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ق ران و هی ران از م ا در اان
 ای

 یا  ان ازر .ده ا یر ق و  یدّب ا انا ری ا ار در َرَو

ی ارا" 1 رژ.ه ا  م وام ا تا از    اما  در ار  ً  و ،

ر" را ب ده  از ف ران ی . ا د   و وی اّ و ا ری دارّ  ن

 و   ال اات  ری را  . ا، ا ران  ّ ر از  دا ن

دد ، در  دهای اول ا، اب  در  زات ار " .د" د   ًن

"رای ا ر" و "ای ا     "ارش داده د.

ن ر ری ا اان 2 وح    ات ّا و ع ا  .زن  ران

  زات ا. رژ  ران را ری  دّ ز  دارد ّ  در ن "رای ا ر" ذ ه

   د و در ارش یر اضا    3. ده  را  و  د ّ  ء آنا 
 ّرش ای اه دن آ ار دد.4

 دید ّاّ  اضع و اا  انر ت ازد ّ  یّ  زاده و  ،2014  ه اّول 

  ز ن  وا ّ  ،یّ و راد و ر ا ن روز 5. د، د ه مل ا در آن

دّی از ار د  ل ، 6 ر. آزاد ز از  و د  تّ ای ،د آن   و

ران اس ان در ل 2011 د  و   و ری، از آن زن  اّم ری اب ران اس در

. ی او ی از  ر    دّی از ار ن ّ 7.د   انل 2006 در ز

 از آن  1980 ج در د ر در انر ی 8.اداده د را از د  ٓری از ا ؛دها  را ٓا

ّ ن ی آن د ، و زا . ّ ، ل اغو ، از اء  ی ر اام

.9 اّد ان   ن  در  10.د  ،ل ر ری و   ا اّد زا و

  نرا ل انن اّ  ن ه ٔت  ،ا لر . اری ر و ا  در
11.ه ا م آن  دّی ا ّ   د ا 

ا  م اا ،ّا .ا ق دارای ًی اد    ،ا م  ادی دررت ا  ،ن انر

ق  ا .ران ض  دی دا ا و ران د ه " ا د ر و ی

 اری و ادیل اّ د؛ در رت  ر ا  ً ٓاز ا ز 12.ر "ّ ای ا

،خ ز  ا ر رژر .و  ّ ل ت از ّ ٓا . دت دروغ د یر   

.ری ار  از  ا لزاده و ر 

 ان2010 در ز ان از ژور ق د ع ازد ّ  یر ی آزادّ دی ا   ،زادهام ا

ّ ً  ّا ،ّ ن وه در  از ر ت اوّد. ا اری  ر ا  د و 

 دی  از دها  ء از آزادی اوّو ا ن ا   ، ،ش .ه ا ن ردّ زاده و دای آا

  و ا ه ا.13 دو  وف د ن زن، خ ز و  ّا   اّم "ی

.   اندر ز "ا ّ

درل 2010، اء اّد آزاد ران اان، در ج،  د  در راه روز اّول ه    و ّ ّق
14. م م ٔ در
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    ای   اد ی ری و ّن ری از د در آذرن   ،م واّ ه،

2014 ر ان در اوار ق   ی در  ّ  (ا  76 )  ّ ،تاآب 
15. زدا و  آزادی ّ ون و د

 ن ری   ی "ه   د ر" رر د،  ا ٓاره "ر   د ه"

 ٓآزادی ا   ا  و   ه و را ز ای های  یر لّ  ً .

ر در ی   ق ران را ود . ا اّ ن از   رج  ع ؛   از  رج

 ت اداری را  ّ. ا  در   ا داود ری از اّد ران اس ان ل ؛ او دتای
از اّد  در ا  ر در ا در دا د.16

ا دا  و  د ص در  ا . ا بار   یر نّ ان ور ق ا یو
17. اق ّ  دّا أت ا ءی او  و 

  امرا ا ٓا    و  ّ   ٓا .ار  را ا ا ق آن ّ ا  انر

و زات د.18 رژ ا  ران ن  ان وان ا رر  و در  ن  ان وان

ن  آن  د.

   ی دادهو   ارد دو ّ ۀد     ا ّا    ا   در

،ٓا .داز زه   ازدواج ا ایا  و ز   رت از رو تّ . رت دا انر

  آزشی زۀ  ت  داه . ا اوت، و ا ّدهای در ی  را در دع از

 ّح  ، را  ّده اد  آ را دود د. ا ا    ر ق ران را در اان

  وی اّدی ا   ی ّ آ را از ا  ا د وم زد.
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 .آورد د  انرج از ا و ی داو روز ی ا ری از د و ان از ا ان رار تو ا   ط ی 4

.http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm :ا ز  ، آوری ان رار  ط ی  ر   ،
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