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  !مستردام ابرگزاری مراسم روز دانشجو در 
در " ميز کتاب آمستردام"نشجو توسط  روز دا]قوس[ آذر١۶، مراسمی به مناسبت ) ٢٠١٣(مبر امسال  دس١۵در تاريخ 

در اين . لند و ھمچنين تعدادی از کشورھای ديگر شرکت کردندااين شھر برگزار شد که در آن عده ای از ايرانيان مقيم ھ

 آذر و بزرگداشت ياد دانشجويان شھيد، رضوی، قندچی و بزرگ نيا ١۶ اطالعيه ميز کتاب به مناسبت ءمراسم ابتدا

سپس ھمان طور که از قبل در آفيش برنامه اعالم شده بود، بخشی از مراسم به .  خوانده شدءقاتوسط يکی از رف

در بخش پايانی برنامه، .  متعھد، اختصاص يافتۀشاعر و نويسند" ناصر نجفی" دھه فعاليت ھای ھنری ۵بزرگداشت 

 ۀ ديکتاتوری جنايتکارانۀدليل سلط هی در تبعيد رسيد که بئن دانشجو، يکی از فعاال"محمد شريف"خنرانی نوبت به س

  .رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی ، مجبور به ترک ايران شده است

در قسمت .  ن گذاردای جاری و نسل خود را در اختيار حاضرئی خود برخی از تجارب جنبش دانشجو وی در سخنران

ن فرصت داده شد تا با شرکت امثابه يک نھاد دمکراتيک، به حاضربه " ميز کتاب"پايانی مراسم نيز طبق معمول سنت 

کيد أيکی از مباحثی که سخنران بر روی آن ت. در بحث آزاد با سخنران و جمعيت حاضر به بحث و تبادل نظر بپردازند

ين نسل داشت اين بود که خالف برخی تبليغات باطل جاری، از نظر نسل جوان، مبارزات و تجارب مبارزاتی کنونی ا

 پيوند بخورد و بدون درک چنين ضرورتی يعنی غلبه بر اين ۶٠ و ۵٠ دھه ھای ۀبايد با تجارب و نيروی نسل مبارز

  .ی در مبارزات کنونی بسيار ضعيف استئراھگشا، امکان ايجاد اتحاد و "گسل تاريخی"

د کرد که کيأ شد ، سخنران ت در ارتباط با پرسشی که از سوی يکی از رفقای شرکت کننده در ھمين زمينه مطرح

تجربه "ی خود وی و ھمفکرانش، در ھنگام کنکاش در ئطور مشخص محفل دانشجوه ی و بئبسياری از محافل دانشجو

 آثار پيشروان جنبش مسلحانه و از جمله آثار رفقا اميرپرويز پويان و مسعود ۀنسل ھای پيشين، به مطالع" ھای مبارزاتی

  .ثير گرفته اندأين منابع تئوريک و انقالبی در مسير مبارزاتی خود تاحمد زاده پرداخته و از ا

درطول برنامه گروه صفويان با اجرای ترانه ھای مردمی و فولکلور که از سوی جمعيت تکرار می شد به شور مراسم 
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