ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻳﺮان
در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﺮاﺧﻮان ”اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮاﺳﺮﯼ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اروﭘﺎ“ و ”ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ“ ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﺳﺮاﺳﺮﯼ در اروﭘﺎ

رﻓﻘﺎ و هﻢ رزﻣﺎن ﻋﺰﻳﺰ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزهﺎﯼ اﻳﺮان!

در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ،۵٧اﮐﻨﻮن ﺷﺎهﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ٣١ﺳﺎل ﻓﻘﺮ ،ﮐﺸﺘﺎر ،ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ،زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﺸﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ از هﻴﭻ ﺗﻌﺪﯼ و ﺳﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﺁﻧﺎن
ﻃﯽ اﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳﺪﻩ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،زﻧﺎن و ...و
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ هﺠﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدﯼ ،ﺁﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻓﺸﺎرهﺎﯼ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻗﺮار
دادﻩ اﺳﺖ.
دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻋﻢ از ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان را در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ،
زﻧﺪان هﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ و ﻣﺨﻮف ﺧﻮد ﮐﺸﺘﺎر ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻩ دهﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎ ﺣﻠﻘﻪ هﺎﯼ ﺑﯽ ﺷﻤﺎرﯼ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪدا اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ هﺎﯼ ﻣﻬﻮع
دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎورﯼ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ واهﯽ و ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان
هﺎﯼ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت و اﺣﮑﺎﻣﯽ دهﺸﺘﻨﺎﮎ ﺗﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯼ از ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و در ﻣﺴﻴﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺗﺪاوم ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن هﻤﻮارﻩ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﺁﻧﺎن
ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .هﻢ ﭼﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎرهﺎ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزش و
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ،از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ راﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و رﻓﺮﻣﻴﺴﺖ را اﻓﺸﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ
هﻤﻮارﻩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ وﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﺮاﯼ زدو ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ هﻤﮕﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح دﻳﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﮑﯽ از درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ دورﻩ هﺎﯼ ﺣﻴﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را
از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻩ و ﺻﻒ رزﻣﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﺎرﯼ ﺑﻮدﻩ و ﻟﺤﻈﻪ اﯼ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺪا ﻧﻨﻤﻮدﻩ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ از هﻴﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ اﻳﺮان اﮐﻨﻮن دو ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻧﻴﻤﯽ از ﺁن در اﻳﺮان اﺳﺖ و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮﯼ از ﺁن در ﺧﺎرج از ﻣﺮزهﺎﯼ اﻳﺮان در ﺟﺮﻳﺎن
اﺳﺖ .در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،هﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ و هﻤﺮاهﯽ ﺷﻤﺎ هﻢ رزﻣﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ و اﻣﻴﺪوارﯼ هﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ،ﻓﺮاﺧﻮان ”اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮاﺳﺮﯼ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اروﭘﺎ“ و ”ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ“ ﺑﻪ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺳﺮاﺳﺮﯼ در اروﭘﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ اﻳﺮان در  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ اوﺟﮕﻴﺮﯼ ﺳﺮﮐﻮب ،اﻋﺪام ،ﺷﮑﻨﺠﻪ
دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎﯼ ﺑﯽ روﻳﻪ ،ﻗﺪم ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﺗﺤﺎد و هﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﻳﻦ رو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻳﺮان ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش هﺎﯼ ﺷﻤﺎ هﻢ رزﻣﺎن ﻋﺰﻳﺰ ،از اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ و دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و هﻢ دﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد هﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ!
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ!
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ!

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻳﺮان
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