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  در جامعه حاکم استی عدالتیتا ب

د شعله آتش مبارزه دانشجو خاموش نخواهد ش  
  ١٣٨٧ آذر دهمهفشنبه يک                                                                          و خودرراني از کارگران ایجمع

  
  همکاران و فرزندان دانشجو

  آذر سمبل سنت١٦.  آذر ، روز دانشجو هستيم ١٦در آستانه فرارسيدن 

 ضد امپرياليستی جنبش دانشجويی ، بمثابه -مبارزات ضد استبدادی 

  .در ادوار گوناگون تاريخ معاصر ايران است  جنبش پيشاهنگ اجتماعی

 ضد استبدادی و دانشجوروز خاصی ندارد دانشجو نماد جنبش آگاهی

  .عدالت و آزادی است خواهان

 درصد دانشجويان فرزندان ما کارگران و زحمتکشان فقير ٪٨٠بيش از 

هستند ودانشجو همکاران دانشجواکنون خيلی ازجامعه مادر .هستند جامعه

درون اين جامعه احساس بی عدالتی را دروچهره فقر استخوانبا گوشت و

 دانشجو از خود می پرسد که چرا جامعه.عريان جامعه سرمايه داری را نيز می بيند  د و چهرهفقر را می بين .می کند

دانشجو از خود  .زندگی می کنند دسترنج ديگران به راحتیمی کنند و عده ای با استفاده ازعده ای کار .اينطوری است

و . اختيار دارنددرصد ثروت جامعه را در ٪٨٠که بيش از  اختيار عده ای است پرسد چرا تمام امکانات جامعه درمی

 خود می پرسد چرا عده ایدانشجو از .هم سفرمان خالی استرود و لی بازببايد به سرکار روزهرمن کارگرآنوقت پدر

دارد و انديشه می کند و برای اين چه جامعه ای است دانشجو فکر .دارند ولی ديگران دهها شغل دارندجامعه کار ندر

   .ن وضعيت غير قابل تحمل می شودوی اي

پی يافتن اين  هستند در سر کار در پدر و مادر است که در ظلمت شبهای که دانشجو همچون چراغی در هر خانه ای

قابل قبول است دانشجو زمانی که تمام آرزوی وی رسيدن به  بی عدالتيها است برای دانشجو جامعه طبقاتی غير

  .هنوز کتاب خودر ا باز نکرده با چهره جامعه طبقاتی آشنا می شود و.دانشگاه بوده قدم می گذرد 

يافتن علت فاصله جامعه طبقاتی نمی   آيا تا حاال از خودپرسيده ای چرا دانشجو تا دانش آموز است زياد درپی

ذرد با پا به دانشگاه می گ ولی وقتی دانشجو.يکسانی دارند چون هر دانش آموزی در محله خود تقريبا زندگی.گردد

 واينجا است که دانشجو به فکر فرو می رود و. شود که از اقشار گونا گون جامعه هستند طيف از دانشجويانی آشنا می

  .دانشجو نمايان می شود  آمال کعبه آرزوهای وی که تحصيل و کسب مقام باالتر بوده فرو می ريزد و چهره ديگر

سنگر هيچ دانشگاهی در هيچ کجای هرگز جو می شود و اينجاست کهتعيين کننده برای دانشعنصرآگاهی و مبارزه دو

  .وهر روز برای دانشجو روز مبارزه می شود. نمی شود دنيا که جامعه از بی عدالتی رنج می برد خاموش

اينجا است که عنصر آگاهی و .شد تا بی عدالتی در جامعه حاکم است شعله آتش مبارزه دانشجو خاموش نخواهد
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چراغ راه آينده دانشجو خواهد  علمی از مبارزه  درست با کسب تجربيات از گذشتگان وبا درکتشخيص راه 

  .راه خود و ديگران را سخت تر کردند.توجه ماندند دانشجويانی که به اين تجربيات بی.بود

  زدانشجويان عزي
با .ل مبارزه در اين راه هستيد دانشجويان سمب تنها راه رهائی ما کارگران رسيدن به يک جامعه غير طبقاتی است شما

  . آذر روشن شده خاموش گردد١۶چراغی که  بر افراشتن شعله آگاهی اجازه ندهيد

تبريک گفته واين روز را همراه با دانشجويان  را به تمام دانشجوياندانشجورسيدن روزفرارما کارگران ايران خودرو 

  .معزيز گرامی می داري

  

  و جمعی از کارگران ايران خودر

  ٨٧ آذر ١۵

 


