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���� �,�+ !*	�( ا)�'	د در  " 
  ٣٠ ( /وریـ"    ٢١ 3	    ١٩ ��ق /�ی	، 

) <�وردی= 3	 ی>; اردی�*ـ�ـ� �ـ	$ 
ـ�ـAـ� ا�ـ@و�ـ��   ـ	ی B 	ـ در !ـ	
ـ	ر3

�� �ـ	د$  ".  ��د   %���ار �( D Eی
ـ	ن  (!)  و 
�3	$ و %( Fـ�ر  در �ـی

ـ�هـ	  �%ـ� �ـ�ارش یـE  .  ا���$ Dـ

�	ی� �>ـ��ـ�ـ( 
ـ� او هـ; از  

ـ�د$   "I� �Jدی +��� Eایـ=  " ی

اLـ(    روز$، <ـ�Kـ� ایـ@$   ٣ ����  
ــ;  ــی ــ�ا� 3'ــ� ــ�    % ــ�ان ار�ــ@ % �ــی

���Qر %OP در ��رد و�	یـ" Nزم  
ا�    %�ا� %*��د ه�>	ر� �ـ�ـRـIـ� 

واژ$ ه	 ه�ی= !ـ�ر�  "  .�Dاه@ %�د 

%( !*� �	��D و �'ـ�ف �ـ�ـ(  
ــیــ; ." �ــ��ــ@  ــ�ان ار�ــ@   3'ــ� %ــ�  "  �ــی

ــ�   B ن	ــ ــ�ــ�ان ده U )<ــ	ــ 
ا�ــ@از$ 

�( ا�� 
� �Dا��@$ را �ـ,ـ	ب  
ـ�ـ�   
� 3'�ی�	3( 
� �ـ�< @�


ای�ـ	ن  !  �ی��د در�� �Dاه@ %ـ�د 

اول �	$ �� دیـJـ�� از را$ �ـ(  
ـ	و3ـ( %ـ�   Wـ�� �یX(�� @ و در�ر

�	ل /ن �( روی; I��اض %ـ�  . ا��Uا
ـ�ان    �ZW ���	ی�  دار�، ]ـ� در ای

ــ�ون �ــ�زهـ	� ایــ=   ـی و ]ــ� در %
ـ	   B ـ��Jـ\ـ� دیـ ![�ا<ی	، %� �ـ��

̂ا��� ا��  ـ�وز  .  � ـی B )ـ�د�>�ا
ـ�   ـ�وز� % ـی B 	ـ !�_ ��د 
ـ� %
ـ	ز   %\�a ر)ی` )�ار %ـ�د یـ>ـ� 3
�ی@ان %	�@ و هـیـb ا�ـیـ@� %ـ�  

ــ� را هــ; وUــ@$    ز�ــ@�ــ(  ــ� ا� %ــ*
ـ	    ��(  B و /ن 	ـ B =داد، ا�ـ�وز ایـ
ـ�اض    �(  
� %	 ای= ه�� اUـ� @�


دار�، ]� از �ـ�ع    %� �ZW ���	ی� 
ــQــ	�ــ( و یــ	   ــ�ر� � ــ	3 ــ>ــ� دی

ـ�ـــ(  هــ اش و ]ـــ� از �ـــ�ع    �ــ̂ـ
ـ�ـ@   د�>�ا�(  ـ	ر  !  اش ]>	ر 
ـ� %

ــ�  ــJــ� د<ــ	ع از �ــ��ــ	ی دار�    دی
ــQــ�  .  ��ــ>ــ" �ــ@$ ا�ــ�  ــ� � %

ر�@ 
� د�ی	 %	ر دی�J %ـ� را$    �( 

	ر�� Dی�$ �@$ ا��  �I�d "�! 

 
 اول �= �� ا�:ل 

;� در �*�� ?<
ــ	�ــ( در   ا��ـ	ل در %ــXــ@ !ــ*
ـ	ل اول �ـ	$ �ـ�   �I��ا �% )Rای��
ـ�اFـ	ت   �( روی; 
� �� �3*	 اUـ�
ــ	ر�ــ�� %ــ� �ــXــQــ3fــ( 
ــ�   


دار� %� !	�ـXـ� 3ـPـ�ـیـ"    ���	ی� 

�د$ در ه� ]*	ر �ـ��ـ� !ـ*ـ	ن  

ــ�  ــ>ــ�    ��ــ�ــ�ش یــ	<ــ� ــ@، %ــ\ ا�
ـ�ـ'ـ	د�    %�Pان  ه	� �ی	�( و ا)

ـ	 را %ـRـ�ر   ��ی�	ن  �ـ>ـ�ـ��ـ�ـ*

ــ� و %ــ( و)ــWــ�  ــ� ــ� ا� �ــ(    ��
ــ	ر�ــ@  ــ	
ــ; هــ;  .  <� %ــ�رژواز� �

ــ�ا�   ادUـ	� دا�ـ�ـ= را$ �ـ\ـ( %
ـ�ـ= از ایـ= وFـXـیـ� را   %�ون ر<

ـ	 و��ـیـJـ��  . �@ارد  !	��X را %
��ع دا�Uـ( و %ـ�
ـ��ـ�ا�ـ( از  
ــیــ�ــ; و   ــ	 را� ــ�ف، و % d Eیــ
ـ	�ـPـ�ر از dـ�<ـ(   Bیـ�ـ; ارو�	>

ا�ـ	 ا�'ـ	<ـ	  .  ا�ـ@   دی�Jرو%�و 
ـ�د$ 
ـ�ار 
ـ�د$ ا�ـ@ 
ـ� Dـ�د   %gX	 ا)

ـ�ـ>ـ� داUـ   �ـ	�ـ�ن    � هـ	� �ـ��
ا�ـ@،    ا�@ و /�,	 
� ا)�ار �ـ>ـ�د$   %�د$ 

QPL	ت !�= �ـ�<ـ�ـ= و <�ـ�دن  
د�� �	زی��*	 و <	�ـیـ�ـ�ـ*ـ	 در  
ـ	ن   ـیـ= و یـ�� !	ه	ی( �h" او
ـ�ا#
ـ�ای�ـ	ن   ـ	� ا!ـ�ـ�ـ	Uـ( % را، �ـ@ی
ـ	   ـی Z<U ��<�� و %� �ـ�ا�ـ� د�


�د$ ا��  $�%	A�. 

ـ	�   ـی ای= ا�	 �3	م وا)Xـیـ� د�
ـیـ�ـ�  ـ	 در روزهـ	�  .  ا��وز � ـی د�

  ٢٠١٥ ���*( %ـ� اول �ـ	$ �ـ�  
ه	� �ی\یـ��ـ(    �	ه@ رو/ور� �3د$ 

ــ	ن و   %ـ� ]ــj رادیــ>ـ	ل در یــ��
ـ	 %ـ�د  ـ�اFـ	ت  .  ا�k	�ی �ـ	هـ@ اUـ�

ــ�ا��ــ�،   ــ�زیــ"، < ــیــ��ــ( در % ــ\ ــی �
ـ�
ـیـ�،   ـ	، 3 ـی L	ـ %�ی�	�ی	، 3�B[	ل، ای�
ـ	د   �'�، رو�ی� و 
�ـ�رهـ	� زی

ــیــ� dــ�ح  ــ� Uــ\ هــ	�    دیــJــ�� %
ـ	�ـ(    -ری	�F( و <gـ	� �ـی


; %�د 	� )���<�. 
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ـ�ـیـ�  	� �P3 �Jل دی	ی>�
ـ�   ���	ی� �^�� و ز�یـ= �ـ�م 3
ــ	%ــ�ا%ــ�3ــ� �ــ@  ــ�د$ 3ــ� و � L/ و .

ـ	م "  Wـ�
اUـfم 
ـ�د 
ـ� dــ(  "  /
ـ�   (�	*L	� BـZ از %ـPـ�ان اDـی

ـ	    ٢٠٠٩  3 ٢٠١٤  (  Eیـ )دارایـ
درKـ@    ٤٨ %�    ٤٤ درK@� ه	 از  


" �pوت !*	ن ا<�ای  ی	<ـ�؛ و  
ـ�ـ( 
ـ�د 
ـ� در �ـ	ل   ـی Bیـ  %

�pوت یـE درKـ@� هـ	    ٢٠١٦ 
ـیـ  از 
ـ"   ـ	)ــ(    ٩٩ % درKـ@ %

در  !  !�ـXـیـ� !ـ*ـ	ن Dـ�اهـ@ �ـ@ 
�� اUـ@ام و ز�ـ@ان  ^� �
 )L	�
ــ� ایــ�ان   ــQــی ــ( � در 
�ــ�رهــ	ی

ــ	<ــ�  ــ�ش ی ــ�  .  ��ــ� ــ	 % ار3ــ  ه
زرادD	�ـ� هـ	� Dـ�د ا<ـ�ود�ـ@ و  
ـ	 rـ�ق   �*	!�ی= %ی��ـ�� در دری

 @�@�%�Pان �>���( %ـ�رژواز�  .  
ـ	یـ�   Uی	ن �3 �@ و !�ـ_ و !ـ�
دول ���	ی� دار� و !��  هـ	�  
�^ه�( و )��( ��	dـIـ( ]ـ�ن  
ـ�$ را   �Uاق و ��ری� و ی�= و rـی
ـ�د  ـ	%ـ�د� <ـ�و % . در و��ـ� و �

ـ��ـ��ـ	یـ�   ا�ی@ %� ای= ز�ـیـ= ا�ـی
دار� �3*	 در !	ی( !�)� زد 
ـ�  

  sK از ز�ـ@�ـ(    ٩٩ 	ه �@Kدر
ـ\ـ� در   و /زاد� د<	ع 
�د؛ از !ـ�
ـ	Fـ� 
�ـ(   ـیـ� ری ـ\ U ـ� ی��	ن %
  Zریـ	ـ B ـ( و�	%�
ا)�'	د�، در 
ـ	�ـ(،   در %�ا%� داU  و ا�fم �ـی
ـ	�ـ(   B @ـیـ�ـیـ� ا ـ\ U ـ�ان و در ای
ــ( و %ــ�ا�   �fــ�ا �ــ ــ>ــ�� �

 !ا<�ای  د����د 
در ای�ان اول �� در �ـ�ایـRـ(   

ـ��ـ@ 
ـ� <gـ	� !ـ@یـ@   <�ا �ـی
ا��UاF( ����د$ ا� در !	�ـXـ�  
�>" ��<�� ا�� 
� �ـPـ�ر /ن  
را ا�U'	%	ت 
	ر��ان، �X\�	ن و  
�B��	ران %�ا� ا<ـ�ایـ  د�ـ�ـ�ـ�د  

!�*�ر� ا�ـ�fـ(  .  �>" �ی@ه@ 
ــ�اض Uــ�ــ��ــ(   ــ	ر اUــ� ــ� <� زی
!	��3 ،�X	g(	ت درو�ـ( Dـ�د و  
ـ\ــ( رو %ــ�   ــ\ ـیــ= اLــ� ــیــ� % Xـ�)ــ�
ـ	   ـ� �ـ@$ ا�ـ� 3 ـ	�ـ�ی �  ��	Dو

ا��ژ� ه�ـ�ـ� ا� �ـt ��ـ\ـ;  " از 
ـ	�ـ� " %ـ�  "  �	��  ـ	� ـ��ـ  )ـ*ـ�� � "

ـ�ـ@  ـ�ـ�ـی ایـ= وFـXـیــ�،  .  UـÌـ %

%�Pان ���= !ـ�ـ*ـ�ر� ا�ـ�fـ(  
ـ�ـ@$   ـیـ= 
ـ� ـی X3 sRU �RI� را در

ــ�ار داد$ ا�ــ�  ــ	  .  ا� ) % "  t3ــ�ا<ــ
ــ�زان  L  "  ــ( در�fــ�ــ�ــ*ــ�ر� ا!

̂ارد$   ـ���ـ� )ـ@م �ـ راه( %ـ( %
ـ	)gـ	ت   ـ� 
� در ه� �	L� ه�ـ� 3
ا)�'	د�، �ی	�(، �>���ـ( و  
ای@و#��LژیE /ن �3ـ@یـ@ Dـ�اهـ@  

 @�!�*�ر� ا��f( %( �3دیـ@  .  
ـ	   ــ ـ�د 3 ـــ@ 
ــ 
ـــ��ـــ  Dـــ�اه
ـ�ـ'ـ	د� اش را   ور�>��J( ا)
%�دوش 
	ر��ان و ��دم %�>ـ�ـ@؛  
ـ\ـ��   %	 اU@ام و <gـ	� رÙـ !
ــJــیــ�د و   اUــ�ــ�اض �ــ�دم را %
ــ�دش را   D )ــ 3ــ�ــ	)gــ	ت درو�
ـ�ا� !ـ	یـJـ�یـ=   WA3یs %@ه@؛ و %

�دن �X	ره	� F@ /�ـ�یـ>ـ	یـ(  
ـ	ع   ـ	ن ار3ـــ,ــ ــ �ـ ــ �ـــXـــ�ـــ�Lـــ ، ا�

�ـیـXـ( را     -�	�ی��	Lی�; ای�ا�(  
ـ	رت دیـJـ�  .  زی� و رو 
ـ�ـ@  �%ـXـ

ـ	ء و   Iـ ـ�ا� % % )�f�ر� ا�*�!
ــ	)gــ	ت Dــ�د د�ــ� %ــ�   ــ� �ــ" 3
�( �g	�D sUاهـ@ زد، ا�ـ	  f3
ـ�ان را %ـ�   در ه�	�P	ل !ـ	�ـXـ� ای
. J3�B	ه( �*ی` �3 ��ق �یـ@هـ@ 

/ن �ی�وی( 
� �ی��ا�@ !\�� ایـ=  
ـ�ا �ـXـ>ـ�س   ـ�د و /� رو�@ را %Jـی

�@، یXـ�ـ(  %ـPـ�ان !ـ�ـ*ـ�ر�  
ا��f( را %� �ـWـ+ !ـ	�ـXـ� �ـ"  

�@، ه�	ن �ی�وی( ا�ـ� 
ـ� در  
ـ	ت   ـ	ر از اUـ�ـ'ـ	% 
ـ� ��ه� ��
ـ	   ـ\ـ� % ـ	% Iـ �X\�	ن و 
	ر��ان 3	 �
ـ	یـ(   Bـ� �( و �,ـ	ب، از %	B@ی�ا
ـ�� در   ا!��	U	ت <�ه�J( و هـ�
دا��J	$ 3	 د<	ع از �Pیw زی�ـ�  
ـ	Dـ	�ـ�ـ� ا�ـ�  kـ . و �t �ی�ا�	ت %

ــ�̀ــ و !ــ�ش   ــ�
ــ� ایــ= ! در �
  jر�� و ]ـ	
��را�Jی� �ی�و� 
ـ	 �ـXـ	ر   ـ�ار دارد 
ـ� % ( �X�	!

�Xـیـ�ـ�، �ـ�ـ�Lـ� �ـt ��ـ\ـ;  " 
ـIـ  ا�ـ	�ـ( در  "  �	�ـ�  Dـ�د �

IU` را�@ن !�*�ر� ا��f( %ـ�  
 .��)Xی� <X\( دا��� ا�� 

ـ�Kـــ�    ـ	ل <ــ اول �ـــ� ا��ــ
  sــK =ایــ 	ــ ــ�ــ�ــ( ا�ــ� 3 ــ� �ــ[
ــ�ــ(   ــ\ d ــ�� ــ�ا% /زادیــAــ�اهــ( و %
ــ	ل در   Xــ�ــ( <ــIــ ــ	� � Wــ�ا� ایــ %

ـ�ان   ـ	�ـ( ای �>" ده( /ی�ـ@$ �ـی
ـ	یــ@ از ایـ= �ـ�ــ�  .  /�ـ	د$ �ــ�د  %

ــ( 
ــ	ر�ــ�ان   )ــ@یــ�ــ( و !ــ*ــ	�
ا��W	د$ 
�د و ا3ـPـ	د و �3ـ>ـ"  

ـ	ر�ـ�ان و هـ�ـ� �ـ�د�ـ( 
ـ�  
درا���h	ر و �	%�ا%�� �XW( �ـ@ار�ـ@  
ـ�ش   را P3>یـ; %ـAـ�ـیـ@ و ��ـ�

%�یx$ %	ی@ %� ای= 3	
ی@ 
ـ�د  .  داد 
ــ�ــ( هــ	�   ـ̀ـ ��ــی IــU 	ــ� %ــ

!ــ�ــ*ــ�ر� ا�ــ�fــ( و <gــ	�  
ــ�   ــXــی ــ�) ــ@ � ــ@ی اUــ�ــ�اFــ( !
ــ@3ــ�� %ــ�ا� ��ــ�ــ�ش   U	ــ��
�	رز$ !ـ*ـ� �ـ�ـPـIـt �ـ	Dـ�ـ=  �

�X	ر   " �L��� و �ی�X�  "  ر	ـ و 
ـ�
زدن %E�A !�ـ*ـ�ر� ا�ـ�fـ(  

ـ�،  .  <�اه; �@$ ا��  �'A�� ر�R%
ــ�Kــ�ــ( ا�ــ� %ــ�ا�   اول �ــ� <
ـ�ش   P3>ـیـ; ا3ـPـ	د !ـ*ـ� ��ـ�
ـ�ا�   ـ�اFـ	ت % ـ	ت و اUـ� ا�U'ـ	%

<��K( ا�ـ�  .  ا<�ای  د����ده	 
ـ�ا� /زاد�   ـ	رز$ % �!*� �I3ی� �
ـ	ن   ـی 
	ر��ان ز�@ا�( و ه�ـ� ز�ـ@ا�

ـ	�ـ(  ــ�ا�  .  �ـی <ـ�Kـ�ـ( ا�ـ� %
ـیـ� �ـ,ـ	زات   ـ�اض Uـ\ %�w اUـ�
ــ= /دم 
�ــ(   ــ@ام و �ــ	�ــی Uا

 )�f�.  !�*�ر� ا  �ـ�ا )�K�>
ـیـ@ و   %�ا� 3	
ی@ %� %�ا%�� %( )
�ــ�ط زن و �ــ�د و ��ــ�ــ�ش  
�	رز$ %�ا� اL[	ء �U\( �,ـ	ب � .

<��K( ا�� %�ا� اUـfم ا�ـ�!ـ	ر  
U\ی� هـ��ـ��ـ� 3ـfش !ـ�ـ*ـ�ر�  
ا��f( %�ا� دا�= زدن %� �Wـ�ت  

 )�در یـE  .  ه	� )��( و �^ه
ـ�ا�   
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 !���ی	Lی�; و ره	ی( ا��	ن 
 
 !ز�@$ %	د اول �	$ ��  
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	ر�� 

��@ ���gن /�*	 از !	�` ����� �#	3. 

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

    !���������ن �	����
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 �� = در ای�ان ٢٠١٥اول �
  wــ�ایــ �ــ�ان هــ;  ا��ــ	ل در ای

ـ�اFـ	ت  .  
	�W�� f	وت ا��  �Uا
ـ	ران   ���B ،ن	�\X� ،ر��ان	
و�ی+ 

ـ	ن �ـ	ل     ٩٣ و %	ز����J	ن در B	ی
ـ�ـ� �ـ@ن   و ه�{�ی= از �ـ� �ـ�<

  ٩٤ ای= ا��UاF	ت در اوایـ" �ـ	ل  
ـ�اض �ـ�ا�ـ��   و %Aـ'ـ�ص اUـ�
ـ�   �X\�	ن %� وXFی� �Xیـ�ـ�ـ( %
ای= ��ایW�� w	وت ��اهـ( �ـ(  

ـ	  .  ده�@  از �dف دیJـ� !ـ	�ـXـ� %

ـ� !ـ�ا%ـ(   �3 sیXF )���<�
%� �fgXت 
	ر��ان �@ارد و در  
ـیـ�   �I	%" ر)ی` %ی= اD )\\�Lـ�د �
ـ�و�ـ�  . !	م زه� �ـ� 
�ـیـ@$، رو%

ـ�ـ@   
	ر��ان 
� %�A%ـ( �ـ( دا�
�	ر� 
� %ـ� /�ـ*ـ	  �
f> �یXFو
��وع 3ـPـ�یـ�ـ*ـ	 و   	% $@��P3ی" 
ـ\ـ( و   ـ\ �	!�ا!�#( ه	ی( %ی= اLـ�
ـ�   ـ	زل ��ـ@$، % ـ	 � ه��� ا� %� /�*
ـ�اFـ	ت Dـ�د،   �Uت ا@�و�X� و 
�" از و ]� %X@ از �3ا<Iـ	ت  ( �[
ـ	ت   �ـ L	ـRه��� ا� ا<ـ�ود�ـ@ و �ـ

 @�
ـ�  .  �Dد را ��Rح �(  ـ�ا% در %
ـ�ژ� ه�ـ�ـ� " �X	ر �>���   ا�    ا�

 ��	� ;\�� t�  "  د	ـ 
	ر��ان <�ی
�Xی�� و ���Lـ� �ـt  " �( ز��@  

 ��	� ;\�� "! 

 

 او��ی%<
ـ	   ـی ��ایw �ی	�( �	
; %� د�
ـ	د�   <X	Lی= و ا
�یـ�ی�ـ�ـ*ـ	� زی

ـ	 �ـ@ا)ـ"  ( را %� <>ـ� وادا�ـ�ـ�   ی

ـ� در  )  ]�ی= %� ��Q �( ر�ـ@ 

ـــ�   ـ	$ � ــ ـــ�  ٢٠١٥ اول � [ ،
ــ	یــ@ در اوLــ�یــ�   ــ	یــ( را % ]ــیــ�ه

̂ا�ــ�  ــ�ــ   .  �ــ ــ� ــ	 در ! ــ�ا� � %
  E%ـ� یـ 	ـ 
	ر��� ای�ان او�Lی�*

ــ	   ــیــ; % Iــ ــ	ط ��ــ� �ــ ــ	 در ار3 ــ� Xــ�
ـ�ار   ـ	�ـ( ) ـ�ـ*ـ	 در %ـXـ@ !ـ* اوLـ�ی

 .دار�@ 

ــ�د�   ــ; %ــ�د�ــ( � ــ�ــ� �ــی
دار� %� اوج 
h	<ـ� Dـ�د    ���	ی� 

ر�ی@$ و دD	L� %�ا� KfDـ( از  
ـ�ار   ای= وXFی� در د�ـ�ـ�ر روز )

ا
��ن دیـJـ� هـیـb  . ��<�� ا�� 
/دم �ی	�( !@� %� <>ـ� 3ـfش  

̂ا��= ه�� 3ـAـ; �ـ�غ  ـ	یـ     و � ه
ـ	ر$ دوLـ�   در ��@ دD	L� دادن دو%
ـ	ر$   در ا)�'	د و ی	 %��ـ�دا�ـ@ن دو%

داUـ  و  .  ا)�'	د 
ی��� �ی�ـ� 
3ــWــ>ــ� دا�Uــ( 
ــ� !ــ�#ــ( از  
�ی��; 
	ر��
  ���	ی� دار�  

هـ�ـ� از  .  ا��، در �	ل زوال ا�� 
��ر از �یـ�ـ�ـ; �ـ��ـ	یـ� دار�  U

ه	ی�ـ	ن هـ;    ز��@ و f3ش   ��ف �( 
��ر ا�� U =ن دادن ای	ز�	�در . 

ـ�ـ; 3ـfش   W� �
در ای�ان ه; 
ـ� و Uـ�ـ�ر از   %�ا� یE د�ی	 %*�

دار� �h" ه� !	� دیـJـ�    ���	ی� 
ــ=   ــXــ	Lــی ــ�!ــ� < د�ــیــ	 �ــ�
ــ� 3

در  .  
	ر��� و ا!�ـ�ـ	Uـ( ا�ـ� 

ـ�ـ*ـ	� �ـAـ�ـ�   Uی= �ـ	ل اوLـ�ی
ــ�ر   ــ� در د�ــ� ــی ــ	�ــXــ� ایــ�ان � !

ـ�ـ*ـ	  .  ه���@  یـ>ـ( از ایـ= اوLـ�ی
�	رز$ %�ا� P3ـ�ـیـ" د�ـ�ـ�ـ�د�  �

ـ�اFـ	ت دو �ـ�   
� اUـ� ،)W<�

	ر��ان ��ل /ن %ـ�د$   ���^� $	�

ـیـ>ـ	ر� در  .  ا��  در Uی= �ـ	ل %
ـ�ـ�   L	ـRـ�ـ@ و �ـ
ای�ان %ی@اد �( 

	ر و ی	 %ی�� %یـ>ـ	ر� �ـ>ـWـ(  
ــ	رز$   �ــ*ــ	� �ــ ــ�یــ� Lــ� اوJــ از دی
�	ت اول �ـ	$ �ـ�  L	R� ر��ان و	



	ر��ان ای�ان ا�� . 

ــ�ر�   ــ* ــ� ــ= �ــ	ل ! در Uــی
ـ� 
ـ�د$    ا��f( ز�@ان  B یـ  را	ه

ا�� از <X	Lی= 
	ر��� 
ـ� %ـ�  
د��	ل �Fب و ��; و �>ـ; �ـfق  

 $@�Dـ	3ـ�ـ� دادن  .  ا�ـ@   راه( ز�@ان 
ــ�   Jو /زار از دیــ �ــ� ایــ= اذیــ%
ـ�ـ  
ـ	ر�ـ�� در   او�Lی�*	� !ـ�

هـ� !ـ	  .  اول �	$ �� ا��	ل ا�ـ� 

� K@ای�	ن %��@، اfUم �Dاهـیـ;  

�د 
� ، در ای�ان 
	ر��� 
ـ�  
ـ�ـ� 
ـ�د$   L	ـRـ( �ـWد �ـ>ـ����د

 !ا�� را �fق �( ز��@ 


	ر��� ای�ان �ـ�]ـ�    ��!
ـ� <�ــ	ر �ــ�
ــ�ب   ـ�ا
ــ�ــ@$ و زی B
ا�� ا�	 در اول �ـ	$ �ـ� ا��ـ	ل  

ا� رادارد    �3ان �Dد��	#( �	ی�ـ�ـ� 

� ��	ن ده@ %یـ  از �ـ� دهـ�  
ـ� 
ـ�دن ��ـ�ـ�ـ�   ـی Iـ 
�ب و <��

�@ و از    %�U�� ��ا���� ا���
3	ب و �3ان %ی	�@ازد و ه�{�	ن در  

ــ�ــ�و� ا�ــ�  ــ   .  �ــ	ل Bــی �!ــ�ــ
ــ�ان، %ــAــ'ــ�ص در   ــ	ر�ــ�� ای 

ــPــ�ل و ��ــ	س   ــ� Bــ� 3 IــRــ �ــ�

�3ا�@ ]�; ا�ـ@از و    D	ور�ی	�� �( 
ـ	   ـی ـ� د� ـ�ا% ـ	و3ـ( در % Wرا$ �" ��ـ

ـ�ار %ـ@هـ@    ٢٠١٥ اول �ـ	$ �ـ�  .  )
�( �3ا�@ ��/r	ز ای= ]�; ا�ـ@از  

 @�	%! 

 اول �� دو ه�ار و @��د=
 

  1 از صفحه 

 

 

;Oر&�ل ��ا ;�>-  وا�4 &ی�= ی�&Q '���ا�ت �</م ا��اهیP زاد= ر6

ر�� ز��ا�; 'زاد �ی� ��دد�    
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ـ�ـ@�ـ	ن  " ]� 
�	�( ه���@؟   ��	ی
 E�	%   ن	ز�ـ	ـ�و  	%ـ�رگ    ه �	هـ

ــ�ــ�ا$   ــ� ه ــJــ�    ١٢ % وزیــ� و دی
" �I	�	ت ار�ـ@ از �ـ�ا�ـ� !ـ*ـ	ن 


� )�ار ا�ـ� UـIـ" هـ	ی�ـ	ن را  
ـ	 %ـ�    ـ	<ـ�ـ=  "  رو� ه; %�ی��@ 3 ی

ــ"   را$  ــ( %ــ�ا� <�ــ	ر %ــ�    � هــ	ی
ــ�Kــ�   ]ــ	Lــ   > sــ�
ــ	،  ــ	 و    ه ه

%���@ و  ..."  ��ا�+ ر�@ ا)�'	د� 
ـیـ=   ـ�ـJـ�هـ	 " ه�{� Wـ�  ... ایـ= �ـ%

ه��ا$ %�ر�( Bی��<� 
ـ�ـ��ـ( و  
ــ�ــ   ــیــ>ــ( 
ــ�    3 ــ� هــ	� ژ#ــ�Bــ\
�3ا�@ %� ای= Bیـ�ـ�<ـ� /�ـی̀ـ    �( 

 @� ."ز�@ را �	�" �Dاه@ 

ــ=   در dــ�ل �ــ	ل 
ــ; از ای
ـ�ان ار�ـ@ " ����*	�   " 3'�ی; �ـی

ــ��ــ�ار �ــ�ــ(   ــ	ن % ــ�ا�ــ� !ــ* در �
ـیـ�ـ�،  .  ��د  ��و$ هWـ�، �ـ�و$ %

  ،EـB س اfا!ـ ،EـB ا Zا��W�

ــ�   ــی r ، �	ــ ــ	�ــJــ* � Zــ�ا�ــ Wــ�ــ 

ـیـ=   ��X*@ه	، ����*	� �K@وق %
ـ	�ـ(،   ـ	�ـE !ـ* ا�L\\ـ( Bـ�ل و %
ـیـ� و اLـ(   
��Wا�Z داووس، �ـ��

��Wا��ـ*ـ	� %ـ�رگ و   �\Lا	�	�

ــ�  Jدیــ Eــ�]ــ
ــ	  .   ــ* ــ� هــ�ــ� ای
ـیـ� هـ;   �ـ	ر �ـ د���ر 
	ر�	ن %�ی

ـ�ـ= را$ " ا�ـ� و   ـ	< ـ	یــ(    �ـ"   /ن ی ه
هـ	، 
�ـs    %�ا� <�	ر %� ]ـ	Lـ  

 �K�>    د�	ا)�ـ'ـ @�ه	 و ��ا�+ ر
%� ه��ا$ %�ر�( Bی��<� 
ـ�ـ��ـ(  

ـیـ>ـ(    و �3   ـ� ـ\ B�#ژ �	ه ." ...
ـیـ�ـ	ت،   ه�ی�� D@ا ه; دود 3'ـ�

ـ� �ـ	$   ،@�ای= 3'�ی; �ی�ان ار
ـ\ـ(   �	ن را یE �3ی )\]���Uان 
ه; �ـ�ـ( 
�ـ@، %ـ� ]�ـ; 3ـ�د$  

ــ� و    ٩٩ �ــ�دم   درKــ@� ر<ــ�
����� %	رزش، 
� ز�@�ـ(  .  �ی�ود 

ـ�ار   ـ� ) ـی p	ـ �	 را %� �@ت P3ـ� 3
ـ\ـ�   �ـ	ل    ٣٦ داد، 3'�ی; %�ی	ر 3

در �ـ�ادLـ�پ    ٧ Bی  ��ان ��و$  
ــ�%ــ�   ــیــ,ــ� اش 3ــ, ــ� %ــ�د 
ــ�  �

� ه��ز 
� هـ�ـ�ز   @��	ر� ��D
ا�� ادا�� دارد، و /�Dیـ= pـ�ـ�ات  
ــ�   ــ�دم در ه /ن �ــDfــ( �ــ@ن �

�ـ� از !ـ*ـ	ن، %ـAـ'ـ�ص در  ��
ــ	�ــ� ا�ــ�  ــی ــ	ور� D ــ�Iــ Rایــ=  .  �ـ�ــ

ــ�   ــ�رژواز� % ــیــ	ز� 
ــ� % ا�ــ�
ــ�   d	ــ Aــ�ــ� �ــ� %ــ �ــ Lــ�دش داد$ اD

  �	Fـ\ـ>ـ� %ـ�    ٩٩ ر ـ	، % درK@ی*
ـ	�ـ(،   ـ	3ـ�ر� !ـ* ی�= یE دی>ـ�

� �ی��ا�@ ه�ـ� ]ـیـ� را �ـ�ف  
ـ	 دورهـ;   ـ	 
ـ�ـ@ 3 ]�@ روز �ـ*ـی
ـ	�ـ*ـ	� %ـ��ــ(   �ـ L ـ�ـ@ و ـ� ـ�ـ�ـی %
ـ	د�ـ	ر�   ��@ و Uـ>ـ�ـ*ـ	� ی�k%
ـ��ـ@، 
ـ�   �� در 3	ری� %Jـیp ا��%
�*	ی�	 ه; ��ی,� ای= 
��Wا�ـZ هـ	  
ـ� �ـ�دم و   ـیـ�ـ� 
ـ� %f> N��X�
ـ	ت 
ـ�ـ��ـ( در   ��( 3*@یـ@ �ـی

ــ�  ــ= ا� ــb  .  رو� ز�ــی در هــی

,	� !*	ن ای= ا�>	ن را <�اهـ;  
��( /ور�@ 
� ��	ی�@�ـ	ن وا)ـXـ(  
ـ�ا� دو روز هـ; �ـ@$   
	ر��ان %

 @���/�,ـ	 هـ; 
ـ�  .  دور ه; !�+ 
  Eــ ــ@ ی ــ( 
ــ� Xــ 
ــ	ر�ــ� �
ـ	   ـی �@ ��ی( د�	% �����ی�J( دا
رو� �ــ� %ــ�رژواز� Dـ�اب �ــ@$  

ــ=  .  ا�ــ�  ــ;، /Dــ�ی ــ= 3'ــ�ــی اوLــی
 . 3'�ی; /�*	 �Dاه@ %�د، ��
�ب 

ـ�ـ*ـ	  .  اول �� ��دیE ا�ـ�    3

	ر��ان 3ـ�ا��ـ�ـ� ا�ـ@   �
روز� 
ــیــ=   ــیــ�ــ� �ــ�اف %ــ� روز % %ــ� )

 @��
�ـ�
ـ�  .  ا�D )\\�Lد 3�@ی" 
ـ	 
ـ�ـ�ن (  در ه�ی= روز  ) از ا%�@ا 3

ـ�ـ�ا�ـ@   در %�ی	ر� از 
��ره	 �ـی

%� )ی�� ز�@ا�( �@ن ی	 از د�ـ�  
ـ	م �ـ�د  . !	ن %���ار
��@�ـ	ن 3ـ�

ـ�ا��ـ*ـ	� %ــ�رژواز�،   Wـ�ـ
ـ�ا�  %
ـ�ـ( و   ـی ـ�وهـ	� ا�ـ� ـی ه�� �3ان �
ـ	   B\ی�( دو�L*	 %�ی� �ـیـ�ـ��ـ@ 3
ـ�ا�   ا��ی� /ن �g3ـیـ= �ـ�د و %
ـ�وهـ	�   ـی اول �� �ی� هـ�ـ� 3ـ�ان �
ـ�ـ*ـ	 %�ـیـ�   Lدو Zـیـ ـ\ B ا��ی�( و
̂ار�ــ@ 3ــ,ــ�ــ+   ــ	 �ــJــ ــیــ�ــ��ــ@ 3 �

	ر��ان %� ��f� %���ار �ـ�د  .

ــ�ان ار�ــ@   ــیـ; �ـی ]ـ�ا 
ـ� 3'ـ�
ـ�ـ@ یـ>ـ( از �ـ�ا�ـ+ ر�ـ@   �یـ@ا�
ا)�'	د� �ـ�رد �ـQـ��ـ	ن ا3ـPـ	د  


	ر�ـ�ان  .  
	ر��ان ا��  �
]�ا 

ـ	یـ@ �ـ*ـ;   %� �U@� t( ه���@ %
ر�ـ@  .  /�*	 از ز�ـ@�ـ( داد$ �ـ�د 

ــ�رژواز� ��ــ	و�   ــ'ــ	د� % ا)ــ�

� �3	م Uی	ر 
	ر�ـ�  f> 	% ��ا
و %�ا� �g3یـ= ایـ= ر�ـ@ و ایـ=  
ــ	یــ@ ارزان و   ــ� % ــ	ر� 

ــ�، fــ>

ـ	�ـ@  ـ	�ـJـ�  .  D	��ش % ـی اول �ـ� %
ا��Uاض 
	ر�� %� ر�ـ@� ا�ـ�،  


�  �ی��د f> `!�� �
 . 
��Fـ�Uـ( 
ـ� ایـ= روز را  

�د$ !�	ر3( ا�ـ� 
ـ�   ���!�%

	ر�� ا�ـ,ـ	م �ـیـ@هـ@ و %ـ� هـ�  
�>ـ\ـ( �ـ@$ �ـ�ا�ـ; Dـ�دش را  


ـ�  .  �یJی�د  )�	�
ا�	 ه���@ 
ــ�ــ@ 
ــ� دوLــ�   ــ� ــیــ> Dــ�اهــ  �

ـ	ر�ـ� %ـ�   �
���Pم ا!	ز$ ده@ 

ــAــ�اهــ@   ــ@ ]ــ�ن �ــی ــ	%ــ	ن /ی Dــی
ــWــ( "  ــ� Kــ� �Dــ�دش را  "  �ــRــ	Lــ
" )�\U  "  ـ@ و'( bو هی @�
%ی	ن 

ـ	�ـ( در   A% ،)F�rـ'ـ�ص �ـی
ا�	 و)�( %ـ� 3ـ�!ـیـ�  . 
	ر �ی�� 
ـ�ـ( " ای= �dح   �� U )W�Kـ\L	R� "

�ی�kداز�@ �ی	�( �3ی= ره��ـ�دهـ	  
هـ	 �ـt    ا�ـ� دوLـ� : " را �ـیـ@هـ�ـ@ 

%�B	ی( ��ا�; روز !*	�( 
ـ	ر�ـ�  
را %� ر��ی� %��	��@ �ـ@ا)ـ" در  
ـ�   ـ�ا% 
	ر��� از ای�>ـ� در % ��@%
ــــ�د،   ــــ� � ـی ـ	]ـــ ـــ ــــ  � ــــ�ای ا<


	ه     tـیـ ـ	 ر) ا��ی� �[\( و ی
هـ	� ا!ـ�ـ�ـ	Uـ( %ـ�    �@ن ��	ی� 

ه	 ا!	ز$ %�B	ی( 3,�+ داد$ �ـ@$    /ن 
�ی�ـ( و  ��D Z� ع�� Eی ��ا

��د   ا��U	د %� دوL� ای,	د �( . " 
  �
ـIـ@ر  "  دو�L*	 "��\; ا��  �/

  Zـ*ـ�ـ�ـ@ �ـWـ� %ـ
IUـ" دار�ـ@ 
ـیـ@�   W� د ]ی�	��Uی�( و ا���D

�	ن ه; B	ر$ ��ـ_  !  ا��  "IU و
%��@ا�ـ�ـ� 
ـ� از ایـ= �ـ�)ـXـیـ�  

ا�	 ]�ا ��ـ( %ـ�  .  ا��W	د$ �>��@ 
�3>ـیـfت د�ـ� �ـ	ز Dـ�د�ـ	ن  
ه;، 
� )�ل �ی@ه�@ ]�ن ا��ـ	ل  
ــ	د$   ــ� ــ� %ــ� !ــ�ــXــ� ا< ــ	ر� 
روز 

ـ	د� و  " !�Xی� را %� �ـ�ا�ـ;   �Uـ
ــ	ز !ــ�ــXــ�  ــ	�ــ( �ــ� ــی هــ@ایــ�  "  �

ـ	�ـ(   ـ	% �ی>��@، ا!	ز$ �ـ�ا�ـ; Dـی
ــ@؟ 3ــ�س  ــ( دهــ� ــ� 3ــ�س از  .  �

�ی�وی( 
� ا�	م �ـ��ـ�م �ـ	ن را  
̂ی	ن ��ی( وادا�ـ� و Dـ�د   %� ه
Dــ@ا را هــ; 
ــ	ر�ــ� دا��ــ� و  

ــ	دا   �در �ــیــ	ن  " ه�ــ@ار داد �ــ

	ر�ـ�ان ا�ـWـ,ـ	ر� وا)ـ+ %�ـ@  ."

/�Dی= %	ر� 
� �3>یfت �ـ�دور  

ــ�ا�ــ�ــ(   !ــ�ــ*ــ�ر� ا�ــ�fــ( �
ـ�ا %ـ�   3�3ی̀ـ داد�ـ@، 
ـ	ر�ـ�ان /�
ـ	ر]ـ� �ـ��ـ�ـ�   B ی@�@ و�
Dی	%	ن 
ا� %� د�� ��<��@ 
� رو� /ن  
%� ز%	�( %�ی	ر �	د$ و )	%" <ـ*ـ;  

ـ	د زد�ـ@  ـ�ی �ـ	  ."  ���ی	Lی�; را <
ـیـ;،   
	ر �ی>�ی; 
� ز�@�( 
ـ�
ـیـ; 
ـ� 
ـ	ر   ز�@�ـ( �ـ�ـ( 
ـ�

ـیـ;  �
و در �ـ��ـ� ا� دیـJـ�  "  
ــ	رد� را %ــ� د�ــ�   
fــB )ــ�

ـ�   �X	ر �	�یW�ـ� را % �
 �>��

�@$ %�د   E� ن  " /ن	ر��ان !*ـ	

��یـ@  @P��  "!  @ـ�رژواز� �ـیـ@ا�ـ%

ـ	�ـ(   �Dا��� W�K( �ی��ا�@ �ـی
ــ	�ــ@  ــ�ــ� �ــ�ــ>ــ= % ــ�یــ= Dــ�ا� 3 .

ا<�ای  د����د �Dا��� ا� ا�ـ�  

� ���	ی� دار� را %ـ� ]ـ	Lـ   

 . �ی>�@ 
%	 و!�د ه�� ه; <ـ>ـ�یـ*ـ	 و    

ـ�ا��ـ*ـ	�   Wـ�ـ
3'�ی; �	زی*	 در 
%A'�ص در  ( �s\�A، %�رژواز�  

  Eـ� یـ
ـ�ان  
��ر� �	��ـ@ ای
�  <X	ل 
	ر��� و!ـ�د دارد  �!
و روز� �ی�ـ� 
ـ� �ـ�وهـ( از  

ـ�ـ@  از اول  )  
	ر��ان ا��Uاض �>�
. �	$ �� ]�ن d	Uـ�ن �ـیـJـ�یـ�د 

ـ�ـ@ در   ا�� 
ـ	ر�ـ�ان �ـ�ـ( 3ـ�ا�
�� از ایـ= 
ـ�$ Dـ	
ـ(  �� Eی
%	 ا��یـ� 
ـ	�ـ" دور هـ; !ـ�ـ+  
ـیـ�ـ�   ���@ و %�رژواز� �ـ	Fـ� �
��( یE �� ��زن %	%� در ایـ=  
ـ	یـــ@ و در   ـیــ ــ ـ	$ % �ـــ�رد 
ـــ�3ــ
ـ	م 
ـ	ر و   � �% �

��Wا��( ه; 

	ر��، �Dدش �3>ی" �ـیـ@هـ@،  
ـ	3ـfن و   از 
��ر� �	��@ ای�ان )
�>�,ـ� �ـ�ان �ـ>ـ��ـ� را %ـ�  
ـ�د، هـ�ـ�   ̂ی ـkـ �Uـ�ان 
ـ	ر�ـ� �ـی
%A	�d ایـ= ا�ـ� 
ـ� در�ـ  را  

ـ�ا��ـ*ـ	 و  .  �Dب <�ا ��<��  Wـ�ـ

ـ�ا�   3'�ی; �	زی*	� ���	�ـ�ن %
%�رژواز� �>; از ایـ= �ـ�ـ�ن %ـ�  
/ن ���ن <�ج را دارد، ]�ن �ـ�ـ(  
  ،Zـ
�3ا�@ از �ـ�، %ـ� )ـ�ل �ـ	ر

ـ	ر�ـ�   �I�d )�Xد ی�D =
��ر

%ـAـ'ـ�ص در ایـ=  . KfD( ی	%@ 
  �
ـ�� �ـAـ= در  "ای	م  ـ�ا% %	ز از %

، و اول �ـ� �ـ�ـ	د  " �ی	ن /�@$ ا�� 
 .وا)X( %�ا%�� ا�� 

    اول �� �0د ��ا���

 1 از صفحه 

 

;�I&گ �� ?0<�ر� ا��      !;%:B�B&�& د ?0<�ر�    !ز��= �
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%ــAــ�ــ( از    ١٨٣٥ در �ــ	ل  *  

	ر��ان ی>ـ( از �ـXـ	دن ذrـ	ل  

ـ�اض %ـ�    /��یـ>ـ	   ��_  در اUـ�
ــ�دن �ــ	Uــ	ت 
ــ	ر   ــ( % �Nــ�d

ـ�ـ@ و دوLـ� %ـ�    ا�U'	ب �(  
ـ�
  �% )���ـ	Uـ�    ١٠ �Dا�� /�*	 �

 . ده@   
	ر 3= �( 

ـ	 در �ـ	ل  *   
	ر��ان ا���اLی
3'�ی; �یJی��ـ@ روز� را    ١٨٥٦ 

�� روز 
	ر ه�� �	Uـ�ـ�  L	R� در
/وریـ" را    ٢١ !�= %Jی��@ و روز  


��@   ا��A	ب �(  . 

ــ�ــ	ل  *   �ــ	ر
ــZ در 
ــ	Bــی
ـیـ= �ـیـ�$ !ـ�ـ_  :  ��یـ@   �(  Lاو

ـ�ـ    �! @L�3 	<در /��ی )\D٨ دا  

	ر در روز %�د  �U	� . 

  *  $�J�
اP3	دیـ� �ـ�
ـ��  " 
ـ	  ــــ>ـــ ـ�ی ـ	ل  "  /�ـــ   ١٨٦٨ در �ـــ

 ��	�XR(    �ر ه�ـ	ـ
ا� در%	$ روز 
دو  .  ر�ـ	�ـ@   �	��U %�ـ'ـ�ی̀ـ �ـ( 

ــ�ــJــ�$ ژ�ــ�   
ــ�ــ� %ــXــ@ از /ن  Wهــ
ـ	�ـ�  ـ� XR( ل اول	ی���	ـ�    ا����
ا� 

��ـ� �ـ@$ %ـ�د،  �� Z
�3�w �	ر
از /�ـ,ـ	  " ر�	�@ 
ـ�    %�'�̀ی �( 

ــ	ن   ــ�یــ>ـ	 Dــ�اه 
ـ� 
ــ	ر�ـ�ان /�
ـ�ـ@،   روز
	ر ه�ـ� �ـ	Uـ�ـ� ه�ـ�
  Eرا %ـ� یـ �ـ�ـ�اD =ای $�J�

ـIـ� 
ـ	ر�ـ�   �ـ	�ـ( dـ �Dا�� !ـ*

در هـ�ـ	ن �ـ	ل  ."  
ـ�ـ@   3�@ی" �( 
  	gا� 	ر� %	ـ� از    ١٠ ��3 Wه�ار �ـ

Dـ�اهـ@ 
ـ�    
��J$ /�ـ�یـ>ـ	 �ـ( 
ـیـ"   ـ\ I3 �U	� �ر را %� ه�	
روز

 . %@ه@ 

ــ	رس  *   ــ	Lــ�    ١٨٦٧ در � ای
�ـ	Uـ� 
ـ	ر را    ٨ ای\��ی� )	�ـ�ن  

ــ(    �ــ(  ــ� دN#ــ\ ــ( % Lــ@ و را� �ـ̂ـ
. /یـ@   هی{�)ـ� %ـ� ا!ـ�ا در �ـ�ـ( 

  Eـــ� �ـــ ـ	� ـ	رDــ ـ�ان 
ــ ـ	ر�ــ 
ــ

�ر�یE در اول �	$ �ـ� هـ�ـ	ن  


ـ	ر د�ـ�    ٨ �	ل %X@ از   �U	�

��@   از 
	ر �(  . 

ــ�  *   ــی ــ�ــ�ن، د% ــ	�� !ــ�رج اد�
ــ,ــ	ران،   ــ	هــ	 و � ــ� ــ� % ــPــ	دی ا3

 ��	�XR(    ل	ـ� ��N	� +�,� �% ا�
<ـ@را�ـیـ�ن 
ـ	ر /�ـ�یـ>ـ	    ١٨٨٤ 

ـ�ـ>ـ� از اول    �(  ـ� ای %�د ���ـ( %
ـ	�ـ��ـ(    ١٨٨٦ �	$ ��   روز 
ـ	ر )

ـ	�ـ�     ٨  �XR( =ای �
�	U� ا��، 
ـ̀ـ �ــ(  ــ'ــ�ی ــ@   %ــ� رهــ�ــ��  .  ر�

ــ�  ــی Lــ�ا�ــ�یــ=     ــ� ــ�ر� ــ	ر، % 
هــ	� 

	ر��� /ن دور$ /��یـ>ـ	،   "<�3
ـ	یـ�   ـ�ـ*ـ	 �ـ� از ای= �Dا�� �ـ� 3
ـیـ� /ن   ـ\ U ـ� �>�د، %\>� �ـ@یـ@ا %

ـــ@  ـی ـــJــ ـ� ـــ�  .  !ــ ـ	دی ـــPــ ـ� ا3 ــ �ـ رهــ
ـ	   ـ	ن در �ـAـ	LـWـ� % 
���یـ�را��L
ـ	   روز
	ر ه�� �	��U هـ�ـ'ـ@ا %


ـ� 
ـ;    ر�	��  �W� 	</��ی �	ه

�دن �	U	ت 
	ر ی�Xـ( ا<ـ�ودن  

 ! %� �� �	U	ت و�JLد� 
	ر��ان 
،  ١٨٨٦ در روز اول �ــ�  *  
ـ�ـ�Uـ(    ٥٠٠  ه�ار ��W در /��ی>	 %


� در راهkی�	#ـ(، د�ـ� از  ( ��

	ر 
�ـیـ@ن، !�ـ= �ـ�<ـ�ـ= و  

ــ�$  ــی r  (  ــ�ان !ــ�ابDــ�ا %ــ� ایــ= <
�� داد�@ h� . 

  ٦ ،  ١٨٨٦ در روز ��م ��  * 

ـ� از 
ـ	ر�ـ�ان یـ>ـ( از   Wه�ار �ـ
 ��	Dر	
ـ	%ـ"     Iدر �ـ ��	ی>�ه	� 

  Eب �ـ	ـ'�Uل ا	در � ��	Dر	

ـ	ن یـ>ـ( از   
�ر�یE %� �ـAـ�

داد�ـ@    ره��ان 
	ر��� ��ش �ـ( 

� ا�U'	ب �>�ـ*ـ	 )'ـ@ وارد  
ـ	   ـ�ـ@ و % ���@ن %� 
	رD	�� را دا
�@�ـ@  )QWL ی�ن وارد ��اع%	'�Uا .

ـیـZ %ـ� رو� 
ــ	ر�ـ�ان /3ــ    ـ\ B
���د و ]�@ی= ��W را زDـ�ـ( و  

 . %�I" ر�	�@ 

ه	� 
	ر�ـ�� در    اP3	دی� *  
ــ��   ــ�اض %ــ� ایــ= و��ــیــJــی اUــ�
  Eــ�ان را %ــ� یــ ــ	ر� 
 ،Zــیــ ــ\ B
�ی�ی�_ %�رگ در �ـ�
ـ� هـ(  
ـ�ا� روز %ــــXــــ@   ـ	ر
ــــ� %ـــ ــ �

ــ@  ــ@� ــ�ا� Dــ�  .  <ــ�اDاوا tــ در د)ــ	ی
ـ	ن   �( در �ـی�% �
�ی�ی�_ %�د 
ـ�   Wی= �ـ@�[ �
 @� �,W�� Zی\B
ـیـ� زDـ�ـ(   ـ� � Wـ� 	ـ 
��� و دهـ*

 @�@�B\یZ %� 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ	ر�ـ�ان  .  
/3  ���د و ]�@ی= ��W !ـ	��ـ	ن  

 . را از د�� داد�@ 

یE �ی�ی�_ ا��UاFـ(  *  
ـ\ـ�ا
ـ(    ٥ %�ا� روز   �ـ� در �ـی

  Zـیـ ـ\ B ـ�
<�ا�Dان داد$ �@$ %�د 
3ـ= از    ٩ %� /ن ه; ��\� 
ـ�د و  

	ر��ان را %�I" ر�	�@  . 

3ـ= از    ٧ داد�	$ ��	ی�ـ(  *  
ره��ان 
ـ	ر�ـ�ان را %ـ� اUـ@ام و  

ـ	    ١٥ یE 3= را %�   �ـ	ل ز�ـ@ان %
]ـ*ـ	ر  .  ا�U	ل �	)� �P>�م 
ـ�د 

ـ�ان در روز !ـ�ـXـ�   �ـ 3= از ای= ره

ـ�    ١١ ��Xوف %� !��X �ی	$   ���ا�ـ
. %� دار /وی�Aـ� �ـ@�ـ@   ١٨٨٧ �	ل  

ـ�ـ"   Iـ یE 3= را B\یZ در ز�ـ@ان %
�>; اU@ام دو 3ـ= دیـJـ�  .  ر�	�@ 

�Z ا%@ I3\ی" ی	<� � �% . 

ـ	�ــ@ار    ١٨٩٣ در �ـ	ل  *   ا�ـ�
ـ�ا�ـ(   !@ی@ ای\��ی�، در یE �ـAـ�
  E$ ای= ا<ـ�اد یـ	داد� �
 �W�
ـ�ـ*ـ	   �zd�3 %�د$ و هی{>@ام از ای
در ا�@ا�D= %ـ�̀ـ �ـ�
ـ� �ـ>ـ�د$  

3ـ=    ٣ او در یE <ـ��ـ	ن  .  %�د�@ 
 . %	)ی�	�@$ را /زاد 
�د 

ــ	ر  *   
ــیــ�ن  
ــ�ــJــ�$ <ــ@را�
ـ�   �روز    ١٨٨٨ /��ی>ـ	 در د�ـ	�ـ

  OـPـ�ـ� را %ـ� %ـU	ـ� �ر ه�	

̂ارد   �ــــ(  ـ�$  .  �ــــ ـ�ــــJـــ ایــــ= 
ـــ

ــ�  ــXــ�ــ	� Rــ ـ̀ـ    ) ــ�ی ــ' ا� را %ــ�
ــ	$ �ــ�    �ــ(  ــ	�ــ@ 
ــ� از اول � ر�

ــ( در    ١٨٩٠  ــ�� روز 
ــ	ر )ــ	�
ـ	�ـ@، و    �	U� �(   ٨ /��ی>	   % ٤  

ـ�ـ" از /ن   ـیـ= ) k�
روز را %��Xان 
روز 3ـ�Lـ@  :  
ـ�ـ@   روز ا��A	ب �ـ( 
  =�J��  ٨٩ <ـ�ریـ�    ٢٢ ( !�رج وا

ـIـfل /�ـ�یـ>ـ	 از  ) ٩٠ و   ، روز ا��
  Zیـ\Jو روز  )  ٨٩ ژا�ـ�یـ�    ٤ ( ا�

ـ�ـ�  ( 
	ر�� در /��ی>	   ��اوLی= دو
  ���	�k� از اول �ـ�  ).  ٨٩ "�( 	3


�kی= <��د$ 
ـ	ر�ـ�ان    ٩٠  Eی

�@   را %�ا� ای= روز /�	د$ �(  . 

ـ	ل  *   ـ	�ـیـ�� ـ�� ـ� 
��J$ اول ا�
ــ@$   ــ�ــ	یــ� ــ�ا�ــ� � D ــ� ــ	% ــ� دوم %

	ر��ان <�ا��� 3'ـ�ـیـ; �ـ�<ـ�  
�� روز 
ـ	ر  L	R� �% روز� را �


ــ	ل   ــ�ــ� در � U	ــ   ١٨٩٠ ه�ــ� �
 @�
<���	د$ /��یـ>ـ	 از  .  ا��A	ب 


��D $�Jا�� 
ـ� روز اول �ـ�  
ـ	 
ــ	ر�ـ�ان /�ـ�یـ>ــ	    ١٨٩٠  را %

ــ�د  ــی Jــ�$ ایــ=  .  !�ــ= %ــ Jــ ــ� 
و 
̂ی�<�  B را ��ا�Dدر . 

  *  Zــ
ــ�ر �ــ	ر دDــ�ــ�  ( اLــ�
 Z
%ـ�    ١٨٩٠ در �	ل  )  
	رل �	ر

ره�� <@را�ـیـ�ن  ( �	��#" �	��kز  
�ـ�ی�ـ@    ا� �ـ(   �	�� )  
	ر /��ی>	 

و Bی	م ره��ان 
	ر��� �	Fـ� در  
  @L�3 =�! را    ٧٠ Z\Jا� )JL	�

��( %� ای�>�، 
	ر��ان /��ی>ـ	  �
ـ�   %�ر���ی= �*ـ; را در 3ـ�د$ �ـی
�@ن ��	رز$ %� �� روز 
	ر ه�ـ�  

 ��� . ر�	�@   ا�@ را �(   �	��U دا

ــ	$ �ــ�  *   ــ� روز اول � ــ�pــی 3
ــ(    ١٨٩٠  ــ	رزا3 �ــ� �ــ %ــ� رو�ــی

ـ	ن UـQـیـ; %ـ�د 
ـ�   
	ر��ان ]�
ـ	ل دوم   ـ	�ـیـ�� ـ�� ـ� 
�X% $�Jـ@� ا�
ـ�ـ�ان روز   X$ �ـ� را %ـ	روز اول �ـ

	ر�� %���ی@ و از /ن %ـ�   )�	*!
  wــ�ـ� ایــ= روز 3ــ�L	ــ %ـXــ@ هـ� �

	ر�ـ�ان در �ـ�ا�ـ�!ـ*ـ	ن !�ـ=  

��د   ��<�� �(  . 

روز اول �	$ �� در /��ی>ـ	  *  
 !روز 
	ر�� �ی�� 

 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
ـ	ر در �ـ	ل   ای= �R̀\ اوLی= %

ـــ�    ٢٠٠٥  ـ�ی ـ	ن  " در ��ــ ــ ـــ�ا� !
، ویx$ �	�ـ�  ١٩٠ ��	ر$  "  آ���ی�� 

. اول �	$ �� /ن �ـ	ل ]ـ	پ �ـ@ 
ه�	ن �	ل �W� \̀R'" دیـJـ��  

��	یـ  �'ـ�ـ;  ((" را P3� ��Uان  
ـیـ=   ��I آ	ر�� %�ا� از %d ��ا�D

ـ	3ـ(  Iـ �ـ	ر$  "  %�دن اf�D<ـ	ت dـ در%
ـیـ@ایـ  اول �ـ�  B )ـJـ��ـJ[ ((

ـیـ�ـ�   ـ	ر�ـ� آـ�ـ�� %�ا� ���یـ� آ
ـ	ر$   /ن    ٨ Q�3ی; آ�دم آـ� در �ـ�

 @� . ���ی� ]	پ 

�� روز� ��رگ�� �� � اول ��، 

 ��]Kا �K	� 

 

�S 4:ی/; ا	�ی( ��ی0; -ه�خ ز��; � �0 ?�ا4;T ;ی�I� �0 � 

ر�� ز��ا�; 'زاد �ی� ��دد�    



�����
1394ارديبهشت  1 
	ر��   6 

%	 ����ش ا��UاF	ت 
ـ	ر�ـ��  
ـ�ا� Dـ�ا�ـ� ا<ـ�ایـ    %  �و !�
  Eـ�دیـ� 	ـ % $xو %ـ�یـ 	دهـ����د
ـ	�ـ( 
ـ	ر�ـ�   �@ن اول �� روز !*
ـیـ= و   L	ـ X> ر و 3*@ی@ %� رو�	�>
ره��ان 
	ر��� �@ت Bی@ا 
ـ�د$  

ـ\ـ( از  .  ا��  �در اUfdی� ه	� )
ـیـ;    ٦ K@ور   �	ل و �ـ� �ـ	ل و �

ــ�ان   �ــ ز�ــ@ان %ــ�ا� دو 3ــ= از ره
ـ�ان   �ـ �ـ@$ و ره ��D	��
	ر��� 

ـ� �ـ�    ٤٠ ��dـ	ر   هـ�ار ا�gـ	 %
ـ�   WـX، !ـ	ده����ا<�ای  د ��ا�D
QUـیـ; زاد$ و !ـ�ـیـ" �ـPـ�ـ@�  

ه�{�یـ= در ایـ=  .  ��ارش 
�دی; 
ـ� رو�   ـ�ـ(  % �@ت <�	ر��ـJـی
%*�	م ا%�اهی; زاد$ از ]ـ*ـ�$ هـ	�  

ـ	ر�ـ�� در ز�ـ@ان   $@� ��D	��
ـ�ـ�   Wو ��ـ( در هـ ��ا $@�وارد 
اDی� هـ�ـ�ـ� و B�ـ� او را �ـ�رد  
ـ�ار   ـ	ز!ـ�یـ( �ـ@یـ@� ) 3*@ی@ و %
ـ	م را   ـ� داد$ ا�@، 3	 از ای= �dیt %ـ*
ـ�ار دهـ�ـ@  ـ�� ) ـیـ�ـ� . در <�	ر %

  aاز 3ـ@ار 	ـ ـ�ه ��F= ای�>ـ� Dـ
ـ�اهـیـ;   %	ز!�ی( !@ی@� از %*�	م ا%

 . زاد$ �>	ی� دارد 
 

ـ�   ـ	ر زی �Dو$ %� ای= ��ارد اfU
ــ;   ــ� <�ــ	رهــ	� رژی ــ�ط % �ــ�%
ــ=   ــXــ	Lــی ــ( %ــ� رو� < �fــ ا�


	ر��� در دو ه��W اDی� ا�� .  
 

ل *	 ;>1�ری��ار ��7ا
ر��� راه; ز��ا�; -�� 

ــ	ل     Xــ*ــ( <ــ ــ\ Lــ@ا �ــ U ــ�ار �ــ ری
ــ�   ــ� ــ�ــی 

ــ	ر�ــ�� و gUــ� 

ه�	ه�J( %�ا� 
�E %� ای,ـ	د  

	ر��� روز ی>���ـ�   �	*\<�3

ــ= �ــ	$    ٢٢  !ــ*ــ�    ٩٤ <ــ�وردی
ا!�ا� �>; یE �ـ	ل ز�ـ@ان %ـ�  

  ��X�ا�g	ر و �Zk %ـ� ز�ـ@ان    ٤ 

�� ���@ج ا��I	ل ی	<� �� . 

 
��ت �زدا-� ��رش 

��0ی� -� =� Vی =�/��� 
ـ	ل   ـ�ـــ@$ <ـــXــ ــ�رش %ـــAـــ�ــ 

ــ�   ــ� ــ�ــی 

ــ	ر�ــ�� و gUــ� 
ه�	ه�J( %�ا� 
�E %� ای,ـ	د  
ـ�ـ@ج   
	ر�ـ�� در �ـ� �	*\<�3

ــ>ــ(    ١٦ روز   ــ�دی ــ@ در � ا�ــWــ�
ـ�ـ(   ـی ����3  L�w �	��ران ا�ـ�
ـ	   �ـ@�ـ@ و %ـ� �ـ>ـ	ن � ��%	زدا
  Eیـ 	ـ �ـ@ و 3 "I��� )��\X�

ـ�ـ�د  ـ�� � �/Dـ�یـ=  .  �	$ از و� Dـ
ـ�ار   �� ای�ـ>ـ� ادار$ اdـUfـ	ت )D
ــ	$ دیــJــ�   ــ	زدا�ــ� و� را یــ>ــ� %

Nزم %ـ� ذآـ�  .  �3@ی@ 
ـ�د$ ا�ـ� 

�رش %ـAـ�ـ�ـ@$ ]ـ�ـ@   �
ا�� 
ــJــیــ�� در   ــ" از د�ــ� �روز )ــ
ـ	ن ر!ـ	یـ( 3ـ*ـ�ان 3ـPـ�   %ی�	ر��
ـ�ـ�   ـ�ار �ـ�< ـ\̀ـ ) �U" !�ا�( )
ـ	Lـ,ـ  و� را   Xـ� E��B د و�%
ـیـ� هـ	� روزا�ـ�   L	ـ Xـ( <ـD�% از

ــ�د  ــXــ	ف 
ــ�د$ % ــ�  .  � �%ــ	زدا
ـ�ـ�ا�ـ@ %ـ� و� /�ـی̀ـ   
�رش �ی

 @��% )�	!. 
 

ل �ر��� *	 ;Oدم $��
در ادار= �ر &//�ج در 

زدا-� �:� �ی��د� 
�ـ�  ��<ـ�وردیـ=    ١٩ روز ]*	ر

�Q	م K	د)( <X	ل 
	ر��� و از  
ـ�ا�   
�ی�� ه�	ه�Jـ( % �	gUا

�E %� ایـ,ـ	د �3ـ>ـ" هـ	�  
ـ�ـ@ج %ـ�   �� �*�
	ر��� 
� در 
ه��ا$ ه���ش در �	ل ��ار �ـ@ن  
%� ا�%�3�( 
� Uـ	زم �ـIـ� %ـ�د،  

 @�ـ�� در  .  د��Jی�  �و از او Dـ
 . د�� �ی�� 

 
ل �O�1 $��0 و ا�ی�ا

�; دو 	*ل �ر��� �-
= Y�4  ٥اهX &//�ج �� �

I- ���6ق  ٣٠�*�ی�� و 
 � ,�م -���

ــ\ــ� Kــ�ــ@� “ Lــ�  “  یــ@ا�	ــ روز�
ـ�   ـی �J	ر ه��W �	�� دی	ر 
*= و د%
ـ�ـ@ج %ـ�   �	زان �ـ�D )W�K =�,ا�

ـ	�ـ( ” ه��ا$   ��ـ	زرس ایـ=  “  ا)�	ل  %
ــ�   �ــ Xــ�ــ	$  ١٠٦ ا�ــ,ــ�ــ= در  داد�

�ـ	�ـ@  ” !�ای(، از�ـ�� )ـ	Fـ(  
اDـfل  " %� ا3*ـ	م  “  �\R	ن /ب 
�	ر 

 ;Q� و    ٥ %�  "  در Zـ�  ٣٠ �ـ	$ �ـ
�fق �P>�م ��دی@�@ 
ـ�   �%�F

� در �ـ	ل �ـ	Fـ�   L̂ق ا�> ;<�

ـیـt    ٥ %� �@ت   ـ\ X3ـ �ـL	� �% ل	�
�ــWــZ ایــ= �ــ>ــ;،   .در/�ــ@$ ا�ــ� 


	ر��ان ا�ـ� و   "
 �% )F�X3
ـ	   
	ر��ان و <X	Lیـ= 
ـ	ر�ـ�� %
ـ�اض   ��ر Dـ�د اUـ��B �	ی� ه�	ی%
ــ�یــ� اUــfم   ــ�% Dــ�د را %ــ� ایــ= %

 @��� . دا
 

ل �ر��� *	 V0/-�3 ;17
از -<� ��ی�ان �� &� &ل 

 ز��ان � ,�م -�
ــ�ــE <ــXــ	ل   ــ( Dــ��ــ� Uــ\


	ر��� �*� ��ی�ان ZB از   ٧٠  
ــ	زدا�ــ� و �ــJــ*ــ@ار� در   روز %

ـــ�ل  ـ\ ـ�اد� ادار$   �ــ ـــWــ ـ	� ا� �    هــ
ـ�ـ@ج، در %ـ*ـ�ـ=  �ـ	$    اUfd	ت �ـ�

ـ�ـ@ Uـ�ـ��ـ(   �ـ�ـ� %ـ� % �	ل �̂ـ
 @� "I��� ی�ان�� �*�ایـ=  .  ز�@ان 

�ـ�ـ� در   <X	ل 
	ر��� ه��W �̂ـ
!\�� داد�	ه( Dـ�د در داد�ـ	$  
�*� �ـ�یـ�ان، %ـ�   )�f�ب اfIا�

ــ	م   ــ	م و  " ا3ــ* Qــ� �ــ ــی ــ\ U ــ� ــی ــ\ �ــ 3
ــ	 یــ>ــ( از ا�ــ�اب    هــ�ــ>ــ	ر� %

  ٣ %ـ� 3ـPـ�ـ"  "  �A	sL �>ـ��ـ� 
Uـ\ـ(  .  �	ل ز�ـ@ان �ـPـ>ـ�م �ـ@ 

  ،Eـ����D ـ� و دارا�    ٥٢L	ـ�
او از  .  <ـ�ز�ـ@ ا�ـ�   ٣ ه�ـ�ـ� و  

<X	Nن �*� ��ی�ان ا�ـ� 
ـ� در  
،  ١٣٩٣ 3	ری� ه��; /ذر�ـ	$ �ـ	ل  

ـ	س �ـAـ'ـ(   �ـ L �	ی�وه� w��3
ـ	ن �ـ�یـ�ان   ادار$ اUfd	ت �*ـ��ـ�

�@$ ا��  �� .%	زدا
 

'رام و 	�اد ز��� دو 	*ل 
ر��� &//�ج �زدا-� �

���- 
ــ�   �ــ   ٢٥ �ــ*ــ� روز �ــ� �ــ�

ـ	$  ـ�وردیـــــ= �ــــ /رام    ١٣٩٤ <ــــ
ــ��   ــ	ر� 
ــ	ل  Xو<ــ�ادز�ــ@� دو<ــ
ـ	 یـ�رش �ـ	�ـ�ران   �*� ���@ج، %
ـ	زدا�ـ�   �	س �A'( %� ��ـ�ل %L
ـIـ"   ـ� ـ\ـ��ـ( �ـ� Xـ�	ن �	و %� �>

 @�@�. 
 

4�� � �0د� �Eاد در 
 &//�ج د&%\ی� -�

ـ	�ـــ@    ٢٩ روز   <ــ�وردیـــ= �ــ

���Pد� �xاد <X	ل 
ـ	ر�ـ�� و  
ــ,ــ	د   ــ� %ــ�ا� ای ــ� gUــ� 
ــ�ــی
ـیـ>ـ�   L	ر��� در �ـ	
 �	*\<�3
%�ا� �Dی@ �	ن ر<�� %�د از �ـ��  

 @� �� . �	��ری= ا��ی�( %	زدا
 

 X� 0;، د�ی�-17ی�6 ه
ز�ن �*01ن ای�ان &

زدا-� -�� 

ـ�ـــ� روز   ـ�وردیـــ=    ٣٠ Kــ <ــ
U\ی�F	 ه	��( ��,ـ	�ـ( gUـ�  
ـ\ـ�ـ	ن   X� ن	ز�	� ��
��را� ��

ـ	زدا�ـ� �ـ@  در هـ�ـJـ	م  .  ای�ان  %
د��Jی�� U\ی�Fـ	 هـ	�ـ�ـ( در  
�@ر�� %�د و ه��� و� در Bـ(  
ـ�   �ورود �	��ران %� ���ل %� او Dـ
�ی@ه@ و و)�( U\ی�F	 %� �ـ�ـ�ل  
ـ� و راهـ( ز�ـ@ان   �( /ی@ د��Jی

ـ�Fـ	 هـ	�ـ�ـ(  .  اوی= �ی��د  ـی \U

� در �ـ	ل   )�<� `(	X�� ٨٩   

ـ	زدا�ـ� �ـ@  . K	در �ـ@$ %ـ�د، %
ـ	 ا3ـ*ـ	�ـ	3ـ(   U\ی�F	 هـ	�ـ�ـ( %

ا!��	ع و 3�	�ـ( %ـ� )'ـ@  « ]�ن  
ـیـ�  « و  » %�ه; زدن ا��ی� �\(  \�3

ــ	م  Qــیــ� �ــ ـ\ U  «  ل ز�ــ@ان    ٥ %ــ�	ــ �
 . �P>�م �@$ ا�� 

ـیـ=   L	ـ X> ر	gو ا� ��%� %	زدا
ــXــ	   ــ�ان 
ــ	ر�ــ�� و�ــی �و رهــ

ـیـ;  هـ�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان  .  ا��Uاض 
ـ�
ـ	یـ@   ـ	�ـ( % ـ	ن �ـی ز�@ا�( و ز�@ا�ی

 @��� . <�را /زاد 
 


�kی= %�ا�  
 /زاد� 
	ر��ان ز�@ا�( 

 
 ١٣٩٤ <�ودی=    ٣١ 
  ٢٠١٥ /�Bی"     ٢٠ 

Shahla.  
Daneshfar2@gmail. 

com 
h t t p : / / f r ee -th em-

now.com  

 ٢٢١ اUfdی� ��	ر$  

�ی( �ر��� در '&%�� اول �����ی� 	�ر �� رو� 	* 
�	ر� از %	زدا�� <X	Lی= 
	ر��� و K@ور ا�>	م ز�@ان %�ا� ره��ان 
	ر���Dا 
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�%>� �Bد� VA    
�	
 �	��"!  �ب ������� ��ر

 را �#�ا��

ــ�3ــ�ــ	وم   ــ�ر � ــ>ــ�  Victorوی

Gotbaum   یــ>ــ( از Zــیــ ، ر#
%�ر���ی= و �*���ی= �	Dـ� هـ	�  

ه	� 
ـ	ر�ـ�� /�ـ�یـ>ـ	،    اP3	دی� 
هـ	� 
ـ	ر�ـ�ان    ی>( از ا3ـPـ	دیـ� 

  aـــــ�ر ـــــ�ی ـی ــــ ـ�دار� � ــــ �ـــــ*
(AFSCME)    ل	�١٩٦٥ از     	ـ 3

 ١٩٨٦    �
  ٢٠١٥ /وریـ"    ٥ %�د، 
ـیـ�یـ�رa در �ـ=   � �*�  ٩٣ در 

�ـ�  ـ�  .  �	JL( در�̂ـ �ـ�ـ( Dـ و)
ـ��ـ�   ـ� ـ� ��گ و� را ��ی@م %� ای
ـ	ر$   ـ� در% ـیـ�ـ� 
�دم 
ـ� % �X!ا��

�	ی�*ـ	 و �ـ*ـ	دهـ	�  .  ای�	ن %@ا�; 
ـ	ر$ �ـ�گ او   ]j و ���)( در%
D	��ش �	�@�@؛ ا�	 ر�	�ـ� هـ	�  
  aـیـ�یـ�ر ـ�ال �ـhـ" � �را�� و Lی

 .3	ی�� او را %� �Uش اU\( %�د�@ 
ـ�!�ـ�ـ� در ز�ـ@�ـ(   �>ـ�ـ� %
ـ	وم، 
ـ�   �ـ �ی	�( ویـ>ـ�ـ�ر �ـ�3
ـ	�ـ�ـ�   
ـ� %ـ� �ـ� )�L	R� ه��
�@$ %�د�@ هـ; /ن   �����گ او ��


ـ�ـE  " را %�!��� 
�د$ %ـ�د�ـ@  
ـیـ�یـ�رa در �ـ	ل   �*�دار� � �%

%�ا� �,ـ	ت ایـ= �ـ*ـ� از    ١٩٧٥ 
 )J��<�او ایـ=  . ا�� " اfUم ور

��L�zی� در �I	%ـ"  " �D "�Uد را  
 �X�	!  "  +در وا)ـ 	ا�@، ا��D "  ـ��

،  " QX3ی; در %�ا%� %	�>*	 و �ـ*ـ�دار 
ـ	یـ@   %*��ی= Uـ�ـ�ا�ـ( ا�ـ� 
ـ� %
ــ�ــAــ	ب �ــ(   ـ�ا� ا)ــ@ام Dــ�د ا� %


�د .! 
در /ن �	ل %	�ـ>ـ*ـ	� اKـ\ـ(  
ـ�دار�   ــ ـــ* �ـــ�  ـــ@$ % ـ� ــ وام ده
�ی�ی�رa، %� ای= دLیـ" 
ـ� ایـ=  
ـ	$   �*� �Dد یE �ی�{� دوL� ر<
  Eر یـ	ـ �@$ ا�ـ�، 
ـ� در 
ـ�
ـیـ�ـ�   ـ�ـ@$ % �ی\ی�ن ��W دری	<� 
ـ�

ه�ار 
ـ	ر�ـ� دارد    ٣٠٠ %ی>	ر�،  
ــJــ	$   ـ	Lـــ�  " و دا�� ــ( 
ـ ــ� ـی �ــ

 aــیــ�یــ�ر ــیــ� رایــJــ	ن ا�ــ�،  "  � �
3*@ی@ 
�د�@ 
� دی�J وا�ـ( %ـ�  
ای= �*�دار� ��Aاه�@ داد؛ �ـJـ�  
  Eـ*ـ�دار� %ـ� یـ�ای�>ـ� ایـ= 

ـ	د� د�ـ� %ـ��ـ@ "  %	ز�	ز� "  !. %�ی
�*�دار و)� �ی� اUـfم 
ـ�د 
ـ�  
ـ	   % t3ـ�ا<ـ Eی@ن %ـ� یـ�ا� ر�%

ه�ار ��W را %ی>ـ	ر    ٣٨ ای= %	�>*	،  
درK@ ا<�ای  د����د اUـfم    ٦ و  

�@$ %�ا� �	ل را �ی� Lـ[ـ� Dـ�اهـ@  

	ر�ـ�ان �ـ*ـ�دار� د�ـ�  .  
�د 

ـیـ  از     ١٠ %� ا��Uاض زد�@ و %
ه�ار �% @�[ ��\! �W	�E �ـ*ـ;  

ـ	وم  .  د�� %� 3ـ,ـ�ـ+ زد�ـ@  �ـ �ـ�3
ـ	   ا%�@ا 3*@ی@ 
�د 
ـ� �ـ*ـ� را %
ـ	�ـ@   ا��UاF	ت 
	ر��� �( �Dا%
ـ	�ـ	ت   Iـ� 	% 	در ادا�� �� �3* 	ا�
�*�دار� �	D� و %� ری	F� 3ـ=  

ـ�ـAـ	را3ـ    داد، %\>� یـ>ـ( از ا<
هـ	�    �یـ� ایـ= %ـ�د 
ـ� ا3ـPـ	دیـ� 
  �

�د  @U	I�� را �Jـ�  " دیD از

ـ	یـ( هـ;  ".  �یR	ن Bی	د$ �ـ��ـ@  /�ـ*
ــ	ن   
ـ� �ـhـ" ا�ـ,ـ�ـ= /3ـ  ��ـ	�

ـ	Uـ@ " I��  "  �ـیـXـ@�ـ@، در �ـ�)ـ��
ـ�ـ@ 
ـ�   ـ� %�ی	ر XFیW( )�ار ��<
ــ� %ــ	 �ــ*ــ�دار�،   ــ\ ــ	% Iــ@رت �ــ(
ـ	وم را   �ـ %	�>ـ*ـ	 و ویـ>ـ�ـ�ر �ـ�3

 @��� .�@ا
ـ	#ـ(   %�ا� 
�ـ	�ـ( 
ـ� /�ـ�
�( %	 <@را�ی�ن 
	ر /��ی>	 و  ��

ـ	Nت    اP3	دی�  ه	� 
	ر��� در ای
ـ	د �ـ�Fـ�ع   ��P@$ دار�@، �	ی@ زی

� یـ>ـ( از ایـ=   @�	�� )�U,ی


	ر<��ـ	#ـ(    اP3	دی�  E�
ه	 %� 
ـ�ـ� ا�ـ�  >	��ـ�ـ= ایـ=  .   Wـ� 	ا�ـ

�>�� در ای= ��رد Nزم ا�ـ� 
ـ�  
AFSCME    ـــــ( از ـــــ> ی

ــ�  ــPــ	دی ــ= ا3 ــ�ی ـ	Lــ� ــ>ـ هــ	�    رادی
ـ	Lـ( %ـ�د$   ��
	ر��� /��ی>	� 
ا�� 
� در دور$ �Dد از �ـXـ@ود  

ـ	یـ( %ـ�د 
ـ� �ـAـ	Lـs    اP3	دی�  ه
ـ	م %ـ�د  ـ� . !�_ /��ی>	 U\ی� وی�

ـیـ�   \U �% ی�X�3 �A��� sL	A�
ـ�ـXـیـ�   3 sL	A� ن و	ای�J��,ه�
. در )�ارداده	� د��� !�X( %ـ�د 

ـــ�    در دور$  ـ	ن % ا� 
ـــ� ریـــJــ
ـیـ>ـ	را�ـ�#ـ�   /د�>�	ن 
���ا در �

ـ�د، ایـ= ا3ـPـ	دیـ�   )� E�

ــ�   ̂ا
ــ�$ % ــ�3ــ( را %ــ�ا� �ــ هــی
�ی>	را��#� و دوLـ� �ـ	�ـ@ی�ـ�ـ*ـ	  

  ANCدر دور$ ا� 
ـ�  .  <���	د 
ـ�وری�ـ�ـ(   در Lی�� �	ز�	�*	� 3

 .)�ار دا��، از /ن ��	ی� 
�د 

 
دی�  �ت ا���S1 در ا�%�

 و 	:د ادار�
ــ*ــ	�   ــ	�ــ� ــ� �ــی ــ� در ز�ــی
ـ	وم   �ـ 
	ر���، ویـ>ـ�ـ�ر �ـ�3@F
ــ�ــ    ــ� ــ�$ �ــ*ــ; در ! یــE ]ــ*
ـ	رز   
	ر��� /��ی>	، و �ـ�ـ��ـ� %

هـ	�    یE ر#یZ <ـ	�ـ@ ا3ـPـ	دیـ� 
" %ی�ی�Z ی��ی��ی�ـ; " 
	ر��� ��ع  

ـ	   %�د 
� %	�3N %� ه�@�ـ�ـ( او %
ـیـ�یـ�رa در   %	�>*	 و �ـ*ـ�دار �
. یRI� Eـ+ ��ـ	س ا�ـ	ر$ �ـ@ 

ــ	رز دیــJــ�   ــ\ــ� % 'D Eیــ 	ــ ا�
ـ	ز� و    ای����J ا3ـPـ	دیـ�  ـ	�ـ@% ـ	 % ه

ــ�ل   B ـ̀ـ زدن ــ� !ــی <�ــ	د و %
ـ�ـ( ا�ـ�   ه��WJ( از �gU tـ�ی


	ر��ان %ـ� ایـ= ا3ـPـ	دیـ�  �
هـ	    
و)�( 
� از دو 3ـ=  .  �( �Bداز�@ 

ــ= ]ــj و رادیــ>ــ	ل   از <ــXــ	Lــی
AFSCME  )  ـ� و ـ�ــ ـ\ــ ـیــ ارل �ــ
ــ�  L	ــ ــ	رد � ــ�ــ�ر  )  ریــ{ ــ	ر$ ویــ> در%

ـIـ    3�	وم �B�ی@م، ه� دو %ـ� ���
ـ	ت ا3ـPـ	دیـ�   %	Aدر ا�� \̀I3 او در
��%�ر و %	�@%	ز� و د�� دا�ـ�ـ=  
در <�	د ادار� ای= اP3	دی� ا�ـ	ر$  


�3	$ وی>یk@ی	 هـ;  .  
�د�@  \̀R�
 @�
 .%� ای= ���Fع ا�	ر$ �( 

 
P:ی� &/�ی,

ـ	�ـ�ـ(   وی>��ر ��3�	وم و �ـی
ه	� 
	ر�ـ��    
� ره��ان اP3	دی� 

ـ�ـ  
ـ	ر�ـ��   �h" ای�	ن در !�
ـ	�ـ�    %� Bی  �(  %��ـ@ یـE �ـی

ـ�ــــ� �ــــ@$  ـ	Dـــ ـ�ـــ ـ	م      �ـــ %ــــ� �ـــ
ــیــ�ــ; "  ــیــ�� ــ�یــ@یــ�� ــ	ویــ=  " 3 ــ� U 	ــ ؛ %

ــJــ�� ]ــ�ن   ــ�ــ; " دی و  "  ر<ــ��ــی
ـ�ـ@$  .  ا�� " ��@ی>	Lی�; " �	ل و /ی

ای= �ی	�� در !��ـ  
ـ	ر�ـ��  
. %� ��د ���ـ	یـ� %�ـ�ـJـ( دارد 

ـ	�ـ@،   �ـ ا�� ��د ���	ی� ��	�` �
ـ	Fـ� را 3ـ�!ـیـ�   ��@ی>	Lی�; ری
ـیـ;   ـ	�ـRـ�ر 
ـ� 3 
ـ�ـ@؛ هـ� )�
�ــ�3ــ�ــ	وم در �ــ�رد �ــ*ــ�دار�  

ــ�د  
ــ=  ــی ــ� [ aــ�یــ�ر ــی ا�ــ�  .  �
���	ی� دار� در دور$ dـf#ـ( و  
ـ	 3ـ�ـ	م   �@، ��@ی>	Lیـ�ـ�ـ*	% tرو�
ــ�ان   ــ	رز$ 
ــ	ر� �ــ ــ�وردهــ	� � ــ� د�
ـ� را %ـ�   ـ� %�ا� %*��د �ـ�ایـw %ـ*

ـ�ـ�  "  �,	ه@3*ـ	� " ��	ب   p ـ�دD
̂ار�@  � )� . 

 )� )�
ـ�اض    ا�	  �3ا�@ اUـ�
3�	وم و �ی	��( 
ـ�  �� �
 @�


ـ	ل �ـ(  �
ـ�د ��ـAـ'ـ�    ای�	ن د�
ـیـ�ـ�  ـیـ= هـ;  .  ��@ی>	Lی�; � ]ـ�

ـــ@  ـ�د$ ا� ــ 
ـــ( از  !   ـــ@ارا� ـ�< ــ d
ـIـ@   ��@ی>	Lی�; در ا��Uاض %ـ� �
ـیـ�ـ;، %ـ� دو �ـ�ع   L	@ی>ـ��از  	�

�ـ�ع  " و  "  ��ع /�L	�ـ( " ��@ی>	Lی�;  
ــ�ا��ــ��  ــ�د$ و  "  < 
ــ	ر$  �ــ�ع  " ا �
. را �R\�ب دا���� ا�ـ@ "  <�ا���� 

ـ	ریـ�  !  ای= ا��Uاض ا�	 %ی,ـ	�ـ�  3
��@ی>	Lی�;، %ـAـ'ـ�ص در Kـ@  
ــیــ  از   ــ�ــ� ]ـیــ�� % � �ـ	ل �̂ــ

ـ�یـ=    ا�RP	ط، <�	د و در ��ـ	س  3
QPL	ت ه; ه�@��( %	 
ـ	ر<ـ��ـ	  

�f ایـ= �ـ�Fـ�ع را  .  ���د$ ا�� (
ــ	L̀ـ �ـ�ـXــ@د� 3ــ�Fـیــ�   Rدر �ـ

ـ�ان  .  ام   داد$  ــ �ـ ـ	 /ش رهــ ـــ*ــ ـ� ــ ـ� �ــ
<@را�ی�ن 
	ر /��ی>ـ	، از هـ�ـ	ن  
ـ	ن �ـ�ر%ـ�د$،   ا%�@ا 3	 %� �	ل، ]ـ�

ـ\ـWـ( �ـ�رد   
� در �ـ�ارد �ـAـ�
ا��Uاض �Dد ��@ی>	Lی�ـ�ـ*ـ	 هـ;  

ــ�ــ� ا�ــ�  ــ�< ــ�ار � یــE و!ــ�  .  )
ـیـ=   L	ـ Xر��ان و <ـ	
از��	رز$ دا#; 
ـ�ـ    ـ	ح ]ـj !ـ� رادی>	ل و !ـ�

	ر��� در /��یـ>ـ	، !ـ�ـ_ و  
ـ��   �!@ال %	 ��ای  را�ـ� و رهـ
. <@را�ی�ن 
	ر /��ی>	 %�د$ ا�ـ� 

ــ�  هــ	� 
ــ	ر، 
ــ	ر�ــ�ان    �ــ�اLــی
�X�K( !*	ن و 
��J$ �*ـ	دهـ	�  
*�3 ،)�X�K	 X3@اد� از �ـ*ـ	دهـ	  
و <@را�ی��*	� �*�( %�د�@$ ا�ـ@  


� از زاوی�     ،jل و ]ـ	ا� رادی>
ــ	 را   ــ�یــ> ــ	ر�ــ�� /� 
ــ�ــ   ــ� !
�	ز�	�@ه( 
�د�ـ@ و %ـ� هـ�ـیـ=  
ــ�ن 
ــ	ر   ــی ــ\ــ� هــ; %ــ	 <ــ@ار� U
�@$ ا�@، ا�ـ	   �I%� ی ��د 	ی>��/
ـ	   ه� 
@ام %	 �P@ودی�*	ی( 
ـ� %
ـ� �ـ�ایـ    ـ�ا% /ن ��ا!� %�د�@ در %
ــ�ت   ــی ــ�ــ( ه ــ	 هــ�ــ@� را�ــ� و %


�� /��ی>	 �>�� �Dرد�@ 	�  . 
ـ	د/ور� 
ـ�ـ; 
ـ�   !	 دارد ی

	ر�ـ�� /�ـ�یـ>ـ	 هـ�ـ�ز    ��!
ـ	ر ]ـj و   ر�� ه	� )�� %�ـی
رادیـ>ــ	Lـ( دارد 
ــ� <ــ@را�ـیــ�ن  
ــhــ"   ــ�یــ>ــ	 و 
�ــ	�ــ( � 
ـ	ر /�
ـ� و �ـ�ـ" �ـ�ب   3�	وم زی� ]ـ���
ـ\ـ�   ـ	% Iـ د�>�ات %� ��A( �3ان �

ـ	  .  %	 /ن را دار�@  ـ\ـ� % ـ	% Iـ ��ـ��ـ� �
ـ	د   راه; ای�	��#"، اوLی= ر#یـZ �ـ�
%	راa او%	�	 و �*�دار �ی>	�ـ�  

� ��ر ]�; �ـ�ب د�ـ>ـ�ات و  
<@را�ی�ن 
ـ	ر /�ـ�یـ>ـ	�ـ�، در  
ـ\ـ�ـ	ن 
ـ� او را   X� رزات	�%�ا%� �
ــ	Fــ�   ــ�ح ری d ــ�دن 
ــ	د$  ــی B در
ا)�'	د� �>�� داد�ـ@، �ـ�ـ��ـ�  

 .%	رز� از ای= رادی>	Lی�; ا�� 
�ـ�   ای= ی	ددا�� در%	ر$ در�̂ـ

ـ	وم ا�ـ�  �ـ ـ�ـ*ـ	  .  وی>��ر �ـ�3 �ـ�
ــ(  ــ� ــ�ان    � �ــ  رهــ Iــ� �ــ ــ�د % �

ـ�ـ  
ـ	ر�ـ��   �Bا��	3یـ�ـ� !ـ�
ــ�   ــ>ــ	 ا�ــ	ر$ 
ــ�د، ا�ــ	 % /�ــ�ی
ــیــ�ــ; و �ــ�ع رذل /ن،   L	ــ ــ�ــ@یــ> �

 �Dدا�k� ;�ی��ی��ی Zی�ی�%. 
 

وم��&�� در�.-� وی,%�ر ��/� �� 2/� ��01 
 ��]Kا �K	� 
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و 3ـXـیـیـ=   ٩٣%	 /rـ	ز �ـ	ل 
هــ�ار �٦٠٨ــ@ا)ــ" د�ــ�ــ�ــ�د 

�ـ�را� Uـ	Lـ(  w��3 ن	��3

ـــ	ر 3ـــPـــ�a <ـــXـــ	Lـــیـــ= 

ــ	ر�ــ�� و %ــAــ�ــ*ــ	یــ( از 
��ا
� L�3ی@� U\ی� �'ـ�%ـ� 
�ــ�را� Uــ	Lــ( 
ــ	ر �ــ�وع 

@�a�P %� �� %��ـ�ار� 3.  
روز !*	�( 
	ر�� %� �Uـ�ان 
یE روز �ـ*ـ; اUـ�ـ�اFـ(، 
���ـ�د$ 3ـ� از هـ� �ـ	ل %ـ� 
��ـــ	Lـــ� روز 
ـــ	ر
ـــ�ان و 
<ــXــ	Lــیــ= 
ــ	ر
ــ�� 3ــ�ــ@یــ" 

از !�\� ه�	ه�ـ_ .   �ی��د
هـ�ار  ٤٠
��@�ـ	ن dـ��ـ	ر 

ا�g	 <�ا�Dان %ـ� 3ـ,ـ�ـ+ در 
�ــIــ	%ــ" وزارت 
ــ	ر داد�ــ@، 

	ر��ان %	ز����� ذوب /هـ= 
اWK*	ن <�ا�Dان %� 3,�+ در 
�ـIـ	%ـ" داد��ـ�ـ�� 
ـ� در 
�ـ*ـ� ا�ـ� را داد�ـ@،  �
��

ــ	ر�ــ�ان را$ /هــ= ��ــ*ــ@ 
<�ا�Dان %� 3,�+ در �ـIـ	%ـ" 
ادار$ 
ـ	ر ایـ= �ـ*ـ� داد�ــ@، 

ــ	ر�ــ�ان در �ــ*ــ� �ــ�ش، 
<�ا�Dان %� 3,�+ در �ـIـ	%ـ" 


	ر��ان %ـ	 .  ادار$ 
	ر داد�@
)�XR	�� ه	 %� ا��ـIـ�ـ	ل اول 

)�XR	�ـ� هـ	یـ( .  �� �ی�و�@
از ��� 
	ر��ان �*� �Iـ�، 

	ر��ان Bـ�وژ$ هـ	� Bـ	رس 
!ـ�ــ�%ــ(، <ــXــ	Nن 
ــ	ر�ــ�� 
!ــ�ــ�ب، <ــXــ	Nن 
ــ	ر�ــ�� 
�یfن، !�Xـ( از 
ـ	ر�ـ�ان 
 $xویـ �IR�� �	ی�( ه���Bو
�	ه�*� و %�@ر ا�	م، %�Aـ( 

 –از 
	ر��ان ��Pر 3ـ*ـ�ان 

�ج، اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان 
ای�ان، 
�ی�� BیJیـ�� %ـ�ا� 
ای,	د �3>\*ـ	� 
ـ	ر�ـ��، 
ا�ــ,ــ�ــ= %ــ�ق و <ــ\ــ�
ـــ	ر 

�ی�� ه�	ه�Jـ(  ،$	��	��

ــ	د  ــ, ــ� ای % Eــ�ــ
ــ�ا�  %
�3>" ه	� 
	ر���، !ـ�ـ+ 
ــ	ن در  ــ�ی ــ( از دا��ــ, ــ	ی ه

ـــ	ن  ـــ@ران و دا��ـــ,ـــ�ی �ـــ	ز�
دا��J	$ /زاد د�	و�@ ��ـ�ـ�ـ� 

@�@�ه�ـ{ـ�ـیـ= 
ـ	ر�ـ�ان .   
ز�ــــ@ا�ــــ( از درون ز�ــــ@ان 
ــ(،  هــ�ــ{ــ�ن �ــ	هــ�خ ز�ــ	�
��N�� @�P	ی(، وا�@ �ی@$، 
ی��s /ب �Dا%	ت، %	 %ی	�ـیـ� 

ـــ�د  D ـــ�ر �ـــ� B �	ـــ  ١١ه
ــ�ــ*ــ�ــ� روز !ــ*ــ	�ــ(  اردی

	ر�� را 3��یـE �ـWـ�ـ� و 
ه�J	ن را %ـ� �ـ�ا�ـیـ@ا�ـ� 

در .  ایـ= روز <ـ�اDـ�ا�ــ@$ ا�ـ@
Dــ�داد �ــ	$ Dــ�ــ� �ــ��ــ	�ــ( 
ــ�!ــ�  ــ	ردیــJــ� 3 ــیــ>ــ	ر� % %
�ی\ی��*	 ��W از 
ـ	ر�ـ�ان و 
��Iق %Jی�ان را %Aـ�د !ـ\ـ` 

��UاFـ	ت 
ـ	ر�ـ�ان ا.   
�د
�Bو<ی" �ـ	و$ در Dـ�داد �ـ	$ 
یE اW3	ق �ـ*ـ; در !ـ�ـ�ـ  

ــــ	ر�ــــ�� ایــــ�ان ا�ــــ� .


	ر��ان �Bو<ی" �	و$ در دو 
دور$ از ��	رزات ��P@ا�� � 
ــ	�  ــ	ورده ــ� ــ�د د� D ــ� ــی Dا

ـ� در %ـ�ا%ـ�  @����*�( دا

ـــ" 
ـــ	ر�ـــ�ان را$ ��ـــ	ن 


ــــــ	ر�ـــــــ�ان .  دهــــــ@ �ــــــ(
��Bو�ی�( �	ه�*� �3ا����ـ@ 
Bـــ�داDـــ� د�ـــ�ـــ�ـــ�دهـــ	� 

ــ` IــU  )ــd ــ�د راD $@ــ ــ	� �

	ر<��	 �P3یـ"  �% )d	�(ا

ــ@ ــ� ــ@ �ــ	 .  
ــ� اUــfم 
ــ�د�
و)�( %� ا�U'	ب �Dد B	یـ	ن 

دهــیــ; 
ــ� �ــIــ	�ــ	ت  �ــ(
ــXــ*ــ@ات Dــ�د را  ــ�ل 3 zــ��
�( و %ـ� Kـ�رت ر�ـ�ـ( �

در 3	%\�� ا�fU	ت 
	رDـ	�ـ� 
اfUم دار�ـ@ و ا�ـ� %ـ� ایـ= 
X3*@ات Uـ�ـ" ��ـ�د، دو%ـ	ر$ 
د�� %ـ� اUـ�ـ�اض Dـ�اهـ�ـ@ 

%@ی= 3�3ـیـ` اوLـیـ= )ـ\ـ; .  زد
/�	ن Bـ�داDـ�  U٩٢ی@� �	ل 

ــ@ اUــ�ــ'ــ	ب هــ�اران  .�ــ�دی

	ر�ـ� �ـXـ@ن �ـ�ـ_ /هـ= 

 t>	% )ن ی�د	��از )  وا)+ در ا
اردیـ�ـ*ـ�ـ�  ٢٨روزی>���ـ� 

 )K�'D �% اض��Uدر ا $	�
�ــ	زهــ	 و ا�ــ�ــ�ــ	ل 3ــXــ@یــ" 
�ـــیـــ�و� 
ـــ	ر و 
ـــ	هـــ  
د�ــ�ــ�ــ�د و �ــ�ایــ	 در Bــ( 
K�'D( �	ز� ای= �ـXـ@ن، 
ی>ـ( از رو�ـ*ـ	� 
ـ	ر�ـ	ز 

	ر��ان در ایـ�ان  )Fا��Uا
. در یE ده� �^�ـ�ـ� ا�ـ�

ای= ا�U'	ب %ـ@Lـیـ" ایـ�ـ>ـ� 
ه�اران 
	ر�� %� ���Qر �ـ@ 

�دن ��	ری�ی( �یـ	هـ�ـ� %ـ� 
PL	ظ �Xی��( و �ـ	Lـ( %ـ� 
��ـ�ـ� وFـXـیــ� 
ـ�ـ��ـ( و 
%�ا� !\��یـ�� از 3ـPـ�ـیـ" 
ری	Fـ� 
�ـ( %ـیـ�ـ�ـ�، %ـ� 
ا)ــ@ام !ــ�ــXــ( و اUــ�ــ'ــ	ب 
ـــ@، �Dـــ; و  د�ـــ� زد$ ا�
�ــ	�Dــ�ــ�د� dــیــs هــ	� 
�W\�A( از !�	�ـ*ـ	� �ـQـ	م 
ـــ( را  �fـــ ـــ�ر� ا� ـــ* ـــ� !

ــ�ا�ــJــیــAــ�ــ� ا�ــ� �ــ	یــ� .  %
 ”a	�%	3  “ ه�ـ@ار )�\R� 	%

: دهـــ�ـــ@$ �ـــ��ـــ�ـــ� ا�ـــ�
ا�U'	%	ت در ی�د، %ـیـ  از ”

�ی\ی	رد D�ـ	رت %ـ� %ـ	ر  ٦٠
“ :  و �ـــ��ـــ�ـــ� ا�ـــ�“  /ورد

روز ا�ــ�، )  ٢٣( و�ــ�  ی�ــ�
ــ	<ــt و  ــ	ن % �ــ�دم �ــ*ــ��ــ�

	ر
�	ن �X@ن �ـ�ـ_ /هـ= 

ای= �*� %� �Pـ" 
ـ	ر Dـ�د  
ـــــ( ـــــ� ـــــ@ � ـــــ� .  رو� Dدر اوا

اردی�*�� <ـ	!ـXـ� دLـAـ�اش 
) �ـ	$ �ـ� ١٣( �X@ن �	�ی�ـ	

�*ـ� �ـ��ـ	 در 3ـ�
ـیـ� %ـ	ر 
دیJـ� ز�ـ_ DـRـ� 
ـ	ر در 

در .  �X	دن را %'ـ@ا در /ورد
�X@ن �	�ی�	 %ی  از �ی'ـ@ 

	ر�� !	ن �Dد را از د�ـ� 


	ر��ان Xdـ�ـ� /3ـ  .  داد�@
��ز� در ای= �X@ن �@�ـ@ و 

ـ	ر،  wیـP� )ا�� 	� �pا �%
U@م /��زش 
ـ	<ـ( و Uـ@م 
 �	*�Nای��( در دا �	*(	dا

ایــ= .  �ــXــ@ن، !ــ	ن �ــkــ�د�ــ@
�	دpـ� دLـAـ�اش )ـ\ـ` هـ	� 

�ی\ی��*	 
ـ	ر�ـ� در �ـ�ا�ـ� 
و �ـ�
ـ�   .د�ی	 را %ـ@رد /ورد

/�	ر در ار3�	ط %ـ	 %ـیـ>ـ	ر� 
 ٣٩%ـیـ  از " اfUم 
ـ�د؛  

هـ�ار�ـWـ� از  �٥٠٠ی\یـ�ن و 
!ــ�ــXــیــ� 
�ــ�ر ا�ــ	�ــ	 در 
�ـــPـــ	�ـــ�ـــ	ت و /�ـــ	رهـــ	� 
A3''( وارد ��@$ ا�@ و %ـ� 
�	ر3( �� �	r" ه�ـ�ـ�ـ@ و U

  .�� %ی>	ر

  �3١٣٩٣داد 
�ت و �  8(ا8%7

ر���؛� 

�ن "$ن ا&�%�ب را��


(	  ��٤�ر'  *

 �ی	+�ن

%ــــ� �ــــ�ارش ر�ــــیــــ@$ 
ــــــ�  �ــــــ ــــــ	ر�ــــــ�  ٢٨]ــــــ*

آــ	�ــیــ�ن    را�ــ�ــ@�ــ	ن Dــ�داد،
هـــ	� �ـــXـــ@ن در �ـــ�آـــ� 

، در �ـXـ@ن  �*��ار �	�ی=
�ــ" �ــ*ــ� در  ٤�ــ�ــ	ر$ 

ــــ	Dــــیــــ�  اUــــ�ــــ�اض %ــــ� 3
�ـــ	هـــ� در Bـــ�داDـــ�   ٥/١

�ــــIــــ�ق د�ــــ� از 
ــــ	ر 
3ـXـ@اد را�ـ�ـ@�ـ	ن    . 
�ی@�ـ@

 ٥و  ٤، ٢در �ـXـ@ن هـ	� 
�ـWـ� ا�ـ� 
ـ� %ـ	  �٧٠@ود 

�ـ	هـ�  ٣)�ارداده	� ��)� 
@��

	ر �(   . $@Uو )B در

 �Dدا�B �% )���@ی� �X@ن �
�ـ� K �Wی���Iق ،را��@�	ن 
ــ�ــ@ ــ	ز��ــ� ــ� �ــ� 
ــ	ر % % .

�ـ�آـ� �ـ*ــ�ـ�ار�ــ	�ـیــ= %ــ� 
\U� �P3ی; و ��ا�( و �ـ�ء 
�@ی�ی� ،�	هی	�� %ی  از ی� 
�ـیـ\ــیـ	رد 3ـ��ــ	ن زیــ	ن �ــ( 

ــ@� .  دهــ@ ــ� ــ� % Iــ �dــ�ح dــ
��	�K �% "rرت �	)ـ� در 

� ا!�ا �@$ و Bـ	یـ� ��ای= 
�ــIــ�ق ا
ــhــ�یــ� 
ــ	ر
ــ�ــ	ن 


ـ�ـیـ�ـ� .  
	ه  ی	<�� ا�ـ�
 Eـ�ـ
� ه�	ه�J( %ـ�ا� 
%ــ� ایــ,ــ	د �3ــ>ــ" هــ	� 


	ر��� 
ادا�� ا8%7ب �ر��ان در 

	` و �6ورت ای_د �
��,X �*�ن 2ین 

هـ�ار  ٥ا�U'	ب %ی  از 

	ر�ـ� و �ـ*ـ�ـ@س �ـ�
ـ� 
�ـــ�ـــ_ /هـــ= �ـــ�
ـــ�� 
�*���	ن %	<t در ا��	ن یـ�د 
ه; ]ـ�ـ	ن ادا�ـ� دارد و %ـ� 
ــیــ�ــ� و  ــ�هــ	، % �ا�ــ	س Dــ
���ی= روز �Dد را �B� �ـ� 

���*; 3ـ�یـ= Dـ�ا�ـ� .  �^ا

ـــ	ر�ــــ�ان اUــــ�ـــ'ــــ	%ــــ(، 
ــ�� از D'ــ�Kــ(  ــ��ــی ــ\ !
�	ز� ای= �X@ن ا�ـ� و %ـ� 
�Qـ� �ـ( ر�ـ@ �ـIـ	م هـ	� 

��ن هیb ا)@ا�ـ( 	3 )�Lدو
در ای= ز�ی�� در د���ر 
ـ	ر 

�	 %� ��Uان !ـ�ـXـ(  .�@ار�@
از 
ــ	ر�ــ�ان و <ــXــ	Lــیــ= 

ــ	ر�ــ�� 
ــ� در 
ــ�ــیــ�ــ� 
ه�	ه�J( %�ا� 
ـ�ـE %ـ� 
ای,	د �3>" ه	� 
	ر�ـ�� 
�ــ�ــ�ــ>ــ" �ــ@$ ایــ;، هــWــ�ــ� 
�ـ^�ـ�ــ� در %ــیـ	�ـیــ� ا� %ــ	 
��	ی� از 
	ر�ـ�ان %ـ	<ـt و 
�Dا��� ه	� /�*	، Dـ�ا�ـ�ـ	ر 
��Bیـ�ـ	�ـ( دیـJـ� 
ـ	ر�ـ�ان 
. ای�ان از ای= ا�U'	ب �ـ@یـ;

ا�	 در ای�,	 �( �Dاهی; %ـ� 
یE �>�� �ـ*ـ; و 
ـ\ـیـ@� 

� ه�ـ�ار$ رو� /ن 3ـ	
ـیـ@ 
دا�ـ�ــ� ایــ;، یـXــ�ــ( �ــ�ــ	رز$ 
%�ا� ای,	د �3ـ>ـ" ��ـ�ـIـ" 

%ـ� %ـ	ور .  
	ر��ان %ـkـ�دازیـ;

	ر��ان <ـIـw %ـ	یـ@ %ـ�  	�
�ـیــ�و� Dــ�د 3ـ>ــیــ� دا�ــ�ــ� 
��@ و �D "<�3د�	��D را 	%
�ی� �ـ( 3ـ�ا�ـ�ـ@ %ـ� اراد$ و 
. )ــ@رت Dــ�د ایــ,ــ	د 
ــ�ــ�ــ@


ـ	ر�ـ�� /ن  "I��� "<�3
�\�IW� �Iد$ ا� در !ـ�ـ�ـ  

	ر��ان ا�� 
ـ�  )Fا��Uا
�	 %	ره	 از Fـ�ورت ایـ,ـ	د 

در �ـ	ل  ./ن ��W� =Aـ� ایـ;
ه	� اDی� �ـ�ایـw �ـAـ� و 
dــ	)ــ� <ــ��ــ	� 
ــ	ر در 
�ــXــ	دن، %ــ( �ــIــ�)ــ( و 
د���ـ�د Bـ	یـیـ= 
ـ	ر�ـ�ان و 
ا�W,	ره	� ��گ %	ر �ـXـ@ن 
و ه; ]ـ�ـیـ= ر�ـ@ اUـ�ـ�اض 

 در 4-ی� ا�3ر �ر���

 )بخش چهارم( �1831393 ا7%�ا6ت �ر��� در &ل 
ن ��دی/ین    :� 
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 ، A% =ر��� در ای	
ه	� 
ای,	د �3>" ��ا��� �ـXـ@ن 
]ـیـ	ن را %ـ� یـF Eــ�ورت 
3�@یـ" 
ـ�د$  )Xی�( و وا)U

ا��وز$ 
	ر��ان �Xـ@ن .  ا��
]( در %ـیـ�ـ�ـ� 
�ـ�رهـ	� 
د�ی	 %	 ��	رز$ و �ی�و� Dـ�د 
�3ا��� ا�ـ@ �3ـ>ـ" Dـ�د را 
ای,	د 
��ـ@ و %ـ� �ـ	
ـ�ـ	ن 
. ���	ی� دار� �P3ی" ��	ی�@

ا�Uـ'ـ	%ـ( �ـXـ@ن    
	ر��ان
%	<t �ی� �( �3ا��@ در درون 
ه�ی= اUـ�ـ�اض !ـ	ر�، )ـ@م 
ه	� %�ر�( را %�ا� ایـ,ـ	د 
�3ــ>ــ" 
ــ	ر�ــ�ان �ــXــ@ن و 

 .��ا��� 
�دن /ن %ـ�دار�ـ@


	ر��� را �( �3ان  "<�3
از ه�یـ= �ـ,ـ	�ـ+ Uـ�ـ��ـ( 

ــ� در درون اUــ�ــ�اض و 
ـــ	ر�  ـــ'ـــ	ب هـــ	� ! اUـــ�

	ر��ان �3>ی" �ـ( �ـ�د، 

ــ�د 
ــ��  ــ� ری ــ	ی B  . د	ــ ــ, ای
 Eن، یـ@X� ر��ان	
 "<�3
�Fورت U	!" ا�ـ� و �ـ( 
�3ا�@ �X3  Iیی= 
�ـ�ـ@$ ا� 
در Bـیـ�ـ�ـ�د Dـ�ا�ـ�ـ� هـ	 و 
�	ت ای= %A  از dـ�ـIـ� L	R�

�ـ	 از .  
	ر�� دا��ـ� %ـ	�ـ@
 t<ـ	ـ@ن %ـXر�ـ�ان �ـ	ـ
ه�� 
�( �Dاهی; 
ـ� %ـ� �ـیـ�و� 
اراد$ و /�ــــ	هــــ( Dــــ�د، 

@���ر�� ��<Iیـ� .  ���>" 

	ر��ان در اP3	د و �3ـ>ـ" 


�ی�� هـ�ـ	هـ�ـJـ(  ./�*	��
ــ	د  ــ, ــ� ای % Eــ�ــ
ــ�ا�  %

 –�3ــ>ــ" هــ	� 
ــ	ر�ــ�� 
١٣٩٣/  ٣/  ٢٠ 

ت *0_�ا8%7ب و
 ��ا7%�ا6; �ر��ان �ر3
�%-.� =� Vدری Vو ی Vی 

در یــE �ــ	$ �ــ^�ــ�ــ� 
ــ�ان  ــ	ر� 
ــ� از  Wــ ــ	 � Kــ@ه

	رD	�� یE و یـE د�ـ� 
ــ,ــ�ــ+ و  ــ'ــ	ب، 3 ــ� اUــ� %
. Q3	ه�ات ا��UاF( زد$ ا�ـ@

�	ت 
	ر��ان؛  �BداDـ� L	R�
ـــ�داDـــ�  B،ـــ�)ـــ�Xـــیـــ�ـــ� �ـــ %

ــ�ق Iــ(،     �ــ ــ� �ــ[ــ\ ــی ــ� وا�
�BداD� �Iـ�ق �ـXـ�)ـ� �ـ	ل 

،Bــ�داDــ� %ــیــ�ــ� �ــXــ�)ــ� ٩٢
،3ــXــیــیــ= �ــ	Uــ� ٩٢و٩١�ــ	ل

ــ�ن 
ــ	ر  ــ	� ( tــ �ــ d ر�	ــ

،�BداD� %� �ـ�)ـ+ �ـIـ�ق و 
%ی�� 
ـ	ر�ـ�ان ،%ـ	ز�ـ�دا�ـ@ن 
د��J	$ ه	� L�3ی@ � ار�	ل 
ـــ	�  ـــ� �ـــ�
ـــ� ه �ـــ@$ %

�]E،ا���ام %� 
ـ	ر�ـ�ان 
و !\��ـیـ�� از 3ـ�هـیـ= %ـ� 
/�ـــ*ـــ	،ا�ـــ�ـــیـــ� �ـــ[ـــ\ـــ( و 
)�ارداد�Xی= �@ن،!\ـ��ـیـ�� 
از RX3ی\( %gX( از DـRـ�ط 
L�3ی@ �%�� "h	،�Z �ـ	یـ��ـ� 

$@� .  ��Rح 
 ��ا8%7ب �ر��ان �ر3

ذوب 'ه( ارد�یX  ادا�� 
 دارد
3ـــ= از ٢٥٠%ـــیـــ  از  


ـ	ر�ـ�ان  
ـ	رDـ	�ـ�  ذوب 
/ه= ارد%ی"  در اUـ�ـ�اض %ـ� 

�ـ	$ �ـIـ�ق �B٣داDـ� ��ـ@ن 
Dـ�داد IU١٢` ا<�	د$ از روز 

 .د�� %� ا�U'	ب زد$ ا�@
ر��ان ��3ت  ا8%7ب�

  -<�� -<�دار� اه�از

]*	ر�ـیـ= روز :  �Dداد٢٢
ـــ'ـــ	ب 
ـــ	ر�ـــ�ان  از اUـــ�
Dــ@�ــ	ت �ــ*ــ�� و ر<ــ� و 
 tــd	ــ( از �ــ�ــ�	%ــ	ــیــD روب
�*�� اه�از از !�\� ��IRـ� 

اUــ�ــ'ــ	ب  .یــE ایــ= �ــ*ــ�
یJkی�ا�� و <@ر��3@ 
	ر��ان 
D@�	ت �*�� اهـ�ار Uـ\ـیـ� 

٤ $@�� �Dدا�B �	*(�I� $	�
 ا��

ه�ار �-	 ٤ا&�%�ب
آ�ر
	ان "$ن ��/ 

�ه3 "	آ�� ��12 �ی�� 
ودو"ی3 روز را�45 


7ا��	� 
�Dداد �	ی= �ـیـ�ز، %ـ� ١٩

د�ــ�ــ	ل وا�ــ^ار� �ــ	�ــ*ــ	�ــ( 

ـ�  ٧١/٥��درK@ از �*	م 

��_ /ه= ��
�� %	<t %ـ� 
�K@وق %	ز���ـ�ـJـ( <ـ�Nد  

درKـ@ /ن  ٢٨/٥و �ی� �dح 
ه�ار  ٤در <�ا%�رس؛ %ی  از 

��W از 
	ر
�	ن ایـ= �ـ�
ـ� 
�ـــXـــ@�ـــ( د�ـــ� از 
ـــ	ر 


	ر��ان �ـ�ـPـ'ـ=  .
�ی@�@
�Dا��	ر Lـ[ـ� ایـ= وا�ـ^ار� 
�� دو�L( و %ـ	)ـ( �ـ	�ـ@ن �

� ��ـ_ /هـ= ���	L>ی� 
�ــ�
ــ�� در اDــ�ــیــ	ر دوLــ� 

 .ه���@
��H از  ٤٥٠ا8%7ب 

 Xی�ر��ان &� �/ی��� د�
 �7م @�دا�3 ��4ق

%� ا�	س ��ارش ار�	Lـ( 
 ٤٥٠%�ا� 
�ـیـ�ـ� ، �ـ@ود 

��W از 
	ر��ان �@ %ـ�ـیـ� در 

ی\����� رو��	� �ـJـ"  ٥

از 3ــ�ا%ــ+ �ــ�یــ�ان وا)ــ+ در 
ا�ــ�ــ	ن 
ــ�د�ــ�ــ	ن روز �ــ� 

 ����و هـ�ـ{ـ�ـیـ=  ٦/٣/٩٣
 ٧/٣/٩٣ا��وز ]*	ر �ـ�ـ�ـ� 

. د�ــ� از 
ــ	ر 
�ــیــ@�ــ@ 

	ر��ان در ا��Uاض %� U@م 
�BداD� دو �	$ �Iـ�ق %ـ*ـ�ـ= 
و ا��W@ وه�{�ی= Uـیـ@� و 

و Uـــ@م  B٩٢ـــ	داش �ـــ	ل 
Bــ�داDــ� �ــIــ�ق <ــ�وردیــ= و 

د�ـ� %ـ�  ٩٣اردی�*�� �	ل 
%�ـ	 %ـ� ایـ= .  ا�U'	ب زد�@ 

��ارش از دی�وز )��� ه	� 
�A�، "��3ن ،دی�ار و ��" و 
ــIــ" در اUــ�ــ�اض %ــ� ایــ=  �
وXFی� در ا�U'	ب %ـ� �ـ� 


�ی�� ه�	ه�Jـ(  . �( %��@
ــ	د  ــ, ــ� ای % Eــ�ــ
ــ�ا�  %

 �3٧ــ>ــ" هــ	� 
ــ	ر�ــ�� 
 �D٩٣داد 

5�ی�ن ا&�%�ب ��ر
	ان 
 ��ی	 "	ی�ان� 

%�	 %� ��ارش ر�ـیـ@$ %ـ� 
ـــJـــ(  ـــ� ـــ	ه ـــ� ـــ� ه ـــ� ـــی 
ـــ�

�ـــــWـــــ� از  ٤٥٠    �ـــــ@ود

ـ	ر�ـ�ان �ـ@ %ـ�ـیـ� 
ـ� از 
�  روز Bی  ���� %� Uـ@م 
Bــ�داDــ� �ــIــ�ق �ــXــ�)ــ� و 
ـــ	داش �ـــ	ل  B ـــ@� و ـــی U

ـــیـــ= �ـــIـــ�ق ٩٢ وهـــ�ـــ{ـــ�
دو �ــ	$ اول �ــ	ل    �ــXــ�)ــ�

د�ــ� از 
ــ	ر 
�ــیــ@$   ٩٣
%ــ�د�ــ@ %ــ	 وUــ@$ 
ــ	ر<ــ��ــ	 
�ـ�ـ�ـ( %ـ� Bـ�داDـ� دو �ـ	$ 

و  �٩٢ــIــ�ق �ــXــ�)ــ� �ــ	ل 
هـ�ـ{ـ�ـیـ= Bـ�داDـ� �ـ	%ـIــ( 


	ر��ان %� `\d   3�3ی` در
 t/یــ�ــ@$، %ــ� 3ــ�ا<ــ �	روزهــ
ر�ی@�@ 
� از روز دو�ـ�ـ�ـ� 
%ــــ� �ــــ� 
ــــ	ر�ــــ	ن %ــــ	ز 

Nزم %� ذ
ـ� ا�ـ�   . ��د�@ 

ــــ� 
ــــ	ر�ــــ�ان اUــــfم 

در Kــ�ر3ــ( 
ــ�  دا�ــ�ــ�ــ@، 


	ر<��	 %� و�D $@Uد Uـ�ـ" 
�>�@ �ـ,ـ@د د�ـ� از 
ـ	ر 


ــ�ــیــ�ــ� .  Dــ�اهــ�ــ@ 
�ــیــ@ 
ه�	ه�J( %�ا� 
ـ�ـE %ـ� 
ای,	د �3>" ه	� 
	ر�ـ�� 

 �D٩٣داد  ١١
١٢٠٠  Xی	ر����رد @�و��H�

 �� ;�و= ��ا� د&%ی&
ن د&� از ����b�

ر��ی����. 
اP3ـ	دیـ� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  

	ر��ان 
	رD	�,ـ	ت :  ای�ان 

ــ�ا�  ــ�و<ــیــ" �ــ	و$ % B ــ�رد �
ــ	ت  �ــ L	ــRــ� �ــ ــ( % ــ	% ــی د�ــ�
�	ن ودر اUـ�ـ�اض @� ���	�ا�
%� �X3ض �@اوم 
	ر<��	 %ـ� 
�Xی�� وز�@�ی�ـ	ن ازا�ـ�وز 

ـــ�  �ـــ ـــ� �ـــ�  � K٣/٣/٩٣ـــ
ا�U'	ب 
�د$ ود�� از 
	ر 

3ـXـ�ض %ـ( Bـ	�ـ� .  
�ی@�@

ــ	ر<ــ��ــ	 dــ( �ــ	هــ*ــ	� 
ــ�ان  ــ	ر� 
ــ�  �ــ� Kــ ــ� ��ــ^
�Dــ�ــJــیــ= را Lــ�ــ�یــ� 
ــ�د$ 


ــ	ر<ــ��ــ	 در ادا�ــ� .  ا�ــ�
 3٦٠ـ	  X3٥٠@ی" �ی�و %ـیـ= 

ــ�د$ ــ� ــ�اج � Dــ� را ا Wــ ــ	 .  � %

	ه  �ـ@ت )ـ�اردادهـ	 %ـ� 
�� �	$ و��( ی� E	U $@م 
ا��ی� �[\( را %� �ـ@ا
ـhـ� 

ای= 
ـ	ر�ـ�ان از /ذر . ر�	�@$
�ـ	$ �ــ	ل �ــ^�ــ�ــ� 3ــ	
ــ�ــ�ن 

�ــ	$ د�ــ�ــ�ــ�د  ٧یــXــ�ــ( 
�>	ر�@ \d  . ;ـ*ـ� �ـ�	ه*	�

%ی�� /�*	 %� �	ز�	ن 3ـ	�ـیـ= 
ا!��	B )Uـ�داDـ� ��ـ@$،Lـ^ا 
د<��]� %ی�� در�ـ	�ـ( /�ـ*ـ	 
�3ـ@یـ@ اUـ�ـ�ـ	ر ��ـ@$ وDـ�د 
ـــ	ی�ـــ	ن را%ـــ	  ـــ�اد$ ه ـــ	� Dو
ـــ�و 
ـــ�د$  ��ـــ>ـــ3fـــ( رو%


	ر<��	 %ـ�ا� 
ـ	هـ  . ا��
ه�ی�� ه	 %�A*	� <ـ�ـ( را 
�ــ�ــPــ" و
ــ	ر�ــ�ان 3ــXــ�ــیــ� 
ــیــ@  Lــ� ــ� 3 ــJــ*ــ@ار� را % و�

3ـ	 �ـ	Uـ� .  ���I" �ـیـ>ـ�ـ@

	ر<��	 ��ا<Iـ�  ��D ل	�ار

�ـ	$  ٧
�د$ 
� یـ>ـ�ـ	$ از 
 @�
 �Dدا�B را �(�X� ق�I�

ـ� %ـ	 �ـAـ	LـWــ� 
ـ	ر�ــ�ان 
�ـــ�ا!ـــ� �ـــ@$ و
ـــ	ر�ـــ�ان 
Dــ�ا�ــ�ــ	ر دریــ	<ــ� 3ــ�ــ	�ــ( 

ایـــ=  . �ــIـــ�ق Dـــ�ده�ـــ�ــ�ـــ@

�	ل و��ـ	یـ� I��ا 	ب %	'�Uا

	ر��ان 
ـ	رDـ	�ـ,ـ	ت �ـ�رد 
WK �L�Lـ	 
ـ� در �ـ�دیـ>ـ( 
/�ــ	ن %ــ�د$ وهــ�ــ�ار$ ار3ــ�ــ	ط 
و��	<+ ����
( دا��� ا�@، 

�ـ�ار�ـ	ت .  رو%�و �ـ@$ ا�ـ�
3>�ی\( و��	ی� ای= ا�U'	ب 

%ـ� اdـfع Dـ�اهـ@ "  ��Xـ	)ـ�ـ	
اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  .ر�ی@
 ای�ان

ا8%7ب �ر��ان -��� 
رس  ١٢?ی:�ن در 	ز @

;��/? 

%�	%� �ـ�ارش ر�ـیـ@$ %ـ� 
اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان ایـ�ان 

��W از 
ـ	ر�ـ�ان  X3١٥٠@اد 
ا
یj ه	� ا!�ای( �ـ�
ـ� 
!ـــیـــ�ـــ�ن 
ـــ� یـــ>ـــ( از 
زیـ��ـ,ـ�ـ�Uـ� هـ	� �ـ�
ـ� 

 ��B١٢وB	رس وا)ـ+ در <ـ	ز 
�ـ@ دیـ�وز 	�B	رس !��%( �ی

اردی�ـ*ـ�ـ�  ٣٠و  ٢٩و ا��و 
د�ــ� از 
ــ	ر 
�ــیــ@$ و 

ـــ@ ـــ�د� 
ـــ'ـــ	ب  ـــ� Uـــ=  .ا ای

ــ	ر�ــ�ان در ]ــ*ــ	ر �ــ	$ 
��� *�3	 �A%( از ��Iق ^�
%*�= �	$ و %�A( از �ـIـ�ق 
ا��D @�Wد را دری	<ـ� 
ـ�د$ 
و �	%�I� )Iق ای= دو�ـ	$ و 
�ـــ	$ هـــ	� <ـــ�وردیـــ= و 
اردی�*�� /�	ن ه��ز �BداDـ� 


ـ	ر<ـ��ـ	� .  �Jـ�دیـ@$ ا�ـ�

� !ی��ن در �ـ	$ هـ	� ��
��� روزا�� یـ>ـ�ـ	Uـ� از ^�
��Iق ای= 
ـ	ر�ـ�ان را �ـیـ� 
�� ��ی>�@ و ه�{ـ�ـیـ= �	P�
�ـــ�D'ـــ( هـــ	� �ـــXـــ�)ـــ� 
�3	�( ای= 
	ر��ان �ـیـ� %ـ� 

دیـ�وز  .��و ��<�� �@$ ا��
 ١٥٠دو�ـ�ـ�ـ� 3ـ�ـ	�ـ( ایـ= 


	ر�� �'s �ـ	Uـ� 
ـ	ر� 
را در ا�U'	ب %�د$ و ا�ـ�وز 

" �	U	ت 
	ر�  ���� ��
ــ�<ــ�ــ� و در  %ــ� �ــ� 
ــ	ر �

Nزم  .�P3 �d�P'= �ـ�ـ�د�ـ@
%ــ� ذ
ــ� ا�ــ� 
ــ� �ــ�
ــ� 
!ی��ن %	 هیb یE از ایـ= 

	ر��ان IU@ )�ارداد ���ـ�د$ 
و 
	ر��ان %ـ@ون هـیـb �ـ�ع 
)�ارداد� و %	 �3ا<L tـWـQـ( 

 .��[�ل %� 
ـ	ر �ـیـ�ـ	�ـ�ـ@



�����
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 $@Uو 	% �
��ا��وز �@ی�ان 
روز /ی�@$ 3ـ�ـ	م  ١٠ای�>� 3	 

�ـــRـــ	Lـــ�ـــ	ت 
ـــ	ر�ـــ�ان را 
ــ@ 3ــfش  ــ�ــ	ی ــ� ــ�داDــ� �ــی B

ــ�د�ــ@ 3ــ	 /�ــ	ن را %ــ� �ــ� 
ـــ@ و  ـــ� ـــ��ـــ�دا� 
ـــ	ر�ـــ	ن %
 t%ـ( 3ـ�ا<ـ	ـ�ـ'ـUر��ان ا	


�د�@ 
� ]�ـ	�ـ{ـ� BـZ از 

روز �ـRـ	Lـ�ـ	�3ـ	ن  ١٠ا�3	م 
�BداD� �Jـ�دد دو%ـ	ر$ د�ـ� 

 .%� اUـ�ـ'ـ	ب Dـ�اهـ�ـ@ زد

اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان ایـ�ان 
 t� �% ت	�L	R� از �ی	�� 	%
ایــ= 
ــ	ر�ــ�ان Dــ�د را در 

�	ر /�	ن �ی�ی�@ و %ـ� Lـ�وم 
ــیــ�ــ�ــ� ا3ــPــ	د و  هــ� ]ــ� %
ه�ـ�ـ�ـ�ـJـ( ایـ= هـ�ـ>ـ	ران 
%�ا� ر�ـیـ@ن %ـ� �ـIـ�)�ـ	ن 

اP3	دی� /زاد  .3	
ی@ �ی��	ی@
٣٠/٠٢/٩٣
	ر��ان ای�ان 

ا8%7ب �ر��ان &ی0ن 
�(?�ی(%#?( 
ــــــ�داد١ D  : ر�ــــــ�ان	ــــــ



	رD	�� �ی�	ن در اUـ�ـ�اض 
ــ�ق  Iــ@ن �ــ�� �ــDــ�دا B ــ� %
��X)� و �t %ی�� �Dد د�� 
 �L�� "%	I� ی@$ و�
از 
	ر 

	ر Dـ�د 3ـ,ـ�ـ+  "P� �	ه


ــ	ر�ــ�ان 
ــ	رDــ	�ــ�  .
ــ�د�ــ@
�ـ	$  ٨�ی�	ن �ـ( �ـ�یـ�ـ@ 

ا�ــ� 
ــ� �ــt %ــیــ�ــ� /�ــ*ــ	 
Bــ�داDــ� ��ــ@$ و د<ــ�ــ�]ــ� 
�	ر �U)@ ا	ن <	ی��	در� �	ه

ــ�Dــ( از 
ــ	ر�ــ�ان  .ا�ــ� %
%ــXــ\ــ� <ــ	)ــ@ اUــ�ــ�ــ	ر %ــ�دن 
د<��]� ه	� در�	�( Dـ�د، 
���P" ه�ی�� ه	� در�ـ	�ـ( 
�ــ�ــJــیــ= �ــ@$ ا�ــ@ 
ــ� �ــ� 

	رD	�� B	���JA /�*ـ	�ـ� 
و �� 3	�ی= ا!��	U( و �ـیـ� 
ا�>	ن ا��W	د$ از ا�ـ�ـ�ا�ـ� 
ه	� ا��fX!( را از د�ـ� 

 .داد$ ا�@
ا8%7ب را�/��ن ���,� 

 X04 &ی0ن
را��@�	ن �ی�ـ	ن :  �Dداد١

 )
	D �% اض��Uی=  در ا�!

ــیــ\ــ��ــ�ــ� از !ــ	د$ ٢%ــ�دن 

<�ا�ی	ن %� 
	رDـ	�ـ� 
ـ� از 
%ی= ��ارع ه�ـ@وا�ـ� و Dـ�%ـ�$ 

�	ورزان ای= رو�ـ�ـ	 Uـ�ـ�ر 

ــ��  ــ	ر�ــی ــ@، از % �ــ( 
ــ�
�یـ�ـ	ن و �ـ�ـ" /ن ا�ـ�ـ�ـ	ع 

%ـیـ  از یـE �ـ	ل  .
�د�ـ@
 $@Uو ��	Dر	
ا�� ��L�zی= 

�L	W�/ـ@$    ٢�	)ی�	ی\���� %

ای= !	د$ را %ـ� 
�ـ	ورزان و 
 sـ\ـD 	ن داد$ ا�@ ا�ـ	را��@�
�ـــ@$  OـــU	%ـــ 	ـــ@$ /�ـــ*ـــUو

�	ورزان رو��	� <ـ�ا�ـیـ	ن 
%�ا� !ـ\ـ��ـیـ�� از /�ـیـ` 
ر�ی@ن %� ��ارع �Dد در ایـ= 
ـــ� Dـــ	
ـــ( �ـــ�Uـــ�  ��ـــی
�ی�ه	� �Dد�	d ��Dـ�ا�ـ( 

ـ� ایـ= ا�ـ� �ـ�!ـ`  @��

�ــ	رFــ	یــ�ــ( را�ــ�ــ@�ــ	ن �ــ@$ 

در ]ــ�ــ@ �ــ	ل اDــیــ�  .ا�ــ�

ـ	ر�ـ�ان 
ــ	رDـ	�ـ� �ـیـ�ــ	ن 
%ـــ�ا� وKـــ�ل �ـــIـــ�ق و 
�	ت �Dد %�ا� ]�@�ی= L	R�
%	ر ا�� 
� د�� %� 3ـ,ـ�ـ+ 
و ا�U'	ب �( ز��@ وL( در 
�ـ	یـ� ��ـ	�ـPــ� ��ـzــ�Lـیــ= 
�*���	ن  و  Uـ@م �ـ�ـ	یـ� 
ر�	�� ه	 را$ %� !	یـ( �ـ�ـ( 
%�د و ��( %ـ	 اDـ�اج %ـ�Dـ( 
از 
	ر��ان Bـ	�ـ� داد$ �ـ( 

��د. 
 ا7%�ا6ت�_f0 و 

ر��ان؛ � 
3,�+ ا��Uا�B )F��ـ	ران 
 %ــ�ا� ا<ــ�ایــ  د�ــ�ــ�ــ�دهــ	؛

��W از �B��	ران  ٣٠٠%ی  از 
%ی�	ر��	ن �Dی�ـ( د�ـ� %ـ� 
3ــ,ــ�ــ+ اUــ�ــ�اFــ( زد�ــ@ و 
�Dاه	ن ا<ـ�ایـ  د�ـ�ـ�ـ�د و 
%�D( دی�J از �Dا�� هـ	� 

ایـ= 3ـ,ـ�ـ+ %ــ� .  Dـ�د �ـ@�ـ@
 3١٠ـ	  �٨@ت دو �	U� از 

Kــ�ــ� ا�ــ�وز در �ــPــ�dــ� 
%ی�	ر��	ن %���ار �ـ@ و �ـ� 
��W از �B��	ران ��)+ ��Wـ�ق 
�ـــ@ن د�ـــ�ـــJـــیـــ� �ـــ@�ـــ@. 

Dـ�داد  �B١٨��	ران از 3	ری� 
3ی� را روزه	� ا��Uاض  3٦	 

ــ	  ــ	 % ــ@ 3 ــ�د� اUــfم 
ــ�د$ %
د����@ه	� �	ر�,( ا��Uاض 
ــیــ=  ــ	ی B ــ�Rــ�ــ�  Dــ�د را %
ــ�د ��ــ	ن  D �	ــ�دهــ ــ�ــ� د�

ای= ا��Uاض از �ـ�� .  ده�@
<ـ�اDـ�ان داد$ "  D	�� �B�ـ�ـ	ر"

درKـ@  ٣٠٠اDیـ�ا .  �@$ %�د

%� B �>�X3ـ��ـ>ـ( Bـ��ـ>ـ	ن 
�@$ ا�� و �B�ـ�ـ	ران  �>	Fا

 �٣٠٠ــیــ� Dــ�اهــ	ن ا<ــ�ایــ  
درK@ %� 3ـXـ�<ـ� Bـ��ـ�ـ	ر� 


�ـ�ـ�د Bـ��ـ�ـ	ر در .  ه���@
%ی�	ر��ـ	ن هـ	 %ـ	UـO <�ـ	ر 

	ر �@ی@ رو� Bـ��ـ�ـ	ران و 
از �dف دیـJـ� Bـ	#ـیـ= %ـ�دن 
. ا��	�ـ@ارد %ـ*ـ@ا�ـ�ـ( ا�ـ�

�B��	ران �ی�Aاهـ�ـ@ %ـ� ایـ= 
وXFـیـ� Dـ	3ـ�ـ� داد$ �ـ�د، 
�B��	ران %ی�ـ�ـ�� ا�ـ�ـAـ@ام 
ــیــ�  �ــ��ــ@ و �ــIــ�ق /�ــ*ــ	 �

%ــ�ــ	 %ــ� ایــ= .  ا<ــ�ایــ  یــ	%ــ@
Dــ�داد�ــ	$  �٢٨ــ�ارش روز 

هی	ت W\A3	ت دا��J	U $\ـ�م 
�>(، �>; %	ز��ـ�ـ�ـJـ( �B
��یI� )Wـ@م،  @U�� ی  ازB

را 3ـPـ�  د%ی� D	�ـ� Bـ��ـ�ـ	ر
ایــ= Uــ�ــ�ان 
ــ� د�ــ� %ــ� 
�P3ی�B E��	ران زد$ و /�*ـ	 
را %ــ� اUــ�ــ�اض <ــ�اDــ�ا�ــ@$ 

ـــــ�  ـــــ+  ا� ـــــ,ـــــ� ـــــ� 3 %
. ا%fغ 
ـ�د %� او rی�)	���(

ایــ= �ـــیــ� یــE �ــ�Fـــ�ع 
 .ا��Uاض �B��	ران ا��

�_f0 ا7%�ا6; 
ل &/g و Tن ذز��:%\�
ن و >H$ن،ا	�hد �3ز&%

Y1_� X�ن ����� 
%	ز��ـ�ـ�ـJـ	ن ذrـ	ل �ـ�ـ_ و    

<�Nد اWK*	ن و 
��	ن %	 3ـ,ـ�ـ+  
ــ�را�   � Zــ ــ,ــ\ ــ" � ــ	% Iدر �ــ
ـ�داDـ� �ـIـ�ق   B ر	��ا�D )�f�ا

 @�@��ـ� �ـ	ل   .%	ز�����D )Jد 
ـ	ز��ـ�ـ�ـJـ	ن   ا�ـ� 
ـ� �ـIـ�ق %
ذr	ل ��_ و <ـ�Nد �ـ*ـ�هـ	�  
ــیــ=   اKـWــ*ـ	ن، 
ــ��ـ	ن و هــ�ــ{ـ�
ــ�از،   ــXــ	دن اه ــJــ	ن � %ــ	ز��ــ�ــ�
�ـZ را  %ـ� Kـ�رت  d ه�ود و	�

ـ�ـ@  
ـ� )�� �Dدا�B 3̀��.    س	ـ B
دادن �BداD� ��I)*	 %ـ� �ـ>ـ\ـ(  

� �K@وق %	ز��ـ�ـ�ـJـ	ن <ـ�Nد  
ـ�داDـ� �ـ(   B ـ�قI$ �ـ	ـ� Eی
ـ�داDـ�   B �@ـX$ %ـ	و دو �ـ @�


�@ و ��>" را %ـ� �ـ�دن   )��
�	ز�	ن %	ز����J( �ـ( ا�ـ@ازد،  
از ��>fت اK\( %	ز���ـ�ـJـ	ن  

 ا�� 

�Oوی( �_f0 ا7%�ا6; 
ر��ان در �ر3�� -ی�� �

 '�\ی/�؛ 


	ر��ان 
	رD	�ـ�   +�,3
ــ� در  ــ� ــJــی ــ�ــ� �ــ� /% ــی �
اUــ�ــ�اض %ــ� �ــIــ�)ــ*ــ	� 

ــ�داDــ� ��ــ@$ B  . ت	ــ �ــ L	ــRــ�

	ر��ان ای= وا�@ %� �ـیـ�ـ( 
ـــ�ـــ@ �ـــ	$  Wـــ�ـــ�ق ا Iاز �ـــ

ـــــ�ق ٩٢   �ـــــ	ل Iو �ـــــ ،
ــ�ــ*ــ�ــ� و Dــ�داد �ــ	ل  اردی

Uـfو$  .�ـ�د ��%�ط �ـ(   ٩٣
%� ای= 
	ر<��	� ایـ= وا�ـ@ 
3ـ�Lـیـ@� یـE �ـ	$ Uـیــ@� 
�ــ	ل �ــ^�ــ�ــ� 
ــ	ر�ــ�ان را 


	رD	��  �B.داD� �>�د$ ا��

ـ	ر�ـ�  ١٠٠�ی�� /%Jی��  

ـــ	ر�ـــ�  ٢٠٠ر�ـــ�ـــ( و 

)�ارداد� %	 �	%�I دارد 
ـ� 
%	 وXFی� Bی  /�@$ /�	ن را 
ــ= �ــXــ	ش و  ــ	�ــی ــJــ�ان 3 �
ا�ــ�ــیــ� �ــ[ــ\ــ( Dــ�د 
ــ�د$ 

 .ا��
��i؛  �Hر��ان �ی�,� ه�

 .ا7%�اض ادا�� دارد

3ـkـ�  
	ر��ان �ی�>� هWـ�
در اUـ�ـ�اض %ـ� ا!ـ�ا ��ـ@ن 
��� �@�% �I	r" در d ح�d
�ــPــ�dــ� 
ــ	رDــ	�ــ� 3ــ,ــ�ــ+ 


ـ�ـ�ـ@�ـ	ن در  .
�د�@ +�,3
ـــAـــ  هـــ	� 
�ـــ	ورز� و  %

ــ� 
ــ	ر  ــ	� Dر	ــ
ــ�ــ(  Xــ Kــ�

ــ�ــ�ــ@ Dــ�ا�ــ�ــ	را!ــ�ا�  �ــ(

�ـIـ� %ـ�ـ@� ��ـ	rـ" d ح�d
ا�Uـ�اض  
ـ	ر�ـ�ان  .ه���@

روز  �٦ی�>� هWـ� 3ـkـ� از 
. �ــ^�ــ�ــ� /rــ	ز �ــ@$ ا�ــ�

ا!ــ�ا� dــ�ح dــ�ــIــ� %ــ�ــ@� 
��ـــ	rـــ" %ـــ�ا� %ـــیـــ  از 

��W از 
	ر��ان �ی�>ـ� ١٠٠٠
 ٨٨هW� �k3 از ا�Wـ�ـ@ �ـ	ل 

از �ــ�� وزارت 
ــ	ر ا%ــfغ 
�@$ ا�� ا�ـ	 
ـ	ر<ـ��ـ	 %ـ� 
دLی" دا��= %	ر �	Lـ( /ن را 

دیــJــ�  .Uــ�ــ\ــ( �ــ�ــ( 
ــ�ــ@

	ر��ان  )Fا��Uت ا	�L	R�
U@م Bـ�داDـ� %ـ�ـ�)ـ+ �ـIـ�ق 

	ر��ان ا�� 
� ه� �	$ %ـ	 
ی� E	3 $	Dی� �BداD� �ـ( 

��د. 
�_f0 ا7%�ا6; �ر��ان 

 O/� اه�از 
ــ� از  ٥٠:   Dــ�داد٣١ Wــ �

)ـ�ـ@ و « 
	ر��ان 
ـ	رDـ	�ـ� 

در »  3'ــWــیــ� �ــ>ــ� اهــ�از 
ا��Uاض  %ـ� Uـ@م دریـ	<ـ� 

�	$ �ـIـ�ق و �ـ�ایـ	 در  ٤٥
�ـIــ	%ــ" �ــ	Dـ�ــ�ــ	ن �ــ�
ــ�� 
%	�E �\( ای�ان وا)+ در در 
Dی	%	ن <�دو�( 3*�ان 3,ـ�ـ+ 


	رD	�� �K	ی+ )ـ�ـ@  .
�د�@
و W'3ی� �>� اه�از از �ی�ـ� 

در    3٨٧ـــ	%�ـــ�ــــ	ن �ــــ	ل 
ــ� �ــ�   3ــXــRــیــ\ــ( 
ــ	�ــ" %

%ـ	�ـ>ـ*ـ	� �ـ\ـ( و .  %�د �(
�ــ\ــ�، %ــ� Uــ�ــ�ان �ــ	Lــ>ــ	ن 

ــ�   �ــ	$ ا�ــ�  ٤٥
ــ	رDــ	�
ــ�داDــ� �ــ>ــ�دن  B ــ� Uــfو$ %
��Iق 
	ر��ان،،
	رDـ	�ـ� را 
%3f>\یs و L�3 wDی@ /ن را 


�د$  s(��� 
 l�� ب در�<�ان؛ ا8%7
د �'�>� =ر�ی�� 	�ود�� 

Dــــ�داد؛ 
ــــ	ر�ــــ�ان ٢٩
�@D	A% )3ـ  %ـ	ر�ـیـ�� و 

3ـ��ـیـ�ـ	ل )  ر�ـA3)j\ی� %	ر 
ــ	د در  ــ�/% ــ* ــ�ود�ــ	$ � دو <

Bــ	یــیــ= %ــ�دن « اUــ�ــ�اض %ــ� 
%�ا� دو�ی= %ـ	ر »  د����ده	

d( یE �	$ اDی� ا�U'ـ	ب 
ا�U'	ب 
ـ	ر�ـ�ان  .
�د$ ا�@

D@�	3ـ( <ـ�ود�ـ	$ �ـ*ـ�/%ـ	د 
%	OU 3ـ�)ـs 3ـPـ�یـ" %ـ	ر و 
ازد�	م ��دم در ای= <�ود�ـ	$ 


	ر��ان �Xـ�ـ�ض  .�@$ ا��

ـ� ��P3� ا��A@ام ]�@ی= 
Bی�	�>	ر� �dف )ـ�ارداد %ـ	 

. ای� ��ـ[ـ�ل %ـ� 
ـ	ر�ـ@ ای�ان
ـــ=  ـــ'ـــ	ب دو�ـــی ـــ= اUـــ� ای
ـــ�ـــ'ـــ	ب 
ـــ	ر�ـــ�ان و  Uا

	ر
�	ن %ـAـ  Dـ@�ـ	ت در 

 . ا�� ٩٣�	ل 
�_f0 ا7%�ا6; �ر��ان  

-��� وا�4 ���X -<�دار� 
�<�ان 
�ـــWـــ� از  ٧٠:  Dـــ�داد٢٥

ــ@  ــ�
ــ� وا� �ــ�ان   
ــ	ر�
ا�3%���ا�( 3*�ان و ���� در 
ا��Uاض %�  X3	و�( ��ـ>ـ= 
ــ�
ــ� در  �ــ=  ــ�
ــ�� ای �
�I	%" �ـ	Dـ�ـ�ـ	ن �ـ*ـ�دار� 
3*�ان وا)+ در Dی	%	ن %ـ*ـ�ـ� 


� X3ـ	و�ـ(  .3,�+ 
�د�@��
%�ا� �Bوژ$ ه	� �	�Dـ�ـ	�ـ( 

از ه� 
@ام از  ٣و  ٢�kی@ار 
 3٤٠ــ	  ٣٠
ــ	ر�ــ�ان %ــیــ= 
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�ی\ی�ن ��3	ن ه�ی�� دری	<ـ� 

�د$ ا�	 %	 �^�� یـ>ـ�ـ	ل 
از ��U@ 3ـPـ�یـ" ایـ= Bـ�وژ$ 
ــ�  ــ� ا� % ــ	� D ــ�ز ــ� ــ	، ه ه

	ر��ان 3ـPـ�یـ" داد$ ��ـ@$ 

 .ا��
ه���	ن %	 !ـ\ـ�ـ� هـیـ	ت 
�" اf�Dف، 
	ر��ان <ـ�Nد 

در    زا��س د�� %ـ� 3ـ,ـ�ـ+
�I	%" ادار$ 
ـ	ر �ـ*ـ��ـ�ـ	ن 
ــ� /زاد  ــPــ	دی ــ@؛ ا3 ــ�و$ زد� (

�	ل Kـ@ور :  
	ر��ان ای�ان�@%
ــIــ	 %ــ>ــ	ر 
ــ	ر�ــ�ان  را� ا%
<ـــ�Nد زا�ـــ�س از �ـــ�� 
هـیـ	3ـ*ـ	� �3ــAـیـ� و �ــ" 
اf�Dف ادار$ 
	ر �ـ*ـ��ـ�ـ	ن 
)ـــ�و$ در �ـــ	ل �ـــ^�ـــ�ـــ�، 
�@ی�یـ� ایـ= �ـ�
ـ� 3ـfش 

�د %	 U@م �3>ـیـ= %ـ� ایـ= 
/را و �ــ� دوا�ــ@ن 
ــ	ر�ــ�ان 

	ر و  a�3 �% ن را وادار	�/
�@ن %� %ی�� %ـیـ>ـ	ر�  "Kو

�@ ا�	 %	 ��	ه@$ �I	و�ـ� 
ایــ= 
ــ	ر�ـــ�ان، �ــ@یــ�یـــ� 


ـ���در /Dـ�یـ= روزهـ	�    
د�ـیـ�ـ�    �	ل �^�ـ�ـ� dـ(

ــ	 هــ@ف دور زدن /را  ا� %
Kــــــــــ	در$ �ــــــــــ�ا!ــــــــــ+ 

�ـ�
ـ� را �ـ�ـPـ"   )	���(،
اfUم 
�د 
ـ� ایـ= ا�ـ� %ـ	 

ـ	ر�ـ�ان  )Fا��Uت ا	X�,3
و �dح �>	ی� از ��� /�ـ	ن 
در هی	ت A�3ی� ادار$ 
ـ	ر 
�*���	ن )ـ�و$ �ـ�ا!ـ� �ـ@ .


	ر�ـ�ان <ـ�Nد زا�ـ�س در 
�dل ای= ا��UاF	ت ه�{�ی= 
Dــ�اهـــ	ن Bــ�داDـــ� 
ــ\ـــیـــ� 
�ــXــ�)ــ	ت Dــ�د از �ــ�� 

ــ@ ــ�   .
ــ	ر<ــ��ــ	 �ــ@� ــ�ــ	 % %
��ار�*	� ر�ی@$ %� اP3	دی� 
/زاد 
	ر��ان ایـ�ان، %ـ@�ـ�ـ	ل 
ــ� 
ــ	ر�ــ�ان <ــ�Nد  �ــ>ــ	ی
زا��س هی	ت A�3یـ� ادار$ 

٢٨
	ر �*���ـ	ن )ـ�و$ روز  
اردیـ�ــ*ـ�ــ� %ـ	 �ــ\ـ�م 
ــ�دن 

	ر<��	 %ـ� Bـ�داDـ� 
ـ\ـیـ� 
��X)	ت 
ـ	ر�ـ�ان و 3ـ	یـیـ@ 

�، را� %� ا�Dاج ��ا�fPل 


	ر� �R%را +R( و    	ن %ـ	�/
�ــ�
ــ� <ــ�Nد زا�ــ�س داد 

ـــ� %ـــ	 اUـــ�ـــ�اض �ـــ@یـــ@ 

��ا!� �@ و /�ـ	ن    
	ر��ان
اردی�*ـ�ـ� د�ـ�  ٢٩در روز 

%� راهkی�	#( در �Rـ� �ـ*ـ� 
ــ�اهــ	ن  D ــ@ و ــ�ــ@ج زد� ــ� �

\ی� �Xـ�)ـ	ت Dـ�د  �Dدا�B
ــ@ ــ>ــ	ر �ــ@� ــ	ز��ــ� % . و %

�	ل ای= ا��Uاض )	dـXـ	�ـ� �@%
و دیــJــ� اUــ�ــ�اFــ	3ــ( 
ــ� 

ـــ	ر�ـــ�ان <ـــ�Nد زا�ـــ�س 
�ـــ�ـــ	درت %ـــ� /ن 
ـــ�د�ـــ@، 
ــ	ر<ــ��ــ	� ایــ= �ــ�
ــ�  

�ـ,ــ�ـ�ر %ـ� Bـ�داDــ� 
ــ\ـیــ� 
�ــXــ�)ــ	ت 
ــ	ر�ــ�ان در روز 

Dــ�داد �ــ@ و ��ــzــ\ــ�  ٢٢
ا�ــPــfل �ــ�
ــ� و اDـــ�اج 

	ر��ان %� ا�	س �>ـ	یـ�ـ( 
ــ"  ــ	ت � ــی ــ� ه ــ	ن % 
ــ� /�
اf�Dف ادار$ 
	ر �ـ*ـ��ـ�ـ	ن 
)�و$ 
�د$ %�د�@ �ـ*ـ� ا�ـ�وز 

�Dداد �	$ در ای= هـیـ	ت  ٢٨
 .��رد ر�ی@�( )�ار ��<�

%�	 %� ایـ= �ـ�ارش، در ایـ= 
!ـ\ــ�ــ� 
ــ� 3ــ�ام %ــ	 �gــ�ر 
�	��ری= ا��یـ�ـ( در �ـPـ" 
ادار$ 
	ر و 3,�ـ+ 
ـ	ر�ـ�ان 
در �I	%" ادار$ 
	ر �*���	ن 
%�د ای= �	��ری= ا%�@ا 3ـfش 

ـــ�د�ـــ@ %ـــ	 وارد 
ــــ�دن 
ا3ــ*ــ	�ــ	ت واهــ( %ــ� !ــXــWــ� 
UـQــیـ; زاد$ 
ــ� %ــ� Uــ�ــ�ان 
��	ی�ـ@$ 
ـ	ر�ـ�ان هـ�ـ�ا$ %ـ	 
دی�J ��	ی�ـ@$ هـ	� /�ـ	ن در 
/�,	 ��gر Bـیـ@ا 
ـ�د$ %ـ�د 

� و� در !ـ\ـ�ـ� �� +�	�

ـ�  @���هی	ت �" اf�Dف 
 $xــ ــ�ی ــ	و�ــ� و�، % Iــ ــ	 � %
�I	و�� )	dـXـ	�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان 

@�@�و �*	ی�	 !\�ـ�    ��ا!� 
هی	ت �" اf�Dف %ـ	 �gـ�ر 

و دی�J �ـ�ـ	یـ�ـ@$ هـ	�    و�
@�در ایـ= .  
	ر��ان %���ار 

!\�� ��	ی�@$ ه	� 
	ر�ـ�ان 

ی@ %� f3ش 
ـ	ر<ـ��ـ	 	3 	%
%�ا� ا�Dاج 
	ر��ان 
ـ� در 
�dل ی>�	ل �^��� %� ا�ـPـ	 
�s\�A ادا�� دا��، ا�ـPـfل 

� را ��%� ا� از �ـ�� ��

	ر<��	 %ـ�ا� دور زدن /را 

%ــ	 هــ@ف    �ــ�ا!ــ+ )ــ	�ــ��ــ(
د��ی	%( %� ا�Dاج 
ـ	ر�ـ�ان 
اfUم 
�د�@ و %	 ا���ـ	د %ـ� 

)ـ	�ـ��ـ(،    دNی" و ����@ات
�Dاه	ن ر�ی@�( %� W\A3ـ	ت 
�ـ>ـ	ر 
ـ	ر<ـ��ــ	 در �ــ�رد /
ا�ـPـfل �ـ�
ــ� و %ـ	ز��ــ� 

@�@� .%>	ر 
	ر��ان 

ر��ان ای�ان � f0_�
ی� � 


	ر��ان 
	رDـ	�ـ�  :  �Dداد ٢٤ 
ای�ان 3	ی� در اUـ�ـ�اض %ـ� Uـ@م  
�ـ	�3ـ	ن در �ـIـ	%ـ"  L	R� �Dدا�B
�	��D	ن %�ی	د ��ـ�ـgـXـWـ	ن در  

3ــXــ@اد    .3ــ*ــ�ان 3ــ,ــ�ــ+ 
ــ�د�ــ@ 
ــWــ�  ٧٠٠ 
ــ	ر�ــ�ان ایــ�ان 3ــ	یــ�   �

ــ@  ــ	ن  .   ه�ــ�ــ� ــ�اه D ر�ــ�ان	ــ

ـیـ@، ا!ـ�ا� dـ�ح   L3ـ� t� ی�JیB
��� �@�% �I	r" و Uـ�ـ	ویـ=  d

ــیــ�ــ�  L ــ\ــ( در ــیــ�ــ�    �ــ[ هــ	� %
  .�	ز�	ن 3	�ی= ا!��	U( ه���@ 

ر��ان � f0_�دو�ی( 
 X���ات رو&%ی; در ����

Y1_� 

	ر��ان �A	%ـ�ات  :  �Dداد ٢٤ 

ــ�ــ	ن در   ــ�ــ@ ا� ــ�ــ	یــ( از ] رو�
ا�Uـ�اض %ـ� وFـXـیـ� )ـ�ارداد،  
ـ�ـ@ا   ـیـ�ـ� و د�ـ�ـ�ـ�د�ـ	ن در ا% %
�I	 "%�	��D	ن �ـ,ـ\ـZ 3ـ,ـ�ـ+  
ــ�ا�   ــ�  % ــ@ و در ادا� ــ�د� 

ـ�ـ	ت اUـ�ـ�اFـ(   L	ـRی�� �ـJیB
Dـــ�د %ـــ� dـــ�ف  داد�ـــ�ا�  
���U( ا�fIب ا��fـ( ا�ـ�ـ	ن  
ــ@ان ارگ   3ــ*ــ�ان وا)ــ+ در �ــی


�د�@  �
��. 
�_f0 �_�د ا7%�اض '�ی� 

و�; ��8ف *� �n7ا
ر�/�ان �ی_ر� 

ـــ�داد ٢٨  D  : ـــ� از    ٢٠٠ Wـ ــ �
اgU	� X3	و�( 
	ر��@ان %ی,ـ	ر  
%�ا� دو�ی= %	ر در اUـ�ـ�اض %ـ�  
ــ�ــ�ــ	ن 3ــXــ	و�ــ( در   D	ــ�ــ�وش >

ای= �ـ*ـ�   ��,@ ا�ی� ا����Lی=  

�د�@ و �Dا��	ر BیJیـ��   +�,3
ــ\ــE 3ــXــ	و�ــ(   <�ــ� <ــ�وش �

 @�@�. 
 درود �� ه�0:%\; �ر��� 

ــیــ; زاد$؛ �ــ	   – QــU ــ�Wــ Xــ!

	ر��ان ا��وز در !*	�ـ( %ـ�ا�  
%*ـ�ـ�د �ـ�ایـw ز�ـ@�ـ( �ـ	ن و  
ــ�ــIــ	3ــ(   d ;ــ�ــ Bـ	یــ	ن دادن %ــ� �
Bی>	ر �ی>�ی; 
� ز�@ا�( 
ـ�دن  
ه� 
	ر�ـ� �ـXـ�ـ�Fـ( KـPـ�ـ�  
��ر� از هـ�ـ�ـ�ـ�ـJـ(  �B �	ه

ــیــ��ــ@  ایــ=  .  
ــ	ر�ــ�� را ر)ــ; �

ــ>ــ( از   ــ	هــ	ت و ی �ــ� �ــ �ــ	ی
در�D	ن �3ی= �K�U هـ	� ا%ـ�از  

ـ	ر�ـ� در ا%ـXـ	د�   �I�d و!�د

ـیـ� هـ�ـ{ـ�ن  .  !*	�( ا��  � =�
��I ا� ه	یـ; !ـ�#ـ(  d ;ه �Jدی
ــJــ( Bــ��ــ�ر   ــ�ــ� �از ایــ= هــ�ــ
ـ\ـ�   ـ�ـ��ـی 
	ر��� ه��ـ; و %ـ@ی
ــ�ــ*ــ	،   �ــAــ'ــی Eیــ	یــ>ــ �ــ�د
�*	ده	، �	ز�	�*	 و �3ـ>ـ\ـ*ـ	�  
ــ	ط   Iــ ــ� در � 

ــ	ر�ــ�� را 
ـیـ	 در 
ـ	رزارهــ	�   ـ\ــs د� �ـAـ�
��	ی� از 
ـ	ر�ـ�ان ز�ـ@ا�ـ( در  

̀ ( ای�ان   �ـ�
ـ�  )  ��,�\� ای�,	�

�د$ ا�@ �Kی�	�� �( <�ـ	رم و  
از ه�� /�	ن و دو��	ن Uـ�یـ�م در  
ــ�ــ@یــ>ــ	� 
ــ	ر�ــ�ان �ــ�
ــ�   �
وا�@ 3*�ان، ��@ی>	� 
ـ	ر�ـ�ان  
ــ�   ــ�، 
ــ�ــیــ� k3ــ �ــ Wــیــ�ــ>ــ�هــ�
ه�ـ	هـ�ـJـ( %ـ�ا� 
ـ�ـE %ـ�  
ایــ,ــ	د �3ــ>ــ\ــ*ــ	� 
ــ	ر�ــ��،  
ــ	د   ــ, ــ�� ای ــJــی ــ� Bــی ــ�ــیــ� 


	ر��� و ا3ـPـ	دیـ�   �	*\<�3
ــ� از   
ــ�ان  ــ�ان ای ــ	ر� 
/زاد 
ــ�ــ	ر Dــ	�ــ�اد$ ام   
�ــ�دیــE در 
%�د�@ و 
	ر��ان 
	رD	�ـ� هـ	�  

  sـ\�A�   و 	ـ� �3ـ>ـ\ـ*ـJو دیـ
  tـ�یـd از �
�*	ده	� 
	ر��� 
%ی	�ی� ه	، Bی	�*ـ	 و 3ـ�ـ	�ـ*ـ	�  
ـ�ـ@   ̂ا�ـ� ـ�ـ*ـ	 �ـJـ �W\3( /�	ن را 3
�Kی�	�� )@ردا�( �یـ>ـ�ـ; و از  
ـ�ـ(   ه�ی�,	 %	 ا��Uاض %� وXFی
ـ�ـ	م ا%ـ�اهـیـ; زاد$ و   
� %�ا� %ـ*
�*	%( Bـ@یـ@ /ورد$ ا�ـ@ %ـ	   	Fر
ای= �Uی�ان اUـfم هـ�ـ�ـ�ـ�ـJـ(  
�ی>�; و �Dاهـ	ن /زاد� <ـ�ر�  
ــ�   ــی ــ@ و �ــ�ط 
ــ\ ــ( )ــی و %
ــ�ــ@ و ا��ــ	�ــ*ــ	�   
ــ	ر�ــ�ان در%
��یs و /زادیAـ�ا$ از ز�ـ@ا�ـ*ـ	�  

!ـXـWـ�     .  ��ا�ـ� 
�ـ�ر ه�ـ�ـ; 
�gU هی	ت �@یـ�$    –QUی; زاد$  

 –اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان ایـ�ان  
 ١٣٩٣ �Dداد    ٢٥ 

?*�H 7�یP زاد= � �Oار 
��، از ز��ان 'زاد -�H� ؛ 

�ــ�  روز از    ٤٦    BــZ از�̂ــ
د��Jی�� و%	زدا�� rی�)	�ـ��ـ(  
ـzـ�   ـیـZ هـی !QU�WXـیـ; زاد$ ر#
�@ی�$ اP3	دی� /زاد
	ر�ـ�ان ایـ�ان  
ــ	ن   ــ@� ــ_ 
ــ�ــ� ــ	هــ� ــ� واز ه

ه�ار���W ا��Uاض %ـ�    ٤٠ ��d	ر 
��R د����د و�Xی�� 
	ر�ـ�ان  

ــ\ــ( Bــ�و�ــ@$   Kن ا	ــ ــی 
و از �ــ	
ــ=   ــ	�ــی ــ	ن 3 ــ	ز� ــfس در� اDــ�
ا!��	ZB ، )U اfUم �ـIـ	�ـ	ت  
ـ�ـ( %ـ�   �)g	#( %ـ� Dـ	�ـ�اد$ �ـ
ـ�ــ	ل   ا�ـ�ـ�ـ	ل /زاد� ای�ـ	ن در )
وpی�I و f3ش D	�ـ�اد$ در 3ـ*ـیـ�  
/ن و ��ا!�X %� ز�@ان اویـ= ازاول  

  ������ ا��وزK ٢٤/٣/١٣٩٣    ،
%ـXـ@    ٥ %	�DN$ ای�	ن در �	Uـ�  

از�*� %	 )ـ�ار 
ـWـ	Lـ�، در�ـیـ	ن  
ــ	ن   ــ� ــ�ــ	ل و�ــ	د�ــ	�ــ( دو� Iــ�ــ ا�
،ه�>ـ	ران واgUـ	� Dـ	�ـ�اد$ و  
ــ= /زاد   ــ@ان اوی ــJــ	ن از ز� %�ــ�

 @�ـ�ـ@      . !WXـ�UـQـیـ; زاد$ �ـ	�
ــــــــ�ان   ــــــــ� 
ــــــــ	ر� ــــــــ	ی �

ــ�ـ�ض   Xــ�   �ـ
%ـ	هــ�%ــ*ـ	�ــ� ا� 
ـیـIـ�   Iـ@، در�ـ��@$ %ـ	 ��%	زدا
ا��، %@Lی" f3ش و�ـ�ـ	رز$ %ـ�ا�  
د<	ع از%ـ*ـ�ـ�د �ـRـ� �ـXـیـ�ـ�  

	ر��ان وارI3	ء 
یWی� ز�@�ـ(  
/�	ن ، در�I	%\� %	 د�ـ� ا�ـ@از�  
ــــ� داران   ــــXــــ�ض �ــــ��ــــ	ی و3
ــ	،   ــ* ــ( /� ــ	� ــ@رت � ــ�ا
ــ�) و�
. %	زدا�� وروا�� ز�ـ@ان �ـ@$ %ـ�د 

 f�Uو "  bـ��ـ( هـیـ�	ظ )ـ	PL �%
ـیـ� و� )ـ	%ـ"   
ی�D�Wا��( Uـ\

ــیــ�ــ�  ــ; � ــی Qــ�ــ ا3ــPــ	دیــ� /زاد   .3
ــ�   WــXــ�ان /زاد� !ــ 
ــ	ر�ــ�ان ای
QUی; زاد$ را %� �3	م 
	ر�ـ�ان و  
D	��اد$ ای�	ن 3��ی_ �ی�Jی@ و  
ـیـ@   �'�ا�� �Dا��	ر /زاد� %( )
ــ�ان   ــ	ر� 
ــ(  ــ	� ــ� ــ�ط 3 �و 

�ی�ـ	�ـ@ و از 3ـ�ـ	�ـ(   ز�@ا�(  
f<�3ت 
	ر�ـ�� در داDـ" و  
D	رج !*� 3ـfـ�ـ*ـ	ی�ـ	ن %ـ�ا�  
/زاد� 
ـ	ر�ـ�ان ز�ـ@ا�ـ( 
ـ�ـ	ل  
ــ� /زاد   ــPــ	دی �3ــ>ــ� را دارد ا3

 ٩٣    �Dداد   ٢٤ 
	ر��ان ای�ان  

ـ�ـ@ج %ـ	   دی@ار 
ـ	ر�ـ�ان �ـ�
!QU �WXـیـ; زاد$؛ Kـ�ـ� ا�ـ�وز  

  ��  ١٢ 3ـXـ@اد   ٩٣ �Dداد    ٢٥ ی>��
ــ� از 
ــ	ر�ــ�ان و اgUــ	�   Wــ�
اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان ایـ�ان %ـ�  
��	ی�ـ@�ـ( از �ـ�� 
ـ	ر�ـ�ان  
  Zریـ�B ن و	��د�
�	ه�،��	!( 
ـ�ـ@ج   و <X	Lی= 
	ر��� �*� �ـ�
%	 �Uی�ـ� %ـ� 3ـ*ـ�ان %ـ	 !ـXـWـ�  
QUی; زاد$ 
� U'ـ� دیـ�وز  از  
 ز�@ان /زاد �@$ %�د دی@ار 
ـ�د�ـ@ 

ـیـ�ـ	�ـ�  . در ای= دی@ار ��م و Kـ�
ــ=   ــ�وی B ــ; زاد$ و ــ� UــQــی WــXــ!
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��P@� و �ـ	Bـ�ر ا��ـ	�ـ( راد  
ه� 
@ام %ـ	 ارا#ـ� �ـ�ار�ـ( در  
ـ�ـ*ـ	� ا3ـPـ	دیـ� %ـ�   ـی L	X> رد��
�� اول �	$ �� در 3ـ*ـ�ان و  �	��
ـ�ـ� و%ـ�   %	زدا��*	� �Kرت �ـ�<
��ر <X	Lی�*	� ا3ـPـ	دیـ�  �B 3@اوم
ــ@   ــ	
ــی ــ�ان 3 ــ�ان ای ــ	ر� 
/زاد 

 @���̂ا اP3	دی� /زاد 
	ر�ـ�ان   . �
 ٩٣ �Dداد    ٢٥ .  ای�ان 

�_f0 ا7%�ا6; �ر��ان 
م -���H1�   X���

��ار� &ی�?ن��	 

ـــ�داد ٢٢  D  : ـــ� از    ١٠٠ Wـ ــ �
ـWـ	م   \� �
��یـ>ـ(  ( 
	ر��ان 


� ه	� 3	�X% �" �*ـ� ��) از 
U\ی� ا�Dاج و %ی>	ر�	ز� �I	%ـ"  
<��	�@ار� �ـ*ـ��ـ�ـ	ن �ـیـ�!ـ	ن  

  .د�� %� 3,�+ ا��UاF( زد�@ 
 X�ر��ان -��� وا�4 ���

 f0_�-<�دار� �<�ان 
 ��د��
��W از 
	ر�ـ�ان  ٧٠ :  �Dداد ٢٥ 


� وا�@ ا�3%���ا�( 3*ـ�ان و  ��
���� در ا��Uاض %ـ� Uـ�ـ\ـ>ـ�د  
X3ـ	و�ـ( ��ـ>ـ= �ـ�
ـ�� ایـ=  
ــ�ــ�ــ	ن   D	ــ�%ــ" 	ــIدر �ــ �ــ
�ــ�
�*�دار� 3*�ان وا)+ در Dـیـ	%ـ	ن  

�ـ�
ـ�  .  %*�ـ� 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�د�ـ@ 
ــ	�   ــ�وژ$ ه B ــ�ا� ــ( % ــ	و� Xــ 3

از هـ�    ٣ و    ٢ �	��D	� )�kی@ار  

@ام از 
	ر��ان %ی=   ٣٠    	٤٠ 3  

ـ�ـ� دریـ	<ـ�   �ی\ی�ن 3ـ��ـ	ن هـ�ی

�د$ ا�	 %	 �^�ـ� یـ>ـ�ـ	ل از  
��Uـ@ 3ـPـ�یـ" ایـ= Bـ�وژ$ هـ	،  
ــ�ــ�ز Dــ	�ــ� ا� %ــ� 
ــ	ر�ــ�ان   ه

 .�P3ی" داد$ ��@$ ا�� 

ـ	ر�ـ�ان و   )Fا��U3,�+ ا


	ر��@ان �K	ی+ <�Nد  
ــــ�داد ٢٤  D  :  ــــ�ان و 
ــــ	ر�

ــ�ــ@ان %ــ	ز��ــ�ـ�ــ� Kــ�ــ	یــ+   
ـ	ر�
ــ�ــJــ�ود در رود%ــ	ر در   <ــ�Nد �

	��ن %	ز��ـ�ـ�ـJـ(  در   "%	I�
ای= �*� 3,�+ ا��UاF( %ـ��ـ�ار  

/�*	 %� �BداD� ��ـ@ن دو  .  
�د�@ 
�	$ ��Iق ÌU ا<�ـ	د$ اUـ�ـ�اض  

ـیـ  از     . 
�د�ـ@  ـWـ� از  ٢٠٠٠ % �
ـ�ـــJـــ�ود   
ـــ	ر�ـــ�ان �ـــXـــ@ن �ــ
%	ز����� �@$ ا�@ 
ـ� Uـfو$ %ـ�  
ــ�ــfف   Dد$، ا	ــ�ــ �ــIــ�ق UــÌــ ا<
��Iق دو �	ل Bـ�داDـ� ��ـ@$ را  

 @��
 )� ��L	R�. 
ر��ان در 2<ر � f0_�

 � X ��%یر�

ــ	ر�ــ�ان �ــXــ@ن  :  Dــ�داد ٢٢ 

��_ %	%	�یـ@ر در <ـ	ر�ـ	ن در  
ـیـ	ر�    ا��	ن ]*	ر �P	ل و %ـAـ�
در �I	%" <ـ��ـ	�ـ@ار�  در ایـ=  
�ــ*ــ� د�ــ� %ــ� 3ــ,ــ�ــ+ زد�ــ@  .


	ر��ان %ـ� Bـ�داDـ� ��ـ@ن دو  
ـ�ـ	د$ Dــ�د   �ـ	$ �ـIــ�ق UـÌـ ا<

ــ�ــ@  ــ� Wــ ــ�ــ�اض دار�ــ@ و � U:  ا  	3ــ
ــ	د$ �ــ	ن را   �ــIــ�ق UــIـ̀ـ ا<ــ�
دری	<� �>�ی; %� اUـ�ـ�اض Dـ�د  

 .ادا�� �Dاهی; داد 
�_f0 دو�ر= �ر��ان 

 X���ات رو&%ی; در ����
Y1_� ن0%3& 

ـــ�داد ٢٤  D  : ـــ� از  ١٥٠٠ Wـ �ـــ

	ر��ان �A	%�ات رو�ـ�ـ	یـ( از  

هـ	�    ا��وز از ا�ـ�ـ	ن ( ]�@ ا��	ن 
ــ	ن،   ــ��ــ� L    ،ن	ــ,ــ ــ	ن، ز� Dــ�ز�ــ�

ــ	ن   ــ�ا� D ،)ــ ــ�% r ن	ــ ــ, ــ	ی /ذر%
��	�D ،)Lا�	ن ر�D ،��Fا�ـ	ن  

در  )   !��%( و 
��	ن %ـ� 3ـ*ـ�ان 
ا�Uـ�اض %ـ� وFـXـیـ� )ـ�ارداد،  
ـ�ـ@ا   ـیـ�ـ� و د�ـ�ـ�ـ�د�ـ	ن در ا% %
�I	 "%�	��D	ن �ـ,ـ\ـZ 3ـ,ـ�ـ+  

�د�@ و در ادا�� %�ا� BیJیـ��  
ــ�ـ	ت Dـ�د  %ــ� داد�ــ�ا�   L	ـRـ�
���U( ا�fIب ا��fـ( ا�ـ�ـ	ن  
ــ@ان ارگ   3ــ*ــ�ان وا)ــ+ در �ــی


�د�@  �X!ـ� در    ١٠ .  ��اWـ ه�ار �
�A	%�ات رو��ـ	یـ( ��ـ[ـ�ل %ـ�  


	ر�@ . 
ر��ان -��� � f0_�

��س ��H&ا 
��W از 
	ر�ـ�ان  ٧٠ :  �Dداد ٢٠ 


� ا�W	L� �3س در ا�Uـ�اض  ��
ــ@ام   Aــ ــ@م ا�ــ� U ــ�اج و Dــ� ا %

ــ	ر�ــ�ان در ایــ= �ــ�
ــ� در  
�I	%" <��	�@ار� �*� �ـیـ�!ـ	ن  

 .  د�� %� ا��Uاض زد�@ 
�_f0 ا7%�ا6; &� روز= 
ر��ان �ر3�� &ی0ن �

 داراب


	ر��ان 
	رDـ	�ـ�  :  �Dداد ٢٠ 
�یـ�ـ	ن داراب BـZ از �ـ� روز  
ـــــ�اFـــــ(  ـ� ـــــ+ اUــــ ـــــ,ـــــ� 3)


ـ	ر�ـ	ن  )  �Dداد ٢٠ و ١٩،١٨ �� �%
ـــ@  ـ� ــ ـ� ــ ـــ��� م���ط���ال���ب���ات   .%

اع���ت���راض���ی ک���ارگ���ران؛  
د����ده	، ا<�ایـ  وام    افرایش 

��>=، و ا��Uاض %� �ـ	%ـ�ا%ـ��  
د����ده	� 
	ر��ان و Uـ�ـ	Kـ�  

. �ــ@یــ�یــ� ایــ= 
ــ	رDــ	�ــ� ا�ــ� 
<��	�ـ@ار �ـ�دور داراب %ـ	 ا%ـ�از  
ــ�ــ�د�ــ( �gــ�ر   و��ــ� از ��
�	ت �ـ� روز  \'�Uر��ان در ا	

%� /�*	 3ـ�Kـیـ� 
ـ�د$ %ـ�د 
ـ�  
ــ@ و %ــ,ــ	�   اUــ�ــ'ــ	ب �ــ>ــ�ــ�
ا�U'	ب  
	ر��ان %� ادار$ 
ـ	ر  
  fــ�ــU ــ�
ــ@  ــ� 
ــ�ــ� Xــ�ا!ــ�
ـیـJـیـ��   B 	ض %ـ��X� ر��ان	

�\� �Dد و %	 ا�U'	ب �ـ�  L	R�
روز$ در �ــIــ	%ــ" 3ــ�Kــیــ� هــ	�  

 .    <��	�@ار ای��	د�@ 
در ا7%�اض �� 107; ���ن 

ز دوردوم ! و�7= �ر	��T'
 Xی	ر��ان @�وا7%�اض �

و=& 


ـــ	ر�ـــ�    ٤٠٠ :   Dـــ�داد ٢١ 
ــیــ" �ــ	و$،  در   
ــ	رDــ	�ــ� Bــ�و<
ا��Uاض %� �Uـ\ـ( ��ـ@ن وUـ@$  
ــ�ــ( %ــ� Bــ�داDــ�   �ــ 
ــ	ر<ــ��ــ	 �
�ــRــ	Lــ�ــ	ت 
ــ	ر�ــ�ان دور دوم  
3,�+ اUـ�ـ�اFـ( Dـ�د را /rـ	ز  

ــ@  ــ�    ٦ در    .
ــ�د� �ــ� �ــ	ل �ـ̂ـ

ــ	ر<ــ��ــ	� 
ــ	رDــ	�ــ� �ــIــ�ق  

  ٥٠ 3ـ	    ٤٠ 
	ر��ان را %	 3	Dی�  
ـ�ـ@ 
ـ� %ـ�   
ـ� )� �Dدا�B روز
�	ت ��X)� ایـ=  L	R� ;,�  ور��

�ـ	$ هـ; %ـ�/ورد    ٥ 
	ر�ـ�ان 3ـ	  
/Dــ�یــ= �ــIــ�)ــ( 
ــ�   .�ــ�د   �ــ( 


	ر��ان 
	رD	�� Bـ�و<ـیـ" �ـ	و$  
دری	<� 
�د$ ا�@ ��%�ط %ـ� د�  

ــ� ا�ــ�  �ــ� دور   .�ــ	$ �ــ	ل �ـ̂ـ
ــ�ــ�اFــ	ت 
ــ	ر�ــ�ان   Uا �ــ�ــAــ�
�Bو<ی" �ـ	و$ 
ـ� از Kـ�ـ� روز  
ـ�ـ�،�ـ�م 3ـ	 دهـ; Dـ�داد �ـ	$   ��


ــ	ر�ــ�     ٢٠٠ ادا�ــ� یــ	<ــ�،   

� دا���ـ@ ��در �ـ*ـ	یـ� ایـ=  .  

ــ	 وUــ@$   ــ�اFــ( % ــ+ اUــ� ــ,ــ� 3

	ر<��	 ���( %� ای�>� %�Aـ(  
از ��X)	ت 
	ر��ان �@ا
hـ� 3ـ	  
ــیــ,ــ@هــ; Dــ�داد Bــ�داDــ�   روز ه

��د D	��3 ی	<�   �( . 
 X�ر��ان �3ز در ���
 f0_���ار� &//�ج ��	

 ��د��
ــ�داد   ١٩  D  : ــ�    ١٠٠ ــ	ر� 


�ـ	ز در اUـ�ـ�اض %ـ� ا<ـ�ایـ   D
�ی	<�= �ـ�د�ـ	ن %ـ�ا� �ـ��ـیـ=  
ـ�ـــ�اLـــ( در �ـــIـــ	%ـــ"   �ـــ	ل �ــ
/ <��	�@ار� ���@ج 3,�+ 
�د�ـ@ 

ـ�ـ@ج در دیـ@ار %ـ	   <��ـ	�ـ@ار �ـ�
��	ی�@�	ن 
	ر��ان 3	
ی@ 
ـ�د$  

�	ت /�	ن را در !ـ\ـ�ـ�  L	R� ��ا
�� ه��W /ی�ـ@$ در  ��ا� 
� روز 
ا��	�@ار� 
�د��	ن %���ار �ـ(  

ایـ=   .��د، �ـRـ�ح Dـ�اهـ@ 
ـ�د 
ــ�ــ�اFــ( در Bــ( /ن   U3ــ,ــ�ــ+ ا
ـیـ    �ـ� % 
� %	 �̂ـ @�%���ار 

روز از ا%�@ا� �Dداد �ـ	$،    ١٩ از  
�@ا)" د���ـ�د 
ـ	ر�ـ�ان Dـ�ـ	ز  

 .ه��ز ا<�ای  �ی	<�� ا�� 
ا7%�اض �ر��ان �3ز 

��& 
��W از 
ـ	ر�ـ� �ـ	rـ"    ١٠٠ 

�	ز� ه	� �*���	ن ��I و  D در
�ــ��ــ� %ــ	 ا�gــ	� dــ��ــ	ر�  
RDـ	ب %ـ� ا�ـ�ـ	�ـ@ار 
ـ�د�ـ�ـ	ن  
�� %� 3@اوم �BداD� �ـ�دBـ	یـ�  ��

%ـ� 
ـ	ر�ـ�ان Dـ�ـ	ز ه�ـ@ار    ٩١ 
ـ�ـ@�ـ	ن ایـ=   .داد$ ا�@  ا�g	ء 
ـ�

��d	ر %	 ا�	ر$ %ـ� ا<ـ�ایـ  %ـ(  
روی� ا!	ر$ ��>=، �3رم �ـ�!ـ�د  
و ه�ی�� ه	� ���	م /ور ز�@�ـ(  
ـ\ـ�   
� �Xی�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان را <

�د$، 3	
ی@ 
�د$ ا�@ 
� <�I و  

ــ� روز %ــ� روز %ــ	 �ــ@ت  fــ>
%ی���� %� ز�ـ@�ـ( �ـ	ن �ـ	یـ�  

در %ـAـ�ـ( از ایـ=   .�( ا�ـ@ازد 
ــ�   ــ@$ ا� �ــ�  ــ��ــ� ــ	ر � ــ�� d
ـ�ـ" از   �ـ	ز هـ� روز )D ر��ان	

d\�ع /<�	ب !*� ا�ـ�ار �ـXـ	ش  

	ر �	�F �ـ( �ـ��ـ@   "P� در
ــ	ا�ــیــ@� و در/�ــ@   وLــ( !ــ� �
ــ@ Dــ�د و   ــ� Uــ	ی ا�ــ@a، ]ــی

 .D	��اد$ ه	ی�	ن ��( ��د 
3,�+ ا��UاFـ( در �ـIـ	%ـ"  

 $	��	��
 X3	و�( ��>= �*� 
�� �	م 
��ـ@�ـ	ن  :  �Dداد ١٩ p

X3	و�( ��>= �ـ*ـ� 
ـ��ـ	��ـ	$   
%	 3,�+ در �I	%" د<�� 3ـXـ	و�ـ(  

�� %ـ� Dـ\ـs وUـ@$    ٢ ��	ر$  ��
3,�ـ+   . ��N�zن ا��Uاض 
�د�@ 

 . ZB از دو �	U� B	ی	ن ی	<� 
�ین ادار= ��ق �<�ان -

ر *- � Y1_� ��1?" گ��
�_f0 ��د��" �� ز�ی( �3ار 

اgUــ	� 3ــXــ	و�ــ( ��ــ>ــ=  
ـیـ"   Lر��ان %�ق 3ـ*ـ�ان  %ـ� د	


ه	� �Dی@ار�    �P3ی" �@ادن ز�ی= 
�ــ@$ از �ــ�� �ــ	ز�ــ	ن ادار$     �

��را�   Z\,� "%	I� ،ق 3*�ان�%
3ـ,ـ�ـ+   .ا��f( 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�د�ـ@ 
�ـ�گ  "  
��@�	ن %	 �X	ره	ی(  

�ـ�گ %ـ�  "  و  "  %� ز�ـیـ= Dـ�ار 

ــیــ= Dــ�اران  ــ�ــ@�ــ	ن  "  ز� از �ــ�ــ	ی
�ـــ�را� ا�ـــ�fـــ(   Zـ\ـــ �ـــ,ــ
ــ@�ــ( %ــ� ایــ=   ــ	ر ر�ــی Dــ�ا�ــ�

 @�@� .���Fع 
 �p�_f0 �</�&ی( �

�ی�ات ��ورز� ا&%ن ��
?��1 ا&%��ار� 'ذر�ی_ن 

;��T 

ـــــــ�  ٣٤٥ :  Dـــــــ�داد ٢٠  Wـ ــــــ �
ــیــ= �ــ	�ــ� 
�ــ	ورز�   ــ�ــ@� از�ــ*
%�ا� دو�ی= %	ر در اUـ�ـ�اض %ـ�  
وXFـیـ� ا�ـ�ـAـ@ا�ـ( �ـ	ن در  
ــ�ــ	�ــ@ار� /ذر%ــ	یــ,ــ	ن   �ــIــ	%ــ" ا�

3ــ,ــ�ــ+  .  rــ�%ــ( 3ــ,ــ�ــ+ 
ــ�د�ــ@ 

��@�	ن اfUم 
�د$ ا�ـ@؛  
ـ�  
�3	�( ��ا�" ا��Aـ@ا�ـ( /�ـ*ـ	  
ـ�ـ�   %�	%� )	��ن ��!�د ا�,	م �ـ�<
  sـ\ـ ا�	 ��L�zی= %� دNی" �ـAـ�

 .از ا��A@ام /�*	 �Wd$ �( رو�@ 
 q8�%� ن زن,-�@ f0_�

 �>*�در ا7%�اض �� 
 ا?�ر�

ـــ�داد ٢٠  D  :  ن زن	ـــ ـــ> �ـــ� B
ــ�   ــ�اض % ــAــ'ــ� در اUــ� �ــ�
�'ــــ�%ــــ� �ــــ�را� /�ــــ�زش  
3ــAــ'ــ'ــ( در �ــIــ	%ــ" وزارت  


ـ�د�ـ@  +�,3 ���ـ�را�    .%*@ا
/��زش 3ـAـ'ـ'ـ( در ��ـ�ـ�  

ا�    �B,	$ و ه��; Dـ�د، �'ـ�%ـ� 
را 3'�̀ی 
�د 
� %� ��!` /ن  


��@�	ن از �*�ی� ز�ـ	ن،    ا��W	د$ 
�@�@ %� �ی�ان �ـ� %ـ�ا%ـ�   @*X��
�@ت P3'ی" در ��	td �ـPـ�وم  

ــ�ا�ــ	س ایــ=  .  Dــ@�ــ� 
ــ�ــ�ــ@  %
 �
��
��@�	ن د��یـ	ر    �'�%�، 

�ـ>ـ( 
ـ� �ـ@ �'ـ	ب �ـ�ـ�$  �B
ـیـ	ر� را   ��L( در ر�ـ�ـ� د�ـ�(
ـ�ـ" از   دریـ	<ـ� �ـ>ـ�د$ %ـ�د�ـ@ )
ــXــ*ــ@   3 Eــ( یــd "ــ 3ــPــ'ــی
�@�@ در ر��ـ�   @*X�� ،��gP�
ــیــ	ر� در Kــ�ر3ــ( ادا�ــ�   ــ� د�
P3'ی" ده�@ 
� %ـXـ@ از ا3ـ�ـ	م  

�ــ	ل در    ١٢ 3ــPــ'ــیــfت Dــ�د  
 @��
 ��@D وم�P� �IR��  .  =ایـ

در �	L( ا�� 
� ای= Bـ��ـ>ـ	ن  
ــ�ــ@   ــ� ــ\̀ــ !ــ�اح ه� rــ� ا
زن 

 )U@�   =ـیـ 3ـXـ*ـ@� %ـ�     ا�@ ]ـ�
ا!�	ر و dـ( �'ـ�%ـ� ا� rـیـ�  

ــ�ــ� �ــ@$    )ـ	�ــ��ــ( از /ن  هــ	 �ــ�<
ــ�ــ�ض،    پ��زش��ک��ان «  .ا�ــ�  Xــ�

ــ�ــ	dــt �ــPــ�وم را   �gــ�ر در �
U	�" ای,	د ��>" در ز�ـ@�ـ(  
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�ــAــ'ــ( و Dــ	�ــ�اد�ــ( Dــ�د  
���د$ و �Dا��	ر ر�ی@�( هـ�  �%
]ــ� زود3ــ� وزارت %ــ*ــ@ا�ــ� و  
�ــAــ� وزیــ� %ــ� ایــ= �ــ�Fــ�ع  

 .ه���@ 

ــ	  (  ــ� ی ــ� ا� �ــ	زدا ــ= % ای
ــ��؟  ــJــی ــ	� ــ�و� ــ�ن    !� ــ�ا� Bــی

 )وXFی� !QU�WXی; زاد$ 
روز ا&� �� از  ٤٠  

د&%\ی�� ?*�H 7�یP زاد= 
دی�  �رsیY هی�r ��ی�= ا
 .'زاد �ر��ان ای�ان �ی\.رد

ـیـ� 3ـfش    ١٨ ا��وز     �Dداد �
D	��اد$ %� روال ��ا!X	ت �ـ>ـ�ر،  
ـیــ=   ـی Xع از 3ــfـd̀ـ ا�
%ـ�ا� 
. 3>\یs ای�	ن، %( ��ی,� �ـ	�ـ@ 

!QU�WXی; زاد$ %ـ� %ـ*ـ	�ـ� 3ـfش  
ـــ�ار�   ـــ�� ـــ�ا� % % aـــ@ار و3
ــیــ�   Jــ�ــ روز!ــ*ــ	�ــ( 
ــ	ر�ــ� د�

 @�ا�	 �� <wI ای=، %\>� ای�ـ	ن  . 
ـیـ  از دو �ـ	ل   %	یـ@ %ـ� !ـ�م %
ــیــ� 3'ــ�ی̀ــ   ــ\ U ــیــ�Jــیــ B شf3ـ
ـیـ�   د����ده	� زی�I> wDـ� وUـ\
%ی>	ر� و %� !�م <X	Lیـ� %ـ�ا�  
ارI3	ء �X� �Rـیـ�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان  
ــ�ــ_ 
ــ�دن و�ــ	�ــ	ن   در هــ�ــ	ه

هـ�ار  ٤٠ دادن dـ��ـ	راUـ�ـ�اFـ(  
 !ا�g	ء 
	ر��ان �ی� �3�ی� ��د 

  b#ـ( %ـ@ون هـیـ	ـg( =یـL�z��
ـ\ـ( ،Uـ	�ـ@ا�ـ� از /زاد� یـ	   دLی
ــ�   ــs و� � ــ>ــ\ــی ــ= 3 ــXــیــی 3

ایـ= در �ـ	Lـ( ا�ـ�  .  %	ز�ی���@ 

ـ�ـ��ـ( !ـ	�ـXـ�   wای��
� در 

	ر��� در   s\�A� ت	Fا��Uا
وا
�  %ـ� �ـ�ایـw و وFـXـیـ�  
ـ�ـ'ـ	د� ، %ـ� اKـ\ـ(   �	ر ا)W�ا
ــ�اFــ	ت   ــ�وزاUــ� ــ�یــ= �ــ>ــ" % 3
ــ�ـ@یــ" �ـ@$ و�ــ�ج   ا!ـ�ــ�ــ	Uـ( 3
����د$ ا��UاF	ت واUـ�ـ'ـ	%ـ	ت  
�	ر P3ـ�Nت  Dر ا@K �% ر���	



�ی@$ �ـ@$ ا�ـ�  )U	��!در  .  ا
��ی,� دور��J دا�ـ�ـ= 
ـ	ر�ـ�ان  
ــ(   Lاو tــ�یــd ــ� ــ�ض و % �ــXــ�
̂ا��= یـ	 %ـ( اpـ� 
ـ�دن   
�	ر�

ـ	ر�ـ�� از   "I��� �	*\<�3
ــ�ــ�اFــ(   Uا �	ــ  هــ�ــ ــ� ایــ= !
ـ\ـ( ،   ـی Lود ��	ر��ان %� ه� %*	

یـ>ــ( از رویــ>ـ�دهــ	� اKــ\ــ(  
ــیــ= در %ــ�Dــ�رد %ــ	 ایــ=   Lــ�zــ��

%ـ@یـ= !ـ*ـ� ا�ـ�   .��ایw ا�� 

� در /�Dی= %ـ	ز!ـ�#ـ( 
ـ� د$  

روز Bی  �Kرت ��<�، /Dـ�یـ=  
��ف و �Dا��� ازای�	ن ، ا�Pـfل  

. %ـ�د "  اP3	دی� /زاد
	ر��ان ایـ�ان " 
ــیــIــ�   Iن در �ــ	ــ�ــ( �ــ�<�ــ Xــ�

3	 ا�Pـfل ا3ـPـ	دیـ� در    : ای��� 
و]ـ�ن ایـ=   !! ��و�	ن �	 ه��( 

�Dا�� rی� )	���( و�	��>= %ـ	  
B	�� ��W( !ـXـWـ� UـQـیـ; زاد$  
رو%�و �@$ ، %3f>\یW( ای�	ن 3ـ	  
ــ�� ادا�ــ� Dــ�اهــ@   ــ	� p عfــdا

 ��ه��ا$ %ـ	 ا!ـ�ا#ـ( �ـ@ن    !دا
���\� دوم )ـRـ+ �ـ�%�ـیـ@هـ	 و  

ه	 
ـ�    /r	ز �	را3= ا<�ای  )ی�� 
ـ�ـ(،   ـی Xم �ـfـ�ـ�ن در ا)ـ
ه; ا

ــ�ــ	  ــ\ U  "  �ــیــ XــFــ@$ و و�اUــfم 
rی�)	%" Bی  %ی�( �	�( از ایـ=  
ـیـ��ـ(   ـ\ �3رم و <�	ر!�Xـیـ� �ـی
ـ\ـ� %ـ	   وروزا<�ون %ی>	ران ، �ـIـ	%
ــ�ــ�اFــ	ت 
ــ	ر�ــ�� وUــÌــ   Uا
را�@ن dـ�ـIـ� 
ـ	ر�ـ� هـ�ـ�ا$ %ـ	  
  Zــ�ــ ــ�ــJــیــ�� و� %ـ	زدا�ــ� ود�

	ر��ان ���Xض وا�fPل ی	 %ـ(  


�دن �3>" ه	�   �pـ"   اIـ�ـ��

	ر��� 
� ���Xض وFـXـیـ�  
ـ�ـ	ب   ��!�د در ایـ= 3ـIـ	%ـ" ا!ـ�
ــــ@، را در   ـ� ـــ ـ� ــــ�ه�ـــ ̂ی ــــ B	ــــ �
ـیـ= )ـ�ارداد$ ا�ـ�   Lـ�zـ�ر��ـ��د
اP3	دی� /زاد
	ر��ان ای�ان Fـ�ـ=  
�P>��ی� �@ی@ ادا�� %	زدا�ـ�  
و%3f>\یU �WX! )WـQـیـ; زاد$ ،  
ــــ	زدا�ــــ� را   ــــ= % ادا�ــــ� ای
ـ�ـ	ل ا�ـPـfل   ��و�	�Jی�� در )

ا��� 
� %ـ�  .  ای= �3>" �ی@ا�@ 

	ر��ان �gU و�,�+ �Uـ��ـ(  
ای= اP3ـ	دیـ� �ـ�%ـ�ط ا�ـ� و%ـ�  
  Zـیـ اراد$ هی��gU b ��( ر#
ــ= �3ــ>ــ"،   ــ�$ ای ــ� �ــ@ی zهــیــ

ه�{�ی= اP3	دیـ�   .ار3�	d( �@ارد 
/زاد
	ر��ان ایـ�ان Fـ�ـ= اUـfم  
��	ی� از اUـ�ـ�اFـ	ت ��ـ�ـ�د$  

	ر��ان در )�	ل �X3ض ���ـ	یـ�  
ـیـــ�ـــ�   داران %ـــ� �ـــRـــ� �ـــXــ
وز�@�ی�	ن، �Dاه	ن ر<ـ+ <ـ�ر�  
<�	ره	 و/زاد� هـ�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان  

ــ( ا�ــ�  ــ@ا� ــ� /زاد  .  ز� ــ	دی Pــ ا3
 ٩٣  �Dداد ١٨ 
	ر��ان ای�ان  

��دی� 'زاد �ر��ان  � �ا
 X$٩٠ای�ان �� �0ی:ی�ن ا 

;&��ن ا&O  ا� 'زاد���
 �H*? ی� و -�طO ;�

 7�یP زاد=؛
اP3	دی� /زاد 
	ر�ـ�ان ایـ�ان    

در �	�� ا� RD	ب %� 
�ی�یـ�ن  
  "Kر    ٩٠ ا	ـ�ـ�ا�D )�	�ن ا��	(

ر�ی@�( !@� ای= 
ـ�ـیـ�ـیـ�ن  
ـیـ@ و �ـ�ط   %ـ�ا� /زاد� %ـ( )
ـی̀ـ   IـX3 s(�3 ی; زاد$ وQU �WX!
ــ� اgUــ	�   ــ	ل <�ــ	ر % و اUــ�

 .اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ای�ان �ـ@ 

ـیـZ هـیـ�ت   !QU �WXیـ; زاد$ ر#
�@ی�$ اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ایـ�ان  
ه�{�	ن در %	زدا�� rی�)ـ	�ـ��ـ(  
وزارت اUfd	ت و 3ـPـ� <�ـ	ر  
%�ا� ا�Pـfل ا3ـPـ	دیـ� /زاد )ـ�ار  

هی�ت �@یـ�$ ا3ـPـ	دیـ� /زاد   .دارد 

	ر��ان ای�ان در %ی	�یـ� ��ـ�ـ�  
�Dی  اUـfم �ـ�ـ�د 
ـ� 3ـfش  
  Zــیــ هــ	یــ  را %ــ�ا� /زاد� ر#
ــ�ان   ــ	 3 ــ�$ Dــ�د % ــ�ت �ــ@ی هــی
%ی���� %� Bی  �Dاه@ %�د و %ـ	  
��ارش دو%	ر$ وXFی� �ـ�
ـ�ب  
و �X3ض %� 
	ر�ـ�ان و �3ـ>ـ"  
ه	� 
	ر��� %� �	ز�	ن هـ	�  
ـیـ�   ـ\ـ( 
ـ	ر�ـ�� و � ـ\ %یـ= اLـ�
د��J	$ ه	� ذ� ر%ـw داDـ\ـ(،  
%� �U\>�د �ـ	�ـ�ـ	�̀ـ د�ـ�ـJـ	$  
  t3ــ( در �ــ	ـUfــdیــ( و ا	ـg(

	ر��ان ا��Uاض �( �ـ�ـ	یـ@ و  
در ه�ی= را��ـ	 و %ـ	 3ـ�!ـ� %ـ�  
ــ�   Iــ ــ�دن و در�ــIــی ــ�% pــ��ــ� rــی
rی���>ـ= %ـ�دن ر�ـیـ@�ـ( %ـ�  
  wـ�ـ �>	ی� �Dد در ��ا!ـ+ �ـ�3

ـــ�$  (   ـــ	ت و ) Ufـــ dوزارت ا
و %	 �U	ی� %� و�ـ	یـg(  (  s	#ی� 

  ٩٠ وا�Dی	رات 
�یـ�ـیـ�ن اKـ"  
�ـ�را�   Zـ( �ـ,ـ\ـ�	ـ�ن ا��	(
ا�ــ�fــ(،dــ( �ــ>ــ�ا#ــیــ� ا�  
  Zــ�ــ <�ــ	رهــ	� وارد$ وادا�ــ� �
  Zـیـ /)	� !ـXـWـ�UـQـیـ; زاد$ ر#
ــ= �3ــ>ــ"   ــ�$ ای ــ@ی ــ� � zهــیــ
ــ�   ــ	ه ــ@ و! ــ	) 
ــ	ر�ــ�� را <
ــ	ر   ــ@ و Dــ�ا�ــ� ــ( Dــ�ا� ــ�� ــ	� (
ر�ی@�( !@� 
�ی�ی�ن اKـ"  

)	��ن ا�	�(،%ـ� /زاد� %ـ(    ٩٠ 
)ی@ و ��ط !U �WXـQـیـ; زاد$ و  
IX3 s(�3̀ی و اUـ�ـ	ل <�ـ	ر %ـ�  
اgU	� اP3	دیـ� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  

 @�در ای= �ـ	�ـ� %ـ	 ا�ـ	ر$   .ای�ان 
%� ای�>� اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  
ـیـ;   Iو را� ��ـ�ـ �L	Dد 	ای�ان %

	ر��ان ���Z اP3ـ	دیـ� وdـ(  
�,ـ�ـ+ Uـ�ـ��ـ( �ـ�ـ�ـ>ـ" از  
ـ�ـ�   
	ر��ان �gUش �>" �ـ�<

و ���وUی� �Dد را از Dـ�ا�ـ�  
ــ�ــ=   �
ــ	ر�ــ�ان %ــ�ا� دا tــ��ــ%

و  .  �3>" ��ـ�ـIـ" �ـ( �ـیـ�د 
ـیـ�ـ	ت 
ـfن ایـ=   از�d<( 3'ـ�
اP3	دی� �	��@ هـ��3ـ>ـ" اKـیـ"  

	ر�ـ�� %ـ�اUـ�ـ	ل اراد$   )X(وا
���Iی; اgU	ی  ا���ارا�� واز  
اراد$ و 3'�ی; یـE <ـ�د �ـ�ـ(  
از ر#یZ هیz� �@ی�$ اش 3�Xیـ�  
ـیـ; ا�ـ	�ـ(   ��ی>ـ�ـ@ و هـ�3'ـ�
ـ�ـ	� اUـ�ـ	ل   �وX3یی= 
��@$ %ـ��ـ
اراد$ !ــ�ــXــ( 
ــ� در �ــ,ــ�ــ+  
Uــ�ــ��ــ( ایــ= ا3ــPــ	دیــ� ا3ــAــ	ذ  
ــ�ــ�د  ــ( �ــی ــJــ�دد، Uــ�ــ\ . �ــی

ـzـ�   ـیـZ هـی %�	%�ای= <�ـ	ر %ـ�ر#
�@ی�$ ای= �3>" %ـ�ا� ا�ـPـfل،  
ـیـ,ـ�   ـ� fDف ا�	��ـ	�ـ� /ن ودر�

̂ا 3ـfش و  .  rی�Uـ�ـ\ـ( ا�ـ�  Lـ
ا�U	ل <�	ر �ی�وه	� ا��ی�( %ـ�  
ای= �gU هی�ت �@یـ�$ ا3ـPـ	دیـ�  
�� *�3	 rی�)	���( %\>� Dـیـ	Lـ(  

ـیـ� ه�ـ�  � "d	%.   دیـ� /زاد	ـPا3ـ
ـیـ= اUـfم   
	ر��ان ای�ان هـ�ـ{ـ�
�ـــ�ـــ�د$ ا�ـــ� 
ـــ� ا)ـــ@ا�ـــ	ت  
ــ�ا�ــ� � Dــ�د را !ــ*ــ�   ــی Jــیــ B
ا<�	� X3ـ�ض و %ـ( �ـIـ�)ـ(  
�*	ده	� ا��ی�( و اdـUfـ	3ـ(  
ـیـ= �3ـ>ـ"   L	ـXر��ان و <ـ	
 �%
ه	� 
	ر��� را %	 ار�	ل �ـ	�ـ�  
ــیــ=   %ــ� دیــJــ� �ــ	ز�ــ	ن هــ	� %

	ر�ـ�� و �ـ*ـ	د هـ	�   )\\�Lا
ذ� ر%w داDـ\ـ( ادا�ـ� Dـ�اهـ@  

اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان ایـ�ان   .داد 
ــیــ�ــ�    ٩٣ Dــ�داد  ١٨  ــzــ� ر# هــی

  "Kی�ی�ن ا�
)	�ـ�ن    ٩٠ ���Pم 
��را� ا��fـ(   Z\,� )�	�ا

ــ�ا�ــ	 !  %ــ	 �ــfم  ــ� اdــfع  "  ا�ــ� %
�ی��	�ی; 
� /)	� !U �WXـQـیـ;  
  Zـیـ زاد$ 
ـ	ر�ـ��ـ��ـ�ـ	س ، ر#

ا3ــPــ	دیــ� /زاد  " هــیــzــ� �ــ@یــ�$  
ــ�ان  ــ�ان ای ــ	ر� 
ــ@$  "   ــ	یــ� ــ� و �


	ر��ان <�Nد زا��س و ��	ی�@$  
��Wاز 
	ر��ان �ـ	
ـ( و    ١٥٠٠ 

ــیــ=   ــ�ــfس 3ــ	� Dــ�ــ�ض %ــ� ا Xــ�
ــ�ــ	Uــ( ویــ>ــ( از   ــ� 3ــ=    ٦ ا!

  ٤٠ ه�	ه�_ 
��@�	ن ��d	ر  "
ـــ�� 
ـــ	ر�ـــ�ان  Wـ ــ در  "  هـــ�ار �

ا��Uاض %� ��R د��ـ�ـ�دهـ	 %ـ�  
ــــ	$   ــــ	ون،
ــــ	ر ور< Xــــ وزارت 3

 )U	��!ا� از ایـ=  (ا �A�� �

ـیـ  و    ٢ dـ��ـ	راز�ـ@ود   B ل	ـ�

ــZ    ٤ در  ــ,ــ\ ــ; � ــ@ی Iــ ــ� 3 ــ�% �
ــیــ� �ــ@$   !ــ�ــ*ــ�ر� ا�ــ�fــ( �

، �ی�� �` ده; اردی�*ـ�ـ�  )ا�� 
و %� دLی" f3ش %�ا� %ـ��ـ�ار�  
��	�L� /�ی��ـ�ا�ـ; روز!ـ*ـ	�ـ(  

	ر�� د��Jیـ� �ـ@$ و ا
ـ�ـ�ن  
%ی  از یE �ـ	$ ا�ـ� 
ـ� در  

ز�@ان اوی= در%	زدا�� %ـ�    ٢٠٩ %�@ 
�� �ی��د و �Bو�ـ@$ ای�ـ	ن 3ـPـ�  

ــ�ــ�  Xــ�ــیــ�  Lــ�zــ داد�ــ�ا�    ٦ ��
�*ی@�I@�ـ( ��ـ�ـIـ� در اویـ=  

ازا%�@ا� د��Jـیـ��، و�  . ا�� 
را در %	ز!�#ی*	� �N�d( 3ـPـ�  

ــ	   ــ�ار داد$ 3 ــ�  " <�ــ	ر) ــ	دی Pــ ا3
را �ــ�ــPــ"  "  /زاد
ــ	ر�ــ�ان ایــ�ان 

 @�
%ـ�  "  %	ز!�ی	ن �ـ>ـ�را .  اfUم 
�@$ ا�ـ@   �
 !QU �WXی; زاد$ �̂�

� /زاد� ای�	ن ���ط %ـ� Uـ@م  

ـ�ـ	�ـ@   .3@اوم 
	رای= اP3	دی� �ـی

]�	�>� ����gPی@، ا�ـ�وز$ در  
!*ـ	ن �ـ�ـ�ـ@ن %ـ�Bـ	یـ( �3ـ>ـ"  
ه	� /زاد 
ـ	ر�ـ�� %ـ� دور از  
دD	L� و �	�+ �3ا�ـ( دوLـ� هـ	  
ــیــ� %ــ��ــ�ار� �ـ�ا�ــ; هــ	�   و �
ا��UاF( در روز !*	�( 
	ر�ـ�  
̂ی�<�ـ� �ـ@$   B ی� ا� و	B )(�I�

ا�	 %	 و!ـ�د Kـ�ا�ـ� در  .  ا�� 
 )\Dد$  ( )�ا�ی= دا	ـ\ـ� �ـ   ٢٦ از!�

ـیـ� �ـIـ	وLـ�  )  )	��ن ا�ـ	�ـ(  و �
�	�� ه	� �	ز�	ن !*ـ	�ـ( 
ـ	ر  
از!�\� �I	و�L �	�� ه	� �ـ�ـ	ر$  

ایـ= �ـ	ز�ـ	ن    ٩٨ وه�{�ی=    ٨٧ 
̂یــ�ش !ــ�ــ*ــ�ر�   
ــ� �ــ�رد Bــ

و ه; ا
ـ�ـ�ن  (ا��f( �ی� ه��  
ــ= ا!ــfس   ــ>ــ'ــ@و�ــ��ــی در ی

3ـ	    ٧ �	Lی	�� ای= �	ز�	ن 
ـ� از 
ـ�ـ@�ـ	ن    ٢٢  �@$،��ـ	ی	B�% $	داد��D

!�*�ر� ا��f( �ی�در/ن ��gر  
ــ@  ــ,ــ	د �3ــ>ــ" هــ	�  ) دار� ، ای


	ر��� �( )I	���P� )�ـ�ب  
�ی��د؛ و 
	ر��ان %�ا� %�B	یـ(  
ـیـ	ز   �3>" ه	� ���Iـ" Dـ�د �
ـ�ـ(   Lز$ از�ـ�!ـ+ دو	ا! `�
 �%

ا�	 ه��ار$ 
	ر��ان gUـ�  . �@ار�@ 

ـ	ر�ـ�� از   "I��� �	*\<�3
��� �I	�	ت ا��ی�( و)g	#ـ(  
ــ�ار   ــ	ر ) ـ̀ـ و<� ــIــی Xــ ــ�رد 3 �
�یJی��@ 
ـ� از �3ـ>ـ" هـ	�  
��ع �Dد 
�	ر$ ��<�� و ی	 /ن  ��

 @��
 "P�� ـ@ن  .  را���ـ�ـ>ـ" 

	ر�ـ�ان در ا�ـ>ـ	ل و�ـ�<ـیـ�  
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ه	� ��W	وت �Dد، ��ل �ـ�ـ	<ـ+  
W�K( ود<	ع از�Xی�� وار3ـIـ	ء  
�ــRــ� ز�ــ@�ــ( �ــ	ن، %ــAــ�ــ(  
ــیــXــ( از   �ــ d̂یــ� و ــ�ــ	ب �ــ	Bــ ــ� ا!
ـ�ـ'ـ	د�  -�	زو
	ر�ـ�ـ	�ـ�ـ	ت ا)


; %ـ�هـ�ـ� !ـ�ا�ـ+  	� )U	��!ا
ایـ= Fـ�ورت  . 
���( درد�یـ	�ـ� 

ـ�ـ	�ـ� هـ	�   Iـ( در3ـ�ا<ـ��%� رو
ـیـ� /�ـ@$ واز!ـ	�̀ـ   %ی= ا�L\\ـ( �
دو�L*	 %� ر��ی� �ـ�ـ	Dـ�ـ� �ـ@$  

̂ا، <�ـــ	رهـــ	� وارد$  .  ا�ـــ�  Lـــ
ــ	ن وزارت   ــ�ی ــ	ز! ــ@ات % ــ@ی ــ* و3
اdــUfــ	ت %ــ� ای�ــ	ن و دیــJــ�  
اgU	� ای= �3ـ>ـ" 
ـ	ر�ـ��  
%ــ�ا� %ــ� ا�ــPــfل 
�ــ	�ــ@ن یــ	  

اP3	دیـ� /زاد
ـ	ر�ـ�ان  " ا��WX	 از  
�>	را rی� )	���( ا�ـ� " ای�ان /،. 

ــ�$   ــ�ان اgUــ	� �ــ@ی ــXــ� �ــ	 %
اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ای�ان اUـfم  
�ــ( داریــ; 
ــ� ا3ــPــ	دیــ� /زاد  

	ر��ان ای�ان %	 دDـ	Lـ� و را�  
  Zــ�ر�ــ�ان �ــ�	ــ
ــ;  ــIــی ��ــ�
اP3	دی� وd( �ـ,ـ�ـ+ Uـ�ـ��ـ(  
���>ـ" از 
ـ	ر�ـ�ان gUـ�ش  
�>" ��<�� و ���وUیـ� Dـ�د  

ـ	ر�ــ�ان   t%ــ��ـ �ــ�ـ�اD را از
%�ا� دا��= I��� "<�3" �ـ(  

ـیـ�ــ	ت  .  �ـیـ�د  و ازdـ�<ــ( 3'ـ�
ــ@   ــ	�ــ� ــ� � ــPــ	دی ــ= ا3 
ــfن ای
ـیـــ" وا)ـــXـــ(   هـــ��3ـــ>ـــ" اKــ
ـیـ;   Iل اراد$ ��ـ�ـ	�Uر��� %�ا	

اgU	ی  ا���ارا�� واز اراد$ و  
  Zـیـ 3'�ی; یE <�د ��( از ر#
. هیz� �@ی�$ اش 3�Xی� ��ی>�ـ@ 

ـ�ـ@$   ه�3'�ی; ا�	�( وX3یی= 
ـ�

ـ�   )X�! $ل اراد	�Uا �	����%
در �,�+ ���U( ایـ= ا3ـPـ	دیـ�  
. اA3	ذ�ی�Jدد، �Uـ\ـ( �ـیـ�ـ�د 

ـzـ�   ـیـZ هـی %�	%�ای= <�ـ	ر %ـ�ر#
�@ی�$ ای= �3>" %ـ�ا� ا�ـPـfل،  
ـیـ,ـ�   ـ� fDف ا�	��ـ	�ـ� /ن ودر�

ا3ـPـ	دیـ� /زاد  .  rی��Uـ\ـ( ا�ـ� 
ــ�   ــ	 3ــ�!ــ� % 
ــ	ر�ــ�ان ایــ�ان %
ــ�   Iــ ــ�دن و در�ــIــی ــ�% pــ��ــ� rــی
rی���>ـ= %ـ�دن ر�ـیـ@�ـ( %ـ�  
  wـ�ـ �>	ی� �Dد در ��ا!ـ+ �ـ�3

ـــ�$  (   ـــ	ت و ) Ufـــ dوزارت ا
و %	 �U	ی� %� و�ـ	یـg(  (  s	#ی� 

  ٩٠ وا�Dی	رات 
�یـ�ـیـ�ن اKـ"  
�ـ�را�   Zـ( �ـ,ـ\ـ�	ـ�ن ا��	(
ـ\ـ�، <�ـ	رهـ	�   ا��f( %@ی���ی

ـــ	�   (/ Zـــ �ـ وارد$ وادا�ـــ� �ــ
ـzـ�   ـیـZ هـی !QU�WXـیـ; زاد$ ر#
�@ی�$ ای= �3ـ>ـ" 
ـ	ر�ـ�� را  
<	)@ و!	ه� )	�ـ��ـ( �ـیـ@ا�ـ@ و  
ــ@�   ــ@�ــ( ! ــ	ر ر�ــی ــ�ا�ــ� D

ــ�ن اKــ"   ــ�ــی )ــ	�ــ�ن    ٩٠ 
ــ�ــی
ــیــ@ و   ا�ــ	�ــ(،%ــ� /زاد� %ــ( )
  sی; زاد$ و 3ـ�)ـQU �WX! ط��
ــ�   ـ̀ـ و اUــ�ــ	ل <�ــ	ر % ــXــIــی 3
اgU	� اP3	دیـ� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  

 @�	� .ای�ان �ی
ــ��ــ�   ــ	�ــ�  :  رو� ــ	د ری ــ* �

ـیـ�  وزارت  .  !�ـ*ـ�ر� )ـ�$ )gـ	#
. X3	ون ، 
	ر و ر<	$ ا!ـ�ـ�ـ	Uـ( 

  Zــzــ Bــ�ویــ= �ــPــ�ــ@� �ــ	ی̀ــ ری
 اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ای�ان 

ب �� �1ی� ! 	�ا�3انb3
ر��� در � X�%:� �>1,��

 : ای�ان
��@ی>	� 
	ر��ان �ـ�
ـ�  
! وا�@ ا�3%���ا�( 3*�ان و ����  

��@یـ>ـ	� 
ـ	ر�ـ�ان 
�ـ� و  
ـkـ�   ـیـ�ـ>ــ� هـWـ� 3 ! Kـ�ـXـ� �
! ا3ــPــ	دیــ� /زاد 
ــ	ر�ــ�ان ایــ�ان 

  Eـ�ـ

�ی�� ه�	ه�J( %�ا� 
! %� ای,	د �3>ـ\ـ*ـ	� 
ـ	ر�ـ�� 

	��ن �ـ@ا<ـXـ	ن �ـIـ�ق 
ـ	ر   !

ــ	د   ــ, ــ�� ای ــJــی ــ� Bــی ــ�ــیــ� 

ــ*ــ	� /زاد 
ــ	ر�ــ��   ــ\ ! �3ــ>

ـــ� 
ـــ	ر و   ـ\ ـــ@یـــ>ـــ	� <ــ ـ� �ــ
  Eی�	ر��ان  !  �>	
��@ی>	� 


	ر�ـ�ان  !  �I	ش    )W�K =�,ا�
ــ� 
ــ	ر 
ــ��ــ	��ــ	$  ــ\ !  %ــ�ق و <


� �Dد �	ه@ ه��یـ@   ���J�	ه�
d( �ـ	هـ*ـ	� اDـیـ� %ـ	 �ـ@ت  
ی	<�= %�Pان ا)�ـ'ـ	د� و وDـیـ;  
�@ن هـ�روز$ وFـXـیـ� ا�ـ�ـ[ـ	ل  
و�Xی�� 
	ر�ـ�ان، اUـ�ـ�اFـ	ت  

	ر��� %� اK\( �3یـ= �ـ>ـ"  
ــ�ــ�ــ	Uــ( %ــ�   ــ�ــ�اض ا! Uــ�وز ا%
ــ�ــ@یــ" �ــ@$   ــیــ� �ــ�!ــ�د 3 XـFو

ــ�  ـیـــ= رو، <�ـــ	ر  .  ا� از هـــ�ــ
ـیـ=   L	ـXر��� و<ـ	
 �	*\<�3�%

	ر��� dـ( �ـ	هـ*ـ	� اDـیـ�  

د�ـ�ـJـیـ��  .  �@ت ��<�� ا�� 
ــ	ن   ــ�د$ 
ــ	ر�ــ�ان در !ــ�ی ��ــ�
%���ار� ��ا�; روز 
ـ	ر�ـ� در  
3*�ان، ا�Dاج ��	ی�@�	ن 
	ر�ـ�ان  
  sــ\ــ ــ�ــ�ض در �ــ�ا
ـ� �ــAــ� Xـ�
ــ�ــ(، %ــ�Dــ�رد   Xــ ــ� Kــیــ@� و L3ــ�
ـ�ـ( %ـ	   ـی �ی�وه	� ا��Q	�( وا�ـ�

X�,3	ت وا�U'ـ	%ـ	ت 
ـ	ر�ـ��  
از %	رز�3یـ= �ـ�ـ��ـ� هـ	� �ـ@ت  
ـیـ� اUـ�ـ�اFـ	ت   �U" دوL� U�%ـ\
�ـ�ـ�  ^� $	� @�[ )d ر���	


ـیـ� Uـfو$  .  %�د$ ا��  ه; ا
��ن �
%� %	زدا��  !ـXـWـ� UـQـیـ; زاد$  
و<�	ر �ی�وه	� ا��ی�( %ـ� و�،  
در!*� اfUم ا�fPل ویـ	 
ـ�ـ	ر$  
�ی�� از اP3	دی� /زاد 
	ر�ـ�ان؛  
�*	%( �ی� %� ز�@ان ر!ـ	#ـ(   	Fر
ـ�ـ	م ا%ـ�اهـیـ; زاد$   3�Xی@و %ـ* �*�
ــ�اد�   Wــ�ل ا�ــ ــ\ هــ�ــ{ــ�ــ	ن در �
ـیـ�   �J	ه@ار� و�	ه�خ ز�ـ	�ـ( �
. ه�{�	ن P3� <�ـ	ر )ـ�ار دارد 

X3@اد زی	د� از 
	ر��ان ز�@ا�ـ(  
ــیــ�ــ	ر�   در �ــ�ا�ــ� 
�ــ�ر %ــ	 %
ـ�ـ,ـ� �ـ�م   Bو ��ر� د	%�ی �	ه
�ی>��@ وای= در�	L( ا�ـ� 
ـ�  
ــ�وهــ	�   ــی ــ*ــ	 و� ــ@ا� ــ�Nن ز� zــ ��
ا��ی�( از د����( ز�@ا�یـ	ن %ـ�  
دارو ودر�	ن !\��ی�� %� Uـ�ـ"  

ـــ@  �ـــ�ایـــw د�ـــ�ار  .  �ـــ( /ور�
ز�@�( D	��اد$ هـ	� 
ـ	ر�ـ�ان  
�ـ	هـ@   Eاز ��دی 	��ز�@ا�( را 
ــ=   ــ@، ]ــ�ا 
ــ� <ــXــ	Lــی ه�ــ�ــی

	ر��� در%�@، از اgU	 ویـ	ران  

<�ـ	ر %ـ�  .  ه�ی= �3>\*	 ه���@ 
ـیـ= 
ـ	ر�ـ��   L	ـXو<ـ �	�3>\*
ــیــ	�ــ� هــ	�   %ــAــ  اKــ\ــ( �
�ـــ>ـــ��ـــ�، در %ـــ�Dـــ�رد %ـــ�  
ـیـ�   ا��UاF	ت ا!��ـ	Uـ( %ـ� Uـ\
ــیــ>ــ	ر� و%ــ( �ــIــ�)ــ(   <ــIــ� و%

ــ�  ــ�دم ا� ــ� � ــ�ی hــ
ــ�وز  .  ا ا�
ــیــfت   3ــ�ــ	�ــ( �ــ*ــ	دهــ	 و�3ــ>
���	ی� داران در ایـ�ان، هـ�ـ� %ـ	  
  ZـB wایـ��ه; f3ش �ی>��@ 3	
از ا!�ا� �dح �^ف ی	را�� ه	�  
دو�L( و/زاد �ـ	ز� وD'ـ�Kـ(  
ــ�د$ درUــ�Kــ�   ــ� �ــ	زیــ*ــ	� ��
ـیـ�ـ� Dـ	�ـ�   ا)�'	د� را ، %ـ� )
Dــ�ا%ــ( 
ــ	ر�ــ�ان و �ــ�
ــ�ب  
�3>\*	� ��ـ�ـIـ" 
ـ	ر�ـ��،  

�ی� ��	ی�@ h3.   از ه�یـ= رو هـ�ـ�

	ر���، %� ا�ـ	س   � 	*\<�3
%ــ��ــ	�ــ� واهــ@اف Bــ	یــ� ا� 
ــ�  

�د$ ای;، %ـ	یـ@   sی�X3 د�D ا��%
f3ش ��	#ی; 3	 در KـWـ( وا�ـ@  
%� �I	%\ـ� %ـ	 ایـ= 3ـfش د�ـ�ـ�  
. !�X( ���	ی� داران، %ـ�Dـیـ�یـ; 

�ــ�ایــw ا�ــ�وز 
ــ	ر�ــ�ان ایــ�ان  
ـیـ�ـ�ـ�یـ=   ا)�ـgـ	 �ـیـ>ـ�ـ@ 3ـ	 %

ا���ا�U a" در �ی	ن �3>\ـ*ـ	  
� ��رد و�pق 
ـ	ر�ـ�ان �ـ>ـ"  

ـ�ـ�  .  %Jی�د  ـیـ; در ز�ـی �	 �ی��ا�
ــ�اFـــ(   ــ	وت اUــ� Wــ�ــ� �	ــ ه
ـــ@هـــ( 
ـــ	رزارهـــ	�   و�ـــ	ز�ـــ	�
ـ�ـ	3ـ( ��ـAـ�   L	R� 	% $د����
در !*� د<	ع از ��Iق B	یـ� ا�  
�I	3ی�	ن، ه�	هـ�ـ_ و�ـ�ـPـ@،  d
��ج ��
ـ�ب و �ـPـ@ود 
ـ�دن  

	ر��� را %� UـÌـ   �	*\<�3

ـیــ;  
ــ	رزار  " �ـ	 %ـ� Uـ�ــ�ان  .  %ـ�ا�
�3ـ	م  "  ��Bی�	�( از 
	ر��ان ای�ان 

f3ش Dـ�د را در !ـ*ـ� !ـ\̀ـ  
ـیـ=   ��	ی� و ای,ـ	د ا�ـ>ـ	�ـ	ت %
ـ�ـ	�ـ( از   ـی ا�L\\( در !*ـ� �Bـ�
ــ�ــ�ــJــ(   �ایــ= �ــ�
ــ� و هــ�ــ
ــیــ;   ــ�ــIــ	3ــ( ، %ــ� 
ــ	ر Dــ�اه d

ــ	�  . %�ــ�  هــ�ــ{ــ�ــیــ= در را�ــ�
  aت ��ـ�ـ�	ا)ـ@ا�ـ �% E�


ـ	ر�ـ�� در ایـ�ان،   �	*\<�3
ه� ا)@ا�ـ( 
ـ� ایـ= �3ـ>ـ\ـ*ـ	  
ـیـ� %ـ�Uـ*ـ@$   ـ�ـ@ را � ��	�` %ـ@ا�
ــــــ�  ــــــ�< ــــــ; � ـی ـــــ ــــــ�اه D .

ه�@L(،ه�ـ>ـ	ر� �ـIـ�ـ� �ـ�ـ@،  
ــ�   ــ� � % aــ� ــ	ت ��ــ� ــ@ا� ا)
�ـ	ت �ـXـیـ= ، از Uـ�ا�ـ"  L	R�
�ـ�ایـw �ـ�!ـ�د   	% �\%	I� )\Kا

ــ�ــ@  ــ� �ــ�ــ	 را %ــ� 3ــfــ�ــ(  .  ه�
ــ	   ــ� % ــ	%ــ\ Iــ�ا� �ــ % aــ� ��ــ�

�ب 
	ر��ان <�ا �ی�Aا�یـ; �� .


	رزار ��Bی�ـ	�ـ( از 
ـ	ر�ـ�ان  " 
 "ای�ان 

ر -<�� bO ر��ان� f0_�
 اه�از وارد @/_0ی( روز -�

ــ�ــ�،  ــ� ) Dــ�داد �ــ	$   ١٨ یــ>ــ�

	ر��ان Bی�	�ـ( )ـRـ	ر �ـ*ـ��  
ــ@م   U ــ� ــ�اض % ــ�از در اUــ� اه

�ـ	$ �ـIـ�ق �ـXـ�)ـ�    ٥ دری	<�  
ـ�ـ,ـ�ـیـ= روز در �ـIـ	%ـ"   B ا��%
�	ی� ��
�� )R	ر �*�� وا)ـ+  

  .در Dی	%	ن ا)�	ل 3,�+ 
�د�@ 
  f0_�ر bO ر��ان�

 -<�� اه�از 
ــ�داد   ١٣  D  : ــ� از    ٢٠٠ Wــ�


	ر��ان )R	ر �*�� اه�از 
ـ�  
  A% در    �	ـ" « هIو  »  ��" و �ـ

ــــ	ر� 3ــــ��ــــ" «  Wـ از روز  »  �ـــ
 )  ��3)ـ	 %ـ�  D  (ـ�داد   ١١ ی>��

در اUـ�ـ�اض %ـ� Uـ@م  )  �Dداد ١٣ 
�ـ	$ �ـIـ�ق Dـ�د در    ٥ دری	<�  

�	U	ت 
	ر در 
ـ	ر�ـ	$ �gـ�ر  

ــ�ــ@   دار�ــ@ ا�ــ	 
ــ	ر �ــ�ــ(  ــ� 
. 

�	ت ��B �	ه� ای= 
	ر��ان  L	R�
ـــــ�ط %ـــــ� �ـــــ	هـــــ	�   �ـــــ�%

ـ�ــ@ �ـ	ل   Wـ�ــ�    ٩٢ د�،%ـ*ـ�ـ=،ا%
ـــ=   ـــ�وردی ـــ	$ < ـــ�ا$ دو � ـــ� ه
واردی�*�� �	$ �	ل !	ر� ا�ـ�  

  ٩٠٠ در �Bوژ$ )R	ر �*�� اهـ�از 

	ر�� زیـ� �ـ,ـ�ـ�Uـ� �ـ�
ـ�  

  ٥ Bی�	�>	ر� 
ی��ن Uـfو$ %ـ�  
ـ�ــ	ت    L	ـRـ�)ـ� �ـXـ�ق �ـI$ �ـ	ـ�
دی��J هـ�ـ{ـ�ن Uـ@م دریـ	<ـ�  
<ی  ��I)(، �ـPـ	�ـ�ـ� ��ـ@ن  

	ر� در ای	م 3ـXـRـیـfت   �>	Fا
ــــ�   و Uــــ@م ا!ــــ�ا� �'ــــ�%

�ـ�را�    ٩٣ د���ـ�دهـ	� �ـ	ل  

ـ	ر دار�ـ@  )L	U.   در 	ر<ـ��ـ	ـ


  ٢٥ %ــ,ــ	� ا<ــ�ایــ     ٩٣ �ــ	ل  
درK@ �ـIـ�ق    ١٢ در�I� �@Kق، 


	ر��ان را ا<ـ�ایـ  داد$ ا�ـ�  
ــ� ��ــ	ب   ــ�ز % ــ; هــ� ــ* 
ــ� /�


	ر��ان واری� ��@$ ا�� . 
و�; �:,( *� �n7ا f0_�
 X�ر��ان ��ق �<�ان ���

Y1_� 
اgUـ	� 3ـXـ	و�ـ(  :  �Dداد ١٨ 


	ر��ان %ـ�ق 3ـ*ـ�ان در   =<��
ــ\ــZ 3ــ,ــ�ــ+   �ــIــ	%ــ" درب �ــ,

ــ@  ــ�د� 
ــ	ن  .   ــ@� ــ+ 
ــ�ــ� ــ� ــ, 3
ــ�ــ@؛    �ــ(  ــ�ــ" %ــ	    ٤ �ــ�ی �ــ	ل )

ه	ی( را در    �BداD� و!*( ز�ی= 
ا�ـ@ و    
ـ�د$     ه��ـJـ�د Dـ�یـ@ار� 

دار    ه	ی�ـ	ن �ـ�ـ@ �ـ�ـJـ�Lـ�   ز�ی= 
دارد ا�	 %� دLی" ا���>ـ	ف ادار$  

هـ	    %�ق 3*�ان، از �P3ی" ای= ز�ی= 
 .در X3	و�( !\��ی�� �@$ ا�� 


��@�	ن %	 �X	ره	یـ( از   +�,3
� �,\Z �ـ�ـ	یـ�    ��	ی�@$ "  !�\� 

ــیــ=  "  ،  "  �ـ�ــ	یـ�  �ــ�گ %ــ� ز�
ــ�ار  D  "  ــ=  "  و ــ� ز�ــی �ــ�گ %
ـ�ـ@�ـ	ن �ـ,ـ\ـ�D  "  Zاران  از �ـ�ـ	ی

ــ	ر   ــ�ا�ــ� D )ــ �fــ ــ�را� ا� �
 @�@� .ر�ی@�( %� ای= ���Fع 

 ;�ر��ان @ی0� f0_�
 @%�و-ی0; -ز�� 

ــ�داد   ١١  D  :  ــ  از   ٥٠ %ــی

	ر�� Bی�	�( ��Bو�ی�( �ـ	ز�ـ@  
ــ�$   ــی �ــ�ــ�اض %ــ�  Uدر ا aارا
ـ�ـ@�   �ـIـ� %d ح�d ن��	ا!�ا� )
��	I� "r	 "%�	Dـ�ـ�ـ	ن ادار�  
  .ای= وا�@ L�3ی@� 3,�ـ+ 
ـ�د�ـ@ 

��I %�@� ��ـ	rـ"  d ح�d ن��	(

� Bی  از /r	ز �	ل !ـ	ر� در  
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ـ�ــ�و�ـیــ�ـ( �ــ	ز�ـ@ ا!ـ�ا �ــ@$،   B
ـ�ـXـیـ� �ـ�د� �ـیـ	ن   ��!̀ـ 3
ــ�ــ	�ــ( و )ــ�ارداد   
ــ	ر�ــ�ان Bــی

ـــ; �ـــ@$ ا�ـــ�  ـی ــ Iـــ ـ� در    .��ــ
��Bو�ی�( �	ز�@ دوه�ار 
ـ	ر�ـ�  

	ر�� )ـ�ارداد   @'�W( و ه�	ی�B

 . ���Iی; ا��[	ل دار�@ 
 =ر�/�ان دا��\� f0_�

'زاد &�اد��= درا7%�اض �� 
3ی� در @�دا�3 ��4ق� 


	ر��@ان دا��Jـ	$  : �Dداد ١٢ 
/زاد ا��f( وا�@ ��اد
�$  در  
ا��Uاض %ـ� 3ـ	Dـیـ� در Bـ�داDـ�  
  +�,3 $	Jد در ای= دا���D ق�I�


�د�@ . 
 ��ر��ان �ر3� f0_�
ذوب 'ه( ارد�یX وارد 

 دو�ی( روز -�
ــ�داد ١٣  D  :  دو�ــیـــ= روز از

ـیـ>ـ	ر     ٢٧٥ 3ـ,ـ�ـ+    
ـ	ر�ـ� %
ـیـ" در   
	رDـ	�ـ� ذوب /هـ= ارد%
�P" ادار$ 
ـ	ر، 3ـXـ	ون و ر<ـ	$  
ـیــ"  ــ�ـ	ن ارد% . ا!ـ�ـ�ـ	Uــ( �ـ*ـ��

�	ت 
	ر��ان BیJی� �ـIـ�ق  L	R�
ـ\ـ( ایـ= وا�ـ@   ��X)ـ� و 3ـXـRـی

 .%�رگ �X�K( ارد%ی" ا�� 
�ی�ن داران � f0_�
ر3�� � &ی0ن � 

ـــ�داد ١٣   D  : ـــ� از    ٥٠ Wـ ــ �
ــیــ��ــ*ـ	� �ــ�ــ"   ـ�ــ@�ــ	ن 
ـ	� را�
�ی�	ن %,ـ�ـ�رد در اUـ�ـ�اض %ـ�  
3[یی� �ـ>ـ�دن 
ـ�ایـ� � �ـ�ـ"  

ـWـ(     %	ر،  �K =�,ا� "%	I� ا��وز

	�یـ�ن داران 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�د�ـ@ . 

�@ی� 
" ��" و �ـIـ" و Bـ	یـ	�ـ�  
ه	� �Dا�	ن ��	U )Lـ\ـ� ایـ=  
3ــ,ــ�ــ+ را درDــ�ا�ــ� ا<ــ�ایــ   
ــیــ  از �ــ�خ �'ــ�ب   
ــ�ایــ�، %

ـ�ـ@�ـ	ن �ـXـ�ـ�ض   .اfUم 
�د  را�
�( ��ی�@ ]�ن ��( �3ا�یـ; %ـ�  
!� �ی�	ن 
	�N دی��J �ـ�ـ"  
ــیــ; ، در Dــ�ا�ــ� ا<ــ�ایــ    ــ� 



�ای� داری; . 
ر��ان �ر3�� ذوب 'ه( �
ارد�یX در ��ل ادار= �ر 
�_f0 و  Xن ارد�ی%&�>-

�3ا&%ر ر&ی��; �� 
 !��,Iت �3د -�= ا��


ـــ	ر�ـــ�ان ایـــ=  :  Dـــ�داد ١٢ 
و دو    ٩٢ 
	رD	�� دو �	$ از �	ل  

�	$ �ی� از ا��	ل �Iـ�ق �ـXـ�)ـ�  
دار�ــ@، Fــ�ــ= ایــ�ــ>ــ� Uــ@�،  

	ر /�*	 �یـ� از   �>	Fات و ا���

�ـ�ـ� 3ـ	
ـ�ـ�ن Bـ�داDـ�   �	ل �̂ـ
)�ار%�ای= �@$ %�د 
�   .��@$ ا�� 

از �Dداد �	$  %,ـ	� یـE �ـ	$  
ــ�ق   Iــ ــ	$    ٤٥ � ــ� � روز در ه

ــ	ت   ــ�) Xــ ــ	 � ــ�د 3 �ــ�  Dــ�دا B

	ر��ان 3��ی� ��ـ	ب �ـ�دد . 

Uــfو$ %ــ� ایــ= dــ( �ــ  �ــ	$  
��� �t %ی�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان ایـ=  ^�
ـیـ� Bـ�داDـ� ��ـ@$ %ـ�د و   وا�@ �

Lی�� %ی�� �ی� %�ا� /�ـ*ـ	     ��( 
 .رد ��@$ ا�� 

ی� در �ر��ان ای�ان �
 f0_��X وزارت �ر ��

 ��د��


	ر��ان  روز�ـ�د  :  �Dداد ١١ 
و )�ار داد� 
	رD	�� ایـ�ان 3ـ	یـ�  

  ،��K )  ��)اردی�*�ـ�   ١١ ی>��
، در ا��Uاض %ـ� Uـ@م Bـ�داDـ�  
ـ�ـ	�3ـ	ن در �ـIـ	%ـ" وزارت   L	ـR�
X3ـ	ون 
ـ	ر و ر<ـ	$ ا!ـ�ـ�ـ	Uـ(  


ــ	ر�ــ�ان )ــ�ار   .3ــ,ــ�ــ+ 
ــ�د�ــ@ 
داد� و روز�ـــ�د �ـــ	rـــ" در  
  tن �ـ	ـ�اهـD یـ�	ای�ان 3 ��	Dر	

ـ�ـ@�   �Iـ� %d ح�d ی@، ا!�ا�L�3
��	r" و Uـ�ـ	ویـ= �ـ[ـ\ـ( در  

ه	� %ی�� �	ز�ـ	ن 3ـ	�ـیـ=    Lی�� 
 ا!��	U( ه���@ 

ا7%�اض �ر��ان �*�ن 
	` وارد دوازده0ی( روز �

�- ;� �%�ا
ه�ار 
	ر���X@ن �ـ�ـ_    ٥ 

  t>	% =ن یـ�د ( /ه	ـ�ـ�وا)+ در ا (
در ا��Uاض %� K�'D( �ـ	ز�  
ای= �X@ن ��_ /هـ= د�ـ� از  

ـــ@$  ـی ـــ�اض    .ا�ـــ@   
ـــ	ر 
�ــ ـ� اUــ

	ر��ان U\ی� F�'D( �ـ	ز�  
ـیـ�ـ	ران   و ��Jا�( از و!�د Dی" %

 . در ای= 
	رD	�� ا�� 
�_f0 ا7%�ا6; �ر��ان و 

ی��ر�/ن ای�ان � 

ـ�  ��
	ر��ان و 
	ر��@ان 
ای�ان 3	ی� در B( اDـ�اج، 
ـ	هـ   

  ٥٠ ��Iق و د����د و ا<ـ�ایـ   

ـ	ر از   �U	� ر�	�درK@� ا!

�ــ	Uــ� در روز در    ١٢ %ــ�    ٨ 

ـ	رDـ	�ـ� ایـ= �ـ�
ـ�   �d�P�
د�� %�  3,�ـ+ اUـ�ـ�اFـ( زد$  

3ـ	
ـ�ـ�ن    ٩٢ از %*ـ�ـ= �ـ	$  .  ا�@ 
X3@اد� از 
	ر�� ای= 
ـ	رDـ	�ـ�  
ــیــ@   L3ــ� tــ@$ ا�ــ@ و �ــ�اDــ�اج 

	ر��� و �t !^ب 
	ر�ـ�ـ@ان  

 .�ی� �BداD� ��@$ ا�� 

�_f0 	�ه/\ین ���ی� 
 ?��1 در ری&� ?0<�ر�

<�ه�Jی	ن �Xـ�ـ�ض  :  �Dداد ٦ 
%� ��U $�P\>�د X3	و�( ��ـ>ـ=  
ـ�ـ�یـ� !ـ\ـ�� درب   <�ه�Jـیـ	ن 3
Dی	%	ن وLیX'� ری	�� !ـ�ـ*ـ�ر�  


�د�@  +�,3. 
ز�_ی�= ا�:�; درا7%�اض 

�3 ��ج در�غ & ��
����8 /	�زا�� -ی�از

���یS ری� �/H:; -ی�از 
 را �#� �/ی�

ــ(    : Dــ�داد ٨  ــ�$ ا��ــ	� ــ,ــی ز�
دور3	 دور %	غ <ـ�زا�ـ� �ـیـ�از در  
ا��Uاض %� �'�%� ��را� �ـ*ـ�  
در واB�ی= روزه	� �	ل �^�ـ�ـ�  

dـ�ـIـ�    ٢٥ %�ا� �	D� دو %ـ�ج  
ــ" �ــ@ و   ــ	غ �3ــ>ــی ــ= % در ای
�ـ*ـ�و�ـ@ان   sـ\ـ ��وه*ـ	� �ـAـ�
ــ�ــ	ر Lــ[ــ� ایــ= �'ــ�%ــ� و   Dــ�ا�
ـ�ـ*ـ	 ریـ�   !\��ی�� از �A3ی̀ـ 3

�ی�از �@�ـ@  �*� �
�� )�W�3. 

%� ��ارش Dـ�ـ��ـJـ	ر �ـ*ـ�، در  
،  ١٣٩٢ روزهــ	� Bــ	یــ	�ــ( �ــ	ل  

ـیـ� 
ـ	ر%ـ��   �*�دار� �ی�از 3[ی
و W3>یE %	غ  <�زا�� در Dی	%ـ	ن  

را در )ـ	L̀ـ dـ��ـ(     ز�@ �ی�از 
دو<�ری�( %ـ� �ـ�را� ا�ـ�fـ(  
ـیـ�ـ�ـ*ـ	د داد و در   B ی�از� �*�

ـ�ـ@ هـ�ـیـ= �ـ	ل    ٢٤ 3	ریـ�   Wـ�ا
ــ\ــ�rــ( روزهــ	�   �یــXــ�ــ( در 
B	ی	�ـ( �ـ	ل، �'ـ�%ـ� /ن %ـ�ا�  
W3>یE %	غ %�رگ و 3ـ	ریـAـ(  

ـ�ـ*ـ	 یـ	د/ور ]ـ*ـ	ر%ـ	غ  ( <�زا�ـ�   3
 ��WK (  �	%ـ� !ـ 	3 @� ��>��

ــ�� و در   ــ* �ــ�  �<gــ	� �ــ
  ٢ د���س ه�J	ن، ایـ= %ـ	غ %ـ�  

�ـIـ�   ٢٥ %�ج  d     )خ و دم و    %ـ	ـ�
ـیـ�ا�ـ��ـ(    �	هـ;  B �<ـ	%ـ 	ـ�ان %ـD

ه	ی( 
ـ� �ـ�    %�ج .  د����ن ��د 
�3*	 �ـ�هـ( از ��ـ>ـfت ایـ=  
�*� و ��Pر 3	ریA( و ارز���ـ@  

ــ\ــ>ــ� %ــ�    ز�ــ@ �ــ�ــ(  ــ�ــ@، % ��ــ	ی
�ـPـیـRـ( و    هـ	� زی�ـ�   ]	Lـ  

�3ا<ی>( /ن %ـ� �ـ@ت Dـ�اهـ�ـ@  
�3ـــــ>ـــــ" هـــــ	�  ١١  .ا<ـــــ�ود 

دا��,�ی( دا��J	$ ه	� �ـیـ�از  
�ی� در %ی	�ی� ا� اUـ�ـ�اض Dـ�د  
��را� �*ـ�   �%�'� �% ��را ��
ـ\ـ��   در D'�ص ا�@اث %�ج دو)

�ـ*ـ� اUـfم    ٢٥  �
��I در ��d
ـــ@  ـــ�د$ ا� 
ـــ� .   ـــ    .ا� �ـ ــ ـ� ــ !

�ـیـ�از %ـ	 dـ�ح   �*�دا��,�ی( 
ای= �B�  ه	 
� %	 ا�@اث %ـ�ج  

ـ\ـ��   dـ�ـIـ� ]ـ�    ٢٥ ه	� دو)
ـ̀ـ     
�ــ(  ــ	�ــAــJــ�� 3ــAــ�ی B

%	rـ( %ـ�رگ در �ـ�
ـ� �ـ*ـ�  
ـــ�د؟ ]ـــ� 
�ـــ(   Dـــ�اهـــ@ %
ـیـ  از   B	�ـAـJـ�� /Lـ�د�ـ( %
Bی  �Pـیـw زی�ـ� در ه�ـ�ـ�  
�*� Dـ�اهـ@ %ـ�د؟ ]ـ�   ��
��
  Eــیــ 
�ـ( Bــ	�ــAــJــ�� 3ــ�ا<

�ـIـ�  ٢٥ �	�( از �	D� دو %�ج  d
ــ	%ــ	ن ز�ــ@ Dــ�اهــ@ %ــ�د؟   ــی D در

�ـ*ـ�دار�  :  Bی��ـ*ـ	د داد$ ا�ـ� 
  EـL	غ <�زا�ـ� را از �ـ	ی�از %�
ــ�ا�   ــ�د$ و % 
ــ@ار�  ــ�ی D ن/
ا��W	د$ ��" ه	� /3( /ن را %ـ�  

 @�
3�@ی"  )���U aر	B.   =ایـ
  sـ\�A� �	*از ��وه �
ز�,ی�$ 
�*�و�@ان از ا�	3ی@ ، دا��,ـ�یـ	ن  
ــ@�ــ	ن �ــ*ــ� �ــ	ز� و   و �ــ*ــ�

 . ��X	ر� �3>ی" �@$ %�د  
ا�3ر ����ط �� �_�7�0 

ا8%7ب �ر��ان ��رد 
و=؛& Xی	و�@ 

ــ�ان     ــ	ر� 
ــ� /زاد  ــ	دی Pــ ا3

ـ	ر�ـ�ان �ـ�رد Bـ�و<ـیـ"  :  ای�ان  

  ��در    ٩٣/٣/٤ �	و$ ا��وز ی>��
ـ�ـــ'ـــ	ب Dـــ�د   ـیـــ= روزاUــ دو�ــ
�ی�ه�{�	ن %ـ� Dـ�ا�ـ� دریـ	<ـ�  
ــ�د   D ــ� ــ�) Xــ ــ	� � ــ�ده ــ� د�ــ�

ـــ@  ـــ	<�ـــ	ر� 
ـــ�د� B.   ل	ـــ �ـ ــ ـــ@� %
ـ\ـ��ـ�ـ�� روز    ٣ راهkی�	#(   
ـی


ـ	رDـ	�ـ�   "Pر��ان از�	
 ����
3	 <��	�@ار� �	و$ 
� %� 3,ـ�ـ+  


ـ	ر�ـ�ان  . درای= �P" ��,ـ��ـ@ ،
�̀ـ ادا�ـ�    ١٠ �D +�,3درا 3ـ	  

%	ز3	ب ����د$ ای= 3,ـ�ـ+  .  داد�@ 
]�	ن %�د 
� fUو$ %� 
ـ	ر�ـ�ان  
�ــ	rــ" 
ــ	رDــ	�ــ�، !ــ�ــXــ( از  
ــXــ@اد� از   ــJــ	ن و 3 ــ	ز��ــ�ــ� %

	ر��ان هـ�ـیـ= 
ـ	رDـ	�ـ� 
ـ�  

  )d ـ@$    ٧��ـ	ل اDـیـ� اDـ�اج 
ــ>ــ	ران   ــ� ــ+ ه ــ� ــ� ! ــ@، % ــ�د� %
ــ@  ــ��ــ�ــ� ــ'ــ	%ــ( Dــ�د Bــی . اUــ�

ــیــ= �ــ@ود   ــ� ــ� از    ٢٠ هــ�ــ{ Wــ �

	ر��ان 
	رD	�� ��رد WK �L�Lـ	  
�ی�%�ا� ��Bی�	�( واfUم ��	یـ�  

ــ	رDــ	�ــ� Dــ�د درایــ= 3ــ,ــ�ــ+  


	ر��ان Bی�ـ�ـ*ـ	د   .��gری	<��@ 
ــ=   ــی ــی Xــ@ار� را %ــ�ا� 3ــ�	ــ��ــ>
ـ�ـ@ واUـfم   ـ� ̂یـ�< ـkـ ـ�ـ@�ـ	ن � ��	ی

ـ�ـ"   
�د�ـ@ 
ـ� 3ـ,ـ�%ـ� هـ	� )
��	ن داد 
� %	��	ی�@$ ه	 %�Dـ�رد  

ـ� �ـ�ـ,ـ� %ـ� اDـ�ا!�ـ	ن   $@�
̂ا �g3ی�( %ـ�ا� ادا�ـ�   L @دی��

ـــ	ر� /�ـــ	ن BـــZ از Bـــ	یـــ	ن  

واUــfم  .  اUــ�ــ'ــ	ب و!ــ�د �ــ@ارد 
ـیـ>ـ�   �ـ	$    ٥ 
�د�@ 
� 3	 ز�ـ	�
ـ�ـ	د$ و  �ـ	$    ٢ د��ـ�ـ�د UـÌـ ا<

Uی@� وB	داش �Dدرا �Jی�یـ; %ـ�  
ـیـــ;   ـ�ـــ'ـــ	ب ادا�ـــ� Dـــ�اهــ اUــ

ـیـ= �ـ*ـ��ـ�ـ	ن �ــ	و$  .داد  Lـ�zـ��
ـیـZ  :  از!�\�  ر#یZ ادار$ 
	ر، ر#

ــ�ــ	Uــ(،   ــ	�ــیــ= ا!ــ� �ــ	ز�ــ	ن 3
د%ی���را� 3	�ی= �*� و<��ـ	�ـ@$  
ــQــ	�ــ( در !ــ�ــ+   ــ�و� ا�ــ� �ــی
ـ�ـ�   
	ر��ان ���Xض ��gر یـ	<
و)�ل داد�@ 
� <�دا <��	�ـ@ار در  
��ـ	 در 
ـ	رDـ	�ـ� �ـ	Fـ�   +�!
�	ت ��	 را BیـJـیـ��  L	Rو� $@�

%�	%�ای= 
	ر��ان %ـ	   .�Dاه@ 
�د 
���رت در !�+ Uـ�ـ��ـ( Dـ�د  
اfUم 
ـ�د�ـ@ 
ـ� %ـ	 3ـ�!ـ� %ـ�  
ــ,ــ�ــ+   ــ�د$ ایــ= 3 ــ	ز3ــ	ب ��ــ� %
ــ�اFــ(   ــ@ن Kــ@ا� اUــ� ــ	� ور�
  +�,3 �% ،�*� �R� ر��ان در	

�Dددر�ـPـ" <ـ��ـ	�ـ@ار� Bـ	یـ	ن  
ــ�   داد$ ودر �ــPــ" 
ــ	رDــ	�ــ� %
ـیـ	%ـ( %ـ�   ا�U'	ب �Dد 3ـ	 د�ـ�
�	�3	ن ادا�� Dـ�اهـ�ـ@ داد L	R� .
̂ا ا��وز ی>���� از �ـ	Uـ�   L ٧  

ـیـــ  از   ـWـــ�    ٤٠٠ Kــ�ـــ� %ــ �ــ

	رD	�ـ� %ـ�   "P� ر��ان در	
از

ــ�ــ'ــ	ب Dــ�د ادا�ــ� داد�ــ@  Uا. 

ـ�ـ	ر   ـ� 
	ر��ان ا�U'	%ـ( 
ـ� ای
ـیـ�   ه�>	ران د<��� وادار� را �
%	�Dد ه��ا$ 
�د$ %�د�@، از ورود  
و�Dوج 
ـ	�ـیـ��ـ*ـ	� �ـ�ـ" %ـ	ر  
!\��ی�� 
�د�ـ@ وا!ـ	ز$ �ـ@اد�ـ@  

� هیb د��J	ه( در
ـ	رDـ	�ـ�  

ــ= �ـــ�د  �ـیـــ>ـــ�  .  رو 3ـــ	 ز�ـــ	�ــ
د����ده	ی�	ن %ـ� ��ـ	ب واریـ�  

اP3	دی� /زاد
	ر��ان ایـ�ان   .��دد 
ـ�ـ	ت   L	ـR� از �ی	م ��fUا =�F
%��t ای= 
	ر��ان و f3ش %ـ�ا�  
ا���	ر اDـ�ـ	ر ایـ= �ـ�ـ	رزات 3ـ	  
د��ی	%( %� ��I)�	ن، %� ا3ـPـ	د  

 @���Wدرود �ی 	*�/ )J��� .وه�
��م �ر��ان ��رد او�%ی0

ر	��� ای( � �� H$ ����
��ر3� 

: اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ای�ان  
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ـیـ  از   ٣ %@��	ل U@م Bـ�داDـ� %  
�ــ	$ �ــIــ�ق �ــXــ�)ــ� 
ــ	ر�ــ�ان  

	رDـ	�ـ,ـ	ت �ـ�ردLـ�Lـ� KـWـ	 ،  

	ر��ان ای= �,���K �UـXـ�ـ(  
�F= اUـfم �ـ�ـ	یـ� )ـ	dـ+ از  
ــیــ" �ــ	و$   
ــ	ر�ــ�ان �ــ�رد Bــ�و<
اfUم 
�د�@ 
� ا��3ـ	 روز �ـ�  

  �����Dداد�ـ	$ د�ـ�ـ�ـ�دهـ	�    ٦ 
��B �(�XداD� ��ـ�د، د�ـ� %ـ�  

ــ@ زد  ــ�اهــ� D ب	ــ'ــ ــ=   .اUــ� ای
ــ�   ــ�ــ	3ــ�م در �ــ�ایــRــ( % اوLــ�ــی
ـــ�   
ـــ@$  �ـــ	 داد$  ـــ�� ـــ	ر< 

ه�>	را��	ن در
	رD	�� هـ�ـ,ـ�ار  
ی�X( �ـ�رد Bـ�و<ـیـ" �ـ	و$، هـ;  
. ا
��ن در ا�U'	ب %�� �ی�ـ��ـ@ 

�@ی�ی� ای= 
	رD	�� �ی� %ی  از  
�ــ	$ ا�ــ� 
ــ� Fــ�ــ= Uــ@م  ٣ 

ــیــ�ــ�   % tــ�ــ�ــ�د، �ــ Bــ�داDــ� د�

	ر��ان را �ی�%� �	ز�	ن 3	�ـیـ=  
. ا!��	�B )UداD� �ـ>ـ�د$ ا�ـ� 

ـ�ـ@ Bـ�و<ـیـ"   ای= 
	رD	�� ه; �ـ	�
ــWــ� 
ــ	ر�ــ�    ١٢٠٠ �ــ	و$ �ــ@ود  �

ــ�ــ	ل   .دارد  ــ�ــ� %ــ@� � در �ــ	ل �̂ــ
ــ�اFــ	ت و
�ــ�ــ>ــ�ــ*ــ	�   اUــ�

ـWـ�    ١٢٠ 
	ر��ان %	 
	ر<ـ��ـ	   �
از 
	ر��ان ای= �,��Uـ� اDـ�اج  

ــ@  ــ@� �ــ�    . 

ــ�ا�ــ�  ـ̂ـ Nزم %
ـــ@هـــ�   ـ� ـــ�ــ ـــ@ر3 
ـــ	ر<ـــ��ـــ	� )

  � ��	Dر	
و  "  ��ردK �L�LـWـ	 " دو
ی>( ا�� و  "  ��رد�Bو<ی" �	و$ "  

ــ>ــ�   �ــ,ــ	ت و�ــ دارا� 
ــ	رDــ	�
ــ�ــ�د$ ا� در �ــIــ	ط   �ــ	Lــ( ��

ا3ـــPـــ	دیـــ� /زاد   .دیـــJـــ� ا�ـــ� 

	ر��ان ای�ان - ٣/٣/٩٣ 

ر��ان �*%�ض ��رد �
و= �� ��ف & Xی	و�@

��ار� &و= د&� �� ��	
 راهiی0ی; زد��

�	ر ر�ی@$ %� اP3ـ	دیـ�  Dا t�d
/زاد
ـــ	ر�ـــ�ان ایـــ�ان، درادا�ـــ�  
ــ�ــ�ض   Xر�ــ�ان �ــ	ــ
ــ�ــ'ــ	ب  Uا

	رD	�� ��رد �Bو<یـ" �ـ	و$ 
ـ�  

/rــ	ز    ٩٣/٣/٣ از Kــ�ــ� ا�ــ�وز  
�@ وZB از Uـ@م Bـ	�ـAـJـ�#ـ(  
̂ا�ـ�ـ=   
	ر<��	 و%ـ( !ـ�اب �ـ
ـــ� هـــ	� 
ـــ	ر�ـــ�ان،   ـ� Dـــ�ا�ــ
/�*	3'�ی; ��<��@
� %ـ� �ـ�ـ�  
ــ	ن �ــ	و$   ــ@ار� �ــ*ــ��ــ� <ــ��ــ	�

 @��
 �
�	ل ای= 3'ـ�ـیـ;   .���@%
ــ@ود   ــ�ان    ٤٠٠ � ــ	ر� 
ــ�از  Wــ�

%ـXـ@از�ـ*ـ�    ٣ ا'�U	 )%�	Uـ�  

ـــ@ود   ـــ�ا� �ـــ�م �   ٣ ودر ه

ی\���� را Bی	د$ %� �ـ�ـ� �ـ*ـ�  

ــیــ�ــ�د�ــ@  B  .  ــیــ@ن %ــ� ــ�ــ" از ر� (
<��	�@ار�، �ی�و� ا��Qـ	�ـ( در  
�ـPـ" Bـ	رa !ـ�ــJـ\ــ( را$ را  
ــ*ــ	   ــ@ واز /� %ــ�
ــ	ر�ــ�ان %�ــ�ــ�
�Dا���@ 
ـ� در هـ�ـیـ= �ـPـ"  
ـ�ـ,ـ	   %�	��ـ@ 3ـ	 <ـ��ـ	�ـ@ار %ـ� ای

̂ی�<��@ و%� را$  .  %ی	ی@  k� ر��ان	

�Dد %��ـ� �ـPـ" <ـ��ـ	�ـ@ار�  

3	 �ـ	Uـ� �ـAـ	%ـ�$   .ادا�� داد�@ 
ـــ� 
ـــ	ر�ـــ�ان در �ـــPـــ"   �ـ Dــ
<��ـ	�ـ@ار� �ـ	و$ 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�د$  
و�Dا��	ر �f)ـ	ت %ـ	 <ـ��ـ	�ـ@ار  

 @�@��*�Nزم %� ذ
� ا�ـ�   .ای= 

ــ� 
ــ	ر<ــ��ــ	� ایــ= �ــ�
ــ�  

�ـ�ن ]ـ�ـ@�ـ	هـ( ا�ـ� 
ـ�  	3
�*; %ی�� 
	ر��ان را %� �	ز�	ن  
3	�ی= ا!��	�B )UداDـ� �ـ>ـ�د$  

�ـ	هـ� %ـ	    ١ و    ٣ و )�ار داده	�  
ای= 
	ر��ان IU@ �ـیـ>ـ�ـ@ 
ـ�  
ایــ= �ــ�ارد هــ; از Dــ�ا�ــ� و  
�	ت 
	ر��ان در اUـ�ـ'ـ	ب  L	R�

 @�
	ر<ـ��ـ	�   .ا��وز�	ن �( %	
ـ�ـ*ـ	 �ـ	Fـ� %ـ�   
� ا�ـ�وز 3��

�ـ	$ �ـIـ�ق    ٧ �BداD� ی>�	$ از  

	ر�ـ�ان �ـ@ 
ـ� %ـ	   �% �(�X�

	ر��ان رو%ـ�و ��ـ�  �WL	A� .

ای= U@م B	��JAی( 
	ر<��ـ	�  

� %ـ� 
ـ	ر�ـ�ان در �ـ	Lـ(  ��
�Kرت �یJـیـ�د 
ـ� 
ـ	ر�ـ�ان  
ـیـ� 
ـ�   
� ��رد WK �L�Lـ	 ���
ــیــ= 
ــ	ر<ــ��ــ	   ــ\ــt %ــ� هــ� Xــ�ــ �
�@ اfUم 
�د$ ا�@ ]�	�ـ{ـ�  	��ی
��Iق ��X)� /�	ن �ی� 3	 روز �ـ�  
ـیـ�   ـ�ـ� Bـ�داDـ� ��ـ�د /�ـ	ن � ��

ا3ـPـ	دیـ�   .د�� از 
	ر �ی>��@ 
/زاد 
	ر��ان ای�ان اfUم �ی>�ـ@  

� %ـ� �ـ�و �ـ�<ـ�ـ= د�ـ�ـ�ـ�د  
  tر در �ـ	ـ>ـ�
	ر��ان دزد� /
�@ و  	�D	��اد$ ه	� 
	ر��ان �ی
�F= ��	ی� )ـ	dـ+ از Dـ�ا�ـ�  
ای= 
	ر��ان، در ه� )@م Dـ�د را  

ــ	ر     هــ�ــ�ا$ /�ــ	ن �ــ( دا�ــ@  �اDــ
ــ�ـ	یــ� ایــ= 3ــ,ــ�ــ+   ـ\ــ( و� ــی 3ـ>ــ�
ا��UاF( در�I	%" <��	�@ار� ،  

ــ�ــ	  ــ�ــXــ	) ــ�ــ�ــ� Dــ�اهــ@�ــ@ "  � ــ� � 
 اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ای�ان 

ت*0_�ر��ان در   �
ا7%�اض �� �7م @�دا�3 

= 4` ١٥و  �= ��4ق٢�

 �ی�0

	ر�ـ�ان 
ـ	رDـ	�ـ�  :  �Dداد ٤ 

̂ایــ( وا)ــ+ در   ــیــ@ �ــ�اد rــ L3ــ�
%r�� @*��  A	ب �ـ*ـ��ـ�ـ	ن  
�Dم %ی@ %	 3,�+ ا��UاFـ(  در  
%�Aـ@ار� Dـ�اهـ	ن Bـ�داDـ� دو  
�	$ ��I)*ـ	� Bـ�داDـ� ��ـ@$ و  

ـیـ�ـ� �ـ@�ـ@   ١٥  % tـ� $	�  .  tـ�
%ی�� 
	ر��ان %� �@ت هW� �ـ	$  
ـیـ�ـ�   L =و ه�{�ی $@�� �Dدا�B
%ی�� ه�� �ـ	$ هـ; 
ـ� هـ�ـ�ا$  
]E %� %ی�� ارا#� �@$ %	 �3!ـ�  
%ــ� �ــIــ@ ��ــ@ن ]ــE هــ	، %ــ�  

ـیـ�ـ�   % tـ( �ـ\�Uر�d $    ١٥	ـ�
ــیــ� 
ــ	ر�ــ�ان Bــ�داDــ� ��ــ@$   Dا


ـ�   .ا��  ��	Dر	

	ر��ان ای= 
��W ا�� و    ٦٠٠ ��	ر /�*	 �@ود  

در %ـ�Dــ( �ـ	$ هـ	� �ــ	ل ایــ=  
 .X3@اد �ی� ا<�ای  �( ی	%@ 

 �� I�  +�,3	%" وزارت %*@ا
ـــ�داد ٤  D   : ـــ� از    ٣٠٠ Wـ ــ �

ــ�ــAــ'ــ� زن  در   Bــ��ــ>ــ	ن �
ا��Uاض %� �*�ی� �dح Dـ@�ـ�  
�Dد در ��	td �ـPـ�وم، �ـIـ	%ـ"  

 .وزارت %*@ا�� 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�د�ـ@ 

dـ�ح 3ـXـ*ـ@  :  ی>( از �F��X	ن 
D@�� در ��	td �ـPـ�وم %ـ�ا�  
��A''	ن ��د، دو �ـ	ل ا�ـ�  

  ١٢ ا�	 %ـ�ا� �ـ�ـAـ'ـ'ـ	ن زن  
�ـ@$ ا�ـ�  ��>�� �Q� ل در	�. 

ــ@  ایــ=  :  و� اFــ	<ــ� �ــ( 
ــ�
ـWـ	ق   3�Xی� !��ی�( ز�ـ	�ـ( ا3
  tــd	ر در �ــ�ــ	ــ
ــ	د$ 
ــ�  ــ� ا<

<ـ��ـ	�ـ�    ��Pوم %� �@ت d	)ـ� 
ـیـ" دا�ـ�ـ= <ـ�ز�ـ@   Lن %ـ� د	و ز�

�3ا��@ %� را�ـ�ـ( ایـ= dـ�ح    ��( 
ی>( دیJـ� از   .�Dد را %J^را��@ 

ـیـ=   �F��X	ن %� ای= �dح ه�ـ{ـ�
ـ�ـ>ـ�  :  �( ��ی@    ٦ %	 و!ـ�د ای

ــzــ�Nن وزارت   �ــ	$ ا�ــ� %ــ	 ��
 ��	� ��ای; ا�ـ	    �J	ر� 
�د$   %*@ا

�X	ون /�ـ�ز�ـ( وزیـ� %ـ*ـ@ا�ـ�  
!�ا%�J �ی�� و ��را� /�ـ�زش  
ــیــ� %ــ�   Bــ��ــ>ــ( 3ــAــ'ــ'ــ( �

 +�,3   )�� )A�	B 	� �	ده@   ه.  

داران  �_f0 ا7%�ا6; د��
��ه و �_Iت ارد�ی1;  روز�

 g/ه�	 X� =در� ��� ادار
;�I&د ا و ار-

ـیــ"  :  Dـ�داد ٤  د
ــ� داران ارد%
در ا��Uاض %� %	N %�دن ا!	ر$ هـ	  
�ــ*ــ�دار� و �ــ�ــ	�ــXــ�   wــ�3ــ�

�	��ری= �ـ*ـ�دار� از �ـ�ـ	یـ   
روز�	�� ه	 در دیـ@ �ـ�دم د�ـ�  

 .  %� ا��Uاض !�X( زد�@ 
�_f0 ا7%�ا6; �ر��ان 
��ار �ز��:%� ��و= >&

 $/*%; 'ردل

ــ�ــ� ٣٠  ــ* �ــ�ان  :  اردیــ ــ	ر� 

ــ�و$   ــ� � ــ	ز��ــ�ــ� ــ@ار % ــ	� ــ* �
X�Kـ�ـ( /ردل Kـ�ـ� ا�ـ�وز در  
�Iـ	%ـ" �ـ�
ـ� Kـ�ـXـ�ـ( /ردل  

در ایـ= 3ـ,ـ�ـ+  .   3,�ـ+ 
ـ�د�ـ@ 

	ر��ان �Dا��	ر �BداD� �ـ*ـ	م  

�ـ�ـ�    ٢٠ ��Xق �Dد از   �ـ	ل �̂ـ
ـ�ـ	 %ـ� ا�ـ*ــ	ر   .3ـ	
ـ�ـ�ن �ـ@�ـ@  %

ی>( از �ـ*ـ	�ـ@اران %ـ	ز��ـ�ـ�ـ�  

��ـ@$ در ایـ=   �
��
	ر��� 

  ٥/١٢ 3,ـ�ـ+، �ـ*ـ	م 
ـ	ر�ـ�ان  

" �*	م ��و$ Kـ�ـXـ�ـ(   @Kدر

ــ" �ــ(  دهــ@ و    /ردل را �3ــ>ــی
ـ̀ـ   ــ�ی ــ�ار    ١٠٠٠ �ــ	�ــ" ) Dــ	�

�ـ	ل �ـXـ�ق    ��د 
� �	Lی	ن    �( 
�	ت  :  و� ا<�ود  .�	�@$ ا�� L	R�

ــ�   Kــ fــ D  ــ Aــ ــ	 در دو % �
��د؛ �BداDـ� �ـ*ـ	م �ـXـ�ق    �( 

ــ@$ در د�ــ�   ــs �ــ	� ــی ــ>ــ\ 3fــ %
 )K�'D ن	ز�	�م    	ـ*ـ�ز� و 	�

��Xق ��و$ Kـ�ـXـ�ـ( 
ـ	�ـیـ	ر  

� %	 3ـ�ا<ـt �ـ,ـ�ـ+ و  )  /ردل ( 

%@ون ��gر ��	ی�@�	ن 
	ر�ـ��  
�@   در %(  ��Dو�> "�	
 ���D.  

�_f0 و را= @ی0ی; 
ا7%�ا6; �ر��ان 	�hد 

 زا��س ��د&%ن در &//�ج

ـیـــ@$ روز   %ـــ� �ـــ�ارش ر�ــ
ـ�ـ� �ـ�رDـ� �   ��  ٢٩/٢/٩٣ دو

ــ�� از 
ــ	ر�ــ�ان   3ــXــ@اد 
ــhــی

� <�Nد زا��س 
ـ�د�ـ�ـ	ن  ��

ـWـ�   ١١٨ �@ود  (  %ـ	 در د�ـ�  )  �

	رد� اUـ�ـ�اFـ( %ـ	  fB =��دا

ــ� 
ــ	ر  " �gــ�ــ�ن   ــ	ز��ــ� % %
" ودری	<� �ـIـ�ق هـ	� �ـXـ�)ـ� 

ا�	ن، ا)ـ@ام %ـ� اUـ�ـ�اض و را$  
Bیـ�ـ	یـ( در Dـیـ	%ـ	�ـ*ـ	� �ـ*ـ�  

ـ�ــ@ج 
ــ�د�ـ@  ایـ= 
ـ	ر�ــ�ان  .  �ـ�
�	ت %ـ��ـIـ�ـ	ن  L	R� ق	Iا� ا��%

Kــ�ــ� هــ�ــJــ( در    ٩ �ــ	Uــ�  
ـــ	ر و   
ـــ" ادار$ �  ـــ	% Iـــ �
ـ�ـ@ج 3ـ,ـ�ـ+   ا��را!�ـ�ـ	Uـ( �ـ�

ــ�د�ــ@ 
ــ� %ــXــ@ از دو�ــ	Uــ�  

ـیـ=     ز�	�ی>� Bـ	�ـAـ(  Lاز ��ـ�
ادار$ � 
	ر ��J<��@ %ـ� �ـ�ـ�  
ــ	یــ+ و �ــXــ	دن و   ــ� K � $ادار

%	زر�	�( در �ی@ان �	در ���ـ@ج  
در Bـ( Uـ@م  .  را$ Bی�	ی( 
�د�@ 

ـیـ= ادار$ �   Lـ�zی( ��ـ�JA�	B
�K	ی+، 
ـ	ر�ـ�ان %ـ	 ادا�ـ� �  

� ا��Uا�D )Fد %� �ـ�ـ�  ��
. ا��	�@ار� �*� �ـ�
ـ� 
ـ�د�ـ@ 

در d( ��ی� /�	ن %	 �^��ـ= از  
Dی	%	�ـ*ـ	� اKـ\ـ( و �ـ�
ـ��  

Dی	%	ن <�دو�( و Dی	%ـ	ن  ( ���@ج 
در  )  �	ه�kر و Dی	%	ن ا��ـ	�ـ@ار� 

 .�I	%" ا��	�@ار� 3,�+ 
ـ�د�ـ@ 

%	 و!ـ�د هـ�ـ�اهـ( Dـ�دروهـ	�  
ـیـ�وهـ	�   �ی�وه	� ا��Qـ	�ـ( و �
�ـ	س �ـAـ'ـ(،  L )ا��ی�( و��
/�	ن ��P@ و ���,; %� Dـ�ا�ـ�ـ�  
ه	� �Dد B	� <�ـ	ر� 
ـ�د�ـ@  
ـیـ=   L��� د	ی��*B 	% م	ا�,�� �

ـ�ـJـ� و   Wـ� �% )��ا��	�@ار� �
ــ�ــ	Uــ	ت   ــ� �gــ�ر در �ــ	Lــ= ا!

در  .  ا��	�@ار� ��ا<ـIـ� 
ـ�د�ـ@ 
ــ	    ٢ dــ(   ̂ا
ــ�$ % ــ �ــ	Uــ� �

ا��	�@ار، و� %ـ� 
ـ	ر�ـ�ان )ـ�ل  
ـ�ـ�   ـ�ـ,ـ�ـ� B 	3 �
  ١/٣/٩٣ داد 

,U	�L= وU\( اLـPـ�ـ	ب �ـIـ�ق  

	ر��ان Bـ�داDـ� �ـ�د  �(�X�. 

در B	ی	ن 
	ر�ـ�ان �ـ�ـXـ�ض %ـ�  
ــ@ 
ــ�   ــ@ار اUــfم 
ــ�د� ــ	� ا�ــ�
در�Kرت �tIP ��@ن ای= )�Lـ*ـ	  
ـ�ـ	ت 3ـ	 �ـ�Uـ@   L	ـRـ�ل �ـKو و
��Iر، ���= ای= 3,�+ و �ـ�
ـ�  
ا��UاF( را %� �I	 "%�	Dـ�ـ�ـ	ن  

ــ�ـAــ�   ) 3ــ*ــ�ان ( �ـ,ــ\ـZ در Bــ	ی
ایـ= 3ـ,ـ�ـ+ در  .  �Dاه�@ 
�ـ	�ـ@ 

U'ــ� %ــ� Bــ	یــ	ن    ٤/٥ �ــ	Uــ�  
ـ�ـ� � هـ�ـ	هـ�ـJـ(   .ر�ی@  ـی �


%�ا� 
�E %ـ� ایـ,ـ	د �3ـ>ـ"  
ـ�ـ*ـ�ـ�    ٣٠ ه	� 
	ر���   اردی

 ١٣٩٣ 
ا7%�ا6ت �ر��ان در 

    &//�ج

ــ	ر�ــ�ان اDــ�اج  :  Dــ�داد   ٣ 

ــیــ=   ــ� ــWــ	ر� را� �ـ@$ �ــ�
ــ� �

�د��	ن در ا�Uـ�اض %ـ� اDـ�اج  
. �Dد در ���ـ@ج 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�د�ـ@ 

ـ�ـ� ایـ=   ای= 3,�+ در �ـIـ	%ـ" د<

� �Kرت ��<� ��.  

 V��@ نا7%�اض ��د?�ی
 ز�_ن

3ــ= از �ــ@د  ٢٥٠ %ــیــ  از  
  aـ*ـ��!�یـ	ن %ـ*ـ�ی�ـ�ـ( در 
E��B ز�ـ,ـ	ن در اUـ�ـ�اض %ـ�  
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��L�zی= !�*ـ�ر� ا�ـ�fـ( از  
ــ=   ــ> ــ+ �� ــ�) ــ� � ــ� % D	ــ �


	ر
�	ن ا��Uاض 
�د�@ . 
ا7%�اض ?0*; از ��دم 

 �Iی�

!ــ�ــXــ( از �ــ�دم  :  Dــ�داد ٣ 
�fی� در اUـ�ـ�اض %ـ� ا<ـ�ایـ   
ــ	�ــ� در �ــIــ	%ــ"   ــی L	ــ�ــ�ارض U

�*�دار� 3,�+ 
�د�@ . 
ا7%�اض �� ا	�ایO lی�0 

ز� 

d( روزه	� اDی� !�X( از  
ــ�ــ�اض %ــ�   Uــ�دم هــ�ــ@ان در ا�

درK@� )یـ�ـ� �ـ	ز  ٢٠ ا<�ای   
در )�g*	 در �ـIـ	%ـ" ادار$ �ـ	ز  

 .�	�ی� ه�@ان 3,�+ 
�د�@ 
در�ی�� !�ا�	ن اKـWـ*ـ	ن %ـ	  

 $xن وی	Jران ی���� 

��ـ	ر� از !ـ�ا�ـ	ن  :  �Dداد ٢ 
ــ*ــ	ن  در یــE �ــ�
ــ�   WــKا
  Eــ�D ــ( در %�ــ�ــ�Fــ�ا ــ� Uا
زای�@$ رود 3,�+ 
�د�@ 3	 %� ایـ=  
و�ی\� �D ;�Dد را از !ـ�ـ*ـ�ر�  
�ـ@ن   E�D OU	% �
 )�f�ا
ایــ= رودDــ	�ــ� �ــ@$ %ــ� �ــ�ــ	یــ   

̂ار�@  J%   .  ـ�ـ( در ـی �*	ده	� ا��
و��� از ای= ��
� ا��UاFـ(،  
�یـ�وهـ	� یـJـ	ن ویـx$ را %ـ�ا�  
���Wق 
�دن 3,�+ 
��@�	ن %ـ�  

ای= ��دوران %ـ�ا�  .  
	ر ��<��@ 
ـ�ـ( 
ـ� در   
�دن !�Xی $@�
�Bا

�	ر �( و �ـ� Bـ" %ـ�د�ـ@ از  
ــWــ" و %ــ	3ــ�ن   ــ\ ــkــ�� �ــ	ز < ا�

ــ	د$ 
ــ�د�ــ@  Wــ�ــ�3ــ,ــ�ــ+  .  ا 	ا�ــ

��@�	ن در �Iـ	%ـ" ایـ= یـ�رش  

 .�I	و�� 
�د�@ 

  ١٣٩٣اردی�<�� 
�ت و �  8(ا8%7

ر���؛� 
ین �_f0 ا7%�ا6; @
ر��ان ��� و $/*� �

رون در �<�ان� 
ــ�ــ�  ٣٠  ــ* �ــ+  :  اردیــ ــ� ــ, 3

  )Fا��Uر�ـ�ان  ٢٠٠ ا	ـ
�Wـ� از 

�� و Kـ�ـXـ� 
ـ	رون   �% )�

ـیـ     ��ش  B ر روز	از ]*ـ �
 �3
ــ=   ــ	�ــی ــ�ــ	ن 3 ــ" �ــ	Dــ� در�ــIــ	%
ا!��	U( 3*ـ�ان /rـ	ز �ـ@$ %ـ�د  

هـــ	�    �ـــ*ـــ� ا�ـــ�وز %ـــ	 وUـــ@$ 
%ـ�    .��N�zن دوD )�L	��3 ی	<� 

ــ	ت   �ــ	Lــ Rــ ــ	ت � Iــ ــ�ا< ا�ــ	س 3

	ر��ان در D'ـ�ص �ـPـ	�ـ�ـ�  

ـیـ�ـ�  % tا%ـ��ا�، )ـ�ار �ـ�<ـ�ـ=    
3ـPـ� �ــ�ـ	یـ� )ــ	�ـ�ن ��ـ	rــ"  

/ور، ا!ـ�ا� dـ�ح    �Aـ� و زیـ	ن 
 �I�d    �ـDـ�داB ـ" وr	ـ�� �@�%

��Q; د����د و ��Iق %ـ� Bـ	یـ	ن  
ــ�ـ*ــ	� 
ــ	ر�ــ�ان  .   ر�ـیــ@  Dـ�ا�

 . روز ا�,	م ��د   ١٠ %	ی@ ��ف  
ا7%�ا6ت �ر��ان در 

 &//�ج
ــ*ــ�ــ�   ٣١  �%ــیــ  از  :  اردیــ
3ـ= از 
ـ	ر�ــ�ان 
ـ	رDــ	�ــ�  ٣٠٠ 

�*�@ /ذر ���ـ@ج  در اUـ�ـ�اض  
�ـ	$ �ـIـ�ق  ٦ %� Bـ�داDـ� ��ـ@ن  

ـ�ـ� ایـ=   ÌU ا<�	د$ در �I	%" د<

ــ	رDــ	�ــ� در �ــ�ــ�ــ@ج 3ــ,ــ�ــ+  


�د�@ . 
 ���%  �	' �U�
 ��� �J � �  � � 	 D� 	


 ٢١ و   ٢٠ در روزه	�  %��!��  
 �	� ���� ���ی

ـــ�   ـی ــ ـ\ ــ ـــ	�  
	�D	��  آ ه
 ��	�� �% ��!��% ���J��
 � %  � � � �  � � � � U �

��L� � ���3 3'�ی�	ت  
  =��ــــ=  �@� s�K !�� ای


\( L�3  wDی@ ،  ��d �%  @یـL�3
  �L	� �% �� ��D  tــ ــی ــXــ\ 3

 � 	 ' � U � �
 � @�� �������

  �@� ١٠٠٠ ��!` %ی>	� 
  �����	
 �� �W�  =ــــ ای

@�� �@� s�K. 
ا8%7ب �ر��ان &/g 'ه( 

`	� ����� 

ــ�ــ� ٢٨  ــ* �ــ�ان  :  اردیــ ــ	ر� 

/هـ= �ـ�
ـ��      �ـ�
ـ� �ـ�ـ_ 

ــ� Uــ@م   ــ�اض % ــ	<ــt در اUــ� %
ــWــ	ف  ��ــ	ز� و Bــ	�ــAــJــ�یــ(    

ـ�ـ�    ��L�zی= د��  ا�@ر
	ر در ز�ی
�ــ	ز� ایــ= �ــ�
ــ�    D'ــ�Kــ( 

اUـ�ـ�اض   .د�� از 
	ر 
�ی@�ـ@ 
̂ار�   
��@�	ن رو�@ <Xـ\ـ( وا�ـ

و �ی; درK@ ایـ= �ـ,ـ�ـ�Uـ�    ٧١ 
�X@�( %ـ�ا� رد دیـ�ن دوLـ� و  

̂ار� و <�وش %	)ی�ـ	�ـ@$     ٢٨ وا�
ــیــ; درKــ@ ایــ= �ــ,ــ�ــ�Uــ�   و �
�X@�( از �dیt <ـ�ا%ـ�رس %ـ@ون  
ــ�ق   Iــ ــPــ	ظ 
ــ�دن �ــt و � L

ــ	ر�ــ�ان، �ــ�دم و �ــ,ــ�ــ�Uــ�  

̂ی��@  B )�� ن را	���*��ـ�
ـ�   .
ــیــ"   L@ــ�� %ــ
ــ�ــ_ /هــ= �ــ� �

ـWـ� در ایـ=   ا��[	ل ]ـ�ـ@ هـ�ار �
ـWـ�   �,��X� �U@�ـ( و هـ�اران �

ه	� 
	ر
�	ن از اهـ�ـیـ�    D	��اد$ 
 $xن     ا� �ــ�د �ــ�دم   ویــ	ــ�ــ �ــ*ــ��

ای= �ـ�
ـ�   .%	<�D�% tردار ا�� 
ــ@   ــ�Lــی ــ= 3 ــ�ی ــ�ر�ــ� یــ>ــ( از %

 $@��
ه	� ��_ /ه= 
�ـ�ر و    
ـ�ـ@$  هـ	� ایـ=    ی>( از K	در 
ـ�
 .�P'�ل در ای�ان ا�� 

ا8%7ب T.ا� �ر��ان 
ر3�� &ی0ن �

وارد ه�%0ی( روز  د-%:%ن
�- 

ــ�ــ*ــ�ــ�   ٢٢  اUــ�ــ'ــ	ب  :  اردی
̂ا� 
	ر��ان 
	رD	�� �یـ�ـ	ن   r

ـ�ـ*ـ�ـ�    ١٥ د����	ن 
� از   اردی
�	$ /r	ز �@$ ا�� وارد ه���یـ=  

 @��ـ�ـ�    ٨ از    .روز �Dد  روز �̂ـ

	ر�ـ� 
ـ	رDـ	�ـ� �ـیـ�ـ	ن    ٤٠٠ 

ــ�   ــ  % ــ	ن در وا
ــ� ــ�ــ� د�ــ�
3ـــ�!ـــ*ـــ( 
ـــ	ر<ـــ��ـــ	 %ـــ�    %ـــ( 

̂ا Dـ�ردن در   در�Dا���	ن از rـ
ـ�ـ@   
	رD	�ـ� Dـ�دار� �ـ(  
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/هـ= �ـ�
ـ��      �ـ�
ـ� �ـ�ـ_ 

ــ� Uــ@م   ــ�اض % ــ	<ــt در اUــ� %
ــWــ	ف  ��ــ	ز� و Bــ	�ــAــJــ�یــ(    

ـ�ـ�    ��L�zی= د��  ا�@ر
	ر در ز�ی
�ــ	ز� ایــ= �ــ�
ــ�    D'ــ�Kــ( 

اUـ�ـ�اض   .د�� از 
	ر 
�ی@�ـ@ 
̂ار�   
��@�	ن رو�@ <Xـ\ـ( وا�ـ

و �ی; درK@ ایـ= �ـ,ـ�ـ�Uـ�    ٧١ 
�X@�( %ـ�ا� رد دیـ�ن دوLـ� و  

̂ار� و <�وش %	)ی�ـ	�ـ@$     ٢٨ وا�
ــیــ; درKــ@ ایــ= �ــ,ــ�ــ�Uــ�   و �
�X@�( از �dیt <ـ�ا%ـ�رس %ـ@ون  
ــ�ق   Iــ ــPــ	ظ 
ــ�دن �ــt و � L

ــ	ر�ــ�ان، �ــ�دم و �ــ,ــ�ــ�Uــ�  

̂ی��@  B )�� ن را	���*��ـ�
ـ�   .
ــیــ"   L@ــ�� %ــ
ــ�ــ_ /هــ= �ــ� �
ـWـ� در ایـ=   ا��[	ل ]ـ�ـ@ هـ�ار �
ـWـ�   �,��X� �U@�ـ( و هـ�اران �

ه	� 
	ر
�	ن از اهـ�ـیـ�    D	��اد$ 
 $xن     ا� �ــ�د �ــ�دم   ویــ	ــ�ــ �ــ*ــ��

ای= �ـ�
ـ�   .%	<�D�% tردار ا�� 
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̂ا� 
ـ	ر�ـ�ان    ا�U'	ب rـ
 �ی�	ن د����	ن  

ــ�ــ� ١٧  ــ* �ــ�ان  :  اردیــ ــ	ر� 


	رD	�� �ی�	ن د����ـ	ن از   )

ــ�ــ*ــ�ــ�   ١٥  %ــ�ا� 3ــPــIــt  )  اردی
ــیـ� Uـ�ــ�ان  " Dـ�ا�ـ�ــ*ـ	ی�ــ	ن   ـی 3ــ[

ــ\ــ( در )ــ�ار دادهــ	� 
ــ	ر    �ــ[

� %ـ	UـO �ـPـ�و�ـیـ� �ـ[ـ\ـ(  

	ر��ان ��( از �ـIـ�ق �ـRـ�ح  
�@$ در )	��ن 
	ر�	ن �@$ ا�ـ� .  

  tر�، �ـ	ـ
و 
	هـ  اFـ	<ـ� 
ــیــ� /ن و   ــی ــWــ� و3ــ[ ــی �از  .. "   

ـــ�   ̂ا در 
ـــ	رDـــ	� Dـــ�ردن rـــ
ـــ@   Dـــ�ددار� 
ـــ�د$  ـــ=  .  ا� در ای

̂ا   ــ r ب	ــ'ــ ــ� از  ٤٠٠ اUــ� Wــ�

�د$ ا�ـ@  �
��درج  .   
	ر��ان 

��Uان �[\ـ( در )ـ�ار داد 
ـ	ر  

	ر��ان �ـ�ـAـ'ـ'ـ( 
ـ� در  
ــ�ق   % ،Eــیــ�	ــ>ــ� �	ــ�ــ*ــAــ%
وا�Bا�3ر ه���@ %� ��Uان �ـ[ـ\ـ(  

3[یی� ی	<�� ا�� 
ـ�  "  %��� %�@ " 
ای= �ـ�Fـ�ع در �ـIـ�ق و�ـ	یـ�  
ـیـ� %�ـ�ایـ(   p	ر�ـ�ان 3ـ	
��ا� 

 .دارد 
ا8%7ب �ر��ان ��ر�%�ی( 

�*�ن &/g 'ه( ���ر در 
`	� 

ــ�ــ*ــ�ــ� ١٩  ــ�ــ	ن  :   اردی 

ــ	ر
��_ /هـ= �ـ�
ـ�� %ـ	<ـt در  
ا��Uاض %� U@م �W	ف �	ز� و  
B	��JAی( ��L�zی= در%	ر$ رو�ـ@  
K�'D( �	ز� ای= �ـ,ـ�ـ�Uـ�  
. �X@�( د�� از 
ـ	ر 
�ـیـ@�ـ@ 

ـیـ*ـ�ـ�    ٢٠ ای= ا�U'	ب در   �اری
̂ار� 3	 3ـ	�ـیـ= در   %	 s(�3 وا�

̂ار� �X@ن، %k	ی	ن ر�ی@   . وا�

   
  

 ا7%�ا6ت�_f0 و 
ر��ان؛ � 

ـــ	�ـــ( از   �ـ ــ ـی ــ ـ� 
ـــ	رزار �Bــ
dـ(  :  
	ر��ان ای�ان؛ اdـUfـیـ� 

�@ت یـ	<ـ�ـ=   	% ���^� �	*L	�
رو�@ ا!�ا� �ی	�ـ� هـ	� Fـ@  

ــ	ر�ــ�� 3ــ��ــw دوLــ� هــ	�  
ـیـ�ـJـیـ��   B �در !ـ*ـ s\�A�
ــ� و�ــ�ا�ــ�� �ــ@ن   ــ�ــ� �ازهــ�ــ
ــ�اFــ	ت !ــ	ر� 
ــ	ر�ــ�ان   اUــ�
وه�{�ی= �P3ی" ��ایw %�د$ وار  
�[\( و X3یی= �@ا)ـ" د�ـ�ـ�ـ�د  
��م /ور 3ـ��ـw دوLـ�، هـ� روز$  
ـیـ�ـ�ـ�� %ـ�   �	ه@ <�ـ	رهـ	� %
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	ر��ان و <X	Lی= 
	ر�ـ�� در  
���	ی� داران �	
;  .  ای�ان ه��ی; 

ــ	ر
ــ�دن   ــ	 �ــ�<ــ� ــ� 
�ــ�ر % %
ـWـ	وت   
	ر��ان در�J�3	ه	� �ـ�
�[\( وا)�'	د� f3ش دار�@ 3ـ	  
/�	ن را ه� ]� %ی���rی����ـ>ـ"  
ـــ� ا�ــــ�وا   ـــ� و% ـ� ــ �ـــ	هــــ@ا Jـــ �

هـ�ـ�ـ�%ـ	 
ـ	ر%ـ@�ـ�ـ	ن  . %>�	��ـ@ 
ا)�'	د�، ا��اع وزارت D	�ـ� هـ	  
وار�	�*	� ا��ی�( و�Q	�ـ(، %ـ	  
ــ�ــ�ان و�3ــ>ــ"   اUـ�ــ	ل <�ــ	ر%ــ�ره
ــ�   ــ,ــ�م % هــ	� 
ــ	ر�ــ�� وه
ــ�اFــ	ت و   ــ	ت واUــ� ــ'ــ	% اUــ�
د��Jی�� ��	ی�@�	ن 
ـ	ر�ـ�ان،  
ــ�ــ	رزات   3ــfش دار�ــ@ 3ــ	 ایــ= �
ـیـ� وFـXـیـ�   �� �ـ	ز%ـ�Uـ\����

ـ�ـ@  %ـ	  .  ��!�د را �ـ�
ـ�ب �ـ�ـ	ی
�3!� %� ����ش و�X3یt هـ�]ـ�  
ـیـ�   %ی�����	رزات 
	ر��ان %ـ�Uـ\

; و%	 �3!� %ـ� ]�ـ;  	� wای��
ـــ� ]ـــ�   ـــ	ل <�ـــ	ره ـــ@ازاUـــ� ا�
ــیــ=،�ــ	 !ــ�ــXــ(   L	ــXــ�ــ�%ــ�<ــ ــیــ� %
از<X	Lی= 
	ر��� %�/ن �@یـ; 3ـ	  

ــ	 اUــfم   ــ(  " % ــ	� �ــیــ 
ــ	رزار�Bــ�
ــ�ان  ــ�ان ای ــ	ر� 
ــ(  "  از ــ	3 ــ@ا� ا)

�U\( در!*� ��	ی� و 3ـIـ�یـ�  
ــ�ان را    ــ�� ای ــ	ر� 
ــ   �!ــ�ــ

. درد���ر 
	ر Dـ�د )ـ�ار دهـیـ; 
ـیـ=   L	ـXـیـ� <ـ �	 ه�{�ی= از 
ـ\

ــ	ر�ــ��،�3ــ>ــ" هــ	 و هــ�ــ�  

� ��Bی�	�( و 3ـIـ�یـ�   )�	�

  �Wر��ان ای�ان را و�ی	
�	رزات �
ـیـ;   
ـ� )� 	F	I3 ،@د �ی@ا���D
3ــ	 درایــ= !ــ*ــ� �ــ	 را یــ	ر�  

ه�Jـ	�ـ( 
ـ� 3ـ�ـ	�ـ(  .  ��	ی�@ 
�ی�وه	� ���	ی� دار� در ایـ�ان  
��ـPـ@ا�ـ� در �ـIـ	%ـ" 
ـ	ر�ـ�ان  
و�ــ�دم �ــ�د%ــJــیــ� Kــs /را#ــ(  
ـیـ=   L	ـXهـ�ـ� <ـ �Wد$ ا�@، و�ی�


	ر��� ا�� 3	 Kـs �ـ�ـPـ@  
Dــ�د را در%ــ�ا%ــ� �ــ��ــ	یــ� داران  

رFـ	 ر�ـیـ@� .  �3>ـیـ" دهـ�ـ@ 
ــ�� (  ــJــی ــ� Bــی Kــ	دق  )  
ــ�ــیــ�

�Pـ�ـ@  )  
�ی�� BیJی�� ( ا�ی�� 
ا3ـPـ	دیـ� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  ( ���Xـ( 

ا3ـPـ	دیـ�  ( <�ا�ـ�ز )ـ�%ـ	�ـ( )  ای�ان 
�*�ان ای�ـ=  )  /زاد 
	ر��ان ای�ان  

ـیـJـیـ�� ( �Bر  B ـ�ـ� ـی �
�ـ	یـ	ن  )  
ا3ـPـ	دیـ� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  ( �یAـ( 
ــ�ان  ــ� )  ای ــ	3 ــ�g3ــ( < ــ	ل  ( � Xــ >


	ر��� ( 

%���ار� ��ا�; و�ـ\ـJـ�ـ�  

	ر��ان در���@ج؛ از   )Fا��Uا

Kــ�ــ� ا�ــ�وز!ــ�ــXــ�    ٩ �ــ	Uــ�  
ــ  از    ٩٣/٢/٢٦  ــ�    ٧٠ %ــی Wــ�

ــ� اgUــ	�   
ــ	ر�ــ�ان از !ــ�ــ\
ـ�ـ�   ـی اP3	دیـ� /زاد
ـ	ر�ـ�ان و
ـ�
ــ=   ــ	Lــی Xــ ــ�< ــJــ( و�ــ	ی ــ	هــ� ــ� ه

ــــ	ر�ــــ�� �ــــ�ا�ــــ�ــــ( را  
ــ�ــ�د$   ــیــ� �ــ�ج �� در�ــPــ>ــ��
<�	ره	 وBی�Jده	� rی�)ـ	�ـ��ـ(   

/�ـ	ن  .  %�
	ر��ان %ـ��ـ�ار 
ـ�د�ـ@ 
د��Jی�� و%	زدا�� /)	ی	ن !WXـ�  
QUی; زاد$ و!�ـیـ" �ـPـ�ـ@� را  
ــــ�د$   
ــــPــــ>ــــ�م  %�ــــ@ت �
و�Dا��	ر/زاد� <�ر� /�ـ*ـ	 
ـ�  

	ر��ان را   ��	�\d t� ت	�L	R�
ـ�ـ@�ـ( �ـیـ>ـ�د�ـ@، �ـ@�ـ@  . ��	ی

ـ�ـ@$ در ایـ=   �
 �
��
	ر��ان 
�\�J� ا��UاF( ، %	�3!ـ� %ـ�   
�P3ی" ��ایw %�د$ وار �Xی�ـ�ـ(  
و X3یی= �@ا)" د����د �ـ�م /ور  
�3�w دوL�U ،ـ�ـ�ان 
ـ�د�ـ@
ـ�  
هـــ� روز$ �ـــ	هـــ@ <�ـــ	رهـــ	�  
ـیـ=   L	ـXر��ان و <ـ	
%ی���� %� 

ـیـ;  ̂ا  .   
	ر��� در ای�ان ه�ـ� Lـ
ادا�ــــ� <�ــــ	ر و/زار واذیــــ�  

	ر��ان و<X	Lی= 
ـ	ر�ـ�� را  �%
�P>ـ�م �ـ�ـ�د$ وDـ�ا�ـ�ـ	رBـ	یـ	ن  
ــــ	   ــــ	ره ــــ= <� ــــ� ای دادن %
ـیـــJـــ�دهـــ	و%ـــ	زدا�ـــ� هـــ	�   وBــ
ـیـ@   rی�)	���( و رهـ	#ـ( %ـ( )
و�ـ�ط هــ�ـ� 
ــ	ر�ـ�ان ز�ــ@ا�ــ(  

 @�@�در ادا�� ای= �ـ�ا�ـ; یـ	د  .  

	ر��ان !	ن %ـ	Dـ�ـ� �   $�d	Dو
�X@ن ���	� �3
ی� 
� <	!Xـ�  

ـ	ر!ـ*ـ	�ـ(   �I�d ا� 3\� %�ا�
و!�	ی�( �	�( از ��ص و/ز�ـ�د  
�Dاه( �ـ��ـ	یـ� دار� ا�ـ� ،  

�ـ�ـ	�ـ�ـ	ت  .  ��ا�( دا��ـ� �ـ@ 

� ه�ی�� در ا)'ـ(   )Rای��و
�ــIــ	ط !ــ*ــ	ن از Dــ	�ــ�اد$ هــ	�  
ــ�د  ــی Jــ ــی 
ــ	ر�ــ�ان )ــ�%ــ	�ــ( � .

%gX( از�X	ره	� داد$ �ـ@$ در  
%ـXـ@از�ـ*ـ�    ٢ ای= 3,�+ 
ـ� 3ـ	  

ــ�د  ــ� �ــ�ح % ــ� دا�ــ� % :  ادا�
ــ;   ــ@�ــ( ا��ــ	�ــ( �ــt ��ــ\ ز�


	ر��ان ز�ـ@ا�ـ( !ـXـWـ�  .  �	�� 
QUی; زاد$ و !�ی" �ـPـ�ـ@� از  
اgU	� هیzـ� �ـ@یـ�$ ا3ـPـ	دیـ�  
/زاد 
ــ	ر�ــ�ان ایــ�ان /زاد %ــ	یــ@  

�3ـ>ــ" ��ــ�ـIــ" �ــt  .   �ـ�د�ـ@ 

د�ـ�ـ�ـ�د  .   ��\; 
	ر��ان ا�ـ� 
̂یــ�یــ;  ــkــ ــی . زیــ� Dــw <ــIــ� را �ــ�

ــیــ��  ,  ا�gــ	ر ,  3ــ*ــ@یــ@   Jــ�ــ د�
ـیـ= 
ـ	ر�ـ��   L	ـXر��ان و <ـ	


ـ�ـ	م ا%ـ�اهـیـ;  .   �P>�م ا�ـ�  %ـ*
ــ(  / زاد$   ــ	% ــ* �ــ	 Fــ�خ  / ر ــ	ه �

یـ��ـs اب  / وا�ـ@�ـیـ@$  / ز�	�(  
�N�� @�Pی( /زاد %	یـ@  / �Dا%	ت  
ا3ـPـ	دیـ� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  .  ��د�@ 
 ای�ان 

 :&/�ی,� -��� وا�4 
��@ی>	� 
	ر��ان �ـ�
ـ�  
وا�ــ@ Fــ�ــ= �ــPــ>ــ�م 
ــ�دن  

	ر�ـ�ان /)ـ	یـ	ن   �(�� ��%	زدا
ــ"   ــی ــیــ; زاد$ و !ــ� QــU ــ�Wــ Xــ!
��D �@�Pا��	ر /زاد� %( )ی@  
و ��ط ای�	ن و ر<ـ+ هـ� �ـ��ـ�  
ــی̀ــ )gــ	یــ( %ــ�ا� هــ�ــ�   IــX3ــ
<X	Lی= 
ـ	ر�ـ�� �ـ( %ـ	�ـیـ;؛  
/)	ی	ن !QU �WXی; زاد$ و !ـ�ـیـ"  
�Pـ�ـ@� از اgUـ	� ا3ـPـ	دیـ�  
ــ�ـــ	هــ�ـــ_   ــ�ان وه /زاد 
ـــ	ر�

��ـ@�ـ	ن dـ��ـ	ر ]ـ*ـ" هـ�ار  
�Wـ�� �ـXـ�ـ�Fـیـ= %ـ� ا<ـ�ایـ   
ـیـ�ـ� هـ	�   د����د ه	 
ـ� در �
�` ده; ارد%یـ�ـ� �ـ	$، در�ـ�  
در /��	�� روز !ـ*ـ	�ـ( 
ـ	ر�ـ�،  
ــ(   ــ�وهــ	� ا�ــ�ــیــ� ــ��ــw �ــی 3
%ــ	زدا�ــ� �ــ@�ــ@ ،
ــ�ــ	
ــ	ن در  
ــ@   ــ�� ــ� �ــ� �ــ( % ــ	زدا�ــ� % %
هـ�ـ	�ـJــ��ـ� 
ــ� %ـ	رهـ	 3ـ	
ـیــ@  
ـیـ; ، %ـ	ز هـ; 3ـ>ـ�ار �ـ(   ��دا
ــیــ�ــ( و   ــ\ B �	ــیــ; روش هــ 
ــ�
%��Dرده	� ا��ی�( �ـ�ـ( 3ـ�ا�ـ@  
�	�+ از ر�ی@ن %� �Dا��ـ� هـ	�   

ـ	ر�ـ�ان �ـ�د،
ـ	ر�ـ�ان   t� �%
ـ�ـ	ت وا)ـXـ(   L	ـRی@ن %� �ـ�ر 	3
�  و 3ـfـ�ـ(  �
 bد از هی�D

�ـ�ـ@یـ>ـ	�  .  دری� ��Aاه�@ 
ـ�د 

ـ	ر�ـ�ان �ــ�
ـ� وا�ــ@ Fـ�ــ=  
�P>�م 
�دن %ـ	زدا�ـ� �ـ�)ـ�  

	ر��ان /)	ی	ن !QU �WXـیـ; زاد$  
ــ�ــ	ر   ــیــ" �ــPــ�ــ@� Dــ�ا� و !ــ�
/زاد� %( )ی@ و �ـ�ط ای�ـ	ن و  
ـی̀ـ )gـ	یـ(   IـXر<+ ه� ���� 3ـ
%�ا� ه�� <X	Lی= 
	ر��� �ـ(  
�ی; %	 ا�ی@ %� ����ش Kـ\ـ�  	%
وU@اL� دره�� !*	ن ��ـ@یـ>ـ	�  

ــــ	ر�ــــ�ان �ــــ�
ــــ� وا�ــــ@  
ــ�   ــ�� ــ�ان و� ــ* ــ( 3 ــ�ا� ــ�� ــ�% ا3

  ��*� ٩٣ اردی

 ;�0%3�ی�ی� �ر��ان &
در 04ی� از�ر��ان 

 ;�ز��ا�; در روز ?<
 ؛�ر��

روزجھ�ان�ی گ�ارگ�ردر   
ــ�    ح��ال��ی ب��رگ��زار ش��د  



ــ	ر�ــ�ان در ایــ�ان از �ــ@ا)ــ"  
�Xـیـ�ـ� وز�ـ@�ـ( %ـ�Dـ�ردار�ـ@  
%�Pا�*	� �ی��; ���ـ	یـ� دار�  
%ی���ی= /�̀ی را %� Bیـ>ـ�dـ�ـIـ�  

و3ــ�ان  . 
ــ	ر�ــ� وارد 
ــ�د$ ا�ــ� 
ـــ=   ـــ@�ـــ( 
ـــ�دن را از ای ز�
ا��	�*	� ��یs و ز�ـ�ـ� 
ـ   
!	��X ��<�� ا��؛و�3ان 3	�ـیـ=  
ا%�@ای( �3ی= �	یـPـ�ـ	ج ز�ـ@�ـ(  
ــ�د   ــ@؛و! ــ@ار� ــ�اد$ را � ــ	� Dــ�دوD
ـ�ـ� ا� را   ]�ی= �ـ�ایـRـ( ز�ـی
%�ا� ا��UاF	ت 
	ر��� <�اه;  

ـــ�د$ ا�ـــ� ؛ %ـــ	 3'ـــ�یــ̀ـ  
. �ـ�د�ـ	Uـ	د�Nـ� از �ـ�� دوLـ� 


	ر��ان %	 !ـ�ـ+ اور� dـ��ـ	ر  
ـیـ     ٤٠  B ل	ـ�از دو 	gه�ار ا�

ا)@ام %� ا�,	م !�ـ+ /ور� ا�gـ	  
ه	� ای= ��d	ر���د�@؛و%	 3,ـ�ـ+  
ه	� �>�ر در !ـ\ـ� �ـ,ـ\ـZ و  

ـ�ــ(  . وزارت 
ـ	را)ـ@ام �ـ�ـ�د�ــ@  و)
ــــ,ــــ� ا�   ـی ـــ ـ� ـــ 
ــــ	ر�ــــ�ان �
ــ�ــ@ در   ــ� Wــ ــ�ــ@؛ا��ــ	ل � ــ� �ــJــ�<
ا��Uاض %� ای= وXFی� ا)@ام %ـ�  
3,�+ در !\ـ� وزارت 
ـ	ر �ـ(  
ـ�ـ" از   �̀ـ ) Eـ� یـ
ـ�ـ@؛ �


اردی�*�� %	 ی�رش �ـ	�ـ�ران  ١١ 
ـ�ـ@�ـ	ن   %� D	�� هـ�ـ	هـ�ـ_ 
ـ�

ه�ار !U �WXـQـیـ; زاد$  ٤٠ ��d	ر 
و!�ی" ��P@� از هـ�ـ	هـ�ـ_  

��@�	ن dـ��ـ	ر را د�ـ�ـJـیـ�  

ودر �ــ	Lــ( 
ــ� Bــ�ویــ=  . 
ــ�د�ــ@ 
��P@� از دیـJـ� هـ�ـ	هـ�ـ_  
ـ�ـ*ـ	   �ـ�د و 3� ��	D ن در	�@��

د��D ای�ـ	ن در Dـ	�ـ� %ـ�د�ـ@ %ـ	  
رUــ̀ـ و و��ـــ� درDـــ	�ـــ� را  
�>��� %�د�ـ@ ووارد Dـ	�ـ� �ـ@$  

روز %�B @Xوی= �ـPـ�ـ@� و  . %�د�@ 
�	�Bر ا��	�ـ( راد و!ـ�ـXـ( از  
ــ\ــ� وزارت 
ــ	ر   
ــ	ر�ــ�ان در !
د��Jـیـ� و%ـXـ@ از %ـ	ز!ـ�� در  

�ــ̀ـ /زاد �ـــ(  ١٢ �ـــ	Uـــ�  
���@؛�	 
	ر��ان �	��D	�ـ( %ـ	  
ـیـ= %ـ�Dـ�رد   �P>ـ�م 
ـ�دن ]ـ�
rی� ا��	�( �ـD tـ�د�ـ	ن �ـ(  
ــ"   Iــ ــ; 
ــ� �3ــ>ــ" ��ــ� دا�ــی
ـــ;   ـی ـــ	�ــ ـــ� % ـ� 
ـــ	ر�ـــ�� دا�ــ

�	�3	ن را %ـ� dـ�ر /زادا�ـ�  L	Rو�
��Rح 
�ی;؛و�Dاه	ن هـ�]ـ� زود  
3ــ� /زاد �ــ�ــ�دن ایــ= دو Uــ�یــ�  
ز�@ا�( !�ی" ��P@� و !ـXـWـ�  
ــ	ن   ــ@ا�ــی ــJــ�ز� ــ; زاد$ ودی UــQــی

کارگران ساختمان�ی  .  .ه��ی; 
 تھران 

دی�  ��;  �� اای0یX ار&
'زاد �ر��ان ای�ان از 

��ف ?0*; از �ر��ان 
 :��ج ا&%ن ا���ز

D	��اد$ و <�ز�@ان 
ـ	ر�ـ�ان   
ــ�ــ@   
ــ	ر�ــ�ان را  !   ]�ــ; %ــ�اه

ــیــ@ ؛ Dــ	�ــ�اد$ و   ــ� ز�ــ@ا�ــ( �ــ>
!  <�ز�@ان 
	ر��ان ]�; %�اهـ�ـ@  
ــیــ@  
ــ	ر�ــ�ان را ز�ــ@ا�ــ( �ــ>ــ�  .

3	�ی= �Xی�� و ���L� X3ـRـیـ"  
ـیـ�ـ�   هـ� ]ـ� <ـ�یـ	د  .  %�دار �

ــ�ا   ــ� �ــ; ا�ــJــ	ر �ــ�ش  ــی ــ�� ــی �
ا)\ی�( ���	ی� دار �ـ�ـ(  . �ی��  

�3ا��@ ه� ]ـ� %ـAـ�اهـ�ـ@ ا�ـ,ـ	م  
ده�@ و ه� روز اوار ای= ز�ـ@�ـ(  
�� %ـ	ر را %ـ� �ـ��ـ	ن Dـ�اب  <�
ـ�ـ@  ا�ـ�ر   
��@ و %� �ـ	 %ـJـ�ی
Dــ�د را %ــ� هــ� �ــ>ــ\ــ( �ــ(  

ـیـ@   را� %ـ	 اFـ	<ـ�  ( �Dاهی@ %ـĴـ
ـ\ـ� %ـ�دن   �ـ	  )  
	ر� و دو �ـ[

ـیـ�ـ	ن   ̂اری; ه��( و�یـ�ـ� � )��
  @��

	ر��یـ;  .  را r	رت  	� .

و�3	م �pوت ای= !*	ن %ـ@�ـ� �ـ	  
و �ـ	  . L�3ی@ وای,ـ	د �ـ( �ـ�د  

�Dاه	ن یE ز�@�( ا��ـ	�ـ( و  
ا��	ل را �ـ	  .  ��ا<���@ ه��ی;  

ــkــ�� 
ــ�دیــ; 
ــ�   در �ــ	Lــ( �
�3	�ـ( 
ـ	ر�ـ�ان از �ـ�ـ	ل 3ـ	  
!��ب ار �ـ�ق 3ـ	 rـ�ب هـ�ـ�  
�Dاه	ن ا<�ای  د����د %ـ�د�ـ@ و  
ـ�ـ@�ـ	ن dـ��ـ	ر   �	 ا�gـ	ء 
ـ�
ا��UاF( %� د��ـ�ـ�د �ـ@ود دو  
�	ل %	 3,�+ و �	�� ه	� %�ـیـ	ر  
�Dاه	ن ا<�ایـ  د�ـ�ـ�ـ�د %ـ�دیـ;  

�ـ	 %ـ�ا� !ـ�ا%ـJـ�یـ(  . وه��ی;  
�	�3	ن در روز اول �ـ	$ �ـ�  L	R�

ـیـ;   ـ� ا�ـ	 %ـ	  .  %� وزارت 
	ر ر<
ـ�ـ( رو%ـ�و   ��ایB )R\ی�( وا��ی
���ی; و X3@اد� از 
	ر��ان را  
د�ـ�ـJــیـ� و روا�ـ� %ــ	زدا�ـ�ـJــ	$  
�@ی; دو 3ـ=   +\R� ا@X% د�@ و�

از ه�	ه�_ 
��ـ@�ـ	ن dـ��ـ	ر  
ـ�ـ	م   ا��UاF( %ـ� د�ـ�ـ�ـ�د را %
ا)	ی	ن !QU �WXی; زاد$ و !ـ�ـیـ"  
ـ�ـ" از روز   �Pـ�ـ@� را �̀ـ )
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�	�� د�ـ�ـJـیـ� و روا�ـ�  �
	ر�� 
�ـ	 
ـ	ر�ـ�ان  .  ز�@ان 
�د$ ا�ـ@  

ا�g	ء 
��@$ ��d	ر اUـ�ـ�اFـ(  
%� د����د  ���D� و �ـ�
ـ�ب  
و ز�@ا�( 
�دن 
ـ	ر�ـ�ان را در  
روز اول �ـ	$ �ـ� �ـPـ>ـ�م �ـ(  
ـ�ـ�   Xـ�یـ�ن ه� ]� 	اه�D ی; و�

/زاد� 
	ر��ن ز�@ا�( و دو 3ـ=  
از ه�	ه�_ 
��@$ �	ن dـ��ـ	ر  
ا�Uـ�اFـ( %ـ� د�ـ�ـ�ـ�د ا)ـ	یـ	ن  
ــ"   ــی ــیــ; زاد$ و !ــ� QــU ــ�Wــ Xــ!

�ـ	 3ـ	 /زاد�  . ��P@� ه��یـ;  
ـ�ـ@$   ای= دو �Wـ� هـ�ـ	هـ�ـ_ 
ـ�
��d	ر د�� از ا��Uاض %� ��ـ(  

D	�ـ�اد$ 
ـ	ر�ـ�ان ]�ـ;  . داری;   

ـ	ر�ـ�ان را ز�ـ@ا�ـ(  ... %�اه�ـ@  
 �>�ی@ 

�ی�ی� آر��ان ��-<� در 
04ی� از ?*�H 7�یP زاد= 

و ?0یX � ��0 و &ی� 
 آر��ان ز��ا�;؛

هــــ@ف �ــــ��ــــ	یــــ� داران    
ــیــ	%ــ( %ــ� )ــ@رت و pــ�وت   ــ� د�
ــ	ن   ــ� ا�ــ� در ایــ= �ــی ــ�ــ� %ــی
ــیــ�و� �ــPــ�آــ�   آــ	ر�ــ�ان آــ� �
ـ�ـ�یـ=   X�K� آ��ر ه���@ از آ�
�Iـ�ق و �ـ�ایـ	 %ـ�Dـ�ردار�ـ@ %ـ�  
�dر� آـ� آـ	ر�ـ�ان %ـ� Dـ	dـ�  
��ان آ��� ه�ی�� D	��اد$ Dـ�د  !
ـWـ�   �,ـ�ـ�ر %ـ� آـ	ر در دو �ـی
ـ�ـ	$   B ـ[ـ" دوم��ی���@ یـ	 %ـ� 
�ی���@ %A'ـ�ص در ایـ= ]ـ�ـ@  
�	�L آ� آ��ر �	ه@ 3ـ�رم ویـ�ان  
آ��@$ ا� %�د وXFی� �ـXـیـ�ـ�  
ـیـ  د]ـ	ر   B ـیـ  از آـ	ر�ـ�ان %
%�Pان �@ در ای= �ی	ن Uـ@$ ا�  
از آ	ر��ان %ـ� Kـ�رت )ـ	�ـ��ـ(  
ا)@ام %� آ	ر �ـ,ـ	Uـ	�ـ� و )ـ	%ـ"  
ــ�ا�ــ( زد�ــ@ و در �ــIــ	%ــ"   ــ� ا�
د����ده	� �	 Uـ	د�Nـ� ا� آـ�  
از ��� آ	ر<��	ی	ن و دوLـ� %ـ�  
ـیـ	�ـ� %ـ�   L	ـ�ان �'�%� ��د ��U
آ	ر��ان �P3ی" �ی�@ د�ـ� %ـ�  
ا��Uاض زد�@ و �Dا��	ر ا<�ایـ   
�ــ�د %ــ� ا�ــ	س وا)ــXــ� هــ	�  
�ـ@�ـ@   �X�	! �3ر�( ��!�د در
��وع %ـ�   )\�U ر	ان ی� آ��X% و
!�+ /ور� ا�g	ء از آ	ر��ان از  
ـیـ�rـ;   ��ا�� آ��ر آ�د�@ آ� Uـ\
ـ�ـ( آـ� %ــ�ا�   ـی <�ـ	رهـ	� ا�ـ�
ــ    �ــ= !ــ�ــ ــ�دن ای ــs آ ــ�) �ــ�

ا��UاF( %ـ�د �ـ�<ـt %ـ� !ـ�ـ+  
/ور� %ی  از ]*" ه�ار ا�gـ	ء  
ــ	ر$ ا�   ــ� ــ�ــ�ان � Xــ �ــ@�ــ@ 3ــ	 %
ـ�ـ    در�D	ن %� 3	رك /�ـ�ـ	ن !ـ�
. آ	ر��� ای�ان %� ی	د�ـ	ر �ـ	�ـ@ 

�	ن )ـ@رت آـ�  �	K ن	در ای= �ی
از )g	 آ	ر<��ـ	یـ	ن %ـ�رگ هـ;  
ـیـ	�ـ@ و در   ـ�ـ@ را Dـ�ش � ه��
/��	�� روز !*ـ	�ـ( آـ	ر�ـ� Uـ@$  
ـیـ= را %ـ	زدا�ـ�   L	ـX> =ا� از ای

!ـXـWـ� UـQـیـ; زاد$ و  .  آ�د$ ا�ـ@ 
ــ	ل   Xــ ــ@� دو < ــPــ� ــ" � ــ�ــی !
ــ�ن در   ــ� اآــ� ̂ی ــ B	ــ ــJــ( � D�ــ�
ـ�ـ��ـ@   %	زدا�� �	U	د��N %�ـ� �ـی
�ـ	 �ــ	ر�ــ�ان از �ــ�آــ� هــ	�  
ـ\ـ� �ـ�آـ�   �*� از !ـ��% s\�A�

�ـ�آـ� �ـیـ�ـ	ن      K@را� %��*ـ� 
د����	ن و ��آ�*	� Kـ�ـXـ�ـ(  
�	ب د�ـ�ـ�ـ�ـ	ن و U�ـ\ـ�یـ�  �D
�@ن ایـ= ا)ـ@ام   s(��� ر	��ا�D
ــ; و اUــfم   ــ	ی�ــ� ه�ــ�ــی �ــ	 �
ــ@اریــ; ادا�ــ� %ــ	زدا�ــ� ایــ=   ــی �
%�ر�	ن %ی  از ای��� �F%ـ� ا�  
ـیـ= ایـ= Uـ�یـ�ان   %� اI�U	د را�ـ�
ــ	ر�   �ــ( اUــ�ــ % OــU	ــ ــ@ % ــ�� %
�	آ�ـ	�ـ( �ـیـ�ـ�د آـ� ادUـ	�  
̂یـ�   ��I /�ی̀ـ Bـd و t� ع از	د<
را دارد و �	هی� �Dد را �ـ�ـ	یـ	ن  
̂ا Dـ�اهـ	ن /زاد� هـ�   �ی���@ Lـ
ــ	ن و   ــ� ــ� ایــ= دو� ــ� Xــ�یــ�ــ� [
ه�{�ی= �	ی� آـ	ر�ـ�ان ز�ـ@ا�ـ(  

 ه��ی; 
؛ ١٨٧ا�7Iی� -0ر= 

 l�� دی� ث ژ ت �ا
�,�ن د&%\ی�� �ر��ان :�
 در ای�ان را � ,�م �ی,/�؛

�	ل �3	س %	 �	ز�	�ـ*ـ	�    �@%

ــ	ر�ــ�� در �ــ�ا�ــ� !ــ*ــ	ن،  
ا3ــPــ	دیــ� ث ژ ت در <ــ�ا��ــ�  
�� %�	�>ـ�ن dـ( �ـ	�ـ� ا�  X�
P� =�F>�م 
�دن د��ـJـیـ��  
<X	Lی= 
	ر��� در روز !*ـ	�ـ(  

	ر�� در ای�ان، �Dا��ـ	ر /زاد�  
<ـ�ر� هـ�ـ� 
ـ	ر�ـ�ان ز�ـ@ا�ــ(  

 @�ـیـ= %ـ�  .   در ای= �	�� هـ�ـ{ـ�
�t �3>"، ا�U'	ب، و %ـ�Bـ	یـ(  
Q3	ه�ات %��Xان ��Iق Bـ	یـ� ا�  

در  .  
	ر��ان 3	
ـیـ@ �ـ@$ ا�ـ� 
  :ای= �	�� ]�ی= /�@$ ا�� 

ه���	ن %	 راهkی�	ی( هـ	�  "
%�ـ	�ـ>ـ�ن  " �	 
	ر��ان در �*ـ�  

و �	ی� �*ـ�هـ	� !ـ*ـ	ن  "  <�ا��� 
در روز !*	�( 
ـ	ر�ـ� اول �ـ�،  
در 3*�ان و �	ی� �ـ*ـ�هـ	� ایـ�ان  
ــ=   ــی L	ــXــ( <ــ�fــ�ــ�ــ*ــ�ر� ا!

	ر��� و اP3	دیـ� ا� را 
ـ�  
%A	�d اول �� 3,�+ 
�د$ %ـ�د�ـ@  
��رد ��\� )�ار داد و د�ـ�ـJـیـ�  

!QU �WXی; زاد$، و !ـ�ـیـ"  .  
�د 
/وری" د��Jـیـ�    ٣٠ ��P@� روز  

�@�@، و �Bوی= ��P@� و �	Bـ�ر  
ا��	�( راد روز اول �� د��یJـ�  

ــ@  ــ@� �ــ�
ــ�    ٢٣ .   �ــ�  ــ	ر� 

ـیـ� د�ـ�ـJـیـ�   ا�3%���ا�( وا�@ �

 @�@��ـ�    .X�<@را�ی�ن ث ژ ت 
%�	�>�ن ��Jا�( �Dدرا در �ـ�رد  
وFـXـیـ� !ـXـWـ� UـQـیـ; زاد$ و  
!�ی" �ـPـ�ـ@� 
ـ� هـ�ـ�ز در  
ـ�ـ@   ز�@ان اوی= زی� %	ز!�یـ( ه�ـ�

�	 Dـ�اهـ	ن /زاد�  .  ا%�از �ی@ارد 
<�ر� !QU �WXی; زاد$ و !ـ�ـیـ"  
�ــPــ�ــ@�  و هــ�ــ� 
ــ	ر�ــ�ان  

ــ;  ــ�ان ه�ــ�ــی ــ( در ای ــ@ا� از  .  ز�
%*�	م ا%ـ�اهـیـ; زاد$، رFـ	   :!�\� 

�ــ*ــ	%ــ(، یــ��ــs /ب Dــ�ا%ــ	ت،  
��P@ �ـ��Nـ	یـ(، وا�ـ@ �ـیـ@$،  
ــ�ــ(،   و<ـ	 )ــ	در�، rــ	L̀ــ ��ــی
D	L@ ��ی�(، �Pـ�ـ@ 
ـ�یـ�ـ(،  
ــ;   ــ	� ــ��، ) ــ	�ــی ــ	ل �ــیــ� ــ� !
�'�B )WRر، ا<�ـیـ= �ـ@یـ�ـ(،  
ه	د� �3ـ��ـ�ـ@، 
ـ� در ا�ـ�ـ	ن  
ــ�ــJــ� �ــ@�ــ@  و   ــ�ــ	ن د� 
ــ�د�
��Pـ@ %ـ	)ـ��، ر�ـ�ل %ـ@اrـ(،  
��Pـ@ داور�، �ـ*ـ@� <ـ�هـ(  
���، Uـ\ـ(  �( 	F�L@�U ،ی�@�	�
ــ(   ــ*ــ�ــ� ــ(، �ــPــ�ــ�د % ــ	rــ	� %
�J�Lود�، و U\ی�F	 ه	��( از  
ـ\ـ�ـ	ن ایـ�ان %ـ	یـ@ /زاد   Xن �ـ��	


ــیــ�ن ث ژ ت از   .�ــ��ــ@  <ــ@را�
%�	�>�ن ه��ا$ %	 
	ر��ان ایـ�ان  
  tن %ـ�ا� �ـ	ر��ان !*	
و ه�� 
  tهـ�ات و �ـ	ـQ3ـ t�3>" و �ـ
ــ	رز$   �ــfش و �ــ ــ	ب 3 ــ' اUــ�


ـ	رزار %ـ�ا� !ـ\̀ــ   ."�ـیـ>ــ�ـ@ 

	ر�ـ��   )\\�Lی= ا% )J���ه�
ــ@ن Kــ@ا� 
ــ	ر�ــ�ان   ــ	� و ر�
ـیـ	ن �ـیـ	�ـ( %ـ�   ز�@ا�( و ز�ـ@ا�

%ـ� هـ�  .  ��R !*	�( ادا�� دارد 
ــیــ@ %ــ	 ایــ=   ــ�ــ�ا� ــی �ــ>ــ" 
ــ� �

ـیـ@  ـیـ= هـ�ـ>ـ	ر� 
ـ� kـ �
هـ;   .
ــ�ان   �ــ= از رهــ ــ� 3 ــ�ن � ا
ــ�
ــیــ; زاد$،   QــU ــ�Wــ Xر�ــ�� !ــ	ــ


!�ی" ��P@�، و %*�	م ا%ـ�اهـیـ;  
ـWـــ�اد�   %�ـــ�    ٢٠٩ زاد$ در ا�ــ

��� �یـ�ـ� و  D 	*�/ و از @����ی
ــیـAـ�ــ�� %ــ	UـO �ــJـ�ا�ــ(   ایـ= %

 .D	��اد$ ای= Uـ�یـ�ان �ـ@$ ا�ـ� 

ــ"   ــ�ــی ــ; زاد$، ! ــ� UــQــی WــXــ !
ـ�ـ	م ا%ـ�اهـیـ; زاد$ و   *% ،�@�P�
ـیـ	ن   ه�� 
	ر��ان ز�@ا�( و ز�ـ@ا�

 @���  .�ی	�( %	ی@ <�را /زاد 
ـیـ�    �3!�� <	ر�ـ( �ـ	�ـ� د%

ـ\ـ(   ـ\ ـیـ= اLـ� 
�W@را�ـیـ�ن % "

ــ�  ــ	دی Pــ ــ�� در    ا3 ــ	ر� 
ــ	�  ه

 ��	�    Z(، رییـ�	ا� %� ��= رو�
ــ� 
ــ"   ــ�ان؛ د%ــی ــ�ر� ای ــ* ــ� !
ــ(   ــ\ ــ�ــ\ Lــ= ا ــ�ن %ــی ــ@را�ــی Wــ�ــ


ــ�  ــ	دی Pــ ــ�� در    ا3 ــ	ر� 
ــ	�  ه
 ��	�    Z(، رییـ�	ا� %� ��= رو�

!�*�ر� ای�ان، Dـ�ا�ـ�ـ	ر Bـ	یـ	ن  
ــی̀ــ )gــ	یــ( و    %ــ	زدا�ــ�،   IــX3ــ

ــ�ــ	ر� %ــ	 <ــXــ	Nن 
ــ	ر�ــ�   %ــ@ر<
 @��	رون %ـ	رو، در ایـ=   .ز�@ا�( 

�ــ	�ــ� %ــ	 ا�ــ	 ر$ %ــ� %ــ	زدا�ــ�  
X3@اد� از <X	Nن 
ـ	ر�ـ�� از  

زاد$ و !ـ�ـیـ"    !�\� !U �WXـQـیـ; 
ــیــ�      �ـPــ�ــ@�،   Dا �	در روزهــ

ا�	ر$ 
�د 
� %�D( از <ـXـ	Nن  
ـ�ـ@ �ـ	هـ�خ   
	ر�� ز�ـ@ا�ـ( �ـ	�

ـ�ـ	م      ��P@ !�ا�(،      ز�	�(،   %ـ*
زاد$ و رFـ	 �ـ*ـ	%ـ( %ـ�    ا%�اهیـ; 

ه	� ��@ی>	یی�ـ	ن    D	X> �d	Lی� 
�ـ�ـ= 3ـ�!ـ�ـ�  .  ا�ـ@   �,	زات �ـ@$ 

ــ�  ــ�ح ا� �ــ=  ــ� ای ــ� % ــ	� �   :
ـ�ـ@�ـ( از     ١٧٦ ای�,	̀� %� ��	ی

ـWـ@را�ـیـ�ن   �ی\یـ�ن اgUـ	� 
ـ�
ــ\ــ( ا3ــPــ	دیــ� هــ	�   ــ\ ــیــ= اLــ� %

	ر��� از��	 در�Dا�� Bـ	یـ	ن  
ـی̀ـ   IX3 ،	*ی�یJ��دادن %� رو�@ د
وBی�Jده	 و%@ر<�	ر� %ـ	 <ـXـ	Nن  

ـ	ر�ـ��   "I��� �	دی� ه	P3ا

ــیــ	ر� از  .   در ایــ�ان را دارم  �%
/�ــ*ــ	در�ــ�ایــw �ــAــ�ــ( در�ــ	ل  
�^را�@ن �ـ�ـZ هـ	� dـ��Nـ(  
�@ت %�د$ وی	 ا�Dاج و!�ی�� �ـ@$  
ا�ــ@  و در وا)ــ+ %ــ�Dــ( از/�ــ*ــ	  
%���Qر!\��یـ�� از /زار واذیـ�  
��ر%� 3ـ�a وdـ= Dـ�د�ـ@$  ,�

�@یـ; 
ـ� در  "  اDی�ا .   ا�@  +\R�
�Iـ	�ـ	ت ایـ�ان،    ٢٠١٤ /وری"   ٣٠ 

/)	ی	ن !WXـ�UـQـیـ; زاد$ و!ـ�ـیـ"  
. ��P@� را %	زدا�ـ� 
ـ�د$ ا�ـ@ 

ـیـ� Dـ	�ـ;   در!�ی	ن اول �	$ �ـ( �

�Bوی= ��Pـ@� و�ـ	Bـ�را��ـ	�ـ(  
ـWـ�    ٤ هـ�  .  راد د��Jیـ� �ـ@�ـ@  �

ـzـ� �ـ@یـ�$   /�*	 از اgUـ	� هـی
ــ�ان   ــ�ان ای ــ	ر� 
ــ� /زاد ــ	دی Pــ ا3

 @��	�از �	ل �^�ـ�ـ� /�ـ*ـ	  .   �ی
ـ�ـ�   ـیـ	< داد�Dا�� !�X( �	ز�ـ	�

  ٤٠ dـــ��ـــ	ر ا�gـــ	ء  (  ا�  
ــــ�� 
ــــ	ر�ــــ�ان  Wـ ) م   -هــــ�ار�ـــ

ــ;   ــ�اض %ــ� �ــ�ایــw وDــی دراUــ�

	ر��ان و اgU	� اP3	دی� 
ـ�  
%�ا� �	ز�	�@ه( ا��UاF	ت اول  
ـ�ـQـیـ;   �	$ �( f3ش 
�د�@ ، 3

Dـ	�ـ; Bـ�ویـ= �ـPـ�ـ@�  .  ���د�ـ@ 
و�	�Bرا��	�( راد /زاد�@�@، ا�ـ	  

ــ�ـ@  ــ�ــ�ز در % ـWــ� دیـJــ�ه   ٢٠٩ دو�
ـ�ـ�  .  ز�@ان اوی= %	)ی�ـ	�ـ@$ ا�ـ@  Wهـ

ــ�ــ� 3ــXــ@اد� از اgUــ	�   � �̂ــ
�3>\*	� دیJـ�%ـ�ا� %ـ	ز!ـ�#ـ(  

ــ@  ــ	ر�  .  ا�gــ	ر�ــ@� در �ــ	ل !
ــ�ــ	�ــ*ــ	 در   در3ــXــ@اد� از �ــ*ــ��
ــ	ن   ــ� ا�ــ� ــ\ �ــ�ا�ــ� 
�ــ�راز!ــ�

ـ�د�ـ�ــ	ن %ــ�ا� %ـ��ــ�ار 
ــ�دن  
ا��UاF	ت اول �	$ �( %ـ� /�ـ*ـ	  

در�ــ	$ �ــ(  .  ه�ــ@ار داد$ �ــ@ 
ـWـ�    ٢٣ ا��	ل �ـIـ	�ـ	ت ایـ�ان   �

ازاgU	� ��@یـ>ـ	� 
ـ	ر�ـ�ان  

� وا�@ ا�3%ـ��ـ�ا�ـ( 3ـ*ـ�ان  ��


�د�@  ��از!�\�  . و���� را %	زدا
�f %� ز�ـ@ان  ( �
ا%�اهی; �@د� 

/�*	 ]ـ�ـ@�ـ	Uـ�  .  اوی= ر<�� %�د 
.  BـZ از د�ــ�ـJــیـ�� /زاد�ـ@�ــ@ 

ـWـ�از   در3	ری� دوم �( ، ]�@ی= �
ــ	Nن   Xــ ــ	 و< ــ* اgUــ	� �3ــ>ــ\
ــیــ= Dــ	�ــ�اد$   
ـ	ر�ــ�� وهــ�ــ{ــ�
وه�ـ>ـ	ران /�ـ*ـ	 
ـ� در 3ـfش  
  ZـB ��Wه�D/#( در	ا� ��ده��%
ــ@ف   ــ@،ه ــ�د� ــ( % ــ	$ � ازاول �

ا�ـ	ر$ %ـ�  ( د��Jی�� )�ار��<��@ 
ــ@یــ>ــ	�   ــ,ــ�ــ+ اgUــ	� �ــ� 3

	ر��ان <\�
	ر�>	�یE ا�ـ�  
�@�ـ@  ��
� در�rب 3*�ان %	زدا

ـ�ـــ�ن ). م    - �ــWـــ� از  ١٢ هـــ; ا
ــ

	ر��ان و<X	Lیـ= 
ـ	ر�ـ�� در  
ــیــ	ر�   ــ�ــ��ــ@ و%� ــی ز�ــ@ان %�ــ� �

 	>�K	*�/ـ�ق  "  ازIـ� ��L	R� "یL@%
ا�ــ	�ــ( �ــ	ن در�ــ	ز�ــ	�ــ@هــ(  
3,�+، %	 ا�>	م dـ��Nـ( �ـ@ت  

در3ـ	ریـ�  "  �	 )�f .  ز�@ان رو%�وی�@ 
ــیــ*ــ	�    ٢٠١٤ /وریــ"    ١١  �ــJـ�ا�

Dــ�درا در �ــ�رد/)ــ	یــ	ن �ــ	هــ�خ  
ز�ـــ	�ـــ( 
ـــ� از �ـــ��ـــ�ـــ	ن  
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ـ�ـ	ت   ـی ��ـ@یـ>ـ	� �ـIـ	�ـ	ن و3ـ�#
gUــ�  ( 3ــ*ــ�ان و�ــPــ�ــ@!ــ�ا�ــ(  


�ی�� BیJیـ�� ایـ,ـ	د �3ـ>ـ"  
ه���@، ا%ـ�از  ) م   -ه	� 
	ر��� 


�دی; 
� ه��ز���B �Qـ	�ـ� %ـ�  
ـ�ـ	م ا%ـ�اهـیـ;   .ای= �	�� ه��ی;  %ـ*

ـیـــ��   ـیـــJــ ـ�ـــ� Bــ ـیــ زاد$ از
ـــ�ــ
ــــ	� 
ــــ	ر�ــــ��  ــــ* ـ\ �3ــــ>ـــ

(CPELU)   ــ�ق Iــ ــ	ل � Xــ و<
ــ�   % aــ�د
 ٥    Zــ �ــ	ل �ــ �

��Wاز    ٣ �@ا)" .  �P>�م �@$ ا�� 

�ی�� ه�	ه�J( %ـ�ا�   �	gUا
ــ\ــ*ــ	�   
ــ�ــE %ــ� ایــ,ــ	د�3ــ>


ــ	ر�ــ��  )CCHFWO(  ،
ــ	ن  ــ	ی ــ� /) ــ��ــs /ب  :   از!ــ�ــ\ ی

Dــ�ا%ــ	ت، �ــPــ�ــ@�ــ��Nــ	#ــ(، و  
وا�@�یـ@$ در ا�ـ�ـ	ن 
ـ�د�ـ�ـ	ن  

 @���دیJـ�  .  ای�ان در ز�@ان %�� �ی
اgU	�  ای= �	ز�	ن 
ـ	ر�ـ�� 

(CCHFWO)   	3ـ Eیـ �%
�	ل �ـ�ـZ �ـPـ>ـ�م �ـ@$    ٥/٣ 
از!�\� ای= ا<�اد �ی�ـ�ان %ـ�  .  ا�@ 

ــ	ن  ــ	ی ـ̀ـ  :  /) L	ــ r ،در�	ــ ــ	 ) و<
ـــ(،   ـ� ــ ـی ـــ(، Dـــ	Lـــ@��ــ ـ� ــ ـی ��ــ

�ی�(، !�	ل �ی�	�یـ��،  @�P�
ــیــ=   ــWــ( Bــ�ر، ا<� Rــ; �'ــ�	ــ(
ـ�ـ��ـ�ـ@ ا�ـ	ر$   �@ی�ـ( وهـ	د� 3

ـWـ�از اgUـ	�    ٥ �ـ@ا)ـ"   .
�د  �
ـ\ـ�ـ	ن ایـ�ان  Xـ( �ـWـ ا�,�ـ= Kـ�

(TAI)   Zـ�در�	ل �	Fـ�%ـ� �ـ
ه	� dـ��Nـ( �ـ@ت در ز�ـ@ان  

ـ�ـ@  %ـ� �ـ	�ـ*ـ	�  .  �P>ـ�م ه�ـ�
،  ) �ـ	ل   ٥/٤ (���Pد%	)�� : /)	ی	ن 

، �ــPــ�ــ@  ) �ــ	ل ٦ ( ر�ـ�ل %ــ@اrــ( 
-، و�*@� <�اهـ( ) �	ل ٦ ( داور� 

ــ�  ــ@ی ــ	�  ).  �ــ	ل ٣ ( �ــ	� ــ�ا� /) %
��� ی>( دیJـ� از  �( 	F�Lا@�U

 �	gUا(TAI)   ط	ـ�%� دLی" ار3
  sـL	ـAـ� �	ـ�وهـ*ـ� 	ـ% =��دا
  $@�D	رج 
��ر�>; اU@ام K	در

  �% �
ـ�ـ�    ١٥ %�د  �	ل I3\ی" یـ	<
ـ�ـ�د  . وه�{�	ن در ز�ـ@ان %�ـ��ـی

ـ�ـ�ان  ـ\ـ�  (TAI) �	ی� ره ، از!ـ�
ــ	ن  ــ(،  :  /)ــ	ی ــ	rــ	� ــ�% �ــ( ا
ــ Uــ\

ــ*ــ�ــ�ــ( Lــ�ــJــ�ود�،   �ــPــ�ــ�د%
وU\ی�F	 ه	��( %ـ� ز�ـ@ا�ـ*ـ	�  

 .�N�d( �@ت �P>�م �@$ ا�ـ@ 

�*	%( از �ـ�ـ@یـ>ـ	�  	Fر �	(/

� وا�@ا�3%���ا�ـ(  ��
	ر��ان 

�دن �ـ>ـ;   ��k� ل	3*�ان، در�

ــ@  ٦  �ــ	 �ــ�د�ــیــ D ــ@ان ــ� ز� L	ــ �

ــ>ــ� 3ــXــ@اددیــJــ�� از   در�ــ	Lــی
اgU	ء ��@ی>	 ی	 در ز�@ان %�ـ�  
ــ�ــ��ــ@ ویــ	 �ــ�رد /زار واذیــ�   ــی �

/)	ی	ن �ـ*ـ	%ـ( ،  .  )�ار��<�� ا�@ 
ـ�ـ�   !�ا�( و ���N	#( %ـ� �ـ�ا)
ــ	ز   ــ��ــ>ــ( �ــی B <ــ�ر� �	هــ
ــ=   ــ�ــ�ار$ ازای ــ	 ه ــ* ــ@
ــ� /� دار�

ایـ=  .  ��ا)��*	 �ـPـ�وم �ـ@$ ا�ـ@ 
ـیـ= �3ـ>ـ\ـ*ـ	� 
ـ	ر�ـ��   L	X>

 	>�K  "  t%ـ( %ـ� �ـ	ـیـ %�ا� د�ـ�
ــ�ن هــ	�   ــ�ا��ــی ــ@رج در
ــ� �ــ�


	ر  )\\�Lن %ی= ا	ز�	�)ILO( 

ــ�ــ( 3ــfش %ــ�ا� �3ــ>ــیــ"    Xیــ
اP3	دی� ه	� 
	ر��� ��ـ�ـIـ"  
و%ـ�ا� ار3ـIـ	ء �ــRـ� �ـXـیـ�ــ�  
�	r\ی= در ای�ان ، �,	زات �ـ@$  

�	 از ��	 �یAـ�اهـیـ; ایـ=  .   ا�@ 
/زاد 
ـ�د$  "  ز�@ا�ـ( هـ	 را <ـ�را 

و%ــــ� /زار واذیــــ� اgUــــ	�  
�3>\ـ*ـ	� 
ـ	ر�ـ�� در ایـ�ان  

ــ@  ــ�ــ� دهــی ــ@�ــ�ــ	      .Dــ	3 ــ�ــ� اراد3
ــیــ=   ــیــ�ن % ــWــ@را� ــ� 
ــیــ� 
ــ"  د%

در  ه	� 
	ر���    ا�L\\( اP3	دی� 
ـ�ـ�ـ	ر   /�Dی= د)	یQ�3 tی; %�ا� ا�

ــ	ر 
ــ	ر�ــ�� "  �ــ Dــ�  "  ا�ــ D از»  
راهkی�	ی( اUـ�ـ�اFـ( 
ـ	ر
ـ�ان  

	رD	�� ذوب /ه= 
ـ�د�ـ�ـ	ن در  

�@یـ; »  ���@ج  +\R�  .  $ر	ـ�ـ�در 
%W3 �@X'ـیـ" ایـ= Dـ�ـ� را %ـ�  

 . اfdع �ی��	�ی; 
راهiی0ی; ا7%�ا6; 

ر��ان �ر3�� ذوب 'ه( �
 ��د&%ن در &//�ج


	ر��ان ذوب   ����ا��وز دو
ــ�ــ	یــ(   ــی kــ ــ�ــ@ج راه ــ� /هــ= در �

ــ@   ــ�ض  . 
ــ�د� 
ــ	ر�ــ�ان �ــXــ�

	رده	ی( %ـ	 �ـ��ـ�ـ� هـ	یـ(  fB

�	 �Dاه	ن %ـ	ز��ـ�  :  ١ ه�{�ن  
�ی;  	��ـ	 Dـ�اهـ	ن  :  ٢ %� 
	ر �ی

�ـ;  	� ٣ �BداD� ��Iق ��X)� �ی
�ــ	 Dــ�اهــ	ن ا<ــ�ایــ  �ــIــ�ق  :  

ـیـــ; و  ـ�ــ ـیـــ	�ـــ� ه�ــ در  ...  �ـــ	هــ
�*� %ـ� dـ�ف   )\Kا �	ی�ه��

ــ	�ــ@ار� �ــ�
ــ� 
ــ�د�ــ@  ــ� و    ا�
3,�+ در �Iـ	%ـ" ا�ـ�ـ	�ـ@ار� در  
 .���@ج هـ; ا
ـ�ـ�ن ادا�ـ� دارد 

ــ	   ــ�ات 
ــ	ر�ــ�ان 
ــ� % ــQــ	ه 3
ـیـ�و�   وا
�  و%ـ�Dـ�رد �ـ@یـ@ �
ــ�ــ	س   L ــ�ران�	ــ( و �ــ�	ــQــ�ــ ا�

 @��A'( ��ا!�   
 f0_���ارش او�ی( روز 

ر��ان �; �� -�-%�� 

ــ*ــ�ــ� ٢٧  �
ــ	ر�ــ�ان  :   اردیــ

�� Kـ�ـXـ�  «<'\(   +��,�

��ـ� ��در وا
ـ�ـ  %ـ�  »  
	رون 
ـ�ـ	�3ـ	ن در   L	ـRـ@ن �ـ�� tـIـP�
�I	 "%�	��D	ن �	ز�ـ	ن 3ـ	�ـیـ=  
ا!��	U( وا)+ در Dیـ	%ـ	ن /زاد�  

در �,ـ�ـ�ـ+  .   3*�ان 3,�+ 
�د�@ 

ـ	رون �ـ��ـ�ـ�   �X�K و ��


ه�ار ��W %'ـ�رت <'ـ\ـ( %ـ�    ٢ 
%ـ�� ��ـ[ـ�ل %ـ� 
ـ	ر    ��<� �( 

  ٢٠٠ ه���@، 
ـ� ازایـ= 3ـXـ@اد  
ـــ��    ـی ــ Jـــ ـی ــ B ـــ�ا� ـــ�  % Wـ ــ �
�Dا��*	ی�	ن �ـ	�ـ"؛  Bـ�داDـ�  

ا�، ا!ـ�ا� )ـ	�ـ�ن    ��X)	ت %ی�� 
��ــ	rــ" �ــAــ� و زیــ	ن /ور و  

��� �@�% �I	rـ" d ح�d    ا�ـ@ در
3*�ان د�� %� 3,�+ اUـ�ـ�اFـ(  

 .زد�@ 
�_f0 ا7%�ا6; �ر��ان 
��ات رو&%ی; ��ا� ��

 @/_0ی( �ر

ـ�ـ*ـ�ـ� ٢٧  ـ�ـ@�ـ	ن  :  اردی �ـ�ـ	ی

	ر��ان �A	%�ات رو�ـ�ـ	یـ( از  

Dـ�ز�ـ�ـ	ن،    ه	� Lـ��ـ�ـ	ن،    ا��	ن 
ز�,	ن، /ذر%	ی,	ن D ،)%�rـ�ا�ـ	ن  
��	�D ،)Lا�	ن ر�D ،��Fا�ـ	ن  
!��%( و 
��ـ	ن  در اUـ�ـ�اض  
ــیــ�ــ� و   ــیــ� )ــ�ارداد، % XــFــ� و%
د��ـ�ـ�د�ـ	ن در �ـIـ	%ـ" �ـ�
ـ�  

در   .�A	%�ات ای�ان 3,�ـ+ 
ـ�د�ـ@ 
ـWـ�   ٤٠٠ ای= 3,�ـ+    �ـ�
ـ�     �

ــWــ� در    ١٠ 
ــ�د$ %ــ�د�ــ@   هــ�ار �
�A	%�ات رو��ـ	یـ( ��ـ[ـ�ل %ـ�  

	ر�@، 3ـ	
ـ�ـ�ن )ـ	�ـ�ن �'ـ�ب  

  ١٠٠٠ �,\I> Zـw درD'ـ�ص  
ـWـ� از ایـ= 
ـ	ر�ـ�ان    ١٥٠٠ 3	   �

ا!�ا �@$ ا�� و 
	ر��ان ا�ـ�وز  
%�ا� �B,�ی= %	ر در ا��Uاض %ـ�  

ـیـIـ�  ا� ایـ=    ا!�ا� �	)� و �ـ\
�'ـــ�%ـــ� د�ـــ� %ـــ� 3ـــ,ـــ�ـــ+  


ــ	ر�ــ�ان  .   اUـ�ــ�اFــ( زد$ ا�ــ@ 
هــ	� �ــJــ*ــ@ار�    
ــ� در %ــAــ  


�، را$ ا�@از�، �ی; 
�( و  ��
�Dا%( W\3= ��[ـ�ل %ـ� 
ـ	ر�ـ@،  

  	% 	gX% ر    ٢٠ -١٥	ـ
 �I%	� ل	�
ه��ز %� �Kرت �	�U( و %ـ@ون  


��@   �t %ی�� 
	ر �( . 
 ��ر�/ن د	� f0_�

7ت Iور� ا���3ت 	/
 X�ن ��>H$ی; ارو&%

  ا&%��ار� 

ــ*ــ�ــ� ٢٧  �ــ� از    ٢٠ : اردیــ Wــ�

ـ�ـ	ور�   
	ر
�	ن د<	D �3@�	ت <
ــــ	dــــ	ت  �ـ ـــ اdــــUfــــ	ت و ار3

(ICT)   ن	ـــ ـ� ـــ( ا�ــ ـــ	ی ـ� رو�ــ
  tر %ـ�)ـ�ار� �ـ	ـ�ـ�ا�D ن	*WKا
ـیـ� وFـXـیـ� )ـ�ارداد   ـی %ی�� و 3[

 @�@�ای= 3,�+ اUـ�ـ�اFـ(    .�Dد 
ــ	   ــ��ــ	ن % ــ� ــ(  � ه ــ	� ــ* روز !

ــ�ــ	dــ	ت  ، %ــ	  � �ــAــ	%ــ�ات و ار3
��gر در �ـIـ	%ـ" درب ورود�  
. ا��	�@ار� اWK*	ن %ـ��ـ�ار �ـ@ 


	ر
�ـ	ن �ـXـ�ـ�ض %ـ	 درد�ـ�  
ــ	ن   ــ�اه D ،)ــ ــ	ی ــ�ه ــ= %ــ� دا�ــ�
ر�ـیـ@�ـ( %ـ� ��ــ>ـ�3fـ	ن از  
ـیـ�   ـی !�\� ا����ار �t %ی�� و 3ـ[

در   .وXFی� )�ارداد �Dد  �ـ@�ـ@ 
��� %ـ�یـx$ در �ـ	ل  ^� �	*L	�

ــیــ� 
ــ	ر�ــ�اران د<ــ	3ــ�    ١٣٨٩  �
ــ	ور� اdــUfــ	ت   ــ	ت <ــ� Dــ@�
ـ\ـ�   رو��	ی( از ]�@ ا��	ن از !�
اKـWـ*ـ	ن %ـ	 �gـ�ر در �ـIـ	%ــ"  
��را� ا�D )�fـ�اهـ	ن   Z\,�

�ـ,ـ\ـZ    ٨٦ ا!�ا� �'�%� �	ل  
در %	ر$ )�ارداد� �@ن و Bـ��ـ   

 @�@� .%ی�� ا� �Dد 
%� ا�	س ای= �'�%� در �ـ	ل  


� �ـAـ	%ـ�ات ایـ�ان  ١٣٨٦ �� ،
ـــ�ـــ	م   �ـــ@$ ا�ـــ� 3 sـــ��ـــ�

	ر��اران د<	�3 رو��	ی( را %ـ	  
ا�IX	د )�ارداد 
ـ	ر�ـ��، 3ـPـ�  

�  %ی�� )ـ�ار دهـ@ �B.   ـیـ  از %
ــ�ــ	ور�    ٤٠٠  ــ�ــ� Dــ@�ــ	ت < د<

اUfd	ت و ار3�	d	ت رو�ـ�ـ	یـ(  
 .در ا��	ن اWK*	ن <X	ل ا�� 

3,�+ اUـ�ـ�اFـ( 
ـ	ر�ـ�ان  

� �A	%�ات را$ دور �ی�از �� 


	ر��ان �ـ�
ـ� �ـAـ	%ـ�ات  
و    ٨ را$ دور �ـیــ�از از �ــ	Uـ�  

ـ�ـ�  ٣٠  د)یIـ� Kـ�ـ� روز یـ>ـ�ـ�
ـ�ــ*ـ�ــ� در �ـIــ	%ـ" ادار$  ١٤  اردی

ـ\ـ�ار   �K	ی+ و �ـXـ	دن وا)ـ+ در %
]*" �I	م �ی�از 3,�ـ+ 
ـ�د$ و  

�ـ	$ �ـIـ�ق  ٥٥ %� �BداD� ��ـ@ن  
 .ÌU ا<�ـ	د$ اUـ�ـ�اض 
ـ�د�ـ@ 


	ر��ان J��Dـیـ= �ـXـ	ر �ـ(  
وزارت �K	ی+، ای= /Dـ�یـ=  :  داد�@ 

ـیـ	ن  .  اRD	ر ا��  ��گ %� )ـ	#ـ�
ــیــ	ن  
ــ	ر�ــ�ان   .�ــ�گ %ــ� )ــ	#ــ�


	رده	ی( %	 �Dد �ـ�ـ" �ـ(  fB

�د�@ 
� رو� /�*	 ����ـ� �ـ@$  

ــ�د  ــ�  :  % ــ	ر� 
ــ�ق  Iــ ــt و � �
�ـ	رد Fـ@   .�BداD� %ـ	یـ@ �ـ�دد 

��رش در و��ـ� از ��ـ�ـ�ش  
ــ�اFــ( وارد   ایــ= �ــ�
ــ� اUــ�
KــPــ�ــ� �ــ@ ، وLــ( 
ــ	ر�ــ�ان  
�Iـ	و�ـ� 
ـ�د$ و %ـ� اUـ�ـ�اض  

 .�Dد ادا�� داد�@ 
ا7%�اض آر��ان -ت دان 

-�آ� 	/; ) اؤورهل(
 �</�&; @%�و-ی0; 	رس

: اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ای�ان  
ــ�اض آــ	ر�ــ�ان �ــ	ت دان   اUــ�

��آ� <�( �*�@�ـ(  )  اؤوره	ل ( 
��Bو�ی�( <	رس ���� %� اDـ�اج  
�ـ	ر  Dا t�d ن	را��	از ه�� �W� دو
ر�ی@$ %� اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  

آـ	ر�ـ�ان �ـ	ت دان     ای�ان ا��وز 
��آ� <�( �*ـ�ـ@�ـ(  )  اوره	ل ( 

وا)ـ+ در U�ـ\ـ�یـ�     �Bـ�و�ـیـ�ـ( 
ــ� از   Wــ@ دو �ــ ــ@� �ــ�  ــ�! �ــ�
ه��	را��	ن از �ـ�� �ـ@یـ�یـ�  

آ	ر��ان %ـXـ@ از   . ا�Dاج �@$ ا�@ 
��ا!*� %	 ایـ= Uـ�ـ" �ـ@یـ�یـ�  


ـ� �ـ	ت دان  ��%ـ�  )  اورهـ	ل ( 
ـ�ـ@ و %ـ�   �>	��ی	ر� دو��	��	ن 
ــ�ــ�اض د�ــ� از آــ	ر   Uــ� ا�	ــ��
آ�ی@�@ و !\�� د<�ـ� �ـ@یـ�یـ�  

�@ی�ی� در �ـ	Lـ(   . 3,�+ آ�د�@ 
ـ\ـJـیـ�   آ� از ا)@ام آ	ر�ـ�ان rـ	<
�@$ %�د %>f	K\ـ� %ـ	 %ـ	ز��ـ�  

	ر ای= دو 
	ر�ـ� �ـ�ا<ـIـ�   �%

اؤور  ( 
ـ�د آــ	ر�ــ�ان �ــ	ت دان  
آ	ر��ان روز ��د� ه���ـ@  ) ه	ل 

آـــ� %ـــ�ا� �ـــ�ویـــZ �ـــ	�Nـــ�  
3	�ی�	ت �	ز� و B	Nی�J	هـ(  
%�ا� �ـ@3ـ( �ـPـ@ود از �ـ��  
ـیـ�ـ	�ـ�ـ	را�ـ�ـAـ@ام   B �ـ�آـ�ی� 
ـیـ= د�ـ�ـ�ـ�د %ـ�   ـی Xی���@ و 3ـ�
ا�	س �fKی� <ـ�ـ( آـ	ر�ـ�ان  
�3ا<I( ا�� در ای= یـ� �ـ	هـ(  
آ� آ	ر��ان ��[�ل %� آ	ر %�د�ـ@  
  tــ\ــ X%ــ� �ــ�د 3ــ �ــ�هــ�ــ�ار$ ��ــ
ــ@ و   ــ�د� ــ�ض % ــXــ� ــ� � �ــ�<ــ�
ــ�ــ	ر دریــ	<ــ�   ــیــ= Dــ�ا� ــ� هــ�ــ{
D�ــ	رت از %ــ	%ــ� د$ 3ــ	 Bــ	�ــ�د$  
روز� %�د�@ آ� از dـ�ف �ـ�آـ�  
ـ�ـ�د�ـ@ و   در %�3f\یW( %� �� �ـی
در �	L( آ� در U�ـ\ـ�یـ� %ـ�د�ـ@  
�	�L )	%" �3!*( از !̀ی Dـ�د  �
ه�ی�� آ�د$ %�د�@ و در %ـ�ا%ـ� ایـ=  

�ـ@ام     ا�U	ل %( ��Q	�ـ� �ـ�آـ� 
ــ�اض و 3ــ,ــ�ــ+   د�ــ� %ــ� اUــ�

�ـ@�ـ@    �ی�د�@  tدیـ�وز �ـ�<ـ 	3
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%gX( از Dـ�ا�ـ�ـ� هـ	ی�ـ	ن را  
�ـAـ�ـ�ـ@ % tIP3 .   ن	در ایـ= �ـیـ

�@ی�ی� %�ا� زه� ]�; ��<ـ�ـ=  
دو     از آ	ر��ان ا)ـ@ام %ـ� اDـ�اج 

 �W�    ـیـ� %ـ�     آ� درDت ا	ـX3,ـ�ـ
ــ�ــ�ان  U     ر�ــ�ان	ــ
ــ�ــJــ��  Aــ�

%ــ�د�ــ@،�ــ�<ــ� وLــ( %ــ	 3ــ,ــ�ــ+  
،     ا��وز آـ	ر�ـ�ان     ا��Uاض    و 

ـWــ� %ــ� �ــ� 
ــ	ر Dــ�د   ایـ= دو �
%	ز����@ اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  

 ٢٥/٢/١٣٩٣ -ای�ان 
 ;:��ا7%�اض را�/��ن 

3{ 4:( '�د &//�ج 

Kـ�ـ�    %�	 %� ��ارش ر�یـ@$ 
ــ�وز   ــ	ن    ٢٧/٠٢/٩٣ ا� ــ@� را�ــ�

%ـ�   3	
�( در ��ی� ��ـ= ا%ـ	د 
ـ�ـ� ��ـ�ـ�   �� �*��ی@ان ازاد� 
%� ا<�ای  �	]ی� 
�ای� 3ـ	
�ـ(  

 �U	� ـ�  ٩    در ای= ��ی� از�K
%� �@ت دو �	U� در ای�ـ�ـJـ	$  
دوم ��= ا%ـ	د د�ـ� %ـ� 3ـ,ـ�ـ+  
ـــ�اFـــ( زد�ـــ@ وDـــ�اهـــ	ن   ـ� اUــ
ر�ـیــ@�ــ( %ــ� ��ــ>ــfت Dــ�د  

 @�@� . 

ـیـ�وهـ	�    در B( ای= 3,�+ �
ــQــ	�ــ(   ــ	س �ــAــ'ــ( وا�ــ� �Lــ
و��L�zی= 3	
�ی�ا�( در �ـPـ"  
ــــ>ــــ(   ــــ@ وی �ــــ	Fــــ� �ــــ@�

ــیــ= 3ــ	
�ــیــ�ا�ــ( %ــ	    از  Lــ�zــ��
3*@ی@ ای�>� ای= 3,�+ %�ا� ا�*ـ	  
  aـ@ و�ـ@ار���ان �3	م �Dاه@ 
��D wاهی; 
�د �ـ�وع  F را 	��
%ـ� یــ	دا�ــ� Bـaf 3ــ	
�ــیــ*ــ	  
ــ�ــ@�ــ	ن %ــ	 %ــ(   
ــ�د�ــ@ ا�ــ	 را�
�3!*( %� ایـ= 3ـ*ـ@یـ@هـ	 اUـfم  

�د�@ 
� %	 ای= �I@ار �	]یـ��  

� %� �t �	 اFـ	<ـ� �ـ@$ و%ـ	  
�3!� %� ایـ= وFـXـیـ� �ـAـ	رج  

%ـ� هـیـb و!ـ� �ـ�ـ(   ز�@�(،  
�3ا�@ !�ا%��J �ی	زهـ	� روزا�ـ�  
�ـ	 %ــ	�ـ@ ودر ادا�ــ� یــ>ـ( از  
ــ=   ــ�Lــی zــ� ��ــ را�ــ�ــ@�ــ	ن، رو %

�ی�ا�( �W� ا�� )�ار ا�ـ�  	3

� �	 %	 ای= ��\� �	]ی� 
ـ�ایـ�  

	ر 
�ی; X3 ZB	ون 3	
�ی�ا�ـ(  
���s ا�� ��%�ی@ ��D� �ـ	  
ــیــ�ــ� �ــ	 را   % tو�ــ �ــDــ�داB را
  Eــ ــ� �ــ	 N�ــ�ــی 
ــ	هــ  و%
و)XR	ت %� ��خ دو�L( ارا#� دهـ@  
  $xرد ویـ	اوردن � 	در ادا�� % �

%� �P" ،را��@�	ن را �,�ـ�ر %ـ�  

ـ�ـ�  .  P� a�3ـ" 
ـ�د�ـ@   ـی 
ـ�
  t%ـ��ــ �ـ�ــ�اD ـ( ازJهـ�ــ	هـ�ـ
ـ�ــ( %ــ�   �ــ ـ�ــ@�ــ	ن 3ـ	
�ــ( � را�
ای�>� X3ـ	ون 3ـ	
�ـیـ�ا�ـ( %ـ	یـ@  
ــ	ر   ــی ــ� Dزم را در اN ت	ــ�	ا�ــ>ــ
را��@�	ن )�ار ده@ 3ـ	 از �ـیـ�ان  
<�ــ	ر %ــ� 3ــ�د$ هــ	� �ــ�دم در  
��ی,� ا<ـ�ایـ  
ـ�ایـ� 3ـ	
�ـ(  

	ه  ی	%@ ،��	ی� 
�د$ و �3*	  
را$ ر�ی@ن %� Dـ�ا�ـ� هـ	� %ـ�  
ــPــ	د   ــ@�ــ	ن را در ا3 �ــt را�ــ�

 .وه����J( /�	ن �( دا�@ 
@�وی( � Y@ ��0 از 

�7 �ز?�ی; 'زاد 2/�ی( &
 ؛-�

؛  اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ایـ�ان  
�Bوی= �ـPـ�ـ@� از هـ�ـ	هـ�ـ_  
ــ�ــ�اFــ(   Uر ا	ــ��ــd ن	ــ�ــ@�ــ 
ـ�

	ر��ان %ـ�ا� ا<ـ�ایـ  �ـ�د و  
�gU هی�ت �@ی�$ ا3ـPـ	دیـ� /زاد  

	ر��ان ای�ان 
� ZB از ا�gـ	ر  

Kـ�ـ�    ١٠ �W\3( ا��وز �ـ	Uـ�  
ــ�� وزارت   ــJــی ــ� Bــی ــ� د<ــ� %
اUfd	ت ا�g	ر ��دی@$ %�د %Xـ@  
ــ�ــ@یــ= �ــ	Uــ� %ــ	ز!ــ�یــ(   از ]

ــXــ@ از �ــ*ــ� /زاد    ٧ �ــ	Uــ�   %
%ــــ	ز!ــــ�یــــ	ن وزارت   .�ــــ�دیــــ@ 

اUfd	ت %	 rی� )	���( Dـ�ا�ـ@ن  
<X	Lی� هـ	� ا3ـPـ	دیـ� درKـ@د  
ا�U	ل <�	ر %ـ� ای�ـ	ن %ـ�د$ ا�ـ@  
ـیـ�   L	ـXع از <ـ	وی= در د<ـ�B �

ه	� 
	ر��ان در ا3ـPـ	دیـ�، %ـ�  

	ر��ان %�ا� ای,	د �3ـ>ـ"   t�
ه	� �Dد 3ـ	
ـیـ@ �ـ�ـ�د$ ا�ـ@ و  

	ر�ـ�ان   	� �
ا�	ر$ دا��� ا�@ 
ــ�ا� د<ــ	ع از 
ــ	ر و   ــ*ــ	 % 3ــ�
ــیـ; و   ز�ـ@�ـیــ�ـ	ن 3ـfش �ـیــ>ـ�
gUـــ�یـــ� در ا3ـــPـــ	دیـــ� /زاد  
ــیــ=   ــ�ــt )ــ�ا� d ر�ــ�ان ایــ�ان	ــ

ـیـ=   داD\( و �I	و�L �	�� ه	� %
اt� )\\�L ا��	�( �	 
ـ	ر�ـ�ان  

 @�	�Nزم %� ذ
ـ� ا�ـ� 
ـ�   .�ی
�Bوی= ��P@� در روز !ـ*ـ	�ـ(  

	ر�� %� ه��ا$ 3ـXـ@اد دیـJـ��  
از 
	ر��ان در �P" وزارت 
ـ	ر  
د��Jی� �@$ و 3ـ	 Bـ	یـ	ن هـ�ـ	ن  
�` P3� %	زدا�� و %ـ	ز!ـ�یـ(  

 @���ای= ا�Uـ	ل <�ـ	ر و   .)�ار دا
ا�g	ر و 3*@ی@ در �	K )Lـ�رت  
�یJی�د 
� ه��ز !XـWـ� UـQـیـ;  
ـWـ� از   زاد$ و !�ی" ��P@� دو �

اgU	� هیـ�ت �ـ@یـ�$ ا3ـPـ	دیـ�  
ــ	زدا�ــ� در    ١٩ %ــXــ@ از   روز %

ـ�ـ��ـ@  ـWـ( %ـ� �ـ� �ـی ـی  .%3f>ـ\

  =�F ر��ان ای�ان	
اP3	دی� /زاد 
�ـPـ>ـ�م �ـ�ـ�دن ا�gـ	ر Bـ�ویـ=  
��D ،�@�Pا��	ر /زاد� <ـ�ر�  
و %@ون )ی@ و ��ط !U �WXـQـیـ;  
زاد$ و !�ی" �ـPـ�ـ@� و �ـ	یـ�  


	ر��ان در%�@ �ـ( %ـ	�ـ@   . ٢٨  
  ��*� ١٣٩٣ اردی

3�P @�وی( � ��0 	*ل 
س �ر��� �_�دا/-�& "

ر n4ت ا7Iوزارت ا� ��
 ؛.-�

U\ی�r; ا��UاF	ت ���ـ�د$    

	ر��ان ، <X	Lی= وا3ـPـ	دیـ� هـ	  

	ر���   "I��� �	و �3>" ه
در داDــ" و Dــ	رج 
�ــ�ر در  
ـ̀ـ   ــIــی Xــ ــ�ج 3 ــ� � ــ�اض % اUــ�
ـیـ=   L	X> �	*ی�یJ��ود 	ده�JیBو

	ر��� ، از!�\� �ـ	�ـ� �ـ	رون  
ـیـ=   
�W@را�یـ�ن % "
%	رو ، د%ی�
ا�L\\( اP3	دی� هـ	� 
ـ	ر�ـ��  
  Zـیـــ %ـــ� ��ـــ= رو�ـــ	�ـــ( ر#ــ
!�*�ر���ـ( %ـ� Bـ	یـ	ن دادن %ـ�  
ــ	 و/زاد�   ــJــ�ده ــ= Bــی ــ@ ای رو�

�ـIـ	�ـ	ت ایـ�ان  .  
	ر�� ز�@ا�(  
ـ�ـ	 %ـ� ایـ= اUـ�ـ�اFـ	ت   %( اUـ�
ــ�ــ� هــ	� %ــ��ــt ، ودر   L	ــRو�ــ
را��ـ	� ادا�ـ� هـ�ـ	ن �ـیـ	�ـ�  
%Jی� و%��@ <X	Lیـ= 
ـ	ر�ـ�� ،  

ـ�ـ*ـ�ـ�    ٢٨ ا��وز ی>���ـ�   اردی
 ١٣٩٣    �U	� ـ;    ١٠�	ـD ـ��Kـ

Bــ�ویــ= �ــPــ�ــ@� از اgUــ	�  
ـــ�   ـــPـــ	دی ـــ�$ ا3 ـــ@ی ـــ� � zـ ــ ـی ــ ه
/زاد
	ر��ان ای�ان %�ا� ]�@�یـ=  
ـیـJـیـ��   B ـ�ـ� ـی %	ر از �dف 
ـ�
وزارت اUfd	ت !*� %ـ	ز!ـ�#ـ(  

ـ�ـ�ـ�     ! ا�g	ر ��دی@  وا)Xی� ای

� ا�g	ر �,@د D	�P� ;ـ�ـ@�  
%� !�م B	<�	ر� ای�	ن ���� %ـ�  
3'ـ�ی̀ــ rـیــ�)ــ	�ـ��ــ( د�ـ�ــ�ــ�د  

ــ�ــ�اض %ــ� �ــRــ�    ٩٣ �ــ	ل  Uو ا
�Xی�� %�ی	ر �ـ	زل Dـ	�ـ�ارهـ	�  
ـیـ= %ـ��ـ�ار�   
	ر��� وه�ـ{ـ�

ـ�ـ*ـ�ـ�   ١١ ���I" �ـ�ا�ـ;   اردی
در�ــPــ"  )  روز!ــ*ــ	�ــ( 
ــ	ر�ــ� ( 

وزارت 
ــــــــ	ر Kــــــــ�رت  
Nزم %ـ� ذ
ـ�ا�ـ� 
ـ�   . �یJی�د 

  �U	� ن    ١٠ از	ـ� ای�ـ
Kـ�ـ� 
ــیــ�� وزارت   Jــیــ B ــ�ــ� ــی %ــ� 
ــ�

ــPــ�   اdــUfــ	ت ا�gــ	ر�ــ@$ و3
%	ز!�#( )�ار ��<�� ا�@، 3	 ایـ=  
�	U� D �%	�ـ� %ـ	ز�ـJـ�ـ�ـ� واز  
وXFی� و� اUfdـ( در د�ـ�  

ا3ـPـ	دیـ� /زاد
ـ	ر�ـ�ان     .  �ی�� 
ــ	ر رهــ	#ــ(  "  ایــ�ان )ــ�یــ	  ــ� Dــ�ا�

ـیـ@ و�ــ�ط Dـ	�ــ;   <ـ�ر� و%ـ( )
�Bوی= ��P@� و Bـ	یـ	ن دادن %ـ�  
ــی̀ــ و   IــXر ، 3ــ	ــgا� �ــ�	ــیــ �
ـیـ=   L	ـXـیـ� <ـ Bی�Jد و<�	ر %ـ�
ـ\
ــــ*ــــ	� 
ــــ	ر�ــــ��   ـ\ و�3ــــ>ـــ

 @�	�  . �ی
����ار� ��ا&P و�1\��  

ا7%�ا6; �ر��ان 
 �7$�~  ٩در&//�ج؛ از &

  ٩٣/٢/٢٦ا��وز?0*� 

ـ	ر�ـ�ان از    ٧٠ %ی  از   �W�

ـــ�   ـــ� اgUـــ	� ا3ـــPـــ	دی ـ\ !ـــ�ــ
/زاد
	ر��ان و
�ی�� ه�	هـ�ـJـ(  
و�	ی�<X	Lی= 
	ر��� �ـ�ا�ـ�ـ(  
را در�P>��یـ� �ـ�ج ��ـ�ـ�د$  
ــــ	�   ــــJــــ�ده ـی ـــ Bو 	ــــ <�ــــ	ره

%ـ�
ـ	ر�ـ�ان %ـ��ـ�ار   rی�)	���(  
/�	ن د��Jی�� و%	زدا�ـ�   .
�د�@ 

/)	ی	ن !QU �WXـیـ; زاد$ و!ـ�ـیـ"  
��P@� را %�@ت �P>�م 
ـ�د$  
و�Dا��	ر/زاد� <�ر� /�ـ*ـ	 
ـ�  

	ر��ان را   ��	�\d t� ت	�L	R�
ـــ@،   ـــ>ـــ�د� ـی ـــ@�ـــ( �ــ ـ� ــ ـــ�ـــ	ی �

 @�@�ـ�ـ@$   .  
	ر��ان �ـ�
ـ� 
ـ�
ــ�ــ�اFــ(   Uا �ــ�ــJــ\ــ در ایــ= �

�P3ی" ��ایـw %ـ�د$     %	�3!� %�  ، 
ـیـ= �ـ@ا)ـ"   ـی Xی��( و 3ـX� وار
د����د �ـ�م /ور 3ـ��ـw دوLـ�،  
��Uان 
�د�@
� هـ� روز$ �ـ	هـ@  
<�	ره	� %ی���� %ـ� 
ـ	ر�ـ�ان  
ـیــ= 
ــ	ر�ـ�� در ایــ�ان   L	ــXو <ـ

̂ا   .ه��یـ;  ادا�ـ� <�ـ	ر و/زار   Lـ
ــ=   ــ�
ــ	ر�ــ�ان و<ــXــ	Lــی واذیــ� %

ــ	ر�ــ�� را �ــPــ>ــ�م �ــ�ــ�د$  
ــ=   ــ� ای ــ	ن دادن % ــ	ی Bر	ــ وDــ�ا�ــ�
<�	ره	 وBی�Jده	و%	زدا�� هـ	�  
ـیـ@   rی�)	���( و رهـ	#ـ( %ـ( )
و�ـ�ط هــ�ـ� 
ــ	ر�ـ�ان ز�ــ@ا�ــ(  

 @�@�در ادا�� ای= �ـ�ا�ـ; یـ	د  .  

	ر��ان !	ن %ـ	Dـ�ـ� �   $�d	Dو
�X@ن ���	� �3
ی� 
� <	!Xـ�  

ـ	ر!ـ*ـ	�ـ(   �I�d ا� 3\� %�ا�
و!�	ی�( �	�( از ��ص و/ز�ـ�د  
�Dاه( �ـ��ـ	یـ� دار� ا�ـ� ،  

�ـ�ـ	�ـ�ـ	ت  .  ��ا�( دا��ـ� �ـ@ 


� ه�ی�� در ا)'ـ(   )Rای��و
ـــ	  D ن از	ـــ ـــ* ـــ	ط ! Iـــ ـــ�اد$  � �

ــــ	�ــــ(   هــــ	�  
ــــ	ر�ــــ�ان )ــــ�%
%ـXـgـ( از�ـXـ	رهـ	�   .�یJـیـ�د 

  ٢ داد$ �@$ در ای= 3,�+ 
� 3ـ	  
%X@از�*� ادا�� دا�ـ� %ـ� �ـ�ح  

ز�@�( ا��	�( �t ��ـ\ـ;    :%�د 

	ر��ان ز�ـ@ا�ـ( !ـXـWـ�   . �	�� 

QUی; زاد$ و !�ی" �ـPـ�ـ@� از  
اgU	� هیzـ� �ـ@یـ�$ ا3ـPـ	دیـ�  
/زاد 
ــ	ر�ــ�ان ایــ�ان /زاد %ــ	یــ@  

�3ـ>ــ" ��ـ�ــIـ" �ــt   .  �ـ�د�ــ@ 
د�ـ�ـ�ـ�د   .  ��\; 
	ر��ان ا�ـ� 

زیــــــ� Dــــــw <ــــــIــــــ� را  
̂یــ�یــ;  ــkــ ــی , ا�gــ	ر ,  3ــ*ــ@یــ@   . �ــ�

ـیـ=   L	ـXر�ـ�ان و <ـ	
د��Jی�� 
ـ�ـ	م   .  
	ر��� �P>�م ا�ـ�  %ـ*

�*	%(  / ا%�اهی; زاد$  	Fهـ�خ  / ر	�
یـ��ـs اب  / وا�ـ@�ـیـ@$  / ز�	�(  
�N�� @�Pی( /زاد %	یـ@  / �Dا%	ت  
ا3ـPـ	دیـ� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  .  ��د�@ 
 ای�ان 

ر��ان �; �� � f0_�
-�-%� ��ا� دو�ی( روز 

 �%�ا�; در�<�ان
 ٢٨ ��*�%�ا�  دو�ـیـ=  :  اردی

��W از
ـ	ر�ـ� <'ـ\ـ(    ٢٠٠ روز  
ـیـ�ـ>ـ�%ـ�  ( �( %�   
� در ��ارع �


	ر %�ی@ن �ی�>� ا��[	ل دار�ـ@  (
�	ت �ـXـ�)ـ�  L	R� ی��JیB ا��%
�Dد در 3*ـ�ان د�ـ� %ـ� 3ـ,ـ�ـ+  

ا� 
� در    !\��  .ا��UاF( زد�@ 
ــــ�   ــــ@�ــــ( % ـی D'ــــ�ص ر�ـــ

ـ�ـــ�  هـــ	� 
ـــ	ر�ـــ�ان در    Dـــ�ا�ــ
�	ز�	ن 3	�ی= ا!��	U( �3>ی"  

 .��ی,� B	یـ	ن یـ	<ـ�   �@$ %�د %( 

در ادا�� !ـ\ـ�ـ� )ـ�ار %ـ�د راس  
ــــــ�   U	ــــــ ــــــ�     ٨ � �ـ ـــــ K

 ) ��!ـ\ـ�ـ�  )  اردی�ـ*ـ�ـ� ٢٨ ی>��
ــ=   ــ	�ــی دیــJــ�� در �ــ	ز�ــ	ن 3
ــ�ــ	Uــ( %ــ��ــ�ار �ــ�د 
ــ�   ــ� ا!

ا�ـ� و %ـ� هـ�ـیـ=    ���Wـ( �ـ@$ 
%� %	ر دی�J در    دLی" 
	ر��ان �( 

ــ�ــ�ــ	ن �ــ	ز�ــ	ن   D	ــ�%ــ" دو 	ــIــ�
3	�ی= ا!��	U( و وزارت 3ـXـ	ون  
ــ�ــ�ــ	Uــ( 3ــ,ــ�ــ+   
ــ	ر ور<ــ	$ ا!

ه�%ـ	ر    .ا�@   ا��UاF( را ادا�� داد$ 

� ای= 
ـ	ر�ـ�ان %ـ�ا� وKـ�ل  

ا�ـ@    ه	� �Dد ا!��	ع 
�د$   �Dا��� 
از ��� ��N�zن و 
	ر<��	 %ـ�  

ه	یـ( داد$ �ـ@$ ا�ـ�    ه	 وU@$   /ن 



�����
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ه	 در �U" %ـ�/ورد$    
� �3	�( /ن 
ــ+    .��ــ@$ ا�ــ�  ــ,ــ� ــ= 3 در ای


	ر��ان اUـfم 
ـ�د$   )Fا��Uا
�ـ�ـ�   ا�@؛ %	 �3!� %� �ـ�ا%ـt �̂ـ
ـیـ�   وN�z�� $@Uن، ا�� ای= %ـ	ر �
�	ت �	 Uـ�ـ	� ��ـ�د، %ـ�  L	R�

 .X�,3	ت �Dد ادا�� �Dاهی; داد 
 ��ر�/ن د	� f0_�

7ت Iور� ا���3ت 	/
 X�ن ��>H$ی; ارو&%

  ا&%��ار� 

ــ*ــ�ــ� ٢٧  �ــ� از    ٢٠ : اردیــ Wــ�
ـ�ـ	ور�   
	ر
�	ن د<	D �3@�	ت <
ــــ	dــــ	ت  �ـ ـــ اdــــUfــــ	ت و ار3

(ICT)   ن	ـــ ـ� ـــ( ا�ــ ـــ	ی ـ� رو�ــ
  tر %ـ�)ـ�ار� �ـ	ـ�ـ�ا�D ن	*WKا
ـیـ� وFـXـیـ� )ـ�ارداد   ـی %ی�� و 3[

 @�@�ای= 3,�+ اUـ�ـ�اFـ(    .�Dد 
ــ	   ــ��ــ	ن % ــ� ــ(  � ه ــ	� ــ* روز !

ــ�ــ	dــ	ت  ، %ــ	  � �ــAــ	%ــ�ات و ار3
��gر در �ـIـ	%ـ" درب ورود�  
. ا��	�@ار� اWK*	ن %ـ��ـ�ار �ـ@ 


	ر
�ـ	ن �ـXـ�ـ�ض %ـ	 درد�ـ�  
ــ	ن   ــ�اه D ،)ــ ــ	ی ــ�ه ــ= %ــ� دا�ــ�
ر�ـیـ@�ـ( %ـ� ��ــ>ـ�3fـ	ن از  
ـیـ�   ـی !�\� ا����ار �t %ی�� و 3ـ[

در   .وXFی� )�ارداد �Dد  �ـ@�ـ@ 
��� %ـ�یـx$ در �ـ	ل  ^� �	*L	�

ــیــ� 
ــ	ر�ــ�اران د<ــ	3ــ�    ١٣٨٩  �
ــ	ور� اdــUfــ	ت   ــ	ت <ــ� Dــ@�
ـ\ـ�   رو��	ی( از ]�@ ا��	ن از !�
اKـWـ*ـ	ن %ـ	 �gـ�ر در �ـIـ	%ــ"  
��را� ا�D )�fـ�اهـ	ن   Z\,�

�ـ,ـ\ـZ    ٨٦ ا!�ا� �'�%� �	ل  
در %	ر$ )�ارداد� �@ن و Bـ��ـ   

 @�@� .%ی�� ا� �Dد 
%� ا�	س ای= �'�%� در �ـ	ل  


� �ـAـ	%ـ�ات ایـ�ان  ١٣٨٦ �� ،
ـــ�ـــ	م   �ـــ@$ ا�ـــ� 3 sـــ��ـــ�

	ر��اران د<	�3 رو��	ی( را %ـ	  
ا�IX	د )�ارداد 
ـ	ر�ـ��، 3ـPـ�  

�  %ی�� )ـ�ار دهـ@ �B.   ـیـ  از %
ــ�ــ	ور�    ٤٠٠  ــ�ــ� Dــ@�ــ	ت < د<

اUfd	ت و ار3�	d	ت رو�ـ�ـ	یـ(  
 .در ا��	ن اWK*	ن <X	ل ا�� 

3,�+ اUـ�ـ�اFـ( 
ـ	ر�ـ�ان  

� �A	%�ات را$ دور �ی�از �� 


	ر��ان �ـ�
ـ� �ـAـ	%ـ�ات  
و    ٨ را$ دور �ـیــ�از از �ــ	Uـ�  

ـ�ـ�  ٣٠  د)یIـ� Kـ�ـ� روز یـ>ـ�ـ�
ـ�ــ*ـ�ــ� در �ـIــ	%ـ" ادار$  ١٤  اردی

ـ\ـ�ار   �K	ی+ و �ـXـ	دن وا)ـ+ در %
]*" �I	م �ی�از 3,�ـ+ 
ـ�د$ و  

�ـ	$ �ـIـ�ق  ٥٥ %� �BداD� ��ـ@ن  
 .ÌU ا<�ـ	د$ اUـ�ـ�اض 
ـ�د�ـ@ 


	ر��ان J��Dـیـ= �ـXـ	ر �ـ(  
وزارت �K	ی+، ای= /Dـ�یـ=  :  داد�@ 

ـیـ	ن  .  اRD	ر ا��  ��گ %� )ـ	#ـ�
ــیــ	ن  
ــ	ر�ــ�ان   .�ــ�گ %ــ� )ــ	#ــ�


	رده	ی( %	 �Dد �ـ�ـ" �ـ(  fB

�د�@ 
� رو� /�*	 ����ـ� �ـ@$  

ــ�د  ــ�  :  % ــ	ر� 
ــ�ق  Iــ ــt و � �
�ـ	رد Fـ@   .�BداD� %ـ	یـ@ �ـ�دد 

��رش در و��ـ� از ��ـ�ـ�ش  
ــ�اFــ( وارد   ایــ= �ــ�
ــ� اUــ�
KــPــ�ــ� �ــ@ ، وLــ( 
ــ	ر�ــ�ان  
�Iـ	و�ـ� 
ـ�د$ و %ـ� اUـ�ـ�اض  

 .�Dد ادا�� داد�@ 
ا7%�اض آر��ان -ت دان 

-�آ� 	/; ) اؤورهل(
 �</�&; @%�و-ی0; 	رس

: اP3	دی� /زاد 
	ر��ان ای�ان  
ــ�اض آــ	ر�ــ�ان �ــ	ت دان   اUــ�

��آ� <�( �*�@�ـ(  )  اؤوره	ل ( 
��Bو�ی�( <	رس ���� %� اDـ�اج  
�ـ	ر  Dا t�d ن	را��	از ه�� �W� دو
ر�ی@$ %� اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  

آـ	ر�ـ�ان �ـ	ت دان     ای�ان ا��وز 
��آ� <�( �*ـ�ـ@�ـ(  )  اوره	ل ( 

وا)ـ+ در U�ـ\ـ�یـ�     �Bـ�و�ـیـ�ـ( 
ــ� از   Wــ@ دو �ــ ــ@� �ــ�  ــ�! �ــ�
ه��	را��	ن از �ـ�� �ـ@یـ�یـ�  

آ	ر��ان %ـXـ@ از   . ا�Dاج �@$ ا�@ 
��ا!*� %	 ایـ= Uـ�ـ" �ـ@یـ�یـ�  


ـ� �ـ	ت دان  ��%ـ�  )  اورهـ	ل ( 
ـ�ـ@ و %ـ�   �>	��ی	ر� دو��	��	ن 
ــ�ــ�اض د�ــ� از آــ	ر   Uــ� ا�	ــ��
آ�ی@�@ و !\�� د<�ـ� �ـ@یـ�یـ�  

�@ی�ی� در �ـ	Lـ(   . 3,�+ آ�د�@ 
ـ\ـJـیـ�   آ� از ا)@ام آ	ر�ـ�ان rـ	<
�@$ %�د %>f	K\ـ� %ـ	 %ـ	ز��ـ�  

	ر ای= دو 
	ر�ـ� �ـ�ا<ـIـ�   �%

اؤور  ( 
ـ�د آــ	ر�ــ�ان �ــ	ت دان  
آ	ر��ان روز ��د� ه���ـ@  ) ه	ل 

آـــ� %ـــ�ا� �ـــ�ویـــZ �ـــ	�Nـــ�  
3	�ی�	ت �	ز� و B	Nی�J	هـ(  
%�ا� �ـ@3ـ( �ـPـ@ود از �ـ��  
ـیـ�ـ	�ـ�ـ	را�ـ�ـAـ@ام   B �ـ�آـ�ی� 
ـیـ= د�ـ�ـ�ـ�د %ـ�   ـی Xی���@ و 3ـ�
ا�	س �fKی� <ـ�ـ( آـ	ر�ـ�ان  
�3ا<I( ا�� در ای= یـ� �ـ	هـ(  
آ� آ	ر��ان ��[�ل %� آ	ر %�د�ـ@  

  tــ\ــ X%ــ� �ــ�د 3ــ �ــ�هــ�ــ�ار$ ��ــ
ــ@ و   ــ�د� ــ�ض % ــXــ� ــ� � �ــ�<ــ�
ــ�ــ	ر دریــ	<ــ�   ــیــ= Dــ�ا� ــ� هــ�ــ{
D�ــ	رت از %ــ	%ــ� د$ 3ــ	 Bــ	�ــ�د$  
روز� %�د�@ آ� از dـ�ف �ـ�آـ�  
ـ�ـ�د�ـ@ و   در %�3f\یW( %� �� �ـی
در �	L( آ� در U�ـ\ـ�یـ� %ـ�د�ـ@  
�	�L )	%" �3!*( از !̀ی Dـ�د  �
ه�ی�� آ�د$ %�د�@ و در %ـ�ا%ـ� ایـ=  

�ـ@ام     ا�U	ل %( ��Q	�ـ� �ـ�آـ� 
ــ�اض و 3ــ,ــ�ــ+   د�ــ� %ــ� اUــ�

�ـ@�ـ@    �ی�د�@  tدیـ�وز �ـ�<ـ 	3
%gX( از Dـ�ا�ـ�ـ� هـ	ی�ـ	ن را  

�ـAـ�ـ�ـ@ % tIP3 .   ن	در ایـ= �ـیـ
�@ی�ی� %�ا� زه� ]�; ��<ـ�ـ=  

دو     از آ	ر��ان ا)ـ@ام %ـ� اDـ�اج 
 �W�    ـیـ� %ـ�     آ� درDت ا	ـX3,ـ�ـ

ــ�ــ�ان  U     ر�ــ�ان	ــ
ــ�ــJــ��  Aــ�
%ــ�د�ــ@،�ــ�<ــ� وLــ( %ــ	 3ــ,ــ�ــ+  

،     ا��وز آـ	ر�ـ�ان     ا��Uاض    و 
ـWــ� %ــ� �ــ� 
ــ	ر Dــ�د   ایـ= دو �
%	ز����@ اP3	دی� /زاد 
ـ	ر�ـ�ان  

 ٢٥/٢/١٣٩٣ -ای�ان 
ر��ان 	18; � f0_��<�ان 

رون  �;� �� 
ــ*ــ�ــ� ٢٧  �
ــ	ر�ــ�ان  :   اردیــ

�� Kـ�ـXـ�  «<'\(   +��,�

��ـ� ��در وا
ـ�ـ  %ـ�  »  
	رون 
ـ�ـ	�3ـ	ن در   L	ـRـ@ن �ـ�� tـIـP�
�I	 "%�	��D	ن �	ز�ـ	ن 3ـ	�ـیـ=  
ا!��	U( وا)+ در Dیـ	%ـ	ن /زاد�  

در �ـ,ـ�ـ�ـ+    .3*�ان 3,�+ 
�د�@ 

ـ	رون �ـ��ـ�ـ�   �X�K و ��


ه�ار ��W %'ـ�رت <'ـ\ـ( %ـ�    ٢ 
%ـ�� ��ـ[ـ�ل %ـ� 
ـ	ر    ��<� �( 

  ٢٠٠ ه���@، 
ـ� ازایـ= 3ـXـ@اد  
ـــ��    ـی ــ Jـــ ـی ــ B ـــ�ا� ـــ�  % Wـ ــ �
�Dا��*	ی�	ن �ـ	�ـ"؛  Bـ�داDـ�  

ا�، ا!ـ�ا� )ـ	�ـ�ن    ��X)	ت %ی�� 
��ــ	rــ" �ــAــ� و زیــ	ن /ور و  

��� �@�% �I	rـ" d ح�d    ا�ـ@ در
3*�ان د�� %� 3,�+ اUـ�ـ�اFـ(  

 .زد�@ 
 ;:��ا7%�اض را�/��ن 

3{ 4:( '�د &//�ج 

Kـ�ـ�    %�	 %� ��ارش ر�یـ@$ 
ــ�وز   ــ	ن    ٢٧/٠٢/٩٣ ا� ــ@� را�ــ�

%ـ�   3	
�( در ��ی� ��ـ= ا%ـ	د 
ـ�ـ� ��ـ�ـ�   �� �*��ی@ان ازاد� 
%� ا<�ای  �	]ی� 
�ای� 3ـ	
�ـ(  

 �U	� ـ�  ٩    در ای= ��ی� از�K

%� �@ت دو �	U� در ای�ـ�ـJـ	$  
دوم ��= ا%ـ	د د�ـ� %ـ� 3ـ,ـ�ـ+  
ـــ�اFـــ( زد�ـــ@ وDـــ�اهـــ	ن   ـ� اUــ
ر�ـیــ@�ــ( %ــ� ��ــ>ــfت Dــ�د  

 @�@� . 

ـیـ�وهـ	�    در B( ای= 3,�+ �
ــQــ	�ــ(   ــ	س �ــAــ'ــ( وا�ــ� �Lــ
و��L�zی= 3	
�ی�ا�( در �ـPـ"  
ــــ>ــــ(   ــــ@ وی �ــــ	Fــــ� �ــــ@�

ــیــ= 3ــ	
�ــیــ�ا�ــ( %ــ	    از  Lــ�zــ��
3*@ی@ ای�>� ای= 3,�+ %�ا� ا�*ـ	  
  aـ@ و�ـ@ار���ان �3	م �Dاه@ 
��D wاهی; 
�د �ـ�وع  F را 	��
%ـ� یــ	دا�ــ� Bـaf 3ــ	
�ــیــ*ــ	  
ــ�ــ@�ــ	ن %ــ	 %ــ(   
ــ�د�ــ@ ا�ــ	 را�
�3!*( %� ایـ= 3ـ*ـ@یـ@هـ	 اUـfم  

�د�@ 
� %	 ای= �I@ار �	]یـ��  

� %� �t �	 اFـ	<ـ� �ـ@$ و%ـ	  
�3!� %� ایـ= وFـXـیـ� �ـAـ	رج  

%ـ� هـیـb و!ـ� �ـ�ـ(   ز�@�(،  
�3ا�@ !�ا%��J �ی	زهـ	� روزا�ـ�  
�ـ	 %ــ	�ـ@ ودر ادا�ــ� یــ>ـ( از  
ــ=   ــ�Lــی zــ� ��ــ را�ــ�ــ@�ــ	ن، رو %

�ی�ا�( �W� ا�� )�ار ا�ـ�  	3

� �	 %	 ای= ��\� �	]ی� 
ـ�ایـ�  

	ر 
�ی; X3 ZB	ون 3	
�ی�ا�ـ(  
���s ا�� ��%�ی@ ��D� �ـ	  
ــیــ�ــ� �ــ	 را   % tو�ــ �ــDــ�داB را
  Eــ ــ� �ــ	 N�ــ�ــی 
ــ	هــ  و%
و)XR	ت %� ��خ دو�L( ارا#� دهـ@  
  $xرد ویـ	اوردن � 	در ادا�� % �

%� �P" ،را��@�	ن را �,�ـ�ر %ـ�  

ـ�ـ�  .  P� a�3ـ" 
ـ�د�ـ@   ـی 
ـ�
  t%ـ��ــ �ـ�ــ�اD ـ( ازJهـ�ــ	هـ�ـ
ـ�ــ( %ــ�   �ــ ـ�ــ@�ــ	ن 3ـ	
�ــ( � را�
ای�>� X3ـ	ون 3ـ	
�ـیـ�ا�ـ( %ـ	یـ@  
ــ	ر   ــی ــ� Dزم را در اN ت	ــ�	ا�ــ>ــ
را��@�	ن )�ار ده@ 3ـ	 از �ـیـ�ان  
<�ــ	ر %ــ� 3ــ�د$ هــ	� �ــ�دم در  
��ی,� ا<ـ�ایـ  
ـ�ایـ� 3ـ	
�ـ(  

	ه  ی	%@ ،��	ی� 
�د$ و �3*	  
را$ ر�ی@ن %� Dـ�ا�ـ� هـ	� %ـ�  
ــPــ	د   ــ@�ــ	ن را در ا3 �ــt را�ــ�

 .وه����J( /�	ن �( دا�@ 
ر��ان ����ات -ی�از �

 د&� �� �_f0 زد�� 
اردی��*� �ـ	$ آـ	ر�ـ�ان    ١٧ 

�A	%�ات را$ دور �ی�از در �I	%ـ"  
ادار$ �K	ی+ و �ـXـ	دن ایـ= �ـ*ـ�  
د�� %� 3,�+ ا��UاF( زد�ـ@ و  

	رده	#ـ( 
ـ� رو� /�ـ*ـ	  fB 	%

�ـ@$ %ـ�د وزارت Kـ�ـ	یـ+   �����
��گ %ـ�      ای= /�Dی= اRD	ر ا�� 

ــ	ن   ــ�ــی ــ(  ( )ــ	# �ــ*ــ	�ــ@ار اKــ\
 �
��و �t و �ـIـ�ق آـ	ر�ـ�  )  


ـ	ر�ــ�ان  .  Bـ�داDـ� %ـ	یــ@ �ـ�دد 
���Xض �Dاه	ن Bـ�داDـ� <ـ�ر�  

�	$ ��Iق و ���ات �ـXـ�)ـ�    ٥٥ 
ــ@  ــ�د ه�ــ�ــ� D  .   م��ام��وری��ن  

��ا�� %� �Bاآ�@$ آ�دن آـ	ر�ـ�ان  
ا)ـــ@ام آـــ�د�ـــ@ ا�ـــ	 آـــ	ر�ـــ�ان  
�I	و�� ���د$ و %� 3ـ,ـ�ـ+ Dـ�د  

ــ@  
ــ	ر�ــ�ان اUــfم  .  ادا�ــ� داد�

�د$ ا�@ 
� 3	 �ـ�<ـ�ـ= �ـt و  
��I)�	ن %� 3ـ,ـ�ـ+ Dـ�د ادا�ـ�  

  . .�ی@ه�@ 
ــ,ــ�ــ+   ــ" 3 
ــ	ر�ــ�ان ارد%ــی
 ا��UاF( در �I	%" ا��	�@ار�  


ـ	ر�ـ�ان و  :  اردی�*ـ�ـ�   ١٧ 
ـیـ"   
	ر
�	ن �A	%�ات  �*� ارد%
ــ+   ــ�ــ�) ــ�داDــ� % B �ــ�ــ�اD 	ــ %
ـیـ= 3ـ@اوم   د�ـ�ـ�ـ�دهـ	 و هـ�ـ{ـ�
)�ارداد 
	ر در �I	%" ا��	�ـ@ار�  

 .در ای= �*� د�� %� 3,�+ زد�@ 

ــ	س   �ــQــ	�ــ( و Lــ ــ�و� ا�ــ� �ــی
�ـــAـــ'ـــ( هـــ	 
ـــ� �gـــ�ر  

ــ@  3ــfش      ]�ــ�ــJــیــ�� دا�ــ�ــ�

�د�@ !ـ\ـ� ورود 
ـ	ر�ـ�ان %ـ�  
ا��	�ـ@ار� را %ـJـیـ��ـ@ 
ـ� %ـ�  
در�ی�� QWL( �ی	ن 
	ر��ان و  

 @� �,�� 	*�/.  

�_h�1*� f0ن �<�ی:%; 
Y1_� X��� 

ــ*ــ�ــ�   ١٧  �ــ ــ\ــ�Nن  :  اردی Xــ�
  Zـ\ـ,� "%	I� +�,3 	% )��ی�*%
��را� ا�D )�fـ�ا�ـ�ـ	ر ر<ـ+  
��ــ>ــfت Dــ�یــ  و Bــ�داDــ�  

ـ�ـ@�ـ	ن     .ه	 �@�@   ه�ی��  
ـ� +�,3
ـیـZ �ـ,ـ\ـZ    در �	�ـ�  ا� %ـ� ر#

��را� ا�D )�fـ�ا�ـ�ـ*ـ	ی�ـ	ن    
ـیـ	ز   �	�"؛ 3	�ی= و�	ی" ��رد �

ــ�  ــ�یــ� ــ	، ه ــ* ــ(،    /� هــ	� در�ــ	�
ه	� ای	ب و ذه	ب و �ـ	یـ�    ه�ی�� 
ه	� �'ـ�<ـ( را �ـRـ�ح    ه�ی�� 

ـ\ـ�  .  
�د$ ا�@  ��L�\Xی= �	ه	�� �ـ
هــ�ار3ــ��ــ	ن دریــ	<ــ� �ــ(    ٥٣ 

ـیـ	زهـ	�   
� B	�JAـ�� � @��

 ./�*	 �ی�� 

�pان ���� ?<د � f0_�
 X�ورز� �یIن ����

 ا&%��ار�

ــ�ــ*ــ�ــ� ١٧  ــWــ� از  ١٠٠ :  اردی �
�ـ	�ــ�ان %ــ��ــ� !ــ*ـ	د 
�ــ	ورز�  
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  sـیـ �یfن %� ���Qر X3یی= 3ـ>ـ\
وXFی� )ـ�ارداد� Dـ�د �ـIـ	%ـ"  
ا�ـ�ــ	�ــ@ار� ایــ= ا�ـ�ــ	ن 3ــ,ــ�ــ+  


	ر��ان اfUم 
�د$ ا�ـ@  .  
�د�@ 
  ١٣٩٣ از ا%�@ا� �	ل  

  tـ�یـd از 	ق �ـ�I� ار %�د�(
ا��	�@ار� �یfن Bـ�داDـ� �ـ�د  
ـ�ـ	د$   Wـ ـی ـWـ	ق � 
��ن ایـ= ا3	3 �


وXFی� )�ارداد� �ـ	�ـ�ان    .ا�� 
%ـ��ـ� !ـ*ــ	د 
�ـ	ورز� �ـیــfن  

 .ه��ز ���A ��@$ ا�� 
 f0_���H از �*6�%ن  ٣٠٠

�3 و &ز در ز�ی( & ��
 X��� V���1 &�ه �ه

Y1_� 
ـWـ� از    ٣٠٠ :  اردی�*�ـ� ١٦  �

اgUـــ	� 3ـــXـــ	و�ـــ( ��ـــ>ـــ=  
رو��	ی( !ـ*ـ	د 
�ـ	ورز� 
ـ�  

ـ\ـ� �ـ�هـ	�ـE « در ��ـRـIـ�   3 «

دارا� ز�ی= ه���@، در �ـIـ	%ـ"  
��را� ا��fـ( 3ـ,ـ�ـ+   Z\,�

ــ@  ــ�د� 
ــ� از   . 
ــ	ن  Fــ�ـــ�Xـــ�

	ر��@ان �	ز�	ن ه	 و �ـ�
ـ�  
ـ\ـs و دارا� ز�ـیـ=   ه	� �ـAـ�
ـ\ـ�   ه	ی( %	 �ـ�ـ@ در �ـ�ـRـIـ� 3
��ه	�E ه���ـ@، Dـ�ا�ـ�ـ	ر /ن  
�@�@ در ز�ی= ه	� �Dد �	Dـ�  

 @��
 .و �	ز 
�_f0 ا7%�ا6; 17ی� 	:د 

�; و دزد� � 
ـ�ـ*ـ�ـ�   ١٦  ـWــ�   :   اردی Kـ@ �

   Zـ( �ـ,ـ\ـL	ـ�ـ�در %A  درب 
�Dاه	ن %���دا�@ن �Bل ه	� Dـ�د  
ــ�ــ�   
ــ� در �ــ�
ــ� �ــ	یــ� ��
̂ار� 
ـ�د$   ای�ا�ی	ن �ـ��ـ	یـ� �ـ

ـ�ـ@�ــ	ن    .ا�ـ@، �ـ@�ـ@  3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�
اfUم 
�د$ ا�@؛  �A'( %� �ـ	م  

 » sLر/<ـ�یـ=  »  ش .  ا	ـ
Dـ�د را 
%��3 و وا%��� %� %ـ�Dـ( �ـ*ـ	دهـ	  
اfUم 
�د$ و �	 %� دLی" ا��Uـ	د  
%� و�، �Bل و ���	ی� �	ن را در  

ــ;  ــ	ر ایــ= <ــ�د )ــ�اردادی  .اDــ�ــی

��Xـ�Fـ	ن Dـ�اهـ	ن %ـ	ز�ـ�دا�ـ@ن  
���ـ	یـ� Dـ�د از ایـ= <ـ�د 
ـ�  
�ـ�د هـ; ا
ـ�ـ�ن %ـ�   )� ��W�
��Uان �W�@ ا)�'	د� در ز�ـ@ان  

 .%� �� �( %�د، ه���@ 
 Y1_� X�ر��ان ��� f0_�

 ��ا� ا&%��ام

ــ�   ١٤  ــ� ــ* �ــ�ان؛  :  اردیــ ــ* 3

	ر��ان و %	ز����J	ن Kـ�ـXـ�  
ــ	زر�ــ	ن   ��ــ	!ــ( �ــ	ز�ــ@ران و %

وزارت X�K�X� ،@ن و 3ـ,ـ	رت  
�ـ�را�   Z\,� "%	I3,�+ در� 	%
ــ�   Dــ�دا B ر	ــ ــ�ا�ــ� D )ــ�fــ�ا
ــ�ــ@یــ"   ــ�ــ� و 3 � ــ�ــ	ت �̂ــ L	ــRــ�
.  وXFی� ا��A@ا�( �Dد �ـ@�ـ@ 

در ای= �D +�,3اه	ن ر�ی@�( و  
ــ�ــ� �ــ	ل   B ت	ــ�ــ L	ــRــ� �ــDــ�داB

 @�@���� �Dد ^�. 
�_f0 ا7%�ا6; �ر�/ن 

����  X�ز� اه�از در ��&
�H� وزارت 

  ١٣ ��*�
ـ	ر
ـ�ـ	ن و  :  اردی

� L�Lـ� �ـ	ز�  ��%	ز����J	ن 
اه�ازدر �I	 "%�	�Dـ�ـ	ن اKـ\ـ(  
ــ@  ــ,ــ�ــ+ 
ــ�د� ــ� 3 Wوزارت �ــ.  

ـ�ـ@�ـ	ن؛    �Dا�*�ـ	� 3ـ,ـ�ـ+ 
ـ�
�� �ـIـ�ق �ـXـ�)ـ� Dـ�د و  L	R�

ـیـ	رد 3ـ��ـ	�ـ(    ١٤٠ d\̀ـ   ـ\ �ـی
ـیـ=   ـی Xن و ه�{�یـ= 3ـ	J��ز��	%
ـیـ�وهـ	� )ـ�ارداد� و   � sـیـ \<3


� ا�� �� .ر��( ای= 
ت ا7%�ا6; �ر��ان *0_�

 �/>& ��ا�3ا?; �ر3
-; ا���� ه�0ان � 

 ١٣ ��*�%Xـ@ از �ـ@ود    : اردی
یــE �ــ	ل از اDــ�اج 
ــ	ر�ــ�ان  
ــ�ــ@
ــ	�ــ( اLــ��ــ@   
ــ	رDــ	�ــ� �ــ*
ــ	ر   هــ�ــ@ان،  
ــ	ر�ــ�ان Dــ�ا�ــ�

  .ر�ی@�( %� وXFی��	ن �@�ـ@ 

ــ\ــ( از �ــ	ل   3ــ	    ٩١ رو�ــ@ 3ــXــ@ی
  $	�@�W�ر�    ٩٢ ا	ـیـ>ـ % �% �,��

ــ  از   ــ=    ١٢٠ %ــی ــ� ای ــ	ر� 

�@$ و در �ـ	ل �ـ	Fـ�   ��	Dر	

ــ	<ــ�   ــ�ا� دری ایــ= 
ــ	ر�ــ�ان %
ــ�اض   �ــRــ	Lــ�ــ	ت Dــ�د در اUــ�

ه	� �^��� دو    در ه��W .  ه���@ 
%	ر %	 3,�+ !ـ\ـ�� ا�ـ�ـ	�ـ@ار�  
�Dا��	ر ر�ی@�( %� ��ـ>ـfت  
�Dد �ـ@�ـ@ 
ـ� %ـ	ز هـ; !ـ�اب  

  .ا�@   ��	��( دری	<� �>�د$ 
 ��9; ، ای9�د را' ��ان 

ــ�ــ*ــ�ــ� ١٢  %ــ	 
ــ	هــ   :  اردی
ــ'ــ�Nت   Pــ ــ� � ــ� ــ@ )ــی ــ@ی �
ـیـ� 
ـ	ران زیـ	ن   L	ورز� ،!ـ	�

ــ�ــ�ب   ــ�ـ	ن رود%ــ	ر ! دیـ@$ �ــ*ــ��
�I	%" <��	�@ار� رود%ـ	ر 3ـ,ـ�ـ+  


�	ورزا�( 
ـ� ز�ـ�ـ	ت   .
�د�@ 
̂ار� یـE �ـ	Lــ�   و�ـ��ــ	یـ� �ـ
�Dد را %� %	د ر<�� �( دی@�@ %ـ	  
ـیـ�   \A3 	% ان@��3,�+ و ای,	د راه
�N�'Pت و د�ـ�ـ��ـ� Dـ�د در  
�X	���U �%( ا��Uاض Dـ�د را  

%� وXFی� ��!�د اfUم 
ـ�د�ـ@  
!	Lی� 
	ران 
� دوL� را �ـIـ'ـ�  
اK\( �( دا����@ %	 �>ـ�ـ�ـ=  
3	%\� <��	�@ار�، �	رF	ی�( Dـ�د  

 .را از دوL� اfUم 
�د�@  
Q/� ر��ان ای�ان� f0_� 

ــ*ــ�ــ�   ١١  �ــ 
ــ	ر�ــ�ان  :  اردی
%	ز����� ای�ان 
�I� s	%" ادار$  

�� ��3ی= ا!��ـ	Uـ( ر�ـ�  ��
وا)+ در Dیـ	%ـ	ن �ـ\ـ�ـ	ر 3ـ,ـ�ـ+  

ـیـ  از  .  
�د�@  
ـ	ر�ـ�ان 
ـ� %
ی>�	ل از ز�	ن %ـ	ز��ـ�ـ�ـ� �ـ@  
��	ن �یJ^رد �Dا��ـ	ر دریـ	<ـ�  
�Wـ	Kـ	 ��ـ	ب �ـIـ( اL�ـXـ(  
�Dد ه���@ 
� %ـ� هـ� 
ـ	ر�ـ�  
ـیـ�ن 3ـ��ـ	ن   ـ\ در �@ود %ی�� �ـی

 .t\X3 �( �ی�د 
ر��ان ا�3ا?;� f0_� 

ـWـ� از    ٥٠ :  اردی�*ـ�ـ�   ١٠  �

	ر��ان ���IR ارو�@ 
� اDـیـ�ا   
از �ــ	ز�ــ	ن اDــ�اج �ــ@$ ا�ــ@ %ــ	  
3,�+ درب ای= �	ز�	ن �Dا�ـ�ـ	ر  

 .%	ز��� Dـ�د %ـ� 
ـ	ر �ـ@�ـ@ 


	ر��ان ا�Dا!(  ��	ه" %�د$ و  
ادا�� ای= رو�@ /ی�@$ � ��ـ*ـ�ـ(  
را %�ا� �Dد و D	��اد$ �ـ	ن ر)ـ;  

 .�Dاه@ زد 
ر��ان  �_f0 ا7%�ا6; �

�O رس@ ��ر3� 

ـــ*ـــ�ـــ� ٩  �ـ 
ـــ	ر�ـــ�ان  :  اردیــ

	رD	�� B	رس )ـ� در اUـ�ـ�اض  

ه	� 
ـ�ـیـ�ـیـ�ن    %� �3@ی@ f3ش 
ــ�ا�   �ــ�fــ� �ــ�را� �ــ*ــ� %
RX3ی\( ای= 
	رD	��، در �ـIـ	%ـ"  
�	��D	ن ��را 3,�+ 
ـ�د�ـ@  و  
̂ا
ـ�$ %ـ	   ��	ی�@�	ن /�	ن %�ا� �ـ

ـیـZ ایـ=    ر���  اL\� �	<ـQـ(، ر#

�ی�ی�ن %� �	��D	ن ��را وارد  

 @�@��Dا��� 
	ر��ان Bیـ  از   .
RX3ی\( 
	رD	��، %	ز��ـ�ـ�ـJـ(  
3ــ�ــ	�ــ( 
ــ	ر�ــ�ان و �ــXــ�<ــ(  

هــ	� زیــ�    
ــ	ر�ــ�ان %ــ� �ــ�
ــ� 
̂ی�ش 
ـ	ر�ـ�ان   B رد�� �U��,�

 .�ی�� 
 

ر��ان �3ز &//�ج � f0_�
در ا7%�اض �� �7م 

 ا	�ایl ��د
ـیـ  از  :  اردی�*�ـ� ٩  % ٢٠٠  

�	ز  D ر��	
در  )  اردی�ـ*ـ�ـ�   ٨ ( 
ـ�ـ@ج در   �I	%ـ" <ـ��ـ	�ـ@ار� �ـ�
ــ�ــ=   ــیــ	< ــ�ــ�اض %ــ� ا<ــ�ایــ  � Uا

�ــ�د�ــ	ن %ــ�ا� �ــ��ــیــ= �ــ	ل  

�د�@  +�,3 )Lار و   .���ا@�	��>

ر#یZ ادار$ 
	ر ���@ج در !ـ�ـ+  

	ر��ان ���Xض �	Fـ� �ـ@�ـ@،   
ا�	 F�3یP	�3	ن %�ا� 
ـ	ر�ـ�ان  

��د � $@��
 .���Xض )	�+ 
3,�+ %	زر�	ن وزارت �KـXـ�  
ــیــ= %ــ	ر در �ــ	ل   %ــ�ا� ]ــ*ــ	ر�
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نفر از کارگران  ١٥٠ بیش از  :   فروردین ٣١ 
کھ بیمھ تامین اجتماعی آنان از      «پارس قو »

پرداخت نشده  )  ٩٣ (شھریور ماه سال گذشتھ  
کارگران  .  دست بھ تجمع اعتراضی زدند .  است 

خواھان پرداخت کامل حقوق و دستمزدھایشان  
کارفرما حقوقشان را ھر ماه با تاخیر  .   شده اند 

کارگر    ٣١٠ کند و حدود    یک ماھھ پرداخت می 
را در    ٩٣ دائمی وقراردادی حقوق اسفند ماه سال  

 .اند   حال حاضر دریافت نکرده 
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کارگران نورد لولھ صفا در  :  فروردین   ٣٠ 
اعتراض بھ عدم تحقق وعده ھای مدیریت در  
پرداخت مطالبات شان دومین روز اعتصاب را  

کارگران نورد لولھ صفا روز    .پشت سر گذاشتند 
با شروع اولین روز کاری     فروردین ماه   ١٥ 

بدلیل خلف وعده کارفرما نسبت بھ پرداخت عیدی  
و پاداش شان در پایان سال گذشتھ، دست بھ  

بدنبال این اعتصاب مدیریت  .  اعتصاب زدند 
کارخانھ با ھدف از موضوعیت انداختن اعتصاب  

  ٢١ کارگران اقدام بھ تعطیلی کارخانھ تا روز  
فروردین ماه کرد و بدنبال آن طی تماسی با  
کارگران، با اشاره بھ بازداشت کارفرما و  
مشکالت پیش آمده از این حیث و وعده پرداخت  

فروردین ماه، از آنان    ٢٩ مطالبات شان در روز  
در پی این  .  خواست بر سر کارشان برگردند 

وضعیت کارگران نورد لولھ صفا بر سر  
  ٢٩ کارھایشان بازگشتند اما با فرا رسیدن  

فروردین ماه از تحقق وعده کارفرما در پرداخت  
مطالبات کارگران خبری نشد و بھ ھمین دلیل  بار  
دیگر دست بھ اعتصاب زدند کارگران اعتصابی  
با تاکید بر پرداخت فوری مطالبات خود حاضر بھ  

 از سرگیری تولید نشدند بھ اعتصاب ادامھ دادند 
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نفر از کارگران  نیروگاه    ٣٠٠ :  فروردین   ٣٠ 
ای این شھر    تبریز مقابل ساختمان برق منطقھ 

کارگران نیروگاه تبریز پس از آن   .تجمع کردند 
ای تجمع کردند کھ    مقابل ساختمان برق منطقھ 

باخبر شدند قرار است قرارداد واگذاری بیش از  
درصد از سھام این مجتمع صنعتی صبح    ٦٠ 

شرکت آتیھ   .امروز در این ساختمان امضاء شود 
صبا وابستھ بھ صندوق بازنشستی کشوری  

 .خریدار نیروگاه تبریز خواھد بود 
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کارگران شرکت پیمانکاری جھان  :  فروردین   ٣٠ 
پارس بھ نشانھ اعتراض بھ پرداخت نشدن  

ھای اقامت خارج    مطالبات مزدی خود از کمپ 
شرکت پیمانکاری کھ در زمینھ نصب    .اند   نشده 

فعالیت دارد در  )  پایپینگ (خطوط لولھ گاز و نفت  
واپسین روزھای اسفند ماه سال گذشتھ خلع ید شده  

اما کارگران این شرکت پیمانکاری  )  اخراج شده (
کھ پس از اتمام تعطیالت نوروزی بھ کار سابق  

اند، بھ تازگی از این ماجرا مطلع    خود بازگشتھ 
کم بیش از سیصد کارگر از طریق    دست  .اند   شده 

ھای در دست    پارس در پروژه   شرکت جھان 
منطقھ عسلویھ شاغل    ٢١ و    ٢٠ ساخت فازھای  

اند کھ ھنوز بابت سھ ماه معوقات مزدی    بوده 
کارگران از خلع   .ھا تسویھ حساب نشده است   باآن 

خبر بودند و برای ھمین    ید شرکت متبوع خود بی 
ھای ضمنی قبلی    کردند کھ طبق توافق   تصور می 

پس از تعطیالت نوروزی بھ کار قبلی خود  
بازخواھند گشت و برای ھمین اگر از ماجرای  

کم در این مدت درصدد    خلع ید باخبر بودند دست 
 .بودند   یافتن شغل می 
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نفر از  کارگران  ٣٠٠ در پی تجمع :  فروردین   ٣٠ 
ای این    نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقھ 

شھر دستور داد کھ خصوصی سازی این مجتمع  
ھمزمان   .صنعتی بھ مدت دو ھفتھ بھ تعویق بیافتد 

با تجمع  کارگران کھ قرارداد واگذاری بیش از  
درصد از سھام نیروگاه تبریز در ساختمان    ٦٠ 

این تجمع  برگزار   .ای امضاء شود   برق منطقھ 
کارگران معترض نگران تھدید امنیت شغلی  .  شد 

و کاھش حقوق و مزایا در پی خصوصی سازی  
بر اساس این گزارش،   .این مجتمع صنعتی ھستند 

نماینده وزیر نیرو دستور داده کھ در قرارداد  
واگذاری نیروگاه تبریز شرایطی دیده شود تا  
امنیت شغلی و حقوق و مزایای کارگران حفظ  

 .شود 
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کارگران کارخانھ لولھ سازی  :  فروردین   ٣٠ 
فروردین در مقابل    ٣٠ و    ٢٩ خوزستان روزھای  

استانداری، فرمانداری، اداره کار و اداره صنعت  
و معدن استان خوزستان علیھ بیکارسازی و عدم  

وعیدی و پاداش دو سال    ٩٣ پرداخت مزد سال  
 . تجمع کردند گذشتھ   
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نفر از کارگران ماشین آالت  ٢٧٠ :  فروردین   ٣٠ 
صنعتی تراکتورسازی در اعتراض بھ  عدم  

این  .پرداخت حقوق مقابل استانداری تجمع کردند 
کارگران با نشستن بر روی آسفالت خیابان  
روبروی استانداری موجب بستھ شدن خیابان شده  

شرکت ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی از   .اند 
بھ بخش خصوصی واگذار شده است و    ٨٦ سال  

ماه است کھ مالیات از حقوق آنھا کسر    ٩ حدود  
می شود و در این مدت حقوق آنھا پرداخت نشده  
و ھمچنین بیمھ و تمام امکانات رفاھی نیز قطع  

 .شده است 
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کارگران شرکت پتروشیمی استان  :  فروردین   ٣٠ 
اصفھان در اعتراض بھ واگذاری این شرکت و  
معلق شدن قرار دادکاریشان مقابل مجلس تجمع  

: یکی از کارکنان حاضر در تجمع گفت  .کردند 
بھ دلیل رد دیون    ٨٢ پتروشیمی اصفھان در سال  
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بھ سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی  
ما ھیچ قراردادی با  .  کشوری واگذار شد 

پتروشیمی اصفھان نداریم چرا کھ وزارت نفت با  
کند و    کارکنان رسمی قرارداد دائم منعقد می 

صندوق  .  ھا محل کار این کارکنان ھستند   کارخانھ 
بازنشستگی ما نیز صندوق بازنشستگی نفت است  

بدون    ٨٢ در سال   .کھ قوانین خاص خود را دارد 
آنکھ وضعیت قرارداد ما با شرکت نفت مشخص  
شود، اعالم شد از این پس برای کارخانھ  

کنیم و تا االن ھر    پتروشیمی اصفھان کار می 
ایم وضعیت    ایم نتوانستھ   چقدر دوندگی کرده 

پتروشیمی اصفھان    .قراردادمان را روشن کنیم 
چند سال بعد از خصوصی سازی بدلیل اختالف  
مالی با صندوق بازنشستگی نفت تصمیم گرفت  

یعنی سھم حق  .  سھم حق بیمھ ما را پرداخت نکند 
کرد اما این مبلغ را    بیمھ را از حقوق ما کسر می 

. کرد   بھ صندوق بازنشستگی نفت پرداخت نمی 
گویند با    کنیم می   وقتی بھ وزارت نفت مراجعھ می 

ھا    ما رابطھ استخدامی ندارند و این مشکل بھ آن 
کارخانھ بھ دلیل بدھی باال   .کند   ارتباطی پیدا نمی 

ماه تعطیل شد اما با    ٩ بھ مدت    ٩٢ در سال  
فشارھای کارکنان و قوه قضاییھ دوباره راه  

ھا بھ    اندازی شده است و در حال حاضر حق بیمھ 
شوند اما    صورت دست و پا شکستھ پرداخت می 

سھامدار اصلی پتروشیمی اصفھان ھم اکنون  
اش در    توسط قوه قضاییھ بازداشت شده و پرونده 

 .حال رسیدگی است 
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گل گھر    ٢ کارگران معدن شماره  :   فروردین   ٢٦ 
بیکار سازی ھای  مقابل فرمانداری سیرجان  علیھ  

این دومین تجمع   .زدند مداوم دست بھ اعتراض   
اعتراضی کارگران مجتمع گل گھر در این ھفتھ  
است و اخراج بی رویھ کارگران در این معدن  

یکی از معترضان در خصوص   .تمامی ندارد 
ما بھ دلیل اخراج غیر  :  علت تجمع امروزگفت 

منتظره تعداد زیادی از نیروھای این معدن اینجا  
تجمع کردیم کھ ھنوز ھیچکس حاضر بھ  

: وی بیان کرد  .پاسخگویی بھ ما نشده است 
مسئوالن شرکت دلیل اخراج را تعدیل نیرو می  
دانند اما این ھمھ کارگر بھ یکباره اخراج شوند این  
پاسخ مناسبی نیست و فرماندار و مسئوالن دیگر  
نیز بھ بھانھ ھای مختلف از پاسخگویی بھ  

ھر کدام از این نیرو    .کارگران سر باز می زنند 
ھا حدود پنج الی شش سال است کھ در این معدن  
مشغول بکار ھستند و این اخراج یک امر  
نامتعارف است کھ نماینده اداره کار و فرماندار  

 گل   ٢ نیز باید در مقابل این عمل مدیران معدن  
 .گھر  پاسخگو باشند   
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  ٢٧ و    ٢٦ (در روزھای   :  فروردین   ٢٦ 
نفر از کارگران بخش استخراج    ٢٠٠ )  فروردین 

معدن معدنجو در اعتراض بھ شرایط سخت بھ  
وجود آمده در بخش استخراج، شرایط سخت کار  

یکی  .  کار بھ مدت دو روز دست از کار کشیدند 
از دالیل اصلی این اعتراض  افزایش ساعت کار  

ساعت در روز و متعاقب آن افزایش متراژ    ٦ بھ  
متر بدون افزایش    ٦ متر بھ    ٥ استخراج زغال از  

در ھنگام اعتصاب    .دستمزد کارگران بود 
مدیریت معدن اعالم کرده اگر کارگران بخواھند  

کار کنند باید مالیات و  )  متر   ٥ (با متراژ قبلی  
نصف حق بیمھ را خودشان پرداخت کنند و اگر  

ساکشان را  »حاضر بھ پذیرش این شرایط نیستند  
بھ گفتھٔ کارگران با      .«بردارند و از معدن بروند 

توافق انجام شده، مدیریت معدن وعده داده بھ  
زودی قراردادھای کارگران را ثبت کند و یک  
نسخھ از کپی قرارداد را در اختیار کارگران قرار  

یکی از کارگران معدنجو ضمن بیان این   .دھد 
فروردین    ٢٩ شنبھ  (مطلب کھ قرار است امروز  

حقوق اسفند و باقیمانده عیدی و سنوات  )  ماه 
کارگران پرداخت شود، از احتمال افزایش مدت  

: ماه خبر داد و گفت   ٦ ماه بھ  ٣ ھای کار از    قرارداد 
احتماال در قراردادھای جدید کھ بھ زودی منعقد  

ماه تغییر پیدا    ٦ ماه بھ    ٣ شود مدت قرارداد از    می 
کند و برخالف قبل، از این پس فیش حقوقی بھ    می 

این کارگر در ارتباط با   .شود   کارگران داده می 
یکی از  :مطالبات باقیمانده کارگران معدنجو گفت 

بود کھ بھ   «حق تونل »خواستھ ھای ما پرداخت  
گفتھ ی کارفرما علی رغم اینکھ دستور پرداخت  
صادر شده اما ھنوز بخشنامھ آن از سوی اداره  

بھ گفتھ این کارگر، طی   .کار صادر نشده است 
ای کھ بین مدیریت معدن و نمایندگان    تفاھم نامھ 

امضاء شده، قرار شد بھ محض صدور بخشنامھ  
عدم احتساب   .حق تونل بھ کارگران پرداخت شود 

برای   «شب کاری »و   «تعطیل کاری »حق بیمھ  
ھای برجا    کارگران پیمانی یکی دیگر از خواستھ 

گویند    کارگران می .  مانده کارگران معدنجوست 
ھای کاری باالیی کھ در این معدن    علی رغم سابقھ 

دارند بسیاری از حقوق کھ باید از آن برخوردار  
ھا    باشند مانند تعطیل کاری و شب کاری بھ آن 

این درحالیست کھ طبق ادعای  .  شود   پرداخت نمی 
مدیریت معدن تعطیل کاری و شب کاری برای  

شرکت   .ھمھ کارگران در نظر گرفتھ می شود 
نفر کارگر    ١٢٠٠ معدنجو در طبس نزدیک بھ  

  ٤٠٠ دارد کھ عمدتا غیربومی ھستند و نزدیک بھ  
ھا در بخش استخراج این معدن مشغول    نفر از آن 
 .بھ کارند 
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نفر از کارگران کارخانھ    ٣٠ :  فروردین   ٢٦ 
صابون سازی خرمشھر در اعتراض بھ  

بیکارسازی حقوقھای پرداخت نشده  برای  
مقابل فرمانداری تجمع    ٩٤ نخستین بار در سال  

در حال حاضر نزدیک بھ یکصد کارگر    .کردند 
در استخدام این واحد صنعتی ھستند کھ دست کم  
بابت دو سال دستمزد و سھ سال حق بیمھ پرداخت  

  .نشده از کارفرما طلبکارند 
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کارگران بیکار شده  نفر از  ١٠٠ :  فروردین   ٢٦ 
کارخانھ فارسیت دورود کھ برای اعتراض بھ  

اند، در    اخراجشان از لرستان بھ تھران سفر کرده 
دومین روز اعتراض  در مقابل ساختمان وزارت  
کار سپری کردند و با طلوع خورشید، برای  

کارگران معتقدند دلیل  .  سومین روز  تجمع کردند 
شان با    طوالنی شدن مذاکرات دو روز گذشتھ 

مقامات وزارت کار عدم موافقت مدیریت ھلدینگ  
ھای مطرح شده از    فارس خوزستان با درخواست 
کارفرمای شرکت   .سوی کارگران بوده است 

فروردین    ١٥ فارسیت با آغاز سال جدید از روز  
کارگر بھ جا مانده از    ٢٦٠ اجازه ورود حدود   ٩٤ 

ھای گذشتھ بھ کارخانھ را نداده است و اعالم    تعدیل 
کھ بھ دلیل زیان دھی شرکت، قصد ادامھٔ      کرده 

بازگشایی مجدد کارخانھ و پرداخت   .فعالیت ندارد 
حقوق ماھیانھ بھ کارگران و یا قبول پرداخت  
سنوات بھ ازای سابقھٔ کار ھر کارگر از جملھ  
مطالبات مطرح شده از سوی کارگران فارسیت  

  ١٣ اکثریت کارگران فارسیت، بین   .دورود است 
سال سابقھٔ کار در این واحد صنعتی را    ٢٠ تا  

دارند اما علی رغم موافقت ضمنی مسولین  
ھای    وزارت خانھ و معاونین وزیر با درخواست 

کارگران، مدیریت این واحد صنعتی در مقابل  
بازگشایی کارخانھ و درخواست پرداخت سنوات  

گویند    کارگران می  .کند   بھ کارگران مقاوت می 
خواھند کارخانھ را باز کنند، حداقل    حاال کھ نمی »

فکری بھ حال بازخرید خدمت کارگرانی کھ  
اند کنند، تا    ھا در این کارخانھ زحمت کشده   سال 

  .«ھایمان نباشیم   بیش از این شرمنده خانواده 
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مانیم تا بھ نتیجھ    ھرچقدر کھ الزم باشد اینجا می 
توانیم بھ خانھ    با این وضعیت اصال نمی .  برسیم 

سال سابقھٔ کار دیگر کجا بھ    ١٧  - ١٦ با  . برگردیم 
دھند کھ بخواھیم دنبال کار دیگری    ما کار می 

ھیچکس ھم صدای ما  .  برای امرار معاش باشیم 
با تعطیلی کارخانھٔ فارسیت دورود  .   شنود   را نمی 

ھای صنعت    ترین کارخانھ   کھ یکی از بزرگ 
سیمان و جزء ھلدینگ فارس خوزستان است،  

نفر با سوابق کاری باال بیکار    ٢٦٠ بیش از  
 .شوند   می 
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نفر از کارگران    ١٠٠ فرودرین یش از    ٢٦ شب  
شرکت فارسیت دورود کھ طی سھ روز گذشتھ با  
سفر بھ تھران اقدام بھ برگزاری تجمع اعتراضی  
در مقابل وزارت کار کرده بودند، با وعدهٔ  

ھایشان از سوی مسولین    بررسی درخواست 
وزارت کار و ھلدینگ فارس خوزستان، بھ تجمع  

 .اعتراضی خود پایان داده و راھی شھر خود شدند 

بھ گفتھ کارگران علی رغم امتناع مدیریت  
ھای    ھلدینگ فارس خوزستان از پذیرش خواستھ 

  ٢٦ ای کھ مجددا روز    کارگران، در جلسھ 

فروردین بین معاونین و قائم مقام وزیر کار،  
مدیریت ھلدینگ فارس خوزستان و نمایندگان  
کارگران برگزار شد از کارگران خواستھ شد یک  
ھفتھ بھ شرکت فرصت دھند تا با تشکیل جلسھٔ  

ھای کارگران را مورد    ھیئت مدیره درخواست 
بازگشایی مجدد کارخانھ و   .بررسی قرار دھد 

پرداخت حقوق ماھیانھ و بموقع بھ کارگران و  
پرداخت سنوات بھ ازای سابقھٔ کار ھر کارگر از  
جملھ مطالبات مطرح شده از سوی کارگران  

بدین تریتب کارگران   .فارسیت دورود است 
فارسیت دورود با دادن فرصتی یک ھفتھ ای بھ  
. مدیریت و مقامات مسئول تھران را ترک کردند 

کارگران اعالم کرده اند کھ اگر بھ خواستھای  
فوری آنان پاسخ داده نشود، بھ اعتراضشان ادامھ  

 خواھند داد 
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نفر از کارگران نساجی    ٢٥ :  فروردین ٢٦ 
قائمشھر در اعتراض بھ عدم دریافت حقوق  
اسفندماه و ھمچنین در واکنش بھ شایعاتی کھ  
درباره واگذاری این کارخانھ بھ بخش خصوصی  
مطرح شده است در مقابل استانداری مازندران  

 .تجمع کردند 
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بازنشستگان استان کرمانشاه در    :فروردین   ٢٥ 
سالھ  ٣٠ اعتراض بھ پرداخت قسطی مطالبات  

بازنشستگی خود در مقابل استانداری این استان  
بازنشستگان استان کرمانشاه کھ    .تجمع کردند 

عموما از کارکنان جھاد کشاورزی استان ھستند   
بھ گفتھ کارگران بسیاری از بازنشستگان جھاد  

بھ بعد مطالبات  ٩٠ کشاورزی از سالھای  
بازنشستگی خود را دریافت نکرده و یا درصدی  

بدنبال اعتراضات آنان مقرر  .  از آن را گرفتھ اند 
شده است کھ طلب ھایشان بصورت قسطی  
پرداخت شود و بازنشستگان جھاد کشاورزی  

 .نسبت بھ این موضوع اعتراض دارند 
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کارکنان بازنشستھ استانداری  :  فروردین   ٢٤ 
کھگیلویھ و بویراحمد در اعتراض بھ تعویق  
پرداخت دستمزدھایشان مقابل استانداری تجمع  

و    ٨٦ بنا بر خبر مطالبات آنان از سالھای  .  کردند 
    بھ گفتھ آنان در سال .  پرداخت نشده است   ٨٨ 
قرار بر این بود کھ پاداشی برای افراد در نظر  ٦٨ 

نفر    ٧٠ گرفتھ و پرداخت شود کھ اکنون بیش از  
از بازنشستگان مطالبات خود را بھ زور از  
استانداری گرفتند و باقی آنان کھ این روز تجمع  

زیر    .کرده بودند، مطالبات خود را نگرفتھ اند 
فشار این اعتراضات استاندار کھگیلویھ و  
بویراحمد در این دیدار،وعده پیگیری مطالبات  
 پرداخت نشده کارکنان بازنشستھ استانداری را داد 

. 
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در شھرھای    فرەردین   ٢٧ معلمان معترض  
تھران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دھدشت،  
شھرکرد، سنندج، قروه، مریوان، خرم آباد،  
بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه،  
یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابھر،  
قزوین، مشھد، بندرعباس، بندر امام، بوشھر،  
قزوین، ھمدان، شاھرود، ایالم، رشت، شھرضا،  

تجمع   ...  زاھدان، زرین دشت، داراب، ایوان و 
تجمعات اعتراضی معلمان در بیشتر   .کردند 
ھا مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار    شھر 

عالوه بر تجمع  )  پایتخت (در تھران   .شده است 
بیش از ھزار نفری معلمان مقابل اداره آموزش و  

نفره از معلمان مقابل    ٣٠٠ پرورش، گروھی  
معلمین معترض خواستار   .مجلس تجمع کردند 

ھا، بھبود وضعیت معیشتی و رفع    افزایش دستمزد 
تبعیض حقوقی بین خود و سایر کارمندان دولت  

این تجمعات پالکاردھایی در حمایت از   .ھستند 
معلمان زندانی و در اعتراض بھ طرح رتبھ بندی  

ماموران  .   خورد   بطور گسترده  بھ چشم می 
نیروی انتظامی در رشت با معلمانی کھ مقابل  
اداره آموزش و پرورش استان گیالن تجمع کرده  

معلمان معترض  .  بودند با خشونت برخورد کرده  
فروردین ، یکبار  ٢٧ عالوه بر تجمع سراسری  

اسفند در بیشتر شھرھای    ١٠ دیگر در تاریخ  
 . ایران بھ صورت ھمزمان تجمع کرده بودند 
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طبق اخبار رسیده بھ حقوق معلم و کارگر، تجمع  
سکوت معلمان در شھرھای متعدد  در مقابل  
ادارات آموزش و پرورش، با گستردگی تمام در  

گزارش ھای رسیده از   .حال برگزاری است 
کرمانشاه، اصفھان، کرج، ساوه،ھمدان، سنندج،  
مریوان، شیراز،خرم آباد، زنجان، یزد، الیگودرز،  
خدابنده ،جاجرم، شاھرود، دلیجان، قروه  
کردستان، قزوین،دھدشت، زرین دشت، اردبیل،  
بجنورد ، بروجرد،ارومیھ، داراب، قم، خوی،  
زاھدان خدابنده، مشھد، ابھر، کرمان، اراک،  
پاوه،رشت، شھر قدس، ھرمزگان، بندر عباس،  
بندر امام، کامیاران، ایوان، کاشان شھرکرد، ایالم،  
فامنین، خمین، نھاوند، بوشھر، شھرضا،آذر  
شھر،کرمھ، دشتستان، نورآباد، دلفان، یاسوج  
جوانرود، تبریز، سردشت، مالیر، تھران و ده ھا  
شھر دیگر  بیانگر حضور پر تعداد معلمان در  

حضور معلمان در این   .محل اعالم شده است 
برای نمونھ  .  تجمعات بسیار چشمگیر بوده است 

گفتھ می شود در استان کردستان بیش از چھار  
ھزار نفر، در شیراز و کرمانشاه بیش از ھزار و  
پانصد نفر در تجمع شرکت داشتھ اند و یا در  
مشھد تعداد تجمع کنندگان بسیار بیشتر از دھم  

در برخی شھرھا معلمان  .   اسفند بوده است 
گزارش  .  طومارھای اعتراضی امضا کرده اند 

شده است شھرستاتھایی کھ کانون صنفی ندارند  
عالوه بر طوماری کھ برای ریاست جمھوری بھ  
امضا رسید، درخواستی نیز برای تشکیل کانون  
صنفی معلمان در این شھرستانھا تنظیم شده و بھ  

در این تجمعات،   .امضا تجمع کنندگان رسیده است 
معلمان  در سکوت کامل و با در دست داشتن  
پالکاردھایی اعتراض خود را بھ شرایط موجود  
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بر طبق  .  آموزش و پرورش نشان داده اند 
گزارشات، ماموران نیروی انتظامی در رشت با  
معلمانی کھ مقابل اداره آموزش و پرورش استان  
گیالن تجمع کرده بودند با خشونت برخورد کرده  
اند اما در بیشتر شھرھا تجمع، بدون مشکل امنیتی  

چنانچھ در برخی شھرھا مدیران  .  برگزار شد 
آموزش و پرورش و حتی مدیران کل ھم در  

حضور بانوان فرھنگی در  . مراسم حضور داشتند 
 .این حرکت مدنی قابل توجھ گزارش شده است 

گفتنی است ھماھنگی برای این تجمعات از طریق  
شبکھ ھای مجازی و از روزھا قبل انجام شده  

 منبع سایت حقوق معلم و کارگر . بود 
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نفری معلمان مشھد در تجمع روز    ٤٠٠٠ حضور  
فروردین نظریھ بسیاری از فعالین سیاسی و    ٢٧ 

صنفی  و مسئولین استان خراسان کھ جدیت چنین  
اعتراضی را بھ ھیچ می انگاشتند تحت تأثیر قرار  

بعد از اجتماع چشمگیر و سرتاسری معلمان   .  داد 
اسفند ، و عدم توجھ مدیران ارشد    ١٠ در روز  

نظام جمھوری اسالمی بھ خواستھ ھای این قشر  
زحمت کش و اندیشمند ، موجھای خودجوش  

  ٢٧ دیگری فراھم شد تا عظمت خود را در روز  
فروردین طی حرکتی آرام و دموکراتیک بھ رخ  

این تجمع کھ در ساعت   .  مسئولین ناشنوا بکشاند 
ھشت و نیم صبح روز پنج شنبھ با حضور آقای  
ھاشم خواستار مسئول کانون صنفی معلمان مشھد  
و آقای جواد لعل دمحمی از اعضاء کانون صنفی  
معلمان ایران آغاز شد در ساعت ده و نیم صبح بھ  
اوج خود رسید و سعی و تالش معاون و مدیر  
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش  
خراسان رضوی برای کشاندن معلمان بھ داخل  
اداره ناکام و با مخالفت شدید مواجھ گشت و آقای  
جواد لعل دمحمی با ارسال پیام و اعالم از آقای  
حسینی مدیر کل خواستند تا با حضور در این  
تجمع سکوت شانھ بھ شانھ و مانند سایرین  
اعتراض خود را نسبت بھ اوضاع و سیستم بھم  
ریختھ آموزش و پرورش کھ بھ آن اذعان دارد  

بعد از چند دقیقھ مشاور جوان خبر  .  نشان دھد  
آورد کھ آقای مدیرکل تا دقایقی دیگر در جمع  

این وعده تا یک  .  فرھنگیان حضور خواھد یافت  
ساعت بعد عملی نشد و وقتی معلمان با شعار  
خواستار استعفای حسینی گردیدند وی نھ مانند  
سایرین ، بلکھ بھ سان روسائی کھ چندین نفر او  
را احاطھ کرده اند بر سکوی وعظ رفت و نسبت  
بھ تذکر مکرر مشکالت ایراد سخن کرد و راھی  

آن چھ در حاشیھ این تحصن   .  دفتر خویش شد 
حائز اھمیت بود این کھ معلمان با حمل  
پالکاردھائی کھ بیشتر بر تحول وضعیت نظام  
آموزشی ، آزادی معلمان زندانی و نھادینھ شدن  
تشکل ھای صنفی تأکید داشت معیشت خود را در  

. اولویت چھارم خواستھ ھای خویش قرار دادند  
در این میان معلمان با باال نگھ داشتن پالکارد  

بھ بدرقھ عدم   «رسانھ میلی ، جات خالیھ خیلی »
حضور صداو سیما پرداختھ و تا دقایقی با کف بھ  

در انتھا تجمع کنندگان   .  تکرار این شعار پرداختند 
برتجمع   «نیروی انتظامی تشکر تشکر   »با شعار  

اردیبھشت و ھم صدائی با    ١٢ مجدد در روز  
کانون صنفی معلمان ایران در سرتاسر کشور  

 . تاکید و خواستار حضور بھتر و بیشتر ھمھ شدند 
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در پی تصمیم فرھنگیان سراسر کشور، برای  
تجمع در ادارات و سازمانھای آموزش و  
پرورش، معلمان سقزی نیز ھمپای ھمکاران  
دیگر شھرھای مختلف، تجمع اعتراضی خود را  
در اداره آموزش و پرورش این شھرستان برگزار  

فروردین  ٢٧ در این تجمع کھ امروز  .  کردند 
برگزار شد، در میان جمعیت صدھا نفری    ١٣٩٤ 

معلمان، حضور تعدادی از ھمکاران بھ ھمراه  
ھمسر و فرزندانشان مورد توجھ و تشویق سایرین  

حضور جمع قابل توجھی از  .  قرار گرفت 
این      تر شدن دامنھ   ھمکاران خانم، نشان از گسترده 

از دیگر موارد قابل ذکر آنکھ  .  اعتراضات داشت 
تعدادی از ھمکاران برای اولین بار بود کھ در  
. اینگونھ فعالیتھا و تحصنھا مشارکت میکردند 

برخی از مدیران و معاونین مدارس نیز در بین  
ھمچنین تعدادی از  . معلمان متحصن حضور یافتند 

مسئولین اداره، مانند تجمع دھم اسفند، محل کار  
. خود را ترک و بھ جمعیت معترضان پیوستند 

ی روشنی    بدون شک ھرکدام از این موارد آینده 
را برای ادامھ فعالیتھای صنفی فرھنگیان و بلندتر  
شدن فریاد مظلومیت و حق طلبی آنان، نوید  

معلمان حاضر در تجمع سقز، با در دست   .میدھد 
گرفتن تراکتھای مختلف، نارضایتی شدید خود را  
از وضعیت موجود و عدم رسیدگی بھ  
خواستھایشان نشان دادند و تاکید کردند در  
صورت ادامھ این وضعیت، در ھفتھ معلم نیز  

رفع تبعیض در پرداختھا،  .  تجمع خواھند نمود 
آزادی زندانیان، افزایش دستمزدھا، افزایش بودجھ  

قانون    ١٥ آموزش و پرورش و اجرای اصل  
از خواستھ ھای معلمان معترض  …  اساسی و  

آنان ھمچنین وعده ھای آموزش و پرورش و  . بود 
نطقھای اخیر برای طرح رتبھ بندی را فریبی  
بیش ندانستھ و بررسی آن را پیش از اجرای کامل  
نظام پرداخت ھماھنگ و رفع تبعیضھای موجود،  

 . عبث و بیھوده دانستند 
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 –  ١٣٩٤ فروردین    ٢٧ پنجشنبھ    –صبح امروز  

جمعی از معلمان مناطق مختلف ممسنی بھ  
صورت خودجوش و در اعتراض بھ شرایط  

ی آموزش و پرورش این    خود، در برابر اداره 
و    ٩ این تجمع از ساعت  .  شھرستان تجمع کردند 

ساعت در سکوت    ی صبح و بھ مدت یک   دقیقھ ٣٠ 
برگزار شد و در پی آن با سخنرانی دو تن از  
معلمان شھرستان بھ نمایندگی از سایر ھمکاران  

از فعالین   «گودرز شفیعیان »در ابتدا   .ادامھ یافت 
صنفی معلمان شھرستان، ضمن درخواست از  

کانون  »معلمان برای تشکیل ھرچھ سریعتر  
ی سطح درآمد و    ، پس از مقایسھ «صنفی معلمان 

کیفیت زندگی معلماِن چندین کشور با وضعیت  
ھا، موارد زیر را بھ عنوان    آن     ھمتایان ایرانی 

ــ تامین   :مطالبات اساسی معلمان برشمرد 
ــ رفع    شایستھ  ی معیشت و منزلت معلمان 
ھای    ھای جاری در میان کارمندان حوزه   تبعیض 

ــ حذف فضای امنیتی   پلیسی حاکم بر  /  مختلف 
آموزش و پرورش در جھت احیای نشاط و  

ھای آموزشی برای معلم و    شادابی محیط 
ــ بازنگری در وضعیت بیمھ   دانش  ی معلمان    آموز 

ای برخوردار    کھ از شرایط مطلوب و شایستھ 
یکی دیگر از   – «گودرزی »در ادامھ نیز   .نیست 

پشت تریبون قرار گرفت و در جھت   –فرھنگیان  
تر مطالبات، از ھمکاران    تر و عملی   پیگیری جدی 

خود خواست ضمن امتناع از برگزاری امتحانات  
پایان سال، اعتراض خود را بھ وضعیت موجود  

وی با اشاره بھ سھ سالھ شدن زمان  .  رساتر کنند 
ھای معلمان،    الزحمھ   عدم پرداخت برخی حق 

گی خود و    انگیزه   خطاب بھ مسئوالن از بی 
در پایان نیز   .ھا گفت   مھری   ھمکارانش در اثر بی 

معلمان حاضر در تجمع بھ عدم ھمکاری مسئولین  
ی آموزش و پرورش با تجمع خود اعتراض    اداره 

ھای    توجھی متولیان امر بھ دغدغھ   کردند و از بی 
 .کارمندان خود شکایت داشتند 
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روز پنجشنبھ    ٩٤ فروردین سال    ٢٧ این تجمع  
در مقابل و حیاط اداره کل آموزش    ٩،٣٠ ساعت  

غربی شھرستان    و پرورش استان آذربایجان 
نفر    ١٥ ارومیھ شروع شد ، در اول با حدود  

شروع و با ترکیبی از خانم و آقا در نھایت در  
این تجمع  با تنظیم بیانیھ و   .نفررسید ٢٠٠ حدود  

در خواست تجمع کنندگان مبنی بر حضور مدیر  
کل برای استماع بیانیھ و انعکاس خواستھ ھای  

بیانیھ   .آنان بھ مسئولین امر وزارتی بھ پایان رسید 
با امضاء تجمع کنندگان در اختیار معاون پشتیبانی  

 .برای پیگیری ھای آتی قرار گرفت 
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دومین تجمع  فرھنگیان بھ فاصلھ یک ماه و اندی  
ھا خواستار رسیدگی بھ وضعیت    آن .  برگزارشد 

چند صد   .نامطلوب رفاھی و معیشتی خود شدند 
 -فروردین ماه   ٢٧ -نفر از فرھنگیان، صبح امروز 

در اعتراض بھ تبعیض و اجرایی نشدن نظام  
ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت، بار دیگر  
درمقابل سازمان آموزش و پرورش استان ھمگام  
با دیگر شھرھای کشور، تجمع اعتراضی  

یکی از فرھنگیان جوان کھ در   .برگزارکردند 
دولتمردان بھ مطالبات  : تجمع حضور داشت، گفت 

ای    این قشر چاره .  فرھنگیان توجھی نمی کنند 
 .ندارند کھ با تجمع، اعتراض خود را نشان دھند 

او از نوع رفتار وزارت آموزش و پرورش انتقاد  
معاون وزیر اعالم کرد کھ معوقات  :  کرده و گفت 

اما خواستھ معلمان تنھا حقوق  . کنیم   را پرداخت می 
وزارت آموزش و پرورش تنھا با  .  معوقھ نیست 

کند؛ ھرچند    خواھد فضا را آرام    چنین کاری می 
ھمین معوقات قرار بود تا پایان اسفند پرداخت  

بھ    .شود کھ ھنوز بھ این وعده عمل نشده است 
مھمترین خواست معلمان، اجرای نظام  »گفتھ او  

ھماھنگ پرداخت است کھ روز بھ روز شکاف  
بین فرھنگیان را با سایر کارمندان بیشتر کرده  

دیگر فرھنگی این تجمع بر این باور     .«است 
او  .  است کھ خواستھ معلمان تنھا معیشت نیست 

درحال حاضر تجھیزات مدارس فرسوده  :  گفت 
است و بسیاری از مدارس حتی با حداقل امکانات  

با این وجود اولویت فرھنگیان  .  اداره می شود 
اجرای نظام ھماھنگ و در مرحلھ بعد رتبھ بندی  

ما انتظار نداریم کھ  :  این فرھنگی ادامھ داد  .است 
فرھنگیان  . مطالبات آنی و لحظھ ای برطرف شود 

خواھند دولت و مجلس گوش شنوایی برای    می 
اما دبیر یکی از   .شنیدن مسائل شان داشتھ باشند 

ای شدن پرداخت    ھای استان،از رسانھ   دبیرستان 
چرا وقتی  :  حقوق فرھنگیان انتقاد کرده و گفت 

کند،    حقوق فرھنگیان قرار است افزایش پیدا می 
شود؛    در صدا و سیما و مطبوعات رسانھ ای می 

اما برای دیگر ارگان ھای دولتی چنین اتفاقی  
افکار عمومی گمان می کنند کھ  !  افتد؟   نمی 

درحالی کھ حقوق اداره  .  فرھنگیان در رفاه ھستند 
البتھ    .ھای دیگر در سکوت افزایش پیدا می کند 

ھمین خبر پرداخت معوقات فرھنگیان کھ صدا و  
کند ھم حقیقت ندارد؛ اما با این    ای می   سیما رسانھ 

وجود، کارمند کدام سازمان و یا اداره دولتی است  
ولی فرھنگیان،  !  کھ طلب چندین سالھ داشتھ باشد؟ 

فرھنگی   .ھای چندین سالھ از دولت دارند   طلب 
توجھی نمایندگان مجلس    دیگر استان با انتقاد از بی 

اگر نمایندگان ھدف سیاسی نداشتھ باشند،  :  گفت 
توانند با تصویب قوانینی بھ حل مسائل    می 

فرھنگیان کمک کنند؛ اما با توجھ بھ اینکھ در  
ھای سویی    آستانھ انتخابات مجلس ھستیم، برداشت 

با این وجود تاکنون  . شود   از خواست فرھنگیان می 
نمایندگان مجلس استان ھم صدای فرھنگیان  

تجمع اعتراضی  معلمین با امضای    .اند   نبوده 
بندی، خطاب بھ رئیس جمھور بھ    ١٤ طومار  

در این بیانیھ، ترمیم و اصالح   .پایان رسید 
دستمزدھا، ھماھنگ با سایر کارمندان دولت؛  
اعطای مجوز فعالیت بھ کانون ھای صنفی  
فرھنگیان، لغو ھر نوع محکومیت فعاالن صنفی  
فرھنگیان اعم از زندان ، انفصال از خدمت ،تبعید  

کھ تنھا بھ سبب فعالیت صنفی صادر شده؛  ....و  
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان بھ طور  
کامل و بالفاصلھ بعد از بازنشستگی؛ ارایھ الیحھ  
بھبود سطح معیشت فرھنگیان از جملھ بندھای این  

 .بیانیھ بوده اند 
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فرھنگیان بازنشستھ و شاغل در  :  فروردین   ٢٧ 
گرگان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش  

معلمین معترض خواستار   .  گلستان تجمع کردند 
ھا ، بھبود وضعیت معیشتی و رفع    افزایش دستمزد 

تبعیض حقوقی بین خود و سایر کارمندان دولت  
 .ھستند 
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معلمان بناب در اعتراض بھ وضعیت  
آموزش و پرورش      شان در مقابل اداره   معیشتی 

 .بناب تجمع کردند 
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معلمان در اعتراض بھ وضعیت  :  فروردین   ٢٧ 
شان در مقابل اداره آموزش و پرورش    معیشتی 

یکی از معلمان در این   .میاندوآب تجمع کردند 
حقوق معلمان بھ عنوان اقشار زحمت  : تجمع گفت 

کش جامعھ در مقایسھ با تورم و ھزینھ ھای  
زندگی بسیار پایین است و معلمان از تامین ھزینھ  

 .ھا و امرار معاش ناتوانند 
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معلمان خراسان جنوبی بھ دلیل  :  فروردین   ٢٧ 
تبعیض بین حقوق کارکنان دولت و پرداخت نشدن  
بعضی معوقات فرھنگیان در جلوی اداره کل  
آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی تجمع  

 .کردند 
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با تاکید مجدد بر لزوم پایان  !  جناب آقای دکتر فانی 
بخشیدن بھ تبعیضات فراوان موجود در نظام  
پرداخت ھا ،نکاتی را نیز پیرامون بیمھ ی طالیی  

ھمان گونھ کھ   .فرھنگیان بھ عرض می رسانیم 
مستحضرید ،تنھا اقدام شایستھ ای کھ در دوره ی  
وزارت وزیر سابق آموزش و پرورش در  
خصوص مشکالت فرھنگیان انجام گرفت  
،برقراری بیمھ ی طالیی بود کھ علی رغم  
مشکالت فراوان اقدامی درخور تقدیر محسوب  
می شد ،اما متاسفانھ در دوران جدید کھ انتظار  
می رفت ،اقدامات سنجیده و موثری جھت رفع  
نواقص این طرح مفید و ضروری صورت  
گیرد، بر خالف تمامی انتظارات، بیمھ ی طالیی  
فرھنگیان با چالش ھای جدی روبرو شد ، بیان  
مشکالتی کھ در سال گذشتھ با آن روبرو بودیم  
،تکرار مکررات خواھد بود اما در خصوص  
سال جدید و بستھ ھای چھارگانھ ای کھ در  
روزھای اخیر در خصوص آن از متقاضیان  
نظرخواھی می شود، توجھ حضرتعالی را بھ  

ـ بھ نظر می رسد  ١  :نکات زیر جلب می نماییم 
تصمیم بر این است کھ با ثابت نگھ داشتن میزان  
پرداختی سھم دولت و افزایش نامعقول سھم  
پرداختی پرسنل از مبالغ حق بیمھ ،بھ مرور سھم  
دولت را کم رنگ و حذف نمایند و این موضوع  
با اھداف اولیھ ی طرح مبنی بر تشویق فرھنگیان  
بھ تحت پوشش قرار دادن خانواده ھایشان و  
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کاھش عوارض سنگین اقتصادی و اجتماعی  
ـ در  ٢  .بیماری ھا ، مغایرت و تضاد خواھد داشت 

ھمھ ی بستھ ھا علی رغم افزایش حق بیمھ ی  
پراختی کھ در حد معقول آن بھ دلیل افزایش تعرفھ  
ھای پزشکی قابل توجیھ می باشد ،متاسفانھ در  
رابطھ با ھزینھ ھایی کھ برای آن سقف در نظر  
گرفتھ شده ،ھیچ گونھ افزایشی در سقف پرداخت  

ـ در  ٣  .ھا توسط شرکت بیمھ گر مشاھده نمی شود 
ھمھ ی ھزینھ ھا بیست درصد بھ عنوان فرانشیز  
بر عھده ی بیمار گذاشتھ شده است کھ این امر در  
قراردادھای قبلی معمول نبوده است و با توجھ بھ  
این کھ ھمھ ی فرھنگیان تحت پوشش بیمھ ی پایھ  
نیز می باشند ،پس از کسر سھم پرداختی بیمھ ی  
پایھ اختصاص فرانشیز بھ مبلغ باقیمانده منطقی بھ  

ـ بستھ ھای سوم و چھارم بھ  ٤  .نظر نمی رسد 
ھیچ وجھ شایستھ ی عنوان بیمھ ی طالیی نمی  
باشند و حتی دو بستھ ی اول را نیز با توجھ  
مشکالتی کھ در سال ھای قبل شاھد بوده ایم ،نمی  

ـ بھ نظر می رسد نمایندگان  ٥  .توان طالیی نامید 
محترم آموزش و پرورش کھ مسئولیت عقد  
قرارداد با شرکت ھای بیمھ گر را دارند ،بیش از  
آن کھ بھ فکر دغدغھ ھا و بھبود سالمت و رفاه  
ھمکاران خود باشند ،بھ فکر صرفھ جویی بیشتر  
در ھزینھ ھای وزارتخانھ در خصوص امور  
درمانی فرھنگیان می باشند،از این جھت مفاد  
قرارداد ھر سالھ بھ زیان فرھنگیان تغییر می  

ـ با توجھ بھ قول ھایی کھ در اواخر  ٦  .نماید 
در خصوص رفع تبعیض ھا و توجھ بھ    ٩٣ سال 

رفاه فرھنگیان از مسئولین شنیدیم ،در مجموع  
ارائھ ی بستھ ھای پیشنھادی را دھن کجی بھ  
اعتراضات معلمان تلقی می نماییم و منتظر  

ـ در پاسخ بھ نظر خواھی  ٧  .اصالح آن می باشیم 
مسئولین محترم ،ما بستھ ی پنجم را انتخاب نموده  
و منتظر تدوین آن با در نظر گرفتن نظرات  

در   .فرھنگیان و با دستور حضرتعالی خواھیم ماند 
پایان درخواست تجدید نظر در تصمیمات گرفتھ  
شده پیرامون بیمھ ی بھ اصطالح طالیی  

 جمعی از فرھنگیان اصفھان  .فرھنگیان، داریم 
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حرکت صنفی و عدالتخواھانھ معلمان ایران وارد  
فاز جدیدی شده است این حرکت در روند بلوغ و  
بالندگی خود در مدار جدیدی قرار گرفتھ است،  

فروردین نمودی از پختگی و بلوغ حرکت    ٢٧ 
معلمان بھ کمک ھماھنگی  .  ھای یکسال اخیر بود 

در فضای مجازی نشان دادند کھ می توانند برای  
تحقق خواستھ ھای خود در فضای عینی و واقعی  

پیام روشن و مشخص جنبش  .  با ھم پیوند بخورند 
: در روز پنجشنبھ بھ فرادستان مشخص بود 

مطالبات معلمان تعمیق یافتھ است چاره ای جز تن  
معلمان ایران در حالی بعد   .دادن بھ آن وجود ندارد 

از تعطیالت عید، بھ استقبال مدرسھ و دانش  
آموزان رفتند کھ دولت با صدور احکام سال جدید  
نشان داد کھ عزمی برای حل معضالت و  
مشکالت  معیشتی معلمان ندارد، از سوی دیگر  
مجلس با برخورد سیاسی با مسئلھ اعتراضات  
ماھھای اخیرگامی موثر برای حل مشکالت بر  

این ھمھ، زمینھ شکل گیری ائتالف  .  نداشت 
سراسری معلمان برای احقاق حقوق صنفی را  
رقم زد، معلمان معترض از تمام امکانات خود  
برای بسیج صنفی استفاده کردند تا بھ دولت و  
مجلس نشان دھند مسئلھ و معضل آموزش را نمی  
توان با وعده ھای توخالی مانند رتبھ بندی حل  

حل معضل آموزش نیازمند احصاء ذھنی  .  نمود 
معضالت آنگونھ کھ علی اصغر فانی از آن دم  
می زند نیست بلکھ نیازمند عزمی استوار برای  

در روند اعتراضات سال   .حل مشکالت است 
تحصیلی جدید کانون ھا صنفی کوشیده بودند تا در  

اسفند خود را بھ بدنھ فعال معلمان برسانند و    ١٠ 
از تحوالت عقب نمانند و فراخوان تجمع را  

اما بدنبال اعتراضات معلمان  .  صادر کرده بودند 
بھ صدور احکام جدید و عدم توجھ مسئوالن  
مربوطھ بھ اعتراضات، کانون ھای صنفی بھ  
معلمان اعالم کردند پیش از اردیبھشت قادر بھ  
ھیچ حرکتی نیستند و تا پایان فروردین برنامھ خود  

این اعالم  .  را برای اردیبھشت اعالم خواھند نمود 
موضع، بدنھ فعال معلمان را بھ سمت حرکتی نو  
سوق داد کھ در آن پنجشنبھ ای را رقم زدند کھ در  
تاریخ جنبش نوپای معلمان افق جدیدی محسوب  

تجربھ  اعتراضات موفقیت آمیِز استان   .می گردد 
طی  …  ھای یزد، بوشھر، فارس، خوزستان و  

دو ھفتھ اخیر و انتقال آن بھ سایر معلمان از  
طریق فضای مجازی بھ ھمکاران در سراسر  
ایران، نشان از آن داشت کھ معلمان بھ واسطھ  
برخورداری از سرمایھ فرھنگی نسبتا باال قادر  
خواھند بود با سازماندھی و متشکل نمودن در  
گروھھای کوچکتر در یک حرکت سراسری  
نقش تاریخی خود برای رفع تبعیض از ساختار  
آموزش ایران و بھبود معیشت خود را بھ نحو  

حضور ھزاران معلم در تجمع  .  احسن انجام دھند 
اعتراض سکوت نشان داد کھ مطالبات معلمان  
عینی است و با برچسب ھای ذھنی  و تفرقھ نمی  
توان معلمان را از حرکت حق  طلبانھ منصرف  

در ھمین راستا اشاره بھ چند نکتھ ضروری  . نمود 
فروردین    ٢٧ گستردگی تجمع  :  نکتھ اول  :است 

اسفند بود، در زمان تھیھ این    ١٠ فراتر از  
یادداشت بنابر گزارشات معلمان در شبکھ ھای  

استان و بیش    ٣١ مجازی و مستند بھ تصویر، در  
شھر تجمع بصورت منظم و باشکوه    ٧٠ از  

این سازماندھی و مدیریت  .  برگزار شده است 
مطالبات را باید در تاریخ جنبش نوپای معلمان نھ  
بھ حساب فعاالن یا تشکل ھای صنفی، بلکھ بھ  

ھیچ فرد و  .  پای آگاھی بدنھ پویای معلمان نوشت 

گروھی ھرگز نمی تواند این حرکت را بھ نام  
گستردگی جنبش تاکنون بی نظیر  .  خود ثبت کند 

جالب اینکھ با وجود گستردگی شعارھا  . بوده است 
و مطالبات بصورت واحد مطرح شده است و از  
سوی دیگر بنابر موقعیت مختلف معلمان از  
نمادھای مختلف مانند سفره خالی برای بیان  

با وجود  :  نکتھ دوم  .مطالبات استفاده نموده اند 
مخاطرات و تھدیدھای سازماندھی از طریق  
شبکھ ھای مجازی، معلمان نشان دادند بھ سطحی  
از خالقیت و ابتکار رسیده اند کھ برای تحقق  
مطالبات خود با حضور تشکل ھا و بدون حضور  
تشکل ھا قادرند بدنھ فعال خود را در عرصھ  

برخی  حرکت  .  عینی جامعھ بسیج صنفی نمایند 
صنفی معلمان را محدود بھ افراد و تشکل خاصی  
می دانند این تحلیل غلط از آنجا ناشی می شود کھ  
گمان می کنند ھرکس کھ در موقعیت فراخوان  
قرار دارد در موقعیت رھبری و مدیریت مطالبات  

  ١٠ اما ھمانطور کھ معلمان در  .  نیز می باشد 
اسفند نشان دادند ھر تشکل صنفی کھ بخاطر  
معلمان حرکت نماید را یاری خواھند نمود و  
تشکل گریز نیستند و پرنسیب ھای کار جمعی را  

فروردین نیز نشان دادند    ٢٧ رعایت می کنند، در  
کھ اگر بنابر ھر دلیل تشکل ھا نخواھند یا نتوانند  
از موقعیت فراخوان خود استفاده نمایند معلمان  

نکتھ   .برای تحقق مطالبات خود پیشقدم خواھند شد 
جنبش نوپای معلمان بعنوان بخشی از  !  پایانی 

جنبش دموکراتیک مردم ایران راه طوالنی برای  
نیل بھ آموزش کیفی و برابر و رفع تبعیض از  
ساختار آموزش ایران دارد بی شک در این  
مرحلھ بخاطر بینواسازی گسترده معلمان در قالب  
سیاست ھای اقتصادی دولت قبل و ادامھ آن در  
دولت فعلی، اولویت اول معلمان مسئلھ دستمزد  

اولویتی کھ بر ساختار  .  عادالنھ و معیشت است 
آموزشی تاثیر مستقیم دارد اما این جنبش برای  
پیوند با بدنھ جامعھ ضروری است کھ مسائل  
. اساسی آموزش را در دستور کار خود قرار دھد 

حرکت بر مدار صنفی و آموزشی و پرھیز  از  
حاشیھ ھا نقطھ قوت جنبش بوده است کھ افق ھای  

حرکت  .  جدید پیش روی جنبش گشوده است 
فروردین برای کانون ھای    ٢٧ معلمان در روز  

صنفی نیز پیام در خوری داشتھ است، معلمان  
نشان دادند کھ برای کار جمعی و صنفی دارای  
پتانسیل باالیی ھستند حال نوبت تشکل ھای صنفی  
است کھ نشان دھند بھ چھ میزان توانمند ارایھ  
برنامھ راھبردی برای نیل بھ اھداف صنفی  

 معلم  -جعفر ابراھیمی  .ھستند 
 A-�D * ����ن�	د�ی �J& *ا���&ی

 :"$�N�ن ای	ان "ی�Wی

ھا    معلمان در پیگیری مطالبات صنفی از تشکل 
اند و در اینجا بھ نقش وایبر و تلگرام در    جلو زده 

اسماعیل  . سازماندھی اعتراض معلمان اشاره دارد 
عبدی در بخشی از سخنانش در گفتگو با ایلنا  
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 :میگوید 

ھای    انباشت مطالبات فرھنگیان مربوط بھ سال  "
  ٢ آموزش و پرورش از  .  نیست   ٩٤ یا    ٩٣ ،  ٩٢ 

دھھ پیش تاکنون مشکالت بسیار زیادی داشتھ  
است و این انباشت مطالبات آنقدر تاثیر گذار بوده  
کھ معلمان در پیگیری امور صنفی از  

: او ادامھ داده و میگوید  .اند   زده     ھایشان جلو   تشکل 
اسفند سال گذشتھ    ٣ بھمن و    ٢٩ در روزھای  

اعتراضاتی در کشور شکل گرفت کھ منشاء آن  
شکل گیری این  .  ھای صنفی معلمان نبودند   تشکل 

تجمعات اعتراضی بھ ھر دلیل کھ بود نشان داد  
بدنھ آموزش و پرورش از عملکرد مدیران این  

مشخص  :"او میگوید  ".است     وزارتخانھ ناراضی 
شد کھ معلمان با بحث و تبادل نظر در تعدادی از  

ھای اجتماعی نظیر وایبر و تلگرام تصمیم    شبکھ 
گرفتھ اند نسبت بھ وضع معیشتی خود اعتراض  

ھای نارضایتی    عبدی در تشریح ریشھ  ".کنند 
"معلمان از وضع موجود بیان کرد  بھ طور  : 

مشخص یک عده از مربیان پیش دبستانی از  
ھا پیش خواستار استخدام در وزارت آموزش    سال 

ھا را    و پرورش ھستند و مجلس نیز استخدام آن 
تصویب کرده است اما ھنگامی کھ آقای فانی سر  
کار آمد با استخدام این گروه از مربیان پیش  

: او ھمچنین میگوید  ".دبستانی مخالفت کرد 
در آزمون    ٨٩ معلمان پیمانی نیز در سال  "

  ٩٢ استخدامی شرکت کردند و قرار بود در سال  
ای    تبدیل وضعیت شوند اما آقای فانی در مصاحبھ 

تلویزیونی اعالم کرد این تبدیل وضعیت انجام  
ھای    نژاد تمام ردیف   شود چرا کھ دولت احمدی   نمی 

کرده است، یعنی در   «پیش خور »استخدامی را  
ھای نھم و دھم تعداد زیادی نیرو بھ صورت    دولت 
او ادامھ   ".اند   ای و بدون ضابطھ استخدام شده   قبیلھ 
در دولت دھم تعداد زیادی نیروی خدماتی  : "داد 

تحت عنوان آموزگار در آموزش و پرورش  
مشغول بھ کار شدند و این وضعیت مربیان پیش  

... دبستانی، معلمان پیمانی، معلمان حق التدریس و 
اند بھ    ھا منتظر استخدام رسمی بوده   را کھ سال 

دبیرکل کانون صنفی   ".شدت ناراضی کرده است 
معلمان ایران در عین حال با اشاره بھ تبعیض  
: حقوقی بین معلمان و سایر کارمندان دولت گفت 

ای سرانگشتی داشتھ باشیم متوجھ    اگر مقایسھ "
سال سابقھ کار    ٢٠ شویم دریافتی یک معلم با    می 
ھزار تومان کمتر است    ٣٠٠ میلیون و    ١ از  

میلیون و    ١ اگرچھ دریافتی او در فیش حقوق  
ھزار تومان ثبت شده باشد اما دریافتی سایر    ٥٠٠ 

کارمندان دولت تا سھ برابر این مبلغ گزارش شده  
او در ادامھ افزایش قیمت بیمھ طالیی و   ".است 

اوضاع معیشتی نابسامان فرھنگیان بازنشستھ را  
از دیگر دالیل تشدید اعتراضات صنفی معلمان  

عبدی با اشاره بھ   .ھای گذشتھ دانست   در ھفتھ 
کھ    ٨٥ برخورد امنیتی با اجتماع معلمان در سال  

ترین حرکت اعتراضی    بھ گفتھ خودش بزرگ 

پرونده  : "معلمان پس از انقالب بوده است، گفت 
بھ بعد وارد    ٨٥ ھای صنفی معلمان از سال    کانون 

با    ٨٧ معلمان یکبار دیگر در سال  .  فاز امنیتی شد 
تھدید بھ اعتصاب سراسری از دولت وقت  
خواستند قانون نظام پرداخت ھماھنگ را اجرا کند  

نژاد در پی این تھدید بھ اعتصاب    کھ آقای احمدی 
در شبکھ یک تلویزیون اعالم کرد این قانون را بھ  

قانون نظام  : "او ادامھ داد  ".کند   طور کامل اجرا می 
پرداخت ھماھنگ فاصلھ حقوق معلمان و سایر  

  ٢ این قانون در  .  کارمندان دولت را کاھش داد 
سال اول بھ خوبی اجرا شد اما پس از آن ھم در  
دولت دھم و ھم در دولت یازدھم نسبت بھ اجرای  

عبدی با اشاره بھ تجمع   .این قانون اھمال شد 
اسفند پارسال،    ١٠ سراسری معلمان در تاریخ  

ترین اعتراضات صنفی    این تجمع از مدنی :  گفت 
پس از انقالب بود کھ بھ دعوت کانون صنفی  

ھای صنفی پس    کانون .  معلمان ایران برگزار شد 
از برگزاری این تجمع تحت فشار قرار گرفتند و  
این تصور وجود داشت کھ اعتراضات معلمان  

شود اما    ھای صنفی سازماندھی می   توسط کانون 
ھای    تجمع سراسری دیروز نشان داد کھ کانون 

عبدی   .کنند   صنفی فقط از اعتراضات حمایت می 
با اشاره بھ اینکھ دولت و مجلس عنوان کرده اند  

اردیبھشت روز معلم خبر خوبی را بھ    ١٢ کھ در  
معلمان خواھند داد، گفت کھ کانون نیز تا آن زمان  
بھ این دو نھاد فرصت داده است کھ جواب  

این بخشی از گفتگو   .مطالبات معلمان را بدھد 
اما روشن است کھ خواست  .  عبدی با ایلنا است 

خواست  .  واقعی معلمان افزایش حقوق ھاست 
فوری انھا پر شدن فاصلھ حقوقھای نازلشان با  

شعار خط فقر سھ میلیون، حقوق ما  . خط فقر است 
یک میلیون کھ معلمان آنرا در تجمعات اعتراضی  
شان در پالکاردھای خود بدست گرفتھ بودند،  
بیانگر اعتراض آنھا بھ حقوقھای زیر خط فقر با  

عبدی میگوید کھ  . خواست افزایش فوری آن است 
ولی  .  طرح نظام ھماھنگ مدتی خوب اجرا شد 

حتی ھمان زمان نیز کھ اجرا شد حقوق معلمان  
مسالھ اصلی  .  ھمچنان زیر خط فقر بوده است 

پایان دادن بھ این فقر و فالکت و داشتن زندگی ای  
شایستھ برای معلمان ، کارگران و ھمھ بخش ھای  

  ١٢ و    ١١ معلمان روزھای  .  جامعھ است 
اردیبھشت را روزھای اعتراض خود اعالم کرده  

یک فاکتور مھم در سازمانیابی اعتراضات  .  اند 
سراسری معلمان، اطالع رسانی از طریق  
خطوط وایبر و استفاده از ابزار مدیای اجتماعی  

و این تجربھ  .  برای سازماندھی مبارزاتشان است 
آموزنده ای برای ھمھ کارگران و کل جامعھ  

 .است 
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کارگران فصلی خوزستان در  :  فروردین ٢٩ 
ای برای بزرگداشت روز کارگر فراخوان    بیانیھ 

دانیم کھ کارگران    ھمھ می :  دادند و از جملھ نوشتند 
ترین قشر و محرومترین و    در ایران فراموش شده 

عدالتی    ترین قشر ھستند کھ فقر و بی   سرکوب شده 
صورت قانونی اعمال    و ستم و سرکوب بھ 

ای شده کھ برخی از    شود  و شرایط بگونھ   می 
کارگران بھ ناچار کلیھ یا اعضای بدن خود را  
برای تأمین دارو و درمان یا مخارج اولیھ زندگی  

اند شرایطی کھ تحمل و ادامھ آن    بھ حراج گذاشتھ 
امکانپذیر نیست بھ ھمین خاطر ما از ھمھ  

خواھیم کھ روز جھانی    کارگران میھنمان می 
عدالتی و ستم و    کارگر را بھ روز فریاد علیھ بی 

تبعیض حاکم تبدیل کنیم، روز کارگر روز فریاد و  
اعتراض ماست وعده ما روز پنجشنبھ  

 . اردیبھشت جلوی استانداری خوزستان ١٠ 
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ماه از تجمع پرستاران در مقابل نھاد    ٤ در حالیکھ  
گذرد ھنوز ھیچ پاسخ مثبتی    ریاست جمھوری می 

از سوی مسولین در مورد تحقق مطالبات جامعھٔ  
جمعی از پرستاران    .پرستاری داده نشده است 

ای خطاب بھ    استان خراسان رضوی در نامھ 
رئیس جمھور، خواستار پیگیری مطالبات جامعھ  
پرستاری و پایان دادن بھ تبعیض در نظام  

امضاء   .پرداخت ھا بین پزشکان و پرستاران شدند 
کنندگان این نامھ کھ گروھھای مختلف کادر  

،  ١١٥ ھای پزشکی    درمان، پرستاران، فوریت 
تکنیسین اتاق عمل و بیھوشی ھستند آمده است، کھ  
اجرای تعرفھ گذاری نھ تنھا بار مالی برای دولت  
نخواھد داشت بلکھ بھ جھت قانونمند شدن   
پرداخت ھا ، منجر بھ تسریع در روند درمان  

  .ھا خواھد شد   نھایت کاھش ھزینھ     بیماران و در  

  ٩٣ آذر  ٢٣ گویند، پس از تجمع    پرستاران می 
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مقابل نھاد ریاست جمھوری، کھ کمیتھ پیگیری  
مطالبات پرستاری با نھاد ریاست جمھوری  
جلساتی را در جھت رفع مشکالت جامعھ  
پرستاری برگزار کرد ھنوزجوابی از سوی نھاد  

بخشی  .(ھا داده نشده است   ریاست جمھوری بھ آن 
 )از گرارش ایلنا 
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کارگران بھ شرایط برده وار قراردادھای موقت   
درآخرین گزارشی کھ    .کاری اعتراض دارند 

وزارت کار جمھوری اسالمی از وضعیت  
: اشتغال در سال گذشتھ منتشر کرده، آمده است 

درصد کل نیروھای شاغل دارای    ٩٣ بیش از  ”
شاغل  ١٠ از ھر .  قرارداد موقت و غیردائم ھستند 

وضعیت قراردادھای  . تنھا یکنفر قرارداد دائم دارد 
کاری آنقدر خراب است کھ بیشتر آنھا بھ صورت  

ماھھ منعقد می شوند و    ٩ ماھھ و    ٦ ماھھ،    ٣ 
بخش کمی ھستند کھ بھ صورت یکسالھ بھ امضا  
می رسند و این مسئلھ نشان دھنده نوعی بحران  
در بازار کار ایران و خروج بھ معنای واقعی از  

این   “.اجرای مفاد قانون کار در این بخش است 
گزارش بھ روشنی از شرایط برده وار کار در  

یک موضوع  .  محیط ھای کار حکایت دارد 
اعتراض کارگران لغو قراردادھای موقت و  

  ٩٤ در آغاز سال  .  خواست قراردادھای دائم است 
کارگران پتروشیمی تبریز با این خواست دست از  

 .کار کشیدند 
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روزنامھ شرق طی گزارشی از گران شدن مجدد  
در این گزارش آمده  .  نان از تیر ماه خبر میدھد 

گران و سخن از حذف      از وقتی نان :  شرق  :است 
ھا از تأمین قوت    یارانھ آن مطرح شد، نگرانی 

. پذیر، بھ میان آمد   ویژه قشر آسیب   غالب مردم، بھ 
درست زمانی کھ برخی از کارشناسان ھشدار  
دادند در برخی از مناطق محروم و حتی در  
جنوب پایتخت ایران، نان قسطی بھ فروش  

رسد، اقدام دولت در این زمینھ مردم را    می 
ھا پیرامون این    پس از سخن .  شدت شوکھ کرد   بھ 

از آذرماه  .  مسئلھ، پای عمل نیز بھ میان آمد 
سالگذشتھ، پس از دو سال، قیمت نان در سراسر  

درصد، بنابھ وضعیت ھر استان      ٣٠ تا    ٢٠ کشور  
درصد از    ٢٠ افزایش یافت و در کنار آن  

حال با گذشت  .  ھای کشور نیز آزادپز شدند   نانوایی 
حدود شش ماه از آن تاریخ، دوباره سخن از حذف  

ترتیب، رئیس    این   بھ .  یارانھ نان بھ میان آمده است 
ریزی برای حذف    اتاق اصناف ایران از برنامھ 

ازآنجاکھ  : یارانھ نان تا سھ ماه آینده خبر داد و گفت 
پذیر،    نان قوت غالب مردم، بھ ویژه قشر آسیب 

دنبال راھکاری ھستیم کھ با کمترین    است، بھ 
ای نزدیک حذف    آسیب، یارانھ نان را در آینده 

گران شدن نان شوک مصرفی دیگری بر   " .کنیم 

. زندگی بخش عظیمی از جامعھ وارد میکند 
گرانی نان ادامھ سیاست ریاضت اقتصادی  

" ھدمند کردن یارانھ ھا "حکومت و اجرای طرح  
افزایش قیمت برق، گاز و آب ھم در دستور  . است 
درصدی قیمت    ٥ خبرھا حکایت از افزایش  . است 

این گران شدن ھا طبعا بھ نان و برق   .برق است 
بلکھ متعاقب آن  .  و گاز و غیره خالصھ نمیشود 

قیمت دیگر کاالھای اساسی مردم نیز در ھمین  
مدت افزایش یافتھ و با صعود رشد قیمت ھا  

را    ٩٤ این درحالیست کھ دستمزد سال   .روبرویم 
دستمزدی کھ چند  .  ھزار تومان تعیین کردند   ٧١٢ 

برابر از خط فقر اعالم شده آمار رسمی دولتی  
کارگران بھ دستمزدھای زیر خط فقر  .  کمتر است 

ھمانطور کھ قیمت کاالھای دیگر  . اعتراض دارند 
اضافھ میشود باید قیمت نیروی کار و حقوق ھا  

پر شدن فاصلھ خط فقر و سطح  .  نیز افزایش یابد 
دستمزدھا و حقوقھا، خواست ھمھ کارگران،  

اعتراضات  .  معلمان، پرستاران و کل جامعھ است 
. گسترده ای بر سر این خواست در جریان است 
. گران شدن نان بر این اعتراضات شدت میدھد 

 .گران شدن نان را مردم نمی پذیرند 
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کارگران قطار شھری اھواز کھ تحت مسئولیت   
کنند    فعالیت می  «کیسون »شرکت پیمانکاری  

را سپری کردند کھ    ٩٤ درحالی تعطیالت نوروز  
ھای آذر، دی، بھمن و اسفند سال گذشتھ    حقوق ماه 

علی رغم وعدٔه کارفرما   .اند   را دریافت نکرده 
مبنی بر پرداخت مطالبات تا پایان اسفند سال  
گذشتھ در حال حاضر کھ بیست و ھفت روز از  

گذرد، ھنوز تکلیف چھار ماه    می ٩٤ فروردین ماه  
 .دستمزد معوقھ کارگران مشخص نیست 
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نفر از کارگران کھ پیش    ٢٥ اسامی  : فروردین  ٢٦ 
از این برای تعدیل و تعلیق در برد گیربکس  

 . سازی میانھ نصب شده بود از کار اخراج شدند 
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معاون برنامھ ریزی و اقتصادی  :  فروردین ٢٦ 
سازمان صنایع کوچک و شرکت شھرک ھای  

ھزارکارگر بدنبال  ١٢٠ :  صنعتی ایران گفت 
واحد صنعتی کوچک  ٢٠٠ تعطیلی شش ھزار و  

در شھرک ھا و نواحی صنعتی ایران بیکارشده  
درصد از واحدھای صنعتی  ٩١ تعطیلی   .اند 

کوچک را ناشی از کمبود نقدینگی، فقدان بازار  
فروش و وابستگی آنھا بھ تامین مواد اولیھ از  

وی تعداد واحدھای   .خارج کشور عنوان کرد 
صنعتی دارای پروانھ در شھرکھا و نواحی  

ھزار واحد اعالم  ٢٨ صنعتی ایران را افزون بر  
ھزار نفر در این واحدھا بھ    ٦٠٠ کرد کھ حدود  

 .کار مشغولند 
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شھر    رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائم 
ھزار نفر از    با اشاره بھ اینکھ در سال گذشتھ یک 

نفر از    ٦٠٠ :  بیمھ بیکاری استفاده کردند، گفت 
کارگرانی کھ بھ شکل قراردادی در واحدھای  

 .تولیدی مشغول بودند، اخراج شدند 
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دو کارگر تبعھ افغانستان در حال  :  فروردین   ٢٦ 
تخریب یک منزل قدیمی بودند کھ بھ یکباره  
ریزش آوار صورت می گیرد و یکی از کارگران  

سالھ تبعھ کشور    ٢٠ کارگر    .زیر آوار می ماند 
 .افغانستان جان خود را از دست داد 
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رییس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه  
  ١٩٠ در سال گذشتھ  :  اجتماعی ھرمزگان گفت 

مورد حوادث کارگاھی در سطح استان اتفاق افتاده  
  ٥٥ مورد معادل بیش از  ١٠٦ کھ از این تعداد  

 .درصد مربوط بھ بخش ساختمان بوده است 

ھا نشان دھنده وقوع    بررسی و تجزیھ و تحلیل 
حوادث ناگواری است کھ در نتیجھ رعایت نکردن  

ھای    مقررات ایمنی بھ ویژه در بخش فعالیت 
وی با اشاره بھ اینکھ در   .دھد   ساختمانی رخ می 

حادثھ اتفاق افتاده،    ١٠٦ بخش ساختمان از مجموع  
مورد منجر بھ مرگ شده است، ناآگاھی و    ١٣ 

آموزش ایمنی را عامل مھمی در بروز این  
ھای ایمنی،    آموزش :  حوادث عنوان و اضافھ کرد 

بھداشت کار و ارتقاء فرھنگ کار نقش مھمی در  
پیشگیری از وقوع حوادث کارگاھی و نجات جان  
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کارگران دارد کھ این موضوع در اولویت  
 .ھای بازرسان کار استان قرار دارد   برنامھ 

یe ��ر
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 .�	اo	  �دo! در  ی3 ��ر ��4! �

کارگر تعمیرکار ھنگام برای راه  :  فروردین ٢٧ 
اندازی پلھ برقی پل عابر پیاده میدان احمدآباد  

ھا را از جای    ابتدای خیابان بزرگمھر، یکی از پلھ 
رود اما در ھمین    خود خارج کرده و داخل آن می 

حین پلھ برقی شروع بھ کار کرد و این کارگر بین  
  .دھد   ھا گرفتار شده و جان خود را از دست می   پلھ 
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کارگران نورد لولھ   :اتحادیھ آزاد کارگران ایران 
صفا در اعتراض بھ عدم تحقق وعده ھای  
مدیریت در پرداخت مطالبات شان از صبح  
دیروز دست بھ اعتصاب زدند و امروز دومین  

بنا بر    .روز اعتصاب را پشت سر گذاشتند 
گزارشھای رسیده بھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران،  

با     فروردین ماه   ١٥ کارگران نورد لولھ صفا روز  
شروع اولین روز کاری بدلیل خلف وعده کارفرما  
نسبت بھ پرداخت عیدی و پاداش شان در پایان  

بدنبال این  .  سال گذشتھ، دست بھ اعتصاب زدند 
اعتصاب مدیریت کارخانھ با ھدف از موضوعیت  
انداختن اعتصاب کارگران اقدام بھ تعطیلی  

فروردین ماه کرد و بدنبال آن    ٢١ کارخانھ تا روز  
طی تماسی با کارگران، با اشاره بھ بازداشت  
کارفرما و مشکالت پیش آمده از این حیث و وعده  

فروردین ماه،    ٢٩ پرداخت مطالبات شان در روز  
در پی  .  از آنان خواست بر سر کارشان برگردند 

این وضعیت کارگران نورد لولھ صفا بر سر  
  ٢٩ کارھایشان بازگشتند اما با فرا رسیدن  

فروردین ماه از تحقق وعده کارفرما در پرداخت  
مطالبات کارگران خبری نشد و بھ ھمین دلیل آنان  
 .از صبح دیروز بار دیگر دست بھ اعتصاب زدند 

بنا بر این گزارش، صبح دیروز با شروع  
اعتصاب مجدد از سوی کارگران نورد لولھ صفا،  

مدیریت کارخانھ با منوط کردن پرداخت مطالبات  
کارگران بھ میزان تولید معینی از لولھ، از آنان  
خواست بر سر کارھایشان باز گردند اما کارگران  
اعتصابی با تاکید بر پرداخت فوری مطالبات خود  
حاضر بھ از سرگیری تولید نشدند و امروز نیز بھ  

 اعتصاب ادامھ دادند 
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فروردین    ٢٥ بنا بھ گزارش رسیده روز سھ شنبھ  
آرام  و فواد زندی دوفعال کارگری در شھر    ٩٤ 

ظھر با یورش ماموران لباس    ١٢ سنندج  ،ساعات  
شخصی بھ منزل مادری نامبردگان بازداشت و بھ  

تا لحظھ در   .مکان نامشخصی انتقال داده شدند 
یافت این خبر علت بازداشت این دو فعال کارگری  
مشخص نبوده و مادر نامبردگان از وضعیت  

کمیتھ ھماھنگی   . فرزندان خود بی خبر می باشد 
ضمن محکوم کردن دستگیری  این دو فعال  
کارگری خواستار آزادی این دو برادرو دیگر  

کمیتھ   . کارگران و فعالین کارگری در بند می باشد 
ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای  

 ٩٤  فروردین   ٢٥ کارگری  
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ھای    ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 
یدهللا صمدی فعال  !  شریف و آزاده 

انجمن صنفی کارگران خبازیھای     دبیر    کارگری 
سنندج و حومھ و ھمچنین عضو ھیئت اجرائی  
کمیتھ دفاع از فعالین کارگری مھاباد بھ ھمراه  

بازرس انجمن صنفی  )  عمر (  اقبال شبانی  
کارگران خبازیھای سنندج و حومھ کھ در آذر ماه  
سال گذشتھ بھ اتھام شرکت در تجمع روز حمایت  
از مقاومت مردم کوبانی در شھر سنندج بازداشت  

بازداشت با سپردن وثیقھ      شده بودند و بعد از مدتی 
تا ھنگام دادگاه آزاد شده بودند بعد از دادگاھی حکم  
زندان و شالق برای آنھا صادر شد ، این فعالین  
کارگری ضمن ردّ اتھام شرکت در این تجمع بھ  
این حکم اعتراض کرده بودند زیرا در آن روز و  
آن ساعت آنھا خود در جلسھ انجمن صنفی حاضر  
بودند و نھ در تجمع حمایتی روز کوبانی اما با این  

ضربھ شالق بھ آنھا    ٣٠ ماه زندان و    ٥ حال حکم  
سال حکم    ٥ ماه زندان تعزیری بھ    ٥ ابالغ شد کھ  

ضربھ شالق ھمچنان بھ    ٣٠ تعلیق تبدیل شد و  
این اولین بار نیست کھ ھمچین   . جای خود باقیست 
و ضدّ کارگری برای کارگران      احکام ضدّ انسانی 

و فعالین کارگری در ایران صادر میشود ، در  
از فعالین کارگری عضو     نیز چند تن   ١٣٨٧ سال  

ھای    برای کمک بھ ایجاد تشکل     کمیتھ ھماھنگی 
کارگری در شھر سنندج حکم زندان و شالق  

برای آنھا صادر و اجرا شد و ھمین چندی پیش ھم  
چند تن از کارگران معدن چادرملو ھم حکم زندان  

این کارگران و فعالین      و شالق گرفتند کھ ھمگی 
کارگری فقط و فقط بھ خاطر دفاع از حقوق خود  

ھای خود دادگاھی شدند و ھمچین    ای   و ھم طبقھ 
احکام قرون وسطایی از سوی حاکمان سرمایھ  

کمیتھ دفاع از فعالین   .برای آنھا صادر شده است 
کارگری مھاباد ضمن محکومیت این حکم ضدّ  

و ضدّ کارگری از ھمھ دلسوزان و      انسانی 
خواھد کھ    مدافعان طبقھ کارگر و زحمتکش می 

نسبت بھ احضار ، تھدید ، بازداشت و شکنجھ  
فعالین کارگری و کارگان زندانی سکوت نکرده و  
بھ ھر شیوه ممکن کھ میتوانند اعتراض خود را  
نشان دھند زیرا شالقی کھ بر تن این کارگران و  
فعالین کارگری فرود میاید شالقی است کھ از  
سوی حاکمان سرمایھ بر تن طبقھ کارگر ایران  

 کمیتھ دفاع از فعالین کارگری مھاباد  .فرود میاید 
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بھ گزارش رسیده  
  ٢٩ روز شنبھ  

فروردین نیروھای  
لباس شخصی در  
شھر سنندج حامد  
محمودی نژاد فعال  
كارگری و عضو  
كمیتھ ھماھنگی را  
بھ شكل وحشیانھ ای  
مورد ضرب و شتم  

بر اساس گفتھ ی   .قرار داده و بازداشت نمودند 
شاھدان عینی ماموران لباس شخصی این فعال  
كارگری را كھ برای خرید نان از منزل خارج  
شده بود كمی باالتر از خانھ اش محاصره كرده و  
چند نفری بھ او حملھ كرده و حامد را در زیر  

 .ضربات مشت و لگد بھ شدت مصدوم می نمایند 

الزم بھ یادآوری می باشد كھ نامبرده بعد از یك ماه  
كار طاقت فرسای جوشكاری اسكلت ساختمان در  
شھر ھمدان برای دو روز استحراحت و سركشی  
بھ خانواده اش بھ سنندج آمده بود كھ توسط  

كمیتھ ی ھماھنگی   .مامورین بازداشت گردید 
برای كمك بھ ایجاد تشكل ھای كارگری، ضمن  
محكوم كردن بازداشت و ضرب و شتم حامد  
محمودی نژاد، خواھان آزادی فوری و بی قید  
شرط این فعال كارگری و سایر كارگران و  

كمیتھ ی ھماھنگی برای   .باشد     زندانیان سیاسی می 
فروردین    ٣٠ كمك بھ ایجاد تشكل ھای كارگری 

 ١٣٩٤ 
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ریبوار عبداللھی فعال کارگری کھ در دادگاه اولیھ  
توسط قاضی سعیدی بھ یک سال  )  شعبھ یک (

حبس تعزیری محکوم شده بود روز یکشنبھ  
جھت اجرای حکم بھ    ٩٤ فروردین    ٢٢ مورخ  
احضار و از آنجا بھ زندان مرکزی    ٤ شعبھ  

الزم بھ یاد آوری است کھ   .سنندج منتقل شد 
ریبوار در این مدت بھ حکم صادره معترض بوده  
و در دادگاه تجدید نظر استان کردستان بررسی و  
دوباره حکم یک سال زندان برای نامبرده ابقاء  

نامبرده کارگر ساختمانی و دارای یک  .  گرددید 
کمیتھ ی ھماھنگی برای   .ماھھ می باشد   ٦ فرزند  

کمک بھ ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم  
کردن حکم ریبوار عبداللھی خواستار آزادی  
فوری و بی قید وشرط نامبرده و تمامی کارگران  
، فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند می  

کمیتھ ی ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد   .باشد 
 ١٣٩٤ فروردین    ٢٦ تشکل ھای کارگری  
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رفیق کارگر حسین نعمتی دبیربھ یاد ماندنی انجمن  
ھمبستگی شوراھا و سندیکاھای زحمتکشان  

حسین نعمتی از زمره  .  بدرود حیات گفت 
کادرھای شورای متحده زحمتکشان ایران بود کھ  

بھ زندان    ٢ ٣٣ ١ بعد از کودتای کارگرستیز سال  
رفت و پس از آزادی در جنبش سندیکایی پس از  
کودتا نقش موثری در سازماندھی کارگران  

او بنیان گذار سندیکای کارکنان  .  ساختمانی داشت 
حسین  .  شرکت ھای ساختمانی در دھھ چھل بود 

نعمتی پس از انقالب بھمن با ھمکاری ولی الھ  
مظاھری و باقری و سندیکاھای کارگری کفاش و  
بافنده سوزنی، خیاط وسندیکای کارگران حفاری  
وخطوط و لولھ شرکت نفت ، انجمن ھمبستگی  
شوراھا و سندیکاھای زحمتکشان تھران و حومھ  

از  .  سندیکا بنیان گذاری کند   ٧٠ را با بیش از  
شاھکارھای انجمن ھمبستگی مخالفت با قانون  
کار توکلی و بھ شکست کشانده تفکری بود کھ  
کارگر را در زمره حیوانات و اشیا می دید و  

حسین نعمتی از   .برایش قانون اجاره می نوشت 
میان ما رفت ولی خدماتش بھ جنبش کارگری  

سندیکای کارگران   .ایران ماندنی است 
 ٩٤ ٣ ١ / ١ / ٢٥  –فلزکارمکانیک  
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بھ گزارش سازمان ملل آمار تلفات غیرنظامیانی  
کھ در درگیری ھا میان ارتش افغانستان با طالبان  
جان خود را از دست می دھند، در سھ ماه اول  

 .درصد افزایش یافتھ است   ٨ سال جاری میالدی  

سال گذشتھ میالدی  "  رویترز "بھ گزارش  
مرگبارترین سال از زمان آغاز اقدام سازمان ملل  
در ثبت تلفات غیرنظامیان افغانستانی در نبردھای  

بر  .  بھ شمار می رود   ٢٠٠٩ از سال این کشور  
بیش از ده ھزار    ٢٠١٤ اساس این آمار، در سال  

 .غیرنظامی در این کشور کشتھ یا زخمی شدند 
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در شرق      بیش از یکصد دانش آموز یک مدرسھ 
والیت ھرات افغانستان بھ دلیل مسمومیت غذایی  

یک مقام بیمارستانی روز    .راھی بیمارستان شدند 
آوریل گفت بیش از یکصد دانش آموز    ١١ شنبھ  

در شرق والیت ھرات در افغانستان      یک مدرسھ 
بھ دلیل مسمومیت غذایی در بیمارستان بستری  

براساس گزارش خبرگزاری    .اند   شده 
،  "رفیق شیرزی "آسوشیتدپرس بھ نقل از  

ای ھرات، این دانش    در بیمارستان منطقھ  پزشک 
سال و ھمگی    ١٢ تا    ٧ ی سنی بین    آموزان در رده 

 .ی فتح در شھر ھرات ھستند   محصل مدرسھ 
شیرزی بدون بیان علت بروز این حادثھ، حال  

 .ی این دانش آموزان را مساعد ارزیابی کرد   ھمھ 
، سخنگوی فرماندھی پلیس  "عبدالرئوف احمدی "

والیت ھرات نیز گفت تعداد دانش آموزان مسموم  
وی خوردن شورنخود فاسد    .نفر است   ١٢ تنھا  

شده را علت مسمومیت این دانش آموزان دانست  
. و افزود پلیس درحال بررس این حادثھ است 
 .شورنخود از تنقالت سنتی کشور افغانستان است 

ھای ناشی از    ھای غذایی و بیماری   مسمومیت 
ھا سال    آلودگی آب در کشور افغانستان کھ ده 

جنگ داخلی را تجربھ کرده است بسیار شایع  
 .است 
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بھ گزارش خبرگزاری فرانسھ، صدھا ھزار  
دیلما روسف، برو  "معترض برزیلی با شعارھای  

علیھ دولت دیلما روسف،  "  دولت مفسد "بیرون 
رئیس جمھوری برزیل دست بھ راھپیمایی  
اعتراضی زدند و خواستار برکناری وی و پایان  

پلیس     .بخشیدن بھ معافیت در مجازات فساد شدند 
برزیل تعداد شرکت کنندگان در این راھپیمایی را  

شھر اعالم کرد در    ١٩٥ تن در  ھزار    ٦٨٢ 
میلیون    ١.٥ حالیکھ سازمان دھندگان این تعداد را  

ھمچنین نیمی از این جمعیت  .  کرده اند نفر اعالم  
 .در سائوپائولو دست بھ راھپیمایی اعتراضی زدند 

معترضان عالوه بر فساد گسترده و اختالس در  
غول نفتی پترو براس، نارضایتی خود را بابت  

ھای    ھا و ھزینھ   افزایش تورم و صورتحساب 
محبوبیت رئیس   .  مربوط بھ خدمات اعالم کردند 

درصد رسیده و    ٢٠ جمھوری برزیل بھ پایین  
علت آن فساد مالی پترو براس و رکود اقتصادی  

روسف قول داده کھ از  .  در کشور است 
 .ھای خدمات رفاھی حمایت کند   برنامھ 
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یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان  
گوید گروه بوکوحرام، کھ مخالف تحصیل    ملل، می 

است، تاکنون ھشت ھزار کودک      بھ شیوه غربی 
خود دور کرده      را ربوده و از خانھ و خانواده 

این سازمان می افزاید تعداد کودکان پناھنده  .  است 
در نیجریھ، در یک سال گذشتھ دو برابر شده  

سال گذشتھ در حملھ شبھ نظامیان اسالمگرا  . است 
بھ یک مدرسھ شبانھ روزی در شمال شرقی  

ربوده  دانش آموز دختر    ٣٠٠ نیجریھ، نزدیک بھ  
گوید کودکانی کھ    گزارش یونیسف می .  شدند 

تجربھ اسارت در دست گروه بوکوحرام را دارند  
ھایشان مردان مسلح، تابوت و    در نقاشی 

خودروھای در حال انفجار را بھ تصویر می  
کودکانی کھ از سوی بوکوحرام ربوده  .  کشند 
در معرض انواع خشونت از  "شوند اغلب    می 

رحمانھ قرار    ھای بی   جملھ خشونت جنسی و قتل 
شوند تن بھ ازدواج با    گیرند و مجبور می   می 
یکی از پر سر و صداترین این  ."  ربایان بدھند   آدم 

آدم ربایی ھا یک سال قبل روی داد و طی آن  
. دختر از شھر چیبوک ربوده شدند   ٢١٩ بیش از  

ابوبکر شیکاو، رھبر بوکو حرام پس از آن آدم  
این دختران بھ جای مدرسھ  "ربایی گفتھ بود کھ  

خدا  : "او افزوده بود ." رفتن باید ازدواج می کردند 
بھ من دستور داده آنھا را بفروشم، آنھا اموال خدا  

." ھستند و من دستورات او را اجرا می کنم 
گوید از کودکان بھ عنوان    گزارش یونیسف می 
بنا بر این گزارش،  .  شود   اسلحھ ھم استفاده می 

آنھا ناچارند ھمراه با گروه بجنگند و گاھی از آنھا  "
و وادار بھ  "  شود   بھ عنوان بمب انسانی استفاده می 

بر اساس این گزارش،  . شوند   عملیات انتحاری می 
اند از    آموزانی کھ مدرسھ را ترک کرده   تعداد دانش 

میلیون و    ١٠ بھ    ٢٠٠٧ میلیون نفر در سال    ٨ 
بھ  .  پانصد ھزار نفر در سال جاری رسیده است 

این ترتیب نیجریھ، نسبت بھ سایر کشورھای  
آموزانی را دارد کھ    جھان، بیشترین تعداد دانش 

صندوق حمایت از کودکان  . اند   ترک تحصیل کرده 
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گرای بوکوحرام    گوید گروه اسالم   سازمان ملل می 
و      مدرسھ را نابود کرده   ٣٠٠ تاکنون بیشتر از  

معنای  . است   معلم ر کشتھ   ١٩٦ آموز و    دانش   ٣١٤ 
آموزش بھ سبک  "نام این گروه این است کھ  

آنھا ابتدا برای ممنوعیت  ."  غربی حرام است 
آموزش غربی تالش می کردند اما اکنون سودای  

 . تشکیل حکومت اسالمی را دارند 
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کارگران  )  فروردین   ٢٢ (آوریل    ١١ روز شنبھ  
یک شرکت ساختمان سازی در شھر راس الخیمھ  

سقوط یک کارگر      در پی .  دست بھ شورش زدند 
از داربست یک ساختمان در حال ساخت و مرگ  
بالفاصلھ وی، کارگران با متھم کردن کارفرمایان  

، دست بھ شورش زدند و    بھ نبود امکانات ایمنی 
خودرو شرکت، دفتر کار، موتور خانھ برق    ١٧ 

. و کامیون حامل نفت شرکت را بھ آتش کشیدند 
    پلیس با بیشرمی، مرگ این کارگر را خودکشی 
خوانده و کارگران را بھ آرامش دعوت کرده  

پلیس راس الخیمھ، برای متفرق کردن،  .  است 
خود را     سرکوب و بازداشت کارگران، ھمکاران 

پلیس  . ھای دبی و شارجھ فرا خوانده است   از شھر 
ھای ضدّ و نقیض    از مردم خواستھ است کھ اخبار 

ھای اجتماعی پخش نکنند چون بھ وجھھ    از شبکھ 
ھنوز از تعداد  .  کند   این کشور صدمھ وارد می 

بھ      بازداشت شدگان خبری منتشر نشده، ولی 
تعداد  .  زیاد تعداد زیادی بازداشت شده اند   احتمال 

 .ھا نفر گزارش شده است   کارگران معترض صد 
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  ١٤ گروھی از فعاالن آمریکایی روز سھ شنبھ 
در اعتراض بھ  )  فروردین   ٢٥ (آوریل  

برخوردھای خشونت آمیز پلیس این کشور با  ’
بھ تظاھرات  دست  رنگین پوستان، در نیویورک  

آنچھ این فعاالن را در نشان دادن  .  زدند 
  اعتراضاتشان مصمم تر کرده کشتھ شدن والتر 

آوریل در    ٤ اسکات، سیاھپوست غیرمسلحی در  
صحنھ کشتھ شدن این  .  کارولینای جنوبی است 

سیاھپوست غیر مسلح توسط عابری و با تلفن  
در این ویدئو پلیس  .  ھمراه ثبت و ضبط شده است 

سفیدپوست آقای اسکات را از پشت ھدف می  
یکی  .  گیرد و با شلیک چندین گولھ او را می کشد 

"از معترضان در نیویورک گفت  تنھا خواستھ  : 
من متوقف شدن خشونت پلیس علیھ التین تبارھا  

درصد از    ٩٩ و سیاھپوستان است، چرا کھ  
خشونت پلیس در بوشویک، شرق نیویورک،  
ھارلم و جاھای دیگر علیھ اسپانیاردھا و  

این قابل قبول نیست، چرا باید  .  سیاھپوستان است 
در تظاھرات روز  . "  با ما این گونھ بد رفتار شود 

برخی از آنھا    سھ شنبھ اعتراضات جوانانی کھ 

دانش آموزان دبیرستانی بودند، باعث ایجاد  
ترافیک در بروکلین بریج نیویورک و بازداشت  

کشتھ شدن چندین سیاھپوست  .  چند نفر از آنان شد 
بدست پلیس آمریکا در سال گذشتھ اعتراضات  
گسترده ای را از جملھ در ایالت میسوری بدنبال  

 .داشت 
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ھزاران تن از کارگران رستوران ھای فست فود  
  ١٦ در ایاالت متحده آمریکا روز چھار شنبھ  

در اعتراض بھ  )  فروردین   ٢٦ (آوریل  
در  .   دستمزدھای خود دست بھ اعتراض زدند 

نیویورک این تظاھرات با تجمع در برابر چند  
شعبھ پرمشتری این رستوران ھا برپا شد و دست  
کم یک رستوران مک دونالد بھ دلیل این تجمع  

یکی از معترضان می  .  برای ساعاتی تعطیل شد 
دالر مبارزه می کنیم و داشتن    ١٥ ما برای  : "گوید 

دالر حداقل دستمزد    ١٥ ما برای  .  یک اتحادیھ 
مبارزه می کنیم چراکھ احساس می کنیم بھ آن نیاز  

ما برای اتحادیھ می  .  داریم و نیازی انسانی است 
جنگیم زیرا بدون آن ایستادن برای اجرای قوانینی  

." کھ شرکت ھا آن را نادیده می گیرند سخت است 
اعتراض کارگران مغازه ھای فست فود در  

شھر این کشور گسترده    ٢٣٠ آمریکا در بیش از  
شده است و بخش ھای کارگری فرودگاه ھا، مھد  
کودک ھا و نیز بخش آموزش نیز بھ آنھا پیوستھ  

برگزار کنندگان تظاھرات می گویند بین ده  .  اند 
ھزار نفر در تظاھرات نیویورک    ١٥ ھزار تا  

ھا در    حال حاضر دستمز   در .  حضور داشتند 
  ٧.٢٥ آمریکا بر طبق قانون فدرال این کشور  

گویند    کارگران می     دالر در ساعت است ولی 
دالر در ساعت باشد    ١٥ دستمزدشان باید حدا اقل  
این  .  ھای زندگی بر بیایند   تا بتوانند از پس ھزینھ 

معروف  "  دالر   ١٥ کمپین مبارزه برای  "کمپین بھ  
 .شده است 
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جنایتکاران اسالمی داعش ویدئویی را منتشر     
کردند کھ در آن شھر باستانی نمرود عراق را با  

این  .  بولدوزر و مواد منفجره نابود می کنند 
تصاویر در ماه مارس گرفتھ شده اما بھ تازگی  

قدمت شھر نمرود، شھری در    .انتشار یافتھ است 
پیش از    ١٣ کنار دجلھ و نزدیکی موصل بھ قرن  

داعش پیکره ھا و مجسمھ ھایی    .میالد می رسد 
را کھ نمادی از تاریخ عراق و بین النھرین ھستند،  
بھ سان بت و بت پرستی می داند و از این روی  
. شکستن و نابودی آنھا را عین ثواب می شناسد 

یونسکو، باستان شناسان، تاریخ دانان، تخریب  
نمرود را بھ مثابھ زودن تاریخ عراق و    شھر 

 .جنایت جنگی می دانند 
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گروه بانکی اچ اس بی سی، نھاد اداره کننده    
بانکھای بریتانیایی اچ اس بی سی توسط دستگاه  
قضایی فرانسھ رسما بھ معاونت در تقلب مالیاتی  

مقامات دادسرای پاریس ادعا  . و پولشویی متھم شد 
  ٢ دارند شعبھ سوییس این گروه بانکی مبلغ  

میلیون یورو تقلب مالیاتی و    ٢٠٠ میلیارد و  
معاونت این نھاد در ارتکاب  . پولشویی کرده است 

جرایم مذکور از طرق عدم نظارت و کنترل بر  
 .روی شعبھ سوییس خود مطرح شده است 

براساس گزارشھا گروه بانکی اچ اس بی سی  
نسبت بھ این تصمیم دادگستری فرانسھ تجدیدنظر  

 .خواھی خواھد کرد 
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در سالگرد ربوده شدن دختران دانش آموز نیجریھ  
ای توسط جنایتکارن اسالمی بوکوحرام، صدھا  
تن در خیابان ھای ابوجا پایتخت نیجریھ تظاھرات  

تظاھرکنندگان خواستار افزایش تالش ھای  . کردند 
  حدود .  دولت برای بازگرداندن این دختران شدند 

سیصد دانش آموز دختر سال گذشتھ در شھر  
دھھا  .  چیبوک در شمال شرق نیجریھ ربوده شدند 

تن ھنوز    ٢١٩ تن از آنان موفق بھ فرار شدند، اما  
 .در چنگ جنایتکارن اسالمی بوکوحرام ھستند 

دا ��- 
دانشجویان  "  خبرگزاری فرانسھ "بھ گزارش    

معترض بھ سیاست ھای ریاضتی دولت کانادا بھ  
تظاھرات و اعتراضات خود ھمچنان ادامھ می  

شماری از دانشجویان سال سوم دانشگاه  .  دھند 
در کانادا در اعتراض بھ سیاست ھای  "  کبک "

ریاضتی در حوزه آموزش و پرورش از ھفتھ ھا  
قبل تظاھرات خود را آغاز کرده اند و تصمیم  

دانشجویان  .  دارند بھ این اعتراضات ادامھ دھند 
ھمچنین بھ قانون منع اعتراض بھ قوانین این  

 .کشور نیز معترض ھستند 
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