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 گويد دولت جمهورى آذربايجان هالل ممدوف سردبير روزنامه صداى تالش که خبرگزاری فرانسه در گزارشی از باکو می

. در عين حال فعال حقوق بشر نيز هست را به خيانت از طريق کارکردن برای تشکيالت جاسوسی ايران متهم کرده است

ای  دفتر دادستانى کل جمهورى آذربايجان با انتشار بيانيه: نيز نوشت» اجآذرت«خبرگزارى دولتى جمهورى آذربايجان 

اعالم کرد که بازداشت اين ) صدای تالش(» توليشی صدو«، مدير مسوول روزنامه »هالل ممداف«درباره بازداشت 

 خيانت به کشور ممد اوف پيش از آنکه به. وی ارتباط دارد» خطرناک و عليه امنيت ملی«های  شخص مستقيما با فعاليت

 و در آستانه برنامه يوروويژن به اتهام حمل مواد مخدر توسط پليس باکو بازداشت ٢٠١٢ام مارس  متهم شود، در روز سى

ممدوف . البته وى تمامى اين مدت را در زندان به سر نبرده بود. وى به اين جرم به سه ماه زندان محکوم شده بود. شده بود

گويد اين ژورناليست معتقد است اتهامات عليه وی در ارتباط با  وکيل ممدوف می.  کرده استتمامی اتهامات را تکذيب

 .های سياسی و اجتماعی عنوان شده است اش در زمينه های حقوق بشری فعاليت

 

 



 
 

 

 وف کيست؟ هالل ممد 
 

ها فعاليت جدی در دفاع از حقوق  باشد و سابقه سال ترين روشنفکران تالش شمالی می هالل محمد اف از برجسته

اين روشنفکر تالش که در خيزش موسوم به . های قومی جمهوری آذربايجان را در کارنامه خود دارد دمکراتيک اقليت

های جمهوری   همان زمان دبيرکل حزب برابری خلق   درسمت نخست وزيری را داشت و» جمهوری تالش مغان«

آذربايجان نيز بود، پس از سرکوب جمهوری خودمختار تالش مغان به وسيله حيدر علی اف، به روسيه پناهنده شد ولی 

ير هالل محمد اف دب. های دمکراتيک خود ادامه داد بعدا با مداخله شورای اروپا، مجددا به باکو بازگشت و به فعاليت

کميته دفاع از نوروزعلی محمداف استاد دانشگاه، مدير نشريه صدای تالش و رئيس مرکز مدنيت تالشان قفقازبود و پس 

 .از درگذشت نوروزعلی در زندان رژيم باکو، مديريت نشريه صدای تالش را برعهده گرفت

 

 گويند  فعاالن حقوق بشرى تالش چه می 
 

از فعاالن حقوق بشرى تالش شمالى، دستگيرى هالل ممدوف به جرم جاسوسى براى ايران را تالش حکومت باکو برخى  

ها  آن. اند های ايرانی زبان آن کشور دانسته براى خفه کردن احساسات ايران دوستی تالشان و مهار جنبش فرهنگی اقليت

نشان دادن به تالشان و ديگر اقوام کشور و پاکسازی و گويند که هدف از اين گونه اقدامات، سرکوب و ضرب شست  می

ای بس گران در اجرای  باشد، سياستی که دولتمردان جمهوری آذربايجان تجربه ها ی ساکن در آن می يگانه سازی قوميت

  .آن دارند

 

 

 



 
 

 

 پيشينه سرکوب و قتل روزنامه نگاران تالشى 
شناسی آکادمی باکو و مدير مسئول قبلی اين نشريه تالشی زبان در سال  تر، نوروز ممدلی، عضو هيات علوم زبان پيش 

 و در ٢٠١٠ سال حبس محکوم شد، اما وی در سال ١٠تهران به ، به اتهام دريافت پول از ايران و جاسوسی برای ٢٠٠٧

دولت باکو درخواستهاى سازمان عفو بين الملل براى تحقيقات در .  سالگی در شرايط مشکوکى در زندان درگذشت٧٠سن 

وف مسئله نگران کننده اين است که نوروز ممدلى نيز مانند هالل ممد. مورد چگونگى مرگ نوروز ممدلى را نپذيرفت

وی همچنين متهم به . متهم گشته است«های اطالعاتی ايران  و همکارى با سرويس» خيانت به وطن«محمداف، به جرم 

ايجاد اختالفات دينی، مذهبی و قومی و نيز ترويج احساسات ناسيوناليستی و شوونيستی ميان اتباع کشور بوده و مطالب و 

نوروز ممدوف عالوه بر سردبيرى . کرده است ها نوشته و منتشر می مقاالتی در حمايت از ايران و تحقير آذری زبان

ها  و همچنين سال«ها  انجمن فرهنگی تالش» نشريه صداى تالش و عضويت در آکادمى علوم جمهورى آذربايجان، رياست

لى، يکى ديگر به غير از هالل ممد. شناسی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربايجان را بر عهده داشت مديريت دانشکده زبان

خيانت به وطن »  تاکنون به اتهام٢٠٠٧نيز از سال «المان قلی اف » به نام«صدای تالش » از همکاران وی در نشريه

  .برد در زندان به سر می«

 

 اقليت تالشى 
 

شود،  میکه به زبان اقليت تالشی در مناطق جنوبی جمهوری آذربايجان و هم مرز با ايران منتشر » صدای تالش«نشريه  

بنا به گفته هيات تحريريه اين نشريه، سعی در حفظ و اشاعه زبان و فرهنگ تالشی داشته است که هم ريشه با زبان 

تالش . اند از اين اقليت متهم کرده» سوء استفاده«های جمهوری آذربايجان، ايران را به  برخی از مقام. فارسی است



ت که سکنه آن با جمعيتی يک ميليون نفرة، با گويش اقليت تالشی صحبت آذربايجان يک منطقه نزديک به مرز ايران اس

 پس از شورش عليه حکمرانی باکو اعالم استقالل کرد اما مقامات باکو اين جنبش ١٩٩٣اين منطقه در سال . کنند می

ان دولت مستقل تالش با اينکه سر. استقالل طلبانه را که کوتاه مدتى از زير سلطه باکو خارج شده بود را سرکوب کردند

 . ها را تنها گذاشت از دولت ايران انتظار کمک داشتند، اما دولت ايران به اين جنبش استقالل طلبانه کمکى نکرد و آن

 

 

 
 

 

 ها در جمهورى آذربايجان پاکسازى قومى تالشى 
 

زبان تالشى به .  نابودى کامل قرار داده استادامه سياست ترک سازى دولت باکو، اين اقليت ايرانى زبان را در آستانه 

در اين جمهورى يک نشريه حق ندارد، به زبانهای قومی مطلبی . طور کامل در جمهورى آذربايجان ممنوع شده است

 به زبان تالشى -کتاب يا نشريه-هيچ نوشته اى . های راديويی ـ تلويزيونی به اقوام منتشر کند، چه رسد به اختصاص شبکه

ها  در حاليکه تالشى. ها از نظر آمارى است دولت جمهورى آذربايجان در حال حذف کامل تالشى.  انتشار ندارداجازه

ها در جمهورى آذربايجان را در سال  دانند و سايت جدى اتنولوگ جمعيت تالشى جمعيت خود را يک و نيم ميليون تن می

ها را در  توان تعداد تالشى ش نرخ جمعيت در اين جمهورى، می، بيش از هشتصد هزار نفر دانسته، با توجه به افزاي١٩٩۶

 هزار نفر ۴٠٠ها را   جمعيت تالشى١٩٩١اما دولت جمهورى آذربايجان که در سال . حدود يک ميليون نفر تخمين زد

جمعيت امروزه دولت جمهورى آذربايجان کل .  هزار تن کاهش داد١١٢ها را به  تخمين زده بود، چند سال بعد تعداد آن

 سال ديگر جمعيت تالشى هاى ١٠با ادامه روند کنونى، احتماال تا . کند  هزار تن اعالم می٧۶تالشى آن کشور را تنها 

يک پاکسازى و نسل کشی قومى .  هزار تن خواهد رسيد١٠جمهورى آذربايجان بر اساس اداره آمار اين کشور، به زير 

 .کامل و بى سر و صدا
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