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گاه شارهخی افسران دالور 1359قیام روز سال ، هجده تير    دانشجویان 13٨٧قیام رپ شکوه و ربای نجات  اریان پای
  1395ربارب  25٧5 تير ماه

 از دست این شاهرخی برای نجات  ایران هوائی افسران دالور پایگاه ١359قيام   یکی، می باشد  دو خيزش بزرگ تاریخی تير سالروز ١٨

. رژیم فاشيستی این دانشجوئی بر ضد ١37٨و دیگری جنبش   جمهوری اسالمیرژیم   

 شهيد، به فرماندهی ١359در سال  دلير و ميهن پرست نيروی هوائی پایگاه شاهرخی ، درجه داران و سربازانسالروز قيام افسرانتير  ١٨

ميباشد. هدف این قيام نجات  ایران از دست  ،سرتيپ آیت محققی شهيد دیرهبری کاربر با و ،فرمانده پيشين نيروی هوائی ،سپهبد سعيد مهدیون

دآلوران با اینکه ميدانستند  در صورت این  بود.  تاریخ آخوندها بزباله دان دیکتاتوریرژیم و فرستادن  رژیم غير ایرانی جمهوری اسالمی

 بدست به نتيجه رسيدنشوربختانه این قيام پيش از  . دست زدند، همچنان با دل و جان به این خيزش تگ اسردستگيری کمترین مجازاتشان م

به  ،خود انهخونخوارهميشگی  بر پایه روش ،کشف و به آگاهی مالیان رسيد و رژیم پشتيبان رژیم سازمانهای جاسوسی کشورهای بيگانه

سخنان آرام،  .تيرباران شدندرا بدون محاکمه به پرداخت و شمار بسياری از آنان  و مردم شکنجه و آزار این افسران دالور و دیگر ارتشيان

، که گفت از کرده خود پشيمان نيستيم، در بازجوئی سرگرد فرخزاد جهانگيری پاسخ شهيد ونشان رشادت  سرتيپ محققی شهيد محکم شمرده و

و یکی از غرور برای نجات کشور یکی از با شکوه ترین نمادهای همآهنگی ملت و ارتش ایران ١359تير  ١٨خيزش  نمونه بارز دآلوری بود.

بشمار ميآید. در تاریخ ی جانبازی و فداکاریها حماسه انگيزترین  

حقوق بشر حماسه دیگری را در  اعالميۀ جهانی بر پایۀجانبازی و رشادت جوانان ایرانی برای نجات ایران و بدست آوردن حقوق حقه خود 

مالیان، پاسخ خواسته های آزادی خواهانۀ دانشجویان،  یواپسگرا رژیم ١37٨سال  تير ١٨در روز هجده تير بنام قيام دانشجوئی بوجود آورد.

 مزدورانرژیم به دانشگاه و خوابگاه دانشجویان، داد. این  سپاهی قداره بندان، لباس شخصی ها و نيروهای تازشرا با  ،این آینده سازان ایران

مورد یورش قرار دادند، در و پنجره ها را شکستند، وسایل و کتابهای  ،ان یک دژ دشمندانشگاه را، که یک جایگاه ورجاوند علمی است، به س

و یکی  فرستادندزندان اوین  ٢٠9را دستگير و به بند  شمار بسياریرد و نابود کردند، دانشجویان را مضروب و زخمی کرده، را خ دانشجویان

که رژیم جمهوری اسالمی یورش به  بنظر ميآید .باعث مرگ فجيع او شدنده و را از پنجره اشکوب سوم به پائين پرتاب کرد دانشجویاناز 

، برای دلير و ميهن پرست نيروی هوائی پایگاه شاهرخی ، درجه داران و سربازانخوابگاه دانشجویان را درست در سالروز قيام افسران

  .باشندانتخاب نموده  ،جنبش کمرنگ کردن عظمت آن

و جنبشهای ميهن  نویسند گان ا حرکت های آزادیخواهانه دانشجویاان، زنان، کارگران، آموزگاران، روزنامه نگاران وب هماره رژیم والیت فقيه

زندان ها و  رفتاری خشونت آميز و غيرانسانی داشته و دارد. وجود هزاران زندانی، اعدامی، سنگسارشده، شکنجه شده در پرستانه ارتشيان

 .است خونخوار، و نشانگر ماهيت این رژیم انتوحش و جنون حاکم دليل آشکاربر ،کشتار ميهن پرستان سياه چال ها با بدترین شرایط ممکن و

. و ایران را به ورشکستگی کشانده است تحميل کرده است و همۀ خاورميانه و جهانرا بر ایران  ضد ایران بحران های بيشماری این رژیم

برگزاری انتخابات دروغين و انتصاب حسن روحانی برای گذراندن توافق استعماری  ، برایخامنه ای با دولت اوباماآشکار شدن سازش 

.دیگری است که به پرونده رژیم افزون ميشودخيانت نا بخشودنی  ،از رژیم دنيای غرب "برجام" برای گرفتن قول پشتيبانی  

آموزگاران،  آزادیخواهانه کارگران، زنان، سرکوب های پيوسته در این سال ها، ما شاهد تداوم جنبش های نبودتير، با  ١٨اکنون در سالگرد 

.هستيم حاکميت ملی و استقرار دموکراسی و برای رسيدن به حقوق فردیجامعه،  قشرهاینویسندگان و دیگر  . 

برای استقرار یک حکومت مردمساالر در  ،و آزادیخواه ایران  ليرداعتقاد راسخ به مبارزات ملت  جبهه همآهنگ مبارزان ایرانهم ميهنان، 

و  ی آزادیخواه ایرانی همبستگی و اتحاد عمل نيروها داریم و بدین منظور خود درراه ،حکومت استبدادی والیت فقيه پس از براندازیایران 

به همبستگی فرا ميخوانيم. ،نجات ملت و ميهنبرای  نيز، را ایراندوستو دیگر نيروهای   برميداریم روشنگری دنيای آزاد گام  

 

 جبهه همآهنگ مبارزان ایران ) دربرگیرنده سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:(

انجمن زنان پارسی در ، انجمن فرهنگ ایران زمین ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت  ، انجمن ایران در داالس ، اتحاد عشایر ایران

جمعیّت ، جمعیّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه  ، جبهه ملی خارج از کشور ، پیمان برای دموکراسی ، جنبش دموکراسیپشتیبابان ، سوئد

رادیو ، حزب دموکرات مردم ایران، سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، خرد پیشگان ریشه ای

سازمان ، سازمان ایران پاد  )داالس(، سازمان ایران پاد  )آریزونا(، سازمان ایران پاد  )لوس اَنِجلس(، ستُن(سازمان ایران پاد  )هُو، آزادگان

سازمان سکوالرهای دموکرات  ، سازمـان سربـاز ، سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی، سـازمـان پیـام، ایران پاد  )شمال تگزاس(

 ، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان همبستگی ایالت عشایر، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، ایران

کنگرۀ ، ردکـانـون خـ، کانون اروپائی برای آموزش جهان بینی زرتشت، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، سازمان ملی میهنی ایران

 نگهبانان یکپارچگی ایران ، همبستگی ایرانیان

 

.از گيرندگان در خواست ميشود که این آگاهينامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


