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 جــای معلـم در کـالس است نــه در زنــدان

  نوامبر۲۶گزارش جلسه 
 
 

 اکتبر برگزار شـد، بـدعوت      22     در دنباله جلسه ای که در تاریخ        
 نـوامبر،    26مسئول سازمان آقای ساسان  هارون مهدوی در تـاریخ           

گردهمائی دوم  دفتر مرکزی سازمان جوانان جبهـه ملـی خـارج از         
  .کشور، در مونیخ انجام گرفت

گونگی همکـاری در سـازمان           پس از معرفی شرکت کنندگان چ     
جوانان جبهه ملی ایران خارج از کشور، که ازطـرف سـازمان هـای              

در . مختلف و یا منفرد شرکت کرده بودند، مورد بحث قـرار گرفـت            
این گفتگو حاضرین آمادگی خود را برای همکاری در یک سـازمان            

چگـونگی و   . ملی، آزادی خواه و بخصوص شـفاف را  اعـالم کردنـد            
وه روش همکاری موکول شد به  نشسـت آینـده کـه در     جزئیات نح 

یکــی از اصــول .  دســامبر تعــین شــد10خاتمــه بــرای روز جمعــه 
ــارزات و    ــود، کــه در مب ــرای شــرکت کننــدگان ایــن ب همکــاری ب

 ملی ایران خارج از کشـور در بـدو          هفعالیتهای سازمان جوانان جبه   
 ایـران  ین  نـوع نظـام آینـده      یـ امر هیچگونه اظهار نظری  درباره تع      

چونکه به عقیده   . مطرح نگردد، مگر برپائی یک نظام  مردم ساالری        
ین نظام آینده تنها بعهده ملـت ایـران، و          یهمه شرکت کنندگان تع   

. آن پس از برکناری جمهوری اسالمی و نظام والیت فقیه، می باشد        
  .در اینباره همه حاضرین  توافق خود را اعالم داشتند

ح سؤالهای مطرح شده  از طرف حاضـرین              پس ازگفتگو و تشری   
در ارتبـاط  بــا حــوادث و مســائل سیاسـی روز و نســبت بــه نحــوه   
همکاری، درطـول ایـن نشسـت از جملـه نشـر اعالمیـه  فراخـوان                 

به خاطر کمبـود شـفافیت اعالمیـه     . رفراندم، مورد بحث قرار گرفت    
قرار شد که هر گروه پس از بررسی، در نشست بعـدی ایـن گفتگـو        

ه داده شود و نتیجه آن از طرف سـازمان درصـفحه اینترنتـی و           ادام
  .  منتشر شود»ه ملی ایران خارج ازکشورهجب« نشریه 

     معاون سازمان، آقای صولت زاده، در طـول ایـن نشسـت طـرح       
مقدماتی صفحه اینترنتی را به حاضرین نشان دادند و در این مـورد         

ه طـرح مربوطـه     یـرات درزمینـ   یگفتگو بعمل آمـد و نسـبت بـه تغ         
در خاتمه از ایشان خـواهش شـد، در جهـت     . تصمیماتی گرفته شد  

تکمیل طرح فوق، تا تاریخ جلسه بعد اقدامات الزم بعمل بیاورنـد و              
  .در این مورد با  یاران سازمان در ارتباط باشند

     با توافق حاضرین در جلسه، آقای منصف بعنوان منشی جلسـه،         
ه و جمـع آوری وارسـال آدرسـهای         مسئولیت نگارش صورت  جلس    

اینترنتی اعضای دفتر مرکزی سـازمان جوانـان جبهـه ملـی ایـران              
  . خارج از کشور را بعهده گرفتند

جبهـه ملـی ایـران      «      مسئول سازمان اعالم کرد که در نشـریه         
از این به بعد یک صفحه  اختصاص دارد  به مطالب » خارج از کشور

  .نارسالی از طرف سازمان جوانا
     آقای مهدوی تکیه  برآزادی کالم  و بیان و عقیـده در سـازمان            
جوانان  جبهه ملی کردند  و عنوان نمودند که این سازمان بایسـتی     
از هر نظر الگوئی باشد برای دموکراسی به معنای واقعی، چون ایـن            
خواست دیرینـه نسـل جوانـان ایـران بـوده  و پایـه و اسـاس یـک           

  .         باشدحکومت مردمساالری می
  سازمان جوانان جبهه ملی ایران خارج از کشور
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نامه انجمن اسالمی دانشجويان 
دانشکده علوم دانشگاه اصفهان به 

  خاتمی
  

  
  

  
آقای خاتمی ديگر کف نمی زنيم چون کـف زدن را بـا              

همچنان که آلت دست شـدن را بـا شـما           . شما آموختيم 
  !آموختيم

  
  
  

  .سالم آقای خاتمی نه بمانند پیش
  !سالم اقای خاتمی

      در این زمستان سرد ناجوانمرد این روزهای امید ایـران زمـین            
قلم بردیم تـا بـا   بار دیگر ولی بدون امید و چشم انتظاری، دست به   

هر بار درد دل می کردیم و کمک می خواسـتیم   . شما سخن گوییم  
شـنیدیم  . اما این بار نامه مان پر است از مالمت یا تأسف بر خیانت            

نمی گـوییم بـد کردنـد یـا         . کردند» هو« شما را در دانشگاه تهران      
این نیز تسکینی   . شاید سالها پیش باید این کار را می کردند        . خوب

این هم از   . مطمئناً می دانستید و آمدید    . ی ثانیه ای بیش نیست    برا
سیاستهای اقتضا شده در جلسات تفاهمتان بود؟ یا نبود؟ از نفـرین           

بود و حاال نام شما و      » دیگران« و ناله های این مردم که زمانی نام         
صـدای شکسـتن دلهـای      . است خبر دارید؟ حتماً دارید    » دیگران« 

ن هزار هـزار ایرانـی را مـی شـنوید؟ مطمئنـاً             مایوس بیش از هزارا   
از ما بازیچگان که ایـن روزهـا تنفسـمان شـده نـدامت             . شنوید می

  ...اطالعی دارید؟ مگر می شود نداشته باشید؟ دارید 
آقای خاتمی دیگر کف نمی زنـیم چـون کـف زدن را بـا شـما                      

. آمـوختیم همچنــان کـه آلــت دسـت شــدن را بـا شــما آمــوختیم    
این .  چه کردید؟ اگر نمی دانید بگذارید بگوییم چه کردید دانید می

یـارانی  « جلوداران را   . دلیل بر ستم آوردید   . قفس را تنگ تر کردید    
امید یک ساله را پنج ساله کردید و اما بعد سرش را          . کردید» فدائی
آقـای  .  خواهـد شـد    دخدا می داند چه زمانی بار دیگر متول       . بریدید

. دیگـر قلـم نمـی خـواهیم    . هیچ نمی خواهیم  خاتمی بخدا ما دیگر     
ایـن  . هیچ نمی خواهیم  . دانشگاه نمی خواهیم  . آزادی نمی خواهیم  

مردم چه؟ این مردم را می بینید؟ بـدبختی و فالکـت ایـن قـوم را                 
 که گـدایی    بینید؟ آقای خاتمی کودکان چند ساله را می بینید         می

نسـوز تـا    می بینید کـه در ایـن سـرمای جـان و استخوا            . می کنند 
اشـک  ! چسـب مـی فروشـند؟      های شب اشـک مـی ریزنـد و         نیمه
! ریزند و دعا می فروشند؟ اشک می ریزند و فـال مـی گیرنـد؟               می

فال بد فام و تیره و تار زندگی شومشان را می گیرند و پنجاه تومان        
آقای خاتمی شب چگونه سر بـر بـالین مـی گـذاری؟             . می فروشند 

کـه دولتمـردان و حاکمـان ایـن         این همان کفر نیسـت      ... چگونه؟  
سرزمین با نام اسالم آوردند که آدمی با نگریستن به ایـن کودکـان              

ش هم تأمل کند؟ ایـن جوانـان        یدر حکمت خدای ازلی و ابدی خو      
شـمام شـریک نیاوردیـد، دیـن و ریسـمان         . اینگونه بی دین نبودند   

وای بر شـما و     ! وای بر شما  . نجات این بندگان را بی ارزش ساختید      
که اینگونه با دین و شریعت، خواسته و یـا ناخواسـته            » دیگرانتان« 

 چـه؟ » دیگرانتـان « آقای خاتمی قرآن مـی خوانیـد؟        . بازی کردید 
قرآن کالم مقدس و تنها مأمن و آرامش قلبهای این مردم سرگشته       

  انــامـو  ام) ص(امبر ــه کالم پیــد کــند؟ می دانیــرا می خوان
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