
 

 
 

 دانشجویان انقالبی پایدار رزم  و آذر۱۶بمناسبت 

 

شانزدھم آذر امسال شصت وھفتمین سالگرد جان باختن دانشجویان انقالبی دانشگاه 
تھران، شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا، درتظاھرات ضد امپریالیستی 

 وآزادیخواھانھ دانشجویان در دانشگاه تھران است.

در سراسرکشوربا تعطیل کالسھای درس و طرح مطالبات و  آذرھرسال دانشجویان مبارز ۱۶بھ ھمین مناسبت
تداوم مبارزه، ھمبستگی  با خواست ھای  صنفی، دموکراتیک انقالبی و سوسیالیستی خود بھ میدان می آیند تا

 توده ھای زحمتکش مردم تحکیم کنند. ران ورا با مبارزات کارگ خود

جنبش دانشجوئی ایران درھمراھی با طبقھ کارگر وتوده ھای تحت ستم  ۹۹تا شانزده آذر ۳۲درفاصلھ شانزده آذر
واستثمار صد ھا حرکت انقالبی را پشت سرگذاشتھ است وھزاران دانشجوی مبارز و انقالبی در راه آزادی 

 وسوسیالیسم جانباختھ اند. 

آذر روزدانشجو میرویم کھ از یکسو تشدید استثمار وغارت و چپاول مافیای  ۱۶امسال درشرایطی بھ پیشواز 
حاکم برکشور و ازسوی دیگر تحریمھای کمرشکن امپریالیسم آمریکا و کشتار و محدودیت ھای ناشی از ناتوانی 

کارگر و زحمتکش را با مشکالت بی رژیم در مھار ویروس کرونا، دست بدست ھم داده اند و زندگی توده ھای 
شماری مواجھ نموده اند. و رژیم حاکم بھ بھانھ محدودیت ھای کرونائی و "رویاروئی" با آمریکا بھ مطالبات 
وخواست ھای کارگران وزحمتکشان پاسخ نمیدھد، اعتراضات و اجتماعات توده ھای مردم را بھ شدیدترین 

برای امپریالیستھا وازجملھ آمریکا، نھ وجود رژیم جمھوری اسالمی وجھی سرکوب میکند. در حالیکھ خطراصلی 
کھ بھ یمن تحریکات آن ساالنھ میلیاردھا دالر از فروش سالح بھ رژیمھای مرتجع منطقھ سود میبرد، بلکھ خطر 

بھ بزرگتر برای امپریالیسم آمریکا و سرمایھ جھانی رشد و ارتقای  جنبش ھای اجتماعی در ایران است کھ روز 
روز بھ سمت رادیکال ترشدن و طبقاتی شدن پیش میرود. اعتصابات گسترده کارگران و خیزش عمومی 

کھ خواستارتغییرات بنیادی درساختاراقتصادی واجتماعی و سیاسی ایران بودند،  ۹۸زحمتکشان درآبان 
ی ازتداوم آن بیم نمایانگررشد واستحکام جنبش طبقاتی است کھ ھم رژیم جمھوری اسالمی وھم سرمایھ جھان

دارند. جمھوری اسالمی کھ بھ خشن ترین وجھی درحال پیاده کردن سیاست ھای اقتصادی دیکتھ شده توسط 
سرمایھ جھانی است، ھمزمان با سرکوب  خونین جنبش ھای اجتماعی رادیکال تالش میکند نشان دھد کھ شایستھ 

نی بھ رسمیت شناختھ شده و بقایش تضمین گردد. آن است کھ از طرف امپریالیست ھا و بطور کلی سرمایھ جھا
بنا براین ضمن ھشیاری و مبارزه علیھ سیاست ھای تجاوزکارانھ و سلطھ طلبانھ امپریالیستی در ایران و منطقھ 
میباید احتمال ساخت و پاخت بین امپریالیسم آمریکا ورژیم حاکم ، بویژه بعد از روی کار آمدن "بایدن" درآمریکا 

دور نداشت. زیرا ھم سردمداران سرمایھ جھانی و امپریالیسم آمریکا و ھم طبقھ سرمایھ دار و دولت  را از نظر
اسالمی آن  ھردو دشمن جنبشھای اجتماعی و رادیکال درایران ھستند. از دانشجویان مبارز و انقالبی  
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مدام مورد ارزیابی قرار انتظارمیرود با ھشیاری تمام تاکتیک ھای مختلف رژیم  و جناح ھای مختلف آن را 
بھ ارتقای سطح آگاھی و تشکلیابی توده ھای زحمتکش مردم یاری رسانند و با شناخت بیشتری با دشمن  داده 

ودرعین حال از مصادره بمطلوب جنبش ھای اجتماعی توسط جریانات وابسطھ بھ  غدار بھ مقابلھ پرداختھ
 جلوگیری بعمل آورند.  آزادی  امپریالیستھا واپوزیسیون فرصت طلب، عوامفریب وضد

آذر تبلور پیوند ناگسستنی مطالبات ومبارزات دانشجویان با مطالبات ومبارزات طبقھ کارگر و زحمتکشان  ۱۶ 
ایران است.با تشدید مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژیم جمھوری اسالمی  و رسیدن بھ آزادی و سوسیالیسم  یاد 

 داریم .بنشجویان انقالبی  و سوسیالیست را گرامی و ھمھ دا ۳۲آذر ۱۶جانباختگان 

 

 

 پایدار باد رزم  دانشجویان انقالبی

 سرنگون باد رژیم جمھوری اسالمی  ایران 

 برقرار باد جمھوری فدراتیو شورائی ایران 

 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 
 ۹۹آذر۱۳ 
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