
  افریدگا رمهر وخرد به نام
 
 

 به راستی با بررسی کا رشنا سا نه وتحقیقی درنقش ویرانگروبازدارنده ی بخشی ا ز
 

 روشنفکرنما یان تاریک اندیش در تحوالت سیاسی واجتما عی وفرهنگی ایرا ن ، به
 

  تاین واقعیت گزنده وتلخ راه خواهیم برد که این جما عت گندم نما وجو فروش ، چه ضربا
 

 هولنا کی را برروند دموکراتیزه شدن جامعه ی ایران وپیشرفت ورفاه وترقی اجتما عی ، بی
 

 تاریخ معاصرایرا ن سراسر نمایا نگرهمبستگی وهمراهی . پروا وبدون درد وجدا ن وارد ساختند 
 

 روشنفکرنما یان قلمروسیاست وشعروهنربا ارتجاعی ترین وجزم اندیش ترین
 

 ا زشاهزادگا ن وصدراعظم های مستمری. بوده است } روحانیت مرتجع وواپسگرا { ا نی قشر جامعه ی ایر
 

  لیره ی انگلیس که سالیا نه به پاس خوشخدمتی 500 بگیرا ن انگلستا ن دوره ی قاجاریه ، احمد شاه با 
 

  نشانده یدریا فت می نمود تا صارم الدوله مسعود ها ونصرت الدوله فیروزها که هردو انگلوفیل ودست
 

  انگلیس بودند گرفته تا شریعتی ها ، کیانوری ها ، جالل ال احمد ها ، سروش ها ، بازرگا ن ها ، ابراهیم
 

 تا جلوه های مونث این گونه روشنفکری.......... یزدی ها ، بنی صدرها ، مسعود بهنودها و
 

  ونا اشنا ی دیگر از این دست ،  اشنا  مهرانگیزکارها ، نهضت فرهودی ها ، همه وهمه وبسیار نامهای
 

  اب  مردم ایرا ن وهمگا می وهمراهی با دشمنا ن این ماموریتی به غیر ا زبه بیراهه کشانیدن مبارزات
 

 هما ن. اینده نیزنخواهند داشت   وخا ک نداشته ، ندارند و در
 

 را نشنیدند اریامهر روشنفکران کوردل که سخنا ن جاودا نه وپیامبرگونه ی محمد رضا شاه
 

 به ایران فکر کنید ، وحشت بزرگ بر سرزمین ایرا ن فرمانروا خواهد شد ،او: که می گفت 
 

  انها ا ز هما ن روزهای .همواره نگران وبیمنا ک اتحاداهریمنی وشوم سرخ وسیاه بود 
 

 ک} یورش دوم قادسیه { مهیب ترین ونابود کننده ترین زلزله ی تما می قرون واعصا ر 
 ه

  ازادی ، جمهوری اسالمی سر می دادند ،  را ن را درمنجالبی عمیق فروافکند ، شعارهای استقالل ،ای
 

  انها به خوبی می دانستند چه می خواهند وچنانچه ا ز ماهیت ومحتوای بنابراین
 

  امده اگاهی نداشتند ، الهه ی دانایی وخرد را در قربانگا ه ومسلخ شعارهای به فریاد در
 

 .دانی وجهل قطعه قطعه ، مثله واعدام انقالبی کردند خدای نا



 این جماعت متکبروخودشیفته که به یقین ازبیماری مزمن خودبزرگ بینی رنج می برند همچنا ن
 

  وهنوزگریبا ن چاک خورده ی ملت ایرا ن را رها نمی کنند وبا شعبده کاری وچشم بندی ها ی سیاسی
 

  مدافع حقوق بشر و دریافت کنندگا ن جوایز بین  گاه وشوالیه های درکالبد جامعه شنا س واستاد دانش
 

  شبانه روز سم مهلک وکشنده المللی درمقر سازما ن ملل وروا نشنا س ،یا تاریخ دان وتحلیلگر سیاسی
 

 . ی سردرگمی ، گیجی وا نحراف فکری وبی اعتما دی را درپیکرجامعه تزریق می کنند 
 

 نه گونی برخوردارباشند دریک خصوصیت همگی اشتراک رای وهمسوییانها ازهرمشخصه وویژگی گو
 

  کامل اندیشه دارند وهما نا دشمنی وضدیت اشتی ناپذیر با تما می نمادها وارزشها ی افتخار امیزملی
 

  انها مانند جن ا ز بسم اهللا ا زواژه پادشاه . ایرانیا ن است 
 

 دشاها ن بلند اوازه ودادگسترایران پیشکورش شاه ودیگر پا. می هراسند وکهیرمی زنند 
 

 ازحمله ی تازیا ن را مستبدین تاریخ ایرا ن می خوانند ، اما روح اهللا خمینی ، استالین ،
 

 یاسر عرفات را قهرمانان ملتهای جهان ومردم سیاه روزگار ایران می دانند ، ا ز شنیدن
 

 تب می کنند وبه هذیان}  نفرشته نگهبا ن ایرا{ نا م رضا شاه بزرگ ومحمد رضا شاه 
 

 گویی گرفتار شده وواژه ی شیخ وشاه را مانند کلید رمزمعمایی جادویی ودست نیافتنی
 

  انها برای ابوالفضل واما م حسین حتی درقلب  اورند ، بر خامه می نشانند یا برزبا ن می
 

 یخ ایرا ن را نمی شنا سند ، امریکا سفره های نذری می اندازند ، ا ما دالوران وسلحشورا ن گمنا م تار
 

 در اندوه تیشه ی جهل وجنون...... اریوبرزن ، بابک ، هرمزان ، رستم فرخزاد ، یعقوب لیث ، حالج و
 

  که ا ز جنس نور و  زدن بر سروقدان وراد مردا ن و ازادزنا نی
 

  نی ، نشاط ، محققی سروقامتا نی چون زنده یاد تیمسار رحیمی ، جهانبا. عشق بودند ، هرگز نگریستند 
 

  و انها هیچگا ه فریاد خاموش  میهن وهزاران هزارجانباخته ی دلباخته ی
 

 وگا ه رسای چندین نسل در خون خفته وتباه ایرا نی را نشنیدند که درسیاهچاله ها وخراب
 

 . مرگ غریبا نه ی زندگا نی بر باد رفته شا ن نشسته اند   به سوگ ابادها در بهار جوا نی
 

 امروز همان کسا نی که طرح فراخوا ن ملی رفراندوم را ارائه می دهند ا ز مردم می خواهند در نما یش انتخا
 

 مرزها در هم شکسته است ،.  با ت ریا ست جمهوری شرکت کنند 
 



 همه ی هنجارها دگرگون گشته ، این مدعیا ن به کدامین حق دگر بارسرنوشت یک ملت را
 

 نازه های به خون خفتگان میهن چنین پایکوبی ودست افشا نی می کنند ومردم را بهبه استهزا گرفته وبر ج
 

  ازادزن ما جوا نا ن ،.  شرکت درکارناوال توطئه و دسیسه ی مشتی دغلکار وطن فروش ، فرا می خوانند ؟
 

 یش ازا ن واندیشمندا ن میهن پرست به شما ، بلندگویا ن تبلیغاتی زاهدا ن ریایی هشدار می دهیم ب
 

  این هستی یک ملت وسرزمینی کهن را به
 

 مردم ایرا ن سالهاست.بازی نگیرید ، بیش ا ز این به خرد جمعی یک ملت اها نت نکنید 
 

  جمهوری اسال می است گسسته اند که ازجبارترین ، خونریزترین وفاسد ترین حاکمیت که مافیا ی
 

  بر زخمهای خون چکا نشما چگونه به خود حق می دهید.  وعبور کرده اند 
 

 یک ملت اسیر، دردمند ، تازیا نه خورده وغرق شده درگرداب های جها لت ، نمک بپا شید
 

 ومردم ایرا ن را تشویق به حضوردر انتخا با ت نمایشی ریاست جمهوری وادامه ی بندگی
 

 وذلت تاریخی مردم ایرا ن نمایید ؟
 

 مروز ،نا م خدمتگزاران میهن وسربازانبدون تردید نسل خردمند وفرهیخته ی ایرا ن ا
 

 فداکاردر راه نجا ت ایرا ن را ا ز خاطر نخواهد برد ونا م هر میهن یاری ، زینت بخش برگهای تاریخ
 

  ایران خواهدگردید وهم چنین نا م وکردار مدعیا ن روشنفکری نیز که
 
  یی های وتغافل فرو برده ود م رسوا همچنا ن چون کبک ، سر در برف بی خبری
 

 شا ن در هوا مانده ، نیز درتاریخ ایرا ن به ثبت خواهد رسیدو به راستی هر روشن اندیش
 
  ازبررسی نقش ویرانگرچنین مدعیانی ، وفرزا نه ی دلسوخته ای ، هرانسا ن خردورزی
 

 . ادمیت می نشیند  به خود می لرزد وعرق شرم بر پیشا نی
 

  رهایی بخشبا ایما ن به نجا ت ایران وجنبش ملی
  بر قرار باد چتر درخشا ن فرهنگ وتمدن ایرانی–پاینده ایرا ن 

 برافراشته باد درفش کاویا ن وپرچم شیر وخورشید بر بلندترین قله های ایرا ن
  ایرا– جنبش جوانان ایرا ن نوین تهرا ن –سربازسیندخت 

 


