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 دارین ی خرهطْر را گراهی هیسَم خرداد سالرٍز آزادساز

زادی خرهطْر را بِ فرزًذاى سَم خرداد  سالرٍز تاریخی آ ،حسب ملت ایران هیٌْاى! ّن

س ٌّگاهِ است کِ ددس دساصای تاسیخ ًطاى دادُ هلت تضسگ ایشاى  گَیذ. ، ضادباش هیٍ ّوِ ایراًیاى ساز  حواسِ

تشای ًگاّذاضت پیًَذّای ّستی هلی، ایشاًیاى دس گستشُ هیْي تضسگ خَد قاهت  ،، تا اسادُ پَالدیيتَدى یا ًثَدى هیْي

جاٍصاى اص ًیاخاک ّا ایستادگی کشدُ ٍ تا ضکست ٍ تیشٍى ساًذى هت ّا ٍ یَسش دسیسِ ی  تشافشاضتِ ٍ دس تشاتش ّوِ

، سیشت آصهٌذ کِ ٍحطیاًِ تِ ایي هیْي تاختٌذ دٌّذ. آى ّوِ یَسضگشاى دیَ ویَد ساُ ًای دسًگ تِ خ خذایی خَد لحظِ

 ّای تا دس خیال تاطل، سیطِ ؟ کجایٌذ کِ تا اػوال ضذ اًساًی خَد، خَى ّضاساى ّضاس ایشاًی سا تش صهیي سیختٌذکجایٌذ

هی اص ایشاى ٍ ایشاًی تش صفحِ سٍصگاس تاقی کٌٌذ تا دیگش ًا ایي هلت دیشیٌِ سال تا فشٌّگ ٍ آصسم سا اص هیْي خَد تش

 ًواًذ. 

یت هلی ٍ هلت ها تِ دسستی دسیافتِ است کِ حفظ َّ ،ضَد ّا هی لگذهال آصهٌذی ،دس دًیایی کِ فضیلت !هیٌْاى ّن

ساالس  کِ آى ّن دس استقشاس ساهاًی هشدماست ًخستیي ضشٍست تٌیادیي  ،ٍاتستگی ایشاىهٌافغ ٍ هصالح هلی ٍ ًا

 .پزیش است اهکاى

جبِْ هتحذ  ػشاق تِ هلت ها تحویل ضذ، ی دس جشیاى جٌگی کِ تِ ٍسیلِ کطَس استؼواس ساختِ !هیٌْاى ّن

گٌاُ را ضْیذ، هجرٍح ٍ  آتص افطاًذًذ ٍ ّساراى بی ،خَاراى غرب ٍ ضرق تا تَاًستٌذ بر خاًواى ها جْاى

کطتاس جوؼی  ّای ضیویایی ٍ هیکشتیِ اًَاع سالحذف تَج ٍ توة، هَضک ٍ ، ّهاى ؛ ضْشّا ٍ سٍستاّایآٍارُ کردًذ

ّای سرضار از  ًاى کِ سالح بر کف گرفتٌذ ٍ سیٌِچِ آ ،فرزًذاى جاى بر کف هلت گاُ کِ آى .ٍیشاًگش قشاس گشفت

، دریا ٍ خطکی کردًذ ٍ زًاى ٍ هرداًی کِ دلیراًِ بِ پا خاستٌذ ٍ ، از َّاعطك خَد را سپر آهاج آتص دضوٌاى

ی هلی حرف آخر را بسًذ  یراى بواًذ تا ضرافتوٌذی ٍ ارادُ، تا اًذًذهاى را یاری رسا داراى سالح ى تَا با توام

دسس تضسگی تَد تِ آًاى  ،هضدٍس تا تي دًذاى هسلححاصل آى کِ تاساًذى هتجاٍص  خَاراى. ًِ زر ٍ زٍر ٍ تسٍیر جْاى

 سَدای جذا سشی دس سش داسًذ. ،سٍیاّای پشیطاى خَداًذ ٍ ٌَّص ّن دس ًثشدُتَیی  ،کِ اص حواسِ ّوثستگی هلی

تیاًگش ایي سخي حکین فشصاًِ  ،هیْي برافراضتِ استدفاع از ّایی کِ بر هسار ضْیذاى  پرچن هیٌْاى! ّن 

 تضسگ است کِ فشهَد: «فشدٍسی»

 دّیناز آى بِ کِ کطَر بِ دضوي                      تي بِ کطتي دّین        ّوِ سر بِ سر            



بِ  ،گرایی ایراًی ًذیطِ هلتا یاتین کِ آهَصی اص تجشتِ ًثشدّای هیٌْی ٍ دفاع هقذس دس هی تا دسس !یٌْاىه ّن

ایي اًذیطِ تا تیذاد،  کٌذ. ، حماًیت خَد را آضکارتر هیهثابِ راُ ًیل بِ ًاٍابستگی، آزادی ٍ عذالت اجتواعی

 پزیش است.ضتی ًاآ ،اختالس، استثواس ٍ استؼواسجَیی، تثؼیض، جَ اختٌاق، دسٍؽ، ّشج ٍ هشج،  تشتشی

 ّای ، ّوَاسُ تش حقَق هلت، آصادیدس دساصای تیص اص ّفتاد سال تالش سیاسی پیگیش ،حسب ملت ایران 

اصًی، خشاساًی، ههصشّح دس  قاًَى ٍ ّوثستگی هلی ایشاًیاى اص آرسی، کشد، تلَچ، تشکوي، ػشب، تْشاًی، اصفْاًی، 

سیاست ایجاد ترس ٍ ٍحطت ًسبت بِ ضْرًٍذاى بِ ٍیژُ ًاراضیاى، هٌتمذاى ٍ ٍ  فطشدُ استگیلک ٍ ... پای 

ت داًذ ٍ اصل یکساى بَدى آحاد هل یجاد ضذُ ًویّای ا گطای ًارسایی راُ ،اثر داًستِ خالفاى لاًًَی را بیه

فشاس هغضّا ٍ ًیشٍّای هفیذ قاًًَی  کِ هَجة سضذ تی ِ تبذیل کردُ استهای درٍى در برابر لاًَى را بِ ضعاری بی

سیاسی ٍ  ثٌذ فؼاالىتالس دس هیاى ضواسی اص کاستذستاى، تگیش ٍ تآٍس اخ مجاهؼِ، افضایص تیکاسی گشاًی ٍ پذیذُ ضش

 کٌذ. ّای اخالقی ٍ ... اسصیاتی هی ًگاساى ٍ سقَط اسصش هذًی، کاسگشاى، سٍصًاهِ

سضذ ٍ تَسؼِ  کًٌَی ٍ ایجاد حاکویت هلی ٍ اهکاىتست  تش ایي تاٍس است گزاس اص تي حسب ملت ایران؛ 

  جاًثِ تِ اجشای دٍ ػاهل صیش تستگی داسد: هتَاصى ٍ ّوِ

 ،کِ پایٌذاى حاکویت هلی ٍ هجلسی داسای ًوایٌذگاًی تا استقالل سای ساالر ٍ لاًًَوٌذ هردم ساهاًیاستمرار -1

دٌّذگاى تاضذ تا تتَاى اص  پطتیثاًی اکثشیت سای تشآهذُ اص اًتخاتاتی قاًًَی ٍ آسا ساستیي هشدم کِ تشخَسداس اص

گضیٌطی تا تاضذ ًِ هجلسی فشهایطی ٍ  ،است )هیضاى سای هجلس(هجلسی سخي گفت ضایستِ ػٌَاى 

 ختیاس.اال ًوایٌذگاًی هسلَب

ای اص تؼاهل تا جْاى تش هثٌای حفظ هٌافغ هلی  ٍ گام ًْادى تِ هشحلِ در سیاست خارجی اتخار هَازًِ هٌفی -2

، تشای ایجاد ضشٍسیّای غیش کِ ًاچاس اص تاج دادى یسػایت احتشام هتقاتل ٍ دٍسی گضیذى اص دیپلواسی ٍاکٌطٍ 

 ّای جْاًی خَاّذ ضذ. دیگش قذست هَاصًِ دس تشاتش

 ساالری برلرار باد ساهاى هردم

 هذًی یک خَاست هلی است –برچیذى زًذاى سیاسی 

 درٍد بر ضْیذاى ٍ جاًبازاى دفاع هیٌْی

 تَاى باد بازٍاى ًگْباًاى راستیي هرزّای ایراىپر 

 حسب ملت ایران                                                                 

 خَرضیذی 9911تْراى، سَم خرداد هاُ، 


