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 ! ادت کرده ايمـــ زشتی عه بگويند ما ايرانيان به ظلم و بهبا شما هستم، با شما، آيا اين درست است ک
 

 آينده و چشم انداز روشن، خطر بيکار شدن، فقر و نداری و ستم  مبارزه فعال، تهديد به مرگ و شکنجه و زندان، نبوِد نبوِد،لق نيروهاـسر کوب مط
 از مردم ايران در طول بيش از دودهه، ملتی ساخت که به اوضاع ضد انسانی حاکم بر ؛لم علنی و زور گوئی روزانه فاقد هر گونه منطقآشکار ظ

 اليق ملتی که اين ددر موارد بسياری بدان متعهد شد و فراموش کرد که شرايطی که بر او حاکم کرده ان. حيات زندگی خود خو گرفت و بدان عادت کرد
 !توجه نکرد که رفتاری که پاسداران و بسيجی ها روز ها در خيابان ها با او ميکنند در خور حيوان هم نيست!  ثروت مادی و معنوی دارد نيستهمه

 
 !ای مردم کشورم، ای ايرانيان، آيا اين درست است؟

 
، پا ی چپ و دست راست را بريدن، ديوار ن دست  قطع کردرژيم ماليان مردم را با تير باران و شکنجه اعدام از جرثقال، چشم در آوردن انگشت و 

بر سر خراب کردن، از کوه پائين پرتاب کردن، سنگسار کردن، شالق زدن، با شمشير سر جدا کردن، سوار کردن جوانان بر االغ و در خيابان 
 .ايت ديگر خو و عادت کرده اندچرخاندن، سر دانشجويان دستگير شده را در ظرف مدفوع و ادرار فرو کردن، و هزار و يک جن

 
 ! آيا اين درست است؟

 
 ساله شان عادت کرده اند، به مرگ ١٢ر خيابان بديدن کودکان معصوم بی پناه و آواره و گرسنه عادت کردند ، به تن فروشی دختران دو بعدمردم 

در حال مرگ از گرسنگی عادت کردند، به تمام  خو های بد و نا جوانان متعهدشان در کنار ديوار ها خو گرفته اند، به افزايش گدايان و انسان های 
برابری و بيچارگی انسان ها خوگرفتند و حاضر شدند هر روز از مقابل صدها فقير و تن فروش و معتاد وآواره و بی خانمان عبور کنند تا در خانه 

 .  شو های تلويزيون های ترک زبان به نشينندهايشان پلو خورشت بخورند و در مقابل تلويزيون های ماهواره ای به تماشای
 

 !اين درست است؟
 

از آن سو همين توده های مليونی ياد گرفته اند که شاهد بر افراشتن برجهای انچنانی باشند، شاهد آخرين مدل اتومبيل ها و شاهد زندگی ثروتمندانی 
آنهائيکه سالی چند بار به سفر اروپا و . ائی که اســــکی و کــــــايت سواری ميکنندشاهد زندگی آنه. شوند که آنقدر دارند که نميدانند چگونه خرج کنند

بزرگترين هتل ها و ساختمان ها و پمپ . آمريکا ميروند و آنهائيکه ويال هائی ميسازند  که نمونه اش در مونت کارلو و جزاير قناری هم يافت نميشود
آنهائيکه از محله های مخصوص و محافظت شده توسط سپاه پاسداران و انقالب اسالمی و بسيج . استبنزين ها در آفريقای جنوبی متعلق به آنان 

 .مستضعفان در مناطق خوش آب و هوای تهران و ساير شهر ها بيرون نمی آيند، مگر برای رفتن به فرودگاه
 

 !آيا اين درست است؟
 

و های شکم گنده بسته به محفلی که ميروند به ريش های کثيف شان گالب و يا عطر آری ميليونها ايرانی عادت کرده اند که در مقابل همين ريش
 آنچنانی شان، کلت کمريشان را کنار ميزنند تا به آنها با ديده احترام بنگرند و سر خم کنند و یو موقع سوار شدن بر اتومبيل هاکريستين ديور ميزنند 

 . دبه پسران آنها آقازاده بگويند و احترام بگذارن
 

 !ای مردم، ای ايرانی اين درست است؟
 

مردم ما همه اين مظاهر ظلم و ستم را ديدند و بآن خو گرفتند و دم بر نياوردند و رفتند، رفتند کليه دختر جوانشان را فروختند تا بتوانند آبرومندانه 
 و صورت و همسر و فرزندان خود کوبيدند تا آبروی خانواده آنها نه فقط صورت خود را با سيلی سرخ نگاه داشته اند که سيلی بر سر. زندگی کنند

تا مثال به آزادی دست يابد، ملتی برده صفت بار آوردند که خود حکومت مانده است که تا چه حد  حفظ شود و بدينگونه از ملتی که انقالب کرده 
 ميشود بر يک مشت انسان ظلم کرد و هيچ واکنش مهمی نديد؟

 
 ميليون انسان ستم پذير و بی جرات و بی شباهت پرورش داد که با اعالم دو ۶۵م با حد اکثر توان عمل کرد و بواسطه آن ن مسخ سازی نظايماش

کوپن فوق العاده روغن نباتی و پنير شاد ميشوند، که با يک بسته ترياک شنگول ميشوند که با هم خوابگی با يک دختر بی پناه هفده ساله احساس 
نند و بعد هم برخی شان، در مقابل تلويزيون های ماهواره ای و يا راديو مينشينند و به برنامه های سياسی نگاه ميکنند و گوش يکمغرور و افتخار 

 . اينها هم چه دل خوشی دارند: ميکنند و می خندند و ميگويند
 

 !آيا اين درست است؟
 

ان اصلی و شکار دستگاه های يآدم مبارز و آگاه وفداکار هست که همان قربان چند ده ميليونی چند هزار تائی هم لـــتو صد البته که ميان اين م
اگر هم همت کنند و وسط خيابان . بگذراننداطالعاتی هستند و مانند باطبی ها بايد جوانيشان را در سلول های انفرادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 . که از کنارشان رد ميشوند و ميگويند که گارد ضد شورش آنها را بزند و لت و پار کندبيايند شاهد عبور صد ها هزار شهروند مسخ شده ای هستند
 

 آی ملت اين درست است؟؟! آيا اين درست است؟
 
 


