پیش به سوی تبدیل دانشگاه به خانه مردم!
در ماه های آینده:
درهای دانشگاه را بروی مردم باز كنیم!
برای آزادی دانشجویان زندانی مبارزه كنیم!
دست مزدوران امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی را از دانشگاه ها كوتاه كنیم!
دانشگاه را به محل تجمع كارگران و دانش آموزان و معلمان كشور تبدیل كنیم!
وجود یك و نیم میلیون دانشجو و گسترش مراكز آموزشی و دانشگاهی در گوشه و كنار كشور ،یك نقطه قوت
بزرگ برای مردم است .همواره دانشجویان و روشنفكران انقالبی آغاز گران خوبی بوده اند و توانسته اند نقش
مهمی در كشاااااندن كارگران و دهقانان ،یعنی اصاااالی ترین و پیگیر ترین نیروی انقالبی ،به میدان مبارزه ایفاء
كنند .اینبار نه مسااااجد كه این مراكز آموزشااای و دانشاااگاهی اند كه بیش از پیش و بیشاااتر از زمان انقال 57
ظرفیت آنرا دارند كه به مراكز انقالبی ساااازماندهی توده ای بدل شاااوند .این امتیاز بزرگی اسااات و باید پا بپای
گسترش مبارزات مردمی از آن سود جست .در سال  57برای مدت كوتاهی دانشگاه ها تبدیل به ا صلی ترین
مراكز تجمع سیاسی توده های مردم از هر قشری شدند .مشخصا كارگران پس از كار ،خود را به دانشگاه می
رساااندند تا از آخرین اطالعیه های س ایاس ای و اخبار مبارزاتی آگاهی حاصاال كنند .دانش آموزان برای متشااكل
شااادن و مبارزه كردن به دانشاااگاه رفت و آمد می كردند .نیروهای مرتجع مذهبی برای خنثی كردن دانشاااگاه به
تقویت مساجد پرداختند .هر آنجا كه دانشجویان به شهرستانهای خود رفته و در آنجا ستادهای مبارزاتی از میان
دانش آموزان و كارگران و دهقانان ای جاد كردند ،مساااااااجد بیكاره ماندند .نیروهای مرتجع مذهبی تازه پس از
قدرت گیری توانستند بساط قدرت خود را در آن مناطق پهن كنند .امپریالی ستهای غربی كه با دارودسته خمینی
در پاریس برای مهار زدن به جنبش انقالبی مردم به توافق رس ایده بودند ،به تقویت صاادای خمینی و دارودسااته
اش كمك كردند .با ساارازیر كردن منابع مالی ،مساااجد را به «سااتاد» مركزی مبارزات مردم تبدیل كردند تا از
این طریق انقال را در ابتدا به لحاظ سااایاسااای گیج كنند و بعد از طریق حاكم كردن یك رژیم ارتجاعی به جای
یك رژیم ارتجاعی دیگر ،انقال را به مسلخ ببرند.
در سال  1359به دستور خمینی دانشگاه ها بسته شد و دانشجویان مبارز را قلع و قمع كردند تا مانع شوند كه
دانشاگاه به ساتاد واقعا انقالبی مردم تبدیل شاود .از آن پس دانشاگاه توسار مرتجعین اشااال شاد .مهمترین واقعه
س ایاس ای دانشااگاه ها نماز جمعه های ارتجاعی و روح فرسااا شااد .رژیم جمهوری اسااالمی بیش از بیساات سااال
تالش كرد كه دانشااگاه را به سااتاد و پایگاه سایاسای ایدئولوژیك خود تبدیل كند .اما این تالشااها با خیزش  18تیر
 1378دود شد و به هوا رفت .عشق و امید مردم به دانشگاه از نو زنده شد.
اكنون نیز جمهوری ا سالمی می خواهد با قلع و قمع دان شجویان مبارز و حتا ب ستن دان شگاه ها مانع از آن شود
كه این ستاد بزرگ مبارزاتی شكل بگیرد و الهام بخش مبارزات سیاسی سراسر كشور شود .باید با این توطئه
مبارزه كرد .باید همه خلق به دانشجویان كمك كنند تا دانشگاه به خانه مردم تبدیل شود.
خواست جنبش دانشجوئی این است كه ورود مردم از هر قشر و طبقه ای به دانشگاه ها بالمانع شود .دستگیری
و اذیت و آزار رساااندن به غیر دانشااجویان كه در اطراف محوطه دانشااگاه تجمع میكنند س ایاساات تبهكارانه ای
اساااات كه باید با آن مقابله كرد .دانشااااجویان باید با پخش اوراق تبلیااتی از مردم بخواهند كه هر چه بیشااااتر به
طرف دانشاااگاه آمده و ساااعی كنند وارد دانشاااگاه شاااوند .دانش آموزان مدارف مختل باید دانشاااگاه را پاتوق و
محل قرارها و تجمعات خود كنند .معلمین شاااری كشاااور می توانند دانش آموزان خود را تشاااویق به دیدارهای
مكرر از دانشاااگاه های شاااهرهای مختل كنند .جنبش دانشاااجوئی می تواند شاااعار برچیدن بسااااط نماز جمعه از
دانشااگاه را بدهد .زیرا این شااعار عادهنه و مبتنی بر خواساات مردم اساات .دانشااگاه جای نماز نیساات .دانشااگاه
جای آخوند نیسااات .روزهای جمعه دانشاااجویان می خواهند از مردم در دانشاااگاه پذیرائی كنند .روزهای جمعه
روزهای پیوند دانشاااااجویان با كارگران و معلمین و محصااااالینی اسااااات كه به دانشاااااگاه می آیند تا از نظرات و
فعالیتهای دانشجویان آگاه شوند .دانشگاه جای مرتجعین نیست .دانشگاه خانه مردم است.
دانشگاه جای نماز نیست .دانشگاه جای آخوند نیست.
دانشگاه خانه ملت .دانشگاه كانون بصیرت.

