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 روز دانشجو 1401آذر  16بمناسبت  فرارسیدن زمان اتحاد فدائیان کمونیست عیه ساطالا

 دانشجویان مبارز! جوانان و

عدالت استقالل و ،زادیآسمبل مبارزه برای  «  روز دانشجو »داریم.  دانشجو  قرار آذر روز 16درآستانه 

های  آذر  یکی از جلوه  16.  های  زحمتکش مردم ایران نقش بسته است تاریخی توده  حافظه اجتماعی در

خودکامگی  طبقه حاکم و امپریالیسم   های زحمتکش مردم ایران بویژه جوانان علیه  استبداد ومبارزه توده

ق تعیین بدست گرفتن  ح و  آزادیای  است از مبارزه برای رهجاع داخلی محسوب میشود . یادواتار جهانی و

دنیائی   سوسیالیسم  و همچنین سمبلی است از  مبارزه  دانشجویان برای تحقق آزادی وسرنوشت  خویش، 

 مبارزه ای که هم چنان ادامه دارد.  ،استثمار و زور سرکوب  ری از ستم وعا

اعتراضات   پیشگامی  زنان و ش انقالبی بازیخدانشجو میرویم که   شرایطی به استقبال روز امسال در

- "زن  با شعار و  امینی(  مهسا )ژینا حکومتی قتل  با شهریور  26جتماعی اقشار مختلف زحمتکشان  که از ا

  و نوجوانان تاجوانان  ، ازمرد  زن و ،ایاین خیزش توده نان ادامه دارد. درچهم ،شد  آغاز -آزادی-ندگیز

تا   استثمار ف تحت ستم وهای مختلملیت ، هنرمندان  و  تادانسا و  زحمتکش تا معلمان سالمندان از کارگر و

قرارداد و   تحت تاثیر ارعظیم که  دنیا  خیزشاین  دارند. دگرباشان جنسی  به اشکال مختلف شرکت داشته و

 رهائی ازبرای مقدم جبهه نبرد  طخ شجویان درندا ،عمومی مترقی جهان را به همراه داشت  پشتیبانی افکار

  وبا مقاومت بی نظیر خود وداشتند  ی  قرارجنسیت سی و نج  ایهض تبعی سرکوب  و و زور، استثمار ستم و

ادامه دهندگان   نام دادند که شایسته شکنجه  نشان ان ود زن ضرب و شتم و ،لولهگتحمل    دادن شهدای بسیار و

پیکار علیه  در طول تاریخ و های انسانی دانشجویانی هستند که درجنبش انقالبی دانشجوئی و وفادار به آرمان 

 کرده اند.  جان فدابرابری  برای کسب آزادی وهای پشتیبان آنها  ست امپریالی طبقات ارتجاعی حاکم و

 !انقالبی   وز دانشجویان مبار

 طرفی از .برداشته است  دررا  اندنیتغیرقابل س سه ماه اخیر دستاورد های  خیزش ما در شر بارزات پیگیم

  آن بوده است تا این خیزش طبقه حاکم تاکنون مانع از مقاومت  سرکوب بی رحمانه  و بواسطه باوجود اینکه

 برسد اماکشورمان است به نتیجه قطعی  یزشهای انقالبی چندین ده ساله درخکه تداوم مبارزات و  عظیم

مطالبات خود به آن   مردم نیز با خواست ها و  رود تا اقشار مختلفی ازمی  مبارزه همچنان ادامه دارد و

  و ها دانشگاه دانشجویان سوی از اعالمیه  وها فراخوان ده  1401آذر  61استانه   اکنون در.بپیوندند 

  و محالت فعالین و  هاکمیته  و مردمی و فرهنگی  و کارگری مختلف هایتشکل سوی از عالی مدارس

  در تا اند کرده دعوت دانشجویان و زحمتکشان  ازعموم وغیره ها کامیون رانندگان  و مختلف کارگران

 مطالبات ،آگاهی سطح ارتقاء بزنند. عمومی تظاهرات و اعتصاب به دست  آذر 16و15و 14 روزهای

 جوانان بویژه مردم های توده که داد نشان وجهی آشکارترین  به اخیر یزشخ  شعارهای و هایوخواست 

بار  خواهند به قوانین  ارتجاعی حاکم تمکین کرده  ودیگر نمی  و خواهندنمی  را اسالمی نظام و حاکم طبقه
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ثروت   غارت و چپاول همراه با سرکوب و کشتار اقلیتی از مافیای قدرت وتشدید استثمار و مصائب ناشی از

 بردوش بکشند  .   را

ها است که دست به  سرکوب و دستگیری و  هراس از  گسترش و رادیکالتر شدن همین حرکت  یم درژر

  خود را آشکارا درنیروهای  سرکوبگر  ودانشگاه های مختلف کشور زده است  زندان ده ها دانشجو  در

را  صدها نفر، است کودکان را دستگیر کرده  نوجوانان و ،جوانان از هزاران نفر ،مقابل مردم به صف کرده

شان تا  و فرماندهان  و کسانی که دست  اند ساچمه ای زخمی شده با گلوله های جنگی و  کشته و هزاران  نفر

های دولتی  را پشت میکرفون رادیو تلویزیون  غشته است آزادیخواه آمرفق به خون  جوانان مبارز و انسانهای 

کسب آزادی و بدست   و   های توده های مردم که همانا سرنگونی رژیم حاکمفریبکارانه خواست  میاورد تا

سوی دیگر  از .هائی جزئی و صنفی تقلیل دهند تحریف و به خواست  را گرفتن سرنوشت خویش است 

 مسیر انقالبی و کنند جنبش انقالبی مردم را ازمنطقه نیز تالش می عهای امپریالیستی و کشورهای مرتج دولت 

 در دهند .  ضد استثماری و ضد امپریالیستی و آزادیخواهانه آن منحرف و به نفع مطامع و منافع خود تغییر

، چهره واقعی دوستان دروغین و  پیشرو است که  تالش بکنند  چنین شرایطی وظیفه  دانشجویان مبارز و

وبا طرح  خارج را که جز منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشند برمال کنند  داخل و ار دردشمنان فریبک

 -مسکن -کار  سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی   شعار ها و مطالباتی نظیر  شعار عمومی و سراسری

  و لیتشکل و تحزب  رفع تبعیضات جنسی و م بیان  و ، ازادی  اندیشه وآزادی زندانیان سیاسی، -زادی آ

 در متحد  را برای شرکت سازمانیافته و بیشتریزحمتکش   زمینه مشارکت توده های کارگر و طبقاتی 

مردم زحمتکش دعوت   کارگران و  همه دانشجویان، دانش آموزان و ز. ما ارا فراهم سازند  مبارزات جاری

  سرنگونی برای و بپیوندند.  حمایت کنند و به صفوف جنبش انقالبی آذر 16و 15و14های  فراخوان میکنیم  از 

  سیاسی ایران مبتنی بر اجتماعی و اقتصادی و ساختار تغییرات بنیادی در ونظام ارتجاعی حاکم  انقالبی

 . دریک جبهه انقالبی متحد بشوند ارگانهای مردمی  شوراها و

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران 

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران  

 سوسیالیسم زنده باد 
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