
 ای آفشیذگبس پبک                                    پبیٌذُ ایشاى                                                          

 جَین   هیکٌن ٍ اص تَ یبسی  تشا پشستص هی                                                                                                

 چٌاى تس سس پیواًین سال گرضت ّن 22

 تاختگاى زاُ آشادی هیْي داضت جاى دزًگی تس تصزگ

 «پسٍاًِ فسٍّس»ٍ  «دازیَش»

 هیٌْاى! ّن

ٍ خاًَادُآزاهی خَد  )پیطاپیص هساتة دل ِ هلت تصزگَازهاى  داز کِ اش اتتال تِ ٍیسٍس کطٌدُ  ّای داغ زا ت

دزستی تاشهاًدگاى ٍ  تا آزشٍی تي ؛کٌین ، تقدین هیاًد دست دادُکسًٍا جاى ضیسیي عصیصاى خَد زا اش 

 زّایی هلت اش اتتال تِ ایي ٍیسٍس(

ِ فسٍّس»ٍ  «دازیَش»سٍص جٌبیتی فجیغ است کِ دس آى  سبل 9911هبُ یکن آرس !هیٌْاى ّن(1  «پسٍاً

ثضسگ ثب  «هصدق»گبى ٍ سشًْبدگبى ثِ هکتت ایي دسس آهَخت ،حزب ملت ایرانسّجشاى 

ثشای ی پشدٍام ثشای سّبیی اص ثٌذ استؼوبس ٍ استجذاد ٍاثستِ  پٌجبُ سبل هجبسصُای ثیص اص  پیطیٌِ

گزسد. ایستبدگی ٍ تالش  سبل اص آى سٍص سیبُ هی 22شٍص کِ اه سسذ. اجشای ػذالت اجتوبػی فشا هی

ٌبیت سْوگیي جپشدُ آى  ، ثِ ثیبى ثیجَیی ساستیي ٍ ٍاداضتي کبسثذستبى ٍ حق ثشای دادخَاّی

اص ًظش ّوگبى ایي تؼلل پیذا ًیست کِ  سیضاى ٍ آهش اص هحبکوِ قبًًَی خَى گزسد ٍ ًطبًی هی

آٍساى هیْي کِ صًذگی سشضبس اص  داضت ایي ًبم جب کِ ثب ضگفتی اص ثشگضاسی ثضسگ ، تب آىهؼٌبداسست

هوبًؼت  ضذُ ٍ حتب  ،اًذ َد سا دس ساُ هجبسصُ ثشای یگبًگی، سشثلٌذی ٍ سؼبدت هلت گزساًذُافتخبس خ

 ضَد. ثبختگبى ًیض هوٌَع هی هَیِ کشدى ثش ایي جبى

اد سْوگیي ثش آى تٌبٍساى صهیي اص سشداساى دالٍس هلت کِ ثیذ دسیؾ اص تْی ضذى ایشاى هیٌْاى!ّن

ّبی   سشٍگًَِستیضی سفت ٍ دسدی جبًکبُ اص فشٍد آهذى تجش ًبداًی ثش آى  خَاّی ٍ ستن طلجی ٍ آصادی استقالل

سکَت ثش ایي پٌذاسًذ ثب تَطئِ  کبسثذستبى ّبی هشدم خَة ضْش ثش جبی گزاسد.  یٌِدس س گسایی ایساًی( )هلت

 خَاٌّذ کشد، صّی خیبل ثبطل! ٍ فشاهَضی داساى سا هطوَل هشٍس صهبى یبد ٍ ًبم ایي ًبم

 پاسخ اعتساض قاًًَی ًیست؛ ،سسکَب(2

تِ تْاًِ اعتساض ، ثٌذ جَاًبى هیْي ثگیش ٍ ثِسٍص سشکَة ٍ  دس ثشخَسد ٌّگبهی ثب سبل ّن هیٌْاى!

تسٍش آى زا دز کِ علت اصلی  88ٍ سالگسد آى دز آتاى  89هاُ  ّا دز آتاى آهیص ٍ قاًًَی آى هسالوت



 جَاًبى ثب سشکَة خًَیي ٍ صًذاى سٍ ،تاید ازشیاتی کسدّای خَدسساًِ کازتدستاى  کازی ًاکازآهدی ٍ ًداًن

ای  ثِ خبک ٍ خَى کطیذُ، ػذُ ّبی صًذگی سبهبًی ثِثِ ًب شصًذاى هؼتشضسی اص فسٍ ضذًذ ٍ دس ًتیجِ ضوبِ ث

ُ ضذًذ ٍ هلت ٍ خبًَادُجبى ثبختٌذ ٍ گشٍّی ثِ صًذ ضبى ًطبًذًذ. دسیـب پس  ّبیی سا ثِ داؽ فشصًذاى  اى فشستبد

ی سشاسش دس  تَاى جبهؼِ هحبثب ًوی تبس ثیثٌذ ٍ کط ذ دسیبثٌذ کِ ثب صٍس ٍ ثگیش ٍ ثِاص چْل سبل کبسثذستبى ثبی

بى ٍ هلت جبى ثِ لت سسیذُ اص ظلن، گشسٌگی، گشاًی، ثحشاى اهشٍص سا ثِ آساهص سسبًذ. تب کی پبثشٌّگ

 !سا ثبیذ سشکَة کشد؟ ّبی قَهی ٍ جٌسیتی ٍ ... ّبی هلی، فشاس هـضّب، تجؼیض فشدایی، ًبثشاثشی، ؿبست ثشٍت ثی

ثی فشدایی ٍ ثیکبسی ٍجَد ًذاضتِ  ای کِ دس آى ثالیبی ٍیشاًگشی چَى گشسٌگی ٍ ثِ جبی سسیذى ثِ جبهؼِ

، تٌْا زًج ش ًطَید کِ فقس آفت یک طثقِ ًیست، تالی ّوِ جاهعِ است، زًج فقسخَ دلّطذاسیذ ٍ  ثبضذ.

 ٍیساًی یک اجتواع است.ًطاى زًٍد تلکِ  ،یک فقیس ًیست

، چِ ثش سش استقالل ٍ توبهیت اسضی ایذ ثب سشکَة آیب اًذیطِ ثش ایي ثبٍس است: حزب ملت ایران

ّب ٍ  ثب تذاٍم ایي سیبست ایذ کِ یب اًذیطیذُ خَاّذ آهذ ایشاىثستگی هلی  ٍ یگبًگی ٍ ّنآثبداًی ِ ٍ تَسؼ

ٍ ًسجت ثِ آصادی ثِ  ّبی سبختبسی ثبیذ دست کطیذ اص خطًَت ؟جبیی ًخَاٌّذ ثشدِ سُ ث ،ضیَُ حکوشاًی

اقذام ٍ ثب پزیشش حق دادخَاّی تش  ّش چِ سشیغهبُ ٍ دیگش صًذاًیبى سیبسی ٍ هذًی  ٍقبیغ آثبىکطیذگبى ثٌذ

دادگبى ضَیذ ٍ ثب  دادُ ٍ فشصًذ اص دست ػضیض اص دستّبی  ثخص صخن اًذکی التیبمضبیذ ، دیذگبى ثشای داؽ

ثبصگطت جلَگیشی ًوبییذ. کِ اًذیطِ سا ثب صٍس  ی ثیّب خطًَت اص دس افتبدى کطَس ثِ گشداةاًذیطیذى دسست 

 ًتَاى سشکَة کشد.

ضوي هحکَم کسدى تسخَزدّای غیسقاًًَی گواضتگاى ًظام تا هعتسضاى قاًًَی  ،حزب ملت ایران

ِ ٍیژُ خبًَادُ هشاتت تسلیت خَد سا ثِ ،89هاُ  تاز آتاى چَى دز حَادث خَى ّبی سَگَاس  هلت ًجیت ایشاى ث

 داسد. تقذین هی

 گساهی تاد 89تاختگاى زٍیدادّای آتاى سال  یاد جاى

 تاد آشادی ٍ عدالت اجتواعی گساهی –تقالل تاختگاى زاُ اس یاد تواهی جاى

 یک خَاست هلی است عقیدتی  –هدًی  -تسچیدى شًداى سیاسی

 ساالزی تاختگاى زاُ هسدم جاى «پسٍاًِ فسٍّس»ٍ  «دازیَش»دزٍد تس زٍاى پاک 

 77داضت یاد تواهی ضْیداى آذز هاُ  تا گساهی

 حزب ملت ایران                                                                      

 خَزضیدی 1388یکن آذز  -تْساى

 


