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� دو���ن در �را�ر د��� !� � ��م �� ھ
داد اروز !� را�س ط�و���� ا�را ز�ر ��وان " دو�ت در ���ن ا��ت ��رو�دان ���وان ا�ت " �را�وا�ده و دا�ر�� �د� �" ���د ھ�ی #�

ود�د. ر���� ھ�ی د�داری ، ���داری و �و���ری +*ور (رر�) و%رم دا���د. در !� را�س ط�و���� ا���� ��وا�ش %ر��� �د و �
ر������ ��ر�.�ران (�����ی ارا�� �ود�د. �"د از ��م !� را�س دو���ن ���ت �� ���� +�#� �وروز ر��� و �ود را در-م دو���� ��ز �� (

� ��د }   آ��� �ر�3 ا��م �ود�د.{ +�#� �وروز دو �ب (�ش در ���� اش در ��ر !��ل �رور %رد�ده �ود. { ��دش %را
� �و�ش را �� وی و ���واده اش ��ن �ود�د. �"دن دو���ن در � ����� �� د�دن ا+د �"�دی.���  ر��� و��رد%ر ھ

ط�و���� را ��وا�ش �.�ر�د. ����وا��د در ز�ر ا�� �� 
�در� �5��  
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  ���م �داو�د �دا�ت وآزادی
د ا���� ر����  �"� ���دھ�ی #����  

  دو�ت در ���ن ا��ت ��رو�دان �� �وان ا�ت!
  
  
  �٢٠١۵وا�ر  �٢۶را�ر ��  5١٣٩۴وس  ۵

  !��ل، ا�<����ن
 ��� �ود. *"�ف �ر�ن +?وت +?و�ر�ورداری از ا��ت +ق �Aم ��رو�دان و �����ن ?A �ت دو�ت در ��5ل ��رو�دان �رده 

� �وا�د. %��رش �� ا���� و �رور � �و�ش از +ق +��ت ��رو�دان و ���ن ا��ت آ��ن (��داری �Aرو +�!�ت A5 در ��ا�ت !� +
�Eرب ده ھ� ھزار ��رو�د  �٢٠� روز ا�زون ��رو�دان و �"�Dن د�� %رد�ده ا�ت. در روز ��ر��� ��رو�دان در (����ت ���ث �.را

!�ور �� �������� آد�د و �واھ�ن ���ن ا��ت و �+Eق �دا�ت از طرف دو�ت �د�د و �وا��� ھ�ی �روع و ��5و�� �و�ش را �� د�� �ر�ن 
�وا��� ھ�ی ��رو�دان و�ده �(رد !� �� زود�ر�ن �رJت و �� در �ظردا�ت روش طرح !رد�د. در ��م �ظ�ھرات دو�ت �� (ذ�رش 

� ��رو�دان ���ود ������ !� � ��ھد +وادث ��%���وار ا?���ت و#ود ا5دام �واھد !رد. ��� ��� !� از آن ز�ن �� !�ون �� ���� و*"�ت ا
�?A� �دم �ر��� ر�زی  دھ�ت ا�.���� ز��دی �وده ا�م. %رو%�ن %�ری ���ت �ن از ا�راد A�5 ل %رو%�ن %�ری+و ��.��ه د�5ق در ھ�ن 

���د آ�5ی �"�دی در A5ب  �A� را �� ���ش �.ذارد. ھ��Kن +�د�L �و J5د �� #�ن �Kره ھ�ی طرح A� و *"ف +?وت و+دت ���ا
  ��ر !��ل ا�ن �.را���� را ����ر ����� ا�ت. 
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� �� در �ظردا�ت ���ل طرو+� � ���دھ� �� �ر��ب ز�ر طرح Aط����ت �� +ق و ��5و�� �و�ش از +?وت و+دت  �د� �"�ی #�
���م:�   

� �Jو�J آ�5ی �"�دی ا5دام #دی �وده و ���Aن ا�ن #���ت ��  -A�Aن �و J5د �� #�ن �Kره ھ�ی طرح �� �دو�ت در ��5ل ������
+� ای �� داد%�ه �?���د. �� Nرا �دون ھ� �  ���ود�

� و د���� �و�ش �#د�د �ظر ���د؛ �Jو�J در از ��ن �ردن ��D ھ�ی ان �رور���� در و��Dت !�ور ا5دام  -���دو�ت ���د در د!�ور�ن ا
��د. �  

-  (�A �� ����د و�ده ھ��� را !� در روز �ظ�ھرات (داد�واھA�Eرب �� ردم �(رده �ود�د را �راوش !��د  ٢٠رھ�ران +?وت و+دت 
�5ت ���ن ا��ت ردم �Jو�J در �5ت رھ��� ��رو�دان ر�وده �ده در زا�ل ا5دام #دی ���د. و در   

  
  

  �� ا�د ا�<�����ن ان و آ��د
 Rر���5١٣٩۴وس  ۵  

 


