
 
!اوباشان خود را بسيج ميكند“ رهبر”   

 
 

 ملت مبارز و شريف  ايران

حرآات اعتراضي دانشجويان آه عمدتا در درون چهارديواري دانشگاهها صورت ميگرفت بدليل سرايت آن 
“ رهبر”به ديگر شهرها و گسترش با شكوه آن، سران جمهوري اسالمي را دچار آنچنان وحشتي نمود آه 

ي اولين بار ارتباط آمري خود را با اراذل و اوباش فاشيست حزب اللهي بي پرده و رسما وادار گرديد برا
عنوان نمايد و بيشرمانه اعالم نمايد آه اگر قواي سه گانه از عهده خاموش آردن اين آتش بر نيايند وي 

.را به صحنه  خواهد فرستاد“ مردم”  

را به آن عده قليل از اراذل و اوباش “  مردم” عنوان جمهوري اسالمي “ رهبر”دقيقا نكته در همين جاست آه 
اطالق مينمايد آه براي سرآوب  ملت ايران تربيت گشته اند و نه آن خيل مردمي آه حتي اجازه ندارند بطور 

مردم ايران .  مسالمت آميز و بدون حمل اسلحه، براهپيمائي بپردازند و شعارهاي خود را مطرح نمايند
“ عوامل خودسر” يا “  لباس شحصي ها” بر مجموعه عواملي آه به “ رهبر”اندهي سالهاست آه به فرم

بهمين .  معروفند آگاهي داشته و دليل ضعف نيروهاي انتظامي را در مواجهه و آنترل آنان  بخوبي  ميدانند
ي را در هر توطئه و جنايت بزرگ همچون قتلها“  رهبر”دليل است آه ملت ايران هميشه و بحق رد پاي 

در حقيقت، . زنجيره اي مييابند و ميدانند آه پدر خوانده مافياي  حزب اهللا آسي جز مقام معظم رهبري  نيست
 منشا اشاعه و صدور بيقانوني ها در آشور  دستگاه عريض و طويل بيت رهبري و نهادهاي تحت نظارت 

. و در نهايت خود وي ميباشند“ رهبر”، دستگاههاي انتصابي “رهبر”  

ميزان تنفر خود را از نظام و دستگاهي “ رهبر برو گمشو” بر شما جوانان فرهيخته آشور آه با شعار درود 
نشان داديد آه منشا همه نابسامانيهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي آشور ميباشد و درود بر شما ملت آزاده 

ره اي را آه بدست دژخيمان ذوب ،  به صحنه ميآئيد و ياد جانباختگان قتلهاي زنجي“رهبر”آه عليرغم اخطار 
.شده در واليت به قتل رسيده اند، گرامي ميداريد  

وسپاس ازآن بخش از نيروهاي انتظامي آه از سرآوب و ضرب و شتم مردم مبارز در خيابانها سر باز زده 
م در آنان ميروند آه جايگاه خود را بعنوان سپر دفاعي مرد. و عمال دستورات حكومت را زير پا گذاشتند

برابر قانون شكنان بازيابند و جا دارد آه بقيه اين نيروها نيز به حمايت هر چه بيشتر از حرآت مردم آزاده 
يقينا پيوستن اين نيروها به صف مبارزاتي ملت ايران نقطه پاياني بر توطئه آثيف حكام . ايران بپيوندند

  .جمهوري اسالمي براي سرآوب ايراني توسط ايراني، خواهد بود

اجرا نمود “ رهبر”درعظمت و شكوه اين مبارزه بين حق و باطل همان بس آه نمايش نماز جمعه اين هفته را 
غافل از . و بار ديگر ياوه هاي مربوط به توطئه هاي خارجي و دست عوامل بيگانه را در اين خيزش يافت

 نهاده اند به احتمال بسيار زياد،  نام“ هفته بسيج” در طول هفته جاري آه .  آنكه خود آرده را تدبير نيست
بخاطر داشته باشيد آه اينان  به . نيروهاي سرآوب همچون سگهاي هار به قدرت نمائي خواهند پرداخت



خشونت حيواني خود متكي هستند و نه به تعدادشان آه در اقليت مطلق قرار دارند و هرجا با مقاومت 
.  عقب نشيني نموده اندقهرمانانه توده ها مواجه گشته اند بالفاصله   

آميته هماهنگي جنبش دانشجوئي براي دموآراسي در ايران بر اين باور است آه مبارزه  سرنوشت سازي آه 
اينك آغاز گشته،  با توجه به شرايط جهاني و منطقه اي ميرود آه به رهائي سرزمينمان از سيطره استبداد 

رفراندم ” رستان و در مقابل خانه بسته شده ملت و فرياد حضور انبوه مردم درميدان بها. ماليان بيانجامد
گوياي اين واقعيت است آه ملت ايران ديگر از توپ و تانك و بسيجي هراسي “  رفراندم اينست شعار مردم

نداشته و در حضور نمايندگان رسانه هاي خبري ايراني و خارجي با شعارهاي گوياي خود دگرگونيهاي 
. ي و استقرار نظامي دموآراتيك و عرفي را خواستارندبنيادين در نظام حكومت  

 

 زنده باد آزادي     برقرار باد نظام عرفي 

 

١٣٨١ آذرماه ٤  

 آميته هماهنگي جنبش دانشجوئي براي دموآراسي در ايران


