
  !دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد
  )1378مردمي تيرماه -گرامي باد نهمين سالگرد جنبش دانشجويي(

  
 سـال پـيش در      ٩.  هـستيم  ١٣٧٨تيرمـاه   ١٨ مردمـی    -در آستانه نهمين سالگرد جنـبش دانـشجویی       

چنين ایامی و در شرایطی که سران سرکوبگر جمهوری اسـالمی بـه سـردمداری خـاتمی فریبکـار                
مـی کوشـيدند تـا ماهيـت        خـواهی   " دمکراسـی "و  " اصـالح طلبـی   "ن جامـه دروغـين      ضمن پوشـيد  

دیکتاتوری نظام حاکم را از انظار توده ها پنهان سازند و بر جنبش مقاومت کارگران و توده های تحت ستم  لگام بزنند، هـزاران                         
 نایتکاران حاکم را دچار چنان وحشتی نمودنـد  و اعمال انقالبی خویش، ج    به خيابانها ریخته و با شعارها      زرتن از دانشجویان مبا   
  . پاک نشده استکه هنوز از خاطره ها

  
 آگاه و تحت ستم نيز حمایت می شدند، با سردادن شـعارهای رادیکـالی        یهزاران تن از دانشجویان مبارز که از سوی توده ها         

وای بـه   "،" انـک، مسلـسل دیگـر اثرنـدارد       توپ، ت "،" ، آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی شه        "مرگ بر جمهوری اسالمی    "نظير
هـوری  رژیـم جم خـواب را از چـشم سـردمداران     در حـالی کـه بـرای چنـد روز     به خيابانها ریختـه و .... و "  روزی که مسلح شویم  

 حقيقتـاً این جنبش مبارزاتی    .  کوس رسوایی دیکتاتوری حاکم و ادعاهای دروغين این رژیم را به صدا درآوردند             ،اسالمی ربودند 
 و بـی آینـدگی      ه افسانه اصالح طلبی آن را افشا کرد       اند و زمين را در زیر پای رژیم سرکوبگر و ضد خلقی جمهوری اسالمی لرز            

 تيـر تمـامی دار و دسـته هـای ضـد       ١٨ مردمی   -به همين دليل جنبش دانشجویی    . به نمایش گذارد   بار دیگر   را  و مرگ محتوم آن   
 سـریعا شمـشير را از       ، عليـرغم همـه فریبکـاری هایـشان        رسوا را واداشت تا   " باناصالح طل "خلقی طبقه حاکم و در راس آنها        

را با وضوح تمـام در مقابـل تـوده هـای بجـان آمـده        دنبو حاکم   چهره واقعی خود که جدا از دیکتاتوری نظام       نيام بيرون کشيده و     
 و در   یبکارانـه سـران حکومـت     فر" دمکـرات منـشی   " نمـایش    ج در او   مردمـی  -دانـشجوئی بـه ایـن ترتيـب جنـبش         . نشان دهنـد  
اصـالح  " از طرفی دیگـر بـه مـشاطه گـری چهـره ضـد خلقـی                   اپورتونيستهای رنگارنگ  وامپریاليستها از  یک طرف       شرایطی که 

  .سرکوب شد ، وحشيانه فریبکار می پرداختند" طلبان
  

بندان حکـومتی مجـروح، دسـتگير و بـه          هزاران تن از دانشجویان و توده های مبارز و انقالبی در جریان این حرکت توسط قداره                 
تعقيب و پيگرد سيستماتيک دانشجویان در سراسر کشور توسط دیکتاتوری حاکم ابعاد وحـشتناک جدیـدی پيـدا            . زندان افتادند 

 تيـر طـشت رسـوایی اسـتبداد حـاکم و            ١٨اما برغم این سـرکوب وحـشيانه ، جنـبش           . کرد و هر سال بر ابعاد آن افزوده گشت        
این جنبش انقالبی ماهيت سازشکارانه و راست انواع و اقسام          . فریبکارانه اصالح طلبی آن را از بام به زمين افکند         بویژه پروژه   

اپورتونيست ها و دوستان نادان خلق را نيز افشا کرد کـه بـا روی کـار آمـدن خـاتمی جنایـت پيـشه و فریبکـار از تغييـر ماهيـت                                 
ایـن جنـبش    . يان دشـمنان قـسم خـورده کـارگران و زحمتکـشان دم مـی زدنـد                در م " خوب"دیکتاتوری حاکم و وجود جناح های       

سرفصل جدیدی را در مبارزات مردم تحت ستم ایران بر عليه رژیم جمهوری اسالمی گشود و برغم سرکوب خـونين آن توسـط        
 ادامه یافت و تجارب و درسهای مبارزاتی آن به شکل گيـری نـسل جدیـدی از دانـشجویان چـپ آگـاه و                     در سالهای بعد   دشمن،

 تير در اعماق جامعه و در ميان نسل جدیدی از جوانان پرشور و مبارز               ١٨پيام آزادیخواهانه و مبارزاتی جنبش      . مبارز کمک نمود  
ی مرتجعين حاکم بار دیگر در دانشگاه ها با الهام از تجارب مبـارزاتی              طنين افکند و سالها بعد منجر به آن شد که در ميان ناباور            

بـر فـراز    " سوسـياليزم یـا بربریـت     " پرچمهـای سـرخ و شـعارهای         ۵٠مبـارزین و کمونيـستهای دهـه        نسلهای پيشين و از جمله      
  .   اعتراضات دانشجویی به اهتزاز درآید

  
 رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در حالی کـه بـا           ،١٣٧٨ تيرماه   ١٨مردمی  -امروز در آستانه نهمين سالگرد جنبش دانشجویی      

مبارزات انقالبی نسل جدیدی از دانشجویان مبارز روبروست، در وحشت از تکرار خاطرات ترسناک  آن روزهـا بـر ابعـاد پيگـرد و           
 غيـر رسـمی     دارودسـته هـای سـرکوبگر رسـمی و        . تعقيب و سرکوب دانـشجویان مبـارز و فعـالين دانـشجویی افـزوده اسـت               

 دانـشجویان را در  هـای  و مخالفت اتاعتراضـ کوشيده اند تا    ...  و    تا بسيج دانشجویی و حراست      گرفته رت اطالعات حکومت از وزا  
سطح دانشگاه ها منکوب ساخته و با اخراج و تعليق دانشجویان و ارعاب و تهدید و دستگير ساختن آنـان از پـاگيری هـر گونـه                           

  . نشجویان ممانعت کنندموج جدید مبارزاتی در ميان دا
  

مطابق اخبار منتشره تنها در ظرف چند روز اخير شمار دیگری  از دانشجویان مبارز و مخالف در دانشگاه های مختلف کـشور از   
دستگير و روانه سياهچالهای حکومت شده اند و احکام ضد خلقی زندان و حبس و تعزیـر و                  ... تهران گرفته تا شيراز و مشهد و        

نيـز در انتظـار محاکمـات غيـر عادالنـه و ضـد خلقـی در                 چـپ   ی آنان صادر شده است و گروه دیگـری از دانـشجویان             شکنجه برا 
بدین ترتيب گرچه جمهوری اسالمی به سياق سه دهه گذشته مـی کوشـد تـا بـرای ایجـاد      . بيدادگاه های این رژیم می باشند   

 شمشير را از رو بسته و جنبشهای اعتراضی در جامعه را بيرحمانه سـرکوب               ،ی مبارز وحشت و ترس و ارعاب در ميان توده ها        
کند، اما همين اقـدامات وحـشيانه بـه نوبـه خـود از اوج هـراس و وحـشت سـردمداران حکومـت نـسبت بـه تـداوم و اوج گيـری               

  .پرده برمی داردو مارکسيست مبارزات دانشجویی و بویژه نسل جدید دانشجویان چپ 
  

 را  یاد تمـامی دانـشجویان و تـوده هـای مبـارز و بـه پاخاسـته              ١٣٧٨ مردمی تيرماه سال     -ين سالگرد جنبش دانشجویی   در نهم 
 جنبـشهای انقالبـی طبقـه    باگرامی می داریم و در بزرگداشت آرمانهای انقالبی آن جنبش بر ضرورت پيوند جنبش دانشجویی       

مـا همچنـين تمـامی اقـدامات سـرکوبگرانه رژیـم جمهـوری             .  ورزیم کارگر و سایر ستمکشان جامعه تحت سلطه مان تاکيد می         
اسالمی در تعقيب و پيگرد و زندانی کردن دانشجویان مبـارز را محکـوم مـی کنـيم و بـر تـداوم و تـشدید مبـارزه بـر عليـه رژیـم                                  

 - جنـبش دانـشجویی    وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به منظور سرنگونی انقالبی آن به مثابه بهترین راه بزرگداشت              
  . تير تاکيد می ورزیم١٨مردمی
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