
 
  

  !سرکوب دانشجويان مبارز در روز دانشجو
  

)١٣٨۶ ( و  در شرايطی در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد که رژيم دارامسال )  آذر١٦(روز دانشجو 

. شکنجه جمهوری اسالمی جنبش دانشجوئی و فعاالن اين جنبش را آماج حمالت وحشيانه خود قرار داده است

در پاسخ به موج سرکوب گريهای .  يا اخراج دانشجوی معترضی بگوش نرسدروزی نيست که خبر دستگيری و

شکده فنی ن آذر ماه مبادرت به بر پائی تجمعی اعتراضی در دا١٣و چپ در  جمهوری اسالمی دانشجويان مبارز

  .دبه مقابله با سياستهای مستبدانه و خفقان آور رژيم بر خاستن" دانشگاه پادگان نيست"نمودند و با فرياد 

  

از در آمد و معترضين  ياد سه رزمنده جنبش دانشجوئی را عتراضی دهها  پالکارد سرخ به اهتزدر اين تجمع ا

 در همين دانشکده فنی به خون کشيده شدند و نامشان برای هميشه بر ١٣٣٢ آذر سال ١٦گرامی داشتند که در 

ارز نشان دادند که فراموش نکرده اند که به اين ترتيب دانشجويان مب  .پرچم اعتراض جنبش دانشجوئی حک شد

 در مقابل اعتراض دانشجويان به سفر نيکسون معاون ٣٢ آذر سال ١٦چگونه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه در 

 به ايران، جهت نشان دادن قاطعيت خود در سرکوب مبارزات مردم، اعتراض آمريکا رئيس جمهور آن زمان 

مان طور که نمی توانند فراموش کنند که چگونه سردمداران جمهوری اسالمی اين ه .دانشجويان را به خون کشيد

جانشينان خلف رژيم شاه در سالهای حکومت خود صدها و هزاران دانشجو را از جمله در جريان يورش به 

تگير دس ١٣٧٨ تير ١٨ناميدند و " انقالب فرهنگی" که بيشرمانه آن را ١٣٥٩دانشگاهها در اول ارديبهشت سال  

  . و شکنجه کردند و يا در بيدادگاه های خود به اعدام  محکوم نموده و به دار آويختند



  

دانشجوی " آذر با سر دادن شعار هائی چون ١٦دانشجويان معترض در جريان تجمع اعتراضی خود به مناسبت 

نجه و ترور فعالين بر عليه بازداشت، شک"  جنبش کارگریمتحدجنبش دانشجويی " ،" زندانی آزاد بايد گردد

دانشجويان با توجه به . بر ضرورت شکل گيری تشکل های مستقل دانشجوئی تاکيد کردنداجتماعی فرياد زده و 

محکوم و " نه به جنگ"تحريم های اقتصادی قدرتهای غربی و عربده های جنگ طلبانه آنها با سر دادن شعار  

کردن هر گونه دخالت خارجی در سرنوشت مردم ايران در واقع هم اين سياستها را محکوم نمودند و هم سياستهای 

 سال گذشته بر خالف همه عربده های ضد امپرياليستی اش  کشور را صحنه تاخت ٢٩جمهوری اسالمی را که در 

  .و تاز امپرياليستها ورقابتهای امپرياليستی نموده است

  

دانشجويان معترض ضمن اعالم خواستهای خود خواهان آزادی ياران دستگير شده " تريبون آزاد"بر پائی يک با 

اين . شان گرديدند، اما در جريان اين تجمع اعتراضی  تعدادی از فعاالن شرکت کننده در اين حرکت  دستگير شدند

را نداشته و جز با قهر و خشونت با دستگيری ها  بار ديگر نشان داد که رژيم حاکم تحمل هيچ اعتراضی 

 امری که بار ديگر ضرورت تالش در جهت نابودی قطعی اين رژيم سرکوبگر را در . معترضين سخن نمی گويد

تجربه نشان داده است که جمهوری اسالمی کانال اصلی سلطه . مقابل جنبش اعتراضی مردم ما قرار می دهد

به آزادی و دمکراسی است به همين دليل هم تحقق همه خواستها و امپرياليسم و مانع اصلی رسيدن مردم ما 

 از طريق انقالبی ءمطالبات اساسی مردم ما وابسته است به نابودی اين رژيم و نظام سرمايه داری حاکم که جز

.توده ای امکان پذير نمی باشد

 

org.fadaee.www        ! آذر روز دانشجو١٦گرامی باد 

com.siahkal.www    !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

com.ashrafdehghani.www      با ايمان به پيروزی راهمان 

com.hotmail@ipfg       چريکهای فدائی خلق ايران

٢٠٠٧ دسامبر ٦  - ١٣٨٦ آذر ١٥
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