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 ن ی با پدافند شکوهمنداهن مردم اوکرا ملت اریان  یهمراه 
   1400ربارب    2580  اه اسفندم 

با تانك و  موشک    ، و آسمان  ، دریا نياز زم  ، پيشرفته  یرزم  یرويبزرگ و ن   ی اسفند با سپاه  5روز    ه،يفدراسيون روس  سیي ر  ن يوالدمير پوت 

  ی و موشک  یی آتش توپ و بمب باران هوا  ر یرا با همه توان ز  یبزرگ مرز  یو شهرها  تختیتاخت. پوتين پا  نی ااش اوکر  هیبه کشور همسا

 آورد.  را به زانو در نیمردم و ارتش اوکرا تواندي م ،سادگیکه به   پندارو  دي ام نی قرار داد با ا

  ار يبس   یندان مسلح با جنگ افزارها،در برابر ارتش تا به د  ني ار پوتشان تا به حال، بر خالف انتظ  یمل  نیبا اراده پوالد  نی و دولت اوکرا مردم

گذاشتند    هیشان ما  ن ياز جان و اراده آهن  ن یمردم و دولت اوکرا  ،. ارتشجنگنديم  ن شور آفریو   زي انگ  شی دالورانه، ستا است و  ستادی ا  شرفتهيپ

  ، بزرگ  اري بس  ی تشگفو    ی. با ناباورختيرا برانگ  یجهان   شی است  یبراست  هچيزی ک  ،شان را گرفتند  نيارتش تازنده به سرزم  یشرويپ  لوو ج 

ا  ییروين  چيه  ،شان برزمند  یفّر و شکوه مل  تپاس داش  یکه اگر مردم بخواهند و برا  افتی در  نيپوت در برابرشان را ندارد.    یستادگیتوان 

کاران  بهت  یبرا  زي ن  گرید   یو آموزه ا  ، رونشکننددفاع کنند و در برابر دشمن ف  شی از خو  تواننديجهان که چگونه م  مردم  یبرا  یآموزه بزرگ

  یرا سرانجام برا یروزيپ یکه براست یشد. آموزه ا  رهي با جنگ افزار و کشتار بر مردم چ توانيکه همواره نم شرقی چه غربی،چه  ،باور زور

 .و دالور خواهد نوشت خوه یمردم آزاد

با دست    ن،ی بر خالف مردم اوکرا  سال،    43  یبرا  ،،که  یمردم  م،یدی درانی اقهرمان    از مردم  شتريرا پ  مينيب ي و م  میدی د  نیآنچه از مردم اوکرا

آمدند و در برابر    ابانهايبهتر، به خ  یبه زندگ   دني رس  یو آرزو  یو سرافراز  یو صرفا با عشق به آزاد  یجامعه جهان   یبانيو بدون پش  یخال

  من یبه بار خواهد نشست و اهر  کی نزد  یازدر چشم اند اني رانیاهمندانه رزم شکو گمانيب .ستادندیا ،یاسالم یخود، جمهور رتيس وی ددشمن 

،  درایران را اشغال ک   غربی  شرقی و   رت هایدق با دسيسه    ،که  ی اسالم  یبا جمهور  زين رانیمردم دالور اخواهد افکند.    خیرا به مغاک پست تار

با دست  ملت ایران  باید یاد آور شد که  .  رزمنديم  ردر و نهان دارا در آشکا  نيپوت  میرژ  یاسي دستگاه س  یبان يو پشت  یدست نشاندگ    اکنونو  

بدون    یخال برای هشت  کشوری  پشتيبانیو  بر،  در  دیکتاتور  یورش  ابر  سال  نظامی  یاری های  که  همسایه،یک  قدرتهای    مالی، سياسی و 

 بيشتری برای  ديام  ،نبرد نابرابر  نیدر ا  ن یمردم اوکرا  ی روزي پ  گمانيب  ميت ارزی ایران دفاع کرد.استقالل و تمااز    ،بهمراه داشترا  بزرگ  

ا  آزادی  ران یمردم  آوردن  بدست  ا  برای  بود.  اوکرا  یاز چند رو  انيرانیخواهد  دالور  را همراه و همدرد مردم  آنکه دانندي م  نی خود  . نخست 

تبهکار    میکه رژ  رای ز  ،به بند آمده  هيدولت روس  ارانی در چنگ    نیچون اوکرا  زين  رانیو ا   ،به تازش رفته  ن يپوت  یاز سوستمگرانه    نی اوکرا

را از دست داده. از    رانیاز ا  مهمی   یرسانده اند و بخش ها   بي به اقتصاد و استقالل کشور آس  ختس  کهیزيچ   ،برديم   نيفرمان از پوت   ران یدر ا

    .دهمانند دارن یسرنوشت کجا ی ر هر دو ملت د ،است نی بمانند رزم دالورانه مردم اوکرا رانیمردم ا یخواهیجنبش آزاد ،یسو  گرید

ه ک  یژرف کرده و در کنارشان از هر توان   یهمدرد  نیدوست اوکرا  هنيبا مردم رزمنده و م   اکنون  ،هم درونمرز و هم برونمرز  ،رانیا  مردم

 .دی نخواهند ورز غی در ،جهان  اسرسر  و  رانیادر  یابانيخ یشهایچون هما ،داشته باشند

جهان   خواهیآزاد  یو از ملتها  کندياعالم م  نی اوکراخود را از مردم دالور   ی بانيهم پشت   رانیهه همآهنگ مبارزان اجب   ،رانی از مردم ا  ی رويپ  به

 . ندیغال گران بنمابر اش یروزيپ یبرا نی خود را به مردم اوکرا یاری  نیشتر يکه ب خواهد يم

 :فباال  بيهموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترت یسازمانها

انجمن    ن،ي زم  رانیو عدالت،  انجمن فرهنگ ا  یصلح و آزاد  یبرا  یرانی در داالس،  انجمن ا  رانیالفبا، انجمن ا  بيهموند به ترت  یسازمانها

پارس انجمن مردم ساالر  یزنان  ا   یدموکراس  اديبن   ،یزرتشت شناس   یاروپائ  ادي بن   ،یدر سوئد،   در    ی جنبش دموکراس   بابانيپشت  ران،یدر 

  ، یا  شهیر   شگاني خرد پ  ت يّ در فرانسه،  جمع  ی رانیا   خواهانیآزاد  تيّ خارج از کشور،  جمع  ران ی ا  یمل  ۀجبه   ،یدموکراس  یبرا  مانيپ   ران،یا

خارج از کشور،     ستي رانیاسازمان پـان   ران،ی نجات ا  ی سازمان اتحاد برا  ران،یحزب دموکرات مردم ا    ران،یاز مبارزات ملت ا تیجنبش حما

ا  وی راد پ  رانیآزادگان،  سازمان  پادشاه   ـام،يپاد،  سـازمـان    ی سازمان سربـاز،  سازمان سکوالرها   ،یسازمان جوانان هوادار مشروطه 

ا ا   ران،ی دموکرات  نگهبانان  ا   د،ی جاو  رانیسازمان  خواهان  مشروطه  برا   ،یپادشاه  رانیسازمان  بشر  حقوق    ان ي زندان  یآزاد  یسازمان 

  الت یا   یسازمان همبستگ  ان،ي رانیا  یسازمان نهال، سازمان همبستگ  ران،ی ا  یهني م  یسازمان مشروطه خواهان بلوچ،  سازمان مل   ،یاسيس

کوروش بزرگ در    یفرهنگستان جهان  ران،ی ا  یراهبرد  یشورا  ک،وریوي ن  یاتحاد و همبستگ  یشورا  ران،ی زنان ا  ی سازمان همبستگ  ر،ی عشا

 ران ی ا یکپارچگ ینگهبانان  ان،ي رانیا یهمبستگ  ۀسوئد، کانون خرد، کنگر


