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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  غالم عسکری

  ٢٠١٧ جوالی ١٠
  

 ٧٨ ]سرطان[ تير١٨با ياد جانباختگان 
 علم وادب ۀشده خان یش طراحيخون ازپيك شبيكه در١٣٧٨رماهي ھجدھم تۀادآورفاجعي امروزیدوستان وھموطنان گرام

ه ي فقی تحت فرمان ولۀ درندیان مورد تھاجم كفتارھاي دانشجوی دانشگاه تھران وكویعني وطنمان ۀپندتوھنروقلب 

 ی سلول ھایروراھيزدستگي نیان وارد آوردند وتعدادياربه دانشگاه ودانشجوي بسی ومالی جانیقرارگرفت وخسارتھا

  .ظالم شدند جباروی خداۀندي نما" آقا-  عاغا "مخوف

 ی فرستم وبا خانواده ھایمن امروزبا اندوه فراوان چون ھجده سال گذشته به روان جانباختگان آن واقعه درود م

  .كنم ی میداغداران اعالم ھمدرد

 باشد كه اعتراض خودرا یخواه ميان آزادين دانشجوياد دوتن ازاي دھد نام ویرنج م اه مراين ھجده سال سي ایاما آنچه ط

 ی گرسنه ووحشین لحاظ توسط گرگھايد مطبوعات اعالم كرده بودند وبه ھميب قانون جدي سالم وتصوۀتن روزنامبه بس

  . چشم انتظارشان ندادندی ازآنھا به خانواده ھایروھرگزخبري دستگ"عاغا"

ل يواده اش تحو جنازه اش راھم به خانا كرد وحتیستادگيان اي كه شجاعانه درمقابل جانیرانيردختراي شفرشته عليزاده

  .شرمانه به شھادت رسانده بودندي بیرشكنجه ھايرابدون شك اورازيندادند ز

  .ش رقم زدنديزاده براي چون فرشته علی بود كه سرنوشتسعيد زينالی جوان گردن فرازیگريود

رماه ي ھجدم تئیام دانشجوي شدن قیچون امروزبود باتوجه به سراسر١٣٧٨ سالی اجتماعیھاين دارم اگرآگاھيقيمن 

 واقوام ومذاھب به ین مدنن حقوق بشروفعاالا ومعلمان وبازنشستگان ومالباختگان ومدافعی كارگریوستن جنبش ھايوپ

 افته بودند اما صد افسوس كه دري ئیت رھايخ بشرين حكومت تاريتريوحش ران درھمان سال ازشريآنھا ملك وملت ا

ت ي بزرگ به حمایرشھرھايھمدان وكرمانشاه وسنندج وسا و شت واھوازر ز ومشھد ويتبر  تھران ویونيليتھران ده م

 یخاستند وآن فرصت بزرگ ازكف رفت وازآن پس اگرچه ھمواره شاھد حركتھايان برن دانشجویازجنبش سراسر

ه  بیجيبس  ویسواد لباس شخصي بیروھايافتند تا با نفوذ ني فرصت ،ان حاكميم داعشيسفانه رژأم اما متي بوده ائیدانشجو

  . نجات دھدی ازمرگ حتمیعنوان دانشجودردانشگاھھا خودراتا حدود

ت ي وعقالنیلحاظ خردمند دل دارد واز اردري بسی داغ ھاینيسم دي چھاردھه حكومت فاشیران طيخ اي تاریاران گرامي

ن يدرچن ھمگان روشن شده ی برایرانيران واين ضد ااان وغارتگران ومتجاوزيت جانيرد اكنون كه ماھي پذیم
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ن ينام ده ب دروغگو  قاتل ودزد ویم مشتيم واجازه ندھيزي برخی عمومیت ازجنبش ھايادمان ھا به حمايسالگردھا و

  .ران ادامه دھنديه ملك وملت اي خود علی ھائیامبرخودساخته به ناروايوخدا وپ

  .ديروزباشي متحد وپید صبح آزاديبه ام

  .یرکبامھرغالم عس

  

 


