نامه سرگشاده يک جوان ايرانی به مام ميھن و به مادران ميھن:

-حنيف معلم

چو كاوه برون شد ز درگاه شاه /برو انجمن گشت بازارگاه
ھمی برخروشيد و فرياد خواند /جھان را سراسر سوی داد خواند
از آن چرم كاھنگران پشت پای /بپوشند ھنگام زخم درای
ھمان كاوه آن بر سر نيزه كرد /ھمان گه ز بازار برخاست گرد
خروشان ھمی رفت نيزه به دست /كه ای نامداران يزدان پرست
كسی كو ھوای فريدون كند /دل از بند ضحاک بيرون كند
بپوييد كاين مھتر آھرمنست /جھان آفرين را به دل دشمنست

در افسانه ھای کھن ايرانزمين آمده که حاکم خودکامه ای از تبار تازيان به نام "ضحاک" فرزندان ايران را می کشت و "مغز" آنان را
خوراک مارھايی ميکرد که بر شانه ھايش روييده بود.
در افسانه آمده که اھريمن بر شانه ھای ضحاک بوسه زده بود و از جای بوسه ی اھريمن ،مارھا روييدند.
تا اينکه کاوه آھنگر ،ايرانی آزاده ای که از کشتار فرزندان خود و ديگر جوانان ايرانزمين به ستوه آمده بود ،سرانجام از قربانی کردن
فرزندانش برای ضحاک سر باز زد ،خروشان و غران به ميان مردم رفت ،تکه چرم آھنگری خود را بر سر نيزه زد و گفت بپا خيزيد
که بس است تن دادن به اين ھمه ستم..
اما چھارده سده و " سی سال " گذشت و "اھريمن" ھمواره در آريابوم النه کرده بود تا اينکه تاريخ يا افسانه ،بار ديگر به واقعيت
انجاميد و زنده شد؛ اھريمن ديگر بار  ،اين بار بر "قلب" خمينی بوسه زد و در سرشت و روح او "اژدھا" و "افيون" روييد و خمينی،
خود اھريمن شد و اينبار نه تنھا "مغز" جوانان ،که روح و خون انان را قربانی سيرايی "افعی" که از بوسه اھريمن در درونش زاده
شده بود کرد.
خمينی اھريمن خون مردم را مکيد و روح آنان را خشک کرد تا اينکه چون زالو از اين ھمه خونخواری جان باخت و شيطان بچه ای
از او زاده شد بسی خونخوارتر و ديو خوی تر؛ خامنه ای! و اينبار خود اھريمن نيز از زايش پديده ای تا اين حد پليد و خونخوار در
شگفت ماند..
تا اينکه پس از گذشت سی سال فرو کوبيدن ،خونريزی و شکنجه مردم ،اين بار از نسل جوانان آريابوم ،نه يک "کاوه"  ،که ميليونھا
"کاوه" روييد " ..ندا" ھا و " سھراب " ھا" ،کاوه" ھای امروز ايران ،بس پرشور ،بس خردمند ،بس ھوشيار ،بس توانا..

به بانوی گرامی ،مادر ارجمند "سھراب" ،به مادر "ندا" و به مادران داغديده ديگر شکوفه ھای جوان ايرانزمين که به دست اھريمن
خويان ديو صفت پرپر شدند و به ندای رسای آزادی خواھانه سھراب:
بانوی گرامی ،مادر سھراب ،مادر ندا ،ايران بانو ھا  ،مادران ما،
بی گمان باشيد که ما در سوگ شما ،لحظه به لحظه با شما ھمراه و ھمدرد بوده ايم ،با شما اشک ريختيم و به ياد عزيزان از دست رفته
تان دلھايمان از درد لبريز است.
اين شکوفه ھا و غنچه ھای جوان ،فرزندان دلبند مام وطن ھستند که به دست ماردوش زمان و ھمراھان خونخوار و خونريزش پرپر
گشته اند .خون بی گناه و پر ارزش آنان بر خاک ايران ريخته شد و ضحاکان زمان در خيال خويش شکوفه ھايی از باغ جوانان وطن
را پر پر نمودند اما بی گمان ،ياد آنان در تاريخ جاودان خواھد بود ،از ھر قطره خون اين عزيزان بر خاک وطن سدھا الله بر خواھد
روييد و طوفان سيل خروشان خشم مردم ،اين اھريمنان را به سزای کرده ھای زشت خود خواھد رساند.
مادران گرامی ،مادران من ،بی گمان باشيد که فرزندان دلبندتان زنده اند ،ياد آنھا در قلب ھر ايرانی می تپد و خون آنان در رگھای ھر
ايرانی می جوشد ،فرزندان دلبند شما تا ابد در روح و جسم ھر ايرانی خواھند زيست ،مشت ھای گره کرده و بغض ھای فرو خفته آنھا
به ھم می پيوندد و اين اھريمنان خونريز را در گورستان تاريخ دفن خواھد کرد.
آن جوانی که با ضجه در لحظه پرواز ،از ندا میخواست تا بماند ،اگر از چھره گلگون دوشيزه آرميده بر خاک چشم میگرفت و به
آسمان نگاه میکرد ،رسای قامت عروس آزادی را در عرش ميديد؛ آنگاه که تير اھريمن بر سينه پاک اين جوانان نشست ،سپيده دميد،
صبح تازه ای طلوع کرد ،و خورشيد ،فردای آزادی را نويد داد .اين جوانان پاک و بی باک در راه آزادی سينه به سينه با اھريمن گشته
اند و ھمانا پاکی سرشت و بزرگی روح دليرآنان بر پليدی و تيرگی سرشت اين اھريمنان چيره خواھد شد.

رسم و ره آزادی يا پيشه نبايد کرد /يا آنکه ز جانبازی انديشه نبايد کرد
سودی نبری از عشق گر جرات شيرت نيست /آسوده گذر ھرگز زين بيشه نبايد کرد

مادران عزيزم ،بی گمان باشيد که خون ندا ،خون سھراب و خون ھر ايرانی پاک سرشتی که به دست اھريمن خويان مسلمان ريخته
شود ،برگ برگ تاريخ آينده ايران را می نگارد.
بی ترديد خوکامه ھای خونريز تا ھميشه بر قدرت باقی نخواھند ماند و خشم تاريخ ،به سختی تاوان خون فرزندان شما را از آنان باز
خواھد گرفت.
قلب من و بی گمان قلب ھر ايرانی نيک گفتار ،نيک انديش و نيک کردار ديگری سرشار از مھر فرزندان دلبند شما ،خواھران و
برادران ارجمند ماست و ياد آنھا در انديشه ما ھمواره زنده است و بی شک در فردای رھايی ايران ،آزاد مردان و آزاد زنان ايرانزمين،
عاشقانه نام ندا و سھراب را در گوش ھم خواھند خواند و موسيقی دلنواز آزادی از فراسوی دشتھا و کوھھا و از دل رودخانه ھای
ايران ،آھنگ نام آنھا را طنين انداز خواھد بود.
بی گمان باشيد نخواھيم گذاشت که خون فرزندان دلبند شما بيھوده پايمال گردد و ياد آنھا به دست فراموشی سپرده شود.
اين بار  ،پس از گذشت چھارده سده جور و جھل و ستم ،دختران و پسران آريابوم ،فرزندان ايران ،خروشان و غران برخاسته اند تا
يک بار و برای ھميشه نبرد رستم فرخزاد را با پيروزی به پايان برده ،درفش سرافراز و شکوھمند کاويانی را با افتخار و با غرور بر
افرازند و پيمان می بنديم که اين بار تا پيروزی بر اھريمن و باز فرستادن او به بيابانھای سوزان زادگاھش ،از پای نخواھيم ايستاد.

آری ،اين بار بغض نسل ما؛ نسلی که در پديد آوردن اين رژيم مذھبی ھيچ نقشی نداشته اما در عين حال بيشترين آسيب را
از اين حکومت ديده ،شکفته است ،باشد تا اين بار با خيزش ھزاران و ميليونھا کاوه از ميان جوانان آريابوم ،به زودی درفش
سرافراز و شکوھمند کاويانی برافراشته و اھريمن و اھريمنخويان نابود و سرنگون گردند.
مادر گرامی سھراب ،بانوی دلير ايرانی،سر تعظيم در برابرت فرود می آورم و از ژرفای دل و جان ،درودھا و مھر صميمانه خويش
را نثارت می کنم و به عنوان يک جوان ايرانی با تو پيمان می بندم "کاوه" ھای ايران نخواھند گذاشت خون پاک فرزند دلير و
بزرگوارت به خوشی از گلوی اھريمن پايين رود.
ياد فرزندان عزيزتان گرامی و خاطره ھاشان در دل انديشه ھامان جاودانه سبز باد

ھر سبزه که بر کنار جويی رسته است /گويی ز لب فرشته خويی رسته است
پا بر سر ھر سبزه به خواری ننھی /کان سبزه ز خاک الله رويی رسته است
حنيف معلم -يک جوان ايرانی
تير ماه دو ھزار و پانصد و شست و ھشت
از سوی "ايران" به ماردوشان خوکامه زمانه:

" گيرم که در باورتان به خاک نشسته ام ،و ساقه ھای جوانم از ضربه ھای طبرھاتان زخم دار است؛ با ريشه چه می کنيد؟
گيرم که بر سر اين بام ،بنشسته در کمين پرنده ای؛ پرواز را عالمت ممنوع می زنيد -با جوجه ھای نشسته در آشيانه چه می کنيد؟
گيرم که ميزنيد ،گيرم که ميبريد ،گيرم که ميکشيد! با رويش ناگزير جوانه چه ميکنيد؟؟ "

