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:بيانيه چپ کارگری دانشگاه های ايران  

  برای آزادی دانشجويان دربند متحدانه بکوشيم

 
   م آذرماه هشتاد و شش يکيستب                                                                                            ه دانشگایآوا

 
  

می انسان تما و ارگرانک زنان، جويان،دانش

  !هانج  و های آزادی خواه ايران
ه ن عرص سرکوب فعاالۀگسترد روند  ادامه در

جامعه ی ايران های مختلف جنبش های اجتماعی در

  بند  به  و بازداشت گذشته شاهدهاطی روزدر

رفقایاز دانشجويی فعاالن تن از ٣٠بيش از کشيدن  

.چپ و آزادی خواه بوديم    

حاکميت جمهوری اسالمی به خاطر هراس از 

 ١٣برگزاری مستقل بزرگداشت روز دانشجو در 

ان جريانات مختلف چپ و آزادی آذر بنا به فراخو

خواه از چند روز قبل اقدام به بازداشت چند تن از 

تا به خيال خود جلوی . رفقای دانشجو کرد

اسم را بگيرد اما همان طور که برگزاری اين مر

تنها اين خيال اش  نه   بوديم شاهد  چند روزاين در  

.نشگاه های سرتاسر کشور را فراگرفتنقش بر آب شد بلکه شعله های اعتراضات به حق دانشجويان دا    

اقدامی ضد انسانی به خانه های دانشجويان يورش برده و آنان اطالعاتی و سرکوب گر حاکميت در -نيرو های امنيتی 

عده ای را از جمله کيوان اميری الياسی دانشجوی کارشناسی ارشد صنايع دانشگاه شريف، علی . را بازداشت کردند

اسی ارشد پليمر دانشگاه پلی تکنيک، نسيم سلطان بيگی دانشجوی کارشناسی ارتباطات دانشگاه سالم دانشجوی کارشن

 تاکنون بی سابقه ٧٨ تير ١٨توان گفت از  ادامه سرکوب هايی که به جرات ميهمچنين در. عالمه را در خيابان ربودند

با وجود تمامی اين . ر درون دانشگاه ربودند آذر د١٣بوده است تعدادی از دانشجويان را قبل و بعد از مراسم پرشکوه 

شد تا نشان دهد که دانشجويان بسيار پرشکوه برگزار آذر١٣و دردانشجسرکوب گرايانه مراسم بزگداشت روزاقدامات 

.اجازه نمی دهند دانشگاه و سرتاسر جامعه به يک پادگان بزرگ تبديل شود  
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!دانشجويان  
 آذر در ١٣مراسم پرشکوه . ی را در دانشگاه های سرتاسر کشور شاهد بوديمدر اين چند روز اعتراضات گسترده ا

دانشگاه تهران و در ادامه اعتراضات دنباله دار دانشجويان در دانشگاه های شيراز، آزاد تبريز، مازندران، اصفهان، 

نشان داد ...... همدان وآزاد کرمانشاه، فردوسی مشهد، سهند تبريز، عالمه طباطبايی تهران، صنعتی شاهرود، بوعلی 

که با وجود تمامی اقدامات سرکوب گرايانه، دانشجويان با عزمی استوار تا لحظه ای که تک تک رفقای دربندشان 

.اعتراض و مبارزه نخواهند کشيدهای دانشجويان محقق نگردد دست ازبدون قيد و شرط آزاد نشوند و تمامی خواست   

 
!زنان  

جويان را زنان و دخترانی تشکيل می دهند که در دانشگاه ها نيز همچون جای جای اين بيش از نيمی از جمعيت دانش

در اين روزها حضور چشم گير و متحدانه دختران دانشجو و . جامعه ما مورد ستم به بهانه ی جنسيت شان قرار دارند

و از همه اين ها ) سارا خادمینسيم سلطان بيگی، ايناز جمشيدی، انوشه آزاد بر و (  تن از آنان٤بازداشت دست کم 

مهم تر استواری و مبارزه ی مثال زدنی مادران دانشجويان دربند اين همه نشان از آن دارد که زنان جامعه ی ما بعد 

. از سده ها ستم به بهانه ی جنسيت شان اين بار برای رهايی زن که به واقع رهايی جامعه است، به ميدان آمده اند

ره خود را متحد جنبش زنان می دانند و خواست آزادی فعاالن زن زندانی و رفع تمام اشکال ستم دانشجويان نيز هموا

در اين جا جا دارد بار ديگر حمايت قاطعانه ی خود . جنسيتی يکی از محور های خواست های دانشجويان بوده است

.را اعالم کنيمرا از تالش های خستگی ناپذير و ستودنی و بی نظير مادران دانشجويان دربند   

 
!کارگران  

فعاالن چپ جنبش دانشجويی بر اين اعتقاد راسخ هستند که اصالت فعاليت شان تنها در گرو پيوند با طبقه کارگر 

چون بر اين اعتقاديم که طبقه کارگر نيرويی است که با تغيير راديکال و بنيادين تمامی مناسبات . است

فعاالن چپ جنبش دانشجويی بارها گام های عملی !  هم کليت جامعه راطبقاتی هم خود را رها می کند و_اجتماعی

برای پيوند با طبقه کارگر برداشته اند امروز زمان آن است که طبقه کارگر به حمايت از فرزندان خود در دانشگاه 

رگری نشان از در اين چند روز حمايت های بی شمار تشکل ها، اتحاديه ها، کميته ها و گروه های مختلف کا. برخيزد

.آن دارد که کارگران گام هايی را در اين راستا برداشته اند  

محمود صالحی فعال سرشناس جنبش کارگری، منصور ( دانشجويان با مطرح کردن شعار آزادی کارگران دربند

ه کارگر و شعار اتحاد استراتژيک با جنبش کارگری خود را هم سرنوشت با طبق) اسالو، ابراهيم مددی و رضا دهقان

پس کارگران مبارز ايران و جهان برای رهايی دانشجويان زندانی و تمامی کارگران و انسان های آزادی . می دانند

ی چون زندان جزئی از نظام سرکوب طبقاتی طبقه مسلط بر ضد کل جامعه است و مبارزه برا. خواه در بند بشتابيد

.آزادی زندانيان سياسی جز جدايی ناپذير از مبارزه طبقاتی است  

 
 اشاره ای به بيانيه وزارت اطالعات و تالش های مذبوحانه جناح های مختلف حاکميت
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در اين چند روز در کنار آن که شاهد اعتراضات و مبارزات پی گير دانشجويان در دانشگاه های سرتاسرکشور از 

در کنار آن که شاهد مبارزات . بوديم... ز تبريز گرفته تا شيراز از کرمانشاه گرفته تا شاهرود وتهران گرفته تا مشهد ا

شاهد حمايت های جنبش های اجتماعی خصوصا زنان و کارگران از . بی نظير خانواده های دانشجويان در بند بوديم

و جناح های رنگارنگ آن برای سرکوب و به در کنار اين همه شاهد تالش مذبوحانه حاکميت ... . دانشجويان بوديم و 

در اين ميان نکته ی جالب صدور بيانيه ای از طرف . انحراف کشيدن اعتراضات به حق دانشجويان نيز بوده ايم

.وزارت اطالعات بود که هر خواننده ای را تنها وادار به زدن يک پوزخند می کرد  

دربند نسبت داده شده بود که به واقع تنها اليق خود صادر کنندگانش در اين بيانيه اتهامات واهی به دانشجويان مبارز 

در واقع اين خود حاکمان و وزارت خانه هايش هستند که در زندگی مردم جامعه ی ايران . و روسای باالترشان بود

ش هستند که اين حاکمان و وزارت خانه هاي. اليق خود آنان است" اخالل گر"اخالل ايجاد می کنند در نتيجه عنوان 

دانشجويان هيچ . همواره برای سرکوب و پادگانی کردن فضای جامعه و دانشگاه دست به اعمال خشونت می زنند

بلکه قدرت متحدانه آنان بهترين پاسخگوی هر . ندارند" جمع آوری سنگ و تيرکمان و نارنجک صوتی "نيازی به 

.انه هايش اعمال شودقدرت قهر آميزی خواهد بود که از طرف حاکمان و وزارت خ  

 دهه ی اخير ديگر برای همه ی ما عادی شده است که حاکميت و وزارت خانه های سرکوب ٣از طرف ديگر در 

گرش معترضان و مخالفان شان را به انواع انگ های ناروا متهم می کنند و اين روش رسواتر از آن است که نيازی 

زخند از کنار آن گذشت همان طور که بايد به اين هزيان پردازی هايشان تنها بايد با يک پو. به پاسخگويی داشته باشد

آن هم در عصر ارتباطات و انفجار اطالعاتی و چاپ انواع کتاب " کتب ضاله" و " " توهين به مقدسات"در مورد 

.بايد خنديدتنها " مشروبات الکلی" ری که در مورد هزيان های شان در مورد همان طو. مختلف تنها بايد خنديدهای   

همچنين جا دارد در اين جا به تمامی جناح های حاکميت هشدار دهيم که در آستانه ی خيمه شب بازی ديگری به نام 

جناح . انتخابات، نمی توانند اعتراضات دانشجويی را منحرف کرده و آن را وسيله ای برای جمع آوری رای بکنند

بايد بدانند که دوران !!  سيدان خندان و سرداران بی سربازهای رنگارنگ اصالح طلب خصوصا شيوخ اصالحات و

حکومت دولت اصالحات شان يکی از اصلی ترين عوامل به وجود آورنده ی شرايط نا مطلوب کنونی بوده است و 

پس بهتر است خيال هرگونه سو . دانشجويان و تمامی مردم ايران حافظه ی تاريخی قوی دارند و فراموش نمی کنند

ه از اعتراضات اخير دانشجويی را برای کسب کرسی های بيشتر در مجلس فرمايشی شان را از سر بيرون استفاد

!چه با لبخند و عبای شکالتی چه با اخم و کت کرمی. برای ما ديکتاتور ، ديکتاتور است کنند که  

مرگ بر :" ل سرداده ايمدر مقابل ديکتاتور تنها حرفی که می زنيم همانی است که در تمامی تجمعات اين چند سا

"ديکتاتور  

 
سان های آزادی خواه ايران و جهانان  

از همه می خواهيم که برای رهايی تک تک رفقای دربندمان همچنين زنان، کارگران و تمامی زندانيان سياسی با هر 

از همه می . نيممی بايست صدای اعتراض خانواده های رفقای دربندمان را به گوش تمام جهان برسا. گرايشی بکوشيم

نبايد اجازه . خواهيم که از مبارزات هر روزه خانواده های رفقای دربندمان به هر صورت ممکن در عمل دفاع کنند
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نبايد اجازه دهيم که تا لحظه ی آزادی بی قيد و شرط تمامی آنان به همراه . دهيم دانشجويان زندانی فراموش شوند

پس متحدانه برای آزادی تمامی زندانيان سياسی و . رزه بی امان خاموش شودتمامی زندانيان سياسی شعله ی اين مبا

. دانشجوی دربند بکوشيم٣٠خصوصا بيش از   

در آخر بار ديگر ضمن دعوت از همه برای يک مبارزه جدی و متحدانه برای آزادی رفقای دربندمان بار ديگر بر 

انشجويی که در اين چند روز بار ها در انحای خواست های به حق جنبش های اجتماعی و خواست های جنبش د

مختلف تکرار شده است تاکيد می کنيم و اعالم می داريم تا لحظه ای که تمامی رفقايمان آزاد نشوند و به خواست های 

در زمانه ای که ديگر اصالحات مرده است فرياد زنده باد انقالب را بلندتر از . مان نرسيم از مبارزه دست نمی کشيم

با اعالم اتحاد جنبش دانشجويی و جنبش زنان با جنبش کارگری و تاکيد دوباره بر تحقق . يشه تاريخ سر خواهيم دادهم

.تمامی خواست های انسانی مان تنها راه رهايی انسان ها را تحقق سوسياليسم می دانيم  

 

 

 چپ کارگری دانشگاه های ايران

اهدانشگ آوای  

٢١/٠/١٣٨۶  
 
 

 


