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  )کارگر راه( سازمان کارگران انقالبی ايران  اعالميه

   به مناسبت روز دانشجوبه مناسبت روز دانشجوبه مناسبت روز دانشجو
   آذر، کابوسی ديگر  آذر، کابوسی ديگر ١۶١۶و و ...... ...... 

  برای استبداد حاکمبرای استبداد حاکم
جنبش دانشجويی ايران، امسال در حالی برای برگزاری پنجاه و ششمين 

 و گرامی داشت خاطره ی بزرگ نيا، قندچی و ١٣٣٢ آذر١۶سالگرد 
يد جنبش دانشجويی آن سال، آماده شده است که شريعت رضوی، سه شه

در فضای اعتراضی جنبش مردمی، از آغاز سال تحصيلی، دانشگاه، هر 
 .  آذر بوده است١۶روزش ، 

حضور اعتراضی دانشجويان دانشگاه های گوناگون کشور، آرام و قرار 
 اعتراضات دانشجوئی،  .از مأموران امنيتی و انتظامی رژيم ربوده است

، اعتراض تنها بخش کوچکی از فعالين دانشجويی نيست، بلکه در ديگر
اعتراضات چند ماهه اخير و بويژه اعتراضات آذرماه، اين اکثريت 

 .هستند که پرچم مبارزه را بر دوش می کشند  دانشجويان
 همين ويژه گی است که عليرغم احضارهای گسترده و دستگيری های 

پيش   نشجويی را هم چنان با قدرت بهبسيار و تهديدات روزمره، حرکت دا
همبستگی دانشجويی، توانسته است گرايشات گوناگون درون . می راند

جنبش دانشجويی را در کنار هم گرد آورد و برای اعتراض به مشکالت 
موجود در محيط های دانشجوئی و هم چنين برای همراهی و همگامی با 

 .مل کندجنبش ضد استبدادی مردم، هم چون تن واحدی ع
 شايد بتوان گفت اين مهمترين دستآورد مبارزات کنونی دانشجويان کشور 

بدون همبستگی گرايشات گوناگون درون جنبش دانشجويی و بدون . است
همراهی و همگامی توده ی دانشجو، امکان رشد و گسترش حرکت های 

می . دانشجويی بسيار محدود و احتمال سرکوب آن افزايش می يافت
 .ين دستآورد را به خوبی پاس داشتبايست ا

 همبستگی ميان دانشجويان و احترام به عقايد و نظرات همديگر و به 
رسميت شناختن حضور گرايشات گوناگون درون جنبش دانشجويی، ضمن 
تاکيد بر اشتراکات مبارزاتی، قدرت دانشجويان را در سنگرهای طبيعی 

م اين قدرت، به حد  اما حفظ و تداو .خود به شدت افزايش می دهد
تمامی تالش های . يافتگی فعالين دانشجويی بستگی تام دارد سازمان

مأموران امنيتی و پليسی رژيم اسالمی بر آن است که با دستگيری فعالين، 
آن ها با حيله های . به قدرت و تداوم مبارزاتی دانشجويان لطمه بزند

 . گوناگون سعی در شناسائی اين فعالين دارند
قدرت دانشجويان به آن است که از يک سو، فعالين شان سازمان يافته اما 

و متشکل بوده و با استفاده از ارتباطات طبيعی با توده ی دانشجو پيوند 
 باشند و از ديگرسو، با هنرمندی در تلفيق کار مخفی و علنی  داشته

رو اين امر از آن . بکوشند و از اين طريق تداوم مبارزاتی را تضمين کنند
نيز ضرورت دارد که هرچه دامنه ی جبنش گسترده تر می شود، تالش 

برای مقابله با اين . رژيم اسالمی برای سرکوب آن نيز افزايش می يابد
خطر، نه تنها تلفيق کار علنی و مخفی ضروری است، بلکه فعالين 
دانشجويی بايد برای ايجاد هسته های مخفی که پايداری و تداوم مبارزه را 

  .ين نمايد نيز با جديت عمل کنندتضم
جنبش دانشجويی کشور، ديگر محصور در چند دانشگاه و دانشکده آن 

 ميليون دانشجو   و نيم٣حضور بيش از .  در چند شهر بزرگ نيست هم
 شهر کشور، دامنه ی جنبش ۵٠ دانشگاه بزرگ در ٢٠٠در بيش از 

 .دانشجويی را به خوبی نشان می دهد
 مرکز دانشگاهی دانشگاه آزاد به ۵٠ ميليون دانشجو در  از اين تعداد يک

اين نيروی سراسری اکنون دارای قدرتی است که . تحصيل مشغول هستند
اگر اين نيروی سراسری، . سرکوبگران اسالمی را بشدت ترسانده است

متحد و يک پارچه عمل کند، نه تنها نيروی سرکوب را پراکنده خواهد 
ت خود را به سراسر کشور خواهد رساندو به ساخت بلکه صدای اعتراضا

 اعتراضی و سراسری وارد معادالت سياسی کشور  عنوان يک جنبش
 . خواهد شد

  يافته و هم آهنگی اما رسيدن به چنين امری، نياز به ارتباطات سازمان
ايجاد ارتباطات مطمئن ميان فعالين دانشجويی دانشگاه های . دارد

 های سراسری دانشجويی و چه در قالب گوناگون، چه در قالب تشکل
.  سراسری دانشجويان باشد ارتباطات طبيعی، می تواند زمينه ساز تشکل

حمايت دانشجويان دانشگاه های بزرگ از دانشجويان شهرهای کوچک و 
در شهرهای کوچک و . پخش اخبار مبارزاتی آن ها ضرورتی تام دارد
 پليسی با حضور سنگين دانشگاه های دورافتاده، نيروهای امنيتی و

امکان مانور بيشتری دارند و اين بخش از دانشجويان هنوز تجارب 
  . دانشجويان دانشگاه های برزگ بويژه در تهران را ندارند

جمعيت ميليونی دانشجويی کشور، ديگرمحدود به بخش کوچکی از 
 بخش وسيعی از  .جوانان خانواده های متوسط و باالی جامعه نيست

انشجويی کشور اکنون با هزاران رشته با توده ی کارگران و جامعه د
شان با استادان، با  آن ها جدا از ارتباطات. زحمتکشان در ارتباط است

توده ی دانش آموزان و جوانان و معلمان نيز به راحتی در ارتباط قرار 
 .می گيرند

  اين ارتباط چه از طريق ارتباطات دانشجويان با محيط های تحصيلی و
همين امر شرايط . چه از طريق ارتباطات درون خانوادگی امکان پذير است

ارتباط دانشجويان با . انتقال آگاهی و تجارب را به راحتی مقدور می سازد
دانش آموزان و جوانان، در صورتی که کار مؤثری در آن صورت گيرد 

 . می تواند به بسيج يک جمعيت بيست و چند ميليونی کمک کند
پيوندهای . باط با دانش آموزان، تنها کانال ارتباطی آن ها نيستاما ارت

دانشجويان به عنوان بخش آگاه و مورد احترام خانواده ها، امکان تماس 
ارتباطی که . و ارتباط آن ها با کارگران و زحمتکشان را فراهم می سازد

  می تواند زمينه ی همکاری ها و حمايت های متقابل جنبش دانشجويی و
همين ارتباط، پيوند دانشجويان با جنبش زنان را . رگری را فراهم آوردکا

 .نيز فراهم ساخته است
 دختران دانشجو، در جنبش زنان نقش قابل ستايشی داشته اند و در انتقال 

وجود چنين ارتباطات . اخبار مبارزات جنبش زنان فعاالنه عمل کرده اند
اين ظرفيت را در جنبش طبيعی، اگر به درستی به کار گرفته شود، 

دانشجوئی ايجاد می کند که بتواند در مبارزات ضداستبدادی موجود 
همچون تسمه اتصال جنبش های اجتماعی گوناگون عمل کند و بُه 

اين امر در شرايطی که استبداد حاکم با سرکوب . گسترش آن کمک کند
ميت خشن، اجازه فعاليت های حزبی مستقل و مردمی را نمی دهد، از اه

بی جهت نيست که در خالء احزاب مؤثر، فعال . ويژه ای برخوردار است
و مستقل سياسی، جنبش دانشجويی گاه به صورت يک حزب سياسی عمل 

  .می کند
   توده ای بودن اعتراضات ضداستبدادی دانشجويان، سراسری بودن 

حرکت های اخيرشان، و ظرفيت شان برای اتصال به ديگر اقشار مردمی 
اد همآهنگی ميان آن ها، سه ويژه گی جنبش دانشجويی اخير است و ايج

 . که ترس را بر حاکمان اسالمی مستولی کرده است
اعتراضات گسترده ی دانشجويان از آغاز سال تحصيلی تاکنون؛ نقش 
دانشجويان در حرکت های پرشور مردمی و شهيدان جنبش دانشجويی در 

 اسالمی برای جلوگيری از چند ماهه اخير، باعث شده است که دولت
.  آذر، تمامی امکانات خود را به کار گيرد١۶برگزاری با شکوه سالروز 

 دانشجو بازداشت شده اند؛ صدها تن از ٧٠در يک ماهه اخير بيش از 
دانشجويان احضار شده و به آن ها هشدار داده اند، از حضور بسياری از 

با انتشار بيانيه های دانشجويان در دانشگاه ها جلوگيری شده است، 
تهديد آميز، به دانشجويان هشدار داده اند تا از محوط های دانشگاهی 
خارج نشوند؛ ارتباطات اينترنتی را مختل ساخته اند؛ خبرنگاران خارجی 

و در کنار آن نيروهای سرکوب لباس ... را ممنوع الخبر کرده اند و 
ه باش درآورده اند تا از  را به حال آماد شخصی،سپاهی، امنيتی و انتظامی

 . حرکت اعتراضی مستقل دانشجويان، در روز دانشجو، جلوگيری کنند
 

 آذر امسال، حلقه ای از سلسله زنجير اعتراضات ١۶آن ها دريافته اند که 
و تظاهرات ضداستبدادی مردم است که نمونه های آن را در روز قدس و 

در واقِع . م افزوده استو اين بر ترس سرکوبگران حاک.  ّآبان ديديم١٣
امر استبداد دينی تا هم اکنون شکست مفتضحانه ای خورده است و جنبش 

با اين حال .  روز دانشجو را گرامی داشته است دانشجويی بطور روزانه
حلقه ی اخير از زنجيره ی اعتراضات توده ای، از آن جا که از جمله 

" قانونی"و حفاظ روزهای به اصطالح يوم اهللا رژيم نيست، و پوشش 
 . ندارد، بيشتر در معرض سرکوب قرار گرفته است

اين نکته ای است که بايد مورد توجه فعالين و سازمانگران جنبش 
اتخاذ هوشمندانه ی تاکتيک هايی که امکانات . دانشجويی قرار گيرد

سرکوب را محدود ساخته و هزينه های مبارزات دانشجويی و مردمی را 
 توجه داشته  . دهد از اهميت ويژه ای برخودار استدر اين روز کاهش

 آذر، حرکت مستقلی است که تاريخچه ١۶باشيم حرکت اعتراضی 
 نيروهای دمکراتيک و چپ را  مبارزات ضداستبدادی و ضد امپرياليستی

پاسداری می کند و از اين رو مورد نفرت روحانيون حاکم و دستگاه 
 .واليت است

  :بقيه در صفحه 
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 )٢٠٠٩دسامبر ۴ برابر١٣٨٨ آذر ١٣جمعه  ( ۵شماره ليست 
شما نيزبرای ثبت درتاريخ مبارزات مردم 

ليست شعارهای درون کشوررا تکميل  ايران
 !کنيد

  اميرجواهری لنگرودی 
  :يادداشت پنجم 

و ) روز قدس (مردمان ما دوحرکت برزگ آخرين جمعه ماه رمضان 
ن دربرابرما اکنو.  آبان درايران را پشت سرگذاشتند ١٣
توده وسيع جوانان و دانشجويان .قراردارد ) روزدانشجو(آذر١۶

باشد که . سراسرايران،خود رابرای اين روزآماده می سازند 
آذرامسال با جنبش وسيع مردمان ايران گره خورد وتوده وسيع ١۶

 خانواده های – پرستاران – معلمان – دانشجويان - جوانان–زنان 
 خانواده های قتل – مادران عزا –ناپديد شده گان  مادران –اعداميان 

های سياسی زنجيره ای وکارگران وبی چيزان سراسرکشوربا همراه 
آحاد مردم ايران باپس گيری مطالبات خود که با شعارهايشان تعريف 

  . می گردد ازننگ رژيم آدم کشان جمهوری اسالمی ايران، رها گردند 
  : همانگونه که پيشتر آوردم 

 شعارهاراازميان گزارشات،فيس بوک ها،يوتوپ ها،ايميل اين
  .هاومطالب تويتردرون کشورفراهم آوردم 

درصورت امکان تکميل اش کيند تابرای اين مرحله ازتاريخ مبارزات 
  مردم ايران درس آموزباشد  

می توان وبايدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررويی باآتش گلوله 
ع جمهوری اسالمی وايستادگی ها وتوپ وتانک تماميت ارتجا

 زنان و مردان وهمراه – پسران -ومقاومت ميليون ها تن ازدختران
  !شده گان يک پيکارتوده ای درسراسرايران آموخت 

  :شعار ها 

   
  

: مقصد/  خرداد ٢٢: مبدا: مرگ بر ديکتاتور، اتوبوس در راه است 
  در آ١۶ايستگاه بعدی /  آبان ١٣ايستگاه قبلی / دمکراسی

  از استبداد بيزار است / دانشگاه بيدار است 
  از ديکتاتور بيزار است/ دانشجو بيدار است
  ذلت نمی پذيرد/ دانشجو می ميرد 
  استبداد می لرزد / دانشجو می رزمد
  بجنگ تا بجنگيم 
  بازی ادامه داره / ديکتاتور بيچاره 

  اوين شده دانشگاه / ايران شده بازداشتگاه 
  حمايت حمايت  / دانشجوی با غيرت
   آذرهم مياد١۶/ بسيجی آماده باش 

  دانشگاه را رها کن / بسيجی حيا کن 
نهضت دانشجويي، آماده / ديكتاتور، ديكتاتور، اين آخرين پيام است

   قيام است
  تا سرنگونی رِژيم / دستا مونو به هم بديم

  ايستاده ايم تا پايان / مامادران قيام
   تدشمن خون مل/ بيسجي بي غيرت

   ايران را پس مي گيريم/ مي جنگيم، مي ميرم، دشمنو ، پس ميرونيم
  بشنو شعار ملت/ اي رهبر بي غيرت
   دروغ ميگه قاتله/ اون آه ميگن عادله

   بزودی سرنگونه / خامنه ای بدونه 
  بجز ديکتاتور/ مرگ بر هيچکس

   رهبر الدنگ نميخوايم/ پرچم خرچنگ نميخوايم
  نگ ما رهبر الد/ ننگ ما ننگ ما

  با پول نفت وقيحه/ واليت فقيهه 
  مايه ننگ ملت / واليت سفاهت

  کشورمو رها کن / ديکتاتور حيا کن 
  بزودی سرنگونه / خامنه ای بدونه 
  خمينی چشم براته/ ای رهبر آزاده

خامنه ای جز خودکشی راه / توپ، تانک ، بسيجی ديگر اثر ندارد 
  ديگر ندارد 

  وربجز ديکتات/ مرگ بر هيچکس
 کشورمو رها کن / ديکتاتور حيا کن 
   راي نجات ما آو/ حق و حقوق ما آو

   تو دشمن ملتي/ احمدي لعنتي
  آخر نگفتی آن شصت و دو درصدت گو؟

   احمدي رو بشورش/ پليس ضدشورش
آخوند باالي منبر، هيچوقت آدم / آزادي انديشه، باريش و پشم نميشه

   نميشه
  تو چيب پوتين دست / عدالت،عدالت،عدالت دروغين

   بمب اتم نميخواد/ ايران سبز و آزاد
   تنها پناه ملت/ جمهوري ايراني
  عامل افتضاحات / سپاه و اطالعات
  خجالت ،خجالت / وکيل ضد ملت 

دمکراسی چينی و روسی نمی / ديکتاتور دينی نمی خوايم نمی خوايم 
  خوايم نمی خوايم 

 ١٣٨٨ آذر ١٣جمعه 
، برای مقابله با انتخاب مجدِد کانديدای اصالح طلِب رياست جمهوری 

نظر کرده دستگاه واليت به راه افتاد ، اکنون بيش از شش ماه دوام 
آورده و به يک جنبش ضد ديکتاتوری آشکار عليه نظام واليت فقيه 

دوام ، ژرفش بی وقفه ، و خصلت توده ای انکار . تبديل شده است
 جمهوری اسالمی با بزرگ ناپذير آن جای ترديدی باقی نمی گذارد که

. ترين چالش توده ای عليه موجوديت سی ساله اش روبرو شده است
اين جنبش به کجا می رود؟ ظرفيت های آن چيست؟ و چگونه می 
تواند به ديکتاتوری حاکم پايان دهد؟ اين ها از جمله سؤاالتی هستند 
که فضای بحث و هم انديشی توده ای بی سابقه ای را در ميان 

انيان به وجود آورده و انبوهی از مخالفان جمهوری اسالمی ، با اير
. گرايشات سياسی و فکری گوناگون ، می کوشند به آنها جواب بدهند

در همراهی با اين مبارزه و هم انديشی توده ای است که الزم می دانم 
که حوصله خواننده را ( در سلسله يادداشت هايی تا حد ممکن کوتاه 

رورت توجه به پاره ای نکات را به مبارزان آزادی ض) نيازارند 
  . يادآوری کنم

  تظاهرات سياسی و حرکت های مطالباتی
نشان داد )  آبان ١٣در ( آخرين قدرت نمايی جنبش ضد ديکتاتوری 

که ظرفيت انفجاری و قوام يافتگی اين جنبش فراتر از آن است که 
به . ب خفه اش کنددستگاه واليت بتواند با شيوه های معمولِ  سرکو

و سيزده آبان به جرأت می توان گفت که همه " روز قدس"تجربه 
برای تجمع و راه پيمايی در جمهوری ) و ُمجاز ( مناسبت های رسمی 

اسالمی ميدان زورآزمايی جنبش ضد ديکتاتوری مردم و دستگاه 
بنابراين می توان اميدوار بود که ادامه جنبش در . واليت خواهد بود

  . انداز بی واسطه تقريبًا تضمين شده باشدچشم 
) حتی ( ترديدی نيست که ادامه جنبش ، خود يک دست آورِد بزرگ و 

ادامه جنبش . تاريخی است ، اما به تنهايی برای پيروزی کافی نيست
مهم است ، زيرا در مقياس توده ای آگاهی می بخشد ، بسيج می کند ، 

د و مهم تر از همه ، تجارب سازماندهی را عميق تر می ساز
ولی فراموش نبايد . محدوديِت توان ديکتاتوری را به نمايش می گذارد

کرد که ادامه جنبش بدون گسترش دامنه آن ، فقط تا حد معينی امکان 
پذير است و جنبشی که نتواند گسترش يابد ، بعد از مدتی فروکش می 

شدن آن بعالوه ، گسترش دامنه جنبش و توده ای و سراسری . کند
حقيقت اين . است که می تواند توازن نيرو را به نفع مردم به هم بزند

است که مسأله اصلی جنبش اعتراضی مردم ايران اکنون ديگر ادامه 
  . حرکت نيست ؛ بلکه ادامه گسترش يابندۀ آن است

اما گسترش دامنۀ جنبش چگونه می تواند صورت بگيرد؟ تالش برای 
 نمی تواند و نبايد در حوزه تدابير و تکنيک يافتن پاسخی به اين سؤال

زيرا مانع اصلی بر سر راه گسترش . های سازماندهی ، محدود بماند
دامنه جنبش هنوز پيش از هر چيز ديگر توازن نيرو است و اين 

اولين و . مشکلی سياسی است که صرفًا با تدابير تکنيکی قابل حل نيست
ی اين است که چگونه می مهم ترين مسأله هر جنبش ضد ديکتاتور
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هرگز نبايد فراموش بکنيم که مخالفت . تواند تيغ سرکوب را کندتر کند
علنی و مستقيم با ديکتاتوری عمومًا هزينه سنگينی دارد ؛ سنگين تر 

بعالوه ديکتاتوری با . از آن که اکثريت بزرگ مردم توانش را دارند
مال توده ای تر شدن قانونيت قابل جمع نيست ، به ويژه هنگامی که احت

در نتيجه ، تشديد سرکوب معموًال . مخالفت علنی با آن بيشتر می گردد
طبيعی ترين همزاد هر جنبش ضد ديکتاتوری است و تا مرحله معينی آن 

و باالخره ، وحشت مردم از سرکوب يکی از کليدی . را همراهی می کند
 توانايی تشديد ترين شرايط ادامه ديکتاتوری است و تا زمانی که رژيم

سرکوب را داشته باشد ، وحشت از آن در ميان اکثريت بزرگ مردم 
با توجه به نکات ياد شده ، در افق . کامًال طبيعی و قابل فهم است

مشهود کنونی ، گسترش کيفی دامنه جنبش ضد استبدادی صرفًا از 
زيرا هزينه شرکت . طريق ادامه و تکرار تظاهرات سياسی ناشدنی است

  . آن هنوز برای اکثريت بزرگ مردم بسيار سنگين استدر 
اما اکثريت مردم تماشاگران بی تفاوِت تظاهرات اعتراضی نيستند ، بلکه 
با همدلی انکار ناپذيری آنها را همراهی می کنند و مهم تر از اين ، آنها 
به خاطر مشکالت فزاينده معيشتی شان به رويارويی با رژيم کشيده می 

اخبار و قرائن نشان می دهند که حرکت های مطالباتی همه . شوند
کارگران و زحمتکشان در شش ماهه اخير در مقايسه با سال قبل 

فراموش نبايد کرد که تظاهر به مستضعف . آشکارا بيشتر شده اند
نوازی هميشه يکی از حربه های اصلی جمهوری اسالمی برای ايجاد 

سويی و نا هم زمانی مبارزات ناهم . شکاف در مبارزات مردم بوده است
اقتصادی و معيشتی اکثريت زحمتکش جامعه با مبارزات فرهنگی و 

سياسی عليه رژيم هميشه يکی از عواملی بوده که تراکم کافی فشار  
اما اکنون برای . نارضايی توده ای بر رژيم را دشوار می کرده است

رای هم اولين بار در طول حيات جمهوری اسالمی شرايط مساعدی ب
سويی و هم زمانی و حتی پيوند ميان مبارزات بخش های مختلف مردم 

جمهوری اسالمی به وضعيتی رانده شده که ناگزير . به وجود می آيد
است درست در حين رويارويی با يک جنبش ضد ديکتاتوری پرنفس ، 

اين وضعيت نمی . نان از سفره به حِد کافی بی رونق زحمتکشان بربايد
ی هميشه دوام بياورد ، زيرا مجموعه عوامل به وجود آورنده تواند برا

بنابراين تا فرصت از دست . آن معلوم نيست تا کی ثابت خواهد ماند
نرفته بايد برای هم سويی و هم آهنگی ميان مبارزات سياسی و 

  .مطالباتی به تالش برخاست
د هم سويی و هم آهنگی ميان مبارزات سياسی و مطالباتی موجود ، خو

به خود صورت نخواهد گرفت و حتی گسترش هم زمان هر دو شاخه 
اين کار تالش . ضرورتًا به هم سويی و هم آهنگی نخواهد انجاميد

آگاهانه و پی گيرانه می خواهد و پيشرفت آن حد اقل به چند شرط 
  :بستگی دارد

 الزم است فعاالن هر دو شاخۀ مبارزه با همدلی به يک ديگر –يک 
  . سترش هر دو شاخه را الزم و تکميل کنندۀ ديگری بدانندبنگرند و گ

 قانونمندی ويژۀ هيچ يک از دو شاخه مبارزه نبايد ناديده گرفته –دو 
حقيقت اين است که مبارزه برای خواست های مشخص اقتصادی . شود

و اجتماعی عينًا از قانونمندی مبارزه سياسی و مخصوصًا مبارزه 
مبارزه ضد ديکتاتوری با هر . ت نمی کندسياسی ضد ديکتاتوری تبعي

بهانه ای که شروع شود ، ناگزير به رويارويی با هسته مرکزی قدرت 
در . سياسی کشيده می شود و گرنه از گسترش و ژرفش بازمی ماند

حالی که مبارزه برای خواست های مشخص اقتصادی و اجتماعی 
بنابراين . يستضرورتًا محکوم به رويارويی مستقيم با قدرت سياسی ن

می تواند با زبان متفاوتی پيش برود و از فرصت ها و فضاهايی استفاده 
کند که مبارزه ضد ديکتاتوری از همان آغاز شکل گيری ناگزيرمی شود 

  .از آنها فاصله بگيرد
 توجه شود که دو شاخه مبارزه غالبًا به موازات هم پيش می روند و –سه 

مثًال تجربه . تفاوتی را به ميدان می آورندو نيروهای م. نه در امتداد هم
نشان می دهد که بسياری از حرکت های کارگری حتی در موقعيت های 
انقالبی ، با آن که مضمون کامًال انقالبی پيدا می کنند ، ولی همچنان پوشش 

فراموش نبايد . اين يک پوشش دفاعی است. مطالباتی خود را نگه می دارند
نندگان در يک تظاهرات سياسی خيابانی عليه کرد که مثًال شرکت ک

و گاهی حتی پس از دستگيری ( ديکتاتوری ، تا زمانی که دستگير نشده اند 
می توانند هويت فردی و محل اقامت خود را مخفی نگهدارند ، اما کسانی ) 

که مثًال در يک اعتصاب کارگری شرکت می کنند ، هويت فردی کامًال 
بنابراين هردو گروه نمی توانند با زبان واحدی حرف . شناخته شده ای دارند

حتی يک فرد واحد معموًال ناگزير می شود در يک تظاهرات خيابانی . بزنند
  . و در يک حرکت مطالباتی ، در دو نقش متفاوت ظاهر شود

 هيچ يک از دو شاخه مبارزه نبايد به صورت ابزار در خدمت –چهار 
 دليل وجودی خاص خود را دارند و در زيرا هر دو. ديگری نگريسته شود

مبارزات .  صورتی می توانند دوام و گسترش يابند که آن را ناديده نگيرند
اقتصادی و اجتماعی مردم با شکل گيری جنبش ضد ديکتاتوری کنونی به 
وجود نيامده اند و حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی نيز بايد ادامه 

ل ، نيرومند و توده ای آنها می تواند مهم داشته باشند و موجوديت مستق
ترين تضمينِ  برآمدن يک جنبش واقعًا دموکراتيک و مردمی از بطن جنبش 

بنابراين نبايد صرفًا به عنوان ابزاری برای . ضد ديکتاتوری کنونی باشد
 .مقابله با واليت فقيه نگريسته شوند

 در جنبش ضد ساده لوحی است اگر گمان کنيم که همه جريان های فعال
ديکتاتوری کنونی برای پيوند ميان دو شاخه اصلی مبارزات مردم تالش 

حقيقت اين است که بسياری از خواست های اقتصادی و . خواهند کرد
اجتماعی مردم خصلت طبقاتی دارند ، در حالی که اصالح طلبان حکومتی و 
بخش بزرگی از جريان های مخالف جمهوری اسالمی از پررنگ شدن 

تصادفی نيست که هنوز چيزی نشده ، . واست های طبقاتی وحشت دارندخ
مخصوصًا در خارج کشور ( بعضی از سخنگويان شناخته شده اصالح طلبان 

لولويی که آنها از چپ . مدام دارند در باره خطر چپ هشدار می دهند) 
درست می کنند ، بيش از هر چيز بيان وحشت شان از احتمال مشتعل شدن 

هر چند مترادف کردن مبارزات طبقاتی با چپ نيز . ت طبقاتی استمبارزا
ساده لوحانه است ، اما حقيقت اين است که تنها يک نيروی چِپ عميقًا 
معتقد و متعهد به آزادی و برابری همگانی می تواند مبارزات طبقاتی 

آيا چنين نيرويی . اکثريت زحمتکش را با جنبش ضد ديکتاتوری پيوند بزند
ابی کافی خواهد توانست شکل بگيرد و نگذارد فرصت کنونی از دست با شت

 برود؟ 
   )٢٠٠٩اول دسامبر  ( ٨٨ آذر ١٠

...............................................  
   به مناسبت روز دانشجوبه مناسبت روز دانشجوبه مناسبت روز دانشجو،  سازمان  اعالميه: بقيه 

  
پاسداری از اين روز، پاسداری از استقالل و آزادی است که در کودتای 

امری .  با سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق لگدمال شد١٣٣٢مريکائی ا
 روحانيت آن روز به رهبری آيت اهللا کاشانی قرار  که مورد حمايت

 آذر، دهن کجی آشکاری به دستگاه ١۶از اين رو برگزاری . گرفت
 . واليت و وارثان خط کاشانی نيز هست

داد دينی با دانشگاه و نبايد از ياد برد که دشمنی دستگاه واليت و استب
. دانشجويان از همان ابتدای روی کار آمدن رژيم اسالمی آغاز شد

انقالب فرهنگی اول و تصفيه های گسترده دانشجويان و استادان، و 
 به بهانه  تداوم آن در جلوگيری از ورود بسياری از جوانان به دانشگاه

.  دشمنی داشتی مالحظات سياسی، ايدئولوژيک و امنيتی، نشان از اين
 .انقالب فرهنگی کنونی نيز، تالشی در اين راستاست

 روحانيت حاکم همواره تالش داشته است که دانشگاه را به زير قدرت 
راه انداختن . امری که دراجرای آن شکست خورده است. حوزه ببرد

. بحِث نامطلوب بودن علوم انسانی نيز همين هدف را دنبال می کند
  ه روحانيت علم گريز و استبداد دينی مرتجع، با علمواقعيت اين است ک

و علم آموزی مخالفند و از اين رو برای محدود کردن امکان دانشجويان 
اما دانشجويان . در فراگيری علوم مدرن به هر حيله ای دست می زنند

همواره اين تالش های عبث را در هم شکسته اند و پرچم دفاع از علم 
گرامی داشت . هوشمندانه برافراشته نگه داشته اند فراگيری دانش را  و

 آذر، تاکيد مجددی بر اين تالش هوشمندانه و مبارزه بی امان با ١۶
  .افکار ارتجاعی نيز هست

 آذری ديگر، سازمان ما ضمن تبريک ١۶و اکنون با فرارسيدن  
 روز پرافتخار دانشجو، به تمامی دانشجويان و مبارزان راه  فرارسيدن
 استقالل ، عدالت اجتماعی و سوسياليسم، خود را همراه و آزادی،

همرزم دانشجويان پرشور ايران، چه در داخل و چه در خارج از کشور 
می داند و با تمام قوا از اعتراضات و حرکت هايشان حمايت و پشتيبانی 

  .می کند
 و برابری طلب  سازمان ما از همه مردم آزاده و نيروهای آزادی خواه

 با حمايت و پشتيبانی از مراسم روز  هد از هر طريق ممکنمی خوا
دانشجو و مبارزات دانشجويی، در کنار دانشجويان عليه ديکتاتوری 
اسالمی قرار گيرند و اجازه ندهند تيغ سرکوب بر گلوی جنبش 

  . دانشجويی قرار گيرد
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(رائی سازمان کارگران انقالبی ايران هيئت اج
  ٢٠٠٩ دسامبر ۶   برابر با١٣٨٨ آذرماه ١۵

…………………………………… 
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   :توجه
 آذر دانشجوئی، عالوه بر فعاليت های دانشجويان و ١۶با فرارسيدن روز 

ديگر مبارزان آزاديخواه در داخل کشور، هر ساله  تحرکات بسياری نيز 
  .زرگداشت اين روز سازماندهی ميشوددر خارج از کشور در ب

 پشتيبانی و  و١٣٣٢ آذز ١۶مطمئنًا تعداد مراسمی که در بزرگداشت 
 بر عليه رژيم جمهوری  مقاومت و مبارزه دانشجويان آزاديخواهحمايت از

 در مقطع کنونی برگزار ميشود، بسيار بيشتر از آن است که اسالمی ايران
  .در اين بخش مالحظه مينمائيد

 که در ذيل درج ميشود، در برگيرنده آن تحرکاتی است که اطالعيه مطالبی
  منصور نجفی             . آنها به ايميل آدرس سازمان ارسال شده است

  
  ٢٠٠٩ دسامبر ٧ برابر ١٣٨٨ آذر١۶آنچه در 

  
  خارج از کشوربزرگداشت روز دانشجودردر

   :شاهدش هستيم

  
   کپنهاگ:دانمارک

  آذر روز دانشجو١۶اسبت تظاهرات ايستاده بمن
 آذر روز دانشجو ، روز مبارزه نسل جوان وآگاه ايران برای آزادی ١۶

روز ايستادگی . وبرابری ،عدالت اجتماعی وآرمانهای انسانی است 
وشهامت انسانها يی است که ديکتاتورها و سيستم سرکوبگر وارتجاعی 

وبگر رژيم را آنها از پليس وپاسدار تا ساواکی وبسيجی و نيروهای سرک
ما نيز همگام با دانشجويان ومردم آزاده داخل و . به مصاف می طلبند

خارج از ايران اين روز بزرگ آزادی را گرامی ميداريم و در حمايت 
وهمبستگی با دانشجويان تنفر و اعتراض مان را عليه سرکوب و کشتار 
دانشجويان واخراج وتصفيه اساتيد مبارز و معترض دانشگاهها و 
  .همچنين اسالميزه کردن محيط آموزشی ابراز ميداريم 

رژيم ارتجاعی اسالمی ايران از همان روزهای نخست به قدرت رسيدنش 
با لشکرکشی به دانشگاهها و کشتار دانشجويان وتحميل انقالب فرهنگی 
بر محيط تربيتی وعلمی تالش زيای نمود تا دانشگاهها را به حوزه فيضيه 

طلبه های مکتبی ، واساتيد دانشگاه هها را به رمال ، و دانشجو را به 
بعد از آن همه کشتار و اخراج ، و ! اما زهی خيال باطل. وجن گير بدل کند

چپاندن طلبه و بسيجی به دانشگاهها باز علم ، دانش و آزادگی ، شهامت 
وايستادگی بر محيط جن زده دانشگاه غلبه کرد ، تا جايی که مهره های 

کوس رسوايی اين رژيم :  فرهنگی رژيم امروز خود ميگوينداصلی انقالب
 .به صدا در امد

جنايتکاران وخرافه پرستانی که خواب انقالب فرهنگی دوم را در سر می 
پرورانند خود بهتر از هرکسی ميدانند که افکار ارتجاعی آنها در محيط 

 .علم و دانش جايی ندارد و بايد به گور سپرده شوند
ردن اين رژيم ارتجاعی ما نيز در کنار مبارزات دليرانه برای بگور سپ

دانشجويان ، کارگران ومردم مبارز ايران هستيم ، وهمه مردم آزاديخواه 
 .را به تظاهرات ايستاده مقابل سفارت رژيم اسالمی ايران دعوت ميکنيم

 مقابل سفارت جمهوری اسالمی در کپنهاک: مکان

Engskiftevej 6, 2100København Ø 
 ٢٠٠٩دسامبر ۶يکشنبه : زمان

  بعد از ظهر۴ تا ٢از ساعت 
 زنده باد آزادی
 زنده باد برابری

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  )دانمارک(کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران 

  : آلمان
   شبکه جوانان ايرانی هانوفر 

  ؟ شما چطور!! ما برای حمايت از آزادی ايرانيان مياييم

  
٧ Dez - ١۶آذر  

)Studententag im Iran (  
  !ايرانيان مياييمما برای حمايت از آزادی 

   ؟شما چطور
Wir stehen für die Freiheit im Iran, und Ihr?!  

  اشتاين تورمرکز شهر،ميدان : مکان
  ١٨الی١٧ساعت :زمان

Hannover, Am Steintor Platz, 17-18 h  
Netzwerk  junger Iraner in Hannover                          

  شبکه جوانان ايرانی هانوفر     
In Kooperation mit UNISHA  

  با همکاری اونيشا
جمعی از چپ های کلن و کميته : شانزده آذر: آلمان 

  ماينس −دفاع از مبارزات مردم ايران
  آذر١۶بزرگداشت 

 آذر دست به بازداشت و ربودن فعالين ١۶جمهوری اسالمی در آستانه 
طی روزهای گذشته تعدادی از دانشجويان در . دانشجويی زده است

انشگاه های مختلف با همکاری کميته انضباطی و حراست و توسط د
 .ماموران اطالعاتی دستگير شده اند

 در  رويم که دانشجويان چپ  آذر می١۶امسال در شرايطی به استقبال 
دانشگاههای ايران با مبارزات خود و طرح ديدگاههای انقالبی، پرچم 

 اند و تبديل به يک سرنگونی جمهوری اسالمی را برافراشته نگهداشته
جنبش . اند نيروی موثر در معادالت سياسی کنونی در جامعه ايران گرديده 

دانشجويی و اعتراضات آنها در چند سال گذشته با قدرت تمام وبا افق يک 
دنيای بهتر، افق نارضايتی نسل جوان، نسلی که بيشتر از نصف جامعه 

رداخته، از خود مايه  به مبارزه و اعتراض پ،ايران را تشکيل ميدهد
گذاشته، تلفات و سرکوبگری نظام جمهوری اسالمی را با تعرض و 
اعتراض جواب داده، تن به خفت و عقب نشينی که اين نظام ضد انسانی 
ميخواست به آنها تحميل کند، نداده و همچنان با قامتی بلند درخواست 

بل جنبش در اين سالها سم. سرنگونی رژيم را به پيش برده است
همبستگی و تقويت جنبش کارگری بوده که در ايران در ابعاد وسيع و به 

اين . وسعت مراکز کارگری در مقابل حکومت صف بندی کرده است
ها،  دانشجويان در مقابل جمهوری اسالمی و در نقد رفرميست

يم جمهوری ژها که از مخالفين سرنگونی ر ها، و ليبرال دمکرات سوسيال
. به پشتيبانی تمامی جنبش سوسياليستی ايران نياز دارنداسالمی ميباشند، 

با دفاع از مبارزات دانشجويان و پشتيبانی از مبارزات کارگران و مردم 
انداز کارگری   آذر، به تقويت کليت جنش سوسياليستی و چشم١۶ايران در 

  . در ايران بپردازيم
رای  آذر روز مهمی در پيشبرد انقالب است و حکومت اسالمی ب١۶

 آذر و ايجاد رعب و وحشت دست به هر اقدامی ١۶جلوگيری از برپايی 
. می زند، هر اقدام و تعرض حکومت را بايد با اعتراضات وسيع جواب داد

امروز جمهوری اسالمی بيشتر از هر زمانی در مقابل اعتراضات و 
، آزادی "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار . تجمعات مردم شکننده است

ی بی قيد شرط سياسی، لغو جداسازی جنسيتی و لغو مجازات اعدام ها
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در سطح . بايد به شعارهای اصلی اعتراضات حق طلبانه مردم تبديل شوند
بين المللی بايد جمهوری اسالمی با موجی از خشم و نفرت عمومی مواجه 

ما دستگيری و بازداشت دانشجويان و مخالفين سياسی جمهوری . شود
ويا محکوم می کنيم و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط اسالمی را ق

 . همه زندانيان سياسی هستيم
 سرنگون باد جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی و برابری 
 درود بر دانشجوی مبارز
 جمعی از چپ های کلن

 ماينس −کميته دفاع از مبارزات مردم ايران
  :آلمان

  آذر١۶مناسبت ه  دعوت به تظاهرات ب-فرانکفورت
 ،  هموطن گرامی 

در اين روز .آذر روز دانشجو است. ١۶دسامبر برابر با . ٧روز دوشنبه 
دانشجو يان دانشگاههای ايران برای دفاع از جنبش دمکراتيک مردم 
ايران و حمايت از دانشجويان و زندانيان سياسی دست به تظاهرات 

ز کليه هموطنان  مقيم شهر فرانکفورت ا ما دانشجويان ايرانی. خواهند زد
دعوت مينماييم که با شرکت وسيع خود در اين گرد همايی ندای آزادی 

 .  مردم ايران را بگوش جهانيان برسانيد خواهی
  ١٩ دسامبر، ساعت ٧دوشنبه : زمان
   Frankfurt, Hauptwache: مکان

 فراخوان به تظاهرات ايستاده در هامبورگ : آلمان 
  امبورگشورای هماهنگی ايرانيان در ه

 فراخوان به تظاهرات ايستاده در هامبورگ 
  آذر١٦ در پنجاه و ششمين سالگرد -
  در همبستگی با پيکار دانشجويان -
 در اعتراض به سرکوب مبارزات کارگری و به بند کشيدن فعالين -

 کارگری
  در اعتراض به آپارتايد جنسی و بی حقوقی مطلق زنان-
 ت سرنگونی جمهوری اسالمی در دفاع از مبارزات مردم جه-

 ١٥ تا ١٣ از ساعت ٢٠٠٩ دسامبر ٥: شنبه
 جنب در شمالی راه آهن اصلی هامبورگ

) Hamburg, Hauptbahnhof, - Gockengie�erwall( 
  ٠٤٠/٤٩٢٩٢٢٤٥: تلفن

  Mail-Ede.gmx@iranian-shoura:( (ايميل 
  Site): shora-hamahangi.org (سايت

  بزرگداشت شانزده آذر در برلين : آلمان 
 شبکه ی جوانان ايرانی در برلين

  جمعيت پشتيبانی از مبارزات دمکراتيک مردم ايران 
 اجرای فيلم و -بحث و گفتگو درباره ی جنبش دانشجويی در ايران • 

 ...موسيقی 
  آذر١٦

 "روز دانشجو"
 :انشجويی در ايرانی جنبش د بحث و گفتگو درباره

 ) روزنامه نگار(ميترا خلعتبری 
 )فعال دانشجويی(مينا خانی 

 )فعال دانشجويی(پويان محموديان 
  و
 ")اخبار روز”سردبير سايت خبری (تابان . ف

 اجرای موسيقی از گروه
  شلمون
 و گروه

 سه تار نوازان
 فيلم و موسيفی از حيدر ساجدی

 )٠٧٫١٢٫٢٠٠٩(١٣٨٨ آذر ١٦: زمان
  :نمکا

Festsaal  
Kreuzberg  

Skalitzer Straße ١٣٠ 
١٠٩٩٩ Kreuzberg, Berlin 

U-Bhf Kottbusser Tor 
 ١٨:٠٠ساعت : ورود
 ١٩:٠٠ساعت : شروع

  و    شبکه ی جوانان ايرانی در برلين
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات دمکراتيک مردم ايران

www.nyi-berlin.net  

  نشجو برويم روز دا به استقبال    برلين: آلمان
 دانشجوی مبارز به دست کودتاگران ٣روز قتل ) ١٣٣٢( آذر ١٦به ياد 

 ) ١٣۴٠( بهمن ١شاهی، به ياد 
 ارديبهشت ٢ها، به ياد  روز يورش گارد سلطنتی به داخل دانشگاه

 روز شروع انقالب فرهنگی ) ١٣۵٩(
روز کشتار ) ١٣٧٨( تير ١٨به سبک اسالمی به فرمان خمينی، به ياد 

 شجويان به فرمان رهبر، به ياد دان
روز قتل دانشجويان به دست دژخيمان بسيجی، به ياد ) ١٣٨٨( خرداد ٢٢
 روز ضرب ) ١٣٨٨( آبان ١٣

 ها،  و شتم دانشجويان به دست لباس شخصی
 ... و به ياد 

 ! برای مردم ايران هيچ روزی نيست که روز دانشجو نباشد
 و در کنار مردم مقاومت  سال گذشته دانشجويان در صف اول٣٠طی 
گذارند و از پای  شوند، کشته برجای می رزمند، شکنجه می کنند، می می
 . نشينند نمی

رويم که دانشجويان، زنان  امسال در شرايطی به استقبال روز دانشجو می
 . اند و مردان با مبارزه خود دژخيمان رژيم را عاصی کرده

برای به سـرانجام رسـاندن برای حمايت از جنبش دانشـجويان ومردم، 
پيکار بی امان برای آزادی، رهايی و دموکراسی در هر نقطه از جهان، از 

 ... تهران تا برلن، از سيدنی تا شيکاگو، ازتوکيو تا قاهره و 
 . به خيابان می آييم

  برلن -ايرانيان سکوالر طرفدار آزادی و دمکراسی 
Säkulare IranerInnen für Freiheit und Demokratie 

(SIFD ( 
  ) ٢٠٠٩ نوامبر ٢٨ (١٣٨٨ آذر ماه ٧

   آذر ١۶ تظاهرات به مناسبت  دورتموند: آلمان 
 آذر همراه با مردم ايران در گردهم ايی شرکت ١۶يک بار ديگردر روز 

 می کنيم
   Dortmund-Katharinenplatz   مکان
  ٢٠٠٩ دسامبر ٧ برابر با ١٣٨٨ آذر ١۶روز دوشنبه : زمان
   ١٨:٠٠-١۶:٠٠   :ساعت
   آذر دانشجويان سبز در دانشگاه کلن ١۶کلن مراسم : آلمان 

 جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن: کلن
  جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران 

 دانشگاه - ميالدی ٢٠٠٩ دسامبر ٧ساعت هفت و نيم بعدازظهر روز • 
  ...کلن 

 شجويان سبز در دانشگاه کلن  آذر توسط دان١٦برگزاری مراسم 
  آذر، روز دانشجو١٦در يزرگداشت 

 و يادمان جانباختگان دانشگاه 
 آذر را در حالی برگزار می کنيم و گرامی ميداريم که دو و نيم ميليون ١٦

دانشجو و هزارن نفر از استادان و دانشگاهيان کشورمان نگران آينده 
شهرهای بزرگ در ماههای تهران و . خود و سرنوشت کشورشان ميباشند

اخير ناآرام، دانشگاهها و خوابگاههای دانشجويی در تالطم و يا در 
هزاران تن از دانشجويان در سراسر کشور . آستانه تعطيلی ميباشند

بعنوان ستاره دار از درس و دانشگاهها محروم گرديده اند و يا در زندانها 
از کار و خدمت برکنار و استادان و دانشگاهيان آزاذيخواه . بسر ميبرند

فرهيختگانی چون دکتر محمد ملکی با بيش از پنجاه سال خدمت 
دانشگاهی همراه با هزاران جوان باهوش و بااستعداد در زندانها در زير 

تعدادی از بهترين فرزندان ميهنمان که در . شکنجه و فشار بسر ميبرند
آماج گلوله های ماههای اخير در راه آزادی و دموکراسی بپا خاستند، 
 …. رژيم واليت فقيه و کودتاگران قرار گرفته و جان باختند

جنبش دانشجويی از زمان زنده يادان بزرگ نيا، شريعت رضوی و قند چی 
همواره برای آزادی و رهايی مردم درمقابل استبداد و ديکتاتوری و 
 دولتهای کودتا و برای استقالل ميهن در مقابل سياستهای استعماری و

امروز نيز . سرکوبگرانه دولتهای بيگانه و مهاجم ايستادگی کرده است
نسل نوينی از دانشجويان کشورمان آگاهتر از پيش در برابر دولت کودتا 
و سياستها و اقدامات و دخالتهای دولت روسيه، نه تنها برای دفاع از 
ات حقوق ضايع شده دانشگاهيان، بلکه در دفاع از رای ملت، آزادی انتخاب

 . و حقوق شهروندی بپا خاسته اند
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دانشجويان در طی سی سال اخير و بخصوص در ماههای گذشته برغم 
تسلط ايدئولوژی سنت گرای مذهبی و استبداد دينی، بر اثر تالشها و 
فداکاريهای مبارزان آزاديخواه و دموکرات و خواهان برابری اجتماعی، 

ميزان سازمانيافتگی بمراتب بلحاظ آگاهی فرهنگی ـ سياسی و اجتماعی و 
اکنون جوانان و دانشجويان کشورمان عکس امام . فراتر از پيش رفته اند

و رهبری را در ماه نمی بينند و انديشه و رای خود را به رايگان در کف 
رهبری مقتدر که مادام العمر حق واليت و کفالت و قيمومت امتی را ربوده 

دانشجويان، رهبران و مديرانی را جوانان آگاه و . باشد، نمی گذارند
ميجويند و پشتيبانی و حتی تربيت ميکنند که به آزادی و دموکراسی برای 

 .…. مردمشان عميقا و صميمانه باور داشته و ارج بگذارند
 آذر را گرامی ميداريد و ١٦اکنون که شما در داخل کشور به پا ميخيزيد و 
م آزاديخواه و آگاه را با از اين رهگذار همبستگی دانشجويان با مرد

صدای رسا و طنين فريادهای خود برای ازادی زندانيان سياسی و پايان 
دادن به اعدام، شکنجه، تجاوز جنسی، تهاجم و سرکوب خشن اجتماعات 

اکنون که شما با وجود حکومت نظامی . مسالمت آميز اعالم ميداريد
رويارويی با دولت پوشيده و اعالم نشده در خيابانها و دانشگاهها به 

کودتا برخاسته ايد، خود آگاهيد که ميليونها تن از شهروندان و هزاران 
هسته مقاومت و گروه و کانون و جمعيت، با پدافند سلحشورانه و 
محاصره مدنی استبداد فقاهتی را در ايران و در سراسر جهان، در يک 

اف تدارک شبکه سياسی و اجتماعی همبسته و نيرومند، با سرعت و انعط
 . می بينند

 دهه تجربه پيکار، با معماری ٦جنبش دانشجويی ايران با حدود 
 آذر سال ١٦مقاومتهای مدنی و برانگيختن رويدادهای مهمی چون 

انقالب « و مقاومت در برابر ١٣٥٧، شرکت فعاالنه در انقالب ١٣٣٢
ر ، ايستادگی قهرمانانه و پرشورانه در زندانها د»١٣٥٩ضدفرهنگی سال 

، دفاع از اصالحان بنيادين و رويارويی با قتلهای زنجيره ای ١٣٦٧سال 
 و سرانجام با مبارزاتشان در دهه اخير و با کوله باری ١٣٧٨ تير ١٨در 

از تجربه و آگاهی،نه تنها اکنون صفوف خود را فشرده تر و آگاهتر 
 …. مينمايد، بلکه به ياری بخشهای ديگر جنبش مردمی نيز می شتابد

نبش دانشجويی کشورمان اکنون با برپائی شمار زيادی از نهادها و ج
، ... سازمانهای دانشجويی و سازمانهای مهمی چون دانش آموختگان و 

همراه و همگام با شخصيتهای ملی و سازمانهای سياسی آزاديخواه و 
دموکرات در انگيزش و گسترش رستاخيز مسالمت آميز مدنی و ملی به 

  جامعه مدنی و گشايش امر مهم برپايی
 . فضای سياسی کشور خالقانه می کوشد

 نارلی سخن نگفت، 
  چو خورشيد                      

 ... گی برآمد و در خون نشست و رفت  از تيره
 نارلی سخن نگفت، 
 نارلی ستاره بود، 

 ... يک َدم درين ظالم درخشيد و َجست و رفت 
 نارلی سخن نگفت، 
  نازلی بنفشه بود

 ُگل داد و 
                                  زمستان شکست !: مژده داد            

  و                              
 ... رفت                                     

  ميالدی ٢٠٠٩ دسامبر ٧ساعت هفت و نيم بعدازظهر روز : زمان
  : مکان

Universität zu Köln  
Albertus-Magnus-Platz   

۵٠٩٢٣ Köln  
Eingang: Hauptgebäude - Hörsaal II  

Verkehrsanbindung: Linie ٩ - Haltestelle 
"Universität"  

 جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن 
 جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران 

   ميالدی ٢٠٠٩ دسامبر ٧ خورشيدی برابر با ١٣٨٨ آذر سال ١٦
   ان برای راهپيمايیفراخو
  فالن  کميته جمعی از ايرانيان ايالت نورد راين وست: آلمان 

 فراخوان برای راهپيمايی
  آذر، روز دانشجو را گرامی بداريم١٦

 و از مبارزات جنبش دانشجويی و
 جنبش سبز دمکراتيک ايران حمايت کنيم

ر اين د.  آذر روز دانشجو است١٦ مصادف با ٢٠٠٩ دسامبر ٧روز دوشنبه 
روز دانشجويان دانشگاههای سراسر ايران، برای دفاع از حقوق دمکراتيک 

، دولت کودتائی ) واليت فقيه ( مردم و در حمايت از جنبش سبز که خامنه ای
 امنيتی سپاه پاسداران در صدد سرکوب آن ميباشند، -نژاد و باند نظامی احمدی

 .دست به تظاهرات خواهند زد
ن مبارزات کميته ايرانيان ايالت نورد راين وست فالن برای پشتيبانی از اي

آلمان، از همه هم ميهنان آزاده دعوت ميکند تا در اين روز مهم تاريخی در 
 .راهپيمائی که در شهر کلن آلمان تدارک ديده شده است، شرکت نمايند

 !ميهنان گرامی هم
تظاهرات ندای  در اين راهپيمائی و  بکوشيم تا با شرکت هرچه گسترده تر خود

. آزاديخواهی مردم ايران، ندای جنبش سبز را به گوش جهانيان برسانيم
هموطنان، ما ايرانيان برونمرز نيز می توانيم با حمايت از جنبش مردم 
کشورمان از سرکوب، شکنجه و اعدام زنان و مردان مبارز و قهرمان ايران، 

  .تا حد ممکن جلوگيری نمائيم
  !مردم ايران بپا خيزيم) سکوالر(ای حمايت از جنبش دمکراسی خواهی بر

 شروع راهپيمايی ١٥گردهمايی ساعت         ٢٠٠٩ دسامبر ٧دوشنبه : زمان
 ١٦ساعت 
 Zülpicher -سالن غذاخوری دانشگاه کلن-مقابل منزا: مکان

Str.   Uni-Mensaتظاهرات تا .  راهپيمايی به سمت کليسای دم
  مقابل  در١٩:٣٠ساعت 

 .در مرکز شهر، ادامه خواهدداشت))Domکليسای ُدم 
 فالن کميته جمعی از ايرانيان ايالت نورد راين وست

 )کلن ،بن، اسن ، بوخوم ، آخن ، ووپرتال، دوسلدورف، دورتموند (
 ٢٣٫١١٫٢٠٠٩کلن 

  ٠١٧٧٤٤٤٥٠٩١ و ٠١٦٣٥٩٣١٢٣٧: تلفن تماس
  :آلمان

  مبورگ  بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه ها
 آذر، روز دانشجو در ايران مراسمی در از طرف گروه ١۶به مناسبت 

  . دردانشگاه هامبورگ برگزار ميشود" خرداد٢٢"
 با مبارزه مسالمت آميز مردم ايران و رساندن  هدف نشان دادن همبستگی

پيام آنها به جهانيان، همچنين مخاطب قرار دادن جامعه آلمان و همراه 
 .  جنبش استکردن آنها با اين

 ميشود   مهمانان برنامه، موزيک زنده و ويدئو کليپ سعی با سخنرانی
 و درست از جامعه ايران و روند مبارزات دانشجويی در  تصويری واقعی

 .  سال گذشتٔه اين کشور به مختصر ارائه شود١٠٠تاريخ 
Die Studentischen Freiheitsbewegung im Iran  

Informationsabend von 22khordad  
www.22khordad-hamburg.com   

Datum: 07.12.2009  
Uhr: 18:00 - 21:00  

Ort: Lesesaal B - Uni Hamburg  
Edmund-Siemers-Alle 1, 20146 Hamburg   

   آذر در بروکسل ١۶مراسم : بلژيک 
 آذر مراسمی در مقابل دانشگاه آزاد بروکسل که اتفاقأ ١٦به مناسبت 

وری اسالمی در شهر بروکسل واقع شده است، در روز مقابل سفارت جمه
 ٣٠ و ٥ تا ٤زمان اين مراسم از .  دسامبر برگزار خواهد شد٧دوشنبه 

دقيقه بعد از ظهر با سخنرانی بعضی از اساتيد و دانشجويان ايرانی و 
 بلژيکی با هدف حمايت از دانشجويان ايرانی برگزار خواهد شد 

   بلژيک اتحاديه انجمنهای ايرانی در
 آذر، ١۶فراخوان به گردهمايی در بزرگداشت : نروژ 

   اسلو -روز دانشجو 
شانزده آذر را در شرايطی برگزار می کنيم که ميهنمان در تالطم و آبستن 

جنبش دانشجويی از زمان زنده يادان بزرگ نيا، . رويدادی بزرگ است
 دمکراسی قندچی و شريعت رضوی تا به امروز برای دستيابی به آزادی و

و برای رهايی مردم از چنگال استبداد و ديکتاتوری مبارزه نموده و 
همگام با ديگر جنبش های اجتماعی، نقش چشمگير، آگاهانه و فداکارانه 

 . خود را ايفا نموده است
دانشجويان درتمام مقاطع حساس و سرنوشت ساز بعنوان پيشگامان آگاه 

ده اند و اينک بر ماست که نشان و پرشور، در ميانه ميدان جانفشانی کر
دهيم، که از مبارزات و آرمانهای انسانی آنان حمايت و پشتيبانی خواهيم 

اگرچه در کنار آنان و در سرزمين در خون تپيده خود نيستيم ، اما ما . کرد
نيز همراه و همگام با هزاران زن و مرد ايرانی خواستار رهايی و آزادی 

 . همه ايرانيان هستيمايران و فردای روشن برای 
به همين منظور در شهر اسلو گردهمايی بر پا خواهيم داشت واز تمامی 
انسانهای آزاديخواه و مدافع حقوق بشر می خواهيم تا با شرکت در اين 
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همايش، حمايت خود را از جنبش دانشجويی ايران اعالم دارند و در اين 
 . ا نگذارندلحظات بحرانی و حساس دانشجويان ميهنمان را تنه

  ١۵ دسامبر ساعت ۶يکشنبه : زمان
  stortinget/ روبروی پارلمان نروژ: مکان

 : برگزار کنندگان
  ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران -کميته نروژی 

  واحد نروژ -کمپين يک ميليون امضا
   نروژ–جوانان حامی جنبش سبز 

  
  بريزبين :استراليا

زرگداشت روز بن و  پشتيبانی ا جنبش مردم ايرا
   در بريزبين  دانشجو

باری ديگر سکوی اطالع ) کويينزلند(طرفداران دموکراسی در ايران 
رسانی خود را در مرکز شهر برپا ميکنند تا جديدترين رويدادهای کشور 

 . را به گوش های بيشتری از جامعه جهانی برسانند
 از عکس ها و دست چينی,در کنار ميز سبز, در اين برنامه روشنگرانه

کاريکاتورهای مربوط به خيزش آزادی خواهانه ايرانيان و نقض حقوق 
 . به نمايش گذاشته خواهد شد, بشر در ايران

پخش بروشورهای خبری بين رهگذران و گفتگو با عالقمندان از قسمت 
 . های ديگر برنامه خواهد بود

ز با ما افراد و سازمانهای طرفدار حقوق بشر و توسعه دموکراسی ني
حمايت شان را از جنبش مردم ايران نشان , خواهند بود تا با حضور خود

 . دهند
 ساعت پنج تا هشت بعداز - جمعه يازدهم دسامبر دوهزار و نه   :زمان
 ظهر 
  بريزبين – کويين استريت مال     :محل

       Queen Street Mall 
 بگيريد برای اطالعات بيشتر می توانيد با افراد زير تماس 

  ٠٤١١١٢١٢٨٠                   جمشيد وزيرزاده
   ٠٤٠٧٠٢٣٨٧٩                        مهران رفيعی

 ١۶دعوت به راهپيمايی به مناسبت :  اوربرو:سوئد 
  آذر 

  آذر روز دانشجو را گرامی بداريم١٦همگام با خيزش مردم ايران 
 عليه ١٣٣٢ مرداد سال ٢٨هنوز دو ماه از از کودتای آمريکايی رژيم شاه در 

توده های بپاخاسته مردم نگذشته بود که دولت آمريکا، نيکسون، معاون 
رياست جمهوری وقت خود را جهت خوش آمد گويی به دولت کودتا به ايران 

در جريان سفر نيکسون به ايران، دولت کودتا و ضد مردمی ارتشبد . فرستاد
بر جامعه، نيروهای نظامی خود زاهدی، جهت نشان دادن آرامش و تسلط خود 

 . را، در دانشگاه تهران مستقر نمود
"  آذر، گارد نظامی ويژه ای به نام ١٦به دستور دولت کودتا، از صبح روز 

صحن دانشگاه تهران را محاصره کرده تا هرگونه تظاهرات " نيروهای جانباز
 . اعتراضی دانشجويان را در نطفه خفه کنند

ا اعتراض گسترده و دالورانه خود، نه تنهاعليه رژيم اما جنبش دانشحويی ب
" شاهنشاهی وابسته به آمريکا بپا خاست، بلکه با سر دادن شعارهايی از قبيل 

، عمال مخالفت خود با دولت کودتا و سفر "نفت مال ماست" و " مرگ بر شاه 
 . نيکسون به ايران به نمايش گذاشت

ويی به معاون رييس جمهور وقت گارد ويژه دولت کودتا، جهت خوش آمد گ
آمريکا، با شليک مستقيم گلوله به اعتراضات وسيع دانشجويان که در مقابل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند، سه تن از دانشجويان مبارز 
به نام های شريعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نيا را به قتل 

 ازاساتيد و دانشحويان دانشکده های فنی، عالوه بر اين، بسياری. رساندند
 . پزشکی، داروسازی، حقوق و علوم را نيز مضروب و دستگير نمودند

 آذر، به عنوان نماد مبارزات جنبش دانشجوئی ١٦از آن دوران تاکنون، روز 
از اين رو، دانشجويان دانشگاه . ايران، روز دانشجو نام گذاری گرديده است

 آذر در تجمعات اعتراضی ١٦له بياد جان باختگان های مختلف کشور هر سا
گرد هم می آيند، تا ضمن گراميداشت اهداف، آرمان و جانفشانی های اين 
جانباختگان راه آزادی، مبارزه عليه ارتجاع حاکم بر ايران را عمق و غنای 

 . بيشتری بخشند
رژيم جمهوری اسالمی نيز، همچون رژيم ديکتاتوری شاه نتوانست جنبش 
دانشجويی را، که يکی از پايگاه های تفکر انقالبی و مبارزه عليه ارتجاع 

لذا از همان آغاز به قدرت رسيدن خود در . حاکم بر ايران است، تحمل نمايد
صدد برآمد تا با روش های گوناگون سرکوب و ايجاد اختناق در فضای 

 .  آورددانشگاه های کشور، جنبش دانشجويی را مهار و تحت کنترل خود در

 به دانشگاه های سراسر ايران و به تعطيلی ٥٩هجوم خونين در سال • 
 کشاندن دانشگاه ها طی سالهای متمادی 

ايجاد انجمن ها و گروه های خود ساخته به نام انجمن اسالمی و بسيج • 
 دانشجويی 

 پاکسازی و اخراج اساتيد و دانشجويان مبارز • 
  ١٣٧٨ر دانشجويان در سال تي١٨سرکوب خونين خيزش انقالبی • 
دستگيری و پرونده سازی های امنيتی عليه فعالين جنبش دانشجويی در • 

  ٨٦آذرماه 
 . آری، اين وجه تشابه همه رژيم های ديکتاتوری است 

در شرايط کنونی، خيزش جوانان و توده های جان به لب رسيده، ادامه تکوين 
 سال گذشته ٣٠ری اسالمی طی يافته مبارزات مردم ايران عليه نظام جمهو

 . است
، بويژه قتل عام هزاران زندانی سياسی ٦٠اگر سرکوب ها و کشتارهای دهه 

، اگر کشتار نخبگان و روشنفکران در قتل های زنجيره ٦٧در تابستان سال 
ای؛ اگر سياست سرکوب وحشيانه جنبش های زنان، معلمان، مليت ها و 

 ها ی ريز و درشت ديگر در طول اين بويژه جنبش کارگری و انواع سرکوب
سه دهه موثر می بود، ما هرگز شاهد چنين خيزش آگاهانه توده های ميليونی 

 مردم ايران نبوديم 
شايسته . دانشگاه پايگاهی ست برای جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه 

ی است تا دراين روز تاريخی سنگربانان شجاع و قهرمان اين پايگاه علم وآزاد
 . ، مورد تقدير و حمايت قرار گيرند

 آذر قرار داريم، بر تک تک ما ١٦ امين سالگشت ٥٦اينک که در آستانه 
انسان های آزاده است که در بزرگداشت اين روز تاريخی، ياد همه قربانيان 
اين جنبش و قربانيان اعتراضات اخير را گرامی داشته و خواستار آزادی 

ه زندانيان سياسی ايران و همدردی با خانواده های بازداشت شدگان اخير و هم
  .آنان باشيم
 : وعده ما
 مقابل کتابخانه راس ساعت Olof Palmes torget دسامبر٧دوشنبه 

١٦: ٣٠  
 -Olof Palmes torget –Drottninggatan: مسير راهپيمايی 

Stortorget     
 تظاهرات و  فيلم هايی ازStortorgetدر اختتاميه برنامه ، در ميدان 

. مقاومت های دليرانه شير زنان و دالور مردان ايران نمايش داده خواهد شد
باشد تا با حضور خود در اين راهپيمايی و در محيط امن و بی خطر اين 
جامعه، پژواک فرياد رسای خشم فرو خورده مردم ايران در ميدان آتش و 

 . خون باشيم
تلفن تماس      kanoonorebro@yahoo.se      :آدرس ايميل 

:    ٠٧٠٨٢٣٨٢٥٦  
 . لطفا در انتشار اين خبر به هر شکل ممکن به ما ياری رسانيد

  ــ واحد اوربرو ) در تبعيد ( کانون زندانيان سياسی ايران 
  

   گوتنبرگ– کانون همبستگی با کارگران ايران :سوئد 
 ،همانطوری که در) سوئد( گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ايران 

 برگزاری شانزده :اطالعيه نهاد های کارگری خارج از کشورآمده است 
 در برابر دولت کودتا و رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ١٣٨٨آذر 

تجلی خاصی از مبارزه را سازمان خواهد داد ، چراکه با گذشت شش ماه 
از جدال جنبش عظيم اجتماعی عليه حاکميت و در حالی که نظام سرکوبگر 

يه در اين مدت ده ها نفر را به قتل رسانده ولی قادر نيست جنبش را سرما
با گذشت زمان نيروی اعتراضی در . مطابق با اميال خويش مهار نمايد

شکل نسبی نقصان يافته خويش، کيفيت واالئی ميگيرد و بيش از پيش 
بيهوده نيست که رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی . راديکاليزه ميشود

مستقل طبقاتی کارگری را غير قانونی ميداند و مسئوالن آنرا با تشکالت 
تهديد و ارعاب و شکنجه و زندان باسارت ميگيرد سنديکای کارگران 

مضافا که بخش قابل توجه ای از . نيشکر هفت تپه يکی از آنان است
دانشجويان با سمت گيری بطرف کارگران و زحمتکشان، که صاحبان 

گر جديد مبارزه را پربارتر خواهند نمود و اصلی جامعه هستند، سن
شعارهائی در جهت آزادی زندانيان سياسی و نيز آزادی کارگران زندانی 

  ...سر می دهند
 دسامبر در کنار نيروهای وفادار به آرمان های ٧ما نيز در روز دوشنبه 

واالی اين روز در محل برنس پارکن جمع می آييم تا برعليه سياست های 
ی رژيم و آزادی همه زندانيان سياسی و رهايی همه دانشجويان ضد انسان

  .زندانی شعار نه بر جمهوری اسالمی  اسالمی را سر خواهيم داد 
 بعد از ظهر و در محل برنس ١٨  تا ١٥ دسامبر ساعت ٧: دوشنبه 

  پارکن شهر گوتنبرگ 
  ) سوئد( گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ايران 

 mco.gmail@kanounhambastegi  
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   اقدام اعتراضی در گوتنبرگ : گوتنبرگ: سوئد 
 !مردم آزاده 

 آذر روزی تاريخی و حماسی دانشجويان چپ ومبارز عليه هر ١۶روز 
جنبش دانشجوئی در آنزمان با عزمی راسخ در . نوع ستم و نابرابری بود 

 بود به مبارزه   سرمايه داری که نماينده آن سلطنت وشاهمقابل سيستم
هنوز آثار زخم وشکنجه و زندان و اعدام ستم شاهی پايان . برخاستند 

نيافته ، حمله و يورش جهل وخرافه مدافع سرمايه به رهبری خمينی به 
 ، بخصوص جنبش دانشجوئی آغاز که در اولين  جنبشهای آزاديخواهانه

اعالم شد و بنام انقالب فرهنگی مدتی دانشگاهها " ررهب" سخنرانيهای 
 واين روند ادامه داشت و پس از بازگشائی اين روند بازهم  را تعطيل

ادامه يافت وحمله به دانشگاهها و آزار وشکنجه وزندان تا سالهای اخير 
از هيچ جنايتی حتی پرت کردن دانشجوی معترض از پنجره 

ن وکشتار واذيت وآزار فراوان و بگير و خوابگاههايشان به پائين ساختما
ببندهای بی رويه و توطئه گرانه و مقاومت اين مبارزين هنوز هم ادامه 

حتی در مقابل اينکه ميخواستند جسد پاسداران زمان جنگ را به . دارد 
بهانه های واهی در صحن دانشگاه دفن و تبليغات سياسی و هدفی 

 مبارز وآگاه ناچار به عقب نشينی مزورانه داشته با مقاومت دانشجويان
اين تاريخ مبارزاتی گرامی و پر افتخار است و با هر نيرو وتوانی . شدند 

که داريم از اين فرياد آزاديخواهی به دفاع برخيزيم و در همين رابطه 
 آذر ١۶در روز ) سوئد( واحد حزب کمونيست ايران در شهر گوتنبرگ ،

دام به برگزاری آکسيونی با پالکارد و به همراه جريانات سياسی ديگر اق
  .  مينمايند  در مرکز شهر ، برونز پارکن..... پوستر و

از شما دعوت مينمائيم اين حرکت را تقويت و با اعتراضات داخل ايران 
  .هم آوا شويم 

   ١٨ الی ٣٠ و١۵ از ساعت ٢٠٠٩دسامبر ٧دوشنبه : زمان 
   مرکز شهر دربرونز پارکن : مکان 

   واحد يوته بوری –يست ايران حزب کمون
   ميالدی٢٠٠٩ دسامبر ١

 -  آذر١٦ فراخوان شرکت درتظاهرات   گوتنبرگ: سوئد 
   گوتنبرگ-فدائيان کمونيست اتحاد

  ٨٨ آذر١٦ شرکت در تظاهرات  فراخوان برای
 )سوئد (  وآزاديخواه مقيم يوته بوری ايرانيان مبارز 

 تبلوری است از   آذر١٦.  آذر ، روز دانشجو فرا رسيد ١٦سالگرد 
 توده های مردم زحمتکش ايران  مبارزات آزاديخواهانه و استقالل طلبانه

 وابستگی و  و نفی هرگونه آزادی و رهائی از استبداد و خودکامگی.
 آذر تبلوری ١٦عالوه بر آن . دنباله روی از قدرت های امپرياليستی 

دگی عاری از ستم  داشتن زن  کشور برای  جوانان از مبارزه است
 .واستثمار و زور وسرکوب

 آزاديخواه ، بويژه  در ايران به پاسداشت اين روز بزرگ زنان ومردان
 نفرت خود را از حاکميت  جوانان ودانشجويان به خيابانها ميايند تا

 شکنجه و اعدام و نفی ابتدائی ترين   سرکوب و  و تداوم استبداد مذهبی
م دارند و اعالم دارند که تا برچيدن بساط حقوق وآزاديهای سياسی اعال

ماهم درپشتيبانی . ستم واستثمار و زور وسرکوب ازپای نخواهند نشست 
از مبارزات جوانان ودانشجويان ، کارگران وزحمتکشان ايران ازساعت 

يوته بوری   در مرکز شهر   دسامبر٧ روز دوشنبه  ١٨٫٠٠ تا ١٥٫٠٠
با  از همه شما هم دعوت ميکنيم .   گردهم ميائيم » برونس پارکن «

  ، درکنار هم ،سهم خود را درتقويت مبارزات شرکت در اين گردهمائی 
   .داخل کشور ادا کنيم 

    ١٨٫٠٠ الی ١٥٫٠٠ از ساعت ٢٠٠٩ دسامبر ٧ دو شنبه 
  مرکز شهر در برونس پارکن: مکان 

 (سوئد(واحد يوته بوری   فدائيان کمونيست سازمان اتحاد
    آذر١١ برابر با ٢٠٠٩ر دسامب 2

  » روز سبز دانشگاه« آذر به ١۶فراخوان برای تبديل :  پاريس: فرانسه 
 » روز سبز دانشگاه« آذر به ١٦برای تبديل 

رود تا با امواج  جنبش سبز ايران ماه هاست که به پا خاسته و کم کم می
. ندخروشان خود تيرگی و آلودگی را از دامن کشور عزيزمان ايران بشويا

آنچه مسلم است نقش مهم دانشجو و دانشگاه در اين جنبش حق طلبانه 
 . باشد می
 شهيد اهورايی در حالی فرا ميرسد که ٣باختن  روز جان  آذر سال١۶

امروز از يک سو نهاد دانشگاه در ايران در مبارزه با کودتا و سرکوب 
 تاز و ملت ايران، در خط مقدم قرار دارد و از سويی به عرصه تاخت و

دفاع ما تبديل شده  نسالن بی رحمانه نيروهای کودتاچی به هم هجوم بی
 . است

 سال، از آن بيم داريم که تاريخ تکرار شود و ۵۶امروز درست بعد از 
رحمانه ماشه را يک بار ديگر  دولت کودتايی، به تقليد از نياکان خود، بی

ويان و دانشگاهيان از همين روی ما دانشج. بر دانشجو و دانشگاه بفشارد
ايرانی مقيم خارج از کشور حمايت همٔه جانبه خود را از آنچه امروز 

 ١۶شعار دانشجو و دانشگاه در ايران است اعالم داشته و با معرفی 
به عنوان روز سبز دانشگاه و سبز نمودن فضای )  دسامبر٧(آذر

جاوز دهيم که هر گونه ت مان در کشورهای مختلف، هشدار می دانشگاهای
ساز برای کشورمان، مطمئنًا با  به دانشگاه در اين روزهای سرنوشت
 . پاسخی در خور خود مواجه خواهد بود

ما از تمام دانشجويان سبزی که تا کنون به پايداری اين جنبش کمک کرده 
خواهيم در جهت نامگذاری اين روز از طرف دانشگاه  اند صميمانه می

 اقدام الزم را به عمل آورند و به ويژه خود در هر شهری خارج از ايران
» به طور جهانی«از رسانه های عمومی بخواهند نامگذاری اين روز را 

در روزنامه ها، راديو ويا حتی تلويزيون » روز سبز دانشگاه«با عنوان 
 . شان برسانند کشور به گوش ملت

کنيم پس  تک تک ما رسانه هستيم و تک تک ما اين جنبش را رهبری می
خواهشمنديم با فرستادن اين فراخوان به دوستان سبز خود در هر جای 

 . دنيا گامی ديگر در راستای اهداف اين جنبش برداريم
 در سراسر جهان 

 ! تبديل کنيم» روز سبز دانشگاه« آذر را به ١٦
  ما بی

http://www.youtube.com/watch?v=szUhivd13yE&
feature=player_embedded   

  پاريس –تقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی کميته ی مس
Comité indépendant contre la répression des citoyens iraniens  

www.whereismyvote.fr  

اتحاديه انجمنهای ايرانی در بلژيک، مراسم شانزده :بلژيک
   می کند را در بروکسل برگزار) روز دانشجو(آذر 

را ) روز دانشجو( اتحاديه انجمنهای ايرانی در بلژيک، مراسم شانزده آذر
  در بروکسل برگزار می کند 

  آذر روز همبستگی با زندانيان دانشجو در ايران ١٦
در طی روزهای گذشته انجمن های ايرانی در بلژيک موفق شدند دست 

برای فعاليت های دوستی به هم داده و با همبستگی خود اتحاديه ای را 
برای نخستين بار اکثريت تشکل های ايرانی در . مشترک تشکيل بدهند

 .  آذر روز دانشجو را در بروکسل مشترکًا برگزار خواهند کرد١٦بلژيک، 
اتحاديه انجمن های ايرانی در بلژيک از همه ايرانيان ساکن بِلژيک دعوت 

رت جمهوری می کند برای گرامی داشت روز دانشجو در مقابل سفا
برابر با هفتم ( آذر ١٦اسالمی ايران در بروکسل در روز دوشنبه 

، شرکت کنند و از اين طريق صدای مشترک و متحد خود را )دسامبر
نسبت به سرکوب خشونت آميز فعالين دانشجويی و تشکل های 
دانشجويان در ايران، برای همبستگی با آنان، برای آزادی تمام زندانيان 

ر چيده شدن کامل تمامی اعدام ها در ايران به گوش مردم دانشجو و ب
 . جهان برسانند

 روبروی سفارت جمهوری اسالمی ايران در بروکسل : مکان
 ,L’Avenue Franklin Roosevelt - 1050 Bruxelles  

  ١٧،٣٠ تا١۶ از ساعت ٢٠٠٩ دسامبر ٧دوشنبه : زمان
 اتحاديه انجمن های ايرانی در بلژيک 

 :  تشکيل دهنده اتحاديهانجمن های
  ـ بلژيک -انجمن بيان
  ـ بلژيک-انجمن رازی

  ـ بلژيک -انجمن فرهنگی پرسپوليس
 جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی درايران ـ بلژيک 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ـ بلژيک 
 کانون مدافعان حقوق بشر در ايران ـ بلژيک 

 فدراسيون اروپرس 
 دران ـ بلژيک ندای ما

  com.gmail@unionongبرای آگاهی بيشتر 

   آذر ١۶تظاهرات در تورنتو بمناسبت سالگرد : کانادا 
  آذر١٦تظاهرات در تورنتو بمناسبت سالگرد 

 و در حمايت از جنبش دانشجويی و مبارزات مردم در ايران 
 تظاهراتی دانشجويی در اعتراض به سفر ١٣٣٢در روز شانزده آذر 

 . نيکسون معاون وقت آمريکا به تهران برگزار شد
اين تظاهرات عليه سفر نماينده نظام سرمايه داری جهانی که برای تاييد 

در اين روز . رژيم کودتايی شاه به آنچا آمده بود برگزار گرديده بود
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فر از آنها هدف گلوله دانشجويان حماسه آفريدند و در کمال تاسف سه ن
 - نام آنها قندچی. های مزدوران رژيم سلطنتی قرار گرفتند و جان باختند

 آذر بعنوان روز دانشجو ١٦از آن زمان . بزرگ نيا و شريعت رضوی بود
 . نامگذاری شد

 آذر را با تجمعات اعتراضی و راديکال در ١٦هر ساله دانشجويان 
در دوران . ور برگزار ميکننددانشگاهها و مراکز آموزشی سراسر کش

 جنبش دانشجويی که بواسطه نيروهای راديکال و افکار چپ و ٥٧انقالب 
ترقيخواه در دانشگاهها شکل گرفته بود در دفاع از مبارزات مردم 
زحمتکش برخاست و دانشگاه را سنگر مبارزه برای آزادی و برابری 

ر دانشگاه دور هر روزه صدها نفر از زحمتکشان و روشنفکران د. کرد
هم جمع ميشدند و مسائل سياسی واجتماعی را به بحث ميگذاشتند و 

 . سياستهای رژيم تازه بقدرت رسيده را نقد و افشاء ميکردند
 نيروهای سرکوبگر رژيم جمهوری اسالمی به ١٣٥٩در اواخر فروردين 

بعد از چند روز و شب مقاومت و جان باختن و . دانشگاهها يورش بردند
 شدن صدها دختر و پسر دانشجو، سرانجام دانشگاه ها به اشغال زخمی

همه مراکز " انقالب فرهنگی" نيرو های سرکوبگر درآمد و تحت عنوان 
انقالب "تا مدتها جای . آموزش عالی کشور را برای چند سال تعطيل کردند

بر ديوارهای دانشگاهها بصورت حفره هايی که بر اثر اصابت " فرهنگی
با بازگشايی دانشگاهها سيستم . اد شده بود به چشم ميخوردگلوله ايج

حکومتی . گزينش سفت و سختی در محيط دانشگاه و کالسها برقرار شد
ها تشکيالت به اصطالح دانشجويی خود را با همه امکانات پر و بال 

. تا برايشان نقش آنتن را در ميان دانشجويان گزينش شده بازی کند. دادند
 را کردند تا دانشگاه اسالمی شود و تحت کنترل آنها باقی همه اين کارها

 . بماند
از خاک . اين سياست بعد ازيک دهه شکست خورد! اما چنين نشد

دانشگاه همچنان انديشه و آزادگی روييد و مقاومت از هر روزنه ای که 
 نشان داد که ١٣٧٨ تير ١٨خيزش . توانست راه خود را باز کرد

ت چپ، کارگری، سوسياليستی و مارکسيستی و با دانشجويان با گرايشا
پرچمهای سرخ و مطالبات آزاديخواهانه و برابری طلبانه و عاری از 
توهم به جناحهای حاکميت سر بلند کرده اند و اين مبشر دوره نوينی در 

اين مبارزات که تجارب گرانبها و هزينه . جنبش دانشجويی ايران گرديد
يان و خانواده های آنان در برداشته است های زيادی را برای دانشجو

بدون شک دست مايه مبارزات امروز و آتی دانشجويان و ديگر اقشار 
 . مردمی خواهد شد
 مردم آزاديخواه، 

 آذر امسال را، همگام با مردم و دانشجويان مبارز در ايران، به يک ١٦
روز اعتراض سراسری عليه کليت رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران، در همبستگی با . ل کنيمتبدي
دانشجويان و مردم مبارز و در اعتراض به سی سال جنايات جمهوری 
اسالمی، دعوت به اين گردهم آيی اعتراضی ميکند تا صدای مبارزات 

 آذر بگوش ١٦آزاديخوهانه مردم ايران بويژه دانشجويان را بمناسبت 
 . مهمگان برساني

  بعد ازظهر ٨ تا ٦ ساعت – ٢٠٠٩ دسامبر ٧دوشنبه : زمان
 ميدان مل لستمن، خيابان يانگ : مکان

 زنده باد مبارزات آزاديخوهانه و برابری طلبانه مردم ايران 
 جمهوری اسالمی ايران  سرنگون باد رژيم

  )  کانادا-تورنتو(شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران 
کميته همبستگی :  آذر١۶اخوان به گردهم آيی فر: استراليا 

   استراليا -با جنبش کارگری ايران
 آ ذر روز اعتراض است، روز آزادی و برابری است ١۶

 ، .... در قلوب مردم شعله افکند    بارديگر شانزدهم آذر آمد و سربه سر،
 دانشجويان، کارگران، زنان مبارز، مردم آزاديخواه

شانزدهم آذر امسال، در . اعتراض دانشجويی است آذر در ايران روز ١۶
پی جنبش مردم ما در ماه های اخير، رنگ و بوی ديگری از فردای 

روزهای زندگی ننگين . روشن برای همه کارگران و زحمتکشان دارد
با شرکت . رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی به شمارش افتاده است

همه دانشجويان، زنان، در گردهمايی اعتراضی، فرياد حق طلبانه 
روشنفکران ، نويسندگان و کارگران و زحمتکشان جامعه خود را به 

 .گوش جهانيان برسانيم
 ١٣٣٢ آذر، از نخستين سال پس از کودتای آمريکايی در سال ١۶مراسم 

با وجود تالش بيهوده رژيم جمهوری اسالمی . ، هر ساله برگذار می شود
 آذر از ١۶ برای حذف مراسم سالگرد و سلطنت طلبان در سالهای اخير،

تقويم جنبش برابری و آزادی خواهی ايران، دانشجويان و فعالين سياسی 

در ايران و خارج، همواره آن را به عنوان روز دانشجو برگزار ميکنند، 
تجريه و درس های تاريخی اين روز به همه ما ياد آوری می کند که در 

سرمايه داری نبايد اجازه داد که مبارزه عليه يک رژيم ضد مردمی و 
 . رژيمی ديگری با همان ماهيت ولی در اشکال ديگری به قدرت برسد

 استراليا، از همه آزاديخواهان -کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران
که دلشان برای قدرت دمکراتيک مردم می طپد، برای شرکت هرچه 

 گسترده تر در اين مراسم اعتراضی در روز؛ 
 آذر ماه درضلع جنوبی هايد پارک ١۵به، ششم دسامبر برابر با يکشن

 سيدنی، ساعت يک بعداز ظهر 
از تمام همراهانی که تمايل دارند پيام های کوتاه خود را . فراخوان می دهد

طاهر،  -٠۴١٣۴٨٩۴٢٠: در اين مراسم بخوانند، لطفا با شماره تلفن
 . تماس بگيرند

  استراليا -ايرانکميته همبستگی با جنبش کارگری 
   ٢٠٠٩، نوامبر ١٣٨٨آبان 

  آذر،١٦فراخوان به تظاهرات ايستاده بمناسبت :انگلستان 
  روز دانشجو 
روزی که رژيم دست نشانده شاه، ( آذر، روز دانشجو، ١٦در گراميداشت 

 ١٣٣٢جنبش عظيم ضدامپرياليستی ضد ارتجاعی دانشجويان را در سال 
 -سه تن از دانشجويان مبارز دانشکده فنی مورد يورش قرار داده و خون 

 را به زمين -شريعت رضوي، مصطفی محدث قند چي، احمد بزرگ نيا 
و در پشتيبانی قاطع از مبارزات پر شور و قهرمانانه توده های ) ريخت

تحت ستم و دانشجويان آزادی خواه که اينک در تمام دانشگاهها و در سر 
يت تهور و سر سختي، رژيم خودکامه و تا سر کشور، بپا خاسته و در نها

 ٧جنايتکار جمهوری اسالمی را به مبارزه طلبيده اند، روز دوشنبه 
 بعد از ظهر، تظاهرات ايستاده اي، روبروی ٨ تا ٥دسامبر، از ساعت 

 . سفارت جمهوری اسالمی در لندن، برگزار خواهد شد
 فعاالنه در اين ما بدينوسيله از کليه ايرانيان آزاده و مبارز ميخواهيم

تظاهرات افشاگرانه شرکت کرده و ضمن حمايت از جنبش جاری توده 
های تحت ستم برای سرنگونی جمهوری اسالمي، بار ديگر فرياد خود را 
عليه جنايات و وحشيگريهای رژيم جمهوری اسالمی با تمام جناحها و 

  . دارو دسته های ارتجاعی آن، بلند کنند
  ! جناح و دسته، نابود بايد گرددجمهوری اسالمي، با هر 

  ٢٠٠٩ دسامبر ٧دوشنبه : زمان
  بعد از ظهر ٨ تا ٥از ساعت 

 روبروی سفارت جمهوری اسالمی : مکان
١٦ Prince�s Gate, London SW7  

 :نزديکترين ايستگاه قطار
South Kensington  
  ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان -سازمان دمکراتيک 

   انگلستان–يکهای فدائی خلق ايران فعالين چر
  آذر سالروز جنبش دانشجويی را ١٦  لندن:انگلستان 

  !هرچه با شکوه تر برگزار کنيم
شانزدهم آذر سمبل مبارزه و مقاومت جنبش دانشجويی عليه دو رژيم 
استبدادی و ارتجايی سلطنت و جمهوری اسالمی ميباشد که در راستای 

 و سرکردگان اين دو رژيم يعنی امپرياليست ها رشد و آگاهی خود، اربابان
و نظام طبقاتی سرمايه داری نيز مورد مبارزه دانشجويان قرار گرفته 

  . است
 سال حاکميت ننگينش همواره با وجود ٣٠جمهوری اسالمی در طول 

بکار بردن انواع ابزارهای سرکوب و تنبيه مثل اخراج و تصويه، ضرب 
زندان شکنجه و کشتار، تجاوز به دختران وشتم،حمله به خوابگاه ها، 

هرگز نتوانسته است که جلوی رشد و گسترش ... دانشجو در دانشگاهها و
جنبش دانشجويی و پيوند آن با ديگر اقشار اجتماعی را در اعتراضات 

 . خيابانی بگيرد
امروز ما در شرايطی به پيشواز شانزدهم آذر ميرويم که ميليون ها نفر 

د از انتخابات کذايی رئيس جمهوری دگربار بسرعت مردم ايران بع
توهمات اصالح پذيری حاکميت را دور زده، با عزمی راسخ با ادامه 
پيگيرمبارزات خود ميروند تا کليت اين رژيم بغايت جنايتکار و زن ستيز 
 . به همراه قوانين قرون وسطايی شريعتش را به زباله دان تاريخ بسپارند

بستگی هرچه بيشتر جنبشهای سياسی و اجتماعي، بدون شک اتحاد و هم
در راستای سرنگونی رژيم ... دانشحويان، زنان، کارگران و جوانان و

اسالمی و فراهم آوردن شرابطی مناسب برای ايجاد جامعه ای آزاد و 
برابر، جامعه ای عاری از هرگونه ستم واستثمار، جامعه ای بدون ستم 

 . ستجنسيتی بسيار ضروری و حياتی ا
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مردم آزاديخواه، بدينوسيله از همه شما دعوت ميکنيم که برای هرچه 
باشکوه تر برقرار کردن تظاهرات ايستاده ای که به منظور پشتيبانی از 

 آذر در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ١٦مبارزات دانشجويی در روز 
 . در نظر گرفته شده است شرکت کنيد

 زنده باد جنبش دانشجويی 
 د اتحاد و همبستگی جنبش دانشحويي، زنان، کارگران و جوانان زنده با

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  بعد از ظهر٨ تا ٥ساعت )  دسامبر٧( آذر ١٦دوشنبه : تاريخ
 روبروی سفارت جمهوری اسالمی: مکان
١٦ Princes Gate, London SW7 

 :  نزديکترين ايستگاه آندرگراند
South Kensington  

  انگلستان–ه جوانان کميت
  انگلستان-)افغانستان-ايران( مارس٨سازمان زنان 

   لندن -شورای همبستگی با مبارزات مردم
حمايت  تظاهرات ايرانيان مقيم واشنگتن دی سی در: آمريکا 

  آذر١٦از دانشجويان، 
 آذر، ايرانيان واشنگتن دی سی و ايالت های مريلند و ١٦روز دوشنبه 
ور اعالم همبستگی با مبارزات دانشجويان و محکوم منظ ويرجينيا به

تظاهراتی را در برابر کاخ سفيد برگزار  کردن سرکوب های دانشجويی
 خواهند کرد

 بعد از ظهر در پارک الفيت آغاز خواهد ٤در اين تظاهرات که از ساعت 
گروههای سياسی و حقوق بشری سخنرانی خواهند تا به  شد نمايندگان

را از جنبش دانشجويی در  دمکراتيک، حمايت خودصورت سمبليک و 
زندانيان  در اين مراسم جمعی از فعاالن دانشجويی و. ايران ابراز کنند

   .سياسی سابق حضور خواهند داشت
حومه آن درخواست می شود  از همه هم وطنان ساکن واشنگت دی سی و

 بهم حضور  بعد از ظهر در برابر کاخ سفيد٤ آذر ساعت ١٦روز دوشنبه 
 رسانند

  آذر١٦کميته برگزاری مراسم  
  اطالعيه ی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران

   در خارج از کشور درباره ی شانزده آذر 
 شانزده آذر

 جنبش آزاديخواهی گامی ديگر رو به جلو
 در برابر دولت کودتا و رژيم سرمايه داری ١٣٨٨برگزاری شانزده آذر 

صی از مبارزه را سازمان خواهد داد ، چراکه با جمهوری اسالمی تجلی خا
گذشت شش ماه از جدال جنبش عظيم اجتماعی عليه حاکميت و در حالی 
که نظام سرکوبگر سرمايه در اين مدت ده ها نفر را به قتل رسانده ولی 

با گذشت زمان . قادر نيست جنبش را مطابق با اميال خويش مهار نمايد
ی نقصان يافته خويش، کيفيت واالئی نيروی اعتراضی در شکل نسب

بيهوده نيست که رژيم سرمايه . ميگيرد و بيش از پيش راديکاليزه ميشود
داری جمهوری اسالمی تشکالت مستقل طبقاتی کارگری را غير قانونی 
ميداند و مسئوالن آنرا با تهديد و ارعاب و شکنجه و زندان باسارت 

مضافا که .  يکی از آنان استميگيرد سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
بخش قابل توجه ای از دانشجويان با سمت گيری بطرف کارگران و 
زحمتکشان، که صاحبان اصلی جامعه هستند، سنگر جديد مبارزه را 
پربارتر خواهند نمود و شعارهائی در جهت آزادی زندانيان سياسی و نيز 

  .آزادی کارگران زندانی سر می دهند
فند که هيچ جنبش اجتماعی نميتواند سير صعودی را طی آنها بر اين واق

نمايد و خواستها و نيز شعارهای عدالت جويانه را پيشه کند، بدون اينکه 
 . خود را به منافع طبقه کارگر نزديک سازد

اکثريت دانشجويان دانشگاههای ايران به واقعيت ياد شده در فوق آگاهی 
تی اصولی از يک طرف ترفندهای کامل دارند و با اتخاذ برنامه و سياس

در پی نجات نظام جمهوری سرمايه " سبزگونه"بخشی از حاکميت را که 
داری ا سالمی است خنثی ميسازند و از طرف ديگر با کوشش درساختن 
تشکالت توده ای دانشجويان به مثابه ظرفی برای بيان خواست های 

وردن مبارزه صنفی و سياسی خويش و نيز وسيله ای برای به ميدان آ
توده ها ی دانشجو با اتخاذ شعارهای مترقی و پيشرو به منافع کارگران و 
زحمتکشان روی ميآورند و با صالبت و پويائی همراه با جنبش زنان و 
ساير نهادها تسمه های انتقالی مستحکمی را جهت اتحاد جنبش های 

م نهادن اجتماعی به يکديگر با محوريت طبقه کارگر و از اين طريق، گا
بنابراين اتحاد و مبارزه . بسوی تغييرات بنيادی، در جامعه بوجود ميآورند

ی دانشجويان فقط در چنين مسيری شفافيت مييابد و راه پيروزی های 

آتی را ميگشايد و اينگونه بيش از پيش لرزه بر اندام رژيم جمهوری 
که شانزده آذر امسال نيز فرصتی تاريخی است . اسالمی می اندازد

پيشروی جنبش آزاديخواهی را به مبارزات دانشجويی و فعاليت 
 .سوسياليستهای آن گره زده است 

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران ــ خارج از کشور
  ٢٠٠٩نوامبر 

   استراليا – کميته همبستگی با کارگران ايران -
com.ilgma@1unionnn 

   استراليا -ـ کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران
com.gmail@proletarianunite  

  نروژ – کميته دفاع از کارگران ايران -
cdkargari@gmail.com   

  فرانسه – همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -
sstiran@yahoo.fr   

   فرانکفورت و حومه– کانون همبستگی با کارگران ايران -
 de.yahoo@2007_kanoonhf 
   هانوفر– کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران -
 de.yahoo@hannover.kanon  
  se.comhem@isaskمبستگی کارگران ايران و سوئد  کميته ه-
   گوتنبرگ – کانون همبستگی با کارگران ايران -

com.gmail@kanounhambastegi 
  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -

ankjch@yahoo.co.uk   
 fm.fastmail@iranwsn شبکه همبستگی کارگری -
 com.yahoo@leftalliance اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن - 
   کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا -

ca.yahoo@committee_toronto  

…………………………………… 
تجمع کارگران به همراه خانواده در مقابل استانداری تجمع کارگران به همراه خانواده در مقابل استانداری تجمع کارگران به همراه خانواده در مقابل استانداری 

   فارس در اعتراض به تعويق يک ساله حقوقفارس در اعتراض به تعويق يک ساله حقوقفارس در اعتراض به تعويق يک ساله حقوق
دويست نفر از کارگران شرکت مخابرات راه دور ايران با : خبر انالين

داخت حقوق معوقه يکساله خود تجمع مقابل استانداری فارس خواستار پر
  . شدند

به گزارش سفير؛ حدود دويست نفر از کارگران اين شرکت به همراه 
خانواده خود در حاليکه پالکاردهايی مبنی بر ضرورت رسيدگی به 
مشکالت معيشتی در دست داشتند با تجمع مقابل استانداری فارس 

 . خواستار پاسخگويی مسووالن شدند
می دادند چه کسی سفره نان ما را دزديده است ، از اين کارگران شعار

 . خواب غفلت بلند شويد 
 در شيراز تاسيس و کليه  ١٣٥٣ صنايع مخابراتی راه دور ايران در سال 

تجهيزات مخابراتی سراسر کشور را تامين می کرده است و صنعت مادر 
 . در ايران و خاورميانه می باشد
کننده مراکز سوئيچ مخابرات ،شبکه های اين مجتمع عظيم مخابراتی توليد

ارتباطی راديويی و مجری طرح کارت سوخت است که بخشی از سخت 
  ١٣٨٨ آذر ١٥  . افزارهای اين طرح را توليد کرده است 

…………………………………… 
  . . ميکندميکند" " تکرارتکرار""آذر را آذر را ١٦١٦خبرگزاری فارس وحشت رژيم از خبرگزاری فارس وحشت رژيم از 

 آذر تا همينجا ١٦تالش دانشجويان مبارز برای برگزاری . روشنگری
موفق شده و ميتوان ادعا کرد که اگر به فرض حتی يک تجمع هم در 

 آذر بر رژيم پيروز شده ١٦دانشگاه ها برگزار نشود جنبش در رابطه با 
  . ده ادامه دهدو کافی است همين بسيج پيگيرانه و شجاعانه را در آين

سند اين واقعيت وحشتی است که تمام ارکان رژيم را به لرزش در آورده 
محاصره دانشگاه ها، . و شواهد آن در تمام جهان منتشر شده است

دستگيری وسيع فعاالن، قطع فعاليت خبرنگاران خارجي، تعطيل و تهديد 
 کنار، فقط رسانه های اندک رسانه های زبان بريده داخل، قطع اينترنت به

مثل سگی که ميترسد دايما پارس . کافی است به تهديدها توجه کنيم
ميکنند که بترسانند و خطر را دور کنند و خبرگزاری فارس نزديک به 

و بعد .�تکرار,: سپاه پاسداران دايما خبر کهنه را باال ميکشد و مينويسد
  :تكرار :اين هم يک نمونه! ميترساند
  شود  آذر ممانعت مي١٦ غيرقانونى در از تجمعات: مقدم احمدي

  فرمانده ناجا از ممانعت و برخورد نيروى انتظامى با : خبرگزارى فارس
  ١ آذر ١٥.  آذر خبر داد١٦تجمعات بدون مجوز در 

.................................................... 
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  سايت خبری راه کارگر: چند خبر از 
 ! ممنوعيت سه روزه کارخبرنگاران خارجی در ايران

به گزارش خبرگزاری آلمان وزارت ارشاد : سايت خبری راه کارگر
جمهوری اسالمی توسط اس ام اس به تمامی خبرنگاران خارجی ابالغ 
کرد که اجازه کار خبرنگاری شان به مدت سه روز،هفتم الی نهم دسامبر، 

  .از اعتبار برخوردار نخواهد بود
 سوی شبکه های به گزارش همين خبرگزاری فراخوانهای متعددی از

دانشجوئی در بسياری از سايت های انترنتی پخش شده است که در آنها 
از همگان خواسته شده تا در تجمعات و اعتراضات دانشجوئی گوناگونی 

  . آذر برگزار خواهند شد ، شرکت نمايند١۶که به مناسبت 

................................................  
 شد شبكه اينترنتى درايران مختل آذر، ١۶درآستانه 

 آذر، تماس اغلب خطوط اينترنتى تهران با جهان ١۶روز شنبه درآستانه 
  .خارج مختل شد

منابع نزديك به بخش هاى فنى مخابرات به خبرگزارى فرانسه گفته اند آه 
قطع شبكه اينترنت درتهران به دليل تصميم مقام هاى دولتى است و نه به 

 مقام هاى رسمى مخابرات براى پاسخگويى دراين اما. علت نقص فنى
  .مورد قابل دسترس نيستند

 خرداد، خطوط اينترنت، و حتى تلفن هاى همراه، هر از چندى ٢٢بعد از 
اما اين نخستين بار است آه شبكه خطوط اينترنت . دچار اختالل شده است

  .دو روز پيش از يك تظاهرات پيش بينى شده بطورآامل قطع مى شود
 آذر، نيروهاى امنيتى و ١۶رآستانه برگزارى تظاهرات روز دانشجو در د

پاسداران هشدار داده اند آه با مخالفانى آه بخواهند تظاهرات روز 
  .دانشجو را به تظاهراتى ضد حکومتی تبديل آنند، برخورد خواهد شد

................................................  
 امنيتی  تهديد دانشجويان از سوی نيروهایجو ملتهب دانشگاه قم؛ 

 آذر ١۶در حالی که دانشجويان دانشگاه قم خود را آماده برگزاری مراسم 
روز دانشجو می کردند، نيروهای امنيتی استان قم با تماس با فعالين 

  .دانشجويی اين دانشگاه آنها را تهديد کردند
س با دانشجويان ضمن به گزارش خبرنامه اميرکبير نيروهای امنيتی با تما

هشدار از آنان خواسته اند که هيچ گونه مراسمی در اين روز برگزار 
در همين حال نشريه بسيج در اين دانشگاه از برگزاری مراسم روز . نکنند

  .کرده است» اعالم برائت«دانشجو در اين دانشگاه 
همچنين از صبح امروز افرادی لباس شخصی با حضور درمحوطه 

نشجويان دانشگاه قم سعی در ايجاد جو رعب و وحشت در بين خوابگاه دا
  .دانشجويان کردند

پيش از اين فعالين دانشجويی اين دانشگاه اعالم کرده بودند که تحصن 
 آذر در اين دانشگاه بيشتر جنبه صنفی خواهد داشت اما با اين ١۶روز 

  .وجود با تهديدهای نيروهای امنيتی مواجه شدند
ل فوت مرحوم قاضی رياست اين دانشگاه، جو دانشگاه قم گفتنی است بدلي

به شدت ملتهب و دانشجويان با شنيدن نام هايی از جمله سقای بی ريا و 
غرويان بعنوان جانشين آن مرحوم قصد اعالم مخالفت خود را با اين 

  .انتصاب ها دارند
.................................................  

 !!افشانی ك به دانشگاه مازندران به بهانه نوروارد آردن تان
اطالعات و حراست دانشگاه مازندران با تهديد شديد و اعمال فشار روي 

قصد ممانعت از , فعالين دانشجويي اين دانشگاه و تهديد خانواده هاي آنها 
در همين رابطه .  آذر توسط دانشجويان را دارند١۶برگزاري برنامه 

مختل آردن برنامه دانشجويان اعالم آرده آه عصر بسيج دانشگاه براي 
 آذر يك جشن برگزار ميكند آه به بهانه نور پردازي براي اين ١۶دوشنبه 

وقتي با !!! جشن يك زرهي تانك را وارد محوطه دانشگاه آرده اند
اعتراض دانشجويان نسبت به اين اقدام سرآوبگرانه مواجه شدند چند 

. دند تا بهانه خود را موجه جلوه دهندپروژآتور به تانك اضافه آر
دانشجويان دانشگاه مازندران اين اقدام را تنها در راستاي اعمال فشار 
بيشتر وزارت اطالعات مي بينند و اينكه چون فشارها و تهديدها به نتيجه 
نرسيده اين نظام استبدادي به عنوان آخرين برگ تانك زرهي را براي 

  شگاه آرده استايجاد رعب و وحشت وارد دان

................................................  

رها و اعتبار حيات بی مقدار ديکتاتو
 خاکسپاری مجدد ويکتور خاراپايدارآزاديخواهان 

در حاليکه پينوشه ديکتاتور شيلی در سال های حيات به نماد . روشنگری
يده از جنايت و پستی تبديل شده و در سفر و حضر مثل راسوی ترس

دستگيری می گريخت، اعتبار ويکتور خارا بعد از مرگ سال به سال رو 
به عکس های بی بی سی از مراسم خاکسپاری . به فزونی رفته است

مجدد ويکتور خارا، سمبول مقاومت آزاديخواهان در برابر ديکتاتوری 
      ١٣٨٨ آذر ١٥. نظامی در شيلي، توجه کنيد

shtml.jara_victor_an_2009/12/091206/arts/persian/uk.co.bbc.www://http   
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يک قاضی شيليايی پرونده مرگ ويکتور خارا، خواننده سرشناس و 

.محبوب اين کشور را مجددا گشوده است  
قاضی خوان ادواردو فوئنتس گفته است که چهل مدرک جديد درباره 
مرگ خارا را که توسط خانواده اش ارائه شده، مورد بررسی قرار 

  . دخواهد دا
 در روزهای اوليه حکومت نظاميان ١٩٧٣ويکتور خارا در سال 

تحت رهبری ژنرال آگوستو پينوشه در استاديوم ملی سانتياگو 
  .کشته شد

ويکتور خارا برای بسياری از مردم شيلی يک قهرمان به شمار می 
او همچنين در بسياری از نقاط جهان از جمله ايران، هوادار . رود
  . دارد

، بيوه او گفته است که قتل همسرش به يک سمبل بين جوان خارا
  .المللی در مبارزه با سوء استفاده از حقوق بشر تبديل شده است

راه را برای "او افزود که بازگشايی پرونده مرگ ويکتور خارا 
  بی بی سی."ادامه تحقيقات و کشف حقيقت باز می کند

………………………………………  
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com.telia@nadjifi.mansour 
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  تلفن روابط عمومي سازمان
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  شماره فاکس سازمان
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  رسايت راه کارگ

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com/ 
  سايت اتحاد چپ کارگری

rgo.etehadchap.www 
 سايت راديو صدای کارگران ايران
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