ز ُﺑﺪه ٔ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﺷﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻨﮓ
ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر*
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و
ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺟﺪی ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ
و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮد و از ﻫﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
در ﺳﻬﭙﺮ ﺗﻮﻓﺎن زا و رﻋﺪ آﺳﺎی ﻧﻬﻀﺖ آزادیﺧﻮاﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ اﯾﺮان
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺎن ارﺟﮕﺬاری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﯿﻬﻦ ﺷﺪﻧﺪ و در دﯾﺎر ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪÂÂÂÂ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورزﺻﺪر از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ او را در ردﯾﻒ اﻓﺮاد
ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ
ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود ﻧﯿﺎورد.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﺑﺪه ٔ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﺷﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز
ﺻﺪر را ﮐﻪ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ  ۱۴ – ۱۳۹۱ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۳ﻣﺎ را
ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰاﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺘﺎده و ﺧﺎﮐﯽ
ﺑﻮد .ﭘﺸﺘﮑﺎری ﺑﺰرگ داﺷﺖ ،در رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ،اﻣﺎ در
ﻗﺒﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ از اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
در ﺳﺨﻨﻮری ﺻﻤﯿﻤﯽ و در اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﻨﻄﻖ دارای اﺳﺘﻌﺪادی ﺷﮕﺮف ﺑﻮد .در
دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﻫﺮ دل ﭘﺎﮐﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮد دﻟﯽ ﭘﺎک و ﭘﺮ اﺣﺴﺎس داﺷﺖ و از ﻧﺎﺣﻘﯽﻫﺎ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻫﺎ
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺴﺲ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ،از ﺷﻤﺎل
ﺗﺎ ﺟﻨﻮب و از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از او ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮی وﯾﮋه
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و در آن ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ وﺳﻮاس داﺷﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ ،اﯾﻦ “ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻓﺮاوان ﺗﻮاﻧﺴﺖ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﺰﻧﺪ“ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
اﯾﺮان را در ﭘﺎرﯾﺲ” ﺑﻪوﺟﻮد آورد .ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ زﺣﻤﺖ ،آﻧﺮا
ﺑﻪ ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ واﮔﺬار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻪ “ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﻫﻠﻨﺪ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
او ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ارزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎب “ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺼﺪق در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اﯾﺮان” )ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﻤﯿﺪ اﮐﺒﺮی( و “ﭼﻬﺎر
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺠﺪد ،ﻣﻠﯿﺖ ،دﯾﻦ و آزادی ” ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
اوﺳﺖ.
ﺳﺮﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در زﻣﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ،دراواﺧﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﯽ واواﺋﻞ
ﺳﺎل ﻫﺎی ﭼﻬﻞ ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻀﻮﯾﺘﺶ در ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻣﺘﺮﻗﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽداد .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ واﻧﻔﺴﺎ ﮐﻪ ازﻫﺮ ﺳﻮی ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان زده ﻣﯽﺷﻮد،
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورزﺻﺪر در ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﺮﮔﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻮد ،او
اﺳﺘﻘﻼل را از رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار روزﻣﺮة ﺧﻮد ﺷﺮوع و آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﺮان ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﮑﻮﻻ ر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ،
ﭘﺲ ﻣﺪاﻓﻊ آزادی و ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﺖ
ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮕﯿﺶ ﺑﻮد.
در ﻧﻈﺮش ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺪاوم ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و
ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﺮد ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﻫﺮ وﻗﺖ و ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺟﺪی ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖ
و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮد و از ﻫﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﭘﺮوژه اﺻﻼح ِ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن او را ﺑﺮ آن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺑﺸﻮد.
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﯾﺶ در اﯾﺠﺎد “ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮاتو ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان” در
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ ﻧﺤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮفداران ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ ،دﯾﻦ ﺑﺎوران ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ و ﭼﭗ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاتو
آزادیﺧﻮاه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻈﺎﻫﺮات

ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻔﺲ در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد.
اﻫﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻮد و از اﻧﻔﺼﺎل ﮔﺮﯾﺰان؛ ﻫﻤﻮاره از “ﭼﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ”
ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﯽ ادﻋﺎی آزادی ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر رﻓﺖ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻮدﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ زﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎد ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻣﺤﺾ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺳﯿﺎه را ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد ،ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ…
ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺗﻤﺎم ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور دادم.
اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﻣﺮدی ازﺳﻼﻟﻪ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن،
اﯾﻦ دوﺳﺖ ،دوﺳﺘﯽ در اﺧﻼص ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ،
اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﻬﻦ ،درﻋﺸﻖ وﻓﺎدار،
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﺮدم ،در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﯾﺜﺎر،
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز آزادﯾﺨﻮاه ،در آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ،
اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه ،درﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮدﻣﯽ،
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ،اﻣﺎ ﺑﯽ ادﻋﺎ،
… و اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ اش ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد ،اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮگ را از ﭘﺎی درآورد ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮ دﯾﻮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ
و ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰش در ﺧﺎﻃﺮه زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺟﺎن ﺻﺪای ﻧﺎزﻧﯿﻨﺖ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻦ زﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ  ۱۴ – ۱۳۹۱ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۳ﺳﺎﻋﺖ ۱۲

آری ﻫﻮﺷﻨﮓ ،ﺑﺤﻖ ﭘﺮورده ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر ،ﯾﮑﯽ از
رﻫﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺰدﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق،
وﮐﯿﻞ دورﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺗﻬﺮان ،ﮔﯿﻼن و اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ  ۲۸ﻣﺮداد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺘﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ در دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ وﮐﻼﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺪﻧﺪ و در
راه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎدﺷﺎن.
از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ اﺟﻼس ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﻪ ﭘﺎﺧﯿﺰﯾﻢ و ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮت
ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﻨﺒﻪ  ۵اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۳ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۱۳

*

ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر در اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ -ﭘﺎرﯾﺲ در روز ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۱

