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بيش از  ١٠٠٠نفر از کارگران شرکت نيشکر
ھفت تپه دست به اعتصاب زدند
کارگران دراعتراض به عدم پرداخت پاداش ساليانه از روز دوشنبه 18
آبان ماه دست از کار کشيده و در محل کمپ نيگلی اين شرکت تجمع
کردند .اين کارگران که به صورت فصلی و موقت ھر ساله در فصل
برداشت نيشکر و برای بريدن نی استخدام ميشوند در شرايط بسيار
بد معيشتی به سر ميبرند .چھار تا شش ماه از سال بيکار ھستند
و شرکت نيشکر ھفت تپه ھيچگونه مسئوليتی در قبال اين کارگران
ندارند .

مسلح کردن طوايف بلوچ ،طرحی کھنه با ھدف ھای شوم
آخرداد سپاھی
ص سه

در بامدادان چھارشنبه بيستم آبان ماه  ١٣٨٨رفيق احسان فتاحيان،
جوان کرد و زندانی سياسی ،پيشمرگه و عضو کومه له ،در زندان
سنندج اعدام شد .حکم رفيق احسان فتاحيان ،پس از آن که در دادگاه
اول به ده سال زندان محکوم شده بود ،در دادگاه تجديد نظر به اعدام
تبديل شد.ادامه در ص دو

ضرروت کارزار برای آزادی دستگيرشدگان سيزدھم
آبان،فعالين کارگری ،زنان و ھمه زندانيان عقيدتی و سياسی
ھئيت تحريريه سايت راه کارگر
مقامات حکومتی اعتراف کرده اند که در جريان تظاھرات و گردھمائی ھای
ديروز ،سيزدھم آبان ،تعدادی از تظاھر کنندگان را بازداشت کرده اند .مردم
کشورمان امروز با نگرانی از خود سئوال می کنند که چند نفر در تھران و
شھرستانھا بازداشت شده اند؟ دھھا نفر ،صدھا نفر ،ھزاران نفر؟ دستگير
شدگان در چه وضعيتی قرار دارند؟ آيا برای زھر چشم گرفتن از آنھا و درس
عبرت دادن دادن به ديگران زندانيان سيزدھم آبان به کھريزيک جديدی منتقل
نشده اند؟ براستی دختران دستگير شده در تظاھرات سيزدھم آبان اکنون در
کدام زندان به بند کشيده شده اند و چرا خانواده ھايشان از محل آنھا بی اطالع
ھستند ...جای ترديدی نيست که دستگاه سالخی رژيم اسالمی با ھمه توش و
توان به کار افتاده و نه فقط تظاھرکنندگان بلکه فعالين کارگری ،زنان،
اجتماعی و ملی را نيز آماج قرار داده است .دو تن از اعضای سنديکای ھفت
تپه روانه زندان شده اند ،ده نفر از اعضای کمپين يک ميليون امضاء به دادگاه
احظار شده اند  ....ادامه در ص دو

اسامی تعدادی از دستگير شدگان  ١٣آبان
خبر از ايران در باره وضعيت سالمت زندانيان پس از حوادث
انتخابات و  ١٣آبان
گزارشات حاکی از آن است که تعدادی از دختران و زنان دستگير شده به شکنجه گاه
مخوف خورين ورامين انتقال داده شدند .اين بازداشتگاه مخوف شرايطی شبيه به
اردوگاه مرگ کھريزک را دارا است و پس از افشای کھريزک موقتا اقدام به انتقال تعداد
زيادی از زندانيان عادی آن به زندان گوھردشت کرج نمودند .ولی گويا احمدرضا رادان
شکنجه گر اردوگاه مرگ کھريزک اردوگاه خورين را دوباره راه اندازی نموده و به
جنايت عليه بشريت در آنجا ادامه می دھد .فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران ،از
خواسته خانواده ھای بازداشت شدگان مبنی بر آزادی عزيزانشان حمايت می کند و از
کميسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدامات
فوری برای آزادی فوری زندانيان سياسی و بخصوص زنان در شکنجه گاھھای اين
رژيم است ...ادامه در ص پنج

 ١٣آبان  ٨٨تداوم مبارزه برای آينده
ای بھتر
ارژنگ بامشاد
برای تدارک رفرم بزرگ ،و برای اﯾن که خيابان بتواند نقش اصلی را
بازی کند ،باﯾد اعتراضات و تظاھرات خيابانی ،با اعتصابات و گردھم
آئی ھا در دانشگاه ھا ،مدارس ،ادارات ،کارگاه ھا ،کارخانجات ،معادن،
بندرگاه ھا ،فرودگاه ھا و مراکز حمل و نقل شھری گره بخورد .روشن
است که اﯾن مجموعه اقدامات ﯾک روزه تحقق نخواھد ﯾافت .زنجيره ی
اقدامات پراکنده و مطالباتی اقشار گوناگون ،به تدرﯾج به مثابه
جوﯾبارھای کوچک اما روان ،به رودخانه ھای بزرگتری تبدﯾل خواھند
شد و درﯾای طوفانی مردم را بوجود خواھند آورد .و اﯾن درﯾای طوفانی،
دستگاه استبداد دﯾنی را در گرداب ھای خود غرق خواھد ساخت.
ادامه در ص شش

راه کارگر
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کمونيست احسان فتاحيان را بشدت محکوم می کند و مرگ اين جوان
مبارز کرد را به خانواده اش ،به ھمرزمانش در کومه له و تمامی

اعدام جنايت کارانه ی رفيق احسان فتاحيان را
محکوم می کنيم

آزاديخواھان و برابری طلبان تسليت می گويد.
سازمان ما به عنوان سازمانی مخالف حکم اعدام ،بر اين باور است که

بقيه از ص اول

برای لغو حکم اعدام ،و برای پايان دادن به اين جنايات ضدبشری ،بايد

اقدامی که نشان از يک تصميم گيری سياسی در راستای دستورات

از سد جمھوری اسالمی گذشت .از اين رو تشديد مبارزه مردمی عليه

مقامات سياسی و امنيتی داشت .اعدام رفيق احسان فتاحيان ،تنھا به

جمھوری شکنجه و اعدام و عليه استبداد خونريز اسالمی ،تنھا راھی

دليل عقايد سوسياليستی و وابستگی به يک سازمان سياسی برابری طلب

است که بايد با استواری و متحدانه پيموده شود.

و چپ که مدت ھاست اقدام نظامی نيز انجام نمی دھد ،صورت گرفته
سرنگون باد جمھوری اسالمی
زنده باد آزادی زنده بادسوسياليسم
ھيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران )راه کارگر(
 ٢٠آبان ١٣٨٨ـ  ١١نوامبر٢٠٠٩

است .اين اقدام ددمنشانه يک انتقام فردی از مبارزی است که حاضر
نشد زير شکنجه از عقايدش برگردد و آن را در يک مصاحبه
تلويزيونی فرمايشی کتمان کند.امری که در وصيت نامه اش به آن
اشاره کرده است .اين اقدام جنايت کارانه در شرايطی انجام گرفت که
تالش آزاديخواھان ايران و جھان ،برای نجات جان اين جوان ،لحظه به

ضرروت کارزار برای آزادی دستگيرشدگان
سيزدھم آبان ،عاملين کارگری ،زنان
و ھمه زندانيان عقيدتی و سياسی

لحظه گسترش می يافت .تا جائی که ماموران رژيم تالش کردند با پخش
خبردروغين تعليق اجرای حکم ،از اين فشارھا بکاھند .اما اجرای حکم
نشان داد که دستگاه قضائی و تصميم گيرندگان حکومتی ،اھداف کامأل

ادامه از ص اول
ھئيت تحريريه سايت راه کارگر

اعدام ددمنشانه رفيق کمونيست احسان فتاحيان ،پاسخ حاکمان جمھوری

درنظام ديکتاتوری واليت فقيه ،که کھريزک بزرگی برای ھمه
مردم ايران است ،پاسخ روشن به اين سواالت ھرگز ممکن نيست.
ما حتی نمی دانيم که در زلزله ديروز بندرعباس چند نفر جان خود
را از دست داده اند ،تعداد زخميان چند نفر بوده است و ابعاد
خسارات وارده به مردم چيست؟ در رژيم واليت فقيه ھر اطالعاتی
در مورد ھر حادثه ای در رديف اسرار محرمانه حکومتی طبقه
بندی می شود .اين اطالعات يا برای ھميشه دفن می شود و يا پس
از عبور از منشور دستگاه سانسور پر پيچ و خم اسالمی با مصالح
دستگاه واليت انطباق داده شده و آن گاه اطالعات پرورده شده " يا
به بيان روشن تر ضداطالعات" به خورد مردم داده می شود .اما در
جنبش اخير مردم ايران عليه دستگاه واليت خوشبختانه ديوار سياه و
ضخيم سانسور توسط نظام خبررسانی مردمی درھم شکسته و ما
قادريم به مدد صدھا و ھزاران خبرنگاری که شبکه ھای خبری
شھروندی را تشکيل می دھند تصوری از سير روی دادھا در
کشورمان داشته باشيم .ھر چه اين شبکه خبری گسترده تر شود
افکار عمومی مردم ايران و جھان به ھمان اندازه بيشتر قادر خواھند
بود دستگاه واليت را تحت فشار قرار داده و فعالين و دستگيرشدگان
جنبش مردمی و فعاالن اجتماعی ،کارگری ،زنان و ملی را از
چنگال گرگ ھای زخمی و خونريز سرکوب دستگاه واليت خارج
سازند .برای رھائی دستگيرشدگان سيزدم آبان ،برای رھائی فعالين
جنبش ھا و ھمه زندانيان سياسی و عقيدتی بايد با ھمه قوا
کارزارھای موثری را سازمان داد ،بايد رژيم اسالمی را ناچار به
پاسخ گوئی کرد و اجازه نداد که واليت سرکوبگران حتی يک لحظه
مجال و خواب راحت داشته باشند .در انجام اين مھم ھيچ درنگی
جائز نيست!

سياسی داشته اند.
اسالمی به مبارزه و مقاومت گسترده ی توده ای است .آن ھا که با
جنبش گسترش يابنده ی مردمی روبرويند ،سياست انتقام گيری در پيش
گرفته اند .اعدام پنج نفر در خوزستان ،حلق آويز کردن عبدالحميد
ريگی ،جوان بلوچ در زاھدان ،اعدام بھنود شجاعی و سھيال قديری در
تھران ،و در تازه ترين نمونه ،اعدام رفيق احسان فتاحيان در سنندج،
ھمه با ھدف انتقام گيری و ترساندن مردم به اجرا گذاشته شده است .آدم
کشان جمھوری اسالمی که در کشتار زندانيان در جھان يکی از
باالترين رده ھا را به خود اختصاص داده اند ،بر اين تصورباطلند که
گويا مردم با ديدن اين جنايات ،ترس بر خود راه می دھند و از پيگيری
خواسته ھايشان پا پس خواھند کشيد .اما اين خيال باطلی است که با
گسترش مبارزات مطالباتی و سياسی مردم ،در ھم شکسته خواھد شد.
اين آن نکته ای است که رفيق احسان فتاحيان نيز دروصيت نامه ی
سياسی خود به روشنی نوشت " :اگر به گمان زورورزان و حاکمان,
مرگ من موجب حذف مسئله ای به نام مسئله کردستان خواھد شد بايد
گفت زھی خيال باطل  .نه مردن من و نه ھزاران چون من ،مرھمی بر
اين درد بی درمان نخواھد بود و چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواھد
نمود"..
سازمان ما اقدام جنايت کارانه جمھوری اسالمی در اعدام رفيق

ھئيت تحريريه سايت راه کارگر
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راه کارگر
گشت معمول ،با نيروھای ژاندارمری رژيم شاه درگير شده و چندين

چھاردھم آبان

ژاندارم را نيز کشته بودند .پس از اين عمليات ،خبر حضور نيروھای"
جبھه آزاديبخش بلوچستان" در منطقه پيچيده بود .دولت شاه که خيلی زود

مسلح کردن طوايف بلوچ ،طرحی کھنه با
ھدف ھای شوم

متوجه شده بود که با اين نيروھا نخواھد توانست با اتکا به نيروھای ارتش
و ژاندارمی مقابله ی مؤثری سازمان دھد ،دست به دامان عيسی خان

آخرداد سپاھی

مبارکی شد .عيسی خان مبارکی که در تھران سکونت داشت يکی از خان

سياست مسلح کردن طوايف بلوچ ،سياستی است که يک بار ديگر از سوی

ھای پرنفوذ طايفه ی مبارکی بود که روابط و وابستگی گسترده ای با دولت

سپاه پاسداران جمھوری اسالمی در دستور قرار گرفته است .سردار حسين

مرکزی داشت .اين طايفه در ھمکاری با دولت شاه ،در ترور و سرکوب

سالمی جانشين فرمانده کل سپاه در سخنانی در مورد وضعيت امنيتی

شورش دادشاه در اواخر دھه سی شمسی ) دھه پنجاه ميالدی( نقش داشت.

بلوچستان و نقش شوشتری فرمانده قرارگاه قدس گفت ":ايشان از ھمان

عيسی خان مبارکی به منطقه اعزام شد و در ھمکاری با ژاندارمری به

ابتدای کار خود  ،شروع به برقراری ارتباطات مردمی و برگزاری ھمايش

سازماندھی عشاير تحت نام " چريک" و سپس "دالور" پرداخت .اين

ھايی کرد تا از نزديک با آن ھا ديدار کند و به مسلح کردن مردم برای

نيروھا در سرکوب مردم بلوچ و ھم چنين مخالفين تحت نام "جبھه

حفاظت از امنيت و حتی ورود به حوزه ھای اجتماعی مردم مبادرت کرد"

آزاديبخش بلوچستان" با موفقيت عمل کردند .اين نيروھای تحت نام "دالور"

 .ھمچنين اسماعيل کوثری ،نماينده تھران و فرمانده سابق لشکر  27و

بعدھا در ژاندارمری ادغام شدند و پايگاھی در منطقه "آھوران" داشتند که

جانشين فرمانده قرارگاه ثارﷲ سپاه پاسداران که اکنون نايب رئيس

تحت فرماندھی يکی از پسران عيسی خان مبارکی قرار گرفت .بعدھا

کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسالمی است  ،تاکيد کرده است که

نيروھايی که در عراق آموزش ديده بودند تسليم مقامات دولتی شدند و

"برنامه سپاه برای مسلح کردن طوايف جنوب شرقی کشور ،مشارکت آن

نيروی "دالور" نيز ديگر ضرورت آن چنانی نداشت.

ھا در ارتقاء امنيت منطقه ای است .او تاکيد کرده که "اين برنامه مشابه

پس از سرنگونی دولت شاه ،پاسداران جمھوری اسالمی وارد منطقه شدند.

برنامه ديگری است که سال ھا پيش در شمال غرب ايران در منطقه

در دوران پس از انقالب ،که بلوچستان در خالء قدرت قرار داشت ،اسلحه

کردستان در قالب پيشمرگان کرد مسلمان به اجراء در آمد".

در منطقه به فراوانی يافت می شد و درگيری ھای زيادی در منطقه اتفاق

سياست مسلح کردن بخشی از نيروھا و طوايف برای بومی کردن سرکوب

می افتاد که در بسياری از موارد ،اين عمليات وابستگی خاصی به جريانات

امر تازه ای نيست.دولت ھای مرکزی چه در زمان شاه و چه در زمان

و يا سازمان ھای سياسی نداشت .پاسدارن رژيم خيلی زود متوجه شدند که

حکومت اسالمی برای مقابله با نيروھای مسلح و يا سازمان ھای سياسی

برای مقابله با اين حجم از درگيری ھا نا توان ھستند و از سوئی به

بلوچ  ،ھمواره تالش کرده اند از نيروھای بومی نيز استفاده کنند .زيرا

نيروھای بازمانده از دوران شاه ھمچون ژاندارمری نيز اعتماد نداشتند،

برايشان روشن است که نيروھای غيربومی کارائی الزم برای سازماندھی

بنابراين با توجه به تجارب دوران شاه ،رژيم جمھوری اسالمی نيز به فکر

يک مقابله ی مؤثر را ندارند .اين امر با توجه به اين که بلوچستان يک

سازماندھی يک نيروی بومی سرکوب برای مقابله با نيروھای مسلح بلوچ

منطقه عشايری است و مرزھای مشترکی با پاکستان و افغانستان نيز دارد،

افتاد .در ھمين زمان ،که گاه درگيری ھای ميان طوايف و قبايل پيش می

و مردم اين منطقه بطور سنتی مسلح ھستند ،از اھميت ويژه ای برخوردار

آمد ،طوايف ضعيف که خود را مظلوم می دانستند ،در تالش بودند با

است .از اين رو مسلح کردن برخی از طوايف ،سياست تازه ای نيست .اين

نزديک شدن به نيروھای دولتی ،برای خود حفاظ امنيتی ايجاد کنند .اين

سياست در زمان شاه بطور گسترده به کار گرفته می شد .در اوايل دھه

نزديکی ھا در ابتدا به صورت پراکنده اتفاق می افتاد .ھم زمان با آغاز

 1970با حضور ازموسی خان از سرداران طايفه مبارکی و عبدی خان

جنگ ،دولت عراق يک بار ديگر برای گشودن جبھه ای در جنوب شرقی

سردارزھی در بغداد و ھم زمان با اوج گيری درگيری ھای سياسی و تنش

ايران ،و وارد آوردن فشار بر دولت اسالمی ،به خان ھا و سرداران بلوچ

ھای گسترده ميان دولت عراق و دولت ايران ،دولت عراق به تسليح و

که با دولت مرکزی درگيری داشتند و در پی اين درگيری ھا به پاکستان

تجھيز طوايف بلوچ پرداخت .و بسياری از بلوچ ھای ساکن شيخ نشين ھا

پناھنده شده بودند ،نزديک شد .دولت عراق با ارسال پول و امکانات و

را نيز با امکانات گوناگون مسلح و مجھز می کرد .در آن زمان که شکل

تسليحات ،توانست تعدادی از خوانين ناراضی را جذب کرده و تحت نام

گيری جبھه ھای آزاديبخش در سراسر دنيا به امر عمومی ای تبديل شده

"جنبش مجاھدين بلوچ" به مقابله با دولت مرکزی بکشاند تا عملياتی در

بود ،دولت عراق نيزبخشی از افراد و نيروھای بلوچ را با آموزش نظامی

بلوچستان انجام دھند .برای مقابله با اين نيروی وابسته به عراق ،دولت

تحت نام "جبھه آزاديبخش بلوچستان" به اين منطقه اعزام کرده بود و از آن

اسالمی نيز بخش گسترده ای از طوايف و خوانين بويژه در منطقه

ھا حمايت ھای گسترده ای نيز می کرد .عده ای از افراد اين جبھه در يک

"آھوران" را تحت نام "بسيج عشايری" سازماندھی کرد .يکی از اين نمونه
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ھای قديمی يک گروه مسلح بلوچ تحت رھبری فقيرمحمد آسکانی از طايفه

از طوايف و دادن امکانات گوناگون به آن ھا ،برای جلب ھمکاری در

ی "آسکانی" که بخشی در ايران سکونت دارند وبخشی در پاکستان بود.

سرکوب نيروھای مسلح و مردم ،جزئی از سياست شناخته شده ی بومی

گرکی معروف بود و آدم ماجراجويی بود که يک نفر را کشته بود و
اوبه َ

کردن سرکوب است .عالوه بر مسلح کردن ،دادن امکانات در زمينه

سپس تعدادی از اعضای طايفه ی خود را سازمان داده بود و به عنوان

کشاورزی يا دام داری و ايجاد شرايط شغلی برای افراد وابسته به قبايل و

مدافع حقوق مردم بلوچ فعاليت می کرد و عده ای نيز پول جمع آوری می

طوايفی که ھمسو با رژيم عمل می کنند ،نيزبه جزئی از سياست رژيم

کردند و در اختيارش می گذاشتند .اما در واقع او با دولت پاکستان ھمکاری

اسالمی تبديل شده است .در ھمين راستا چشم فروبستن بر فعاليت ھای

داشت .و بعدھا نيز ھمکاری ھای خود را با جمھوری اسالمی سازمان داد.

تجاری و قاچاق چنين طوايفی نيز امر شناخته شده ای است .اين کار در

و ارتباطاتی نيز با دولت عراق ايجاد کرده بود و کمک می گرفت .او حتی

شرايط بيکاری و فقر گسترده  ،می تواند برای بسياری از جوانان ،تنھا راه

يکی از رابطين خود با دولت عراق را که از بلوچ ھای بزرگ شده در

نجات تلقی شود .و رژيم ضدانقالبی جمھوری اسالمی  ،بر اين بی آينده گی

عراق بود به دولت جمھوری اسالمی تحويل داد که نيروھای بسيج او را به

جوانان سرمايه گذاری کرده است .اھميت اين موضوع ،برای دولت

زندان فرستادند و بعدھا اعدامش کردند .وقتی رابطه ی ھمکاری او با

اسالمی از اين روست که موقعيت جغرافيائی بلوچستان ،و حضور

دولت جمھوری اسالمی روشن شد  ،دولت عراق کمک ھايش را قطع کرد.

نيروھای آمريکا و انگليس در کشور ھمسايه افغانستان ،و امکان دخالت در

او حتی يکی از افراد نزديک خود به نام جُماخان که در پايگاھش حضور

تحوالت بلوچستان ،بلوچستان را به حلقه ضعيف جمھوری اسالمی تبديل

داشت را می خواست به دولت ايران تحويل دھد.

کرده است .انفجاری بودن نارضايتی در بلوچستان و درگيری ھای

در ھر حال " ،بسيج عشايری" تقريبأ تنھا جائی بود که در شرايط بيکاری

ھميشگی ميان مردم و نيروھای دولتی ،به گونه ای است که گرايش جدايی

و فقر گسترده ،برای بسياری ممرر درآمد محسوب می شد و می توانست

طلبی را تقويت کرده و حتی برخی از سازمان ھای سياسی بلوچ را به

به امرار معاش خانواده ھا کمک کند .ھمين فقر و بيکاری و گاه روحيات

سمت شعار جدائی و استقالل سوق داده است .و اين زمينه ای است که می

ماجراجويانه باعث می شد افراد به راحتی به خدمت اين يا آن نيروی

تواند مورد بھره برداری نيروھای سلطه گر خارجی قرار گيرد و مزاحمت

ارتجاعی درآيند ؛ گاه به خدمت عراق و گاه به خدمت جمھوری اسالمی.

ھايی جدی برای حکومت اسالم ايجاد کند .اين نکته از ديد حکومتيان نيز

به دست آوردن درآمد و سالحی که به آن ھا قدرت می داد ،نقطه ی

پنھان نمانده است .تمرکز نيروی فوق العاده سرکوب در بلوچستان،

عزيمت اين گرايشات و ھمسوئی ھا محسوب می شد .و در اين ميان

واگذاری حفظ امنيت منطقه به سپاه پاسداران ،و تالش برای بومی کردن

درگيری ھای طايفه ای نيز عاملی بود که مورد سوءاستفاده ھای نيروھای

سرکوب ،محورھای اساسی سياست رژيم برای مقابله با اين نگرانی ھاست.

ارتجاعی و ضدمردمی  ،چه اسالمی و چه نيروھای خارجی  ،قرار می

تالش رژيم اسالمی برای سازماندھی مجدد "بسيج عشايری" ،حمايت از

گرفت" .بسيج عشايری" توانسته بود در منطقه آرامشی خشن ايجاد کند  ،به

برخی از طوايف در مقابله با بخش ديگر ،دادن امکانات گسترده و

گونه ای که نيروھای وابسته به "جنبش مجاھدين بلوچ" و يا نيروھای مسلح

بازگذاشتن دست آن ھا برای فعاليت ھای تجاری و قاچاق ،به اين دليل

وابسته به سازمان ھای سياسی و يا گروه ھای مبارز محلی جرئت نمی

صورت می گيرد که دريافته اند برای مقابله با نيروھای مخالف و برای

کردند در اين منطقه دست به عمليات بزنند .به دنبال پايان جنگ و حتی در

سرکوب نارضايتی توده ای مردم بلوچ  ،نيروی بومی بسيار مؤثرتر عمل

اواخر جنگ  ،دولت عراق کمک ھای خود به "جنبش مجاھدين بلوچ" را

خواھد کرد .و اين خطری است که در بلوچستان در مقابل جنبش مبارزاتی

قطع کرد و ھمين امر باعث نابودی اين جريان ،به عنوان يک نيروی فعال

مردمی قرار دارد.

ضد رژيمی شد .با پايان يافتن اين عمليات" ،بسيج عشايری" نيز مضمون
کار و فعاليت خود را از دست داد .با اين حال ،دولت اسالمی اين نيروی

نکته مھم ديگری که بايد به آن توجه کرد اين است که در گذشته ،اين

سازمان يافته را حفظ کرد .اما رشد درگيری ھای درونی بسيج عشايری

خوانين بودند که در سازماندھی نيروھای سرکوب بومی نقش تعيين کننده

نيز به تضعيف آن کمک کرد .در اين درگيری ھا که در "نيک شھر" اتفاق

داشتند .اما اين نقش در شرايط کنونی تضعيف شده است .ھر چند ھنوز ھم

افتاد ،چندين نفر کشته شدند.

برخی از سران قبايل وخوانين )ھمچون خوانين "سردارزھی" ( در اين کار

در شرايط کنونی و بويژه در چند سال اخير ،که "جندﷲ" در منطقه فعال

نقش دارند ،اما حاال ديگر در رأس حرکت قرار ندارند و بيشتر در حواشی

شده است ،فعال سازی "بسيج عشايری" بار ديگر در دستور کار دولت

ھستند .با توجه به اين وضعيت  ،در شرايط کنونی حضور در نيروی

اسالمی قرار گرفته است .سازماندھی ھمايش ھای طوايف و قبايل بلوچ که

سرکوب "بسيج عشايری" به صورت فردی انجام می گيرد و اين دست

در ماه گذشته در شھرھای بلوچستان توسط سپاه پاسداران سازماندھی شد،

عوامل رژيم را در گزينش و آموزش و سوءاستفاده از آن ھا بشدت باز می

پاسخی به ھمين نياز برای بومی کردن سرکوب است .مسلح کردن بخشی

کند .حضور فردی و استخدام در چنين نھادی ،امکانات آن ھا برای انجام
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بسياری از کارھا را فراھم می آورد .کسی که به جاسوس رژيم تبديل می

فرمانروائی داشتند و يا طايفه "شيرانی" در منطقه "فنوج" و" مسکوتان" و

شود ،می تواند به راحتی در کار قاچاق فعاليت داشته باشد و بسياری از

"بنت" و"دھان"يعنی قسمت ھای غربی بلوچستان .و "ميرالشاری ھا" در

ماجراجوئی ھای خود را به عمل درآورد و يا به تصفيه حساب ھای

منطقه الشار سکونت و نفوذ دارند .در منطقه "نيک شھر" و "چھاربھار"

شخصی بپردازد .چنين افرادی ،به سرعت صاحب زندگی مرفه شده و در

نيز طايفه ی "بليده ای ھا" نفوذ و قدرت دارند.

وضعيت مالی مناسبی قرار می گيرند .کسانی که با رژيم ھمکاری نمی

در منطقه "سرحد" بافت و ساختار طايفه ای با منطقه "َمکُران" متفاوت

کنند ،در نوک پيکان خشم رژيم قرار می گيرند .اقدماتشان در تجارت و

است .زيرا در اين منطقه برخالف منطقه جنوب ،يکجا نشينی و اقتصاد

قاچاق بشدت سرکوب می شود ،و با دستگيری شان خطر اعدام نيز آن ھا

کشاورزی ،نقش اصلی را نداشت و بيشتر دامداری و کوچ و تجارت نقش

را تھديد می کند .دولت اسالمی برای سازماندھی نيروی سرکوب در

برجسته تری داشت و از ھمين رو نقش سردار و خان در اين قبايل قوی تر

بلوچستان ،از نيروھای پاکستانی نيز مزدور استخدام کرده است .از اين رو

از نقش آن ھا در طوايف بلوچستان جنوبی بوده است .در منطقه سرحد

دولت اسالمی تالش می کند از حضور برخی از طوايف در اين سو و آن

طوايف "ريگی"" ،شھنوازی"" ،بارکزھی"" ،براھوئی"" ،گمشادزھی"،و

سوی مرز بھره برداری کرده وافرادی از بلوچستان پاکستان را نيز به

 ...سکونت دارند.

استخدام درآورد وبه شناسائی بلوچ ھايی که از آن سوی مرز به عنوان

اما با گسترش يک جانشينی و شھرنشينی و شکل گيری اقتصاد شھری و

پناھگاه و مخل اختفا استفاده می کنند بپردازد .وقتی دولت پاکستان دوازده

حضور فعال مردم بلوچ در بخش ھای اقتصادی ،ساختار طايفه ای و ايلی

نفر از بلوچ ھای ايرانی ساکن پاکستان را دستگير و به ايران تحويل داد،

به شدت آسيب ديد و از نقش و جايگاه خوانين کاسته شد .ھر چند بسياری

اطالعات در مورد آن ھا ،از سوی ھمين عوامل مزدور صور ت گرفته

از خوانين يا پسرانشان ھم اکنون به تجار و سرمايه داران محلی تبديل شده

بود .يا سوءاستفاده از باندھای تبه کار)َگنگ( در بلوچستان که باند ھای

اند و بيش از آن که نفوذ معنوی در افراد طايفه داشته باشند ،نفوذ اقتصادی

مافيائی ھستند ،از سوی دولت اسالمی و يا دولت پاکستان ،امر شناخته شده

شان به آن ھا نقش وجايگاه ويژه می دھد  ،اما نه نفوذ و جايگاھی ھم

ای است" .گنگ" ھا افراد ماجراجوئی ھستند که حاضرند در ازای دريافت

چون زمان شاه .با اين حال ھنوز فرھنگ عشايری و ايلی ،به طور کامل

پول دست به ترور و آدم ربائی و گروگانگيری و دادن اطالعات بزنند و

رخت برنبسته است و با شھرنشين شدن طوايف  ،بخش ھايی از اين

يک نيروی خطرناک ھستند.انتخاب "پيشين" برای ھمايش طوايف و قبايل

فرھنگ ھر چند به شکل تضعيف شده تری ،به شھرھا منتقل شده است.

بلوچستان ،يعنی منطقه ای در جوار مرز پاکستان ،با ھدف جلب ھمکاری

يکی از داليل اين امر آن است که اقتصاد بلوچستان يک اقتصادی توليدی

بخشی از بلوچ ھای ساکن پاکستان صورت گرفته بود.

نيست .تجارت و قاچاق کاال ميان ايران و پاکستان و يا ايران و شيخ نشين

بايد توجه داشت که پروسه ی به حاشيه رانده شدن خوانين بعد از انقالب

ھای عربی و يا قاچاق مواد مخدر و اقتصادانگلی  ،نقش اصلی را بازی

آغاز شد .بسياری از خوانين که در زمان شاه از موقعيت ممتازی

می کند و ھمين عامل  ،به تداوم مناسبات و فرھنگ و روحيه ی عشايری

برخوردار بودند ،پس از انقالب در رده ی طاغوتيان جای داده شدند و

کمک کرده است.

سرکوبشان در دستور قرار گرفت .بسياری از سران خوانين آواره شده و به
پاکستان و کشورھای ديگر پناھنده شدند و درگيری ھا درونی طوايف نيز

در شرايط کنونی ،فشار ھای مذھبی در بلوچستان نيز به شدت افزايش يافته

گاه به خارج از مرزھا انتقال يافت .برای نمونه می توان از ميرملداد خان

است .از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد ،اين فشارھا تشديد شده و

سردارزھی نام برد که توسط امان ﷲ مبارکی در پاکستان ترور شد .پسر

عمأل نارضايی را گسترش داده است .به ديگر سخن عالوه برستم ملی و

ميرملداد بعدھا به ايران بازگشت ولی ديگر ھمکاری فعالی با رژيم نداشت

ظلم و جوری که بر مردم روا می شود ،اعتقادات مذھبی شان نيز مورد

وقرار بود در جلسه ھمايش "پيشين" نيز شرکت کند که دير به محل مراسم

اھانت قرار می گيرد ؛ اھانت به رھبران روحانی که در ميان مردم ھم

رسيده بود .سران طوايف و قبايل در زمان شاه ،ھمکاری گسترده ای با

نفوذی دارند ،نيز مرسوم شده و اين دامنه ی نارضايی را گسترش داده

رژيم شاه داشتند و در سرکوب حرکت ھای مردمی بلوچستان نقش ويژه ای

است .از ھمين روست که در ھنگام انتخابات ،ھر کانديدايی که مورد

ايفا می کردند .چه در کشتن دادشاه ،و چه در سرکوب نيروھای مسلح

حمايت رژيم قرار می گيرد مردم به کانديدای رقيب رأی می دھند .اين

بلوچ ،سران اين طوايف نقش ويژه ای داشتند .در آن زمان خان و سردار

سياست نارضايی را بشدت افزايش داده است و زمينه ی سوءاستفاده از آن

طايفه نقش زيادی داشت .بطور مثال خان طايفه ريگی در بلوچستان شمالی

را نيز فراھم آورده است .دولت اسالمی به جای کاھش فشار و تن دادن به

"سرحد" نقش باالئی داشت و ارتباطات مستحکمی نيز با دولت شاه به ھم

خواست ھای ملی و مذھبی مردم بلوچستان ،سياست امنيتی کردن منطقه را

زده بود .و يا طايفه مبارکی در بلوچستان جنوبی "َمکُران" ،طايفه ای است

در دستور قرار داده است .سياست بومی کردن سرکوب و سازماندھی

که بر طوايف ديگر در منطقه ی "آھوران" حکم فرمائی می کرد .و يا

مجدد بسيج عشايری در ھمين راستا صورت می گيرد .روشن است که اين

طايفه "سردارزھی" در منطقه "دشتياری" يعنی در چھابھار و اطرافش،

سياست سرکوبگرانه  ،وضعيت مردم را بدتر کرده و امکانات جنبش
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 -16سعيد مرآتی  26ساله در خيابان زند بازداشت شده
 -17ابراھيم رضايی  45ساله در ھفت تير بازداشت شده
 -18وحيد دستجردی  29ساله در ولی عصر بازداشت شده
 -19احمدرضا عابدينی پور  33ساله
 -20امير باقری محالتی  26ساله در ولی عصر بازداشت شده
 -21اميد رضا قباديان  30ساله در زند بازداشت شده
 -22رامين حاج رضايی  17ساله در ھفت تير بازداشت شده
 -23علی مرشدی  24ساله در مطھری بازداشت شده
تمامی دستگيريھا بدستور و با حکم قضائی عباس جعفری دولتآبادی و
افراد تحت نظر وی مانند مجد و غيره صورت می گيرد و با توصيه او به
بازداشتگاھھای مخفی منتقل می شوند .گزارشاتی حاکی از آن است که
تعدادی از دختران و زنان دستگير شده به شکنجه گاه مخوف خورين
ورامين انتقال داده شدند .اين بازداشتگاه مخوف شرايطی شبيه به اردوگاه
مرگ کھريزک را دارا است و پس از افشای کھريزک موقتا اقدام به انتقال
تعداد زيادی از زندانيان عادی آن به زندان گوھردشت کرج نمودند .ولی
گويا احمدرضا رادان شکنجه گر اردوگاه مرگ کھريزک اردوگاه خورين
را دوباره راه اندازی نموده و به جنايت عليه بشريت در آنجا ادامه می دھد.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران ،از خواسته خانواده ھای بازداشت
شدگان مبنی بر آزادی عزيزانشان حمايت می کند و از کميسر عالی حقوق
بشر و گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدامات فوری
برای آزادی فوری زندانيان سياسی و بخصوص زنان در شکنجه گاھھای
اين رژيم است.

مردمی برای دستيابی به خواست ھای خود را محدودتر می سازد و
شرايطی را بوجود می آورد که اقدامات ماجراجويانه برخی جريانات
مورد استقبال جوانان احساساتی قرار گيرد.
 18آبان 1388ـ  9نوامبر2009

يک خبر از ايران در باره وضعيت سالمت زندانيان پس از
حوادث انتخابات «

اسامی تعدادی از دستگير شدگان  13آبان
حوالی ساعت  09:00صبح خانواده ھای بازداشت شده ھای  13آبان در
مقابل دادگاه انقالب تجمع کردند .تا ساعت  12:45تعداد آنھا به حدود
 200نفر می رسيد .آنھا خواھان آزادی فوری عزيزان خود بودند .ھنوز
تکليف ھيچ کدام از بازداشت شده ھا مشخص نيست .ھر از چند دقيقه
صدای اعتراضات خانواده ھا به خصوص مادران شدت می گرفت و در
فريادھای خود می خواستند که يک نفر به آنھا جواب بدھد که فرزندانشان
به خصوص دختران در کجا نگھداری می شوند و در چه شرايطی ھستند.
و اينکه انھا حق ندارند بازداشت شده ھا را بدون تفھيم اتھام و بالتکليف
نگه دارند.
اکثر خانواده ه

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
 16آبان  1388برابر با  07نوامبر 2009

 ١٣آبان  ٨٨تداوم مبارزه برای آينده ای بھتر
ارژنگ بامشاد

ا می گفتند که عزيزانشان توسط لباس شخصی ھا و در حالی که آماج باتوم
و لگد قرار گرفته بودند بازداشت شده اند.
از صبح که رفته رفته بر تعداد خانواده ھا افزوده ميشد ،واکنشھای غير
انسانی نيروھای انتظامی عليه خانواده ھا شدت می گرفت و با برخوردھای
خشن و وحشيانه سعی بر ممانعت از تجمع خانواده ھا و پراکنده کردن آنھا
داشتند.
اسامی تعدادی از بازداشت شده ھا که ھنوز خبری از وضعيت و محل
نگھداری آنھا نيست جھت ارسال به سازمانھای حقوق بشر و اطالع عموم
انتشار می گردد .که عبارتند از:

ادامه از ص اول

تمامی تالش ھای دولت اسالمی برای ترساندن مردم و جلوگيری از
تظاھرات ضد حکومتی در  13آبان ،88ره به جائی نبرد .گروه
ھای گسترده ی مردم به خيابان ھا آمدند .اين بار تنھا جوانان نبودند.
بسياری از نسل قديمی ھا ھم آمده بودند .دھه شصتی ھا ھم ،بار
ديگر به فضای انقالبی پيوسته بودند .اين خود اميدبخش است .اين
بار تنھا تھران نبود که عليه دولت اسالمی فرياد کشيد .اکثر شھرھای

-1مريم معصوم پور  26ساله در ھفت تير بازداشت شده
 -2زينب نجار پور ھاشم  22ساله در مطھری بازداشت شده
 -3منيژه ھدايتی گلپايگانی  28ساله در ھفت تير بازداشت شده
 -4زھره سليمانی  31ساله و متاھل در ولی عصر بازداشت شده
 -5کبری تقی زتده  40ساله
 -6فاطمه محمدی  29ساله در ھفت تير بازداشت شده
 -7حميرا رمضانی  23ساله در حوالی طالقانی بازداشت شده
 -8منصوره عبدی نسب  28ساله در خيابان زند بازداشت شده
 -10زھرا بھاری  43ساله در ھفت تير بازداشت شده
 -11محمد علی اکبری  34سالع در خيالبان زند بازداشت شده
 -12سيد حسين مزينانی  20ساله در خيابان زند بازداشت شده مادر وی
در ھنگام بازداشت در کنار او بوده که قصد داشته فرزند خود را نجات
بدھد اما مورد ھجوم ضربات باتوم لباس شخصی ھا قرار می گيرد
 -13محسن واحدی  25ساله در مطھری بازداشت شده
 -14سياوش صفری پور کردانی  19ساله در خيابان زرتشت بازداشت
شده
 -15امير مختار خير آبادی  32ساله

بزرگ کشور صحنه ی نبردی شکوھمند با نيروھای تا دندان مسلح
دستگاه واليت بودند .سراسری شدن اعتراضات توده ای ،نشان از
ھمبستگی ملی عليه ديکتاتوری و استبداد دينی دارد .اين ھمبستگی،
دستگاه واليت و سردارانش را به شدت

ترسانده است .شدت

سرکوب در تبريز و مشھد و ديگر شھرھا ،ھمين ترس را بيان می
کند .اين بار مردم تنھا نبودند ،دانشجويان چھل دانشگاه کشور در
 20شھر ،نيز پرچم رزم مشترک را بر دوش می کشيدند .اين پيوند
شکوھمند ،در آستانه ی  16آذر 88نويدبخش است.
 13آبان  ،88مقاومت شورانگيز مردمی بود که در برابر دشمن تا
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دندان مسلح ،ترس بر خود راه ندادند .اين بار سپاه پاسداران،

دستگيری ھای گسترده ی فعالين جنبش زنان ،چه در يک ماه گذشته

مستقيمأ وظيفه ی سرکوب و مقابله با مردم را برعھده گرفته بود.

و چه در آستانه ی  13آبان ،نشان از نقش مؤثر اين جنبش در

پيش از اين با تغيير ساختار بسيج يا الاقل انحالل عملی بخش ھای

حوادث کنونی کشور می دھد .به ھم پيوستن اين جويبارھای مبارزه

نظامی آن و پيوستن به نيروی زمينی سپاه ،زمينه ھای دخالت مستقيم

ی مردمی ،در تظاھرات  13آبان تجلی يافت.

سپاه آماده شده بود .با اين اقدام ،سپاه در ھر کوچه و محله ای

 13آبان  ،88مردم ديگر به فکر رفرم ھای کوچک نبودند .ديگر

واحدھای عملياتی و نظامی را سازمان داده بود .اين نيروی سازمان

سخنی از پس گرفتن رآی  22خرداد در ميان نبود .خواست کنار

يافته و با تجھيزات کامل برای سرکوب جنبش مردمی به ميدان آمده

رفتن احمدی نژاد رئيس انتصابی دولت دستگاه واليت نيز ،جای

بود .ابعاد خشونت اعمال شده در  13آبان ،بسيار گسترده بود .اما

زيادی در ذھن و شعار و گفتار مردم به خود اختصاص نداده بود.

عليرغم شدت سرکوب ،مردمی که اين و جا پراکنده می شدند،

اين بار حمايت از اين و آن نيز زياد مطرح نبود .مردم در  13آبان،

دوباره در جای ديگر گردھم می آمدند و شعار ميدادند .نگاھی به

برای پس گرفتن حق تعيين سرنوشت خود ،برای پس گرفتن کشور

ياداشت ھای کوتاه دختران و پسران جوان ،که فضای مجازی را

از دست ارتجاع سياه ،خيز برداشته بودند .عمود خيمه ی نظام را

تسخير کرده است ،از روحيه و شور ستايش انگيز نسلی خبر می

ھدف گرفته بودند .فريادھای " مرگ بر ديکتاتور"؛ " خامنه ای

دھد که با ترس وداع کرده است .آن ھا وقتی فرياد می زدند " توپ ،

قاتله ،واليتش باطله" ؛ "مرگ بر اصل واليت فقيه"؛ " ملت ما يک

تانک ،کھريزک ،ديگر اثر ندارد" می دانستند چه می گويند .اين

صداست ،دين از حکومت جداست" ،طليعه ھای اميدبخش خواست

روحيه انقالبی ،ستايش برانگيز است .روحيه و شوری که خفت و

ھای توده ای است که ھيچگاه در چھارچوب نظام اسالمی و قانون

خواری نيروی سرکوب را نشانه رفته است و آن ھا را دير يا زود

اساسی آن تحقق پذير نيست .حاال ديگر مردم به يک رفرم بزرگ

از درون منفجر خواھد کرد.

می انديشند و برای رسيدن به آن تدارک می بينند .اما برای رسيدن
به اين ھدف ،ھنوز راه دشواری در پيش است .ھنوز تمامی بخش

 13آبان  88يک ويژگی مھم ديگر نيز داشت .تظاھرات توده ای و

استبداد تا
ھای جامعه به ميدان نيامده اند .برای درھم شکستن سد
ِ

سراسری ،پيوند يک سلسله حرکت ھا و اعتراضات مطالباتی بود که

دندان مسلح دينی ،به بسيج ھمگانی و توده ای نياز ھست .به ميدان

از تظاھرات روز قدس تا  13آبان جريان داشت .اعتصابات و

کشانده شدن اقشار گوناگون جامعه ،درگير شدن محالت باال و پائين

گردھم آئی ھای کارگری در اين چند ماه ،بطور چشمگيری افزايش

شھرھا ،پيوند زنان پيشرو و اکثريت عظيم زنان کشور که از ستم

يافته بود .ارتش مزد و حقوق بگيران برای رسيدن به حقوق و

جنسی و نابرابری حقوقی رنج می برند ،پيوند مبارزاتی دانشجويان

دستمزدھای معوقه ی خود ،برای از ميان بردن شرايط غيرانسانی

با معلمان و دانش آموزان ،به ميدان آمدن کارگران بخش ھای

حاکم بر محيط ھای کار ،برای برچيدن سدھا و موانع تشکل ھای

گوناگون توليدی و خدماتی ،کارگاه ھای کوچگ و کارخانه ھای

صنفی و طبقاتی خود ،در حال تجديد آرايش است .حرکت ھای چند

ٍ
برزگ ،ھمبستگی مبارزاتی مليت ھای ساکن کشور ،ضرورتی تام

ماه گذشته ،طليعه ی اين سمت گيری است .دانشجويان نيز در يک

دارد .با به ميدان آمدن بخش ھای گسترده تری از جامعه ،راه

ماه گذشته ،در اکثر دانشگاه ھا ،خواست ھای خود را با صدای بلند

پيشروی تسھيل خواھد شد.

اعالم کردند؛ به پادگانی شدن دانشگاه ھا اعتراض کردند؛ بساط
سخنرانی مزدوران رژيم را اين جا و آن جا بر ھم زدند و برای

برای تدارک رفرم بزرگ ،و برای اين که خيابان بتواند نقش

آزادی انديشه و تفکر و تحقيق ،مشت بر آسمان کوبيدند و ارتجاع

اصلی را بازی کند ،بايد اعتراضات و تظاھرات خيابانی ،با

مذھبی حاکم را به چالش طلبيدند .مبارزات مادران و خانواده ھای

اعتصابات و گردھم آئی ھا در دانشگاه ھا ،مدارس ،ادارات ،کارگاه

گان استبداد دينی نيز شجاعانه پرچم
زندانيان سياسی و جانباخته
ِ
جنايات رژيم،
شاھدان
اعتراض و دادخواھی را بر دوش کشيدند .اين
ِ
ِ

ھا ،کارخانجات ،معادن ،بندرگاه ھا ،فرودگاه ھا و مراکز حمل و نقل
شھری گره بخورد .روشن است که اين مجموعه اقدامات يک روزه

صدای مظلوميت يک ملت را ھر روزه فرياد زدند و جھانيان را به

تحقق نخواھد يافت .زنجيره ی اقدامات پراکنده و مطالباتی اقشار

ابعاد خشونتی که رژيم اسالمی بر مردم ايران روا می دارد ،آگاه

گوناگون ،به تدريج به مثابه جويبارھای کوچک اما روان ،به

ساختند .مبارزات زنان ھم ،آرامش را از حکومتيان ربوده است.

رودخانه ھای بزرگتری تبديل خواھند شد و دريای طوفانی مردم را
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راه کارگر
گردھمايی فرھنگی دختران بلوچ
گردھمايی فرھنگی دختران بلوچ

بوجود خواھند آورد .و اين دريای طوفانی ،دستگاه استبداد دينی را
در گرداب ھای خود غرق خواھد ساخت.

چھارشنبه  13آبان ماه سال 1388

 15آبان 1388ـ  6نوامبر2009

دستگاه واليی و سياست شکست خورده انتقام
از سايت روشنگری

*احسان فتاحيان فعال سياسی کرد ,عليرغم اعتراضات گسترده
داخلی و بين المللی برای نجات جان وی در سحرگاه چھارشنبه
در زندان سنندج اعدام شد تا پيام دستگاه واليی به گوش جوانان
معترض ايران برسد:اعدام! احسان فتاحيان قربانی انتقام جويی
دستگاه زور و سرکوب از جوانان معترض ايران شد.
روشنگری :پس از تظاھرات گسترده مردم در  13آبان که

اولين گردھمايی فرھنگی دختران بلوچ در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار شد .در
اين نشست صميمانه  ،دختران بلوچ با ھم درباره ی مشکالت موجود و چگونگی بھبود
اوضاع به بحث پرداختند.اين نشست که در واقع اولين جلسه از آن برگزار شد
اختصاص يافت به “چرايی منزوی شدن دختربلوچ ،عدم فعاليت و کم مشارکتی در
فعايت ھای فرھنگی و اجتماعی “ .دختران استقبال بدی از مراسم نکرده بودند ،اما باز
ھم با توجه به تعداد جمعيت دانشجويان دختر بلوچ در دانشگاه رقم کمی به حساب می
آمد،که اين مساله خود يکی از مسايل مورد بحث جلسه بود .طبق معمول ھريک از
دانشجويان نظری داشتند،عده ای کم کاری دختران را به ديد بسته جامعه اطراف نسبت
دادند،اينکه وقتی در جمعی ظاھر شوند و فعاليت کنند بعضی افراد تنگ نظر قضاوت
ھا نابجا درباره وی کرده و فعاليت ھای او را در پس رسيدن به ھدفھايی غيرفرھنگی
بدانند.در واقع مساله ای که خيلی در بحث ھا نمود داشت ترس از قضاوت نادرست در
مورد دختر بلوچ بود،که البته خيلی از دانشجويان با اين موضوع مخالف بودند .اگر
واقعا خواھران بلوچ خواھان کشور و استان مدرن و پيشرفته و آزاد ھستند پس بايد آزاد
فکر کنند .آ خر صحبت بعضی دانشجويان نتيجه اين بود که عده ای در اثر تعصبات بی
جای خانوادگی منزوی شده اند ھمانطور که ميدانيد مساله ای که خيلی از زنان و
دختران بلوچ با آن گريبانگير ھستند ھمين تعصبات خشک است.خانواده ای که خودشان
برای دختر تصميم ميگيرند و با تحصيل او موافقت نميکنند و حال که دختر با تالش
خود پا به دانشگاه گذاشته برای او ھزار شرط و شروط گذاشته اند و دختر ھم از ترس
اينکه مبادا اين قضاوت ھای نابجا به گوش خانواده برسد دست از ھر کاری کشيده
است،در واقع عدم اطمينان خانواده .ھمين طور توجه نکردن به خواسته ھا و نظرات
فرزند در خانواده که باعث عدم خودباوری دختر بلوچ شده و از اظھار نظر و ديده
شدن در جمع او را دور کرده است .بطور کلی به نظرم ميتوان در مورد اين جلسات
گفت که می توانند واقعا اثر مثبتی داشته باشند در بيشتر شناختن دختر دانشجوی بلوچ و
ارائه راھکار برای مشکالت موجود و عوض کردن ديد منفی و ترس دانشجويان  .جنبه
مثبت ديگر اين جلسات دخترانه آمادگی بيشتر دختران برای حضور در اجتماعات و
ھمايشات با اھداف باالتر و حضور دانشجويان دختر و پسر بلوچ در کنار ھم ،عاليت
ھای مفيد و بالخره دست ھمديگر را گرفتن برای رفع مشکالتی که در سطح اجتماع

طی آن مردم در  20شھر کشور در اجتماعات اعتراضی خود با
صراحت بی مانندی ھسته اصلی بازتوليد زور و استبداد در کشور يعنی
دستگاه واليی را مستقيما زير حمله گرفتند ,از نکات مھم و درخور توجه
اين بود :واکنش دستگاه واليی در برابر اين طغيان نيرومند خشم و
اعتراض مردم چه خواھد بود؟ اين دستگاه از کدام مسير خواھد رفت؟
ھمان راھی که از پس از انتخابات با اعدام و شکنجه و تجاوز جنسی و
آدم ربايی و برپايی شوھای تلويزيونی از قربانيان و انسداد مجاری
خبررسانی و دروغ پراکنی از رسانه سراسری تحت کنترل در پيش
گرفته بود؟
اعدام احسان فتاحيان فعال سياسی کرد ,عليرغم اعتراضات گسترده
داخلی و بين المللی برای نجات جان وی در سحرگاه چھارشنبه در زندان
سنندج بدون ھيچ ترديد بھترين نمونه در کنکاش واکنش دستگاه حاکم به
طغيان مردم به شمار می رود .اين جوان آزاديخواه قربانی شد تا پيام
دستگاه واليی به گوش جوانان معترض ايران برسد :و اين پيام در يک
کلمه با وجود ھمه حمايت ھا از توقف اين حکم در سطح کردستان ,در
کل کشور و در سطح جھانی ,اعدام و محو فيزيکی بود و بس .احسان
فتاحيان قربانی انتقام جويی دستگاه زور و سرکوب شد.

گريبانگير بلوچ است.

تنھا اما اعدام احسان فتاحيان که بار ديگر قلب بسياری از آزاديخواھان,
عدالت جويان و طرفداران حقوق بشر را جريحه دار کرده نيست که راه
به واکنش دستگاه واليی در برابر سرريز خشم و اعتراض مردم در 13
آبان می برد .آدم ربايی در دانشگاھھا ,و دستگيری و بازداشت گروھی
فعالين دانشجويی ,صدور احکام سنگين و وحشيانه برای گروھی از
بازداشت شده گان اعتراضات ماھھای پس از انتخابات ,آغاز محاکمه
شرکت کنندگان در تظاھرات  13آبان به جای آزادی بی قيد و شرط ھمه
آنھا ,تھديدات فرماندھان انتظامی و از جمله احمدی مقدم که ھشدار داده
است که تظاھرکنندگان از اين پس با ماسک ھم امنيت نخواھند داشت,
تھديد جديد به "برخورد" با رسانه ھا از سوی دادستان تھران ,بی فرجام
ماندن طرح ھاشمی رفسنجانی برای نزديک کردن جناح ھای رژيم و
برقراری آشتی بين آنھا ساير حلقاتی است که سياست ھسته اصلی قدرت
در مقابل مردم را پس از حرکت بزرگ و حماسی مردم در  13آبان
توضيح می دھد.
آيا دستگاه واليی و پاسداران و امنيتی ھای ھمدستش از طريق اعدام
جوانانی چون احسان فتاحيان ,شکنجه و تجاوز جنسی به اسرای مردم در
اردوگاھھا ,آدم ربايی و صدور احکام سنگين قضايی ,ايجاد جو ارعاب
در دانشگاھھا ,تھديد دائمی مردم و تجديد سازماندھی نيروھای سرکوب
و منسجم تر کردن آنھا توانسته است جنبش اعتراضی مردم را در ھم
بشکند؟ پاسخ به اين سوال از زمانی که خيزش نوين اعتراضی مردم
آغاز شده است تاکنون کامال روشن است .شعارھا از "رای منو پس بده"
به "مرگ بر اصل واليت فقيه" و "مرگ بر خامنه ای" ارتقا يافته و
داقل  20ش بز گ ديگ کش ھ با ت ان د اعت اض به ز

رھا بلوچ
* پيوندھا *
سردبير نشريه  :منصور نجفی
mansour.nadjifi@telia.com
ايميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net
تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530
شماره فاکس سازمان
33-1-43455804
سايت راه کارگر
www.rahekargar.net
سايت خبری راه کارگر
/http://rahekargar.wordpress.com
سايت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org
سايت راديو صدای کارگران ايران
www.sedayekargaran.com
نشر بيدار
www.nashrebidar.com
نشريه انگليسی ايران بولتن
www.iran-bulletin.org
توجه  :مقاالتی که با کد " ديدگاه " مشخص ميشوند  ،الزاما بيانگر
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