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  .ا.دانشستان ها ظرف وحدت براي پايان ج
  سام قندچی

   
ظرف وحدت براي پايان ) دانشگاه ها و مدارس(جد ظرف وحدتي براي پايان دادن به رژيم شاه شد، دانشستان ها اگر مس

 مسجد ظرف اسالمي مناسب براي ايجاد رژيمي اسالمي شد، و دانشستان ها  .دادن به جمهوري اسالمي ايران خواهند شد
 درست است که نه مسجد در ايران محدود به گردهم  .هند شدظرفي سکوالر براي ايجاد رژيمي سکوالر در آينده ايران خوا

اما اين دو نهاد اقأل با اين دو هدف ايجاد شده   و نه مدرسه اي در ايران امروز کامأل سکوالر است،  آئي هاي مذهبي است،
  .اند، يکي براي آموزش و عبادت مذهبي و ديگري براي آموزش و انديشيدن سکوالر

   
 و منظور من هم از  گاه هستم که جنبش دانشجويان و دانش آموزان توان رهبري تحول کل جامعه را ندارد،البته من بخوبي ا

طرح دانشستان ها بعنوان مرکز جنبش آينده اين نيست که جنبش دانشجوئي رهبري جنبش مردم شود، بلکه منظور من اين 
 متحد شده، و متمرکز شود، همانگونه که در  ج يافته،است که جنبش اقشار و طبقات مختلف جامعه در دانشستان ها امتزا

  . در مسجد متمرکز شد57زمان انقالب 
   

همچنين من هم آگاه هستم که در شرايط آيده ال تشکيالتها و سازمانهاي حزبي هستند که بايستي ايجاد و نقش سياسي ايفا کنند 
 وليکن هم در زمان رژيم سابق و هم در زمان رژيم  .دو نه آنکه نهادهاي آموزشي نقش تشکيالتهاي سياسي را بازي کنن

در نتيجه آلترناتيو يا . جمهوري اسالمي اجازه شکل گيري تشکيالتهاي سياسي در ايران وجود نداشته يا بسيار محدود بوده
 سکوالر غير  و يا اگر تشکيالتهاي علني هدف باشند، ايجاد تشکيالتهاي سياسي جديد ايجاد تشکيالتهاي سياسي مخفي است،

  .ممکن بوده است
   

 و اينک نيز دانشستان ها که براي  به همين علت مسجد که اصأل براي هدف عبادت بود نقش سياسي در انقالب بهمن يافت،
و با اينکه اين شرايط ايده ال براي هيچ جامعه اي نيست وليکن رژيم . هدف آموزش ايجاد شده اند نقس سياسي خواهند يافت

  .مي اين گزينش را به جنبش سکوالر ايران تجميل کرده استجمهوري اسال
   

بنظر من ديگر تمام اختالف نظرهاي سياسي در جنبش ايران روشن است، و همه نيروهاي سياسي ايران خواهان پايان دادن 
 ما سلب کرده به اين رژيم جمهوري اسالمي هستند، که کوچکترين حق آزاديي فکر و عقيده و اجتماعات را از مردم

 در نتيجه آنجه برنامه مقابل همه نيروهاي سياسي است ايجاد تجمعات مردم در دانشگاه ها و مدارس براي پايان دادن  .است
 بايستي   از کارگر و دهقان، تا خانه دار و تاجر .به رژيم مذهبي جمهوري اسالمي و ايجاد رژيمي سکوالر در ايران است

  .ن ها جمع شوند و به بحث قانون اساسي آينده بنشينند و براي رسيدن به آن طرح وعمل کنند در دانشستا در هر فرصتي
   

 بايستي در همه دانشستان ها در برابر صندوق هاي  .بنظر من اولين فرصت براي اين کار، انتخابات رئيس جمهوري است
 اگر مسجد محل صنوق  .ه ايران را به بحث گذاشتانتخابات، ميزهاي رفراندوم قانون اساسي بر پا کرد و قانون اساسي آيند

  .  باستي دانشستان ها به محل بحث رفراندوم و قانون اساسي آينده مبدل شوند انتخابات رئيس جمهور اسالمي است،
   

ئت  اگر رژيم جمهوري اسالمي تمام اين سالها به خود جر .بايستي نماز جمعه را در دانشگاه به تجمع رفراندوم تبديل کرد
داده و دانشگاه را به مسجد براي نماز جمعه خود مبدل کرده است، اکنون زمان آن است که دانشگاه وظيفه يک نهاد سکوالر 
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 و محل بحث قانون اساسي آينده که وظيفه اي سکوالر است شود، و خواهان پايان رژيم مذهبي که  را دوباره بر عهده گيرد،
  .رده است شود سال با نهاد هاي سکوالر دشمني ک26

   
 اگر عراق ميتواند کشوري شود که در آن يک کرد  .همه نيروهاي سياسي و همه اقوام ايراني بايستي در اين راه متحد شوند

به رياست جمهوري برسد، بايستي کردها و آذربايجاني هاي ايران هم ببينند که ايرانيان آزاده نيز خواهان چنين اتحادهائي از 
 جهل و آپاتيد رژيم جمهوري اسالمي   و دشمن مشترک همه اقوام ايراني،  و نه جدائي آنها،  هستند،همه اقوام ايراني

   و ما نميخواهيم آنرا با آپاتيد پارسي و هيچ استبداد ديگري تعويض کنيم است،
   
   

  سام قندچی، ناشر و سردبير
  ايرانسکوپ
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April 8 ,2005  
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