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ره و تار به نظر مى رسد، چه بسا وقت جشن گرفتن باشديز تيوقتى همه چ  

 
شش ماه هشتاد و نآبا مپنج بيست                                                                                                 یميا آريناد

 
  
ال ي به خی مختلف اجتماعین در صحنه هاي فعالین برايكوشد تا با صدور احكام سنگيت مين روزها دستگاه حاآميا

 و برحق اقشار ی اساسین به خواسته هاي مسئوليی از عدم پاسخگوی شكل گرفته و التهابات ناشی جنبش ها،خود 

 آه یبر همه ما روشن است آه صدور احكام ناعادالنه ا.  آند ینير به عقب نشمختلف را دچار رآود و درواقع مجبو

 محقق ساختن ی تنها و تنها برا،گردد يمقرر م...  معلمان و آارگران و ، يی دانشجو،ن زنان ي فعالین روزها برايا

 روزافزون قشر یهايريگيتها وپي اثر ساختن فعالی بر بیان مبني شوم زورمندان و قلدرمآبان و اقتدارگرایايرو

 در ی پیرغم زندان و دادگاههاي موجود و علیت هايخته و آگاه جامعه است آه هر روز با وجود فشار ها و حدوديفره

و هر . د يمايپي اعتراض و عدم سكوت را می از آن راه طوالنیل ناشي و پتانسی همبستگیروي به نی با پشت گرمیپ

 و یني زورمدار نه تنها باعث عقب نشیف عده اي سخیرساند آه برخوردهايات م همگان به اثبین مدعا را برايروز ا

  .دهديد ميشرافت را نو وی آگاهیش دوباره جوانه هايرو وید بخش زندگي امی بلكه گرما،اس ما نخواهد شدي ویديناام

تواند الگو و سرمشق يآردند م ین ماه طي در ایا حتين مدت و يان و زنان در اي آه دانشجوی آوتاه به پروسه اینگاه

 با ی آه همبستگيیرويمان به ني با ا،ميمان را استمرار ببخشي هایكدلي و يی همصداینكه روزهاي ای باشد برایمناسب

 .ميمان سرعت ببخشيجاد آند به ادامه راه پرداخته و به گامهايتواند اين ميريسا

ل ي آه به دلیاز آسان. م ي داشته باشیا و اعتراضات اشاره ان حرآتهي از ايی مناسبت نباشد آه به نمونه هاید بيشا

ز متحمل شدنداما هرگز راه ي را نیادين راه صدمات زيداشتن افكار نو مورد عتاب و بازخواست قرار گرفتند و در ا

را  آه آن ین دوران و آساني خاطره ایش نگرفتند و همگان به خوبي و رخوت را در پی عملیا بيم و سازش و يتسل

 .    به خاطر خواهند سپردی به روشن،ساختند 

 ستان و بلوچستانير، شاهرود، اصفهان، سيرکبيام: اني دانشجوی ادامه تجمعات اعتراض-

 ی و اعتراض به بازداشت معصومه منصوریاضي دانشکده ری کالس هایلي تعط-

 نسبت ی عملی بر اعتراض هایزي عزیلم با خانواده عيم وحدت و سازمان ادوار تحکي دفتر تحکیدار اعضاي در د-

 د شد ير تاکي اخیبازداشتها به

 اني گسترده و بازداشت دانشجویاعتراض به برخوردها:  در دانشگاه شاهرودین تجمع ترم جاري چهارم-

 ر و عدنان حسن پوريرکبيان امي دانشجویان دانشگاه اصفهان به احکام صادره براي اعتراض دانشجو-

 ستان و بلوچستاني سی توسط انجمن اسالميی و دانشجویاسيان سي پاسداشت زندان مراسمی برگزار-

د، يس جمهور با اساتيي آن ریدر دانشگاه علم و صنعت آه قرار بود ط»  نژادیمحمود احمد «ی در مراسم سخنران-

 . آمدان علم و صنعت ممانعت به عمليدار آند، از حضور دانشجوين دانشگاه ديان ايمسئوالن و دانشجو
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د و يشوند و در معرض احكام ناعادالنه تبعيهاشون هر روز به دادگاه احضار م ان خواستهيل بين آه فقط به دليمعلم

 ..  خود دارندیرند آه جايگيقرار م.... اخراج و 

ن يت و در ا اسيی در حال رشد و شكوفای سابقه ایر حرآتها در آشورمان با شتاب بي و سايینكه جنبش دانشجويا

ل ين دليقا به همي دق،ر است يد ناپذير قابل انكار و ترديقت غيك حقي داشته است یري چشم گیراستا هم دستاوردها

 ی روند ط،ر است ير قابل تعبيشان و غيك خواب پرين اقشار يوس ساختن ايا ماين حرآتها و ي اثر آردن ایخواب ب

گاه ي و احترام به منزلت و جایدهد آه طلب آردن حقوق قانوني نشان میر به روشني اخیشده بخصوص در ماهها

. نه  راقبول آرد يد هزيدن به آن تنها باي رسی است آه برایافتنيك آرمان دست ي آن هستند ین اقشار در پي آه ایواقع

آجاست و ت راه به آجا خواهد برد ؟ مقصد و انتها يست و در نهاين حرآتها چي اینجاست آه سمت و سوياما سوال ا

 د ؟ ي محقق خواهد گرديی از چه راههايیدن به اهداف نهايرس

 و عدالت ی مهرورز،درخشند ين مين آرد چراآه امروز ستاره ها در اويگزيد را جايد آلمات جديبدون شك امروز با

 در هر صورت یشود و انفصال و آوچ اجباري دانشگاه بازداشت م،دهد يت معنا ميد و اخراج و دادگاه و محدوديبا تبع

 ها ی بر ضعف ها و آاست،ح و درست يت صحي آموزش و تربیامروز به جا. ندي نشی میكر جامعه فرهنگيبر پ

  ،ی مانند اخالل در نظم عمومین گناه خود را در اتهاماتيشود تا افكار منحرف گردند و ايسرپوش گذاشته م

 . كندي می خود را مخف،ده و زخم خورده هستنديود دردآش آه خیبه آسان!!! ك به اعتصاب وتجمع ي  تحر،ب ينشراآاذ

. م آرديدن را فراموش نخواهي در بستن چشم ها دارند اما ما نگاه آردن و درست دی سعین وجود اگر چه آسانيبا ا

م يخواه را در اذهان یشي نو اندیم اما ما جوانه هاياد ببري مان را از یشت و منزلت واقعيخواهند آه ما معياگر چه م

فه ين وظيم باز هم از ايريد و تهمت قرار بگيو اگر چه هزار زخم برداشته و به هر نوع تحت فشار و تهد. آاشت 

 . ديم آشي دست نخواه،ت و شرافت بردوش ماست ير آه به حكم انسانيخط

 لذت تالش و ، باشد تر و سخت تریهرچه موانع جد: ديگو ی داشته و مین باره جمله مشابهيك باِتر وورت در هميار

 .شتر استي بیروزيپ

ان و آارگران و همدوش  در آنار زن،مانيان هم  در آنار فرزندان دانشجوي ما  فرهنگ،ن قانونيت از ايپس به تبع

ر وببند و فشار را با آفتاب گرم اتحاد و ين زمستان بگيك و سرد اي تاری دست در دست هم روزها،همكارانمان

  . م آرديل خواهي به اهداف مشترك و برحقمان تبدیابيز روشن دست مان به رویهمبستگ
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