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 اطالعيه
  آذر ، روز دانشجو ، را گرامي مي داريم۱۶چهل و نهمين  سالگرد 

 
 دردانشگاه تهران ، دانشجويان در اعتراض به رژيم كودتا و سفر ريچارد نيكسون به ايران ، تظاهرات ۱۳۳۲ آذر ۱۶در 

ن از دانشجويان در مقابل در جريان حمله نيروهاي سركوب به دانشگاه و گشودن آتش ، سه ت. وسيعي برپا كرده بودند 
 ۱۳۳۲ آذر ۱۶از آن تاريخ تا كنون هرساله با بزرگداشت ياد جانباختگان . دانشگاه فني هدف قرار گرفته و جان باختند 

نزديك به نيم . جنبش دانشجويي ايران پيمان خود با راه آنان ، براي برچيدن بساط ديكتاتوري و اختناق ، را تجديد مي كند 
شانزده آذر همواره با مبارزه براي آزادي و دمكراسي بزرگ داشته شده و به عنوان روز دانشجو در تاريخ قرن است كه 

 .معاصر ايران ثبت شده است 
اما هميشه در مبارزات   سال گذشته جنبش دانشجويي با افت و خيز هايي ، ۴۹ تاکنون، در طول ۱۳۳۲از شانزده آذر 

 به بعد، جنبش دانشجويي ۱۳۳۲از کودتای سال . راتيك حضوري فعال داشته است مردم ايران براي آزادي و حقوق دمك
و همواره در جستجوي پيوند با مبارزات ب و اختناق بعد از آن قرار داد هدف خود را مبارزه براي شكستن فضاي سركو

زمان هاي سياسي اين سال ها بيهوده نيست كه سرمنشاء قريب به اتفاق سا. توده ها و بويژه كارگران و زحمتكشان برآمد 
 نمود و دانشگاه ها همواره در سرنگوني رژيم شاه نقش فعالي ايفاجنبش دانشجويي . فعالين جنبش دانشجويي بوده است  ،

 . پايگاه مقاومت در مقابل نيروهاي سركوبگر رژيم شاه بودند
ي و دمكراسي ادامه داد و از همان فرداي پس از پيروزي انقالب بهمن، جنبش دانشجويي راه خود را در دفاع از آزاد

 به مدت دو سال   به بهانه انقالب فرهنگي ،۱۳۵۹تا جايي كه در ارديبهشت . انقالب همچون خاري در چشم رژيم جديد بود
رژيم با درهم شكستن تشكل هاي . دانشگاه ها بسته شد و سازمان هاي دانشجويي مورد يورش وحشيانه قرار گرفتند 

 ميدان ، با نيروهاي بسيجي و پاسدارنش دانشجويي و پركردن دانشگاه هادستگيري و كشتار فعالين آن ، گزي ،دانشجويي 
دادن به ارگان هاي دانشجويي  چون انجمن هاي اسالمي و دفتر تحكيم وحدت ، بر اين باور بود كه جنبش دانشجويي را 

اما اين خواب و خيال مدت كوتاهي بيش طول . خواهد كرد تحت سيطره خود خواهد گرفت و از رشد و برآمد آن جلوگيري 
، با قدرتي مبارزه پيروزي   اتحاد ، جنبش دانشجويي يك بار ديگر رويداد تاريخي آفريد و با شعار۱۳۷۸ تير ۱۸نكشيد و در 

  رات آبان ماه گذشته، تا تظاه۱۳۷۸ تير ۱۸از . شايسته و غير قابل انكار حضور خود را در صحنه تحوالت جامعه اعالم كرد 
جنبش دانشجويي توانست يك بار ديگر پيشگام مبارزات آزاديخواهانه مردم شده و دانشگاه ها مجددا به سنگر دفاع از 

 .آزادي و حقوق دمكراتيك مردم تبديل شوند 
دي انديشه وبيان ،  آذر در شرايطي آغاز مي شود كه چند هفته قبل از آن دانشجويان در دفاع از آزا۱۶امسال ، سالگرد 

 حاکم به بار ديگر زمين را زير پاي مستبدينتظاهرات وسيعي برپا كرده و دانشگاه ها را به پايگاه مقاومت تبديل كردند و يك
دانشجويان نشان دادند كه از مبارزات گذشته خود مي آموزند و در هر قدم گامهاي استوارتري  برمي . لرزه در آوردند 

 . دارند
 با تحكيم موقعيت خود به عنوان يك جنبش براي خود ، بمثابه پيك مبارزات سراسري مردم براي  جويي،جنبش دانش

اين جنبش بايد بتواند با حفظ استقالل خود از .  به اهميت وظايف خود در مرحله كنوني بايد واقف باشد  آزادي و دمكراسي،
 . ارگران و زحمتكشان، زنان و جوانان پيوند برقرار كندجناح هاي رژيم ، با ديگر جنبش هاي اجتماعي بويژه جنبش ك

وفاداری به اهداف و آرمان هاي آزاديخواهانه و  ادامه راه تحكيم جنبش مستقل دانشجويي،   آذر، ۱۶ادامه سنت 
 .  زنده نگه داشته خواهد شد اتحاد ، مبارزه ، پيروزياين سنت با پايداري  بر شعار  . دمكراتيك آن است 
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