعت در کما به سر برد٣ايجاد تشنج گرديد و به مدت 
خبر در سطح سايت های مستقل داخل و خارج کشور منعکس 
گرديد، اعضاء خانواده و تمامی ايرانيان آزاديخواه را با نگرانی 

اين نگرانی صد چندان شد،  هنگامی که  بال فاصله  .دروبرو نمو
در )  فوريه١٩ (٨۵ بهمن٣٠صبح دوشنبه « : مطرح گرديد 

، اقدامی ناباورانه بدون تکميل مراحل تشخيص و درمان بيماری
به زندان اوين منتقل شد و نزديکان وی بار ديگر احمد باطبی 
الت با وضعيت جسمی وخيم و حوی . تهديد به سکوت شدند

سپس به بهداری زندان . روحی نامناسب به زندان بازگردانده شد
  .»منتقل شد و در آنجا بستری گرديد

ماموران اطالعاتی رژيم که اين حادثه در شرايطی رخ داد  
جمهوری اسالمی برای جمع آوری وسايل شخصی وی از قبيل 
هيتر ، وسايل پخت و پز و وسايل شخصي، وی را به شدت 

 و از طرفی عدم اجازه برای ديدار با استاد راهنمای عصبی کرده
خود برای اتمام پايان نامه، فشار برای کوتاه کردن موی سر و 
نداشتن مرخصي، مشکالت روحی ناشی از دوری از خانواده و 

) بند جانيان و معتادان مواد مخدر ( ٨تهديد مبنی بر انتقال به بند 
اين همه فشار حمله . فشارهای زيادی را بر وی آورده است

  .  گرديد ب سبمغزی احمد باطبی را 
ربوده شدن همسروی خانم سميه بينات و بازداشت ، جدااز اين

ايشان توسط نيروهای ناشناس امنيتی ، احمد باطبی را با 
اعالم اعتصاب غذا ، بطوری که دشواری فزونتری روبرو نمود

 کشور اعالم پدر ايشان در گفتگو با راديو های خارج از. نمود 
وی در تصميم خود آنچنان مصمم است که حتی وصيت : داشت 

نامه اش را نيز نوشته است و طی تماس تلفنی به اطالع خانواده 
« : طبق اخبار منتشره توسط سايت امير کبير  . اش رسانده است 

گفته می شود سميه بينات پس از سه روز بازداشت توسط 
 ٢۴ (١٣٨۵ اسفند ۵شته نيروهای ناشناس امنيتی، شب گذ

هنوز هيچ گونه خبری مبنی بر نهاد . آزاد شده است) فوريه
بازداشت کننده خانم بينات، محل بازداشت،علت بازداشت وی و 

  ».در دست نيست... 
جمهوری اسالمی و زندانبانان آن از يکسو بيشترين فشار را به 

 که -ان  زندانی وارد نموده و از سوی ديگر تهاجم  جانيان ومعتاد
 را بر سر فعاالن سياسی در اوين و –خود قربانيان اين نظام اند 

ن حمله به ناصر آخرين آد که نرجايی شهر سازمان می ده
زرافشان وکيل شناخته شده خانواده های قربانيان قتل های 

مقامات زندان وزندانبانان .سايرين می باشدسياسی زنجيره ای و
 را با کم ترين توجه به آنان به در هم شکستن مقاومت زندانيان

و مرگ نابهنگام اکبر محمدی و ولی اهللا ل د که قتننمايش می گذار
سران بدين ترتيب . فيض مهدوی نمونه فراموش نشدنی آن است 

د و از سوی ننظام از يکسو زندانی سياسی را زير ضربه ميبر
ند ويی را به محاکمه می کشاجديگرقوه قضاييه آن نيز فعاالن دانش

 ماه از ٦بطوری که  شعبه ششم دادگاه انقالب پس از گذشت . 
بازداشت دآتر آيوان انصاری، سعيد درخشندی و پويا جهاندار، 
اين سه فعال سابق دانشجويی را به دو سال و نيم تا سه سال و 

يا اينکه ماموران اداره اطالعات غروب . نيم زندان محكوم آرد
راجعه به دفتر ادوار تحكيم م١٣٨۵روز پنج شنبه سوم اسفند 

شاخه گيالن و ارايه آارت رسمی اقدام به بازداشت آرش بهمنی، 
 های ا  زاده دبيران آميته  سيد آوهزاد اسماعيلی و بابك مهدی

 دادسرای .رسانی حقوق بشر و مالی اين تشكيالت آردند  طالع
انقالب محاکمه منصور اسانلو را در پشت درهای  بسته بر گزار 

نمايد و بيدادگاهای سقز ديگر بار پرونده فعاالن اول ماه مه می 
تمامی اين اقدامات برای در هم ... سقز را به صحنه می کشند و

فعاالن شکستن روحيه تهاجم و مبارزه جويی فعاالن دانشجويی و
زير گرفتن استقالل عمل آنان و سر پوش جنبش کارگری و 

 سياست های گذاشتن به بحران عمومی ايست که از قبل
کارگزاران نظام جمهوری اسالمی تماميت جامعه ما را با فالکت و 

زی را افزايش می وبدبختی همراه نموده و بيم نابودی وجنگ افر
  . بخشد

  
خارج از کشور و در اعتراض به وتا امروز در سطح داخل 

ات وضعيت اسفبار احمد باطبی و ساير زندانيان سياسی اعتراض
بی ترديد آزادی خانم سميه بينات همسر . ت شده اسگسترده ای 

در اين . احمد باطبی  مديون اين فعاليت و اعتراضات می باشد 
رابطه صد ها نامه اعتراضی ، هزاران امضاء افراد و شخصيت 

و وبالگ هااسی ، عکس العمل به موقع سايت يها و فعاالن س
سکوت توطئه های خبری و نهادی های فرهنگی و اجتماعی، 

اين سطح از . انه ای جمهوی اسالمی را در هم شکسته است رس
فعاليت ها تماما برای بازتاب اين موج وسيع اعتراضات به دبير 

ملل و ساير سازمانهای لکل سازمان ملل، سازمان عفو بين ا
  . حقوق بشری  بخدمت گرفته شده است 

  
به همراه اين موج وسيع جای جای جهان و سازمان ما در فعاالن 

عاليت های اعتراضی ، ضمن محکو م کردن فشار و خفقان به ف
امی زندانيان تمرط شآزادی بی قيد و ن واهاخزندانيان سياسی ، 

و نگرانی خود را نسبت به وضعيت اسفبار احمد  بوده سياسی 
ما از تمامی امکانات سازمان خود .   می دارندباطبی اعالم می 

از هيچ کوششی دريغ بهره گرفته و در انعکاس اين مبارزه 
  . نخواهيم ورزيد 

  ٢٠٠٧ فوريه ٢۵  - ١٣٨۵ اسفند ۶
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 !سرزمين بيم ها و اميدهابلوچستان ؛    
کرمان _ درمحور بم1385 اردیبهشت 23منطقه تاسوکی و 

 34در منطقه ی دارزین که با بستن راه خودروهای عبوری 
رده یا به نفر از نيروهای رژیم را کشته  و تعدادی را زخمی ک

 45 و 19 مقارن ساعت 85بهمن 13در روز . اسارت بردند
دقيقه چند فرد مسلح چهار مأمور گشت نيروی انتظامی را 
که در خيابان بزرگمهر مشغول گشت زنی بودند به رگبار 

در این حمله دو افسر انتظامی به . بستند و به قتل رساندند
ه کشته نام سرهنگ خواجه و سرهنگ شيبک و سرباز وظيف

 بهمن 25و انفجار اتوبوس حامل پاسداران در بامداد . شدند
 و زخمی شدن 11 در زاهدان که باعث کشته شدن 85ماه 
و جدیدترین این عمليات .  پاسدار نيروی زمينی سپاه شد18

 بمب صوتی در جلو ی مدرسه دختران  تروریستی انفجار
 . بهمن ماه  است27معرفت در زاهدان در شامگاه جمعه 

 بدون بررسی وضعيت این استان، نمی توان نسبت به این 
حوادث، علل و انگيزه ها و چگونگی موضع گيری در قبا ل 

این امر بویژه در شرایطی که . آن، ارزیابی روشنی داشت
آمریکا و متحدانش در تالشند، تا عرصه های درگيری عليه ی 
جمهوری اسالمی را گسترش دهند از اهميت ویژه ای 

  .خوردار استبر

  وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی استان
استان سيستان و بلوچستان، در جنوب شرقی کشور قرار 

این استان از سوی شمال و غرب، هم مرز استان های . دارد
در مرزهای شرقی خود . خراسان، کرمان و هرمزگان است

با استان نيمروز افغانستان و استان بلوچستان پاکستان هم 
 جنوب به سواحل دریای عمان وصل است و مرز است و در

یک . از این رو، از موقعيت استراتزیک ویژه ای برخوردار است
خط مرزی (خط ویژه راه آهن از زاهدان تا مرز ميرجاوه 

و از آن جا به شهر کویته مرکز ) 72معروف به ميل 
بلوچستان پاکستان، امکانات ارتباطی ميان ایران و پاکستان 

برنامه ی وصل زاهدان از طریق راه آهن . ندرا تسهيل می ک
به کرمان و از این طریق به شبکه ی سراسری در دست 

شبکه راه آهن سراسری تا کنون به شهرستان . اجراست
بم رسيده است و قرار است راه آهن بم ـ زاهدان حداکثر تا 

  . یک سال دیگر راه اندازی شود
ستان و زاهدان با جمعيتی پانصد هزارنفری، مرکز ا

شهرهای زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر، چابهار، نيکشهر و 
و شهرهای ادیمی . سرباز شهرستان های استان هستند

اسپکه، بزمان، بمپور، بنت، بنجار، پيشين، جالق، دوست 
محمد، راسک، زابلی، زهک، سرباز، سور،ان، سيرکان، 
ت فنوج، قصرقند، کنارک، گلمورتی، محمدآباد، ميرجاوه، نصر
. آباد، نگور، نوک آباد، و نيک شهر، شهرهای استان هستند

جمعيت استان بر اساس برآورد مرکز آمار ایران در سال 
 نفر است که از این جمعيت 2219393 بالغ بر 1384

 در روستاها زندگی می 1117473 در شهرها و 1101920
 خانوار در سيستان و 466612بر اساس همين آمار . کنند

 خانوار 234986زندگی می کنند که از این تعداد بلوچستان 
ترکيب جمعيتی .  خانوار روستایی هستند231626شهر و 

در این شهر . زابل را عمدتأ سيستانی ها تشکيل می دهند
عالوه بر سيستانی ها و بلوچ ها، افغانی های زیادی نيز 
زندگی می کنند که بدنبال جنگ های دو دهه ی اخير 

ن منطقه  آمده اند و بخش ثروتمند این افغانستان به ای
مهاجرین با خرید خانه و امالک به نيروی قدرتمندی تبدیل 

در دیگر شهرهای استان، ترکيب جمعيت عالوه بر . شده اند
مردم بلوچ  شامل  بيرجندی ها، یزدی ها، کرمانی ها و دیگر 

این بخش از جمعيت از زمان رشد و . مهاجربن است
ی زاهدان، سراوان  یا خاش و چابهار، گسترش جدید شهرها

در شصت سال اخير، به این شهرها مهاجرت کرده و نقش 
ویژه ای در تحوالت اقتصادی، سياسی و فرهنگی استان 
بازی کرده و می کنند و امروز باید آن ها و بویژه نسل های 
دوم و سومشان را جزو مردم بومی بلوچستان به شمار 

 .آورد
تان، زاهدان مرکز استان، مرکز اصلی در ميان شهرهای اس

. اداری و تجارت و مرکز اصلی آموزش به حساب می آید
دانشگاه سيستان و بلوچستان در این شهر واقع شده 

در این شهر عالوه بر بلوچ ها ، زابلی ها نيز از وزن . است
و نبض . بيشتری نسبت به دیگر ساکنين شهر برخوردارند

به دليل نقش ویژه ی .  می تپدتحوالت استان در این مرکز
تجاری شهر، ارتباطات آن با شهرهای استان کرمان و هم 
چنين با بلوچستان پاکستان از اهميت ویژه ای برخوردار 

شهرهای خاش، سراوان ، ایرانشهر، نيکشهر و . است
هر . سرباز  عمدتأ شهرهای کشاورزی و دامداری هستند

ت ویژه ای برخوردار چند تجارت نيز در این شهرها از اهمي
در این شهرها و بویژه در خاش و سراوان، بيرجندی . است

ها و زابلی ها عمدتأ در بخش آموزشی و اداری و یزدی ها و 
این . بلوچ ها در بخش کشاورزی و دام داری اشتغال دارند

وضعيت در زمان حکومت پهلوی تقریبا، به صورت الگوی 
هه ی گدشته  با تفکيک شده ای بود اما در طول سه د

سرمایه گذاری درآمدهای ناشی از تجارت توسط مردم بلوچ 
در زمينه های  کشاورزی و ساختمان سازی ، وضعيت به 

در گذشته مردم بلوچ در منطقه . تدریج تغيير یافته است
عمدتأ به دام داری و کوچ )  بلوچستان شمالی(سرحد 

و اکنون با نشينی و تجارت و یا قاچاق کاال  مشغول بودند، 
گسترش شهرنشينی و یکجا نشينی خصلت های قبيله ای 

اگر در گذشته به دليل کم آبی . دچار دگرگونی شده است
شدید استان، کندن قنوات که توسط یزدی ها انجام می 
گرفت، اصلی ترین سيستم آبياری و کشاورزی بود، اکنون 
با حفر چاه های عميق و نيمه عميق و استخراج آب توسط 

وتورهای قوی، سيستم آبياری مدرن در سطح استان م
این امر از اوایل دهه پنجاه به الگوی . گسترش یافته است

و امروز می توان در بسياری از مناطق . اصلی تبدیل شد
استان، در دامنه ی کوه ها و در بسياری از مناطق محل 
سکونت قبایل، این گونه  موتورهای آبی بر سر چاه های 

بزرگترین طرح حفر چاه های . مه عميق را دیدعميق و ني
عميق در اوایل دهه پنجاه در دامنه ی تفتان توسط طایفه ی 
ریگی با حمایت گسترده ی دولت شاه در منطقه ای ميان 
زاهدان و خاش انجام گرفت که در ظرف یک سال بيش از 

 حلقه ی چاه عميق حفر شد و بر سر هرکدام یک موتور 20
و یک بيابان برهوت را به گوهرشهر کنونی قوی گذاشته شد 

تبدیل کرد که هم اکنون یکی از قطب های کشاورزی استان 
و یا در منطقه جزموریان در ایرانشهر، یک منطقه . است

همين شيوه ی جدید . کشاورزی مدرن ایجاد شده است
آبياری باعث شده که در دامنه ی بسياری  از کوه ها امکان 

به دليل بکر بودن این . جود بيایدگسترش کشاورزی به و
بخش از زمين ها، ميوه ها و سبزیجات  از کيفيت باالیی 

برای نمونه در دهه ی گذشته بسياری از . برخوردار است
کشاورزان بلوچ در زمين های خود درخت پسته کاشتند که 

درحالی که زمان برای بارآوری ( پس از بارآوری سه ساله
، محصولی بسيار ) سال است5درخت پسته در رفسنجان  

مرغوب بدست داده است که عمأل  کيفيتی به مراتب بهتر از 
به همين دليل با فشار خاندان . پسته ی رفسنجان دارد

رفسنجانی که انحصار صادرات پسته را در دست دارد، 
پسته ی بلوچستان با مهر و نام  پسته ی رفسنجان صادر 

وچستان به طور زیرا در صورتی که پسته بل. می شود
مستقل وارد بازار شود، احتماأل پسته ی رفسنجان را به 

توليدات کشاورزی . پسته ی درجه ی دوم تبدیل خواهد کرد
که عمدتأ در شهرهای ایرانشهر و سراوان ( استان، مرکبات 

، سبزی جات و سيفی جات و غالت )و نيکشهر متمرکز است
ز به جای آن جالب است که خرما ی مرغوب استان ني. است

که نام خرمای بلوچستان بر بسته بندی های خود داشته 
  .  باشد، نام خرمای مناطق دیگر را دارد

مردم  بلوچ  استان، عمومأ در قبایل گوناگون متشکل 
قبایلی که در مناطق گوناگون استان متمرکز . هستند

هستند و در سرحد، گاه با یيالق و قشالن در بخش های 
می .  ميان ایران و پاکستان در حرکت هستنداستان و یا در

: توان مهمترین قبایل بلوچستان شمالی  را چنين برشمرد
قبایل و طوایف ریگی، براهوئی، مری، ناروئی، شهنوازی، 

و قبایل منطقه ......  کهرازهی، گمشادزهی، بارکزهی و 
عبارتند از مبارکی ها در منطقه ) بلوچستان جنوبی(مّکران 

يرانی ها در منطقه فنوج و بنت، بلی دی ها در آهوران، ش
منطقه قصرقند، سردارزهی ها در منطقه دشتياری و چاه 

  .بهار، و الشاری ها در منطقه الشار
در گذشته در دوران سلطنت پهلوی، ساکنين شهرها بویژه 
در سرحد عمومأ از مهاجرین فارس بود و مردم بلوچ که در 

أ در حاشيه ی شهرها قبایل مختلف متشکل بودند عموم
اما در چند دهه ی گذشته این وضعيت به . سکونت داشتند

  در این دوران بخش وسيعی از. کلی دگرگون شده است
 مردم بلوچ که در گذشته به دامداری و تجارت و یا قاچاق 
کاال از پاکستان و یا شيخ نشين های عربی و افغانستان و 

ای خود را در خرید خانه یا کار در آنجا  مشغول بودند، درآمده
 و امالک و مغازه ها به کار انداختند و از این طریق پروسه ی 

 از سوی دیگر . شهرنشينی به سرعت گسترش یافته است
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 !سرزمين بيم ها و اميدهابلوچستان ؛ 
از وقوع انقالب اسالمی و  بخشی از مهارجرین فارس پس

به حوادث پس از آن با فروش امالک و امکانات خود 
این امر از یک سو چهره ی . شهرهای دیگر مهاجرت کردند

 شهرهای  استان را تغيير داده است و از سوی دیگر با 
گسترش تحصيالت در ميان جوانان بلوچ که از اواخر حکومت 
پهلوی آغاز شده بود، وزن و جایگاه این بخش از مردم را  در 

ه است سيستم اداری و اقتصادی استان  به شدت تغيير داد
  . و عنصر خودآگاهی ملی را تقویت کرده است

نگاهی به وضعيت کنونی استان نشان می دهد که حضور 
بخش های گوناگون جمعيت درعرصه های مختلف اداری، 
تجاری، کشاورزی، دامداری و آموزشی ، تقریبا، به صورت 

هر چند هنوز در بسياری از . متوازنتری تقسيم شده است
لتی، مقامات رژیم از بکارگيری  پست های کليدی دو

نيروهای با تجربه و تحصيل کرده ی بلوچ خودداری می کنند 
و این پست ها را عمومأ به نورچشمی های خود که از دیگر 

در این رابطه یک . استان های می آورند واگذار می کنند
چه حکومت پهلوی و چه . تبعيض آشکار به چشم می خورد

چ  را که ساکنين اصلی این حکومت اسالمی، مردم بلو
استان هستند، به مثابه شهروندان درجه دوم به حساب 

و هيچگاه اجازه حضور افراد با تجربه بلوچ در . آورده اند
سيستم اداری استان را نداده اند و به این ترتيب مانع 

و هر جا نيز . دخالت مؤثر بلوچ ها در سرنوشت خود شده اند
 بلوچ توانسته در سيستم اداری که جوانان و تحصيل کردگان

برای خود جا باز کنند، این امر از طرف حکومتيان به صورت 
عليرغم این سياست .  یک امتيازدهی تلقی شده است

دولت های مرکزی در حال حاضر حضور بسياری از تحصيل 
کردگان بلوچ در مقامات آموزشی و یا در شوراهای شهر، در 

ن از تحول جدیدی می دهد مقایسه با چند دهه ی پيش نشا
که عنصر همزیستی بخش های گوناگون جمعيت را نسبت 

نکته ی مهمی که باید به آن . به گذشته تقویت کرده است
توجه کرد این است که رابطه ی ميان بخش های گوناگون 
جمعيت استان همواره رابطه ی بسيار مسالمت آميز بوده 

تان ها را  نه است زیرا مردم بلوچ، حضور مردم دیگر اس
نيروی متجاوز و متحد دولت مرکزی، بلکه مردمی یافته اند 
که در آبادانی استان و آوردن تجارب گوناگون در زمينه ی 
. آبياری، کشاوزری و تجارت نقش به سزائی داشته اند

امروزه بسياری از جوانان بلوچ که در گذشته در مزارع به 
دند، خود به عنوان کارگر کشاورزی مشغول به کار بو

بنابراین ظلم واجحافات . کشاورزان موفقی تبدیل شده اند
دولت های مرکزی در بلوچستان که تقریبأ در بسياری از 
عرصه ها به چشم می خورد، مقوله ای است که به رابطه 

توجه داشته باشيم که نه . ی مردم با دولت بر می گردد
 سلطنت پهلوی و نه حکومت اسالمی، هيچ تالشی در

در حالی که . آموزش و گسترش زبان بلوچی نکرده اند
بسياری از فارس زبانان استان وبویژه نسل های دوم و 

در حکومت . سوم می توانند به زبان بلوچی تکلم کنند
اسالمی عالوه بر ظلم و ستم ملی که بر مردم بلوچستان 
روا می رود، فشارهای مذهبی یک دولت مذهبی شيعه نيز 

در تمامی دوران . اکنونی افزوده شده استبر ستم های ت
حکومت اسالمی و بویژه در مقاطعی که افراطيون شيعه در 
استان نقش بيشتری داشته اند، سرکوب مذهبی و توهين 
به مقدسات اهل سنت نيز جریان داشته است و روحانيون 
مخالف اهل سنت زیر شدیدترین فشارها قرار داشته اند و 

از جمله این ترور شده .  ترور شده اندتعدادی از آن ها نيز
گان می توان از مولوی عبدالملک مالزاده پسر بزرگ مولوی 
عبدالعزیز از زاهدان ، مولوی عبداناصر جمشيد زهی از 
خاش، مولوی یارمحمد کهرازهی از خاش، مولوی 
عبدالستار از خاش، مولوی عبدالعزیز کاظمی بجد از 

  .ُبر از سراوان، نام بردزاهدان، مولوی حبيب اهللا حسين 
موقعيت استراتژیک استان، یک موقعيت استثنائی است که 
. از نظر اقتصادی می تواند نقش بسيار مثبتی بازی کند

همجواری استان با پاکستان و افغانستان و واقع شدن در 
کناره ی دریای عمان با بندری همچون چاه بهار، امکان 

در . ری فراهم می آوردارتباطات تجاری و اقتصادی بی نظي
صورتی که شبکه ی راه آهن سراسری که تاکنون تا 
شهرستان بم امتداد یافته وبه زودی به زاهدان نيز متصل 
می شود، به چاه بهار وصل شود، این بندر می تواند به یکی 

همانطور که . از مراکز اصلی بندری جنوب ایران تبدیل شود
دن بنادر ایران در در دوران جنگ هشت ساله با ناامن ش

هم . خليج فارس، بندر چابهار نقش ویژه ای به عهده داشت

مرز بودن بلوچستان با افغانستان، در صورتی که سياست 
حسن همجواری برقرار باشد، این امکان را برای افغانستان 
فراهم می آورد که به راحتی کاالهای اش را از طریق این 

از . راسر جهان صادر کنداستان و از طریق دریای عمان به س
سوی دیگر وصل شبکه سراسری راه آهن ایران به زاهدان 
و از طریق مرز ميرجاوه به پاکستان، امکان مبادالت تجاری 

در دوران حکومت پهلوی . ميان دو کشور را  گسترش خواهد
اما . ، طرح گسترش بندر چاه بهار در دستور قرار گرفت

ندر چاه بهار و گسترش تمرکز این طرح بر نظامی کردن ب
از اینرو در این بندر تعداد زیادی . ناوگان دریایی ایران بود

. آشيانه های نگهداری و پرواز جت های جنگنده  ساخته شد
صنعت ماهيگيری نيز از عرصه هایی است که در این بندر 

  .جریان دارد و می تواند گسترش یابد

  وضعيت  سياسی استان
ن، در زمان حکومت پهلوی استان سيستان و بلوچستا

از اولين . تبعيدگاه فعالين سياسی محسوب می شد
تبعيدیان باید از اميرتوکل کامبوزیا نام برد که از مسئولين 
بخش مخابرات کلنل پسيان و از کردهای زعفرانلوی قوچان 
بود که پس از سرکوب جنبش پسيان به زاهدان تبعيد شد و 

ه کشاورزی مشغول در یک روستا در اطراف این شهر ب
او در این . معروف شد" کالته ی کامبوزیا" گردید که بعدها به

پس از . محل یک کتابخانه بزرگ و بسيار متنوع  برپا کرد
 هجری شمسی اتفاق افتاد، ساواک 1353مرگش که در 

اما فرزندان . جنازه ی او را در یک گورستان متروک دفن کرد
 بودند، با نبش قبر، جنازه و وابستگانش که با این امر مخالف

کامبوزیا از . ی او را در مرکز کتابخانه اش دفن کردند
مخالفين سرسخت شاه و دارای گریشات بشدت ضد 
صهيونيستی بود و چون به زبان فرانسه تسلط کافی 
داشت ارتباطات گسترده ای نيز با برخی از متفکران 

 مراکز کتابخانه ی او در زمان شاه یکی از. فرانسوی داشت
امروز این . تجمع دانشجویان تبعيدی به این استان بود

او دارای . کتابخانه تحت اداره کتابخانه شهر زاهدان قرار دارد
 فرزند بود که که فرزندانش در فعاليت های سياسی 28

استان فعال هستند و یکی از پسرانش نماینده مجلس از 
  .سوی اصالح طلبان بود
 ساواک تعداد زیادی از دانشجویان  در اوایل دهه ی پنجاه،

مبارز دانشکده های پلی تکنيک و صنعتی تهران را به 
عالوه بر تبعيد دانشجویان، تعدادی . زاهدان تبعيد کرده بود

از زندانيان سياسی را نيز حکومت شاه به زندان های 
عالوه بر فعالين دانشجویی ، . زاهدان و زابل تبعيد کرد ه بود

مذهبی نيز از سياست های دوره سلطنتی تبعيد مخالفين 
. ساواک آیت اهللا قمی را به شهرستان خاش تبعيد کرد. بود

کسی که پس از پيروزی انقالب به دليل مخالفتش با 
حکومت اسالمی هم چنان در حبس خانگی در مشهد به 

علی خامنه ای رهبر رژیم نيز دوران تبعيد خود . سر می برد
  .گذراندرا در شهرستان ایرانشهر 

در گذشته فعاليت های سياسی نسبت به استان های 
در اوایل دهه ی . مرکزی  در سطح پائين تری قرار داشت

و در این . پنجاه عمدتأ فعالين مذهبی  حضور علنی داشتند
ارتباط  انجمن حجتيه به رهبری شيخ حلبی سرمایه گذاری 

به زیادی روی این استان کرده بود و مدام مبلغين خود را 
آنجا اعزام  می کرد و خود نيز چندین بار برای سخنرانی 

انجمن حجتيه . های ماه محرم به این استان سفر کرده بود
عالوه بر ميارزه عليه بهائيان این استان، در دامن زدن به 
اختالف شيعه و سنی نقش برجسته ای داشت که تا به 

ارادت و امروز دولت احمدی نژاد که . امروز هم ادامه دارد
خاصی به این جریان دارد، با حمایت از نيروهای وابسته به 
این جریان که عمدتأ از زابلی ها هستند، در تشدید اختالف 
. ميان شيعيان و اهل سنت نقش ویژه و مخربی ایفا می کند

از سوی دیگر گرایشات مختلف حوزه ی علميه قم نيز در 
قابت اعزام امام جماعت برای مساجد استان با هم ر

بعدها معلوم شد که بخشی از این ائمه ی جمعه از . داشتند
  .طرفداران خمينی بودند یا چنين وانمود می کردند

در زاهدان به عنوان مرکز استان دو مدرسه ی دینی وجود 
یکی مدرسه شيعيان که توسط آیت اهللا کفعمی به . داشت

و دیگری مدرسه . عنوان امام جمعه زاهدان اداره می شد
ل سنت که توسط مولوی عبدالعزیز امام جماعت اهل اه

 مدرسه شيعيان ، طالب خود را برای . سنت اداره می شد
ادامه تحصيل به حوزه ی علميه قم و مدرسه اهل سنت به 

  الزم به توضيح. مدرسه های علميه  پاکستان اعزام می کرد
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ستان شيعه هستند و جمعيت است که  جمعيت فارس ا
  . بلوچ استان از اهل سنت

در آستانه ی انقالب بهمن گرایش جوانان استان به فعاليت 
جوانانی که پس از انقالب در . سياسی گسترش یافت

سازمان های اصلی آن دوره یعنی سازمان مجاهدین و 
نفوذ فدائيان . سازمان چریک های فدایی متشکل شدند

نان بلوچ به حدی بود که در اولين انتخابات بویژه در ميان جوا
. مجلس، نماینده ایرانشهر از کاندیداهای این سازمان بود

دانشجویان دانشگاه بلوچستان در زاهدان نيز در مقابله با 
نقش برجسته ای بازی کردند که با " انقالب فرهنگی"

در این سرکوب یک دانشجوی . سرکوب شدید روبرو شدند
در دوران . سين نظيری به شهادت رسيدمبارز به نام ح

. ، بلوچستان نيز در امان نماند سرکوب دهه ی شصت
بسياری از جوانان مبارز بلوچستنان به زندان افتادند و یا از 

پروسه ی سرکوب در بلوچستنان همواره . دم تيغ گذشتند
در چهار چوب این سياست سرکوبگرانه . ادامه داشته  است

ان ناراضی طوایف بلوچ نيز در دستور از ميان برداشتن سر
از این رو در دوره ی حکومت اسالمی با نمونه . قرار گرفت

هائی از ترور سران بلوچ ، چه آن ها که  در ایران زندگی می 
کردند و چه آن ها که در بلوچستان پاکستان یا در کراچی 

این سياست تروریستی تنها . می زیستند، روبرو می شویم
اراضی طوایف نمی شد بلکه سران روحانی شامل سران ن

  . اهل سنت را نيز در بر می گرفت
سياست رژیم اسالمی در قبال حرکت ها و اقدامات طوایف 

هم زمان با . بلوچ در دوره های مختلف  متفاوت بوده است
ترور رهبران، نيروهای سپاه و امنيتی رژیم با جذب بخشی 

رکوب به نام از نيروهای بلوچ به تشکيل یک نيروی س
این نيرو با توجه به آشنائی . مبادرت ورزیدند" تأمينی ها"

هایشان در منطقه و ساختار قبایل و امکاناتشان، نقش 
اما سياست . مهمی در سياست سرکوب بر عهده گرفتند

هميشگی رژیم اسالمی این بوده که از استخدام جوانان 
بلوچ  در نيروهای انتظامی و پاسدار مستقر در 

درحالی که بسياری از نيروهای . وچستان،خودداری کندبل
 11برای نمونه هر . سپاه و انتطامی از جوانان زابلی هستند

 85بهمن 25نفری که  در انفجار اتوبوس سپاه پاسداران در 
  .در زاهدان کشته شدند، اهل زابل بودند

در تمامی دوران حاکميت اسالمی اقدامات ضد رژیمی در 
نيروهای  . جنوبی بلوچستان ادامه داشتهمناطق شمالی و 

مسلح مبارز بلوچ ، یا نيروهای وابسته به خان ها و قبایل 
بودند و یا نيروهای مسلحی بودند که پس از انشعاب اقليت 

به عنوان   بازوی " سرمچاران"و اکثریت فدایی به نام 
مسلح سازمان اقليت در بلوچستان، در دهه شصت فعال 

. هفتاد عمأل فعاليت شان متوقف شدبودند و در دهه 
بخشی از خان های مخالف و ناراضی منطقه ی مٌکران نيز 
نيروی مسلح داشتند که در دهه شصت فعال بودند و به 

جدا از . تدریج فعاليت های مسلحانه شان را کنار گذاشتند
فعاليت سازمان های سياسی سراسری که در بلوچستان 

راج " ان بلوچ به نام نقش مبارزاتی داشتند یک سازم
فعاليت مستمری در بلوچستان و سپس در خارج از " زرمبش

باید توجه داشت که تمامی عمليات . کشور سازمان داد
مسلحانه در بلوچستان و یا استان کرمان، که توسط 
نيروهای مسلح بلوچ و وابستگان به طوایف و خان ها انجام 

و گاه این گرفته یا می گيرد خصلت مبارزاتی نداشته 
عمليات برای حمایت از کاروان های قاچاق و یا برای  انتقام 
گيری از اقدامات جنایت کارانه عليه ترور رهبران طوایف و یا 

با توجه به این . برای آزاد کردن افراد زندانی طوایف است
حقيقت هم در تمامی چند دهه گذشته رهبران رژیم همواره 

 مبارزاتی  و حق طلبانه تالش کرده اند که هر نوع حرکت
سرکوب " اشرار و قاچاقچيان" مردم بلوچستان را با عنوان 

کنند تا راحتتر به کتمان  خواست های حق طلبانه و 
  .آزادیخواهانه مردم بپردازند

  کاهش نقش مبارزات آزایخواهانه ی نيروهای مبارز، و ترور 
رهبران پر نفوذ قبایل توسط جمهوری اسالمی به هم 

ده شدن اتوریته ی سياسی و اجتماعی آن ها بر مردم پاشي
قبایل انجاميد و از آنجا که اتوریته ی دیگری نتوانست 
جانشين آن شود، به تدریج نقش مذهب و حرکت های 
مذهبی اهل سنت در مبارزات ضدرژیمی  افزایش یافت و 
بخشی از مولوی ها به عنوان مراجع مذهبی اهل سنت 

ته های قدیم را پر کنند وخود را به تالش کردند جای اتوری
این . عنوان سخنگویان خواست ها ی مردم جلوه گر سازند

موج با گسترش حاکميت مذهبی در افغانستان و قوی شدن 
بویژه که . نقش مدارس طالب در پاکستان برجسته تر شد

برخی از مقامات استانی رژیم و برخی جریانات متحجر 
ن حجتيه که در استان از مذهبی از جمله طرفدران انجم

قدیم نفوذ داشتند، به آتش اختالفات مذهبی شيعه و سنی 
دامن می زدند و این امر نيز بر قدرت و نفوذ جریانات مذهبی 

بر این بستر، با گسترش . و بنيادگرای اهل سنت می افزود
فعاليت مجاهدین افغان و فعاليت نيروهای طالبان  تالش 

ن مذهبی بلوچ برای پيوستن به هائی نيز برای جذب جوانا
مبارزه ضد شوروی صورت گرفت که خوشبختانه مورد 

  . استقبال واقع نشد
اما در چند سال گذشته، یک جریان جدید مذهبی با نام 

تحت رهبری جوانی به نام عبدالمالک ریگی که " جنداهللا "
خود را در تبليغات جریانش عبدالمالک بلوچ می خواند ، 

 خود را نماینده مبارزات مردمی بلوچ تالش کرده است
قلمداد کند و نارضایتی طوایف و تبعيض های ملی و مذهبی 

جبنش مقاومت " این جریان به تازگی نام . را نمایندگی نماید
را بر خود نهاده است و بخش اعظم عمليات " مردمی ایران

مسلحانه عليه نيروهای سرکوب رژیم را سازمان داده 
برای پر رنگ نشان دادن جوهر مذهبی " جنداهللا. "است

خود، همواره اعالم می کند که اقداماتش با دستور مراجع 
عمليات تاکنونی این جریان ، نشان . مذهبی صورت می گيرد

از امکانات پشتيبانی مدرن و گسترده ای می دهد که 
. " تاکنون در ميان مبارزات خوانين بلوچ دیده نشده است

ترنت و همچنين از رسانه های گروهی از شبکه این" جنداهللا
عمدتأ وابسته به سلطنت طلبان، در انعکاس خبر عمليات و 

با این حال . طرح دیدگاهایش استفاده ی مؤثری می کند
آن " جنداهللا" در موقع انعکاس اخبار اقدامات " صدای امریکا"

را جریان نزدیک یا وابسته به القاعده اعالم می کند، هر چند 
باید توجه . از سوی این جریان تکذیب می شوداین امر 

داشت که  در بسياری از عمليات مسلحانه ای که توسط 
این جریان انجام می گيرد، شيوه های کار طرفداران القاعده 
  .و الزرقاوی در عراق، به شکل گسترده ای تقليد می شود

اما آیا اقدامات تاکنونی این جریان به نفع مردم بلوچستان 
ست؟ واقعيت این است که اقدامات تروریستی بوده ا

، هر چند خوراک خوبی برای رسانه های تبليغاتی "جنداهللا"
بوده اما تاکنون جز خدمت به هارترین گرایش درون حاکميت 

به بهانه ی . جمهوری اسالمی نتيجه ای نداشته است
دولت نظامی ـ " جنداهللا"مقابله با اقدامات تروریستی 

 هزار نيروی سپاه وارد 30اد بيش از امنيتی احمدی نژ
استان کرده است و عمأل یک حکومت نظامی اعالم نشده در 

تردد در شب ها در ميان جاده های . استان جریان دارد
شهری به امری نادر و خطرناک تبدیل شده است و این امر 
فشار بر مردم که برای کسب و کار خود مجبور به تردد 

گر شهرها هستند، را به شدت شبانه از این شهر به دی
توهين و تحقير بلوچ ها و بویژه جوانان . افزایش داده است

در پست های بازرسی به شدت افزایش یافته است به 
گونه ای که مأموران  سپاه و انتظامی رژیم  حق خود می 
دانند هر جوان بلوچ را به بهانه مشکوک بودن دستگير و 

تگيری های به شدت موج دس. تحت بازجوئی قرار دهند
افزایش یافته و اعدام های جنایت کارانه  به امری متداول 

فضای نظامی حاکم بر بلوچستان هم . تبدیل شده است
اکنون زمينه مبارزه روزمره ی مردم را به شدت کاهش داده 
است زیرا هر نوع اقدام مردمی تحت عنوان همسوئی با 

رکوب می از سوی مأموران رژیم به شدت س" جنداهللا"
رژیم اسالمی در گذشته نيز نشان داده است که تا . شود

چه حد ظرفيت درنده خوئی دارد، با این حال برای  به عمل 
به " جنداهللا"درآوردن این ظرفيت ، اقدامات تروریستی 
" جنداهللا. " صورت کاتاليزاتور مؤثری عمل کرده است

چستان را درتبليغات تازه خود نه تنها ادعای رهائی مردم بلو
دارد بلکه شعار آزادسازی کل ایران از طریق گسترش 

در . عمليات مسلحانه در سراسر کشور را مطرح می کند
  این رابطه باید گفت مردم ایران نتایج چنين اقدامات جدا از 

توده و تروریستی را در دهه شصت به خوبی دیده اند و 
   .  نيازی به تکرار آن تجربه تلخ و خونبار ندارند

  رابطه دولت های مرکزی با استان
 سياست حکومت پهلوی برای کنترل استان، تاکيد بر حضور 
گسترده ی نظامی و پليسی، واگذاری پست های اداری به 
نيروهای گسيل شده از مرکز و ارتباط ویژه با خوانين بلوچ 

  . بود
بی توجهی به توسعه  در این استان در دوران شاه کامأل 

  همين رو این استان همواره در رده  ی  از.مشهود بود
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سياست ارتباط . استان های محروم  کشور قرار داشت
در . دولت پهلوی با خان های بلوچ شکل ویژه ای داشت

ميان قبایل بلوچ رابطه طایفه ریگی که عمدتا، در زاهدان و 
 دولت مرکزی بسيار خاش و دامنه ی تفتان حضور دارند، با

در آن زمان سرگرد خدادادخان ریگی یکی از . گسترده بود
و دختر . نمایندگان بلوچستان در مجلس شورای ملی بود

سرتيپ جهانبانی به عقد هوشنگ خان ریگی درآمده بود تا 
از این طریق نيز ارتباطات این طایفه ی بزرگ و پر نفوذ با 

نگ خان ریگی به این انتخاب هوش. دربار مستحکم تر گردد
دليل بود که او از خان ها ی شورشی و نترس به حساب 

طرح آباد سازی گوهرکوه نيز در همکاری نزدیگ . می آمد
ارتباط طایفه . طایفه ی ریگی با دولت مرکزی صورت گرفت

ریگی با سلطنت طلبان همچنان ارتباطی قوی و حسنه 
یفه محدود سياست ارتباط با خوانين تنها به این طا. است

در آن زمان همه می دانستند که ارتباط خوانين با . نمی شد
دولت و دربار به گونه ای است که وقتی کاروان های قاچاق 
از پست های بازرسی ژاندارمری می گذشتند، پيشاپيش 
توسط فرماندهان به این پاسگاه ها اطالع داده می شد که 

نيز که در مواردی . کسی مزاحم این کاروان ها نشود
رؤسای ژاندارمری و یا شهربانی از سر بی تجربگی 
مزاحمت هایی ایجاد  کردند، به سرعت تنبيه و به پست 

اما عليرغم چنين . های در دیگر استان ها گمارده شدند
ارتباط گسترده ای با خان ها و طوایف، حکومت پهلوی، 
 شرایط را برای به کارگيری جوانان یا افراد با تجربه ی بلوچ
در مقامات اداری استان هموار نمی کرد و از این لحاظ یک 

  .تبعيض آشکار وجود داشت
در دو . پس از انقالب، وضعيت در بلوچستان نيز دگرگون شد

ساله ی اول پس از انقالب، بلوچستان در خالء قدرت به سر 
به تدریج که دولت اسالمی پایه های خود را . می برد

ن نيز اهرم های قدرت خود مستحکم می کرد، در بلوچستا
این قدرت بر دو بازوی  سرکوب شدید و حمایت . را ایجاد کرد

سياست سرکوب رژیم هم . از مذهب شيعه انجام گرفت
سرکوب شدید جوانان و روشنفکران را در دستور خود قرار 
داد و با خشونت به پيش برد و هم سرکوب خوانين بلوچ را 

است ترور سران ناراضی سي. در دستور کار خود قرار داد
در این دوران مقامات . طوایف در آن دوران شکل گرفت 

اداری عمدتأ از نيروهای کامأل وابسته به حکومت بود و 
دولت به شيوه کامأل نظامی ـ امنيتی بر استان حکومت می 
.کرد  

در دوران هشت ساله دولت خاتمی و حاکميت اصالح طلبان 
شرکت گسترده ی .  شدوضع در استان تا حدودی دگرگون

مردم بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری و رأی به 
خاتمی به دليل نفرت وسيع مردم از سياست های 

اميد مردم این بود که شاید با . سرکوبگرانه پيشين بود
ميانگين شرکت مردم . انتخاب خاتمی وضع بهتر شود

بلوچستان در انتخابات های پيشين طبق آمار وزارت کشور 
درصد بود در حالی که در انتخابات اولين دوره ریاست 34

 درصد رسيد و انتخابات 70جمهوری خاتمی این رقم به 
.  درصد افزایش یافت90دومين دوره ریاست جمهوری او به 

الزم به یادآوری است که در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس در این دوران بلوچ ها و یزدی ها و 

استان به اصالح طلبان و زابلی ها عمومأ به بيرجندی های 
در این دوره چندین تن از . محافظه کاران رآی می دادند

مردم بلوچ به نمایندگی ازاین استان وارد مجلس شورای 
و با تشکيل شوراهای شهر نيز حضور .  اسالمی شدند

تحصيل کردگان و افراد مجرب بلوچ در این شوراها در 
هرهای گوناگون نقش ویژه ای پيدا شرکت در امور اداری ش

و در آخرین انتخابات شوراهای شهر که چند ماه پيش . کرد
انجام گرفت در اکثر شهرهای استان، شوراهای شهر تمامأ 

و تنها در زاهدان که . در اختيار نمایندگان  بلوچ قرار گرفت
 نفره دارد، نيمی از اعضای شورای شهر بلوچ و 12شورای 

و در زابل .  و یا بيرجندی ، یا کرمانی هستندنيم دیگر زابلی
.تمامی اعضای شورا زابلی هستند  

اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد، وضعيت جدیدی پيش آمده 
دولت احمدی نژاد به جای توجه به ویژ ه گی ها و حساسيت . است

های  ملی و مذهبی در این استان به یک باره تمامی وزنه ی دولت 
تغيير این وزنه با انتخاب دهمرده . سيستانی ها تغييردادرا به نفع 

به عنوان استاندار که اهل سيستان است و باال بردن نقش 
نيروهای بنيادگرای مذهبی شيعه و بویژه طرفداران انجمن حجيته 

این امر تنش ميان طرفداران بينادگرای شيعه و . صورت گرفته است

. سنی را افزایش داده استاهل سنت و بویژه نيروهای بنيادگرای 
الزم به توضيح است که معاون سياسی ـ امنيتی استان نيز اهل 

هم زمان با این تغيير سياست تمرکز نظامی ـ . سيستان است
این تمرکز با هدف . امنيتی نيز شکل جدیدی به خود گرفته است

و . سرکوب همه جانبه هر نوع مقاومت در استان انجام گرفته است
له با نارآمی ها نيز دادستان جدیدی به نام نکونام به برای مقاب

استان اعزام شده که تا کنون حکم اعدام ده ها تن از جوانان بلوچ را 
سياست یک جانبه نگری دولت احمدی نژاد در . صادر کرده است

سطح اداری ، همراه با اجازه دادن به تبليغات جریانات متحجر 
نت، از جمله پخش کتاب ها مذهبی در توهين به مقدسات اهل س

و نوارهائی  در نمایشگاه زاهدان که در آن ها  به اهل سنت توهين 
شده، به همراه تمرکز نظامی ـ امنيتی و سرکوب لجام گسيخته، 

" جنداهللا"فضا را برای رشد و گسترش یک جریان بنيادگرا همچون 
 این امر استان سيستان و بلوچستان را در دور. تسهيل کرده است

تداوم . باطل یک درگيری خونين و کور و واپسگرایانه فرو برده است
در جریان . این وضعيت می تواند به شکل خطرناکتری نيز ادامه یابد

،حسينعلی شهریاری نماینده " جنداهللا"تازه ترین اقدامات خونين 
زاهدان، که از ناتوانی نيروهای سرکوبگر رژیم به خشم آمده  در 

 مجلس، ایده استفاده از نيروهای مردمی برای سخنرانی خود در 
این ایده معنائی جز مسلح کردن . گسترش سرکوب را مطرح کرد

جوانان حزب اللهی که عمدتأ سيستانی هستند، برای مقابله با 
و تهاجم به مردم بلوچ به بهانه های گوناگون " جنداهللا"عمليات 

در " حزب اهللا"ضای به دنبال این سخنرانی، اعالميه های با ام.ندارد
زابل و زاهدان پخش شده است که شعار انتقام گيری می دهد و 
در آن از رهبر روحانی اهل سنت نيز خواسته شده است که 

در تظاهرات گسترده مراسم تدفين . را محکوم کند" جنداهللا"عمليات 
 27 بهمن که در روز جمعه 25پاسدار کشته شده در عمليات 11

رگزار شد، جریانات رادیکال و بنيادگرا با  در زابل ب85بهمن 
شعارهایی تند حتی مانع سخنرانی فرماندار زاهدان و یا نماینده 
مجلس شدند و آن ها را به بی کفایتی در سرکوب متهم کردند و 

به این ترتيب در صورت تحقق . تنها شهریاری توانست سنخرانی کند
دامن خواهد " داهللاجن"و " حزب اهللا"ایده حسينعلی شهریاری، جنگ 

گرفت و نه تنها دور باطل ترور و اعدام ادامه خواهد یافت، بلکه این 
استان به ورطه ی یک جنگ برادرکشی ميان بلوچ ها و زابلی ها  

 . تبدیل خواهد شد

  نتيجه گيری 

واقعيت این است که بلوچستان به دليل وضعيت جغرافيایی 
ن به یک مرکز اش، از ظرفيت های باالئی برای تبدیل شد

در . تجاری و ارتباطی در جنوب شرقی ایران برخوردار است
صورت سرمایه گذاری در زمينه ی ارتباطی این استان می 
تواند به راحتی افغانستان و آسيای ميانه را در نزدیکترین 

بندرچاه بهار . زمان ممکن به آب های دریای عمان وصل کند
يار مدرن و مهم در حمل و نقل نيز می تواند به یک بندر بس

امری که اکنون دولت پاکستان با . جهانی تبدیل شود
ميليارد دالری یک شرکت چينی در بندر 10سرمایه گذاری 

گوادر پاکستان که در نزدیکی مرزهای ایران است، در 
از سوی دیگر بلوچستان هر . دستور کار خود قرار داده است

ا شيوه های جدید آبياری چند دچار کم آبی مدام است اما ب
می توان این سرزمين بکر و وسيع را به یک مرکز کشاورزی 

بگذریم که آتشفان تفتان می تواند یکی از مراکز . تبدیل کرد
  .توليد گوگرد باشد که  تاکنون به آن توجهی نشده است

در زمينه انسانی نيز باید اذعان کرد که هم زیستی مردم 
ان ها نمونه ی خوبی از بلوچ و مهاجرین دیگر است

همبستگی مردمی را نشان داده است که می تواند نه تنها 
تحکيم شود بلکه ارتباطات بلوچستان را با دیگر استان های 

این امر بویژه در . کشور و مردم آن گسترده و تحکيم کند
ميان جوانان و جوانان دانشگاهی استان ، که در پنج 

غول هستند، از اهميت دانشگاه این استان به تحصيل مش
  .ویژه ای برخوردار است

اما عليرغم این امکانات، جریاناتی که بر آتش اختالفات 
مذهبی و ملی می دمند، در شرایط حساس کنونی که 
آمریکا در تالش هست از هر امکانی برای ناآرام کردن کشور 
استفاده کند، عمأل این استان را  به سوی یک منطقه 

دور باطل ترور و اعدام و یا به سوی سوزان در آتش یک 
این سناریوی . آتش یک جنگ برادر کشی سوق می دهند

  .خطرناکی است که همه مردم آزادیخواه را نگران می کند
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  از تظاهرات اعتراضی زنان
   مارس حمايت کنيم8به مناسبت 

  
  

ظاهرات بدعوت  مارس روز جهانی زن چند ت8امسال به مناسبت 

تشکل های متنوع زنان ايرانی در خارج از کشور برگزار ميشود 

:  

  

که اکسيون مرکزی آن در " کارزار لغو قوانين ضد زن"تظاهرات 

  شهر دن هاگ هلند برگزار ميشود ،

  

 هانوفر، همايش -تظاهرات بدعوت تشکل مستقل زنان ايرانی

ه در شهر کلن آلمانی کلن ک  هانوفر، انجمن زنان-زنان ايرانی

 برگزار ميشود وتظاهرات بدعوت تعدادی از زنان ايرانی مقيم

  .پاريس که در پاريس برگزار ميشود

  

از آنجا که امسال تظاهرات زنان ايرانی عليه قوانين و اقدامات 

شرايطی انجام ميشود که بحران  زن ستيزانه جمهوری اسالمی در

  محصول مشترک سياست ارتجاعی حکومت اتمی که 

  

اسالمی واهداف امپرياليستی آمريکا و متحدينش است به مرحله 

برابر مردم زحمتکش  خطر ناکی رسيده و چشم انداز شومی را در

ايران قرار داده است، شعار نه به جمهوری اسالمی، نه به 

آمريکا و متحدينش نيز به حق در کنار  مداخله امپرياليستی

 تظاهرات به چشم میشعارهای حق طلبانه جنبش زنان در اين 

  .خورد

  

ور ، اميدواريم که در آينده مذکما ضمن حمايت از تمام تظاهرات 

کشورهای مختلف با بهره  تشکل های متنوع زنان ايرانی در

گيری از تجارب تا کنونی گام های موثری برای همکاری گرايش 

متنوع زنان در خارج از کشور و تقويت پيوند باجنبش زنان  های

ضد زن جمهور اسالمی  کشور در مبارزه عليه قوانيندر داخل 

  .ومبارزه عليه نابرابری و استبداد بر دارند 

  

  )راه کارگر(کميته تشکيالت سازمان کارگران انقالبی ايران

3/3/200  

  

  

  

    
  * پيوندها* 

  
  زمانروابط عمومی ساايميل 

                                      
net.public@rahekargar  

 
   

  عمومي سازمانروابط   تلفن 
   

0049-69-50699530   
     
  

    شماره فاکس سازمان 
 

      43455804-1-33  
    
   

   راه کارگر تي  سا
  

www.rahekargar.net         
  
     

  سايت راديو برابری 
  

   www.radiobarabari.net  
  
   

  سايت اتحاد چپ کارگری
                                   

org.etehadchap.www  
 
   

  سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 
 

 نشر بيدار 
 

www.nashrebidar.com  
 
 

نشريه انگليسی ايران بولتن     
 

   www.iran-bulletin.org   
 
 

.  
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  حقوق زنان  تن از فعالين40از بيش 

   در آستانه روز جهاني زن

   و در مقابل دادگاه انقالب

  .ند تهران بازداشت شد
 نفر 5فعاالن جنبش زنان آه در اعتراض به دادگاه  اين تعداد از

 اسفند از ساعت هشت 13امروز يكشنبه،  از فعاالن اين جنبش، 
دادگاه انقالب تجمع  ونيم صبح همزمان با برگزاري دادگاه، مقابل 

 –مسالمت آميزي برپا آرده بودند، توسط نيروهاي نظامي 
   .امنيتي بازداشت شدند

  

ن درحالي است آه دادگاه پروين اردالن، نوشين احمدي اي
و شهال انتصاري و فريبا داوودي  خراساني و سوسن طهماسبي 

 نفر از فعاالن جنبش زنان، برگزار نشده است و اين 5مهاجر، 
هنگام خروج از دادگاه همراه بقيه بازداشت شدگان  پنج نفر به 

    .دستگير شدند 
هره هاي مختلفي از روزنامه در ميان بازداشت شدگان چ

  .نگاران، نويسندگان و فعالين حوزه زنان ديده مي شوند

گروهي از فعاالن ) روز جهاني زن (  مارس 8با فرا رسيدن 
ما چشم به   حقوق زنان با انتشار بيانيه اي با عنوان

اعالم آردند آه روز يكشنبه سيزدهم م آينده دوخته اي
خيابان ( و نيم صبح، در برابر دادگاه انقالب 8اسفند ماه ساعت 

جمع مي شوند و اعتراض خود را ) شريعتي، ابتداي خيابان معلم
هاي مدني و  نسبت به هرگونه برخورد امنيتي و قضايي با فعاليت

راز مي آميز زنان براي احقاق حقوق خود اب مبارزات مسالمت
  .دارند

  :اسامي تعدادي از بازداشت شدگان به شرح زير است

آسيه اميني، ژيال بني يعقوب،محبوبه عباسقلي زاده،  
محبوبه حسين زاده، سارا لقماني، زارا امجديان، مريم 
حسين خواه، جلوه جواهري، نيلوفر گلکار، پرستو 
دوکوهکي،زينب پيغمبر زاده، مريم ميرزا، ساغر لقايي 

ه مقدم، ساقي لقايي، ناهيد کشاورز، مهناز خديج
محمدي، نسرين افضلي، طلعت تقي نيا، فخري شادفر، 
مريم شادفر، الناز انصاري، فاطمه گوارايي، آزاده 
فرقاني ،سميه فريد، مينو مرتاضي، سارا ايمانيان ، 
ناهيد جعفري، سوسن طهماسبي، پروين اردالن، 
  .نوشين احمدي خراساني و شهال انتصاري

زنان و وکيل مدافع  شادي صدر فعال جنبش همچنين
ميان بازداشت شدگان قرار  نيز در شهال انتصاري

       . دارد

   

  باگزارش فهيمه خضر حيدري  

گروهي از فعاالن ) روز جهاني زن (  مارس 8 فرا رسيدن 
حقوق زنان با انتشار بيانيه اي مسالمت آميز با عنوان نرم و 

اعالم آردند آه روز ما چشم به آينده دوخته ايم آرام 
 و نيم صبح، در 8يكشنبه يعني امروز سيزدهم اسفند ماه ساعت 

جمع ) خيابان شريعتی، ابتدای خيابان معلم(برابر دادگاه انقالب 
 امنيتی و مي شوند و اعتراض خود را نسبت به هرگونه برخورد

آميز زنان برای  های مدنی و مبارزات مسالمت قضايی با فعاليت
بيانيه انصافا بيانيه خوب و .احقاق حقوق خود ابراز مي دارند

منطقي اي بود و خواسته هايي آه مطرح مي آرد هم خواسته 
هاي منطقي و حتي تكراري جامعه زنان بود آه سال ها است 

 و خشونت و  هر گونه تحقيربراي به دست آوردن آنها دارند
  .را تحمل مي آنند رنج و دستگيري و تهمت

حاال امروز صبح دوستان ما در برابر دادگاه انقالب حاضر شده 
اند ، به نشانه اعتراضي آرام و مدني دور هم نشسته اند و تنها 

  .همين. خواسته اند آه به خواسته هاي آنها توجه شود

 آه اتفاقا پرستوبا  صبح در حالي 10.30 اما ساعت 
موبايلش را نگرفته بودند حرف زدم آه نيروي انتظامي بچه ها 
را دستگير آرده و همه را در دو هايس بزرگ ريخته و به 

ظاهرا نيروي انتظامي چند بار تذآر .مقصدي اعالم نشده مي برد
م شروع به دستگيري آرده متفرق شدن به جمع داده و بعد ه

تنها در ماشيني آه پرستو از داخل .دستگيرشده ها زيادند.است
 نفر به مقصدي آه بچه ها 21آن حرف مي زد دست آم 

  .خودشان حدس مي زدند وزرا باشد برده مي شدند

،ساقي مريم ميرزا .از آمار ماشين ديگر هنوز اطالعي ندارم
، پرستو سرمدي ،مهناز محمدي ، محبوبه ،آسيه اميني لقايي 

محبوبه حسين زاده عباسقلي زاده ، مينو رضواني مقدم ، 
تعداد ديگري از زنان فعال در اين حوزه در و رستو دوآوهكي ،پ

  .حال حاضر دستگير شده اند
اين همه هول و خشم و غضب از سوي حكومت اسالمي در قبال 
فعاليت هاي زنان تنها براي اين است آه به سياست هاي 

د ؟ تنها پدرساالرانه و تفاسير ناصواب از دين اعتراض دارن
براي اين است آه محقق شدن عدالت جنسيتي را در جامعه دنبال 

تنها ا مي خواهند؟ مي آنند و ابتدايي ترين حقوق انساني خود ر
آميز، به جنسيتي  براي اينكه به سنگسار ، به قوانين تبعيض

آردن فضاهاي اجتماعي از جمله استاديوم ها و دانشگاه ها و 
وجهي نسبت به آنوانسيون حقوق محيط هاي آاري و به بي ت

انساني زنان ، نه گفته اند ؟ تنها براي اينكه به دنبال صلح و 
زندگي بوده اند نه جنگ و انرژي هسته اي ؟ مي دانم اين سوال 

جوابش همين برخوردي است آه امروز دوباره .ها جواب ندارد
  همين خشونت و همين تحقير. همين دستگيري ها .با زنان شد

  سالم دمکرات: مطلب بر گرفته از سايت هر دو 
ما به سهم خود ، ضمن دفاع و پشتيبانی از خواستهای زنان ، 

هر نوع حمله ، تهاجم عوامل امنيتی و اطالعاتی رژیم به 

تجمعات زنان و دستگيری فعاالن زن را قویا محکوم می نمایيم 

و خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگير شده گان تجمع 

 .                        اسفند زنان در تهران می باشيم 13وزیکشنبه امر

  سایت راه کارگر



                                                    
اعتراض دانشجويان دانشگاه عالمه به 
 محدوديت پوشش و تفکيک جنسيتی

 
ن تجمعی در اعتراض به ابالغ آئي١٣٨۵ اسفند ١٢روز شنبه 

نامه جدید انضبا طی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
 نفر از دانشجویان این دانشکده ٧٠٠عالمه با حضور بيش از 

در ابتدا بعد از جمع شدن دانشجویان و باالرفتن . برگزار شد
پالکارد های اعتراضی یکی از دانشجویان پسر اقدام به اعالم 

 به آئين نامه ای که برنامه کرد و دليل اصلی تجمع را اعتراض
.قصد کنترل فاشيستی دانشگاه را دارد بيان کرد  

 بعد از ایشان یکی از دختران دانشجو با بيان این نکته که اگر 
آقای احمدی نژاد ترمز و دنده عقب قطار هسته ای را کنده 
است ما نيز ترمز و دنده عقب قطار دانشگاه و جامعه را کنده 

نشگاه تبدیل به جلوالنگاه نيرو ی ایم و اجاز ه نمی دهيم دا
سخنان ایشان با تشویق . های ارتجاعی و فاشيستی شود

یکی دیگر از دختران دانشجو با تاکيد . شدید حضار مواجه شد
بر این که نيرو های مرتجع و عقب مانده می خواهند فضای 

 بازگردانند به آنان ۶٠دانشگاه ها را به فضای خفقان دهه 
.  مقاوت دانشجویان مواجه خواهند شدهشدار داد که با  

که این آئين : یکی دیگر از دانشجویان پسر در این تجمع گفت
نامه تنها محدود کننده و بر ضد دختران نيست بلکه پسران را 
نيز و در کل انسانيت را مورد تعرض قرار داده است و تمام 

یکی دیگر از دانشجویان . دانشجویان باید به آن اعتراض کنند
در سخنانش به این امر اشاره کرد که اکثریت جامعه خصوصا 
در دانشگاه ها خواهان احترام به سبک های مختلف زندگی و 
رعایت حریم خصوصی و آزادی های فردی انسان ها هستند و 
این یک عده معدود و با افکار سياه ارتجاعی هستند که می 

حميل کنند خواهند خواست اقليت را به زور و ضرب به دیگران ت
و در دانشگاه به زور کميته انضباطی و مسئول ارشاد می 
خواهند دانشجویان را مرعوب سازند اما دانشجویان در مقابل 
.آنان مقاومت خواهند مکرد  

در ادامه تجمع دانشجویان در حالی که سرود یار دبستانی 
می خواندند به سمت در خروجی دانشکده رفتند و برای 

ن مقابل دانشکده تجمع کردند و حراست در دقایقی در خيابا
این جا با برخی از دانشجویان درگير شد و درب دانشکده را 

سپس . بست تا دیگر دانشجویان وارد خيابان نشوند 
دانشجویان در انتهای مراسم با تاکيد بر این که اگر این آئين 

 اجرایی شود و خانمی ارشاد کنده  نامه به وسيله دامنشگاه
انشگاه شود در اقدام اول اجازه ورود این فرد را به وارد د

دانشگاه نخواهند و در صورت اصرار دانشگاه به این امر با 
 و شدید تر دانشجویان مواجه خواهند اعتراضات جدی تر

  :در حاشيه.شد
بار دیگر می خواهند ما  "  "نه به ارتجاع " :شعار های از قبيل 
 ترمز قطار دانشگاه و دنده عقب و "  "را سياه پوش کنند
حراست " " امور فرهنگی یا حراست؟؟؟" " جامعه را کنده ایم

 بر روی پالکارد ها به  "در دانشگاه یا دانشگاه در حراست
 چشم می خورد

از ساعاتی قبل از تجمع حضور نيروی های نا 
 امنيتی در دانشکده مشهود بود  محسوس حراست و

  .عال می پرداختندو آنان بعضا به تهدید دانشجویان ف

در ميان تجمع بين نيروی های بسيجی و شبه نظامی 
مستقر دانشکده که اقدام به فيلم برداری از شرکت 
کنندگان در تجمع را می کردند با برخی از دانشجویان 

  .درگيری های پراکنده ای روی داد

  
  زنان  اخبار جنبشگزارش اختصاصی وبالگ - 
  

  آگاهی را در مقابل ضد آگاهی
  !سازمان دهيم

  
  الله حسين پور   

                                                                                                
شرایط . همه می دانيم. روزهای سختی را می گذرانيم

ترس از جنگ، دستگيری های مداوم، اختناق . دشواری داریم
روزی برای .  زن از راه می رسدچندی دیگر روز. تا بی نهایت

برخی در کشورهای مختلف جشن می . تمام زنان جهان
. نمایشگاه ترتيب می دهند. گيرند، سمينار برگزار می کنند

. اما بسياری از زنان جهان حتی از وجود آن  بی خبرند
آری . بسياری نيز نمی دانند که با این روز چه برخوردی کنند

  روز زن، اما که چه؟ 
 کشور ما اما، روز زن از ماه ها پيش از رسيدن آن، در دو در

روز زن در هيچ کشوری مثل . جبهه سازمان دهی می شود
از ماه ها پيش زنانی . ایران به نقطه عطف تبدیل نمی شود

که برای احقاق حقوق زنان تالش می کنند، تحت تعقيب قرار 
ستگير آن ها به دادگاه اظهار می شوند، آن ها د. می گيرند

آن ها محدود می شوند و هر . شده و زندانی می شوند
حرکت آن ها زیر ذره بين، ميليون ها بار بزرگ می شود تا 

چرا؟ چون زنان در . کوچک ترین حرکتی نادیده باقی نماند
چون .  مارس ها سازمان داده می شود8راهند و در این راه، 

  . هی مسئولندزنان آگاه تر می شوند و برخی در ارائه این آگا
  

آگاهی در هر زمينه ای خطرناک . آگاهی خطرناک است
زمانی احمد باطبی با بلند کردن پيراهن خونين، آگاهی . است

را به معرض دید جهانيان گذاشت و امروز هنوز با جان و روح 
زخم خورده خود و با اعالم اعتصاب غذای خود آگاهی را 

اند که آگاهی امروز همسر او نيز می د. اشاعه می دهد
آن ها سميه را می ربایند تا به خيال . هزینه گران بهایی دارد

  .خود خاموشی را حکم فرما کنند
آگاهی را دیگر نمی توان با باتوم و مسلسل برهم زد، اما 

اکنون ضد . آگاهی را می توان با ضد آگاهی ناتوان ساخت
  .آگاهی است که سازمان داده می شود

" حق مسلم"ی های ميليونی برای این بسيج ها و راه پيمای
صدای ضعيف . یعنی انرژی هسته ای سازمان داده می شود

خب، : پدرم هنوز در گوشم است که پشت تلفن می گفت
  !انرژی هسته ای حق مسلم ماست، دخترجان

در جایی خواندم، شيرین عبادی هم می گفت، انرژی هسته 
. د آگاهیاین، یعنی سازمان دادن ض.  ای حق مسلم ماست

انرژی هسته ای یعنی تسليحات هسته ای و امروز چه 
کسی است که نداند این بازی مرگ بار ميان ایران و آمریکا، بر 

آمریکا، . سر تسليحات هسته ای است و نه انرژی هسته ای
که می خواهد کشور ایران را پای گاه خود کند و ایران، که می 

جنگی که اگر در . خواهد با سالح هسته ای مانع آن شود
  . بگيرد، نه از آگاهی نشانی می ماند و نه از ضد آگاهی

  
مگر کمپين جمع آوری یک ميليون امضاء چه : سئوال ميشود

کمپين . روشن است. می کند که مستوجب عقوبت است
اگر کمپين تظاهراتی را . مشغول ارائه آگاهی به زنان است

ده و دست  با یک حمله حساب ش برگزار می کرد، طبيعتا
اما اکنون . گيری چندین سازمان گر، غائله خاتمه می یافت

کمپين تبدیل به یک ماشين آگاهی رسانی شده که استارت 
   .آن، مدتی است زده شده است

هر یورش، هر . آری روزهای ناهنجاری در حال گذر هستند
دستگيری و هر سرکوبی نشان می دهد که چه وحشت جان 

آگاهی در جبهه تاریکی خانه کرده گدازی از این خورشيد 
  .است و تنها راه، طلوع آگاهی است و سازمان دادن آگاهی
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   گزارش بهمن ماه نقض گسترده حقوق بشر در ايران

  فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر

  در اروپا و آمريکای شمالی
  
  

  ! نهادهای مدافع حقوق بشر 
  ! ايرانيان مدافع حقوق بشر 

  
ش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق در اين گزار

بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است 
  : به اطالع می رسانيم

  
  : بين اللملی 

ـ مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر با 1
حکومت ايران بطور موثری , : انتشار بيانيه ای اعالم کرد

خانگی در اين کشور فعاالن حقوق بشر را تحت بازداشت 
به گفته خانم سارا ليه ويتسون ، جمهوری , .قرار داده است

اسالمی پس از ساکت کردن فعاالن سياسی در ايران ، 
امکان بيان ديدگاههای اين افراد در خارج از کشور را نيز از 

در اين بيانيه بازداشت علی فرحبخش . آنها گفته است
 به هندوستان و روزنامه نگار پس از بازگشت از سفر

همچنين ضبط پاسپورت و بازجويی سوسن طهماسبی 
فعال حقوق زنان پس از بازگشت از يک سفر به ايران انتقاد 

همچنين در اين بيانيه با اشاره به اسامی . شده است
تعدادی از افراد ممنوع الخروج همچون هاشم آقاجری ، 
عت عبداهللا مومنی ، فاطمه گوارايي، منصوره شجاعی ، طل
تقی نيا ، فرناز سيفی ، تقی رحماني، عماالدين باقی ، 

احمد قابل و عيسی سحر خيز از دولت ايران خواسته است 
که به آزار و اذيت فعاالن اجتماعی از طريق ممنوع کردن 

بی بی سی . (آنها از سفر به خارج از کشور پايان دهد
19/11/85 (   
  
ن عفو بين ـ بدنبال اعتصاب غذای عباس لسانی سازما2

در . الملل با صدور بيانيه ای خواستار آزادی وی از زندان شد 
ماموران اداره اطالعات اردبيل ، در : اين بيانيه آمده است 

 در جلوی چشم همسر و فرزندان 2006 اکتبر 31تاريخ 
خردسالش او را کتک زده و در مقابل اعتراض همسر وی ، 

طالعات گفته اند که مامورين ا. به همسرش توهين کرده اند 
. حق تير دارند و می توانند لسانی را به قتل برسانند 

مامورين امنيتی ـ اطالعاتی حکومت ايران کامپيوتر شخصی 
در بخش ديگر .  و موبايل وی را توقيف کرده اند CD، کتابها ، 

اين بيانيه با اشاره به سوابق دستگير يها و محاکمات مکرر 
بين الملل اعتقاد دارد که اتهاماتی عفو : لسانی آمده است 

نظير تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی که بخاطر 
در مراسم قلعه بابک طی " عباس لسانی " شرکت 

از .  به وی نسبت داده شده است 2005 و 2004سالهای 
سازمان عفو بين الملل .(نظر قانونی فاقد ارزش است 

12/11/85 (  
  

  بازداشت : دانشجويان
ـ حسين اسدی دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه 3

. ( آزاد اردبيل توسط اداره اطالعات اردبيل بازداشت گرديد 
   ) 22/11/85ادوارنيوز 

  
  احضار و بازجويی : دانشجويان

ـ وحيد عابدينی ، بهنام سپهرمند ، مرتضی خسروی ، 4
عيسی عادلی ، مصطفی کوهی و سعيد سعيدی از 

 مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان اعضای شورای
دمکراسی خواه دانشکده مديريت دانشگاه تهران به اتهام 

شرکت در تجمع روز دانشجو جهت بازجويی به کميته 
   ) 85/ 2/11ايلنا . ( انضباطی دانشگاه احضار شدند

  
ـ حسين دباغ عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی 5

انشگاه دانشجويان دمکراسی خواه دانشکده مديريت د

تهران به اتهام شرکت در تجمع روز دانشجو جهت بازجويی 
  . به کميته انضباطی دانشگاه احضار شد

   ) 85/ 3/11ايلنا ( 
  
ـ سميرا رزاقی و احمدی از اعضای شورای مرکزی انجمن 6

اسالمی دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام برهم ريختن 
همچنين . نظم دانشگاه در کميته انضباطی محاکمه شدند

علی مسيحی دانشجوی دانشکده فيزيک دانشگاه تهران به 
   ) 4/11/85ايسنا . ( کميته انضباطی احضار شد

  
 نفر از فعاالن دانشجويی 80ـ در طی دو ماه اخير بيش از 7

به کميته های انضباطی احضار و حکم مجازات برايشان 
تعداد دانشجويان محکوم در هر دانشگاه . صادر شده است

 دانشجو، علوم 17دانشگاه تهران :  اين شرح استبه
 10 دانشجو، صنعتی سهند تبريز 11پزشکی شهر کرد 

 8 دانشجو، آزاد سنندج 9دانشجو، تربيت معلم سبزوار 
 دانشجو، 4 دانشجو، چمران اهواز 5دانشجو، فنی مازندران 

 3 دانشجو، دانشگاه علم وصنعت 4دانشگاه بيرجند 
 دانشجو، دانشگاه عالمه 2يراز دانشجو، علوم پزشکی ش

 دانشجو، بوعلی 1 دانشجو، دانشگاه امير کبير 2طباطبايی 
 دانشجو ، 1 دانشجو، فردوسی مشهد 1سينای همدان 

 دانشجو و دانشگاه 1دانشگاه سيستان و بلوچستان 
  ) 6/11/85ايسنا .( دانشجو1شاهرود 

  
ـ آزاده فرقانی دانشجوی دانشگاه تهران از بازداشت 8
 خرداد ماه سال جاری در تهران ، به 22دگان تجمع روز ش

 15اتهام اقدام عليه امنيت ملی جهت محاکمه به شعبه 
   ) 6/11/85ايلنا .(دادگاه انقالب تهران احضار شد

  
ـ علی قلی زاده عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه 9

, شاهرود و مدير مسئول نشريه دانشجويی توقيف شده 
به اتهام توهين به نيروی مقاومت بسيج با , ه فرهنگ مبارز

شکايت سپاه پاسداران در شعبه چهارم دادسرای عمومی 
   ) 13/11/85ايلنا . ( شاهرود مورد بازجويی قرار گرفت

  
به , درنگ ,ـ ميالد اسدی مدير مسئول نشريه دانشجويی 10

اتهام ترويج فساد و فحشاء ، خدشه دار کردن عفت عمومی 
 مقامات کشور در کميته ناظر بر نشريات و توهين به

. دانشجويی دانشگاه خواجه نصير مورد بازجويی قرار گرفت
   ) 14/11/85ادوارنيوز (

  
ـ يک دانشجوی دانشگاه يزد به علت شرکت در اعتراضات 11

دانشجويی مرتبط با کيفيت غذا و شيوع بيماری به کميته 
مير کبير خبرنامه ا. ( انضباطی اين دانشگاه احضار شد

16/11/85 (   
  
ـ حميد رضاپور دبير انجمن اسالمی دانشجويان مستقل 12

تعدادی از : دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی اعالم کرد
. ( دانشجويان اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار شدند

   ) 18/11/85ايسنا 
  
ـ گيتا آذری ، نيکی موالنا ، ضياالدين نبوی ، صادق 13

 سعيد يعقوبی نژاد ، بيژن صباغ ، آرش پاکزاد و خوشحال ،
يک دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران به 
اتهام نشر عقايد مارکسيستی و کمونيستی ، برگزاری 
کالسهای تربيون آزاد فلسفی ، شرکت در مراسم روز 

دانشجو ، توهين به حراست و بسيج دانشجويی جهت 
. نشگاه احضار شدندبازجويی به کميته انضباطی دا

   ) 19/11/85ادوارنيوز (
  
ـ نسرين سلطان بيگی دانشجوی دانشگاه عالمه 14

 خرداد 22طباطبايی تهران ، از بازداشت شدگان تجمع روز 
ماه سال جاری در تهران ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی 

.  دادگاه انقالب تهران احضار شد15جهت محاکمه به شعبه 
   ) 19/11/85ادوارنيوز ( 

  
ـ پريسا نصرت آبادی ، شاهو رستگاری و محمد کريم 15

آسايش از فعالين دانشجويی دانشگاه تهران به اتهام 
شرکت در مراسم روز دانشجو به کميته انضباطی دانشگاه 

   ) 20/11/85ايلنا . ( تهران احضار شدند
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, آرمان دانشجو , ـ يونس زارعيون دبير سابق تشکل 16
زاد اسالمی تبريز به اتهام اخالل در نظم دانشگاه دانشگاه آ

. ( جهت بازجويی به کميته انضباطی دانشگاه احضار شد
   ) 23/11/85ايسنا 

  
, ـ مسعود هاشمی مدير مسئول نشريه دانشجويی 17

به علت چاپ عکس رضا عباسی و روز شمار , تخته سياه 
زندان وی جهت بازجويی به کميته ناظر بر نشريات 

  . جويی دانشگاه زنجان احضار شددانش
  ) 23/11/85ايلنا (

  
ـ احمد نور حسينی ، حسن سهيلی فرد ، سعيد قربانيان 18

، و کاظم حسين زاده دانشجويان دانشگاه سبزوار به علت 
اعتراض به قتل توحيد غفارزاده جهت بازجويی به شعبه اول 
. بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب سبزوار احضار شدند

چنين احمد نور حسينی و مصطفی صداقت جو از فعاالن هم
دانشجويی اين دانشگاه به اتهام توهين به نهاد مقدس 

بسيج و تشويش اذهان عمومی به کميته انضباطی احضار 
   ) 23/11/85ادوارنيوز . ( شدند

  
ـ اسماعيل سلمانپور ، سروش برزو ، بيژن پوريوسفی و 19

 امير کبير به اتهام آرمان صداقتی دانشجويان دانشگاه
شرکت در حوادث خرداد ماه و درگيری در روز ورود 

دانشجويان ممنوع الورود به دانشگاه امير کبير به کميته 
   ) 24/11/85ايلنا . ( انضباطی دانشگاه احضار شدند

  
ـ مريم مهرآذر، مهسا نقانی و فريدون نظری از اعضای 20

به علت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه سبزوار 
اعتراض به قتل توحيد غفارزاده به اتهام تخريب چهره بسيج 

و نظام با شکايت مدعی العموم جهت محاکمه به دادگاه 
  ) 26/11/85ايلنا .(احضار شدند

  
ـ نعمتی و پنج عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی 21

دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان به علت اعتراض به 
ه انضباطی دانشگاه احضار شدند اخراج يک دانشجو به کميت

   ) 28/11/85ايسنا . ( 
  
  
  
  

  ممانعت از تحصيل : دانشجويان
ـ رضا قاضی نوری از دانشجويان دمکراسی خواه 22

دانشگاه تهران که ترم گذشته به حکم کميته انضباطی از 
تحصيل محروم بود ، در ترم جديد نيز از ادامه تحصيل محروم 

   ) 25/11/85ايلنا . (شد
  

  احکام صادر شده : دانشجويان
ـ شهرام حسينی ، حميدرضا ربانی و شهرام علی 23

دوستی دانشجويان دانشگاه بيرجند در کميته انضباطی 
شهرام حسينی به محروميت از . دانشگاه محاکمه شدند

فعاليت فرهنگی و حميد رضا ربانی به توبيخ کتبی با درج در 
   ) 1/11/85ايسنا . ( پرونده محکوم شدند

  
ـ يک دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه سيستان و 24

بلوچستان به اتهام برهم زدن جلسه و فرياد کشيدن به 
. ( حکم انضباطی به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شد

  ) 2/11/85ايسنا
  
ـ ده دانشجوی دانشگاه صنعتی سهند تبريز به علت 25

موال شرکت در اعتراضات دانشجويی به اتهام خسارت به ا
دانشگاه در کميته انضباطی به توبيخ کتبی همراه با درج در 

نام يکی از اين دانشجويان بهمن . پرونده محکوم شدند
خبيری دانشجوی مقطع کارشناسی سال سوم رشته 

  . پتروشيمی می باشد
   ) 14/11/85مهر ( 

  
ـ مصطفی رئيسيان فرد و امين خسروی از اعضای 26

 دانشجويان دانشگاه علوم شورای مرکزی انجمن اسالمی
پزشکی شهرکرد و بهادر فکرآزاد و ياسر محمودی از اعضای 

سابق شورای صنفی دانشگاه در کميته انضباطی به يک 
همچنين ده دانشجوی . ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند

اين دانشگاه به توبيخ کتبی با درج در پرونده محکوم 

   ) 15/11/85ايلنا .(شدند
  
معروفی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی ـ فاروق 27

دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به اتهام شرکت در تحصن 
صنفی سال گذشته در کميته انضباطی به منع موقت از 
تحصيل به مدت نيم سال ، توبيخ کتبی با درج در پرونده ، 

محروميت از امکانات رفاهی و جبران خسارت اموال 
   ) 23/11/85ا ايسن. ( دانشگاه محکوم شد

  
ـ عنايت اهللا همايی راد فعال دانشجويی دانشکده امور 28

چهارنفر از اعضای سابق انجمن : اقتصادی تهران گفت 
اسالمی دانشجويان اين دانشکده در کميته انضباطی به 

   ) 23/11/85ايسنا . ( تذکر کتبی محکوم شد
  
غ ـ سعيد يعقوبی نژاد ، سيد ضياالدين نبوی و بيژن صبا29

فعاالن دانشجويی دانشگاه مازندران به اتهام شرکت در 
مراسم روز دانشجو ، اعتراض به مشکالت صنفی دانشگاه 

و حضور در جلسات بحث بدون مجوز در کميته انضباطی 
. دانشگاه به يک ترم تعليق با احتساب سنوات محکوم شدند

   ) 25/11/85ايلنا (
  

  : توقيف نشريات دانشجويی 
به مدير مسئولی , فرهنگ مبارزه ,انشجويی ـ نشريه د30

فتح آخرين , علی قلی زاده به دليل چاپ مقاله ای با عنوان 
با شکايت بسيج دانشجويی بدستور کميته ناظر بر , سنگر 

. ( نشريات دانشجويی دانشگاه شاهرود توقيف دايم گرديد
   ) 3/11/845ايلنا 

  
ه مدير ب, طعم آزادی , ـ امتياز نشريه دانشجويی 31

مسئولی علی کارگر به اتهام انکار نظريه واليت فقيه و 
توهين به رئيس جمهور محمود احمدی نژاد بدستور کميته 

ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه امير کبير لغو 
  ) 11/11/845ايلنا .(گرديد

  
نشريه , تخته سياه , ـ مجوز انتشار نشريه دانشجويی32

ن دانشگاه زنجان بدستور رسمی انجمن اسالمی دانشجويا
کميته ناظر بر نشريات دانشجويی به حالت تعليق در 

  ) 27/11/85ايلنا .(آمد
  

  : جلوگيری از فعاليت تشکلهای دانشجويی 
ـ هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی دانشگاه 33

بررسی , شاهرود با سخنرانی دکتر احسان نراقی با عنوان 
مخالفت , ا و انقالب اسالمی ايدئولوژی انقالب های بزرگ دني

   ) 18/11/85ايلنا .( کرد
  

  : توقيف فيلم، کتاب ، سايت و نهاد مدنی 
نوشته بوسعيد خرگوشی " شرف النبی " ـ کتاب 34

نيشابوری در قرن چهارم که در قرن هفتم به فارسی ترجمه 
" شده ، با تصحيح محمد روشن که توسط انتشارات 

عتراض علما بدستور دادسرای با ا. چاپ شده بود " سلسله 
   ) 29/11/85بارتاب . ( قم اين کتاب جمع آوری شد 

  
  : بازداشت روزنامه نگاران 

ـ عدنان حسن پور عضو هيئت تحريريه هفته نامه توقيف 35
ايلنا . (توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد, آسو , شده 

7/11/85 (   
  

  توقيف : مطبوعات
به مدير مسئولی علی يوسف , سياست روز , ـ روزنامه 36

پور به اتهام درج مطالب موهن بدستور هيئت نظارت بر 
. ( مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توقيف گرديد

   ) 14/11/85ايلنا 
  
ـ بدستور معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 37

به سردبيری سيد عمار , بازتاب , اسالمی فعاليت سايت 
 24/11/85ايلنا . ( ی و ممنوع اعالم گرديدکالنتری غير قانون

 (  
  
به مدير مسئولی سليم زحمت " وراوی " ـ هفته نامه 38

کش چاپ مشکين شهر به بهانه تغيير لوگوی اين نشريه و 
عدم انتشار مداوم بدستور هئيت نظارت بر مطبوعات اداره 

وبالگ . ( ارشاد اسالمی استان اردبيل توقيف گرديد 
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   ) 25/11/85ساوالن سسی 
  

  احضار روزنامه نگاران : مطبوعات
ـ سيد محسن اشرفی مدير مسئول روزنامه توقيف شده 39

به اتهام انتشار مطالب خالف واقع ، تبليغ عليه , بنيان , 
نظام ، توهين و افتراء با شکايت مدعی العموم جهت 

 دادگاه عمومی تهران احضار 1083محاکمه به شعبه 
    )6/11/85ايلنا .(شد
  
, ـ عبداهللا سهرابی مدير مسئول هفته نامه توقيف شده 40

 بازپرسی دادسرای 4جهت بازجويی به شعبه , روژهالت 
   ) 8/11/85ادوارنيوز . ( سنندج احضار شد

  
, ـ محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه توقيف شده 41

به اتهام نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان , ياس نو 
يه نظام ، توهين و افتراء با شکايت مدعی عمومی ، تبليغ عل

 دادگاه کيفری استان 76العموم جهت محاکمه به شعبه 
   ) 13/11/85ايلنا . ( تهران احضار شد

  
ـ نعمت اهللا شهبازی مدير مسئول و احد علوی خبرنگار 42

به اتهام نشر اکاذيب به قصد , گل, روزنامه ورزشی 
 با شکايت سازمان تشويش اذهان عمومی ، توهين و افتراء

تربيت بدنی جهت بازجويی به شعبه نهم دادسرای کارکنان 
   ) 16/11/85ايسنا . ( دولت احضار شدند

  
سپيدار , ، , سايبان , ، , شرق, ـ مديران مسئول نشريات 43

به اتهام نشر اکاذيب به قصد , يا لثارات الحسين, و , ششم
يت مدعی تشويش اذهان عمومی ، توهين و افتراء با شکا
ايلنا . ( العموم جهت محاکمه به دادگاه احضار شدند

16/11/85 (   
  
, ـ فرزانه خرقانی مدير مسئول روزنامه توقيف شده 44

جهت بازجويی به شعبه پنجم دادسرای کارکنان , روزگار 
   ) 17/11/85ايلنا . ( دولت احضار شد

  
, شرق , ـ علی فرحبخش خبرنگار روزنامه توقيف شده 45
در بازداشت موقت , جاسوسی ,  روز پيش به اتهام 80از که 

 دادگاه انقالب 6به سر می برد جهت محاکمه به شعبه 
   ) 25/11/85ايلنا . ( تهران احضار شد

  
 ـ سامان سليمانی ، فرهاد امين پور و رضا عليپور از 46

به , روژهالت ,اعضای هيئت تحريريه هفته نامه توقيف شده 
 امنيت ملی جهت محاکمه به دادگاه کيفری اتهام اقدام عليه

   ) 25/11/85ايلنا . (استان کردستان احضار شدند
  

  بازجويی روزنامه نگاران : مطبوعات
ـ مجتبی لطفی روزنامه نگار و عضو واحد اطالع رسانی 47

دفتر آيت اهللا منتظری به اتهام توهين به خمينی ، توهين به 
يعتی ، مهندس بازرگان و مسئوالن نظام ، احياء نام دکتر شر

آيت اهللا منتظری در شعبه يک دادسرای ويژه روحانيت قم 
 ميليون تومانی 5مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار کفالت 

  ) 22/11/85وبالگ طنين سکوت .(آزاد شد
  
"  ـ علی يوسف پور مدير مسئول روزنامه توقيف شده 48

می در به اتهام دامن زدن به مسايل قو" سياست روز 
شعبه هشتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مورد 

   ) 29/11/85ايسنا . ( بازجويی قرار گرفت 
  

  محاکمه روزنامه نگاران : مطبوعات
ـ جواد غالم تميمی روزنامه نگار و وبالگ نويس متهم 49

رديف سوم پرونده وبالگ نويسان به اتهام مشارکت در 
ور با هدف بر هم تشکيل گروه و جمعيت هايی در داخل کش

زدن امنيت، خيانت به کشور از طريق ارتباط با گروههای 
خارجی و ارسال اطالعات محرمانه و در اختيار قرار دادن 

اسرار و اسناد راجع به سياست داخلی و خارجی کشور با 
هدف جاسوسی و ايراد خسارت برای کشور، فعاليت 

ع تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی ايران و به نف
گروههای مخالف نظام از طريق درج مقاالت در روزنامه و 

مصاحبه با راديوهای بيگانه و نشر اکاذيب به قصد تشويش 
 مجتمع قضايی بهشتی به 1059اذهان عمومی در شعبه 

اميد معماريان . رياست قاضی مسعودی مقام محاکمه شد
روزنامه نگار و وبالگ نويس متهم رديف چهارم پرونده وبالگ 

يسان به اتهام تشکيل گروه و جمعيت در داخل کشور با نو
هدف بر هم زدن امنيت کشور، عضويت در جمعيت های غير 

قانونی داخل و خارج کشور با هدف بر هم زدن امنيت 
کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسالمی از 

طريق نگارش و درج مقاالت در سايتهای اينترنيتی و 
ی بيگانه و نشر اکاذيب به قصد تشويش مصاحبه با راديوها

اذهان عمومی و فراهم کردن موجبات فساد و ارتباط 
نامشروع و نگهداری آالت قمار به علت تحصيل در خارج از 

 مجتمع قضايی 1059کشور به طور غيابی در شعبه 
بهشتی به رياست قاضی مسعودی مقام محاکمه 

  ) 3/11/85ايسنا .(شد
  
چاپ کرمانشاه به , نوای وقت,نامه ـ مدير مسئول هفته 50

اتهام نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت 
معاونت اطالعات سپاه کرمانشاه ، دانشگاه پيام نور ، 

الهياری و کرمی نمايندگان پيشين مجلس شورای اسالمی 
 دادگاه کيفری کرمانشاه به رياست قاضی 11در شعبه 

  . دامغانی محاکمه شد
   ) 19/11/85موکريان وبالگ ( 

  
 ـ غالمحسين کرباسچی مدير مسئول روزنامه توقيف 51

به اتهام تبليغ عليه نظام ، چاپ مطالب " هم مهين " شده 
خالف واقع ، تحريک افراد به ارتکاب اعمالی عليه منافع 

کشور و ايراد افتراء به مقامات ، نهادها و ارگانهای دولتی با 
 به رياست قاضی 1083ه شکايت مدعی العموم در شعب
  . حسين حسينيان محاکمه شد 

   ) 29/11/85ايسنا ( 
  

  : اخبار مربوط به فعالين سياسي، فرهنگي، اجتماعی 
 ـ انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ای به رئيس قوه 52

قضائيه خواستار شد تا محاکم قضايی تکليف قرارهای 
 از فعاالن ملی  نفر73وثيقه صادره بسيار سنگين ، برای 

مذهبی ، اعضای نهضت آزادی ، فعاالن سياسی و کارگری 
   ) 2/11/85ايلنا . ( را مشخص کنند

  
 ـ دکتر حسام فيروزی فعال حقوق بشر به جرم معالجه 53

 روز پيش بدستور 18دانشجوی زندانی احمد باطبی ، که 
 بازپرسی دادسرای انقالب تهران بازداشت شده 14شعبه 

ايلنا . (  ميليون تومانی از زندان آزاد شد55ر وثيقه بود با قرا
6/11/85 (   

  
 ـ سخنرانی مهندس عزت اهللا سحابی رئيس شورای 54

در , دين در دنيای معاصر ,فعاالن ملی مذهبی تحت عنوان 
. ( مسجد حجت اصفهان بدستور وزارت اطالعات لغو گرديد

   ) 14/11/85ميزان نيوز 
  
ضو سازمان مجاهدين انقالب ـ دکتر هاشم آقاجری ع55

اسالمی ايران و عبداهللا مومنی عضو سازمان دانش 
 m Iآموختگان ايران اسالمی که برای سخنرانی در دانشگاه 

t عازم امريکا بودند در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج اعالم 
  ) 15/11/85ايلنا .( شدند

  
ت ـ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران به مناسبا56

در : سالگرد پيروزی انقالب با انتشار بيانيه ای اعالم کرد
تمام اين سالها و به ويژه در سالهای اخير امنيت شغلی 

شمار زيادی از روزنامه نگاران و خانواده مطبوعات ايران ، در 
مخاطره جدی بوده و گذران زندگی برای چندين هزارتن از 

ا و سختی های اصحاب مطبوعات و خانواده آنان با دشواريه
ضمن اين که حق دسترسی آزاد . فراوان همراه شده است

مردم به اخبار و اطالعات و حق فعاليت امن و مطمئن و 
مستقل روزنامه نگاران با خدشه های فراوان و مکرر مواجه 

نه تنها سانسور و مميزی و فشار بر . گرديده است
فته ، خبرنگاران و تحليل گران و اهل قلم تداوم و شدت يا

بلکه نوعی خودسانسوری متاثر از فشارهای مستقيم و 
غير مستقيم و تهديدها و محدوديتهای گوناگون بر مطبوعات 

در بخش ديگر اين . کشور سايه افکنده و القا شده است
حدود سه دهه از پيروزی انقالبی می : بيانيه آمده است 

ت و گذرد که در پی آزادی و برابری بود، اما اهالی مطبوعا
روزنامه نگاران همچنان ناچارند که در ميدان مين و با 

در . تهديدها و تحديدهای فراوان ، به فعاليت خود ادامه دهند
متاسفانه محدوديتها و : پايان اين بيانيه آمده است 

فشارهای تحميلی عليه روزنامه نگاران مستقل و مطبوعات 
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افزون غير خودی ، در اشکال گوناگون و به گونه ای روز
حکومت بی اعتنا به ضرورت تامين آزاديها . ادامه يافته است

ی اساسی و مدنی در جامعه ، با ابزارها و شيوه های 
گوناگون، مانع از شکل گيری جريان آزاد اخبار و اطالعات ، 

تبادل نظر و گفتگو ، تکوين اصولی و صحيح افکار عمومی و 
ارنيوز ادو. (در نهايت ، تامين منافع ملی می شود

21/11/85 (   
  
 ـ مهدی امينی زاده عضو اسبق شورای مرکزی دفتر 57

 در جريان اعتراضات 29/3/82تحکيم وحدت که در تاريخ 
 82دانشجويی بازداشت شده بود پس از آزادی در مهرماه 

طی نامه ای خطاب به محمد خاتمی رئيس جمهور وضعيت 
 حکم پس از تاييد. خود را در زندان تشريح کرده است

 دادگاه تجديد 36 سال زندان وی توسط شعبه 2محکوميت 
نامبرده . نظر استان تهران وی نامه ذکر شده را منتشر کرد

 هفته رو به ديوار و 2بازجويی مرحله اول به مدت : نوشت 
تهديد بازجويان . همراه با ضرب و شتم و شکنجه بوده است 

ادی از زندان به بازداشت خواهر وی و قتل نامبرده پس از آز
 روز در 17در بازجويی مرحله دوم به مدت . بوده است 

سلول انفرادی همراه با تهديد به بازداشت همسر وی و 
فشار بر او جهت پذيرفتن اين مسئله که در راه اندازی 

 نيروهای ملی ـ مذهبی ، 82تظاهرات دانشجويی خرداد 
جبهه مشارکت ، نمايندگان جنبش دانشجويی در مجلس 

در مرحله : مهدی امينی زاده می نويسد . قش داشته اندن
 شبانه روز ادامه داشته با ريختن 4سوم بازجويی که مدت 

. آب بر سر و روی او و شکنجه ، مانع از خواب وی می شدند 
ايجاد صحنه اعدام و تهديد به مسايل جنسی برای پذيرش 

سناريوی بازجويان از جمله موارد مرحله سوم يازجويی 
در بازجويی مرحله چهارم و پنجم پس از تحمل . وده است ب

 روز سلول انفرادی بازجويان مرا وادار کردند تا بپذيرم که 70
با شرکت آقايان تقی رحمانی " سپهر انديشه نوين " انجمن 

، رضا عليجانی و هدی صابر اعتراضات دانشجويی خرداد 
   ) 27/11/85ادوار نيوز . (  را راه انداخته اند 82ماه 

  
  : احضار فعالين سياسي، فرهنگی و اجتماعی 

 خرداد ماه 22ـ دالرام علی از بازداشت شدگان تجمع روز 58
سال جاری در تهران ، به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی 

.  دادگاه انقالب تهران احضار شد15جهت محاکمه به شعبه 
   ) 16/11/85ايلنا (

  
و فعال حقوق بشر به ـ کيانوش سنجری وبالگ نويس 59

وی در جريان دستگيری . دادگاه ويژه روحانيت احضار شد
 توسط 16/7/85آيت اهللا بروجردی و هوادارانش در تاريخ 
 روز با قرار وثيقه 80نيروهای امنيتی بازداشت شد و پس از 

   ) 18/11/85ادوارنيوز . ( از زندان آزاد شد
  
ملی آذربايجان و از  ـ ابراهيم جعفر زاده از فعالين حرکت 60

، به " اورين خوی " اعضای هئيت موسس انجمن فرهنگی 
 به دادگاه تجديد نظر 74اتهام حضور در قلعه بابک در تير ماه 

 ماه حبس تعزيری 5وی در دادگاه بدوی به . تبريز احضار شد 
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق . ( محکوم شده بود 

   ) 20/11/85بشر 
  
ردالن و نوشين احمدی از فعالين جنبش زنان و از ـ پروين ا61

 خرداد ماه سال جاری در 22بازداشت شدگان تجمع روز 
تهران ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و شرکت در تجمع 

 دادگاه انقالب تهران 15غير قانونی جهت محاکمه به شعبه 
   ) 23/11/85ايلنا . (احضار شدند

  
 جنبش زنان و از بازداشت ـ عاليه اقدام دوست فعال62

 خرداد ماه سال جاری در تهران ، به 22شدگان تجمع روز 
اتهام شرکت در تجمع غير قانونی و اقدام عليه امنيت ملی 

 دادگاه انقالب تهران احضار 15جهت محاکمه به شعبه 
  ) 24/11/85ايلنا .(شد
  
ـ خليل بهراميان وکيل دادگستری به اتهام توهين و افتراء 63
 مسئوالن زندان اوين در جريان مرگ اکبر محمدی جهت به

بازجويی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت 
  ) 24/11/85ايلنا .(احضارشد 

  
ـ پيمان يازيان ، ليال مدنی و محمد علی توفيقی از اعضای 64

هئيت موسس کانون نويسندگان کرد به اداره اطالعات 

ن دفاع از حقوق بشر سازما. ( کردستان احضار شدند 
   ) 29/11/85کردستان 

  
  : بازجويی فعالين سياسي، فرهنگی و اجتماعی 

ـ محمد محمدرضايی نماينده بيجار در مجلس ششم به 65
اتهام افشای اسرار محرمانه و نشراکاذيب به قصد تشويش 
اذهان عمومی با شکايت محمدعلی مقنيان نماينده بيجار در 

تری بيجار در شعبه دهم مجلس هفتم و رئيس دادگس
ايلنا . ( دادسرای کارکنان دولت مورد بازجويی قرار گرفت 

3/11/85 (   
  
 ـ دکتر پرويز ورجاوند دبيرکل جبهه ملی ايران به اتهام 66

تبليغ عليه نظام در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت 
   ) 4/11/85ايلنا . ( مورد بازجويی قرار گرفت

  
  :  فرهنگی و اجتماعی محاکمه فعالين سياسي،

 ـ شيرکو جهانی روزنامه نگار و عضو سازمان دفاع از 67
حقوق بشر کردستان به اتهام نشر اکاذيب در شعبه اول 

دادگاه عمومی مهاباد به رياست قاضی اصل کمر بدون 
همچنين اين زندانی سياسی به . حضور وکيل محاکمه شد

 ملی در شعبه اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت
دوم دادگاه انقالب مهاباد به رياست قاضی عباس زاده بدون 

سازمان . ( حضور وکيل و بصورت غير علنی محاکمه شد
   ) 4/11/85دفاع از حقوق بشر کردستان 

  
, و , ا ـ م , ، ,ح ـ ب , ، ,م ـ ل ,  ـ سعيد نيسی وکيل مدافع 68

 امنيت ملی ، موکلين وی به اتهام اقدام عليه: گفت , ر ـ ح 
تبليغ عليه نظام ، تشکيل جمعيت غير قانونی و نگهداری 

اسلحه در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی اهواز محاکمه 
 ماه در بازداشت موقت بوده 3اين متهمين به مدت . شدند

ايلنا . ( اند و سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شده اند
16/11/85 (   
  

  : فرهنگی و اجتماعی دستگيری فعالين سياسی 
 ـ منصوره شجاعي، فرناز سيفی و طلعت کريم نيا از 69

فعاالن جنبش زنان که برای شرکت در يک دوره آموزش 
روزنامه نگاری عازم کشور هلند بودند در فرودگاه خمينی 

منازل اين . تهران توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند
ورد بازرسی فعاالن جنبش زنان توسط ماموران امنيتی م

کامپيوتر، موبايل، کتابها و جزوات شخصی . دقيق قرار گرفت
  ) 8/11/85ايلنا .(آنها ضبط گرديد

  
 ساله حقوقدان بازنشسته 75 ـ حيدر قلی سلطانی 70

 زندان 209توسط مامورين وزارت اطالعات بازداشت و به بند 
 هفته با قرار وثيقه از زندان 2وی پس از . اوين منتقل شد

 ماه پيش پس از اتمام دوران محکوميتش 2نامبرده .  شدآزاد
کميته دانشجويی گزارشگران . (از زندان آزاد شده بود

   ) 18/11/85حقوق بشر 
  
 ـ داود محمدی ، حسين محمدی و پيمان بهرامی از 71

فعاالن حرکت ملی آذربايجان در تبريز و از شرکت کنندگان در 
زندانی سياسی  ( تجمع اعتراضی حمايت از عباس لسانی

در مقابل زندان اردبيل توسط ) که اعتصاب غذا کرده بود
  ) 22/11/85ادوارنيوز .(نيروهای امنيتی بازداشت شدند

  
 25 ـ سيد ابراهيم بروندی به جای فرزندش جالل بروندی 72

سازمان . (  مهاباد بازداشت گرديد 13ساله توسط پاسگاه 
   ) 29/11/85دفاع از حقوق بشر کردستان 

  
احکام صادره شده : فعالين سياسي، فرهنگی و اجتماعی

  توسط دادگاه ها 
 ساله فعال حرکت ملی آذربايجان به 20ـ بهروز عليزاده 73

اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و تشويش اذهان عمومی 
 104در يک جلسه غير علنی و بدون حضور وکيل در شعبه 

. ( زيری محکوم شددادگاه جزايی اردبيل به يکسال حبس تع
   ) 13/11/85وبالگ حق 

  
 ساله به اتهام فعاليت سياسی و 30ـ جهاندار محمدی 74

ارتباط با احزاب کرد مخالف دولت در دادگاه انقالب سنندج به 
نامبرده در اوايل سال جاری .  سال حبس محکوم شد15

توسط نيروهای امنيتی در تهران دستگير و به زندان سنندج 
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان . ( دمنتقل گردي
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18/11/85 (   
  
ـ مهدی امينی زاده عضو سابق شورای مرکزی دفتر 75

تحکيم وحدت و عضو شورای مرکزی سازمان دانش 
آموختگان ايران اسالمی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و 

 دادگاه تجديد نظر 36تشکيل جمعيت غير قانونی در شعبه 
ايلنا . (  سال حبس تعزيری محکوم شد2 استان تهران به

24/11/85 (   
  
ـ ميکائيل غالمی اهل کامياران به اتهام ارتباط با احزاب 76

 سال 3کرد مخالف حکومت در دادگاه انقالب سنندج به 
.  ماه پيش در زندان بسر می برد 4وی از . زندان محکوم شد 

   ) 30/11/85سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ( 
  
  : خبار مربوط به زندانيان سياسی ا

: ـ رقيه محمدعليزاده همسر عباس لسانی گفت 77
همسرش در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به 

مسئوالن زندان نامبرده را با يک پتو . اعتصاب غذا زده است 
به سلول انفرادی منتقل کرده اند و دمای هوای سلول زير 

   ) 1/11/85ادوارنيوز . (صفر می باشد
  
 ساله از زندانيان سياسی زندان 26ـ سمکو قادر پور 78

بوکان در اعتراض به حکم دادگاه انقالب و فشار 
دستگاههای امنيتی از روز سوم بهمن دست به اعتصاب 

نامبرده به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در . غذا زده است
 سال زندان محکوم شده و از سه سال 11دادگاه انقالب به 

  . در زندان بسر می بردپيش 
   ) 4/11/85سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ( 

  
ـ صالح نيکبخت سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان 79

عباس لسانی از زندانيان سياسی زندان اردبيل : اعالم کرد
که به اتهام اقدام عليه امنيت کشور در زندان بسر می برد ، 

ی ، دست به اعتصاب در اعتراض به رد درخواست مرخص
، نامبرده در سلول انفرادی نگهداری می . غدا زده است

   ) 6/11/85ايسنا. (شود
  
 ساله که برای ديدار با فرزندان خود به 62ـ زهرا عليقلی 80

عراق سفر کرده بود به اتهام همکاری با سازمان مجاهدين 
 سال زندان محکوم و در بند نسوان زندان 3خلق ايران به 

  ) 13/11/85پيک ايران .(بسر می برداوين 
  
 سال پيش به 3ـ ناصر خيراللهی زندانی سياسی که از 81

اتهام اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با بيگانگان بدون 
محاکمه بصورت بالتکليف در زندان رجايی شهر نگهداری 

می شود، در اعتراض به شرايط نامناسب و بالتکليفی 
کميته دانشجويی . ( ست دست به اعتصاب غذا زده ا

   ) 19/11/85گزارشگران حقوق بشر 
  
ـ سعيد محمدی فعال حرکت ملی آذربايجان که به اتهام 82

 به يکسال زندان محکوم 85شرکت در تظاهرات خردادماه 
شده و در زندان شهرستان اهر به سر می برد ، در حين 

مالقات با خانواده اش توسط مامورين زندان مورد ضرب و 
نامبرده به همراه يک زندانی . م و بد رفتاری قرارگرفتشت

سياسی ديگر بنام سعيد بيدخت در اعتراض به اقدامات 
ادوارنيوز . ( مسئولين زندان دست به اعتصاب غذا زده اند

24/11/85 (   
  
 در زندان 78ـ احمد باطبی دانشجو زندانی که از تير ماه 83

بند برای جمع آوری بسر می برد ، پس از ريختن ماموران به 
وسايل شخصی وی از قبيل هيتر ، وسايل پخت و پز و ديگر 

. وسايل شخصی مجدد دچار تشنج شد و بيهوش گرديد
 مامور مسلح و 6بدنبال وخيم شدن حال احمد باطبی ، 

تعداد زيادی از ماموران امنيتی وی را با پابند به بيمارستان 
   ) 29/11/85ادوار نيوز . ( تجريش منتقل کردند 

  
 ـ فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر که در مرداد ماه سال 84

 روز 45جاری در زندان اداره اطالعات بسر می برد ، مدت 
است که ممنوع المالقات می باشد و هيچ گونه تماسی با 

  . خانواده خود نداشته است 
   ) 30/11/85سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ( 

  
  : اخبار کارگری 

محمد عباسپور ، روح اهللا بازيار و اکبر رنجبريان کارگران ـ 85
به علت شرکت در اعتصاب به اتهام , ايران صدرا , شرکت 

اخالل در نظم عمومی به دادگاه عمومی بوشهر احضار 
همچنين روح اهللا بازيار توسط ماموران انتظامی . شدند

   ) 13/11/85ايلنا .(بازداشت گرديد
  
 دبير اجرايی خانه کارگر استان ـ مرتضی مختاری فر86

خرم , پارسليون ,بيش از هزار کارگر کارخانه : لرستان گفت 
آباد در اعتراض به عدم دريافت حقوق برای چند روز اعتصاب 

 ماه است که 8 الی 3کارگران پيمانی و قراردادی . غذا کردند
   ) 17/11/85ايلنا.(حقوق دريافت نکرده اند

  
يس کانون شوراهای اسالمی کار ـ اسماعيل گورکی رئ87

هزاران کارگر در منطقه عسلويه به : استان بوشهر گفت 
صورت پيمانکاری برای چندين شرکت کار می کنند و نيمی 

 ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده 6 تا 5از آنها 
   ) 17/11/85ايلنا .(اند
  
 :  ـ علی غياثی دبير اجرايی خانه کارگر استان ايالم گفت88

, و , آرام نخ , ، , ديبا نخ , ، , معياد نخ , شرکتهای توليدی 
 کارگر با سابقه اين شرکتها از کار 70تعطيل و , مونا نخ 

 ماه است که حقوق خود را 6اين کارگران . بيکار شدند
   ) 17/11/85ايلنا . (دريافت نکرده اند

  
 ـ مهدی زمانی نوری دبيراجرايی خانه کارگر ساوه اعالم89
 ماه 6, چوب و صنعت ايران,  کارگر شاغل در شرکت 40: کرد

. ( است که حقوق و مزايای قانونی خود را دريافت نکرده اند
   ) 18/11/85ايلنا 

  
: ـ علی غياثی دبيراجرايی خانه کارگر استان ايالم گفت 90

 ماه گذشته شرکت شيميايی رفاه ، صابون سازی 2طی 
ايالم ، ايالم تيرچه و پويا نخ کوير ، سفيد عمران ، سفيد گچ 

 کارگر شاغل در اين واحدها از کار اخراج شده 200تعطيل و 
  ) 18/11/85ايلنا . ( اند
  
ـ محمد يعقوبی دبيراجرايی خانه کارگر استان گيالن گفت 91

 کارگر شاغل 18در رشت تعطيل و , زگال شمال , کارخانه :
خانه از رشت به اين کار. در اين کارخانه از کار اخراج شدند

  ) 18/11/85ايلنا .(کرج منتقل گرديد
  
 کارگر شاغل در کارخانجات الکترونيک دماوند ، 300ـ 92

الکترونيک سعادت ، الکترونيک مدرن و الکترونيک مختاری از 
 ماه حقوق و مزايای معوقه خود را دريافت نکرده 15 ماه تا 6
  ) 18/11/85ايلنا . (اند
  
دبيراجرايی خانه کارگر ساوه اعالم ـ مهدی زمانی نوری 93
توليد کننده , نار ايران,  کارگر شاغل در شرکت 100: کرد

 ماه است که حقوق و مزايای قانونی خود را 2انواع آب ميوه 
   ) 18/11/85ايلنا . ( دريافت نکرده اند

  
ـ علی اکبر رحيمی دبيراجرايی خانه کارگر استان 94

توسعه ,  شاغل در شرکت  نفر از کارگران15: گلستان گفت
در شعبه استان گلستان از کار , دانه های روغنی ايران 

اين واحد توليدی از مجموعه شرکتهای زير . اخراج شدند
   ) 20/11/85ايلنا . ( پوشش بنياد شهيد می باشد

  
: ـ علی دهقانی دبيراجرايی خانه کارگر استان يزد گفت95

مدت , رخشان يزد نساجی د,  کارگر شاغل در کارخانه 130
. (  ماه است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند8

   ) 20/11/85ايلنا 
  
 نفر از کارگران ، کارمندان و تکنسينهای شاغل در 600ـ 96

 ماه است که حقوق و مزايای 3مدت , ايران برک , شرکت 
   ) 22/11/85ايلنا . ( خود را دريافت نکرده اند

  
و هيات موسس اتحاديه سراسری ـ صديق کريمی عض97

کارگران اخراجی و بيکار جهت بازجويی به اداره اطالعات 
   ) 22/11/85وبالگ موکريان . ( سنندج احضار شد

  
ـ ابراهيم مددی نماينده کارگران تعليقی سنديکای 98

هيات های تشخيص : شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت 
 16ران حکم اخراج و حل اختالف ادارات کار غرب و جنوب ته
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اسامی کارگران اخراج شده . نفر از کارگران را صادر کرد
: عضو سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عبارتنداز 

داود رضوی ، اکبر پير هادی ، حسن کريمی ، جميل بهادری 
، صادق خندان ، يوسف مرادی ، امير تاخيری ، حسن 

 ، غالمرضا محمدی ، غالمرضا خمش مرام ، محمود هژيری
حسينی ، وهاب محمدی ، غالمرضا ميرزايی ، علی زاد 

گفتنی است . حسين ، غالمرضا خانی و حميد رضا يی فرد
. که جرم اين کارگران شرکت در اعتراضات کارگری می باشد

  ) 22/11/85ايلنا (
  
:  ـ عطااهللا صدری دبيراجرايی خانه کارگر خرمدره گفت99

 4مدت , اطهر بافت , نساجی  کارگر شاغل در کارخانه 142
ايلنا . ( ماه است که حقوق و مزيای خود را دريافت نکرده اند

23/11/85 (   
  

: ـ محمد عمارلو دبير اجرايی خانه کارگر نيشابور گفت100
 ماه 4بيش از , نوشين صنعت ,  کارگر شرکت توليدی 80

وی . است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند
ين کارگران بيش از يکسال است که بيکار و ا: افزود 

   ) 23/11/85ايلنا . ( سرگردان هستند
  

ـ حسن بهرامی مسئول کانون هماهنگی شورای 101
 کارگر شاغل در 400: اسالمی کار در غرب تهران گفت

 ماه است که حقوق دريافت نکرده 6مدت , ويتانا , شرکت 
   ) 23/11/85ايلنا . ( اند
  

 ماه 17, سنگرود گيالن , شاغل در معدن  کارگر 620ـ 102
  . حقوق معوقه خود را دريافت نکرده اند

  ) 23/11/85ايلنا (
  

سپاهان , ـ خليل علی عسگری زمانی رئيس شرکت 103
 کارگر شاغل در اين شرکت از کار اخراج 24: گفت , پخت 
که در منطقه ويژه , همپا , شرکت : وی افزود . شدند

 ميليون تومان 58 پرداخت عسلويه مستقر است از
خودداری می , سپاهان پخت , بدهيهايش به شرکت 

  ) 23/11/85ايلنا .(کند
  

ـ حسين طاهرزاده دبير اجرايی خانه کارگر استان 104
کاشی ,  نفر از کارگران شرکت 300بيش از : سمنان گفت 

 ماه است که حقوق خود را دريافت 6مدت , سمند سمنان 
ران به علت دريافت نکردن حقوق معوقه اين کارگ. نکرده اند

  ) 24/11/85ايلنا. (خود برای چندمين بار اعتصاب کرده اند
  

ـ بابانظر هدايتی دبير اجرايی خانه کارگر استان 105
, دهکده رضوی ,  کارگر شرکت 50: خراسان شمالی گفت 

اين شرکت زير پوشش کميته امداد . از کار اخراج شدند
  ) 24/11/85اايلن. (خمينی می باشد

  
ـ محمدتقی جعفر بيگلو عضو هيئت اجرايی خانه کارگر 106

صندوق ,  کارگر شاغل در شرکت 95: شرق تهران گفت 
 ماه است که مطالبات معوقه خود را 6مدت , نسوز خرم 

  ) 24/11/85ايلنا. (دريافت نکرده اند
  

ـ اکبر بهشتی زاده رئيس انجمن کارگران کوره پزخانه 107
 کوره آجر پزی در 25با تعطيلی : و ورامين گفت های قرچک 
.  کارگر شغل خود را از دست داده اند2000اين منطقه 

  ) 24/11/85ايلنا(
  

 سال سابقه در 25 تا 15 کارگر با سابقه 70ـ بيش از 108
 ماه است که حقوق خود را 2قزوين , ايران کالچ , کارخانه 

 برای اعتراض در  نفر از اين کارگران35. دريافت نکرده اند
اين . مقابل نهاد رياست جمهوری در تهران تجمع کردند

  ) 24/11/85ايلنا. (کارخانه زير پوشش بانک ملت می باشد
  

 کارگر در کاشان، 2200ـ بدنبال اعتراض يک هفته ای 109
 کارگر معترض را 20جمعه شب مامورين امنيتی بيش از 

صدای . ( کردنددستگير و با اتوبوس به بازداشتگاه منتقل 
   ) 25/11/85عدالت 

  
ـ عيدعلی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين 110
 5 تا 4با تاخير , پارسانيک ,  کارگر شرکت توليدی 200: گفت

وی . ماهه حقوق خود را بصورت چک دريافت می کنند

 در صد کارگران اين شرکت را نيروی کار قرار دادی 98: افزود
 و اين کارگران بدليل ترس از اخراج تشکيل می دهند
   ) 25/11/85ايلنا . (اعتراض نمی کنند

  
 ـ عباس ساالری دبير اجرايی خانه کارگر پاکدشت گفت 111

 سال است که 3مدت , سازمايه ,  کارگر شرکت 240: 
  ) 25/11/85ايلنا . (حقوق خود را دريافت نکرده اند

  
سالمی کار ـ علی فارسيانی رئيس کانون شوراهای ا112

, بدستور مديريت شرکت کشاورزی : استان گلستان گفت
 کارگر شاغل در اين شرکت بازخريد و يا از کار 160, الله باغ 

اين شرکت با هزار هکتار زمين زراعی زير . اخراج شدند
   ) 25/11/85ايلنا . ( پوشش بنياد مستضعفان می باشد

  
شرکت واحد ـ ابراهيم مددی نماينده کارگران تعليقی 113

 کارگر تعليقی شرکت واحد از سوی هيات 35برای : گفت 
های تشخيص ادارات کار شهر تهران رای اخراج صادره شده 

   ) 25/11/85ايلنا . ( است 
  

 ـ حسن زندی رئيس شورای اسالمی کار کارخانه 114
 کارگر شاغل در اين کارخانه از کار 53: گفت" مازير ايران"

 کارگر شاغل در اين کارخانه 170: دوی افزو. اخراج شدند
اين کارگران . چند ماهی است که بيکار و بالتکليف هستند
ايلنا .(هيچگونه حقوق و مزايايی دريافت نکرده اند

27/11/85 (  
  

حرير , ـ حسن بابايی سر پرست خط توليد کارخانه 115
 28 کارگر شاغل در اين کارخانه مدت 120: گفت, قائمشهر

ايلنا .(وق و مزايای خود را دريافت نکرده اندماه است که حق
27/11/85 (  
  

 ـ فرامرز نقش افکن رئيس کانون هماهنگی شورای 116
 کارگر شاغل در 80: اسالمی کار اروميه گفت

 ماه است که حقوق و 5اروميه مدت " ارومدشت"کارخانه
  ) 28/11/85ايلنا .(مزايای خود را دريافت نکرده اند

  
: زادی دبير اجرايی خانه کارگر خاش گفت ـ قادر داد آ117
 ماه 2مدت " گوهر کوه"  کارگر شرکت کشت و صنعت200

طی .است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند
 کارگر شاغل در اين شرکت از کار 400سالهای گذشته 
  ) 28/11/85ايلنا .(اخراج شده اند

  
 ـ محمد حسن قوامی دبير اجرايی خانه کارگر 118

" دامکو " مديريت شرکت توليدی : شهرستان الرستان گفت 
   ) 29/11/85ايلنا . (  کارگر با سابقه را از کار اخراج کردند 16
  

: ـ حسين باقريان دبير اجرايی خانه کارگر شهريار گفت 119
شهريار "  ک بتن –ام "  کارگر شرکت توليدی 120بيش از 

 دريافت نکرده  ماه است که حقوق و مزايای خود را3مدت 
   ) 29/11/85ايلنا . ( اند 
  

بابلسر در اعتراض به " فرش البرز "  ـ کارگران شرکت 120
 ماه حقوق معوقه دست به تجمع زدند که با 15عدم دريافت 

   ) 29/11/85ايلنا . ( دخالت نيروی انتظامی خاتمه يافت 
  

 ـ فرامرز نقش افکن رئيس کانون هماهنگی شوراهای 121
کارگران آجر ماشين اروميه بيش : کار اروميه گفت اسالمی 

.  ماه است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده اند 5از 
   ) 29/11/85ايلنا (

  
ـ علی دهقانی دبير اجرايی خانه کارگر استان يزد گفت 122

 ماه 4يزد مدت " فوالد گوزين"کارگران شاغل در شرکت : 
ايلنا . (  يافت نکرده اند است که حقوق و مزايای خود را در

30/11/85 (   
  

" صنايع فلزی ايران " ـ يک هزار کارگر شاغل در شرکت 123
 ماه است که حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده 4مدت 

   ) 30/11/85ايلنا . ( اند 
  

: ـ حسين باقريان دبير اجرايی خانه کارگر شهريار گفت 124
رگر رسمی مرغداری  کا70اداره کار شهريار حکم اخراج 

   ) 30/11/85ايلنا ( را صادر کرد " فدک"
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  : محکومين به اعدام

 71 ساله به جرم قتل روح اهللا در شعبه 31 ـ علی 125
دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز 

   ) 1/11/85ايران . ( محمدی محکوم به اعدام شد
  

ميرآباد نقده به  ساله اهل روستای 21 ـ آمنه سالم 126
اتهام رابطه جنسی خارج از روابط خانوادگی و قتل فرزندش 

 ماه پيش در زندان 30وی از . در دادگاه محکوم به اعدام شد
  . بسر می برد

  ) 4/11/85سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ( 
  

 ساله به اتهام تجاور به عنف و نواميس 23 ـ يک مرد 127
 تجديد نظر و کيفری استان  دادگاه16مردم در شعبه 

اصفهان به رياست قاضی محمدرضا حبيبی محکوم به اعدام 
   ) 4/11/85ايران . ( شد
  

 ساله به 24 ساله و عبداهللا اميری 18 ـ کيوان احمدی 128
جرم قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه سنندج محکوم به 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان . ( اعدام شدند
11/11/85  (  
  

 ساله 55 ساله به جرم قتل مادرش طاهره 26 ـ صغری 129
 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی 71در شعبه 

اعتماد ملی . ( نوراهللا عزيز محمدی محکوم به اعدام شد
16/11/85 (   
  

 ساله و 21 ساله به جرم قتل ندا طالبی 24 ـ علی 130
ه کيفری  دادگا71 ساله در شعبه 27اعظم سام دليری 

استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی به دو 
   ) 16/11/85ايران . ( بار اعدام محکوم شد

  
 ساله به جرم قتل پدر زنش رجب م در 24 ـ قاسم ف 131

 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی کوه 74شعبه 
   ) 17/11/85ايسنا. ( کمره ای محکوم به اعدام شد

  
 71 ساله در شعبه 30مرد به جرم قتل محمد  ـ يک 132

دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز 
   ) 18/11/85ايران . (محمدی محکوم به اعدام شد

  
 71 ساله به جرم قتل دوستش در شعبه 18 ـ سجاد 133

دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز 
   ) 25/11/85ايران . (شدمحمدی محکوم به اعدام 

  
 پسر بچه 14 ساله به جرم تجاوز به عنف به 35 ـ قاسم 134

 دادگاه کيفری استان تهران به 71دانش آموز در شعبه 
. رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی محکوم به اعدام شد

   ) 26/11/85ايران (
  

 ساله در 65 ساله به اتهام قتل رقيه 17 ـ دل آرا دارابی 135
 33 دادگاه ويژه اطفال رشت و با تائيد شعبه 107 شعبه

  ) 28/11/85کيهان .(ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد
  

 دادگاه 74 ساله در شعبه 16 ـ فراز به جرم قتل آنديا 136
کيفری استان تهران و با تاييد ديوانعالی کشور محکوم به 

اين حکم جهت اجرا به شعبه اجرای احکام . اعدام شد 
   ) 29/11/85ايران .( سرای تهران ارجاع شد داد
  

  : قتل مردم توسط نيروهای انتظامی 
 ساله بر اثر تير اندازی نيروی 18 ـ بهمن مرادی 137

سه نفر مجروح و . انتظامی به تجمع مردم مهاباد کشته شد
سازمان دفاع از حقوق بشر .(چندين نفر نيز دستگير شدند

  ) 28/11/85کردستان 
  

  : سياسی اعدام شده زندانيان 
 ـ چهار نفر از متهمين بمب گذاريهای اهواز ، به اتهام 138

محاربه و اقدام عليه امنيت کشور به حکم دادگاه انقالب 
اهواز و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان اهواز در مالء عام 

   )4/11/85ايلنا . ( به دار آويخته شدند

   
ز حقوق زندانيان عماالدين باقی رئيس انجمن دفاع ا

عبداالمير فرج اهللا چعب موقع اعدام در اعتصاب غذا :گفت

بسر می برده، نامبرده از لحظه بازداشت تا روز اعدام در 
 ) 4/11/85راديو فردا . ( سلول انفرادی بسر می برده

محمد چعب : اسامی و مشخصات اعدام شدگان عبارتند از 
بداالمير فرج  ساله دانشجوی دانشگاه شوشتر ، ع28پور 

 ساله دانشجوی دانشگاه شوشتر، عليرضا 26اهللا چعب 
  .  ساله34 ساله و خلف خضيراوی 24عساکره 

   ) 5/11/85سازمان حقوق بشر اهواز ( 
  

 ـ سه نفر از متهمين بمب گذاريهای خوزستان به حکم 139
دادگاه انقالب و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان اهواز در 

اما  ) 25/11/85فارس . ( دار آويخته شدندمالء عام به 
عماالدين باقی و صالح نيکبخت رئيس و سخنگوی انجمن 

چهار نفر از متهمين : دفاع از حقوق زندانيان اعالم کردند
 30بمب گذاريهای خوزستان به اسامی ماجد آلبوغيش 

 34 ساله ، عبدالرضا سنواتی 41ساله ، قاسم سالمات 
 حکم دادگاه انقالب و با تائيد ساله و ريسان سواری به

ديوانعالی کشور در زندان اهواز در مالء عام به دار آويخته 
   ) 25/11/85راديو فردا . ( شدند

  
ـ نصراهللا شنبه زهی پسر دايی عبدالمالک ريگی به 140

اتهام ترور پرسنل نيروهای انتظامی ، انفجار خودروی حامل 
ران و مشارکت در سپاه پاسداران ، سرقت بانک رفاه کارگ

" قتل عمدی دو نفر از شهروندان و همکاری با گروه 
به حکم ) جنبش مقاومت مردم ايران " ( عبدالمالک ريگی 

دادگاه انقالب در بلوار زاهدان در مالء عام به دار آويخته شد 
   ) 30/11/85ايسنا . ( 
  

  : احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها 

  
به اتهام خريد و حمل مواد مخدر به  ـ تورج سياه کمری 141

حکم دادگاه انقالب اسالمی ايرانشهر و با تائيد دادستان کل 
جمهوری اسالمی . ( کشور در مالء عام به دار آويخته شد

2/11/85 (   
  

 ساله در 26 ساله به جرم قتل مرتضی 24 ـ نجم الدين 142
 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی کوه 74شعبه 

 ديوانعالی در زندان اوين به دار 37مره ای و با تائيد شعبه ک
 1606محمود به جرم قتل جعفر در شعبه . آويخته شد

 ديوانعالی در زندان 32دادگاه جزايی تهران و با تائيد شعبه 
 ساله به جرم قتل حميد 27بهروز . اوين به دار آويخته شد
ان به  دادگاه کيفری استان تهر71رضا مرادی در شعبه 

 39رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی و با تائيد شعبه 
رضا به جرم قتل . ديوانعالی در زندان اوين به دار آويخته شد

 دادگاه جنايی تهران به 1154حسن تاج علی در شعبه 
 ديوانعالی در 40رياست قاضی جعفرزاده و با تائيد شعبه 

  . زندان اوين به دار آويخته شد
   ) 25/11/85ايران (

  
  : اخبار اجتماعی 

  
 ـ علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران 143

در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس شورای 
 نفر 700000در وزارت آموزش و پرورش : اسالمی اعالم کرد

 هزارتومان حقوق می 250 تا 130از معلمان کشور حدود 
سرمايه .(نندگيرند يعنی در خط مطلق فقر زندگی می ک

15/11/85 (   
  

 ـ عبداهللا حاجيانی مشاور عالی مدير عامل منطقه آزاد 144
 فاز عمليات 5هم اکنون در منطقه ، : عسلويه اعالم کرد 

استخراج نفت و گاز مشغول به فعاليت اند که هر فاز دارای 
 شعله روشن و تعدادی اگزوزهای خاموش است و اين 4

ی منطقه عسلويه به شرايط موجب شده آلودگی هوا
چنانچه بعضی شبها حتی . مراتب بيشتر از تهران باشد 

نيمه های شب به علت احساس خفگی شديد تحمل 
  ) 18/11/85ايسنا .(وضعيت دشوار می شود
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  مارس روز اعتراض8

 روز اعالم جهانی بودن ستم،
 روز اعالم همبستگی جهانی 
 مبارزه برای از بين بردن ستم

  
  

 مارس امسال، از سوی تاريک 8برگزاری مراسم در ممنوعيت 
 28انديشان حاکم بر ايران، اقرار رژيم به شکست در جنگ 

، اعتراف به ناکارا بودن يکی از "زن"ساله اش بر عليه 
حکومت اسالمی که از .  اساسی ترين ابزار حکومتی اش است

ابتدای روی کارآمدن می دانست که با تکيه بر جهل و بيماری 
معه می تواند حاکميت خود را بر جامعه تثبيت کند، از فردای جا

قدرت گيری به تبعيض،تحقير و سرکوب زنان، به استقرار 
بيخود نيست که اولين . سيستم آپارتايد جنسی، روی آورد

موضعگيری های سياسی حکومت جديد در رابطه با تنظيم 
  :حدود و ثغور حضور اجتماعی زنان بود

انون حمايت خانواده بر اساس نامه ای از  لغو ق57 اسفند 7
  دفتر خمينی

   لغو حق قضاوت برای زنان57 اسفند12

 لغو احضار به خدمت سربازی برای زنان و 57 اسفند15
  انفصال از خدمت دوره سربازی جاری

 سخنرانی خمينی در قم مبنی بر لزوم داشتن حجاب 57 اسفند16
  اسالمی برای کارکردن زنان

 اسفند با 17 مارس يعنی 8 زنان هشيارانه در اين تعرضات را
جمعيت . تظاهرات وسيع و خودجوش خود پاسخ دادند

.  هزارنفر تخمين زدند15تظاهرکننده را منابع خبری آن زمان 
روز زن  نه " و " در طلوع آزادی جای آزادی خالی" فرياد 

خيابان های تهران را " شرقی ست  نه غربی ست ، جهانی ست
اما جامعه آنروز نتوانست عمق فاجعه در حال . راوردبه لرزه د

هنوز بر . جامعه هنوز خود را نمی شناخت. وقوع را دريابد
 .زنان تنها ماندند.ميزان جهل خود آگاه نبود

می گويند تاريخ در تکرار خود از تراژدی به کمدی مسخره 
اگر آنهايی که با فرعی دانستن مسئله جنسيت . تبديل می شود

زمان، بر يکی از کليدی ترين حربه های تاريک انديشی در آن 
و ارتجاع چشم فروبستند، بازيگران تراژيک تاريخ ايران 
شمرده شوند، آنانی که اکنون در تکرار تاريخی آن سهيم می 

  .شوند مضحکه گرانی بيش نخواهندبود

 مارس بدون شک نشان دهنده تسلط نسبی سيستم  8وجود 
اما تداخل رسمی  .  کشورهاست مردساالری در همه-پدر

 سال 28دستگاه دين در دولت و تسلط سيستم آپارتايد جنسی در 
گذشته در ايران،  وضعيت ويژه ای را در  جامعه ما 

نيروی نيمی از جامعه کماکان درگير حق . بوجودآورده است

سيستم آپارتايد ! حضور، درگير گرفتن حقوق ابتدايی خود است
گذاشتن امکانات جامعه بنا به الويت دادن جنسی يعنی در اختيار

يعنی اينکه  هر چه جامعه فقيرتر باشد جنس . به جنس برتر
آپارتايد جنسی يعنی . دوم از امکانات بيشتری محروم خواهدبود

و اين سيستم، .  خودسوزی دخترکان، يعنی زندگی سوزی زنان
 70چرا بايد جامعه !  اين فرهنگ زن ستيز هنوز حاکم است

به اين قوانين " نه"ليونی  برای دادن امضای يک ميليون مي
زن ستيز، نه تنها اينچنين منفعل برخورد کند بلکه در  مقابل 
ضرب و شتم، دادگاهی کردن و به زندان کشاندن زنانی که تنها 
در پی جمع آوری امضاء هستند سکوت کند؟ آيا با ليبرال 

عی را توضيح خواندن  حرکت می توان اين بی تفاوتی اجتما
داد؟ خواسته های زنان هنوز غريبانه در برخی خواسته های 

نگذاريم پايمال . جنبش های ديگر اجتماعی جای داده می شوند
کردن حقوق زنان، تحقير زن، به عادت روزمره ، به نوعی از 

متهم " زن"چرا بايد بگذاريم . زندگی اين جامعه تبديل شود
  رديف يک اين جامعه باشد؟

ونی جمهوری اسالمی شرط الزم برای تغيير روابط دو سرنگ
اين تفيير بدون به . جنس در ايران است ولی شرط کافی نيست

چالش طلبيدن فرهنگ و اخالقياتی که امکان استقرار يک 
حکومت آپارتايدجنسی را در دهه های پايانی قرن بيستم در 

 اين تغيير به جسارت. جامعه ايران فراهم آورد ممکن نيست
  .مدنی تک تک مدعيان ساختن جامعه نوين در ايران نياز دارد

درسال گذشته جنبشهای اجتماعی ايران پتانسيل موجود برای 
حمايت فعاالنه . همراهی و هماهنگی راازخود نشان دادند

دانشجويان وجوانان درحرکت های حق طلبانه ی زنان 
وپشتيبانی فعال زنان ازحرکات اعتراضی سنديکايی شرکت 

خود گويای همپوندی اين ...واحد، تجمعات معلمان، پرستاران و
  .جنبش هاست

حق "با حضور فعاالنه در دفاع از همبستگی جهانی زنان، از 
در مقابل ماجراجويی های هسته ای رژيم دفاع " مسلم زندگی

با نفی حکومت آپارتايد جنسی، از زندگی در مقابل جنگ . کنيم
  !زنان را تنها نگذاريم.  دفاع کنيمطلبی های سلطه طلبان آمريکا

  درود بر حرکات رهايی طلبانه زنان

  پرتوان باد جنبش مستقل زنان ايران 

گسترده تر باد همبستگی جنبش های اجتماعی  ايران  با جنبش 
  زنان 

  )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  
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