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	ن ط�ح ��ە� ���ن  دھ� �� ھ� ا����ب �����ن  ،�

�
��ی ای" ا����ب ���!  ی� �� در ��ز��ن

� ا.�-ف �ا��، ھ� دو در �	رد �*�()�ت ا&%� $� ھ
1
�ا�� ��ار�� و �0ف و �0ی/ !�ا.�-ف . ��ن ی�2 ا
ھ�ی �6768ی �*�()�ت $	دە  ھ� ���6$ $� �� �5	ە و روش

�ی" و  رھ)�ی ���	ن &
=� �>%;�ن، �2%� �� $:رگ
�
ھ�ی �2? �>%;�ن ا�!، $� د�)�ل ھ:ی

 .�ط�@ اش $ �� >�اد زی�دی از ��درھ�ی ا&%�
ھ��! ��  )�رزات &
=� ای" �2? �8دا.��ا��، ��ت

ھ�ی �8 ھ:ی
� و �8  �
� از د�! زدن $� �0�!

�ب ورزد و �*�()��Aا B6�ت &
=� ا�D�یC را ر

���1 E2�ن از ط�ی�Fزش و  ا	6" وزارت آ�)	HI� �$ ز��
 . 

(! رو0��� $� 	�A $� .�	ص J8 از روی ��ر آ��ن دو
و�N6 در آ�	زش و  رو0��� راNA $� ایM�د �66Lات

��ن �I)! $� ���6�$�  رھ)�ان ���	ن ا��6واری

O� . ��ن ���6$ ��ا�� دو(! �Aی� �� 

 ��Q در.	ری $� ای" ا��P�ر ��اد، $%�2 $�.� از ا��6�زا�8
�
�T آ�	زش و  »$6;� ط-ی�« ی ���
� �8دا.! ھ:ی	

�)�رزا� V�8;�  ی رش را �� در واNU 0�&? یB دورە

���� ���� !ز��ن �$�#�ت و ! � �
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	�ره اولدور  ،۶٧  


	ن ط�ح ��ە � �
ی� �� در ��ز��نھ� �2?و ھ� 

�ا��، ھ� دو در �	رد �*�()�ت ا&%� $� ھ���ا�
1
�ا�� ��ار�� و �0ف و �0ی/

ھ� ���6$ $� �� �5	ە و روش آن
!� .ا

رھ)�ی ���	ن &
=� �>%;�ن، �2%� �� $:رگ
�2? �>%;�ن ا�!، $� د�)�ل ھ:ی
���8=	ذ�ی" 

�
67
�>�اد زی�دی از ��درھ�ی ا&%�  ��
)�رزات &
=� ای" �2? �8دا.��ا��، ��ت�

 �<�
� از د�! زدن $� �0�! ���

�ب ورزد و �*�()��Aا B6�ر

��0 ���1 E2�ن از ط�ی�Fا
. �8ورش C68 $)�د

.�	ص J8 از روی ��ر آ��ن دو@ $
رو0��� راNA $� ایM�د �66Lاتو��ەھ�ی 

رھ)�ان ���	ن ا��6واری، �8ورش
��ن $���6 �� ا���� �)�رز

 ��Q در.	ری $� ای" ا��P�ر ��اد، $%�2 $�.� از ا��6�زا�8
�

� �8دا.! ھ:ی���

رش را �� در واNU 0�&? یB دورە�8و

���� ����ز��ن �$�#�ت و ! � �

";O$  و در �O� �
�>%;�ن در 1
 Eط�
�Oان، در >�اد زی�دی از � ?X� ھ�ی $:رگ�O� �D<$

 Cای:Yت دو روز، در ا���اض $� ا�� �$ �Oق  در&��١٤	0^
��ن، اY:ایC  و_>6! $6;�ای �
=� در

آ�	زش و �8ورش و یB ر��� 
در �	اردی �6: ���
�  .د�! $@ ا����ب زد��

�-وە $� ا����ب N;M  ،��ھ�ود، �^:، $��� و ��ی	ان
��ن را  ا���ا_� �62? داد�� و در ای" M;>�ت �*�()�ت

���Iدە از آن $	د �� ا()�� ا$>�د ا���� �I$ ب
&	رت ��U` و ���I	ر @ ھ�، $

$� وA	د ���Iد�� �I)� ای" ا����ب، ا�� $�.� 
ھ�ی $:رگ �>%;�ن، ا����ب را 

�� یA6	ش .	ا���� و _;" دY�ع از �*�()�ت �>%;�ن و 
در ��ز����ھ�  "�^C دا��

 T�	ا��^�دا� �� J8 از ای" ا����ب 
��ن در ا����ب �I)! $� $�.� از �

��ەای از ���! �

�� �� ا �2-ت $:رگ �>%;�ن $� �;? آ�� �6: �	ی� آن
��ز��ن C^� در ای" ا����ب �O
��ا��  ی �b�	ر �� 

ای" ار)�ط از .	د ���ن $%�2 $� ا�=>�(� �� در 
���Iد�� $���6 آن ��ەا�� N��� ،دادەا��. 

�M;	ع اط-��� �� در ار)�ط $� ای" ا����ب و 0	ا�� آن 
 

  ٢٠١۵ ژا���� ٣٠ �	��

 
   

���� ����ز��ن �$�#�ت و ! � �

 :(�دق ��ر

$O;" ١دی و  ٣٠در روزھ�ی
 Eط�
�Oان، در >�اد زی�دی از � ?X� ھ�ی $:رگ�O� �D<$

 Cای:Yت دو روز، در ا���اض $� ا�� �$ �O�
�66L
=� در ��ھ6���، ایM�د �

�Aد	6��� ی ا��ک $)��آ�	زش و �8ورش و یB ر���  ی 
د�! $@ ا����ب زد�� ،�*�()�ت دی�7

��ھ�ود، �^:، $��� و ��ی	ان
ا���ا_� �62? داد�� و در ای" M;>�ت �*�()�ت

ا()�� ا$>�د ا����. �*�ح ��د��
ھ�، $ ا.)�رش در $�.� .)��:اری

�� ���
 .��ە �

$� وA	د ���Iد�� �I)� ای" ا����ب، ا�� $�.� 
"f� ?2�ھ�ی $:رگ �>%;�ن، ا����ب را  �	ی�ن و رھ)�ان 

A	ش .	ا���� و _;" دY�ع از �*�()�ت �>%;�ن و �.	د
 �
�^C دا�� ا�� �
�2 ،ا����ب_;

�T . ا����ب ����	ا��^�دا� �� J8 از ای" ا����ب 
��ن در ا����ب �I)! $� $�.� از �

��ەای از ���! �

�2-ت $:رگ �>%;�ن $� �;? آ�� �6: �	ی� آن
?2���ز��نھ�  C^� در ای" ا����ب �O
ی �b�	ر �� 

$%�2 $� ا�=>�(� �� در  ،��ا���ا��
���Iد�� $���6 آن ��ەا�� N��� ،دادەا��

�M;	ع اط-��� �� در ار)�ط $� ای" ا����ب و 0	ا�� آن 

 ھ��� ����� �
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را در C68 �;���ت $� دو(!  ی ی �>%;�ن روی�
!�  . ھ� $�f� �U	اھ� �bا�! آوردی $�ای آن $���67، دو(! د

ھ;� ��ن �g  ی ا�
	ن �� اY:ایC 0^	ق و د��;:د $� 1�رە
� �>%� و �8���ر و  �����ن، ی�ی و �2Yی، از ��ر

)�ی? ��ە، ز��ن آن ر��6ە �� ھ;� ،�
ھ� $�  ای" ی ��ر�
��ن، $� ا����ب و  �;B ھ� و 0;�ی! از .	ا�! ����ک
.A T��>� $� زی�   ی
� ���$�ن را��ە ��ن ا��Xی!


� و $� Y:ون
�	ن ���� و ��b8ی .	اھ� ��6ی Y^� را د

�س 0��;�ن و &�0)�ن ����ی� �O�ر ���

!I6� ی�����. اFن ز��ن �;���ت $� 0��;�ن و &�0)�ن 
�6� و $�^Y را �� ��ق 	دە 0^�� � ی Y�ی�ە ،ا�� 

I$� ،�7 ز��ن، ز��ن ھ�. دی�7ی $�ای �� ��ا��� و ��ار��
!��� از ای" ط�یE $� �� ا. ای�I�د��، �)�رزە و ا����ب ا

	ا��6  ;���ن ����6، از ھi6 راە دی�7ی ھ� �

  

  از /.�-, دی+�ان

 �  ھ�ی ��ر��ی و د���0ا�
  –١ - در آ��ی�4ی 2�/3 

j
 ا��6	ن (	ی��2I و ا�2�ت �6
	اری

��  ھ�ی *)6^� د8�ر;�ن�6��*�(>�ت د���ای �%	م 
 ��Oی �6	ی	رک

?2���ر��ی و د�	��ا�� در ا��ی2�ی  ھ�ی 
 ھ� ا�! �@ $�اھ;6! �
�.�@ ��ه ا�!، ا��
!�. واU>6! وA	دی ای" را$*@ �	_	ع $5/ و �M�د(@ $	ده ا

��ان ای" ر��@،  :
=��از A;%@ رو�;�ی� و ا
C(
A @� �
��ر��ی ��OU���ن  ی ی��Y@ نھ�ی ��ز�� $�آ�

��ن ر��6ن $@ د�	��ا�� 8�ی�ار را  ا�� و �Uرت
  

6" ای" �Y_6@ را  $� ای" وA	د �	اھ� �	A	د در ��	رF ھ�ی

)C. $��� 	ال ھ� ��A "@ ای�د آن 	Aھ� در  $� و

 ً��	;� "6F در آ��ی2�ی B6 رو را رل C68 �)�رزات د�	��ا
ا�� ا�� در $�.� �^�ط ھ� ���
� آرژا��6"، 

C(
A و �8و @o	�از  ھ�ی ��ر��ی $>D�ً  �2:یB، �26�را
8�ی��� �Uن ��I6$  ی ھ�ی �6pد�	��اB6 در �6;@

  .ا�� ا�� ��ه
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

ی �>%;�ن $	د، $� ھ� �2?�>%;�ن، ���	ن &
=� و دی�7     
ھ;�ھ
j �8دا.! زی�ن �>%;�ن �66L داد و از ا�Aای طqح 

 ،$�ز ی�2 از �*�()�ت ا&%� �>%;�ن $	د

�)g آزادی Y>�(6" ز�� �O
ا�� ���	ن ، ای" ��� �� 
��6
�I)! $� ای" �2?  و ����" از �Y�ر د��7�ە ا�

 ،���b� ���ز از د�! ر�Y" ���یr �)�رزا
^%6? �=	ذ ���	ن &
=� در �6�ن �>%;�ن و ا��^�ق �2Yی در 
$� ای" وA	د ا��Xی! رھ)�ی ���	ن 

���1 Eی� از ط�ی	� �� !��� $� �HI	(6" ز ی" �	را
	ا�� �*�()�ت &
=� ا�D�یC را 
 ،�=
ھ;6" د(6? ا�! �� رھ)�ان ���	ن &
زودی در �8 ای" ا����ب $� �-U�ت 
�HI	(6" آ�	زش و �8ورش $�و��، �^C دا��" در 

��ی ای" ا����ب را رد �� �

�. 

$ ���Yر��د  @ز�� $� 	دی .	م .	�b� !I6� .
 C�	� �6ی د��A �;ی در ھ��ا5�دی�ھ�ی ��ر


� $� $��f از �*�()�ت
��ن از ط�یb� Eا��ات  �
��ر��Y�ی�ن در $Cf .�	&� و 

!Uو .6%� و �
�ھ� �� :6	EY $� ای" ��ر  $�
ی ا����ب .	د را �� از ��8	ا��

�
^�ی)� �5�ل ا�! $�	ا� ،�


O� ��5وم � !=� �$ ،	�$�  و
�
$�6$ !�	د ���	ن . ی �M$�. د

!��	ی�I ط	��ر. ی� ھ;HI� "6%� ا

� �� t ?(Uە $� ��رA ���Y:ء و��ی? �2;? و ��Iھ�V

ھ� ��دن آ��د�� در �6�ن ا�D� و 
�
�I6� ە�

� "66<. �	��، ا�� 

��ن را  ی �>%;�ن ا�� $f	اھ
� �*�()�ت ا�D�ی
�

�! ز���� ا�! �� $�ی� ا����ب � .

%;�ن �> ی و�N6 �>%;�ن از ا����ب دوروزە
�Y�� ��$�ای ��ز��ن دادن یB  ���ن داد ��ا�67:ە و آ��د

;*�H ً�
ا�� �HI	(6" آ�	زش و  
6)	HI� ت�U-� ی�_�^و  " ���	ن &
=� �>%;�ن�8ورش $� 


�، ای" .	د A:ء 
� !^Yا	از �*�()�ت �>%;�ن � ��f$ �$
�6pF ! 

از » ط-ی� ی $6;�«�8دا.! �� �>%;�ن 
�M6�� 5! رھ)�ی  �)�رزات ی را��ن 
�� �
دو(! ای" ا��6�ز را داد، . دا�
ی �>%;�ن را $� ز�� .	یC ھ�

�Uا�$ �
��� ���I� ھ� ،�
ھ� را ز��ا�� و �M�زات  ��5ود �
$� او_�ع �T%I ��، دو$�رە آن 

 .J8 $�67د $�f�ً ��  د�!ی�  و

 ��ی �>%;�ن روی�ھ� �2?ا
!�$���67، دو(! د

ا�
	ن �� اY:ایC 0^	ق و د��;:د $� 1�رە
� �>%� و �8���ر و  ز0;! �����ن، ی�ی و �2Yی، از ��ر

)�ی? ��ە، ز��ن آن ر��6ە �� ھ;� ،�
��ر�
�;B ھ� و 0;�ی! از .	ا�! ����ک

ی
� ���$�ن را��ە ��ن ا��Xی!آ�Y ، �)�رزە

� و $� Y:ون
�	ن ���Y^� را د


�س 0��;�ن و &�0)�ن ����ی� �O�ر 60�ی� ��ز $����
�
�:$ .  

!I6� ی�����اFن ز��ن �;���ت $� 0��;�ن و &�0)�ن 
�6� و $� ھ� A: ای" ای"^Y را �� ��

دی�7ی $�ای �� ��ا��� و ��ار��
!�ای�I�د��، �)�رزە و ا����ب ا

��ن ����6، از ھi6 راە دی�7ی ھ� � E0 و 0^	ق
�6� .$� آن $�

  
  

از /.�-, دی+�ان �
 

ھ�ی ��ر��ی و د���0ا��  ا/�9دی,
در آ��ی�4ی 2�/3 

j
ا��6	ن (	ی��2I و ا�2�ت �6
	اری

!��6� Cf$ ن�;ھ�ی *)6^� د8�ر
��Oی �6	ی	رکدا��7�ه 

@;A��	درز:   

  

�2? ی ��1@ را$*@
6" ��تF �ا� ،!�ھ� ا�! �@ $�اھ;6! �
�.�@ ��ه ا

!�واU>6! وA	دی ای" را$*@ �	_	ع $5/ و �M�د(@ $	ده ا
?6%5��ان ای" ر��@ $�.� از 

C(
A @� �
$�آ�
��ا�� و �Uرت د�	��ا

?;�5� �� � �
� .  

$� ای" وA	د �	اھ� �	A	د در ��	ر
�	ال ھ� ��Hزی� 

 ً��	;� "6F در آ��ی2�ی B6�)�رزات د�	��ا
ا�� ا�� در $�.� �^�ط ھ� ���
� آرژا���O��$  ،"6ه دا��@

C(
A و �8و @o	��2:یB، �26�را
ھ�ی �6pد�	��اB6 در �6;@ 20	�!

ا�� ��ه 0;�ی! ��ده

 
 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

�>%;�ن، ���	ن &
=� و دی�7   
زی�ن �>%;�ن �66L داد و از ا�Aای طqح 

$�ز ی�2 از �*�()�ت ا&%� �>%;�ن $	د0^	ق ھ� �� از دی�
��$�ز زد. 

 ً��M66" ز����)�<Y آزادی g(� �O
، ای" ��� �� 
��6
و ����" از �Y�ر د��7�ە ا�

g(� �2%$ ،���  ،���b� ���ز از د�! ر�Y" ���یr �)�رزا
^%6? �=	ذ ���	ن &
=� در �6�ن �>%;�ن و ا��^�ق �2Yی در 

�� �=
$� ای" وA	د ا��Xی! رھ)�ی ���	ن . درون ���	ن &
�	ی� از ط�یE 1���ھ
	ز $� ا �� !�ی" �	را

	ا�� �*�()�ت &
=� ا�D�یC را  ��وزارت آ�	زش و 8	رش 
ھ;6" د(6? ا�! �� رھ)�ان ���	ن &
=�، @ $. ��E^5 �;�ی�

زودی در �8 ای" ا����ب $� �-U�ت @ �� ��U دار�� $
�HI	(6" آ�	زش و �8ورش $�و��، �^C دا��" در 

��ی ای" ا����ب را رد  ��ز��ن

�b��1 ە و��ا� $ ���Yر��ز�� $� 
ا5�دی�ھ�ی ��ر��ی در ھ;� A�ی د� �6�	�C  ی ھ;�

� $� $��f از �*�()�ت ��
�
����ن  @د�
��ر��Y�ی�ن در $Cf .�	&� و  A;>� $� �;�ی
	;���  !Uو .6%� و �
��$
�� از ��8	ا��، ا�� در �6" 0�ل ا�	�� ��

�
^�ی)� �5�ل ا�! $�	ا� ،�

��5وم �

� ��ن �*�()�ت و 0^	ق$�6$ !�د


=� �>%;�ن �6: �&t!�ی� ھ;HI� "6%� ا
ە $� ��رA ���Y:ء و��ی? �2;? و �و �bا��

ھ� ��دن آ��د�� در �6�ن ا�D� و از ا����ب $� �Y !OAا
$ �<��A @ ��Y��
� ����ر �I6� ە�

� "66<�	��، ا�� 

!�
�ە ا����ب ا
� "66< .  

?2�ی �>%;�ن ا�� $f	اھ
� �*�()�ت ا�D�یھ� 

�، اFن در
� �%;��

�! ز���� ا�! �� $�ی� ا����ب �

 ً��(I� ل�(^��و�N6 �>%;�ن از ا����ب دوروزە ا
�Y�� �����ن داد ��ا�67:ە و آ��د

�*;. ا����ب Cf$�;V وA	د دارد
6)	HI� ت�U-� ی�_�^�8ورش $� 


�، ای" .	د A:ء 
� !^Yا	از �*�()�ت �>%;�ن � ��f$ �$
�6pF ���یr ھ;6" ا����ب ا�! و

�$ !I6� ?6)ن  د�;%<� ��
را ���M6 شآ�	زش و �8ور �	ی

 �Uل $�ا	���ا�Yادی ���
� ر
�
ھ� �2?�=	ذ  ی � ھ� ز�6

�Uا�$ �
��� ���I� ھ� ،�
��5ود �
$� او_�ع �T%I ��، دو$�رە آن �� ز���� ��  � ای"�
� و ھ

!�	ا�I! �-ً  د ��و آورد را ا
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ھ�ف $O)	د و_L� N%�  ی ��ز���� و ��0 در$�����6ه   
�� wی�<
�NY ط)^��  �;�ی� و (:و��ً  ھ� � @$


� و ��5ود �;�$ �
���.  

�� ا��6اً $@ �
	ان یB روی@ ����P ا�! در ای" �^�(@ د�	��ا
و $� ای" 8�ی@ یB رژی�، ���وط $@ دا��" O1�ر ��ط زی� 

!�  : د�	��ا�Y B6ض ��ه ا
در آن ا��f�$�ت ��د�F@ و رU�$�� 8�ر(;�ن و ری��! O;A	ری 

;�م x)�$ !6<;A ��	ر E0 رای دا��@ $���،  
$ ���6���6"، و آزادی ط	ر @ 0^	ق ���� و  ?���

�2? و ��� �*)	��ت D;6" ��ه $��
� و E0 ،6�ن$  
6" �
�gf ��دم E0 اداره)	HI� ای� را دا��@  ی�Aر ا	ا�

��6ی از  �P��6�ن و C68 ی )>�ً ��ا.%@طدر ای" &	رت 
  .ا�	ر، ��yU د�	��ا�� .	اھ� $	د

  د���0ا�� ��ر��، ی ,ھ�ی ��ر��ی، ����> ط: 

@<��A و ���6��� ای از �%	م �
�، 
 ��ھ�ی ��ر��ی را $@ �
	ان ��OU���ن �6768 د�	��ا
ط	ر �X�ل �	ران �$	رن �>�^� ا�! �@ در ارو8� 


)C ��ر��ی ^�ی)� در ھ;@A  و �%L� ق	ای 0^�$ T^Y @� �A
@<�	ا�� د�	�� ی � ��ر $%2@ $�ای 

!��� �)�رزه ��ده ا�6���ر(: $	ا�J �6: در �*�(>�ت ." 
 ی ط)^@" د�	��ا�� و 	زی�M� Nد درآ��"

�� wی�< ��  .�;�ی� 8�ر1@ ط��Yار د�	��ا

��ر�� را  ی ط)^@ -١: ھ� $� �@ �Yض ا��	ار��
Bو ی j
�� $�زی�7ی ھ;�ھ�6� �P� ان از	  !�د

C(
A ب	%*� ���6� ،ھ�ی ��ر��ی ھ�ی 
�ی�(��I6 ط)^@�� NY�
�	��،  ��ر�� ا��f�ب �� ی $�ا��س �

^�ی)�ً  ��ھ;�6@ $� �
�NY ��دی  $�F.�ه ای" �@ د�	��ا
!��1ا �@ ط)�Y !<6ا��6 آن ا�2���ت  ؛��ر ھ;�اه ا

رو�;�ی� و . آورد $���6ی را $�ای 	زی�M� Nد �Vوت �Yاھ� ��
 ��ر�� داo;�ً  ی ا�� �@ ط)^@ $� ھ;�Y "6ض ����

�� N=� ��رو آ��ن �@ از د�	��ا��  $�د و از ای" از د�	��ا
$�ی� $���6ی" 0��6�ن و ��اY>�ن آن �6:  �	�� ط)6>��ً 

��6د ھ� Y�&%@ �� از ای" �Y C68ض ،ای" �^�(@ در ادا�@ .
	ا�� $@ $O)	د و_N ز����  ی ��ر��ی �;�
��1@ د(6? وA	دی �2? . ��ر��ان $@ ط	ر ��م ��5ود �	د

$�د و_N ز���� ��ر��ان �O=�@ ا�! ا�� د(6? 
�� و رژی��6�ھ�ی �	A	د  ھ� $�ای ھ;�اه ��ن $� ا0:اب 

�� �U�$ @&�� "ل @ $. ���� $@ ��رت ��5ود $@ ای�X� ر	ط
 - ھ�ی �Yھ
�7 ھ� �;2" ا�! $@ $�.� ای�ه

 �$ ��I��X� Q)! دھ
� �@ $� Y�&%@ و $@ �8 ���;�Aا
�

�NY ط)^�� ��ر��ان ��ه .	رده $���.  
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

��ز���� و ��0 در$�����6ه
ھ� >�یw �� رھ)�ان آن ا5�دی@


� و ��5ود �;� 8�ی$

در ای" �^�(@ د�	��ا
و $� ای" 8�ی@ یB رژی�، ���وط $@ دا��" O1�ر ��ط زی� 

!�د�	��ا�Y B6ض ��ه ا
در آن ا��f�$�ت ��د�F@ و رU�$�� 8�ر(;�ن و ری��! O;A	ری  -١

  $��Uار $���، 
;�م x)�$ !6<;A ��	ر E0 رای دا��@ $���، -٢
 ٣- $ ���6�0^	ق ���� و 

�2? و ��� �*)	��ت D;6" ��ه $��
� و E0 ،6�ن$
6" �
�gf ��دم E0 اداره -۴ )	HI�

�
در ای" &	رت . $��
ا�	ر، ��yU د�	��ا�� .	اھ� $	د ی هادار

  
ھ�ی ��ر��ی، ����> ط:  ا/�9دی,

�� و Cf$ @<��A �;�ه�6�ای از �%	م 
C(
A  ��ھ�ی ��ر��ی را $@ �
	ان ��OU���ن �6768 د�	��ا

�� �

ط	ر �X�ل �	ران �$	رن �>�^� ا�! �@ در ارو6$ .$ @ �8

)C ��ر��ی ^�ی)� در ھ;@"A

g��
� Tای�� @<�	� ��ر $%2@ $�ای 
!��� �)�رزه ��ده ا�6�

" ی ها.�6ش در $�ر
���>�یw �� � را یBر ��8�ر1@ ط��Yار د�	��ا

  
ھ� $� �@ �Yض ا��	ار�� ای" 5$/

�� Bو ی j
�� $�زی�7ی ھ;�ھ�6� �P� ان از	


)C رژی� - ٢�.!، �A ب	%*� ���6�ھ�ی 

�ی�(��I6 ط)^@�� NY�
$�ا��س �
^�ی)�ً  -٣و  ��$�F.�ه ای" �@ د�	��ا

��ر ھ;�اه ا�! ی ط)^@
$���6ی را $�ای 	زی�M� Nد �Vوت �Yاھ� ��

:
=6��$� ھ;�Y "6ض ���� $
� ،ا
�� N=� ��از د�	��ا

�� N=�
�	�� ط)6>��ً  �
�
��$.  

ای" �^�(@ در ادا�@
?2�ی ��ر��ی �;�ھ� ;�ی-ت 

��ر��ان $@ ط	ر ��م ��5ود �	د
C68 ی در��$�د و_N ز���� ��ر��ان �O=�@ ا�! ا�� د(6?  ��ر

�� و رژی� آن�6�ھ� $�ای ھ;�اه ��ن $� ا0:اب 
�� �U�$ @&�� "رت ��5ود $@ ای�� @$

ھ� �;2" ا�! $@ $�.� ای�ه 5�دی@ا�D�ی ا
 �$ ��I��X� Q)! دھ
� �@ $� Y�&%@ و $@ �8 ���;�Aا

�

�NY ط)^�� ��ر��ان ��ه .	رده $���

  
 @6%� �A;%@ در آرژا��6" و $	(6	ی از �	د

ا�� و ی� در �6%�، $	(6	ی و  دY�ع ��ده
!6��;�^	ط  ،.	اه .	د ھ�ی  /��$

  

ای" �^�(@ $@ U%� ا��6	ن (	ی��2I و ا�2�ت �6
	اری
j $�آن 
C(
A !ی از  ھ�ی 0;�ی��ھ�ی ��ر

6" را از F در آ��ی2�ی ��	_�6 دھ�$@ $>�  ١٩۴۵د�	��ا .
در �%6! .	د $@ ھ=! �;	�@ در $�زی?، 
�2:یB، �%;)6�، آرژا��6"، �8و، و�:وo- و �6%� �@ از 

@^*
��J دو  �8دازد و ا��، �� �ی" ��	رھ�ی �
� �26�را�	o@ و $%6	ی را �	رد آز��ی�U Cار 

 E6^5دھ� �@ �	_N  ���ن ���O�ی� ای" 
: ھ� $� دو 8�ی@ ا��	ار ا�! ھ�ی ��ر��ی در U)�ل دو(!

$�ی? وA	د ی�2 ھ� OA! $	دن 0:$� $� دو(! �	A	د و دوم 
  

6" $� ا0:اب د�	��ات F ی در ا��ی2�ی��
)C ��رA �
1 @1��
ھ� ھ;�اه  ��م $	د��، ا�� $����6�ن T^Y و��U $� د�	��ات

���� �@ $�ی? $��Oی وA	د ��ا�! �@ $@ ا�2���ت ��ز���� و 
ھ�ی  در $6I�ری �	اNU ھ�، �@ رژی�

C(
A "ای ،�
ھ� در 0;�ی!  �Yا��6 و �6p د�	��اB6 وA	د دا��
 ?;� ��از د�	��ا�� �U	ر ورزی�ه و ��ه ��0 �%6@ د�	��ا

C(
A �7$@ �)�رت دی ��ی 0��6�ن ���وط ھ�ی ��ر
C68 "ای �Y�� E6^5�Yض  ای" 

!$�V ی را �)�رزان���Uم د�	��ا��  ھ�ی ��ر
 ���6�$@ دY�ع از  ھ� را (:و��ً  نآ��6ی 

  .دھ�

6" در آ��ی2) ھ� ا5�دی@(ھ�ی ��ر��ی F ی�
ھ�ی ��ر��ی ���2?، �
�NY ��ر��ان 
 ،�-62� ،���6�را $@ �2? ��م ���? اھ�اف 

P�ھ�ات �
=�را�6	ن ��ا��ی ��ر آرژا��6" $@ 0;�ی! از اوا �8ون 

 

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

A;%@ در آرژا��6" و $	(6	ی از �	د� �%6@  ��0 در �	اردی از
!�	20  gf�
دY�ع ��ده :�6ھ�ی �

�یھ�ی ;��6! �8و $� ا���ا
  .ا�� ھ�ی د�	��اB6 ��ه دو(!

ای" �^�(@ $@ U%� ا��6	ن (	ی��2I و ا�2�ت �6
	اری
j $�آن 

)C ا�! واری��6	نA !ھ�ی 0;�ی

6" را از F در آ��ی2�ی ��د�	��ا
@Iی�^� E6^5در �%6! .	د $@ ھ=! �;	�@ در $�زی?،  ،ای ای" 

�2:یB، �%;)6�، آرژا��6"، �8و، و�:وo- و �6%� �@ از 
!6<;A�8 @^*
�ی" ��	رھ�ی �

� �26�را�	o@ و $%6	ی را �	رد آز��ی�U Cار  �	B1 ی �;	�@
�O�ی� ای" E6^5  ی ��M6@. دھ� ��

C(
A !)ل دو�(U ی در��ھ�ی ��ر
ی�2 ھ� OA! $	دن 0:$� $� دو(! �	A	د و دوم 

  . ا�0;�(� $�ای دو(! در �Uرت

6" $� ا0:اب د�	��ات F ی در ا��ی2�ی��
)C ��رA �
1 @1��
��م $	د��، ا�� $����6�ن T^Y و��U $� د�	��ات ھ�

���� �@ $�ی? $��Oی وA	د ��ا�! �@ $@ ا�2���ت ��ز���� و 

� ��(� آن� B;� �@ رژی�. ھ�ھ�،  NUا	6�ری �I$ در

C(
A "ای ،�
�Yا��6 و �6p د�	��اB6 وA	د دا��
 ?;� ��از د�	��ا�� �U	ر ورزی�ه و ��ه ��0 �%6@ د�	��ا


)C. ��د��A �7رت دی�(� @$
ای" �Y�� E6^5 ای" C68 ی ��M6@. ا�� ھ� $	ده د�	��ات

?2� @� !�ھ�ی ��ر��ی را �)�رزان V�$! ا
�� N_	� و ���
�  ���6���6ی 

^%6? �� ی �
�NY ط)^@ ��دھ� ��ر

?2� ��ھ�ی ��ر��ی  $�ر

)C ���ن ��A @� ان  دھ���ھ�ی ��ر��ی ���2?، �
�NY ��ر

 ،�-62� ،���6�را $@ �2? ��م ���? اھ�اف 

P�ھ�ات �
=�را�6	ن ��ا��ی ��ر آرژا��6" $@ 0;�ی! از اوا �8ون١٩۵٢  :



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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  .��I^�6 $@ _�ر ��ر��ان ھ� ھ;�اه $���  

ھ� ��ھ� $�ای ر����ن ا�Yادی از 
!I8 @$ ش �� ��ن- F�$ ؛ ھ�ی�

ا�Yادی  �

��ر��  ی �@ 1
�ان >�Oی ھ� $@ �
��I� NY^�6 ط)^@

!I8 اد در�Yدن ای" ا	@ $�دا�!  �P� ھ�ی  $�ز $�ی� در
ھ� �
�NY $:ر��  I0�س �;2" ا�! در �O�ی! $�ای ا5�دی@

?2�ھ�ی ��ر��ان �Uرت �=	ذ  ھ� دا��@ $��� و $�ای 
 T^Y @� !��ی را �Yاھ� آورد، ا�� �;2" اF�$ ان��$�ای 

ا5�دی@ �
���f� NY دا��@ $��� و ر��6ن آ��ن را $@ 
 ?6. �6^�I� NY�
ھ�ی ��8=	ذ 6OI? �;�ی� و $� �

�)� ��ا��@ $����
 �Dا� .  

ھ� اھ�اف  $@ �-وه ای" �6: �;2" ا�! �@ رھ)�ان ا5�دی@
 �Dا� !�
� �@ (:و�� $� .	ا
� g6^<ای�o	(	ژی�2 را 

�X�ل رھ)�ان ��ر�I6I!  ط	ر@ $. 
���6�ا�� �@ $@  را 0;�ی! ��ده ای ھ� ��ه رھ)�ان 

�یھ�ی دی�2@ ��ه از ط�ف  دFی? ��
	��، از A;%@ ا���ا
��ن �U�Y  ا5�د �	روی، �
��I� NY^�6 ��ر��ان $�ای

!�  .اھ;6! $	ده، ی� اھ;V !6��	ی دا��@ ا

��Y! �@ اوFً  ط	ر .-&@ �� @M6�� ان	>�Oات 
��ز���� ا5�دی@ ?2� ،Bژی	)	o�7 ای�
 -ھ�، و �
��Y NYھ

C(
A !�ھ�ی ��ر��ی را $@ 0;�ی! از  ا�A;��� �;2" ا

��I� NY^�6 ط)^@� @$ �O<�� @� ی ھ�ی� 

�


�، �M� :6)	ر ��I6� ���X�ل ��f` در ای" �	رد . ��ر
ھ�ی ��ر��ی در �2:یB از 0:ب ��ز��ن 

ا�! و ی� 0;�ی! از دو(!  ١٩٨٢^-$� �2:یJ8 B از 
  .1ھ���د ی دوم دھ@ ی ����ی
��I6 �26�را�	o@ در �6;@

ھ�ی  	ا�
� در �6�ن رژی� ھ�ی ��ر��ی ��
$ w%�f� ���6� @�

. د�)�ل �
��I� NY^�6 .	د ���	ر �


P� �O�م @1���� ھ�، ا�6�
�  ھ�ی �Iای ھ
ھ�ی ���� را $�ای ��ر��ان D;6"  آزادی


P� �O�م
�، ا�� 

� �@  او(76�ر�� را یھ� ��I6� �

�، رھ)�ان  w6<D و �62-ت ��ر��ی را ^	ی! ��
�

� را $�ای  ا5�دی@ را $@ I8! و �^�م ��-6OI
�، و ���ر
  . آور�� ��ر�� �Yاھ� �� ی


ھ�ی �Yا��6، ا�� ا��Uار��ا،  	�� از رژی�در ط	ل �ریQ ا�	اع ��
ا�� ا�2���� را $�ای �6768ی �
�A NY;>� و 

  . ھ� ��_@ �;�ی
� ���f $@ رھ)�ان ا5�دی@


)6I$ C�ری از ای" رژی�A �ی!  ھ	^ھ�ی ��ر��ی را 
ھ�ی  ا��، ����ل ا��، $@ 0^	ق و �
�NY ��ر��ان اY:وده

5�� ا���ھ� $@ ��ا�: �=	ذ 20	�!  �دی@�Aی�ی را $�ای د
ھ�ی  ھ� را $@ I8! و �^�م ا��، و رھ)�ان ا5�دی@

  .ا�� $�F در ھ�م �Uرت ر����ه
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

!I6�8و� �
��� ���6�ھ� در آرژا��6" �@  ھ�ی 
�7

�� ط)^�� را در ���Y �Oھ� ��I6�-  @$ ���;�Aا

���6� C(
A را $@ درون �� ��ر

�NY ��دی ط)^@� �$ �O
	_�6  ی .	د آورد،  ?$�U ����ر

�� و  ی در $�.� �	اNU �6	ه�6��;? رھ)�ان 
 g%A �6 $@ ھ;�ن ا��ازه در^Y ن $� ط)^�ت��

@����$ @� !�ا��U�دی  ی ھ�ی ��ر��ی ��O $	ده ا

�;)Y B6%	ق ���;�Aا  �$ ��b)ا
 ً�()�p ،د	ات ��دی ھ;�اه $�O<ھ�  وا$�7�I و 0;�ی! ا5�دی@ 

>�Oات ای" ا0:اب و دو(! 	L) از J8 �ن  ھ� ھ� ھ�
1
5^6^�ت ا��د�B6 ���ن ��  �
دھ
?2� �$:0 N_ا	ان و ���$�  ،ھ� �@ ��م 	ازن 6$" �
�NY ��ر

  . �	د ھ� $�ز ھ� ���6$ ��

�*� ���ر�! د�	��اB6 ا�D� در ا5�دی@ @1��ھ�ی  
!�: �6I$ w%�f�ر ��=�وت ا�! ا�� یB ��2@ $�ی�O ا

ھ�ی ��ر��ی �*� ��ز(� از رU�$! درو�� و 
1
�ن . دھ
� ���ر�! ا�D�ی ��دی را ���ن �� ،�*�ای" 

6F د، در  " دی�ه ��آ��ی2�ی	�
0	ل  ،ھ�ی ��ر��ی $� �Y�ر دو(��

��دی�ه، $6I�ر  �6P
ھ�ی ��ر��Y�ی� 

� �@ رھ)�ی �^Yا	 "6F رھ�ی آ��ی2�ی	��6�ری از I$ در
��د��، $@  ھ� را از 1�(C رU)�ی دا.%� 0=� ��

ھ� را $@ �
�$N دو(�� اY:ایC داده و 
@ ھ� $ دو(! در ا�	ر ا5�دی@ ی

 @� �
�Y�رھ)�ا�� �8ورش ی N_ای" و N( @$
!�ھ�ی  �	ی $@ �HI	Fن دو(�� $	د�� � .	ا

��I6�	ا�
�  ھ�ی ����� �;� در 
��دی�ه $���67، ا�� ای"  @ �%�ھ�ی ��ر��ان �D	 را $

B6���ھ�ی �)�رزه  	ان را دار�� �@ �Aی! و ���! �;? و 
�

ا��^-ل �;? . $�ای ا0^�ق 0^	ق آ��ن را .	د ا��f�ب �

ای" ا�2�ن را $�ای  ،رھ)�ان از ��P و .	ا�! ا�D�ی ا5�دی@
 C68 از اھ�اف را ��	
آورد �@ ا.�-ط ��

��f�  ان��ا�� و $� �
�NY ��دی ��ر

ھ� از  ا5�دی@. ا�� در $6I�ری از �	اNU ای" اھ�اف ��ز����
�� N=� ��)؛$��� ھ�ی دو !��6� ً-X� �یھ �
	�	8	(� یB ا5�دی@ را $� ھ� را 6OI? و �

�� !6(X
�، ی� درآ�� ا5�دی@ $��f از ��6وی ��ر 
ھ� را  �
^	ی!  �$ !���1@ ای" ا�Uا��ت �;2" ا

�، ا�� ���
���ت ��ر��ان ی�ری ر%$ NY�
ھ� $@ �

  !H�� ان��ھ�ی ��I^�6 ��ر
Cای:Yه $� ا�� !�  ��I^�6ی  ھ:ی
@ ا

��I^�6 $@ _�ر ��ر��ان ھ� ھ;�اه $���

ھ� ��ھ� $�ای ر����ن ا�Yادی از  رھ)�ان ا5�دی@
��ن $@ I� !I8%2�ن ھ�

1
�ان >�Oی ھ� $@ �
��I� NY^�6 ط)^@ @�
  . ��ار��

!I8 اد در�Yدن ای" ا	@ $�دا�!  �P� ز $�ی� در�$
I0�س �;2" ا�! در �O�ی! $�ای ا5�دی@

?2�ھ� دا��@ $��� و $�ای 
 T^Y @� !��ی را �Yاھ� آورد، ا�� �;2" اF�$

ا5�دی@ �
���f� NY دا��@ $��� و ر��6ن آ��ن را $@ 
!I8  ?6. �6^�I� NY�
ھ�ی ��8=	ذ 6OI? �;�ی� و $� �

�)� ��ا��@ $����
 �Dا�

$@ �-وه ای" �6: �;2" ا�! �@ رھ)�ان ا5�دی@
 �Dا� !�
� �@ (:و�� $� .	ا
� g6^<ای�o	(	ژی�2 را 

���(� j
. ھ;�ھ
�� ا5�دی@�6�ھ� ��ه رھ)�ان 

�یدFی? ��
	��، از A;%@ ا���ا
ا5�د �	روی، �
��I� NY^�6 ��ر��ان $�ای

!�اھ;6! $	ده، ی� اھ;V !6��	ی دا��@ ا

ط	ر .-&@ ��@ $
��ز���� ا5�دی@ ?2� ،Bژی	)	oای�

C(
A !�ا�A;��� �;2" ا

��I� NY^�6 ط)^@ ا0:اب و دو(!� @$ �O<�� @� ھ�ی�

�


�، �M� :6)	ر ��I6� ����ر
C(
A !ز��ن  0;�ی��ھ�ی ��ر��ی در �2:یB از 0:ب 

^-$� �2:یJ8 B از ا�
����ی
��I6 �26�را�	o@ در �6;@

 ً�6��V C(
A �� ی��ھ�ی ��ر
$ w%�f� ���6�

��
P� �O�م د�	��ا @1��ھ�، ا
آزادی�@ E0 رای و 


P� �O�م ��
�، ا�� 
�
w6<D و �62-ت ��ر��ی را ^	ی! ��

ا5�دی@ را $@ I8! و �^�م ��
6" �
�NY ط)^@��ی 


در ط	ل �ریQ ا�	اع ��
@�Iا�	ا�� ا�2���� را $�ای �6768ی �
�A NY;>� و  

���f $@ رھ)�ان ا5�دی@

$6I�ری از ای" رژی�
ا��، $@ 0^	ق و �
�NY ��ر��ان اY:وده �;	ده

5�� ا����Aی�ی را $�ای د
ا��، و رھ)�ان ا5�دی@ وردهآ�8ی� 

$�F در ھ�م �Uرت ر����ه

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

C(
A !I6�8و� �
��� ���6�ھ�ی 
�7

�� ط)^�� را در ���Y �Oھ� ��I6�

�� ی 1�(C ���6 و ط)^@�6� C(
A را $@ درون ����ر

�NY ��دی ط)^@� �$ �O
.	د آورد، 

!I6� .ه	6� NUا	در $�.� �
��ن $� ط)^�ت Y^�6 $@ ھ;�ن ا��ازه در g%A  ی�ری ظ�ھ�ی ھ�

?2� @����$ @� !�ھ�ی ��ر��ی ��O $	ده ا
�<Uن وا��.   

�7
�;)Y B6%	ق - ا��1@ �>�رھ�ی �Yھ ���;�Aا
 ً�()�p ،د	ات ��دی ھ;�اه $�O<

>�Oات ای" ا0:اب و دو(! را � ��ت 	L) از J8 �ھ
5^6^�ت ا��د�B6 ���ن ��. �;	د ھ� 0=� �� $@ $����@

?2� �$:0 N_ا	ان و ����@ ��م 	ازن 6$" �
�NY ��ر
ھ� $�ز ھ� $���6 �� 5�دی@ا��^-ل �;? ��ی�ان ا

�*� ���ر�! د�	��اB6 ا�D� در ا5�دی@ @1��
!��6I$ w%�f�ر ��=�وت ا�! ا�� یB ��2@ $�ی�O ا

?2�ھ�ی ��ر��ی �*� ��ز(� از رU�$! درو�� و  $6I�ری از 
���ر�! ا�D�ی ��دی را ���ن ��

�X�@ در ا�رھ�ی 	��6 F آ��ی2�ی
ھ�ی ��ر��ی $� �Y�ر دو(�� �2? ی �	اU>� �@ را$*@

��دی�ه، $6I�ر  ���! ی ���I6 اداره �6P
ھ�ی ��ر��Y�ی� 
� ھ� ��ه ا�! ��زل .  

� �@ رھ)�ی �^Yا	 "6F رھ�ی آ��ی2�ی	��6�ری از I$ در
ھ� را از 1�(C رU)�ی دا.%� 0=� �� ا5�دی@

ھ� را $@ �
�$N دو(�� اY:ایC داده و  آن.	د وا$�7�I  ی @�	$
ی ھ�ی� را $�ای ��ا.%@ �2��6:م


� �@ . وA	د آورد���Y�رھ)�ا�� �8ورش ی N_ای" و N( @$
Q��8 ���6$ !��	ی $@ �HI	Fن دو(�� $	د�� � .	ا

  .ا5�دی@ و ا�D� ی $��@

در ���I6 ھ� ا��1@ رھ)�ان ا5�دی@
!�ھ�ی ��ر��ان �D	 را $ .	ا

B6���	ان را دار�� �@ �Aی! و ���! �;? و 
�

$�ای ا0^�ق 0^	ق آ��ن را .	د ا��f�ب �

رھ)�ان از ��P و .	ا�! ا�D�ی ا5�دی@
آورد �@ ا.�-ط ��
	�� از اھ�اف را C68  � ��آ��ن �Yاھ

 ً�D<$ @� �Y���6؛ اھ�ا� ��f�
  .ھ� 	از�� ��ار��

در $6I�ری از �	اNU ای" اھ�اف ��ز����
!��6� �.�$ �� N=� ��)ھ�ی دو

ھ� را 6OI? و � �@ �62? ا5�دی@
�� !6(X$��f از ��6وی ��ر 

�� Cای:Yا �
^	ی! . دھ �$ !���1@ ای" ا�Uا��ت �;2" ا

�، ا��  ا5�دی@���
���ت ��ر��ان ی�ری ر%$ NY�
ھ� $@ �
از .	ا��@ ��ن (:و��ً  �6768ی

��6د و ��0 �;2" �;� Cای:Yه $� ا�� !�ا
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��6Iاس ��     J6I2)ی� ا	�در ی	��ن ورق دارد $� : "
@<A�Y ��� !_�ری !��6�$�ر را  ی	��ن دارد ای" 


�؛ دارد �س و ا	��ا�� را �ک ��� �
دارد  ؛�
ا��وز $���ه و ... �	ی� ��ل 5^�6 و ر�r را �ک ��

ھ�ی  ا��وز ای" ا(6! ی	��ن و او(76�رش. ردای وA	د ��ا
�وزی �� �68وزی ;�م 86... ی	��ن $	د�� �@ �I2! .	رد��

���;�I��� �@ �%6@  ��دم ارو8� �6: ھI!؛ �68وزی 
�! ری�_! ���6� !I6: ھ� �
7
A . !��6�ای" 


� ��ک ارو8� را دارد وی�ان ���".  

 : 0Aا��ن رأی دھ��ه

  "���CD/�0 -�ای ��B �� ا��

�! ای" 0:ب را $�ای �Mی� �bا��ه �6�ط��Yاران ��6ی:ا 
ھ�ی داده ��ه و .	ا�! آن $�ای  در �	رد $�ز�8دا.! وام

ی ارو8� و &
�وق  ھ�ی ری�_�� �@ ا5�دی@
ھ�  آن. ���ی
� ا��، �� ا(;%%� 8	ل $�ای ی	��ن و_N ��ده
�! ری�_! ��� را ا_;5�6�ی .	یC  -ل آی
�ه

دی;��6یJ ��را���J6، از A	ا���� �@ $@ ��6ی:ا رأی داده 
" :�� �2Y "�  $�ای 	6
O� آ(������6ی:ا  �
�

ھ�ی  ا()�@ ��6ی:ا در ار)�ط $� $�ھ2�ری. 

O� آ(����6	 »���5 �)�ی«ی	��ن، $�5ان ا��U�دی و ای"  ،

!Iن . ھ� ھ	�6ی:ا رأی دادم 1�و ا()�@ �" $@ 
!Iھ� ھ "� ?I� $�ای 	6
O� ا(����  ."ای" 0:ب 

	� ����ر، �@ در رأس آن  ، 0:ب �PY�5@»د�	��ا
!If� ،راس���� J6�	ت  آ���$�fار دارد، در ا���U ن��	وزی� ی

!Y��  .ی�2
)@ در A�ی دوم �Uار 

����راس �� J6�	ی� آ��	�. ��ن را زد�� �0ف ��دم ی	��ن: "
�" و�Aا�� . �bاری� و �� ھ;�7 $@ ای" �;�6 ا��0ام ��

ی یA�Y B>@  ی ��	ر را در آ����@ �" اداره
ھ�  .�O� @$ .�%6ه ����Y و �M)	ر $	دم از �6�ن آb7$ Cرم


� ��ری �;��=�ی ��ر $�آ��ی�  	ان ��د، ا�� �� از ��Oه 
�� N��� N_ن و�� ��" ��	ر را $@ �
	ان ... ی�و از $�

@^*
. دھ� 	رو 5	ی? ��یی  ی ی	��ن و �
!�وردھ�ی �� را آ $�ای .�6 ��	ر، ا��6وارم دو(! آ� د

��f$ اوم�  ."ا��25�م و 

 ?^�I� ر	�
�از ھ� دو 0:ب د�	��ات و (در ای�(! ���5ه، 
 "6I5$�ر�� ����رز، �68وزی ��6ی:ا را 

�68وزی ��6ی:ا در ا��f�$�ت ی	��ن، 0�وی : "�	ی�
68�م رو�
� $@ �� $	د و آن ای" �@ ��دم در ��ا�� د�6�، 
 ،���! ری�_! ��� $�ای ��دم ��ر�6�دیb8 �7ی�ای 
 �^Y ا�^Y وت $���6 و $�ای�V ان�
;��� �@ $�ای �Vو�6�

�
�I6� ،���6 $@ $�ر آورد$".  
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

    @^*
از A;%@ در  ،��ی $� �=	ذ �
Bی، $�زی?، و �2:ی	(6	دو(! ،آرژا��6"، $ E�6  از ط�یp ھ�ی

 �U	^0 و ���6�ھ�ی $�Fی 

)C از ای" رو �;�A !ان 0;�ی	ھ�ی  

%^� ��د �o�
X��ا�� . ھ� را �	ردی ا
�ا�� �6	EY �	�� ر_�ی! رھ)�ان 

ھ� را $@ (5�ظ �
�NY ا�D�،  ھ�ی ��ر��ی و ا5�دی@
��، �-یE ای�o	(	ژیB و ��ارج �6��Uرت �2?، �=	ذ 

�$ ،�
	�OA ��ر��ان $@ رو��  �L%� آ��ن ��6" �;�ی
	ا�� �
*^� ھ�  د�	��اB6 و f� ��0�(=! $� آن، ��

��ن ا()�@  $@ ی ای" دو �;	�@�
Iی	6%@ ��و
	_�6 داده ��ه در �^��@ $@ آن  B
ا(=�رق ا�! �@ $�ی� $� �6

 (PRI) »Bز��ن ا�^-$� �2:ی��، �@ »0:ب 
 @$ J��0:ب ا�^-ب «��م دا�! و 

C از ھ=��د ��ل $� �2:یB �20 را�� و در 
ھ�ی  ھ�ی ا.�6 $@ ا�	اع اO���ت IY�د ��(� و ار)�ط $� �)2@

!�)2O�ران �	اد ��fر ���O $	ده ا. 

  

  

 �CGری� �G و HI بKL وزی��M»اKی���«  

  ٢٠١۵ژا�0ی,  ٢۵

  

$@ �68وزی $:ر�� در  »��6ی:ا
�� از  ١۴٩��6ی:ا . ا��f�$�ت روز ی�2
o�� @6? آ����٣٠٠ 

 T^Y �
� $�ای  ���� �� دو���� 8�ر(;�ن ی	��ن، ی>
از ��وع $�5ان . �gI ا��Xی! �*%E، را ��g6 .	د ��د

 @� !�
	ن، ای" �6�If" $�ر ا� �
�D	 ا�!،  ١٩	رو، �@ دارای 

�! ری�_! ��� �6��	د �@ $� 
!�رھ)� 0:ب ��6ی:ا، . �	رد 0;�ی! آ(;�ن �w)�f ا

  .وزی� آ� ای" ��	ر .	اھ� $	د

 

@(
 ��دی ط��Yاران 0:ب ��6ی:ا، J8 از ا�-م ���یr ا��f�$�ت ی�2

 

��6Iاس �� J6I2)ا
��دد �� .@<A�Y ��� !_�ری !��6�ی	��ن دارد ای" 


�؛ دارد �س و ا	��ا�� را �ک �� �ک ���
r
��ل 5^�6 و ر�r را �ک �� 8

ای وA	د ��ا $�ز��ه
ی	��ن $	د�� �@ �I2! .	رد��

���;��دم ارو8� �6: ھI!؛ �68وزی 
�! ری�_! ���6�

��ک ارو8� را دارد وی�ان ���ی � آی
�ه

0Aا��ن رأی دھ��ه

���CD/�0 -�ای ��B �� ا�����یKا /��T آ" 

�! ای" 0:ب را $�ای �Mی� �bا��ه �6�ط��Yاران ��6ی:ا 
در �	رد $�ز�8دا.! وام

!��6� 	L) @5�دیھ�ی ری�_�� �@ ا
ا(;%%� 8	ل $�ای ی	��ن و_N ��ده 6$"

�! ری�_! ��� را ا_;5�6�
�� �
  .دا�

دی;��6یJ ��را���J6، از A	ا���� �@ $@ ��6ی:ا رأی داده 
�� ،!��	ی� ا" :

!�. ا��وز ی	��ن ا
ی	��ن، $�5ان ا��U�دی و ای" 

ھ� ھI! $�ای ارو8�
!Iھ� ھ "� ?I� $�ای 	6
O� ا(����ای" 0:ب 

د�	��ا�� �	«0:ب 
!If� ،راس���� J6�	آ��

!Y��ی�2
)@ در A�ی دوم �Uار 

����راس �� J6�	آ��
و �� ھ;�7 $@ ای" �;�6 ا��0ام ��

!��" اداره. آ�	ده ا
$@ ��Oه ����Y و �M)	ر $	دم از �6�ن آb7$ Cرم


� ��ری �;� ���=�
�� N��� N_ن و�� �و از $�

ی ی	��ن و �
*^@ �D	ی از ا5�دی@
!�$�ای .�6 ��	ر، ا��6وارم دو(! آ� د

��f$ اوم�ا��25�م و 

 ?^�I� ر	�
�در ای�(! ���5ه، 
$�ر�� ����رز، �68وزی ��6ی:ا را 6I5" ) .	اه O;A	ری

�	ی� �
� و �� ��
68�م رو�
� $@ �� $	د و آن ای" �@ ��دم در ��ا�� د�6�، 
 ،���! ری�_! ��� $�ای ��دم ��ر�6�دیb8 �7ی�ای 
 �^Y ا�^Y وت $���6 و $�ای�V ان�
;��� �@ $�ای �Vو�6�

�
�I6� ،���6 $@ $�ر آورد$

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

  C(
A ر $�.� از��ھ�ی @^*
��ی $� �=	ذ �
Bی، $�زی?، و �2:ی	(6	آرژا��6"، $

!6<U	� از B6�� و ^0	�U  د�	��ا�6�ھ�ی $�Fی 
از ای" رو �;�. ا�� $�.	ردار ��ه

%^� ��د ��ر��ی از ای" دو(! �o�
X��ھ� را �	ردی ا
�ا�� �6	EY �	�� ر_�ی! رھ)�ان ھ�ی ا��Uار��ای Y رژی�

C(
A @5�دیھ�ی ��ر��ی و ا
��، �-یE ای�o	(	ژیB و ��ارج �6��Uرت �2?، �=	ذ 

�$ ،�
�L%� آ��ن ��6" �;�ی
د�	��اB6 و f� ��0�(=! $� آن، ��

���$.  

1-  �A��� �6_	- @I@ �^�ی�	ی ای" دو �;
N� 6�سU  �6 داده ��ه در �^��@ $@ آن_	 B
ا(=�رق ا�! �@ $�ی� $� �6
!I@. ��7ی�دا�!  �P� ی� در�$(PRI) 
��م دا�! و ��J $@  »0:ب ا�^-ب �%�«��ر  @در آp�ز $

B�66 ��م داد، $6 »�2:یLC از ھ=��د ��ل $� �2:یB �20 را�� و در 
ھ�ی ا.�6 $@ ا�	اع اO���ت IY�د ��(� و ار)�ط $� �)2@ دھ@

��ز��ن @�Y�ی ی !�)2O�ران �	اد ��fر ���O $	ده ا

  
  

� �Aا�:�ر ��ر:   
  

  ی��0ن

 �CGری� �G و HI بKL وزی��M

 ،3�L 2�$ھ ،�٢۵د���0ا�

  
��6ی:ا«و _� ری�_�� 0:ب �1 

ا��f�$�ت روز ی�2
o�� @6? آ��
 T^Y �
�� 8�ر(;�ن ی	��ن، ی>��

�gI ا��Xی! �*%E، را ��g6 .	د ��د

	ن، ای" �6�If" $�ر ا�! �@  ٢٠٠٩ا��U�دی در ��ل � �

	رو، �@ دارای یی  �
*^@ی یB ��	ر  اداره
�! ری�_! ���  $@ 0:$� ���ده ���6��	د �@ $� 

!��	رد 0;�ی! آ(;�ن �w)�f ا
!If� ،��6اسI J6I2)د ا	اھ� $	ر .	��ای"  �وزی� آ

@(
��دی ط��Yاران 0:ب ��6ی:ا، J8 از ا�-م ���یr ا��f�$�ت ی�2
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� �� ��)� $6" ��ر�� و ��ر��Y� را ا(:ا��   �".  

@^$��$�ر�Y�ری $�  ی 1
6" ��ر��Y�ی��� را �@ 
 N
��ر��ان ��A�O را دار��، از ا���fام ��ر�� ��A �A�Oی� �

 ،@�F��>*6-ت  ،@;6" 6$�� ��	��U اد ای" ط�ح	دی�7 �
 ���g، د��;:د ��د�F@، و E0 ز���
� ����ایT ز��

ای" ط�ح ھ
	ز $@  ."ا�� .�	&� ��ر�� را �^�ر دا��@
!���6ه ا�� J%5� gی	�.  

ھ:ار ٢۵ا(;%%� ��ر، C6$ از  ھ�ی ��ز��ن 6$"

� ��ر�� زن ��A�O در ()
�ن ��ر ��
ا��Xی! ای" ��ه از . �

��ی-�2�، ا6	6Y ،�8%6�6" و $
7-دش $@ ()
�ن آ��ه و $@ 

� ھ� ��ر �� �
	ان .���2�ر در .��@
�.  

ھ�ی ��اNY 0^	ق ��ر��ان از ای" �2�ی! دار�� �@ 
��ن را  آی� �@ ��ر��Y�ی�ن د��;:د ��ر��ان

��ن را _)T  ���داز��، آ��ن را در .��@ J(0 و 8���	رت

� و $@ دی�7 ا�	اع �	ءا��=�ده
� �
  .ھ� از آ��ن د�! ز�

��ه آ��ن را $@  �A�O� ان����ایT د�	ار ز���� ��ر
!�ا�� �@ در  �I�ن دی�7ی ھ� $	ده. .	د��� �����ه ا

!���ن، ���@ ی� $@ ��ت  ��ر��Y�ی�ن ^-ی �Yار از د
در  »دی�$�ن 0^	ق $��«آ��ر ��ز��ن 

ی ��گ �6p ط)6>�  از �	ارد V)! ��ه
د���، $�ا$� یB �=� در ھ=�@ ��ر��ان، $@ �;	ل .	

* * * * * * * * *  

��ر��ان ��A�T زی� ���ر � �رات �Aی� 
  ��A�Tت و ر�0د ا�UCVدی

  ٢٠١۵ژا�	ی@  ٢۶ا(;%%� ��ر��ان ��.�;��� و 1	ب، 

  

�;�، �;�ر ��ر��ان ٢٠١٣در ��ل  $
� $� آ��رھ�ی ر
  در&� �? ��6وی ��ر در رو�6@ $	د، �@ 

 ا�A;�ع ��ر��ان �J8 ،�A�O از و_N �^�رات �Aی�ی $�ای ��ر آ��ن
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

  /�Y و #��یX�$U/ 2 وزی� ��ر

  

ی ��ر��ان  ایM�د ا5�دی@وزی� ��ر ()
�ن &�ا�0�ً $� �68
O�د 
او ط��0 را �@ . ��، �f�(=! ��د

در اواo? ھ;6"  »ھ�ی ��ر��ی ()
�ن
��ه $@ ای" �
P	ر �68
O�د ��ده $	د، ط��0 $�ای ایM�د 

!�
�ی2�ی U�6p��	�� ����6ه ا�.  
!��Y��68@ و_U N	ا�6" : "ی وزارت ��ر آ��ه ا

��ی)�ن �o�I%� را �@ ��ر��ان ��A�O $� آن @$ !�ا��،  ھ� د

 �A�O� ان��$�ای ا�M�م ��رھ�ی [در 0�ل 0�_� ا���fام ��ر
 ��I6� �$ �
ای" . ��6د ا�M�م �� »�=�(!«�)�

ھ�ی 0^	ق $��ی �Uار  ی ��وه
داری �)b� �  @6�	ر را $@ $�ده


O� $@ ��ط 0;�ی!  �A�O� ��$@ �	gA ای" ���I6 یB ��ر
E0 ��ر در ()
�ن را �gI .	اھ� 

	A@ $@ ای" �@ ای" ��ر��ان زی� 8	�U C��	ن ��ر �Uار  �$
د�! ��ر��Y�ی�ن را $�ای ا�;�ل 

�bارد $�ز �� @ ;���ی ��ایT .�" ��ری $.  

ی .	د �=�@ ا�! �@ در &�د $O)	د 
��ایT ��ر $�ای ��ر��ان ��A�O .���7 ا�! و ا�-م ��ده 

^�ی� ��6$
@ ��ده را ا�! �@ ط�ح U��	�� �	رد ��Pش 


	ا�6I	ن ��ز��ن � �$ E(*
� @� ،��	��U ای" ط�ح
  ا(;%%� ��ر $�ای ��ر��ان .���7 ا�!، �^� �Uاردادی 

 ��ر��ان ��A�O و $	�� در یB راھ�6;�ی� در $�6وت

 

��)� $6" ��ر�� و ��ر��Y� را ا(:ا��

1
6" ��ر��Y�ی��� را �@ ��$^@ ط�ح ھ�"
 N
��ر��ان ��A�O را دار��، از ا���fام ��ر�� ��A �A�Oی� �

�� �
�".  

 ،@�F��>*6-ت  ،@;6" 6$�� ��	��U اد ای" ط�ح	دی�7 �
 ���g، د��;:د ��د�F@، و E0 ز���
� ����ایT ز��

.�	&� ��ر�� را �^�ر دا��@
!���6ه ا�� J%5� gی	�

ھ�ی ��ز��ن $6" اده$
� $@ د
��ر�� زن ��A�O در ()
�ن ��ر ��

��ی-�2�، ا6	6Y ،�8%6�6" و $
7-دش $@ ()
�ن آ��ه و $@ 

	ان .���2�ر در .��@�

ھ�ی ��اNY 0^	ق ��ر��ان از ای" �2�ی! دار�� �@  ��وه
�� C68 6�رI$ ان��آی� �@ ��ر��Y�ی�ن د��;:د ��ر

���داز��، آ��ن را در .��@ J(0 و 8���	رت

� و $@ دی�7 ا�	اع �	ءا��=�ده
�

��ه آ��ن را $@  �A�O� ان����ایT د�	ار ز���� ��ر
!�.	د��� �����ه ا

!�^-ی �Yار از د
آ��ر ��ز��ن  .ا�� ��ه ز.;�
از �	ارد V)! ��ه ٢٠٠٨��ل 

��ر��ان، $@ �;	ل .	
!� .ا

  

  رو��,

��ر��ان ��A�T زی� ���ر � �رات �Aی� 
��A�Tت و ر�0د ا�UCVدی

ا(;%%� ��ر��ان ��.�;��� و 1	ب،  ی $6" 5�دی@ا

�;�
� $� آ��رھ�ی ر$
 �$ x)�$ �A�O�١٠ 

: ا�A;�ع ��ر��ان �J8 ،�A�O از و_N �^�رات �Aی�ی $�ای ��ر آ��ن�٢٠١۴�رس 

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

��ن:D  

/�Y و #��یX�$U/ 2 وزی� ��ر

  ٢٠١۵ژا�	ی@  ٢٧دی%� ا���ر، 

  
وزی� ��ر ()
�ن &�ا�0�ً $� �68
O�د 

 �7��.–�A�O� ً�()�p @� د�� !=)�f� ،��
ھ�ی ��ر��ی ()
�ن �Yرا�6	ن �%� ا5�دی@«

��ه $@ ای" �
P	ر �68
O�د ��ده $	د، ط��0 $�ای ایM�د 
!�
�ی2�ی U�6p��	�� ����6ه ا�

ی وزارت ��ر آ��ه ا�! در 6$��6@
�o�I%� را �@ ��ر��ان ��A�O $� آن

  ."0? .	اھ� ��د

 �A�O� ان��در 0�ل 0�_� ا���fام ��ر
�7��. [ ��I6� �$ �
�(�

@
ی ��وه ���I6 �	رد ا��^�د �8دا�
!����Y@ ا .�I6�� �b�	ر را $@ $�دهای" ��وه 

�� �

�.  


O� $@ ��ط 0;�ی!  �A�O� ��$@ �	gA ای" ���I6 یB ��ر
E0 ��ر در ()
�ن را �gI .	اھ�  ،یB ��ر��Y�ی ()
��� از او

  .��د

	A@ $@ ای" �@ ای" ��ر��ان زی� 8	�U C��	ن ��ر �Uار  �$
�;�  ،���6�د�! ��ر��Y�ی�ن را $�ای ا�;�ل  »�=�(!«
ی ��ایT .�" ��ری $ اھ;@و $�

ی .	د �=�@ ا�! �@ در &�د $O)	د  وزی� ��ر ()
�ن در 6$��6@
��ایT ��ر $�ای ��ر��ان ��A�O .���7 ا�! و ا�-م ��ده 

ا�! �@ ط�ح U��	�� �	رد ��Pش 
!�  .ا


	ا�6I	ن ��ز��ن "� �$ E(*
� @� ،��	��U ای" ط�ح
ا(;%%� ��ر $�ای ��ر��ان .���7 ا�!، �^� �Uاردادی  6$"

�J2 آر�6	ی: ��ر��ان ��A�O و $	�� در یB راھ�6;�ی� در $�6وت



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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 Eی	<E0  �۵�ه 0^	ق و �8دا.! ���ن  ۴در ا���اض $@ 
N;M زد�� @$ !�  .��ن $@ ��ز��ن ��6" ا�A;��� د

�=�@ ای" ��ر�� آب و Y�_-ب اھ	از، ھ;:��ن $� ا�A;�ع  @$
 �ناھ	از در N;A �>��_ ��ر��ان، ��ی� ���? اداره آ$=�ی

 �0�_� �� و و��ه �8دا.! $��f از�*�()�ت ��ر��ان را 
   

* * * * * * * * *  

�� ورا��2 V ر��ان�� <$./  
 � �-B ��ر���,


� ورا�6" در ا���اض $@ >*6%� ای" U ����ر
�%L� !6<_2%6=� و��ن $�ر دی�7  وا�0 	(�6ی و $-

N;M  .��د�� �^�$? ای" ��ر.��@ 

 ۴٠٠ی�2 از ��ر��ان �>��ض $� ا��ره $@ ا��L�ل �0ود 
�=! ��ر�� C68 از >*6%� ای" وا�0 	(�6ی �
: $@ ای%

 �%6*<
� �@ $>� از ا�-م �Iا�� ھ����ن ��ر�

�
ا�� و �w)�f دری�Y! �^�ری $6;@ $26�ری  ��ر.��@ $26�ر ��ه
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

��.�;�ن ��ر  Cf$ د ��در&� از آ��ن در�� . �Pا� Cf$
، ی>
� از »�6�ز از وی:ا $�«��ر��ان ��A�O از ��	رھ�ی 

���ن، او��ای" و :6U�U ،ن��I26A���	رھ�ی از�I2$�ن، 

ھ�ی ای" ��ر��ان $@ 8	(� �@ ��ر��ان $�ای 

� و $
�$�ای" $@ V)�ت رو$? ���Y)@6�) وا�0 8	ل رو

>%E دارد @��b�  .ا�� V)�ت رو$? دی�7 $@ 
رو�6@ $� ر�	د ا��U�دی 0�دی 
 �Aت .�رF�5ی� �)�درو$�و �� �@ از ��ھ6U C;! �=! و 

در&�  ٨٠ی ر�	د ا��U�دی، رو$? 
ھ�ف . در&� ر��6 ۴/١١ارزش .	د را از د�! داد و 	رم $@ 

رو�6@ ای" $	د �@ 	رم را در  

ی ا�I�ل رو�6@ �^�رات �Aی�ی را در �	رد 
!�. �6�ز از وی:ا $@ ا�Aا �bا��@ ا

، $�ی� C68 از ا���fام »��ر�� $�(^	ه
�ریQ و 0^	ق رو�� $�آی� ،��. ن رو

 �$ x)�$ ھ:ار رو$? ٣٠ھ�ی او(6@ $�ای ای" ا��5���ت ھ�

!;6U Cای:Yدی و ا���Uد ا	�ر  ��
	ان ��ر� !Y�ھ� $�ای دری
U��	�� در رو�6@ ��ایT ز���� ��ر��ان ��A�O را د�	ار 

٢٠١۴  ?Uان د �0٢۵ا��ر&� از ��ر
رو�6@ را $@ ا��6 ی��Y" ��ر در ��	ری دی�7 �ک 

�:ارش ��ز��ن ���:ی .���ت ��A�Oت، در �� �$ �
$  Bاز ی �
�Aی�ن ��A�Oت از ��	رھ�ی  
ا�� ای" . Y! ��ده ا�!در&� اُ 

�	ی� �%� ��A�Oت ��ری  B�
�66L $�رزی .	اھ� ��د @6�  .$@ رو

  

  

  /.$> ��ر��ان آ-]�ی اھ0از

 !6)	HI� !5A;>� از ��ر��ان 68;��� آ$=�ی اھ	از �@ 
B1دا 	
 ��ر ��» �8�
� در ا���اض $@ 

��ن $@  E0 $6;@ �۵�ه 0^	ق و �8دا.! ���ن 
N;M زد�� @$ !���ز��ن ��6" ا�A;��� د.  

!=� �

)@ : �;�ی
�ه ��ر��ان �>��ض $@ ای%� @�)٧  ";O$
 !5A;>� از ��ر��ان 68;��� آ$=�ی اھ	از �@ 

»B1دا 	
 ��ر ��» �8�
 �  

 

 Eی	<در ا���اض $@ 
N;M زد�� 6$;@ @$ !���ن $@ ��ز��ن ��6" ا�A;��� د

�=�@ ای" ��ر�� آب و Y�_-ب اھ	از، ھ;:��ن $� ا�A;�ع  @$
��ر��ان، ��ی� ���? اداره آ$=�ی

 �0�_� �� و و��ه �8دا.! $��f از�*�()�ت ��ر��ان را 
1
� روز آی
�ه داد. 

  

�� ورا��2 V ر��ان�� <$./

 @$ B6%� ای"  �٢٠٠:دی*<
� ورا�6" در ا���اض $@ U ����ر
�%L� !6<_2%6=� ووا�0 	(�6ی و $-

N;M�^�$? ای" ��ر.��@ 

ی�2 از ��ر��ان �>��ض $� ا��ره $@ ا��L�ل �0ود 
��ر�� C68 از >*6%� ای" وا�0 	(�6ی

N;M  �%6*<
� �@ $>� از ا�-م �Iا�� ھ����ن ��ر�

�
��ر.��@ $26�ر ��ه

�
�Iھ. 

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

��.�;�ن ��ر  ۴٠ Cf$ در&� از آ��ن در
��ر��ان ��A�O از ��	رھ�ی 

���ن، او��ای" و :6U�U ،ن��I26A���	رھ�ی از�I2$�ن، 
  .ا�� �	(�اوی $@ رو�6@ آ��ه

ھ�ی ای" ��ر��ان $@ 8	(� �@ ��ر��ان $�ای  ز���� .��	اده

� و $
�$�ای" $@ V)�ت رو$?  آ��ن �����Y

!�>%E دارد. وا$�I@ ا @��b�ا�� V)�ت رو$? دی�7 $@ 
رو�6@ $� ر�	د ا��U�دی 0�دی  ٢٠١۴ی دوم ��ل  در �6;@

 �Aت .�رF�5ی� �)�درو$�و �� �@ از ��ھ6U C;! �=! و 
�� ���� �� .@M6�� دی، رو$?  در���Uد ا	�ی ر

ارزش .	د را از د�! داد و 	رم $@ 
 ٢٠١۴ی ��ل  ی $����@ و(6@ا

 �*�r
  .در&� �7@ دارد 8

ی ا�I�ل رو�6@ �^�رات �Aی�ی را در �	رد  ژا�	ی@ یBاز 
�6�ز از وی:ا $@ ا�Aا �bا��@ ا�! ��Oو��ان ��	رھ�ی $�

��ر�� $�(^	ه«$@ �	gA ای" �^�رات، 
�ریQ و 0^	ق رو�� $�آی�ی ا��5�ن ز$� از ��Oه ،��ن رو

@
ھ�ی او(6@ $�ای ای" ا��5���ت ھ� $�(x $�  ھ:ی
  .ا�!) دFر ا��ی2� ۴۵٠(

!;6U Cای:Yدی و ا���Uد ا	�ر
U��	�� در رو�6@ ��ایT ز���� ��ر��ان ��A�O را د�	ار 

!�٢٠١۴در اوا.� ��ل . ��ده ا
�A�O�،  ک�رو�6@ را $@ ا��6 ی��Y" ��ر در ��	ری دی�7 
  .��د��

�:ارش ��ز��ن ���:ی .���ت ��A�Oت، در �� �$ �
$
���b@، �٢٠١۵�ه از ��ل  

 @6� ٧٠آ�6�ی ���:ی $@ رو
�	ی� �%� ��A�Oت ��ری  رو�� ادا�@ ی�$�، آن ��ه $�ون B�

�66L $�رزی .	اھ� ��د @6�$@ رو

 

  
  :��ر��ان ای�ان �

   
/.$> ��ر��ان آ-]�ی اھ0از

 !6)	HI� !5A;>� از ��ر��ان 68;��� آ$=�ی اھ	از �@ 
�8	 داB1«���! 68;��2�ری 

 Eی	<��ه 0^	ق و �8دا.! ���ن  ۴
N;M زد�� @$ !���ز��ن ��6" ا�A;��� د

!=� �
�;�ی
�ه ��ر��ان �>��ض $@ ای%
A;>� از ��ر��ان 68;��� آ$=�ی اھ	از �@ 5! ) ��ه

«�HI	(6! ���! 68;��2�ری 



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 67 

�=�ٔ@ وی، در ��ل A�ری ��ر��ان $�ز���I@ 8�ر�6%	ن    @$
N;M ��ده w%�f� ادارات  @$ �I� �ا�� ا�

�;� ���6�"ا��وز ھ� دو . �
� ھ� ر  @$
�� از ��ی� $�ز��7�I�ن $� �I	(6" ا�����اری &5)! �
�;�ی

�6�Y�7� ای @M6�� د�� ا�� $�ز ھ���.   

* * * * * * * * *  

 »در-�ل«/.$> ��ر��ان 
  � �-C��� B$�ن ������اری �����ورود

  

��ی وا�0 ����ر��ھ� در$�ل $@ $O��@ ا�M�م >;�6ات 
��ر��، ای"  ١٠٠��.�;��� از یB ھ=�@ U)? �-وه $� ا.�اج 
!�>*6? ا�-م ��ده ا ��U	� �6ی را)	   .وا�0 

��وز �@ &)� ا ��ر��ان ا.�ا�A ���! در$�ل
در ا���اض $@ ا.�اج و >*6%� ای" وا�0 ) 

���ن �6���ورود �O� اری�����Y ن�;�.�� ?$�^� ��<
&
.  

!=�: ی�2 از ��ر��ان در$�ره دFی? ا���اض 
��ر��Y�ی وا�0 ����ر��ھ� در$�ل $@ $O��@ ا�M�م >;�6ات 

��ر��، ای"  ١٠٠ھ=�@ U)? �-وه $� ا.�اج 
!�>*6? ا�-م ��ده ا ��U	� �6ی را)	  .وا�0 

��ل ذ�� ��د و  ١۵او �6��67" �	ا$E ��ر ��ر��ان در$�ل را 
��ر�� دارد �@ ھ;@ آ��ن در  ١٢٠����ر��ه در$�ل C6$ از 

��7ا�� ��ر��ان ��6" . $26�ر ��ه ا��
!�   .ھ�ی��ن $>� از د�! دادن �L? ا

* * * * * * * * *  
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

Cاز ھ;2�را� "  �;oارداد دا�U �$
��ل در ��ف $�ز���U �7�Iار دار��، 
��ر��ان ر�;� ��ر.��@ ��ایT $�ز���I@ ��ن $� 


� و ط)6>��Iزی�ن را دارا ھ !f� ?p��� ن	��U ار�U �
;�م  �O6;@ $26�ری $@ زی�ن آ�$ C�	8 !5���Y" آ��ن 


� ��ن را �6�68ه ���.  


� ورا�6" $� ا��ره $@ �8دا.! ���ن یB ��ه از U ��ای" ��ر
 Cی� �*�()�ت ھ;2�را���0^	ق ��ر��ان در دی ��ه در$�ره 
��ل ا�! �@  E0�C= و ()�س ��ر��ان 
ھ;�
6" $" ��ر��ان �6: $@ &	رت 

   .�� �� �8دا.!

* * * * * * * * *  

 »�Mر���0ن«/.$> -�ز���C+�ن 
  � �-B ا����Cاری �C��Dن

  

" از $�ز��7�I�ن ��ر.��@ �Q 8�ر�6%	ن �@ از ��ل 
ا��، $��f از 0^	ق ��ل ھ�ی 

	ات 8�ی�ن �ھ;�
6" ای" ��ر��ان 

  .ا�� را دری�Y! ��2ده

واNU در  �Q 8�ر�6%	ن«��ر�� $�ز���I@ ��ر.��@ 
٩٢ � @�Iا�� در �^�$?  �ه$�ز��

ای" ��ر��ان ھ;�
�ن �6768 . ا�����اری (����ن N;M ��د��

	ات 8�ی�ن .��! .	د ���(@ ^0	�U و 

ی�2 از ��ر��ان $�ز���I@ ��ر.��@ �Q 8�ر�6%	ن در ای" $�ره 

	ات .��! � x%(� "67��6�١٣۴  @�Iز���$
 �٢٠�ن �0ود  �6:ان �	ا$E ��ری

ای" ��ر��ان $� ا��=�ده از 6OI-ت 
�f! و زی�ن آور $�ز���I@ ��ه ?p���  @$ ���Yر��ا�� ا�� 

$O��@ ��ا��" �
�$N ��(�، �8دا.! �*�()�ت ��ر��ان را $@ 

�=�ٔ@ وی، در ��ل A�ری ��ر��ان $�ز���I@ 8�ر�6%	ن  @$
N;M ��ده ھ� در �^�$? $�ر w%�f� ادارات

�6�� �;� ��2-ت آن�ھ� ر
�� از ��ی� $�ز��7�I�ن $� �I	(6" ا�����اری &5)! �
�;�ی

�6�Y�7� ای @M6�� د�� ا�� $�ز ھ���

* * * * * * * * *
  

/.$> ��ر��ان 
� �-C��� B$�ن ������اری �����ورود

�Yر���6ات ;<��ی وا�0 ����ر��ھ� در$�ل $@ $O��@ ا�M�م 
��.�;��� از یB ھ=�@ U)? �-وه $� ا.�اج 
!�>*6? ا�-م ��ده ا ��U	� �6ی را)	وا�0 

��ر��ان ا.�ا�A ���! در$�لA;>� از 
 @(
) $O;" ��ه ٧(�

���ن �6���ورود �O� اری�����Y ن�;�.�� ?$�^� ��<
&
.��ز��ران N;M ��د��

،�
�:ارش ای% @$ !=�ی�2 از ��ر��ان در$�ره دFی? ا���اض 
��ر��Y�ی وا�0 ����ر��ھ� در$�ل $@ $O��@ ا�M�م >;�6ات 

 Bاز ی ���;�.��ھ=�@ U)? �-وه $� ا.�اج 
!�>*6? ا�-م ��ده ا ��U	� �6ی را)	وا�0 

او �6��67" �	ا$E ��ر ��ر��ان در$�ل را 
����ر��ه در$�ل C6$ از : اY:ود

��ل �	 @����$26�ر ��ه ا��  آ
ھ�ی��ن $>� از د�! دادن �L? ا�! 	اده�>�6! .��

* * * * * * * * *

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

@2
" از ھ;2�را�C ١۶٠ای" ��ر�� $� $6�ن ای
 E$ا	���ل در ��ف $�ز���U �7�Iار دار��،  ٢۵�  ٢٠و 

!=���ر��ان ر�;� ��ر.��@ ��ایT $�ز���I@ ��ن $�  :

� و ط)6>��Iزی�ن را دارا ھ !f� ?p��� ن	��U

;�م  �O6;@ $26�ری $@ زی�ن آ�$ C�	8 !5���Y" آ��ن 
�� �7�Iد و رو�� $�ز��	ن را �6�68ه �� ���


� ورا�6" $� ا��ره $@ �8دا.! ���ن یB ��ه از U ��ای" ��ر
 Cی� �*�()�ت ھ;2�را���0^	ق ��ر��ان در دی ��ه در$�ره 

��ل ا�! �@  E0�C= و ()�س ��ر��ان  ٣: ��ی� ��د
!�ھ;�
6" $" ��ر��ان �6: $@ &	رت . �8دا.! ���ه ا

�8دا.!اIU�ط� $@ 0^	ق ��ر��ان 

* * * * * * * * *
  

/.$> -�ز���C+�ن 
� �-B ا����Cاری �C��Dن

" از $�ز��7�I�ن ��ر.��@ �Q 8�ر�6%	ن �@ از ��ل  ١٣۴
٩٠  �ا��، $��f از 0^	ق ��ل ھ�ی  $�ز���I@ ��ه ٩٢
٨٧  �
	ات 8�ی�ن . را ط%)2�ر�� ٩١�ھ;�
6" ای" ��ر��ان 

را دری�Y! ��2ده ٩١.��! .	د در ��ل 

��ر�� $�ز���I@ ��ر.��@  C6$٧٠ از 
٩٢�  ٩٠.�م آ$�د �@ از ��ل 

ا�����اری (����ن N;M ��د��

	ات 8�ی�ن .��! .	د  ۴دری�<� !Y	U�ت ���(@ ^0	�U و 

�
�Iھ.  

ی�2 از ��ر��ان $�ز���I@ ��ر.��@ �Q 8�ر�6%	ن در ای" $�ره 
!=� �

	ات .��! : $@ ای%� x%(� "67��6�

@$ @A	�6:ان �	ا$E ��ری ای" ��ر.��@ $� 
!�ای" ��ر��ان $� ا��=�ده از 6OI-ت . �6%6	ن 	��ن ا

�f! و زی�ن آور $�ز���I@ ��ه ?p���
$O��@ ��ا��" �
�$N ��(�، �8دا.! �*�()�ت ��ر��ان را $@ 

!��.�6 ا��ا.�@ ا.  



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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  2w6% ای" >�اد �=� در ای" ��ر.��@ ����ه ا�� و 
.  

 ��f� E0 !Y�ن دری	
�O;��ی" ��2? �� ا�
��ر��ان ای" ��ر.��@ $� 	A@ $@ ��ای*� ���
� ذوب 
 g6�آھ" و 	(�6 �6%�7د و آFی
�ه ھ�یC ھ;	اره در �>�ض آ
 @$ !(I� ر��ر.��@ و ھ� اداره ��ده ا�� ا�� ا��وز ھ� 	$

�
� �;� "62;  .��f ��ر 

!=�1
� $�ر �:د �HI	(6" : ی�2 دی�7 از ��ر��ان  ��
���ن ر�Y@ ای� و ���@ �7�ری ھ�ی زی�دی ھ� $� �HI	Fن �O�
 ��f� E0 ق و	از �8دا.! 0^ ���Yر��دا��@ ای�، ا�� 

  .��ر��ن ط=�ه �� رود

اداره ��ر ھ7�6�ه ���f ��ر �� را (5�ظ ��2ده 

* * * * * * * * *  

�V�# ز�:Dر��ان ا�� <$./  

  

��ر��ان ا()�ز ���U در ا���اض $@ ��م �8دا.! �@ ��ھ@ 
N;M ��ده و از  @;6$ E0 ق و	0^ @$ �
���HI	Fن .	ا

�

� ���6���ن ر-2��.  

� &)� ��ر��ان ا()�ز ��I�U? ��ھ	ار 
 $O;" از ر�Y" $@ �>�دن �5? ��ر��ن .	دداری

�5" زد�� � ا���اض .	د را در$�ره ��م  @$ !���ده و د
�
����	ش �HI	Fن $� @$ @;6$ E0 ق و	�8دا.! 0^.   

* * * * * * * * *  
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

Kی�T� ن /.�رت�$��«  

آ��@  ��ر��ان ��ر.��@ �6;�ن M�رت ��Oی: در ا���اض $@
.	ا����،  	ھ6" دو " از ��ی�ان ای" ��ر.��@ $@ ��ر��ان ��

$�ای دو�6" روز ��	ا(� د�! از ��ر �����6 و 	(�6 را 

ا.)�ر دری���Y ای%
� 20�ی! از ای" دار�� �@ ��ر��ان �>��ض، 
.	اھ�ن ا.�اج ای" دو ��ی� $@ د(6? ر�Y�ر 	ھ6" آ�6: $� 

� ز���� �@ ای"    ��ان �>��ض ای" وا�0 	(�6ی �� �
�	ی
دو ��ی� از ��ر $��
�ر ��	�� $� ا���اض .	د �Y�8�ری 

ھ� �>�^��� �@ �HI	Fن اداره ��ر �6: $���6 ھ	ادار 

�ن �;�ی
�ه آنf�
� و �Iی�ن ھ���Yر��ه  �

ھ� ��^��� �

* * * * * * * * *  

�Aان ا��ا  �T#0� ر���, �0رد��
 � �-B اداره ��ر

��ر�� ��ر.��@ �	رد  ۴٠��$	س $26�ری ای" $�ر $@ ��اغ 
�	��O آ�� و ��ر��ان را �M)	ر ��د $�ای دری�Y! 0^	ق .	د 

�
���ن ��دھ� آی�O� ر��اداره  ?$�^�.  

$O;" در  �)�0�6I$ @�ری از ��ر�
�ن 
 ۴٠��ر .	د �0�! �� ��د��، C6$ از 

�O�	رد�	ر.��@ ��� �Aا.�ا ��در �^�$? اداره >�ون، ��ر  ��ر
���ن، ��دھ� آ���� � ��ی� �O� "ای ���;�Aه ا�Yو ر

�

  .$�	ا�
� 0^	ق .	د را �*�()@ �

ای" ��ر��ان ���! ��وه &
>�� �	رد �	��O، .	ا���ر 
�f� E0 "6
� ��ر .	د �8دا.! 0^	ق �>	ق .	د و ھ;�

ای" : ا(6�س ی�2 از ��ر��ان زC2�;0 ای" ��ر.��@ �� �	ی�
�J6 داده $	د ����! ��p�6% و��ه ھ�ی� �@ در ا$��ای 
 @$ �O
�I� �%L� !&�Y^�6 ایM�د �
� ا�� 
 ����(C68 �O ھ;6" >�اد ��ر �
�ه ��د و I$ ����ر

  .$@ ��ر $	د�� ط� �@ �6=! ��ری در ��ر.��@ ��L	ل

��ل ا.�6 $@ دFی? �w%�f $@ &	رت  Bظ�ف ی
>�ی? ��6و ا.�اج ���� و @��O$ @$ ان��  ��ھ��@ >�ادی از ��ر

 �O
�=� در ای" ��ر.��@ ����ه ا�� و 2 ٣٠ا��وز 
!�.�f���� :6` ا

���f : ا(6�س اY:ود E0 !Y�ن دری	
�O;��ی" ��2? �� ا�
!���ر��ان ای" ��ر.��@ $� 	A@ $@ ��ای*� ���
� ذوب . ��ر ا

 g6�آھ" و 	(�6 �6%�7د و آFی
�ه ھ�یC ھ;	اره در �>�ض آ
 @$ !(I� ر��ر.��@ و ھ� اداره ��ده ا�� ا�� ا��وز ھ� 	$

�
��8دا.! ای" � �;� "62;��f ��ر 

!=�ی�2 دی�7 از ��ر��ان 
���ن ر�Y@ ای� و ���@ �7�ری ھ�ی زی�دی ھ� $� �HI	Fن �O�
 ��f� E0 ق و	از �8دا.! 0^ ���Yر��دا��@ ای�، ا�� 

��ر��ن ط=�ه �� رود

اداره ��ر ھ7�6�ه ���f ��ر �� را (5�ظ ��2ده : وی اY:ود
!�   .ا

  
  
  

* * * * * * * *
  

�V�# ز�:Dر��ان ا�� <$./

��ر��ان ا()�ز ���U در ا���اض $@ ��م �8دا.! �@ ��ھ@ 
N;M ��ده و از  @;6$ E0 ق و	0^

�

� ���6���ن ر-2��

�I? ��ھ	ار  $@ �:ارش .)��7�ر
 @
$O;" از ر�Y" $@ �>�دن �5? ��ر��ن .	دداری 5ی�2

�5" زد�� � ا���اض .	د را در$�ره ��م  @$ !���ده و د
�
����	ش �HI	Fن $� @$ @;6$ E0 ق و	�8دا.! 0^

  
  

* * * * * * * * *

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

��$�ن /.�رت ��TیK«ا!�UCب ��ر��ان 

��ر��ان ��ر.��@ �6;�ن M�رت ��Oی: در ا���اض $@
	ھ6" دو " از ��ی�ان ای" ��ر.��@ $@ ��ر��ان ��

$�ای دو�6" روز ��	ا(� د�! از ��ر �����6 و 	(�6 را 
   .��	wU ��د��

ا.)�ر دری���Y ای%
� 20�ی! از ای" دار�� �@ ��ر��ان �>��ض، 
.	اھ�ن ا.�اج ای" دو ��ی� $@ د(6? ر�Y�ر 	ھ6" آ�6: $� 

�
�Iان ھ��  .��ر

��ان �>��ض ای" وا�0 	(�6ی ����ر
دو ��ی� از ��ر $��
�ر ��	�� $� ا���اض .	د �Y�8�ری 

  ..	اھ�6 ��د

ھ� �>�^��� �@ �HI	Fن اداره ��ر �6: $���6 ھ	ادار  آن

�ن �;�ی
�ه آنf�
� و �Iی�ن ھ���Yر��

!I6�.   

* * * * * * * * *
  

�/.$> ��ر��Aان ا��ا
� �-B اداره ��ر

��$	س $26�ری ای" $�ر $@ ��اغ 
�	��O آ�� و ��ر��ان را �M)	ر ��د $�ای دری�Y! 0^	ق .	د 

�
���ن ��دھ� آی�O� ر��اداره  ?$�^�

$O;" در  �)�0�6I$ @�ری از ��ر�
�ن  5ز $@ �:ارش ��O، رو
��ر .	د �0�! �� ��د��، C6$ از  و ��ر��ان $@ �5?

�O�	رد�	ر.��@ ��� �Aا.�ا ����ر
���ن، ��دھ� آ���� � ��ی� �O� "ای ���;�Aه ا�Yو ر

�

$�	ا�
� 0^	ق .	د را �*�()@ �

ای" ��ر��ان ���! ��وه &
>�� �	رد �	��O، .	ا���ر 
�f� E0 "6
�8دا.! 0^	ق �>	ق .	د و ھ;�

����.  

ا(6�س ی�2 از ��ر��ان زC2�;0 ای" ��ر.��@ �� �	ی�
�J6 داده $	د ����! ��p�6% و��ه ھ�ی� �@ در ا$��ای 

٧٠٠� C6$ از   @$ �O
�I� �%L� !&�Y^�6 ایM�د �
� ا�� 
٢٠٠  ����(C68 �O ھ;6" >�اد ��ر �
�ه ��د و I$ ����ر

ط� �@ �6=! ��ری در ��ر.��@ ��L	ل

��ل ا.�6 $@ دFی? �w%�f $@ &	رت : وی اY:ود Bظ�ف ی
>�ی? ��6و ا.�اج ���� و @��O$ @$ ان����ھ��@ >�ادی از ��ر



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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  ادا�, ا!�Cاض ��ر��ان �_�ن طKره  

 
 N;M��ر��ان �>�ن ط:ره در �^�$? ��Y���اری ��ھ�ود 

 j
�ه �� ٣�@ ط� » ط:ره«��ر��ان �>�ن ذp�ل 
در ادا�@ ا���اض &
=� روز  ا�� ���b@ 0^	ق دری�Y! ��2ده

";O$ ��� (د���� N;M.  
از �>�دن ا()�ز ($@ �:ارش .)��7�ر ای%
�، ��ر��ان �>�ن ط:ره 


�ن;��:ارش ��ه  ١۴٠٠�@ >�اد��ن ) ���U واNU در  "
��ه 0^	ق و �.�6 در  ٣در ا���اض $@ �8دا.! ���ن 

 "6����O ��ر��ان $@ ��ز��ن  @;6$ E0
ا�A;���، &)� دی�وز د�! از ��ر �����6 و ا$��ا در �5	ط@ 

   .��ر.��@ و ��J در �^�$? ��Y���اری ��ھ�ود N;M ��د��

* * * * * * * * *  

  ا��اج #���» �Mرس ��ام«
  

  
واNU در B1�U » 8�رس ��ام«�
�$N .)�ی ای%
� در ��ر.��@ 

١١٢  �
��ر�� ای" وا�0 	(�5� �6	Fت 61
.  

@�=� �
ا�� در ای" وا�0  ��ر��ان ��ر.��@ 8�رس ��ام $@ ای%
ط� یB ھ=�@  ��ر�� ��L	ل $@ ��ر $	د�� ا��

 ���Yر��ی 	�ر�	د $�زار �Yوش «���b@ $@ د(6? آ��@ از 
>�اد ،!��=� از ��6وی ��ر ای"  ١١٢ �
	ان ��ه ا

  .ا�� ��ر.��@ J8 از .�;@ �Uارداد �	U! ��ر��ن ا.�اج ��ه
��ر��ی �@  ١١٢�	ی
� �-وه $� ای"  ��ر��ان 8�رس ��ام ��

 ������ر�� �Uارداد �	U! دی�7  ۶٠ا��، ��ر��Y� ا
ا�� را در  ��ل در ای" ��ر.��@ ��$^@ ��ر دا��@

!���ر�� ��ه آی
�ه J8  ۶٠ای" . ھ� �Uار داده ا
  .�	�� از .�;@ �Uارداد ��ر��ن $26�ر ��

 
 

 
- 10 - 

   
  ۶٧دور اول، 
	�ره 

-, �:��+�ران ا�Aزه ورود -, ������اری داده 

 wU	ای" ��ر��ان J8 از �5" در زp�(�	ی� .	ا���ر 
 �Oدی��� ا���اض آ� ��Uن ���� و و�O=&ا !;�$�ر��6ی $@ 

 �$ �U�� ی� ا()�ز	�)�p5�4? ذ 
د��7�ه ا	$	س $@ �;! ��Y���اری ��ھ�ود �0�! ��ده و 
د6U^@ ظ�O $>� از N;M در �5	ط@ 
��Y���اری .	ا���ر D0	ر �>�ون ا�����ار و ��Y���ار وی�ه 

J8 از N;M ��ر��ان ا()�ز ���U در �5	ط@ ��Y���اری در 
����اری $�I@ �� و $@ ھ i6�J �%� ا(�f	ص 

.)��7�ران . .)��7�ران اA�زه ورود $@ ��Y���اری داده ���
N;M ای"  ?&�0 �

6($ � ������ �P�
� @�I$ �8! در ھ�ی
 !OA @$ @� ا����$�ر ��ر��ان 1@ .	اھ� �� و آی� �5" ��ر
�*�()@ E0 و 0^	ق .	د ا�M�م ��ه، ��M6@ ای �6: .	اھ� 

* * * * * * * * *  

 �[��_�ل L 0ق (
 �_�$�ن �$��9, #�

�%6;�ن �)�ی « �=
از F�<Yن 0^	ق &
  .�>%;�ن را $@ اO�م �	یC اذھ�ن �;	�� �5��;@ ��د

r
�6�� $@ اO�م �)�ی روز 8�
)@ ھ=�@  او(I%A "6@ ر�
!��:ارش .)��7�ر $@  .$��:ار ��ه ا

 �
�%6;�ن �)�ی در ای" I%A@ اO�م وارده $� .	د �) ،�
ای%
!��	یC اذھ�ن �;	�� را رد ��ده ا �$. 

$� ا��س ای" �:ارش، اداره ا���" �^: روز ی�2
)@ ھ=�@ 
�%6;�ن �)�ی را اD0�ر و �8و��ه ای" Y>�ل 

���! $�زA	ی� 0۶^	ق &
=� �>%;�ن را J8 از �0ود   @$
���ن ار��ل ��د�O� "ای ��	ه �;���)�ی  .داد

!�   .ھ;�ن روز $� �Uار و6V^@ آزاد ��ه ا

* * * * * * * * *  

�$, 0Mد�,I «���# ا��اج  
��ر�� �>�ن �1;@  ٢٩٠در �8 ا���اض &
=� C6$ از 

>�اد ��ر��ان ا.�ا�A ای"  B
دی ، ای
  

��ر�� در �8 ا���اض &
=� ��ر��ان �>�ن 
��ر�� دی�7 ط� ھ=�@  ٧،»�1;@ 8	د�@

 @Y�_د�@ ا	ن �1;@ 8�<� �Aان ا.�ا���N;A @$ @��b ��ر
��ه  ۴��ر��ان ای" �>�ن در ا���اض $@ دری�Y! ��2دن
ای"  .�0^	ق د�! از ��ر ���6ه و ا���اض ��ده $	د�
١٠�  ۵��ر��ان $� �Uارداد �	L�� !U	ل $@ ��ر $	د�� و 6$"  

* * * * * * * * *  

ادا�, ا!�Cاض ��ر��ان �_�ن طKره

١۴٠٠  N;M��ر��ان �>�ن ط:ره در �^�$? ��Y���اری ��ھ�ود 

j  .د�������ر��ان �>�ن ذp�ل 

���b@ 0^	ق دری�Y! ��2ده
 ،@��b�)";O$ ���

�:ارش .)��7�ر ای%
�، ��ر��ان �>�ن ط:ره  @$

�ن;����U واNU در 

!�در ا���اض $@ �8دا.! ���ن  ا
��O ��ر��ان $@ ��ز��ن ��6"  ��ه �8۴دا.!  @;6$ E0

ا�A;���، &)� دی�وز د�! از ��ر �����6 و ا$��ا در �5	ط@ 
��ر.��@ و ��J در �^�$? ��Y���اری ��ھ�ود N;M ��د��

* * * * * * * * *
  

«��ر��  ١١٢


�$N .)�ی ای%
� در ��ر.��@ �
6١١٢" از ا.�اج ورا�

.داد��$�Oا��� .)� 
@�=� �
��ر��ان ��ر.��@ 8�رس ��ام $@ ای%

��ر�� ��L	ل $@ ��ر $	د�� ا�� ۴۵٠	(�6ی 
 ���Yر��ی 	����b@ $@ د(6? آ��@ از 

>�اد» ��5	Fت ،!�
	ان ��ه ا�
��ر.��@ J8 از .�;@ �Uارداد �	U! ��ر��ن ا.�اج ��ه

��ر��ان 8�رس ��ام ��
ا��، ��ر��Y� ا����  ا.�اج ��ه

 @�٢  ���ل در ای" ��ر.��@ ��$^@ ��ر دا��@ ۶
Aا.�ا !I6)� !�ھ� �Uار داده ا

از .�;@ �Uارداد ��ر��ن $26�ر ��

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

-, �:��+�ران ا�Aزه ورود -, ������اری داده 
���  

 wU	ای" ��ر��ان J8 از �5" در زp�(�	ی� .	ا���ر 
 �Oدی��� ا���اض آ� ��Uن ���� و و�O=&ا !;�$�ر��6ی $@ 

�5? ذp�(�	ی� ا()�ز ���U $�  راه $@ A�ی� �;� $�د از
د��7�ه ا	$	س $@ �;! ��Y���اری ��ھ�ود �0�! ��ده و 

 !���د6U^@ ظ�O $>� از N;M در �5	ط@  45و�012ود 
��Y���اری .	ا���ر D0	ر �>�ون ا�����ار و ��Y���ار وی�ه 

���ن ��ھ�ود �����O�.  
J8 از N;M ��ر��ان ا()�ز ���U در �5	ط@ ��Y���اری در 

�Y ص	�f)ا �%� J� i6و $@ ھ �� @�I$ اری����
.)��7�ران اA�زه ورود $@ ��Y���اری داده ���

N;M ای"  ?&�0 �

6($ � ������ �P�
� @�I$ �8! در ھ�ی
 !OA @$ @� ا����$�ر ��ر��ان 1@ .	اھ� �� و آی� �5" ��ر
�*�()@ E0 و 0^	ق .	د ا�M�م ��ه، ��M6@ ای �6: .	اھ� 

  !!!!!؟؟دا�!؟

* * * * * * * * *
  

� » ���$�ن !:�ی«[��_�ل L 0ق (
�_�$�ن �$��9, #�

 :^��%6;�ن �)�ی«داد��ھ� در 
�>%;�ن را $@ اO�م �	یC اذھ�ن �;	�� �5��;@ ��د

 r
�6�� $@ اO�م �)�ی روز 8�او(I%A "6@ ر
 @��b�)٢ ";O$ (!��:ار ��ه ا�$

 �
�%6;�ن �)�ی در ای" I%A@ اO�م وارده $� .	د �) ،�
ای%
!��	یC اذھ�ن �;	�� را رد ��ده ا �$

$� ا��س ای" �:ارش، اداره ا���" �^: روز ی�2
)@ ھ=�@  
 @��b��%6;�ن �)�ی را اD0�ر و �8و��ه ای" Y>�ل ) دی ٢٨(

0^	ق &
=� �>%;�ن را J8 از �0ود 
���ن ار��ل ��د �۵>)@ �O� "ای ��	ه �;��داد

���   !�ھ;�ن روز $� �Uار و6V^@ آزاد ��ه ا

* * * * * * * * *
  
�$, 0Mد�,«��ر�� �_�ن  ٧I

در �8 ا���اض &
=� C6$ از 
 Qری�>�اد ��ر��ان ا.�ا�A ای"  8١۴	د�@ در  B
دی ، ای

" ر��6ه ا�! ٩@ �>�ن $.   
��ر�� در �8 ا���اض &
=� ��ر��ان �>�ن J8٢ از ا.�اج 
 j
��1;@ 8	د�@«ذp�ل 

 @Y�_د�@ ا	ن �1;@ 8�<� �Aان ا.�ا���N;A @$ @��b ��ر
��ر��ان ای" �>�ن در ا���اض $@ دری�Y! ��2دن. ����

0^	ق د�! از ��ر ���6ه و ا���اض ��ده $	د�
��ر��ان $� �Uارداد �	L�� !U	ل $@ ��ر $	د�� و 6$" 

��ل ��$^ٔ@ ��ر دار��.   

* * * * * * * * *
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  0Lادث ��ر

 

 ��١۵گ یi ��ر�� hM از � 0ط از ار/]�ع 
  ��Cی

";O$ ��=در �;�ل ) ھ ���;�.�� ��یB ��ر
�^	ط ���J2 �5? ا���ا0! �Vع  اش $� ا�=از ار

  .���ی $@ دا.? �5? �	د $�داری ��ه ���@ ��
 ����(@ را در 0�(� �68ا ��د�� �@ $@  ��٢٨���ن ای" ��ر

!��U5? ا� J2��� �$ در	رد (	ع  د(6? $�.�= ١۵اش، از ار
�	درداری ��ه ?5� E;� @$ د ���ی	ده $��ط 	^�   .ای 

* * * * * * * * *  

  �Tان��C, #�ن ��ر�� #�Tداری /
� ��Oداری �Oان) ���. ��در  یB ��ر

 �Vری در ا	هللا � ?DY Q6� اه��
	ب $@ �;�ل $:رA �6I�
��دف $� .	دروی �	اری ���@ ��.  

د6U^@ &)� در ��6I  ٣٠ای" 0�دV@ �0ود ���! �C و 

	ب $@ �;�ل $:ر��اه �DY Q6? هللا �	ری، U)? از ��6ان A


>! ا=�ق ا�Y�د و .	د& �7�Yدف $� ر��روی �	اری J8 از 
   «.��Oداری، از �5? 0�دV@ ��	اری ��

* * * * * * * * *  

ای در  ��گ ��ر�� -� ا�l ریKش آوار ���,
  ��#�ن

 
 ����(@  ۵٣��ر)";O$ ر�O1 ( ر در��7�م 
ھ

��.�;��� واNU در ا$��ای .6�$�ن ا��6 �)�6 ����ن $@ �%! 
 .ری:ش آوار A�ن $�.!

 C�T ���	ران آ	 ��$� ا��س ای" �:ارش، �IA ای" ��ر
  .$�6ون آورده ������� ����ن از زی� آوار 
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

  ا�� ��ه L 0ق �+��C, ٢» ���Cش ���� ��ز
در ا���ن U:وی" » ���Iش ���� ��ز
   .ا�� ��ه �^0 @��b	�U دری�Y! ��2ده

* * * * * * * * *  
  

�� �C�TVنV « ٨-�ون دری��� 


� �IOU�ن J8 از �O1 !�b�ر ��ه از U @ٔ��.ر�� ����ر
>*6%� ���? ای" ��ر.��@، ھ
	ز �	EY $@ دری�Y! �*�()�ت 


� �IOU�ن واNU در ا���ن U @��.ر�� ،�
�:ارش .)��7�ر ای% @$
�)�I2�. ?6)د @$ �$	
A ن��  "6��ھ�ی ��	ا(� و 

��ل A�ری >*6? �� و  �O� �7 در
 ���٢٨٠ن �^�ی
��ر��ی �@ $@ &	رت ��I^�6 $� ای" ��ر.��@ �Uارداد ��ر 

ای" ��ر��ان . ��ه 0^	ق $26�ر ����
   .$	د��   0^	ق دری�Y! ��2ده

* * * * * * *  
  

  ا��اج #���» ��راول
در یB ھ=�@ ���b@ ھ=! ��ر�� �Uاردادی ��ر.��@ 
واNU در A�ده ��f	ص ��ج $@ د(6? ا;�م �Uارداد 

��ر��ان �زه ا.�اج ��ه � C68 از ا;�م ا��)�ر �Uارداد ��ر، 
��ل $� �Uارداد �	U! در ای"  ��<
وا�0 &

* * * * * * * * *  
  

۴» ��0Cر��زی ای�ان ��C��+� 0ق L ه��  

�	ر ��زی ای�ان«�« Eی	<، از 

��ر�� ای" ��ر.��@ $@ د(6? آ��@ از �	ی 
  .�	د، .)� داد�� ��ر��Y� �;)	د �
�$N ��(� ذ�� ��

* * * * * * * * *  
  

   ا��اج #���
در یB ھ=�@ ���b@ ھ=! ��ر�� �Uاردادی ��ر.��@ 

   .ا�� واNU در A�ده ��f	ص ��ج ا.�اج ��ه

 
 

0Lادث ��ر  �

 

 
��گ یi ��ر�� hM از � 0ط از ار/]�ع 

 �Oاز ظ �<$)";O$ ��=ھ
�^	ط ���J2 �5? ا���ا�p !0ب �Oان �Vا �$

���ی $@ دا.? �5? �	د $�داری ��ه ���@ �� ١۵
C�����ن ای" ��ر��  آ

!��U5? ا� J2��� �$ در	رد (	د(6? $�.
�	درداری ��ه ?5� E;� @$ ی���

* * * * * * * * *
 

�C, #�ن ��ر�� #�Tداری /�
 �(&)";O$ ��� (

 �Vری در ا	هللا � ?DY Q6� اه��
	ب $@ �;�ل $:رA �6I�
��دف $� .	دروی �	اری ���@ ��

ای" 0�دV@ �0ود ���! �C و 

	ب $@ �;�ل $:ر��اه �DY Q6? هللا �	ری، U)? از ��6ان A


>! ا=�ق ا�Y�د و .	د&
��Oداری، از �5? 0�دV@ ��	اری ��

* * * * * * * * *
 

��گ ��ر�� -� ا�l ریKش آوار ���,

��ر�� » داوود داوودی
��.�;��� واNU در ا$��ای .6�$�ن ا��6 �)�6 ����ن $@ �%! 

ری:ش آوار A�ن $�.!
 C�T ���	ران آ	 ��$� ا��س ای" �:ارش، �IA ای" ��ر

����� ����ن از زی� آوار 
 

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

   ا�:�ر �0/�ه �

���Cش ���� ��ز«��ر��ان 
���Iش ���� ��ز«��ر�� ��ر.��@  ١٠٠
��ه �^0 @��b	�U دری�Y! ��2ده ٢ظ�ف

  

* * * * *

�� �C�TVن«��ه -��4ری ��ر��ان  ۴V
  ��ه L 0ق 


� �IOU�ن J8 از �O1 !�b�ر ��ه از  ٢٨٠U @ٔ��.ر�� ����ر
>*6%� ���? ای" ��ر.��@، ھ
	ز �	EY $@ دری�Y! �*�()�ت 

  .ا�� ^0	�U .	د ���ه

� �IOU�ن واNU در ا���ن U @��.ر�� ،�
�:ارش .)��7�ر ای% @$


	$� $@ د(I2�. ?6�(�.�اA ن��
��ل A�ری >*6? �� و  �O� �7 در
���ن �^�ی

��ر��ی �@ $@ &	رت ��I^�6 $� ای" ��ر.��@ �Uارداد ��ر 
 !Y�ون دری�$ �
��ه 0^	ق $26�ر ���� ٨دا��

 �O� �0^	ق دری�Y! ��2ده ٩٣از �Yودی" 

* * * * * * * * *

 ���راول«ھ]� ��ر�� �Vی$
در یB ھ=�@ ���b@ ھ=! ��ر�� �Uاردادی ��ر.��@ 

واNU در A�ده ��f	ص ��ج $@ د(6? ا;�م �Uارداد » ��راول«
  .��ر ا.�اج ����

��ر��ان �زه ا.�اج ��ه � C68 از ا;�م ا��)�ر �Uارداد ��ر، 
��ل $� �Uارداد �	U! در ای" ٢٢�  ۵$@ ��ت 

   .ا�� ��L	ل ��ر $	ده

* * * * * * * * *

�0Cر��زی ای�ان«��ر��  ۴٢٠�

�$N .)�ی ای%
� در ��ر.��@ �»

��ر�� ای" ��ر.��@ $@ د(6? آ��@ از �	ی  �۴٢٠�ه 0^	ق  ۴
��ر��Y� �;)	د �
�$N ��(� ذ�� ��

   

* * * * * * * * *

ا��اج #���» ��راول«��ر��  7
در یB ھ=�@ ���b@ ھ=! ��ر�� �Uاردادی ��ر.��@ 

واNU در A�ده ��f	ص ��ج ا.�اج ��ه» ��راول«
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دو(! و (در ��ای*� �@ ����ی ا�A;��� ��ر��ان   
�� $@ اD�U�ی �	U>6! ا��U�دی .	د $@ ��م 	رم 

@*^� @$ @*^� (�� �<�
� از (5�ظ ��ن  ��ھ6��@ 
�

�،  ��خ 	رم ��(6��@ در �5��)@ د��;:د
��6ی �	%A �ھ

-�	د �@ $@ ��ر��ا�� �@ از ط�یE ط�ح ا���د
� ��ھ��@  �
�Iرھ��ل 	L�� ف	
& Cf$ دی در����٢۵٠ 

!�  .ھ:ار 	��ن د��;:د �6: �8دا.! ��ه ا

�  ا�� ا���fام !U	� ارداد�U ھ�ی 68;��� و
C68 از ای" $��/ ��5وم ��ن ��ر��ان از �:ای�ی� A��)� ط�ح 

�ی ��ه $	د ا��وز $� ا�Aای $ @(ط)^@ $
�ی ���p?، ر

��دی ا�2�ن ��5وم ��ن -�6	ه ���@ U �6p��	�� ا���د��
��ر��ان از دری�Y! ھ;6" د��;:دھ�ی 8�ی@ ��Y :6اھ� ��ه 

  دو�D ی�زدھX #�4ف �Kد و /0رم را �M ��4د
��Y !I�� "در ادا�@ ای  @I6oھ6�ت ر 	D� ،��	I6� @%ا(ـ

!=�: ���	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر ا���ن �Oان 
 �%L� ی�DY ازات ��ا�" ��ن	ان $@ �����2-ت �:دی ��ر


	ن از  � �� ھ� روز $@ روز �Aی�� @� ��	د و ا�Uا��
ھ� &	رت ���Y@  �ای ���6 و_>6! ا��U�دی آن

@
ھ�ی  ا�! ��	ا��I@ �2�ف ایM�د ��ه �6�ن �:د و ھ:ی
  

ھ�  ھ�ی� �@ ای" روز ای" Y>�ل ��ر��ی $� ا��ره $@ �8و��ه
ھ�1
� وU! ی2)�ر در $�ره IY�د ا��U�دی $�.� �I	Fن 

!=��! $@ ��م $6;�ری ا��U�دی : �	د، �O)��
 ،!���6ی ��ه ا	%A ان���@ از اY:ایC واU>� د��;:د ��ر
 �
�I@ $���6 �:د $�67 ھ�دی ���Uھ�ی 8�ی6" ا
.	اھ
� �@ داوط%)��@ از دری�Y! ی�را�@ ا���اف دھ
� ا�� 
 g^� "ی" $�ا$� ای�
1 �
 �6��Y @د ی� ا�Yادی �

�� �:دی را از راه���� ��U �6p ھ�ی�� !�  .آور�� 	�� $�

ی�2 دی�7 از ا�D�ی ھ6�ت رI6o@ » داوود U�دری
!=� :���	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر ا���ن �Oان 

ھ� $�ا��س ��خ  $� وA	د &�اU !0��	ن ��ر ھ��: د��;:د
	رم ی� $O�ی 0^6^� �)�ھ:�6@ �<U66"  وا< ��ھ�ی ز��

ه -ش ��ه � ���ه ا�!، $� وA	د &�اU !0��	ن ھ;	ار
  .د��;:د ��ر��ان $�	رت ��.�ا �
�� اY:ایC ی�$�

��وه ��ھ�ی ��ر��ی و ��ر��Y�ی� �	رای ��(�  ا
��ر د�! �� $�bی��� �@ $� ا��س ی�2 از دو ��.` �	رد 
U��	ن ��ر د��;:دھ�ی ��ر��ان $� �)
�ی 

�� `f�� ی�$� آ�7�ه Cای:Yا �<Uد ھ�ی وا	�  @�
� 1@ �6:ان از �Uرت .�ی� واU>� ��ر��ان  ��	
د��;:دھ�ی �
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  ۶٧	�ره دور اول، 

6I0" 0)6)� د$�6���	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر 
  ا���ن �Oان

  در(� ��ر��ان 
���� ��0� ��ر ���V ای�یK� ور از�-  

  

  

I%A@ ����ک �	راھ�ی ا�-�� ��ر ا���ن �Oان $� 
در �M;	�@ ورز�7�ه  ٩۴��;:دھ�ی ��ل 

�:ارش .)��7�ر ای%
�، در ای" ��I! ا�D�ی �	راھ�ی  @$
ا�-�� ��ر وا�0ھ�ی 	(�6ی ��I^� در �5	رھ�ی �pب، 

	ب �pب �Oان و ��O ری ا���ن �Oان A ،ق��
ھ�ی .	د را در �	رد 71	��7 اY:ایC د��;:دھ�ی 

$@ $�ور 0�_�ان در ای" ��دھ;�ی� &
=�، $� وA	د آ�2@ 
����ھ�ی  �ی" و��ه دو(! ی�زدھ� ی�2 از �6�If" و ا

ھ� و  .	د را $@ A)�ان �2�ف ایM�د ��ه �6�ن د��;:د
ھ�ی ز���� �:د$�67ان ا.���ص داده $	د ا�� در ��ل 

$�	ا�� ھ� $@ �5	ی �)	د �@  ���b@ �6:ان اY:ایC د��;:د
�
� �6��  .�Uرت .�ی� ��ر��ان را $@ $�	رت �Aی 

6I0" 0)6)� د$�6���	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر 
 �=

�ان ای" ��دھ;�ی� &f�ا���ن �Oان $@ �
	ان او(6" 

	ف ��L	ل Y>�(6! ا�� & Cf$ ان در��در&� ��ر

Fی� دا��6 ای" ��ر��ان $� وA	د ا��Xی! $�
>%E $�67د  ���@ دار�� از دری�Y! ھ;@ �:ای�ی� �@ $�ی� $@ ��ر

 �O

	ان �X�ل ا��س دری���Y ای" ��ر��ان � @$
	ان $@ ��م  �	د و �;� $@ �0اU? د��;:د ��5ود ��


� 0^	ق $" و .	ارو$�ر ��� �(��A ی� �:ای�ی�� Cای:Yا
��ان $@ � �� ���� !(I��U @رت .�ی� ھ;@ ��ر

!����6 ��ه ا ��  .ھ�ی ز��

در ��ای*� �@ ����ی ا�A;��� ��ر��ان : وی اY:ود
$@ اD�U�ی �	U>6! ا��U�دی .	د $@ ��م 	رم �) ��ر��Y�ی�ن

 �� @$)@*^� @$ @*^�
��خ 	رم ��(6��@ در �5��)@ د��;:د

�	د �@ $@ ��ر��ا�� �@ از ط�یE ط�ح ا���د ���ھ�ه ��
� ��ھ��@  �
�Iرھ��ل 	L�� ف	
& Cf$ دی در����

!�ھ:ار 	��ن د��;:د �6: �8دا.! ��ه ا
  
ا�� ا���fام: وی ادا�@ داد 

C68 از ای" $��/ ��5وم ��ن ��ر��ان از �:ای�ی� A��)� ط�ح 

�ی ��ه $	د ا��وز $� ا�Aای $ @(ط)^@ $
�ی ���p?، ر

�6	ه ���@ U �6p��	�� ا���د
��ر��ان از دری�Y! ھ;6" د��;:دھ�ی 8�ی@ ��Y :6اھ� ��ه 

!�  .ا
  
دو�D ی�زدھX #�4ف �Kد و /0رم را �M ��4د 

��Y !I�� "در ادا�@ ای
!=����	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر ا���ن �Oان 

 �%L� ی�DY ازات ��ا�" ��ن	ان $@ �����2-ت �:دی ��ر
ھ� روز $@ روز �Aی آن

�ای ���6 و_>6! ا��U�دی آن�	ی دو(! $
@
ا�! ��	ا��I@ �2�ف ایM�د ��ه �6�ن �:د و ھ:ی

�
� �6��.ز���� را 
  
ای" Y>�ل ��ر��ی $� ا��ره $@ �8و��ه 

ھ�1
� وU! ی2)�ر در $�ره IY�د ا��U�دی $�.� �I	Fن 
�� ���
� !=��	د، 

 ،!���6ی ��ه ا	%A ان���@ از اY:ایC واU>� د��;:د ��ر
B��0 از دھ  �
�I@ $���6 �:د $�67 ھ�دی ���Uھ�ی 8�ی6" ا

.	اھ
� �@ داوط%)��@ از دری�Y! ی�را�@ ا���اف دھ
� ا��  ��
1
�ی" $�ا$� ای" �^g  ���ھ�ه �� �
 �6��Y @د ی� ا�Yادی �

�� �:دی را از راه����
  
  "6
داوود U�دری«ھ;�

!=����	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر ا���ن �Oان 
$� وA	د &�اU !0��	ن ��ر ھ��: د��;:د

	رم ی� $O�ی 0^6^� �)�ھ:�6@ �<Uوا
���ه ا�!، $� وA	د &�اU !0��	ن ھ;	ار

د��;:د ��ر��ان $�	رت ��.�ا �
�� اY:ایC ی�$�
  
 !=���وه: وی  ��ا

��ر د�! �� $�bی��� �@ $� ا��س ی�2 از دو ��.` �	رد 
U��	ن ��ر د��;:دھ�ی ��ر��ان $� �)
�ی  ۴١ا��ره ��ده 

ھ�ی واU>� اY:ایC ی�$� آ�7�ه ��f` �� ��خ
� 1@ �6:ان از �Uرت .�ی� واU>� ��ر��ان  ��	
د��;:دھ�ی �

g^� !�� ا.  

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

� ,�  ا��ی

6I0" 0)6)� د$�6���	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر 
ا���ن �Oان

در(� ��ر��ان  ٨٠
���� ��0� ��ر ���V ای�یK� ور از�-

I%A@ ����ک �	راھ�ی ا�-�� ��ر ا���ن �Oان $� 
��;:دھ�ی ��ل �5	ری! >66" د

  .آزادی �Oان $��:ار ��

�:ارش .)��7�ر ای%
�، در ای" ��I! ا�D�ی �	راھ�ی   @$
ا�-�� ��ر وا�0ھ�ی 	(�6ی ��I^� در �5	رھ�ی �pب، 

	ب �pب �Oان و ��O ری ا���ن �Oان A ،ق��

ھ�ی .	د را در �	رد 71	��7 اY:ایC د��;:دھ�ی  دی���ه
  .-م ��د��ا� ٩۴��ل 

$@ $�ور 0�_�ان در ای" ��دھ;�ی� &
=�، $� وA	د آ�2@  
����دو(! ی�زدھ� ی�2 از �6�If" و ا

.	د را $@ A)�ان �2�ف ایM�د ��ه �6�ن د��;:د
@
ھ�ی ز���� �:د$�67ان ا.���ص داده $	د ا�� در ��ل  ھ:ی

���b@ �6:ان اY:ایC د��;:د
�
� �6���Uرت .�ی� ��ر��ان را $@ $�	رت �Aی 

6I0" 0)6)� د$�6���	ن ھ;�ھ
�7 �	راھ�ی ا�-�� ��ر  
 �=

�ان ای" ��دھ;�ی� &f�ا���ن �Oان $@ �
	ان او(6" 

!=�
	ف ��L	ل Y>�(6! ا��  ٨٠: & Cf$ ان در��در&� ��ر
دا��6 ای" ��ر��ان $� وA	د ا��Xی! $� و آ�*	ر �@ ھ;@ ��

>%E $�67د  ���@ دار�� از دری�Y! ھ;@ �:ای�ی� �@ $�ی� $@ ��ر
�
�I�5وم ھ�.  

 !=�
O� : وی 
	ان �X�ل ا��س دری���Y ای" ��ر��ان � @$
$@ �0اU? د��;:د ��5ود ��


� 0^	ق $" و .	ارو$�ر ��� �(��A ی� �:ای�ی�� Cای:Yا
����� �� �@ �Uرت .�ی� ھ;@ ��ر

@
���6 ��ه ا�! ھ:ی ��ھ�ی ز��
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 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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C68 از �62? ای" ا5�دی�، ا()�� ا���اض ھ�ی ��ر��ی   
دی�7ی �6: در $�.� �	ا�0 �;�ل و �;�ل �p$� ای�ان �� $� 
5! �=	ذ ا���ا 	ری رو��6 ھ;M	ار $	د��، رخ دادە  Eط�
�
�� ھ� $@ �6�$	د، ا�� آن ا���اض ھ� �� ��ھ�، .�%! 

��p �1�()� $@ درA�ت ��= ،�
�Y����ز����ھ� .	د ��  ��و
 �� �
��ە $	د��، و(� ����� ھ� و �	اھ� ���ن �� دھ
��ز��ن ھ� و ا�M;" ھ�ی  "6�If� "6)�<Y از �Oز����7ان آ���

�6�ل د�	��ا�� $	دەا��	�.  

در ای" �6�ن، ی�2 از ا���اض ھ�ی U)? از �62? ا5�دی@ 
��ر��ان f8�1��� ھ�ی �Oان، ا����ب ��ھ�676ان ا�:(� در 
، و در ا���اض $@ $O�ی �;� $	دە �� ���! 
رو�� در �	ض .�ی� ��ھ� $� &6�دان �� دادە و ای" 
ا����ب �� 	ا�� او(6" ا����$� $@ I0�ب آی� �� �-وە $� 
�� �>6" �6: $	دە و ھ� �	ی�ی �6�
=�، 0��? $�ر & �(
A
��ز����7ا�� رو�
=�2ان و ا0:اب و ا�M;" ھ�ی  C^�

OA د و�Mدر ای ���6�! دادن $� ا���اض ھ�ی ��ر��ی و 

�ی2�ی� $�ای ��� ط	��F در ای�ان $	دە ���ز��ن ھ�ی 

، ��ر��ان %�7اف د�! $� ا����ب ١٢٨٥
زد�� و .	اھ�ن ا���fام ر�;�، ��م ا.�اج $�ون د(6?، 

��ل ��$^� ��ر $�  ٢٥اY:ایC د��;:د، $�ز��J8 �7�I از 
$@ د(6? اھ;6! %�7اف . �L�ل ����در&� 0^	ق دوران ا�

  .در آن روز��ر، دو(! $� ;�م .	ا��� ھ�ی ��ر��ان �	اY^! ��د

در ھ;�ن ��ل ��ر��ان یB ��ر.��� $�ق در �Oان $� 
>*6%� یB روز در ھ=��، دادن ()�س  �
در.	ا�! ھ�ی� ���

��و _�ی>�ت ��ر    ��ر، �8دا.! �pا�! ���� از آ�g6 دی�
  .د��

 �$ ���P� ھ�ی @I�ا���� $>�، ��ر�
�ن $��B و �	
   .در.	ا�! اY:ایC د��;:د ا����ب ��د��

ا����$�ت دی�7ی ھ� در ای" دوران �8 آ�	ب $� �*�()�� �� و 
دFی? و �	اھ� �Yاوا�� وA	د . C6$ ���$@ وA	د دا��� ا��

 ���6�ل د�	��ا	�دار�� �� ���ن �� دھ
� ا�M;" ھ�ی 
 C^� ی��ای" ا����$�ت و ا5�دی� ھ�ی ��ر

 p:�Aدر ����Cش �]0ذ و /���l ����0ل د���0ا�

ور��7�I2 ا��U�دی ای�ان در ��ل ھ�ی C68 و J8 از 
ا�^-ب ���وط6! و Y^� و Y-�! ��دم $@ .�	ص رو���ی6�ن 

IY�د و واJ8 و �)	د ��ر و �
�$N در آ�� در ا��U�6) �$ �V و 
:اری و  ��ای� .���ان A�U�ر و T%I �=	ذ �6�ا��>;�ری رو

 $�ی���6� $� ا��U�د ای�ان از ط�یE ا��6�زات ا��U�دی
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

�:p ��ر��ی ای�انA ای از ,rsری�/

)���� اول

ا5�دی@ ��ر��ان f8�1��@ ھ�ی �Oان، $@ روای�� در��ل 
�١٢٨٩T، و $@ روای! دی�7 در .�داد 	>�ادی از   ، 

��و�ی" $Cf ط)^� �	 ��ر��ان 1�پ، �� در آن دورە A:و 68
8�ی ��ر�� ای�ان $	دەا��، �62? ��ه ا�!؛ ا5�دی@ ای �@ 
 C(
A Qری��62-ت &
=� ��ر��ی و �� آp�ز  "6�If�

.  

�6�If� ?62" ا5�دی� ��رن ��ر��ی، ی�2 از  ،NUدر وا
�� و �6������ ھ�ی $�رز �66Lات ا��U�دی، ا�A;��� و 

�O . ?62�دن A��>� ای�ان $� دوره �ری�A �fی�ی $	د
��ی� ��ر��ان $@ �68وی از ��ر��ان  Eی	� g(�ای" ا5�دی@ 


�ی2� و ا5�دی@ ��ر��ی  1١٥�پ �� و ط	(� ��6�2 �� �
�
�T ��ر��ان �62? ���� و $@ Y>�(6! �8دا.�	  .دی�7 

$� ا��ک ز���� J8 از �62? ا5�دی@ ��ر��ان 1�پ، ا����
�T ای" ا5�دی� ��ز����ھ� ��	ا��^)�ل از ای" . 

آن،   ا����ب در �6�ن ��ر��ان 1
�ن و�N6 $	د �� در �8

�ی روز���� X���� » ا=�ق ��ر��ان«;�م روز���� ھ�، $@ ا

  .ار��ن ا5�دی� $	د، از ا����ر $�ز ������

�T رھ)�ان ا5�دی�، �� $�ای 	 ����	رد .	ا
�� ای" ھ;� .	ا��� �*�ح �� �� و از 
����ت  Cھ��روز در ھ=��،  B6%� ی*<اY:ایC د��;:د، 

در&�  ١٥��ر � �8دا.! د��;:د در دوران $6;�ری، �8دا.! 
0^	ق ا_��Y $�ای ��ر �)��� و ا_��Y ��ری را ���? �� 

�� و ا�67:ە یB ر��� ا����ب و ا���اض ھ�ی � ،��

 .� ای�ان ��

C68 از �62? ای" ا5�دی�، ا()�� ا���اض ھ�ی ��ر��ی 
دی�7ی �6: در $�.� �	ا�0 �;�ل و �;�ل �p$� ای�ان �� $� 
5! �=	ذ ا���ا 	ری رو��6 ھ;M	ار $	د��، رخ دادە  Eط�
�
�� ھ� $@ �6�$	د، ا�� آن ا���اض ھ� �� ��ھ�، .�%! 

��p �1�()� $@ درA�ت ��= ،�
�Y��.	د �� 
 �� �
��ە $	د��، و(� ����� ھ� و �	اھ� ���ن �� دھ
��ز��ن ھ� و ا�M;" ھ�ی  "6�If� "6)�<Y از �Oز����7ان آ���

�6�ل د�	��ا�� $	دەا��	�

در ای" �6�ن، ی�2 از ا���اض ھ�ی U)? از �62? ا5�دی@  
��ر��ان f8�1��� ھ�ی �Oان، ا����ب ��ھ�676ان ا�:(� در 

، و در ا���اض $@ $O�ی �;� $	دە �� ���! ١٢٨٥��ل 
رو�� در �	ض .�ی� ��ھ� $� &6�دان �� دادە و ای" 
ا����ب �� 	ا�� او(6" ا����$� $@ I0�ب آی� �� �-وە $� 
�� �>6" �6: $	دە و ھ� �	ی�ی �6�
=�، 0��? $�ر & �(
A
��ز����7ا�� رو�
=�2ان و ا0:اب و ا�M;" ھ�ی  C^�

OA د و�Mدر ای ���6�

�ی2�ی� $�ای ��� ط	��F در ای�ان $	دە ���ز��ن ھ�ی 

!�  .ا

��ل   �
=�١٢٨٥در ا
زد�� و .	اھ�ن ا���fام ر�;�، ��م ا.�اج $�ون د(6?، 

اY:ایC د��;:د، $�ز��J8 �7�I از 
در&� 0^	ق دوران ا� ٥٠

در آن روز��ر، دو(! $� ;�م .	ا��� ھ�ی ��ر��ان �	اY^! ��د

در ھ;�ن ��ل ��ر��ان یB ��ر.��� $�ق در �Oان $�  
>*6%� یB روز در ھ=��، دادن ()�س  �
در.	ا�! ھ�ی� ���

����ر، �8دا.! �pا�! ���� از آ�g6 دی�
د��د�! $� ا����ب ز

 �$ ���P� ھ�ی @I�ا���� $>�، ��ر�
�ن $��B و �	
در.	ا�! اY:ایC د��;:د ا����ب ��د��

ا����$�ت دی�7ی ھ� در ای" دوران �8 آ�	ب $� �*�()�� �� و 
C6$ ���$@ وA	د دا��� ا��

 ���6�ل د�	��ا	�دار�� �� ���ن �� دھ
� ا�M;" ھ�ی 
ای" ا����$�ت و ا5�دی� ھ�ی ��ر��ی �^C  در ��ز����ھ�

   .�O;� دا��� ا��

 p:�Aدر ����Cش �]0ذ و /���l ����0ل د���0ا�
��ی�4ی� ای�ان�  

ور��7�I2 ا��U�دی ای�ان در ��ل ھ�ی C68 و J8 از 
ا�^-ب ���وط6! و Y^� و Y-�! ��دم $@ .�	ص رو���ی6�ن 

و �)	د ��ر و �
�$N در آ�� در ا��U�6) �$ �V و 
��ای� .���ان A�U�ر و T%I �=	ذ

$�ی���6� $� ا��U�د ای�ان از ط�یE ا��6�زات ا��U�دی ا���ا	ری

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

  /�ریY ��ر��ی �

�:p ��ر��ی ای�انA ای از ,rsری�/ 

���� اول(  

 

 
 

��  &�دق ��ر
  

ا5�دی@ ��ر��ان f8�1��@ ھ�ی �Oان، $@ روای�� در��ل 
، و $@ روای! دی�7 در .�داد ١٢٨٥

��ر��ان 1�پ، �� در آن دورە A:و 68
8�ی ��ر�� ای�ان $	دەا��، �62? ��ه ا�!؛ ا5�دی@ ای �@ 
 C(
A Qری��62-ت &
=� ��ر��ی و �� آp�ز  "6�If�

!�
�ی2�ی� در ای�ان $	ده ا�.
  

�6�If� ?62" ا5�دی� ��رن ��ر��ی، ی�2 از  ،NUدر وا
�� و �6������ ھ�ی $�رز �66Lات ا��U�دی، ا�A;��� و 

O�دن A��>� ای�ان $� دوره �ری�A �fی�ی $	د��م �
��ی� ��ر��ان $@ �68وی از ��ر��ان  Eی	� g(�ای" ا5�دی@ 

1�پ �� و ط	(� ��6�2 �� 
�
�T ��ر��ان �62? ���� و $@ Y>�(6! �8دا.�	دی�7 

  
ا��ک ز���� J8 از �62? ا5�دی@ ��ر��ان 1�پ، ا���� 

�T ای" ا5�دی� ��ز����ھ� ��	
ا����ب در �6�ن ��ر��ان 1
�ن و�N6 $	د �� در �8


�ی روز���� X��;�م روز���� ھ�، $@ ا
ار��ن ا5�دی� $	د، از ا����ر $�ز ������

  
�T رھ)�ان ا5�دی�، �� $�ای  ١٤ط�ح  	 ����	رد .	ا

�� ای" ھ;� .	ا��� �*�ح �� �� و از  $	د �6�If" $�ر
����ت  Cھ��روز در ھ=��،  B6%� ی*<اY:ایC د��;:د، 

��ر � �8دا.! د��;:د در دوران $6;�ری، �8دا.! 
0^	ق ا_��Y $�ای ��ر �)��� و ا_��Y ��ری را ���? �� 

�� و ا�67:ە یB ر��� ا����ب و ا���اض ھ�ی � ،��

�� ای�ان ����ر��ی دی�7 در ��ا



  ��وه ��ر ��ر��ی
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�J6 $� ی�2ی�7    ��� ا5�دی� ��ر��ی �زە  ،
���5 ���� و �	رای ���5ە ���:ی ��ر��ان و ز0;��2�ن 

  .ای�ان را $� وA	د آورد��

���! �=	ذ .	د را در �6�ن ��ر��ان  �$ !Iا�	" �	را 
���Iش دھ� و $� $:ر���ی" ا5�دی� ��ر��ی .�ور�6��� )�ی? 
�	رای ���5ە ���:ی ��ر��ان و ز0;��2�ن ای�ان 
ا���� $>� -ش ھ�ی .	د را �>*	ف $� �	یU g��	ن ��ر و 

D;6" 0^	ق U��	�� ��ر��ان ��د.   

��ز��ن، ��ا�M�م �U "6�If��	ن ��ر در اI� �V��� ای" 

	ب و 0;�ی! و A !=� ان����ون J8 از ا����ب ���Iدە ��ر

��ی� ��ر��ان و ��6وھ�ی ��ا(! .	اە در ��ل ���(6��8  
�6��	یg ر @$ J%M� در.  

6! �
�.�" و >*6%� روز ;�ھ�! ���! ��ر در روز، $@ ر
�62? در&� $� د��;:د ��ر��ان و  


�وق >�و�� ��ر��ی از ^0 �%;A	�U $	د�� �� در ای" &
���6�   .U��	ن $� �	یg ر

J8 از ا$-غ U��	ن �Aی� ��ر، ��ی�ی! ���! �=! از b8ی�ش و 
   �Dادی از ا��<و $�ای �Uرت �;�ی� 

  .�	رای ���5ە را از ���! �=! ا.�اج ��د

�� در �6�ن ��ر��ان وا�
C ��ی�ی! ���! �=! �	�A از .
    $� ا�f67! و �)g آp�ز ا����ب

 T�	 ���P� !�	20 ان و آ$�دان و ا�-م�O��ر��ان �=! در 
  .دو(! در آ$�دان و ���� ��ن >�ادی از ��ر��ان ��

  
   ....ادا�@ دارد
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  ۶٧اول، 
	�ره دور 

و�;��� $��/ آp�ز �	�A از ��A�Oت ��68 وران و دھ^���ن 

�طE آ�6�ی ���:ی و U=^�ز ��()�.�� و $� 61: $� �	ی �

اY:ایC �;�ر ��ر��ان ��A�O ای�ا�� ، �� >�اد آ�O� را در آن 
دوران 6$" ��6 � یB �%6	ن f;6" زدەا��، �)g ��7ا�� 
��ر��ان $	�� �� و آ�O� $@ .�ط� ای
L� �2? و آی
�ە .	د را 
 Tو در ��ای ��;� gاز �A�O� g��Aان، �� $� د��;:د $@ ��ا
 �
د�	ار و ���*%	ب � 0�_� $� ��ر �� دی���، $� د�;

از ط�ف دی�7، ����ی� داران و ��ر��Y�ی�ن �5%� $� ا���fام 
��A�Oان ای�ا�� و �8دا.! د��;:د ا��ک �	�C �� ��د�� 
از ای" ط�یE ھ� �*� د��;:د ��ر��ان $	�� را 8�ی6" ��7 

���6�ل د�	��ا	� C(
A رت زی�دی  دار�� و ھ��U �� را
آ�O� از ��ر��ان ای�ا�� $@ �
	ان 
�bاری ا����$�ت  �Vد�� و ا��دە �� �=��ا����ب �2" ا

 �� �Oان �5%� $� آ���ای" �HI%� $��/ .�� و �=�ت ��ر
�6�ل د��2ات رو�� و ��%5 �� 	���ز��ن ھ�ی 
$	د��، $� ای" ���M6 ر����6 �� $� آ�	زش 
�6�ل د�	��ا��، در �6�ن ��A�Oان و 	�ا��ی�� ھ�ی 

�

�	ن � ����ز��ن ھ�ی ��ر��ی و_>6! را د.   

	�OA از  ?$�U اد�< ���� EY	� ل�� �
آ�J8 �O از 1
�
���! ��A�Oی" ای�ا�� در  .��A�Oی" ای�ا�� را آ�	زش دھ

و   ،١٩٠٧�  ١٩٠٣ھ�ی ��ر��ی ��ل ھ�ی 
�6�ل 	��^� C	�Vی �� ��ر��ان ای�ا�� در ��ز��ن ھ�ی 
)�ی? ا����ب �2
�ن دی�وز  /��$ ،�
�Y��د�	��ات $� ��Oە 


)C ��ر��ی در �
*^� و ای�ان ��A ز����7ان�� �$.  

��ز��ن ھ;!«رY! و آ�� ای" ا�Yاد و-ش  « T�	 ��
 g(��J6 ��ە $	د، �ی�ا�� 
�6�ل د�	��ات و ���Iش آ�O� در 	���ز��ن ھ�ی  ?62�


)C ��ر��ی در ای�ان دی�ی ���ی�6A ر�O$ ،از . در ای" 0�ل J8

)C ��ر��ی و A ،ا�^-ب ���وط� !I2� ب و	���

�ی2�ی� �	 8�ی ای�ان �6: $� ��ت �	رد ھM	م �Uار ��Y! و �

��$E $�ز ���� �
���Iده ���.  

�T ��=^6" در ��Oی	ر 	، J8١٣٢٠ از ا�L�ل ای�ان 
��ز��ن ھ�ی  ?62� �$ �
�Iا�	
)C ��ر��ی A ن��$�ز����

� و 

�ی2�ی� را ا60� �� C(
A ،���6�
=� و &

�J6 $� ی�2ی�7 ١٣٢٣در ��ل ��� ا5�دی� ��ر��ی �زە  ،
���5 ���� و �	رای ���5ە ���:ی ��ر��ان و ز0;��2�ن 

ای�ان را $� وA	د آورد��

���! �=	ذ .	د را در �6�ن ��ر��ان ای  �$ !Iا�	" �	را 
���Iش دھ� و $� $:ر���ی" ا5�دی� ��ر��ی .�ور�6��� )�ی? 

�	رای ���5ە ���:ی ��ر��ان و ز0;��2�ن ای�ان . �	د
ا���� $>� -ش ھ�ی .	د را �>*	ف $� �	یU g��	ن ��ر و 

D;6" 0^	ق U��	�� ��ر��ان ��د

�در اI� �V��� ای" 

	ب و 0;�ی! و A !=� ان����ون J8 از ا����ب ���Iدە ��ر

��ی� ��ر��ان و ��6وھ�ی ��ا(! .	اە در ��ل ���(6��8
١٣٢٥ �6��	یg ر @$ J%M� در

6! �
�.�" و >*6%� روز  ;�ھ�! ���! ��ر در روز، $@ ر
 Cای:Yا ،�� ٣٥��ر


�وق >�و�� ��ر��ی از ^0 �%;A	�U $	د�� �� در ای" &
���6�U��	ن $� �	یg ر

J8 از ا$-غ U��	ن �Aی� ��ر، ��ی�ی! ���! �=! از b8ی�ش و 
 ا�Aای آن .	دداری

�	رای ���5ە را از ���! �=! ا.�اج ��د

وا�
C ��ی�ی! ���! �=! �	�A از . 
$� ا�f67! و �)g آp�ز ا����ب

 T�	 ���P� !�	20 ان و آ$�دان و ا�-م�O��ر��ان �=! در 
دو(! در آ$�دان و ���� ��ن >�ادی از ��ر��ان ��

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

و�;��� $��/ آp�ز �	�A از ��A�Oت ��68 وران و دھ^���ن 
��()�.�� و $� 61: $� �	ی �

�� �6�   .رو
اY:ایC �;�ر ��ر��ان ��A�O ای�ا�� ، �� >�اد آ�O� را در آن 
دوران 6$" ��6 � یB �%6	ن f;6" زدەا��، �)g ��7ا�� 
��ر��ان $	�� �� و آ�O� $@ .�ط� ای
L� �2? و آی
�ە .	د را 
 Tو در ��ای ��;� gاز �A�O� g��Aان، �� $� د��;:د $@ ��ا
 �
د�	ار و ���*%	ب � 0�_� $� ��ر �� دی���، $� د�;

   .ر�Y�ر �� ��د��
  

از ط�ف دی�7، ����ی� داران و ��ر��Y�ی�ن �5%� $� ا���fام 
��A�Oان ای�ا�� و �8دا.! د��;:د ا��ک �	�C �� ��د�� 
از ای" ط�یE ھ� �*� د��;:د ��ر��ان $	�� را 8�ی6" ��7 

���6�ل د�	��ا	� C(
A دار�� و ھ�
�

� w6<Dآ�O� از ��ر��ان ای�ا�� $@ �
	ان . �68ا ��دە $	د، 

�bاری ا����$�ت  �Vد�� و ا��دە �� �=��ا����ب �2" ا
  .��ر��ی را ��ھC �� داد��

  
  �� �Oان �5%� $� آ���ای" �HI%� $��/ .�� و �=�ت ��ر

�6�ل د��2ات رو�� و ��%5 �� . ��	���ز��ن ھ�ی 
$	د��، $� ای" ���M6 ر����6 �� $� آ�	زش  ��7ان ��ه

�6�ل د�	��ا��، در �6�ن ��A�Oان و 	�ا��ی�� ھ�ی 
@$ �Oآ� g%A  �

�	ن � ����ز��ن ھ�ی ��ر��ی و_>6! را د

  
	�OA از  ?$�U اد�< ���� EY	� ل�� �
آ�J8 �O از 1

�
��A�Oی" ای�ا�� را آ�	زش دھ
ھ�ی ��ر��ی ��ل ھ�ی  رھ)�ی ا����ب

�6�ل 	��^� C	�Vی �� ��ر��ان ای�ا�� در ��ز��ن ھ�ی 
)�ی? ا����ب �2
�ن دی�وز  /��$ ،�
�Y��د�	��ات $� ��Oە 


)C ��ر��ی در �
*^� و ای�ان ��A ز����7ان�� �$
  
رY! و آ�� ای" ا�Yاد و-ش  

�6�ل د�	��ات ھ�ی ا	� g(��J6 ��ە $	د، �ی�ا�� 
�6�ل د�	��ات و ���Iش آ�O� در 	���ز��ن ھ�ی  ?62�

  .ای�ان ��
  


)C ��ر��ی در ای�ان دی�ی ���ی�6A ر�O$ ،در ای" 0�ل

)C ��ر��ی و A ،ا�^-ب ���وط� !I2� ب و	���

�ی2�ی� �	 8�ی ای�ان �6: $� ��ت �	رد ھM	م �Uار ��Y! و �

��$E $�ز ����$�ای ��� از �5ک  �
���Iده ���
  
�T ��=^6" در ��Oی	ر  	J8 از ا�L�ل ای�ان 

��ز��ن ھ�ی  ?62� �$ �
�Iا�	
)C ��ر��ی A ن��$�ز����

� و 

�ی2�ی� را ا60� �� C(
A ،���6�
=� و &

�
���Iش دھ. 



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 67 

    !6<Uآ��ر $6���7 ای" وا :��� T�	5%6? ارU�م اراo@ ��ه 
�@ ��ر��ان ا���ن ای-م $�ای آ�2@ ا�! �@ در �20 �;	

ھ;��
� ���@ ��دم ای" ا���ن bpا $f	ر�� � د1�ر �	ء bLی@ 

� و ��ر��ان ا���ن
ھ�ی  ��	�� $�ی� ;�م درآ�� .	د را .�ج �


O� $�ی� ;�م O1�ر�5�ل و $6�f�ری و �67O%	ی@ و $	ی�ا0;� �@ 

� J8 @2%$ از روزا�@ 
� @
ر ی�ی ���! �� ٨درآ����ن را ھ:ی

$�ای دری�Y! 8�ی@ 0^	ق، $�ی� $@ ��اغ �L? دی�7ی $�و�� ی� از 
��6وی ��ر �	د��ن $�ای A)�ان ��Iی �)� ھ:ی
@ .	راک 

���Iه $���67 )او(6" �6�ز ا��O$.  

�=�@ �;��� �I)! ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه در ��
��ی� $@ �? درآ�� ا�I�ل یB ��ر�� �0اU? $�67 در 

 �Uش ر	ل و 0	در&� �� ٧٠ھ� 0  �Y�� @یbL�1.� و 
١٠�  ٨ھ� 6$"  �� �$ @
 .دارد �6%6	ن ھ:ی

 �O��:ارش ���: آ��ر ای�ان در �6" 0�ل اذ��ن دارد �@ 
ھ�ی ز���� در ا����O�ی �Oان و ا()�ز $@ 

ر�5�ل $6�f�ری ھ�ی O1� در&� و در ا���ن 
  .در&� ا�! ۴٠و ��I6�ن و $%	�I1�ن C6$ از 


�  �Aول ای%
� آ��ه ا�! $6�ن �� ۶ای" ارU�م �@ در ��	ن 
�
�>@  �@ ھ:ی
@ .	راک در ا���ن	 !(I� @$ ھ�ی $:رگ و

�Oان، ا()�ز، آذر$�یM�ن ���U، .�ا��ن ر_	ی و �
��� @�Y�ی ...
@
د ا.���ص ھ�ی ز���� را $@ .	 ��O �;��ی از ھ:ی

ھ�ی ��5وم ��6P ای-م، O1�ر�5�ل و  دھ� ا�� در ا���ن
$6�f�ری، ��I6�ن و $%	�I1�ن، �67O%	ی@ و $	ی�ا0;�، 

@
ھ�ی ز���� را ���?  ��O $���6ی از ھ:ی

�! �@ ز���� در ا���ن�
�>@  ای" $�ان �>	ھ�ی $:رگ و 
� ا�!  �ی ای�ان ��انھ ی�I� @�Y)! $@ ز���� در ��ی� ا���ن

آ�^�ر $@ ��ر��ان ... ھ�ی ��O$ ،"2Iا�!، 6�5? و

�  آورد �@ �M)	ر��ن �� ھ� �Y�ر �� ���" در ای" ا���ن�

@
� ای" ھ:ی �

� از .	را���ن $:�
  .ھ� را A)�ان �

g6 در ��	ن ھ=�� �Aول ای%
� ���ھ�ه ���
�6 �@  $�ی" �
 T^Y ان�O "���	��ن  ٨۴٩ھ:ار و  6�٢٢٢%6	ن  ٢��ر��ان 

��(@ .	د و .��	اده Bراک ی	ای .�$ �� @

� �@  ��ن ھ:ی
�
@
�	م ھ:ی B;�� از ی�ان $�ای   �O���@ ��دم ا���ن 

�@ $@ .	$� ا$>�د  @$ Bی !(I� "ای
ھ�ی ��ان و �2�ف  A�Y>@ $�ر ز���� ��ر��ان در ا���ن


� ط)^�� را �;�ی�ن ���. 
ھ�ی ��5وم  ای
*	ر �I6! �@ ��ر��ان ���" در ا���ن
�*� $�.	ردار��	�� ��$@ ط	ر �X�ل . .	ر�� و از ز��

F�$ @� ن��I1	%$ن و��I6��ی" ��O .	راک  ��ر��ان ا���ن 
��ی� !(I� @$ را �� ۵��ر��ان دار��  ھ�ی ز��

��ن  �@	��ن را $�ای .	راک ��F ۵٧٨ھ:ار و 

� در 0�(� �@ ھ:ی
@ .	رد و .	راک �>;	(� در 
�

 @$ Bن �:دی��� .�6%6	ن 	��ن در ��ل ا�! ٩ای" ا
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

  �0راک K�� ,Iان از �Kد ��ر��ان ا��

   
  

$@ ط	ر  ٩٣ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه در ��ل 
���0اU? $�67  در&� از درآ�� ا�I�ل یB ��ر


� و ��ر��ان $� �٩٢/٢۶ �U�$ �&ه  در����
@

O�ی� از J8 ھ:ی6�5?،  $�ی� $@  ،"2I� ھ�ی

  .��ن $�آی
� .	د و .��	اده

�A ?6%5اول ���: آ��ر ای�ان ���ن ��  @
دھ� �@ ھ:ی
 $@ ط	ر ��	�T ٩٣ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه در ��ل

در&� از درآ�� یB ��ر�� �0اU? $�67 را در ��ل A�ری 

O�ی� از  ٩٢/٢۶در&� دی�7 $�ی� $@ 

�O$ ،?6�5ا�!، 8	��ک و ،"2I� د  ...ھ�ی	.

�:ارش .)��7�ر ای%
�، ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه  @$
ھ�ی ا()�ز، .�ا��ن ر_	ی، �U و 

 ٨ھ��:��ن آ�*	ر �@ در ��	ن دوم �Aول آ��ه �;� �;�� از 
 g6�، ۵٨/١٧، �۵۵/۴	د �@ $@ 

 ?U�0ا ��در&� از درآ�� ا�I�ل یB ��ر

ای" O1�ر در ی�2 از  ٩٣$@ �)�رت دی�7 ا�� ��ر��ی در ��ل 

� $�ای آ�2@ .	د و .��	اده� ��اش ھ;��
� ���@  ا���ن ز��

 �$ x)�$ ی��$ �

�6%6	ن 	��ن ھ:ی
@  ��٨دم آن ا���ن bLی@ �
�� ?�� ?$�U ��Uا و�A�� �ا� �
�	د �@ $�ا��6 ای" O1�ر  �

ھ�ی ای�ان از (5�ظ  ا���ن در &w اول ارزان �ی" ا���ن
 .آی
� ;�ر ��ھ�ی ��$	ط $@ bpا $@ �

$� ا��س ای" �:ارش، ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه 
ھ�ی ای-م، O1�ر�5�ل و $6�f�ری و 

١٣  @$ @� !��6%6	ن 	��ن ا
١٠۵/٠٣  Bل ی�Iدر&� از درآ�� ا�

  .دھ� ���ر�� �0اU? $�67 را $@ .	د ا.���ص �

 !6<Uآ��ر $6���7 ای" وا :��� T�	5%6? ارU�م اراo@ ��ه 
ا�! �@ در �20 �;	

ھ;��
� ���@ ��دم ای" ا���ن bpا $f	ر�� � د1�ر �	ء bLی@ 

� و ��ر��ان ا���ن
��	�� $�ی� ;�م درآ�� .	د را .�ج �


O� $�ی� ;�م O1�ر�5�ل و $6�f�ری و �67O%	ی@ و $	ی�ا0;� �@ 

� J8 @2%$ از روزا�@ 
� @
درآ����ن را ھ:ی

$�ای دری�Y! 8�ی@ 0^	ق، $�ی� $@ ��اغ �L? دی�7ی $�و�� ی� از 
��6وی ��ر �	د��ن $�ای A)�ان ��Iی �)� ھ:ی
@ .	راک 

او(6" �6�ز ا�I���(.��	ار 
 

�=�@ �;��� �I)! ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه در ��
$@ �? درآ�� ا�I�ل یB ��ر�� �0اU? $�67 در  ٩٣��ل 
ھ� 0	ل و 0	ش ر�U  ا���ن

ھ� $6"  در ای" ا���ن
 �O��:ارش ���: آ��ر ای�ان در �6" 0�ل اذ��ن دارد �@ 

@
ھ�ی ز���� در ا����O�ی �Oان و ا()�ز $@  .	راک از ھ:ی
 g6� ٢٠/۶و  ٣/١۶

و ��I6�ن و $%	�I1�ن C6$ از 
 

ای" ارU�م �@ در ��	ن 
�@ ھ:ی
@ .	راک در ا���ن

�Oان، ا()�ز، آذر$�یM�ن ���U، .�ا��ن ر_	ی و �
��� @�Y�ی
@
��O �;��ی از ھ:ی

دھ� ا�� در ا���ن ��
$6�f�ری، ��I6�ن و $%	�I1�ن، �67O%	ی@ و $	ی�ا0;�، 

��O $���6ی از ھ:ی
@... ھ��:��ن و
 .�	د ��

�! �@ ز���� در ا���ن�
ای" $�ان �>
ی�I� @�Y)! $@ ز���� در ��ی� ا���ن

@
ھ�ی ��O$ ،"2Iا�!، 6�5? و و ھ:ی
���" در ای" ا���ن

@
� ای" ھ:ی �
از .	را���ن $:�
 

g6 در ��	ن ھ=�� �Aول ای%
� ���ھ�ه ���$�ی" 
 T^Y ان�O "�����ر��ان 

��(@ .	د و .��	اده Bراک ی	ای .�$
@
�	م ھ:ی Bاز ی ��;�

!��@ $@ .	$� ا$>�د . .	را���ن ا @$ Bی !(I� "ای
A�Y>@ $�ر ز���� ��ر��ان در ا���ن

ط)^�� را �;�ی�ن ��
ای
*	ر �I6! �@ ��ر��ان ���" در ا���ن ا()�@

�*� $�.	ردار�� .	ب ��	�� ��.	ر�� و از ز��
F�$ @� ن��I1	%$ن و��I6���ر��ان ا���ن 

@
��ی� در ھ:ی !(I� @$ را ��ھ�ی ز��
ھ:ار و  6�۵٧٧%6	ن و 

� در 0�(� �@ ھ:ی
@ .	رد و .	راک �>;	(� در  .�ج ��
�

 @$ Bن �:دی���ای" ا

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

� �  ا�UCVد ��

 
�0راک K�� ,Iان از �Kد ��ر��ان ا��

  

�
 :ای%

ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه در ��ل 
 T�	��٧٣/٠٨ ��در&� از درآ�� ا�I�ل یB ��ر


� و ��ر��ان $�  را از آن .	د ���
@

O�ی� از J8 ھ:ی$�ی� $@ 

.	د و .��	اده... $�Oا�!، 8	��ک و
  

�A ?6%5اول ���: آ��ر ای�ان ���ن ��
.	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه در ��ل

در&� از درآ�� یB ��ر�� �0اU? $�67 را در ��ل A�ری  ٧٣/٠٨
٢۶/٩٢$%>� و ��ر��ان $� آن  ��

@
�O$ ،?6�5ا�!، 8	��ک و J8 ھ:ی ،"2I� ھ�ی
 .��ن $�آی
� و .��	اده

�:ارش .)��7�ر ای%
�، ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه  @$
ھ�ی ا()�ز، .�ا��ن ر_	ی، �U و  در ا���ن ٩٣در ط	ل ��ل 

ھ��:��ن آ�*	ر �@ در ��	ن دوم �Aول آ��ه �;� �;�� از 
�� @(�g6  �6%6	ن 	��ن �5���	د �@ $@ 

در&� از درآ�� ا�I�ل یB ��ر�� �0اU?  ۵۵/٠٩و  ٢٨/۵۴
    .$%>� $�67 را ��

$@ �)�رت دی�7 ا�� ��ر��ی در ��ل 

� $�ای آ�2@ .	د و .��	اده� ��ا���ن ز��

 �$ x)�$ ی��$ �

��دم آن ا���ن bLی@ �
�� ?�� ?$�U ��Uا و�A�� �ا� �
�

ا���ن در &w اول ارزان �ی" ا���ن
@
ھ�ی ��$	ط $@ bpا $@ � ھ:ی

$� ا��س ای" �:ارش، ھ:ی
@ .	راک یB .��	اده O1�ر �=�ه 
ھ�ی ای-م، O1�ر�5�ل و $6�f�ری و  در ا���ن ٩٣در ��ل 

١٣�67O%	ی@ و $	ی�اC6$ �;0 از 
 g6�١٠۵/٠٣و  ١٠۴/۴٩، ٩٩/٩١

��ر�� �0اU? $�67 را $@ .	د ا.���ص �
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g6 د��;:د .�(` ��ر�� در ط	ل ��ل    � ۶٨ر�U  ٩٣$@ ای" 
 .ری�ل �5��)@ ��ه ا�!١۶۶ھ:ار و 

:;��د �)�(x دی�7ی �6: ا�� از آن رو �@ ��ر��ان �-وه $� د
�� !Y�دری w%�f� "وی�
� !5
O�ی�  
� و د��;:د $@ 
�

;�م درآ�� ��ر��ان �M� ،!I6;	ع 0^	ق و �:ای�ی  6$���7
�� �U�67 را $@ ای" ر$ ?U�0ا ��   .اY:ایA �6��)� یB ��ر


	ات، $" ��ر��ی، 2I� E0" و ��6ی، �x%(� N;A 0^	ق 
ر����  ری�ل �� ٢۶۶ر و ھ:ا 6�١۵٧%6	ن و 

 ،!��@ ا�� �Yض �
�6 ای" ��ر�� ���ھ? و &�g0 دو �Yز�� ا

�ی �O�ی�� $@ � @%o�� E0 ب�I�0ا �$ ��Y�ن ١١۴ای" دری	6%6�

  . ر�� ری�ل ��

?U�0ا ��ھ:ار و  ٩۵۶$�67 ���ھ? $� دو �Yز�� ��ھ��@  $
�$�ای" ��ر
?U�0ا �� ٨٩۵ھ? $� ی�Y Bز�� ��ھ��@ �67$ ��� 	��ن، ��ر

?U�0ا ��$�67 ���ھ? $�ون �Yز�� ی�  	��ن و ��ر
	��ن در ��ل  ۶۴٣ھ:ار و  �M� �67$٨٣۴د ��ھ��@ 

!� .دری���Y دا��@ ا

6: $@ �
	ان � �L)�(� ،@��د ��ھ:;��ا)�ع ای�ان �-وه $� د
�� !Y�ی�را�@ �^�ی از دو(! دری �

� .J8  ی��یB .��	ار ��ر

ھ:ار ری�ل، .��	ار �@  �٨٠٠=�ه، ��ھ��@ �)%x یB �6%6	ن و 
ھ:ار ری�ل و .��	ار دو �=�ه و ا�Yاد ��Mد  ٣۵٠

ھ:ار ری�ل ی�را�@  ۴۵٠ھ:ار ری�ل و  ٩٠٠
����6 �@ ای" ر�U ط� ��ل $�ای .��	ار O1�ر�=�ه ��ر��ی 

�6%6	ن و  ١۶ھ:ار ری�ل، .��	ار �@ �=�ه  ۶٠٠
ھ:ار ری�ل و  6�٨٠٠%6	ن و  ١٠ھ:ار ری�ل، .��	ار دو �=�ه 

ھ:ار ری�ل دری�Y! .	اھ
�  6�۴٠٠%6	ن و  ۵.��	ار B �=�ه $�ا$� 

g6 زی� �$� ای" I0�ب درآ�� .�(` .��	ارھ�ی ��ر��ی $@ 

 ری�ل ١٠۶ھ:ار و ٣٧١%6	ن و �١٣۶6
 ری�ل ٨٠ھ:ار و 6�۶۶۴%6	ن و  ١٢٣
 ری�ل ١۶٠ھ:ار و  6�٩۵٧%6	ن و  ١١٠

 ری�ل ١۶٠ھ:ار و  6�۵۵٧%6	ن و  ١٠۵
F�0 ا�� �6�ن درآ�� یI2�(@ ��ر��ان و ��O .	راک از 

در �Aول �;�ره  ھ�ی �w%�f �@ ھ�ی ز���� در ا���ن
@
ای  ���: آ��ر ای�ان �6U ��ه ا�! �I)! $�67ی�، ھ:ی

اش  	ا�� $�ای .	راک یI2�(@ �@ یB .��	ار ��ر��ی ��
 �$ �6I^و  ٣۶۵آی� و ا�� ای" ر�U را 

��ا�@  O�۴�ی! ^�6I $�   و در  ٣ ،�6
�
ھ� و��ه �5��)@ .	راک ھ� �Yد در .��	ار ��ر��ی $�ای 

ھ� A� از درآ�� یI2�(@ ��ر��  Fزم $@ ذ�� ا�! در ای" �:ارش
 ��
P	ر درآ�� ��ر� !��f" $@ �6�ن آ��ه ا �67$ ?U�0ا
���ھ? $� دو �Yز�� $	ده ا�! �@ ��ھ��@ �0اU? د��;:د 

�� !Y�ر را دری��رای ��(� 	ب �	�� ��	��U �
�. 
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

��ا�@  در ��	ن آ.� �Aول ای%
� ���ھ�ه �� @� �6
�
 @(�.	راک ھ� �Yد در .��	ار ��ر��ی $�ای ھ� و��ه �5�
�Oان در ھ� و��ه  "��� ��$� ای" ا��س ��ر

�� @

� �@ از 6U;! یB  اش ھ:ی�
6O@ �6;�و $@ ھ;� @
اه ��د ��ن $�$�ی �;�� ا�! و $� ھ:ی

ھ�ی ��5و��  ای" ھ:ی
@ در ا���ن
��I6�ن و $%	�I1�ن $@ C6$ از  ?X�١٣۵ن �� ٧��	  ��ر

 Cای:Yا ��	M� ر	ھ�ی ا.�6 $@ ط
	ا��6�I ���	ر $���6 �@ ��ر��ان در ای" 

6O@ �6;�و $@ �ی دار�� و $@ A�ی 
  .رو�� �ی ��6P ا�%! ��

�� اD+0ی /�A B�$4ول ای�
$�ر�� $	دA@ .��	ار در  ��۴٩�: آ��ر ای�ان در �Aول �;�ره 

���F@ یB .��	ار در  `)�.�� @

�ط�O� Eی، ��	�T ھ:ی�
@
>�اد ا�Yاد  را $@ =A B62:ی6�ت ھ:ی T�ھ� و ��	

" ���: ر�;� اراo@ آ��ر در �:ار�� 
��ھ@ اول ا�I�ل .)�  ٩در&�ی 	رم در 

 @
در&�ی و رU;� �@ �^�$? ھ:ی
ھ�ی �w%�f در �Aول ی�د ��ه �	��@ 

را  ٩٣	ان ھ:ی
@ .	راک یB .��	ار در ��ل 
١١/٨٧ Bراک در ی	. @
در&� از ھ:ی
  �Uر �ھ;�ن ا���ن Y�6$:ای�6 

0�ل ا�� ای" . $��! آی� ٩٣ھ:ی
@ .	راک یB .��	ار در ��ل 
ر�U را $� >�اد ��	�T ا�Yاد .��	ار در ھ� ا���ن �@ در 
 �6I^ !����: آ��ر ای�ان �6U ��ه ا
 Bراک ی	. @
_�ب �
�6 ھ:ی

�� !�  .آی� .��	اده O1�ر �=�ه $@ د

��ل Bان در ی���)@ �? دری���Y ��ر�5� 
@;6$ E0 « ?Uرا از �0ا ����ر

 ،�6
� �I� د روزا�@ او:;�� ��٣۶۵د $@ د�! آ��ه را در د
ھ:ار  ٢٠٠روز ��ل _�ب �
�6 و ��x%(� J یB �6%6	ن و 

 ٧٠٨و » E0 $" ��ر��ی«و » 

	ات .��!� E0 « ن و	6%6� Bھ:ار  ٢١٧و ی

��ر�� را $@ ر�U $@ د�! آ��ه Y�6$:ای�6 
� $�	ا�M� �6;O=$ �6;	ع ;��� در��Y�ی  ��ھ�ی یB ��ر

 .1^�ر $	ده ا�! �0٩٣اU? $�67 ای�ا�� در ط	ل ��ل 

 @��
�f$ E(ری ط�A ل���0اU? �:د روزا�@ یB ��ر�� $�ای 
 ���;�Aه ا�Yر و ر��ون، �<ری�ل  ٩٧٠ھ:ار و  ٢٠٢وزارت 

��O ��ر�� از  @;6$ E0 �&در
�� ��U . ر��6 ل ��ری�٧۶٢ھ:ار و 

��ل 1^�ر درآ�� دا��@ Bل ی	ان در ط��ا��  داری� $�ا��6 ��ر

�6 _�ب �� ٣۶۵$
�$�ای" ��د $��! آ��ه را در � .  

g6 د��;:د .�(` ��ر�� در ط	ل ��ل �$@ ای" 
ھ:ار و  6�٨٩٨%6	ن و 

:;��ا�� از آن رو �@ ��ر��ان �-وه $� د
�� !Y�دری w%�f� "وی�
� !5

;�م درآ�� ��ر��ان �M� ،!I6;	ع 0^	ق و �:ای�ی  6$���7
�� �U�67 را $@ ای" ر$ ?U�0ا ��A��)� یB ��ر


	ات، $" ��ر��ی، 2I� E0" و ��6ی، �x%(� N;A 0^	ق 
�6%6	ن و  ١٠٠ای" ��د را $@ 

 ،!��@ ا�� �Yض �
�6 ای" ��ر�� ���ھ? و &�g0 دو �Yز�� ا

�ی �O�ی�� $@ � @%o�� E0 ب�I�0ا �$ ��Y�ای" دری

ری�ل �� ١٠۶ھ:ار و  ٧٧١و 
  

?U�0ا ��
�$�ای" ��ر$
۴٢۶ ?U�0ا ��	��ن، ��ر

	��ن و ��ر�� �0اU? ۵٣۴ھ:ار و 
?U�0ا ���M� �67$د ��ھ��@  ��ر

٩٣ !�دری���Y دا��@ ا
  

6: $@ �
	ان � �L)�(� ،@��د ��ھ:;��ا)�ع ای�ان �-وه $� د
�� !Y�ی�را�@ �^�ی از دو(! دری

�=�ه، ��ھ��@ �)%x یB �6%6	ن و  ۴
�٣۵٠=�ه یB �6%6	ن و 

g6 ��ھ��@ � @$٩٠٠
����6 �@ ای" ر�U ط� ��ل $�ای .��	ار O1�ر�=�ه ��ر��ی  ��

6۶٠٠	ن و �6% ٢١$�ا$� 
ھ:ار ری�ل، .��	ار دو �=�ه  ٢٠٠

.��	ار B �=�ه $�ا$� 
  . ��د

g6 زی� �$� ای" I0�ب درآ�� .�(` .��	ارھ�ی ��ر��ی $@ 
 :.	اھ� $	د

١٣۶: �=�ه ۴.��	ار 
١٢٣: �=�ه ٣.��	ار 
١١٠: �=�ه ٢.��	ار 

١٠۵: .��	ار B �=�ه
F�0 ا�� �6�ن درآ�� یI2�(@ ��ر��ان و ��O .	راک از 

@
ھ�ی ز���� در ا���ن ھ:ی
۴٩ @
���: آ��ر ای�ان �6U ��ه ا�! �I)! $�67ی�، ھ:ی

�@ یB .��	ار ��ر��ی ��
�� !�آی� و ا�� ای" ر�U را ^�6I $�  $��دازد $�
 �$ �6I^ J��٣

.	راک ھ� �Yد در .��	ار ��ر��ی $�ای 
  .�	د ��

Fزم $@ ذ�� ا�! در ای" �:ارش
 ��
P	ر درآ�� ��ر� !��f" $@ �6�ن آ��ه ا �67$ ?U�0ا
���ھ? $� دو �Yز�� $	ده ا�! �@ ��ھ��@ �0اU? د��;:د 

�� !Y�ر را دری��رای ��(� 	ب �	�� ��	��U

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

در ��	ن آ.� �Aول ای%
� ���ھ�ه ��
 @(�.	راک ھ� �Yد در .��	ار ��ر��ی $�ای ھ� و��ه �5�

!��Oان در ھ� و��ه . ��ه ا "��� ��$� ای" ا��س ��ر
	��ن $�ای bLی@ ۵٠٧ �� @
اش ھ:ی

6O@ �6;�و $@ ھ;� @
��د ��ن $�$�ی �;�� ا�! و $� ھ:ی
ای" ھ:ی
@ در ا���ن. �
� ��ن (	اش $�ا$�ی ��

��I6�ن و $%	�I1�ن $@ C6$ از  ?X�
�	A@ در ��ه !;6U ��ھ�ی ا.�6 $@ ط	ر �M	�� اY:ایC  �@ ا

	ا��6�I ���	ر $���6 �@ ��ر��ان در ای"  ��د �� �68ا �;�
�ی دار�� و $@ A�ی  ھ� .	راک ��p	ب ا���ن

�ی ��6P ا�%! �� ��اغ bpاھ�ی ��ان
  

��اD+0ی /�A B�$4ول ای�
���: آ��ر ای�ان در �Aول �;�ره 

���F@ یB .��	ار در  `)�.�� @

�ط�O� Eی، ��	�T ھ:ی�
٩٢��ل  @
را $@ =A B62:ی6�ت ھ:ی

!�" ���: ر�;� اراo@ آ��ر در �:ار�� ای. اراo@ ��ده ا
 �Uرم در  ١١/٨٧دی�7 از ر	در&�ی 

!� .داده ا
در&�ی و رU;� �@ �^�$? ھ:ی
@  ١١/٨٧$� (5�ظ ��دن 	رم 
ھ�ی �w%�f در �Aول ی�د ��ه �	��@  .	راک در ا���ن

�� !�	ان ھ:ی
@ .	راک یB .��	ار در ��ل  ��ه ا
�)@ ��د�5� . !I6Y��١١/٨٧

   ا���ن را $@ ھ:ی
@ .	راک در
ھ:ی
@ .	راک یB .��	ار در ��ل 

ر�U را $� >�اد ��	�T ا�Yاد .��	ار در ھ� ا���ن �@ در 
^�6I  �A۴٩ول �;�ره  !����: آ��ر ای�ان �6U ��ه ا

�6
_�ب �
�6 ھ:ی
@ .	راک یB  ۴و ��J در ��د  �
�� !�.��	اده O1�ر �=�ه $@ د

  
��لھ;�
6" $�ای  Bان در ی���)@ �? دری���Y ��ر�5�

 !�E0 $6;@«در&� ��O  F٧زم ا
 ،�6
� �I� د روزا�@ او:;��د

روز ��ل _�ب �
�6 و ��x%(� J یB �6%6	ن و 
	��ن �M;	ع »"2I� E0 «


	ات .��!«ھ:ار 	��ن � E0
��ر�� را $@ ر�U $@ د�! آ��ه Y�6$:ایE0 « �6 ��6ی«	��ن 

� $�	ا�M� �6;O=$ �6;	ع ;��� در
�0اU? $�67 ای�ا�� در ط	ل ��ل 

  
 @��
�f$ E(ری ط�A ل���0اU? �:د روزا�@ یB ��ر�� $�ای 

 ���;�Aه ا�Yر و ر��ون، �<وزارت 
>66" ��ه $	د . �I� �$از  ٧ ����O ��ر @;6$ E0 �&در

ھ:ار و  �١٨٨:د روزا�@ $@ ��د 
��ل 1^�ر درآ�� دا��@ Bل ی	ان در ط��داری� $�ا��6 ��ر


�$�ای" ��د $��! آ��ه را در $
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زه $� �=��� ا��U�دی اظO�ر د�6$ ���د ھ;�ھ
�7 �)�ر   
!�  . �>%	م �I6! ای" ارزھ� $@ �M� ر�Y@ ا

ھ� ھ� وA	د دار�� �@ ارز $@ ��خ   از �	ی دی�7 $�.� ���!
ا�� � ��Fھ�ی   	��ن دری�Y! ��ده ١٢٢۶


� ا�� ھ
 ���7� @��F را وارد ��ده
ا�� آ�O� را  �
ھ� �	د &� در&�ی ی�   ای" ���!. ا��  زاد �Yو.�@

در �
�ر ای" دو w%f . ا�� ��0 $���6 از &� در &�ی $�ده
!�   .�;�ه، w%f $:رگ �	�� ھ� دی�ه ��ه ا

ا�� � ��Fھ�ی   ا�� �@ ارز ��NA دری�Y! ��ده
 ����
� ا�� $@ A�ی ��Fی ا
�� را وارد ��	ر ���ا

 )3.(ا�� �X� J- .	درو وارد ��	ر ��ده

���د �)�رزه $� �=��� ا��U�دی در  	D�4 !=�: ��داد ��ه 
�=�  ۶٠٠ا�
	ن یO1 B�رم �^�ی
�7 �? ��	ر در ا.�6�ر �0ود 

 .ھ:ار �6%6�رد 	��ن ا�!١٠٠ا�! �@ ای" ر�U �0ود 

!=��? �^�ی
�7 ��	ر در 0�ل : �:ت هللا ی	�=6�ن �- 
ھ:ار ١٠٠ار �6%6�رد 	��ن ا�! �@ �0ود ھ:

6OI-ت $@ �
�وی" �w%�f در  g)�U ن آن در��	�6%6�رد 
!� .�=� �Uار داده ��ه ا

 "�Y��وی $@ یB �	رد $@ �
	ان ���ا�U از در ا.�6�ر 
B��$ -ن از�6-ت OI: ھ�ی دو(�� ا��ره ��د و اY:ود 

6OI-ت ھ�! ھ:ار �6%6�رد 	���� از  !��� Bی ی	�
.	دروی� �@ �6pدو(�� ا�! و $@ &	رت �O��� اداره 
�	د، ��ی�ان ���? و ھ�6ت ��ی�ه آن ا�Yاد &�g0 �=	ذ و 

� و 8	ل را درآن �Iر ھ	��&� 	ھ�ی .�

�� �6I^�bا��
� و �	د 0�&%@ را $6" .	د��ن  B��$  �

�
   .دھ
� و _�ر آن را $@ I0�ب ���! �Uار ��

!=� ��-�.��� : �;�ی
�ه ��دم آ�? در �J%M �	رای ا
$	دن و دزد �)	دن ھ
� �I6! $%2@ ا�� �Yدی ��ی� $��� و 

!� ..6���2�ر �)���، ھ
� ا

���د �)�رزه $� �=��� ا��U�دی ��	ر اY:ود 	D� : ت�I%A در
��>�د ���د، $�ھ2�ران �-ن را $@ ���د د�	ت و راھ2�رھ�ی 

����ی@ھ�ی آ��ن  � ��ھ�ی  $@ $��B را $�ر
 .�%� دو$�ره $@ �1.@ �^�ی
�7 ��	ر $���! داده �	د

 @oا�^-ب و ارا �P<� �(6�ن �- $@ دی�ار ا.�6 $� رھ=�ی	
�:ارش اA;�(� از �;%�2د ���د �)�رزه $� �=��� ا��U�دی 

!=��^�م �>�P رھ)�ی _;" �	ش : ��	ر ا��ره ��د و 
ھ�ی �Yاوان در �A  ��I6	د را�!دادن $@ �o�I? ا��U�دی و و

 @�	�$���2 ��	ر ��Y	د��، �1ا $�ی� �;� ھ;�6@ ای" 
 ؟.!�	ی
� �o�I? را �*�ح �
�6 و �1ا دو���ن �;� 61:ی �;�

 
- 18 - 

   
  ۶٧دور اول، 
	�ره 

�� Bw�  ا��ي�Gورت اx.�د /

  )$Cf دوم

  

 �����رد د3ری 
 ��Yظ� 8�(6:دار ©@ §¨¦ از $@ ا&*-ح ��§�ان دو(�¦ و ا��

ھ�ي ا.�6 $	ده ا�! ، در  ھ� در ��ل
!<
& @��
�>@   و�	ی .	د $� ��ھ	و 

، $�5ان ارزی ١٣٩٠ و اوای? ��ل
در ��	ر �2? ��Y! و ای" $�5ان ^�ی)� � آp�ز $@ ��ر دو(! 

در ای" دوره 6U;! ارز �	��ن زی�دی دا�! و ا=��U ا�Y�ده 
w%fھ�ی �	A	د   �	د �=! از $6I�ری از 

ا�� �@ �>%	م �I6!  ھ�ی� رخ داده

�$N ارزی ��	ر در ا�V آ�O� 1@ ��ه ا�!؟ 

�6%6�رد  ٢٢ھ� $��B ���:ی   در ای" ��ل
!�د��� OA���67ی در . ای در $�زار دا��@ ا

�������ه $@ ای" �	_	ع ا��ره ��د�� و �� ھ� در 0�ل 
�	ی
� �@ ای" ارز 	زیN ��ه ا�! و 
 Nزی	 @6���ن در .�رج از ��	ر، در ا��رات، در ��اق و 

�

  . ا�� � $@ U	ل .	د��ن در $�زار �Oان >�دل ایM�د �

 NA�� آن ا��ره �� $@ ��خ @$ @� �ارزھ�ی �-�� در ��
 �� ��ھ�ی� �Uار �� @�Y�J8 @ از $�ر


�؛�Iری ھ	& �Oاز آ� �.�$ !�ی>
�  ��f` ��ه ا

ا��  ی>
� ارز $@ ��خ ��NA آن ھ� $@ �)%x �-ن دری�Y! ��ده

� ا�� �@
�� ی� ��Fھ�ی ��)T وارد ���� ��Fھ�ی ا  �O


ھ�ی   ای� ای" ���! ای" ��ر ا�M�م ���ه �� @2%$	A@ ��ه

�ه ا&- وA	د .�ر�A و 0^6^� ��ار��
�. 

د�6$ ���د ھ;�ھ
�7 �)�ر
�� �
� :!��>%	م �I6! ای" ارزھ� $@ �M� ر�Y@ ا

از �	ی دی�7 $�.� ���!
NA��١٢٢۶ ی>
� دFر 

�� وارد��
� ا�� ھ
 ���7� @��F را وارد ��ده  ا
�
زاد �Yو.�@$@ ��خ $�زار آ

��0 $���6 از &� در &�ی $�ده
!��;�ه، w%f $:رگ �	�� ھ� دی�ه ��ه ا

ا�� �@ ارز ��NA دری�Y! ��ده  ھ�ی� $	ده  ���!
 ����
� ا�� $@ A�ی ��Fی ا
�� را وارد ��	ر ���ا

�X� J- .	درو وارد ��	ر ��ده��Fھ�ی (	

���د �)�رزه $� �=��� ا��U�دی در  	D�
ا�
	ن یO1 B�رم �^�ی
�7 �? ��	ر در ا.�6�ر �0ود 

ا�! �@ ای" ر�U �0ود 

!=��:ت هللا ی	�=6�ن �- 
ھ: 0۴٠٠�_� �0ود 

6OI-ت $@ �
�وی" �w%�f در  g)�U ن آن در��	�6%6�رد 
�=� �Uار داده ��ه ا�! ۶٠٠ا.�6�ر 

 "�Y��وی $@ یB �	رد $@ �
	ان ���ا�U از در ا.�6�ر 
B��$ -ن از�6-ت OI

6OI-ت ھ�! ھ:ار �6%6�رد 	���� از
.	دروی� �@ �6pدو(�� ا�! و $@ &	رت �O��� اداره 

�	د، ��ی�ان ���? و ھ�6ت ��ی�ه آن ا�Yاد &�g0 �=	ذ و  ��
�O�م B��$ ل را درآن  دار در	و 8 �
�Iر ھ	��&� 	ھ�ی .�

�� �6I^�bا��
� و �	د 0�&%@ را $6" .	د��ن  B��$
و _�ر آن را $@ I0�ب ���! �Uار ��

!=� ��-��;�ی
�ه ��دم آ�? در �J%M �	رای ا
$	دن و دزد �)	دن ھ
� �I6! $%2@ ا�� �Yدی ��ی� $��� و 

!�.6���2�ر �)���، ھ
� ا

���د �)�رزه $� �=��� ا��U�دی ��	ر اY:ود 	D�
��>�د ���د، $�ھ2�ران �-ن را $@ ���د د�	ت و راھ2�رھ�ی 

ھ�ی آ��ن  �8دا.! $�ھ�
�%� دو$�ره $@ �1.@ �^�ی
�7 ��	ر $���! داده �	د

 @oا�^-ب و ارا �P<� �(6�ن �- $@ دی�ار ا.�6 $� رھ=�ی	
�:ارش اA;�(� از �;%�2د ���د �)�رزه $� �=��� ا��U�دی 

!=���	ر ا��ره ��د و 
دادن $@ �o�I? ا��U�دی و و

 @�	�$���2 ��	ر ��Y	د��، �1ا $�ی� �;� ھ;�6@ ای" 
�o�I? را �*�ح �
�6 و �1ا دو���ن �;� 61:ی �;�

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

  ی�دا#� �

�� Bw��Gورت اx.�د /

$Cf دوم(

�� ���	ن ��اY>�ن 0^	ق ��ر

  
 z�s/22  رد د3ری�����

.  ��Yظ� 8�(6:دار ©@ §¨¦ از $@ ا&*-ح ��§�ان دو(�¦ و ا��

�ه $� .¦ از IY�د
ھ� در ��ل ©

!=�
>! $��f از & @��
و�	ی .	د $� ��ھ
و اوای? ��ل ١٣٨٩اوا.� ��ل : �	ی� ��

در ��	ر �2? ��Y! و ای" $�5ان ^�ی)� � آp�ز $@ ��ر دو(! 
  . $>�ي ادا�@ �68ا ��د

در ای" دوره 6U;! ارز �	��ن زی�دی دا�! و ا=��U ا�Y�ده 
�� @� !��	د �=! از $6I�ری از w%f  ا

ھ�ی� رخ داده  � ا�!؛ ی>
� ا=�ق  $:رگ

�$N ارزی ��	ر در ا�V آ�O� 1@ ��ه ا�!؟�

�� �6_	در ای" ��ل: دھ� وی 
ای در $�زار دا��@ ا�!  دFر ارز ��ا.%@

�������ه $@ ای" �	_	ع ا��ره ��د�� و �� ھ� در 0�ل 
�6�Iآن ھ ���	ی
� �@ ای" ارز 	زیN ��ه ا�! و   ��. $�ر

Yا�& Nزی	 @6���ن در .�رج از ��	ر، در ا��رات، در ��اق و 

� ��ده
ا�� � $@ U	ل .	د��ن در $�زار �Oان >�دل ایM�د �

 NA�� آن ا��ره �� $@ ��خ @$ @� �ارزھ�ی �-�� در ��

�ه
ھ�ی� �Uار �� @�Y�J8 @ از $�ر�� ��   در ا.�6�ر وارد�


�؛�Iری ھ	& �Oاز آ� �.�$ !���f` ��ه ا
  . وA	د .�ر�A ��ار��

ی>
� ارز $@ ��خ ��NA آن ھ� $@ �)%x �-ن دری�Y! ��ده

� ا�� �@
�� ی� ��Fھ�ی ��)T وارد ���� ��Fھ�ی ا

ای" ��ر ا�M�م ���ه �� @2%$	A@ ��ه

�ه ا&- وA	د .�ر�A و 0^6^� ��ار�� وارد
�



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 67 

   !�(�6�5? ا ھ:ار Y�رغ 6�۶٠٠%6	ن و   �� یB در 0�ل 0�_� د
�6%6	ن زن �@ زی�  ھ;�
6" یA .B	ی�ی ��ر در ��	ر وA	د دارد

�
�Iر ھ��ی�ی 	A دار�� ھ� "���ل ..  

ھ�ي &
>�¦ وز§� &
�§N  در را$*@ $� >*6%¦ و��0
�ك ©�ر��ه
ھ:ار وا�0 &
>�¦ ©	1¬ و  14ھ�ي ا.�6 

ا��  ھ�ي &
>�¦ و ��§� �^�ط >*6? ��ه

ا�� دو(! Y>%¦ �6: $@ ر�p راه ا��ا.�" $	 ق و©��� در �	رد 
!��6�ھ�ي �	§IY @$ E�د و  �)�رزه $� IY�د ، ھ;�ن 


� و در  اي .�ص را د�)�ل �¦ .	اري و ا��6�زات $�اي ��ه©
¦� ¦%(U @
0�ل �	ال ا§" . �1.��� را ھ;�
�ن $� ھ;�ن 8��

��6ي N;ا§" �0ص و ط �$ @© !�اي �b8��  ��I6§� ا
��ا��ي  p�ر�7ا�@ ا�� ©�ر��ان و ز0;! ?¨�©��ن داراي 

 �§�$ ¦I© @1 J8 �
و §¨��1@ $�اي ا0^�ق 0^	ق .	د �)��
  .$@ ا§" $%)�	o¦ و p�رت ا�	ال آ��ن 8�§�ن دھ�

  ...ادا�@ دارد

 

  �C��Dن و �_|B -��4ری

6?، �
�$N و �>�دن �	A	د درI���8 �p@ $@ ر�	ھ7�6 @^*
�
!����Y@ ���ه ا �P� ن در��� .ای $�ای ا

 !��6:دھ;6" ا���ن ��	ر ا !6<;A �P� ن از���ا���ن (�
  . و �0ود یB �6%6	ن و ھ���� ھ:ار �=� A;>6! دارد

���ن از ��P دارا $	دن �
�$N آب �	�6" ا���ن ای�ان �)
	ر ھ�ی �� �ی" ا���ن ای" ا���ن ھ;�
6" از ��5وم

 y6<(ا�!؛ ����=��@ در دوران U)? و $>� از ا�^-ب �	رد 
�>@ �^�ط ���:ی ای�ان، �O;� در 	 �pه و $@ ر�� NUوا

� $@ د�)�ل ��م  ای دو(! !�ھ� ��ا��@ ا
ی��7�Y $� ��2-ت ا��U�دی و ا6I$ ���;�A�ری 
�:ارش C68 رو �Uار ا�! $@ $�ر�� و_>6! 

 .26�ری و �%? آن $��دازد

1600 ?6*< :وا�0 	(�6ی >*6? و �6;@ 

 

 
- 19 - 

   
  ۶٧دور اول، 
	�ره 

ا�� در �^�$? ا§" p�رت ا�	ال و�V ¦o�M$�Aوت در د�! ��ه 
اي .�ص و از آن ط�§E .�رج ��ن ا�	ال ��دم از ��دو�@ 

��.�;�ن ?6(�	ھ� و و��o?  ھ� و ا

O� ھ�ر  =�§5�ت �g6M و g§�p و $�§: و $��ش @© ¦o�ھ

 !§�X©ا ¦�دادن ا�	ال ��د�¦ ا�!، Y^� و Y-©! ز��
!� :�6P;¦ را در $� ���Y@ ا�! و در آ��رھ� 1
6" ا��ه ا

در&� ر��6ه و  ��٢۴خ $26�ری A	ا��ن $@ ��ز ھ��ار دھ
�ه 
ا(�6�5? دا��7�ھ� ا�2�ن ورود 

�=�@ وزی� ��ر $:ودی  E(۵/۴ط 
 ،�� �
�6%6	ن دا��7�ھ� دی�7 �6: راھ� $�زار ��ر .	اھ

�$�ای" ا�� ��	ان $�ای ا��L�ل آ�O� ا�Uا��ت �	�Vی را ا�M�م $

ا(�6�5?  �6%6	�� $26�ران Y�رغ
!� .ع .	اھ� 68	

�:ارش ��O، ط)E ا�-م ���: آ��ر ای�ان ��خ $26�ری  @$

 �
�در&� $	ده و(� ��خ $26�ری A	ا��ن ��وه 
٢۴ !�. در&� ا�-م ��ه ا

 �
�٢٩�  ١۵ھ;�6" ��خ $26�ری A	ا��ن ��وه    

��ن ����
�	ی
� در ز����  �ر�
$�ا$� ��خ $26�ری �;	�� ��	ر 

، و_>6! )$�ا$� ر��6ه ا�! ٢در$�ره ای�ان $@ C6$ از 
 g��
��� Tان در 0�(! $�5ا�� و ��ای	A ی�ن	Aر��26�ری $

J6oدی ر���Uد �6%�، ���ور ا	<I� ر �6:  در �6" 0�ل	O;A
�ا�� دا��I" ��ایT $26�ری ��رA	ی�ن A	ان ��	ر، ��خ 

٢٣  �٢۶ !�. در&� دا��I@ ا
 �Uخ $26�ری ز��ن �6: $@ ر�� !�از �	ی� وی �>�^� ا

دھ
�ه �;I� E�(@  در&� ر��6ه �@ ���ن
!�  $26�ری در $Cf ز��ن ��	ر ا

د���ن، ای-م و ھ� ���
� �� $� ای" 0�ل در $�.� ا���ن
�	ن از A;%@ اU%6;�، ��خ $26�ری ��	����ن $@ دFی? �)

!� ٨٠در 0�ل C6$ ،�_�0 از . در&� ا
ھ�ی ا.�-�Y ��ر��ان و ��ر��Y�ی�ن در 
ھ�ی �6f` و 0? ا.�-ف ��$	ط $@ $6;@ و �>	U�ت 

��ایT ر�	د  دھ� $�زار ��ر در ا�! و ای" �o�I? ���ن ��

ھ:ار �=�  ٢٠٠$� ط)E $� .¦ ا��رھ� در 0�ل 0�_� �0ود 
،�

� : Bا��ن ی	A در $�ره $26�ری

!6<U@ آ��رھ� $� وا�ی 	د دارد $@ �5	Aی و�A ھ�ی  ھ��ار

!�در 0�ل 0�_� د
A	ی�ی ��ر در ��	ر وA	د دارد

٣٠ �
�Iر ھ��ی�ی 	A دار�� ھ� "���ل 

در را$*@ $� >*6%¦ و��0
�ك ©�ر��ه
ھ�ي ا.�6  �=�@ ا�! در ��ل
ھ�ي &
>�¦ و ��§� �^�ط >*6? ��ه ��	�T در ��Oك

)6.( 

ا�� دو(! Y>%¦ �6: $@ ر�p راه ا��ا.�" $	 ق و©��� در �	رد 
!��6��)�رزه $� IY�د ، ھ;�ن 

.	اري و ا��6�زات $�اي ��ه را�!
¦� ¦%(U @
را ھ;�
�ن $� ھ;�ن 8��

��6ي N;ا§" �0ص و ط �$ @© !�ا
p�ر�7ا�@ ا�� ©�ر��ان و ز0;!

 �§�$ ¦I© @1 J8 �
و §¨��1@ $�اي ا0^�ق 0^	ق .	د �)��
$@ ا§" $%)�	o¦ و p�رت ا�	ال آ��ن 8�§�ن دھ�

  

  �Kارش �

�C��Dن و �_|B -��4ری


�ز �26	روانO�  

6?، �
�$N و �>�دن �	A	د درI���8 �pر @$
@<�	���Y@ ���ه ا�! ط�ح  �P� ن در���ای $�ای ا

 !��6:دھ;6" ا���ن ��	ر ا !6<;A �P� ن از���ا���ن (�
و �0ود یB �6%6	ن و ھ���� ھ:ار �=� A;>6! دارد

���ن از ��P دارا $	دن �
�$N آب �	�6" ا���ن ای�ان �)
!�ای" ا���ن ھ;�
6" از ��5وم.ا

 y6<(ا�!؛ ����=��@ در دوران U)? و $>� از ا�^-ب �	رد 
�>@ �^�ط ���:ی ای�ان، �O;� در 	 �pه و $@ ر�� NUوا

�>@ ط�ح	ای دو(! ھ�ی 
@<�	ی��7�Y $� ��2-ت ا��U�دی و ا6I$ ���;�A�ری  

�:ارش C68 رو �Uار ا�! $@ $�ر�� و_>6! . �	اA@ �	د
26�ری و �%? آن $��دازد$

 �$ �����1600(����ن ا

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

ا�� در �^�$? ا§" p�رت ا�	ال و�V ¦o�M$�Aوت در د�! ��ه 
اي .�ص و از آن ط�§E .�رج ��ن ا�	ال ��دم از ��دو�@ 

��.�;�ن ا��U�دي و )�§? ان $@
=�§5�ت �g6M و g§�p و $�§: و $��ش

 !§�X©ا ¦�دادن ا�	ال ��د�¦ ا�!، Y^� و Y-©! ز��
!��6P;¦ را در $� ���Y@ ا�! و در آ��رھ� 1
6" ا��ه ا

��خ $26�ری A	ا��ن $@ ��ز ھ��ار دھ
�ه 
!�ا(�6�5? دا��7�ھ� ا�2�ن ورود  رغ�6%6	ن Y� ١/١��  د

�=�@ وزی� ��ر $:ودی . ی�$
� $@ $�زار ��ر را �;� E(ط
 ،�� �
�6%6	ن دا��7�ھ� دی�7 �6: راھ� $�زار ��ر .	اھ

�$�ای" ا�� ��	ان $�ای ا��L�ل آ�O� ا�Uا��ت �	�Vی را ا�M�م $

 ����	��6%6	�� $26�ران Y�رغ ۶/۵داد، 
	Uدا��7�ھ� $@ و!�ع .	اھ� 68	

�:ارش ��O، ط)E ا�-م ���: آ��ر ای�ان ��خ $26�ری  @$
   �٩٢;	�� ��	ر در ��ل 


�  ١٠/ ۴$�ا$� $� �در&� $	ده و(� ��خ $26�ری A	ا��ن ��وه 
١۵  �٢۴��ل $@ �6:ان  ٢۴

 �
�ھ;�6" ��خ $26�ری A	ا��ن ��وه 

٢١٫٢��ل �6:  !��. در&� ا
$�ا$� ��خ $26�ری �;	�� ��	ر  ٢�@ ��خ $26�ری A	ا��ن $@ 

 ��در$�ره ای�ان $@ C6$ از ($�
 g��
��� Tان در 0�(! $�5ا�� و ��ای	A ی�ن	Aر��26�ری $

 .�Uار دارد

J6oدی ر���Uد �6%�، ���ور ا	<I� در �6" 0�ل
�ا�� دا��I" ��ایT $26�ری ��رA	ی�ن A	ان ��	ر، ��خ $� 5$

 "6$ �;Uا��ن را ر	A ٢٣$26�ری
 �Uخ $26�ری ز��ن �6: $@ ر�� !�از �	ی� وی �>�^� ا

��	M�۴@ ���ن ٣��6ه �در&� ر
!�$26�ری در $Cf ز��ن ��	ر ا

$� ای" 0�ل در $�.� ا���ن
�	ن از A;%@ اU%6;�، ��خ $26�ری ��	����ن $@ دFی? �)

در&� ا�! �٢٠;	�� �F�$ :6ی 
ھ�ی ا.�-�Y ��ر��ان و ��ر��Y�ی�ن در  در&� �8و��ه

ھ�ی �6f` و 0? ا.�-ف ��$	ط $@ $6;@ و �>	U�ت  ھ6�ت
ا�! و ای" �o�I? ���ن ��

�� ��  . $�د ���? $@ 

$� ط)E $� .¦ ا��رھ� در 0�ل 0�_� �0ود 
�� !Y�6;@ $26�ری دری$ ،�

�

!6<U@ آ��رھ� $� وا�ی 	د دارد $@ �5	Aی و�A ھ��ار
  .A��>@ �*�$^! ��ارد
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   �� ?6*< �	��؟ �1ا ��ر.��@ ھ� 


� و(� �Iدو(�� ھ @^*
ھ�ی $:رگ �
5! �
	ان .�	&� @��=���زی ��ه  ��زی .	د���� ���

ا�� ی�  �6وھ�ی دو(�� ا�
��6 وا�bار ��ه
�O�دھ�ی وا$�I@ $@ دو(! $� ا��=�ده از را�! دو(�� وا�bار 

و��U $@ ��م :�	ی�  ای �� �>�ون ��Y���ار (����ن ط� ���0)@

�یN ا���ن >*6? و ا�Yاد زی�دی از ��ر & �X�زی ا��

 !(X� ر �;%�2دی�Pان ا��	 Cf$ ی	�از 
و ا��X ای" ��ر.��@ ھ� ) 2. (.�	&� در ا���ن دا��@ $���6

  . ا�� $� ا��)�رات $���2 .�ی�اری ��ه

ھ�  ا��)�را� �@ F�$ !OA $�دن ����ی@ در ��دش ای" ��ر.��@
���Y@ ��ه �6: در O$ !OA)	د ��ر.��@ و وا�0 	(�6ی ���ف 

�U�$ @��.ر��ھ� $�ای �$ �O<����ه  ���ه ا�� ھ:ی
@ و 
ی�2 دی�7 از : �
� ��5ا$6�ن وزی� دو(! U)? ا���اف ��

�	ده ا���ن ا�! �@ در �Y ت�M��.ر��د 	Aن و�����2-ت ا
 NU&� ���� و در وا	ی" �2? �;2" .��دھ@ ھ=��د $@ $�

��زی $@ 0�ل .	د رھ� ����) .3( 

��O ی� �^�� $�ای ��ر��ان در ای" ��ر.��@ @�	� i6و ھ ھ �
!����Y@ ���ه ا �P� در ��<
A @$�A�ی� . وا�0ھ�ی &

��(62" $�ون 	A@ $@ ��ایT ��ری ��ر��ان در ��ای�A Tی� 
&	رت ���Y@ ا�! و ��ر��ان $@ �%! ��ا��" ھi6 ��6وی 
 @$ @M6�� داده و در "
�ه $@ ��ایT ��ر��Y�ی �Aی� 
�

�T ��ر��Y� ا.�اج واز ;�م 0^	ق و �:ای�	ی .	د ��5وم ��ور 

";Mس  ھ� و ا���ھ�ی &
=� �@ $� ا
	ا�� ی�2 از  .	ا�! و �6�ز ��ر��ان �62? ��ه $��� ��

ا()�@ �^C . ھ� $��� دFی? ا&%� ��2-ت ��ر��ان در ��ر.��@
 :6�� ��
=� .��@ ��ر�� را �@ در واNU ی�2 از �O�دھ�ی ��ر�

ھ� .��@ ��ر�� از  ط� ��ل. ه ��Y!ا�! را �6: �)�ی� ��دی�
ھ� $@ ا�2�ل  �62? ھ��	�@ ھ�I@ ��ر��ی در��ر.��@

!���6ی ��ده ا	%A ن	���	� . �6)	$6I�ری از ای" وا�0ھ�ی 
ا�� و  E0 ��0 $6;@ ��ر��ان را � ز��ن ا.�اج ��ر��ان ���دا.�@

در ��M6@ اg%p ��ر��ان U�در $@ دری�E0 !Y $6;@ $26�ری .	د 

!��6�آ�6: دو(! ���:ی �I)! $@  ھ�ی )>y6 ��م 	A@ و 
�ی"  ا���ن (����ن $��/ ��ه ای" ا���ن $@ ی�2 از ��5وم

6` �
�$N و ا��)�ر Fزم $�ای . ھ� )�ی? �	د�f��م 
@$ @^*
6?، �
�$N  ��ھC $26�ری و Y^�زدای� از �I���8 �pر

i6ھ @^*
�>@ و�>�دن �	A	د در �	ی $�ای ا �	�@ ط�ح 
!����Y@ ���ه ا �P� ن در��� .ا
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

  

آ$�د، �6;�ن  از ��ر.��M�ت 	(�6 .	راک دام، �8س .�م
آ$�د، ��ر.��@  آ$�د، ژ��ا	ر��زی .�م

�6;�ن Y�ر�6! دورود، زا��س .	درو $�و�Aد، ����ن 
23� ��Oھ�ی دی�7 ا���ن ، از  

	(�6ی ��L	ل $@ ��ر  @� �O
وا�0 	(�6ی د(=�ن �	رآ$�د 
وا�0  100ط)E اد��ی �;�ی
�ه �	ھ��! از 

 ?6*<وا�0 >*6? ی� �6;@ 
�T و $:رگ 	(�6ی 	�� ،B1	� 6�ری از وا�0ھ�یI$

����ی@ در ��دش دی6��7: $@ �%! ��ا��" �^�ی
�7 و 
!��6�ھ�ی T%p ا��U�دی $@ ورط@  وھ;�
6" $� ا�V ا�Aای 

 .ا�� ��$	دی ���6ه ���� و ��ر��ان آ�O� �6: $26�ر ��ه


�یN،�>�دن و���ورزی ا���ن ط� & ،����رJ6o ا�ق $�زر
�;)	د ����ی@ در��دش و $�ھ� 

�
�Iن ھ���وی  .�>	ق دو��2? �;�ه وا�0ھ�ی 	(�6ی ا
ھ�ی �Aی�ی �@ �Uار ا�! آp�ز $@ 
وا�0 	(�6ی >*6? و �6;@ >*6? در 

�
�Iر ھ��ل $@ 	L�� دی���U6! اYرج از ظ��. �Oدر&� آ�.  

ھ�ی ���b@ ��ھ� ا���اض ��ر��ان ��ر.��@ 

��ن �Q در �
*^@ $	د �

��6)	ای �@ ز���� ی�2 از 
ا�� از دو��ل C68 د1�ر ��2? ��ه و ��ر��ان �Uاردادی 

اش را در ط	ل دو��ل  .	د را ا.�اج و 0^	ق �>	U@ ��ر��ان

ھ� �@ ز����  ھ� و 	(�6ی ا()�@ �	ارد ��>�دی از ای" ��ر.��@
���ن و .��	اده �� �Oدش �1خ آ���زد  ھ� $� 

ای $�ای  >*6? ��ه و $@ ��6I$ ?2�ر $:رگ و �6�68ه
!���دی�ه ا�M
� @^*
 .��دم �

�� ?6*<�1ا ��ر.��@ ھ� 


� و(�  $���6 ��ر.��@�Iدو(�� ھ @^*
ھ�ی $:رگ �
5! �
	ان .�	&� @��=����

�6وھ�ی دو(�� ا�
��6 وا�bار ��هی>
� ی� $@ �(ا�� 
�O�دھ�ی وا$�I@ $@ دو(! $� ا��=�ده از را�! دو(�� وا�bار 

����(    

�>�ون ��Y���ار (����ن ط� ���0)@

�یN ا���ن >*6? و ا�Yاد زی�دی از ��ر  .�	&�& �X�زی ا��

	ان ا��P�ر �;%�2دی �X)!  ا��، �;� $26�ر ��ه
.�	&� در ا���ن دا��@ $���6

$� ا��)�رات $���2 .�ی�اری ��ه

ا��)�را� �@ F�$ !OA $�دن ����ی@ در ��دش ای" ��ر.��@
���Y@ ��ه �6: در O$ !OA)	د ��ر.��@ و وا�0 	(�6ی ���ف 

�U�$ @��.ر��ھ� $�ای �$ �O<���ه ا�� ھ:ی
@ و 
!���5ا$6�ن وزی� دو(U !)? ا���اف �� .ا

�	ده ا���ن ا�! �@ در �Y ت�M��.ر��د 	Aن و�����2-ت ا
 NU&� ���� و در وا	ی" �2? �;2" .��دھ@ ھ=��د $@ $�

��زی $@ 0�ل .	د رھ� ���� $� ای" .�	&�

��O ی� �^�� $�ای ��ر��ان در ای" ��ر.��@ @�	� i6ھ
!����Y@ ���ه ا �P� در ��<
وا�0ھ�ی &

��(62" $�ون 	A@ $@ ��ایT ��ری ��ر��ان در ��ای�A Tی� 
&	رت ���Y@ ا�! و ��ر��ان $@ �%! ��ا��" ھi6 ��6وی 


�ه $@ ��ایT ��ر��Y�ی �Aی� " داده و در ��M6@ $@  0;�ی! 
�
�T ��ر��Y� ا.�اج واز ;�م 0^	ق و �:ای�	��ور 

  . ا�� ��دی�ه

?2�ھ� و ا�M;" ��م وA	د 
.	ا�! و �6�ز ��ر��ان �62? ��ه $��� ��

دFی? ا&%� ��2-ت ��ر��ان در ��ر.��@
 :6�� ��
=� .��@ ��ر�� را �@ در واNU ی�2 از �O�دھ�ی ��ر�

ا�! را �6: �)�ی� ��دی�
�62? ھ��	�@ ھ�I@ ��ر��ی در��ر.��@

!���6ی ��ده ا	%A ن	���	�
E0 ��0 $6;@ ��ر��ان را � ز��ن ا.�اج ��ر��ان ���دا.�@

در ��M6@ اg%p ��ر��ان U�در $@ دری�E0 !Y $6;@ $26�ری .	د 
�
�I6�. 

!��6���م 	A@ و 
ا���ن (����ن $��/ ��ه ای" ا���ن $@ ی�2 از ��5وم

ھ� )�ی? �	د ا���ن
@$ @^*
��ھC $26�ری و Y^�زدای� از �

i6ھ @^*
و�>�دن �	A	د در �
!����Y@ ���ه ا �P� ن در���ا

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

از ��ر.��M�ت 	(�6 .	راک دام، �8س .�م
آ$�د، ژ��ا	ر��زی .�م آ$�د، 8	��ک .�م .�م

�6;�ن Y�ر�6! دورود، زا��س .	درو $�و�Aد، ����ن 
� ��Oھ�ی دی�7 ا���ن ، از ���Y@ . …���� $�و�Aد و 

	(�6ی ��L	ل $@ ��ر  @� �O
وا�0 	(�6ی د(=�ن �	رآ$�د 
�
�Iھ��! از . ھ	�ه �
ط)E اد��ی �;�ی


>�� �	ھ��! �6: &6?  85*<وا�0 >*6? ی� �6;@ 
�T و $:رگ 	(�6ی .ا��	�� ،B1	� 6�ری از وا�0ھ�یI$

����دی6��7: $@ �%! ��ا��" �^�ی
�7 و 
!��6�وھ;�
6" $� ا�V ا�Aای 

��$	دی ���6ه ���� و ��ر��ان آ�O� �6: $26�ر ��ه


�یN،�>�دن و���ورزی ا���ن ط� & ،����رJ6o ا�ق $�زر
!=� �
Iدش و $�ھ� : ���0)@ $� ای���;)	د ����ی@ در

�
�Iن ھ����>	ق دو��2? �;�ه وا�0ھ�ی 	(�6ی ا
ھ�ی �Aی�ی �@ �Uار ا�! آp�ز $@  در �
�ر �8وژه: ی�دآور��


�، �0ود 
وا�0 	(�6ی >*6? و �6;@ >*6? در  1600��ر �
   80ا���ن وA	د دارد �@ 

�
�Iر ھ��ل $@ 	L�� دی���U6! اYرج از ظ��. �Oدر&� آ�
 )1( 

ھ�ی ���b@ ��ھ� ا���اض ��ر��ان ��ر.��@  ط� ��ه
   .	دی�آ$�د $ 8�ر�6%	ن .�م

��ن �Q در �
*^@ $	د  ��ر.��@�

��6)	ای �@ ز���� ی�2 از 
ا�� از دو��ل C68 د1�ر ��2? ��ه و ��ر��ان �Uاردادی 

.	د را ا.�اج و 0^	ق �>	U@ ��ر��ان
!�  . �8دا.! ��2ده ا

ا()�@ �	ارد ��>�دی از ای" ��ر.��@
���ن و .��	اده�)y ا��U�دی ا

>*6? ��ه و $@ ��6I$ ?2�ر $:رگ و �6�68ه
!���دی�ه ا�M
� @^*
��دم �
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F ر���6 ��و ای" آ��ر $6���7 ��6وی )	$��� و  زم $�ای 

	ا�
�  در&� A;>6! ا���ن �� 80	ان اد�� ��د در �0ود 
 .ھ�ی �L�� �%L	ل �	��

 20.4ا���ن  1391ا�� �7�ه $@ آ��ر $26�ری اراo@ ��ه ��ل 
در&� و ز��I�ن  ��15.2خ $26�ری ا���ن 

در  20.3���ن ��خ $26�ری ا 93در&� و $O�ر 
�@ ا���ن را در &�ر �Aول $26�ری ��	ر �Uار 

ا()�@ $�ی� ا��ره ��د $� >�یw .�&� از $26�ری و ا��L�ل 
��ز��ن آ��ر ای" آ��ر 5%6? و 6O@ ��ه و I$ @1� آ��ر  T�	
�T دو(! $���	. $26�ری $���6 ازای" در&�ھ�ی اراo@ ��ه 

 50$26�ری $>�O� �Dھ�ی ا���ن را �HI	(6" ا���ن ��خ 

� ا�����ار (����ن ا�-م ��ده ��خ $26�ری 
�
���ن دو $�ا$� ��خ $26�ری ��	ر ا�! ی>
� ��خ $26�ری �)
در&� ا�! در ��M6@ ��خ $26�ری ا���ن C6$ از 

  . $��� در&� �� 45در&� و ��خ $26�ری ز��ن 

��خ $26�ری A;>6! « �$	ط $@ $26�ری،در �Aی��ی" .)� �
در&� �5��)@ ��ه  10.7��(@ و $���6 در �? ��	ر 

دھ�،  ھ� ���ن �� �^�یI@ ای" ��.` در $6" ا���ن
�ی" ��خ $26�ری را دا��@ و $>� از F�$ �&در


�ن $� ;�  . در&� �Uار ���Y@ ا�! 17.4آن، ا���ن 

دھ�  ھ�ی ��	ر ���ن �� ا���ن �^�یI@ ا��L�ل در 6$"
�ی" �I)! ا��L�ل را $@ .	د F�$ �&در

در&� 8�ی6" �ی"  25.6ا.���ص داده ا�! و ا���ن (����ن $� 
!��I)! ا��L�ل . �I)! ا��L�ل را $@ .	د ا.���ص داده ا

!� )9(» .در&� $	ده ا

و ��م 	A@ $@  ھ� ای" $26�ری ���� از >*6%� ��ر.��@
.�	ص در 0	زه ا��U�دی و $@  ای ا���ن $@

زای� $�ای  .�	ص ��م وA	د ھ� �	�@ ط�ح ی� �8وژه ا��L�ل
 .$��� ��6وی A	ان �زه وارد $�زارِ ��ر ��ه ��

��2-ت و �	ارض ���� از $26�ری در ا���ن �	ارد ��>�دی 
^�ی)� ھ;@ ا���ن "6$ @� �
�Iت، . ا�� کھ� ���� ھ�A�O�

0��6@ ��6
�، ا��6�د، ط-ق،.	د��� وا�IYد��، دزدی، 
?L� @$ و روی آوردن ���;�Aھ�ی ا  �
ھ�ی ��ذب ���

 .)10. (د��=�و�� �@ ھi6 آی
�ه �L%� را ر�U �;� ز��

 �M0 $� ودر	ن $@ .���ا()�@ ھ;@ �	ارد $�F را در ا���ن (�
��ان $26�ر ��ه و ��A�Oت ��ر: 	ان ���ھ�ه ��د

ی� A	ان A	ی�ی ��ر$@ ��Oھ�ی $:رگ و ا�M�م ��رھ�ی �f! و 
 �
��ی ��.�;��� ی� 1�ه ��Y) �
$�ون $6;@ و ) �^

!�6OI-ت �@ ��Y �%L%� ا) .11( 
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

ای �6: �*�ح ی� �	یg ��ه �
�$N ��(� و 
�;� gی	�ھ�ی� �@ $
� $@  ط�ح. �	د ا��)�ر $�ای آن 

ا�� ھ���ام $@ دFی%� $@  ھ� ا��Y�ح ��ه

��ل ���b@ ا�- ��<
م ھ�ی &
ھ�ی &
>��  �6%6�رد 	��ن ا��)�ر $�ای ��Oک

18  E^5� در&� از ای" ا��)�ر
 @2
در&� از 35�  �Y30زاد �5;�ی $� ا��ره ای

ھ�ی &
>�� را�� وY�6p>�ل  وا�0ھ�ی &
>�� در ��Oک
11  ��<
در&� از وا�0ھ�ی &

 .ھ�ی &
>�� �Uار دارد

ا��ازی وا�0ھ�ی &
>��  ھ�ی در راه
 !%� @$ ?6*<$>�D از وا�0ھ� 

B��$ ھ�، ���دره و درا.�6�ر  @�Y��ھ� �Uار 

!=�	�%� �;�ی
�ه ا(26	درز �6:  �^�;5� : 

در&�  �O� �D<50ھ� را �HI	(6" ا���ن ��خ $26�ری $

� ا�� آ��@ �I%� ا�! آ��ر $26�ری ا���ن 
�
C6$ از ای" �^�اری ا�! �@ دو(! ی� ا�����اری ا�-م 

ا()�@ ا�����ار (����ن �=�@ ��خ $26�ری (����ن دو $�ا$� ��خ 
در&�  10.5$26�ری ��	ر ا�! ی>
� ��خ $26�ری ��	ر

��خ . در&� 20ا���ن C6$ از 
ای" ارU�م ا()�@ $� ا��س . (در&�

!� ).آ��رھ�ی 20	��� f;6" زده ��ه ا

$�ا��س ���;�ری �2I" و �=	س اداره آ��ر در ��ل 
 367ھ:ار و  A753;>6! ا���ن (����ن یB �6%6	ن و 

" $	ده �@ ^�ی)� ��A g6;>��6 زن و ��د $ Bھ� �:دی @
?6�5 !6<;A �&ده و  در��در&�  61.3

 !6<;A ?� ن از�����O ا

ا�� $�ا��س ای" آ��ر �@ �" ا��L�ل را از ده ��ل $@ 
���Y@ و �" $�ز���7�I را  �P� در F�$64  �P� ل در��

	ا�
� در Y>�(6! ا��U�دی Y>�ل 
 �=� r
ھ:ار و ����و�	د و 8

��ل ��6وی ��ر  10-15ا()�@ از دی���ه �7�ر��ه �	د��ن 

� ا�� در ���;�ری اداره آ��ر ا�Yاد ��p? ا�Yاد ده �I6�

!���ل $@ $�F را ���? ��ه ا(.  

)7 (F ر��و ای" آ��ر $6���7 ��6وی 
	ان اد�� ��د در �0ود  ��

!6)�<Y در ��	ل �	L�� �%L� ھ�ی

ا�� �7�ه $@ آ��ر $26�ری اراo@ ��ه ��ل 
��خ $26�ری ا���ن  92در&� و $O�ر 
در&� و $O�ر  19.8ھ;6" ��ل 

 !��@ ا���ن را در &�ر �Aول $26�ری ��	ر �Uار ) 8(&� ا
  . دھ� ��

ا()�@ $�ی� ا��ره ��د $� >�یw .�&� از $26�ری و ا��L�ل 
��ز��ن آ��ر ای" آ��ر 5%6? و 6O@ ��ه و I$ @1� آ��ر  T�	
�T دو(! $���	$26�ری $���6 ازای" در&�ھ�ی اراo@ ��ه 

�HI	(6" ا���ن ��خ 

� ا�����ار (����ن ا�-م ��ده ��خ $26�ری  در&� ا�-م ��
�

���ن دو $�ا$� ��خ $26�ری ��	ر ا�! ی>
� ��خ $26�ری �)
در&� ا�! در ��M6@ ��خ $26�ری ا���ن C6$ از  10.5��	ر

در&� و ��خ $26�ری ز��ن  20

در �Aی��ی" .)� �) 8(
��(@ و $���6 در �? ��	ر  10

!��^�یI@ ای" ��.` در $6" ا���ن. ا
�ی" ��خ $26�ری را دا��@ و $>� از  20.3(����ن $� F�$ �&در


�ن $� ;�آن، ا���ن 

�^�یI@ ا��L�ل در 6$"
�ی" �I)! ا��L�ل را $@ .	د  40.4ارد6$? $� F�$ �&در

ا.���ص داده ا�! و ا���ن (����ن $� 
!��I)! ا��L�ل را $@ .	د ا.���ص داده ا

در&� $	ده ا�! 33.1در�? ��	ر 

ای" $26�ری ���� از >*6%� ��ر.��@
@����$ @<�	ای ا���ن $@ ھ�ی 

.�	ص ��م وA	د ھ� �	�@ ط�ح ی� �8وژه ا��L�ل
��6وی A	ان �زه وارد $�زارِ ��ر ��ه ��

��2-ت و �	ارض ���� از $26�ری در ا���ن �	ارد ��>�دی 
^�ی)� ھ;@ ا���ن "6$ @� �
�Iھ

0��6@ ��6
�، ا��6�د، ط-ق،.	د��� وا�IYد��، دزدی، 
ھ�ی ا�A;��� و روی آوردن $@ �L? �:اع

د��=�و�� �@ ھi6 آی
�ه �L%� را ر�U �;� ز��

 �M0 $� ودر	ن $@ .���ا()�@ ھ;@ �	ارد $�F را در ا���ن (�
�� �<6�	ان ���ھ�ه ��د و

ی� A	ان A	ی�ی ��ر$@ ��Oھ�ی $:رگ و ا�M�م ��رھ�ی �f! و 
!U�ط  �
��ی ��.�;��� ی� 1�ه ��Y

!�6OI-ت �@ ��Y �%L%� ا

 

  ٢٠١۵ ژا���� �٣٠	�� 

ای �6: �*�ح ی� �	یg ��ه �
�$N ��(� و  ا�� ط�ح و �8وژه  
�;� gی	�ا��)�ر $�ای آن 

�! دو(!�6�ھ� ا��Y�ح ��ه 
 .ا�� $�داری ����6ه $�Oه

��ل ���b@ ا�- ��ی����? ���! ��Oک ��<
ھ�ی &
�6%6�رد 	��ن ا��)�ر $�ای ��Oک 10: ��د

 T^Y @� ه�� gی	�18ا���ن 
!��Yزاد �5;�ی $� ا��ره ای
2@ . ��ه ا

وا�0ھ�ی &
>�� در ��Oک
!=� �
�I11در 0�ل 0�_� : ھ

ھ�ی &
>�� �Uار دارد ��Oکا���ن در 

B��$ C^� @$ ھ�ی در راه �5;�ی
!=�$>�D از وا�0ھ� >*6? $@ �%! : را�� ا��ره ��د و 

B��$ @$ ھ��$ B��$ ھ�، ���دره و درا.�6�ر
!�  )4.( ا

!=�	�%� �;�ی
�ه ا(26	درز �6:  �^�;5�

�HI	(6" ا���ن ��خ $26�ری $

� ا�� آ��@ �I%� ا�! آ��ر $26�ری ا���ن  ا�-م ��
�

C6$ از ای" �^�اری ا�! �@ دو(! ی� ا�����اری ا�-م 
�� �
� .  

ا()�@ ا�����ار (����ن �=�@ ��خ $26�ری (����ن دو $�ا$� ��خ 
$26�ری ��	ر ا�! ی>
� ��خ $26�ری ��	ر

ا���ن C6$ از  ا�! در ��M6@ ��خ $26�ری
در&� 45$26�ری ز��ن �C6$ :6 از 

!�آ��رھ�ی 20	��� f;6" زده ��ه ا

$�ا��س ���;�ری �2I" و �=	س اداره آ��ر در ��ل 
A;>6! ا���ن (����ن یB �6%6	ن و  1390

" $	ده �@ ^�ی)� ��A g6;>��6 زن و ��د $
!�6�5? 80.4. $	ده ا !6<;A �&در

�� "6���O� �
��$ . !6<;A ?� ن از�����O ا
  . $��� در&� �� 2.33��	ر

ا�� $�ا��س ای" آ��ر �@ �" ا��L�ل را از ده ��ل $@ ) 6(
���Y@ و �" $�ز���7�I را  �P� در F�$

	 $�67ی� ،>�اد ا�Yادی �@ ��
$380��
� یB �6%6	ن و  �=� r
ھ:ار و ����و�	د و 8

�� �
��$ .  

ا()�@ از دی���ه �7�ر��ه �	د��ن (

� ا�� در ���;�ری اداره آ��ر ا�Yاد ��p? ا�Yاد ده �I6�

!���ل $@ $�F را ���? ��ه ا



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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  ۶٧دور اول، 
	�ره 

�ی" �>D-ت  ��6
� �6: در 0�ل 0�_� ی�2 از $:رگ 

��ار�� $@  ��د�� �@ ھi6 ا�2��� $�ای ا��ار �>�ش .	د
?L� @$ ه $�ده و�
. �8داز�� ھ�ی ��ذب �� �O� @6��0ھ� 8

ا()�@ $� 	A@ $@ ای" �@ ا���ن (����ن از �*� ا��6�د $@ �	اد 
 :A ر�f� اد	د �)�رزه $� �����:ارش واد��ی  E(ر ط�f�10 

 .  

	ا�� ا��6�د و �Yوش �	اد ��fر را 

ا��6�د، ط-ق ،.	د��� و ا�IYد�� �6: از �	ارض $6I�ر 
ا�� �@ ھ;@ ا��6 و ر_�ی! ا�I�ن از ز���� را 
 @$ !(I� ه�

ا��از رو�" و ا��6 وار�
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6
� �6: در 0�ل 0�_� ی�2 از $:رگ 0��6@ ��
!�  . A��>@ ا

��د�� �@ ھi6 ا�2��� $�ای ا��ار �>�ش .	د
?L� @$ ه $�ده و�
�O� @6��0ھ� 8

ا()�@ $� 	A@ $@ ای" �@ ا���ن (����ن از �*� ا��6�د $@ �	اد 
 :A ر�f� اد	د �)�رزه $� �����:ارش واد��ی  E(ر ط�f�

!�. ا���ن در و_>6! .*� ا

)12 (@6��0 �� �
	ا�� ا��6�د و �Yوش �	اد ��fر را  ��6
 ." $:��دا�

ا��6�د، ط-ق ،.	د��� و ا�IYد�� �6: از �	ارض $6I�ر 
ا�� �@ ھ;@ ا��6 و ر_�ی! ا�I�ن از ز���� را  ��یN $26�ری


�ه �I)! $@  ��$	د ��ده و ��1
ا��از رو�" و ا��6 وار�
 .$�د آی
�ه را در او از 6$" ��
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