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 آگاه گردانی

واليت " حاکميت امتی )تز(را در برابر" بنی آدم اعضای يکديگرند"» سعدی« گفته هنگاميکه آزادانديشان ايران

اين ضد  )تز آنتی( یزودبه اين قرار داد، گمان نمی برد که  ايرانی است هنگفر که ضد انسانی و ضد" فقيه

 در  ازهرگونه ستيز،رغ فایو با شهامت و رهائی جوجباريت بدست انبوه ميليونی جوانان و آزادگان دلير 

 .نوشته شودبا قلم صلح آفرين  و جهان ، پرجاللمندهشکوچنين خيابانهای شهرهای کشور 

 :خواندمشاهده کرد و اين نوشته را درهمه جای ايران زمين ميتوان 

گر و سرکوبگر هنگاميکه دختران چادر برسر دوش به دوش پسران جان برکف به مزدوران رژيم ستم -

 نه تنها تساوی زن و مرد را در جامعه ايران به نمايش می گذارند، نه  جمهوری اسالمی سنگ پرانی ميکنند

تنها فرديت خويش را برتر از جماعت دينی ميشمارند، نه تنها در مبارزه با جهل و تاريکی و خرافات و 

يران بدست گرفته اند بلکه افزون برآن رهبری و مهار يک دگرگونی ژرف و بی مانند را در ااستبداد 

 .کار سياست مردود اعالم ميدارند باورهای دينی را شخصی دانسته و هر گونه مداخله روحانيت را در

ابريشمی سبز رنگ نازک  مدرن و روسری ی و آرايشسبزهنگاميکه دختران زيبای کشورمان با ناخنهای  -

، نه تنها به نذر و نيازمذهبی و يم شرکت می کنندظيهای ع در راهپيمائپوشسبزبند و سبزهمراه با پسران 

که نشانه آغازی نو و مصمم برای همآهنگ سازی مطالبات  بلکه با اين رنگ مددهای غيبی باور ندارند

لذا رنگ سبز نه عالمت تقاضای . جامعه است، اراده به تجديد حياتی اميد بخش و مطمئن و با ثبات ميکنند

 . ختاری برای رسيدن به آزادی و مدرنيته استکمک بلکه سمبل خودم

هنگاميکه سياستهای خارجی قهر و جنايات خيابانی حکومت را ناديده ميگيرند و يا آن را به مسير های مورد  -

  ديگریکوره های آدم سوزیعالقه خويش منحرف ميسازند، هنگاميکه صنايع چپاولگر جهانی ابزار ايجاد 

را دراختيار دولت ايران قرار ميدهند و تنها اشگ تمساح می ريزند، آنوقت افکار عمومی جهان، زير فشار 

نماد »  ندا«موج مردمان آزاديخواه ايران که صدای خويش را به وسيله اينترنت به دنيا می رسانند، از 

 .  ميسازند رات و يکمايران قرن بيسآزاديخواهی و مردمساالری 

 و خالف عرف بين المللی است، تشيانه اين ددصفتان به زنان و دختران زندانی، که خالف انسانيتجاوز وح

نجات از اين ورطه تنها يک راه دستگيری استادان و دانشجويان دانشگاههای ايران که آينده ايران اند، 

آزادی، مردمساالری ،  «ماناه یآزاد انديشان ايرانو آن از ديد ) سنتز(ميان دولت و مردم می نماياندضديت 

 .است» امنيت و آسايش
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آزاد انديشان ايران با آرم مخصوص خويش اعالم موجوديت ميکند و با تمام نيرو اين راه نجات در راه تحقق 

 پشتيبانی می نمايد و تظاهرات و اعتصابات و کمکاريهائی را که نه در اين جهت باشداز هر کوششی که 

اين حمايت بعهده . کور و نابخردانه بلکه با معنا و مقصود باشد حمايت ميکنداحساسات و هيجانات قه چقچ

 . قرار گرفته است"  رسانی به جنبش آزاديخواهی ايرانياری" ای به نام سازمانی

                                                                  آزاد انديشان ايران

 بش آزاديخواهی ايران رسانی به جنسازمان ياری     


