
 
 
 
 

 
 

، عظما دص و مھوریج یاستر فترد ھب تریشا یرانیانا لیم مبستگیھ امھن ویلحت ایشھم یانیھب   

تریش،ا حترمم ولتو دمھورج ییسر  
و  ریادف الس ۰۴ن یا رد د.ش نداختھا اریکیو ت لمو ظ ابودین رطھو ھب ام شورک ،یرانستیزانا مدستیھ اب یشپ الس ۰۴
یافت.ن نواییش وشگ ذارگ اثیرت شورھایو ک مریکاو ا روپاییا شورھایک زدن رد ام لتم غانف  

ھ،ک یداردم الماع ینجاا رو د مدها ودخ ھب الھس ۰۴ جربھت اب کنونا یرانا ظلومم لتم  
 زا وزستانیس و خارو ف لوچو ب ابلیو ز شقاییق ختیاری،و برل ازندرانی،م یالنی،و گ ردک اجیک،و ت رکت سپ ینا زا
 یو ب فرقھت دو س ابکارن شمند فص ھب یکرنگیو تحادا اب ات یمھ اپاخواستب مھھ ھوازا ات رخسس زا ھارب اهچ ات ستاراا
 نارک رو د مھ اب مھھ یرانیو ا یرانا زادیا ردایف رد ات ،گیریمب سپ ازب وبارهد ار زیزمانع یرانو ا تازیمب ، عتناییا
لمللیا ینب حتراما اراید شوریک سازیم.ب مھھ رایب زادو ا بادا شوریک یرانا زا ساویم قوقو ح قح او ب کدیگری  

   .نیاد شورھایک میامو ت مسایگانھ اب میزا لحص وابطو ر

 مدنا رو ب ستا زدیکن سیارب یھس بش ایان، پاند فتادها رزهل ھب ودخ اریکت ژد رد فتص یرهت ھریمنانو ا مژد یود
.یبینیمم شمچ ھب ار زادیا حرس  

و  اکخ ھب یشرمانھب ار فاعد یب ردممبراابرن نگیج رد ودخ وایق خرینا سیجب اب کنونا ھریمنیا پاهس ھک ستا نینچ
 یو ب ردیدهگرفتارگ یمرژ ندانھایز رد نت ۰۰۰۱۳ زا یشو ب دندش شتھک ذشتھگ فتھھ ود رد یرانیا دھاص یکشد.م ونخ
. ارجخ مارشش زا خمیانی زاالب مارا ھب وجھت اب و ستندھ چارد ضعیتو دترینب ھب کش  

 ایھ سانھر رد یمژر ینا ریانع یداتدھت او ب ۰۶ ھھد رد یرانا رب یا رقھف یمژر ینا معیج ستھد عدامھایا ابقھس اب
 نبشج ندانیانز روھیگ عداما زرگب طرخ ینجاا رد مومی،ع یدانھایم رد ندانیانز ردنک شک جرز رب بنیم ،ولتید
میدانستند.ن ھک گویندن نیاد شورھایک یندها رد ات ینماییمم وشزدگ نیاو د ماش ھب ار خیرا  

 روپاا ارلمانپ رد ار عووضم ریعترس رجھھ ات یکنیمم رخواستو د اریمد نتظارا تریشت اولو د ماش زا ینجاا رد
 حقوقیو الیم برانو ج ندانیز خرینا زادیا ات ار یرانا رب اکمح یمرژ خصوصم ارگروهک شکیلت او ب ردهک طرحم
کنید.ب شینین قبع ھب ادارو لمللیا ینب شارف اب اهم بانا وبھایکرس یدگاند سارتخ  
 

، الجنابانع  
تریش،ا حترمم ولتو د مھورج ییسر  
 ردایف رد ھک یشویمم اداوری ینجاا ر، د ایستیدب نارشانک رد ات ارندد نتظارا ماش زا اریخیت رھھب ینا رد یرانا ردمم
رد.ک خواھندن راموشف رگزھ ار ودخ شتیبانانپ ام لتم یرانا زادیا  
 ضعیتو زا ار ماش ات دھیدب ار مکانا ینا ام ھب القاتم قتو ادند اب ات یخواھیمم ماو ش اج نایرد الیجنابانع ماش زا
 ھک نطورا ھو ن ستھ ھک نطورا زدیکن ،سیارب یندها رد یمژر ینا ندازا شمو چ یرانا رب اکمح یمژو ر یرانا لتم اقعیو
   . ازیمس گاها یکنندم لقینت ماش ایھ سانھر

 
 رانیملت ا یھا زشیپرچم بھ خاک افتادگان و جانباختگان خ م،یکھ عھد کرد ش،آنچنانیاتر انیرانیا یمل یما ھمبستگ

.نشست مینخواھ یاز پا رانیا یتا روز ازاد ھندوستانیبرداشتھ و با کمک م نیزم ازرا  
 
 

نیدر و انیرانیا یمل یھمبستگ   

۰۱۹۲ امبردس ۱۳  

۳۹۸۱ اهم راذ ۲۲  
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