
  

 اط���ت وزارت �د��را� �ل��و� ��م ر�ز و ��
	 یھ� ��م ��ت
  . �ت�� د���ل ��

� �� #� ا�د #رده ��ز را ���� آ��� �� �����ر �� و �#�" ران�ا ی�را �د��را! �ل��و�" ��م ر�ز �وک س�� در" را�ا
�ر!ور و ��م از #ردن ا�!&�ده و �� �ت�!�� آرم از ا�!&�ده 	� �� )زب #� #��د ��
ر� آن را �ود �و��د�� ��	� ل�
 ن�آ�ر �, �ر��� ران،�ا در )�#م ��!�!رور ط�و�را �*� در آ�(م و ���د�� ن��� ھ� �ن��ر و ا�راد ن�ا �را.  ھ�ت
  . ا�ت

 ر�ز را ��!�!�� #� دھد�� د�!ور �!�ا#0ر �ت�!�� �� �ا��� م�رژ اط���ت وزارت ی�د�� ٢٠٠٠ ��ل ل�اوا در
 را �ر���� ن�ا ت�ا#0ر ��ز��ن �ت�!�� �3رد ن�ا ا���ء از �
د.#��د س�!�1"  ران�ا د��رات �ل��و� )زب"  ��م
  .#رد ا��م ���!&

 ��1ور اط���ت وزارت �� �ت�!�� ب�!�ر ی�را ���آ�ر از را ی��5ر ��ت�� �ن��� ھ� �اط���! �3رد ن�ا �و4
  .#رد

 ھ� �
د #� ھ� د��رات �ل��و� �� درون در �ده ������!� ��د) ,� �ر�!�دن �� �ا��� م�رژ ٢٠٠٠ ��ل اوا6ل در
 از طرف ن�ا. ���د ��#�م �� ب�!�ر ی�را ر��� ن�ا در #و�ش و ����و� �5�8د �� ��د،�� ��
ر� ��5د7 را �ود
 ی��4(� از ش�� ���آ�ر در. دارد �د ر�ت ران�ا �� و �ده ��#ن آ��� در و رود�� ���آ�ر �� ١٩٧٠ ی��4(�
 ھ�راه �� ھم یا ����8 ون���ا�وز و ��ت�� در ��ص ن�ا. ا�ت دا�!� �
�و� ی �وار ن�ز� �وا�ق٢٠٠٠
 آن �� ����! @�ھ م�دا��� �� آ��� �و4 دھد ���ت �ود �5دق ���#�� در #� ���)� �� را �ود �و�د��. ا�ت �دا�!�
  . �دارد ���)�

 اط���ت وزارت د�!ور �� آن ب�!�ر در دھ� ٢ از ش�� آ�(� از ���� #� �د��را! �ل��و� د����ن ���آ���6 از.
 ی�را ���آ�ر در ھم یا ون�ز�!	و از #� ث��� �و�ود ن�ا #� م�دھ�� را آن ا)!��ل �� ا�د Aر�!� 7رار �� �� #�رزار در
	�!�C ل ن�ا ��ت ��د�� ا�!&�ده
 �ل��و� )زب ی�ر#ز �
�ر �� �� �دن ,��زد از �
د طرف ن�ا �ون. ���د آرم �

 ���ن ��!ر�!�ا ون�ز�!	و در را آن و د�!8	 را ا�ت )زب یھ� �رم ی��E در ١٩٧٨ یھ� ��ل از #� را ھ� د��رات
  " �ا�!��� �دا4ت ، یآزاد ، ا�!�8ل. " دھد��

��5	� او از ، ��د�� ی��ز ��!ر�!�ا ون�ز�!	و در را �درا!ور �8ش )�ل #� ���د �رد ن�ا �5�8د �� �ردن �� از �
د �� 
!� ا�ت �اط���! یھ� س��رو ی�را ����� دو ���وس 7رار از #� �#�ر�ر و ��رE!�ن ن�ا �ورد در �وF7 ��.  م�Aر
  . �و�ت م��واھ ر�!&� ��



�� ب�!�ر ی�را م�رژ را ��ود�رو� ���ل ھر ��ل ٣٢ از ش�� و ا�ت �ا��� م�رژ #�ر ی��ز (���� ا�ت ��	م آ�
  . ا�ت Aر�!� ���ر ���4ف یروھ���


ر� را �ود" ران�ا ی�را �د��را! �ل��و�" ��م ر�ز �وک س�� در #� �ن��ر ن�ا از ر�!
� �وء ر�F ی�را ���� 
  : م�دا�! ار��ل را ر�ز �!ن ��د��

  Aرم درود

�ش ن�ا در را �د��را� �ل��و� ھواداران #� م��و�)�4 �ر���� �
ر� را �ود ��� #�ش. م������ �وک س��� 
 م��رد�� �ر7رار !��س ��� �� ��7	 ����ت ,� �� ران�ا د��رات �ل��و� )زب ا�*�ء و ھوادراران �� !� د��رد��
�� ا�ت ��ده ر�د ھ�وز ھم ھر��د.���� د�!وا��� د���� ران�ا د��رات �ل��و� )زب یھ� �ر���� از ����ت �� ل��� ،
�� �
 یآور �د� ,�. د�#� �ر7رار !��س info@spiran.com ل���ا و www.spiran.com )زب ی!�ر��� �� �را�
 �!ون 3ر�د و ھ� �!�ا#0ر/  یا !وده #�, �� #� ا�ت ��ل ٣٢ )�#م �ا��� ��!���� م�رژ #� ا�ت ی*رور �ر���
  . ا�ت ران�ا د��رات �ل��و� )زب ی��ز (���� د���ل �� ش�ھ� �����

  . آن ����ده د�ت �وا�ل و �ا��� م�رژ �ر �رگ و ران�ا ن�را�! یھ� د��رات �ل��و� ی�را ت��و�8 یآرزو در

  ی�(ر !راب

 


