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يا دشواراست که آ ؟مريکا چه برداشتی خواھند داشتآروشن کردن شمع درواشنگتن  در ازعمل ماميدھند  لتشکي
نقش  و ؟ن کشورخواھند گرفتآواشنگتن بمنزله توسل به  در را روشن کردن شمع ما نان راخواند کهآبرداشت ذھنی 
  ؟مريکا خواھند يافتآ امامزاده را در

  .١ندارد متوسل بشويم  مردم را زکه حاصلی جزفاصله گرفتن احقيقتا چه الزامی است که ما به چنين اعمال نمايشی 

درست کاری   ،ن داده ايمآيم که اکنون عنوان جنبش را به درسی سال گذشته ازگرفتن شام غريبان استفاده کرده ا ما مگر
   .نرا درواشنگتن تقليد کرديمآھم درخارج از کشور  ما ،عاشورا کرد که جمھوری اسالمی درسالگرد را

اسباب استحکام نظام جمھوری  از زادی زندانيان سياسی راآ زادی زندانيان سياسی شد وآتمی خواستار ھمين ديروز خا
ديگر چه نيازی به جنبش   ،دارد عليحضرت ھم ھمان خواسته راخوب مبارزه ا ،نگرانی ھای بين المللی دانسترفع  و

   .مريکا ميباشدآنھم درآروشن کردن شمع 

 احمدی نژاد دراولين ھمايش قوه مجريه درحقوق اساسی  که در ،زاد استآت مبارزه اعليحضرت به خواسته انتخابا
                     >زاد ھم اصالت دارد وھم ضرورتآانتخابات  زاد حق مردم است وآانتخابات <: دانشگاه بھشتی تشکيل شده بود گفت

  )١۴٣۵کيھان ھمين ھفته شماره (

 ازاد است و ن کشورھم خواستارانتخاباتآ زاد است ورئيس جمھورآصندوق رای وانتخابات  نآمبارزه ای که ھدف 
زادی آزاد است واکنون خواستار آی وانتخابات دزاآخاتمی ھم که ھرچه باشد متکای مبارزه ايرانيان داخل کشور برای 

سفره حضرت عباس انداختن ايرانيان ؟ ازطرف ماست ديگرچه نيازی به گرفتن شام غريبان زندانيان سياسی ھم ميباشد
  .ن اضافه شدآکم بود شام غريبان ھم بعنوان يک جنبش به  کشور خارج از

 با نھا راآزادی احتمالی آ، زادی زندانيان سياسیآازاين درک مسلم وروشن غافليم که التجاء به خارجی برای  ما چرا
  .ن باشدآزاد کرده که جمھوری اسالمی دومی آ اکدام دولتی با خواست دولت ديگری زندانيان ر  ،مشکل مواجه ميکند

ايجاد خيلی توھمات ميکند که  زندانيان سياسی ميشودزادی آ مريکا خواستارآوقتی خانم کلينتون ويا رئيس جمھوری 
   ٢. نھا برای جمھوری اسالمی جدی استآھمه 

زندان جمھوری  ا ازرمريکا او آکه   مريکا بخواھيمآ ما  ازکه  ايرانيان خارج ازکشورخواسته  ما ازکدام زندانی سياسی 
ودخالت بيگانه نه  نقدر ميفھمد که اين درخواست ھا درشان يک مبارز سياسی نيستآ؟ زندانی سياسی داسالمی نجات دھ

  .سنگين ميکند بلکه به شرافت اعتقادی واصالت مبارزه اوھم لطمه ميزند را واتنھا اتھام 

  غافليم  چرا غافليم؟حقيقت ساده  درک اين  از ،ولی ما ايرانيان خارج

ميدھم،   باد را رھری وبی فکرھستيم به ھربادیھُ  ،اعتقاد راسخ وشرافت مبارزه سياسی بی بھره وخالی ھستيم زيرا از
که زندانی ونميتوانيم باورکنيم  ) يش خود پنداردھمه رابه ککافرخيال ميکنيم که زندانيان سياسی ھم مثل ما ھستند ( و

زادی اززندان عوض آ با اعتقادش را به قيمت جانش ھم حاضرنيست دست ازعقيده اش بردارد وعبوراز ،سياسی معتقد
   .کند

زندان  زادی ازآ با گلو ومحمدی وغيره نيستند که شرافت مبارزه رايور وجھانبآھمه زندانيان سياسی که مانند فخر
   .زندان مرخص شوند وبه خارجه بيايند عوض کنند واز

                                               
است و در ھيچ شده پای اسالم منگوله » تشيع«مسخره که توسط  ھرروز از روز پيش بيشتر در پی فرار از مراسم مذھبی و تشريفات مردم -  ١

کردن به » شمع روشن«در کنار  به گوش آنھا می خوانند جدايی دين از سياست رافرياد  و در حاليکه ،، می باشندجای ديگر جھان نمونه ندارد
 ک- . حتوجيه می شوندسبک امامزاده ھا چطور 

(از ھر نوعش که باشد) را به بيگانه يا  در کدام کشور سيستم دادگستری پروانه دخالت سازمان ھای بين المللی را در باره محاکمه و يا زندانی - ٢
مور داخلی آمريکا بحساب دخالت در زندانی شدن مجرمين يا جاسوسان در کانادا، انگلستان و آمريکا دخالت در ابه رييس کشور ديگری ميدھد. آيا 

 ک-رانيان به اصطالح مبارزه با دادن امتياز دخالت در امور کشور را به بيگانه مجاز می سازند؟ حرخی از اينمی آيد؟ اگر می آيد پس چرا ب
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زندان فراھم ميشود نمونه  نھا ازآزادی آکه توبه کنند وباجمھوری اسالمی بيعت کنند شرائط  ھريک اززندانيان سياسی
  ؛ اش ھمين ديروز انتشاريافت

سعيد ملک پور درارتباط بابيگانگان وفساد فی االرض محکوم به اعدام شد حکم اعدام او درديوان کشورھم ابرام شد 
   .ن متھم رابيگناه ميسازدآوقبول  توبه اولی چون توبه کرد حکم اعدام باطل شد زير

  )١۴٣۵کيھان لندن شماره (                                                                                                     

 ما افرادی درزندان داريم که سالھا حتی حاضرنيستند نام خودشان را< :دادستان ھای جمھوری اسالمی گفته بود يکی از
  ؟زادی خودش اھميت ميدھد ويا حفظ موضع اعتقادی اشآدمی به آيا اين چنين آ >بگويند

نھا مانند آداشت  ايام باز واال ست نھاآوسرسختی درحفظ اعتقاد اينھا که زيرشکنجه کشته ميشوند دراثرمقاومت 
   .رامی ودوستانه سپری ميشدآ جھانبگلو که خودايشان توضيح داده با

مريکا گواھی آ ، ازمريکا پول وحمايت ميخواھيمآ ، ازمريکا ميخواھيمآ از يم که ھمه چيز راما چون بچه نه نه ھائی ھست
مريکا ميخواھيم که آ از ،زاديخواھی خودمان راميخواھيمآ مريکا گواھی شرافتمندی وآ ، ازوطن پرستی ميخواھيم

ای سفت وسخت وگاھی ھم مريکا ميخواھيم که تحريم ھآ از،کند که بمبارزه ما کمک کنند وادار را ثروتمندان ما
مريکا آ ) ازالبته باذکرمتاسفمھوشمندانه عليه ايران بکارگيرند واگرمسئله اتمی بامذاکره حل نشد حمله نظامی بکند (

   .ن کشور ميخواھيمآ زادی زندانيان سياسی راھم ازآ، زاد راميخواھيمآانتخابات 

   ؟؟ !!خيرا ھم شام غريبان گرفتنقطعنامه امضاکردن وا  ؟پس مبارزه ما بچه نه نه ھا چيست

  

   

  

     

  


