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  دانشـجو پيشـرو نهـضت آزادي خـواهي

   ايران پرس نيوز:به نقل از

  دانشجويان سرگشادة نامه 

  دانشگاه اميركبير به مردم ايران
  

 به نام پروردگار يكتا

  

  مردم آگاه ايران
فريادي كه شما هفته گذشته از پلي تكنيك شنيديد؛ نه               

احزاب بـود؛ نـه صـداي فريـب خوردگـان       صداي هواداران
فرزنـدان شـما؛    ايـن صـداي فريـاد   . آمريكا و صهيونيسم 

. دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب پلـي تكنيـك بـود           
برآمده از سال ها تحمل، ظلـم، سـتم ، سـركوب و     فريادي

  .خفقان حاكمان اين سرزمين

فرياد ما بازتاب فقر، فساد و تبعيضي است كـه در جـاي                  
و پاك تـرين  . اجتماعي مان ريشه دوانده است  جاي زندگي

فروشي وادار كرده و بـراي   رزمين را به خودانسانهاي اين س
 با مسئوليت ترين هايش چـاره اي جـز تـرك وطـن بـاقي     

  .نگذاشته

فقر، فساد و تبعيضي كه بر كارگران ، كارمندان، معلمان؛               
و پايـه و  . و بوم تحميـل شـده اسـت    مردان اين مرز زنان و

 آرامي ها در زندگي روزمره مـان  اساس تمام دشمني ها و نا
حـوادث   مگر مي شود در كشوري كـه صـفحه   . گشته است

گردد و يأس ، خودكشي  روزنامه هاي آن هر روز سياه تر مي       
 .دبين جوانانش بيداد ميكند راحت زندگي كر و اعتياد در

فرياد ما تنها؛ نداي دادخواهي و ستم ستيزي دانشجويان             
 دانشجوياني كه اين روزها حتي از حق تحصيل نيـز  .نيست

در اثر اعتصاب غذا در . مي افتند به زندان. محروم گشته اند
نـژاد و   زندان مي ميرنـد و بـي شـرمانه از سـوي احمـدي     

 .دهوادارانش مورد توهين و تمسخر قرار مي گيرن

ما به سركوب اعتراضات به حق كارگراني كه ماه ها حقوق      
نگرفته اند و به دليل سياست هاي نادرست حاكميت از كـار            

 .اخراج مي شوند معترضيم

ما به قوانين تبغيض آميز عليه زنان و سركوب وحشـيانه                
آميز آنها براي كسب حداقلي از حقـوق         اعتراضات مسالمت 

كشـيدن منتقـدين و    مـا بـا در بنـد   . انساني اعترض داريم
معترضين سياسي و توقيف نشـريات در كشـور بـه شـدت             

  .مخالفيم

دهد در   اكميت ايران اجازه مي   سركوب سياسي، كه به ح         
بدون اينكه حتي شفاف سازي واقعي  - غياب نظرات مخالف

تحـت عنـوان     جاه طلبي هـاي خـود را   -انجام داده باشد 
 .حقوق مسلم ملت ايران جا بزند

هـاي   ما نيز همچون كشاورزان مي خواهيم بدانيم، سكه            
ـ  اهدايي وده وزير كشاورزي به نمايندگان مجلس براي چه ب

هاي استيضاح وزير به گـوش   است، آن هم زماني كه زمزمه
 .مي رسد

احمدي نژاد در دانشگاه امير كبير از افـزايش صـادرات                
سئوال ما اين اسـت كـه چگونـه    .گويد  غير نفتي سخن مي

 70وابسـتگي   توان با وجود افزايش صادرات غير نفتـي  مي
 درصدي اقتصاد ايران به نفت را توجيه كرد؟

آقاي احمدي نژاد از كاهش واردات سخن مي گويند آيـا                
 ميليارد دالر را مـي تـوان كـاهش      40رشد ميزان واردات تا     

 واردات ناميد؟

ما حق داريم از رئيس جمهور بپرسيم و حتي بـر سـرش                  
چه شد آن وعده ها و شعار ها؟ پول نفت بـر   فرياد بزنيم كه

مافياي قـدرت و ثـروت چـه     سر سفره مردم به كجا رسيد؟
 كساني بودند؟ آيا هرگز معرفي خواهنـد شـد؟ چـرا تمـام            
سفرهاي استاني شما توسط صدا و سيما به شكلي گسـترده           

اما اخبار تعطيلي كارخانه ها و اخراج  پوشش داده مي شود،
فرهيختگان، كه وظيفه  كارگران ، وصداي اعتراض معلمان و

  آنـان اسـت، كـامالً      خطير آموزش نسلهاي آينده بر عهـده      
 آيا اين چيزي جز عوام فريبي است؟ .ماند مسكوت مي

ما حق داريم بر سر احمدي نژاد فرياد بزنيم كه وزارت علوم            
دانشجويان را ستاره دار مي كنند و آنهـا را بـه    به چه حقي

سنگين كميته انضباطي براي  احكام. دانشگاه راه نمي دهند
نفـرت   ز اعـالم دشـمني و  فعالين دانشجويي، آيا معنايي ج

تواند داشته باشد؟ چه طور مسئولين دانشـگاه و وزارت           مي
دهند، دانشجويان اين دانشگاه علي  اجازه مي علوم به خود

توكلي را به دانشـگاه راه   عزيزي، عباس حكيم زاده و مجيد
 ندهند؟

هيچ گونه آرامش رواني براي دانشجويان باقي نگذاشـته              
 دانشجويان در يك عمـل كـامالً خـالف    آموزشي فايل. اند

بـراي خـانواده هايمـان     پيام تهديـد . قانون بسته مي شود 
در يك حركـت وحشـيانه سـاختمان انجمـن          . فرستند مي

دانشگاه تخريب مي شود؛ اموال و كليـه اطالعـات    اسالمي
دانشگاه را به محل    . كنند   شخصي اعضاي آن را مصادره مي     
كه بايـد    نظامي ،-اطالعاتي جنگ و دانشجو را به موجودي 

آيـا  . حتماً تحت نظارت كامل قرار بگيرد ، مبدل ساخته انـد        
 تشنج در محيط دانشگاه ما هستيم؟ عامل

اينها حتي در محيط بسته دانشگاه نيـز، از جريـان آزاد                 
با وجود اين همه توقيف و محدوديت . دارند اطالعات وحشت

 نژاد چگونه مي تواند احمدي در انتشار نشريات دانشجويي،
 پذيرد؟ در دانشگاه ما ادعا كند كه صداي مخالف را مي

همواره حاكمان مستبد دنيا براي فرار از پاسخ گويي بـه                
مردمشان راهكار بحران سـازي و برچسـب    مطالبات واقعي

 .زدن به معترضين را در پيش گرفته اند

 بـه  آقاي احمدي نژاد چگونـه بـه خـود جـرات داد كـه             
تهمت وابستگي بـه صهيونيسـم و    دانشجويان اين دانشگاه

را به ما وارد  آمريكا را بزند؟ بنا به كدام مدرك چنين اتهامي
  كرده اند؟

هايي را   ما دانشجويان توان تحمل شنيدن چنين صحبت           
دليل خواستار پخش كامل و بدون سانسور  نداريم ؛ به همين

از رسانه به اصطالح  اهمانفيلم حضور احمدي نژاد در دانشگ
ملي هستيم تا شما خود به قضاوت بنشـينيد كـه دشـمنان        

  .و مزدوران بيگانه چه كساني هستند مردم
 

آري ما تصميم گرفته ايم سرنوشتمان را خودمان تعيين         
 .كنيم


