شانزده آذر،روز نبرد دانشجويان عليه استبداد و
امپرياليسم گرامی باد!
بار ديگر  ١۶آذر روز اعتراض متحد دانشجويان ايران عليه ارتجاع و امپرياليسم فرا ميرسد ١۶ .آذر
 ١٣٣٢روزی است که نيکسون جنايتکار ،معاون وقت رياست جمھوری آمريکا پس از کودتای
ننگين " سيا" به ايران آمده بود  .اين امر درشرايطی صورت ميگرفت که عمال امپرياليسم بر سر
کوی و بازار ،کارخانه و مزرعه ،مدرسه و دانشگاه با سالح گرم و با چوب و چماق و چاقو خفقان
می آفريدند و دانشجويان انقالبی و مبارز ناقوس مرگ رژيم بيدادگر کودتا و اربابانش را در دانشگاه
بصدا درآوردند.دراين روز سه تن از دانشجويان انقالبی و ميھن پرست شريعت رضوی ،قندچی
وبزرگ نيا قلب جوانشان طعمه رگبار آتشبار دشمن نابکار گشت و خون پاکشان ھمچون جويباری از
دانشگاه سرازيرشد وبا خون زحمتکشان درآميخت تا پيوسته ياد آور ھمبستگی ضد استبدادی ،ضد
ارتجاعی و ضد امپرياليستی دانشجويان و عموم مردم آزاديخواه ايران باشد.
.
جنبش چند سال اخير دانشجوئی ايران با الھام از نسل گذشته و دستاوردھای پربار و ارجمندی که
اين نسل برای آنھا بارث گذارد ه است خيزش انقالبی و خيره کننده  ١٨تير  ٧٨را آفريد که با جنبش
دموکراتيک ،ضد سلطنت و ضد امپرياليستی پيوندخورد .اين جنبش ناقوس مرگ رژيم اسالمی را به
صدا درآورد وھمانند  ١۶آذر بازتاب درد و رنج عمومی مردم ايران بود.
اعتراضات به حق دانشجويان ،بازتاب نارضايتی عميق توده مردم درايران است .بازتاب فقر و فساد و
گرانی وبی حقوقی درجامعه است بازتاب زندان و سرکوب وشکنجه  ،بازتاب زورگوئی ھا و خودکامه
گيھای بی حد وحصری است که قلم قادر به تصوير کشيدن اينھمه جنايت و پليديھا نيست.
حزب ما از خواست آزادی فوری وبی قيد وشرط دانشجويان زندانی  ،از خواست آزادی فوری
فعالين کارگری از آزادی بيان و عقيده ،از حقوق اساتيد اخراجی و بازگشت آنھا به دانشگاه ،از
جدايی دين از دولت و پيوند اين مطالبات با مبارزه عليه خطر تجاوز خارجی و افشای مزدورانی که
درلباس چپ و سکوالريسم به فريب مردم مشغولند وبه دالرھای آمريکا و دولت صھيونيستی اسرائيل
چشم دوخته اند دفاع ميکند و اين امر را ازجمله وظايف مھم دانشجويان چپ و انقالبی ايران می داند
.
.جنبش دانشجويی ميھن ما مانند موج آرامش پذير نيست و اين مبارزات در پيوند با کارگران
وساير زحمتکشان تا پيروزی نھايی ادامه خواھديافت.حزب کارايران)توفان ( به دانشجويان مبارز و
انقالبی درود ميفرستد واز مطالبات و مبارزه ضد استبدادی و ضد امپرياليستی آنھا قاطعانه دفاع
ميکند و بر نقش رھبری حزب پرولتری بر جنبش دانشجويی تاکيد می ورزد.
زنده باد پيکار متحد دانشجويان عليه رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی!
آزادی فوری و بی قيد وشرط دانشجويان زندانی دربند و ھمه زندانيان سياسی!
عليه تحريم اقتصادی ،عليه تجاوز نظامی ،نابود باد امپرياليسم جھانی!
زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت !
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