
  ۳  شماره ۱۳۸۳                                                                 نشريه جبهه ملی ايران، خارج کشور، آذرماه ۸

  

 آزادی دين، زبان و بيان عقيده اصل جدايی ناپذير پيشرفت و تجدد است 

  
  فريدون مشيری

  
  

  ايـــران
  

  آفتابت، 
                   که فروغ ُ رِخ زرتشت،

  .                                            در آن گل کرده است
  آسمانت، 

                     که زخمخانه حافظ، 
  .                                           قدحی آورده است

  کوهسارت، 
               که بر آن همت فردوسی،     

  .                                                   پر گسترده است
  بوستانت، 

                   کز نسيم نفس سعدی،
  .                                                 جان پرورده است

  .         همزبانان منند                                              
  مردم خوب تو، 

                    اين دل بتو پرداختگان،
                                       سر و جان باختگان،

                                                غير تو نشناختگان،
  پيش شمشير بال

                         قد برافراشتگان، 
                               سينه سپر ساختگان،      

  .                                                       مهربانان منند
  نَفَُسم را

             پِر پرواز از توست،
                      به دماوند تو سوگند

                                       که گر بگشايند
                                         بندم از بند،        

                                                              ببينند
  .                                                   که آواز از توست

  همه اجزايم،
  .                 با مهر تو آميخته است

                             همه ذراتم،                 
  .                                           با خاک تو آميخته باد

  خون پاکم
               که در آن عشق تو می جوشد و بس،

                                                  تا تو آزاد بمانی
  .             به زمين ريخته باد                                    

  ۱بقيه از ص ...                             با توجه به اعالميه فراخوان 
  .به نکات باال نسبت به شرکت و حمايت از اين فراخوان نمايند

     اميدواريم که در آينده ای نزديک، از طرف فعالين سياسی ملی           
 کـافی نسـبت بـه ماهيـت         که برخوردار از تجربيات الزم و شناخت      

نظام جمهوری اسالمی می باشند، يک راه صـحيح و اصـولی قابـل              
  اجراء در اين زمينه ارائه شود

____________________________________  
     ۷بقيه از ص                                       اتحاد، مبارزه، پيروزی

در چنين شرايط ديکتـاتوری  .  آن خواهد بود  و تقويت گسترش  
جـان   است که فعاالن سياسی بـرای حفـظ        و پليسی و خفقان   

خود و رساندن فريـاد آزادی مـردم ايـران بـه سراسـر جهـان                
  .مجبور به ترک وطن و پناهنده سياسی می شوند

     ما خواستار به رسميت شناختن حق پناهندگی سياسی توسـط          
 ايرانــی را آرزو مــی کنــيم کــه اقتصــاد مــا. ملــل اروپــايی هســتيم

شکوفايش برای هر ايرانی حقوق و فرصـت هـای برابـر بـرای ابـراز                
  .خالقيتها ايجاد کند

   ايرانی که آزاد زنانش بـه دور از هـر نـوع تبعـيض و در تسـاوی           -
کامل در امور سياسی، اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی مـيهن             

  .شرکت کنند
  .ان، قلم و انديشه برخوردار باشد   ايرانی که از آزادی بي-
   ايرانی که در روند نوگرائی با پشت سرگذاشـتن تفتـيش عقايـد           -

. نوگرايی خود را بر پايه سرمايه های ملی و تمدن ايرانی بنا کند
   .ما از نبود آزادی در ميهنمان بيزاريم

   .آينده ايران را هيچکس جز شهروندان ايرانی رقم نخواهد زد
جامعه بين المللی خصوصاً اتحاديه اروپا تحريم همه جانبه       ما از        

اين حکومت فاسد و ضد مردمی را خواهانيم و متذکر می شويم که             
منافع کوتاه مدت اقتصادی شما با رژيـم ماليـان در ايـران سـد راه            

  .برقراری آزادی و دمکراسی برای مردم ايران می باشد
زو را برای آينـده ای بهتـر     کشتِی آزادی در بطن خود اميد و آر            

به ارمغان دارد، با بادبانهـای برافراشـته بـه سـواحل ايـران نزديـک              
  .شود می

بايد از نسيم دگرگونی که در سرزمين مـا مـی وزد هـم دالنـه                     
حمايت کنيم، بايد که دوشادوش يکديگر نقـش خـود را در رهـايی      

  .ميهنمان ايفا کنيم
  آزادیزنده باد                       

  پاينده باد ايران                                            
  جمعيت آزاديخواهان ايران

  
  
 
    

  نشريه
  جبهه ملی ايران

  خارج کشور
  با مسئوليت هوشنگ کردستانی زير نظر هيأت تحريريه

  هر ماه يک بار در پاريس انتشار می يابد
  
  

ی نوشتارهای با نام نويسنده در نشريه جبهه مل
ايران خارج کشور، الزاماً  نظر جبهه ملی ايران 

  .نيست


