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 «.شود خفه گلو در خواهی آزادی بانگ تا نشست ها قلب بر گلوله نفیر»

 !هیْي ّن

 ؟!گٌاُکذاهیي  تِ ضذ هاى سشصهیي پاک فشصًذاى ٍ جَاًاى خَى تِ سًگیي هاى ضْشّای ّای خیاتاى فشش سٌگ 

 هیٌْن ّای غوگٌاًِ تش ّایی غوگٌاًِ ایٌک ٍ فشدایی تی ٍ فقش تیکاسی، عاهل استثذاد، تش خَاّی،خشٍش آصادی

 ختاری تز سیثا چِ ػاضمی رسن آری هاى، جَاًاى پان ّای تي ریشش ٍ دردًان ریشاًی تزي سزد، پاییش .ضذ تاسیخ ی اًثاضتِ

 . ضذ ًمص هیْي

 .ًیست صداضتٌ دٍست جض ساّی ایشاى ًجات تشای  !هیْي ّن

 !ایشاى ضشیف ٍ آصادُ هلت 

 پیطیي ٍاتستِ استثذاد اس دیذُ ستن هلت خیشش ٍ خزٍش اس دِّ چْار. گذرد هی اسالهی حاوویت استمزار اس دِّ چْار 

 ،داد هی خَى ٍ صد هی فشیاد هطشٍطِ اًقالب اص سا خَاّی آصادی کِ هلتی ،ایزاى هلت اًمالب اس دِّ چْار .گذضت

 رٍس ّز ،تَد هلت خَاست کِ تطشی ٍکشاهت ّا تثعیط سفع ٍ اقتصادی سفاُ ٍ سیاسی اجتواعی،آصادی عذالت .گزضت

 الیگاسضی سایِ دس هلی، ثشٍت چپاٍل ٍ اختالس .ضذ اتشاری ٍ هستوز ضؼار تِ هثذل حاوویتی ّای رساًِ در ضة ّز ٍ

 را تْتز ای آیٌذُ تِ اهیذ ّای رٍسًِ توام ،حکَهت تذستاى کاس گَیی پاسخ عذم ٍ الطَایفی هلَک حاکویت ٍ یافتِ ساهاى

 هیْي ّایػزصِ ی ّوِ تز رٍس تِ رٍس را خَد هافیایی تاًذّای خَاراى، راًت .تست ایزاى ًجیة هلت رٍی پیص در

 وطَرّای در دیذُ ستن هلت ثزٍت تا تا ضذ ٍاگزاس ّا آقاصادُ ٍ ّا ًَسچطوی تِ ،تخس ثوي تِ کطَس صٌایع .گستزاًذًذ

 ٍ فشٌّگی گیشی تصوین هشاکض تشیي هْن ساس دس جٌاحی ٍ سَاد تی هذیشاى .ضًَذ هطغَل خَضگذراًی تِ تیگاًِ

 ّای پَل داساى صهام اعتشاف تِ .تگسالًذ ّن اس را هولىت ضیزاسُ رضَُ، ٍ خَاری راًت ٍ فساد تا ضذًذ گواضتِ اقتصادی

 هسلخ تِ استصَاتی ًظارت ٍ لذرت ًْادّای دخالت تا دهَوزاسی ّای حذالل تا ضَد هی اًتخاتاتی ّای سقاتت ٍاسد کثیف

 عوال ٍ ضذُ قذست تاصی ٍاسد ایشاى، هشدم حقَق هذافع ٍ تاضٌذ هلت ًوایٌذُ تایذ کِ هجلس ًوایٌذگاى .ضَد تزدُ

 ساُ هلی ظذ ٍ قَهی پسگشای ٍا ّای فشاکسیَى کِ آى ضَستختی ٍ ضذُ حاکویتی ّای جٌاح گَی سخي تِ هثذل

 هذیزیتی ضیَُ ٍ سیاق ٍ سثه ّویي تاتغ اٍظاع ًیش خارجی ػزصِ در.  ...کٌٌذ هی تاصی دضوي صهیي دس ٍ اًذاختِ

 ،ّستٌذ هلی هٌافع اص دسک ّای حذاقل فاقذ کِ دیپلواسی تِ ًاآضٌا ّای دیپلوات ٍ خَسدُ تشس دیپلواسی ٍ است

 .است ًوَدُ الولل تیي عشصِ دس هلی هٌافع کشدى پایوال ٍ اًضٍا دچاس سا ایشاى



 !هیٌْاى ّن

 .تَد خارجی ٍ داخلی ػزصِ در اسالهی جوَْری ًاوارآهذی ٍ ًاتساهاًی اس وَچىی ی گَضِ تٌْا ضذ تیاى وِ چِ آى

 سیز هلت ٍ دّذ سٍی هاُ آتاى خیضش تا ضذ ای تْاًِ ،هلت تا تذستاى کاس صذاقت عذم ٍ تٌضیي قیوت تاسُ یک افضایص

 تِ آهیش هسالوت خیشش یه در تار ایي ،وزد هی تحول خَد ًحیف ّای تزگزدُ را فمز ٍ تیىاری رًج ّاست سال وِ ستن

 تِ هلی ّوثستگی یک دس صهاى ّن کطَس ضْش صذ اص تیص. تزساًذ حاوواى گَش تِ را خَد اػتزاض صذای تا آهذ ّا خیاتاى

 ٍ صخوی ٍ کطتِ ّا دُ گشفت، خَد تِ خطًَت ٍ خَى سًگ تاسُ یک تِ هلت آهیض هسالوت اعتشاض. آهذًذ ّا خیاتاى

 ٍاسد اعتشاظات سشکَب تشای تش توام چِ ّش ضذت تا اهٌیتی ًیشٍّای تا ضذ ای تْاًِ ،اعتشاظات فعای ضذى تش سادیکال

 التصادی هزاوش ٍ وطیذُ آتص تِ تاًه ّا دُ ،رٍس دٍ ػزض در حىَهت ّای رساًِ رسوی اخثار استٌاد تِ .ضًَذ عول

 اضزار وار ٍیزاًی ٍ ّا سدى آتص وِ داضت ػٌَاى ٍداد  پزٍا ضذى ای سَریِ اس را هلت حىَهت، .ضذ غارت ٍ ٍیزاى تسیاری

 چَ. است تَدُ تیگاًِ ٍ اضشاس کاس کِ داسین تاٍس ّن ها تلِ !!اضزار ایي ساسهاًذّی در دخیل تیگاًِ ّای دست ٍ است تَدُ

 ًذارًذ ًاى هلت اگز گفتیذ ًوی هگز ،جاست ایي پزسص اها .صًذ ًوی آسیة هلی اهَال تِ گاُ ّیچ ایشاًی یک کِ ایي

 تا دارًذ اضزاف دضوي تحزوات توام تز اهٌیتی ًیزٍّای ٍ داراى سالح وِ گفتیذ ًوی هگز دارًذ؟ اهٌیت ػَض در تخَرًذ

 تار تِ را ّایی ٍیزاًی چٌیي تَاًستٌذ رٍس دٍ ػزض در !اضزار ٍ دضوي چگًَِ ضذ؟ چِ پس ًزسذ؟ هیْي ٍ هلت تِ آسیثی

 ساسهاى اضزار ٍ هلت تز اهٌیت هٌت تٌالط پاسخ تایذ چگًَِ ضًَذ؟ لزتاًی ًیش هَجَد ٍظغ تِ هؼتزض  ّا دُ ٍ تیاٍرًذ

 داد؟ را یافتِ

 !هیٌْاى ّن

 سیاسی ّای جشیاى ٍ احضاب تش کوشضکي ٍ گستشدُ ّای هحذٍدیت چٌیي ایي ٍ تَد تاص سیاسی فعای اگش وِ دارین تاٍر

 فعای یه در وِ ایي چِ ضذ، ًوی ٍیشاًی ٍ خطًَت تِ هٌتْی آهیض هسالوت اعتشاظات گاُ ّیچ ًثَد، حاکن هذًی، ٍ

 ًیش را اػتزاظات هزدم، حك تِ ّای خَاست پیگیزی ٍ هلت هطالثات تیاى ظوي تَاًستٌذ هی احشاب سیاسی دهَوزاتیه

 .ًوایٌذ هذیزیت

 حَادث آتستي ایشاى دّذ، هی ّطذاس عٌَاًی، ّش تحت خطًَت گًَِ ّش ًوَدى هحکَم ظوي :ایران ملت حزب

 .کٌذ تشداسی تْشُ کطَسهاى ٍیشاًی  تشای فشصتی تشیي کَچک اص تا ًطستِ کویي دس هشصّا تشٍى دس دضوي است،

 التصادی، ّای ػزصِ در هذیزیتی سیستن ًاوارآهذی تَاى ٍ تاب ًیش ایي اس تیص ٍ ًیست خطًَت پذیزای ایزاًی ی جاهؼِ

 .ًذارد را فزٌّگی  ٍ سیاسی

 حزب ملت ایران                                          
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