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   و جوانانئی سازمان و گروه دانشجو۴ مشترکهيانيب

   دانشگاه تھرانیسالگرد حادثه کو  ماهري ت١٨ مناسبت به
   

  . داده بودند»گري دیآذر١۶« بدان نام ی به درستاني گذرد که دانشجوی می سال از واقعه ا١١

تبداد سرما]سرطان[ رماهي ت١٨ حادثه تقرار اس  یني ضربه سنگني نخست،ی اسالمی دارهي، درست دو دھه پس از اس

رق حاکم شجوی اسالمتيبود که بر ف ق سنت، دان د و طب رود آم د و ھزني جدال خونني اشتازي پاني ف هي بودن ان  ی ھ

رد خوننياما گستره ا.  بابت آن متحمل شدندزي نیگزاف شگاه از محدوده دن،ي نب ه دان ر رفت و ب ا فرات ري ھ اط و گ  نق

ري دیشھرھا تي گسترش زي نگ ارج از محدوداف ردم خ اۀ و م اه ھ ا و خوابگ شگاه ھ شجوی دان  ري درگزي را نئی دان

  . اعتراضات کرد

وع پسي رئی خاتمدنياز به قدرت رسسال ٢، گرچه در کمتر از ٧٨ رماهيت١٨ ه وق ان ب  وست،ي جمھور اصالح طلب

 شاني رفرم ھا توسط اني تری از اصالح طلبان و امکان وقوع جزئی عمومی سرخوردگی برای نقطه شروعقاياما دق

 رهي زنجی سال از وقوع قتل ھاکيتر از م که کني اهيژ بود، به وی اسالمی دارهي سرماتي حاکمیو در چارچوب ھا

  . گذشته بودئی

ه درازا نکششي ب٧٨ ريت١٨ مقطع کالي راداعتراضات ه دي از چند روز ب ایاري و ب ان و بازوھ  ی خود اصالح طلب

 دي شد و خاموش گرددهي بود به انحراف کشی اسالمی وحدت و انجمن ھامي آن ھا در دانشگاه ھا که دفتر تحکئیاجرا

ای ھمه روشن شود که مرزھایتا برا ان در ا محافظه ک د مخدوش است و بنيران و اصالح طلب ا چه ح شور ت  ه ک

افع مشترک ایاساس ضرورت ھا ر من را جماعت اصالح طلب و دشان،ي حاکم ب ري چ  از روني باي درون یادي اگ

  . باشندی و برابری توانند سردمداران خواست آزادی نمشان،ي اتيحاکم

ار دی خواه میردم آزاد مکالي سال است که از مبارزات رادکي از شي باکنون ان ب ري گذرد و اصالح طلب  ی تالشگ

 نخست ی اما درست از ھمان روزھاندي خود بدل نمای منافعشان به دنباله ھانيمأ تیمذبوحانه نمودند که مردم را برا

 کردند و ري غافلگزي به جان آمده، اصالح طلبان را نو انبوه مردم معترض ،ی جمھوراستي انتخابات رشيپس از نما

ردم پوستهي اصالح طلبان بودند که به ناچار از اعتراضات پني بار انيا ا ایروي م د و ب اني کردن ه ھ  ی حال در برھ
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الدندي گوناگون کوشیمختلف و با ابزارھا ردم را کان ارزات م د زهي که اعتراضات و مب رده، محدود و خاموش کنن  ک

دردي تر گردکاليد تر و راقي مبارزات عمنياما ھرچه زمان گذشت، ا ه رفرمجي و به ت سبت ب ا ن وھم ھ ا ستي از ت  ھ

  .کاسته شد

وان اباني مردم در خۀ با حضور بالواسطی ھم خوانگري از مبارزات آغاز شده است که دیدي دور جداکنون ه عن  ھا ب

 ني تریديوان کل به عنرانيامسال طبقه کارگر امه از اول ماه .  مبارزات نداردیريگيتنھا شکل بروز اعتراضات و پ

اعیروين رای اجتم ومشبردي پی ب ارزات عم اری مب ارزه ای ج ه گردی وارد عرصه مب ا اعتراضات  و دي آگاھان  ت

ارزات خیمبارزات پراکنده کارگران، و حضور ب ا در مب اني انسجام آن ھ دی شکل و بی ب،یاب  ديدور جد.  افق نمان

ا ژهي کارگران، به ویابي سازمان ني بني معنا دارد که در ایع معترض اجتمایروھاي نیابيمبارزه، تنھا با سازمان   ب

تراتژیتي اھم،ی در سال جاری دھشتناک اقتصادطياتوجه به شر ي و تعکي س ده داردني ون د.  کنن راگرياکن ه ی ب  ھم

انيروشن است که مبارزه در عرصه خ ازمان اب دون س ا ب اي نیافتگي ھ ارز، بیروھ دون سازمان ی مب  معناست و ب

شی راحتبه مبارزات باشد، ني طبقه پرچمدار و رھبر اني آن که ای طبقه کارگر و بیتگافي  یني قابل برگشت و عقب ن

  .خواھد بود

اهيت١٨ ور از اصالح طلبرم مبل عب بش رادی س الي است و جن شجوک ه باني در ازي نئی دان شادي برھ الت اف  ی رس

اند و بی به خوب ورديبه آن ھا را بر دوش بگ» !نه «ادي ھا و فرستيرفرم ام برس ه انج ا شي از پشي ب  ضربانش را ب

  .دي ھماھنگ نمای کارگرشروينبض جنبش پ

   

  !ئی جنبش دانشجوشروي و پکالي باد مبارزات رادروزيپ

  ! مردمیّ باد مبارزات، اتحاد و مقاومت توده ھازنده

  ! آنني طبقه کارگر و متحدی به رھبری باد اعتراضات و اعتصابات مردمگسترده

  

  راني ای دانشگاه ھاستيالي سوسانيدانشجو

  راني استي ضد فاشاني دانشجواتحاد

   گفتمان چپگروه

   اعتصابهينشر

 ١٣٨٩ ري  ت١٧


