
 
 
 

  گرامی بداریمروز دانشجو را   آذر١٦ ایران خيزش مردمهمگام با 
 

 عليه توده های بپاخاسته مردم ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨در از آودتاى آمریكایى رژیم شاه از هنوز دو ماه 
نگذشته بود که دولت آمریکا، نيکسون، معاون ریاست جمهوری وقت خود را جهت خوش آمد گویی به 

دولت کودتا و ضد مردمی ارتشبد  ، به ایراننيكسون در جریان سفر.  فرستاددولت کودتا به ایران
  تهران در دانشگاه،خود را نظامى نيروهاى، جهت نشان دادن آرامش و تسلط خود بر جامعه، زاهدی

  .نمودمستقر 
انشگاه  صحن د" نيروهای جانباز"، گارد نظامی ویژه ای به نام  آذر١٦  روز صبحاز، به دستور دولت کودتا

 . در نطفه خفه کنند را دانشجویان اعتراضیتا هرگونه تظاهراتتهران را محاصره کرده 
  

 رژیم شاهنشاهی وابسته به عليه نه تنها،دالورانه خود با اعتراض گسترده واما جنبش دانشحویی 
عمال  ،"نفت مال ماست" و "   مرگ بر شاه" ی از قبيلشعارهای بپا خاست، بلکه با سر دادن آمریکا

 . سفر نيکسون به ایران به نمایش گذاشتبا دولت کودتا و مخالفت خود 
  

 با شليک مستقيم دولت کودتا، جهت خوش آمد گویی به معاون ریيس جمهور وقت آمریکا، گارد ویژه
  که در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند،انشجویانداعتراضات وسيع  به گلوله

بزرگ نيا را به قتل مصطفی  قندچی واحمد ، رضویشریعت های  نامه بنشجویان مبارز سه تن از دا
 پزشكى، داروسازى، ،اساتيد و دانشحویان دانشکده های فنی ازبسياری  عالوه بر این،. رساندند

 .مضروب و دستگير نمودندنيز را حقوق و علوم 
 

نام گذاری  روز دانشجو  جنبش دانشجوئی ایران،به عنوان نماد مبارزات ، آذر١٦ روز ،از آن دوران تاکنون
 آذر در ١٦ باختگان هر ساله بياد جاناز این رو، دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور  .گردیده است

 و جانفشانی های این ، آرمان اهدافداشت تا ضمن گرامي،آیند گرد هم میتجمعات اعتراضی 
  .  اکم بر ایران را عمق و غنای بيشتری بخشندجانباختگان راه آزادی، مبارزه عليه ارتجاع ح

  
که یکی از ، ا نتوانست جنبش دانشجویی ردیکتاتوری شاه همچون رژیم  نيز،رژیم جمهوری اسالمی

به از همان آغاز لذا . تحمل نمایداست،  حاکم بر ایران عليه ارتجاعمبارزه   و انقالبی تفکر هایپایگاه
 و ایجاد اختناق در فضای دانشگاه با روش های گوناگون سرکوبدر صدد برآمد تا  خود رسيدنقدرت 

  .خود در آوردکنترل تحت   را مهار و، جنبش دانشجویی های کشور
 طیها  و به تعطيلی کشاندن دانشگاه های سراسر ایران به دانشگاه ٥٩هجوم خونين در سال  •

  متمادیهایسال
 انجمن اسالمی و بسيج دانشجویی به نام ای خود ساخته هو گروه ها منجایجاد ان •
 دانشجویان مبارز اخراج اساتيد و پاکسازی و •
 ١٣٧٨سال  دانشجویان درتير ١٨خيزش انقالبی سرکوب خونين  •
  ٨٦ویی در آذرماه ج جنبش دانشهای امنيتی عليه فعالين دستگيری و پرونده سازی •

  
  .های دیکتاتوری است   این وجه تشابه همه رژیم،ریآ

مردم ایران   مبارزاتیافته ن، ادامه تکویجوانان و توده های جان به لب رسيده خيزش ،نیکنودر شرایط 
 . سال گذشته است٣٠جمهوری اسالمی طی  عليه نظام

  
، ٦٧سال تابستان  سياسی در زندانیهزاران  قتل عام بویژه، ٦٠دهه کشتارهای   اگر سرکوب ها و

های   وحشيانه جنبشباگر سياست سرکو ره ای؛اگر کشتار نخبگان و روشنفکران در قتل های زنجي
ها ی ریز و درشت دیگر در طول این  انواع  سرکوب  ویکارگرها و بویژه  جنبش  ، مليتزنان، معلمان

  نبودیمایران  مردم ميليونیتوده های  مؤثر می بود، ما هرگز شاهد چنين خيزش آگاهانه سه دهه
 

 روز این در شایسته است تا.و برابری طلبانه انه خواه  برای جنبش آزادی ستدانشگاه پایگاهی
  .گيرندقرار حمایت   ورمورد تقدی،  این پایگاه علم وآزادی سنگربانان شجاع و قهرمانتاریخی 

 



 انسان های آزاده است که در  مابر تک تک، رار داریم آذر ق١٦  مين سالگشت ا٥٦ آستانه   در اینک که
اعتراضات اخير را گرامی داشته و  قربانيان این جنبش و قربانيان مهبزرگداشت این روز تاریخی، یاد ه

های آنان  همه زندانيان سياسی ایران و همدردی با خانواده خواستار آزادی بازداشت شدگان اخير و
 .باشيم

 
  :وعده ما  

  ١٦: ٣٠ مقابل کتابخانه راس ساعت Olof Palmes torget دسامبر٧دوشنبه 
  

                             Olof Palmes torget –Drottninggatan- Stortorget: مسير راهپيمایی 
          

 
 زنان و شيرهای دليرانه  هایی از تظاهرات و مقاومت  فيلم Stortorgetدر اختتاميه برنامه ، در ميدان 

در محيط امن و بی   واین راهپيمایی باشد تا با حضور خود در . ایران نمایش داده خواهد شددالور مردان
  .  در ميدان آتش و خون باشيمخورده مردم ایران خشم فرو، پژواک فریاد رسای خطر این جامعه

  
  ٠٧٠٨٢٣٨٢٥٦  :  تلفن تماس   kanoonorebro@yahoo.se     :آدرس ایميل 

  
  .لطفا در انتشار این خبر به هر شکل ممکن به ما یاری رسانيد

  
  احد اوربرو ــ و  ) در تبعيد (یرانانون زندانيان سياسی اک


