
 برابری آزادی، به نام انسان،
 )١( شماره هيانيب

 لمستق انيدانشجو -یارگرک مستقل ني از فعالیجمع

   :راني اخواهي زحمتکش و آزادی هاتوده

 .مي بودی و نابرابرري، تحقضي سال حکومت سراسر تبع٣٠زنان و کارگران از ،  جوانان،   مردمی بغض توده هادني روزها شاهد ترکنيا

 را راني در ایاسي اسالم ستي دروغ حاکمیاني عرشي از پشي بی مضحکه تکرارني بار اني بود که ای ساله ای سیويخرداد تکرار سنار٢٢

 نيا .راني ای توده هاکي است تا قدرت انتخاب دموکراتهي نگهبان شبی و شورای تر به انتصابات رهبرشي که بیتخاباتان . گذاشتشيبه نما

 آسب ی براراني خواست از مردم ای بود که می نامه اشي برگزار شد نمای رایوق ها صندیانتصابات که با حضور مردم در پا

 ی سال گذشته بخوبی آن در طول سی ضد انسانی و قانون اساسمي رژني چند که سابقه اهر. دي لشکر استفاده نمایاهيت به عنوان سيمشروع

 اول به قدرت ی که از همان روزهایحکومت. ب را نداشته و ندارد چارچوني در اريي تغاي اصالح و تي قابلچگونهينشان داده است که ه

 را ی اعتراضی صداچگونهي هدني از جنس خود زده است و تحمل شنیني منتقدی و حتني مخالفني خونی هاهي دست به کشتار و تصفدنيرس

 ی سال هایاسي سی هنوز هم خاطره کشتارهاراني مردم ایخيحافظه تار.  مردم احترام بگذاردی تواند به خواست و آرای، چگونه مندارد

 ی انسانی گناه صرفا به جرم داشتن باورهایب نبرده است که چگونه هزاران انسان ادي را از ی حکومت اسالمني و اعدام مخالف٦٧ و ٦٠

   . انددهي امروز قتل عام گردیداهاي به اصطالح کاندني همديي و با تاميتوسط جالدان رژ

 کرده اني مردم و دانشجوی و کشتار توده هایري، دستگقلب گسترده در آرا شروع به سرکوببا آشکار شدن تانتخابات وازبعد  از روزميرژ

 سه دهه اهي خود که همان داستان سیشگي همهي در تکرار روی سعيی دانشجوی و خوابگاه هایو با حمله مغول وار به اجتماعات مردم

 قبل از انتخابات ی گشته است و از آن شعارهایدي بار بر خالف گذشته مطالبات مردم وارد فاز جدنيما اا . نموده استاشد، بی مميگذشته رژ

 در مطبوعات، تي سانسور حاکمی دستگاه هاشتريبا وجود به کار افتادن هر چه ب.  کندی را مطرح میکالتريخارج گشته و مطالبات راد

 ني خارج از کشور از پوشش ای اس ام اس ، و منع خبرنگاران رسانه هاقطع ترنت،ني در ای رسانخبر ی هاتي گسترده تر سانگيلتريف

 ی انتصاباتيی داشت با برپای که سعی و حکومتدي رساني به گوش جهانراني مردم ای خواهی و آزادی حق طلبی اما باز هم صداع،يوقا

ر و ي اخیما ضمن محکوم نمودن آشتار و سرآوب ها .ود رسوا نمشيش از پي خود دست و پا کند را بی را برایتي اندک مشروعیشيفرما

 و یاسيان سيه زندانيد و شرط آلي قیع و بي سری گذشته خواهان آزادی روزهایه جانباختگان در طي با خانواده آلیضمن ابراز همدرد

 دانشگاه ها و مزدوران قمه یا روسا ها گرفته تیر از لباس شخصيات اخين جناين و آمريم آه عامليداريم و اعالم مي باشیر شدگان ميدستگ

گر يان بار ديدر پا.  محاآمه شوند ی عادالنه مردمید در دادگاه هاي بای آه به جان مردم افتاده اند و در راس آن ها سران حكومتیبه دست

  .ميار دیران اعالم مي ایابان هاي مردم حاضر در خیت خود را از توده هاي و حمایاعالم همبستگ
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