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ھ�ی ����� �� د��ت ���  ���ده، �ار ا�	 ����� ��ل
��ی ,&#!�ی، در ط�ل ا*(س، ���ی��ی �#�&� و $#�"!  ��ر

ھ� روز ,�3ھ�ا,2 در ا���اض �� ,�اوم ����ب و �.- 
$�9: 9.�ق ���ی��ی2 در ای�ان، در �.��6 ���5 

  .ا�;�م ��د
ی  ی �!�ھ2 �� در ز�!�� ھ!<ت �=�ی���2 ای�ان �� ��ر����

ھ� و �#!�رھ�ی ��ز��ن  �.- 9.�ق ���ی��ی2 و ���ا�?!�ن
��ل ����� دارد، از ��ام  �٣۵ر در ط2 

ی ��ز��ن  �Bاھ� در ا*(س ��"!���
  ا"=2EE ��ر د$�ع ���؟

ھ!<ت �=�ی���2 ای�ان در ای  ا*(س �G دارد ��Fی�؟ 
6�H, ن��ھ�ی �5دور دو"�2 را  �Bاھ�� ��Fی�� �� �=�ی��

ر��Kن �� *�ی �=�ی����ن وا#2 ��ر��ان ��ای ��J�ا�I �� ا
�Bاھ�� ��Fی�� �� ���ی��ھ�ی L!�دو"�2 را 

ا��؟  ا�� و $#�"!  آ��N را ز��ا�2 و اB�اج ��ده
��ن  �Bاھ�� ��Fی�� وزارت ��ر �� *�ی ��ر��ان، ��ای

2� 6!�H, 2J�P  =;دھ� و  ��راھ�ی ا�(�2 و ا�
  ���؟ 

ی راھQ!=�ی2 و  2��N ��ر�� ا*�زه�Bاھ�� ��Fی�� روز *
ای را �� R=;, �S دا����،  ,;=R �� ��ر��ان ��اد�� و ��ه

�Bاھ�� ��Fی�� T9 ا���Sب ��  ز��ا�2 و ,�Nی� ��د��؟ �2
دھ�� و �&�درت �� ا���Sب، �?��*U اB�اج و 

V!3� �J#* ���FG �� ی���F� اھ���B  زاده
آزاد ��ر��ان را �� �Bط� ا���اض �� ی 

 �����2 ��رای ��"2 ��ر و د��ت �� ,;=R در روز ��ر
ی  �Bاھ�� ,#�یW ���� �� 2�9 ا*�زه �� ز��ان ��د��؟ �2

اردی&HN	  ١٢دھ�� و در روز  �!X ر$�  �� ��ر��ان �=2
��ن �� �Bط� ر$�  ��  ھ�ی ��ر��ان $5E��ر را �� ���Bاده

  �زدا�	 ��د��؟
�Bاھ�� ��Fی�� �� �� ھ!] $#�ل ��ر��ی �� وا�?�� �� 

ی �J� ��ای ���	 در یX  رژیV �&���، 2�9 ا*�زه
�Bاھ�� ��Fی�� یX  دھ��؟ � 2��J�ا�I ���ی��ی2 را �=2
�� �=�  ا�	 ��ی: �� ژ��  $#�ل ��ر��ی را �� ظ  ای 

�E� ھ�ی ھ�ا�!= ��ن را �&�د، از روی �
اش را `&_ ��د�� و �ار ا�	 ,^�ی6  ����دا���� و ��ر����

  
ی ��$���ی2 و  �Bاھ�� ��Fی�� در ای�ان ھ5اران ا,;�دی�

�9ا6 دو ���Jرا�!�ن �5رگ ��ر$���ی2 �� ط�ر آزاد $#�"!	 
ا���ن  ٣١ی ,?N!(ت ھ�B�� Vردا�� و در 

آزاد�� ,� �� �Bرج �J� ����، در  ��Hر �#U ا����2 دار�� و
ا"=2EE ���	 ����، روز���� و  ھ�ی ��ر$���ی2 �! 

V!=S, دھ�ی�N� و IE;� و 	ی� دار��، در دو"�H�  ز��

�ری ا���� �� ی ���ه �

ILO" 
 &�دق ��ر 
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	�ره اولدور  ،٣٢  

���ده، �ار ا�	 ����� ��ل
����ی��ی �#�&� و $#�"!  ��ر

ھ� روز ,�3ھ�ا,2 در ا���اض �� ,�اوم ����ب و �.- 
$�9: 9.�ق ���ی��ی2 در ای�ان، در �.��6 ���5 

ا�;�م ��د» او .ال . آی«
ھ!<ت �=�ی���2 ای�ان �� ��ر����

�.- 9.�ق ���ی��ی2 و ���ا�?!�ن
 !� � 2EE="ر در ط2 ا�

�Bاھ� در ا*(س ��"!��� �2» �#!�رھ�«
ا"=2EE ��ر د$�ع ���؟ �! 

ھ!<ت �=�ی���2 ای�ان در ای  ا*(س �G دارد ��Fی�؟ 
2� 6�H, ن���Bاھ�� ��Fی�� �� �=�ی��

�� *�ی �=�ی����ن وا#2 ��ر��ان ��ای ��J�ا�I �� ا
�Bاھ�� ��Fی�� �� ���ی��ھ�ی L!�دو"�2 را  ا��؟ �2 آورده

ا�� و $#�"!  آ��N را ز��ا�2 و اB�اج ��ده �=��ع ��ده
�Bاھ�� ��Fی�� وزارت ��ر �� *�ی ��ر��ان، ��ای �2

2� 6!�H, 2J�P  =;راھ�ی ا�(�2 و ا���
���؟  �=�ی��ه ,#!!  �2

�Bاھ�� ��Fی�� روز * �2
,;=R �� ��ر��ان ��اد�� و ��ه

ز��ا�2 و ,�Nی� ��د��؟ �2
2=� ��دھ�� و �&�درت �� ا���Sب، �?��*U اB�اج و  ��ر

�Bاھ�� ��Fی�� �� V!3� �J#* ���FG ز��ان ا�	؟ �2
ی  �?�eل ا,^�دی�

���ن  �����2 ��رای ��"2 ��ر و د��ت �� ,;=R در روز ��ر
�� ز��ان ��د��؟ �2

X!� 2=� ان���!X ر$�  �� ��ر
��ر��ان $5E��ر را �� ���Bاده

X!� � X!د��؟��� 	زدا��
�Bاھ�� ��Fی�� �� �� ھ!] $#�ل ��ر��ی �� وا�?�� ��  �2

رژیV �&���، 2�9 ا*�زه
��J�ا�I ���ی��ی2 را �=2
$#�ل ��ر��ی را �� ظ  ای 

��ن را �&�د، از روی ��E ���� و آ��وی
��دا���� و ��ر������

  داد��ھ: ��ھ��؟
�Bاھ�� ��Fی�� در ای�ان ھ5اران ا,;�دی� �2

�9ا6 دو ���Jرا�!�ن �5رگ ��ر$���ی2 �� ط�ر آزاد $#�"!	 
ی ,?N!(ت ھ�B�� Vردا�� و در  ���� و از ھ=� �2

��Hر �#U ا����2 دار�� و
Iا��J��   !� 2ر$���ی��ھ�ی 

V!=S, دھ�ی�N� و IE;� و 	ی� دار��، در دو"�H�

�ری ا����  ��ر(��)��ی ���ه �

�)��ILO" درا��س �

 
�� ا��س �5ار�2 �� در ��ی	 ��ز��ن ,<�!  ا*�=��2 
���H� ��ه، ھ!<,2 از ط�ف ای�ان ��ای ���	 در 
ی ��J�ا�I و �;=R �=��2 ��ز��ن 

B�داد ��ل *�ری ���5ار  ٢٣ا"2 
  .��د ��د، �� زودی ��زم ژ�� �2

��دی�ه، �ار ا�	 ھ!<ت ای�ا�2  �!�� ط�ری �� در �5ارش 
ا"=2EE ��ر ��  در �Pو���!  ا*(س *2��N ��ز��ن �! 

ھ�ی ��Hرھ�،  ھ�ی �=�ی���2 ھ=� ��"� �� ���	 ھ!<ت
ھ�ی ��ر��ی، ��ر$���ی2 و  ُ���U از �=�ی����ن ��ز��ن

 2E� R`و از ��ا ��� 	�دد، ����
�ری ا���� ای�ان ": ا"= 2EE��Hر د$�ع ������

3) 21�ان 01� ا&�� ھ�.ت ��ی�ه و ری��� (,+� 
ی  وزرای ��ر �892 �1م 56��، �3 ا��س �3(��)

ی �2;�ا(:، 3) ری��� ر�5�3، وزی� �56ون، 
���1، در �3@�6ی? �<= ��ر>���2 A�ر و ر��ه ا��

�0�ر �B �CCD6 اھ�2 ی��� و ھ�ی
�ر د��ع ��اھ�2 ,� ����Fا

ا"=2EE  د$�ع از ��ا`2E� R و �! 
��B��� رھ�ی�!#� T&ط ��ه و   ��د ��

ا"=2EE ��ر، رژی�N=* Vری ا�(�2 ھ=�اره *5ء 
��Sب ��ز��ن  ھ�ی ���� ھ� و �.�و"�

ا"=2EE ��ر ��ده و �.- 9.�ق ���ی��ی2 ��ر��ان �� 
ھ�ی ای  ��ز��ن ��ده  ���� �9ی در ,�jد �� �#!�رھ� و �.�و"�

�� ای  �?�Ee �� ��ات ��*U ا���اض �?�e"!  ای  ��Nد 
ھ�ی ��ر��ی �#�&� ���	 ����ه در 

,�3ھ�ات ا���ا`2 در �.��6  ھ�ی ��"!��� و ا�;�م
ھ� و  ا"=2EE ��ر �E!� �.- ���ا�?!�ن

9.�ق ���ی��ی2 ��ر��ان و ����ب $#�kن ���ی��ی2 ای�ان 
��دی�ه ا�	؛ و ا�?�ل �!5 از آن  �!!K, 5!G [!ھ ��ی2 �*

 

��	� ٢٠١ �� ٣٠۴  

 
��ر(��)  

 

�� ا��س �5ار�2 �� در ��ی	 ��ز��ن ,<�!  ا*�=��2 
���H� ��ه، ھ!<,2 از ط�ف ای�ان ��ای ���	 در 

ی ��J�ا�I و �;=R �=��2 ��ز��ن  �Pو���!  ا*(�!�
 !�  mاز ,�ری ��ر ��2 EE="ا"2  ٩ا
��د، �� زودی ��زم ژ�� �2 �2

��دی�ه، �ار ا�	 ھ!<ت ای�ا�2  �!�� ط�ری �� در �5ارش 
در �Pو���!  ا*(س *2��N ��ز��ن �! 

ھ=� ��"� �� ���	 ھ!<ت
ُ���U از �=�ی����ن ��ز��ن

��دد، ���	 ��� و از ��ا`2E� R  ھ�، در ژ�� ���5ار �2 دو"	
ا"= 2EE��Hر د$�ع ��� �!  و

3) 21�ان 01� ا&�� ھ�.ت ��ی�ه و ری��� (,+� 
وزرای ��ر �892 �1م 56��، �3 ا��س �3(��)

ی �2;�ا(:، 3) ری��� ر�5�3، وزی� �56ون،  ا����)
���1، در �3@�6ی? �<= ��ر>���2 A�ر و ر��ه ا��

(A��� ����0�ر �� در 6B �CCD6 ھ�ی
�ر د��ع ��اھ�2  از ��اGH ��� و �3?,� ����Fا

�د�)."  
د$�ع از ��ا`2E� R و �! "در ای  �5ارش در �9"2 از 

��د �� ط&T �#!�رھ�ی ���&^P ��B	 � "2��Hر
ا"=2EE ��ر، رژی�N=* Vری ا�(�2 ھ=�اره *5ء  ��ز��ن �! 

ھ� و �.�و"� ���jن ���ا�?!�ن
ا"=2EE ��ر ��ده و �.- 9.�ق ���ی��ی2 ��ر��ان ��  �! 

�9ی در ,�jد �� �#!�رھ� و �.�و"�
�� ای  �?�Ee �� ��ات ��*U ا���اض �?�e"!  ای  ��Nد 

ھ�ی ��ر��ی �#�&� ���	 ����ه در   ا"=2EE و ا�p� ا,^�دی� �! 
Iا��J�� ھ�ی ��"!��� و ا�;�م

ا"=2EE ��ر �E!� �.- ���ا�?!�ن ���5 ��ز��ن �! 
9.�ق ���ی��ی2 ��ر��ان و ����ب $#�kن ���ی��ی2 ای�ان 

��دی�ه ا�	؛ و ا�?�ل �!5 از آن

  ھ��� ����� �
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��ار ���5)Aادث ��ر، ا��B 

  

��^P ھ��� �����ھ�ی  �^!_ ��ر ��ر��ان در ��ل 
��ی� در��ل  وزارت ��ر �2. ��ر ��د B�اش �9ادث �Bن

�rھ5ار �9د 	ه ا��� 	&r ر��ی ���2 از . 

��ه  ٩,� ��ز��ن �2��5 ����2 ای�ان در �5ار�2 از 
ا�(م ��ده ��د �!5ان ��گ ���2 از  ١٣٩٢

 6& در�P ا$5ای:�9١٣ادث ��ر در ای�ان �?&	 �� ��ل 
در�P ھV  ٢٣دا��� ا�	، ��6 ذ�� ا�	 در آ��ر �#�ی 

���  �� ا��س آ��ر ��ز��ن �2��5 ����2، روزا�� �!: از
در  .دھ�� ��ر�� در ای�ان ھ��Fم ��ر *�ن �Bد را از د�	 �2

 ،U!,�, �� ا��ن ر`�ی و $�رس�B ،ان�N, ھ�ی
�.�ط  .�!�H�ی  ,#�اد ��گ و �!� ��ر��ان r&	 ��ه ا�	

,�ی   از ���Eی، ���Bرد �� *?t� V	 و ��ق ��$�2F �=�ه
ادث �9ود �!=2 از ای  �9. دkی6 ��گ در �9ادث ��ر ھ?���

 .ا$��ده ا�	 ��زی ا,�Jق  ھV ھ��Fم ���B=�ن

ھ�ی  رVL �^�ودی	 در ��ز,�ب اB&�ر �9ادث ��ر در ر����
�=��2 و ا��!�2 ��دن آ��ر وا#2 آن، آ��ر و �5ار��,2 �� 

ای �V!3 دار��؛ �Bد  ی���� ��9ی	 از $�*#�
����2 ��رھ� ا��ره �=�ده 2��5�  !"�e?� �� �9ادث  ا��

�&,�� ،2�ی دوم ����!�ن �9ادث را  ��ر، �I از �9ادث را���
  .ا�� �� �Bد ا�S�Bص داده

2� �!v�, ر�����ن��ر �� ��  �H� ر در���9ادث  �� ����

  �&�د آ��زش �����U �� ��ر 
  ��م د����2 �� ا�5ار ����U و ای=  

�?�eل ,�ی  ���6 �&�د ��3رت �?�=� ��Nدھ�ی 
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

�j9ر $#�ل دار��، اkن ھV در ای  ا*(س �j9ر دار�� و ��     
ھ�ی ��ر$���ی2 ���	 ����ه در ا*(س �ار ا�	 

 ٨٧ھ�ی  T9 ا���Sب و ,K!!� ���ا�?!�ن
����، رای2�5 ����، ا�� �� داوود ر`�ی 
 Iا��J�� وا�9 ا*�زه ��اد�� ,� در 	�ی��ی2 ����� �j�

  ��� ���ی��ی $�ا�?�ی ���	 ���؟
��وداران،  �� ������Bاھ�� ��Fی�� ,��N در ��ه 

ھ�ی �2���N و  ��y?�ت ,5ی!��ت ���B=��2 و ���	
ی ,6�H, 6!�H داد��، ا�� ��ھ�خ ز���2 
از ا��jی ھ!<ت ��y?�ن ���ی��ی �.���ن را �� *�م 

��ل ز��ان �^��م  ١٠,(ش ��ای ,�H!6 ���ی�� �� 
ر`� �2��N را �� �Bط� ��jی	 
ی ���ی��ی ���	 وا�9 ز��ا�2 ��د�� و 

  دھ��؟ 

ھ�ی ��!�دی  9.�ق  ھ� ھ=� B(ف �#!�رھ� و ���ا�?!�ن
 ،�H� ف 9.�ق)B ،ا�!  ��*�د���ر، B(ف �?!�ری از 

��ان و B(ف ا�?��!	 ھ?��� .
 2�ھ� آن �#!�رھ�ی2 ھ?��� �� ھ!<ت �=�ی��
�Bاھ�� در ا*(س ��ز��ن 

  ا"=2EE ��ر از آ��N د$�ع ���� و آن را *2��N �=�ی��؟
�#!�رھ�ی . �ر ھ�"� $�ض ���!�

 �.$ 5* 2��Kار� ��ی?�2 �=� �G�, ، ���ف	�و $(
��ا"�2، ,&#!- و ��V و ����ب ��ای 
��ر��ان ای�ان ��ا���، ���FG �=�  ا�	 �� ��ر ��ز���2 
�!�ی� �� �9ا6 در ���?!U و ������ از ��ا��9.�2 ��ر�� و 

���؟  ��ر$���، ��د و زن، ��اھU و �|داھ� د$�ع �2
ای از  �#!�رھ�ی �=� �=�  ا�	 ���Bی�� ��ه

داران د�	 را��2 و �=�ی����ن ��ر$���ی2 
����� و » او.ال.ای«ی  ���	 ����ه در ا*(س ��"!���

�X �����  �=� را �� آ��N �!: از �!: �!��� ���5، ا�� �2
ھ�ی  ����� �� ا�5*�ر و ا���اض ��ر��ان ای�ان و ��ز��ن

  . ��ر��ی ���	 ����ه در ا*(س ��ا*� �Bاھ� ��
�!�ی �=� و*�د دارد،  ��د و �=	

�j9ر �=� در آ�;� �{ زی�ن 9.�ق و ���$R ��ر��ان 
�� ھ=!  د"!6 . ای�ا�2 و L!� ای�ا�2 ,=�م �Bاھ� ��

ھ�ی ��ر��ی �?�.6 �9`� در ا*(س، از 
 �S �Nو ��ەای از آ� ������B�� 2ر ھ!<ت ای�ا��j9

,�ا�!� �G!   �=� ز���2 �2. 
اد��ی �5ا$2 ��=�ی!� و 9�$2 ��ای ��J  دا��{ ���!� �{ 

ھ�ی ��!�دی  ��ر را در  ���{ �9ا6 �#!�رھ�ی ��*�د و �.�و"{
�{  رVL ای  دا��� �{ �=� �{

��ل  ٣٥ھ� را دادەای�،  ���{ ی ��ی�ش �.�و"{
و"e=�� 2  ���!� . ورزی� *�ای آ��B �Nدداری �2

ی��2 �{ 9.�ق  ی ��ا�R د�	
  .��ن را از �� راە ���Bاھ�� دا�	

  
 

� 
 ��دا�
 

��ار ���5)Aادث ��ر، ا��B
 

2vوز $�ا�N�  

  
��^P ھ��� ������^!_ ��ر ��ر��ان در ��ل 

B�اش �9ادث �Bن دل
ھ5ار �9د�9١٣�rود  ١٣٩٢

 
,� ��ز��ن �2��5 ����2 ای�ان در �5ار�2 از  �!: 

t�١٣٩٢?	 ��ل 
 6&�9ادث ��ر در ای�ان �?&	 �� ��ل 

دا��� ا�	، ��6 ذ�� ا�	 در آ��ر �#�ی 
 .���ح ��دی�

�� ا��س آ��ر ��ز��ن �2��5 ����2، روزا�� �!: از 
��ر�� در ای�ان ھ��Fم ��ر *�ن �Bد را از د�	 �2

ھ�ی ,N�ان، B�ا��ن ر`�ی و $�رس �� ,�,!U،  ا���ن
�!�H�ی  ,#�اد ��گ و �!� ��ر��ان r&	 ��ه ا�	

از ���Eی، ���Bرد �� *?t� V	 و ��ق ��$�2F �=�ه
دkی6 ��گ در �9ادث ��ر ھ?���

ھV ھ��Fم ���B=�ن
  

2E� ر در ر������ر �9ادث �&Bدر ��ز,�ب ا 	ودی�^� VLر
�=��2 و ا��!�2 ��دن آ��ر وا#2 آن، آ��ر و �5ار��,2 �� 

ی���� ��9ی	 از $�*#� ��ھ�ً ا���Hر �2
����2 ��رھ� ا��ره �=�ده 2��5�  !"�e?�

�&,�� ،2���ر، �I از �9ادث را���
�� �Bد ا�S�Bص داده

2� �!v�, ر�����ن��
  :د"!6

�&�د آ��زش �����U �� ��ر  -١
��م د����2 �� ا�5ار ����U و ای=   -٢
٣- VN� دھ�ی  و�N� �=�?� ی  ���6 �&�د ��3رت�,

2� ����.  
  

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

�j9ر $#�ل دار��، اkن ھV در ای  ا*(س �j9ر دار�� و ��   
ھ�ی ��ر$���ی2 ���	 ����ه در ا*(س �ار ا�	  ا,^�دی�

T9 ا���Sب و ,K!!� ���ا�?!�ن��ای �^�ود ��دن 
2=� Vا*�ای: ھ ��، ا�� �� داوود ر`�ی  ����رای2�5  ،����

 Iا��J�� وا�9 ا*�زه ��اد�� ,� در 	�ی��ی2 ����� �j�
��� ���ی��ی $�ا�?�ی ���	 ���؟

��وداران،  �2 �� ������Bاھ�� ��Fی�� ,��N در ��ه 
��y?�ت ,5ی!��ت ���B=��2 و ���	

ی ,6�H, 6!�H داد��، ا�� ��ھ�خ ز���2  �#=�ری، ا*�زه
از ا��jی ھ!<ت ��y?�ن ���ی��ی �.���ن را �� *�م 

,(ش ��ای ,�H!6 ���ی�� �� 
ر`� �2��N را �� �Bط� ��jی	  �Bاھ�� ��Fی�� ��د��؟ �2

ی ���ی��ی ���	 وا�9 ز��ا�2 ��د�� و  در ھ!<ت ��ی�ه
دھ��؟  ی �#�";� �� او را �=2 ا*�زه
  ؟...�Bاھ�� ��Fی�� �2
ھ� ھ=� B(ف �#!�رھ� و ���ا�?!�ن ای 

 ،�H� ف 9.�ق)B ،ا�!  ��*�د���ر، B(ف �?!�ری از 
��ان و B(ف ا�?��!	 ھ?���B(ف 9.�ق ا*�=��2 ��ر

ھ� آن �#!�رھ�ی2 ھ?��� �� ھ!<ت �=�ی���2  آی� ای 
�Bاھ�� در ا*(س ��ز��ن  ��ر$���ی�ن و ���9	 �2

ا"=2EE ��ر از آ��N د$�ع ���� و آن را *2��N �=�ی��؟ �! 
�ر ھ�"� $�ض ���!� د�!� را آن! �� آ�ی�ن

 �.$ 5* 2��Kار� ��ی?�2 �=� �G�,
��ا"�2، ,&#!- و ��V و ����ب ��ای  ط&.�,2، �2

��ر��ان ای�ان ��ا���، ���FG �=�  ا�	 �� ��ر ��ز���2 
�!�ی� �� �9ا6 در ���?!U و ������ از ��ا��9.�2 ��ر�� و 

��ر$���، ��د و زن، ��اھU و �|داھ� د$�ع �2
�#!�رھ�ی �=� �=�  ا�	 ���Bی�� ��ه

داران د�	 را��2 و �=�ی����ن ��ر$���ی2  ����ی� ن�(
���	 ����ه در ا*(س ��"!���

�=� را �� آ��N �!: از �!: �!��� ���5، ا�� �2
����� �� ا�5*�ر و ا���اض ��ر��ان ای�ان و ��ز��ن

��ر��ی ���	 ����ه در ا*(س ��ا*� �Bاھ� ��
 2�B��� ��6=� از �� 	د و �=��

 ً��e=�� ان���j9ر �=� در آ�;� �{ زی�ن 9.�ق و ���$R ��ر
ای�ا�2 و L!� ای�ا�2 ,=�م �Bاھ� ��

ھ�ی ��ر��ی �?�.6 �9`� در ا*(س، از  ی ا,^�دی{ ھ={
 �S �Nو ��ەای از آ� ������B�� 2ر ھ!<ت ای�ا��j9

 �=� }!E� را دار�� ,�3ھ�ات .
اد��ی �5ا$2 ��=�ی!� و 9�$2 ��ای ��J  دا��{ ���!� �{ 

�9ا6 �#!�رھ�ی ��*�د و �.�و"{
دا��� �{ �=� �{ ا�� ھ={ ��Q� 6=� .2ی�ی�

ی ��ی�ش �.�و"{ ��رھ� و��ە
*�ای آ��B �Nدداری �2ا�	 از ا

ی ��ا�R د�	 �{ ��ر��ان ��Bk�ە ھ={
��ن را از �� راە ���Bاھ�� دا�	 ���ی��ی2
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��ن  � ��ر�� را رھ� ���� و �� ��رھ�ی �Bرج از ,�ان   
ھ� �#6j  �� ط�ر �2E ای  ���Bادھ� در �#�ض ده

�!��� ا*�=��2 و روا�2 �ار �2.  
��� �&�دن  در ��Hر �� �� د"!6 ��م و*�د ��Nدھ�ی ���2 و ��ی

ھ�ی ��ی�$�� ��ه و 2�9 �ا�!  �Bدش و 
�G!  در �&�د  داران، ھV م � از ��ر$���ی�ن و ����ی�

ھ�ی �?�.6 ��ر��ی، ھ!] ار��ن دیF�ی �!F!� �� و 
�ا�!�2 در ای   ������ن دادن �� ای  ��t� 6�Hاھ� ��د و ا

  .را��� ,�SیU ��د $._ �� روی ���B �Lاھ� ����
 در �?!�ری از ��Hرھ�ی �!H�$��، دو"	 و ��ر$���ی�ن �� ای;�د

ا�����ت آ��ز�2 �?�=� و $�اھV آوردن ا��!	 �^!_ ��ر و 
 	N* 2�"دو �!L دھ�ی دو"�2 و�N� 2=v�3رت دا�  !�G
ا*�ای ,=�م �ا�!  و در د���س ��دن و��6v ��رد �!�ز و 

�E9�� ل �?�=� آن و در����  	ل ر��ی�e?� ان��ی �#�ی ��ر
� ا��!	 �^!_ ��ر �2J9 و �����.  

ھ�ی ��ر��ی  ��ان �!6�H, ،��  Nدر ��ای_ $#2E ��ر
�ا�!  9=�ی�2،  Uی�S, ر و��^!_ � 	ا��� در ��3رت ا��!�,

���� �J2 را ایvkوا :.� .  
 6!�H, 	N* د را�B 2 ,(ش��=, �� V!ا��B

�� 2J�P 6.�?� ھ�ی ���!�  .��ر 
 

 

ھ�ی �I از �.�ط ��ھ�ر,� �� r&	 ر�!���، 
ی اول ��6�H از  �.�"�ا��؛  ���ی در دو �.�"� ��6 د���

ھ�ی �t: دو"�2  ھ�ی ا,^�دی� ھ� و ���Jرا�!�ن
ھ�ی دو"�2 �� در ای  �.�"� ��د ھV آ����، از 

ھ�ی ��ر��ی  $�را�!�ن ��ا��ی ا,^�دی�
$�را�!�ن ��ا��ی "و ��وه ا�H#��2 از آن ی2�# 

. ���� �2" طUEاP(ح  -ھ�ی ��ر��ی ا��و�5ی
از $�را�!�ن او"2  ١٩٩٨$�را�!�ن دو�2 در اوت ��ل 

*�ا ) ھ�ی ��ر��ی ا��و�5ی $�را�!�ن ��ا��ی ا,^�دی�
ا,^�دی� ��ای ر$�ه، ا�;=  ��ادری ��ر��ان �?E=�ن 

ھ�ی ��ر��ی  ا��و�5ی، $�را�!�ن ��ا��ی ا,^�دی�
�!: از ھ�ی L!��=��!?	  د����ا,!X، و ,#�ادی از ا,^�دی�

، �� ��$T �� ��ز��زی �Bد ��ه ��د��، 
ھ�ی  $�را�!�ن ��ا��ی ا,^�دی�" �!5 از ز��ه ا��jی 
  .��د��

ھ�ی ��ر��ی، �� در اوا6v ��ل  ھ�ی ا,^�دی�
�� ,�ز�r �� 2&	 ر�!�ه ��د��، ��رد ,�دی� �?!�ر 

L در ز�!��ھ�ی ��ی  !�دو"�2 ��ھ�ی ��ر
��د  �p(ً ی�2 از ای  $#�kن اظ�Nر �2. ��د��، ��د

ھ� �!: از آن �� ا�ا�2 ��ای  �� �?!�ری از ای  $�را�!�ن
ا��  ای دا��� �����، در �Pد ��آ��ه ی ,�ده
	&r �� ً�=د را ر��B ������� .�E� 3� او ای  رو��� ��  ��

ی روی�ادھ� از آن رو ��د �� �.�را, 2�� �I از ا�����tت 
����، ��رو�   ھ� �9��H, �� 2� V!6 ا,^�دی�
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

� ��ر�� را رھ� ���� و �� ��رھ�ی �Bرج از ,�ان��� �2
�� ط�ر �2E ای  ���Bادھ� در �#�ض ده... ,  دھ�� و

ا*�=��2 و روا�2 �ار �2
در ��Hر �� �� د"!6 ��م و*�د ��Nدھ�ی ���2 و ��ی

ھ�ی ��ی�$�� ��ه و 2�9 �ا�!  �Bدش و  ھ!<ت �9�=� �� ُ��م
م � از ��ر$���ی�ن و ����ی�د$�ع ,=�

6�H,  و �� �!F!� ی�Fن دی��ھ�ی �?�.6 ��ر��ی، ھ!] ار
�ا�!�2 در ای   ������ن دادن �� ای  ��t� 6�Hاھ� ��د و ا

را��� ,�SیU ��د $._ �� روی ���B �Lاھ� ����
در �?!�ری از ��Hرھ�ی �!H�$��، دو"	 و ��ر$���ی�ن �� ای;�د

ا�����ت آ��ز�2 �?�=� و $�اھV آوردن ا��!	 �^!_ ��ر و 
Vھ  	N* 2�"دو �!L دھ�ی دو"�2 و�N� 2=v�3رت دا�  !�G

ا*�ای ,=�م �ا�!  و در د���س ��دن و��6v ��رد �!�ز و 
�E9�� ل �?�=� آن و در����

� ا��!	 �^!_ ��ر �2J9 و
در ��ای_ $#2E ��ر

�ا�!  9=�ی�2،  �2 Uی�S, ر و��^!_ � 	ا��� در ��3رت ا��!�,
���� �J2 را ایvkوا :.�

�Bا�!V �� ,=��2 ,(ش �Bد را *N	 �H,!6  ��ر��ان را $�ا�2
6�H, �� 2J�P 6.�?� ھ�ی

ھ�ی �?�eل و  در ��ل ����� ��Gی  �9د�r در �j9ر ار��ن
��زی ��ر��ه و  ��Gی  ��رد آ,:

�Gن  ا�� ھV) ��ر���B و $�و ری�B��  �t=�ن در د�	 ا�9اث
 �Fه را �� ��د��ن و دی�������2 را �.S� ا2EP و 2�9  �����

��ی�ش  در ای  �!�ن �?k�eن �=���ن از
�Bاھ!"�e?�  2	 ���� �B"2 ��د�� و 2�9 از یX �#�رت

 .  
��ن را  ط&T آ��ر ا���Hر ی�$��، روزا�� ��� ,� ھJ	 ��ر�� *�ن

�� �WE�t� 6E از *=�E . دھ�� در اr� �9ادث ��ر از د�	 �2
ھ�ی دارای �=�� از ده ��ر�� �� �=�ل ���ن ��ر 
 	ھ�ی �� 2��=�B�� ��H!� ��ر��ان ��

ھ�ی 2�� �2ES$  ��H! در آن ��KHل �� ��ر ھ?��� و ��ر��ه
2� 6!�H, ن��د��ان آن را ��دھ��، �?!�ری از ای  �9ادث  ��ر

,� از آ��ری  آی�� و آ��ر وا#2 �?!�ر �?��ده

�ا�!  در���2 و 9=�ی�2 از  ��
 U��ز������ن و از��را$��د��ن �?!�ر `#!W و ����را�	، ��ا

��ر و  ی آ��ن �?!�ر زی�ن �9ادث ��ر ��ای ��ر��ان و ���Bاده
دھ�؛ �� �Pر,2 ��  ا"H#�ع �ار �2
دھ��، ��د��ن �;&�ر  ی �Bد را از د�	 �2

ھ�ی �I از �.�ط ��ھ�ر,� �� r&	 ر�!���،  �t?�!  ��ه
در دو �.�"� ��6 د���

ھ� و ���Jرا�!�ن ا,^�دی�
ھ�ی دو"�2 �� در ای  �.�"� ��د ھV آ����، از  ,6�H. ا�	

 6��� �E=*"را�!�ن ��ا��ی ا,^�دی��$
و ��وه ا�H#��2 از آن ی#�2 " ا��و�5ی
ھ�ی ��ر��ی ا��و�5ی ا,^�دی�

$�را�!�ن دو�2 در اوت ��ل 
$�را�!�ن ��ا��ی ا,^�دی�(

ا,^�دی� ��ای ر$�ه، ا�;=  ��ادری ��ر��ان �?E=�ن . ��ه ��د
ا��و�5ی، $�را�!�ن ��ا��ی ا,^�دی�

د����ا,!X، و ,#�ادی از ا,^�دی�
، �� ��$T �� ��ز��زی �Bد ��ه ��د��، "�V3 ��ی "دوران 

�!5 از ز��ه ا��jی 
��د��" ��ر��ی ا��و�5ی

ھ�ی ا,^�دی� ا��&�ر $�را�!�ن
�� ,�ز�r �� 2&	 ر�!�ه ��د��، ��رد ,�دی� �?!�ر  ١٩٩٩

ھ�ی k�#$ Lن ��ز��ن
��د��، ��د $#�"!	 �2

�� �?!�ری از ای  $�را�!�ن
ی ,�ده ای;�د یX ��ی�

	&r �� ً�=د را ر��B
ی روی�ادھ� از آن رو ��د �� �.�را, 2�� �I از ا�����tت  ه��

٧   v6 ا,^�دی� ١٩٩٩ژو!�H, ��
  .��د��

  ھ�ی ��ر��ی ا(�و(Mی 

  

�&�" آ�3C� 8D3  

 
Vان ی.� آ�2 ھ����Gن ��`�ع  ��ای2 در �!�ن ��ر

. �.�م و ���5ی ��ر ��ز����ھ2 ��ر��ان در ا��و�5ی ا�	
، �� در "ھ�ی ی.� آ�2 ا,^�دی�

 در ا�دو�زی، �� �� �١٩٩٨س از �� از 
ظ�ھرات ��ل 
��د�د. ���"وط �وھ�ر
و و ا� م "�ظم �و�ن" ا�
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در ��ل ����� ��Gی  �9د�r در �j9ر ار��ن
��Gی  ��رد آ,:(�Pھ� ��ھ� روی داد 

��ر���B و $�و ری�B��  �t=�ن در د�	 ا�9اث
 �Fه را �� ��د��ن و دی�������2 را �.S� ا2EP و 2�9  �����

در ای  �!�ن �?k�eن �=���ن از. ا�5ار �?&	 داد��
�?!"�e	 ���� �B"2 ��د�� و 2�9 از یX �#�رت

. XHB و �B"2 �!5 دری� ��د��
ط&T آ��ر ا���Hر ی�$��، روزا�� ��� ,� ھJ	 ��ر�� *�ن

در اr� �9ادث ��ر از د�	 �2
ھ�ی دارای �=�� از ده ��ر�� �� �=�ل ���ن ��ر  و*�د ��ر��ه

ھ�ی �� 2��=�B�� ��H!� ��ر��ان ��	  ����، ��ر��ه �=2
$2ES در آن ��KHل �� ��ر ھ?��� و ��ر��ه

2� 6!�H, ن��د��ان آن را ����ر
آی�� و آ��ر وا#2 �?!�ر �?��ده در ای  آ��ر �=2

  .��د ا�	 �� ا�(م �2
�ا�!  در���2 و 9=�ی�2 از  ای در �!N  �� �� د"!6  ��

 U��ز������ن و از��را$��د��ن �?!�ر `#!W و ����را�	، ��ا
�9ادث ��ر ��ای ��ر��ان و ���Bاده

ا"H#�ع �ار �2 �����	 آ��ن را ,^	
ی �Bد را از د�	 �2 �?!�ری ���Bاده

 ���رب د���ان �
 

�@ت ا�O6دی)O6  یM)ھ�ی ��ر��ی ا(�و

��ط ��ھ�ر6Q� از :R-٣  

  �!�EH $�رد

آ�3یQ) "ی ��ر��ان  ا�O6دی)

��ای2 در �!�ن ��ر��ان ی.� آ�2 ھV ا,^�دی�
�.�م و ���5ی ��ر ��ز����ھ2 ��ر��ان در ا��و�5ی ا�	

ا,^�دی�",� ا��ره ��،  �� �!: ��Gن

س از �� از 
ظ�ھرات ��ل �
�"وط �وھ�ر
و و ا� م 



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

Iranian Labour Bulletin – No: 32 

 ی �ر ��د؛ ����&�,2 �� در دوره�?�.!V در ����&�ت �  
. �($�I� �EP از ��ھ�ر,�، ��HKش و ��5"5ل ��ه ��د��

ھ�، ای  ا�	 �� در  ,�ی  ����، �� ��اه �?!�ری �5ارش
�EBر  آن دوره از �!5ان ��ا��ی �!�وھ�ی �2��3 در �^6 

����� ��ه ��د، در �!  �9ل �� ھ��ز �?!�ری از ��ر��ان 
�ار دا����در �#�ض د��F!�ی و  I&9. 

����Q&� وزی� ��ر و	 ا��و�5ی، $N=2 ادریI، ,<ی!� 
��د �� ��ی ار,: ��ز ھV ��3=�ً �� �?!�ری ����Hت �!�ن 

ھ�ی2 از  �5ارش. ��د ��ر��ان و ��ر$���ی�ن �H!�ه �2
ی ��ر��ی ا��و�5ی �!5 در  ی �2E �&�رزه

ش ��ا��  �� ا��، �9�2 از آن �� ��ای ����
ی �!�وھ�ی �2��3 در ����Hت �P#�2 �� ��ات از 

  .  او��ش "&�س �N� 2St�ه ��$�� ��ه ��ده ا�	

ا�� �� از  ھ�ی2، ا���G �?!�ر �^�ود، �!5 در د�	
ھ�ی ,�زه  ا$5ای: آ��د�2 ��ر$���ی�ن ��ای ��ا��ه �� ا,^�دی�

� آ�2 ��9ی	 ی ��ر��ان ی. �� r&	 ر�!�ه و ی� 2�9 ��".�ه
دھ�� �� در ���ح �#!�2،  ھ� ��Hن �2

ھ�ی2 �� از ����2 ��دن ��ر  9=�ی	 ��رو��ا,!X از ���	
�� ای  و*�د، ای  ,^�ل . ����، ��ھ: ی�$�� ا�	

���Eب �� �E	 ��,�ا�2 دو"	 در 9=�ی	 از ��ر��ان در ��ا�� 
��ن،  ای ھ�ی ا,^�دی� $#�"!	ی آ��ن �� د�&�ل 

�� �&�رت دیF�، �^�ان ا��Sدی �� ��ر$���ی�ن ا���ن داده 
را " درد����زان"��ر�!�ی �;�د ��ر��ان، 

�tH� Vی در  ��ز ھ��,� ای  �� $#�kن ��ر
ای را r&	 ��ده ی� در �r 2&	 یX  �^6 ��ر، �� ا,^�دی�

��$��� ی *�ی� ��د��، ھ�ف �ار �2. 

ی  ,  از ��ر��ان ��ر���B ١٧یX �=��� از ای  و`R، ���ی	 
" ا��و�5ی -�=!?!�ن �2E 9.�ق �H�"�5د 

��ر��ی را �� ا�ام ��  �١٧�ا�� ای  ���ی	، ��ی�ی	 
  .ی �?�.6 ��ده ��د��، اB�اج ��ده ��د ,<�!I یX ا,^�دی�

��6 دیF�ی از ��ا�EB در روا�_ ��ری �I از �.�ط 
ر�� ,#�اد  �� �3� �2. ��ھ�ر,� �9د,� ھV ��ه ا�	
���� ھ?��� در �=�ی���2  زی�دی از آ���رھ�ی �Bر*2 �(

در ��ه ��رس . ی ��ر در ا��و�5ی �.: دا��� �����
�?�y� ن را ��  ی ,^.!.�,2، ,^.!.�ت ,#�ادی��

ھ� در  ھ�ی ��ی�ی�2 ا,^�دی� و ,.�ی	 ��Nرت
�G!  ��ی#� �� ��  ھV. ��=��5 ��د��

ھ�ی  ھ�ی آزاد ��ر��ی، $�را�!�ن ���Jرا�!�ن ا,^�دی�
Xم در ی�L2 ,� را �� اد� Tی�H, �Fدی ���". 
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

V2  ھ� را ھH��� ان��� ��  !�G
��ای ,^�ک �Ht!�ن و *�ب 9=�ی	 ��ر��ان �� ��ی 

,�ان  ھ� �!5 �2 ا59اب �!��2 ��,&_ �� آن $�را�!�ن
��,&_ ,�ا�?	 ی  ��ای �=��� یX ا,^�دی�
���Bر��ی�2 از  ��ھ�ی �Bدش را ��ای  ��ر

ی دیF�ی �� ��  r&	 ا,^�دی� *UE ���؛ در �9"2 �� ا,^�دی�
ھ!] 2�59 ��,&_ �&�د، UE* �� T$�� 2�9 9=�ی	 ��2$ 

�H� ا,^�دی� 	&r ان ��ای��  .��ر

ھ�ی  �(وه �� ظ�Nر �;�د ا59ا�2 �� ����ً �� ا,^�دی�
*�ی� �!5 در " ��ر��ی"�� دا����، �NGر 59ب 

  vت ژو���t6 ���� ��١٩٩٩رش �� ��ی ا��!�H, : 59ب
�2E ��ر ��,&_ �� ا,^�دی� ��ای ر$�ه، 59ب �2E ��ر��ان، 
59ب ھ=&?�2F ��ر��ی ��ا��ی ا��و�5ی و 59ب 
ھ=&?�2F ��ر��ان ��$T ���� ��ای ���	 در ا�����tت 

یX از  ن ,�*� ا�	 �� ھ!]��ی�
 IE;� 2 در��� X2�9 ی U?� �� T$�� ای  ا59اب

T$�� �� ،ی��,�ی  59ب  59ب �2E ��ر
  vت ژو���tآرای ا�� �Pرا  ١٩٩٩در

ھ�ی ی.� آ�2 در دوران 9&!&2 از 
���Bر��ھ� ���� �2 ر   ،����

ھ�ی r&	 ��ه ی� ���Hق  �?!�ری ا,^�دی�
ی  ا,^�دی�"��;��، از *=r  �E&	، �� در ای  �.�"� �2

یE!� X!�ن "ی  ی ��ر���B ا,^�دی�
��ن از  ی ��ر��ی �����!��و، ھ� دوی

ھ�ی ��ر��ی  �!�ن ��ز��ن یX ��ی�Fه �?&2 ��ر��ی در
ر��  �� ��B�� .2� �3ردار ��د��

ھ�ی2 ارزی��2  دھ����ن �G!  ا,^�دی�
��ن  ای از ,�ان �Bد ��ای �=�ی���2 ا��jی
ھ�ی  ھ�، �� �=2B�� X ��ز��ن

ا�?!�ن ,�SیU ر����ن ���
���G ا�?!�ن ا�5اری ��ای���ز�2  ای  

ی ,�H!6 ا,^�دی�  در ��ا��ات �?�.!V �� ��ی�ی	 در ��ره

ھ� ��رد  آوری �?�.�j� T9 6ی	 ا��jی ا,^�دی�
ھ�ی ���� و در �9ل  ھ�ی رھ&�ان ا,^�دی�

آوری  ی	 ��ای *=Rزی�ا �� �3� آ��N ا,�� �� ��ی�
ھ� از ط�یT �?� ��دن از 9.�ق ��ر��ان، 

. ھ�ی �����.� ��د `#W ا2EP �?!�ری از ا,^�دی�
ھ�ی ��,&_ �9�2 از  ھ�ی �.���ت �?!�ری از ا,^�دی�

ھ���ن  آ��� �� ��ر��ان از ��داB	 ��j� T9 V!.�?ی	
 ی دا��  ��HBد��، زی�ا آ��N �5ای�ی ��رز و ھ� روزه

2� VHG �� 5ارش. دی��� ھ�ی �?�.6 را�ھ�ی  
 ���H� رد�B�� 2 از�5 �9!� �,

R=* وا�9ھ�ی2 �� ��`�ع  !�G ان در��آوری T9  ��ر
   .ھ� و ��ا��ه �� ��ی�ی	 دار��

2� ً�=E?� ، و	ا��B �EB، ��ا	ی  ,�ا�?  

�?�.!V در ����&�ت �
�($�I� �EP از ��ھ�ر,�، ��HKش و ��5"5ل ��ه ��د��

U"�* 5ارش�,�ی  ����، �� ��اه �?!�ری 
�EBآن دوره از �!5ان ��ا

����� ��ه ��د، در �!  �9ل �� ھ��ز �?!�ری از ��ر��ان 
در �#�ض د��F!�ی و 

����Q&� وزی� ��ر و	 ا��و�5ی، $N=2 ادریI، ,<ی!�  ٢٨روز  
��د �� ��ی ار,: ��ز ھV ��3=�ً �� �?!�ری ����Hت �!�ن 

��ر��ان و ��ر$���ی�ن �H!�ه �2
�N&* نk�#$ 2 �&�رزهE� ی

ا��، �9�2 از آن �� ��ای ���� د�	
�EBات از  ��ا��2 �� �#�P ت�Hی �!�وھ�ی �2��3 در ���

او��ش "&�س �N� 2St�ه ��$�� ��ه ��ده ا�	

ھ�ی2، ا���G �?!�ر �^�ود، �!5 در د�	 �5ارش
ا$5ای: آ��د�2 ��ر$���ی�ن ��ای ��ا��ه �� ا,^�دی�

�� r&	 ر�!�ه و ی� 2�9 ��".�ه
ھ� ��Hن �2 ای  �5ارش. دار��

9=�ی	 ��رو��ا,!X از ���	
����، ��ھ: ی�$�� ا�	 ا����ع �2

���Eب �� �E	 ��,�ا�2 دو"	 در 9=�ی	 از ��ر��ان در ��ا�� 
��kاج ����د�Bی آ��ن �� د�&�ل  ا
 .�(ا���Jده ����

�� �&�رت دیF�، �^�ان ا��Sدی �� ��ر$���ی�ن ا���ن داده  
��ر�!�ی �;�د ��ر��ان،  ��د �� ھ��Fم ��

���!���ز ھ�tH� V. ھ�ف 
�^6 ��ر، �� ا,^�دی�

ی *�ی� ��د��، ھ�ف �ار �2 ^�دی�ا,

یX �=��� از ای  و`R، ���ی	  
�5د " یE!� X!�ن ��ه"

��ا�� ای  ���ی	، ��ی�ی	 . ��د
,<�!I یX ا,^�دی�

��6 دیF�ی از ��ا�EB در روا�_ ��ری �I از �.�ط 
��ھ�ر,� �9د,� ھV ��ه ا�	
�زی�دی از آ���رھ�ی �Bر*2 �(

ی ��ر در ا��و�5ی �.: دا��� ����� آی��ه
١٩٩٩ �?�y� ادی�#,

و ,.�ی	 ��Nرت ار,.�ء"��`�ع 
��=��5 ��د��" ا��و�5ی

���Jرا�!�ن ا,^�دی�
,� را �� اد�Lم در یX ھ�ی �5رگ ا,^�دی�

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

ھ� را ھV ���ب در r&	 $�را�!�ن
��ای ,^�ک �Ht!�ن و *�ب 9=�ی	 ��ر��ان �� ��ی 

ا59اب �!��2 ��,&_ �� آن $�را�!�ن
��ای �=��� یX ا,^�دی�. ,�`!� داد
��ر�� ی�2 از ��ر���B 9٣٠٠=�ی	 ھ� 

r&	 ا,^�دی� *UE ���؛ در �9"2 �� ا,^�دی�
ھ!] 2�59 ��,&_ �&�د، UE* �� T$�� 2�9 9=�ی	 ��2$ 

�H� ا,^�دی� 	&r ان ��ای����ر

�(وه �� ظ�Nر �;�د ا59ا�2 �� ����ً �� ا,^�دی�
�� دا����، �NGر 59ب ��ر��ی �!�

  vت ژو���tرش �� ��ی ا����
�2E ��ر ��,&_ �� ا,^�دی� ��ای ر$�ه، 59ب �2E ��ر��ان، 
59ب ھ=&?�2F ��ر��ی ��ا��ی ا��و�5ی و 59ب 
ھ=&?�2F ��ر��ان ��$T ���� ��ای ���	 در ا�����tت 

������� 	&r �� د را�B .ی���
 IE;� 2 در��� X2�9 ی U?� �� T$�� ای  ا59اب

���H� ا��و�5ی .T$�� �� ،ی��59ب �2E ��ر
در�P آرای ا�����tت ژوv   ٠٨/٠��ر��ی ��د، $._ 

�!H� د�B 	=� ��.  

ھ�ی ی.� آ�2 در دوران 9&!&2 از  ی دوم ا,^�دی� �.�"�
ر ��ر���Bھ�ی ��2�G �� د ا,^�دی�

2� 6!�H, �� .ری ا,^�دی��!?�
r&	، �� در ای  �.�"� �2

ا,^�دی�" (�?�.6 ��ر��ان �?�ج
ی ��ر��ی �����!��و، ھ� دوی و �!5 ا,^�دی�") ��ه

یX ��ی�Fه �?&2 ��ر��ی در
���Bردار ��د��" �V3 ��ی "ی  اواB� دوره

دھ����ن �G!  ا,^�دی� �� ��ز��ن
ای از ,�ان �Bد ��ای �=�ی���2 ا��jی �!���� �Bش

ھ�، �� �=2B�� X ��ز��ن ای  ا,^�دی�. دا����
�� �� T$�� ،2�"دو�!L ��� ر����ن Uی�S,

ای  ���ا�?!�ن ا�5اری ��ای ���G. ���� ٨٧ی  �=�ره
در ��ا��ات �?�.!V �� ��ی�ی	 در ��ره

  .  ا�	

R=* ی ا,^�دی��jا� 	ی�j� T9 6.�?� آوری
ھ�ی رھ&�ان ا,^�دی� 2P�B از �F�ا�2

زی�ا �� �3� آ��N ا,�� �� ��ی�. ,<�!I ��د
ھ� از ط�یT �?� ��دن از 9.�ق ��ر��ان،  �j� T9ی	

`#W ا2EP �?!�ری از ا,^�دی�
ھ�ی �.���ت �?!�ری از ا,^�دی� �5ارش

آ��� �� ��ر��ان از ��داB	 ��j� T9 V!.�?ی	
��HBد��، زی�ا آ��N �5ای�ی ��رز و ھ� روزه

ھ�ی �?�.6 را �� VHG �2 ا,^�دی�
,� �!5 �9�2 از ���Bرد ����H  ھ�ی ��XG و ��XG ا,^�دی�

R=* وا�9ھ�ی2 �� ��`�ع  !�G ان در����ر
ھ� و ��ا��ه �� ��ی�ی	 دار�� ��jی	

�Bا�	، و �?�G 2� ً�=E دو"	 �2 آن



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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ھ� و و ھ�ای	 آ��N ��ون  ��ر��ان ��ای ,�H!6 ا,^�دی�

  . "ی ���9	 ا�	

����� ���R  �� ����رھ�ی اداری ��2.���ت ا";5ای� �� ,��6 
ھ�ی �?�.2E ����،  از �?U �.�م ����2 ,��_ ا,^�دی�

ی ��ا��ی ��ر��ان  ا,^�دی�"����� �Bرج از 
ی  �� �3� �?!�ری از ا$�اد، ا,^�دی�. �=6 ����

���ن «��ا�� . ��ده $5ون از �9 �� �.���ت وا�?�� ا�	
ر  ا";5ای�، ��ر��ان �;�ز�� ��ون �!�ز د» ھ�ی ��ر��ی

�� �?U ا*�زه از �.���ت د�	 �� ,�H!6 ا,^�دی� ����5 و 
���� RE�� ً��&� د�B ام�$�ض . $._ ��$2 ا�	 آ��ن را از ا

روز &r	 ��Nی2  �٣٠� ای  ا�	 �� �.���ت ھV ظ�ف 
  .ا,^�دی� را ا�(م ����

��اھr 2&	 ا�� �.���ت ����ر در �?!�ری از ��ارد از �Pور 
در ��ارد دیF�ی اط(��ت �!�H�ی . ���� ��Nی�B 2دداری �2

2� UEی� از آن �2 را از ا,^�دی� ط ����  ��اھ�� �B
آی� �� ��  ا�� ���راً �!: �2. اش را ,K!!� دھ�

و*�د ا*��	 �Bا�	 �.���ت دای� �� ,K!!� ا�������، ��ز 
��ون ای  . ���� ھV آ��ن از دادن ��اھ&r 2	 �Bدداری �2

2=� ً�������اھ2 ا,^�دی�  ��� 2�  .,�ا�� ��ر��ان را �=�ی��

 

��� ��ر21�ان >�F2;�ا(: ��ز��ن �3? ا� ?���  :دری�CUو�

  ��ا��ان �WطG ��1) ��ر ا��9ری

���� ��ر، ��ز��نFا �Fذ  ھ� و دو�D6ھ� را 3) ا
()�;C2� ل  ھ�ی��ا�Wا��ت �WطG ��1) ی ������6 و ا1
  

 2�٢٠١۴ 

.) ک.ب.س(ا"=2EE ��ر  ی��Sو���!  ��J�ا�I ��ز��ن �! 
، ��ر �Bد را �� ��T 2�٢٠١۴  ٢٨روز �����، �NGر��&� 

ای  . ا29���$ ��ی ری�ر، د�!��6 ای  ��ز��ن، آ�Lز ��د
  .ژوv  ادا�� �Bاھ� دا�	

ا29���$ ��ی ری�ر �� �� ��`�ع ا2EP ا�S�Bص 
��N*�ت، ��ر ا*&�ری و ��ر از ا��Sد L!�ر�=2 �� 

��N*�ت : "ی ��N*�ت از *=�E ا��از دا�	
در �?!�ری از ��ارد و �!: از ا��ازه �� ��ءا���Jده از 

�� ی�2 از ��د و  ��ی� ��ه زده �2
��اری در ��ا�� *�Nن ,&�ی6  ھ�ی �5رگ �!��	
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 » �Bور�!��� و �=�ل آ$�ی.�«

�H� ز��ن دی���ن 9.�ق��  

[��اھ�ن آزادی 1� 

  ھ�ی �+QA] اM\Fای�>�د

  

دی���ن 9.�ق  ، ��ز��ن٢٠١۴
ای 9.�ق  ��ی��ا�� - ی ارو��ی2

ا�(م ��د�� �� �.���ت ا";5ای� 
ھ�ی  �Bد��ا�� 9.�ق ��ر��ان را ��ای ,�H!6 ��ز��ن

���� و د�	 �� �;�زات �#��`�ن 
2$), T!E#,  دن از��ی��� و �^�وم �*

ی $#�kن  �6L�H دو"�2، ��زدا�	 و �!F�د �Bد��ا��
ی ای   ھ�ی �!��2، از ز��ه

.) ک.ب.س(ا"=2EE ��ر  ��ده، از ��ز��ن �! 
ا�� �� در ��ر�2 ��ا�T ا";5ای� در ا*(س *�ری 

��tاھ� �� ����ب ، ��ی� �S�ا�� از �.���ت ا";5ای� 
ا";5ای� از . ای �?�.�B 6,=� دھ��

آزادی ا�;=  و «ی ��Hرھ�ی2 ا�	 �� ���ا�?!�ن 
و �!5 ���ا�?!�ن ) ٨٧ی  �=�ره

ی  �=�ره" (*=#2 ��ر 6�H, T9 و �اردادھ�ی د���
?!�ن ای  دو ���ا�?!�ن، دو ���ا�

ا"=2EE ��ر ھ?��� ��  از ھH	 ���ا�?!�ن ��ز��ن �! 
2� 6!�H, 2 راEE="دھ�� ا. 

 :t� �ور�!��� و �=�ل ا$�ی.�«��را وی�?�ن، ��ی�B «
2� �H� ی� ��ز��ن دی���ن 9.�ق����ر��ان ا";5ای� در : " 
ھ�ی �?�.6 و د�	 زدن  ھ� ���2 ��ای ,�H!6 ا,^�دی�

. ���� ا�ا��ت *=#2، �� ا�&�ھ2 از ��ا�R ��ا*� �2
 �� ،	!#ا"=2EE ��ر ��ی� �� ا����د �� ای  وا

 ی  �.���ت ا";5ای� ����� ��د �� 9.�ق ��ر �� �#��ی ا*�زه


"ل در ا#�زا�ر��
)د�د '�&رد ا
%�د�� ھ�ی ��ر$ری 

 

��ر��ان ��ای ,�H!6 ا,^�دی�
�EBا�� 	ا� 	ی ���9

�.���ت ا";5ای� �� ,��6 
از �?U �.�م ����2 ,��_ ا,^�دی�

����� �Bرج از  �� �2
�=6 ����" ا";5ای�

��ده $5ون از �9 �� �.���ت وا�?�� ا�	 ��م
ھ�ی ��ر��ی ا,^�دی�

�� �?U ا*�زه از �.���ت د�	 �� ,�H!6 ا,^�دی� ����5 و 
���� RE�� ً��&� د�B ام�$._ ��$2 ا�	 آ��ن را از ا

�� ای  ا�	 �� �.���ت ھV ظ�ف 
ا,^�دی� را ا�(م ����

ا�� �.���ت ����ر در �?!�ری از ��ارد از �Pور 
��Nی�B 2دداری �2

2� UEرا از ا,^�دی� ط
اش را ,K!!� دھ� ا�������

و*�د ا*��	 �Bا�	 �.���ت دای� �� ,K!!� ا�������، ��ز 
ھV آ��ن از دادن ��اھ&r 2	 �Bدداری �2

2=� ً�������اھ2 ا,^�دی� 

 
��� ��ر21�ان >�F2;�ا(: ��ز��ن �3? ا� ?���دری�CUو�

��ا��ان �WطG ��1) ��ر ا��9ری

 

���� ��ر، ��ز��ن د���3] ��ز��ن �3?Fا
����� ()�;C2� ھ�ی

  .��ر ا��9ری ��ا��ا(�

�2  ٢٨، .ک.ب.��ی	 س

  

ی��Sو���!  ��J�ا�I ��ز��ن �! 
روز �����، �NGر��&� 

ا29���$ ��ی ری�ر، د�!��6 ای  ��ز��ن، آ�Lز ��د
 �, Iا��J��١٢ 	اھ� دا��B ادا��  vژو

 T�� ص�S�B2 اEPی ری�ر �� �� ��`�ع ا��ا29���$ 
��N*�ت، ��ر ا*&�ری و ��ر از ا��Sد L!�ر�=2 �� : دا�	

 .ا��Sد ر�=2
 

����ت�  

ی ��N*�ت از *=�E ا��از دا�	 ��ی ری�ر در ��ره
در �?!�ری از ��ارد و �!: از ا��ازه �� ��ءا���Jده از 

U!ان آ�����ی� ��ه زده �2 ��ر
:"�G 	��!� ھ�ی �5رگ

  .��ه ا�	

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

  
  :ا���ر ��ر�� �

 
 :t� �را وی�?�ن، ��ی��»

�H� ز��ن دی���ن 9.�ق��

»ILO «[��اھ�ن آزادی 1�

ھ�ی �+QA] اM\Fای�>�د ا�O6دی)

٢٧  2�٢٠١۴ 

2�٢٠١۴  ��٢٧&�،  روز �� - ژ��
 �H�)ی ارو��ی2 و �&��.) ب.ح.د.س

 �H�).���ت ا";5ای� .) ب.ح.م.ا.ش� ��د�� ��ا�(م 
�Bد��ا�� 9.�ق ��ر��ان را ��ای ,�H!6 ��ز��ن

���� و د�	 �� �;�زات �#��`�ن  ��ر��ی �^�ود �2
,#T!E ,($2. ز��� *� �2 �?�"=	

�6L�H دو"�2، ��زدا�	 و �!F�د �Bد��ا��
ھ�ی �!��2، از ز��ه ��زی ای �� ��و��ه ا,^�دی�

  .�;�زا,�Nی��

��ده، از ��ز��ن �!  دو ��ز��ن ��م
ا�� �� در ��ر�2 ��ا�T ا";5ای� در ا*(س *�ری  �Bا���

، ��ی� �S�ا�� از �.���ت ا";5ای� *�Bد
ای �?�.�B 6,=� دھ�� ھ�ی ا,^�دی� $#�"!	
�E=*  ا�?!�ن��� �� 	رھ�ی2 ا��H� ی

6�H, T9 از 	ره(» 9=�ی�=�
6�H, T9 و �اردادھ�ی د���"

ای  دو ���ا�?!�ن، دو ���ا�. را ا��j ��ده ا�	) ٩٨
از ھH	 ���ا�?!�ن ��ز��ن �! 

���ن ��ر در ��� �!  2��&� 

 :t� �را وی�?�ن، ��ی��
2� �H� ز��ن دی���ن 9.�ق��
ھ� ���2 ��ای ,�H!6 ا,^�دی�

ا�ا��ت *=#2، �� ا�&�ھ2 از ��ا�R ��ا*� ���2 
ا"=2EE ��ر ��ی� �� ا����د �� ای  وا#!	، ��  ��ز��ن �! 

�.���ت ا";5ای� ����� ��د �� 9.�ق ��ر �� �#��ی ا*�زه


"ل در ا#�زا�ر��
)د�د '�&رد ا
%�د�� ھ�ی ��ر$ری  
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   ��� V!3�,.  

HF	 ��Nدن �� ��`�ع �!��ری �� ا�. 
ی �!��ری در  ���.� �� ,�*� �� ار�م �2

2E� �� 2��N* ���  آن TE�� �� 5، ھ��ز!G�� د�&N� VLر
  !�?t� *�ا��ن ��د، �� ,�*� �� ای  ��

  ".ا��، ای;�د ��ر ��ی� در ���5 ,(ش �� �ار �!�د

�� �_ر 3) ا�CAWد ر�

�5ار�2 از *�Nن ��ر :Vی  ,��#� ھ��
، �� در روزھ�ی �t?	 ھ=!  ھ��J ا���Hر ی�$	، 
ھ�ی ا���tا�2 در *�Nن در �9ل ,��#� ��=��5 

	J�� �� 6L�H�J!!	 و : "ر در ���B Tد در ای  ��ره 
ای  �!�م ". ا�� ی 9!�,2 در ا�� ,��#� در �Bر، �!�وی �^���
�#�ً رو�� �^� ��J�ا�I را در  �E!�ی �5ارش �!: ،��J�

��`�ع ��ر از ا��Sد L!�ر�=2 �� ر�=�B  !!#, 2اھ� 

�� �t� 6L�H: [ر�=!	 �Ht!�ن 
��*N� U&�د ��ای_ ��ر ��ر��ان ای  �t: و 

��د  ��دد، ر��	 �����JS را ��*U �2 9=�ی	 ار آ��ن �2
�� �(وه �� . ��� ھ� را ,.�ی	 �2 و ا���ن ��ی�اری ���	

  ".ا�;��� ھ�، �� ,.�ی	 ا��ار ���9	 �2

�!�ز �� دا��  �6L�H در �Bر و 9=�ی	 "
ی ��ز��ن �6E ��ای  �� در اھ�اف ھ5اره

�J	S, "�ی� ��ه ا�	 ٢٠١۵  t�.  

ژوv  ادا��  ١٢ا"=2EE ��ر �� ,�  در ��J�ا�I ��ز��ن �! 
دو"	  �B١٨۵اھ� دا�	، ��ر��ان، ��ر$���ی�ن و �=�ی����ن 

  .�j9ر دار��

  

  ��5,� ��ر��ان،
  (`�ان آی�2ه��ر��ان �U�3ر 

ا(� و  در&� وا�Bھ�ی &�A52 ور>A+U) و 56<�] >�ه
(��) �F�B (3 �A52& ھ�ی�Bدر&� وا �)56<�] درآ��ه ا 

ھ�ی �G: ��ر��ان روی G�م و �!5  �!�ن �Pای `���
2��J� ه���k�?NQر ,N�ان،  ی ای در ���.� ��ر در ��ر

��?H� Vه دور ھ��ا�� و از  ��ل در ا�&�ر ��ر
9?  رو2��9 ری!�N=* Iر و �2E ر�!#2 وزی� ��ر 

��ل ��ای ,;�ی� دی�ار و P^&	  ای  ��دان �!�ن
Vر دور ھ�� X2، ھ� �� ��ه ی�  *=R از �9ل و ھ�ای ز��
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

ھ�ی دو"�2  ��ی ری�ر ��Bب �� ��ر��ان، ��ر$���ی�ن و ھ!<ت
: �j9ر دار�� �J	. ک.ب.�Pو���!  ��J�ا�I س

��N*�ت ا�#�د �5ر��B �� 2د ��$�� ا�	؛ ا�#�دی �� 
. ,� ���� و ا"�Fھ�ی آن داv=�ً �!�!�ه

�� . �Bش ,^�ل ا�	 2�9 *�ھ� و ط&!#	 آن د�	
 2N*�, U"�ھ=2F ,�ا$T داری V�� ��N*�ت از ����?!6 

  ".,��#� ���Bردار ا�	

Vت ھ�*�N� ���J�>��  �� ن و �!: از ا��ازه��G
U!2 از آ�B�� �� �� 2vی�,�ی   ھ���

�!�د، ��ه زده  ز��ن و ��دان در ��زار ��ر �Pرت �2

�� . ک.ب.��6 ذ�� ا�	 �� �5ارش د�!��6 س
��N*�ت �����JS، د���ر �Pو���!  ��J�ا�I آن زی� ��م 

ی  ھ�ی �=��2 ھ��J ، در ا*(س
	$��  .ی ��J�ا�I ��رد �^� �ار �Bاھ� 

, ��  !=t,  ر، �� ای��5ارش ���#�اد ��ر��ان ��N*� در 
��� ��  �!E!�ن ا�	، ,S�ی� �2

و*�ی ��ر ��زھ�ی ��Hرھ� را 
�5ارش �9وی . ��رد��، �?!�ر �!�H� ا�	

��اری ا�	 .�!P�,  ھ� ��  ای
در�3�دا�	 ��ا��G 2Eن *2��N ��ن، �.6 و ا��.�kت 

ھ�ی درآ��ی و ,K!!�ات  #!�P�t� ،2=�ت *�ری، ����ا��ی

��ی ری�ر، در ,�`!� د���ر ��ر ا 2EP��J�ا�I ا�?�ل، 
Rط�,�  �G!  �9`�ان در ��J�ا�I را �� ا�=�ل ا�ا��ت 

  .��ای �B,=� دادن �� ��ر ا*&�ری $�ا�Bا��

�!E!�ن ٢١ه در ��ا�� *�Nن ا��وز
 	!#ی�F� Xه ا��.�دی �� ای  وا
 �N�, 	!#�F�ان ����ه ��.�����ن �Bاھ� ��د �� ای  وا

	?!� �������ن . ای از دوران ����ر ا*&�ری د
  .",�ی  ا���ل ��ز,�"!� ��ده ا�	

��ر ا*&�ری از ز��ه �6L�H ��درآ�� 
دھ�� ��  ��Hن �2. ک.ب.ھ�ی اB!� س

  . ا�	 �!E!�رد دkر ١۵٠ی ��ر ا*&�ری ��ا�� 

Rط�,�ی ��ای �B,=� دادن �� ��ر  ��ی� ا�ا��ت 
�� ,�*� �Bص �� ��`�ع  -ا*&�ری را ��ر�� و ��==2 را 

�!�ی از آن، 9=�ی	 از  ����!�ن آن و *&�ان B?�رت �� 
  ی ��ر  در ��ره ٢٩���ا�?!�ن �=�ره 

,�V!3 ���» ا*&�ری

. ک.ب.د�!��6 س
�� ,�*� �� ار�م �2"ھ�Hار داد �� 

2E� �� 2��N* ���
2� Vا$5وده ھ   !�?t� *�ا��ن ��د، �� ,�*� �� ای  ��

ا��، ای;�د ��ر ��ی� در ���5 ,(ش �� �ار �!�د ����!�ن آن

���_ر 3) ا�CAWد ر�

�t?� ری  ی ,�زه��ن �N* 5ار�2 از�
6L�H� ،	$ر ی��Hا�� ��Jھ=!  ھ 	?t� در روزھ�ی �� ،

:"�G ��  5��=�� �#��, ن در �9ل�N* ا�2 در�tھ�ی ا��
   .ا�	

ر در ���B Tد در ای  ��ره �J	ری�
در �Bر، �!�وی �^���
�E!�ی �5ارش �!:

��`�ع ��ر از ا��Sد L!�ر�=2 �� ر�=�B  !!#, 2اھ� 
  .��د

ر�=!	 �Ht!�ن : "ری�ر ا$5ود
��*N� U&�د ��ای_ ��ر ��ر��ان ای  �t: و  ]L!�ر�=2

9=�ی	 ار آ��ن �2
و ا���ن ��ی�اری ���	

ھ�، �� ,.�ی	 ا��ار ���9	 �2 ا���3م ��"!�ت

Vاز  ری�ر ھ  !�G"
�� در اھ�اف ھ5اره ��Gن ا*�=��2

٢٠١۵ی �I از  دوره

در ��J�ا�I ��ز��ن �! 
�Bاھ� دا�	، ��ر��ان، ��ر$���ی�ن و �=�ی����ن 

�j9ر دار��. ک.ب.��j س

 
  

�ارش ��:  

��ر��ان �U�3ر 
  

2E!EB 2"و:  

  
در&� وا�Bھ�ی &�A52 ور>A+U) و 56<�] >�ه�6۶٠  ۴٠
٢٠(��) �F�B (3 �A52& ھ�ی�Bدر&� وا

 

�!�ن �Pای `��� در
2��J� ه����ر در ��ر

��ل در ا�&�ر ��ر��ه دور ھH� V?�� ��� ��د �!�ن
9?  رو2��9 ری!�N=* Iر و �2E ر�!#2 وزی� ��ر 

ای  ��دان �!�ن. ��ی�� �2
Vر دور ھ�� X2، ھ� �� ��ه ی�از �9ل و ھ�ای ز��

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

 
��ی ری�ر ��Bب �� ��ر��ان، ��ر$���ی�ن و ھ!<ت

�Pو���!  ��J�ا�I س�� در 
��N*�ت ا�#�د �5ر��B �� 2د ��$�� ا�	؛ ا�#�دی �� "

���� و ا"�Fھ�ی آن داv=�ً �!�!�ه ,� ھV �2 داv=�ً �5رگ
2�9 *�ھ� و ط&!#	 آن د�	

 2N*�, U"�ھ=2F ,�ا$T داری V�� ��N*�ت از ����?!6 
,��#� ���Bردار ا�	 ��ای �=X �� ا�� ر�� و

��<��N� ���J*�ت ھV: "او ا$5ود
ھ� 2v�� �� ��2B از آ�!U ا���Jده ر$��رھ� و ��ء

ز��ن و ��دان در ��زار ��ر �Pرت �2
  ." ��د �2

��6 ذ�� ا�	 �� �5ارش د�!��6 س
�Pو���!  ��J�ا�I آن زی� ��م 

، در ا*(س.ک.ب.��ری ��ای س
ی ��J�ا�I ��رد �^� �ار �Bاھ� ��$	 آی��ه

, ��  !=t,  ر، �� ای��5ارش ���
�!E!�ن ا�	، ,S�ی� ��٢٣٢2�ا�� د�!� �9ود 

و*�ی ��ر ��زھ�ی ��Hرھ� را  ,#�اد �?��2 �� در *?	
��رد��، �?!�ر �!�H� ا�	 در�2
�!P�, 	��!� ھ�ی2 ��ای 	اری ا���

در�3�دا�	 ��ا��G 2Eن *2��N ��ن، �.6 و ا��.�kت 
#!�P�t� ،2=�ت *�ری، ����ا��ی*=

  .ا�� آب و ھ�ا ,�V!3 ��ه

  ��ر ا��9ری

��ی ری�ر، در ,�`!� د���ر ��ر ا 2EP��J�ا�I ا�?�ل، 
Vھ Rط��G!  �9`�ان در ��J�ا�I را �� ا�=�ل ا�ا��ت 

��ای �B,=� دادن �� ��ر ا*&�ری $�ا�Bا��

	J�ا��وز: "ری�ر در ای  ��ره 
ی�F� Xه ا��.�دی �� ای  وا#!	 . ا�� ,  ����2 ��ر ا*&�ری

 �N�, 	!#�F�ان ����ه ��.�����ن �Bاھ� ��د �� ای  وا
ای از دوران ����� �!?	 ��ز����ه

V!B�� د را در�B ه و�� 	ده ا���ی  ا���ل ��ز,�"!� �,

��ر ا*&�ری از ز��ه �6L�H ��درآ��  ا���tام: "ری�ر ا$5ود
ھ�ی اB!� س ,t=! . ا�	

��k�� ر ا*&�ری ��ا��  ��د��ی 

��ی� ا�ا��ت �طR. ک.ب.س
ا*&�ری را ��ر�� و ��==2 را 

�!�ی از آن، 9=�ی	 از  ����!�ن آن و *&�ان B?�رت ��  �!:
���ا�?!�ن �=�ره «ای  ����!�ن را، ��ای 
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�t: �!?	 و ��ای �^�V ��دن ای  ��B �3د ��   
��داز�� و از و�یR ��ر��ی در دو ��ل  و`#!	 ��*�د �2

��ر�� در ای   �١٠���؛ ��B 6pد�2H �!: از 
 �� �N2 از آ�B�� ر�&Bا ��اج و �!��ری �Bد"!6 ا

�Gن �Bد�2H  ھV. ھ� و �H�ی�ت ھV  راه ی�$�� ا�	
��وه �Bدرو��زی �N=  �� �� د"!6 دی�ن ��م  ���E!�`� ��ر
�Bد در "!?	 ��ر��ان اB�ا*2 د�	 �� �Bد�2H زد، و 

��ل ��ر در ���	 �?�*��١۵  2"� �� �I از 
رو ��، �Bد را در  �� �� 2�� �� V�9 اB�اج رو

 �Q� f� ی�? و ز(��� زی��R دھ�یM�Aد� 

 �.$ _B �`�9 5 آ��ر ای�ان، در �9ل�5ارش ����� ا��س آB�ی  
ھ� یX  ھ5ار ,���ن و در �N����ن ۵٠٠در ,N�ان یE!� X!�ن و 

ھ5ار ,���ن ا�	 در �9"2 �� �9ا6 د��=5د 
ھ5ار ,���ن در�3� ��$��  ۴٧۵��ر��ان در ��Hر ��ای ا�?�ل 

Xی �N�, Vھ�ی ز���2 آ��N را ,<�!   ��م ھ5ی�� ��ه و ای  ر
ھ�ی �;IE ھV  ���؛ ��`��2 �� �5ارش ���5 �|وھ:

ھ�ی  �� ا��س ��آورد ���5 �|وھ:. دھ�
 �١٠;IE �9ا6 9.�ق ,#!!  ��ه ��ای ��ر��ان ,� �N��Jف 

دھ� و �!5ان  روز ز���2 در �N�ھ�ی �5رگ ����� ,N�ان را �2
ی ���Bار �� �Pرت ��ھ!��� و �!��F!  در �6 

 .ھ5ار ,���ن ا�	

��زی �� ھ� روز از ورا�!  ��ای ��ر �� 
��ی� در ��ر��ه �!W آی�، �2 �!�ان ا��م 9?!  �2  �Nزی آ���

ھ�ی ز���2 ��آی��  �� ���ا��� از �I ھ5ی��
�!��9 T6 ا�(م ھ=� در ���طp� ان�N, �N� واوان،  ی ،�N�

2� 2���ی� ��ای  او � .2���� �Bن و �����	 ز��
 �� �Nان را ���*� ��ی� ��ی� �� ظ���� ��ای_ ز���2 ��ر

او . آ��N �!��ازی���ر��ه آ��N �� ��5!� و ��Fھ2 �� ظ�ف �Lای 
ھ� �#=�6K� ��G k  ��ر��ان ��ای *&�ان ھ5ی��

���� و از �?!�ری از  ���	 ��ر �2 ١۵، 
  ".ز��� �2... ھ�ی �Bد �6p "&�س، �Lا و �!�ه و

ھ�ی  �^� ,#!!  �!5ان د��=5د ��ر��ان ��ای ا�?�ل در ��ه
دار و �� �: و �س  ی د�&�"�ا ��ی��2 ��ل ����� �� ��و��

ی ��ر��ی ��  ,&�ی6 �� و ا"&�� �<ی�س ����ه ��ای *��#�
��ر��ان ���ا�?��� در ,#!!  �9ا6   ��ی�ن ر�!�، زی�ا در ��Nی	

ھ�ی �Bد �� ا$5ای:  9.�ق و ا$5ای: 9.�ق �� �Bا���
 .��د �����9٩٢.�ق �����U �� ,�رم ��ل 
در�P ا$5ای: ٢۵,��N  در�Pی9۴١.�ق ��ر��ان �� و*�د ,�رم 

ھ�ی ��ر��ی و  ی�$	 و ای  ��`�ع ���� ��وز ��ر`�ی�2 ��وه
 ۴١ی  ط&T ��ده. ���ی	 آ��N �� دی�ان ��ا"	 اداری ��

ی ��ر��ان و �k�=Hن  ���ن ��ر �9ا6 د��=5د ��"!���
 X��� ر، ��ی� ��ا��س ��خ ,�رم ا�(�2 از ��ی��ن ���

���B 	H!#� 6 .ار �������5ی و ,<�!  �9ا
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

�ی=2 ���ی��ی ��ر��ان  �jاز ا� �Nاز آ� �J� ��
�ی=2 ���ی��ی  �jاز ا� Vھ �Fدی �J� ش ھ?��� و دو�J�

ھ� �9ادث ��ر��ی �?!�ری  B!�ط�ن؛ ا$�ادی �� در ای  ��ل
��ن ای   ا�� و در �3�ات و ��Fه

 .ز�� ی و�یR ��ر��ی ��ج �2
2� �� �J� Xی �N�, ه�J� ��� R=*  ا��=�دی ��  �!�ن ای

��� و �.!� �� ,K!!� و ,^�ل ا�!�وار ھ?��� 
��د �F�ا�2 از  ی آ��N دی�ه �2

ی ر��د ��زار، �!��ری، اB�اج، ,#�!2E وا�9ھ�ی ,�"!�ی 
!ھ� �?&	 ��  =	ھ�ی ز���2 و ��kر$�  

ھ� و ��ل  ��`���,2 �� در ��ه
:"�G  ان ,&�ی6  ,�ی��ھ�ی ز���2 ��ر

��ن را ��G  ھ�ی ��ه و $�Hر ز���2 روی آ��N و ���Bاده
 6�!E!�ن , ،  ٣۵ھ�ی2 �� �� �9ا

2� 6!�H, ر را�H� 	!#=* دھ�� �!=2 از. 
 :t� ان��» ��"� ��tر«اوای6 اردی&HN	 ��ه ا�?�ل ��ر

ی روی دار  ی ��ر��ه �� *��زه آھ  ,N�ان در �^�ط�
رو ����،  �;!� ی�2 از ��ر��ان ���T ای  �t: رو��

��ر��ی �� �NGر ��ه �!: از آن در �N=  ��ه، �� د"!6 ,#�ی6 
د و �#� ��ری ���	، اB�اج ��ه ��

از �NGر ��ه �!��ری و ,^=6 ���دن $�Hر ز����j9 �� ،2ر 
ی ��"� ��tر ��  دو��ره در �^6 ��ر��ه، �Bد را در �^�ط�

6�H, نk�#$ ان و��ھ�ی ��ر��ی ا���3ر  در �9ل �9`� ��ر
دار�� دو"	 و وزی� ,#�ون، ��ر و ر$�ه ا*�=��2 در 9���2 

�� ��ای_ ��ری و ز���2  ��ت و �9�	 �����Eت
:"�G ن دھ�� و���� �Nرا  ی آ� �N2 آ��ھ�ی ز��

ا�� در �.��6، ��ر�����ن �#�.��� ا�� دو"	 
ی ,�"!�، ا$5ای: د��=5دھ� و 
ھ�ی ز����H� ،2(ت �!: روی 

ھ� و  ��رد �� �� *�&: �ا�2 �=2
رو  ی ��ر��ی در ��Hر رو�� آ�!5 �?��ده

 ای  ��ر�����ن �#�.��� و`#!	 �#!2�H ��ر��ان ��Hر 

�t: �!?	 و ��ای �^�V ��دن ای  ��B �3د ��  ر`�ی	 
و`#!	 ��*�د �2 ��ح

����؛ ��B 6pد�2H �!: از  ����� ��م �2
د"!6 اB�اج و �!��ری �� اB&�ر ��2B از آ��N �� ��ت �� 

ھ� و �H�ی�ت ھV  راه ی�$�� ا�	 روز����
��وه �Bدرو��زی �N=  �� �� د"!6 دی�ن ��م  ���E!�`� ��ر
�Bد در "!?	 ��ر��ان اB�ا*2 د�	 �� �Bد�2H زد، و 

��"� �� �I از  �S��۴٢ر 
�� 2�� �� V�9 اB�اج رو��د���ن ز�

	H� ���Bر��.  
 

 �Q� f� ی�? و ز(��� زی��R دھ�یM�Aد�

 �.$ _B �`�9 5 آ��ر ای�ان، در �9ل�5ارش ����� ا��س آB�ی  
در ,N�ان یE!� X!�ن و 

ھ5ار ,���ن ا�	 در �9"2 �� �9ا6 د��=5د  �٢٠٠!E!�ن و 
��ر��ان در ��Hر ��ای ا�?�ل 

Xی �N�, V��ه و ای  ر
���؛ ��`��2 �� �5ارش ���5 �|وھ: �2

دھ� آن را ��Hن �2
�;IE �9ا6 9.�ق ,#!!  ��ه ��ای ��ر��ان ,� �N��Jف 

روز ز���2 در �N�ھ�ی �5رگ ����� ,N�ان را �2
ی ���Bار �� �Pرت ��ھ!��� و �!��F!  در �6  �?�ی ��د*�
ھ5ار ,���ن ا�	 ۵٠٠��Hر �!: از 

W!� ����زی �� ھ� روز از ورا�!  ��ای ��ر ��  �E!�`�، ��ر
�!�ان ا��م 9?!  �2

��� ���ا��� از �I ھ5ی�� �ان ��ای ای ��ر
�!��9 Tھ=� در ���ط

 ?9 �#E 2� 2��Bن و �����	 ز��
�� ��ای_ ز���2 ��ر��ان را ���*� ��ی� ��ی� �� ظN� ��  ای 

��ر��ه آ��N �� ��5!� و ��Fھ2 �� ظ�ف �Lای 
��ر��ان ��ای *&�ان ھ5ی��: "��ی� �2

، ١۴دار�� و ی� روزی 
ھ�ی �Bد �6p "&�س، �Lا و �!�ه و B�ج

 
�^� ,#!!  �!5ان د��=5د ��ر��ان ��ای ا�?�ل در ��ه

��ی��2 ��ل ����� �� ��و��
,&�ی6 �� و ا"&�� �<ی�س ����ه ��ای *��#�

��ی�ن ر�!�، زی�ا در ��Nی	
9.�ق و ا$5ای: 9.�ق �� �Bا���

9.�ق �����U �� ,�رم ��ل 
9.�ق ��ر��ان �� و*�د ,�رم 

ی�$	 و ای  ��`�ع ���� ��وز ��ر`�ی�2 ��وه
���ی	 آ��N �� دی�ان ��ا"	 اداری ��

���ن ��ر �9ا6 د��=5د ��"!���
 X��� ر، ��ی� ��ا��س ��خ ,�رم ا�(�2 از ��ی��ن ���

���B 	H!#� 6���5ی و ,<�!  �9ا

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

�ی=2 ���ی��ی ��ر��ان . ���� �2 �jاز ا� �Nاز آ� �J� ��
�ی=2 ���ی��ی  �jاز ا� Vھ �Fدی �J� ش ھ?��� و دو�J�

B!�ط�ن؛ ا$�ادی �� در ای  ��ل
��ا��� �� 	H� ه را�F� ا�� و در �3�ات و

��!H!� 2� ی ��ج��ی و�یR ��ر
�!�ن ای  *=J� ��� R�ه ,��N یJ� X� �� �2در 

2� 	&^P و ,^�ل ا�!�وار ھ?���  آی��ه �!!K, �� �!.� و ���
ی آ��N دی�ه ��G 2 در�!�ن P^&	 ھ=� ا�� آن
ی ر��د ��زار، �!��ری، اB�اج، ,#�!2E وا�9ھ�ی ,�"!�ی  ادا��

ھ�ی ز���2 و ��kر$�  ! و ا$5ای: ھ5ی��
��`���,2 �� در ��ه. ��ن ا�	 درآ��ھ�ی ��ی! 

2EPا �� ����� :"�G  ی�,
��ه و $�Hر ز���2 روی آ��N و ���Bاده

ھ�ی2 �� �� �9ا���B  6اده. ��ا�� ��ده ا�	
2� 6!�H, ر را�H� 	!#=* 2 از=!�

 :t� ان��اوای6 اردی&HN	 ��ه ا�?�ل ��ر
آھ  ,N�ان در �^�ط� ���	 راه

�;!� ی�2 از ��ر��ان ���T ای  �t: رو��
��ر��ی �� �NGر ��ه �!: از آن در �N=  ��ه، �� د"!6 ,#�ی6 

��ری ���	، اB�اج ��ه �� �!�و و ,#�ی- ��وه �!=�ن
از �NGر ��ه �!��ری و ,^=6 ���دن $�Hر ز����j9 �� ،2ر 

دو��ره در �^6 ��ر��ه، �Bد را در �^�ط�
 .ط��ب، دار زد

6�H, نk�#$ ان و��در �9ل �9`� ��ر
دار�� دو"	 و وزی� ,#�ون، ��ر و ر$�ه ا*�=��2 در 9���2 

��ت و �9�	 �����Eت ��,�ه
ی آ��N ����ن دھ�� و �G": روز��ه

ا�� در �.��6، ��ر�����ن �#�.��� ا�� دو"	 . ��ط�ف ����
ی ,�"!�، ا$5ای: د��=5دھ� و  *�ی� ���ا�� �� رو�T دو��ره

ھ�ی ز����H� ،2(ت �!: روی  ��ی!  آوردن ,�رم و ھ5ی��
�G ز��ن ���ان را 69 ���ا�2 �=2��ر

آ�!5 �?��ده ھ�ی ا���اض 9��	
�� V!اھ�B. 

 
ای  ��ر�����ن �#�.��� و`#!	 �#!2�H ��ر��ان ��Hر 



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

Iranian Labour Bulletin – No: 32 

�� ��2E �� در ای  ��ت اB&�ر �!��ری   
��ر��ان ای�ان �Bدور ,&�ی5، ��ز��ران، ����ج و B�ا��ن ر`�ی 
و اB�اج ��وھ2 از ��ر��ان ��ی�Qی ,N�ان و ����ن و 
�G!  ��ر��ان ��Nب �Bدوری اھ�از در �Pر اB&�ر ��ر��ی 

ھ�ی �Bدرو��زی و  ��ر2E!�#, �� ���B. در ��Hر ��ده ا�	
�#���زی  ��ھ: ,�"!� آ��ن، ��ر��ان �?!�ری از وا�9ھ�ی 

��زی �� ط�ر  وا�9 �#� ١٣٧ھV �!��ر ����؛ ط&T آ��رھ� 
���Bر��زی�دی از  :t� و 	6 ,#�!6 ��ه ا����ھ� و  

ا�� و ��  ��زی د�	 �� ,#�ی6 �!�و زده
در ھ=!  ��ره، . ���� ر �2در�Pی ��۵٠,� 

�#�ای،  ��زان ھV در �9�S&� ����ن ����2، د�!� ا�;=  
 	#�P V!.�?� ن)L�� ھ5ار ,  از

�#�ھ�ی ����� B&� داد و  ��زی در ��ه �Bدور��زی و 
 .ھ� ھ�Hار داد ی رو�� ای  �!��ری

��ه ,� ھ� ����  ای  ور��?�2F ھ� و ,#�!2E ,�"!�ی
ای در  ��ر��ان اB�اج و �!��ر ��ه د�	 �� ا���ا`�ت �?��ده

���Bر��ی �E* ر ����5 و�H� WE�t� ھ�،  ھ�، $�����اری �.�ط
 R=* رای ا�(�2 ��رھ��� IE;� ��&"ھ� و ا

 ا��Aده
U.� اج و �!��ری، 9.�ق و ���"&�ت�Bا$��ده ی�2  �(وه �� ا

ھ�ی ا2EP ا�	 �� �?!�ری از ��ر��ان �� آن 
�?!�ری از ��ر��ان �� و*�د ��ر در . ���� د�	 و ��;� ��م �2

��ه و �H!� 2�9� ا�	 ��  ٢۴وا�9ھ�ی �P#�2 �!  دو ,� 
ا�� و ی� ,��N ��ھ��� �2Ht  9.�ق و د��=5دی دری�$	 ���ده

��$����ری، T9  ا�� و �5ای�ی آ��N ����� ا`�$� از 9.�ق �Bد را 
��ی�ان و �?k�eن  .�� ط�ر �6 �R ��ه ا�	

ھ� و وا�9ھ�ی �P#�2 ��ھ: ,�"!� و 
 	B2 و ��م ��داFدی، �&�د �.�ی��S�ھ�ی ا
���"&�ت �Bد از ��ی دو"	 را ���6 ا2EP �� و*�د آ��ن 

��ان �� دا���؛ ��ای�2 �� ���� ��ه ��ر
رو ���� و درآ��ی ��ای ,��!   ھ�ی �?!�ری رو��

  �$��ھ�ی ز���2 ��ا��� ����� و �� ,;=R ��ای 
 .���"&�ت �Bد د�	 �� ا���اض ����5
و  ١۵��ر�� $�زھ�ی  ۵٠٠ھ�ی ��داد ��ل &6، �!: از 

��رس *���2 در �?�Eی�، �� د"!6 دری�$	 ���دن �NGر و 
�G!  ��ه  ھ��G ، .V روز د�	 �� ا���Sب زد��

��ر�� �?�*2 ��ز��ران �#� از ��رھ�  ١٠٠
,;=R ��ای ��$�  ���"&���ن *�Eی ا�����اری ��ز��ران و 
 R=;, ی ا�����اری�E* �Fرای ا�(�2، ��ردی�� IE;�

ھ�ی در د�	 ای  ��ر��ان �����  �����
� " �G���Ft��� 2?	؟! ��ه 9.�ق �#�

��رس *����N�, 2 دو  ١۵و  �١۴?�*2 ��ز��ران و $�زھ�ی 
ھ��	 9.�ق ��ر��ان  ھ�ی2 ا�	 �� ��ه

�� ��ر�2 اB&�ر ��ر��ی در دو ��ل  .ا�� �Bد را ��داB	 ���ده
���Bر��,#�اد ای   ��ھ� و وا�9ھ�ی  ��ی� 

  ری!I ی ���Jا�	؛ �� ط�ری �� ��  ?!�ر،�?!�ر زی�د

- 8 - 

   
  ٣٢دور اول، 
	�ره 

�9ل آن �� �� �k�#$ �3ن ��ر��ی در ,#!!  �9ا6 9.�ق 
 ��E� ه�H� ��$��ا�?�ل، �� ,��N ��خ ,�رم در �3� 

2=� Vدھ� ��ن را ھ. 
��ه ��وه ا2EP  �١٢�ا��س آ��ر ���X ���5ی، ��خ ,�رم 

��ه  ١٢در�P، ��خ ,�رم  ۴۶/٧، 
در�P و  �B «۴٧را�2، آ���!��2 و د��B!�ت

��kھ�ی �B�!Lرا�2 و «��ه ��وه �=�ه 
 .در�P ��ده ا�	

�G!  ��,�*� �� ا$5ای: !=	 ��kھ� و ,�رم در ��� ��ه 
��ان و ,�رم ا���ای2 ��ل �����، ا�B(ف د��=5د ��ر

در�Pی در ٢٠ی  ���.� ر��رد زد و ���ف ای  دو �� ��د �2
ھ�ی  ای  ا�B(ف ھ5ی��. ��ی�ن ��داد ��ه ��ل &6 ر�!�

ز���2 و ,�رم �?&	 �� درآ�� و د��=5د ��ر��ان، در�9ل 
,�ی  ���"&�ت ��ر��ان ا�	 و 

ی ,�ا�� ���� د��ار ,�*2N دو"	 �� ای  ��`�ع �2
ای از ��ر��ان  ��وه �?��ده. 

�#� از ا���tب 9?  رو2��9 �� ���ان ر�N=* I!vر در 
ای �� او �Bا���ر ا$5ای: 9.�ق و د��=5د �Bد در 

ی ��ر��ان ��ای ا$5ای: 9.�ق، 
!6 ��ھ: ,�"!�، ,^�یV �=�ی����ن ��ر$���ھ� �#�.��� �� د"

ھ�، آ��N ,�ان ��داB	 ا$5ای: 9.�ق را 
��ار�� و ا*&�ر آ��k�� �� �N�دن د��=5دھ� ���� اB�اج 

ھ�ی �P#�2  ھ� و ��ر���B ��ر��ان، ,#�!�H!� 2E� ,�"!�ی
�=�ی����ن ��ر$���ھ� �#�.��� دو"	 در ای  �! ، 
 	Bھ� و ,�رم، ��ی� ��ای ��دا

  .9.�ق و د��=5د آ��N را ی�ری ���

  ھ� ا��اج ��ر��ان، ور>A+U`� و 56<��� 6���Fی
�F�ا�2 از اB�اج و �!��ری، ,#�!2E وا�9ھ�ی ,�"!�ی و 

:"�G از�F2 ی�2 دیEK� 2ا����  	ان ا���ھ�ی ا2EP ��ر
� ھ� و دو ��ل ���� ی آ��N را در ��ه

ھ�ی �!�ا�2 �� در  ط&T ��ر�2
ھ�ی � WE�t��Hر در  ھ�ی ����� در ا���ن

  !� ��$��در�P ۶٠,�  ۴٠ھ�ی �P 2�#�Pرت 
در�P  20ا�� و  وا�9ھ�ی �P#�2 ور��?�� و ,#�!6 ��ه

�=!� 	"�9 �� 2�#�P ا�� و  ��  ,#�!6 درآ��ه وا�9ھ�ی
 �N�, وا�9ھ�ی �٢٠ و �Pدر

�5ار�2 ��  ھ�P .V#�2 ھ=���� &6 $#�ل ھ?���  !�G
دھ� ��  ,��_ ا,�ق ��زر���2 ای�ان ا�;�م ��ه، ��Hن �2

در ای   .ا�� در�P وا�9ھ�ی  2�#�P��Hر ,#�!6 ��ه
ھ�ی  در�P وا�9ھ�ی �P#�2 در ا���ن

ھ�، B�ا��ن ر`�ی  ا�� و در �!�ن ا���ن
وا�9، $�رس  ١١٠٠وا�9 ,#�!6 ��ه، "����ن �� 

 �� 2��L ۵٢۵وا�9 و آذر��ی;�ن 
وا�H!� ،�9�ی  آ��ر ور��?�2F وا�9ھ�ی �P#�2 را 

،��H!� ����� Rی��P 2 ازB�� 2 درF�?ا"&�� ای  ور�� 
B ��&"5ات و اE$ د و ذوبk�$ ،ی�G درو��زی�Rی��P از ��H!�  

�� ��2E �� در ای  ��ت اB&�ر �!��ری . دیF� ��ده ا�	
��ر��ان ای�ان �Bدور ,&�ی5، ��ز��ران، ����ج و B�ا��ن ر`�ی 
و اB�اج ��وھ2 از ��ر��ان ��ی�Qی ,N�ان و ����ن و 

Vی  ھ���G!  ��ر��ان ��Nب �Bدوری اھ�از در �Pر اB&�ر ��ر
در ��Hر ��ده ا�	

�#���ھ: ,�"!� آ��ن، ��ر��ان �?!�ری از وا�9ھ�ی 
ھV �!��ر ����؛ ط&T آ��رھ� 

���Bر��زی�دی از  :t� و 	6 ,#�!6 ��ه ا����
��زی د�	 �� ,#�ی6 �!�و زده ھ�ی �#� ,�"!�ی

,�  ۴٠ظ�$!	 �9ود 
�#�����ن ����2، د�!� ا�;=  

ھ5ار ,  از ��L(ن �?�.!�P V#	 ١٣٠از �!��ری 
�#��Bدور��زی و 

ی رو�� ای  �!��ری �?&	 �� ادا��
ای  ور��?�2F ھ� و ,#�!2E ,�"!�ی

��ر��ان اB�اج و �!��ر ��ه د�	 �� ا���ا`�ت �?��ده
���Bر��ی �E* ر ����5 و�H� WE�t� ط�.�

ھ� و ا"&�� �;IE ��رای ا�(�2 ��رھ� *=R  داری ا���ن
����. 

�قQB jQ1 ده ھ�ی�Aا�
U.� اج و �!��ری، 9.�ق و ���"&�ت�Bوه �� ا)�

ھ�ی ا2EP ا�	 �� �?!�ری از ��ر��ان �� آن  �G":دیF� از 
د�	 و ��;� ��م �2

وا�9ھ�ی �P#�2 �!  دو ,� 
9.�ق و د��=5دی دری�$	 ���ده

��$��از 9.�ق �Bد را 
�� ط�ر �6 �R ��ه ا�	... �?�  و

���Bر��ھ: ,�"!� و  �?!�ری از ��2 �#�P ھ� و وا�9ھ�ی
Vدرآ��، ,^�ی  	B2 و ��م ��داFدی، �&�د �.�ی��S�ھ�ی ا

���"&�ت �Bد از ��ی دو"	 را ���6 ا2EP �� و*�د آ��ن 
دا���؛ ��ای�2 �� ���� ��ه ��ر�� ای  ��ای_ �2

:"�G ھ�ی �?!�ری رو��
ھ�ی ز���2 ��ا��� ����� و �� ,;=R ��ای ��$�   ھ5ی��

���"&�ت �Bد د�	 �� ا���اض ����5
ھ�ی ��داد ��ل &6، �!: از  �!=�

��رس *���2 در �?�Eی�، �� د"!6 دری�$	 ���دن �NGر و  ١۶
، ��G روز د�	 �� ا���Sب زد����� ��ه 9.�ق

١٠٠����� �!: از 
,;=R ��ای ��$�  ���"&���ن *�Eی ا�����اری ��ز��ران و 
 R=;, ی ا�����اری�E* �Fرای ا�(�2، ��ردی�� IE;�

����� روی ��ر�G. ��د��
��ه 9.�ق �#�� ٣٢: "��ه ��د

 
�?�*2 ��ز��ران و $�زھ�ی 

���Bر��ه �=��� از �� �� 	ھ�ی2 ا�
�Bد را ��داB	 ���ده

2� �*��� ����� ���Bر��,#�اد ای   ��ی� ��
2�#�P ر،�?!�ر زی�د��!?
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�9ل آن �� �� �k�#$ �3ن ��ر��ی در ,#!!  �9ا6 9.�ق 
 ��E� ه�H� ��$��ا�?�ل، �� ,��N ��خ ,�رم در �3� 

2���ن را ھV �=2 د��=5دھ� ��Jف ز��
��ا��س آ��ر ���X ���5ی، ��خ ,�رم 

، ��٩١ل در » ��اد �Bرا�2«
�Bرا�2، آ���!��2 و د��B!�ت»  ��وه �=�ه
��ه ��وه �=�ه  �١٢�خ ,�رم 

در�P ��ده ا�	 �٨/٢٣#�دل » ���Bت
Vھ� و ,�رم در ��� ��ه  ھk�� 	=!�G!  ��,�*� �� ا$5ای: 

ا���ای2 ��ل �����، ا�B(ف د��=5د ��ر
ر��رد زد و ���ف ای  دو �� ��د �2

��ی�ن ��داد ��ه ��ل &6 ر�!�
ز���2 و ,�رم �?&	 �� درآ�� و د��=5د ��ر��ان، در�9ل 

2EPو  �9`� ی�2 از ا 	ان ا���,�ی  ���"&�ت ��ر
,�*2N دو"	 �� ای  ��`�ع �2 �2

. �!�H� ز���2 ��ر��ان ��د
�#� از ا���tب 9?  رو2��9 �� ���ان ر�N=* I!vر در 

ای �� او �Bا���ر ا$5ای: 9.�ق و د��=5د �Bد در  ����
     .��ل *�ری ����

ی ��ر��ان ��ای ا$5ای: 9.�ق،  ا"&�� در�.��6 ای  �Bا���
�=�ی����ن ��ر$���ھ� �#�.��� �� د"

ھ�، آ��N ,�ان ��داB	 ا$5ای: 9.�ق را  و ا$5ای: ھ5ی��
��ار�� و ا*&�ر آ��k�� �� �N�دن د��=5دھ� ���� اB�اج 

��ر��ان، ,#�!�H!� 2E� ,�"!�ی
�=�ی����ن ��ر$���ھ� �#�.��� دو"	 در ای  �! ، . �Bاھ� ��

ھ� و ,�رم، ��ی� ��ای ��داB	  ��(وه �� ��ی!  آوردن ھ5ی�
9.�ق و د��=5د آ��N را ی�ری ���

ا��اج ��ر��ان، ور>A+U`� و 56<��� 6���Fی
�F�ا�2 از اB�اج و �!��ری، ,#�!2E وا�9ھ�ی ,�"!�ی و 

:"�G از�F2 ی�2 دیEK� 2ا����
ی آ��N را در ��ه �� ا���ا`�ت �?��ده

ط&T ��ر�2. �� ھ=�اه دا��� ا�	
ھ�ی ����� در ا���ن ��ه

ھ�ی �P 2�#�Pرت ��$�� �!   �N�ک
وا�9ھ�ی �P#�2 ور��?�� و ,#�!6 ��ه

�=!� 	"�9 �� 2�#�P وا�9ھ�ی
� و ,��N ا� رو ��ه ��ھ: ,�"!� رو��

�P#�2 ھ=���� &6 $#�ل ھ?���
,��_ ا,�ق ��زر���2 ای�ان ا�;�م ��ه، ��Hن �2

در�P وا�9ھ�ی  2�#�P��Hر ,#�!6 ��ه۶٧
در�P وا�9ھ�ی �P#�2 در ا���ن٩٠,�  ٣٠�5ارش �!  

ا�� و در �!�ن ا���ن �WE�t ,#�!6 ��ه
وا�9 ,#�!6 ��ه، "����ن ��  ��١١۴٠ 
وا�9 و آذر��ی;�ن L��2 ��  ۵۶٠وا�9، ی5د ��  ��٩٠٠ 

وا�H!� ،�9�ی  آ��ر ور��?�2F وا�9ھ�ی �P#�2 را 
 .ا�� دا���

،��H!� ����� Rی��P 2 ازB�� 2 درF�?ا"&�� ای  ور��
B ��&"5ات و اE$ د و ذوبk�$ ،ی�G
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ی آزاد ��ر��ان ای�ان، ��ر��ان  ط&T اB&�ر ار��"2 �� ا,^�دی�
ی ا���ا`�ت �Bد �� از روز  ��رد و ��و$!6 ��وه در ادا��

��&� ��م B�داد آ�Lز ��ه ��د، در روز �NGر��&� ��رخ 
  ی �^6 ��ر �Bد ��ا*� ����  ھB V�J�داد �� درھ�ی �?��

. را ���� ��د����ر��ان در �.��6 ��رR=;, ���B ا���ا`�B 2د 
ی ��ر و ری!I �!�وی ا��2��3  در �2 ای  ا���اض ری!I اداره

و �#�ون $�����ار �N����ن ��وه در *=R ��ر��ان �9`� 
 R=;, 2 ��دن���� �!L �� 2�&� ان������ و �� ,�Nی� ��ر

  .��ر��ان، از آ��B �Nا���� �� �� ,;=�B Rد ��ی�ن دھ��
��ان در �9"2 �� �� ��ت در �2 ای  ���tن ,�Nی�آ�!5 ، ��ر
����2 : زد�� F=HB!  ��ه ��د��، $�ی�د �2 �!L 2��?�

2=� 	Bان را ��دا������ ،  ھ� 9.�ق ��ر
����2 ا�	 ،و �?��2 �!L ان����داB	 ���دن �!=� ��ر
����2 ھ?��� �� �� *�ی ��داB	 ���"&�ت ا�&���� �!L

�!�ی از ادا��E* ان، ��ای��ی ,;=R و ا���Sب  �ی ��ر
��ر��ان د�	 �� �R ��ھ�ر و ��ویI ای�ب و ذھ�ب ��ر��ان 

  .����� زده و درھ�ی ��ر���B را در ��ا�� ��ر��ان �2
��ن  ی ا���ا`�ت در �VHB 2 ��ر��ان و ��$�Hری �� ادا��
Vھ ��د�� ��ن دو"�2 ا�(م k�e?�  ه از�� Xن ی���ا
��5ه ا�	 و �ل ھ�ی �#�� �� 9?�ب ��ر��ان واری

ی ط�ح  �NGردر�P ھ5ی��  B�داد١٠�� در روز ��&� 
��ر�� �� ,��!  ا*�=��2  ٢٠٠آور ��ای  �t� 6L�H	 و زی�ن

�� �� ا���Sب �Bد ��ی�ن  واری5 ��دد و از ��ر��ان �Bا���� 
  .ھ� ی B_ ,�"!� را رو�  ����

ن 9.�ق یX ��ه از ��ر��ان �#� از �S9ل اط=!��ن از واری5 ��
��ن، در�.��6 درب ��ر�B 2��=� R=;� ���Bد را 
��$��� �� در روز ��&�  V!=S, آراء 	ی�p�د�� و �� ا��5ار ���
B�داد �� ا���Sب و ا���ا`�ت �Bد ,� دری�$	 �!�ی و 

ی ط�ح  و واری5 ��ن �NGردر�P ھ5ی��
	 یX ��ه از �#��ت آور و  ,#�N ��داt� 6L�H� B	 و زی�ن

  .��ر، ادا�� دھ��
  .��ر��ان ���	 ی�زد و �!�B R=;, �� �&P Vد ��ی�ن داد��
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

 �N�, 2�#�P 5وی ، ,#�اد ای  وا�9ھ�ی��رای ��ر ا���ن 
 .وا�9 ا�	

وا�9ھ�ی2 �� �در �� ��داB	 د��=5د 
V;9  !�G ای  ���"&�ت، آ��ر 
ر�=2 و*�د ��ارد ا�� �� ا��.�د ��ر�����ن، ای  ��`�ع 
ی ��ای_ �^�ا�2 ا�	 و دو"	 ��ای 69 ای  

��ت ��ھ� ,�  ھ�ی ط�2�k ھ� وام
	 د��=5د ��ر��ان �Bد، G�خ 

 .ھ� را ��ردیB�G �� �F: درآور��
��(�Uری و �Wاردادی�R ر��ان�� 

�� *5 9.�ق و د��=5د، ا��!	 �2EK �� د"!6 ��ر �!=��2 
. و �اردادی ی�2 دیF� از �#j(ت ای  روزھ�ی ��ر��ان ا�	

در�P ��ر��ان ��Hر �اردادی و �!=��2 
ای  �� �#�2 آن ا�	 �� در ��ای_ �� ��ری و 

ی�2 از . ا��Sدی، ھ� "^�3 ��ی� در ا���3ر �!��ری �����
ھ�ی ����� �� �SBص  ھ�ی ا2EP ��ر��ان در ��ل

��ت  ھ� و ��PیR �5رگ، �اردادھ�ی ��,�ه
�� ��ھ� و ی� �: ��ھ� ا�	 �� ا��!	 �2EK ��ر��ان 

 .��� ی آ��N را ,�Nی� �2
ای  ��ع از �اردادھ� ���� ��ه ,� ��ر`�ی�2 �!  ��ر��ان 
ا$5ای: ی��� و �� ا��.�د ��ر�����ن ی�2 از ا�ا��,2 �� 
دو"	 و وزی� ��ر ��ای ����ن دادن �� ��ای_ ��ر��ان ��ی� 
ا�;�م دھ��، و`#!	 �اردادھ�ی ��ری و ��ر��ان �اردادی 

ھ�ی  �� و*�د آ��ن �!=����ری در ��وژه
ھ�ی �5رگ، �� �G": دیF�ی در ای  �!  
ھ�ی ����� ��ھ� �?��ش 

ھ�ی  ھ� ,^	 ���ان ���	 ی ���2 از ���	
 ،2St� _ده از روا��Jا�� �� k�=#� �� V!�?ری ھ����=!�

ھ�ی �=�ا��N� �� 2ه  ��وژه ای ی�
��وھ2 از ��ر��ان �ارداد ��,�ه �� IQ� و ���!���ت  

����� و �� ��ی�ن ��وژه ی� �!�ون ر$�  آن ��وه �!=����ری از 
��وژه و �Q�دن ��ر �� ��وه دیF� �!=����ری، ای  ��ر��ان 
�� ا��.�د ��ر�����ن، ��ای_ 
��ه ,� ,#�اد زی�دی از ��ر��ان در ��Hر �� 

. 
ھ�ی �5رگ و  ای �� ��ل ����� در ���	

,�  ۶٠دھ� �9ود  ھ�ی �V!3 ا�;�م ��ه ��Hن �2
 k�=#� �� ھ�ی �!=����ری

��د و ای  ��`�ع 2�9 در  دو"�2 ھ?��� وا��ار �2
. �ی �5رگ �2�J و ��زی ھV در�9ل رخ دادن ا�	

در ای  ��ای_ ��ر��ان �� *�ی ط�ف �ارداد ��دن �� ای  
ھ�، �� �!=����ران �اداد دار�� و در �Pرت ��وز 

ھ�ی  ��وه. ر�� ��ن �� *�ی2 �=2
��ت �� اB�اج و ��ا��2  �!=����ری و �اردادھ�ی ��,�ه

*�د آورده ا�	، ی�2 از �2EK را در ��Hر �� و
ھ�ی2 ا�	 �� �� ا��.�د ��ر�����ن و $#�kن 
�!�ی از �E* ا�!  و ��ای� �!!K, �� ر��و وزارت  	ی دو"����ر

 .ھ�ی ��ر��ی ��ی� $��ی �� �9ل آن ���

  
 

 :ا���ر دا��� �
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ط&T اB&�ر ار��"2 �� ا,^�دی�
��رد و ��و$!6 ��وه در ادا��

��&� ��م B�داد آ�Lز ��ه ��د، در روز �NGر��&� ��رخ 
ھB V�J�داد �� درھ�ی �?��

��ر��ان در �.��6 ��رR=;, ���B ا���ا`�B 2د  
در �2 ای  ا���اض ری!I اداره

و �#�ون $�����ار �N����ن ��وه در *=R ��ر��ان �9`� 
 R=;, 2 ��دن���� �!L �� 2�&� ان������ و �� ,�Nی� ��ر

��ر��ان، از آ��B �Nا���� �� �� ,;=�B Rد ��ی�ن دھ��
در �2 ای  ���tن ,�Nی�آ�!5 ، ��ر
F=HB!  ��ه ��د��، $�ی�د �2

ھ� 9.�ق ��ر��ان را ��داB	 �=2 ھ?��� �� ��ه
����2 ا�	 ،و �?��2 �!L ان����داB	 ���دن �!=� ��ر
����2 ھ?��� �� �� *�ی ��داB	 ���"&�ت ا�&���� �!L

�!�ی از ادا� ��ه�E* ان، ��ای��ی ��ر
��ر��ان د�	 �� �R ��ھ�ر و ��ویI ای�ب و ذھ�ب ��ر��ان 

زده و درھ�ی ��ر���B را در ��ا�� ��ر��ان �2
در �VHB 2 ��ر��ان و ��$�Hری �� ادا��
Vھ ��د�� ��ن دو"�2 ا�(م k�e?�

ھ�ی �#�� �� 9?�ب ��ر��ان واری 9.�ق
�� در روز ��&�  داد��

�t� 6L�H	 و زی�ن
واری5 ��دد و از ��ر��ان �Bا���� 

ھ� ی B_ ,�"!� را رو�  ���� دھ�� و د���Fه
��ر��ان �#� از �S9ل اط=!��ن از واری5 ��

��ن، در�.��6 درب ��ر�B 2��=� R=;� ���Bد را  �#��ت
��$��� �� در روز ��&�  V!=S, آراء 	ی�p�د�� و �� ا��5ار ���

B�داد �� ا���Sب و ا���ا`�ت �Bد ,� دری�$	 �!�ی و  ١٠
و واری5 ��ن �NGردر�P ھ5ی�� ��٩٢داش ��ل 

�t� 6L�H	 و زی�ن
��ر، ادا�� دھ�� روز ی٢٠Xھ� 

��ر��ان ���	 ی�زد و �!�B R=;, �� �&P Vد ��ی�ن داد��
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 �N�, 2�#�P 5وی ، ,#�اد ای  وا�9ھ�ی��رای ��ر ا���ن 
وا�9 ا�	 ۶٠درا���ن 5وی  �!: از 

وا�9ھ�ی2 �� �در �� ��داB	 د��=5د ا"&�� از ,#�اد 
Vد �!?��� و ھ�B ان��V;9  !�G ای  ���"&�ت، آ��ر  ��ر

ر�=2 و*�د ��ارد ا�� �� ا��.�د ��ر�����ن، ای  ��`�ع 
ی ��ای_ �^�ا�2 ا�	 و دو"	 ��ای 69 ای   درآ�����

���Bر��6 ��ی� �� �H� ھ� وام
Bخ ���ا��� �(وه �� ��دا�G ،د�B ان��	 د��=5د ��ر

���Bر��درآور��  :B�G �� �Fھ� را ��ردی
��(�Uری و �Wاردادی�R ر��ان��

�� *5 9.�ق و د��=5د، ا��!	 �2EK �� د"!6 ��ر �!=��2 
و �اردادی ی�2 دیF� از �#j(ت ای  روزھ�ی ��ر��ان ا�	

در�P ��ر��ان ��Hر �اردادی و �!=��2 ٧٠در �9ل �9`� 
ای  �� �#�2 آن ا�	 �� در ��ای_ �� ��ری و  ھ?��� و

ا��Sدی، ھ� "^�3 ��ی� در ا���3ر �!��ری �����
:"�G ان در ��ل��ھ�ی ا2EP ��ر

���Bر��ان ��ھ� و ��PیR �5رگ، �اردادھ�ی ��,�ه ��ر
�� ��ھ� و ی� �: ��ھ� ا�	 �� ا��!	 �2EK ��ر��ان 

ی آ��N را ,�Nی� �2 هو ز���2 روز��
ای  ��ع از �اردادھ� ���� ��ه ,� ��ر`�ی�2 �!  ��ر��ان 
ا$5ای: ی��� و �� ا��.�د ��ر�����ن ی�2 از ا�ا��,2 �� 
دو"	 و وزی� ��ر ��ای ����ن دادن �� ��ای_ ��ر��ان ��ی� 
ا�;�م دھ��، و`#!	 �اردادھ�ی ��ری و ��ر��ان �اردادی 

�� و*�د آ��ن �!=����ری در ��وژه از ��ی دیF�. ا�	
ھ�ی �5رگ، �� �G": دیF�ی در ای  �!   ��ری و ���	

ھ�ی ����� ��ھ� �?��ش  در��ل. ,&�ی6 ��ه ا�	
�رچ ����ی ���2 از ���	 

 ،2St� _ده از روا��Jا�� �� k�=#� �� V!�?ری ھ����=!�
���Bر��ر را در ��2 از Ht� ای ی�

��وھ2 از ��ر��ان �ارداد ��,�ه �2 �� IQ� و ���!�
����� و �� ��ی�ن ��وژه ی� �!�ون ر$�  آن ��وه �!=����ری از  �2

��وژه و �Q�دن ��ر �� ��وه دیF� �!=����ری، ای  ��ر��ان 
�� ا��.�د ��ر�����ن، ��ای_ . ���� ھ?��� �� اB�اج �2

��ه ,� ,#�اد زی�دی از ��ر��ان در ��Hر �� ����2 ���� 
.��ر��ان �.�#2 ,&�ی6 ����

ای �� ��ل ����� در ���	 ��ر�2
ھ�ی �V!3 ا�;�م ��ه ��Hن �2 ��وژه

ھ�ی �!=����ری �� �#=�k  در�P ��رھ� �� ��وه٧٠
دو"�2 ھ?��� وا��ار �2 �&�

�ی �5رگ �2�J و ��زی ھV در�9ل رخ دادن ا�	ھ ���	
در ای  ��ای_ ��ر��ان �� *�ی ط�ف �ارداد ��دن �� ای  

ھ�، �� �!=����ران �اداد دار�� و در �Pرت ��وز  ���	
��ن �� *�ی6�H� 2=� 2، د�	

�!=����ری و �اردادھ�ی ��,�ه
�2EK را در ��Hر �� و

:"�G  نk�#$ ر�����ن و��ا��.�د  �� �� 	ھ�ی2 ا�
�!�ی از �E* ا�!  و ��ای� �!!K, �� ر��و وزارت  	ی دو"����ر

ھ�ی ��ر��ی ��ی� $��ی �� �9ل آن ��� ��وز 9��	
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��ی آ��زش، ��Nا�	 و  ھ� را �� ��#J	 6P�9 از ای  درآ��

 .�(�	 ا$�اد ��ق دھ�
	J� ��Eای �� UE��  ی ,.�ی �� ا�(م ای�N� : ای  ��

��ن را  ز���2 ٩٣��ر��ان �� د��=5د ��Sب ��ل 
��ی  آ���	 G�ا �� ای  د��=5د *�اب

	?!� V2 ��ده ھ� .ھ�ی یX ز��
��ر��ان �#��ض در  :ای  ا���د ا��Sد دا��FHه �(�� ا$5ود

   =5د آ��ن از د��=5د ��ی� ��ر��ان ����ی���!� �#�.� ��د�� د��
V� ری��، �����ای  �� ط�ل دادن ز��ن  ھ=�ن ��ای_ 	ا� �,

P�ف ��ھ�ر و �F�دھ�ی2 �3!� ای ، از ز��ن �J!� ��ر 
 .�� وری ��;� �2 ������ �� ط&#�ً �� ��ھ: �N�ه

�!�ی از و�ع �G!   ی�2 از راه�E* ھ�ی
وری ھ=�اه ا�	، ��داB	 �5د  	 �N�هھ�ی2 �� �� اُ$

 .وا#2 �� ا��س ��خ ,�رم ا�	
���س ا��Sدی در �SBص ار,&�ط �!�ن �5د و ��ر 
�����G �9اH!#� 6	 ��ر��ان ,<�!  

وری  ��Hد، آ��ن ,�ان ��ر ��tاھ�� دا�	 �� �� ��ھ!	 �N�ه

&�S   2Eدی ا��&�ه دو"	ھ�ی ا� ,.�ی �� ا��ره �� �!��	
	��!� �� �����ھ�ی EL_ ,#�ی6  در 

در�Pی ��دی V�� �H$ 5*ر �W��j  ۴۵ا��Sدی ��ھ� ,�رم 
 .�� ��ر�� �!��� دیF�ی ��ا�	

وی در ��ی�ن �� ,��!� �� 9=�ی	 از وا�9ھ�ی ,�"!�ی در ��ای_ 
ھ�ی 6��9  ا$5ای: !=	: ر��د ,�ر�2E#$ 2، اظ�Nر ��د

ھ�ی ,�"!�ی ��ه �� در  واU*��  �9 ا$5ای: ھ5ی��
ھ�ی *�ری آ��ن، اB�اج و ,#�ی�P  6رت ��م ,<�!  ھ5ی��

  .��ر��ان را ��ھ� �Bاھ!V ��د
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

  ��ر��2ن ای�ان �6ی�6\�G ا�A1ا�H ��ر��ان و 

 
��ر��ان و ��ر���ان ���	 ای�ان ,�ی� در �2 اB�اج، ��ھ: 

در�Pی ا*&�ری ���	 ��ر ۵٠
ی ای   ی ��ر���B ���	، دو روز در �^�ط�

�5ارش ای���، ��G ,  از ��ر��ان و ��ر���ان ���	 ای�ان  ��
ز �NGر��&� در ,=�س �� ای��� ا�(م ��د�� �� از 
,����ن ,#�ادی از ��ر��ان ای  ��ر���B اB�اج 
ا�� و T9 ,�"!� ��ر��ی و T9 *�ب ��ر���ان �!5 

آ��ن ����J �� از ��ل *�ری �!5 ��ی�ان ����ط� ���	 ��ر 
ا�� و در �2  ده���	 در روز ا$5ای: دا

ا���اض ��ر��ان و ��ر���ان �� ای  ��`�ع، �: ,  از 
����6 ا���tا�2 را اB�اج و �� د�&�ل آن ���ات 

  .ا�� ��ز�2F�?H را �!5 از دو ��ه �� یX ��ه ,.E!6 داده
ای  ا$�اد ا�(م ��د�� �� �� رVL ا���اض �� ��ای_ �� 

در  ٩٣و*�د آ��ه و دری�$	 $!: 9.�2 $�وردی  ��ه 
 �� Vداد ��ه آن ھ�B V;��۵ان در ٠��در�P ��ھ:، ��ر

��ر�KH� ���Bل ��ر ھ?��� ,� ,�"!� ����H� Wد، ا�� 
��Gن ���k�e?� m��� �3ن ����ط� در ای  �SBص 

��د �� �� رR=;, VL ا��وز ��ر��ان و ��ر���ان 
یX از ��ی�ان ای  ���	 در 

��ی ���"&�ت  ا�� ,� ���m 6 ��ر �Bد �H� �`�9ه

 

  :��Nی ,.�ی ا���د ا��Sد دا��FHه �(��

[Wا�B د (��1د@() وM� ز(��� ��ده mھ�ی ی 

ی   ھ�ی 6��9 ا��ژی ��*U ا$5ای: ھ5ی��
ھ�ی  ھ�ی ,�"!�ی ��ه �� در �Pرت ��م ,<�!  ھ5ی��

  .اB�اج و ,#�ی6 ��ر��ان را ��ھ� �Bاھ!V ��د
در ��ای_  ���س ا��Sدی �#�.� ا�	 دو"	

 ،U���� 2,�!"�� 	��!� ذ�t,2 ��ی� �� ا����دی �S� ا

 

��#J	 6P�9 از ای  درآ��
�(�	 ا$�اد ��ق دھ�

	J� ��Eای �� UE��  ی ,.�ی �� ا�(م ای�N�
��ر��ان �� د��=5د ��Sب ��ل 

آ���	 G�ا �� ای  د��=5د *�اب  ����B�G، �#;5ه �2
6ھ�ی یX ز���2 ��ده ھV �!?	 �9ا

ای  ا���د ا��Sد دا��FHه �(�� ا$5ود
��ی���!� �#�.� ��د�� د��
V� ری��ھ=�ن ��ای_ 

P�ف ��ھ�ر و �F�دھ�ی2 �3!� ای ، از ز��ن �J!� ��ر 
������ �� ط&#�ً �� ��ھ: �N�ه �2

ی�2 از راه: وی ,S�ی� ��د
ھ�ی2 �� �� اُ$ وا��:

وا#2 �� ا��س ��خ ,�رم ا�	
���س ا��Sدی در �SBص ار,&�ط �!�ن �5د و ��ر  ای  ��ر

	J������G �9اH!#� 6	 ��ر��ان ,<�!  : ��ر��ان، 
��Hد، آ��ن ,�ان ��ر ��tاھ�� دا�	 �� �� ��ھ!	 �N�ه

 .��Kی�ت دارد
,.�ی �� ا��ره �� �!��	

در ����� �� �!��	: اظ�Nر دا�	
ا��Sدی ��ھ� ,�رم 

�� ��ر�� �!��� دیF�ی ��ا�	
وی در ��ی�ن �� ,��!� �� 9=�ی	 از وا�9ھ�ی ,�"!�ی در ��ای_ 

ر��د ,�ر�2E#$ 2، اظ�Nر ��د
��*U ا$5ای: ھ5ی�� ا��ژی

�Pرت ��م ,<�!  ھ5ی��
��ر��ان را ��ھ� �Bاھ!V ��د

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

�G ا�A1ا�H ��ر��ان و \6
  

��ر��ان و ��ر���ان ���	 ای�ان ,�ی� در �2 اB�اج، ��ھ: 
9۵٠.�ق و د��=5د و ا$5ای: 

 �� 	Hدو روز در �^�ط� ١٢از ھ ،	���
  .ا�� ���	 ,;=R ��ده

�5ارش ای���، ��G ,  از ��ر��ان و ��ر���ان ���	 ای�ان  ��
ز �NGر��&� در ,=�س �� ای��� ا�(م ��د�� �� از ,�ی� رو

,����ن ,#�ادی از ��ر��ان ای  ��ر���B اB�اج  N�٩٢=  ��ه 
ا�� و T9 ,�"!� ��ر��ی و T9 *�ب ��ر���ان �!5  ��ه

  .��داB	 ��Hه ا�	
آ��ن ����J �� از ��ل *�ری �!5 ��ی�ان ����ط� ���	 ��ر 

 �� 	Hدر روز ا$5ای: دا ١٢را از ھ 	���
ا���اض ��ر��ان و ��ر���ان �� ای  ��`�ع، �: ,  از 
����6 ا���tا�2 را اB�اج و �� د�&�ل آن ���ات 

��ز�2F�?H را �!5 از دو ��ه �� یX ��ه ,.E!6 داده
ای  ا$�اد ا�(م ��د�� �� �� رVL ا���اض �� ��ای_ �� 

و*�د آ��ه و دری�$	 $!: 9.�2 $�وردی  ��ه 
 �� Vداد ��ه آن ھ�B V;��

��ر�KH� ���Bل ��ر ھ?��� ,� ,�"!� ����H� Wد، ا�� 
Vص  ھ�SB  ن ����ط� در ایk�e?� m��� �3��� ن��G

  .ھ?���
2� ��J���د �� �� رR=;, VL ا��وز ��ر��ان و ��ر���ان  

یX از ��ی�ان ای  ���	 در  ی ��ر���B، ھ!] در �^�ط�
6 ��ر �Bد �H� �`�9ه�^

  .�#��`�ن �����

  
  

��Nی ,.�ی ا���د ا��Sد دا��FHه �(��

[Wا�B د (��1د@() وM�
 

	=!ھ�ی 6��9 ا��ژی ��*U ا$5ای: ھ5ی�� ا$5ای: 
ھ�ی ,�"!�ی ��ه �� در �Pرت ��م ,<�!  ھ5ی�� وا�9

اB�اج و ,#�ی6 ��ر��ان را ��ھ� �Bاھ!V ��د*�ری آ��ن، 
���س ا��Sدی �#�.� ا�	 دو"	 یX ��ر

 ،U���� 2,�!"�� 	��!� ذ�t,2 ��ی� �� ا����دی �S�ا
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ای  �?�Ee �!5 �&�ی� ��دی�ه ��$�� : وی در ��ی�ن ا��ره ��د
ھ�  ��د �� اP�ار و ��ی�اری ز��ن �� ا���Kل، ط2 ای  ��ل

آ�!E� 5!�  ھ�ی ��HB	 �H!�2 �?!�ری از ��ف
  ا�	  ز��ن در �^!_ ��ر ��ه

 

  :�ان �53 از ده روزا�CA1ب در ��5ن ��3

��2� oW�A� زی را�� �&�C�!  

  

ی ����� در  آھ  ���5ی ��$T از ھ��J ��ر��ان ���	 ���
��زی و  ا���اض �� وا��اری ای  ���	 و �!5 ��م ��Jف

  . ا�� ھ�ی ��ر��ان، د�	 از ��ر �H!�ه

�#�ون �!��2، ، »���  �!�ز«�� �5ارش �: B�داد ��ی	 
ا��!�2 و ا*�=��2 ا�����ار ی5د، �=�ی��ه ��دم ��$T در 
�;IE ��رای ا�(�2، ا��م *=#�، $�����ار، ا��jی 

آھ  ���5ی ��$T، در  ��رای �N� و ��ی����6 ���	 ���
  .آھ  ��$�j9 Tر ی�$��� *=R ��ر��ان �#��ض ���	 ���

�#�ر ھ�ی ��ر��ان ,��_ ی�2 از �N�و��ان و 
از ��2B " آھ  �2KE ��ی� ��دد ��زی ���

  ھ�ی ای  ������ ��د

 

  ��گ در آ��(+�ر �3��ر��Aن

آ��د L�ب  B�ا�2 آ���?�ر �!=�ر���ن B=!�2 ا�(م
ی ��ھ�ان �!�2، در  �� ���J. ��;� �� ��گ یX *�ان ��

 �2 ا��.�ل �S� ��Gوم ی�S, Xدف �� �!=�ر���ن B=!�2 ای 
�N����ن، ��ای ا��.�ل آ��N �� ط&.�ت $���2 �!=�ر���ن از 
آ���?�ر ا���Jده �� ا�� آ���?�ر �� &( ��رھ� B�اب ��ه 
��د، ای  ��ر �!5 و�_ راه B�اب �� و ��Sو��ن و ی�2 از 

ی��� P&�ی، از . ���� ����6 �!=�ر���ن در آن �^&�س 
;�م ����6 ����2 �� ��رھ�ی ,<�!?�ت �!=�ر���ن را ا�

  �������J داد، ,(ش ��د آ��N را از آ���?�ر �!�ون �!�ورد ا��
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

 :و�� �� یX $#�ل 9.�ق ز��ن ��ر�� ���ان ��

 ��1) ز(�ن
  ���A) ا�� >�ت

  
	��HB ،2�)� ھ�ی *�?2، ,^.!� و  ھ�ی

,�ھ! ، �?&	 دادن ھ� ��ع ��,�ھ2 در ��ر �� *�?!	 $�د 
	��HB �E=* ت *�?2، از�j#!&, ھ�ی *�ری در �^!_  و

�^�=2 ��ای �J9ظ	 از ز��ن در �^!_ ��ر و*�د 
���ن $#2E �!5 �?!�ر  �� 	��HB ت ار,��ب�&rارد و ا��
�اردادھ�ی ��	، �.: �?!�ری در ��ھ: 

	��HB ل ز��ن �� �!�ن ا��اع�#$ Xر  ی��در �^!_  ��ھ�ی2 
*�?2 و �?&	 ��� از *=�j!#&, �Eت 

 R$$�د؛ راه 69 ر 	ر �� *�?!��,�ھ2 در ��دادن ھ� ��ع 
ھ�ی 9.�ق �N�و��ی و  ای  �6�H را ��ط�ف ��دن �.�

	J�و�� ��  ��یV �^=�ی $#�ل 9.�ق 2J�P ز��ن ��ر�� در 
	��HB �� در را��� ��Eر ای�F��&B  ر ز��ن��در �^!_  ��ھ�ی2 

ی  د�B�ان *�ا�2 �� �� �  و ,;���
,�ی  ا$�اد ��ای  ���� �?�#�

در واR ھ� G.�ر . ��ی�ی در �^!_ ��ر ھ?���
 	��HB ا�9=�ل در �#�ض ���� ��H!� ر��رت $�د در �N�

. 

,�ی   از��یRھ�ی *�?2 ی�2 
��H(ت �^!_ ��ر ��ای ز��ن ا�	 �� �#=�k ز��ن در 

 .���� �.��6 آن �;&�ر �� ,�ک ��B 6Kد �2
)B و��ی  �^=�ی �� ا��ره �� و*�د�N� ءھ�ی2 در 9.�ق

�ا�!  �^�=2 : ��ای ,��!  9.�ق و ا��!	 ز��ن ادا�� داد
ب ��ای �J9ظ	 از ز��ن در �^!_ ��ر و*�د ��ارد و اr&�ت ار,��

���ن $#2E �!5 �?!�ر د��ار ا�	 �� 	��HB. 

	J��اردادھ�ی ��	 �� : ای  $#�ل 9.�ق 2J�P ��ر��ان 
���، �.: �?!�ری  اB�اج ��ر��ان را ��ای ��ر$��� آ��ن �2

�����ای  ��ای از �!  ر$�   .در ��ھ: ا��!	 �2EK ز��ن دارد
� ای ��ی� �� �=�2 ��ود � ���� ��H(ت، �ا�!  ��ی�

������ 6�ت در �^!_ ��ر را �� �9ا�J,ا ����.  

وی در ��ی�ن ا��ره ��د
��د �� اP�ار و ��ی�اری ز��ن �� ا���Kل، ط2 ای  ��ل

U.� U&� 2 �?!�ری از ��ف�!H�
ز��ن در �^!_ ��ر ��ه

 
�ا�� ��ر���ان �53 از ده روزا�CA1ب در ��5ن ��3

��2� oW�A� زی را�� �&�C�

��ر��ان ���	 ���
ا���اض �� وا��اری ای  ���	 و �!5 ��م ��Jف

ھ�ی ��ر��ان، د�	 از ��ر �H!�ه ,�*� �� �Bا���

�5ارش �: B�داد ��ی	  ��
ا��!�2 و ا*�=��2 ا�����ار ی5د، �=�ی��ه ��دم ��$T در 
�;IE ��رای ا�(�2، ا��م *=#�، $�����ار، ا��jی 

��رای �N� و ��ی����6 ���	 ���
*=R ��ر��ان �#��ض ���	 ���

ھ�ی ��ر��ان ,��_ ی�2 از �N�و��ان و  �!�ن �Bا���
"2P�SB ��� زی��

ھ�ی ای  ������ ��د ��9!�

 
 

��گ در آ��(+�ر �3��ر��Aن

B�ا�2 آ���?�ر �!=�ر���ن B=!�2 ا�(م: ای?��
��;� �� ��گ یX *�ان ��

�2 ا��.�ل �S� ��Gوم ی�S, Xدف �� �!=�ر���ن B=!�2 ای 
�N����ن، ��ای ا��.�ل آ��N �� ط&.�ت $���2 �!=�ر���ن از 
آ���?�ر ا���Jده �� ا�� آ���?�ر �� &( ��رھ� B�اب ��ه 
��د، ای  ��ر �!5 و�_ راه B�اب �� و ��Sو��ن و ی�2 از 

����6 �!=�ر���ن در آن �^&�س 
����6 ����2 �� ��رھ�ی ,<�!?�ت �!=�ر���ن را ا�

داد، ,(ش ��د آ��N را از آ���?�ر �!�ون �!�ورد ا�� �2
 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

و�� �� یX $#�ل 9.�ق ز��ن ��ر�� ���ان �� �J	 در

�)���1) ز(�ن  �,
 f�O� تھ�ی ��ر  در�<

  

	��HB 	��HB ،2�)� ھ�ی
,�ھ! ، �?&	 دادن ھ� ��ع ��,�ھ2 در ��ر �� *�?!	 $�د 

	��HB �E=* ت *�?2، از�j#!&, و
 .��ر ا�	
�^�=2 ��ای �J9ظ	 از ز��ن در �^!_ ��ر و*�د �ا�!  

���ن $#2E �!5 �?!�ر  �� 	��HB ت ار,��ب�&rارد و ا��
�اردادھ�ی ��	، �.: �?!�ری در ��ھ: . د��ار ا�	

  .ا��!	 �2EK ز��ن دارد
	��HB ل ز��ن �� �!�ن ا��اع�#$ Xی

��� از *=�j!#&, �Eت  ز��ن را ,�Nی� �2
 R$$�د؛ راه 69 ر 	ر �� *�?!��,�ھ2 در ��دادن ھ� ��ع 

ای  �6�H را ��ط�ف ��دن �.�
�ا�!  ��ر ���ان ��د. 

	J���یV �^=�ی $#�ل 9.�ق 2J�P ز��ن ��ر�� در 
	��HB �� در را��� ��Eر ای�F��&B

د�B�ان *�ا�2 �� �� �  و ,;���: �J	���،  را ,�Nی� �2
���� �?�#� �V وارد �^!_ ��ر �2

	��HB ���?ر ھ��ی�ی در �^!_ ��
 	��HB ا�9=�ل در �#�ض ���� ��H!� ر��رت $�د در �N�

V� 5!� وی  �$��.,� ا�	 �ار 
 

ھ�ی *�?2 ی���HB  2	: �^=�ی ادا�� داد
��H(ت �^!_ ��ر ��ای ز��ن ا�	 �� �#=�k ز��ن در 

�.��6 آن �;&�ر �� ,�ک ��B 6Kد �2
)B ی �� ا��ره �� و*�د�=^�

��ای ,��!  9.�ق و ا��!	 ز��ن ادا�� داد
��ای �J9ظ	 از ز��ن در �^!_ ��ر و*�د ��ارد و اr&�ت ار,��

���ن $#2E �!5 �?!�ر د��ار ا�	 �� 	��HB
 

	J�ای  $#�ل 9.�ق 2J�P ��ر��ان 
اB�اج ��ر��ان را ��ای ��ر$��� آ��ن �2

در ��ھ: ا��!	 �2EK ز��ن دارد
���� ��H(ت، �ا�!  ��ی� ای 

�ت در �^!_ ��ر را �� �9ا6 ������ ا���ن ای �J,ا ����
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�� ا��س ای  B&�، ا�� �G �9ود . ی ��ر ��د  
��ر��ان ای  ��ر���B �� ا��jی ط���ری �Bا���ر 

ا��، ا�� ��ر$���ی ای�ان ��ق  ��ز�H	 �� ��ر او ��ه
��ی� و*�د او ��*U اB(ل در ��ر ��ی� ��ر��ان ��ه 

ی  در B&� دیF�ی �� اواB� $�وردی  ���H� ��، �=�ی��ه
�!���Hر �I از ھJ	 ��ل » ���Hر��ه �!=�غ

ای  . ��ر در �N=  ��ه ����� اB�اج ��ه ا�	
�!�ی ���"&�ت ��ر��ان ���ان  اش را �2

 �N�, �� ان����ده و ���J ا�	 �� در ای  وا�9 ,�"!�ی، ��ر
����، ���E  د��=5د ��Sب ��رای ��"2 ��ر را دری�$	 �=2

ھ� �!5 �� ط�ر ���6 �� ��ز��ن ,<�!  
�G!  ای  ��ر�� اB�ا*2 ا�(م  ھV. ��د 2 واری5 �=2

رVL ���	 ��ری �!�H� ��ای ��ر��ان ای  
��ری،    T9���Hر��ه، آ��N از دری�$	 �5ای�ی�G 2ن ا`�$�

 .���ی و T9 �?�  �^�وم ھ?���

و ای  در ��ای�2 ا�	 �� اB&�ر اB�اج و ز��ا�2 ��دن 
ا��ی6 ا�NJPن و �#�ن �Gدر��E در  ��2E=�ی����ن �#��ض 

ی ��ر��ان �H	 و  ارد��ن ا���ن ی5د و ی� اB�اج �=�ی��ه
�P#	 ����� و ذوب آھ  ارد�!6 در ��ل �����، ھ��ز از 

 .���� �N�, ھ��&B  ای از ,#�ض  ا"&�� ای
ھ�ی ��ر��ان  9�P&�ن ����ی� و �9�=!	 آ��N �� �=�ی��ه

ی اB!� ��رھ� ��ھ� اB�اج و  ��ی در دھ�ا�	 و *�&: ��ر
6�H, 2 ����� ���ی��ی  ھ�یE.�?� ھ�ی

	Jان و ی� ��!��ی ھ�N, �9وا 	ده ا��� �Q,.  

ھ� ، �F!� و �&��ھ� ��  ی �N=2 �� ��ی� در �I ای  اB�اج
��ا�	 و �� آن ,�*� ��د ای  ا�	 ��  	HFروی آن ا�

�SB �� ان ھ=�اره و��ص در ��اR ا���Sب و ا���اض، ��ر
ی  ,;���. ھ�ی �Bد 9=�ی	 ���� ��ی?	 از �=�ی��ه

ی ��ر��ان �#�ن �Gدر��E، از  ��H!&��2 و د$�ع �ط#���
ی ای  �#�ن، در  ھ�ی اB�ا*2 و ��زدا�	 ��ه

آوردھ�ی ��6 ذ�� و �� ارزش *�&:  9.!.	 ی�2 از د�	
2� �������ان ��ا�WE�t� 5 ��ر ��ر. ���� ��ر��ی در ��ل 

��ی?	 ای  ا�ام 9=�ی�2 ��ر��ان ای  �#�ن، از 
ی �Bد را �� �9 ��$2 ��*?�� �=�ده و آن را ا"�Fی 
�ر�ر,9�P 2&�ن ����ی� در اB�اج  �� �E��.� 2 ��ای&����

داران در واR ��  ����ی�. ھ�ی ��ر��ی �ار دھ��
ا��!�2 و �jی2 و ��Nدھ�ی اداری ھ�ی 

. ���� ھ� �2 دو"�2، ا�ام �� اB�اج  ی� ��زدا�	 �=�ی��ه
Xان �!5 ��ی� ��^� و ی����رE� �G!� اB�اج ھ=��ران و  ��ر

���� VE� �ا�� دا��  ,6�H و . ھ�ی ����B Utد، 
ی��2 ��  ا���tب �=�ی����ن وا#2 در �^!_ ��ر ��ای د�	

����؛ ھ=�اھ2 و د$�ع  ، kزم و 9!�,2 �2
ھ�ی ��رد ا��=�د �Bد �!5 ر�5  ه ی ��ر��ان از �=�ی��

 .��ن ا�	 ی��2 �� ���"&�ت ��$.!	 آ��N ��ای د�	
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

*�ان  �I از "^�P 2,�3ای ���Bرد آ���?�ر �� �� ای 
ر`�ی2، ��ی�  9=!�ر`� �!�. 

آ��دL�ب ��  �Nا�	 و در��ن �N����ن ا�(م
�� از دو ��ل �!: ,#=!� و ��NFاری ,<�!?�ت 
 2P�SB 	��� �� ن����N�  2 ای�!=B ر���ن�=!�

	J�ای  ���	 �: : �Q�ده ��ه ا�	، 
�J� را �� ���3ر ا�;�م ��رھ�ی ��NFاری و ,<�!?�ت 

روز �9د�r : ��د وی اظ�Nر. �!=�ر���ن ا���tام ��ده ا�	
V!� ع�J,د  ���ی ی�2 از آ���?�رھ�ی �!=�ر���ن در ار�� �!�

. ���� و دو �!=�ر و یJ� X� از ����6 در آن ��$��ر 
 R$�3ر ر�� �� �J� ر دو���� 	�از ��
�6�H �� �!=�ر���ن ��ا*#� ��د�� �� �������J یJ� X� از 

$6�H� R ��د، روی آ��N �� در آ���?�ر ���ری ��KHل ر
��k ش در�� �� 	آ���?�ر ر$ W.�  ی آھk  ھ� و

*� $�ت  �!� ��د و ھ=�ن  ھ�ی روی �.W آ���?�ر

 

 ا��اج (��ی���2ن ��ر��ان
����ی� از آ(B ورت�H و 

  

6�H, ای;�د �� X=� 2 ��ایFی ی ھ=�ھ���  ھ�ی ��ر

�� ر�� و �?��ش �&�رزات ��ر��ی و ا���اض �� ��ای_ 
2� 6!=^, �Nآ� �� V��9 داری  ،���

 Xده و �� ی��ان �!5 ا$5ای: �!�ا ��اB�اج �=�ی����ن ��ر
ھ�ی  ی�2 از روش. ی �#=�ل ,&�ی6 ��ه ا�	

ھ�ی ��ر��ی، اB�اج  داران ��ای �.���E �� ا���اض
�2 ا�	 �� �� آ��ھ2 و *?�رت �!�H� از ط�ف 

�!�  ���� ,� �2 ھ=��ران �Bد �� �=�ی���2 ا���tب �2
�P�� ان در ا�#�د و��ھ�ی �WE�t  ھ� و ���"&�ت ��ر

 ھ�ی B&�ی ,�ی  ��ردی �� در روزھ�ی ����� در ��ی	
  ��١۵ » ای�ان ��ق«ی ��ر��ان 

 

ی ��ر ��د ��ل ���.�
��ر��ان ای  ��ر���B �� ا��jی ط���ری �Bا���ر ,  از  ۶٠٠

��ز�H	 �� ��ر او ��ه
��ی� و*�د او ��*U اB(ل در ��ر ��ی� ��ر��ان ��ه  �2
  !��د

در B&� دیF�ی �� اواB� $�وردی  ���H� ��، �=�ی��ه 
���Hر��ه �!=�غ«��ر��ان ِ 

��ر در �N=  ��ه ����� اB�اج ��ه ا�	 ی ���.�
اش را �2 ��ر�� د"!6 اB�اج

 �N�, �� ان����ده و ���J ا�	 �� در ای  وا�9 ,�"!�ی، ��ر
د��=5د ��Sب ��رای ��"2 ��ر را دری�$	 �=2

�=!� T9 6 �� ��ز��ن ,<�!   ی آن���ھ� �!5 �� ط�ر 
2 واری5 �=2ا*�=��

2E� �� ده��ان ای   ��رVL ���	 ��ری �!�H� ��ای ��ر
���Hر��ه، آ��N از دری�$	 �5ای�ی�G 2ن ا`�$�

�Ev�� ���?وم ھ�^�  �?� T9 ی و���

و ای  در ��ای�2 ا�	 �� اB&�ر اB�اج و ز��ا�2 ��دن 
�=�ی����ن �#��ض 

ارد��ن ا���ن ی5د و ی� اB�اج �=�ی��ه
�P#	 ����� و ذوب آھ  ارد�!6 در ��ل �����، ھ��ز از 

. ی�دھ� ��$�� ا�	
9�P&�ن ����ی� و �9�=!	 آ��N �� �=�ی��ه

ا�	 و *�&: ��ر
ھ�ی ,6�H ��زدا�	 �=�ی��ه

	Jان و ی� ��!��ی ھ�N, �9وا

ی �N=2 �� ��ی� در �I ای  اB�اج ����
��ا�	 و �� آن ,�*� ��د ای  ا�	 ��  	HFروی آن ا�

�SB �� ان ھ=�اره و����ر
��ی?	 از �=�ی��ه �2

��H!&��2 و د$�ع �ط#���
ھ�ی اB�ا*2 و ��زدا�	 ��ه �=�ی��ه

9.!.	 ی�2 از د�	
2� �������ر��ی در ��ل 

��ی?	 ای  ا�ام 9=�ی�2 ��ر��ان ای  �#�ن، از  و ,�"!� �2
ی �Bد را �� �9 ��$2 ��*?�� �=�ده و آن را ا"�Fی  �=�ی��ه

�ر�ر,9�P 2&�ن ����ی� در اB�اج  �� �E��.� 2 ��ای&����
ھ�ی ��ر��ی �ار دھ�� �=�ی��ه

ھ�ی  9=�ی	 د���Fه
دو"�2، ا�ام �� اB�اج  ی� ��زدا�	 �=�ی��ه

Xان �!5 ��ی� ��^� و ی����ر
ھ�ی ����B Utد، � �VE ���� �=�ی��ه

ا���tب �=�ی����ن وا#2 در �^!_ ��ر ��ای د�	
، kزم و 9!�,2 ����2"&�ت *�ری

ی ��ر��ان از �=�ی�� *��&� ھ=�
��$.!	 آ��N ��ای د�	

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

�I از "^�P 2,�3ای ���Bرد آ���?�ر �� �� ای  
. �� و او *�ن ��B	 ��!�ه  

�Nا�	 و در��ن �N����ن ا�(می � �&��
�� از دو ��ل �!: ,#=!� و ��NFاری ,<�!?�ت  �!�ن ای 

 2P�SB 	��� �� ن����N�  2 ای�!=B ر���ن�=!�
�Q�ده ��ه ا�	، �J	» ��ھ�L�ب«

�J� را �� ���3ر ا�;�م ��رھ�ی ��NFاری و ,<�!?�ت 
�!=�ر���ن ا���tام ��ده ا�	

V!� ع�J,ی�2 از آ���?�رھ�ی �!=�ر���ن در ار
و دو �!=�ر و یJ� X� از ����6 در آن ��$��ر 

از ���	 ����ر دو �J� �� ���3ر ر$R : ر`�ی2 ا$5ود �!�
�6�H �� �!=�ر���ن ��ا*#� ��د�� �� �������J یJ� X� از 

آ��N �� در آ���?�ر ���ری ��KHل ر
��k ش در�� �� 	آ���?�ر ر$ W.�

V!� آ���?�ر W.� ھ�ی روی
��.  

  

ا��اج (��ی���2ن ��ر��ان
����ی� از آ(B ورت�H و

 �� �.6 از��ی	

 ��!=� 6�H, ای;�د �� X=� 2 ��ایFی ھ=�ھ�

�� ر�� و �?��ش �&�رزات ��ر��ی و ا���اض �� ��ای_ 
داری �9�V �� آ��N ,^=!6 �2 ��ری �� ����ی� $(�	

 Xده و �� ی��ان �!5 ا$5ای: �!�ا ��اB�اج �=�ی����ن ��ر
ی �#=�ل ,&�ی6 ��ه ا�	 روی�

داران ��ای �.���E �� ا���اض ����ی�
�2 ا�	 �� �� آ��ھ2 و *?�رت �!�H� از ط�ف ��ر��ا

ھ=��ران �Bد �� �=�ی���2 ا���tب �2
ھ� و ���"&�ت ��ر��ان در ا�#�د و ���B �Pا�	

����� . 

,�ی  ��ردی �� در روزھ�ی ����� در ��ی	 ,�زه
ی ��ر��ان  ا���Hر ی�$	، اB�اج �=�ی��ه
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ای  ھ=� ظVE و ���H� ،Vن دھ!V �� ��ر��ان و 

�3�ی و ,#US، در ھ=�  ��Hن �� دور از ھ� ��ع ,��
  . *�ی د�!� دارای ���$�H� R�ک ھ?���

6�H, ای;�د �� X=� 2 ��ایFی  آھ���ھ�ی ��ر
6�H,، ان��ی  ھ� و $#�kن ��ر��ی و ھ=� از ھ=� ��ر

�Bاھ� ��  ط�B 2� �#��* UEاه و ��ا"	
�Pای ا���اض �Bد را �E!� ای  ,V*�N ��ر و L!� ا�?��2 

    .���E ��ده ��Fار�� �G!  $;�ی#2 ,��ار ����

 

��ن �sی�ک �3ز��(�ه��و�� �3  ی ��5ن ���� در �;� ی ���5) �
  :آژا(: ��9ی ��ات

 ��ه �)، روزی �) ���6) را �Fزا(�

ی EJL	 و 9�ص و  از آ��� �Pھ� ��ر�� �#�ن در ��!;�
��H� ���� ای ��د در�� R=ن ط�#� Xدر  ����، ی ��ر ��

����Nن �Gی(ک . ��د �� �t  آ�� �Gل ��ر �2
���  �� �: ��ل ا�	 در آ�;� ��ر �2) 

و�2 ��!�م ای  ���^� ا,�Jق ا$��ده ا�	، 
�Gی(ک » .ا���3ر ای  ا,�Jق را دا���H� .Vم

��ر�� در زی�ز�!   ٧٨٠��ی� و�2 ای  $�*#� رخ داد 
�Bاھ� �� ا��&�ر  ��KHل �� ��ر ��د�� و ���	 �2

رP V^!� را ) AKP (اش �� 59ب ��ا"	 و ,��#� 

��ه  ١٣ی �#�ن ���� در  ��� �� آ��ر ر�=2 ,��!� ، در $�*#�
ا��، ا��  ��ر�� ���H ��ه �٢٨۴ �� ,��!� را "�زا��، 

. ا�� ,  ���H ��ه ۵٠٠,�  ۴٠٠ا�� ��  ��ران ا�(م ��ده
����Nن �Gی(ک، ��ر��ی �� �: ��ل ا�	 در ای   �� ��

  ���	 �#�ن «��� در را��� �� اھ=�ل در 
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

[U,6 3) ای\�د m�  :ھ�ی ��ر��ی ���A) ھ��ھ2`� �3ای �

�ر، از ��ر��ان ا��uن د��ع ���2� v���6 (��1 
ی!I ��رای  ای �� ,^�یX ر آ��د 5وی  ��ه

�� ��ردار ��ن یX د�B� ��*�ان و 
ھ�ی ���  آن �^6 ��  ی ا$�Kن

ا�9=�"2 �� در ��ر�2 ھ�ی �#�ی رد 
2� 2�"�N* ر و��2 &S#, �� ،  �� ق�=G ب و�G �� �����

ھ�ی  آ��د �E=9 ��ده ،���B ھ�ی ا$�Kن ���  ��3م
���ه را ��رد  آ��N را �� آ,: �H!�ه ، ز��ن و ��د��ن �2

 . `�ب و ��V و آزار و اذی	 �ار داد��

ای  $�*#� در روزھ�ی �#� در ��اش $�رس ، �;��رد،��ز��ران 
و �#2j از رو���ھ�ی اط�اف ��ج �� ا���ل �WE�t ,��ار 
5ار��ت �9�2 از آن ا�	 �� ط2 ای  

��6 ,�*� ای . ا�� 9=(ت ا$�ادی �!5 �� �6 ر�!�ه  ��
,� �#2j از �?k�eن در ��ز��ران �� ر��دن ��ی �&.	 
ھ�ی �|اد���	 ا�(م ��ده ��د�� �� 
ھ� ��*U ����3�ه ��ن 

ی� آ��N را از ای  �N�ھ� ��د ��

ی ��ر�� ،����ر  ��ر��ان ا$�Kن �� ���ان �2Ht از ط&.�
6Fان و ا����Bر  ھ�ی �J	 �?2 �!?��� و ��B(ف ا��p=�ر

2� 2�ھ�ی  آ��N در ��ل. ����  از ِ&6 ��ر و ز=9	 �Bد ز��
,�ی   ,�ی  ��ای_ ��ری �� �V ,�ی  و ��ای= 

���� 9=�ی	 و ��3رت ����2 �� ��ر 
ا�� و �G �?� ��ر$���ی��2 �� ھ=!  د��=5د 
 	�� �� �Fا�� و �� �&�رت دی
$�ز��ان ای  ��ر��ان �L"&�ً از ,^S!6 �^�وم و �Bد و 

ار ,�ی  9.�ق ا�?���B�� 2رد

�� ھ=� روزه ��ھ� �6، ,;�وز، B�ی� و $�وش ��اد ��tر و 
. ھ�ی ا*�=��2 ھ?�!V ا��اع و ا?�م ��ھ�;�ری

 ��ھ�ی 2�� ������B از ��3م ����ا�� و ا��p=�ر
����ی� ��ده و ����!�ن آن �!5 �!: از ھ=� ��ر��ان و 

�Bاھ��  �� VHG ��دم �2� 2��?�� �� �Bک ���!�ن 
��B=��2  روزی و �2 ھ� و �!�

ھ� را �� ھ=��� ����ی� و �!���ھ�ی ����ار و `� 
ا�?��2 آن ا�	، از �N�� VHGن ���� و �� �=�اه ��دن 

m��� د را از�B ی&�ن����ی2 در &�ل ای  ھ=�  ��دم، 
��� �� ��ر��ان و ��دم ��H(ت ا*�=��2 رھ� ����، ��ی� ��ا

  .آ��ه $�ی�G U!  ,�$��ھ�ی2 را ��tاھ�� �Bرد

ھ�ی  *�ی2 و9=�ی	 در �N�، �^6 و رو���ی �Bد، �� دل
  �: و ��یW، در �.��6  ��دی و �#��ی از ای  �5ی5ان ز9=	

ای  ھ=� ظVE و ���H� ،Vن دھ!V �� ��ر��ان و 
��Hن �� دور از ھ� ��ع ,�� ز9=	

*�ی د�!� دارای ���$�H� R�ک ھ?���

��!=� V6 ی ھ�H, ای;�د �� X=� 2 ��ایFآھ�
6�H,، ان��از ھ=� ��ر

�Bاه و ��ا"	 ھ�ی آزادی ا�?�ن
�Pای ا���اض �Bد را �E!� ای  ,V*�N ��ر و L!� ا�?��2 

���E ��ده ��Fار�� �G!  $;�ی#2 ,��ار ����

 
 

� 
�� ��  :و
 

��ن �sی�ک �3ز��(�ه���

��ه �)، روزی �) ���6) را �Fزا(� ١٣
 

  :ا��ره

 I��;!�� ن در�#� ��از آ��� �Pھ� ��ر
��H� ���� ای ��د در�� R=ط

�Gل ��ر �2 ای  �!�ه
)Gökhan Çaylak (

و�2 ��!�م ای  ���^� ا,�Jق ا$��ده ا�	، «: ��ی� �2
U;#�� )Pم ا�H�

��ی� و�2 ای  $�*#� رخ داد  �2
��KHل �� ��ر ��د�� و ���	 �2

اش �� 59ب ��ا"	 و ,��#�  �5دی�2
 .���Nن ���

��� �� آ��ر ر�=2 ,��!� ، در $�*#�
� �� ,��!� را "�زا��، �

��ران ا�(م ��ده �#�ن
����Nن �Gی(ک، ��ر��ی �� �: ��ل ا�	 در ای   �� ��

��� در را��� �� اھ=�ل در  �Gل ��ر �2 �!�ه
 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

��A) ھ��ھ2`� �3ای ��m 3) ای\�د U,6]  ی ��3(�)�

�ر، از ��ر��ان ا��uن د��ع ���2� v���6 (��1
آ��د 5وی  ��ه در رو���ی ��3م

�� ��ردار ��ن یX د�B� ��*�ان و  �^6 و �� �=�ن ای 
U.� ن ا$��ده ���2 از را����K$ی ا

ا�9=�"2 �� در ��ر�2 ھ�ی �#�ی رد (ای  د�B� ا�	 
��(2� 2�"�N* ر و��2 &S#, �� ،
�B�3م ��اده�  �ن ���K$ھ�ی ا

آ��N را �� آ,: �H!�ه ، ز��ن و ��د��ن �2
`�ب و ��V و آزار و اذی	 �ار داد��

ای  $�*#� در روزھ�ی �#� در ��اش $�رس ، �;��رد،��ز��ران 
و �#2j از رو���ھ�ی اط�اف ��ج �� ا���ل �WE�t ,��ار 

�� .� 2j#�  ط2 ای �� 	2 از آن ا��5ار��ت �9
9=(ت ا$�ادی �!5 �� �6 ر�!�ه

,� �#2j از �?k�eن در ��ز��ران �� ر��دن ��ی �&.	  �!:
ھ�ی �|اد���	 ا�(م ��ده ��د�� ��  از ھ!�E� و $��!?	

ھ� ��*U ����3�ه ��ن  �� �j9ر ا$�Kن *N	 ای 
��د �� �N�ھ�ی ای  ا���ن �2

 ! اB�اج ��د

��ر��ان ا$�Kن �� ���ان �2Ht از ط&.�
6Fان و ا����?2 �!?��� و ��B(ف ا��p=�ر

2� 2�از ِ&6 ��ر و ز=9	 �Bد ز��
	t� در �����,�ی  و ��ای=  

���� 9=�ی	 و ��3رت ����2 �� ��ر  ��ون ھ!]د��=5د و 
ا�� و �G �?� ��ر$���ی��2 �� ھ=!  د��=5د  ��$�� ��ه

	  ��G!5 را �!5 ��داB	 ���ده�� �� �Fا�� و �� �&�رت دی
$�ز��ان ای  ��ر��ان �L"&�ً از ,^S!6 �^�وم و �Bد و . ا�� ��ده

,�ی  9.�ق ا�?���B�� 2رد ��ن از ا���ای2 ھ�ی ���Bاده
  .ا�� �&�ده

�� ھ=� روزه ��ھ� �6، ,;�وز، B�ی� و $�وش ��اد ��tر و 
ا��اع و ا?�م ��ھ�;�ری

ھ�ی 2�� ������B از ��3م ����ا�� و ا��p=�ر��  ��ھ�;�ری
����ی� ��ده و ����!�ن آن �!5 �!: از ھ=� ��ر��ان و 

  .$�ز��ان آ��N ھ?���

�?�� 2�� �� �Bک ���!�ن 
ھ� و �!� ��ا�6 ا2EP ای  ���?����2

ھ� را �� ھ=��� ����ی� و �!���ھ�ی ����ار و `�  ا�?�ن
ا�?��2 آن ا�	، از �N�� VHGن ���� و �� �=�اه ��دن 

m��� د را از�B ی&�ن����دم، 
��H(ت ا*�=��2 رھ� ����، ��ی� ��ا

آ��ه $�ی�G U!  ,�$��ھ�ی2 را ��tاھ�� �Bرد

  !��دم ��یW و آزاده!��ر��ان

در �N�، �^6 و رو���ی �Bد، �� دل
��دی و �#��ی از ای  �5ی5ان ز9=	



  ��وه ��ر ��ر��ی
  ا���ی� -ای�ان ��ز��ن ��ا���ن ��
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���	 �#�ن ز�Lل ��� ���� . ��ی� ���، ا�� دروغ �2
�Bدش یX �!=����ر $��2 ��ای ���	 ز�Lل ��� ,��!� 
 Vدش ھ�B 2��$ در ای  �#�ن، 2�9 �!=����ر

  .�!=����ر $��2 دارد

  ��ری ای از اھ��ل

ی 3+��ری در ای?  6�ا(�� >�ح �3ھ�� �) �sا �1ه
  >�(�؟

 U;#�� )Pا 	ق ا$��ده ا��J,2 ��!�م ای  ���^� ا�و
��� و �  �F�ان ��م،  ��ادرم ھ��ز در آ�;� ��ر �2

او در . ��ده ا�	 دا�?�V در ��ام �!J	 ��ر �2
در�P  ٨٠. ا�	 ��ده و ز��ه ����ه آن �!J	 ��ر �=2

  .���� ر$.�ی �  ��د��

�� . ��ری ��د ای از اھ=�ل ا�#�د ای  $�*#� �� �&U ز�;!�ه
ھ�ی ا"���ی�2 در د���Fه ,�Nی�  ی ���6
�ار  ی ���6 ھ=�. *� �ار �F!�د 2Ht� ھ� در

. �� آن وارد و �Bرج �2 ��م دا�	 و ھ�ا از
�5ارش ��ه  ��، �� ��Gن ا�� آ,: از آ�;� آ�Lز �2 �G

2� W�� و *=#!	  ا�	 ا,�Jق ا$��ده، *�ی�ن ھ�ا ���
ا�� �� در *�ی  ھ� ���J آن. ر$	 ز��ه ز��ه �� ��م ��گ �2
�ار دا��� ��k�� Xی ی�Fدی 	ارد. ا��� 	در . ا�� ای  9.!.

رود ھ!] ���k�ی و*�د  �2 را�	 زی� ��ه
$._ �!?�=2 ��ای $����دن �k�� �� �"�S ی� ��ی!  

  .و*�د دارد، و �� ��ای آدم

A,� ?6) �B۵٠٠اW] . آ��ر ر��� f�z ا��

�ل �ار�Wم ��0W�2A در را3<) �3 >��ر ��ر��ان �,
ای،  >�� در آ(\� ��ر ��ده   .���5) ارا�) >�ه ا��

ا(� s)  د ��ر��ا(� �) در آ(\� 3�ده

دا�V ��  �  �2. ا�	 ,�ی  �!J	 ��ده �!J	 ���5ر ��Eغ
�J� �;�وح ی� �;�ت داده  ١٠٠ا�� . ا�� �J� آ�;� ��ده
�����، و ��Fار  �J� دیF� در ��2SB ��ده 

اھ� �����، ای  ��ی  �J�  �B 2�#� �� ��ر �!���ه
ھ� از ��J   آن. ا�� �J� در �#�ن *�ن داده ۵٠٠

رو��، �Gن ای   ا�� طJ�ه � 2��  �J� ��G���H ��ه
ھ� �#�  آن. �?!�ر �!�H� از آ��ر ارا�v ��ه �Bاھ� ��د

ا��، �Gن �=� ��ی� در  دا��� ��G ��ر�� در زی� ز�!  ��ده
2�5� �N� را 	ر,��م ورود �Fآن. ھ�  �G 	ک ا����H9و �#وا

ی  ھ=�. ا�	 ای  ا�	 �� ھ��I آ�;� ��ده، ��ده
  .دا��� ��ران ���� ای  را �2
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

�� ��ده Vای.  

 (s ز ��دی� و�zآ �)ز�� (s از �\)ر�6ن را در آ�� ��<
  �Rدازی�؟ ���6 ا�� در آ(\� 3) ��ر ��

و �� د�&�ل  ��٢٠٠۵ ��ر��ن را ��ای ���	 ��ر�  در ��ل 
Vدی��ز �Lل ��� ���� آ�L#�ن ز� 	�آن ��ای �� . ��  �

��رم را در �#�ن  �٢٠٠٨���زی ر$�V و �I از آن از ��ل 
ی اَی�S,  5�َی ���.� ٢٠١٠-٢٠٠٩

�#2j از �� در آ�;� �� ��ر . 
 َ��َ �� 2E^� در �F2 دیB�� نر$��� و  �Q,) Geventepe (
در �;=�ع �  �: . ��د ��KHل �� ��ر ����

  .��ل ��ای ���	 �#�ن ز�Lل ��� ���� ��ر ��دم

  .ا(� ��ران از �,�(� ��Mی�U در 1_اب

 (s د؟��ر 3>s ر�� fی�� >�ای�6�ا3 �� (3 ��)`
  �<�ا�6 در آ(\� و��د دا>�؟

�Bرد��،  ��ان ��X �2��ر. ��ای_ �?!�ر ����اری و*�د دارد
��ر��ھ� �� ط�ر �!���� �� . ��

از د�	 دادن د��=5د و ��2SB ھ�N, 2F�Jی� 
آ����،  ��ی� �� ای  ��ای_ ���ر �2

 2�kای ��ت ط��� ��ن ��ھ2 دا���� و ی� �� ای  د"!6 �G
��ن را از  �ری�Bا���� �. ��د�� و �=2

ھ� ھV ا��=�د  �G!  �� ا,^�دی�
���� Xا,^�دی� ی I!2 ��د ری#��ای . "!I وا
2� ��t&" ھ� ��ی���. ��د�� زد�� و ,^=6 �2 ھ=!  ھV ��ر

��ار، و ھ5ار ��,&� �B���ک�� �#,� از ��ر  ��ای_ زی� ز�!  وا
ن ��دام �� �9ادث ���Hه ��را

2 روز��ه �� آن ���Bرد �2�J,د�� �&�د، �� ����� ا��از . 
د�	 دادن ا���HFن، *�ا9	، ��?�  *=;=�، د$  

ای ا,�Jق  *�ر �9د�r ھ=�… ��ن در اH� �r?	 ز�! ، 

�(� (�ی�م)�W ?� �6 از  

��ل ھv 3)  ١۵>�ی8DR (5 >�ه �) ��ر��ان زی� 
 �3 ��آی� ای? &�O= ا��؟ آی� >

  ای�؟

�  ھ��5 �?2 �� زی� . ��V وا#!	 دا��� ����
آ��زان  دا�:. ��ل دا��� ���� و آ�;� ��ر ��� ��ی�م

��را����،  ��ن را �2 ی ��رآ��زی
���� .T!,�، �   ی� �� ط�ر د
ھ� �?2 را ��  آن. ��ھ� G!5ی �&!� ای  �&�دم

 ١٨زی� . ���� ���� ا���tام �=2
ی �!=����ران $��2 �� ��ر�!�ی 
 Uده از �!=����ران $��2 را ,��ی�Jا�� ،	���

�ن ز�Lل ��� ���� ���	 �#

���، ا�� دروغ �2 �2
�Bدش یX �!=����ر $��2 ��ای ���	 ز�Lل ��� ,��!� 

در ای  �#�ن، 2�9 �!=����ر $���B 2دش ھV . ا�	
�!=����ر $��2 دارد

ای از اھ��ل ز(\��ه

6�ا(�� >�ح �3ھ�� �) �sا �1ه ��
(A,� (5��� ؟�)�<

 U;#�� )Pا 	ق ا$��ده ا��J,2 ��!�م ای  ���^� ا�و
��ادرم ھ��ز در آ�;� ��ر ��H� .2م

دا�?�V در ��ام �!J	 ��ر ��G 2ن �=2
آن �!J	 ��ر �=2

��H� �� 2��?� ر$.�ی �  ��د�� ����

ا�#�د ای  $�*#� �� �&U ز�;!�ه
ی ���6 ���ان ��pل، ھ=�

Xد �&�ی� در ی�!F� ار� �*
��م دا�	 و ھ�ا از U3دا�	 �� 

ا�� آ,: از آ�;� آ�Lز �2
2� Wا�	 ا,�Jق ا$��ده، *�ی�ن ھ�ا ���

ز��ه ز��ه �� ��م ��گ �2
�ار دا��� ��k�� Xی ی�Fدی

Xی ��ه آن �#�ن ��زی�  	را�
$._ �!?�=2 ��ای $����دن �k�� �� �"�S ی� ��ی!  . ��ارد

و*�د دارد، و �� ��ای آدم

آ��ر ر��� f�z ا�� 
  .ا(� >�ه

�ل �ار�Wم ��0W�2A در را3<) �3 >��ر ��ر��ان �,
���5) ارا�) >�ه ا��

د ��ر��ا(� �) در آ(\� 3�دهی �56ا در�3ره
�ری داری؟C6  

�!J	 ���5ر ��Eغ
�J� آ�;� ��ده ٧٨٠
 �����٧٠، و  ��ه

 V!ی�F�۵ر �!���ه ٠�� �� �J�
 6��۵٠٠د �� �9ا

��  �J� ��G���H ��ه ای 
�?!�ر �!�H� از آ��ر ارا�v ��ه �Bاھ� ��د

دا��� ��G ��ر�� در زی� ز�!  ��ده �2
2�5� �N� را 	ر,��م ورود �Fھ�

ای  ا�	 �� ھ��I آ�;� ��ده، ��ده
��ران ���� ای  را �2 �#�ن

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

�� ��ده و �J	» ز�Lل ��� ����

  (s ز ��دی� و�zآ �)ز�� (s از �\)ر�6ن را در آ�� ��<
���6 ا�� در آ(\� 3) ��ر ��

�� ��ر��ن را ��ای ���	 ��ر�  در ��ل 
Vدی��ز �Lل ��� ���� آ�L#�ن ز� 	�آن ��ای ��

����زی ر$�V و �I از آن از ��ل 
��٢٠١٠ در ��ل . ادا�� دادم

)Eynez(  V!�$��. را �� ��Nه 
 َ��َ �� 2E^� در �F2 دیB�� ر$��� و

��د ��KHل �� ��ر ���� ���!�ه �2
��ل ��ای ���	 �#�ن ز�Lل ��� ���� ��ر ��دم

��ران از �,�(� ��Mی�U در 1_اب ��5ن

��  (s د؟��ر 3>s ر�� fی�� >�ای�6�ا3 �� (3 ��)`
�<�ا�6 در آ(\� و��د دا>�؟

��ای_ �?!�ر ����اری و*�د دارد
�� در آ�;� ��HB	 ا�=�ل �2

از د�	 دادن د��=5د و ��2SB ھ�N, 2F�Jی� 
��ی� �� ای  ��ای_ ���ر �2 ��ر��ھ� �2. ���� �2

 2�kای ��ت ط��� ��ن ��ھ2 دا���� و ی� �� ای  د"!6 �G
��د�� و �=2 در آ�;� ��ر ��ده 

�G!  �� ا,^�دی� ��ر��ھ� ھV. د�	 ��ھ��
ری!I ا,^�دی� یX ����. ��ا����

2� ��t&" ھ� ��ی���ھ=!  ھV ��ر
��ار، و ھ5ار ��,&� �B���ک�� �#��ای_ زی� ز�!  وا

��را �#�ن. ��دن در ���B=�ن ��د
2 روز��ه �� آن ���Bرد �2�J,د، �� ����� ا�&�

د�	 دادن ا���HFن، *�ا9	، ��?�  *=;=�، د$  
��ن در اH� �r?	 ز�! ، 

  .ا$�� �2

�(� (�ی�م �? ��ر�� �Rی�?)�W ?� �6 از

>�ی8DR (5 >�ه �) ��ر��ان زی� 
�� (A��� ر�� �)�< . �3 ��آی� ای? &�O= ا��؟ آی� >

ای�؟ M�s ?�2sی ��3�رد ��ده

��V وا#!	 دا��� ���� $�� �=2
��ل دا��� ���� و آ�;� ��ر ��� ��ی�م ١٨

ی ��رآ��زی د�!�����2 ��د�� �� دوره
���� �=2ا�� �� زی� ز�!  $����ده 

��ھ� G!5ی �&!� ای  �&�دم
���� ا���tام �=2 اش را ��Fرا��ه ����زی

ی �!=����ران $��2 �� ��ر�!�ی  و�!�E ھ� �� ��"�
2� ���� . Uده از �!=����ران $��2 را ,��ی�Jا�� ،	���
��ی� ���، ا�� دروغ �2 �2 .#� 	���



  ��وه ��ر ��ر��ی
 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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ھ� ھ�  دھ�، آن ای ���&�ر در �#�ن رخ �2 
دھ�� ,� آن را �2Jt  ��ن ���!�ی� ا�;�م �2

اش  ھ� ھ��5 ا�(م ا�� ��ر��ی در زی� ز�!  �=!�د، آن
ا�� در راه �!=�ر���ن �=!�د، $._ �� ط�ر ���?�� 

  در �#�ن در ی�2 از دو���ن �. ����
. ھ� او را ��ده �!�ون آورد�� *�Eی *�Eی V��=HG ��د و آن

ھ� . ��ر �� ھ�س ��ر$���ی: �?�2F دارد
ھ� �� �9ادث  آن. ا�	 رو ��ه ��ری �� �9د�r رو��

�ت روزا�� ���Bرد �2�J,ن ا�G  ن در�G ،����
. ا�	 ��ی�$�� ��های  ��Hر ��گ �� ���ان G!5ی �#=�"2 

��ری، از �9ادث ������t���  6 در ,��!� �� �&U اھ=�ل
:!� Vی ھ�!���ر ��  ز���2 یX �#�ن. ��د �!�ی �=2 

  .…اش ��ای �?U ��د �?�2F دارد
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  ٣٢دور اول، 
	�ره 

  .ا(� در ��ل �3زر�� ��2ط �<�(�ک A+3) >�ه

ھ�ی ���A9 &�در  R: از �3زر��، �Mارش
�ر �� ���5)>s )  ایA+ا(�6

�� �Bط� ��ز �?�� ��،  �K!: از آن �� �  ��وم، ���6 
��ز ��ر ��دن L!��=�  ��د V;9 ن �� آن�G . �� م�!��  �

و�!�  �;�دا ��ز ��ه و �!�H� ��گ
ھ� ھ��ز  �  ��!�م �� آن. ا�	

�  �� . �� آن ���.� د����2 �!�ا ����
ھ� �!�ی��،  ��یV �!: از آ��� ��زرس

�Bا���� �� ��  ��د�� ��G 2ن �N=����2 از دو"	 آ��ه
Vوری�!� k�� ��� ل�Lی�� �� *�ی ���، ز�F� . رت�P �ھ ��

�����،  2�9 ا�� ھV ر$��. 
ھ� �!: از  ّا��، G�ا �� آن دار را ��ی�ه
�Bا����  ھ� �2 �����ای  آن. 

�Gن . راه ���� �5ار��P 2در ���� �� در آن ھ=� G!5 رو��
�I �� ��ر��ھ�  ھ� �� ��ر$���ھ� �5دیX ھ?���، ھ!]

 (5���96ط��6 ار) AKP(ھ� MB �3ب �1ا�F و 6

(D+� وزی� اردو�zن M�sھ�ی� در را3<) �0W �3 و 
�) M�s ?�2sی در ط�5�9 ای? 6\�رت 

�� �U� ر�>s ��ی زی�دی  �) �1ه ���2؟ ای? >
�(� �0W و �Wر ا��؟<  

�j و �ر ھ�B ،���� Vا �2 ��ا�9!�ط ��!� «: ��ی� 2�9 ا
��ی��،  ھ� G  !�G!5ھ�ی2 �2

�Gن ای  �#�ن �?!�ر �� 59ب ��ا"	 و ,��#� �5دی�2 
ی  ��ای �!�ا ��دن ��ر در ای�;�، �=� ��ی� �� �#&�

�!�H� ��دم �� ای  �Pرت در 
در ز��ن ا�����tت دی�ه ��ه، 

��ران را �;&�ر �� �j9ر در  �#�ن
�!�!�� ا�����t,2 59ب ��ا"	 و ,��#� در ���!?� 

2� R�ای  . ��د�� ر$�!� ��داش �=� را 
، )��E�)Melike Doğru دوL�و 
Ramazan Doğru ( ،	��� I!ری

ب ��ا"	 و ,��#� ط�ز $�� 59
ا��، و �����ای  �=� ھV  ھ� �� �=� ��ر داده

اش �3ای �+j  ��ر 3) ط�G ری�:

  آی� M�s دی`�ی ھ+� �) ا��H) ���2؟

�r�9د ��2 ��Fھ� 
��ن ���!�ی� ا�;�م �2 ��ری از د�	

ا�� ��ر��ی در زی� ز�!  �=!�د، آن. ����
ا�� در راه �!=�ر���ن �=!�د، $._ �� ط�ر ���?�� . ���� �=2

���� و �&VN �!�ن �2
*�Eی *�Eی V��=HG ��د و آن

��ر �� ھ�س ��ر$���ی: �?�2F دارد ز���2 یX �#�ن
��ری �� �9د�r رو�� �#�ن

Vه ھ��H��!L 2� رد�B�� ت روزا����J,ن ا�G
ای  ��Hر ��گ �� ���ان G!5ی �#=�"2 

�������t در ,��!� �� �&U اھ=�ل
:!� :!� Vی ھ�!�

I!ری R=2 دارد طF�?� د�� U?� اش ��ای

 

 ��	٢٠١ �� �٣٠۴  

در ��ل �3زر�� ��2ط �<�(�ک A+3) >�ه

R: از �3زر��، �Mارش
����2s :R(5? . ا�� >�ه

  رخ �3ھ�؟

�!: از آن �� �  ��وم، ���6 
��ز ��ر ��دن L!��=�  ��د V;9 ن �� آن�G

�;�دا ��ز ��ه و �!�H� ��گ ��K و*�د �B�ات، ���6 
ا�	 ھV در آ�;� ا,�Jق ا$��ده

�� آن ���.� د����2 �!�ا ���� ا�� ھV ���ا�?��
��یV �!: از آ��� ��زرس ھ� �2 ,�*� �� ��زر�2

�Gن �N=����2 از دو"	 آ��ه
Vوری�!� k�� ��� ل�Lی�� �� *�ی ���، ز�F�

. ھ� �� زی� ز�!  ��$��� ��زرس
دار را ��ی�ه 6�H� Tھ� ���ط آن

. ��د�� ��ن �?�� ��ه آ��ن
�5ار��P 2در ���� �� در آن ھ=� G!5 رو��

ھ� �� ��ر$���ھ� �5دیX ھ?���، ھ!] ��زرس
  .دھ� اھ=!�2 �=2

ھ� MB �3ب �1ا�F و 6��5)  ��5ن
  .دار(�

(D+� وزی� اردو�zن M�sھ�ی� در را3<) �0W �3 و 
�) M�s ?�2sی در ط�5�9 ای? 6\�رت  �Wر �;A)، و ای?

�ر ��U ��. ا��>s ��<
(A,� ر ا��؟�W �0 وW �)�<

�j و �ر ھ�B ،���� Vا �2 ��2�9 ا
ھ� G  !�G!5ھ�ی2 �2 آن» .و �.!� را �� �  وا��Fاری�

�Gن ای  �#�ن �?!�ر �� 59ب ��ا"	 و ,��#� �5دی�2 
��ای �!�ا ��دن ��ر در ای�;�، �=� ��ی� �� �#&�. دارد

 2E^�AKP �!�� �#*رت در . ��ا�P  دم �� ای�� ��H!�
در ز��ن ا�����tت دی�ه ��ه، . آور�� ای�;� ��ر �� د�	 �2

�#�ن ھ� ، آن٢٠٠٩�� در ��ل 
�!�!�� ا�����t,2 59ب ��ا"	 و ,��#� در ���!?� 

ر$�!� ��داش �=� را �R �2 ا�� �=2.��د�� �2
���E دوL�و . ��ای �Bد �  ا,�Jق ا$��د

Ramazan Doğru(ھ=?� ر��jن دوL�و 
ط�ز $�� 59. ا�	 �j�AKP ��رای 

ھ� �� �=� ��ر داده ای  ا�	 �� آن
  .ھ� 9=�ی	 ��!� ��ی� از آن

��ر 3) ط�G ری�: ز(��� یm ��5ن
�د A+3`� دارد�  

آی� M�s دی`�ی ھ+� �) ا��H) ���2؟


