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هفته گذشته جهان شاهد يكي از پرشورترين رويدادهاي كشور ما و همگان ديدند و شنيدند كه زنان و مردان 

اكنون ديگر .ايران زمين چگونه دليرانه تنفر و انزجار خود را از نظام استبدادي مذهبي واليت فقيه ابراز داشتند

ن براي برچيدن بساط ننگين حكومت مذهبي و استقرار يك جمهوري الئيك و جهانيان مي دانند كه مردم ايرا

سركبگري وحشيانه مزدوران جمهوري اسالمي نمي تواند مردم و به ويژه نسل جوان كشور بپاخاسته ودمكراتيك 

.ما را از حركت باز دارد

 پيوستكي و همبستكي مردم در اين ميان همه گردانندگان حكومت و منجمله اصالح طلبان قالبي مي كوشند از

 شهرهاي بزرك بپاخاستند، دوم خرداديها سعي كردند تا حركت دانشجويان را ويانجوقتي دانش.جلوگيري كنند

دانشجويان و جوانان با قيام دليرانه  در روز شنبه . هاي حقيرانه خود كننددر محوده دانشگاهها زنداني بده بستان

اين جريان كي از سركردگان لبان قالبي زدند و هم از اين روست كه ي آذر مشت محكمي بر دهان اصالح ط16

به گزارش  . نشان مي دهد از به خيابان كشيده شدن جنبش دانشوييترس و وحشت خود را آذر17در روز 

« ارتجاع مي گويدلسحمدرضا خاتمي، نايب رييس دوم مجم  ايسناگزاري دولتيخبر

ترلي بر آن ها وجود ندارد و عموما عناصر با برگزاري مراسم هايي كه عمدتا به خيابان ها كشيده شده و هيچ كن

عناصر افراطي وجود دارند كه در دانشگاه « وي با گفتن اين كه» .افراطي، ميدان دار آن هستند، موافق نيستم

 مي خواهد اين گونه »ه هايي دارند و گاهي اوقات شعارهاي تندي را هم مي دهندنبوده و به اسم دانشجو برنام

به فرض .ن نبودند كه شعارهايي عليه خامنه اي و ديگر سركردگان رژيم مي دادند اين دانشجوياهد كند كووانم

اين كه اين دروغ اين اصالح طلب قالبي را قبول كنيم آيا مردمي كه با شعارهاي خود تنفر و انزجارشان را از 

نيستند بايد ناديده گرفته شوند و يا رژيم  ابراز داشتند از نظر اصالح طلبان قالبي فقط به اين خاطر كه دانشجو 

بستگي مردم مهز جنبش در خيابانها كه نمودي از وحشت دوم خرداديها  نه از دانشجو و يا غير دانشجو، بلكه ا

كه هم خامنه اي و هم رفسنجاني و خاتمي و اخوي ايشان كه ضمنا رئيس واقعيت اين است . است مي باشد

تگي مردم كه بشكل بارز در جنبش خياباني خود را نشان مي دهد حزب اصلي دوم خردادي است از همبس

حوادثي كه در كشور  «: خاتمي اين وحشت خود را چنين توصيف مي كند و مي گويدمحمد رضا.وحشت دارند

صورت مي گيرد نشانگر اين است كه اوضاع كشور از توازن و تعادلي كه مي توانست داشته باشد در حال خارج 

رناك كه رئيس حزب مشاركت اسالمي را  اين وضعيت خط».شدن است و اين مي تواند وضعيت خطرناكي باشد

كه ارتباط عادي كه مي تواند بين قوا وجود داشته باشد وجود «هراسان كرده آن هم در شرايطي كه به گفته او

 آرمانهاي  تحققه با همبستگي زنان و مردان كشور ما مي تواند به انقالبي در ايران است ك نشانگر وضعيت»ندارد

  . فرا رويدديرينه مردم ايران


