
 

  آذر  ١۶                      رضایت=سکوت
 ییدانشجو روز اعتصاب و تظاهرات

با درود به مردم سبز اندیش ایران زمين بویژه 
اند  دانشجویان و جوانان عزیر که تا به امروز نشان داده

بدرستی خواهان آزادی و دموکراسی هستند و تا رسيدن 
در روزهای پس از انتخابات . به آن عقب نخواهند نشست

شاهد آن بودیم که مردم به هر نحوی و به هر سبکی از 
بود استفاده حکومت  ز از آِنوایی که تا دیره تمامی مناسبت

خواه ایران را به گوش دیکتاتوران و  کرده و صدای ملت آزادی
مردم و بخصوص  ،در همين راستا. اند جهانيان رسانيده
آدر که روز دانشجو  ١۶ایرانی تصميم دارند   دانشجویان آزاده

. ل کنندنام دارد را به روز اعتصاب و تظاهرات دانشجویی تبدی
های سراسر کشور  هآذر در تمامی دانشگا ١۶لذا در روز 

ها  دانشجوبان در کالس...) ونور   پيام آزاد، سراسری،(
ها  شرکت نخواهند کرد و همزمان در دانشگاه

بر عليه این حکومت جهل و جور و فساد به 
  . هرات دست خواهند زدتظا

  آذر ١۶ :ما  وعده
 های ایران  جمعی از دانشجویان دانشگاه
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