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  �ردم ���ل ١٣۵٨
	�م �� �وت 
  $#�� در�"�ن در ��ر	! ���رزات آزاد	�واھ��� و�ود�وش �ردم در ا�������ن

 ��٢٠١۶روری  ٢٢
 

و ���وز-ران را ���ل �0رده و�� د�ت ھ�ی ��/* از ���� و��"��� �ردم آزاده ا�������ن ھر-ز ز��	ر ,+�* �	(��(�ن 
اش واز ارزش ھ�ی ا����* و ��6وی اش د��ع و�واظ�ت �رده ا�ت. ��ر	! ا	ن �رز�	ن ��2و از 
	�م ھ� و��1و�ت ھ�ی 

  .ھر-ز �را�وش ��واھد "د و �� ا�طوره ھ�ی ��ودا�� ��د	ل "ده ا�ت  ا�ت �� 
��1و�ت  ا�ت �� ��	د �� آن ارج -ذا"ت، ���/س 	�د �ود و �زر-دا"ت ����� ھ�ی 	ن 	0* از ا ١٣۵٨
	�م �� �وت 

 . �ر<� �رد و �=��ر از ھ�� درس ھ�ی >زم را �را -ر��� و �رای ��ل ھ�ی �6دی ا���1ل داد
ا?م از  در ���ل �و
وع <	و�ت. �ردم "=ر ���ل ا	ن 
	�م در�ت دو ��ه �6د از ���وز 
"ون ا���د "وروی �ر ا�������ن

��وزآ"�0ر $�ر و �و$�2 "�ن در��/	�0  ��26ق �� ھ�� ا
وام ���ن در �"ور ز	��ی ��،، <	ر و�وان زن و�رد� ��
ودر روس �ر�	C داده ���وز-ران گ را �ر �* �#�و�* در�را�رر��� �ر ر�	ده �ود، رو�=� �� ا�������ن ���وب "�ن  

�ر ��م ھ�ی -2* و�� "�6ر ھ�ی د�ت دا"�� "�ن Gون "E "ب �وم �وت $دای ا?�راض "�ن را �� ��> "دن �ر 
��Gن ر�� و �و��ده ��2د �رد�د �� د	(ر ا��0ن �واب آرام �رای  " �ر ��ر�ل گو "�ر ""�رگ �ررو�=�،  ا��ر"

��وز-ران و �زدورا�"�ن ��
* ����د�. 
دون �و�0Gر	ن �رس از �رگ � �ردای آن "ب 	�6* روز �وم �وت ا	ن 
=ر����ن از ���� ھ�ی "�ن �	رون "ده، 

وز�دا�* "دن �� ا?�راض "�ن ادا�� داد�د. �ردم در رو	�رو	* ���+ ���را�ر، �� د�ت ھ�ی ��/*، �	�� ھ�ی "�ن را 
ار�ش  ،ش���� ٨۶و ٨۵-رو�وف در$#��ت رو�* ا	���د-* �رد�د. ��رال  *�<ر ����� در �را�ر ���H ھ�ی  زرھ
��روری در���ل 
	�م ھ�(��*  ���٢٠ر	! ” ��#ر) ا?�را���* در �ورد ا	ن 
	�م دارد:�رخ در ا�������ن (�ر��ٔ� ?ز	ز آر	

 *2	��ر<� -رد	د. ��-=�ن �2	� <�د-��=�ی ���1ر در <�	��ت و�و�ٔ� "=ر ���P �و�ط �ردم ���$ره -رد	د�د. �و	ژه "�=� 
�ود. �� آرا�* ھ� و�* �ظ�*  ز -رد	دهد"وار �ود. در�ود <�	��ت در"�=� ا�و��	2=� �� آ�ش �"	ده "ده و��(ر��دی آ,�

 ٢٣ا/*  ٢٠?2ت ��ر�Q	�* "د	د �ردم از �Qور �<�ھ	�ن "وروی در �"ور��"* �	(رد	د... رو	دادھ�ی  ھ� ��
) �ظ��* در �12ٔ� دو���ن ��ر !�#رات ��دود(؟ ، ... �"�ن داد�د��روری در���ل �� ��=� �رای �� ,	ر ���ظره �ود�د ��02

 �١٣۵٨د	��ر�	ب د	ده �	"ود �� <	�م 
	�م �ود�وش �ردم در �وم �وت ” ��رده ��02 در ا��طٔ� ���/#�ن 
رار دارد.
 �رای ���وز-ران واCQ �وده ا�ت.

* �رد�د دم و د��(�ه "�ن از ا	ن �ر�ت �ود�وش �ردم ��Gن �ر�	ده �ود�د �� �0ر � �زدوران و ���وز-ران �� ���م 
دوران ��0روا	* "�ن �� �ر ر�	ده ا�ت. آ�=� �� �+ح ھ�ی ��H و��(	ن ��>ی �ردم �	(��ه �G در "ب  �� ھ�	ن 
	�م

�وم �وت و�G در روز �وم �وت آ�ش -"وده وھزاران ا���ن �	(��ه را �� ��ک و�ون �"	د�د. �6دادی ز	�دی از ا	ن 
 .ای د	(ر ���1	�� در <و/	(ون ھ� �	ر��ران "د�د ��ده "د�د و ?ده<G2ر�* �ر� 
=ر����ن د��(	ر و �� ز�دان ��وف 

�2ق �� ا	ندو H	�0را�� دوران �ر�* /ت �زدور�زب د�و�را��	���ا�	ن را  -ا��#� �0رده، �+ش ��ود �� �	��ت ھ�ی 
وروی در �را�ر ���/#	ن �	��* اش ادا�� داده �� ���ودی ���ل ��ز��ن ھ� و ��12 ھ�ی �	��* ���/ف ���وز "

  �<ردازد. 
��رگ و���دار �"ور ��	د (���02*)، رھ�ر "��ز��ن آزادی ��ش  	ن���رز	0* ازد��(	ری و �� "=�دت ر���	دن 

  .ا	ن اد?� ا�ت ای ا��Uت��د رو"�* �ر ،-ر�ت�ردم ا�������ن " �� �� روز �6د از 
	�م �� �وت $ورت  
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دا���� و  اد	�واھ��� �ردم ا�������ن در �را�ر ���وز رو�=� ?ط#* در ��ر	! ���رزات آز  ��رو 
	�م �� �وت را �1ط�
�ر �6ظ	م در �را�ر ����* 
=ر����ن �� ��ن ھ�ی "ر	ن "�ن را در ا	ن 
	�م از د�ت داده و	� ��ل ھ�ی طو>�* را در 

 .ارد� ھ�ی ز�دان <G2ر�* -ذ"���د، �	(ذ?1ب �	2 
 
 * �ر�W �رخ، ز��ن ���ل �ط ��$�2وت وز-ران در"�م دومُ<ر�وش و��6ل در دادن "�6ر ھ�ی Qد ��� ادای �1ش�� 

، �ظ��	�ن ���وز-ر روس را �� د��� ھ�ی -ل ا����1ل �رده �ود�د ١٣۵٨$#�* �� در"ش �دی �	ن �ود وز��ن �زدور 
�� رھروان راه آزادی ا�ت �� از ھ�Gو و
�	X ��ر	�* و �ر�ت ھ�ی �ود�وش �رد�* درس ھ�ی >زم را �"	د�د. �ر

  .�� ��ل ھ�ی �6دی ا���1ل دھ	م آ�را� و�را -ر��
�� ا�	د روزی �� ��ل �وان �� ��وا�د ھ�Gو �ر��ت �ود�وش �رد�* را �� طور ��/م رھ�ری �رده و �(ذار�د �� 

�و	ش ��0ر  ،ھ�ی ?�1(راو�	ر H	ژ	دن �� اھداف ��را�	از آن �ود �رده و آ�را �رای ر� *��=�زور��دان ��ط1وی و 
 .-	ر�د

 
 

  ان وا��رام �* <�	�ندرود �راو

=ر����ن 
	�م �� �وت �� 

  درا�	ون ��ز���=�ی <��ھ�د-�ن ا���ن در ارو<��            

 (��رو)                  

  


