
 ای آفریذگبر پبک                                                                پبیٌذُ ایراى                     

 جَین پرستن ٍ از تَ کوک هی هیتَ را                                                                                             

 باد گراهی 87 تیرهاُ ّجذّن یاد

کِ خبطرُ آى چَى  کًی داوشگاٌ 3187سالگرد خًویه هجدهم تیرماٌ در ثرخَرد ٌّگبهی ثب 

ّبی هردم خَة ایراًطْرهبى  در حبفظِ تبریخی ٍ سیٌِ داوشگاٌ 04ي یکم بهمه  13آذر  31یَرش 

 هبى ثجت است. هلتفراهَش ًطذًی ٍ در تبریخ 

ِ عٌَاى اعتراض بِ قاًَى هطبَعات ٍ داًشجَیاى در خَابگاُ خَد ب ،تیرهاُ 78در رٍز پٌج شٌبِ 

 اعتراض بِ تَقیف رٍزًاهِ سالم اعالم تحصي کردًذ.

، ریسی قبلی کِ صَرت گرفتِ بَد ر هاُ ًیرٍّای سرکَبگر با برًاهِتی 77باهذاد رٍز جوعِ  4در سبعت 

 ثردًذ ٍ"کِ ثبیذ گفت: تش کشیذًذ آٍ چٌذیي ساختواى را بِ  بِ خَابگاُ داًشجَیی حولِ کردُ

تیر هبُ ٍ  81ٍز آدیٌِ در ًیور حزب ملت ایرانّب  ثِ رغن ایي تَطئِ "کطتٌذ ٍ سَزاًذًذ.

 ،ئِهردم را در جریبى ایي تَط ،تیر هبُ 81ّبی هستقل در ثبهذاد رٍز ضٌجِ  ّب ٍ رٍزًبهِ سبیر تطکل

 قرار دادًذ.

 !میهىان هم

ّبی ثسرگ هلتی ّستٌذ کِ راُ ٍ رسن ثب ضرف زیستي را ِ طالیِ داراى خَاست ،جَاًبى فرّیختِ ایراى

آهَختِ ٍ ّرگس حقیقت  ،ثسرگ ٍ یبراى اٍ «مصدق»ثِ دٍر از خطًَت در هکتت آزاداًذیطبًی چَى 

ّای قاًًَی ابراز  ٌذ کِ توام راُایي جَاًاى ًوایٌذگاى راستیي هلتی ّسترا فذای هصلحت ًکردًذ. 

 بیٌٌذ. ، بستِ هیعقیذُ ٍ بیاى را بر رٍی خَد

ی فرزًذاى دلیرهاى ّوَارُ خَاّذ  خَاّاًِ بر تارک هبارزات آزادی 7787تیر  77رٍیذاد تاریخی 

 ،ثِ دلیل اثراز عقیذُ ٍ خَاست قبًًَیثِ ثْبًِ ٍاّی ٍ  ،در جریبى ایي اعتراضبت هردهیدرخشیذ. 

یبر ایي   ایران دبیر حزب ملت ،هٌجر ثِ دستگیری عذُ زیبدی گردیذ ٍ در ایي راستب

از  انحزب ملت ایر جَاًبى ٍ َّاداراىٍ ضوبری از اعضبی ثلٌذ پبیِ ٍ  «فريهرها»دیریي 

 .ًذّبی هختلف کطیذُ ضذ کِ ثِ هحبکوِ ٍ زًذاى ثبزداضت ضذگبى اٍلیِ ثَدًذ



 !میهىان هم

درخطیذًذ ٍ ثرای ّویطِ هحَ ای  لحظِ ،ًذ کِ در تبریخّبیی ثَد ؛ حکَهتثبرّب گفتین ٍ ًَضتین

ایذ ، باهٌیت ٍ آراهش بِ دست ًخَاّذ آهذ، با ایجاد جَ ترٍر ٍ ٍحشتًَضتین؛ ثبرّب گفتین ٍ  ضذًذ.

رسذ کِ قلذری، زًذاى،  ّب گفتین ٍ ًَضتین؛ زهبًی فرا هیثبرحقَق هلت را بِ رسویت شٌاخت. 

ًجَد. ثِ  ثب افسَس ثسیبر گَش ضٌَایی ثبزد. ، رًگ هیاعذام، ًیرٍی ضذ ضَرش ٍ حتی ضکٌجِ

دار  ، ایي گرٍُ اجتواعی بیذار کِ بایذ آیٌذُ کشَر ٍ راّبری آى را عْذُداًشجَیاى هبارزراستی 

! گَیی ضذ؟ کِ ایي گًَِ ثبیذ ثب آًبى ثرخَرد هی ای داضتٌذ ٍ یب چِ خَاستِچِ گفتِ ثَدًذ ، شًَذ

 ک دیذُ ثَدًذ!تذار ،ای تبزُ هغَالى حولِ

 !زمیه زوان ي مردان ایران

ش کردى ایي فرٍزّبی اهیذاًگیس فطبرًذ کِ ثب خبهَ بر کبرثذستبى ثر ایي ثبٍر پبی هیثب اًذٍُ ثسی

خَاست ٍ  ،تَاًٌذ پرتَ رٍضٌی ثخص سپیذُ را اًکبر کٌٌذ ٍ خَاٌّذ تَاًست ثب سرکَة ٍ اختٌبق هی

 ،یبّی عولکرد ٍ ًبثسبهبًی اقتصبدیثِ ایي ترتیت ثِ س در حبلی کِ ؛ارادُ هلت را ثِ کژراِّ ثکطبًٌذ

 افسایٌذ ٍ ثِ ّویي ترتیت هولکت را ثِ ٍرضکستگی کطبًذًذ. سیبسی، اجتوبعی ٍ فرٌّگی خَد هی

ٍ سبیر  ثِ کَضٌذگبى جٌجص داًطجَیی 8731تیر هبُ  81در سبلگرد قیبم  حزب ملت ایران

 دارد. گراهی هی را ثسرگ ی ضْیذاى ایي جٌجص خبطرُ فرستذ ٍ یبد ٍ ، درٍد هیجَاًبى هجبرز

 

 آزادی زًذاًیاى سیاسی ٍ عقیذتی یک خَاست هلی است

 

 حزب ملت ایران

 8711تیر هبُ  81 -تْراى                                                                                                            


