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م تـوهين    آبان كه صالح نيكبخت وكيل هاشم آقاجري اطالع داد كه موكلش به اتها             ١٦از همان روز پنجشنبه     
توسط بي دادگاهي در همدان  محكوم به مرگ شده است، موجي از تنفر و انزجار در ايران و سراسر                    ، به اسالم 
 . عليه اين حكم جابرانه و عليه استبداد مذهبي حاكم بر كشور ما گسترش يافت،جهان

بـي دادگاههـاي   هزاران تن  از دانشجويان و استادان  دانشگاههاي سراسر كشـور ضـمن اعتـراض بـه حكـم                
اين آخرين  «و» انصار برو گمشو  «،»رهبر برو گمشو  «تفتيش عقيده، تنفر و انزجار خود را  با شعارهايي همچون            

 . ، اعالم كردند»ي قيام است پيام است،جنبش دانشجويي آماده
اسبت آغـاز   آبان در جلسه سران رژيم به من٢٠ سيد علي خامنه اي  روز      ،  ندهب  اين موج گسترش يا     هدر نيمه را  

عمده ابزار رهبري هم براي اين كه اين مقاصد عاليه، مقاصد واالي نظام جمهوري اسالمي               «:ماه رمضان گفت  
  بـه  وي سپس زبان  » .قوه، قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضاييه      ٣تأمين بشود، همين مجاري قانوني است، يعني        

واي سه گانه نتوانند، نخواهند، نكنند، اونوقت       البته مواجه شدن با مشكالت بزرگي كه ق       «: و گفت   گشود   تهديد
مواجه شدن با اين مشكالت با نيروي خود مردم خواهد بود كه اين رو اميـدواريم هـيچ وقـت پـيش نيـاد كـه                  
رهبري احساس احتياج كنه كه بايستي نيروي مردم رو وارد ميدان كند، براي اين كه يـك مشـكل را برطـرف          

 » .قق ببخشهبكنه و يا يك كار بزرگي رو تح
اما تظاهرات هزاران تن  از دانشجويان و استادان  دانشگاههاي كشور و به ويژه اجتمـاع بـزرگ دانشـجويان و                  

خامنه اي را مجبور    » انصار برو گمشو  «،»رهبر برو گمشو  « آبان با شعارهايي چون      ٢١-جوانان در روز سه شنبه    
از منابع موثق كسب اطـالع      ) روزنامه ولي فقيه  (ميروزنامه جمهوري اسال  . به يك عقب نشيني مفتضحانه نمود     

كه ظاهرا براي خـروج     ( آبان، خامنه اي در پاسخ به نامه تعدادي از اساتيد دانشگاه             ٢٥كرده است كه روز شنبه      
 به رئيس قوه قضـائيه دسـتور داده بـا توجـه بـه ايـن                 آن، در ذيل    )ولي فقيه از بن بست اين نامه را نوشته اند         

اين روزنامه پـيش بينـي کـرد کـه  حكـم اعـدام در                .  اه تجديدنظر اين پرونده را بررسي نمايد      درخواست، دادگ 
مقام معظم  « :مهدي کروبي بابت آن از ولي فقيه  تشکر کرد و گفت            روز بعد . دادگاه تجديدنظر، لغو خواهد شد    

ر بـه موضـوع و اتهـام        اند كـه؛ دادگـاه تجديـد نظـ          ي اساتيد دانشجويي مرقوم فرموده      رهبري در پاسخ به نامه    
 ».آغاجري دقت كند

سـينيان،  اهللا ح   خبرگزاري دانشجويان ايران متن نامـه روح       آبان   ٢٥اين درحالي است كه همزمان در همين روز         
 اسناد انقالب اسالمي و يكي از آمران قتلهاي سياسي زنجيره اي به ريـيس مجلـس ارتجـاع را                    رييس موسسه 

رفهاي دانش آموختگان مدرسـه حقـاني كـه در بيـت رهبـري نفـوذ قابـل        اهللا حسينيان كه ح     روح. پخش نمود 
 آبـان  ١٩ سخنراني پيش از دستور جنابعالي در مـورخ  «:توجهي دارند را منعكس مي كند در اين نامه مي نويسد       

دريغ جناب عالي كه همواره شـامل حـال اينجانـب             هاي بي   به پاس محبت  .  در مجلس را مالحظه كردم     ١٣٥٨ 
الئمـه    النصـيحه "شـك از مصـاديق         شدم تا از باب ارادت خالصـانه و محبـت خيرخواهانـه كـه بـي                بوده بر آن  



شايد مسووليت خود را در مقابل نظام برآمده از صدها هـزار شـهيد              است نكاتي چند را تذكر دهم تا        " المسلمين
وي سپس به خميني كه اكنون هر يك از سردمداران رژيم به نوعي انديشه هاي               » .تاريخ تشيع ايفا كرده باشم    

هـاي مـذهبي      ايد كه هنگامي كه بچه      آيا فراموش كرده  «:او را لگدمال مي كنند استناد مي كند و ادمه مي دهد           
العملـي نشـان داد؟       كتبي شهرت پيدا كردند و منافقان، مكتبي بودن را به استهزاء گرفتند، امام چه عكـس               به م 

كه مكتبي را مسـخره       آن. مكتبي يعني اسالمي  . كنند  شود مكتبي آقايان مسخره مي      تا گفته مي  «: امام فرمودند 
مالش هـم بايـد   .  برايش حرام استاگر متعهد باشد مرتد فطري است و زنش       . كند  كند اسالم را مسخره مي      مي

حسينيان در پايان رونـد  . »)٣٧٦ ، ص   ١٤ ي امام، ج      صحيفه(» .خودش هم بايد مقتول باشد    . به ورثه داده بشود   
گرايش به سرنگوني رژيم را به شيوه خود و نه آنگونه كه بـه طـور واقعـي در جامعـه در حـال وقـوع اسـت را                         

، )سازمان مجاهدين انقـالب اسـالمي     ( با الطاف خداوندي، اين گروه     اكنون«: توصيف مي كند و مي مي نويسد      
كشد و به زودي راه سلف خود را در رويارويي با نظام اسالمي در پيش خواهد گرفت و                    چهره از نقاب خود برمي    

 ي حتمي را به تاخير نيفكنيد، پلي براي عبور اينان نگرديد، خود را شريك تهاجم ايـن گـروه بـر           شما اين واقعه  
انگيز را بـه عقـب    دژهاي نظام اسالمي نكنيد و بدانيد به زودي خورشيد حق از شفق برخواهد تابيد و شب فتنه                

 ».خواهد راند
 نتوانسـت جوانـان   ،  حركتهاي مفتضحانه بسيجيهاي مزدور واليت خامنه اي نهاما نه عقب نشيني خامنه اي و 

 در اين ميان دوم خرداديها كوشش فـراوان مـي        . مه دارد  همچنان ادا   خيزش آنان  ايران  را از حركت باز دارد و       
كنند كه اين جنبش عظيم را در چارچوب دانشگاههاي كشور نگه داشته و از پيوسـتن مـردم بـه ايـن جنـبش                        

در چنين شرايط بحراني و     .اعتراضي كه محتواي آن ضديت كامل با استبداد مذهبي حاكم است جلوگيري كنند            
 طرح خاتمي در مقابل جامعه قرار مي دهد و با توجه با بحـران  ٢ر تالطمي كه تصويب   به ويژه با چشم انداز  پ      

 .  انقالبي موجود طرح جبهه همبستگي ملي معنا و مفهوم پيدا مي كند
 البته براي مبارزه و اتحـاد       . طرح پيشنهادي شورا  پاسخ به مساله سرنگوني رژيم در اين مرحله مشخص است             

 ، استبداد مذهبي بي سـابقه و در شـرايط كنـوني جهـاني    کهم تحت حاكميت ي  ، آنبراي رهايي مردم ايران
سـت، بـرعكس در مقابـل مـا راهـي           انبايد فكر كرد كه مسير رهايي يك اتوبان چند خطه با امكانات فـراوان               

عمـل  سخت، دشوار و پر تالطم وجود  دارد كه زنان و مرداني مي توانند اين راه را طي كنند كه در انديشـه و                         
يـن حركتهـاي سياسـي آن     ااز آنجا كه اين پتانسيل در مقاومت ما وجود دارد بنابر. به دنبال رهايي مردم باشد

اين طرح يك ابتكار عمل مهم در       . همگان را و منجمله خود نيروهاي مقاومت را به چالش و آزمايش مي كشد             
الن و شكسـت پـروژه اصـالح طلبـان        بست كل رژيم، ناتواني خامنه اي در اتخاذ يك خط مشي كـ             نمقابل ب 

جمهـوري  «در حقيقـت در شـرايطي كـه           .قالبي به طور عام و حركتهاي مزورانه خاتمي به طور خاص اسـت            
به يك مساله عمومي كه همه جا از آن صحبت مـي شـود              » جدايي دين از دولت   «و  » دموكراسي«،  » خواهي

 منيست، اعـال  » مشروطه كردن واليت فقيه   «ز  تبديل شده، و در حالي كه سقف اصالح طلبان قالبي چيزي ج           
 . پروژه قطب بندي در جامعه پيرامون اين خواسته هاي عمومي را تسريع مي كند، اين طرح
ال تبعيض مبارزه مي كننـد  کرو ما و همه كساني كه براي دموكراسي، سكوالريسم، و رفع همه گونه اش از اين

 كه كل جامعه را تحت تـاثير قـرار مـي            گبه مثابه يك پروژه بزر    بايد به اين طرح نه به شكل جز به جز، بلكه            
 .   دهد برخورد كنند

 


