
 

 هموطنانم، 

 شمار �ب  یهاام�است به پ  است؛ که پاس��   ن�ن�   مان�پ  ک�ارائه    یآغاز گفتگو برا  م،�گ� امروز با شما سخن �  نکهیا  ل�دل

تر از    ک�تار   حیت   یاندەیآ  هر روز ادامه حکومت اسال�  د �دانو �  د �هست  رانیا  ندەینگران ا�نون و آ  شما، که بدرسیت 

 �    ،یخفقان، سقوط آزاد اقتصاد  ض،�تبع  ،اجتما�  فرو�ا�ش   ا،رقم خواهد زد. انزو   مان�امروز را برا
گ

 ، ید�و ناام  خورد�

 بودە است.  رانیمردم ا  یبرا سال حکومت اسال� ۴۱آورد تنها دست

� و امروز خوشب  م�ااز دو دهه گذشته گرفته  ش�را که در ب  بار در�   ن�آخ�   یبرا  د �بگذار  فافراد هم به آن    ن�ت�   نی  مع�ت

 ن یاو    ست�ن  ن یشما ا  اقت�است که ل  نیا  ت�! واقعست�ن  ر یپذ] اصالحاسال�  ینظام [جمهور   نی: ام�مرور کن  هستند 

� . انگست�ن  رانیدرخور نام ا  گاە�جا  ی برابل�ه تالش    ست،�ن  ا��به قدرت س  دن�رس  ن�ن�   مان�پ  نیا  هارائ  یمن برا  ە�ی

ا  ک�   ا �فرد    ک� است که در آن قدرت هرگز در انحصار    ست��س  یبرقرار  �ا� در    رانیگروە نباشد. تک تک مردم 

   ش�مذهب و گرا  ت،�قوم  ت،�کشور، فارغ از جنس
گ

  یبرا  ی�ی گ  م�در تصم  ت،� ضمن قبول مسئول  ،فکر و سبک زند�

 باشند.  م� اندازە سه ک�به  د �خود و کشورشان با ندەیآ

و �جامعه پ  ک�  یامروز پاسخگو   یا�قدرت در دن  و ساختار هر�  یفرد  حکومت فت�. رفاە و پ ست�ن  ا �و پ�   �ش در   �ش

استوار باشد.   یشهروند  یر یپذ  ت�و مسئول  مشارکت عمو�  ،است که بر خرد جم�  حکومیت   یی امروز در ب��ا  یا�دن

� �  یاست، نه برا  حیصح  �ی مس  ک�قرار دادن کشور در    یتالش من برا  ی� �باز آف�   یکه راە را برا  ع �ــــمرهم �   ک�   افنت

 استبداد و انحصار قدرت باز بگذارد. 

� به چن  دن�رس  ینخست برا  گام ا  نی در  است که نماد انحصار و انباشت قدرت و ثروت    اسال�  یگذار از جمهور   ���ش

  ک � .  م�خواه که چه �  م� دان� م  بل�ه به روشی�   م،�خواه چه ن�  م�داناندک است. ما امروز نه تنها �   دست گرو�

انحصار باشد؛ نه در    در خدمت مردم و مدافع منافع م�  رتبر ارادە مردم که در آن قد  مبتی�   دار �پا  ا� �ساختار س

 خاص!  و�گر 

یب   تفاویت یب  سکوت، پ  عم�  و  ما،  و �سل  ی برا  یبارتر فاجعه  ار ��س  یهاامد �امروز  به همراە خواهد    ندەیآ  یهاکشور 

 داشت. 

نات بد   ست؟�تان چ و یِدالن در نقش خندق نظام به شما خواهند گفت آل�ت

نات  م�گ� به شما �  من آل�ت ا  ت�مقبول، حا�م   و ی تنها  را  است. نظا�  رانیمردم  از  برآمدە  قانون  آزاد مردم   یکه در آن 

دهد. ما ما را نجات    تواند ن�  یی به تنها  یی و �ی ن  ا �  گرو�  ا �شخص    چ یکه ه   م�باور کن  د ی�ا�مرجع حکومت است. ب  ن�باالت� 

استفادە   د �ام  یور بجاشد. من از واژە با  م�جدا جدا غرق خواه   ا �  م،�رسانامن �  حلزدە را به ساطوفان  کشیت   نیباهم ا  ا �

 نیاست. ا � �م هی� یم ت�مسئول نیو رفاە تنها با تالش تک تک ما و قبول ا یبه آزاد دن�و خود باور دارم که رس کنم�

 ن یبه ا   د �تک شما بااست. امروز تک    ما بل�ه بردوش همه    ست،�ن  ان�ج�   ک�   ا �گروە و    ک�فرد،    ک�بر دوش    ت�مسئول

ح ده   ایت �پرسش  پاسخ  خود  قلب  ا  خط ک�ش   نیا  ی: که کجاد �در  و    ،تبا�  ،��تار طرف    د؟�استادە�روشن  فساد 

 
گ

   ا �  ؟�خورد�
گ

  ران؟ یطرف ا  ا �  ؟اسال�  یطرف جمهور   د؟�استادە�کدام طرف ا  ؟رفاە و آبادای�   د،�ام  ،طرف نور، زند�

   د؟�هست یحا�� به انجام چه کار  رانینجات ا یبرا

� چ  ا �آ  د؟�استادە� : کجا اپرسم�  ا��س  یوها�ی نخبگان و ن  از   ا �آ  د؟�خواه و حکومت مردم بر مردم �  یجز آزاد  ی�ی

  د؟ �شناس� من� کشورمان از اه�   ی�ی باز�سگ یهمدالنه برا یجز همکار  را�



 

 روز انتخاب است.  امروز 

با    خواهم�و    کنمدراز �   یار � شان دست    ا��س  ش�خواە، فارغ از گذشته و گرا  دمکرا�  ا��س  یوها�ی به همه ن  من

� اختالفات و خود بزرگ ب  . رانیهدف متمرکز شوند: نجات ا ک� یرو  ،یی جو یو برتر  ی� یکنار گذاشنت

  د؟�اە ستاد�خا� پا� کدام طرف ا نیا یهاروز  ن�ت� شما را قضاوت خواهند کرد که در حساس ندگان یو آ خ �ــــتار 

  جانفشای� که با    هی� یاست. م  هنمانیم  ار��   ت�شما ��ازان وطن، دفاع از تمام  فه�: وظم�گ� �  امار��ش   هنانیمهم  به

 
گ

قدرت، آب و  حفظ    یبرا  ، فرزندا�ش، تا�نون پابرجا ماندە است. امروز که حکومت اسال�  ن�ت� �ی دل  و از خودگذشت�

به ب ب  فه�وظ  کند،�  ک�شل  دفاعمردم یب   یاست و برو   وا�ذار کردە  گانه�خا� کشور را  و    زمای� از هر    ش�شما  دفاع 

 �ک��گر است.  م�در برابر رژ  رانیحفاظت از ملت ا

 ش�ت �ب  ت� و فساد و جنا  یدوز مال ان  که به اصطالح �داران سپاە تنها در یپ   د �نیبن�  ا �: آ پرسم�  جیبدنه سپاە و �س  از 

 و �داران دزد قرار گرفته است؟  ان�از روحان هستند؟ و ثروت و قدرت در انحصار گرو�

   یهاکه دخالت  د �نیبن�   ا �آ
گ

عمال و سپاە    جیمردم و همه ارکان کشور ممل�ت را فلج کردە و �س  سپاە در همه شئون زند�

گروگان آنها چگونه    ندەیکه آ  د �نیو بب  د �اند؟ به چشمان فرزندان خود نگاە کنشدە  ل�ضد مردم و کشور تبد  یی به نهادها

  د؟�استادە �: کدام طرف اپرسند از شما � دانتانفاسد شدە است. فرزن یاعدە منافع شخ�

اضات و نافرمای�   یوز �ی پ  �ی مس در .  م�بزن  وند یمختلف کشور بهم پرا در نقاط    مدی�   یهامشخص است: اعتصابات و اع�ت

حلقه یواحدها محالت  و  ده  یهاکار  شکل  را  اض  اع�ت نافرمای�   م�کوچک  تبل  مدی�   و  شکلش  هر  در  از  م�کن غی را   .

ان مم�کن  بای� ی�شت  دیت �و عق  ا��س  ان�اعتصاب کنندگان و زندان  یهاخانوادە امروز  را که    یی آنها   ژە�ب�   دای� �و م  ای� �. ره�ب

م نگذار   یهاله��شت  تنها  از کشور در رساندن صدام �زندان هستند،  در خارج  با مردم داخل و در صورت    ی.  امکان 

 . م�خود عمل کن هی� یم  فه�به وظ ازمندند �که ن  یی از آنها ما�  بای� ی�شت

ط موفق  نیشکل دادن به ا  در  اض، �ش  یآزاد فردا برا  رانیاست. ا  گر �دک�  د �ما در تحمل آرا و عقا  ت�شبکه بزرگ اع�ت

شما   یکه بدست توانا  یآزاد  رانیخود شهروند درجه دو نخواهد بود. در ا  یهاباور   ل�به دل  چکس�همه جا دارد و ه 

 نخواهد شد.  مال� اپ ت�حکومت ا���  یاز سو  ت�ساخته خواهد شد، حقوق اقل

  ار ��س  ا��در مق  م�تواناست که �  نگونهی. ام�ومندت� �ی و از �ک��گران ن   م�شمار   که ما باهم و در کنار هم یب   م �کن  باور 

� قدرت ما در هم ن�. بزرگ�ت م��ی را از �ک��گران باز �س بگ ها ابان �بزرگ�ت از قبل، خ  واژە است: «ما»  نی

اض شما را � یو صدا امروز چشم به تالش شما دوخته است که جامعه جهای�   د �بدان گر  نظارەشما را  کار �و پ شنود اع�ت

 است. 

  هنانم،یمهم

همدوش راە همدوش و همگام شما    نیشما باشم و در ا  یبودە و خواهد بود که مدافع حقوق و آزاد  نیا  شه�من هم  تالش

  � ی حقوق بدزنان کشورم از    نمیبب  خواهم کند، ن�  ل�کودک بل�چ در ک�پ تحص  نمیبب  خواهمچون ن�  ستم�اشما �

ردم کول�ب   نم یبب  خواهممحروم باشند، ن�
�
خط فقر    ر �باز�شستگان ز کارگران کشورم و    نمیبب  خواهمن�  ند،ک  یهموطن ک

 
گ

خ�ج شود.    گر �د  یدر کشورهافروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و    گانه�کشورم به ب  نمیبب  خواهمکنند. ن�  زند�

ا  نمیبب  خواهمن� ا  رای� یجوان  تبع  نیبخاطر  یب   ض�همه     ،عدالیت   و 
گ

اف�د� نا    دچار  پ  ود،ش  ید�امو   ش �امدها �که 

 . م�است که امروز شاهد ان هست فراوای�  اجتما� یهاب �آس



 

از آن سخن گفتم عهد  ی� �ن�   مان�پ ب  یکه در آغاز  � است  ا  ه�همه مردم. در سا  نی به  به    توان�  ن،�ن�   مان�پ  نیعمل 

فت�پ  �ی که کشور را در مس  یاندەیبود. آ  دوار �روشن ام  یاندە یآ آن را   اقت�که شما ل  یاندەیو توسعه قرار دهد. آ  �ش

 . د �دار 

ا  یی کشورها   هستند  �ش به  تعهد  با  �   حی صح  ط�که  رشد  به  موفق  عادالنه،     یاقتصاد  ع �ــــو 
گ

زند� سطح  بردن  باال    و 

ط را در    ت�رعا  ک�بالت  یهادولت  ،یاز شورو   ینمونه بالفاصله �س از آزاد  یاند. براشهروندا�شان شدە دستور پنج �ش

� کارگر و کارمند، تضم  ت� رفاە و امن  ولت،بودجه د  ت�شفاف  ،نظام ما�   ت�کارشان قرار دادند. شفاف و    ت�مال�حقوق    نی

 . یو تجار  اختالفات ما�  در حل طرف�ب یو قبول قواعد داور  گذار ه ��ما

وط، موض�ع قواعد و شاخص نیتعهد کشورها به ا یی آزماراسیت  امروزە � پنج نهاد معت�ب ب یها�ش  است.  المل�نی

 .ِاف) .یت ی(اف.اِ  اقدام ما�  ژە�گروە و   اول

� سازمان مشارکت ب دوم  .) .یپ .یب ی(آ یابودجه  المل�نی

� سازمان ب  سوم  .ِال.او.) یکار (آ  المل�نی

� آژا�س چند جانبه تضم  چهارم  )  گا�. می.اِ .�ب ی(ام.ا یگذار ه ��ما نی

 .). .� استکهلم (اس.� یداور  یتو یپنجم ا�ست و 

موجب .اف. است که  .یت یاف.ا  اە�س  ست�کشورمان در ل  ،ما�   ت�امروز کجا قرار گرفته [است]؟ از نظر شفاف  رانیا  اما 

 . شود � رای� یا یهامعامالت بنگاە یبرا یی باال  یهانه�تنگ و مسبب ه�   یهات �محدود

 گذار ه ��ماکارگر و    ت�بار بودن امنباالتر از آن برسد. رقت  ا �  ۶۰امروز به نمرە    � �از تار   د � با  رانیبودجه، ا  ت�نظر شفاف  از 

 .]باشد[� حیاز توض از �نیب امروز بر همه آشکار است و  رانیدر ا د �و قدرت خ�  د �تول یی قهقرا �ی و س

 

  هموطنانم،

از    ش�ت �ببه مراتب    ��با منابع طب  رانی. اد �انگار تر از آن است که �از فقر و ظلم، سادە  ،ید�و ناام  اس�برون رفت از    راە

ط، با جلب �ما  نیبا تعهد به ا  تواند �  ک�بالت  یکشورها مدرن    ت�� یمدو    یتکنولوژ   ،و خار�ب   داخ�  یگذار ه �پنج �ش

ها  و درآمد   د �اقتصاد، تول  یی را که شهرە جهان هستند پر �شاط کند و با شکوفا   رای� یا  یارا به کشور رهنمون کند. استعداده 

د.   را باال ب�ب

فدا  را    ش� جان خ�   هنیم  یو �فراز   یکه در راە آزاد  ای� �ی و همه دل   کتا �از ستار تا ن  ا �از ندا تا پ�   رانینام ا  د �جاو   فرزندان

کدام راە شما هر    نی. در ام�ما است که خواست آنها را بر آوردە کن  فه�وظ  نکیما هستند. ا  مای� �پکردند، در انتظار هم

ا  د � کاوە هست  ک� ن  ی و دالور   یا�ار به فد  رانیو  بازگشت  تا    هنیم  یآزاد  یبرا  مان�پهمراە و هم  یی هادارد. کاوە  از �شما 

 . رانیعظمت ا

 

 

 ران یا ندەیپا

  یپهلو  رضا 

 ۱۳۹۹هفتم مهر ماە  دوشنبه


