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 سرمقاله 

 لزوم اتحاد عمل و همبستگي
 نيرو هاي چپ 

 سامان راد
ماه محرم، دسته هاي عزاداري، محافل مذهبـي و    
دسته هاي حسيني كه روزي از پايه هاي نظام بود، 
بر اثر گذشت زمان، و حوادث پس از انتخـابـات،   
دقيقا به عامل ترس در درون سيستـم حـاكـم و        
مجرايي براي ابراز مخالفت براي مردم مـعـتـرض    

رهبران اصالح طلب از قـبـل       .  تبديل شده است
برنامه هايي براي ماه محرم و حضور شبانه مـردم    
در خيابان ها تدارك ديده اند، از هـمـيـن حـاال         
بحث، حضور ميليوني از ميدان امام حسـيـن تـا        

از سويي ديگر، هـمـان گـونـه كـه          .  آزادي است
آبان و روز قدس، بـر خـالف      13تظاهرات هاي 

سنت چندين دهه ي گذشته به تسخير مـردم در      
آمد و فضايي براي اعتراض خياباني محـيـا شـد،      

 .بهمن نيز در پيش است 22تظاهرات 
بـهـمـن،       22در روزهاي آتي، چه محرم و چـه    

مشخصا فرصتي پيش خواهد آمد كه مردم مجـددا  
آن .  به خيابان ها امده و اعتراضشان را فرياد بزننـد 

سوي ميدان هم، رهبران اصالح طـلـبـي حضـور       
دارند كه به همان اندازه دولت، از مردم معترض و 

مـردم  .  مردم ِ حاضر در خيابان ها وحشت دارنـد   
معترض براي اين رهبران، تنها حكم كارت هـاي    

بايد هر موقع به آنـهـا     :  بازي قمار ِ قدرت هستند
نياز بود، با شعار هاي مورد عالقه آنها به خيـابـان   
بياييند، و پس از كسب امتيازات و زد و بند هـاي    
سياسي رهبران از باال، به خانه هـاي خـود بـاز          

هر جا كه شعارها و خواسته هاي اين مردم .  گردند
از سطح خواسته هاي اصالح طلبان فراتر مي رود، 
موج وحشت در اردوگاه آنان به راه مي افتد و بـه  
. دنبال راه حلي براي تحديد دوباره مردم مي افتنـد 

مضحكه آتش زدن عكس بنيانگـزار جـمـهـوري       
از سوي  » امام راحل« اسالمي، و اعالم حمايت از

رهبران، و حتي دعوت مردم معترض به تظاهـرات  
، » امام راحـل « براي اعالم انزجار از هتك حرمت 

همه و همه بازي اي بود كه هم خود ِ دولت از آن 
دولـت در    .  سود مي برد و هم جناح اصالح طلب

اين ميان، يك عكس پاره شده را بهانه سـركـوب     
بيشتر مي كند، و رهبران اصالح طلب آن را ملعبـه  
اي مي كنند تا با تجديد ميثاق با آرمان هاي فردي 
كه عكسش پاره شده، از فراروي مردم معترض از   
اين عكس ها و تقدس هاي چندين و چند سـالـه   

واضح هم هست، خواسته ي اين .  جلو گيري كنند
رهبران به هيچ عنوان يك دگـرگـونـي راديـكـال        
اجتماعي نيست، آنها فقط خواسته هايي بنابر منافع 

و .  خود در همين چارچوب را دنبال مـي كـنـنـد      
هنگامي كه خواسته هاي مردم معترض فراتر از آن 
رود، به شكلي متفاوت، اما همگام با جناح حاكـم،  

براي كم كردن شعله خشم مردم و رقـيـق كـردن      
 .شعار ها تالش خواهند كرد

فوت سيد علي منتظري ، نيز مجددا فرصتي فراهم 
. كرد تا احاطه رهبران بر اين جنبش شديدتر شـود 

بي بـي  « در اين ميان، هم صدايي شبكه هايي مثل 
فارسي نيز نشان دهـنـده هـمـراهـي ايـن            » سي

. خبرگزاري ها با آنها، و منافع آنان در ايران اسـت 
شايد هيچ كدام از رهبران رفـورمـيـسـتـي ايـران         
فكرش را هم نمي كردند كه پس از ان بساط پـاره  
شدن عكس، اين بار فوت يك مرجع شيعه بتوانـد  

وجهه اي كه منتـظـري،   .  فضا را براي آنها بهتر كند

با تالش هايش براي نجات زندگي مخالفان نـظـام   
، به دست آورد   1367حاكم، قبل و بعد از تابستان 

و به قيمت اخراج او از حاكميت تمام شـد، ايـن     
اصالح طلبان امروزي كه هم .  فضا را گشوده است

در زمان اعتراضات منتظري به اعدام ها و شكنجـه  
، و هم در دوره پنج ساله حـبـس   1360ها در دهه 

، حاكميت را در دست 1381تا  1376خانگي او از 
داشتند، اما براي حمايتش اقدامي نكردند، پس از   
قضاياي خرداد امسال هم، از حمايت هاي منتظري 

اصالح طلبان در آينده به شـدت  .  برخوردار بودند
پاره شدن عكـس، و اعـالم       ( روي اين دو مسئله 

برائت از عامالن و آمران آن، و همچنين تـجـديـد    
، و فوت سـيـد     » امام راحل« ميثاق با آرمان هاي 

مانور خواهند داد تا جنبـش مـردم     )  علي منتظري
معترض را دقيقا در چارچوب هاي مورد نظر خود 

بازگشت به آرمان هاي امام، آرمـان    .  هدايت كنند
هاي اوايل انقالب، و رجوع به روحانيت حقيقـي،  
همه و همه بساطي است كه از سوي اين راهبـران  

اين دو مساله مي تواند ملعـبـه   .  به راه خواهد افتاد
اي باشد براي چند قدم به پس برداشتن جنبش و   
تالش رهبران اصالح طلب بـراي بـازگـردانـدن         

 .شعارها به سطحي كه خود خواهان ان هستند
اما در اين ميان نيروهاي چپ كجا هستند؟ نـقـش   

 نيروهاي چپ چيست؟
مسلما اگر دخالتگري موثر و منسجم نـيـروهـاي      
چپ در ميان مردم معترض، و بـه خصـوص در       
همين روزهاي پيش رو نباشد، اصالح طلبـان بـا     
همكاري رسانه هاي غربي، با شعارها و شيـون و    
زاري بر يك عكس و يك قبر، جنبش را به عقـب  
خواهند راند و همان چند قدمي كه در مـاه هـاي     
گذشته به پيش برداشته شده بـود را از مـيـان            

اگر چنين سناريويي اجرا شـود، بـا       .  خواهند برد
دعواي خانوادگي در « پايان يافتن آنچه كه كروبي 

مي خواند، مردم دچار نـاامـيـدي و       » درون نظام
رخوت شديد خواهند شد و جنبش هاي اجتماعي 
تحت سركوب هاي شديد تري قـرار خـواهـنـد       

 . گرفت
شايد در ماه هاي گذشته نيروهاي چـپ، و بـه         
خصوص دانشجويان چپ، به شكل پراكنـده، در    

نيروهاي چپ و مترقي، با متحد شدن 
گرد ِ يك سري اصول طبقاتي مشخص 

و با تاكيد بر اتحاد جنبش هاي 
اجتماعي مردم تحت ستم، و انجام 
دخالتگري منسجم و متحد در ميان 
مردم معترض، مي توانند در برابر 
نيروهاي راست و مدافع نظام حاكم 

سرمايه داري، كه مدت ها پيش از اين، 
چنين دخالتگري اي را آغاز كرده 

 بودند، صف آرايي كنند
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اعتراضات مردمي شركت كرده باشند، اما به هـيـچ   
عنوان اين دخالتگري جداگانه و تـوام بـا خـرده        

دخالتگـري در ايـن       .  كاري، كارساز نخواهد بود
جنبش و صفوف آن، نيازمند اتحاد عمل نيروهـاي  

خواسته هاي مشترك و يـك    .  چپ و مترقي است
سري اصول مورد قبول اين نيروها، مي تواند زمينه 

در شرايط كنـونـي،   .  اين اتحاد عمل را فراهم آورد
هيچ جريان و گرايش چپي نمي تواند ادعا كند كه 
به تنهايي داراي چنان نفوذ و قدرتيست كـه مـي       
تواند بدون اتحاد با ديگران، به دخالتگري موثر و   

منافع كلي ِ چپ، و نيازها .  نتيجه بخش دست بزند

و خواسته هاي اجتماعي كه نيروهاي چـپ، پـي     
گيرشان هستند، مهم تر از منافع فردي، گروهي و   

نيروهاي چپ و مترقي، با مـتـحـد    .  گرايشي است
شدن گرد ِ يك سري اصول طبقاتي مشخص و بـا  
تاكيد بر اتحاد جنبش هاي اجتماعي مردم تـحـت   
ستم، و انجام دخالتگري منسجم و متحد در ميـان  
مردم معترض، مي توانند در برابر نيروهاي راسـت  
و مدافع نظام حاكم سرمايه داري، كه مـدت هـا       
پيش از اين، چنين دخالتگري اي را آغـاز كـرده       

اتـحـاد   « مسلما منظور ما .  بودند، صف آرايي كنند
نيست، چرا كه رسيدن به اتحاد نـظـر، هـم       » نظر

نيازمند زمان طوالني تري است، و هم اينكه بدون 
، به دسـت    » اتحاد عمل« طي پروسه هاي متعدد 

آنچه ما دانشجويان و نيروهاي چپ را به .  نمي آيد
آن دعوت مي كنيم، اتحاد عمل گرد اصولي اسـت  
كه همگي آنها را باور داريم، تا در بـرابـر نـفـوذ       

 .راست در ميان جنبش مردمي بايستيم
براي ايجاد اين اتحاد عمل، بحث و تبادل نظـر را    

 !آغاز كنيم

 آذر 16روزهاي قبل از 
دانشجويان، مردم و همچنين نيروهاي نظـامـي و      

آذر رفتنـد   16آبان به پيشواز  13انتظامي از فرداي 
 . و اقدامات زيادي انجام دادند

آذر، دانشـجـويـان       16از جمله  طي هفته قبل از 
دانشگاه بوعلي سيناي همدان با برگزاري تـجـمـع    

آذر  16هاي روزانه در قالب بحث آزاد به استقبال 
اين جلسات از روز يك شنبه هفته گذشتـه  .  رفتند

و در دانشكده هاي كشاورزي و فني و مهنـدسـي   
 .آغاز شد

على فضلى، فرمانده سپاه سيدالشـهـداي اسـتـان       
هـايـى در        زمـزمـه     « :  تهران نيز به ايرنا گـفـت  

خصوص اغتشاشات و عواملى كه در صدد آشوب 
هاى كشور هسـتـنـد،     در روز دانشجو در دانشگاه 

بينى اتفاق خاصى را در ايـن روز       داريم اما پيش 
قصد داريـم در ايـن       « وى گفت كه  » . كنيم نمى 

هاى سراسر كشور،  روز به دانشجويان در دانشگاه 
 .»خصوص استان تهران گل هديه دهيم به 

در تمام دانشگاه ها، ماموران حراست و اطالعـات  
با تهديد شديد و اعمال فشار روي فعـالـيـن    ...  و 

ها و تهديد خانواده هاي آنـهـا،    دانشجويي دانشگاه
آذر تـوسـط      16قصد ممانعت از برگزاري برنامه 

كميته هاي انضباطي نيز بـا    .  دانشجويان را داشتند
احضار دانشجويان و اخذ تعهد مبـنـي بـر عـدم         

آذر، به استقبـال ايـن روز        16شركت در مراسم 

از جمله كميته انضبـاطـي دانشـگـاه آزاد         .  رفتند
دانشجوي اين دانشگاه بـراي عـدم      26كرمان، از 

. شركت در مراسم روز دانشجو تعهد گرفته اسـت 
همچنين تعدادي  افرادي لباس شخصي با حضـور  
در محوطه خوابگاه دانشجويان دانشگاه قم، سعـي  
در ايجاد جو رعب و وحشت در بين دانشجويـان  

 .كردند
همچنين تعداد زيادي از دانشجويـان فـعـال، در        

آذر بازداشت شدند، از جـملـه    16روزهاي قبل از 
سعيد لطفي، مسعود مهدوي فر و سـيـدمـحـمـد        

سيد محمد حسن موسوي، نجما رنجبران .  حسيني
 .و سبحان حيدري نيز در شيراز دستگير شدند

نيروهاي بسيجي زيادي نيز  براي ورود به دانشگاه 
ها و اجراي مراسم رسمي و دولتي سازمـانـدهـي    
شدند كه كارت هاي مخصوص زرد رنگ اجـازه    

به تشكل هاي .  ورود به دانشگاه ها به آنها داده شد
دانشجويي، مجوز برگزاري مراسم داده نشد، اما به 
بسيج دانشجويي برخي از دانشگاه هـا، مـانـنـد         

 .دانشگاه زنجان، اين مجوز داده شد
از جـملـه     .  اقدامات جالب ديگري هم انجام شـد 

اطالعات، حراست دانشگاه مازنـدران و بسـيـج        
دانشگاه براي مختل كردن برنامه دانشجويان، اعالم 

آذر يك جشن برگـزار   16كردند كه عصر دوشنبه 
مي كنند و يك تانك زرهـي را وارد مـحـوطـه           

هنگامي كه با اعتراض دانشجويان !!  دانشگاه كردند

نسبت به اين اقدام سركوبگرانه مواجه شدند، بـه    
عنوان نور پردازي براي جشن، چند پروژكتور بـه    

 !تانك اضافه كردند
وزارت ارشاد ممنوعيت سه روزه براي فـعـالـيـت     
خبرنگاران خارجي اعالم كرد كه با ارسال پيامـك  

آذر،    16يك روز پيش از   .  به آنها اطالع داده شد
نيروهاي امنيتي، حضور خود را در خـيـابـان هـا       

بخش اعظم ارتباطات اينترنتـي بـا     .  افزايش دادند
 .اختالالت جدي روبروشد

آذر پارچه هاي بزرگي در مقـابـل    16شب قبل از 
بـر روي ايـن       .  سردر دانشگاه تهران نصب شـد   

پالكاردها شعارهايي با مضمون تبريك عيد غديـر  
ابعاد اين پارچه نوشته ها به گونـه  .  نوشته شده بود

اي بود كه سراسر سردر معروف به پنجاه تومـانـي   
را از ديد عابران پنهان مي كرد تا رهگذران نتوانند 

 .تجمع اعتراضي دانشجويان را شاهد باشند
 

 آذر 16روز 
آذري كه در بيرون از دانشگاه هم برگزار  16اولين 
مردم زيادي در اعتراضاتي كه به اين مناسبـت  .  شد

در خيابان هاي اطراف دانشگاه ها برپا بود، شركت 
درگيري هايي در ميدان هـاي انـقـالب،        .  داشتند

فردوسي، ولي عصر و خيـابـان هـاي انـقـالب،          
 .گزارش شد... جمهوري و 

 آذر امسال 16گزارش مبارزات دانشجويان در 
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 دانشگاه صنعتي شريف 

بيش از هزار دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف از   
ساعات اوليه صبح در دانشگاه تجمع كرده و شعار 

بيش از صد نيروي گارد ويژه ضد شـورش،  .  دادند
به همراه تعدادي نيروهاي انتظامي و حـراسـت و     
انتظامات دانشگاه شريف در مقابل درب دانشـگـاه   
صف بسته بودند تا مانع از خارج شدن دانشجويان 

 .از دانشگاه شوند
 دانشگاه تهران

از صبح زود، دانشگاه تهران در محاصره  نيروهاي 
ضد شورش و سپاه مسلح به باتون و گـاز اشـك     

نيروهاي پليس با كنترل كارت .  آور بود
دانشجويي تمام افرادي كه قصـد ورود    
به دانشگاه تهران را داشتند، سعي مـي    
كردند مانع از ورود افراد غيردانشجو و   
پيوستن آنها به دانشجويـان در داخـل       

خبرگزاري فارس، .  دانشگاه تهران شوند
تـجــمـع بــزرگ     « در گـزارشـي از         

دانشجويان دانشگاه تهران در محـوطـه   
خبر داد و نوشت كه بيش از    » دانشگاه

دو هزار تن از دانشجـويـان دانشـگـاه       
تهران با شعارهايي در حمايت از آيـت  

اهللا خامنه اي و عليه مخالفان، در محوطه دانشگـاه  
حـدود  « دست به راهپيمايي زده اند و در مقابل،   

بـراي ايـجـاد      ...  پنجاه نفر از طرفداران موسوي   
 .»اغتشاش در دانشگاه به تكاپو افتاده اند

 2دانشجويان دانشگاه تهران در حوالي سـاعـت       
بعداز ظهر سعي كردند درب دانشگاه در خـيـابـان    

آذر را شكسته و وارد خـيـابـان شـونـد كـه            16
. نيروهاي گارد ويژه مانع از ايـن كـار شـدنـد            

دانشجويان اميركبير هم يكي از درهاي دانشگاه را   
 .شكسته و به مردم داخل خيابان پيوستند

 دانشگاه آزاد سنندج
دانشجويان طي مراسمي در آمفي تئاتر دانشگاه، بـا  
ابراز تاسف از بازداشت و زنداني كردن فـعـالـيـن     
دانشجويي، خواهان آزادي بي قيد و شـرط آنـان     
شدند و از مادر ياسر گلي، كـه از ورودش بـه           
مراسم ممانعت شده بود، حمايت خـود را ابـراز       

دانشجويان در اين مراسم با بلـنـد كـردن      .  داشتند
زنـده  « :  پالكاردهايي كه روي آنها نوشته شده بود

  –دانشگاه پـادگـان نـيـسـت          –باد آزادي برابري
نه سبز نه سيـاه    –دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد

 –كارگر دانشجو اتـحـاد اتـحـاد          –آزادي برابري
بـه اعـتـراض       » تبعيض جنسيتي ملغي بايد گردد

اين مراسم، با دخالت نيـروهـاي   .  خود ادامه دادند
بسيجي و حراست دانشگاه به هم زده شـد و از      
خواندن بيانيه ها و سخنان دانشجويان جلوگـيـري   

مراسم در ميان اعتراض دانشجـويـان   .  به عمل آمد
نسبت به برخورد بسيجيان و حراست دانشگاه، بـا  

 .خواندن سرود يار دبستاني به پايان رسيد
 ساير دانشگاه ها

دانشجويان تمام مراكز دانشگاهي در تهران مراسـم  
آذر را برگزار كردند، ماننـد مـركـز آمـوزش          16

سوره، دانشگاه هنر، پلي تكنيك، دانشگاه شـهـيـد    
بهشتي، خواجه نصير، عباسپور، دانشگاه آزاد تهران 
جنوب، دانشگاه آزاد علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد 

 ...شهر ري، دانشگاه علم وفرهنگ و
در شهرستان ها هم در اين روز مـراسـم هـاي          

 : از جمله . متعددي در دانشگاه ها برگزار شد
دانشگاه آزاد تبريز، دانشگاه آزاد گرگان، دانشـگـاه   
فردوسي مشهد، دانشگاه شهيد چـمـران اهـواز،        
دانشگاه آزاد قزوين، آزاد كرج،  تربـيـت مـعـلـم        
سبزوار، سيستان و بلوچستان، سمنـان، دانشـگـاه      
رازي كرمانشاه، دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه آزاد   
اراك، دانشگاه بوعلي همدان، دانشـگـاه زنـجـان،       

دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه آزاد نجف آبـاد    
 ... و

در تمام اين دانشگاه ها اين مراسم با درگـيـري و     
حمله نيروهاي لباس شخصي و اطـالعـاتـي بـه         

نيـروهـاي   .  دانشجويان و دستگيري آنان همراه بود
نظامي عالوه بر وسايل هميشگي سركوب، وسايل 
جديدي براي سركوب مردم در دست داشتند و از 
كابل هاي برق و نوارهاي سربي هم بـه عـنـوان        
وسيله اي براي ضرب و شتم دانشجويان و مـردم    

برخوردهاي خشن تري هم مانـنـد    .استفاده كردند
پرت كردن دانشجويان از طبـقـات سـاخـتـمـان         
 .دانشگاه، در دانشگاه همدان رخ داد

از تمام اين مراسم ها و حـركـات       
اعتراضي، صداوسيما تنها به انتشـار  

اخبار و تصاوير يكطرفـه از     ناشيانه
مراسم دانشگاه تهران پـرداخـت و     

از    » مـاشـاءاهللا     /  حزب اهللا«شعار 
زبان اين به اصطالح دانشجويان در   

در  اين شعار حتـي .  سيما پخش شد
جمع دانشجويان بسيجي نيز مرسوم 
نيست و شعار محوري حاج بخشي 

 .در سالهاي قبل است
 
 !نفر 200نفر از  204دستگيري 

ايلنا از قول ابراهيمي، نماينده مجلس و ريـيـس       
در :  مركز رسيدگي به امور مساجد، گـزارش كـرد    

 16نفر نبودند و در        1500آبان پيش از  13روز 
اما خبرگزاري .  نفر هم نشدند 200آذر نيز بيش از 

ايسنا از قول  فرمانده انتظامي تـهـران بـزرگ، از        
 16تن در جريان تجمعـات روز       204دستگيري 
سردار رجب زاده در رابطه بـا آمـار     .  آذر خبر داد

ماموران پليس در :  دستگيري هاي پليس اظهار كرد
زن را دستگير كـردنـد    39مرد و  165آذر  16روز 

كه افراد دستگير شده به مراجع قضايي معرفـي و    
تـعـداد   .  وضعيت آنها در دست بررسي قرار دارد  
 .زيادي نيز در شهرستان ها دستگير شده اند

اسامي تعدادي از دستگير شدگان به شـرح زيـر       
 :است

مجيد توكلي، احمد محمدنيا، فرهاد فرنود، مهـدي  
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زاده، محسن زارع  مهدي اهللا    كالري و حامد ترك

ياري، سهراب كريمي، هژير كردنژاد، كامران آسـا،  
ادريس صالحي، راضيه جعفري، نيلوفر اثباتي، نـدا  

آرمـيـن     اسكندري، خديجه قهرماني، مونا شايـان، 
رجب پور، مجتبي هاشمي، برديا نـجـار، طـاهـر       
دهخوارقارنيان، مهدي بلخاري، فرزاد كلـبـعـلـي،     

طاهر دهخوارقارنيان، احسان كچوي، علي صـابـر     
تهراني، سيد سجاد معافي مدني، فراز مـجـيـبـي،       
محسن مريزاد، محمدرضا شيرمحـمـد، مـرتضـي       
باقري، سجاد ساده، نصير اسدي، علي تسـنـيـنـي،     
احسان حميدي، محمدجعفر طهماسبـي، سـجـاد      

پـور، فـرهـاد         مدني، حسن جوالني، نويد سلطان

 ...و فرنود، دياكو قصالني
در .  آذر از مرزهاي ايران فـراتـر رفـت      16مراسم 

اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا، حـركـت هـاي      
دانشجويي جوانان معترض ايراني و غير ايراني بـه  

آذر  16نشان همبستگي با مبارزات مردم ايران روز 
 .برپا شد

 آذر 16اعتراضات و تجمعات دانشجويي پس از 
آذر، تظاهرات و ناآرامي ها در    17شنبه  از روز سه

 .تهران و شهرستان ها ادامه يافت  دانشگاه هاي
جمعي از كارگران ايران خودرو، ضمن مـحـكـوم    
نمودن حمله نيروهاي پليس به شركت كنندگان در 

خواهان آزادي فوري همه دسـتـگـيـر        تجمعات،
 .شدگان روز دانشجو شدند

يك روز پس از تجمع روز دانشجو در دانشـگـاه     
باهنر كرمان، اين دانشگاه هـمـزمـان بـا حضـور          
صفارهرندي مجددا صحنه تظـاهـرات گسـتـرده       

 .دانشجويان بود
در دانشگاه بهشتي، چندين اتوبوس از بسيجيان و   
نيروهاي لباس شخصي از بيرون دانشـگـاه بـراي      

ايـن  .  برگزاري تجمع، به دانشگاه منتقـل شـدنـد     
نيروها با حركت به سمت دانشكده حـقـوق، بـه      
تعطيلي كالس ها و حمله به دانشجويان و ضـرب  

 .و شتم آنها پرداختند
آذر در دانشـگـاه تـهـران،            17همزمان با تجمع 

نيروهاي بسيج و سپاه كه مجهز به باتوم، اسـپـري   
فلفل و گاز اشك آور بودند، به دانشجويان حملـه  

انتظامات و حراست دانشگاه تهران، كـامـال   . كردند
با اين نيروها هماهنگ بوده و با آنها همكاري مـي  

در مقابل مسجد دانشگاه، نيروهاي بسيجي .  كردند
با چوب هاي پرچم ها، دانشجويان را مورد ضرب 

در اواسط ايـن درگـيـري هـا         .  و شتم قرار دادند
نيروهاي بسيج قصد حمله به دانشـكـده عـلـوم         
دانشگاه تهران را داشتند كه انتظـامـات دانشـگـاه       

بنابر گفـتـه يـكـي از         .  تهران مانع از اين كار شد
دانشجويان دانشگاه تهران، انتظامات دانشگاه پـس  
از مطلع شدن از قصد بسيـج بـراي حـملـه بـه            

دانشكده علوم، به نيروهاي بسيج اعالم كـرد كـه     
وزارت اطالعات اعالم كرده است كه قرار نـبـوده   
 .بسيجيان بـه دانشـكـده هـا حـملـه كـنـنـد                   

نيـز، از    )  ايرنا( به گزارش خبرگزاري دولتي ايران 
آذر، نيروهاي نـظـامـي و         17شنبه  صبح روز سه

انتظامي اطراف دانشگاه تـهـران بـه چشـم مـي            
ايرنا كـه دانشـجـويـان مـعـتـرض را              .  خوردند

ناميد، گزارش داد كه آنـان در       » اغتشاش گران« 
محوطه اصلي دانشگاه تهران تجمع كردند و بـه      
همين دليل، مسئوالن انتظـامـي درهـاي اصـلـي          

 .ورودي دانشگاه را بسته اند
شوراي اساتيد پرديس دانشكده هاي فني دانشگـاه  

آذر در دانشـگـاه    17و  16تهران به مناسبت وقايع 
: در اين بيانيه آمده اسـت   .  ها، بيانيه اي صادر كرد

در هر دو روز جمع كثيري كه دانشجو يا كارمند « 
دانشگاه تهران نبودند، با عبور از درهـاي تـحـت      
مراقبت انتظامات وارد صحن دانشگاه شـدنـد و       
مقابل ساختمان اصلي پرديس دانشكده هاي فـنـي   

پيامد هجوم اين عـده در دو روز        .  تجمع كردند
متوالي به داخل ساختمان پرديس فني، ضـرب و      
شتم دانشجويان، ارعاب و اذيت كاركنان و اساتيـد  
با پرتاب گاز اشك آور و آفريدن فضاي آكنده از   

بـرخـورد بـا      «   » تشنج و رعب و وحشـت بـود    
دانشجويان و بازداشت تـعـدادي از ايشـان در            
محوطه پرديس دانشگاه در شرايط فعلي را عملـي  
نامناسب و تنش زا مي دانيم و خواستار جلوگيري 
از اين گونه بـرخـوردهـا در آيـنـده و آزادي                

از مـديـريـت      «   » دانشجويان بازداشتي هسـتـيـم   
دانشگاه خواستاريم به هر نـحـو مـقـتـضـي از             

مداخالت عوامل غيرمسئول خارج از دانشگاه، در   
شوراي پـرديـس   «   » محدوده آن جلوگيري نمايند

دانشكده هاي فني ضمن سلـب مسـئـولـيـت از          
عواقب بروز اين وقايع اسفبار، خواهان حفظ نظـم  
و حرمت دانشگاه و رعايت مقررات و تـامـيـن        

 »امنيت دانشگاهيان مي باشد
هيات رئيسه دانشگاه تهران با صدور اطالعيه يـى    
اعالم كرد هرگونه تجمع و راهپيـمـايـى در روز        

آذر غيرقانونى بوده و با آن برخـورد   18چهارشنبه 
با اين حال بنا بر گزارش ها، دانشـگـاه     .  مى شود

تهران، چهارشنبه نيز كماكان صحنه تـجـمـعـات       
 .دانشجويى بود

نفر از دانشجويان دانشگاه زاهدان، در  500بيش از 
اعتراض به پايين بودن كيفيت غذاي دانشجـويـان،   

هـاي   به صورت خودجوش اعتراض كرده و ظرف
غذا را دور تا دور سالن غذاخوري اين دانشـگـاه،   

 .روي زمين چيدند
آذر، دانشجويان دانشگـاه شـريـف       18چهارشنبه 

علـت  .  اقدام به راهپيمايي و برگزاري تجمع كردند
نـفـر از        7اين راهپيمايي، دستگيري بـيـش از       

دانشجويان شريف و دانشگاه هاي ديگر از جملـه  
آذرماه، عنوان  17و  16دانشگاه تهران، در روزهاي 

دانشجويان به راهپيمـايـي در داخـل        .  شده است
دانشگاه و سردادن شعار پرداختند و در برابر درب 

 .اصلي دانشگاه تجمع كردند
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران در بيانيـه  
اي اعالم نمودند در اعتـراض بـه سـركـوب و           

 22برخورد با فعالين دانشجويي، از روز يكشنبـه    
 .آذر كالس هاي درس را تحريم خواهند نمود
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آذر در      16شش روز از اعتراض هاي دانشجويي 

دانشگاه هاي مختلف، و به رغم هشدار مقام هـاي  
انتظامي و قضايي در مورد برخورد با معـتـرضـان،    

هـاي     مراكز آموزش عالي همچنان صحنه اعتراض
 .دانشجويي بود

هاي تـهـران،      اين اعتراض ها در حالي در دانشگاه
الزهرا، خواجه نصير، دانشگاه كاشان، تربيت معلـم  
سبزوار و سهند تبريز ادامه يافت كه رسانـه هـاي     
دولتي با پخش ويدئويي كه پاره كردن عكس بنيان 
گذار جمهوري اسالمي را نـمـايـش مـي دهـد،          

انگشت اتهام را به سوي دانشجويان مـعـتـرض    
 .برده اند

يكشنبه، دانشجويان دانشكده مكانيك خـواجـه   
نصير در اعتراض به ادامه بازداشتها و باالخـص  
بازداشت جاويد حاج همتي دانشجوي دانشكده 
مكانيك اين دانشگاه اعتصـاب غـذا كـرده و          

دانشجويان دانشگـاه  .  تجمع اعتراضي برپا كردند
خواجه نصير همچنين نسبت به سوء اسـتـفـاده    
حاميان دولت و ايجاد سناريوي جـديـد بـراي      
سركوب مردم، اعتراض كرده و اعـالم كـردنـد      

جاي بسي تعجب است كه كساني كـه پـس از         
انتخابات ده ها انسان را به خاك و خون كشيده و   
در زندان ها تجاوزها كردند، اكنـون پـاره شـدن        
عكس آيت اهللا خميني را بهانه اي براي سـركـوب   

 .مجدد مردم قرار داده اند
آذر    16يك هفته پس از برگزاري باشكوه مراسم   

در دانشگاه پلي تكنيك، بار ديگر ايـن دانشـگـاه      
صحنه اعتراض دانشجويان به دولت و حاميان آن   

دانشجويان چند دانشكده پلي تكنيك، كـالس  .  بود
هاي درس صبح را در اعتراض به بازداشت مجيـد  

دانشـجـو    100توكلي، ممنوع الورود شدن بيش از 
دانشجو به كميـتـه    40به دانشگاه، احضار بيش از 

انضباطي، ورود نيروهاي امنيتي و لباس شخـصـي   
آذر و ضـرب و شـتـم             16به دانشگاه در روز 

 .دانشجويان و تخريب اموال دانشگاه تعطيل كردند
دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بـابـل در       
حمايت از دانشجويان محروم از تحـصـيـل ايـن       
دانشگاه اعتصاب غذا و تجمع اعتراضي بـرگـزار     

 .كردند

نـفـر از        150آذر ماه، بيش از      23روز دوشنبه 
خانواده بازداشت شدگان، كـه اكـثـرا خـانـواده          

آذر بودند، به  16دانشجويان بازداشت شده مراسم 
منظور روشن شدن وضعيت عـزيـزان شـان، در        

 .مقابل دادگاه انقالب تجمع اعتراضي بر پا كردند
دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز، يك هفته پـس    

. آذر، روز دانشجو را گـرامـي داشـتـنـد             16از 
دانشجويان در حالي كه تنها پالكـارد در دسـت       
داشتند و دهان بندهايي بر دهان بسته بـودنـد، در     

بـه     اعتراض به هتك حرمت هاي چند ماهه اخير

ساحت مقدس دانشگاه و يورش نيروهاي امنيتي و 
لباس شخصي به حريم علم و معرفت و ضرب و   

دقـيـقـه       30دانشجويان،   شتم و بازداشت گسترده
 .تجمع سكوت برگزار كردند

 24دانشجويان دانشگاه علم و صنعت سه شنـبـه     
آذر، در پي بازداشت كامران آسا بـرادر شـهـيـد         

 .كيانوش آسا، تجمعي اعتراض آميز برگزار كردند
كميته انضباطي دانشگاه سيستان و بـلـوچسـتـان،       
اقدام به پخش اطالعيه اي تهديد آميز در سـطـح     

در اين اطالعيه با لـحـن تـهـديـد        .  دانشگاه نمود
آميزي اعالم شده است كه با هـرگـونـه تـجـمـع         

تـرم     4ممكن اسـت بـا حـكـم            » غيرقانوني« 
ايـن اقـدام     .  محروميت از تحصيل برخورد شـود   

كميته انضباطي در حالي صورت گرفـت كـه در       
چند روز قبل از آن، دانشجويان چندين بـاردسـت   

 .به تجمع و اعتصاب غذا زده اند
در صحن دانشكده ادبيات دانشگاه تـهـران نـيـز،       

و  آذر   17و      16تحصني در اعتراض به حوادث 
عملكرد فرهاد رهبر، رييس دانشگاه، درمورد ايـن    

 .وقايع برگزار شد
آذر ماه در پي توهين رياست دانشگاه گيالن به  24

اساتيد و دانجشويان حقوق دانشگاه و ابراز ترديـد  
وي به اعتبار علمي اساتيد، جمعي از دانشجـويـان   
دانشكده حقوق اين دانشگاه، كالس هاي درس را 
تعطيل كرده و در دانشكده انسـانـي دسـت بـه           

 .تحصن آرام زدند
آذرماه، دانشجويان دانشگاه هنـر تـهـران در         25

اعتراض به احكام كميته انضباطي دانشگاه، پس از 
لغو كالس ها در حياط دانشگاه، تحصن اعتراضـي  

بنابر اعالم اين دانشجويـان، ايـن     .  برگزار كردند
تحصن تا لغو احكام كميتـه انضـبـاطـي ادامـه          

 .خواهد داشت
علي رغم تالش نيروهاي بسيج براي پـر كـردن     
سالن سخنراني صفارهرندي، دانشجويان بوعلـي  
همدان توانستند در سالن حضور يافته و بـا در      
دست گرفتن پالكاردهايي، اعـتـراض خـود را        

دانشجويان دانشگاه .  نسبت به هرندي نشان دهند
همدان تالش كردند عكس هايي از آيـت اهللا        
خميني و ميرحسين موسوي را در دست بگيرنـد  
كه دانشجويان منتسب به بسيج و جامعه اسـالمـي   
. مانع از اين كار شده و عكس ها را پاره كـردنـد    

اين دانشجويان حامي دولت، در حالي عكس هاي 
آيت اهللا خميني و موسوي را پاره كردند كه طـي    

پـاره  « روزهاي قبل از آن، نيروهاي دولتي به بهانه 
حمالت گسترده اي را بر عليـه   » شدن عكس امام

از نكات قابل تـوجـه     .  دانشجويان به راه انداختند
اين مراسم، همكاري نيروهاي حراست دانشگاه بـا  

نيروهاي حراست دانشگاه در   .  نيروهاي بسيج بود
چندين مورد با دانشجويان دانشگاه بوعلي سـيـنـا    

دانشجويان همدان كه تجربـه  .  همدان درگير شدند
اتفاقات اخير و حمالت افراد لباس شخـصـي بـه      
داخل دانشگاه را داشتند، به حـراسـت دانشـگـاه       
اعتماد نكرده و خود چك كـردن كـارت هـاي          

 .دانشجويي افراد ورودي را بر عهده گرفتند
بنا به خبرهاي دريافتي، دانشگاه تهران براي تاميـن  

نـفـر    25نيروي انساني كادر انتظامات خود، تعداد 
از افراد واجد شرايط، به صورت عقد قرارداد كـار  

 .معين، دعوت به همكاري نموده است

 اخبار دانشجويي
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 احكام زندان و جريمه نقدي براي دانشجويان
محمد پورعبداهللا فعال دانشجويي چپ، در دادگـاه  
. انقالب به شش سال حبس تعزيري محكوم شـد   

علي كاليي عضو كميته گزارشگران حقوق بشر نيز 
دادگاه انقـالب بـه      10طي حكمي از سوي شعبه 

 .يك سال حبس تعليقي محكوم شد
دسـتـگـاه    :  رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان گـفـت  

قضايي كشور در خصوص پرونده متهمان تخريب 
نفـر را     18اموال عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان 

مجرم شناخته و براي آنها حكم جريـمـه نـقـدي       
هزار تا يك ميليون تومان صادر كـرده     300مابين 
 .است

دادگاه انقالب شهر شيراز صدور احكام قضايي ده 
دانشجو و يك استاد دانشگاه هاي شهر شيـراز را    

اين احكام پس از بازداشت گسـتـرده     .  اعالم كرد
آبـان و بـرگـزاري         13دانشجويان شيراز در روز 

 .دادگاه اين دانشـجـويـان اعـالم شـده اسـت              

احكام صادر شده براي دانشجويان دانشگاه هـاي    
 :شيراز عبارت است از

 ماه حبس تـعـزيـري    8سال و  5كاظم رضايي   -1
حقيقت جو استاد دانشگاه علوم ...  دكتر مسيح ا  -2

 سـال حـبـس تـعـلـيـقـي               5پزشكي شـيـراز     
سال  4نظري دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي   -3

 حبس تعزيري
سال حب س تعـزيـري    3محمد تابع محمدي   -4

 محكوم شد
 سال حبس تـعـزيـري       3سيد حامد طاووسي   -5
 سـال حـبـس تـعـزيـري             3يحيي طاووسي   -6
احسان كاووسي دانشجوي دانشـگـاه عـلـوم         -7

ــي      ــك ــزش ــري           3پ ــزي ــع ــس ت ــب ــال ح  س
مـاه   6علي جاللي دانشجويي دانشگاه پيام نور   -8

ميليون تومان جريـمـه    1حبس تعليقي و پرداخت 
 نقدي

 مـاه حـبـس تـعـلـيـقـي               6مجتبي حسيني   -9
سعيد رضايي دانشجـوي دانشـگـاه عـلـوم            -10

ــي     ــك ــزش ــي           6پ ــق ــي ــل ــع ــس ت ــب ــاه ح  م
 ماه حـبـس تـعـلـيـقـي            6خيبر حسن پور   -11

 شعبه تجديد نظر دادگاه انقالب اسالمي شيراز، 
حكم چهار ماه حبس تعليقي مسعـود خـيـراتـي       
سخنگوي سابق شوراي مركزي انجمن اسـالمـي     
دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشكي را تاييد 

دانشجوي ديگر اين شهر نيز، بـه     40بيش از . كرد
احكام جزاي نقدي، حبس هاي كوتـاه مـدت و       

 .هاي تعليقي محكوم شدند حبس
چهار تن از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسالمي 
دانشگاه هاي همدان، سياوش حاتـم، سـيـدرضـا       
جعفريان، پوريا شريفيان و مهدي مسافر، هـركـدام   
به يك سال حبس تعزيري صادره از طرف شعـبـه   

  .يك دادگاه انقالب همدان محكوم شدند

 بازداشت دانشجويان
دانشجويـان آزادي خـواه و         « مهدي الهياري از 

، دانشجوي فوق ليسانس شـيـمـي      » برابري طلب
 28دانشگاه صنعتي شريف، كه اخيرا در شـعـبـه      

 2دادگاه انقالب مورد محاكمه قرار گرفته و بـه        
سال حبس تعزيري محكوم گرديده بود، تـوسـط     
مامورين وزارت اطالعات در مـحـل كـار خـود         

 .بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل گرديد
آذر پس از بـرگـزاري تـجـمـع           16ظهر دوشنبه 

اعتراضي دانشجويان دانشگاه علـم و صـنـعـت،         
كامران آسا كه به دعوت دانشجويان اين دانشگـاه،  
به نمايندگي از خانواده شهيد كيـانـوش آسـا در        
مراسم روز دانشجو حضور يافته بـود، هـنـگـام         
خروج از دانشگاه علم و صنعت به همـراه بـيـژن      
رضايي، توسط نيروهاي انتظامي مستقر در مـحـل   

 .بازداشت شد
عصر روز سه شنبه و لحظاتي پس از پايان يافـتـن   
اعتراضات دانشجويي در دانشگاه تهـران، طـاهـر      

رشـتـه      87دهخوارقارنيان دانشـجـوي ورودي       

پزشكي و دكتر فرزاد كلبعلـي دانشـجـوي كـرد         
دانشگاه تهران، توسط نيروهاي امنيتي بـازداشـت     

 .شدند
امجد كردنژاد، ناصراحمدي و عباس كـاكـايـي از      
دانشجويان دانشگاه تهران پس از دريافت حكمـي  
از سوي دادگاه انقالب، به دادگاه مراجعه نموده و   

همچنين سـهـراب كـريـمـي          .  بازداشت شده اند
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگـاه  
آزاد تهران مركز نيز، در شهرستان قروه به هنـگـام   

بـا بـازداشـت ايـن         .  سفر به تهران بازداشت شد
دانشجويان، تعداد دانشجويان بازداشتي كـرد در      

 .نفر رسيده است 15روزهاي اخير، به 
نفر از اعضا انجمن اسالمي و    7آذر،  17سه شنبه 

فعالين دانشجويي دانشگاه پيام نور تهران بازداشت 
ميثم حسني دانشـجـوي دانشـكـده بـرق          .  شدند

دانشگاه خواجه نصير، پس از خروج از دانشگاه و 
به ايـن تـرتـيـب       .  در مسير خوابگاه بازداشت شد

تعداد دانشجويان بازداشتي دانشگاه خواجه نصيـر  

 .نفر رسيد 6به 
اميرحسين توكلي دانشجوي كارشـنـاسـي ارشـد       
دانشگاه آزاد قزوين، توسط چهارتن از مـامـوران     
وزارت اطالعات بازداشت و به زندان اوين منتقـل  

 . شده است
آذر، غالم محمدي عضـو شـوراي        18چهارشنبه 

مركزي انجمن اسـالمـي دانشـگـاه تـهـران و               
محمدجعفر طهماسبي عضو انـجـمـن اسـالمـي          

فرزام مـعـيـنـي از       .  دانشكده فني بازداشت شدند
فعالين دانشجويي دانشگاه بين المللي امام خمينـي  
قزوين، شب چهارشنبه در محوطه دانشگاه، توسط 

 .نيروهاي امنيتي بازداشت شد
روز سه شنبه سعيد خسرو آبادي و سجاد بنام دو   
دانشجوي ديگر به اداره اطالعات شيـراز احضـار     

آذر  16سعيد خسروآبادي كه پس از تجمع .  شدند
دانشگاه شيراز به اداره اطالعات احضار شده بـود،  
روز شنبه پس از مراجعه به اين اداره بـازداشـت       

 .شده است
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پس از برگزاري مراسم بزرگداشت روز دانشـجـو   
آذر ماه در دانشگاه بوعلي سينا كه با حملـه   16در 

نيروهاي انصار به دانشجويان و ضـرب و شـتـم        
نـفـر از      15شديد دانشجويان همراه بود، تا كنون 

 .دانشجويان به كميته انضباطي احضار شدند
دانشجوي ديگر بـه نـام هـاي رويـا            5همچنين 
، ) آذر   16دانشجوي مضروب در روز       ( رسولي 

رامين غيور، فريد زندي، وحيـد امـيـري، فـائـق          
تـحـت    شكوري، كيان مظفري و رضا جـعـفـري     

اطالعات شهر همدان  بازداشت و يا بازجويي اداره
 .قرار گرفته اند

نفر از دانشجويـان   35كميته انضباطي دانشگاه هنر 
اين دانشگاه را به دلـيـل اعـتـراض و تـجـمـع              

 .آذر احضار كرد 16دانشجويان در روز 
الزم به ذكر است كه نماينده ولي فقيه در دانشگـاه  
هنر نيز كه از اساتيد دروس معارف است، هـفـتـه    

آذر بر سر يكي از    16گذشته و پس از وقايع روز 
كالس ها به اين اتفاقات اشاره كرده و اعالم كـرده  

نفر از دانشجويـان را ظـرف        90است كه حدود 
هفته آينده احضار و احكام سنگيني را براي ايشان 

 .صادر خواهد كرد
تن از فعالين  20كميته انضباطي دانشگاه آزاد تبريز 

دانشجويي اين دانشگاه را به علت برگزاري تجمع 
 .روز دانشجو به كميته انضباطي احضار نمود

در پي برگزاري تجمعات با شكوه هزاران تـن از      
 13دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد در روزهـاي        

آذر در اعتراض به سركـوب گسـتـرده       16آبان و 
مردم، بيش از هشتاد تن از دانشجويان اين دانشگاه 

 .به كميته انضباطي احضار شدند
كميته انضباطي دانشگاه بين المللي قزوين در تـازه  

دانشجوي ديگر را بـه ايـن          10ترين اقدام خود 
 .كميته احضار كرد

تعداد دانشجوياني كه از مهرماه تا كنون به كميـتـه   
انضباطي دانشگاه بين المللي قزوين احضار شـده    

نفر و تعداد دانشجوياني كه پس  40اند به بيش از 
از انتخابات بازداشت يا به اداره اطالعـات شـهـر      

نفر رسـيـده    25قزوين احضار شده اند، به بيش از 
 .است

 احضار دانشجويان به دادگاه و كميته انضباطي

كميته انضباطي دانشگاه ياسوج حكم محروميت از 
 .دانشجوي اين دانشگاه را صادر كرد 10تحصيل 

در پي برگزاري تجمع هاي اعتراضي دانشجـويـان   
دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي در روزهـاي  

آذر ماه، كميته انضباطـي دانشـگـاه       18و  17، 16
نفر از دانشجويان حـكـم    30اصفهان براي بيش از 

 .تعليق از تحصيل صادر كرد
 50كميته انضباطي دانشگاه شهيد بهشتي بيش از     

دانشجوي اين دانشگاه را احضار و تا كنون بـراي    
نفر از دانشجويان حكم محروميت از خوابگـاه   15

 . صادر كرده است
دانشگاه علم و صنعت، به مديـر   » موج نو« نشريه 

كه به صورت روزانه منتشـر   مسئولي تويد عطايي،
پس از نشريـه  .  مي شد، روز چهارشنبه توقيف شد

اين دومين نشريه اي است كه سـال     » پروچيستا« 
 .تحصيلي جاري، در اين دانشگاه توقيف مي شود

 احكام كميته انضباطي براي دانشجويان

آذر و روزهـاي       16دانشجويان بازداشت شده در 
بعد از آن كه هنوز در بازداشت به سر مي بـرنـد،     
براي اعتراف دروغين مبني بر پاره كردن عـكـس     

دادسـتـان تـهـران       .  امام راحل تحت فشار هستنـد 
عوامـل پـاره كـردن        « ديروز از بازداشت يكي از 

اين در حالي است كـه  .  خبر داده بود » عكس امام
علي الريجاني، رييس مجلس در نطـق پـيـش از        
دستور خود بعد از اين ماجرا، گفته بود كساني كـه  

 .عكس امام را پاره كردند، دانشجو نبودند
كامران دانشجو، وزير علوم، مي گويد كه ابزارهايي 

در دانشگاه ها پيـش   » عوامل فتنه« براي شناسايي 
وي حراست و رؤساي دانشگاه ها .  بيني شده است

اين مساله عـنـوان كـرد و         » مأمور پي گيري« را 
مقام رهبري گفته است كه مسئولين بـايـد   « :  گفت

ما نيز چنين كـاري را    .  به وظايف خود عمل كنند
 ».انجام مي دهيم

زهرا سجادي، سرپرست مركز امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري اظهار اميدواري كرد كه امـكـان     
تك جنسيتي شدن همه دانشگاه هـاي كشـور در       

وي پيشتر نيز اعالم كرده بود كه .  آينده فراهم شود
با ازدواج دانش آموزان دختر موافق است و آن را   

در    » فسـاد « راه حلي براي جلوگيري از شيـوع    
 .جامعه مي داند

 سخنان مقامات حكومتي

براي دريافت نشريه جهان نوين، از ليـنـك   
 :استفاده كنيد) آرشيو نشريه(زير 

http://Jahanenovin.4shared.com 
 :يا با ايميل نشريه تماس بگيريد

jahanenovin@gmail.com 
براي تبادل نظر با هيات تحريريه و يا ارسال 
مطالب تان براي انتشار در جهان نوين، بـا    

 .همين ايميل تماس بگيريد
مطالب نشريه، به تدريج در وبالگ جـهـان   

براي تـبـادل نـظـر       .  نوين منتشر مي شود
جمعي، مي توانيد در اين وبالگ، نـظـرات   

 :تان را منتشر كنيد
http://jahanenovin.blogspot.com 

 
در صورت امكان، جهان نوين را به ايميـل  

 .دوستان خود ارسال كنيد
جهان نوين، مناسب پرينـت    pdfاين نسخه 

با پرينت و تكـثـيـر    .  است A4روي كاغذ 
نسخه كاغذي جهان نوين، مي توانيد طيـف  

 .مخاطبان جهان نوين را گسترش دهيد
براي پيشرفت جهان نوين، دست بـه كـار     

 !شويد
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بنا به خبر دريافتى، حسين اناري يكي از كارگـران  
پرس كار ايتكو پرس ايران خودرو، هفته پيش در   
حاليكه مشغول كار با دستگاه پرس دسـتـي بـود،      
ناگهان دستگاه پرس فرود آمد و همان لحظه يكـي  
از انگشتان حسين قطع و ديگر انگشتانش متالشي 

خونريزي شديد، دستگاه پرس و اطـراف را      .  شد
كارگران با انـدوه دسـت از كـار          .  فرا گرفته بود

كشيده و شاهد اين صحنه دردناك بودنـد امـا از       

جانب نياكان، مدير ايتكو پرس و ديگـر عـوامـل      
كارفرما، اقدامي براي رساندن فورى حسـيـن بـه      

اين مفتخـوران بـا     .  مراكز درماني صورت نگرفت
خونسردي و بي تفاوتي مدعي بودند كه اين همـه  
حوادث كار، علتش بي دقتي و عدم رعايت نكات 

بـاالخـره   !  ايمني در حين كار توسط كارگران است
چند نفر از كارگران حسين را به درمانگـاهـي در     

متاسفانه يكي از انگشتان حسين از   .  كرج رساندند

بند انگشت قطع و بقيه انگشتانـش، بـه گـفـتـه          
پزشكان له و متالشي شده و شايد براي همـيـشـه    

بنا به خبر تاكنون هـزيـنـه    ! غير قابل استفاده باشد
هاي پزشكي با قرض و بدهكاري تـوسـط خـود      
حسين و خانواده اش پرداخت شده و هم اكـنـون   

بـنـا بـه      .  در مرخصي استعالجي به سر مي بـرد   
اخباري نياكان و همدستانش تلويحا گفته انـد او      

 !ديگر به درد كار نمي خورد

 قرباني كار اين بار در ايران خودرو

 اعتصاب كارگران صنايع چرم
 در عراق

اعتصاب كارگران صنايع چرم در مقر شركت،            
. ظفرانيه و كوفه، وارد ششمين هفته شده است           

دهندگان پابرجا      كارگران مصمم هستند و سازمان     
نوامبر، سي و ششمين      21روز يكشنبه      .اند  ايستاده  

روز اعتصاب، شاهد بوديم كه مديريت قبول كرد          
دستمزدهاي معوقه كارگران را پرداخت و جزئيات       

اما كارگران  . حقوق و حسابداري را برمال كند         
اصرار به ادامه اعتصاب تا زمان دريافت نقدي             

 .دستمزدها كردند
 چهار قرباني كار

 در معدن هجتك كرمان
نفري هجتك از     500چهار نفر از كارگران معدن       

آذر در اثر      17معادن زغال سنگ كرمان، شب         
گازگرفتگي ناشي از عدم رعايت اصول ايمني            
معدن هجتك راور كرمان، جان خود را از دست           

اين حادثه در حالي اتفاق مي افتد كه هفته           . دادند
قبل نيز در معدن پابدانا، كه نزديك به هزار نفر              
كارگر در واحدهاي مختلف آن مشغول به كارند،          

 .دو نفر از كارگران كشته و مجروح شدند

 منصور اسانلو 
 از شركت واحد اخراج شد

منصور اسانلو، رئيس هيات مديـره سـنـديـكـاي        
كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران، با راي   

مـنـصـور    .  ديوان عدالت اداري از كار اخراج شـد   
اسانلو كارمند شهرداري تهران بود كه در سالـهـاي   
گذشته به دليل فعاليت در سنديـكـاي كـارگـران       
  .شركت واحد، به يك چهره صنفي تبديل شده بود

 كارگران فرنخ و مه نخ بازهم تجمع كردند
جمعي از كارگران كارخانه فرنخ ومه نخ قـزويـن     

آذرماه،  يكي از مسيـرهـاي    28پيش از ظهر شنبه، 
اطراف محل كار خود را بـراي مـدتـي مسـدود         

اين اقدام در اعتراض به دو مـاه و نـيـم          .  كردند
مطالبات معوقه و نبود مواد اوليه كارخانه صـورت  

نـفـري    700حداقل نيمي از جمعيت .  گرفته است
كارگران فرنخ و مه نخ در اين تـجـمـع حضـور         

كارگراني كه تجمع كرده بودند، پس از نيم .  داشتند
ساعت به دنبال پا درمياني برخـي مسـووالن بـه        

 .تجمع خود پايان دادند
 

 احضار يك فعال كارگري
 به اداره اطالعا ت اشنويه

صمد احمد پور، فعال كارگري و عضو كميته             
هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي               

به اداره    24/9/88كارگري، روز دو شنبه مورخ         
وي پس از يك     . شد اطالعات اشنويه فراخوانده   

 .ساعت بازجويي آزاد شد

تجمع كارگران فوالد آلياژ مالير  
 در مقابل فرمانداري

 و بانك تجارت اين شهرستان
نفر از كارگران     150آذر ماه،     28صبح روز شنبه     

شهرك صنعتي فوالد و مجتمع فوالد آلياژي مالير،        
در اعتراض به عدم همكاري بانك تجارت اين            
شهرستان در پرداخت بدهي شركت، مقابل             

 450.فرمانداري و بانك تجارت مالير تجمع كردند      
كارگر در شهرك صنعتي فوالد و مجتمع فوالد            

 .آلياژي مالير، مشغول به كار هستند

 هزار كارگر شهرداري كرج
 اخراج شدند

شهرداري كرج حكم اخراج هزار كارگر را صادر          
سرمايه داران دولتي شهرداري مي         . كرده است  

گويند كه بودجه الزم براي پرداخت دستمزد             
كارگران را ندارند و به همين دليل دست به اخراج          

شهرداري كرج  . وسيع توده هاي كارگر مي زنند       
اين حكم را در مورد همه نيروي كار فعال شاغل و           

و به اين ترتيب، در       اخراج نشده خود، اجرا كرده     
كنار اخراج هزار كارگر بقيه را نيز به اين سرنوشت        

 . شوم دچارساخته است

 اخبار كارگري

به دست    88آذر    22بر اساس احضاريه اي كه روز       
محسن حكيمي رسيده است، او بايد در                 

در شعبه سيزدهم دادگاه انقالب       16/10/88  تاريخ
در قسمت مربوط به     . اسالمي تهران حضور يابد    

درخصوص «علت اين احضار نوشته شده است         
شكايت عليه شما در وقت مقرر فوق براي                

 . »رسيدگي در اين شعبه حاضر شويد

 احضار محسن حكيمي به دادگاه
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در    » بنياد اقتصادهاي جـديـد  « موسسه تحقيقاتي 
بريتانيا، سطح پرداختي شاغالن را نسبت به سهمي 
كه كار آنها در حركت چرخ جامعه بريتانيـا دارد،    
اندازه گيري كرده و به اين نتيجه رسيده است كـه  
درآمد افراد، لزوما منعكس كننده ارزش آنها بـراي  

 .جامعه نيست
در اين مطالعه، مثال هزينه كثيف بودن بيمارسـتـان   
ها براي سالمت مردم در نظر گرفته شده است و   
بنا به روش محاسباتي جديد به كار گرفتـه شـده،     
در ازاي هر يك پوندي كه نظافتچي بيـمـارسـتـان     

پوند توليد مـي     10دريافت مي كند، براي جامعه 

ولي در ازاي هر يك پوندي كه يك بانكـدار   .شود
دريافت مي كند، هفت پوند به اقتصاد جامعه ضرر 

 .وارد مي شود
اما آيا تفاوت در دستمزدها، همان حقوق كمتر در   

 ازاي مهارت كمتر نيست؟
آيليش لولور، يكي از تدوين كنندگان گزارش مـي  

الزمه مشاغلي مانند معلم مهد كودك، كـه  « :  گويد
از جمله مشاغلي بوده است كه ما تحت مطـالـعـه    
داشته ايم، مهارت هاي پيچيده است، امـا آنـهـا        

در آن سـوي جـدول         .  حقوق پاييني مي گيرنـد 
پرداخت ها، مديران ارشد اجرايي را داريـم كـه       

تعيين حقوقشان با خودشان است و در خيلـي از    
مواقع، در اين دست مشاغل، مقوله عرضه و تقاضا 

 ».در نظر گرفته نمي شود
اما بنياد اقتصادهاي جديد در بريتانيا مـي گـويـد      
قصد نداشته است عليه مشاغل پر درآمد گـزارش    
تهيه كند يا خواستار افزايش حقوق شاغـالن كـم     

نكته اي كه ما «:  خانم لولور مي گويد .درآمد باشد
ما مي گويـيـم   .  بر آن تاكيد داريم، اساسي تر است

ميان حقوق افراد و ارزش كار ما براي جـامـعـه،      
ما روشي براي انـدازه    .  ارتباطي وجود داشته باشد

 »گيري اين موضوع پيدا كرده ايم

 نظافتچيان در گردش چرخ جامعه بيش از بانكداران سهيم اند

 تجمع كارگران شركت آوانگان
كارگران شركت آونگان در ششمين ماه از عدم            
پرداخت حقوق و مطالبات معوقه از سوي مديريت        
شركت، براي چهارمين بار در ماه جاري اعتراض          

 . خود را به گوش مسئوالن استان رساندند
آذرماه، براي    23كارگران اين شركت از صبح روز       

چهارمين بار درماه جاري با تجمع در مقابل در             
ورودي شركت و سپس اجتماع در مقابل                
فرمانداري اراك، خواهان دريافت مطالبات معوقه،       

ماه حقوق عقب     6عيدي و پاداش سال گذشته و        
مانده سال جاري، از سوي مسئوالن و مديريت            

 .جديد شركت شدند

سال از تاريخ سرگرداني، آوارگي و گرسنگي            5
مرگبار توده هاي كارگر كنف كار استان گيالن مي          

سال هر روز وضع كارگران،       5در طول اين    . گذرد
از روز پيش بدتر و دردناك تر و كشنده تر شده              

شمار زيادي از آنان در همه اين مدت بيكار         . است
مانده اند و به رغم تالش بسيار براي يافتن كار، در           
. هيچ كجا موفق به يافتن هيچ كاري نشده اند             

سال، حداقل    5گزارش ها حاكي است كه در اين         

سه تن از كارگران سرگردان و گرسنه و بيكار، زير          
فشار درد و رنج و مصائب غير قابل تحمل دامنگير          

و مرگ   خانواده خويش، دست به خودكشي زده        
را به عنوان تنها راه نجات از اين وضعيت انتخاب           

آذر هم    23كارگران اين كارخانه، روز      . كرده اند 
يك بار ديگر تظاهرات اعتراضي خود را تكرار            

 .كردند

 تظاهرات اعتراضي كارگران كنف كار گيالن

 اخبار كارگري

حسن صادقي، رئيس پيشين كانون عالي شوراهـاي  
اسالمي كار، كه يك تشكل مورد تاييد حـكـومـت    

در حال حاضـر از مـجـمـوع كـل            :  است، گفت
درصـد در قـالـب           67نيروهاي شاغل كشـور،    
درصـد در قـالـب           33قراردادهاي موقت و تنها 

از مجمـوع   .قراردادهاي دائم مشغول به كار هستند
درصد با قراردادهـاي   30شاغالن قراردادي، حدود 

درصد با قرارداد هاي  22ماه تا يك ساله،  3پيماني 
درصد باقيمانده نيز بـا     15موقت يك تا سه ماه و 

روزه مشغول به كار  29قراردادهاي روزمزد يك تا 
درصد باقيمانده اي كـه در قـالـب             33  .هستند

قراردادهاي دائم مشغول به كار هستند را، كاركناني 
سال سابقه  10تشكيل مي دهند كه حداقل بيش از 

كار دارند و پيش از متداول شـدن قـراردادهـاي        
بيشتر شـاغـالن   .  موقت و پيماني استخدام شده اند

در بخش خدمات، به ويژه خـدمـات شـهـري و         
صنوف كوچك، در قالب قراردادهاي يك روز تـا    
نهايت يك ماه، مشغول به كار هستند و در مقابـل،  
قرارداد شاغالن در واحدهاي بزرگ صنـعـتـي، از      

قراردادكار بيشتر كساني  .يك تا سه ماه متغير است
كه در بخش دولتي مشغول به كار هستند، از نـوع    

 .ماه تا يك سال است 3پيماني و با مدت 

 درصد نيروهاي شاغل ايران 67
 در قالب قراردادهاي موقت به كار اشتغال دارند

 آزادي دو فعال كارگري  سنندج
پدرام   88سال      دوشنبه برابر با شانزدهم آذر ماه       

نصرالهي فعال جنبش كارگرى و جنبش زنان، با           
. ميليون توماني از زندان آزاد شد         30قرار وثيقه    

ى روز پنج شنبه     هپدرام نصرال     قابل ذكر است كه    
در حين بر        دقيقه  5:40، ساعت    88 آبانماه    21

شهر  گشت از محل كار، در خيابان فردوسي            
سنندج، توسط نيروهاي امنيتي دستگير و مورد           
  ضرب و شتم قرار گرفت و سپس روانه قرنطينه           

نيز، فرزاد      10/9/88روز سه شنبه       . زندان شد  
احمدي فعال كارگري و كارگر خياط، با قرار وثيقه         

 ميليون توماني از زندان سنندج آزاد شده بود 30
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آمار ازدواج موقت در تهران و ديگـر شـهـرهـاي       
 .كشور به شدت افزايش يافته است

در :  يك مقام آگاه در سازمان ثبت احوال مي گويد
ماه گذشته، ازدواج موقت در اسـتـان تـهـران        12

درصد بيشتر از دوره مشابه قبل به ثبـت   28حدود 
رسيده است اما با توجه به آن كه بخش مهمـي از    
اين نوع ازدواج، در دفاتر رسمي ثبت نمي شـود،    
دسترسي به تغييرات واقعي ازدواج مـوقـت، كـار      

اين در حالي اسـت كـه ازدواج         .  دشواري است
موقت ثبت نشده، ممكن است پيامدهاي حقـوقـي   

ژه    اين پيامدها به وي  .  نامطلوبي در پي داشته باشد
اين مقام  .در صورت تولد فرزند، شديدتر مي شود

آگاه همچنين از استان هاي قم و يزد بـه عـنـوان      

دارنده باالترين و پايين ترين آمار ازدواج مـوقـت   
 .در كشور ياد كرد

با توجه به اينكه ازدواج موقت با عرف جامعه مـا    
همخواني ندارد و ثبت آن در شناسنامه مي تـوانـد   
براي مردان محدوديت هايي در پي داشته بـاشـد،   
در اغلب موارد چنين ازدواج هايي به ثبت رسمـي  

در حال حاضر بسياري از دفـاتـر بـه      .  نمي رسند
صورت غير رسمي با هزينـه اي انـدك ازدواج         
موقت را در برگه هايي خاص درج مي كـنـنـد و      
مدارك خاصي نيز براي اين امر نياز نيست و ايـن  
عوامل باعث شده تا مردان ديگر تمايلي براي ثبت 

 .رسمي اين ازدواج ها نداشته باشند
معاون مجتمع قضائي خانواده، مشكالت اقتصـادي  

و نبود سرپرست خانواده را از علل افزايش ازدواج 
 .هاي موقت مي داند

داوودي همچنين طفره رفتن از پرداخت نفـقـه و     
شروط عقد دائم را از ديگر داليل افزايش ازدواج   

علل افزايش ازدواج   :  موقت ذكر كرده و مي افزايد
موقت بايد مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد چرا كـه    
بسياري از كارشناسان معتقدند اين گونه ازدواج ها 

 .آسيب هاي اجتماعي به دنبال دارد
علرغم هشدارهاي متخصصان و مخالفت فـعـاالن   

اليحه حمايت از خانـواده   22جنبش زنان، ماده ي 
كه مربوط به ازدواج موقت است با اكثريت آرا بـه  

 .تصويب رسيد

 درصدي ازدواج موقت در تهران نسبت به سال گذشته 28افزايش 

 مادران داغدار و عزادار
 آذر آزاد شدند  16آذر در پارك الله بازداشت و دوشنبه  14شنبه 

 اخبار زنان

روز دوشنبه در حالي كه خانواده ها و ساير مادران 
همراه در پارك الله، مقابل بازداشـتـگـاه وزرا از        

صبح تجمع كرده بودند و خواهان آزادي  8ساعت 
مادران زنداني بودند، مادران بازداشـت شـده، از       

. بعدازظهر در چند نوبت آزاد شـدنـد        3ساعت 

جالب اينكه اين بار جوانان، پيگير آزادي مـادران    
اخبار ضـد و نـقـيـض از داخـل                .  خود بودند

بازداشتگاه، آنها را نگران كرده بود، ولي مادران بـا  
روحيه بسيار عالي، وقتي آزاد مي شدند، هـمـراه     
فرزندان و همسران خود، محل را ترك نمي كردند 

هنگـامـي   .  و منتظر آزادي ساير بازداشتي ها بودند
كه آخرين نفر آزاد شد، به خانه هـاي خـود بـاز        

استقبال كنندگان از مادران با شـعـارهـاي      .  گشتند
 .استقبال كردند »درود بر مادر دالور«

 30عذرا سادات قاضي ميرسعيد كه در تـاريـخ         
خردادماه در حوالي ميدان انقالب بازداشت شد و   

الف زندان اويـن جـهـت        -2پس از انتقال به بند 
اعترافات دروغين به شـدت تـحـت فشـارهـاي          

جسمي و روحي قرار گرفت، علي رغم وعده داده 
 15شده از سوي قاضي صلواتي رئيـس شـعـبـه         

 3دادگاه انقالب مبني بر صدور حكم برائت، بـه      
 .سال حبس تعزيري محكوم شد

 صدور حكم سه سال حبس تعزيري
خرداد  30براي عذرا سادات قاضي ميرسعيد از بازداشت شدگان   

 دادگاه منيره ربيعي
 آذرماه برگزار خواهد شد 29

 
دادگاه رسيدگي به اتهامات منيره ربيعـي، كـه در       

مهرماه حسب احضاريه اي كه از سـوي     15تاريخ 
دادگاه انقالب براي وي ارسال شده بود، به دادگـاه  
مراجعه كرده و به داليلي نامعلوم بازداشـت شـده     

دادگـاه انـقـالب       26آذرماه در شعبه  29بود، روز 
 .برگزار خواهد شد

اين در حالي است كه قاضي پيرعباسي رئيس شعبه 
دادگاه انقالب، اظهار اميدواري كرده است كـه     26

پس از تشكيل جلسه محاكمه، با تـبـديـل قـرار         
 .بازداشت به وثيقه، شرايط آزادي او را مهيا كند

تعدادي از ماموران با در دست داشتن حكم تفنيش 
و احضاريه كتبي به منزل سميه رشيدي مراجعه و   
بخشي از لوازم شخصي، كتاب ها و كامپيوتر او را 

وي از دانشجويان ستاره دار سـال      .  با خود بردند
است كه علي رغم قـبـولـي در         88-89تحصيلي 

مقطع كارشناسي ارشد، گرايش مطالـعـات زنـان،      
سميه رشيـدي در    .  موفق به ورود به دانشگاه نشد

به همراه راحله عسـگـري زاده      88آبان  13تاريخ 
 .روز بازداشت بود 2دستگير و مدت 

 تفتيش منزل سميه رشيدي و احضار وي به دادگاه
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دهها هزار نفر از سراسر جهان، در خيابـان هـاى     
كپنهاگ در مقابل محل توافق جهانى كه بر معاهده 
جديد تغييرات آب و هوايى صورت گرفت، دست 

 .به تظاهرات زدند
يكى از مقامات پليس، شمار تظاهر كنـنـدگـان را      

نفر برآورد كرده، اما سازمان هاى مرتـبـط،    25000

هزار نفر تخمين زده 100تظاهر كنندگان را بيش از
اند كه در مركز كپنهاگ، پالكاردهايى با مضاميـنـى   

عـدالـت   « و  » طبيعت را به خطر نيندازيد« چون 
تظـاهـرات روز     .  در دست داشتند » آب و هوايي

شنبه، به كپنهاگ محدود نبود و در سراسر جهـان،  
از اندونزي و استراليا گرفته تا ژاپن و حتي چيـن،  

 .صورت گرفت
بيل مك كيبن از سازمان دهنـدگـان تـظـاهـرات        

ما علم را نمي توانيم تغيير بدهـيـم،   :  جهاني گفت
بايد سياست را تغيير بدهيم و اگر سياست تغيـيـر   

  .نكند، بايد سياستمداران را تغيير بدهيم

 تظاهرات هزاران نفر همزمان با برگزارى كنفرانس تغييرات آب و هوايى 

 فاجعه زيست محيطي در آذربايجان

 اخبار محيط زيست

مطابق خبرهاي دريافتي، بر اثر شكسته شدن سـد    
نگهداري از پساب هاي صنعتي معدن طـالي زره    

صدها متر مكعـب آب    )  تكاب( شوران تيكان تپه 
آلوده به سيانور و جيوه، به رود ساوروق تيكان تپه 
وارد شد و سالمت زيست محيطي شهرهاي تيكان 

تپه، سايين قاال، قوشاچاي و تبريز بصورت جـدي  
ــت                 ــرف ــرار گ ــران ق ــح ــرض ب ــع  .در م

الزم به ذكر است كه آب شرب شهر تـكـاب، از       
همچنين ساوروق يكي از .  ساوروق تامين مي شود

سرچشمه هاي اصـلـي رودخـانـه زريـنـه رود             

مياندواب محسوب مي شود كه آب شرب تبـريـز   
 .نــيــز، از ايــن مــحــل تــامــيــن مــي شــود             

شدت فاجعه به حدي بود كه در روز حـادثـه،          
تمامي مسئوالن اداري شهر و نيروهاي اطالعاتي و 

  .دامنيتي شهرستان را به محل مزبور كشاني

سلـيـمـانـى پـور مديرعامل و عضو هيات مديـره  
و مالك بلـوك   شركت توسعه اعتماد مبين، خريدار 

مديريتى سـهــام شـركـت مخـابـرات ايــران و      
 .همسرش، بر اثر گاز گرفتگي فوت شدند

 آيا مي توان براي  اين مرگ ها معنايي يافت؟

 و همسرش »برنده مزايده مخابرات«مرگ مديرعامل شركت 

 انتشار شماره هاي جديد
 نشريات اينترنتي خيابان و بذر

 .آذر منتشر شد 17نشريه خيابان،  57شماره * 
 khyaboon@gmail.com: ايميل نشريه

 
 .نشريه دانشجويي بذر منتشر شد 43شماره *  

 bazr1384@gmail.com: ايميل نشريه

يك هفته از قتل مشكوك امير اسالميان دانشجوي  
كرد دانشگاه ياسوج و عضو ستاد انتخاباتي مهـدي  
كروبي در همدان مي گذرد، اما هنوز از انگيزه قتل 

 .او خبري در دست نيست
خبر كشته شدن اين جوان دانشجو را براي اولـيـن   

به گـزارش جـرس،     .  بار سايت جرس منتشر كرد
اسالميان كه از دانشجويان دانشگاه دولتي يـاسـوج   
بوده، از طرف مسئوالن اين دانشـگـاه بـه دلـيـل          
شركت در فعاليت هاي صنفي و سياسي، هـمـواره   
مورد فشار و احضار به كميته انضباطي قـرار مـي     

 .گرفت
بخاطـر بـرگـزاري       86امير اسالميان در ترم بهمن 

همايش بزرگداشت شهداي واقعه حـلـبـچـه، از         
جانب مسئوالن دانشگاه به دليل نوع صحبت ها و   
افشاگري هايش پيرامون نحوه كشتار مردم، توسـط  

برخي از مسووالن آن دوره مورد برخورد شديد و   
نامناسب قرار گرفت و توسط كميتـه انضـبـاطـي       
دانشگاه ياسوج، ابتدا به دو ترم مـحـرومـيـت از         
تحصيل، محكوم و در نهايت به دانشگاه هـمـدان     

اسالميان بعد از اين اقدام بـراي ادامـه       .  تبعيد شد
تحصيل به دانشگاه همدان رفت و در آنجا نيز بعد 
از يك ترم تحصيل، به دليـل گـزارش دانشـگـاه         
ياسوج، پذيرفته نشد و دوباره به دانشگاه يـاسـوج   

از آنجا بـه صـورت        87بر گشت كه در تابستان 
جسد اين جوان چند روز پيـش  .  قطعي اخراج شد

در حوالي روستاي محل سكونت خود روسـتـاي     
 .واقع در شهرستان بوكان پيدا شـد    » چراخ وال« 

گفتني است از قاتل احتمالي وي تا كنـون هـيـچ      
 . گونه ردي پيدا نشده است

 قتل امير اسالميان فعال دانشجويي دانشگاه ياسوج 
 :دو مرگ مشكوك به قتل

 اخبار اين شماره جهان نوين

 :از منابع زير تهيه شده است

/ باالترين/  مدرسه فمينيستي/  خبرنامه امير كبير
/ روشـنـگـري   /  تغيير براي برابري/  اخبار روز
وبالگ /  وبالگ خودروكار/  تابناك/  آفتاب يزد
وبالگ كميته هماهنگي براي ايجـاد  /  ميليتانت

شبكه همبستگي /  ايلنا/  فارس/  تشكل كارگري
/ ايـرنـا  /  اعتمـاد /  بي بي سي فارسي/  كارگري

آرمـان  وبـالگ    /  هرانا/  خبرنامه آزادي برابري
/ مـهـر  /  مجموعه فعاالن حقوق بشـر /  مشترك

 كميته گزارشگران حقوق بشر
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 گزارش گمان شكن
 ركود گذشته و مبارزه آينده

 انشگاه آزادد در
 كاظم خراساني

يكي از دانشكده هاي    مطلب زير در مورد اوضاع
دانشگاه آزاد اسالمي، واقع در منطقه مرفه شـهـر     
است و به اين اميد مطرح مي گردد كه تغـيـيـرات    
اين دانشگاه را در ارتباط با جنبش مردمي روشـن  
كند و آغازي باشد براي تعميق شناخـت رفـقـاي      

 .دانشجو از فضاي دانشگاه آزاد اسالمي
 

 دوران ركود، رخوت و سكوت
در دانشكده مديريت و علوم اجتماعي واحد تهران 
شمال، همواره سكون و سـكـوت بـر فضـاي             
دانشكده حاكم بوده و سيـاهـي بـر هـمـه جـا             

در اينجا هر لحظه كه مي گذرد، نه يـك  . حكمفرما
گام كه صد گام، به سوي تالشي و مرگ نـزديـك   

گويي كه گرد مرگ پاشيده باشند، هيـچ  .  مي شويد
با سرهاي پايين افكنده و   .  حركتي ديده نمي شود

دست هاي در جيب فرو رفته، اغلب با خنده هاي 
. تصنعي، به طرف بوفه يا كالس هـا مـي رويـم       

اغلب هم به جاي كالس هاي درس، روي نيمكت 
ها مي نشينيم و دقايقي و يا چند ساعـتـي بـدون      
حركت، مثل مجسمه، توي صفحه موبايل غرق مي 

هركسي را كه مي بيني، سـرش بـه كـار          .  شويم
گاهي بـر اثـر     .  خودش است و تكاني نمي خورد

امواج سهمگين جامعه، به اين قايق هاي شكسته و 
 .از ساحل دور مانده، تكان كوچكي وارد مي شود

عمده دانشجويان، به چند دسته زير تقسـيـم مـي      
 :شوند

كارمندان سازمان ها و ادارات دولتي كه بـراي      -1
اخذ مدرك و كسب پايه حقوق باالتر به دانشـگـاه   

 .آمده اند
دانشجويان جوان و اندكي مشتاق، كه بعـد از      -2

ورود به دانشگاه، ذوقشان كور شده و فـقـط بـه        
بايد اين .  دنبال پايان يافتن دوره دانشجويي هستند

را هم اضافه كرد كه اين دانشكده، يكي از بهتريـن  
 !واحدهاي دانشگاه آزاد محسوب مي شود

بخشي از دانشجويان، دانشگاه را بـه عـنـوان        -3
موقعيتي براي گذران وقت خود مي دانند و شهريه 
سنگين ترم هاي متوالي، براي شان هيچ اهمـيـتـي    

دور باطلي كه چند سالي از عـمـر را مـي        .  ندارد
كاهد و مشروطي هم راه فراري است براي ادامـه    

محيط دانشكده، بهترين موقـعـيـت را      . اين سيكل
اين قبيل دانشجويان فـراهـم      براي تفريح و تفرج

هر آنچه را كه هيچ كجا نمي بيني، اينجـا  .  مي كند
هركس از   .  وجود دارد، از شير مرغ تا جان آدميزاد

دور و بدون آشنايي با مـحـيـط و اوضـاع، بـه            
دانشكده مراجعه مي كند، با صحنـه اي وصـف       
ناپذير از رنگارنگي ماشين ها، لباسها، رفتـارهـا و     

گويي كارناوالي بـه راه      .  حركات مواجه مي شود
افتاده و يا نمايشگاهي از وسايل شيـك و گـران       

 .قيمت افتتاح شده است
تعدادي از دانشجويان هم هستند كـه تـيـپ          -4

شخصيتي و اجتماعي آنان، نمودار و معرف طبـقـه   
اجتماعي است كه در آن متولد شده، رشد يافته و   
زندگي مي كنند، آن طبقه اي كه انگل وار به بـدن  
ميزبان خود چسبيده و خون او را تـا آخـريـن          

كساني كه بويي از انسانيـت و    .  قطراتش مي مكد
شرافت، به عنوان مفهومي حقيقي نبرده اند و هيـچ  

 .يك، واقعيات عيني پيش روي خود را نمي بينند
يكي از آنها، هر روز كه با يك مدل ماشين و يـك  
مد لباس به دانشكده مي آيد، دوستانش به گرد او   

هرچـه را     » تازه چي آوردي؟« ! ...  حلقه مي زنند
بيشتر از شـش    .  كه آورده، بين آنها تقسيم مي كند

سال است كه در اينجا، در رشـتـه حسـابـداري         
و تمام دوستانش از همپـالـكـي    !!  تحصيل مي كند

مـرگ و    ...  داشتم مي گفـتـم  . هاي خودش هستند
بيشتر بين كساني .  مرض را بين آنها پخش مي كند

 .كه خود، آنها را انگل و چسب مي ناميد

براي اين دسته موجودات حقير، ديگران به مثـابـه   
حيوانات آزمايشگاهي هستند كه اجازه هر كثافـت  

از آزمايش انـواع مـواد       .  كاري را روي آنها دارند
انسـان  )  مـعـاملـه   ( مخدر جديد و خريد و فروش 

خـانـه   .  گرفته تا به تمسخر گرفتن ساختار دانشگاه
هاي اجاره اي آنها در اطراف دانشـكـده، مـكـان       
بسيار خوبي است تا افكار ضد انساني حاكـم بـر     
. ذهن ناقص و معيوب خود را، در آنجا پياده كننـد 

دختران بدون تجربه و خام، اسير دست آنان مـي    
شوند و بعد از تجاوز، مثل تفاله به گوشه خيـابـان   

بعد نوبت .  تازه اين اول راه است.  پرتاب مي شوند
اعتياد به انواع قرصها و حداقل سيگـار اسـت و       

 ...بعد 
اين دسته از دانشجويان، با پيروي از انديشه هـاي  
حاكم بر طبقه اي كه بدان تعلق دارند، سـعـي در     
تزريق فرهنگ سراسر هرز آلوده و پست خود بـه    
دانشجويان محروم و بي پول دانشكده دارنـد تـا       

برخي ديگر هم .  آنها را از هرگونه حركتي بازدارند
در اين بازي سوداگرانه وارد مي شـونـد و آلـت        

بـه  .  دست و بازيچه دسته اول محسوب مي شونـد 
عنوان پادو و پاي انداز، هر كاري را كه آنهـا مـي     
خواهند، به خوبي انجام مي دهند، به شرطـي كـه     
يك دور، سوار ماشين شان شوند و يا تـه مـانـده      
غذاي آنها را بخورند و اجازه داشته باشند كه خود 

 .را دوستان نزديك آنها نشان دهند
اگر چند دقيقه اي بيرون فضاي دانشكده باشـي و    
توي خيابان پرسه بزني، مي بيني كه سـر و كلـه       

شـايـد بـا      .  ماشين هاي سفارشي پيدا مـي شـود    
آمـده انـد بـراي نشـان دادن             :  خودت فكركني

جديدترين مدل ماشين هاي خود، امـا ايـنـطـور         
شايد براي گرفتن جديدترين قرصهايي كـه  .  نيست

دخـتـري   ...  بـاز هـم نـه       .  به بازار آمده، اينجايند
دانشجو از بچه هاي رشته ما مثل مجسمه، جلـوي  
مجسمه جلوي ماشين خشكش زده، چند قـطـره     
اشك مي ريزد و بعد از چند لحظه، با لـبـخـنـدي     

 .زوركي سوار ماشين مي شود
دوستي مي گفت كه مدير كل دانشكده در يكي از 
روزهاي آفتابي پاييز دو سال پيش، مرا بـه دفـتـر      

: وقتي وارد دفترش شدم، گفـت .  خود احضار كرد

با سرهاي پايين افكنده و دست هاي در 
 جيب فرو رفته

 اغلب با خنده هاي تصنعي
 به طرف بوفه يا كالس ها مي رويم
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و تمام دو ساعتي كه با حرص، وراجـي   » ! بشين« 

. مي كرد، از من مي خواست كه هيچ فعاليتي نكنم
به او شرح ماجراها و وضعيت اسف بار دانشكـده  

با كمال وقـاحـت و رذالـت از          .  را توضيح دادم
من همه اينها را مـي    « :  صندليش بلند شد و گفت

آنها به خودشان ضربه مي زنند و ضـربـات     .  دانم
آنها جسمي است، اما تو به كل جامعه ضربه مـي    

از مـن       » ! زني و فكر آنها را خراب مـي كـنـي     
خواست كه ديگر با كسي، راجع به مسائل جامعـه  
صحبت نكرده و هيچ كتابي براي مطالعه، به كسـي  

مديريت دانشگاه براي پخش مواد مـخـدر     .  ندهم
شرايط را فراهم مي كرد اما از بحـث سـيـاسـي،       

 .اجتماعي و علمي متنفر بود
پخش مواد مخدر هميشه با سكوت دائمي نـهـاد     

گاهي رشوه، مهـري از    .  حراست همراه بوده است
جنس مرگ، بر لبان ورم كرده و وجدان فرو خفته 

اگر نگارنده، اين معضالت اجتماعـي  .  آنها مي زند
گسترده را با چشم خود نديده بود، شـايـد جـاي      
شك و شبهه باقي مي ماند، اما هم اكـنـون هـمـه       

اينكه چرا :  مسايل از روز براي من روشن تر است
با وجود اين همه جرم، بيماري و آسـيـب هـاي        
فراوان موجود، هيچ يك از مقامات مسئول، قدمـي  
هرچند كوچك، جهت كاهش مشكالت دانشـگـاه   

 .بر نمي دارد
از مقامات دانشگاه و هيات علمي كه خود به هيـچ  
وجه از صالحيت، كفايت علمي و فـنـي الزم و       
ضروري برخوردار نيستند و گـاهـي از كسـانـي         
هستند كه با مدارك جعلي، بـه عـنـوان اسـتـاد            
استخدام شده و از اعضاي هيات علمـي و كـادر       

از .  مديريت شده اند، انتظاري نمي تـوان داشـت      
كساني كه خود در رشته اي كه تدريس مي كننـد،  
هيچ تخصص، تجربه، مهارت و سابقه اي نـدارنـد   
و با فكر يك بعدي و ذهني از كـار افـتـاده، در          

و    كالس درس حاضر مي شوند و پاسخ هر سوال
نقدي را، با مشروطي و اخراج از دانشـگـاه مـي        
دهند و هر مخالفتي را با برچسبي خاص، انگ مي 

از كساني كه بـويـي از     .  زنند، توقعي نبايد داشت
مطالعه دقيق، مشاهده علمي، كـتـاب خـوانـدن،         
موشكافي پديده ها وشناخت آنها نبرده اند و هـر    

دانشجويي را كه مشكل سياسي در پرونده دارد، با 
انگ اخالقي، به راحتي از دانشگاه اخراج مي كنند، 

 چه توقعي مي توان داشت؟
مي توان نتيجه را كه براي همه مشخص و معـيـن   

 :است، اين گونه بازگو كرد
دانشگاه آزاد اسالمي كه به عنوان ارگاني جـهـت     
تقسيم اقتصادي و سياسي دانشجويان، از مـيـان       
بردن محيط علمي و دوستانه، ايجاد اختالف ميـان  
دانشجويان و در نهايت، نابودي جنبش دانشجويي 
طراحي شد، تنها يكي از چندين راهي بود كه نظام 

كنوني حاكم بر كشورمان، به كار برد تا جـنـبـش      
دانشجويي را از مسير اصلي خود، خارج كـرده و    

عالوه بر اين، تـاسـيـس      .  آن را از هم فرو بپاشاند
انواع و اقسام دانشگاه ها و تقسيم دانشگـاه هـاي     
ملي، به عناوين مختلف مانند غير انتفاعي و پـيـام   

 .نور هم راه هايي ديگر براي همين منظور بود
 

 :آغاز مبارزه
 دانشجويان آزاد بر مي خيزند

اما تمام اين ترفندها براي به انحراف كشيدن ها و   
تالش براي خنثي سازي دانشـجـويـان، در روز        

در ايـن روز در      .  دوشنبه گذشته نقش بر آب شد
دانشكده مديريت و علوم اجتماعي واحد تـهـران     
شمال، حال و هواي ديگري حاكم شد كه برنـامـه   

  .ريزان اين دانشگاه خواب آن راهم نمي ديدند
، يك هفته پس از برگـزاري  1388آذر  23دو شنبه 

مراسم روز دانشجو در سراسـر دانشـگـاه هـاي         
كشور، به رغم همه فشارها، سركوب ها و سلـطـه   

نظامي بر جامعه، براي اولين بار دانشجويـان ايـن     
دفـتـر   .  دانشكده هم در كنار مردم قرار گـرفـتـنـد    

فرهنگ نشر اسالمي، تصميم به برگزاري مجلسـي  
آنها هميشه براي خالـي  .  با دعوت چند نفر گرفت

. نبودن عريضه، اين گونه مجالس در آستين دارنـد 
، دو تـن از        10:30با شروع مراسم در ساعـت    

دانشجويان با در دست داشتن سه برگه كه مدام در 
مورد آن بحث مي كردند و برخي نيز از محـتـواي   

 .آن مطلع بودند، به سوي سالن اجتماعات رفتند
پس از اتمام سخنراني يكي از مهمانـان   11ساعت 

مزبور، يكي از دانشجويان به همراه متن بـيـانـيـه،     
بدون هماهنگي قبلي پشت تريبون رفته و در ميان 
سكوت همگان، با مروري كوتاه بـر تـاريـخـچـه        
جنبش دانشجويي، خواندن بيانيه را با اعتراض بـه  
نحوه برگزاري انتخابات، كودتايي خواندن دولـت  
جديد، تحميل خشونت و كشتار به دانشجويان و   

در حين خـوانـدن   . زير پا گذاشتن آزادي آغاز كرد
بيانيه، حراست دانشكده اقدام به قطع برق سالن و 

يكـي از مـامـوران        .  در نتيجه قطع ميكروفن كرد
حراست، دانشجوي خواننده بيانيه را بـه پـايـيـن       
كشيد، اما او دوباره باال رفت و از همه دانشجويان 
. خواست كه سالن را به نشانه اعتراض ترك كننـد 

بيرون آمدن، مورد ضرب و شتم يكـي   وي هنگام 
بالفاصله در سايه حمايت .  از بسيجيان قرار گرفت

ديگر دانشجويان از خواننده بيانيه، فرد بسـيـجـي      
 .متواري شد

با بيرون آمدن از سالن، مساله جنبه وسـيـع تـري      
دانشجو در فضاي نفس گير و  400يافته و بيش از 

كوچك دانشكده، با شعارهاي خود بر عليه بسيـج،  
. حراست و دولت، آماده خروج از دانشگاه شدنـد 

دانشجويان با تشكيل تونلي انسانـي، دانشـجـوي      
مـردم  .  خواننده بيانيه را به بيرون از دانشگاه بردند

. محله  شمس آباد، به دانشجـويـان پـيـوسـتـنـد         
دانشجـو  « :  دانشجويان با سر دادن شعارهايي چون

 »مرگ بر ديكتاتور« ، » ذلت نمي پذيرد/  مي ميرد
، بـه  » يار دبستاني« و خواندن دسته جمعي سرود 

حراست با دادن هشدارهايـي،  .  طرف خيابان رفتند
از دانشجويان خواست تا خواننده بيانـيـه را بـه        

و آنها نيز او را به نيروي انتظامي تحويـل   حراست

يك هفته پس از برگزاري مراسم روز 
دانشجو در سراسر دانشگاه هاي 

كشور، به رغم همه فشارها، سركوب 
ها و سلطه نظامي بر جامعه، براي 

اولين بار دانشجويان اين دانشكده هم 
 در كنار مردم قرار گرفتند
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در همين هنگام، يكي از مردم مـحلـه، بـه        .  دهند

سوي ماموران هجوم برد و آنها را به داخـل اتـاق     
 .نگهباني فراري داد

با آمدن نيروي انتظامي، شعارهايي بر عليـه آنـهـا      
با اضافه شدن نيروهاي بسيج و حراست، .  داده شد

يـكـي از     .  آنها توانستند بسياري را متفرق كـنـنـد   
دانشجويان، محتاطانه و با تظاهر به ايـنـكـه ايـن       
تجمع بايد ادامه داشته باشد، از جمع خواست تـا    

كالس هاي درس تعطيل شدنـد  .  كسي شعار ندهد
در    15و دانشجويان به نشانه اعتراض، تا ساعت   

فرداي آن روز، قرار بود مراسمي از .  ماندند   حياط
سوي دفتر انجمن علمي علـوم اجـتـمـاعـي بـه           

اعضاي انجمن .  روز دانشجو برگزار شود   مناسبت
براي گرفتن مجوز مراسم، چندين هفـتـه تـالش      
كرده بودند، اما مراسم از سوي حراست و بسيج تا 

 .اطالع ثانوي لغو شد
حتي تا چند روز بعد نيز، بسيج و حراست به هـر  
بهانه كوچكي به اين و آن مـي پـريـدنـد يـا                
. دانشجويان را به دفتر دانشكده احضار مي كردنـد 

اما دانشجويان كه از آن همه تحقير دوران گذشتـه،  
تازه بيرون آمده اند، به هيچ وجه اجازه نمي دهنـد  

فضـاي  .  تا بار ديگر آن فضا بر دانشگاه حاكم شود
سراسر جنب و جوش دانشكده همچـنـان ادامـه      

دانشجويان اين دانشگاه، در كنار دانشجويـان  .  دارد

ساير دانشگاه ها و مردم زحمتكش ايران، اكـنـون     
تمام تالش مديران مزدور .  راه جديدي را يافته اند

اين دانشگاه براي به فساد كشاندن دانشـجـويـان،      
آنـهـا بـا تـرسـانـدن           .  نقش بر آب شده اسـت   

دانشجويان، به خيال خام خود مي خواهند شرايط 
اما همبستگي و   .  گذشته را به دانشگاه باز گردانند

همراهي ميان دانشجويان، آن چنان زياد شده است 
كه به سادگي نمي توان آنها را از راهي كه انتخاب 

 .كرده اند باز داشت
به اميد آن كه اين راه تا رسيدن به آزادي ادامه پيدا 

 .كند

ساعتي چند در دهليزهاي 
 دادگاه انقالب

 يك متهم
خـودمـان را بـه         9بر طبق احضاريه بايد ساعت 

و نيم منتظر آمـدن   8از ساعت .  دادگاه معرفي كنيم
باز هم خيـابـان   .  وكيل در جلوي در دادگاه هستيم

همان جا كه ميعادگاه خانواده ها و زندانيـان  .  معلم
قيافه ها دو .  سياسي و يا زندانيان مواد مخدر است

. از دور كه مي آيند مشخـص اسـت    .  گونه هستند
مي گوييم پرونده اين يكي سياسي اسـت و آن        

كـم كـم وكـالي        .  ديگري مربوط به مواد مخـدر 
آنهايي كه فقط پرونده هاي .  آشنايي را هم مي بينم

با بعضي كه آشنا هستـم  .  سياسي را قبول مي كنند
قرار است چند تا از .  سالم و احوال پرسي مي كنم

. زندانيان سرشناس را هم امروز محاكمـه كـنـنـد      
من .  مي شود و وكيل هم مي آيد 9باالخره ساعت 

هيچ كارت شناسايي بجز كارت خبرنگاري همـراه  
. اما بدون چون و چرا آن را قبول مي كنـنـد  .  ندارم

شود كه كـارت روزنـامـه         از همين جا معلوم مي
نگاري را فقط دادگاه انقالب به رسـمـيـت مـي         

زيرا اين كارت در هيچ اداره ديگـري بـه     .  شناسد
. خوشحال مـي شـوم    .  رسميت شناخته نمي شود

باالخره يك جا اين كارت به رسميت شناخته مـي  
. هر چند براي محاكمه و مجرمـيـت بـاشـد      .  شود

باالخره روزنامه نگار همين كـه ايـن شـغـل را           
انتخاب مي كند، بايد بداند كه اينجا سر و كـارش    

 .بيشتر با كجاست
از پله ها با طمانينه باال مي روم و در اين فكرم كه 

درب دادگاه بسـيـار     .  » بگو فردا چه خواهد شد« 
شلوغ است و افراد زيادي پشت در اتاق نشـسـتـه    

وقتي به دفتر دادگاه مراجعه مي كـنـيـم، مـي       .  اند
. گويند پرونده شما امروز در دستور كار نـيـسـت     

وكالتنامه را به دست .  وكيل هم دادگاه ديگري دارد
خودمان مي دهد و مي گويد باشيد تا من از دادگاه 

 . ما هم كنار راهرو مي نشينيم. برگردم

او را يـك    .  زني ميانسال نزديك مان نشسته است
نگهبان مرد و يك نگهبان زن از قزل حصار آورده   

يك دختر جوان و دو كودك  ده و دوازده         .  اند
پسرك مي خـواهـد     .  ساله براي ديدن او آمده  اند

نگهبان مرد او را با خشونـت  .  كنار مادرش بنشيند
اشك در چشـمـان       .  از كنار مادرش دور مي كند

اما مادر كاري نمـي تـوانـد      .  كودك حلقه مي زند
زنداني به نگهبان مرد اعتراض مي كند كـه    .  بكند

من نگهبان زن دارم     .  چرا اشك بچه را در آوردي
نگهبان زن هم تلويحا از زنداني .  به تو ربطي ندارد

ميان نگـهـبـان زن و مـرد           .  زن حمايت مي كند
نگهبان مرد به او توهيـن  .  مشاجره اي در مي گيرد

 .او هم به سرنگهبان شكايت مي كند. مي كند
نگهبان مرد، سرباز جواني است كه دوره سربـازي  

وقتي با نگاه هاي ديگر حـاضـران     .  را مي گذراند
مورد توبيخ قرار مي گيرد، خطاب به هـمـه مـي        

اگر ذره اي مواد مخدر رد و بـدل شـود،     « :  گويد
. من بازداشت مي شوم و روزگارم سياه مي شـود   

 »...من تقصير ندارم
 79« :  دختر جوان شرح حال مادرش را مي گويـد 

. مال عمويم بود.  گرم كراك از منزل مان گرفته اند
مادرم يك سال است كـه    .  اما عمويم فراري است

اكنون خودش به گردن گرفته و مـي    .  زندان است
در برابر سوال ما كـه     » . خواهد محكوميت بگيرد

او هم به جـرم    « :  پس پدرت كجاست؟ مي گويد
مـنـزلشـان    .  سـالـه دارد     5مواد مخدر محكوميتي 

كرايه خانه مان راعمويم مي دهد ...  پاكدشت است
 ».و مخارج زندگي مان را هم نامزدم

من هم فكر مي كنم آن نامزد، آن عمو، اين دختـر  
تو خود حديث مـفـصـل    ...  و آن مادر و آن پدر و
 .بخوان از اين مجمل

مي گـويـد     .  ناگهان يك زنداني سراغ مان مي آيد
يك ماه و نيم است در زنـدان  .  است...  دانشجوي 

از ما مي خـواهـد بـا        .  است و هيچ وكيلي ندارد
اويـن      5مي گويد در بند .  وكيلش تماس بگيريم

زندانيان در آنجا به صورت جمعي زنـدگـي   .  است

همان جا كه . باز هم خيابان معلم
ميعادگاه خانواده ها و زندانيان سياسي 

 و يا زندانيان مواد مخدر است
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از .  مي گويد زيد آبادي را خيلي زده انـد .  مي كنند

آنجا .  بند دو الف كه در دست سپاه است مي گويد
مي گـويـد   .  شرايط سخت است و پذيرايي مفصل

ركورد دار بند دو الف بوده است و خيلي كـتـك     
خورده است، هشت روز در آنجا بوده، كه الـبـتـه    

-من هم به ياد دهه شصت مي.  بسيار سخت است
ماهه مـا هـمـه در           50و  40افتم كه ركوردهاي 

سلول هاي مختلف و با شرايط آن چنانـي و در      
شالق ها و سپس .  دست همين اصالح طلبان فعلي

قپاني زدن ها و آويزان كردنها و قيامت حاج داوود 
كـه هـر     ...  درقزل حصار، تابوت ها وآپارتمان ها 

 .يك شرح مفصل دارد
در همـيـن مـوقـع       .  آه كه دنيا چقدر عجيب است

آقاي تاج زاده در ميان دو مامور از راهـرو مـي         
در .  من باز هم به ياد دهه شصت مي افـتـم  .  گذرد

راهروهاي دادستاني اوين و با چشم بند، پـابـنـد،      
دستبند قپاني، پاهاي زخمي و شالق روزانه و آن   

 ...صحنه هاي عجيب در دست پيروان راستين
پدر دو دانشجو را مي بينم كه در راهروها به دنبال 

آذر    16كسب خبري از فرزندانش هسـت كـه         
مادر و خواهـران دانشـجـويـان       .  دستگير شده اند

 ...آبان دستگير شده اند و 13ديگري را كه در 
. باالخره وكيل ما هم دادگاهش تمـام مـي شـود       

شاكي است چرا كه به موكلش اتهام محاربـه زده    
اتهامـي كـه ايـن        .  اند به اتهام رابطه با مجاهدين

روزها به بسياري مي زنند براي اينكه بتوانند حكم 
اما هيچ رابطـه اي    ...  هاي باال بدهند و يا بترسانند

شخصي از خارج با او تمـاس  .  وجود نداشته است
مي گيرد و او نمي دانسته كه  جزو كـدام گـروه       
است و هنگامي كه اطالعات به او گفته  كـه او        
. مجاهد است ديگر با آن شخص تماس نـداشـتـه   

موكلش فعال حقوق بشر بوده و براي زنـدانـيـان       
سياسي وكيل مي گرفته و درباره زندانيـان اطـالع     
رساني مي كرده است و به خانواده هايشان سر مي 

جرمش آن بود كه اسرار هـويـدا مـي        .  زده است
 ... كرد

عالوه بر آن، جرم ديگر موكلش آن است كه كـرد  
چه جرم هاي عجيبي در اين ديار .  است و دانشجو
در كنار آن، فروشندگان و تـوزيـع   .  يافت مي شود

كنندگان خرده پايي كه پشت در اتاق قـاضـي بـه      
 .صف نشسته اند و منتظر گرفتن حكمند

به ياد دستگير شدگان روز جهاني كارگر در پارك  
الله مي افتم كه به همين ترتيب، پشت سر هم آنها 

قدم زدن در     :  اتهام.  را به پيش بازپرس مي بردند
آخر آنها به محل !  پارك الله در روز جهاني كارگر

تجمعـي هـم صـورت        .  تجمع هم نرسيده بودند
حتا يك تراكت و يا پالكـارد هـم از       .  نگرفته بود

اما آنها را بـه شـدت و بـا          .  كسي نگرفته بودند
خشونت بسيار كتك زدند، با خشونت بـردنـد و     
. عده اي را هم نزديك به دو ماه بازداشت كـردنـد  

گناهـم  ...  اكنون هم با قرار وثيقه آزادند و دادگاه و
 . آن است كه از طايفه رنجبرم

روزنامه نگار هم باشي، در پارك هم قدم بـزنـي،     
درست مثـل  !  واي به حالت...  روز كارگر هم باشد

آن است كه دانشجو باشي و روز دانشجو هم باشد 
 ؟ !و در دانشگاه هم باشي، ديگر چه  شـــــــود

. ناگهان قافله اي سي نفره را دستبند زده مي آورند
يكي ناله مي كند كه دستشويي دارد و نگهبان او را 

... فقط مي گويد بـدو بـدو بـه صـف          .  نمي برد
باالخره آنها را هم يكي يكي به دفتر دادگـاه مـي     

در همين زمان وكيل ما هم براي استمهال بـه  .  برند
مي گـويـد قـاضـي وقـت          .  دفتر دادگاه مي رود

معتادان را مسئول بايگاني  بازجويي مـي  .   نداشت
 ... كرد

مهلت دادگاه ما هـم  ...  روزگار غريبي است نازنين
تا چه قبول افتد و چه در   .  به بعد موكول مي شود

 .نظر آيد

قدم زدن در پارك الله در روز : اتهام
آخر آنها به محل تجمع ! جهاني كارگر

تجمعي هم صورت . هم نرسيده بودند
حتا يك تراكت و يا پالكارد . نگرفته بود

اما آنها را به . هم از كسي نگرفته بودند
شدت و با خشونت بسيار كتك زدند، با 
خشونت بردند و عده اي را هم نزديك 

 به دو ماه بازداشت كردند

 مناسبات اجتماعي توليد و
 شرايط عيني انقالب

 
 جالل فتاحي

تغيير و دگرگوني در جوامع انسـانـي، از نـظـر           
تاريخي هنگامي در دستور قرار گرفته اسـت كـه     
انسان ها و زندگي روزمره آنـان در چـارچـوب        
مناسبات موجود اجتماعي با موانعي روبـرو شـده     

اگر در نظر بگيريم كه انسان ها در جـريـان   .  است
گسترش روند زندگي و نحوه تاميـن مـعـاش و        
بدست آوردن لوازم ضروري براي بقاي حـيـات،     

نياز به مناسباتي در ميان خود دارند، اين مناسبـات  
بايد به گونه اي باشد كه ادامه زندگي را مـيـسـر      
ساخته و سبب ارتقاي توليد محصوالت مـادي و    

مناسـبـات   .  گسترش و بهبود زندگي انسان ها شود
توليدي كه ميان انسان ها برقرار مي شـود، بـراي     

اما با پيشرفت .  گسترش و بهبود زندگي آنان است
جوامع انساني و دستيابي انسان ها به ابزار دقـيـق     
تر، بزرگتر و مناسب تـر بـراي ادامـه زنـدگـي            
اجتماعي، اين مناسبات ضرورتا تغيير مـي كـنـد،      
يعني آنكه مناسبات قديمي ديـگـر بـراي ادامـه           
گسترش زندگي انسان ها كافي نبوده و بايد تغييـر  

در تاريخ زندگي بشر مي توان چندين مرحله .  كند
 :براي اين تغييرات ذكر كرد

اولين تغيير در مناسبات اجتماعي انسـان هـا،       -1
هنگامي به وجود آمد كه انسان ها در زمين هـاي    
كشاورزي ساكن شده و از دوره كوچ نشـيـنـي و      

يعني آن .  نشيني وارد زندگي اسكان يافته شدند غار
زمان كه انسان ها آموختند كه مي توانند با شـخـم   
زدن زمين و كاشت دانه هاي كشاورزي و مراقبت 
از آنها، به توليد محصوالت بيشتري دسترسي پيـدا  

 .كنند و مواد غذايي را ذخيره كنند
تا قبل از آن زمان، هنگام جنگ و ستيز ميان قبايـل  
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. و گله هاي انساني، اسير گرفتن مفهومي نـداشـت  

زيرا گرفتن اسير به معني آن بود كه فردي به افـراد  
قبيله اضافه شود و چون منابع غذايي محدود بـود،  
اضافه شدن فرد جديد به مفهوم شريك شـدن او    
. در آن منابع غذايي بود، به مفهوم نان خور اضافـه 

اما كشف كشاورزي و اسكان جوامع انساني، ايـن  
امكان را به وجود آورد كه يك فرد انساني، بتوانـد  
بيش از مصرف شخصي خود، مواد غذايي تولـيـد   

تصاحب اين اضافه توليد يك فرد، انگيزه اي   .  كند
اسير گرفتن به منظور بـرده    .  شد براي گرفتن اسير

سازي، يكي از كارهاي مهم جوامع بشري شـد و    
بدين ترتيب اولين مناسبات طبقاتي ميان انسان هـا  

براي قرن ها اسير گرفتن و تبديل او .  شكل گرفت
به برده، آن چنان رونق يافت كه تمدن هاي بزرگي 
همانند مصر، آشور، روم و يونان، بر مبنـاي بـرده     
داري، تربيت برده و كار كشيدن از بردگـان رشـد     

شهرهاي زيادي با نيروي كار بردگان ساختـه  .  كرد
براي بيش از دو هزار سال، كشورهاي بزرگي .  شد

بر مبناي حكومت هاي برده داري، بر روي زميـن  
 .تسلط داشتند

دومين تغيير هنگامي به وجود آمد كـه ابـزار         -2
توليد پيشرفته تري همانند خيش دو سر به جـاي    
خيش يك سر توانست تغييري در كشـاورزي بـه     
وجود آورد و توليد كشاورزي را بـه آن مـيـزان        
افزايش دهد كه بردگان تبديل به دهقانان نيمه آزاد 

نشـيـنـي و         زيرا با گسترش شهر.  و يا آزاد شوند
گسترش شورش بردگان، ديگر توليد به شيوه برده 

اكنون توليد كشاورزي بـه    .  داري امكان پذير نبود
آن اندازه گسترش يافته بود كه بتواند هـم سـهـم      
اضافي به برده داران بدهد و هم زندگي بـرده و      
تعدادي افراد ديگر را به عنوان خانواده او تـامـيـن    

پس ديگر ضرورت تغييـر در مـنـاسـبـات          .  كند
شورش هاي بـردگـان،     .  اجتماعي فراهم شده بود

نابودي امپراطوري برده داران را با استقرار نظامـي  
پـس  .  ديگر بر مبناي دهقان آزاد نـويـد مـي داد       

 .مناسبات قديم و قوانين برده داري دگرگون شد
بار ديگر در جامعه انساني با جايگزين شـدن      -3

ابزار و سازمان توليد پيشرفته ديگري بـه عـنـوان      
ماشين و توليد صنعتي، مناسبات قديمي توليد كـه  

همانا حكومت اشراف و صاحبـان زمـيـن بـود،         
مجددا به مانعي در جهت گسترش توليد تـبـديـل    

اگر در دوره قبل، برده داري به مـانـعـي در        .  شد
جهت گسترش توليد تبديل شده بـود، ايـن بـار        
فئودالي و مالكيت زمين وبهره مالكانه، به مانعي در 
جهت گسترش نيروهاي مولده جديد، كه هـمـانـا    
. صنعت و توليد ماشيني بود، مـبـدل شـده بـود          

صنعت و توليد صنعتي، نياز به نيروي كار آزاد و     
منـاسـبـات    .  زمين آزاد براي سرمايه گذاري داشت

كهنه فئودالي، با محدود و وابسته كردن نيروي كار 
به زمين اربابي، در تضاد با گسترش اين نيروهـاي  

صنعت و توليد صنعتي نياز بـه    .  توليد قرار داشت
آزادي هاي ابتدايي براي شكل گيري انسان هايـي  
آزاد داشت تا بتواند با اختراعات و اكـتـشـافـات،     
هزاران رشته صنعتي را گسترش دهد، تـخـصـص    
هاي الزم را كسب كرده و چرخش آزاد سرمايه و 

نياز به نـيـروي كـاري      .  نيروي كار را تضمين كند
داشت كه بدون تعلق به سرزمين، هر كجا كه الزم 
مي شد كار كند و آنچنان بي چيز و گرسنه بـاشـد   
كه تحت هر شرايط غير انساني هم، مجبور به كـار  

مناسبات فئودالـي و    .  كردن براي سرمايه دار باشد
پـس بـايـد ايـن         .  اشرافي گري مانع اين كار بود

 .مناسبات تغيير مي كرد
اما استقرار مناسبات سرمايه داري، كه بر مبناي   -4

آزادي هاي فردي و اجتماعي مي بايست شـكـل     
بگيرد، با گسترش توليدات صنـعـتـي بـزرگ و         
اجتماعي شدن توليد و شكل گيري قـدرت هـاي     
بزرگ اقتصادي بر مبناي كار جمعي، بـا مشـكـل      

توليد سرمايه داري، از   .  مناسبات توليد مواجه شد
جهتي به خاطر گسترش صنايع و ماشين آالت و     

نشيني و توليد صنعتـي،   خدمات به هم پيوسته شهر
گرفته و هـر   هر روز خصلت اجتماعي تري بخود 

روز ضرورت گسترش نيروي كار و اهميت آن را   
دهد، در صورتي كـه مـنـاسـبـات         بيشتر نشان مي

سرمايه داري، كه در ابتدا بر مالكيت خصـوصـي     
ابزار توليد و فروش نيروي كار دهقانان آزاد شـده  
از زمين بود، با اين خصلت اجتماعي در تـعـارض   

ميان مالكيت فردي بر ابـزار تـولـيـد       .  قرار گرفت
گسترش يافته، با خصلت اجتماعي تـولـيـد، كـه       
اساسا بدون مشاركت وسيع و به هـم پـيـوسـتـه        

باشد، تعـارض وجـود      نيروي كار امكان پذير نمي
هر چه روز به روز ابزار توليد و نـيـروهـاي      . دارد

مولده گسترش بيشتري مي يابند، اهميت انسان و   
نيروي كار جمعي او در اين زمينه آشكارتـر مـي     

هر چه جامعه پيشرفته تر و متمدن تـر مـي     .  شود
شود، ارزش نيروي كار خود را بيشتر نشـان مـي     

اما صاحبان امتياز و وابستگان طبقات كـهـن،   .  دهد
حاضر نيستند از امتيازات قديـمـي خـود دسـت         

آنان  در آرزوي قدرت اشرافي گـري و      .  بردارند
سينيورهاي دوران ابتداي گسترش سرمـايـه داري     
هستند و در برابر خصلت اجتماعي توليد و تغييـر  

 .مناسبات قديم، با تمام توان ايستادگي مي كنند
با ذكر نمونه هاي فوق در تاريخ زندگي اجتماعي، 
تغيير مناسبات اجتماعي، هنگامي ضـرورت مـي       
يابد كه نيروهاي جديد توليد و يا نيروهاي مولـده،  
كه شامل ابزار توليد و نيروي كار است، به سـطـح   

از اين لحظه به بعد اسـت كـه     . جديدي مي رسند
يعني نيـروهـاي   .  شود تعارضات اجتماعي آغاز مي

ي جديد با مناسبات قبلي همخواني ندارد و    مولده
خواهان چارچوب ديگري براي گسـتـرش خـود      

اين تعارضات اجتماعي، ابتدا بـه صـورت       .  است
پراكنده در يك بخش يا در يك واحد اجتمـاعـي،   
در يك واحد توليدي و يا حتا در يك شهر، قابـل  

كشف كشاورزي و اسكان جوامع 
انساني، اين امكان را به وجود آورد كه 
يك فرد انساني، بتواند بيش از مصرف 
. شخصي خود، مواد غذايي توليد كند
تصاحب اين اضافه توليد يك فرد، 
 .انگيزه اي شد براي گرفتن اسير
 ،اسير گرفتن به منظور برده سازي

يكي از كارهاي مهم جوامع بشري شد 
و بدين ترتيب اولين مناسبات طبقاتي 

 ميان انسان ها شكل گرفت
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 قلم چرخيد و فرمان را گرفتند
 

 قلم چرخيد و فرمان را گرفتند
 ورق برگشت و ايران را گرفتند

 اطالعات »شاه رفت ِ«به تيتر 
 توجه كرده، كيهان را گرفتند

 همه ازحجره ها بيرون خزيدند
 به سرعت سقف و ايوان را گرفتند

 گرفتند و گرفتن كارشان شد
 هرآنچه خواستند آن را گرفتند

 به هر انگيزه و با هر بهانه
 مسلمان، نامسلمان را گرفتند

 به جرم بدحجابي، بد لباسي
 زنان را نيز، مردان را گرفتند

 سراغ سفره ها، نفتي نيامد
 وليكن در عوض نان را گرفتند

 يكي نان خواست بردندش به زندان
 از آن بيچاره دندان را گرفتند

 يكي آفتابه دزدي گشت افشا
 به دست آفتابه داشت، آن را گرفتند

 يكي خان بود از حيث چپاول
 دوتا مستخدم خان را گرفتند

 بده مژده به دزدان خزانه
 كه شاكي هاي آنان را گرفتند

 چو شد در آستان قدس دزدي
 گداهاي خراسان را گرفتند

 به جرم اختالس شركت نفت
 برادرهاي دربان را گرفتند

 نمي خواهند چون خر را بگيرند
 محبت كرده پاالن را گرفتند

 غذا را آشپز چون شور مي كرد
 سر سفره نمكدان را گرفتند

 چو آمد سقف مهمانخانه پايين
 به حكم شرع، مهمان را گرفتند

 به اين گله دوتا گرگ خودي زد
 خدايي شد كه چوپان را گرفتند

 به ما درد و مرض دادند بسيار
 دليلش اينكه درمان را گرفتند

اين تعارضات اجتماعـي، بـه هـر        .  مشاهده است
بـه شـكـل      .  شكل ممكن است بروز و ظهور كنـد 

، بـه    » پروتستان و كاتوليـك « :  اعتراضات مذهبي
اقليت هاي قـومـي در       « :  شكل اعتراضات قومي

و يا به شكل اعتراضات اقتـصـادي   »  برابر اكثريت
امـا  »  شورش گرسنگان و بردگان و فرودسـتـان  « 

تمام اين اعتراضات بيانگر آن هستند كه مناسـبـات   
كهنه اجتماعي، با نيروهاي مولده جديد و ضرورت 

اگر نيروهاي مـولـده   .  گسترش آن، همخواني ندارد
جديد، نياز به امنيت بيشتري براي تداوم تـولـيـد      
دارد، پس اعتراضات مي تواند خود را به صـورت  
مبارزه براي امنيت شغلي، تامين اجتماعي، امكانات 

اگر نيروهاي .  بهداشتي و آموزش و غيره نشان دهد
مولده جديـد نـيـاز بـه         
آموزش بيشتر براي تداوم 
خود دارد، پس اعتراضات 
مي توانـد بـه صـورت        
: نيروهاي تحت آمـوزش   

دانشجويان و معلمان و   « 
. خود را نشان دهد»  غيره

اگر نيروي مولده جديد نياز 
به كار همگان و آزادي آنان از قيـد و بـنـدهـاي         
گذشته دارد، پس اعتراضات مي تواند خود را بـه    
صورت آزادي هاي اجتماعي، مبـارزات زنـان و       

اما اين تعارضات در ابتدا پراكنـده  .  غيره نشان دهد
و مربوط به يك بخش و يا يك موسسه كوچك و 
يا حتا يك منطقه خواهد بود، ولي همه آنها بيانگـر  

 .ضرورت تغيير در مناسبات اجتماعي است
 

 وضعيت انقالبي 
تعارض ميان نيروهاي مولده و مناسبات قـديـمـي    

يا به عبارتي ميان نيروي كـار جـديـد و          ( توليد 
به جايي مي رسد كه از )  طرفداران امتيازات گذشته

اعتراضات پراكنده و مقطـعـي بـه اعـتـراضـات           
اعتراضاتـي  :  سراسري و همه جانبه تبديل مي شود

كه در گذشته سركوب مي شد و گستـرش نـمـي      
يافت، يا حتا در نطفه خفه شده و كسي صداي آن   
را نمي شنيد، يا با گرفتن چند امتيـاز اولـيـه بـه         

اما در وضعيت انقـالبـي،   .  سكوت كشانده مي شد

يعني غليان و جوشش همه جانبه، تعارضات ديگر 
به سادگي قابل سركوب نيست و به سادگي نـمـي   

آن مردمي كه تحت .  توان آن را به سكوت واداشت
) بردگان، دهقانان و در نهايت كارگران( ستم بودند 

و اعتراضاتشان سركوب مي شـد و يـا اسـاسـا           
اعتراض نمي كردند و به آنچه كه حاكم بـود، بـه     
راحتي تن مي دادند، اكنون در شرايط جديـد، بـه     
راحتي حاضر نيستند همانند گذشته با يك امتـيـاز   
كوچك قانع شده و يا با يك سركوب سـاده، سـر     

عالوه بر آن، به يك اعـتـراض     . جاي خود بنشينند
سراسري كشيده مي شوند، به گونه اي كـه حـتـا      
بخش هايي از طبقه حاكمه نيز خواسته هاي آنـان    
را تاييد مي كنند و نيروهاي سركوب كه در گذشته 
به راحتي اعتراضات را   
خاموش مـي كـردنـد،      
ديگر قادر نيستـنـد بـه      
شيوه گذشته، اعتراضات 
را سركوب كنند و بـا      
خيال راحت بـه كـار       

ايـن  .  خود ادامه دهـنـد  
وضعيت، وضعيت انقالبي 

 .است
مي توان به لحاظ ديالكتيكي و به زبـان هـگـلـي،       

تعارضـات از يـك       :  موضوع را چنين توضيح داد
اگر جامعه قبلي را به عنـوان  .  آنتي تز آغاز مي شود

تز در نظر بگيريم و تغيير در ابزار توليد را، عنصـر  
آنتي تز بناميم، جامعه نوين سنتز آن دو خـواهـد       

جـامـعـه    .  بود، اگر زمينه براي تغيير آماده بـاشـد    
آنتي تز از اوليـن  .  موجود مانند هر تز ديگري است

عنصر كه همان تغيير در ابزار توليد است آغاز مـي  
اين عنصر رشد يافته و در هر زمـيـنـه بـه         .  شود

تعارضات با ابزار توليد قديمي و الجرم به تغـيـيـر    
مرحله نطفـه اي و      .  در مناسبات توليد مي انجامد

رشد و بلوغ خود را در اعتراضات مردمي گذرانده 
امـا  .  و در وضعيت انقالبي به بلوغ خود مي رسـد   

هر وضعيت انقالبي به انقالب نمي انجامد، همـان  
. گونه كه هر زايماني، بچه سالم تحويل نمي دهـد   
 .شرايط براي تولد جديد و سالم بايد فراهم باشد

نيروهاي سركوب كه در گذشته به 
راحتي اعتراضات را خاموش مي كردند، 

ديگر قادر نيستند به شيوه گذشته، 
اعتراضات را سركوب كنند و با خيال 

 راحت به كار خود ادامه دهند


