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یک موفقیت !
شانزده آذر سال  99با وجود بسیج نیرو های امنیتی از جانب رژیم و پلیسی نمودن
فضای جامعه و دانشگاه ها ،تجمعاتی در سطح بیش از ده دانشگاه برگزارگردید.
در شرایطی که جنبش توده ای سال  99بطور نسبی فروکش کرده و از سوی دیگر
نیروهای امنیتی با تمام توان و با روش های مختلف نظیر بازداشت،احضار،اخراج و ...
سعی در حفظ فضای امنیتی دارند ،و دهها کارگر،دانشجو و دیگر فعالین سیاسی و اجتماعی
را زندانی نموده اند ،برگزاری تجمعات اعتراضی در روز دانشجو و سر دادن شعارهای
ضد دیکتاتوری یک موفقیت و دست آورد نه فقط برای جنبش دانشجویی بلکه برای جنبش
کارگری و جنبش مردمی نیز محسوب می گردد .در چنین اوضاع و احوالی هر اعتراض و
یا اعتصابی به پیشرفت و حفظ موقعیت جنبش کمک می کند و اجازه نمی دهد تا فضای
سرکوب و خفقان کامال مسلط گردد و به مردم روحیه ادامه اعتراض و مبارزه می دهد.
همانطور که پیش بینی میشد امکان برگزاری تجمعات توسط دانشجویان در خارج از
دانشگاه ها با توجه به شرایط و مسئله توازن قوا نبود ،اما با هشیاری و درک صحیح از
شرایط و موقعیت ،برپایی تجمعات در بیش از ده دانشگاه با موفقیت انجام شد و فضای
سکوت چند ماه گذشته را شکست.
جنبش دانشجویی بمثابه یک جنبش قدرتمند ،موثرو متحد جنبش کارگری می تواند به سهم
خود نقش بسزایی در پیشروی جنبش ایفا نماید و یکی از پرچمداران مبارزه ضد استبدادی و
ضد سرمایه داری باشد .با توجه به پتانسیل موجود در جنبش دانشجویی و با درک صحیح
از شرایط و توازن قوا و فرصت های ممکن ،می توان اعتراضات دیگری را سازمان داد و
دست یاری و اتحاد با دیگر جنبش های موجود در جامعه دراز کرد.

مبارزه آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری بخش با اهمیتی از مبارزه طبقاتی موجود در
جامعه است و نه کارگران نسبت به این مبارزه می توانند بی تفاوت باشند و نه دانشجویان
از مبارزه اقتصادی و روزمره کارگران جدا هستند؛ بنابر این دو جنبش کارگری و
دانشجویی دو جنبش قدرتمند و مکمل یکدیگر در راه نابودی سرمایه داری هستند.
الزم است یکبار دیگر بر موفقیت دانشجویان مبارز و انقالبی در بر پایی تجمعات در 61
آذر تاکید کنیم و دستشان را بگرمی بفشاریم و بدین وسیله حمایت خود را از آنها اعالم
نماییم.
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