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  بھرام رحمانی
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  ]ثور[ ماهارديبھشتاعتراض روز بيست و پنجم 

 !جويان تحسين برانگيز است دانش
   

 ماه، ھم ثور ٢٥ ئی برای حمايت از اعتراضات دانش جوئیجوموج صدور بيانيه ھای دانشگاه ھا و نھادھای دانش 

سايت ھای اينترنتی، راديو و تلويزيون ھای اپوزيسيون و فارسی زبان در سطح بين المللی، در . چنان ادامه دارد

لحظه به لحظه به گوش را  فيس بوک و غيره خبر اين اعتراض عمومی دانش جويان دانشگاه ھای کشور، ۀصفح

  . ان و جھان رسانده اندمردم اير

 فراخوان به اعتصاب و اعتراض ثور ٢۵ دانشگاه کشور، تاکنون برای روز ٤٠دست کم تاکنون دانش جويان 

دانش جويان، در بيانيه ھای خود به فضای سرکوب و خفقان، به حضور نيروھای سرکوبگر . سراسری داده اند

، به جداسازی جنسيتی، ئی و حراست و بسيج دانش جواسالمی در دانشگاه ھا، به حضور کميته ھای انضباطی

تحقير ھر روزه دانش جويان و ھم چنين به فقر و فالکتی که حکومت به کارگران و محرومان جامعه تحميل کرده 

  .است اعتراض دارند و خواھان رفع مشکالت رفاھی و آموزشی خود ھستند

، موجوديت ئیضات و تحصن ھای خود با انتشار بيانيه ھادانش جويان دانشگاه ھای مختلف کشور، بارھا در اعترا

از .  نوين آزاد و برابر و انسانی مبارزه می کنندۀ يک جامعئیال برده اند و برای برپاؤحکومت اسالمی را زير س

  .اين رو، نه حکومت اسالمی را قبول دارند و نه بر اين باورند که سيستم آموزشی در اين حکومت اصالح شود

از اين .  ھای کشور، تصميم گرفته اند سکوت مرگ بار در جامعه را بشکنند خواه دانشگاهو آزاديويان چپ دانش ج

 ثور ٢۵رو، آنان خود را برای دور جديدی از اعتراضات آماده می کنند و به ھمين دليل نيز اعالم کرده اند که روز 

ن اقدام شجاعانه دانش جويان، سران و مقامات اي. ، اعتراض عمومی در دانشگاه ھای سراسر کشور برپا گردد٩٠

  . امنيتی خود را به حال آماده باش درآورده اند-ليسی وحکومت را به حدی سراسيمه کرده است که نيروھای پ
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 ثور ٢٢روی انتظامی حکومت جھل و جنايت و سانسور اسالمی، پنجشنبه يل احمدی مقدم، فرمانده نيسردار اسماع

ت ھا مبنی بر يال خبرنگار ايرنا، در خصوص اخبار منعكس شده در برخی ساؤسخ به ساسوج، در پايماه در 

  :برگزاری تجمع و تحصن در دانشگاه ھا، گفت

ر الزم را يدات و تدابيفتد ولی در ھر صورت برای احتماالت حداقلی ما تمھيمن تصور نمی كنم كه اتفاقی ب «

  ».ميده ايشياند

ش ينی حداكثری برای پيش بيروی انتظامی پيكرد اصلی نيرو«: سالمی، افزودروی انتظامی حکومت ايفرمانده ن

  ».ز صدق خواھد كرديه نين قضينی حداقلی است و در مورد ايب

 ھای مختلف در حمايت از اين حرکت در حالی منتشر شده که برخی اختالفات نيز   ھای دانش جويان دانشگاه بيانيه

دھندگان اعتراض نيز به آن توجه  ای است که سازمان  اين ھمان نکته . جود دارد ھا و  اين حرکت در دانشگاهۀدربار

  : و نوشته اند کرده

 مورد اشاره از سوی منتقدان و ناھمراھان اين حرکت در دليل عدم ھمراھی با اين حرکت، ماھيت نامشخص ۀنکت «

ه مصادف با تشديد اختالف و دو دستگی تيم ھدايت کنندگان و ديگری عدم زمان مناسب برای برگزاری اين مراسم ک

ترين ه استحضار دوستان برسانيم که بيشدر پاسخ نقد اول بايد ب.  ذکر شده است،در داخل دولت کودتا می باشد

سفانه به علت رسوخ غيرقابل أ از عدم رعايت نکات امنيتی تاکنون خورده است و متئیضربه را جنبش دانش جو

 و پيش ئی ھر حرکت اعتراضی به سرعت شناسائیيالت رسمی و غيررسمی دانش جوباور نھادھای امنيتی در تشک

 ئیدر پاسخ نقد دوم نيز بايد اين نکته فراموش نشود که اين اعتراض دانش جو. از بروز به شدت سرکوب می گردد

دد جنبش دانش  مجئی فشاری بر دولت برای پايان دادن به فضای دھشتناک امنيتی در دانشگاه ھا و پوياءدر ابتدا

 می باشد و قصد برگزارکنندگان خارج از اين موضوع نمی باشد که در آن مناسبات داخلی دولت سنجيده ئیجو

  ».شود

 و در اعتراض به شرايط سياسی کشور، از حضور در ثور ٢۵اند در روز  اين دانش جويان، ھم چنين اعالم کرده 

  . خواھند کردھا تجمع   ھای درس خودداری و در دانشگاه  کالس

 از جمله دانشگاه تھران، تبريز، سمنان، مشھد، خمين شھر،   دانشگاه،٤٠اين فراخوان تاکنون با حمايت دانش جويان 

کرج، عالمه، اميرکبير، گيالن، قزوين، ھمدان و دانش جويان برخی از واحدھای دانشگاه آزاد روبرو شده و آن ھا 

  .ز اين حرکت برخاسته اند ھای مختلف به حمايت ا با صدور بيانيه

فضای امنيتی و نظامی حاکم بر کل جامعه « ھای تبريز در ھمين زمينه با اعالم اين که   دانشگاهئیفعاالن دانش جو

به ويژه مجموعه ھای فرھنگی و دانشگاھی و مطبوعاتی ونيز کليه حرکت ھای مدنی و اجتماعی و حتی صنفی 

از مسير و آرمان ھای مردم و ميل و سوق جريان حاکم به سمت تک دليلی روشن و واضح برای خروج حاکميت 

  :کيد کرده اندأ، ت» و ديکتاتوری می باشدئیصدا

 ماه از کليه ثور ٢۵برای برگزاری تجمع و تحصن سراسری ...  ھای تبريز به سان گذشته فعالين سياسی دانشگاه «

ربايجان برای برگزاری تجمع و تحصن اعتراضی در اين دانش جويان و فعالين فرھنگی و آحاد مردم ھميشه بيدار آذ

  ».عمل می آورده روز دعوت ب

دانش جويان قزوين، ضمن حمايت از اين حرکت اعتراضی خواستار پيوستن اقشار مختلف به اين اعتراضات گشته 

  : اين دانش جويان می خوانيمۀدر بياني. اند
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ن و تمامی اقشار جامعه بوده اند و ايجاد فضای امنيتی در دانش جويان ھميشه صدای اعتراض کارگران، معلما «

 روز اعتراض و اعتصاب ثور ٢۵دانشگاه ھا در واقع برای خاموش کردن اين صدای اعتراض بوده برای ھمين 

ما دانش . سراسری دانش جويان در تمام دانشگاه ھای ايران بر عليه فضای امنيتی در دانشگاه ھا اعالم شده است

زاد واحد نواب، دانشگاه پيام نور قزوين، آزاد واحد باراجين، دانشگاه بين الملل قزوين، دانشگاه آنشگاه جويان دا

دانشگاه دھخدای قزوين، دانشگاه تربيت معلم قزوين، حمايت خود را از اين فراخوان اعالم کرده و ھمين طور اعالم 

 و در ميدان قلم دست در دست ھم جمع می شويم و  تمام کالس ھا را تعطيل کردهثور ٢۵می کنيم که ما نيز در 

فرياد مرگ بر ديکتاتور سر می دھيم و خواھان برچيده شدن حراست و بسيج و تمام ارگان ھای سرکوب در دانشگاه 

ھمچنين ما دانش جويان دانشگاه ھای قزوين تمامی جوانان، زنان، معلمان، کارگران، پرستاران و تمام . ھا ھستيم

 را عليه ثور ٢۵ حمايت از دانش جويان فرا می خوانيم و از آن ھا می خواھيم که ھمراه دانش جويان مردم را به

  ».به روز فرياد سراسری تبديل کنيم فقر، تبعيض، استبداد و اعدام ،

در . ته اندسپيو و مدنی دانشگاه سمنان، با انتشار بيانيه ای به اين حرکت ئین دانش جوجمعی از فعاالھم چنين 

  :بخشی از بيانيه اين دانش جويان، آمده است

 و مدنی دانشگاه سمنان نيز با حمايت قاطع خود از اين حرکت اعتراضی اعالم ئین دانش جوجمعی از فعاال... «

عطفی در تاريخ جنبش دانش ۀ  ماه اين روز را به نقطثور ٢۵می دارند که با شرکت در اعتصاب و اعتراض روز 

 و دانش جويان دانشگاه سمنان و ديگر دانشگاه ھای کشور تادانبدين وسيله از تمامی اس. رد تبديل خواھند کئیجو

 و با حرکت ھای نمادين و ابتکاری يک بار ديگر ثور ٢۵درخواست می شود تا با تعطيل کردن کالس ھا در روز 

ه نشان داده و اعالم کنند  ھا در محيط دانشگاه و جامعئیاعتراض خود را به تنگ نظری ھای تحجرھا و اقتدارگرا

  ».که ھمگام و ھمراه با مردم در راه احقاق حقوق خود ايستادگی خواھند کرد

، شرکت خود ئی جمعی از دانش جويان معترض تربيت معلم کرج، ضمن حمايت از اعتراضات دانش جوۀدر بياني

  :مده است کهدر قسمتی از اين بيانيه آ. را در اين اعتراض سراسری نيز اعالم نموده اند

ما جمعی از دانش جويان تربيت معلم حمايت خود را از اين حرکت اعالم می کنيم و به تمامی دانش جويان اين  «

رات جديد در دانشگاه ھای کشور را به ييدانشگاه پيام می دھيم که به جمع ما بپيوندند و اعتراض خود نسبت به تغ

  » برسانند،زير بکشندن دانش جو را به أگوش کسانی که می خواھند ش

شنبه روز يکشماری از دانش جويان دانشگاه صنعتی اصفھان، با انتشار فراخوانی، دانش جويان را به اعتراض در 

  :متن فراخوان منتشر شده در دانشگاه صنعتی اصفھان، به شرح زير است. دعوت کرده اند

ر دانش جويان و سيل دستگيری دانش جويان با توجه به وضعيت امنيتی موجود در دانشگاه و فشارھای وارده ب

مبارز، حال که ساير دانشگاه ھای کشور اقدام به دعوت برای مبارزه عليه وضع خفقان موجود نموده اند، ضرورت 

ن و ياران در را بر اين ديديم که از شما دانش جويان فرھيخته دعوت به عمل آوريم که برای حمايت از دانش جويا

 صبح در مقابل تاالرھا، به ١٠ ماه، با تحريم کليه کالس ھا و تجمع در ساعت ثور ٢٥شنبه يکبند خويش در روز 

با حضور خود به . اعتراض عليه وضعيت موجود پرداخته و به ياران دبستانی مان در دانشگاه ھای ديگر بپيونديم

  .ھمياری و ھم دردی با زندانيان و خانواده ھايشان بپردازيد

  : اند جويان دانشگاه بوعلی ھمدان نيز با حمايت از اين حرکت، نوشتهبرخی از دانش 

با توجه به امنيتی بودن شديد فضای اين دانشگاه و احاطه کامل نيرو ھای امنيتی دانش جويان ديگر را به ھر ...  «

ت می کنيم از دانش جويان ساير دانشگاه ھای کشور ھم درخواس. طريق ممکن از اين حرکت اعتراضی آگاه سازند
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اميدواريم با حمايت دانش جويان سراسر کشور در اين روز سکوت مطلق دانشگاه . به اين حرکت اعتراضی بپيوندند

  ».را فرا بگيرد

، آن ھم در شرايط حساس کنونی داخل کشور و تحوالت انقالبی در ئین جنبش دانش جو فعاالۀجسوراناين اقدام  

  .ن اين جنبش را به نمايش می گذارداسی فعاالبلوغ سيمنطقه، تحسين برانگيز است و رشد و 

يس جمھور، از ارگان ھای ئ، از رھبر تا ر٨٩، به ويژه در سال ٨٨در شرايطی که پس از اعتراضات عمومی سال 

تر آموزشی کشور را ھر چه بيش امنيتی تا امام جمعه و غيره تبليغات وسيعی راه انداختند تا محيط ھای -ليسی وپ

 ٢٥ تحصن عمومی در روز ئیپاراسالمی کنند، اما اکنون با فراخوان دانش جويان سراسر کشور برای بلسی و وپ

  . ، به شدت نگران و سراسيمه شده اندثور

، برای فعاليت بسيج در بين دانش آموزان و آموزگاران، ميليون ھا تومان ١٣٨٩دستگاه ھای حکومتی در سال 

دند، در حالی که اغلب فرھنگيان کشور حتی از دريافت به موقع دست بودجه به عناوين گوناگون اختصاص دا

 نشده ئی دست مزدھا ھيچ اعتناۀعالوه به خواست آنان برای افزايش عادالنه ب. مزدھای ناچيز خود محروم بوده اند

  .است

شگاه ھا را به تر دانزيادی به خرج دادند تا ھر چه بيشولين حکومت سال گذشته، تالش ھای ؤمقامات و مسسران و 

از سوی ديگر، برای حذف علوم اجتماعی و انسانی با ھدف اسالمی و . جوالنگاه بسيج و سپاه و آخوند تبديل کنند

چون که اسالمی و و بومی . بومی کردن دروس دانشگاھی، اقدامات متعددی به کار بستند اما کاری از پيش نبردند

بی معنی بيش نيست و تنھا خاصيت و ھدف چنين سياستی، تھديد و کردن علوم انسانی و اجتماعی، سياستی پوچ و 

اماکن کارگری را تحت امسال نيز تالش ھای گسترده ای را آغاز کرده اند تا .  استئیجومرعوب کردن جنبش دانش

  .مورد تاخت و تاز خود قرار دھند» بسيج کارگری«عنوان 

 کاھش دانش جويان علوم انسانی، ۀ ، دربارثور ٢٢به مديرکل دفتر گسترش آموزش عالی حکومت اسالمی، پنج شن

  :گفت

وسعه بايد  کشور در گروه علوم انسانی تحصيل می کنند که تا پايان برنامه پنجم تئیجو درصد جمعيت دانش٤٥ «

  ». اين گروه کاسته شودئیجو درصد از جمعيت دانش١٤

  قرار گرفته، از تحصيل باز مانده و يائیومورين امنيتی تحت بازجأجو توسط مگذشته، صدھا دانشطی يک سال 

 سنگين آزاد ۀجويان بازداشت شده پس از ماه ھا يا ھفته ھا حبس با قرارھای وثيقبسياری از دانش. زندانی شده اند

 گوناگون در بی دادگاه ھای حکومت اسالمی تحت فشار ھستند و برخی نيز ھم ئیشده اند؛ برخی نيز با احکام قضا

جويان بازداشتی در ر آمار دقيقی در خصوص تعداد دانشدر حال حاض. ت بالتکليف به سر می برندچنان در وضعي

   .دست نيست

تازه ترين تھديد دانش . تھديد دانشجويان معترض، يکی از سياست ھای دايمی سران و مقامات حکومت اسالمی است

، با تھديد مجدد ٩٠ ثور ٢٢ روز پنج شنبه کامران دانشجو، وزير علوم،. جويان، توسط وزير علوم بيان شده است

ا ين دانشگاه، دولتی يست و فرقی نمی كند كه ايجای افراد معاند نظام در دانشگاه ن«جويان اعالم کرد، دانش

  ».ردولتی باشديغ

کيد بر لزوم رعايت حجاب و عفاف در محيط ھای دانشگاھی أبه گزارش خبرگزاری ايرنا، کامران دانشجو، با ت

سسات آموزش عالی ؤو مسای دانشگاه ھا ؤ رئیاو که در گردھما.  دانشگاه سالن مد و آرايش نيستگفت که

  :رانی می کرد، ادعا کردرانتفاعی سخني غ- ردولتی يغ
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ان مطابق يا، دانشجويست و در ھمه دانشگاه ھای دنيش در شان دانشگاه نيراخالقی، تبرج و سالن آرايرفتارھای غ «

  ».ط دانشگاه حاضر می شوندين نوع لباس در محيساده ترھا و با ج آنيعرف را

  :ت نمی كنند گفتين دانشگاه را رعاأدانشجو، خطاب به افرادی كه به قول او، ش

  ».گر بروندين افراد در مكان دانشگاه بمانند و می توانند به جاھای ديست كه ايچ اصراری نيھ «

گذشته  بار در حالی صورت می پذيرد که در ھفته ھای تھديد دانش جويان از سوی وزير علوم، برای چندمين

دانشجويان، با حضور  در اعتراض به دخالت نيروھای حراست در حوزه خصوصی ئیجوتجمعات اعتراضی دانش

  . جويان برگزار شده استپرشور دانش

يه کرده  را تھ١٣٨٩جويان در سال ، در گزارش تفصيلی نقض حقوق دانشجونيوزديگر، وب سايت دانشاز سوی 

 مورد احکام محروميت از تحصيل و اخراج ٨٧٧جو به ھمراه صدور  دانش٣٨٨در اين گزارش بازداشت . است

  .برای دانش جويان کشور ثبت شده است

 ۀکيد کرده است که اين آمار نقض حقوق دانش جويان در سال گذشته تنھا شامل موارد ثبت شدأاين وب سايت، ت

 کشور برای تخفيف ئیولين دانشگاه و يا نيروھای امنيتی و قضاؤ مسۀ به دليل وعددر برخی از موارد. خبری است

 از ئیدر بخش ھا. جويان، اخبار نقض حقوق دانشجويان به صورت خبری منتشر و ثبت نشده استدر مجازات دانش

  :اين گزارش طوالنی، آمده است

جو مشارکت در مراسم ھای روز دانشر به اتھام جويان دانشگاه تربيت معلم سبزواتن از دانش ١۶٠برای بيش از * 

  .د شدئيأ، احکام سنگين به طور غيابی صادر و ت) آذر١۶(

 احکام سنگين ئیجوشرکت در مراسم ھای دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به اتھام نفر از دانش ٧۴برای * 

  .محروميت ھای تحصيل بدون احضار يا ابالغ صادر شد

جو به کميته شرکت در مراسم روز دانشجويان پلی تکنيک به اتھام تحريم امتحانات و ن از دانشت ١٧٠بيش از * 

  . تن از اين افراد با حکم تعليق از تحصيل روبرو شدند۴٠انضباطی احضار و حدود 

احد جويِان دانشگاه آزاد وتن از دانش ۴٠ ۀ شروع امتحانات پايان ترم در سال تحصيلی جاری، پروندۀدر آستان* 

 آذر، از سوی حراست دانشگاه به کميته انضباطی احضار شده بودند، ١۶نجف آباد که به دليل شرکت در تجمعات 

  .بسته شد

جويان دانشگاه آزاد شھر ری تحت عنوان عدم رعايت شئونات اسالمی به کميته انضباطی اين تن از دانش  ٧١* 

  .دانشگاه احضار شدند

 جويان از سوی حکومت ايران ھمراه بودل از آن با نقض گسترده حقوق دانشد و قب آذر سال گذشته بع١۶سالگرد * 

 تن ٧٠جو، بالغ بر روز دانشجويان احضار، بازداشت و ناپديد شده بعد از مراسم که بنا به گزارش ھا، تعداد دانش

  .بود

  : وزير علوم نيز اقرار کرده است کهئیجومالباشی، معاون دانشمحمود 

  ».جويان صادر شدطی در زمينه ھای مختلف برای دانشباضحکم ان ١٠٠ يک ھزار و ٨٨-٨٩لی در سال تحصي «

، جواب دندان شکنی به تھديدھای سران و ئیجو جنبش دانشۀ و آغاز دور جديدی از مبارزثور ٢٥اما تحصن 

رقه ای برای چه بسا، احتمال دارد که اين حرکت، ج. مقامات و ھم چنين ماشين سرکوب و سانسور حکومتی است

 پديد ئیجويگری در تاريخ مبارزات جنبش دانشاز سرگيری اعتراضات عمومی در جامعه باشد و نقطه عطف د

  .آورد
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، اعتصابات کارگری را که در حال حاضر از جمله در برخی از صنايع بزرگ ١٣٩٠ ثور ٢٥مسلما، تحصن 

  .يت خواھد کردکشور چون پتروشيمی و پااليشگاه ھا و غيره در جريان است، تقو

در . بحران ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی حکومت اسالمی، ھر روز بحرانی تر و شکننده تر می شود

ت، محالت و غيره در اچنين شرايطی، اعتصاب و اعتراض عمومی در دانشگاه ھا، کارگاه ھا و کارخانه ھا، ادار

ست که ضمن ابنابراين، طبيعی .  نکبت بار کنونی است از شرايط فالکت بار وئیسراسر کشور، تنھا راه رھا

ست که کارگران، زنان، دانش آموزان، ا، ضروری ثور ٢۵حمايت قاطع از حرکت سراسری دانش جويان در روز 

معلمان، استادان دانشگاه ھا، خانواده ھا و مردم آزاده نيز در مقابل دانشگاه ھای کشور تجمع کنند و اجازه ندھند 

 داخل  بايد در.  بکشندنجويان را به خاک و خواه ھا شوند و تحصن و اعتراض دانشرکوبگر وارد دانشگنيروھای س

و خارج کشور، با تمام قوا به اين حرکت پيوست و اعتصاب و اعتراض سراسری و متحدی را در کليه دانشگاه ھای 

  . کردکشور و مقابل آن ھا، ھر چه گسترده تر و مردمی تر و با شکوه تر برگزار

   

  :يادداشت

که مطلب شان ديرتر به نشر رسيد، اھميت تحليل ما را بر " رحمانی" باعرض پوزش خدمت ھمکار گرامی ما آقای

اميد است خوانندگان عزيز .  ثور، به نشر اين مطلب اقدام بورزيم٢٥آن داشت تا با وجود گذشت چند روزی از 

  .ا ببخشاينداين تقصير را بر م" رحمانی"پورتال و شخص آقای 

 AA-AAاداره پورتال                                                             


