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 ٘یست خٛاٜ آسادی س٘اٖ جای س٘ذاٖ

 ؛ٔیٟٙاٖ ٞٓ

 تٞیا اجتٕاػی ٚ سیاسی  فشارٞای. تشد هی سش تِ خَد تاسیخی ادٍاس تشیي سخت اص یکی دس ایٌک ها عضیض ایزاٖ

 تزیٗ تذیٟی سٔیٙٝ در حاوٓ وارتذستاٖ درایت ػذْ دیٍز سٛیی اس ٚ سٛ یه اس ٌذشتٝ ساَ چُٟ در حاوٕٝ

 شزیف ّٔت اوثزیت وٝ تزدٜ پیش ای ٌٛ٘ٝ تٝ را شزایط ،التصادی رفاٜ ٚ ٔؼیشت یؼٙی ّٔت یه خٛاست

 ّای حذاقل تاهیي اص ٍ وٙٙذ ٔی س٘ذٌی فمز خط سیز حىٛٔت ی یافتٝ ا٘تشار آٔار استٙاد ٚ تاییذ تٝ ایزاٖ

 اًفجاس هشص تِ سا ایزاٖ عوال ،فساد ٍ تیکاسی فقش، اقتصادی، ّای ًاتساهاًی .ّستٌذ هَاجِ دضَاسی تا خَد سٍصاًِ ًیاصّای

 را ایزاٖ تزدتار ٚ ٘جیة ّٔت ٍ است ضذُ سّا ضاى دست اص کطتی سکاى گَیا ًیض حاکواى کِ آى ضَستختی ٍ سساًذُ

 ،ٔزدْ ایٗ وٝ ٘ذارد شاٖ تزای ٘یش إٞیتی تزیٗ وٛچه ٚ وزدٜ رٞا خٛد حاَ تٝ تار فالوت اٚضاع ایٗ در

 ضذُ رکش ةهصای توام اص تش دٌّذُ آصاس هیاى ایي دس کِ چِ آى اها .رسا٘ٙذ ٔی شة تٝ ،سخت ٚ درد٘ان چٝ را رٚس

 تذّذ، ًیساها ٍ سش هولکت اقتصادی اٍضاع ٍ هَجَد هطکالت تِ کِ آى جای تِ حکَهت کِ است ًکتِ ایي ،تاضذ هی

 فعال یک ضذى صًذاًی ٍ تاصداضت خثش کِ ًیست سٍصی ٍ ًوَدُ خَد هخالفاى ٍ هٌتقذاى هتَجِ سا خَد پیکاى تیض ًَک

 حتا ًیض سا اجتواعی ٍ سیاسی فعال تاًَاى اص تسیاسی تعذاد کِ ایي تش دسدًاک ٍ ًطٌَین ّا سساًِ اص سا اجتواعی ٍ سیاسی

 ٚ ٔخاِفت اتٟاْ تٝ صزفا ،تا٘ٛاٖ ٖافىٙذ س٘ذاٖ تٝ ٌٕاٖ تی کِ؛ است افکٌذُ صًذاى تِ هزّثی تاٍسّای خالف تش

 قَاًیي پایِ تش ٍ حقَقی لحاظ تِ ٍ است آشىار ظّٓ یه ٚ خارج داد ٚ ػذَ اس ،حاوٕیت ػّٕىزد تٝ ٘سثت ا٘تماد

 «پورفاضل گیتی» ٚ «محمدی ورگس» ،«ستوده وسریه» تاًَاى اهشٍص .است تشاًگیض هٌاقطِ ًیض حاکن ایشاد اص پش

 ٍ هلی ثشٍت چپاٍل هشتکة آیا اًذ؟ کشدُ خیاًت کطَس تِ آیا! گٌاُ؟ کذاهیي تِ ؛تز٘ذ ٔی سز تٝ س٘ذاٖ در ٞاست ٔذت

 هشتکة دقیقا ّا آى اًذ؟ کشدُ ّوکاسی ،خَد کطَس علیِ تش ،هتخاصن دضوي تا آیا اًذ؟ ضذُ هلی اهٌیت تْذیذ ٍ خَاسی ساًت

 «محمدی ورگس» تاضٌذ؟ صیستی ضشایط تذتشیي دس ،خَد خاًَادُ ٍ خاًِ اص دٍس تایذ ایٌک کِ اًذ ضذُ جشهی چِ

 تٝ را اٚ ،ٔٛجٛد لٛا٘یٗ خالف تز ،سخت تیٕاری داشتٗ ػالرغٓ ٚ است دٚر خٛد فزس٘ذاٖ اس ٞاست ساَ

 «ستوده وسریه». ًذاضتِ ّا هذت تا سا خَد فشصًذاى تا ّن تلفٌی گفتگَی اهکاى ٍ ذا٘ وزدٜ تثؼیذ س٘جاٖ س٘ذاٖ

 تٝ دست ،س٘ذاٖ در خٛد حمٛق شذٖ ٔاَ پای تٝ اػتزاض در ،خٛاٜ آسادی سیاسی س٘ذا٘یاٖ شجاع ٚویُ

 را اٚ وٝ است دیٍزی شجاع ٚویُ «پورفاضل گیتی»! چشا؟ ؛رٚد ٔی پیش ٔزي ٔزس ٚتا س٘ذ ٔی غذا اػتصاب



 داشتٝ در ٘ظز را اٚ سٙی شزایط وٝ آٖ تذٖٚ ذا٘ افىٙذٜ س٘ذاٖ تٝ ا٘تمادی ی ٘أٝ یه ٘ٛشتٗ صزف تٝ ٘یش

 ٍ خَاساى  ٍیژُ کِ ضٌَین هی ٍ خَاًین هی تیٌین، هی اها ؛ًیستٌذ تشخَسداس ّن هشخصی اص حتا ّا آى کِ ایي عجیة ٍتاشٙذ! 

 اص هشخصی دس پیَستِ ٍ گشفتِ قشاس سثک احکام تا ،قضا دستگاُ عٌایت هَسد ایشاى، ستن تحت هلت ثشٍت گشاى چپاٍل

 تا وٝ ٞایی آٖ یا ٞستٙذ ّٔی أٙیت تٟذیذوٙٙذٌاٖ ٞاٜ ستٛد ٘سزیٗ آیا! چشا؟ ساستی تِ! ًذتش هی سش تِ صًذاى

 ایزاٖ چَى فشاٍاًی اهکاًات ٍ ثشٍت تا کطَسی ٍ ا٘ذ وزدٜ شیشٝ در را ّٔت خٖٛ ٞاست ساَ ...ٚ تٙذ ٚ سد ٚ را٘ت

 ًاتشاتشی ٍ فقش سٍصافضٍى سضذ هَجة ّا آى اقذاهات هاحصل گفت تایذ ایٌک کِ اًذ سساًذُ فقش ٍ ًاتساهاًی اص سطحی تِ سا

 سا پاتشٌّگاى جٌثص خیضش سیل ضوا خَد کاسضٌاساى صعن تِ کِ تَد آى هٌتظش تایذ ٍ ضذُ ضذیذ طثقاتی اختالفات ٍ

 دس ایزاٖ هلت ّای خَاست تَد ایي آیا !ًطاى تاک اص ًِ تَد، خَاّذ ًطاًی ،تاک اص ًِ ٌّگام آى تثیٌین،کِ جاهعِ دس

 ٕ٘ٛدٖ ٚارد ٔٙتظز ٙٝآی ٞز ٚ ا٘ذ ٌزفتٝ فزا ٔیٟٗ تاریخی دشٕٙاٖ را ایزاٖ دٚر تا دٚر ! ؟75 سال اًقالب

 ٔٙافغ راستای در تزداشتٗ ٌاْ ا٘ذیشٝ در تایذ شزایط ایٗ ٗداشت ٘ظز در تا حاوٕاٖ ٞستٙذ؛ ٔا تٝ ضزتاتی

 ٔٙتمذاٖ تا ٌزایا٘ٝ سزوٛب حذفی ٚ سّثی ٞای تزخٛرد جای تٝ ٚ تاشٙذ وشٛر ویاٖ اس پاسذاری ٚ ّٔی

 .ٕ٘ایٙذ ایجاد را وشٛر حیاتی ٔٙافغ ٔحٛر حَٛ ،ٕٞثستٍی جٛ تا تاشٙذ آٖ پی در ،دِسٛس

  ؛آلایاٖ

 صهاهذاسی سال چْل دس ضذُ کِ ّن تاس یک تشای؛ ٘یست خٛاٜ آسادی ٚ ٔثارس س٘اٖ جای س٘ذاٖ

 سز٘ٛشت حتا ٚ ّٔت ٚ ٔیٟٗ آیٙذٜ ٍ٘زاٖ ٞا آٖ .تشٙٛیذ را خٛد ٔٙتمذاٖ ٚ دِسٛساٖ سخٙاٖ تیاییذ کطَس،

 ...است تشکستاى تِ سٍیذ هی کِ سُ ایي .ٞستٙذ شٕا خٛد

 ٘زٌس» ،«ستٛدٜ ٘سزیٗ» تا٘ٛاٖ افىٙذٖ س٘ذاٖ تٝ وزدٖ ٔحىْٛ ضٕٗ ایران ملت حسب در ٔا

 تیش وٝ ٔثارس خٛاٜ آسادی حشب یه ػٙٛاٖ تٝ ،آسادی راٜ ٖٔثارسا ی ٕٞٝ ٚ «پٛرفاضُ ٌیتی» ٚ «ٔحٕذی

 س٘اٖ ٚ تٛدٜ اٖوشٛرٔ در ّٔی حاوٕیت استمزار ٚ اجتٕاػی ػذاِت ٚ دٔٛوزاسی تحمك پی در لزٖ ٘یٓ اس

 آٖ خٛاستار ایٓ، ٕ٘ٛدٜ آسادی راٜ پیشىش را «فروهر پرواوه» ٚ «دارابی هما» دوتز چٖٛ ٔثارسی

 آساد س٘ذاٖ اس را سیاسی س٘ذا٘یاٖ تٕاْ ٚ خٛاٜ آسادی تا٘ٛاٖ ایٗ درً٘ تذٖٚ حاوٓ وارتذستاٖ وٝ ٓیٞست

 .وٙٙذ

 ایران ملت حسب
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