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  !، روز دانشجو ]قوس[ آذر١۶گرامی باد 
 

روز دانشجو چه در زمان . کشور ماست دانشجويان عليه استبداد و خفقان برۀ، روز دانشجو، سمبل مبارز]قوس[آذر ١۶

استبداد سلطنت پھلوی و چه در دوران سياه ديکتاتوری جمھوری اسالمی ، ھمواره الھام بخش دانشجويان مبارز جھت 

 برگزاری ۀدر دوران سلطنت پھلوی ، رژيم شاه اجاز. تداوم مبارزه با ديکتاتوری امپرياليستی حاکم بر ايران بوده است

 دانشجويان  عليه امپرياليسم و ۀبه روز دانشجو را نمی داد چرا که اين روز يادآور مبارزات دالوران آذر به مثا١۶

 که بعد از امريکاعليه سفر ريچارد نيکسون معاون رئيس جمھور  در چنين روزی دانشجويان. ديکتاتوری شاه بود

 رژيم شاه به ايران سفر کرده بود ، تظاھرات  برای تقويت ھر چه بيشتر١٣٣٢ سال ]اسد[ مرداد٢٨کودتای امپرياليستی 

 دولت کودتا به تجمع دانشجويان، خون سه دانشجوی مبارز ۀبا ھجوم ددمنشان. برپا کرده و فرياد آزادی سر دادند

 ۀاين جنايت چھر. سنگفرش ھای دانشگاه را رنگين نمود) مصطفی بزرگ نيا، احمد قندچی و مھدی شريعت رضوی(

 ۀ شاه را ھر چه بيشتر افشاء نمود و خيزش دانشجويان در روز شانزده آذر ، به نمادی در مبارزائیامريکرسوای رژيم 

  .مردم ايران برای رسيدن به آزادی تبديل گشت

ش در سرکوب مبارزات  که در تمام طول حيات ننگينبه دنبال روی کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی، رژيمی

ی کوتاھی نکرده است؛ مقامات حکومت ، رياکارانه و جھت فريب دانشجويان و دانشجويان آزاديخواه از ھيچ دنائت

اما آن ھا در ھمان حال تالش کردند آن را از محتوای .  آذر را به عنوان روز دانشجو به رسميت شناختند١۶مردم، 

 مراسم ھای دولتی در ھمين راستا ھر ساله جمھوری اسالمی می کوشد تا با برگزاری. مبارزاتی اصلی اش تھی سازند

و سخنرانی سردمداران جنايتکار خويش در اين مراسم ھا ھم دانشجويان را فريب دھد و ھم خود را مدافع روز دانشجو 

  .جا بزند

نگاھی به مراسم ھای دولتی روز دانشجوی امسال در دانشگاه ھای سراسر کشور و آن چه در آن ھا گذشت بيانگر 

ت، به خصوص اگر چنين مراسم ھای رسوائی را با مراسم ھای مستقل وضعيت رسوای جمھوری اسالمی اس

امسال حسن روحانی رئيس . دانشجويان مبارز مقايسه کنيم ، رسوائی آن ھا بيشتر در مقابل ديد ھمگان قرار می گيرد

ده شده از سوی مقامات دولتی در دانشگاه تھران سازمان دا" روز دانشجو"جمھور رژيم در مراسمی که تحت عنوان 

سازمان دھندگان اين مراسم برای مقابله با دانشجويان مبارزی که ھمواره می کوشند ماھيت چنين . بود، سخنرانی نمود

ً و آن را به ضد خودتبديل کنند، مراسم خود را عمدتا با حضور مقامات دولتی برگزار کرده ءمراسم ھای نمايشی را افشا
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 برخورد دولت روحانی با اين مراسم آن ۀاما شيو. شده را به مراسم راه دادند" هبرگزيد"و تنھا تعداد محدودی دانشجوی 

بدون  حضور " آن در مطلبی نوشت که روز دانشجو ۀ آذر ماه در بار١٨ رسالت در ۀچنان رسوا بود که روزنام

ت و آخر وحشت دولت روحانی از شرک".  ھا برگزار شد» شخصيت«محسوس دانشجويان و با حضور مديران و 

دست " آذر ، حتی برخی از ١۶دخالت دانشجويان مبارز در چنين مراسمی تا آن جا بود که برگزار کنندگان فريبکار 

 اين مراسم دولتی چنين ۀ رسالت در بارۀبه ھمين دليل ھم روزنام. را ھم به مراسم مزبور راه ندادند" چين شدگان

  .برگزار شد" روز دانشجو، بدون دانشجو: "گزارش داد 

ھراس و رسوائی جمھوری اسالمی تنھا به مراسم فرمايشی دانشگاه تھران ختم نشد و واقعيت وحشت رژيم از 

به طور . دانشجويان مبارز در مراسم ھای ديگری که امسال به عنوان روز دانشجو شاھدش بوديم نيز خود را نشان داد

 مناسبت روز دانشجو مراسمی برگزار   به" ن طوسیدانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدي" آذر در ١۵مثال روز دوشنبه 

عنوان   اين دانشگاه، دانشجويان ، مقامات دولتی را که بهۀاما خالف مراسم دولتی دانشگاه تھران، در برنام. گرديد

ر دانشجويان بنرھای بزرگی ب. مھمان برنامه قرار بود در مراسم سخنرانی کنند با ابتکارات خود در مخمصه قرار دادند

دانشگاه ما زنده : "تئاتر دانشگاه نصب کرده بودند که بر روی آن ھا شعارھای زير نوشته شده بود در و ديوار آمفی

در اين مراسم در مورد زندانيان سياسی صحبت ... و" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، " دانشگاه پادگان نيست"، " است

 ".اسی آزاد بايد گرددزندانی سي: "شد و دانشجويان ھمگی شعار دادند

رئيس مجلس ارتجاع در دانشگاه   سخنرانی علی مطھری نايبۀ، در جلس) ١٣٩۵( آذر ١۶ھمچنين در روز سه شنبه 

، قتل ھای ۶٧االت زيادی در رابطه با قتل عام زندانيان سياسی در سال ؤسخنران با س) تکنيک سابق پلی(امير کبير 

گ در سوريه  از سوی دانشجويان مواجه شد؛ و پرسشگرانی که خواھان  ساله با عراق و جن٨، جنگ ئی زنجيره

 سال گذشته بودند ، سخنران دولتی را در ٣٨پاسخگوئی جمھوری اسالمی در مورد سياست ھای سرکوبگرانه اش در 

 .رو شد طرح پرسش ھا بارھا با دست زدن و استقبال ساير دانشجويان روبه.  آچمز قرار دادند

از دانشگاه ھا دانشجويان آگاه و مبارز چنان عرصه را بر مقامات حکومتی که برای سخنرانی آمده در برخی ديگر 

برای نمونه  بر اساس گزارش خبرگزاری .   برگزار نشدًبودند تنگ نمودند که برخی از اين مراسم نمايشی اساسا

در دانشگاه ) از نزديکان رفسنجانی و شھردار پيشين جمھوری اسالمی در تھران(حکومتی ايسنا قرار بود که کرباسچی 

رو شد که بر اساس آن ھا ه  روبئیاما وی با اعتراض دانشجويان و سر دادن شعارھا. عالمه طباطبائی سخنرانی کند

که شھردار بود ، ش در مقطعی  ا اقتصادیۀ فسادھای گستردۀ وی دربارئیدانشجويان شعار دھنده خواستار پاسخگو

 . باعث شدند او نتواند در اين دانشگاه سخنرانی کندًپرسش ھا به گونه ای افشاگرانه بودند که عمال. بودند

 آذر ماه از سوی ١۵ و نيم بعد از ظھر روز ۶جدا از موارد ذکر شده بنا به برخی از گزارشات، در مراسمی که ساعت 

ار شد ، تنھا حدود صد دانشجو از ھزاران دانشجوی اين شھر در اين مراسم نھاد ھای دولتی در دانشگاه اروميه برگز

 ١٧چھارشنبه (در حالی که در مراسمی که در ھمين دانشگاه اروميه اما دو روز بعد . حکومت ساخته شرکت نمودند

خالصه ".  ايد گرددزندانی سياسی آزاد ب: "دادند به مناسبت روز دانشجو برگزار شد؛  دانشجويان زيادی شعار می) آذر

در عمل دانشجويان آگاه اجازه ندادند که جمھوری اسالمی با مراسم ھای فرمايشی خود روز دانشجو را آن طور که 

   .مايل است مورد سوءاستفاده قرار دھد و با فريب دانشجويان ، خود را مدافع اين روز تاريخی نشان دھد

دليل پتانسيل اعتراضی جنبش دانشجوئی حتی موفق نشد در مراسم در چنين شرايطی است که می بينيم روحانی به 

در حالی که روز سه . فرمايشی به عنوان روز دانشجو و با وجود دانشجويان گزينش شده، برای خود بازار گرمی کند

د مشتی ، حدود ھفتصد دانشجوی مبارز در دانشگاه تھران دست به تجمع زده و با اين اقدام خو١٣٩۵ آذر ماه ١۶شنبه 
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در اين تجمع اعتراضی شعار ھای مبارزاتی زير روی پالکارد ھای . بر دھان ياوه گوی روحانی فريبکار زدند

خواسته ما معلومه ، پولی سازی : "دانشجويان نقش بسته بود و يا از زبان آن ھا شنيده می شد، شعار ھائی ھمچون

آزادی انديشه با تانک "، " داری ، استثمار ، بيگاری  سرمايهمنطق"، " دانشگاه پوليه ، کار آموزی زوريه"، " محکومه

دانشجوی با "و " دانشجو ، کارگر ، اتحاد اتحاد"، " دانشگاه پول گردان ، تضعيف زحمت کشان"، " و بانک نميشه

اين شعار ھا به روشنی عمق تضاد و وسعت اعتراضات دانشجويان را نسبت به کل سيستم ". غيرت حمايت ، حمايت

  .د مردمی موجود و ھمچنين به روند سياست ھای جمھوری اسالمی در دانشگاه ھا نشان می دھندض

جدا از تجمعات اعتراضی دانشجويان، امسال در خيلی از دانشگاه ھا شاھد مراسم ھای مستقلی بوديم که در طی آن ھا 

انشجويان دانشگاه علوم پزشکی تھران برای نمونه د. دانشجويان خواست ھا و مطالبات مستقل خود را فرياد می زدند

ھمه ".  دانشگاه پولکی ، شھريه زورکی"مناسبت روز دانشجو تجمع کرده و شعارمی دادند که   ، به١٣٩۵ آذر ١۶صبح 

دانشگاه ما زنده : " وقتی دانشجويان شعار می دھندًاين مراسم ھا و تجمعات اعتراضی دانشجويان بيانگر آن است که اوال

آن ھا با اين شعار اين پيام را به جامعه و ديکتاتوری . واقعيتی انگشت می گذارند که غير قابل انکار می باشد، بر " است

 دمکراتيک و آزاديخواھانه در دانشگاه ھا عليه رژيم ضد خلقی موجود و استبداد ذاتی ۀحاکم می دھند که مشعل مبارز

 ۀيشی دولتی از سوی دانشجويان آگاه و چه اقدامات پيشگيران چه بايکوت مراسم فرماًثانيا. آن ھمچنان فروزان است

 اين ۀ دانشجويان معترض، آشکار کنندۀسردمداران جمھوری اسالمی به دليل وحشت از عکس العمل ھای شجاعان

بی حقيقت اند که دانشجويان اجازه نداده اند تا جمھوری اسالمی روز دانشجو را مصادره نموده و به نفع مقاصد ضد انقال

 دانشجويان قھرمان عليه ۀ سال از مبارزات قھرمانان۶٣ اين  واقعيات ، آن ھم پس از گذشت ۀھم.  خويش  به کار گيرد

 آذر، روز دانشجو، سمبل مبارزه با امپرياليسم و ١۶رژيم شاه نشان می دھد که دانشجويان مبارز می دانند که  

م ياتی اين روز و پاسداری از آن ھا در تقابل با سياست ھای رژديکتاتوری است و به ھمين دليل ھم ارزش ھای مبارز

  . وابسته و سرکوبگر جمھوری اسالمی قرار دارد

 امپرياليسم در کشور و عامل اصلی سرکوب ھر ندای ۀ سال گذشته ، کانال اصلی سلط٣٨رژيم جمھوری اسالمی در 

.  ن می کنديييری مبارزات دانشجوئی ما را تعآزاديخواھانه و ھر حرکت مردمی بوده است و ھمين واقعيت جھت گ

 مبارزاتی چند نسل از دانشجويان مبارز و رھروان راه بزرگ نياھا، قندچی ھا و شريعت رضوی ھا در ھر دو ۀتجرب

رژيم وابسته و ضد خلقی شاه و جمھوری اسالمی نشان داده که دانشجويان آگاه برای به ثمر رساندن جنبش مبارزاتی 

 توان خود را در راستای نابودی تماميت رژيم ۀدون توھم به دارو دسته ھای رنگارنگ جمھوری اسالمی ، ھمخود بايد ب

  چرا که بدون نابودی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته اش امکان .کار گيرنده  جمھوری اسالمی بۀدار و شکنج

  . محيطی آزاد در دانشگاه ھای کشور فراھم نخواھد شد

 جمھوری اسالمی و فريبکاری ھای روحانی را به ئی کوس رسوا، آذر امسال به ھمت دانشجويان مبارز١۶رويدادھای 

 شرايط ديکتاتوری و اختناقی که بر دانشگاه ھای کشور حاکم است ، پژاوک گر اين پيام ۀرغم ھم صدا درآورد و علی

. ِ آمد و سر به سر ، در قلوب مردم شعله افکندبار دگر شانزدھم آذر ،: " ما شد کهۀگرم و روح بخش مبارزاتی در جامع

ِ ِ ايران، به خون شھيدان، در ره خلقمان ، خورده سوگند ، که تا آخرين نفس ، آخرين نفس ، کوشيم و ئیجنبش دانشجو
ِبشکنيم ، ديوار اين قفس ، در ره آزادی ايران ِ ِ."!  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۵ ، آذر ماه ٢١٠اره شم
 


