ضبدببش ًْرّسی
کویتَ هزکشی سبسهبى کبرگزاى اًقالبی ایزاى (راٍ کبرگز)
ایزاًیبى عشیش!
در ُز کجب کَ ُستیذ ًْ ،رّستبى پیزّس ببد .
سبلی کَ گذضت ،تٌِب سبل سزکْة ّ استثوبر ّ استبذاد جِبى خْاراى ّ سزهبیَ داراى ّ دیکتبتْرُبی
هحلی ًبْد؛ سبل بیذاری هلل عزة ،سبل هقبّهت کبرگزاى ّ سحوتکطبى در هقببل تعزض ًئْ لیبزالیشم
در سزاسز جِبى ّ سبل آغبس اًقالببت بْد .در هیِي در بٌذ هب ایزاى ُن،سبل، 98سبل خیشش ،سبل
اعتزاض،سبل ًَ بَ توبهیت ًظبم سزهبیَ داری ّ آسادی کص جوِْری اسالهی بْد.
در سبلی کَ گذضت ،جٌبص بشرگ  99تذاّم یبفت ّ در  52بِوي  98بَ فزاس تبسٍ ای رسیذ.اصالح
طلبی ّ رفزهیسن بَ هثببَ تحْل هثبت در درّى ًظبم ًبتْاًی ّ عذم قبطعیت خْد را در هصبف بب
حبکویت سیبٍ ّ سزکْبگز بَ رّضٌی ًطبى داد ّ هزدم بب عبْر اس هطبلببت آًبى کلیت ًظبم را ًطبًَ
گزفتَ اًذ.
ُز رّس بیطتز اس رّس پیص ّ گبم بَ گبم ضزّرت اجتٌبة ًب پذیزی یک دگزگًْی بٌیبدی ،سیوبی
خْد را بَ رّضٌی عیبى هی کٌذ .کبرگزاى،سحوتکطبى،سًبى،خلقِبی سزاسز ایزاى ّ جْاًبى ّ جْاًبى
ّجْاًبى در هی یببٌذ کَ جش در پزتْ اًقالبی کَ ًبى ّ آسادی را بَ ُن پیًْذ دُذ ّ آى را بزای ُوگبى
تضویي کٌذ،راٍ دیگزی در عبْر اس جٌِن جوِْری اسالهی ببقی ًوبًذٍ است.ایي هِن هیسز ًوی ضْد
هگز بب سبسهبًیببی اردّی بشرگ کبرّ سحوت،اردّی آسادی خْاُبى ّ بزابزی طلببى ّ ًقطَ راٍّ،
رّضٌبئی بخطیذى دم افشّى بَ ًَ تٌِب "چَ ًوی خْاُین"،کَ بز "چَ هی خْاُین" ّ "چگًَْ هی
خْاُین".
هزدهبى سزاسز ایزاى !
بِبر ًْ رسیذٍ ُز چٌذ بَ خْى عشیشاى هب رًگیي است،اهب در رًگیي کوبى اًقالبی کَ در افق پذیذار
گطتَ است  ،رسم آى جبًِبی ضیفتَ بَ ببر خْاُذ ًطست.
پس بَ کْری هزگ آفزیٌبى ّ ضبدی کطبى ،بَ کْری ستن گزاى ّ اًسبى ستیشاى ،بِبر ًْ رسیذٍ را بَ
فبل ًیک بگیزین  .پبی بکْبین ّ عطق بپزاکٌین ّ بزای دّستی ّ اًسبًیت  ،بزای بزابزی ّ آسادی
آغْش ببس کٌین .اًقالة در پیص است ّ .قت است تب عشم خْد جشم کٌین ّ حکْهت اسالهی،ایي
جزثْهَ استثوبر ّ استبذاد را بَ سببلَ داًی تبریخ بیٌذاسین.
خجستَ ببد بِبراًتبى بَ سزسبشی ّ ضکْفبئی ّگل افطبًی  .ضبد ّ سزافزاس ّ استْار ّ ُوبرٍ پیزّس
ببضیذ.
سزًگْى ببد رژین جوِْری اسالهی ایزاى
سًذٍ ببد آسادی – سًذٍ ببد سْسیبلیسن
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