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  آذر روز استبداد ستيزی16
 ملت شريف و مبارز ايران 

 آذر روزی است که نسل پيشرو به 16.  مبارزه با استبداد و دوران خفگان و تاريکی است  آذر روز استقالل جنبش دانشجويی و روز16
خود آگاهی و خود باوری رسيد و جنبش استبداد ستيزی  را پويا ساخت تا که مردم لذت و شيرينی پيروزی بر حاکميت مطلقه را چشيدند و 

رق جشن و سرور شدند  و از آنجايی که دوباره مافيای استبداد و مطلق حتی شده برای اندک زمانی در کاميابی حاکميت مردمساالر ، غ
گرايی به گونه ای ديگر بر کشورمان حاکميت يافته و عمامه جای تاج را گرفته باز اين نسل پيشگام و آگاه در عمل به وظيفه و مسئوليت 

. ليد انديشان مستبد می افکند خود پا به ميدان مبارزه نهاده و هر روز که می گذرد رعشه بر جان و روان پ  
نهضت نجات ملی ايران ضمن پاسداشت ياد سه شهيد اهورايی که در مقدس مکان دانش و آگاهی توسط دژخيمان دوران مستبد شاهی غرق 

گان راه مبارزه به خون گشتند و با فرستادن درود بر روان پاک آن شهدا و تمامی شهيدان راه آزادی ملت و ميهن ، يک بار ديگر با جانباخت
مردمساالری تجديد پيمان می کند تا رسيدن به هدف غايی آنان که همانا استقرار حاکميت ملی و مردمی بوده است يک دم از مبارزه و 

. مقاومت فروگدار نباشد   
 ملت مبارز ايران و دانشجويان آگاه 

قه شاه و شيخ و اين رژيمهای استبداد ورز بودند که يکی از  آذر حاکميت مطل16 تير و 18نبايد فراموش سازيم که بانی وقايعی چون 
امروز نبايد به سفاکان ديروز اجازه داد که از شرايط بوجود آمده به شکل وقيحانه ای سو استفاده نموده . ديگری ثبعانه تر جنايت ورزيدند 

. و در صدد طلبکاری و انتقام از مردم باشند   
ارد ، مطلق گرايان و مستبدان در هر رنگ و لباس و هر پرده و شکلی که باشند همسو و هم جبهه و نهضت نجات ملی ايران اعالم می د

در فضای . متفق و متحد با هم هستند و اين عجيب نيست که ثناگويان شاه مستبد ديروز تئورسينهای فقيه مستبد امروز عليه مردم هستند 
 خواهيم ديد چگونه جناح خامنه ای و رفسنجانی با تفاله های برجای مانده از استبداد تبليغی و روانی که شکل می گيرد اگر کمی دقت کنيم

. رژيم گذشته هماهنگی و همنوايی و حتی هم پيمانی دارند و چه بی شرمانه عليه خواست و رای ملت بانگ برآورده اند   
ه آن نيز مبارزه خواهيم کرد و برايمان ماهيت و محتوا مهم همانگونه که در اصول نجات ملی آمده است ما با حاکميت مطلقه مخالفيم و علي

است نه شکل صوری ، لذا اگر امروز با بخش مطلقه رژيم آخوندی در ستيز هستيم اين به آن معناست که به هيچ وجه اجازه نخواهيم داد 
. گسترانده شود در ميهنمان ايران عزيز بار ديگر سايه شوم و سياه مطلق گرايی و استبداد تحت هر لوايی   

تداوم مبارزه ضد استبدادی .... خيزش آزاديخواهانه مردم ايران امروز در تمامی اليه های اجتماعی حال چه دانشجويی و چه کارگری 
است که طی دهها سال گذشته آغاز شده و با پيروزی انقالب ضد سلطنتی بخش عمده آن خواسته تحقق يافته و امروز ملت در تکامل 

خود به دنبال اصالحات بنيادين است و آن حذف نهادهای غير انتخابی و سکوالر ساختن رژيم حاضر می باشد و دشمن اين جنبش خواسته 
ملی خامنه ای و اعوان داخلی او همراه با ايادی برون مرز است که به ياريش شتافته اند و عليه نهادهای مردمی و هر چه رنگ و بوی 

. ش دانشجويی که مورد حمايت عموم دانشجويان است پرخاشگری می نمايند مردمساالری دارد بويژه جنب  
 ملت شريف و دانشجويان مبارز

 آذر امسال در حمايت از جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه دانشجويی با حضور شما بايد هر چه 16در پايان يک بار ديگر تاکيد می کنيم 
دامات مستبدانه حاکمان مطلق گرا و درخواست آزادی تمامی زندانيان سياسی و برقراری با شکوهتر و بصورت سراسری در محکوميت اق

. حال چه رژيم برای مراسم و راهپيمايی بزرگ داشت اين روز گرامی مجوز بدهد و چه ندهد . دمکراسی در کشور برگزار گردد   
 

مرگ بر استبداد_ درود بر آزادی   
 پاينده و جاويد ايرانی آباد و آزاد

 معاونت سياسی نهضت نجات ملی ايران
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