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   تير ١٨در دهمين سالگرد 
  !به حکومت اسالمی تحميل کنيم زندانيان سياسی را  فوریدیآزا

 
 و در دفاع از دانشجويان در اعتراض به توقيف روزنامه سالم، ١٣٨٧ماه سال  دهم تيرف هپنج شنبهده سال پيش، 

 امنيتی و نيروهای موسوم به -مامورين انتظامی .  دست به تظاهرات زدندن کارگر شمالی در خياباآزادی بيان و قلم،
 در آن شب. لباس شخصی حکومت اسالمی، در نيمه شب جمعه هجدهم تير ماه، به خوابگاه دانشجويان يورش بردند

يان خسارات  وسايل شخصی دانشجووابگاه هاخ  دانشجو مضروب و مجروح شدند و بهتعداد بی شماری ظلمت،
  .عزت ابراهيم نژاد نيز در آن شب کشته شد. زيادی وارد شد

 تير اولين حرکت اعتراضی ١٨ واقعه ،١٣٥٩ها در سال و بستن دانشگاه» انقالب فرهنگی« حرکت ارتجاعی پس از
ا از  صف خود ر تير١٨ که از خواهی جنبش دانشجويی عليه حکومت اسالمی آزادیجريان.  بود دانشجويانگسترده
 و یخواه آزادیهايی، در جهتبا پشت سر گذاشتن فراز و نشيبدر اين ده سال،  و های حکومتی جدا کردجناح

  .های موثری برداشته استمی گاطلببرابری
 مامورين حکومت نظامی شاه . شهرت يافتيان دانشجو مهم اعتراضی روز يک آذر، به١۶ چونهمماه،  هجدهم تير

 تير نيز مامورين حکومت ١٨دانشگاه يورش بردند و سه دانشجو را به قتل رساندند و در  به ١٣٣٢ آذر ١٦در 
 .افزودندشمار خود عليه بشريت  بیت جنايا کارنامه ديگری را بهورق  تهران، کوی دانشگاها حمله بهاسالمی ب

  مهمی، نقطه عطفشدف  شش روزه دانشجويان معرواعتراض که به اعتراض دانشجويان به دنبال واقعه هجده تير،
 مبارزات دانشجويان هرگز  اما نابرابر شکست خورد مبارزهاين اگرچه  است بودهی دانشجوي جنبشمبارزات تاريخ در

   .داردايران ادامه های  دانشگاهسراسر اشکال مختلف در پايان نيافت و در
هفته  سه  عظيم مردم ايران درحرکت که ندروشرايطی به استقبال هيجده تير می  در دانشجويان و مردم آزادهامسال
 لرزه درآورده ای و احمدی نژاد را بهراس آن علی خامنه در و  سران حکومت اسالمیهای ظلم و ستم کاخ،اخير
  زندانی نفر و بيش از هزار زخمی، صدهااند جان خود را از دست داده بيش از صد تندر اين سه هفته اخير، .است
 بيش  سران حکومت اسالمیباين ترتيب،.  مردم به اشکال مختلف ادامه داردمی اعتراضات عمونانچ اما هم،نداشده

کش کش و آزادیآدم از هر زمانی نه تنها در نزد اکثريت مردم ايران، بلکه در نزد افکار عمومی مردم جهان نيز
  .شوندمحسوب می

 وادار کرد تا به  راهای سرکوبگر آن و دستگاهنيروها اسالمی و  حکومتديگر  فرصتی است تا بار نيز تير١٨
 آزادیها و مطالبات بر حق مردم گردن بگذارد و با آزادی زندانيان سياسی و به ويژه دستگيرشدگان اخير، خواست

 با مبارزه متحدانه تنها شک بی.های فردی و جمعی را به رسميت بشناسدآزادیبيان، انديشه، تجمع و ديگر حقوق و 
توان  میو مردم آزاده نگاران، وبالگ نويسان، هنرمندان، زنان، کارگران، نويسندگان، روزنامه دانشجويانتهو همبس

  .پايان دادحکومت اسالمی  به سانسور وا ختناق، رعب و وحشت، ظلم و ستم
 همبستهمبارزه  از ، دانشجويان٧٨ هيجده تير سالروز مبارزهداشت ضمن گرامی، )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 بيان و  آزادی درجه يک اسالمی که دشمنحکومت  بر عليهمان آزاده جامعهها با مبارزات اخير مردم آنو متحدانه
-برای تغيير وضع موجود به نفع مردم آزاده می  همواره وکند، حمايت و پشتيبانی می است تشکل و تجمع وانديشه
  .کوشد
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