زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی
ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی در ﺳﺎل  ١٣٣٣در ﺷﯿﺮاز و ﺟﻮار آراﻣﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺮان
ﺳﻌﺪی ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد.
ﻓﻘﻂ ﺳﮫ ﺳﺎل داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺪرش ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻗﺘﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از  ١٨ﻣﺎه
ﺣﺒﺲ ﺑﺎ ﺗﻼش وﮐﻼء ﺧﻮد ﺗﺒﺮﺋﮫ ﮔﺸﺖ  ،ﻣﺸﺎھﺪه دﻓﺎع وﮐﻼ ﭘﺪر اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﮫ را در ذھﻦ ﻗﺎﺳﻢ
 ۴/۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد زد ﺗﺎ او ھﻢ وﮐﯿﻞ ﺷﻮد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺰرﻋﮫ ھﻤﺮاه ﭘﺪر ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد و
از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ھﻢ آﻣﯿﺨﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﮫ وﮐﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ در رﺷﺘﮫ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دو داﻧﺸﮕﺎه
دارای رﺷﺘﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر ﺑﻮد از طﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ،وی درﺳﺎل دوم
داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ازدواج ﮐﺮد و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق را در ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﺑﺎ رد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ١٣) ۵٨ﻣﯽ  (١٩٧٩ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ رﻓﺖ.
وی ﺳﭙﺲ در دوره دﮐﺘﺮا ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل
) (١٣۶٠ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﮫ وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺪ.
وی دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان در اروﭘﺎ را ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ از
دﻋﺎوی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان
در اروﭘﺎ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻓﺎع از دﻋﺎوی اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ﺑﮫ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان در ﻻھﮫ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ در دﯾﻮان ﻻھﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻋﺎوی اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﯾﺮان دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﺧﺬ دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در دوره دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق
در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ اداﻣﮫ داد و ﭼﻮن داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺘﺎد ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮد
ﺑﮫ ﺷﯿﺮاز ﻋﺰﯾﻤﺖ و در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ .وی در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﯿﺮاز ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ھﯿﺌﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎدر ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه را ﮐﮫ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ھﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل و در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﺟﻮ اﻧﻘﻼب
از ﺧﺪﻣﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﮫ ﮐﺎر در داﻧﺸﮕﺎه اﻋﺎده ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮد و اﺑﺘﺪا در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و ﺳﭙﺲ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .وی در داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق
وﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان در دﭘﺎرﺗﻤﺎن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ  ،دروس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﺪرﺗﮭﺎی
ﺑﺰرگ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﮑﺮد.
در دوره ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﻣﺪت  ٨ﺳﺎل ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮭﻤﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ھﺎ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و در
راﺳﺘﺎی وظﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺟﺪی از ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت اطﻼﻋﺎت و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﭘﺮداﺧﺖ.
در آﺳﺘﺎﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎرم ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ آراء ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮر و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اول ﺷﯿﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ ﺷﻮرش ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ و او را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدم و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
وزارت اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ و ھﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻠﮭﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان
)ﻗﺘﻠﮭﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ( ﺑﻮد ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮای رد اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﮫ اش ﺑﮫ ﻋﻤﻞ اوردﻧﺪ.
وﻟﯽ دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ وی در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻮطﺌﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﮫ اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﮭﻢ زدن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﮫ وی
ﺑﺎ دﺳﯿﺴﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوه )ﺳﻌﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ( در وزارت اطﻼﻋﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻨﺎﭼﺎر در ﭘﺮوﻧﺪه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ وی ﺧﺎﺗﻤﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﮑﺮد
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ در ﺑﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ اﻋﺪاﻣﺶ را ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
وی در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎرم در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺖ .اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﮭﺎى ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ
دﻗﯿﻖ و ﺻﺮﯾﺢ او ﺑﮫ زودى ﭼﮭﺮه اى ﺑﯿﺪار ﮔﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از او اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد و ﻧﻄﻘﮭﺎى او ﺑﮫ
ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎرى ﮐﮫ ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد ﻓﺮﯾﺎدھﺎى ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪى ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :
ﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺷﻌﻮرﻣﺎن ﭘﯿﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﮫ .
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ارز ﻧﯿﺴﺖ ,ﻋُﺮﺿﮫ اﺳﺖ.
ﮐﺎرھﺎى ﺑﺰرگ را ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد ﮐﻮﭼﮏ ﺳﭙﺮده اﯾﻢ.

ﭼﮭﺎر ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده را ﻋﻤﻼ از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج و ﺑﺠﺎى آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺮاﻗﻰ و اﻓﻐﺎﻧﻰ وارد ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﯾﻢ.
آﺧﻮﻧﺪى ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻰ رﻓﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺰ  ١٥ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ از ﮐﺠﺎ آورده؟
ﺑﺠﺎى آﻧﮑﮫ ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ و ﭘﺮﺳﻨﻞ اطﻼﻋﺎت ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮى ﺑﺎﺷﻨﺪ دادﮔﺴﺘﺮى ﺿﺎﺑﻂ
آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر او ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻔﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮارد ﻣﺘﻀﺎد وﺟﻮد دارد و ﮔﻔﺖ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ
از ﺷﺎه ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳﯿﺪه و در زﻣﺎن آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﻰ ﻧﯿﺰ از او ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه و اﮐﻨﻮن از آﻗﺎى ﺧﺎﻣﻨﮫ اى
ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻠﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرس طﻰ اطﻼﻋﯿﮫ اى رﺳﻤﻰ او را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺷﯿﺮاز و ﺑﺨﺶ
ﻋﻈﯿﻤﻰ از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﮫ او ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ ھﺎى ﺗﮭﺮان و ﺷﯿﺮاز ﻋﻠﯿﮫ او
ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺳﺮدھﻨﺪ و راھﭙﯿﻤﺎﯾﻰ ھﺎﯾﻰ ﻋﻠﯿﮫ او ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ﺣﺰب ﷲ ﺑﮫ
ﺳﺮ ﮐﺮدﮔﻰ ﺣﺎج ﺑﺨﺸﻰ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را از ﭘﺎى در آورﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪى ﭼﻮن ﮐﻮه
دﻣﺎوﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪارى ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺸﺎى ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻣﺮدﻣﻰ ھﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺮدﻣﻰ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
آرى او ﺑﺎز ھﻢ ﻓﺮﯾﺎد زد اﯾﻦ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﻰ دارد ﮐﮫ از وزارت اطﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ  , ... ,ﺑﮫ ﺗﺠﺎرت  ,ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ دارى و ﻣﻌﺪن دارى ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
؟!!!!! ﮔﻮﺋﻰ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎﻣﻰ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرت روى آورده اﻧﺪ از ﺗﺠﺎرت ﺑﮫ آدم
ﮐﺸﻰ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻗﺘﻞ ھﺎى زﻧﺠﯿﺮه اى را ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ آورد .ﺑﮭﺮ
ﺣﺎل وى ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮد ﺳﺮ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ذﯾﻨﻔﻊ را ﻋﻠﯿﮫ او ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ,ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺗﻌﮭﺪاﺗﻰ داﺷﺖ ﮐﮫ
اﯾﻔﺎى آن ﺗﻌﮭﺪات ﺟﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺮگ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻻﺧﺮه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﺳﺮ
و از طﺮﯾﻖ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻰ دﺑﯿﺮ ﺷﻮراى ﻧﮕﮭﺒﺎن و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖ او رد ﺷﺪ ﺗﺎ از ورود
ﻣﺠﺪد او ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد و ﺧﻮاب آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﻄﻘﮭﺎى آﺗﺸﯿﻦ او آﺷﻔﺘﮫ ﻧﺸﻮد اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﺧﻮد ﺳﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ وى ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ﺑﺮاى ﺗﺮور ﺷﻌﻠﮫ
ﺳﻌﺪى ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه  ,اﻓﺸﺎى ﻗﺘﻞ ھﺎى زﻧﺠﯿﺮه اى ﻣﻮﻗﺘﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺮور او را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻮد  .در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮭﺎرم ﺻﻼﺣﯿﺖ وی ﺑﺮای دوره ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
وزارت اطﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن رد ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮدﺳﺮ وزارت اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻠﮭﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺮور ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی را ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.

ﺻﺪھﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ رادﯾﻮھﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮭﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد و
اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺮ ﺳﺨﺘﺎﻧﮫ ،ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رھﺒﺮان اﭘﻮزﺳﯿﻮن اﯾﺮان ﻗﺮار
داد.
ﯾﮑﯽ ازﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﮫ وی در ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﮫ رھﺒﺮ اﯾﺮان ﺣﺠﺖ اﻹﺳﻼم
ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﮐﮫ
ﺑﺎزﺗﺎب زﯾﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺪﺗﯽ وی را در زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ
ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای را رھﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ و ادﻋﺎی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ او را ﻗﻼﺑﯽ و ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ وی را ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار داد.
)ﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی (

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎى او در اﻣﺮ ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ از وى ﮐﺸﺎورزى ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺣﻀﻮر او در ﺻﺤﺮا
روﺣﯿﮫ اى ﺑﻰ ﺑﺎک ﺑﮫ او ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪ وی ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﯾﺮان ﺷﯿﺦ اﺟﻞ ﺳﻌﺪى
ﻗﺮﯾﺤﮫ ﺷﺎﻋﺮى او را ﭘﺮورش داده اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎرى از اﺷﻌﺎر او ﮐﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﺪ اوﺿﺎع اﺳﻔﺒﺎر
ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ان در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪى ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ درﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ آﻗﺎى ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزه را دارد و ﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮان
ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح طﻠﺐ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮاردى از ﭘﯿﺸﺘﺎزان زورﻣﺪارى و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ -ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﭼﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ را دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت اﺟﺎزه ﺗﺤﻘﻖ آﻧﺮا ﻣﻰ دھﺪ ,اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﻰ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
طﺮح ﺗﺌﻮرى )ﻣﺮﺣﻮم إﺻﻼﺣﺎت( ﺧﺒﺮ از ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح طﻠﺐ اﯾﺮان را داد.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﻤﮫ ظﻠﻢ ﯾﮏ ﺗﻨﮫ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ
ﻣﺮدم درﻣﻘﺎﺑﻞ رھﺒﺮی و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ١٣٨٨
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ وی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﮐﮫ از ﺣﻀﻮر وی إﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ زﯾﺎد
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ رد واﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر وی را دراﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و وی را ﭘﺲ از ﺣﻮادث
١٣٨٨ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رواﻧﮫ زﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﺒﺎر ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ در زﻧﺪان
اوﯾﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ
اﺧﺮاج ﺷﺪ .وی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری  ١٣٩٢ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﺳﺘﺎﻧﮫ ﮐﺎھﺶ  ۵٠٪ﺳﮭﻢ اﯾﺮان
ﺑﮫ  ١٣٪در  ٢۶ﻣﺮداد  ٩٧ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﯿﭙﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و
ﮐﺮاﻣﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و دواﺗﯽ ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت

اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮑﮭﺒﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،وی ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯽ
ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق رھﺒﺮ ﻧﮭﺼﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان روز آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﺎﯾﺪ وﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮد واز ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وی را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وی
ﻓﺮدای ان روز ﺑﮫ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ وﮐﺎﻟﺖ در ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ،ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﮫ زﻧﺪان ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﮫ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﻘﺮ زﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و
در ﻧﮭﺎﯾﺖ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ  ۶ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﮫ  ١۵اﻧﻘﻼب ﺗﮭﺮان ﺑﮫ
ﺗﺼﺪی اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی در ﺳﺎل  ١٣٩۶ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ از رﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﻧﻤﻮد
و رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ دور از ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﮫ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﮐﮫ :ﺗﻮ ﭼﮑﺎره ھﺴﺘﯽ ﮐﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و ﺷﺮط ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
در اﻧﺘﺨﺎب وی اﯾﻦ ﺑﻮد ،دﮐﺘﺮ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺳﺮ ﮔﺸﺎده ﺑﮫ رﺋﯿﺲ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن أﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راﺟﺐ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ و ﻧﯿﺰاﺻﻮل ﻣﻮﺑﻮط ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار
داد و ﺑﺎ طﺮح دو ﭘﺮﺳﺶ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ داد ﺗﺎ وی را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ
ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﺣﺒﺲ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﻌﺒﮫ  ٢۶ﺗﮭﺮان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد.
اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد.
 :١ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﮫ ﺻﯿﻘﮫ ای اﺳﺖ و در ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 :٢ﺗﺎ ﮐﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی ﮐﮫ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد وﻣﻠﺖ را از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع
ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﺎ طﺮﺣﯽ ﻧﻮ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺟﻤﮭﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﺮان
در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺳﺎل  ١٣٩٩اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﮫ راه ﺳﻮم  ،راه ﻧﺠﺎت اﯾﺮان
طﺮح اﻧﺪﯾﺸﮫ راه ﺳﻮم  ،راه ﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﯾﮕﺎﻧﮫ طﺮﺣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ طﺮﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ
ان در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﺪاف را ﺑﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﺮاﻧﺪازی و ﻋﺒﻮر از
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺮای اﻧﮭﺎ ﻣﺤﯿﺎ ﻣﯿﺸﻮد .ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادخ ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻤﯿﮕﺬرد ،ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و

ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان از دﮐﺘﺮ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ رھﺒﺮان اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﻧﺎم
ﺑﺮد.
ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪى ﺑﺎ ﺧﻮد و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﻋﮭﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ﺗﺎ اﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺮای ازادی اﯾﺮان
از ظﻠﻢ وﺳﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺎن وی اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ وی را ھﻤﺮاھﯽ و
راه وی را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ظﻠﻢ و ﺟﮭﻞ ﭘﺎﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان

درﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ روی ﻟﯿﻨﮑﮭﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ

)ﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻌﻠﮫ ﺳﻌﺪی(

)ﻣﻨﺸﻮر اﻧﺪﯾﺸﮫ راه ﺳﻮم  ،راه ﻧﺠﺎت اﯾﺮان(

