
 

 :آنچه در اين شماره ميخوانيد 
 
             ثريا آزادفر سرآغاز جنبش دانشجويي را گرامي ميداريم  ,تير ماه  ١٨فرارسيدن سالگرد   •

 دريا ستايشطرح خانه نشين آردن هر چه بيشتر زنان   •

 مهتاب محمدي!!!   افشاي گناه از خود گناه  مهمتر است  •

 

 

 ثريا آزادفر سرآغاز جنبش دانشجويي را گرامي ميداريم                      ,تير ماه  ١٨فرارسيدن سالگرد  :  سرمقاله   

 ۲۳: شماره  

 
 

 ١٨سال از قيام دانشجويي در  ٩علي رغم گذشت بيش از 
، فعاليت هاي دانشجويي همچنان در مسير آزادي، ١٣٨٧تير 

 . دمکراسي و برابري خواهي تداوم مي يابد
و اتحاد و يكپارچكي آنان  از عالئم پايداري و پيروزي آنان در 

 .صحنه مي باشد
از آنجايي آه دانشجويان ثقل اجتماعي عظيمي را در جامعه 

تشكيل مي دهند  و قشر آگاه جامعه هستند  بنابراين وظائف 
خواهي از نقش  مهمي بر عهده آنان است و در جنبش آزادي

 .عمده اي برخوردار هستند
بايد توجه داشت آه جنبش زنان جداي از جنبش دانشجويي 

.   دختر  هستند,نيست چرا آه بيشتر از نيمي از دانجشويان 
بيشتر  متوجه ,  و از آنجايي آه نوك تيز حمالت حكومتي 

قشر زنان است  و يكي از مهمترين خواسته هاي زنان آزادي 
و حاآمان بر مسند توان پاسخگويي به اين .و برابري است  

خواسته هايشان راندارد بنا براين با تمام قوا سعي مي آند 
هرچه بيشتر آنان را از سر راه خود بردارد و پاسخ مطالباتشان 

در همين راستا . را با سرآوب و محدوديت باز هم بيشتر بدهد
سعي آرده آه با اجراي طرحهاي مختلف من  ٨٦از سال 

جمله طرح  تفكيك جنسيتي دانشگاهها تا آنجا آه مي تواند 
امانه تنها  موفقيتي در اين . از تعداد دانشجويان دختر بكاهد 

بلكه عزم و اراده  آنان را جزم تر , زمينه آسب نكرده است 
آرده تا همه جا با فرياد آردن خواسته هايشان  از حق و 

آه نمونه بارز آن رابا شروع . حقوق قانوني خود دفاع  آنند  
. سال جديد  در دانشگاههاي سرتاسرآشور مي بينيم 

اعتراضات دانشجويان از سهند  تبريز گرفته  تا دانشگاه تربيت 
معلم حصارك آرج و دانشگاه زنجان و دانشگاه مازنداران و 

همه و همه با حضور فعال و چشمگير ,  شيرازو همدان 
بايد ياد آور شويم آه .   دختران دانشجو همراه بوده است 

فجايعي آه اين روزها  در دانشگاهها رخ مي دهد آه البته 
چيز جديدي نيست وجز  چند نمونه معدود آن فاش نشده 

 است تماما  ناشي از   
از طرف ,   به بهانه هاي مختلف  اخالقي, فشار رواني    

آه  . مامورين و مسولين حكومتي در دانشگاهها مي باشد  
تالش مي آند  با زدن برچسب هاي ضد اخالقي به 

و از همين طريق . دانشجويان عزم و اراده آنها را سست آنند
همچنانكه . نيز قربانيان خود را از بين دانشجويان مي گيرد

شاهد بوديم در همين ماه جاري در عرض يك هفته دو 
دانشجوي دختر يكي از دانشگاه الهيجان و ديگري از دانشگاه  

سيستان و بلوچستان بعد از حضور در دفتر آميته انضباطي 
 .دانشگاه دست به خود آشي مي زنند 

به راستي هدف از اين همه فشار و محدوديت عليه زنان براي 
 چيست ؟

آيا جز اين است آه زنان را هرچه بيشتر از صحنه اجتماع 
 حذف آنند ؟

در پاسخ به آساني آه اين اهداف را دنبال مي آنند بايد 
 :گفت 

ما هيچگاه مرعوب فضاي ارعاب و ترس نخواهيم شد  و 
همچنان در پي آزادي و برابري از پرداخت هر هزينه اي   دريغ 

 .نخواهيم آرد
بنابراين بر ماست آه همراه و همصدا باساير جنبشها در 

تير سر آغاز جنبش دانشجويي به حمايت  ١٨آستانه 
برخيزيم و نگذاريم شعله هاي فروزان آزادي آه , ازدانشجويان

 .از دانشگاهها زبانه آشيده خاموش شود
 

همراه شو عزيز آين درد مشترك هرگز جدا جدا 
 .درمان نمي شود
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توسط نيروهاي امنيتي سنندج ٨۶.٨.١٣هانا در تاريخ 

دستگير شدو بعد از دو ماه در اداره اطالعات و تحمل 
شكنجه هاي روحي و جسمي راهي زندان سنـنـدج   

به اتهـام دروغ اقـدام عـلـيـه             ٨٧.٢.١٧در تاريخ . شد 
امنيت ملي دادگاهي شد و چند روز پيش حكم او را   

 . حكمي آه شايسته هانا نيست.اعالم آردند 
من مادري هسـتـم آـه بـراي هـانـا فـقـط مـادري                    

او .  بلكه مثل يك رفيق هميشه آنار هانا بودم. نكردم 
در مورد حق و حقوق زنان با من حرف مي زد و آمك 
به زنان بي سواد و ناتوان را هـدف خـود قـرار داده          

تمام زنهاي آه هانا را مي شناسند و بـا او در        .  بود 
هـانـا   .  ارتباط بودند با اخالق و اهداف هانا اشنا بودند

براي زنان محله آالس مـي گـذاشـت وبـا گـرفـتـن                
آمكهاي ماهيانه و شناسايي زنان بي بضـاعـت بـه        

بعد از مدتي آمك بـا راه انـدازي         . آنها آمك مي آرد 
انجمن زنان اذر مهـر آـردسـتـان فـعـالـيـت خـود را                  
گسترش داد و زنان ودخـتـران زيـادي بـه عضـويـت             
انجمن درآمدند من و ديگر دوستان هانـا  کـنـار هـم           

 . بوديم
روناك آه هم اآنون در زندان اسـت وسـرنـوشـتـي          
مانند هانا دارد مـثـل امـروز هـمـيـشـه آـنـار هـانـا                    

اولين گام خود را با آتابخانه اي هر چند آـوچـك     . بود 
در انجمن شروع آردند و با رفـتـن بـه روسـتـاهـاي             
اطراف در سرماي زمسـتـان زنـان را در مـدارس و               
مسجدها دور هم جمع مي آردند و زبـان مـادري را       
تدريس مي آردند و با دعوت از وآال در آالسها حـق    

گـذاشـتـن    . و حقوق زنان را بيشتر تشريح مي آردنـد 
يك دوره آالس بنام تاريخ زن بر پايي مـراسـم هـا و        
جشن هايي در روز زن و روز مادر از جمله فعاليتهاي 

  .او بودد  
سال بيش نداشت اما وقتي زنان و دخترانـي  ٢١هانا 

را مي بينم آه شاگرد او بودند مي گوينـد از وقـتـي        
ما بي مادر شده ايم ، فهميده ام آـه مـن       هانا رفته 

امـا هـانـا هـزاران         .  فقط يك دختر به اسم هانا دارم 
حال با تـوجـه     .  دختر دارد آه چشم انتظار او هستند 

به اينكه فقط به مقداري آم از فعاليتهـاي او اشـاره       
به عنوان رفيق و مادر هانا از تمام زنهاي دنـيـا   .  آردم

مي خواهم آه شما در مورد هانا راي صادر آـنـيـد و      
سال حبس در تبعيد مسـتـحـق هـانـا        ۵بگويد آه ايا  

 هست؟
  مليحه اصغري مادر و رفيق هانا

تنها دبير سرويس زن خبرگزاري برنا به دلـيـل زن بـودن بـرآـنـار                
الهام صادقي، تنها زني بود آه در خبرگزاري برنا هدايت يكـي  . شد

مـاه پـيـش،ابـتـداي         ٨او از .  از گروها هاي خبري را برعهده داشت
شكل گيري، اين خبرگزاري مديريت يكي از گروه هـا را بـرعـهـده           
داشت تا اينكه مسووالن اين رسانه به دليل زن بودن، او را برآـنـار   

مسووالن اين روزنامه به اين دبير گفته اند آه بهتـر آن اسـت       . آرد
با اين استدالل مسووالن . آه در مديريت روزنامه زن نداشته باشيم

آافي يكي از خبرنگاران روزنامـه آـيـهـان را بـه جـاي                سايت برنا،
صادقي پيش از اين به عنوان بهترين دبير . صادقي منصوب آرده اند

به . اين رسانه از سوي مدني مديرعامل اين سايت تقدير شده بود
دنبال تصميم عجيب مديران سايت برنا، سه خبرنگار زن اين گـروه    
نيز استعفا دادند آه با تقاضاي استعفاي آنها به سرعت مـوافـقـت    

 .شد
 
 

هفته گذشته محبوبه آرمي در تماس تلفـنـي آـوتـاهـي آـه بـا              
در جريان بازجويي به او گفته انـد    :  خانواده خود داشته گفته است
اما هيچ مبلـغـي بـراي وثـيـقـه           .  آه براي آزداي بايد وثيقه بگذاري

نزديك به بيست روز از بازداشت غيرقانونـي وبـي     . تعيين نكرده اند
دليل محبوبه آرمي فعال آمپين يك ميليون امضا مـي گـذرد و در         

و فـقـط   .  اين مدت هيچ گونه مالقاتي با خانواده خود نداشته است
مادر محبـوبـه   . توانسته است چند تماس تلفني آوتاه داشته باشد

آرمي در اين مدت تحت عمل جراحي سختي قرار گرفـتـه اسـت      
آه نياز به پرستاري و استراحت مطلق دارد اما به دلـيـل زنـدانـي       
بودن تنها دختر خانواده و بيماري پدر؛ مجبور شده اسـت زودتـر از       
موعد از بيمارستان مرخص شـود  تـا بـتـوانـد از هـمـسـر پـيـر                         

  .مراقبت آنددوبيمارخو

متين مشکين، دانشجوي مقطع دکتراي برق و نايب دبيـر اسـبـق      
انجمن اسالمي اميرکبير طي حکمي از سوي رئيس اين دانشگاه 

 .اخراج شد
به گزارش خبرنامه اميرکبير اين حکم در شـرايـطـي صـادر شـده            

تمام واحدهاي درسي را گذرانـده اسـت و بـا          , است که مشکين 
کسب نمره قبولي در امتحان جامع دکترا در آستانه دفاع از پـايـان     

 .نامه دکترا بود
به دليل عدم پرداخت هزينه بورس از سوي  ٨۵مهر ,متين مشکين 

از ادامه تحصيل محروم شده )  چمران اهواز( دانشگاه بورس دهنده 
هـاي     بود و شش ماه پس از آن نيز با وجود اينکـه در آزمـايشـگـاه        

 .کرد، به دانشگاه ممنوع الورود شد دانشگاه تدريس مي

 سر تيتر مهمترين خبرها

تنها دبير سرويس زن خيرگزاري برنا به دليل زن بودند 
 برکنار شد  

منزلش براي آزادي فعال زن که در مسير حرکت به طرف 
 دستگير شد، وثيقه مي خواهند 

   نامه مادر هانا عبدي به افکار عمومي

اخراج نايب دبير اسبق انجمن اسالمي اميرکبير از 
 دانشگاه 



 

                ۱۳۸۷تير                                     انتشار و تكثير اين نشريه  از جانب انجمن قابل تقدير ميباشد                           ۳صفحه 

 
 
 

 دريا ستايش 

 
 

 . قرار است اليحه اي در مجلس تدوين شود آه زنان پس از ازدواج دو ساعت از زمان آاري شان آم شود 
براساس اين طرح در مرحله بعدي با تولد فرزند اول، يک ساعت کاري کمتر شده و با به دنيـا آمـدن فـرزنـد دوم،             

 .ساعت کاري دوباره کاهش مي يابد
 به راستي هدف از اين طرح به اصطالح حمايتي چيست ؟ 

به جاي اينكه قوانين آاري مناسب براي اشتغال زنان در نظر گرفته شود سعي مي شود هر چه بيشتر فضـا را       
و در واقع اين طرحي آه دولت مهرورز براي زنان در نظر گرفته و قصد آوتاه . براي آار و فعاليت زنان محدودتر آنند 

آمدن و عقب نشيني در برابر آن را نيز ندارد و يكي از افتخارات خود مي داند ناشي از عدم پاسخگويي به مسائـل  
تاکيد مـي  ,  چرا آه بالفاصله به دنبال طرح اين اليحه  .   زنان و آشاندن هرچه بيشتر آنها به آنج خانه ها مي باشد

 . کار زنان و مادران در منزل مهم تر و اساسي تر است: آند آه 
اين در حالي است آه ما در صحنه اجتماعي خواسته هاي مشخص خود را بيان مي آنيم و  روي حقوق برابـر بـا     

و يكي از پايه اي ترين خواسته هامون در اين ساليان اين بوده آه خواهان .   مردان تاآيد داريم نه روي ساعات  آار
حقوق  و دست مزد برابر با مردان در برابر ساعات آاري مشخص مي  باشيم يعني مـزد مسـاوي در بـرابـر آـار              

 . مساوي
 .و اين نيازي به آم آردن ساعات آاري ندارد 

ولي از آنجايي آه حاآميت با انديشه مردساالر  خود توان پاسخگويي به اين مسئله را نـدارد و زن را مـوجـودي            
مي خواهد  با حذف هر چه بيشتر زنان از عرصه آـار  ,   درجه دو مي پندارد آه مالكيتش هم از آن خودش نيست    

 . اين مسئله را از پيش پاي خود بردارد, و اجتماع 
آن هم در قرن بيست و يكم يك رويكرد بسـيـار عـقـب مـانـده           ,  بايد اشاره آنيم آه اين رويكرد با آار و فعاليت زنان 

حضور فعال و گسترده زنان در پهنه هـاي مـخـتـلـف مـي           ,  چرا آه در دوراني آه شاخص پيشرفت و ترقي.  است 
 . هر عاملي آه ردپايي از حذف زنان را دنبال آند گامي به عقب مي باشد , باشد 

 

 طرح خانه نشين كردن هر چه بيشتر زنان

تيرماه محبوبه آرمي فعال حقوق زنـان و       ٥بعد از ظهر چهارشنبه 
از اعضاي آمپين يك ميليون امضا با در تماس تلفني با مـادرش از      

او هم اآنون به همراه زنان بازداشـت شـده     .  وضعيت اش خبر داد
در سلولـي  .  خرداد در بند نسوان زندان اوين به سر مي برد ٢٤در 

به گفته محبوبه .  نفر هستند ٢٥آه او هست تعداد اين بازداشتي 
به تدريج برخي را آزاد مي آنند و براي برخي نيز وثيقه تعيين آرده 

وضعيت محبوبـه  .  اتهام همه آنها اقدام عليه امنيت ملي است.  اند
محبوبه آرمي و ديگر زنان مسـافـر يـكـي از         . هنوزمشخص نيست

خرداد هنگام بازگشت به منـزل   ٢٤اتوبوس هاي شرآت واحد، روز 
در اتوبوس مورد ضرب وشتم شديد ماموران قرار گرفت و به زنـدان    

زن را بازداشت آردند آه بسيـاري   ٩٠درآن روز حدود .  انتقال يافت 
از آنان چون محبوبه بي اطالع از اتفاقات آن روز مورد ضرب و شتـم  

 .شديد و بازداشت قرار گرفتند

 سر تيتر مهمترين خبرها

نفـر   ٨٠بنابه گزارشات رسيده از بند زنان زندان اوين در حدود 
خرداد مـاه   ٢٤ازخانم هايي که در جريان اعتراضات روز جمعه 

که درپارک ملت تهران روي داد دستگير و در بـازداشـت بسـر      
 .مي برند 

سـال مـي        ٦٠سال تا بيش از   ١٦سنين دستگير شدگان از 
تعداد زيادي از آنها از عابرين پياده مـي بـاشـنـد کـه            .  باشند

در حال حاضـر تـعـدادي از آنـهـا از زمـان                 .  دستگير شده اند
دستگيري تا به حال در سلولهاي انفرادي بند زنان بسر مـي    

زنان و دختران دستگير شده اعتراضات اخير را از سـايـر     .  برند
 ..زندانيان اين بند جداکرده اند

نفر از خانم هايي که دراعتراضات پارک ملت  ۸۰ 

تهران دستگير شده اند همچنان در زندان اوين بسر 
 مي برند 

  محبوبه آرمي به بند نسوان زندان اوين منتقل شد
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 مهتاب محمدي 

 
 

معلوم نيست آه چطور يك شـبـه بـه        .  اين روزها حرفهاي جديدي مي شنويم آه تا به حال خالف آن را مي ديديم 
 .آه اين چنين يكي پس از ديگري به صحنه مي آيند و آبرو داري مي آنند ,اين موضوع مهم پي برده شد 

و عامالن برقراري امينيت اجتماعي و   !  بعد از ماجراي دانشگاه زنجان آه رسوايي آن دامنگير حافظان نظم موجود 
 ,قوانين جديد ي  آشف مي شود , شده است ! اخالقي 

.  يك باره دادستان زنجان اعالم مي آند که انتشار اين فيلم درست نبوده و افشاي گناه از خود گناه مهم تـر اسـت      
وزير علوم   اعالم مي آند  در صورت احراز تخلف با فرد متخلف برخورد خواهد شد اما  هنوز آـه  ايـن         ,  جاي ديگر 

و در جاي ديگر آنچنان با شك و ابهام صحبت مي آند آه گويي هيچ اتفاقي نيفتاده  و هـيـچ         .  مسئله محرز نشده
 :تخلفي صورت نگرفته است و مي گويد 

اگر تخلفي صورت گرفته باشد يا بگيرد، وزارت علوم بسيار محکم با متخلفان برخورد مي کند، به ويژه کساني کـه   
 .بخواهند در حيطه اخالقي، خالفي انجام دهند

البته اين موضوع تازگي ندارد و هرجا آه پاي مامورين حكومتي و انتظامي به ميان آشيده  مي شـود جـرمـهـا و         
هنوز فراموش نكرده ايم آه چطور سردار نيروي انتظامي رضا زارع از اين . تخلفات معني ديگري به خود مي گيرند 
هر چند آه  پاسخ آن آامال مشخص است و ديديم آه چگونه جـرم او را            !  محكوميت جان سالم به در برده است ؟

 .يك مسئله شخصي و فردي و خفيف  جلوه دادند  
بله هرگاه آه به  ضرر  وضع موجود باشد مسائل آنقدر خفيف و آوچك جلوه داده مي شوند آه گويي اصال جرمي   

الـبـتـه خـالف يـعـنـي            (  خـالفـي        , ولي واي به روزي آه حتي به اندازه تار مويي از آسي .  صورت نگرفته است 
 .سرزده باشد )  الگوهايي خارج ازسليقه و  نظم و وضع  موجود در حاآميت 

به دار آويخته شوند و يـا      ,  در مال عام شالق بخورند .  در اين صورت  بايد  متخلفين  مورد عبرت ديگران واقع شوند  
در عقب مانده ترين شكل آن در خيابانها روي چهار پايان سوار شوند و گردانده شوند و بعد هم به جرم شـرآـت در     

آويزان آنند و آنها را در سـطـح شـهـر             .....  به دور گردن آنها آفتابه و ,  مهماني هايي آه مطابق ميل آقايان نبوده 
 .اين است ارتقا طرح امنيت اجتماعي .  بچرخانند 

اما شگفت آور تر اين آه افشاي عمل ننگين و شرم آور معاونت فرهنگي دانشگاه از طرف دانشجويان را فـرصـت       
 .و قرباني اين عمل را نيز مجرم خواندند . طلبي و اشاعه فحشا  ناميدند 

 !!اين است پاسخ  خواسته هاي دانشجويان معترض به اين عمل ننگين  
ولي  بايد گفت در اين ميان  يك چيز بسيار روشن است  و آن اينكه ديگر اين مكر و ترفندها خريداري نـدارد و بـه          

و درسـت    .  عيان بر همگان روشن شده است  آه عامالن واقعي اين مخالن امنيت اجتماعي چه آساني هستند   
به همين دليل هم هست آه ديگر جوانان به خصوص دانشجويان اجازه نمي دهند آه اين وضع ادامه پيـدا آـنـد و        
هرجا آه فرصتي بدست آورند بر عليه آن اعتراض مي آنند حتي اگر برايشان هزيـنـه بـردارد  امـا در  دفـاع از                    

و اجازه نخواهند داد آه دانشگاه را آه قرار بوده محيط امني بـراي فـراگـيـري       .  انسانيت خود سكوت نخواهند آرد 
 . تحصيل و دانش باشد به خواستگاه آثيف انديشه مرد ساالر تبديل  آنند  

 

 !!!افشاي گناه از خود گناه  مهمتر است 
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