
  

 

 

   1378در گراميداشت قيام پرشكوه هجدهم تيرماه 

  

مبارزات پرشور و رشد  تير ، 18 مردمي –در آستانه هشتمين سالگرد جنبش دانشجوئي 
جمهوري اسالمي در دانشگاه گر  انقالبي دانشجويان عليه رژيم سركوبآميخته با جسارت 

مرگ بر "   شعار هاي .جوئي روزافزون جنبش دانشءالگواهي است بر اعتكشور سراسر هاي 
  و آتش زدن عكسن و وارونه نگاهداشت"مزدور ، برو گمشو"،  "، مرگ بر فاشيسماستبداد 

 از رژيم  به حق دختران و پسران دانشجو ، همه نمايان گر خشم و نفرت احمدي نژادهاي
ران حامي سرمايه داكه  رژيمي.    است در سالهاي اخير بودهجمهوري اسالمي مردمي ضد

 رايرا ندارد و ب ت مخالف تحمل شنيدن كوچكترين صدايووابسته به امپرياليسم است 
مبادرت به  زاخود ي استبدادهرچه بيشتر نظام حفظ و بقاء جهت ايجاد رعب و وحشت 

 .هيچگونه عمل سركوبگرانه و بيرحمانه اي خودداري نمي ورزد

  

شرايطي كه تبليغات كر كننده در  1378 تير 18رژيم ضد مردمي جمهوري اسالمي در 
 يورش جنايتكارانه با، اش در مورد اصالح پذيري نظام حاكم گوش فلك را كر كرده بود 

ريختن با هجوم به دانشجويان مبارز و  و "انقالب فرهنگي"ها تحت عنوان ه اش به دانشگا
ماسك تزوير ي كه به عنوان اعتراض به خيابان ها آمده بودند ، جوانان آزاديخواهپاك خون 

چهره كريه و خونخوار واقعي بار ديگر  خاتمي را به كنار زد و "لطافت"و دوروئي 
واقعيتي كه بار ديگر نشان داد اين رژيم ددمنش  .  را بنمايش گذاشت حاكمديكتاتوري

همچون سلف خود رژيم وابسته به امپرياليسم شاه كه با  آتش گشودن به روي دانشجويان 



 دشمني خود را با جنبش دانشجوئي نشان داده بود فاقد هرگونه 1332 آذر 16مبارز در 
  .پتانسيل اصالح بوده و راهي جز سرنگوني آن وجود ندارد

  

منابع  معادن و بهبا چوب حراج زدن جمهوري اسالمي سردمداران ، رژيم در طول عمر اين 
روش گاز و نفت ، حاصله از فسرسام آور هنگفت با ارقام  درآمد هايطبيعي كشور و غارت 

بودجه هاي كالن وزارت عريض و طويل اطالعات ، سپاه پاسداران  و ديگر ارگان هاي 
تا جنبش هاي اجتماعي و من جمله جنبش دانشجوئي را ند نسركوب كننده را فراهم ميك

 كوشش هاي ضد مردمي و  عليرغم ولي  .دنسركوب و يا از مسير انقالبي منحرف ساز
دستگيري و بازداشت خراج ، احضار به كميته هاي انضباطي و دادگاه ها ،  تعليق و ا،تهديد 

در سياهچال هاي  شكنجه هاي قرون وسطائي نتري دانشجويان كه همواره توام با سخت
دانشجويان در مقابله با دفتر  خللي در عزماست هرگز نتوانسته اين رژيم  است ، بودهرژيم 

  .نمايد دوارحراست و بسيج و مقامات دانشگاهي و دولتي 
  

نظر گردانندگان ديكتاتوري بمثابه روشنفكر ترين و آگاه ترين قشر جامعه ، از  اندانشجوي
رژيم منفور جمهوري اسالمي .  معه به حساب مياينداج ترين آحاد "حساس"حاكم از 

 و يا "افزايش امنيت اجتماعي"د مردمي خود از قبيل طرح  ضتحميل طرح هايهنگام 
در  و گران كردن آن همواره نگران عكس العمل دانشجويان "سهميه بندي بنزين"طرح 

از بارها آن را تجربه كرده و به خصوص ين مسئله اي است كه اين رژيم  ا.  استجامعه 
 اتوبوس هاي شركت يمت بليط سم پهلوي ، وقتي كه قلف خود ، رژيم وابسته به امپريالس

به آتش كشيدن اتوبوس ها و ميني بوس د و دانش آموزان و دانشجويان با واحد را گران كر
  . ، ياد گرفته استدادند آن ها بهها ، جواب دندان شكني 

  

كه يكي از ويژگي هاي بارز آن  دانشجويي جنبشدو باره شكوفائي در سال هاي اخير ، 
، ترس و در آن مي باشد  لنينيسم و انديشه هاي كمونيستي –م ماركسيسگرايش به رشد 

پيوند جنبش خطر آنها از   .وحشت عظيمي در دل سران جمهوري اسالمي انداخته است
دانشجوئي با ساير جنبشهاي ضد امپرياليستي و دمكراتيك توده هاي تحت ستم و بويژه 

 . در هراسندبر عليه نظام حاكم جنبش كارگران و بر قراري يك رهبري انقالبي در راس آن 
 گيري و استفاده درس بايد ضمن  با توجه به اين واقعيت است كه دانشجويان آگاه و مبارز



براي پيوند جنبش  ، ي مردميساير جنبش ها  مبارزات خود ويگرانبها تجارباز 
 و تالش بكوشند  ايرانستم تحت هاي آزاديخواهانه توده هاي جنبش سايربا دانشجوئي 

 براي گسترش يك انقالب اجتماعي قهر آميز بر عليه وسيله اينمايند تا اين جنبش به 
اين يكي از درسهاي مهمي است كه جنبش   .گرددكليت نظام ديكتاتوري حاكم بدل 

  . استه ما آموخته  ب78توده اي سال  –دانشجوئي 
  

همه  ياد بزرگداشت ا و ب1378 تير 18 مردمي - دانشجوئي جنبش سالگرد در
 بر ضرورت مبارزه جهت  و داريم مي گرامي را مردمي  قياماين، راه آزادي  جانباختگان

   .مي ورزيمتاكيد  سياسي زندانيان تمامي و جنبش اين شدگان دستگير آزادي
  

   ! اسالمي جمهوري امپرياليسم به وابسته رژيم باد نابود
 !امپرياليسم باد نابود

 !مياليس سوسباد زنده آزادي، باد زنده
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