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 ۀدربار ،و بسیج شده بودندادر میان جمعی که برای شنیدن سخنرانی  "،فقیه ولیّ" ،اید علی خامنهسیّ ،چند روز پیش   
  :ضرورت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی چنین گفت

  ."ی بدهیدأر -دوستش دارید که  -تان وطن ،به ایران ،یدرندارید و از عالیق مذهبی هم بدو اگر مرا هم قبول"   

ریب فشان طی چهار دهه به حیله و وانش بر ملت و کشور ایران و کشورداریتسلط خمینی و پیر ۀاز آنجایی که شیو   
 "یگرایملی و ملت" و "وطن" دربارۀ پیروانش و خمینی امام آنچه به گذرا نظری اینرو از ،تو هس و دروغ استوار بوده

زاد ی انقالب و پس از آدر جریان پیروز ح:رین شدب ،کندان را افشا میعا و دام فریبشقم این ادّ س و تصحّ ،اندگفته
تند و به کار انداخ مجدداً "ای ایران"تلویزیون را با سرود -رادیو ،اعتصابی آن سازمان کارکنانِ ،تلویزیون-شدن رادیو

های شرکت کننده در انقالب ها و گروهسازمان ۀهای هماعالمیه ،طی چند ساعت آزادی عملی که در اختیار داشتند
پس  یک شب ،روزهمان" .طول نکشید ما این آزادی عمل چند ساعتی بیشا .پخش کردند ،گونه تبعیضیبی هیچ ،را

-رادیو رد شب آن آنچه از جستن دوری و ٰیبرّتَ برای ،خمینی امام دفتر تبلیغاتی بخش ،تلویزیون-دیورا از آزاد شدن
خود  ۀیلتلویزیون اجرا شده به وس-هایی که از دیشب در رادیوبرنامه" :زیر را منتشر کرد ۀیاطالع ،بود گذشته تلویزیون

ری برای وزیخواهد شد و هیئتی از نخستداده   ترتیب این کار امروز .تلویزیون بوده است-کارکنان اعتصابی رادیو
نخستین سرپرست رادیو تلویزیون جمهوری ، زادهو صادق قطب (1)."تحویل گرفتن این دو قسمت اعزام خواهد شد
 :کیهان گفت ۀمصاحبه با خبرنگار روزناممود در اسالمی پس از آنکه عجوالنه کار خود را آغاز ن

  ؟کنیدمی پخش کم را "ایران ای" سرود چرا راستی : نگارخبر -
 خانیارض و شده تهیه رضاخان زمان که است فاشیستی سرود یک "ایران ی"ا ودرس من نظر به زیرا: زادهقطب -

 (3()2) ."ستا
ی ندارند و ها وطن خاصّتیاُمّو  "تملّ"نه  ،معتقد بود "تمّاُ" به اللّهآیتخود  ،ه خمینی و هوادارانشاللّدر مورد آیت   

 که تاس مطرح یمادّ مردم پیش که هاییحساب این" :بود چنین هم پیروانش بهخمینی  هاللّآیت . توصیۀندوطنجهان
 ر همه جاصحبتش دای که شاید این قضیه .ها درست نیستحساب این ،بکنیم باید چه ایران برای و هستیم ایرانی ما
  (4)."اساس استاین یک امر بی ،ست که به ملت و ملیت کار داشته باشیده
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ز اسالم خواهند شما را منحرف کنند انکشور ایرانی شیاطین  به اسمو خیلی باید توجه داشته باشید که به اسم ایران "   
   (1)."است هفرقت بدانید که طرح این مسائل از باب ت.گرایی است و ملیتهر فساد که هست از ملیّ  .عزیز

روی دست همه ریخت و و فتوای شرعی داد آب پاکی  "رهبر کبیر انقالب" ،انقالب وزو باالخره در هفتمین سالر   
 (2)".شناسیممینما اصوالً کشوری را به نام ایران " :که

 ایرانی که هم اکنون -شماریم عزیزتر از جان خود می یم و آن رادرست به همین جهت که ما ایران را دوست دار   
با  خواهیمچرا که نمی ،کنیمشرکت نمی سدر انتخابات مجل -وطن است بی تاراجگرِ ال گروهی جنایتکارِاشغدر 

زیز خود ایشان را در میهن عپگروه منحوس مشروعیت ببخشیم و جاوالیت فقیه به این  شرکت در انتخابات فرمایشیِ
  .ی کمتر میسر شودجتا مگر نجات کشور از دست این اشغالگران زودتر و بارن .استوارتر سازیم
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