
۱۴۰۰ا﮲�﮴�﮲حا﮳�ات

استملىو﮲ط﮵�﮲�ه﮵�ک۱۴۰۰﮲حردادا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات﮴�حر﮵�مامروز،

﮴�حر﮵�م ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ﮵�ع﮲�ى اع﮴�راض ﮳�ه ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ﮴�﮴�ل﮳�ى!

﮳�را﮳�را�﮴﮲�﮲حا﮳�ات را امری ﮳�س﮵�ار مهم �﮲موده است. و﮲ط﮵�﮲�ه ما در﮹حهل سال حکومت ﮴�رور و وح﮶ست و ﮳�ى ﮴�ا�﮲و�﮲ى مساله ﮶سرکت در

 ک﮲�﮲�ده ای ﮹حه مى ﮴�وا�﮲د ﮳�ا﮶سد؟
﮲

 حرکت ﮴�ع﮵�﮵�ں
﮲

﮹ح﮲�﮵�ں

 �﮴﮲�طه ﮶سروع ک﮲�﮵�م که حق ا�﮴﮲�﮲حاب کردن از ح﮴�وق اول﮵�ه
﮲

 حق را در ک﮶سور ما ﮳�ا زور و ﮲حدعهاز ا﮵�ں
﮲

از مردم﮶سهرو�﮲دان است. ا﮵�ں

ر﮲�﮴�ه ا�﮲د و در ﮳حمهوری اسالمى ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ا﮴�ى در �ر �﮵﮲�ست. ک�

﮵�ری که ﮳حمهوری اسالمى ﮳�راه ا�﮲دا﮲ح﮴�ه  معرکه ک�
﮲

﮲ح﮵�ا�﮲ت ﮳�ه مردم ا﮵�ران است. اع﮴�راض ما ﮳�ه ا�﮴﮲�صا﮳�ات اس﮴�صوا﮳�ى﮶سرکت در ا﮵�ں

را�﮲ه است. ز﮵�رااست. از �﮲ظر ما ﮴�حر﮵�م ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ﮴�﮴�ل﮳�ى ﮵�ک ا﮴�دام ا�﮲﮲�عالى ﮳�د﮵�﮲�وس﮵�له�﮵﮲�ست ﮳�لکه ﮲حود ﮵�ک ح﮲صور اع﮴�را﮲صى ک﮲�﮶سک�

 روش هم﮹ح﮲�ان در ﮲�﮲صای ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ا﮴�ى ﮳�ا﮴�ى مى ما�﮵﮲�م و﮳�ه ﮶س﮵�وه ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ﮲�رما﮵�﮶سى حکومت اع﮴�راض مى ک﮲�﮵�م و ﮳�ا
﮲

﮳�ه و﮲ط﮵�﮲�ها﮵�ں

﮶سهرو�﮲دی ﮲حود  ﮳�طور ﮲�عال عمل مى ک﮲�﮵�م.

ى است ران را ﮳�ه ﮹حالشا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ﮲�﮴�ط رای دادن �﮵﮲�ست، ﮳�لکه ﮶سرا﮵�ط و ﮲�﮲صا��﮵ ک﮶س﮵�د، موا﮲صعکه در آن مى ﮴�وان ا﮲طهار �﮲ظر کرد، د﮵�ک�

رسا�﮵﮲�د. در ﮲�﮲صایو طراحان آن و صاح﮳�ان زور و ﮴�درت ﮳�ه مرحله عالى ﮴�ری﮲حود را اعالم �﮲مود و م﮳�ارزه ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ا﮴�ى را عل﮵�ه حاکمان

ری را ﮳�ه مرحله ا﮳حرا ذار﮵�م ﮴�ا ﮳�ه ﮳حها�﮵﮲�ان �﮶﮲سان ده﮵�م که در ﮳حمهوری اسالمىا�﮴﮲�﮲حا﮳�ا﮴�ى ما ﮳�ا﮵�د حداک﮶�ر ا﮲�﮶ساک� ��﮲د﮵�داها ﮴�وسط﮳�ک�

 حق را
﮲

﮲ر﮵�ده �﮲مى ﮶سو�﮲د ﮳�لکه حکومت اسالمى ا﮵�ں ذرا�﮲د.مردم ﮳�رک� از آن ﮲حود م﮵�دا�﮲د که ��﮲د﮵�داها را از ﮲عر﮳�ال ﮳�ک�
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نملت ﮶سرا﮲�﮴�م﮲�د ا﮵�ران، ﮳حمهوری اسالمى در ح﮴�﮵�﮴�ت ﮳�ا ﮴�ر﮲�﮲�د ما﮶س﮴���  ﮳�ار �﮵﮲�﮲ر مى ﮲حواهد که ﮶سما �﮲ام ک�
﮲

ى ﮲حود ا﮵�ں اوهای هم﮵�﮶سک�

را در ص﮲�دوق رای ﮳�﮵�ا�﮲داز﮵�د!

را، ا�﮴﮲�﮲حاب کردن﮵�ک ملت ﮳�ا ﮲�ره﮲�ک� و ﮳�ا ﮴�مدن ﮳�اس﮴�ا�﮲ى را دارای اس﮴�عداد﮳حالب ا﮵�﮲�﮳حاست که در ﮴�رن ﮳�﮵�ست و ﮵�کم، عده ای وا﮹�سک�

 رای در ص﮲�دوق
﮲

﮲حواستا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات، ﮳�دون ﮲�﮲صای آزاد ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ا﮴�ى ﮲�﮴�ط و ﮲�﮴�ط ا﮳حرایو ا�﮴﮲�﮲حاب ﮶سدن �﮲م﮵�دا�﮲﮲�د، در ا﮵�﮲�صورت ر﮵�﮲ح﮴�ں

های حاکما�﮲ى است که ﮳�ه مردم ﮴�حم﮵�ل ﮶سده ا�﮲د .

و روا﮳�ط﮲حود هم ﮳�ر﮲حوردار �﮵﮲�س﮴�﮲�د ح﮴�ى ﮲حوراک و ﮹�و﮶سش، ا�﮴﮲�﮲حاب دوستهم م﮵�ه﮲�ان، امروز در ک﮶سور ما ﮶سهرو�﮲دان از ح﮴�وق اول﮵�ه

﮳�رای کسب﮹�س ﮳�ا﮵�د صح﮲�ه ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات حکوم﮴�ى را ﮳�ه م﮵�دان م﮳�ارزه،ا﮳ح﮴�ماعى ز�﮲ان و مردان �﮵﮲�﮲ر ﮴�وسط ه﮵�ٔ�ت حاکمه د﮵�ک﮴�ه م﮵�﮶سود.

ذا﮶س﮴�ه ﮶سده ملت ا﮵�ران ﮴�وسط ﮳حمهوری ون کرد.ح﮴�وق ﮶سهرو�﮲دی ز﮵�ر ﮹�ا ک� رک� اسالمى، دک�

﮴�﮴�ل﮳�ى عل﮵�ه اس﮴�﮳�داد و زور ﮳�ه ﮹�ا ﮲ح﮵�﮲ر﮵�م.روز ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات از ﮲حا�﮲ه ﮲حارج �﮶﮲سو﮵�م و﮳�ا ﮴�حر﮵�م ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات

ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات آزاد آری، ا�﮴﮲�﮲حا﮳�ات ﮲�رما﮵�﮶سى �﮲ه!

۲۰۲۱/۸مارس﮶سا�﮲﮲ردهم

همسازی ملى ﮳حمهوری ﮲حواهان سوس﮵�ال دموکرات و الٔ�﮵�ک ا﮵�ران

﮲�هاد راه﮳�ردی
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