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آریَ ریتص

فرياد ما
پِجً ٌیضام ظاك رهام ٌصادف اظت ةا پاُضدهٍیَ ظاىصهز خٍاظه ػهادة دنتور ُجیب اهلل رئیط جٍهور كهصٌام
افغاُعتام .ایِم ةعس از ظپصو ػسم پاُضدن ظاك از فاجعه هوىِاک توظیه ػهادة رهتص ظیاظى علیستى ٌام ،اه ةعِوام
ػزصیت ةصجعته ه ُیم ُال تاریذ ٌعاصص ٌام جایگان ظتصگى را در كيوب ٌصدٌام ظصزٌیَ ٌام ةزود ارتصاص دادن
اظت .اه دیگص ٌصز هاو كضاهة هاو ددػٍِاُه خصیفام ظوگِس روردن ٌیهَ ه ٌصدل ٌام را گععته ه ػتح ظالیى اش در
هراو خٍایت رورػیس ةص هراق افتزاراة تاریذ ٌیهَ ٌام ٌیسررؼسُ .جیب ػیصٌصد افتزار ه ٌتاهاة خهایت هاظت،
نه ةصخق ُعو هاو ةعسو ایَ ٌصزهةول ةا اىهال از اُسیؼته هاو هاال ه ٌتارزاة رعتگى ُاپشیص اه ةصاو رظیسم ةه ٌفاهیً
عاىى آزادو ه اُعاُیت ةص كسل هاو خم ػسن ه ٌاُسگار اه در جادن ُاهٍوار پیهار ه ٌتارزن گال رواهِس ةصداػت ه ران اه
را ةا ٌتاُت ه دىیصو ،ةا اظتلاٌت ه ظصةيِسو ةه پیغ تعلیب رواهِس نصد  .ةاآُهه كافيه راهیام اش ةا ىجال گعیزتگى
ةى ٌاُِسو ػایس ةصاو هٍیغ از هً پاػیسن ةاػس ،هىى ةاز هً اه ةصاو هٍه ایَ كافيه اىگو ه ٌسك پاةصجاظت نه هٍه
هٍصزٌام نارهام ظوفاُضدن اش در دػوار تصیَ ىدظاة خیاة ػام ةصاو ةیصهم آٌسم از زیص آهار ٌؼهالة ه پصاةيً ها ةه
دنتوریَ ُجیب اهلل ٌصاجعه ٌیهِِس  .اُسیؼه ُجیب خاصو ةیغ از ظه دهه تالش ةصاو ران یافت ةه ٌوهتت ةضرگ اىهى
یعِى آزادو ه آزاد اُسیؼیسم اظت  .تجصةه ُجیب هاالتصیَ ه پویاتصیَ خاصو ةصداػت ها ه اظتِتاط ها از خلایق عیِى

ٌیهَ ه جهاُیعت نه ظیاظت ها در آم ثتاة ُساػته ه ظتصاتیژو ٌيت ها هص ىدظه در ُوظام كصار دارد  ..ه اٌا ُ .ال
ُجیب ُال صيح اظت صساو ُجیب صساو ةهصهزیعت ،فصیاد ُجیب فصیاد یم افغاُعتام آزاد،
ٌعتلو ،كوو ه ٌتعهس ةه ارزش هاو جاٌعه ٌسُیعت .تِها اهظت نه ةص كيب ها خهوٌت ٌیهِس ه
ٌصدل كسر ػِاس افغاُعتام اه را ٌى ظتایِس ه تلسیصش ٌیهِِس ...جایگان ػایعته اه ةه گفته رودش در تاریذ
 ,در ٌعِى  ,در جالیغ اُسیؼه ها ه در اُجال تعهساة ٌيى ه ةیَ اىٍييى نه ةصاو ٌصدل نؼور ه جهاُیام ارایه داػته ةود،
ةا گشػت هص رهز در پصتو ُور رورػیس تاةام ٌیؼود  ...ه ایَ افتزار ةضرگیعت نه ُهضت چپ دٌونصاتیم نؼور در تدت
پوػغ ایَ اٌتیاز آُصا ُصیب ػسن اظت  .ظازٌام دٌونصاتیم جواُام افغاُعتام افتزار دارد نه یم كسل هً از ران ه
آرٌام رفتگام ه روم رفتگام رعوط فهصو تصكى ه تعاىى ٌیهَ عسهك ُهصدن ،ةيهه ةا جعارة ه ایٍاُسارو ةى ٌاُِس ران
پسرام رویغ را ةصغً فصاز ه ُؼیب تهوع آهر پیهار ه ٌتارزن جاُتازاُه تعلیب ٌیٍِایِس  .رزٌِسگام ةى ةاک ه جعارتگص
ظازٌام دٌونصاتیم جواُام افغاُعتام تعهس ٍُودن اُس نه:
ةصاو تدلق آرٌاُهاو هاال ،اهساف ػهوهٍِس ه علایس ظتصگ ُهضت چپ دٌونصاتیم در رط ٌلسل دفاع ه خصاظت از
ارزش هاو ُتصد ه ٌتارزن پیهارگصام دیصهزو ُهضت ٌصداُه هار ایعتادن اُس  .ایَ ٌتارزن ُه تِها رصيت ٌعٍوك ضس
ارتجاعى داػته اظت ،ةيهه پیهاریعت ةى اٌام ،ةصضس ظتوم هاو پِجً در درهم ُهضت نه ةصخق هٍعام اظت ةا
دػٍِام ران ٌا  .از ایِصه ةجاظت نه ران ه رهش ٌتارزن در اةعاد گوُاگوم آم ٌورد تجسیس كصار دادن ػود ،ه ظٍت ه ظویى
در آم ُؼاُه گصدد تا ةصاو رظیسم ةه هسف ٌلسس از در ظتصن گى ه پانى ةه پیغ رهیً .ةسیهى اظت نه ایَ جادن ظتیعتا،
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هٍوار ه عارو از فصاز ه ُؼیب ُزواهس ةود ،ه ٌؼهالة ه پصاةيً هاو ُاػى از دظایط ه توظیه ها در هص ىدظه ظایه هار
ٌا را تعلیب رواهس نصد  ...پط ةصٌاظت تا ةا ةهارگیصو تٍال ُیصه ه توام نارو در جعتجوو ظصكى ةاػیً نه ظازٌام ةه
رػس ه ةاىِسگى دیصهزو ُایو آیس  ...چِیَ اظت آرٌام رزٌِسگام كهصٌام ه جعور ظازٌام دٌونصاتیم جواُام افغاُعتام .
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