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ﺳﻧﮕر ﻣﺑﺎرزه و آزادی اﺳت!
داﻧﺷﮕﺎه
ِ
ﭼﺷم ھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺷﺳت ،ﺟور دﯾﮕر ﺑﺎﯾد دﯾد!
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ﻧﺷرﯾﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت  16آذر روز داﻧﺷﺟو
 16آذر ﻓرا رﺳﯾده و ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب را از ﺳر ﮔذراﻧدﯾم .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓروﮐش ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺳرﮐوب
ھﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل دﺳﺗﮕﯾری ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،اﺧراج و ﺗﻌﻠﯾق و ﻣﺣروﻣﯾت از ﺗﺣﺻﯾل ،اﺧراج
اﺳﺗﺎدان ﻣﺧﺎﻟف و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧﻣودن اﺟﺑﺎری آن ھﺎ ،ﺟداﺳﺎزی ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف داﻧﺷﮕﺎه ،ﺗﻐﯾﯾر دروس
ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣودن آن ھﺎ ،و ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ "اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ دوم" و آﺧرﯾن آن ھﺎ اﻧﺣﻼل داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ
اﯾران رﻗم ﺧورد.

از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد!
ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣواره ﺑﮫ ﭘﺎ دارﻧده ی آﺗش ھﺎ ﺑوده اﯾم .اﯾن ﻣﺎ ﺑودﯾم ﮐﮫ در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺧوﯾش را در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ
و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ی ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻣزدوران رژﯾم ﺑدل ﮐردﯾم .اﯾن ﻣﺎ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور و رھﺑر را ﻓراﮔﯾر
ﮐردﯾم .اﯾن ﻣﺎ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﮔﺳﺗرده ﺗرﯾن و رزﻣﻧده ﺗرﯾن  16آذر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را در ﻣﯾﺎن ﻣردم و در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑرﮔزار
ﮐردﯾم .اﯾن ﻣﺎ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﻓروﮐش ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘرﭼم ﻣﻘﺎوﻣت را در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﻧد از ﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾرﻧد و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳرﮐﺷﯽ ھﺎ و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ھﺎی ﻣﺎن ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﻣﺎﺳت .رژﯾم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارﺗرﯾن ﺟﻧﺑش
در ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﯾران اﺳت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرو ﮐﺎر داﺷﺗن ﺑﺎ ﻋﻠم و ﺗﺄﺛﯾر ﮔﯾری از طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮔراﯾﺷﺎت
ﺧﺎر ﭼﺷم
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد و ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ھﻣواره
ِ
ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣرﺗﺟﻊ ﺑوده و ھﺳت .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﻣق ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﯽ ﺧود در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺑر اﺳت و ﻣﯽ داﻧد
ﻛﮫ آﻧﺎن ھر آن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟرﻗﮫ ای ﺑر اﻧﺑﺎر ﺑﺎروت زﻧﻧد و ﺑﺎر دﯾﮕر ﺧﺷم ﮐﯾن ﺳﯽ و ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ ﻣردم را ﻣﻧﻔﺟر ﻛﻧﻧد .ھﻣﮫ ی
زھر ﭼﺷم ﮔرﻓﺗن از ﻣردم و ﺑرای ﺳرﮐوب و ﺧﺎﻣوش ﻧﻣودن اﻋﺗراﺿﺎت ،داﻧﺷﮕﺎه
اﯾن دﻻﯾل ﮐﺎﻓﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﯾم ﭼرا ﺑرای
ِ
ھدف ﺳرﮐوﺑﮕران اﺳت.

ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎ را ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧﻧد!
اﯾن ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی ﭼﻧد ﺳوﯾﮫ اﺳت .از ﯾﮏ ﺳو ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب ﺑﺎ ﺗوطﺋﮫ و ﺳرﮐوب و ﺑﺎ ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ و دروغ ﭘراﮐﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧواھد داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺎن ،ﻗﺑرﺳﺗﺎن و ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺧراﻓﮫ و دﯾن ﺑدل ﮐﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ﺟﻧﺎح ﻣﻐﻠوب )اﻣﺛﺎل ﮐروﺑﯽ ،ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﻣوﺳوی( ﺑﺎ دﻋوت ﻣﺎ ﺑﮫ آراﻣش ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑرار
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﭼون  16آذر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و ﺗظﺎھرات روز ﻋﺎﺷورا ﺷوﻧد .آﻧﺎن از رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ﻣﯾﺎن ﻣﺎ و ﻣردم ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎدﻧد.
ﺑرای ھﻣﯾن ﻓرﻣﺎن ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐردﻧد .آﻧﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﯾﺎﻧت را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم و ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺧﯾزش و ﺟواﻧﺎن
ﻣﺻﻣم و ﻣﺑﺎرز ﮐردﻧد .ﺗﻣﺎم راه ﮐﺎرھﺎی رھﺑران ﺳﺑز در طول ﻣدت ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮔوﯾﺎی اﯾن ﺑود ﮐﮫ آن ھﺎ
ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد ﺧﯾزش را ﻣﮭﺎر و ﮐﻧﺗرل ﻛﻧﻧد .روﺣﯾﮫ ی ﺳرﮐش ﻣﺎ ﺑﺎ اھداف ﺣﻘﯾرﺷﺎن – ﺳﮭم ﺧواھﯽ از ﻗدرﺗﯽ ﻓﺎﺳد و ﺳﺗﻣﮕر
– ھم ﺧواﻧﯽ ﻧداﺷت .آن ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ روی ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﺎ را از اھداف ﺷﺎن ﻓراﺗر ﻧﮕذارﯾم.
ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺎم ﻣﯽ دھﻧد وﻟﯽ ﺑرای از "دﺳت دادن ﻓرﺻت ھﺎ" ﯾﺎ "ﺷﯾوه ی ﺧرﯾدن ﻓرﺻت ھﺎ" ﺗوﺳط ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب اﺑراز
ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭘﯾﺎم ﻣوﺳوی ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻣﺎه آذر رﺟوع ﮐرد و درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ
ﻧﮕران ﺑﻘﺎی ﻧظﺎم اﺳت و ﻣﺧﺎﻟﻔت اش ﺑﺎ ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب ﺑﮫ دﻟﯾل "از دﺳت دادن ﻓرﺻت ھﺎ ﺗﺎ ﻧﺎﺑودی ﻧظﺎم" اﺳت .او ﺗﺣت ﻋﻧوان
"ﺷورش ﻛور" ﺑﺎ اﻋﺗراﺿﺎت رادﯾﮑﺎل ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﻛﻧد و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ای ﺑدون ﺧﺷوﻧت ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد.
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او از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺷوﯾم اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ "آﮔﺎھﯽ اﺳﻼﻣﯽ"! ﻏﯾر از آن رﻓﺗﺎرﻣﺎن از ﻧظر او " ﻧﺎﺑﮭﻧﺟﺎر" ﺧواھد
ﺑود .او و ﺟﻧﺎح او ﮐﮫ اﮐﻧون از ﻗدرت راﻧده ﺷده اﻧد راه ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و اﻟﺗزام ﺑدان ﻣﯽ
داﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن در ﺳﺎل  59اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺻورت ﮔرﻓت و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک و
ﺧون ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد .ھﻣﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ﺑﮭﺗرﯾن ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ ھﺎی اﻋدام ﺳﭘرده
ﺷده اﻧد .ھﻣﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اش ھزاران ﻧﻔر در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در ﺳﺎل  67ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﺿد
زﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﺷرع ﺗدوﯾن ﺷده و ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ﺑرده و ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻓرﯾده اﺳت .ﻣﺷﻐﻠﮫ ی اﺻﻠﯽ
رھﺑران ﺳﺑز ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺧواﺳت ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻣردم ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺣﻔظ ﻧظﺎم اﺳت .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﺗوھﻣﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﺎن داﺷت .اﺧﺗﻼف ﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﻧﺎح ﻏﺎﻟب ﺑر ﺳر ﺷﯾوه ھﺎی ﮔرداﻧدن اﯾن ﻧظﺎم اﺳت .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺳوی در
اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ طرح ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺑر "ﺷﯾوه ﻏﻠط ﺧرﯾدن ﻓرﺻت ﺗوﺳط دوﻟت" اﻧﮕﺷت ﻣﯽ ﮔذارد ﻧﮫ اﺻل اﯾن طرح ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺳوز،
طرﺣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎ ﺑﺎ آن ﻣواﻓق اﻧد.
ذره ای ﻋﻧﺻر رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش در ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎﯾﯽ وﺟود ﻧدارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺛﻣر ﻧرﺳﯾدن ﻓداﮐﺎری ھﺎی ﻣﺎ در
ﻣﺑﺎرزه ی ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و ﻓروﮐش ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در وﺟود ﭼﻧﯾن "رھﺑران" و "راه ھﺎ" و "ﺧواﺳت ھﺎﯾﯽ" اﺳت ﮐﮫ اﯾن
رھﺑران ﻣﺑﻠﻎ آن ﺑوده اﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑزرگ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و از آن درس ﮔﯾرﯾم.

ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾده ھﺎی ﺟدﯾد و راھﮑﺎرھﺎی ﺟدﯾد دارﯾم!
اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت و ﺑﯽ ﺛﻣری "ﺟﻧﺑش ﺳﺑز" و رھﺑران آن ﺑر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ روﺷن ﺷده اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐﺎرھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯾم .ﺳﺋواﻻت ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ذھن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﻛرده اﺳت .ﭼرا ﺧﯾزش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ وﺳط راه
اﯾﺳﺗﺎد و ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﻛﻠﯾف اﯾن ﺣﻛوﻣت را روﺷن ﻛﻧد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺷر اﯾن ﺣﻛوﻣت ﻣذھﺑﯽ رھﺎ ﺷد؟ ﭼرا رھﺑری ﺳﺑز
وﺳط ﻛﺎر ﺟﺎ زد؟ ﺑﮫ ﻛدام رھﺑری ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻛﯾﮫ زد؟ ﭼﮫ ﻣﺳﯾری ﺑﺎﯾد رﻓت؟ ﺗﺣت ھداﯾت ﭼﮫ ﺗﻔﻛر و ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ؟ ﭼرا اﺻﻼح
اﯾن ﺣﻛوﻣت ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﯾﺳت؟ ﺑرای ﭼﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎﯾد ﻣﺑﺎرزه ﻛرد؟
ﭘﯾﮕﯾری در دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺻﺣﯾﺢ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣﺎ را وادار ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ ﻋﻠم رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓرا ﮔﯾرﯾم.
اﯾن ﻋﻠم  160ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗوﺳط ﻣﺎرﻛس ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎده ﺷد .ﻧﺎم اﯾن ﻋﻠم ﻛﻣوﻧﯾﺳم اﺳت .ﺑﺎ ﻛﺷف ﻗواﻧﯾن اﯾن ﻋﻠم ،اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻔﻛر
ﺑﺷر ﭘدﯾد آﻣد .ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺑﺷر ﺑﺎ ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن ،ﻣﻧظم ﺗرﯾن ،ﻣﻧﺳﺟم ﺗرﯾن و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗرﯾن دﯾدﮔﺎه و روش ﻋﻠﻣﯽ
روﺑرو ﺷد .ﺑﺎ ﺗﻛﯾﮫ ﺑر اﯾن ﻋﻠم ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺿﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺧت و در ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ آن ﮔﺎم ﺑرداﺷت .اﯾن ﻋﻠم
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ی ﻛﺎرﮔر و ھﻣﮫ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ﺟﮭﺎن اﺳت .اﯾن ﻋﻠم دﮔرﮔون ﻛﻧﻧده و اﻧﻘﻼﺑﯾﺳت و راه ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻛﻠﯾﮫ ﺗﺿﺎدھﺎﯾﯽ
ﻛﮫ ﻣوﺟب درد و رﻧﺞ ﺑﺷر ﮔﺷﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﻗﺎدرﺳت راه رھﺎﯾﯽ ﺑﺷر را ﺗرﺳﯾم ﻛﻧد .ھﻣﮫ ﻗﺎدرﻧد اﯾن ﻋﻠم را
ﻓراﮔﯾرﻧد .ﻋﻠﻣﯽ ﻛﮫ زﻧده و ﭘوﯾﺎﺳت و در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺑزرگ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم و ﭘﯾروزی ھﺎ و ﺷﻛﺳت ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺗﻛﺎﻣل
ش روی ﭘﺎﺳﺦ داد ،دوﺳت و دﺷﻣن را ﺷﻧﺎﺧت ،راه
ﯾﺎﻓت .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻛﯾﮫ ﺑر اﯾن ﻋﻠم اﺳت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭘرﺳش ھﺎی ﻛﻠﯾد ِ
ی ﭘﯾ ِ
را از ﺑﯾراھﮫ ﺗﺷﺧﯾص داد ،از ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗن در راھﮭﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﮭراﺳﯾد و ﻣﺳﯾر ﻣوﻓﻘﯾت را ﺗرﺳﯾم ﻛرد .از اﯾن روﺳت ﻛﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﭼﺷم ھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺷﺳت ،ﺟور دﯾﮕری ﺑﺎﯾد دﯾد.
ﻓراﮔﯾری ﻋﻠم ﻛﻣوﻧﯾﺳم ﺗوﺳط ﺑﺧﺷﯽ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﺗﻘوﯾت ﺟﻧﺑش ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﻛﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺣﻛﺎم
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﯾز ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﺑﺧش ﭼپ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺑﺗﻛر ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ﺟﻧﺑﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺎز ﻓوری ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎﺳت و ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯾرد .ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻛﮫ ﻋﻠﯾﮫ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺑﮫ طور ﻛﻠﯽ ﺟواﻧﺎن ﮔردد .اﯾن ﻧﯾ ِ
ﻗﯾد و ﺑﻧدھﺎ ﺑﭘﺎﺧﯾزد و ﻣﺑﺎرزه ای ﺟﺳوراﻧﮫ و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ را ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺎح ھﺎ و اﺑﻌﺎد و وﺟوه اﯾن رژﯾم ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد .راه
ﺣل ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ اﻣروز و دﯾروز رھﺑری ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺳﺑز راه ﮔﺷﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧﯾم ﺟﻧﺑﺷﯽ را ﺷﮑل دھﯾم ﮐﮫ از آن ﻣﺎ
ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ ﺑرﭘﺎ ﺷود و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎز ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾده ھﺎ و ﻓرھﻧﮓ ﻧو ،اﺧﻼﻗﯾﺎت و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧو ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ دﯾن و ﺧراﻓﮫ و
ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻣﺎورا اﻟطﺑﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳﯾم.
ً
ﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﻧﺑﺷﯽ دارﯾم ﻛﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺷﻛوﻓﺎ ﻛﻧد؛ ﻣﺷﺧﺻﺎ اﻧرژی و ﺧﺷم دﺧﺗران ﺟوان را ﺑﮫ
ﺣداﻛﺛر ﺑﮫ ﻣﯾدان آورد .ﻧﯾروی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎزه ﻧﻔﺳﯽ ﻛﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺧﯾزش  88ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ در ﺧﯾزش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﭼﺷم دﻧﯾﺎ را ﺧﯾره ﻛرد .ﻧﯾروﯾﯽ ﻛﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﮑرات ﻣرد ﺳﺎﻻراﻧﮫ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺑرو ﺑوده و ھﻣواره آﻣﺎج ﺣﻣﻼت
ﭘﯾﺷرو دﺧﺗران داﻧﺷﺟو در
ﻧﯾروھﺎی ﺣراﺳت و ﺑﺳﯾﺞ در ﺳطﺢ داﻧﺷﮕﺎه و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده اﺳت .ﺗﻘوﯾت ﻧﻘش
ِ
ﺣرﮐت ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ رادﯾﮑﺎل ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺿﻌﯾف ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺣﻛوﻣت دﯾﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ زن ﺳﺗﯾزی ﺟز ﻻﯾﻧﻔك آن اﺳت.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾم ﻛﮫ:
ی ھﯾﭻ ﯾك از ﺟﻧﺎح ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺗﺷﻛﻼت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﺑﺎﺷد.
 دﻧﺑﺎﻟﮫ رو ِ -اﻓﺷﺎﮔر اﺳﺗﺑداد داﺧﻠﯽ و دﺧﺎﻟت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد.
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اﻓﺷﺎﮔر ﺟﮭل و ﺧراﻓﮫ و ﻣذھب ﺑﺎﺷد و ﺟداﯾﯽ دﯾن از دوﻟت را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻛﻧد.
اﻓﺷﺎﮔر ﻛﻠﯾﮫ طرح ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷﺧﺻﺎ ً طرح ھدﻓﻣﻧد ﻛردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ھدﻓﯽ ﺟز ﻓﻘﯾرﺗر ﻛردن
ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم و ﻟﮫ ﻛردن طﺑﻘﺎت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ و اﻗﺷﺎر ﻛم در اﻣد ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ﻧدارد.
در ﮐﻧﺎر ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣت ﻛﺷﺎن ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ،زﻧﺎن ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧش آﻣوزان و ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم ﻗرار
ﮔﯾرد و از آن ھﺎ دﻓﺎع ﻛﻧد.
ﻣداﻓﻊ آزادی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و دﻣﻛراﺗﯾك در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣداﻓﻊ ازادی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺟوﺷش ﻓﻛری ﺑﺎﺷد و ﻓﺿﺎی آزادی ﺑرای ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﻧظری اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ھدﻓش ارﺗﻘﺎ ﺳطﺢ ﺗوﻗﻌﺎت و اﻓق دﯾد ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم ﺑﮫ وﯾژه ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﺷد؛ از طرﯾق داﻣن زدن ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑر ﺳر
اﺷﮑﺎل ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر و اﯾده ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺳﻧﺗﯽ و (...
ﻣﻌﻧﺎی رھﺎﯾﯽ )رھﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯾﮫ ی
ِ

ﺑﺎﺷد ﺗﺎ  16آذر اﻣﺳﺎل را ﺑر ﭼﻧﯾن راﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑرﮔزار ﻛﻧﯾم.
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ روز داﻧﺷﺟو را ﺑﮫ روز اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳرﻛوب ھﺎ ،طرح ﺿد ﻣردﻣﯽ ھدﻓﻣﻧد ﻛردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ،ﺟداﺳﺎزی
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،ﺑوﻣﯽ ﮔزﯾﻧﯽ ،ﻣﺣروﻣﯾت از ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻌﺗرض ،اﺳﻼﻣﯽ ﻛردن دروس ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﻧﺣﻼل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و
ﭘراﻛﻧده ﻛردن اﺳﺗﺎدان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ اطراف ﺷﮭرھﺎ ،ﻗواﻧﯾن ﺿد دﺧﺗران در ﺳطﺢ داﻧﺷﮕﺎه ،ﭘوﻟﯽ ﻛردن داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ،
ﺣﺿور ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﺻﺣن داﻧﺷﮕﺎه ﺑدل ﻛﻧﯾم؛ آزادی ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﺧوﺳﺗﺎر ﺷوﯾم و
ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﻛﻠﯾﮫ ی ﻋﺎﻣﻠﯾن و آﻣرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم را طﻠب ﻛﻧﯾم.

داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾز ،آﯾﻧده در ﻣﺷت ﺗوﺳت!
 16آذر 1389
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