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 ! سمبل مبارزه با استعمار و استبداد ]قوس[ آذر١۶
ومت دانشجويان مبارز و آگاه عليه امپرياليسم  آذر، نشان بارز جنبش دانشجوئی، روز دانشجو و سمبل مبارزه و مقا١۶

با توجه به اين که در اين روز يکی از راديکالترين مبارزات دانشجوئی عليه امپرياليسم . و ديکتاتوری در کشور ماست

ئی و ضد امريکا و ديکتاتوری رژيم شاه رقم خورده است، رژيم جمھوری اسالمی که رياکارانه با ماسک ضد امريکا

 آذر به ١۶ برقراری آزادی در جامعه، خود را به مردم ايران تحميل کرد ، نتوانست از پذيرش روز ۀليستی و وعدامپريا

 ۀاما اين رژيم ديکتاتور و وابسته به امپرياليسم که در ھمان آغاز روی کار آمدنش درج. عنوان روز دانشجو سر باز زند

که با کشتار " انقالب فرھنگی" به خصوص در جريان –ست را دشمنی خود با دانشجويان آزاديخواه و ضد امپريالي

 آذر آن را از ١۶ بر ھمگان آشکار کرد، کوشيده است در حين به رسميت شناختن -دانشجويان مبارز پايان يافت 

بر اين اساس اين رژيم ھم چنان برای فريب توده ھا و به جھت آن که نشان دھد که گويا . محتوای اصلی اش تھی سازد

  .     به دانشجويان و حقوق آن ھا احترام می گذارد مراسم ھائی در روز دانشجو برگزار می کند

 بر پا "دانشگاه صنعتی شريف"ن ورزشی ودر سالدانشجو ، مراسمی   آذر امسال نيز زير نام قدردانی از روز١۶در 

 و اھداف ين مراسم ، ماھيت فريبکارانه انگاھی به. شد که روحانی، رئيس جمھور قھرمان اعدام ھم در آن حضور يافت

بر اساس گزارشات منتشر شده . جمھوری اسالمی از برگزاری اين روز را آشکار و رسوائی آن را به نمايش می گذارد

 خشم و نفرت ۀ دانشجوی دست چين شده دعوت شده بودند تا به رغم اوج يابی روزمر١٣٠٠برای اين مراسم تنھا حدود 

ھای ضد خلقی روحانی و دولتش در سطح جامعه، با شعارھای خود نشان دھند که گويا   سياستعمومی توده ھا از

چنين بود که در اين مراسم رسوا به مناسبت روز . دانشجويان مدافع روحانی جالد و دولت سرکوبگرش می باشند

ًمھوری اسالمی نيز وسيعا سر داده شد و در رسانه ھای ج" روحانی حمايتت می کنيم" با مضمون ئیدانشجو، شعارھا

  .منعکس شد

نمايش عوام فريبانۀ به اصطالح حمايت دانشجويان از روحانی در شرايطی صفحات بسياری از رسانه ھای حکومتی را 

س جمھور کنونی ئيھا تن از جوانان ما در دانشگاه ھا درجۀ عناد و دشمنی ر به خود اختصاص داده است که ميليون

ی دانشجوئی در ئخواه و مبارز را در جريان يکی از عظيم ترين حرکت ھای توده شجويان آزاديمھوری اسالمی با دانج

روحانی فريبکار که در آن زمان دبيری  .، فراموش نکرده اند١٣٧٨ سال ]سرطان[ تير م١٨اعتراض به نظام حاکم در 

ھاب که دژخيمان رژيمش با آفريدن شورای عالی امنيت ملی جمھوری اسالمی را بر عھده داشت ، در آن روزھای پرالت
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 اگر :"خون دانشجويان را به زمين می ريختند به صحنه آمده و عربده می کشيد" کوی دانشگاه"جناياتی نظير جنايت 

) منظور دانشجويان معترض است(ولين نبود، اين اراذل و اوباش ؤجوانان مسلمان و غيور و انقالبی ما منع اين مس

از سخنرانی حسن روحانی در راه پيمائی مزدوران جمھوری اسالمی پس از ( ."عه می کردندرا تکه تکه و قطعه قط

 دشمنی با دانشجويان از جانب روحانی و با ۀبا توجه به چنين پيشين). ١٣٧٨ تير ماه سال ٢٣حوادث کوی دانشگاه در 

 ۀ اقتصادی، سرکوب وحشيان رسوای دولت او که از زمانی که بر سرکار آمده جز وخامت اوضاعۀتوجه به پروند

 اعدام چيزی در آن وجود ندارد، مراسم ياد شده به ھيچ وجه ۀکارگران و ديگر توده ھای تحت ستم و تشديد بی سابق

 ا مفتضح و تھی از محتوا بود که حتنتوانست توجه ديگر دانشجويان را به خود جلب کند و اين نمايش دولتی به قدری

 چين شده که خود از اعضای بسيج دانشجوئی بوده و يا به انجمن اسالمی تعلق داشتند نيز تعدادی از ھمين مدعوين دست

در اين مراسم، رئيس جمھور رياکار جمھوری . بود" فرمايشی و مديريت شده"انکار نمی کردند که مراسم امسال 

ن در مراسم قرار گرفت ار، در مقابل انتقادات برخی حاضدانشگاه صنعتی شريفاسالمی در جريان سخنرانی خود در 

، در پاسخ ضمن بازی با کلمات و به طور مثال گذاشتن روحانی. که امنيتی بودن فضای دانشگاه ھا را يادآوری کردند

 زمين ٩٢ نسبت به ٩۴فضای دانشگاه سال "با وقاحت تمام مدعی شد که " فضای امنيتی"به جای " فضای امن"عبارت 

 امنيتی باشد، من نمی پسندم، ما فضای امن می خواھيم نه ء است، ھنوز ھم فضاممکن... تا آسمان فرق کرده است

 فريبکار ھم نتوانست انکار کند که رژيمی روحانیبه اين ترتيب به رغم تالش برای کتمان حقايق، حتی ." فضای امنيتی

 اکشور اعمال کرده است که حته ھای  دانشجويان، خفقانی بر دانشگاۀکه او رئيس جمھورش می باشد برای مقابله با تود

  .از ميان افراد دستچين شده برای شرکت در مراسم فرمايشی شان انتقاد به فضای امنيتی مطرح می شود

 اين روز و ۀروز دانشجو از طرف جمھوری اسالمی امسال نيز به قصد مصادر" فرمايشی و مديريت شده"مراسم 

واقعيت اين است که يکی از شگرد .  آذر صورت گرفت١۶ان ھای جلوگيری از بسيج دانشجويان آزاديخواه حول آرم

ی ست که سمبل مبارزه و مقاومت مردم ما عليه نظام خيھای جمھوری اسالمی، از محتوا خارج کردن روز ھای تاري

جمھوری اسالمی ھر جا که نتوانسته با صرف چماق سرکوب، يک روز تاريخی و يا يک .  حاکم می باشندۀاستثمارگران

خصيت بزرگ و مورد احترام توده ھا را در اذھان مخدوش و يا از خاطره ھا محو سازد، می کوشد با تظاھر به قبول ش

اگر به روز دانشجو نگاه کنيم می بينيم که اين . و طرفداری از آن شخصيت و يا رويداد ، آن ھا را از محتوا تھی نمايد

دم ما ارج نھاده می شود که يکی از سمبل ھای مبارزه با سلطه روز به اين دليل در جنبش دانشجوئی و مبارزات مر

 يعنی تنھا نزديک به چھار ماه بعد ١٣٣٢ آذر سال ١۶ سال پيش و در ۶٢درست . امپرياليسم و استبداد ذاتی آن می باشد

ايران سفر  به امريکا معاون رئيس جمھور ريچارد نيکسون و در شرايطی که ]اسد[ مرداد٢٨از کودتای امپرياليستی 

 از کودتا و شاه ، سھم اين قدرت امپرياليستی از چپاول و غارت منابع امريکاکرده بود تا در ازای حمايت امپرياليسم 

خشم " مرگ بر شاه"و " امريکامرگ بر " ما را به جيب بزند ، دانشجويان مبارز دانشگاه تھران با فرياد ۀمردم ستمديد

  .  و عاملينش را به نمايش گذاشتندو نفرت مردم ما از کودتا و آمرين

 ضد امپرياليستی بود که وحشيانه به دانشگاه حمله کرده و ضمن قلع و ۀ دليرانۀمزدوران شاه جھت سرکوب اين مبارز

، سه آذرخش مصطفی بزرگ نيا و شريعت رضوی ،احمد قندچیقمع دانشجويان به پا خاسته، خون دانشجويان مبارز، 

 سراسر جنايت امپرياليسم و رژيم ۀ جديدی بر پروندۀاين جنايتی بود که صفح. مين ريختندجنبش دانشجوئی را به ز

 آن ھا به اين شيوۀ ۀبه واقع شاه با کشتن دانشجويان و سرکوب صدای آزادی خواھان. وابسته اش در ايران اضافه نمود

ن ترتيب وقتی که از آن پس دانشجويان مبارز به اي.   خير مقدم گفت- ريچارد نيکسون - اربابش ۀجنايتکارانه به نمايند

 آذر را به مثابه روز دانشجو مطرح و ماندگار کردند ، به روشنی می ١۶ ديکتاتوری رژيم شاه، ۀدر طول ساليان سلط



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

دانستند که اين روز با توجه به ريخته شدن خون سه دانشجوی مبارز شھيد در آن، به درستی به سمبل  مبارزه با 

 .استبداد تبديل گشته استاستعمار و 

 دمکراتيک مردم ايران ، اگر مبارزات دانشجوئی در دوران -  آذر در جنبش ضد امپرياليستی ١۶با توجه به جايگاه 

رژيم شاه و سپس جمھوری اسالمی را مورد بررسی قرار دھيم ، متوجه می شويم که از سوی دانشجويان آگاه و مبارز 

 آذر به مثابه روز دانشجو و سمبل ١۶ تالش ھای خستگی ناپذيری انجام شده تا در طول اين سال ھای طوالنی چه

پيکار برای حفظ ھمين پرچم است که .   جنبش دانشجوئی عليه امپرياليسم و ديکتاتوری ثبت گشته و تثبيت گرددۀمبارز

 عناد ديکتاتوری حاکم با  جنايتکار رژيم جمھوری اسالمی و درجۀۀ آذر چھر١۶ويژه در سالگرد ه در طول سال ھا و ب

  .  دانشجويان و تالش آن ھا برای احقاق حقوق شان را افشاء کرده استۀھر حرکت آزاديخواھان

جمھوری اسالمی با آگاھی به اين که دانشگاه ھا ھمواره سنگر مبارزات آزاديخواھانه و ضد امپرياليستی مردم ما بوده 

ر سرکوب و قلع و قمع ھر گونه حرکت مبارزاتی و آزاديخواھانه در اند، از اولين روز به قدرت رسيدن خود سعی د

دانشگاه ھای سراسر کشور کرد ، تا آن جا که حجم و وسعت جنايات جمھوری اسالمی در دانشگاه ھا عليه دانشجويان 

انشگاه  در تمام د١٣۵٩ سال ]ثور[اين رژيم در ارديبھشت" انقالب فرھنگی"از جنايات . مبارز توصيف ناپذير است

کردن آن ھا، از اخراج و دستگيری و بگير و ببند " اسالمی"ھای کشور گرفته، تا تعطيل دانشگاه ھا و تالش برای 

 و قلع و قمع ھر گونه تشکل غير وابسته به حاکميت جنايتکار گرفته تا اخراج و پاکسازی دانشگاه ھا ئین دانشجوفعاال

کردن دانشجويان مخالف گرفته تا برقراری تبعيض جنسيتی تبھکارانه " دارستاره " و دانشجويان مبارز، از تاداناز اس

 آنان گرفته تا نفوذ ۀ و زندان و شکنج٨٠ ۀی دانشجويان چپ در دھئعليه زنان در دانشگاه ھا، از دستگيری فله 

 يکی از ۀيم کنندًتماما نقاطی ھستند که ترس...  و نابودی آنانئیدر تشکل ھای دانشجو" سربازان گمنام امام زمان"

اين سياست چيزی نيست جز کوشش برای برقراری .   می باشدئیھای کالن طبقۀ حاکم عليه جنبش دانشجو سياست

سياستی که بدون وقفه در تمام .  مطلق سرنيزه و خفقان در دانشگاه ھا  توسط رژيم دانشجو ستيز جمھوری اسالمیۀسلط

  .    تدوران حکومت اين رژيم تاکنون تعقيب شده اس

 امپرياليسم و ديکتاتوری، سمبل مبارزه برای آزادی و ۀ دانشجويان با سلطۀ آذر سمبل مبارز١۶اگر اين واقعيتی ست که 

 امپرياليسم در کشور و عامل اصلی سرکوب ھر ۀبرابری است در شرايطی که جمھوری اسالمی خود کانال اصلی سلط

 ۀ ای از روشن نمودن ماھيت واقعی روز دانشجو و تشبثات رياکارانصدای آزاديخواھی و مانع آزادی ست، نبايد لحظه

ضرورتی که امسال دانشجويان آگاه و مبارز با . سردمداران جمھوری اسالمی در مخدوش کردن اين روز باز ماند

الد، پراتيک خود به آن پاسخی شايسته دادند و با حرکت خويش در دانشگاه تھران نگذاشتند تا روحانی فريبکار و ج

فردی که از زمان رئيس جمھور شدنش رکورد اعدام در ايران را شکسته و قھرمان اعدام لقب گرفته است، بتواند خود 

  .  آذر ھم جلوه دھد١۶ھای دانشجويان و  را قھرمان دفاع از حقوق و خواست

در دانشگاه می رژيم سرکوب گر جمھوری اسال آذر از طرف ١٦" فرمايشی و مديريت شده"مراسم آری، برگزاری 

 ۀصنعتی در شرايطی برگزار شد که ده ھا نفر از دانشجويان دانشگاه تھران در يک حرکت خودانگيخته از مقابل کتابخان

بر اساس گزارشات منتشر شده، اين .  ادبيات کردندۀ به سمت دانشکدئیمرکزی دانشگاه تھران شروع به راھپيما

 ادبيات به آن ھا ، به ۀدبيات و ملحق شدن دانشجويان حاضر در صحن دانشکد اۀدانشجويان با رسيدن به مقابل دانشکد

جمعيتی در حدود سيصد نفر افزايش يافتند که با تشريح  وضعيت نامناسب شرايط معيشتی خود عليه اوضاع صنفی 

دادشان افزوده  تعراين دانشجويان که ھم چنان ب". آموزش رايگان حق مسلم ماست: "حاکم بر دانشگاه شعار می دادند

موران حراست و نيروھای لباس شخصی مواجه شدند که برای سرکوب دانشجويان در آن جا أمی شد وقتی که با م
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 اھريمنی نھادھای سرکوب ۀبا در نظر گرفتن سلط". دانشگاه پادگان نيست"حضور يافته بودند،  فرياد سر دادند که 

 دانشجويان دانشگاه تھران نشان داد که دانشجويان آگاه فريب رژيم ۀرژيم در دانشگاه ھا و خفقان موجود حرکت شجاعان

 تشبثات سردمداران ۀرغم ھم به اين ترتيب علی. س جمھور دانشجو ستيز آن را نخورده اندئيجمھوری اسالمی و ر

شان ، سيلی  حق ه آذر امسال با راه پيمائی خود و فرياد مطالبات ب١٦جمھوری اسالمی دانشجويان آزاديخواه در روز 

ھای امسال دولت روحانی برای  محکمی بر گوش سازمان دھندگان مراسم ھای رژيم ساخته زدند و در ھمان حال تالش

 آن ۀ آذر روز دانشجو را يک بار ديگر آن طور که شايست١٦در عمل آن ھا .  فريب دانشجويان را نقش بر آب کردند

 ما در ۀ تحت سلطۀ ھم چنان بر جامعئی و آرمان ھای جنبش دانشجو آذر١٦است برگزار کرده و نشان دادند که پرچم 

  .  اھتزار است

 ١۶جمھوری اسالمی و دانشجويان طرفدارش که در انجمن ھای اسالمی و بسيج دانشجوئی متشکل شده اند با برگزاری 

 اين روز آن را از ۀ مصادر در تالش اند باً حقيقت تف می کنند ، عمالۀآذر به عنوان روز دانشجو در حالی که بر چھر

 از برگزاری مراسم مستقل ًمحتوا خالی ساخته و با برگزاری مراسم ھای نمايشی دولتی در دانشگاه ھای کشور عمال

بنابراين وقتی که . برای بزرگداشت اين روز و تجارب مبارزاتی آن از سوی دانشجويان آزاديخواه جلوگيری کنند

 سرکوبگری از رژيم شاه ھم پيشی گرفته، خود را طرفدار روز دانشجو نشان می جمھوری اسالمی که در وابستگی و

دھد و می کوشد اين روز را به روز نمايشات دولتی در دانشگاه ھا تبديل کند ، نبايد لحظه ای از افشای نيات ضد 

بکوشند با ارتقای آگاھی و اين وظيفه ھم بر دوش دانشجويان آگاه و مبارز ما قرا دارد که . مردمی اين رژيم باز ماند

ل از دست و چه به دليل خارج شدن کنتر-که گاه در چنين مراسم ھائی را شياری خود به ھيچ وجه فريب شعار ھائی وھ

واقعيت اين .   نخورند، سر داده می شود-برگزار کنندگان و چه به دليل اوج گيری تضاد ھای جناح ھای درونی رژيم 

اقد ھر گونه ماھيت آزاديخواھانه و ضد رژيمی می باشد و به ھمين دليل دانشجويان مبارز است که چنين مراسم ھائی ف

بايد مثل ھميشه صف خود را از صف دانشجويانی که از رژيم دار و شکنجه پشتيبانی می کنند، جدا کرده و تالش کنند 

  .  پاس دارندًتا خود روز دانشجو را مستقال

  
   خلق ايران ئین چريکھای فدا ، ارگائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۴ ]قوس[ ، آذر ماه١٩٨شماره 
 

  

 

 

 
 


