
 ١٣٩٠ خرداد ١٠شنبه،  سه
 

 زين پس ما همه سحابی هستيم:  مذهبی-شورای فعاالن ملی 
 

  : اهللا سحابی بيانيه ای صادر نمود مذهبی، بمناسبت درگذشت مهندس عزت-شورای فعاالن ملی 
  

  
 به نام خدا

  
 ما برای خدایيم و به سویش روانه

  
مهندس سحابی نماد شصت سال . اهللا سحابی، با دلی آکنده از عشق به ایران و مردم ایران، به ابدیت پيوست زتمهندس ع

ی بيست،  خواهی ایرانی در دهه وقفه برای آزادی، دمکراسی، عدالت و پيشرفت ایران، با جنبش مليت مبارزه و کوشش بی
. خواهی نوین ملت ایران، پاس داشت د را در صف جنبش دمکراسیی عمومی نهاد و تا آخرین لحظه، جایگاه خو پای در عرصه

او در آخرین . خواست و برای این آرزو، سالها زندان و شکنجه را بر تن خویش هموار کرد ی مردم ایران می او ایران را برای همه
ميرم  من دارم می! رانمداند که من چقدر برای ایران نگ خدا می. زندگی مردم سخت شده است« : گفت ساعات هشياری می
  ».و کاری برای ایران نکردم

  
ی هفتاد،  او در دهه. وند زداهللا سحابی، همچون پدر اندیشمندش، سياست را با اخالق و بویژه رویکرد عدم خشونت، پي عزت

کرد، بر این باور بود که با تمام نيروهایی که  گذاری می  مذهبی را پایه-ی ایران فردا و ائتالف نيروهای ملی هنگامی که نشریه
او در تمام سالهای زندگی، مصالح ملی را بر مصالح فردی . ی گفتگو و همکاری است ی پيشرفت کشور را دارند، آماده دغدغه

تا آنگاه که دلسوخته، رنج دختران . نقدها را شنيد و رنجها برد و همچنان اميدوارانه و شکيبا پایداری کرد.  گروهی ترجيح دادو
ای خدای بزرگ، ای تغيير دهنده قلبها و فکرها، یا حال و روز ما را « : و زنان زندانی را در ماههای اخير دید و چنين نوشت

  »ندگرگون کن یا مرگ مرا برسا
  

های فرزندان راستينش  ها و رنج ی مردم ایران و بویژه دستاورد کوشش هویت ایران، برآیند زندگی و آرزوهای مشترک همه
 .زین پس ما همه سحابی هستيم. هاست همچون سحابی

  
  

  مذهبی-شورای فعاالن ملی
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