
ه�جدهم ت�ر  سالروز مبارزه دالورانه دانشجو�ان ا�رانى گرامى باد! 
هم)م�هنان آزاده، از هم اكنون براى آزادى دانشجو�ان دربند بپاخ�ز�م!

، بزرگـتـر�ن جنبش٧٨ ت�ر ١٨مـبـارزه قهـرمـانانه دانشـجـو�ان در 
مردمى پس از سركوب خون�ن احزاب و تشكلهاى س�اسى در سال

، نقطه عطـ5 د�گرى در تار�خ جنبش دانشــجـو�ان ا�ران است،٦٠
كـه در چند دهه اخـ�ر همـ�ـشـه پ�شـگام مبـارزات ضـد اسـتبـدادى

 ت�ر با١٨بودهCاند. دانشـجو�ان، ا�ن فرزندان رشـ�د مـ�هن، در روز  
رشـادتى كم نظ�ـر با  اعتـراضـات دل�رانه خـود، نه تنهـا به اسـتبـداد
مـــذهبى حـــاكـم، بلكـه به جـــهـــان�ـــان نشـــان دادند، كـــه جنـبش
دمكـرات�ك و آزاد�ـخـــواهـانه مــــردم در ا�ران از چه نـ�ـــروى بـزرگى
برخوردار اسـت. حركت دالورانه دانشجـو�ان ا�ران، نه تنهـا قداست
پوشالى ولى فـق�ه به عنوان مظهـر استبـداد را شكست، بلكه نفرت

عم�ق  مردم از حكام مذهبى را ب�ش از پ�ش به منا�ش گذاشت.

اكنون ما در شـرا�طى به استـقبال ا�ن روز حـماسى مىCرو�م، كه عل�ـرغم گذشت چهـار سال و تالش
بىCوقفـه خانوادهCهاى دانشـجو�ان و مدافـعان حقـوق انسانى در داخل و خارج ا�ران، نـه تنها موجـبات
آزادى آنان فـراهم نگشـتـه است، بلـكه به دل�ل مـقـاومت آنان در قـبـال تقـاضـاى بخـشـودگى از رهبـر
جمـهورى اسـالمى، كماكـان همانند د�گر زندانـ�ان س�ـاسى حتت فشـارهاى شد�د روحى و جـسمى

قرار دارند.

همCم�هنان گـرامى! حوداث جارى در كشور همـسا�ه ما عراق نه تنهـا موجب عبرت رهبران جـمهورى
اسالمى نگرد�ده است، بلكه با تشد�ـد سركوب و ارعاب، بر آنند تا مانع از رس�ـدن صداى حقCطلبانه
مردم ا�ران بـه گوش جهـان�ان شـوند. از ا�نرو، ا�ران�ـان شهر گـوتنبرگ در سـوئد با تشك�ل <<كـم�ـته

 ت�ر>> متشكل از گرا�شCهاى گوناگون، از همه ا�ران�ان آزاده با١٨همبستگى با جنبش دانشجوئى 
هر عـق�ـده و مـرام و در هر گوشـه جـهان درخـواست مـ�نمـا�د با ا�جاد تشـكلCهاى هماننـد و همسـو با
مبارزان راه آزادى در داخل به منا�شى كم نظ�ر به حما�ت از دانشجو�ان و د�گر زندان�ان س�اسى در

بند همت گمارند.

 ت�ر>> در گوتنبرگ سوئد در تار�خ١٨هموطنان گرامى! <<كم�ته همبستگى با جنبش دانشجوئى 
 ت�ـر برنامهCاى با حـضور هنرمندان ا�رانى و غـ�ر ا�رانى و بـا حما�ـت سازمانـها،١٨ �ولى مـصادف با ٩

احزاب، اجنـمنCها و جنبشـهاى مـردمى از مل�تهـاى گوناگـون در مركز شـهر گـوتنبرگ برگـزار خواهد
منود.

ما خواهان حـما�تهاى معنوى و مادى شـما انسانهاى شر�5 و آزاده براى جلب افكار عمـومى عمومى
مردم سوئد در پشت�بانى از دانشجو�ان در بند و د�گر زندان�ان س�اسى هست�م.

 ت�ر>> - گوتنبرگ سوئد.١٨<<كم�ته همبستگى با جنبش دانشجوئى 
)٨٢ خرداد ١٧ (٢٠٠٣ �ونى ٧

$Mobil: +46 707 202 606
komite18tir_gbg_swe@hotmail.comE.Mail: 

Postgiro: 341869-6 ت�ر   ١٨به نام 


