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  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩مبر  دس٣ - ١٣٨٨] قوس[ آذر١٢

  

  بازداشتھای وسيع دانشجويان و اجبار به وحدت مبارزاتی
  

دو عضو اين کميته، سعيد کالنکی و سعيد جاللی فر، از سوی دسته  به اعالم کميته گزارشگران حقوق بشر، ءبنا

 در محل کار و سکونت خود بازداشت شده، ھنوز از  نومبر٣٠ - ]قوس[ آذر٩ روز جات سرکوب رژيم اسالمی،

ويژه زندانيان ه  اين کميته که در زمينه دفاع از حقوق شھروندان، ب.محل نگھداری آنھا، اطالعی در دست نيست

، زنان، دانشجويان، فعالين صنفی، کودکان کار خيابانی و محيط زيست، فعاليت گسترده ای دارد، طی سياسی

مبر، ضمن توصيف شرايط تشديد سرکوب کنونی عليه فعاليتھای اين دس ١ -]قوس[ آذر١٠تاريخ ه اطالعيه ای ب

  : کميته، آورده است

بشر و مدافع سرسخت حقوق زندانيان سياسی در طول  از ھمکاران قديمی کميته گزارشگران حقوق سعيد کالنکی" 

ھای خود مورد تھديد واقع شده  ساليان گذشته بارھا از سوی نھادھای امنيتی احضار و نسبت به عدم پيگيری فعاليت

"جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان" ديگر عضو فعال کميته و از اعضای فر سعيد جاللی. بود  حقوق ۀ  در عرصٰ

   " .فعاليت مستمر و تاثيرگذاری داشته استکودکان 

اطالعيه کميته گزارشگران حقوق بشر، ھمچنين به موارد متعدد ديگری از بازداشتھا و احضارھای  اعضاء آن که 

ھم اينک اوج گرفته، از جمله زندانی سياسی سابق شيوا نظرآھاری، پريسا کاکايی، سعيد حبيبی و کوھيار گودرزی 

  .اشاره کرده است

شدت گيری سرکوب افسارگسيخته عليه نھادھای دفاع از حقوق دموکراتيک شھروندان، نظير کميته گزارشگران 

ًحقوق بشر، نه يک اقدام ظاھرا روزمره از سوی سرکوبگران، بلکه تالشی برای برچيدن مؤسساتی است، که مردم 

از اين . اين طريق گشته اندمؤثری نيز از وجود آورده، قادر به انجام فعاليتھای بسيار ه تحت سخت ترين شرايط ب

مراتب از سطح بازداشتھای فردی فعالين و دانشجويان فراتر ه ثيرات موفقيت احتمالی رژيم در اين زمينه، برو، تا

  .رفته، دامن ھمگان را خواھد گرفت

 احضار نامه، و مبر نيز، دانشجوی آزاديخواه ديگری در تھران، فواد شمس، در پی يک دس٣ - ]قوس[ آذر١٢روز 

او ھنوز از محل بازداشت فرزند خود، اطالعی :  به اعالم پدرءحتی پيش از پايان مھلت آن، بازداشت شده است؛ بنا
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. روز پيش از آن، خبر بازداشت دانشجوی اخراجی دانشگاه پلی تکنيک، محمد يوسف رشيدی منتشر گشت. ندارد

 آذر امسال، از ھفته ھای ١۶يرگذاری منفی بر جريان اعتراضات ث با ھدف تاًموج بازداشتھای دانشجويان، ظاھرا

  .گذشته آغاز گرديد

، قبل و بعد از آن، گروھی از فعالين دانشجويی وابسته به جريانات مختلف نيز به شيوه ]عقرب[ آبان٢٨در فاصله 

فعالين دانشجويی، . وحشيانه ای با تھاجم به محل کار، تحصيل و سکونت، در تھران و شيراز بازداشت شده اند

،   ھاشمی وفی، علی رضا موسوی، البرز زاھدی و سورناؤينا شکوھی، مھرداد بزرگ، فرھان راحسان دولتشاه، ت

. ھمچنين، سلمان سيما، عباس حکيم زاده، ندا اسکندری، خديجه قھرمانی، به اين گروه از دستگيرشدگان تعلق دارند

  . آذر امسال را در بر نميگيرد١۶اشت شدگان مقطع اسامی ذکر شده در اينجا، ھنوز ھمه بازد

تشديد سرکوب در محيط دانشگاھھا و عليه فعالين دانشجويی، که ديگر ايدوئولوژی و خط و مرز سياسی نميشناسد، 

سندی است بر اينکه، نسل جوان کشور در دانشگاھھا، بايد ھر چه بيشتر حول منافع مشترک دست به عمل زده، از 

شرايط سياسی جامعه چنان دشوار و غيرقابل تحمل، و موقعيت . دنفع فردی و يا گروھی، خودداری کنتکيه بر منا

وجه ھيچه  محدود و گروھی در مقابله با آن، بھای حلرژيم و سياست خارجی آن، چنان بحرانی است، که راه 

  .راھگشا نبوده، تنھا دانشجويان را به طعمه ساده ای برای دستگاه سرکوب درنده خوی حاکم، مبدل ميسازد

برای دانشجويان از گرايشھای فکری گوناگون، بايد روشن باشد، که رژيم اسالمی، حقی در حد قبايل آمازون ھم 

 سال ٣٠انون اساسی، قوانين وحشيانه قصاص و برای مردم ايران به رسميت نشناخته، و برسميت نخواھد شناخت؛ ق

طلب و اسالمی، و يا از اين رو، به دام جريانات سلطنت . ترور و ويرانگری آن، بھترين شاھد اين بربرمنشی است

 به ءھر حال در ھر جامعه ای موجود است، بناه وليت خارج افتادن، و عمده کردن تضادھايی، که بشبه چپ بی مسؤ

  . و ساده ساختن فرصتھای سرکوب دانشجويان، نتيجه ديگری نخواھد داشتتجربه، جز سھل 

 اجتماعی، و يا نظريات عمده در جامعه سرمايه داری، از طريق بحثھای شبه -تکليف سيستمھای اقتصادی

اختالفات و تضادھا، پيرامون . روشنفکرانه و جدول ضربی، و در جزوات و وبالگھای دانشجويی، تعيين نخواھد شد

به انتھا . شکال گوناگون سازماندھی نظام اجتماعی در اين جھان، عمری به درازای تاريخ جامعه طبقاتی داردا

. رساندن آن، کار اين فرد و آن گروه کوچک دانشجويی و اينترنتی، آنھم در جامعه ای تحت توحش آخوندی، نيست

 جھانی، و - ه نقش آفرينان روندھای تاريخیمثابه مردم بی حقوق و برده شده، قادر به تشخيص و عمل واقعی، ب

برای پيشروی در مسير تغييرات اساسی نظير بقيه بشريت، بايد قبل از ھمه . تحقق اين يا آن ھدف دورانساز، نيستند

تأسيس و . طوق بردگی اسالمی، اين ضدانسانی ترين نوع بردگی در تاريخ سده ھای اخير جھان را، به دور انداخت

ليبرالی و يا سوسياليستی در اروپای قرون ھجدھم تا بيستم، محصول تالش انسانھای آزاد از بردگی  نظامات توسعۀ

  . دوران بدويت بود

لحاظ واقعی و نه اغراق آميز، از صحرانشينان ه  اسالمی، ب-مردم کنونی ايران، حبس شده در يک جامعه داللی

 سال درنده خويی اين رژيم پليد، ٣٠يد و اغراقی، طی بدون ھيچ ترد. عربستان دوران محمد تاجر، بی حقوق ترند

ملتی بی حقوق تر، تحقير شده تر و بدبخت تر از ملت ايران، تحت گروگان اين باند آدمکش و راھزن، در جھان 

مثابه توده ای غنيمت جنگی، توسط دسته ه مردم ايران، نه ملتی نظير ديگر ملل جھان، بلکه ب. وجود نداشته است

 آشام تصرف شده، و ھر جنايت غيرقابل تصوری، که فکر کردن به آنھا، روح انسان آزاده را خرد جاتی خون

رفتار دژخيمان رژيم و دستورات قرآن نحس آن، اين نکبت و ننگ بشريت . ميکند، عليه آنھا صورت گرفته است

  .بانی اين مذھب را داردپيشرو، نه رفتار با انسان، بلکه حکم رفتار با غنايم جنگی، در دوران سلطه گری 
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قدرت مردم سرنگون ه  انسان آزاد در تاريخ معاصر جھان، ب مجددتا رژيم جانی اسالمی، اين تجسم برده سازی

  . نشود، در اين کشور، سنگ روی سنگ بند نخواھد شد؛ سوسياليسم و ليبراليسم که جای خود دارند

  : ييده، بر پرچم آن شعار واحدی حک شودرو بايد نيروی اجتماعی دانشجو، به پيکره واحدی فرا

  !سرنگون باد حکومت اسالمی

  !زنده باد آزادی و عدالت

----------------   

  توضيحات

  منبع خبر جديد از بازداشتھا 

7124article?php.spip/net.schrr.www://http  

  ]عقرب[ آبان٢٨اشتھای رور منبع خبری بازد

aspx.9292/news/org.news-hra.www://http   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


