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 !افسوس مي خوريم بر ترازوي شكسته عدالت و شمشير فرو رفته در قلب حقيقت 
  

 
 

 - انجمن اسالمي دانشجويان اميرآبير در بيانيه اي نسبت به اقدامات اخير قوه قضاييه در بازداشت سلطاني وآيل افشاري و نيروهاي ملي 
 .و توقيف روزنامه اعتراض آرده است مذهبي و دادخواه وآيل نهضت آزادي 

  
 1381 بهمن 4 جمعه

  
  

  بيانيه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير در اعتراض به رويه دستگاه قضايي 
  

 به کجا چنين شتابان 

  
  
  

  " ا ثمود با فرعون ؟آيا نديده اي آه چگونه آرد پروردگار تو با عاد با ارم ب... سوگند به بامداد ، به شبهاي ده گانه 
  
  
  

  سوره فجر 
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گويي عربده آشان سر مست از قدرت آه خيال خام خدايي در سر مي پرورانند و سر در آسمان گرفته اند و از پايه هاي لرزان صندلي 

د و مسلمان به اعدام قدرت غافل شده اند آه اينچنين بهار مردم را خزان آرده اند و خانه يشان را زندان ، اينگونه دم از اسالم مي زنن
به اسم دفاع از . محكوم مي آنند خشونت ترويج مي آنند، دروغ مي گويند و تهمت مي زنند ، به حبس مي برند و شكنجه مي دهند 

سنگ مرجعيت شيعه به سينه مي زنند و مرجع بزرگ شيعيان را در خانه اش . امام بر ملت مي تازند و حيات ملت را به تباهي مي آشند 
. شاآي را متهم مي آنند ، حق را ناحق جلوه مي دهند. از عدل علي مي گويند و بر مسند قضا ترازو مي شكنند . وس مي آنند محب

درمانخواهي ملت را به حساب ترجيع بند امنيت ملي گذارده و دانشجو و منتقد و روشنفكر را به محبس مي برند شكنجه مي دهند و 
  . يلشان را نيز به جرم بيان حقايق محكوم مي آنند و به زندان مي افكنند مصاحبه مي گيرند و چندي بعد وآ

 
ديروز روشنفكران را به مسلخ مي برد ند و امروز به جاي رسيدگي به دادنامه خانواده قربانيان فاشيسم ديني ، وآيلشان را نيز به محبس 

  . مي برند آه نشان دهند هنوز محفل قتلهاي زنجيره اي و حاميانش در گوشه گوشه نظام حضوري موثر دارند 
 

ليل آزاديخواهي و دفاع از حقوق دانشجويان به زندان بردند ومدام تمديدي بر زندان او مي زنند، و ديروز هم دانشگاهيمان افشاري را به د
  . امروز وآيلش را نيز به جرم دفاع از او و عقايدش به زندان مي اندازند 

 
  ! و ما تنها افسوس مي خوريم بر ترازوي شكسته عدالت و شمشير فرور فته در قلب حقيقت 

 
وقتي آه دادگاه اعضاي نهضت آزادي و نيروهاي ملي مذهبي و صدور احكام سنگين براي آنها و ! م از عاقبت انقالب ملت بر خود مي لرزي

بازداشت دادخواه وآيلشان را به جرم بيان حقايق مي بينيم ، و مي نگريم آه چگونه قوه قضاييه نظام جمهوري اسالمي ايران با استناد به 
  .  به توقيف رسانه هاي مستقل و منتقد مي پردازد 1339هلوي در سال قوانين مصوب رژيم مستبد پ

 
چه بگوييم و به آجا پناه ببريم آه دادگاه هاي جمهوري اسالمي آه ثمره نفي حكومت مستبد پهلوي بوده است امروز نيز به بهانه هاي 

 را به زندان محكوم مي آنند و بيشتر افسوس مي واهي و اتهاماتي مشابه در دادگاهها خويش دانشجويان ، منتقدين و اصالح طلبان
خوريم آه خود را همپاي اسالم مي دانند و با رفتار و اعمال خويش دين رافت و عطوفت پيامبر را مخدوش مي آنند و اسالم را درچهره 

  ! جهان چنان نشان مي دهند آه گويي اسالم ديني ضد بشر است 
  

اما بازهم ضمن محكوم آردن اقدامات قوه قضاييه در بازداشت وآالي دادگستري زرافشان ، , نيك مي دانيم نرود ميخ آهنين در سنگ 
دادخواه و سلطاني و اعتراض به توقيف اخير روزنامه هاي حيات نو ، بهار و نوروز و همشهري به محفل نشينان قضا هشدار مي دهيم ، آه 



ه محاق توقيف برده ايد و روز نو ملت را تبديل به خزان و خانه مان را ويران آرده ايد و به خود آييد آه اگر امروز حيات نو و بهار و نوروز را ب
فردا روز آه نوروز ايران فرا رسد و ملت حياتي نو گيرد و بهارش رسد ، آنگاه خزان شما را به پايكوبي خواهد , آزاديخواهانمان را در قفس 

  . نشست 
  

   اميرآبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي
  پلي تكنيك تهران 

  
 


