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 بیانیه شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

  99-98بمناسبت  آغاز سال تحصیلی 

 

 آموزگاران واستاداندانش آموزان،دانشجویان ،

کار وکوشش خانواده ها  برای  میشوند. راهی مدارس ودانشگاه ها ، انان کشور برای کسب علم ودانش و بمنظور تامین آینده ای بهترمیلیونها نفر از جوانان ونوجوفرامیرسد و مهر اول   

زندگی انسانی تری  برای  ، کار وعلم ودانشتامین هزینه های تحصیل و تعلیم وتربیت  جوانان با تالش  و شورو شوق جوانان برای کسب دانش  گره میخورند تا نسل جدید بتواند درپرتو 

 ینده خود رقم بزند .آ

 

فساد  تشدید استثمار وثروت اندوزی همراه باو وس ازیک وگرانی مایحتاج اولیه زندگی ،،فقر و بیکاریطرجنگخبحران اقتصادی ، که درشرایطی آغاز میشود  99-98سال تحصیلی

آگاهی وبیداری  هندهشاندن، و دیگر زحمتکشان ،دانشجویان،زنانلمانعگسترده کارگران، م تاعتصابا.برانگیحته استخشم و انزجار عمومی را، ازسوی دیگر ثروتسترده صاحبان قدرت وگ

     .درجامعه هستندکه حواهان تغییرات بنیادی  ده های مردم استتو

هزاران جوان ونوجوان  به دلیل فقر اقتصادی  از ورود به مدارس  محرومند  ویا بیش از چند سال نمیتوانند به تحصیالت خود ادامه میکنیم که  زسال تحصیلی امسال را درشرایطی آغا

 همزمان با بازگشایی مدارس در ایرانمشقت بار و سنگینی تن دردهند. طبق آمار موسسات دولتی  فتن قوت الیموتی به هر کارحصیل را رهاکرده  وبرای یادهند ومجبورند درنیمه راه ت

نیمکت نان بجای نشستن روی این نوجوا ها است کهانواده خ.یکی ازدالیل بازماندن این نوجوانان وجوانان ازادامه تحصیل فقرمیلیون کودک به دالیل متعدد از تحصیل بازمانده اندندچ

به دلیل اینکه کودکان  .ابتدایی است بیشترین افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ، دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان قمناط درناسان ، بگفته کارشند.روانه بازار کارمیشو، مدرسه

درصد به دوره متوسطه  ۳۰تا  ۲۰دانش آموز  ۱۰۰از هر  ».برای آنها دشوار استندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز  فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از دبستان را

بمراتب ، است پانزده درصد مردان و سی درصد زنان هنوز سواد خواندن و نوشتن ندارند . این آمار درمناطقی که زبان مادری شان غیر از زبان رسمی فارسیعالوه براین ،  ".نمی رسند

وقتی وارد مدرسه میشوند مجبورند به زبان دیگری  تحصیل کنند .و این تبعیض در کنار سایر ، سن مدرسه تنها به زبان مادری خود تکلم کرده اند ودردناک تراست . کودکانی که تا بیشتر

 شود.تبعیضات  یکی از بزرگترین موانع  ادامه تحصیل و رشد و شکوفائی کودکان ونوجوانان و جوانان محسوب می

ارتجاعی مذهبی   عوامل زیاد دیگری هم هستند که در استفاده  دانش آموزان ودانشجویان از علم ودانش وتجربیات پیشرفته بشری  مانع ایجاد میکنند. قوانین ، درجمهوری اسالم زده ایران 

الش اند تا جهل و خرافه پرستی را به زور سرنیزه و رانیده است. آنها شبانه روز درتس ودانشگاه ها گستروسنت های زن ستیزانه درکنار تیغ سرکوب، همچنان سایه شوم خودرا برسرمدا

راه شکوفائی استعداد ها  ورشد و تکامل جوانان را سد ، درمغز جوانان فروکنند. با برپا کردن تفتیش عقاید و جو ترور وخفقانسرکوب  وبا توسل به انواع واقسام وسائل تبلیغی و ترویجی 

عمال میگردد. حجاب اجباری ، جدا کردن آنها از پسران و تحمیل مقرراتی سنگین از جمله مظاهر تبعیض و سرکوب زنان درجمهوری  بر زنان ودختران تبعیض مضاعف ا میکنند .

 اسالمی است که یکی از موانع عمده  شادی و نشاط و رشد وشکوفائی دختران دانش آموز ودانشجو محسوب میشود. 

 انان مبارز دانشجویان وجودانش آموزان، 

فرصت را برای قلع و قمع فعالین کارگری ،معلمان،دانشجویان،زنان  ، طر درگیریهای نظامیخو ریکابا آمتشدید تنش  به با توجه رژیم .درشرایط ویژه ای آغاز میشود 99-98صیلی سال تح

و اعمال شنیع ترین روشهای شکنجه واعتراف گیری توسط باند  دستگیری، کشتار وزندانبه سرکوب گسترده روی آورده است. اما برغم وض  غنیمت شمرده رویسندگان و هنرمندان معتنو

یم ژوخواست های  مردم بتدریج رادیکالتر  شده و چهارچوب ها و ساختارهای ر مطالبات وشعارها، کارگران پیشرو و درنتیجه تالش نیروهای انقالبی و جوانان پیشرو جامعه های حاکم ، 

 . نهاده استرا پشت سر

درپیکار ، ،عدالت اجتماعی  وسوسیالیسمدرچنین شرایطی است که بازشدن مدارس ودانشگاه ها ازحساسیت ویژه ای برخوردارمیشود. دانشگاه ها که ازدیرباز بمثابه سنگردفاع ازآزادی  

وبا توجه به مشارکت موثر دانشجویان  وجوانان در سازماندهی حرکتها بازی کرده است.برعلیه طبقات ارتجاعی و حکام وقت نقش مهم  وپیشروی  ارگر وخلقهای زحمتکش ایرانطبقه ک

 به کانوندراتحاد با کارگران   ین بارکه مبادا دانشگاه ها ومدارس اهستند بشدت نگران،رهبران جمهوری اسالمی اخیر سالهایدر حمایت ازمطالبات ومبارزات کارگرانوطرح شعارها و

  .های مقاومت وسازمانیابی و گسترش مطالبات ومبارزات مردم تبدیل شوند

 

ه میتوانند در ن هائی کرو دردانشگاه ها ومدارس  شود .کانوبا ایجاد جو رعب و هراس مانع  از شکل گیری کانون های سازمانیافته وآگاه وپیش با آغاز سال تحصیلی جدید رژیم برآن است

برعلیه کلیت رژیم نقش مهمی بازی کنند.  موفقیت و عدم موفقیت  رژیم بستگی کامل به سطح آگاهی،  گستردگی و  مختلفارتقای سطح آگاهی و سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی 

الزم است دانشجویان، دانش آموزان وجوانان پیشرو  با جمعبندی از تجارب گذشته  و از زاین رو تداوم جنبش دانشجوئی و قدرت سازماندهی و تجربه و تدبیر عناصر پیشرو آن دارد. ا

ن و عوامل رژیم جداسازند . و درمبارزه طریق کارگران پیشرو وجوانان محالت زمینه های پیوند جنبش های اجتماعی را فراهم آورند . صف مستقل خود را دربرنامه و عمل از سازشکارا

ستم  وسایر اقشار  دکامگی و مبارزه علیه  مافیای قدرت و ثروت و رژیم ارتجاعی حاکم، شعارها و مطالبات کارگران ، زنان ، جوانان ، بیکاران ، خلقهای تحتکوب و خوعلیه سر

 سازفراهم نمایند. دی سرنوشتبرای نبر دریک جبهه انقالبیزحمتکش جامعه را  طرح و زمینه  اتحاد صفوف کارگران و زحمتکشان و دانش آموزان ودانشجویان را

 

 زنده باد اتحاد وهمبستگی همه جوانان ، دانش آموزان ودانشجویان ، کارگران وزحمتکشان سراسر کشور      

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران     برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران 

 زنده باد سوسیالیسم 
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