
 
 

 

 

 

 

 

  وتینپ الدیمیرو قایا وسیھر دراسیونف حترمم مھورج یسر
وگنیویچی یمیترید وبینسکیلیآقای  جناب تریش،ارد وسیھر راسیونفدمحترم  سفیر  

 
٫الیجنابانع  
 بانیم ھب تقابلم حتراما وسیھر دراسیونو ف یرانا ٫ام شورک ود مجواریھ سنح زمھال ھک گاھیدا خوبیب 

ست.ا قابلم رفط اریخیت اسحس وقعیتم زا واستفادهس زا رھیزو پ رضیا مامیتت ٫ وستیو د لحص  
 انندم ودخ صمانھخ قداماتا اب ٫ وسیھو ر یرانا شورھاک ود ابطرو یط رد ماش تبوعم ولتد وربختانھش
 ھضتن ریانج رد لیم ورایش جلسم ستنب وپت ھب ات یرانا زا رکمنستانو ت فقازق مالیش خشھایب جزیھت
 ٫ ومد ھانیج نگج رد یرانا ظامین شغالا٫ مالش فتن متیازا گذاریوا رایب یرانا رب شارف  او ی شروطھم
 واھدخ فشاا یندها رد ھی کسیارب نھانپ واردو م ذربایجانو ا ردستانک رد لبط جزیھت یاناتجر زا مایتح
 لتم رایب وبیخ مسایھھ٫ن ازندرام ریاید قوقیح ضعیتو ھب ربوطم راردادق عنیی وردم خرینا ینا ات ٫دش
ست.ا بودهن یرانا جیبن  

  وسیھر زا یرانا ردمم یزاریب گوییمن گرا شمخ صلیا لیلد ٫وسیھر ختلفم ولتھاید ایھفتارر ینا لسلھس
یباشد.م  
 دبیریت یب زا ستفادها وو س ردهپ شتپ حتمالیا شارھایف ٫ماش ولتد صمانھخ فتارر ینا مونھن خرینا

 شورھایک یگرو د ماش لتدو ھب ودخ شاعم ھمس زا ھمیم خشب اگذاریو ھتج ٫یرانا رد سالمیا کومتح
یباشد.م ازندرانم ریاید ھیاشح  
 گاها یرودو م فتھر یرانا ردمم ھب ھک لمیو ظ االب واردم ھب امالک یپلماسید ھانیج راکزم زا سیاریو ب ماش
ستید.ھ  
ست:ا گاها وبیخ ھب یرز واردم زا ماش ولتد ھک یستن ردیدیت  

 ریاید سپینکا ریای، دورویش ماھیرج تحادو ا یرانا ادشاھیپ  لتدو دو ینب ۹۲۱۱ راردادق بقط -۱
 لمللیا ینب ریاید وانینق شمولو م بودهن لمللیا ینب ریای، دریاد ینا رتیبت دینو ب شورویو  یرانا
. میشودن  

نجاهپ -نجاهپ بنایم رب ورویش ماھیرج اتحادو  یرانا  ساویم ایحق ر  ھب کارااش ۹۲۱۱ راردادق رد -۲  
و  وسیھر دراسیونف ینب ابقس ورویش ایر قح )٪۰۵( رصدد نجاهپ ۰۵ا. لذدهش کید) تا۵۰٪-۰۵٪(
یماند.م اقیب ودخ قوتب یرانا شورک دیصرد اهجنپ ایر قو ح دهش قسیمت یشینپ ورویش ارثانو  
و  ریایید نابعو م ازو گ فتن انندم بیعیط ابعمن مامیت زا  یرانا شاعم ھم، سورکذم اردادقر بقط -۳
 ابلق رگزھ وضوعم ینو ا ستو ھ ودهب )٪ ۰۵( رصدد نجاهپ  ازندرانم ریاید رد زادا شتیرانیک مینطورھ
 زا تشکلم نسرسیومیک ک شکیلت نا زا شترکم ستفادها اھکارر نھات  قطو ف ودب خواھدو ن بودهن ذاکرهم
 ر) د رکمنستانت ،زاقستانق،ذربایجانا مھوری( ج یشینپ ورویش دار یراثم شورسھ ک وسیھو ر  یرانا

ود.ب واھدخ غییرت ابلق یرغ یرانا )٪۰۵( رصدید نجاهپ ھمس نا رد ھک ستر اصومت اسپینک ریاید وزهح  
 

  عدب فحھص



:یکنیمم عالما ماش ایھ زارتخانھو ھایورشیو ا اریخت رد بتث رایب دینوسیلھب نابراینب  

 ینا ھب راردادیق نینچ زا نفعذی روپاییا ورھایکش زین و ازندرانم ریاید اشیھح شورھایو ک ماش ولتد 
 عمالا اهر زا قطف سالمیا مھوریج رمایشیف جلسم ویس زا ،اگذاریو ینا اییدت ھک ستیدھ گاها عووضم
 یتھ رفط زا یرانا رد سالمیا جلسم مایندگانن طمیعو ت راشف ایھ رماھو  حشتو و عبو ر ورز
  و ردمم رابرب رد مایندگانن ینا ودنب وابگوو ج سولیتم زا ،شارھاف ینا لبتھا ذیرفت.پ واھدخ نجاما، اکمھح
د.ش واھدخ سیدگیر نا ھب تیا افشف ادگاھھاید رد تماو ح ردک خواھدن مک یرانا یندها مکراتیکد کومتح  
 اب راردادق ینا ھب ردمیم عتراضا رگونھھ یرانا رد ،ودیمب اھدش شتھگذ وزھایر رد نانکھچ یگرد ویس زا

 منض ام ھک ستا ودهب واجھم یرانارد سالمیا یمژر رکوبو س ستگیریو د عترضم ردمم رحو ج ربض
   یکنیم.م عتراضا فقانخ وو ج رکوبھاس نای ھب ،ردمم دایص زا ودخ مایتح
 ورایش جلسم ویس زا ازندرانم ریاید زا انریا شاعم ھمسو رصدید ۰۵ ایحق ر اگذاریو ھک نجاا زا
 ھب وجھت او ب یرانا زادیا یندها رد ٫یپذیردم نجاما االب رد دهش کرذ رایطش ھب وجھت اب یرانا رد سالمیا
و  زادا ولتد ٫یرانا شاعم ھمس اگذاریو اییدت ھتج جلسم مایندگانن لیھعورو ز رعابا واردم فشایا
و  دنیم زادیھایا مھھ رکوبو س قاختنو اورز رایطش رد ھک راردادق ینا سخف ھتج یرانا مکراتیکد
 یزن لیم دض یاراردادھق  گریداملش وضوعم ینا رد.ک واھدخ قداما دهش حمیلت یرانا ردمم ھب یاسیس
یشود.م   
و  نافعم فظح اب  تیا سنھح وابطر ودو وج ذشتھگ رد ماش ولتد رفط زا دهش اردو ساراتخ رمیمت رایب ذال
 شورھایک یگرو د وسیھر دراسیونف ولتو د وتینپ الدیمیرو قایا نابج ماش زا ٫شوردو ک تقابلم حتراما

 واستخ ھب حتراما ھتج رد اددرارق ینا نعقادا زا ظرن رفص اب ات ،یکنیمم عوتد ازندرانم ریاید اشیھح
  ردارید.ب دمق ستا فتنیر ھک اکمھح یتھ ھو ن ردمم
   

یرانیو ا یرانا ایندهپ  
کومتح زا یند داییج -رابریب -زادیا  

ملی ایرانیان ھمبستگی  
 وین

 
 

تریشا عظمادرص فترد ،تریشا مھوریج یاستر فترد، ینو رد للم ازمانس قوقیح فترد ھ:ب وشتن ور  
ھای مھوریج فارت،س تریشا لیم لوزیونو ت اھ سانھر ،تریشا ارجھخ مورا زارتو ،تریشا جلسم  

 قزاقستان، ترکمنستان و اذربایجان
 

 دریای مازندران فروشی نیست برای دریای مازندران بپا خیز، ایران متحد
  ھمایش در برابر سفارت روسیھ

 ۱۹ اگوست ۲۰۱۹
 راس ساعت ۱۷:۰۰

Reisnerstrsse Ecke Strohgasse,1030 Wien  
 

او ی یالنگ ریایی، دمالش ریای، دیرکانیھ دریای، اسپین)( ک زوینق ریاید ای ازندرانم ریای: دیھنھم م  
 نافعم خالفو م یستن اریخیت زرخ یای. دریباشندم ریاد ینا اریخیو ت رستد ایھ امن برستانط ریاید
یباشد.م لیم  
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