
 ۳، شماره۱۳۸۳نشريه جبهه ملی ايران، خارج کشور، آذرماه                                                              ۷

 

  دانشـجو پيشـرو نهـضت آزادی خـواهی

  6                        بقیه از ص نامه انجمن اسالمی دانشجویان
  
اگر خوانـده ایـد     . »فقر، ریشه کفر است   « چه بود که فرمودند     ) ع (

. تمسخر گرفته ایـد    حتماً مؤمنانی نادانید که اینگونه کالم اهللا را به        
ـ          تکـه نـانی خودفروشـی     یاراین روسپیان ایرانی را نمی بینید که ب

  این کودکان.  باید بمیرندداگر نکنن. کنند حق دارند می! کنند؟ می
    زنان که هنوز نمی دانند زندگی چیست که این مردان و بی پناه،

ملعبه قرار داده اید برای آنچه که هنوز هم          آن را  شمایان به راحتی  
خداوند هیچ . بدرستی ندانسته ایم چیست؟ این اسالم محمد نیست   

یادتان می آید بنیانگذار مرحـوم   . هد بخشید کدام از شمایان را نخوا    
که ما پول نفت را در خانه شما مردم ایران بـه            « انقالب چه گفتند    

مـا  . حتی کالم او را به راحتی زیرپـا نهادیـد         . »خودتان خواهیم داد  
کـاش دیـن    » آقاهـا « : ، مـا مـی گـوییم      »آقازاده هـا  « نمی گوییم   

  .فقط اندکی. کاش اندکی دین داشتید! داشتید
. قلم نمی خواهـد   . آزادی نمی خواهد  .      این جماعت بیچاره است   

ایــن جماعــت . بخــدا نمــی خواهــد. تریبــون و منبــر نمــی خواهــد
بیمـار  . سـرگردان اسـت   . این جماعت گرسته است   . خواهد می نان

ندیـده ایـد   . است و در بستر مرگ توانانی خرید یک قرص را نـدارد  
! ند گرم گـوش مـی خورنـد؟       آنهایی را که شش ماه به شش ماه، چ        

ندیده اید آنهایی را که از نداری، توانایی تهیه اولیه تـرین نیازهـای              
ــد؟    ــانی را ندارنـ ــی درمـ ــاکی و حتـ ــوراکی، پوشـ ــایی! خـ                                  آنهـ

های این مملکت راهشان نمـی دهنـد چـه           که حتی در بیمارستان   
                    . گرسـته انـد   . سته انـد  این مردم خ  . رسد که معالجه شان هم کنند     

ایـن اسـت مفهـوم    . این مردم در انتظار مرگ تدریجی انـد       . بیمارند
                                         مــر ترســید کــه اگــر نانشــان دادیــد، ! حیــات؟ شــاید مــی ترســید

  ..آزادی بخواهند و 
نگلیسی هستید       اگر اینچنین است این شمایید که آمریکایی و ا        

مـردم،  . نه آنانی که به این جرم زندانهایتان را با آنها پـر کـرده ایـد      
ــما و  ــان« شـ ــید» دیگرانتـ ــد بخشـ ــما . را نخواهنـ ــد شـ                                خداونـ

این روزها دیگر مردم می خواهند غرور شکسـته         . را نخواهد بخشید  
 در کوچه های بی گناه      این مردم . را ترمیم کنند  » ایرانی بودنشان « 

                              رمــق ایــن ســرزمین دارنــد لعنــت مــی فرســتند بــر        و بــی
» چـرا داریـوش کبیـر     « ایرانی بودنشان و حسرت می خورنـد کـه          

  .ایرانی بود
ما بـا او  .      آقای خاتمی شما هم دارید می روید و دیگری می آید       

قول ما در گـوش او آرام زمزمـه         نیز قهریم که هنوز نیامده اما تو از         
  .»...این مردم، گرسنه اند « : زمزمه کن

     اگر می خواستید بیشتر حرف بزنیم، سـخن بسـیار اسـت ولـی         
 این نامه را بیشـتر بـه ایـن دلیـل            دشای. دانیم که سودی ندارد    می

نوشتیم که هم حرفهای مردمان را بزنیم و هم به آنهـا بگـوییم کـه          
 فهمد که از جنس خود شماسـت و هنـوز بـه    درد شما را کسی می   

ما می خواهیم تمـدن    . هزاران هزار جهل یا قدرت آلوده نشده است       
  .مان را از نو بسیازیم

ــرای لحظــه ای منصــف                             اقــای خــاتمی اگــر انســان هســتید ب
ــید ــتید    . باش ــی داش ــر م ــم ب ــال قل ــه س ــن هم ــس از ای ــاش پ                               ک
برگ کاغذ، با مردم سخن هایی می گفتیـد کـه حتـی یـک                و یک   

ــه اش را در ــه«  جمل ــردا نام ــرای ف ــتند » ای ب ــی خواس ــردم م                        م
خـاتمی،  « : شاید بعد کسـی بـود کـه مـی گفـت           . ببینند و ندیدند  

  .»خیانت نکرد
  

  زنده باد مردم
  

   اصفهانانجمن اسالمی دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه

  اتحاد، مبارزه، پيروزی
 

  شانزده آذر روزی به ياد
   ايران در بند شده،

  ايران شکنجه شده، 
  ايران سنگسار شده، 

  ايران اعدام شده
  

  انزده آذر ـالگرد شـاهمين سـپنج
  روز دانشجو را گرامی می داريم

  

رژيـم  .     ايران ما در شرايط بسيار حساس و بحرانی به سر می برد           
اسالمی ايـران کـانون اصـلی صـدور ارتجـاع و تروريسـم              جمهوری  

المللی است و مصمم و پيگير در دستيابی به سالحهای کشتار            بين
جمعی و بمب اتم می باشد که اين خود زنـگ خطـر بـزرگ بـرای                 

  .جهان بشری است
     حکومت فاشيستی ماليان حکومتی است که هـيچ نزديکـی بـا            

ند که در قـاب دوران مـا جـای     دوران ما ندارد و مثل عکسی می ما       
نمی گيرد و از زير خروارها خاک بيرون آمده متعلق به دوره جهـل              

  .و نادانی بشری است و بايد به همان جايگاه اصلی خود باز گردد
     اين رژيم ديکتاتور بـرای تضـمين بقـای خـود بـا تـالش هـای               
ديپلماتيـک و اقــدامات فاســد و ناسـالم اقتصــادی در صــدد جلــب   

  .ت اروپا استحماي
     ما به عنوان يک جامعه توانمند دور از وطن، نمايندگان و دولت          
مردان اروپايی را ندا می دهيم که سرمايه گـذاری و داد و سـتد بـا              

  .رژيمی منفور و رو به زوال دور انديشانه نيست
 سال دهها بار توسـط مجمـع عمـومی          ۲۵     آيا حکومتی که طی     

ر حقوق بشر محکوم گرديـده، حکـومتی        سازمان ملل به نقض آشکا    
که دهها هزار از مخالفان سياسی خود را به جوخـه هـای مخفـی و           

 آن هنوز   علنی و مرگ سپرده، حکومتی که حکم وحشيانه سنگسار        
در حضور مردم به اجرا گذاشته می شود، حکومتی که بيش از يک              
صد روزنامه و نشـريه را توقيـف کـرده اسـت و دههـا هـزار نفـر از                    

            خالفان، فعاالن سياسـی، دانشـجويان، نويسـندگان، خبرنگـاران و           م
روحی،  ه های ـوکال را در زندانهای انفرادی و زير شديدترين شکنج        

روانی و جسمی قرار داده و صدها عمليات تروريستی عليـه فعـاالن             
  ).ميکونوس رستوران(سياسی در خارج از ايران انجام داده 

رنگاران را به جرم تهيه خبر بازداشت، شـکنجه        حکومتی که خب       
 -زهرا کاظمی خبرنگار ايرانـی     (و در زير شکنجه به قتل می رساند         
  )کانادايی، قابل حمايت می باشد؟؟؟

     ما بارها گفته ايم که مماشات باحاکمان ديکتـاتور ايـران خطـر             
  ث ــاعـبو د ـــه شمار می آيـجدی برای صلح در منطقه و جهان ب

  ۸           بقيه در ص  


