بيانيه  ١٢٨تن از فعاالن فعلی و سابق جنبش دانشجوئی ايران در داخل کشور درباره
حمايت از دانشجويان دانشگاه اصفھان و دفاع از حريم دانشگاه
به دخالت نھادھای غير دانشگاھی در دانشگاه ھا پايان دھيد
روز اول خرداد ماه بود که خبر بازداشت ناگھانی دوستانمان در دانشگاه اصفھان ما را بھت زده کرد .اکنون يک ماه از
اين بازداشت غير قانونی می گذرد و ھيچ يک از پيگيری ھا برای يافتن اطالعی از سرنوشت اين دانشجويان به پاسخی
شايسته دست نيافته است .به ھمين دليل تصميم گرفته ايم که به وظيفه ی اجتماعی و انسانی خود در زمينه اين ھجمه
آشکار به مبانی اوليه يک جامعه دموکراتيک از سوی نھادھای قدرت عمل کنيم و نظرات و خواسته ھای خود را در اين
رابطه صريح و روشن اعالم کنيم.
بعد از بازداشت سه تن از فعاالن دانشجويی اصفھان در ابتدا مسئوالن دانشگاه اصفھان اظھار داشتند که بازداشت اين
سه فعال دانشجوئی به علت پخش نشريه دانشجوئی کبريت صورت گرفته است .اين اظھار نظر مسئوالن انتصابی
دانشگاه اصفھان خود به روشنی گويای نبود يک دستگاه منطقی در تمامی سطوح تصميم گيرندگان بر ساختارھای
اجتماعی است.
نخست اينکه نشريه دانشجوئی کبريت نشريه ای قانونی در دانشگاه اصفھان بوده و تنھا اختالفی که بين مسئولين اين
يافتن مدت محروميت نشريه بوده است و نه
نشريه و مسئوالن دانشگاه وجود داشته مبنی بر پايان يافتن و يا عدم پايان
ِ
ھيچ مسئله ديگری.
دوم اينکه بر فرض درستی حرف مسئولين دانشگاه مبنی بر تمام نشدن مدت توقيف اين نشريه  ،اين اختالفی درون
دانشگاھی است و ورود نيروھای امنيتی به مسئله ای درون دانشگاه و اختالف بر سر نشريه ای علنی و دارای مجوز
که در سطح دانشگاه پخش »نشده« است ،غير عقالنی و غير قانونی است.

سوم اينکه حتی صرف نظر از کليه حقوق اجتماعی بازداشت شدگان_ ،حتی در چھارچوب نظريات ِ جزم گرايانه ی
دارندگان حق تصميم گيری درباره دانشگاه _ از سه دانشجوی بازداشت شده تنھا يک نفر مدير مسئول نشريه کبريت
بوده است و بازداشت دو نفر ديگر ،ھيچ توجيھی ندارد.
بازداشت اين سه دوست که از ياران ما در جنبش دانشجويی ايران ھستند نقض فاحش جايگاه دانشجو و دانشگاه است.
البته اين جايگاه ،جايگاھی است که در روند تکامل نظريات اجتماعی در اين نقطه از تاريخ برای دانشجو و دانشگاه از
نظر عقلی تصور می شود و ما ھيچ ارزش مطلقی را برای فرآورده ھای ذھن انسان قائل نيستيم .دو نفر از اين
دانشجويان با ھمکاری حراست دانشگاه اصفھان بازداشت شده اند و عرفان محمدی ھم در محل خوابگاه و با ھمکاری
انتظامات خوابگاه بازداشت شده است و نيروھای امنيتی اجازه يافته اند با ورود به محوطه خوابگاه و اتاق شخصی اين
فعال دانشجويی ،وسايل و لپ تاپ شخصی او را ھم با خود ببرند.
با گذشت حدودا يک ماه از بازداشت عرفان محمدی و مجتبی کريمی و ھمچنين شروع شدن امتحانات پايان ترم دانشگاه
اصفھان ،در حالی که نھاد بازداشت کننده به خانواده و دوستانمان در قبال سکوتشان وعده ی آزادی آن ھا برای شروع
امتحانات را داده بودند  ،نه تنھا به وعده خود عمل نکردند ،بلکه زمزه ھائی مبنی بر اضافه شدن اتھاماتی بی پايه و
اساس به پرونده دوستانمان به گوش می رسد که اين سناريو سازی برای فعاالن سياسی-اجتماعی در ايران ھم مايه
نگرانی و ھم عامل تاسف نسبت به اين نوع ديدگاه مقامات دولتی به عمل و نظر کسانی است که دغدغه ای جز
سرنوشت مردم کشور خود ندارند.
ما جمعی از فعالين دانشجوئی سابق و فعلی دانشگاه ھای ايران بنا به وظيفه صنفی ،انسانی و اجتماعی خود ضمن اعالم
حمايت از دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اصفھان خواھان پايان يافتن فوری بازداشت موقت اين فعاالن دانشجويی و
رھايی آنھا از سلول انفرادی و بسته شدن اين پرونده ھستيم .اعالم می کنيم اين يک مسئله درون دانشگاھی و غير
مرتبط با نيروھای امنيتی است و به مسئولين اين پرونده ھشدار می دھيم ھرگونه برخورد با اين دانشجويان و تحت
فشار قرار گرفتن دوستانمان برای قبول اتھاماتی که معموال بر مبنای تخيالت و توھمات مرسوم در بين تيمھای
بازجويی زاده می شوند با واکنش الزم از سوی نيروھای اجتماعی مدافع حريم دانشگاه مواجه خواھد شد.

ھمچنين به مقامات مسئول امنيتی و قضايی توصيه می کنيم به جای صرف کردن بودجه کشور و وقت خود برای برخود
با فعاالن دانشجويی ،امکانات خود را صرف مبارزه با مسئله اتھامات جدی فساد مالی برخی از مسئولين ،نظير رشوه
يک و نيم ميليارد تومانی يکی از مھره ھای اصلی دولت ،نقش داشتن برخی مسئولين در پرونده بزرگترين اختالس
تاريخ ايران و مسائلی اينچنين کند .در شرايطی که اکثريت جامعه ايران با بحران در وضعيت معيشت خود روبه رو است
اين به مراتب عملی عقالنی تر و ضروری تر است  .تجربه نشان داده است اھالی دانشگاه خود به خوبی قادر به رفع
مشکالت درون دانشگاه ھستند و اگر آنان را به خود واگذارند می توانند نقش موثرتری در پيشبرد منافع جمعی مردم
ايران داشته باشند.
دانشجويان دانشگاه اصفھان تنھا نخواھند بود و ھيچ گونه بی حرمتی به دانشجو تحمل نخواھد شد.
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