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 جًیم کىم ي از تً یاری می ترا پرستش می

 بسرگ گرامی باد «مصذق»زادريز 

ٍ ًْن اردیثْطت هاى ضادتاش  اى ٍ جَاًاى هیْي، هزدرا تِ سًاى بشرگ« هصذق»سادرٍس  ،ّن هیٌْاى! اهزٍس تیست 

ش اراُ ٍ رسن سًذگی !؟ًاهکزر استضٌَین  هیاها ایي پیز احوذآتادی کیست ٍ چِ کزدُ کِ ّز چِ اس اٍ  .گَیین هی

آسیایی ٍ جْاًی است کِ تا  ،خَاُ ایزاًی هزد اًذیطوٌذ ٍ آسادی هذار ٍ دٍلت سیاستتشرگ تٌْا « هصذق»چِ تَد؟ 

ّایی کِ اس  ضذًی داضتِ است. تِ درسست ٍ التصاد ایزاى اثز فزاهَش ًاسهاى تیص اس ّز ضخصیت ایزاًی تز سیا آى

  :کٌین ، اضارُ هیّایی اس سًذگی ٍ عولکزد هصذق تایذ آهَخت تخص

یک هزدم  تزای یک رٍضٌگزی ٍ هطزٍطیت ٍ خَاستار حمَق اًساًی ٍ ضْزًٍذی تزاتزاٍ فزسًذ خلف عصز  -

 هاى اس سى ٍ هزد ٍ ّز تیزُ ٍ لَم تَد.  هیْي

  .تاٍر عویك داضت ،ُ هلتادارگزا تَد ٍ تِ حکَهتی هثتٌی تز  هزدی هلت اٍ تشرگ -

 .داًست عمیذُ ٍ تیاى ًوی اٍ ّیچ لذتی را تِ لذت آسادیِاٍ خَاستار آسادی ٍ ًاٍاتستگی ایزاى تَد  -

 داًست. هایِ حاکویت هلی را ارادُ هلت هی اٍ تي -

 رسذ. ، بِ جایی ًویاٍ بز ایي باٍر بَد کِ ّیچ هلتی در سایِ استبذاد -

 "کٌذ. ، شوال ٍ جٌَب، فزق ًویاجٌبی است ،اس ًظز ها اجٌبی" :گفت اٍ هی -

 داًست. هی ، هحکَمهلت ی رّایی اٍ قبَل کوک اس بیگاًگاى را بِ بْاًِ -

 "ّای دیگزاى را ًیش تپذیزین. ی خَب ایزاًی را حفظ کٌین ٍ خَتیچیشّا" :گفت اٍ هی -

یذ با استفادُ اس قاًَى یعٌی داًست ٍ قاًَى بذ را با رعایت قاًَى هی اٍ دٍام جاهعِ را در  -

 هلت تغییز داد. ی ارادُ

 داضتِ تاضذ. ،تایذ پزًسیة ،رسن سًذگیٍ ّز کس در راُ  ،اٍ تاٍر داضت -

ایي هثارسُ هلی را  ،خاهَش ًخَاّذ ضذ ٍ هزداى تیذار،آتص )هثارسُ در راُ استمالل ٍ آسادی( ،اٍ تاٍر داضت -

 .کٌٌذ تا تِ ًتیجِ تزسذ هیلذر دًثال  آى

ی ایزاًی  ؛ تلکِ ریطِ عویك در جاهعِ ...ًْضت هلی ایزاى یک ًسین هالین سٍد گذر ًیست": اٍ گفت -

 ".دارد

خَاّن در  ز بزای دفاع اس ٍطي حاضزم، هي هیهي تا آخز عو. .." گفت: ،هجلس چْارم در «هصذق» -

  "راُ ٍطي بویزم.

گزد هحَری اصَلی صفَف خَد  ّا بکاّین. َشین اس فاصلِبشرگ! بک «هصذق»ایزاًیاى! رّزٍاى  ّن هیٌْاى!

 در غیز ایي ؛هیْي خَد را اس تٌگٌا تزّاًین ،ُز تاد دِلک ٍ هیْي تَهُ را فطزدُ کٌین تا تِ دٍر اس ّز گًَِ خطًَتِ

ُ را بز ّز گذار آرام ،بیش اس پیش ،چًَاى هغاکی ،ًابساهاًی ،صَرت خَاّذ بست  ،کام خَاّذ گشَد ٍ را



باد ٍ ؛ هزدُ اس اختالف بپزّیشین ؛هلی را در کام خَد خَاّذ بزد. اس تاریخ درس بگیزین ٍ دار ٍ ًذارِ

هٌذاًِ در جْاى  تِ ّوثستگی ٍ سیست ضزافت ،ًیاًذیطین ،تِ هزگ دضوي ؛رساًذ یها را بِ جایی ًو ،سًذُ باد

تا  ؛دل ضَین یک گذراًٌذ. سَسی را هی ، دٍراى فضیلتهاى هادراى ٍ جَاًاى ،پذراى ،هیْي عشیشهاى .ّا فکز کٌین هلت

 ،«هَلَی» ،«حافظ» ،«فزدٍسی» ،«داریَش» ،«کَرش»در سزسهیي   ،در چْل سال ،حاکویت ًگاّی کَتاُ تِ عولکزد

دّذ کِ اس خَاب لزٍى  ، ّطذار هیپیچذ ٍ تِ ّز ایزاًی ، درد در جاى اًساى هی«هصذق»ٍ  «سهذرّ» ،«سعذی»

 ی اس پذیذُ ،ّای اخاللی اس سمَط ارسش ،ّای هلی اس چپاٍل ثزٍت  ،اس فساد هالی ،هْار تَرم تی ،اس فزار هغشّا ؛تزخیشد

، اس ّای سًذاى هیلِ پطتِ اس جَاًاىِ ،اس افسزدگی ٍ تی فزدایی ،اس رٍاج اعتیاد ،ضَم فزار فزسًذاى اس خاًَادُ

ّای خالف  اس تثعیض ،التصادی ٍ سیاسی ثثاتیِ اس تی ،ّای ّوگاًی ، اس تَلیف رساًِآساد در کَی ٍ تزسى زاىِگَاختالس

اس پٌاُ تزدى تِ  ،ّای هلت ثزٍت ٍ سزهایِالوال ٍ  تیت اس غارتِ ،تزاًگیشوي دض ی افتادُ عمة اس دیپلواسیِ ،حمَق تطز

تِ کجای ایي ضة تیزُ  ،چای گًَِ ماد پٌْاًی لزار ٍ هذارّای تزکوياس اًع ،ارُعمزب جزّ اس تزس تِ خاطز  غاضیِ هارِ

ًفز اس  022تا  022ّوِ کافی ًیست تا تِ خَد آییذ کِ تا  يیهلی؟! ا ی رٍس اس رساًِ ّای ضثاًِ درٍغتِ  ؟!تایذ آٍیخت

تٌْا تا یاری خزد جوعی  ؟تَاى هذیزیت کزد ، ًویگزدضیی  گًَِ تِ آى ّن ،چْل سال در تِ اسایِ ،عَاهل ًاداى خَدی

 .تَاى سزٍد رّایی سز داد ، هیتِ دٍر اس ّز گًَِ تثعیض ،ایزاًیاى ی ّوِ

 ٍرساىِ د تا کیيدر ًثز تیص اس ّز سالحی ،ّای هلی داًایی ٍ ٍجذاى ،آگاّی "دریغ است ایزاى کِ ٍیزاى شَد"

داشت  با گزاهی؛ ّوزاُ تکَضین دٍ عٌصز ّوثستگی ٍ آگاّی را در ّن آهیشین .کارساس خَاّذ تَد ،سگالتذ

ُ سار ؛بشرگ اس اٍ بیاهَسین «هصذق»سادرٍس  ات تٌْا در آسادی رٍیذ ٍ عٌصز حی ًوی ،ّزگش گلی در شَر

 ابذ.ی ٍ ًَر تبلَر هی

 :تز ایي تاٍر است «هصذق»تِ هٌاسثت سادرٍس دکتز  ،ّای خَدتا پیطکص ضادتاش حشب هلت ایزاى 

، هاى هلی ِسیزا کِ َّیت ؛(هاى را بزای سهاًی دیگز بگذارین ّایِ گل) :«پزٍاًِ فزٍّز»بیاییذ اس سباى"

"گذراًذ. ، رٍسگار سختی را هیایزاى عشیشهاى ،گَْارُ ٍ گَرهاى ،ٍرجاًٍذهاى ِخاکًیا

 داریم بسرگ را گرامی می «مصذق»زادريز  ،بیست ي وهم اردیبهشت

 خًاست ملی است ،مذوی  –آزادی زوذاویان سیاسی 

 استقالل ي عذالت اجتماعی است ،پایىذان آزادی ،استقرار حاکمیت ملی

 بکًشیم ایران عسیسمان را از ایه ريزگار سخت برهاویم

 حشب هلت ایزاى                                                                       
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