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 سرمقاله 

 پيش به سوي ايجاد
 قطب راديكال دانشگاه هاي ايران
 سامان راد

بار ديگر شانزدهم آذر، روز دانشجو را در پـيـش     
داريم، و موضوع اصلي بحث در محافل، چه چپ 
و چه راست، همين روز و وقايع مربـوط بـه آن       

اما اين بار، در شرايطي متفاوت با سال هاي .  است
امسال در حالي .  آذر مي رويم 16پيش، به استقبال 

آذر مي رسيم كه هنوز عرق مردم معـتـرض    16به 
در خيابان ها، و نيروهاي سركوبگر از درگـيـري       
هاي خياباني خشك نشده، رژيم سـرمـايـه داري      
ايران و دول غربي يك دست خود را مشتاقانه بـه    
سوي يكديگر دراز مي كنند و بـراي در آغـوش       
كشيدن يكديگر بي تابند، و در عين حـال، بـراي     
كسب امتيازات بيشتر با دست ديگر گوش طـرف    

با پا در مياني هاي عـنـاصـر    .  مقابل را مي پيچانند
ميانه رو و آنان كه وحدت در مقابل مـردم را از      
نزاع بر سر سهم و سود بيشتر واجب تر مي دانند، 
بعيد نيست كه دو جناح رقيب در ايران با هـم در    

 . آشتي در آيند
از ساعاتي پس از اعالم نتايج اوليه انتخـابـات در     
ايران، اعتراضات و تجمعات به بهانه مخالفـت بـا     

اولين تجمعات در همـان  .  نتيجه انتخابات آغاز شد
زمان شمارش آرا در خيابان فاطمي و مسير هـاي    
. نزديك به ساختمان وزارت كشور شكل گـرفـت  

اين تجمعات در نقطه اوج خود به تظاهرات هـاي  
چند ميليوني معترضين در مسير خيابان كريمخـان  

درگيري هاي شديد مـردم  .  و بولوار كشاورز رسيد
معترض با نيرو هاي سركوبگر، كشته شدن تعـداد  
زيادي از معترضين، دستگيري هاي چـنـد هـزار        
نفره، و لج بازي مردم در مقابل تهديد ها و خط و 
نشان كشيدن هاي باال ترين مقام هاي رژيـم، هـر     

در واقع نه جناح .  دو جناح حاكميت را شوكه كرد
نزديك به احمدي نژاد و نه جناح اصالح طـلـب،   

در .  هيچ كدام انتظار چنين اعتراضاتي را نداشتـنـد  
طول حيات جمهوري اسالمي، بارها و بـار هـا         

شاهد تقلب در انتخابات بوده ايم، اين تقلـب هـا     
گاه چنان يك جناح حاكميت را مي رنجانـد كـه     
لب به اعتراض مي گشود يا تلويحا از تقلب خبـر  

مهدي كروبي در دوره پيش نـيـز بـارهـا       .  مي داد
نسبت به تقلب هاي انجام گرفته اعتراض كرد، و   
در طول چهار سال زمامداري احمدي نـژاد نـيـز      
. مدام از آن خواب چند ساعته خود حرف مي زد  

هاشمي رفسنجاني پس از انتخابات دوره پـيـش،     
موضوع تقلب و متقلبان را به خدا سپرد تا منـافـع   

اما اين بار، همان زمزمـه  .  حاكميت در خطر نيفتند
هاي تقلب در شمارش آرا، تنها ساعاتي پـس از      
پايان راي گيري، موجب اعتراض مردم در خيابـان  

در واقع نيروي فراواني كـه در روزهـاي       .  ها شد
پس از انتخابات در خيابان ها ديديم، در طول سي 
سال گذشته بر اثر فشار سياسي و سركوب، و نيـز  
مشكالت اقتصادي چند سـال اخـيـر، در درون          
جامعه ايران شكل گرفته بود، و تنها در انتظار بهانه 

بحث تقلب در .  يا رخنه اي براي فوران مي گشت
انتخابات و حمايت از نامزد معترض، تنها بهانه اي 
بود براي انفجار اين خشم و نيروي انبـاشـتـه در      

 . جامعه
وقايع پس از انتخابات، چنان وضعيت سـيـاسـي      
كشور را متحول ساخته كه به اين راحتـي قـابـل      
. بازگشت به روزهاي پيش از انتخابـات نـيـسـت      

زنان، جوانان، دانشجويان و در واقع كل جامعه، به 
مردمي كه حضور ميليونـي  .  شدت سياسي شده اند

در خيابان را پس از سي سال تجربه كردند، زنانـي  
كه سال هاي سال ستم را، در خـيـابـان هـاي             
شهرهاي مختلف فرياد زدند، به اين راحتي بـراي    
. هميشه به خانه هاي خـود بـر نـمـي گـردنـد            

دانشجوياني كه تمايلي به دخالت در سـيـاسـت        

نداشتند، يا امسال براي اولين بار وارد دانشـگـاه       
شدند، آينه تمام نماي وضعيت جامعه خـواهـنـد      
بود، آن هم با شدتي فراتر از آنچه پيشـتـر ديـده      

نمونه هاي آن را نيز مي بينيم، در روز هايي .  بوديم
كه تظاهرات هاي خياباني خاموش شـده اسـت،       
فضاي دانشگاه هاي كشور، و حتي دانشگـاه آزاد،    
كه معموال اعتراض سياسي در آن ديده نمي شـد،    

اين فضاي مخالفت و مـبـارزه از       .   ملتهب است
جامعه به دانشگاه منتقل شده است، و اين به معني 
سياسي شدن اكثر دانشجويان، و گسترش فعاليـت  

چنيـن اتـفـاقـي، بـراي چـپ             .  سياسي آنهاست
. دانشجويي، هم مي تواند فرصت باشد و هم خطر

فرصت از اين جهت كه بسياري از اين نيـروهـاي   
جوان و تازه نفس، مـي تـوانـنـد بـه صـفـوف              
دانشجويان راديكال در دانشـگـاه هـاي كشـور           
بپيوندند؛ و خطر از اين جهت، كـه در صـورت       
نداشتن هدف، برنامه و ابزار الزم براي جذب ايـن  
افراد، تمامي آنها به نيروهاي راست و سـازشـكـار    
تبديل خواهند شد؛ زيرا در حال حاضـر، قـطـب      
رفورميستي در دانشگاه هاي كشور موجود است و 
توانايي جذب نيروهاي معترض و استفاده از آنهـا  

در واقـع    .  در راستاي منافع سران خود را داراست
مساله مهمي كه پيش روي جنبش چپ دانشجويي 
قرار مي گيرد، دخالتگري موثر در ميان دانشجويان 

در شرايطي .  معترض، و ارائه آلترناتيو به آنان است
كه طبق پيش بيني، رهبران اصالح طلب به سـوي    
سازش با جناح اصولگرا حركت مي كنند؛ مردمِ به 
خيابان آمده را به عنوان برگ برنده خود در پـاي    
ميز مذاكره به كار مي برند و تالش مي كنـنـد تـا      
مبارزه را به چارچوب قانون اسـاسـي و نـظـام           
جمهوري اسالمي محدود كنند؛ بر اثـر ايـن بـي        
عملي، خيانت هاي آشكار و عدم ارائه راهكار از   
سوي رهبران، جوانان دچار گسست از آن ها مـي  
شوند و شكلي راديكال تر به شعارها، خواسته هـا  
و اعتراضات خود مي دهند؛ آنچه اهميت مي بايد، 
موضوع دخالتگري در ميان دانشجـويـان اصـالح      

جواناني كه در آينده نزديك، مانند ماه .  طلب است
، از جريان اصـالحـات     1378تير  18هاي پس از 

گسست و از رهـبـران     

بر اثر اين بي عملي، خيانت هاي آشكار و 
عدم ارائه راهكار از سوي رهبران، جوانان 
دچار گسست از آن ها مي شوند و شكلي 

راديكال تر به شعارها، خواسته ها و 
 اعتراضات خود مي دهند

 ادامه در صفحه شانزده
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 جنبش دانشجويي ايران

 چگونه آغاز شد؟
 :مرور جنبش دانشجويي در ايران

 1357تا  1320از 
 جالل فتاحي

بيشتر  دانشجويان ايراني براي       1320  تا قبل از دهه   
تحصيل به خارج از كشور مي رفتند و در دانشگاه          

 53گروه  . كردند  هاي خارج از كشور تحصيل مي      
نفر كه تعدادي از آنها تحصيل كردگان خارج             

. شدند  بودند، فعاالن اصلي اين دوره محسوب مي       
دكتر تقي اراني كه در رشته فيزيك تحصيل كرده          
بود، با راه اندازي مجله دنيا با همكاري تعدادي از          
تحصيل كردگان آن دوره، اولين سنگ بناي فعاليت        

، اين جنبش   1320ي    در دهه . دانشگاهيان را گذارد  
با وجود دمكراسي ناقص در اين       . گسترش يافت 

هاي   دهه كه متاثر از جنگ جهاني دوم بود، گروه          
ها آزاد    سياسي تا حدودي براي فعاليت در دانشگاه      

هاي دانشجويي گسترش     در نتيجه، فعاليت  . بودند
يافته و دانشگاه به يكي از مراكز مهم فعاليت               

 .سياسي تبديل شد
مرداد كه به غير از سلطنت          28پس از كودتاي     

طلبان، تمام گروه هاي سياسي مورد تهاجم قرار          
گرفتند، دانشجويان براي حفظ آرمان هايشان           

سركوب آغاز شد و       . دست به مقاومت زدند      
دانشگاه به عنوان پايگاه محكم و مركز تجمع             
عناصر پيشرو و آگاه، در برابر تجاوزات، سنگر           

دانشجويان مبارز اعتراضات    . خود را حفظ كرد     
وسيعي عليه رژيم كودتا برپا كردند، به طوري كه          
پس از گذشت چند ماه از كودتا، در دانشگاه              
تهران بزرگترين تظاهرات دانشجويي را عليه            
حكومت و در اعتراض به سفر نيكسون، معاون           

وي براي  . وقت آمريكا، بر پا كردند      جمهور    رييس
بازديد از پيروزي هاي كودتاچيان به ايران سفر           

 2نيروهاي تيپ      32آذر  16در روز    . كرده بود   
زرهي براي سركوب اين تظاهرات به دانشگاه           

دانشجويان مبارز، قهرمانانه در مقابل      . اعزام شدند 
نظاميان شاه  . آرايي كردند   نيروهاي نظامي صف   

سه تن از دانشجويان به      . را به گلوله بستند      آنان  

رضوي به    نيا و شريعت     ، بزرگ   نامهاي قندچي 
شهادت رسيده و صدها نفر زخمي و دستگير             

نظاميان در دانشگاه مستقر شده و با              . شدند
خشونت و وحشي گري، حكومت نظامي را اعمال    

 .كردند
آذر هنگام ورود     18به رغم اين سركوب، در روز       

نيكسون، تظاهرات وسيعي براي گرامي داشت          
اين تظاهرات  . شهداي روز شانزدهم برگزار شد      

مبدل به برخوردهاي خياباني با پليس و نيروهاي         
اي ديگر از دانشجويان          سركوبگر شد و عده      

تا مدتها نيروهاي نظامي در           . دستگير شدند  
دانشگاه مستقر بوده و به دستگيري و تعقيب               

اما هيچ گاه     . پرداختند   مبارزان دانشجويي مي    
. نتوانستند دانشگاه را به طور كامل ساكت كنند           

دانشجويان به سازماندهي مخفي در دانشگاه ادامه        
سال نيروهاي نظامي     7هنگامي كه پس از      . دادند

مجبور به ترك دانشگاه شدند، بار ديگر جنبش           

دانشجويي نشان داد كه در تمام دوران حضور            
نظاميان در دانشگاه، به فعاليت زيرزميني خود ادامه      

شاه مجبور شد براي       1339در سال    . داده است 
سرپا نگه داشتن حكومت خود و حل مشكالت          

وي . سياسي و اقتصادي، دست به اصالحات بزند       
حكومت اصالح طلب اميني را بر سر كار آورد و           
به ظاهر فعاليت هاي سياسي و دانشجويي را آزاد          

اما به زودي با جنبش سازمان يافته عظيم          . گذارد
 .دانشجويي مواجه شد

اولين اجتماعات در طرفداري از مصدق و جبهه          
در ميدان جالليه      1339ملي، در مرداد ماه سال          
اين تظاهرات   . برگزار شد  ) پارك الله فعلي     (

مستقيما توسط دانشجويان سازمان يافته و اداره          
دانشجويان به سرعت پس از اين نمايش        . مي شد 

. سازمان دانشجويان كردند      قدرت، اقدام به تشكيل   
اين سازمان كه متشكل از نيروهاي چپ و ملي            
بود، فعاليت خود را هماهنگ كرده و كليه گروه            
هاي مخفي سال هاي قبل را به دور خود جمع             

همكاري نيروهاي چپ و ملي در اين زمان          . كرد
جناح راست جبهه ملي        فعاليت. بسيار گسترده بود  

براي كنار گذاشتن نيروهاي چپ، با مخالفت            
شخص مصدق و جناح ديگر جبهه ملي مواجه           

 .شد
انتخابات   1339هنگامي كه در بهمن ماه سال           

مجلس بيستم تجديد شد، سازمان دانشجويان           
تظاهرات وسيعي در دانشگاه به طرفداري از             

دانشجويان كه  . آزادي هاي دمكراتيك برگزار كرد     
چند روز دانشگاه را اشغال كرده بودند، به خيابان          
ها ريختند و مدت دو هفته تظاهرات در خيابان ها          

تعدادي از بازاريان و اصناف نيز به          . ادامه يافت 
حمايت از اين تظاهرات، مغازه ها را تعطيل كرده          

نيروهاي نظامي و انتظامي در      . و به آنها پيوستند    
جنبش . اين مدت صدها نفر را بازداشت كردند         

ر اين دوره پيوستگي با ساير بخش           دانشجويي د 
به دنبال آن نيروهاي    . هاي اجتماعي را تجربه كرد    

امنيتي، دانشگاه را تعطيل كرده و بازگشايي آن را           
 .به سال بعد موكول كردند

هم زمان با بازگشايي دانشگاه ها در سال بعد،             
حركات            جنبش معلمان نيز به يكي از باشكوه ترين

ارديبهشت در    12خود دست زد و در تظاهرات         
در اين درگيري،   . مقابل مجلس با پليس درگير شد     

دكتر خانعلي يكي از معلمان با گلوله مستقيم             
كشته ). 1(سرگرد شهرستاني به شهادت رسيد          

شدن او بار ديگر دانشجويان را به خيابان ها               
چند روز متوالي، دانشجويان خيابان هاي        . كشاند

اطراف دانشگاه و مجلس را صحنه تظاهرات خود         
بار ديگر جنبش دانشجويي با حركات       . قرار دادند 

ساير اقشار هماهنگ شده و پيكر واحدي را              
در اين دوره ارتباط جنبش            . تشكيل دادند  

اين نزديكي،  . دانشجويي و مردم بسيار نزديك بود     
يكي از  . خود را در چند حركت ديگر نيز نشان داد    

اين حركات، مساله جاري شدن سيل شديدي در         
مناطق جنوبي تهران      

تا مدتها نيروهاي نظامي در دانشگاه مستقر 
بوده و به دستگيري و تعقيب  مبارزان 

 .پرداختند دانشجويي مي

اما هيچ گاه نتوانستند دانشگاه را به طور 
 كامل ساكت كنند

 ادامه در صفحه هفده
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تعطيلي كالس ها و تجمع     : دانشگاه خواجه نصير  
دانشجويان در اعتراض به بازداشت ميالد اسدي،         

 آذر 10سهيل محمدي و علي پرويز، سه شنبه 
نامه فارغ التحصيالن     : دانشگاه پيام نور مشهد     

دانشگاه، خطاب به مدير يونسكو براي بررسي           
 محروميت از تحصيل دانشجويان در ايران

اعتصاب غذاي   :  دانشگاه رازي كرمانشاه    
دانشجويان در اعتراض به ايجاد خفقان در               
دانشگاه، بازداشت بابك غياثي از دانشجويان اين         
دانشگاه، احضارهاي انضباطي و همچنين              
مشكالت صنفي و مديريت نامطلوب دانشگاه، سه       

 آذر 10شنبه 
ادامه شعار نويسي و      : دانشگاه رازي كرمانشاه   

پخش اعالميه در پي سركوب شديد و عدم دادن           
مجوز به نشريات و برخورد سنگين با فعاالن             

 دانشجويي در اين دانشگاه
اعتراض به حضور صفار    : دانشگاه محقق اردبيلي  

 هرندي
تن از      600تحصن حدود      : دانشگاه اروميه  

دانشجويان در اعتراض به بي توجهي مسووالن          
اين . آذر  7نسبت به وضعيت رفاهي دانشگاه، شنبه       

تحصن اعتراضي، پس از كشته شدن احسان             
 87جابري، دانشجوي فيزيك هسته اي ورودي          

دانشگاه اروميه، در يكي از خوابگاه هاي دانشگاه،         
 .شكل گرفت

تجمع و اعتراض به ادامه بازداشت      : دانشگاه تهران 
دانشجويان، از جمله احسان دولتشاه، البرز زاهدي       

 و مهرداد بزرگ، دانشجويان دانشگاه تهران
طومار دانشجويان دانشكده علوم     : دانشگاه عالمه 

اجتماعي در اعتراض به دستگيري و بازداشت           
دانشجويان و احضار و صدور پي در پي احكام            

 كميته انضباطي در اين دانشگاه
چهار روز  : دانشگاه پلي تكنيك واحد ماهشهر      

تحصن در اعتراض به ضرب و شتم يكي از               
 اعضاي شوراي صنفي اين واحد دانشگاهي

تجمع و اعتصاب غذا    : دانشگاه بين المللى قزوين   
 در اعتراض به بازداشت همكالسى ها

اعتصاب و تعطيلي    : دانشگاه آزاد تهران جنوب    
كالس هاي بعد از ظهر در اعتراض به احضار             

 دانشجويان اين دانشگاه
تجمع خانواده هاي دانشجويان بازداشتي           

در مقابل دادگاه انقالب،    دانشگاه عالمه طباطبايي    
 به دليل بي خبري آنها از فرزندان شان

حضور دانشجويان معترض در جلسه نماينده         
و اعتراض به دستگيري    وزارت علوم در پاريس     

ها، تعطيلي نشريات دانشجويي، سركوب              
تظاهرات دانشجويي، تصفيه اساتيد دانشگاه و          

 آذر 7حمله به علوم انساني، شنبه 
: تظاهرات بزرگ دانشجويان آلماني در اليپزيك     

اعتراض به شرايط دشوار تحصيل، تغييرات سيستم     
آموزشي و پرداخت شهريه دانشجويي در دانشگاه        

 هاي آلمان

 اخبار دانشجويي

آذر به عنوان     16سه روز مانده به برگزاري مراسم        
روز دانشجو، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اعالم    

 16كرد كه كالس هاي درس دانشگاهها در روز            
هم زمان نيز سپاه تهران اعالم        . آذر تعطيل نيست  
آذر به دانشجويان، گل هديه        16كرده كه در روز      

 .خواهد داد
فرماندهى نيروى انتظامى تهران بزرگ در اطالعيه         
اي گفته است كه پليس بر اساس وظايف قانونى           
خود به هيچ عنوان اجازه برپايى تجمعات غير             

. دهد    آذر ماه را نمى   16 قانونى و غير مجاز در روز       
اين فرماندهى افزوده است كه مراسم اين روز، تنها         
در مراكز دانشگاهى و آموزش عالى و با مجوز             

 .شود  وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برگزار مى

تهديد نيروى انتظامى به برخورد با معترضان در           
حالى صورت مى گيرد كه روز دوشنبه هفته               
گذشته، مرتضى تمدن، استاندار تهران گفته بود           
شوراى تامين استان هيچگونه تمهيدات امنيتى براى       

يك روز قبل از     . بينى نكرده است      اين روز پيش  
اين، صفرعلى براتلو، معاون سياسى اجتماعى            
استاندار تهران نيز، در گفت و گو با خبرگزارى             

تا كنون چند    : دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود       
مجوز براى بسيج دانشجويى صادر شده، اما بقيه           
تشكل ها از جمله انجمن اسالمى، تا اين لحظه             

: وى افزوده بود  . اند    درخواست مجوز از ما نداشته    
آذر اين    16بينى ما از نوع برگزارى مراسم           پيش  

 .نيست كه در اين روز شلوغى رخ دهد

 نامه جمعي از فعاالن دانشجويي
 پلي تكنيك خطاب به ماموران انتظامات

 
جمعي از فعاالن دانشجويي پلي تكنيك با انتشار          
نامه اي خطاب به ماموران انتظامات اين دانشگاه،          
ضمن تشريح شرايط حاكم بر كشور و يادآوري           
اعمال غيرقانوني و غير اخالقي مديريت دانشگاه         
در گذشته، از ماموران انتظامات دعوت كردند در          

آذر به خيل عظيم دانشجويان و مردم             16روز  
دانشجويان به ماموران انتظامات تذكر         . بپيوندند

داده اند كه در صورتي كه به حركت دانشجويان و          
مردم بپيوندند، دست آنان را به گرمي خواهند             
فشرد، اما اگر در مقابل دانشجويان بايستند و قصد          
ايجاد رعب و وحشت و درگيري داشته باشند،            
عكس و نام آنان را در رسانه هاي جمعي منتشر             
خواهند كرد تا ملت ايران خود فرزندان ناخلفش          

 .را به راه راست هدايت كند

 سخنان فرماندهان نظامي و دولتمردان
 آذر 16در آستانه 

 اعتراضات دانشجويي طي دو هفته اخير
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 بازداشت بيش از هشتاد دانشجو در يك ماه اخير

 ادامه در صفحه بعد

فعال دانشجويي كه در جريان          عاطفه نبوي     
اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري،          

خرداد بازداشت شده بود، به تحمل چهار         25شب  
وي به اتهام      . سال حبس تعزيري محكوم شد        

ارتباط با سازمان مجاهدين خلق و  شركت در             
خرداد ماه مورد محاكمه       25تظاهرات غيرقانوني    

در حكم صادره از سوي دادگاه، وي        . قرار گرفت 
از اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين، تبرئه شده            

است، اما به اتهام  اخالل در نظام عمومي و                  
اجتماع و تباني عليه نظام از طريق شركت در              
تظاهرات غيرقانوني مورد محكوميت قرار گرفته         

 .است
دانشجوي كه در پي حوادث بعد از       حسام سالمت   

انتخابات رياست جمهوري در تهران توسط             
نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود، با اتهاماتي            
همچون تبليغ عليه نظام و تجمع و تباني به قصد            
بر هم زدن امنيت كشور، به تحمل چهار سال              

حسام سالمت كه در     . حبس تعزيري محكوم شد    
آزمون دكتراي جامعه شناسي در دانشگاه تهران با         
رتبه نخست پذيرفته شده بود، با دخالت هاي مدير         
گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران و نهادهاي            
. امنيتي خارج از دانشگاه، از ادامه تحصيل بازماند         

وي در كميته كه توسط دانشجويان ستاره دار براي         
دفاع از حق تحصيل تاسيس شده بود، فعاليت مي          

 .كرد
عضو كميته گزارشگران حقوق بشر،      سعيد حبيبي   

به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي        
ايران و اجتماع و تباني با هدف اقدام عليه امنيت            
كشور، به سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام           

شركت در اجتماع افراد       . بازداشت محكوم شد    
مخالف نظام در خاوران، شركت در جلسات گروه        
چپ ماركسيستي به مناسبت روز دانشجو، شركت        
در جلسات روز دانشجوي دانشگاه علوم اجتماعي       

و راه اندازي وبالگ دانش       86آذر    16به مناسبت   
سرخ از جمله مواردي هستند كه به عنوان مصاديق           

 احكام صادره زندان و شالق
 :دانشگاه شيراز براي دانشجويان طي يك ماه اخير

بنايي، جاللي، سعيد رضايي، زاهدي، ظـهـوريـان،    
احمد عارف، ايوب پورفتحي، طـاهـري، خـيـبـر        
صفرپور، علي صالح پور، كاظم رضايي، يـحـيـي      
طاووسي، ندا اسكندري، خديجه قهرماني، عـلـي     
عسگري، نظري، شـيـروانـي، بـاقـري، احسـان           

 پورسلطان و ابواالحراري
 :دانشگاه پلي تكنيك واحد تفرش

حميد عظيمي، محمد اسعدي، سعيد قاسمي، امين 
عربي، علي مطلبي، كورش يكان، محـسـن ادبـي      
پور، محسن پريزاد، سياوش بيگ مـديـان، ايـزد        

 جابري و مسعود مرادي
 :آموختگان ليبرال  دانشجويان و دانش

احسان دولتشاه، مهرداد بزرگ، سورنا هـاشـمـي،      
عليرضا موسوي، فرزان رئوفي، احسان دولـتـشـاه،    

 سينا شكوهي و البرز زاهدي
 :دانشجويان كرد دانشگاه هاي تهران

احمد اسماعيلي، دانشجوي حسابرسي دانشـگـاه     
امور اقتصادي دانشگاه تهران، آمـانـج رحـيـمـي،        
دانشجوي مديريت بيمه دانشگاه امور اقـتـصـادي،    
عبداهللا عارفي، دانشجوي دانشگاه عالمه، پخـشـان   
عزيزي، دانشجوي مددكاري اجتماعـي دانشـگـاه      
علمي كاربردي، ليال محمدي، دانشجوي تـربـيـت    
بدني دانشگاه الزهرا، سروه ويسـي، دانشـجـوي        
تربيت بدني دانشگاه الزهـرا و هـژار يـوسـفـي            
دانشجوي مهندسي كشاورزي دانشگـاه عـلـمـي       

 كاربردي
 :دانشگاه مازندران

اشكان ذهابيان، سياوش، بهنام فـرازمـنـد، زاوش      
 گرايلي و مهدي داوديان
 :دانشگاه عالمه طباطبايي
پور و    رضا زرگر، امير كاظم احمد ميرطاهري، علي

ياسر معصومي، دانشجويان دانشكده اقـتـصـاد و      
حميد نيك خواه، دانشجوي فلسفه و ، مـرتضـي     

 اسدي
 :دانشگاه آزاد تبريز

نژاد، بهروز فريدي، عطا عـلـيـزاده و       رسول عالي

 بهنام نيك زاد
 :دانشگاه  كاشان

اميرحسين چيت ساززاده، امين حيدري و مـجـيـد    
 شهرابي

 :تشكل اصالح طلب دانشگاه بين المللى قزوين
پيام حيدرقزويني، دانشجوى الهيات، فرهاد فتحي، 
دانشجوى فلسفه و سعيد سكاكيـان، دانشـجـوى      

 حسابدارى
 :دانشگاه خواجه نصير

ميالد اسدي، عضو شوراي مـركـزي تـحـكـيـم           
 وحدت، علي پرويز و سهيل محمدي

 :دانشگاه ايالم
 آرش خاندل و مراد باصره

 :كميته گزارشگران حقوق بشر
سعيد جاللي فر، دانشجوي اخراجي رشته فيزيـك  
دانشگاه زنجان و از اعضاي جمـعـيـت دفـاع از         

 كودكان كار و خيابان، سعيد كالنكي
و حميد قهوه چيان، دانشجوي كارشناسـي ارشـد     
حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي؛ فواد شمس، 
دانشجوي دانشكده جغرافياي دانشـگـاه تـهـران؛       
فرهاد شرفي، دانشجوي كـارشـنـاسـي ارشـد و          
پژوهشگر مسائل زنان در استان لرستان؛ سـلـمـان    
سيما، فعال دانشجويي دانشگاه آزاد و عضو كميتـه  
سياسي ادوار تحكيم وحدت؛ مـحـمـد يـوسـف        
رشيدي، دانشجوي رشته كامپيوتر، از دانشجـويـان   
سوسياليست پلي تكنيك؛ ميالد فدايي، دانشجـوي  
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز؛ عباس حكيم زاده، 
دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت؛ بابك غـيـاثـي،      
دانشجوي دانشكده كشـاورزي دانشـگـاه رازي          

 ...كرمانشاه و 

 بازداشت دو استاد دانشگاه
دكتر فرامرز جوانرودي، از اعضاي هيات عـلـمـي    
دانشكده مكانيك دانشگاه علم و صنعت و دكـتـر   
مسيح اهللا حقيقت جو، استاد تغذيه و گياه پزشكي 
دانشگاه شيراز نيز، طي يك ماهه اخير بـازداشـت     

 .شده اند
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 .اتهام سعيد حبيبي ذكر شده اند

از دانشجويان آزادي خواه و برابري      ميالد عمراني   
طلب، به دو سال حبس تعزيري به مدت دو سال           

، يك روز پيش    86آذر    12وي  . تعليق، محكوم شد  
آذر دانشجويان چپ،        13از برگزاري مراسم       

توسط نيروهاي امنيتي دستگير و به زندان اوين           
 .منتقل شده بود
به اتهام  فعاليت تبليغي عليه نظام و         نادر احسني   

اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور            
محاكمه و به تحمل يك سال حبس تعزيري              

اين اتهامات مربوط به شركت در         . محكوم شد 
در دانشگاه    86آذر    16مراسم دانشجويان چپ در     

تهران، حضور در اجتماع خاوران، شركت در            
در دانشگاه عالمه طباطبايي و دارا         8/8/86تجمع  

بودن دو وبالگ به نام هاي آرمان خلق و چپ              
انقالبي، در جهت فعاليت هاي گروه هاي چپ           

 .ماركسيستي مي باشد
دانشجوي فارغ التحصيل رشته    سوگند علي خواه    

علوم سياسي دانشگاه مازندران، رتبه سه كنكور          
كارشناسي ارشد و دانشجوي كنوني دانشگاه            
تهران، به شش ماه حبس تعزيري و پانزده ضربه           

اتهام وي شركت در تجمعات      . شالق محكوم شد  
، اغتشاش، اخالل در نظم       88خرداد    26و    25

دانشگاه و توهين به مسئوالن نظام عنوان شده            
 .است

ميالد حسيني كشتان، علي نظري، سياوش           
صفوي، علي دنياري، مازيار يزداني نيا، شوانه         
مريخي، علي عباسي و رحمان يعقوبي             
دانشجويان دانشگاه مازندران، كه به اتهام اخالل         
در نظم دانشگاه به دليل تجمع در دانشگاه در              

خرداد، در خرداد و تير ماه گذشته در            26تاريخ  
بازداشت بودند، هر كدام به شش ماه حبس               
. تعزيري و پانزده ضربه شالق محكوم شدند            

مصاديق اتهامات اين دانشجويان اغتشاش در           
دانشگاه، پاره كردن بنر مصور به تصوير آقاي             
احمدي نژاد، جلوگيري از برگزاري امتحانات و          

 .ايجاد بي نظمي در دانشگاه ذكر شده است
حميدرضا اميرخاني، مهدي خسروي و امين         

از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به       رياحي،  
دليل چاپ مطالب انتقادي در نشريه محاوره، به           

اين سه   . پرداخت جريمه نقدي محكوم شدند        
دانشجو طي حكمي از سوي دادگاه انقالب، به           
اتهام تبليغ عليه نظام از طريق همكاري با گروه            
هاي معاند خارج كشور، به پرداخت جريمه نقدي        

 .محكوم شده اند
قابل ذكر است كه طي يك ماه اخير، تعداد              * 

زيادي از دانشجويان، به دادگاه ها احضار شده اند،         
تعدادي بيشتري هم، به كميته انضباطي دانشگاه          
خود احضار شده و احكام سنگين محروميت از           
تحصيل به مدت يك يا چند ترم، محروميت از            

براي شان صادر شده    ... امكانات رفاهي دانشگاه و     
به علت تعداد زياد اين دانشجويان و احكام        . است

شان و محدوديت فضاي نشريه، اين موارد درج          
 .نگرديد

 اخبار دانشجويي

 اخبار كارگري

 نفر از فعاالن كارگري سنندج 14بازداشت 

تصميم مديريت ايران خودرو براي تغيير سـاعـت     
بـه خصـوص در          كار و فشار بيشتر به كارگـران 

سالن هاي توليدي، با اعتراض شـديـد كـارگـران       
خبرهاي رسيده حاكي از آن است كـه    .  روبرو شد

مديريت تصميم گرفته ساعـت كـاري شـيـفـت          
بعد از ظـهـر    7صبح تا  7 صبحكاري را به ساعت

با اين تغييرات، مديريت مي خواهد از   .  تغيير دهد
ساعت اضافه كاري كاسته و ساعت اضافه را عمال 
بر دوش كارگران بيندازد و با كاهش ساعت كـاري  
در شيفت بعداز ظهر، جبـران سـاعـت كـرده و           

 12كارگران را وادار كند بدون اضافه كاري، روزانه 
ساعت كار طاقت فرسا، آن هم در سـالـن هـاي        

 .توليدي، داشته باشند

 اعتراض كارگران ايران خودرو
 به سياست تغيير

 ساعت كاري شركت 
آذر ماه، گلگشتي در حـمـايـت از       13روز جمعه 

كارگران زنداني توسط فعالين كارگري و اعضـاي    
در ايـن    .  كميته هماهنگي در سنندج  برگزار شـد 

گلگشت، از كارگران زنداني و سنديكاي نيشـكـر   
هفت تپه اعالم حمايت شد و بيـانـيـه كـمـيـتـه          
هماهنگي براي كمك به ايـجـاد تشـكـل هـاي          

 .كارگري قرائت شد
در مسير برگشت در آبادي نايسر از توابع سنندج، 

نفر از شركت كنندگـان   14يك اتوبوس كه حامل 
بود، توسط نيروهاي امنيـتـي مـتـوقـف شـد و             

وفـا  .  سرنشينان آن دستگير و بـازداشـت شـدنـد      
قادري، دياكو قادري، صديق سبحاني و همسرش، 
يداهللا حمدي، كيومرث قادري، حبـيـب اهللا كلـه        
كاني، عر فان نادري، كاوه بهرامي، جمال خـانـي،     

واحد خاني، فايق سبحاني، كيو مرث سبحانـي و    
ساعـت  .  ظهير رضوي دستگير و بازداشت شده اند

بعد از ظهر، دياكو قادري فرزند وفا قادري كـه     4
هم زمـان هـمـسـر         .  سال سن دارد، آزاد شد 10

يكي ديگر .  صديق سبحاني نيز با ضمانت آزاد شد
از دستگير شدگان، خانمي اهـل آبـادي اطـراف        
سنندج بود كه متاسفانه به دليل بيماري آسم، دچار 

وي نيز همچـنـان وي در بـاز          .  مشكل شده بود
نفـر از     15آذر ماه  14شنبه .  داشت به سر مي برد

بستگان دستگير شدگان، در مقـابـل دادگسـتـري       
سنندج دست به تجمع زدند و خـواسـتـار آزادي      

الزم به ذكر است كه قاضـي پـرونـده      .  آنان شدند
 100براي آزادي هر كدام دستگير شدگان، مبـلـغ     

 .ميليون تومان وثيقه تعيين كرده است
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جمعي از كارگران كارخانه صنايع مخابـراتـي راه     
آذر، به منظور پـي   9دور ايران، صبح روز دوشنبه 

گيري خواسته هاي خود، براي چندميـن بـار در       
اين كارگران .  مقابل استانداري فارس تجمع كردند

اعالم كرده اند كه هدف از اين تجمع، پي گـيـري   
ماه مطالبات معوقه و مشخـص شـدن وضـع         11

كارگران مي گويند در حالي كه بـه  .  كارخانه است
آنها وعده داده شده است تا بـا اجـراي قـانـون           

 20مشاغل سخت و زيان آور، كـارگـران داراي       
سال سابقه بازنشسته شوند، ادراه تامين اجتمـاعـي   
 . استان فارس با اين موضوع مخالفت مـي كـنـد       

گفته كارگران، در صورت اجراي اين قـانـون،      به 
نفر از كـارگـران صـنـايـع             300حداقل تكليف 

مخابراتي راه دور ايران، بـا بـازنشـسـتـه شـدن،           
در ماه هـاي اخـيـر، ايـن           .  مشخص خواهد شد

چندمين بار است كه كارگران صنايع مخابراتي راه 
دور ايران در اعتراض به تعطيـلـي كـارخـانـه و          
دريافت نكردن مطالبات خود، در مقابل استانداري 

 .تجمع مي كنند
تن از كارگران اين كارخانه، روز سه شنبه نيز  500

ماه حقوق خود تجمع 11نسبت به پرداخت نشدن 
اين كارگران در بـرابـر در       .  اعتراضي بر پا كردند

ورودي اين كارخانه تجمع كرده و بـخـشـي از          
 .خيابان منتهي به اين كارخانه را مسدود كردند

وضعيت كارگران اين كارخانه روز به روز وخـيـم   
چندين كارگر اين كارخانه به دلـيـل     .  تر مي شود

مشكالت مالي، در پارك ها چـادر زده انـد و           
بـه دلـيـل      .  خانواده آنها در چادر زندگي مي كنند

نفر از كـارگـران    30مشكالت مالي و نبود درآمد، 
اين كارخانه در دادگاه هاي خانواده پرونده طـالق  
. دارند و به زودي از همسران خود جدا مي شونـد 

دو كارگر اين كارخانه هـم در اثـر فشـارهـاي           
 .معيشتي اقدام به خودكشي كرده اند

 تجمع كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران

 تجمع كارگران
 كارخانه گوشت زياران

كارگران كارخانه گوشت زياران در اعـتـراض بـه      
آنچه عدم پرداخت حقوق هشت ماه گذشتـه مـي     

اذر، جـلـوي سـازمـان            4خواندند، چهارشنبـه    
اين عده كه حـدود  .  خصوصي سازي تجمع كردند

نفر بودند، در حالي به عدم دريافت حـقـوق      150
بودند كه اين كارخانه از اول مـرداد      خود معترض

توسط سازمان خصوصي سازي بـه   1385ماه سال 
ــده اســت            ــذار ش ــخــش خصــوصــي واگ  . ب

مديران اين كارخانه از ارديبهشت ماه سال جـاري،  
در محل كار خود حاضر نشده اند و كارخانه را بـا  
بيش از سه ميليارد تومان بدهي، به حال خود رهـا  

 .كرده اند
كارگر دارد كـه       260اين كارخانه در حال حاضر 

نفر آنها قراردادي اند و بقيه به صورت رسمي  140
 45كارخانه گوشت زيـاران در        .  استخدام هستند

كيلومتري شهرستان قزوين واقع شده و از بـزرگ    
ــور اســت              ــاي كش ــاه ه ــارگ ــت ــن كش ــري  . ت

ماه حـقـوق، بـه         2اين كارگران با وعده دريافت 
تجمع چند ساعته خـود در مـقـابـل سـازمـان               

سازي پايان دادند و از تهران بـه خـانـه       خصوصي
كارگران در حال حاضر منتظر .  هاي خود بازگشتند

پرداخت حقوق وعده داده شـده و بـازگشـايـي         
 . كارخانه هستند

بنا به گفته كارگران شركت خصـوصـي آفـتـاب         
كـارگـر حـدود يـك          100اكباتان، اين شركت با 

رانندگاني .  ميليارد تومان از شهرداري دريافتي دارد
كه با خودروهاي حمل زباله كار مي كنند، قبل از   
اين كه به شركت خصوصي واگذار شوند، ماهيانـه  

هزار تومان دريافتي داشته اند و  800الي  600مبلغ 
در موعد مقرر نيز بدون معوقه حقوق دريافت مـي  
كردند كه شامل حقوق و مزايا و اضافه كاري بـوده  

 9شب تا  9البته ساعات كار اين كارگران از .  است
ظـهـر    12صبح بوده و گاهي اوقات بايد تا ساعت 

اگر شغل سخت و آسـيـب       .  حضور داشته باشند
رسان بودن كار به سالمتي را به همراه ساعات كار 
و اضافه كاري و شبكاري محاسبه كـنـيـم، ايـن         

برابـر ايـن حـقـوق          3يا  2كارگران بايد حداقل 

اما از پنج ماه پيش، كـارفـرمـا      .  دريافت مي كردند
قرارداد كارگران را لغو كرده و بدون قـرارداد بـه       
. صورت پيمانكاري از كارگران كـار مـي كشـد         

 500هزار توماني كارگران به  800همچنين حقوق 
هزار تومان تقليل پيدا كرده و حتي همين مـبـلـغ      
اندك نيز، به مدت چهار ماه است كه به تـعـويـق      

اين امر باعث شده كه كـارگـران بـا        .  افتاده است
مراجعه به اداره كار، دادخواست هـاي شـكـايـت       
براي دريافت حقوق معوقه را به اين اداره تحويـل  
دهند اما مواردي همچون نفوذ مدير و ريـاسـت       
شركت و تطميع نفرات اداره كار باعث گـرديـده     
است كه به مشكالت اين كارگران رسيدگي نشـده  
و حتي برخي از آنها، براي حل اين مساله به نـفـع   

 .رئيس شركت، از كار اخراج گردند

 ضايع شدن حق كارگران آفتاب اكباتان

 تجمع اعتراضي
 رانندگان تاكسي در كيش

به دنبال كاهش سهميه سوخت خودروها، رانندگان 
تاكسي بي سيم جزيره كيش، اعتراض خود نسبـت  
به اين كاهش سهميه را، با برپايي تـجـمـع ابـراز       

اين رانندگان با تجمع اعتراضي در مقـابـل   .  داشتند
سازمان منطقه آزاد كيش، نسبت به كاهش سهمـيـه   
سوخت خود از ششصد و پنجاه ليتر به پانصد ليتر 

 .در ماه، اعتراض كردند

 فرزاد احمدي، فعال كارگري
 در بازداشت بسر مي برد

 
بعد از ظهر،  5آبان حدود ساعت  23روز پنجشنبه 

حوالي خيابان فردوسي سنندج، فـرزاد احـمـدي        
فعال كارگري و كارگـر خـيـاط، مـورد يـورش            
نيروهاي امنيتي قرارگرفت و پس از ضرب و شتـم  

 .وحشيانه بازداشت شد
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 تجمع كارگران شركت ساسان

 در اداره كار
تعدادي از كارگران شركت ساسان، براي تحـويـل   

در چـنـد     .  شكايت شان در اداره كار تجمع كردند
سال گذشته، اين شركت با تعديل نيرو مواجه شده 
و به همين دليل تعداد زيادي از كارگران را اخراج 

اين كارخانه تا زماني كه اين شركـت  .  كرده است 
به بخش خصوصي واگذار نشده بـود، بـيـش از        

كارگر در آن به كار مشغول بودند، امـا از       1200
هنگامي كه اين كارخانه به بـخـش خصـوصـي         

 100واگذار شد، از جمع اين تعداد كارگر، تنـهـا     
 .نفر ماندند و بقيه اخراج شدند

تجمع كارگران نساجي مازندران 
 به دليل عدم دريافت حقوق

آذر بـه     2كارگران نساجي مازندران، روز دوشنبه 
ماه حقوق، اقدام به برگـزاري   4دليل عدم دريافت 

كـارخـانـه    .  تجمع در مقابل اين شركـت كـردنـد     
كـارگـر اسـت كـه          900نساجي مازندران داراي 

در ايـن     دوشنبهتعدادي از اين افراد، پيش از ظهر 
عدم دريافت حـقـوق ايـن      .  تجمع حضور داشتند

. اسـت       كارگران، در آذر ماه وارد ماه چهارم شده
كارگران نساجي مازندران پس از ساعاتي حضـور  
در مقابل اين شركت، به وسيله مديران اين واحـد  
به داخل شركت راهنمايي شدند تا در دفتر مديران 

سـپـس   .  به مشكالت اين افراد رسـيـدگـي شـود      
مديران اين واحدها با تهديد كارگران به اخـراج،    

مـديـران ايـن      .  آنها را از ادامه اعتراض منع كردند
شركت تهديد كردند در صورت ادامه اعتراضـات،  
. كارگران قراردادي اين شركت اخراج مي شـونـد    

كارگر قراردادي   300در نساجي مازندران، حدود 
 .مشغول به كار هستند

 تجمع كارگران
 كارخانه واگن پارس اراك 

 26كارگران كارخانه واگن پارس اراك، سه شنبـه    
آبان، در اعتراض به اينكه بيش از سه مـاه اسـت       
حقوقي دريافت نكرده اند، دسـت بـه تـجـمـع          

 .اعتراضي زدند

 تجمع اعتراضي
 كارگران كنف كار گيالن 

 
كارگران شركت كنف كار گيالن، روز يك شـنـبـه    

آبان مقابل استانداري ايـن شـهـر، تـجـمـع              24
اين كارگران كه تعداد آنها به .  اعتراضي برپا كردند

نفر مي رسيد، براي چهارمـيـن بـار در مـاه            70
صبح، در مـقـابـل         11الي  9گذشته، از سـاعت 

 .استانداري دست به تجمع اعتراض آميز زدند
 

درصد كارگران واحدهاي  30
 توليدي نان در اهواز اخراج شدند

درصـد از كـارگـران           30آرد،       با حذف يارانه
واحدهاي توليدي نان فانتزي كه تعدادي از آنـهـا     

اند، بدون دريافت هـيـچ      سال سابقه كار داشته  30
وجهي به عنوان حق سنوات و يا باز خريد، اخراج 

پس از حذف يارانه آرد، قيمت هر كـيـسـه    .  شدند
هزار تومان افزايش يافت  16تومان به  2500آرد از

كيسه آرد مصرفي ماهيانه  300كه در نتيجه، قيمت 
ميليـون   5هزار تومان به  750يك واحد توليدي، از

اين امر موجب گراني نان، كـاهـش     .  تومان رسيد
فروش و كساد شدن بازار واحدهاي توليدي نـان    

 .فانتزي شده است
 

 اخراج كارگران شركت فتح
كارفرماي شركت فتح، كارگران شركت را به بهانـه  
نابسامان بودن وضعيت اقتصادي كشـور، اخـراج     

به دنبال اين اقدام، تمامـي كـارگـران      .  كرده است
اخراجي، به اداره كار مراجعه و شكايت تـنـظـيـم     
كرده اند و اعالم كرده اند كه اگر به درستي حكـم  
براي شان صادر نشود، با حضور خـانـواده هـاي      

شركـت  .  شان دست به تجمع اعتراضي خواهند زد
فتح در جاده قديم كرج، بعد از شير پـاسـتـوريـزه     

اين شركت كه به صـورت خصـوصـي      .  قرار دارد
اداره مي شود، بيش از بيست نفر كارگر دارد كـه    
همگي بيمه بوده و در فضايي بـزرگ، كـارهـاي        

 .اسكلت سازي و آهنگري را انجام مي دادند

 كارگران
 شركت پرريس سنندج

 اخراج شدند
مسووالن شركت نساجي پرريس سنندج، سرانجام 
همه كارگران معترض اين كارخانه را، به رغم در   
دست داشتن حكم ديوان عدالت اداري بـراي بـه     

 30از مـجـمـوع        .  كارگيري مجدد، اخراج كردند
كارگر اخراجي، فقط شش نفر را بـه كـار بـاز            

نفر را پس از اتمام قـرارداد سـه        24گرداندند و 
اين در حاليست كـه ديـوان       .  ماهه، اخراج كردند

عدالت اداري زمستان سال گذشـتـه، حـكـم بـه          
بازگشت به كار همه كارگران پرريـس را صـادر       
كرده بود؛ حكمي كه از سوي كارفرماي شـركـت     

از مجموع كارگران اين شـركـت،   .  هرگز اجرا نشد
نفر ناگزير به تسويه حساب و دريافت هر يك  13

ميليون تومان شدند و براي دريافت بيمـه   5حدود 
. بيكاري، به سازمان تامين اجتماعي معرفي شـدنـد  

كارگر باقي مانده كه هنوز در برابر مطـالـبـات     11
ظالمانه و فشارهاي كارفرما مقاومت مي كنند، بـه    
اداره كار استان شكايت كرده و با جيبي بي پول و   
دست خالي و شرمنده در مقابل زن و فرزنـد، در    

 .انتظار نظر اداره كار هستند
 

 تجمع اعتراض آميز
 كارگران در قم جدي تر شد

آبان تعدادي از كارگـران زن و مـرد          25دوشنبه 
هاي خود، بـا   كارخانه چيني حميد بعضا با خانواده

خيابان رو بـه    ( متري رضوي  45تجمع در خيابان 
و بند آوردن خيابان، ترافيـك  )  روي استانداري قم

پس از گذشت حدود يك .  سنگيني را ايجاد كردند
ساعت از اين اعتراضات، كه به صـورت آرام و        
بدون خشونت بود، نيروهاي انتظامي با حضور در 
محل، تجمع كنندگان را به كناره هـاي خـيـابـان       

كارگران اخراج شده كارخانه چيني .  هدايت كردند
و حتي پيش از آن، هيچ نـوع       85حميد، از سال 

دريافتي نداشته و در زندگي شخصي خود دچـار    
 .مشكالت فراواني شده اند

 اخبار كارگري
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بر اساس اطالعات ارائه شده از سوي دفتر آمار و   
محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمـان تـامـيـن       
اجتماعي، بيشترين حوادث ناشي از كار، مربوط به 

نفر و كمتريـن مـيـزان ايـن          380تهران بزرگ با 
نفر  19حوادث، مربوط به استان خراسان جنوبي با 

همچنين از تعداد كل حادثه ديـدگـان     .  بوده است
نفر زن    70نفر مرد و  356هزار و  4ناشي از كار، 

نفر آنان مجرد و  132گزارش شده كه يك هزار و 
گفتني اسـت  .  نفر آنان متاهل هستند 294هزارو  3

نفر از اين حادثه ديدگان دچار از كار افتادگـي   67
نـفـر      251نفر از كار افتادگي جزئي و      81كلي، 

 4نفر فوت كرده اند و      25نقص عضو شده اند، 
ضمنا وقوع ايـن    .  نفر نيز بهبود يافته اند 2هزار و 

نـفـر      997هزار و 2حوادث، بيشتر هنگام صبح با 

حادثه ديده، و پس از آن به ترتيب در عصر با يك 
نفر اعالم شـده     261نفر و در شب با  168هزارو 
نـفـر در        108هزار و  4الزم به ذكر است .  است

نفر در خارج از كارگاه  62هزار و  2داخل كارگاه، 
نفر نيز در هنگام رفت و آمد به محـل كـار      56و 

 .حادثه ديده اند

 88طي سه ماهه اول سال 
 هزار نفر دچار حادثه ناشي از كار شدند 4بيش از 

 اخبار زنان

 اخبار كارگري

گزارش سازمان بهزيستي ايران در سـال       بنا به 
، ظرف شش ماه، هشـت هـزار مـورد          1384

خشونت خانگي عليه زنان گزارش شده اسـت،  
مـورد     44يعني به طور متوسط روزانـه حـدود       

خشونت به اطالع مسئوالن مي رسد، در حالي كـه  
وقت بـه      بسياري از موارد ديگر ممكن است هيچ

همچنين بـيـش از     .  نهادهاي رسمي گزارش نشود
درصد زنان ايراني، دست كـم يـك بـار در           60

. زندگي خود، قرباني خشونت خانگي بـوده انـد      
خشونت جسماني، شايع تريـن نـوع خشـونـت         

  كه به گفته دكتر شمار مي رود، در حالي  خانگي به 
هادي معتمدي، مديركل دفترآسيب هاي اجتماعـي  
سازمان بهزيستي، موارد خشونت رواني بـيـشـتـر     

مي توان پيش بيني كرد با افزايش فـقـر و        .  است
ميزان اين خشونت ها به چه ميزان در ...  بيكاري و 

 . سال افزايش يافته است 4اين 
امسال از مدتها قبل از روز جهاني منع خشونـت  
عليه زنان، بحث بر سر تجاوز جنسي به زنان در 

سال گذشته تنـهـا    13در .  جنگ بسيار باال گرفت
در جمهوري كنگو دويست هزار زن مورد تجـاوز  

حساسيت هـاي فـزايـنـده       .  جنسي قرار گرفته اند
روي اين مساله باعث شد كـه سـازمـان مـلـل،            
خشونت جنسي عليه زنان در دوران جـنـگ را         

 .مصداق جنايت عليه بشريت اعالم كند
پس از جريانات انتخابات و سركوب دستـگـاه   
قدرت، خشونت آشكار ماموران انتظـامـي يـا      

ها نسبت بـه زنـان        ها و لباس شخصي بسيجي
تر شـد   رحمانه معترض، رفته رفته آشكارتر و بي

از .  آبـان شـاهـد بـوديـم           13و ما اوج آن را در 
هاي ركيك مـامـوران    هاي كالمي و دشنام خشونت

به زنان معترض گرفته تا بازجويي هاي وقيحـانـه   
در باره مسائل خصوصي، روابط كامال شـخـصـي،    
نوع رابطه جنسي با همسر يا مردان ديگر پرسيـده  

ال كرده اند كه با كدام يـك  وحتي از برخي س.  اند
از چهره هاي سياسي رابطه جنسي داشته اند و بـه  

 ...دنبال آن مساله تجاوز در زندان ها 
مسئله تجاوز به زنان، البته تنها مـحـدود بـه        
دستگير شدگان اعتراضات پس از انـتـخـابـات     

نفر به زني در روز    6انتشار خبر تجاوز .  نيست
آبان، عكس العمل ها و واكنش هاي مختلفي  13

از مسوالن انتظامـي  .  را در جامعه به دنبال داشت
برخي  موضوع را ...  گرفته تا نمايندگان مجلس و 

به پوشش و رفتارهاي زنان نسبت دادند و مسوالن 
راه حل هاي بديعي چون ترويج ازدواج مـوقـت،     
حتي در سطح دختران دانش آموز و در مـدارس      

 !ارائه دادند... و 

خبر حكم اعدام براي دختري به جرم دفـاع در    
برابر تجاوز، خبر ديگري بود كه در اين روزهـا  

اين دختر طراح، كه متهم است پزشك .  منتشر شد
جراحى را به قتل رسانده، بعد از چندين جـلـسـه    
محاكمه و به رغم اينكه ادعا مى كند در دفـاع از      
خودش مرتكب قتل شده است، و عـلـي رغـم          

هايى كه مـقـتـول از       خريد( شواهد به دست آمده 
داروخانه كرده و توسط پليس كشف شده و آب     

داروي ( ميوه موجود در صحنه و محتـويـات آن       
، نشان مى دهد قصد تعرض نسبـت بـه     ) بيهوشي

به قصاص محكـوم شـده     )  وي وجود داشته است
وكيل وي در دفاع از موكلش چنين گـفـتـه    .  است
موكل من به جز دفاع از خود، انگـيـزه اي     :  است

براى قتل و هيچ كينه و عداوتى با مقتول نداشـتـه،   
ضمن اينكه فرار از محل حادثه نيز، برايش ممكـن  

امكان دسترسى به نيروى انتظامى هم نداشتـه  .  نبود
وى .  و او مجبور بوده دست به چنين كارى بـزنـد  

در شرايطى كه فردى قصـد تـعـرض بـه         :  گفت
دخترى را دارد، چطور مى توان انتظار داشـت آن    
دختر بتواند منطقى تصميم بگيرد و در آن لحظه به 
اين فكر كند كه بايد ضربه را چطور بزند، چنـيـن   
شخصى فقط مي خواهد تهديد را از خـود دور        

 . كند

را در حالي پشت سر گذاشتيم كه در ايران زنان در عرصه هاي مختلف، خشونت هاي عريان و پنهـانـي را     نوامبر روز بين المللي مبارزه با خشونت عليه زنان  25
مبنايي است براي آن كه خشونت هاي گوناگون علـيـه زنـان بـدون         صلح و امنيت، كه   شوراي امنيت تحت عنوان زنان،  1325عليرغم قطعنامه .  تجربه مي كنند

د خشونت قرار مـي  مورمجازات نماند و عامالن آنها به پاي ميز محاكمه كشيده شوند، در ايران كساني كه عليه اين خشونت ها مبارزه مي كنند، خود در زندان ها 
 :به نمونه هايي از خشونت عليه زنان، اشاره مي كنيم. گيرند و البته از پاي هم نمي نشينند
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اتهام زينب همكاري با گروه كرد پژاك عنوان شده 
اين در حالي است كه زينب جالليـان ايـن     .  است

به گفته كساني كـه او و        .  اتهام را نپذيرفته است
. ك. ك. فعاليتهايش را مي شناسند، زينب با گروه پ

همكاري غير مسلحانه داشته و صرفا كار تبلـيـغـي    
زينب در ده سالـگـي بـه حـزب         .  مي كرده است

ك نزديك شد و با آنها شروع به همـكـاري   . ك. پ
او كه در يكي از شهرستان هاي آذربـايـجـان    .  كرد

شرقي زاده شده بود، به دليل ممانعت خانواده اش   
از تحصيل، كه وي عاشق آن بود، از خانه فرار كرد 
و همان زمان، يعني در ده سالگي جذب اين گـروه  
سياسي كردستان شد كه در آن زمان به راحتـي و    
بدون هيچ مشكل جدي از سوي حكومت ايـران،    
در اين استان مرزي فعاليت سياسي مي كـردنـد و     
جوانان زيادي مثل زينب، از كودكي و نـوجـوانـي    

 .جذب آن شدند

 ساله، به اتهام محاربه 27خطر اعدام زينب جالليان دختر 

شبنم مددزاده عضو شوراي مركزي انجمن اسالمي 
دانشگاه تربيت معلم تهران و نايب دبيـر شـوراي     
تهران دفتر تحكيم وحدت است كه در تاريخ يكـم  

. بدون حكم قضايي بازداشت شـد  1387اسفند ماه 
، سخنگوي قوه قضاييه 1387در سيزدهم اسفند ماه 

در يك نشست مطبوعاتي، اتهام وي را ارتبـاط بـا     
دادگاه انقـالب  .  سازمان مجاهدين خلق عنوان كرد

از ارائه هرگونه پاسخي به خـانـواده مـددزاده در        
وي در زنـدان    .  رابطه با اين مساله امتناع مي ورزد

عالوه بر بيماري هاي داخلي، به ناراحتي قلبي هـم  
دچار شده است و حدود يك ماه اسـت كـه در         

از اول   .  بدترين شرايط جسماني به سر مـي بـرد    
تا به امروز، شبنم در بازداشت موقـت   1387اسفند 

تداوم بازداشت، بارها با اعـتـراض     !  به سر مي برد
وي و وكيلش مواجه شده است، اما رياست شعبه، 
هربار به دليل آنچه وي احتمال فرار و تباني متهـم  
عنوان مي كند، از تبديل قرار بازداشت موقـت بـه     

 .  قرار متناسب با اتهام، سر باز مي زند

 ادامه بازداشت و بالتكليفي شبنم مددزاده 

 خشونت عليه زنان
 ابعاد ديگري هم دارد

نامه اي به رييس جمهور، نرگس مـحـمـدي،      طي 
همسر تقي رحماني، به حكم اخراج خود اعتراض 

در اين نامه آمده است كه اين حـكـم     .  كرده است
وي ابـتـدا     .  اخراج، سيري امنيتي طي كرده اسـت 

ممنوع الخروج شده و در جلـسـه اي، مـامـوران         
وزارت اطالعات به صراحت از وي خواستـه انـد     
كه از شوراي ملي صلح و كانون مدافعان حـقـوق     

آبان مديـر عـامـل       28باالخره در .  بشر استعفا كند
كرده، مطرح كـرده   شركتي كه نرگس در آن كار مي

. كه از من خواسته شده تا شما را اخـراج كـنـم         
به خود :  نرگس در نامه خود اين گونه نوشته است

اجازه دادم تا بگويم به كدامين گـنـاه، فـرزنـدان         
خردسال من بايد قربانيان كينه ورزي ايـن دولـت     

سال زندان ايـن     15قرار گيرند؟ پدر اين كودكان، 
حكومت را تحمل كرده و هنوز يك فعال مدني و   

او كه در آغـازيـن سـال      .  سياسي و قانونمند است
هاي جمهوري اسالمي به دليل بـازداشـت هـاي        
متوالي، محروم از تحصيل در رشـتـه تـاريـخ در         
دانشگاه تبريز شد، به دليل زندان هـاي طـوالنـي،      
هرگز موفق به اشتغال نشد و عمـال هـمـواره از        

آيا فعاليت حقوق بشري ...  داشتن شغل محروم بود
و تالش براي صلح، گناهي نابخشودني است كـه    
حتي حق داشتن ناني براي خوردن هم نبايد داشته 

 باشيم؟

 مادران عزادار 
مادران كشته شدگان معترضان بعد از انتخابات، در 
ادامه حركات اعتراضي هفتگي خود، هر شنبه، در   
سوگ عزيران خود در پارك الله تهران گـرد مـي     
آيند و با حضور آرام خود، اعتراض شـان را بـه       

كنند و خواسـتـار    كشته شدن فرزندان شان بيان مي
. رسيدگي و مجازات عامالن اين جنايت ها هستند

در ميان اين مادران هستند كساني كه هنوز بعـد از    
ماموران .  گذشت ماه ها، خبري از فرزندشان ندارند

نيروي انتظامي و لباس شخصي ها بـا خشـونـت       
هرچه تمام تر و با فحاشي و فرياد، مـادران را از      

 . كردند محوطه پارك بيرون 

مهديه گلرو از فعالين دانشجويـي و هـمـكـاران         
مجموعه كه در روزهاي اخير به يك سال حـبـس   

سال محكوم شده بـود، صـبـح       5تعليقي به مدت 
امروز با هجوم تعداد زيادي از ماموران امنيتي بـه    
منزل، به همراه همسرش وحيد لعلي پور بازداشت 

 .و به زندان اوين منتقل شدند
نفر بودند، ساعـت   10ماموران امنيتي كه در حدود 

صبح به منزل مهديه گلرو و همسـرش يـورش      7
صبح آنجا را تفتيـش كـرده و        9برده و تا ساعت 

كامپيوتر شخصي، لپ تاپ، عكس هـاي ديـواري     
غير سياسي، كتابها، سي دي ها و حتي عكس هاي 
خانوادگي اين دو را به همراه ديگر وسائل شخصي 

 .شان، با خود بردند
ماموران بعد از دو ساعت تفتيش منزل، گـلـرو و       
لعلي پور را دستبند زده و به زندان اوين مـنـتـقـل     

وحيد لعلي پور هم اكنون در قرنـطـيـنـه     .  كرده اند
زندان اوين است اما از محل نگهداري مهديه گلرو 

 .خبري در دست نيست
مهديه گلرو به اتهام تبليغ عليه نـظـام از طـريـق         
مقاالت كه باعث سياه نمايي شده، مصـاحـبـه بـا       
رسانه هاي بيگانه و نشر اكاذيب به يك سال حبس 

اين بازداشت در حـالـي     .  تعليقي محكوم شده بود
صورت مي گيرد كه قاضي پرونده وي گفتـه بـود     
اميدوارم در جريان روزهاي آينده و خيلي سـريـع   

مهديه گلرو، دانشجوي محروم .  حكمت اجرا نشود
از تحصيل دانشگاه عالمه و عضو شوراي دفاع از   

 4حق تحصيل، در سال گذشته نيز پس از تحصن   
روزه در اعتراض به محروميت از تحـصـيـل، در      
دانشگاه عالمه بازداشت و به زندان اوين منـتـقـل    

 .شده بود

 مهديه گلرو و همسرش بازداشت شدند
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جداسازي جنسيتي، مساله اي است كه بـه طـور       
. متناوب، طي سالهاي اخير دنـبـال شـده اسـت          

بعد از اعتـراضـات    87جداسازي جنسيتي در سال  
گسترده به اين طرح، از سوي برخي از مقام هـاي    
دولتي مورد تاكيد قـرار گـرفـت و بـرخـي از              
وزارتخانه ها از جمله وزارتخانه هاي بهداشـت و    
درمان، آموزش و پرورش و آمـوزش عـالـي، از        
. جمله پيشگامان به اجرا درآوردن اين طرح بودنـد 

تا جايي كه حتي طرح تفكيك كتاب هاي درسـي    
دانش آموزان دختر و پسر از يكديگر نيز در دستور 

ديدگاه آتش و پنبه و يا گـربـه و     .  كار قرار گرفت

گوشت در مورد رابطه دخـتـران و پسـران در            
هاي آموزشي و كار و زندگي و تكيه بيش از  محيط

شـود   اندازه تنها بر يكي از مسايل جوانان سبب مي
كه روز به روز انواع خشونت در جامعه بـيـشـتـر     

در روزگاري كه اعتراضات وسيـع مـردمـي      .  شود
بدون جداسازي جنسيتي نشان داد كه خواسته هاي 
جوانان بسيار فراتر از حل مسايل جـنـسـي شـان       
است، خواسته هايي چون عدالت اجتماعي، آزادي 

همه به فـرامـوشـي      ...  هاي سياسي و اجتماعي و 
 .سپرده شده و مي شوند

در حـال    :  دبيراجرايي خانه كارگر تهـران گـفـت     
حاضر هر خانواده اي، يك دختر يا پسـر بـيـكـار       

هنگامي كه خـانـواده   :  وي در ادامه مي گويد.  دارد
ها بيكاري را با پوست و گوشت خود حـس مـي     
كنند، شعارهاي اشتغال زايي و كاهش بـيـكـاري،      

هنگامي كه خـانـواده هـا از          ...  تاثير گذار نيست
بيكاري رنج مي برند و با چشم خودشان شـاهـد     
بيكاري فرزندان شان هستند، دادن آمارهاي غـيـر     

 .واقعي سودى براى كشور ندارد
اشتغال :  وي با تاكيد بر نياز جوانان به اشتغال گفت

آسايـش و     رفاه، امنيت،  درآمد،  مسكن،  با ازدواج، 

بسياري مقوله هاي ديگرارتباط دارد و در سايه اين 
موارد، جامعه سالم شكل مي گيرد، اما نقطه مقابـل  

جـرم   يعني بيكاري، باعث فساد، ناامني، بزه كاري، 
چگونه مي توان به آمارها اطمينان .  و جنايت است

وي بـا       .كرد وقتي كه جرم و جنايت باال مي رود
تاكيد بر اين كه درحال حاضر بسياري از صـنـايـع    

توان بالقـوه اي    :  كشور دچار بحران هستند، گفت
در صنايع لوازم خانگي، نساجي، كشاورزي، بخش 
هاي گوناگون خدمات و توليد داريم، اما متاسفانـه  
شاهد ركود در بخش هايي هستيم كه مي توانسـت  

 .زمينه ساز توسعه و شكوفايي باشد

 90آمار خشونت عليه زنان در افغانستان به بيش از 
درصد رسيده، كه بر اساس عادات و رسوم غـلـط،   

وزير امور زنان .  جنبه ديني هم به خود گرفته است
افغانستان با بيان اين مطلب به مناسبت روز جهاني 
نفي خشونت عليه زنان، افزود كه خشونت تـنـهـا    
مختص خشونت مرد عليه زن نـيـسـت، بـلـكـه           
خشونت زن عليه زن هم وجـود دارد، مـانـنـد           
خشونت مادران عليه فرزندان دختر و بسـتـگـان        

وي همچنين گفت كه از آغـاز    .  داماد عليه عروس
مورد خشونت در وزارت امـور   2900سال جاري 

نماينده سازمـان مـلـل      .  زنان به ثبت رسيده است
متحد در افغانسان عنوان كرده كه زنان افغانسـتـان   

در دهكده ها و بازداشتگاه ها و حـتـي در درون       
خانه ها در معرض خطر تجاوز جنسي و ضرب و 
شتم قرار دارند، اما در اكثر موارد جرأت شكـايـت   
را ندارند و بسياري از آنان به خاطر احساس شـرم  
و نجابت، از مراجعه به مراجع قضائي خـودداري    

در قوانين افغانستان تجاوز جنسي رسمـا  .  مي كنند
نـكـتـه    .  به عنوان يك جنايت شناخته نشده اسـت 

تكان دهنده تر در اين تحقيق اين اسـت كـه در         
مواردي، شكايت زني از تجاوز به او، اين خطر را   
براي قرباني تجاوز در بر خواهد داشت كه به اتهام 
ارتكاب زنا تحت تعقيب قرارگرفته و مـجـازات       

 .شود

 دستگيري فعال جنبش زنان
صبح روز دوم آذر ماه، ماموران با در دست داشتـن  
حكم جلب و حكم تفتيش منزل كـه بـه امضـا          
دادستاني اصفهان رسيده بود، مهرنوش اعتمادي را   

دادگاه انقـالب   11سپس در شعبه .  بازداشت كردند
اصفهان به وي تفهيم اتهام شـد و ابـتـدا قـرار             

ميليوني  50ساعته و سپس قرار وثيقه  24بازداشت 
به گفته مادر وي، وقتي بـراي  .  برايش صادر كردند

بـه     11گذاشتن سند مراجعه كردند بازرس شعبه   
وثيقه تعيين كردم ولي از شـمـا نـمـي       :  آنها گفت

 .پذيرم چون تحقيقات تمام نشده است

 اولين كنفرانس جهاني
 زنان كنفدراسيون بين المللي

 ITUCاتحاديه هاي كارگري 
از تاريـخ   ITUCاولين كنفرانس جهاني زنان توسط 

در شـهـر   )  1388مهر  29الي  27( اكتبر  21الي  19
نماينـده   450.  ژيك برگزار گرديد        بروكسل مركز بل

كشور جـهـت      100زنان اتحاديه هاي كارگري از 
بررسي تاثيرات بحران جهاني بر كار زنان و ترسيم 
فعاليت هاي اتحاديه اي براي بهبود ضمانت هـاي    

دستمزد و شرايط كار زنان در اين كنفرانس  شغلي، 
كنفرانس با تـمـركـز بـر يـاري          .  مشاركت كردند

رساندن به آن دسته از زنان كه  آسيب پذيـرتـر و     
تحت استثمار بيشتري قرار دارند، بـه بـحـث در        

دستيـابـي    مورد موقعيت زنان در درون اتحاديه ها، 
به برابري جنسيتي از طريق قـراردادهـاي دسـتـه       

 جمعي و گسترش تامين اجتماعي پرداخت

 اخبار اين شماره جهان نوين
 :از منابع زير تهيه شده است

/ كميته گزارشگران حقوق بشـر   /  خبرنامه اميركبير
شـبـكـه    /  فـارس /  ايسـنـا  /  ايلنا/  آژانس ايران خبر

خبـرنـامـه    /  دويچه وله/  هرانا/  همبستگي كارگري
موج /  بامداد خبر/  مدرسه فمينيستي/  آزادي برابري
سايت كميته هماهنگي بـراي    /  جرس/  سبز آزادي

وبـالگ  /  كمك به ايجاد تشكل هـاي كـارگـري       
 وبالگ آرمان مشترك /خودرو كار

 جداسازي جنسيتي

 بيكاري مشكل اصلي جوانان است: به گفته مسئوالن

 خشونت عليه زنان در افغانستان
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مخـصـوصـا وقـتـي        .  جمله را چند بار مرور كنم
. مصاحبه با مادر يكي از همين كودكان را خوانـدم 

ترسي وجودم را فرا گرفت و احساس نـاتـوانـي      
جمالت مقاله را در   .  اشك بر چشمانم جاري كرد

اينجا هر ماه دسـت كـم دو         :  كرد ذهنم مرور مي
آيا كسي هست كه بپرسد .  كودك ناپديد مي شوند

شـهـر   ( چرا كودكان يكي از محله هاي جـنـوب     
يكي پس از ديگري ناپديد مي شوند و بـه  )  تهران

آيند و آخرش هم يا هـرگـز      جست و جو بر نمي
پيدا نمي شوند يا اگر پيدا شوند ديـگـر كـودك        
نيستند و يك شبه استخوان تركانده اند زيـر بـار       
تجربه هاي شوم زودهنگام؟  آيا كسي سراغـي از    

پـرسـد    اين كودكان گرفته؟ آيا كسي از خودش مي
بچه هاي دزديده شده، ربوده شده، گم شده و يـا    
هر صفت ديگري كه شما دوست داريد، هر صفتي 
كه پنهانكارانه تر و در نتيجه محترمانه تر به نـظـر   
مي آيد، وقتي كه برحسب اتفاق پيدا مـي شـونـد      
ديگركودك نيستند، تنها تفاله هايي از يك كودكند، 
آن گونه كه مادر مي گويد او را درخانه زنجير مي 

كودكاني كه اين چنين آزار مي بينـنـد و از       .  كند
شوند، خـود تـبـديـل بـه           هويت انساني تهي مي

اي مي شوند و چند سال بعد در خيابـان هـا      بيجه
خود به دنبال قرباني مي گردند؟ آنـان هـم كـه          
پيدايشان نمي شود، البد اعضاي بدنشان فروخـتـه   

مي شود و تجارتي پرسود را ميسر مـي سـازنـد        
 ؟؟...يا 

چهره هايي بسـيـار   .  شهر تهران چندين چهره دارد
بسته به اين كه در كدام خيـابـان   . متفاوت و متضاد

از مترو پياده شوي، چهره هاي متفاوتـي را مـي       
از شيك ترين آپارتمان ها و لوكـس تـريـن      .  بيني

خانه ها در اين شهر مي يابي، خانه هايي كه تنـهـا   
ميليون تومـان   150اجاره يا پول پيش شان بيش از 

است، خانه هايي با جكوزي و استخر و اتاق هاي 

خواب فراوان كه هر اتاق يك سرويس بهداشـتـي   
؛ تا آلونك هايي كه بيشتـر بـه     ... جداگانه دارند و 

ثروت و فـقـر در       .  زاغه و النه حيوانات شبيه اند
اگر سري بـه بـازار     .  كنار هم و ديوار به ديوار هم

تهران بزني، مي تواني ميلياردها ثروت را در مغازه 
در خيابان هاي تنگ و باريك آنجا، .  هاي آن ببيني

ماشين هاي گران قيمت در رفت و آمدند و اما در 

هاي ناصر خسـرو و مـولـوي،         كوچه پس كوچه
درست پشت بازار، هيوالي اعتياد و فقـر از هـر       
دري سرك مي كشد و كودكان را مـي بـلـعـد،           
كودكاني كه در كوچه پرسه مي زنـنـد و تـنـهـا          
آموخته اند كه عمرشان را با قرص ناني معـاوضـه   

در اين خيابان هاست كه به راحتي مي تواني .  كنند
دريابي كه علت اين همه بدبختي چيست، وقـتـي   

هيچ نشاني از .  ثروت و فقر را در كنار هم مي بيني
آيا يكي، تنها يـكـي از       .   عدالت اجتماعي نيست

نهادهاي مسئولي كه نام پرطمطراق توليـت امـور     
كودكان را بر دوش مي كشند تا به حال در بـاره      
سير صعودي افزايش كودك ربايي در اين محله ها 

 چاره اي انديشيده اند؟
، مـعـلـم    54و  55سال هاي قبل، حدود سال هاي 

آگاهي داشتم كه دبير اجتماعي بود اما بيگـانـه بـا      
در يـكـي از       .  كتاب هاي اجتماعي شاهنشـاهـي  

ساعت هاي درس، سر كالس، برايمان قصه اي از 
مـردي  .  خوانـد )  طنزنويس اهل تركيه( عزيز نسين 

در خيابان مشاهده مي كند كه دارند كسي را بـه      
 :قتل مي رسانند

اما هر پليسي .  به دنبال پليس در خيابان ها مي دود
كه مي بيند به بهانه اي، از همراهي با مـرد، بـراي     

يـكـي مـي      .  جلوگيري از قتل خودداري مي كنـد 
گويد من در مـرخصـي   

 آبان 13در روز 
در ورامين زني توسط چند نفر مورد تجاوز 

 .قرار مي گيرد
آن طرف تر كودكان يكي پس از ديگري 

 ...دزديده مي شوند و 

 ادامه در صفحه چهارده

 
 آيا بيجه ديگري در كار است؟

 شكوه صبحي
. دوشنبه عصر خسته از مدرسه به خانه آمـده بـودم    

سـال  .  ذهنم درگير مسايل بچه ها بود و مشكالتشان
به سال انگار مشكالت خانواده ها و به تبع آن دانش 

براي اينكه مسير ذهـنـم را       .  آموزان بيشتر مي شود
تيتر گـزارش  .  عوض كنم روزنامه را به دست گرفتم

: اجتماعي ضميمه روزنامه اعتماد نظرم را جلب كـرد 
پابرهنـه بـا       -افزايش كودك ربايي در جنوب تهران
كم كـمـك     .  سرنگ و خون شروع به خواندن كردم

ديگر نمي توانستـم بـه     .  عرق سردي بر تنم نشست
مجبور مي شـدم يـك       .  راحتي تمركزكنم و بخوانم
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 نقد و علوم انساني رسمي
 محمدي.  ب

در علوم تجربي، وقتي كه فرآيندي بـررسـي مـي      
شود، مشاهده گران گوناگون، علي رغم تفاوتشـان  
در رنگ پوست، جنسيت، موقعيت طبقاتي، مليـت  

، با در درست داشتن منابع و دانسـتـه هـاي        ... و 
ولـي آيـا     .  مشابه، به نتايج مشابهي دست مي يابند

اين مساله در مورد بررسي جوامع انساني و علـوم  
انساني هم صادق است؟ آيا مشاهده گران مختلفي 
كه با پديده هاي بيكاري، فحشا، تورم، فقر، بحران 

روبرو مي شوند، برداشـت  ...  هاي سرمايه داري و 
و تلقي يكساني از آنها خواهند داشت؟ تـجـربـه      

نتايج حاصله .  ثابت كرده است كه اين چنين نيست
از تحقيق در علوم انساني، به وسـيلـه جـايـگـاه          

حوزه علوم انسانـي،  .  شود مشاهده گر، مشروط مي
يگانه حوزه اي است كه مشاهده گر، خود مشاهده 

انسان، جامعه انساني را بررسـي  .  شونده نيز هست
 .مي كند

نقد يعني بررسي يك پديده در شرايط هستي آن،   
مشـاهـده   .  با هدف تغيير آن پديده در جهت بهبود

گري كه مسايل اجتماعي را بررسي مي كـنـد، در     
جهت تامين منافع خويش عمل مي كند و نسـبـت   

 :به وضع موجود، يكي از اين دو رويكرد را دارد
 تغيير دادن شرايط موجود -1
 تثبيت و حفظ شرايط موجود -2

نقد يك بررسي جانب دارانه از شرايـط مـوجـود      
است كه هم زمان با آن، مشاهده گر، خود نيـز در    

نقد در شرايط طبقاتي متـفـاوت،   .  حال تغيير است
كاربرد علم در بررسي عـلـوم     .  روند متفاوتي دارد

اجتماعي، به شكل يك ابزار كه در علوم تجـربـي   
هم به كار مـي رود، بـاعـث يـك بـرداشـت                 

شده است كه همـان  )  تجربه گرايانه( پوزيتيويستي 
برداشت رايج ابزار گرايانه در جامعه سرمايه داري 

همان طور كه شاخه هاي گوناگون عـلـوم     .  است
تجربي، داراي متخصصان و دانشمـنـدان خـاص      
خود است، علوم انساني نيز با كالسه كـردن يـك     
سري اصول آماري و دانشـگـاهـي، دسـتـمـايـه          

. دانشمندان علوم انساني ابزارگرا قرار گرفته اسـت 
سرمايه داري به كمك اين روش مشاهده جامـعـه   
انساني و مسايل آن، به كنترل جوامع انساني به نفع 

متاسفانه همين رويكـرد و    .  خويش پرداخته است
روش بررسي و مشاهده، بر تفكر و ديدگاه هـاي    
اكثر مخالفان و نقد كنندگان جـامـعـه و روابـط         
سرمايه داري هم تاثير گذاشته و آنها را به بيـراهـه   

 .كشانده و باعث نوميدي و سردرگمي شده است
چگونه است كه دانشمندان علوم تجربي در رشتـه  
هاي گوناگون، تحقيقات كارا و محصوالت مفيدي 
براي جامعه دارند ولي متخصصان علوم اجتماعـي  
كالسيك، قادر به درك پديده هـاي اجـتـمـاعـي        
نيستند و يافته ها و تحقيقات شان، فقط در جهـت  
تبليغات و عقيم كردن ذهن و روح انسـان هـاي       

داري، به كار گرفته مـي     تحت انقياد روابط سرمايه
شود؟ از اينروست كه بررسي نقد و نقد علمي در   

 .حوزه ي علوم اجتماعي، ضروري است

تا آنجايي كه موضوع، به نقد جامعه شناسانـه بـه     
طور كلي مربوط مي شود، نقد يـعـنـي آشـكـار          
ساختن چهره واقعي روابط و ساختار اجتـمـاعـي    

در جامعه طبقاتي، ساختار و روابـط بـيـن      .  مسلط
انسان ها و باورهايشان، باز توليد كننده و تثبـيـت   

كنترل و بهره كشـي از    .  كننده وضع موجود است
توليد كنندگان اصلي ثروت اجتماعي، به مـنـظـور    
افزايش سرمايه طبقات بهره كش، فقط بـا زور و      
قهر آشكار و سركوب فيزيكي، به طور مداوم و در 
دراز مدت، هم غير ممكن و هم بسيار پر هـزيـنـه    

براي دوام و تثبيت نظم سيستم استثماري به .  است
نفع طبقات بهره كش، بايد اين نظم به شكل بـاور  

پس از اين اسـت  .  در ميان طبقات بهره ده در بيايد
كه نظم موجود، توسط قربانيان وضع موجـود بـه     

شكل لحظه به لحظه و دم بـه دم، در جـامـعـه           
بازتوليد مي گردد و باعث دوام و ابقـاي آن مـي       

 .شود
در جوامع برده داري و فئودالي نيز كه اخذ مـازاد    
از توليد كننده، بيشتر با روش قهر مستقيم صورت 

گرفت، باور به غير قابل تغيير بـودن شـرايـط       مي
موجود و سست و كرخت كردن ذهـن و روح        
انسان ها، توسط مذهب و روحانيت همـكـار بـا      
طبقه بهره كش، نقش اساسي در دوام طـوالنـي         

در .  مدت اين ساختارهاي طبقاتي داشـتـه اسـت       
جوامع سرمايه داري كه اخذ مـازاد از تـولـيـد           
كنندگان واقعي، به شكل آشكار و با قهر مستقـيـم   

در ظاهر نه از شالق بـرده دار    .  صورت نمي گيرد
خبري هست و نه از مباشران و آدمـكـش هـاي        

توليد مازاد به شكل كامـال اقـتـصـادي و         .  ارباب
لذا سـرمـايـه      .  دار منتقل مي شود پنهان، به سرمايه

داران ظاهري گول زننده، مودب، با شخصيـت و    
در روابـط سـرمـايـه       .  حتي مقبول و خوب دارند

داري، شالق برده دار و تفنگ فئودال از نـظـرهـا      
پنهان شده است و به نظر مي رسد كه همه افـراد،  
آگاهانه و با اختيار با يكديگر معامله مي كنـنـد و     
 .كاال و نيروي كار خود را به بازار عرضه مي كنند

وظيفه نقد كننده وضع موجود، آن است كه نتايـج  
نادرست سيستم حاكم را نشان داده و غلط بـودن    
فرمول هاي جامعه شناسان طرفدار وضع مـوجـود   

وظيفه انتقاد گران جـامـعـه      .  را به نمايش بگذارد
سرمايه داري، افشا و نمايش چهره بهره كـش و      
خشن سرمايه داري، از ميان روابـط بـه ظـاهـر           

انقالبي تـريـن كـار،      .  مسالمت آميز روزمره است
آشكار كردن اين رابطه اقتصادي است كه بـنـيـان      
بهره كشي سرمايه داري است و تصاحـب ارزش    

اين رابطه اساسي .  اضافه، طي آن صورت مي گيرد
نظام سرمايه داري، براي اينكه بتواند ادامه يـابـد،     
بايد باورها و روبناهاي مورد نيـاز بـراي تـداوم        

سرمايه داري در بدو پيدايش .  خويش را ايجاد كند
خود، باور به ابدي بودن و طبيعي بودن خويش را 

همين باور بود كه بر مبناي ضـرورت    .  ايجاد كرد
تاريخي موجود، باعث نابودي نظم فـئـودالـي و        

قبل از به وجـود    .  ايجاد نظم سرمايه داري گرديد

تا آنجايي كه موضوع، به نقد جامعه 
 شناسانه به طور كلي مربوط مي شود،

 نقد يعني آشكار ساختن
چهره واقعي روابط و ساختار اجتماعي 

 مسلط
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آمدن جوامع طبقاتي، انسـان اولـيـه در بـرابـر              
تهديدهاي طبيعت براي تامين غذا و سرپناه، ضمن 
پيچيده تر شدن ذهنش، و به دليل ضعف و جهـل،  
به خيال پردازي و توتم سازي پناه برد تا در نـبـرد   
. نابرابر با طبيعت، براي خود دلگرمي ايجاد كـنـد    

پيدايش ابزار توليد مناسب تر، بهره وري نـيـروي     
در نتيجه مقدار محصول توليـد  .  كار را افزايش داد

شده توسط افراد، از مقدار محصول مصرفي همـان  
برخي توانستند با تصاحـب ايـن     . افراد، بيشتر شد

اضافه توليد ديگران، از انجام كارهاي توليدي كنار 
جامعه طبقاتي شكل گرفت و تصـاحـب     .  بكشند

كنندگان اضافه توليد، تبديل به روسا و جادوگـران  
توتم هـا و    .  و انجام دهندگان مراسم خاص شدند

خياالت پيشاطبقاتي، ابزاري شدند براي تـوجـيـه      
 .تصاحب اضافه توليد توسط روسا و جادوگران

توليدكنندگان، طي مراسمي، بخشي از محصـوالت  
. خود را به توتم هاي جادوگران تقديم مي كردنـد 

احتماال اين تحوالت، بدون برنامه ريزي از پيش و 

حـتـي   .  به طور كامال خود به خودي رخ مـي داد   
شايد جادو گران و روسا نيز، به حق خـود بـراي     

بدين ترتيب .  بهره گيري از آن شرايط، باور داشتند
فرهنگ، هنجارها، آداب و رسـوم و بـاورهـاي          
جوامع اوليه انساني نيز، در خدمت و جزء جدايـي  

زندگي مادي و رابطه بـا    .  ناپذير زندگي مادي بود
مانند يك آهن رباي قوي ( طبيعت و تضاد طبقاتي 

كه در زير يك ورق كاغذ قرار گرفته و روي آن     
براده آهن ريخته شده و آهن ربا بـاعـث ايـجـاد       

روابـط و    )  نظمي خاص در براده ها مـي گـردد      
اما يك .  باورهاي حاكم بر جامعه را شكل مي دهد

تفاوت اساسي رابطه بين آهن ربا و براده ها  بـا      
روابط جامعه انساني، نقش فرهـنـگ حـاكـم در         

بـه  .  بازتوليد و تثبيت شرايط مادي جامعـه اسـت    
عبارت ديگر، اين دو بر روي هم تاثير مـتـقـابـل       

با توجه به ارتباط و در هم آميختگي و تاثير .  دارند
متقابل باورهاي فرهنگي با روابط اقتصادي، مـهـم   
است كه در هر برهه تاريخي، روشنفكران وظيـفـه   

 .تاريخي خود را بشناسند و به آن عمل كنند
جامعه شناسي رسمي و آنچه كه به عنوان عـلـوم     
اجتماعي، امروزه در بنگاه ها و مراكـز آمـوزشـي      
وابسته به سرمايه داري  تدريس مـي شـود، در         
حقيقت نگرش سرمايه داري به جامعه اسـت كـه     

ايـن عـلـوم، نـگـرش          .  ديدي سود محور اسـت 
متخصصان وضع موجود است كه مي خـواهـنـد      
براي تثبيت وضع موجود و تداوم استثمار و بهـره  

از ديدگاه مردم تحت سـتـم   .  كشي، راه هايي بيابند
و از ديدگاه يك جامعه شناس مخالف و نقد كننده 
وضع موجود، جامعه سود محور به گونه اي ديگر 

آن بخش از جامعه كه در شرايط .  بررسي مي شود
موجود و در نظام حاكم، از هيچ گونه حقوقي بـر    
خوردار نيست، نمي تواند نظم حـاكـم را، كـه          

بنابراين در   .  مبنايش بي حقوقي آنان است، بپذيرد
حوزه علوم انساني، جايگاه فرد محقق در جامعـه،  
تاثير كامال مشخصي بر تحقيقاتش دارد، زيرا ايـن    

 .جايگاه، منافعش را مشخص مي كند

ديگري مي گويد اين ماجرا در منطقه من اتفاق .  ام
ديگري مـي    .  نيافتاده و من نمي توانم مداخله كنم

... گويد به دنبال ماموريتي خاص بايد بـرود و        
:  سرانجام صبر مرد تمام مي شود و فرياد مي كشـد 

آخر اين چه مملكتي است؟  ناگهان دهها پليس از 
كوچه و خيابان هاي اطراف دور او را مي گيرند و 
او را به جرم اقدام عليه امنيت ملي و مخالفت بـا    

، دستگير مـي    ...دولت و شعار دادن عليه دولت و 
 .كنند

اين روزها اين حكايت را بارها و بارها به خـاطـر   
در گوشه اي از شهر مردم به جان آمـده    .  آورده ام
عدالتي، به خيابان مي آيند و فرياد مي كشنـد   از بي

 و يا نه،
به عالمت اعتراض فقط سكوت مي كنند و راه مي 

اما هزاران پليس و نيروي انتظامي و لـبـاس   .  روند
شخصي مواظب شان هستند و با هر چه كـه در      
دستشان است، آنان را مي زنند و زخمي و دستگير 

اما در گوشه هاي ديگر شهر، جرم و ...  مي كنند و 
جنايتي غوغا مي كند كه ناشي از همان بي عدالتي 

 :هاست
آبان در ورامين زني توسط چند نـفـر      13در روز 

آن طرف تر كـودكـان     .  مورد تجاوز قرار مي گيرد
كافـي  ... ( يكي پس از ديگري دزديده مي شوند و 

است مرور كوتاهي داشته باشيم بـر صـفـحـات         
حوادث روزنامه ها كه تنها جزء كوچكي از آنچـه  

ــد                   ــي ده ــان م ــاده را نش ــت ــاق اف ــف  )ات
روز قدس، دانـش    ( با نزديك شدن فالن مناسبت 

موقعيت ويژه اعالم مي شود و هـمـه     ...)  آموز و 
در آماده بـاش بـه     ...  نيروهاي نظامي و انتظامي و 

برند، اما هيچ موقعيت ويژه اي براي يافتـن   سر مي
هـيـچ   !  اين كودكان دزديده شده اعالم نمي شـود   

موقعيت ويژه اي براي از بين بردن باندهاي توزيع 
كسي به !  شيشه و كراك و هروئين اعالم نمي شود

راه حل اصلي مساله دقت نمي كند و نمي انديشد 
كه اگر بي عدالتي از بين برود، اگر ثـروت هـاي       
اجتماعي به درستي و عادالنه ميان مردم تقـسـيـم    

... شود، اگر با ظلم و تبعيض مقابلـه شـود، اگـر       

ديگر نيازي نخواهد بود كه مـردم بـه     ...  و ...  اگر 
ديـگـر   .  خيابان ها بريزند و دردشان را فرياد كننـد 

پدر و مادرهايي نخواهند بود كه به خاطـر فـقـر،      
 ...فرزندانشان را در كوچه ها رها كنند و 

به راستي كدام يك، امنيت دولت و حكـومـت را     
 :برهم مي زند

بي توجهي به اين همه بي عدالتي و ناديده گرفتـن  
اين انسان ها كه كمترين حقي از حقوق بشـر را      
دريافت نكرده اند يا فرياد زدن و بي عدالتي ها را   

 خاطر نشان كردن؟
اين كودكان در آن سوي آب ها و در رسانه هـاي    

حـقـوق   !  سرمايه داري نيز فـرامـوش شـده انـد        
 .بشرجهاني نيز اين كودكان را نمي بيند

 به راستي چرا؟
 

كانون مدافعان حقـوق  وبالگ اين مقاله ابتدا در *  
 .كارگر منتشر شده است

 18اخبار اين مقاله از روزنامه اعتماد، دوشنبه   **  
 .نقل شده است 1388آبان 

 آيا بيجه ديگري در كار است؟ادامه 
 )صفحه دوازده: ابتداي مطلب(
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 در يك شب خزان زده و سرد و پر ز درد
 گفتي دريغ، آه

 مي آيدت به ياد
 آن نيمه هاي شب

 گفتي اگر به صحنه بيايد عروس خلق
 دستي نهي به جعدش و دستي به جام مي

 شب را ز معركه
 خواهي راند 
 با رقص و هاي و هي  

 
 اينك

 آن قول و آرزو

 وين روز شور و درد
 آن نقش خود نوشته و اين صحنه نبرد

 بشتاب و بي درنگ
 از جامه دان رزم

 بردار جامه پيكار و كارزار
 بشتاب ورنه اين نمايش تاريخي وطن

 بي شعر سرخ تو
 كي مي رسد به ساعت پايان انتظار 

 بي گام استوار تو
 بي نقش مشت تو
 كي مي رسد بگو

 اين تيره شب به صبح؟

 شعر

 سيل در خيابان
 .علي ز    

 از خانه ها
 كه چشمه ي جوشنده ي نبرد 

 وز كوچه كوچه هاي خروشنده
 رود خلق   

 سيلي ز توده
 فروكوفت نظم شهر 
 در بستر خيابان  

 
 اين سيل پر خروش

 اين پرتوان و توش 
 اين موج سد شكن

 اين سيل زن
 كه مشت گره كرده شان دژم 

 آن پير پهلوان
 وين دختران خسته ز تحقير خودسران

 اين سو جوان و گرد
 وان سو يل دلير  

 بگذشته از بسيج گاز فلفل و باتوم
 بگذشته از بلندي سد سديد تير

 
 طي كرده راه

 ز پهناي سال و ماه 
 بگذشته از فراز و نشيب دوصد سپاه
 قانون و نظم ستم را چو برگ خشك

 در زير پا نهاد
 

 در زير پاست كنون مظهر خزان
 ليكن هنوز هم

 سرماي بي حد و اندازه ي ستم
 در فكر انجماد سيل شتابان نشسته است

 اما در اين ميان
 مي خندد از بالهت و سرماي جاهالن

 !خورشيد آسمان تالش و اميد خلق

 
 بي نقش مشت تو

 .علي ز        

 .آذر منتشر شد 12نشريه خيابان،  55شماره * 
 khyaboon@gmail.com: ايميل نشريه

 
 .نشريه دانشجويي بذر منتشر شد 42شماره * 

 bazr1384@gmail.com: ايميل نشريه
 

 .شماره اول نشريه دانشجويي پرسه منتشر شد* 
 parseh.mag@gmail.com: ايميل نشريه

 :در اين شماره پرسه مي خوانيم
تاريخ كوتاهي از زايش چپ : بر ما چه گذشت

 دانشجويي
حذف يارانه ها؛ برابري اجتماعي يا خانه خرابي 

 عمومي
 مسائلي ساده در باب شوراهاي صنفي

 جمعيت دفاع از حقوق كودكان كار و خيابان
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رفرميستي قطع اميد مي كنند، بايد در مقابل خـود    
چنين آلترناتيوي در .  يك آلترناتيو راديكال را ببينند

ميان آن ها مطرح نخواهد شد، مگر با دخالتـگـري   
فعال و منسجم حامالن اين آلترناتيو كـه هـمـان        

نبايد انتظار داشـت     .نيروهاي سوسياليست هستند
كه اين دانشجويان تازه كار، پـس از بـريـدن از          
رفورميسم و عقايد بورژوايي و خرده بـورژوايـي،   
بالفاصله به دنبال يك آلترناتيو بگردند و به دور از 
سرخوردگي و ياس، در كوتاه مدت، بديلي بـراي    

اين آلترناتيو بايد حـاضـر و     .  عقايد پيشين بسازند
آماده، متحد و منسجم، در دانشگاه حاضر باشد و   
در برابر قطب رفورميستي حاضر در دانشگاه، قـد    

 .علم كند
از سوي ديگر، اين نكته را نيز بايد در نظر داشـت   
كه اعتراضات به جمهوري اسـالمـي، تـنـهـا بـه           
چارچوب جنبش سبزي كه امروز مي بينيم محدود 

با حذف تدريجي سـوبسـيـدهـا از         .  نخواهد بود
كاالهاي اساسي و اجراي ساير برنامه هاي تعديـل  
ساختاري، رشد بيكاري، افزايش تورم و افـزايـش   
قيمت كاالها و خدمات ضـروري، مـعـتـرضـيـن         

خواسته آتي .  خواسته هايي متفاوت خواهند داشت
مردم معترض در خيابان تغيير خواهد كـرد، زيـرا     
. حمله اي اساسي به معيشت آنها در پيـش اسـت    

دانشگاه نيز، تحت تاثير همين تغييرات در ماهيـت  
خواسته هاي معترضين، شكل اعتراضي ديگر بـه    

اين نيروهاي سوسيـالـيـسـت     .  خود خواهد گرفت
هستند كه در چنين شرايطي، وظيفه ارائه آلترناتيـو  
راديكال و انتقال آگاهي به معترضان را بر عـهـده     

در غير اين صورت، اين معترضيـن، خـواه     .  دارند
دانشجو باشند و خواه مردم عادي، باز هم به دنبال 
آلترناتيو هايي كه همين سيستم سرمايه داري پيش 

 .روي آنان قرار مي دهد، حركت خواهند كرد
موضوع ديگر، روابط سياسي حكومـت ايـران و       

گرچه حكومت امروز ايران، در لباس .  غرب است
احمدي نژاد، ضد آمريكايي ترين موضع گـيـري     
هاي تبليغاتي از زمان اولين روزهـاي اسـتـقـرار         

جمهوري اسالمي را، اتخاذ مي كند، اما در واقـع،    
.  در بهترين سطح روابط خود بـا آمـريـكـاسـت         

حكومت ايران در عراق و افغانستان، با ارتـش و      
دولت آمريكا همكاري مي كند، همان طور كه در   
حمله نظامي آمريكا به اين دو كشور نيز، كـمـك     

هم اكنون حكومت سـرمـايـه    .  هايي ارائه كرده بود
داري ايران، در جهت ايجاد روابط دوسـتـانـه بـا       

سرمايـه داري ايـران در         .  غرب قدم بر مي دارد
مجموع، از همان ابتـداي بـه قـدرت رسـيـدن            
جمهوري اسالمي و به خصوص پـس از دوران        
هشت ساله جنگ، همواره در تالش بوده تـا بـه       

سند چشم انداز .  سرمايه داري جهاني پيوند بخورد
بيست ساله توسعه ايران، كه در دوره رفسنجـانـي   
تهيه شد و دقيقا برنامه هاي ديكته شده از سـوي    
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بود، گـواه  

آن چه كه در دوره خاتمي، تـحـت   .  اين مدعاست
عنوان طرح ساماندهي اقـتـصـادي و در دورة            

احمدي نژاد زير عنوان طرح تحـول اقـتـصـادي       
مطرح شد، تمام و كمال ادامه همان سياسـت هـا     

اين سياست ها شامل خصـوصـي     ( بوده و هست 
سازي، حذف سوبسيدها، ماليات بر ارزش افزوده، 

؛ بـا    ) كوچك سازي دولت و مقررات زدايي است
موسوي، عمال و   -اين تفاوت كه جناح رفسنجاني

صراحتا به دفاع از سرمايه داري جـهـانـي روي        
آورده، و جناح احمدي نژاد، ضمن به اصـطـالح     

و  G8اعتراضات بي پايه در مقابل كشـورهـاي       
اياالت متحده در رأس آنها، خواهان مـذاكـره از       
موضع باالتر است، و البته در نهايت امـر، هـمـان      

راهي را خواهد رفت كه امروز جناح رفسنجاني با 
 .  شدت و حدت، به دفاع از آن مي پردازد

موانع دوستي حكومت ايران و غرب، تـا حـدود       
موضع گيري .  زيادي، در حال از ميان رفتن هستند

هاي خشني كه دو طرف عليه يكديگر اتخاذ مـي    
كنند، تنها نشان دهنده درگيري هاي سطـحـي در     
مورد ميزان امتيازاتي كه طرفين به يكديگر خواهند 
داد، مي باشد و دير يا زود، اين بازيِ حـكـومـت      

اختالفات غرب با .  ايران و غرب، تمام خواهد شد
حكومت ايران، نه مساله دموكراسي و حقوق بشر، 
بلكه امنيت سرمايه و امكان سرمايـه گـذاري در       
كشور است؛ اختالفي كه با اشتياق حكومت ايـران  
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و اجـراي    
طرح هاي خصوصي سازي، به زودي از مـيـان         

با حل مناقشه هسته اي، كه اهرمـي  .   خواهد رفت
است براي فشار و مذاكره، چه از سوي ايـران و      
چه از سوي غرب، دول ايران و غرب يكديگر را   
در آغوش خواهند گـرفـت و در ايـن مـيـان،              
فشارهايي كه ظاهرا به دليل نقض حقوق بشـر در    
ايران، از جانب غرب بر ايران اعمال مـي شـود،       

نشانه هاي آن را از هم اكنـون  . رنگ خواهد باخت
مي بينيم، چند هفته پيش دولت آمريكا كمك مالي 
به موسسه اسناد حقوق بشر ايران را قطع كـرد و      

دولت ايران ديگر .  مسلما اين تنها شروع كار است
نه تنها نيازي ندارد كه نگران تبلـيـغـات حـقـوق        
بشري غرب باشد، بلكه موظف است بـه غـرب       
نشان دهد كه توانايي سركوب اعتراضات توده اي   
و راديكال را داراست و مي تواند امنيت سرمايه و 

در چـنـيـن    .  سرمايه داري را در ايران تضمين كند
دولت ايران مي خواهد به غـرب نشـان     شرايطي، 

دهد كه اعتراضات توده اي را تحت كنترل داشتـه  
بديـن  .  و قدرت مطلق در جامعه را در دست دارد

ترتيب براي حفظ امنيت سرمايه و جلوگـيـري از     
هرج و مرج، دول غربي تنها مي توانند بـر روي      
حكومت فعلي ايران حساب و كتاب باز كنند و نه 

مانند سلطنت طلبـان  ( آلترناتيوهاي ديگر حكومتي 
زيرا در نهايت، چنانچـه دول    ).  و مجاهدين خلق

غربي با دولت ايران وارد معامله ي دراز مـدت        
، آنان نيـز بـراي     ) كه چنين به نظر مي آيد( گردند 

اختالفات غرب با حكومت ايران، نه مساله 
دموكراسي و حقوق بشر، بلكه امنيت 

سرمايه و امكان سرمايه گذاري در كشور 
است؛ اختالفي كه با اشتياق حكومت ايران 
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و 

اجراي طرح هاي خصوصي سازي، به 
 .زودي از ميان خواهد رفت

 ادامه سرمقاله
 )صفحه دو: ابتداي مطلب(
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امنيت سرمايه گذاري در ايـران، در سـركـوب            
كارگران و حركت هاي اجتماعي ذي نفع خواهنـد  
بود؛ زيرا سرمايه گذاري غرب در ايران نـيـاز بـه      
امنيت دارد و هر حركت كارگري و دانشـجـويـي،    

استـقـرار   .  مي تواند اين امنيت را به مخاطره اندازد
يك حكومت وابسته و سركوبگر در ايران، همواره 

دول ايران و    .يكي از اهداف امپرياليزم بوده است
آمريكا، در صورت رفع تمـام مـوانـع ظـاهـري          
برقراري ارتباط مجدد، دشمن مشتركي خـواهـنـد    
.  داشت، اين دشمن مشترك همان شبح سرخ است

رژيم ايران از همين حاال نيز حمله به نـيـروهـاي      
چپ را آغاز كرده است، احكام زندان، بـازداشـت   
ها و احضار فعالين چپ، و اعدام هايـي كـه در       
كردستان آغاز شده، همه و همه تنها آغاز حمله به 

با پايان مناقشات هسـتـه اي     .  نيروهاي چپ است
حكومت ايران با غرب، و نيز آشتي ملـي كـه در       
داخل حاكميت ايجاد خواهـد شـد، حـمـالتـي          

 . شديدتر را به بدنه چپ شاهد خواهيم بود
براي ايستادن در برابر موج حـمـالت آتـي بـه           

دانشجويان، و به خصوص دانشجويان راديكال، و   
نيز دخالت گري موثر در ميان دانشجويان معترض 
به حاكميت و مردم معترضي كه در آينده با شدت 
بيشتر و خواسته هاي گسترده تر، به ميدان خواهند 
آمد؛ اتحاد صفوف دانشجويان راديكال در ايـران      

در شـرايـطـي كـه         .  بايد هرچه مستحكم تر شود
وصف آن رفت، به يك قطب راديكال در دانشگاه 

قطبي كه در مقابـل قـطـب      :  هاي ايران نياز داريم
در .  رفورميستي حاضر در دانشگاه قـرار بـگـيـرد      

صورت وجود چنين قطبي، دانشجويان و جوانانـي  
كه از رفورميسم و عقايـد بـورژوايـي و خـرده           
بورژوايي و حاميانشان در دانشگاه ها گسست مـي  
كنند، در تقابل با آنچه از آن گسسته اند، مي توانند 

اين قـطـب مـي        .  با يك آلترناتيو رو به رو شوند
تواند آلترناتيو راديكال خود را در برابـر مـواضـع      
رنگ باخته رفورميستي، به دانشجويان ارائه دهد و 
از سوي ديگر، مبارزه دانشجويان چپ در دانشگاه 

ايستادگـي در    .  را هماهنگ و متحدانه به پيش برد
برابر موج سركوب شديد دولت، به شكل جـدا و    

اين قطب، هـمـانـنـد     .  فرقه اي ممكن نخواهد بود
جبهه اي به منظور غلبه بر پراكندگـي و افـتـراق        
موجود ميان دانشجويان راديكال، با حضور تمامـي  
نيرو ها و گرايشات چپ كـه بـه روشـنـي از             
اعتقادات بورژوايي و خرده بورژوايي در گفتار و   
كردار گسست كرده اند، مي تواند محمل مناسـبـي   

با پذيرش .  براي مباحثات ميان نيروهاي چپ باشد
اختالف عقايد و نياز به بحث هـاي سـازنـده و        
هدفمند، چنين قطبي مي تواند محل اجـراي ايـن     

 . بحث ها در فضايي دموكراتيك و رفيقانه باشد
تا به امروز، با وجود اعالم مـوجـوديـت هـا، و         
مبارزاتي كه دانشجويان راديكال و مسـتـقـل در        
دانشگاه هاي كشور انجام داده اند، هنوز چـنـيـن      
. قطبي در دانشگاه هاي كشور ايجاد نشـده اسـت    

براي ساخت چنين قطبي، بايد به بحث و تـبـادل     
نظر در اين مورد، در ميان فعاالن دانشجويي دامـن  

 .زد

تعداد زيادي از دانشجويان، اعم از دختر و           . بود
پسر، در دسته هاي چند نفري به منطقه جواديه            
رفته و به ساختن پل هاي فلزي براي مردم اقدام            

اين حركت به زودي مورد حمايت اقشار         . كردند
اصناف و بازاريان و      . مختلف مردم قرار گرفت     

اقشار كارگري به حمايت از دانشجويان برخاسته        
غذايي و كمك هاي ديگر، در          و با ارسال مواد    

اين . ساختن پل ها بر نهر فيروزآباد كمك كردند         
به . حركت چون خاري در چشم رژيم كودتا بود         

همين دليل، حكومت شاه به سرعت رودخانه            
 . فيروزآباد را سرپوشيده كرد

نمونه ديگر، مشاركت دانشجويان در تظاهرات          
در همدردي    1340آبان سال     14وسيع و گسترده    

با انقالب الجزاير و محكوميت جنايات                 
فعاليت سازمان  . استعمارگران در آن كشور بود       

هاي دانشجويي دراين سالها و برگزاري مراسم          
آذر، چنان چشمگير بود كه به گسترش          16يادبود  

نشريه پيام دانشجو با تيراژ     . اين سازمان ها انجاميد   
گري عليه    باال منتشر مي شد و نقش زيادي در افشا        

اين . حكومت و دستگاه هاي سركوبگر داشت         
نشريه كه ارگان رسمي سازمان دانشجويان             
محسوب مي شد، داراي مطالب مختلفي درباره          

در . مبارزات ضد امپرياليستي مردم جهان بود          
همين زمان، نيروهاي ارتجاعي سعي داشتند            
اختالف ميان دانشجويان را دامن بزنند و با ايجاد          
درگيري هاي مصنوعي و رخنه در صفوف              
دانشجويان، تالش مي كردند تا درگيري هاي            

از جمله در اول بهمن      . ساختگي به وجود آورند    
عناصر ارتجاعي دانشجويان را به        1340ماه سال   

يك زد وخورد ناخواسته كشاندند و در جريان اين         
آموزان مدرسه علميه به       برخوردها، يكي از دانش    
 .نام مهدي كلهر كشته شد

جنبش دانشجويي در اين سالها در مقابله با               
،   اصالحات شاه، شعار درست اصالحات آري         

اين شعار باعث   . ديكتاتوري نه  را انتخاب كردند      
اتحاد بيشتر ميان مبارزات مردم و جنبش                

هنگامي   1342خرداد    15در روز   . دانشجويي شد 
كه نيروهاي حكومتي مشغول  به گلوله بستن             
مردم در اطراف بازار بودند، دانشجويان دانشگاه         
تهران به خيابان ها ريخته و با پرتاب سنگ به              
سوي تانك هاي ارتش و جلوگيري از حركت            

رژيم شاه كه تظاهرات    . آنها، به ياري مردم شتافتند    
خرداد را مربوط به طرفداران ارباب ها و               15

مالكان مي دانست، با ورود دانشجويان به صحنه          
خلع سالح شد، زيرا مشخص بود كه دانشجويان         

 .توانند وابسته به مالكان و اربابان باشند نمي
 4خرداد نيروهاي نظامي در ساعت            15روز  

مردم نيز به    . بعدازظهر به دانشگاه حمله كردند       
حمايت از دانشجويان پرداخته و عده اي كشته و          

پس از اين واقعه، تعداد زيادي از        . مجروح شدند 
دانشجويان دستگير شده و ظاهرا حركت               

اما سازمان دانشجويان    . دانشجويي سركوب شد   
آذر همان سال، مراسم       16در  . همچنان فعال بود  

 :ادامه
 جنبش دانشجويي ايران چگونه آغاز شد؟

 )صفحه سه: ابتداي مطلب(
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روز دانشجو در دانشگاه برگزار گرديد كه مجددا         

از آن پس تا       . مورد حمله پليس قرار گرفت        
سازمان دانشجويان به        1344شهريورماه سال     

فعاليت خود ادامه داد و نشريه پيام دانشجو را             
دانشجويان، در اين دوره كه دوره       . منتشر مي كرد  

افول فعاليت هاي سياسي بود، به فعاليت هاي            
صنفي روي آورده و اعتراضاتي براي لغو شهريه و         

در سال  . دادند  ساير خواسته هاي رفاهي سازمان       
رژيم مجددا به دانشگاه يورش برد و نشريه          1344

پيام دانشجو را تعطيل و اكثر فعاالن آن را                 
داشت كرد، اما نتوانست جلوي فعاليت هاي            باز

 .صنفي را بگيرد
در مراسم سوم و هفتم تختي، بار          1346در سال   

ديگر دانشجويان وارد صحنه شده و به تظاهرات          
آنها از  . وسيعي عليه دستگاه حكومتي دست زدند      

خواستند در مراسم يادبود تختي شركت كنند         مردم  
ژه   و براي دعوت مردم به خيابان هاي شهر و به وي          

به اين ترتيب،     . رفتند   خاني آباد و مولوي          
دانشجويان مراسم يادبود تختي را به اعتراضي           

همانند دفعات  .   سياسي عليه حكومت تبديل كردند    
پيش عده اي از دانشجويان و مردم دستگير و              

هرچند در اين دوران در         . روانه زندان شدند    
دانشگاه ها تشكل سياسي وجود نداشت، اما             
دانشجويان با ايجاد تشكل هاي صنفي به                
سازماندهي در درون خود مي پرداختند و از اين           
راه، در شرايط مناسب به مشاركت در جنبش هاي         

همين تشكل هاي    . اجتماعي روي  مي آوردند       
به دنبال    1347صنفي دانشجويي توانستند در سال      

جنگ اعراب و اسراييل، در حمايت از مردم              
فلسطين به خيابان ها ريخته و همراه با ساير مردم،          
تظاهرات وسيعي عليه اسراييل و حكومت طرفدار       

همچنين در جريان    . به راه بيندازند   ) شاه  (آن  
-مسابقات فوتبال بين تيم  هاي ايران و اسراييل            

كه به دنبال پيروزي اسراييل در جنگ با اعراب            
توانستند تظاهراتي عليه اسراييل به راه             -بود

در اين تظاهرات، دفتر هواپيمايي اسراييل      . بيندازند
 . توسط دانشجويان مورد حمله قرار گرفت) ال آل(

به دنبال    1348گروه هاي دانشجويي در اسفند ماه       
گران شدن بليت اتوبوس شركت واحد به اعتراض        

آنها گروه هاي ضربت دانشجويي     . جمعي پيوستند 
اتوبوس ها را   . تشكيل داده و به خيابان ها ريختند      

. متوقف و در خيابان راه بندان ايجاد مي كردند            
گروه هاي ضربت دانشجويي در خيابان هاي شهر        
پراكنده شده، شيشه اتوبوس ها را شكسته و مانع          

در چند مورد، اتوبوس ها     . حركت آن ها مي شدند    
را واژگون كرده و با حركاتي سريع، در جنگ و            
گريز با پليس، پراكنده مي شدند و مجددا در نقطه          

تا چند روز اين جنگ     . اي ديگر تجمع مي كردند    
و گريز با سازماندهي دانشجويان ادامه داشت و           
چنان اوج گرفت كه تمام شهر به كارزاري عليه            

هرچند پليس تعداد زيادي را     . حكومت تبديل شد  
دستگير كرد، اما سازماندهي گروه هاي ضربت           
دانشجويي به گونه اي بود كه پليس نتوانست آنان         

پس از دو روز زد و خورد        . را از حركت بازدارد   
شاه . خياباني، حكومت مجبور به عقب نشيني شد       

از اين حركات     -كه در خارج به سر مي برد         -

وحشت كرده و دستور داد بليت هاي اتوبوس را           
به قيمت پيش برگردانند و همه زندانيان آزاد              

اين پيروزي بزرگي براي جنبش دانشجويي      . شوند
بود و تا مدت ها عملكرد دانشجويان در اين              

 .پيروزي، زبانزد مردم بود
به بعد، مجددا از      1348جنبش دانشجويي از سال      

حالت صنفي خارج شده و جنبه سياسي گرفت و          
به يكي از نيروهاي اصلي مبارزه با رژيم شاه              

كه دسته اي از       1349در ارديبهشت    . تبديل شد 
سناتورهاي آمريكايي براي بررسي زمينه هاي           
سرمايه گذاري به ايران آمده بودند، گروه هاي            
دانشجويي به چند موسسه آمريكايي در اطراف          
دانشگاه تهران حمله كردند و انجمن روابط              
فرهنگي ايران و امريكا را در خيابان وصال مورد           

در اين جريان،   . حمله قرار دادند و تخريب كردند     

دانشجويان نشان دادند كه وارد مرحله جديدي          
نيروهاي امنيتي اين حركات دانشجويان      . شده اند 

را با بگير و ببند و فرستادن دانشجويان به سربازي          
اما . و محروم كردن آنان از تحصيل، پاسخ دادند          

دانشجويان ديگر از اين بگير و ببندها نمي               
 .ترسيدند

عالوه بر اين سركوب ها، رژيم براي متوقف كردن         
جنبش دانشجويي، دست به تحركات ديگري هم        

از جمله، عده اي از دانشجويان زنداني مشهور        . زد
عضو كنفدراسيون دانشجويي خارج كشور را وادار       
كرد تا در تلويزيون، از اعمال گذشته خود توبه            

افرادي مثل سيامك پارسانژاد و پرويز نيك         . كنند
خواه را در شوهاي تلويزيوني به صحنه آورد و            
آنان را وادار كرد كه از خوبي ها و پيشرفت هاي            
رژيم شاه تعريف كرده و بي فايده بودن مبارزات          

اما اين اعمال نتايج     . دانشجويان را  گوشزد كنند     
گروه هاي دانشجويي كه سالها مبارزه       . عكس داد 

و سركوب را تجربه كرده بودند و نيز فعاالن               
را از    1340و  1339دانشجويي كه دوران سالهاي      

گذرانده بودند، اكنون در وحدتي هماهنگ و          سر  
سازمان يافته، به مبارزه اي جديد عليه حكومت           

كه تجربه چند نسل از          آنها  . شاه دست زدند   
مبارزان دانشجويي را با خود داشتند، در هماهنگي        
و اتحاد با يكديگر و همچنين بهره گيري از               
تجربيات مبارزات جهاني، دست به تشكيل گروه        

سازمان هاي مخفي     . هاي مخفي مسلح زدند      
مسلح، كه عمدتا متشكل از فعاالن دانشجويي دو         
دهه اخير بود، با تجارب به دست آمده از مبارزات          
گذشته، به همكاري تنگاتنگ با يكديگر ادامه            

 .دادند
در اين دوره، مرز ميان ايدئولوژي هاي مختلف در         

گروه هاي مختلف،   . دانشگاه ها كمرنگ شده بود     
علي رغم داشتن اختالف هاي نظري، توانستند در        
حركتي هماهنگ به جنگ مسلحانه عليه حكومت        

رژيم شاه به وسيله برخي عناصر         . شاه بپردازند 
بريده از حزب توده، تشكل هاي وسيعي را تحت          
كنترل خود، براي به دام انداختن گروه هاي جديد         
مبارز به وجود آورد و به درون برخي از تشكل             
هاي ديگر نفوذ كرد، با اين پندار كه همه گروه ها            

 1348گروه هاي دانشجويي در اسفند ماه 
به دنبال گران شدن بليت اتوبوس شركت 

 .واحد، به اعتراض جمعي پيوستند
آنها گروه هاي ضربت دانشجويي تشكيل 

 .داده و به خيابان ها ريختند
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اما به يكباره دريافت كه       . را تحت كنترل بگيرد    

سازمان هاي وسيعي در ميان دانشجويان و نسل           
هاي مختلف دانشجويي به وجود آمده است كه           

 .رژيم، هيچ اطالعي از آنها ندارد
 1350سال جنبش مسلحانه، كه از سال         7در مدت   

آغاز و تا سرنگوني شاه ادامه داشت، دهها دانشجو         
در درگيري با پليس كشته شده و يا دستگير و              

در اين سالها رژيم شاه براي دستيابي       . اعدام شدند 
به عناصر گروه هاي مسلح، به طور عمده در ميان           

اما . فعاالن دانشجويي به جستجو مي پرداخت         
جنبش دانشجويي بار ديگر نشان داد كه از حركت         

در ارديبهشت  . به سوي پيوند با مردم غافل نيست       
واقعه كشتار كارگران ناراضي در جاده         1350ماه  

كارگران جهان چيت كه     . كرج به وقوع پيوست    
براي احقاق حقوق خود دست به راه پيمايي به            
طرف تهران زده بودند، در ايستگاه كاروان               
سراسنگي كرج، از طرف پليس به گلوله بسته             
شدند و تني چند از آنها، جان خود را از دست              

دانشجويان دانشگاه ها در اعتراض به كشتار       . دادند
اين تظاهرات را   .  كارگران به تظاهرات پرداختند    

دانشجويان دانشگاه تهران همراه با دانشگاه صنعتي       
شعار آنان دفاع   . و ساير دانشگاه ها سازمان دادند      

از كارگران جهان چيت بود كه با حمله وحشيانه           
دانشجو بازداشت    600پليس مواجه شد و حدود       

 .و تعداد زيادي زخمي و روانه بيمارستان شدند
جالب آن بود كه در اين تظاهرات، استادان               

به دنبال برخورد     . دانشگاه نيز شركت داشتند      
وحشيانه پليس، اعضاي هيات علمي دانشگاه           
صنعتي، دسته جمعي استعفا كردند و هنگامي به          

گشتند كه توانستند از مسئوالن، قول           سركار باز 
. هاي مساعدي براي پرهيز از وقايع مشابه بگيرند        

گارد ويژه در     1350چند ماه بعد، يعني در تابستان       
از اين تاريخ به بعد،         . دانشگاه ها مستقر شد      

بسياري از فعاالن دانشجويي راه را در پيوستن به           
بسياري از دانشجويان   . سازمان هاي مسلح يافتند    

در درگيري هاي مسلحانه با پليس و نيروهاي            
از . امنيتي، كشته شده و يا دستگير و اعدام شدند          

 :توان افراد زير را نام برد جمله مي
رحيم سماعي، مهدي اسحاقي، همايون كتيرايي،        

مهرنوش ابراهيمي، عبدالحسين براتي، شاهرخ         
هدايتي، مجيد احمدزاده، علي نقي آرش،               
عبدالكريم حاجيان سه پله، حميد توكلي، سعيد          

بشردوست، پوران يدالهي، فرامرز       آرين، اسداله    
شريفي و دهها دانشجوي ديگر كه پس از سركوب         

تنها راه را مبارزه مسلحانه ديده           40هاي دهه    
 .بودند

دانشجويان كه همچنان به اعتراضات خود در            
رابطه . دادند، از پاي ننشستند     دانشگاه ها ادامه مي   

نزديك ميان گروه هاي مسلح و جنبش دانشجويي        
هنگامي كه   . در اين سالها كامال آشكار است          

سازمان هاي مسلح، فرسيو، رييس دادگاه هاي           
نظامي شاه را اعدام كردند، دانشجويان در               

ها با شعارفرسيو مرگت مبارك اين اقدام را          دانشگاه
 .تاييد كردند

در حاليكه همچنان گارد ويژه،        1352در آبان ماه    
دانشگاه ها را تحت كنترل داشت، بار ديگر               

كه (دانشجويان در اعتراض به ورود نيكسون            
دست به  ) اكنون رييس جمهور امريكا شده بود        

در حضور گارد دانشگاه،         .  اعتراض زدند  
دانشجويان از ديوار خوابگاه باال رفته و ماشين            

بار ديگر گارد ويژه    . نيكسون را سنگ باران كردند    
به خوابگاه ها حمله كرد و به ضرب و شتم و               

اين اعمال، پيوستن   . دستگيري دانشجويان پرداخت  
دانشجويان به سازمان هاي مسلح را گسترش مي         

در اين دوره دانشجويان با گرايش هاي             . داد
مختلف سياسي، وحدت خاصي را در برابر              

شعار اين دوره     . گذاردند   حكومت به نمايش       
دانشگاه، كه همه گروه ها بر آن توافق داشتند،             

اين شعار  . عبارت بود از اتحاد، مبارزه، پيروزي         
گوياي وحدت گروه هاي مختلف دانشجويي بود        
كه مي دانستند در مسايل نظري اختالف وجود           
دارد، اما اختالف در مسايل نظري، دليل عدم             

 .همكاري در به دست آوردن آزادي نمي شود
ميان دانشجويان و گارد        در درگيري   1353در پاييز   

ويژه، يك دانشجوي دانشكده فيزيك توسط جيپ       
عكس العمل دانشجويان،    . گارد زير گرفته شد     

اعتصاب سراسري و شركت نكردن در امتحانات         
خودداري از شركت در امتحانات در اين            . بود

سال، به علت وسعت آن باعث حذف ترم                
دراين سالها دانشجويان با سازمان       . تحصيلي شد 

هاي مخفي    دهي منظم و ارتباط نزديك با گروه         
مسلح، سلسله روابط پيچيده و منظمي به وجود           
  آورده بودند كه پليس نمي توانست به سادگي به          

دانشجويان بسياري كه     . آن دسترسي پيدا كند      
تجربه به هم آميختن كار علني و مخفي را داشتند،          
چنان عمل مي كردند كه پليس با وجود حضور در          
دانشگاه ها، تا آخرين لحظه به فعاليت آنها پي             

 .نمي برد
دانشگاه ها به مركز آموزش اوليه براي فعاليت            

به همين جهت،   . هاي تشكيالتي تبديل شده بود     
در سالهاي آخر حكومت شاه، طرحي براي انحالل        

اين طرح شامل انتقال     . دانشگاه صنعتي داده شد    
اما مخالفت دانشگاهيان به    . دانشگاه به اصفهان بود   

. صورت دسته جمعي، آن را به تعويق انداخت           
رييس دانشگاه در جلسه اي صراحتا گفته بود كه          
اگر كارهاي استادان، مشابهتي با كار دانشجويان          
داشته باشد، در موجوديت دانشگاه صنعتي تجديد       

 ).2(نظر خواهد شد 
طرح هاي ديگري نيز براي انحالل دانشگاه              
صنعتي داده شد كه از آن جمله مي توان به آگهي            

آبان   29فروش اين دانشگاه اشاره كرد كه در            
در آن زمان   . در روزنامه رستاخيز منتشر شد      1356

قرار بود كه دانشگاه صنعتي به ارتش فروخته             
شود، اما اوج مبارزات مردم و دانشجويان عليه            

 56در سال   . رژيم شاه، اين حركات را خنثي كرد       
با اوج گيري جنبش مردمي، دانشجويان در          57و  

دانشجويان . پيوندي تنگاتنگ با مردم قرار گرفتند      
ضمن تعطيل كردن دانشگاه ها، به خيابان ها آمده          
و همراه با دانش آموزان دبيرستان ها، كالس هاي          

حكومت نيز  . درس را در خيابان تشكيل دادند        
اما نتوانست  . بارها دانشگاه را مورد حمله قرار داد      

 .خواست هاي دانشجويان و مردم را سركوب كند
 :پانويس

در ابتداي انقالب به دليل گرامي داشت دكتر         ) 1(
اش به عنوان روز معلم          خانعلي، روز شهادت   
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