
 

       

 

 

 

 

 از ربگزاری انتخابات رد اریانایپم ریاست شورای ملی اریان بعد 

 هم میهنان عزیزم،

روزی که گذشت، گروهی از شما به امید اصالحات برای دستیابی به مطالبات حداقلی به صندوق های رای  

 جمهوری اسالمی پیوستید.

ید و به به همان نسبت گروه چشمگیری از شما با ندادن رای، اعتراض خود را به شرایط موجود نشان داد

 دنبال تغییر بنیادین برای ایرانی نوین با یکدیگر همصدا شدید.

سخن من امروز با هر دو جناح است، درنهایت فراموش نکنیم هر دو گروهِ رای دهنده و یا رای ندهنده، با 

 هم یک ملت را تشکیل می دهیم: ملت بزرگ ایران 

 و همگی دل در گرو وطن داریم. 

در آغاز دست آن دسته از هم میهنان ارزشی که با رای ندادن، رای و انتخاب خود را برای دستیابی به 

 آرمان های ملی محفوظ نگه داشته اند می فشارم.

 چرا که ما آرمانی داریم:

 باورها، و ادیان همه آزادی تضمین با حکومتی نهادهای از دین نهاد جدایی -

 د سالم و بازار آزاد، اقتصا -

 افزایش توانایی های علمی و تکنولوژی کشور -

 ارتقای جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در رده بیست کشور نخست در دهکده جهانی -



-  

 برقراری عدالت اجتماعی،  -

 باال بردن سطح رفاه عمومی بطور برابر برای هر ایرانی، -

 سالگی، ۱۸ آموزش رایگان برای هرفرزند ایرانی تا -

 پاسداری از زیست بوم و بام کشورمان و تامین توسعه پایدار -

 لغو اعدام و منع هرگونه شکنجه -

برابری حقوق کامل شهروندان ایران از هر تیره و تبار، باور و اعتقاد سیاسی، مذهبی و  -

 فرهنگی که باشیم

 اجتماعی و فرهنگی برابری حقوق زنان با مردان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، -

 آزادی اندیشه و بیان، -

 آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران،  -

 حق دسترسی آزاد به اطالعات برای هر شهروند ایرانی، -

 

ما آرمان هایی داریم و این مهم تنها در چارچوب یک حکومت پارلمانی گیتی گرا مبتنی بر سازمان دهی 

آنجا که هر سه قوا با استقالل کامل به امور کشوری می پردازند، میسر خواهد اداری و سیاسی غیرمتمرکز، 

 شد.

کلیت نهاد والیت فقیه جمهوری « رد » نمایش و همبستگی شما برای رای ندادن در انتخابات دیروز و 

 اسالمی، آغاز شکوهمندی است برای پیش رفتن بسوی دستیابی به آرمانهای ملی مان.

******************* 

هم میهنانم، شما که دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، با امید به اصالحات و دستیابی به مطالبات حداقلی 

 به پای صندوق های رای رفتید، امروز رسالتی بر دوش دارید که بسیار پراهمیت است.

گران است، حقوق شهروندی  انتظار می رود که از فردا سکوت نکنید و در قبال رایتان، که هزینه آن بسیار

 هر ایرانی را از منتخبین خود مطالبه کنید. 

 اکنون مسئولیت سنگینی بردوش شماست تا صدای کنشگران مدنی و سیاسی باشید. 



 

آن شب که کنسرتی ممنوع می شود، به احترام رایی که دادید، دیوارهای ممنوعه را با صدای اعتراض خود 

 بشکنید.

ی بی گناه به طناب دار آویخته می شود، رایتان می بایست طناب های دار را از هم آن زمان که ریحانه ا

 پاره پاره کند. 

با آنها که بر کرامت خود ایستادگی می کنند و شبانه روز در جلوی دیوارهای بلند اوین فریاد آزادی را سر 

 داده اند، همراه باشید و میله های زندان ها را بشکنید.

رای خود، شالق ها را از دستان جالدان بگیرید، خبری از سعید برای پدرش بیاورید. و پیام به حرمت خود و 

 آزادی امید را به سیمین هدیه کنید.

 شمعی بر دست بگیرید و شب های مادران ستم دیده را روشن کنید.

و پیگیر وضعیت سراغی از فرزندان روستایی که در سیستان و بلوچستان همه مردانش اعدام شده اند بگیرید 

 اسفبار مدارس کردستان باشید. 

 هزینه سنگین رایتان را دادخواهی کنید.

******************* 

در پایان، یادآوری می کنم که ما همه با هم یک ملت هستیم و با تاریخ کهن سرزمینی با مرزهای پرگهر، 

 هویت بزرگی به نام ایران را با افتخار زنده نگه داشته ایم. 

 اراده ای ملی با فلسفه آشتی ملی برای دستیابی به آرمان های ملی برای ایران نوین در کنار هم می مانیم.با 
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