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روزی کھ دانشگاه و دانشجویان .  تیر ھستیم18در آستانھ 
بھ ماھیت نیروھای اصالح طلب پی بردند و در افشای این 
حقیقت کھ رژیم اسالمی، اصالح پذیر نیست، بھ خاک و 

یک ھفتھ شور و شوق مبارزات دانشجویان . خون غلطیدند
کوب نیروھای مسلح از یک طرف و با دعوت بھ با سر

تسامح و تساحل خاتمی و دوم خردادی ھا بھ خاموش 
  . ساختن آتش خشم جوانان انجامید

 سال در حال و ھوایی مشابھ، باز بوی 10امروز و بعد از 
آتش و دود با وحشت حکومت نظامی و فریاد مرگ بر دیکتاتور درھم تنیده است و 

.  تیر را بھ تولد جنبش مبارزاتی مردم تبدیل کرده است18جویان در سالروز سرکوب دانش
دیوار توھم مردم و بخصوص جوانان بھ اصالحات و رفرم از درون این ساختار پوسیده 

 خود را عریان تر از ھرزمانی ،بیش از حد فروریختھ و چھره کریھ سرکوب و دیکتاتوری
 سرخ مبارزان و معترضان ھفتھ ھای قبل در شرایطی کھ خون. بھ جھانیان نشان داده است

راه ھ  بخارج از کشور حقیقت در تحریفھنوز تازه است و نخشکیده، موجی از جعل و 
در شرایطی کھ در تابستان . افتاده است تا بار دیگر آتش خشم برحق مردم را خاموش کنند

 حکومت پشت سر گذاشتھ   خاوران ھا را در سکوت دنیا و ھمکاری ھر دو جناح1367
 با ترفند دوم خردادی ھا و مبلغین خارج کشوریشان در خون غلطید، 1378 تیر 18، شد

 گذاریم دستاوردھای این خیزش مردم و افشای شکنجھ و کشتار سرکوبگران  اینبار نمی
اسالمی، بوسیلھ نمادھای رنگی نیروھای خارج کشوری بھ یغما رود و در پارلمانھایی 

مردم را با رژیم ایران می و شکنجھ قراردادھای ابزار سرکوب کالن ترین د کھ مطرح شو
ما در خیابان و برای وجدانھای بیدار بشری و افکار عمومی مردم دنیا فریاد . بندند

  . ھمبستگی بین المللی با مبارزات مردم ایران را سر می دھیم
محل . شرکت کنید  ژوئیھ10 جمعھاز ھمھ شما دعوت می کنیم کھ در راھپیمایی سراسری 

بھ .  می باشد16ساعت  و راس ایستگاه قطار شمالی بروکسلآغاز راھپیمایی میدان جلوی 
  بھ امید دیدار شما عزیزان آزادیخواه. صف حمایت از مبارزات مردم ایران بپیوندید
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