
  !آن را منفجر می کند جرقهایران آبستن حوادث است، یک 
  بياری دانشجویان دانشگاه تهران بشتابيم

  
 جامعه ، سال  فقر و فالکت٢٧ سال فشار و کنترل اجتماعی، ٢٧سرکوب و خفقان، کشتار،  سال ٢٧

هر لحظه باید  جامعه ایران آبستن حوادث است و .مترقبه قرار داده است در تالطم حوادث غيرهرا ایران 
ای به خيابان   شده است و به هر بهانهصبرشان لبریزاند،  مردم از وضع موجود خسته. منتطر اتفاقی بود

یند تا بعض فرو خورده خود را با فریاد عليه جباران حاکم بيرون بریزند و ارگانهای اقتدار حکومت و آ می
 برگ ميه و زنجان و سایر شهرهای ترک نشينتبریز و ارو. نهادهای سرکوب آن را مورد تعرض قرار دهند

 در شهرهای  مردمهای دیروز توده.  سال حاکميت استبداد دینی است٢٧ای از خشمی خفته طی  تازه
هرهای های مردم در ش امروز تودها ریختند،  به خيابان خودگردانی در کردستان عراق  کردنشين به بهانه

هزاران . استگوشه گوشه ایران، اعتراض . زنامه حکومتی به بهانه کاریکاتوری در یک روترک نشين
ها در  دانشگاه. کنند  و جاده و خيابانهای را مسدود میبرند  روزانه در اعتصاب و اعتراض بسر میکارگر

خواهد  که نمیبا جباران حاکم بوده است های اخير صحنه کشمکش نسل جدید دانشجو  روزها و هفته
های اسالمی که تا دیروز ابزاری در دست  از این رو، انجمن. را ایفا کندوپاپ اطمينان حاکميت نقش س

    .شوند  دانشجویان، توسط حاکميت ملغا میحکومت بودند، امروز در پی استقالل خواهی
  

 بعد از ظهر روز ٩بنا به گزارش منابع دانشجوئی، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران از ساعت 
طی .  با ورود گارد ضدشورش به دانشگاه و خوابگاه دانشگاه تهران ناآرام شد خردادمشنبه دو سه

زیادی از شمار حمله گارد ضدشورش به دانشجویان، درگيری به خيابان اميرآباد کشيده شد و 
  .دانشجویان به دليل مصدوميت با باتومهای برقی و گاز اشک آور زخمی شده اند

  
 الستيک ه منظور مقابله با شليک گاز اشک آور اقدام به آتش زدندانشجویان بها،  بنا یه این گزارش

های دانشجویی که  یکی از خوابگاه.. در خود فرو بردآباد را  منطقه امير که موجب شد دود غليظندکرد
ضی تبدیل به بيمارستان صحرایی شده است مملو از دانشجویان زخمی و مجروح است که حال بع

به کوی دانشگاه تهران ی تمامی راه های منته  دیشب و امروز صبح .اشدآنان به شدت وخيم می ب از
ن هيچ وجه امکا ش منابع دانشجوئی، بهر گزاطبق. يروهای نظامی و امنيتی در آمد نبه محاصره 

دانشگاه تا لحطه مخابره این خبر ها به دانشجویان معترض کوی  پيوستن دانشجویان سایر دانشگاه
  . این درگيری، شمار زیادی از دانشجویان دستگير شده انددر . اشته استوجود ند

  
   .  دانشجویان خواهان کمک و همياری مردم هستند

  
 و از کند قویا حمله سرکوبگران به دانشجویان را محکوم می) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

خواهد بياری  کنند، می گی میمردم تهران، به ویژه کسانی که در مناطق نزدیک به آميرآباد شمالی زند
  . دانشجویان خوابگاه دانشگاه تهران بشتابند

  
 و خروج نيروهای اطالعاتی و دانشجویان دستگير شدهکانون خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط 

  .  ها است امنيتی از دانشگاه
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
   ٢٠٠۶ مه ٢٤ برابر با ١٣٨۵ خردا ٣


