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 اول ������ ،   ا���ن �ر��ان� ����د����  �
٢٠١ �� ٨۵  

�د � ����وری آ�و�دی اران 	� ���ت ��ر�� ��در�ت اش از ��و 	�%ده ا�ت واز  وا�#�"زرات ا!� �دی ��ل �
ز 'روه ھ�ی ا�ر ���ز�د ا�"�ر �-دارف رو	�0 �  و	��د/را�وی د.ر	�  دور ا�-,ب *# (ز�ٔ# آن ��ول و

���ی ا!� �دی را 	رای 6ن � و � وز��ٔ# *�ر�	� را 	رای *���ر�� �	�%د، 4ر ٔ# 2�"3	%�'ران اران ر�
 ٣٠روز���ٔ# ارا�� %رق، در اران ٪6١٣٩۴ور �١۵�دود ����# ا�ت. 	ر ا��س 'زارش ��درج در%��رٔه 

��ن زر �ط 3-رز�د'� ����د. 	� ان و ف دو2ت اران 	# 	�	ود ز�د'� �ردم �وش  ۴٠%�ر�%��ن و ٪%� ��رو�
�و�# ای ��رده  0�"0 �ر���د. ط	Aا� #	 #�رد دا2ری را 	� دو2ت �ور�� Bو��# !راردادھ�ی ا4ط�ی ا4�	�ر Cو

�# ا�ت. 	� و ف آ��# ا4� �	�ت *�ر'ری از طرف رژم آ�و�دی 	%دت ��� �A2ت �� را��*�ر'ران اران را ان 
ز��د.  اول ��ه ��  روزھ�	��.� �ر*وب �%و�د، *�ر'ران و!�0 3و!�0 	رای ا�-�ق �-وق �ود د�ت 	# ا4� �	�ت �

��د �را�ری ��ن *�ر'ران وطرح �وا����ی �ل از آن ز��# ا�ت 	رای ا��د ا���ن ا�2��� *�ر'ران ���ن و	
�م دوران ا��دی �ژاد، از آزادی � �� ��" #� ��G �4و�� آ���.  	��ن ��ت *�ر'ران اران ط� ھ%ت ��ل 'ذ%

ل ان روز ��روم %ده 	ود����# در ���3ل *�ر'ری 	راه �� ا�داز�د، ��H�	��.�ن ���G دو2�� ط� %��' 0��A .د�
�0ن �-وق *�ر'ران ارا�� را 	دوش *�ر'ران ا�H3ن درن *%ور�� ا�داز�د �'��ه *��د 	�زار*�ر وھ�# ��ر��� ھ� در 

'�ھ� ھم دو2��ردان 4��0  ��  �� اذھ�ن را از 4�ل ا �� �را	� وIA ا!� �د اران و	�ران *�ر�	� ا��راف دھ�د.
 JK ان اد�4 �Cرداز�د. 	طور��6ل 	��ر�	���، �"�ون اول ا��دی  ٢٠١٢�رط�ن  ��ل  �۶ردا�# 	# ���د ر�A ر�

ل *رده ا�د. آ'ر در *%ور �� ان �"داد ا�H3ن �	�%�د، ���ون ����ن ا�H3ن را 	ر�� ��ژاد 'Gت: "!در���ی 	زرگ، �# �
 Gر �ر�د".آ��ر 	��ری 	#  

� روز ����� ��Cل *��د. راھ���ا���ل دو	�ره 	# *�ر'ران اران ا��زه اداه %د  ��  روزھ�	���P ����� *�ر'ران را 
ش از C .ر'زار %د	ران ��6ری از *�ر'ران وا�دھ�ی ����ف در * I�� %�ر*ت� �	# روز ��"# اول �� 	ر'ر �*

�، *�ر'ران 	�%��ی ����ف ا!� �دی��Cدر  راھ (����د# 	زرگ ��# دو2�در �-�	ل "���ٔ# *�ر'ر"، د3�ر B ا
��ن ���I *رده و�Cس در  Gوف ��ظم 	طرف ��	�ن ا�-,ب و�دان 3��طن 	راه ا3��د�د. در ��ن %"�ر �	�ن ا	ور�

� *ن �ز دده �%د: "*�ر3ر�� � ���H3د اAو #������H3 را رھ� ا -ھ�ی *# *�ر'ران ��ل ��رد�د B %"�ر�ژادCر�
�� ھم ا���دام *�ر'ران ارا�� 	"وض *�ر'ران ��ر��  �*ن". 4,و�0 در ز�رٔه �وا����ی ��درج !ط"���ٔ# 'ردھ��

  ( 	�زھم ��ظور از ا����H3�ت) 	ود.
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 ����م دو2ت آ�و�دی !رار دار�د و 4��0 �ز دو2ت را -�ر ��U ری	ت رھ����د# ھ�ی 4��� *�ر'ری در اران �ا
%��و��ن ���"# *�ر'ری در 'ردھ���  اول �� C #��د�س اVن   �د!� ر��  �٢٠١۵وش �دا��د. 	طور��6ل 

روی *� ����د 	ر ا��#: "دو2ت �د	ر و ا�د و*���ر 	# �"%ت در��ران 	� %�ر *%ور ا�ت"، �وا���ر�و�# 	
��د# ھ�ی *�ر'ری وا	��# 	# �ظ�م آ�و�دی ا�د و %"�رھ�ی آ��ن ط	ق �%��و��ن" اC"ر'ران %د. "���ٔ# *�ر'ر" و�*

� *ن �ن �.رد�د.  %"�ر "*�ر3ر�� "�2�� دو2ت �C و �ا���H3 را رھ� *ن" ا'ر 	# د��ور دو2ت 	��د �%ده  -رھ���
�ٔ#  ا�����4 	�%د، G  د *��د'�ن�� از 	�زد #ٔ�G.	 ن %"�رد دو2ت آ�و�دی اران 	وده ا�ت.  ا���دا!ل �ورد 

ض آ%��ر و�ژاد Cر��� آراش %ده ا�ت: " "	�رد، �ودش را  '�ه ر�X و 	وی ��زه ��» �ژادCر���« 'و'ل Cُ�س،  '
%ود". رژم  ظ�ھر ��» *�B 	# *�ر'ران وط��«�-�م  *�د، و در ی �ود را ����ن �� *�د، ظ�ھر 3ر	�ده آراش ��

�ت 3%�ر !رار �اران 	# ھ�Yون �ر�3دھ� 	رای ان ��ز دارد *# 	�وا�د 	� ا���Gده از آن ھم ا����H3ی دار�دٔه ا��زٔه *�ررا 
���# 	ر اران �دارد. ا��� #	 ����� ��U ت *# ا%رف�و�# ا���ن را.  اران ����H3دھد وھم دو2ت ا	ن ���*�C ،نY ب

�رن دو����ش در ��ط-# ط	"0 	�4ث �ر��دی اران �%ده ا�ت. از ���ب د.رطرح �ث �زد�و4ر	���ن �"ودی 	
��ن در�ر�ن 	�زدد اوا�ر اCرل  ھ0ت ا���H3 از اران �و�ط ��U، 	رای اران *# ���H3ھ�ی ا ��وAوع ��ظم آب در

. در را	ط# 	� ����رن ا�H3ن �ز ��U 	"وض ا2��� و�Aرع *# آ�و�دھ� *م آ	� �Gرط ر�\ �	رد، �	ر	دی �	�%داز
��ن از اران از 	ر���# ھ�ی ���H3ران ا���� ����وا �����دا�#، �در�Aز'%ت ر�	راز ��ود *# 	رد�د/، ا	ازآن 2ذت �

��ن ا�د. دو2�ش ا�ت. �I ا2و ف دو2ت اران 	�و	� �دا�د *# ����رن ا�H3ن در اران ا�.%ت ا3.�ردو2���H3ت ا
ض و	د 	�� �روج 4�# ا����H3ی !��و�� ودار�دٔه ا��زٔه *�ر، "	��# 	"د از ان �Gر Gھ B 0	� �د�3 ��ت *# �-ر
از�ر	ون اول �� *�ر'ران 4��� ����# %د �� د�ت آوزی 	�%د 	رای ا��4ل 3%�ر 	ر ����رن ا�H3ن و دو2ت 

��ن.  ان �ر*ت در �وع �ود �دد���H3ری  ا.�A د"	��وان آ�را در 2�ت طو(�� �ر*�ت وا!دا��ت ا�ت و�2 �
ض 4�#  ١٣۵٧!رار داد *# از *ود��ی 6ور "	���ن 	د��و، �و�ط اران ا���ذ 'ردده ا�ت. ��را%��ل ���H3ا

م *ر�-� #��وان آ�را 	دود� :داا����H3ی ����ر در اران ز�د ا�ت و درن ��� ر��.��د. 	 ورت *ل  �
ض ر���"	� :ا2ف: 

و(ت آن ا����H3ی دار�دٔه ا��زه ���ٔ# ا!��ت، �ق *�ر  وز�د'� را دا%��د.  ١۴و(ت اران  رف در  ٣١از ���ٔ# -
د��C�"داد ان و(�ت �ز 	�ر4ت !وس �زو�2 را �. 

,ت �C _6� #��4ر*� در ا ��Gن ر��0   - �����وی درن و(�ت �ز ورود ا����H3 	# 	ر��  #ٔ�و	� � ب B 2و
  .	د�رن �وھن 	# ا����H3، ���وع !رار داده �%ود

�2 *# ����ب دو2�� در اران را.�ن -��ز ا4,م *رده 	ود *# از  در �  ���"�ا�د و ��و�ت در آ�Uز ��ل �Cر
��� �� ��"�رف ان *%ور، 'رد؛ ا�� � و	` ��ل 'ذ%�ٔ# وزارت � %�رو�دان ����ر ا�H3ن در ان *%ور � �رف 

�� دو	را	ر *رده �� #ٔ�ن ا�H3ن را ��زم 	# Cردا�ت ھز��"�  .ا�د �
-   �4�����ن  از �وی وزارت �"�ون؛ *�ر و ر�3ه ا����H3ن اا��%�ر2�ت  U�%�)ل ��Yر'��# ���ز(  	رای ����ر

�H3ل *رده ا �� .ن در اران ا�تاران. ان 2�ت �وھن آ%��ر 	# ھ�# ����رن ا�H3ن، 	� وص !%ر 
  

 
س ���وری اران در �ورد ����رن ا�H3ن - .اظ��رات 3وق ا2ذ*ر �"�ون ر
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	# ا����H3ی *# �ظ�ون 	# ار���ب �رم �%و�د. �ظ�و�ن 	د�3ع ا�H3ن 	"وض ��ر�ن   ����ع از ا�داد �-و!� را.�ن ا -
  .Cو2دار ارا�� ا4دام �%و�د

ر ر���U ض"	� :ب: 
Gر��د.  ا�رأ ا�	�ر   -� �%ژB �ود 	# �ور# و4راق ����ؤ6ق از  دو2ت اران 	رای �و�"# ط�	� واھداف ا��را

�# %دن وا�ر %دن ا����H3 در ��.��ی �ور# 	# �%ر ر�ده ا�ت. ا����H3ی ا�ر در 	را	ر *�رٔه ��وزون اظ��ر %*
��ن  	# اران ��Cه 	رده ا�د���H3ردا�ت   ��وده ا�د *# از اC �	 ،ب��ت ��م د�3ع از�رم 	� 	� ز�ودو2ت اران ا%��را 

دا2ر ا���دام و	رای د�3ع از رژم ��3ظ ا(�د 	# �ور# 3ر���ده ا�ت. �وال ا����ت *# Yرا اران ا�	�ع �ود  ٧٠٠
Gر��د؟ �ردن �ون B ا�H3ن 	# �� #وی ھf را	طٔ# دا2رو3ر���دن او 	# ��م �ذھب 	B ��.� *#  ٧٠٠را 	# �ور

  .	# آن �دارد در�"�رض 	� ا����ت ا�ت
�ی �ر�� *# !ر	��� آن B ����ر ا�H3ن 	�%د.    -�A! #	 �'د��دری 	� دو  ٢٠١۵	طور��6ل در اCرل  4دم ر�

 #ٔA!  .ورت �.ر3ت  �ب �زا-"�طG�ش در ا ��Gن *%�# %د. ا���دآ��� 	# ھرات ا��-�ل داده %د و�2 ھf �وع 
ن و%���# 'ران   ٢٠١٢*# در ��ل  د��ری��در %�ر زد	"د از ���وز���� 	-�ل ر�ده 	ود�ز د�	�ل �%د. !�

ر�د از �"�3ت .��Cھ�و��� *# در����ت �رزی از طرف !وای �ر�دی اران 	-�ل �ر��د � �ورد %���# !رار �
�# %د��� ����H3ورت اCه ا�د، 	� ا���Gده از ھ�ن �"�3ت 	# ا	داع 	ر�وردار�د. *�ر��دان اردو'�ه ھ�ی *# 	رای د

�� *# ��Yر ��"�م ا�H3ن را �ر��Cھ�و�ن ا�H3ن 2ذت �	ر�د. �"�م ��د-��	د�رن ا�واع %���# �Cرداز�د واز �وھن و
ب 4د�2 ��زای -"���	ور 	# د�ت زدن 	# دا�ل *��ٔ# *�ود و	"د ��دن ھ��ن ا�.%��ن �وش ��وده 	ود، 	دون 

��C�ت ا�,ق و4دا2ت آ�و�دید�� .� 	# �"��� �ود ادا�# داد. ا
ض   -"	���، �����# ��Cه �C�داران اران وا�واع ر، آزار، �وھن وU ب Cول وا���د ا!��ت �و�ط �روھ�ی ا��-��

�و�ط 	�%� از �ردم �4دی اران 	� ��Cھ�د'�ن و��Cھ�و�ن ا�H3ن در اران.  
 

د 'ذا%ت *# در �	� #�G/ �� %� از �ردم�	ران واران ا������ی %ر�G ھم و�ود دار�د *# از ا��4ل 3وق ا2ذ*ردو2ت ا
ر�د. .��ت ا��ر��� و3�	وک از �ظ�2م �ذ*ور �3 �# �G  ر�د و در	اران در 	را	ر ����رن ا�H3ن 	%دت ر�\ �

� *ن�را رھ� *ن" را ا�ر %رم آور دا���#  ا���H3 -�6_ 4ده ای از *�ر'ران %رف ارا�� 	��د *ردن %"�ر "*�ر3ر�� 
راه �ل ان �%�ل (ارزان 	ودن �زد ودر �و%�# ھ�ی �وش در 3�	وک 	دن �ظرا�د *# *�ر'ر ارا�� 	�د 	دا�د *# : "

ت ��د��ھ�ی *�ر'ری از *�ر'ران ���زی 	�ز ا3زاش ا��ت %H��، �د��ت در �� و ر�3ھ�، و Y  ،(����H3ا
، 	��# 	ر ا��س �� ص و �وا��� »�# 	ر ا��س �ژاد«%ود �زان �-وق *�ر'ران  *# 	�4ث �����  ا�H3ن ��ت، راه

ن %ود. راه"���� *# �طh ر�3ه *�ر'ر ا�H3ن را 	�( ��  آ���  �� ��*�د، و 	� ا��د �دان ر!�	ت  	رد، �A3 را ر!�	
f��	د". %��� از �ژادCر��� را 	ر���  �4د(�#، ھ 

��ت  *# ا����H3ی �-م اران  	��و�# 	# آ�Y# ذ*رAزر'� %د، وا	وی �%�,ت �"� ���	�%Cدو2ت و #ٔ���دار�د و��ز��د 

��ن در ��ران را از آد���ی ��ت ���H3رت ا�G�  ،ن��ن �	�%�د. (ز��ت وزار���ی ��ر�# وا�ور ����ر���H3د�� ا� #ٔ"���

 	�C (hک ��وده ا3راد �Cک، � �م  ٨روز���#  �١٣٩٢دی  �4٢۴ ر، �ود3روش و���وس (ر�وع %ود 	# %��رٔه �ؤرخ 

 .و*�ر*%�# را 	# ��Gرت �ذ*ور 	��ر'��ر�د

�وق ��ر ��رو"�  ����"  


