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  " بايد کاری زينبی کنند وگرنه يزيدی اندانده اندآنانکه رفتند کاری حسينی کرده اند ، آنانکه م"

 دکتر علی شريعتی
 

 بدون تعلق به هيچ گروه داخلی و  مستقليان دانشجوجمعی از به عنوان صادر کنندگان اين بيانيه
ی که حتی سابقه فعاليت درانجمنهای غير سياسی دانشگاه را نداشته يانخارجی ، به عنوان دانشجو

اعالن ،يم تا بدين جا ادامه تحصيل داده ادسترنج خود و خانواده هایی که با يانشجو، به عنوان دانيما
 با افتخار شرکت داشته از دانشجوئی در اعتراضهای صد در صد خود جوش اخير می کنيم که

طرف خود و همسنگران خود به شما سر دمداران رژيم سر نوشت ظالمين تاريخ را گوشزد می 
 زندانيان سياسی و دانشجويان در بند هستيم، از شما می خواهيم که سر ما خواستار آزادی.کنيم

نوشت ملت را به دستان خودشان بسپاريد و اگر دين نداريد آنقدر شهامت داشته باشيد که نتايج يک 
قطعا شما چنين جراتی نداريد و قطعا عذاب . رفراندوم را با نظارت سازمانهای بين المللی بپذيريد

اين نامه و نامه هايی مانند آن آخرين حجتهايی . به دست ملت رنجديده خواهيد چشيداليم خدا را 
اگر تاريخ خوانده باشيد بايد بدانيد که همواره . هستند بر شما که چون فرعون به طغيان افتاده ايد

 به  و خلق خدا ايستاده اند محکوم به زوال بوده اند و مال و قدرتشان)حقيقت(آنان که در برابر خدا
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" مردم"آنکه همواره پا بر جا مانده است ". ما اغنا عنه ماله و ما کسب"درد آنان نخورده است 
.بوده  

   
آشوبگر آن کسانی هستند که از جانب . ما هرگز اعتراض مسالمت آميز خود را آشوبگری نمی دانيم

 آشوب شما مأموريت دارند با ايجاد خشونت و تخريب اماکن عمومی حرکت دانشجو را به
حتی کودکان نيز می دانند علت خشم مردم چيست و آشوبگر کيست پس بهتراست خود را .بکشانند

همگان شاهد بوده اند که عاملين تخريب ها و آشوبهای اخير جز دو دسته . بيش از اين مسخره نکنيد
شعبان تخريب اماکن و خوابگاهای دانشجوئی توسط . با چهره های شناخته شده هميشگی نبوده اند

صورت گرفته است و تخريب مغازه ها و بانکها ) حزب ُمال ئی ها(بی مخهای وابسته به رژيم 
چهره اين دو دسته . توسط ُلمپنها و شعبان بی مخهای تحريک شده توسط رسانه های ُلس آنجلسی

اراذل طی نيم قرن حکومت جابرانه پهلوی ها و ربع قرن حاکميت مستبدانه آخوندها بر مردم 
در حاليکه حتی يک لحظه اعتراض مسالمت آميز دانشجويان و حمايت مردم از . کار شده استآش

آنها در روزهای اول توسط رژيم تحمل نشد، چگونه است که تخريبگريهای اخير بوسيله هر دو 
گروه ُلمپنهای ُاُمل و ُلمپنهای ُفکلی توسط نيروهای نظامی تحمل شد و حتی بستر فعاليت آنان فراهم 

رديد؟   گ  
 فکر می کنيد آنان قدرت  را خوارو ضعيف پنداشته ايد که و دانشجويانبه خيال خود آنقدر اين ملت

اما بدانيد که وجدان . خارجی تحريک شده باشند قدرت نداردند و حتما بايد ازجانب  يکاعتراض 
نيستند جز شمايی آگاه مردم به راحتی قضاوت می کند و می داند که مزدوران واقعی آمريکا کسانی 

 منابع و فرصتها را اتالف کرديد و آزمندانه ،که در طول نيم قرن حاکميت نه تنها با بی درايتی
ملت را غارت کرديد بلکه حتی فرهنگ آنان را تخريب نموديد، بخش قابل توجهی از نسل ما اموال 

ين آزادی و مساوات اسالم که در ذات خود يک نهضت رهايی بخش و د را از اسالم فراری داديد؛
درک اسالم را ملک طلق خود پنداشتيدو آنان .بود را به ايدئولوژی توجيه قدرت خود تبديل کرديد

پيوند نسل جوان . که جرات بازنگری در دين و فرهنگ خود را داشتند به جوخه های اعدام سپرديد
بر تعداد فقرا، بيکاران،  شما  ءزير سايه واليت مطلقه. را با گذشته و هويت تاريخی خود بريديد

براستی چه کسی بهتر از شما توانسته است به .  افزوده می شودهزنان تن فروش هر روزمعتادين و 
     .استکبار جهانی خدمت کند؟  با اين همه بايد بدانيد که نتوانسته ايد وجدان را از نسل ما بگيريد

آنانکه مردم را سفيه می دانند خود سفيه اند "  اما به قول قرآن ،ولیملت را سفيه دانستيد و خود را 
حسبنا اهللا و نعم "  بيشتر نيست و آن خدای مهربان است " ولی"ما را يک). 13بقره " (و نمی فهمند
". مولی و نعم النصيرلالوکيل نعم ا  

 
ی امثال اسامه بن ملت می داند که چه کسان. ندامروز مردم ما نسبت به وقايع اطراف خود آگاه ا

مخفيانه تحکيم کردندو آنان چگونه ماموريت تاريخی خويش راتا  انحطاط الدن و صدام را 
امروز اکثر مردم می دانند که . کشورشان و تحويل آن به امپرياليسم نفت خواربه خوبی انجام دادند

. نستان است و نه عراقاما مطمئن باشيد که ايران نه افغا. شما نيز به همان ماموريت مشغول هستيد
چرا که نسل امروز دانشجو بيش از گذشته سياسی .آرزوی شما و اربابان شما به باد خواهد رفت

  . است و مستقل می انديشد
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نسل ما شاهد بوده است که چگونه ارزشهای فرهنگی و دينی اش به دستان شما مايه فريب گرديد و 
ما ديگر اجازه نمی دهيم تااصالح طلبان . ل گرديدبدچگونه به ابزارتوجيه قدرت و تحصيل ثروت 

را وسيله بقای ظلم نمايند و همچنين به قدرتهای خارجی اجازه نمی " آزادی"حکومتی نام مقدس 
آن آزادی که با قدرت خارجی وارد . دهيم تا از آرمان آزادی برای تحميل رژيم بعدی استفاده کنند

 آنچنانکه ،ت خواران باشد آزادی حقيقی نيست داران و نفشود و محدود به آزادی بازار و سر مايه
بنا بر اين ما مصمم هستيم تا قبل از آنکه شما ظلم و ستم را به . اسالم تحميلی شما اسالم حقيقی نبود

با مقاومت خود شما آن حد برسانيد که برای مردم چاره ای جزتحقير پذيرش استيالی خارجی نباشد 
ونسل ما به مردم جهان خواهد آموخت که ملت . ست مردم وادارکنيمرا به کرنش در برابرخوا

ما را نياز به زعيم و . ملت ايران متولی سرنوشت خويش است. ندارد" متولی"ايران نيازی به 
 ".   کلکم راع و کلکم مسئول عن رعية" :يم مسئول يکديگرهمههمه ما راهبريم و ما. راهبر نيست

ق است که بی هيچ ادعايی خود را خدمتگذار مردم می دانست و در مقتدای ما امثال دکتر مصد  
.عمل نيز چنين بود ، نه آنانکه به اسم دين خدا بر گرده مردم سوارند و به غارت بيت المال مشغول  

 
************************ 

ان است ما خطاب به ملت عزيز خود اعالم می کنيم کليه تخريبگريها نه تنها مورد تقبيح دانشجوي 
طلب صورت گرفته چرا که لکه تمامی آنها توسط وابستگان به رژيم و ابلهان تحريک شده سلطنت ب

:اهداف اين آشوبها عبارتند از.هر دو گروه بقايشان در گرو آشوب است  
  

.   حرکت دانشجويان به سطح عموم مردم منطقیقطع گسترش) 1  
. و سرکوبگرتوجيه حضور نيروهای نظامی) 2  

.  پوش بر دستگيريهای اخير دانشجويان و روشنفکرانسر) 3  
 

همسنگران دانشجوی خود می خواهيم تا با صبر و پايداری و هدايت مجدد مبارزات بر بيان لذا از 
در اين . خواستهای خود تأکيد ورزيده و ارتباط خود با مردم را به اشکال با ثبات تر تبديل کنند

ن خواستار حمايت از دانشجويان مبارز و در بند هستيم و از راستا ما از شما ملت قهرمان ايرا
، نارضايتی خود از وضع موجود و حمايت خود از دانشجويان را شما می خواهيم با حفظ آرامش

تا بدين وسيله به رژيم .  تير به نمايش بگذاريد18در شکل يک اعتصاب ملی و همگانی در روز 
اگر ما که در اکثريت . د را نشان دهيمو عزم و اراده خوبهانه سرکوب نداده باشيم و نارضايتی 

هستيم از عده ای معدود بهراسيم و حتی از بيان نارضايتی خود به شکل فقط يک روز تعطيل 
نشان دهيم که اراده و خواست . کردن کارامتناع کنيم نبايد انتظار تحولی سازنده را داشته باشيم

.  اصالح طلب حکومتی به نا اميدی تبديل نشده استملت با بی لياقتی و سازشکاری عده ای  
 

 قدم اوليه ای است در راه مبارزه صلح آميز و ، نمادينی حتی به اندازه يک روزباين چنين اعتصا
حاکی از پيوند ملت و دانشجو است، تير 18تعطيل .  استبزرگترين نمايش قدرت و آگاهی مردم

 ترين عمل ممکن در شرايط حاضر است و بهانه را از مسالمت آميز ترين و در عين حال قهر آميز
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اهرم فشار مؤثری بر رژيم برای تن دادن به . هر دو گروه سرکوبگران و آشوبگران می گيرد
  .خواستهایقانونی و انسانی مردم است

 
م تا پيام ما را هرچه ما از همه سايتها و رسانه هايی که احساس همسويی می کنند می خواهي

و از کليه روشنفکران و گروههای آزادانديش سياسی می خواهيم تابا . مردم برسانندبيشتر به 
.  ياری رسانند خوداغشارمردم را در احيای حق اعتراض و اعتصاب تير18اعالم تعطيل در   

 
 زنده باد آزادی 

 زنده باد عدالت و برابری
 زنده باد آگاهی

 
از دانشجويان مبارزجمعی   

 


