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ن آذر امروز در دانشگاه تهرا١۶گزارش لحظه به لحظه مراسم   
  ١٣٨٧ آذر دهمهفشنبه يک                                                                                               سالم دمکرات

  
 قهي دق١٥:٠٠ساعت 

 گلرو، از دانشگاه عالمه در مورد جنبش زنان هي آزاد شده، مهدی و زندانلي منع تحصی ها دانشجوی ادامه سخنراندر

بعد از خانم گلرو، .  قرار گرفتاني از دانشجوی فراوانیباني و پشتقيو خاطرات زندان خود سخن گفت و مورد تشو

 ی پلستيالي سوساني و دانشجوراني ای دانشگاه هاستيالي سوسانيو دانشجو.  خود را خواندندی هياني کرد، بانيدانشجو

 . کردندعي خود را توزی هاهياني بکيتکن

 پر کرده بودند به ی ها، صف هزاران دانشجو که صحن دانشگاه را از دانشکده حقوق تا پزشکی سخنراناني از پاپس

 راني انوشه،ي پی علديس" شعار اني منيدر ا. د انقالب به حرکت در آمدناباني دانشگاه و خیسمت سر در و نرده ها

 کرد، ترک و اني وحدت با تشکر از دانشجومي تحکدفتر مقطع اعضاء نيدر ا. به شعارها اضافه شد!"  شهی نمیليش

 . ندارندیتي لحظه به بعد مسئولني اعالم نموده و تذکر دادند که از اافتهي اني مراسم خود را پاست،ياليسوس

 خود، آنها را از صحن دانشگاه جمع ی هاجي به کاني حراست دانشگاه از ترس حمله دانشجویرويکه ن نجاستي اجالب

 ی ها شده و با طعنه و لبخند آنها را به عنوان هدف براوسکي کني متوجه پرتابل بودن اانيکرده بود و دانشجو

 . ساختندی مشخص میتجمعات بعد

 ی سعسيپل.  به عمل آمدهیري جلوگزيه است و از گذر کردن اتوبوس ها ن انقالب در مقابل دانشگاه کامال بستابانيخ

 را گرفته تا اني دانشجودي دی دستگاه اتوبوس جلوني چندني خود و همچنیروهايکرده است تا با استقرار و تراکم ن

اما . نشگاه نشوند در مقابل دایتي و امنی انتظامیروهاي با نشاني شاهد بوجود آمدن صفوف مردم و زد و خورد اشانيا

مرگ بر "، "مزدور برو گمشو "ی از تجمع خود بودند و با شعارهای مردمتي ها و حمایري درگني شاهد اانيدانشجو

 برخورد حيبه تقب!"  شهی نمیلي شراني انوشه،ي پی علديس"، و تکرار شعار " نژادیمرگ بر احمد"، "کتاتوريد

 . انقالب پرداختنداباني خی جنوبی روادهي مردم حاضر در پقي تشو ویتي و امنی انتظامیروهاي نی انهيرکوبگراس

 بزرگ چند ده نفره به سمت ی مراسم گرفته و در گروه هااني به پامي تصماني دانشجوقهي دق١٤:٤٥ در ساعت باالخره

 . خود حرکت کردندیدانشکده ها

.  در حال قرق استیتي و امنی انتظامیهاروي اطراف دانشگاه تمامًا توسط نی آذر و قدس و کوچه ها١٦ ی هاابانيخ

 که در حال یاني به دانشجوی انتظامیروهاين.  مخابره نگشته استاني از بازداشت دانشجویاما تا به حال گزارش

 . کنندی داده و از توقف خوددارامه دهد که به راه رفتن ادی باشند تذکر میخروج از دانشگاه م

 قهي دق١٣:٣٠ ساعت

 ٣٠٠٠ از شي صفوفشان به بنکي که ااني تجمع امروز، دانشجوی دهنده بي ترتیدي کلانير دانشجو عدم حضورغميعل

 برگزار کنند که تا به حال سه نفر از ی فنی را در مقابل دانشکده ی آزادونيبي است، توانستند تردهي نفر رس٤٠٠٠تا 
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 . پرداخته اندی به سخنرانانيدانشجو

 و لزوم شاني و کارگران و زنان سخن گفت و به هم سرنوشت بودن ااني دانشجو سخنران اول درباره حقوقیدانشجو

 ی و معلمان زندانی کرده و از کارگران زندانی سخنرانیسخنران دوم در مورد جنبش کارگر. اتحادشان اشاره کرد

 بود که در ی آذرنايسخنران سوم از دانشجو.  کردقي تشوی با جنبش کارگری را به لزوم همبستگانينام برد و دانشجو

 هنگام چند تن اقدام به باال بردن نيدر ا.  ترک سخن گفتتي حکومت به اقلزي آمضي دوگانه و تبعیمورد برخوردها

حزب خود سر دهند که با برخورد  وسميوناليناس ازتي به حمايی خواستند شعارهایم کردند وستيرانيپرچم حزب پان ا

 . کرده انداري آوردن پرچم شدند و فعًال سکوت اختنيي مواجه شده و مجبور به پانشاي و هو کردن ااني دانشجوکپارچهي

 . باشدیم" کتاتوريمرگ بر د"و"  نژادیفساد، محمود احمد وضيعامل تبع" سخنرانان قيتشو دراني دانشجویشعارها

 . آزاد همچنان ادامه داردونيبي حال حاضر تردر

 قهي دق١٢:٤٥ ساعت

.  آن را شکستندی هاشهي دانشگاه رفته و به ساختمان حراست حمله کرده و شیه سمت درب شمال باني دانشجوصفوف

 در ی انتظامی هاروي و ناني دانشجوني بیدي شدی هایريدرگ.  شدندري به درون دانشگاه سرازی انتظامیروهاين

 یروهاي با دخالت خود، نزيه ن حراست دانشگاحظه لنيدر ا.  کردیني را وادار به عقب نشی انتظامیروهايگرفت که ن

 اني به عمل آورد و از دانشجویري ها جلوگیري درگافتني به خروج از دانشگاه کرده و از شدت بي را ترغیانتظام

 ی مزدور نمسيما پل" با شعار دادن زي نانيصفوف دانشجو.  کنندی خوددارشتري بیري درگجاديخواست تا از ا

در .  انددهي در مقابل درب مسجد صف کشیجي بسانيدانشجو. و مسجد حرکت کرد اتيبه سمت دانشگاه ادب!" ميخواه

 .است!" کتاتوريمرگ بر د" گشته لي تظاهرات تبدني ای به شعار مرکزنکي که ااني شعار دانشجونجايا

 قهي دق١٢:١٥ ساعت

مله به درب مکور  با حشاني از ایتعداد. دي آذر رس١٦ اباني به درب خاني ظهر صف متحد دانشجو١٢:٠٠ ساعت

اما به علت تراکم .  منع شده از ورود به دانشگاه باز کننداني دانشجویکوشش کردند تا آن را شکسته و راه را برا

 رفته و ی به سمت درب دانشکده داروسازانيجوسپس صف دانش.  امر مقدور نگشتني ای و انتظامی حراستیروهاين

 جادي با ازي نی انتظامیروهاين.  را وارد دانشگاه کننداني از دانشجو نفر٢٠٠توانستند آن درب را شکسته و حدود 

 اني مزي نيی هایريدرگ.  به عمل آوردندیري جلوگگري داني درب از ورود دانشجوني ای جلویصف متراکم

.  ورزندی تر اجتناب مزي از برخورد خشونت آمی انتظامیروهاي اما مشهود بود که نگرفت، در سي و پلانيدانشجو

 . در دانشگاه به حرکت در آمده انداني صفوف دانشجونکيا

ما از "و !" مي کنی متيما از مبارزات کارگران و زنان حما "ی با شعارهايی پالکاردهازي ناني از دانشجوی اعده

 برگزار کنندگان بتياما به علت غ.  اندوستهي پانيبه صف دانشجو!" مي کنی متي ها حماتي ها و قومتيحقوق اقل

 . کنندرار آزاد را برقونيبي نتوانسته اند تراني هنوز دانشجو،یديکل

 قهي دق١١:٤٥ ساعت

 نفر از ١٠٠٠ دانشگاه تهران، طي دانشگاه ها به محگري داني از ورود دانشجویري و جلوگیسي وجود جو پلبا

 آذر ١٦ ابانيب خ دریدر جلو.  ساعت تجمع خود را آغاز کردندني تهران در ای مبارز دانشگاه هاانيدانشجو
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 . استرفتهي صورت پذيی هایري از دانشگاه درگروني باني حراست و دانشجونيدانشگاه تهران ب

 تر، با در نيي پای کمگر،ي نفر د٣٠٠ تا ٢٠٠و حدود .  گرد آمده اندی دانشجو در مقابل دانشکده فن٨٠٠ تا ٧٠٠ حدود

، !"  نژاد پاسخگو باشیاحمد: " وحدت، از جملهمير تحک دفتی به شعارهاني مزيیدست داشتن پالکاردها و پرچم ها

... و !" زنان و مردان برابر هستند"، !" جامعه استيی زن برابر با رهايیرها"، !" محکوم استیتي جنسکيتفک"

 دي آزاد بای قومنيفعال "ی خود با شعارهای با در دست داشتن پالکاردهازي کرد ناني دانشجون،يهمچن.تجمع کرده اند

 اني دانشجوی رسایادهاي از فریري دانشگاه به منظور جلوگمسجد.  تجمع نموده اندیدر صف مستقل... و !" گردند

 موفق به زي ترفند ننياما با ا.  کندی پخش می و عربیني فلسطی خود را بلند کرده است و سرودهایمبارز، بلندگوها

 گرفتند که به مي تصماني لحظه دانشجونيادر.رز نشده است مبااني دانشجویتحت الشعاع قرار دادن شعارها و سرودها

 به عمل آورده، وارد یري را که حراست دانشگاه از ورودشان جلوگیانير رفته تا دانشجوذ آ١٦ ابانيمقابل درب خ

 .دانشگاه کنند

  صبح، دانشگاه تهرانقهي دق١١:٣٠ ساعت

 مراسم روز دانشجو در ی برگزاری تهران براینشگاه ها دااني به ساعت اعالم شده از طرف دانشجوقهي دق٣٠ نکيا

 مي تصماني گشته و دانشجویزي ظهر برنامه ر١٢ ساعت ی اجتماع برانيآغاز ا.  مانده استیدانشگاه تهران باق

 . دهندامه بعدازظهر اد٥ مراسم را تا ساعت نيگرفته اند در صورت امکان ا

 مي تهران و تحکی کرد دانشگاه هااني دانشجو،يیاد دانشجو از طرف دو نهی مراسم بصورت رسمني افراخوان

 وحدت مي دفتر تحکیستيونالي ناسی برخوردهالي کرد اعالم داشته اند که به دلانياما دانشجو. وحدت، اعالم گشته است

دو  است که هر ی در صورتنيا.  نخواهند داشتهاد نني با ای ای و همکاری هماهنگچگونهيه) ١٣٨٦(در سال گذشته 

 ی دانشگاه تهران، اعالم به برگزاری دانشکده فنی ظهر و روبرو١٢ مکان، ساعت کي همزمان و در يینهاد دانشجو

 . را نموده اند١٣٨٧تجمع روز دانشجو 

 و لباس ی انتظامیروهايتحرکات حراست دانشگاه و ن.  مضطربانه استاري دانشگاه بسیتي امنطي حال حاضر شرادر

  . دانشگاه را به شدت متشنج ساخته استطي شراان،ي دانشجوانيمدروش و خروش و انتظار و جکطرف،ي از ،یشخص
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