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به مثابه یک سمبل روزی که .  آذر روز دانشجو قرار داريم١۶بار ديگر در آستانه 
و مبارزات آزاديخواهانه دانشجويان بزرگداشت مبارزاتی، فرصتی است برای 

با رژيم  "سنگر آزادی"ه برای دفاع از گراميداشت خاطره همه دانشجويان مبارزی ک
چه در رژيم سلطنت ؛ جان باختند  جنگيدند و وابسته به امپرياليسم های سرکوبگر

،مصطفی بزرگ نيا  احمد،مبارز دانشجوی ٣که با حمله به دانشگاه و کشتن 
می که با  اين روز را خونين نمود و چه در جمهوری اسال٣٢آذرسال  ١۶در شريعت رضوی   وقندچیمحدث 

  بار خونين ترها ده تیا جناين يورش به خوابگاه دانشجويابا تير ١٨  یا در جریان خيزش  و"انقالب فرهنگی"
روز دانشجو روزی است که هر ساله دانشجويان ایران، در سنت جنبش دانشجوئی  .نمود  تکراراز قبل را

امسال  .سر می دهندوری حاکم را بر عليه دیکتاتمبارز با برگزاری تجمعات اعتراضی  فرياد آزادی 
حاکم از وحشت تجمعات  رکوبگره رژیم س کند به پيشواز روز دانشجو می رودر شرايطیدانشجویان مبارز 

تهديد  احضار،اعتراضی در اين روز دانشگاههای سراسر کشور را مورد يورش قرار داده و دانشجويان مبارز را 
با دست پاچگی  جمهوری اسالمی نسردمداراو فرا نرسيده هنوز روز دانشج چرا .ندمی ک دستگيرا یو 

کرده خود را از مبارزات دانشجویان بر مال وحشت هراس و ن يچندانشجویان را آماج حمالت خود قرار داده و 
 .های اخير دارد ريشه در قدرت و عظمت خيزش بزرگ مردم ما در ماهآنها  ترس واقعيت اين است که ؟اند

روز اعتراض به  آبان ١٣ آذر هم  همانند ١۶می ترسند  جمهوری اسالمی افعين و همه مدسردمداران
سلطه ديکتاتوری و تداوم گر جنبشی گردد که بنيان شده   بر عليه رژيم وحشی حاکم تبديلعمومی

و نمايش قدرتی که توده ها  آبان ١٣به دنبال . را به لرزه انداخته استوابسته به امپریاليسم موجود 
اين خبر دهان به م نشان دادند ي رژ اینجمهوری اسالمی به های شونت و سرکوبگریه خعليرغم هم

دانشجو و غير  ،نبا آ١٣ آذر هم مثل ١۶درکه را در نورديد ها و مراکز تحصيلی  دهان سراسر دانشگاه
  ولی فقيه جنايتکار و همه ذوب شدگان در واليت به خوبی میاما .بر خواهند خاستاعتراض دانشجو به 

راديکاليزه شدن آن ناقوس مرگ محتوم گسترش و هر چه بيشتر دانند که تداوم جنبش اعتراضی مردم و 
 آذر فرا نرسيده ١۶هنوز  بهمين دليل هم هست که به. ها را به صدا در می آوردسلطه ضد مردمی آن

 آذر هم ١۶ه ندهند به بگير و ببند دانشجويان معترض برخاسته اند تا اجازنيروهای سرکوب رژیم، وحشيانه 
تاتوری لجام گسيخته ک سلطه دير عليه سيستم سرمایه داری حاکم وبمردم ما به روز اعتراض عمومی 

دانشجويان جهت جلوگيری از پيوستن  درست با توجه به چنين امری است که .يل شود تبدپيش برندگان آن
ا ر مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و بتنها د"  نيروی انتظامی اعالم کرد که مراسم روز دانشجو،به مردم

عالوه بر ممانعت از برگزاری و برپايی تجمعات "و سپس تهديد نمود که ؛ مجاز می باشد" مجوز وزارت علوم
با هر گونه تجمع خارج از محل های پيش بينی شده نيز به ) روز دانشجو(غيرقانونی و غيرمجاز در اين روز 
با تهديد  ی که نيروی سرکوب جمهوری اسالمیلب است که در شرايطجا". شدت برخورد قانونی می کند

و فرياد می کوشد از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی و پيوستن دانشجويان به مردم چماق و دشنه به 
چون خوب جمهوری اسالمی وصل است نظام که بند نافشان به هم همه کسانی  ،جلوگيری کندآزادی 

می دانند راديکاليزه شدن جنبش و جاری شدن سيل مبارزه توده ای کل نظام ظالمانه حاکم را در هم 
مثل  مردم را از پيوستن به دانشجويان بر حذر داشته و وه می آيند ن به صحيکک به ي ،خواهد شکست

ز و در محيط هاى صرفًا به صورت مسالمت آمي"به دانشجويان رهنمود می دهند که  " نهضت آزادی"
 نيز که سعی دارند خود را مدافع مردم منتظریهمچون کسانی . مراسم این روز را برگزار کنند" ىدانشگاه
  ساختارشكن و عكس العمل هایای هشعار "توسل به از هشدار می دهند که دانشجويان به  جا بزنند

 که علت راديکاليزه شدن  بياورندد این ها که هرگز نمی خواهند بروی خود کننخود داری " نامناسب 
ها و مطالبات توده   ساله استبداد مذهبی حاکم به خواست٣٠اعتراضات مردمی عدم پاسخ گوئی 

نمی توان از مردمی که زير ظلم و ستم کارد به استخوانشان رسيده خواست که بر در نتيجه  و ،ستها
 ندهند و به ساختار شکنانه است سرهای واقعی خود را که مسلمًا ارعليه عامل اصلی اين وضع شع

 مردم نباید های خود را با چنين جمله ای تمام می کنند که" رهنمود"ها معموًال  آن  !اعتراض بر نخيزند
توده براستی اگر اما . دنشوتبديل "  سوژه ای برای سرآوب مردم توسط جناح تندرو" به  کاری بکنند که



خود را فرياد زنند چرا بايد به بر حق نخواهند خواستهای ... ن و های تحت ستم، کارگران، دانشجویان، زنا
ها خواهان تحقق خواستهای عادالنه خود شده و به مقابله با نيروهای   و آیا اگر آنها بيايند خيابان

به " سوژه"سرکوبگر رژیم بپردازند آنگاه مقصر هم باید محسوب بشوند که گویا خودشان با دست خود 
تعلق نداشته و متعلق به همه جناح ها و  "جناح تندرو"که البته صرفًا به  -داده اندوبگر دست نيروهای سرک

  ؟مویدین جمهوری اسالمی می باشند

شعار های " فرياد تاکيد بر مطالبات واقعی خود و واقعيت اين است که همه کسانی که مردم ما را از
مردمی وابسته اند و به خوبی می دانند که  ضد "ساختار"بر حذر می دارند خود به اين " شکنانه  ساختار

مبارزه برای   وستمگرانه" ساختار"اتفاقا در هم شکستن همين شرط رهائی مردم ما از اين وضع نکبت بار 
   .  است مدافع همين ساختارسرنگونی همين رژيم ضد مردمی

شار ديگر جامعه پيوند يابد تجربه نشان داده که اعتراضات دانشجونی هر چه بيشتر با اعتراضات طبقات و اق
در  آذر امسال ١۶ که بايد کوشيد بر چنين اساسی است که .امکان بيشتری برای موفقيت بدست می آورد

 ه روز اعتراض بهبها محصور نشده و این روز در پيوند بين دانشجو و دیگر توده های مردم  صحن  دانشگاه
دانشجویان و توده . شودو ديکتاتوری ذاتی آن تبديل   بر جامعهحاکمسرمایه داری وابسته نظام ظالمانه 

با  را "گرددباید نابود  جناح و دسته رجمهوری اسالمی با ه"  آذر امسال شعار١۶های تحت ستم ما باید در 
  .دننهر چه رساتر فرياد زصدائی 

  !ه به امپرياليسم جمهوری اسالمیتمرگ بر رژيم وابس

  !مبارزات توده های ستمديدههر چه مستحکمتر باد پيوند دانشجويان با 

  با ايمان به پيروزی راهمان

  چريکهای فدائی خلق ايران
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