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 ن، زبان و بيان عقيده اصل جدايي ناپذير پيشرفت و تجدد است آزادي دي

  حميد مصدقروانشاد 
  

  

  مرگ شهزاده           
  

  پشت شهزادة قاجار شكست
  چون سر ميز به اجبار نشست

  سند صلح به امضاي تزار
                    و قاجار

  گشت مكتوب و سر ايران را
  هيفده شهر، 

              بهين شهرستان را
  به يك امضا

           ز تن مام وطن بركندند
             **       

  

  شاهزاده سوي شاه
  با دل و جان پريشان آمد

  سوي تهران آمد
  حيرتش گشت فزون
  شور و غوغايي ديد

  همه جا جشن و چراغاني بود
  سخن از فتحي ايراني بود

                
                 **  
  شاه قاجار

             نشسته بر تخت
  شاعران و قاد

  - يا نه -     
  ادوه ُق              جمل

  فتحنامه به كف، 
             از فتح سخن مي گفتند

   و مام وطن مي گفتنده          تهنيت ها به ش
               
             **   

  دل شهزاده شكست
  صبحگاهان از غم
  ديده بر دنيا بست

  7                بقيه از ص  . .. تضاد سياست قدرتها در خاورميانه

ن پيش بينـي كـرد ايـن اسـت كـه يـا          آنچه مي توا      

سردمداران جمهوري اسالمي با بركناري احمدي نـژاد و   

ـ پذيرش پيشنهادهاي آمريكا و اروپـا خواه    د كوشـيد  ن

نظام اسالمي را براي مدتي بيشتر باز هم حفظ كننـد و            

                       وايي بــه مراكــز اتمــي وهــيــا بايــد شــاهد حمــالت 

كـه در هـر     . ي اسالمي باشند  نظامي جمهور هاي  پايگاه  

دو صورت ضعف دروني و ادعاهاي توخالي سـردمداران         

دنيا آشـكار شـده و       بر مردم ايران و    اسالمي   جمهوري

  .خواهد داد شتاب بيشتري  را سرعت سقوط آن

ــاريخ ســاز ميهنمــان                         آنچــه در شــرايط كنــوني و ت

لي قدرتمند،  بيش از گذشته به آن نياز است وجود تشك        

آزاديخواه و ملي است كه نه تنها قادر بـه جلـوگيري از          

خطرهايي كه ايران را تهديد مي كند باشد بلكه بتوانـد           

جانشين شايسته اي در جهـت اداره كشـور در دوران           

                         گــذار پــس از اســتبداد مــذهبي تــا اســـتقرار      

  .نهادهاي برخاسته از رأي آزادانه مردم گردد

    آيا مدعيان آزادي و دمكراسـي در شـرايط حسـاس       

كنوني مي توانند به خطر بقا و آينده ايران از پافشـاري            

ــاي     ــتگي هـ ــي و وابسـ ــاي سياسـ ــر تفكرهـ                                بـ

سازماني خود دست كشند و زير سقف يك شعار مّلي و           

حد شوند؟ پرسشي است كـه آينـده بـه آن           ميهني متّ 

            ����         .پاسخ خواهد داد

  

  

  وانندگان گرامي مي توانند مطالب خود را جهت چاپ درخ
  . نشريه جبهه ملي خارج كشور، به نشاني زير بفرستند
  :راه تماس با سازمان جوانان جبهه ملي خارج از كشور

www.javanane-melli.de 
info@javanane-melli.de 

  

  

  نشريه
  جبهه ملي ايران
  خارج كشور

  با مسئوليت هوشنگ كردستاني زير نظر 
  هيأت تحريريه

 و  مهدوي-هوشنگ كردستاني، مهندس مسعود هارون
ك بار در خارج از يهر ماه دكتر اميرهوشمند ممتاز 

  ابديكشور انتشار مي 
  

نوشتارهاي با نام نويسنده در نشريه جبهه ملي ايران 
  .خارج كشور، الزاماً  نظر جبهه ملي ايران نيست


