
 کشتار دانشجويان کوی دانشگاه
!به دست مزدوران حکومتی را محکوم می کنيم  

 
 
 
 

پس از پايان . تظاهرات و اجتماعات اعتراضی و پرشور دانشجويان و جوانان همچنان ادامه دارد
مضحکه انتخاباتی رژيم، اکثر دانشگاه ها در تهران و در شهرهای بزرگ، به عرصه اعتراضات 

درگيری با مزدوران رژيم تبديل شده و درادامه خود به راه پيمائی و تظاهرات وسيع دانشجوئی و 
تظاهرات و تجمعات اعتراضی دانشجويان، مکررمورد يورش وحشيانه . خيابانی فراروئيده است

 .ها و ديگر مزدوران رژيم قرار گرفته است  پليسی ، گارد ويژه، لباس شخصی–نيروهای انتظامی
 

نيز برای دومين )   خرداد٢۴يکشنبه ( انشجويان کوی دانشگاه تهران، ديروزاجتماعات اعتراضی د
مزدوران رژيم و نيروهای سرکوب وامنيتی، برای سرکوب دانشجويان ساکن . روز متوالی ادامه داشت

سرانجام . کوی، قصد ورود به کوی دانشگاه را داشتند، که با مقاومت شديد دانشجويان مواجه شدند
های صوتی به ميان دانشجويان، توانستند وارد کوی  شک آور، گاز فلفل و نارنجکباپرتاب گاز ا

نيروهای سرکوب و . ور شدند ترين شکلی به دانشجويان حمله دانشگاه شوند و بالفاصله به وحشيانه
های کوی دانشگاه مستقر شدند و سپس از آنجا  اهللا،  ابتدا در يکی از ساختمان مزدوران انصار حزب

رحمی و با  مزدوران حکومتی، درکمال بی. آغاز کردندها  تری را به ساير ساختمان ای گستردهه يورش
درنده خوئی تمام،  به جان دانشجويان افتاده و با استفاده از اسلحه گرم، مکرر به روی دانشجويان 

 .شليک کردند
 

باشند نيز  خوابگاه فيض و فاطميه، که متعلق به دختران دانشجو میعالوه برخوابگاه پسران دانشجو، 
آخرين خبرهای انتشاريافته حاکی از آن است که حداقل . مورد يورش وحشيانه مزدوران قرار گرفت

دراثراين اقدام جنايت . اند های مزدوران قرار گرفته پانزده تن از دانشجويان،  مورد اصابت گلوله
دانشجويان کشته شده، تعدادی زخمی و حال پنج دانشجوی ديگر نيز بسيار وخيم کارانه،  سه تن از 

 . اعالم شده است
 

ها و کشتارجنايت کارانه  دانشجويان  يورش وحشيانه مزدوران رژيم به دانشگاه) اقليت(سازمان فدائيان 
 .کوی دانشگاه را قويا محکوم می کند

انان مبارز را به تشديد مبارزه عليه رژيم ديکتاتوری همه دانشجويان و جو) اقليت(سازمان فدائيان 
 .    خواند های کارگری وفقير نشين فرامی حاکم و گستراندن مبارزه  به محيط

 
 
 

  برقرار باد حکومت شورائی–سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
   زنده باد سوسياليسم -زنده بادآزادی

)اقليت(سازمان فدائيان   
١٣٨٨ خرداد ٢۵  
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