پيش به سوي تبديل دانشگاه به خانه مردم!
در ماه هاي آينده:
درهاي دانشگاه را بروي مردم باز كنيم!
براي آزادي دانشجويان زنداني مبارزه كنيم!
دست مزدوران امنيتي و انتظامي جمهوري اسلمي را از دانشگاه ها كوتاه كنيم!
دانشگاه را به محل تجمع كارگران و دانش آموزان و معلمان كشور تبديل كنيم!
وجود يك و نيم ميليون دانشجو و گسترش مراكز آموزشي و دانشگاهي در گوشه و كنار كشور ،يك نقطه قوت بزرگ براي مردم
استت  .هتمواره دانتشجويتان و روشتنفكران انتقلبتي آغتاز گتران ختوبتي بتوده انتد و تتوانستته انتد نتقش متهمي در كتشانتدن كتارگتران و
دهتقانتان ،يتعني اصتلي تتريتن و پتيگير تتريتن نتيروي انتقلبتي ،بته متيدان متبارزه ايتفاء كتنند .ايتنبار نته متساجتد كته ايتن متراكتز آمتوزشتي و
دانشگاهي اند كه بيش از پيش و بيشتر از زمان انقلب 57ظرفيت آنرا دارند كه به مراكز انقلبي سازماندهي توده اي بدل شوند.
ايتن امتتياز بتزرگتي استت و بتايتد پتا بتپاي گستترش متبارزات متردمتي از آن ستود جستت  .در ستال 57بتراي متدت كتوتتاهتي دانتشگاه
هتا تتبديتل بته اصتلي تتريتن متراكتز تجتمع ستياستي تتوده هتاي متردم از هتر قشتري شتدنتد .متشخصا كتارگتران پتس از كتار ،ختود را بته
دانتشگاه متي رستانتدنتد تتا از آختريتن اطتلعتيه هتاي ستياستي و اختبار متبارزاتتي آگتاهتي حتاصتل كتنند .دانتش آمتوزان بتراي متتشكل شتدن و
متبارزه كتردن بته دانتشگاه رفتت و آمتد متي كتردنتد .نتيروهتاي مترتتجع متذهتبي بتراي ختنثي كتردن دانتشگاه بته تتقويتت متساجتد پترداختتند.
هتر آنتجا كته دانتشجويتان بته شهترستتانتهاي ختود رفتته و در آنتجا ستتادهتاي متبارزاتتي از متيان دانتش آمتوزان و كتارگتران و دهتقانتان ايتجاد
كتردنتد ،متساجتد بتيكاره متانتدنتد .نتيروهتاي مترتتجع متذهتبي تتازه پتس از قتدرت گتيري تتوانستتند بتساط قتدرت ختود را در آن متناطتق پتهن
كتنند .امتپريتاليستتهاي غتربتي كته بتا دارودستته ختميني در پتاريتس بتراي متهار زدن بته جتنبش انتقلبتي متردم بته تتوافتق رستيده بتودنتد ،بته
تتقويتت صتداي ختميني و دارودستته اش كتمك كتردنتد  .بتا سترازيتر كتردن متنابتع متالتي ،متساجتد را بته»ستتاد «متركتزي متبارزات متردم
تتبديتل كتردنتد تتا از ايتن طتريتق انتقلب را در ابتتدا بته لتحاظ ستياستي گتيج كتنند و بتعد از طتريتق حتاكتم كتردن يتك رژيتم ارتتجاعتي بته جتاي
يك رژيم ارتجاعي ديگر ،انقلب را به مسلخ ببرند.
در ستال 1359بته دستتور ختميني دانتشگاه هتا بستته شتد و دانتشجويتان متبارز را قتلع و قتمع كتردنتد تتا متانتع شتونتد كته دانتشگاه بته ستتاد
واقتعا انتقلبتي متردم تتبديتل شتود .از آن پتس دانتشگاه تتوستط مترتتجعين اشتغال شتد .متهمتريتن واقتعه ستياستي دانتشگاه هتا نتماز جتمعه هتاي
ارتتجاعتي و روح فترستا شتد  .رژيتم جتمهوري استلمتي بتيش از بيستت ستال تتلش كترد كته دانتشگاه را بته ستتاد و پتايتگاه ستياستي
ايتدئتولتوژيتك ختود تتبديتل كتند  .امتا ايتن تتلشتها بتا ختيزش 18تتير 1378دود شتد و بته هتوا رفتت .عتشق و امتيد متردم بته دانتشگاه از نتو
زنده شد.
اكتنون نتيز جتمهوري استلمتي متي ختواهتد بتا قتلع و قتمع دانتشجويتان متبارز و حتتا بستتن دانتشگاه هتا متانتع از آن شتود كته ايتن ستتاد
بتزرگ متبارزاتتي شتكل بتگيرد و التهام بتخش متبارزات ستياستي ستراستر كتشور شتود .بتايتد بتا ايتن تتوطتئه متبارزه كترد .بتايتد هتمه ختلق بته
دانشجويان كمك كنند تا دانشگاه به خانه مردم تبديل شود.
ختواستت جتنبش دانتشجوئتي ايتن استت كته ورود متردم از هتر قشتر و طتبقه اي بته دانتشگاه هتا بتلمتانتع شتود .دستتگيري و اذيتت و آزار
رستانتدن بته غتير دانتشجويتان كته در اطتراف متحوطته دانتشگاه تجتمع متيكنند ستياستت تتبهكارانته اي استت كته بتايتد بتا آن متقابتله كترد .
دانشجويان بايد با پخش اوراق تبليغاتي از مردم بخواهند كه هر چه بيشتر به طرف دانشگاه آمده و سعي كنند وارد دانشگاه شوند.
دانتش آمتوزان متدارس متختلف بتايتد دانتشگاه را پتاتتوق و محتل قترارهتا و تجتمعات ختود كتنند .متعلمين شتريتف كتشور متي تتوانتند دانتش
آمتوزان ختود را تتشويتق بته ديتدارهتاي متكرر از دانتشگاه هتاي شهترهتاي متختلف كتنند .جتنبش دانتشجوئتي متي تتوانتد شتعار بترچتيدن بتساط

نتماز جتمعه از دانتشگاه را بتدهتد .زيترا ايتن شتعار عتادلنته و متبتني بتر ختواستت متردم استت .دانتشگاه جتاي نتماز نيستت .دانتشگاه جتاي
آخوند نيست  .روزهتاي جتمعه دانتشجويتان متي ختواهتند از متردم در دانتشگاه پتذيترائتي كتنند .روزهتاي جتمعه روزهتاي پتيونتد دانتشجويتان
بتا كتارگتران و متعلمين و متحصليني استت كته بته دانتشگاه متي آيتند تتا از نتظرات و فتعالتيتهاي دانتشجويتان آگتاه شتونتد .دانتشگاه جتاي
مرتجعين نيست .دانشگاه خانه مردم است.
دانشگاه جاي نماز نيست .دانشگاه جاي آخوند نيست.
دانشگاه خانه ملت .دانشگاه كانون بصيرت.

