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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جون ٠٧

  ئیدانشجوجنبش 
 ! عليه نمايش انتخابات رياست جمھوری ايران

      

زيرا در کشوری که فعاليت .  و غيرواقعی استدر حکومت اسالمی ايران، انتخابات به معنای واقعی نمايشی و پوچ

احزاب و سازمان ھای سياسی، انجمن ھا، شوراھا و نھادھای مردمی و رسانه ھای مستقل آزاد نيستند؛ آزادی کانديد 

 امنيتی عبور داده می شود؛ حتی -ليسی وشدن و انتخاب شدن و انتخاب کردن وجود ندارد و ھر کانديدا از ده ھا فيلتر پ

. ی آن را باطل کند از اين رو، حقيقتا انتخابات پوچ و بی معنی استآھم که انتخاب شود باز ھم رھبر می تواند رکسی 

اما در ھمين حکومت ھای ديکتاتوری چون حکومت اسالمی ايران، دعواھای جناحی و حتی فردی و کيش شخصيت 

برای مثال، سيدعلی خامنه ای و فرماندھان . برای گرفتن پست و مقام و قدرت بيش تر در درون حاکميت واقعی است

سپاه و نيروھای انتظامی و غيره از ھر فرصتی برای تھديد جناح ھای رقيب شان استفاده می کنند و برای ھمديگر 

  .پرونده می سازند تا روز مبادا آن را رو کنند

س جمھور سابق و ئي رفسنجانی ر تحت حمايت شديد محمود احمدی نژاد و ھم اکبر ھاشمیئیھم اسفنديار رحيم مشا

  . س تشخيص مصلحت فعلی نظام، برای اقتدار سيدعلی خامنه ای مناسب ديده نشدند و رد صالحيت گرديدندئير

از سوی ديگر، خامنه ای به طور جدی ھاشمی رفسنجانی را رقيب جدی .  بودئیخامنه ای مخالف معاون اول شدن مشا

 رد صالحيت نمی شدند رقابت ھا بين اين دو با ااصول گرايان طرفدار خامنه ای  و رفسنجانیئیاگر مشا. خود می داند

ً . می شد و آن ھا رقيب جدی برای اين دو نفر محسوب نمی شدند  اعالم کرده بود که بدون در حالی که رفسنجانی رسما

  . رضايت خامنه ای وارد انتخابات نخواھد شد

 احمدی نژاد و ھم چنين رفسنجانی - ئیار خامنه ای و طرفدارنش با تيم مشا اين است که آيا پس از انتخابات، رفتسؤال

  به کجا خواھد رسيد؟

 رھبر در ۀ و نمايندهوزير خارجسابق يا دو ماه قبل اتحادی که ميان محمد باقر قاليباف شھردار تھران، علی اکبر واليتی 

 خامنه ای و پدر زن مجتبی خامنه ای پسر خامنه ای س پيشين مجلس و مشاورئيامور بين الملل و غالمعلی حداد عادل ر

حاال به نظر می آيد اين گروه از سعيد جليلی . شکل گرفت و گفته می شد اين ائتالف قطعی ترين بازيگر رقابت است

 ۀ مذاکره کنند٢٠٠٩سعيد جليلی، يک جانباز جنگ و طرفدار سفت و سخت خامنه ای است و از سال . عقب افتاده است

 دست کاری نشود شانس روحانی ء نود آراۀاما با اين وجود، اگر در دقيق. ی با قدرت ھای جھانی بوده استئھسته ارشد 
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اين وضعيت به سادگی نشان می دھد که جنگ قدرت ھم در ميان جناح ھای حکومت و ھم . از ديگران بيش تر است

  .نامزدھای رياست جمھوری بسياری جدی و واقعی است

س جمھور ئي سانسورچيان و آدم کشان و قداره بندان حکومت اسالمی، از ھم اکنون برای رۀ ای، سردست سيدعلی خامنه

  » .سازی نکند و دست اطرافيان خود را باز نگذارد قول بدھد حاشيه «:  شان خط و نشان می کشد و می گويدۀآيند

 گفت،  سالگرد درگذشت خمينی، سخن میای که در مراسم  ، خامنه »ايسنا«يان ايران دانشجوبه گزارش خبرگزاری 

  سئير...  برود  جمھور قول دھد که با برنامه پيش سئيجمھور قول دھد با عقل و درايت عمل کند، ر س ئير«:  کردتأکيد

  سئي ھای غرب با ايران قرار دارد بپردازد، ر جمھور قول دھد که به موضوع اقتصاد که امروز در نوک پيکان دشمنی

  » . سازی نکند و دست اطرافيان خود را باز نگذارد دھد حاشيهجمھور قول 

 شان، به سادگی نشان می دھد که برای او و ۀس جمھوری آيندئين تکليف برای رييھمين موضع خامنه ای و تع

تند  ناشناخته ای برای او نيسۀ بسيار حياتی و مھم است از اين ھشت نامزد که ھيچ کدام شان نيز چھرمسألهاطرافيانش، 

  !نزند» رھبر«س جمھور شود که صددرصد مطيع باشد و حرفی روی حرف ئيکدام يک ر

 ھای سرشناس بسياری را رد صالحيت کرد مانند  در يازدھمين انتخابات رياست جمھوری ايران، شورای نگھبان چھره

ه می تواند با يکی از خامنه ای می داند آن رفتاری را ک. س مجمع تشخيص مصلحت نظامئياکبر ھاشمی رفسنجانی، ر

بنابراين، اين جنگ قدرت در ميان جناح ھا و شخصيت ھای . اين ھشت نامزد در پيش گيرد با رفسنجانی نمی تواند

اما ھنگامی که مرکز قدرت رفسنجانی را به اين سادگی حذف می کند و . حکومت اسالمی نمايشی نيست و واقعی است

ن حکومت بايد ان و حتی منقداچنان در حبس خانگی نگاه می دارد مخالفموسوی و کروبی را پس از چھار سال ھم 

س جمھور نيز سياست ھای کالن ئير رييو با تغ.  ندارندئیحساب خودشان را بکنند که در اين حکومت کوچک ترين جا

  .ر نمی کند و وضع موجود ھم چنان ادامه می يابدييحاکميت تغ

جويان و بش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش ھای اجتماعی چون جن جنبشبی ترديد در چنين شرايطی، فعاال

می نمی دھند، بلکه به جوانان، بخش آگاه جامعه، نه تنھا اھميتی به اين نمايش پوچ و بی معنی و تکراری حکومت اسال

جود  خود عليه بی کاری، گرانی و تورم و فقر کمرشکن در شرايط موۀدھی اعتراضات مستقل و گستردفکر سازمان

  .ھستند

 کاالھای ضروری مردم و بی کاری و فقر اکثريت خانواده ھای ايرانی را بيش از ۀھم اکنون تورم و گرانی بی سابق

پيش زمين گير و نگران کرده است و حتی نان که غذای اصلی و دايمی بر سر سفره ھای خانواده ھای ايرانی است 

ات و ارگان ھای حکومت آن ھم در حالی که سران و مقام! نيستاکنون در حال کمياب و گران شدن است سکوت جايز 

ترين اھميتی به زيست و زندگی شھروندان نمی دھند و فقط به فکر پر کردن جيب ھای خود و حفظ موقعيت اسالمی، کم

  .شان در حاکميت و بقای آن است

ً  که موج تبليغات نامزدھای رياست جمھوری در جريان است و جامئیدر اين روزھا  به مسايل سياسی و عه نيز نسبتا

يان و دانشجوون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبشست که جنبش ھای اجتماعی چااجتماعی حساس تر شده طبيعی 

جوانان و غيره ھم بايد از اين فرصت استفاده کنند و از يک سو، خواسته ھا و مطالبات مستقل خود را مطرح کنند و از 

توھم باز ھم به دنبال اھداف و سياست ھا و وعده و وعيدھای پوچ و بی معنی جناح ھای سوی ديگر، نگذارند مردم م

  .رنگارنگ حکومت اسالمی و نامزدھای آن ھا بروند

، جنبشی که متحد جنبش کارگری و جنبش زنان و نيروھای آگاه ئیجويان، بسيار مھم است که جنبش دانشدر اين م

وان يک جنبش آگاه و قدرت مند و روشنگر در صفی مستقل و با شعارھا و جامعه است سکوت خود را بشکند و به عن

  .سياسی کشور شودۀ مطالبات روشن صنفی و سياسی خود و ھم چنين طرح مطالبات عمومی جامعه، وارد صحن
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 به شرايط حساس ئیدانشجون  در سال ھای اخير و جلب توجه فعاالئیدانشجوھدف اين مطلب نگاھی به شرايط جنبش 

روزی جامعه و عکس العملل سياسی و اجتماعی آن ھا در مقابل اين ھمه سرکوب و سانسور و گرانی و تورم و فقر ام

اين سکوت .  نبايد در مقابل اين ھمه وحشی گری حکومت اسالمی، سياست سکوت در پيش گيردئیدانشجوجنبش . است

  . مرگ بار بايد ھر چه زودتر شکسته شود

 می تغييرجنبش سيال است و در دوره ھای متفاوت شعارھا و اھداف و سياست ھای آن  يک ئیدانشجوگرچه جنبش 

اما جنبشی است که ھمواره با علم و دانش و آگاھی سر و کار دارد و در برابر ظلم و ستم حاکميت و فقر و فالکت . کند

ی و برابری و عدالت اجتماعی اقتصادی و سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه نيز ساکت نمی ماند و ھم چنان از آزاد

  .دفاع می کند

جنبش .  ايران از آغاز تاکنون، تحوالت و وقايع، فراز و نشيب ھای بسياری را پشت سر گذاشته استئیجوجنبش دانش

، پا به ميدان مبارزه با سرکوب و ستم و استبداد ١٣١٣سيس دانشگاه تھران، يعنی در سال أ سال پس از ت٣، ئیدانشجو

جويان و استادان را به وجود آورد که ده ھا تن از آن ھا، از سوی حکومت وانست اولين تشکل دانشتگذاشت و 

رضا شاه به قدرت پس از سقوط حکومت رضا شاه، پسرش محمد. ديکتاتوری رضاخان دستگير و زندانی و اعدام شدند

 شاھنشانی دشاه ايستاد تا اين که گار مرداد محمدرضا ٢٨، ھم چنان در مقابل سرکوب و کودتای ئیجوجنبش دانش. رسيد

جويان  تن از دانش٣ به دانشگاه تھران،  گارد شاھنشاھی٣٢ ]قوس[ آذر١۶ ۀدر اثر حمل. به دانشگاه تھران حمله کرد

جنبش . خواھی عليه حکومت پھلوی تبديل شدند دانشگاه ھا به سنگر محکم آزادي۵٧تا انقالب .  فنی جان باختندۀدانشکد

 داشت به طوری که پس از پيروزی انقالب ئیسزا و سرنگونی حکومت پھلوی، نقش ب۵٧ تحوالت انقالب  درئیدانشجو

 وحشت داشت که با حمله به دانشگاه ھا و ئیجو اسالمی، آن چنان از جنبش دانشۀ، حکومت تازه به قدرت رسيد۵٧

  .، به مدت دو سال دانشگاه ھای کشور را تعطيل کردئیدانشجوسرکوب جنبش 

، يک رفراندم در دانشگاه ھا نشان داد که گرايش چپ و سوسياليست دانشگاه بسيار قوی ١٣۵٧از پيروزی انقالب پس 

 ھم که مذھبی ھستند گرايش به ئیدر حالی که گرايشات ديگر، به ويژه گرايش مذھبی بسيار ضعيف است و آن ھا. است

ھنگامی که رفسنجانی در آن جا ويژه در دانشگاه تبريز،  به مسألهاين . مجاھدين خلق ايران و يا جريان پيمان دارند

رفسنجانی پس از بازگشت از تبريز به تھران، پيش خمينی رفت و با مطرح کردن . رانی می کرد خود را نشان دادسخن

  . خواھان انقالب فرھنگی شد،اين که دانشگاه ھا با ما نيستند

، آغاز شد و سپس اين تھاجمات ١٣۵٩ ]ثور[ ارديبھشت١وشنبه حمله به دانشگاه تھران پس از انقالب، نخست روز د

اھداف اصلی سران و طراحان حکومت .  دانشگاه ھای کشور کشيده شدۀ نيروھای سرکوبگر حکومتی به ھمۀوحشيان

 چپ دانشگاه ھای کشور، سھميه بندی دانشگاه ھا در ميان تادانجويان و اسدر انقالب فرھنگی، پاک سازی دانشاسالمی 

. رگان ھای سرکوب، منطبق کردن کتاب ھای درسی با موازين اسالمی و برقراری آپارتايد جنسی در دانشگاه ھا بودا

خواه و چپ و  تصور بودند که با پاک سازی دانشجويان و استادان آزاديتئوريسين ھا و سران حکومت اسالمی، بر اين

تصوری . د افکار خرافی اسالمی خود تبديل خواھند کرد دروس درسی، دانشگاه ھا را به مراکزی در جھت توليتغيير

اما حاکمان جديد، با راه انداختن ماشين رعب و وحشت، .  نداشتئیکه با معيارھای علمی و تکامل تاريخ بشر خوانا

 مردم ايران را به شکست ۵٧ترور و سرکوب، شکنجه و اعدام و ھم چنين بھره برداری از موقعيت جنگی، انقالب 

  . را نيز تا حدودی و برای دوره ای مرعوب کردندئیجوش ھای اجتماعی از جمله جنبش دانشد و جنبکشاندن

 ھم زمانی نخست وزير ميرحسين موسوی و رياست جمھوری سيدعلی خامنه ای، از يک سو جنگ ايران و ۀدر دور

 حکومت اسالمی، رعب و عراق و از سوی ديگر سرکوب جنبش ھای اجتماعی و تھديد و ترور، شکنجه و اعدام ھای

س ھمه خمينی، أاوج وحشی گری ھای حکومت اسالمی و در ر.  ايران، آفريده بودندۀوحشت بی سابقه ای در جامع
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 جناح ھا و عناصر حکومت ۀبنابراين، ھم.  در زندان ھای کشور بود۶٧کشتار چندين ھزار زندانی سياسی در تابستان 

 نخست حکومت اسالمی، نقش مستقيم داشتند و ھيچ کدام از جناح ھا ۀھای دھ اين سرکوب ھا و کشتارۀاسالمی، در ھم

بنابراين، حکومت اسالمی در اين سی و چھار سال حاکميت خود، . و عناصر آن، از جنايت عليه بشريت مبرا نيستند

وھای سرکوبگر  ايران وارد کرده است کم ترين پايگاھی غير از نيرئیجو که از جمله بر پيکر جنبش دانشئیزخم ھا

  .خود در مراکز علم و دانش و آگاھی کشور ندارد

. پس از پايان جنگ ايران و عراق، و با پايان نخست وزيری موسوی، اين پست از ساختارھای حکومت ايران حذف شد

 رياست ۀ ھشت سالۀدر دور. س جمھورئيپس از مرگ خمينی، خامنه ای به جای خمينی رھبر شد و ھاشمی رفسنجانی ر

  .جمھوری ھاشمی، ھم چنان سرکوب ھا و ترور ھا و اعدام ھا و سرکوب جنبش ھای اجتماعی ادامه يافت

.  ھشت سال رياست جمھوری محمد خاتمی نيز ترورھا و سرکوب ھا و اعدام ھا و بی حقوقی مردم کم نشدۀدر دور

 و سپس دانشگاه تبريز حمله  به کوی دانشگاه١٣٧٨ ]سرطان[ تير ماه١٨نيروھای حکومتی و لباس شخصی ھا در 

 آن ھا به  در دانشگاه و خيابان ھا زدند که اين حرکتئیيان به مدت پنج روز دست به اعتراض و راه پيمادانشجو. کردند

جويان که دانش آموزان و فر اين حرکت عظيم و با شکوه دانش ن١۵٠٠جويان و دستگيری حدود کشتار تنی چند از دانش

ی در اين دوره، موضع سفت ئجوجنبش دانش.  سرکوب شديان نيز به آن پيوسته بودند، شديداً انشجودمردم عادی و والدين 

  .و سختی عليه خاتمی و دولت او گرفت

ورشکستگی سياسی خود را » دفتر تحکيم وحدت« آن ئیجودوم خرداد حکومت و ھم بازوی دانشاز آن تاريخ، ھم جناح 

سياسی و  ۀاين بار شفاف تر و صريح تر از گذشته، مبارز.  نيز کم رنگ تر شدنشان دادند و توھم به اين جناح حکومتی

ن و رھبران اين جنبش، از موضع منافع مردم محروم و ستم ديده عليه کليت  و فعاالئیجواجتماعی مستقل جنبش دانش

خواه با ر و آزاديسکوالجويان سوسياليست، چپ،  تا اين که در سال ھای اخير دانش.حکومت اسالمی سازمان دھی شد

 و فرھنگی کشور، رھبری جنبش ھدف پيوند با جنبش کارگری و دخالت در تحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی

  .  را در دست گرفتندئیجودانش

دولت نھم به رياست پاسدار احمدی نژاد در سال کار آمدن  و به ويژه با روی ١٣٨٣ از سال ئیجودر واقع جنبش دانش

  .کوب ھا و تھديدھای شديد نه تنھا عقب نشينی نکرد، بلکه اعتراضات خود را گسترش داد، در مقابل سر٨۴

د ير قدم گذاشت که با اعتراض شدير کبي، در حالی به دانشگاه ام١٣٨۵ستم آذر ماه سال يمحمود احمدی نژاد، روز ب

.  جمھوری را سوزاندندسئيان معترض عکس ريدانشجوش رفت که ياعتراض ھا تا آن جا پ. ان مواجه شديجودانش

  .  باشدئیدانشجو جنبش فعاالنھمين واقعه و وقايع پس از آن، سبب شد که دولت نھم، پيگيرانه به فکر انتقام گيری از 

ين مسؤول و ءدار با وزرايد می دانستند در دياری او را پدر معنوی دولت جديزدی كه در آن دوره، بسيمصباح ... ت ايآ

او، در . ار اسالمی شدن دانشگاه ھا شده و از وضع كنونی دانشگاه ھا به شدت انتقاد كرده بوددولتی به صراحت خواست

 ءف كردند كه در پرتو آن علمايای را تعر   كتاب ھای دانشگاھی پروژه تغييربرای «: د كرده بوديكأدارھای خود تيد

جه ي از ده سال وقت صرف شد ولی ھنوز نتشيب.  كنندئیكتاب ھا را مورد بررسی قرار دھند و اشكاالت آن را شناسا

ن گونه يجالب آن كه در كنار ا» .رنديستی مورد بازآموزی قرار گي ھم با]استادان[دياسات. اش مشخص نشده است 

كان ينی ھا از نزدين خشونت لقب داده اند، موسوی خوئيسيزدی، اصالح طلبان حكومتی که وی را تئوراظھارات ي

ه حتی انجمن ھای اسالمی و دفتر ي سالم در اظھارات مشابھی خواستار تصفۀف شدي توقۀنام روزمسؤولريخاتمی و مد

ر كوی دانشگاه تھران از جمله اعتراضات ي ت١٨حوادث . نی شده استي دۀشيروھای مخالف انديم وحدت از نيتحك

ان از يدانشجوتی از ينه حماچ گوي سالم آغاز شده بود كه در ھمان دوران و پس از آن ھۀف روزناميان به توقيدانشجو

استبداد متصلب و خشن، ندای مخالف را بر نمی تابد و «: كيبه گفته انجمن پلی تكن. نی ھا نشديسوی خاتمی و خوئ
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 مستقل، ئیدانشجوچ گاه جنبش يانی كه ھياقتدارگرا. ر وابسته راي مستقل و غئیدانشجواسی، جنبش يمنفعت طلبان س

ر از يی كه نتوانسته اند در انتخابات اخراه با اصالح طلبان درون حكومتيمل نكرده اند ھمخواه را تحگرا و آزاديآرمان

خواھان و عدالت شده اند كه می خواھد حلقوم آزاديل يچی استبداد تبدي قۀغيری كنند به دو تي باج گئیدانشجوجنبش 

   ».خواھی را از ھم بدرد

لی دانشگاه ھا صورت يان انقالب فرھنگی و تعطيسال قبل در جر ٢٨ران، يدور اول پاک سازی استادان دانشگاه در ا

 علوم انسانی بوده اند در مواردی ممنوع ۀ حوزتادان سال گذشته، برخی از استادان دانشگاه که اغلب اس٢٨در . گرفت

   .س شدنديالتدر

 وري شھر١۴وری اسالمی، س جمھئيد اخراج استادان دانشگاه به دنبال آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد، ريدور جد

اد بزند يجمھوری فر س ئيد امروز در دانشگاه بر سر ري بادانشجو«: گفت» ده کشوريجمع جوانان برگز« در ٨۵ ]سنبله[

 استادان و ۀ گستردۀيمحمود احمدی نژاد، با وجود تصف  ».برال و سکوالر در دانشگاه ھا حضور دارديکه چرا استاد ل

 سال ١۵٠ران ينظام آموزشی ا«: گر اعالم کرديه پس از انقالب بار ديگی در سال ھای اولان طی انقالب فرھنيدانشجو

احمدی نژاد، وعده  ».ران استيم نظام سکوالر در ايق به دنبال تعمين طري از نظام سکوالر بوده و استعمار از امتأثر

ا ياخراج استادان اصالح طلب  .ھد کرد علمی دانشگاه ھا تالش خواھيأت اعضای سکوالر تغييرداد که دولت نھم برای 

 تھران آغاز شد و پس از آن، حکم ۀمنتقد و سکوالر با اخراج دکتر حسن نمکدوست استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالم

   . تن از استادان دانشگاه تھران به آنان ابالغ شد۴٠ ۀگی ناخواستتبازنشس

 خرداد ٩جيھی برای اخراج آن ھا، خبرگزاری حکومتی فارس در  پرونده سازی به استادان دانشگاه ھا و توۀدر ادام

 گانگان در آن ھا حضور فعاليھای علمی که ب از نشست «رکل ضد جاسوسی وزارت اطالعات ي، ابراز نگرانی مد٨۶

د يشدت در معرض تھد د دانشگاه ھای ما به يانه اساتمتأسف«: ن خبرگزاری گفته بودياو، به ا .را منعکس کرد» دارند

ک دام يگانگان ناگھان خود را در يک ارتباط ساده علمی از طرف بيگانه ھستند و با برقراری يس ھای جاسوسی بيسرو

   ».ننديب خطرناک اطالعاتی می  

 اتباع کشورمان به ۀما به ھم«شدار داده و گفته بود ون مقام وزارت اطالعات جمھوری اسالمی، به فعاالن علمی ھيا

افت يراحتی اعتماد نکنند و در گانگان به يم که به ارتباط با بيشدار می دھود دانشگاھی ھيو اساتخصوص فعاالن علمی 

اطالعاتی فرد را  ن افراد با ترفندھای يت آن نامعلوم است، قبول نکنند چرا که اي ای که قصد او و حتی تابع گانهيپول از ب

   » .رو می شونده رحم روب س اطالعاتی بزرگ و بی يک سروي اندازند و ناگھان افراد در پشت پرده با به دام خود می 

 درخواست کرده بود که اجرای مجدد انقالب فرھنگی در دانشگاه ھای کشور از سوی  نيز صراحتاً ئیدانشجوبسيح 

جی در مشھد، طی يبس» استادان؟« تن از ١٠٠٠ز ي ن٨۶ ]اسد[ اول مردادۀھفت.  درآيدء اجراۀ به مرحلئیدانشجوج يبس

   . آماده کنند  پنجم توسعه راۀافته بودند تا طراحی برناميت يمورأردھمائی چند روزه از سوی محمود احمدی نژاد مگ

شه ين است که انديت امروز ما امسؤولي«جی گفت يسنا انتشار يافت به استادان بسيسخنان احمدی نژاد، در خبرگزاری ا

ن و يت طراحی، تدوي بخش برای زندگی بشرئیمی، الگوھای رھا نظام اسالۀيم و بر پايقی را بشکنيرحقيھای باطل غ

  ».ميه کنئارا

، تالش تازه ای برای کنترل سيستماتيک فضای دانشگاه ١٣٨۴در واقع با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 

. اه ھای کشور بودسای دانشگؤ گزينش رۀاولين اقدام در اين راستا، انتصابی کردن شيو. ھای کشور به کار گرفته شد

 و حتی انجمن ھای اسالمی منتقد که پيش از اين در دانشگاه فعاليت ئیدانشجوغيرقانونی خواندن تشکل ھا و نشريات 

 خارج از دانشگاه مانند یصدور احکام بی شمار محروميت از تحصيل و اخراج از دانشگاه در کنار فشارھا. می کردند

در . يان استدانشجو، شيوه ھای رايجی از برخورد در سال ھای اخير با ياندانشجو ۀتھديد، بازداشت و شکنج
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 توھين به مقدسات، عربده ۀ دانشگاه اميرکبير و به بھانئیدانشجو در ماجرای جعل نشريات ١٣٨۶ سال ]ثور[ارديبھشت

  .ين حاکميت در درون دانشگاه بلند شدمسؤولکشی 

 پاسدار احمدی نژاد، به شدت سرکوب ۀرياست جمھوری ھشت سال ۀ به ويژه در دورئیدانشجوبه اين ترتيب، جنبش 

اما مھم .  ترک کردند و يا مھر سکوب بر لب زدندشد؛ برخی از آن ھا زندانی، برخی اخراج و برخی کشور را اجباراً 

 شدند و  به اين سو، به زبان ھای مختلف منتشر می٨٠يان است که از سال ھای دانشجوتر از ھمه ارگان ھا و رسانه ھا 

 اين عوامل ۀبنابراين، ھم.  برگزار می شد اما در سال ھای اخير، تقريبا ھمگی تعطيل شدندئیدانشجوتريبون ھای آزاد 

با اين وجود سران و مقامات حکومت .  را در حال حاضر به سکوت کشاندندئیدانشجودست به دست ھم دادند و جنش 

  .  وحشت دارندئیدانشجو جنبش ۀاسالمی، ھمواره از خيزش تاز

 تا حدودی فعاليت داشتند، در حالی که اکنون دفاتر انجمن ھای ئیدانشجو، تشکل ھای مستقل ٨٨تا قبل از وقايع سال 

 شناخته شده يا در زندان اند و يا به خارج از ئیدانشجو و حتی انجمن ھای اسالمی نيز تعطيل شده اند، فعاالن ئیدانشجو

  .ايران رفته اند

البته سرکوب ھا در . ی ساکت بوده انددانشجو سال ھای اخير غير از جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش انه درمتأسف

از .  علل سکوت دانشگاه ھا نمی تواند باشدۀ سرکوب، ھمۀمسألاما اين . ثر بوده استؤ مئیدانشجوساکت کردن جنبش 

ن يتمامی ا. م انداز سياسی و اجتماعی آن باشد، عدم افق و چشئیدانشجواين رو، شايد يک عامل مھم اين سکوت جنبش 

   . ايران دوران سخت و پرتالطمی را پشت سر گذاشته استئیدانشجوشواھد حاكی از آن است كه جنبش 

 ھشت سال رياست جمھوری پاسدار احمدی نژاد و دولت آن با امام زمان شان نشست و برخاست می کردند، با ۀدر دور

 و سازمان ملل گرفته تا عراق و غيره سفر می امريکا خوردند؛ به سفرھای جھانی از امام زمان شان چلوکباب می

  . خالی کارگران و محرومان جامعه دست درازی می نمودندۀکردند و ھمواره به سفر

 چون ئیاجرای طرح ھا.  سيدعلی خامنه ای، انقالب فرھنگی دوم را پيش کشيدۀدولت احمدی نژاد، با حمايت ھمه جانب

 در »می کردن دروس دانشگاھی و دانشگاه ھای کشور و راه اندازی دانشگاه ھای تک جنسيتی و تفکيک جنسيتیاسال«

 گذشته، ۀاين اقدام آن ھا به سادگی نشان می داد که انقالب فرھنگی شان در سه دھ. شماری از دانشگاه ھای کشور بود

  .دستاورد چندانی برای حاکميت به بار نياورده است

 احمدی نژاد نيز با شدت بيش تری اعمال ۀوجود سياست ھای زن ستيز و آزادی ستيز حکومت اسالمی که در دوربا اما 

پس .  ھا نسبت به مردان کسب کردند  ليسانس در دانشگاهۀدور ھای  شدند زنان با خيزی بلند، سھم باالتری را در کرسی 

 ۶٠بار   ليسانس آب رفت و زنان توانستند برای اولين ۀدورھا در   ھا سھم باالتر مردان در صندلی دانشگاه  از سال

اکنون در اتفاقی  ھم « روزنامه شرق ۀبه نوشت.  کارشناسی را از آن خود کنندۀھای دانشگاھی در دور درصد از کرسی 

  ». دھند  دکترا را زنان تشکيل میۀ درصد از متقاضيان ورود به دور۴٠سابقه بيش از  بی 

که  طوری  ين حکومتی در دانشگاه ھا شد به مسؤول ھای دانشگاھی، کابوسی برای  برای کسب کرسیاين پيشروی زنان 

 ھا بيش   ھای نظری کنکور، خانم در رشته«: س سازمان سنجش آموزش کشور، با صراحت اعالم کردئيسال گذشته ر

ارشد تعادل دختران و پسران  ناسی تر از آقايان حضور دارند و بايد در اين امر تعادل ايجاد شود و در مقطع کارش

 بندی جنسيتی و تفکيک جنسيتی، حذف پذيرش  ھای سھميه از سوی ديگر، مسايلی ھم چون اجرای طرح » .رعايت شود

 مطالعات زنان و سھم اندک زنان ۀھای فنی و مھندسی مانند مھندسی نفت و معدن، حذف رشت دختران در برخی رشته 

 ھای  توان بر اساس آن گفت عملکرد دولت ھای علمی از جمله مواردی است که می   تھيأدر مديريت و عضويت در 

 . آموزش عالی به کام زنان نبوده استۀنھم و دھم در حوز
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به .  ورزيدتأکيد علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه ھا تغييربه عالوه در اين دوره، سيدعلی خامنه ای نيز ھم چنان بر 

در واقع در ھشت سال گذشته از . وم غربی ھستند و نسبت به خدا و اسالم شکاکيت به وجود می آورنداين دليل که اين عل

خامنه ای تا احمدی نژاد از شورای انقالب فرھنگی گرفته تا نيروھای سرکوبگر و ارتجاعی تمام ھم و غم خودشان را 

و دشمنی با علوم اجتماعی و انسانی جھان بر محدود کردن ورود زنان و دختران به دانشگاه ھا و ھم چنين خصومت 

  .شمول گذاشتند

ھای موجود و رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش  اکنون بر اساس آمار ھم «: شرق در گزارش خود می افزايد

  ھای دولتی و معتبر کشوری می ارشد جذب دانشگاه   کارشناسی ۀ درصد از متقاضيان ورود به دور١٧کشور، تنھا 

ھای پذيرش جنسيتی   درصدی حضور دختران در کنکور سراسری و سياست ۶٠ی که اگر آن را با ميزان شوند؛ آمار

  » .شويم  ھای دولتی و معتبر کشور مواجه می  مقايسه کنيم، با احتمال و کاھش شانس ورود دختران به دانشگاه

 عمر نکبت بار حکومت ۀين ھا و به اندازھا عليه زنان، ابعاد بسيار بيش تر از ا البته اين ھمه تبعيض و نابرابری 

سسات ؤ شدگان م نام  درصد از ثبت ۴۴، زنان حدود ٩٠بر اساس گزارشات و طبق آمارھای سال . اسالمی تاريخ دارد

 ۀشدگان دانشگاه آزاد ھستند، چراکه به داليل فرھنگی و ساختار مردساالر جامع نام   درصد از ثبت ۴١غيرانتفاعی و 

 ھای آموزش  نامی  درصد ثبت ۴۴ھم چنين زنان فقط . مالی آن ھا برای پرداخت شھريه اندک استايران، قدرت 

 شدگان آموزش  نام  درصد ثبت ۶۵چرا که فرصت آن ھا کم تر است و از سوی ديگر، .  دادند حضوری را تشکيل می

 انواع مشکالت کيفيتی مضاعف در آن  کهئیرفتند، جا  از اين راه، دنبال تحصيل می پيام نور زنان بودند و اجباراً 

ھای دکترای  نامی   درصد ثبت ۴٢ارشد و  شدگان کارشناسی  نام   درصد ثبت ۴۶از سوی ديگر، زنان فقط . ھست

  .تر است تحصيل در ميان آنان کمۀتخصصی ھستند، چون آزادی عمل آن ھا برای ادام

 ھای روزانه را دختران و زنان جامعه  يان دانشگاهشجودان درصد ۴٣يان دانشگاه آزاد و دانشجو درصد ٣٩تر از کم

يان دانشگاه دانشجو درصد  ۵/۶٨طوری که  اند به   نور پناه آورده   به پيام شرق، آن ھا غالباً ۀبه نوشت.  دھند تشکيل می

 ھای خاص  دشواری که وقتی کيفيت در آموزش حضوری کشور دچار ئیھا دانشگاه .  دھند نور را زنان تشکيل می پيام 

   درصد کارشناسی۴۶يان تحصيالت تکميلی، سھم زنان دانشجودر . اش معلوم است خود است، تکليف نيمه حضوری 

. آيد  تر می  نئي درصد پا٣١ حضوری تا حد   دکترای نيمهۀاين سھم در دور.  درصد دکترای تخصصی است٣٧ارشد و 

 ھای   برون داد دانشگاهسھم شان در. ن دارندئيبيش تر دست پا رسد زنان  ھم چنين وقتی نوبت به دانش آموختگان می

 ٣٢تر از  ن ئيھای دکترا به پا اين شاخص در دوره .  درصد است۴٠ درصد و در بقيه ھم حداکثر ٣٨تر از دولتی کم

  .يابد درصد نيز تنزل می 

 ٢٣ھای علمی نيز   ھيأتد و در کل  ھای دولتی، زنان ھستن دانشگاه»  علمی تمام وقتھيأت« درصد ٢٠ اکنون حدود  ھم

و بويراحمد،   مانند قم و کھگيلويه ئی ھا در استان.  درصد ھستند٢۴در مجموع دولتی و غيردولتی، حدود . درصد ھستند

اين در .  درصد است٢٠ استان محروم کشور، کم تر از ١٢ درصد و در حدود ١۵تر از  علمی کمھيأتسھم زنان در 

 ھا صورت   علمی دانشگاهھيأتھای اخير، نه تنھا اقدامی برای افزايش ميزان حضور زنان در  حالی است که طی سال 

ھا،  ھا برای پذيرش دختران در دانشگاه  نگرفته است، بلکه اقداماتی ھم چون، تفکيک جنسيتی در دانشگاه و محدوديت 

 . ھای علمی کاھش دھد ھيأتتواند سھم آنان را در  می 

 ھای مطالعات زنان   ھای نھم و دھم احمدی نژاد، کاھش سھم پذيرش در رشته  گرفته در دولت صورتاز ديگر اقدامات 

ھای  در دانشگاه » مطالعات زنان «ۀخرداد ماه سال گذشته، رشت. ھای کشور بود  کلی اين رشته در دانشگاه تغييرو 

سازی علوم انسانی محسوب   اسالمی ئیم اجراتبديل شد؛ اقدامی که جزو اولين گا» حقوق زن در اسالم«کشور به رشته 

 شد و اين مصوبه در حالی از سوی شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب فرھنگی  می
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 ھای   نفر از آنان را روحانيان و فعاالن حوزه١٢ عضو حقيقی و حقوقی بود که ٢٠صادر شد که اعضای آن متشکل از 

ات در علوم انسانی را تصويب کند و مصوبات آن براساس قانون تغيير که آخر سر ئیدادند؛ شورا علميه تشکيل می 

» غالمعلی حدادعادل«اعضای اين شورا، به رياست » .اسرع وقت الزم االجراست«شورای عالی انقالب فرھنگی در 

 مطالعات ۀ تخصصی رشت دکترایۀ ھای دور عضو شورای عالی انقالب فرھنگی، چگونگی تدوين و اصالح سرفصل

گاه علوم انسانی و مطالعات  پژوھشۀاين اقدام پس از پايان پروژ. ه کردندئزنان با گرايش حقوق زن در اسالم را ارا

 ئیخصوص دانشگاه عالمه طباطبا ھای دولتی به   ھای علوم انسانی و ورود دانشگاه  فرھنگی با بازنگری در سرفصل

حقوق زن در  «ۀشدن رشت  مطالعات زنان و جايگزين ۀھم چنين رشت.  گرفت دروس صورتئیدر بازنگری محتوا

 ھای  رھنگی در تکميل پروژهاولين گام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب ف» اسالم

علوم با  بود چرا که پيش از اين وزارت ئیگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی و دانشگاه عالمه طباطباپژوھش

 ئیگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه عالمه طباطباھای علميه، پژوھش کزی نظير حوزه  ھای کشور و مرا ھمکاری دانشگاه

 تخصصی برای بازنگری در علوم انسانی کرد و به موجب آن در نظر دارد علوم انسانی ئی ھا اقدام به تشکيل کارگروه

  . قرار دھدئیای خاص خود مورد بازنگری محتواھ  ھای دانشگاھی را با شاخص  و ساير رشته

ن حکومتی به سمت بازنگری ساالنه چھار ھزار سرفصل مسؤوال راه در بازنگری علوم انسانی ۀھم چنين ميزان و نقش

 اجرای فاز جديد از بازنگری در علوم انسانی و ۀ دھند  اند؛ خيزشی که در نوع خود نشان دروس دانشگاھی خيز برداشته

ھای دانشگاھی  تری  در رشته رتجاعی فرھنگی با شدت و سرعت بيشانشگاھی و در واقع اجرای انقالب ادروس د

  .است

ھای وزارت علوم برای  ترين سياست  ، تازه ئی طباطبا  مطالعات زنان در دانشگاه تھران و عالمهۀعالوه بر حذف رشت

 ھای ايران، به جوالنگاه  در واقع دانشگاه. ته است گذشۀ مطالعات زنان در دانشگاه تھران طی ھفتۀزنان، حذف رشت

 می دھند؛ استاد دانشگاه را را بازنشسته و يا اخراج تغييرنيروھای ارتجاعی حکومت تبديل شده اند که يک شبه رشته 

دانشگاه در دانشگاه مادر کشور يعنی » مطالعات زنان «ۀحاال رشت...  را از دانشگاه اخراج می نمايند ودانشجومی کنند، 

 . شبه تعطيل شده است تھران يک 

ھای ايران   مطالعات زنان در بين دانشگاه ۀدھد رشت ، نشان می ٩٢ھای آزمون کارشناسی ارشد سال  بررسی دفترچه 

، ظرفيت ٩٢ آزمون کارشناسی ارشد سال ۀ انتخاب رشتۀبر اساس اطالعات مندرج در دفترچ. يک غايب بزرگ دارد

 جاری به صفر رسيده است و پس از  سس اين رشته بوده است در سالؤه تھران که اولين دانشگاه مانشگااين رشته در د

 که در سال گذشته اقدام به حذف اين رشته کرد، دومين دانشگاه مھم و دولتی کشور، ديگر ئیدانشگاه عالمه طباطبا

  .کند  در رشته مطالعات زنان پذيرش نمی ئیدانشجو

 خود و تصويب آن در مجلس شورای اسالمی توسط نمايندگان مجلس، ۀبودجه بندی ھای سالياناز سوی ديگر، دولت در 

  چون اشتغال، وزارت آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، آموزش عالی و تحقيقات علمی که مستقيماً ئیبه عرصه ھا

کشور سر و کار دارند، اھميتی  جوانان و ھم چنين رشد اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ۀبا زيست و زندگی مردم و آيند

در حالی که عناصر حکومتی از .  دانشگاه ھا در فقر و محروميت زندگی می کنندتادانامروز بسياری از اس. نمی دھند

  .جمله نمايندگان مجلس آن، حقوق ھا و درآمدھای آن چنانی و ھنگفتی دارند

 مستقيم بر کيفيت تأثيرستند و کارکرد آنان،  علمی از عوامل اصلی و مھم ساختار آموزشی کشور ھھيأتاعضای 

 زندگی آن ھا و ھم تأمين فضای آزاد، تأمين علمی، ھيأتيکی از شرايط مھم ارتقای کيفی اعضای . آموزش عالی دارد

  .  ابزارھای تحقيقی  و آموزشی آن ھاستتأمينچنين 
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، به دليل اين که نمايندگان مجلس در ١٣٩٢ خرداد ۶، در تاريخ »تابناک« سايت حکومتی ١٣٩٢ خرداد ۶به گزارش 

 علمی دانشگاه ھا و ھيأت علمی دانشگاھی را ممنوع کرده است حقوق ھيأت، افزايش حقوق ٩٢ سال ۀتصويب بودج

  .نمايندگان مجلس را مقايسه کرده است

افزايش است، ھا به صورت افسار گريخته رو به  چنين اوضاعی که سرعت تورم و افزايش قيمت : تابناک، می نويسد

 خدمت و حمايت از ۀ کم نمايندگان مجلس شورای اسالمی ـ که داعي  دست ين کشور و يامسؤولرفت که  انتظار می 

 کردند؛ اما با کمال   علم و فناوری فکری میۀکشان عرص  ھا و نيز اين زحمت  قشرھای جامعه را دارند ـ برای دانشگاه

   که باعث تعجب دانشگاھيان شد؛ مصوبه ايندگان مجلس شورای اسالمی رسيد ای به تصويب نم ناباوری، ديروز مصوبه

 گزارش خود می نويسد ۀتابناک، در ادام» . را ممنوع کردتادان کارکنان و اسۀای که به موجب آن، افزايش حقوق ھم

 نگاری و حمايت از  نامه کم در اين چند ماه اخير، کاری جز  جالب است بدانيد نمايندگان مجلسی که به تازگی و يا دست

 مدرک خود   علمی ھمھيأتکم دو تا دو و نيم برابر يک عضو  اند، در بدترين حالت، دست  اشخاص و افراد نکرده 

  ! کنند حقوق دريافت می

ن جھت وی ياز ا. افتی خود را اعالم کرديق حقوق دريلی، رقم دقي تفصۀش در مصاحبيندگان چندی پين نمايکی از اي

نده به شرح يافتی اين نمايزان دريم. ھا گذارد ار رسانه يرا در اخت) ]حمل[ ماه نيحقوق فرورد(ش حقوقی خود ين فيآخر

  :ر استيز

ثارگری و ي؛ حق ا۴٨٣.٠٠٠:؛ حق اوالد٣٧۵: ؛ روند ماه قبل٩۶۶.٠٠٠:  مندی ؛ عائله٢۴.٧۵٣.٧۵٠: هيحقوق پا

 ست و ھشت ھزار لایريون و دويليست و ھفت ميوی بافتی حقوق يگر، مبلع دري به عبارت د١.٠۶۶.۶٢۵:جانبازی

  .است

 حقوقی مجلس را دريافت می کند و موارد دريافتی زير در اين فيش کمک مجلس کم ترين ۀالزم به ذکر است اين نمايند

 ۀ حق اجار-؛ ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ مسکن در ابتدای سال به مبلغ يک صد ميليون تومان ۀ حق اجار- : لحاض نشده است

موريت أ حق م- ؛ دالر ١۴٠موريت خارجی به ازای ھر روز مبلغ أ حق م- تومان به ازای ھر ماه؛ ٣.۵٠٠.٠٠٠مسکن 

 - ساعت به صورت ثابت در ماه ١٧۵   اضافه کار- تسھيالت ساخت مسکن و خريد مسکن؛ - حق جلسات؛ - داخلی؛ 

س دفتر که حقوق آن جدا از طريق ئيغير از ر عالوه بر اين موارد ھر نماينده می تواند پنج نفر به -پاداش و مزايا؛ 

 و موارد ديگری که وجود - . مور به خدمت در اختيار بگيردأمجلس پرداخت می شود از ادارات ديگر به صورت م

 علمی تمام وقت با مدرک تحصيلی فوق ليسانس، تقريبا نصف اين مبلغ را ھيأتاين در حالی است که يک عضو ... دارد

  .کند دريافت می 

 و دستاوردھای ۵٧ جناح ھا و عناصر حکومت اسالمی، در سرکوب انقالب ۀ واقعيت غيرقابل انکار اين است که ھم

، جلوگيری از رشد و گسترش علم و دانش جھان شمول برابری ئیدانشجوآن، سرکوب جنبش ھای اجتماعی از جمله 

سانسور و زندان، شکنجه و اعدام، بی کاری طلب و انسان دوست، غارت اموال عمومی مردم و تحميل جنگ و کشتار، 

کسانی که امروز خود را اصالح طلب می نامند و در داخل و خارج . و گرانی و فقر بر اکثريت مردم ايران، سھيم بودند

کشور به سر می برند و برخی به عنوان فعال حقوق بشر و کارشناس مسايل سياسی و غيره در رسانه ھای فارسی زبان 

برخی از آن ھا، . غربی معرفی می شوند دست بسياری از آن ھا، حتی به خود مردم بی گناه ايران آلوده استدولت ھای 

 در پست ھای مختلف حکومتی چون عضو سپاه پاسداران، ،دست کم نزديک به دو دھه حاکميت جمھوری اسالمی

ھمان سال ھای نخست انقالب و با طرح از .  مجلس، وزير و مشاور و غيره بوده اندۀمور امنيتی، بسيجی، نمايندأم

 دست اندرکاران شورای ۀ خاتمی، رفسنجانی و غيره از جمل،انقالب فرھنگی ارتجاعی کسانی چون موسوی، خامنه ای

 و قبل از حبس خانگی از جمله عضو شورای ٨٨ميرحسين موسوی تا سال . انقالب فرھنگی و شورای امنيت ملی بودند
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 به خوبی دريافته است که نبايد در دانشگاه ھا به جناح ھای رنگارنگ ئیدانشجوبراين، جنبش بنا. انقالب فرھنگی بود

  .حکومت اسالمی ميدان دھد تا چه برسد وارد بازی انتخاباتی آن ھا شود

 که طرفدار انقالب فرھنگی حکومت اسالمی و ايدئولوژی و فرھنگ حاکميت و سياست ئیآن جريانات و سياست ھا

 نسل اساساً .  ندارد، بلکه جريانی ارتجاعی استئیدانشجو آن در دانشگاه ھاست نه تنھا ربطی به جنبش ھای زن ستيز

 برخودار است و در چارچوب ھای ئی جھان شمول باالئی با شور و نشاط جوانی، آرمان خواھی و حق جودانشجو

 ۀبه دنبال آرمان ھای واال و شايستتفکرات تنگ ملی و جنسی و مذھبی و تفکرات از اين دست نمی گنجد و ھمواره 

  .انسانی و اجتماعی و فرھنگی است

ھنگامی که جامعه برای شنيدن مسايل مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی آمادگی زيادی دارد بی ترديد 

ی شوند تا  سياسی و اجتماعی کشور مۀ اجتماعی، پيگيرتر و فعال تر از گذشته، وارد صحن- جنبش ھای سياسی فعاالن

از يک سو، صف مستقل خود را به وجود آورند و از سوی ديگر، نسبت به افزايش بی کاری، عدم اشتغال، گرانی و 

ن تئوريک مباحث يي چون تبئی ھا و پتاسيل ھائی، با توانائیدانشجوبه اين ترتيب، جنبش . تورم و فقر اعتراض کنند

جنبش .  تحرک و پيشرو و آگاه و عدالت خواه بودن اين جنبش است،ئی پويااساسعلمی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، 

. مطالبات عمومی آن ھا را می داند. ، دغدغه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مردم را می شناسدئیدانشجو

د و آن به ھمين دليل آن ھا را ھم در محيط ھای دانشگاھی و آموزش عالی و ھم در جامعه به بحث و بررسی می گذار

  .ھا را به خواست عمومی جامعه تبديل می کند

 نامزدھای رياست ۀ کرد که جدا از وجه کلی و مشترک کارنامه و سياست ھای ھمتأکيددر جمع بندی، می توان 

 اين است که امروز کليت حکومت اسالمی در نزد اکثريت مردم ايران محکوم به رفتن است، مسألهجمھوری، مھم ترين 

بنابراين، نبايد گذاشت مردم متوھم در روز .  عمومی مترقی مردم جھان نيز از اين حکومت نفرت دارندبلکه افکار

از . نمايش انتخابات رياست جمھوری، ھم چون گذشته به سياھی لشکر اين حکومت جھل و جنايت و ترور تبديل شوند

 نامزدھای ۀمی را از يک سو و کارنام حکومت اسالۀاين رو، بايد فعاالنه اھداف و سياست ھای سی و چھار سال

 ء جنايات حکومت اسالمی از جمله انقالب فرھنگی آن سھيم بودند را افشاۀانتخاباتی که در اين سی و چھار سال در ھم

  .کرد

 انتخابات حکومت اسالمی، يک وجه ماجراست و وجه ديگر و مھم آن، فعاالنه افشای ۀدر حقيقت تحريم ھمه جانب

 حکومت اسالمی و نامزدھا و طرح آلترناتيو سياسی و اجتماعی آزادی خواھانه و برابری طلبانه ۀيانسياست ھای وحش

در چنين حالتی در مجموع، فضای سرد و بی رمق انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی . و عدالت جويانه است

تانسيل سياسی و اجتماعی و آگاھی ، از آن توان و پئیدانشجوجنبش . را بايد با اعتراض و اعتصاب داغ تر کنيم

 روز ۀبرخوردار است که اين فضای داغ سياسی مخالفت با کليت حکومت اسالمی را به کل جامعه بکشاند و به مشغل

  . مردم تبديل نمايد

يان برای سرگيری فعاليت ھای خود از دانشجوروشن است که در کنار کليه سرکوب ھا و آسيب ھا و مشکالت موجود، 

تی استفاده می کنند و حتی در ھمين فضای سرکوب و اختناق نيز حاکميت موفق نشده تحرک چندانی در ھر فرص

  .دانشگاه ھا داشته باشد

 جنبش ھای حق طلب ديگر، بازسازی خود و جھت دھی به فعاليت ھای ۀ مانند ھمئیدانشجوبی شک، فعاالن جنبش 

ی سياست ھای قدرت و حاکميت و افشای ئود جھت نقد پايه  از يک سو، و ھم چنين استفاده از فضای موجئیدانشجو

 نامزدھای رياست جمھوری آن، طرح آلترنانيو سياسی و اجتماعی و فرھنگی آزادی خواھانه و ۀ سياه ھمۀکارنام

 خود می پردازد؛ از سوی ديگر، از آزادی بيان، قلم، انديشه و تشکل ھمگان، از حقوق ۀبرابری طلبانه و عدالت جويان
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ودکان کار، زنان، کارگران، نويسندگان، روزنامه نگاران، ھنرمندان، حقوق مليت ھای تحت ستم دفاع می کند و در ک

 زندانيان سياسی، لغو ھرگونه تبعيض و نابرابری، سانسور، شکنجه و اعدام، اعتراض به رشد بی ۀجھت آزادی ھم

  .ردم محروم، گام ھای جدی برمی دارد مۀکاری، گرانی و تورم و فقر در جامعه و و حقوق پايمال شد

  ٢٠١٣ جون ششم - ١٣٩٢ ]جوزا[پنج شنبه شانزدھم خرداد

 

 


