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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

 برگ درخشان مقاومت  برگ درخشان مقاومت ٨٨٨٨آذر آذر ١٦١٦
  دانشجويی ـ مردمیدانشجويی ـ مردمی

در تاريخ مبارزه ی مردم ايران برای آزادی و رهايی از ديکتاتوری و 
با .  روزی بزرگ و ماندگار خواهد بود بی ترديد٨٨ آذر ١۶استبداد، 

وجود هفته های متوالی سرکوب، احضار و بازداشت فعالين دانشجويی، 
منع اطالع رسانی خبرنگاران رسانه های خارجی، قطع شبکه های 

 آذر، استقرار کم ١۶اينترنت و تلفن موبايل، محاصره دانشگاه ها در روز 
و لباس شخصی در  بخش های سابقه انواع نيروهای امنيتی و انتظامی 

مرکزی تهران و مراکز استان ها، دانشگاه ها در تهران و بسياری از 
شهرستان ها بار ديگر صحنه ی تظاهرات پرشکوه اعتراضی دانشجويان 
شد و مردم از هر فرصتی برای پيوستن به دانشجويان بهره برداری 

  . کردند
توری مردم ايران  نقطه عطف جديدی در مبارزه ضد ديکتا٨٨ آذر ١۶

است؛ زيرا نشان داد که اکنون جنبش اعتراضی می تواند در صورت لزوم  
در  گستره , خارج از دايره  فرصت های مجاز و مناسبت های حکومتی

همزمان و سراسری با صراحتی نافذ در , ای به وسعت تمام کشور، مستقل
 و نماد شخصی جهت نفی نظام به ميدان بيايد و دستگاه واليت مطلقه فقيه

  .آن را آماج اصلی خويش سازد
 نمودار سراسری و فراگير شدن مقاومت و اعتراض در ٨٨آذر ١۶

حرکت های وسيع اعتراضی در . دانشگاه های سراسر کشور است
دانشگاه ها در اين روز نشان داده است که دوره ای که با سرکوب فعاالن 

فس انداخت و از تحرک و کنشگران يک جنبش اعتراضی بتوان آن را از ن
پيوستن دانشجويان دانشگاه های آزاد و . بازداشت، سپری شده است

 آذر سندی ١۶غيرانتقاعی به ساير دانشجويان در برنامه های اعتراضی 
  در فراگيرشدن جنبش ضد ديکتاتوری در ميان دانشگاه هاست

 شکستی بی سابقه برای رژيم واليی در زورآزمايی با جنبش ٨٨ آذر ١۶
رژيمی که همه ابزارهای اطالع .  اعتراضی در عرصه اطالع رسانی است

رسانی را در انحصار خويش درآورد و بی سابقه ترين سرکوب رسانه ها 
و مطبوعات را سازمان داد، تا بتواند افکار عمومی را در محاصره 
بگيرد،  در اين روز، در برابر جنبش اطالع رسانی توده ای شهروندی به 

  .آمد و فرو ريختگی ديواره های  سانسور و اختناقش آشکار شدزانو در
 بار ديگر ابهت پوشالی دستگاه رعب و وحشت رژيم ٨٨ آذر ١۶در 

شکنجه و تجاوز جنسی و اعدام در غريو پر طنين فريادهای مرگ بر 
ديکتاتور مردم و جوانان در هم شکست و  اين درهم شکستن برای 

ه آن است، عواقب دامنه داری خواهد رژيمی که سرکوب تنها تکيه گا
دستگاه واليی با امنيتی ها و شکنجه گرانش مچاله تر و منزوی . داشت

تر شده است؛ در حالی که جنبش اعتراضی در مسير در هم شکستن 
استبداد دينی گام پراهميتی به پيش نهاده و ظرفيت توده ای خويش را 

جنبشی که می تواند .  دوباره به شکلی درخشان به نمايش گذاشته است
به شيوه ای مستقل فرصت های مقاومت واعتراض خلق کند وهر مناسبت 
توده ای نوين را به کابوسی تازه برای رژيم اعدام و شکنجه و تجاوز 

  جنسی تبديل خواهد کرد
با مقاومت درخشان، سراسری و گسترده توده ی دانشجويان و مردم در 

به زندانيان سياسی  تاکنونی جنبش جديدی   آذر بار ديگر مبارزين١۶
هنوز ابعاد دستگيری ها در . اعتراضی مردم ايران افزوده شده است

سراسر کشور روشن نيست، اما بی هيچ ترديد از هم اکنون و در حالی که 
هنوز پژواک فريادهای اعتراضات دانشجويی و مردمی در اين روز در 

رای آزادی بی قيد و شرط فضای سياسی کشور طنين انداز است، مبارزه ب
کليه  زندانيان سياسی و عقيدتی وبازداشت شده گان جديد جنبش 
اعتراضی بر خواست رهايی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی مردم در 

  .زندان ها و شکنجه گاه های رژيم افزوده شده است
بر عزم و اراده دانشجويان ) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

ز کشور درود می فرستد ؛ بار ديگر بر پيشتيبانی خود  از مبارزات مبار
ضد ديکتاتوری دانشجويان و مردم ايران تاکيد می کند و همصدا با همه 

آزادی خواهان و برابری طلبان  خواستار آزادی بی قيد و شرط کليه  
زندانيان سياسی جنبش اعتراضی، و  بويژه بازداشت شده گان اعتراضات 

  سرنگون باد جمهوری اسالمی         . است آذر١۶
  زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت  اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ دسامبر ٧ـ ١٣٨٨ آذر ١۶

بازتاب گسترده تظاهرات روز دانشجو در 
 ايران در رسانه هاى جهان

به هاى بسيجى ها، چهره يك مامور پليس به دختر جوانى آه بر اثر ضر
اى آبود و دست هايى لزران دارد، اصرار مى ورزد آه سوار تاآسى شود 

به «: و به خانۀ خود بازگردد، ولى دختر جوان با خشم در پاسخ مى گويد
تو پول مى گيرى آه ما را سرآوب آنى و من آمده ام . من نگو آه چه آنم

 ».آه اعتراض آنم و به خانه باز نخواهم گشت
و ديگر رسانه هاى » ان بى سى«، »فاآس نيوز«، »سى ان ان«شبكه هاى 

تصويرى آمريكا با نمايش صحنه هايى از تظاهرات دانشجويان بر شعار 
  .به عنوان شعار مرآزى معترضان تاآيد کردند» مرگ بر ديكتاتور«

تظاهرات دانشجويان :  حقوق شهروندان، انديشه و بيان-خبرگزاری هرانا 
 آذر که به درگيری با ١۶ و ديگر شهرهاى ايران در روز در تهران

نيروهای ضد شورش و بسيجی منجر شد بازتاب گسترده اى در راديو و 
  .تلويزيون ها و مطبوعات بين المللى داشته است

به گزارش راديو فردا، در آمريكا، شبكه هاى راديو و تلويزيونى و 
ات دانشجويان و تالش پليس الكترونيكى، به نقل از خبرگزارى ها، تظاهر

ضد شورش، نيروهاى ويژه سپاه، بسيجيان و لباس شخصى ها براى مقابله با 
  .آنها را در بخش هاى خبرى خود به صورت وسيعى پخش آرده اند

و ديگر رسانه » ان بى سى«، »فاآس نيوز«، »سى ان ان«شبكه هاى 
شجويان بر هاى تصويرى آمريكا با نمايش صحنه هايى از تظاهرات دان

  .به عنوان شعار مرآزى معترضان تاآيد کردند» مرگ بر ديكتاتور«شعار 
که يک موسسه پژوهشی آمريکايی است » انستيتو براى جنگ و صلح«

در گزارشی با اشاره به اعتراض هاى دانشجويان به حكومت جمهورى 
تظاهرات اخير در تهران، از هدف هاى پيشين «: اسالمى ايران گفته است

د فراتر رفته و آيت اهللا على خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى، را خو
نشان گرفته و اين امر، گواهى بر شجاعت و دليرى تظاهرآنندگان در 

 ».برابر نيروهاى امنيتى است
: يك دانشجوى رشتۀ حقوق آه نمى خواهد نامش فاش شود، مى گويد

 مردم نيست و يك مسئوليت آسى آه باالترين مقام رژيم را داراست، تهديد
استاد دانشگاه نيز تاآيد مى آند آه ايستادگى رژيم در برابر تظاهرآنندگان 

  .تو تكيه بر سياست سرآوب، به گسترش اعتراض هاى همگانى انجاميده اس
» پايدارى هاى مردم ايران«اين موسسه پژوهشى آمريكايى، با اشاره به 

 و صحنه اى را ترسيم در برابر نيروهاى دولتى به موردى اشاره آرده
آرده است آه در جريان آن يك مامور پليس به دختر جوانى آه بر اثر 
ضربه هاى بسيجى ها، چهره اى آبود و دست هايى لزران دارد، اصرار 
مى ورزد آه سوار تاآسى شود و به خانۀ خود بازگردد، ولى دختر جوان 

ول مى گيرى آه ما را تو پ. به من نگو آه چه آنم«: با خشم در پاسخ مى گويد
  ».سرآوب آنى و من آمده ام آه اعتراض آنم و به خانه باز نخواهم گشت

ميزان خستگى نيروهاى امنيتى و «در ادامۀ اين گزارش آمده است آه 
بسيجى سپاه از برخورد با مخالفان، روشن نيست، اگر چه بسيارى از 

ن آنها و جامعه آنان، آشفته و ناراحتند و از جدايى و فاصله اى آه بي
 ».ايجاد شده، ناخشنودند

نيز با اشاره به تمهيدهاى حكومت در » نيويورك تايمز«روزنامۀ 
بازداشت و زندانى آردن تعدادى از دانشجويان و فعاالن سياسى در 
روزهاى قبل از تظاهرات دوشنبه، فرياد هاى شبانه مخالفان در يكشنبه 

ويژه دانشجويان دانسته و شب را پيش درآمدى بر تظاهرات مردم و ب
  .تمرآز تظاهرات را در درون دانشگاه هاى ايران گزارش آرده است

يك گزارش ديگر در روزنامۀ تايمز، به تالش هاى جوان بيست و هفت 
اشاره دارد آه با تشكيل يك سلول چهل نفرى، » آاوه«ساله اى به نام 

  .ى فرستدروزانه پانصد نامۀ الكترونيكى به آدرس هاى گوناگون م
نيز در گزارش مفصلى به شرح » واشينگتن پست«روزنامه آمريكايى 

درگيرى هاى روز دانشجو در ايران پرداخته و در ادامه به نقل از سايت 
هاى مخالفان دولت در ايران آورده است آه تظاهرات بيشترى قرار است 

  .ر شوددر جريان مراسم عزادارى براى امام سوم شيعيان در ماه محرم برگزا
در آنار اين گونه نوشته هاى مطبوعات مكتوب، شبكه هاى تلويزيونى با 
استفاده از هزاران گزارشگر داوطلب از شهروندان ايرانى آه از طريق 
اينترنت، تصاوير تظاهرات جوانان و خشونت ماموران لباس شخصى و 
بسيجى ها را به سراسر جهان مخابره مى آنند، رويدادهاى دوشنبه را 

  .ازتاب داده اندب
 »تهران تبديل به يک پادگان نظامی شده بود«

ها قبل از سوی دادستانی  رغم تهديدهايی که از هفته علی: دويچه وله  
 ١۶تهران، نيروی انتظامی و سپاه پاسداران در مورد شرکت در مراسم 
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های بزرگ تهران و  آذر صورت گرفته بود، در اين روز تمامی دانشگاه
 .ن، محل تجمع معترضان به دولت بودچند شهرستا

 آذر، روز دانشجو در ايران، امسال از شب قبل از اين روز ١۶مراسم 
 آذر ١۵ شب ٩های خبری داخلی، از ساعت  به گزارش سايت. آغاز شد

 .شد صدای اهللا اکبر از بيشتر نقاط شهر تهران شنيده می
شگاه تهران،  آذر تجمعات دانشجويان در دان١۶در نخستين ساعات روز 

دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه اميرکبير، دانشگاه هنر و چند دانشگاه 
  .ديگر آغاز شد

 درگيريهاى خشونتبارى رخ داده است
گزارشگر شبکه جهانی تلويزيون بی بی سی در يكى از گزارشهاى امروز 

  آذر در ايران گفت، مطمئنا تظاهرات گسترده١۶خود در باره تظاهرات 
 است و برداشت من اين است آه درگيريهاى خشونت بارى رخ ای بوده
گفتند صداى من گزارشهايى از چند شاهد دريافت آردم آه مى . داده است

 گفت خودش ديده است آه اند و يكى از آنها مىشليک گلوله را شنيده 
  .شليک صورت گرفته است

نشجويان درگيريهايى بين نيروهاى پليس با تظاهرآنندگانى آه فقط دا
برخى . گرفت رخ داده استنبودند و معترضين ديگرى را نيز در بر مى 

گزارشها حاآى است آه تظاهرآنندگان نيز به نيروهاى بسيج حمله آرده 
اين تظاهرات فقط در . بنابراين تظاهرات بزرگى برگزار شده است. اند

سته است شود از اينكه نتواندولت بسيار سرخورده مى  .تهران نبوده است
  .اين حرآت را متوقف آند

شود معنايش اين است آه اتفاق دانند وقتی اينترنت قطع مى مردم مى 
آنها دهان به . دانند آه چه آار آنندبزرگى در شرف وقوع است و مى 
آنند آه به  آنند و مردم را تشويق مى دهان اخبار را به يكديگر منتقل مى

  . خيابانها بيايند
  زاری فرانسه از تهرانگزارش خبرگ

 نيروهای پليس ضد شورش با بستن برخی از خيابان های مرکزی تهران 
اقدام به پرتاب گاز اشک آور به سوی تظاهرکنندگان کرده و اين مناطق به 

شاهدان . محل درگيری ميان پليس و تظاهرکنندگان تبديل شده است
قاط تهران خبر همچنين از وقوع درگيری و زدوخورد شديد در برخی از ن

  .می دهند
 !!! آذر در تهران را به عهده دارند آذر در تهران را به عهده دارند آذر در تهران را به عهده دارند١۶١۶١۶رهبری تظاهرات رهبری تظاهرات رهبری تظاهرات ،دختراندختران

دانشجويان مرکز آموزش سوره : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
از اين مرکز آموزشی خارج شدند و در خيابان آزادی درمقابل وزارت کار 

 .شروع به راه پيمائی کردند
 از اين مرکز خارج شدند و در خيابان دانشجويان مرکز آموزش سوره

آزادی شروع به راه پيمائی نمودند آنها از مقابل وزارت کار به سوی 
دانشجويان . ميدان انقالب در حال حرکت هستند و مردم به آنها می پيوندند

مرگ بر خامنه ای در حال حرکت /و مردم با شعار مرگ بر ديکتاتور 
 .هستند 

ان هزاران نفر از جوانان در حال همچنين در تقاطع ابوريح
هبری اين تظاهرات و جنگ و ر ،تظاهرات هستند و دختران جوان

گ بر مر" مردم و جوانان با شعارهای . گريزها را به عهده دارند
  ".واليتش باطله سر ميدهند، خامنه ای قاتله  " و" خامنه ای

وهای  جنگ و گريز گسترده ای بين مردم و جوانان از يک طرف و نير
جوانان يکی از بسيجيان که با موتور بسوی آنها . سرکوبگر ادامه دارد

حمله ور شده بود دستگير کردند و بشدت گوشمالی دادند و موتور اين 
 . فرد را به آتش کشيدند

. های منازل بر تظاهر کنند باز است  درب. همبستگی مردم بی نظير است
دن آب و ساير مايحتاج آنها از هر کندگان و داظاتمردم با پناه دادن به 

 .تضاهر کنندگان حمايت می کنند 
..............................................................  

 بار ديگر دانشگاه را به صحنه دانشجويان دانشگاه آزاد قزوين
 آذر روز ١۶همزمان با فرارسيدن . اعتراض عليه حکومت تبديل کردند

 دانشگاه آزاد قزوين علی رغم تدابير شديد امنيتی که دانشجو دانشجويان
 آبان دست ١٣برای جلوگيری از اين تجمع تدارک ديده شده بود همچون 

 هزار نفر در آن ۴در اين تجمع که حدود . به تجمع و راهپيمايی زدند
شرکت داشتند دانشجويان با در دست داشتن تصاوير شهدای دانشگاه 

و سر دادن شعار هايی اعتراض و )  سهرابی امير جوادی فر و اشکان(
 .انزجار خود را از دولت کودتا و حاميانش اعالم کردند

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

خشونت های نيروهای پليس و لباس شخصی 
   !!!در روز دانشجودر روز دانشجودر روز دانشجو

خبرگزاری آسوشيتد پرس تنها : حقوق دانشجويان - خبرگزاری هرانا  
اری خارجی است که عليرغم شايعه لغو مجوز خبری خبرنگاران خبرگز

به پوشش اخبار امروز تهران و درگيری های , خارجی به مدت سه روز
  .پراکنده در حوالی دانشگاه تهران پرداخت

AP مغازه های اطراف خيابان انقالب و دانشگاه تهران :  مدعی شد
ر داخل دانشگاه تهران تعطيل شده اند و ماموران با دانشجويان معترض د

  . برخورد کردند و چند گاز اشک آور به سمت معترضان پرتاب شد
اين خبرگزاری شمار معترضان را هزاران نفر مخابره کرده است و گفته 
است پليس مانع ورود غيردانشجويان به دانشگاه تهران می شود و کارت 

  . شناسايی افراد را کنترل می کند
نيروهای امنيتی پليس به جهت کنترل » رآنالينخب«به گزارش خبرنگار 

اوضاع و ممانعت از هر گونه تجمع در خارج از دانشگاه تهران تمامی 
خيابان های اطراف دانشگاه تهران از قبل خيابان انقالب تا چهار راه 

  . را فرا گرفته بودند) عج(حضرت ولی عصر
مغازه های کنترل نيروهای امنتی در حالی صورت می گيرد که تمامی 
نيمه ) عج(خيابان انقالب از ميدان انقالب تا چهار راه حضرت ولی عصر 

با وجود اينکه مقابل درب اصلی دانشگاه تهران . تعطيل و تعطيل می باشند
توسط داربست و بنرهايی به مناسبت عيد غدير خم پوشيده شده است به 

 ممکن طوری که امکان مشاهده تجمعات داخل دانشگاه برای عابران
نيست ، اما نيروهای امنتی از عابران درخواست دارند که مسير خود را 
تغيير داده و يا در مکان های دورتر از دانشگاه نايستند که اين مسئله 
  . باعث برخی تجمعات اعتراضی پراکنده جمعيت عابر شده است

در حدود » خبرآنالين«جالب توجه است بر اساس مشاهدات خبرنگار 
زده ظهر عده ای که ظاهرا هيچ نوع نشان امينتی ندارند مانع ساعت دوا

در داخل ايستگاه ها می شوند و ) BRT(توقف اتوبوس های خط ويژه 
همچنين از مسافران خواستند که ايستگاه را ترک کنند که با مخالفت 

به نظر می رسد اين . مسافران اقدام به حمله با باتوم به مسافران کردند
 نسنجيده و شتاب زده باعث دگرگون کردن اوضاع و ايجاد گونه اقدامات

ترس و دلهره بی جهت بين مردم خواهد کرد درگيری ماموران امنيتی با 
  . های اطراف کشيده شد کنندگان در خيابان انقالب به خيابان تجمع

به گزارش خبرآنالين، مامورن نيروی انتظامی و گارد ويژه که از صبح 
انقالب ايستاده بودند، عابران پياده و مردمی را که امروز اطراف ميدان 

های اطراف راهنمايی  قصد تجمع در اين خيابان را داشتند، به خيابان
هايی ميان تجمع  پس از انتقال مردم به خيابان ابوريحان، درگيری.کردند می

کنندگان با ماموران امنيتی ايجاد شد که منجر به آتش زدن دو سطل زباله 
دو طرف درگيری به سمت . مقابل ساختمان خانه کارگر شدبزرگ در 

يکديگر سنگ پرانی می کردند که منجر به زخمی شدن برخی از تجمع 
در حال .های پارک شده در خيابان شد کنندگان و شکستن شيشه اتومبيل

نژاد و شهدای ژاندارمری به  های لبافی ها از تقاطع حاضر اين درگيری
شده و اوضاع در خيابان ابوريحان نسبتا آرام خيابان دانشگاه کشيده 

. نظارت نبروهای امنيتی بودندهای حاضر در اين منطقه تحت  آمبوالنس.است
  .ها نداشتند به همين دليل مضروب شدگان تمايلی به انتقال به اين ماشين

 دانشجو در ١۵٠٠، از حضور بيش از »خبرنامه امير کبير« همچنين  -* 
ِ  امير کبير تهران و برخی درگيری ها از سوی آنچه دانشگاه پلی تکنيک

  .ناميد، خبر داده است» نيروهای غيردانشگاهی« 
شاهدان عينی به اين خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتند نيروهای بسيجی،  -* 

  .اقدام به ضرب و شتم مردان و زنان کرده اند
وز بر اساس گزارش ها، هزاران نيروی ضد شورش، از اوايل وقت ر -* 

ماموران . اند دانشگاه های تهران را محاصره کرده اذر،١٦ دوشنبه،
انتظامی با قرار دادن داربستی در برابر در ورودی اصلی کوشيده اند مانع 

  .از مشاهده تجمع دانشجويان در داخل دانشگاه تهران شوند
نيروهای ضد شورش و بسيجی با باتوم و گاز اشک آور با هزاران 

  .لف دولت در خارج از دانشگاه تهران درگير شده اندتظاهرکننده مخا
نيروهای دولتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که عليه دولت شعار می 
دادند، به پرتاب گاز اشک آور و تيراندازی هوايی در ميدان انقالب دست زده 

  .اند
گزارش هايی از تجمع های ديگر از جمله در ميدان وليعصر و درگيری 

  . دولتی با مردم در اين محل ها هم مخابره شده استنيروهای
................................................................  

   



 4

  در رابطه با برخی گزارشات منتشر شده 
 ! آذر١۶ در  بازداشت دانشجويان

در  آباد تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد نجفپس از  :خبرگزاری هرانا -* 
در پايان تجمع و به هنگاميکه   و به مناسبت روز دانشجو،ر آذ١٦روز 

دانشجويان قصد سوار شدن بر سرويس های دانشگاه را داشتند نيروهای 
بسيج با همکاری حراست در پارکينگ دانشگاه دانشجويان را مورد ضرب 

تعداد دستگير شدگان  .و شتم قرار داده و تعدادی را نيز بازداشت کردند
ی می توان تخمين زد که بيش از بيست نفر از مشخص نيست ول

الزم به ذکر است که  .آباد بازداشت شده اند دانشجويان دانشگاه آزاد نجف
آباد در حالی برگزار شد که با  تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد نجف

 دانشجوی اين دانشگاه و ٥٠ دانشجو و احضار بيش از ٣بازداشت 
صد دانشجو طی هفته گذشته، مسئولين بازجويی حراست دانشگاه از بيش 

  .اين دانشگاه انتظار تجمع اعتراضی دانشجويان را نداشتند
عکاسان و خبرنگاران آماتور که در طبقه هفتم ساختمان جهاد  -*

  .دانشگاهی تهران مستقر شده بودند، توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند
يروانی بابل صبح احمد محمدنيا دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوش -* 

  . آذر به داليل نامعلومی مقابل اين دانشگاه بازداشت شد١۶روز 
 سيدمحمدمحسن موسوی، سبحانه حيدری و نجمه :خبرنامه اميرکبير -* 

 دانشکده فنی دانشگاه باهنر شيراز هستند که روز   دانشجوی٣رنجبران 
دانشجويان از وضعيت آزادی يا ادامه بازداشت اين  .گذشته بازداشت شدند

و آمار دقيق تعداد دانشجويان بازداشتی شهر شيراز اطالع دقيقی در دست 
  .نيست

 ١٠به نقل از يک شاهد عينی نوشت که حداقل : خبرگزاری رويترز  -* 
  .نفر در يکی از تظاهرات های تهران، بازداشت شده اند

ا همدان  تعدادی از دانشجويان ر نيروهای نظامی خارج از دانشگاه -* 
بازداشت کردند که از وضعيت اين دانشجويان تاکنون اطالعی در دست 

  .نيست

................................................. 
   مستقر شدن نيروهای گارد ويژه در مقابل بيمارستانهامستقر شدن نيروهای گارد ويژه در مقابل بيمارستانهامستقر شدن نيروهای گارد ويژه در مقابل بيمارستانها

نيروهای سرکوبگر ولی فقيه در  :فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
مردم آتش گشودند و يکی از تظاهر کنندگان بر روی ) تهران(ميدان قدس

را زخمی کردند و همچنين تعداد زيادی از مردم در اين نقطه دستگير 
 سه دختر جوان و يک خانم ميان سال دستگير ٣١٠در کنار ساختمان .شد

بنابه کفته شاهدان عينی در ميدان . و به نقطه نامعلومی منتقل شدند
 .ند نفر دستگير شد۵٠انقالب بيش از 

از طرفی ديگر در مقابل درب ورودی بعضی از بيمارستانها که از جملۀ 
نيروهای گارد ويژه ايستاده ) خمينی( تخت خواب ١٠٠٠آنها بيمارستان 

 .اند تا در صورت مراجعۀ زخمی شدگان آنها را دستگير کنند
………………………………… 
 تجمع بزرگ اعتراضی دانشجويان دانشگاه کردستان

rawanews : سم بزرگداشت روز دانشجو که در تاالر مولوی مرا
 ١٣٨٨ آذر ١۶ صبح روز دوشنبه ٩دانشگاه کردستان ساعت 

برگزار شد با سر دادن شعار و همچنين سرود خوانی و تجمع 
 .ظهر به پايان رسيد١٢:٣٠دانشجويان در ساعت 

بنا به اخبار و گزارشهای رسيده به پايگاه خبری روانيوز، صبح 
 صدها نفر از دانشجويان دانشگاههای شهر سنندج، امروز باحضور

تجمعی اعتراضی در پاسداشت روز دانشجو جلوی تاالری مولوی 
 .  دانشگاه کردستان برگزار شد

يکی از شاهدان عينی در ارتباطی تلفنی علرغم تائيد اين خبر به 
 نفر بود ١٠٠٠تعداد دانشجويان معترض حدودا : "روانيوز می گويد

اد در تجمعات دانشجويی کردستان در سالهای گذشته بی که اين تعد
 ".نظير بوده است

 مشاهدات حاکی از اين است که اين اقدام بزرگترين اقدام اعتراضی 
 . دانشجويان دانشگاه کردستان در چند سال اخير به شمار می رود

……………………………………  
 تظاهرات دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه

 در مقابل   تجمع اعتراضی با برگزاریه رازیدانشجويان دانشگا
بعالوه .  آذر شرکت نمودند١۶در بزرگداشت روز دانشکده فنی 

و » فرياد اهللا اکبر«دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه رازی با 
خشم خود را نسبت به ظلم و استبداد موجود » مرگ بر ديکتاتور«

  .در ايران نشان دادند

  در اعتراضن ادانشجويان و مردم اير
  حماسه آفريدند به خفقان و سرکوب

  . آذر برخيزيم١٦ظاهرات تدانشجويان دستگير شده در  به حمايت از
 آذر و در اعتراض به سرکوب ١٦حضور گسترده دانشجويان در تظاهرات 

و خفقان در ايران، بار ديگر نشان داد که هيچ حاکميتی در جهان قادر نيست 
 خواهی چيره شود و آن را برای هميشه بر نيروی برخاسته از آزادی

  .سرکوب کند
دفاع از آزادی انديشه و بيان در روز دانشجو، حضور فعال دانشجويان و 
مردم معترض ايران در تظاهراتی که سراسر جامعه ايران را در شهرها و 

رغم هجوم نيروهای انتظامی و لباس های گوناگون در برگرفت، علیاستان
تواند بر پای گرانه رژيم، می بسيج وسيع سرکوبشخصی ها، علی رغم

دالورانه و مستقل خود بايستد و رژيم قادر نيست  سکوت گورستان را در 
شکستن سد ستم و سرکوب، شکستن سلطه رژيم . جامعه ما برقرار کند

آزادی ستيز جمهوری اسالمی در روز دانشجو، نشان داد که مردم ايران در 
 دفاع از آزادی انديشه و بيان خود تصميم قاطع دفاع از حقوق انسانی و

  . اندگرفته 
نيروهای   با وجود تدارکات سنگين امنيتی و استقرار، آذر١٦در مراسم 

سرکوب و محاصره دانشگاه ها در تهران و بسياری از شهرهای ديگر،  
تظاهرات امروز با فرياد آزادی خواهی، پوشالی بودن استبداد را نشان داد و 

  . شگرف جنبش اعتراضی مردم ايران را به نمايش در آوردقدرت
  آذر نقطه عطفی در پيشروی جنبش عمومی اعتراضی مردم ايران به١٦

  .سوی آزادی و دفاع از خواست های برحق مردمی ست
در جريان اعتراضات روز دانشجو، تعداد زيادی از دانشجويان و مردم 

  . ير شده اندمبارز ايران در تهران و شهرستان ها دستگ
-اعتراض به اين دستگيری ها و حمايت از مبارزان راه آزادی، و رهائی بی

 و لغو هرگونه شکنجه قيد و شرط همه دستگيرشدگان و زندانيان سياسی
، نشانه همبستگی همگانی در دفاع از حق آزادی روحی و جسمی و اعدام

   .در اين راه بکوشيم. است در سراسر جامعهانديشه و بيان
 ٢٠٠٩  دسامبر ٧ - ١٣٨٨ آذر  ١٦  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران    

………………………………………………………………………………..  
 درگيری شديد مردم با نيروهای سرکوبگر رژيم در تهران

  و شعار مرگ بر خامنه ای در تقاطع فخر رازی

 
هزاران نفر از جونان و مردم : فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

تهران اعتراضات خود را از تقاطع فخر رازی بطرف جمهوری با شعار 
 .مرگ بر خامنه ای شروع کردند

هزاران نفر از مردم تهران حرکت اعتراضی گسترده خود را با شعار مرگ 
اين . رازی به سوی جمهوری آغاز کردندبر خامنه ای از تقاطع فخر 

اعتراضات در حالی شروع شد که تعداد زيادی از نيروهای سرکوبگر 
آرايش گرفته و فضای سنگينی را حاکم کرده بودند ولی با شروع 
اعتراضات مردم نيروهای سرکوبگر ولی فقيه از هم پاشيده شدند و به 

ت وحشيانه نيروهای جوانان با سنگ به حمال. سمت ديگری رانده شدند
سرکوبگر که با باتون به مردم حمله می کردند به مقابله برخواستند و 

جمعيت به حدی زيادی است که نيروهای سرکوبگر از .آنها را فراری دادند
 .مسافتی شروع به شليگ گاز اشک آور می کنند

درگيريها در حال حاضر بين جوانان و نيروهای ولی فقيه ادامه دارد و 
 . مردم ملموس استتفوق

در ميدان ولی عصر اعتراضات گسترده است و درگيری شديدی بين 
نيروهای سرکوبگر ولی فقيه با . جوانان و نيروهای سرکوبگر روی داد

. باتون به مردم حمله می کنند و آنها را آماج ضربات خود قرار می دهند 
به حال تا . نيروهای لباس شخصی اقدام به دستگيری جوانان می کنند

 دختر و پسر دستگير ١٠بنابه گفته شاهدان عينی در ولی عصر بيش 
 .نيروهای سرکوبگر همچنين اقدام به شليگ تيرهوايی نمودند . شدند

................................................................................................................................  
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محيط زيست محيط زيست   به مناسبت کنفرانسبه مناسبت کنفرانس
  سازمان ملل در کپنهاکسازمان ملل در کپنهاک

  مارکاريانمصاحبه با روبن 
متن زير متن نوشتاری شده گفتگوی روبن مارکاريان با : راديو راه کارگر

راديو راه کارگر در رابطه با کنفرانس محيط ريست سازمان ملل در 
  کپنهاگ است 

 دسامبر تا پانزده روز ٧ از   کنفرانس محيط زيست سازمان ملل-١
ه محيط زيست اهميت مسئل. درکپنهاک پايتخت دانمارک برگزار می شود

  چيست و در اين کنفراس چه مسائلی در دستور کار قرار دارند؟
   

 واقعيت اين است که نظام سرمايه داری با سرعتی  :روبن مارکاريان
فاجعه .فزاينده جهان ما را بسوی يک فاجعه زيست محيطی سوق می دهد

ای که اگر چاره فوری برای آن انديشيده نشود سياره ما را در آينده 
در سال گذشته ميالدی يعنی در سال . زديک به نابودی خواهد کشاندن

اگر انقالب .  ميليارد تن گاز کربنيک توليد شده است٣٢ حدود ٢٠٠٨
صنعتی را به عنوان نقطه سرآغازتوليد انبوه گازهای گلخانه ای قرار 

 ميليارد تن گاز کربنيک توليد شده ٢٠٠٠دهيم از آن زمان تا کنون حدود 
ين ميزان برابر است با مجموعه گاز کربنيک توليد شده در سه ا. است

 که سرمايه داری مدرن با آن  انقالبی. ميليون سال قبل از انقالب صنعتی
و اين بدان معناست که از برکت نظام . زاده و رشد وگسترش يافته است

 سال به انداز سه ميليون سال کربن يا به بيان ٣٠٠سرمايه داری در طول 
   وزمين، هوا و آب و پوشش سبز جهان  تر سم وارد طبيعت شدهروشن

در نظام . يعنی عناصر حياتی موجوديت سياره ما را، آلوده ساخته است
، حال هر قدر برای زندگی نوع بشر حياتی "ارزش مصرف"سرمايه داری 

 گازهائی انبوهی  به همين ترتيب است. باشد، از اهميت برخوردار نيست
های کارخانه و يا اگزز ماشين ها خارج شده و هوا، زمين که از دودکش 

می " ارزش مبادله" منطق اين نظام بر محور . و آب را آلوده می کند
 توليد شده به بازار و کسب حداکثر سود از طريق  رساندن کاالهای: چرخد

 بر سر جنگل های باران  مهم نيست که منطق بازار جه بالئی. فروش آنها
 .  وامل اصلی تعادل زيست محيطی در جهان هستند، می آوردزا، که از ع

ن درختان به کاال برای آن چه برای سرمايه داران اهميت دارد تبديل اي
 در حکم   که  فروش و سوداندوزی در بازار است حال بگذار اين جنگل

. ريه زمين هستند از بين رفته و زندگی نسلهای آينده بشری ناممکن شود
 طبيعت را که يکی از شالوده های  به قول مارکس روند انباشت سرمايه،

 از    انسان قرار می دهد،مادی انباشت بوده و مصالح توليد را در اختيار
    .بين می برد

 آلودگی و تخزيب محيط زيست بخاطر رشد  از انقالب صنعتی به بعد 
صنايع، گسترش حمل و نقل، ماشينی شدن کشاروزی و دامداری به 

ما اکنون به مرحله ای رسيده ايم که . صورت تصاعدی سرعت می گيرد
دهند که اگر توليد دانشمندان و کارشناسان محيط زيست هشدار می 

 کاهش نيايد ١٩٩٠ درصد از سطح سال ۴٠گازهای کربنيک به ميزان 
جهان با توجه به افزايش جمعيت با فاجعه زيست محيطی مواجه خواهد 

و اين بدان معناست که با سرعت کنونی تصاعد گاز کربنيک در سال . شد
با آب  درجه سانتيگراد افزايش پيدا کرده و ۶ گرمايش زمين به ٢١٠٠

 متر افزايش يافته و ٧شدن يخهای قطبی سطح آب ها در جهان الاقل 
کشورهای . بنابراين حيات بر روی کره زمين را ناممکن خواهد ساخت

پيشرفت سرمايه داری که مسئول هفتاد در صد تصاعد گاز کربنيک هستند 
    .بی شک مسول اصلی اين فاجعه زيست محيطی می باشند

ک، که پس از انقضای قرارداد کنفراس کی يوتو اهميت کنفراس کپنها
برگزار می شود، در اين است که اگر چاره جدی انديشيده نشود اجتناب از 

  .  بسيار مشکل خواهد شد فاجعه زيست محيطی در آينده نه چندان دور،
 در کنفراس مقدماتی محيط زيست که در بارسلون برگزار شد -٢

 ترک کردند، اين ها چه می خواستند کشورهای آفريقائی محل کنفراس را
   و چرا محل کنفراس را ترک کردند؟

 بخش اصلی عواقب اقتصادی اجتماعی بحران زيست  :روبن مارکاريان
محيطی به کشورهای فقير و حاشيه سرمايه داری و در حقيقت فقيرترين 
ها منتقل می شود که لگدگاه اقتصادی اجتماعی بحران زيست محيطی 

های مهی از ساکنان قاره آفريقا خط مقدم قربانيان اين بخش . هستند
گرمايش زمين موجب می شود که بارندگی از بخش های . بحران هستند

 منتقل شود و همين مسئله خشکسالی ها، فرسايش  استوائی به قطب
زمين، نابودی مراتع و بيابان گستری را در آفريقا گسترش داده و 

ت ميليونها انسان را به نابودی کشيده و بنابراين امکانات توليد و زيس
البته عواقب اين بحران تنها . آنها را محکوم به فقرو گرسنگی می کند

محدود به قاره آفريقا نيست بلکه بخشهای مهمی از ساکنان آمريکای 
  . التين و آسيا نيز از قربانيان فاجعه زيست محيطی هستند

سازمان جهانی " بوليوی در مذاکره کننده" آنژليکا ناوارس"به ابتکار 
 توسط کشورهای پيشرفته غرامت محيط زيستانديشه پرداخت " تجارت

سرمايه داری به کشورهای فقير حاشيه، برای مقابله با عواقب بحران 
منطق اين است که عامل توليد گازهای . زيست محيطی مطرح شده است

جه آنها بايد گلخانه ای کشورهای پيشرفته سرمايه داری هستند و در نتي
هزينه مربوط به جبران آسيب ها و نيز انطباق کشورهای حاشيه با صنعت 

 برای  طبق برآورد کارشناسان. و انرژی پاک و يا سبز را پرداخت کنند
 ميليارد دالر و برای ١٠٠مبارزه با عواقب خشکسالی هزينه ای برابر با

 دالر بايد از سوی  ميليارد۵٠٠   انرژی سالم هزينه ای بالغ بر تغيير به
کشورهای پيشرفته سرمايه داری به کشورهای فقير و خيلی فقير پرداخت 

 ميليارد دالر ۶٠٠ را معادل   هزينه و يا بدهی ئی جمع اين دو رقم. شود
اما کشورهای پيشرفته سرمايه داری تا کنون از ! در سال تشکيل می دهد 

فراس بارسلون، که در کن.  تعهدات خود شانه خالی کرده اند پراخت
کنفراس مقدماتی برای آماده ساختن خطوط عمومی يک پيمان جديد برای 
کنفراس کپنهاک بود، نمايندگان کشورهای آفريقائی بخاطر بی توجهی 

 که حاضر نشدند مسئوليت خود را در  کشورهای پيشرفته سرمايه داری،
ه جمعی قبال عواقب بحران زيست محيطی به عهده بگيرند، به طور دست

اگر چنين حادثه ای در کنفراس کپنهاک تکرار . کنفراس را ترک کردند
شود، نظير آن چه که در سياتل در دهسال پيش به وجود آمد ، کشورهای 
پيشرفته سرمايه داری را در موضع شديد تدافعی در افکار عمومی قرار 

از همين رو سران کشورهای پيشرفته سرمايه داری نفوذ . خواهد دهد
( ود را به کار انداخته اند تا از طريق فشار به سران کشورهای آفريقائیخ

از تکراز اين حادثه در کنفراس ) از وابستگان به آنها هستند" که بخشا
  .کپنهاک جلوگيری کنند

.  دهمين سالگرد سياتل و آغاز جنبش جهانی ضد سرمايه داری است-٣
 و منشاء چه تاثيراتی سياتل چه بود؟ چه نيروهائی در آن شرکت کردند؟

  بوده است؟
   

"  شهر سياتل آمريکا مهماندار اجالس دهسال پيش  :روبن مارکاريان
آمريکا، کانادا، کشورهای اتحاديه اروپا و . بود" سازمان تجارت جهانی

آزادسازی "ژاپن يعنی کشورهای پيشرفته سرمايه داری قصد داشتند 
سازی نئوليبرالی بود به را که از اهرم های اصلی جهانی " اقتصادی

  . کشورهای حاشيه تحميل کنند
در مقابل اين اجالس اعتراض عظيم و بی نظيری که متشکل از طرفداران  

محيط زيست، اتحاديه های کارگری و تشکل های گوناگون طرفدار الغاء 
اين .شکل گرفت... بدهی های جهان سوم، جنبش های عدالت جويانه 

ه کشورهای در حال توسعه درداخل اجالس تظاهرات موجب شد که گرو
 کشورهای اصلی سرمايه داری  سياتل عليرغم فشارهای سنگين نمايندگان

بدين . شرايط ديکته شده توسط آنها را نپذيرفته و از اجالس خارج شوند
به شکست کشيده شد وجنبش " سازمان جهانی تجارت" ترتيب اجالس

روه ای که نئوليبراليسم در حال  در د مخالفان جهانی سازی نئوليبرالی،
سياتل در عين .  اولين پيروزی بزرگ را به ثبت رساندند تخت وتاز بود،

حال سرآغازی شد برای شکل گيری جنبش جهانی ضدسرمايه داری که 
فورم های اجتماعی ." اولين اجالس آن در پرتو الگره برزيل برگزارشد

 داری در سراسر به نهادی ساختن جنبش جهانی ضدسرمايه" جهانی
 سياتل پيروزی ئی  يکی ديگر از دست آوردهای مهم. جهان ياری رساندند

کشورهای حاشيه و . بود که نصيب تالشگران مبارزه با ايدز در آفريقا شد
 يا  "سازمان تجارت جهانی" آفريقائی در اجالس بعدی  بويژه کشورهای
 برای مبارزه قادر شدند توليد داورهای ژنريک ) Doha( اجالس دوهه

 که اين امر  عليه ايدز را به انحصارات بزرگ داروئی جهان تحميل کنند
به نوبه خود پيشرفت مهمی در مبارزه عليه بيماری ايدز در قاره آفريقا 

ده در صد جمعيت کشور آفريقای جنوبی به اين بيماری کشنده متبالء ( بود
  )!هستند

تی را می خواهد در ارتباط  جنبش جهانی ضدسرمايه داری چه اقداما -۴
  با کنفراس کپنهاک انجام دهد؟

 جنبش جهانی ضدسرمايه داری برای کنفراس کپنهاک  :روبن مارکاريان
تالقی کنفراس کپنهاک با دهساله شدن سياتل موجب شده . بسيج شده است

جنبش جهانی . است که اين بسيج اهميت بسياری زيادی پيدا کند
 آن را بايد سياتل دانست در چند سال اول آغاز  ضدسرمايه داری که مبداء

 دچار مشکالتی شد که  "خود گسترش خوب و موفقی پيدا کرد اما بعدا
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 از بنيان گذاران  بخشی. بايد به طور مستقل به بررسی آنها پرداخت
 برای اين جنبش و سرآغازی جديدجنبش جهانی ضدسرمايه داری از 

ه که نيروهای مختلف داخل اين آن چ. احياء مجدد آن سخن می گويند
جنبش را در ارتباط با اجالس کپنهاک متحد می کند توافقی است که در 
ارتباط با يک مسئله تک موضوعی يعنی محيط زيست در ميان بخشهای 

بخشی از سازمان دهندگان معتقدند که . گوناگون اين جنبش وجود دارد
بهم زدن اجالس هدف از آکسيون جنبش ضدسرمايه داری در کپنها ک 

 نظيرهدفی که جنبش عدالت جهانی در اجالس سازمان تجارت  .نيست
جهانی در سياتل دربرابر خود قرار داده بود و توانست آن را به طور 

آنها می خواهند که جنبش ضدسرمايه داری از . موفقيت آميز عملی کند
طريق بسيج افکار عمومی جهانی در دوره برگزاری اجالس کپنهاک 

ايندگان شرکت کننده در کنفراس را برای سپردن تعهد واقعی برای نم
برخی ديگر معتقدند که . کاهش تصاعد گاز کربنيک تحت فشار قرار دهند

در صورتی که کشورهای پيشرفته سرمايه داری از زير اين تعهد شانه 
خالی کنند خروج کشورهای حاشيه از اين اجالس می تواند مانند اجالس 

رات خود را بر اجالس های بعدی بگذارد بويژه اين که اين سياتل تاثي
اعتراض در اجالس مقدماتی بارسلون توسط کشورهای آفريقائی صورت 

  .گرفته است
در ارتباط با مدت دو هفته ای که اجالس کپنهاک برقرار است آکسيون 

ضدسرمايه داری سازمان خواهد های مختلفی از سوی جنبش جهانی 
ارک هم تمهيدات زيادی برای کنترل اقدامات جنبش پليس دانم. يافت

جهانی ضدسرمايه داری تدارک ديده است و قصد دارد که تا آن جا که 
  . ممکن است دامنه وابعاد اقدامات مخالفان را محدود کند

وضعيت محيط "  احمدی نژاد در اين کنفراس شرکت می کند اصوال-۵
شرکت در اين کنفراس چه زيست در ايران چيست؟ و جمهوری اسالمی از 

  اهدافی را دنبال می کند؟
برای روشن شدن وضعيت محيط زيست در ايرن کافی   :روبن مارکاريان

 ترازنامه رژيم جمهوری اسالمی در زمينه محيط زيست توجه  است به
زاده، رييس جديد سازمان حفاظت محيط زيست  محمدجواد محمدی. کنيم

کل اين سازمان در روز پنجم آبان ايران، در همايش سراسری مديران 
اعالم کرد که ايران در عرصه تخريب محيط زيست رتبه دهم در جهان را 

اظهارت نامبرده نشان می دهد رژيم جمهوری اسالمی چه بر سر . دارد
  :محيط زيست در ايران آورده است

 ميزان فرسايش خاک در ايران ساالنه  آمار رسمی نشان می دهد که:خاک
ميليارد تن و بيشتر از ميزان متوسط در کشورهای آسيايی و حدود دو 

طبق برآوردها بيش از هفتاد و پنج .حدود شش برابر ميانگين جهانی است
با فرسايش .درصد مساحت کشور در برابر خطر فرسايش خاک قرار دارد

های مناسب کشاورزی از بين  خاک هر ساله بخش قابل توجهی از زمين
ترين عوامل فرسايش خاک جاری شدن  سیيکی از اسا. رود می

. شود خيز می هاست که باعث شسته شدن و نابودی خاک حاصل سيالب
ها نيز عمدتًا به دليل نابودی و از ميان رفتن پوشش گياهی و  سيالب

  .شوند جنگلی جاری می
ها نيز در ايران در  روند تخريب و نابودی جنگل :پوشش گياهی و جنگل

کارشناسان عوامل مهم تخريب . بيشتری گرفته استهای اخير شتاب  دهه
ها و تبديل جنگل به اراضی کشاورزی و  ها را تغيير کاربری آن جنگل

. دانند های توسعه بدون توجه به حفظ محيط زيست می اجرای طرح
های معدن کاوی، قاچاق چوب و رهاسازی زباله و فاضالب در  فعاليت

در طول سی . ها هستند ننده جنگلمناطق جنگلی نيز جزو عوامل تهديد ک
ترين  در تازه. های ايران نابود شده است سال گذشته بخش مهمی از جنگل

اتفاق از اين دست، هزاران اصله درخت در منطقه جنگلی دنا، جهت 
اتفاقی که از آن به . احداث خط لوله گاز در ظرف مدت دو روز قطع شدند

م برده شده و پرونده آن جهت  ناسابقه يک فاجعه زيست محيطی کمعنوان 
  . رسيدگی به تخلفات به دادگستری ارسال شده است

ها در ايران بخش مهم ديگری از  ها و درياچه  خشک شدن تاالب:آب 
های پياپی عوامل انسانی نيز در خشک  به جز خشکسالی. تهديدات است

 روی اند؛ سد بستن ها در ايران مؤثر بوده شدن و نابودی بسياری از تاالب
های عمرانی،  کنند و انجام فعاليت ها را تأمين می هايی که آب تاالب رودخانه

ها به محيط زيست و حيات وحش  سازی در حاشيه اين تاالب صنعتی و راه
های ايران هم اکنون  ترين تاالب ها آسيب وارد کرده ابرخی از مهم آن

های  بتاال. خشک شده و تعدادی ديگر نيز در معرض خطر جدی هستند
های انزلی، اروميه،  های خشک شده و تاالب هامون و بختگان جزو تاالب

های فراوانی را  هايی هستند که آسيب پريشان و گاوخونی جزو تاالب
رييس سازمان . اکنون نيز در معرض آسيب قرار دارند متحمل شده و هم

 به عنوان يکی از  های نفت هم محيط زيست ايران از فرسودگی لوله

 هزار آيلومتر از ٢بيش از . امل مهم تخريب محيط زيست نامبرده بودعو
های انتقال نفت جنوب آشور در خليج فارس فرسوده است آه در  لوله

زی و موجود دريايی خليج  ها آب صورت بحرانی شدن شرايط حيات ميليون
زاده از  محمدی. آند فارس را با خطرات جبران ناپذيری مواجه می

ای را برای  تر برنامه ت نفت خواست تا هرچه سريعمسؤوالن وزار
  . های فرسوده ارائه کنند جايگزينی لوله

دهد که ايران در  های جديد نشان می  در بخش آلودگی هوا نيز آمار:هوا
. اکسيدکربن حضور دارد  دی ميان يازده کشور نخست منتشر کننده گاز

 تاکنون ١٩٩٠ از سال ای در ايران روند توليد و انتشار گازهای گلخانه
از عوامل مهم افزايش انتشار گازهای . بيش از صددرصد رشد داشته است

چنين  های نفت و هم ای در ايران آتش زدن گازهای خروجی از چاه گلخانه
اين هم . های صنعتی است استفاده روزافزون از اتومبيل و ساير فعاليت

  .حيط زيستترازنامه درخشان رزيم جمهوری اسالمی در عرصه م
   

احمدی نژاد و ساير ! اما در مورد حضور احمدی نژاد در کنفراس کپنهاک
 از اين گونه اجالس های بين المللی به عنوان  مقامات جمهوری اسالمی

اين بهره .  افکار عمومی استفاده می کنند تريبونی برای تبليغات و فريب
می است که  رژيم اسال برداری ها، شبيه لفاظی های ضدامپرياليستی

" عملکرد آن ايجاد پرده دود برای پوشاندن ماهيت و اقدامات عميقا
 و قالب کردن رژيم فقها به عنوان رژيمی مردمی است که  ارتجاعی رژيم

برای . با نقد نظام جهانی حاکم و تبعيضات نهادی آن همراه است" غالبا
ولی مردم ايران اين نوع لفاظی ها به ضدتبليغات تبديل شده است 

رجزخوانی های رژيم برای بخشهائی از توده های مردم جان به لب شده 
در . شايد هنوز خريدارانی دارد...  و آسيا  در خاورميانه،آمريکای التين

در رژيم . ارتباط با مسئله محيط زيست نيز قضيه بهمين ترتيب است
جمهوری اسالمی اکنون يک سرمايه داری راهزن و غارتگر حاکم است 

 ثروت و دارائی های مردم ايران را به يغما می برد بلکه با  نه فقطکه 
آزمندی بيرحمانه برای پر کردن کيسه پول آيت اهللا ها، آقا زادها، 

 صدمات جبران ناپذيری به محيط زيست در ايران  سردارها و ايادی آنها
 با اين وصف همه ادعاهای احمدی نژاد و ساير سران .وارد می سازد

 کنفراس محيط زيست جز طبل توخالی و تبلغات پوچ چيزی رژيم در
اين درست مثل آن است که در يک کنفراس جهانی عليه . نخواهد بود

 که دارای رکود جهانی در  شکنجه و اعدام رژيمی مانند جمهوری اسالمی
   شکنجه، نسل کشی و اعدام است بخواهد از خدشه ناپذيربودن منزلت

  ! خن بگويدانسانی و حق زندگی داد س

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

ما همچنان بر خواسته به حق ما همچنان بر خواسته به حق 
  !!خود استوار ايستاده ايمخود استوار ايستاده ايم

 بيانيه فرزندان پوينده و مختاری
يازده سال از فاجعه قتل پدرانمان محمد مختاری و محمدجعفر 
ن پوينده، دو نويسنده آزاده و عضو برجسته کانون نويسندگان ايرا

گذشت و هنوز هويت آمرين و عاملين اين جنايت هولناک برای 
يازده سال . خانواده های قربانيان و مردم ايران افشا نشده است

ای  است که به خانواده های ما حتی اجازه برگزاری مراسم شايسته
برای گراميداشت ياد و راه اين دو نويسنده آزاده داده نمی شود و 

ظامی و امنيتی از برگزاری مراسم سالگرد امسال نيز نيروهای انت
 . فروهرها و مختاری و پوينده ممانعت کردند

اما ما همچنان بر خواسته به حق خود استوار ايستاده ايم و تا 
ها �زمانی که زنده ايم برای اجرای عدالت و افشای حقايق اين قتل

که عليه آزاديخواهی و جامعه روشنفکری در ايران صورت گرفت، 
 .ش خواهيم کردتال

ما بی هيچ حس انتقام جويانه ای خواهان افشای حقايق اين جنايات 
و . و نيز تمام جنايات دولتی در سی سال گذشته کشورمان هستيم

همچون پدرانمان لغو مجازات اعدام و برچيدن دستگاه سانسور و 
سرکوب را پيش شرط تحقق آزادی و اعتالی فرهنگی در کشورمان 

  . ميدانيم
 شان گرامی و افکارشان جاويدانياد

 ١٣٨٨ آذر ١٤  نازنين پوينده و سهراب مختاری 

……………………………………  
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  گزارش سايت کلمه از دانشگاه تهران با تصويرگوشه هائی از 

  
ها بر پا  معات اعتراضی دانشجويان در دانشگاه آذر تج١۶همزمان با روز 

و جمعيتی از مردم با حضور در مقابل دانشگاه تهران و دانشگاه شريف 
 . به حمايت از دانشجويان پرداختند

که از صبح امروز نيروهای   در حالي"نيوز پارلمان" به گزارش خبرنگار
ب،دانشگاه های منتهی به انقال انتظامی و گارد ويژه در تمامی خيابان

ها از جمله اميرکبير و صنعتی شريف حضور  تهران و سايردانشگاه
ای داشتند، دانشجويان در داخل دانشگاه به بر پايی  گير و گسترده چشم

  . هايی برای بزرگداشت روز دانشجو اقدام کردند تجمعات و برنامه

 
ها نيز تجمعات مردم هواداران جنبش  در عين حال در خارج از دانشگاه

سبز بر پا شده است که اين تجمعات در خارج دانشگاه به خصوص 
 . هايی بين نيروهای حاضر با مردم منجر شده است دانشگاه تهران به درگيري

اند با کشيدن  تی تالش کردهاين در حالی است که نيروهای نظامی و امني
ای مقابل درب ورودی دانشگاه تهران ارتباط دانشجويان داخل  پارچه

 .در خارج از دانشگاه را قطع کننددانشگاه و مردم 
نيروی حاضر در چندين مورد اقدام به حرکت به سمت مردم با هدف پراکنده 

 .ت کردندها کرده و در نهايت برخی از معترضان را نيز بازداش کردن آن
اند اما  کنندگان متفرق شده آور برخی از تجمع هرچند با شليک گاز اشک

  . های پراکنده همچنان بين مردم و نيروهای حاضر ادامه دارد درگيري

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

 در مقابل دانشکده فنی  اذر١٦ دردانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه 
 را آغازنمودند که تعداد قابل مالحظه از مردم به آنان تجمع اعتراضی

  .پيوستند
 نفر از ٢٠٠.  شکل دهی يک تجمع هستند بهدانشجويان دانشگاه زنجان

   .ی از مردم به آنها پيوستند تعداد همت گماشتند کهدانشجويان
.....................................................................................  

   گوتنبرگ–اولين گزارش خبری مالی  -  ٢اطالعيه شماره
  )سوئد(اقدام مالی مشترک درگوتنبرگ                

  ان هفت تپه، دفاع از شان انسانیدفاع از کارگر
به همراه ) سوئد( گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ايران 

 خارج ازکشور، با -نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ايران 
   پيوست ٢٠٠٩کارزار مالی ماه دسامبر 

ما دراين اقدام بزرگ تنها نيستيم ، انجمن ها و نهاد های فرهنگی 
سان های پرشمارجانبدارکارگران وزحمتکشان شهر،راديو ها وان

ومخالف زندان وشکنجه و اعدام و هر گونه سرکوب در اين اقدام ، 
  . اين اولين گزارش ما به شماست . خود را سهيم می شناسند

آنرا برای آکاهی عموم انتشاردهيد تا هرگونه ابهام کمک رسانی 
ی رادرنطفه دولت های خارجی به فراخوان علی نجاتی کارگرزندان

اينها اسامی کوچک زنان ومردان محترم وايرانيان شريف .خفه کنند 
 که ما با اجازه آنان -ومراکزفرهنگی شناخته شده شهرگوتنبرگ اند

  .ما دراين اقدام بيشمارانيم -رديف کرده ايم
  ) سوئد( ياری رسانی های مالی در گوتنبرگ 

 شناخته سنديکای کمپين مالی درپاسخ به فراخوان علی نجاتی چهره
  مستقل نيشکرهفت تپه شوش 

  :جمع آوری شده در پاتوق کتاب انديشه 
  ٢٠٠٩ دسامبر٧ آذر گوتنبرگ در تاريخ ١٦جمع آوری با قللک  در آکسيون 

  ١١۵٢شمارش قللک               
 کرون   ٣۵٣٢    موجودی صندوق

………………………………………. 
  آذر١٦گزارشی از اعتراضات و درگيری های مراسم 

 به عنوان نقطه عطفی نوين در پيشروی جنبش عمومی ٨٨ آذر ١٦* 
اعتراضی مردم ايران به سوی آزادی و رهايی ازاستبداد و ديکتاتوری 

حرکت گسترده اعتراضی جوانان و مردم در تهران و . ثبت شده است
شهرستان ها نشان داد که جنبش اکنون می تواند با وجود همه سرکوب 

به شکل گسترده و سراسری ابراز وجود , راسم حکومتیها مستقل از م
 روز درهم شکستن دوباره اقتدار دستگاههای سرکوب ٨٨ آذر ١٦... کند

  رژيم است 
 آذر با وجود تدارکات سنگين امنيتی و ١٦امروز مراسم :روشنگری

استقرار نيروهای سرکوب و محاصره دانشگاهها در تهران و بسياری از 
امروز بار ديگر غريو فرياد مرگ بر . برگزار شدشهرهای ديگر کشور 

ديکتاتور آسمان ايران را پوشاند و پوشالی بودن استبداد و قدرت شگرف 
امروز کابوس وحشت نظام . جنبش اعتراضی مردم ايران را بازتاباند

ديکتاتور واليت مطلقه فقيه به حقيقت پيوست و دانشجويان و مردم بی 
با اين . ی گسترده دست به اعتراض زدندهراس و واهمه از سرکوب ها

که گزارش های دريافتی هنوز بخش مهمی از رويدادهای اين روز 
 ١٦اما تا همين جا روشن است که , پرحادثه و حماسی را دربر نمی گيرد

 به عنوان نقطه عطفی نوين در پيشروی جنبش عمومی اعتراضی ٨٨آذر 
د و ديکتاتوری ثبت شده مردم ايران به سوی آزادی و رهايی ازاستبدا

حرکت گسترده اعتراضی جوانان و مردم در تهران و شهرستان ها . است
نشان داد که جنبش اکنون می تواند با وجود همه سرکوب ها مستقل از 

متمرکز و گسترده و سراسری با آماج گيری جرثومه , مراسم حکومتی
 سيد علی يعنی دستگاه واليت مطلقه و سمبل مشخص آن, اصلی استبداد

 روز درهم شکستن دوباره اقتدار ٨٨ آذر ١٦. خامنه ای ابراز وجود کند
دستگاههای سرکوب رژيم است؛ و اين برای رژيمی که بدون اين 

  .  آذر است١٦پيام , دستگاهها نمی تواند بقای خويش را تامين کند
در جريان اعتراضات اين روز تعداد زيادی در تهران و شهرستان ها به 

بی هيچ ترديدی پيکار برای آزادی فوری و بی قيد و . ت درآمده انداسار
 آذر از هم امروز بر خواست ١٦شرط کليه بازداشت شده گان حوادث 

  . رهايی بی قيد و شرط همه اسرا و زندانيان سياسی افزوده شده است
.....................................................  

 از مبارزات حق طلبانه مردم ايران رقم خورد و امروز برگ زرين ديگری
بار ديگر دانشجويان به عنوان سرمايه های بی پايان عرصه علم و 
اعتراض نشان دادند که در پيوند با مردم ايران ،برای آرمانی انسانی و 

  . پيشرو همرزم و متحد هستند
  زنده باد مبارزات متحدانه مردم ايران 

     ١٣٨٨ آذر ١٦   زنده باد آزادی و برابری
 روزنامه نگاران خيابانی تهيه شده استگزارشاتی که به نقل از : توجه 

ميتوانيد  در سايت اينترنتی ) بعلت محدوديت صفحات نشريه ( را 
  .روشنگری مالحظه نمائيد
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   ) ) ) هفده آذرهفده آذرهفده آذر((( دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر  دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر  دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر درگيری دردرگيری دردرگيری در
يس بوک و توييتر آمده خبری در سايت های اجتماعی نظير ف: اشتراک

است که فضای دانشگاه تهران به شدت ملتهب است و درگيری روبه روی 
دانشکده فنی شروع شده است و نيروهای امنيتی و بسيج داخل دانشگاه 
حضور دارند و دقايقی پيش برای متفرق کردن دانشجويان گاز اشک آور 

شگاه تهران از دانشجويان دان. رو به روی اين دانشکده پرتاپ شده است
که بچه ها را :"مردم درخواست کمک دارند و در پيغام خود نوشته اند 

 .………………………!" دارند می زنند و می کشند 
آخرين اخبار رسيده از دانشگاه تهران حکايت می کند که بسيج با 
هماهنگی با حراست دانشگاه تهران وارد دانشگاه شده و به دانشجويان 

ب اينکه بسيجی هايی که وارد شدند ادعای جال.حمله ور شده است
سن . زنهای بسيجی هم در دانشگاه وجود دارند. دانشجويی می کنند

 سال ٤٠بعضی از بسيجی ها که ادعای دانشجو بودن را دارند بيش از 
  . است

 : خبر در بی بی سی فارسی
 ها از درگيری در دانشگاه تهران و محاصره دفتر موسوی گزارش

رش شده است که گروهی از افراد لباس شخصی جلوی دفتر از تهران گزا
فرهنگستان هنر، دفتر کار ميرحسين موسوی تجمع کرده و مانع از خروج 

 . آقای موسوی از محل کارش شده اند
همزمان، شاهدان عينی به بی بی سی گفته اند که درگيری هايی نيز بين 

داده است؛ دانشجويان دانشگاه تهران و نيروهای لباس شخصی رخ 
ظاهرا اين دانشجويان در اعتراض به نحوه برخورد لباس شخصی ها در 

 آذر، قصد برگزاری تجمعی در دانشکده فنی دانشگاه تهران را ١۶روز 
  . داشتند

به گفته شاهدان، مأموران لباس شخصی برای برخورد با دانشجويان از 
 . باتوم استفاده کرده اند

 ويژه نيروی انتظامی در ميدان ولی عصر گفته می شود که سربازان يگاه
 . و چهار راه ولی عصر تهران مستقر شده اند

سايت کلمه که خبرهای رسمی آقای موسوی را منتشر می کند، نوشته 
" لباس شخصی های موتورسوار" نفری از ۴٠ - ٣٠است که يک گروه 

که از بعد از ظهر روز گذشته در اطراف فرهنگستان حضور دارند، صبح 
 . امروز مانع از خروج آقای موسوی از دفتر کارش شده اند

آنطور که سايت کلمه گزارش داده است، زمانی که آقای موسوی قصد 
خروج از فرهنگستان را داشت، لباس شخصی های موتورسوار با سر 
 .دادن شعارهايی عليه وي، مانع از خروجش از فرهنگستان هنر شده اند

وسوی از ماشين پياده شده و به سمت بنا بر اين گزارش، آقای م
ماموريت خود را انجام : "موتورسواران رفته و خطاب به آنها گفته است

 ". دهيد، من را بکشيد، بزنيد، تهديد کنيد
اما خبرنگار کلمه در باره علت اقدام موتورسواران از قول يکی از آنها 

 ". ريمما مامور هستيم که جلوی تردد موسوی را بگي: " نوشته است
بنابر گزارش ها، با اصرار محافظان آقای موسوي، وی به فرهنگستان 

 . برگشته است
سايت خبرآنالين، نوشته که برخی از افراد که در محل حضور يافته اند، 

تاکنون حادثه "نقاب زده اند و پليس امنيت نيز در محل حضور دارد و 
 ". خاصی رخ نداده است

ن انقالب و دانشگاه تهران نيز نيروهای بنابر گزارش ها، اطراف ميدا
 . امنيتی حضور گسترده ای دارند

همزمان با اين اتفاق، غالمحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور در 
 : باره شکايت تعدادی از نمايندگان مدافع دولت از آقای موسوی گفته است

ما اين شکايت در نوبت اول به دست ما رسيد و در نوبت دوم نرسيد ا" 
همان موارد که باعث اعتراض استاتيد دانشگاه بوده و نيز مواردی که در 
خصوص حقوق عامه است را به دادستانی تهران فرستاده ايم که 

 ١٣٨٨ آذر ١٧    ". اميدواريم پيگيری شود

……………………………………… 
 ٣٥٠ بند -در اوين

بر  اوين در اعتراض بر فشار های وارد ٣۵٠ سياسيون بند -تجدد نامه 
 آذر ، دو شنبه ١۶فضای آکادميک و سرکوب و بازداشجويان در آستانه 

 . را در روزه اعتراضی به سر بردند١٣٨٨ آذر ١۶
…………………………………………… 

 
 

يات مديره سنديکای کارگران  منصور اسانلو رئيس
 .ارای ديوان عدالت اداری از کار اخراج شد شرکت

ديکای کارگران شرکت منصور اسانلو رئيس هيات مديره سن: ايلنا
 . بارای ديوان عدالت اداری از کار اخراج شد

منصور اسانلو کارمند شهرداری تهران بود که در سالهای گذشته به 
دليل فعاليت در سنديکای کارگران شرکت واحد به يک چهره صنفی 
تبديل شده بود؛ به تازگى با رای ديوان عدالت اداری از کاراخراج 

  . شد
 وکيل اين فعال کارگری نيز با تاييد خبر اخراج پرويز خورشيد
با توجه به اينکه اين رای توسط شعبه ديوان عدالت : موکلش گفت

اداری صادر شده است تنها راه باقيمانده برای اعتراض مطرح 
کردن پرونده در هيات عمومی ديوان عدالت اداری از طريق اعمال 

منصور اسانلو مانند به گفته خورشيد موارد اتهامی .  است١٧ماده
ساير کارگران شرکت واحد در مورد فعاليت صنفی و سنديکايی بوده 

    ١٣٨٨ آذر ١٧. است

…………………………………  
 هراس احمدی نژاد و وزير علوم دولت کودتا

 از حضور در جمع دانشجويان
به نظر می ! آذر شرکت نکردند١٦نژاد و دانشجو در مراسم  احمدي:نوروز 

امنه اعتراضات دانشجويان رييس و وزير علوم دولت کودتا رسد با افزايش د
 . ترجيح دادند از حضور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه ها صرفنظر کنند

به گزارش ايلنا، مدير کل روابط عمومی وزارت علوم در پاسخ به اينکه آيا 
ها به مناسبت  احمدی نژاد يا وزير علوم دولت کودتا با حضور در دانشگاه

برنامه برای حضور و : کنند؟ گفت سخنرانی مي) آذر١٦(وز دانشجو ر
 . نژاد و وزير علوم در دانشگاه نداريم سخنرانی آقای احمدي

شود به حضور   وزارت علوم در اين روز مربوط مي برنامه: وی افزود
خانه در امامزاده عبداهللا شهرری که به  معاون فرهنگی اجتماعی اين وزارت

ز کارمندان برای ادای احترام به شهدای اين روز به اين همراه جمعی ا
 . روند امامزاده مي

 و سخنرانی در دانشگاه اميرکبير ٨٥آذر سال ١٦نژاد بعد از  محمود احمدي
 آذر به دانشگاه علم وصنعت ١٦ نيز يک ماه زودتر از روز ٨٦در سال 

 .رفت
ه شريف حاضر شد  خرداد سال جاری در دانشگا٢٠بار در  نژاد آخرين احمدي

که در ميان اعتراض شديد دانشجويان اين دانشگاه مجبور به ترک دانشگاه 
شدت اعتراض دانشجويان و شعارهای آنها تا آنجا بود که . شريف شد

 . احمدی نژاد حتی نتوانست در جمع اندک حاميان خود نيز حضور يابد
م بازگشايی پس از کودتای انتخاباتی نيز حضور کامران دانشجو در مراس

دانشگاه ها و حضور برخی چهره های حامی احمدی نژاد همچون حميد 
رسايی در دانشگاه های تهران و شهرستان ها با اعتراض شديد دانشجويان 

 . مواجه بوده است
امروز نيز موج سبز آزادی گزارش داده که در مراسم روز دانشجو در 

  . ده شده استدانشگاه پلی تکنيک عکس احمدی نژاد به آتش کشي

……………………………………  

  
 

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 
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0049-69-50699530  
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  سايت راه کارگر
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http://rahekargar.wordpress.com/ 
  سايت اتحاد چپ کارگری
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 يو صدای کارگران ايرانسايت راد
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  نشريه انگليسی ايران بولتن
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