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  جویم و از تو یاری می کنم پرستش می ترا                                                                                    

 خجستِ باد (بٌیاد)پاًشدّن ضْزیَر رٍس 

 !هیٌْاى ّن

ای طبیعی ٍ ّوزاُ بب  لکِ بِ گًَِ؛ بای اس غزة بِ ایزاى ًیست آٍرد عذُ رُ "گزایی ایزاًی هلت"ّبی  آهَسُ

ّبی  یاکبررا در فذ ّبی رٍضي آى کِ ًوًَِ است دادُ کبرّبی ضخصی ارائِ ، راُ ًیبسّبی تبریخی ایي هلت

 توبهی هذافعبى استقالل هیْي آى جبٍیذکِ بِ رٍاى پبک  تَاى دریبفت فزسًذاى ایي هزس ٍ بَم هی ِآگبّبً

 ًبهبى درٍد ببد.

 !هٌذ سًاى ٍ هزداى ضزافت

، ّشاراى سبل «بحزیي»تب  «قفقبس»ٍ اس « هیبًزٍداى»تب  «پبهیز»ٍ  «سٌذ»اس  در سزسهیٌی هزدهبًی کِ

 اًذ ٍ ایي ًبم گزفتِاًی ایز ّبی هطتزک دارًذ، سزًَضت ٍ خَاستِفزٌّگ، توذى،  اًذ ٍ تبریخ، سیستِ

ها کٌذ ٍ  ، کَضص هیّبی فزٌّگی ایزاًی بزای ّوبستگی ّوِ ببضٌذگبى حَسُ است کِ «ایزاى» سزسهیي

جْاى بز آى هْز تاییذ خ یّایی باضین کِ تار ى ًیست کِ باسگَی حقایق ٍ ٍاقعیتآرا پزٍای 

اًذ یب  آگبُ، یب ًببٌذًذ ًٌْذ ٍ سببى اس گفتي بز حقیقت هی  ، آًبى کِ چطن عقل را فزٍ هیبب دریغ ًْادُ است.

ّب  بّی هلتداًٌذ ٍ هبًع آگ را در اًفعبل ٍ خبهَضی گشیذى هی خَردگبًی ّستٌذ کِ هصلحت هغزض ٍ یب تزس

آهَسد  ، بِ هب هیگزایی ایزاًی هلت .ریشًذ ة بیگبًِ هییبضًَذ ٍ آة بِ آس ًسبت بِ حقَق تبریخی خَیص هی

در . ٌذینتوبهی تالش خَد را بِ کبر ب کِ دٍستبى ٍ هخبلفبى خَد را بطٌبسین ٍ بزای ببلٌذگی هلت ایزاى

بستگی باضٌذگاى حَسُ فزٌّگی ایزاى  ًیاى تالش بزای ّنها ایزافزٌّگی  -فزٌّگ سیاسی

ِ است کِ ّزگش هقاصذ سلطًِ )پاى ایزاًیسن(  ؛گیزد زی بز دیگزاى را پی ًگزفتِ ٍ ًویگ ام گزفت

  .کٌذ ، هبارسُ هیاًساًی تحزکات استعواری ٍ استبذادی ٍ ضذبلکِ با 

 !ّن هیٌْاى

سَی ًیزٍّبی هتجبٍس اًگلیس، رٍس ٍ سپس آهزیکب کِ ّفتبد ٍ ًْویي سبلگزد اضغبل ایزاى اس  ،سَم ضْزیَر

دادًذ در ایي تجبٍس ٍ اضغبل هیْي یبد  هبى جَالى هی ّبی ضْزّبی هیْي سزببساى هشدٍرضبى در خیبببى

، گزاهی ی پبیذاری ٍ دفبع اس هیْي را آفزیذًذ را کِ بب تقذین صذّب ضْیذ حوبسِ فزسًذاى هذافع هیْي



پزست  ، گزٍّی اس جَاًاى هیْيای ٍ در گیز ٍ دار جٌگ جْاًی دٍم در چٌیي ٌّگاهِدارین ٍ  هی

ّای  گزی ّایی با ٍیزاىّا پیص ستیش گزد آهذًذ کِ اس هذت (اًجوي)در ساسهاًی بِ ًام 

ُ یکآًاى در ًین رٍس پاًشدّن ضْزیَر اًجام ضواری اس؛ سزاًذ گزاى داضتِ اضغال صذ ّشار ٍ سی ها

 .بٌیاد ًْادًذ ساسهاًی را بِ ًام )هکتب پاى ایزاًیسن(با گزدّوایی ضَراًگیشی  ،ٍ بیست ٍ ضص

 ،ّب اًذاختِ بَد ّبیی کِ دضوي در هیبى آى سبل پیکبر سزسختبًِ بز پزاکٌذگی پس اس گذضت بیص اس چْبر

هاُ  ، در یکن آباىایزاًیاىاجتواعی  -ّای تاریخی در راستای بز آٍردى خَاستٍِ ذًذ چیزُ ض

 .ریشی کزدًذ ایزاًیسن را پایِ بز بٌیاد پاى (ایرانحزب ملت ) صذ ٍ سیّشار ٍ سی یک

ٍ  ُم ایستبدددر هیبى هز ،ّوَارُ در ضکست ٍ در پیزٍسی ،حشة هب ،سبل گذضتِدر دراسای بیص اس ّفتبد

  گبُ هیذاى هببرسُ را تزک ًکزدُ است. ّیچ

ضادرٍاى داضت یبد  بب گزاهی، )رٍس بٌیاد(در ّفتبد ٍ سَهیي سبلگزد  حزب ملت ایران()

ى حشة هلت ایزاى بز ایي رّبزا «پزٍاًِ فزٍّز»ٍ  «داریَش»ٍ ضْیذاى  «صارم کاللی علی حسي»

ّب  ٍ رعبیت حقَق بطز ٍ رفع ًببزابزیعذالت ّوگبًی  ،ّبی فزدی ٍ اجتوبعی : استقالل هلی، آسادیببٍر است

پیص ًیبس هٌذ کِ پبیٌذاى حبکویت هلی ببضذ، دست یبفتٌی ًیست ٍ  سبالر ٍ قبًَى جش بب بزقزاری سبهبًی هزدم

دستبى  بی بیگبًِ ٍ ًبکبرآهذی کبر بِِّ کًٌَی کطَر کِ اس ّز سَ بب تَطئدستیببی بِ آى در ٍضعیت حسبس 

، هلک ٍ هلت بز تب بِ دٍر اس ّز گًَِ خطًَت ؛آسادی ٍ اجبسُ اًذیطیذى است جوَْری اسالهی رٍ بِ رٍست،

بستگی ّوگاًی در  ی ّن ضت اسطَرُدا با سًذُبست کًٌَی ًجبت دّین ٍ  هبى را اس بي ، هیْيدُببد 

بِ خَد آیین کِ  ؛ایي خجستِ رٍس بٌیاد بِ یاد آٍرین کِ ٌّگام تصوین بشرگ فزا رسیذُ است

 سهاى در گذر است ٍ حادثِ در پیص. 

 گزاهی باد یاد ضْیذاى راُ استقالل ٍ آسادی ایزاى

 آسادی سًذاًیاى سیاسی ٍ هذًی یک خَاست هلی است
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