
 

 

 خيزش سرنوشت ساز جنبش دانشجوئي
ند ميخي خيزم   همه ب خيزي  من اگر ب ز تو اگر ب ر ر ر

و ك

 

بار ديگر اراده تاريخساز نسلي آه ميرود تا به نيروي رهائي بخش ايران قرن بيست و يكم بدل گردد، ارآان حكومت 
.  توجهات جهاني بدل ساخته استجنون و جنايت را در ميهنمان بلرزه در آورده و ايران استبداد زده را به آانون 

 ده روزاست آه از خيزش شكوهمند دانشجويان وحمايت برخي از استادان دانشگاههاي تهران و بيش از اينك
روزهاي پرخروش و باشكوهي آه طي آن دانشجويان با بهره گيري از تجارب گذشته و با درايت . شهرستانها ميگذرد

طالبات خرد و صنفي خود را به خواستهاي آالن سياسي بدل نموده و  راه و خردمندي شايان توجهي گام به گام م
“  نيروي سوم ايران” خود را بسوي سازمان دهي يك جنبش سراسري دانشجوئي در راستاي مطالبات بر حق 

. ميگشايند  

 در داخل و  سال بود آه عوامل ماشين ترور و آشتارسيستماتيك دگرانديشان با شدت و حدت تمام، ٢٤قريب آري،  
طي اين مدت . خارج آشور بدون برخورد با مقاومت گسترده اي  به شكار قربانيان دست چين شده خود مشغول بودند

جمهوري اسالمي بخوبي چهره واقعي يك حكومت ايدئولوژيك و دين ساالر را بمعرض نمايش گذاشت و نشان داد آه 
متها ميتوان سراغ گرفت،  با برپائي دادگاههاي تفتيش عقايد، چگونه با وحشيگري و قساوتي آه فقط  دراينقبيل حكو

. دهها هزار زنداني سياسي و عقيدتي  را به جوخه هاي مرگ سپرد و يا در سياهچالهاي خود محبوس نمود  

آري ، سكوت بسياري از جريانات سياسي و روشنفكر داخل آشور در برابر جناياتي آه در اوايل بقدرت رسيدن 
نام نامي حفاظت از اسالم و انقالب صورت ميگرفت، فرصتي به قصابان جمهوري اسالمي داد آه دايره ماليان،  ب

تفتيش عقايد را تنگتر و تنگتر نمايند وبتدريج و با احتياط آامل، حتي  بسراغ خوديهائي  آه به باورهائي غيراز 
اينك بر همگان عيان است آه چگونه  . باورهاي حكومت رسيده و زبان به انتقاد و شكايت گشوده بودند، بروند

مافياي حزب اهللا  گام به گام خاآريزهاي نهادهاي دموآراتيك و مردمي را بتصرف خود در آورده و  ميرود تا در 
جناح به اصطالح اصالح طلب، آخرين سرباالئي نفس گير را هم طي نموده وپرچم ديكتاتوري “ آرامش فعال” سايه

.ي را به اهتزاز در آوردتمام عيار جمهوري اسالم  

 

اه ايران ران و ملت مبارز و آزاديخ  دانشجويان، روشنف

اين اولين بار نيست آه متفكري در بيدادگاههاي جمهوري اسالمي بدليل شيوه نگرش، تفكر و بينش خود به اعدام 
جوخه هاي تيرباران يا برباالي مبارزان راه آزادي ايران،  قبال بسياري از  متفكران خود را در برابر . محكوم ميگردد

چوبه هاي دار ديده اند و جنازه هاي آنان را آه بدست عوامل جمهوري اسالمي  در منازل مسكوني خودشان مثله 
 ،  زماني  آه رهبر انقالب جام زهر صلح را ١٣٦٧آشتارهاي دسته جمعي  تابستان . شده بودند، پيدا نموده اند

ارج از آشور بهنگام دوران سردار سازندگي و باالخره ماجراي شوم  قتلهاي زنجيره نوشيد ، ترور دگرانديشان در خ
. اي در دوران گفتگوي تمدن ها را همگان بخاطر دارند  



راستيني براي جنايات هولناآي ميباشد آه حاآمان يا قضات اين اديان،  براساس تفاسير  تاريخ اديان ابراهيمي  گواه
 افراد را به جرم اعتقاد و بينشهائي بغير از باورهاي حكومتي به دار و درفش سپرده خود از آتب آسماني مربوطه،

ليكن اشتباه بزرك حاآمان جمهوري اسالمي اينست آه نه تنها به اين تاريخ اشراف آامل ندارند بلكه اين ادراك .  اند
.مان ديني را افشا نموده استرا نيز نداشته اند آه رشد آگاهيها و توسعه علوم همواره ادعاهاي دروغين خاد  

 سال، در قاره اروپاي جاهل و بيسواد حكمراني نمايد و بسياري از انديشمندان و ٣٠٠اگر آليسا توانست قريب 
متفكران  را بجرم ضديت با مذهب به مسلخ بفرستد، همگان ديدند آه چگونه  با توسعه اآتشافات و اختراعات 

ع  و افشاي مجعوالت آليسا توسط پروتستانتها، شمارش معكوس براي وبويژه اختراع چاپ و انتشارات وسي
بي ترديد اگر عمر حكومت آليسا با توجه به شرايط آنزمان  قريب . فروپاشي حكومتهاي مذهبي در اروپا آغاز گشت

رفت، به سه قرن طول آشيد، در دنياي امروز و شرايط  آنوني عمر جمهوري اسالمي از ربع قرن هم فراتر نخواهد 
چرا آه  نه ميتواند و نه ملت فهميده و متفكر ايران اجازه خواهد داد آه در عصر ماهواره ها و شاهراههاي 
.اطالعاتي،  آشور با عظمت و با فرهنگي چون ايران را بشيوه قبيله اي و قوانين غيرانساني اداره نمايد  

 

اه ايران ران و ملت مبارز و آزاديخ و دانشجويان، روشنف ك

در اين لحظات آخر با آج . جمهوري اسالمي هرلحظه  به پايان عمر پليد و ننگين خود نزديك و نزديكتر ميگردداينك 
انديشي تاريخي خود، تصور مينمايد آه با تشديد سرآوبها و خفه نمودن صداي اعتراضها ميتواند چند صباحي ديگر 

 ايران هزينه هاي سنگيني را تاآنون متحمل گشته  ملت رنجديده و محروميت آشيده.  به مكيدن خون ملت ادامه دهد
ماليان نه تنها جنايتها نموده و  نه تنها به غارت منابع ملي  .و ممكن است هزينه نهائي سنگينتري را نيز متقبل گردد

 ويا آشور پرداخته اند،  بلكه اين از خدابيخبران با حمايت بيدريغ رهبرخود،  با وارد آردن خونهاي آلوده به ايدز
گوشتهاي آلوده به جنون گاوي و تبديل آن در آارخانجات  متعلق به موتلفه اسالمي،  نشان داده اند آه براي پر 

آردن آيسه هاي گشادشان از هيچ جنايتي فروگذار نيستند و سكوت حضرات اصالح طلبان نيز در برابر اين خيانت ها 
سر يك سفره نشسته و اگر گهگاه هم غرشي ميكنند صرفا براي بر “ همه با هم”و جنايات هولناك، حاآي ازآنست آه 

.دستيابي به  سهم بيشتري ميباشد و نه دلسوزي به حال ملت بي پناه و تحت ستم ايران  

 ليكن از برآات اين هزينه ها،  پايان يافتن قداست و روحانيت عبا و عمامه ايست،  آه تا قبل از بقدرت خزيدن 
 سال، انقالب اسالمي چهره واقعي خود را به مردم نشان ٢٤در اين . ن  آنرا گرامي ميداشتندماليان ، مسلمانان ايرا

مجتهدين جامع الشرايط و مرجع به زندان و حصر محكوم شدند، دادگاه ويژه روحانيت بسياري از مال ها را خلع .  داد
. ت و چپاول ثروتهاي ملت روي آوردندلباس نمود و بسياري از روحانيون از منبر و موعظه دست آشيدند و به تجار

ثروتهاي نجومي آقايان و آقازاده هايشان زبانزد خاص و عام شده و اين در حاليست آه هر روز به جمعيت  آودآان 
آن مهر و محبتي آه تا ديروز در قلب ملت عظيم الشان ايران از .  خياباني و بي سرپرست و بيكاران اضافه ميشود

ه تنفري بدل شده آه حتي  برخي از ماليان را بگشودن  زبان  شكوه و شكايت از حاآميت روحانيت بود اينك ب
واداشته و اينك  دير زمانيست آه قرائتهاي جديدي از اسالم توسط اسالم شناسان و عالمان اسالمي تحت عنوان 

را با مصالح ملي ، حقوق پروتستانتيزم اسالمي بگوش ميرسد و اينان سعي مينمايند آه مقررات و قوانين اسالمي 
. . انساني و يافته هاي علمي پيوند زنند  

 

 دانشجويان مبارز و گرامي  

اينك آه جنبش دانشجوئي با حرآت مستمر خود تحرك تازه اي يافته و از حمايت استادان، روشنفكران و آزاديخواهان 
آه خود را به اين جنبش تحميل نموده بودند، ايران و جهان برخوردار گشته و ميرود تا با دور ريختن ناخالصي هائي 

مسير سرنوشت ساز و تاريخي خود را بازيابد، اينك آه هرم رهبري جمهوري اسالمي از خيزش مجدد جنبش 
دانشجوئي بعنوان پيشگامان آزاديخواهي و خردگرائي بوحشت افتاده و روساي سه قوه همراه با رهبر،  دانشجويان 

هم، همچون گذشته نه تنها  ياراي صدور “ گفتمان مدني” مينمايند  و دولت باصطالحرا به خويشتن داري دعوت 
بار ديگراين امكان را پيش آورد آه ارازل و مجوز راهپيمائي  قانوني  را ندارد،  بلكه با سكوت رضايتبخش خود 

اه را به صحن تاخت اوباش حزب اهللا به آشتار،  ضرب وشتم و سرآوب دانشجويان بر خاسته و مكان مقدس دانشگ
 جنبش دانشجوئي  خواسته ها و شعارهاي و تازهاي خود تبديل نمايند، لذا بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد آه



خواست . خود را در سطح ملي و ميهني مطرح نمايد تا پشتيباني و حمايت بخش وسيعي از جامعه را جلب نمايد
ادي آن محدود گردد وميبايست آه بيش از دفعات گذشته اهدافي چون جنبش نبايد درچهارچوب لغو اعدام اين و يا آز

عقيدتي، لغو اعدام در ايران،  رعايت مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر، و بخصوص -آزادي آليه زندانيان سياسي
ر رفراندم براي تعيين نطام حكومت و استقرار يك نظام دموآراتيك و عرفي در ايران در دستور آاراين جنبش قرا

.   گيرند  

 

 تمام نيرو و امكانات خود را براي عبورهرچه  “ آميته هماهنگي جنبش دانشجوئي براي دموآراسي در ايران”
مسالمت آميزتر از جمهوري اسالمي،  بر مبناي گسترش نافرمانيهاي مدني  و مآال  استقرار يك حكومت دموآراتيك و 

باورهاي دموآراتيك،  نه تنها از آزادي بيان و انديشه آليه در اين راستا و بر اساس . عرفي بسيج نموده است
 عقيدتي ميباشد،  بلكه از هرگونه تحقيق و –شهروندان ايراني دفاع مينمايد و خواستار آزادي آليه زندانيان سياسي 
ر نظام اين آميته بر اين باور است  آه د. تفحص براي  زدودن خرافه ها و پيرايه ها از مذهب استقبال مينمايد

دموآراتيك و سكوالر آينده ايران، حتي  روحانيون، انديشمندان و متفكران مدرن و متجدد مذهبي ميتوانند نقش 
.ارزشمندي در پيشرفت و ترقي آشور ايفا نمايند  

 

 زنده باد آزادي   برقرار باد نظام عرفي

 

١٣٨١ آبانماه ٢٩  

 نآميته هماهنگي جنبش دانشجوئي براي دموآراسي در ايرا

 


