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�	,+ *� از �(�ـ� و درد و ر�ـ&  
�ـ	,ـ+ 
ـ�  .  را *�� �� �/ا��ی- 

د����د *	ی� %	ره	 
��� از �ـ�ـ+  
ــ2 و   7ــ6 5ــ4ــ� ر�ــ�ــ+ درو3ــی

�	ل دیـ:ـ��  .  د��9	ر� �8$ %�د 
ــ>ــ+   ــیــ� �ــ= ــ� ــ�ان ا� ــ	ر� 

ــ� 

ــ8  ــ� ــ8ا�ــ� ــ�  .  � 
ــ:ــ��  �ــ	ل دی
ـ�اردادهـ	� �ـ�<ـ� و   %ی9	ر� و <
ـ� �ـ�   ـ�� % �Aی8 ا�@ـ	، �ـ�ـ�ـی

�ـ	ل دیـ:ـ�� 
ـ�  .  
	ر��ان %ـ�د 
ــ�ا� �ــ/ران ز�ــ�8ــ+   ــ�ان % ــ	ر� 

��ر �8�8 %� %�ی	ر� از 
	رهـ	  B�
ـ�ـ8 
ـ� %ـDـ�ر �ـCـ�ــ�ل   د�ـ� %ـ��

�	,+ دی:� از  .  �Eی2 ��+ 
�د�8 
�	ه+ ز��8+ �ی>یـ��ـFـ	 
ـ	ر�ـ�  G
. %K	I9�� �Jت �ـ�ـCـ8د �ـ	,ـ+ 


� 7	��اد$ هـ	� 
ـ	ر�ـ�ان   +,	�
زی	د� %Kـ	Jـ� هـ�ـیـ2 ��ـ9ـIت  

ـ	�ـیـ8  �ـ	,ـ+ 
ـ�  .  �	,+ از هـ- *
ـ	د� %ـKـ	Jـ�   �5ز�8ان 
	ر�ـ�ان زی
ــ"   ــی Lــ(ــG ,ــ+ از	ــ ��ــ9ــIت �

 .%	ز�	�8�8 

�، �ـ�Eـ� 
ـ	ر�ـ�ان   +,	�
ـ�ق %ـ�د�ـ8، در Mـیـ2   A�� ن	�Oه�
ـ�   �	ل �	ل *� !�P و !ـ��ـ+ و *
ــ�د  . اMــ�ــ�اض و *ــ� Gــ(ــ�
ــ+ %

ـ>ـ�ـ	ن،   Cل �ـ	ـ�ص در اوا�7 �LK%
ـ�ا�ـKـ�درو،   ـ	ران، 
ـ	ر�ـ�ان ای *��ـ�
*��و�ی�+ ه	، %	ز���ـ�ـ:ـ	ن ذوب  
Uه2 اTـAـFـ	ن و 
ـ	ر�ـ�ان دهـFـ	  
ـ�   ــ:ــ ــ� دی �ــ� و در ــ� ری 
�ــ�
  VـDـ�ـ�اض %ـ�  
	ر��� در اMـ�
*	#ی2 د����ده	 %� �ی8ان �8�Uـ8 و  

ـ	ب Gـ(ـ�ـ"   G د�8، دیـ:ـ��
اIMم 
ــیــ� را �ــ8ار�ـ8  CـXایــ2  .  ایـ2 و 	ـ %

T�GیZ، ا��Y	ر �+ رود 
� �ـ	ل  
ـ��   G و !ـ�ش Pل *� !ـ�ـ	�ی�8$ U

 8�	%. 
 

 ه�
ز ��ا���� ای�
��Aـ- 
ـ� در �ـ	ل �ـ/�ـ�ـ�  
�	هP�! 8 و !ـ�ش و�ـیـCـ+ از  
ـ	د�   
	ر�ـ�� زی �

	ر��ان ��ا

ـ�اXـ	ت  .  %�دی-  
	ت و اMـ��)G 2ای
%	 �Uـ	هـ+  .  ه��O	ن *�ا
�8$ %�د�8 

%� ای2 وX\ %	ی8 ر5ـ� را$ �ـ�ـ(ـ8  
را$ ��ـ(ـ8 �ـ8ن  .  �8ن را *ی8ا 
�د 

ـ	�ـ+ Gـ�د$   �ـ ـی 
	ر�ـ�ان و را$ *�ـ�
ه	� و�ی\ از ا��Mاض Gـ�د$ هـ	�  

ـیـ2  .  
	ر��  ـ	, C5ـ �ـ�د �ی8 ر5	%

	ر��� در ��ا
� ��K>ـZ و در  
ــ	ران و   ــ�ــ	ن و *ــ��ــ� ــ2 �ــCــ> %ــی
ـ�$ را در   %	ز����:	ن و 3ی�$ و 3ـی

 �� .د�� ه- �/ا
ـ	ن، ا�ـ� �ـ� در   
ـ�ب Mـ�ی��
�8Cود� 
��ره	، ا�	 در !ـ	#ـ+  
ـ	ر�   �[" ای�ان M	�" اTـ>ـ+ %�ـی
ـ>ـ�   از ��I9ت 
	ر��ان و از !ـ�

ا�ـ	  .  ���Aق �	�8ن 
	ر�ـ�ان ا�ـ� 
ا�� 
	ر��ان �ـ�ـ(ـ8 و در ی̂ـ  
ــ�ــ�ــ9ــ"   ــیــ�ن 
ــ	ر�ــ�� � 5ــ8را�

�ب در %�ا%� ای2 اGـ(ـ	د  ��8، ��	%
. ̂ی ,(�Y ه- دوام �Kـ�اهـU 8ورد 

ا�ــ� هــ�ــ� 
ــ	ر�ــ�ان �ــ[ــI در  
 " "9�G ی�ن�8راA�
ه	� 
	ر�ـ�ان    

��اض در �	�ی��� '&ش ��ا� %�	
ش ��دن "�ا� ! ی� ا

              ��=Tا �T	� 
 

 در ��*ی( ا%)�ر ��ر���  

��ا!�ت ��ر��� در ,�ل �  ١٣٩٣%/.� ا

 ��	ن ��دی�ی	ن             
 

 ا%)�ر ��ر���                 
 ��	ن ��دی�ی	ن و داوود ر5	ه+                 

 6صفحه  

   14صفحه  

 از ,�ه�� 	��4 *�ن ��ی� �3*�
 ��=Tا �T	� 

 3 صفحه 

ـ�اض %ـ�   �C>�	ن %	ر دی:� در اMـ�
*	یی2 %�دن �F>�4ـ	 و �ـCـ@ـIت  
ــ	هــFــ	�   ــیــ�ــ�ــ+ �ــ	ن، در � Cــ�
ــ�ــ�، %ــCــ8 از   �ــ	�ــ+ �ــ	ل �ــ/ ــ	ی *

ـ	 �Uـ8ن ٨  Fـ�	ـ ـ	% دور  .  �	ل، %ـ� 7ـی
!8ی8 ا��MاX	ت �C>�	ن  
ـ� از  

ـ	    ٩٣ Uذر�	$   G ، �ـ�ـ8$ ا���وع 
ـ	یـ� %ـKـ     ه�ی2  !	 �G!ـ� و �ـ�

ـیـ2 
ـ	ر�ـ��،   ـ	, Cـ+ از 5ـCی�و
ـ	ز��ـ�ـ�ـ:ـ	ن،  ـ	ران ،% را  ....  *��ـ�


�د$ ا��   P<!  .  8ل !ـ8یـ	ـ9ـ�ا
ـ>ـ�ـ	ن،   Cت �ـ	ـ�,	D� ،+8ه�	ز�	�
ـ�اXـ	ت   ـ�ـ2 اMـ� ـ�ار �ـ�5 %ICو$ <
ــ�ــ    ــ� ــ	ن،  %ــ� �ــ�ــ2 ! �ــ� ــی ا7
ــ�د،   ــ� ــ  د�ــ� ــ�ای ــ8 ا5 ــ�ــ� Gــ8ر >

 ��ـ�اXـ	ت    !� ه	� ا�ـ� 
ـ� اMـ�
ـ>ـ�ـ	ن را از دورهـ	�   C� $ای2 دور

��� ���	ی� �+ /�   8�
. 

��ا!�ت� ,�ز	��6ه5 ا
�ـ+  	K�7 2�)� "�> ل	��8%
د%ی� ی9+ از د%ی���	�ـFـ	� �ـFـ�  
%�و!�د در اوای" Uذر �ـ	$، %ـ8�ـ�  
ـ>ـ�ـ	ن   C� ، زا���U  ی9+ از دا�
%8ر��، ���9� و <�ا�ی�ـ+ 
ـ�  
ــ8   ــ�,ــی G ز	ــ� %ــ �7ــ��ــ� را روزا�
�یF�� ،8�9- اT>+ ایـ2 �ـ	دdـ�  


�د�ـ8  +5�C�  .  ـ�اض %ـ� در اMـ�
ـ	%�ـ	�ـ	ن   ای2 �ـ	دdـ� و �ـ�ایـ6 �
ــ	 Eــ�ـ8 روز   G ،ـ��ــ8ارس �ـ	
ـ- %
ـیـ�ـ�   �8ارس در %�و!�د %� �	,� �

ـ	ر ایـDCG  .  2ی" در �Uـ�8ـ8  در 
ـ�
ـ	،   Fـیـ2 �ـ4ـ�<ـ ـ	ی * VـDـ�  �dد	�

ــ   ــ�ای ــP ا5 درTــ�8    ١٤ LGــ�ی
  ٢١ ، ا5ـ�ایـ  ٩٤ �F>�4	 در �ـ	ل  

در8T %�د!� ��Uزش و*�ورش 
ـ�  
ــ	ف 
�ــ�� %ــ�د!ــ�   Aــ
ــ�ــ+  �

ـ�ورش را �ـ�ـ+   �U +<C5ـ�زش و*
ـ>ـ�ـ	ن   Cن و �ـ	ده8، %ی�� �5ه�:ی
ز�8ا�+ ��رد ا��Mاض �C>�ـ	ن در  

 .��ا�� 
��ر %�د 
ـ	   % -<C� ه�ار  �اوا�7 دی�	$ 
ــ�ایــ6   �ــ	ر�، %ــ�  ا�@ــ	� Jــ��
ـ�ورش   ـ� �Uـــ�زش و*ــ ـ	
ـــ- %ــ �ــ

در ایـJ 2ـ��ـ	ر  .  ا��Mاض 
�د�ـ8 

� %� �j<B �5��	د$ �ـ�U ،8ـFـ	  
ـ� %ـ�دن   ـی d	ـ G +ـ2 %ـ�X 2ی�Oه�
ــ	م   Yــ�ن �ــ�	ــ ــ�ــ8 < ــ	� ــ�ــ+ � ــی <ــ�ا�
ــ�ن   هــ�ــ	هــ�ــk *ــ�دا7ــ� و <ــ	�
�8ی�ی� 7ـ�8ـ	ت 
�ـ�ر�،  در  
%ـFـ�ـ�د �ـ�ایـ6 �ـCـ�ــ�ـ+ �ــ	ن،  
ــ�ار� Mــ8ا,ــ� در   ــ�< ــ	ن  % 7ــ�اه
" *�دا7� ��4ق 
	ر
�	ن دو,� و  

ــ	� یـ̂ـ   ــ	زه ــی ــ�<ــ+ 
ــ� � ــ4 �

��ا!�ت ا%ی� 	 .�7ن� 	�ور ا
 %2�F ذا
��lاد 

 5صفحه  

 4 صفحه 
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ـیـ9ـ	ر�     -١  ـیـ�ـ� % *�دا7� %
�C	دل �8ا<" د����د ر�ـ�ـ+ %ـ�  

  �m	ـ   ١٦ ه�� ا�5اد 5	<8 �ـ=ـ" %
  .�	ل 

ــــ�     -٢  ــــ� ـی ـــ ــــ� % ـ�دا7 ـــ *
ــ	دل   Cــ�ــ+، �ــ ــ�ــ:ــ+ دو, ــ	ز��ــ� %
�8ا<" د����د ر�ـ�ـ+، %ـ� هـ�ـ�  

  �m	% <ـ8    ٥٥ ا�5اد	ـ 
ـ� 5 +,	�
  .��4ق %	ز����:+ ه���8 

ـیـــ�   -٣  ـ>ــ ــ2 
ــ ـ� ـ�5ــ <ــ�ار �ــ
ـ�   �ـ	ل    ١٦ 
�د
	ن و ��!�ا�	ن زی

ـ	�ـیـ2 �ـCـیـ�ـ�ـ+ و   G 8<ـ	ـ 5 �

ـ	�ـ�ـ8   �ـ ر5	ه+ از �Jیp 7	��اد$ �ی

  .)G� A9G" دو,� 
PJ و �87	ت %Fـ8ا�ـ�ـ+     -٤ 

و *��9+ رای:	ن، ��	�ـP، و در  
�C	ی�� �ـ�ـYـ-  .  د���س %�ا� ه�� 

. و وا
�ی�	�ی�ن 
	�ـ" 
ـ�د
ـ	ن 
G@�ی2 %��7ردار� ه�� 
ـ�د
ـ	ن  
از ̂ی رژیـ- 3ـ/ایـ+ 
ـ	5ـ+ و  
ـ4ـ" از �ـDـV در�Uـ8   ��� P�	��
ـ	�ـ� و   7	��اد$، ���4D و �(" ا<

ـیـ�ـ	ر�  .  3ی�$  ری�� 
ـ2 
ـ�دن %
ـ	�ـ+   ه	� ا*ی�8̂ی و ��AMـ+ �
از 8Mم �ـ�Iـ� �ـ(ـیـ6 زی�ـ�،  
�C	ی�� ��Y- هـ�ـ� �ـFـ�و�ـ8ان در  
%�ا%� %ی�	ر� ه	� <>�ـ+، �ـ�Jـ	ن  
ـ	یـ+ 
ـ�   ه	� رای& و %یـ�ـ	ر� ه
K�Gی�U \>�� �% rـFـ	 در در�ـ	ن  
ـ	Gـ+   و AKGیM Zـ�ارض �UـFـ	 �ـی

ـ�ش و %ـFـ�ـ�د !ـ�8  .  ا��  ��ـ�
�8F% VDا�� ���M+، اJـMIـ	ت  
ــ	�ــ�  M +ــ�ــ �. *ــ��ــ9ــ+ و %ــFــ8ا

ـ	ت   ����ش و �	ز�	�8ه+ ا�ـ9ـ	�
�9+ و در�	�+ %� �(ـ�� 
ـ�  �*
�یـP و دارو  J �% + �5ر�����د
ـیـ2   ـیـ� �ـ	
ـ� ـ�ا� 
ـ> و در�	ن %

 8�
��ر U�	ن %	.  
ـ	ر�   -  ٥  ���Uزش ���M+ ا!ـ

ـ	 �ـ2   G ن	,ـ:ـ+   ١٦ و رای:	ـ� .
ــ+   ــ+،  ( �Uــ�زش Mــ	, دا��ــ:ــ	ه

 +LLKG  (  ـ�س رای:	ن و در د�ـ�
ـ	ن  ـ	Xـی ـ4 ـ�دا7ـ�  .  %�ا� ه�ـ� �ـ� *

ــ�   ــ+ % ــ� 
ــ	5 ــ�یــ� ـ̂ـ ه ــ� 

ری�ــ� 
ــ2 
ــ�دن  .  دا��ــBــ�یــ	ن 

  VـDـ�ـ8 دا#ـ�ـ+ �%ی�ـ�اد� و ر

��اد و اMIJ	ت M>�ـ+ و 5ـ�ـ+  
�Uـ�زش �ـp هـ�ـ�  .  اه	,+ 
��ر 

ا�� و د����+ ا�5اد %� �Uـ�زش  
  Iـ�	ـ
و دور$ ه	� ��Uز�+ %	ی8 
ـ4ـ"   ـ	�ـ�اد$ ��ـ� از �VD در�Uـ8 7

 8�	%.  
G	�ی2 و G@�ی2 ��ـ9ـ2     -٦ 

��	�P، از ��Y 5@	، %ـFـ8ا�ـ� و  
ـ�ق،  ( ای��+ و 7ـ�8ـ	ت �ـFـ��   %

ـ	م و   �� ،��	7�u�U ،د��ب ��م و U
د����ی+ دا7" �	��7	ن، و�ـ	یـ"  
�FGی� و ���	، ا�ـ9ـ	ن اLGـ	ل %ـ�  
��9 ه	� �A<G+ و G>�ی�ی��ـ+ و  �
د����ـ+ %ـ� 7ـ�8ـ	ت Mـ�ـ��ـ+  

ه�ی�� ��9ـ2  .  %�ا� ه�� )  �(>+ 
ـ	    ١٠ ��	ی8 از   در8T در�Uـ8 5ـ�د ی

ـ4ـ+   ـ	�ـ8 و �ـ	% ـ� % ـیـ�ـ� 7	��اد$ %
ه�ی��، در �Tرت ,�وم %	یG 8ـ��ـ6  

%ـ+  .  ��%�ی8 دو,�+ G	�ی2 �ـ�دد 
ـ�اد %ـ�   ـ	ر ا5 �ـ	 ا!ـ ��9ـ�ـ+ و ی
ـ� از   G 2ـیـ ـ	# ز��8+ در ��9ـ2 *
ــ8اردهــ	� �Lــ�ب، 3ــیــ�   ــ	� ا�ــ�
ـ�ــ+   ـ	�ـ��ـ+ ا�ـ� و �ـ�ا!ـ\ دو, >
ـ�اهـ- 
ـ�دن 5ـ�ر�   ��Zw %ـ� 5
ــ�   ــی ــ> 
ــ�ا�  % Pــ�	ــ ــ� ��ــ9ــ2 �

��Fو�8ان ه���8 .  
ایB	د ����	ت �87	Gـ+     -٧ 

ویl$ در �VD �(>+ و در ���Bـ\  
ه	� ���Y�� �% +��9ر 
ـ	هـ   
%	ر 
	ر 7	�:+ و F�Gی" �ـ�
ـ�  
%ی��� ه�� ��دم در C5	,یـ� هـ	�  
ا!��	Y� ،+Mی� �ی��7ار�	$، �ـFـ8  
  Zـ>ـ�و  	3/ا�7ر� هـ ،yد�

ـــ+،   ـــ�� ـــ� M �	ـ ــ ـــj ه ـ�وی ــ �

  .ر���7یK	�� ه	� �8رن و 3ی�$ 

ایB	د F�GـیـIت ورز�ـ+     -٨ 
ــ�ــ:ــ+ رایــ:ــ	ن   ــ�ه ــ�� و 5 ــ� و ه

ورز�:	$، �ـ	,ـ2 هـ	 و 
ـ	ر�ـ	$  ( 
ـ�$،  ) ه	� ��	ی ، 
�	%K	��، و 3ـی

ـ	ن و �Uـ�ز�ـ	ران   و اL�7	ص ��%ی
 +<)� VD� 5+ در	
.  

ایــBــ	د G�ــFــیــIت mزم     -٩ 
ـیـ2 و   ـ>ـ�, Cل �ـ	ـC5ـ �
��%�ا� 
ـیـ�   ا�5اد دارا� �M r4@� در 
ـ>

ایـBـ	د  .  ��zن ز��8+ ا!ـ�ـ�ـ	Mـ+ 
  $lــ ــ�ات وی ــBــFــی G ت وIــ G�ــFــی
ـیـ2 در ا�ـ	
ـM 2ـ�ـ��ـ+،   �C>ـ�,
�C	�M��B� ،�% ه	� ��ـ9ـ��ـ+  

ـ�ـ�  .  و 3ی�$  ـ�دا7ـ� هـ�ی G	�ی2 و *
ــ+ و   ــ�ارهــ	� 5ــ� ــ" و ا% و�ــ	#
ـ�ا� G�ـFـیـ"   
�9ـ+ Xـ�ور� %
  rـ4ـ ز��8+ روز��$ ا�5اد دارا� �

 �@M.  
ــIت و     -١٠  ــBــ	د G�ــFــی ای

ـ�ا� ر5ـ\   ���ـ�ـ	ت 7ـ�8ـ	Gـ+ %
ـ�ـ8ان و %ـFـ�ـ�د   �,	� $lوی �	زه	ی�

ــ	ن  �U +ز�ــ�8ــ �ــ ــی Aــ ــی 
ایــBــ	د  .  
ـ�ا�   ا�9	�	ت و G�ـFـیـIت mزم %
ــCــ	ل و 7ــIق   ادا�ــ� �ــ�
ــ� 5

 +M	��!8ان در ز��8+ ا��,	�.  
ـــ9ـــ�     -١١  �ـ ــ �ـــ2  ـی ــ ـ	� ــ G

ا�G%���ا�+ و ���و� درون �Fـ��  
 .رای:	ن 
ـیـ� G�ـFـیـIت     -١٢  <
ایB	د 
  ��F�ـ>ـAـ2، �ـ�ا
ـ�  (  G ،بU ،ق�%

��Uز�+ و *��9+ و �5ه�:+ و  
ـ	یـ+  )  3ی�$  در 
>ی� ��	pJ رو�ـ�

ـ	وت ر5ـ	هـ+   AـG ـ�دن ـ	ن % و از �ـی
��F و رو��	 . 

          �����

	ر��   �����

	ر��  
 6<�9( ا� از �=ب �7
6;:� ��ر��� ا�9ان
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��	F�U ن	�8����� 	% P,	D� �,�z��  . 
 {�C� �% 	و��, �����
درج �4	mت در 
	ر�� 

��� ����� P�	! از 	F�U 8 �@��ن#	G. 

 

������� 	
 ��ر
  را ����	 ���
 ��و ��	ا �
دو���ن و 

    !���������ن �	����

 

5��7�Jو �ی7( ه�� ا ��Gر    

 ��F% �	ی^ د�ی ��	از %�� 

	��� � �� د���
�	
 �	��$# "!ب ������� ��ر

 را �%�ا��



 �����
3 4{٣��	ر$  -دور$ ��م   
	ر��  

��8، و ره��� ایـ2  "  ای�ان 	% 8)��
ــFــ	�   ــ	�ــ� ــ�ن �ــی ــ8را�ــی Aــ 
ــ�
  VـXـ�ـ8، وا
���ی	,ی��+ اKG	ذ 
ــ	   ــ	�ــCــ� % ا�ــ� 
�ــ+ در Uن !
��Mان ا5=	���	�+ %�دن �ـ�ـ(ـ�ـ"  
. ا��[�	ر �@	AM+ �ـKـ�اهـ8 %ـ�د 


�+ را %K	�J زن %�د�8 %ی(4ـ�ق  
ـ�ـ8  
�ـ+ %ـKـ	Jـ�  .  �G ��ـ+ 
ـ�

ـ�$ از   %ی9	ر� و �C>�ل %�دن و 3ـی
ــ�د  ــ�ــ:ــ+ ر�ــ& �ــKــ�اهــ8 % . �ــ��

ـ	ور %ـ� ی̂ـ   
�+ را %ـKـ	Jـ� %
ـ�ـ8   �
�/هP دی:�� %ی9	ر ��+ 

 .و زی� �5	ر ��+ �/ار�8 
ـ	یـ8   �ـ � j
%	 ای2 و!�د هی~ 
ـ	   %K	�A�� �Jق %ـ�دن 
ـ	ر�ـ�ان %
  m	ـ F�U	 ر#یj وار و از ��CXـ+ %
ـیـ8  ـ�< Aـ�ا �ـ�ـE ـ�
. ��ف 8��%، 

  jـیـ %�ی	ر� از 
�ـ	�ـ+ 
ـ� ر#
ــ�ار   > PــJ	ــKر�ــ�ان را �ــ	ــ
وار 
ـیـ2 دو   ـ�ـ+ 
ـ� % �+ ده�ـ8، و<
ا��ـKـ	ب، ی̂ـ �ـیـAـ� اXـ	5ـ�  
ــ�
ــ� در ی̂ــ   �ــ	  
ــ	ر� و ی
ــKــ	Jــ�   ــ�ن % 
�ــیU ــ�ــ�اض وMا
ـ�ار �ـ+   ـیـ(ـ4ـ�<ـ+ 
ـ	ر�ـ�ان < %
ـ�ـKـ	ب �ـ+   ـ��ـ8، او,ـ+ را ا� �ی

 8��
ـ	یـ�  !  ـ�� G	ـ ـ4ـ6 * ���F	 ایـ2 5
(patronize)    8ـ�ـ 
���8	ن �ی�ـ�


� ���!� �ی����E 8ا 
ـ	ر�ـ�ان  
 8���%�ی	ر دیـ8$ ایـ-  .  ��(8 ��+ 


ـ	ر�ـ�ان �7ـ�ـ:ـیـ2 ی̂ـ   �

ـ�اض   
	ر��� ه�:ـ	م اMـ� �
��
و اL�M	%+، دیـ:ـ� 
ـ	ر�ـ�ان را  
ـ�اXـ�ـ	ن   %K	u� �Jی���ـ2 %ـ� اMـ�

� Eـ�ا هـ�ـ�   8��
��ز�  �+ 

 8��� +�� 8)�� 	F�U 	%  .  -هـ pـ�
ا��Yـ	ر �ـ+ رود 
ـ� ایـ2  .  دار�8 

ــ�اض   ــیــ� هــ�ــ� را %ــ� اMــ� CــXو
 .��(8ا�� �9%	�8 

��zال ه�ی�ـ� ایـ2 %ـ�د$ 
ـ�  

ـ	ر�ـ�ان  !  �Eا ��(8 ��+ ��ی-؟ 

ـ�ا�   %	 ه�ار و ̂ی �8 و �ـ	�ـ\ %
ـ�ـ8  ـ�وی . ���9" و ��(8 �8ن رو%

ــ�   ــ4 ــ	یــ8 %ــCــ8 از �ــ�
ــ�ب، 5 �
ــ�ــ�8ــ+   
ــ�ا ــ" * ــی ــ�یــ2 د, ــ� %ــ�ر�

ــ8  �ــ�ف  .  
ــ	ر�ــ�ان %ــ	 Aــ T در

	ر��ان، دهF	 اI�7ف �+ �ـ�د  

ـ�ـ8 .  دی8  Gو	ـ Aه- �ـ�ـ 	زن و ��د % .

ـ	ر�ـ�ان را از هـ-   ���* kر�

ــ+ 
ــ�ـــ8  ـ	ن،  .  �ــ�ـــAــ	وت � ز%ــ
ـ	�   ـ�ا5ـی ـ	ورهـ	� �ـ/هـ�ـ+، !ـ= %
  VـDـ�ـ�اد، � VـDـ�ـ8، ,�G ")�
ـیـ�ـ� هـ	، �ـFـ	رت،   د����ده	 و %
�2 و دهF	 ��z>� دی:� را �ـ+  
��د ��Mان 
�د 
� ا��	�F	 را از  

ـ	وت �ـ+ 
ـ�ـ8  Aه�ـ8یـ:ـ� �ـ�ـ .
و<�+ 
� �45 ��ی�	ن !ـ	�ـCـ� را  
ـ�یـ2   G ��ن و دم د	�U ،ی�د� +�
��د %� Uن د�ـ�   +� �
د,ی>+ 
ا�8ا7� ��A	وت %ـ�دن دیـ:ـ�ان و  
در ��ی�B ر<	%� F�U	 ا�� 
ـ� %ـ�  
��Y �+ ر�ـ8 5ـ�Tـ� را از �ـ	  

Gـ(ـ�ـیـp �ـ/هـ�ـ+ و  !  �+ ر%	ی�8 

ـ�، را�ـ$8  �ـ8ن   $8� �M	% �45
ز�	ن %� 
�& 7	��، ��رد ا�Mـ�اض  
ــ�ــ� ا�ــ�  ــ�ار �ــ:ــ�5 ــ�ان < 
ــ	ر� .

ـ	�ـ+   ـ	��ـ� 
ـ	ر�ـ� ا5ـ= 8,�G ")�
ـ�<ـ� و در   AG 8$ ا� %�ا��M "د,ی
ـ>ـ� %ـ� ایـ2 %ـKـ  از   ��یBـ� �ـ�
�8ی" �8$ و �ـ	 �ـ	هـ8  G ر��ان	

ا��MاX+ از !	�P %4ی� 
ـ	ر�ـ�ان  
%�ا� د5	ع از !	ن و ز�ـ�8ـ+ ایـ2  

ـ�ـ+ 
ـ� %ـ�  !  
	ر��ان �ی��یـ-  و<

	ر�� %ی9	ر �ـ�ش �ـ+ دهـیـ-  
ـ	 %ـDـ�ر   Fـ�ـ G ـ� �ـ�
ـیـ-  �+ %ی�
ـیـ(ـ4ـ�<ـ+   �Cی� و %G �% $د����
ـ�اض   ـ	�ـ+ اMـ� ـ	��ـ� 
	ر��ان ا5ـ=

�8، %>�9 �95 �ـ+ 
ـ�ـ8   +��


	ر��ان ا5=	���	�+ د,ی" اTـ>ـ+  

	ر�� در ایـ2   	Fر� �ی>ی��	ی9%


��ر ه���8 ! 
 

 از ایB ,�ه� ��ی� �3*�
ـ	Gـ+   5Iه�� ا7ـ�ـ 	ر��ان %	

ـ4ـ�   �
� دار�8، ا�	 M@� ̂ی Jـ

�5	ر %� ی̂ـ %ـKـ  از  .  ه���8 
ـ� 
ـ"   ��4، �5	ر� ا�ـ� %J 2ای

 �4�J 2ای  .  K% یـ+ از    *ی�وز�	ـ ه
ــ4ــ� را در   �ــ J "ــ
ــ4ــ�،  �ــ J 2ایــ

ــ�ا�   ــ�� % G Pــ�	ــ ــ� ــیــ� � Cــ�<ــ�
ــ�وز�  ــی ــ�ار �ــ+    * ــ	� %ــCــ�8 < ه

ــ�ل Uن �ــCــ	ر �ــCــ�وف  .  دهــ8  %ــ4

	ر��� ��Uیـ9ـ	    ��! "  Pـیـ�U

 ".%� یU ،+9�یP %� ه�� ا�� 
ــAــ�ق ا�ــ	 %ــ	   
ــ	ر�ــ�ان �ــ�

ـ	یـ�YM��  .  8 ��(8 ��ـ+ �ـ��ـ8  %
ـ�ـ+ %ـ�   ̂ی M �95ی�+ و ز�ـی

ـ>ـ� 
ـ�د  zل ای2 ��ـ	ـیـ2  .  � ـ	, C5ـ

	ر��� 
� �8��Cی2 
ـ	ر�ـ�ان  
ـ	   ـ�ـ8 و % ـ� �ی� ه���8 !>� �+ ا5
  Pــ�ــ2 هــ�ــ� !ــ�ا�ــ ــ�5 ــ� � Yدر �ــ
��z>�، %	 در �ـYـ� �ـ�5ـ�ـ2 
ـ"  
ــ�ان ی̂ــ 
ــ"، از   ــ� Cــ� %ــ ــ4 �ــ J
ا5I�7	ت �5ا�G �ـ+ رو�ـ8 و %ـ�  
ـ4ـ� �ـ+   �
" Jـ +���M \5	��

ـیـ2 
ـ	ر�ـ�� در  .  ا�8ی��ـ8  ـ	, C5ـ
  rـKر�ـ�� ��ـ	ـ
 �
̂ی ��
ـ	ل 
�ـ	�ـ+ 
ـ�   �ـ ��Cـ�m %ـ� د�

ـ�ـ8 �ـ+   ه���Y و ه- 5ـ9ـ� ه�ـ�
ـ	یـ8  .  ��د�8  
ـیـ8 را %�G 	ا� 	Bای�

ـیـ2 
ـ	ر�ـ��   ـ	, C5 رو� ���/ا

ـ	ر�ـ��  Zـ>ـ . در �ـ�ا
ـ� �ـKـ�

C5	,ی2 
	ر��� از I5ن ��	!ـ+  
ـ�و�ـیـ�ـ+   ـ� %	 C5	,ی2 
	ر�ـ�� *

ـ�$  ـیـ2  . ( ه	 و �C>�	ن و 3ـی ـ	, C5ـ
ــZ !ــ�ــ�ــ     %ــKــ   ــ> هــ	� �ــKــ�

ـــ   �ـ ــ ـ� ــ ـ�� و ! ـ	ر�ــ ـ	�    
ــ ــ ه
ـ	 در ی̂ـ   ـ� ـ	ی Fی8 �ـ	% +Xا��Mا
ـ�ـ8   ـ�ـ�ا� ـ	 % G 8���% "9��� ب��

��4 را %� 
ـ��ـ+  J "
�	ت ,	D�
%��	��8؛ ا�ـ	 �ـ2 5ـCـI در ایـ2  


ـ�ـ-  +�� �)% VD�  (.  	ـBـ�U 	ـ G

� %� %(� ا��وز �ـ�%ـ�ط ا�ـ�،  
ـیــ2 
ـ	ر�ـ�� ا� 
ـ� در   ـ	, C5ـ
̂ی �D(+ %	 ه- ���9" �ـ$8  
ـ�اXـ	ت هـ-   �Mا��8 ا�G +� 8��	%
ـ�ـ  
ـ	ر�ـ��   ا
��ن ��!�د !ـ�
ـ��   dر �ـ�	ـ را %� ̂ی �VD %�ـی

در ای2 %ی2 
�ـ	�ـ+  .  ار4G	ء %8ه�8 

� w	ه�ا د,�ـ�ز   8�*ی8ا �7اه�8 
ـ�ـ8، ا�ـ	   �ـ  
ـ	ر�ـ�� ه�ـ��!

�ـ[ـI  .  �7ا%9	ر� 7ـ�اهـ�ـ8 
ـ�د 
  Zـ�ـT �% اض �7د را ��%�ط��Mا
�7د و ��
� و �(ی6 
ـ	ر 7ـ�د  
ـ�ا�   ـ� �ـ8ن % ـ�ـ8 و از در�ـی %8ا�
�	ط %	 C5	,یF�K% 2	� دیـ:ـ�  Gار
ـ�ـ+ 7ـ�اهـ�ـ8 
ـ�د  ـ	رXـ	ی . ا%�از �

ـ	د 
ـ�   ـ� 
�	�+ !>� �7اهـ�ـ8 ا5
%B	� د��	ل هـ�ـAـ9ـ� ��ـ�ـ2 در  
I5ن �(ی6 
	ر، �5	ر 7ـ�اهـ�ـ8  
ـ� و %ـFـ�ـ	ن   Uورد 
� %� 5ـIن وزی

ـ�ـFـ	  .  ا�	م !��C �	�� %�ـ�ی�ـیـ8  ای
ـ	یـ8   ـ�ـ8 
ـ� % ه�� ��ا�Cـ+ ه�ـ�
ـ	�ـ� ریـKـ�  ـ�� ��ر از Uن %M ا��% .

!��Fر� ا��I+ ه- ا,��ـ� �ـ[ـ"  
ه�ی��، %	 ه�ار و ̂ی �5�Gـ8 در  
ـ>ـ�   z8د !>��یـ�� از ایـ2 ��ـT
�7اه8 %�د؛ ا�	 ��z>� ایـ2 ا�ـ�  

� ای�X�� 2ع %	ی8 ��=>� ذهـ2  
ـ	   G 8ـ�ـ	 ـیـ2 
ـ	ر�ـ�� % ـ	, C5 	�

ـ	ل Eـ	ر$ %ـ�د  �ـ هـ�  .  %�ای  %ـ� د�
ـ	ر هـ-   ـ	 ی̂ـ % Fـ�ـ G ـ�
 +�

ـ�اض و   در�ی� �	ز�ـ	ن دادن اMـ�
اL�M	%+ %�د$ %	�8، %	 هـ�ـ� ایـ2  

 .��ا�\ رو%�و %�د$ ا�� 
 


�J )6	 ( را ��ا� KL
 ��7ی� از %
د �:یN ��ی�؟

%	�D% �Gmر �TI7 %� اه�ـیـ�  
ـ�ـ�ان ی̂ـ   C4ـ� %ـ�J �% ا�8ی�ی8ن

ـ� ایـ2  .  
" ا�	ر$ 
ـ�دم  ـ�
ـیـ8 % G
��F� �<z- ا�� �Eا 
ـ� �ـ	هـ	  
دی$8 �C5 $8	,ی�+ از ̂ی %ـKـ   


	ر�� %�   �4�J ـ+ " ازA�T  "  ـ�دن%

ی8 
�د$ ا�ـ8  �G ن	�E ن	�Xا��Mا

� ه� 
�+ ا�� 
�+ در ایـ2  

ـ�ـ8 �ـ+ Gـ�ا�ـ8   pـ�CG ع�X��

 از ,�ه�� 	��4 *�ن ��ی� �3*�
 ��=Tا �T	� 

 

 


ر� ا,&	5C7J �� گ�	5!      �:;I�;,

ر� ,C7J ز��6 ��د!    

   5صفحه 

 1 از صفحه 



�����
1394فروردين  4 
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ـ	�ـKـ:ـ�   ز��8+ ��ا8���5ا�� را *
 8�	%" 8�8� ،. 

%8C% �<L5I از FGی� Jـ��ـ	ر،  
ـیـ2 7ـ�د و   �	Jـ	ت %Gن درار	�<C�
ا��A	د$ از �ـیـ8ا� ا!ـ�ـ�ـ	Mـ+ و  
ــ�ــLــ	ب   Mز�، ا	ــ Bــ� �	ــ 5@ــ	ه

د� و یF% -9ـ�ـ2 را    ٣٠ روزه	�  
ـ	ل   �ـ ـ4 ـ	 ا�ـ� �	ز�ـ	ن داد�ـ8 
ـ� %
ـ>ـ�ـ	ن در   C� ف�J د$ ا� از����

 8�
��ر رو%�و  "
ـ	ل  .   �ـ ـ4 %	 ا�ـ�
ـ>ـ�ـ	ن از   Cـ� %ـ�8ـ� �ـ
�ـ�ر� �*
اL�M	ب 
�د$ %�د، <�ار �ـیـ�ـ�د  
ـ>ـ�ـ	ن %ـ�   Cـ�ـ8 هـ- �ـ A�ا ��روز 
ـ�و�ـ8 ا�ـ	 از �@ـ�ر در   �8ارس %

 8��
%Cـ8 از  .  
I�F	 �7د دار� 
ـ�   
� از ا��MاX	ت ا7ـی +,	�ا��4
�8$ %�د، 
	�ـ�ن Tـ�ـAـ+ هـ- در  
ـ�ا7ـ�ان GـBـ�ـ\   5  $	� 2�F% �7واU

ـ�ـ8 در    ١٠ ��ا��� %�ا� روز   A�ا
%�ا%��Bـ>ـj و ادارات �Uـ�زش و  

ـ�ورش را داد  ـــ ـ�اض،  .  * ـــ ـ� ـــ Mا
ـ	   G ن	ـ>ـ�ـ Cت �ـ	C�BG ب و	L�Mا
�7Uی2 روزه	� ا�8�A، ا��Eـ� �ـ�  
در ا%C	د ��ا���، ا�ـ	 در�ـFـ�هـ	  
ــ>ــZ ادا�ــ�   ــ� Kــ� �	ــ Fــ�	ــ ــ� و ا�

 �� .  دا
هـ	� �ـ/�ـ�ـ�    %� 7ـIف دور 

ـ�اXـ	ت   �Mا +A�T �	F���	
 �

ــ8،   ــ9ــ�د� ــ+ �ــی ــ8ه را �ــ	ز�ــ	�

ـ	      ا��MاX	ت ای2 دور$  ـ	 % ���M	 ی
ـ�یـFـ	� %ـ�8ـ� و   ا%�9	رات و *ی:ـی
ـ	   �C>�	ن 5ـCـ	ل و رادیـ9ـ	ل، و ی
ــ	�ـ8هــ+   Gـ(ـ� �5ـ	ر �UـFـ	 �ـ	ز�

  8�ـیـ2 
ـ	�ـ�ن      ی9+ .   ـ	, Cاز  5ـ
A�T+ در%	ر$  �ـ8ادن �ـBـ�ز %ـ�   

  \�BG ،    ١٠	�7یـ2 روزهـU 	G 8�A�ا
ــ8ار� و وزارت   ــ	� از Jــ�ف ا�ــ�

: �ـ�یـ8   
��ر ، %� رادی� �5دا �+ 
�LGی- %�ی	ر �Kـ� %ـ�د Eـ�ن  "  

ــ2   ــ� در 
ــ" 
�ــ�ر %ــ	 ای ــ�8 %
ا��Mاض ه��ا$ �ـ8$ %ـ�د، %ـ(ـ[ـ   
در 5@	ه	� �ـBـ	ز� و �ـ8ارس  

ــ�د  در اMــ�ــ�اXــ	ت  .  داغ �ــ$8 %
ـ�   Gـ>ـ� ـ	 از %ـ�8ـ� ! F9>ـ�G 2ی�ی*
ــ2 اMــ�ــ�اض   ــ+ در ای ــ�دن، و, %
ـ� %ـ�دن و   G�<! 	F<9�G ن از	�<C�
ـ��   ـ	یـ8 �ـ�Xـ\ �ـی 
	��ن هـ- %

 ."�ی�9د 
ـ	ر$   GـBـ�ـ\  "  ه�یC5 2	ل در %

: ا�8�A �ـیـ:ـ�یـ8   ١٠ در  "  ��9ت 
از 8�E روز <�" از BGـ�ـ\، اMـIم  
�C% 8@+ از ��وهF	� رادیـ9ـ	ل  
ـ	یـ+ از هـ�اداراد   ـیـ� ه ـ	� ـی % +J
�7د��ن 7ـ�ا�ـ�ـ2 
ـ� %ـ� !ـ�ـ\  

ــ8ن  ــ�� ــی uــ ــ�ــ	ن % از �ــ��  .  �ــCــ>
ــ	یــ+   ــ�زه ــ�ــ+ � ــی ــ� ــ	� ا� ــ�وه ــی �
�8$ %ـ�د 
ـ� ا�ـ� ایـ2   rK��
ـ�7ـ�رد   �9" %:ی�$ %	 اون % \�BG

ــیــ-  .  �ـیــ9ــ�ـ2  ــ	یــLG 8ــ� ــ	�ــ�ن % 


�ی:�5� G	�C>�	ن 
���ی2 ه�ی�ـ�  
ـ�د رو دا�ـ�ـ�   ـ�یـ2 % رو %8ن و%ی��

ــ2  اMــ�ــ�اض  GــBــ�ــ\  .  %ــ	�ــ� ای
��9ت %ـ� ایـ2 7ـ	Jـ� %ـ�د 
ـ�  
ــ	د$ ا� از ایــ2   Aــ�ــ ــیــ~ �ــ�ءا� ه

 ."ا��Mاض ��� 
�ی � ایC5 2	ل 
ـ	�ـ�ن هـ�Eـ�  
   mاو �ـ�	ـ �8، ��ی�B  ایـ2 �ـی	%
ـ>ـ�ـ	ن   C� ت	Xا��Mدن ا�
���و� 
ـ� %ـKـ�ـFـ	�   ـ�اXـ	ت �ـ	ی از اMـ�

ـ	  ( !	��C ا��   رو�2 ا�� 
ـ� %
ــ�ــ�    ــ	# �ــ	 د$  "  ایــBــ	د  Aــ�ــ �ــ�ا�

ــ	�ـ+ رادیـ9ـ	ل  از  "  �ـ�وهـ	� �ـی
  Pــ�ا<ــMن، و	ــ ــ>ــ� Cت �ــ	ــXــ�ا ــ� Mا
ــیــ2   ــ� E در �ــ�یــ@M 2ــیــ ــ�ــ: �


�ـ+  ���
�ـ	Xـ�      ��وهF	ی+، 
ه	 و ا��MاXـ	ت    �ی��د از �7ا��� 

ـ	یـ� 
ـ�ـ8  دو�ـ	  ).   �C>ـ�ـ	ن �ـ�
ـ�ـ+، %ـ� هـ�      و<�+  ـی �ی�وه	� ا��
هـ	�    �ـ�ز " CGییـ2     ، ا�9	ن   د,ی>+ 

ـ	  "  ا��Mاض  ـ	< AـGـ8، ا��	% ���را دا
د�ــ� %ــ	زGــ�� %ــ�ا� �ــ�
ــ�ب  

یـ9ـ+  .  ا��MاX	ت �7اه�8 دا�ـ� 
ـ	�ـ� ، در   ـ	یـ& هـ�ـیـ2 �ـی ـ� از �


ـ�،     ٨٥ ا��MاX	ت �	ل   8�ای2 
ـ	 دا�ـ�ـ2 *�ـ�ـ�ا�ـ� دهـFـ	   % +��
ـ�ض 
ـ� �Uـ	د$   ـ>ـ- �ـCـ� C� ه�ار
ادا�� ا��MاX	ت %�د�8 ، �ـ�را�  

�� �Gـ9ـ>ـFـ	� Tـ�ـAـ+ و  ��
ـ�ـ8   ـ�ـ�ا��ـ� 
	���ـFـ	� Tـ�ـAـ+ �
ا<8ا�+ !ـ�8 و هـ�ـ	هـ�ـk در  
�4	%" ا�9	م ا�LA	ل ، GـFـ8یـ8 و  

 . د��:ی�� �C>�	ن ا�B	م ده�8 
ـ>ـ�     ��>�	 ی9+  هـ	�    از ��ـ=

ـ�اXـ	ت      ه�ـیـ�ـ:ـ+  ـ�ان اMـ� �ـ ره
ـیـ8ا
ـ�دن را$  هـ	�    �Z<�K، %	ی8 *

ـ�یـ2   ـ� ـ	 
ـ� ـ�اXـ	ت % *ی���د اMـ�
ـ	�ـ8  ا�ـ	  .  ه�ی�� ه	� �ـ�
ـ�ب %

ــ2   ــKــ�ــ+ از 5ــCــ	,ــی ــ� % ــی �ــCــ G

	���F	� A�T+، از ای2 وا<Cـیـ�  
ــ�   ــ�ا% ــ�Eــ� در % ایــ2 ا�ــ� 
ــ� ه
ـ�ـ+   ـی ـ�وهـ	� ا�ـ� ـی ���9ـ� و �
ـ�اXـ	ت   %ی��� 
�G	$ %ی	 ی�8 واMـ�
را در E	رF%�E	� �B	ز �ـ(ـ8ود  
ـ�ا�   ـ�ـ� �ـ�
ـ�ب را % 
��8، ه�ی
�C>�	ن 
��� �ی8��9، در �ـ	,ـ+  


ـ� GــBـ�%ـ� ��ـ	ن داد$ وا<ـCـیــ�  
ــ�Mــ9ــj ا�ــ� و اMــ�ــ�اXــ	ت   %
ـ	�ـ8، ا�ـ9ـ	ن   % �G $د���� �Eه�

�ب از �ـ�� �ـ9ـ��ـ� هـ-  ��


��� �ی��د . 
�	ت ,	D� ت	�,	D� ت	�,	D� ت	�,	D�    

ـ	وGـFـ	�   AـG -هـ  K% 2در ای
�ــFــ�ــ+ در اMــ�ــ�اXــ	ت ا7ــیــ�  
ـ�ـ"   �C>�	ن %� ���� دور$ هـ	� <

ــ�ــ�د  ــ8$ �ــی ــ�ن  ا!ــ�ا�  .  دی <ــ	�
�8ی�ی� �87	ت 
��ر�، 
� از  
ــ� 7ــ�ا�ــ�   ــ�ا% ــ	Gــ�ــ+ در % دور$ 7
ا�5ای  د����د 
	ر
�	ن دو,ـ� و  
%�ا� ��دوا�F�U 8	 �Jح �ـ8$ %ـ�د،  
ـ�ـ�ان   Cـیـ�ـیـ2 %ـ و در دور$ ه	� *
ـ>ـ�ـ	ن �ـDـ�ح   C� (�ر�� ���7ا
�8،  ا
��ن !	� �7د را %ـ�   +�

ـ	زهـ	� ی̂ــ  "   ـی �ـ4ـ�<ـ+ 
ـ� �
ـ	�ـKـ:ـ�   ز��8+ ��ا8���5ا�� را *

 8�ـ�$ و  "  %	 A� ه�ار  �در ��J	ر 
67 �45�� �>ی�ن، �ـ4ـ�ق  "  �C	ر  

ـیـ�ن  ـ> در GـBـ�ـCـ	ت  "  �	 ی̂ـ �
7ـ�ا�ـ�  .  ا7ی� �C>�	ن، داد$ ا�ـ� 

Uزاد� �C>�	ن ز�8ا�+، و ا5ـ�ایـ   
ـ�ورش 
ـ� �ـ�   %�د!ـ� �Uـ�زش و*
ـ>ـ9ـ�   F�G	در �Cی�� �C>ـ�ـ	ن ، %

ـ>ـ+   ��د ��ایـG 6ـ(ـLـیF% ١٢ در  
ـ� دارد، و   ـی d	G ز��U  یی�ن دا�<�
ـ>ـ�ـ	ن در   Cت  �ـ	ـ�,	D� 8رT در
ـــ8،   ـــ�د� ـ� % ــ ـی ــ ـ	ت ا7 ـ�اXــ ــ ـ� اMــ

  �	F��ـ>ـ-  " �7ا Cـ�م �ـ<Y� ��> "
�ی���8 و ��	ن �ـیـ8هـ8، *ـ��ـ�ـ�  
ـ�ـــ    ـ�ــ ـ�ار %ـــ�د !ــ ا� 
ـــ� <ــ
ـ	ن را از   ـــ�ــ ـ> ـ�اXـــ+ �ـــCــ ـ�ــ اMــ
ــ	یــ�   ــ�ان و � ــ	ر� 
ــ�اXــ	ت  ــ� Mا
��د%:ی�ان !	�Cـ� !ـ8ا 
ـ�ـ8 در  

 . �	ل y�G %�دا��2 ا�� 
ــ:ــ+   ــ�ــ� �ــ�ــ ��ــ�ــ�ش وه
ـ	   ــ ـ	ن % ــ ـــ� ـ> ــ Cـــ ـ	ت � ـ�اXــ ــ ـ� اMــ
ـ�اXـ+، mز�ـ�   �Mا �	F���	ی�!�
  yـ�ـ��� �	ـ�ـ� هـ�7ـ�ا p4)G

 ��	F�U. 
 

��ا!�ت ا%ی� 	 .�7ن� 	�ور ا
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 �����
5 4{٣��	ر$  -دور$ ��م   
	ر��  

ـ�اض Uن   ـ	یـ� 7ـ�د را از اMـ� ��
ـ>ـ�  .  %P4M  K %�9ـ8  zا�ـ� ��ـ

ــ	ل ی̂ـ Tــ�ـZ 7ــ	ص   ـ4ــ6 � 5
ــ	ر   Yــ�ــ ــ	یــ8 ا� ا�ــ�، 7ــ�ب Eــ�ا %
ـ��   ـ	ن دیـــ:ــ دا�ـــ� 
ـــ� 
�ــ
ــ	#ــ" Uن   ــ� �� ــی ــ	ن را در� �7ــ�د


��8؟  Z�T  !  "ـیـ ��+ ایـG 2ـ(ـ>
  Iا�� �ـ[ـ �
�+ �Gا� 8�� 8��% 
ـ>ـ�ـ	ن   Cـ� Zـ�T "9�� ،"9��
ا��، *ـj اMـ�ـLـ	ب و �ـ	Xـ�  
��ــ8ن اM@ــ	� ایــT 2ــ�ــZ %ــ�  

�د
	ن و �(ILن Xـ�%ـ� �ـ+  

ـ	ران  .  ز�8  ـ��ـ� ه�ی��Dر در ��رد *
ـ�$  ـ�$ و 3ـی ـ	ران  .  و 3ی ـ��ـ� ا�ـ� *

ـیـ2   ـ�اXـ�ـ	ن را Eـ� ـ�ـ8 اMـ� %��ا�

ـ� �5ـ	ر %ـ� �ـ	   8��
 �,���5

̂ی �5	ر 3ی����4یـ- ا�ـ� %ـ�  
ــ	ران، �Uــ:ــ	$ 
ــ"   ــیــ� ــ�ــ+ % �Iــ�
ـ	ران را   ـ��ـ� !	��C ر%6 ا��Mاض *
ــ8 و   %ــ�ا�ــ�ــ+ درy �ــ+ 
ــ�
ــFــ	   �U ــ�ــ�اضMــ�دش را در ا 7

ــ8  ــ8 دی ــ�اه ـ̂ـ 7 ــ"  .  �ــ�ی ــ= �
ــ	� ر�ــ�ــ+   ــ	�ــ� ه ــ�یــZ ر� �ــ	 �
ه�ی�� ایـ2 %ـ�د$ 
ـ� ا5ـ9ـ	ر و  
ــ�   ــی ــ	ن Mــ�ــ��ــ+ را %ــ� Mــ> اذه
ا��MاX	ت، %	 ه�یF% 2	�� ه	 
ـ�  
ای2 ا��Mاض و Uن اMـ�ـLـ	ب %ـ�  

ا<�ـLـ	د  " �(L>ی2، %� %ی�	ران، %�  
، %� 5ـIن و %ـFـ�ـ	ن Xـ�%ـ�  "�>+ 

در�ـ� از هـ�ـیـ2 �ـ�  .  �+ ز�ـ8 
ا�� 
ـ� ی̂ـ %ـKـ  �ـFـ- از  
ـ	�ـ8 
ـ�   ـ	یـ8 ایـ2 % C5	,ی� �	 %
��	ن دهی- ا��Mاض و اMـ�ـLـ	ب  
�	 �C>�	ن، *���	ران، 
	ر�ـ�ان و  

ـیـ�ـ+ دارد %ـ�   ـ4 3ی�$ ر%ـ6 ��ـ�
�Cی�� ه�� ا�	د ز�ـ�ـ�ـ9ـ  Uن  


ــ� ا�ــ� ا�ــ�وز �ــ	  .  !ــ	�ــCــ� 
ــ�   J	ــ Kــ- %ــ ــی ــ� 
ــ�اض �ــ+  ــ� Mا
ـ�$   %ی�	ران و �87	ت %:ی�ان و 3ـی

 .ا�� 
ـ� ایـ2 �ـ�Xـ�ع در   ـ�
ـیـ8 % G

�ـ/�ـ�ـFE "  2	ر�Eب ه�	ن %(ـ�  
ــ(ــ8 �ــ8ن  ــ\ �ــ� �ــ+  "  از �ــ�ا�

ـ�اض   ���E ،8Bا 
� �ـ	 در اMـ�
ـیـ-؛   �7د د��	ل ��(8 ه�� !	 ه��
ـ	ن، در   ـیـ�ـ	ر�ـ� در �ـ8ر�ـ�، در %
ــ�ــ+، در   ــیــ6 
ــ	ر %ــ=ــ" د� �ــ(
�(Iت 
	ر���، در دا��:	هFـ	  

 .و 3ی�$ 
ـیـ  رو، �ـ	ل   ،  ١٣٩٤ �	ل *

ــ8 �ــ	ل اMــ�ــ�اXــ	ت   ــ�ا� G +ــ�
ــ	ر�ــ��   
ــ�ــ   ــ� ــ�د$ در ! ��ــ�

�8، ا�� %��ا�ی- از ��ا�Cـ+ 
ـ�  	%
%� �Jر 7ی>+ ا7ـ�ـLـ	ر %ـ� �UـFـ	  

ــیــ-  ــ� 
ــ�ــ�ر  M 8ــ�ــ	ر$  �ــ	  .  ا Fــ�ــ G
  Pـ4ـM اض %�ا���Mی�+ و ا	Xر	�
ــ�   ــ8ن 
ــ	ر5ــ��ــ	یــ	ن و دو, را�

ی̂ـ  .  
	ر��5	ی	ن 
	5+ �یـ�ـ� 
ــ	�ــ8هــ+ 
ــ� %ــ�   ــ	ز� در!ــ� از �

ـ	ت   �ـ ,	D� "ی�)G ب �7د و	L�Mا
�7د �5ا�G از FE	ردی�ار� �(یـ6  

�ـ8، �ـ�   +� $	:� rK�� ر	


 .F�G	 mزم، %>�X �9ور� ا�� 

 3از صفحه 

ــ�ــ�ــ8ار�   ــ	� ــی ــ�یــ9ــ	 � �U در
ــ	 �ــ�ا�ــ�   ــ	� �
ــ	م  ه�ــ� %ــ� �

(Kshama Sawant)    Iـ�ـ > �

ـ�ـ+   �ـ ـ4ـ  �ـ[ ه- در%	ر$ ای�	ن و �
ـ	   ـ� �
� او در ی̂ـ !ـ	�ـCـ� ��ـ
ــ	�ــ�   ــی ــ	ر و در � 
ــ	5ــYــ�  �ــ(
ــ	�ــ+ �3Uــ�ــ� %ــ� 7ــ�ن و   ــ	ر,ــ� *
ـ	ر   Fـw، ا�ـ�د$ ا�

[	5� %	ز� 


�د$ ام  �Y�. 
��ا�� F�G	 �ی	��ـ�ـ8ار� در  
ـ	یـ  را   Fـ�ـ ـی ـ	, C5ـ �
��Uی9	�� 

او در  .  
�	%ی  د��	ل �ـ+ 
ـ�ـ- 
در    ٢٠١٣ روزهــ	� 7Uــ� �ــ	ل  

ـ�ـ�ان M@ـ��   C% +<)� ت	%	Kا��
ـ�ـKـ	ب   از ��Fدار� ��F �ی	G" ا�

 8�ـیـ2  .   uـ ـ	 
ـ� 
�	�	 �ـ�ا�ـ� %
ـیـP  "  دmر   ١٥ �8ا<" د���ـ�د  "  ر<

�ـ8$ ا� از �ـ�ب   ��7	��%�ی	ر 
او در  .  د��9ات را �ـ9ـ�ـ� داد 

ـ	�ـ+ در ایـ2   �G	م ا��MاX	ت 7ی	%
هـ�  .  �8ت !>�� ZT %�د$ ا�ـ� 

ـ	 ��ـ9ـ>ـ+   % �F�
�+ در ای2 
ــ	   ــ	� �
ــ�  ــ� ــ�و %ــ�د$، %ــ� د5 رو%
ـیـ2   ـ	, C5ـ 	ـ ��ا�� رو� Uورد$ و %
ـ�ـ�   
�uی2 او ��اغ ��GI9  ر5

ـیـ2  .  ا��  uـ ��G $8یـ2 
ـ� ��7	��
ای2 �8ت، ز�	�+ %�د 
ـ� یـ9ـ+  

از %	�F9	� %�رگ ��Uی9	 �ـ9ـ-  
ـ	زان   ـ	�ـ� یـ9ـ+ از �ـ�% 7 2�5��
ـ�ـ� %ـ�د   %	ز����� �C>�,+ را ��5
ـ�س و !ـ�،   
� او هـ- %ـCـ8 از *
ـ� 
�ـ	�ـ	 �ـ�ا�ـ�   راه  %� د5ـ�
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س��ال گس��ت��رش    ٩٣ س��ال  
اع��ت��راض��ات ک��ارگ��ری در  
اشکال راه پیمایی،  تحصن،  
اعتصاب، تج�م�ع  و ج�م�ع  
آوری امضا و ط�وم�ارھ�ای  

رش���د  .  اع���ت���راض���ی ب���ود 
اع���ت���ص���اب���ات م���داوم در  
بخشھای زی�ادی از م�راک�ز  
. ک��ارگ��ری ب��ی��ش��ت��ر ب��وده 

نزدیک ب�ھ ن�ود درص�د از  
اعتص�اب�ات و ت�ج�م�ع ھ�ای  
اع��ت��راض��ی در ارت��ب��اط ب��ا  
پرداخت ن�ک�ردن ح�ق�وق و  
م���زای���ا و م���خ���ال���ف���ت ب���ا  
بیکارسازی و ب�رای ح�ف�ظ  

ت�ع�دادی  .  اشتغال، انجام ش�ده 
از اعتصاب و اع�ت�راض�ات  
کارگری اعتراض بھ حداقل  
دستمزدھا و طرح مطال�ب�ات  
افزای�ش دس�ت�م�زدھ�ا وج�ود  

حمایت خانواده ھ�ای  .  داشتھ 
کارگری و شرکت آن�ھ�ا در  
اع��ت��ص��اب و اع��ت��راض��ات  
بیشتر شده و با قابلیت باالیی  
در جھت تقویت اعتراضات  
ک���ارگ���ران ب���ھ اع���ت���راض  

پ�وش�ش  .  متحدانھ پیوستھ ان�د 
خب�ری از ط�ری�ق م�ی�دی�ای  
اجتماعی و حض�ور ت�ع�داد  
زیادی از فع�ال�ی�ن ک�ارگ�ری  
در م��ی��دی��ا اج��ت��م��اع��ی در  
معرفی، حمایت و اطالع از  
اع���ت���ص���اب و اع���ت���راض  
. کارگران بسیار موث�ر ب�وده 

ده ھا مورد تجمع اعتراضی  
در تھران در مقابل مجلس و  
نھادھ�ای وزارت ک�ار ن�ی�ز  
وج�ود داش��ت��ھ ک��ھ خ��ود در  
تعرضی شدن اع�ت�راض�ات  
. تاثیرات معینی داشتھ اس�ت 

ح��م��ل پ��الک��ارد، ن��وش��ت��اری  
کردن مطالبات و خواستھای   
اعت�راض و ت�ج�م�ع ھ�ا در  
ج��ل��ب اف��ک��ار ع��م��وم��ی و  
حمایت ھای خیابانی بی�ش�ت�ر  

صدور قطعنامھ بعنوان  . شده 

یک سنت دائم�ی اع�ت�راض  
ک��ارگ��ری در ت��ج��م��ع��ات  

ب�ھ  .  کارگران وج�ود داش�ت�ھ 
منظ�ور در دس�ت�رس ق�رار  
دادن اعتراضات کارگران و  
معلمین در سھ بخش اقدام بھ  
ج��م��ع آوری اع��ت��ص��اب و  
تحصن و تجمعات کارگران  

. ک�رده ام   ١٣٩٣ در سال    
در این بخش سھ ماھھ آخ�ر  

 .را میخوانید   ١٣٩٣ سال     
 

   ١٣٩٣ا�&�

 .+-ا,�+���ت و �
�؛	
 ��ر

برای دومین روز   :اسفند   ٢٣ 
م�ت�وال�ی ک�ارگ�ران ش�رک��ت  
زاگرس جنوبی در م�ن�ط�ق�ھ  
عملیاتی ن�ار و ک�ن�گ�ان در  
محل کار خود حاضر نشدند  
تا تکلیف حق�وق و م�زای�ای  
انھا در روزھای نزدیک ب�ھ  

 . نوروز مشخص شود 
ن��ف��ر از   ١٠٠  :اس��ف��ن��د   ٢٠ 

ک�ارگ��ران پ��ی�م��ان��ی م��ن�ط��ق��ھ  
ع��م��ل��ی��ات��ی پ��ارس��ی��ان ب��رای  
دومین بار ط�ی م�اه ج�اری  
در واک����ن����ش ب����ھ ع����دم  

ھایشان دس�ت    خواستھ    تحقق 

از کار کش�ی�ده و ھ�م�زم�ان  
نیمی از کارگران معترضین  
مقابل ساختم�ان ح�راس�ت و  
مابقی مقابل ساختم�ان ام�ور  
اداری م��ن��ط��ق��ھ ع��م��ل��ی��ات��ی  
پ�����ارس�����ی�����ان ت�����ج�����م�����ع  

کارگران پیش از این    .کردند 
اسفند م�اه ن�ی�ز  ١٢  در تاریخ 

ب��رای پ��ی��گ��ی��ری م��ط��ال��ب��ات  
م��ق��اب��ل     م��ع��وق��ھ خ��ود در 

ساختمان اداری تجمع ک�رده  
 . بودند 

کارگران شرک�ت  :  اسفند   ١٤ 
سازی صنایع دری�ای�ی   کشتی 

ای����ران ص����درا دری����ای  
مازندران، در اعت�راض ب�ھ  
پرداخت نشدن حقوق معوقھ  

   .خود کار را تعطیل کردند 
در پی اعتصابات  : اسفند   ١٣ 

و اع���ت���راض���ات اخ���ی���ر  
کارگران کارخانھ ھا ی یزد  
این بار ک�ارگ�ران ک�ارخ�ان�ھ  
کاشی کویر یزد با اعتراض  
بھ وض�ع�ی�ت م�ال�ی ب�د ای�ن  
ک���ارخ���ان���ھ و مش���ک���الت  
معیشتی خود روب�روی ای�ن  
. ش��رک��ت ت��ج��م��ع ک��ردن��د 

مسئولی�ن ای�ن ک�ارخ�ان�ھ ب�ھ  
جای پاسخگویی بھ این اقدام  

مع�ت�راض�ان�ھ ک�ارگ�ران در  
آستانھ سال جدید، با احضار  
نیروی ان�ت�ظ�ام�ی در م�ح�ل  
پاسخ این ک�ارگ�ران را داده  

بر اساس گفتھ ی�ک�ی از  .  اند 
کارگران از ماه اردیب�ھ�ش�ت  

  ٦ تا کن�ون ک�ارگ�ران ت�ن�ھ�ا  
م��رح��ل��ھ دس��ت��م��زد آن ھ��م  
بص��ورت ن��اق��ص دری��اف��ت  
کرده اند کھ در پی ای�ن ب�ی  

  ٩ عدالت کارخان�ھ ت�اک�ن�ون  
بار اعت�ص�اب و اع�ت�راض  

 !کرده اند 
کارگران پی�م�ان�ی  :  اسفند   ١٢ 

در واحدھای ترابری سب�ک  
و سنگین، خدمات، مکانیک  
و حراست تحت مس�ئ�ول�ی�ت  
چ��ن��د ش��رک��ت پ��ی��م��ان��ک��اری  

ھمانند ش�ھ�اب ج�م، ص�ف�ای  
جم، ارم�غ�ان س�ی�رج�ن�وب�ی،  
پارس�ا ان�رژی، م�وج س�ب�ز  
فراشبن در منطقھ عم�ل�ی�ات�ی  

در  )  ت���اب���ن���اک ( پ���ارس���ی���ان  
اعتراض بھ تاخیر و تبعیض  
در ن�ح�وه پ��رداخ�ت ح�ق��وق  
دست از کار کشیده و مقاب�ل  
ساختمان ح�راس�ت ش�رک�ت  
منطقھ عملیاتی پارسیان واقع  
در شھرستان الم�رد اس�ت�ان  

ک�ارگ�ران  .  فارستجمع کردند 
معترض گفتند حقوقشان ھ�ر  
م��اه ب��ا ت��اخ��ی��ر پ��رداخ��ت  

عالوه ب�ر ت�ع�وی�ق  .  شود   می 
م�اه،    یک ماه حقوق در بھمن 

م��ط��ال��ب��ھ دی��گ��ر ک��ارگ��ران  

دریافت پ�اداش ب�ھ�رھ�وری  
شش ماھ�ھ اول س�ال، ح�ق  
عیدی و سنوات پ�ای�ان س�ال  

شرکت نفت ھر س�ال  .  است 
دو بار بھ کارگران رس�م�ی،  
قراردادی و پی�م�ان�ی ش�اغ�ل  
در منطقھ زاگ�رس ج�ن�وب�ی  

وری پ�رداخ�ت    پاداش ب�ھ�ره 
ک��رد ام��ا امس��ال ط��ب��ق    م��ی 

ابالغ دستورالعملی از سوی  
وزارت نف�ت ھ�ی�چ س�ھ�م�ی  
ب���رای پ���رداخ���ت پ���اداش  

وری ک��ارگ��ران��ی ک��ھ    ب��ھ��ره 
بص��ورت پ��ی��م��ان��ک��اری در  

ھای در دست اح�داث    پروژه 
م��ن��ط��ق��ھ زاگ��رس ج��ن��وب��ی  
مشغول کار ھستند، در نظر  

 .گرفتھ نشده است 
ک���ارگ���ران  :  اس���ف���ن���د   ١٠ 

شرکتھای پیمانکاری مجتم�ع  
پ���ت���روش���ی���م���ی ب���ن���درام���ام  
درماھشھر در اعتراض ب�ھ  
عدم تحقق م�ط�ال�ب�اتش�ان از  
جملھ حق جذب ، ب�دی آب  
وھوا، حق کثیفی ک�ار، ح�ق  
ک�����ار در ارت�����ف�����اع و  
س��ای��رم��زای��ای م��رت��ب��ط ب��ا  
شغل�ش�ان ھ�م�راه ب�ا ع�ی�دی  
امس��ال در دس��ت��م��زدھ��ای  
پ��رداخ��ت��ی دس��ت از ک��ار  

تالش کارفرما برای  . کشیدند 
متقاعد کردن ک�ارگ�ران در  
ب����ازگش����ت ب����ک����ار ب����ا  
واریزک�ردن م�ب�ل�غ�ی ت�ح�ت  

بجای�ی  "  کارت ھدیھ " عنوان  
ن��رس��ی��د و ای��ن اع��ت��ص��اب  

 .ھمچنان ادامھ دارد 

 
 ا,�	ا2�ت�0�1 و 

 ��ر
	ان؛ 

نفر    ١٠٠ بیش از  : اسفند  ٢٤ 
از کارگران شرکت آب�گ�ی�ن�ھ  
در اع���ت���راض ب���ھ ع���دم  
پرداخت حقوق ھا دس�ت ب�ھ  

ی���ک���ی از  .  ت���ج���م���ع زدن���د 
ک��ارگ��ران ح��اض��ر در ای��ن  

ب�خ�ش�ی از  :  اجتم�اع، گ�ف�ت 
م��اه و ب��رخ��ی   ٦  ک��ارگ��ران 

ماه است کھ حقوق   ١٤  دیگر 
دری�اف�ت ن�ک��رده ان�د و ای��ن  
ش��رک��ت ب��ھ ھ��ر ک��ارگ��ر  

م��ی��ل��ی��ون ت��وم��ان   ١٥  ح��دود 

 در ��*ی( ا%)�ر ��ر���  

��ا!�ت ��ر��� در ,�ل �  ١٣٩٣%/.� ا

 ��	ن ��دی�ی	ن      
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بدھکار است و ھنوز عی�دی  
 .بھ ما پرداخت نشده است 

کارگران پی�م�ان�ی   : اسفند   ٢٣ 
آب��ف��ای اھ��واز ک��ھ ت��ح��ت  
مسئولیت شرکت پیمانک�اری  

کن�ن�د    کار می   » پرتو داچک « 
در اع��ت��راض ب��ھ ت��ع��وی��ق  

ع�ی�دی   حقوق بھمن ماه، حق 
و پرداخت نشدن بیش از دو  

شان بھ سازم�ان    حق بیمھ  ماه 
تامی�ن اج�ت�م�اع�ی دس�ت ب�ھ  

ھمچنین در ای�ن   .تجمع زدند 
ک��ارگ��ر   ١٦  ت��ع��داد  ت��ج��م��ع  

پ��ی��م��ان��ی ش��رک��ت آب و  
ف��اض��الب اھ��واز ک��ھ در  

دی م��اه س��ال   ٢٠  ت��اری��خ 
س�ال ک�ار   ٤  جاری ب�ع�د از 

مستمر، بھ دل�ی�ل ع�دم ن�ی�از  
ان�د در    کرفرما اخ�راج ش�ده 

جم�ع م�ع�ت�رض�ی�ن ح�اض�ر  
و خواس�ت�ار ب�ازگش�ت   بودند 

بھ کار و دریافت م�ط�ال�ب�ات  
 .معوقھ خود ھستند 

کارگر قن�د   ١٠٠   : اسفند   ٢١ 
ک���ام���ی���اب در اع���ت���راض  

حقوقھای پرداخت نشده و   بھ 
ع������ل������ی������ھ اخ������راج و  

م��ق��اب��ل درب    ب��ی��ک��ارس��ازی 
ورودی این کارخانھ ت�ج�م�ع  

ت��ج��م��ع ک��ن��ن��دگ��ان   .ک��ردن��د 
ک��ارگ��ران��ی ھس��ت��ن��د ک��ھ در  
طول یک سال اخیر سھ م�اه  

ب�ھ�م�ن و اس�ف�ن�د  ( نامت�وال�ی  
و ب�����ھ�����م�����ن   ٩٢  س�����ال 

اند و    حقوق نگرفتھ  (٩٣  سال 
ھمچنین بدون دری�اف�ت ح�ق  
عیدی در آس�ت�ان�ھ ب�ی�ک�اری  

 کامل قرار دارند 
ن��ف��ر از   ٨٠٠  :اس��ف��ن��د   ٢٢ 

ن�ورد  « کارگ�ران ک�ارخ�ان�ھ  
در س�اوه، در    » لول�ھ ص�ف�ا 

اعتراض بھ ع�دم پ�رداخ�ت  
ھایشان دست از کار    دستمزد 

کارگران یک�ی از   .کشیده اند 
چھار سالن اصلی ک�ارخ�ان�ھ  
نورد لولھ صف�ا ھس�ت�ن�د ک�ھ  

نف�ر   ١٥٠  تعدادشان بھ حدود 
ک�ارگ�ران   .ش�ود   بر آورد م�ی 

گویند کھ کارف�رم�ا ب�اب�ت    می 

دست�م�زد م�اھ�ای آذر، دی،  
بھمن و عیدی پایان سال ب�ھ  
آنھا بدھکار اس�ت وظ�اھ�را  
قصد ندارد قبل از پایان سال  
ج��اری م��ط��ال��ب��ات م��ع��وق��ھ  

  .کارگران را بپردازد 
ن��ف��ر از   ١٩٠ :  اس��ف��ن��د   ٢٠ 

ک��ارگ��ران ک��ارخ��ان��ھ ف��والد  
ال��ب��رز، در اع��ت��راض ب��ھ  
پرداخت نشدن ح�ق�وق ط�ی  
سھ ماه گذشتھ وعدم دریافت  
ع��ی��دی و ع��دم پ��رداخ��ت  

طی چھار ماه گ�ذش�ت�ھ   بیمھ  
بھ سازمان تامین اج�ت�م�اع�ی  
در محوطھ کارخان�ھ ت�ج�م�ع  

 .کردند 

ن��ف��ر از   ٨٠ :  اس��ف��ن��د   ٢٠ 
کارکنان شرک�ت م�خ�اب�رات  
آمل در اع�ت�راض ب�ھ ع�دم  

و سنوات ب�ا     دریافت عیدی 
تجمع مقابل فرمانداری ویژه  
آم��ل خ��واس��ت��ار دری��اف��ت  

 .شان شدند   مطالبات 
کارگ�ران م�ع�ادن   :اسفند   ٢٠ 

من�ط�ق�ھ ط�زره دام�غ�ان در  
جریان بازدید وزیر ت�ع�اون،  
ک�ار و رف��اه اج��ت��م��اع��ی از  

س�ن�گ ط�زره    معادن زغ�ال 
دام�������غ�������ان ض�������م�������ن  
ابرازنارضایتی ازوضع�ی�ت  
م��وج��ود خ��واس��ت��اراف��زای��ش  
دستمزد، بھبود وض�ع�ی�ت و  

 .شرایط کاری خود شدند 
از   ن��ف��ر  ١٠٠ :  اس��ف��ن��د   ٢٠ 

دس��ت��ف��روش��ان آب��ادان��ی در  

آوری آن�ھ�ا    اعتراض بھ جمع 
توسط ش�ھ�رداری آب�ادان و  
اجرای ناعادالنھ این ارگ�ان  

ھ��ای    در واگ��ذاری غ��رف��ھ 
بازار دست�ف�روش�ان، ت�ج�م�ع  

 .کردند 

ک���ارگ���ران   :اس���ف���ن���د    ١٩ 
ک���ارخ���ان���ھ ک���اغ���ذس���ازی  

در اع��ت��راض ب��ھ   ک��ارون 
بیکارس�ازی و ب�ا خ�واس�ت  

در   اشتعال و بازگشت ب�ک�ار 
مقابل ف�رم�ان�داری ش�وش�ت�ر  

  .دست بھ تجمع زدند 
صدھا ک�ارگ�ر و  :  اسفند   ١٩ 

پرسنل کارخانھ تب�ری�ز ک�ف  
شھرستان مرن�د ک�ھ م�اھ�ھ�ا  

حق�وق و م�زای�ای خ�ود را  
طلب دارند پ�س از م�ح�ق�ق  
نش��دن وع��ده ای ک��ھ م��دی��ر  
ک��ارخ��ان��ھ و م��دی��رع��ام��ل  
ش��رک��ت در م��ھ��رم��اه در  
حضور فرماندار مرن�د داده  
بودند، در اواخر ب�ھ�م�ن م�اه  
امسال طی بازدید ھ�وش�ن�گ  
ف�اخ��ر م��ال��ک ک��ارخ��ان��ھ از  
روند ف�ع�ال�ی�ت ش�رک�ت، از  
خ��روج وی از ک��ارخ��ان��ھ  
ممانعت کردن�د و ای�ن اق�دام  

ساعت ط�ول   ٢٤  نزدیک بھ 
کش��ی��د ت��ا ای��ن��ک��ھ ف��اح��ر  

روزه خ�واس�ت و  ١٥  مھلت 
 .از این ماجرا رھا شد 

کارگران شرکت  :  اسفند   ١٨ 
واحد اتوبوسرانی ت�ھ�ران و  
حومھ ب�ا ت�ج�م�ع در م�ق�اب�ل  

ساخ�ت�م�ان وزارت ت�ع�اون،  
ک��ار و رف��اه اج��ت��م��اع��ی  
مطالبات و خواستھ�ای خ�ود  
را ب��رای م��ذاک��رات م��زدی  
برای افزایش واقعی ح�داق�ل  

. اعالم ک�ردن�د   ٩٤ مزد سال  
کنندگان پارچھ    در میان تجمع 

ھایی وج�ود دارد ک�ھ    نوشتھ 
ھا بھ مشکل اقتصادی    در آن 

و پایین ب�ودن دس�ت�م�زدھ�ای  
کارگران اشاره شده است کھ  

ت��وان ب��ھ    از ج��م��ل��ھ آن��ھ��ام��ی 
: م��وارد زی��ر اش��اره ک��رد 

ک���ارگ���ران درد دارن���د؛  « 
؛  » مش��ک��ل دس��ت��م��زد دارن��د 

ب����رای ک����اھ����ش فس����اد  « 

اقتصادی، رشد اقتص�ادی و  
ع���دال���ت اج���ت���م���اع���ی را  

خ�ط ف�ق�ر س�ھ  « ؛  » خواھانیم 
  ٧٠٠ میلیون تومان، دستمزد  

ب��ا ای��ن  « ،  » ھ��زار ت��وم��ان 
ھا فرزندان کارگران    دستمزد 

از آم���وزش و پ���رورش  
شکنجھ  « ؛  » شوند   محروم می 

ھ���ای    اق���ت���ص���ادی خ���ان���واده 
؛  » ک��ارگ��ران پ��ای��ان دھ��ی��د 

دستمزد عادالنھ حق مس�ل�م  « 
زن�دگ�ی ش�ایس�ت�ھ  « ؛  » ماست 

 .حق مسلم ماست 
در پی اولین دور  :  اسفند   ١٨ 

اع����ت����راض����ات ب����رخ����ی  
ھ��ای پ��ی��م��ان��ک��اری    ش��رک��ت 
عس�ل�وی�ھ    ١٦ و    ١٥ فارھای  

در ششم اسفن�د م�اه، م�ع�ادل  
یک تا دو م�اه از م�ع�وق�ات  

مزدی ک�ارگ�ران م�ع�ت�رض  
ام��ا س��ای��ر  .  پ��رداخ��ت ش��د 

  ٥ ت�ا    ٢ کارگرانی کھ ھنوز  
ماه دستمزد خ�ود را ط�ل�ب  

اسفند در    ١٧ دارند از روز  
اعتراض ب�ھ ای�ن م�وض�وع  

ای�ن  .  دست از کار کشیده اند 
  ١٨ کارگران صبح ام�روز  

اسفند ب�ا اج�ت�م�اع در پش�ت  
درب ورودی س�����ای�����ت  
ت��اس��ی��س��ات پ��ت��روش��ی��م��ی از  
حض���ور در م���ح���ل ک���ار  

زیر فش�ار  .  خودداری کردند 
ای��ن اع��ت��راض ک��ارف��رم��ا  
ن��اگ���زی��ر ب��ھ دادن وع���ده  
پرداخت دستم�زد ک�ارگ�ران  
شد و آنان موقتا بھ اعتراض  

ک�ارگ�ران  .  خود خاتمھ دادن�د 
م��ع��ت��رض از ش��رک��ت��ھ��ای  

ارش  « پ����ی����م����ان����ک����اری  
،  » ت��وان��م��ن��د « ،  » م��ک��ان��ی��ک 

پ��ن���اه  « و    » گس��ت���ر   ت��الش « 
ھس��ت��ن��د ک��ھ در    » س��ازان 
ھ��ای رو ب��ھ ات��م��ام    پ��روژه 

م�ن�ط�ق�ھ    ١٦ و    ١٥ فازھای  
. عس��ل��وی��ھ ک��ار م��ی��ک��ن��ن��د 

اع����ت����راض����ات دور اول  
  ١٦ و    ١٥ کارگران فازھای  

م�اه دس�ت�م��زد    ٥ ب�ھ س�ھ ت�ا  
م��ع��وق��ھ ک��ھ روز ش��ش��م  
اس��ف��ن��دم��اه آغ��از ش��ده ب��ود،  
ک��ارگ���ران پ���ن��ج ش��رک���ت  

آذران  " پ����ی����م����ان����ک����اری  
ارش�����ک  « ،  "   گس�����ت�����رس 
،  » ت��وان��م��ن��د « ،  » م��ک��ان��ی��ک 

بودن�د    » ژرفا « و    » ونوسان « 
کھ اعتصاب آنان چھار روز  

این کارگران در  . طول کشید 
اعتراض خود با بستن درب  
ورودی کمپ کارگ�ری، از  
ورود و خ��ورج ھ��رگ��ون��ھ  
خ��ودرو ب��ھ داخ��ل ک��م��پ  

اما رفت  . خودداری میکردند 
ھ�ای    و آمد از سایر ورودی  

ب�ھ ای�ن  .  سایت جری�ان دارد 
ترتیب در جریان ای�ن اق�دام  

ھ�ای ک�م�پ    اعتراضی درب 
جز ب�رای ورود و خ�روج  
ماشین حام�ل غ�ذا و ی�ا در  
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م��وارد خ��ی��ل��ی ض��روری  
دی���گ���ری م���ان���ن���د اع���زام  
آمبوالنس بست�ھ ش�ده ب�ود و  

ھ�ای�ی ک�ھ    کارگران ش�رک�ت 
بابت معوقات مزدی طلبکار  
ب��ودن��د از ورود و خ��روج  

ھ��ا ب�ھ داخ��ل ک��م��پ    م�اش��ی��ن 
در پ�ی  .  کردند   خودداری می 

ای��ن اع��ت��راض��ات م��ت��ح��د و  
ق�درت�م�ن�د اس�ت ک�ھ ب�رخ��ی  

ھای پیمانکاری مانن�د    شرکت 
  »ون�وس�ان « ،  » آزمون فل�ز « 
ن�اگ�زی�ر    » ت�ر   آذران گس « و  

شدند معادل یک تا دو ماه از  
م�ع��وق�ات م��زدی ک��ارگ��ران  

 .معترض را پرداخت کنند 
ن��ف��ر از  ١٠٠ :  اس��ف��ن��د   ١٨ 

ک�ارگ�ران م�ع�دن س�ن�گ��رود  
در اعت�راض  )  البرز غربی ( 

م�اه ح�ق�وق و    ٢ بھ تعوی�ق  
ح��ق ع��ی��دی پ��ای��ان س��ال و  
ھمچنی�ن درج نش�دن ح�دود  

ای    ماه از س�واب�ق ب�ی�م�ھ ١٩ 
شان تح�ت ع�ن�وان مش�اغ�ل  
سخت و زیان آور در تھران  
در مقابل ساخت�م�ان وزارت  

پ�ی�ش از  .  کار تجمع ک�ردن�د 
م�ھ�ر م�اه    ٦ این در ت�اری�خ  

نف�ر    ١٥٠ سال جاری حدود  
از کارگران معدن سن�گ�رود  

ب��ھ ت��ھ��ران  )  ال�ب��رز غ��رب�ی ( 
سفر کرده و مقابل ساختم�ان  
وزارت ک��ار ت��ج��م��ع ک��رده  

س��ر ان��ج��ام پ��س از  .  ب��ودن��د 
ھا اعتراض کارگری در    ماه 

معدن زغال سنگ سنگ�رود  
ک�ارگ�ر    ٨٨ )  البرز غ�رب�ی (

مشمول بازنشست�گ�ی ت�ح�ت  
قانون مشاغل سخت و زیان  
آور امکان بازنش�س�ت�ھ ش�دن  
پ��ی��دا ک��ردن��د ک��ھ م��راح��ل  
بازنشست�گ�ی ان�ان در ح�ال  

 .انجام است 
ک�ارگ�ران ب�خ�ش  : اسفند   ١٧ 

شمال غ�رب م�ع�دن زغ�ال  
سنگ زمستان یورتبا تج�م�ع  
در م��ح��وط��ھ م��ع��دن ب��رای  
چھارمین بار طی پن�ج روز  
گذشتھ، خ�واس�ت�ار پ�رداخ�ت  

ش���ان    م���ط���ال���ب���ات م���ع���وق���ھ 
ن�ف�ر از    ٣٠٠ بیش از  .شدند  

کارگران شاغ�ل در م�ع�ادن  

زغال سنگ زمستان یورت  
معروف بھ م�ع�ادن ش�م�ال  ( 

در  )  غ�����رب و ش�����رق 
  ٤ اعتراض بھ عدم پرداخت  

ماه و ن�ی�م ح�ق�وق و م�زای�ا  
دست بھ اعتصابات مداوم و  

در  . تجمع اعتراضی زده اند 
م��ع���ادن زمس���ت��ان ی���ورت  

  .کارگر شاغلند   ١٠٠٠ 
ن��ف��ر از    ٦٠ :  اس��ف��ن��د   ١٧ 

ک��ارگ��ران ط��رف ق��رارداد  
ش��رک��ت ھ��ای پ��ی��م��ان��ک��اری  
وابس��ت��ھ ب��ھ ش��رک��ت زغ��ال  
س��ن��گ ال��ب��رز ش��رق��ی در  
شاھرود خواس�ت�ار دری�اف�ت  
. حقوق م�ع�وق�ھ خ�ود ش�دن�د 

کارگران خواست�ار دری�اف�ت  

حقوق معوقھ از آذر ماه سال  
و نیز مزایا و عی�دی    ١٣٩٣ 

در ای�ن  .  و پاداش خود شدند 
شرکت حدود سھ ھزار ن�ف�ر  

 .مشغول کار ھستند 
ن��ف��ر از    ٦٠ :  اس��ف��ن��د   ١٦ 

کارگران واحد تع�م�ی�رات و  
ھ�ا و    نھ   نگھداری شرکت پایا 

مخازن پتروشیمی عس�ل�وی�ھ  
کار از تاریخ سیزدھم اسف�ن�د  

) چھارشنبھ ھفتھ گذشت�ھ ( ماه  
کنون در اعتراض بھ ع�دم    تا 

پ�رداخ��ت دس��ت��م�زد ب��ھ��م��ن،  
عیدی و پ�اداش پ�ای�ان س�ال  

و ھ��م��چ��ن��ی��ن پ��اداش    ٩٣ 
وری نیمھ نخس�ت س�ال    بھره 
بھ وجود آمده است اقدام    ٩٣ 

ب��ھ ب��رپ��ای��ی اع��ت��راض��ات  
 .اند   کرده 
کارگران شرک�ت  :  اسفند   ١٦ 

ش�رق  )  ساریت ( ساریھ شمال 
مازندران در اع�ت�راض ب�ھ  
پ��رداخ��ت نش��دن ح��ق��وق،  
مطالبات و معوقات خود در  

آنھا  . این شرکت تجمع کردند 
مدیر شرکت را بھ تجمع در  

صندوق ایرانیان سبز  "مقابل  
کھ مدیریت آن ن�ی�ز  "  ساری 

با م�ال�ک ش�رک�ت س�اری�ت  
 .است، تھدید کردند 

کارگران کارخانھ  : اسفند   ١٦ 
تبریز کف در اعت�راض ب�ھ  
عملی نشدن وعده پ�رداخ�ت  

ماه حقوق وسایر م�زای�ای    ٦ 
جان�ب�ی خ�ود، در م�ح�وط�ھ  

در  .  کارخانھ ت�ج�م�ع ک�ردن�د 
آخ��ری��ن ت��ج��م��ع ک��ارگ��ران  

کارخانھ ت�ب�ری�زک�ف ک�ھ در  
بھمن ماه    ٢٩ و   ٢٨ ھای    روز 

ان��ج��ام ش��د ک��ارف��رم��ا وع��ده  
پرداخت مطالبات ک�ارگ�ران  

روز آی�ن�ده    ١٥ را حداکثر تا  
بھ گفتھ ک�ارگ�ران؛  .  داده بود 

با وجود اتمام مھ�ل�ت ھ�ن�وز  
. اتفاق خاصی نیافت�اده اس�ت 

کارگران کارخانھ تبریز کف  
میانگین مطالبات معوقھ خود  

میلیون ت�وم�ان    ١٦ را حدود  
ذکر کردند و در ادام�ھ در  

ای    خصوص مشکالت بی�م�ھ 
م�اه    ٦ خود گفتند؛ عالوه بر  

حقوق، چندین ماه اس�ت ک�ھ  
کارفرما از پ�رداخ�ت ب�ی�م�ھ  
کارگران بھ تامین اجتم�اع�ی  

 کند   خوداری می 
ن��ف��ر از    ٨٠ :  اس��ف��ن��د   ١٦ 

ع��رف  « ک�ارک��ن��ان ش��رک��ت  

در اع��ت��راض ب��ھ    » ای��ران 
تاخیر در پرداخت حق بیم�ھ  
و ت��ھ��دی��د ام��ن��ی��ت ش��غ��ل��ی  
کارگران پس از ت�غ�ی�ی�رات  
مدیری�ت�ی ای�ن ش�رک�ت، در  
مقابل شورای ش�ھ�ر ت�ھ�ران  

  ٤ نزدی�ک ب�ھ  .  تجمع کردند 
ھ��ای    م��اه اس��ت ک��ھ ب��ی��م��ھ 

کارگران علی رغم اینکھ از  
ح��ق��وقش��ان کس��ر ش��ده ب��ھ  
حس��اب ت��ام��ی��ن اج��ت��م��اع��ی  
واری����ز نش����ده اس����ت و  
کارگران بھ دلیل تمدید نشدن  

شان    ھای بیمھ درمانی   دفترچھ 
. ان��د   ب�ا مش�ک��ل م�واج��ھ ش�ده 

علی رغم ای�ن�ک�ھ ک�ارگ�ران  
ش��رای��ط ک��اری س��خ��ت��ی را  

ک�ن�ن�د و ب�ا م�واد    تجربھ م�ی 
شیمیایی مختلفی سر و ک�ار  
دارن�د ام�ا مش��م�ول ق�وان�ی��ن  
مشاغل سخت و زی�ان آور  

گ�ی�رن�د و ش�رای�ط    قرار نمی 
ھ��ا    س��خ��ت��ی ک��ار ب��رای آن 

. ش��ود   درن�ظ��ر گ��رف��ت��ھ ن��م��ی 
کارکنان این شرکت کھ ب�ی�ن  

س�ال س�اب�ق�ھٔ ک�ار    ٢٢ تا    ٨ 
اند، شرکت عرف    دارند گفتھ 

ایران، ض�م�ن ق�ط�ع ک�ردن  
تمام مزایا و پرداخت نکردن  
حق سخ�ت�ی ک�ار و ک�اھ�ش  
اضافھ کاری در چن�د م�اھ�ھٔ  
گ��ذش��ت��ھ، ب��ا ای��ن روی��ک��رد  

  ٢٠٠ تصمیم دارد ب�ی�ش از  
نفر از پرس�ن�ل م�ت�خ�ص�ص  
خود را تا پایان سال اخ�راج  

 .کند 
ک���ارک���ن���ان  :  اس���ف���ن���د   ١٦ 

بازنشستھ پتروشیم�ی آب�ادان  
بھ دلیل پرداخت نشدن عیدی  
و ح��ق��وق خ��ود در م��ق��اب��ل  
ف��رم��ان��داری آب��ادان ت��ج��م��ع  

س��ھ��راب خ��ائ��ی��ز  .  ک��ردن��د 
کارمند بازنشستھ و ن�م�ای�ن�ده  
: تجمع کننذگان اظھار داشت 

ھ�ا در پ�ت�روش�ی�م�ی    ما س�ال 
ت��ری��ن    آب��ادان و در س��خ��ت 

شرایط کار کردیم و در ای�ن  
ھ��ا در م��ع��رض م��واد    س��ال 

شیمی�ای�ی مض�ر ن�ی�ز ق�رار  
خائیز با بیان ای�ن�ک�ھ  .  گرفتیم 

سال خ�دم�ت    ٣٤ من بعد از  
و دیگر دوستان من ب�ع�د از  

ھا کار در پ�ت�روش�ی�م�ی    سال 
آب��ادان ب��ازنش��س��ت��ھ ش��دی��م،  

م��ع��ی��ش��ت و  :  ع��ن��وان ک��رد 
عیدی قطع شده و ھیچ کسی  
وجود ندارد تا پاسخگوی م�ا  

وق��ت��ی پ��ول��ی ب��ھ م��ا  .  ب��اش��د 
ش�ود چ�گ�ون�ھ    پرداخت ن�م�ی 

معیشت و لباس و خ�وراک  
خانواده خود را تھیھ کنی�م و  
ش��رم��ن��ده خ��ان��واده خ��وی��ش  

ب���ھ  :  وی گ���ف���ت .  ن���ب���اش���ی���م 
ھ�ای ب�ازنش�س�ت�گ�ی    صندوق 

صنعت نفت رجوع کردیم و  
بھ ما گ�ف�ت�ن�د ت�ا زم�ان�ی ک�ھ  
ک��ارف��رم��ا پ��ول را ب��ھ م��ا  

توانیم پول    پرداخت نکند نمی 
ب�ھ  .  شما را پ�رداخ�ت ک�ن�ی�م 

پتروشیمی مراجعھ کردیم و  
بھ ما گفتند بھ دیوان ع�دال�ت  
اداری شکایت کنید و ب�ھ م�ا  

از  .  رأی حاکمیت داده اس�ت 
رای دی��وان ع��دال��ت اداری  
یک کپی تھیھ کردیم ک�ھ ھ�م  
اکنون نزد من اس�ت ک�ھ در  

ھ��ای    آن ب��رخ��الف گ��ف��ت��ھ 
پتروشیمی آبادان نوشت�ھ ک�ھ  
شکایت نامب�رده غ�ی�ر وارد  
. تش��خ��ی��ص داده ش��ده اس��ت 

پ��ی��ش ف��رم��ان��دار آب��ادان ب��ھ  
عنوان نماینده عالی دولت و  

ترین مرج�ع ش�ھ�رس�ت�ان    باال 
: آمدیم کھ وی بھ ما پاسخ داد 

 .شود   بھ ما مربوط نمی 
ن��ف��ر از    ٢٠٠ :  اس��ف��ن��د   ١٣ 

ک�ارگ�ران پ�ی��م�ان�ی ش�رک��ت  
ھا و مخازن پتروشیمی    پایانھ 

ماه    بندر ماھشھر حقوق بھمن 
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و حق عیدی پای�ان س�ال را  
ک�ارگ�ران  .  اند   دریافت نکرده 

ھ�ای    کھ بھ واس�ط�ھ ش�رک�ت 
تامین خدمات نیروی انسانی  

نص�ب و  « و    » پیام پازالن « 
ھ��ای    ت��ع��م��ی��رات ن��ی��روگ��اه 

در اس��ت��خ��دام    » خ��وزس��ت��ان 
ھ�ا و م�خ��ازن    ش�رک�ت پ��ای�ھ 

پتروشیمی ماھشھ�ر ھس�ت�ن�د  
در روزھ���ای اخ���ی���ر ب���ا  
مراج�ع�ھ ب�ھ مس�ئ�والن ای�ن  
ش��رک��ت نس��ب��ت ب��ھ وض��ع  

در  .  ان�د   موجود معترض شده 
دوازدھ�م  ( شنبھ    روزھای سھ 

) دھم اسفند (و یکشنبھ  ) اسفند 
گروھی از کارگرانی کھ ھم  
اکنون از طریق شرکت پی�ام  
پازالن در قسمت انتظ�ام�ات  

ھا و    و نگھبانی شرکت پایانھ 
م�خ�ازن پ�ت�روش��ی�م�ی ب�ن��در  
ماھشھر مش�غ�ول ک�ارن�د ب�ا  
مراجعھ ب�ھ دف�ت�ر م�دی�ری�ت  
خواستار پرداخت مط�ال�ب�ات  

بھ گ�ف�ت�ھ  .  اند   مزدی خود شده 
کارگران ھ�رچ�ن�د م�دی�ری�ت  

و م�خ�ازن      ھ�ا   شرکت پای�ان�ھ 
پتروشیمی بندر ماھشھر در  
پاسخ بھ کارگ�ران م�راج�ع�ھ  
ک���ن���ن���ده وع���ده پ���رداخ���ت  

ھا را داده    مطالبات مزدی آن 
است اما کارگران از ب�اب�ت  

ھ��ا    ع��م��ل��ی ش��دن ای��ن وع��ده 
چندان خوش بین نی�س�ت�ن�د و  

اند کھ ھنوز بابت پاداش    گفتھ 
و ن�ی�م�ھ    ٩١ بھره وری سال  

ط�ل�ب�ک�ار    ٩٣ نخست س�ال  
  .ھستند 

کارکنان ش�رک�ت  : اسفند   ١٢ 
برق منط�ق�ھ ای ت�ھ�ران در  
اع�ت�راض ب�ھ ت�ب�ع��ی�ض در  
دریافت حقوق و مزایا م�ی�ان  
پرسنل وزارت خ�ان�ھ ھ�ا ب�ا  
شرکت ھای تخصصی زیر  
مجموعھ مقابل مجلس تجمع  

  .کردند 
حض��ور خ��ان���واده ھ���ا ی  
ک���ارگ���ران دراع���ت���راض  
واعت�ص�اب ک�ارخ�ان�ھ ھ�ای  
  ک���ن���ت���ور س���ازی ای���ران 

در اعت�راض ب�ھ  :  اسفند   ١٢ 
نفر از کارگران  ١٥٠ اخراج  

و ت�ع�وی�ق پ�ن�ج م�اه ح�ق�وق  

ک�ارگ�ر دو ک�ارخ�ان�ھ    ٨٢٠ 
کنتور سازی ایران و صنایع  
ک��م مص��رف ای��ران��ی��اّن در  
قزوین،ک�ھ ت�ح�ت م�دی�ری�ت  
یک کارفرما فعالیت دارن�د،  
ک��ارگ��ران ای��ن دو واح���د  
صنعتی دست از کار کشیدند  
و در س��ال��ن غ��ذا خ��وری  

  .تجمع کردند 

ک���ارگ���ران  :  اس���ف���ن���د   ١٢ 
شھرداری کمالش�ھ�ر ک�ھ ب�ھ  
نیروھای شرکت�ی م�ع�روف  
ھستن�د، خ�واس�ت�ار دری�اف�ت  
حقوق و دستمزد کامل خ�ود  
ب��وده و ب��رای ت��ح��ق��ق ای��ن  
خواستھا دست بھ ت�ج�م�ع�ات  

 اعتراضی زدند 

ت���ج���م���ع���ات  :  اس���ف���ن���د   ١٠ 
اعتراضی و گسترده معلمان  
ب���ا ش���رک���ت ب���ی���ش از  

ھزار نفر از معلمین و  ١٠٠ 
حمایت چشمگ�ی�ر م�ردم در  
شھرھا و استانھای م�خ�ت�ل�ف  
م��ق��اب��ل ادارات آم��وزش و  

ای��ن  .  پ�رورش ب�رگ��زار ش�د 
ت��ج��م��ع��ات در اس��ت��ان��ھ��ای  
مختلف از جملھ ک�ردس�ت�ان،  
خراسان رضوی و جنوب�ی،  
ھ�����رم�����زگ�����ان، ف�����ارس،  
خوزستان، لرستان و قزوین  

گ�ف�ت�ن�ی  .  برگزار ش�ده اس�ت 
است حتی در شھرستان�ھ�ای  
کوچک و کم ج�م�ع�ی�ت ھ�م  
اس��ت��ق��ب��ال م��ع��ل��م��ان از ای��ن  

حرکت اعتراضی ھماھن�گ  
ب�ھ  . بسیار گسترده بوده است 

اش�ت��ب�اه اع�ت��راض ب��ی�ش از  
ھزار نفر از معلمین و  ١٠٠ 

حمایت چشمگ�ی�ر م�ردم در  
اع���ت���راض  « ش���ھ���رھ���ا را  

ن�ام�گ�ذاری ک�رده    » سکوت 
اما این اعتراض سکوت  . اند 

،  " ما ھستی�م " اعتراض  .  نبود 
رای ما اعتراض م�ا و ن�ھ  " 

بزرگ ما بھ فالکت و ع�دم  
لیس�ت   ".امنیت معیشتی است 

تاکنون منتشر شده شھرھایی  
ک��ھ اع��ت��راض��ات م��ع��ل��م��ی��ن  

ـ�ـ�  ١ .  ب��رگ��زار ش��ده اس��ت 
تجمع ھزاران نفر از  : تھران 

ــ�  ٢ .  معلمین مق�اب�ل م�ج�ل�س 

تجمع جمعی از بازنشستگان  
آموزش و پ�رورش م�ق�اب�ل  

ــ تجمع اعت�راض�ی  ٣ .مجلس 
معلمان قزوین م�ق�اب�ل اداره  
ک��ل آم��وزش و پ��رورش  

ــ ت�ج�م�ع م�ع�ل�م�ان  ٤ .  استان 
ق��زوی��ن��ی م��ق��اب��ل اداره ک��ل  
. آموزش و پرورش ق�زوی�ن 

ـ�� ج��م��ع ف��رھ��ن��گ��ی��ان  ٥ ـ�� 
خ��وزس��ت��ان��ی ب��رای ع��دم  

ـ�  ٦ .  پرداخت حقوق معوقھ  ــ�
تجمع فرھ�ن�گ�ی�ان پ�اک�دش�ت  
م����ق����اب����ل اداره آم����وزش  

��� ت���ج���م���ع  ٧ .  پ���رورش  ـ��ـ�
فرھنگیان قلعھ گنج در محل  
. اداره آم��وزش و پ��رورش 

ــ تجم�ع م�ع�ل�م�ان م�ق�اب�ل  ٨  ـ

. آموزش و پرورش ک�ن�گ�ان 
ــ� اع�ت�راض ف�رھ�ن�گ�ی�ان  ٩ 

کھگیلوی�ھ و ب�وی�راح�م�د ب�ھ  
وضعیت نامناسب م�ع�ی�ش�ت  

ــ تجمعات معل�م�ان  ١٠ . خود 
ـ  ١١ درخ�راس��ان رض��وی،  

تجمع�ات م�ع�ل�م�ان ش�ی�راز،  
�� ت��ج��م��ع��ات م��ع��ل��م��ان  ١٢  ـ�ـ�

ــ  ـ  ١٤ دزفول، ـ�   ١٣ کرمان، 
ـآبادان،  ١٥ اندیمشک،   ــ  ١٦ ـ

ت���ج���م���ع���ات م���ع���ل���م���ان  
� ت��ج�م�ع��ات  ١٧ ک�رم�انش�اه،  ـ�ـ�

ـ تجمعات  ١٨ معلمان سمنان،  ـ
ــ ت�ج�م�ع�ات  ١٩ معلمان یزد، 

ــ استان  ٢٠ معلمان خرم آباد، 
ـ چھارمحال  ٢١ ھای البرز،   ـ

ـ���ـ�  ٢٢ و ب����خ����ت����ی����اری،  

ــ�  ٢٤ ــ ایالم،  ٢٣ ھرمزگان، 
ــ�  ٢٤ ھرمزگان، کرمانشاه،  

تجمعات معلمان آذرب�ای�ج�ان  
�� اع��ت��راض  ٢٥ .  غ��رب��ی  ـ�ـ�

. معلمان در دیر برگزار ش�د 
ــ تجمع م�ع�ل�م�ان م�ق�اب�ل  ٢٦ 

آموزش و پ�رورش اس�ت�ان  
��� ت���ج���م���ع  ٢٧ .  ب���وش���ھ���ر  ـ��ـ�

فرھنگیان و معل�م�ان اس�ت�ان  
ـ�  ٢٨ .  فارس ب�رگ�زار ش�د  ــ�

تحصن اع�ت�راض�ی ص�دھ�ا  
. نفر از فرھنگیان استان یزد 

� م�ع�ل�م�ان زن�ج�ان�ی  ٢٩ ــ   ــ�
تجم�ع اع�ت�راض�ی ب�رگ�زار  

ــ تجمع م�ع�ل�م�ان  ٣٠ . کردند 
ــ تجمع اعتراضی  ٣١ .  دیلم  

معلمان شاھرود مقاب�ل اداره  

ـ�ـ�    ٣٢ . آم�وزش و پ�رورش 
تجمع معلمان ارومیھ ای در  
محوطھ اداره کل آموزش و  
پرورش آذربای�ج�ان غ�رب�ی  

� ت�ج�م�ع  ٣٣ .  برگ�زار ش�د  ــ�
اع���ت���راض���ی م���ع���ل���م���ان  

�� ت��ج��م��ع  ٣٤ درم��ری��وان   ـ�ـ�
اعتراضی معلمان مریوان و  

�� ت��ج��م��ع��ات  ٣٥ .  س��روآب��اد  ـ�ـ�
ــ�  ٣٦ معلمان در پی�رانش�ھ�ر  

تجمعات معلمان در س�ن�ن�دج  
�� ت��ج��م��ع��ات م��ع��ل��م��ان  ٣٧  ـ�ـ�

ــ ت�ج�م�ع�ات  ٣٨ درکامیاران  
ـ  ٣٩ معلمان در ج�وان�رود،  
ــ�  ٤٠ تجمعات معلمان پاوه،  

ت��ج��م��ع��ات م��ع��ل��م��ان در  
� ت�ج�م�ع�ات  ٤١ .  س�ردش�ت  ــ�

ـ�ـ�  ٤٢ م��ع��ل��م��ان در ب��ان��ھ  
تجمعات م�ع�ل�م�ان در س�ق�ز  

ــ تجمع�ات م�ع�ل�م�ان در  ٤٣ 
  ایوان 

اع���ت���راض  :  اس���ف���ن���د   ١٠ 
ک��ارگ��ران م��ع��دن س��رب و  
روی کوشک کھ ط�ی ی�ک  
ھفتھٔ گذشتھ با توقف ک�ار و  
برگزاری تجمع ھمراه بود با  
وعدهٔ فرمانداری بافق مب�ن�ی  

  ١٧ ب��ر ب��ازگش��ت ب��ھ ک��ار  
کارگر اخراجی معدن پ�ای�ان  

ک��ارگ��ران ک��ھ روز  .  ی��اف��ت 
گذشتھ با فرمانداری م�ذاک�ره  
ک��رده ب��ودن��د ب��ھ ک��ارگ��ران  

ان�د ھ�م�ھٔ ک�ارگ�ران ب�ھ    گفت�ھ 
ک�ارگ�ر اخ�راج    ١٧ اضافھٔ  
توانند کار در م�ع�دن    شده می 

در پ�ی  .  را از سر ب�گ�ی�رن�د 
اعالم این خبر کلیھٔ کارگران  
بھ ھمراه کارگرانی کھ پی�ش  
از این اخراج شده بودند، در  
واحدھای خود حاضر شدن�د  
و ف��ع��ال ک��ار را ش��روع  

  .اند   کرده 
اعتصاب کارگران  :  اسفند   ٩ 

مع�دن ک�وش�ک ب�ا ش�رک�ت  
نفر از ک�ارگ�ران در    ١٠٠ 

م��ق��اب��ل درب ورودی ای��ن  
معدن بھ ھفتمین روز کشی�ده  

کارگران معدن کوشک  .  شد 
کھ در ابت�دای ھ�ف�ت�ھ ج�اری  

در اعتراض ب�ھ  )  دوم اسفند (
تاخیر در پرداخت حقوق ماه  
ھای دی و بھمن سال جاری  
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  ١٧ و ھ��م��چ��ن��ی��ن اخ��راج  
کارگر این معدن، در اقدامی  
اعتراضی، ک�ار در ب�خ�ش  
ھ��ای م��خ��ت��ل��ف م��ع��دن را  

در ھفتمی�ن  .  متوقف کرده اند 
روز اعتراض�ات ک�ارگ�ران  
دادخ���واس���ت م���رب���وط ب���ھ  
پ��ی��گ��ی��ری م��ط��ال��ب��اتش��ان را  

ک�ھ  .  تحویل اداره ک�ار دادن�د 
ش��ام��ل پ��رداخ��ت ح��ق��وق و  
م��زای��ا، اف��زای��ش دس��ت��م��زد،  
اجرای ط�رح ط�ب�ق�ھ ب�ن�دی  
مشاغل، پرداخت فوق العاده  
اضافھ کاری، پرداخت ح�ق  
سختی کار، حق پلھ و ت�ون�ل  

 .و تامین امنیت شغلی 
ن���ف���ر از  ٥٠٠ :  اس���ف���ن���د   ٩ 

کارگران م�ع�دن ط�زره، از  
معادن زغال س�ن�گ ال�ب�رز  
ش��رق��ی در اع��ت��راض ب��ھ  

  ٢ پرداخت نش�دن ب�ی�ش از  
ماه حقوق و ھمچنین دریافت  
نکردن حق عیدی دس�ت از  
کار کش�ی�ده و در م�ح�وط�ھ  

  .معدن تجمع کردند 

بازنشستگان ف�والد  :  اسفند   ٧ 
کشور برای دومین روز ب�ا  
تجمع مقابل مجلس خواستار  
دریافت بھ م�وق�ع ح�ق�وق و  

ت�ج�م�ع  .  مطالبات خود ش�دن�د 
کنندگان با تاکید بر اینکھ سھ  
م��اه اس��ت ح��ق��وق دری��اف��ت  
نکرده اند، خواستار اج�رای  

  ٩٢ و    ٩١ ک��ام��ل ب��ودج��ھ  
ھمچنین  .  شدند   ٥٩ بویژه بند  

این تج�م�ع ک�ن�ن�دگ�ان اع�الم  
ما بازنشستگان فوالد  : کردند 

کشور خواستار دری�اف�ت ب�ھ  
  .موقع حقوق خود ھستیم 

ص��دھ��ا ن��ف��ر از  :  اس��ف��ن��د   ٦ 
کارگران پیمانکاری فازھای  

م��ن��ط��ق��ھ وی��ژه    ١٦ و    ١٥ 
عس��ل��وی��ھ در اع��ت��راض ب��ھ  
ط��والن��ی ش��دن م��ط��ال��ب��ات  
مزدی خود از چ�ھ�ار روز  
پیش تاکن�ون از ان�ج�ام ک�ار  

  .اند   خودداری کرده 

پ�رس�ن�ل ش�رک�ت  :  اس�ف�ن�د   ٦ 
مادر تخصص�ی پ�االی�ش و  
پخش خون در اعتراض ب�ھ  
نحوه واگذاری ای�ن ش�رک�ت  
ب��ھ ب��خ��ش خص��وص��ی در  

. مقابل مجلس تج�م�ع ک�ردن�د 
ت�ا    ١٥ پرسنل این شرکت با  

سال س�اب�ق�ھ، ب�ھ ع�ل�ت    ٢٥ 
واگ���ذاری ش���رک���ت م���ادر  
تخصصی پاالیش و پ�خ�ش  
خون بھ ب�خ�ش خص�وص�ی  
. در بالتکلی�ف�ی ق�رار دارن�د 

پرسنل این ش�رک�ت در اث�ر  
این اقدام در آستانھ ب�ی�ک�اری  

 .قرار دارند 
نفر از کارگران  ٧٠ : اسفند   ٤ 

پ��ی��م��ان��ک��اری اداره آب و  
م�اه    ٥ فاضالب اھ�واز ک�ھ  
ان�د در    حقوق دریافت نک�رده 

م���ق���اب���ل دف���ت���ر ش���رک���ت  
  »پ�رت�و داچ�ک « پیمانکاری  

واقع در خیابان کیان پ�ارس  
 .اھواز تجمع کردند 

ن�ف�ر ک�ارگ�ر    ٧٠٠ :  اسفند   ٣ 

م���ع���دن زغ����ال س���ن����گ  
ش��م��ال  (   » زمس��ت��ان ی��ورت « 

  ١٤ واقع در فاصل�ھ  )  غرب 
ک��ی��ل��وم��ت��ری ش��ھ��رس��ت��ان  
آزادش��ھ��ر از ت��واب��ع اس��ت��ان  
گ��ل��س��ت��ان در اع��ت��راض ب��ھ  

ماه حقوق معوقھ و    ٤ تعویق  
کاھش حقوق و نوع قرارداد  
ک��ار م��ق��اب��ل درب ورودی  

 .معدن تجمع کردند 
ن���ف���ر از  ٢٠٠ :  اس���ف���ن���د ٢ 

ک����ارگ����ران ی����ک����ی از  
ھای پیمان�ک�اری ف�از    شرکت 

عسلویھ در اعتراض بھ    ١٣ 
پ��رداخ��ت نش��دن ح��ق��وق و  
مزایای مزدی طی س�ھ م�اه  
گذش�ت�ھ، ب�ا ب�رپ�ای�ی ت�ج�م�ع  
اعتراضی در م�ق�اب�ل درب  
ورودی سایت، م�ان�ع ورود  

.. ھ�ا ش�دن�د   و خ�روج خ�ورد 
کارگران شاغل در ش�رک�ت  
پیمانکاری سپکو می�گ�وی�ن�د؛  
عالوه بر پرداخت نشدن سھ  
ماه دستمزد، دست ک�م ح�ق  
بیمھ آنان از نی�م�ھ دوم س�ال  
. تاکنون پرداخت نشده اس�ت 

کارگران معترض پ�ی�ش از  
آنکھ در اقدامی اع�ت�راض�ی  

  ١٣ ھای ورودی ف�از    درب 
منطقھ عسلویھ را ب�ھ روی  

ھا ببن�دن�د، در ط�ول    خودرو 
ساعات کاری روز گ�ذش�ت�ھ  
بھ نشانھ اعتراض در م�ح�ل  
ک��ار خ��ود از ان��ج��ام ک��ار  
خ�ودداری ک�رده ب�ودن�د ام�ا  

ای در    چون این اقدام نت�ی�ج�ھ 
پی نداشت، در پایان ساع�ت  
کاری تصمیم گرفتھ ش�د در  

ھ��ای ورودی    م��ق��اب��ل درب 
  .تجمعی برگزار کنند 

ن�ف�ر    ٢٥٠ بیش از  :  اسفند   ٢ 
از کارگران معدن ک�وش�ک  
بافق در اعتراض بھ اخ�راج  

نفر از ھ�م�ک�ارانش�ان و    ١٦ 
ع��دم پ��رداخ��ت ح��ق��وق و  

م��اه  ٢ دس��ت��م��زدش��ان ط��ی  
گذشتھ م�ق�اب�ل درب وردی  

از ابتدای  . معدن تجمع کردند 
ک�ارف�رم�ا  )  اسفند ( ماه جاری  

نفر از کارگران را ک�ھ    ١٦ 
در م��ع��ادن زی��رزم��ی��ن��ی و  

ھ���ای    روب���از در ب���خ���ش 
... انتظامات، سنگ شکن و 

مش�غ��ول ب��ھ ک��ار ب��ودن�د را  
یک�ی از  .  اخراج کرده است 
در ط��ول  :  ک��ارگ��ران گ��ف��ت 

ھای گذشت�ھ ب�ع�د از ھ�ر    ماه 

دوره از اع����ت����راض����ات  
ھا بھ م�ا وع�ده    کارگری بار 

داده شد کھ بھ م�ط�ال�ب�ات�م�ان  
ش�ود ام�ا ای�ن    رسی�دگ�ی م�ی 

ھ��ا ھ��م��چ��ن��ان م��ح��ق��ق    وع��ده 
یکی دیگر از دالیل  .  اند   نشده 

اعتراض ام�روز ک�ارگ�ران  
ھایی است    محقق نشدن وعده 

ک��ھ در خص��وص ح��ذف  
ھ��ای��ی اس��ت ک��ھ در    غ��ی��ب��ت 

روزھ��ای اع��ت��راض ب��رای  
ک���ارگ���ران ح���اض���ر در  
. تجمعات محاسبھ شده اس�ت 

ھایی ک�ھ ک�ارگ�ران    در روز 
معدن در واکنش بھ ت�ع�وی�ق  
پ��رداخ��ت م��ط��ال��ب��ات خ��ود  
اعتصاب کرده بودند، واح�د  
اداری ای��ن م��ع��دن ب��رای  

روز آخر    ٤ تمامی کارگران  

روز اول دی را    ٦ آذر و  
. غیبت محاسبھ ک�رده اس�ت 

این در حالیست ک�ھ ب�ن�ا ب�ر  
ادعای این کارگ�ر،ک�ارف�رم�ا  
در ج��ل��س��ھ ش��ورای ت��ام��ی��ن  
وعده کرده ب�ود ک�ھ غ�ی�ب�ت  
ک���ارگ���ران در روزھ���ای  

 .کند   اعتراضات را حذف می 
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ک��ارگ��ر    ١٢٠٠ :  ب��ھ��م��ن ١٨ 
کارخانھ لولھ س�ازی اھ�واز  
ک��ھ زی��ر ن��ظ��ر ش��رک��ت  

س��ی��ال س��ازه  « پ��ی��م��ان��ک��اری  
فع�ال�ی�ت دارن�د، از    » روشن 

) ب��ھ��م��ن ١٣ ( روز دوش��ن��ب��ھ  

ت��اک��ن��ون در اع��ت��راض ب��ھ  
دریافت نکردن حق�وق ط�ی  

و  )  آذر و دی ( دو ماه گذشتھ  
عدم تغییر وضعی�ت ش�غ�ل�ی  

. ان�د   خود دست از کار کشیده 
در ک��ارخ��ان��ھ ل��ول��ھ س��ازی  

  ٤٠٠ اھ��واز دو ھ��زار و  
ک��ن��ن��د ک��ھ    ک��ارگ��ر ک��ار م��ی 

ن�ف�ر از آن�ان ت�ح�ت    ١٢٠٠ 
مدیریت شرکت پیم�ان�ک�اری  

در    » س��ی��ال س��ازه روش��ن « 
  ٤ شماره یک، و     سھ کارخانھ 

پوشش فعالیت دارند و مابقی  
ک��ارگ��ران ق��رارداد رس��م��ی  
وزارت نفت ھست�ن�د ک�ھ ب�ھ  
طور مستقیم با کارخانھ لولھ  

  .کنند   سازی کار می 
نف�ر    ٥٠٠ بیش از  :  بھمن ١٦ 

ھ��ای    ھ��ای پ��ای��ان��ھ   از ران��ن��ده 
کارخانھ سیمان ارومیھ برای  
س��وم��ی��ن روز پ��ی��اپ��ی در  
واکنش بھ توزی�ع ن�اع�ادالن�ھ  
بار از سوی شرکتھای حمل  

س�ال�ن  « خوانند در    و نقل می 
پایانھ سیمان اروم�ی�ھ    »ایالن 

ھ�ای    ش�رک�ت .  تحصن کردند 
حمل و نقل مستقر در پای�ان�ھ  
کارخانھ سیمان ارومیھ بدون  
در نظر گرف�ت�ن ن�وب�ت ب�ار  

درصد از    ٩٠ داران،    کامیون 
بارھای سیمان ک�ارخ�ان�ھ را  
بھ کامیونھ�ای ط�رف ق�رار  

ای�ن  .  س�پ�ارن�د   داد با خود م�ی 
در حالی است کھ طبق تفاھم  

ای کھ پیش از ای�ن ب�ی�ن    نامھ 
ان��ج��م��ن ص��ن��ف��ی ران��ن��دگ��ان  
کامی�ون و ان�ج�م�ن ص�ن�ف�ی  

ای حمل ونق�ل س�ی�م�ان    پایانھ 
ارومیھ امض�اء ش�ده اس�ت،  

بایستی شرکت�ھ�ای ح�م�ل    می 
ونقل بھ ھ�م�ھ ک�ام�ی�ون�داران  
طبق نوبت ب�ار ارائ�ھ دھ�ن�د  

ھ�ا ب�دون در    اما این شرک�ت 
نظر گرفتن ت�ف�اھ�م ن�ام�ھ ب�ھ  

 .کنند   ای عمل می   طور سلیقھ 

کارگران کارخان�ھ  :  بھمن ١٥ 
در میبد یزد،   «کاشی ارچین »

ص ب���ھ ع���دم    در اع���ت���را 
پرداخ�ت دو م�اه ح�ق�وق و  

ماه بیمھ و پ�اداش    ٨ بیش از  
و عیدیطی دو ھفت�ھ گ�ذش�ت�ھ  

در  .  در اعت�ص�اب ب�وده ان�د 
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یک سال گذشتھ بھ دلیل عدم  
ت��ام��ی��ن م��واد اول��ی��ھ ت��وس��ط  
ش��رک��ت ب��ع��ض��ی اوق��ات  
کارگاه در دوشیفت ت�ع�ط�ی�ل  

شد و این مس�ئ�ل�ھ ب�اع�ث    می 
بالتکلیفی کارگران شده ب�ود  
بھ نحوی کھ بھ دلیل اوضاع  
نابسامان شرکت تع�دادی از  
ک��ارگ��ران ط��ی م��اھ��ھ��ای  
گذشتھ کار در این ک�ارخ�ان�ھ  

ان���د و در    رھ���ا ک���رده       را 
جس��ت��ج��وی ک��ار دی��گ��ری  

در یک سالھ گذش�ت�ھ  .  ھستند 
بن کارگری و شیر روزان�ھ  
ھم ب�ھ ک�ارگ�ران داده نش�ده  

 .است 
ن��ف��ر از  ١٠٠٠ :  ب��ھ��م��ن   ٥ 

کارگران م�ع�دن ط�رزه، از  
معادن ذغ�ال س�ن�گ ال�ب�رز  
ش��رق��ی در اع��ت��راض ب��ھ  

  ٣ پرداخت نش�دن ب�ی�ش از  
م��اه ح��ق��وق دس��ت از ک��ار  
کشیده و در محوط�ھ م�ع�دن  

و با راه پیمایی  .  تجمع کردند 
اع���ت���راض���ی در م���ق���اب���ل  
قرمانداری ش�اھ�رود ت�ج�م�ع  

  .اعتراضی را ادامھ دادند 

    ب��ھ دل��ی��ل ع��دم :  ب��ھ��م��ن ١ 
م��اه ح��ق��وق    ٢ پ��رداخ��ت  

معوقھ، کارگران شھ�رداری  
  .شیبان دست از کار کشیدند 

  اع���ت���راض���ات ت���ج���م���ع و  
 کارگران؛  

ک���ارگ���ران و  :  ب���ھ���م���ن ٢٩ 
رانندگان کارخانھ پلی اکریل  
اصف�ھ�ان در اع�ت�راض ب�ھ  
پ��������رداخ��������ت نش��������دن  
دس��ت��م��زدھ��ایش��ان دس��ت ب��ھ  
تجمعات اع�ت�راض�ی م�داوم  

بھمن رانندگان    ٢٧ در  . زدند 
سرویس ھای ح�م�ل و ن�ق�ل  
در پ��ل��ی اک��ری��ل ب��ھ دل��ی��ل  

ماه ح�ق�وق    ٤ پرداخت نشدن  
ھ�ای آب�ان، آذر،    م�اه ( معوقھ  

ب�ا  )  ٩٣ دی و ب�ھ�م�ن س�ال  
تاخیر یک ساعتھ کارگران�ی  
را کھ قصد رفتن بھ م�ن�ازل  

و  .  خود داشتند، جابجا کردند 
دویس��ت ن��ف��ر از ک��ارگ��ران  
کارخانھ پلی اکریل در روز  

ب�ھ�م�ن در    ٢٩ و    ٢٨ ھای  
اعتراض بھ پرداخت نش�دن  

دی و  ( مطالبات دو ماه اخیر  
بھ مدت چند  )  ٩٣ بھمن سال  

ساعت در محوط ک�ارخ�ان�ھ  
زیر فشار ای�ن  .  تجمع کردند 

اعتراضات مسئ�والن م�ال�ی  
اکری�ل    اداری کارخانھ پلی   –

با حضور در جمع کارگران  
وع����ده دادن����د ک����ھ ب����ھ  

ھا رس�ی�دگ�ی    ھای آن   خواستھ 
 .خواھد شد 

  ١٠٠٠ ط�وم�ار  :  بھم�ن   ٢٩ 
امضایی بازنشستگان تھران  

حداقل  «برای افزایش واقعی  
 ٩٤   » مس����������ت����������م����������ری 

بازنشستگان تامین اجتماع�ی  
ش��ھ��ر ت��ھ��ران ب��ا امض��ای  

ط��وم��اری از ن��ورب��خ��ش  
مدیرعامل س�ازم�ان ت�ام�ی�ن  
اجتم�اع�ی خ�واس�ت�ن�د ت�ا در  

  ٩٤ آس��ت��ان��ھ ش��روع س��ال  
ب��ی��م��ھ ش��دگ��ان      مس��ت��م��ری 

بازنشستھ، از ک�ار اف�ت�اده و  
مقرری بگیر ای�ن س�ازم�ان  
ب��ر اس��اس س��ب��د واق��ع��ی  

ھای زن�دگ�ی اف�زای�ش    ھزینھ 
امض��ا ک��ن��ن��دگ��ان ای��ن  .  ی��اب��د 

طوم�ار ک�ھ ت�ع�داد آن�ھ�ا در  
حدود ھزار نفر عنوان ش�ده  
است مدعی اند مب�ال�غ�ی ک�ھ  
ھم اک�ن�ون ت�وس�ط س�ازم�ان  

حداقل  «تامین اجتماعی بابت  
ش�ود    پرداخت می   »   مستمری 

با خط فقر م�وج�ود ف�اص�ل�ھ  
 .زیادی دارد 

ن��ف��ر از    ١٠٠ :  ب��ھ��م��ن ٢٥ 
کارگران پدیده در شھر پدیده  

شاندیز بھ اعتراض ب�ھ ع�دم  
پ��رداخ��ت ح��ق��وق ھ��ایش��ان  

ک�ارگ�ران از  .  تجمع ک�ردن�د 
م��ھ��ر م��اه امس��ال ت��اک��ن��ون  

 .اند   حقوقی دریافت نکرده 
ک��ارگ��ران ق��ن��د  :  ب��ھ��م��ن ٢٥ 

ورام��ی��ن در اع��ت��راض ب��ھ  
تعطیلی این واحد تول�ی�دی و  
ع�ل�ی��ھ ب�ی��ک�ارس�ازی ھ�ا ب��ھ  
اجتماع خود در مقابل درب  
ورودی ک���ارخ���ان���ھ ادام���ھ  

ای��ن ک�ارگ��ران از  .  م�ی��دھ�ن��د 
م�اه و م�ت�ع�اق�ب    اوائل بھ�م�ن 

تعطیلی این واحد تعطیلی ب�ھ  
طور روزانھ در مقابل درب  

  .کنند   این کارخانھ تجمع می 

کارگران کارخان�ھ  :  بھمن ٢٠ 
ق�زوی�ن ک�ھ   «شیشھ آب�گ�ی�ن�ھ »

ماه را    حقوق آبان، آذر و دی 
ان��د ب��رای    دری��اف��ت ن��ک��رده 

دوم��ی��ن روز در ک��ارخ��ان��ھ  
  .تجمع کردند 

ن��ف��ر از  ٢٠٠ :  ب��ھ��م��ن   ٢٠ 
ک��ارگ��ران ک��ارخ��ان��ھ گ��ن��دل��ھ  
س��ازی اردک���ان در س���ال  
جاری بھ دل�ی�ل ع�دم ان�ج�ام  
تعھدات مدی�ران در زم�ی�ن�ھ  
پ��رداخ��ت پ��اداش ون��ادی��ده  
گرفتھ شدن سختی کار برای  
کارگران چندین بار دست بھ  
اعت�راض زده ان�د، ک�ھ در  
ادامھ اعتراضات ک�ارگ�ران  
این م�ج�م�وع�ھ ب�رای نش�ان  

ک��م ب��ودن  ( دادن اع��ت��راض  
پ���اداش وس���خ���ت���ی ک���ار  
) وھمچنین عدم کیفی�ت�ی غ�ذا 

بھم�ن از رف�ت�ن ب�ھ  ١١ روز 
 .رستوران خودداری کرند 

نفر از کارگر    ٦٠ :  بھمن ١٨ 
ک��ارخ��ان��ھ ف��والد ال��ب��رز در  
اعتراض بھ تعویق س�ھ م�اه  
ح��ق��وق و ت��ھ��دی��د ام��ن��ی��ت  

شان مقاب�ل س�اخ�ت�م�ان    شغلی 
فرمانداری ت�اکس�ت�ان ت�ج�م�ع  

طی یک ماه گ�ذش�ت�ھ  .  کردند 
کارگران فوالد ال�ب�رز ب�ی�ش  

بار م�ق�اب�ل س�اخ�ت�م�ان    ٥ از  
اداره ک��ار و ف��رم��ان��داری  

در  .  ان�د   تاکستان تجم�ع ک�رده 
م��اه ھ���ای م��ھ���ر و آب���ان  
ک��ارگ��ران ب��رای وص��ول  
مطالبات خود در چند مرحلھ  

. دست ب�ھ اع�ت�ص�اب زدن�د 
کارفرم�ای ک�ارخ�ان�ھ ف�والد  
البرز بھ بھانھ اینکھ تولید در  
این واحد ص�ن�ع�ت�ی ت�وج�ی�ھ  
اقتصادی ن�دارد از ی�ک�س�ال  

  ٢١٠ پیش ت�ا ک�ن�ون ح�دود  
کارگر    ٤٠٠ نفر از مجموع  

این کارخانھ را بعد از ات�م�ام  
ش�ان اخ��راج    ق�رارداد ک�اری 
وض���ع���ی���ت  .  ک���رده اس���ت 

پرداخت حقوق کارگران این  
کارخانھ در گ�ذش�ت�ھ ن�ی�ز ب�ا  
اعتراض ک�ارگ�ران م�واج�ھ  
شده است بطوری کھ در ماه  
ھای مھر و آب�ان ک�ارگ�ران  
برای وصول مطالبات خ�ود  
ناچار شدند در چند م�رح�ل�ھ  
ف��ع��ال��ی��ت خ��ط��وط ت��ول��ی��دی  

 .کارخانھ را متوقف کنند 
در یک ماه گذشتھ  :  بھمن ١٨ 

کارگر پیمان�ی ب�ھ دل�ی�ل    ١٤ 
مش���ک���الت ق���راردادی ب���ھ  
وجود آمده بین ارفع س�ازان  
و شرکت مس، اخراج ش�ده  
ب��ودن��د ک��ھ ب��ا اع��ت��راض و  
اعت�ص�اب س�ای�ر ک�ارگ�ران  

اما  . اند   مجددا بھ کار بازگشتھ 
ب��ھ گ��ف��ت��ھٔ م��ن��اب��ع آگ��اه، ای��ن  
کارگران اخراجی علی رغم  
ب��ازگش��ت ب��ھ ک��ار ھ��ن��وز  
وضعیت باث�ب�ات�ی از ل�ح�اظ  
ق��رارداد ن��دارن��د و م��م��ک��ن  

 .است مجددا بیکار شوند 
  ١٠٠٠ ب�ی�ش از  :  بھم�ن ١٤ 

کارگر نورد لول�ھ ص�ف�ا در  
ب��ھ��م��ن    ١٢ اراک از روز  

دست بھ اعتص�اب زدن�د ت�ا  
ح��ق��وق م��ع��وق��ھ خ��ود را  

ک�ارگ�ران در  .  دریافت کنن�د 
روز سوم اعت�ص�اب ی�ع�ن�ی  

بھمن تجمع اع�ت�راض�ی    ١٤ 
خود را بھ بی�رون ک�ارخ�ان�ھ  
کش��ان��دن��د و ب��ا آت��ش زدن  
الستیک اعت�راض خ�ود را  

تش��دی��د ای��ن  .  تش��دی��د ک��ردن��د 
اعتراض از سوی کارگران  
کارخانھ نورد لولھ صف�ا در  
حالی رخ داد کھ دھھا راننده  
حمل محصوالت و مواد این  
کارخان�ھ ن�ی�ز در پ�ی ع�دم  
پرداخت مط�ال�ب�ات ش�ان از  
سوی کارفرما در ھم�ان�روز  
در محل کارخان�ھ دس�ت ب�ھ  

 .اعتراض زدند 
ک��ارگ��ران م��ع��دن  :  ب��ھ��م��ن ٦ 

در  ( ذغ��ال س��ن��گ ط��زره  
در اع�ت�راض  )  استان سمنان 

بھ پرداخ�ت نش�دن س�ھ م�اه  
ح��ق��وق اب��ت��دا در م��ح��وط��ھ  
کارخانھ و سپس در م�ق�اب�ل  
فرمانداری ش�اھ�رود ت�ج�م�ع  

فرماندار شاھرود ب�ا  .  کردند 
حضور در جمع معترضی�ن  
ب��ھ آن��ان وع��ده داده اس��ت  

ش�ان ت�ا ده    مطالبات م�ع�وق�ھ 
این  . روز آینده پرداخت شود 

تجمع اع�ت�راض�ی ب�ا وع�ده  
 .فرماندار پایان یافت 

نفر از    ٥٠ بیش از  :  بھمن   ٥ 
پذیرفتھ ش�دگ�ان در آزم�ون  
اس��ت��خ��دام��ی ش��رک��ت م��ل��ی  

ھای    پاالیش و پخش فرآورده 
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نفتی ای�ران م�ق�اب�ل م�ج�ل�س  
حاض�ری�ن در  .  تجمع کردند 

تجمع کھ از ن�ق�اط م�خ�ت�ل�ف  
کشور بھ تھران س�ف�ر ک�رده  

شان در    بودند بھ عدم استخدام 
شرکت ملی پاالیش و پخ�ش  

ھای نفت�ی ای�ران ب�ا    فرآورده 
وجود گ�ذش�ت ب�ی�ش از دو  
سال از ب�رگ�زاری آزم�ون  
استخدامی این شرکت دولتی  

م��ع��ت��رض��ان  .  ان��د   م��ع��ت��رض 
گ��وی��ن��د ت��م��ام م��راح��ل    م��ی 

استخدام پذیرفتھ ش�دگ�ان در  
ای���ن آزم���ون از ج���م���ل���ھ  
مصاحبھ، ضمانت، تحقیقات  

 .انجام شده است ... محلی و 
ن�ف�ر از  ٥٠ بیش از  : بھمن ٤ 

کارگران کارخ�ان�ھ ف�والد و  
چدن دورود در اعتراض بھ  
    پ���رداخ���ت نش���دن ح���ق���وق 

ھای م�ھ�ر، آب�ان، آذر و    ماه 
ماه در مقابل واحد اداری    دی 

 .این کارخانھ تجمع کردند 
ک�ارگ�ران ش�رک�ت  :  بھم�ن ٤ 

کمپرسورس�ازی ت�ب�ری�ز از  
ت��ا      پ��ن��ج��ش��ن��ب��ھ   ٢٠ س��اع��ت  
بام�داد ج�م�ع�ھ در    ٢ ساعت  

مقابل ای�ن ک�ارخ�ان�ھ ت�ج�م�ع  
ک���ردن���د و م���ان���ع خ���روج  

آالت و س���وخ���ت    م���اش���ی���ن 
موجود در کارخ�ان�ھ ت�وس�ط  

در  .  عوامل ک�ارف�رم�ا ش�دن�د 
حاشیھ این تجمع اعت�راض�ی  

خ���ودروی    ٣٠ ب���ی���ش از  
ن��ی��روی ان��ت��ظ��ام��ی مش��اھ��ده  

در آذرم��اه  .  ش��ده اس��ت   م��ی 
سال جاری نیز کارگران این  
کارخ�ان�ھ در اع�ت�راض ب�ھ  
عدم دریافت سھ ماه حقوق و  
پ�رداخ�ت نش�دن ح�ق ب�ی�م�ھ  
کارگران طی ی�ک س�ال و  
نیم گذشتھ، اعت�ص�اب ک�رده  

 .بودند 
  ١٥٠ ب��ی��ش از  :  ب��ھ��م��ن ٤ 

کارگر نانوا در سنندج مقابل  
فرمانداری این شھر ت�ج�م�ع  

این کارگران بھ ثابت  . کردند 
ماندن دستمزدش�ان از س�ال  

 اند   تاکنون معترض   ٩١ 
نف�ر از    ٥٠ بیش از  :  بھمن ١ 

کارگران کارخانھ ذوب آھن  
آلیاژی در اعتراض بھ ع�دم  

ماه حقوق و    ٧ پرداخت بیش  
ای در م�ق�اب�ل    معوقات بی�م�ھ 

ف��رم��ان��داری م��الی��ر ت��ج��م��ع  
کرده و خ�واس�ت�ار پ�رداخ�ت  
حق�وق ھ�ف�ت م�اه پ�رداخ�ت  

م��ط��ال��ب��ات  .  نش��ده ، ش��دن��د 
کارگ�ران ت�ن�ھ�ا م�ح�دود ب�ھ  

. ش�ود   ھفت ماھھٔ اخی�ر ن�م�ی 
عالوه بر م�ع�وق�ات امس�ال،  
حقوق و مع�وق�ات م�اھ�ھ�ای  

باقی    ٩٢ خرداد، مھر و آذر  
ک�ارخ�ان�ھ ذوب  .  مانده اس�ت 

  ٣٠ آھن آل�ی�اژی م�الی�ر از  
آبانماه بھ طور کامل تعط�ی�ل  

ک�ارگ�ر    ١١٠ و نزدیک ب�ھ  
از آن زمان تاک�ن�ون ب�ی�ک�ار  

 .اند   شده 
نفر از  ٥٠٠ بیش از  :  بھمن ١ 

کارکن�ان ب�ی�م�ھ ت�وس�ع�ھ در  
اعتراض بھ پرداخت نش�دن  

ماه حقوق و م�زای�ا ت�ج�م�ع  ٤ 
.ک�����������������������ردن�����������������������د    

ن�ف�ر    ٥٠٠ بیش از  :  بھمن   ١ 

از کارکنان بیمھ توس�ع�ھ در  
اعتراض بھ پرداخت نش�دن  

ماه حقوق و م�زای�ا ت�ج�م�ع  ٤ 
 .کردند 
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طی روز ھای س�ھ  :  دی ٣٠  
دی و    ٣٠ شنبھ و چھارشنبھ  

اول ب��ھ��م��ن م��اه م��ع��ل��م��ان  
سراسر کشور در اعت�راض  
ب��ھ وض��ع��ی��ت ن��ام��ن��اس��ب  

معیشت و من�زل�ت وام�ن�ی�ت  
خ��ود دس��ت ب��ھ اع��ت��ص��اب  

ای����ن  .  س����راس����ری زدن����د 
اع���ت���ص���اب ب���ھ ص���ورت  
خودجوش و بدون ھماھنگی  
کانون ھای صنف�ی س�راس�ر  
کش�ور ان�ج�ام گ�ردی�د و در  
تمامی استان ھای کش�ور و  
تمامی ش�ھ�ر ھ�ا و روس�ت�ا  
ھ���ای ک���وچ���ک وب���زرگ  
کش���ور م���ورد ح���م���ای���ت  
ھم�ک�اران ف�رھ�ن�گ�ی ق�رار  

گزارش ھای رسی�ده  .  گرفت 
حاک�ی از آن اس�ت ک�ھ در  
ش��ھ��ر ت��ھ��ران در م��ن��اط��ق  
 ٢،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١

و شھرستان    ٤،١٧،١٨،١٩ 
ھای است�ان ت�ھ�ران ن�واح�ی  
رباط کریم، شھریار و شھ�ر  
ق���دس م���الرد، ورام���ی���ن  
وپاکدشت، رودھن و بومھن  
و از است�ان ھ�ای اص�ف�ھ�ان  
گیالن شیراز ھمدان لرستان  

خراسان سیستان وبلوچستان  
علی الخصوص  (  خوزستان 

ک�ردس�ت�ان،  )  شھر خرمشھر 
آذرب��ای��ج��ان ی��زد و ک��رم��ان  

در  .  وسمنان صورت گرفت 
دبیرستان ھای پسرانھ و در  
شھرھای کوچک است�ان ھ�ا  
ومناطق محروم تر تح�ص�ن  
ب�ا ج�دی��ت ب�ی��ش��ت�ری م��ورد  

ش�ای�ان  .  حمایت قرار گرف�ت 
ذک���ر اس���ت ع���ل���ی رغ���م  
گ��زارش ھ��ای رس��ی��ده از  
سوی ھ�م�ک�اران م�ب�ن�ی ب�ر  

ھمکاری بسیاری از مدیران  
و مسولین اداره ، در برخ�ی  
از نواحی نیز گزارش ھایی  
مبنی بر برخوردھای توھین  
آم��ی��ز و ارع��اب م��دی��ران  
مدارس و احضار و ت�ھ�دی�د  
برخی از ھمکاران از سوی  
ح��راس��ت ن��واح��ی رس��ی��ده  

از جملھ در شھرستان  . است 
ھای رباط کریم اسالم شھ�ر  

ش��ای��ان ذک��ر  .  و ش��ھ��رق��دس 
است این مسوولین و مدیران  
اغ��ل��ب ب��ازم��ان��دگ��ان دوره  
ری��اس��ت ج��م��ھ��وری ق��ب��ل��ی  
ھستند و ھنوز نگاه ام�ن�ی�ت�ی  
وپ��ادگ��ان��ی ب��ھ م��دارس و  
. آم��وزش وپ��رورش دارن��د 

تحصن صورت گ�رف�ت�ھ در  
اعتراض بھ تصویب بودجھ  
ی تبعیض آمیز و عدم تحقق  
وعده ھای بھبود معیشت�ی و  
ب��ی��ع��دال��ت��ی م��ف��رط م��ی��ان  
ف��رھ��ن��گ��ی��ان وس��ای��ر اقش��ار  

ج��ام��ع��ھ و احس��اس ع��دم  
حمایت وجود حم�ای�ت ھ�ای  
الزم وزارت خ����ان����ھ و  
وضعیت نا بھ س�ام�ان ب�ی�م�ھ  
درمانی و وض�ع�ی�ت رق�ت  
 -ب��ار ن��ھ��ادھ��ای ح��م��ای��ت��ی  

اقتصادی وابستھ بھ آم�وزش  
و پ���رورش و مش��ک���الت  
آموزش�ی م�دارس و دان�ش  

و ھم�ی�ن ط�ور  ...  آموزان و 
تعرض ھای پی در پ�ی ب�ھ  
ج��ان و م��ال و ش��راف��ت  
. ھمکاران ص�ورت گ�رف�ت 

تارنمای کانون صنف�ی  :  منبع 
 (تھران ( معلمان ایران  

ک���ارگ���ران    ٦٣٠ :  دی ٢٣ 
ش��اغ��ل در م��ع��ادن زغ��ال  

واق��ع در   «قش��الق »س��ن��گ  
شمال شرق شاھرود ح�ق�وق  
ماھ�ای م�ھ�ر، آب�ان و آذر؛  
نیمی از حق�وق اردی�ب�ھ�ش�ت  
م��اه س��ال ج��اری را ن��ی��ز  

ک�ارگ�ران  .  اند   دریافت نکرده 
  ٢٣ ( ش�ن�ب�ھ    صبح روز س�ھ 

در اع����ت����راض ب����ھ  )  دی 
دریافت ن�ک�ردن ح�ق�وق ب�ھ  
مدت یک ساع�ت دس�ت از  
ک��ار کش��ی��دن��د و ھ��م��زم��ان  

ای�ن ک�ارگ�ران در      ھمسران 
آزاد  »م��ق��اب��ل ف��رم��ان��داری  

  .تجمع کردند  «شھر 
ك��ارگ��ران م��ع��دن  :  دی ٢٠ 

دی در  ١٧ س��ن��گ��رود در  
اعتراض بھ انحالل م�ع�دن،  
ح��ل نش��دن مش��ک��ل ب��ی��م��ھ  
ب��ی��ک��اری و ب��ازنش��س��ت��گ��ی  
مشاغل سخت و زی�ان آور  
عدم دریافت حقوق بھ م�دت  

نفر از ک�ارگ�ران  ١٠٠ ماه  ٨ 
دست بھ ت�ح�ص�ن     سنگرود 

در تونلی زدند ک�ھ ب�ھ دل�ی�ل  
وجود گاز احتمال انفجار آن  

ای ک��ھ    در ج��ل��س��ھ .  ب��االس��ت 
اعض��ای ش��ورای ت��ام��ی��ن  
استان گیالن روز پنج شن�ب�ھ  

بعد از خ�ات�م�ھ  )  دی ماه   ١٨ (
تحصن کارگ�ران س�ن�گ�رود  

  ٥ برگزار کردند مقرر ش�د  
م��اه از م��ع��وق��ات ح��ق��وق��ی  
کارگران از سوی س�ازم�ان  
تھیھ و تولید مواد م�ع�دن�ی و  
ای��م��ی��درو س��ری��ع��ا پ��رداخ��ت  

 .شود 
کارگران     اعتصلب :  دی ١٩ 

ک��ارخ��ان��ھ س��رام��ی��ک ھ��ای  
ص���ن���ع���ت���ی اردک���ان در  
اعتراض بھ ع�دم پ�رداخ�ت  

در  . حقوق و حق بھره وری 
ی��ک��س��ال گ��ذش��ت��ھ ک��ارگ��ران  
ک��ارخ��ان��ھ س��رام��ی��ک ھ��ای  
صنعت�ی اردک�ان ب�ارھ�ا در  
اعتراض بھ ع�دم پ�رداخ�ت  
حقوق و م�زای�ا و ن�ا ام�ن�ی  
م���ح���ی���ط ک���ار دس���ت ب���ھ  

س��ن��ت  .  اع��ت��ص��اب زده ان��د 
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اعتصاب در میان کارگ�ران  
ک��ارخ��ان��ھ س��رام��ی��ک ھ��ای  
صنعتی اردکان شکل م�داوم  

  .اعتراض است 

ک�������ارگ�������ر  ٩٠٠ :  دی ١٥ 
ـ�ـ�     اع��ت��ص��اب��ی��واگ��ن پ��ارس 

ــ بھ ده روز  ١٥ دوشنبھ   دی 
. اع��ت��ص���اب پ��ای���ان دادن���د 

کارگران اعتصابی نھادھای  
دولتی و کارفرما را بھ قبول  
تامین شغلی و پایان دادن ب�ھ  

 تھدید امنیتی ملزم کردند 
کارگ�ر واگ�ن    ١٥٠ : دی ١٤ 

پ��ارس اراک در خ��ی��اب��ان  
مجاور کارخانھ، منت�ھ�ی ب�ھ  

هللا اراک�ی ت�ج�م�ع    بلوار آیت 
ک���ارگ���ران واگ���ن  .  ک���ردن���د 

پارس بھ خودداری کارفرما  
از اجرای مصوب�ھ ش�ورای  
تامین مبنی بر ب�ازگش�ت ب�ھ  

ب�خ�ت،    کار آقای درخش�ن�ده  
رئ���ی���س اخ���راج���ی ن���ھ���اد  
کارگری این واح�د ت�ول�ی�دی  

ھ���م���زم���ان  .  ان���د   م���ع���ت���رض 
ماموران حراست از ورود  

ن��ف��ر از ک��ارگ��ران ب��ھ    ٥ 
. ان�د   کارخانھ جلوگیری ک�رده 

این دومین تجمع اعت�راض�ی  
ک�ارگ��ران واگ�ن پ��ارس در  
خ��ی��اب��ان م��ج��اور ک��ارخ��ان��ھ  

ت�ر در    کارگران پ�ی�ش .  است 
سومین روز اع�ت�راض در  
 .این خیابان تجمع کرده بودند 

ن������ف������ر از  ٦٠٠ :  دی ١٤ 
کارگران شرکت ساب�ی�ر ک�ھ  
در پروژه سدسازی نیروگ�اه  
چم شی�رگ�چ�س�اران ب�ع�ن�وان  
اعتراض بھ تغیی�ر درن�ح�وه  
مح�اس�ب�ات دس�ت�م�زد خ�ود،  

 .دست از کارکشیدند 
کارگران ک�ارخ�ان�ھ  :  دی ١٠ 

خودروسازی پارس خودرو  
زی���رم���ج���م���وع���ھ گ���روه  ( 

بھ دلی�ل  )  خودروسازی سایپا 
 «دریافت دستم�زد ن�اک�اف�ی »

طی یک ھ�ف�ت�ھ گ�ذش�ت�ھ از  
خ��وردن غ��ذای ک��ارخ��ان��ھ  

. ان������د   خ������ودداری ک������رده 
اع��ت��ص��اب، ب��ھ دل��ی��ل ع��دم  
رس��ی��دگ��ی ک��ارف��رم��ا ب��ھ  
درخ���واس���ت ب���ازب���ی���ن���ی  
دستمزدھا بوده است کھ ای�ن  

امر باعث شده ت�ا ک�ارگ�ران  
،  P.Kدستگاه،    ٣٥ ھای    سالن 

،  ٩٠ Lم��اکس��ی��م��ا، رن��گ،  
طی یک ھفت�ھ   G.T.Xپرس،  

ھ�ای    گذشتھ از خوردن وعده 
غذایی ناھار و ش�ام ک�ھ از  
سوی کارفرما ت�دارک دی�ده  

 .. شده است، خودداری کنند 
  ١٢٠٠ اع��ت��راض  :  دی ١٠ 

نفر از کارگران معدن زغال  
س�واد  ( سنگ البرز مرکزی  

در استان مازندران ب�ا  )  کوه 
. وعده کارفرما پ�ای�ان ی�اف�ت 

مطالبات ک�ارگ�ران اج�رای  
طرح طبقھ بندی و پرداخ�ت  
مابھ التفاوت م�زد ن�اش�ی از  

 .اجرای این طرح است 
  ٢٥٠ دی ماه نزدیک ب�ھ    ٩ 

ن��ف��ر از ک��ارگ��ران س��ای��ت  

صنعتی معدن چادرم�ل�و در  
اعتراض ب�ھ ک�اھ�ش ش�دی�د  

ھا در محل ک�ارخ�ان�ھ    کارانھ 
ای�ن ت�ج�م�ع  .  تحصن ک�ردن�د 

اع��ت��راض��ی ب��ھ ص��ورت  
ھم�زم�ان ت�وس�ط ک�ارگ�ران  
خط کوه نیز ان�ج�ام ش�د ک�ھ  
طی آن کارگران این ب�خ�ش  
نیز برای چند ساعتی دس�ت  

  .از کار کشیدند 
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کارگران اخ�راج�ی  :  دی   ٢٩ 
ف��والد آذرب��ای��ج��ان م��ق��اب��ل  
فرمانداری میانھ تجمع ک�رده  
و بھ وعده ھای عملی نش�ده  
کارفرما مبنی ب�ر ب�ازگش�ت  

 . بھ کار اعتراض کردند 
دو ت������ج������م������ع  :  دی ٢١ 

ک��ارگ��ران ل��ول��ھ     ھ��م��زم��ان 
ک�ارگ�ر ل�ول�ھ و    ٦٠ :    صفا 

نورد صفا در اع�ت�راض ب�ھ  

ماه حقوق و ب�ی�ش    ٤ تعویق  
م��اه ب��ی��م��ھ م��ق��اب��ل    ١٦ از  

ف��رم��ان��داری س��اوه ت��ج��م��ع  
و در تجمع ھ�م�زم�ان   .کردند 

ک�ارگ�ر    ١٠٠ دیگر بیش از  
در     ل��ول��ھ و ن��ورد ص��ف��ا 

م��ح��وط��ھ ک��ارخ��ان��ھ ت��ج��م��ع  
کردند و الس�ت�ی�ک ب�ھ آت�ش  

یک ھ�زار ک�ارگ�ر    .کشیدند 
ل��ول��ھ و ن��ورد ص��ف��ا از  
شھریور ماه امسال ت�اک�ن�ون  

ک�ارف�رم�ا  .  ان�د   حقوق نگرفت�ھ 
م��اه گ��ذش��ت��ھ ق��ول داده ب��ود  

کارگران را      مطالبات معوقھ 
دی م�اه پ�رداخ�ت    ٥ تا روز  

  .کند 
کارگران بازنشس�ت�ھ  :  دی ٢٠ 

  »ای��ران ب��رک « ک��ارخ��ان��ھ  
رش��ت در اع��ت��راض ب��ھ  

دری��اف��ت ن��ک��ردن ح��ق��وق  
سالھای پ�ای�ان خ�دم�ت خ�ود  

م��اه از    ٧ ب��ع��د از گ��ذش��ت  
بازنشستگی، در مقابل درب  
ورودی این کارخانھ ت�ج�م�ع  

مط�ال�ب�ات  .  اعتراضی کردند 
میلیون    ٢٠ تا    ١٦    کارگران 

  .تومان است 
ن������ف������ر از  ٥٠٠ :  دی ١٧ 

ک��ارگ��ران ک��ھ از س��راس��ر  
کشور و ب�ھ ن�م�ای�ن�دگ�ی از  

ھ���زار ت���ن از    ٥ ح���دود  
شان بھ تھران سفر    ھمکاران 

اند خواس�ت�ار اس�ت�خ�دام    کرده 
ھای ب�رق    رسمی در شرکت 

ک�ارگ�ران  .  ای ھس�ت�ن�د   منطقھ 
ھای برق    معترض با شرکت 

ای قرارداد کار مستقیم    منطقھ 
ان�د و    و یکسالھ منع�ق�د ک�رده 

در ق��رارداد ک��ارش��ان آم��ده  
است کارفرما تضمینی مبنی  

 .ھا ندارد   بر استخدام آن 

ص���دھ���ا ت���ن از  :  دی ١٦ 
رانندگان ش�رک�ت واح�د از  
ساعت ده صب�ح در م�ق�اب�ل  
ساختمان شھرداری دست بھ  
. ت��ج��م��ع اع��ت��راض��ی زدن��د 

کارگران بھ توزیع ناعادالنھ  
میلی�ارد ت�وم�ان�ی    ٧٥ بودجھ  

مسکن اعتراض داشتن�د ک�ھ  
از محل فروش زمی�ن ھ�ای  
مازاد شرک�ت واح�د ت�ام�ی�ن  
شده ب�ود وق�رار ب�ود ب�رای  
ت��ھ��ی��ھ مس��ک��ن ک��ارگ��ران  
بصورت بالعوض بھ آن�ھ�ا  

 .پرداخت گردد 
ک��ارگ��ران ش��رک��ت  :  دی ١٦ 

کشت و صنعت ھفتھ تپھ ب�ھ  
  ٦ اعتراض بھ عدم پرداخ�ت 

ماه حقوق دست بھ اعتصاب  
   .زند 

ن����ف����ر از    ١٠٠ :  دی ١٦ 
کارگران ش�رک�ت کش�ت و  
صنعت بھک�ده رض�وی در  
اعتراض بھ عدم دریافت ب�ھ  

ماه حقوق و واریز    ١٠ مدت  
ح���ق ب���ی���م���ھ در م���ق���اب���ل  
استانداری خراسان ش�م�ال�ی  

ک��ارگ��ران  .  ت��ج��م��ع ک��ردن��د 
پالکاردھایی با مضمون عدم  

  ١٠ دریافت حقوق بھ م�دت  
ماه، عدم واریز حق بیمھ ب�ھ  
م��دت پ��ن��ج م��اه، وض��ع��ی��ت  
نامناسبت معیشت، مھاجرت  
از روستای بھکده رض�وی،  

در  ...  بالتکلیفی کارگران و  
دست داش�ت�ن�د و خ�واس�ت�ار  
رسیدگی بھ مش�ک�الت خ�ود  

  .از سوی استانداری بودند 
کارگران ک�ارخ�ان�ھ  :  دی ١٦ 

یزد دراعت�راض     سھا سرام 
م��اه    ٦ ب��ھ ع��دم پ��رداخ��ت  

حقوق و بیش از ی�ک س�ال  

مقابل فرمانداری دست     بیمھ 
ب���ھ ت���ج���م���ع اع���ت���راض���ی  

م��اھ��ھ گ��ذش��ت��ھ  ٦ در     . زدن��د 
ن�ف�ر    ١٥٠ حقوق نزدیک بھ  

از کارگران ک�ارخ�ان�ھ س�ھ�ا  
. پ����رداخ����ت نش����ده    س���رام 

ک��ارگ��ران ک��ارخ��ان��ھ س��ھ��ا  
در یک ماھھٔ گذشت�ھ      سرام 

دو بار در برابر فرمان�داری  
ان�د ت�ا ب��ھ    ی�زد ت��ج�م�ع ک�رده 

. مطالباتشان رسیدگ�ی ک�ن�ن�د 
اما ب�ا وج�ود ج�ل�س�ات�ی ک�ھ  
ت��وس��ط ف��رم��ان��داری و ب��ا  
حض��ور م��دی��ران ش��رک��ت  
انجام شده، ھنوز ھیچ اقدامی  
در راس��ت��ای رس��ی��دگ��ی ب��ھ  
وضعیت کارگران ص�ورت  

 .نگرفتھ است 
نفر از ک�ارگ�ران  ٦٠ :  دی ٧ 

کارخانھٔ پارسیلون خرم آب�اد  
ک����ھ مش����م����ول ق����ان����ون  
بازنشستگی مشاغ�ل س�خ�ت  
و زی��ان آور ھس��ت��ن��د در  
اعتراض بھ پرداخت نش�دن  

ای س�خ�ت و    حق بیمھ وی�ژه 
زیان آور بودن مش�اغ�ل در  
مقابل اداره تامین اج�ت�م�اع�ی  

  .آباد تجمع کردند   خرم 

ک���ارگ���ران فص���ل���ی  :  دی ٩ 
ک���ارخ���ان���ھ ق���ن���د فس���ا در  
اعتراض بھ پرداخت نش�دن  
حقوق و م�زای�ای چ�ن�د م�اه  
گذشتھ خود، مقابل دفتر ام�ام  

  .جمعھ تجمع کردند 

اع��ت��راض ک��ارگ��ران  :  دی 
کارخانھ ھپکواراک بھ ع�دم  

کارگران  . پرداخت حقوقشان 
کارخانھ ھپکو اراک پس از  
خص��وص��ی س��ازی ب��اع��دم  
پ��رداخ��ت ح��ق��وق، اخ��راج  
ومشکالت دیگردرگیربودن�د  
وب�ارھ�ادس�ت ب�ھ اع�ت��راض  

 .زده اند 

ن��ف��ر از    ٥٠ ح��دود  :  دی ٧ 
کارگران فصل یکارخانھ قند  
فسا در اعتراض بھ پرداخت  
نشدن حقوق و مزایای چ�ن�د  
م��اه گ��ذش��ت��ھ خ��ود، م��ق��اب��ل  
فرمانداری ویژه فسا ت�ج�م�ع  

 .کردند 
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 7�@ی?<�3 ���دان

 ١٢٠    K% ر��	
 SRU   زیـ� �
*	mی�:	$ U%	دان 

� *یـ�ـ	�ـ9ـ	ر� �ـ	7ـ�ـ�ـ	ن و �LـT Pـ�ـ	یـ\  �� �Y�

ـ�ـ�   (ECC) *��و�ی�+  (C5	,ی� دار�8، از روز ی��9
 ٢٤   $	� 8�A�ـ9ـ�دن  )  ا� �5ـ	اض %� دری��Mن در ا��
	G

��4ق دو �	$ �/��� و 8Mم دری	5� Mی�8 *	یـ	ن �ـ	ل  

ـ	ر5ـ��ـ	 Jـ+ Eـ�ـ8 روز   . ا�ـ8   د�ـ� از 
ـ	ر 
�ــیـ$8 


	ر��ان د�� از 
ـ	ر 
�ـیـ$8  �
 ���ا�ـ8 �ـCـ+    �/
دارد %	 8FGی8 %� ا�7اج �U	ن را %� ادا�� 
ـ	ر %ـ	ز�ـ�دا�ـ8  

ی8 دار�G 8	 �ـ4ـ�<ـ�ـ	ن را �ـ:ـیـ�یـ- %ـ�  	G ر��ان	
ا�	 

 .��دی-   
	ر�	ن %	ز ��+ 
 

$��A 7ی�����ر B ان	
�0�1 ��ر
3Cای ��	دار� 

�Fـ�دار� ایـ/$ در اMـ�ـ�اض %ـ�   +G	�87 ر��ان	

هـ	� �ـFـ- و    *�دا7� ��8ن Mی�8، ���ات و ��4ق �	$ 


�د�8  \�BG �F� .   ده-  در �4	%" ��Fدار� ای2 
 

ه!ار ��ر
	 از  ��٢١�ی� �ی5 از     
��ن&Dدر ا �$	Eر�� 

از    ٩٣ *�و�$8 �9	ی� در �Jل �ـ	ل   ٧٠٠ ه�ار و    ٢١ 
�ــ�� 
ــ	ر�ــ�ان در ادار$ 
ــ" GــCــ	ون 
ــ	ر و ر5ــ	$  
ا!��	M+ ا��	ن اFAT	ن %�M>ی� 
ـ	ر5ـ��ـ	یـ	ن �Gـ9ـیـ"  

�ی�+ از ای2 �9	ی� ه	 %ـ� %ـ+ اJـMIـ+    . �8$ ا�� 

	ر�� و 
	ر��5	 از ��ع <�ارداده	� �ـ�<ـ� و �ـیـ�ان  
��ای	� Uن از !�>� ای�ـ9ـ� Mـیـ�8 
ـ	ر�ـ�ان %ـ� Eـ�  
�TرG+ %	ی8 %	�ـ8 یـ	 اXـ	5ـ� 
ـ	ر Eـ:ـ��ـ� %ـ� ایـ2  

	ر��ان اL�7	ص �+ ی	%8 و �p اوmد E:��� ا�ـ�،  

�	ط دارد Gـ�%ـ�ط %ـ�    ٥٠   . ار� 	هـ �ی	9�در8T دی:� 
 .ا�7ا!+ ه	 و DCGی" وا�8ه	 و �	ی� ��ارد ا�� 

 
 روز3  �0�1�F AGHI #� اض	درا,�

	�� �ب � 

  ٢٩   8�A�اض %�  :  ا��Mـ�ـ8 روز$ �  در اE +ـCـDـ>
Uب در ��	pJ %�ی	ر� از ��F %�از!	ن، ��دم د�ـ� %ـ�  

در ایـ�BG .   2\ در �4	%" 5ـ��ـ	�ـ8ار� د�ـ�ـ�ـ�ـ	ن زد�ـ8 
�3U V	ز �8$ %�د، ا�5اد %ـ	  T ت او,ی�	M	� از �
 \�BG

���ـ� در 7ـیـ	%ـ	ن و !ـ>ـ��ـیـ�� از Mـ�ـ�ر و �ـ�ور  
ـی̂ـ ایـBـ	د �ـ�ـ�د�ـ8 و ر�ـیـ�8ـ+ %ـ�   �7دروه	، Gـ�ا5
ـیـ2 را 7ـ�ا�ـ�ـ	ر   ��U +% "9%+ �7د از ��� ��ـzـ�,

 8�8��	j* +�M از �BG\ ��دم، �ـCـ	ون �ـیـ	�ـ+ و   . 
ا��ی�+ د����	ن در !�ـ\ �ـCـ�ـ�Xـیـ2 �ـ	Xـ� �ـ8 و  

� �G	��z�� +,ی2 از ��I9ت Uب �ـFـ�و�ـ8ان   �A�

 .%�از!	ن �D>\ ه���8 

M	دل ده8��+ %	 دMـ�ت �ـ�دم %ـ� Uرا�ـ  اwـFـ	ر  
 ��<�ار ا�� ا��وز در ا��	�8ار� !ـ>ـ�ـ� %ـ(ـ�ا�ـ+  :  دا

��د Uب د����	ن �LKـ�Tـ	 %ـ�از!ـ	ن %ـ��ـ�ار  �
%�ا� 
��دد و ��5	�8ار �ی� %� ه�ی2 د,ی" %� �FGان �Aـ� 
ـ�د$  

ـ�ـ�8 و <ـDـCـ+ Uب در   . ا��  *ی  از ای2 �ی� !ـیـ�$ %
%�از!	ن و!�د دا��� و �	ل ه	�� 
� ادا�� دارد و,ـ+  
ــیــ� <ــDــCــ+ Uب %ــ8ون   ــ�ــ� هــ	 و �ــ	$ هــ	� ا7 Aدر هــ
ز�	����8 و �	 ��Y- و ا,��� %	 ا�ـ�ـ�ـ�ار Gـ8اوم یـ	5ـ�ـ�  

 .ا�� 
 


!ارش 
 

رت ��	دار� ه� در �	ا�	 I 5ی���
 !د��&	و��ن و ��د��ن ��ر

%ـ�7ـ�رد  !  %� %F	�� �7دآ�+ د��Aـ�وش 7ـ���ـFـ�� 
هـ	 %ـ	 
ـ�د
ـ	ن 
ـ	ر و    <�U �Fی� �ـ	�ـ�ران �ـFـ�دار� 

�8ی" %� ̂ی روال ادار� و Mـ	د� �ـ$8  G 	وش ه�A��د

	ر !ـ�م %ـ	�ـ8 �ـBـ	زات Uن Eـیـ��   . ا��  �
و<�+ 

ـ�ـ+ �ـ9ـ�ت و ا�ـAـCـ	ل   ! �ی�� �:� 7ـ�د
�ـ+  و و<
��Bز� �+ ��د %�ا� �9Gار !	��C �ی� %� Uن Mـ	دت  

ــ8  �ــ�رد، یــ��ــM j�ــ	
ــ�$     Gــ�یــ2   در Gــ	ز$ .  �ــ+ 
ــ�
د���Aوش �ـ+ و EـFـ	ر �ـ	,ـ� �ـ	
ـ2 7ـ���ـFـ� در  
ا��Mاض %� !>��ی�� از 
�P روز� �Iل، �7دش را  

�ی8$ و �ـ	m %ـ	    GU �% دار��F�در �4	%" �	��7	ن 

 . در8T ���7:+ �	ل او و7ی- ��ارش �ـ8$ ا�ـ�   ٧٠ 

�C>�م �ی�� 8�E <�%	�+ دی:� �ی	ز ا�� G	 %ـ	ور 
ـ�د  
!�اب �45 و �8ا��2 ه	 %��7رد ���7� �Uـیـ� �ـKـ�اهـ8  

د��ـAـ�و�ـ+ و ��ـ	3ـ" ��ـ	%ـ� Uن �ـ9ـ	یـ� از   . %�د 
ـیـ�ـ	ر دارد و TـZ د�ـ�ـAـ�و�ـ	ن �ـ�ـ	یـ    ا<�Lـ	د� %

و!ـ�د 5ـ4ـ� ری�ـ� در  .  ����ش %ی9	ر� و 5ـ4ـ� ا�ـ� 
�ی	�� ه	� 
Iن !	��C دارد و �ـ�ـ+ Gـ�ان %ـ�ا� از  
%ی2 %�دن <M� C�،>�ل را <�%	�+ 
ـ�د ا�ـ	 ا�ـ:ـ	ر ایـ2  
�8ن ه� %	ر %� �9>+ !8یG 8ـ��ـ6 �ـFـ�دار�   +�	%�>

ایE 2ـ�ـ�8ـیـ2 %ـ	ر  ایE 2ـ�ـ�8ـیـ2 %ـ	ر  ایE 2ـ�ـ�8ـیـ2 %ـ	ر  ایE 2ـ�ـ�8ـیـ2 %ـ	ر   .�FGان و �	ی� ��Fه	 ا!�ا �+ ��د 
ا�� 
� ̂ی د�ـ�ـAـ�وش �ـ=ـ>ـ�ب �ـیـ	�ـ� هـ	�  ا�� 
� ̂ی د�ـ�ـAـ�وش �ـ=ـ>ـ�ب �ـیـ	�ـ� هـ	�  ا�� 
� ̂ی د�ـ�ـAـ�وش �ـ=ـ>ـ�ب �ـیـ	�ـ� هـ	�  ا�� 
� ̂ی د�ـ�ـAـ�وش �ـ=ـ>ـ�ب �ـیـ	�ـ� هـ	�  

در �ـ	ل �ـ/�ـ�ـ� �ـ	�ـ�ران �ـ�ـ�و   . �	در�� �+ ��د �	در�� �+ ��د �	در�� �+ ��د �	در�� �+ ��د 
ــیــZ ا�ــ�ال ی̂ــ   ــ�ــ�گ ا<ــ8ام %ــ� Gــ�< ــ> ای�ــ�ــ:ــ	$ �

او GـFـ8یـ8 
ـ�د$ %ـ�د 
ـ� در  .  د���Aوش !�ان 
ـ�د�ـ8 
�Tرت �Mدت �8ادن ا��ا,  �7د را %� زی� <D	ر *�Gـ	ب  

%8C از %+ F!�G+ �	��ران �ـ�ـ�و و *ـj  .  �7اه8 
�د 
�8ادن ا��ال ای2 د���Aوش، �ـ�د !ـ�ان 7ـ�د را !ـ>ـ��  
<D	ر ���و ا�8ا��7 و در ا�d %��7رد %	 <D	ر �ـ� و� از  

 8��8�E *ی  �ی� �E +<Mا3ـ+ 
ـ� %ـ�   . %�8  !8ا 
ه��ا$ �5ز�FE 8	رد$ �	,� اش ��=�ل %� �7یX 8	یـCـ	ت  
ـ�ـBـ� %ـ�
ـj �ـ	�ـ�ران   در ��ق �FGان %�د %	 �X%ـ	ت *

ـ�ـ" ر�ـیـ8  ایـ2 �ـ�ـ	یـ  <ـ8رت   . ��Fدار� GـFـ�ان %ـ� <
��Fدار� ه	 در %�ا%� CXی�G ZیE ��> 2	�Cـ� یـCـ�ـ+  
د���Aو�	ن و 
�د
	ن 
	ر در �	,ی�� 
ـ� ایـ2 �ـFـ	د  
�7د ̂ی �� A<KG	ت %�رگ ا<�L	د� ه��Oن �5وش  
�Gا
-، 84M <�ارداده	� �ی>ی	رد� %	 *ی�	�9ـ	ران 5ـ	<ـ8  
�ITی� %� �Tرت 3ی� <	���+ و ه��Oی2 ا��Aـ	د$ از  

%ـ�  ( �ی�و� 
	ر ارزان 
	ر��ان �F	!� و ا��[ـ�ـ	ر �UـFـ	  
) �L7ص در %K  �87	ت �Fـ�� و %ـ	زیـ	5ـ� ز%ـ	,ـ� 

ه��Oی2 را�� و %	�8 %ـ	ز� هـ	�  ... �G�6 *ی�	�9	ران و 
درون �	ز�	�+ �+ %	�A<KG، 8	Gـ+ 
ـ� %ـ� ��ـ�ـ�ش  

�4	G+ دا�2 �ـ+ ز�ـ8 J ف	9�روزهـ	� *ـ	یـ	ن   . �45 و 
ـیـ�ـ� %ـ�ا� 7ـ	�ـ�اد$   �	ل ا�� ا�	 ای2 7ـ�ـ� 7ـ�%ـ+ �

� F�G	 �	ن Uور 7ـ	�ـ� �UـFـ	 %ـ�ا� Gـ	�ـیـ2   +�د���Aو
ه�ی�� و Eـیـ8ن �ـAـ�$ 7ـ	,ـ+ MـیـT 8ـ�ـV 7�ـ�ـ� از  
ـ�ـ�ا�ـ8   
ـ� �ـ	یـ8 % 8�U ن	%	7ی �% ���	! 8�E �	ره	�5
�p �7د را از �Eخ روز� %� Gـ	راج ر5ـ�ـ� اش Gـ��ـ6  
�	��ران %	ز��	�8 ا�	 �% P	 �G+ ����7 از �ـ8یـ8ن هـ	  
ـ�ـ8$ %ـ�   ـیـ�ـ	ر�ـ�ـ	ن و �ـ:ـ�ان از Uی % �KG ش رو��Fی%

 ا�8�A ٢٩ %�����5 از%F	ر  .ره	ی+ �+ ا�8ی�ی8 

 
3?� �Bدا	7 ���I�L" 

 
 M�7 �� ن دورودF د و@�E ان	
��ر

$��L" 3ق $I�G# ��ل �� را �N�ز 
A$ ��� 

�	$ ��4ق �	ه	� �U ،�F%ـ	ن، Uذر،    ٥ *�دا7� ��8ن  
د� و %2�F  و Mـیـ�8 *ـ	یـ	ن �ـ	ل 
ـ	ر�ـ�ان �ـ	3ـ"  

	ر7ـ	�ـ� 5ـ�mد و Eـ8ن دورود در وا*�ـیـ2 روزهـ	�  

ــ8$ از �ــ	ل   ــ�ــ	� 
ــ	ر7ــ	�ــ� 5ــ�mد و Eــ8ن   . ٩٣ %ــ	<ــی

ـ	ر�ـ� ر�ـ�ـ+    ٤٠ 
	ر�� <�ار داد� و    ١٤٠  دورود 

  pی�CG �% $وIM �
�	ه� �ـ�د و �ـ4ـ�ق *ـ	یـ	ن    ٥ دارد 
ـیـ� %ـ� �ـ	ز�ـ	ن   �	ل، �8ود دو �	ل �p %ی�� 
	ر��ان �
��Gی2 ا!��	M+ *�دا7� ���D% $8ر� 
� ه� 8�E �ـ	$  

 �E��5ر د	�ـ�ـ	ر و    ی9 هـ	� در�ـ	�ـ+ 
ـ	ر�ـ�ان %ـ	 اMـ�
�ـ�د   �A	رش �8ی� 
" G	�ی2 ا!��	Mـ+ Gـ�ـ8یـ8 �ـ+  . 


	ر��ان m�5د و 8Eن دورود *�دا7� �ـM pـیـ�8 در  
 -
 �M	% ل را	�+ �	ی	* �	5ـ�ـ+    روزه	ـ8ن دریـ�ارزش 

 8��A� $ر	ر��ان دا���� و در ای2 %	
هـ� روز 
ـ� %ـ�  :  
 ̂ ��ی- ا!�	س ��ان   M   +� �Gی8 ��روز ��دی   +� �G    8ـ��ـ�


� ��دم %�ا� ا!�	س �ـ+  +,�* 	�Cی�J ـ�داز�ـ8 هـ-    و*
 -
��د   �G �+   ارزش    .  $8Mر3- و +<M    ـ8$ در�ه	� داد$ 

�L7ص *�دا7� ��C<	ت ��4<+ 
	ر��ان، ه��ز هی~  
ـ�ـ	ت   ا<8ا�+ از ��� 
	ر��5	 F!� *�دا7� ای2 �ـDـ	,
�Tرت �ـ:ـ�5ـ�ـ� و 
ـ	ر�ـ�ان هـ�ـOـ�ـ	ن در روزهـ	�  

�	ت �7د ه���8   ٩٣ وا*�ی2 �	ل  ,	D� �5	دری �Y���. 
 

�	
 اPB�ر ��ر
 ��	ن ��دی�ی	ن : %K  ای�ان 

 داوود ر5	ه+  : %K  %ی2 ا,�>>+ 



 �����
15 4{٣��	ر$  -دور$ ��م   
	ر��  

٤A� 3�$  ش	E ان	
"AI�L ��ر
 �����ن ی!د در �����# ��ل ��

�ـ	$    ٤ 
	ر��ان �5ش %	��	ن ی�د در U��	�� �	ل ��  
ـ�ـ8 و Mـیـ�8    د����د �	$  Aـ�ـ2 و ا�F% ،ذر، د�U �	ه

M>+ ر3- وMـ$8  
ـ	ر5ـ��ـ	   . ا�8   ا��	ل را دری	5� ��9د$ 
ـ�ـ	ت Gـ	   ـ�ـ8 �ـ	$ هـ�ـ�ز  ٢٥ ���+ %� *�دا7� �Dـ	, Aـ�ا

  rـKر�ـ�ان ��ـ	ـ
9G>یFE Z	ر �	$ د����د �Cـ�<ـ� 
  .�ی�� 
 
 

 � اB	اج و �ی��ر��ز
 

 #��Bدر ��ر � «�T	TیS»�ی��ر��ز

ـ� از �ـ�داد �ـ	$ �ـ	ل   «U!� !ی" »
	ر��    ٢٢٠ 

ـیـ9ـ	ر �ـ$8  ا�ـ8، %ـ	 ادا�ـ�    �/��� %	 DCGی>+ 
	ر7	�� %
�	ن Gـ	 %ـ� �ـ	ل Eـ�ـ8یـ2 %ـ	ر    �	ه�   ٢١     ی	2�5 %ی9	ر� 

و �7ا��	ر %	ز��� %ـ9ـ	ر و  .  د�� %� ا��Mاض زد$ ا�8 
ـ�ـ8؛ �ـ8ود    
	ر��ان �ـ+  .ا��=	ل ه���8  �ـ	$    ٢١ �ـ�ی

ـیـ�ـ�   ا�� 
� ��4<+ دری	5� ��9د$  ـیـ�    ای- و % هـ	یـ�ـ	ن �
�ـ8$ ا�ـ�  Z.  ��ـ�<ـ  �یـ	ـ9ـ�%ـ� هـ� ��ـzـ�,ـ+ هـ- 


ـ�ـ8   
�ی- 645 ����8$ ا�� و هی~ ا<8ا�+ ��+   �+  . 


ـ	ر   pـ�ا%ـ� 	ـ� %ـ�	ر7	
8CGاد زی	د� از 
	ر��ان ای2 
در ��ف %	ز����:+ %ـ	 ��ـ	3ـ" �ـKـ� و   �	,�   ٢٠ 


ـ	ر   yـ�G مIـMا� ا�% +�
زی	ن Uور <�ار دار�8 ا�	 
��+ ������ %یـ�ـ�  .  Uی8   ای2 
	ر��ان %� 
	ر7	�� ��+ 

%ی9	ر� ای2 
	ر��ان %� د,ی" Mـ8م �@ـ�ر 
ـ	ر5ـ��ـ	  
 .ه��ز %� <�ار ��8$ ا�� 

    
ن ���� ��VE  ١٧اB	اج G$ 	
��ر

 �	ا� دو$ی- ��ر

�̂ـ %ـ	5ـp دو روز %ـCـ8 از    ١٧ �

	ر�� �8Cن 
*	ی	ن �7Uی2 دور از ا��MاX	ت 
	ر��ان ای8C� 2ن ا�7اج  

 8�8�
ـ	ر�ـ� یـ9ـ�ـ	ر دیـ:ـ� در *ـ	یـ	ن �ـ	$    ١٧ ای2  . 

ـ	ر�ـ� �ـCـ8ن    ١٧  ایـ2   . �/�ـ�ـ� ا7ـ�اج �ـ8$ %ـ�د�ـ8 

ـیـ" �ـ�
ـ�   
� در *	ی	ن %2�F �	$ %� د, p5	% ^��

*j از اMـ�ـLـ	ب  .  C5	ل در ا��MاX	ت ا�7اج �8$ %�د�8 

  ٢ Gـ	ریـ�   از  
	ر�� در اMـ�ـ�اض %ـ� ا7ـ�اج �Uـ	ن   ٤٠٠ 
ـ�ـ8   ١٠ در Gـ	ریـ�   ا�3U 8�Aـ	ز �ـ8،  Aـ�ا    �ـJ	ـ�و 	ـ%

ا�ـ	�ـ+ ا7ـ�اج   . ��5	�8ار� %ـ� 
ـ	ر %ـ	ز��ـ�ـ� %ـ�د�ـ8 
 j��ا,8ی2، ا%�اهی- �یـ8ر�، �ـ(ـ�ـ8رXـ	    ��8	ن ��2 

%	<�زاد$، �(��د �ی8ر�، �(�8رX	 ا%�اهیـ�ـ+، 
ـ	wـ-  
ـ�ـ+  زاد$،    ا��	Mی>+، 
	w- 3ـ�Iـ+، �ـ(ـ�ـ�8ـFـ�8 �

ا��	Mی" %	%	ی+، و�ی8 �AیM ،+C>+ 5ـ�وزا�ـ+، ا%ـ�ذر  
ای�د�، ا�ی� ���+، M>+ ا
ـ�ـ� ��ـ�ـ+ *ـ�ر، ایـ�ـ	ن  

�8,+ و �(�2 �ی8ر� �ـ�ارش �ـ8$ ا�ـ� M +!	� . 

��ی�8 دو روز %ـCـ8 از *ـ	یـ	ن اMـ�ـLـ	ب،    
	ر��ان �+ 

ـ	ر�ـ� %ـ� �ـCـ8ن    ١٧ 
	ر��5	 �8Bدا از ورود ایـ2  

ـیـ� در %ـ�ا%ـ� ایـ2   !>��ی�� 
�د$ ا�� و ��5	�ـ8ار� �

در ایـZ<7  .  2 وj9M $8M ا,�Cـ>ـ+ ��ـ	ن �ـ8اد$ ا�ـ� 
 +� ��A� ن	یـ9ـ+ از ا7ـ�ا!ـ+   �ی 	ـF�G د��هـ	 ا!ـ	ز$    

 .ادا�� 
	ر *ی	 
�د$ ا�� 
 

 ��ا$�A $.یW ��ر
 

 و$ی� ی� ��ر
	 �ر$���ر ��+$
 �	اY	 ��Lط �ی	 �ه-

Uر�	�Gر %�8 �ی2 ا�B	م 
ـ	ر        �	,�   ٣٥ ̂ی 
	ر�� 
%�ا�d ��4ط �	�F	�+ ̂ی <U �CDه2 %ـ� رو� %ـ�8ـ ،  

 8��ـ	7ـ� در 7ـیـ	%ـ	ن �ـFـیـ8  �	دdـ�   . %�8ت �8Lوم 
 . ��FG +�8ان اAG	ق ا�5	د$ 

  
 ��ر
	ان 

 
��ران :ا�.�دی# �زاد ��ر
	ان ای	ان�

 ��1B# ��د

دل ا�ـ:ـیـ�     �	,+ !8ی8 در �ـ	ل 3Uـ	ز و روزهـ	� 
��د     %	ی8 �	د %�د، ��ی��ان و .  %F	ر� در را$ ا��  +��

��Kـ8 �ـ��ـ8 , $8� �
هـ�  .  %� ��روز، %�ا� ,(�Y ا� ه- 

� ا�ی8 و �	د� و %ـFـ�وز� را از �ـ	 �ـ�5ـ�ـ�   8�E


ـ� �ـ�5ـ�ـ� ا�ـ8  ،8��ا�ـ	%ـ�ا� روزهـ	� 
ـ�Gـ	هـ+  . %	
�	د �7اهی- %�د و %	 ا�ـیـ8 %ـ�   ه-   ��	����� $8� �


ز��8+ و G=یی� ، �	ل !8ی8 را 3U	ز �7اهی- 
�د و �ـ�  
ا�5ازا�� %� ���د� *� ��9$ %�ا� %�Fوز� و �ـCـ	دت و  

�ـ�ـ8 �ـ�ـ8   . ره	#+ از �ـ�ـ-، 3Uـ�ش 7ـ�اهـیـ- ��ـ�د 
ـیـ	ن   �F% �5�9	ر� 84Gی- 
	ر��ان در%�8 و �G	�+ ز�8ا�

 P<J p� ا$ و�KزادیU .    ـ�ـ�م �ـ�دمMر��ان و	
�	ل �� %�
 اG(	دی� Uزاد 
	ر��ان ای�ان . ��یZ ای�ان B7��� %	د 

    
 وی]3 اE!ای5 د���!ده� 

 �١٣٩٤�ل در 
 

 ی��� ��ر
	ان �	�� وا"��
�	ان و "�$#� Aا�	ای5  :ا�����!Eا

ا[�A ,\ی# ��ر
	ان و ز"�� , A�
 !�?�ن ای	ان را $.��م $A ��ی^

%� ا��Mاف ه�� ��m�zن ���	��ن د��ـ:ـ	$ هـ	�   
����9+ و 3ی���U +���9	ره	� �ـCـیـ�ـ� و ر5ـ	$  
ا<�L	د� 
	ر��ان و ز��ـ� 
�ـ	ن Mـ�ـ��ـ	 در �ـ	ل  

	ه  و %� <�ل ��Cوف ه� �	ل دری� از *ـ	ر�ـ	ل �ـ+  

ـ�ـ8 �ـ	$ و ر�ـیـ8ن روزهـ	�   . ��د  Aـ�8ن ا�%	 ��د̂ی 
CGیی2 د����د %ـ�ا� �ـ	ل !ـ8یـ8 �ـ�ا
ـ� و �ـFـ	دهـ	�  
ـیـ  از یـ	زد$   
	ر��� ����9+ و 3ی�����9+ و %
�ی>ی�ن 
	ر�� و ��د̂ی %� �� �ی>ی�ن %	ز����:	ن و  
������ %:ی�ان �ـ	ز�ـ	ن Gـ	�ـیـ2 ا!ـ�ـ�ـ	Mـ+ 
ـ� %ـ	  
ـ�ـBـ	$ درTـ8   ـیـ  از * ا���	ب !�Cی� 7	��اده	ی�	ن %

در GـP و Gـ	ب  .  !�Cی� ای�ان را 9�Gـیـ" �ـ+ دهـ�ـ8 

�ـ�ـ	ر�   �Y), ر���	
 ��mد	M د����یی2 دCG �5ا�ی�
 8��
%	 �G!� %� ایـ2 �ـ�ج %ـ�رگ ا!ـ�ـ�ـ	Mـ+،   . �+ 

ـ�ـ+ �ـ�%ـ�ط و   ��m�zن �Z<�K د��:	$ ه	� �	
ـ�ـی
�	ن <8ر8��G ا<�L	د� %ـKـ  هـ	� L7ـ�Tـ+ و  �	T
3ی�T�L7+ %	 *ی  
�ی8ن �G!یF	ت %ـ��ـ	�ـ� ریـ��  
ـ�ـLـ	د� و 7ـ�وج از   �8$ ه��Oن 
�^ %ـ� رو�ـp ا<
ر
�د و %(�ا�+ %�دن وCXی� ا<�L	د� و دی:� %ـFـ	�ـ�  
�ی8ن %� �Cی�� �ی>ی�ن هـ	  �* -�E ی�+ و�Oای� �	ه

	ر�� و ز��� 
  ای2 ��ز�یـ2 و Mـ�ـ�م د�ـ�ـ�ـ�د  
%:ی�ان <	��ن را زی� *	 �/ا��� %	 ایB	د !�� 7	ص %ـ�  
�A\ �7د و M>ی� 
	ر��ان �4	8M 8Tا,� ��9	�ـ� 7ـ�د  

CGیی2 د����د 
ـ	ر�ـ�ان %ـ�ا� �ـ	ل   . را *ی  �+ 8��% 

>+ *ی�و� 
�د$ و %+ Gـ�!ـ�    ١٣٩٤  $8M	> 2ی� از ای�

ـ�ـ  در7ـ�ا�ـ� د�ـ�ـ�ـ�د Mـ	د�mـ�   %� �ی� ا�5ای�8$ !ـ�

	ر��� %	ز ه- �8ا<" د����د 
ـ	ر�ـ�ان ی̂ـ �ـ�م  
CG �45 67یی2 �8 و ه��O	ن %ـ	یـ8 �ـ�ایـ6 �ـCـیـ�ـ�  

 8��
 "�)G را ��G �K� .   ت 3ـیـ�	ـیـ=ـ ـ> �ـ G در ���ی�*
ـیـ�و� از   �ـ�د %ـ	 * +� 	Mاد �و %8ور از �4ی4 +C>وا
ـ�ـ� �ـ�ایـ+ و رMـ	یـ� �ـE pـ	�ـ� ز�ـ+   ا�Tل �� !	�

	ر��ان و از !�>� �LGی- �CG -Fیی2 �ـ8ا<ـ"   ������
د����د 
	ر��ان %	 ای2 روش ا�B	م �+ ��د ا�	 هـ�ـ�  
ـ�ـ8 
ـ� در   �U	ه	ن ��LـZ ا�ـ�ر 
ـ	ر�ـ�� �ـ+ دا�
  Pـ�	ـT ر�ـ�	ـ
ـیـ�ن هـ	  3ی�� ��	ی��8	ن وا<C+ �ی>
�	ن ���	ی� و <8رت ه	� ا<�L	د� 
ـ	ر5ـ��ـ	یـ+  L��
و د��:	$ ه	� ���9ـ�ـ+ د�ـ� %ـ	m را در LGـ�ـیـ-  
ـیـ" Mـ8م   
ـ	ر�ـ�� %ـ� د, Pـ�	ـ� و !ـ���ی�� ه	 دا
�	ط %	 ��8% 
	ر��� و �8ا��9�G 2یـIت �ـ�ـ�ـBـ-  Gار
ـیـ2 د�ـ�ـ�ـ�د %ـ	   ��8ی9	ی+ ��ا��� در 3U	ز رو�CG 8ـی
ـیـ-   دادن �C	ره	� ��	ی�+ �O�Uـ	�ـ+ و در *ـ	یـ	ن G�ـ>
!>�	ت �	��C	رف و �Eن ا��	ل در �ی�� �ـ�ـ	ن �ـ8$ و  


ـ	ر�ـ�ان *ـ	یـ�ـ	ل �ـ+ �ـ�د  p� -ز ه	. %   �	ـ�ـ8یـ9ـ�
ـیـ�ن هـ	   
� وا�8 ��(8 و ه- �5ی	د %	 �ی>��
	ر��ان 

	ر�� ه�ی�� �7ا��	ر د����د� M	د��m %�د$ و Gـ	راج  
�ی�و� 
	ر��ان را I7ف 8Mا,� و داد��� �ـ+ دا�ـ8  
و %� ای2 �	ز و 
	ر �	�ـp و �ـ	روا و <ـ	�ـ�ن �ـ9ـ�ـ	�ـ�  
CGیی2 د����د 
	ر��� ���Cض و ��Uا �ـ(ـ9ـ�م �ـ+  

 8�
ای2 ��8ی9	 %� و�\ Gـ�ان 7ـ�د %ـCـ�ـ�ان ��ـ�ـ+  .  
����� از �ی>ی�ن ه	 
	ر�� ���Cض GـIش 
ـ�د$ و %ـ	  
�@�ر اMـ�ـ�اXـ+ در %ـ�ا%ـ� وزارت 
ـ	ر %ـ� ایـ2 %ـ+  

��8ی9	� 
	ر��ان �ـ�
ـ�   . 8Mا,�+ ه	 ا��Mاض 
�د 
ـیـ2 د�ـ�ـ�ـ�د   
ـ	ر در GـCـی +,	M را���وا��LG 8ی- 


	ر��ان در �	ل   ��mد	M	� ـ�د$ و    ١٣٩٤
را �ـ(ـ9ـ�م 

	ر��ان در ایـ2   +C>ن وا	ی��8	8م �@�ر ��M "د,ی �%
��را ��Uا �LGی�+ دو !	��� از �ـ�� 
ـ	ر5ـ��ـ	یـ	ن و  

<ـ	�ـ�ن 
ـ	ر �ـ+ دا�ـ8 و از    ٤١ دو,�ی	ن و �	<� �	د$  
ا��Mاض 
	ر��ان M>ی� ای8M +% 2ا,�+ ه	 �ـ�ـ	یـ� و  

 8�
 +� +�	�
ـ� وا�ـ8   . *��ی����8ی9	� 
	ر��ان 
 ا�G%���ا�+ �FGان و ���� 

 



�����
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�ی��ی# ا�.�دی# �زاد ��ر
	ان ای	ان 
ه!ار  7٧١٢ی	ا$�ن �+�ی` $!د 

A��$��:  ا2�ت	ا,� �7ی5 ���
ا�# و �	ا�	� �	ا� ره�Aa از .�$

A�?یG$ ^�� ! 
ـ�ـ8$ هـ	�   ه�	��Dر 
� *ی  %یـ�ـ+ �ـ+ �ـ8 �ـ�ـ	ی
ـیـ� و ا�ـیـ8   د�� �	ز 
ـ	ر�ـ�� هـ�ـ�ا$ %ـ	 دو,ـ� Gـ%8
�>ی=ـ	ت *ـ� �ـ� و  G ��A8ی2 ه�E از j* ، ی� داران	���
8Tا و mف ز�+ ه	� �Mا��Aی�	�� در G	�ی2 �ـCـیـ�ـ�  

	ر��ان 
� G(� �5	ر ا��MاX	ت 
ـ	ر�ـ�� Tـ�رت  
��5�F� ،	ی�	 �LGی- �7د ���ـ+ %ـ� Gـ(ـ�ـیـ" 5ـ4ـ� و  
ـیـ��ـFـ	 7ـ	�ـ�اد$ 
ـ	ر�ـ�� را   ـ> 
� روز ا�5ون %� �یI5

ا
��ن دی:� هـ�ـ� Eـیـ� رو�ـ2 ا�ـ� و  .  اIMم 
�د�8 
��	ری�� دو,� 8G%ی� و ا�ی8 ���	ی� داران و F<9�G	 و  
�F	ده	� د�� �	ز 
ـ	ر�ـ�� %ـ�ا� Gـ(ـ�ـیـ" �ـ�د�  


	ر�� ای�ان %� *	ی	ن ر�ی8$ ا��  �4�J �% ر	% �A7  .  2ای
��	ری�� ��:ی2 در �4ـ	%ـ" �Eـ�ـ	ن �ـ	 
ـ	ر�ـ�ان %ـ	  
اIMم ��8 ه�ی�� %ی  از �� �ی>یـ�ن Gـ��ـ	�ـ+ Gـ��ـ6  
ـیـ    �F	ده	� د�� �	ز 
	ر��� از �ـ8ود �ـ� �ـ	$ *
ـیـ=ـ	ت *ـ� �ـ� و Tـ8ا   ـ> �ـ G 	ـ% jـuـ�ـیـ8 7ـ�رد و  <


ای��	د�+ ��	ی�8$ ه	� %� اIDTح 
	ر��� در     ��ل 

	ر   +,	Cرای��%�ا� ا�5ای  �ـ8ا<ـ" �ـ�د %ـ� �ـیـ�ان   

ـیـ8ا 
ـ�د و    ٣٤  ـ�ـ	 در Eـ�ـ8 روز   در8T ادا�� * �ـFـ	ی

Z زدن %ـ�ا� 7ـ�د 5ـ�و7ـ�ـ:ـ	�ـ+ %ـ� �ـ	م   	% ���/�

	ر و ��	یـ  از   +,	Cرای����	ی�8$ ه	� 
	ر��� در 
�B	M� �U	ن %8,ی" �4	و�� !F� ا�5ای  �ـ8ا<ـ" �ـ�د  

ـ�ـ	 %ـ	    ٢٥ %� �ی�ان   در8T %� اوج 7ـ�د ر�ـیـ8 و �ـFـ	ی
ا�@	� �U	ن %� *	� �8ا<" ��د� A7� %	ر، %ـ	 Tـ�ت  
ـ�ـ8$ وزیـ� 
ـ	ر %ـ�   ـ�ـ�ی̂ـ ��ـ�ـzـ� 
ـ� G + و�	د�	�

	ر��ان در �	,+ %� *	ی	ن ر�ی8 
ـ� �ـ9ـ- ز�ـ8ان %ـ�  
  kهـ�ـ	یـ- زاد$ و !ـ�ـیـ" �ـ(ـ�ـ�8 از هـ�ـYM �AC!

���8	ن ��J	ر EـFـ" هـ�ار �ـAـ�� ا5ـ�ایـ  �ـ�د و  
. ��	ی�8$ ه	� �	زش �	*/ی� 
	ر��ان، %� �U	ن ا%ـIغ �ـ8 

درTـ�U ،8ـFـ-    ١٧ �LGیP ا�5ای  �8ا<" ��د %� �ی�ان  
ــیــ~   در 7Uــ�یــ2 روزهــ	� �ــ	ل 
ــ� Mــ�ــI ا�ــ9ــ	ن ه
ا��MاX+ از ��� 
	ر�ـ�ان و!ـ�د �ـ8ارد، ا�ـ� %ـ�ا�  

���8	ن �Eی2 ��د A7� %ـ	ر� %ـ� �ـCـ�ـ	�   Pی�LG
ـ�ـ	#ـ+ %ـ�د،   ��̂ی و ا��[G "%	> و  K% + ���ت�	ی	*
%�ا� �	 
	ر��ان ��ی��ا��C� 8	ی+ Eی�� !� Gـ(ـ�ـیـ"  
�45 و ����:+ �p<D و 8�Gی8 ��	رز$ ا� ��ا��� و  
��(8ا�� %�ا� داغ 
�دن ز�ی2 %� زی� *	� Eـuـ	و,ـ:ـ�ان  

 8�	% ���دو,� 8G%ی� و ا�ـیـ8 �ـ��ـ	یـ�  .  د����& �	ن دا
داران، %	 �	دی$8 ��2�5 ��	رزات �	 
ـ	ر�ـ�ان در Jـ�ل  
�� �	ل �/��� %�ا� *	ی	ن دادن %� ��- �Cی��ـ+ 
ـ�  
%	 ��J	ر FE" ه�ار �3U ��A	ز و ا��	ل %ـ	 GـBـ�ـCـ	ت  
�C>�	ن و 
	ر��ان در �4	B� "%ـ>ـj و وزارت 
ـ	ر و  
ا��MاX	ت 
	ر��ان Tـ�ـ	یـ\ 7ـ�درو �ـ	ز� و %ـ�7ـ+  
دی:� از 
	ر7	�� ه	 وارد ���>ـ� GـCـ�Xـ+ Gـ�� �ـ8،  
%ی  از *ی  ایـ2 وا<ـCـیـ� �ـ(ـ�ز را در �ـ4ـ	%ـ" �ـ	  


	ر��ان <�ار داد 
� هی~ Eی�� !� ا�Mـ�اXـ	ت زیـ�  
و رو 
��8$ �ی>ی��+ و ��ا��� ��ی��ا�E 8ـ	ر$ � �ـ	  

	ر��ان %�ا� %�7ـ�ردار� از ی̂ـ ز�ـ�8ـ+ ا��ـ	�ـ+  

 8�ـیـ�  . %	 ای�	ن �	 
	ر��ان را %	 �4ی��Gی2 �ـ�!ـ�دات �
ـیـ� �Eـ- در �Eـ-   �	$ ����5 ا�8، %� ه�ی2 د,ی" ���ا
ـیـ�ن   ـ> �	، �7د ��8 ه�ی�ـ� ز�ـ�8ـ+ را %ـ	�m �ـ� �ـی

�ی>ی��F	 7	�ـ�اد$ 
ـ	ر�ـ�� را   ��G	ن و �C� VDی��  
ـ�ـ8 و �Uـ�<ـ�   زی� �� %�ا%� 67 �45   در   اIMم �ـیـ9ـ�

هـ�ار    ٧١٢ LGـ�یـP �ـ8ا<ـ" �ـ�د   
�	ل %+ �ـ��ـ+  

A	ف �7ج ��G !ی�ـ+ 5ـ�ز�ـ8ا��ـ	ن را   �
��G	�+ را 

��̂ی �ی:�ی�8 G 	� �% 8ـیـ2  .  �ی� ��+ ده ��̂ی Eـ�G
�ــ�د 7ــAــ� %ــ	ر� از �ــ�� وزیــ� 
ــ	ر ی̂ــ دهــ2  

  +B
و<ی(	�� %� �ی>ی��F	 7	��اد$ 
	ر��� ا�� 
ـ�   
%	 �ی" �7و�	ن اMـ�ـ�اXـ	ت �ـ	 
ـ	ر�ـ�ان و   %� ی4ی2  

*یـ  %�ـ��  .  �C>�	ن در �	ل Uی�8$ *	�� �7اه8 ��5� 
ا��MاX	ت ��ا��� و ��(8ا�� %ـ�ا� رهـ	#ـ+ از �ـ�ـ-  
ـ>ـ�ـ	ن   Cر��ان و �ـ	
�Cی��+ ه����� �G %	د ��	رزات 

 –اG(	دی� Uزاد 
	ر��ان ای�ان  .   ای�ان %�ا� ا�5ای  ��د 
 ٢٥    $	� 8�A�١٣٩٣ ا 

 
رو در روی+  و 
��CG  9یی2 �8ا<" د����ده	  رو در روی+  و 
��CG  9یی2 �8ا<" د����ده	  رو در روی+  و 
��CG  9یی2 �8ا<" د����ده	  رو در روی+  و 
��CG  9یی2 �8ا<" د����ده	  
ی9+ از �T�M ه	� �F- دو,ـ� و 
ـ	ر5ـ��ـ	هـ	 %ـ	  ی9+ از �T�M ه	� �F- دو,ـ� و 
ـ	ر5ـ��ـ	هـ	 %ـ	  ی9+ از �T�M ه	� �F- دو,ـ� و 
ـ	ر5ـ��ـ	هـ	 %ـ	  ی9+ از �T�M ه	� �F- دو,ـ� و 
ـ	ر5ـ��ـ	هـ	 %ـ	  


	ر�� 
���ی��  
	ر�� 
���ی��  
	ر�� 
���ی��  
	ر�� 
���ی��  . . . . 
	ر��ان و ��د%:ی�ان !	��C ا�� 
	ر��ان و ��د%:ی�ان !	��C ا�� 
	ر��ان و ��د%:ی�ان !	��C ا�� 
	ر��ان و ��د%:ی�ان !	��C ا�� 
از زوای	� �IG Z<�Kش 
�د$ ا7�	ر، G(>ی" و �Yـ� و  از زوای	� �IG Z<�Kش 
�د$ ا7�	ر، G(>ی" و �Yـ� و  از زوای	� �IG Z<�Kش 
�د$ ا7�	ر، G(>ی" و �Yـ� و  از زوای	� �IG Z<�Kش 
�د$ ا7�	ر، G(>ی" و �Yـ� و  


ـ�ـ8  jـ9ـCر��ان را �ـ�ـ	

ـ�ـ8 دی�8	$ ه	�  jـ9ـCر��ان را �ـ�ـ	

ـ�ـ8 دی�8	$ ه	�  jـ9ـCر��ان را �ـ�ـ	

ـ�ـ8 دی�8	$ ه	�  jـ9ـCر��ان را �ـ�ـ	
�ـ�ـ8 یـ	  �ـ�ـ8 یـ	  �ـ�ـ8 یـ	  �ـ�ـ8 یـ	  .  .  .  .  دی�8	$ ه	� 
%��K	�� �ـ8ا<ـ" �ـ�د �ـ	ل  %��K	�� �ـ8ا<ـ" �ـ�د �ـ	ل  %��K	�� �ـ8ا<ـ" �ـ�د �ـ	ل  %��K	�� �ـ8ا<ـ" �ـ�د �ـ	ل  »%��K	�� زی� G(� �	م  %��K	�� زی� G(� �	م  %��K	�� زی� G(� �	م  %��K	�� زی� G(� �	م  

�ـ	و� LGـ�ـیـ- دو,ـ�  �ـ	و� LGـ�ـیـ- دو,ـ�  �ـ	و� LGـ�ـیـ- دو,ـ�  �ـ	و� LGـ�ـیـ- دو,ـ�          «����mن <	��ن 
ـ	ر ����mن <	��ن 
ـ	ر ����mن <	��ن 
ـ	ر ����mن <	��ن 
ـ	ر         ١٣٩٤ ١٣٩٤ ١٣٩٤ ١٣٩٤ 
    ....ا�� ا�� ا�� ا�� 
%� ���Yر د����+ %ی��� و ��	7� از �LGی�	ت  %� ���Yر د����+ %ی��� و ��	7� از �LGی�	ت  %� ���Yر د����+ %ی��� و ��	7� از �LGی�	ت  %� ���Yر د����+ %ی��� و ��	7� از �LGی�	ت          


	ر��� و در Mی2 �ـ	ل   8X �هی	� 	زده- %	ی �ل  دو,	ی2 �ـM ر��� و در	
 8X �هی	� 	زده- %	ی �ل  دو,	ی2 �ـM ر��� و در	
 8X �هی	� 	زده- %	ی �ل  دو,	ی2 �ـM ر��� و در	
 8X �هی	� 	زده- %	ی �دو,

�+ ا<�L	د� در Eـ	رEـ�ب   �X	ی" ری�)G +�C�  ـ�بEر	ـE د� در	L�>ا +�
 �X	ی" ری�)G +�C�  ـ�بEر	ـE د� در	L�>ا +�
 �X	ی" ری�)G +�C�  ـ�بEر	ـE د� در	L�>ا +�
 �X	ی" ری�)G +�C�
�O�U دو,� و 
	ر��5	ه	 %� Uن �	م %(��	�� �ـ/ا�ـ�ـ�  �O�U دو,� و 
	ر��5	ه	 %� Uن �	م %(��	�� �ـ/ا�ـ�ـ�  �O�U دو,� و 
	ر��5	ه	 %� Uن �	م %(��	�� �ـ/ا�ـ�ـ�  �O�U دو,� و 
	ر��5	ه	 %� Uن �	م %(��	�� �ـ/ا�ـ�ـ�  

    .  .  .  .  ا�8 �	 ��اد ای2 %(��	�� را ����� �ی�9ی- ا�8 �	 ��اد ای2 %(��	�� را ����� �ی�9ی- ا�8 �	 ��اد ای2 %(��	�� را ����� �ی�9ی- ا�8 �	 ��اد ای2 %(��	�� را ����� �ی�9ی- 
 

اSI $!د ��ل " #$��?%�١٣٩٤ 
 .$?��@ن I���ن ��ر

�8ا<" ��د روزا�ـ� %ـ	 �ـ�خ یـ9ـ�ـ	ن  ٩٤ از اول �	ل   
اM- از <ـ�ارداد  ( %�ا� 
>ی� 
	ر��ان ����ل <	��ن 
	ر  

دوی�� و �+ و هA� ه�ار و FE	ر Tـ8  ) دا#- ی	 ��<� 
�ـ�را� Mـ	,ـ+  » . ��دد   و ه�A	د و *�& ری	ل CGیی2 �+ 

ــ�ــ� �ــ�رخ   ــ	 �@ــ�ر    ١٣٩٣/١٢/٢٤ 
ــ	ر در !ــ> %
) دو,�، 
	ر��5ـ	یـ	ن و 
ـ	ر�ـ�ان ( ��	ی��8	ن �� ��و$  

*j از %(� و %�ر�+ را!\ %� CGیی2 �8ا<ـ" �ـ�د �ـ	ل  
��ح زی� �LGیP ��ـ�د   ٦ ��ارد� را در    ١٣٩٤  �% 8�% .

<	�ـ�ن 
ـ	ر، %ـ�ا�ـ	س    ٤١ ای�L� 2%	ت در ا!�ا� �	د$  
ــیــ�ان در�Uــ8 و   ــ�ــ� � ــیــ� ــ�ــ	ق هــ� Eــ� % Dــ�ورت ا�ــX

ه	� 
	ر��ان، و ه��Oی% 2	 �G!� %� ��4ـ@ـیـ	ت    ه�ی�� 
ـ�ـLـ	د�    %�:	$  ه	� �G,ی�8، 
	ر��5	ی	ن، و �ـ�ایـ6 ا<

ــ$8  ــP ر�ــی ــ� LGــ�ی ــ� % Cــ�	ــ8   !ــ از اول �ــ	ل   -١   . ا�

ـیـ�  ١٣٩٤  �8ا<" ��د روزا�� %	 �ـ�خ یـ9ـ�ـ	ن %ـ�ا� 
ـ>
اMـ- از <ـ�ارداد دا#ـ- یـ	  ( 
	ر��ان ����ل <	��ن 
ـ	ر  

 �>��(   �<�دوی�� و �ـ+ و هـAـ�  ( ری	ل    ٢٣٧٤٧٥ �
ــ�ـ& ریــ	ل  ـ�ـ	د و * Aـ8 و هــT ر	ــFـE ـیــ2   ) هـ�ار و ــی CـG

  .��دد   �+ 

ـیـ�    ١٣٩٤ ه��Oی2 از اول �	ل   �	ی� ��Dح ��د� �
���Xع �ـ	د$  ( در8T ��د d	%� ی	 ��د ���	    ١٧ روزا��  

�� 7Uـ�یـ2 �ـ�د در �ـ	ل  )  <	��ن 
	ر   ٣٦ �� �% ١٣٩٣  
��L$   . ی	%8   ا�5ای  �+ G  :  ل ا�5ای  ای2 %�8 �ـ�د	�Mا 	%


	ر��ان ����ل �Jح  "=�ـ�ـ�8 ��ـ	3ـ"     % �4�J �	ه
��Lب وزارت CG	ون، 
	ر و ر5	$ ا!��	M+ و �یـ� �ـ�د  

ـ>ـ�   �ـ�ـ	یـ8 از �ـ ریـ	ل    ٢٣٧٤٧٥ d	%� �	ی� 
ـ	ر�ـ�ان �
ـ�ـ	د و  ( Aـ8 و هـT ر	FE ه�ار و �A+ و ه�و  �دوی�

��د ) ١ (%�8  ) *�& ری	ل  ���

	ر�ـ�ا�ـ+ 
ـ�   -٢   . �%
دارا� ی9�	ل �ـ	%ـ4ـ� 
ـ	ر �ـ8$، و یـ	    ١٣٩٤ در �	ل  

  8�	% ���ی9�	ل از دری	5� �7Uی2 *	ی� ���ا�U +G	ن �/
  �<�) �ـ�ـ�ات ( ری	ل �ی� %� ��Mان *ـ	یـ�    ١٠٠٠٠ روزا�� �

 8���L$    . *�دا7� �7اه8 G ط %ـ�  :  ١�%�� �<�*�دا7� �

	ر��ان ����ل �Jح  +Gا���ی� 	ـ�ـ�8    * ه	� Jـ�ـ4ـ� %

��	�L� "3ب وزارت CG	ون، 
	ر و ر5	$ ا!��	M+ %ـ	  
در ��Y ��2�5 ر<- �5ق ا,ـ/
ـ� %ـ�ا� �ـ�و$ ی̂ـ %ـ	  
�G!� %� د���را,�C" و !8ول ا�G +�IM�ـ6 ادار$ 
ـ"  

ـ�ـLـ�$    . �ـیـ�د   روا6% 
	ر و !��ان �87� �Tرت �ـ+  G
�� �8ت 
	ر
ـ�د�ـ	ن در  :  ٢ �� �% +<L5 ر��ان	
 �%

�Lـ�$ ی̂ـ Uن  ١٣٩٤ �	ل  G 	ی�ان ��4ر در ای2 %�8 ی� ،
ـ�ـLـ�$    . ��P ��رد p<CG �7اه8 ��5ـ�  G س  :  ٣	ـ�ـ�ا%

��را� Mـ	,ـ+ 
ـ	ر و    ٢٤ .  ١٢ .  ١٣٩٣ ��L%� ��رخ  
�ـ�ـ�8    در را��	� Gـ4ـ�یـ� �ـFـ	رت �ـ(ـ�ر� و %ـFـ�$ 

ـ�ـ�ـ�ـ�8 
ـ	ر�ـ�ان   
	ر��ان و در ��یBـ� رXـ	ی +�	�G
هـ�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان دارا�    ١٣٩٤ %	�	%�4، از ا%�8ا� �ـ	ل  

<�ارداد دا#- و ��<� ��ـ�ـ�ل <ـ	�ـ�ن 
ـ	ر 
ـ� دارا�  
̂ی �	ل �	�4% 
	ر �8$ و ی	 ی̂ـ �ـ	ل از دریـ	5ـ�  

هـ�ـ	ن 
ـ	ر�ـ	$ �ـ/�ـ�ـ�        �U	ن در )  ���ات ( �7Uی2 *	ی�  
�8، اM- از ای�p� �9 ���ات ی	 ��ایـ	� *ـ	یـ	ن 
ـ	ر  	%
�7د را G��ی� ��	ب 
ـ�د$ %ـ	�ـ�ـ8 یـ	 7ـیـ�، ��ـ�ـ�ل  

%ـ�ا�ـ	س �Lـ�%ـ�   : ٣   . دری	5� *	ی� ���ات �7اه�8 %�د 

ـ	ر و در !ـFـ�    ٢١ .  ٧ . ١٣٨٧ ��رخ   +,	M را���

ا�5ای  رX	ی��ـ�ـ�8 
ـ	ر�ـ�ان و 
ـ	ر5ـ��ـ	یـ	ن و %ـ�  
�ی� و G �% ���Gـ�ـ	�ـ+ 
ـ	ر�ـ�ان، اMـ- از  ]G ر�Y��


ـ�̂ـ    ١٣٩٤ دا#- و ��<� ��4ر �8 از ا%�8ا� �ـ	ل  
ه�ی�� ا<Iم �5�L+ 7	��ار %� ��Mان ��ای	� ر5	ه+ و  

��L$    ا�:ی�$ G ع�X�� د$    ٣ ا�	٣٦ �    �%ـ	ر %ـ	ـ
<	�ـ�ن 
ـ>ـ�  )  اM- از ��	ه" یـ	 �ـBـ�د ( ه� 
	ر��   ��ـ	هـ	�ـ� �ـ
ری	ل از ��� 
	ر��5	ی	ن %ـ� �Uـ	ن *ـ�دا7ـ�    ١١٠٠٠٠٠ 

�Xا%6 ��%�ط %� E:ـ��ـ:ـ+ �ـ(ـ�$ اMـ�ـ	ل   : ٤  . ��دد 
ـ�ـ8  )  ١ ( ا�5ای  ��4ر در 8�%   ��L$ ی̂ـ %G در  )  ٢ ( و

ـ�ـ�8 ��ـ	3ـ"   
	ر�	هF	ی+ 
� دارا� �Jح Jـ�ـ4ـ� %
ـیـ� در �ـ�رد 
ـ	ر�ــ�ان 
ـ	ر�ـ�د� و    �ـ+  %ـ	�ـ�ـ8 و �

  Pـ=ـ>ـ+ %ـ� �ـ�!ـ�ه��OیE 2:��:+ ار4G	ء Jـ�ـ4ـ� 



 �����
17 4{٣��	ر$  -دور$ ��م   
	ر��  

 "�C,را���د    �ـ�ان 7ـ�8ـ�ه	� ادار$ 
" روا6% 
	ر و !ـ
�	�" �ـ	ل دا�ـ     : ٥   .�7اه8 %�د  �%�L� 2�4رات ای�

��Uزان و دا���Bی	�+ 
� در ای	م DCGـیـIت Gـ	%�ـ�ـ	�ـ+  
هـ	 ا�ـ�ـ=ـ	ل    %� �Jر �ـ�<ـ� در 
ـ	ر�ـ	$   ١٣٩٤ در �	ل  

 +�   8�وا�8ه	� ����ل <	��ن 
	ر    : ٦   . ی	�K� 8�%اه8 
%� ���Yر ایB	د را%�D ه� �E %ی��ـ� �ـ�د و �ـ�ایـ	 %ـ	  
ـیـ2   ـیـ�ـ�ـ� در % ـیـ8 و ایـBـ	د ا�ـ:ـیـ�$ % ,�G ور� و $�F%

ـ�ـ8    
	ر
�	ن �7د، IMو$ %� ا!�ا� ای�L� 2%� �ـ+  Gـ�ا�
  P,ـ	در <ـ 	ا�5ای  و %ـ�<ـ�ار� �ـ�د و �ـ�ایـ �% ����

ه	� د��� !�C+    ه	� 
	ر�	ه+ و *ی�	ن   ��ا45� �	�� 
 و *j از G	یی8 وزارت  

 
  

 A\\�]ر �ی- ا�PBا 
 

 -�[��ن 
 �c�ه	ات در "��ی� از $	دم ی���ن 

، ای2 �C	ر Eـ�ـT 8ـ8 �ـCـ�ـ�ض  " ی��	ن F�G	 �ی�� " 
  ����ـ�ـ8   ٢٣ ( �ـ	رس    ١٤ U,�	�+ %�د 
� روز  Aـ�در  )  ا

��	ی� از ��دم ی��	ن در �4	%" وزارت دارای+ U,ـ�ـ	ن در  

�د�8  \�BG 2. %�,ی          �ـ�	ـیـ� �% ��
���8	ن �� \�BG

�	ط %ـ	 
ـ�̂ـ    U,�	ن ه	�  Gی2 ا,�>>+ در ار% �C�	! و
 8���
�          .  ه	� �	,+ %� ی��	ن ا��Mاض دا��ی9+ از 
%ـ	یـ8 %ـ� یـ��ـ	ن  : " 
���8	ن در ایBG 2ـ�ـ\ �ـ+ �ـ�یـ8 

�	�j دی:�� داد، %8ون �9�U اG(	دی� ارو*	 �5ـ	رهـ	�  
ـیـ	رود و درد و ر�ـ& �ـ�دم   %ی���� رو� ای2 
�ـ�ر %
ی��	ن را ا�5ای  ده8، درد و ر�ـBـ+ 
ـ� از 7ـ	رج از  
ی��	ن %� F�U	 G(�ی" �+ ��د و �ـ� از �ـیـ	�ـ� هـ	�  


ـ�ـیـ�ـیـ�ن          . "  دا7>+ �	ن  jر#ی ���در روزه	� �/
ـ�ـ+   ارو*	 از *ی��5� ��A:�ه	 %ـ	 یـ��ـ	ن ا%ـ�از �ـ	رXـ	ی

�د$ ا�� و ه��Oی2 وزی� دارا� U,�	ن ���A ا�� 
ـ�  
8Mم *ی��5� در �/ا
�ات، ا���	ل �7وج ی��	ن از �ـ�ز$  

%	 ایـ2 �ـ	ل یـ��ـ	ن ا�ـیـ8وار  .  ی�رو را ا�5ای  �+ ده8 
ا�� 
� %��ا�8 را$ �>+ %�ا� %	ز*�دا7ـ� %ـ8هـ+ هـ	�  

 8�
 .7	ر!+ �7د *ی8ا 
 

 Sزی	�-   2 Aات $ی\ی��	ه�c�
�	 ٨٠دو[�A در �ی5 از � 

�ی>ی�ن ��A از �Fـ�و�ـ8ان %ـ�زیـ" در    ١.٥ ��د̂ی %�  
ه	� ��Fه	� Uن 
��ر د�� %� YG	هـ�ات زد�ـ8    7ی	%	ن 

 jر#ی ،Z�رو 	اض �7د را %� دی>���Mا 	G    �
!��Fر�، 
ه	� ���	���+ �E در ز�ی�� ا<�ـLـ	د� Eـ�    %	 %(�ان 

%�ـیـ	ر� از          . رو ا�� ��	ن ده�ـ8   در را%�D %	 5�	د رو%� 
  �
 +�	@G�C�  ��ـ�ـ8   ٢٤ ( �ـ	رس    ١٥ روز ی��9 Aـ�ا (

�ی�� 7ـ	�ـ- رو�ـZ از    ه	 8�8�U �7ا��	ر 
�	$   %� 7ی	%	ن 
 $8�ه	 ��Fه	� %ـ�رگ %ـ�زیـ"    %�	 %� ��ارش         . ا�8   <8رت 

�	��8 �	#�*	#�,�، ری� دو ژا�ی�و و %�زیI از !�>� ��ا
ـ�  
̂   ا��Mاض  ـ�ـ� %ـ�د�ـ8   ه	� یـ 7ـ�ـ��ـ�ار� 5ـ�ا��ـ�  .  �ـ�

هـ	    ��F %�زی" �ـCـ�ـ�Xـ	ن %ـ� 7ـیـ	%ـ	ن   ٨٣ ��ی8 در    �+ 

 $8�U   8ار�         . ا�����ه	 و �	�wان اMـ�ـ�اXـ	ت Gـ	ز$ را %ـ	    7
ــ�ــ�اXــ	ت �ــ	ل   Mهــ�ات و ا	ــYــG د�، %ــ�    ٢٠١٣Iــیــ �

ـ�ـLـ	د�،   �	ل %	 و!�د %(�ان ا<G�5 +�	F! م	ار� !���%
ـ�ـ�   �4	ی�� �+  Aـ� %ـ�ا� هـ
ـ�ـ8  �
هـ	 در �ـFـ�هـ	�    

 ��از دmی" ا��MاX	ت Gـ	ز$، %ـ��ـZ<�K� .          I !�ی	ن دا
ه	 2G در را%ـDـ� %ـ	 5�ـ	د    �8ن و ر�ی�8+ %� *�و�8$ د$ 

  +�A� �
��ا�� 
� %�ی	ر� از F�Uـ	    » *��و%�اس « در 
ـ�ـ	ط   Gدارد در ار �ـ�8رت را در د> �
 -
%	 ��ب �	

�ـ�یـ+ 
ـ� Jـ+ دهـ� �ـ/�ـ�ـ�    5�	د و *ـ�ل .  ه���8 
�ی>یـ	رد دmر را در %ـ� �ـ�5ـ�ـ�    ٤ ��>=+ ��د̂ی %�  

�ـ�دد 
ـ�    ه	 %� ز�	�ـ+ %ـ	ز �ـ+   %�7+ از *�و�8$ .  ا�� 

� ��A+ *�ـ�و%ـ�اس %ـ�د ��در          . �7د 7	�- رو�Z �8ی� 

Mی2 �	ل دی>�	 رو�Z %�ا� �4	%>� %	 %(�ان ا<�ـLـ	د�،  
ـیـ  �ـ�5ـ�ـ2 �ـیـ	�ـ�  ـ�ـLـ	د�    �7ا��	ر در * هـ	� ا<

    .ری	�X+ �ی� �8$ ا�� 
    

�# " ��هی-"$.��$ی� �%�e	  -$ی����ر 
 ��دا

ـ�ـ�  ) %��� ( داد�	ه+ در �ی	��	ر     ١٧ ، روز �ـ� �ـ�
ـ�ـ�8 ی̂ـ %ـ	ر و دو  )  ا�8�A   ٢٦ ( �	رس   ـ> �8ی� �ی�زی

%ـ�دا، %ـ�    �/هP ه�9	ر �ی	��	ری  را %K	�G �Jهی2 %�  
�ـ8یـ� %ـ	ر در ی̂ـ          . دو �	ل و �ی- ز�8ان �(�9م 
ـ�د 

�>ی=	G+ از j9M %ـ�دا 
ـ� هـ58ـ2 %ـ� �ـ�ش  G ����*
�>ی=	ت ��ـ�و%ـ	Gـ  ا�ـ�ـAـ	د$ 
ـ�د$ %ـ�د G ا��% ��. دا

د�ـ�ار ا�ـ� 
ـ� ایـ2  : " و
ی" �8ی� ای2 %	ر �+ ��ی8 
�9- را M	د��m %8ا�ی- ی	 ��، زی�ا ای�B	 �ی	��	ر ا�ـ� و  

ـیـ�ـ�  ـی̂ـ � Gـ�ا
�ی� دی:� 
��رهـ	� د�ـ��5ـ4ـ6  .  
*ی�ی	 و��	، M@ـ� اGـ(ـ	دیـ�          ." ه�ی2 را �+ �Gا�- %:�ی- 

ـ�ـ	ر$ �ـ+   ـ� راه�	ن %�دای+ و2J *ـ��ـ� �ـیـ	�ـ�ـ	ر در ای
ـ>ـ+  : " ��ی8  �9ـ- �ـ�ـ	�ـ�ـ+ Tـ	در �ـ$8 
ـ� �ـ� 7ـی

ـ>ـ+ �ـIیـ-  �UـFـ	 %ـ� �UـOـ�  .  ��K:ی�ا�� ا�� و �ـ� 7ـی
%ـCـ�ـ�ان ی̂ـ %ـ�دایـ+،  .  ��اوارش %�د�8 �(�9م ��8ـ8 

در          ." ��+ �7اه- 
� F�U	 %ی��ـ� از ایـ2 ر�ـ& %ـ9ـ�ـ�ـ8 
<�ا�ی2 �ی	��	ر، �Gهی2 %� �/اهP !ـ�م �ـ(ـ�ـ�ب �ـ+  

ـیـ	ن  .  ��د  ای2 
��ر در �	,F	� ا7ی� �	ه8 ر�ـ8 %ـ�دای
�>+ ��ا و راه�	ن ا�5اJ+ %�د$ 
� ا<>ی� ��ـ>ـ�ـ	ن را  

    .ه8ف ���7� ه	� �7د <�ار داد$ ا�8 
 

�c�ه	ات ا,�	اA2 �	ا�  -اgE�����ن 
����

	و � �زاد
 2G ـیـ�      %ی  از ه�ار�U �,ـ�ـ	ـ�ـ\ ��ـBـG در ی̂ـ

��	�5 �ـ�و�ـ	ن �ـ�5ـ�ـ� �ـ8$ در    ٣٠ �7ا��	ر ره	ی+  
 8�8�در ایG 2ـBـ�ـ\ اMـ�ـ�اXـ+  .  وmی� زا%" ا5=	���	ن 

  �
ـ�ـ�8ـ	ن    %�8ت  دو �ـ	Mـ� ادا�ـ� دا�ـ� GـYـ	هـ�
ـ�
�4	�	ت �(>+ و دو,� ��
�� را 8FGیـ8 
ـ�د�ـ8 
ـ�  

ه	 Uزاد ��ـ��ـ�U ،8ـ	ن ��ـیـ�    ��و�	ن   ا��ع و<�   ا�� در 
 "%	
%ـ� �ـ�ارش 7ـ�ـ��ـ:ـ	ر          . <�8ه	ر را �7اه�8 %�ـ�  -
ــ+  ــ+   % ــ�ات،    % ــYــ	ه G 2ــ ــ��ــ�ار� ای �ــ+ از �ــ(ــ" %

ــ�ــ�8ــ	ن �ــ�
ــ� دو,ــ� %ــ�ا� رهــ	یــ+ ایــ2   GــYــ	هــ�
ــ�

��و�	�F	 را ̂ی ��
ـ� �ـ�ـ	دیـ2 7ـ�ا�ـ8$ و �ـM8ـ+  

��ن IGش دو,� %�ا� رهـ	یـ+ ایـ2 ا5ـ�اد  	G �
 8�8�
ـیـ" �ـFـ	دهـ	�   �� �8ا��� و %� ه�ـیـ2 د,]� �Bهی& ��ی


ـ�د$  \�BG ی2 ��8+ و ��دم ا��وز,	C5 ،+�8�   8روز          . ا�ـ
ــ�ــ�   ــ� �ــ�ــ8، ��ــ	5ــ�ان 
ــ� %ــ	 دو اGــ�%ــ�س    ٤ دو Aــ�ا

��	�5%�� از <�8ه	ر %� �Jف 
	%" در ��
ـ� %ـ�د�ـ8،  
 $	�. !�� زا%" %� k�E ا�5اد �	��	س ا5ـ�ـ	د�ـ8   در را$ 


��ن از ������ ای2 ا�5اد اMIJ+ در د�� �ی�� 	G .    
    

�c�ه	ات 
��	د3 در ا,�	اض �#  -�[��ن 
A?� �2�ری  � ا�I+�د

  %	�̂ـ �ـ�
ـ�� ارو*ـ	 ه���	ن %	 ا��5	ح ��4 !8ی8  
در ��F �5ا��A9رت U,�	ن ه�اران ���Cض �ی	�� هـ	�  
ری	X� ا<�L	د� از ��ا�� ارو*	 در ای2 ��F ��د �Uـ$8  

در !�ی	ن ای2 ا��MاX	ت 
ـ�          . و د�� %� ا��Mاض زد�8 
  8� �B�� j*>ی 	ض ز�7+ و    ١٠٧ %� در�ی�� %��C�

�8�8   ٥٠٥ �8ود   ��*>یj %�ا� �ـ�ـAـ�ق  .  ��A �ی� %	زدا
ـ>ـAـ" و   
�دن YG	ه�
���8	ن از �ـ	ز ا�̂ـ Uور و 5

ــuـ	ش ا�ـ�ــAـ	د$ 
ــ�د  %U 2ــیـ�ــیـ2 �ـ	 یـ9ـ+ از  .  هـ�ـOـ�
�X��Cـ	ن در%ـ	ر$ دmیـ" �ـKـ	,ـAـ�ـ  %ـ	 �ـیـ	�ـ�ـFـ	�  

!ـ8ا از  : " ا<�L	د� %	̂� ��
�� ارو*	 �Eیـ2 �ـAـ� 
�G	م ��	#"، %	̂� ��
�� ارو*	 ��	د �ـیـ	�ـ� هـ	�  

ا5ـ�اد  .  *�,+ و <8رت ���	ی� دار� در ایـ2 <ـ	ر$ ا�ـ� 
  	% 	G 8�8�U د�� 	Bدر ای� Z<�K� �	ره��
زی	د� از 

 8��
�	رز$ � 	F��	ی�.  ای2  �ـ�ـ�ـ+ اFـ� �<z�� 2ای".     
%� ���A �4	�	ت ��F �5ا��A9رت در !ـ�یـ	ن در�ـیـ��  

�7درو� ایF� 2ـ	د    ٧ *>یj ز�7+ و    ٩٤ ه	 
- و %ی   

�ی$8 �ـ�8ـ8   GU �% .          ـ�
اGـ(ـ	دیـ� هـ	� 
ـ	ر�ـ�� 

ـیـ  از   ـ�ـ8 % %���ار
���8	ن ای�BG 2\ %�د�8 �ـ+ �ـ�ی

�د�YG   8	ه�ات ه�ار ��A در ای2    ١٠  �
���ـ	7ـ�ـ�ـ	ن  .  

ـیـ	رد   ـ> زی�	 و ���	ز %	̂� ��
�� ارو*	 �8ود ̂ی �ی
ـ�ـ� ا�   و �ی8L �ی>ی�ن ی�رو ه�ی�� در %� دا�ـ�ـ�، هـ�ی
ـ�ـ� اGـ(ـ	دیـ� 
ـ	ر�ـ�� 3ـیـ�Xـ�ور� %ـ�د$   Aـ� �% �


 .ا��  
 

ا� در 7�ر[��ن در  �+�ی` @ی.# -ی���ن 
    "��ی� از اI?�ر �^ درا$

ـ�ـ�    یـ��ـ	ن *	ر,�ـ	ن     ٢٧ ( �ـ	رس    ١٨ روز EـFـ	ر�ـ�
 8�A�ـ�اس،  )  اuـ �K��یm 2ی(� *ی��F	د� ا,9�ـیـj �ـی

ـ>ـ� %ـ	 %ـ(ـ�ان   ـ�ـ� �ـ4ـ	% �K�� وزی� �E �ـ�ا در ز�ـی

�د  Pی�LG ر را��
ای2 ا<8ام *	ر,�	ن 
�          . ا��	�+ در 


	� ارو*	ی+ یـ��ـ	ن رو%ـ�و�ـ�، ی̂ـ روز  ��%	 ا��4	د 
�" از 
��Aا�j ��ان اG(ـ	دیـ� ارو*ـ	 Tـ�رت �ـ�5ـ� >  .

ـ�ـ4ـ8ا�ـ  در   ا,9�یj �ی�uاس ه�	ن روز D7	ب %ـ� �ـ�
%ـ�7ـ+ %ـ	 !�ـ	رت از  : " ارو*	 و در دا7" 
��ر �ـAـ� 

ا<8ا�	ت ̂ی !	��� �2K �+ ��ی�ـ8 و دیـ:ـ�ان هـ-  
 8��
ا�� F�Uـ	 %ـ�ا� Gـ��ـ	�ـ8ن  .  ای�B	 Uن را �9Gار �+ 

ـ�ـ8  �ـ	  .  *ـ	�ـ� �ـ	 �ـ	د$ ا�ـ� .  �	 ای�9	ر را �+ 
ـ�
    ."ه�ا�+ �8اری- و ای2 ا<8ا�	ت �	 را �	ی�س ��+ 
�ـ8 
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ر� ا,&	5C7J �� گ�	5!      �:;I�;,

ر� ,C7J ز��6 ��د!    


�ی�ـیـ�ن ارو*ـ	   �
%�7+ ��ار�F	 �9	ی� از Uن دارد 
در هـ�ـیـ2 �ـ	ل ایـ2          . در 8Tد و��G ایm 2یـ(ـ� ا�ـ� 


�ی�ی�ن روز �/��� �:�ا�+ �7د را از *ی��5� 
ـ�ـ8  
%ـ�          . �/ا
�ات �ی	ن 2GU و ��و$ ی�رو اIMم 
ـ�د$ ا�ـ� 

��!�L� P%� ا7ی� *	ر,�	ن ی��	ن، %� ا<�	ر 
ـ- در�Uـ8  
F�GیY� +GIی� 
�*2 ه	� ��اد 3/ای+ و ا,��9ی�ی�ـ�  

    .رای:	ن p<CG �7اه8 ��5� 
    

3���� � PB	ه�
 

 -�[��ن 
 
   �����	ن ه	� ��Cـ�ض    ٢٧ روز FE	ر<$، 7	�8�A�ا


� ه�ا*ی�	ی+  ��در U,�	ن اMـ�ـLـ	ب دو  "  ,�5� ه	��ا " 
ــ�ــ��ــ�ار�  .  روز$ 7ــ�د را 3Uــ	ز 
ــ�د�ــ8  %ــ� �ــ�ارش 7

ـ�ـ	�ـ	ن �ـCـ�ـ�ض در اMـ�ـ�اض %ـ� �ـ�ایـ6  " روی��ز "  ، 7ـ>
%	ز����:+ در �K��ی2 روز اL�M	ب �G	م *ـ�وازهـ	 %ـ�  
  Zـ+ را �ـ�ـ�<ـ�mـ�J �5ـ	ـ�� 	%ـ �	3ی� از *ـ�وازهـ

اL�M	ب 7>�	�	ن ,�5� ه	��ا دو�یـ2 اMـ�ـLـ	ب  . 
�د�8 
ـیـ	*ـ+ در   در �	ل !	ر� �یIد� و دوازدهـ�ـیـ2 %ـ	ر *
اMــ�ــ�اض %ــ� %ــ	ز��ــ�ــ�ــ:ــ+ زودرس در ایــ2 7ــDــ�ط  
ه�ا*ی�	ی+ ا�� 
� از دو �	ل �/��� %� ا!ـ�ا در�Uـ$8  

    .ا�� 

    
 -E	ا��# 

%� �m�z�� ��Aن اG(	دیـ� 
ـ	ر�ـ�� در 5ـ�ا��ـ�    
�8%�	ل %+ ��ی�B �	�8ن �/ا
�ات، اMـ�ـLـ	ب 
ـ	ر�ـ�ان  
ـیـ2 %ـ�دن   ��" و �4" ای2 
�ـ�ر در اMـ�ـ�اض %ـ� *ـ	#
ــ�م ادا�ــ� �ــ+ یــ	%ــ8  ــ> Cــ�	ن �ــ	ز�ــ 	ــG 	ــ�ــ�ــ�دهــ  .د�

ـ�ـ&   
	ر��ان %K  �ـ�ـ" و �ـ4ـ" 7ـ�ا�ـ�ـ	ر ا5ـ�ایـ  *
در�8T ��4ق �7د ه���8، ای2 در �ـ	,ـ+ ا�ـ� 
ـ�  
�4	�	ت وزارت ��" و �F�G "4	 �	�X %ـ� ا5ـ�ایـ  دو  


ــ	ر�ــ�ان 5ــ�ا��ــ��  .  درTــ�8 �ــ4ــ�ق هــ	 �ــ8$ ا�ــ8 
یـ�رو    ١٠ یـ�رو �ـ	هـ	�ـ� و    ١٠٠ ه��Oی2 در7ـ�ا�ـ�  


	ر� %� ازا� ه� �	M� را دار�8  �5	Xا.    
    

 -    7�����ن
د�ـ�ـ9ـ-    ن *	
��ـ	 ��>� ا��(	ر� %� دو 
>ی�	 در    

 ��%�ـP  .  د$ 
��� و 8CGاد زی	د� ��Bوح %�!	� �/ا
ـی̂ـ و   ـیـ�ـ	� 
ـ	Gـ�, ه	 در %ی�ون �ـ	7ـ�ـ�ـ	ن دو 
ـ>
*�وG��	ن 
� در �Fـ� mهـ�ر و �ـ�دی̂ـ %ـ� هـ- <ـ�ار  

 8�8� �BA�� ،8.  دار�  �,ـ	ـ�ـ+ د7ـ �ـ	هـ8ان Mـی ��A� �%
��ی\ �ی�و� ا��ی�+ از %�وز 5	�C! %�ر��� !ـ>ـ��ـیـ��  

ـ�ـ	ن %ـ� �ـ	م  .  
�د  ̂ی ��و$ ا��I+ وا%�ـ�ـ� %ـ� Jـ	,
���z,ی� ا�BA	ر را %� 8FM$ �ـ�5ـ�ـ�  “  !�	M� ا��mار ” 

    .ا�� 

 -����دا 
    �
��
	�ـ	دا یـ9ـFـ�ار 
ـ	ر�ـ�  " ه	�9+ ا��ژ� "

*ی�	�+ �	3" در *�وژ$ �	�� ه	� ��A+ ای2 
��ر را  
، ��	ی�8$ اG(	دی� ا��ـ=ـ	ل  " روی��ز " %� ��ارش  . ا�7اج 
�د 

ـ�ـ�Gـ	 " 
	�	دا در ای	,�   ,U  "  2ر� از ایـ	ـ�د %�ـیـ
اMـIم 

	ر��ان �LGر �+ 
�د�G 8	 G "L5ـ	%�ـ�ـ	ن %ـ� 
ـ	ر  

  ����ـ�ـ�8ـ	$ %ـ�    ٢٠ �7د ادا�� ده�8، ا�	 روز FE	ر Aـ�ا
 8�8� \<D� از ا�7اج �7د $�Yرت 3ی�����T. 
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" دیـ8%ـ	ن �ـ4ـ�ق %�ـ� �ـ�ریـ� " %� ��ارش �	ز�ـ	ن    
 +�I�ران ا	ی�9	�!   "  Mم  "  دا	ـFـGـ>ـ- را %ـ� ا Cـ�ـ& �ـ *

Jـ�ـ8G  .  pریj *�ـFـ	�ـ+ در �ـIءMـ	م �ـIق زد$ ا�ـ� 
ـ>ـ�ـ	ن در   Cـیـ� �ـ ��ارش ��%�ر ا!�ا� �9- �ـIق Mـ>

" ر<ـ� " �9	����M ++ و در �@�ر 
�د
	ن در ���ـ�  
ـیـ� �ـ8$  .  وا<\ در ��ری� اAG	ق ا�5	د$ ا��  �ـ ـ� G ن	ـ�<C�

��ر �G 8�8ـ	 7ـیـ	%ـ	ن هـ	 را  B� 2ی�Oه�  M6 دا��G
 8��
داIG  Mش �ـ+ 
ـ�ـG 8ـ	 Gـ(ـLـیـ" در  . �Gی� 

�8 و Uن را  	% ���
���ل �7د را زی� ��Y دا �)G pJ	��
 .�(8ود %� ��Uزش ه	� �/ه�+ ��	ی8 

 
    


