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  كارگران لوله سازي اهوازاعتراضات بي به كارگران صنعت نفت و دانشجويان انقالپيوستن 
بر  بنامژده می دھيم که  که اميدوارانه از وجود تمایل ھمبستگی و اتحاد ميان اقشار مختلف مردمی سخن گفته بودیمھمانطور 

کارگران صنعت نفت وجمعي از دانشجويان اھواز ھم به  جمعی از, ان اعتراضات كارگران لوله سازي اھوازخبر دريافتي درجري
در . نادری را بسته بودند  کارگران در جريان اعتراضاتشان از خيابان طالقانی تا اواسط خيابان. شدند اعتصاب و اعتراض ملحق

تکميل و جزئيات این تظاھرات را در صورت دریافت خبرھای  .ليس به وجود آمدپ چندنقطه اھواز نيز درگيري بين معترضان و نيروھاي
 .فردا ارائه خواھيم داد

  

  جنبش آزاديخواهانه و ضد ديكتاتوري بر ستون هاي خود استوار است
.  اصUح طلبان حکومتی سعی بسيار داشتند تا این جنبش را وابسته به رھبران خود نشان دھنـد ،از روز اول تظاھرات ھای مردمی

و اھـداف مردمـی ھسـتند،  ھرکس که در مورد نقش مخرب رھبران اصUح طلب که مانع اصلی پيشروی جنبش برای احقاق حقوق
و اینگونه نشان می دادند که این جنبش بر دوش یکی دو رھبر اصUح طلـب  می شدسخنی می گفت، فوراً به جناح کودتا منسوب 

استوار است و اگر کسی به تخریب ایشان بپـردازد و گذشـته یِ جنایتکارانـه شـان را افشـا کنـد، در حقيقـت سـتون ھـای مبـارزات 
آنھا از مردم حمایت بی دریغ و کورکورانه از این رھبران را می طلبيـده و مـی طلبنـد و در ميـان مـردم .  کرده است مردمی را تخریب

نيازمنـد اسـت و مـا نبایـد بـا طـرح شـعارھای رادیکـال و رھبـران اینگونه می نمایانند که این جنبش برای رسيدن به پيروزی به ایـن 
م که مجبـور بـه پشـت کـردن بـه جنـبش مردمـی و خزیـدن بـه کنـار ولـی فقيـه و سـپاه در شرایطی قرار دھيرا ساختارشکن، آنھا 

چه شد که ھاشمی رفسـنجانی بـه مـردم  ،اما ایشان ھرگز توضيح ندادند که عليرغم اجرای این دستورالعمل ھا.  پاسداران شوند
  ؟خيانت کرد و آغوش رھبر را به احترام مردم ترجيح داد

ن حکـومتی و رھبرانشـان پيـرویِ منـافع طبقـاتی و گروھـی خـود ھسـتند و ھرگـز بـا جنـبش مردمـی گذشته از آن که اصUح طلبـا
عـدم صـحت و ھمراھی شان با جنبش مردمی تنھـا تـا جـایی اسـت کـه منـافع شـان را ارضـاء کنـد، ھمراھی نکرده و نمی کنند، 

چرا که، اگر ادعاھای ایشان صحت داشت، پس مـی  . ادعاھای ھواداران اصUحات از ھمان روزھای آغازین مبارزات کامUً روشن بود
، آنھـا را خـود اصUح طلب که جنـاح کودتـا در بـازی سياسـت درون نظـامی» اندیشمندان«بایست بعد از بازداشت فله ای رھبران و 

بـه گسـترش و  اما نه تنھا چنين نشد و مبارزات مردمـی رو.  رقيب اصلی تصور کرده بود، جنبش صدمه می دید و از نفس می افتاد
، بلکه خUفِ ادعای اصUح طلبان را ثابت کرد و نشان داد که اتفاقاً جنبش مردمی آن ستونی است که رھبـران نھادرادیکاليزه شدن 

  ! اصUح طلب برای فرار از سرکوب و مجازات به آن نيازمندند، و نه برعکس
طلبان و حاميان داخلی و خارجی شان که مردم را بـه گـام در خبرھای رسيده مشخص می شود که توھم ناشی از تبليغات اصUح 

برداشتن در محدوده یِ منویات رھبری اصUح طلب دعوت می کنند، در ميان مردم در حال ریزش است و این جنبش در ھـر قـدم کـه 
رین خبـر حکایـت از آن دارد آخـ.  بر می دارد با درس آموزی از اقدامات مستقيم خود، از توھمات گریخته و به واقعيات واقف می گردد

مشخص کرده و در بيانيه ھا و اعUميه ھا و شعارھای خود، » گروه انقUب سبز«که گروه ھایی از جوانان و دانشجویان خود را با نام 
بـاlخص این گروه تبليغـات خـود را .  دیگر جوانان و دانشجویان را به سمت رادیکاليزه کردن شعارھا و اقدامات خود تشویق می کنند

با انتشار شبنامه ھای تحریـک کننـده بـه تشـویق  : "»جھان نيوز«آبان متمرکز کرده و بقول  13بر روی چگونگی شرکت در آکسيون 
در یکی از شبنامه ھای اخير که به صـورت نـا مشـخص ميـان شمشـادھای . آّبان می نماید 13دانشجویان برای ایجاد تشنج در روز 

سرویسھای بھداشتی قرار داده بودند ، ضمن توھين به مسئوlن نظام از دانشـجویان مـی خواھـد تـا دانشگاه، کيوسکھای تلفن و 
  ".به خيابانھا آمده و اغتشاشات را ادامه دھند

  

  1388آبان  13هراس بيشتر مسئوالن حكومتي از برگزاري آكسيون 
.  آبان منتشر شـد 13اضی مراسم روز دانش آموز در باز ھم گزارشاتی دال بر شدت یافتن ھراس مسئوlن حکومتی از برگزاری اعتر

یـادواره کشـوری شـھيد "روز دوشنبه، سوم آبان ماه، سردار علی فضـلی، فرمانـده سـپاه سيدالشـھدای اسـتان تھـران در جلسـه 
ایـد ھوشـيار آبان شـيطنت ھـایی را خواھـد داشـت، در ایـن زمينـه نيـز ب 13کانون فتنه اعUم کرد که در روز : "در کرج گفت" فھميده

  ".اگر نگران نباشيم در آینده مشکUت جدی تری را خواھيم داشت"او ابراز نگرانی کرد که ".باشيم و غفلت نکنيم
گو اینکه پس از تظـاھرات .  این سخنان با آنچه که مسئوlن حکومتی درباره برگزاری اعتراض آميز این مراسم می گفتند تفاوت دارد

" مـرگ بـر دیکتـاتور"و " اسـتقUل، آزادی، جمھـوری ایرانـی"، "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"چون  روز قدس که در آن شعارھایی
انتظـامی اقـدام بـه دادن ھشـدار و تھدیـد کـردن مـردم نسـبت بـه سر داده شد، تعدادی از امامان جمعه و سرداران سپاه و نيـروی 

.  »جـای نگرانـی نيسـت«و » اتفـاقی نخواھـد افتـاد«آبان کردند، اما ایشان در سـخنان خـود اصـرار داشـتند کـه  13برگزاری مراسم 
نيـز بـه علـت نگـران نبـودن درصورتيکه در سخنان روز دوشنبه یِ سردار فضلی از این موضوع ابـراز نگرانـی شـده اسـت و دیگـران را 

  ".اگر نگران نباشيم در آینده مشکUت جدی تری را خواھيم داشت"سرزنش کرده و می گوید که 
  

  جنبش دانشجويي با گسترش به شهرهاي كوچك جنبش آزاديخواهي را گسترش مي دهد
یری مسـتقيم شـان از تـازه تـرین علـوم آنـان بـه علـت تأثيرپـذ.  دانشجویان ھمواره جزء مھمی از جنبش روشنفکری ایران بوده انـد

جامعه بشری و احساسات جوانی، ھمواره از پيشگامان جنبش ھای مردمی بوده و به قول انقUبيـون کبيـری چـون دlدیميـر ایلـيچ 
  .لنين، روندی که در جنبش دانشجویی دیده می شود، بيانگر آینده ی جنبش مردمی است

انان ما از آغازگران جنبش کنونی مردم ما بودند و پيام مقاومت ایشان به سرعت در ميـان جنبش دانشجویی ایران ھمراه با دیگر جو
خـرداد ھمـراه بـا  30ھمچنين مقاومت انقUبـی و قھرمانانـه ی ایشـان در روز .  مردم پخش شد و مورد استقبال ميليونی قرار گرفت
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یکـی از مھمتـرین ... نباختگـانی چـون سـھراب و نـدا و دیگر اقشار پـایين شـھری در مقابـل نيروھـای مسـلح حکـومتی و تقـدیم جا
  .اقداماتی بود که جنبش را از شکست و فروکش کردن مبارزات در امان نگاه داشت

با در نظر گرفتن خصوصياتِ و تأثيرات ذکر شده در باl، اینک گزارشات رسيده از گسترش جنبش دانشـجویی در شـھرھای کـوچکتر، 
  .ھای تازه نفس به مبارزات مردمی در شھرستان ھا می باشدنوید دھنده یِ پيوستن نيرو

طبق گزارشات رسيده از شھرستان یاسوج و شھر کرد، دانشجویان مبارز آن دانشـگاه ھـا حضـور خـود را در کنـار مـردم مبـارز ایـران 
  .عليه دیکتاتوری اعUم داشته اند

آبـان و تظـاھرات در ایـن روز  13زاد شھرکرد برای دعوت بـه مراسـم در روزھای اخير صدھا تراکت در دانشگاه آبنابه گزارشات رسيده 
دانشــگاه آزاد شــھرکرد یکــی از مراکــز دانشــگاھی بــوده اســت کــه . ھای ایــن دانشــگاه پخــش شــده اســت در محوطـه و دانشــکده

 .اند ا را ابراز کردهدانشجویان آن در روزھای اخير با دیوار نویسی، تجمعات و سردادن شعارھای سبز اعتراض خود به دولت کودت
در دانشـگاه یاسـوج دانشـجویان از صـبح دیـروز در اعتـراض بـه تفکيـک جنسـيتی در سـطح  ھمچنين در خبر دیگری آمده است کـه

  دانشگاه اقدام به تحصن و راھپيمائی نمودند
بـه سـوی دفتـر رئـيس دانشـگاه آبان ماه  در اعتراض به تفکيک جنسيتی مقابل درب دانشگاه تجمع کردند و از آنجا  04روز دوشنبه 

 . راھپيمائی کردند 
گذشته کـه دانشـجویان ناگھـان بـا دیـدن  ھفته از.دومين تحصن دانشجویی در شروع سال جاری تحصيلی جدید امروز انجام گرفت 

ــوان ــرادران" و"ســرویس خــواھران"کاغــذھایی بــا عن ــوس  "ســرویس ب ھــای خــط واحــد دانشــگاه ،بــا اجتمــاعی   بــر پيشــانی اتوب
بـه روال سـابق اقـدام بـه  سرویسھا مجددا  مانع از تردد سرویسھا با این شکل و عنوان شدند که بعد از یکی دو ساعت  دجوشخو

تا اینکه ازساعات عصر روز سه شنبه ی ھفته قبل دوباره سرویسھا بـا عنـاوین سـابق آذیـن  .نمودند" خواھران"و"برادران"جابجایی 
از دانشـجویان بـا  500امـروز بـالغ بـر 12بـه طوریکـه ازسـاعت  . نشجویان را مجددا در پی داشـتشد که این اقدام اعتراض دا بسته

" دانشجو می ميرد ذلت نمی پذیرد"و یا "تبعيض جنسيتھا توھين به شخصيتھا"و با سر دادن شعارھایی از قبيل  تجمع در دانشگاه
  .خواستاربرگشتن اوضاع به روال سابق شدند ھيئت ریيسه دانشگاه ابراز و  اعتراض خود را نسبت به این رفتار

  .گفتنی است دانشجویان معترض اعUم کرده اند تا رسيدن به حقوق خود به اعتراض ادامه خواھند داد
  

  تهرانينشجويان داميان روحيه مبارزاتي در تداوم 
اولـين گـزارش، در   .خبرھای مھمی در مورد گسترش مبارزات دانشجویی و روحيـه مبـارزاتی دانشـجویان بـه دسـتمان رسـيدامروز 

گزارشــات خبـر از تجمــع و ایـن .  از حضـور گســترده نيروھـای حراســتی در دانشـگاه تھـران جنــوب دادنـدمنــابع خبـری  ،صـبح امـروز
  .بـودشـده  سـيجبجلـوگيری از شـکلگيری آن  یحضور نيروھای حراسـتی بـرامی داد که دانشگاه دانشجویان احتمالی راھپيمایی 
 ات برخوردھـای امنيتـی و سـرکوب نظـامی دیـھنوز در این خام خيالی ھستند که توده ھای مردمـی و دانشـجویان از تھدحکومتيان 

اعتراضی، حضور پـيش از موعـد نيروھـای سـرکوبگر از وقـوع اعتراضـات ھای شوند و برای جلوگيری از آکسيون ی مایشان ھراسان 
  .جلوگيری می کند

این گزارش آمـده در .  برگزاری تجمع در دانشگاه تھران جنوب مخابره گشت رخب چند ساعت کوتاه از اولين خبر نگذشته بود کهھنوز 
مقابلـه بـا برنامـه اعتراضـي دانشـجويان،  رغم تمھيدات گسترده نيروھاي امنيتي و حراست دانشگاه تھران جنـوب بـراي به: که بود

امـروز  12اعت راس سـر د. نفر از دانشجويان برگزار شد 1000تھران جنوب با حضور حدود  تجمع اعتراضي دانشجويان دانشكده فني
شـعارھاي اعتراضـي  تھران جنوب با تجمع در صحن اصلي دانشكده فنـي ايـن دانشـگاه، بـه سـردادن نفر از دانشجويان 200حدود 

اكبر ديگر دانشجويان را به پيوستن به اين تجمع دعوت كردنـد كـه در فاصـله  دانشجويان معترض ابتدا با سردادن شعار هللا. پرداختند
هللا اكبـر، : از جملـه شـعارھاي گفتـه شـده در ايـن تجمـع. نفـر افـزايش يافـت 1000دانشجويان معترض بـه حـدود  دقيقه تعداد چند

ھمچنـين   ايـن دولـت مـردم فريـب، بشه دانشگاه تعطيل ميشه، مرگ بر ديكتاتور، نصرمن هللا و فتح قريب ننـگ بـر دانشجو دستگير
گسـترده نيروھـاي حراسـت و شـخص رئـيس  .ميميرد ذلت نمي پذيرد بوده است يرد و دانشجوشعار ايراني مي ميرد ذلت نمي پذ

بـراي گريـز از ضـبط تصاويرشـان  گفتني است دانشـجويان. حكايت دارد در ميان دانشجويان» مجاور«جنوب  تھران حراست دانشگاه
lزم بـه . زدنـد را پوشانده بودند اما با تمام توان شعارھاي اعتراضي خود را فرياد مـيخود  صورتھايتوسط مامورين امنيتي با پارچه 

دچـار سـرگرداني بـوده و تنھـا نظـاره گـر اعتـراض گسـترده  ذكر است نيروھاي حراست از جمله رئيس حراست دانشگاه بـه شـدت
بـه صـورت مسـتمر از آغـاز  زاد تھران مي باشد كهتجمع اعتراضي پنجمين برنامه اعتراضي در دانشگاھھاي آ اين. دانشجويان بودند

ـر ســـــه شـــــنبه در يكـــــي از واحـــــدھاي   .دانشـــــگاه آزاد برگـــــزار شـــــده اســـــت ســـــال تحصـــــيلي جديـــــد ھــــ
  

  بر مادران عزادار تهران و رشتدرود 
ھر شنبه این مـادران در تھـران و رشـت .  جان باختگان راه آزادی تبدیل به عامل ثبات در جنبش آزادیخواھانه کنونی شده اندمادران 

گلسار رشت تجمع کرده و مردم را در مورد چگونگی برخورد حکومت دیکتاتوری با تظـاھر کننـدگان و رفتـار و تھران lله  یدر پارک ھا
مـواقعی بـه  در.  آگـاه مـی سـازندگی به شکایت مردم از جانيـان عامـل کشـتار جوانـان دوحشيانه با بازداشت شدگان و عدم رسي

اینکه تا به حال چندین بار نيروی ھـای سـرکوبگر بـه تجمعـات ایشـان حملـه کـرده و با .  خواندن سرود و دادن شعار اقدام می کنند
جمـع ت.  ا نتوانسته اند که روحيه ی این مادران را شکسته و یـا تضـعيف کننـدایشان را مورد آزار و اذیت و بند و زندان قرار داده اند ام

ھمچنـين، اقـداماتِ بـين المللـی ایـن مـادران در .  ی بـرای مبـارزین پيـر و جـوان گشـته اسـتعيادگاھعصرھای شنبه این مادران م
توری سـرمایه داری در دیگـر کشـورھای جھـان، از جملـه ربانيـان نظـام ھـای دیکتـامشارکت در مجامع بين المللی مـادران عـزادار ق

درود . کومت دیکتاتوری جمھوری اسUمی در سـطح جھـانی گشـته اسـتتریبيون دیگری برای افشاگری از ح... آرژانتين و شيلی و 
   !یرانبر مادران عزادار ا

  


