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  ا
	�ری �ر دا�

  

  ���روز �
��ت ��ری �ر��ب �ب ا�م �ر ����ن ھ���د�ن
  

٧٠  �ا)�ت  ��۶ل  �ل از اروز دو�ت آر�$�  �� د��ور ر#�س �!ور و ت ھ�ری �رون ، �� ��ر�
١٩۴۵  -������
او��ن �ب ا�- را �ر �!ر ھ�رو���ی ����ن �ر��ب 
وده ودو�ن آ
را �ر �!ر 

 �پ �!ر �وزدم  ا)�ت ا
دا/ت ����٩ن �� ��ر��$
� ای ا�ر�
�رد .ا�ن د��ور �و�ط �رون از /�

ده )�ن آر�3�$- � �
 �  در آن ز
ده )- �$رد
د �� ا�را درآد .» �
�را
س �وزدم «ا��ن �

 �- دو�ت آ��ن 
�زی �7
وان آ�6ز )ر و درت 5ده ای �
4 دوم �!�
-  ���ر��8�� �$
 ��٨ و�ود آ
 -$ن ��/�� و �زودی �� ا����ده ای ا��ر
��ف ھ�ی  5��وی ، /�م ١٩۴۵�ه  ;
4 را 5�
و�ود �
> ا�ن �
��ت ��ری �و�ط دو�ت ار�$� و ، وا دا�ت��د ����ن را �� �$�ت  ��  �
���=�

>8�
ظ���ن �� د
دان  ،  

و�ران �ر ��رده ای ���8$س 
ظ�- ـ 	
�7- �ود �  د ، 
Aرد�د .�

8� ای ا�- وا
���ر آB  رگ� �F7�ب آن �� آ/ر  ٩٢٠٠٠ن �	ورت Dوری � �
- را  ��ب �د �����
�� اروز  	دھ� ھزار  �� �7د ه واز آن ��ر�� د�Aر�ر ا�ن ر م H5وه )رد�د ١٣٠٠٠٠،   ��١٩۴۵ل 


�- 	B-ا
��ن � ای �=I�رات ���
و �ر  .��
!�ی /ود را از د�ت داد
دا�ن �
��ت ��ری  د�Aر در 
���J�ش را ��

��وا
ا �
-�� L�د ھ  -
��

د .�  

 L�ھ �د3Nل �� آر�$� �رای ا
��م ای 5ل Mد ��ری �Jور
د از 
ظر FBو - ، 
ظ�- و��ری �
  و�!�  ��ل �ذ�رش 
����د .


د  ! ٠١
  �� ��ن را �ر�> �� ��8�م وادار
د و�
4 را /�م �

 �5
وان �5ل ا	8- �
��D 4���- اش �� ��ر� �اH5م �$�ت 
وده  ١٩۴۵-  ٨آ��ن 
�زی �
وع /ود او�Mع �!�
را در �!ت  ط> �
4 وا���د �وا�Mی ��8�- داده �ود و ا�ن �7ھده در 

�رده Fوه در 5ل ���ده �	8< �وق داده وNزم �ود ا��ر
��ف ھ�ی و�ود را ��رR= از 
�روی ��

�ل ��8�- داده �ود دار
دن را �� ��8�م وادارو����A�ن /ود ز���� ��  ،�� �ذ�ر ا�ن ط8ب �
���=� ��

7� ا
A�ز در �T روی آر�$� �رای ��D م�ر��دن �� اھداف �وم وMد FBوق ��ری اش ��ب ا�ن �	
� ���د آ
را �/�طر دا����
!�ی ا�ن �ره ای ز��� ھ��

�ت )رد�د �� ا��
� واز آن درس ��ر�� ا
��ن وا

  �A�ر
د.

� واز ���رDت �و
��م �وروی �8و )�ری �
د  ٠٢�Dر( -

�طق �������د��- رو�!� را در ا��Uل 
!  


!� از ھ�وNی �
4 و/�م �
4 �ود �$8� ����رد ��

��ت ا �
 -8� ا�B ھدف از ��س 87وم �د �
T�ت ، � ، ����- اھداف ا�د�و�وژ��
 د��ل �ر�> �وده و �ده 
!�نو
ظ�- ـ 	
�7- در F5ب ا�ن �

7
وان رو �وش ا����ده �ده ا�ت 
ظرات �/		�ن در �ر �� �ر �!�ن�
� �ر  ��8�م ����ن�.  

ھد �ود �
= ا�� ���ده �دن ���5ر آر�$�3- در /�ک ����ن ���8ت ���5ر آر�$�3-  	د ھزار /و ٠٣
  ا�ن �ر��ب �ب ا�م !
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�ن رو �وش �وده X� ا�ن د��ل ھ
���ز  ذھ
�ت ھ� �رای �ر Bق �8وه دادن �ر��ب �!�ی ا�- وFDط ز
�وده ودر �د�ر�ن ��Bت ���8ت ���5ر ار�3�$-  
��وا
�ت �ر ا��س �رر�- �/		�ن 
ظ�-  از 

  ده ھزار،  ���وز �
د .

  


- آر�$� ��
8- وآ)�ھ- در ����ن��د �ود از ا�ن روزھ�ی Dراوش 
��دی �
��ت Mد ا 4
، در Dرھ
ردم -8- ا�/�ذ 
ودهاز �
4 وآ
!�  در �
�/ت  ، ����ن !
�- آن ��ی ودر �ر�� �ر  ��I�رات 

 ��ل �و�� ا�ت ��  . �!�ن ا�ن �
��ت در ھ�رو��� و
��� زا�- ��و�- از و�Bت �
4 �ده ا�ت
7� ای �!�
-  دو�ت آر�$� �� و�ود B$و�ت ا�ن �
��ت در �ر �� �ر �!�ن �� اروز ر�= از�� 

  ودو�ت ����ن 5ذر /وھ- 
$رده ا�ت . 8ت

�  ا�م و�ب از آن ��ر�� �وم �� اروز 	دھ� 
!�د Mد �
4 وMد ا����ده ای
��د )رد�ده و ھ� -ا�

�رت وا
ز��ر /ود  -888- و��ن ا� -
�ر ھ�ی 85�� ��  ا�5را�Mت ،�رش ھ� ، �
�را
�!�  و����


د .را ���ن و را ه ھ�ی 58- دوری از ا�ن ا�زار ��
��م �ر�ر�ت را ����و � � ��ل �ذ�ر ا�ت �
� �ده ا�ت وا�ن وا 7�ت �/�� -� ھ�ی �و��د ا
رژی ا�- در  دم اول �رای �و��د �ب ھ�ی ا�
��ر/�


Aدار
د  -�/
د �� از اذھ�ن ردم ��
�  .را �Hش 


�ن و���Bک X  -
�ن د �ق  درت �/ر��- اش  در �
4 ھ�ی ا
B	�را�- �!�/� �� -!�ی ا�و�

�ش �!�
- Mد �
A!�ی ورو�
Aری �رای  و
��ود)ر ا�ت �� FDط �� ا�5را�Mت � T� ا���د

و�ر ��ت �� در �رو�� ای 58- �دن  ا
B	�را�- ��وا
د �8و از  وه ��د�ل �د
ش را در5ل  )رDت 
� ای 
�و ���را���م در  رن  ا�ن �
�ش

Fش /ود را �7
وان �زر)�ر�ن  ر��
- ����ت ھ�ی ���وز ��را

� ای  .ادا 
�3�م  ٢١
�� ���د ا�ن  �رو�� ای �
��ت ��ر  �� �ر�ر�ت ���
دن ��ر�ت ، �و�ط زراد/�
 -A
� �Fوط ��ل /ود �ر�
د . –��  -

�7- ا
B	�رات �!�	  

� در �ره ای /��-  ٢٠٢۵ �Fط
 ه ایای ا�و- �F8وه و�ود ا�ت �� دارای  درت �/ر��- ده ��ر 
  . �ره ای ز�ن ����د


دان ، �/		�ن  ورو�
�$ران ��ور  در �ر�و ا	ول �

��ذ�ر وداوم  ��م دا ���رزه ای  /��
 T��
�T  ، ��/��ر ھ�ی �������T و �ردا�ت ھ�ی �وا�
ا���د روا�ط اور )�
�T ، ��ر ھ�ی د�


��د��وا T
د �وده ھ�ی ردم را در �راه ا
دا/�ن �
�ش ھ�ی ا���5- دوران ��ز و
��ت �/ش  �
 
7� ای /ود را در�رو�� ای �� از �T طرف راھ!�ی 
��ت ��ور را در����م واز �وی د�Aر 
Fش ��

� ادا 
�3�م
N�7D -
دا
ش �و�ط �ب ھ�ی ا�X وط دهF� ل�B ت �!�ن در��
 �!�ن اروز دھ$ده ٠

د وDا�ت �� ھر 5$���وان رھ
ود Mوش 
Fش در �ر
و��ش ��زی  �Fط ��درک ا�ن ط8ب ا�ت �

ور��دن �Fدرت �و�ط اBزاب دوران � د�Aر دوران �
�ش ھ�ی ����-  ھ� را در�ت �دو�ن �رد .
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