
 
دوازده سال از تھاج�م غ�ي�رانس�ان�ی ن�ي�روھ�ای ام�ن�ي�ت�ی و 
انتظامی حکومت اس#می در سحرگاه جمعه، ھجدھم ت�ي�ر 

ل�ب�اس .  گ�ذردماه ھ�زار و س�ي�ص�د و ھ�ف�ت�اد و ھش�ت م�ی
ھا و مام�وران ن�ي�روی ان�ت�ظ�ام�ی در اي�ن ح�م�ل�ه شخصی

-گ�اهوحشيانه خود به کوی دانشگاه تھران، در اتاق خواب
ھ�ا را پ�اره ھ�ای آنجويان را شک�س�ت�ن�د؛ ک�ت�ابھای دانش

ض�رب و ش�ت�م .  ش�ان را غ�ارت ن�م�ودن�دکردن�د و ام�وال
 .جويان تا صبح ادامه داشتدانش

جويان در فاصله روزھای شانزدھم ت�ا مبارزه پيگير دانش
ھ�ای گ�ریبيست و سوم تير ماه ھف�ت�اد و ھش�ت و وحش�ی

نيروھای سرکوبگر حکومت اس#می در اين روزھ�ا، ب�ه 
ھ�ای گاهھای خوابھا به ساختمانوار آنويژه تھاجم مغول

جويی دانشگاه تھران در سحرگاه ھج�دھ�م ت�ي�ر م�اه، دانش
جويان و مردم آزاده را بر عليه ک�ل�ي�ت خشم و نفرت دانش

حکومت اس#می برانگيخت و در ابعاد ميليونی به م�ي�دان 
ای که پس از گذشت حدود دو مبارزه.  مبارزه جدی کشاند

 و ت��ع��ط��ي��ل��ی و خ��ام��وش��ی »ان��ق��#ب ف��رھ��ن��گ��ی«دھ�ه از 
 .ور شد و تاکنون نيز خاموش نشده استھا، شعلهدانشگاه

روز شانزدھم تير م�اه ھ�ف�ت�اد و ھش�ت، م�ج�ل�س ش�ورای 
اس#م�ی ک�ل�ي�ات ط�رح اص�#ح ق�ان�ون�ی را ب�ه تص�وي�ب 

ھ�ای بس�ي�ار نمايندگان رساند که بر اس�اس آن، م�ح�دوي�ت
 .شدتری عليه مطبوعات به کار گرفته میگسترده

، » س�ع�ي�د ام�ام�ی« روزنامه س�#م، ب�ا ان�ت�ش�ار س�ن�دی از 
ن�وي�س کن�ن�ده پ�ي�شت اط#عات به عنوان تھيه معاون وزار

ھای سعيد امامی، بانی و مجری قتل.   نام برد»قانون«اين 
 ط�ی آن ت�ع�دادی   بود ك�ه» ایھای زنجيرهقتل« موسوم به 

از ن��ويس��ن��دگ��ان و ف��ع��ال��ي��ن س��ي��اس��ی س��رش��ن��اس��ی چ��ون 
محمدجعفر پوينده، محم�د م�خ�ت�اری، پ�روان�ه اس�ك�ن�دری، 
داريوش فروھر، پيروز دوانی، مجيد ش�ري�ف و ب�ي�ش از 
ھفتاد تن ديگر توسط وزرات اط#عات حکومت اس�#م�ی 

س�ران�ج�ام ح�ک�وم�ت اس�#م�ی، در اث�ر .  به ق�ت�ل رس�ي�دن�د
 باختگان، افکارھای جانفشارھای خانواده

  كانون نويسندگان ايران بيانيه
 دانا به مناسبت صدور حكم زندان برای فريبرز رييس

 
دانا، عضو ھيئت دبيران كانون ن&ويس&ن&دگ&ان اي&ران،  دادگاه انق!ب اس!می فريبرز رييس

 . سال حبس تعزيری محكوم كرد را به يك
   پس از مصاحبه1389 آذر 28دانا، اقتصاددان، در ساعت يك بامداد  دكتر فريبرز رييس

 ات&ھ&ام  در آغاز،.  ھا و سياست تعديل اقتصادی بازداشت شد راديويی در نقد حذف يارانه
ھای اقتصادی دولت اع!م كردند؛ سپس گفته شد كه او به سبب اھانت  او را نقد سياست

 احضار شد 1390 جمھور بازداشت شده است؛ اما ھنگامی كه در ھفتم خرداد  به رييس
 .به عنوان عضو كانون نويسندگان ايران و محرك كارگران مورد محاكمه قرار گرفت

دانا را به جرم عض&وي&ت   فريبرز رييس1390 خرداد 20 اين ھمه، حكم صادرشده در  با
داشت م&ح&م&د  بزرگ  نويسندگان ايران، شركت در مراسم ساRنه» غيرقانونی« در كانون 

باختگان راه آزادی، در گورس&ت&ان ام&ام&زاده ط&اھ&ر،  جعفر پوينده، جان مختاری و محمد
ھايی چون صمد بھرنگی و خس&رو  داشتن افكار ماركسيستی به استناد تبليغ برای چھره

 درخواست آزادی وك!ی زندانی، اع&ت&راض ب&ه  گلسرخی، تدوين بيانيه بر ضدسانسور،
، م&ح&ك&وم 1388شدگان رويدادھای پ&س از خ&رداد  برخوردھای غيرانسانی با بازداشت

 .محكوم كرده است... كردن سركوب ساكنان شھر اشرف و
ت&ن&ھ&ا خ&ود را  گ&ردد ن&ه   -  ب&رم&ی1347كانون نويسندگان ايران كه تاسيس آن ب&ه س&ال 

داشت صمد بھرنگی و خس&رو گ&ل&س&رخ&ی، ن&ويس&ن&دگ&ان داند بلكه بزرگغيرقانونی نمی
شاھی، دفاع از وك!ی زندانی، دفاع از آزادی انديشه و  خواه و مبارز دوران ستمآزادی

ط&ل&ب و   حصر و استثنا و مبارزه با سانسور، مخالفت با سركوب مردم ح&ق ھيچبيان بی
رو، چنين م&ح&اك&م&ات&ی از اين.  شمارد مباھات می دفاع از حقوق زندانيان سياسی را مايه

سازی بر ضداعضای كان&ون ن&ويس&ن&دگ&ان اي&ران  دوزی و پرونده را مصداق بارز پاپوش
 .داند و خواھان نقض اين حكم ظالمانه استمی
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*** 
  كانون نويسندگان ايران بيانيه

 انگيز ھدی صابر  مرگ شبھه درباره
 

غ&ذا و ايس&ت ق&ل&ب&ی  نگار و فعال سياسی زندانی، در پی اعتصاب  ھدی صابر، روزنامه
 غذای ھدی صابر در اعتراض به مرگ ھاله سحابی انجام گرفت ك&ه  اعتصاب.  درگذشت

اله سحابی، ش&رك&ت ك&ن&د  موقتا از زندان آزاد شده بود تا در مراسم تشييع پدرش، عزت
 .بندانش، برای ھميشه از زندان آزاد شد  ھم  گفته اما ديگر به زندان باز نگشت و، به

اما اين گفته خ&!ف .  اند مرگ ھدی صابر ناشی از بيماری مزمن قلبی او بوده است گفته
توجھی  بندان اوست كه مرگ او را ناشی از بی  ويژه ھم شھادت خانواده و دوستان و به

 موقع او به  مسئوRن زندان به يك زندانی سياسی در حال اعتصاب غذا و عدم انتقال به
 .دانند بيمارستان می

دردی و تسليت به خانواده و دوستان ھ&دی ص&اب&ر و  كانون نويسندگان ايران، ضمن ھم
 وض&ع&ي&ت زن&دان&ي&ان س&ي&اس&ی،   فرھنگی مستقل كشور، و اع!م ن&گ&ران&ی درب&اره جامعه

 .خواھان توضيح مقامات مسئول و رفع ھرگونه شك و شبھه در مورد اين مرگ است
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 ٢٠١١يونی  -سال دوم  -١٨ شماره

 تير ھفتاد و ھشت اوج مبارزه ھجده
جويان عليه تروريسم و سانسور دانش

 بھرام رحمانی!                    دولتی بود

  ٢ صفحه  

 فريدون گي!نی : اشعاری از
  ٨      صفحه ابوالفضل اردوخانی                                      و

 ھای آشناای برای گوشزمزمه
  پاول س!ن»مزمور نيمه شبان«ياداشت کوتاھی بر سروده 

 ٨جواد اسديان                                                       صفحه 



 
ھا اقرار کرد اما آن را به عملکرد م�ام�وري�ن داخل و خارج کشور، با انتشار اط#عيه به برخی از اين قتل  عمومی

چنين سعيد امامی را برای سرپوش گذاشتن بر ترورھاي�ی ک�ه ب�ه دس�ت�ور س�ران و م�ق�ام�ات ھم.  خودسر نسبت داد
 .حکومت صورت گرفته بودند دستگير و در زندان كشته بودند

فقط يک روز بعد از تصويب اين قانون ضدآزادی بيان، قلم و انديشه، روز ھفدھم تير ماه با حکم دادستانی، 
جويان ساکن کوی دانشگاه تھران در خيابان جويان، ھمان شب تعدادی از دانشدانش.  روزنامه س#م توقيف شد

طرح اص#ح قانون  «کارگر شمالی، گرد ھم آمدند و خواستار رفع توقيف از اين روزنامه و عدم تصويب 
حکومت اس#می در .  ادامه اعتراض از محوطه کوی دانشگاه به خيابان کشيده شد.   در مجلس شدند»مطبوعات

ھای سرکوب خود به اطراف دانشگاه آورد و يورش شبانه به کوی دانشگاه واکنش به اين اعتراضات، نيروی
 .ريزی کردتھران را طرح

ھا سر خوان روزنامه فروشیشنبه پانزدھم تير ماه ھنگامی آغاز شد؛ عابرانی که به پيشواقعه از صبح روز سه
ھای آن روز صبح، پيش رويشان کشيدند، ديدند که يک روزنامه با تيتری سراسر متفاوت از تمامی روزنامهمی

 در »سعيد اس#می پيشنھاد اص#ح قانون مطبوعات را داده است«: روزنامه س#م، با اين تيتر منتشر شده بود. است
شد پيدا تر کسی را میتر از ھميشه بود، کمآن روزھا، که بحث تصويب قانون جديد مطبوعات در مجلس پنجم داغ

ھا معاون وزير اط#عات ف#حيان در او که سال. کرد که درباره سعيد اس#می يا امامی چيزی نشنيده باشد و يا نداند
 در پاييز »ایھای زنجيرهقتل«ھای موسوم به دوره دولت رفسنجانی و سپس دولت خاتمی بود، در پی وقوع قتل

اما پس از مدتی گفته شد که در زندان با .  ھفتاد و ھفت، به عنوان متھم رديف اول معرفی و بازداشت شده بود
اين ماجرا سرآغاز حوادث بعدی بود که به مدت شش روز جامعه ! استفاده از داروی نظافت خودکشی کرده است؟

 . ايران را لرزاند
نمايندگان مجلس پنجم که با پيشنھاد سعيد امامی به بحث پيرامون محدود ساختن قانون قبلی مطبوعات بودند، از 
علنی شدن اين طرح سعيد امامی برآشفته شدند به طوری که وزارت اط#عات دولت محمد خاتمی، از مدير مسئول 

 .روحانی روزنامه س#م، به دليل چاپ سند محرمانه، به دادگاه ويژه روحانيت شکايت کرد
استاندار (نژادمحمود احمدی:   شاکی ديگر نيز حضور داشتندچھارالعموم در جريان محاکمه س#م، به جز مدعی

استاندار اسبق تھران، معاون سياسی (، کامران دانشجو)اردبيل در دولت ھاشمی رفسنجانی و رييس جمھور کنونی
نماينده دزفول (، درويش زاده)سابق وزير کشور و رييس ستاد انتخابات رياست جمھوری دھم و وزير علوم فعلی

 ).عضو ارشد حزب موتلفه و نماينده مشھد در مجلس پنجم(و حميدرضا ترقی) در مجلس پنجم
ھای خوانشنبه، روزنامه س#م بر روی پيشغروب روز بعد، تعطيلی روزنامه س#م، آغاز شد و صبح پنج

-جويان ساکن کوی دانشگاه تھران در خيابان کارگر شمالیپنج شنبه شب، تعدادی از دانش.  فروشان نيامدروزنامه
، در دفاع از آزادی بيان و مطبوعات و اعتراض به توقيف روزنامه س#م، دست به اعتراض )اميرآباد شمالی(

به اين .  زدند و خواستار رفع توقيف از س#م و عدم تصويب طرح اص#ح قانون مطبوعات در مجلس ھستند
جويان مبارز دانشگاه تھران به سانسور، ھم به تصويب قانون ترتيب، اين واقعه با اعتراض بر حق و عادtنه دانش

نگاران و ھای شناخته شده دشمن نويسندگان و روزنامهضدمطبوعات و ھم تروريسم دولتی که سعيد امامی از چھره
 .آزادی بيان و قلم و انديشه در مقام معاون وزرات اط#عات بود

ھا کشيده جويان، در دفاع از آزادی بيان و قلم و مطبوعات، از محوطه کوی دانشگاه به خيابانادامه اعتراض دانش
 معروفند نيز از »ھالباس شخصی«ای ديگری که به ماموران نيروی انتظامی و پس از مدتی، نيروھای حرفه.  شد

دھد و جويان و ماموران نيروی انتظامی روی میھای شب، درگيری مختصری ميان دانشنيمه.  رسندراه می
جويان پس از دانش.  کنندگيرند که ساعاتی بعد آزادش میھای مھاجم را به گروگان میجويان يکی از بسيجدانش

گردند و ظاھرا وضعيت خاتمه يافته به نظر پرانی، به کوی برمیمقاومت در مقابل نيروھای مھاجم دولتی و سنگ
 . رسدمی

چنين اللھی، پاسدار و ھمنيروھای نظامی، انتظامی، ضدشورش، حزبھجدھم تير ماه، اما سحرگاه روز جمعه 
مھاجمان ھمه نيروی سرکوب .  ھای کوی دانشگاه تھران حمله کردندای لباس شخصی، به ساختماننيروھای حرفه

-آن.  جويان معترض و مدافع آزادی بيان و قلم و عدالت زھرچشم بگيرندو ترور خود را به کار گرفتند تا از دانش
-ور پرتاب کردند و دانشآھا گاز اشکجويان را با پتک شکستند، به درون اتاقھای دانشگاهھا، درھای خواب

يا «جويان را با شعارھای آلود را به قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ حتی تعدادی از دانشجويان خواب
ھا را تخريب و گاه، از طبقات باtی ساختمان کوی دانشگاه به پايين پرتاب کردند، خواب»يا زھرا« و »حسين

 ديگر را ای را دستگير و عدهشان را غارت کردند، عدهجويان را در ھم شکستند و پول و اموالوسايل  دانش
 .زخمی نمودند

ھای در نتيجه اين يورش وحشيانه نيروھای امنيتی حکومت اس#می به کوی دانشگاه تھران، حداقل سه نفر به نام
 .، جان باختند»فرتامی حامی« و »فرشته عليزاده«، »نژادهللا ابراھيمعزت«

بنابراين، .  آور از دست دادجوی پزشکی به نام محسن جمالی، چشم خود را در اثر برخورد گاز اشکيک دانش
 .مردم ک#ن شھر تھران، روز جمعه ھجده تير ھفتاد و ھشت با خبر ھولناک از خواب برخاستند

جويان قھرمان و مردم معترض تھران، در روزھای ھجدھم تا بيست و سوم تير ماه سال ھفتاد و ھشت با دانش
 .لرزه درآوردند  خود، زمين را در زير حاکمان جنايت کار به شش روزهاعتراض 

 ھمراه نيروھای انتظامی و   حکومتی به»اراذل و اوباش«ای از  از نماز جمعه، بار ديگر عده ظھر ھجدھم تير، پس
ب�ک�س م�ج�روح و  با چاقو، ق�م�ه و پ�ن�ج�هجويان را کوی دانشگاه حمله کردند و تعدادی از دانش ضدشورش به 

ای  ماشين وزير کشور و نماينده خ�ام�ن�ه جويان خشمگين به ھجدھم تير نيز دانشعصر .  مصدوم نمودند
ای حيا کن رھبری را رھ�ا  خامنه«:  دادند جويان شعار میدانش.  را شکستند ھای آن حمله کردند و شيشه

 ...و!» کندکند، رھبر حمايت میانصار جنايت می«، »!باد آزادی  مرگ بر استبداد، زنده«، »!کن
-جويان مجروح در آن بستری بودند، کليه زخم�یھا که تعدادی از دانش بيمارستان پاسداران با حمله به
 .کنند مکان نامعلومی منتقل می ھا را دستگير و به 

ش�دن  کشت�ه کم به ھفده شھر کشور نيز کشيده شد، در تبريز به روز نوزدھم تير، دامنه اعتراضات دست
ت�ظ�اھ�رات در .  ج�وی دي�گ�ر ان�ج�ام�ي�دھا تن و دس�ت�گ�ي�ری ص�دھ�ا دان�ششدن ده جو، مجروحيک دانش

. ت�ری پ�ي�دا ک�ردروزھای بعد نيز با ھمراھی صدھا ھزار نف�ر از ج�وان�ان و م�ردم ت�ھ�ران اوج ب�ي�ش
تظاھرکنندگان خشمگين، کل حاکميت را مورد حمله قرار دادند و موجوديت حکومت اس#می را زي�ر 

 .سئوال بردند
مردم مع�ت�رض و .  آتش کشيده شد محل نمايش نماز جمعه حکومت در دانشگاه تھران، به 

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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جويان عليه تروريسم و سانسور  دانش تير ھفتاد و ھشت اوج مبارزهھجده
 بھرام رحمانی!                                                      دولتی بود

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram.rehmani@gmail.com   
 :آدرس سايت کانون

www.iwae.org  
 

 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می  -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با   -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج   -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه   -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه   افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می  -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار   -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار   -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب در استق!ل کانون از ھمه جمعيت  -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون  -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می
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- ح�ک�وم�ت آخ�ون�دی ب�رک�ن�ار« دادن�د شعار می

ھا قيام شروع شد، بي�س�ت س�ال  بچه« ، » برکنار
روزی ک�ه مس�ل�ح  وای به « ، » سکوت تمام شد

 ...   و»شويم
ج�وي�ان، ب�از ھ�م در سرکوب اين خيزش دان�ش

ط��ل��ب��ان ت��ا ھ��ای ح��ک��وم��ت��ی از اص��#حج��ن��اح
از .  کاران دست به دست ھم داده بودن�دمحافظه

طل�ب�ان ري�خ�ت�ه ش�د ب�ه رو، توھم به اص#حاين
طوری که ھر کدام از م�ق�ام�ات ح�ک�وم�ت�ی ب�ا 

ک�ردن رياکاری و ت�ظ�اھ�ر و ب�ا ھ�دف س�اک�ت
رفتند با پاسخ نه آن�ان ھا میجويان نزد آندانش

 ج��م��ل��ه م��وس��وی tری،  از.  ش��دن��دروب��رو م��ی
اش  وزير کشور خات�م�ی، مض�روب و ع�م�ام�ه

ج�وي�ان پرتاب شد و دانش
او را با خف�ت و خ�واری 
از ص����ح����ن����ه ب����ي����رون 

ش�ورای ع�ال�ی .  انداخ�ت�ن�د
ام���ن���ي���ت ح���ک���وم���ت ب���ه 

ري���اس���ت خ���ات���م���ی، در  
ھ��ای م��ت��ع��دد،  اط��#ع��ي��ه

تظاھرات را غي�رق�ان�ون�ی 
خواند و ج�واز س�رک�وب 

جوي�ان و م�ردم قيام دانش
. معترض را ص�ادر ک�رد

 ح�ک�وم�ت�ی،  ھایروزنامه
زن�ی به ويژه کيھان، اتھام

س��ازی ب���رای و پ��رون��ده
ج����وي����ان را در دان����ش

 .اولويت خود قرار دادند
ای، رھ�ب�ر  سيدعلی خامنه

ک���ار ح��ک��وم���ت ج��ن��اي��ت
از چ�ن�د  اس#می نيز پ�س 

دشم�ن، « :  گفت روز سکوت از شوک درآمد و 
امنيت ملی ما را ھدف گرفته است، امنيت ملی 

دشمنان اصل�ی م�ا .  تر است چيز واجب از ھمه 
 و ب�ه اي�ن ش�ک�ل » . طراحان اين قضايا ھست�ن�د

اما . جويان را صادر کردفرمان سرکوب دانش
: جويان نيـز در پاسخ به او، ش�ع�ار دادن�ددانش

 ،»! ای حي�ا ک�ن، رھ�ب�ری را رھ�ا ک�ن خامنه« 
  »!باد آزادی مرگ بر استبداد، زنده 

ت�م�ام   کوی دانش�گ�اه در  جويان مستقر دردانش
کردن آتش در ب�راب�ر  شب با روشن طول جمعه 

گر، که آنان را در محاص�ره نيروھای سرکوب
 .زدند  مقاومت می بودند، دست به خود گرفته 

محمد خاتمی رييس جمھور وقت، يک نش�س�ت 
اضطراری با فرمان�دھ�ان و م�ق�ام�ات ام�ن�ي�ت�ی 

نشده  کرد و يک حکومت نظامی اع#مبرگزار 
 .  دنبال اين نشست در تھران برقرار نمودند به

ج���وي���ان در م���ح���ل دانش���گ���اه ب���ه ام���ا دان���ش
واح��دھ��ای .  اع��ت��راض��ات خ��ود ادام��ه دادن��د
-ان�ش  د هللا ب�هضدشورش و پاسداران و ح�زب

جويان ح�م�ل�ه ب�رده و ت�ع�دادی را م�ج�روح و 
: دادن�د دانش جوي�ان ش�ع�ار م�ی.   مصدوم کردند

 »ھجده تير امسال، شانزده آذر ماست«
 ساعت درگيری مداوم در دانشگ�اه  در پی چھل

تھران و اطراف آن، رييس دانشگ�اه ت�ھ�ران و 
ھای خود ھای آن از پست روسای کليه دانشکده

 از آن وزي�ر ب�ھ�داش�ت و  پ�ي�ش.  استع�ف�ا دادن�د
 .درمان استعفا داده بود

ج�وي�ان ب�ا ش�ع�ار شنبه ب�ي�س�ت�م ت�ي�ر، دان�شيک
، چماقداران و پاسداران�ی » ای مرگ بر خامنه« 

تظاھرات داشت�ن�د، ک�ت�ک  را که قصد تھاجم به 
زدند و فراری دادن�د و م�وت�ورھ�ايش�ان را ب�ه 
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 . آتش کشيدند 
: دھند جويان شعار میدانش« :  رويتر، گزارش داد

خ��واھ��ي��م، پ��ل��ي��س م��زدور  م��ا دول��ت زور ن��م��ی« 
پ��ي��ام�دھ��ای اي��ن   « :   روي��ت�ر اف��زود» . خ��واھ�ي��م ن�م��ی

ھ��ا ج��م��ھ��وری اس��#م��ی را ت��ک��ان داده درگ��ي��ری
  ».است
ھای تبريز، اصفھان، رش�ت، جويان دانشگاهدانش

-، در حمايت از خ�ي�زش دان�ش...شيراز، مشھد و
 .  تظاھرات زدند جويان در تھران دست به

  گ�ر ب��هدر ت�ھ�اج��م وحش�ي�ان��ه ن�ي��روھ�ای س�رک��وب
صدھا ن�ف�ر زخ�م�ی  جويان تبريز، تظاھرات دانش

ج�وي�ان دس�ت�گ�ي�ر ي�ا شدند و تعداد زيادی از دان�ش 
با برقراری حکوم�ت ن�ظ�ام�ی در .  مفقود گرديدند

ھ�ای ش�ھ�ر ھ�ا در خ�ي�اب�انشھر تبريز، حتی تانک
ج�وي�ان، ح�م�اي�ت از دان�ش مردم ب�ه .  شدند مستقر 

دف��ت��ر ھ��واپ��ي��م��اي��ی، ب��ان��ک ص��ادرات، و ي��ک 
ر ح�م�اي�ت از  د.   کش�ي�دن�د  آت�ش  بن�زي�ن را ب�ه پمپ

 . جويان دانشگاه تبريز، بازار تبريز بسته شددانش
در تبريز جنايت در روز روشن صورت گرفت�ه « 

. روز روشن آمدند و زدند و تخريب كردن�د.  است
-گ�اه دان�شمھاجمين در روز روشن وارد خ�واب

اگر در پی احقاق حق ھست�ي�م، .  جويان دختر شدند
نبايد مث# به واقعه كوی تھران ت�وج�ه و دانش�گ�اه 
تبريز را از ياد ببريم، حادثه بيستم تير ت�ب�ري�ز از 
غربت عجيبی برخوردار است و يادش به درشتی 
و وضوح بايد در كنار واق�ع�ه ھ�ج�ده ت�ي�ر ت�ھ�ران 

 اين بخشی از سخنان » . ثبت و به آن پرداخته شود
دكتر محمدعلی حسينی پ�ورف�ي�ض، ري�ي�س س�اب�ق 

ھ�ا و دانشگاه تبريز بعد از حمل�ه ل�ب�اس ش�خ�ص�ی
نيروھای بسيج با ھمراھی نيروی انتظامی به اي�ن 

 .دانشگاه است
جويان دانشگاه تبريز دو روز بعد از ح�م�ل�ه دانش

هللا ب��ه ک��وی ن�ي��روھ��ای ن��ظ�ام��ی و انص��ار ح��زب
دانشگاه تھران به اعتراض برخاستند و بيستم تي�ر 
م��اه ھ��ف��ت��اد و ھش��ت دانش��گ��اه ت��ب��ري��ز از س��وی 
نيروھای بس�ي�ج�ی و ن�ظ�ام�ی م�ورد ح�م�ل�ه ق�رار 

جويی از اين حمل�ه ب�ه ع�ن�وان منابع دانش.  گرفت
ای فاجعه ياد کردند اما قضايای تبريز بع�د رس�ان�ه

رو بود که رييس وقت دانشگاه نيافت؛ شايد از اين
بيستم تير را روز مظ�ل�وم�ي�ت دانش�گ�اه و « تبريز 

 . اع#م کرد»دانشگاھيان
ای ب�رخ�#ف ع�ده« :  دكتر پورف�ي�ض، اع�#م ک�رد

ج��وي��ان اي��ن م��ق��ررات ش��رع��ی و ق��ان��ون��ی دان��ش
دانشگاه را به گلوله بسته، در حد كشت كتك زده، 

ھا ساخته و بازداشت ك�ردن�د داtن مرگ برای آن
و متاسفانه ھنوز معلوم نيست مھاجمان دستور از 

اند؟ و دانش جويان را ب�ه ك�ج�ا ب�رده و كجا داشته

ھا را به ان�واع س�#ح س�رد و گ�رم چه كسانی آن
 تجھيز كرده بوده است؟

اکنون با گذش�ت دوازده س�ال از اي�ن قض�ي�ه، ن�ه 
مھاجمان به دانشگاه ت�ب�ري�ز م�ع�رف�ی ش�دن�د و ن�ه 
دادگاھی برای رسيدگی به شکايات دان�ش ج�وي�ان 

اين در حالی است که به گف�ت�ه ري�ي�س .  تشکيل شد
وقت دانشگاه تبريز، بازرسان مختلفی از ش�ورای 
امنيت ملی و وزارت ع�ل�وم ب�ه ت�ب�ري�ز رف�ت�ن�د و 
مساله را بررسی کردند اما نتيجه تحقيقات آن ھ�ا 
فوق العاده محرمانه اع#م ش�د و ھ�رگ�ز ان�ت�ش�ار 

 .عمومی نيافت
ج�وي�ان ب�ودن�د ک�ه ب�ازداش�ت، در مقابل اين دان�ش

محاکمه و به زن�دان و م�ح�روم�ي�ت از ت�ح�ص�ي�ل 
-در حمله به دانشگاه تبري�ز، دان�ش.  محکوم شدند

جويان معترض ھدف تيراندازی قرار گ�رف�ت�ن�د و 
ھا از روی تخت بي�م�ارس�ت�ان زخمی شدند، زخمی

بازداشت و روانه ب�ازداش�ت�گ�اه اط�#ع�ات ت�ب�ري�ز 
ب��رادر م��ح��م��دحس��ي��ن .  ش��دن��د

فرھنگی، فرمانده بسي�ج اي�ن 
شھرھم که از م�ھ�اج�م�ان ب�ه 
دانشگاه بود بر اث�ر اص�اب�ت 
گلول�ه کش�ت�ه ش�د ام�ا دان�ش 

 .جويان متھم به قتل او شدند
-نادر ضامن، يکی از دان�ش

ج��وي��ان ب��ازداش��ت ش��ده در 
ج��ري��ان ح��م��ل��ه ب��ه دانش��گ��اه 
تبريز که متھم به قتل ب�رادر 
فرمانده بسيج اي�ن ش�ھ�ر ش�د 

 »روز« نيز پيش از اي�ن ب�ه 
پ���س از ...  « :  گ���ف���ت���ه ب���ود

شکستن در اصل�ی و ت�ج�م�ع 
ج����وي����ان در ج����ل����و دان����ش

ج��وي��ان و دانش��گ��اه، دان��ش
نيروھای ام�ن�ي�ت�ی خ�ارج از 

-دانش��گ��اه اق��دام ب��ه س��ن��گ
 ،اندازی به سوی ھ�م ک�ردن�د

پليس و نيروھای ضدشورش محل را ترک کردند 
جای خود را ب�ه  ج�ای خ�ود را ب�ه ن�ي�روھ�ای و 

ل�ب��اس ش�خ��ص��ی دادن��د؛ ب��ه اي��ن ت�رت��ي��ب ب��ود ک��ه 
دانش��گ��اه ب��ه م��ح��اص��ره ک��ام��ل ن��ي��روھ��ای ل��ب��اس 

پس از چند ساعت نيروھای لباس .  شخصی درآمد
شخصی شروع به تيراندازی ھوايی کردند و پ�س 

 .از مدتی اين کار تبديل به تيراندازی مستقيم شد
حدود ساعت شش و س�ی دق�ي�ق�ه ب�ود ک�ه م�ن ب�ه 
ضرب گلوله اسلحه ک#شينکف نيروھای بسيج که 
ب�ه پ�اي��م اص�اب��ت ک�رده ب��ود ب��ر زم�ي��ن اف�ت��ادم و 
نيروھای مھاجم که دستور حمله را گرفته ب�ودن�د، 

بسيجی ھا پ�س از .  به داخل دانشگاه يورش بردند
جويان را مورد ض�رب و ورود به دانشگاه، دانش

 .شتم قرار دادند و عده زيادی را بازداشت کردند
ھا سپس به بيمارستان امام خمينی دانش�گ�اه ک�ه آن

جويان تير خ�ورده و زخ�م�ی عده زيادی از دانش
جويان جا بستری شده بودند مراجعه و دانشدر آن

زخمی را از اتاق عمل بيرون کشيده و ب�ازداش�ت 
 .کردند
جويان بازداشت ش�ده ب�ه اخ�#ل در ن�ظ�م و دانش

ام��ن��ي��ت کش��ور م��ت��ھ��م ش��دن��د و آق��ای ض��ام��ن ب��ه 
محاربه، حمل س#ح و قتل ب�رادر ف�رم�ان�ده س�پ�اه 

ج�وي�ان ب�ع�دھ�ا از نيز متھم شد؛ او و س�اي�ر دان�ش
اتھامات منتسب تبرئه و تنھا به اخ#ل در ام�ن�ي�ت 
کشور مح�ک�وم ش�دن�د ام�ا ھ�رگ�ز کس�ان�ی ک�ه ب�ه 
دانشگاه تبريز و خوابگاه دخت�ران ھ�ج�وم ب�رده و 

جويان را م�ورد ض�رب و ش�ت�م ق�رار داده دانش
 .بودند تحت پيگرد قرار نگرفتند

جويان در حالی به قتل برادر  فرھنگی متھم دانش
 بر «شدند که به گفته آقای ضامن 

 

 بھرام رحمانی...             تيرھجده
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اس��اس گ��زارش اداره اط��#ع��ات، ب��رادر اي��ن 
سردار سپاه به ص�ورت تص�ادف�ی و در ح�ي�ن 
حمله به دانشگاه با گلوله اسلحه يکی دي�گ�ر از 

 قاتل و ض�ارب آق�ای » . بسيجيان کشته شده بود
فرھنگی ھم ب�ا گ�ذش�ت دوازده س�ال از س�وی 

  ».مسئوtن قضايی معرفی نشده است
جويان دانشگاه مشھ�د، ي�ک در تظاھرات دانش 

در ش�ھ�ر اھ�واز، .  جوی دختر جان باختدانش
ھزار  و در رشت سه ھزار

ج��وي��ان در ن��ف��ر از دان��ش
حمايت از تظاھرات تھران 

پيماي�ی راه و تبريز دست به 
ج�وي�ان چنين دان�شھم.  زدند 

ھ����ای ش����ي����راز، انش����گ����اه د
اروميه، اردب�ي�ل، س�م�ن�ان، 
شاھرود، ي�اس�وج، ھ�م�دان، 

آباد، بن�درع�ب�اس،  يزد، خرم
زنج�ان، گ�رگ�ان، س�م�ن�ان، 
ش����اھ����رود، ک����رم����انش����اه، 

. م������راغ������ه، اراک و ..
ت��ظ��اھ��رات ض��دح��ک��وم��ت��ی 

روزن���ام���ه .  ب���رپ���ا ک���ردن���د
: کيھان، با سراسيمه نوش�ت

ج���وي���ان آش���ک���ارا دان���ش« 
گ��وي��ن��د مس��ال��ه م��ا ک��ل  م��ی

 »! ايران است
دوشنبه بيست و ي�ک�م ت�ي�ر،  
تظاھرات صدھ�زار ن�ف�ری 

ت�وپ، « در تھران، با شعار 
تانک، بسيج�ی، دي�گ�ر اث�ر 

راديو و تلويزيون .  چنان ادامه يافت، ھم» ندارد
 نقل از گزارشگر صحن�ه  حکومت اس#می، به

در ساعت چھار و نيم ب�ام�داد، اع�#م ک�رد ک�ه 
ھ�ا زدن خ�ودروھ�ا و س�اخ�ت�م�ان ع#وه بر آت�ش

زور وارد دانشگاه  تظاھرکنندگان با توسل به « 
زدن  ت�خ�ري�ب و آت�ش تھران ش�دن�د و اق�دام ب�ه 
 ».جايگاه نماز جمعه کردند

در اين روز، شوی تبليغات�ی ح�ک�وم�ت ک�ه در 
آل�ود از ای با چشمانی اشکآن، سيدعلی خامنه

خواست ک�ه ح�ت�ی اگ�ر اش میفرزندان بسيجی
-کسانی عکس او را پاره ک�ردن�د ھ�ي�چ ع�ک�س

العمل�ی از خ�ود نش�ان ن�دھ�ن�د، ب�ا وارد ش�دن 
نيروھای سپاه پاس�داران، ي�گ�ان وي�ژه ن�ي�روی 

گ��ر ان��ت��ظ��ام��ی و ت��م��ام��ی ن��ي��روھ��ای س��رک��وب
اط�#ع�ات��ی، ام��ن�ي��ت�ی ح�ک��وم�ت، ب�ه س�رک��وب 

در .  ای در ش�ام�گ�اه آن روز ان�ج�ام�ي�دگسترده
ای از اي�ن ط�ري�ق، ب�ه ن�ي�روھ�ای واقع خام�ن�ه

هللا چراغ سبز نش�ان ت�ا ھ�م�ه سرکوب و حزب
نيرو و توان خود را برای سرکوب اين خيزش 

 .جويی و مردمی به کار گيرنددانش
نقل و انتقال نيروھای نظام�ی و ان�ت�ظ�ام�ی در 

اولين درگيری گسترده .  شھر کام# مشھود بود
. عص�ر روی دادروز دوشنبه در م�ي�دان ول�ی

آور ب��ه م��ق��اب��ل��ه پ��ل��ي��س ب��ا پ��رت��اب گ��از اش��ک
-ضلع جنوبی ميدان متعلق به دان�ش.  برخاست

جويان و ضلع شمالی آن متعل�ق ب�ه ن�ي�روھ�ای 
تعداد ت�ظ�اھ�رک�ن�ن�دگ�ان ب�ه ح�دی .  انتظامی بود

عظيم بود که پس از مدتی، ماموران وادار ب�ه 
 . نشينی شدندعقب

مقامات دانش�گ�اه ت�ھ�ران، از م�ي�ل�ي�اردھ�ا لایر 
خس��ارت ب��ه ک��وی دانش��گ��اه س��خ��ن گ��ف��ت��ن��د و 
مصطفی معين، وزي�ر ع�ل�وم، از س�م�ت خ�ود 
استعفا داد، اما محمد خاتمی، رييس ج�م�ھ�وری 
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-محمد خاتمی، کميت�ه.  با اين استعفا موافقت نکرد
ام��ا .  ای را م��ام��ور ب��ررس��ی اي��ن واق��ع��ه ک��رد

جويان که اب�ت�دا م�ت�وج�ه ح�م�ل�ه ب�ه اعتراض دانش
رف��ت��ه م��ت��وج��ه ک��وی دانش��گ��اه ت��ھ��ران ب��ود، رف��ت��ه

 . شد»حاکمان جمھوری اس#می«
 خود  جو، در ادامه جنبش اعتراضیھزاران دانش

ج�وي�ان، دان�ش.  در دانشگاه ت�ھ�ران ت�ج�م�ع ک�ردن�د
ای که از بلندگوھ�ای  رانی خامنهھنگام پخش سخن

ای را  ش�د، خ�ام�ن�ه مسجد دانشگاه تھران پخش می
جويان، آخ�ون�د اب�ط�ح�ی، ري�ي�س دانش.   کردند ھو

باران کردن�د ک�ه دفتر خاتمی و اتومبيلش را سنگ 
ش��دن ش��ي��ش��ه ات��وم��ب��ي��ل وی و  م��وج��ب ش��ک��س��ت��ه

 .شدن خود او گرديد فراری
-استادان دانشگ�اه ت�ھ�ران، در ح�م�اي�ت از دان�ش

ح��ک��وم��ت در .  ج�وي��ان اع��#م اع��ت��ص�اب ن��م��ودن��د
ھراس از گست�رش ت�ظ�اھ�رات و ج�ھ�ت آم�ادگ�ی 
برای سرکوب، دو ھل�ي�ک�وپ�ت�ر را ب�اtی س�ر در 

 .آورد  پرواز در دانشگاه به
مردم معترض تھران، از حوال�ی ظ�ھ�ر در ن�ق�اط 
مختلف ش�ھ�ر از ب�ھ�ارس�ت�ان و م�ي�دان ت�وح�ي�د و 

عص��ر ت��ا خ�ي��اب��ان ان��ق�#ب و دانش��گ��اه وارد  ول�ی
دسته به  مردم از سراسر شھر دسته.  شدند کارزار 

عص�ر ح�رک�ت ک�ردن�د و در  سمت چھارراه ول�ی 
ج�وي�ان ب��ه س�رک�وب خ��ون�ي�ن دان�ش اع�ت�راض ب�ه 

 .پيوستند تظاھرکنندگان  
ھ��ای گس��ت��رده ب��ي��ن م��ردم و ن��ي��روھ��ای درگ��ي��ری

کر حکومت از ساعت دو ب�ع�د از ظ�ھ�ر بسرکو
ح�وال�ی س�اع�ت .  عص�ر آغ�از ش�د در م�ي�دان ول�ی

چھار بعد از ظھر، جمعيت تظاھرکننده در براب�ر 
در .  رسي�د  ھزار تن می دانشگاه تھران، به بيش از

اط��راف دانش��گ��اه ت��ھ��ران، ان��ب��وھ��ی از ن��ي��روی 
 .انتظامی مستقر شده بودند

 دستور شورای عالی امنيت حک�وم�ت اس�#م�ی  به
به رياست محمد خاتمی، ني�روی ان�ت�ظ�ام�ی، ض�د 

ھا و غيره يورش خ�ود را شورش، لباس شخصی
تظاھ�رک�ن�ن�دگ�ان، از .  به معترضين شديدتر کردند

ت�ع�دادی ج�ان .  ش�دن�د گلول�ه بس�ت�ه  زمين و ھوا به 
خود را از دست دادند و صدھا ت�ن ن�ي�ز م�ج�روح 

عص�ر  نيروی انتظام�ی، در م�ي�دان ول�ی.  گرديدند
 .تھران، تعدادی را دستگير نمود

ک#نتری ھشت در چھارراه رودکی، مورد ح�م�ل�ه 
خيابان آزادی ت�ھ�ران . گرفت مردم خشمگين قرار 

ھ�ای خ�ون�ي�ن  ھنگام شب نيز ص�ح�ن�ه درگ�ي�ری به
ميان پاسداران، نيروی انتظامی و ساير ني�روھ�ای 

گر حکومت جھل و ج�ن�اي�ت اس�#م�ی در سرکوب
شان ب�ا جويان معترض بود که صفوفمقابل دانش
 .ھا ھزار تن از مردم تقويت شدپيوستن ده

گ��ران ، س��رک��وب س��اع��ت ش��ش ب��ع��د از ظ��ھ��ر
حکومتی، مردمی را که از درب شرقی دانش�گ�اه 

ص�دای .  رگ�ب�ار گ�ل�ول�ه بس�ت�ن�د شدند، به  خارج می
ھليکوپترھای ني�روھ�ای .  شد ھا قطع نمیآمبوtنس

. سرکوبگر ب�ر ب�اtی دانش�گ�اه در پ�رواز ب�ودن�د
و مرد  صفوف تظاھرات را از پير و جوان و زن 

  .دادند تشکيل می
جويان را نيروی انتظامی در تبريز، اجتماع دانش

ن�ام ک�اوه  ج�وي�ی ب�ه  رگبار گلوله بستند و دان�ش به
ج��وی رش��ت��ه م��ح��م��دی، دان��ش
ض�رب گ�ل�ول�ه  عمران را ب�ه 

جان خ�ود را از دس�ت داد و 
ھا نفر ديگر را زخمی ن�ي�ز ده

حال برخی م�ج�روح�ان .  شدند
.  ش���ده ب���ود وخ���ي���م گ���زارش

-گ�ر، ھ��من�ي��روھ��ای س��رک��وب
از ص��د ن�ف�ر از  چ�ن�ي�ن ب��ي�ش 

ج��وي��ان را دس��ت��گ��ي��ر دان��ش
 .کردند

ح��ک��وم��ت در ن��ق��اط م��خ��ت��ل��ف 
پوش و بع�ض�ا در  تھران، زره

آب�اد  راه خ�ان�ی نقاطی مانند سه 
در نزديکی خ�زان�ه واح�دھ�ای 

 .کردند تانک مستقر 
غروب سه شنبه بيست و دوم 
تير، دانشگاه تھران با ش�ل�ي�ک 

ھ��ای  آور و آت��شگ��از اش��ک
برافروخته شده، در دود ف�رو 

دانشگاه تھران، ت�ق�ري�ب�ا .  رفت
در م���ح���اص���ره و حض���ور 
نيروھای نظامی و بسيج قرار 

صدا و سيمای جمھوری اس#می خ�ب�ر از .  گرفت
ب�ا .  ھای چن�د روز اخ�ي�ر داد» آشوب«پايان يافتن 

ای و تبليغات تلوي�زي�ون، ق�رار پيام سيدعلی خامنه
اقش�ار م�خ�ت�ل�ف « چ�ه شد ت�ا روز چ�ھ�ارش�ن�ب�ه آن

 ناميده شد، برای اثبات ھمبستگ�ی م�ردم و » مردم
 .نظام به خيابان بيايند

چھارشنبه بيست و سوم تير، طرفداران ح�ک�وم�ت 
اس#می که عمدت�ا اعض�ا و ھ�واداران ن�ي�روھ�ای 

چنين م�ت�وھ�م�ي�ن ب�ه آن گر حکومت و ھمسرکوب
 . ھا آمدند بودند، به خيابان

ای را در دست داش�ت�ن�د و ھای خامنه ھا، عکسآن
در ح��م��اي��ت از او و ح��ک��وم��ت اس��#م��ی ش��ع��ار 

ھايی رخ داد و  به طور پراکنده درگيری.  دادند می
 . صدا شليک گلوله ھا شنيده شد

در اي��ن روز، ھ��زاران بس��ي��ج��ی و پ��اس��دار از 
ص�ح�ن�ه آم�دن�د و  ث�ارهللا ب�ه  قرارگ�اه م�وس�وم ب�ه 

ھ��ا در اط��راف خ���ي��اب��ان ان��ق��#ب و پ��وش زره
 .شدند عصر، مستقر  ولی

بنابر يک بخشنامه محرمانه که از سوی م�وس�وی 
tری، وزي�ر کش�ور م�ح�م�د خ�ات�م�ی خ�ط�اب ب��ه 

نيروھای انتظ�ام�ی در ت�ھ�ران ص�ادر ش�د، ک�ل�ي�ه  
ت��ظ��اھ��رات در ت��ھ��ران ب��اي��د س��رک��وب ش��ون��د و 

ب�ه کس�ی « راب�ط�ه  نيروھای انتظامی نبايد در اين 
 نيروھای انتظامی دستور داده ش�ده   به» . رحم کنند

 . روی تظاھرکنندگان شليک کنند است که به
خاتمی، رييس جمھور در مصاحبه ب�ا ت�ل�وي�زي�ون 

صراحت تظاھرکنندگان را تھ�دي�د ب�ه  حکومتی به 
هللا مھدی کروبی، آيت    . نمود دستگيری و سرکوب  

رييس مجلس پنحم و ششم، در ھراس از گسترش 
م�ا  ھ�م�ه « :  جويان، گ�ف�تحرکات اعتراضی دانش

م�ا  ھا برای ھم�ه ايم و اين حرکت در کشتی نشسته
 ».است کننده  نگران
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 بھرام رحمانی...         تيرھجده
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 6 صفحه  

 
ش�ن�ب�ه،  تا ساعت س�ه و ن�ي�م ب�ع�د از ظ�ھ�ر س�ه

عص��ر، م�ي��دان  ھ�ا در چ�ھ��ارراه ول�یدرگ�ي�ری
عص��ر، خ��ي��اب��ان ف��ردوس��ی و خ��ي��اب��ان  ول��ی

کارگران کارخانه . جمھوری تھران ادامه يافت
ج��وي��ان اع��#م پ��#��س��ک��و در ت��ھ��ران، ب��ا دان��ش

 .ھمبستگی نمودند
در چنين موقع�ي�ت�ی ح�ک�وم�ت اس�#م�ی، ب�رای 
مقابله با گسترش اعتراضات مردم ايران، تمام 

 ب�ودن�د، ب�ه   مرخصی رف�ت�ه سربازانی را که به
شنب�ه ب�ي�س�ت و چ�ھ�ارم، پنج.  خواند خدمت فرا  

حکومت در وحشت از تداوم تظاھرات م�ردم، 
عم# در سطح تھران حکومت نظامی ب�رق�رار 
کرد و از اين روز، ح�ک�وم�ت در اک�ث�ر ن�ق�اط 

 . شھر تھران، پاسداران را مستقر کرد
ھا ب�ه ھا به حدی وحشيانه و دستگيریسرکوب

ال�م�ل�ل،  حدی گسترده بود که سازمان عف�و ب�ي�ن
ھ�ا ای در مورد ابعاد وسيع دستگيریطی بيانيه

احساس خطر نم�وده و از م�ق�ام�ات ح�ک�وم�ت 
اس#م�ی اي�ران خ�واس�ت ت�ا ت�م�ام�ی زن�دان�ي�ان 
سياسی را آزاد کند و اسامی ساير م�ت�ھ�م�ان را 

 .نيز اع#م نمايد
ج��وي��ان و ت��ظ��اھ��رات در اث��ر س��رک��وب دان��ش

مردمی، صدھا ت�ن زخ�م�ی و ح�دود ھ�زار و 
ب�رخ�ی از دس�ت�گ�ي�ر .  پانصد نفر دستگير شدند

-شدگان، پس از دوازده سال، ھنوز در زن�دان
ھ��ای ق��رون وس��ط��اي��ی ح��ک��وم��ت و در زي��ر 

 .برندشکنجه به سر می
دو س��ال پ��س از ح��ادث��ه ک��وی دانش��گ��اه، ق��وه 

ن�ظ�ام�ی قضائيه ھمه نيروھای انتظام�ی و ش�ب�ه
درگير در حمله به کوی دانشگاه را تبرئه ک�رد 
و فقط ي�ک س�رب�از س�اده ب�ه ن�ام ع�روج�ع�ل�ی 
ببرزاده را به خاطر دزديدن يک دستگاه ري�ش 

 .تراش محکوم کرد
ھ�ای پ�س از ن�م�اي�ش چنين در پی اعت�راضھم

انت�خ�اب�ات ري�اس�ت ج�م�ھ�وری س�ال ھش�ت�اد و 
ھشت، در شامگاه بيست و چھ�ارم خ�رداد م�اه 
ھشتاد و ھش�ت ن�ي�روھ�ای ل�ب�اس ش�خ�ص�ی و 
نيروی انتظام�ی ب�ه ھ�م�راه ي�گ�ان وي�ژه س�پ�اه 

دو .  پاسداران، به کوی دانشگ�اه ح�م�ل�ه ک�ردن�د
جو که سال پس از اين حادثه تنھا چھارده دانش

خود شاکی اين پرونده بودند، محاکمه ش�دن�د و 
ھيچ يک از عام#ن و آمران اين حادثه معرفی 

 .نشدند
شورای عالی امنيت ملی در ھم�ان روزھ�ا در 

ای را مامور ای اع#م کرد که گروه ويژهبيانيه
بررسی ھمه جانبه علل و عوامل ح�ادث�ه ک�رده  

نتايج تحقيقات اين گ�روه، ھ�رگ�ز اع�#م .  است
.  به آرشي�و س�پ�رده ش�د»امنيتی«نشد  وبا مھر 

-جويان و خانوادهاما اين پرونده، در نزد دانش
-طلب و ع�دال�تباختگان و مردم حقھای جان

 .چنان باز استجو، ھم
روز فاجعه ھجدھم تير م�اه در دوازدھمين سال

ھ�زار و س��ي�ص�د و ھ�ف�ت��اد و ھش�ت، ھ�رچ�ن��د 
اص#ح طلبان که در آن دوره در قدرت ب�ودن�د 
و به ويژه محمد خاتمی رييس جمھور وقت که 
اين روزھا سخت در ت#ش است تا دل رھبر و 
شورای نگھبان را ب�ه دس�ت آورد ت�ا اص�#ح 
طلبان بتوانند در نمايش انت�خ�اب�ات م�ج�ل�س ک�ه 
آخر سال جاری ب�رگ�زار خ�واھ�د ش�د ش�رک�ت 
کنند؛ ھنوز  در رابطه با فاجعه ھجدھم تير ماه 
ھفتاد و ھشت و اين که نتايج کميته ت�ح�ق�ي�ق او 

ای ب�ه زب�ان در اين مورد به کجا رسيد، جم�ل�ه
گ�راي�ان از سوی دي�گ�ر، اص�ول.  نياورده است
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چنان حمله نيروھای لباس شخصی به  حاکم نيز ھم
دانشگاه تھران و فاجعه کوی دانشگاه را ت�ح�ري�ف 

 .کنندمی
در مقطع دوازدھمين سال گرد ھجدھم تير، وکي�ل 
چھارصد تن از دانش جويان آسيب ديده در حادثه 
کوی دانش�گ�اه ھش�ت�اد و ھ�ف�ت، در مص�اح�ب�ه ب�ا 

من وکيل چھارصد ن�ف�ر از « :   اع#م گفت» روز« 
ت��ع��دادی از اي��ن .  ج��وي��ان آس��ي��ب دي��ده ب��ودمدان�ش
جويان آسيب جسم�ی دي�ده ب�ودن�د و ت�ع�دادی دانش

دي�گ��ر ن��ي��ز در اث��ر ح��م��ل��ه، وس�اي��ل ش��خ��ص��ی و 
 ».شان منھدم شده بودگاهکامپيوتر و اتاق خواب

در نھايت بعد از شانزدھم جلسه « :  رھامی، افزود
-دادگاه تنھا يک گروھبان را به جرم دزدی ري�ش

تراش به نو و يک روز روز حبس و ص�د ھ�زار 
تومان جريمه محکوم کردند و يک پرسن�ل دي�گ�ر 
نيروی انتظامی ھم به جرم سرپيچی از دستور ب�ه 

 ».دوسال حبس محکوم شد
نژاد، چنين وکيل خانواده عزت ابراھيمرھامی، ھم

يکی از قربانيان حمله به ک�وی دانش�گ�اه ب�ود ک�ه 
شدن، به اقدام عليه امني�ت م�ل�ی ھا بعد از کشتهماه

متھم شد ولی به خاطر زنده نبودن قرار م�وق�وف�ی 
 .تعقيب برای او صادر شد

ای بود که در شب نژاد، افسر وظيفهعزت ابراھيم
حمله به کوی دانشگاه تھران برای ديدار دوس�ت�ان 

خ�ان�واده .  خود در کوی حضور داشت و کشته شد
کردند مش�خ�ص�ات و ن�ام ق�ات�ل او را وی، اع#م 

اما دادگاه ب�دون .  انددانند و به دادگاه ارائه دادهمی
ھ�ا، م�ت�ھ�م�ان ق�ت�ل حضور خ�ان�واده و وک�#ی آن

 .نژاد را تبرئه کرد و پرونده را بستابراھيم
ای خ��ط��اب ب��ه ن��ژاد، در ن��ام��هخ��ان��واده اب��راھ��ي��م

در ھ�ج�دھ�م «  اع#م کردند که »مسعود ده نمکی« 
تير ھفتاد و ھشت، عزت را شبانه و ت�ک و ت�ن�ھ�ا 

ای کشاندی و با ضربات چ�اق�و، زن�ج�ي�ر  به گوشه
خودت و دوستانت، ع�زت را از پ�ا درآوردی و 
در نھايت با تير خ#ص مھدی صفری ت�ب�ار پس�ر 

که در شق�ي�ق�ه )  فرمانده سپاه(امام جمعه اس#مشھر
و چشم چپ ع�زت وارد ک�رد او را از پ�ای در 

ھر چند که ما تک و تنھا بوديم و ھستي�م ... آورديد
و زورمان نرسيد ک�ه ش�م�ا را ب�ه پ�رون�ده دادگ�اه 
ھجدھم تير بکشانيم ولی مطمئن باش خ�داون�د، ت�و 

جا ن�ه را به دادگاه خودش خواھد کشيد و ديگر آن
رھبری ھست و نه سپاھی و نه ديگر کسی که ت�و 

 ».را تبرئه کند
در جريان حمله ھجده تير م�اه ب�ه ک�وی دانش�گ�اه 

س�ي�م ل�ب�اس نمکی، با باتوم و بیتھران، مسعود ده 
او، در آن روزھا، .  کردھا را رھبری میشخصی

ک�رد ک�ه  را منت�ش�ر م�ی»شلمچه«ای به نام نشريه
ھای آن، نشريه را سفيد و ت�ن�ھ�ا در يکی از شماره

: با يک تيتر و تقريبا با اين مضمون من�ت�ش�ر ک�رد
رويم اگر زنده برگشتيم نشريه را ما به جبھه می«

 ب�ا روی ک�ار آم�دن ». دوباره منتشر خواھيم کرد
نژاد، ده نمکی نيز ھ�م�ان�ن�د بس�ي�اری دولت احمدی

هللا، اط�#ع�ات�ی و فرماندھان سپاه، بس�ي�ج، ح�زب
ھای ت�رق�ی را ط�ی ک�رد و امنيتی، به سرعت پله

-فيلم پرخرج با سياھی لشکر زياد را در خ�ي�اب�ان
در حال�ی .  ھای نظامی ساختھا و پادگانھا، جاده

ای اي�ران�ی و که ھيچ کارگردان مست�ق�ل و ح�رف�ه
شان نه از عھ�ده م�خ�ارج ک�#ن س�اخ�ت ھمکاران

دھ�د آيند و نه حکومت اجازه میچنين فيلمی برمی
ھ�ای ھا و غ�ي�ره ب�ا ت�م�ام س�#حھا و پادگانخيابان

ھا قرار گيرد سبک و سنگين نظامی در اختيار آن
رو، ده ن�م�ک�ی از از اي�ن.  تا فيلم خود را بس�ازن�د

هللا و چ��اق��وکش��ان رھ��ب��ری چ��م��اق��داران ح��زب
-حکومت اس#می، وارد صحنه سين�م�ا ش�د و ھ�م

گ�ي�ران ع�رص�ه ترين تصمي�ماکنون يکی از اصلی
در ح�ال�ی ک�ه ک�ارگ�ردان س�رش�ن�اس�ی .  سينماست

چون بھرام بيضايی، به دليل تھديدھا و فش�ارھ�ای 
مامورين امنيتی و مسئولين سين�م�اي�ی م�ج�ب�ور ب�ه 

 .ترک کشور شده است

 مسعود ده نمکی در حمله به کوی دانشگاه تھران
 

نژاد، تنھ�ا ق�رب�ان�ی ح�م�ل�ه ب�ه ک�وی عزت ابراھيم
. ج�وي�ان ن�ب�وددانشگاه و اعتراضات ب�ع�دی دان�ش

فر و سعيد زينالی س�ه فرشته عليزاده، تامی حامی
جويی ھستند که با گذشت دوازده س�ال ھ�ي�چ دانش

 .ھا نيستخبری از سرنوشت آن
اخبار حاکی از آن بود که مادر ف�رش�ت�ه ع�ل�ي�زاده 
نيز پس از اين واقعه، ب�ر اث�ر فش�ارھ�ای روح�ی 

 .سکته قلبی کرد و درگذشت
سعيد زينالی، ديگر قربانی حمله به کوی دانشگ�اه 

او پنج روز بعد از ھجدھم ت�ي�ر ي�ع�ن�ی .  تھران بود
در بيست و سوم ت�ي�ر ھ�ف�ت�اد و ھش�ت در م�ق�اب�ل 

شان بازداش�ت ھای مادرش در منزل شخصیچشم
شد و از آن تاريخ ت�اک�ن�ون، ھ�ي�چ خ�ب�ری از اي�ن 

التحصيل کامپيوتر دانشگاه تھ�ران در دس�ت فارغ
 .نيست

اکرم نقابی، مادر سعيد زينال�ی پ�ي�ش از اي�ن، در 
گزارشی که در سايت مادران tله عزادار منتشر 

ھ�ای خ�ود را شد، جزئيات بازداش�ت و پ�ي�گ�ي�ری
او اما ھفدھم مھر ماه گذشت�ه ب�ه .  توضيح داده بود

اتفاق فرزند ديگرش بازداش�ت و س�پ�س ب�ا ق�رار 
 .وثيقه آزاد شد

اکبر محمدی ھم ديگر قربانی کوی دانشگ�اه و از 
شدگان جريانات کوی دانشگاه بود که در بازداشت

 .زندان به دtيل نامعلومی جان باخت
از شانزده آذر سال سی و دو،  در حقيقت اگر پس 

 م�دت پ�ن�ج�اه س�ال س�ن�گ�ر  ھای اي�ران ب�هدانشگاه
ھای آگاه و آزادی و کانون مبارزه و پرورش نسل

ھ�ا پ�س از دانش�گ�اه.  ج�و ب�وده اس�تمبارز دان�ش
واقعه ھجدھم تير ماه ھفتاد و ھش�ت ن�ي�ز ھ�م�ان�ن�د 

ھای رشد گرايش�ات دوران حکومت پھلوی، مکان
 .راديکال  و سوسياليستی شدند

شنبه پانزدھ�م سهبدين ترتيب، در فاصله روزھای 
جويان در دف�اع از ، دانشتا بيست و سوم تير ماه

آزادی بيان و م�ط�ب�وع�ات و س�انس�ور و اخ�ت�ن�اق  
ھ�ا حکومت اس#می، مبارزه خ�ود را ب�ه خ�ي�اب�ان

کشاندند و ب#فاصله با حمايت و پشت�ي�اب�ان�ی م�ردم 
 .آزاده و جان به لب رسيده نيز روبرو شدند

جويان، با شعارھای ضدحکومتی و دفاع از دانش
 آزادی بيان و با خواست آزادی ھمه

 

 بھرام رحمانی...         تيرھجده
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و م�ح�اک�م�ه ع�ل�ن�ی آم�ري�ن و زنداني�ان س�ي�اس�ی 

ب�ار در عاملين حمله به دانشگ�اه، ب�رای اول�ي�ن
حاکميت خونين و سياه حکوم�ت اس�#م�ی، در 

. ای خواھان برکناری حکومت ش�دن�دابعاد توده
اج�ت�م�اع�ی -اما اي�ن م�ب�ارزات ع�ظ�ي�م س�ي�اس�ی

يافتگی و رھ�ب�ری ميليونی، از ضعف سازمان
برد پ�س از انداز سياسی رنج میو افق و چشم

پ�ن�ج روز م�ب�ارزه پ�ي�گ��ي�ر و ش�ج�اع�ان�ه، اي��ن 
جويی و مردمی توسط ن�ي�روھ�ای خيزش دانش

ت�ري�ن ش�ک�ل�ی سرکوبگر ح�ک�وم�ت ب�ه خ�ون�ي�ن
 .سرکوب شد

ای از اما روش�ن اس�ت ک�ه اي�ن ض�ع�ف، ذره
ج�وي�ان و  دان�ش مبارزات عظ�ي�م و ش�ج�اع�ان�ه

ش�ن�ب�ه پ�ان�زدھ�م ت�ا س�همردم آزاده در روزھای 
تر از ھمه مھم.  کاھد نمیبيست و سوم تير ماه،

اين مبارزه سي�اس�ی، اج�ت�م�اع�ی، ف�رھ�ن�گ�ی و 
صنفی دانش ج�وي�ان از آن 
تاري�خ ت�اک�ن�ون در اش�ک�ال 

اک�ن�ون مت�ع�دد دي�گ�ر ت�ا ھ�م
م�ب�ارزه .  ادامه ي�اف�ت�ه اس�ت

پيگير و مداومی که در اين 
ھ��ای م��دت ف��راز و نش��ي��ب

مختلفی را طی ک�رده اس�ت 
ھ��ر چ��ن��د ک��ه ھ��ن��وز ھ��م 

ھ����ای خ����ود در ض����ع����ف
ھ����ای س����ازم����ان ع����رص����ه

يافتگی و رھبری و اف�ق و 
انداز روشن سياس�ی و چشم

اج��ت��م��اع���ی را ب��رط���رف 
البته بايد تاکيد .  نکرده است

کنيم که چنين ضعفی شام�ل 
ج�وي�ی م�ح�دود جنبش دانش

ھای دي�گ�ری نبوده و جنبش
چ��ون ج��ن��ب��ش ک��ارگ��ری و 

چ��ن��ي��ن ج��ن��ب��ش زن��ان و ھ��م
ھای روشنف�ک�ری ن�ي�ز جمع
 . شودمی

ن�اپ�ذي�ر ک�ار و زن�دگ�ی شرايط دشوار و تح�م�ل
آم��وزان، ج��وي��ان، دان��شن��ويس��ن��دگ��ان، دان��ش

کاران و مردم مح�روم کارگران، کارمندان، بی
و تحت ستم را ھمواره به عرصه مبارزه علي�ه 

-حکومت اس#می و ستم و اس�ت�ث�م�ار س�رم�اي�ه
داران می کشاند و مبارزه سياسی، اجتماعی و 

 .زندھا را به ھم پيوند میفرھنگی آن
طبقاتی ب�ي�ش از س�ه -در تاريخ مبارزه سياسی
ھای کشور، ھ�م�واره دھه اخير ايران، دانشگاه

-سنگرھای م�ح�ک�م و ج�دی م�ب�ارزات آزادی
ق��ب��ل از آن ن��ي��ز از روز .  ان��دخ��واھ��ان��ه ب��وده

شانزدھم آذر ماه ھزار و سيصد و س�ی و دو، 
يعنی روزی که گارد شاھن�ش�اھ�ی ب�ه دانش�گ�اه 

ج�وي�ان ب�ه تھران حمله کرد و سه تن از دان�ش
قتل رساند تا پيروزی انق#ب ھزار و سيصد و 

ھ�ا س�ن�گ�ر پنچاه و ھفت مردم اي�ران، دانش�گ�اه
-دان�ش.  محکمی عليه حکوم�ت پ�ھ�ل�وی ب�ودن�د

جويان، نقش مھمی در انق#ب پ�ن�ج�اه و ھ�ف�ت 
مردم ايران، در ھمبس�ت�گ�ی ب�ا اع�ت�راض�ات و 
اع��ت��ص��اب��ات ک��ارگ��ری ب��ه وي��ژه اع��ت��ص��اب 
قھ�رم�ان�ان�ه ک�ارگ�ران ص�ن�اي�ع ن�ف�ت ک�ه ک�م�ر 

 . حکومت شاه را شکست، ايفا کردند
 

پس از انق#ب پنجاه و ھفت، حکومت اس#می، 
ب��ا آغ��از ي��ورش ھ��م��ه ج��ان��ب��ه خ��ود  ب��ه 
دستاوردھای اين انق#ب، در سال پ�ن�ج�اه و ن�ه 
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ان�ق�#ب «ھای کشور را تحت ع�ن�وان نيز دانشگاه
ھ�ا ب�ا و با ھدف منط�ق ک�ردن دانش�گ�اه» فرھنگی

سازی اساتيد و چنين پاکايدئولوژی اس#می و ھم
ھ�ای س�راس�ر جويان سکوtر و چ�پ، دان�شدانش

کشور را  به مدت دو سال تعطيل کردند تا ھ�ج�ده 
-تير ھفتاد و ھشت، تقريبا مبارزه مستق�ل و چش�م

ش�ود و ج�وي�ی دي�ده ن�م�یگيری در ج�ن�ب�ش دان�ش
ھای حکومت اس�#م�ی، ھای وابسته به جناحگروه

به ويژه دفتر تحکيم وحدت بر اي�ن ج�ن�ب�ش تس�ل�ط 
بر اين اس�اس ھ�ج�دھ�م ت�ي�ر م�اه ھ�ف�ت�اد و . داشتند

ھشت، يک نقطه عطف مھم تاريخی در مبارزات 
--جويان و ب�ه ط�ور ک�ل�ی م�ب�ارزه س�ي�اس�یدانش

 . اجتماعی مردمی در تاريخ ثبت شده است
ھ�ای چون ساير ج�ن�ب�شجويی نيز ھحم دانشجنبش

ھ�ای سياسی، اجتماعی و فرھنگی، دارای گراي�ش
ھ�ا و بندیو صف.  طبقاتی گوناگونی است-سياسی
ھ��ا و ط��ب��ق��ات��ی، ت��ح��ل��ي��ل-ھ��ای س��ي��اس��یب��ن��دیگ��روه

انداز خ�ود را از ھای نظری و افق و چشمروايت
 . جويی دارندوقايع و تحوtت جنبش دانش

 1388ھای سال پيمايیتصويری از راه
 

در چند سال گذشته، به موازات رش�د و گس�ت�رش 
گ��رايش��ات رادي��ک��ال و چ��پ، ب��ه وي��ژه ج��ن��ب��ش 
کارگری در ج�ام�ع�ه، گ�رايش�ات رادي�ک�ال درون 

جويی نيز رشد و گسترش پ�ي�دا ک�رده  دانشجنبش
ب��ر ھ��م��ي��ن اس��اس، در س��ه دھ��ه گ��ذش��ت��ه، .  اس��ت

-ھا يکی از سنگرھای مھم گرايش آزادیدانشگاه
 .جويانه بوده استطلبانه و عدالتخواه، برابری

ش��ک ي��ادآوری وق��اي��ع در چ��ن��ي��ن ش��راي��ط��ی، ب��ی
جويی و نقش منف�ی و م�ث�ب�ت تاريخی جنبش دانش

س�ازی م�ب�ارزه ھم�ه گ�رايش�ات در آن، ب�ه ش�اف
جويی و تقويت دانشگاه، اين سنگر و جنبش دانش

پايگاه محکم مبارزه سياسی، اجتماعی و فرھنگی 
رس��ان��د و گ��رايش��ات ت��ر ي��اری م��یھ��ر چ��ه ب��ي��ش

 .کنددوستانه را تقويت میراديکال و انسان
اگر پس از شانزده آذر سال س�ی و دو، از م�ي�ان 

جويان مبارز و آگاه بود ک�ه در دھ�ه چ�ھ�ل، دانش
ميدان م�ب�ارزه  پيشتازان جنبش انق#بی ايران پا به 

ھ�ای ان�ق�#ب�ی زم�ان ای گذاشتند و س�ازم�انحرفه
گذاری کردند و ھم ام�روز بس�ي�اری  خود را بنيان

جويان آگاه و م�ب�ارز در داخ�ل و خ�ارج از دانش
ھ�ای اندرکار انتشار نشريات و سايتکشور، دست
جويی ھس�ت�ن�د ھای دانشچنين تشکلاينترنتی و ھم

ھ�ای و يا اين که در ص�ف�وف اح�زاب و س�ازم�ان
 .برندسياسی فعاليت متشکل خود را پيش می

ع�ط�ف   ع�ن�وان ن�ق�ط�ه  اگر ما از ھجدھ�م ت�ي�ر ب�ه

اي�ن  بريم، به  جويی نام میتاريخی در جنبش دانش
دل��ي��ل س��اده اس��ت ک��ه اي��ن خ��ي��زش ت��وانس��ت  

ج�وي�ی دو دھ�ه اخ�ي�ر و ب�ل�وغ اعتراضات دان�ش
سياسی و اجتماعی آن را به سابقه تاريخ�ی ج�ن�ش 

جويی پيوند بزند و روز ھجدھم تي�ر را ن�ي�ز دانش
چون شانزده آذر سی و دو، در تقويم مب�ارزات ھم

 .جويی ايران ثبت نمايدجنبش دانش
بندی تجارب ھجده تير، برای برداش�ت�ن قطعا جمع

ج�وي�ی، بس�ي�ار ح�ائ�ز ھای بعدی جن�ب�ش دان�شگام
ت�ري�ن يکی از م�ھ�م.  اھميت و تاثيرگذار بوده است

جويان به دنبال فاجعه ھ�ج�ده اقدامات ارزنده دانش
ھ�ا، ب�ه شک�ن آنتير، واکنش سريع و جواب دندان

-دان�ش.  سانسور و ترور ح�ک�وم�ت اس�#م�ی ب�ود
جويان اجازه ن�دادن�د اي�ن ب�ار ن�ي�ز چ�ون گ�ذش�ت�ه 

. تھاجم به دانشگاه، در حاشيه خبرھا مط�رح ش�ود
بنابراين، اين حرکت با ھر نقطه ضعف�ی، ھ�زي�ن�ه 

در واق�ع .  سنگينی ب�رای ح�ک�وم�ت ب�ه ب�ار آورد
ھجدھم تير ماه ھفت�اد و ھش�ت، ب�ه ن�وع�ی اع�#م 
موجوديت علنی و مستقل گرايش راديکال جن�ب�ش 

ھ��ای ج��وي�ی از ج��ن�احدان�ش
رن���گ���ارن���گ ح���ک���وم���ت 

زم���ان ھ���م.  اس���#م���ی ب���ود
جويی، ن�ق�ش و جنبش دانش

قدرت سياسی، اجتماع�ی و 
فرھنگی خود را بازتعريف 

جويی، از جنبش دانش. کرد
ھای حکومت اس#م�ی جناح

ک���اران ت���ا از م���ح���اف���ظ���ه
طلبان فاصله گرف�ت اص#ح

و اس��ت��رات��ژی مس��ت��ق��ل و 
رادي��ک��ال��ی را در اف��ق و 

انداز خود ق�رار داد و چشم
ح��ق��وق ص��ن��ف��ی، س��ي��اس��ی، 
اجتماعی، مدنی و فرھنگ�ی 
خود را پيگيرتر از گ�ذش�ت�ه 

 .دنبال کرد
در روزھ��ای ھ��ج��دھ��م ت��ا 
بيست و سوم تير ماه ھ�ف�ت�اد 
و ھش������ت، روزھ������ای 

ج�وي�ان و ھمبستگی و اع�ت�راض مش�ت�رک دان�ش
مردم آزاده و ج�ان ب�ه ل�ب رس�ي�ده ع�ل�ي�ه ک�ل�ي�ت 

ت�ري�ن ن�ق�ط��ه ام�ا ب��زرگ.  ح�ک�وم�ت اس�#م�ی ب�ود
ج�وي�ان ضعف مبارزات عظيم و ش�ج�اع�ان�ه دان�ش

 روزھای ھجدھم تا بيست و سوم تير م�اه س�ال  در
دھی ھزار و سيصد و ھفتاد و ھشت، عدم سازمان

انداز سياسی آن بود که ب�ا و رھبری و افق و چشم
ي��اف��ت��ه و وحش��ي��ان��ه ن��ي��روھ��ای ح��م��#ت س��ازم��ان

گ�ر ح�ک�وم��ت اس�#م��ی ق�رار گ�رف�ت و س�رک�وب
اما اي�ن م�ب�ارزه در اش�ک�ال م�ت�ع�دد .  سرکوب شد

ھای مختلف سياسی و اجتماعی ديگر و در صحنه
 . اکنون ادامه يافته استتا ھم

در شرايط موجود، آزادی ھمه زندانی س�ي�اس�ی و 
ھای جويان زندانی، برچيده شدن بساط کميتهدانش

انض�ب��اط��ی، ل��غ��و آپ��ارت��اي��د ج��ن�س��ی و ج��داس��ازی 
جنسيتی، محاکمه عاملين و آمري�ن ج�ن�اي�ت ع�ل�ي�ه 

ج��وي��ان ب��ه خص��وص در م��ردم و کش��ت��ار دان��ش
ھ�ای ت�ب�ري�ز، ت�ھ�ران، ش�ي�راز، مش�ھ�د و دانشگاه

ق�ي�د و ش�رط ب�ي�ان و تش�ک�ل و غي�ره، آزادی ب�ی
انتشار آزادانه نشريات، کوتاه کردن دست م�ذھ�ب 

ھ�ا، ج�ل�وگ�ي�ری از اخ�راج از مدارس و دانش�گ�اه
-ھا، تغيير دروس دانشگ�اهاساتيد سکوtر دانشگاه

ھا با مع�ي�ارھ�ا و ھا و مدارس و منطبق  کردن آن
شمول علمی و فرھنگی، ب�ھ�ب�ود ھای جھانارزش

ھا ن�م�ون�ه دي�گ�ر جويان و دهامکانات رفاھی دانش
ت�وان�ن�د فص�ل از جمله مط�ال�ب�ات�ی ھس�ت�ن�د ک�ه م�ی

 جويیمشترک کليت جنبش دانش
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 بھرام رحمانی...         تيرھجده
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در وضعيت .  در تجمعات اعتراضی آنان باشند

ج�وي�ی ب�ا چنين پي�ون�د ج�ن�ب�ش دان�شکنونی، ھم
ھ�ای اج�ت�م�اع�ی ب�ه وي�ژه ج�ن�ب�ش ديگر جنب�ش

زنان، جنبش کارگ�ری و کس�ب ح�م�اي�ت آن�ان 
يکی از اقدامات ت�اث�ي�رگ�ذار در ت�داوم ج�ن�ب�ش 

 .جويی استدانش
جويی به درستی در حقيقت فعاtن جنبش دانش

گ�ي�رن�د ت�ا در تج�ارب گ�ذش�ت�ه را ب�ه ک�ار م�ی
شرايط بحران و سرکوب راھکارھای من�اس�ب 

تری بخورند خود را اتخاذ کنند تا ھم ضربه کم
-و ھم حکومت را وادار ب�ه پ�ذي�رش خ�واس�ت

 . ھايشان نمايند
جويان ناچارا به خ�ارج اکنون بسياری از دانش

ان�د و ک�ارھ�ای زي�ادی در ت�ق�وي�ت کشور آم�ده
توانند ان�ج�ام جويی داخل کشور میجنبش دانش

ت�وان�د ھا م�یترين اقدامات آنيکی از مھم.  دھند
ج��وي��ی ھ��ای دان��شان��ت��ق��ال ت��ج��رب��ي��ات ج��ن��ب��ش

جا ھستند و ھم چني�ن را کشورھايی که مقيم آن
ھا يا راھکارھا به فعالين  از طريق ارائه تحليل

ب�ع�#وه .  جويی داخل کشور ياری برساننددانش
ھای دانش�گ�اھ�ی المللی و محيطدر نھادھای بين
ھای ظالمانه و جانيانه حکومت و غيره سياست

-اس#می را افشا کنند و برای مبارزات جنب�ش
ھای اجتماعی داخل کش�ور، ب�ه وي�ژه ج�ن�ب�ش 

المللی جلب جويی ھمبستگی و حمايت بيندانش
 .کنند

جويان در طول شش روز تظاھرات خود دانش
در تير ماه ھفتاد و ھش�ت، ھ�م�واره خ�واس�ت�ار 
آزادی م���ط���ب���وع���ات، آزادی ب���ي���ان، آزادی 
تجمعات، آزادی تشکيل س�ن�دي�ک�اھ�ا و اح�زاب 
غيردولتی و آزادی تمامی زندانيان س�ي�اس�ی و 

دوازده س�ال پ�س از اي�ن ق�ي�ام .  عقيدتی ش�دن�د
چنان جويی، اين مبارزات و مطالبات، ھمدانش

 .ادامه دارد
روز ت�اري�خ�ی را  گرد ھجدھم تير، اين در سال

ب�اخ�ت�گ�ان ج�ن�ب�ش داري�م و ي�ا ج�ان گرامی م�ی
باختگ�ان راه آزادی را جويی و ھمه جاندانش

 !داريمگرامی می

*** 
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 سوادان جھانآمار با سوادان و بی
 

، از ھ&ر ی مي&!د2011بر اساس آمار جديد سال 
 ن&ف&ر 82 س&ال دن&ي&ا، 15 نفر جمعيت باRی 100

ھ&ای قادر به خواندن و نوشتن به ي&ک&ی از زب&ان
 درصد ج&م&ع&ي&ت دن&ي&ا ن&ي&ز 18زنده دنيا ھستند و 

ب&&ن&&ا ب&&ه گ&&زارش .  ش&&ون&&دس&&واد م&&ح&&س&&وب م&&یب&&ی
، اين آمار در م&ي&ان Gallupموسسه آمارگيری 

 درصد زنان رسم&ا ق&ادر 23تر است و زنان بيش
به خواندن و نوشتن نيستند که اين آمار در مي&ان 

رسد که ع&ل&ت سوادی می درصد بی13مردان به 
عمده آن تب&ع&ي&ض آم&وزش&ی و وج&ود ت&ع&ص&ب&ات 
بازدارنده برای تحصيل زنان در ب&رخ&ی از ن&ق&اط 
جھان مانند آفريقا و خاورمي&ان&ه و ج&ن&وب آس&ي&ا 

 785چنين بي&ش از دو س&وم ج&م&ع&ي&ت ھم.  است
س&&وادان ج&&ھ&&ان در ھش&&ت کش&&ور م&&ي&&ل&&ي&&ون&&ی ب&&ی

بنگ!دش، چين، مصر، اتيوپی، ھ&ن&د، ان&دون&زی، 
ک&ن&ن&د و دو س&وم نيجريه و پاکست&ان زن&دگ&ی م&ی

ش&ون&د زن&ان سواد مح&س&وب م&یکسانی ھم که بی
 .ھستند

 درص&&د 99 کش&&ور دن&&ي&&ا دارای آم&&ار ب&&اRی 45
ب&&اس&&واد ھس&&ت&&ن&&د و رس&&م&&ا ج&&زو ب&&ا س&&وادت&&ري&&ن 

-شوند که از ميان آنکشورھای دنيا محسوب می
ت&وان ب&ه گ&رجس&ت&ان، ک&وب&ا، ارم&ن&س&ت&ان، ھا م&ی

ت&&اج&&ي&&ک&&س&&ت&&ان، روس&&ي&&ه، اس&&ت&&رال&&ي&&ا، کش&&ورھ&&ای 
آم&&ري&&ک&&ای ش&&م&&ال&&ی، ک&&ره ش&&م&&ال&&ی و ج&&ن&&وب&&ی، 

 .کشورھای اسکانديناوی و انگليس اشاره کرد
بيش از سيزده کشور جھان ھستند ک&ه ن&ي&م&ی از 

س&وادی سواد ھست&ن&د و ن&رخ ب&یھا بیجمعيت آن
-ب&ی.   درصد از جمعي&ت کش&ور اس&ت50بيش از 

سوادترين کشورھای جھان کشورھای آف&ري&ق&اي&ی 
مالی، چاد، بورکينافاسو، گينه، ن&ي&ج&ر، ات&ي&وپ&ی، 
سيرالئون، آفريقای مرکزی به اضافه افغ&انس&ت&ان 

 درصد زنان اف&غ&ان و 13طبق آمار، تنھا .  ھستند
 . درصد مردان سواد خواندن و نوشتن دارند43

 چندان خوب، رتب&ه  ايران نيز با داشتن جايگاه نه
 کشور، به خ&ود اخ&ت&ص&اص 178 را در بين 120

. داده و رتبه چندان مناسبی در اين ل&ي&س&ت ن&دارد
 درصد جمعيت ايران س&واد خ&وان&دن و 23حدود 

 درصد کل جم&ع&ي&ت ب&ا س&واد 77نوشتن ندارند و 
اي&ن آم&ار در م&ي&ان م&ردان .  ش&ون&دمحس&وب م&ی

 درص&د و در م&&ي&ان زن&&ان اي&ران&&ی 83.5اي&ران&ی 
اين بدين معن&اس&ت ک&ه ح&دود .   درصد است70.4
س&واد  درص&د زن&ان ب&ی30 درصد مردان و 16.5

 .شوندمحسوب می
گفتنی است در ت&ع&ري&ف س&ن&ت&ی س&واد، ت&وان&اي&ی 

 ک&ارب&ردن  خواندن و نوشتن است و يا توانايی به
دادن و  زب&&ان ب&&رای خ&&وان&&دن، ن&&وش&&ت&&ن، گ&&وش

ولی در مفھ&وم ن&وي&ن، اي&ن واژه ب&ه .  گفتن سخن
سطحی از خوان&دن و ن&وش&ت&ن ک&ه ب&رای ارت&ب&اط 

شود و يا سطحی که يک فرد  کافی است گفته می 
ھ&&ا و  ب&&ت&&وان&&د م&&ف&&ھ&&وم را ب&&ف&&ھ&&م&&د و ان&&گ&&اره

ھايش را تا جايی که بتواند در آن ج&ام&ع&ه  انديشه
 .سھيم باشد، در جامعه با سواد بيان کند

سازمان آموزشی، علمی و فرھنگی سازمان ملل 
، ت&ع&ري&ف زي&ر را ) U�ESCOيونسکو ( متحد 

ب&&ا س&&وادی « :  در اي&&ن راب&&ط&&ه ارائ&&ه ک&&رده اس&&ت
 ساخت، برق&راری ، تفسير، درک،توانايی شناخت

 ش&ده  ارتباط و محاسبه در استفاده از م&واد چ&اپ
ھ&ای گ&ون&اگ&ون   شده مرب&وط ب&ه زم&ي&ن&ه و نوشته

با سوادی زنجيره آموزشی را که ت&وان&اي&ی .  است
رسيدن به اھداف، توس&ع&ه دان&ش و پ&ت&انس&ي&ل و 

تر را ب&رای ي&ک ای بزرگ شرکت کامل در جامعه
 ».کند، دربر دارد فرد فراھم می

 

 

 گزارش سازمان  بھرام رحمانی...         تيرھجدھم
  »پروژه عدالت جھانى«

 
ال&م&ل&ل&ی در آم&ري&ك&ا در گ&زارش اخيرا يك موسسه بي&ن

 كش&ور 66ساRنه خود از ميزان ح&اك&م&ي&ت ق&ان&ون در 
پ&روژه « .  جھان ، وضعيت ايران را ن&ي&ز ب&ررس&ى ك&رد

 كه يك سازمان چند مليتى است گزارش »عدالت جھانى
 خ&&ود ك&&ه دوم&&ي&&ن گ&&زارش اي&&ن ن&&ھ&&اد از 2011س&&ال 

وضعيت ح&اك&م&ي&ت ق&ان&ون و رع&اي&ت ح&ق&وق اس&اس&ى 
 كشور جھان است را منتشر س&اخ&ت 66شھروندان در 

و متن نھايى اين گزارش به مجمع عدال&ت ج&ھ&ان&ى در 
 .بارسلونا ارايه شد

 منطقه جغرافيايى را 7 كشور جھان از 66اين گزارش 
م&ورد ب&ررس&ى ق&رار داده و اي&ران در ق&ال&ب م&ن&ط&ق&&ه 
خاورميانه و شمال آفريقا مورد ب&ررس&ى ق&رار گ&رف&ت&ه 

در اين منطقه ع!وه بر ايران كشورھ&اى اردن، .  است
امارات متحده عربى، مراكش و لب&ن&ان م&ورد ب&ررس&ى 

 .اندقرار گرفته
اج&راى « :  در مورد ايران، در اين گ&زارش آم&ده اس&ت

قانون در اي&ران در وض&ع&ي&ت ت&ق&ري&ب&ا ق&وى اس&ت ام&ا 
در رت&ب&ه ( پذيری دول&ت اي&ران ض&ع&ي&ف اس&ت مسئوليت

فس&اد اداری در اي&ران )   و نھم جھانی قرار دارد پنجاه
 ».فراگير است

در اين گزارش، ايران از ن&ظ&ر ح&ف&ظ ح&ق&وق اس&اس&ی 
شھروندان خود در سراسر جھان در رت&ب&ه آخ&ر ق&رار 

ھ&اى گرفته است و كشورھاى سوئد و ن&روژ در رت&ب&ه
 .نخست قرار دارند

 ش&اخ&ص م&ورد 8در گزارش اين بنياد درباره اي&ران، 
 4بررسى قرار گرفته كه رت&ب&ه اي&ران در م&ق&ايس&ه ب&ا 

 كش&ور دي&گ&ر ج&ھ&ان ك&ه ب&ه 65كشور ديگرمنطقه و 
-ھمراه ايران در اين گزارش مورد بررسى قرار گرفته

 :اند، به شرح زير است
ايران در اي&ن ش&اخ&ص در :  محدوديت قدرت دولتى  -1

 كش&ور 66رتبه آخر در كشورھاى منطقه و از م&ي&ان 
: فقدان فساد -2 قرار دارد؛ 59بررسى شده در جايگاه 

 كشور خ&اورم&ي&ان&ه و 5ايران در اين شاخص از ميان 
 66شمال آفريقا در جايگاه سوم قرار دارد و از م&ي&ان 

: نظم و امني&ت  -3 قرار دارد؛ 37كشور جھان در رتبه 
 از 41 كشور منطقه و جاي&گ&اه 5جايگاه آخر از ميان 

رع&اي&ت ح&ق&وق   -4 كش&ور م&ورد ب&ررس&ى؛ 66مي&ان 
جايگاه آخر در منط&ق&ه و ج&اي&گ&اه :  بنيادين شھروندان

جايگاه سوم در منطقه و :  دولت باز  -5آخر در جھان؛ 
 كشور مورد بررسى در جھان؛ 66 از ميان 41جايگاه 

 از 25جايگاه سوم منطقه و جايگاه : اجراى قوانين -6
دسترسى ش&ھ&رون&دان ب&ه م&ح&اك&م   -7 كشور؛ 66ميان 

 -8 در ج&ھ&ان؛ 28جايگاه سوم منطقه و رتبه : قضايى
 38جايگاه سوم منطقه و جايگاه : عدالت قضايى موثر

 . در جھان
 كش&ور ب&ررس&ى 5گفتنى است در اين گزارش از ميان 

شده در خاورميانه و شمال آفريقا امارات متحده عربى 
 ش&اخ&ص ب&ررس&ى ش&ده كس&ب 7جايگاه نخست را در 

در ش�اخ�ص رع�اي�ت ح�ق�وق كرده است و تنھ&ا 
بنيادين شھروندان، كشور لب�ن�ان در ج�اي�گ�اه 
نخست منطقه و امارات در جايگاه دوم ق�رار 

 .گرفته است

*** 

 رسوايی نخست وزير سوئد 
  »روپرت مرداک«و عذرخواھی 

 
نامه نيوز آو د ورلد، متعلق به روپرت مرداک، غول  ھفته

ای با امضای  ای جھان، در يک آگھی يک صفحه رسانه
 -  2011 ژوئيه 16ھای روز شنبه  مرداک که در شماره

ھای بريتانيا منتشر شده است، به  ، روزنامه1390 تير 25
 در اين . عذرخواھی کرده است»اشتباھات جدی«دليل 

به دليل اشتباھات جدی که رخ داد، «:  آگھی آمده است
 ».متاسفيم

 به »نيوز آف ِد ورلد« ساله ١۶٨امتياز روزنامه انگليسی 
. دليل رسوايی شنود تلفنی شھروندان امروز لغو گرديد

»�ews of the World«به عنوان يکی از پرفروش ،-
ھای انگلستان، در آخرين روز از چاپ خود ترين روزنامه

 ٨اين روزنامه در .  ميليون نسخه به چاپ رسيد۵با تيراژ 
 امين و آخرين شماره خود از خوانندگانش ٣٧۴ھزار و 

 .  گفت»خداحافظ«تشکر کرده و 
ای با نخست وزير انگليس رابطه صاحبان اين غول رسانه

 ھزار 135تاکنون، مردم انگليس .  بسيار نزديکی داشتند
 .اندباره به دولت اين کشور ارسال کردهشکايت در اين

ای متعلق به نيوز اينترنشنال يک کمپانی بزرگ رسانه
مرداک است که نشريات سان، تايمز، ساندی تايمز و نيوز 

 . گيردآو در ورلد را در بر می
دار اصلی شرکت اين کمپانی توسط رابرت مرداک سھام

وی اخيرا نيز شبکه .  شود اداره می»نيوز کوپوريشن«
 .ای اسکای را به تصاحب خود درآورده است ماھواره
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ھ�ا ک�ه ب�ا ھا يھودی، از سوی نازیميليون

ھا آلم�ان�ی مس�ي�ح�ی ھ�م�راه سکوت ميليون
س��وزی از م��ي��ان ھ��ای آدمب��ود، در ک��وره

ھ�ای ک�ار برداشته شدند و ي�ا در اردوگ�اه
 .اجباری جان خود را از دست دادند

ھ�ا، ھای اي�ن اردوگ�اهشگفتا که بر دروازه
 ھ�ن�وز » کندکار، انسان را آزاد می« شعار 

که ھنوز است بوی َگس مرگ را در ھ�وا 
پ�اول س�#ن، خ�ود از .  پ�راک�ن�دو فضا م�ی

-ان�گ�ي�ز و ب�یبازماندگان اين جنايت ھ�ول
خطاب او ب�ه .  سابقه در جھان مدرن است

ست ک�ه مس�ئ�ول اي�ن ھای سامیخدای دين
اي�ن . ناپذير قلمداد شده استفاجعه توصيف

ھ�ای ترين س�رودهشعر س#ن که مانند بيش
مند و فاخر و ن�و دارد و او، زبانی شکوه

پ��ي��راي��ه و س��رراس��ت اس��ت، ت��ا ن��ي��ز، ب��ی
ژرفای واژگان آلمانی نفوذ کرده و معنا و 

ھ�ا ب�رای خ�وان�ن�ده روش�ن�ف�ک�ر اندرونه آن
ت�رس�ت ت�ا ب�راب�ر واژگ�ان آلمانی، ملم�وس

او، اين .  ھا برای خواننده ايرانیپارسی آن
خدا را، يع�ن�ی ي�ھ�وه را و اي�ن ت�اري�خ را 

 . شناسدزيسته و اين واژگان را می
خواننده ايرانی ن�ي�ز، س�ی س�ال اس�ت ک�ه 
شب و روز دارد اين خدا را، يعنی هللا را 

ھ�ا و و اين تاريخ را ب�ا ف�رودھ�ا و ھ�ب�وط
ک�ن�د ھای سياه تجربه م�یبستھا و بنخون

پردازد برای اش�ت�ب�اه ای گزاف میو ھزينه
ای که نسل تاريک م�ا از س�ر ويران کننده

اگ�ر .  نادانی ناب، مرتکب شد ب�ه ن�اگ�زي�ر
زده م��ا ب�خ��واھ��ن��د از روش�ن��ف��ک��ران اس��#م

تاريخ و غفلت بنيان برافکن خود بياموزند 
ان�د، ت�ا ھايی را که به بار آوردهو خسارت

ای ترميم کنند، ب�اي�د ب�ي�ش از ھ�م�ه، اندازه
خرد خود را فانوس راه کنند تا بب�ي�ن�ن�د ک�ه 
در س�رت�اس�ر ت�اري�خ پ�س از اس�#م و ب�ه 
ويژه، در اين سی ساله، هللا مسئول اصل�ی 

ای اس�ت س�اب�ق�هھای دھشتناک و ب�یجنايت
که ايران وايرانی را ب�ه وس�ي�ل�ه آخ�ون�د و 
مش��ت��ی اي��ران��ی مس��خ ش��ده، ت��ا م��رزھ��ای 

اگ���ر .  ن���اب���ودی، ن���زدي���ک ک���رده اس���ت
روشنفکر ايرانی ب�ا ن�ور خ�رد ب�ه چ�ن�ي�ن 

ھ�ای بينشی دست يابد، پيشگيری از جنايت
اس#م و آخوندزدايی از آي�ن�ده اي�ران آزاد، 

ب�اي�د م�ا ش�ج�اع�ت .  تصورپذير خواھد بود
انديشيدن بيابيم و با انديشه بلند و واt و ب�ا 

ھ�ای هللا قامتی استوار، بخواھيم ک�ه ريش�ه
س�ت�ي�ز را در ج�غ�راف�ي�ا و ف�رھ�ن�گ انسان

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   
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ت�ن�ھ�ا در چ�ن�ي�ن ص�ورت�ی .  ايرانی بخشکاني�م
توانيم با پشتکار و ت�دب�ي�ر و ن�ي�روم�ن�دی، می

آخونديسم اس#می و دينی را برای ھميشه از 
-ھای ميھن�ی اس�#مميانه برداريم و بر خرابه

م�ن�د و زده، ايرانی آزاد و دمکرات و ش�ک�وه
ع��اری از ھ��رگ��ون��ه آخ��ون��ديس��م، ب��ن��ا ک��ن��ي��م؛ 
کشوری بر مدار فرھنگی که شان و ک�رام�ت 

ش��م��ارد و انس�ان و ط�ب��ي��ع��ت را ب��زرگ م�ی
پرورده و پرورنده حقوق انسان است از ازل 

 .تا به ابد
 !چنين بادا

*** 
 

 Paul Celanپاول س#ن  
 جواد اسديان: برگردان

 )TENEBRAE (1مزمور نيمه شبان
 

 ايم، ای خداوند، نزديک شده
 . نزديک و ملموس

 
 ملموسيم ای خداوند، 

 ايم، چنان به يکديگر چنگ انداخته
 مان که گويا پيکر ھر کدام

 . جسم توست، ای خداوند
 

 نيايش کن، ای خداوند،
 نيايش کن سوی ما، 

 . ايمما نزديک شده
 

 جا رفتيم ما،َخمسوده بدان
 جا رفتيم، تا پشت خم کنيمبه آن

  3 و ماار2به مولده
 

 .ما سوی آبشخور رفتيم، ای خداوند
 

 خون بود، خون
 . چه ريخته بودی، ای خداوندآن
 

 .زددرخشيد و برق میمی
 

 .فرتور ترا افکند در چشم ما، ای خداوند
ان&د و خ&ال&ی، ای ھا باز ماندهھا و دھانچشم

 . خداوند
 . ايم، ای خداوندما نوشيده

خون و ف&رت&وری را ک&ه در خ&ون ب&ود، ای 
 . خداوند

 .نيايش کن، ای خداوند
 . ايمما نزديک شده

 
 :زيرنويس

 تِنبرائه، واژه ای ست ي�ون�ان�ی مش�ت�ق از  .1
 »س�اي�ه«  و درست به معنای » تاريکی« واژه 
س�ت ک�ه ھ�ر تنبرائه، مراسمی مسيح�ی.  است

ساله، به يادب�ود مص�ل�وب ش�دن و از م�رگ 

برخاستن عيس�ای مس�ي�ح در ت�اري�ک�ی ن�ي�م�ه 
در اي��ن م��راس��م، .  ش��ودش��ب��ان، ب��رگ��زار م��ی

خوان�ن�د؛ مزمورھايی را ساعت به ساعت می
خ�وان�د و گونه که مغنی، مزموری م�یبه اين

خ�وان�ان، اجتماع مسيحی به صورت گروه ھم
. کنندبندی از مزمور را در پاسخ، تکرار می

اين شعر، مزموری س�ت ک�ه م�زم�ور دي�ن�ی 
 Mulde.   2جنايت را به چالش گرفته است؛ 

رودخانه ک�وچ�ک�ی اس�ت در ج�ن�وب ش�رق�ی 
ترين بخش  بزرگ  t3 .Maarيپزيگ آلمان؛ 

 .شھر tويترباخ است در استان ِھسن آلمان
*** 

* 

 ھای آشناای برای گوشزمزمه
ياداشت کوتاھی بر سروده 

  پاول س!ن»مزمور نيمه شبان«
 جواد اسديان

 ابوالفضل اردوخانی
 

 چنان غمگينم، ... نقش خدا
 .که گويی دلی ندارم

 .من که دلی ندارم، ھيچ در دل ندارم
 

 تو گويی خدا؟
 !گويم؛ خدايی ندارم

 
 کاغذ و قلمی به دستم ده،

 .چه ھست بنگارمتا نقش ھر آن
 

 گويی کجاست نقش خدا؟
 ...بينم، نقشی ز او در دل ندارمگويم او را نمی

 

 ھاقرار گنجشک
 فريدون گي!نی 

 
 ھا خبر بدھم قرار بود در اين نقطه به گنجشک

 خواھد برھنه تا غروب راه برود که ظھر نمی -
 و ھيچ صدائی 

 قرار نيست با غروب به سازش برسد  -
 

 ھای قشنگ تو حرف بزند قرار بود که صبح در چشم
 ھا و گنجشک

 در امتداد نگاه تو با طلوع دست بدھند 
 

 ی ديروزاز آفتاب خسته
 ی امروز تا ھوای گرفته -

 گردد نه در ساحل گنجشکی دنبال دانه می
 تابد ھای تو آفتابی به من مینه از چشم

 
 ھا خبر بدھم قرار بود در اين نقطه به گنجشک

 .ھای شمال با پرنده پرواز کردن آزاد استکه در آب
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