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 ��ر��ان از ��� �� »ای���« �ارش، ای	 از دی��ی
� ��ر��ان": ���ت � ی�� ��� ی�زدھ% دو#" 
 ��ر/��� ���ر در �. �)-(�� ھ� آن +*()'�ن 

1'��اری ھ0)	 در �� دی��ی �*)�� 3�ە، 
�� 78% دی ان 6�ا#" اداری  »�5وە« �43 
 »زا��س / ;د« ی ��ر���1 ��ر��ان ا�1اج ا�78م

 �� را ا�1ا@� ��ر��ان 1*% �?�#<" ��ده و �� ای	 ا5�ام
 / ;د ��ر��ان ا�1اج �� اB" ذ�� ���5
� ھ�ی ھ)Cت��)Bف �8 �� رE(1از �� ا 

� 3 رای« �*��� ��0یF(��G H و 5 �8
 !� د ��/(� ا��Iم

ارش در اردی'4*" ٢٩ روز در 1'��اری،� 
��0� ��ر��ان از G H3	 ا�1اج(+ �� � 
 ی روزە ٢٢ ا�O)6ب +�ی�ن از +M اھ از �43ی

  .��3" داد

 ����� ����ر��ان زی� !�ر  ���ی
! 
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

 

دی��ی 5-0" در
���O)63" ا � :

 �B .� �4�Gوه در
  ."ا�� ��/(. �5ار

دی��ی �ارش �� ���
M(ر ی ادارە ری�� 

� �� رد�'�ا�78م 
�?�#<" ��ده و �� ای	 ا5�ام

���5. اB" ا��)?(�
ھ)Cت QB G زا��س

�8 5� 1�B(�ر #�Sظ
�ا��Iم اB" »��ر #�6

1'��اری، ھ0)	 ھ% ��ز و
ا�1اج از 1'� دی��ی،

�43ی �U5ر ی +�وژە
��3" داد ای	 ��ر��ان

 ����� ����ر��ان زی� !�ر  ���ی
!'&�اھ$� ر��

�Yا��ات در �0X ل ط ر �. �. �� 
 F��@ ه �6 ان �. ��ر��ان��0ی�� 
  .ا�� 3�ه �Z5ی� ��1 رد 

 در ،)ای���( ای�ان ��ر 1'��اری اردی'4*"
 � رد و # #�« ��ر��ان ی روزە ٢٩

 از G	 دو �Bوە دادB(�ن اردی'4*"،
،�)X�] داد�-(�ی �� را 	�43 ای 

�� آ��ن 1 اB(�ر�XG �� �� 3�ە ��ر/�

 �� دو ��ر�� ای	 ا�Z8ر از �G 5'� روز
 �)(���. ��م آن در ای	 �ارش (��4د ا

 را G #)�ی وا8� ای	 ��ر��ان از دی��ی
 ٢۶ روز در 4G�ی�ات، ای	 �� E6وە

� ا�SGدی�« ا�Z6ی زادە، از ا8-��
�Gر *� ��ر��ان در ا�O)6ب اش 

� ران�� �)(��  .� د 3�ە ��زدا3" ا

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

 

 

 ھ��� ����� �

 ����� ����ر��ان زی� !�ر  ���ی

  *�دق ��ر

�. [<� � رد و # #. ��ر�� دو
����ت و ��ر/���� ��S� از 
� ا�(?�ب� �. 4G�ی� 3 ��، 

اردی'4*" ٣٠ �ارش �� ���
�٢٩ ا�O)6ب ی�/(	 +�ی�ن +
اردی'4*"، ٢٩ روز در »[<�

�، وا8� ای	 ��0ی����ن)X�]
1 اB(�ر 4G�ی�، از +M و ا�Z8ر
"Bا . 

ارش، ھ0)	 �� ���� aروز ی
 aداد�-(�ی، ی �)(����4د ا

"Bه ا��دی��ی ، XG�اد)�)�
E6وە. اB" ��دە ا�Z8ر

ا8-��� �3+ ر اردی'4*"،
� ��H �. �1ط� »آزاد��رانGر *�

� ران  �B GQBوە، � رد و # #���
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��X�� و در ادا�.، �. ��� از ������B ی": � 3" + ر�(� �@ 
� ھار��� G b8 	7-� ی ��ر��ان، روی. 
"Bا .� QB G ه��)Bد ��)	 ��ای ا@�ای�G 

��ی.�B ذ�?Gه ا�3 "Bا ". 

 B�(B" ��ر زی� �� ای�ان ��ر�� ی ط'�� 
"� d� �c�Gی-% ����� در �� و ر/" 1 اھ� 78 

 . �*-" 1 اھ� آرام وط�� ھ�ی

b�SG �� ���5اری و �B�ی�7ی� �8 ق ��
�B�Bء �� ا@ a>رزە ;ی��'� �8 ق ��ای 

،"Bاوم ا�G �در ��ر�� ی ط'�� و ی�/" 1 اھ 	ای 
� �i #)'�ا#)-% �� @���X �5طh ا��gی" +*()'��

 ��ر�� ی ط'�� ی ا��ازە �� �) را ھ� آن ��0ت
 . 3� 1 اھ� ��1 ردار ا��ازد،

� � ی� �� ا�� ��ط� OG ر ای	� �c�Gی-% G ا��� 
��ی�داری ای�ەآل ��ر��ی�B %��8 �� ر *� 

�(0SG ،���� �)4� "Bا 	از را 1)�ل ای �B �� در 
 �� را آن �X'Gت و ��ر��ان �B�ی�7ی� �8 ق 

  . �Yjی���

� �*�ن آ�73را ھ% #)'�ا#)-%� ���ی �� دھ� 
 و ��U#'�ت از ھ�ی� �?Y+ Hی�ش ��ی ن ا��ی*�

 ا�k در ا#'(� �� اB" �6دی ��دم ا�O)5دی 
�]�8 "Bەا�3 .  

 (� �G ود�زی�دی 8 	('� ھ0)	 
 . اB" #)'�ا#)-% 

M+)�ی ��ز� 	ای "Bھ� آورد د �� QB G 
� ��دە �#� �� 3 د، �� �� ��ز�*" ی 
ی ای	 و. اB �)*(� "B د (c "-(� �� 

  .��ھ� آن �� G	 @�4ن @�ی

�)X@�4 �� ر�G ا#)-% ��� دی�'(# i� �� �)8 
  .� د 1 اھ�
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

��7ر�3ن ��ا@�Xت ����ن      �� 
،� 6�م �� ا6(�اض در دو#(

���ە �4cر ط �)3Y� درت�'� 
ار3� و در� ���*�در ھ0)	  

 ا�1اج از ید ��/b در ��ر��ی
��4ی .� "'-� .� Q�3ای "?B 
 FB��� 1'� � د�� �X(�ض 

 G #)�ی، وا8� ھ� دە از دی�� 
 و ا6(���Oت در ��3" د#)� 

� ��4دھ�ی)(�� ��ر از دو#(� و ا
 �0��S� ھ�ی �)�اد��ە SG ی� 

��ت��� � ی  روی� ��ر/���ی� و دو#(
 ا�� �0O% و ��/(�ا�� در+)H ��ر��ان

� �3ن� �5 �8 b�U���  را 

 [�ای 8(� دی�� �� ا/(�دە 
 ھ� آن و ھ% درآوردە را رژی%(� �� 
� O1 ص �.-��� و دو#" �� ز

�G��/ا G �� 3 رای در �#�6 
 @6�0" ای	 �-F و ��ر و ز���

"Bا .  

�. . دار�� و@ د �-)�ری ذ�� 
 @�M ای	 از �Gزە ی دو �0 ��

� دو#" +�ھ) �� ا6(�اض در �Gز�
Hای 3 رای در �-7	 b8 ا/

� و 8)�ری�X��� �����B ،دو + ر 
�7*G ھ�ی "� 78 �)1�B د ی�د�� 

��*���، �)H و �% ز��� 	0d 
 �� ��ر��ان ا6(�0دی �� �� دو#"،

 وا��H دو ای	 �� ارG'�ط در �� 
 @�ی�ن در 1 د �. 8)�ری 

 Z8 ر ��ر #�6� 3 رای @�-�ت
 ٢٠ ا/ایH ی �O �. ا�Eغ از 

 در ا6(�0دی �� ای�Iد ��p6 ��ر��ان
. اB" 3�ه ی�زدھ% دو#" �. 

.X� +�واqd: �<" ��ر�� ی @�
H�� � ا�Eغ از 1 د ��ر/���ی

� 1 دداری� ���."  

��X�و در ادا�.، �. ��� از ��
ھار ٢٠ ا/ایH از

اB" ای @��'�ارا�.
h/�����ی. [�8'�ن �B

 ا�� و[r، ای	 ��
��" �i #)'�ا# 78

ھ�ی �i #)'�ال ��ر��ی

�'�رزات �G b�SG
� ھ�ی آزادیB�Bا

�ا�B ،"B�ی�7ی
� از �'�رزە��'()*+

��0ت و 8)�ت ا�O)5دی
�?�ط�ە �� ��ا��ازد، 

ای	 �� �� ھ�ی� آن
��ر��ی d� ��-�واG)% و
0)� @���X �� راSG

 آن @�ی �� و ����
�Yjی��� ��0ل و �0Gم ط ر

#)'�ا#)-% 1 د ��IG)�ت
�� ���G 	ی*� ای�ا�

 -ا@(6�0� �8 ق
��دم �'�رزات �]�8

 ر/�ە ھ�ی دو#"
F�6 � ھ�ی �*)�

��ز+M ��ای �XGض
 +)H ھ� �i #)'�ال

�-F ��ای ��45ا
@�ی ھ)s در �*�ی"

 �I()� ی 	(�c �)X@ر
1 اھ� #)'�ا#)-% 1 د

 

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

  M+ ر��ان�� 	از ای �� �I()� 
�-i #)	 و ��3" ��ی�ان ،�دو#(
0د دری�/")B�3ن �8 ق و د �ط

و در. � د�� ��دە ا�O)6ب ��
"Bه ا��1'��اری آ :"h���� 

��4ی آ��د �4�ی �X�ن ��ر�� ١٣
0د دری�/" 6�م و ��ر)Bد 

��  ".دھ�� 

��ر�� ھ� [� �) ھ� ای	 از 5'�
���X��، و G���1  ً�/�] �� 

� ا6(�ا�dت>�] QB G �4دھ�ی�
 ��ای آ��ن از G	 ھ� دە و ا�1اج
  .3�ەا�� ��vم

� واh5 در���ت �<" G ان ���
»���ر��ان 5'�ل در را »�c�Gی-(
�3ن ا����7ت �0Gم از اB(<�دە ��

 . ���� 0SG)� ��ر��ان

 �)�ون +�دە از ��cن روی� ای	
رژی% �� وا�-(� ��ر��ی ��6[�
-� ��� ن  ����4ھ�ی و ا�73ل

�(S�ا�� ��ر/���ی�ن �� زی� 8(G��/ا G
� دادەا�� ا��Iم ھ� آن �� ��ر�ز��� 
� �-�د �) را�اB" آوردە در - ���� 

 ���5 �0 ��ھ�ی � رد ای	 در
��gل �6 ان ��دو �G �� �� 0 ان 

Hداد ا�3رت ھ� وا�� �� �� ��Gز�
ا/ایG H ا/b ا@�ای از ��ر/���ی�ن و

�8)�ری QB G �d�(�6 ��ر #�6
G*�7 ��3س �B ا�Z6ی از �<�
ز���� �� ����4 ای	 �� دو ھ� ��

�(��G �� "(ھ�� �دو#"، ��ر/���ی
  .�0 دەا�� اذھ�ن دو#"

 @�ا����ای 1'�ھ�ی در »ای���«
�*)�� �d�(�6": � 3" ��د 
Hاید ا/�@�-�ت در ٩۴ �Bل 
 دو#" 1 دداری: ا/ود دا3"

� ھار��� G b8 	7-���ر��ان 
 ��ر��ی ی @��X. ی ���. �)�ن
 Z6 .دی�SGن ی ا�G -7*(+ .X��@

"Bد#)� �. دو#" �. ا H��
.� O�1 دداری �-7	 b8 ا/ایH ی 
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 . 3� 1 اھ�   

a(BE� i� ،Mدو#" ی وظ)<. # ی Q�/ .�1ا�� 
0د �� �)�ز � رد ��ر��ان)Bا�5 در د�ز 8�(� 
� ا[�8Eت �()I.، درdل در ار�� ر3� 
 � �0)-) ن �-i ل. ��ا3" ��*

�S' ب bS#ا �� ">�: ".I()�  aاژی�G 
 3 د ا�(�Sن �* رھ�ی� در �١)�ی دوران

� ز���� ١ری�7ردی و ا0B)" دوران� ����." 
 ��(�ل و ��B ب در را 1 د ��)�ی 

  . ��� x>8 ��ر��ی ھ�ی

،aژی # y�ای �B�(B دی و�O)50��8.، ط'��ت ا 
�)	 در ��H ای<�یCG 1 د �8 ق �� ��ز

"��، �Bیh ر3� �1 .�)X�] "#دو 
� b8 از را ��ر��ان �1ن B�B�7 ا*G 

�Yا��ات �X0@ وم�S� �� . ��د 

�.  �1ی�، 5�رت �Bیh ر/(	 دB" از و
د، ��ر��ان� �Gی	 �رگ �. 3� ��p6 روز

 �)X�] در .��(� اG<�ق ١٩۵٠ ی دھ. ی 
�*��. ھ�ی +�وژه ھ�ف ھ% ھ�� �.  

� ا�� �5اردا3"، ا�O)5د آ��ی�7ی
� رد �v� دل را آن ��4و�X)� �� . ��د 

  ا'-&�!�ت

١٩۶٠، |c در �-){ �. ھ� �0 �)-" و ھ� 
 � د��، زده در�)�ی �. دB" �3ن ��ر��ان
 و ��ر�I��1ت در �(?�[% /�X;ن ١٩۶٧
 در و � د�� ��ده �-F ی زی�د 5�رت ��ر��ی

�)X�] در ">#�?� ای ب /)����ر�3ل �� 
 1 اB(�ر �G آورد�� روی 1)����� �vGھ�ات

�Bا�� � . 3 �� د

� دو#" ��ه��v� �XB ھ�ات �. ��د�vG 
 ��B ب اB(�0Xری 0��8)" دوران 

 »+��-(�ن از د/�ع 5 ا�)	« از اB(<�ده
 ��د، ��0 ع را �vGھ�ات ا�0X)Bر، دوران
 را �vGھ�����ه ھ� [� و �0 د، ��زدا3" 

 �1ن ای ب ١٩۶٩ ��رس در. �*" ی�
اری +Yی�ش �� و +Yی�/" را �'�د ��� 
� ژ��ال 1 د @��*)	 �. را(S�1ن ی 
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

��ی.�B اریY� �1 اھ

��ل در a(BE� i�
�)	 درCG ر��ان��

�)*(X�در. � د 
 # یM ا�O)5دی

.��S' ب ریی، ����
دوران ا�� � د 1 اھ�

دوران در ھ� ز �.
 ��H ��ی� دو#"

ھ�ی G*�7 و ��ر��ان

h/��� ،aژی # y�ای
ای<�ی از را ��ر��ان
�" ��ای. دا3"�1

 ای ب /)����ر�3ل
�Yا��ات در ��0ی���� و

�و �8 ق ای	 �<
��ر��ان ��ای وی�ه

ش(1 � ا@(6�0
#�8� در. �)�/(� 

a(BE� i� �آ��ی�7ی
%-(#�(B B رد �

  

 

ا'-&�!�ت و ار /

١٩۶٠ ی دھ. آ��ز در
�X��I���ر��ان �. 
١٩۶٧ �G. +�دا1(��

.X���ر��ی ھ�ی @�
� ��ر��ان ١٩۶٨)X�]

�vGھ�ات �. �1ن
� ��ز�*"Bا�� �د

��ت �. H3 ه��
 ھ�ی a(�7G �� را

اB(<�ده �� دو#". ��0ی�
دوران از ��ز����ه
 را @�'H رھ'�ان

ی� �-" �� #. �.
 ای	 در 73-"
را 5�رت ا�(?���ت،

 . ��د وا�Yار

 

 

 ۶ -  +��-(�ن در ��ر��ی

 ��ا؟ ����1، رو'� در

Christopher 

 1-3$* 4��5��6'١ 

 

�B ھ% راه � در ��ر��ان �-(�
� ا�SGد ا�O)5دی زاد��v� �d 

��ر�3ل ری�SG "B". � د��(/ 
 � ��ای �G 3��� د6 ت ا��ی�7ی

hی�B دی�O)5ن �. ا�)-��+ a0� 
 � د �X(�ض +��-(��� دی�� ریی

 ای	 ی وB)�. �* ر �. آن 
دو#(�  ی �����. اB" 3�ه

� �� ط�ح آرG ر # یM اB( ار � د )X�] hی�B
 ھ�ی �Eن �� اB(?�ام ��ر��ان

د �? ر و �0)� و 8�ا�5 �. ��)� �*�ورزی و +�دا1" 

 ر3� ی +�وژه ای	 ��ای �43ی
 ر3� � /�)" ��)� و � د��

.��*�وری	 و +��-(��� ریان ���� 
 �)� @6�0" ز���� qUB ا��
،"*(X�0د و )Bھ% را ��ر��ان د 
 B د �)*(�ی	 ����، x>8 آ��ن

Mدر # ی H?� �] O1 

� از دی�ار ژا��)	 ���ی، -76

یM @40 ر و5" ا��ی�7، ری

 

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

 از  :�!9 دی�8ان �

 

�7*G ر��ی ھ�ی��

در '=>1 ھ�; !�ون

Candland Christopher ����#�� ��ی-( /�

 ��درز ی  �?<9

 ی  ��93 یا�-�ا @

	(��B �� 06�ه ����4c hر
زاد ھ% ظ4 ر واh5 در +��-(�ن

�� د �S)�ه ای�;ت �� �(� 0-(
 ا�O)5دی �*�وران �1ن، ای ب

��Bیh ر3� ی �����. یa ط�ا8
ریی �����. �0)-) ن یa. ��0ی��

.� .� در ا�O)5دی ریی ����
�*�وران �3�ه �OGف آ��ی�7ی
.XB G ار � د  ی )Bا Mر # ی Gط�ح آر �� �)X�] hی�B

��ھ�ی �Eن �� اB(?�ام ��ر��ان داB "3 د �. ���ر 
د �? ر و �0)� و 8�ا�5 �. ��)� �*�ورزی و +�دا1" 

"Bر ا O)�  .آ��ن 

�43ی �)� /�)� ��4@�ان
a(BE� i� �)X�] ور�d �د� �

hی�B �)X�] .� �v� .�����
�ا�� �. � د آن �3ن ا��ی�7ی

�X)*"، 8� در را �43ی
aدی� �)�ز �. �)*(X�آ��ن 

# ی�Z5 Mوت �. و �8[�،

 ،�cی، ��١٩۶٢ا��� 	ار ژا��)�از دی �-76  :

ری ���ی  اقھ0-� @�ن
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  ��، ��ر ھ�ی �Q(S در �Bز����ھ)X�] 
H?� ه ھ�ی�ر��ان از ای 06�� %I-�� 

 ھ�ای" را @�'E'5 H �. ��ر��ی /�X;ن
 . داد�� دB" از را آن

 �cا �. +�دا1" 1 اھ)% �-�i. ای	 
�6� ذوا#<��ر ��ر��  G � .(�6 ر��ان�� 
 ھ�ی 78 �" �. را /�d). ای	 و ��د 1* �"
�d �7*G ، ��ر��ی ھ�ی�ا� �Bر�� 

*****  

  

�ا� ھ� �� روش��(د )� �� ��''&  ا%$#�د اط!ق ��در � و �
 *+�1، 0�و�� و �(ز+/ درآ�- در ��زارھ� از ط
4��2 و �%�2�3' �
��� 5( 6(6 -

ا9�اد �� درآ�- �<-ود و  ی �و ا=7> از ط�+* ;-ا):���زی 9��2 �(د�6-ی �� و�'7
�<-ود �� ا�$�Bده از اط!�4ت و 4(ا�@ �(?'-  ی ھ�ی �� ھ�6+5
��0-��( ا��Cم �� ر9$�ر 34!+�D در �
ی  ، )� طF* آن ھ

  .ا�- ا%$#�د و ��+� ا�(ر �� د��Fل ���'& �9�6/ 0(د

(Keynesian economics) �+��ا�1 )�  ا%$#�د )!نای در  �
 �G'7H�-ه ��ن �'�6رد )'56ھ�ی ا%$#�ددان ا�ن . ا�1  ��6 ��ا%$#�ددا


�ت '
#� �( -66(0 JK��L)#  1ا� &M
�Nھ� او%�ت �
�)�را در ا%$#�د )!ن �('= O+�$� �� �C6�� اری ��9لPN 1��'� ا+& از�- و ���6

�� 1+�
�ا+� ��7، ��4) �'��1 ا%$#�دی. 66(- ;N56'( -

(�4 داری ����+��1 )� در �!ش ا�1 در درون ���م C� �Qای  �� ارا

ھ�ی  �<�انا�$
��4 و )$6�ل ��FG ا%$#�د �(�R دو?1 از ��وز 
+����ی )6- �و ='�ادواری ���م ا%$#�دی �'N)7� داری.  

ا%$#�د  - ا%$#�د ر+�Mردیرا )�رل ��ر)T در ا��ره �� » 
1'
ا%$#�ددا��ن . ��ب )�د -��ن  و U'V'6'�ن �'
5 �'@و  ، آدام ا�

�د،  ھ� �-ا�70 ن ، و%$� در آ��زارھ�ی آزاد)!�'X �-�4 �(د�- )� 'H� رت)L ای
+�6( �� 1'
)� �-ون �'�ز �� را، " �+د�1 ����"� آدام ا�

�)1 �� ،�0ر��; ��'Fو2/دھ-،  ��زارھ� را �� �(ی ���دل ط 
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 ای ب اX)B<�ی از +M +��-(�ن
 �Yار ی آB(��. در. 3� �Yا3(.

 �(�� و ��(�ل اB�(B�(� 
� دو#"��v� ا��ه �� �1ن ای بY� 
 �. ��م �<(. +)H 5 ا�)	 ��ر��ی

IRO (ا3" ا@�ا �. راY� . 

�(Sداد ا@�زه �1ن ی �G .� 
H'�@ ظ�ھ�اً  ط�ق از ��ر��ی 

 ��<�ا�E'5 Mً  �. �1ن، � ر 
 از � د، داده IRO �(7*G ��5 ن
 U1 ط �� ری�H)B ز��ن در
��SG "(7#" +��-(�ن، ،HGار hdو 

� ھ�ی ا�SGدی. رھ'�ان>�] 
 و ���3� دا3(. ا3(��ل ��ر �.

 . 3 �� ا�(?�ب

 در ��ر��ان ��0ی����ن �. � د
�  ھ�ی �5ارداد ��ای �Yا��هX0@
� [ رت� از H#�c و - ��/" 

 ��ر��ی اE)1/�ت �� ��ظ� ھ�ی

� در /�Q �. را، ��ر��ی [�<
�(7*G ،�� 3 .� �6 � 

 . ��د

 و رادی�7ل رھ'�ان �1ن ای ب
 ��ای �G ��د �(S� ھ% �� را 

Qدی �3ای�O)5د ا @ � در 
 را ھ� ا�SGدی. ��5 ن ای	. ����
 را 1 د ا��ژی و و5" از ای 06�ه

 . ���0ی�� ��ر��ی @6�0"

Fی OG � ��ر��ان �. �. را، ��5 �
�(*�7 ھ� ا�SGدی.  ،�� 3 
 ارج ����، ا�O)6ب و �'����

�� ی دھ. ��ر��ی ����v% ا
� ھ�ی ا�SGدی. �Bی.>�] � دو#(

 ی دھ. ھ�ی  �Bل در �. ��ر��ی
 /�[" یa � د�� 3�ه را��ه
4 �8; ھ�، ی �) �)-"I�  ا�ار �. 

��Bز����ھ� ��ای ��5 �
�?H ��(�ل �. �5در

/�X;ن ا��. � د��
��آن ��(�ل ��د�� 

 �. �X� �H? در
��ر�� ط�/�ار دو#"
"B1* �" �. د

���v�  ً��و# �d
 .��د 1 اھ)%


���  :������ت 

�� روش ا����د �������� ١
 *+�1، 0�و�� و �(ز+/ درآ�- در ��زارھ� از ط
'%

و ا=7> از ط�+* ;-ا):���زی 9��2 �(د�6-ی �� و�'7
ھ�ی �� ھ�6+5 ��)1 ی �(د �� و�'�7

�+��� �� -�)'V ر9$�ر 34!+� ی در
ا%$#�د و ��+� ا�(ر �� د��Fل ���'& �9�6/ 0(د

  

(Keynesian economics) ا%$#�د ِ)'56ی  ١
� �V+� ا+-ه�   �G'7H�ھ�ی ا%$#�ددان ا

�ا ا�$-]ل �� )'56یN  ت�
'
#� �( -66(
�)�را در ا%$#�د )!ن �('= O+�$� �� �C6�

4
(��دو?1 در  JK� �� 1+�
;
�1 )� در �!ش ا�1 در درون ���م �'��� ا

ا�$
��4 و )$6�ل ��FG ا%$#�د �(�R دو?1 از ��وز -0-��ت ر�9ھ�
و ='�ادواری ���م ا%$#�دی ����+ ادواری

  

١   \B?»X'�!( ا%$#�د «
، آدام ا�
'1د+(+- ر+�Mردو

)!�'X �-�4 �(د�- )� 
1 �� )�6+. )66- �6�'^ ��0(د را '
آدام ا�

�0ر�� ی ھ�N(�� �-ا�70
�د(.  

 

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

%4�+��-(�ن ��ر��ی ��5 ن �Gی	 
�Yا3(. ا@�ا �. +��-(�ن در �1ن

� �)� دو#" �.��v� و .� 
دو#" ��ر��ی، @�'H ��دن

��ر��ی @�'H رھ'�ان ��
� روا�Q 5 ا�)	«)X�]« )IRO

 

� روا�Q ��5 ن)X�] .� �(Sی
�B�(B�(� دن�� H'�@

a(Gا�� � . ی�زد دB" د

����ار @��*)	�/ ،���v� 
.B .'��@ 4). ��ای راG ��5 ن

�#��در �. ��د اB(<�ده 
�+��-(�ن، ا��0#� �)	 ھ ای

 . � د ��ده

رھ'�ان 5 ا�)	 ای	 ا�Bس ��
���. ���3�، ��ر�� ��ی-" 

QB G ا�(?�ب ھ�70ر ��ر��ان

� د 3�ه ��p6 �3ایQ ای	
hd � r(Xd ی�G ا��ه ��ایY�

[ رت ا���)-� ز��ن �. �.-
ھ�ی داد��ه در ��ر/��� ط�ف
 . �)��� �5ار

� ھ�ی ا�SGدی. @�ی�، ��5 ن>�]
� ھ� ��ر��1.�G �(7*G ا�-(�� 

��د G'�ی� ا5(�Oدی 7*G)Eت

� روا�Q ��5 ن)X�] ای ب
"-(� ��ر��ی @�'H ر/�

x>8 در ��ر��ان �8 ق Q�3ای
���� EGش ��5 �� �cرc ب

06�ه �?H � د ��ده �I' ر
7� �?H [�فc � 6�0" �� از@

 

OG یF ��ر��ی @�'H رھ'�ان
�)X�] ا@�زه �� در داد 
� ھ�ی �5اردادX0@ ����'�

���'�رز @�'H. ��4د��  ��ا
١٩۶٠ ��Bی. در G ا�-" �0
 . ���0� +�ی�ار

��ر��ی رھ'�ان �. IRO ��5 ن
١٩۶٠ E06 .� .(3�8 ه�را�

ی �) �)-". ��د �U6 ��دآورده
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�*��� �. ی�     �0د ��ون ��1 اد�)Bد 

 �G))� �8ل در ��ھ)"« ��م �� ا�-�ل �. ��Y ر
�)�ن از ی�/(.، ��*��� �. �. ��ر��ا� �� 
 . ا�� ��k" �5ارداد دارای در[� �4�G ۴٢ دار��،

،1Bای�C 1 دی�8 ��ر$�>D  1 !�ای!����� 

�� �Bا�B در ��ر��ان از �-)�ری" �. ��� 
�� �B �. و0(1� آ��ن �4cرم یa 8�ود: ���� 
��Xدل درآ��ی �3ن �4�G روز در د;ر ٢ 

 از �0(� درآ��ی د�)� �� در ��ر �)�وی در[�
  ".دارد

 �� ��ر��ان ��B H(+ .� rOل ٢٠ �. �-'"
� ز���� /�� Q1 زی� در د;ر، ٢� ��د��، 

����Y ر �ارش ا��. 3 د  .� � رو�3
#�8� در �. .� "'-� � /�� در �. ��ر��ا�
� ��Sان از +M از � ده، ��ھH �. رو ز���#�� 

���*� ز��ن ��ای �1[. ��+�ی�ار و و0(� "5. 
"Bا . 

* * * * * * * * * 

 در دو'�E�=  1 ��F�� 4� �F ھ�ی
 ?�Gن ��ا��

�  ١٨ ،(Y� )IUFای� [��یh ��ر��ان� ٢٠١۵ 

 ی ا�SGدی. �Yای�، [��یh ا��0#� �)	 ی ا�SGدی.
��ت�1 �� ��ر��ان ا��0#� �)	 ی ا�SGدی. و 06 
 ،�#�03 ��� �c ت�'��G �G�(#�� a� 
 و ��ده ا/*� را -�B+�ی� �Yای ��3" 
���0vً  ��3" ای	 %)-(B �G�(#�� ��ای را 

 . اB" زده دور ��#)�ت د;ر ھ� �)�)�رد

ی)�ت@ %)-(B  اB(<�ده b8 دادن) /�ا�*(
��رک و آرم  aای ��3" ی�� aت ی�� 

a���7� �U5ه ��ای را دو��#� c دن�� 
،.��X)��-(�� ی وا�-(. ھ�ی ��3" ط�یb از  

� ھ�ی �4*" �. � B مG�(#�� qی�*G ده�� 
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	(� �   :��ر ا��0#

 IJC �!�K از ?�Gن ��ر��ان
�$-� دار ھ

٢٠١۵ 

 ا'->�ر 9L$C �9 روز �9 ��ر،
 M=� 4رم ی�G� ن ��ر��ان�G? 

13O1 '�ا�$1 !9 �9 و�JC 

 

� آ�73ر وd ح �. ��ر� ��� .� 
� 5" �5اردادھ�ی �. را 1 د @�ی 
 

� �Bز��ن،� واX5)" ای	 �. � ی� 
،� ��ر��ان از �-)�ری �. ��3

  .اB" دا3(. ا��، ��ی'�ن 

 "��k در �#�8 "B�03ر �. ا 
� ��Sان ��وز از +M از #�� �G 

�)�) ن ٢٠١ �. @�X0ً  و ی�/(. �>� 

 در[� ٨۴ و �* ر ١٨٠ �. �Bز��ن،
 H3 + �� آن از ��8� دھ�، 

  ��ر ی� � 5" �5اردادھ�ی دارای

� وی اB(�ر در  	>�G "��3 ھ�ات ��ر��ان�vG
 

 

�(� �0B، ر�ی� ا�
 . دار�� ا3(��ل

��Y ر �ارش �� ���
ی�/(.، ا�(*�ر »��3
دار��، ا3(��ل �8 ق

�Cای ،1B�P�$ در
���' . 

� اE6م �ارش�
و1)0� وhd در @�4ن
�3ن ��1 اده �� ھ�0اه
در[� ١٠ و دار��،
دارد روز در د;ر ١/٢۵

�-'" ا#'(. وhd ای	
٢ از �G �% درآ��ی

�S- ب �4' د ��
� �*�ن��. دھ� 
"Bو د �+ ��ز��� 
�*��� ٢٠٠٨ �Bل

HایاB" ی�/(. ا/

 ?�Gن

 =�E ھ�ی ا�>�ی

��ر��ان ا��0#� �)	 ی ا�SGدی.

ا�SGدی. ی �Gزه �ارش
	(� ���ت ا��0#�1

�G�� ا��ی�7ی 1�
 �Gی	 �رگ- دو��#�
ای	 �. داده �*�ن
�)�)�رد +�دا1" از +�ھ)

ی)�ت ��Y ر �ارش@
��ل از F-� و 

	(X� (QB G a�
�(��X.، ھ�ی ��#)�ت

� B م �* رھ�ی در
"Bا. 

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

  
  :ا��Lر ��ر?1 �

  ?�Gن

�)	 �Bز��ن

M=� 4رم ی�G� ر��ان��
دار ھ�-$�!���ر

� ١٩ ��ر، ا��0#� �)	 �Bز��ن� ٢٠١۵

��ر، اP�! 1��>F ��ز��ن �Tارش
 �9 ا�� آن از ���1 ی���،

و13O دار'�؛ دا�� ��ر �Vارداد
 .ا�� ا':����ه ای �Tای$�ه

��ر ا��0#� �)	 �Bز��ن �ارش
���*�@�ی و�X(Bً  و�0G "5م 

��v% ��ر او�5ت و�� �� .دھ�� 

�Bز��ن، ای	 ��ی��� رای�ر، ��ی
%4B .� �ایB در �����3�، ��ا

�. دB" آن �� د�)� �Bا�B در

�*��� ی ��ھ��ه 4B% ای	 
� ،٢٠٠٨ �Bل از �)�7ران�Xی 
�)�) ن ٣٠ �� ن، Hایی�/(. ا/

 . اB" رB)�ه

ارش� .�;�B ی 	ن، ای���Bز
 د�)� �Bا�B در را ��ر �)�وی
"Bا .� .B �4رمc دارای ��ر��ان

  

� وی اB(�ر در  	>�G "��3 ھ�ات ��ر��ان�vG  :�(��jBا
 ���3 ��� ا6(�اض �. ��ا



  ��وه ��ر ��ر��ی
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"B١۵ �. ا 	G در ��ر�� ٨٠ از �kا 	ای .k�8د 

"(X5 ��  ی @��4� ای��اB(�ی آل در >�)?�ھ�ی 
 .@ G �G "B�0س ��/(. اG �('0�� "#دو �ت ار3����� ��

 Qن �. آ��ن را �. �3ای �� �G .� ت آن�(X'G دن و�X� 	���ا
5)0" @�ن ھاران �<� �0Gم 3�ه اF�@ ،"B ��� و از آ��ن 
���G�kی را ��ای ��Xدن  �1 اB(. اB" �. ا����7ت ای�0

�Bز��ن  ١٧۶ا��c. ��0')� �� ا�-) ن 
ا��0#� ��ر را ا��Z ��ده اB"، ا�� دو#" ای	 �* ر در 

 1 rا@�ای وظ�ی 	رج در ای���د ��ای b�SG ا����7ت 
��  .ورزد �� ا�-) ن O5 ر 

� ا����7ت 8�ا�5 از 8(� c)�ن)�EB و 
��3� ا��اض �-)�ری از ھ� آن. �)-(�� 

 �B واX5)" ای	 OG�یb از �3ن ��ر/���ی�ن 
� ھ�)8 � �8/. یa ای	 �. +Yی��� �0
 4B% +�دا1" �. را آ��ن +Yی�3� �c)	 زی�ا

	(�CG � . 1�B" 1 اھ� � ظr ا@(6�0

 رخ ��0')� ��Xدن در �-)�ری ا�<�Iرھ�ی و 
��ت���� اد�6 ھ0)*. � ���� .� hdو 

"Bدر �06)�ت و ا Q�3ای � ا��Iم ��5 �
 ��ره ھ� ��Gی'�ً  اورژا��B MویM �8ل، ای	
�(�ن ��ز +?H ا�k در ا�<�Iر �. اB" ��ده 
 . 

��Xدن در 8 ادث ھ0. ای	 ���ان 3�ی�اً  
 ��رزاری �Bز����ھ� �. دB" رو ای	 
 �� � اB" زده ��c �('0 ن ھ% �* رھ�ی

 ��4ی� OG یF �. را ��ر ا��0#� �)	 �Bز��ن
��ی�ی" q(S] "�EB و ���Xدن در ای�0 

�)�ی و ��گ از 	(�c h(Bدر و �k8 ادث ا 
H(+ 3 د �)�ی. 

  

h@�/ گ ����5)�ن B 1١٣  ه یدر��  
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.��@ ��)�ن در ھ�یH درآ�� @�ی 
 ھ�ی �4*" در �-(�� ی وا�-(.
 +�دا1" از ٢٠١٣ �G ٢٠٠٩ ھ�ی

.��3 ��'�� ای	. ��� #�1 ���3 ١ 
 . اB" اB(�ا#)� در د;ر �)�) ن

�� ١١ "��3  ً�0Bر b�X)� .� 
 ای	 �06)�ت از �?*� ھ� �Bل
�� ١٣ ��� 3�ه، ��ده +)H ��ر

 ای	 و اB" آن ��ای ی رو �)�)�رد
� ١۶ /�Q ���" ای	 از +�دا1(

 �Yای�، [��یh ا��0#� �)	 ی
.)3Y� رد ٨/٨٧�(�(� �� /�وش د;ر 

 �� %)-(B �G�(#�� از +�ھ) و 
�7S م  ��#�8� در ای	. ���  
0دھ�ی #وم )Bد 	ای +�ی)�� 
 �� از �ارش. اB" ��ده 

� ��ای را ;زم ا5�ا��تBر�� 
a� . آور�� �06 �. دو��#� 

* * * * * * * * * 

 ا'� '�ا�P ھ$�ز

�X�ن  E)  در ط� B (�ر ری/�� 
 دا�1 در ا�<�Iری ا�k در ی�. ��1(��

�X�ن ھ�، +I()� r5 G |0. در 
�?)�، #i ��ردو.  F8�] ،ن�X�  

 F��G ای�� ��a دو��#�، + 3* 

 

اB" ��ده اE6م
 .ا�� 3�ه �*(.

ی @��4� ای��اB(�ی آل در � X5)" ا�SGدی.
 .@ G �G "B�0س ��/(. اG �('0�� "#دو �ت ار3����� ��

 Qآ��ن را �. �3ای
5)0" @�ن ھاران �<� �0Gم 3�ه اF�@ ،"B ��� و از آ��ن 
���G�kی را ��ای ��Xدن  �1 اB(. اB" �. ا����7ت ای�0

ا��c. ��0')� �� ا�-) ن  ./�اھ% آورد��
ا��0#� ��ر را ا��Z ��ده اB"، ا�� دو#" ای	 �* ر در  �)	

 1 rا@�ای وظ�ی
���� ا�-) ن O5 ر 

c)�ن �X�ن E6وه، �.
��)-(�� ��1 ردار ای�0

� ر�{� ،���� �� ا
� ��ز�ھ� آن. ز��� 

�U1�+ ،"Bزی�ا ا
�)	 b8 از �)*(�یCG

 8 ادث �B#. ھ�
����ت ا��. دھ�� ���

اB" �6دی ��Xدن
��ای	 ��. 3 �� 
��ده k'" و CGی)�
h5ه وا�3 "Bا .

3�ی�اً  آل ای��اB(�ی
"B�('0�� از و 

� ارG'�ط در @��4
�Bز��ن �� ا�-) ن �.

����B�� ی�ی" از و��
از �G ی���� اط0)��ن

��3� ا��اض و 

h@�/ گ ����5)�ن B در

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

a�@��. �� اG "B ا�-(. دو��#� 
۴٢ .'X3 وا�-(. ��3" و

،�G�(#��ھ�ی �Bل ی /�[�. در 
H(� رد ٨/١ از�(�(���3. د;ر 

�)�) ن ۴٩٧ و ارو+� در ی رو �)�)�رد

�� را XG ۴٢�اد ��)� ���ی-.(
a��Bل ای	 E1ل در). دو��#� 

�� و # �ا�' رگ در �. ��3"
��)�)�رد ٣/۶ ��Xدل B دی از ��8

#�8� در "Bت �. ا�(#�� �+�دا1(
 . اB" � ده ی رو �)�) ن

ی ا�SGدی. د�)��� اB ا#�، ُرن
a���B .)3Yل در �. را دو��#� 

 ��زی �1ط��.  اB"، دا3(.
��#)�ت د;ر ھ� �)�)�رد +�دا1" 

�� ��3" ای	 �. اB" � ده
x>8 "(X5 � �CG)� ر��5" 

"�� ھ� 78 �ا5�ا��ت �. 1 اھ� 
� ھ�ی 3) ه �G @�یG�(#�� a�

* * * * * * * * *

��L>�� 

ھ$�ز ��3دن

� ١٩ آل، ای��اB(�ی� ٢٠١۵ 

� ١٣ روز� یa در ��ر�� ١۵ ، 
��1(�� @�ن و 3��� ��/(�� آب

در و ��ق hU5 ا�k در ی� �X�ن
"Bآب 1 ش د ��)/�� �3 .

  

�a دو��#�، + 3*� ��ای F��G »+��4ن«X3'�ت  
�G�(#�� 
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ای	 ا6(�Oب �. �. �SGیa �3+ ر و . و 3*0)	 روز 3�    
��ه  ۵ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان، ��7. �. د#)� 6�م +�دا1" 

 0د و 6�م واری)Bر��1. آ��ز  ١٧د�� 	ه �)0. ��ر��ان ای��
�y �0@" و زور�B �(#�� و �ھ�ی  3 �)8 .� ����ر/�

��ه از  aدا1" ی�+ .� �d�8۵  	5. ای X�0د )Bه د��
  .��ر��ان �)-" ادا�. دارد

اردی'4*" ��ه و ���'�ل  ��٢٢ر��1. � رد # #. [<� از روز 
 aی �ھ�ی درو�)	 ��ر/��� �. �d�8 �. +�دا8 "1(
0د �X 5. ای	 ��ر��ان �*�، در ا��3ل ��ر��ان )Bه از د��

��زدا3" �3+ ر ا8-��� راد از : ای	 ا�SGدی. اE6م ��د
 ��3� از B ی دو#" و ��ر/�EG ،�)(��� ری	 ا��B ی 
��ای �. 73-" �*���ن ا�O)6ب ��ر��ان � رد # #. [<� و 
"Bا .�B�� %73 �� ر��ان �. ��ر�� 	وادار ��دن ای .

، ای از ��د�� �� ��ر��ان � رد # #. [<� �c �(0SG)	 در@.
�� .� "Bی. داری ��8% �� ای�ان ا���B "#اوج رذا  �دی�G

3� ا6(�ا�dت ��ر��ی �? اھ� 3� ��7.  ��1 p6�� �4�G .�
 %(v6 .�'ط aی .��g��)H از +)H ط'�. ��ر�� ای�ان را �. 
� @ د  "(Xdه �� �6). و���� 	((XG �/�O� .� �ا@(6�0

* * * * * * * * * 
 /�Y ن��!�� Z>: [�:��!1 در !�ا'�-�  د!

  

ھ�ی ھ0�ان، 1 زB(�ن،  ���)�ن +)H د�-(��� اB(�ن
ی و B�43(�ن���ھ�ی اB(�ن �4Gان در �����  #�B(�ن، 

آ��ن �X(���� آ� زش و +�ورش ��ی�  .ا�� �h0IG M�I ��ده
��ون ���اری آز� ن و �� او# ی" �-'" �. اB(?�ام ���)�ن 

��)�ن �X(�ض، �. �<(ٔ. � .+)H د�-(��� ا5�ام ���
اB(?�ام از B ی دو#" �� �3ط ���اری آز� ن � رد 

� ا/�" �5ار ��/(. و ��p6 ���ا�� آن "Bه ا�ھ� 3.   
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

 

  آزادی ا!�اھ�� ��دی و داود ر�Oی

  

ا��اھ)% ��دی و داوود رd ی ا�Z6ی ��زدا3" 3�ه 
�. �B�ی�7ی ��ر��ان ��3" وا8� ا�B � Gا�� �4Gان و  8

اردی'4*" �� �5ار  ٣٠روز ��زدا3" � 5" در �Gری¡ 
� از ز��ان اوی	 آزاد 3������ G ن (�(� �] "#�>�.   

* * * * * * * * *  
 

�C �C1 راد !�زدا'���  �Y�Cر ا

  

 ���)Bراد را ��� �� 78% داد �� �3+ ر ا8-��)(��� ری	 ا��
# #. [<� B�43(�ن �Bوه �. ا�4Gم �SGیa ��ر��ان � رد 

�3+ ر ا8-��� راد ��0ی��ه ا�1ا@� ��ر��ان ��ر��1. +�و/)� 
  Z6 ،وه�B ن ��ر��ان�(��Bوه، از /�X;ن ��ر��ی �S' ب در 

ھ� و  ھ)�ت ��ی�ه ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان و ی7� از �4cه
 �رھ'�ان 1��3(. 3�ه @�'H ��ر��ی ای�ان اB" �. ط
� � رد # #. ��O)6دوش ��ر��ان ا�
[<�، ��ای � /�)" ای	 ا�O)6ب �� b8 ��ر��ی EGش 

 

 �*)��در اط6E). ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان �. در ای	 ارG'�ط 
 �)-" وارد ا�O)6ب ��ر��ان � رد # #. [<�

و 3*0)	 روز 3�
ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان، ��7. �. د#)� 6�م +�دا1" 

 0د و 6�م واری)Bد
�y �0@" و زور�B �(#�� و �3

��ه از  aدا1" ی�+ .� �d�8
��ر��ان �)-" ادا�. دارد

��ر��1. � رد # #. [<� از روز 
ھ�ی درو�)	 ��ر/��� �. �d�8 �. +�دا1" 8(� یa  و6�ه

0د �X 5. ای	 ��ر��ان �*�، در ا��3ل ��ر��ان )Bه از د��
 ���O)6ا"Bا.  

ای	 ا�SGدی. اE6م ��د
 ��3� از B ی دو#" و ��ر/�EG ،�)(��� ری	 ا��B ی 
��ای �. 73-" �*���ن ا�O)6ب ��ر��ان � رد # #. [<� و 
"Bا .�B�� %73 �� ر��ان �. ��ر�� 	وادار ��دن ای

�c �(0SG)	 در@.
�� .� "Bی. داری ��8% �� ای�ان ا���B "#اوج رذا

3� ا6(�ا�dت ��ر��ی �? اھ� 3� ��7.  ��1 p6�� �4�G .�
 %(v6 .�'ط aی .��g��)H از +)H ط'�. ��ر�� ای�ان را �. 
� @ د  "(Xdه �� �6). و���� 	((XG �/�O� .� �ا@(6�0

  .1 اھ� �*���

 /�Y ن��!�� Z>: 

���)�ن +)H د�-(��� اB(�ن
ی و B�43(�ن���#�B(�ن، 

�h0IG M�I ��ده
��ون ���اری آز� ن و �� او# ی" �-'" �. اB(?�ام ���)�ن 

+)H د�-(��� ا5�ام ���
اB(?�ام از B ی دو#" �� �3ط ���اری آز� ن � رد 

� ا/�" �5ار ��/(. و ��p6 ���ا�� آن
 

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

  :��ر��ان ای�ان �

آزادی ا!�اھ�� ��دی و داود ر�Oی

ا��اھ)% ��دی و داوود رd ی ا�Z6ی ��زدا3" 3�ه 
�B�ی�7ی ��ر��ان ��3" وا8� ا�B � Gا�� �4Gان و 

روز ��زدا3" � 5" در �Gری¡  X�٢٢� از 
� از ز��ان اوی	 آزاد 3������ G ن (�(� �] "#�>�

 

* * * * * * * * *

�C �C1 راد !�زدا'����Y�Cر ا

 ���)Bراد را ��� �� 78% داد �� �3+ ر ا8-��)(��� ری	 ا��
B�43(�ن �Bوه �. ا�4Gم �SGیa ��ر��ان � رد 

  .��زدا3" ��د��

�3+ ر ا8-��� راد ��0ی��ه ا�1ا@� ��ر��ان ��ر��1. +�و/)� 
  Z6 ،وه�B ن ��ر��ان�(��Bوه، از /�X;ن ��ر��ی �S' ب در 

ھ)�ت ��ی�ه ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان و ی7� از �4cه
 �رھ'�ان 1��3(. 3�ه @�'H ��ر��ی ای�ان اB" �. ط

� � رد # #. ھ�ی �3Y(. دو3 ھ<(.��O)6دوش ��ر��ان ا�
[<�، ��ای � /�)" ای	 ا�O)6ب �� b8 ��ر��ی EGش 

"Bم داده ا�Iرا ا� ���)B.  

 �*)��در اط6E). ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان �. در ای	 ارG'�ط 
"Bه ا��ا�O)6ب ��ر��ان � رد # #. [<�: 3�، آ
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 ا���ی� -��ا���ن �� ای�ان ��ز��ن 

Iranian Labour Bulletin – No: 83 

  I8$? د'� ��ر��ان ��ز��ن�� Z>:  ھ� 
�* ر ��ای ھ�، ��اhG و آ�?)داری  ��ر��ان �Bز��ن @���

	(�ھ�ی وا�Yار  در[�ی و ((XG	 r(�7G ز
"6�B ،ه �. ��ر���ن�3  .� "Bن د��ھ� در ��S ای	 �Bز

 زد��(�  .h0IG ا6(�اض آ

� �Bز��ن @��� ھ���Bع رEاط �����ر���ن  - �. �ارش 
 "Bری� �#E@ س��4�� در ا6(�اض 1 د از X('ط h����

�و رو3	 3�ن و�B  "(Xdز��ن، ا��8ق �8 ق 0��8)(
� B ھ��a  ٣٠ھ�ی وا�Yار 3�ه dھ7(�ری ارا-  M+ .�

 "Bه ا���� �5�� r(�7GE� ه و�(¢(+ �را  -ھ� �. ��0Xی

 

��ادث ��ر:  

  

  

در*�  ٧٣ �^�ت ��ادث ��ر در �<$�ن !� 
  ا�Tای/

 Hای��5 �� اB(�ن ��0Bن از ا/ �73در[�ی  ٧٣��ی��� +
  .1'� داد �G٩٣<�ت 8 ادث ��ر در اB(�ن ��0Bن ط� �Bل 

G	 �� ا�k 8 ادث ��3�  ��٢۶ �)�ن ای�7. » 
از ��ر �Bل �3Y(. در ��0Bن @�ن 1 د را از دB" داد��، 

G	 در ای	 اB(�ن �� ا�k  ١۶در �0I ع  ٩٢
[�ی در 8٧٣ ادث ��ر @�ن ��1(�� �. �*�ن دھ��ه ر3�

"B��0ن اB ت 8 ادث ��ر در�>�G.  
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

ھ�ی ��ر��ان �GCداری  ��ا�=� ��ر���� !� ��ا�-9

 'B ی�Z/ ر��ی در اھ از از ��ز�*" �. ��ر ��ر��ان�� h����
 �� ا/�" ��ر/��� �� �43داری ��B .�U. اھ از در +

��   .دھ�� ھ�ی ��ر��ان �X(�ض 1'� 

* * * * * * * * * 

!9 ��ر » 9F�F ��زی ��ز�-�ن

در +� ا�1اج روز �H3 .)3Y ��ر�� 5�ی0� ��ر��1. # #. 
��'h 1'�ی از ��ز�*" �. ��ر ای	  aن، ی�)Bزی 1 ز�B

��ھ.  aب ی�O)6روز از ا 	ن �� آ�1ی��ارش ای���، ھ0� .�
H3 ) اردی'4*" ٣٠(��ر��ان # #. �Bزی 1 زB(�ن، روز 
 ���Bر��1. �. ا�� ���Xوی«��ر�� 5�ی0 	-8« ،» �(B

، »�6دل �3ھ���«، »+ ر ا�)�ت
�. ا�4Gم ای�Iد » 6'�ا#��Xk �d#�ی

 . ر ��ر��1. از B ی ��ر/��� ا�1اج 3���

��ھ.  aب ی�O)60. اG�1 ده��در ای	 �3ایQ ��ر��ان �. آ
1 د � د�� در �08ی" از ��ر��ان ا�1ا@� �. ��ر ��ز��*(�� و 

  .در �S ط. ��رh0IG .��1 ��د��

 �����h 1'�ی ای��� در اھ از، ای	 ا5�ام �08ی( .)>� .�
ھ�70ران ا�1ا@� 1 د در ��ر��ان # #. �Bزی 1 زB(�ن از 

� �. +Yی�ش ��ز�*" �. ��ر ای	 dرا را �� �4�۶ی" ��ر/�

* * * * * * * * *  

 �Cای�c! Mا'1 ��ر��ان ��ش !��-�ن
ھ�ی دی،  �. �)� از �?*� از �8 ق آذر��ه ھ� ز �8 ق ��ه

0د /�وردی	 )Bی و +�داش و د�٩۴؛ 6)  .�
"Bه ا�ن +�دا1" �*�)B� . 

ای*�ن �<(��،  ای	 ��ر��ان ھ0¢�)	 در O1 ص �X �5ت �)0.
��ه �Bل �3Y(. �)0. ��ر��ان ھ% �. 8-�ب  ��>Bاز ا

"Bه ا�*� �)	 ا@(6�0� واری�G.   

* * * * * * * * * 

I8$? ر��ان ��ز��ن��
��ر��ان �Bز��ن @���

در[�ی و ((XG	 r(�7G ز�)	٣۵ا/ایH �8 ق 
"6�B ،ه �. ��ر���ن�3

 زد��(�h0IG ا6(�اض آ

� �Bز��ن @��� ھ���Bع رEاط ���ارش � .�
 "Bری� �#E@ س��4�� در ا6(�اض 1 د از X('ط h����

��Bز��ن، ا��8ق �8 ق 0��8)(
	(�ھ�ی وا�Yار 3�ه  ز

����ه اB"  از �Bل �5�� r(�7GE� ه و�(¢(+ �ھ� �. ��0Xی
  .1 اB(�ر 3���

  

��ادث ��ر �

 �^�ت ��ادث ��ر در �<$�ن !� 

 Hای��5 �� اB(�ن ��0Bن از ا/ �73��ی��� +
�G<�ت 8 ادث ��ر در اB(�ن ��0Bن ط� �Bل 

» ا��اھ)% �3ط�ی« 
از ��ر �Bل �3Y(. در ��0Bن @�ن 1 د را از دB" داد��، 

٩٢در �Bل : اظ�4ر ��د
8 ادث ��ر @�ن ��1(�� �. �*�ن دھ��ه ر3�

"B��0ن اB ت 8 ادث ��ر در�>�G

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

  :ا��Lر �� �ه �

��ا�=� ��ر���� !� ��ا�-9
  اھ�از

 'B ی�Z/ ر��ی در اھ از از ��ز�*" �. ��ر ��ر��ان�� h����
 ��43داری ��B .�U. اھ از در +

.)B1 ا ��ھ�ی ��ر��ان �X(�ض 1'� 
 

* * * * * * * * *
 

9F�F ��زی ��ز�-�ن«��ر��ان ا��ا?1 
  !�ز�>-$�

در +� ا�1اج روز �H3 .)3Y ��ر�� 5�ی0� ��ر��1. # #. 
��'h 1'�ی از ��ز�*" �. ��ر ای	  aن، ی�)Bزی 1 ز�B

  .��ر��ان 1'� داد

��ھ.  aب ی�O)6روز از ا 	ن �� آ�1ی��ارش ای���، ھ0� .�
��ر��ان # #. �Bزی 1 زB(�ن، روز 
 ���Bر��1. �. ا�� ���ر�� 5�ی0

+ ر ا�)�ت 6'�ا#?�#b«، »ر8)% � B ی
6'�ا#��Xk �d#�ی«و » ا08� ز�)�ی«

ر ��ر��1. از B ی ��ر/��� ا�1اج 3���ا�(*�ش د

��ھ.  aب ی�O)60. اG�1 ده��در ای	 �3ایQ ��ر��ان �. آ
1 د � د�� در �08ی" از ��ر��ان ا�1ا@� �. ��ر ��ز��*(�� و 

در �S ط. ��رh0IG .��1 ��د��

 �����h 1'�ی ای��� در اھ از، ای	 ا5�ام �08ی( .)>� .�
��ر��ان # #. �Bزی 1 زB(�ن از 

� �. +Yی�ش ��ز�*" �. ��ر ای	    dرا را ����4ی" ��ر/�
  .��ر�� ��د

* * * * * * * * *
 

�Cای�c! Mا'1 ��ر��ان ��ش !��-�ن
�. �)� از �?*� از �8 ق آذر��ه ھ� ز �8 ق ��ه

 ��>B، ا	04�٩٣ 	د /�وردی0)Bی و +�داش و د�؛ 6)
�B(�ن +�دا1" �*�ه اB"��ر��ان /�ش �

 
ای	 ��ر��ان ھ0¢�)	 در O1 ص �X �5ت �)0.

��ه �Bل �3Y(. �)0. ��ر��ان ھ% �. 8-�ب  ��>Bاز ا
"Bه ا�*� �)	 ا@(6�0� واری�G

 

* * * * * * * * *
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  در دا��Jن  ��گ ی4 ��ر�� ��3ن  
 

 ��. د�'�ل و5 ع �8د�B .k ط یa د��)Bه @��(�k در ی7
 .B ن در روز���� ز��ل �B¤ در 8 ا#� دا] O1 دن�X�

�O�و�)" یa ��ر�� ���I 3�، ) اردی'4*" .� .�
��روز  ٣رB� �. ای	 ��ر�� �O�وم +M از  از ��0Bن �ارش 

در �)�0رB(�ن ) اردی'4*" ٣١(���و�" �Bا��Iم در �Gری¡ 
"Bن @�ن ��1(. ا���   .دا

* * * * * * * * *  
  

  ��ر�� در '��و��ه ��Cوان ��۴گ 
 

 �7(B و��ه�(� .ٔk�4 روز از �8دc .� aدی� "3Y� از M+
� 3)�وان �. �. �*(. 3�ن '(��G۴  aن ی�وح 3�I�G	 و 

 �0Bرت ر O� .kم �6" �8د�Iا��B ،�3 �I����ر�� 

� ��ر �1ا�Bن #�03� �� اE6م ای	 1'� �. Bاداره ��زر M(ری
3)�وان ھ� +�{ ��3" دB" ا��ر��ر +�وژه 

">� ،���3 .)1��3 �O�� : aی .XB G "��3 .k�8د 	در ای
، ��3" +� و دژ )�*��)�(و دو ���j، ��3" ��ظ� +�وژه 

� �Bز��ن XB G. ��ق �Xی +�وژه ی��و ��ر/�
���3 .)1��3 �O��   .ھ�ی �(<�وت 

* * * * * * * * *  
  

 در ا*^�Gن رخ داد

  ��ر�� !9 دا� I��5O�� 9Fب
 

در روB(�ی د3(� ا[<�4ن ) اردی'4*"
� �. ��ر��ان در �8ل ا��Iم ��ر � د�� �. د#)� �ھ���
اB(�*�ق ��ز آ� �)�ک �. داZ/ .#�c �1 ;ت �B ط ��ده و 

  .ا��7ن �1وج از آن را �)�/(��

� ��ا�Bس ای	 �ارش، +M از G�(�06 ر�)�وھ�ی Z8
�  ١۵و Gا(4IG �� ا[<�4ن ���*�*Gآ

 b06 ل ا�-)�ن در -j� و aB��و �)% �(�ی  ٢ھ0¢ ن 
� 3�ه ->�G "-ر ای�cر�� د�� .B .7ای� .� .@ G �� ،	(�ز

a0� و �6 �O� M>�G م�Iا� �� �د� � ���ھ�ی او#).، ا8)� 3.   

* * * * * * * * * 
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

��5 �� ��0Bن در O1 ص آ��ر XG�اد 
3� از ��ر �<"�� 	(��O�و : .)3Y� ل�B)٣٧٣) ٩٣ 

ارش 3�ه �. ای	 XG�اد در � �� ��5 �73�O�وم �. +
١٣٩٢�O�وم ��3� از ��ر در �Bل   .�

"Bدا3(. ا Hای  .در[� ا/

��5 �� ��0Bن �1ط��*�ن ��د �73در �Bل : ��ی��� +
�3Y(. 06�ه د;ی� ��گ ا/�اد در 8 ادث ��ر ��� ط �. 

 �� "?B %-@ "��]و ا �٣١در[ 

در 8 ادث ��ر �Bل : �3ط�ی در��ره @y)�ت ای	 آ��ر �<"
G	 �� ا�k ��1 رد  G٩	 �. د#)� �B ط از ����ی، 

>�G ری�I�� و @-% G .B ،"?B	 �. د#)� ا�-�اد -
 aی ،��)1 B �kا �� 	G aو 73%، ی .�(B .->5 .� ر�*/
G	 �� ا�k ��ق ��/(�� و دو G	 �. د;ی� دی�� @�ن 1 د را از 

��5 �� اB(�ن ��0Bن ��G)� ��د �73در 8 ادث : ��ی��� +
�)*(�ی	 آ��ر �G<�ت ��� ط �. B�43(�ن 

� �G / رد �"Bده ا .  

�>-9 وز�<�C 1ن دو ��ر�� ��ر��'9 
  �Cی1

از �*(. وز01� 3�ن دو  » 
  .3 ی� در �1ا�Bن @� �� 1'�داد

� �)�وی ��Bع رEاز +�ی��ه اط ��� .� ،%(�-G ارش� .�
�0S� ھ ��3� اظ�4ر دا3" ،�� �1ا�Bن @� ���v)ا� :

� ی7� از ��ر���ن ��ر��1. 3	�>�G  ن�(�3 ی� در
ن  ?� aی �� �� واژ� ��'�

 .�]�/E� .ی�Bی �43 ا�)� �(�
� ران و �)�وھ�ی ا��ادی �. ��S �8دk. ا6ام 3���C�.  

دو G	 از ��ر��ان ��3" راھ-�زی 
	3 �S�6ی0"  ای ا��Iم ��ر �.  �3 ی

ن �رگ B)�0ن �8وی ?�ا�� �. ھ���م /�X#)" روزا�. 
G	 B)�0ن �B ط ��د و @�ن ی7� از ��ر��ان را 

  

��ر���O�وم �QB G .�]�/E �)�وھ�ی 
�Bو ��ر �3 ��)����ای �6" ھ�  ا��ادی �. �)�0رB(�ن 

�B��3ن اداره راه و �B�43زی در 

* * * * * * * * * 

��گ ی4 ��ر�� ��3ن

�. د�'�ل و5 ع �8د�B .k ط یa دB(��ه @��k)� در ی7� : ای���
� ز��ل �B¤ در 8 ا#� دا���ن در روز B. از ] O1 دن�X�

اردی'4*" ٢٩(�3'. 
��از ��0Bن �ارش 

���و�" �Bا��Iم در �Gری¡ 
"Bن @�ن ��1(. ا���دا

 

* * * * * * * * *

��گ �-G<�ن 

 �7(B و��ه�(� .ٔk�4 روز از �8دc .� aدی� "3Y� از M+
� 3)�وان �. �. �*(. 3�ن '(��G

 �0Bرت ر O� .kم �6" �8د�Iا��B ،�3 �I����ر�� 
�*?¥ ��دی�.  

� ��ر �1ا�Bن #�03� �� اE6م ای	 1'� �. Bاداره ��زر M(ری
3)�وان ھ� +�{ ��3" دB" ا��ر��ر +�وژه  در �8دkٔ. �)�و��ه

">� ،���3 .)1��3 �O��
و دو ���j، ��3" ��ظ� +�وژه 

� �Bز��ن XB G. ��ق ) +)�7��0ر +�وژه(�Xی +�وژه ی��و ��ر/�
ھ�ی �(<�وت ���O 1��3(. 3��� ای�ان �� �-'"

 

* * * * * * * * *

��ر�� !9 دا� I��5O�� 9Fب �٧=�ط 

اردی'4*" ٢٨(روز دو�3'. 
� �. ��ر��ان در �8ل ا��Iم ��ر � د�� �. د#)� �ھ���
اB(�*�ق ��ز آ� �)�ک �. داZ/ .#�c �1 ;ت �B ط ��ده و 

ا��7ن �1وج از آن را �)�/(��

��ا�Bس ای	 �ارش، +M از 
و  ۵ھ�ی  ای-(��ه

 b06 ل ا�-)�ن در -j� و aB��ھ0¢ ن 
� 3�ه ->�G "-ر ای�cر�� د�� .B .7ای� .� .@ G �� ،	(�ز

a0� و �6 �O� M>�G م�Iا� �� �د� �
  
 

* * * * * * * * *

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

�73��5 �� ��0Bن در O1 ص آ��ر XG�اد ��ی��� +
3� از ��ر �<"�� 	(��O�و

ارش 3�ه �. ای	 XG�اد در � �� ��5 �73�O�وم �. +
�O�وم ��3� از ��ر در �Bل  ٣۵۴���ی-. �� 

ان (�۵/٣ "Bدا3(. ا Hایدر[� ا/

��5 �� ��0Bن �1ط��*�ن ��د �73��ی��� +
�3Y(. 06�ه د;ی� ��گ ا/�اد در 8 ادث ��ر ��� ط �. 

در[� و ا[��" @-% B?" ��  �B٣٨ ط از ����ی �� 
"Bده ا � �در[.  

�3ط�ی در��ره @y)�ت ای	 آ��ر �<"
 .)3Yی،  �١٠�ط از ��� �B �(#د .� 	G

>�G ری�I�@-% G .B ،"?B	 �. د#)� ا�-�اد 
 aی ،��)1 B �kا �� 	G aو 73%، ی .�(B .->5 .� ر�*/
G	 �� ا�k ��ق ��/(�� و دو G	 �. د;ی� دی�� @�ن 1 د را از 

  .دB" داد��

��5 �� اB(�ن ��0Bن ��G)� ��د �73��ی��� +
�)*(�ی	 آ��ر �G<�ت ��� ط �. B�43(�ن  ��١٣٩٣ر �Bل 

� � ��0B١٠ن و �3ھ�ود �� G / رد �
 

�>-9 وز�<�C 1ن دو ��ر�� ��ر��'9 
PC 1ی�C

 ���v)ه ا�����» در�)�ن»  /�
3 ی� در �1ا�Bن @� �� 1'�داد ��ر�� ��ر��1. 3	

� �)�وی ��Bع رEاز +�ی��ه اط ��� .� ،%(�-G ارش� .�
�0S� ھ ��3� اظ�4ر دا3" ،�� �1ا�Bن @� ���v)ا�

� ی7� از ��ر���ن ��ر3 .��1	�� �0Gس �>�G
 ١١٠ھ�ی +�)-�  �� / ری"
� واh5 در  B۵٠)�0ن �G۵  .�]�/E� .ی�Bی �43 ا�)� �(�

� ران و �)�وھ�ی ا��ادی �. ��S �8دk. ا6ام 3���C�

دو G	 از ��ر��ان ��3" راھ-�زی : وی در ادا�. �)�ن ��د
ای ا��Iم ��ر �. ��S 3	��» در�)�ن«

ن �رگ B)�0ن �8وی  ��ده?�ا�� �. ھ���م /�X#)" روزا�. 
G	 B)�0ن �B ط ��د و @�ن ی7� از ��ر��ان را  8۵٠�ود 

 .��/" و دی��ی را ��Iوح ��د

��ر���O�وم �QB G .�]�/E �)�وھ�ی : ھ ��3� �OGیq ��د
�Bو ��ر �3 ��)��ا��ادی �. �)�0رB(�ن 

�B��3ن اداره راه و �B�43زی در  دb(5 �8دQB G .k ��ر
"Bا �Bر�� "Bد.   

 

* * * * * * * * *



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 83 

  :ھ�  

��'1 راد�  را آزاد �$�� "ا

ا��وز +M از �3Y" دو روز از ��زدا3" �3+ ر ا8-��� راد، 
� B�43(�ن �Bوه �. ��v)�6ت �)�وی ا�Eاط �S�وی را از 

� �. ز��ان B�+از ��ز M+ و �وه داد�-(�ی آورد��B ی���
�3+ ر ا8-��� راد Z6  ھ)�ت ��ی�ه ا�SGدی. 
 �4c �dر ا6(�ا��آزاد ��ر��ان ای�ان، از ھ�0ھ�¤ ������ن ط 
� # #. و ��O)6ر��ان ا�� �ھار �<�ی ��ر��ان، �*�ور ��5 �
� رد [<�، ��0ی��ه ا�1ا@� ��ر��ان ��ر��1. +�و/)� �Bوه و 

" از ��رت و �jcول [��وق ��ر�� در �73ی
 F3 6" ده�B .� "Bا ��)	 ا@(6�0�G ن�� �B٢۶ز

� B�43(�ن ��v)�6ت �)�وی ا�Eاط QB G ه��اردی'*4" 
  .�Bوه �. ا�4Gم �SGیa ��ر��ان # #. و � رد [<� ��زدا3" 3�

 aی�SG �4مGراد �. ا ���زدا3" و ادا�. M'8 �3+ ر ا8-��
�Uر��ان # #. و � رد [<� در �3ای�� ���)�د �. +M  [ رت 

روز از ا�O)6ب �(S�ا�. ��ر��ان ای	 ��ر��1.، 
ا��وز ��ر/��� و �-i #)	 دو#(� B�43(�ن �Bوه دB" در 

0د  ۵دB" ھ% EGش ��د�� ��ون +�دا1" ری�#� از )Bه د��
�X 5. ای	 ��ر��ان، آ��ن را �� ) �� ا8(-�ب اردی'4*" ��ه
و در ای	 راB(� ظ�4 ا��وز O5�  �B�� %73. وادار ��7ر ����

ھ�ی آ��ن را �) دا�)3� �M76 �� .  ��زدا3" دو �<� از ��0ی��ه
���3 ��(*� F�6 .� ر 'I�  .ا#�0X �5ط��X. ��ر��ان 

� ��ر��ان � 06 h0I� .� O� b'راد �� ط ��3+ ر ا8-��
 ��# #. و � رد [<�، �*�ور و � رد y�G)� و �08ی" آ��ن اB"، ا
� داد�-(�ی B�43(�ن B�+ز�� .� ��B 	ای

  .�Bوه، ا��وز �) ��زدا3" �3+ ر ادا�. +)�ا ��د

ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان �� �7S م ��دن G�اوم ��زدا3" 
 �3٢٨+ ر ا8-��� راد �. �� ھ�ف در ھ% 73-(	 ا�O)6ب 

 ،"Bروزه ��ر��ان # #. و � رد [<� و ار�6ب آ��ن [ رت ��/(. ا
 H'�@ �4ه 1 ��3مc ل ��ر��ی و�X/ 	آزادی ای

��� ��ر��ی ای�ان +�ی �دارد در  /*�رد و ��ی� B)�. اE6م 
 .� "B*-" و د� �اھ ?� "��B اوم ��زدا3" وی�G رت ]
� �Gی ��ای آزادی �3+ ر ا8-��� راد 1 اھ� dت ا6(�ا��ا5�ا

 ١٣٩۴اردیGL>� ��ه  ٢٨ –ا �cدی9 آزاد ��ر��ان ای�ان 
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

  »��ا��ن��rد «ی4 �>-9 و دو �:�وح در 
 

ارش 1'����ر ای���، B. ��ر�� / ;د �1ا�Bن روز � .�
�� ا�k / ران � اد ) اردی'4*" 

��ی �O�وم 3�ه و �.  �Yاب از دی¤ �-(�� در ��ر��ه ری?(.
 ��)�� �4*�1(�� �)�0رB(�ن ا��م ر�d در  B H?�

�8دF3 .k ، ی7� از ��ر��ان �O�وم ای	 
�4� �. . �3Y(. �� ا�k 3�ت @�ا�8ت وارده @�ن ��1"B

در �I(h0 / ;د » �� /)�وزه«
I8" «ھ�ی  دو ��ر�� دی�� �. ��م

��ا5'" H?� ن  در�)Bھ�ی وی�ه �)�0ر
���. 3 �� ا��م ر�d �-(�ی ��4�اری �� ی��  ��ر��ان 
1(�� ا�'�ی �)H از  B۵٠ "Bا �در[.  �G اداره ��ر

� و5 ع ای	 �8دk. را �� �c ارش#v�G .vS)% ای	 1'� �
��(*� ��7ده اB" ا�� ی7� از ��ر��ان �. ای��� �<(. 

��ی در اط�اف دی¤ � اد �Yاب  ��ر��ا�� �. در ��ر��ه ری?(.
 ������، در ا[� ��ی� #'�س d� �8یb دا3(. ���3� ا

� در ا1()�ر آن# 0X�� 0 اره #'�س ��ر � ».�)�د ھ� �5ار 
4� در ��*� .k�8د (� .)3Y� در �ی� �
 ����ی / ;د �1ا�Bن �. و5 ع +) B(. � د ا

�. و @�ا8" �. ��ر��ان �*�ه � د�] .� �I���h0)I / ;د  .
ل ��ب �)� �(�ی �03 ��١۵ر�� در 

"Bا h5(�ن �)*�� ر واB�43.  

* * * * * * * * * 

  �P !�ا�K ��ز���-18
 

1ا�. ��; .�S��. د#)�  �G از /�7. اول دو ��ر�� دا�c �1ه در 

� �43داری �4Gان در ��*� HGن آ���. �<(. B?�� ی �Bز
.k�8د �S�در�cه ��Y ر ��ز و  ز��ن Z8 ر آHG �*���ن در 

دم زی�دی � ده و آHG �*���ن +M از ای0	 �Bزی ���� وارد 
 ��B#. و دی��ی  3٢۵ �� و دو ��ر�� ا/��ن �. ی7

 Mاورژا� ���B#. � د را از درون �cه �)�ون و SG ی� 6 ا
�. G*?)¥ 6 ا�� اورژا�M : وی �1ط��*�ن ��د

�)�B<��. ای	 دو ��ر�� @�ن �. د#)� 3�ت @�ا�8ت وارده 

 
 

� 9�s5ھ� اط

��'1 راد "�Y�Cر�ا

 
ا��وز +M از �3Y" دو روز از ��زدا3" �3+ ر ا8-��� راد، 
� B�43(�ن �Bوه �. ��v)�6ت �)�وی ا�Eاط �S�وی را از 

� �. ز��ان B�+از ��ز M+ و �داد�-(�ی آورد�
�3+ ر ا8-��� راد Z6  ھ)�ت ��ی�ه ا�SGدی.  .��(�� ��د��

 �4c �dر ا6(�ا��آزاد ��ر��ان ای�ان، از ھ�0ھ�¤ ������ن ط 
� # #. و ��O)6ر��ان ا�� �ھار �<�ی ��ر��ان، �*�ور ��5 �
� رد [<�، ��0ی��ه ا�1ا@� ��ر��ان ��ر��1. +�و/)� �Bوه و 

��ر�� در �73ی �0�١٠٠٠ی��ه 
 F3 6" ده�B .� "Bا ��)	 ا@(6�0�G ن���Bز

� B�43(�ن ��v)�6ت �)�وی ا�Eاط QB G ه��اردی'*4" 
�Bوه �. ا�4Gم �SGیa ��ر��ان # #. و � رد [<� ��زدا3" 3�

 aی�SG �4مGراد �. ا ���زدا3" و ادا�. M'8 �3+ ر ا8-��
�Uر��ان # #. و � رد [<� در �3ای��

 "3Y� ر��1.،  ٢٨از�� 	ا�. ��ر��ان ای�S)�روز از ا�O)6ب 
ا��وز ��ر/��� و �-i #)	 دو#(� B�43(�ن �Bوه دB" در 

دB" ھ% EGش ��د�� ��ون +�دا1" ری�#� از 
�� ا8(-�ب اردی'4*" ��ه(

�B�� %73. وادار ��7ر ����
��زدا3" دو �<� از ��0ی��ه

���3 ��(*� F�6 .� ر 'I�ا#�0X �5ط��X. ��ر��ان 

� ��ر��ان � 06 h0I� .� O� b'راد �� ط ��3+ ر ا8-��
 ��# #. و � رد [<�، �*�ور و � رد y�G)� و �08ی" آ��ن اB"، ا

.y(�ن  �6)��% اراB�43 داد�-(�ی �B�+ز�� .� ��B 	ای
�Bوه، ا��وز �) ��زدا3" �3+ ر ادا�. +)�ا ��د

ا�SGدی. آزاد ��ر��ان ای�ان �� �7S م ��دن G�اوم ��زدا3" 
�3+ ر ا8-��� راد �. �� ھ�ف در ھ% 73-(	 ا�O)6ب 

 ،"Bروزه ��ر��ان # #. و � رد [<� و ار�6ب آ��ن [ رت ��/(. ا
��Oا�. ��  H'�@ �4ه 1 ��3مc ل ��ر��ی و�X/ 	آزادی ای

����ر��ی ای�ان +�ی 
 .� "B*-" و د� �اھ ?� "��B اوم ��زدا3" وی�G رت ]
� �Gی ��ای آزادی �3+ ر ا8-��� راد 1 اھ� dت ا6(�ا��ا5�ا

  .زد

ا �cدی9 آزاد ��ر��ان ای�ان 

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

ی4 �>-9 و دو �:�وح در 

ارش 1'����ر ای���، B. ��ر�� / ;د �1ا�Bن روز � .�
.B  .)3Y� .)>٢٢(�3'. ھ 

�Yاب از دی¤ �-(�� در ��ر��ه ری?(.
 ��)�� �4*�1(�� �)�0رB(�ن ا��م ر�d در  B H?�

���3.  

 «��4B »داود 	وم ای�O�، ی7� از ��ر��ان 
�3Y(. �� ا�k 3�ت @�ا�8ت وارده @�ن ��1"

«واUB. ��3" +)�7��0ری 
��دو ��ر�� دی�� �. ��م .��د �1ا�Bن ��ر 

���ا5'"» ا�'�ی«و » 5�3 H?� در
��ا��م ر�d �-(�ی ��4�اری 

1(�� ا�'�ی �)H از 3�ت  B
� و5 ع ای	 �8دk. را �� �c ارش#v�G .vS)% ای	 1'� �
��(*� ��7ده اB" ا�� ی7� از ��ر��ان �. ای��� �<(. 

��ر��ا�� �. در ��ر��ه ری?(.«
������، در ا[� ��ی� #'�س d� �8یb دا3(. ���3� ا��  ��ر 

� در ا1()�ر آنھ# 0X�0 اره #'�س ��ر 
��4� در  ����h ��ر��ی ��*� .k�8د (� .)3Y� در �ی� �

��ی / ;د �1ا�Bن �. و5 ع +) B(. � د ا��  ��ر��ه ری?(.
�. و @�ا8" �. ��ر��ان �*�ه � د�] .� �I��

 .� aدی��ر�� در  �1١۵٠٠ا�Bن �
"Bا h5(�ن �)*�� ر واB�43

* * * * * * * * *
 

�P !�ا�K ��ز���-18 ��گ دو ��ر�� ��ه

1ا�. ��; .�S�دو ��ر�� دا�c �1ه در 
  .@�ا�8ت وارده @�ن ��1(��

� �43داری �4Gان در ��*� HGن آ���. �<(. B?�� ی �Bز
.k�8د �S�ز��ن Z8 ر آHG �*���ن در 

دم زی�دی � ده و آHG �*���ن +M از ای0	 �Bزی ���� وارد 
��3 �� و دو ��ر�� ا/��ن �. ی7�  �cه 

۵٠  Mاورژا� ���B#. � د را از درون �cه �)�ون و SG ی� 6 ا
��وی �1ط��*�ن ��د .دھ�� 

�)��. د#)� 3�ت @�ا�8ت وارده 
   .1 د را از دB" داده � د��
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ط ر  ھ�0ن: Z6  ا�SGدی. �0)(. �)0. در��ن ��1. ��ر�� ا/ود  
��4ی" ��وه ��ر��ی ��E1ف    �. در @�-�ت 3 رای #�6� در 

در[�ی  ١٧ھ�ی ز���� �� ا/ایH  ھی�.
 د � ا/�" ��د��، در ����� ��وه دو#" و ��ر/���ی�ن �)�

 Hاید �'��  ١٧+Yی�/(�� �. در ازاء ا/�ھار  ٢٠در[�ی 
���� ./�dر��ان ا�� 	7-� b8 �� ن�� G.  

���د �. �70	 اB" دو#" از  �-� OG ر �0
د ��ر��ان ا1()�رات ��5 �� 1 د ��ای @� �� Hای)�ی از ا/

  

 ����5 �� اB" ا ��cروی�7د ھ)�ت دو#" ھ� 	ری ای�ور 8)�� .�
3 د �G از ای	 +M ��ر��ان �-'" �. 4XG�ات 
 ����3ی ا@(6�0� 1 د و �. وی�ه ��وه دو#" ا8-�س ���)�

 

 

 �� دی�� B�+ .(�6(�رانوزارت �4�ا3" دو#" رو��8� در G�ارک ا5�ا

   �ی��Y 93��? 9! �'��� P-�ری

  

�١٠. �ارش 1'����ر ای���، اE6م @Yب   aی �ھار �4)�ر �. ط
�� "(��G .#�B aی �ای از  3 �� � ج �Gزه دوره آ� ز3

"Bد ��ده ا�Iران ای�)B�+ 	(� را در �ھ�ی  3'7.. ���ا�
�6 ان /(�ٔ. @�ی� وزارت +�B(�ران از ای	 ط�ح �. 

����. 

.�(�ا@�ای آن �� �B a0. ��4د  ھ�ی  �� ا�Bس ای	 ط�ح �. ز
 QB G ،ری�)B�+ ری و � رد�)B�+ "و��X���vم +�B(�ری، 

 "�EB م�v� ر���ن�� �� �XGو��  3 د، ا@�ا 
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

���ری �O���s 

  !9 دو�F ی�زدھ� اناs-<�دی !�'9 ��ر��

د �Bل � Hایدر  �٩۴. 1 د در @�ی�ن ا/
1 دداری : @�-�ت 3 رای #�6� ��ر Z8 ر دا3" ا/ود

 Hای�-7	  ٢٠دو#" از ا�Eغ �O �. ا/ b8 �ھار G ا�
ا6(�0دی در �)�ن ���. @��X. ��ر��ی 

 

+�وا�G -� : qdن @��X. ��ر�� �<"
 .� O�اB" �. دو#" �. د#)� ��H ��ر/���ی� 1 د از ا�Eغ 

���-7	 1 دداری  b8 Hای .��� ا/

 �ظ�ھ�ا از �G �v*�ی<�ت ��5 �
�M�I  ٧٠ھ)�ت دو#" �. اB(��د ی7� از �O ��ت �Bل 

�� .� O�� ط �. ا/ایG H ا�� از ا�Eغ 
�-7	 ��ر��ان 1 دداری ��� b8.  

 "Bا �U�3ای .��*� "Bدر "(Xdو 	ای
�)	 ا@(6�0� ��ای ا/ایH 8�ا�5 �G ��5 ن
 	(��G ن���-(�0ی ��ر��ان ��ز�*-(. و از ��ر ا/(�ده �Bز

"Bه ا�3 ��(� H(+ �  .ا@(6�0

� �. در ای	 Uری �3ای�ه . �<(. 8)�3 ��(� H(+ 	(5 ا�
����5 �� ��  اB" �. دو#" ای	 ا1()�ر را  �v� از �G �دھ

�-7	 ��ر��ان ���3 و ی� 8�ا�5  b8 Hای+)*��4د ا/
�-(�0ی ��ر��ان ��ز�*-(. �?�#<" ی� � ا/�" ���.  

�0� �� ��5 �v� س از�Bا 	ان دو#" را �.  ��ای G
¥?*��(4% ��د ا�� �U ر  r�?G �7بG1 دداری دو#" از  ار

�� p6�� ر��ان�� 	7-� b8 .� O�و  ا6('�ری �<" ا�Eغ 
�� �  .3 د � ھ�ی B. @��'. ���3ی ا@(6�0

دی �Bل �ی�دآور  ٩۴وی �� اB(��د �. �*�وح �Yا��ات 
�-7	 ی� آ�¢. �. دو��ا��  b8 ���� G ارھ

��ای� ���)�ه � 3 د �?-()	 � ردی 3�ن ای	 ارزش ای	 
  .� د �. QB G ا�Z6ی 3 رای #�6� ��ر �Gی)� 3�

د �)*(� از 8� � Hای� ی�� �. ا/
 .� O�ا��v)ر � ده اB" و ��ای ھ(0	 اB" �. دو#" ا�Eغ 

�0� "S�O��-7	 را �.  b8 �دا�.   

Z6  ا�SGدی. �0)(. �)0. در��ن ��1. ��ر�� ا/ود
�. در @�-�ت 3 رای #�6� در 

 �'B �X5ی�.ارزش واھ
 د � ا/�" ��د��، در ����� ��وه دو#" و ��ر/���ی�ن �)�

 Hای+Yی�/(�� �. در ازاء ا/
���� ./�dر��ان ا�� 	7-� b8 �� ن�� G

� OG ر �0�: وی ا/ود-�
ا1()�رات ��5 �� 1 د ��ای @� �

 .اB(<�ده ا�اری ���

 ����5 �� اB" ا ��cروی�7د ھ)�ت دو#" ھ� 	ری ای�ور 8)�� .�
�� p6��  ات�4XG .� "'-� ر��ان�� M+ 	از ای �G 3 د

 ����3ی ا@(6�0� 1 د و �. وی�ه ��وه دو#" ا8-�س ���)�
  .دا3(. ���3�

 

  :ا'�ی>9 �

 �وزارت �4�ا3" دو#" رو��8

 �ی��Y 93��? 9! �'��� P-�ری !Tرگ

ارش 1'����ر ای���، اE6م @Yب � .�
�� "(��G .#�B aی �دوره آ� ز3

"Bد ��ده ا�Iران ای�)B�+ 	(� را در ����ا�
+�B(�ران از ای	 ط�ح �.  ��Iزی

������ �4�ا3" ��م 

.�(��� ا�Bس ای	 ط�ح �. ز
 QB G ،ری�)B�+ ری و � رد�)B�+ "و��X���vم +�B(�ری، 

 "��3  "�EB م�v� ر���ن�� ��XGو�

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

  :*�ای ��ر�� �

���ری �O���s

اs-<�دی !�'9 ��ر�� !1

د �Bل » �d�(�6 8)�ری«� Hای�. 1 د در @�ی�ن ا/
@�-�ت 3 رای #�6� ��ر Z8 ر دا3" ا/ود

 Hایدو#" از ا�Eغ �O �. ا/
�ا6(�0دی در �)�ن ���. @��X. ��ر��ی  ��ر��ان ��p6 ای�Iد �

"Bه ا�دو#" ی�زدھ% 3 .�.  

�- �Gن @��X. ��ر�� �<" +)Z6H  ا�SGدی. 
 .� O�اB" �. دو#" �. د#)� ��H ��ر/���ی� 1 د از ا�Eغ 

���-7	 1 دداری  b8 Hایا/

ظ�ھ�ا از �G �v*�ی<�ت ��5 �� : ای	 /�Xل ��ر��ی ا/ود 
ھ)�ت دو#" �. اB(��د ی7� از �O ��ت �Bل 

�� ��EB3 رای ا �� .� O�G ا�� از ا�Eغ 
�-7	 ��ر��ان 1 دداری ��� b8

� اB" : وی ی�دآور 3�U�3ای .��*� "Bدر "(Xdو 	ای
�)	 ا@(6�0� ��ای ا/ایH 8�ا�5  �٩۶. در ��ده �G ��5 ن

 	(��G ن���-(�0ی ��ر��ان ��ز�*-(. و از ��ر ا/(�ده �Bز
"Bه ا�3 ��(� H(+ �ا@(6�0

� �. در ای	 �Uری �3ای�(. 8)>� .
��اB" �. دو#" ای	 ا1()�ر را 

�-7	 ��ر��ان ���3 و ی� 8�ا�5  b8 Hای+)*��4د ا/
�-(�0ی ��ر��ان ��ز�*-(. �?�#<" ی� � ا/�" ���

0�: وی ا/ود� �� ��5 �v� س از�Bا 	ای��
¥?*��(4% ��د ا�� �U ر  r�?G �7بGار

�� p6�� ر��ان�� 	7-� b8 .� O�ا�Eغ 
�� �� ھ�ی B. @��'. ���3ی ا@(6�0

دی �Bل �وی �� اB(��د �. �*�وح �Yا��ات 
�3 : Hای�-7	 ی� آ�¢. �. دو��ا��  ٢٠ا/ b8 ���� G ارھ

��ای� ���)�ه �3�ن ای	 ارزش ای	 
� د �. QB G ا�Z6ی 3 رای #�6� ��ر �Gی)� 3�

�: وی ا/ود�د �)*(� از 8�  ای�U ر � Hای� ی�� �. ا/
 .� O�ا��v)ر � ده اB" و ��ای ھ(0	 اB" �. دو#" ا�Eغ 

�0� "S�O��-7	 را �.  b8
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   �)*(� "B1 ب ا .c ">� آن آ�5 رو�. دی��ی
ھ�0ن ��ر را ا��Iم      c ن �4)�ر! �4)�ر اB(?�ام ��)% B�+ �G(�ر

�3)�ن . دھ� و ��ای �)�0رB(�ن ھ% ھی�ٔ. �0(�ی دارد
��B" ا�� ای	 �8ف در ��v اول ��p6 ��;ر/(	  M>� .� ا6(�0د

ھ�ی  واX5)" ای	 اB" �. ���ه ��دی و [�/. @ ی� در ھی�.
 �وزارG?��. ��ای آ�5ی�ن اھ0)" �)*(�ی دارد �G ار��Gء �0
و�)<� B�+ .ٔ/�8(�ری �. ط')X(� ا�kات �<)� آن �F(O �)�0ران 

رت �. �<(ٔ. ��1� از +�B(�ران �?H دو#(� �4�G د#)�� �. وزا
�4�ا3" را ��Iب ��ده �G �� اB(<�ده از ظ�/)" ��vم +�B(�ری 

 "�EB ��. ری*. در 1 د ��vم  -c ن �XG "��3و�
 "(��G �� .� "Bا 	ای ��� �ای	 ط�ح را ا@�ای

ھ�ی 1 د را ��ھH دھ� و از ط�/�  �4)�ر ی�B a#. ھی�.
.)Bت و 1 ا�'#�U�ھ�ی  �*�ن دھ� �. �c�ر �-'" �. 

"Bا .@ G.  

�� �dران ��را�)B�+ دی�� از �� ی�، در ھ0. @�ی د�)� ای	  ی7
 �Iدر ای� ��� 3�ن اB" اOO?G و ��8/. در �8ل ار��Gء 0�6
�- #)	 وزارت �4�ا3" ��ای ای�Q�-G .7 �)*(�ی روی 

��آی�� و (�c	  B�+(�ران و �G�'#�U*�ن دا�3�� .)3� 
�� �G�(�06 را ����� و �8 ق �)�0ران و ��دم  ھ�ی

  .��ای*�ن اھ0)(� ��ارد

 ���LF�B� �! 1C�Yت ��Y-�ران
���م د�)��� B�+ .��1(�ر �� ا��از ���ا�� از  ��0S� �3ی<

��ھ�ف ا[�� وزارت �4�ا3" از : � ی� ا@�ای ای	 ط�ح 
 �X5ت وا�'#�U�ا@�ای ای	 ط�ح � 6� �B+ ش �Yا3(	 �� 

��B�+ .X(�ری �* ر و ��@ @ G �X5وا .)B1 ا .� �4

 H(+ از H(� ری را�)B�+ .ٔX����م، آ�¢. @� ��. �<(ٔ. �3ی<
 a0� �� ب �4)�رانY@ ط�ح .� "Bا 	ای "Bده ا�� �(���ا

"Bری در �8ل ا@�ا�)B�+ م�v� ���ت #�6���.  

">� .Uرا� 	ر در ای�)B�+ .��1 ���(در �8ل : د� ��-�iٔ. ا[�
 .� "Bا 	ای �d�8ل�B از �X� "3ا�ب  وزارت �4Y@ .� ھ�

"�ھ�ی �-)�ری �.  اB" و +M از ���و
ا�� ای	 ��ر و ��  +�B(�ران در ����� @Yب �4)�ر ی�B a#. ��ده

ھ�ی ��vم +�B(�ری، ��Xو�" +�B(�ری و  ��4ه �)�ی از ظ�/)"
��  .��� ای	 ط�ح را ا@�ا ��� � رد +�B(�ری EGش 

ھ�ی  �ای ای	 ط�ح �� B ء اB(<�ده از ظ�/)"
� +�B(�ران و ��U#'�ت آ��ن ��B�+ .X(�ری �. ��ی� �8�@
، �. @��B�+ .X(�ری اB" و �- #)	 در ��vم +�B(�ری �3��

Hو وا�� .�i-�ھ�ی �F5�X) آن ھ �(3ر  ��ی� �-'" �. ای	 

- 12 - 

   

�ره   دوم ��ل� ،٨٣  

 %�jرک دی���( G .UB ا��� �� دا3(	 8�ا�5 
 �ای ��ای �Yرا��ن دوره آ� ز3

  

ھ� در  � ی��، ا@�ای ای	 ط�ح �. �. �<(ٔ. آن
���I �. ��7ر�)�ی  ،"Bھ. ا�� H3 4)�ر� "(��G ط�ح h5وا
�)�وی �)��(?O¥ و �. �U1 ا��ا1(	 @�ن �)�0ران و اE)1ل 

�" �* ر 1 اھ� 3�.  

در ھ0)	 را�U.، یB�+ a(�ر ���3 در �?H دو#(� �� ا��از 
ای	 ط�ح در : ���ا�� 3�ی� از ا@�ای ای	 ط�ح �. ای��� �<"

��ھ. اB" �. در ظ�ھ�  H3 زش �4)�ر �ھ�0ن ط�ح آ
��Uح 3�ه و در واh5 یa دوره  .#�B a�6 ان ط�ح ی ��

�0� .� "Bی. ا�+ qUB در �G ا�� @ ا�� ی �)�ز  آ� ز3
� �* ر 3 د���  .�)�0ران و B)-(% در

ھ�ی 5�ی0� ��G)" �4)�ر  در دوره
��3��� و �B .B  �G#. � د �. از اول د�)�B(�ن @Yب 

دی��� �G �. ا��ازه ��/� در ا��Iم 
G @. �. در �8ل �d�8 �� . وظ�یr 1 د ��ھ� و G ا��0� 3 ��

XG�اد �)�وی� �. ھ% در �)	 �4)�ران و ھ% در �)	 +�B(�ران 
/�رغ ا#(OS)� و@ د دارد �)�زی �. @Yب �)�و آن ھ% �. ای	 

"-(� .#�B aی �SUB دوره aن ی�را�Y� �� �73 و.  

"Bا ��)X� (� .���B�� از �4)�ران �وزارت �4�ا3" از : ی7
?)Bا �� �G "Bط�ح �. د�'�ل آن ا 	ام �)�وی ا@�ای ای�

ای�ی �0(�  ��3(� �� E(OSG qUBت +�ی)	��G و �8 ق و 
�. 1)�ل 1 دش �0' د +�B(�ر را @'�ان ��� در #�8)7. �. 
0� از /�را#E(OS)ن �)�7ر (v6 �(1 �ر ��ی�� 	ی ای�@

  .ھ�ی +�B(�ری را @Yب ���

ھ�ی دور �. د#)�  ھ� و در �Bل � ی�، 5'� از ای	
 آ� زش #�6� و@ د ��ا3" ���7. ای	 XG�اد دا�*��ه و 

ای  �4)�ران را در ��ارس �4)�ری ��G)" و �X� از �Yاران دوره
��د�� ا�� آ�¢. ��UXG p6)� 3�ن ��ارس 
�4)�ری در �3Y(. 3� ای	 � د �. 1 د وزارت �4�ا3" در 

XG 	و@ د ای �� .� �(Bر .I()� 	اد ھ�ی 5'� �. ای�
 "-(� b��B �73 .� 4)�ر� "(��G .� دا�*��ه، دی�� �)�زی

  .و �. Y@ "0Bب +�B(�ر آ��د�)H(+ a ر/"

���، ای	 ط�ح �4�G ��ای ای	 اB" �. �. �4)�ر 
�8 ق �0(�ی +�دا1" ���� و در ای	 �)�ن @�ن �)�0ر 

� ی7� از ھ 1 دم �3ھ� � دم در ی7� از ��زدی�
 rB�G 4)�رم� .� 	��- #)	 �. دی��ی �8/� زد �. ��ای  

آن آ�5 رو�. دی��ی �<" c. 1 ب اB" �)*(� . ��ا��) � د
�4)�ر اB(?�ام ��)% B�+ �G(�ر

��دھ� و ��ای �)�0رB(�ن ھ% ھی�ٔ. �0(�ی دارد 
ای	 �8ف در ��v اول ��p6 ��;ر/(	 

واX5)" ای	 اB" �. ���ه ��دی و [�/. @ ی� در ھی�.
 �وزارG?��. ��ای آ�5ی�ن اھ0)" �)*(�ی دارد �G ار��Gء �0
و�)<� B�+ .ٔ/�8(�ری �. ط')X(� ا�kات �<)� آن �F(O �)�0ران 

��  .3 د و ��دم 

1� از +�B(�ران �?H دو#(� �4�G د#)�� �. وزا�� .ٔ)>� .�
�4�ا3" را ��Iب ��ده �G �� اB(<�ده از ظ�/)" ��vم +�B(�ری 

 "�EB �c ن �XG "��3و�
ای	 ط�ح را ا@�ای� ��� ای	 اB�+-  "(��G �� .� "B(�ری دارد 

�4)�ر ی�B a#. ھی�.
.)Bت و 1 ا�'#�U��*�ن دھ� �. �c�ر �-'" �. 

�� +�B(�ران �>�] "Bا .@ G

�� �dران ��را�)B�+ دی�� از �ی7
 �Iدر ای� ��� 3�ن اB" اOO?G و ��8/. در �8ل ار��Gء 0�6
�- #)	 وزارت �4�ا3" ��ای ای�Q�-G .7 �)*(�ی روی 

��+�B(�ران و �G�'#�U*�ن دا�3�� .)3� 
� ط�ح� �G�(�06 را �ھ�ی

��ای*�ن اھ0)(� ��ارد

���LF�B� �! 1C�Yت ��Y-�ران
���م د�)��� B�+ .��1(�ر �� ا��از ���ا�� از  ��0S� �3ی<

��ا@�ای ای	 ط�ح 
 �X5ت وا�'#�U�ا@�ای ای	 ط�ح � 6� �B+ ش �Yا3(	 �� 

��B�+ .X(�ری �* ر و ��@
"Bران ا�)B�+.  

 H(+ از H(� ری را�)B�+ .ٔX����م، آ�¢. @� ��. �<(ٔ. �3ی<
 a0� �� ب �4)�رانY@ ط�ح .� "Bا 	ای "Bده ا�� �(���ا

"Bری در �8ل ا@�ا�)B�+ م�v� ���ت #�6���

">� .Uرا� 	ر در ای�)B�+ .��1 ���(د�
 .� "Bا 	ای �d�8

اB" و +M از ���و�"  �4)�ر ��ا3(.
+�B(�ران در ����� @Yب �4)�ر ی�B a#. ��ده

��4ه �)�ی از ظ�/)"
��� رد +�B(�ری EGش 

�ای ای	 ط�ح �� B ء اB(<�ده از ظ�/)"ا@: وی ادا�. داد
� +�B(�ران و ��U#'�ت آ��ن ��B�+ .X(�ری �. ��ی� �8�@
، �. @��B�+ .X(�ری اB" و �- #)	 در ��vم +�B(�ری �3��

Hو وا�� .�i-���ی� �-'" �. ای	 
��3��.   

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

����(d��)ن   %�jرک دی��G ا��� �� دا3(	 8�ا�5 
ای ��ای �Yرا��ن دوره آ� ز3�  از ھ� ر3(. ١۴و �X�ل �� 

 .ی7-�#. �4)�ری k'" ��م ����

��� ی��، ا@�ای ای	 ط�ح �. �. �<(ٔ. آن +�B(�ران 
���I �. ��7ر�)�ی  ،"Bھ. ا�� H3 4)�ر� "(��G ط�ح h5وا
�)�وی �)��(?O¥ و �. �U1 ا��ا1(	 @�ن �)�0ران و اE)1ل 

EB م�v� در�3 �ر 1 اھ *� "�

در ھ0)	 را�U.، یB�+ a(�ر ���3 در �?H دو#(� �� ا��از 
���ا�� 3�ی� از ا@�ای ای	 ط�ح �. ای��� �<"

h5در ظ�ھ�      وا .� "Bھ. ا�� H3 زش �4)�ر �ھ�0ن ط�ح آ
��Uح 3�ه و در واh5 یa دوره  .#�B a�6 ان ط�ح ی ��

�0� .� "Bی. ا�+ qUB در �آ� ز3
� �* ر 3 د����)�0ران و B)-(% در

�� .�در دوره: دھ� ای	 +�B(�ر ادا
���B .B#. � د �. از اول د�)�B(�ن @Yب 

��دی��� �G �. ا��ازه ��/� در ا��Iم  ��hU دی�j% آ� زش 
وظ�یr 1 د ��ھ� و G ا��0� 3 ��

XG�اد �)�وی� �. ھ% در �)	 �4)�ران و ھ% در �)	 +�B(�ران 
/�رغ ا#(OS)� و@ د دارد �)�زی �. @Yب �)�و آن ھ% �. ای	 

"-(� .#�B aی �SUB دوره aن ی�را�Y� �� �73 و

"Bا ��)X� (� .���B�� از �4)�ران �ی7
?)Bا �� �G "Bط�ح �. د�'�ل آن ا 	ا@�ای ای

� �� E(OSG qUBت +�ی)	)��3
�. 1)�ل 1 دش �0' د +�B(�ر را @'�ان ��� در #�8)7. �. 
0� از /�را#E(OS)ن �)�7ر (v6 �(1 �ر ��ی�� 	ی ای�@

ھ�ی +�B(�ری را @Yب ��� دا�*7�ه

��� ی�، 5'� از ای	 ای	 �4)�ر 
 آ� زش #�6� و@ د ��ا3" ای����7. ای	 XG�اد دا�*��ه و 

�4)�ران را در ��ارس �4)�ری ��G)" و �X� از �Yاران دوره
� آن���د�� ا�� آ�¢. ��UXG p6)� 3�ن ��ارس  ھ� را @Yب 

�4)�ری در �3Y(. 3� ای	 � د �. 1 د وزارت �4�ا3" در 
ھ�ی 5'� �. ای	 �()I. رB)� �. �� و@ د ای	 �B XGل

 "-(� b��B �73 .� 4)�ر� "(��G .� دا�*��ه، دی�� �)�زی
و �. Y@ "0Bب +�B(�ر آ��د�)H(+ a ر/"

�� ./�d4)�ر  وی ا� .� .� "Bا 	�4 ��ای ای�G ط�ح 	ای ،���
�8 ق �0(�ی +�دا1" ���� و در ای	 �)�ن @�ن �)�0ر 

  .اھ0)(� ��ارد

��1 دم �3ھ� � دم در ی7� از ��زدی�: � ی� او 
 rB�G 4)�رم� .� 	��- #)	 �. دی��ی �8/� زد �. ��ای 
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B ال �� از وزارت �4�ا3" ای	 ا�c .� "Bا �� و@ د ای�7. در   
ھار G	 اB" �. XG١٠�اد /�رغ ا#E(OS)ن در �Bل 

ھ�، ا5�ام �. @Yب �)�وی @�ی� و  @�ی @Yب ھ0)	 �)�و
  ����؟

�B a3;ر : � ی�+ %)-(B "Bل ھ��B
وزارت �4�ا3" �. د�'�ل ا@�ای ای	 ط�ح اB" ا�� ای	 ��ر �. 

�B�+ .X(�ری ��@ ��G .� �0ی	 ��4دھ�ی ھ ی(
"Bه ا�ری �-(. 3�)B�+ .ٔ/�8 . ��� دی 	ای 	��. �6)�ه 

 ��Gی	 1)��" �. @��B�+ .X(�ری اB .� "B. ��4د ا[�
 . ھ ی(� +*" ا@�ای ای	 ط�ح ھ-(��

� را g�g���vم +�B(�ری، ��Xو�" +�B(�ری و � رد +�B(�ری 
� رد B ء اB(<�ده وزارت  .��>B�)�ا�� �. 

.)/��  .�(�ھ�ی  و �� ا@�ای ای	 ط�ح ز
ا6(�0دی @��B�+ .X(�ری �. ���ٔ. ��vم +�B(�ری را ھ% 

Hر �-'" �. وا���)B�+ .��1 ���(ران در  د��)B�+ ھ�ی
O1 ص ای	 ط�ح �. وزارت �4�ا3" ھ*�ار داد و در +�ی�ن 

ی ای	 ط�ح �� E1ف �O �. 3 رای #�6� ��vم +�B(�ر
�(�B<��. ای	 B. ��وھ� �. ذ�� آن ر/" �� ا@�ای  ��اB" ا

�� �06 .� O����� و @��B�+ .ٔX(�ری ھ%  ای	 ط�ح �� E1ف 
در 5'�ل ای	 ��8" �. ھ)s و@. ��B" �? اھ� �*-" و 
وزارت �4�ا3" ��ی� ��(�v 6 اF5 ا@�ای ای	 ط�ح �. ا6(�اض 

�3�� "Bران ا�)B�+ ده�)-�.  

 

  :اد!��ت ��ر��ی

 ��خ *$�3 !9 ��دش �-�

 !� ��ا'8>� ز�<-�>�ن

�>K ا ��د '��8د�� [Y  
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�ره   ��ل دوم� ،٨٣  

.����م، ط� G<�ھ% �� �ای �. �)	 وزارت  �. �<(ٔ. �3ی<
�4�ا3" و �XG "��3و�� /�ا�)� +�B(�ران �. ا1)�ا �. 
�" �G))� ��م داده ا��Zء EB م�v�
 aی �G ا�� �. XG�اد ده ھارG	 ط

��� "(��G .#�B aل �4)�ر ی�B.  

.���B .c "��3 	، /�رغ از ای�7. ای�ای در  دھ
�B H3ل �3Y(. دا3(. و �( ا�-(. �. 4XG�اHG در 5'�ل 

ھ�ی �?(�r  ژهھ�ی� �. از +�B(�ران ��ای ا��Iم +�و
�� �v� .� ،��� �06 ب ��ده � دY@  a4)�ران ی� "(��G �Bر

� رد ��v �. ��دا�����ن آن  ��B#. در F#�5 را�" �. �XGو�
. ھ% از ��vم +�B(�ری ھ-(�� داده 3�ه �G دو��ره ا8)� 3 د

ای +�B(�ری �0Gم  را�(� �. �. 5)0" ��� دی E(7*Gت �8/.

�� .�� در  ر اداB�Bال ا B ،�ی �
� �. �� و@ د Uدر �3ای .� "Bا 	رد ای � ١٨٠ای	 

ھار +�B(�ر در �Bل /�رغ  
��G ا�� �� G ا�� �. از  3 �� ی�XG aو�� Uc ر 

 �)X('؟ ط��� "(��G ل�B ار �4)�ر درھ
ھ� ��د ای	 اB" �.  از ای	 داده

��3 د و در �0(� از  ز��ن ��)0ی ��ای (��G" �4)�ر [�ف 
��ه ز��ن [�ف ��G)" �4)�ر  H3 ھ�0ن

h5ط�ح در وا 	ر      ای�)B�+ ھ.  ۶ھ�0ن ط�ح��
 "����و �� .)3Y� ل�B "-(� از H(� در .� "Bا
 ���4�ا3" � /b �. ا@�ای آن �*�، ا
 pS� 0' د �)�و دو��ره� .(@ G �� �d�8 در �8ل .��>B�)�

در �8#)7. در �8ل �d�8 . ا�� @Yب �)�وی @�ی� را ��Uح ��ده
 .� "Bا 	ای �� �ا�B�B �0' د �)�و و@ د ��ارد و �pS ا[�

ا�� و  ا�� @Yب �*�ه XG�اد �)�وی� �. /�رغ ا#(OS)� 3�ه
��U#'�ت ��5 �� و  .� ���(Bم ر�د#)� 6 .�

  .ا�� [�<)*�ن �I' ر �. ��4@�ت از �* ر 3�ه

: ھ�ی 5'�� �<" وی در ارG'�ط �� �S ٔه @Yب �4)�ران در دوره
�� �4)�ر @�ی� @Yب ��7ده .� "Bل ھ��B  	5'� از ای ��ای% ا

���ان �.  .5E6 .� د � 	ای دھٔ. ھ<(�د ای�¢�)�در ا�( Eg�و 
4)�ری را �� ��رک B)�7 ��ای ��G)" ط� یa دوره 

��داد�� و �. ای	 M+ F(G�G از  SG .#�B .B" آ� زش �5ار 
ھ�  �B .Bل ط� دوره �� ��/(	 ��رک دی�j% �4)�ری ای	 �)�و

� � د �. Uدر �3ای 	، ای���3
�� �� �0' د �)�وی در qUB �4)�ری و +�B(�ری � ا@. � دی% 
 �4�G ارد و�و@ د � H?� دو 	وز �0' د �)�و در ای��ا
�7� �. و@ د دارد 6�م @Yب �)�وھ�ی� اB" �. از *�

 . ا�� ھ�ی +�B(�ری /�رغ ا#(OS)� 3�ه

B ال �� از وزارت �4�ا3" ای	 ا�c .� "Bا �� و@ د ای�7. در 
 �d�8 ل �8ل�B ن درE(OS)#اد /�رغ ا�XG

@�ی @Yب ھ0)	 �)�و
�� ¥O?)�����؟ �)�

�����م  �� ی� �3ی<
وزارت �4�ا3" �. د�'�ل ا@�ای ای	 ط�ح اB" ا�� ای	 ��ر �. 

;�� a0� � ری�)B�+ .X��@ ��Gی	 ��4دھ�ی ھ ی(
"Bه ا�ری �-(. 3�)B�+ .ٔ/�8 دی ���

رگ�  ��Gی	 1)��" �. @��B�+ .X(�ری اB .� "B. ��4د ا[�
ھ ی(� +*" ا@�ای ای	 ط�ح ھ-(��

� را g�g���vم +�B(�ری، ��Xو�" +�B(�ری و � رد +�B(�ری 
� رد B ء اB(<�ده وزارت  G*7)� داده .��>B�)�ا�� �. 

��/(. �4�ا3" �5ار
�ا6(�0دی @��B�+ .X(�ری �. ���ٔ. ��vم +�B(�ری را ھ%  �

  .ا�� /�اھ% آورده

Hر �-'" �. وا���)B�+ .��1 ���(د�
O1 ص ای	 ط�ح �. وزارت �4�ا3" ھ*�ار داد و در +�ی�ن 

ای	 ط�ح �� E1ف �O �. 3 رای #�6� ��vم +�B(�ر: �<"
�(�B<��. ای	 B. ��وھ� �. ذ�� آن ر/" �� ا@�ای  ��اB" ا

�� �06 .� O�ای	 ط�ح �� E1ف 
در 5'�ل ای	 ��8" �. ھ)s و@. ��B" �? اھ� �*-" و 
وزارت �4�ا3" ��ی� ��(�v 6 اF5 ا@�ای ای	 ط�ح �. ا6(�اض 

�3�� "Bران ا�)B�+ ده�)-�

 

اد!��ت ��ر��ی �

 

  ��ود ��ر��

��خ *$�3 !9 ��دش �-�

!� ��ا'8>� ز�<-�>�ن

�>K ا ��د '��8د�� [Y

 ��ر��، ��ر��، ��ر��

  !�زوان  �ا'�ی ��

 !>�$� Y>� !��8'�8ن

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

.����م، ط� G<�ھ% �� ��. �<(ٔ. �3ی<
�4�ا3" و �XG "��3و�� /�ا�)� +�B(�ران �. ا1)�ا �. 

�" �G))� ��م داده ا��Zء  �XG "��3و�� ��ر���نEB م�v�
��G ا�� �. XG�اد ده ھارG	 ط� یa  3�ه، ای	 ��3" 

��� "(��G .#�B aل �4)�ر ی�B

�� .�دھ�، /�رغ از ای�7. ای	 ���B .c "��3. او ادا
�B H3ل �3Y(. دا3(. و �( ا�-(. �. 4XG�اHG در 5'�ل 

��ی.�B م +�و�Iران ��ای ا��)B�+ از .� �ھ�ی
�� �v� .� ،��� �06 ب ��ده � دY@

� رد ��v �. ��دا�����ن آن  ��B#. در F#�5 را�" �. �XGو�
ھ% از ��vم +�B(�ری ھ-(�� داده 3�ه �G دو��ره ا8)� 3 د

را�(� �. �. 5)0" ��� دی E(7*Gت �8/.
��  .3 د 

�د�)��� B�+ .��1(�ر د� .�ر ادا
� �. �� و@ د Uدر �3ای .� "Bا 	رد ای �ای	 

 �4�G ری�)B�+ ه�٩دا�*7 
�� �(OS)#ا ��3 �� ی�XG aو�� Uc ر 
��ھار �4)�ر در �Bل ��G)" ���؟ ط')X(�  ١٠رود  آن ا�(�vر 

��از ای	 دادهG ان  �()I. �)�ی �. 
��ز��ن ��)0ی ��ای (��G" �4)�ر [�ف 

��Xل ی�B a4)�ر      ی� "(��G ن [�ف����ه ز H3 ھ�0ن
  .1 اھ� 3�

ای	 ط�ح در واh5: وی ا�d/. ��د
 "����و �� .)3Y� ل�B "-(� از H(� در .� "Bا

�4�ا3" � /b �. ا@�ای آن �*�، ا��  +�B(�ران، وزارت
 pS� 0' د �)�و دو��ره� .(@ G �� �d�8 در �8ل .��>B�)�

@Yب �)�وی @�ی� را ��Uح ��ده
 .� "Bا 	ای �� �ا�B�B �0' د �)�و و@ د ��ارد و �pS ا[�

XG�اد �)�وی� �. /�رغ ا#(OS)� 3�ه
��U#'�ت ��5 �� و ای ھ%  6�ه .� ���(Bم ر�د#)� 6 .�

[�<)*�ن �I' ر �. ��4@�ت از �* ر 3�ه

وی در ارG'�ط �� �S ٔه @Yب �4)�ران در دوره
�� �4)�ر @�ی� @Yب ��7ده .� "Bل ھ��B

���ان �.  .5E6 .� د � 	ای دھٔ. ھ<(�د ای�¢�)�در ا�( Eg�و 
4)�ری را �� ��رک B)�7 ��ای ��G)" ط� یa دوره ��رک �

��SG .#�B .B" آ� زش �5ار 
�B .Bل ط� دوره �� ��/(	 ��رک دی�j% �4)�ری ای	 �)�و

�� ����� � د �.  @Yب B)-(% درUدر �3ای 	، ای���3
�� �� �0' د �)�وی در qUB �4)�ری و +�B(�ری � ا@. � دی% 

 ��ا��وز �0' د �)�و در ای	 دو �?H و@ د ��ارد و �4�G ا
�7� �. و@ د دارد 6�م @Yب �)�وھ�ی� اB" �. از *�

ھ�ی +�B(�ری /�رغ ا#(OS)� 3�ه دا�*7�ه
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9-�! 9$�Y 9 د��! ��V ھ� 

 روم ?T راه �� ��ی/

/�Y 9! ای !�ز�� 

/�Y 9! ای ��ر�� 

 

 ز !�t و !P ��خ �-<�8ی

 

 ز !�t و !P ��خ �-<�8ی

 

  :?$L/ ��ر��ی

  ��ل ��Lرزه �$�ی��ی ����Tر ���'�4

�<� �Yی�'1(V(  

 !I=' 9 از ��ی� �$�ی��ی ��ر��ان ��T ��ر ���'�4

 �O/ در دوازده a(��7��. �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��B�Bا
���h0I 06 م  Fی OG .� ده��رB� و  

��(?')	 �. ھ�0اه ��ارک @�B "'k "4�ی�7 �.  ���Bا
�+M از B.  ��٢٩/٣/١٣٣٩دد �. در �Gری¡  

�. �B "'k�ی�7ی ��ر��ان /���ر��4G a(��7ان �� ��Bل � اھ
در اداره �� ��ر اB(�ن �4Gان �. k'"  ٣۴و 8 �. ط� �03ره 

ا�� از ز��ن �B �(7*G�یk .� �G �7'" رB)�ن آن QB G اداره 
�1 د ادا�.  و�X/ .� .>5#)" �� ��ر اB(�ن �4Gان �B�ی�7 �

 .-�@ �����از@�0. ��3" در@�-�ت ��ر��ی 
، �a0 �. ا6(�Oب ��ر��ان � ره ١٣٣٧درB)�E+ �0زادر�Bل 

 ���a ر/�ه  @M(B�G "4   ھ�، /�X#)" در4G). ط ��ر
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��$��! 9� ،��$��! 9�  

   !9 ا �cد!9 ا �cد، 

9-�! 9$�Y 9 د��! ��V

روم ?T راه �� ��ی/ '<1

ای !�ز�� !�Y 9/ �$�ن ز?�ی

�x! ن�$� /�Y 9! ای ��ر��

��$��! 9� ،��$��! 9�  

  !9 ا �cد، !9 ا �cد

ز !�t و !P ��خ �-<�8ی

��$��! 9� ،��$��! 9�  

  !9 ا �cد، !9 ا �cد

ز !�t و !P ��خ �-<�8ی

?$L/ ��ر��ی �

��ل ��Lرزه �$�ی��ی ����Tر ���'�٧٠4

!I=' 9 از ��ی� �$�ی��ی ��ر��ان ��T ��ر ���'�4

 �O/ در دوازده a(��7��. �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��B�Bا
 �� �0)*�٨٨ ���h0I 06 م  Fی OG .� ده��

��(?')	 �. ھ�0اه ��ارک @�B "'k "4�ی�7 �.  ���Bا
��وزارت ��ر ار�Bل 

�. �B "'k�ی�7ی ��ر��ان /���ر��4G a(��7ان �� ��Bل � اھ
و 8 �. ط� �03ره 

"Bه ا�(Bر .  

ا�� از ز��ن �B �(7*G�یk .� �G �7'" رB)�ن آن QB G اداره 
��� ��ر اB(�ن �4Gان �B�ی�7 �

��از@�0. ��3" در@�-�ت ��ر��ی ����� @�-. . دھ� 
درE+ �0�(Bزادر�Bل 

.��1ھ�، /�X#)" در4G). ط ��ر +

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

 

�B� 1 !�د  ��<�ن از� 

  ��ر��، ��ر��، ��ر��

 ��ر��، ��ر��، ��ر��

�Cz� 1ه !�د���� EC  

 ط��3ۀ آزاد�1 د���

 �$�ن !�Lی� !�  �ان ��

 ز ��9ٔB !��8'�8ن رھ��

1>'  ،��$� 

1>' ��$�  

 ،P9 {��از ای! 

P9 {�� از ای!  

  !9 ز'���'1 ��ر دی�8ی

1>'  ،��$� 

1>' ��$�  

 ،P9 {��از ای! 

P9 {�� از ای!  

 !9 ز'���'1 ��ر دی�8ی

9-�! 9$�Y 9 د��! ��V ھ� 

 روم ?T راه �� ��ی/ '<1

 ای !�ز�� !�Y 9/  �$�ن ز?�ی

  !9 ا �cد، !9 ا �cد 

 ز !�t و !P ��خ �-<�8ی

 ز !�t و !P ��خ �-<�8ی
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�X�از ا��Eب B<)�، از ��0ی����ن ��ر��ی ��ر��1. ھ�د6 ت   
اری از �B�jB حEU]ار �3ه ��ای �. ا�3 د �. �. دی

��0ی��ه وزارت . � @ د آوردن ا��Eب B<)� �3ه و ��دم، ��و��
��راز1 ان ی��0 �. ��0ی��ه ��ر��ان ��ر��1. +�رس آ��ی�7 � د، 

او �� Z8 ر در ھ)�ت ��ی�ه و . 1 اھ� �. �. ای	 دی�ار��ود
�� %(0OG ی�ه���)�د �. ای	  +M از �* رت �� ا�Z6ی ھ)�ت 

در روز � 6 د و از #vS. ورود �. ��خ �3ه ��ھ�0ھ��� و 
�� %*c .� �5تE�� �.  ارزش � دن ای	 G1 رد، �. [ ر

ان دی�ار����ه /�اھ% �*�ه 8(� و�Bی� 1 ردن آب ��ای ��ر��
� 1 د  ھ�ی آب ���¢. � د و ��ر��ان از 3)��¤��*G ،ھ�ی ��خ

��د�� و ی� در ھ���م Z8 ر، �3ه �� X3'�ن @X<�ی 
��Xوف � د در �8ل �<(�  و �1�ه وارد  ¡�

��  . +Yی�د 3 د و ��0ی����ن ��ر��ی را �. Z8 ر 

.��1 .*8�/ M(�3ه ای�ان �� ری ،�ھ�ی  
�4Gان آ�4% �� �1�ه و �<(�  وارد �B#	 دی�ار �� ��ر��ان 

�ارزش � دن ای	 ��5Eت ��ای  3 د، �. �*�ن دھ��ه �
(��  �3ه � د و �-)�ر G ھ)	 آ)(O?3 �� ای ��ر��ان��

  

� ��0ی����ن ��0G .� .� �5ت � دE�ھ�  ��رM+.��1 از ای	 
3 د �. ��ای ا�(?���ت �M�I ����ی�ا 3 �� و�3ه 
ا@�زه داده �. XG�ادی از ��ر��ان �. �M�I راه +)�ا ���� و �. 
 ¡B�+. 1 ان ی��0 در� �و��� M�I���م ��0ی����ن ��ر��ی �. 

��1 اھ�� �� را در ��g/"، ھ0¢ ن  ھ� 
»  

 .� a(��7�ن رھ'�ان �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو
�G/��ھ�ی رژی% ھ�0اه �� اE�)Bل و +�ورش ��درھ�ی �� 
O?3)" و ���اری ��FG روز��ر�� در ��B �S�ی�7 و 
B?��ا�� ا�Z6ی ھ)�ت ��ی�ه ��ای ��ر��ان �B ، Z6�ی�7ی 
��ر��ان /���ر�a(��7 را از �8#" ی�B a�ی�7ی [�ف �)�ون 
 د رھ'�ان �0(�زی را �. @�'H آزادی? اھ� و 

  

���اد Z6  � �3ی  �. در آن ا�7B�ر [�د5
�3 ������/�دای آن روز . ھ)�ت ��ی�ه B?��ا�� ��د، 

��اد �B QB Gواک دB(�)� و �. �1ط� 
 �Bواک و رژی% �3ه در. B?��ا�� آG*)	 ش روا�. ز��ان 3�

�دی���  �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��4�G a(��7 ی�B a�ی�7 را �0
��7� ��ای +�ورش اX)B�ادھ�ی رھ'�ان ��ر��ی را � .7��

+M از دB(�)�ی @�)� ا�<�ادی و . �0 د��
ا�7B�ر [�د5� ��اداز ا�Z6ی ھ)�ت ��ی�ه �B�ی�7ی ��ر��ان 

�0S� +�ن و زاده و �1)�  /���ر�a(��7 و MjB دB(�)�ی [���
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��ر��ان �� دی�� /(#�X	 �B�ی�7ی� �. ��0ی��ه ��ر��ان 
� و @�)� ا�<�ادی و(-8	 �O)�ی �����]�� a(��7���ر�/

 ،د6 ت از�B�ی�7ھ�ی ��3" وا8�، آرای*��ان، �5�ری
��ر��ی �. �����. ھ�@pS� "4 و G'�دل ��v در� رد �-�ی� 

 .� �ا��Zی @�)� ا�<�ادی، 6'�ا#�7ی% ��Z<�ی، ��[�����
 �١٣٣٨. دB(�)�ی ھ0. ا/�اد�d�8 در @�-. در �Bل 

��3" در��ا�4c %B% �*(. 3���ن 
�، (-8	 �O)�ی، 6'�ا#�7ی% �����]�� a*03 ن�X�

�. ��0ی���� از  �Z�١٣٣٩<�ی، @�)� ا�<�ادی در�Bل 
 .��ر �a(��7 ��3" ��د��

دردھ. �B �4c�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 �� �. ھ% 
��ر و �a(��7 و �-(�ش �/ �+) B(	 ھ�X/ .0;ن �B�ی�7ی
� G رز، +�رس آ��ی�7، ��E(# ن c �ھ�ی
ارج، # #. �Bزی و ��ر��ھ�4ی �B .XU5زی ھ0¢ ن ���ار �. 

��ر�a(��7 � د، 5�ر�0G�ی B�1(��ه �B�ی�7ی ��ر��ان /�
�� Z6 ی" �0S�8-)	 1 ان ی��0، ��ر�� 
 �B ھ�ن ��ر ��ر��1. +�رس آ��ی�7 وی7� از /�X;ن 5�ی0
3 رای �(S�ه �. ای	 �B�یEG �� .� �7ش @�)� ا�<�ادی و 

 .  

� �. ھ�ی �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 ر��� دی�
/�X#)" و 1 ش /�7ی �0S�8-)	 1 ان ی��0 
 H?� ن�ل 3�X/ p6�� �7ی��B ی�ه��وZ6 ی" در ھ)�ت 

H?� در ،a(��7�ھ�ی � ھ� ردی  ورز3� �B�ی�7ی /���ر و

� �. ای	 �B�ی�7 در اواQB دھ. O?� �4c ص در G���1
"Bا3" �)����5 �(�0ن اY� �I� �6[. � ھ� ردی .  

ھ� ��+�ی� و1�B" +��ھ��ه �5. 
 �3 � "?B �� .� "Bل ���م +��ھ��ه ��ر�� � ده ا�c G
��وه � ھ� ردی �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 ا8�اث 

�� � .��� 3� و ھ� ز ����م �4Gان 1 د��0ی

�X�از ا��Eب B<)�، از ��0ی����ن ��ر��ی ��ر��1. ھ�د6 ت 
��اری از  �B�jB حEU]ار �3ه ��ای �. ا�3 د �. �. دی

� @ د آوردن ا��Eب B<)� �3ه و ��دم، ��و��
��راز1 ان ی��0 �. ��0ی��ه ��ر��ان ��ر��1. +�رس آ��ی�7 � د، 

��1 اھ� �. �. ای	 دی�ار��ود 
�� %(0OG ی�ه��+M از �* رت �� ا�Z6ی ھ)�ت 

�  . ��ود!! �3/)��

در روز � 6 د و از #vS. ورود �. ��خ �3ه ��ھ�0ھ��� و 
�� �� %*c .� �5تE�ارزش � دن ای	 

8(� و�Bی� 1 ردن آب ��ای ��ر��
� د و ��ر��ان از 3)��¤

�� h/ی  را ر�>X@ ن�'X3 �� ر، �3ه Z8 و ی� در ھ���م �د���
���Xوف � د در �8ل �<(�  و �1�ه وارد  �. �. X3'�ن � ¡�

�� 	#�B ��3 د و ��0ی����ن ��ر��ی را �. Z8 ر 

0Bار ر�دی a8*. ��1.در ی�/ M(�3ه ای�ان �� ری ،�
�4Gان آ�4% �� �1�ه و �<(�  وارد �B#	 دی�ار �� ��ر��ان 

�� �3 د، �. �*�ن دھ��ه �
(��3ه � د و �-)�ر G ھ)	 آ

  . ھ0¢ ن 1 ان ی��0

� ��0ی����ن ��0G .� .� �5ت � دE�+M از ای	 
�� .(] G  و�3ه �ا 3 ��ی���� M�I�3 د �. ��ای ا�(?���ت 

ا@�زه داده �. XG�ادی از ��ر��ان �. �M�I راه +)�ا ���� و �. 
 ¡B�+. 1 ان ی��0 در� �و��� M�I���م ��0ی����ن ��ر��ی �. 

��� آن«� ی� �.  �ھ� 
 «.1 د�3ن /�و ����

ن رھ'�ان �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 �. آ# ده �*�
�G/��ھ�ی رژی% ھ�0اه �� اE�)Bل و +�ورش ��درھ�ی �� 
O?3)" و ���اری ��FG روز��ر�� در ��B �S�ی�7 و 
B?��ا�� ا�Z6ی ھ)�ت ��ی�ه ��ای ��ر��ان �B ، Z6�ی�7ی 
��ر��ان /���ر�a(��7 را از �8#" ی�B a�ی�7ی [�ف �)�ون 

 د رھ'�ان �0(�زی را �. @�'H آزادی? اھ� و آورد و از دل 1
� �G�ی% ��د���د .  

�. در آن ا�7B�ر [�د5� ١٣۴۴روز ��ر�� 
�3 ������ھ)�ت ��ی�ه B?��ا�� ��د، 

���اد �B QB Gواک دB(�)� و �. �1ط�  ا�7B�ر [�د5
B?��ا�� آG*)	 ش روا�. ز��ان 3�

��B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��4�G a(��7 ی�B a�ی�7 را �0
��7� ��ای +�ورش اX)B�ادھ�ی رھ'�ان ��ر��ی را � .7��

���0 د�� �*�ھ�ه 
ا�7B�ر [�د5� ��اداز ا�Z6ی ھ)�ت ��ی�ه �B�ی�7ی ��ر��ان 

�0S���ر�a(��7 و MjB دB(�)�ی [����/

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

��ر��ان �� دی�� /(#�X	 �B�ی�7ی� �. ��0ی��ه ��ر��ان 
� و @�)� ا�<�ادی و(-8	 �O)�ی �����]�� a(��7���ر�/

  . و6'�ا#�7ی% ��Z<�ی � د��

 ،د6 ت از�B�ی�7ھ�ی ��3" وا8�، آرای*��ان، �5�ری
���. ھ�@pS� "4 و G'�دل ��v در� رد �-�ی� ��

 .� �ا��Zی @�)� ا�<�ادی، 6'�ا#�7ی% ��Z<�ی، ��[�����
�. دB(�)�ی ھ0. ا/�اد�d�8 در @�-. در �Bل 

� 3 د��I����3" در��ا�4c %B% �*(. 3���ن . 
�، (-8	 �O)�ی، 6'�ا#�7ی% �����]�� a*03 ن�X�

��Z<�ی، @�)� ا�<�ادی در�Bل 
��ر �a(��7 ��3" ��د���B�ی�7ی ��ر��ان /�

دردھ. �B �4c�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 �� �. ھ% 
��ر و �a(��7 و �-(�ش �/ �+) B(	 ھ�X/ .0;ن �B�ی�7ی

� G رز، +�رس آ��ی�7،  �< ذ 1 د �. ��ر��1.��E(# ن c �ھ�ی
ارج، # #. �Bزی و ��ر��ھ�4ی �B .XU5زی ھ0¢ ن ���ار �. 

B�1(��ه �B�ی�7ی ��ر��ان /
�� Z6 ی" �0S�8-)	 1 ان ی��0، ��ر�� . روزا/و�� ی�/"

 �B ھ�ن ��ر ��ر��1. +�رس آ��ی�7 وی7� از /�X;ن 5�ی0
3 رای �(S�ه �. ای	 �B�یEG �� .� �7ش @�)� ا�<�ادی و 

. ھ�ای" ا#. ��X% [ رت ��/"

"(#�X/ دی� �ھ�ی �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 ر��
/�X#)" و 1 ش /�7ی �0S�8-)	 1 ان ی��0 . 1 د ��/"

 H?� ن�ل 3�X/ p6�� �7ی��B ی�ه��وZ6 ی" در ھ)�ت 
H?� در ،a(��7�ورز3� �B�ی�7ی /���ر و

  . و / G'�ل ��دی�

� �. ای	 �B�ی�7 در اواQB دھ. O?� �4c ص در G���1
"Bا3" �)����5 �(�0ن اY� �I� �6[. � ھ� ردی

%4�ھ� ��+�ی� و1�B" +��ھ��ه �G  .�5ی	 ای	 EGش ی7� از 
 �3 � "?B �� .� "Bل ���م +��ھ��ه ��ر�� � ده ا�c G
��وه � ھ� ردی �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 ا8�اث 

�� �3� و ھ� ز ����م �4Gان 1 د��0ی
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�� آزادی ھ�ای" ا#. ��X% از ز��ان �. در روزھ�ی آ�1 �06 رژی%   
 +�4 ی [ رت ��/"، �B�یIG �7�ی� �Bز��ن داد ()B ر����
و��ر��ان ��زھ% ھ�ای" ا#. ��X% را �. Z6 ی" ھ)�ت ��ی�ه 

  Z6 ر��ان�� H�� بEی�7 در روزھ�ی ا����B آ��ز ��7ر ��
. ھ� �-)�ر ��@-(. 3� ��ر�B .��1�ی�7 در 3 راھ�ی ��ر��ی

��درھ�ی �B�ی�7ی� G ا�-(��، ��ر��د �B�ی�7 و 3 راھ�ی 
� G*?)¥ داده و �Bه )Bر��ی دا�1 ��ر��1. ھ�را �. در��
 دھ�� و ��ای ��ر��ان G<�وت ای	 دو ��4د را (0G ه�B�� را از

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 �� د�)�ی اB�ا#. [�د5� و 
6ت دو#"  ،�7�E� 	(-8 ،%�X�ای ھ�ای" ا#. 

  . ��ری �B M?" را در+)H رو دا3(��

� �. وزارت ��ر در �Bل O3" ای	 �� G �08ن ا���� آ
ھ�،  �B�ی�7ھ�ی ��ر��ی و در +)*�+)H ھ0. ای	 �B�ی�7

ھ� � د �.  ا�0I	 ھ0'-(�� ��ر��ان و 3 راھ�ی ��ر��1.
.�ھ�ی   ��� �. +� 1 اB" و �� � 3(	 ��

��B*�ده و @h0 آوری ا��Z از ��ر��ان، ای	 ط�ح d���ر��ی 
����ه را�. ��ر��ان را ھ% ردیr 8) ا��ت �*�0ر  F�6�7>G و

  . آورد، را �. 73-" �*���ه و ای	 ط�ز G<�7 را ا/*� ���

7�4� از � .��d بEری و د;ل �. در ا���IG ی. داری���B
در دو#" ط�ح Z8  .� .�08 ر��  ��ھ� 1 رده � د
�    از و ��را +� ری?(v># ی�7 را��B ،ھ�0ن اوان ��ر

� ��د/�X�ھ� و MjB  و 3 را ���1ر@� و وا�-(. �. �3ه 
� را در ����� �B�ی�7�EBھ� �6% ��ده و �.  3 راھ�ی ا

 ١٣۶١در اوای� �Bل . ���*H70 �)	 ای	 دو G*�7 دا�	 زد
ھ� و دB(�)�ی ا�Z6ی ھ)�ت ��ی�ه 

"/�� �   .ھ� /و�

ھ� از ط�ف ا/�اد  ھ� و ��ر ��ر �B �G١٣۶١ل 
 a(��7��- و#)" �. �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو
� ��ر����0 �. )*� "Bال ��ر��ان �. د �ھ� ا

�� G [). و ا�(�7ر ھ�ای" ا#. ��X% و  ١٣۶٠
��Oف و  ���ر��ان � H3 ھ)�ت ��ی�ه �B�ی�XG ،�7و�

 �� ���ر��G "/�� �73 a(��7 �3ی� �( ا�� �0� از ��ا��/
  . دوش ��ر��ان آوار 3�ه را �% ���

ھ� و دB(�)�ی ا�Z6ی ھ)�ت ��ی�ه  +M از �B .� .�08�ی�7
 در اردی'�B "*4ل (� %�X� ١٣۶٢ھ�، ھ�ای" ا#. 

@�ن ُ+�3 رش  ١٣۶٧دB(�)� و روا�. ز��ان 3� و در �43ی ر 
   .ھ�ی ��ر��ی�G H�ی% ز08(7*�ن �* رش ��د
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ھ� �. رھ'�ان  ھ�ای" ا#. ��X% در دھ. +��Iه، �Bواک ��ر
ای��B �I�ی�7 �)-" ��ر��1. «

 . ھ�یدر اوای� دھ. +��Iه �� +) B(	 ��ر��ان ��ر��1
�B�ی�7ی ��ر��ان # #. �Bزی �. 

��0Gر�ی�7 5��B ،a(��7�  .�G از ھ0)*. 3� /���ر

+) B(	 ��ر��ان # #. �Bزی �� EGش و ھ0" �1)� +�ن 
��ر��ان # #. �Bزی �. . اB(�د ��ر�8'� �Bز [ رت ��/"

 Mوی�B #'�س، [�� ن و �ای ھ0¢ ن �0
%4�� از G �4�ا3(�، 3)�، رB( ران، �BویM، #'�س ��ر و

� �. از ط�ف �1)� +�ن 3� G��(�'G �� �ر، � د��� �ھ0. ای�0
 .� �X0@ "Bرت د O� ،�7ی��B 	)3ای�ی دا�و آ��ھ� از 

��)B (+ a(��7�در آن ز��ن . �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر
ای ھ�ای" ا#. ��X% و د�)�ی  �B�ی�7 �. ری�B" ھ)�ت ��ی�ه
   .��د

��ر��ان /���ر و �a(��7 در دھ. +��Iه 
�X/ �]�8#)" ��درھ�ی آ��ه و /�ا��ری ھ0¢ ن �1)� +�ن، 
� و رھ'�ی ��ر��ان ¢Bی�د��ری، ��[� ��ر 	8-
ھ �03�ی ھ0¢ ن ھ�ای" ا#. ��X% و(-8	 �O)�ی، 

"(X5 �� �. ای	 ��()Bھ ن  د��ھ� 
� �0)-�� ��ر��ان از [�ا5"، اE�)Bل 1 اھ�، �0Gس 

� G رز، +�رس  ��E(# �(v� �G�I��1ر�� �G ه�>� .B ھ�ی
آ��ی�7 و # #. �Bزی و +�ھ)از ظ�ھ��Bزی و ��1 ردھ�ی 

. ای در�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر �a(��7 � د
�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر �a(��7 �. د#)� �-(�د�� و 

#�X/ .�)" �-)�ر +�ا����� ��ر��ان در �4G qUBان و 8 

�*E7ت ��3� ازای	 دو�6�� ھ0 اره �B�ی�7را در��Xض 
��� �. 1��3" ھ0)	 وی��� از 

ھ�ی آ� ز3� ��در ای�Iد  B ی رھ'�ان �B�ی�7ی� �Eس
 �3� و �. ��G)" �)�وھ�ی� �. �( ا��� در�-(�د�

�b��U @��ا/)�ی� �4Gان و +�ا����� و � ��� � ���*� �
ھ�ی درB" و ا[ #� �B�ی�7ی� ا5�ام 

� ا��Eب ��/ G در روزھ�ی a(��7��B�ی�7ی ��ر��ان /���ر
ھ� و رھ'�ا�H  ھ�ی� �. �. ��در

 �¢Bی% @�ن وا;ی ��[� ��ر��G 1 د را�� H�� داده � د
� ای�ان ادا ��زرس �B�ی�7یH، دی	 1 د را �. ا���Eب ��د

Z6   �B٣�ی�7ی� ��ر��ان /���رو��G �� a(��7�ی% 
� و ��ر��ی ای�ان، 5�م �. ���د H'�@ .� ی�ه 1 د��ھ)�ت 

  . روزھ�ی �X� از ا��Eب �Yا3"

�� آزادی ھ�ای" ا#. ��X% از ز��ان �. در روزھ�ی آ�1 �06 رژی% 
 +�4 ی [ رت ��/"، �B�یIG �7�ی� �Bز��ن داد ()B ر����
و��ر��ان ��زھ% ھ�ای" ا#. ��X% را �. Z6 ی" ھ)�ت ��ی�ه 

  . 1 د درآورد��

  Z6 ر��ان�� H�� بEی�7 در روزھ�ی ا����B آ��ز ��7ر ��
�B�ی�7 در 3 راھ�ی ��ر��ی

��درھ�ی �B�ی�7ی� G ا�-(��، ��ر��د �B�ی�7 و 3 راھ�ی 
� G*?)¥ داده و �Bه )Bر��ی دا�1 ��ر��1. ھ�را �. در��
 دھ�� و ��ای ��ر��ان G<�وت ای	 دو ��4د را (0G ه�B�� را از

  . q(d G دھ��

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 �� د�)�ی اB�ا#. [�د5� و 
6ت دو#"  )�ت ��ی�هھ ،�7�E� 	(-8 ،%�X�ای ھ�ای" ا#. 

��ری �B M?" را در+)H رو دا3(��. …وآ��دی 

� �. وزارت ��ر در �Bل O3" ای	 �� G �08ن ا���� آ
�B�ی�7ھ�ی ��ر��ی و در +)*�+)H ھ0. ای	 �B�ی�7

ا�0I	 ھ0'-(�� ��ر��ان و 3 راھ�ی ��ر��1.
G �6). ��5 ن ��ر.�� �. +� 1 اB" و �� � 3(	 ���� 

��B*�ده و @h0 آوری ا��Z از ��ر��ان، ای	 ط�ح d���ر��ی 
����ه را�. ��ر��ان را ھ% ردیr 8) ا��ت �*�0ر  F�6�7>G و

��آورد، را �. 73-" �*���ه و ای	 ط�ز G<�7 را ا/*� ��� 

7�4� از � .��d بEری و د;ل �. در ا���IG ی. داری���B
ھ� 1 رده � د �B�7�ی

را +� ری?( �B�ی�7ھ�
� ��د/�X��1ر@� و وا�-(. �. �3ه 

� را در ����� �B�ی�7�EB3 راھ�ی ا
�*H70 �)	 ای	 دو G*�7 دا�	 زد

ھ� و دB(�)�ی ا�Z6ی ھ)�ت ��ی�ه  �B .� .�08�ی�7
ھ� /و�� ��/" �B�ی�7

�B �Gل  ١٣۵٨از �Bل 
��*7 ک و �  a(��7��- و#)" �. �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو
� ��ر����0 �.  �08. 3� و ��ر)*� "Bال ��ر��ان �. د �ھ� ا

١٣۶٠در �Bل . �Gراج ر/"
��Oف و  �� H3 ھ)�ت ��ی�ه �B�ی�XG ،�7و�

 �� ���ر��G "/�� �73 a(��7 �3ی� �( ا�� �0� از ��ا��/
دوش ��ر��ان آوار 3�ه را �% ���

+M از �B .� .�08�ی�7
 در اردی'�B "*4ل  �B�ی�7(� %�X�ھ�، ھ�ای" ا#. 

دB(�)� و روا�. ز��ان 3� و در �43ی ر 
ھ�ی ��ر��ی�G H�ی% ز08(7*�ن �* رش ��د اه آر��نرا در ر

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

ھ�ای" ا#. ��X% در دھ. +��Iه، �Bواک ��ر
«�B�ی�7 ھ*�ار داده � د �. 

"Bزی ا�B aی�c.»  

در اوای� دھ. +��Iه �� +) B(	 ��ر��ان ��ر��1
� G رز و��E(#  .� زی�B .# #

��0Gر�ی�7 5��B ،a(��7���ر�/

+) B(	 ��ر��ان # #. �Bزی �� EGش و ھ0" �1)� +�ن 
اB(�د ��ر�8'� �Bز [ رت ��/"

ای ھ0¢ ن �0� #'�س، [�� ن و �BویM  /�5� ا����7ت او#).
%4��4�ا3(�، 3)�، رB( ران، �BویM، #'�س ��ر و

� �. از ط�ف �1)� +�ن 3� G��(�'G �� �ر، � د��� �ھ0. ای�0
 .� �X0@ "Bرت د O� ،�7ی��B 	)3ای�ی دا�و آ��ھ� از 

��)B (+ a(��7��B�ی�7ی ��ر��ان /���ر
�B�ی�7 �. ری�B" ھ)�ت ��ی�ه

�� "(#�X/ ی�(O� 	(-8 د��

��ر��ان /���ر و �a(��7 در دھ. +��Iه 5�ر�0G�ی �B�ی�7ی 
�X/ �]�8#)" ��درھ�ی آ��ه و /�ا��ری ھ0¢ ن �1)� +�ن، 
� و رھ'�ی ��ر��ان ¢Bی�د��ری، ��[� ��ر 	8-
ھ �03�ی ھ0¢ ن ھ�ای" ا#. ��X% و(-8	 �O)�ی، 

� �. ای	 � X5)". 8-)	 1 ان ی��0 � د��()Bد
� �0)-�[�ا5"، اE�)Bل 1 اھ�، �0Gس 

� G رز، +�رس  ��ر��ه ��E(# �(v� �G�I��1ر�� �G ه�>� .B ھ�ی
آ��ی�7 و # #. �Bزی و +�ھ)از ظ�ھ��Bزی و ��1 ردھ�ی 

ای در�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر �a(��7 � د ��)*.
�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر �a(��7 �. د#)� �-(�د�� و 

#�X/ .�+�ا����� ��ر��ان در �4G qUBان و 8 
   .د3 اری را +)H رودا3"

�*E7ت ��3� ازای	 دو�6�� ھ0 اره �B�ی�7را در��Xض
� داد���� �. 1��3" ھ0)	 وی��� از . �U1ات @�ی �5ار

B ی رھ'�ان �B�ی�7ی� �Eس
 �3� و �. ��G)" �)�وھ�ی� �. �( ا��� در�-(�د�

@��ا/)�ی� �4Gان و +�ا����� و � ��� �
"�B و .���B�Bام  ا�ا5 �ھ�ی درB" و ا[ #� �B�ی�7ی

����.  

� ا��Eب ��/ G در روزھ�ی a(��7��B�ی�7ی ��ر��ان /���ر
ھ�ی� �. �. ��در �)�7ر ��*-(. و �� آ� زش

 �¢Bی% @�ن وا;ی ��[� ��ر��G 1 د را�� H�� داده � د
��زرس �B�ی�7یH، دی	 1 د را �. ا��

�B�ی�7ی� ��ر��ان /���رو��G �� a(��7�ی% . ��د
� و ��ر��ی ای�ان، 5�م �. ���د H'�@ .� ی�ه 1 د��ھ)�ت 

روزھ�ی �X� از ا��Eب �Yا3"



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 83 

ت /�ا�-. از ورود . ژ. � 3(	 ���. �. ��ادران ��ر���3ن در ث  
.��(#�B .-�@ .� ر��ی ای�ان�� ��E5 ن����0ی�� ILO  ل�B در

  .@� �)�ی ��د��

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�h0@ �� a(��7 آوری ا��Z و /�B(�دن 
���B. ��ر ��ای  �6١٠). #�   ١٣٩٢آن �. �M�I، در �Bل 

���Bر Fی OG .� ر��ان، آن را دو��ره�� �در ای	 . ��ز�*-(�
@h0 آوری ا��Z ��ای او#)	 ��ر ا�Z6ی �B�ی�7 �� � 3(	 

�� ��ای ��ر��ان  .ھ�ی �G<	 1 د ��3" ��ده � د��
� رد ��ر  �B۵٠�ی�7ی)�0ن �. �)�7ر � د�� �G �. �8ل �)H از 

  .ای% ده+)�ا ��ده و آ��ن را ���3 ��

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��X/ �� a(��7ل ��دن ��وه � ھ� ردی 
1 د در �Bل ��4�G .� ،.)3Y @�ن +��ه ��ر�� �c Gل را �� 
�)% و ��ز�Bزی �G ھ�ی � ھ� ردی ��ر��ی

ا�)	 �Bل 1�B" @�ن +��ه ��ر�� �c Gل  ۵٠
وا�-(. �. �B�ی�7ی را �. QB G ��وه � ھ� ردان /���ر 

�Bل +)H �� دG "B ا��ی  ��۵٠ر��ان /���ر�a(��7 در 
��ر�1�B a(��7(. 3�ه � د، در ارG<�ع �/ ���ر��ان �B�ی�7ی

� ھ� رد و ��ر�� در  �١۵٠)H از . �(�ی، را @*	 ��)�د
آن ��3" دا3(�� و از دوG	 از �Bز����ن ��ر�� ای��Iن +��ه 

  ���B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 در ا
ھ�ی  ھ�ی ��ر��ی /�Xل اB" و �� 4G). �(�ب

���FB و ��ر��ی و ر��B�ن آن �. �B�ی�7ھ�ی ��ادر در 
"Bدا3(. ا �k � �*�� � �1٢ی� �)H از . ا/ایH آ��ھ

� و ��5 ن ��ر و +?H و آ� زش آن �. B�Bار �(�ب ��5 ن اھ
ھ�ی  ?H(� H از ھاران �(�ب ��ر��ی، @وه

ھ�ی  �6 ان /)�% ١٠آ� ز3� و ��ر��ی، 4G). و G زیH(� h از
�� �)	 ��ر��ان و �B�ی�7ھ�ی ��ر��ی و ز08(7*�ن  �B)��0ی

"B��  ./�ھ��� �B�ی�7ی 

در در دو �Bل �3Y(. /)-' ک و و�Eگ و ھ(�¢0	 �Bی" دو 
� �. ا���)-� 1 د را راهBازی ��دی% ز���. /�ر�ی�7ی  .ا���B

��ر��ان /���ر�a(��7 در �Bل �3Y(. در1 اZ6 "B ی" از 
/�راB) ن �)	 ا��0#� ای��اB(�ی�ل را �. /�راB) ن 

� اB" را داده ا�B "B�ی�7ھ�ی ��ر��1.)X�] ل  ده.ھ�ی�B
�� �0Gم و@ د ��ای ا�SGد �)	 ��ر��ان و �B�ی�7ھ�ی ��ر��ی 

ھ0¢ ن ��د�c a*% � 3)% و از ��4ل ای	 ا�SGد 
�Bل اG "B<�5. ا��)ان و ا�SGد  ده 

ھ�ی  ای% و ھی�. ��73ن و ا�ESل ط�'�ن را از �B�ی�7 دور ��ده
�. �Gدی� �Z5وت �Gری¡ B?" 1 اھ� � د �

 ھ0¢ ن +�ران(� �� �G �3��  �+ُ ر��هY� 	از ای �(>B ن رو��
  .ی%+)s و 1% ز���� ��Yر
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 ��B�ی�7ی ��ر��ان /���ر �a(��7 �. د�)�ی اB�ا#. [�د5
����ه �B �Gل  �I� 1 د  ��١٣٧۴ ی�ری ��درھ�ی "(#�X/ .�

�-7	 ��ر��ان  �ادا�. داد و G ا�-" در ای	 ��ت �XGو�
��ر�a(��7 را M(B�G ��ده ودر�8 �*E7ت ��ر��ی �)	 �/

داره ھ�ی �8 اE)1ف ا ��ر��ان و ��ر/���ی�ن و Z8 ر در ھ)�ت
  . ��ر از �8 ق ��ر��ان /���ر�a(��7 د/�ع ���

ھ� �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�U� .� a(��7 ر 
�� .�� �. /�X#)" 1 د ادا>?�ھ�ی  داد �� ا�(*�ر @وه 

��ر��ی و +�3)�ن �Yرآ��ھ� در�)�ن ��ر��ان @ ان، آ��ن را 
���(�B<��. �. د#)� . ��د ��ای �'�رزات +)H رو آ��ده 
�. �X��B ،�ی�7ی  �3١٣۶٢ایQ �-)�ر +�)-� از �Bل 

��ر��4�G a(��7 ھ�ای" ا#. ��X% را از دB" ��اد، ��7. �/
��4@�ت �. �1رج از �* ر را �) ی7� +M از  �� Hھ�ی

 �v� "5�06 و د "XBھ� و و
4� ��ر��ان Z6  �5ار@ G  .� و "/���

 "4@ ��ھ0)	 �1ط� در ھ)s ز��ن از @��F ��ر��ان ا5�ا
ا�ESل �B�ی�7 [ رت �Yjی�/" و �B�ی�7ی ��ر��ان 
 "(#�X/ �X5دی. وا�SGا aازه ی�و ا� �در8 .� a(��7���ر�/

�*� �S�� �� 06 h0I� s(ھ QB G . دا3"، ھ��
�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��4G a(��7ان و 8 �. �. �03ره 
 �� a(��7�ھ0¢��ن �X('� اB" و ��ر��ان /���ر

 ١٣٨۴و5<. 1 د G ا�-(�� در B م آذر�Bل 
 ��B�ی�7ی ُ+�ا/(?�ر 1 د را�� ا�(*�ر /�ا1 ا�� ��ز�*�ی

   .��0ی�� و /�X#)" � ی�� را آ��ز ����

�� آ��ز /�X#)" � ی	 �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 و 
�0س و ارG'�ط �)�ی �� ��ر��ان 

از . ای	 ر3(. در UB ح �?(�r در دB( ر ��ر �5ار ��/"
 ��Bل  ١٠@�0. ��رھ�ی� �. �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر ط

 .���B�Bا ��� ��� Hی�Z6�7 �. اGا �� �ا�
�-7	 ��ر��ان  ��B�ی�XG ،�7و�
و G ا�-" �� �08ی" از ری)M ھ)�ت 
�-7	 را از �B ط ��Iت  ��-7	�XG ،و� ���ی�ه �XGو�

Z6 ، در �43ک +���  ��١۵٠ر�� Z6  از 

��ھ���. +)�م  MjB ر و���/ .��B�ی�7ی /���ر ا�(�ا 1'���
�� ا�SGد وھ�70ری و  MjB٩٢ در �Bل 

ی �B�ی�7ی ��ر��ان ��3" وا8�، ھ<" jG.، ���ش 
 %c�+ .� ی�7 را��B ای �*�ی. +)�م

��(*����� و �)H از  "Bی�7#)-" ھ���Bرد وی�ه  ١٠ �
"Bده ا���*)�� r�)?�   .ھ�ی 

 �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 و ھ<" jG. و ���ش �� 

�. �. ��ادران ��ر���3ن در ث�� 	3( �
.��(#�B .-�@ .� ر��ی ای�ان�� ��E5 ن����0ی��

@� �)�ی ��د�� ١٣٩٢

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�h0@ �� a(��7 آوری ا��Z و /�B(�دن 
آن �. �M�I، در �Bل 

���Bر Fی OG .� ر��ان، آن را دو��ره�� ���ز�*-(�
@h0 آوری ا��Z ��ای او#)	 ��ر ا�Z6ی �B�ی�7 �� � 3(	 

ھ�ی �G<	 1 د ��3" ��ده � د�� �03ره
�B�ی�7ی)�0ن �. �)�7ر � د�� �G �. �8ل �)H از 

+)�ا ��ده و آ��ن را ���3 ��

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��X/ �� a(��7ل ��دن ��وه � ھ� ردی 
1 د در �Bل ��4�G .� ،.)3Y @�ن +��ه ��ر�� �c Gل را �� 

�)% و ��ز�Bزی  ھ�70ری ��وه�G ھ�ی � ھ� ردی ��ر��ی
0�۵٠ د، ��7. @*	 

را �. QB G ��وه � ھ� ردان /���ر 
��ر��ان /���ر�a(��7 در 

��ر�1�B a(��7(. 3�ه � د، در ارG<�ع �/ ���ر��ان �B�ی�7ی
�(�ی، را @*	 ��)�د ۴٠٠٠

آن ��3" دا3(�� و از دوG	 از �Bز����ن ��ر�� ای��Iن +��ه 
   .�IG)� ��د

.� "Bدھ-�ل ا 
ھ�ی ��ر��ی /�Xل اB" و �� 4G). �(�ب g7G)� آ� زش

���FB و ��ر��ی و ر��B�ن آن �. �B�ی�7ھ�ی ��ادر در 
"Bدا3(. ا �k � �*�� �ا/ایH آ��ھ

� و ��5 ن ��ر و +?H و آ� زش آن �. B�Bار �(�ب ��5 ن اھ
?H(� H از ھاران �(�ب ��ر��ی، @وه��ر��ان، 4G). و +

آ� ز3� و ��ر��ی، 4G). و G زیH(� h از
�� �)	 ��ر��ان و �B�ی�7ھ�ی ��ر��ی و ز08(7*�ن  �B)��0ی

/�ھ��� �B�ی�7ی ��B" . از

در در دو �Bل �3Y(. /)-' ک و و�Eگ و ھ(�¢0	 �Bی" دو 
� �. ا���)-� 1 د را راهBز���. /�ر

��ر��ان /���ر�a(��7 در �Bل �3Y(. در1 اZ6 "B ی" از 
/�راB) ن �)	 ا��0#� ای��اB(�ی�ل را �. /�راB) ن 

�B�ی�7ھ�ی ��ر��1.
�� �0Gم و@ د ��ای ا�SGد �)	 ��ر��ان و �B�ی�7ھ�ی ��ر��ی 

��� 3)% و از ��4ل ای	 ا�SGد  
�� .��)% ��4�اری 

��73ن و ا�ESل ط�'�ن را از �B�ی�7 دور ��ده
� .ای% زی�دی ھ% داده�

 ھ0¢ ن +�ران(� �� �G �3��
+)s و 1% ز���� ��Yر

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

 ��B�ی�7ی ��ر��ان /���ر �a(��7 �. د�)�ی اB�ا#. [�د5
����ه �B �Gل  �I� ی�ری ��درھ�ی ��

�-7	 ��ر��ان  �ادا�. داد و G ا�-" در ای	 ��ت �XGو�
��ر�a(��7 را M(B�G ��ده ودر�8 �*E7ت ��ر��ی �)	 �/

��ر��ان و ��ر/���ی�ن و Z8 ر در ھ)�ت
��ر از �8 ق ��ر��ان /���ر�a(��7 د/�ع ���

ھ� �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�U� .� a(��7 ر  در ای	 �Bل
�� .�� �. /�X#)" 1 د ادا>?�

��ر��ی و +�3)�ن �Yرآ��ھ� در�)�ن ��ر��ان @ ان، آ��ن را 
����ای �'�رزات +)H رو آ��ده 
�3ایQ �-)�ر +�)-� از �Bل 

��ر��4�G a(��7 ھ�ای" ا#. ��X% را از دB" ��اد، ��7. �/
��4@�ت �. �1رج از �* ر را �) ی7� +M از  ��در �� Hھ�ی

   .دی��ی از دB" داد

�ھ� و وXB" �06 و د�B  �v� "5�ی�7ی� �� ای	 وی��
s(ھ �4� ��ر��ان Z6  �5ار ��ه � رد �@ G

 "4@ ��ھ0)	 �1ط� در ھ)s ز��ن از @��F ��ر��ان ا5�ا
ا�ESل �B�ی�7 [ رت �Yjی�/" و �B�ی�7ی ��ر��ان 
 "(#�X/ �X5دی. وا�SGا aازه ی�و ا� �در8 .� a(��7���ر�/

�*� �S�� �� 06 h0I� s(ھ QB G دا3"، ھ��
�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر��4G a(��7ان و 8 �. �. �03ره 

�)'k ٣۴  �� a(��7�ھ0¢��ن �X('� اB" و ��ر��ان /���ر
�و5<. 1 د G ا�-(�� در B م آذر�Bل  EGش �

 ��B�ی�7ی ُ+�ا/(?�ر 1 د را�� ا�(*�ر /�ا1 ا�� ��ز�*�ی
��0ی�� و /�X#)" � ی�� را آ��ز ����

�� آ��ز /�X#)" � ی	 �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 و 
G �ر��ن �B�ی�7ی� ��0س و ارG'�ط �)�ی �� ��ر��ان ھ�0اھ

ای	 ر3(. در UB ح �?(�r در دB( ر ��ر �5ار ��/"
 �@�0. ��رھ�ی� �. �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر ط

�.  /G "(#�X ا�-(.��B�Bا ��� ��� Hی�Z6�7 �. اGا �� �ا�
��� ��-7	 ��ر��ان  .�B�ی�7 را ا@�ای ��B�ی�XG ،�7و�
و G ا�-" �� �08ی" از ری)M ھ)�ت  /���ر�a(��7 را ا8)� ��د

�-7	 را از �B ط ��Iت  ��-7	�XG ،و� ���ی�ه �XGو�
��ر�� Z6  از  ۴٧داده و ��ای 

  .��1. ��)�د

��ھ���. +)�م  MjB ر و���/ .��B�ی�7ی /���ر ا�(�ا 1'���
MjB در �Bل . /���ر را ��(*� ��د

ی �B�ی�7ی ��ر��ان ��3" وا8�، ھ<" jG.، ���ش ھ0<�7
ای �*�ی. +)�م �B�ی�7 را �. +�c%  و ا�SGدی. �)�وی ��ر +�وژه

��(*����� و �)H از  "Bی�7#)-" ھ���B
"'B��� .� .��� "Bده ا���*)�� r�)?�ھ�ی 

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 و ھ<" jG. و ���ش �� 
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   ��X� از +�ی�ن 6�B" ��رش ھ% در ���ر +�رش روی �cخ ط ا/
.� �G��د#)� وhd ا�O)5دی ��1 اده،  �X� از 
در  ��١٣۴١ر 3� و در �Bل  �Bزی �*� ل �.

	(3���Bزی �. �B�ی�7ی /���ر �a(��7  ��ر��1ٔ. # #. 

� /�X#)"و5<. در ای	 �B�ی�7 ����. +M  ��د �G ز
�(UXG ی�7 را��B ��EBب اEاز ا�� �. ��د� 	�1)� +�ن در ای

 ������?(�Oی دارد  �ھ� ز��ا�� ھ% 3� و ای�a ز���
 

1L����ر �>�Jل  ��زی !9 ط�ر �C �9 در ��Jزٔه 

 QB G دوم و ا��3ل ای�ان �د#)� @�¤ @��4
�(<�)	، او�dع @��X. آ3<(. 3�ه � د .aی ًEg�روز �. @� ی  

��3 د و یa  /�و1()%، دی�ی% �. 0��1� رد 
 	(3�����Bز آ��ی�7ی� دH)B را ��/" �. او را دا�1 
 ��7*�؛ �X� /04)�ی% �. 3 ھ� ای	 زن یa ا/-� ای�ا�

�8ل 3 ھ� ای	 زن �� ���Bز آ��ی�7ی� در�)�3� و 
دیa ای	 ��S  8)	 ی7� از دژ��ن� .� �Bھ�ی رو

� . ��د ھ� آ�� و ���Bز آ��ی�7ی� را ��زدا3")8
�� �XB �ھ� را از  ھ� و د1(� ��د�� �. زن ���Bزان آ��ی�7ی

#*�ن ��زد�����Oدی ھ0ٔ. ��دم در آن دوران وhd ا5(. @� ی 
  . �� � د و ��1 ادٔه �� ھ% �5ی�. �-(��g �' د

�. �( ا�% درآ�� �)*(�ی دا3(. ��%3، 
����زٔه �8' aم در ی�ر3 'I�ی�د دارم  �.. �Bزی ��ر��% 

���� 	�ھ�0ن اول    �G � د ا�� از 5�ر � ac � دم �. @�رو از 
. دB(% ��/(% و ر/(% از ھ�0ن روز اول @�رو را �

H3 1 » اوB(���ر«. آوردم و ���زه را @�رو��دم
"B¢. زر�¤ ا� 	ای�7. ای �g�  . آ�� و �<" 

�� را در دB(% ��/(.  ا�ار را ھ% �03دم و در#�8¢(5 .�
�	 . 5�ر�� ھ� ای	 اوB(� ای	 �/�دا �� ی

� اوB(� � 3% را ��/" و �<"�� ی��  �. ای	 
روزی . ط ر اB% ا�ار �?(�r را �. �	 ی�د داد

�� ��/(% ھ% دو �5ان �8 ق 

  �8'9 !�د؟
� � د �. در ای�ان ھ*"���6�B" ��ری و@ د  آن ای�م ز

� #'�س ��ر و �<H ��ر . ای و@ د ��ا3")8
�. داد���� ا�� ھ% )>�  "B�8 5% �% ا

���. ��د ات �آ��ی% �B .� q']  �G ��ر 
��� �. اوB(���ر �  . ��دی% �<" دH7� "B ��ر 
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و�  �� �1)� +�ن از /�X;ن �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 در دھ. 
"O3 ه و�I�+  

  ھ� دادی� !�ای ھ>� ���s ��ر، �>-9

.� Q�/ ��)-73 ھ�ی% را 	د#)� �. از  ای
��  ��دم �B�ی�7ھ�ی ��ر��ی د/�ع 

 

a(��7�  �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو

06  �1)� +�ن از � �3���ن ��ر��ی �B�ی�7ی ��ر��ان 
او در دوران . /���ر�a(��7 در دھ. +��Iه و O3" � د

��زھ% +�ی �. �)�ان  �B١٣٨٢�ی1�7 اھ� � ی	 در �Bل 
 ١٣٨۴ھ�ی @ ان در �Bل  �Yا3" و �� ��B a0�ی#�7)-"

  . �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 را ��ز�*�ی� �0 د

�Gی	 ��U. ��ر��ی �4Gان �� 
�� �� و �B/�ازی ز���)Bر��G ��� .">� �٢ ی زی�  و 

 a(��7��Bل �X� از ��ز�*�ی� �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر

�3 �# )�در �4cر . در ��د� �. 
��د و در  اش �. ای�ان ��4@�ت

�.  +�رش �. �4Gان آ�� و �X� از ای	
� ��ای ادا�ٔ. ز���� /�اھ%Uد، ��1 اده �3ای��  .� اش �)

دار در ��راژی �(b�X �.  �6 ان �Bای.

 ��X� از +�ی�ن 6�B" ��رش ھ% در ���ر +�رش روی �cخ ط ا/
��� �.. /�و1" �) ه G���X� از 

�'�8 aل �. در ی �*��Bزی 
	(3����ر��1ٔ. # #. 

"B (+ .  

و5<. در ای	 �B�ی�7  ز��ن �� از آن
�(UXG ی�7 را��B ��EBب اEاز ا��

�?(�Oی دارد �����  �Bل �ھ� ز��ا�� ھ% 3� و ای�a ز���
  .ھ0ٔ. ��ز�*-(��ن

*9� 1L��ط�ر �C �9 در ��Jزٔه 
  �Cی�؟

د#)� @�¤ @��4� دوم و ا��3ل ای�ان QB G  ز��ن �. آن
�(<�)	، او�dع @��X. آ3<(. 3�ه � د

���) ه  M�I� ��/�و1()%، دی�ی% �. 0��1� رد 
 	(3�����Bز آ��ی�7ی� دH)B را ��/" �. او را دا�1 
 ��7*�؛ �X� /04)�ی% �. 3 ھ� ای	 زن یa ا/-� ای�ا�

"Bا .  

�8ل 3 ھ� ای	 زن �� ���Bز آ��ی�7ی� در�)�3� و  ھ� �.
8)	 ی7� از دژ��ن درھ0)	

ھ� آ�� و ���Bز آ��ی�7ی� را ��زدا3" � د �. �a0 آن
�� �XB ����Bزان آ��ی�7ی

#*�ن ��زد����@� ی 
�� � د و ��1 ادٔه �� ھ% �5ی�. �-(��g �' د

�. �( ا�% درآ�� �)*(�ی دا3(. ��%3،  �	 ��ای ای	
����زٔه �8' aم در ی�ر3 'I�

5�ر � ac � دم �. @�رو از �	 ���� آن
ھ�0ن روز اول @�رو را �   .1 ب ��ر��دم

آوردم و ���زه را @�رو��دم ا�'�ر آب  آب
"B¢. زر�¤ ا� 	ای�7. ای �g�آ�� و �<" 

�ا�ار را ھ% �03دم و در#�8
اوB(� ای	«: � دم �<(%

اوB(� � 3% را ��/" و �<"» .ام دزدی�ه
ط ر اB% ا�ار �?(�r را �. �	 ی�د داد 5)¢� و ھ0)	

��ھ% دو �5ان �8 ق 

�8'9 !�د؟�CایM ��ر �*
� � د �. در ای�ان ھ*"���آن ای�م ز

ای و@ د ��ا3" �)0.. ��ا3"
�داد�� ھ% �. ��ر�� �0

� [�F8 ��ر �-?�ه�ات 
����� ز��. اوB(���ر 

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

  :�� و �^� �

و�  �� �1)� +�ن از /�X;ن �B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�a(��7 در دھ.  �<"
"O3 ه و�I�+

!�ای ھ>� ���s ��ر، �>-9

ھ�ی% را �)-73� Q�/ �. +�ھ�ی  ا��*"
���B�ی�7ھ�ی ��ر��ی د/�ع 

1��5Y ھ@ی�:  
�B�ی�7ی ��ر��ان /���رو�I=' 9!a(��7 از ��ی� 

  :ا�3ره

06  �1)� +�ن از � �3���ن ��ر��ی �B�ی�7ی ��ر��ان 
��ر�a(��7 در دھ. +��Iه و O3" � د�/

�B�ی1�7 اھ� � ی	 در �Bل 
�Yا3" و �� ��B a0�ی#�7)-"

�B�ی�7ی ��ر��ان /���ر�a(��7 را ��ز�*�ی� �0 د

�Gی	 ��U. ��ر��ی �4Gان ��  در @� ��او ھ� ز �B ز��ه 
�� �� و �B/�ازی ز���)Bر��G

 a(��7��Bل �X� از ��ز�*�ی� �B�ی�7ی ��ر��ان /���ر
"Bرت ��/(. ا ].  

در ��د� �. �( #� 3� �1١٣١۵)� +�ن در �Bل 
.� ��#�B �4@�ت ھ�0اه ��1 اده�اش �. ای�ان 

B اب�B�3 	�� .	از ای �X� و ��+�رش �. �4Gان آ
� ��ای ادا�ٔ. ز���� /�اھ%U�3ای

����  . �4Gان آ
�6 ان �Bای. ھ�0ن ز��ن �.   +�ن از

� اB(?�ام 3��� a��� . 
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Y] دروا�C ZVای���J  Mی '��د و �=M ظ�ھ� ��?�ا   

�	 در ��ر��1ٔ. # #.  8١٣۴١(� در �Bل  .�
��� ��دم، ��ی� روزی ُ�. �Bزی ��ر���دی%؛  6�B" ��ر 

� داX0@ .� ،%()3. دا3()%، �. #'�س�(UXG .�  و ���
%#�B ھ�ر1 ری و آب�� .  

��� �. دی ار ��ر��1. ?(�زدی% و #'��0Bن را �. آن آویان  
ای را �. 1 د��ن �. �6 ان  +�ره��دی% و �X� #'�س ��4. و 

��� [�� ن را ھ% �� . + 3)�ی% #'�س ��ر ��ده � دی%، )8
��  .��دی% 1 د��ن از ��1. 

  �9 ز��'1 !� �$�ی��ی ����Tر ���'�4 آ�C �$Cی�؟
	(3���Bزی �� �B�ی�7ی /���ر  �	 در ھ0)	 ��ر��1ٔ. # #. 

ھ�  ��یB�7 ١٣٣۶ا#'(. 5'� از آن در �Bل . 
  . ر�X/ ً�0B#)" 1 د را آ��ز ��ده � د��

.� 	�� � د�� و >?�ی�د دارم در � @ ا��  ھ� 
ھ�ی اط�اف �43 ی�  ھ� ی� ��غ ��1. ای در 45 ه

�� �(7*G ھ� .)-و ھ �و@ د  3 �ھ�ی � �B ac�ی�7ی

� ھ% ھ�و5" �. 45 ه�ای	 @�-�ت � ac  ر/(% در ��1. 
 �����	 �� �B�ی�7 ��� ط �. ز �ا�� آ��3ی

�Bزی ��د�� �G ��ای*�ن  3 د �. �� را �. ��ر��1ٔ. آ# �)�) م
�. » هللا ��X% ھ�ای"«@� از ط�یb  در آن. ��)%

��4'�ن ��ر��1. � د /04)�م �B�ی�7ی� و@ د دارد �. ��ای 
��  .��� زه 

�	 ��ر��ان ھ�70رم را  .� �3 F@ �آ��3ی� �� �B�ی�7 
���� (j� �7ی��B .� .� %�� .آن .� %)>� ی�7 : ھ���B

�� .� "Bا ��S�ھ� از  ھ�ی�0ن را �� ی)% و آن @� درد 3 د آن 
� آن. ������ ی�� �� ��ی� در روز ھ*"  ھ� 

ی� #'�س ��ر دا3(. ��3)%، ��ی� [�� ن دا3(. 
ی7� از ��ر��ان �. �	 �<" . ��3)%، ��ی� �. �� 3)� ��ھ��

! �<(% ��.. � ی� ��ی� ��ای �� زن ھ% ��)���
� ��ی� �. G  ��ای ازدواج ���اری  ا�� �03 �? اھ� ازدواج��

 .  

دت ھ% ��ی� �. �8 5" دار 3�ی ��ای او;
��ر��1ٔ. �� در �4cردا��. � د و �� ��ای +)0 دن ای	 
راه ط ;��، �BویM ھ% ��ا3()% ا�� G ا�-()% �� �'�رزٔه 
 Mوی�B ����ی� ��ر��1. را �I' ر��)% �. ��ای  �X0@
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روزھ�ی� �. ��ر زی�د � د 8(� 6�B �G" دوازده F3 ھ% ��ر 
��(UXG ون��8 ق و � ./�dون ا�ھ% � . �)8

 .����ای از  �. ا�(�ا 6�ه �G ز
 "6�B "*ھ ��6ت ��ر ��ی�B .� �ح ��د��U�/�7ان 

+)H از . در روز ��3� ی� ��ر�� ��ی� �B�ی�7 دا3(. ��3�
 �(7*G 1 د�3ن را �>?�ھ0.، �<��3ن �B�ی�7ھ�ی 

(�� ��ای ھ� /�X#)" را آ��ز��د�� و ��()
 M�I�در1 اG "B*7)� وزارت ��ر و �)0ٔ. ��ر��ان در ��ا�� 

(���د�� �.  ()�¤ X0@"��3)" زی�دی در ای	 
یX0@ ِ�B a)" @� ی �M�I � د و یX0@ ِ�B a)" در 
����� ھ�ی� در �Bا�B 1)���ن �FO 3�ه � د 

  . ��د��

ھ� آ��ه  +��1.  ھارG	 از � ره
�Bزی، B ،">� "��3)� ، ��ر��ان 

ھ� و  ھ�، ��/����ن B ز��، XG�اد زی�دی از �<�ش
ز��ن  ز��ن و ھ(0	 B + رھ�ی ای	

4'�  9� ���د'�  ھ� ���� د�93 دی�ی
 . �$�P   9 !�ای ��ا'�ن�

r�! 9��$3BVی ��� ر�-$� Y>� �� ھ�  �� ��رد'� 
�C 3$��9 ��ا'�هBV ه��r�! 1Fد'� و�-.   

�P ��دم ��'<1 را دی�م ��Y 9ی/ زی�  �'4 ر�� و 
�8ل ھ0. +�ا���ه 3��� و  ھ� �.

�. ��د�����ای 1 اھ% �� ی%  
.)*� ��(1 ��ھ� دادی%،  ای	 ھ*" 6�B" ��ر و �)0. 

��(1 ،���3 �ھ� 3 .I�73��� �G ا��وز ای	  ھ� ز��ا�
 .��1 اھ�� ھ0ٔ. آن  ا�� ا��وز 

���� �. �-� آی��ه  1 اھ����ری

  ای ھ� دا�C؟
�ای �. �	  ھ�ی ���زه ھ*" ��ه، �دی7

�دم، در �4cرراه �?'�ا#�و#. دو ���زه را 
�	 . �1ی��� و ی7� 3� وزارت ��ر و دی��ی 3� ادارٔه �)0.

  . 1 اھ% �)0. 3 م

�	 را � B)� و  �@� � د �1�ی� و +)*��
�X� �. اوB(���ر��ن �<(% . �� �. آی��ه ا�)�وار 3�ی%

  �¢. �8ف �ن، �)0.: )0. 3 م �. �<"
� c.؟ �X� از ھ*" روز 0��1� از ط�ف ادارٔه �)0. آ�� و �Xی

� و#� @ اب  �. اوB(���ر��ن �<" ��ی� ��ر��ا�" را �)0.��
">�� 1 ر درد �� . 1 رد ھ� �Xی

  .��د��

Y] دروا�C ZVای���J  Mی '��د و �=M ظ�ھ� ��?�ا * 
  �sض �C؟

� در �Bل ! ��.)8
	(3�� ���Bزی ��ر

� داX0@ .� ،%()3. دا3()%، �. #'�س�(UXG .�
%#�B ھ�ر1 ری و آب��

��� �. دی ار ��ر��1. ?(�
����دی% و �X� #'�س ��4. و  

��#'�س ��ر ��ده � دی%، 
��1 د��ن از ��1. 

�9 ز��'1 !� �$�ی��ی ����Tر ���'�4 آ�C �$Cی�؟* 
	(3���	 در ھ0)	 ��ر��1ٔ. # #. 

�a(��7 آ��3 3�م .
ر�X/ ً�0B#)" 1 د را آ��ز ��ده � د��

� � د�� و �	 �. 5'� از آن �B�ی�7>?�ھ� 
ای در 45 ه @�-�ت �c� �<�ه

.��1 �� �(7*G ھ�
  . دا3"

	�ھ% ھ�و5" �. 45 ه 
��� . ��دم ��3" ����	 �� �B�ی�7 ��� ط �. ز �ا�� آ��3ی

��3 د �. �� را �. ��ر��1ٔ. آ# �)�) م 
FO� ���)%  3)�وا�

��4'�ن ��ر��1. � د /04)�م �B�ی�7ی� و@ د دارد �. ��ای 
�ر/�ه ��ر��ان �'�ر�زه 

�	 ��ر��ان ھ�70رم را   .� �3 F@ �آ��3ی� �� �B�ی�7 
bی *G ���� (j� �7ی��B .� .� %��

�� .� "Bا ��S�
���� د/�ع  b8 ����

  . 6�B" ��ر��)%

�� �� ��ی� #'�س ��ر دا3(. ��3)%، ��ی� [�� ن دا3(. � ی�� 
��3)%، ��ی� �. �� 3)� ��ھ��

� ای	 �  G .� ط ر �زن ھ% ��)�� ��� ی� ��ی� ��ای 
ا�� �03 �? اھ� ازدواج

ا�d/. �8 ق ��ھ��

.¢� �دار 3�ی ��ای او; و5(
./�dا �. ��� 	ای +)0 دن ای�� ����ر��1ٔ. �� در �4cردا��. � د و 

راه ط ;��، �BویM ھ% ��ا3()% ا�� G ا�-()% �� �'�رزٔه 
.)Bد  Mوی�B ����ی� ��ر��1. را �I' ر��)% �. ��ای  �X0@
  .��)�د

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

روزھ�ی� �. ��ر زی�د � د 8(� 6�B �G" دوازده F3 ھ% ��ر 
��� ��دی%؛ آن �(UXG ون��8 ق و � ./�dون ا�ھ% �

.X0@ ��. ��دی% ھ� ھ% ��ر 
/�7ان ��Uح ��د�� �. �6�Bت ��ر ��ی� ھ*" 6�B"  رو3	

در روز ��3� ی� ��ر�� ��ی� �B�ی�7 دا3(. ��3�
 �(7*G 1 د�3ن را �>?�ھ0.، �<��3ن �B�ی�7ھ�ی 

  . داد��

ھ� /�X#)" را آ��ز��د�� و �) ای	 �B١٣٢٨ل  در
 M�I�در1 اG "B*7)� وزارت ��ر و �)0ٔ. ��ر��ان در ��ا�� 

ار3���� .(�@X0)" زی�دی در ای	 
یX0@ ِ�B a)" @� ی �M�I � د و یX0@ ِ�B a)" در 

����� ھ�ی� در �Bا�B 1)���ن �FO 3�ه � د . 1)���ن ��دری
� و 6�ه� ���د�� ای ھ% B?��ا�

ھارG	 از � ره �3ی� /�H(� Q از �)-"
�Bزی، B ،">� "��3)� ، ��ر��ان  از راه آھ	، c)". � د��
ھ�، ��/����ن B ز��، XG�اد زی�دی از �<�ش ، 1'�ز�cپ

ز��ن و ھ(0	 B + رھ�ی ای	 8(� از ��ر��ان ���یٔ. آن
د�93 دی�ی� �9  �'4 ی4. ھ% آ��ه � د��

�C وع�C و  ��ا'�ازی .
r�! 9��$3BVی ��� ر�-$� Y>� �� ھ�  �� ��رد'� 

-�د'� و��r�! 1Fه 3BV$��9 ��ا'�ه �Cو �Yی�P ا�

�P ��دم ��'<1 را دی�م ��Y 9ی/ زی�  �'4 ر�� و 
�C ZBV /ی�Y ھ� دو. .�

��د�� XG�اد زی�دی را ھ% ��زدا3"
.)*� ��(1 ��ای	 ھ*" 6�B" ��ر و �)0. 

��(1 ��(1 ،���3 �ھ� ز��ا�
 "Bھ� را دا3(. ��3)% آورد د
�. ھ� را ����د دھ�� ز08"�1 اھ����ری 

"-(c �7ی��B �ا���.  

 *�� P؟ �$� '-�:9ای�Cدا �ای ھ
ھ*" ��ه، �دی7�–�X� از ھ<"! ��.

���دم، در �4cرراه �?'�ا#�و#. دو ���زه را � در آن ��ر 
�1ی��� و ی7� 3� وزارت ��ر و دی��ی 3� ادارٔه �)0.

��1 اھ% �)0. 3 م �. ادارٔه ��ر ر/(% و �<(% 

�	 را � B)� و  ��ر���ی �. آن �@� � د �1�ی� و +)*��
�� �. آی��ه ا�)�وار 3�ی%: �<"

�� 	�)0. 3 م �. �<"1 اھ% � 
� c.؟ �X� از ھ*" روز 0��1� از ط�ف ادارٔه �)0. آ�� و �Xی

�. اوB(���ر��ن �<" ��ی� ��ر��ا�" را �)0.
درد �<" اوB(���ر ای	 � د �. �)0. �. 

����د�� ا[Eً �)0. را �-?�ه 



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 83 

  !�3 از ا��اج �9 ��دی�؟  
��در . �Yرا��م �8ل ز���� را �. ھ� ز08(� �. � د 

ھ�0ن ��ر��1. �. �	 1'� داد�� �. ��ی�ان 
��B��3�M+ ،  ا�� و ��ی�ان @�ی� �	 را �0

  . G ا�% �B ��ر 1 دم ��ز��دم

��ر 3�م، دی�م �. �.  و5(� دو��ره در ��ر��1. �*� ل �.
��دھ��؛ �. ��ی� ��ر��1. /*�ر آوردی% و  �ر��ان یa [�� ن 

#'�س ��ر . او را �I' ر��دی% �. �. ھ� ��ر�� B. [�� ن ��ھ�
  . و 8 #. و �<H را ھ% دو�� ��/()%

��زی  �. ;ت» ا08� @�ی�ی«در ��ر��1ٔ. �� ���ی� � د �. ��م 
ن 5�c  را دور �)��از و ا�-�: �	 �. او �<(%

��دی �)� از �8 ق ای	 ��ر��ان  �ا�� 1)�

"'S] %/�د را �. ا ��ر��ان ھ 	ٔه  ��دم �. ھ0)��6 ان ��0ی�
 ���١٣۵٠� و �X� ھ% �B�ی�7 را در �Bل 

%()B (+ a(��7�ھ0)	 . ای�Iد��دی% و �. �B�ی�7ی /���ر 
� G'�ی� 3� �. G��ی�X/ aل �B�ی�7ی� آ�5ی @�ی�ی �X� از 

�6 ان ��0ی��ٔه ��ر��ان  ھ% ھ0)*. �. ١٣۵٩
�� 3۵٩� ا�� او را در �Bل  �Bزی ا�(?�ب 

  .��د�� و از �)	 ��د��

آوردھ�ی دی�8ی ھ�  ���F�3 �$�ی��یC 1<� د��
  !�ای ��ر��ان دا�C؟

 .� �G�����  ��ر/��� [S'"�<()% �. �� » @�ی�ی«�X� از 
�X� ��ز از ��ی� . �. �. �� B د ھ% ��ھ� و B د را ھ% ��/()%

@�ی +��O� �G  �( #)�ی  اG ./�d #)� 1 اB()% �. ا�� �.
�	 یa �5ان  G دی% ��ای ھ����(# G  �(� �O*3 ،.روزا�
اG ./�d #)� �. ��ر��ان ��ھ�، �. � ا/�" 3�؛ ا#'(. ��ر��ان 

ا�*�ن 1)��" ���7�، 1)�� 1 ب �. �. ھ�70ر
��� � دی% و ھ% ��ر/�dرا ��� رد، ھ%  . ��ا
�'�رزه ��ای ط�ح ط'�. .� .� �������ی  ، درB" ز

  .��د�� �*��� رB)�ی%، �	 را ��زدا3"

  �=C M<� !�زدا�C �Cی�؟
�XG»%�X�اد زی�دی از ��ر��ان /�Xل �B�ی�7ی� از @�0. « 

� ی� #  ر/(. � د �. �	 �BدB(ٔ. . را ھ% ��زدا3" ��ده � د��
  ./�X;ن �B�ی�7ی� ��ر��1. ھ-(%

  ا ��G-�ن �9 !�د؟
ای و �0 �)-" ھ-()�، �	 در  �<(�� G �03 ده

� ای ھ� �<(% ا�� G ده�� ی�� +�ر �	 ھ%  ھ� ای	 را 
 �یھ� � @3 F� ��B .�ی7 ای	 ��زدا3"

��ر �a(��7 در �4G �B�G�Bان اE6م ا�O)6ب ����/. 
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  ��ر��ان دی�8 ھ� !9 �$�ی�� ���Y-9 !�د'�؟
ھ�0ن �BویM �. ��ر��1.    روز �. ��

ر/()%، �	 �. را���ه �<(% ��3)	 را @� ی �B�ی�7 ���ه 
@� �O)�ی د�)�  در آن. دارد و ��ر��ان را �. �B�ی�7 ��دم

�B�ی�7 �. �	 �<" ���� 3  و 1 دت ��ای ��ر��ان ھ�70رت 

ھ�c. : ا�� �O)�ی �<" .��% 
"'S]  3 ���� .� ھ% ا[�ار��د %�X�  	� . 	�

 ������ 3�م و �<(% �� ��ی� ھ*" 6�B" ��ر��)%، ��ی� �. 
"B�7ن 6 ض ��دن #'�س در� ��  #'�س ��ر ��ھ��، ��ای 

"'S] �)4� 	���دی؛ ا�� ی7� از   G  �. از 
�S  �.. ��د و �. ��ی� ��ر��1. 1'� داد

: ورود �. ��ر��1.، �	 را �. د/(� ا�Z8ر��د�� و ��ی� �<"
� �<(. ��ر��ان �	 را �. -� .c

��B"! آ�5ی ��4�س b8 �7ی��B .
�	 . ام �. ��ر�� �'�ی� از زی� ��ر در ��ود

  . ام ��ر�� ��ی� 1 ب ��ر��� ا�� H5 �8 را ھ% �? اھ�

ای	 1)�� 1 ب اB" ا�� G  [�� ن و 
�� ��G  ا�� + ل . 1 اھ� 3)� و #'�س ��ر ھ% از 
���	 1 دم �. G  + ل  �ھ�  G  �� ای	 ��ر. دھ% 1 اھ

� 1 د ھ0ٔ. ای	� "B3 د ھ� در .  

�	 h��5 3�م؛ ! ��.: h��5 3�ی؟ �<(%
ای	 1'� �. . را�B .� "B�ی�7 ر/(% و �ارش دادم

� 3� و وQB ��ر��1. ��'O6 �(Bی� ��ر��1. ر��� ش 
���	 #)�ه  ا�� روزی یa. آورم �	 +�ر G  را در

��0� �Yارم G  ای	� �@. « %)>� 	�
� ای �)-"، �	 �. وزارت�روم و و5(� �0Gم b8  ��ر 
��  . روم @� 

��ر 8-���ار ��ر��1. آ�� و ��ز +)*��4د داد �. �. �	 + ل 
�	 ��ز ھ% ا6(�اض ����دم و �<(%  ا

ھ� در  ا�� /�دا ی7� از ��ر��. ����
 ���1 رد��B aای ی�� �� ���د ی� و5(ُ .k�8د a

.c �ر�� ��ی�� 	ا�)% د�(� ��وی%، ��1 ادٔه ای G  ؟�ر �����
��ن  G ار��دم و از ��ی� ��ر��1. دوھ

  . �6 ان b8 و �8 5% ��/(% ا�� ا�1اج 3�م

��! آ�5ی ��4�س: آ��م، �<(% و5(� از ��ر��1. �)�ون 
��دی ا�� ا�� ھ0ٔ. ای	 ��ر��ان 
�	 در ای	 ��ر��1. ھ-(ٔ. �B�ی�7ی� راه  ���

!�3 از ا��اج �9 ��دی�؟* 
� ھ� �.��8ل ز���� را �. ھ� ز08(� �. � د 

ھ�0ن ��ر��1. �. �	 1'� داد�� �. ��ی�ان    �Bل +��Iه ��ر��ان
ا�� و ��ی�ان @�ی� �	 را �0� ��ر�G .��1))���ده

�� 	�G ا�% �B ��ر 1 دم ��ز��دم 

و5(� دو��ره در ��ر��1. �*� ل �.
����ر��ان یa [�� ن 

او را �I' ر��دی% �. �. ھ� ��ر�� B. [�� ن ��ھ�
و 8 #. و �<H را ھ% دو�� ��/()%

در ��ر��1ٔ. �� ���ی� � د �. ��م 
���	 �. او �<(%. آورد ھ% در 

� ��شX5ر��ان . وا�� 	دی �)� از �8 ق ای�� �ا�� 1)�
  ب. �	 د/�ع

"'S] %ا ��ر��ان ھ
���� و �X� ھ% �B�ی�7 را در �Bل  ��ر��ان ا�(?�ب

%()B (+ a(��7�ای�Iد��دی% و �. �B�ی�7ی /���ر 
� G'�ی� 3� �. G��آ�5ی @�ی�ی �X� از 

� و �B �Gل X5١٣۵٩وا
	(3�� .# # ���Bزی ا�(?�ب 

��د�� و از �)	 ��د�� �-0 م

���F�3 �$�ی��یC 1<� د��* 
!�ای ��ر��ان دا�C؟

.�� ! .� �G���X� از 
�� B د ھ% ��ھ� و B د را ھ% ��/()% .� .�

اG ./�d #)� 1 اB()% �. ا�� �.
�	 یa �5ان  G دی% ��ای ھ����(# G  �(� �O*3 ،.روزا�
اG ./�d #)� �. ��ر��ان ��ھ�، �. � ا/�" 3�؛ ا#'(. ��ر��ان 

�. �. ھ�70ر ھ% ��ای ای	
� � دی% و ھ% ��ر/��� ��ر��د�� و در ای	dرا ��� رد، ھ% 

�'�رزه ��ای ط�ح ط'�.۵٣در �Bل  .� .� ����، درB" ز
�*��� رB)�ی%، �	 را ��زدا3"

�=C M<� !�زدا�C �Cی�؟* 
XG�اد زی�دی از ��ر��ان /�Xل �B�ی�7ی� از @�0. ! �.

را ھ% ��زدا3" ��ده � د��
/�X;ن �B�ی�7ی� ��ر��1. ھ-(%

ا ��G-�ن �9 !�د؟* 
���<(�� G �03 ده 

�ھ� �<(% ا�� G ده ��ز@ ی
� G ده�ای	 ��زدا3". 3 د ای 

��ر �a(��7 در �4G �B�G�Bان اE6م ا�O)6ب ����/

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

��ر��ان دی�8 ھ� !9 �$�ی�� ���Y-9 !�د'�؟* 
روز �. �� ز��ن �.؛ ا�� یa در ای	

��ر/()%، �	 �. را���ه �<(% ��3)	 را @� ی �B�ی�7 ���ه  
دارد و ��ر��ان را �. �B�ی�7 ��دم

�B�ی�7 �. �	 �<" ���� 3  و 1 دت ��ای ��ر��ان ھ�70رت 
"'S]  	� .  

"'S] %)-(� ��� 	� %)>�  
��X% ھ% ا[�ار��د �. ���� S]  3'". ���ی �� 

 ������ 3�م و �<(% �� ��ی� ھ*" 6�B" ��ر��)%، ��ی� �. 
"B�7ن 6 ض ��دن #'�س در� ��#'�س ��ر ��ھ��، ��ای 

  . ����، ��ی� [�� ن ��ھ��

G  �. از �	 �4(� [O� :"'S)�ی �<"
���ر��اB B�@ ی� ��ر��1. 1'� داد ن����د و �. 

ورود �. ��ر��1.، �	 را �. د/(� ا�Z8ر��د�� و ��ی� �<"
� �<(. ��ر��ان �	 را �. . B?��ا�� ھ% �. ���ی-� .c

آ�5ی ��4�س: �B�ی�7 �'�ی؟ �<(%
.)>��� 	� ���ام �. ��ر�� �'�ی� از زی� ��ر در ��ود 

ام ��ر�� ��ی� 1 ب ��ر��� ا�� H5 �8 را ھ% �? اھ� �<(.

ای	 1)�� 1 ب اB" ا�� G  [�� ن و : ��ی� ��ر��1. �<"
�� ��3)� و #'�س ��ر ھ% از 

�� ���	 1 دم �. G  + ل  �1 اھ
.c .اً 1 د��X� ر داری�� 	1 د ھ0ٔ. ای

 �X��(B�+ 	�h��5 3�ی؟ �<(%: از 
aی ��را�B .� "B�ی�7 ر/(% و �ارش دادم ا

� 3� و وQB ��ر��1.  �.��'O6 �(Bی� ��ر��1. ر��� ش 
���«: زد داد ��	 +�ر G  را در

�0� 	� ��Yارم G  ای	 ھ% +M ��ھ
-�.#C وزارت .� 	�ای �)-"، 

� و �8 5% را دادی از ای	� �@

��ر 8-���ار ��ر��1. آ�� و ��ز +)*��4د داد �. �. �	 + ل  ای	
�	 ��ز ھ% ا6(�اض. ��% دھ� و �	 7B ت ��ا

0� ��ر��� ����� ھ� �� ھ% /�5
��1 رد�� ی�B aای ی�� �� ���د ی� و5(ُ .k�8د a

�0� .c �ر�� ��ی�� 	ا�)% د�(� ��وی%، ��1 ادٔه ای G
��ن  ��;�1ه �	 �73ی" G ار��دم و از ��ی� ��ر��1. دوھ

�6 ان b8 و �8 5% ��/(% ا�� ا�1اج 3�م �.

��و5(� از ��ر��1. �)�ون 
 "Bا "Bرا �)�وندر 	���دی ا�� ا�� ھ0ٔ. ای	 ��ر��ان  �. 

�	 در ای	 ��ر��1. ھ-(ٔ. �B�ی�7ی� راه  را ھ% �)�ون ���
��  .ا��ازم 



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 83 

  a)� "Bا 	70��Q(S ��ر��ی اB" و ھ0)	 ��ر��ان  �@ 
��ی��6�� در ھ0)	 @�-. 8-���ار را �. ��Xون 

F�6 ر��دی% �. �8 ق 'I�ا/(�دٔه  ھ% � د آوردی% و او را 
��� .  

ا08"���ر  ھ� آ��ز 3� و ھ� �c� و5" یX� a� از ای	 @�-.، 
�� �آ���� و �X3ر ��گ �� �0 �)-"  ا4�#

ادا�.  ١٣۶١ھ�ی �� در ��ر�B �G .��1ل 
� از �0)(. �� �	 �0Gس)Bدو .  	���/" و �. 

�X� از آن دی�� . ���� 1 اھ�� �	 را ��زدا3"

ھ�ی �$�ی��ی1 �9  ���Kی در �CایM ز'��1 
 

 .ا�� �B�ی�7 �' د، ھ0)	 ھ*" 6�B" ��ر و@ د ��ا3"
 �s�� �<ام ا���^-$� ھ��. ��ر 

��اھ�� ھ>�  ��ی$� �1 ھ�ی1 �9 �1
�، ��ن  ���s ��ر�$�� ی� ?<93�C�! I�B3  ھ�

��ام ،���' 1Oی�7 ��ر��ان را  .��ر'� ��ر را��B
�� "(��G ی�7 � د، ;زم . ��د ھ� را��B ا��

�8 ھ�ی  �Gا3� ���؛ c ن ��ر ھ)Cت
���B�ی�7 . داد اE)1ف را �B�ی�7 �. �4(�ی	 و@. ا��Iم 

ھ� آF(B  3� ��ر��ان دزدی ���7� و �. دB(��ه
5�ر �% �' د  ا�� �B�ی�7 � د، �8 ق ��ز�*-(�� ای	

�  .��ر ����0� ھ� �I' ر 3 �� ��ر���� و @ ا��ن �

 I�B3  4�'��� ر��T�� 9 �$�ی��ی� �C ط�ر

ای �<(�� �. �B�ی�7 ی7*G a)Eت �0 �)-(� اB" و 
داران د/(�  �0cق. ��د�� �. �B�ی�7 �08.

"(#�X/ و �د���  ��ھ�ی �B�یUXG �7)� 3�؛ ا
.���B�Bس ا�Bی�7 ��ا��B اش و@ د دارد.  

�� ��3O9ا��وز و�ر ���'�4 ��T�� ط�ر ا��؟ ر��ان  
�� ��)��� و 8(�  ا��وز ��ر��ان /���ر �a(��7 �8 ق �0

1 اھ�� آن �8 5� �. �B�ی�7 �. دB" آورده � د 
��ر��ان /���ر �a(��7 ��ی� ��ا��� �. . 

 "Bل ا�B �] از H(� و "Bا ��B�ی�7 یE(7*G aت 5�ی0
ھ� ��ای ا��8ق �8 ق ��ر��ان  �B "7�ی�7

ا�� �.  آورد دا3(. 5�ر دB" ھ� آن �B�ی�7
� ھ� ��4ه ��ر��ان ھ� ز ھ% از آن� ���ھ0. ز��ان و  ای	. 3 �� 

.� ��1ط� ��ر��ان � ده  دری و ���?(� /�X;ن �B�ی�7ی
�*E7ت ��ر��ان �8 3 د، ��ی� ای	  .�
� 1 3'?" 1 اھ�� 3� �. ������� �. ز

  .�B�ی�7ھ�ی 1 د�3ن را G*7)� دھ��
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��د�� و 6�ٔه دی��ی ھ%  �. ��ر��ان �08.

aاز ی �X� را  �8ل 	���ه  .B ل و�B

ھ*" ��ه در ا�<�ادی �0)(ٔ. �*(�ک � دم و ��). را در ��� 
ا�� ا�kات ز��ان �G ا��وز ھ% �� 

9! P� ی�Y ز�1 درد  ھ�ی� 
9!�O 9� �'در  ا I!�� ھ�ی

ایP . ز��ن، ا��وز ا�Kا / را '>�ن داده ا��
��$1 ��وا�1 ا�� �9 !�ای �P ��'�ه�. ی�د��ری 

ھ�ی� را  ھ�ی �Y ��د'�؛ ا'8>�
9! M=� �'�'را ��زا �دI�F  ایP ھ�ی

  .��دم �9 از �$�ی��ھ�ی ��ر��ی د��ع �1

� �<1 !�>-� در��رد ھ�ای�$�  �هللا ��3

اش را [�ف 1 3'?(� ط'�ٔ. ��ر�� 
��د؛ دای% در ز��ان � د؛ I�73. 3�؛ ز@� �*)�؛ �3ی� 

. ھ�ی �?H(� r�) از ھI�ه �Bل در ز��ان � د ا�� در ز��ن
�1ط� ط'�ٔ.  ھ% /�Q �. ٔه او ھ% ز@� زی�دی �*)���، آن

��ر 3�م �G ز��ن ا��Eب  ھ�0ن ��ر��1. �*� ل �.
��ی� ��ر��1. �. �1رج /�ار��د .� . .� 	�در دوران ا��Eب 

 ��)�8-���ار ��ر��1. را �I' ر��)% 
��)% و ��ای  �ر��ان دی�� و دا�*I ی�ن را د6 ت

��دی% و  ���. را +?H د6 ت. 
ھ�ی دی�� و XG�اد زی�دی از 

Q(S�ھ�ی  دا�*I ی�ن c ن �� 
��ر��ی آ��3 �' د��، در و دی ار را از + B(�ھ�ی #�)	 

��)>� 	��	 آ���� و �.  H(+ : ��ر��ان	ای �g�  .�
%)>� 	�� دارد؟ : '(6 .c ���
�)B + %)>� %ھ� ھ h0@ ن  ھ� را c ؛���� 

�Q(S ��ر��ی اB" و ھ0)	 ��ر��ان �70	 اa)� "B ای	 �@
���در ھ0)	 @�-. 8-���ار را �. ��Xون . �Gن �

F�6 ر��دی% �. �8 ق 'I�ھ% � د آوردی% و او را 
��� ��ر��ان را +�دا1"

ا08"��X� از ای	 @�-.، 
8ب �>� ��c �� �ا4�#

��ھ�ی �� در ��ر�B �G .��1ل  /�X#)". داد�� 
� از �0)(. �� �	 �0Gس� دا�G "3 ای	)Bدو .

��1 اھ�� �	 را ��زدا3" اطEع داد �. 
  .�. ��ر��1. ��/(%

 *��F�3�  1��'ز Mای�C ی در��K�ھ�ی �$�ی��ی 1�9  
  ��ر��ان دا�C ؟

ا�� �B�ی�7 �' د، ھ0)	 ھ*" 6�B" ��ر و@ د ��ا3"
�^-$� ھ>� ��c1� �� 9!  �s ن 

1� �$-^� :Pھ�ی1 �9 �1 ای
���s ��ر�$�� ی� ?<93

E���ام *� ،���' 1Oر را��
�� %(�XG داد و آن �� "(��G ھ� را

�Gا3� ���؛ c ن ��ر ھ)Cت ��ر �1ج �' د وزارت
��اE)1ف را �B�ی�7 �. �4(�ی	 و@. ا��Iم 

�� F@ �3� ��ر��ان دزدی ���7� و �. دB(��ه 
���ا�� �B�ی�7 � د، �8 ق ��ز�*-(�� ای	. �

ھ� �I' ر 3 �� ��ر���� و @ ا��ن �� �. ��ز�*-(.

 *9�  I�B3  4�'��� ر��T�� 9 �$�ی��ی� �C ط�ر
 �C؟ 

ای �<(�� �. �B�ی�7 ی7*G a)Eت �0 �)-(� اB" و  6�ه
�. �B�ی�7 �08. ١٣۶٠در �Bل 

��د�� و /�B "(#�X�ی�7 را ��رت
.���B�Bس ا�Bی�7 ��ا��B

 *�� ��3Oا��وز و
�� �ا��وز ��ر��ان /���ر �a(��7 �8 ق �0

� 6�ه�1 اھ�� آن �8 5� �. �B�ی�7 �. دB" آورده � د  ای 
. را ھ% از �)	 �'���

 "Bل ا�B �] از H(� و "Bا ��B�ی�7 یE(7*G aت 5�ی0
�0��B "7�ی��7. در ای	 

���B�ی�7 .���� �'�رزه 
��ر��ان ھ� ز ھ% از آن

دری و ���?(� /�X;ن �B�ی�7ی� �. در�.
"B. ا	ای ای��  	ای �ت ��ر��ان �8 3 د، ��یE7*� .�

�� 1 3'?" 1 اھ�� 3� �d   . ع را درک������� �. ز
�B�ی�7ھ�ی 1 د�3ن را G*7)� دھ��

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

�. ��ر��ان �08. ھ� ھ% ژا��ارم
�8ل �X� از یa ھ� �.. ��زدا3" 3���

  .آزاد��د��

  �:� ز'�ا'1 !�دی�؟* 
ھ*" ��ه در ا�<�ادی �0)(ٔ. �*(�ک � دم و ��). را در ��� 

� ز��ان Y� �O5را��مB�(B . �� %وز ھ��ا�� ا�kات ز��ان �G ا
"Bه ا���� 	�ھ�ی �Yی �P !9 ا'8>�. 
ا'� ��O 9!9 ھ� '�� داده ���-9 و د�-�

ز��ن، ا��وز ا�Kا / را '>�ن داده ا�� آن
��$1 ��وا�1 ا�� �9 !�ای �P ��'�ه�ی�د��ری 

9:$�C را در ز'�ان P� �<8'د'�؛ ا��
�-$� و !��9�C 9! M=� �'�'را ��زا �ھ�ی

�9 از �$�ی��ھ�ی ��ر��ی د��ع �1

� �<1 !�>-� در��رد ھ�ای� ��اھ/* $�
�Lc* ؟��$�  

«%�X� «�اش را [�ف 1 3'?(� ط'�ٔ. ��ر��  ھ0ٔ. ز���
��د؛ دای% در ز��ان � د؛ I�73. 3�؛ ز@� �*)�؛ �3ی� 

�)H از ھI�ه �Bل در ز��ان � د ا�� در ز��ن
ٔه او ھ% ز@� زی�دی �*)���، آن��1 اد
   .��ر��

   !�3 از ز'�ان �9 ��دی�؟*
ھ�0ن ��ر��1. �*� ل �.   دو��ره در

��ی� ��ر��1. �. �1رج /�ار��د .�
� : �<(%» @�ی�ی«�)�8-���ار ��ر��1. را �I' ر��)% 

�ر��ان دی�� و دا�*I ی�ن را د6 ت�� ی-� �. �
. ادارٔه ��ر0OG .��1)% ��)�ی%
ھ�ی دی�� و XG�اد زی�دی از  ��ر��ان زی�دی از ��ر��1.
����دا�*I ی�ن c ن �� �Q(S. دا�*I ی�ن �. ��ر��1. آ

��ر��ی آ��3 �' د��، در و دی ار را از + B(�ھ�ی #�)	 
�	 آ���� و �. �	 �<(��. ���د��+ُ  H(+ ر��ان��

�	 �<(%. ھ� �0 �)-" ھ-(�� ای	
 I*ا#'(. �. دا� �)B + %)>� %ھ� ھ
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� �. ��). ز08"  �X/ Qاز  در �3ای .X�B ی �*�ن در @�
��ی. � رد ا� اع ظ�% و ���Eی0(� �5ار �B رت و�8'�ن 5�]

�  ا�� ;زم اB" ھ0ٔ. ز08">�] "��8 aن در ی�*�
دی��   دی�� را ��)��� و �. �08ی" از ی�B  aا�Bی دB" ھ%

� �. ھ0. �)�وی Uز و ��ر�� در �3ای ���X% و دا�H آ h/���
� (c�� د0)Bر�3ن را در ازای د��� /�و�3� از 

 .s(ا��/(. �)-" و ھ0.  ھ�@ .ٔ)/�G M�
����)*�� رد  aدر ی :��در ای	 �3ایQ . 3 �� ھ0. ا�0g)Bر 

�از ��0�Xن �. 1 د را در ���ر   ای ھ�ی [�<
��� در  دی�� ��Sو��ن @��X. �5ار X5و وا ��(6 �دھ� از در�

���/h ا/�اد ��1 ردارا�� "4@ .  

��0�Xن در 8)	 ای	 ��X/ Qت ��  در �3ای�'#�U� �� �(�CG �� .�
 h0IG �١٠. در  	و ھ0¢�) ��>B)�ن  ٢٧ا� 	وردی�/

r] 7% �0 دنS� .� ��+�داز�� �)�ز اB"  ھ�ی*�ن 
�. �� دی�� ��Sو��ن @��X. در �)�ن �G�'#�U*�ن ھ�0اه 3 �� و 

��0�Xن �� دی��  �>�] "��8 �� (+ �� p6�� ����8ت [�<
 �(-�Y��(k�Gاری �)*(� ای	 ��8" در آی��ه و ��م ��4دن در 

 F�U�اB<�� ��ای  ١٠دB(�وردھ�ی «ط ر �. در 
��0�Xن در ا6(�ا�dت ا1)� �� ط�ح »  �) �)�ن ��دی�

 r5 G رای��ن ��ای ھ0. و �(OSG b8
» +�ی�ن دادن �. X'G) و ����ا��ی«و  »�Bزی ��ارس

��  1 د را در ���ر ��)ٔ. ا5*�ر ��Sوم @��X. �5ار داد�� �. �)�ن
"Bا .X�  . ر3� و �� غ در [< ف ای	 5*� از @�

� از @��X. را X(Bو r(ط�'��. �. ط
دھ��ٔه ��8(� رو �. @�  اB" �. 1 دش 
 .ٔ�U��را �. ��)ٔ. @��Xٔ. ای�ان، از � دک ��Sوم از OSG)� در 

��0ِد �6د;�. +) �� )Bوم از د�S�  . ز�� ��Sوم �G ��ر�� 

��0�Xن �*�ن داد�� �. �. �4�G 1 اھ�ن �8 ق ا� ���-
 ،FB��� .ٔ0(� ،	7-�0د �6د;�.، )Bد �(v� 1 د�3ن

ھ-(�� ��G .7 ا��ی� آن را دار�� �. … �3ایQ ��ر ا�-��� و 
b8�� ِ"��8ِ [�<)*�ن را �. دی�� [< ف ��Sو��ن و 
��0�Xن ا��وزه �� درک  ���� �� (+ .X��*�ن در @�

در  درB" از �3ایQ ط'��G)*�ن 1 د را در ���ر دی�� ��Sو��ن
ا�� �. c*% دو1(	  ا�� و �. ای	 �� غ رB)�ه

��ی. �G))�ی در �X)*(*�ن ای�Iد �B ان و [�8'�ن���

.� "B�0ن ا�X�ر�� از � H?� �G��'غ ط �� ��  
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  ا �cد ��3<�ن !� ��ر��ان

 

��0�Xن وارد  ٩٣ �>�] "��8
� از ��0�Xن را X(Bو r(و ط "Bه ا�ی 3�ی�ای @

.)Bدر @4" 1 ا �ھ�ی [�<)*�ن از  �. ا��Iم ���8ت [�<
0د �G �3ایQ ��ر �*���ه اB" �. در �Gری¡ )B�8 ق و د

���0�Xن از دو @4" � �  :���B. اB" ا6(�ا�dت [�<

����ه در ای	  د و �-(�ٔه ��0�Xن ��3"
ا6(�ا�dت و ��8" [�<� و دوم از �XG �v�اد ا/�اد /�Xل �. 
1 د�3ن را �. �6 ان /�Xل [�<� c. �. [ رت �-(�� ی� 

��0�Xن در اB(�ن ��  در F#�5 ��� ن [�</�X� r�)?�ھ�ی 
�� G @. �. ای�7. ای	 ��8" از @�4ت �)�ن 3�ه 

��ت او#)	 ��م ���� �ھ� را  �. �� ���ھ
� �� ��دا3(	 >�] "��8 aی

H(+ ا و�)از ا� "Bھ�ی در  �(�SG س�Bه �� ا�آی� ��(�
  .G ا�� �. ��8(� Y��(kCGار G'�ی� ��دد

 h/���� �� اG?�ذ � اhd درB" در @4" >�] �7*G aی
��ت ��ت و ���� 

�7� +�ی�ار و � G �k'�ی� 1 اھ� 3�*G .� . hdا �اG?�ذ 
"(X5 ��  درO1 .� "B ص در Uھ�ی 8-�س در �3ای

 �G��'دی و ط���، +�ی��ه >�] 	(#�X/ .� د�(�
[�r 1 د را �. 1 �� دری���� و ��ا�Bس آن �4(�ی	 
. �)�ی را در @4" ���/h ا/�اد ا��Iم دھ��

���Sف  "Bدر �(-�G ا��� در ای	 راه از 
 +)�)�ی و �. �0k �*���ن ��U#'�ت @ ��* �� �. ھ�/
��ی. � رد �B رت و�ی [�8'�ن 5 B ا/�ادی �. از b8��

  .ا�� را د�'�ل ���7�

� �. ��). ز08"�X/ Qدر �3ای
��ی. � رد ا� اع ظ�% و ���Eی0(� �5ار �B رت و�8'�ن 5�]

ا�� ;زم اB" ھ0ٔ. ز08" ��/(.
�Bا�Bی دB" ھ%

 ��jداز��

� �. ھ0. �)�وی  Uز و ��ر�� در �3ای ���X% و دا�H آ h/���
� (c�� د0)Bر�3ن را در ازای د��

 aا �)-" ی�دی�� @ .
����)*�� رد  aدر ی

�7*G و 	(#�X/ �ھ�ی [�<
��دی�� ��Sو��ن @��X. �5ار 

���/h ا/�اد ��1 ردارا�� "4@

��0�Xن در 8)	 ای	 ��X/ Qدر �3ای
�. در h0IG -�8*�ن 

�7S% �0 دن [r -�0 د�� .�
�. �� دی�� ��Sو��ن @��X. در �)�ن �G�'#�U*�ن ھ�0اه 3 �� و 

��0�Xن �� دی��  �>�] "��8 �� (+ ��
 �(-�Y��(k�Gاری �)*(� ای	 ��8" در آی��ه و ��م ��4دن در 

  .درB" ��د��

ط ر �. در �F�U  ا#'(. ھ�0ن
 �)�ن ��دی�» ��0�Xن(�

 �(v� �OSG b8)� رای��ن ��ای ھ0. و �X3» r5 Gرھ�ی
�] O1 ارس���Bزی 

1 د را در ���ر ��)ٔ. ا5*�ر ��Sوم @��X. �5ار داد�� �. �)�ن
"Bا .X�ر3� و �� غ در [< ف ای	 5*� از @�

� از @��X. را  �X3رھ�ی ��ا��یX(Bو r(ط�'��. �. ط
��دھ��ٔه ��8(� رو �. @�  اB" �. 1 دش  �)�د �*�ن در��

 .ٔ�U��را �. ��)ٔ. @��Xٔ. ای�ان، از � دک ��Sوم از OSG)� در 
��0ِد �6د;�. +) �� )Bوم از د�S���Sوم �G ��ر�� 

��0�Xن �*�ن داد�� �. �. �4�G 1 اھ�ن �8 ق ا�
 ،FB��� .ٔ0(� ،	7-�0د �6د;�.، )Bد �(v� 1 د�3ن

�3ایQ ��ر ا�-��� و 
b8�� ِ"��8ِ [�<)*�ن را �. دی�� [< ف ��Sو��ن و 

��0�Xن ا��وزه �� درک  ز08" ���� �� (+ .X��*�ن در @�
درB" از �3ایQ ط'��G)*�ن 1 د را در ���ر دی�� ��Sو��ن

ا�� و �. ای	 �� غ رB)�ه @��X. �5ار داده
��ی. �G))�ی در �X)*(*�ن ای�Iد  �. 5�رت�B ان و [�8'�ن���

  . �? اھ� ��د

ر�� از ��0�Xن اB" �. ای	 �)�ن� H?� �G��'غ ط �� ��

 

 ��
٢٠١ �� �٢٢۵ 

� �Cی�ددا:  

ا �cد ��3<�ن !� ��ر��ان

 ی��� ری18

 ��ی� �=�ق ��3� و ��ر��•

 ��>Bت ا�dاز ا6(�ا �X�٩٣
.�8��� از ��0�Xن را  X(Bو r(و ط "Bه ا�ی 3�ی�ای @

.)Bدر @4" 1 ا ��. ا��Iم ���8ت [�<
0د �G �3ایQ ��ر �*���ه اB" �. در �Gری¡ )B�8 ق و د

���0�Xن از دو @4" � �ا6(�ا�dت [�<

د و �-(�ٔه ��0�Xن ��3"اول از �XG �v�ا
ا6(�ا�dت و ��8" [�<� و دوم از �XG �v�اد ا/�اد /�Xل �. 
1 د�3ن را �. �6 ان /�Xل [�<� c. �. [ رت �-(�� ی� 

��0�Xن در اB(�ن �در F#�5 ��� ن [�<
�� G @. �. ای�7. ای	 ��8" از @�4ت �)�ن 3�ه . ��د��

 "Bز ا�(� "B�+ م��� 	ت او#)�� ���� ��. �� ���ھ
� �� ��دا3(	 . درB" و ا[ #� ��دارد>�] "��8 aی

ھ�ی درB" از ا�(�ا و +)H ��م
��� @ د  Qی� ��دد �3ای�'G ارY��(kCG �G ا�� �. ��8(

  h/���� �� اG?�ذ � اhd درB" در @4" >�] �7*G aی
� ا/�اد در � �GهX5وا �ت و �����

�7� +�ی�ار و � G �k'�ی� 1 اھ� 3� *G .�
"(X5 �درO1 .� "B ص در 

���  [ رت G��'دی و ط���، +�ی��ه >�] 	(#�X/ .� د�(�
[�r 1 د را �. 1 �� دری���� و ��ا�Bس آن �4(�ی	 

%(0OG �م دھ��Iا/�اد ا� h/����)�ی را در @4" 
�7*G ھ�� ����Sف  �ی "Bدر �(-�G ا��� در ای	 راه از 

 +)�)�ی و �. �0k �*���ن ��U#'�ت @ ��* �� �. ھ�/
��ی. � رد �B رت و�ی [�8'�ن 5 B ا/�ادی �. از b8��

ا�� را د�'�ل ���7� ظ�% �5ار ��/(.



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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5' ل ا��gی" ��0�Xن ��ی� در ای	 راه +)*��م � ده و روی�7د  
��0�Xن �*�ن  ط�'��. 1 د را ھ% h/��� �� "4@

ھ�ی�  ��ر��ی �) �� درک ای	 �dورت ��ی� ��م
در ای	 @4" ��دار�� �. او#)	 ��م را �� �08ی" از ��U#'�ت و 
�. روز @��4� ��ر�� �. از B ی ��XU5 �0ن در�X�

  . ا�� ھ�ی ��ر��ی 4G). ��دی�ه اB" �*�ن داده

 �� از ��v زی-(� �� Q�0ن در �3ای�X� .� "Bزم �. ذ�� ا;
�����3�  �Gی	 5*� �. ط'�ٔ. ��ر�� ای�ان 

 �)*(X� �� "(Xdا�3ره ��دد �. و "Bزم ا; 	(�c
 ���*�ھ� را �I' ر �. ا��Iم ا�d/. ��ر و اG?�ذ 
�-(�)% �� وXd)" آ� زش /�ز��ان  �(kCG �دا���

  . ط'�ٔ. ��ر�� 1 اھ� دا3"

 �� �] O1 �ط'��ت ��; �� اB(<�ده از ا� اع ا����7ت آ� ز3
�)<)" ��; ��ای /�ز��ا�*�ن B rXd)-(% آ� زش � @ د را 
� @ د  ��(�B rXd .��>B)-(% آ� ز3
�)*(�ی	 آB)F را �. /�ز��ان ط'��ت +�ی)	 @��X. وارد 1 اھ� 

�� G @. �. ای�OSG .7)� رای��ن �� �)<)" آ� ز3� ��ا�� �� دی�� 
ا5*�ر @��b8 .X ھ0ٔ. /�ز��ان ای	 ��ز و � م اB" ��ی� ��ای 

"Bر�� در @4" د�� �� %�X�ی	 ھ�ف ی��� �. ا +) �� �)*(� 
  

@� �)�ن ��دی� ا/�� را در ��ر  c. در ای	
��ر �. آن  دھ� و ��ی� در دراز ��ت �. �6 ان راه

 در دراز ��ت و �� 7G). �� ا[ ل @ %4�ای	 
��� درB" �. دB" �? اھ� آ>�] .  

� � +�ی ��0�Xن در �8ل >�] H'�@ .� �Uدر �3ای
�*E7ت �1ص  �� �)�ی اB" و /�Zھ�ی ��ر��ی �)

ی��� �. ای	 �4%  ا�� دB" 1 د در @4" �(*�7 3�ن � ا@.
ھ�ی آن از  +Yی� �? اھ� � د و#� ��ی� ��)�ن

ی�Iد ھ�ی� اB( ار �. دور از ھ�� �. I6 "��8 ;�. ا

 	(� �v� ه و�دل ای�'G ��)�ی ارG'�ط و � 6
G ا�� �-)� را ��ای ا��Iم ای	 ا�SGد �. �. 

  .ای ��� 3(. �)	 ��X% و ��ر�� و@ د دارد را ای�Iد ��0ی�
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�ره  ��ل دوم� ،٨٣  

� در ���ر �-��� �5ار داده اB" �. از )Bھ� را �. در
�'��ی ��دی ی7-��� ��1 ردار�� و در�()I. در @�ال � @ د 

���XU5ً در [ رت . �)��� در یr] a و در ���ر ھ% �5ار 
��0�Xن �)�ِی درB" �3ھ� 5�رت روزا/ون 

در @4" +)�)�ی �G�'#�U*�ن در ���ر دی�� ط'��ت ��Sوم 

��0�Xن �� دی��  �در @4" ھ�70ری �)*(� ��8" [�<
�06� ھ�ی [�<� �)�ز اB" �. ��ر �G���8 از  -ھ� و

��0�Xن �. �6 ان � رد  �B ی /�X;ن [�<� و ��� ن [�<
  :ا��Iم 3 د

�0ی" 1 د را از ا6(�ا�dت و ���8ت [�<� دی�� O1 ص 
��U#'�ت ��b8 [�<)*�ن  .� �ی��
���� اE6م ���� و �?�#<" 1 د را �� ھ�� �. 

 

ھ�ی دی�� ارG'�ط ���5ار ��ده و �. 
  .ھ�ی �*(�ک ��jداز��

ھ�ی [�<� �� روی � ارد �*(�ک 
"Bک ��ای د�)*� �ی���  ھ�ی

 �(v� اردی �»��/ Q1 د ��;ی0)Bد« ،
�-(�� «، »OSG b8)� رای��ن ��ای ھ0. �7*G b8

�اری �X0IGت [�<��� b8«، »��، »�)0. ��رآ
�*(�ک ھ0ٔ.  .ٔ)B1 ا .�
 �G ا�� ا[�� ��ای ا�SGد و �دی7

ھ�ی درB" و @� �)�ی از �< ذ @�ی���ت 
/�[" ط�F و وا�-(. �. 5�رت، ��0�Xن �� ��8" آ��ز 3�ه 

+�دا1" �. در ھ� روز �)*(� �. �-F آ��ھ� 1 اھ�� 
  .���8ت �06)*�ن �) �0 د 6)�� 1 اھ� ی�/"

�?�#<" �� ای	 1 اB" در @4" +) �� و  .� .� ���-�
� �. �)�وی ��ر�3ن را در ازای ��-� �� %�X�ا�SGد 

��� از  /�و�3� ��)Bی� درک در ��(1
��X% ��ار�� و ی� �. د#)� درآ��ھ�ی @��'� دی�� در  h/���
��0�Xن �5ار ��ار�� و ���/X*�ن در �ZGد ��  �G��'ط Q

� �. ا�SGد ��0�Xن � �� Qو در �3ای �آ��ه ���3 ��0ن ��ی�X�
�)�ی اB" �� د�'�ل �0 دن � اhd ا/�اد و 

  . ھ�ی �?(�r دوB" را از �)� دوG "B*?)¥ دھ��

G �0ن �. �6 ان�X� �� رد ھ0¢�)	 ��� ن [�< �7*G �4� 

5' ل ا��gی" ��0�Xن ��ی� در ای	 راه +)*��م � ده و روی�7د 
b8 و "Bط�'��. 1 د را ھ% در

   .دھ�

��ر��ی �) �� درک ای	 �dورت ��ی� ��م ن(�c	 �X/; ھ%
در ای	 @4" ��دار�� �. او#)	 ��م را �� �08ی" از ��U#'�ت و 

�. روز @��4� ��ر�� �. از B ی ا6(�ا�dت ��XU5 �0ن در�X�
�7*G ن داده�*� "Bه ا�4). ��دیG ھ�ی ��ر��ی

 �� از ��v زی-(� �� Q�0ن در �3ای�X� .� "Bزم �. ذ�� ا;
aدی� ��ان درآ(�� و ��Gی	 5*� �. ط'�ٔ. ��ر�� ای�ان 

�  و ھ%)*(X� �� "(Xdا�3ره ��دد �. و "Bزم ا; 	(�c
X�ھ� را �I' ر �. ا��Iم ا�d/. ��ر و اG?�ذ �*���  ��0ن �. آن

�� ��-(�)% �� وXd)" آ� زش /�ز��ان  @��' �(kCG �دا���
ط'�ٔ. ��ر�� 1 اھ� دا3"

 �� �] O1 �ط'��ت ��; �� اB(<�ده از ا� اع ا����7ت آ� ز3
�)<)" ��; ��ای /�ز��ا�*�ن B rXd)-(% آ� زش � @ د را 

��� @ د ���� و  @'�ان  ��(�B rXd .��>B)-(% آ� ز3
�)*(�ی	 آB)F را �. /�ز��ان ط'��ت +�ی)	 @��X. وارد 1 اھ� 

  . ��د

�� G @. �. ای�OSG .7)� رای��ن �� �)<)" آ� ز3� ��ا�� �� دی�� 
ا5*�ر @��b8 .X ھ0ٔ. /�ز��ان ای	 ��ز و � م اB" ��ی� ��ای 

"Bر�� در @4" د�� �� %�X� �)*(� �� (+
�*(�ک EGش ��دد.

c. در ای	 �*?¥ اB" آن
��دھ� و ��ی� در دراز ��ت �. �6 ان راه [�<� �5ار 
 در دراز ��ت و �� 7G). �� ا[ ل . ���ی-(. 3 د@ %4�ای	 

��� درB" �. دB" �? اھ� آ>�]

� � +�ی ��0�Xن در �8ل >�] H'�@ .� �Uدر �3ای
�*E7ت �1ص  �73 �� �)�ی اB" و /�Zھ�ی ��ر��ی �)

1 د در @4" �(*�7 3�ن � ا@.
+Yی� �? اھ� � د و#� ��ی� ��)�ن در � �Gه ��ت ا��7ن

ھ�ی� اB( ار �. دور از ھ�� �. I6 "��8 ;�. ا ا;ن �� ��م
  . ��دد

�)�ی ارG'�ط و � 6� G'�دل ای�ه و ��v �)	  ��ای �3وع، �73
�� �G ا�� �-)� را ��ای ا��Iم ای	 ا�SGد �. �.  /�X;ن [�<

ای ��� 3(. �)	 ��X% و ��ر�� و@ د دارد را ای�Iد ��0ی� � �.

 

 ��
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� در ���ر �-��� �5ار داده اB" �. از  آن)Bھ� را �. در
�'��ی ��دی ی7-��� ��1 ردار�� و در�()I. در @�ال � @ د 

��در یr] a و در ���ر ھ% �5ار 
hd ��)�ِی درB" �3ھ� 5�رت روزا/ون  ادا�ٔ. ای	 

در @4" +)�)�ی �G�'#�U*�ن در ���ر دی�� ط'��ت ��Sوم 
  .1 اھ)% � د

��0�Xن �� دی��  �در @4" ھ�70ری �)*(� ��8" [�<
ھ�ی [�<� �)�ز اB" �. ��ر ��8"

��0�Xن �. �6 ان � رد  �B ی /�X;ن [�<� و ��� ن [�<
� @ د  ا6(�0د �7*G 	ی�G– م 3 د�Iا�

�0ی" 1 د را از ا6(�ا�dت و ���8ت [�<� دی�� O1 ص 8 -١
"Bن  ��ر��ان �. ��ای د�*(>�] b8�� ت�'#�U� .� �ی��

������ اE6م ���� و �?�#<" 1 د را �� ھ�� �.  EGش 
  .اB(�0gر �)�وی ��ر �)�ن دار��

ھ�ی دی�� ارG'�ط ���5ار ��ده و �.  �� /�X;ن [�<� ��وه -٢
دی7� �)*(� و ا��Iم ���.�ھ�ی �*(�ک ��jداز�� ��

٣- �7*G �0ن �� دی���X�ھ�ی [�<� �� روی � ارد �*(�ک  
.��*(�ک ��ای دG .� "B<�ھ% ���B� و در ���� �ھ�ی

� اردی �v)� . �. آن EGش ����
OSG b8)� رای��ن ��ای ھ0.«

�>�]« ،»�اری �X0IGت [�<��� b8
�*(�ک ھ0ٔ. … و » �4�ا3" رای��ن« .ٔ)B1 ا .�

� ز08"� "Bن ا�*�  �G ا�� ا[�� ��ای ا�SGد و �دی7
�3��.  

ھ�ی درB" و @� �)�ی از �< ذ @�ی���ت  �� ��دا3(	 ای	 ��م
/�[" ط�F و وا�-(. �. 5�رت، ��0�Xن �� ��8" آ��ز 3�ه 

ھ� روز �)*(� �. �-F آ��ھ� 1 اھ�� 
���8ت �06)*�ن �) �0 د 6)�� 1 اھ� ی�/"

�?�#<" �� ای	 1 اB" در @4" +) �� و  .� .� ���-�
� �. �)�وی ��ر�3ن را در ازای ��-� �� %�X�ا�SGد 

"Bد ��د ا��ک � ��/�و�3� ��
��X% ��ار�� و ی� �. د#)� درآ��ھ�ی @��'� دی�� در  h/���

��0�Xن �5ار ��ار�� و ���/X*�ن در �ZGد �� �3ای �G��'ط Q
"B�0ن ا�X�  . 06 م 

� �. ا�SGد ��0�Xن � �� Qو در �3ای �آ��ه ���3 ��0ن ��ی�X�
�)�ی اB" �� د�'�ل �0 دن � اhd ا/�اد و  در @4" �73

ھ�ی �?(�r دوB" را از �)� دوG "B*?)¥ دھ�� ��وه

G �0ن �. �6 ان�X� �ھ0¢�)	 ��� ن [�<


