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شوراهای صنفی دانشجویآن کشور به مناسبت اولین سالگرد اعتراضات
سراسری و گسترده ی دی ماه  ۹۶علیه نظام جمهوری اسلامی بیانیه ای
منتشر کرده و تاکید کردند تا زمانی که هر روز هزینههای بیشتری در
تمام ساحتهای آموزش ،مسکن ،اشتغال ،بهداشت و درمان ،تامین
اجتماعی و محیطزیستی به زندگی مردم تحمیل میشود و حاصل کارشان
خرج معدود مرفهان و راضیان و حافظان وضع موجود میشود ،مقاومت در
برابر این وضعیت و عاملان آن نیز ادامه خواهد داشت و محدود به
زمان نمانده است و نخواهد ماند.
درﺳﺖ ﯾﮏﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دردﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﺮدﻣﺎن
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ راه ﺧﻮد را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﯽ ﮐﺮد .ﻓﺮﯾﺎد
ﻋـﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و دادﺧـﻮاﻫﯽ ،ﻓﺮﯾـﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن دﻧﯿـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻋﻠﯿـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬران ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯽ ﺻﺪاﯾﺎن ،ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد را

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎرﯾﺦ را از ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و
ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽرﺳﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽﻣﺠﻮز.
درﺳﺖ ﯾﮏﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ دردی ﻓﺮوﺧﻔﺘﻪ از دل ِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮ ﺑﺮون
آورد و ﺻﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪای ﺳﺨﻨﺮانﻫﺎ و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ـﺎن،
ـﺎورزان ،ﻣﻌﻠﻤـ
ـﺎرﮔﺮان ،ﮐﺸـ
ـﺎن ،ﮐـ
ـﻪ زﻧـ
ـﺖ .رﻓﺘﻪرﻓﺘـ
ـﺮدم ﻧﺸﺴـ
ﻣـ
ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﺎن ،راﻧﻨــﺪﮔﺎن ،اﻗﻠﯿــﺖ ﻧﺎمﮔﺮﻓﺘﻪﮔــﺎن ،داﻧﺶآﻣــﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ واﺣﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺪرت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺎزوﮐﺎرِ ﺳﺮﮐﻮب،
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد و ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺣﮑﻢ ،ﺷﻼق و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻠﺸﺎن ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻣﺮدم اﺳﺖ .راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮﯾﺎدی رﺳﺎﺗﺮ و ﮔﺮمﺗﺮ
ﮐﺮدن آﺗﺸﯽ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ.
آری ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎی دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و راﻫﯽ اﻧﻔﺮادیﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺮ ِ دﺳﺖِ اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮ و آن ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽﺷﺎن درون داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﺟﻮاب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ! ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اﺣﮑﺎم  ۶،۷،٨،۱۲ﺳﺎﻟﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺎﻧﻤﺎن دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ
وﺿﻮح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻌﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻨﻮات ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﻃﺮح ﮐﺎرورزی را ﺑﺪل ﺑﻪ
ﻣﺼﺪاق ﺟﺮم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻗﻄﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ را
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﻧﺪ و وزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﯽ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺳﻮی
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد در زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎرﭼﺸﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
ﺷﺪه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪاﯾﺶ را ﺧﻔﻪ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺮوز اﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن در ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب درﺳﺖ از آب
درآﻣﺪه و ﻧﻪ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض و ﻓﺮﯾﺎد ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻔﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻨﻔﯽ_ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﮔﺮﭼﻪ زﺧﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﺶ
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮوﺧﻮرده ﺷﺪه در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪن اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺻﺪﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﺻﻨﻔﯽ رﯾﺰ ودرﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ _داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در
ﻣﯿﺪان داﻧﺸﮕﺎه اداﻣﻪ دارد و ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺻﺪای آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
آری ،ﯾﮏﺳﺎل ﭘﺲ از دیﻣﺎه  ۹۶آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽﺑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ درازی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮه

ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺮدم اداﻣﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﻣﺴﮑﻦ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﺮج ﻣﻌﺪود ﻣﺮﻓﻬﺎن و راﺿﯿﺎن و ﺣﺎﻓﻈﺎن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻋﺎﻣﻼن آن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

