
 2صفحه .......................................نقش نيروهاي اجتماعي در جنبش كنوني : سرمقاله

 4صفحه ........................جامعه / زندانيان/ زنان/ كارگران/ دانشجويان: گزيده اخبار

 

 :ي حوادث روز عاشورادو گزارش ويژه

 12صفحه ................................اي كوچك از آنچه در عاشوراي تهران گذشت شمه

 14صفحه .................................................................................................عاشورايي متفاوت 

 

 16صفحه ......................................) بخش دوم(جنبش مردمي و شرايط عيني انقالب 

 17صفحه ........................مقاومت مردم مشهد در مقابل ديكتاتوري : برگي از تاريخ

 18صفحه ...................طناب دار / كفش دويديمبي/ داوران خندان آخر بازي: شعر

 1388دي / شماره سوم

Email: jahanenovin@gmail.com 

http://jahanenovin.blogspot.com 

 روز عاشورا، تهران 1388ماه ششم دي
پل كالج، لحظاتي پس از مصادره سالح ها و آتش : عكس سمت چپ

 هاگرفتن موتورهاي گاردي
هاي كف خيابان، براي دفاع جوانان از سنگ: هاي سمت راستعكس

 .هاي گرم و سرد و ماشين و موتور، استفاده كردنددر برابر سالح



 

 2 1388دي / شماره سوم

سرمقاله 

 ي اجتماعي نقش نيروها
 در جنبش كنوني 

خصوص اعتـراضـات    آذر به 16رخدادهاي پس از 
اي در روزهاي تاسوعا و عاشورا نشان داد كه  توده

هاي مردم ايران داراي چه پتانسيـل و     خيزش توده
اي است تا جايي كـه هـر نـاظـر            عمق و گستره

سـيـر   .  طرف و شرافتمندي را به تاييد وا داشت بي
روند اعتراضات از روزهاي قبل از انتخـابـات تـا      
كنون با سرعت و شتاب پـرتـوان خـويـش، از           

ي انتخابات و مسايل مربوط به آن بسـيـار    محدوده
فراتر رفته و به جنبشي بر ضد ديكتاتوري  رشد و 

تـوان در       اين رشد و ارتقا را مي.  ارتقا يافته است
ها مشاهده كرد؛ از جمله تـغـيـيـر      بسياري از زمينه

ي پس گرفتن راي و    شعارها كه آرام آرام از مساله
و ”  مرگ بر ديكـتـاتـور   “ به ”  ميرحسين/  يا حسين” 
تبديل شده كه خود شـاهـدي     ”  ... مرگ بر اصل “ 

همچنين تعداد هر چه بـيـشـتـر افـراد        .  گوياست
خصـوص  كننده در اعتراضات مردمـي، بـه     شركت

جوانان، زنان و دانشجويان كه مورد آخري تقريبـا  
ها و مراكـز آمـوزش      سراسري و دراغلب دانشگاه

عالي از تهران و تبريز و اصفهان گرفته تا ياسوج و 
شهركرد، بيانگر رشد و رزمندگي جـنـبـش ضـد       

اخبار مختلف از سـراسـر   .  ديكتاتوري كنوني است
هاي خبري گـونـاگـون مـوجـود در             ايران، فيلم

ها و همچنين عليرغم سـانسـور    ها و ماهواره سايت
گسترده در البالي صفحات داخلي بعضي نشريات 

دهد  هاي چاپ داخل، به خوبي نشان مي و روزنامه
هاي مردم تا چه حد شجاعانه و با شور و    كه توده

شوقي وصف ناشدني و اميد بخش و متنوع، دست 
زنند و به خوبي تالش دارند كـه از     به تعرض مي

براي اين مردم، اثبات شده است .  خود دفاع نمايند
انـگـاري و سـكـوت،            نمايي و ساده كه با مظلوم

بايد جلوي ايـن     توان كاري از پيش برد و مي نمي
به سرعـت  .  ماشين عظيم سركوب و جنايت ايستاد

بـه  ”  ما همه با هم هستـيـم  /  نترسيد نترسيد“ شعار 
تبديل ”  ما همه با هم هستيم/  بترسيد بترسيد“ شعار 

 .شد
اين مقاومت جانانه، باعث ايـجـاد شـكـاف در           

ي حاكم شده  اسـت كـه خـود          ها و  طبقه بااليي
دليل ديگري براي اعتالي اين جنبش و خـيـزش     

دولت براي مقابله با رشـد    .  اي در ايران است توده
اين اعتراضات و همچنين جلوگيري از تـعـمـيـق     

هاي داخلي خود، دست بـه اقـدامـات و         شكاف
زند كه گوياي ا ستيصال و عدم توانايي  اعمالي مي

باشد؛ هر چنـد   براي بازگرداندن وضعيت سابق مي
هاي عجيب و غريب و  ها و رجزخواني زني با الف
هايي، سعي در پوشاندن اين ناتـوانـي    نمايي قدرت

دارد كه اين تالش مذبوحانه، واقعا از يك ضعـف  
با پول و پـاداش    .  دهد و سردرگمي شديد خبر مي

اضافه كار و زور و تهديد، كارمندان و عوامل خود 
كشاند و بـراي     را به تظاهرات فرمايشي دولتي مي
بـا  .  كنـد  زني مي كنترل آنها، در مبدا و مقصد كارت

آفريـنـي فـراوان و         فريبي و هياهو و جنجال عوام
استفاده تمام عيار از عقايد مذهبي و سازمانـدهـي   
دستجات اوباش و اراذل  چاقوكش و قـمـه بـه        

خواهد فضاي رعـب و وحشـت را            دست، مي
. گسترش داده و آب رفته را به جوي بـازگـردانـد   

رغم دستگيري و شـكـنـجـه و        كه علي جالب اين
كشتار و تجاوز و از پل پرت كردن و زير ماشـيـن   
كردن و بستن و دوختن دهان هر نداي مخالف و   

خواهي، اعالم كـرده اسـت كـه         معترض و آزادي
دوران مدارا و نرمش به پايان رسيده و قرار اسـت  

كه از اين به بعد  تمام معترضين خياباني به عنـوان  
 .محاكمه شوند” محارب“

گيـرد كـه      چنين  اقداماتي در شرايطي صورت مي
خبري از گوشه و كنار مبني بر  تمرد و سرپيـچـي   

اي از نيروهاي تحت امر انـتـظـامـي      از دستور عده
رسد و دولت تـالش دارد بـا          به گوش مي...  و 

فراخوان و بسيج تمام نيروها و قـدرتـش، كـف        
خصوص در روزهاي خاص اعتراضي،  خيابان را به

هـاي     اي بسيار مهم، از دست توده به عنوان عرصه
مردم گرفته و سكوتي قبرستاني را در خـيـابـان        
حاكم گردانده و به نيروهايش اعتماد به نفس الزم 
را برگرداند و با تبليغ اينكه مساله و خبري نيسـت  
و تعداد اينها بسيار اندك و كم و نـاچـيـز اسـت،       

اي مصنوعي، از ريـزش   خواهد با تزريق روحيه مي
اي مجدد در آنها  نيروهايش جلوگيري كند و انگيزه

بدمد و مانع از گسترش شـكـاف گسـتـرده در           
 .نيروهاي وفادارش گردد

كـوشـد عـالوه بـر            از سوي ديگر حكومت مي
گسترش فضاي سركوب و ارعـاب و تـهـديـد،         

بار را بـه مـردم       هاي زودرس و خشونت درگيري
ي فعاليت سـيـاسـي و هـر          تحميل كرده و هزينه

البته آشـكـار     .  اي را بسيار باال ببرد اعتراض  ساده
است كه تمايل به اين زورآزمايي، در آن عرصه و   
جاهايي است كه  توازن قوا به نفع آنها چربش و   

 .برتري دارد
جانبه و فـراگـيـر در       به موازات اين اقدامات همه

كند جـنـبـش       سركوب تمام عيار، دولت سعي مي
هـاي     ضد ديكتاتوري كنوني را، كه همان آرمـان   

خواهانه و انساني سي سـال گـذشـتـه را            آزادي
بو  كند، به جنبشي بي تر دنبال مي تر و شفاف پرتوان

و خاصيت و صرفا در چارچوب  انـتـخـابـات و       
بديـن خـاطـر      .  تقلبات پيرامون آن، محدود سازد

دائما از موسوي و كروبي و خاتمي و هاشمـي و    
عوامل دست چندمشان به عنوان سران فتـنـه يـاد      

داند اين  افراد به هيچ وجه نه  كند؛ با اين كه مي مي
خواهي هستند و نه توان رهبري و يـا     نماد آزادي

حتا پيوستن و تاييد جنبشي با اين پـتـانسـيـل را       
طلبـي    خواهد رندانه، اصالح به اين شكل مي.  دارند

اي را بـراي فـروكـاسـتـن            فوق العاده سطـحـي  

هاي مردم تا چه حد شجاعانه و با  توده
شور و شوقي وصف ناشدني و اميد 

بخش و متنوع، دست به تعرض 
زنند و به خوبي تالش دارند كه از  مي

براي اين مردم، اثبات . خود دفاع نمايند
نمايي و  شده است كه با مظلوم

توان كاري  انگاري و سكوت، نمي ساده
 از پيش برد
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ي كنوني،  ها و مطالبات مردم به جان آمده خواست
رفرميسمي كه رهبر جنبش سـبـز آن،       .  قالب كند

بارها تاكيد كرده است كه خواستار بازگشـت بـه     
. دوران اوليه حكومت و قانون اساسـي آن اسـت      

همان قانوني كه هزاران بار توسط خـود آنـان و       
تمام  عوامل حكومتي زير پا گذاشته و نقض شـده  
است، تماميت خواست اصالح طلبان را تشـكـيـل    

كننـد   تر آنكه رهبران آن اعالم مي دهد و  جالب مي
كه هيچ نقشي در  اين جنبش نداشتـه و صـرفـا        

 .دنباله رو مردم هستند
اما حكومت جمهوري اسالمي در اين امر تـنـهـا      

ي حاكم، اعم از غـالـب و          تماميت طبقه.  نيست
مغلوب و اپوزوسيون داخلي و خارجي حكـومـت   
و اصالح طلب و ليبرال و سلـطـنـت طـلـب و          

هاي  مشروطه خواه و مدافعان جدي آنان در دولت
، در اين مسالـه وحـدت     ... اروپايي و امريكايي و 

ي مـمـكـن، از        بايد با هر وسيله نظر دارند كه مي
اصـالح  .  راديكاليسم اين جنبش جلوگيـري كـرد    

ايـن  ( هـا       طلبان رانده شده از حكومت و ليبـرال 
مرتبا به اين حـكـومـت    )  نمايندگان متوهم سرمايه

كنند كه با اعمال خشن و بي رحـمـانـه     گوشزد مي
خود، موجب گسترش راديكاليسم و نهايتا موجب 
انقالب خواهد شد كه موضوعي بسيار خطرناك و 

آنهـا فـكـر      .  شود گناهي نابخشودني محسوب مي
بند و  كنند كه اگر حداقلي از يك دموكراسي نيم مي

يا به ( به قول معروف يك شير بي يال  دم و اشكم 
حداقلـي از يـك آب         :  گفته مير حسين موسوي

تـوان بـه تـرمـيـم و               باشد، مـي )  جوي باريك
طـيـف   .  بازگرداندن ثبات و وحدت اميدوار بـود   

اصالح طلبان در همراهي كامـل بـا سـرداران و          
مثل مـخـمـلـبـاف،      ( گران و پاسداران سابق شكنجه

هـاي عـقـب         و ليـبـرال  ...)  سازاگارا و سروش و
خواهند  ، مي... اي همچون سحابي و يزدي و  مانده

ورزي و براي به اصطـالح   زير لواي عدم خشونت
جلوگيري از كشته شدن بيگناهـان و حـفـظ و          

هـاي     جلوگيري از فروپاشي و تقسيم ايران، تـوده 
مردم ايران را دست بسته به مسلخ برده و به تسليم 
كشانده و مطالبات جدي و انساني آنها را تا حـد    

هايـي در     ممكن از محتوا خالي كرده و به خواسته

جهت تقسيم مجدد قدرت و سهيـم شـدن ايـن        
هاي مختلف وزارت و وكالـت   حضرات در كرسي

 .مجلس تبديل كرده و تقليل دهند
رسد اين امر حداقل بـه ايـن شـكـل            به نظر مي

مفتضاحانه و رسوا، قابل انجام نباشد، زيـرا ايـران     
داري، كه درگير يك بـحـران    كشوري است سرمايه

عظيم سياسي و اقتصادي و اجتماعي اسـت كـه       
سال گذشته، به هيچ وجـه از     33حداقل در طول 

ي اين بحران، نه تنهاكاسـتـه نشـده،       عمق و دامنه
اين .  بلكه هر روز بر ابعاد آن نيز افزوده شده است

نظام براي حل معضالت خود، تالش داشته تـمـام   
دستاوردها و امتيازات و نقاط مثبتي را كه مردم در 

اند را پـس     مراحل و مبارزات مختلف كسب كرده

گرفته و دائما بر  بي حقوقي و فقر و فالكت مردم 
و ستم و تبعيض و نابرابري، شدت و حدتي كـم    

 .نظير ببخشد
در اين رابطه با دستگيري و اعدام فعالين و رهبران 

و چه  60عملي و روشنفكران انقالبي، چه در دهه 
هاي گوناگون مبارزه، آنهـا را     بعد از آن در عرصه

متوقف و فعاليت هر گونه تشكل و انسجـامـي را     
در نطفه خفه و راه را براي سـودآوري هـر چـه        

دار ايران و پيوستن آن به نظام  ي سرمايه بيشتر طبقه
داري جهاني هموار و خود را بـه عـنـوان       سرمايه

) مانده هر چند عقب( درد بخور نيرويي كارآمد و به
رغـم ايـن     عـلـي  .  ي حاكم جا بزند براي كل طبقه
نظير و وحشتناك، مبارزه و فعاليت و   سركوب كم

مقاومت  مردم  براي يك زنـدگـي انسـانـي و           
يابي به رفاه و آزادي و حقوق اوليه زندگـي،   دست

هيچگاه به طور تمام و كمال متوقف نشده است و 
با ابتكارات و فعاليتي متمدانه و مدرن، دنبال شـده  

 .است
هاي مختلف كارگران، زنان، دانشـجـويـان،    جنبش

معلمان و پرستاران و جوانان به تنـگ آمـده، بـا        
هاي گـونـاگـون،      كسب تجارب و آموختن درس

زيربناي اين جنبش عظيم ضد ديكتاتوري موجـود  
هايي كه آرزو و آمـال آن،     جنبش.  در ايران هستند

از دل انقالب ناتمام و پرقوت از كف رفته، انرژي 
همان طور كه در  .  بخشند گيرند و به آن نيرو مي مي

موسوي بهـانـه    ” :  شعاري پس از انتخابات بيان شد
مي بينيم كه مردم بـه    ”  كل نظام نشانه است/  است

هاي خود كوتاه نيامده و با  ها از خواسته اين راحتي
مستحكم كردن صفوف خود، راه را براي پيشروي 

 .نمايد هر چه بيشتر هموار مي
هر چند در اين زمينه عدم سازماندهي گستـرده و    
موثر و نبود يك تئوري منسجم، در نظر و ديدگـاه  

نظران، از نقايـص جـدي ايـن         بخشي از صاحب
شود كه آن را يك نقطه ضعف  مبارزه محسوب مي

كاري اين جنـبـش   كننده براي ادامه اصولي و تعيين
دانند و به درجات زيادي درست هم هست، اما  مي

اي كنوني، يك جنبـش   بايد اضافه كرد جنبش توده
ماه دور جـديـد        7يا  6عظيم است كه در همين 

گيري خود، نشان داده است كه با توجـه بـه      شكل
هاي خود، تا چه حد راه دشوار كنوني را بـا     داشته

برانگيـز طـي كـرده         كننده و تعجب سرعتي خيره
با اينكه از زمان شروع آن تا كنـون، از آن      .  است

رهبري و سازماندهي ظاهرا شـنـاخـتـه شـده و          
كالسيك محروم بوده، اما اين جنبـش مـدرن تـا        
همين جا هم توانسته است از امكـانـات دنـيـاي       
مدرن همچون اينترنت و ماهواره و موبـايـل، بـه      

ها و  بهترين نحو براي سازماندهي و پيشبرد انديشه
نمايش حركات و حقانيت خود، نهايت استفاده را 

هاي متمدن و شـريـف    ببرد و به اين ترتيب، انسان
را در اقصي نقاط دنيا به تحسـيـن و حـمـايـت          

نگاه كنيد كه چـگـونـه ابـزارهـاي        .  واداشته است
هاي مـردم از دسـت           فريبي و انحراف تودهعوام

شود تا جايي كه موجب هراس  حكومت خارج مي
نگاه كنيد به از .  مانند در آنها شده است و ترسي بي

دار پايين كشيدن دو نفر در سيرجان، نگاه كنيد بـه  
ي اطالع رساني آنها و  جنبش مادران مبارز و نحوه

هاي مختلف كارگران، زنان، جنبش
دانشجويان، معلمان و پرستاران و 

جوانان به تنگ آمده، با كسب تجارب و 
هاي گوناگون، زيربناي آموختن درس

اين جنبش عظيم ضد ديكتاتوري 
 موجود در ايران هستند
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همچنين ابتكارات و خالقيت و شجاعت پـرشـور   
.... نگاه كنيد به حمايت مردان مبارزي كـه      .  آنان

نگاه كنيد به حضور مستمر مردم براي شركت در   
اعتراضات و مقابله با چاقوكشان و موتورسواران و 

 . ساير  اوباشان
يابي و ر هبري، نـبـايـد    بنابراين تلقي ما از سازمان

اوال عجوالنه و ثانيا صرفا به گسـتـرش اشـكـال         
مرتبا از اعمـاق  .  شناخته شده و سنتي محدود باشد

و درون اين جنبش، نسل جديـدي از رهـبـران،        
هر روزي كه .  ساخته و پرداخته شده و خواهد شد

هـاي  گذرد شاهديم كه اين جنبش، در عـرصـه   مي
گوناگون همچون جنبش كارگـري، زنـان و يـا          
مدافعان حقوق كودك و فعالين محـيـط زيسـت،      

صـرف  ( هاي    ها، سنديكاها و شوراها و نهاد كانون
-ها و اشكاالت و نقاط ضـعـف  نظر از محدوديت

آورد و آنها را تقويـت  مختلفي را بوجود مي)  شان
كند و به احتمال بسيار زياد، از اين پس نيز اين  مي

روند متوقف نشده و هر روز ابعاد آن گسـتـرش     
خواهد يافت و قطعا با گسترش اين روند، رژيم را 

 .به عقب نشيني وادار خواهد كرد
هـاي  حين ورشكستگي سيستم اقتصادي و بحـران 

رود كه با تصـويـب      گوناگون اقتصادي، انتظار مي
ها، بار  ي هدفمند كردن يارانه شدن و اجراي اليحه

هاي محروم و فقير و فرودست شـهـري    ديگر توده

هاي اطـرافشـان، بـه       در شهرهاي بزرگ و شهرك
ي جديدي كشانده شوند و عالوه بـر  ميدان مبارزه

هاي موجود، موجي گسترده از جنبش فقـرا   جنبش
و گرسنگان و بيكاران و محرومان، خواب راحـت  

هاي داخـل  را بر چشم اعوان و انصار و ايدئولوگ

ياد بياوريد به.  ي حاكم، حرام گرداند و خارج طبقه
شهر و   ي هفتاد در مشهد و اسالم هاي دهه شورش

قزوين را كه به دنبال طرح تعديل اقتصادي دولـت  
-بدين.  هاي فقير برپا شد رفسنجاني، از طرف توده

هايي كه در ديواره اين سـد و ايـن        سان، شكاف
تـر راه را         اختناق ايجاد خواهد شد، هرچه سريع

تـر     براي جنبش ضد ديكتاتوري، هموار و آمـاده   
توان ادعـا كـرد و          پس خيلي ساده مي.  نمايد مي

اميدوار بود كه نه تنها حاكمان فـعـلـي، بـلـكـه            

طلبان و ساير رهبران جنبش سبز نـيـز، بـه       اصالح
وجه داراي آن قـدرت و تـوانـمـنـدي و                هيچ

پارچگي نـيـسـتـنـد كـه ايـن            سازماندهي و يك
لوكوموتيو پرتوان را كامال  متوقف و آن را بـه          

-البته در اين سركوب هولناك، راه.  بيراهه بكشانند
كـاري و    اندازي، فـريـب  هاي بسياري براي سنگ
 .خرابكاري وجود دارد

اي كه بايد بـيـان    ترين نكته ترين و كليدي اما اصلي
داري، اين طبقه كارگر اسـت     در نظام سرمايه:  كرد

اش در توليد و سيـسـتـم،     كه به حكم شرايط عيني
تواند با رهبري داراي آن چنان توانايي است كه مي

ديدگان و محرومان و   خويش و هدايت تمام ستم
اي تغيير دهد كـه      زحمتكشان، وضعيت را به گونه

ديكتاتوري و نابرابري را از بين برده و آزادي و       
برابري را جايگزين هرگونه ستم طبقاتي، جنسيتي، 

نمايد و با آزاد كردن خود، تمام جامعه ...  مذهبي و
 .را نجات دهد

در صورت حضور فعال جنبش كارگري، زمـيـنـه    
-براي گسترش جنبش ضد ديكتاتوري فراهم مـي 

توانـد راه را       جنبش ضد ديكتاتوري نيز مي.  شود
اي و تعرضي جنبش براي ورود پر صالبت  و توده

تر نـبـردهـاي       هاي تعيين كننده كارگري به عرصه
 .طبقاتي و سياسي آينده، هموار نمايد

 انديدانشجو زندان 200بيش از 

با اولين قشـري كـه        ،هميشه در مقابل اعتراضات
متاسفانـه در    .  كنند، قشر دانشجو استبرخورد مي

اين حوادث اخير نـيـز بـه بـازداشـت وسـيـع              
 .دانشجويان و برخوردهاي سنگين با آنان پرداختند

هـاي گسـتـرده      طي روزهاي اخـيـر، بـازداشـت      
هـاي     دانشجويان و فعاالن دانشجويي در دانشگـاه 

تـعـداد ايـن      .  مختلف كشور ادامه داشتـه اسـت    
ويژه در دانشگاه فردوسـي مشـهـد،       ها به بازداشت

هاي تهران و دانشگاه هاي  دانشگاه كرمان، دانشگاه
قبل از آن،     .  رسدآزاد در هر شهر به ده ها تن مي

-چهار عضو شوراي مـركـزي سـازمـان دانـش         

 .نيز دستگير شده بودنـد )  ادوار تحكيم( آموختگان 
هاي مختـلـف    ها نيز بازداشت در بسياري شهرستان

شان  ايم كه متاسفانه به دليل وسعت و وسيعي داشته
ها را تـحـت      و هم به اين خاطر كه بعضا خانواده

ها هـم     دهند كه انعكاس ندهند و آن فشار قرار مي
دهند، باعث شده است كه آمار دقـيـقـي       خبر نمي

 .وجود نداشته باشد
كنـنـد    ها است كه فكر مي تجربگي خانواده البته بي

هايشان، شايد تـاثـيـر       عدم انعكاس بازداشت بچه
شـان   چنين آزادشدن مثبتي در روند نگهداري و هم

توان گفت كه در حال حاضـر   ولي مي.  داشته باشد

سـر  نفر از دانشجويان در بازداشت به 200بيش از 
 .برند مي

ها، محافل دانشجويي و  واكنش دانشگاه
 هاي اخير  استادان در قبال بازداشت

عليرغم اين كه امتحانات پايان ترم دانشگاه اسـت    
و حضور دانشجويان در دانشگاه خيلـي پـررنـگ      

چنين به دليل تعطيالت مـربـوط بـه         نيست و هم
ها و    فرجه پايان ترم، دانشجويان بعضا در خوابگاه

محافل دانشجويي نيز حضور ندارند، ولي با ايـن    
هاي گوناگوني  هاي اعتراضي به شكل حال، واكنش

 .ادامه داشته است

رود كه با تصويب شدن و  انتظار مي
ها،  ي هدفمند كردن يارانه اجراي اليحه

هاي محروم و فقير و  بار ديگر توده
فرودست شهري در شهرهاي بزرگ و 

هاي اطرافشان، به ميدان  شهرك
 ي جديدي كشانده شوند مبارزه



 

 اخبار دانشجويي 5 1388دي / شماره سوم

 غيبت اعتراضي گروهي از دانشجويان در امتحانات 
هايي كـه در مـنـابـع خـبـري             بر اساس گزارش

دانشجويي منتشر شده است، دانشجويان بـرخـي     
هاي ايران در حمايت از دانشجوياني كـه    دانشگاه

هـاي اخـيـر مـورد         دستگير شده و يا در ناآرامي
اند، از حضور در امتحانات سر خشونت قرار گرفته

 .اندباز زده
معاون آموزشي وزارت علوم در اين باره گفت كـه  
براي دانشجوياني كه با عدم حضور در امتحانـات،  
خالف قانون عمل كنند، غيبت غيرمجاز و نـمـره     

اگـر شـركـت نـكـردن          و   شود   صفر منظور مي
دانشجويان در امتحانات در راستاي جريانات اخير 

شان در نظر گرفـتـه   باشد، برخوردهايي فراتر براي
 .خواهد شد

تكنيك براي حمـايـت از     دانشجويان دانشگاه پلي

-امتحان پايان 40كالسي در بندشان، حدود هم 12
-ترم خود را در روزهاي مختلف لغو كرده و مـي 

مسـئـولـيـن     . خواهند اين حركت را ادامه بـدهـنـد   
تكنيك در اين مدت از هـر ابـزاري       دانشگاه پلي

اند، براي فشار بر دانشجويان معترض استفاده كرده
دانشجو را در همان روز اول    15از جمله اين كه 

به كميته انضباطي احضار كردند؛ پس از احضارهـا  
و ادامه تحريم امتحانات، با تعدادي از دانشجويـان  

اند و آنها را به دفتر حـراسـت     تماس تلفني گرفته
مـعـاون حـراسـت بـه          .  انددانشگاه احضار كرده

دانشجويان احضار شده گفته است كه خود را بـه    
بـه  .  دفتر پيگيري وزارت اطالعات معرفي كـنـنـد   

دستور رييس دانشگاه پـلـي تـكـنـيـك، بـراي              
دانشجويان غايب در امتحان، بالفاصله نمره صفـر  

در كارنامه سايت آموزشي دانشگاه، منظـور شـده     
 .است

هاي علم و صنعت، خواجه نصير، هنـر  در دانشگاه
و كرمانشاه هم، دانشجويان دست بـه تـحـريـم         

دانشجويان دانشگاه هنـر بـا     . انتخابات خواهند زد
اي بازداشت گسترده و كشتار خونيـن  صدور بيانيه

مردم و دانشجويان را در روز عاشورا و چهارشنبـه  
بعد عاشورا در دانشگاه آزاد مشهد، محكوم كـرده    

اند تا زمانـي كـه بـه وضـعـيـت             و اعالم داشته
دانشجويان بازداشتي رسيدگي نشود و قاتلين ملت 

هاي رسمي محاكمه نشوند، امتـحـانـات    در دادگاه
 .را برگزار نخواهند كرد 1388نيمه اول سال 

 احكام سنگين براي فعاالن دانشجويي 
سلمان سيما، عضو شوراي سياستگذاري سـازمـان   

، بـه  ) ادوار تحكيم وحدت( دانش آموختگان ايران 
ايـن  .  شش سال حبس تعزيري محكوم شده اسـت 

 .آبان در بازداشت است 23فعال دانشجويي از 
جرم وي اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشويق و   
شركت در تجمعات و تشويش اذهان اعالم شـده    

 1387تـيـر      18بار در سلمان سيما قبال يك.  است
 209روز را در بند  40نيز بازداشت شده و حدود 

 .زندان اوين گذرانده بود
ناصح فريدي، دبير سابق انجمن اسالمي دانشـگـاه   
تربيت معلم تهران و عضو ستاد شهروند آزاد نيـز،  

ضربه شالق محكوم شـده     74سال حبس و  6به 
، دو روز بعـد از    1388خرداد  24وي روز .  است

انتخابات بازداشت شد و بعد از سه ماه بـازداشـت   
ميليون توماني از زنـدان       50موقت، با قرار وثيقه 

 .آزاد شد

حكم چهار سال حبس تعزيري مـحـمـد تـابـع          
محمدي، از دانشجويان دانشگاه شيراز كه در روز   

 .آبان بازداشت شده بود، تاييد شده است 13
رونده سيد حامد كاووسي، دانشجوي بـازداشـت   پ

سال حبس تعـزيـري    3آبان نيز كه به  13شده در 
دادگاه تجديد نـظـر    16محكوم شده بود، به شعبه 

 .ارسال شده است

 هاي مشهد در كوي پليس  ضرب و شتم دانشجويان بازداشتي دانشگاه
پس از حمله خونين چهارشنبه و پنجشنبه نهـم و    
دهم دي ماه به دانشگاه آزاد مشهد و اعـتـراضـات    

هاي مشهـد،  گسترده به اين حمله در همه دانشگاه
دانشجوي دانشگاه  7دانشجوي دانشگاه آزاد،  210

 10دانشجوي دانشگـاه خـيـام و           35فردوسي، 
دانشجوي دانشگاه سجاد مشهد بازداشـت و بـه       

 .كوي پليس مشهد منتقل شدند
دانشـجـوي      6در ميان دانشجويان بازداشت شده، 

دانشگاه فردوسي از چهارشنبه و يك دانشـجـوي     
ديگر، از روز عاشورا، همچنان در كوي پليس در   

همچنين از وضعيت دانشجويان مـجـروح     .  بندند
دانشگاه آزاد مشهد، كه از صحن ايـن دانشـگـاه        

 . ربوده شدند، هيچ اطالعي در دست نيست
به گفته يكي از دانشجويان آزاد شـده، رفـتـاري        
خالف شان دانشجو در اين محل با دانشـجـويـان    
مي شود و بازجويان با ضرب و شتم، دانشجويـان  

را تحت فشار گذاشته و آنها را در شرايط بسـيـار   
نامناسب در سلول هاي چند ده نفـره نـگـه مـي         

 .دارند
دانشجويان دانشگاه هاي آزاد، فردوسي، خـيـام و     
سجاد مشهد اعالم كرده اند كه در صـورت ادامـه     

هايشان، اعتـصـاب كـرده و         بازداشت همكالسي
 . ترم را تحريم و لغو خواهند نمودامتحانات پايان
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 خبري، با خانواده خود تماس گرفتمجيد توكلي بعد از يك ماه بي
مجيد توكلي، دانشجوي دانشگاه اميركبير تهران كه 

آذر    16در جريان اعتراضات دانشـجـويـي روز        
خبري، بـراي  بازداشت شده بود، بعد از يك ماه بي

اولين بار با خانواده خود تماس گرفتـه و اعـالم       
 .كرده كه حكم دادگاه او صادر شده است

آذر بعد از سخنرانـي در     16مجيد توكلي در روز 

جمع دانشجويان معترض در دانشگاه اميركبيـر و    
. پس از خروج از اين دانشگـاه، بـازداشـت شـد        

دوستان مجيد توكلي گفتند كه ماموران امنيتـي در    
چند .  اندهنگام بازداشت، مجيد توكلي را كتك زده

-ساعت بعد از بازداشت مجيد توكلي، خبرگزاري
هايي از او بـا      هاي نزديك به دولت ايران، عكس

مقنعه و چادر منتشر و ادعا كردند توكـلـي بـراي      
ها را پـوشـيـده      اين لباس”  فرار از دست ماموران“

ها، تعدادي از   در پي انتشار اين عكس.  بوده است
هاي مردان حامي جنبش اعتراضي، با انتشار عكس

با حجاب خود در اينترنت، بـا مـجـيـد اعـالم            
 . همبستگي كردند

 تظاهرات اعتراضي همسران كارگران شركت صنايع اراك 
نفر از همسران كارگران شركت صنايع  50بيش از 

اراك در مقابل استانداري شهر اجتماع كـردنـد و     
علت اجتماع و   .  دست به تظاهرات اعتراضي زدند

مـاهـه      5پيمايي اعتراض كنندگان، تـعـويـق        راه
كـارگـر در      250.  دستمزدهاي همسران آنان است
كنند و اسـتـثـمـار     اين واحد بزرگ صنعتي كار مي

ماه است كه دستمزدهاي آنـان بـه      5شوند، اما مي

داران مصادره شده اسـت  طور كامل توسط سرمايه
هايشـان، در مـيـان        و آنها و تمامي افراد خانواده

-گرسنگي و فقر و بيماري و محروميت از ابتدايي
خـود  .  زنـنـد  ها دست و پا مـي ترين حقوق انسان

كارگران بارها در مقابل نهادهاي دولـتـي جـمـع       
هاي اعتراضي پيمايياند، راهاند، تظاهرات كردهشده

هاي مربوطه شـكـايـت      سازمان داده و به سازمان

اند، اما در هيچ كجا با هيچ گوش شـنـوايـي      كرده
تظاهرات اعتراضي همسران ايـن    .  اندمواجه نشده

كارگر، ادامه مستقيم مبارزات قبلي خود آنـان   250
-زن معترض در اين اجتماع فرياد مـي    50.  است

انـد و    هايشان گـرسـنـه     زدند كه خودشان و بچه
 .خواهندشان را ميدستمزد شوهران

 هاي لبني كندلوس بحران در كارخانه توليد فراورده
كارخانه توليدي كندلوس، زماني از معتـبـرتـريـن     

هاي لبنـي در شـمـال         هاي توليدي فراورده واحد
كشور محسوب و عمده اقالم توليدي آن به خارج 

 .شد از كشور صادر مي
در :  تني چند از كارگران كندلوس در تنكابن گفتند

حال حاضر اين شركت با يك سـري مسـائـل و        
مشكالتي مواجه شده كه بيش از هـر چـيـزي،          

 .شوندكارگران آن متضرر مي
از جمله اين مشكالت، نـبـود تشـكـل شـوراي          

هاي ساليانه و    اسالمي كار، پرداخت نشدن پاداش
آبـاد از    خوداري اداره بيمه تامين اجتماعي عبـاس 

 .تمديد دفاتر بيمه كارگران است
شود بدهي شركت به سـازمـان تـامـيـن         گفته مي

هاي بـيـمـه       اجتماعي، دليل تمديد نشدن دفترچه

هاي قبل، ليست بيمه  كه حتي در ماهطورياست، به
كارگران بدون واريز حق بيمه از سوي كـارفـرمـا      

كارخانه كندلوس بـه دلـيـل      .  شده است ارسال مي
كـارگـر    85تاخير چهار ماهه در پرداخت مطالبات 

خود و بدهي به سازمان تامين اجتماعي، در حـال    
هاي صنعتـي داراي     عنوان يكي از واحدحاضر، به

 . شود بحران شناخته مي

 اعتراض كارگران مترو به دليل عقب افتادن دستمزد
بيش از پانصد تن از كارگران مشغول به كـار در      
ايستگاه در دست احداث متروي پل صدر، تجمـع  

 .كرده و دست از كار كشيدند
نزديك به سه :  يكي از كارگران معترض تاكيد كرد

عالوه كـارگـران   كارگر مترو به 500سال است كه 
-نفري را تشكيل مـي  800افغاني كه يك جمعيت 

كشنـد   دهند، براي احداث اين ايستگاه زحمت مي
و نزديك به شش ماه است كه حقـوق دريـافـت      

 ...اندنكرده
كدام از كارگران، زمان امضاي قرارداد خـود،      هيچ

از متن قرارداد خبر ندارند و كارفرمـا بـا دسـت        
گذاشتن بر روي متن قرارداد، كـارگـر را بـراي          

 .خواند امضاي قرارداد فرا مي
: سرپرست كارگاه ايستگاه پل صدر نـيـز گـفـت        

گويند، نيست و نهايت، سه  طور كه كارگرها مي آن
 .شود ماه از تعويق حقوق آنها سپري مي

 . شود تا پايان هفته مشكل آنها حل مي: وي افزود
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 اعتراضات كارگري در مجتمع صنعتي ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان، مجتمع صنعتي بزرگي اسـت    

پرسنـل   10000پرسنل رسمي و  8000كه بيش از 
اين كارخانه دجار بـحـران مـالـي       .  قراردادي دارد

هـر  .  شديدي است و در آستانه ورشكستگي است
ماه، كارخانه شاهد چندين اعتصاب كـارگـري در     

علـت آن، بـدهـي        .  هاي پيمانكاري استشركت
صدها ميلياردي كارخانه، كسادي بازار محصوالت 

، واردات   ... گـرد و   فوالدي اعم از تيرآهن، مـيـل  
هاي پاييـن ايـن     گرد چيني و قيمتتيرآهن و ميل

كه هزينه توليد بيشتر از نحويمحصوالت است، به
 .قيمت فروش است

پرداخت حقوق بازنشستگان اين شركت، با خـود    
ذوب آهن است و  به تازگي با خصوصـي شـدن     
فوالد مباركه و فوالد خوزستان، پرداخت حـقـوق   
بازنشستگان اين دو شركت هم بـه ذوب آهـن         

 280اصفهان محول شده كه در سال، بار مـالـي       

 .كـنـد  ميليارد توماني را به ذوب آهن تحميل مـي   
به دليل مشكالت ياد شده، بدهي ذوب آهـن بـه     

هـا،  هاي پيمانكار زياد شده و اين شـركـت  شركت
 .شان را ندارندتوان پرداخت حقوق كارگران

ها، از دو تا شـش مـاه     كارگران بيشتر اين شركت
اي نيـسـت   اند و هفتهشان را دريافت نكردهحقوق

ها، دست به اعتـصـاب   كه كارگران يكي از شركت
 :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله مي. نزنند

كارگران سه شركت پيمانكاري كـه در پـروژه         -
كنند، در جلوي ساختمـان  توازن ذوب آهن كار مي

مديريت ذوب آهن تجمع كردند و براي چنـديـن   
ساعت، پرسنل اداري را در ساختمان مـحـبـوس      
كردند و به كسي اجازه خروج از ساختمان ندادنـد  
تا سرانجام معاون نيروي انساني ذوب آهـن، بـه       
ميان كارگران آمد و به آنها قول داد بـا پـرداخـت      

هايشان، حقوق آنها كـه شـش مـاه        بدهي شركت

 .پرداخت نشده، داده شود
هاي حمل و نـقـل     تن از رانندگان كاميون 400  -

ذوب آهن، كه پيمانكار آن شركت احياگستران از   
هاي شركت احياي فـوالد سـپـاهـان       زير مجموعه

شـان را    ماه حـقـوق   4آنها .  است، اعتصاب كردند
بعد از اين اعتراض، دو ماه حـقـوق   .  نگرفته بودند

 .آنها بالفاصله پرداخت شد
ماه كه حقوق بازنشستگان ذوب آهن ده   در آبان  -

روز به تاخير افتاد، بازنشستگـان در چـهـار راه          
نقاشي اصفهان، كه نزديك كانون بـازنشـسـتـگـان      
ذوب آهن است، تجمع كردند و چـهـار راه را         
بستند كه پس از زماني كوتاه، همان روز حـقـوق     

 .شان پرداخت شد
در كارخانه شايعاتي پخش شده كه به علت بحران 

هاي ماهانه لـغـو   مالي شركت، ممكن است پاداش
 . شود يا به ميزان قابل توجهي كاهش يابد

وندي، از فـعـاالن   پژمان رحيمي و محمد اسماعيل
كارگري و اعضاي انجمن فرهنگي سايه در اهـواز،  

ايـن دو فـعـال        .  اندسال زندان محكوم شده 5به 
كارگري و فرهنگي، چند وقت پيش دستگير شدند 

 50و پس از تحمل دو ماه زندان، با قرار وثـيـقـه      
 .ميليون توماني آزاد شدند

بر اساس اين حكم، كه از سوي شعبه يكم دادگـاه  
 2انقالب اسالمي اهواز صادر شده است، مـدت      

سـال     3سال از اين محكوميت، تعزيري است و     
سال، به حالت تعـلـيـق در       5باقي مانده به مدت 

  .آمده است

 حكم زندان براي دو تن از فعاالن كارگري اهواز

دو كارگر پيمانكار پروژه آب و فاضـالب مـيـدان      
عتيق اصفهان، كـه در اثـر ريـزش خـاك در                 

هايي از اين پروژه در زير آوار باقي مـانـده    قسمت
 .بودند، جان خود را از دست دادند

در توضيحات شركت آب و فـاضـالب اسـتـان         
كارگران اين شركت زير نـظـر   :  اصفهان آمده است

پيمانكار و در راستـاي درخـواسـت شـهـرداري          

اصفهان، مشغول جابجا كردن كـلـكـتـور اصـلـي         
به گفتـه  .  هدايت فاضالب بودند كه اين اتفاق افتاد

شركت آب و فاضالب استان اصـفـهـان، وجـود       
هاي رسي و بافت خاص  هاي شن در ميان اليه اليه

خاك اين منطقه حفاري، كه ريزشـي و از نـوع         
آبرفت است، در بروز اين حادثه منجر بـه فـوت       

 .كارگران شركت پيمانكار، موثر بوده است

 حوادث كار اين بار در اصفهان قرباني گرفت

براي دريافت نشريه جهان نوين، از لينك زيـر  
 :استفاده كنيد) آرشيو نشريه(

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

jahanenovin@gmail.com 
براي تبادل نظر با هيات تحريريه و يا ارسـال    

تان براي انتشار در جهان نـويـن، بـا        مطالب
 .همين ايميل تماس بگيريد

تدريج در وبالگ جهان نوين مطالب نشريه، به
-براي تبادل نظر جمعـي، مـي    . شودمنتشر مي

تان را مـنـتـشـر     توانيد در اين وبالگ، نظرات
 :كنيد

http://jahanenovin.blogspot.com 
در صورت امكان، جهان نوين را به ايـمـيـل      

 .دوستان خود ارسال كنيد
جهان نوين، مناسب پريـنـت    pdfاين نسخه 
با پرينت و تكثير نسخه .  است A4روي كاغذ 

توانيد طيف مخاطبـان  كاغذي جهان نوين، مي
 .جهان نوين را گسترش دهيد
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ي زنان در تظاهرات و اعتـراضـات    حضور گسترده
خياباني در روز عاشورا، با دستگيري و بـازداشـت   

منصوره شجاعي، زهره .  بسياري از زنان همراه شد
تنكابني، بدرالسادات مفيدي، مهين فهيمـي، لـيـال      
توسلي، نـوشـيـن عـبـادي، نسـريـن وزيـري،               

شمي آذر، آتيه يوسفي، بـهـاره هـدايـت،        ها نيلوفر
از ...  و   فروغ ميرزايـي  نفيسه اصغري، مريم ضياء،

 . جمله دستگير شدگان هستند
برخي از اين زنان در روز عاشورا و در خـيـابـان      

توان به خـانـم نـيـلـوفـر            اند كه ميدستگير شده
آذر، دانشجوي معماري دانشـگـاه تـهـران       شمي ها 

اشاره كرد كه به همراه مادرش، شهرزاد نصيري در 
مـادر وي، روز       .زاده دستگير شدند خيابان جمال

چهارشنبه بعد از ظهر با تعهد آزاد شده است، امـا  
 .اند شمي را به زندان اوين منتقل نموده ها نيلوفر

شب و  يا -ها در منزل خود و نيمهبيشتر بازداشتي
حتا در مـواردي  . اندصبح بسيار زود بازداشت شده

انـد   كه فرد مورد نظر در منزل نبوده، منتظر او مانده
شان را   و يا فرزندان)  مانند خانم منصوره شجاعي( 

اند كه با مادرشان تماس بگيرند تا بـه    مجبور كرده
 ).مانند خانم مريم ضيا(منزل مراجعه كند 

نفيسه اصغري، دانشجوي ممتاز كارشناسي ارشـد    
رشته مهندسي شيمي دانشگاه شريف، نيز روز سـه  
شنبه بعد از تماس مسئوالن وزارت اطالعات، بـه    
دفتر پيگيري اطالعات مراجعه نموده و تا كـنـون     

آتيه يوسفـي، از     .خبري از وي در دسترس نيست
 -اعضاي كمپين يك ميليون امضا و از فعاالن ملـي 

مذهبي رشت نيز بازداشت شده و به زندان مركزي 
 .رشت منتقل شده است

پروانه راد، يكي ديگر از زناني است كـه در روز      

خانواده پـروانـه راد،       .  عاشورا دستگير شده است
كه باالخـره  خبر بودند تا اينچندين روز از وي بي

اش روز، از زندان اوين با خـانـواده     7وي پس از 
تماس گرفت و خبر بازداشتش را در زندان اويـن  

 .داد
شيوا نظرآهاري، آذر منصوري، سميـه رشـيـدي،      

... دوست، مهديه گلـرو و   زهرا جباري، كبري زاغه
اند نيز، همچنـان  كه در روزهاي قبل بازداشت شده

 . در زندان هستند
شود ساير زنان بازداشتي در روز عاشـورا  گفته مي

سـر  در شرايط بسيار دشواري در زندان اويـن بـه    
برند و از امكانات رفـاهـي الزم در زنـدان             مي

ها، نبود غـذاي     شدت بازجويي.  برخوردار نيستند
سـبـب   ....  كافي و مناسب، برخوردهاي نامناسب و
 .نگراني والدين و بستگان آنها شده است

 نگار، دانشجو و فعال اجتماعي ي زنان روزنامه دستگيري گسترده

 جنسيتي طرح تفكيك 
 هادر دانشگاه

مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت عـلـوم،       
 :تحقيقات و فناوري گفت

تنها در مواردي كه متقاضي تـأسـيـس دانشـگـاه        
دخترانه يا پسرانه وجود داشته باشد، با بـررسـي     

انـدازي  شرايط منطقه و ضوابط قانوني، مجوز راه  
 . كندها را صادر مي گونه دانشگاهاين

دو تصوير از رفتار پليس با زنان مـعـتـرض و      
يي كه توسط تظاهرات  ها همچنين زنان با پليس

اند، گوياي آن كنندگان خشمگين محاصره شده
هاي تهران چيزي است كه در عاشورا در خيابان

 .اتفاق افتاد
در تصوير اول، دو زن در محاصـره مـامـوران      

اند و يكي از ماموران، باتـوم را بـراي       انتظامي
 .زدن باال برده است

در عكس دوم، دو زن دستـانشـان را حـايـل         
اند كه تا چند لحظه قبل مشغـول  ماموراني كرده

 .انداند و اكنون در محاصره مردمزدن بوده
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دي كميسيون قضايي و حـقـوقـي       9ي  در جلسه 
ي حمايـت   اليحه 23مجلس شوراي اسالمي، ماده 

ي ازدواج مجدد به مردان  از خانواده مبني بر اجازه
 .مورد تصويب شد 10در 

رضايت همسر اول، عدم قدرت همسـر اول بـه       
ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهـر  
مطابق با حكم دادگاه، ابتالي زن بـه جـنـون يـا         

موردي اسـت   10مورد از  4العالج،  امراض صعب
 .ازدواج مجدد دارد  كه مرد اجازه

هنگام محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي بـه    
مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي، كه بر اثـر  

عجز از پرداخت، منجر به يك سـال بـازداشـت        
توانـد   مرد به محض صدور حكم قطعي، مي شود، 

اما اگر زن با ارتـكـاب   .  تقاضاي ازدواج مجدد كند
جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي بـه  
دليل عدم توان پرداخـت ايـن جـزاي نـقـدي،            
بازداشت شود، در اين صورت مرد پس از انقضاي 

تواند تقاضاي ازدواج  مدت يك سال بازداشت، مي
 .مجدد كند

سوء رفـتـار يـا       ابتالي زن به هرگونه اعتياد مضر، 
سوء معاشرت زن، به حدي كه ادامه زنـدگـي را       
براي مرد غير قابل تحمل كـنـد، تـرك زنـدگـي          

عقيم بـودن   ماه،  6خانوادگي از طرف زن به مدت 
زن و غايب شدن زن به مدت يك سال، از ديـگـر   

البته غايب شـدن زن بـه       .  بندهاي اين ماده است
مدت يك سال، با ترك زندگي متفاوت است؛ بـه    

  اي كه ترك زندگي زن به معناي رفتن به خانه گونه
است و غايب شدن به معنـاي  ...  پدري، بستگان و 

اين است كه كسي نداند زن كجا رفته و اثري از او 
ي رسيدگـي   اي در رابطه با نحوه البته تبصره.  نباشد

دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانايي مـالـي     
آيـنـده         وجود دارد كه قرار است در جلسـه ...  و 

 . مورد بررسي قرار گيرد

 زن دوم دارند  ي گرفتن ده مورد كه مردان اجازه

گزارشي محرمانه از معاونـت پـرورشـى وزارت        
آموزش و پرورش و همچنين اظهار نظر مدير كـل  
دفتر امور آسيب ديدگان اجـتـمـاعـى سـازمـان           

سـال   9بهزيستى، از كاهش سن دختران فرارى به 
 .و بحراني شدن اين وضع حكايت دارد

ناصر نجاران، رئيس پليس امنيت خراسان رضوى، 
درصد دخـتـران فـرارى را         64با اشاره به اينكه 

آموزان مقطع راهنمايى و دبيرستان تشـكـيـل     دانش
سابقه آزار جنسـي در كـودكـي،        :  دهند، گفت مي

خشونت در خـانـواده، حضـور         ازدواج اجباري،  
والدين معـتـاد و مشـكـالت          ناپدري و نامادري، 

اي موثردر كاهش اقتصادي، از جمله عوامل زنجيره
سن فرار دختران از خانه است كه بر اساس آمارها 
در حال افزايش است و به مرور زمينه روسپيگـري  

 .آوردرا در ميان سنين پايين پديد مي
براي مثال، بيكاري پدر خانواده و پـايـيـن بـودن       

اي كه نرخ بـيـكـاري    سطح سواد وي را در جامعه
توان يك مشكل شـخـصـي       يك درصد است، مي

تـا     12دانست، اما وقتي نرخ بيكاري در كشور به 
رسد، اين مشكل ديگر يك مشـكـل    درصد مي 14

بنابراين بسياري از مسائلي كه در   .  شخصي نيست
-كفايتي خانواده برنمـي خانواده وجود دارد، به بي

 .گردد
بر اساس پژوهشي كه در هـمـيـن        :  گويد وي مي

درصد پـدران   25رابطه انجام شده، مشخص شده 
 .دختران فراري بيكار بودند

دهد كه سن فحشا در ايران بـه     مطالعات نشان مي
سال كاهش يافته است و دختران نوجوان كـه     10

اند، بيشتريـن تـعـداد       به تازگي وارد اين كار شده
 دهند  فواحش را تشكيل مي

در بررسي كه در خصوص :  افزايد علي احمدي مي
هزار و   6گروه سني زنان فاحشه انجام شد، از بين 

اي كه در كل كشور زنداني بـودنـد،    زن فاحشه 53
سال بيشـتـريـن تـعـداد را           25تا 12دختران بين 
دادند كه اكثر قريب به اتفاقشان دختران  تشكيل مي

 . فراري بودند
بر اساس گزارش نيروي انتظامي كشـور، سـاالنـه      

درصد از    75كنند كه  دختر از خانه فرار مي 6000
اين دختران فراري وارد چرخه زندگي خيـابـانـي    

 .كند شوند و خطرات زيادي آنان را تهديد مي مي

 كاهش سن روسپيگري و دختران فراري 

به گفته رييس سازمان ثبت احوال كشور، در حال 
درصـد و نـرخ          17حاضر آمار طالق در كشور 

 . درصد است 13ازدواج 

 آمار طالق و ازدواج 

ي ارايه شده از سـوي صـنـدوق         ها بر اساس آمار
حمايت از كودكان سازمان ملل متحـد در ايـران،       

ترين علت عوارض ناشي از بارداري و زايمان، مهم

سـال در       19تـا     15مرگ و مير مادران در سنين 
هزار مرگ  70سطح جهان است كه ساالنه منجر به 

 .شود   مي

  ساله بر اثر زايمان 19تا  15هزار مادر  70مرگ ساالنه 
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صـبـح      10:00دي ماه از ساعت    8روز سه شنبه 
هاي دستگـيـر شـدگـان روز          از خانواده تعدادي

اكـثـر   .  مقابل زندان اوين تجمع كردند عاشورا در 
شان، از شرايط ها از زمان دستگيري عزيزان خانواده

تعدادي از .  و وضعيت آنها خبري در دست ندارند
اند و يا  دستگير شدگان، هنگام دستگير زخمي بوده

هنگام انتقال آنها به زندان، مورد ضرب وشتم قرار 
 .اند گرفته

نفر از    140تا120دي ماه، تعداد  9روز چهارشنبه 
شدگان روزهاي تاسـوعـا و      هاي بازداشتخانواده
صبح در مـقـابـل و داخـل          9از ساعت  عاشورا،

دادگاه انقالب تجمع كردند و خـواهـان پـاسـخ         
مسووالن مبني بر وضعيت و مـكـان نـگـهـداري        

 . شان بودند عزيزان
نـفـر از        100دي ماه نيز بيش از      12روز شنبه 

آذر و روزهـاى         16هاى  خانواده بازداشت شده
تاسوعا و عاشورا، مجددا به دادگاه انقالب مراجعه 

چند نفر از حراست دادگاه انقالب در بيـن  .  كردند
ها آمدند و سعى كردند خـود را كـامـال         خانواده

خونسرد نشان بدهند، اما بعد از بحـث و جـدل       
مگر نيروى انتظـامـى   “ :  ها، به يكباره گفتندخانواده

نگفت از اين به بعد با هر تجمـع غـيـرقـانـونـى         
كند و هر كسى بازداشت شد، خانـواده   برخورد مى

تـان بـوديـد،      اگر نگران فرزنـدان .  دنبال او نگردد
گذاشتيد بيايند بيرون و آشوب به پا كنند، حاال نمى

هايتان تا روز دادگـاه و صـدور            هم برويد خانه
كار اسـت و      هر كسى بازداشت شده، گناه.  حكم

 ”.بايد مجازات بشود
با شنيدن اين حرف، نگرانى و اضطراب در چهـره  
بسيارى از پدرها و مادرها ديده شد، امـا بـقـيـه         

گفتند خودتان دادند و مى مادرها به آنها دلدارى مى
. محكم بـاشـيـد     .  گويند دانيد كه اينها دروغ مى مى

تـا  .  خواهند تسليم شدن ما را ببينـنـد   اينها فقط مى
هـا،     زمانى كه با هم باشيم و پيگير وضعيت بـچـه  

 .توانند بكنند اينها هيچ كارى نمى
شدند و  برخى از مادرها و پدرها دور هم جمع مى

هاى مختلفى هـمـچـون     گفتند با وجود بيمارى مى
 .  آيند هر روز مى... ناراحتى قلبى، ديابت، پا درد و 

ها به بهانه شلوغ شدن دادگاه انـقـالب و      حراستى
ها، تـعـدادى را از        ايجاد مزاحمت توسط خانواده

ها همچنان  دادگاه انقالب خارج كردند، اما خانواده
در بيرون دادگاه انقالب ايستادند و گفتند آنـقـدر     

 .ها آزاد شوند آييم تا همه بازداشتىمى
ليست جديدي از اسامي تعـدادي از بـازداشـت        

هاي روز تاسوعا و عاشورا، براي ارسـال بـه      شده
سازمانهاي حقوق بشري و اطالع عموم انـتـشـار      

نـفـر از      35با اين ليست، تا به حال اسامي .  يلفت
شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده  بازداشت

 .  است

 هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين تجمع اعتراضي خانواده

نـفـر از        50دي ماه، نزديك بـه     3روز پنجشنبه 
بـنـد   “ معروف بـه     1نيروهاي گارد زندان، به  بند 

يورش بردند و با ضـربـات بـاتـون،       ”  آخر خطيها
 .دفاع را مورد ضرب و شتم قرار دادندزندانيان بي

سپس زندانيان را به سالن هواخوري منتقل كردنـد  
ساعت در سـرمـاي شـديـد          2و آنها را به مدت 

دفاع كه از داشتـن  زندانيان بي. زمستان، نگه داشتند

پوشش كافي محروم بودند، در سرماي زمستان بـه  
آنها در اين مدت حق استفاده از   .  لرزيدند خود مي

سرويسهاي بهداشتي را نداشتند و تـعـدادي از         
زندانيان كه سخت بيمار بودند، در آن شرايط غيـر  

در ايـن يـورش بـهـروز         .  انساني قرار داده شدند
جاويد طهراني، زنداني سياسي محبوس در ايـن      

 .بند، مورد اهانت و بد رفتاري قرار گرفت

هاي زندانيان به بهانه بازرسـي  گارد زندان به سلول
يورش بردند و وسائل شخصي آنها را تـخـريـب      

مواد غذائي زندانيان، كـه    .  كرده و يا با خود بردند
از فروشگاه با چندين برابـر قـيـمـت مـعـمـول            

همچنـيـن   .  بردند خريداري شده بود را هم با خود 
هاي زندانيان را ضـبـط    كارت تلفن و دست نوشته

 .شد

 يورش به زندانيان بند يك زندان گوهردشت 

شهـريـورمـاه     14زنداني سياسي علي صارمي، در 
پس از شركت در مـراسـم نـوزدهـمـيـن            1386

سالگرد قتل عام زندانيان سـيـاسـي، بـا يـورش          
هـاي  مامورين وزارت اطالت دستگير و به سلـول 

آقاي صارمي بيـش  .  انفرادي زندان اوين منتقل شد
پس از آن، او را بـه  .  سر بردبه 209ماه در بند  7از 

 .زندان اوين منتقل كردند 350بند 

بـرد و    هاي متعدد جسمي رنج مـي  وي از نارحتي
گاه او را   نياز مبرم به عمل جراحي دارد، ولي هيچ

آقاي صارمي در مجمـوع،  .  مورد درمان قرار ندادند
 .اند سال زنداني بوده 23مدت 

وي پس از ابالغ حكم، پيامي از زندان خطاب بـه  
در اين پيام، او از احتمال شروع .  مردم نوشته است
ها صحبت كرده است و عـنـوان    مجدد موج اعدام

حتى در چارچوب قضا و قـانـون هـم،      نموده كه 
مرتكب هيچ جرمى نشده، مـگـرحضـورى سـاده       

اى براى زندانيان قـتـل      براى اداى احترام و فاتحه
عام شده در گورستان جمعى خاوران، آن هـم در    

و اعالم كرده كه حكـم وي    .  دو سال و اندى قبل،
 . هيچ مبناى قانونى ندارد

 ترين زندانيان سياسي، محكوم به اعدام شد يكي از قديمي
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طي روزهاي اخير، پليس تعدادي از شاهدان عيني 
جنايت خودروهاي نيروي انتظامي در زير گرفتـن  
مردم در جريان حوادث عاشوراي خونين تهران را 

 . دستگير كرده است
المللي صحنه زير گرفتن تظاهر  به دنبال انتشار بين

كنندگان عاشوراي تهران توسط خودروي نـيـروي   
انتظامي و انكار اوليه آن توسط فرمانـده نـيـروي      
انتظامي، تالش فراواني براي پوشاندن اين جنايـت  

 . هولناك آغاز شده است
از آنجا كه اين جنايت فجيع توسط جـمـعـي از        

هايي از  شهروندان تهراني عينا مشاهده شده و فيلم
هاي  اين فاجعه به طور گسترده در اينترنت و شبكه

تلويزيوني جهاني پخش شد، دستگيري شـاهـدان   
تاكنون دو نفر از ايـن  .  عيني واقعه آغاز شده است

شاهدان عيني دستگير شده و به زندان اوين منتقل 
خانواده اين دو شاهد عيني تحـت فشـار     .  اندشده

شديد نيروهاي امنيتي قرار دارند تا مبـادا دربـاره     
 .اي كننداتهام فرزاندانشان مصاحبه

كودتاگران با دستگير نكردن راننده قـاتـل، ايـن        
اند كه راننـده  احتمال را در ميان مردم تقويت كرده

قاتل، به امر مافوق اين جنايت را مرتـكـب شـده      
جاي دستگيري راننـده  صورت بهاست، در غير اين

خودروي نيروي انتظامي، خانه به خانه به دنـبـال     
بازداشت و ساكت كردن شاهدان عيني جنايت بـر  

 .آمدند نمي
شاهدان عيني جنايت نيز به شدت تـحـت فشـار      
قرار دارند تا بر خالف واقع، اقرار كنند كه چيـزي  

اند و زير گرفتن تظاهركنندگـان عـاشـوراي       نديده
حسيني توسط خودروي نيروي انتظـامـي، كـذب      

 . محض و انتشار آن نشر اكاذيب است

 بازداشت شاهدان عيني جنايت خودروي نيروي انتظامي در عاشوراي تهران 

نمايندگان حامي دولت با ارائه طرح دوفـوريـتـي،    
خواستار تقليل زمان اجراي حكـم مـحـارب، از        

اين نمايندگان، طرح .  بيست روز به پنج روز شدند
آئـيـن      236دو فوريتي الحاق يك تبصره به ماده   

هاي عمومي و انـقـالب در امـور         دادرسي دادگاه
اي به شرح زيـر بـه        ماه در نامهدي 14كيفري را، 

 :رئيس مجلس شوراي اسالمي تقديم كردند
 رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

نفر از نمايندگـان  36احتراما طرح ذيل كه به امضاء 

-رسيده است، جهت طي مراحل قانوني تقديم مي
 .گردد
 ):  داليل توجيهي(مقدمه

و )  بعد از انتخابات دهـم (با توجه به حوادث اخير 
گران و ضرورت رسيدگي فوري به اتهامات آشوب

مجازات مجرمين و بازدارندگي آن، كه از اهميـت  
خاصي برخوردار است، طرح دو فـوريـتـي ذيـل       

 : ...گردد تقديم مي
-اهللا حسيـنـيـان    روح  -غضنفرآبادي  -احمد بيغش

-آلـيـا    -بشـيـري    -ونايي  -ثروتي  -اخوان بيطرف
-رضارحمانـي   -سليمي  -افشاري  -بهمن محمدي

حـمـيـد      -حياتـي   -حسين فدايي  -عليزاده  -لطفي
-محـمـد مـحـمـدي         -كوثري  -كوهكن  -رسايي
 -نـادران   -طاهري  -كامران  -خواه هدايت  -ابطحي
 -گـروسـي    -حسني نـائـيـنـي      -نوروزي  -زارعي
زادهقاضي  -آبادي حسيني دولت  -آقازاده  -سوداني

 فرهنگي  -اميري كهنوج -بزرگواري -

 روز، تقديم مجلس شد   طرح اعدام محارب ظرف پنج

معاون خارجي وزارت اطالعات، روز دوشـنـبـه      
رسانه و بنيادي را اعالم كرد كـه بـه        62فهرست 

به گفته .  هستند»  جنگ نرم« گفته او دست اندكار 
رتبه اطالعاتي، هرگونه همكـاري و    اين مقام عالي

همكـاري  « ارتباط با اين نهادها ممنوع و در حكم 
 » . شـود هاي برانداز بيگانه محسوب مـي  با سازمان

هايي مانند  در اين فهرست طوالني، عالوه بر رسانه
سي، صداي آمريكا، راديو زمـانـه   بيراديو فردا، بي

نيز بـه    »  شواري روابط خارجي آمريكا« نام ...  و 
 . خورد چشم مي

شوراي روابط خارجي آمريكا، سازماني غير دولتي 
تاسيس شده و دفتر اصلي  1921است كه در سال 

اي از   اين شورا را عـده .  آن در نيويورك قرار دارد
انـد  دانان و بازرگانان ايجاد كردهداران، حقوقبانك

ارتباط آمريكا را با جهان حـفـظ   « تا به گفته خود 
ايـجـاد   « اين شورا، اكنون وظيفه خود را   »  . كنند

درك بهتر جهاني، نسبت به سياست خارجي پيش 
 .اعالم كرده است» ها روي آمريكا و ساير دولت

نظر از درستي يا نادرستي ادعـاي مـطـرح        صرف
شده، نكته تامل بر انگيز اين است كه نام بنـيـادي   

» جنگ نرم« در اين فهرست ممنوعه و درگير در 

گنجانده شده و هرگونه ارتباط با آن از مصـاديـق     
اعالم شده است كه دست كم، دو تن »  براندازي« 

-از اعضاي همين دولت، از جمله آقاي احـمـدي  

نژاد، آشكارا در جلسات آن حاضـر شـده و بـا          
وي در مهرماه سال .  اند اعضاي آن به گفتگو نشسته

در كنفرانسي مطبوعاتي در نيويورك اعالم كرد  85
اي كه با شوراي روابط خارجي آمريكا   در جلسه« 

 . » .... مـان، مـن ديـدم       داشتيم، در محل اقـامـت    
سـايـت      88همچنين سه سال پس از آن، در مهر 

اينترنتي شوراي روابط خارجي آمـريـكـا، مـتـن        
اي را منتشر كرد كه تـوسـط يـكـي از            مصاحبه

. كاركنان اين شورا با منوچهر متكي انجام شده بود
گاه از سوي وزير امور انجام مصاحبه ياد شده هيچ

 . خارجه دولت نهم و دهم تكذيب نشد

 اندركار جنگ نرمبنياد دست 62
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 اي كوچك شمه

 از آنچه در عاشوراي تهران گذشت
 نوينگزارش ارسالي به جهان

. عاشورا براي بسياري سمبل مبارزه با ظلم اسـت   
سـمـبـل سـكـوت        .  مبارزه تا حد از جان گذشتن

و عاشوراي  .  نكردن و تبعات آن را به جان خريدن
 .ي عيني اين حكايت شد امسال در تهران نمونه

هـا  دسته.  هاي عزاداري هرساله نبود خبري از دسته
. گرفـتـنـد    شان مجوز ميبايد براي مراسم عزاداري

اولين درگيري كه شاهد بوديم، در نزديكي ميـدان  
گروهي از ماموران جلوي حركت  .  امام حسين بود

. اي را گرفته بودند كـه مـجـوز نـداشـت            دسته
ي هاي ركيكي از دهان ماموران نثار دسـتـه     فحش

كرد روزي براي  چه كسي باور مي.  شد عزاداري مي
هاي عزاداري و مراسمي اين چـنـيـن هـم          دسته

 محدوديت ايجاد شود؟
. با اتوبوس خود را به  خيابان انقالب رسـانـديـم    

. سيل جمعيت را  ديديم كه از هر طرف روان بـود 
-هاي سيـنـه   اما اين همه جمعيت براي ديدن دسته

اين بار نيامده بـودنـد   .  زني  به خيابان نيامده بودند
بـار  كه تنها ياد مبارزه با ظلم را پاس بدارند، ايـن   

 . آمده بودند تا خود، عليه ظلم فرياد بزنند
. فقط عاشورا نبود كه متفاوت از هـر سـال بـود       

اعتراضات و تظاهرات خيابـانـي مـردم هـم بـا            
العمل نـيـروهـاي     عكس.  روزهاي قبل متفاوت بود

نظامي و انتظامي و لباس شخصي هم متفـاوت از    
از همان ساعات اوليه صبح ايـن  .  روزهاي قبل بود

 . ها نيز قابل مشاهده بود تفاوت
ي كوچكي از    دسته.  ميدان فردوسي را بسته بودند

آمـدنـد،      مردم كه از طرف ميدان امام حسين  مـي 
به سرعت تعـدادشـان   .  شروع به شعار دادن كردند

قصدشان رفتن به سـمـت مـيـدان       .  افزايش يافت
ميدان فردوسي در تصرف نـظـامـيـان     .  انقالب بود

هـر  .  بود، به ناچار داخل خيابان ايرانشهر پيچيدنـد 
اين انتظار چـنـدان دوام     .  رفت آن انتظار حمله مي

ها  يورش نيروهاي انتظامي و لباس شخصي.  نيافت
و فرار مردم به سمت شمال خيابان و پناه گرفـتـن   

هنوز صـد  .  هاي فرعي آغاز شد ها و كوچه در خانه

 .متري بيشتر ندويده بودند كه حمله تمام شد
مرد جـوان درشـت     .  با تعجب به عقب نگاه كردم

اي هيكلي را ديدم كه صورتش را كامال با پـارچـه  
ناسزاگويان، زنجير موتـوري را    .  سياه پوشانده بود

تصور بـرخـورد   .  آمد چرخاند و جلو مي در هوا مي
اين زنجير كلفت، به سر و صورت يكي از مـردم،  

اما به سرعت به عقب بـرگشـت،     .  وحشتناك بود
اي كـه   در لحظه.  زيرا حس كرد كه تنها مانده است

نگاهم به نگاهش گره خورد، بـرق تـرس را در         
ترسي كه در تمام صبح عـاشـورا   .  چشمانش ديدم

آن را همراه با خشونت و سبعيت زيـاد، بسـيـار        
 . ديدم

اي بيشتر نگذشـتـه بـود كـه دوبـاره             چند لحظه
اي فـرعـي دوبـاره       جمعيت جمع شد و در كوچه

اي    و كمي بعد باز حـملـه  .  ها آغاز شد شعار دادن
اين بار جوانك الغر اندامي سوار بر موتـور،  .  ديگر

اين جوان هم وقتـي  .  سعي در تاراندن مردم داشت
وجه مشترك .  متوجه شد تنها مانده، سريع برگشت

ها و ناسزاهـاي آب     كشان قبلي، فحش او با عربده
نكشيده و ناموسي بود كه فقـط از زبـان افـراد          

. بسيار تـعـجـب كـردم      .  تواني بشنوي خاصي مي
بـرايـم   .  ها شنـيـدم   چقدر امروز از اين گونه فحش

انگار انتظار داشتم در اين روز حداقل .  عجيب بود
اين كارهايشان را كنار بگذارند و به قول خودشان 

حتا ارتـش شـاه و       .  حرمت عاشورا را نگه دارند
ها هم، در روز عاشوراي  حكومت نظامي و گاردي

اي به مردم نكردند، بـا آنـكـه       هيچ حمله 57سال 
جمعيت تظاهركنندگان عليه شاه، از روزهاي قبـل  

 ...اما زهي خيال باطل. بيشتر شده بود
. امكان نزديك شدن به ميـدان فـردوسـي نـبـود         

اي جمعيت شعارگويان و فريادزنـان، از كـوچـه       
فرعي به سمت خيابان ويال حركت كـرد و بـه         

ناگهان مردم شروع به دويـدن    .  سمت چپ پيچيد
. ي ديگري اسـت    ابتدا فكر كردم باز حمله.  كردند
دويدنـد، بـه      اين بار همه به سمت جلو مي!  اما نه

فـكـر كـردم،      .  به عقب نگاه كردم. سمت پل كالج
پرسيـدم  .  خبري نبود.  اندشايد از پشت حمله كرده
ي روبروي كـوچـه    .  شنيدم چه شده؟ پاسخي نمي

البرز، خبر تير خوردن چند نفر را شنيدم و هميـن  
-طور خبر مقاومت مردم و خلع سالح سـركـوب  

-پس اين دويدن براي كمك بوده و بـه     .  گران را
 ... سوي قلب ماجرا، نه براي فرار از خطر

دود غليظي از پشت دبيرستان البرز بـه آسـمـان        
گفتند خود مامـوران و لـبـاس         مردم مي.  رفت مي

جمعيـت انـبـوه      .  اندها بانكي را آتش زده شخصي
آور زده    گاز اشك.  توانستيم جلوتر برويم نمي.  بود

. گشـتـنـد   اي دنبال سركه و سيگار مـي  عده.  بودند
خانم مسني .  ها سرخ بودند و همه برافروخته چشم

: زدكه شاهد تير خوردن مردم بـود، فـريـاد مـي        
خواهيـد دسـت از        كي مي!  ها شرف بي!  مزدورها“ 

 ”كشتار مردم  برداريد؟
شد و دود آن به چشم آنـانـي      سيگارها روشن مي

گفتند مـردم در      .  شان بد بودشد كه حال فوت مي
اي جمعيت از كوچـه .  اندميدان فلسطين جمع شده

كمي جلوتر، در .  فرعي به سمت سميه حركت كرد
-خيابان سميه، سيل مردمي را ديديم كه انگشـتـان  

شان را به عالمت پيروزي بـاال بـرده و شـعـار           

انگار انتظار داشتم در اين روز حداقل 
شان را كنار بگذارند و به اين كارهاي

قول خودشان حرمت عاشورا را نگه 
 .دارند

حتا ارتش شاه و حكومت نظامي و 
ها هم، در روز عاشوراي سال  گاردي
 اي به مردم نكردند هيچ حمله 57

 نويناخبار اين شماره جهان

 :از منابع زير تهيه شده است

كميته گزارشگران حـقـوق     /  خبرنامه اميركبير
/ فـارس /  ايسـنـا  /  ايلنـا /  خبرآژانس ايران/  بشر
بـامـداد   /  مدرسه فمينيستـي /  ولهدويچه/  هرانا
كميته هماهنگي براي كمك بـه   /  جرس/  خبر

  نيوز پارلمان/ هاي كارگريايجاد تشكل

 گزارش
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اين “ ، ” مرگ بر ديكتاتور“ :  دادند مي

و ”  يزد سـرنـگـونـه      /  ماه ماه خونه
امـا ايـن     .  دوباره  دويدن آغاز شد

اي بـود    دويدن، مانند دويدن تشنـه 
. اي خـروشـان       سوي رودخـانـه  به

دويدن، پيوستن و يكـي شـدن و       
 . محو شدن در امواج خروشان مردم

جمعيت شعارگويـان از مـقـابـل         
ايـن  .  كرد دانشگاه اميركبير عبور مي

بار دانشگاه خاموش بود و به نظاره 
هر لحظه بـه تـعـداد        .  نشسته بود

. شــد   جــمــعــيــت افــزوده مــي     
از مقابل .  تظاهركنندگان وارد خيابان طالقاني شدند

: گذشتند، شعارها عوض شـد   وزارت نفت كه مي
مردم به ”  . خرج بسيجي شده/  پول نفت چي شده” 

گـران،  ي سركـوب  دانند كه چگونه هزينه خوبي مي
گـران از مـردم       شود كه غـارت  با پولي  تامين مي

دانند علت فقر و بدبـخـتـي ،       مي.  كنند چپاول مي
آري آنان بـا    .  بيكاري و ويراني كشورشان چيست

چيـز را دارنـد بـراي روز            آگاهي، حساب همه
 .رسي ، كه انگار بسيار نزديك است حساب

هـا را    حركت در كنار مردم، در ميان مردم، تـرس 
توانستي محـو   مي.  عجيب بود.  كرد ذره ذره آب مي

توانستـي   مي.  شدن ترس را در وجودت حس كني
حس كني كه چگونه ناتواني و ضـعـيـف بـودن         
فردي، به  توانايي و قدرتمندي جمعي، تـبـديـل      

ي كوچكي بودي كـه در     ابتدا مانند قطره.  شود مي
امـا   .  مقابل خورشيد سوزان، توان مقاومت نـدارد   

اين قطره درون اقيانوسي خروشان، ديگر ترسي !  نه
شـد،  اما اين ترس  نابود نمـي .  از بخار شدن ندارد

بلكه آرام آرام، ابر ترس بر سر مـزدوران سـايـه        
گـران نـفـوذ      افكند و در اعماق وجود سركوب مي
ترسيدند، خشـونـت و        هر چه بيشتر مي.  كرد مي

 . شد شان بيشتر مي سبعيت
! اما نـه .  آور و فرار به سمت عقب دوباره گاز اشك

، مـردم را آرام        ” فرار نكنيد“ بالفاصله فريادهاي 
كرد و بعد از كم شدن گاز، دوبـاره حـركـت         مي

تعدادي هم بـا فـرود     .  شد تا گاز بعدي شروع مي
دويدند تا آن  آمدن هر كپسول گاز، به سمت آن مي

. گران پرتاب كنندرا دوباره به سمت خود سركوب
اي پتوي كهنه با خود داشتيم و ظـرفـي      كاش تكه
هاي گاز بيندازيـم   توانستيم روي كپسول آب، تا مي

تا آنها را به سرعت خفه كرده و از انتشـار  گـاز       
بـتـرسـيـد     “ :  شعار جديدي شنيدم.  جلوگيري كنيم

ابتدا فـكـر كـردم        .  ”ما همه با هم هستيم/ بترسيد
بـتـرسـيـد     “ :  درسـت بـود    !  شنوم، اما نه اشتباه مي

اين را خطاب بـه  .   ” ما همه با هم هستيم/  بترسيد 

ديگر الزم نـبـود مـثـل           .  گفتند گران ميسركوب
روزهاي قبل، براي دادن قوت قلب به هـمـراهـان    

. ”  ما همه با هم هستـيـم  /  نترسيد نترسيد” :  بگويند
از امروز به بعد، انگار آنها هستند كه بـايـد     !  آري

 .بترسند
اي كوچك از خشم مـردم بـه      اين روز تنها گوشه

خشمي عظيم و انساني، خشمي كه .  جان آمده بود
خشم مردمي كه ديگـر  .  مانند خشم موج درياست

مـردمـي   .  هراسند از كهريزك و زندان و مرگ نمي

كه سالح را، همان هنگامي از دست 
كشند كه بـه  گران بيرون ميسركوب

مردمي كـه    .  كند سويشان شليك مي
زنـنـد كـه بـا            ماشيني را آتش مي

رحمي تمام، از روي جـوانـان          بي
دانستند كـه     مردمي كه مي.  گذرد مي

احتمال كشته شدن و دسـتـگـيـري       
، فـرزنـدان        هست، امـا نـوجـوان     

خردسال و حتا نوزادشان را هم بـا     
آري مــردم   .  خــود آورده بــودنــد    

شوند و از خود دفـاع     خشمگين مي
 !كنند اما خشونت هرگز مي
ها هـم شـروع        پرانيآور، سنگهمراه با گاز اشك

جـوانـان هـم      .  زدنـد از باالي پل سنگ مـي   .  شد
ها را جمع كرده و به سمت آنـان پـرتـاب         سنگ
ناگهان همان خانم مسني را ديدم كه در .  كردند مي

. خيابان ويال از تيرخوردن مردم به خشم آمده بـود 
داشت با جواني كه دستانش پر از سـنـگ بـود          

با لحني آرام   .  شان رفتم به نزديك.  كرد صحبت مي
پسـر  ”  . اينها را بيـنـداز  “ :  گفت خطاب به جوان مي

و  ”  زننـد  بيني كه دارند ما را مي مگر نمي” : گفت مي
ما كـه بـراي       .  ما با آنها فرق داريم“ :  زن ادامه داد

ما براي زندگي و انسانيت .  ايم زدن و كشتن نيامده
مـا  .  ايـم ما كه براي خراب كردن نـيـامـده   .  ايم آمده

ما با آنهـا  !  پسرم.  ايم ها آمده براي ساختن به خيابان
 ”...فرق داريم

هـا از مـيـان        انگشتان جوان سست شد و سنـگ 
تعداد  ديگري از مردم .  انگشتانش به زمين ريخت

هاي پرتابي مزدوران را برداشته بودند نيز، كه سنگ
 .چنين كردند

هاي بسياري را در  انسان.  آري ما با آنها فرق داريم
. هايي از اوج انسانـيـت را     و بارقه.  اين جمع ديدم

پيرزني را ديدم كه چشمان خودش به شدت اشك 
آمد و حالش  از شدت گـاز بـد بـود، امـا              مي

اش را به ديـگـران هـديـه          اي هاي سركه دستمال
كردنـد   مردمي كه خود را سپر مزدوراني مي.  داد مي

كه تا قبل از اين كه به چنگ مردم بيفتند، مشغـول  
مردمي كه تفنگ به غنيمت گرفتـه  .  زدن آنان بودند

انداختند، چرا كه از    دور ميشده از مزدوران را، به

گذشتند، از مقابل وزارت نفت كه مي
/ پول نفت چي شده”:شعارها عوض شد
مردم به خوبي ” .خرج بسيجي شده

-ي سركوب دانند كه چگونه هزينه مي
شود كه  گران، با پولي  تامين مي

 .كنند گران از مردم چپاول ميغارت

 گزارش
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خواهند دستشـان بـه خـون         كشتن بيزارند و نمي

آري .  كاران، آغشـتـه شـود       كس، حتا جنايتهيچ
خشم مردم خشمي انساني است كه با خشـونـت،   

 . ها فاصله دارد فرسنگ
با وجود خطر تيراندازي و مرگ، تعدادي از مـردم  
به روي پل رفتند و اين مزدوران بودند كه فرار را   

و انگار اين ماجرا تمام روز ...  بر قرار ترجيح دادند
هاي تهران در جريان بوده است، عاشورا در خيابان

در خيابان انقالب، آزادي، هاشمـي، سـرسـبـيـل،        
 ...عصر و آباد، ولينظام

 عاشورايي متفاوت
 نوينگزارش ارسالي به جهان

 خواهر من، گرامي برادر
 من به خاك افتادم، تو بگذر

 بهر ايجاد دنياي بهتر 
بعد از ظـهـر عـاشـورا از            8تا  4اگر در ساعت 

طـور  كرديد، بـه هاي مركزي تهران عبور مي خيابان
هاي به جاي مانده از يـك جـنـگ           كامل صحنه

. ديـديـد  ي مركزي شهر ميخياباني را در محدوده
اي از دروازه دولت تا بهبودي در خيـابـان   محدوده

هاي فرعي بـه   ي تمام كوچهانقالب و در برگيرنده
تير تا مـيـدان     خان زند، از هفتطرف باال تا كريم

هاي نبردي كه پر  صحنه.  عصر و خيابان كارگرولي
هاي فراوان كه در كف آسفالت و كنار  بود از سنگ

هاي سيماني شـكـسـتـه      خيابان ريخته شده، بلوك
هـاي َآشـغـال         هاي كنده شده و سطـل  شده، نرده

هاي مـنـفـجـر      سنگربندي و آتش زده شده، گلوله
 ...آور ونشده، گاز اشك

يـك از    هيـچ .  اما صحنه ي نبرد كامال خالي است
پليس راهنمـايـي   .  اندطرفين نبرد در خيابان نمانده

هـاي  هايي كه براي تماشاي صحنـه  است و ماشين
پس از نبرد به خيابان آمده و يا به دنبال كـارهـاي   

گـاه  .  روزانه و ديد و بازديد در ايام تعطيل هستنـد 
هاي ممتد اسـت كـه      بندان صداي بوقدر يك راه

 .آورد صحنه را به صدا در مي

ها كه معلوم است  از لـبـاس    راننده يكي از ماشين
هـاي  كند و به ماشيـن  هاست، اعتراض مي شخصي

ي يكي از رانـنـدگـان را      يقه.  دهد ديگر فحش مي
بسيار عصـبـانـي     .  گيرد،  اما بقيه ساكت هستند مي

ات است كه بوق  مگر عروسي ننه”  : گويد مي.  است
امروز طرفداران سركوب، بسيار عصباني ”  زني؟ مي

جهت فحش و بد و بيراه به افـراد و       هستند و بي
از نظر آنان همه منافـق  .  دهند مردم كنار خيابان مي

ما اين همـه مـنـافـق       .  واقعا عجيب است.  هستند
 ... داريم، پس چه غم طوفان امت را

گونه كه بعضي و يا همان.  ماجرا از ديروز آغاز شد
دوست دارند بگويند، از فوت آقاي منتظري، ولـي  

به نظر من اگر اصلش را بخواهيد، ماجرا از روز      
ولي حاال فعال ايـن  .  بعد از سرنگوني شاه آغاز شد

 ...گذاريم تا بعد بحث را كنار مي
هـا  صبح تاسوعا مردم به روال هميشگي به خيابـان 

از همان ابتدا كـه   12و  11از حدود ساعت .  آمدند
اين همـه  .  راه افتاديم، خيابان انقالب غيرعادي بود

ها گفته  ؟ به هيات! نيروي انتظامي در روز عزاداري
اما مردمي كه هر ساله .  شده بود به اين طرف نيايند

هاي عزاداري و يـا گـرفـتـن        براي تماشاي هيات
غذاي نذري و شركت در اين مراسم، به هر شكـل  
به خيابان آمده بودند، اوضاع را كامال غـيـرعـادي    

كنان و هراسان بـه طـرف     چند زن گريه.  ديدند مي
در مـيـدان فـردوسـي،         :  گفتند رفتند و مي باال مي
. اند شدت زدهاند و مردم را به ها حمله كرده گاردي

معلوم بود تدارك كافي براي هرگونه تـظـاهـرات      
با جمـعـيـت    .  خارج از چارچوب ديده شده است

كنيم، زن، كودك ،نوجـوان   رو حركت مي كنار پياده
پوش و قرمز پوش، بـه مـيـدان فـردوسـي            سياه
صحنه كامال در اشغال نيروهاي نظـامـي   .  رسيم مي

. روي به طرف انقالب بسته اسـت  است و راه پياده
. تواني با اتوبوس به طرف انقالب بـروي    فقط مي

روي بـاز    ماموران با خشونت همه را از ادامه پياده
 .شويم ناچار سوار اتوبوس مي. دارند مي

ها در اتوبوس مشخص است هـمـه خـودي       قيافه
. انـد هستند و براي اعتراضات و تظاهـرات آمـده    

ها همه از  گيرد و حرف ها در اتوبوس در مي زمزمه
نـيـروهـاي گـارد و         .  ديكتاتوري و آزادي اسـت 

. ها، در هر دو طرف خيابان انقالب هستـنـد  نظامي
هاي خط ويـژه  صورت انبوه، سوار اتوبوسمردم به
. شـود ها شعارها شروع مـي  داخل اتوبوس.  هستند

. آورنـد بابا، پدر من را در مـي       “ :  گويد راننده مي
اند و شركت واحد هاي ماشين من را شكسته شيشه

اين ”  . هزار تومان خسارت گرفته است 350از من 
به يـاد    .  هم از نعمات اين حكومت مهرورز است

خـانـه   چو آمد سقف مـهـمـان   “ آن شعر افتادم كه 
 .”به حكم شرع مهمان را گرفتند/ پايين

/ اين ماه ماه خونه“ :  دهند شان را ميمردم شعارهاي
، ” يزيد روسفيد شـد /  يزيد شد... “، “يزيد سرنگونه

شعارهـا ديـگـر      .  ” الدنگ ما/ ...  ننگ ما ، ننگ ما“ 
تا اتـوبـوس   .  جمهور و انتخابات نيست عليه رييس

 گزارش
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رسد، همه خاموش  به نزديك نيروهاي انتظامي مي

-شوند و به احترام آقاي راننده، شعاري نـمـي     مي
هـا پـر از        سرتاسر خيابان انقالب، اتوبوس.  دهند

اما مشـخـص     .  تظاهركنندگان و شعار دهنده است
هـمـه   .  است تعداد مردم آن قدر زيـاد نـيـسـت        

 ...وعده ما فردا: گويند مي
جمعيت خيلي .  عاشورا حال و هواي ديگري است

در همان ابتدا، مامـوري كـه ازمـردم        .  زياد است
” مزدور برو گم شـو   “ كند، با شعار  برداري ميفيلم

 .شود مواجه مي
خواهند يكي را دستگير كنند، جمعيت خيـلـي    مي

روهـا  از دو طرف پـيـاده    .  توانند زياد است و نمي
مثـل  .  كنند مردم به سمت ميدان انقالب حركت مي
گيرند و به گذشته سر پل كالج جلو جمعيت را مي

نشينـي   ابتدا جمعيت عقب.  كنند جمعيت حمله مي
يك مامور گارد با باتوم بـه دسـت زنـي        .  كند مي

ريزنـد   ديگران مي.  كند زن ضعف مي.  زند ضربه مي
دسـت بـر     .  كنند و با سنگ به آن گاردي حمله مي

ي ساختماني در مدخل قضا مقداري سنگ و نخاله
بهترين تدارك بـراي جـنـگ      .  كوچه ريخته است

نشيني  گارد عقب.  خياباني از همان ابتدا آماده است
. جمعيت هر لحظه رو به افـزايـش اسـت     .  كند مي

ها و نـظـامـيـان        روي پل حافظ را لباس شخصي
از .  شـود پراني از پايين شروع مـي    سنگ.  اندگرفته

انتهاي پل زد .  كنند آور شليك ميباال هم گاز اشك
كند و مردم  گارد حمله مي.  شود و خورد شديد مي

. كنندنشيني مي به طرف خيابان حافظ شمالي عقب
! . حمله:  گويند اي از درون جمعيت مي ناگهان عده

. كـنـنـد   ها حمله مـي    پنجاه نفر با سنگ به گاردي
بـقـيـه    .  شـونـد  ها چند لحظه ميخكوب مي گاردي

اين حمله .  كنند شان حمله ميجمعيت هم به طرف
عاقبت مردم .  شود نشيني چند بار تكرار مي و عقب

 .شوند پيروز مي
شود كه لباس چـنـد نـظـامـي         ناگهان مشاهده مي

ها را هم  سپاهي و گارد به دست مردم افتاده، باتوم
يك كالشينكف هم از ماموران مصـادره    .  اندگرفته
ها هم كلـت، فـانـوسـقـه،        از لباس شخصي.  شده

ها هم كمربـنـد و     خود و از گارديكمربند و كاله
. هاي مخصوص به دست مردم افتاده اسـت    جليقه

هـمـه   .  انـد چند نفر از نيروها اسيـر مـردم شـده       
هر چند سر و روي .  گويند با اسرا مهربان باشيد مي

بعضي از آنها زخمي است، اما كسي آنها را كتـك  
درمـورد  .  رفتار با اسرا واقعا انساني است.  نمي زند
بـعـضـي    .  ي گرفته شده، اختالف نظر است اسلحه

و بـرخـي     .  گويند استفاده كنيم عليه خودشـان  مي
بـاالخـره   .  گويند بايد از شر آنها خالص شويم مي

ها و لباس اسراي نيروي انتظامـي   ها و باتوم اسلحه

اي ها و بقيه تجهيزات، به پشت بام خانه و فانوسقه
 .شود متروكه انداخته مي

ها در دهه شصـت و آن اعـمـال           ياد كهريزكبه
چقدر دو طرف با هـم تـفـاوت      .  افتم ها مي زندان
اي و يـك طـرف        يك طرف جانيان حرفه.  دارند
 .هاي شريف و آزاده انسان

آور، گاز فلفـل و    اين بار صحنه كامال از گاز اشك
ها، گاز اعصاب، پر  ي بعضي جبهه رفته حتا به گفته

هـا  شوند و صـورت    حال مي چند نفر بي.  شود مي
بـالفـاصـلـه     .  شـود ها اشك آلود مـي  قرمز و چشم

 .افتندهمگان به فكر نجات خود و ديگران مي
. كنند كه از سركه استفاده كنـيـد   برخي  توصيه مي
خورد و در حـال       شان به هم مياما چند نفر حال
همه در حال كمك كـردن بـه       .  خفه شدن هستند

تر از قبـل  بار حمله سنگينها هستند كه اينزخمي
مـوتـور سـواران      .  شـود  و با نيروي بيشتر آغاز مي

هاي سميه و طالقـانـي    درگيري به خيابان.  رسند مي
نشـيـنـي    ها عـقـب     مردم به كوچه.  شود كشيده مي

ها را باز كرده و مردم را  ها در بعضي خانه.  كنند مي
 .كنند ها را مداوا مي دهند و زخمي جاي مي

ها را مردم زخمي.  شاهد تير خوردن سه نفر هستيم
اي به تير خـوردگـان     عده.  برند بر روي دست مي

پيرمردي دو تير، يكي در سر و   .  شوند مشغول مي
نشيني نفهميديم هنگام عقب.  ديگري در سينه دارد
شـود تصـمـيـم       نمي.  ها آمد كه چه بر سر زخمي

يافته اسـت و     يك طرف سازمان.  مشخصي گرفت
يكي كامـال مسـلـح      .  سازمان طرف ديگر كامال بي

است و ديگري دست خالي و فاقد هرگونه وسايل 
اند و سوي ديگر نـيـروهـاي    سو مردميك.  ابتدايي

امـا  .  عاقبت اين نبرد مشخص نيسـت .  گرسركوب
 :دو چيز كامال در نبرد عاشورا قابل مشاهده بود

مردم همانند گذشته از نيروهاي نظامي و انتظامـي  
كردند، بلكه به حملـه  ها فرار نمي و لباس شخصي
ابهت نيروي انتظامي ديـگـر   .  زدند متقابل دست مي

گـري آنـان در       همانند قبل نبود، هر چند وحشي
تـرس مـردم از       .  بعضي موارد بيشتر هم شده بود

طـور  كشته شدن، دستگير شدن و كتك خوردن، به
 .اي ريخته بود قابل مالحظه

نيروي انتظامي به اندازه گذشته كادرهاي فداكار و   
آيد كه از تعداد افـراد   به نظر مي.  گر ندارد خشونت

 .گرشان كاسته شده استبا ايمان و سركوب
اند كه  در روز عاشورا تعداد زيادي را دستگير كرده

اما آنقدر نا .  اندبه قول خودشان، سران آشوب بوده
هـا،  دانند در اين به اصطالح آشوبآگاهند كه نمي

همه مردم جزو سرانند و هيچ سري متـفـاوت از     
 .اي كاش اين را بفهمند. سرهاي ديگر وجود ندارد

 

يافته است و طرف  يك طرف سازمان
يكي كامال مسلح . سازمان ديگر كامال بي

است و ديگري دست خالي و فاقد 
اند سو مردميك. هرگونه وسايل ابتدايي

. گرو سوي ديگر نيروهاي سركوب
 عاقبت اين نبرد مشخص نيست

 گزارش
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 جنبش مردمي

 و شرايط عيني انقالب
 )بخش دوم(

 جالل فتاحي 
در شماره قبل، اين بحث را مطرح كرديم كه وقتي 

رسـد،  هاي اجتماعي تغيير جوامع فـرا مـي      زمينه
ها در جريان زندگي اجتماعي و   روابطي كه انسان

انـد،  استفاده از نعم مادي، ميان خود برقرار كـرده   
هاي اين تغيير روابط، در همه زمينه.  بايد تغيير كند

ديـگـر روابـط      .  جامعه كهن قابل مشاهده اسـت   
پدرساالرانه، رابطه معلـم و شـاگـردي، روابـط           

گرانه پليس و مردم و روابط كاريزماتيـك  سركوب
هاي سابق ادامـه  تواند به شيوهرهبران مذهبي، نمي

عالوه بر آن، روابط كارگر و كـارفـرمـا،      .  پيدا كند
چنيـن بسـيـاري از        روابط فرزند و خانواده و هم

روابط مقدس و پذيرفته شده قبلي، مـورد سـوال     
مورد سوال قرار گرفتن روابط قبلـي،  .  گيردقرار مي

 :مي تواند از دو جنبه اساسي مورد نظر باشد
از منظر روابطي كه انسانها در جريان توليـد و      -1

كسب نعم مادي و دسترسي به امكانات زنـدگـي،   
مهمترين رابطه در ميـان  .  كنندميان خود بر قرار مي

 .اين روابط، رابطه مالكيت است
از منظر روابط اجتماعي تولـيـد، يـعـنـي آن            -2

روابطي كه يك جامعه در ارتباط با حفـظ نـظـام      
اقتصادي و اجتماعي و حفظ نظم موجود، حـاكـم   

 . كرده است
در برخي موارد، با ديدگاه كالسيك، ابـتـدا بـايـد       

ها در جـريـان     روابط توليدي و روابطي كه انسان
كنند، مورد سوال قـرار    توليد، ميان خود برقرار مي
در ديدگاه كالسيـك،  .  گرفته و زير پا گذاشته شود

هنگام انقالب اجتماعي، بيشتر و در درجـه اول،      
روابط مالكيت و يا روابط برقرار شده در حـوزه      

اين مساله از نظـر  .  شودتوليد، به چالش كشيده مي
هـاي  خصوص در نـظـام      به.  اصولي صحيح است

اقتصادي و اجتماعي ماقبل سرمايه داري، ابتدا اين 
روابط توليدي جديد است كه رشـد يـافـتـه و           

اما در واقعـيـت   .  كندمناسبات جديدي را طلب مي
-امر، همواره مسائل به شكل كالسيك جريان نمي

 .يابد
بسياري اوقات، ابتدا مظاهر روابط حاكم بر توليـد  

گـيـرد   اجتماعي و نعم مادي، مورد چالش قرار مي
زيرا اقـتـصـاد    .  داريخصوص در دوران سرمايهبه( 

تواند ابتدا در روند توليـد  داري، نميپس از سرمايه
ها و در گسترش اعتراضات و چالش)  شكل بگيرد

حاكم بر جامعه، مـورد    ترين روابطاست كه اصلي
 .گيردحمله قرار مي
اي، يكي از روابط حاكم بر سرنوشت در هر جامعه

آن جامعه، براي حفظ روابط سنتي و قديمـي، بـه     
گـران  ديدگان و سـتـم      ترين رابطه ميان ستمعمده

ترين عمود ترين رابطه و اصليمهم.  شودتبديل مي
گري در هر جامعه، به فراخور خيمه استثمار و ستم

متناسب با شرايط اقـتـصـادي و      .  حال متغير است
اجتماعي و درجه انكشاف نيـروهـاي مـولـده و         

هاي فرهنگي و آموزشي در يك جامـعـه   رويپيش
توان از محورهاي اساسـي حـاكـم بـر         معين، مي

ميان آورد و اين محورهاي حـفـظ   جامعه سخن به
ها در آن جامعه را، جامعه كهن و روابط ميان انسان

 .مشخص كرد
پس از روشن شدن اين محورهاي اساسي اسـت    

گـاه  آن.  هاي جامعه را روشن نمـود كه بايد چالش
توان مشخـص كـرد آيـا حـركـت            است كه مي

اجتماعي، به منظور زير سوال بردن و كنار گذاردن 
گـرانـه و     اين محورهاي اساسي سيسـتـم سـتـم      

هاي اجتماعـي و    استثماري جامعه است يا حركت
هاي مردمي، محورهاي فرعي آن جامعـه و    جنبش

 .انداش را مورد حمله قرار دادهگرانهسيستم ستم
تا آن زمان كه محورهاي فرعي سيـسـتـم، مـورد       

تـوان از يـك       پاخواسته است، نميتهاجم مردم به
حركت عظيم اجتماعي و يك انقالب اجتـمـاعـي    

ميان آورد، زيرا هنوز مردم تحت سـتـم،     سخن به
گرانه جامعه را مورد حملـه قـرار     بنيان اصلي ستم

تواند با حل مسـايـل   اند و هنوز آن جامعه مينداده
هـاي  هاي انحرافي و سازشفرعي و با ايجاد كانال

مقطعي، اساس سيستم اقتصادي و اجتماعي را از     
زير ضرب برهاند و با زد و بندهاي سياسي با ايـن  
يا آن طيف اجتماعي، دادن و گرفتن امتـيـازهـا و      
انتقال آنها از قشري به قشر ديگر و دادن مانور در   

چـنـان   پيچ و خم دهليزهاي متفاوت اجتماعي، هم
بنيان گذشته را براي خود حفظ كند و از فروپاشي 

 .كامل آن سيستم اجتماعي جلوگيري كند
ديدگان، در جهـت از مـيـان        اما آن زمان كه ستم

برداشتن ستون اصلي نظام حاكم و عـمـودهـاي        
اصلي سيستم اجتماعي و استثمارگرانه موجود، بـه  

آيند، ديگر مسايل فرعي، به كـنـاري    حركت در مي
شود و بحث اصلي، بر سر آن خـيـزش   گذارده مي

دست آوردن تمام حقـوق  عمومي است كه براي به
حركت درآمده و خيز بـرداشـتـه      رفته، بهاز دست

رفتـه خـود را بـاز          است تا تمام حقوق از دست
 . ستاند

حركت در آمده و تنها در پي باز آنگاه كه مردمي به
گيري مثال حق خود در يك انتخابات يـا در       پس

يك تجمع خياباني و يا در چند مـواد قـانـونـي         
گونه موارد، اساس سيـسـتـم    هستند، مسلما در اين

در .  اندحاكم بر خود و جامعه را به چالش نكشيده
تواند با ايجـاد چـنـد      اين موارد، سيستم حاكم مي

رفرم و چند حركت و مانور حساب شده، اسـاس  
و بنيان سيستم را از تعرض، نجات داده و بـراي      

چنان به حركـت افـتـان و        هاي متمادي، همسال
ولـي آن زمـان كـه          .  خيزان خود ادامـه دهـد      
هاي اصلي سيستم حاكم و اعتراضات، متوجه بنيان

هاي نظامي و امنـيـتـي اسـت و         به اصطالح پايه
هاي رسمي نيز از گفتن و پخش آن ابـايـي   تريبون

ندارند، ديگر حفظ و پايداري چنـيـن سـيـسـتـم         
لـحـاظ   اجتماعي، از نظر عقلي و منطـقـي و بـه       

تا آن زمان كه محورهاي فرعي 
 سيستم، مورد تهاجم

توان از پاخواسته است، نميمردم به
يك حركت عظيم اجتماعي و يك انقالب 

ميان آورد، زيرا اجتماعي سخن به
 هنوز مردم تحت ستم،

گرانه جامعه را مورد بنيان اصلي ستم
 اندحمله قرار نداده
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پذير خـواهـد     سختي امكانمشروعيت عمومي، به

 .بود
امكان نگهداري چنين نظام و سيستمي، كه ديـگـر   

دست اكثريت مردم فعـال در    صورت علني و بهبه
شـود،  چالش كشيده مـي   هاي اجتماعي، بهحركت

تا كـنـون فـقـط انـدكـي از             .  بسي دشوار است
اند از ايـن دسـت     گران گوناگون توانستهحكومت
ها، جان سالم به در برده و بدون تغيـيـرات   چالش

اساسي در يك يا چند مقوله اصلي نظام حاكم، از   
 .هاي اجتماعي، پيروز بيرون بيايندآن چالش

هاي ابتدايي مردم در بسـيـاري از       برخي خواسته
در يـك    .  جوامع، به راحتي قابل پاسخ دادن است

جامعه نسبتا با ثبات، تظاهرات مـوضـعـي و يـا         
اي، با اصالحات اوليه قابل حـل    اعتراضات منطقه

-حتي در جامعه خودمان، اعتراضات منطقـه .  است
و يـا    )  1374( ، قـزويـن     ) 1372( اي مانند مشهد 

كه با وسعت و گسـتـردگـي        )  1373( شهر اسالم
سادگي فروكش كرده و تداوم زيادي همراه بود، به

اي، سراسري نبود و هاي منطقهاين خواسته.  نيافت
هاي مقطعي و اوليه داشت و يا آنـكـه در     خواسته

عين اعتراضي بودن، هدف معين و مشخـصـي را     
 .كرددنبال نمي

در اعتراضات مشهد، مساله اصلي حمله مـامـوران   
شهرداري به يك ساختمان بدون جواز بـود كـه       

سرعت و بـا    اما به.  منجر به اعتراض سراسري شد
نشـيـنـي    تمام شدن خشم ابتدايي مردم و عـقـب    

نيروهاي انتظامي در روز اول و اعزام نـيـروهـاي      
جديد از شهر هاي ديگر، توانستند از گسـتـرش       

 .اعتراضات جلوگيري كنند
شهر نـيـز، بـا      در اعتراضات مشابه قزوين و اسالم

هاي مقطعي از جانـب حـكـومـت و         نشينيعقب
سركوب نظامي در مرحله بـعـدي، عـمـال ايـن          

ها را در نطفه خفه كردند و از گسترش آنها حركت
 .جلوگيري شد

اما آنگاه كه مردم، ستون اصلي نظام حاكم، يعـنـي   
نيروهاي نظامي و فرماندهي عالي آن را، مشـروع    

-كشند و از خواستهندانسته و آنها را به چالش مي
-روند، ديگر نمـي اي فراتر ميهاي محلي و منطقه

توان از يك حركت غير هدفمند يا يك حـركـت     
در اين زمان، شـعـور     .  جزيي و ناآگاهانه خبر داد

اجتماعي حاكم بر جنبش به سطح بااليي رسـيـده   
نمـايـي، حـق      خواهد با مظلوماست كه ديگر نمي

مندانه دريافت كند، بلكه با تعرض خود را خواهش
به نظام حاكم و نامشروع دانستن آن، حقوق خـود  

 .كندرا مطالبه مي
در اين زمان است كه ديگر، اقشار تـحـت سـتـم       
حاضر نيستند به شيوه قديم، تن به ستم و استثمـار  

تواننـد  نظام حاكم بدهند و نيروهاي حاكم نيز نمي
هاي گذشته، با انجام يك اصالح كـوچـك   به شيوه

طور كلـي بـا     و يا يك زد و بند سياسي ساده و به
 .يك مانور اجتماعي، مشكل جامعه را حل كنند

هاي مردم، نه مقطعي و نـه  اين زمان، ديگر خواسته
اي بوده و نه با اصالحات كوچكي فروكـش  منطقه
اين هنگام، خواسته مشخصي در دستو كار .  كندمي

گيرد و اين خواستـه،  هاي اجتماعي قرار ميحركت
تدريج، به خـواسـت     تر شده و بههر روز پر رنگ

. شـود تمامي مردم تحت ستم تا كنون، تبديل مـي   
 . اين هنگام، هنگام انقالبات اجتماعي است

، مردم مشهد براي بيان 1357ماه سال روز دوم دي
اعتراضات خود به رژيم پهلـوي، راهـپـيـمـايـي         

مـيـدان   ( ي ميدان شهدا   اي را در محدودهگسترده
چـهـار راه     ( سمت چهار راه شهـدا    به)  شاه سابق

در ايـن تـظـاهـرات،         .  انجام دادند)  نادري سابق
نيروهاي ارتشي تعدادي از شهروندان مشهدي را   

 70شـد    گفته مي.  هاي خود قرار دادند آماج گلوله
 .اندنفر كشته و زخمي شده

ماه، راهپيمايـي  به دنبال تظاهرات و كشتار دوم دي
ماه در مـيـدان شـهـداي       ديگري در روز سوم دي

  .كنوني برگزار شد
هفتم دي نيروهاي ارتشي بـا چـنـد تـانـك و              
خودروهاي ضد شورش، پس از نمايش در سطـح  

بـا  .  هاي حساس شهر مستقر شدنـد  شهر، در مكان
محاصره ساختمان استانداري خراسان توسط مردم 

و با همكاري برخي از كاركنان آن، سيل جمعيـت  
راه به طرف مسجد كرامت در چهار راه شهـدا بـه    

 .افتاد
ماه، مردم با تجمع در حرم، از طـريـق     در نهم دي

خيابان تهران و خيابان بهـار خـود را بـه بـاغ             
در  .استانداري رسانده و در آنجا تحصن كـردنـد    

اين روز خونين، نيروهاي ارتشي بعـد از خـارج       
ديدنـد  اي را مي شدن از پادگان، هر جا انسان زنده

شان كوچـك و بـزرگ       بستند و برايبه گلوله مي
حتي كساني كه در صـف نـفـت و          .  مطرح نبود

. گري در امان نماندندنانوايي بودند، از اين وحشي
در فاصله كمتر از دو ساعت، صدها نفر از مـردم    

 .كشته شدند
خواستند دست به كشـتـار مـردم       سربازان كه نمي

هـاي خـود بـه مـردم           بزنند، با تحويـل سـالح    

 .پيوستند مي
يكي از فرماندهان زرهي ارتش، كه شاهد تحويـل  

هاي سربازانش به مردم بود، عصباني شد و    سالح
با فرماندهي يك دستگاه تانك، دستور داد كه مردم 
را به گلوله ببندند كه در نـتـيـجـه خشـم مـردم           

گـران  تعداد ديگري از سركـوب .  گيرش شدگريبان
 .نيز به سرنوشت او دچار شدند

ماه، مردم براي پـيـدا كـردن        بعد از ظهر نهم دي 
اجساد و سر زدن به مجروحين، به بيمارستان امـام  

ي نيروهاي گارد بـه    با حمله.  رضا  مراجعه كردند
گناه در ايـن    ي ديگري از مردم بي بيمارستان، عده

تـريـن   اين يكي از خونيـن .  بيمارستان جان باختند
مقاومت مردم .  نبردهاي مردم با ديكتاوري شاه بود

ي عطـفـي در      گران، نقطهمشهد در مقابل سركوب
  .مبارزات آن سال مردم ايران بود

 برگي از تاريخ 

 مقاومت مردم مشهد در مقابل ديكتاتوري
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 كفش دويديمبي
 .علي ز

 ما كارگران خسته ز بيداد مديديم

 از خان و شه و شيخ، به جز هيچ، نديديم

 از باغ بهشت و ز سر تاج خديوان

 ي رنج و گل بيداد نچيديمجز ميوه

 از اين همه گنجي كه در اين خاك نهان بود

 از مار سر گنج، فقط وعده شنيديم

 طي كرده ره سخت رهايي ز اسارت

 از تاج گذشتيم و به تاراج رسيديم

 هاي شكستههم تجربه كرديم قلم

 لب اهل قلم را بگزيديمهم دوخته

 پوش سگ گله مجهزگرگان به تن

 پيرند، ولي ما بشر عصر جديديم

 هم بر شب يلداي ستم، شعله كشيديم

 كار دريديمهم صورتك گرگ دغل

 ي ما نطفه سيل است كه در راههر قطره

 جوشيده و پيوسته به اين رود رسيديم

 شان استبا سرو قداني كه اوين محبس

 خوانديم و ز طوفان حوادث، نخميديم

 آن جنگل سرويم كه خستيم تبر را

 وان رود خروشنده كه از بند رهيديم

 ي بازار كه تزوير فروشنداز حجره

 خشم است اگر چيزي از آن سوق خريديم

 كهريزك و دانشكده و كوي و خيابان

 آور و از آن بترش نيز چشيديماشك

 ي تمثال كه سيما علمش كردآن حيله

 ناكام از آن شد كه از آن پله پريديم

 يك مرحله با دست تهي پيش فتاديم

 كفش دويديمدشتي پر از تيغ، كه بي

 داوران خندان آخر بازي
 .علي ز

 بازي
 اشبه ساعت پاياني 
 شودنزديك مي  
 ؟!ديوانه

 نه 
 اما 
 چگونه بگويم كه چيستي؟ 

 پشت بينشت هنوزالك
 هاي عشيره و سخناز كوچه
 بيرون نيامده  

 اژدهاي هفت سر آزت
 ناپذيركه سيري 

 اتگراز وحشي كينه
 كه ترسيده 

 و زهر نيش خشم مارهاي دوشت
 كند بر زبانتكه نشت مي 
 گوييوه چه تلخ مي  
 !مسموم  
 ستآخر بازي

 ديگر نفت به هيچ كارت نيايد
 ي سرفتيلهبا فانوس بي
 ي قدرتتدر شب چله

 شمار مغاككه بي
 پيش پايت مستتر، 
 !نماييعجول مي  

 آخر
 ايدر چنين صحنه

 توانيچگونه مي
 نقش خرگوش چابك را 
 در دشتي هموار بازي كني 

 و تماشاگرانت را
 كه داوراني 
 مسلح به ترازو  
 و فريادند  
 نخنداني؟    
 ستآخر بازي

 بستهاي بنپشت بينشت در كوچهو الك
 عشيره و شمن   
 گم شده است   

 طناب دار
 :به طناب دار گفتم

 ز ميان كساني كه 
 گلويشان فشردي، 
 گناه آياسر بي 
 به فراز دار بردي؟ 

 زبانيبه زبان بي
 :به اشارتي چنين گفت

 كارمخود من گناه 
 سپارم،ز رهي كه مي 
 چه بسا كسان كه ديدم 
 به كمال سربلندي 
 گناهيو به جرم بي 
 به من دژم سپردند 
 و زمان گواه باشد 
 همه مردمان آزاد 
 .به مرگ هم نمردند 

 نشينمبه اميد مي
 به اميد روزگاري

 كه سران ديگري را
 به فراز دار بينم

 به اميد روزي كه ديگر هيچ انساني،

 .اي، اعدام نشودبه هيچ بهانه


