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  اطالعيه
   تير را گرامي مي داريم۱۸سومين سالگرد جنبش دانشجوئي 

  
 مرگ بر اسـتبداد   تير ، دهها هزار نفر به خيابان ها ريخته و با سردادن شعار ۱۸در سومين سالگرد جنبش دانشجوئي      
حركـت هـاي    ازبـراي جلـوگيري   ، اين در حالي است كه از مدتي پيش حكومـت  . ،  اين رويداد بزرگ را گرامي داشتند        

اعتراضي دانشجويان و جوانان به مناسبت اين روز  ، تدابير سـختي را اتخـاذ كـرده و ضـمن لغـو اجـازه راهپيمـائي                            
با صدور اعالميه هاي هشدار دهنده و سازماندهي گروه هـاي گشـت خيابـاني ، سـعي                    تشكل هاي رسمي دانشجوئي ،    

از امروز صبح نيز با محاصره كامل دانشگاه تهران توسـط          .  تا فضاي ترس و خفقان را بر جامعه حاكم كند          بودكرده  
اطـراف دانشـگاه حكومـت نظـامي برقـرار        درغيررسـمي   به طور    وسيع لباس شخصي ها ،     حضورنيروهاي انتظامي و    

  . بود كرده
و سردادن شعار هـاي ضـد    اما عليرغم اين تمهيدات گزارش هاي خبري حاكي از حضور گسترده مردم در خيابان ها       

نيروهاي انتظامي خيابان آزادي ، از ميدان فردوسي تا ميـدان  ،  بر طبق گزارشات   .زادي خواهي بوده است     استبداد و آ  
   . مي كردندانقالب را بسته بودند و همچنين از تردد وسائل نقليه در خيابان امير آباد جلوگيري 

كردن آنها   و حمله به تظاهر كنندگان سعي در پراكنده       با آغاز تظاهرات ، نيروهاي انتظامي با استفاده از گاز اشك آور             
ركنندگان نيز توسط لباس شخصي ها دستگير و به چند مسجد در اطراف ميدان انقالب بـرده    هبسياري از تظا  . داشتند  
 در  . تظاهركننـدگان پراكنـده شـدند         ، تظاهرات تا اواسط شب طول كشيد و با افزايش تعداد نيروهـاي انتظـامي             . شدند  

  .  صورت گرفت پراكنده اي  معاتخي ديگر از نقاط شهر نيز تجبر
راه جديـدي را در       سه سال  پيش در اعتراض به خودكامگي حكومت و براي دفاع از آزادي ،                 تير ،  ۱۸جنبش دانشجوئي   

در اين سه سال حكومت اسالمي بسيار كوشيد تا جنـبش جوانـان    . مبارزات مردم ايران براي رهائي از استبداد گشود 
.  را مهار كند اعتراضي جوانانو دانشجويان را سركوب كرده و با دستگيري و زنداني كردن فعالين آنها ، حركت هاي         

.  نيسـت  برد و ايـن جنـبش را سـر بـاز ايسـتادن            يه به بيراهه م   اما تظاهرات امروز نشان داد كه تا چه حد حكومت را          
زادي و دمكراسـي و خالصـي از اهـريمن اسـتبداد از پـاي      آها نشان داده اند كـه تـا نيـل بـه     جوانان و دانشجويان بار 

  .نخواهند نشست 
 تيـر و در راه      ۱۸آزادي زندانيان سياسـي و بـويژه زنـدانيان          و خواست   »  مرگ بر استبداد و زنده باد آزادي       «با شعار 

    تير را گرامي ميداريم۱۸ سالگرد جنبش دانشجوئي  دي خواهانه مردم ايران ،گسترش مبارزات و جنبش هاي آزا
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