
 آ�� و���ت ا���� در ا�ران �� ا��ب 
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 �� �ر�زد �ب،

� �� آ�د. " ����"�� 

  

�-,� ا���� +� �� ��دان �ردم رز�&وی ا�ران د�(ر ��ر �� ھ�� ی  وان و��رو و&وش و%روش، در ا# راض �� ! ل 
���رزه �� رژ�م  و ��1 ر ا,��� �-�ده ا�د، و ��ش از ,� ھ0 � ا,ت /� در �,��ری از �-رھ� در %����ن ھ� و دا��(�ه ھ� 
و �در,� ھ� �0رت و ��زاری ��ن را از &�-وری ا,��� و ,��,ت ھ�ی ا�ران �ر��ده ده و ,ر/و�(را�� اش ا#�م �� 

�-ر ا�ران ��ھد �ردھ���� ھ� و  �120,�ط ا�ن 54و�ت ار &�#� ا�د.  �/�ون در 4دود  /��د و %واھ�ن �ر�3دن
ا# را��ت �, رده %������ و ا# ����ت �وده ا�م . ز��ن و &وا��ن ���رز ا�را�� در %ط �%,ت &�-� ھ�ی ��رد ا�, �ده 

در �را�ر » ن ، ز�د�� ، آزادیز« ا�د و �ر>م %طر �رگ و ��5&� و ز�دان �� د�1ری , ��ش ا�(�ز �رای  4ق ���ر
و !��م  ��96روھ�ی ا� ظ��� و �,�&� و ,+�ھ�، ���رزه را  داوم �� �%��د. ا�ن !��م ,را,ری ادا�� ی &��ش آ��ن 

�-ر ا�ران و  داوم ا�0&�ری �3د ھزار ا# ��ب و ا# راض ���0 /�ر�ران و آ�وز��ران 160در  �98زرگ دی ��ه 
�و�داران در دو,�ل وا�دی �ذ� � و وا/�ش �� �ر%وردھ�ی ��ھت ��رو &���ت و دھ���ن و ��ز��, (�ن و /��

رژ�م در /� رل ����ری /رو�� و ,ر/وب ھ�ی �3د دھ� ای ز��ن ا�را�� و 1(د���1 ا� دا��  ر�ن 4وق آ��ن   /�را�� 
 ا,ت.

  

ر�ذار��ت و درآن #��D �را,م %�/,+�ری �-,�ی &وان در �-ر ,ز /� �� �4ور �,��ری از ھم ��-��ن د�1ر /رد �
&�-وری ا,��� ���ر داده �د ,رآ>�ز !��م ,را,ری و �زر�� �د /� 54و�ت ا,��� را �� �زر� ر�ن و �-� ر�ن 
1�3ش دوران ��4 ش رو�رو ,�% � ا,ت. &�-وری ا,��� �� ,�ب وا+,(را�� ھزاره ای، ��/�رآ�دی، ,ر/و�(ری ، 

ت +روری �د ��D، ��-ن �� ا�ران را �� ا�ر �4ران ھ�ی ا! ��دی و را�ت %واری، &���ت +��(� وا,��(را�� و ا�
ا& ��#� و 
رھ�(� و 4و!� و ز�,ت ��4ط� و ��ن ا�DD�1 د,ت �(ر���ن /رده ا,ت. �Dت ا�ران در ا/Eر�ت �طDق 
اش �� &�-وری ا,��� �%�1ف ا,ت و ا�ن �ظ�م را ��� %واھد و %واھ�ن  ��Fر آن ا,ت و 54و�ت ا,��� ھم ��� 

 وا�د /�ور را اداره /�د و 4 � ���� /وI3 در را, �ی 4ل �4ران ھ�  � �3 ر,د �� ر
H آن ھ� �ردارد. اداره و 
 �5D� ، ردم و ��روھ�ی �%�1ف ��,ت� ��D# ور �� ����ی  وان ,ر/وب و ا#��ل %�و�ت &���ت ��ر�/ I� د�ر�ت�

ز�د�� �ردم �� �5ل ���,ب و در %ور  ,رو,���ن �%�� و �د�ر�ت #ر�� ھ�ی �و���ون %رد و /�ن &���� و
�زد �,��ری از ا�را���ن ،  ا����5ت ��D ا,ت. ��ر���� و ,ر%ورد�� و %�م و�0رت ا���� � �ده ی دھ� ھ�ی �ذ� �

درھدف ��ری ,ر�(و�� ط����D دا��&و��ن و د% ران و+,ران و ز��ن و �ردان ا�را�� از !�رھ� و ط�� ھ�ی �و���ون 
54و��ش ��ط�D، �رگ �ر  –"زن، ز�د��،آزادی" ، �رگ �ر %���� ای، %���� ای !� �D /� در ���رھ��� 3ون 

� �و�م، �� رو,ری، ��  و,ری D,� �/ آزادی و �را�ری، ا�ن د�(� ا# راض ��,ت، �روع  -د�5 � ور، وای �� روزی
د% ران و ز��ن د�1ر  ا����، ��ز �ب و�,��دی ��رو��د ��
 � ا,ت. ا
زون �را�ن، رو,ری ,وزا�� �,��ر �, رده

/� ���د #��� �%�01ت 
رھ�(� ، 4و!� و,��,� �� 54و�ت  و ��1 ر د��� وا+,(را�� ا,ت /� در �5ل و  ا�را�� 
���ون %ود ,ده ھ� از &-�ن �درن /�و�� ، از �در�� � و�در��زا,�ون و �در��,م و درک ����� 4وق ��ر #ب 

�(ر و&ود و���ت ا���� در ا�ران ا,ت. �(�ھ� �,��ر /و �ه و�ذرا ��� ا,ت، وھ���3ن آ>�ز ا# ��ب ھ�ی /�ر�ری 
   �� آ��3 /� در ,� ھ0 � ی +���ن �ذ�ت، �ر و&ود و���ت ا���� در ا�ران �-ر  ���د �� �-د. 

! ل �-,� ا���� از ,وی او����ن ��ت ار��د ,�ب ,�ز ا# راض ھ�ی �, رده ای در�-رھ�ی /رد, �ن و �,��ری از 
�ی ا�ران �د و �%�01ت ��4&�ب ا&��ری و %وا,ت F1و آن از ,وی ز��ن و �ردان ا�را�� ا# راض �ر د�(ر �-رھ

در�در ���رھ� و %وا, � ھ� !رار �ر
ت و �� &��ش داد%واھ��� ی �ردم &Dوه ای 
����, � �%��د . +�و, ن 
� ھ� و  ظ�ھرات !�رھ�ی دا��(�ه و دا�ش آ�وزان د% ر و +,ر در �,��ری از �در, 100دا��&و��ن در ��ش از 

�ورت �,��ر �, رده ، !���� �زرگ #��D 4&�ب ا&��ری و 54و�ت ا,��� را  �و���ون ا& ��#� در ,را,ر ا�ران �
ر!م زد. �ردا� ن رو,ری و�� آ ش ,+ردن آن و /و �ه /ردن �واز ,وی ز��ن �� ����� ا# راض در %����ن ھ�ی 

�ر�N ا�ران ���د ��رد ا�را���ن �� ا,�م ,��,� و ھژ�و�� 
رھ�(� ا�ن �,��ری از �-رھ� در �زر� ر�ن &��ش ز��ن  
�ظ�م  و ��1 ر �د.  �ش و ���رزه �رای آزادی ز��ن و �را�ری �� �ردان و  ���ن 4وق ا,�,� آ��ن /� در �د و ا�دی 

وا,ت #�و�� ,�ل �ذ� � دررو�د �درن �را�� و�در��زا,�ون ا�ران ھ�واره �طرح �ود در /��ر د�(ر ���رھ�، %
در %����ن ا��ب در ا# راض  96در,+-ر ,��,� /�ور �ده ا,ت . ا�ن روزھ� ا!دام و�دا �و4د /� در  ظ�ھرات ,�ل 

از ,وی ده  �� 4&�ب ا&��ری رو,ری از ,ر �ر�ر
ت و آ�را �ر3و�� آو�%ت در ��D5 ���د�ن  ر�� ,وزا�دن رو,ری 



%�م و �0رت ���Dو�-� زن و �رد �درن ا�را�� از وا+,(را�� و ھ� ھزار زن ا�را�� در ,را,ر /�ور  5رار �د  � 
�0ت " وزار %��� ھ�ی ا,��� ����د در آن  57ا,�0د  16را �� ����ش �ذارد. روح P %���� در  ا, �داد �ذھ�� 


 وا ,رآ>�ز ����ت ��ود. در وزار %��� ھ�ی ا,��� ����د ز�-� 1%ت �����د، ا�� �� 4&�ب ����د ����� �دارد" و ا�ن 
�ورش 54و�ت ا,��� �� ز��ن ا�را�� �رای  ��4ل 4&�ب ا&��ری و 1(د ���1 ھ�� ی 4و!� �د /� از دوران 

��روط�ت �� ��د �د,ت آ�ده �ود. 
 وا�� /� �� ���رھ�ی او������ "�� رو,ری ��  و,ری" و �� "4&�ب ��  �زاب" و 
 ادا�� ��
 � ا,ت.   روزھ���3ن
��رھ�ی ,�ز��ن ��
 � و ا
,�ر �,�% � 54و� �  � ا�

ا# راض ھ� و  ظ�ھرات ,را,ری �ردم ا�ران �� �ر/ت !�رھ�ی �و���ون ا& ��#� درھ0 � ھ�ی �ذ� � و ���رھ� ی 
3-�ر  ,��,� ,ر�(و�� ط����D آ��ن ���ن داد /� ا
زون �ر �,��1 ی �,��ر �-م 4وق ز��ن در ا�ران ، �ردم ا�ران از


�� در �, ره ھ�ی �و���ون ا& ��#� و ا! ��دی و ز�,ت ��4ط� و 
رھ�(� وآ�وز�� دھ� 54و�ت  و ��1 ر و�Sت 
و ,��,� و روا�ط ��ن ا�DD�1 /� /�وررا �� 1�3ش ھ� و د�واری ھ�ی �زرگ رو�رو ,�% � ا,ت ��دت ��را�� ا�د. 

� ده ھ� ���Dون ��ر���� �د�د �ردم از و���ت �4را�� ا! ��دی /�ور /� 
ر و 
�/ت و �ر,�(� و ���5ری را �
ا�را��  ��4ل /رده ا,ت از �I ,و و 3+�ول و>�رت �%ش �زرگ ,ر���� ��D از,وی /�ر�زاران 54و�ت در 

�-�دھ�ی ا��� � و �ظ��� واداری و ���5 رو���4ت و�-�دھ�ی وا�, � �� آن از د�(ر ,و، /�,� ی ��ر �ردم را �1ر�ز 
��ر و�د ا�,��� 54و�ت ا,��� #��D ھ�� ی د�را�د���ن و /رده ا,ت . ,ر/وب ھ�ی �د�د ,�ز��ن ��
 � ی %�و�ت 

و ,�ز��ن ھ�ی ���0 و ,��,� و 
رھ�(� ، آ ش 
���� از %�م و ا�ز&�ر و  ھ�� ی ا!�Dت ھ�ی د��� و �ذھ�� و!و��
  وده �0رت و �%�01ت در ���ن �ردم ا���ر /رده ا,ت /� 
وران آ�را از &��D در  ظ�ھرات و ���رھ� و رو��رو�� ھ�ی 

ھ�ی ���Dو�� در %����ن ھ� �� ���وران �ظ��� و ��روھ�ی �,�&� و ,+�ھ� �� ����م. ��  و&� �� رو�دادھ�ی ا# را�� 
و �رآ�دھ�ی ���0 و ا# را�� /�ر�ران و آ�وز��ران و ��ز��, (�ن و دھ���ن و د�(ر ��روھ�ی  98و  96,�ل 

ود ��!ت، ز���� ھ�ی 
راھم �دن �را�ط ا���� در ا&���#� در ,� ,�ل �ذ� � /� درھزاران ا# ��ب و ا# راض ��
�� �I &��ش ا# را�� �, رده ���ن داد�د /� دوران  96ا�ران را �%و�� �� وان درک /رد. �ردم ا�ران �و�ژه از ,�ل 

و �(�ه  -آرام �ودن و +ذ�رش 
��رھ� و ,ر/وب ھ� و >�رت ھ� و ,��,ت %�ر&� �د ��D �� ا�ط�ح �4ور ��و� � 
رژ�م ا,��� را +�ت ,ر �� �-�د و ��� %واھ�د  -/� ھ�وز از ��ظر ژTو+�D ��5 و&ود %�ر&� �دارد» !��ر« �� 

� و �ر��ت ����د و از آزادی و /را�ت ا�,��� و Dت �ط�Sھ�3ون �ذ� � ,ر/وب و >�رت �و�د ودر ��د و ز�دان و
ادا�� ی ا�ن رو�د  ��Fر و  98ی دی ��ه �را�ری و ز�د�� ���, � ا�,��� �� �-ره �����د. !��م �زرگ �3د روزه 

 �D� ش %ودآ��ھ�
�� !��م د�1را�� ,را,ری �3د ھ0 � ی �ذ� � و �رآ�د ���ر زن،  د�ر�ون %واھ� �ود، ا�ن رو�د ژر
ز�د�� ، آزادی /� ��ز �ب >رور آ��ز &-��� ��
ت و ��رود  � &��(ز��� �رای ���ر �زرگ آزادی ، �را�ری ، 

 ا�ران را در و���ت ا���� !رارداده ا,ت.  
را�,�، در&-�ن �ردد،�رادری ا��ب /��ر 

  


���0 ،آ%و�د ���د  I��  ردم ا�ران در ���رھ�ی /و��ده ای 3ون " &�-وری ا,��� ��� %وا�م ، ��� %وا�م.  وپ�
 .������� ، ھدف �رگ �ر د�5 � ور، �رگ �ر%���� ای. ا�ن آ%ر�ن + �م ���. ا�ن د�(� ا# راض ��,ت ، �روع ا�

&��م 
دای ا�ران. از /رد, �ن  � ,�, �ن، %و��ن  ��م ا�ران ، ��ن /�ر آزادی 4&�ب  -%ود �ظ���. و ,��دج ، زاھدان 
ھر�I �0ر /� � �� ، ھزار �0ر +� � ��. �,�&� ,+�ھ�، دا#ش  ا% ��ری. ا�ن ھ�� ,�ل &���ت، �رگ �ر ا�ن و�Sت. 

ا�ن ا, �داد. ز�دا�� ,��,� آزاد ���د �ردد. �� &�(�م �� ��ر�م ، ا�ران را +س �� �����. 
ر و 
,�د و ��داد، �رگ �ر
�� ��ر�م. �� /�م �� /�م ھرآ��5 %واھرم /�ت. زاھدان، /رد, �ن، �3م و 3راغ ا�ران"، �� رو��� %وا,ت  ��Fر 

 رژ�م /�و�� را 
ر��د /رده ا�د.

 ن 
�&�� آ��ز و ذ1ت ��ر در �ظ�م ا,��� وآ��ھ� ���� از ا/Eر�ت ���5ده �Dت ا�ران ��  و&� ��  &ر�� #��D ز�,    
�و�ژه �ر�,ل &وان، �رای  ��Fر �ظ�م /�و��  آن و 4ول و ژر
ش 
5ری و  ��Eرات 
��ی �&�زی و &-�ن د�&� �ل

و ��  آ��د�� ��
 � ا�د و %واھ�ن طرد و �ر/��ری 54و�ت ا,��� ھ, �د، +�ی �-�دن !ط�� �ردم ا�ران �رای د�ر�و��
��D�# ا, �0ده ازھ�� ی �5ل ھ�ی ���رزا � �رای �ذار از &�-وری ا,��� و ,ر�(و�� آن  ,را,ری  �دان آ�دن ��

�� ����ی آ>�ز ا��ب درا�ران %واھد �ود. ھ�Y 54و� � ��ورت %ود�%ودی ,ر�(ون ��� �ود و  ��Fر ��� /�د. 
و /�ر�,ت ھ�� ی  -از &��D ا# ����ت -,ری �دون /�ش و ���رزه 
ردی و �روھ� و ھم ا
زا�� #�و�� و��D و ,را

ا�زارھ�ی ��5ن �رای ��رد �� �ظ�م  و ��1 ر �ذھ�� ای /� �� د% ران و +,ران �و&وا�� /�  �-� ���ر ھ�ی ا# را�� 
و���ت ا����   ,ر �� دھ�د �� �DوN,�+ �1 �� �و�د و آ��ن را �%�ک و %ون �� /�د، ا�ر �ذار د�وار %واھد �ود.

و +�ش و  –��د�� ��� ر ذھ�� و #��D �ردم ا�ران و +� ����� &-��� از !��م آ��ن ، �� ا���� �رای آزادی /�و�� �� آ
و د�5را,� و �را�ری 
را ��   - /� �� رزم �� رک ��ن ا
 %�ر ھ�� آ
�ق �ده ا�د ��ش از ھر �3ز آزادی ز��ن ا�را�� 

&�-وری ا,��� ا��I در �د ر�ن   ��ع دا%�D ���د �0ت /��ر او  رو�د. ��  و&� �� اھ��ت  ��Eرات ��روھ�ی ��رو��
 ��4��4�ره �� دور �ظ�م ا,��� را در � �D4 در ا�ران ����را�ط ��ن ا�DD�1 �,ر �� �رد و +��ر
ت و���ت ا�



� ���رزا � �,��ری ازھ���-��ن ا�را�� در%�رج از /�ور /� در ا�ن �3د ھ0  ی &-���  �Z  ر %واھد /رد. +� ����� 
�-ر &-�ن �� ��دان آ�د�د ، ��  رد�د در  150دو��دوش د% ران و +,ران و ز��ن و�ردان درون /�ور در ��ش از 

و�و�ژه د% ران و ز��ن و  !�رھ� و ط��ت �و���ون  آ��ده �� �,��دی ��� ر ادا�� %واھد ��
ت. �ردم !-ر��ن ا�ران از 

�#ل  –ر, �ن و  �ر�%� ا�&�م داده ا�د /� ���ن �� دھد ,وژه دا��&و��ن و دا�ش آ�وزان درھ��ن �3د ھ0 � /�ری /�

"�� ا�د��م، �� %واھم، #�ل �� /�م، +س ھ, م"، در ��دان 
راخ ز�د�� و ,��,ت  ی �درن ا�را�� �� +ر3م  - ���,�
 ،��D# ،�)و!�، ا�د��ا, وارا�, �ده ا,ت. ,وژه ای /� ر��� در ا��ب ��روط� و د�ر�و�� ھ�ی ,�% �ری 4


�,�%ت و �,ل ���-�(�م 3-ل ,��1 ی  رھ�(�، ,��,� و ا! ��دی �د وا�دی ,��1 ی �ذ� � ا�ران دارد. ا�ر�3 
 �D� و ار &�ع ا,�م �را+��� �� آن آ,�ب �,��ر ر,��د ا�� � وا�,ت ����د ھ��� را /� در ,وژه ��
54و�ت و�Sت 


ر%�د �� و �� ��ری 
��ی �&�زی و د���ی د�&� ��1 از ا�را�� ر��� دوا�ده �ود از ���ن �ردارد. ا�روز ا�ن !�وس � �
، ,ر �ر آورده ا,ت. ���ری /� ����(ر %وا,ت ھ�ی �درن »زن ، ز�د�� ، آزادی « %�/, ر ز�د�� و ز���� �� ���ر

، رو��(را�� و ,5وSر و �5�TS ا,ت /� ھ�\ &��� �رای د�ن در 54و�ت ��!� ��� �ذارد و%وا,ت &دا�� !ط�� 
رع از 54و�ت و ,��,ت را ��ز �ب �� دھد. !��م آزاد�%واھ��� /�و�� �ردم ��  وا�د �� 
راز و 
رودھ��� د�ن و �

ھ�راه و����د ھ�� ی د�ر�و�� ھ�ی ا���� �,��1ت آ��ز و �� >�ر �,��1ت آ��ز �� ز��ن ��� ری ���ز��د ���د، ا�� 
 واھد دا�ت. ��ظر �� ر,د /� ا�ن راه آ>�ز �ده ,را�&��� ��I و+�روز�%ش %

، و �رای د�5را,�  –و+�ش ازھ��، آزادی ز��ن و آزادی ���ن  –�� رزم �� رک ,را,ری و ��D �رای /,ب آزادی 
 ، و 4وق و /را�ت ا�,��� ، �� +�ش.  -�رای ز�د�� �- ر -+�رI�TS ����1 ، و �را�ری و #دا1ت ا& ��#� 

  

 #�,� +-Dوان

  

       �16.10.22ر�1ن. 

  

 


