
 ای آفریدگار پاک       پاینده ایران 

 ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم         

 آذر شانزدهم

 (سنگر آگاهی و ایستادگی)سالروز یورش به دانشگاه 
      

          هم میهنان

رژیم کودتا با یورش وحشیانه به دانشگاه  گماشتگانخورشیدی  1332شصت و چهار سال پیش در سال  ،در چنین روزیآذر ،  شانزدهم

ران، ندان ملت ایزرف ر این رویداد ننگین سه تن از پاک تریندایستادگی را بخاک و خون کشاندند.  دانش و ی،تهران ، این سنگر بیدار

ه دهند آنجا کبا شهادت خود نشان شربت شهادت نوشیدند تا مزدور ، به دست سرسپردگان  بزرگ نیاو  قندچی،  شریعت رضوی

 .مصالحه با خودکامگان نیست ست، هیچ ایرانی پاک نهادی حاضر بهی و آزادی ملت در میان الپای منافع و مصالح م

 دانشجویی ایران شد. جنبشنام گرفت و الهام بخش و  روز دانشجوشانزدهم آذرماه به حق  روزچنین بود که از آن 

 1332مظهر استقالل و آموزگار مردم ساالری، روز شانزدهم آذر ماه مصدق بزرگ پیروی از  بدنبال تکاپوی آرمانخواهانه شما جوانان به

خورشیدی، روزی که کودتا گران وابسته به بیگانه خود را برای پیشواز یکی از اربابانشان آماده می کردند، برق غیرت نسل جوان درخشیدن 

 .ت گردیدگرفت و این رویداد خونین بر دل این سرزمین اهورایی ثب

نیز به دانشجویان نقش پیشگامی نمایانی  1357انجامید و در انقالب  ملی رهائی بخشپیکارهای  به کهاین ایستادگی و کوشش پیگیر بود 

جو گردید و استاد و دانش واپسگرایاندریغا اندک زمانی پس از آن دانشگاه ها این کانون های نگهداشت فرهنگی نخستین آماج تهاجم داد؛ 

این رخداد، افت آشکار سطح  . از پیامدهاینیز دور بمانندهای سیاسی کشور  صحنهباز داشته شدند و کوشش شد از  آموزشاز پژوهش و 

همین  ریحص نصو برخالف  بایسته در فضای آزاد را بسته، راه هرگونه پژوهشگری ستاد شایسته، نبود ابزارهای پیشرفته، کمبود اآموزش

 باز داشته شده اند.خود مستقل  صنفی داشتن نهادهایقانون اساسی دانشجویان از 

          دانشجویان عزیز!

و با یاد شهیدان آن روز به یاد  پروانه جنبش دانشجویی ایران، پروانه فروهراینک در آستانه آن روز بزرگ با یاد  حزب ملت ایران

، نفیصشهید عزت ابراهیم نژاد و تمامی دستگیر شدگان جنبش دانشجویی بار دیگر آنان را به بازسازی نهاد های  نام ماندنی و زنده داشت

 سیاسی و فرهنگی در درون و بیرون دانشگاه ها فرا می خوانیم.

ه بر سرسختان پافشاریو حرکات خشونت بار با استواری  دوری ازشناخت از جریانهای سیاسی سره و نا سره و  و باباشد که با هوشمندی 

ردم م آرمانها، بار دیگر جوانان ایران زمین نیرو و شکل گیری بایسته را برای انجام وظیفه های ملی بازیابند تا در بازسازی ایران در سامانی

 حزب ملت ایران                                     توانا باشند.ساالر کارا و 

 خورشیدی 1394 ماه آذر یکمتهران 

 پیروز باد ملت

 برقرار باد همبستگی دانشجویان ایران
 است. ملی خواست یک ، مدنی و قومی – عقیدتی – سیاسی یانزندان آزادی


