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 اطالعيه
 از خواست های جنبش دانشجوئی

 !دفاع می کنيم
 

اوج جديدی گرفته و دانشجويان  جنبش دانشجوئی در اعتراض به صدورحكم غير انساني اعدام براي هاشم آغاجري از سوي دادگاه همدان ،
كرده و در محوطه دانشگاه ها به كالس هاي درس را تعطيل . اعتراضات گسترده ای را در دانشگاه هاي  سراسركشور سازمان داده اند

دانشجويان در شعار هاي خود لغو حكم اعدام و آزادي زندانيان سياسي را .  تجمع ، تحصن و برپايي مراسم سخنراني پرداخته اند 
 . خواستار شده اند 

ب نشيني ، با ارائه دو اليحه اصالح طلبان پس از مدتها عق. درگيري هاي درون حكومت در ماه هاي اخير وارد مراحل حساسي شده است 
سعي كردند جناح مقابل را به عقب نشيني » خروج از حكومت « همزمان نيز با طرح . اخير به مجلس ، دست به يك اقدام تهاجمي زده اند 

چند چهره سرشناس . اما جناح خامنه اي با به کار انداختن دستگاه قضائی ، بحث لوايح اصالح طلبان را به حاشيه رانده است. وادار كنند 
اصالح طلبان از جمله عباس عبدي را به اتهام جاسوسی دستگير کرده، چند موسسه پژوهشی و نظرسنجی به اين اتهام مهر و موم نموده 
است و همزمان از طريق يك دادگاه در همدان  حكم اعدام برای هاشم آغاجري صادر کرده است هدف اين اقدامات، دامن زدن به فضاي 

 .    و وحشت، ناکام گذاشتن مجدد اصالح طلبان درون حکومت و نيز حذف برخي چهره هاي مزاحم آن ها از صحنه سياست، است ِرعب
 با ۱۳۷۸ تير ۱۸جنبش دانشجويي كه يك بار در . تشديد فضاي رعب و وحشت اما با مقاومت مردم و بويژه جوانان روبرو شده است 

كه چيزي بيش از حكم يك  اين بار نيز در مقابل اين حكم ، به دفاع از آزادي بيان و نشر برخاست ، م ،اعتراض در مقابل بستن روزنامه سال
 .  به دفاع از آزادي عقيده و بيان برخاسته است  دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطايي  نيست ،
اما اكنون سه سال از آن حركت . د ركوب  كن خواهد كوشيد تا آن را س۱۳۷۸ تير ۱۸همچون  يقينا حكومت در صورت تداوم اين جنبش ،

استقالل آنها از جناح هاي حكومت به مراتب بيشتر . دانشجويان در اين سه سال تجارب بسياري آموخته اند . اعتراضي قبلي گذشته است 
شد و يا اميد های واهی به تجربه آموخته اند كه مي توان از شكاف جناح هاي حكومتي بهره گرفت ، ولي نبايد بازيچه دست آنها . شده است 
ويا جناح ديگر . يقينا  اصالح طلبان حكومتي خواهند كوشيد  از حركت اعتراضي دانشجويان به نفع خود بهره برداري كنند .. به آن بست

ر،  و با  تي۱۸جنبش دانشجويی بايد با آموزش از تجارب . اعتراضات دانشجوئی را توطئه شمرده، زمينه سرکوب آن را فراهم خواهد ساخت
 . هوشياري از افتادن به دام اقدامات جناح هاي حكومتي پرهيز کند
« ، » آزادي همه زندانيان سياسي  «،  »لغو حكم اعدام  «طرح شعارهائی چون . ايجاد هماهنگی در ميان دانشجويان دانشگاه های سراسرکشور 

جنبش . ی ايجاد يک جنبش سراسری با خواست های مشخص استگام مهمی به سو»   آزادي بيان و انديشه  «، » منع تفتيش عقايد 
دانشجويي بايد بكوشد تا بين واحد هاي مختلف خود در سطح دانشگاه ها هماهنگي ايجاد کند، شعار های واحد بدهد و به يک جنبش متشکل 

 .در سطح ملی و برای دفاع از آزادی ها و حقوق دمکراتيک فرا برويد
حكم اعدام آغاجری و اصوال لغو اعدام به عنوان يک مجازات قرون وسطائی و غير انسانی و نيز آزادي تمامي سازمان ما خواستار لغو 

ما از خواست های دانشجويان در برچيدن بساط تفتيش عقايد و به رسميت شناختن آزادی بيان،  دفاع می .  سياسي است–زندانيان عقيدتي 
 ..  شکل دادن به يک جنبش متشکل و مستقل دانشجوئی در سطح ملی، قاطعانه حمايت می کنيمکنيم و از تالش فعالين جنبش دانشجوئی در
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