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  ! تيرهيجده مردمی -بت پنجمين سالگرد خيزش دانشجويی بمناس
  
  

پنج سال قبل در چنين روزهايی، ايرانيان و جهانيان شاهد شش روز پر التهاب . در آستانه هيجده تير قرار گرفته ايم
 23 تا 18 خيزش دانشجويی و مردمی روزهای .روزهايی که برای هميشه در تاريخ سياسی ايران ثبت گشته اند. بودند
جنبش پر شور و . ، بدون شک يکی از نقاط عطف چالش يکصد ساله مردم کشورمان برای آزادی و رهايی بود78تير 
، 32 آذر 16 آفرينی که می تواند شانه به شانه انقالب مشروطيت، نهضت ملی شدن نفت، جنبش دانشجويی رغرو

زم جزم مردم تشنه عو با صالبت بانگ زند که خيزش شش روزه او در به نمايش گذاشتن بايستد ....  و57انقالب 
به همين . آزادی و برابری برای در هم پيچيدن بساط استبداد و بی حقی عمومی، ابدًا چيزی از آن جنبش ها کم ندارد

ند که سالگرد آن خيزش را با خاطر در چهار سال گذشته ،  جنبش دانشجويی و جوانان و توده های مبارز، سعی نمود
  .شکوه هرچه بيشتر برگزار نمايند

ماری می کنند، جمهوری اسالمی در  تير روز ش18ويان و مردم برای فرا رسيدن سالگرد جبه همان ميزان که دانش
 گذشته آنها سال. ول و هراس فرو ميرود و برای ممانعت از برگزاری آن، از هفته ها قبل اعالم آماده باش می نمايده

در حاليکه از همان اواسط خرداد ماه خود را برای مقابله با جهارمين سالگرد هيچده تير آماده ميکردند، به چشم خود 
 ابتدا در تهران و سپس در اکثر شهرهای بزرگ - خرداد20ديدند که چگونه جنبش دانشجويی و جوانان، از شامگاه 

  .ازمان دادند بمدت ده روز خيزش سراسری پرشوری را س-ايران
امسال سردمداران رژيم، اميدوارند که بدنبال پيشروی محافظه کاران در دستگاه حاکميت و بدست گرفتن مجلس  اما

هفتم و نيز بهره برداری از ضعف و پراکنده گی اپوزيسيون دمکرات وعدالت خواه در داخل و خارج از کشور و حالت 
ماندهی، و همچنين برخی پارامترهای بين المللی نظير گير افتادن  سازسر درگمی در جنبشهای اجتماعی و خِال ء

که به معنای تقويت بنيه مالی رژيم جهت تر و خشک کردن بيشتر ( وافرايش بهای نفت " باتالق عراق" آمريکا در 
ردم در  را به رخوت کشيده و مانع از ابراز وجود دانشجويان و مفضای سياسی جامعه ) قوای سرکوب خواهد بود

  . تير شوند18سالگرد حماسه 
. طبيعی ست که در چنين شرايطی، نسخه پيچی از خارج برای دانشجويان و مبارزين داخل کشور، مفهومی ندارد

جنبش دانشجويی و مردمی ايران، خود بهتر ميداند که با توجه به شرايط سياسی ، توازن قوا و امکانات موجود ، چه 
  . تير وکًال تداوم جنبشهای اجتماعی برگزيند18 را برای گراميداشت شکل يا اشکالی از مبارزه
يم، در خارج از کشور،  مبارزه و نافرمانی مدنی مواجه شواخل کشور ما با چه نوعی ازداما صرفنظر از اينکه در

 78ر ماه وظيفه همه نيروهای چپ و مترقی است که با برگزاری هر چه با شکوهتر پنجمين سالگرد خيزش انقالبی تي
،  نگذارند رژيم جنايتکار اسالمی به آرزوی خود که همانا جلوگيری از پژواک خواستها و مبارزات حق طلبانه مردم 

از اينرو ما از همه نيروهای دمکرات و برابری طلب دعوت می کنيم که از طريق همکاری و . ايران است دست يابد
دانشجويان ، جوانان و .  از کران تا کران اين کره خاکی بپا کنند تير18اتحاد عمل، کارزار وسيعی را در سالگرد 

زحمتکشان ايران، بيش از هر زمان به تالش و ياری ما نياز دارند تا صدای حق طلبانه خود را به گوش جهانيان 
  ! اين همبستگی بين المللی را از آنها دريغ نکنيم. برسانند
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