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 بیانیه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

  ۳۱۱۱مهر،  ۳۱دوشنبه، 

 

انجمن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی و نیز بازگشای دانشگاه ها بیانیه ای صادر 

ره شده است که بسته شدن هر چه بیشتر فضای دانشگاه به گزارش خبرنامه امیرکبیر در این بیانیه اشا. کرده است

 .ها و نیز افزایش برخوردهای امنیتی منجر به رادیکال تر شدن اعتراضات خواهد شد

  

 :متن این بیانیه به این شرح است

، 

  

 "دانشگاه سنگر آزادي است و دانشجو سرباز همیشه جاوید آزادي"

گفتمان مهرورزانه ی اقتدارگرایان در سال هاي . ن شده استعجی« مهرورزي»با « مهر»چند سالي است كه 

پس از گذراندن . امسال نیز چنین است. نمودي دوچندان مي یابد« مهر»اخیر در انتهاي تابستان و در تقارن با 

ت فالح. تابستاني ملتهب و فاجعه بار كه در پي بهاري پر امید و نشاط آمد، اینك بر آستانه ی پاییز ایستاده ایم

خیابان هاي میهن عزیزمان به سان . پیشگان اقتدارگرایي آن چه در بهار كاشته بودند در تابستان برداشت نمودند

مزارعي شدند كه پس از نظاره ی رقص خوشه هاي سبز و شاداب در بهار، در تابستان یک یک آنان را به 

. ایي خشک و بریده شده باقي نمي مانددست داس هاي بي رحم مي سپارند و از آن همه شور و شرر، جز ساقه ه

آري، این است حسب حال جوانان و پیران سرزمین مان در روزهایي كه گذشت؛ چه سبزها كه قرمز شدند و چه 

 .و چه نیازي به توضیح واضحات، كه هر ایراني آزاده خود بهتر مي داند! سفیدها كه سیاه

 یک نكته ازین معني گفتیم و همین باشد

  



 

 

 

با تمام ناراستی ها و شائبه ها در امر برگزاري و بر خالف خواست تمامیت خواهان، تبدیل  88خرداد  انتخابات

به گامي دیگر در راستاي جنبش یكصد ساله ي عدالت جویی و دموكراسي خواهي مردم ایران شد و بی شک چه 

 .هزینه ها كه در این راه داده ایم و چه هزینه ها كه هم چنان بایستي بدهیم

  

از روزهاي پیش از انتخابات كه فضاي نشاط و : دانشگاه نیز هم چون همیشه از مردم جدا نبوده و نخواهد بود

شور انتخاباتي از دانشگاه ها آغازیدن گرفت و پس از آن كه با وجود تعطیلي دانشگاه ها، دانشجویان به آغوش 

در این بین بسیاري از آنان . دي خواهي سر دادندمردم معترض در خیابان ها شتافتند و در كنار آن ها شعار آزا

و خصوصا دانشگاه هاي ... شیراز ونیز در تمامي دانشگاه هاي كشورمان از تهران و زنجان و بابل گرفته تا 

فردوسي و علوم پزشكي مشهد، سر از بازداشتگاه هاي نیروهاي امنیتي و انتظامي به درآورده و تعداد زیادي نیز 

البته بی شک . به دادگاه هاي انقالب كشیده شدند تا تاوان ابراز عقیده و پایمردي بر آرمان خویش را پس دهند

اهها نیز بیكار ننشسته و آماده به فرمان منتظر بوده اند تا ماشین حكم سازي خویش را كمیته هاي انضباطي دانشگ

 .به راه اندازند

  

آن زمان كه تو در كالس درس نشسته اي، بیدادگران در حال طرح نقشه اي ! آري، این چنین است همكالسي

ت و ساخت زنداني جدید براي اسیر جدید براي متهم كردنت، به راه انداختن بیدادگاهی نو برای محکوم ساختن

غافل از این که نهال دموكراسي، عدالت طلبي و آزادي خواهي، كهنه درخت استبداد، زور و . نمودنت هستند

 .اختناق را از پاي در خواهد آورد؛ كه این بشارت الهي است

  

ید ضمن خوشامد گویي به انجمن اسالمي دانشجویان دانشكده علوم اداري و اقتصادي در آغاز سال تحصیلي جد

امید این كه . یكایك دانشجویان عزیز و اساتید گرامي، سال پیش رو را سالي پر بیم و امید تصویر مي نماید

حاكمان با احترام به خواست جنبش سبز مردم، صداي آنان را شنیده و به خواسته هاي منطقي و قانوني ایشان 

یت و رفاه در جامعه به گوش رسد و مسئوالن دانشگاه نیز در گوش فرادهند و نواي دموكراسي، آزادي، امن

تقویت مجدد مصونیت فضاي دانشگاه از برخوردهاي امنیتي و انتظامي و ایجاد فضاي باز نقادي و تحلیل 

بكوشند؛ و بیم آن كه حاكمان پنبه ي غرور و عینك توطئه بیني را بر گوش و چشم بفشارند و موجبات عمیق تر 

ر شدن خواسته ها و اعتراضات را فراهم آورند و مسئوالن دانشگاه نیز با بستن بیش از پیش فضاي و رادیكال ت

 .نقادي و تحلیل منطقي و افزایش برخوردهاي امنیتي و انتظامي، دم به دم بر این آتش زیر خاكستر بدمند

  

ر آرمان هاي مقدس خویش در انجمن اسالمي دانشجویان دانشكده علوم اداري هم چون همیشه پایداري خود را ب

دموكراسي طلبي، عدالت جویي، آزادي خواهي، نقادي و دیده باني جامعه ی مدني، روشنگري و آگاهي بخشي، 

کوشش در ایجاد فضاي تساهل و تسامح و مدارا مداري در تمامي ساحت هاي سیاسي، اجتماعي، مذهبي، 

یراني سرشار از دموکراسی، آزادي، امنیت، آباداني، اعالم نموده و تالش در جهت رسیدن به ا.... فرهنگي و



 

 

 

 .رفاه و شادماني را ادامه خواهد داد

  

 به امید ایراني پاک، آباد و آزاد

6/7/8888 

 

 

 

 

 

 

 


