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� و �� ا��ای د��� آن ھ� ���رت ای	 ��ز��ن ���
� ای��ن �� ���ر ���'&�، �$� �#"ت �� !  �� ز�� و وزارت 

�#, ھ�ی '�ر+�ی"("ا�)&� ��زی)"  ��$) �ا��ام �
�#, ھ�ی '�ر+�ی �� ) .��/)�&'. 

1 ھ�ی ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر، ا���� ����3 ��2و!1 ���
دو!5 ھ� �� ھ�9 78ر و �$��1ای �6 د��!5 در ا�"ر ��ز��ن 
ھ�ی '�ر+�ی و '�ر;���ی� را ��ار�� و �1 �6 دار�� ���: 
�#�, آن ھ� �"�� و �1 ا8/�ء ا(=�دی1 ھ� را �1 ��ط� )

   .;��!�5 ا(=�دی1ای ��ن (=5 @�?�د ��ار دھ&�

�Aوزی� '�ر ��&"ان 8/" ھ 	ز��ن ���� �B�"� 1C�D5 ر
ا!)44� '�ر '1 از ای	 ��2رارت �1 �"�� اطGع دارد ��Eز 
��5C ��ای ��ز����ھ� (�#, ھ�ی وا�1BC �1 �6')�5 ی� 

و�5 ط�ح و  ی��ای �H'�(B '�دن آن ھ� در د�5 دو!5 ھ�
2�1 ($�1 '&�، ا�� ��� �1 8)4#�د دو!5 و وزارت '�ر ��ی �

'1 ھ�ف 8)�ە ط�ح �7'"ر،  '"�B#Jی	 (�دی�ی و�"د ��ارد
 1� �B6 1 ��ەBM+ 1J ف آنG��#, "("ا�)&� ��زی")

 �������� � وزارت ��ر ��ای  

�$#" ھ�ی ��ر��ی   
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

 

ای	 ��ز��ن ��� ٩٨و  ٨٧
� ای��ن �� ���ر ���'&�، �$� �#"ت �� !  �� ز�� و وزارت 

("ا�)&� ��زی"@"��!�
�#, ھ�ی '�ر+�ی ��  ط�ح) .��/)

����3 ��2و!1 ���
دو!5 ھ� �� ھ�9 78ر و �$��1ای �6 د��!5 در ا�"ر ��ز��ن 
ھ�ی '�ر+�ی و '�ر;���ی� را ��ار�� و �1 �6 دار�� ���: 
�#�, آن ھ� �"�� و �1 ا8/�ء ا(=�دی1 ھ� را �1 ��ط� )

;��!�5 ا(=�دی1ای ��ن (=5 @�?�د ��ار دھ&�

�Aوزی� '�ر ��&"ان 8/" ھ
ا!)44� '�ر '1 از ای	 ��2رارت �1 �"�� اطGع دارد ��Eز 
��5C ��ای ��ز����ھ� (�#, ھ�ی وا�1BC �1 �6')�5 ی� 

��ای �H'�(B '�دن آن ھ� در د�5 دو!5 ھ�
2�1 ($�1 '&�، ا�� ��� �1 8)4#�د دو!5 و وزارت '�ر ��ی �

'"�B#Jی	 (�دی�ی و�"د ��ارد
 1� �B6 1 ��ەBM+ 1J ف آنG�

 �������� � وزارت ��ر ��ای 

�$#" ھ�ی ��ر��ی

�H+�Qاری '�ر ای�ان  R�") داد���&��� +Hار�� '1 در دوم 
 ���S) ی��ت ط�ح وزارت '�ر ��ایH�

�� +�دی�،  وزارت '�ر "ھ�ی '�ر+�یB&�
 ,#���Bر و اد�Tم (�� ���S) 5$� را �ط�6 Uی"&��@
ھ�ی ��(RQ �� ��ی���ت �B�"#6 .4BV� '1 از آ��ن �� 8&"ان 

و آن را ��ای  '�دی�د �� '&&� (1�$
,#�ھ�ی ;"ق  و (�وی	 �$�ی� در ا���Bر (

ظ�ھ�ا ��X وزارت '�ر از ای	 ا��ام �&� �1 
("ا�)&���زی و ������ھ� ���ر'5 

 . ا�5 »ھ�ی '�ر+�ی و '�ر;���ی� در (&��Z روا�R '�ر

�?�BM، در�5 در ھ&?��� 'J 1&�ی	 (	 از ;��\ن و رھ�Qان 
1 ��ە و �"رد 6)�ی5 و �&VB  '�ر+�ان '1 �1 د!�, 
(Gش ��ای ��'5 در �Hر+�ا�5 روز �$��� '�ر+� �� �Gف 

 ��زدا�5 و ز��ا�� ��ەا��٩٨و  ٨٧
و وزی� '�ر �� 8&"ان �)�ی&�ه دو!5 �)$"ری ا��G� ای�ان 

ا�C6 �� ،5   8/" ھ5�A ��ی�ە ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر
� ��2و!1 � �$�B� �BC)5 ��ی� 	1اش در ایM� 1 ھ�ی���

 

 ����٢٠١ �� ٣٠۵ 

 

 

 ھ��� ����� �

 �������� � وزارت ��ر ��ای 

 )�دق ��ر

�H+�Qاری '�ر ای�ان  R�") داد���&��� +Hار�� '1 در دوم 
�Hی��ت ط�ح وزارت '�ر ��ای (���S  "(=5 8&"ان ) 4&�ای(

,#�ھ�ی '�ر+�ی ����Bر (
 ,#���Bر و اد�Tم (�� ���S) 5$� را �ط�6 Uی"&��@
ھ�ی ��(RQ �� ��ی���ت �B�"#6 .4BV� '1 از آ��ن �� 8&"ان 

ی�د �� '&&� (1�$ )(�#, ھ�ی ر�)�(
و (�وی	 �$�ی� در ا���Bر (�#,�=c، ��ر�� 

ظ�ھ�ا ��X وزارت '�ر از ای	 ا��ام �&� �1 . ا!7'���ار داده ا�5
("ا�)&���زی و ������ھ� ���ر'1BM+ » 5 ���ون وزی�

,#�ھ�ی '�ر+�ی و '�ر;���ی� در (&��Z روا�R '�ر (

�?�BM، در�5 در ھ&?��� 'J 1&�ی	 (	 از ;��\ن و رھ�Qان 
B�1 ��ە و �"رد 6)�ی5 و �&VB  '�ر+�ان '1 �1 د!�, �&�

(Gش ��ای ��'5 در �Hر+�ا�5 روز �$��� '�ر+� �� �Gف 
٨٧ ���"ن و ��2و!1 ���1 ھ�ی

و وزی� '�ر �� 8&"ان �)�ی&�ه دو!5 �)$"ری ا��G� ای�ان 
8/" ھ5�A ��ی�ە ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر

� ��2و!1 وظ� �$�B� �BC)5 ��ی� 	1اش در ایM�
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�* دی(�ان�+� از 

 ٧ -  @�'�BCن در '�ر+�ی ھ�ی

 ����-، رو/� در /.$- ھ�,

Candland Christopher 

3�3 ��ر��ان ط���ار دو�1 و ��ر��ان�  

 

�BCV	 �V&�ا�� @U از ا��VBب �� ری��5 �)$"ری، 
ذوا!�2Mر 48� �"(" �"ل ;�ار���ن �8ا!5 ا��XBدی و 

�"ر @�'�BCن داد' �� B�&v?�ان  .ا�B)�8� را �� Uw� او
� '�د '� از ا��اج '�ر+�ان @�ھ�H '&&� و در '�رزارھ�ی �v")

;�اور��+�ن "و " ��وران"ا����VB(� اش از '�ر+�ان ��&"ان 
� @U از ا��VBب او در . �4� ی�د '�دBMدر ��ت دوھ

ا��ای @��&$�دات ا����VB(� اش در �4� '�دن ���� v&�ی: 
ر;�م ا��XBدی "واB�&v �6� را (=5 ���"ن 

 . �� 8$�ه دو!5 +7ا�5

  �� Uا��M&' در �ا��&V� yی �در ط
� '�ر در راو!w&�ی، �"(" اظQ��� ��";5�2 "$�ر دا�5 '

ا����VB(� او ��ی"ن 6/"ر ("ده ھ�ی ز6)z#B '�ر+�ان و 
��ر'5  ١دھ���2ن �"ده ا�5 '� �� H6ب ��دم @�'�BCن�

Z�&' ا��ن را ;�ا�"ش �����$� Z("ا�� �و �� �)". 

�"(" در آ�Tز در ای	 راه ����ت �$)� ��ای '�ر+�ان ر�)� 
�	 ا�B)�8�، ���"ن @�دا�5 او او!�	 ���"ن (|�

 R�=� در �ت ������v �E�B� رت در�C�� ��Qان � y('
� ھ� در �"د  '�ر+�ان ��� 8/"ی5  و  '�ر

 '�ر+�ان در ��ی�ی5 '�ر+�ه ھ�ی ("!��ی را (X"ی  '�د و

�ازی در ��ک� آھ0 آ.ت ,!ا+� از *( #��)$�!.�)�ن در #�ر '&%$� #�ر"!ان ��را
 ".�� '234 #�ر"!ان ا,�ام #�+ !� ��'��8 *( دو67 +� #�ر"! �� '5ا

(Credit: ILO/Jacques Maillard, 1985) 

 

- 2 - 

   

�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

ھ�ی وا�B� 1#4� 1BC"�1 �"رو'�ا(�Hە '�دن آن ھ�، 76ف ���1     
�#, ھ�ی �7'"ر از رو�� Z�(X) ��زی ھ�ی ��ز���� و )
ای�Eد یy �"ع ()�'H �"رو'�ا(��B&' ,��� yل (� �1 �&�"ر 

1 ����B ��	 آن ھ� وJھ� �. دو!5 ا�5 ھ)�ھ&? 	از ھ)�
 �B��� Zا�5 در �$5 (/��. ��زھ �رو ط�ح �7'"ر ط�6
26"ق �&�ی#�ی� '�ر+�ان و (�;&�ی ا�5 ��ای ����ز زدن از 

 . ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر ٩٨

ای	 ط�ح ��� �M� 1"ذ دو!5 در (�#, ھ�ی ;���ی�� و 
�"اھ��1 Z$� و!&� ھ�ی�T ZT1 �1 رBCاز  وا� ����

��'�د+�ن (�#, ھ�ی B�"#6� �1 اB6)�ل زی�د، (=5 
��ی�ی5 وزارت '�ر 8)4� �"اھ� �� و 48� ر���� ��� 
 �C' آن �4vی� را '1 ��)�ر ا�� ,#��"اھ� '�د '1 ای	 (
�Hء �"د او ��5C �1 8&"ان '&�Mرا��"ن ��ا��ی �1 
��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر �Q2"\�� و ��ای ��(� دی?� '�ر+�ان 

 . �Hد�?��ان ای�ان را از �6 (�#, وا��� �=�وم �?�ە دارد

ا�� ��3ی �Hرگ ر���� آن ا�5 '1 ھ&"ز ;#� �� '&� �� 
;�ی ، �����، ��'"ب و ��ز+�دا��ن �Jخ ز��ن �1 28  �� 
 ,#�("ا�� ��Qرزات �6 �"اھ��1 '�ر+�ان و �Hد�?��ان ��ای (

 . �ی��� �1�G2BC را �� ای	 +"�1 (�;&�ھ�ی �� ا�� '&

 ،1BCھ�ی وا� ,#�'B6 1� �8ە زی�دی از ���1 (
 1���ز���E ��� و �&�ھ�ی� را 'R�") 1 ر���� و ��'�ی 
 �&4C+ �� 1 ��ە �"دBC� ن���1 د�5 و @�ی
و ا�XB8ب ھ� و ا�B8اض ھ� �z2 �� +����، ای	 +"�1 ط�ح 

. ھ� 4v�6� �H ������ ��ای ������z در @� �V"اھ&� دا�5
'�ر+�ان �"د��ن �$�B از ھ�'U دی?� راە ("ا�)&� ��ن را ��4 

آن ھ�ی� '1 ای	 ط�ح را ��)�ری '�دەا�� ��H ای	 �#1B را �"ب 
�"اھ&� ���: " )&� ��زی ��

 . ("ا�)&�ی (�#, ھ�ی وا��� '�ر+�ان �"��

)?� وزارت '�ر �$�B ا�5 د�5 از ای	 ("ط1A +�ی ھ� '1 ھ
�Gف ���"ن و ��2و!1 ���1 ھ�ی ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر 
��دارد و �1 ��ی ��ھZ �&�ی '�دن (�#, ھ�ی 

و ("ا;�2(� '1 در  ٩٨و  �G�٨٧�، ����3 ��2و!1 ���1 ھ�ی 
�� �)�ی&�+�ن ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر ("�R ای	 
وزرات ���v 1"رت +�;5، 26"ق �&�ی#�ی� '�ر+�ان و ��ی� 
�Hد�?��ان ی�ی و ;#�ی را ��wی�د و در ��2م �AC"ل ا��ای 

 
 

�* دی(�ان ��+�از 

,#�ھ�ی (

ھ�, ��ون

�;"BCی�' �&!���' Candland

*56�� �3درز ی 

��ر��ان ���3ب

�BCV	 �V&�ا�� @U از ا��VBب �� ری��5 �)$"ری، در �
ذوا!�2Mر 48� �"(" �"ل ;�ار���ن �8ا!5 ا��XBدی و 

�"ر @�'�BCن داد' �ا�B)�8� را �
� '�د '� از ا��اج '�ر+�ان @�ھ�H '&&� و در '�رزارھ�ی �v")

ا����VB(� اش از '�ر+�ان ��&"ان 
�4� ی�د '�د" ��وت

ا��ای @��&$�دات ا����VB(� اش در �4� '�دن ���� v&�ی: 
واB�&v �6� را (=5 ���"ن  ��٣٣در، اداره 

�� 8$�ه دو!5 +7ا�5" ١٩٧٢

 �Q١٩٧٣در �"ا� 
� '�ر در راو!w&�ی، �"(" اظQ���

ا����VB(� او ��ی"ن 6/"ر ("ده ھ�ی ز6)z#B '�ر+�ان و 
دھ���2ن �"ده ا�5 '� �� H6ب ��دم @�'�BCن

و �� �)� ("ا��Z �$����� ا��ن را ;�ا�"ش '&�Z. '�ده ا��

�"(" در آ�Tز در ای	 راه ����ت �$)� ��ای '�ر+�ان ر�)� 
او او!�	 ���"ن (|�: ا��Eم داد

 R�=� در �ت ������v �E�B� رت در�C�� ��Qان � y('
'�ر+�ان  '�ر، ���ر'5 

'�ر+�ان در ��ی�ی5 '�ر+�ه ھ�ی ("!��ی را (X"ی  '�د و

�ازی در ��ک�#�ر"!ان ��را
�� '234 #�ر"!ان ا,�ام #�+ !� ��"'��8 *( دو67 +� #�ر"! �� '5ا

1985)

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

ھ�ی وا�B� 1#4� 1BC"�1 �"رو'�ا(�Hە '�دن آن ھ�، 76ف ���1   
�#, ھ�ی �7'"ر از رو�� Z�(X) ��زی ھ�ی ��ز���� و )
ای�Eد یy �"ع ()�'H �"رو'�ا(��B&' ,��� yل (� �1 �&�"ر 

1 ����B ��	 آن ھ� وJھ� �ھ)�ھ&?
 �B��� Zا�5 در �$5 (/��. ��زھ �رو ط�ح �7'"ر ط�6
26"ق �&�ی#�ی� '�ر+�ان و (�;&�ی ا�5 ��ای ����ز زدن از 

٩٨و  ٨٧ا��ای ��2و!1 ���1 ھ�ی 

ای	 ط�ح ��� �M� 1"ذ دو!5 در (�#, ھ�ی ;���ی�� و 
�"اھ��1 Z$� و!&� ھ�ی�T ZT1 �1 رBCوا�

��'�د+�ن (�#, ھ�ی B�"#6� �1 اB6)�ل زی�د، (=5 
��ی�ی5 وزارت '�ر 8)4� �"اھ� �� و 48� ر���� ��� 
 �C' آن �4vی� را '1 ��)�ر ا�� ,#��"اھ� '�د '1 ای	 (
�Hء �"د او ��5C �1 8&"ان '&�Mرا��"ن ��ا��ی �1 
��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر �Q2"\�� و ��ای ��(� دی?� '�ر+�ان 

�Hد�?��ان ای�ان را از �6 (�#, وا��� �=�وم �?�ە داردو 

ا�� ��3ی �Hرگ ر���� آن ا�5 '1 ھ&"ز ;#� �� '&� �� 
;�ی ، �����، ��'"ب و ��ز+�دا��ن �Jخ ز��ن �1 28  �� 
 ,#�("ا�� ��Qرزات �6 �"اھ��1 '�ر+�ان و �Hد�?��ان ��ای (

ی��� �1�G2BC را �� ای	 +"�1 (�;&�ھ�ی �� ا�� '&

'B6 1� �8ە زی�دی از ���1 (�#, ھ�ی وا�1BC،  �در ز���
 1���ز���E ��� و �&�ھ�ی� را 'R�") 1 ر���� و ��'�ی 

�1 د�5 و @�ی��ن �1BC ��ە �"د �� +4C&�  وی '�ر+�ی
و ا�XB8ب ھ� و ا�B8اض ھ� �z2 �� +����، ای	 +"�1 ط�ح 

ھ� 4v�6� �H ������ ��ای ������z در @� �V"اھ&� دا�5
'�ر+�ان �"د��ن �$�B از ھ�'U دی?� راە ("ا�)&� ��ن را ��4 

�&BCھ . 

آن ھ�ی� '1 ای	 ط�ح را ��)�ری '�دەا�� ��H ای	 �#1B را �"ب 
 z�"@ دا�&�، زی� �زی�("ا"��� �&(

("ا�)&�ی (�#, ھ�ی وا��� '�ر+�ان �"��

وزارت '�ر �$�B ا�5 د�5 از ای	 ("ط1A +�ی ھ� '1 ھ
�Gف ���"ن و ��2و!1 ���1 ھ�ی ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر 

��دارد و �1 ��ی ��ھZ �&�ی '�دن (�#, ھ�ی  ا�5،
��G�، ����3 ��2و!1 ���1 ھ�ی 

�� �)�ی&�+�ن ��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر ("�R ای	  ��٨٣ل 
وزرات ���v 1"رت +�;5، 26"ق �&�ی#�ی� '�ر+�ان و ��ی� 
�Hد�?��ان ی�ی و ;#�ی را ��wی�د و در ��2م �AC"ل ا��ای 

 .در�5 آن را (/)�	 '&�
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  :ا��8ر ��ر6-   

  /�3زی� �

  :��د+� در دری�ھ�ی ��"زی4&�

�+�وز، ��ر ا�86ری و �3ء ا�:>�دۀ در �$:- 

  ھ�ی ��ھ�(��ی

٢٠١٥  

  

� ا�5، B;ر ی���Bا��وز در ��"زی4&�  ا� ��&� �� +Hار�� '
�و�Hی '� روی '�B� ھ�ی ;��ل در آ�$�ی ��"ز!&� 
�"�5 و �"ء ا��MBدۀ �'�ر �� '&&�، �� ��ای3� ��ده وار، 

 �� �Q6�X� �� �&BQ� ،�&4'ه آو�?�� ("�R دا�' �٣٠٠(=2�2 
��ھ�?�� ا��Eم ��ه ا�5، اG8م �� '&� '� ای	 ��ھ�?��ان 

 ��١۶ ��5M '�ر از  –�QE"ر �"ده ا�� ��(� ط"\�� را ی#�Cه 
�&5 در ��58،  58��۴٩ و �� ازای د�H(Bدی ��ا�� 

�"�H�; 5ی#� �"ده و در �آ�$� ھ)�&�	 در ���ض 
  .+�;�Bر ��ه ا��

�� از ���ۀ ای	 '��B$� ��ای �� �ای	 +Hارش �� +"ی� '
�"ردن ط�)ۀ +&�ی�ه ��ه ا�� � .��2ی��ن �QE"ر �

 �$�B�����Bن  –ر �� روی ���� از ای	 '�� �'
�4 �� ��'B$�ی '�ه ای و در ا��رۀ ��'B$�ی ��"زی4&�ی �B�
ا��، ()���ً �� ����رھ�ی ��	 ا!)44� ��ای ��د+�، '�ر ا��Qری و 

  .���Jق ا��Cن �&�Q3 ا��

: ی)� از ��ھ�?��ان ��ای @�وھ�?�ان J&�	 (��ی. �� '&�
� و �"ا��!"د @U از ی5M�� y '�ر ���Cر ط"BC� 	� ،��\

ZB;ر 	�D�@ 2ۀQط �� . yا�� �� ی ،Z&' 56ا�Bا� ZBا�"� ��
5 �� @U +�د�Z '"���. �4"ان '�ه ای �"ا�� ��م�. او �� �

� v"ر(Z زد� Z5 دی?� ھ�� z� . ،�� ری�� ZTن از د��"�
�)��Z @���� و ��م +�� ر;5J درد ��ی�ی در . 

 9�:  *( #4)� ��ھ$>$!ی #!ه ای #� ;��:  75#4)� او*�
� و از �$5ع '=�وز، �  آن در ���ر 7$)%)5ن آن را '!ک #!د

�� #�ر ا��Aری و د�)
@دھ�ی �?5,� در آن ;�! داد
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

ا��8ر ��ر6- �

/�3زی� � –� (�?3ر 

��د+� در دری�ھ�ی ��"زی4&�

�+�وز، ��ر ا�86ری و �3ء ا�:>�دۀ در �$:-

�٢٠١٥�  ٢٦ا��Qر ��"زی4&�، 

  
� ا�5، B;ر ی���Bا��وز در ��"زی4&�  ا� ��&� �� +Hار�� '

�و�Hی '� روی '�B� ھ�ی ;��ل در آ�$�ی ��"ز!&� ��ھ�?��ان ا�
�"�5 و �"ء ا��MBدۀ �'�ر �� '&&�، �� ��ای3� ��ده وار، 

 .�&C� رو��و ا��
 �� �Q6�X� �� �&BQ� ،�&4'ه آو�?�� ("�R دا�' �2�2=)

��ھ�?�� ا��Eم ��ه ا�5، اG8م �� '&� '� ای	 ��ھ�?��ان 
�QE"ر �"ده ا�� ��(� ط"\�� را ی#�Cه 

��58 و �� ازای د�H(Bدی ��ا��  ۵٣(� 
�"�H�; 5ی#� �"ده و در . '�ر '&&��آ�$� ھ)�&�	 در ���ض 

+�;�Bر ��ه ا��" (4ۀ ��ھ#�ری"

�� از ���ۀ ای	 '��B$� ��ای �� �ای	 +Hارش �� +"ی� '
�"ردن ط�)ۀ +&�ی�ه ��ه ا�� ���2ی��ن �QE"ر �

�' Rای�� �$�B�ر �� روی ���� از ای	 '
�4 �� ��'B$�ی '�ه ای و در ا��رۀ ��'B$�ی ��"زی4&�ی �B�
ا��، ()���ً �� ����رھ�ی ��	 ا!)44� ��ای ��د+�، '�ر ا��Qری و 

���Jق ا��Cن �&�Q3 ا��

ی)� از ��ھ�?��ان ��ای @�وھ�?�ان J&�	 (��ی. �� '&�
@U از ی5M�� y '�ر ���Cر ط""

ZB;ر 	�D�@ 2ۀQط ��
�4"ان '�ه ای �"ا�� ��م

� v"ر(Z زد� Z5 دی?� ھ�� z�
�)��Z @���� و ��م +�� ر;5J درد ��ی�ی در

 9�#4)� او*�
� و از �$5ع '=�وز، �آن در ���ر 7$)%)5ن آن را '!ک #!د

��#�ر ا��Aری و د�)
@دھ�ی �?5,� در آن ;�! داد

�"رد '� ا+�  ١٩٧۴ �&+"� ")"�
� ��ھ&�، ��رت �����ن را �� ()�

�B2�26ً ھ��C� Zری از . ��رت #6"�5 @��� �"اھ� داد
رھ�Qی '�ده  ۶٩- ١٩۶٨'�ر+�ا�� '� �&zQ را در ��!$�ی 

�"رد�� Z�در ژوD	 . �"د��، (=5 �6')�5 �"(" ��زدا�5 و +�ه ز
 ����، �3"ر ���ل @U�4 '�ر+�ا�� را در (��ھ�ات در '�ر

5�� �5C و '!"4+ �� 6)�ی5 . ��"?J
از 26"ق '�ر+�ان در ��رت ����� را ھ)��Hن �� ��3 ��\ی 
�"�5 در ��'"ب آ��ن آن ط"ر '� ("�R رھ�Qان و�5 �ا8)�ل 

  �&zQ '�ر+�ی اد�8 �� �"د، �� ("ان ("��� داد؟

�"د �"("، ��8� �"ده  �رھ�Qی H6ب ��دم @�'�BCن، از �)4
وری �"د��، �Jا '� 8"ا�, یy دو!5 
��ر�� '� در ا(=�دی� ھ�ی M&v� �M"ذ '�ده �"د�� از 
ا�B8ا��ت B�&v� ��ای �� ��Qت '�دن '�"ر ا��MBده �� 
 �' ���2B�� ر+�ی�' zQ&� 5ان و��Qاز ط�ف دی?� رھ
 �4v�;G� د و او"Q� د '�ر+�ان ��ی"� �� ،zدر ر;�م ھ�ی ")"�
� ھ�ی (�"ل �"د ����5 '�د�. رت �� ری

 z2� �ای	 ("��� در (|��� دو ��8, ;"ق !Hو��ً ("�� �� را �
 .ار(z و �"رو'�ا�� ��ز �� +�دا��

در �6!� '� �"(" در آ�Tز �� ر�� (�#, ھ�ی '�ر+�ی �$� �� 
�"�5 ��'"ب �� �داد، �"رو'�ا�� و @U�4 آ�$� را �� 

ن '�ر+�ان، دا���B� را +, ر6)�ن، ر�M&' U�Dرا��"
را " ����5 �"رو'�ات ھ�"��ای �	 �2, '�ده ا�5، '� �"�"ع 

ر6)�ن �� �"(" دی�ار دا�5 و  ١٩٧٣
در آن دی�ار �"(" �"ل داد '� 26"ق 28  ا;�Bدۀ '�ر+�ان 

را ا�8ده �"اھ� '�د و '�ر+�ان " 
  .  را دری�;5 �"اھ&� '�د

 �4��"(" د�B"ر را �� وزی� �&�ط� ��زی �)�ل �Tب و وزی� دا
 �� �)� ("ا�&� '�ر;���ی�ن را �QE"ر �' �&BM+ غ '�د، ا�� آ��نGا�

�: "�"(" (�'�� '�ده �"دBMھ yی "!
 �' �Bن را دری�;5 '�د��، و���ا�� '�ر+�ان ��ه ھ� ��� 26"�
� و اG8م B;�+ ی�ان را +�و+�ن��

5 ��"د آ��ن را آزاد �V"اھ&� '�د�. '�د '� (� 26"ق ھ� @�دا
ای	 ا(�Mق ���ن �� دھ� '� ای	، ����B �"رو'�ات ھ� و 
 ��48 ")"� ��48� �"(" '�ر �� '�د�� و � �'�ر;���ی�ن �"د�� '

���ر . ذوا!�2Mر 48� �"(" @�ی� +7ا�5 
. ���5 ����5 د�"'�ا��. ��28ه ���5

@U از ذوا!�2Mر ". ���5 ��دماز آن ا��XBد ���5 و ھ)� ��رت 
G� "(" و ا'&"ن �"ه اش� ���� �ش ��B�ل زرداری رھ�Qی H6ب را 48� �"("، د

  
 

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

١٩٧۴ا�� در ��ل . �� ا��ا درآورد
�� ��ھ&�، ��رت �����ن را �� '�ر+�ان �� ا�B8ا��ت �"د ()�

��رت #6"�5 @��� �"اھ� داد
'�ر+�ا�� '� �&zQ را در ��!$�ی 

�"رد�� Z��"د��، (=5 �6')�5 �"(" ��زدا�5 و +�ه ز
١٩٧٢ ����، �3"ر ���ل @U�4 '�ر+�ا�� را در (��ھ�ات در '�ر

� �5C و '�B�&v 5� و (�Eری �&�!"4+ ��
از 26"ق '�ر+�ان در ��رت ����� را ھ)��Hن �� ��3 ��\ی 
�"�5 در ��'"ب آ��ن آن ط"ر '� ("�R رھ�Qان و�5 �ا8)�ل 

�&zQ '�ر+�ی اد�8 �� �"د، �� ("ان ("��� داد؟

�"د �"("، ��8� �"ده  �رھ�Qی H6ب ��دم @�'�BCن، از �)4
�"�5 ھ� ���وری �"د��، �Jا '� 8"ا�, یy دو!5 ا�� '� ای	 

��ر�� '� در ا(=�دی� ھ�ی M&v� �M"ذ '�ده �"د�� از 
ا�B8ا��ت B�&v� ��ای �� ��Qت '�دن '�"ر ا��MBده �� 

� . '�د��' ���2B�� ر+�ی�' zQ&� 5ان و��Qاز ط�ف دی?� رھ
 �4v�;G� د و او"Q� د '�ر+�ان ��ی"� �� ،zدر ر;�م ھ�ی ")"�

�� �� ھ�ی (�"ل �"د ����5 '�د@U از ر���ن ��رت �� ری
 z2� �ای	 ("��� در (|��� دو ��8, ;"ق !Hو��ً ("�� �� را �

ار(z و �"رو'�ا�� ��ز �� +�دا��

در �6!� '� �"(" در آ�Tز �� ر�� (�#, ھ�ی '�ر+�ی �$� �� 
�"�5 ��'"ب �� �داد، �"رو'�ا�� و @U�4 آ�$� را �� 

+, ر6)�ن، ر�M&' U�Dرا��". '�د��
��ای �	 �2, '�ده ا�5، '� �"�"ع 

١٩٧٣در ��ل . ("��� �� دھ�
در آن دی�ار �"(" �"ل داد '� 26"ق 28  ا;�Bدۀ '�ر+�ان 

� ��;� �"ات"Jر�@ ����" '�ر
� 26"ق ��نBMھ yاھ&� '�د ظ�ف ی"�را دری�;5 

 �4��"(" د�B"ر را �� وزی� �&�ط� ��زی �)�ل �Tب و وزی� دا
 �� �)� ("ا�&� '�ر;���ی�ن را �QE"ر �' �&BM+ غ '�د، ا�� آ��نGا�

�"(" (�'�� '�ده �"د. @�دا�5 ��ھ� ��ن '&&�
 �' �Bن را دری�;5 '�د��، و���ا�� '�ر+�ان ��ه ھ� ��� 26"�

� و اG8م " را��"ن �Hد�?��ان آزاد;�"B;�+ ی�ان را +�و+�ن��
5 ��"د آ��ن را آزاد �V"اھ&� '�د�'�د '� (� 26"ق ھ� @�دا

ای	 ا(�Mق ���ن �� دھ� '� ای	، ����B �"رو'�ات ھ� و 
 ��48 ")"� ��48� �"(" '�ر �� '�د�� و � �'�ر;���ی�ن �"د�� '

 .'�ر+�ان

 H6١٩٧٠ب ��دم @�'�BCن را در��ل 
��28ه ���5 ا�Gم: "ای	 H6ب J&�	 �"د

ا��XBد ���5 و ھ)� ��رت  �"���!�Hم 
G� "(" و ا'&"ن �"ه اش� ���� �ش ��B�48� �"("، د

� ا��B8$�ه دا� ��. 

  



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 84 

5 �� ا��و�Hی، آ�$� �� '"  ��&� ز��+� در ��ز+
�V"رو�)��ی را از دری� �� J&� آور�� و ا���وار ���&� آ��� را 
� ا�5، ;�ا�"ش B�7+ ی ��ھ�?��ی �� آ���$�B�� در ''

�� در ای	 ��ره �� ھZ �6;� : "ی#� از '�ر+�ان �� +"ی�
Z�&' ا�"ش�; Z��"' ��."  

* * * * * * * * * 

�* ) FIFA(��>�  اF:�اض /�Dل �* �AB و

-1�D/ ر��ان�� �$���  ��5/�� از 

  

  

(y �$�در +"رو��، وزی� '�ر ��wل، دو!5 ��3 و ;�را��"ن ��	 
FIFA ( وج����ط� @�ھ�H از دادن ا��زۀ  �را �

� ��ت �"رد ا��2Bد ��ار داد� ،�!�w� ر+�ان�' �. از ��3 �
�U@ �3 از و�"ع دو ز!H!ۀ �B"ا!� در  '�ر+�ان �$��� ��w!� در

 5�� ا��] �"��w�]5ل، ��X ��ز+Bر��ن را دا�"�' �ای	 . �
� (� '&"ن ��z از !H!و ٨دو ز �Bی +7ا��� �� �B�ھHار '

  .ھHاران ��M ھ&"ز �2M"د ا\�� ا��

. ھHار '�ر+� �$��� ��w!� در ��3 '�ر �� '&&�
�B	 �C��|)ت �� �و زی����B$�ی \زم ����B ای	 �8ه �

در ��3،  ��٢٠٢٢ای ��+Hاری ��م �$��� ;"(�Qل در ��ل 

� �� +�ردی	 �� +"ی�Q6�X� در +"رو�� در�$� y)" : از U@
آوری,، �� از ()�م ��'B$�ی ��2BC در ��3 
� '�ر+�ان ��w!� ��ن ���X� �XV"ص � �' Z�Bا�"�

 .را ��wداز�� ��ھ&� و ھHی&ۀ ��M آ��ن �� ��wل

 ���� از �	���ت ���ت در �ر��ن ز�ز�
 	ر���ر ���ل
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� ھ"ش . از �6ل ر;ZB و �� ز��	 ا;�Bدم� �E��(در ھ �Bو�
 �BV� ��"�)�ده �"د و � Z(�J yد'�ده و ی�� Z)ر"v آ��م

+Hارش �6'� از آن ا�5 '� ;�����ھ�ن '��B$� دارای ��رت 
243� در ای	 ا��wا("ری$�ی روی آب ا��، ($�ی� �� '&&�، از �
ا�5 د�H(Bد (	 �� ز�&� و ���ه ��ن '�ر+�ان را �� 

�&&' �M6 ن را �� آ��ن�� R4C) �) �&�'.  

� ��ن ھ)?� ��د ا��، (�Eوز و �"ء ��� �' �D�$�B�در '
J&�ی	 ��M از '�ر'&�ن . ا��MBدۀ �&C� یy ا�� رای� ا�5

� �$�دت ��� �� �B��B� از (�Eوز ;�����ھ�ن '' yی

��"Q� ا�5 ��ا"�� ط�ف �	 آ�� و  . 	�
(Gش '�دم او را از �"د دور '&Z، (� ای	 '� U6 '�دم دی?� 

5C�� ی� (�ک آن ��ده �B����Cری از ��ھ�?��ان . ;�ار از '
� ��ن و��2ۀ ��اردادھ�ی ���زی� ��ر ��ض '�ر;���ی����ن ا�� و 

 �C&� دۀ�MBب و ��ح و �"ء ا���
� �"د، '�B� اش را در ��"زی4&� (�ک B;�+ ھ�ن ��ار�����;
ای	 ا��ام �� ��)5 �&?�&� ��ای ���"اده اش ()�م 

ھHار د\ر �� یy ۴او ��ای +�;B	 ای	 �z�� ,S از 
� و �� ��ه 26"ق اش را �� �)��5 B�وا�3ۀ ا��و�Hی�D� @�دا

� �"دB;2ۀ '�ر @7ی�.  

���"ادۀ او �� ��ت  �' ��  �"� �B���ل در  ۶(�ک '
 5�ھHار د\ر ��١۵ادرش �� @�دا

 5��Tا�5 �=#"م �� و داد+�ه ���ۀ او را (� �Tا�5 @�دا

+Hارش (=��2 ھ)�&�	 �� '"ی� '� ��ھ�?��ی در آ�$�ی 
"�z �"ا��	 '�ر و ا��VBام 

ا�� ھ�9 یy از '�ر+�ان . ��ار دار��
(B��2 ���6، از �6ا�, د�=) ده"Q� ردار"�Hد ��"زی4&� ��

� ��z از B�7+ از ��ھ�?��ان  ��۵٠٠ل 	)
��B$�ی �=, '�ر �"د را در ��"زی4&� (�ک '�ده و '"���ه '

�&�H� ��"��� ا��ام �ا�� ھ�9 یy . �ع د�5 �
� اش ���ه B;ا�26ق 26"ق از د�5 ر �از ا��ن �";� �

5 �� ا��و�Hی، آ�$� �� '"�در ��ز+
�V"رو�)��ی را از دری� �� J&� آور�� و ا���وار ���&� آ��� را 
� ا�5، ;�ا�"ش B�7+ ی ��ھ�?��ی �� آ���$�B�� در ''

ی#� از '�ر+�ان �� +"ی�. '&&�
Zز�� �(� .Z�&' ا�"ش�; Z��"' ��

 �AB– ل�D/  

اF:�اض /�Dل �* �AB و

-1�D/ ر��ان�� �$�����5/�� از 

  �٢٠١۵�  ٢٧+�ردی	، 

(y �$�در +"رو��، وزی� '�ر ��wل، دو!5 ��3 و ;�را��"ن ��	 
FIFA(ا!)44� �Q)";ل 

� ��ت �"رد ا��2Bد ��ار داد� ،�!�w� ر+�ان�' �از ��3 �
'�ر+�ان �$��� ��w!� در

 5���wل، ��X ��ز+
� (� '&"ن ��z از !H!دو ز

ھHاران ��M ھ&"ز �2M"د ا\�� ا��

ھHار '�ر+� �$��� ��w!� در ��3 '�ر �� '&&�z��۴٠٠ از 
�B	 �C��|)ت �� ���B ای	 �8ه ���

��ای ��+Hاری ��م �$��� ;"(�Qل در ��ل 
  .ا��SBل دار��

� �� +�ردی	 �� +"ی�Q6�X� در +"رو�� در�$� y)
آوری,، �� از ()�م ��'B$�ی ��2BC در ��3  ٢۵ز!H!ۀ 

� '�ر+�ان ��w!� ��ن ���X� �XV"ص � �' Z�Bا�"�
��ھ&� و ھHی&ۀ ��M آ��ن �� ��wل

���� از �	���ت ���ت در �ر��ن ز�ز�
 	ر���ر ���ل
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از �6ل ر;ZB و �� ز��	 ا;�Bدم 
 �BV� ��"�)�ده �"د و � Z(�J yد'�ده و ی�� Z)ر"v آ��م

Z&�Q� ی راH�J ZBCا�") ��.  

+Hارش �6'� از آن ا�5 '� ;�����ھ�ن '��B$� دارای ��رت 
243� در ای	 ا��wا("ری$�ی روی آب ا��، ($�ی� �� '&&�، از �

ا�5 د�H(Bد (	 �� ز�&� و ���ه ��ن '�ر+�ان را �� @�د
�&&' �M6 ن را �� آ��ن�� R4C) �) �&�'

� ��ن ھ)?� ��د ا��، (�Eوز و �"ء ��� �' �D�$�B�در '
ا��MBدۀ �&C� یy ا�� رای� ا�5

� �$�دت ��� �� �B��B� از (�Eوز ;�����ھ�ن '' yی
  .داد��

� ط�ف �	 آ�� و �"ا�5 ��ا �Q"����+$�ن ;�����ه �"
(Gش '�دم او را از �"د دور '&Z، (� ای	 '� U6 '�دم دی?� 

  ..."(�ب ��2و�5 ��ارم

5C�� ی� (�ک آن ��ده �B�;�ار از '
� ��ن و��2ۀ ��اردادھ�ی ���زی� ��ر ��ض '�ر;���ی����ن ا�� و 

  .�&��2ه ا�5

��ب و ��ح و �"ء ا��MBدۀ �&C� ی#� از آ��ن، '� �"رد 
� �"د، '�B� اش را در ��"زی4&� (�ک B;�+ ھ�ن ��ار�����;

ای	 ا��ام �� ��)5 �&?�&� ��ای ���"اده اش ()�م . '�د
او ��ای +�;B	 ای	 �z�� ,S از . ��

� و �� ��ه 26"ق اش را �� �)��5 B�وا�3ۀ ا��و�Hی�D� @�دا
� �"د��ادرش �� 8&"ان و��B;2ۀ '�ر @7ی�

���"ادۀ او �� ��ت  �' ��  �"� �B�(�ک '
��ادرش �� @�دا�5 . ا��رت ��ھ� او �)���

 5��Tا�5 �=#"م �� و داد+�ه ���ۀ او را (� �Tا�5 @�دا
  .�"د، �RQ '�د

+Hارش (=��2 ھ)�&�	 �� '"ی� '� ��ھ�?��ی در آ�$�ی 
"�z �"ا��	 '�ر و ا��VBام ��"زی4&� و ��ھ�?��ان (=5 @

��ار دار��) ���"ط �� ��"زی4&�(�=4� 
(B��2 ���6، از �6ا�, د�=)

� ��z از  ۵در �Gل .ا�5B�7+ ل��
��B$�ی �=, '�ر �"د را در ��"زی4&� (�ک '�ده و '"���ه '

�ع د�5 �� ا��ام ���"�� ��H&�ا�� �48� ای	 او�
� اش ���ه B;ا�26ق 26"ق از د�5 ر �از ا��ن �";� �

 .ا�5
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     �;�را��"ن ا(=�دی� ھ�ی ھ4&� اG8م '�ده ا�5 '
�7ا'�ات ا(=�دی� ھ� �� وزی� �C#	 ھ4&�، ا��MBن �4"ک، 
� �	 �5C ر���ه و �&���ای	 ھ&?�م 8), � �' 5��$)��

  

'" آوِھ&�، از رھ�Qان ;�را��"ن ����Qده @�z از ��وع 
�� د�5 �� یy راھD�(�w� : "ا'�C"ن ("�� �� دھ�

�"اھ�Z زد y�!"Q(� : از ���ان وی4$4)�&� ��وع �D�(�wراھ
 ZB� Z4ان وی��� ��"اھ� ��، و از ط�ی� @, ارا�)"س �
� ای	 (�(�  ا���واریZ ای	 @��م را �� وزی� �

� ��ی� از @, Q8"ر '&�'".  

آ�Tز �� و (� ��58  ١٢:٠٠ای	 راھ�w)�D� در ��58 
  .ادا�� ی�;5

�7ا'�ات دو!5 و ا(=�دی� ھ� �� �� یy ��ارداد '�ر �)�� 
� �	  ١٣ھHار '�ر'	 دو!5 در روز � ��

5 �� در راه �"دن ا�B8ا��ت در QC� ھ� �ا(=�دی
ا�� . ر �7ا'�ات �� وزی� ھ��ار داده �"د��v"رت �	 �5C د

  .�4"ک ای	 ھ��ار را �7wی�;5

 yم ی�Eھ� ا� �� �"د '� ا(=�دیB�7+ ۀBMاز آن و دذر ھ U@
� ا��ا��ت ا�B8ا�� را اG8م '�د��B. ر� 	ای 	او!�

  .ا�B8ا��ت، �6'5 ا��وز در رو(�دام �"د

	 آ�$� ھ)�&�. در�v ا;Hایz 26"ق ا�� ٣ا(=�دی� ھ� �"اھ�ن 
�$�ی . �?�ان �� �)�Q� H;ای&�ۀ ���T, ا��V� از ��در ��

��ل ا�5 '� ھ�9 ا;Hای�"26 z� �Q"ده 
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

�$�ی ا��XBد �� ای	 �"ا�5     V� از ��در �6!� '� در ��
@��� ��5Q داده ��ه ا�5، ا�� �� '�ر+�ا�� '� روی 

ه (|���Cت ��زی$�ی �$��� '�ر �� '&&�، ای	 ا��زه داد
!Hوم ادا�ۀ '�ر ��ای (#)�, "د!�, ای	 ا�B&�ع، 

  ."اG8م ��ه ا�5

و�: '�ر+�ان �$��� ��دام '� ;�را��"ن 
;"(�Qل و ����6ن ��ر()&� آن �� !Hوم (���S ا�vار �#&&�، ھ�9 
�"ر '"yJ و ;��2 ایZ و آن ' yی ��

� ای �� �&��ن �vای �� ��ار���G8 �&()ی ��ر�$��".  

���Cری از '�ر+�ان ��ر�� در �QE� �3"ر ا�� از ��2رات '�ری 
 yی �� �"�  آن '�ر+�ان �� �' ،�&&' 5��Q)
 �D�E��� �� �� �"��، ��Eز �BCر;���ی وا�6 وا��'

="ی, ��BC&�، و +�ه B6� ��ی� @��w"رت ��ن را �� '�ر;��� (

* * * * * * * * * 

اF:�اض ��ر� �ن دو�1 ��ای �Bارداد ��ر 

-�56  

  

��، در رو(�دام ��z از ھHار ��M از 
 '�ر'&�ن دو!B� ادارات و ��ز���$�ی ��!��ت، +)�ک و ز��ا�$�

�B$� ��(� ارداد '�ر�� yی "�ا�B8اض  د�5 �

 :  ا��راض ��ر���ن دو�ت

 

 �;�را��"ن ا(=�دی� ھ�ی ھ4&� اG8م '�ده ا�5 '
�7ا'�ات ا(=�دی� ھ� �� وزی� �C#	 ھ4&�، ا��MBن �4"ک، "

� �	 �5C ر���ه و �&���ای	 ھ&?�م 8), � �' 5��$)��
  .";�ار���ه ا�5

'" آوِھ&�، از رھ�Qان ;�را��"ن ����Qده @�z از ��وع ��ر
ا'�C"ن ("�� �� دھ�

�"اھ�Z زد y�!"Q(�
 ZB� Z4ان وی��� ��"اھ� ��، و از ط�ی� @, ارا�)"س �

� ای	 (�(�  ا���واریZ ای	 @��م را �� وزی� . �"اھ� ���
Z������ �&' ر"Q8 ,@ ی� از�� �'

ای	 راھD�(�w� در ��58 
ادا�� ی�;5 ١٥:٠٠

�7ا'�ات دو!5 و ا(=�دی� ھ� �� �� یy ��ارداد '�ر �)�� 
ھHار '�ر'	 دو!5 در روز ��١٢٠ی� ��ای 
5 �� در راه �"دن ا�B8ا��ت در . �5C ر���QC� ھ� �ا(=�دی

v"رت �	 �5C د
�4"ک ای	 ھ��ار را �7wی�;5

 yم ی�Eھ� ا� �� �"د '� ا(=�دیB�7+ ۀBMاز آن و دذر ھ U@
� ا��ا��ت ا�B8ا�� را اG8م '�د��Bر�

ا�B8ا��ت، �6'5 ا��وز در رو(�دام �"د

ا(=�دی� ھ� �"اھ�ن 
�?�ان �� �)�Q� H;ای&�ۀ ���T, ا��

� ��ت � �B!ده  ٤دو"Q� ��"26 zایH;ھ�9 ا ���ل ا�5 '
  .ا�5

 

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

�$�ی ا��XBد �� ای	 �"ا�5   V� از ��در �6!� '� در ��
@��� ��5Q داده ��ه ا�5، ا�� �� '�ر+�ا�� '� روی 

(|���Cت ��زی$�ی �$��� '�ر �� '&&�، ای	 ا��زه داد
د!�, ای	 ا�B&�ع، . ���ه ا�5

اG8م ��ه ا�5" �� �"�: @�وژه ھ�

و�: '�ر+�ان �$��� ��دام '� ;�را��"ن : "او �� ا;Hای�
;"(�Qل و ����6ن ��ر()&� آن �� !Hوم (���S ا�vار �#&&�، ھ�9 

�"ر '"yJ و ;��2 ایZ و آن ... (���Sی �V"اھ� '�د' yی ��
� ای �� �&��ن �vای �� ��ار����ز��G8 �&()ی ��ر�$��

���Cری از '�ر+�ان ��ر�� در �QE� �3"ر ا�� از ��2رات '�ری 
5"�� ��م !�M' " yی �� �"�  آن '�ر+�ان �� �' ،�&&' 5��Q)

 �D�E��� �� �� �"��، ��Eز �BCر;���ی وا�6 وا��'
��BC&�، و +�ه B6� ��ی� @��w"رت ��ن را �� '�ر;��� (

  .دھ&�

* * * * * * * * *

  ھ� �

اF:�اض ��ر� �ن دو�1 ��ای �Bارداد ��ر 

-�56

 ،�Q� ��"(8 U٢٦آژا�  ��٢٠١٥  

 �Q&� ���، در رو(�دام ��z از ھHار ��M از  ٢٦ا��وز، �
'�ر'&�ن دو!B� ادارات و ��ز���$�ی ��!��ت، +)�ک و ز��ا�$�

�"ا�5  ��"�B$� ��(� ارداد '�ر�� yی
 .زد��

، رو�ردام:  2015 	� 26
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 �� یy داد+�BCی �$���Bن ��وه ��ا��Q�� ��

QX8� و  '�&� �"ی���، �AC"\ن �/�ی� �)	 ���"رد
���"اده ھ�ی ای	 دو ;��ل '�ر+�ی، اG8م '�د��  �� ���(X�
� ��@"ر ا��C6� راد و ��Z��8 �M زاده ��ای ��ز�"ی� '

� ;���Bده ��ه و&�3��� �'�� '�د�� (� �( ھ�ی ��Eد �
 عھ�دو �)&". �ی��" آن ھ�آزادی  @�?��
()�س ھ�ی (M4&� را '� در روزھ�ی  ا!)��Gت ھBC&� و

 .�Q, ا�#�ن @7ی� �"د ��H �3: '�ده ا��

 ���@"را��C6� راد @U از+5�7 ده روز از ��زدا�5 او!�
� روز' �!�6  �4Q� عGاط �Qداد ط��� �"م Q&�ی#

���"اده ��ار�"د �� و��2� آزاد�"د ��  از �Q&داد  ۴روز دو���
� �&2B, و دو��ره �"رد ��ز�"ی� &�3��� ��
�AC"\ن �/�D� B6� از (="ی, و��D, و !"ازم 
���زھ�ی او!�� ��Z��8�M زاده '� در ھ)�ن روز �"م ��داد 

H�� ه �"د�� ��?Bدداری '�د�� د�"� .  

* * * * * * * * * 

 در ای�ان�$#" ��ر��ی  ٢١اF:�اض 

ا�(E	 M&v� '�ر+�ان ���B)��� در ا��Bن ($�ان �� 
 �(�� ��($� �ای از آ��� ("زی: ���8د\�

�"ا��ه ���(B�  .ا��، ا�B8اض '�د�� '�ر+�ان ��

� v"رت ھ)��Hن ��ای � �' �4&�، در ای	 ���
 �8�(Bن ا�"�C�(' ، وزارت '�ر و�8�(Bا� 	���) ز��ن��

ھ�ی  ا�(E	U4E�» ار��ل ��ه ا�5، آ��ه ا�5 
 �(�� ��($� �M&v� '�ر+�ان ���B)��� از ("زی: ���8د\�

 ».ھBC&�  $�ھ�ی �4BV. ا��Bن ($�ان ��را��

��"د  ا�/� '&&�+�ن ای	 ���� در ادا� �X� دادن از �Q� ��
� '�ر+�ان (�� ��($� ���ای ا�B8اض �� ("زی: ���8د\�

�BM+ ،���(B�ا+� ��ز��ن ���)	 ا�8�(B� «ا��  ��
�8ا!B� ھ�ی رخ داده را اGvح �#&� از ای	 ��ز��ن در 

�#,  ٢١ای	»."ان �8ا!5 اداری �#�ی5 �� '&&�)
ھHار �$)��  ٢٠٠'�ر+�ی در �8	 �6ل �� ا��ره �� ("زی: 

ھ�ی  ��)� '�ر+�ان ���B)��� در ��3 '�"ر در ��ل
�  در ��ل«ا�� B�7+ ار و ٣١ھ�یH۵٠٠ھ 

� '�ر+�ان ���B)��� ��'	 در ا��Bن � �(�� ��($�
ھHار  ��١٠٠، ا�� ا��Cل  ($�ان ا��XBص داده ��

� در ��3 '�"ر ("زی: ��ه ا�5،(� �$&)  
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

 

��زداQ5�RF�<�6 �Sاده 

� (زاده، ;��ل '�ر+�ی �2BC, ظ$� Q&� ٣ی#
� داد+�BCی ��وه ��ای @�?��ی � �@U از ��ا��

��ور '�ر+�ان� ،  �Mv و �"رد �!"!

 �B�7+ �BMھ �Q&� 5اردی ٢۶(راد�$Q ( م�$)ا ��
��ور و �)�ی&�ه '�ر+�ان !"!� و �"رد �Mv ��زدا�5 ��ه �"د� .

 �� �او از ;�دای روز ��زدا�5 در ز��ان ��'Hی ��وه �
Z��8 �M�� �&ھ)�اه  +"ی �زاده �

راد ��ای @�?��ی @�و��ه ��زدا�5 ای	 ;��ل 
� �"د'�ر+�ی �� داد+�BCی ��وه ر;B  �در @�و��ه  ��ز@�س'

 �زاده �� ط"\�� ��ن رو�� ر���+� �
و  ی ��ز�"ی� �� ا(�ق دی?�ی ��د

  .ای	 ;��ل '�ر+�ی را �vدر '�د

* * * * * * * * * 

آ��یV وT�RF�<�6 ���U زاده 

  و�S?3را�XY/- راد

 

 U�Dزاده ر Z��8�M�� اده ھ�ی"���
 5Aراد 8/" ھ� ���C6آزاد '�ر+�ان ای�ان و ��@"را �ا(=�دی
��ی�ه ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان '� در ار(�Qط �� ا�XB8ب 
 �Mv �� �"رد و !"!���روزه '�ر+�ان '�ر

@�?��ی  �&�"ر� در�$���Bن ��وه د�B?�� ��ه ا��، �

� یy داد+�BCی �$���Bن ��وه ��ا��� آن ھ� Q�� ��
 .'�د��

�AC"\ن �/�ی� �)	 ���"رد
���"اده ھ�ی ای	 دو ;��ل '�ر+�ی، اG8م '�د��  �� ���(X�
� ��@"ر ا��C6� راد و ��Z��8 �M زاده ��ای ��ز�"ی� '

� ;���Bده ��ه و&�3��� �ھ�ی ��Eد �
@�?�� اطGع ���"ی

ا!)��Gت ھBC&� و
�Q, ا�#�ن @7ی� �"د ��H �3: '�ده ا��

 ���@"را��C6� راد @U از+5�7 ده روز از ��زدا�5 او!�
� روز در و' �!�6

���"اده ��ار�"د �� و��2� آزاد�"د ��
� �&2B, و دو��ره �"رد ��ز�"ی� " ��Eدا&�3��� ��

�AC"\ن �/�D� B6� از (="ی, و��D, و !"ازم .��ار+�;5
���زھ�ی او!�� ��Z��8�M زاده '� در ھ)�ن روز �"م ��داد 

H�� ه �"د�� ��?Bد�

اF:�اض 

ا�(E	 M&v� '�ر+�ان ���B)��� در ا��Bن ($�ان ��  ٢١
��  ا�/�ی ���(�� ��($� �ای از آ��� ("زی: ���8د\�

�"ا��ه ���(B�'�ر+�ان ��

� v"رت ھ)��Hن ��ای �� +Hارش ای� �' �4&�، در ای	 ���
 �8�(Bن ا�"�C�(' ، وزارت '�ر و�8�(Bا� 	���) ز��ن��

�U4E ار��ل ��ه ا�5، آ��ه ا�5 
 �(�� ��($� �M&v� '�ر+�ان ���B)��� از ("زی: ���8د\�

$�ھ�ی �4BV. ا��Bن ($�ان ��را��در �

�ا�/� '&&�+�ن ای	 ���� در ادا�
� '�ر+�ان (�� ��($� ���ای ا�B8اض �� ("زی: ���8د\�

�BM+ ،���(B���
�8ا!B� ھ�ی رخ داده را اGvح �#&� از ای	 ��ز��ن در  ��
"ان �8ا!5 اداری �#�ی5 �� '&&�دی

'�ر+�ی در �8	 �6ل �� ا��ره �� ("زی: 
� '�ر+�ان ���B)��� در ��3 '�"ر در ��ل(��

�، آوردهB�7+  ا��
� '�ر+�ان ���B)��� ��'	 در ا��Bن � �(�� ��($�

($�ان ا��XBص داده ��
� �� در ��3 '�"ر )"زی: ��ه ا��($�،5(�

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

  :��ر��ان ای�ان �

��زداQ5�RF�<�6 �Sاده

Z��8 �M��  �$2, ظBC� زاده، ;��ل '�ر+�ی
� داد+�BCی ��وه ��ای @�?��ی ) ��داد� �@U از ��ا��

��ور '�ر+�ان»راد ��@"ر ا��C6�«@�و��ه � ،
 .��زدا�5 ��

 ���C6ا  �B�7+ �BMھ �Q&� راد
��ور و �)�ی&�ه '�ر+�ان !"!� و �"رد �Mv ��زدا�5 ��ه �"د�

 �� �او از ;�دای روز ��زدا�5 در ز��ان ��'Hی ��وه �
+"ی&� ��Z��8 �M �&��: '�ر+�ی ��.��د ��

���C6اده ا"���راد ��ای @�?��ی @�و��ه ��زدا�5 ای	 ;��ل  
'�ر+�ی �� داد+�BCی ��وه ر;

Z��8 اض�B8ا �@  �زاده �� ط"\�� ��ن رو�� ر���+� �
���C6ا(�ق دی?�ی ��دراد، او را ��ا @�و��ه ا �ی ��ز�"ی� �

ای	 ;��ل '�ر+�ی را �vدر '�د�Uw د�B"ر ��زدا�5 

* * * * * * * * *

آ��یV وT�RF�<�6 ���U زاده 

و�S?3را�XY/- راد

 �Q&ر��$J۶/٣/٩۴  U�Dزاده ر Z��8�M�� اده ھ�ی"���
 5Aراد 8/" ھ� ���C6آزاد '�ر+�ان ای�ان و ��@"را �ا(=�دی
��ی�ه ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان '� در ار(�Qط �� ا�XB8ب 

 �� �"رد و !"!� B�٣۵  �Mv=�ا����روزه '�ر+�ان '�ر
در�$���Bن ��وه د�B?�� ��ه ا��، �

 و���5 

  



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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    �B�� از '�ر+�ان �ی# �BM+ �&4ای �;/�ی «ض در ای	 ��ره �
� دادن ()���� از '�ر+�ان ��ای �� Z�(X) ر و ($�ی� در��;

 ».(���� �Q"ده ا�5

� از ($�ی� دو (	 از �)�ی&�+�ن '�ر+�ان B�7+ �BMای4&� در ھ
� و �"رد �Mv در داد+�BCی ��وه و ا6/�ر �)�ر دی?�ی !"!

 yی �� ������Q داده �"د�$�د ا�&�B� از '�ر+�ان ای	 '�ر. 

�5 ��ه ا��Cل در $Qای اردی�Bاز ا� �Mv و �"رد �'�ر+�ان !"!
��ه �6 ��)�  ��١۶ه 26"ق و ��z از  ۴ا�B8اض �� (�"ی� 

����� .د�5 از '�ر '

  

  

  :ا��8ر �3��ه

�a - "��ر��/* ا�Bام �* �3د�3زی ی#- از ��ر��ان 

 �� �J&� �$�ا�B� رز ا��ام ����ی#� از '�ر+�ان '�ر
�"د�"زی '�د و!� �� وا'&z ��ی: '�ر+�ان دی?� �4"ی 

�� �B;�+.  
J&� ��ھ� ا�5 '� ای	 واB�&v �6� د�Jر ��#Gت ��!� 
 ����ا�5 و دو روز �Q, از ای	 �6د�� ��H '�ر+�ان ای	 '�ر

  .�$5 ا�B8اض �� و�: �"�"د ا�XB8ب '�ده �"د�� 

 TیQری -� Tھ *�  Y.3ق /(��یT ؛ �bS را 

 �ھ)�ان ($�ی� '�د�� ا+� 26"ق  ٣'�ر+�ان �$�داری �&23
5 ��"د �$� را �� ھ��"اھ&� ری5Vآ�$� @�دا Z .  

� +Hارش (��&�ک ھ)�ان؛ (��ادی از '�ر+�ان @�)��#�ری �
 �(	 �� ١٠٠;/�ی �HQ �$�داری ھ)�ان '� (��اد آ�$� �

5 ���ه، اG8م �ر��، J$�ر ��ھ� ا�5 26"ق آ�$� @�دا
� ای	 '� ای	 26"ق (&$� �&Q: درآ�� � �'�ده ا�� �� ("�

�"د �Jره ای �H آ �Q!�3�  C' ب در آ�$��5، ��ای"�
(Gش ���Q?�ران �� ��ای د�5 ی��� �� ��ی� 

 �ھ)�ان ��ای 'C   ٣روا�R 8)"�� �$�داری �&23
� د!�, ���X� �"دن آ��ی �AC"ل،ھ&"ز �

�2 ���ه ا�5=�.  
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

� ا��Bن ($�ان ا��XBص داده � �(�� ��($�
� ��ی� ��ه ا�5، در �6!� '� �� ا��س �&5 ھ���!

� '�ر+�ان ���B)��� ای	 ا��Bن � �(�� ��($�

* * * * * * * * * 

  ?�ی�ن ا�e:Fب ��ر��ان 131* و /3رد )>�

  

��"(8 :(E� ,�#�'�ر+�ان  ،��داد @U از (
� ا�XB8ب �� و @&� روزه � �&B;�+ Z�(X) �Mv و �"رد �!"!

 �8�(Bا� 	���) اداره U�Dر ���� �ی	 '�ر+�ان �� ا�B&�د �
ھ� را (�ی��  آن  ھ�ی 28  ا;�Bده

�� از ��"��ت 26"��V� 5���ن Z�(X)  '�ده ا�5 و @�دا
� دھ&�()��� ا�XB8ب � �&B;�+ .  

'�ر+�ان !"!� و �"رد z�@ �Mv از ��وع ا�XB8ب 26"ق 
&� و ;�وردی	 را دری�;5 �#�ده �"د��، 
 �� H�� 5 ��ه�$Qب، 26"ق اردی�XB8ن ا�� �ا�� �� ط"\�
ای	 ;$��5 ا��;� ��، �&���ای	 �� ا�CB6ب یy ��ه 26"�� 
� @�دا�5 '�ده ا�5، '�ر+�ان BMھ 	ای ای�Bر;��� در ا��' �'

� و �"رد �Mv ��زھJ Z$�ر ��ه 26"ق طQ4#�ر��!"!. 

�B�ا�� '� @�z از ای	 در  �ای3� �� '�ر ��ز+
� ا�XB8ب �� ا�/�ی ط"��ری ��8� ��ه �"د�� '�ر;��� ����

� ا�5 (� آنB;�+ و+�ن�+ �ھ� را ��  ��ه از د�H(Bد��ن را �
+"ی&�  �&��: '�ر+�ی ��.وادار �� '�ر '&�

@�ی�ن ھ� را از ای	 @z�@ U از  '�ر;��� و�8ه داده ا�5 26"ق
 H�� را �ھ� ��ه @�دا�5 '&� و دو ��ه از J$�ر ��ه 26"ق ��"�
 �5 '&�، �� ای	 (�(�  '� از �$� ��ه ��(� @�ی�ن ا��Cل @�دا
��� در ھ� ��ه �� ��ی �� روز 26"ق، J$, روز 26"ق 
 �B�@�دا�5 '&� ی� در @�ی�ن ;X"ل @�ی�H و ز��BCن یy ��ه ��

. 

�B�� از '�ر+�ان �ی#
� دادن ()���� از '�ر+�ان ��ای �� Z�(X) ر و ($�ی� در��;

(���� �Q"ده ا�5 �� ا�XB8ب ��

� از ($�ی� دو (	 از �)�ی&�+�ن '�ر+�ان B�7+ �BMای4&� در ھ
� و �"رد �Mv در داد+�BCی ��وه و ا6/�ر �)�ر دی?�ی !"!

 yی �� ����از '�ر+�ان ای	 '�ر

�5 ��ه ا��Cل در $Qای اردی�Bاز ا� �Mv و �"رد �'�ر+�ان !"!
ا�B8اض �� (�"ی� 

�����د�5 از '�ر '

ا��8ر �3��ه �

ا�Bام �* �3د�3زی ی#- از ��ر��ان 

-:Sا�b� "رز 

�Q� :ارد'�ن 

 �� �J&� �$�ا�B� رز ا��ام ����ی#� از '�ر+�ان '�ر
�"د�"زی '�د و!� �� وا'&z ��ی: '�ر+�ان دی?� �4"ی 

�� �� ای	 �6د�B;�+
J&� ��ھ� ا�5 '� ای	 واB�&v �6� د�Jر ��#Gت ��!� 
 ����ا�5 و دو روز �Q, از ای	 �6د�� ��H '�ر+�ان ای	 '�ر

�$5 ا�B8اض �� و�: �"�"د ا�XB8ب '�ده �"د�� 

 

 TیQری -� Tھ *�Y.3ق /(��یT ؛ �bS را 

 �'�ر+�ان �$�داری �&23
5 ��"د �$� را �� ھ�آ�$� @�دا

� +Hارش (��&�ک ھ)�ان؛ (��ادی از '�ر+�ان @�)��#�ری �
 �;/�ی �HQ �$�داری ھ)�ان '� (��اد آ�$� �

5 ���ه، اG8م �ر��، J$�ر ��ھ� ا�5 26"ق آ�$� @�دا
� ای	 '� ای	 26"ق (&$� �&Q: درآ�� � �'�ده ا�� �� ("�

�"د �Jره ای �H آ �Q!�3�  C' آ�$��5، ��ای
(Gش ���Q?�ران �� ��ای د�5 ی��� �� ��ی�  .�$� ��ار��

 �روا�R 8)"�� �$�داری �&23
�B�� د!�, ���X� �"دن آ��ی �AC"ل،ھ&"ز   اط�8Gت ���

�2 ���ه ا�5=�

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

� ا��Bن ($�ان ا��XBص داده  ٢٠٠ھHار و ٨� �(�� ��($�
��ه ا�5، در �6!� '� �� ا��س �&5 ھ���

� '�ر+�ان ���B)��� ای	 ا��Bن  ٧۵٠ھHارو١۵� �(�� ��($�
  ».�� ا��XBص داده ��

* * * * * * * * *

 

?�ی�ن ا�e:Fب ��ر��ان 131* و /3رد )>�

 �Q&۴دو� �8)"� :(E� ,�#���داد @U از (
� ا�XB8ب �� و @&� روزه � �&B;�+ Z�(X) �Mv و �"رد �!"!

�"د @�ی�ن دھ&�. 

� رU�D اداره (���	 ا�B)�8� ا��� �ی	 '�ر+�ان �� ا�B&�د �
�(�� �6 5�ھ�ی 28  ا;�Bده ��وه '� @�دا

�� از ��"��ت 26"��V� 5�'�ده ا�5 و @�دا
� دھ&�()��� ا�XB8ب � �&B;�+

'�ر+�ان !"!� و �"رد z�@ �Mv از ��وع ا�XB8ب 26"ق 
&� و ;�وردی	 را دری�;5 �#�ده �"د��، ھ�ی دی، �$)	، ا�M ��ه

 �� H�� 5 ��ه�$Qب، 26"ق اردی�XB8ن ا�� �ا�� �� ط"\�
ای	 ;$��5 ا��;� ��، �&���ای	 �� ا�CB6ب یy ��ه 26"�� 
� @�دا�5 '�ده ا�5، '�ر+�ان BMھ 	ای ای�Bر;��� در ا��' �'

� و �"رد �Mv ��زھJ Z$�ر ��ه 26"ق طQ4#�ر��!"!

�ای	 '�ر+�ان در �B��ای3� �� '�ر ��ز+
� ا�XB8ب �� ا�/�ی ط"��ری ��8� ��ه �"د�� '�ر;��� ����

� ا�5 (� آن ۴B;�+ و+�ن�+ ���ه از د�H(Bد��ن را �
وادار �� '�ر '&�» ��ده وار«v"رت 

'�ر;��� و�8ه داده ا�5 26"ق
 H�� را �ھ� ��ه @�دا�5 '&� و دو ��ه از J$�ر ��ه 26"ق ��"�
 �5 '&�، �� ای	 (�(�  '� از �$� ��ه ��(� @�ی�ن ا��Cل @�دا
��� در ھ� ��ه �� ��ی �� روز 26"ق، J$, روز 26"ق 
 �B�@�دا�5 '&� ی� در @�ی�ن ;X"ل @�ی�H و ز��BCن یy ��ه ��

�&' 5�� '�ر+�ان 26"ق @�دا�.



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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��ای » آز��یg ��ود�S«�* ��ل ا/:�Rر ��ر��ان 

� آز��یz ��ود�5 '� از �$�ی"ر �����  ٩١'�ر+� '�ر
�� �� �� �M�4#)G� در ����  . ���� (�4�3� ای	 '�ر

� آز��یz ��ود�5 �����در ز��ن (�4�3� : +"ی&� '�ر+�ان '�ر
�S"ل �#�ر �"د�� '� '�ر+� در � �B�&v �6وا 	ای

(�  ٢٠ھ)�ن ز��ن �� �"ا�� '�ر ��	    ھ� در
� ���� ا�� '�ر;��� (� �� ا��وز �� د!�, BC���ل ��ز�

� ')Q"د �&��: ��!� 8&"ان ��' �'&� از @�دا�5 �6  آ��
�"دداری  �BC��&"ات و ��ی� ��Q!�3ت ���"�� '�ر+�ان ��ز�

* * * * * * * * *  

�+i5 ��ر��ان ���و/- �6�X/ V#X- ��د�:�ن   

: 

�  ،ط�Q ا��Qر ر���ه �� ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�انQ&� ��۵ 
'�ر+� (��و�� �#C	 ���C� '�د��Bن  ٢٠٠

��ل  ��١٣ (E): در �=, ز��	 ��ی�اری ��ه ،��� از 
  .��ن را ���5 آور��  &� �� Z#6 داد+�ه ز��	

 

  :3Yادث ��ر

 ��گ ��ر�� 36ان در �+:i5 در �Yل ����

�����ن  ،5��"ا�� �6	 '�ر در یBE� y): در �6ل ��
د�Jر�6د�� �� و���z  و!���X ($�ان، ��� از @, ("ا���،

� اظ١٢۵�$��داد @�ی?�ه ��Qی � �&� ، 	�C6 ر
����ن ؛ یy '�ر+� ���B)��� در � z)ب ;�����ه آ�B$�
�C)5 28  '���"ن ��ک ��داری ��S"ل '�ر �"د '� در 

���(B�@�'5 ) (�ور '�ی	(ھ)�ن ھ&?�م را�&�ه ����2, ��
��ک �� �)5 '���"ن  ��4V) 5$� ک ��داری را���XV"ص 
ھ�ای5 '�د '� در ھ)�ن !=�� @�'5 ای	 و��4� �� '�ر+� 

'�ر+� �"ان ��	 @�'�B;�+  ,��6 5ر ��ن
.  
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

 ��ر��ان B � �����ران �+i5 ��د/�  

 �� �&� '����ران در اMv$�ن، در ا�B8اض ����'�ر+� '�ر
���ن ���2,  ���"!� '�ر;��� در�X"ص @�دا�5 26"ق ��"�

. .  

* * * * * * * * * 

��X:3ن -S�� « �/�S ر�#��  

� '��� ��BC"ن در ا�����Bن '������ه از '�ر+� '�ر
   .��ن را از د�5 داد��

 ����� در '�رB�7+ ه ��ل�� �&Mارش ای4&�، (� @�ی�ن ا�H+ ��
'�ر+� ��اردادی ��S"ل �� '�ر �"د�� ا�� 

یy �"م ���وی  ٩۴'�ر;��� از ا��Bای ;�وردی	 ��ه ��ل 
د '�ر��ن ا��اج '�رای	 وا�6 ("!��ی را ��� از ا()�م ��اردا

* * * * * * * * * 
 

  » ا�V�X 131*«ا��ا6- 

�!"! 	�C'١۴» ا  	ای �ه ��� از (�4�3��
� ھ&"ز ���وا�6 ("!��ی �� و�"د �vور Z#6 ("��. ا�"ال '�ر
 5���ا�� ��Q!�3ت ��"�� 26"�� و �6 �&"ات 

� را ��ای وv"ل ������4� y� z�@ از '�ر+�ان، ا�"ال '�ر
  . .اش ("��. '�ده ا�5

* * * * * * * * * 
 

�3ان «دو ��ل ��81�Aت ��B3* ��ر��ان ا��ا6- 

� ;"\د زا+�س @U از ���، @�)��#�ر '�ر
� دو ��ل ��Q!�3ت ��"�� '�ر+�ان ا��ا�� � yدیH� 5�7+

ای	 ��'5 . ای	 وا�6 ("!��ی را @�دا�5 �#�ده ا�5
 �طZ#6 �Q اداره '�ر ��وه �"ظ. �

  .@�دا�5 ای	 ��Q!�3ت �� '�ر+�ان ��ه �"د

 

�* ��ل ا/:�Rر ��ر��ان 

 -):X$/ز��  

� آز��یz ��ود�5 '� از �$�ی"ر  ١٧٠���'�ر+� '�ر
�� �� �� �M�4#)G� در ����(�4�3� ای	 '�ر

� آز��یz ��ود�5 �����'�ر+�ان '�ر
����'�ر+� در  ٢٠٠'�ر
ھ� در (	 از آن ١٠٠(��اد 

� ���� ا�� '�ر;��� (� �� ا��وز �� د!�,  ٢٨BC���ل ��ز�
� ')Q"د �&��: ��!� 8&"ان ��' �آ��

�"دداری  �BC��&"ات و ��ی� ��Q!�3ت ���"�� '�ر+�ان ��ز�
  .ا�5 '�ده

* * * * * * * * *

�+i5 ��ر��ان ���و/- �6�X/ V#X- ��د�:�ن 

:ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان 

ط�Q ا��Qر ر���ه �� ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان 

٢٠٠ا!�  ١۵٠��داد 

�� (E): در �=, ز��	 ��ی�اری ��ه ،��� از 
BC("ا�	داد+�ه ز�� Z#6 �� �&

  

3Yادث ��ر �

��گ ��ر�� 36ان در �+:i5 در �Yل ����

�����ن  '�ر+� ،5��"ا�� �6	 '�ر در یBE� y): در �6ل ��
و!���X ($�ان، ��� از @, ("ا���،

  .راازد�5 داد

��داد @�ی?�ه ��Qی  �۵� +Hارش 
����ن ؛ یy '�ر+� ���B)��� در � z)ب ;�����ه آ�B$�
�C)5 28  '���"ن ��ک ��داری ��S"ل '�ر �"د '� در 

���(B�ھ)�ن ھ&?�م را�&�ه ����2, ��
��ک �� �)5 '���"ن  ��4V) 5$� ک ��داری را���XV"ص 
ھ�ای5 '�د '� در ھ)�ن !=�� @�'5 ای	 و��4� �� '�ر+� 

+�;�Bر ��ن��c8  '�د و ���"رد
.+�دی���ک و '���"ن 

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

��ر��ان B � �����ران �+i5 ��د/�

٣٠  �� �&� '����ران در اMv$�ن، در ا�B8اض ����'�ر+� '�ر
����"!� '�ر;��� در�X"ص @�دا�5 26"ق ��"�

� (E): '�د�����.در ورودی '�ر

* * * * * * * * *

 

  ا��Bن '������ه؛ در

��X:3ن«یm �3م ��ر��ان  -S��

� '��� ��BC"ن در ا� ١٠٠���'�ر+� '�ر
��ن را از د�5 داد�� �S, ٩۴ا��Bای ��ل 

 ����� در '�رB�7+ ه ��ل�� �&Mارش ای4&�، (� @�ی�ن ا�H+ ��
'�ر+� ��اردادی ��S"ل �� '�ر �"د�� ا��  ٣٠٠'��� ��BC"ن

'�ر;��� از ا��Bای ;�وردی	 ��ه ��ل 
'�رای	 وا�6 ("!��ی را ��� از ا()�م ��اردا

  . .'�ده ا�5

* * * * * * * * *

ا��ا6-  ��ر�� ��٧٠ه دو/��-  ١۴

٧٠  �����«'�ر+� '�ر!"! 	�C'ا
� ھ&"ز ���وا�6 ("!��ی �� و�"د �vور Z#6 ("��. ا�"ال '�ر

�BCا�"B�  5���ا�� ��Q!�3ت ��"�� 26"�� و �6 �&"ات 
�"د را دری�;5 '&&�.   

� را ��ای وv"ل ������4� y� z�@ از '�ر+�ان، ا�"ال '�ر
اش ("��. '�ده ا�5   ����4ردیط4

* * * * * * * * *

دو ��ل ��81�Aت ��B3* ��ر��ان ا��ا6- 

"�«  

� ;"\د زا+�س @U از »�"ان +,«��'5 ���، @�)��#�ر '�ر
� دو ��ل ��Q!�3ت ��"�� '�ر+�ان ا��ا�� � yدیH� 5�7+

ای	 وا�6 ("!��ی را @�دا�5 �#�ده ا�5
طZ#6 �Q اداره '�ر ��وه �"ظ. ��  ٩٢@�)��#�ری در ��ل 

@�دا�5 ای	 ��Q!�3ت �� '�ر+�ان ��ه �"د
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   U@ ر روز�$J �4$� ��� ا�� ای	 �6د�� ��Xوم ��ه �"د��، '
5�� �&��: '�ر+�ی �6ل  ��ن ��BM+ �ا�� �&� �
 .���� رو �� �$Q"د ا�5

� �"د BM+ �&4ای �'�ر+�ا�� '� در «ی#� از '�ر+�ان @�z از ای	 �
'&&�، در  +�ی در اط�اف دی� �"اد �7اب '�ر ��

� ���&� ا�� ھ)"اره !�Qس '�ر B�6ی� دا� ��
 ».+��د � ��ار ��ھ ��)"!� در ا���Bر آن

 �?B�ای	 اد�8 از آن �HD�6 5$ اھ)�5 ا�5 '� ��Hان �"
� ��z از B� .درH+ �vارش ��ه ا�5 ٧٠دو '�ر+� ��ن ��

 �� yدیH� �� ا��ن�� ١۵'�ر+� در  BE�١۵٠٠): ;"\د 
  .'��B�"4ی �)�ل �Tب �$���Bن �����"ر وا�: ��ه ا�5

* * * * * * * * * 
 

یq3� « mد �3ی�«��eدف �3درو ��ر��ان 

 ��eوم  �١٠$:* و 

د��2�  ٢٠و  �٢٣� +Hارش ���Q?�ر ای4&�، ای	 �6د�� در ��58 
��� از یy  ز���� ا(�Mق ا;�Bد '� '�ر+�ان

�4v�; ری از�' .��  �' z� ی �=, '�ر��ن در�B�"4
� ;"\د '"ی� �8زم �=, �#"�5 �"د در آران و���+, ���'�ر

� +Hارش ��ھ�ان �8&�، ��ویU ��6, '�ر+�ان ��'5 �
"4� 5(C� ��6, ��, +�د @�رک ��ه   ;"\د '"ی� از �ی4�) ��
� ای	 ���"رد ی#� از  در '&�ر ��ده ���"رد ��E�B� و در �&'
� ٢٥» ����ی�!�� �� �B� .�"د '

 ,��6 Uوی�� �B�7+  � دف�X) از ��ار ��4"م ��ت
 �B�� ��T از یy '�ر+� '� �'�ر+�ان ;"\د '"ی� �� �6ی �"د '

، »�$�ی ��6ری�ن«��ه، �� '�ر+� دی?� �� ا���� 
�; ���C6ن �)5 درب » ا�&����� �'

ا��C6� ;� . ا�� �"س �"د�� ���ت ��Eوح ��ه
 .ا'&"ن در و���5 ')� ��ار دارد

��Qی ای4&�، '�ر :��&� �BM+ ��  �&=v ن ���6 در���&�
و ا����Bارد �Q"دن ای	 ��ده  �8م رو�&�ی� �&�� 

 �B�7+  � ��$Z ("ریBC� و B�&v� را ��8, ا4v� �6د�

* * * * * * * * * 
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

4� @U از ای)	 ��زی �=, v
�6د�� �� ا��MBده از !"ازم وی�ه، ای	 '�ر+� را �� ��3 ز��	 

  .ا��2Bل و (="ی, 8"ا�, اورژا�U داد��

���� �� ا��ره �� (���D ;"ت ای	 '�ر+� � z);�����ه آ 	ای
(=�2�2ت ����B در : �"ان ("�R 8"ا�, اورژا�U، (�'�� '�د

  .ا��Eم ا�5 ای	 �X"ص از �"ی '�ر�&���ن در �6ل

* * * * * * * * * 
 

�$:* �Sن یm ��ر�� �3ره ھ�ی آQ?�6ی 

  وای.�ن

 �Q&� ���داد ی#� از  ۵��داد ����BCQ"ز، �
 '�ر+�ان @�)��#�ر آزاد +�زر���� �� '"ره ھ�ی آ��@Hی �$�

  .د�5 داد ���z را از �6د�� �� و

�&��ه ھ� �6'� ا�5 ایBC?�ه +�ز �� روی ای	 '�ر+� �2"ط 

* * * * * * * * * 
 

��/��ن �3ران �3اد �sاب در �B �5رS» دq3�

 *�٢ V� ر���  

� +Hارش ���Q?�ر ای4&�، '�ر+� ��اردادی ;"\د ��ا��ن ط� �
�5 �� ا�� ;"ران �"اد �7اب $Qاردی

�BV�2 در '�ر+�ه ریBC� از دی� �� و�"ع +�ی ای	 '�ر� ���

 » 5E6 ����«و » داود �4$�

 U@ ر روز�$J �4$� ��� ا�� ای	 �6د�� ��Xوم ��ه �"د��، '
 ���ن ���5از و�"ع �6د�

���� رو �� �$Q"د ا�5

� �"د BM+ �&4ای �ی#� از '�ر+�ان @�z از ای	 �
�BV'�ر+�ه ری �ی در اط�اف دی� �"اد �7اب '�ر ��+

� ���&� ا�� ھ)"اره !�Qس '�ر اv, ��ی� !�Qس B�6ی� دا� ��
��)"!� در ا���Bر آن

 �?B�ای	 اد�8 از آن �HD�6 5$ اھ)�5 ا�5 '� ��Hان �"
� ��z از B�دو '�ر+� ��ن ��

 �� yدیH� �� ا��ن���BE): ;"\د 
'��B�"4ی �)�ل �Tب �$���Bن �����"ر وا�: ��ه ا�5

* * * * * * * * *

��eدف �3درو ��ر��ان 

�$:* و 

� +Hارش ���Q?�ر ای4&�، ای	 �6د�� در ��58 �
ز���� ا(�Mق ا;�Bد '� '�ر+�ان) ��داد ٤(�  

�4v�; ری از�' .��
� ;"\د '"ی� �8زم �=, �#"�5 �"د در آران و���+, ���'�ر

 .�"د��

� +Hارش ��ھ�ان �8&�، ��ویU ��6, '�ر+�ان ��'5 �
"4� 5(C� د '"ی� از\";
در '&�ر ��ده ���"رد ��

����ی�ا�Sv «'�ر+�ان �&�م 

 ,��6 Uوی�� �B�7+  � دف�X) از ��ار ��4"م ��ت
 �B�� ��T از یy '�ر+� '� �'�ر+�ان ;"\د '"ی� �� �6ی �"د '

��ه، �� '�ر+� دی?� �� ا���� 
��ن«�ا��C6� ;�«و » در

�"س �"د�� ���ت ��Eوح ��ه ورودی ��&�
ا'&"ن در و���5 ')� ��ار دارد

��Qی ای4&�، '�ر :��&� �BM+ ��
،��8م رو�&�ی� �&��  �6د�

 �B�7+  � ��$Z ("ریBC� و B�&v� را ��8, ا4v� �6د�
  .ا�� +Hارش '�ده

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

 

����ن �G;�: وی ا;Hود� z)زی �=, آ�� 	از ای) U@ �4v
�6د�� �� ا��MBده از !"ازم وی�ه، ای	 '�ر+� را �� ��3 ز��	 

ا��2Bل و (="ی, 8"ا�, اورژا�U داد��

���� �� ا��ره �� (���D ;"ت ای	 '�ر+� � z);�����ه آ 	ای
�"ان ("�R 8"ا�, اورژا�U، (�'�� '�د

ای	 �X"ص از �"ی '�ر�&���ن در �6ل

* * * * * * * * *

�$:* �Sن یm ��ر�� �3ره ھ�ی آQ?�6ی 

وای.�ن

�۵� +Hارش   �Q&� ���داد ����BCQ"ز، �
'�ر+�ان @�)��#�ر آزاد +�زر���� �� '"ره ھ�ی آ��@Hی �$�

�6د�� �� و د�Jر وای�2ن در�6	 '�ر

�&��ه ھ� �6'� ا�5 ایBC?�ه +�ز �� روی ای	 '�ر+� �2"ط 
  .'�ده ا�5

* * * * * * * * *

��/��ن �3ران �3اد �sاب در �B �5رS

�* » ا��ن��

� +Hارش ���Q?�ر ای4&�، '�ر+� ��اردادی ;"\د ��ا��ن ط� �
��5 �� ا�� ;"ران �"اد �7اب  ٢٢ای '� در (�ری�  �6د�$Qاردی

�BV�2 در '�ر+�ه ریBC� از دی�
 .@�"��X� ،5وم ��ه �"د

داود �$4�«ھ�ی  دو '�ر+� دی?� �� ��م



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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  :ھ�  

  

� �$�دھ�ی ��	 ا!)44� '�ر+�ی� ����  

  ���3ب ���qن � �ی#� ی- را در ای�ان �t#3م � ��

� �&�ی#�ی '�ر+�ان ��'5 وا�6 ا("�"��ا�� ($�ان و 6"�

  44� '�ر+�ی

  �zV '�ر+�ی ��ز��ن �$��� '�ر 

  ;�را��"ن �$��� '�ر+�ان 6), و �2, 

�C'�ر+�ان ;�ا� �را��"ن 8)"��M&'  

�Cر ;�ا��' y�)را��"ن د�#�ا�M&'  

�Cی#�ھ�ی '�ر+�ی ;�ا��&�  

  '&�Mرا��"ن ��	 ا!)44� ا(=�دی� ھ�ی '�ر+�ی

v اریH+ س�w� 	(��(� �� از 6)�ی5 ھ�ی �vد�����(�(، 
از آ��ی�ن ا��اھ�Z ��دی، ر�� �$���، داود ر�"ی و از '�ر+�ان 

آ��ی�ن C6	 ����ی، و��6  �� ��م ھ�ی
 Z���;�ی�و��، ����v=�م زاده، �C6	 '�ی)� �HQواری و 
;�6&�ز ���ی، او!�	 زن را�&�ه ��'5 وا�6 ($�ان، از �)� 
� �"�"ع ' Z�&' �� 5ا�"�!)44� '�ر+�ی در 

 +�;�Bری ھ�ی +"��+"ن ای	 �&�ی#� ���� ��زدا�5، ز��ان، 
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

ز��ن دادر�- در?�و/�ه ��ر��ان 

   "?�qی$(�ه ��S - �5ز/�

�5 +�ز � �� ��ه �� ا�� �6د�B���ادر ی#� از '�ر+�ان '
 ��)� در وا�6 آب (�ش @�\ی�?�ه �)�&� ��ز��، از آ��

�ھ�ی  �#�ی5 ���"اده (���� د�B?�ه �/� در ر���+� �
�"ا�� ا��2Bد '�د.   

5M+ �&4ای �ھ�ی ��6"م  ���"اده: در ای	 ��ره �
 «����48 دھ��2�«و » C6	 ا��اھ�)�

از @�\ی�?�ه ��ز�� و ��'5 @�)��#�ری ��3� ��زان در 
  .ا�� داد+�BCی ��وه �#�ی5 '�ده

� از ط�ح ای	 �#�ی5 در BMھ �� 5�7+ ��
+"ی� ای	 @�و��ه در  داد+�BCی ��ز��، داد��Bن ')�'�ن ��

��� در ر���+� �� �#�ی5 �)
 �ھ� از '�ر;��� و @�)��#�ر �"�  �?�ا�� ا��J ،5ا '

X2� �� رد"��ی	 ای	 �6د�� ای ��ای ��
  .در ��	 �AC"\ن �$���Bن ��ز�� و�"د ��ارد

�5 ��ه ا��Cل  ٧ای '� روز $Qاردی
'�ر+� �� ا��  ٧در @�\ی�?�ه �)�&� ��ز�� �� و�"ع @�"�5، 

��ق +�ز�"!��M ھ��روژن در وا�6 آب (�ش &B١٨وا�6 [ا� [
� (	 از آن� �ھ�ی  ��م ھ� �� ای	 @�\ی�?�ه ��Xوم ���� '

�&B�  .�"\ی�، ا��اھ�)� و دھ��2� ��ن ��

 �@U از ای	 �6د��، دو �6د�� دی?� ��H در ای	 @�\ی�?�ه �
� ��گ �6ا�, یy '�ر+� و ��Xو��5 � � ١۵و�"ع @�"�5 '

� @U از و�"ع ای	 6"ادث ز���Eه BMدو ھ H�� ار ��ز�������;
� (4"یHی����� yای �� 6/"ر در ی �از �&���ی �ر  ١٣"�"X�

'"(�ھ� �AC"!�	 «'�ر;��� و @�)��#�ر ��Q داد و اG8م '�د 
zV� ر;���، @�)��#�ران و '�ر+�ان�'  ¦V�� .4BV� ھ�ی

  ».��ه ا�5 و �� ��ا��� �/�ی� (="ی, داده �"اھ� ��

  

 

 

� *�Fvھ� اط

� �$�دھ�ی ��	 ا!)44� '�ر+�ی� ����

���3ب ���qن � �ی#� ی- را در ای�ان �t#3م � ��

�&�ی#�ی '�ر+�ان ��'5 وا�6 ا("�"��ا�� ($�ان و 6"��: از

�44� '�ر+�ی�$�دھ�ی ��	 ا!): �

�zV '�ر+�ی ��ز��ن �$��� '�ر /  

;�را��"ن �$��� '�ر+�ان 6), و �2, /  

  /�C'�ر+�ان ;�ا� �را��"ن 8)"��M&'

  /�Cر ;�ا��' y�)را��"ن د�#�ا�M&'

   /�Cی#�ھ�ی '�ر+�ی ;�ا��&�

'&�Mرا��"ن ��	 ا!)44� ا(=�دی� ھ�ی '�ر+�ی/  

 

 �� �Gم ھ�ی +�م،

v اریH+ س�w� 	(�
از آ��ی�ن ا��اھ�Z ��دی، ر�� �$���، داود ر�"ی و از '�ر+�ان 

� ��م ھ�ی ا��ا�� �&�ی#�،�
 Z���;�ی�و��، ����v=�م زاده، �C6	 '�ی)� �HQواری و 
;�6&�ز ���ی، او!�	 زن را�&�ه ��'5 وا�6 ($�ان، از �)� 

� �"�"ع �$�دھ�ی ��	 ا' Z�&' �� 5ا�"�!)44� '�ر+�ی در 
+�;�Bری ھ�ی +"��+"ن ای	 �&�ی#� ���� ��زدا�5، ز��ان، 

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

ز��ن دادر�- در?�و/�ه ��ر��ان  ا�vف

?�qی$(�ه ��S - �5ز/�"

�5 +�ز � �� ��ه �� ا�� �6د�B���ادر ی#� از '�ر+�ان '
 ��)� در وا�6 آب (�ش @�\ی�?�ه �)�&� ��ز��، از آ��

���� د�B?�ه �/� در ر���+� ��)
�� �� ��+�ن ای	 �6د�B��"ا�� ا��2Bد '�د '

در ای	 ��ره �� ای5M+ �&4» ا�6 �"\ی�«
C6	 ا��اھ�)�«، »�=)"د �"\ی�«

از @�\ی�?�ه ��ز�� و ��'5 @�)��#�ری ��3� ��زان در 
داد+�BCی ��وه �#�ی5 '�ده

� از ط�ح ای	 �#�ی5 در : او ا;HودBMھ �� 5�7+ ��
داد+�BCی ��ز��، داد��Bن ')�'�ن ��

46� (=�2�2ت ا�5��.  

5M+ �6ل 	در �8 �ی5 : �"\ی�#� ���� در ر���+� ��)
���"اده  �ھ� از '�ر;��� و @�)��#�ر �"�  �?�ا�� ا��J ،5ا '

�� ��� �ای ��ای ���"رد �� �X2 ر�� اراده �
در ��	 �AC"\ن �$���Bن ��ز�� و�"د ��ارد

�ای '� روز  +BM&� ا�5 در �6د�
در @�\ی�?�ه �)�&� ��ز�� �� و�"ع @�"�5، 

��ق +�ز�"!��M ھ��روژن در وا�6 آب (�ش &Bا�
� (	 از آن� �ای	 @�\ی�?�ه ��Xوم ���� '

�&B��"\ی�، ا��اھ�)� و دھ��2� ��ن ��

 �@U از ای	 �6د��، دو �6د�� دی?� ��H در ای	 @�\ی�?�ه �
� ��گ �6ا�, یy '�ر+� و ��Xو��5 � �و�"ع @�"�5 '

�� �E&� �?ر+� دی�'.  

� @U از و�"ع ای	 6"ادث ز���Eه BMدو ھ H�� ار ��ز�������;
� (4"یHی����� yای �� 6/"ر در ی

'�ر;��� و @�)��#�ر ��Q داد و اG8م '�د 
zV� ر;���، @�)��#�ران و '�ر+�ان�'

��ه ا�5 و �� ��ا��� �/�ی� (="ی, داده �"اھ� ��
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26"�� ا�5  ��ای ھ)� رو�	 ا�5 '� ای	 +��&?� و ��  
�  �(� ��ز��ن ��'� '�ر+�ان را ��ای J&�	 ا�B8ا�J دھ� و آن

 �3� �("�$�  ا��ازد �� ����Z 8)"�� و ا�&�5 ����� را �
��ن از ط�ف  �Qر ز��+� '�ر+�ان و#B(6ز

'��C� ا�5 '� ز���� دا�8� د;�ع از ��M�/BC	 را 

'�ر+�ان  ¨$&� و @"���ه ��زدا�5 و ;��ر ��
�ا '� در ���2, ای	 ھ)� �B��، Jض د©?� ¨�رآی� ��ارد

�8ا!B� �H ا�B8اض راه دی?�ی ���� �)���ه و ¨�ر+�ان و 
Z�$; دم آزاده و�� �دا�&� ¨� ��X2 اª�  ª4v ای�ان ھ)

 ��"د@��ªB ¨�ر;���©�ن و �$�دھ�ي ª��6 آ��ن ا�5، �
 Z4C� د;�ع از �6 و 26"ق �� �¨�ر+�ان ©� ;��\ن ¨�ر+�ي ¨

;��ن 26"ق ¨�ر+� �)	 �=¬"م ¨�دن ر;�Bرھ�ی �� 
�"ا��Bر آزادي ;"ري  ،ªD�/� ر+�ي �$�دھ�ي�¨

  .د�B?����+�ن ا��� و ��ی� '�ر+�ان ز��ا�� ا�5

�5ن ��اE?�ن 5CDق #�ر"!�# 

١٣٩۴!داد ; ۶    

 

* * * * * * * * *  

���/�* ا��tدی* آزاد ��ر��ان ای�ان ?��ا�3ن ��اوم ��زدا�S �S?3ر 

 -/�XYزادها T�RF �<�6 راد و 

q��� �Sزدا����ی- و B w�.����ر��ی  ن

�5* دھ����  

  

'�ر+�ی در ای�ان ��ای ��ت ھ�ی زی�دی ا�5 
و از ز��ن ری��5 �)$"ری رو��6� ای	  ��ه

� ا�5B+7ا� �و�H; �� ھ�ی ا��� .��'"ب ھ� رو �BMدر ھ
'�ر+�ی در ای�ان  ن"رد ;��\(��2  �/�ی� ��ی�ی در �

� ��ه و (��اد زی�دی از Bانا��Qرھ  R�") ر+�ی�'
�� از ای	 د�B?��ی ھ�ی .���وھ�ی ا�&�B� ��زدا�5 ��ه ا��

�)?�	 ھZ�BC و ��"ه ی ���"رد �+�ا�� ���Cر 
  .'&� د�B?�ه �/�ی� ای�ان ��H �� را ����B �?�ان ��
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

�48� �&�ی#�ی '�ر+�ان  �C�
��'5 وا�6 را در ا�Gس ��!���� ��ز��ن �$��� '�ر در 
� ھ� و ��� ���3ح و ط�Q ��2و!
ا����Bاردھ�ی ��	 ا!)44� '�ر+�ی از 26"ق �&��دی	 '�ر+�ان 

ھ)�&�	 . ای�ان و �&�ی#�ی '�ر+�ان ��'5 وا�6 د;�ع '&��
� �"�"ع ;"ق ' Zاز از �)� (���2 داری �ا�H85 ا�Aرا �� ھ

�"ی دو!5 �)$"ری ا��G� ای�ان ��3ح و �Q$� 5$"د 
��ای2BC� 5�!��; R, '�ر+�ی در ای�ان ا��ا��ت \زم را از 

 
 �� ��wس ;�اوان
� �&�ی#�ی '�ر+�ان ��'5 وا�6 ا("�"��ا�� ($�ان و 6"�

 J١٣٩۴$�ر ��داد 

* * * * * * * * *  

  ��ا���ن Y.3ق ��ر��

  در ����3zt د�:(��ي ���qن �yر��ي

  

���Bدر آ� �' �=!�v '�ر+�  ھ&"ز �=)"د �ی روز �$��
�B�� دو(	 دی?� از ;��\ن    آزاد �?'

 .¨�ر+�ي �� 8&�و©	 واھª راھ� ز��ان ����

Z��8 �M�� آزاد  راد و �زاده از ا8/�ی ا(=�د©
د!�, ��زدا�5 آ�$� ھ)�اھª و ھ)?��ª �� ¨�ر+�ان 
� و @�و;�, ��وه 8&"ان +�دی�ه ¨� ا¨&"ن ��z از © ��ه !"!

���� . 

¨�ر+�ان ا©	 وا�6 ("!��ي ¨� ��z از J$�ر��ه ا�5 
ا�� درا�B8اض �� ا©	 و���5  ھ�ي �"د را در©�;5 �¬�ده

� و �AC"\ن ¨� ��("ان از 6, ا©	 
�� ��ي ��� �&BCت ھG/�� 4. وVB� رد �� ¨�ر;���ي"

ª� ي ;��\ن ¨�ر+�ي��?Bد� �¨&&� (�  ، ��Qدرت �

��ای ھ)� رو�	 ا�5 '� ای	 +��&?� و ��
� '�ر+�ان را ��ای J&�	 ا�B8ا�'

 �3� ���Z 8)"�� و ا�&�5 ����� را �
Mو���5 ا� ��Qر ز��+� '�ر+�ان و�

'��C� ا�5 '� ز���� دا�8� د;�ع از ��M�/BC	 را 
�&Bدا�. 

� و @"���ه ��زدا�5 و ;��ر ��ا�� �Gح  &$¨
���Bض د©?� ¨�رآی� ��ارد

�8ا!B� �H ا�B8اض راه دی?�ی ���� �)���ه و ¨�ر+�ان و  ��
Z�$; دم آزاده و�� �ھ)

 ��"د@��ªB ¨�ر;���©�ن و �$�دھ�ي ª��6 آ��ن ا�5، �
 Z4C� د;�ع از �6 و 26"ق �� �¨�ر+�ان ©� ;��\ن ¨�ر+�ي ¨

�B��� .ا�� �"د ��

;��ن 26"ق ¨�ر+� �)	 �=¬"م ¨�دن ر;�Bرھ�ی �� ¨��"ن ��ا 
�"ا��Bر آزادي ;"ري  ،ªD�/� ر+�ي �$�دھ�ي�¨

د�B?����+�ن ا��� و ��ی� '�ر+�ان ز��ا�� ا�5

���/�* ا��tدی* آزاد ��ر��ان ای�ان ?��ا�3ن ��اوم ��زدا�S �S?3ر 

 -/�XYا

 *�q��� �Sزدا����ی- و B w�.��

'�ر+�ی در ای�ان ��ای ��ت ھ�ی زی�دی ا�5  ن\و���5 ;��
��ه'� ���Cر د�"ار 

� ا�5B+7ا� �و�H; ���'"ب ھ� رو �
(��2  �/�ی� ��ی�ی در �;��ر و 

� ��ه و (��اد زی�دی از �� ا��ا +7Bا�
���وھ�ی ا�&�B� ��زدا�5 ��ه ا��

�)?�	 ھZ�BC و ��"ه ی ���"رد  ��'"ب�+�ا�� ���Cر 
د�B?�ه �/�ی� ای�ان ��H �� را ����B �?�ان ��

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

4@ 5Qاج، (��2  و ��ا����48� �&�ی#�ی '�ر+�ان ا �C�
��'5 وا�6 را در ا�Gس ��!���� ��ز��ن �$��� '�ر در 

 	Dھ� و  ��٢٠١۵ه ژو ���� ���3ح و ط�Q ��2و!
ا����Bاردھ�ی ��	 ا!)44� '�ر+�ی از 26"ق �&��دی	 '�ر+�ان 

ای�ان و �&�ی#�ی '�ر+�ان ��'5 وا�6 د;�ع '&��
� �"�"ع ;"ق ' Zاز �)� (���2 داری

�"ی دو!5 �)$"ری ا��G� ای�ان ��3ح و �Q$� 5$"د 
��ای2BC� 5�!��; R, '�ر+�ی در ای�ان ا��ا��ت \زم را از 

  .'&��ای	 ھ5�A در�"ا�5 

��&�ی#�ی '�ر+�ان ��'5 وا�6 ا("�"��ا�� ($�ان و 6"�

* * * * * * * * *

��ا���ن Y.3ق ��ر�� ���/�* ��/3ن

در ����3zt د�:(��ي ���qن �yر��ي

���Bدر آ� �' �=!�v ھ&"ز �=)"د
� ،�"د  ��زدا�5 ��هB�آزاد �?

¨�ر+�ي �� 8&�و©	 واھª راھ� ز��ان ����

ª��C6ر ا"@�� Z��8 �M�� راد و
د!�, ��زدا�5 آ�$� ھ)�اھª و ھ)?��ª �� ¨�ر+�ان  ،�ان¨�ر+

� و @�و;�, ��وه 8&"ان +�دی�ه ¨� ا¨&"ن ��z از © ��ه !"!
ª� �� ����� ا�5 در ا�XB8ب �

¨�ر+�ان ا©	 وا�6 ("!��ي ¨� ��z از J$�ر��ه ا�5 
ھ�ي �"د را در©�;5 �¬�ده 26"ق

�� و �AC"\ن ¨� ��("ان از 6, ا©	 ا� ا�XB8ب زده د�5 �
�� ��ي ��� �&BCت ھG/��

، ��Qدرت �� د�B?��ي ;��\ن ¨�ر+�ي ��ª"د@��5
  . را ��X2 �4"ه دھ&� آ�$�



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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  �� �� ��"رد �=�')�   ��د�� ��z از یy ��ه در ا�XB8ب �

���Q�B� از ا�B8ا��ت ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان 6)�ی5 و @
� '�ر+�ان ای�ان ��Q4د  �6 ط"��� از ��ھ�5 و�"دی V� را

 �� و ��زدا�5 ��@"ر ا��C6� راد �('�=�
 5=) �Mv و �"رد �د!�, ���ور و �)�ی�B+� '�دن '�ر+�ان !"!

� و ��زدا�Z��8 �M�� 5 ! 8&"ان (=�یy '�ر+�ان ('�=� H�� و
��ر وBد!�, ا� �درج ا��Qر ا���XB8ت و ا�B8ا��ت '�ر+�ان  زاده �

� و �"رد �Mv در ��ی5 ا(=�د '� �� ھ�ف !"! �Q��XV"ص 
 �ان !"!� و �"رد روزه '�ر+� ٣۵ا��2Bم +��ی از ا�XB8ب �B=�ا�

� ا�5، ��ی�اB;�+ رت"v و ار�8ب آ��ن �Mv " م �)"ده و"#=�
�$J از �ه ھ�ی ��Xا�� �� آزادی ای	 دو ;��ل '�ر+�ی '

 @�ی �� ;��رد و ��ی	 ھBC&� �م �&zQ '�ر+�ی ای�ان
دارد در v"رت (�اوم ��زدا�5 آ��ن ��'5 
�V"اھ� ��5C و د�5 �� ا��ا��ت ا�B8ا�� +�BCده ای 

  ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان

٩۴��داد  ۵  

 

 

-Bد�( VXY ر���� */�� "����  ���ون د

ھ�ی ��ر��ی  ��/} �$#"�3اھ� 

  از د�:�/g ��رج 3Sد

�"اھ� ����  �)� -(� دو!5  ی� در �?�ه '4�
��رج �"د z��Bھ�ی '�ر+�ی از د� . ¦BV� ,()�ی 	ای

� د��Qل  �� دو!5 ی�زدھ5C�� Z و دو!5� H�� Zو دھ Z$� ھ�ی
,#� .ھ�ی '�ر+�ی �"د�� (� '�دن (

 ��٨٣ در ��ل : ی	 ��ره �� ای5M+ �&4در ا
�Z ���"ن '�ر '� (=5 8&"ان � ,X; حGvای ا��

در ای	 ���"ن آ��ه ا�5 �� » ھ�ی '�ر+�ی و '�ر;���ی�
Zا;� ر���ی") �'�ر �� . �)�ی&�+�ن '�ر;���ی�ن و دو!5 و�5 �

� ($�ان  ��ی� ر���ه �"د '� ��ظ�ا�� از��ز��ن �$��� '�ر�
� ا�6Gvت @��&$�دی��� �ھ�ی  را �� ��2و!

�	 : �vد�� در ادا�� ���ن '�د.(�ی�� '�د��
ای	 . آن ز��ن رU�D '��"ن �8!� �"راھ�ی ا��G� '�ر �"دم

ھ�ی  �� ����Bر (�#, \ی=� در v"ر(� '� (X"ی  ��
  .'�د ر�)� '�ر+�ی را د+�+"ن ��
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

'�ر+�ی در ای�ان را  ن�� (��2  �/�ی� و ��زدا�5 ;��\
ی�  ، ز��ا�� و'� ��زدا��5� Z�&'؛ ()��� ;��\

و  ان26"ق او!�� '�ر+� د;�ع از
� ��ه ا�� ��ی� ;"را آزاد �Q&) دو!5 ای�ان R�") ،

� ی ا�B8ا�� وا�6 ����� 	B� از ��V� ، تG(� 	ال .ای
�D"� ر+�ان(SAC   ای�� �ا�5 '

4�، رھ�Q، رU�D �)$"ر و رU�D �"ه ی (E&� ���2ت ای�ان�
 ��ای ��زدا�5 وو��56 ��"ه ا�5 

� �G) Hش ��ای د;�ع از ('�ر+�ی '
�3 ����5 و �$Q"د ز��+� ط��5 ;���ی��ن ���� �

ی �=�;, ، آ��&�ن �"ر��ه '� �vا
,#��ھ�  '�ر+�ی �$�ن را �4&� '�ده و ای	 (����B�� 

�"ا��Bر ("�. ای	 ��'"ب ھ�ی ��'�ر+�ی درای�ان ��ه 

� و �"رد ��وه '� در !"! ����از �)4� ����ای '�ر+�ان '�ر
  Hو�8م واری ���ه 26"ق ��"�

�"داز ط�ف '�ر;���  �ز ا�XB8ب رو ��٣۵ه �6 ��)
ای �B=�ا�� ای را �#, داد�� ، از ھ)�ن ��BCV	 روزه

\"AC� د، '�ر;��� و"�دو!B� ��B��$ن ��وه را  نا�XB8ب 
�"د ���ھ�ه '�د�� ��48 Zد�5 در د�5 ھ .  

دو!B� ��B��$ن ��وه �"��� از �� 
ھ�ی��ن ��ای ���: '�دن '�ر+�ان، 

5�QX8 ��) "/8 ا��Bا ��@"را��C6� راد را 
دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان، از ھ)�ھ&� '&&�+�ن 
ط"��ر ا�B8ا�� J$, ھHار ��Mی '�ر+�ان، ���ور ���"�� 
� و �"رد �Mv، �)�ی&�ه ا��ا�� '�ر+�ان !"! ���XB8ر+�ان ا�'

� @�و;�, ��وه و �)�ی&�ه ���'�ر+� در �#�ی5 از  ١٠٠٠'�ر
در ) �رت و �wJول v&�وق ��ز��ن (���	 ا�B)�8� ا�5

� ا($�م � z!H&5 ��ه در�$�Qاردی
� ��زدا�5 '�د�� ���  (=�یy '�ر+�ان ا��XB8� '�ر

;��ل '�ر+�ی ���&�س ، (و در ادا�� ��Z��8 �M زاده 
رU�D ھ��ت ��ی�ه ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان، از ھ)�ھ&� 
�� J$, ھHار ��Mی '�ر+�ان، و �)�ی&�ه 

'�ر+� ��'� و  ١٠٠٠+�س و �)�ی&�ه 
 �8�(Bا� 	���) سGB�� �"م ) ���Bض �� اQ&���H روز ی#

��داد در ��ی�ن ھ)�اھ� '�دن ���"اده ��@� ا��C6� راد 
�� �� ����M .، د�B?��'�د��را��د  '� در ��زدا�5 �

از ط�ی� ! "یz اذھ�ن 8)"�� 
 �' �Mv و �"رد � +�ان !"!

�� �� ���z از یy ��ه در ا�XB8ب �
  .��ار +�;5

ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان 6)�ی5 و @
� '�ر+�ان ای�ان ��Q4�6 ط

� و ��زدا�5 ��@"ر ا��C6� راد ��  ���ا�� و (�اوم ('�=�
 5=) �Mv و �"رد �د!�, ���ور و �)�ی�B+� '�دن '�ر+�ان !"!

8&"ان (=�یy '�ر+�ان 
��ر وBد!�, ا� �زاده �

� و �"رد �Mv در ��ی5 ا(=�د '� �� ھ�ف !"! �Q��XV"ص 
  �ا��2Bم +��ی از ا�XB8ب �B=�ا�

� ا�5، ��ی�اB;�+ رت"v و ار�8ب آ��ن �Mv
�$J از ���Xا�� �� آزادی ای	 دو ;��ل '�ر+�ی '

&�"��م �&zQ '�ر+�ی ای�ان
دارد در v"رت (�اوم ��زدا�5 آ��ن ��'5  و��4� اG8م ��

�V"اھ� ��5C و د�5 �� ا��ا��ت ا�B8ا�� +�BCده ای 
�"اھ� زد.  

  :ا/�ی$* �

-Bد�( VXY

�3اھ�  دو�1 /5-

از د�:�/g ��رج 3Sد

ی� در �?�ه '4� -وزارت '�ر 
,#���رج �"د ( z��Bھ�ی '�ر+�ی از د�

� دو!5 ی�زدھ5C�� Z و دو!5�
� �=�ودJ ھ� ,#�(� '�دن (

در ا» C6	 �vد��«
�Z ���"ن '�ر '� (=5 8&"ان � ,X; حGvای ا��

»,#�ھ�ی '�ر+�ی و '�ر;���ی� (
Zا;� ر���ی") ��)�ی&�+�ن '�ر;���ی�ن و دو!5 و�5 �

��ی� ر���ه �"د '� ��ظ�ا�� از��ز��ن �$��� '�ر
ا�6Gvت @��&$�دی آ���� و ا��Q3ق

(�ی�� '�د�� ٩٨و   �٨٧&��دی	 
آن ز��ن رU�D '��"ن �8!� �"راھ�ی ا��G� '�ر �"دم

\ی=� در v"ر(� '� (X"ی  ��
ر�)� '�ر+�ی را د+�+"ن ��

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

�� (��2  �/�ی� و ��زدا�5 ;��\
'&�Z؛ ()��� ;��\ �=#"م ��

4. �� د!�, BV� ط�ق �د;�ع از�
� ��ه ا�� ��ی� ;"را آزاد ھ� ا��Cن�Q&) دو!5 ای�ان R�") ،

���" .  

� ی ا�B8ا�� وا�6 ����� 	B� از ��V� ، تG(� 	ای
ر+�ان �"���Dز��ن ��'Hی '�(از 

4�، رھ�Q، رU�D �)$"ر و رU�D �"ه ی (E&� ���2ت ای�ان�
ه ا�5 �/�ی�� ار��ل ��
'�ر+�ی  ن(��2  �/�ی� ;��\

�3 ����5 و �$Q"د ز��+� ط��5 ;���ی��ن ���� �
، آ��&�ن �"ر��ه '� �vا) ��(#  ���ه ا��

,#�'�ر+�ی �$�ن را �4&� '�ده و ای	 (
�"ا��Bر ("�. ای	 ��'"ب ھ�ی ��'�ر+�ی درای�ان ��ه 

  .ا��

� و �"رد ��وه '� در !"! ����از �)4� ����ای '�ر+�ان '�ر
5 ���ن � ۵ا�B8اض �� @�دا

�"داز ط�ف '�ر;���  ١٧'�دن  ���ه �6 ��)
�B=�ا�� ای را �#, داد�� ، از ھ)�ن ��BCV	 روزه

\"AC� د، '�ر;��� و"�ا�XB8ب 
�"د ���ھ�ه '�د�� ��48 Zد�5 در د�5 ھ

\"AC� ن'�ر;��� و  �ن ��وه �"��� از ��B��$� �B!دو
� ����ن (GشE�B�  ،ن ��ای ���: '�دن '�ر+�ان��ھ�ی

� و ��&�?(���� 5�QX8 ا��Bا ��@"را��C6� راد را 
دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان، از ھ)�ھ&� '&&�+�ن ھ��ت ��ی�ه ا(=�

ط"��ر ا�B8ا�� J$, ھHار ��Mی '�ر+�ان، ���ور ���"�� 
� و �"رد �Mv، �)�ی&�ه ا��ا�� '�ر+�ان !"! ���XB8ر+�ان ا�'

� @�و;�, ��وه و �)�ی&�ه ���'�ر
T5ا� �8�(Bا� 	���) وق ��ز��ن�&v ول�wJ رت و�

� ا($�م 58��٢۶ ده �  � z!H&5 ��ه در�$�Qاردی
� ��زدا�5 '�د�� ���(=�یy '�ر+�ان ا��XB8� '�ر

و در ادا�� ��Z��8 �M زاده 
رU�D ھ��ت ��ی�ه ا(=�دی� آزاد '�ر+�ان ای�ان، از ھ)�ھ&� 

�� J$, ھHار ��Mی '�ر+�ان، و �)�ی&�ه '&&�+�ن ط"��ر ا�B8ا
+�س و �)�ی&�ه '�ر+�ان ;"\د زا

 �8�(Bا� 	���) سGB����Bض �� ا
��داد در ��ی�ن ھ)�اھ� '�دن ���"اده ��@� ا��C6� راد 

�� �� �� در ��زدا�5 �'
"یz اذھ�ن 8)"�� �� ا($�م (�  Z��8 زاده

��ر ا��Qر ���"ط �� '�رBا� �' �Mv و �"رد �+�ان !"!
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  :)�ای ��ر��  

  :/�5ی �ه ��ر��ان ��ر��/* آ��Xل

t� VیQ ����8ت ���$:- ��ر��ان را 3Sک 

��ھT زد  

  

 zایH;ل '�ر+�ی در ($�ان ا��; y5  ٣٠٠ی(�� ����")
ھ� !�H&� �Bی	 را ���Gف و�8ه دو!5 در ز��ن �7ا'�ات (���	 

دو!5 �� : دا�5C و +5M» '�ھz ("رم
ھZ از ��رت ��ی� '�ر+�ان ا;Hایz ��+$��� �$�ی �&Hی	 ��ز

� آ��Cل���� ای5M+ �&4 �)�ی&�ه '�ر+�ان '�ر� :
 zایH;'�ر ا �در اوج ����وری '�ر+�ان، �"رای �8! �B١٧و� 

را (X"ی  '�د، دو!5 در  ��٩۴ل  در�vی د�B)Hد '�ر+�ان در
 �X� �ا;Hای��T zوا��� و ��H�J د�H(Bد اG8م '�د '
دارد �� ا��ای ������ '�ھz ("رم ��رت ��ی� '�ر+�ان را 
 zایH;ه ��ل �� ا�� 	�6ل در @�ی�ن دو�� 	ای ��
��)H&� 5ی	 '�ر+�ان ��ی� �?�ان ا;Hایz ��)5 '�\ھ�ی 

� از �"(� �&J �� آ��Cل �����AC"ل �"رای ا��G� '�ر '�ر
� ��c8 ا��ا��ت دو!5 در ��ل ��ری'  5�'�ھz ��رت ���

5M+ دو!5 در ز��ن �7ا'�ات : '�ر+�ان ��ه ا�5 ا��ره '�د و
�  (� @�ی�ن ;X, �$�ر �Hدی �� '�ر+�ان و�8ه داده �"دE�B� در

�"اھ�  ھ�ی ا��XBدی دو!5 ��رت ��ی� آن zایH;ھ� ا
�  ی�;5، �� ای	 �6ل در آ��ی	 ��ه �$�ر ���ھ�ه ��' Z�&'

� ا�"X� غGف دو!5 ���: ا�G�;HایC� �6 z#	 '�ر+�ان �� 
از ا��Bای ��ل  ("ا;�2ت �4Q� ��ه ا�5 و از �"ی دی?�

� و  ��٢٠ری '�ای� 6), و �2, �$�ی (� B;ی� zایH;ا �vدر
 .("��ن +�ان ��ه ا�5 G8٣٠٠وه �� آن ��)H&� 5ی	 ��+$�ن 
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

�"راھ�ی ا��G� '�ر را از ���رت ا�XB"ا�� ��رج  و 
�� �B(' را �M&v ی&�+�ن . '�د ی�(�

�� �("ا�BC&� '�ر+�ان را ��  '�ر+�ی �� ا��س �"اد ای	 \ی=
 .ھ� ��H �)�ی&�+� '&&�

��اد و (���S در  �� روی '�ر آ��ن دو!5 ا6)�ی
� �� �Jا'� دو!5 و�5 Bط�ح '&�ر +7ا� 	وزارت '�ر، ای

� ��� . ھ�ی '�ر+�ی را �=�ود '&��
'&&�  ر�� ��ان وزارت '�ر ای	 ��ر ��H �� '4)�ت ��زی ��

و �� ط�ح ا�6G3vت ��ی� ��X دار�� �#, ظ�ھ�ی 
 .ھ�ی '�ر+�ی را (���S دھ&�

� '�ر+� در @�ی�ن (�Xی� '�د���ا+� دو!5 ��5 : ���ون د���', 
�Z ���"ن '� ,X; ،���� �Bی دا�����ر را �� ا��س 

 (ILO)��ز��ن ��	 ا!)44� '�ر 
  ھ�ی ر�)� 

�"�� و  '�ر+�ی �� �$�دھ�ی وا��� ���� (�Qی, ��
� ���"ن  ھ�ی� '� �� '�ر;��� و دو!5 ��!H&� �� ���&�

Dارا �� Zا�5 وزارت '�ر دو!5 ی�زدھ �&BM+ 5=) �6ط� �
,#�ھ�ی  ("ا�)&���زی و ������ھ� ���ر'5 (

��X دارد ����Bر  «'�ر+�ی و '�ر;���ی� در (&��Z روا�R '�ر
  .)� '�ر+�ی �"�"د را (���S دھ�

  
 

)�ای ��ر�� �

/�5ی �ه ��ر��ان ��ر��/* آ��Xل

t� VیQ �3Sک 

یy ;��ل '�ر+�ی در ($�ان ا;Hایz : ای4&�
ھ� !�H&� �Bی	 را ���Gف و�8ه دو!5 در ز��ن �7ا'�ات (���	 

'�ھz ("رم»در��ره  H�٩۴د 
ا;Hایz ��+$��� �$�ی �&Hی	 ��ز

� ا�5B��'.   

� آ��Cل» آرش ;�ھ�دی»����)�ی&�ه '�ر+�ان '�ر
 zایH;'�ر ا �در اوج ����وری '�ر+�ان، �"رای �8! �Bو�

در�vی د�H(Bد '�ر+�ان در
ا;Hای��T zوا��� و ��H�J د�H(Bد اG8م '�د '� ��X   د;�ع از

دارد �� ا��ای ������ '�ھz ("رم ��رت ��ی� '�ر+�ان را 
�� ای	 �6ل در @�ی�ن دو��	 ��ه ��ل �� ا;Hایz . ا;Hایz دھ�

��)H&� 5ی	 '�ر+�ان ��ی� �?�ان ا;Hایz ��)5 '�\ھ�ی 
�&��� �;�X�.  

� از �"(� �&J �� آ��Cل �����AC"ل �"رای ا��G� '�ر '�ر
ا��ا��ت دو!5 در ��ل ��ری

5M+ ر+�ان ��ه ا�5 ا��ره '�د و�'
�Hدی �� '�ر+�ان و�8ه داده �"د

ھ�ی ا��XBدی دو!5 ��رت ��ی� آن ����5
ی�;5، �� ای	 �6ل در آ��ی	 ��ه �$�ر ���ھ�ه ��

� ا�"X� غGدو!5 ���: ا�
("ا;�2ت �4Q� ��ه ا�5 و از �"ی دی?�

��ری '�ای� 6), و �2, �$�ی (� 
G8وه �� آن ��)H&� 5ی	 ��+$�ن 

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

 

�"راھ�ی ا��G� '�ر را از ���رت ا�XB"ا�� ��رج  و 
ی M&v� را ')�B ��ھ� ھ�ی ا�E)	 �=�ودی5

�� �'�ر+�ی �� ا��س �"اد ای	 \ی=
� در داد+�ه' ����ھ� ��H �)�ی&�+� '&&� ;R2 در '�ر

�� روی '�ر آ��ن دو!5 ا6)�ی: (�Xی� '�د وی
� �� �Jا'� دو!5 و�5 Bط�ح '&�ر +7ا� 	وزارت '�ر، ای

ھ�ی '�ر+�ی را �=�ود '&� (�#,()�ی, دا�5 
ر�� ��ان وزارت '�ر ای	 ��ر ��H �� '4)�ت ��زی �� ��

و �� ط�ح ا�6G3vت ��ی� ��X دار�� �#, ظ�ھ�ی 
,#�ھ�ی '�ر+�ی را (���S دھ&� (

� '�ر+� در @�ی�ن (�Xی� '�د������ون د���', 
�Z ���"ن '� ,X; ،���� �Bی دا����

���� ���ز��ن ��	 ا!)44� '�ر  ٩٨و  ٨٧ھ�ی  ��2و!
�� ���S) ,#�ھ�ی ر�)�  دھ�، آ�"�5 (

'�ر+�ی �� �$�دھ�ی وا��� ���� (�Qی, ��
ھ�ی� '� �� '�ر;��� و دو!5 �� @�)�ن

�"اھ� �� �24). 

Dارا �� Zا�5 وزارت '�ر دو!5 ی�زدھ �&BM+
("ا�)&���زی و ������ھ� ���ر'5 (�#,»8&"ان 

'�ر+�ی و '�ر;���ی� در (&��Z روا�R '�ر
�#, ر�) �)� '�ر+�ی �"�"د را (���S دھ��
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  ٩٣آ��رر�5- در��ره S#�ی�ت ��ر��ان از��ر����ی�ن در��ل

 ھQار S#�ی� در��ره  

  �Fم ?�دا�� �Y iB35.3ق

  

26"ق، ��8ی و @�داش، ��wدا�B	 ��"��ت و �&"ات �� ھ)�اه 
Z$� ؛ از�(�ی	 د\ی, ��وز  ا�GBف �� �� C� �6#	 و ��)

��	 '�ر+� و '�ر;���، �#�ی5 و در ���Cری �"ارد �3: 
   .ھ)#�ری در ��زار '�ر ای�ان ا�5

� +Hارش ���Q?�ر �$�، ��ر�� و���5 ��زار '�ر '�"ر ���ن �
��8� و (���2ی ���وی '�ر �����Bدل (� �"د و  �Jدھ� ھ� ��
از �"ی دی?�، روا�R '�ر ��H از �JرJ"ب ھ�ی رو�&� @��وی 
ا�GBف ��� ��	 '�ر+�ان و '�ر;���ی�ن �� �� 

�"اھ� �"د �B��� :;�&�.  

� �� ھZ ریBV	 Z��&) روا�R '�ر در ��زار '�ر و ا��SBل E�B�
�"ر، ا�/�ی ��اردادھ�ی ���M، ��دی�ه +�;B	 26"ق ���"�� '
���وی '�ر، ا;5 �$�ه وری و ا�?�Hه ا;�اد در '�ر، (��2, '�ر+� و 

� ("!�� و ا��XBد '�ر;��� �� ��ی (���� ���� �E�B� و در ,

 ¦V�� ،�B;�+ رت"v وزارت '�ر R�") �' �2�2=) �Qط
� ھZ ا'&"ن (/�د �&�;: ��!� ��	 '�ر+�ان و '�ر;���ی�ن؛ ' ��
 �4AC� 	ای ��$Z (�ی	 د!�, ��وز ا�GB;�ت در ��زار '�ر ا�5 '
� ھHاران �#�یH�� 5 در ھ��ت ھ�ی 6, ا�GBف ��� �E&� 

- 14 - 

   
٨۴
�ره  ، � ��ل دوم  

�&B� فG�در ز��ن (���	  '� دو!5 ��
8� ای	 ا��ا��ت (&$�  �Hد �� �� '�ر+�ان +7ا�5،"(E�

  .��c8 '�ھz ��رت ��ی� '�ر+�ان ��ه ا�5

� آ��Cل ادا�� داد���: �AC"ل �$�د M&v� '�ر+�ان '�ر
�ھ�ی ز��+� �"د ��  '�ر+�ان ��ل ھ��5 ��ای (���	 ھHی&

� �=, '�ر  م و �"م روی آورده� 	B;ا�� و ��ای ر
'&&�  ���ی از و��ی, ��42� 8)"�� ی� �XV� ا��MBده ��

� +�ا�� �&Hی	 در ھ� دو �6!5 �3"ر �Z�2BC در '
 ��T رت"v ���ن ����) +7ار ا�5 و ھ�(&�	 �
�Z�2BC ��ی� �&��B (��� +�ان ��ن �&Hی	 در ��)5 '�\ھ�ی 

ھ�ی ا��XBدی دو!5 را  ای	 ;��ل M&v� ا!?"ی ����5
5M+ 5 و در @�ی�نCد آزاد دا��XB:ا�  	یH&� ی�$� zایH;ا

�ھ�ی ریH و در�5 ز��+�  ��c8 ا;Hایz (�8�Xی ھ)� ھHی&
�� c8�� 5ی�$�  �' �)�Q��=� �) د"�

�  .ھV� Z"رد '�ر+�ان ��ای ز��+� �"د '�ده �"د�� �

 

  

��ی� دو��ره از ری$* روی��  

� د�5 (" ز�)� د�5 �	 @�&
�&�' yB@ 	� �(�� (" داس 

 ��زو �� ��زو در و�5 @�#�ر
� �� @�ZJ '�ر&�' "(�� �� 

 ��ی� دو��ره '�ر+� ��
 ��ی� دو��ره ��ز+� ��

���"' � ��ی� درو '�د ��ی� '
� روی���� روی�� از ری� ��ی� دو��ره از ری

Z#=� 	� yB 
Zاز ��زوی ھ Zو �?��ی��� 

 ای	 �Hر8� �=�Bج �7ر ا�5
� �=�Bج '�ر ا�5��� ای	 '�ر
���"' � ��ی� درو '�د ��ی� '

� روی���� روی�� از ری� ��ی� دو��ره از ری
 ��ن �	 از (" ��ن (" از �	

 ��ن �	 از (" ��ن (" از �	
Zواز �� ھ�@ Zی�د �� ھ�; 

Zز ��ھ�Tرا آ �آزاد+  

  

 

 

  :�Qارش �

 

آ��رر�5- در��ره S#�ی�ت ��ر��ان از��ر����ی�ن در��ل

١١٣ 

�Fم ?�دا�� �Y iB35.3ق

26"ق، ��8ی و @�داش، ��wدا�B	 ��"��ت و �&"ات �� ھ)�اه 
Z$� ؛ از�ا�GBف �� �� C� �6#	 و ��)

��	 '�ر+� و '�ر;���، �#�ی5 و در ���Cری �"ارد �3: ا�GBف 
ھ)#�ری در ��زار '�ر ای�ان ا�5

� +Hارش ���Q?�ر �$�، ��ر�� و���5 ��زار '�ر '�"ر ���ن �
��8� و (���2ی ���وی '�ر �����Bدل (� �"د و  �Jدھ� ھ� ��
از �"ی دی?�، روا�R '�ر ��H از �JرJ"ب ھ�ی رو�&� @��وی 

ا�GBف ��� ��	 '�ر+�ان و '�ر;���ی�ن �� ��  �#&�، در+��ی و
�"اھ� �"د �B��� :;�&�

� �� ھZ ریBV	 Z��&) روا�R '�ر در ��زار '�ر و ا��SBل E�B�
�"ر، ا�/�ی ��اردادھ�ی ���M، ��دی�ه +�;B	 26"ق ���"�� '
���وی '�ر، ا;5 �$�ه وری و ا�?�Hه ا;�اد در '�ر، (��2, '�ر+� و 

'�ر;��� �� ��ی (���
�"ر ا�5'.  

 ¦V�� ،�B;�+ رت"v وزارت '�ر R�") �' �2�2=) �Qط
� ھZ ا'&"ن (/�د �&�;: ��!� ��	 '�ر+�ان و '�ر;���ی�ن؛ ' ��
 �4AC� 	ای ��$Z (�ی	 د!�, ��وز ا�GB;�ت در ��زار '�ر ا�5 '
� ھHاران �#�یH�� 5 در ھ��ت ھ�ی 6, ا�GBف ��� �E&�

 .�"د

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

�Gف �B&� :ای	 '�ر+� ادا�� داد��
�Hد �� �� '�ر+�ان +7ا�5،

��c8 '�ھz ��رت ��ی� '�ر+�ان ��ه ا�5

� آ��Cل ادا�� داد����AC"ل �$�د M&v� '�ر+�ان '�ر
�'�ر+�ان ��ل ھ��5 ��ای (���	 ھHی&

م و �"م روی آورده���T, دو
���ی از و��ی, ��42� 8)"�� ی� �XV� ا��MBده ��

� +�ا�� �&Hی	 در ھ� دو �6!5 �3"ر �Z�2BC در '
��ن (���� +7ار ا�5 و ھ)�&�	 �� v"رت ��T  ز��+�

�Z�2BC ��ی� �&��B (��� +�ان ��ن �&Hی	 در ��)5 '�\ھ�ی 
�;�X� �&��� ن��.  

ای	 ;��ل M&v� ا!?"ی ����5
5M+ 5 و در @�ی�نCد آزاد دا��XBا�

���c8 ا;Hایz (�8�Xی ھ)� ھHی&
�"اھ� �� و در   �� c8�� 5ی�$�

�'�ر+�ان ��ای ز��+� �"د '�ده �"د�� �

 

 :��ر��یاد���ت  �

��ی� دو��ره از ری$* روی��

�د�5 (" ز�)� د�5 �	 @�&
�&�' yB@ 	� �(��(" داس 

��زو �� ��زو در و�5 @�#�ر
� �� @�ZJ '�ر&�' "(�� ��

��ی� دو��ره '�ر+� ��
��ی� دو��ره ��ز+� ��

���"' ���ی� درو '�د ��ی� '
� روی���� روی�� از ری���ی� دو��ره از ری

� yB	 �Z#=داس (" (�Hو @
Zاز ��زوی ھ Zو �?��ی���

ای	 �Hر8� �=�Bج �7ر ا�5
� �=�Bج '�ر ا�5���ای	 '�ر
���"' ���ی� درو '�د ��ی� '

� روی���� روی�� از ری���ی� دو��ره از ری
��ن �	 از (" ��ن (" از �	

��ن �	 از (" ��ن (" از �	
Zواز �� ھ�@ Zی�د �� ھ�;

Zز ��ھ�Tرا آ �آزاد+
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4� �&�ی در ��ل   D�8 و��ه  ٣١٨۵٧دارای  �٩٢�@
 �B�7+ ف  .�#�ی5 �"د �١٣٢٠٧#�ی5 و در ��لGB�در��ره ا

و (��اد  �٩٢#�ی5 در ��ل  ��٩٩۶٠١ �� ��8ی و @�داش 
  .v"رت +�;5 �٩٣#�یH�� 5 در ��ل 

 ٧٣٩٩۶در��ره ا�GBف �� �� ���X� ا�B=��2� '�ر+�ان 
� ا�� '� در ��ل  ٩٢ �#�ی5 از '�ر;���ی�ن در ��لB٩٣دا� 

 �در��ره . �"رد ا;Hایz ی�;5 ٧٩١٠٨ای	 (��اد �#�ی5 �
 �٩٢#�ی5 در ��ل  ١٩١۵٢ا�GB;�ت '�ر �"�B� ��H '�ر+�ان 

� ا�� '� ای	 (��اد در ��ل B٩٣دا�  �. �"رد ر��� �١٨۶١٣
� د\ی, دی?�ی در  ٩٣ھHار �#�یH�� 5 در ��ل �

� �5Q ر���ه ا�5ھ��ت ھ�ی 6, ا�GBف �.  

http://www.mehrnews.com/news/2586651  

  

 

"Bا�Y -:B3د  ھ�ی ز/��-، آرزو �- وS  

 

� ���ون �����ھ�ی �$� ��  +7اریZ در �����ن ھ� ��ر '� @� از 
�� �� در +���ی ��ی�  '"د'��� و �Hر+�C\�� �"ا�' Zی"�

ھ� ی� در '&�ر  ی� ����ی ا�VB"ان �"ز در ���ن ����	
Bوش +,، ;�ل، د��; ���زی  )�ل '�7Tی و ا��Qبھ� �

+7ریZ و ��ی�  (�Mو(� از '&�ر��ن �� ��S"!&� و �� �� ��
�"�5 ی� ���4v"6?� از �"د  در �"ا��� آ�$� را �� 

 �+�ھ� ��H �� ا;�ادی �� �&�	 �4BV. �"ا�
� (� ')� در �3,' Zی"� �B;و ر�; � ا�� و(&$� راه  ھ�ی ز��!
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�ره   ��ل دوم� ،٨۴  

�� ا��س آ��ی	 آ��رھ�ی ر�)� �"�"د '�"ر، ����Bی	 
 ����"ط �� ��8ی و @�داش �"ده '
 �� 5QC� ا�5 ھ� را ���, ��ه و"�در�v از ', داد

� ا�5Bدا� zایH;ا �vدر.  

ھ)�&�	 داد�"ا�5 ھ�ی ���"ط �� 26"ق ��"�� و �&"ات 
5 �� ��ل QC� � ٩٢ی ���ی ��ار دار�� '

� ا�� B;ی� zایH;ا �vدر . در 	ای
��Bی	 �"ارد داد�"ا�5 ھ� در ��ل �� � �6٩٢!� ا�5 '

� (�(�  ���"ط �� 26"ق ��"��، ��8ی و @�داش و ��� از آن �
و  ٩٢(�Mوت �Hد در ��ل ھ�ی 

� ا�5Bا�5 ھ� را دا�"�  .د داد

�۵٧۶٣٨� (��اد  �٩٢#�ی�ت ���"ط �� ا��;� '�ری در ��ل  
  .�"رد ر��� ۵٩٧١۵

در�"ا�5 �� '�ر �"ده  ٩٢@�و��ه �#�ی5 در ��ل 
 �� �B�7+ ان در ��لH�� 	ای �در �"رد .�"رد ر��� ۶٢۴١۶'

� �5Q ر���ه �"د '� � �٩٢#�ی5 در ��ل 
در��ره . �"رد ر��� �٩٣٧٠۵� (��اد 

@�و��ه  �۵٠٠٠٣� ��Hان  #C� �6٩٢	 ��H ط� ��ل 
 �� �B�7+ ان در ��لH�� 	ای ��#�ی5 (�#�, ��ه �"د '

  ھQار S#�ی� ��ای دی� �Sن ?�دا�� Y.3ق

�"رد  ٧٣۶٣٠(��اد  �٩٢ل �Hای�ی ر;�ھ� و ا�?��H� در �
 �� �B�7+ (��اد در ��ل 	ای �' �B�٧۶۶۶٩#�ی5 دا� 

�"رد  ۵٣٩۴ھ)�&�	 در ز��&� (���S ��ایR '�ر 
v"رت +�;5 '� ای	 ��Hان  �٩٢#�ی5 از '�ر;���ی�ن در ��ل 

  .�"رد �"د

در �#�ی5 �"ده '�  ۴٨٨٨۶دارای 
�"د ا��XBص  ۴٩۶۴٠ ��#�ی5 را �

 ١٠١٣٩٩'�ر+�ان  ٩٢در��ره 26"ق ��"�� در ��ل 
� ا�� '� ای	 ��Hان در ��ل Bاد  �٩٣#�ی5 دا���) ��

�&"ات ���5 از دی?� �"�"�8ت 
ا�GB;� ��	 '�ر+�ان و '�ر;���ی�ن �"د '� در ای	 ز��&� ط� 

 H��١٠٣١٩٣  �٩٣#�ی5 و در ��ل 

2� �&�ی ���T, در ��ل Qف �� �� ط�ح طGB��&�E  ٩٢ا
  �#�یH��٣٢٧۶۶  5  �٩٣"رد �#�ی5 و در ��ل 

4� �&�ی در ��ل 6. ��D�8 �
 �B�7+ ی5 و در ��ل�#�

�� �� ��8ی و @�داش 
�#�یH�� 5 در ��ل  ١١۵۶۴٠

در��ره ا�GBف �� �� ���X� ا�B=��2� '�ر+�ان 
�#�ی5 از '�ر;���ی�ن در ��ل

 �ای	 (��اد �#�ی5 �
ا�GB;�ت '�ر �"�B� ��H '�ر+�ان 

� ا�� '� ای	 (��اد در ��ل Bدا�
ھHار �#�یH�� 5 در ��ل  z��۵١ از 

ھ��ت ھ�ی 6, ا�GBف �

http://www.mehrnews.com/news/2586651

  

  :�Qارش �

"Bا�Y -:Bو

� +Hارش ���Q?�ر ای4&�،�  

� ���ون �� ���ھ� ��ر '� @� از 
�� �'"د'��� و �Hر+�C\�� �"ا�

ی� ����ی ا�VB"ان �"ز در ���ن ����	
�����ن Bوش +,، ;�ل، د��; �ھ� �

�S"!&� و �� �� ��...و�
�"�5 ی� ���در �"ا��� آ�$� را �� 

+�ھ� ��H �� ا;�ادی �� �&�	 �4BV. �"ا�� . '&�Z دور��
� (� ')� در �3, ��' Zی"�

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

i�� � �� �� g#5$�  

�� ا��س آ��ی	 آ��رھ�ی ر�)� �"�"د '�"ر، ����Bی	 
���"ط �� ��8ی و @�داش �"ده '�  ٩٣داد�"ا�5 ھ� در ��ل 

١٢٫۵  �� 5QC� ا�5 ھ� را ���, ��ه و"�در�v از ', داد
� ا�5 �١۶٫١� ��Hان  ��٩٢ل Bدا� zایH;ا �vدر

ھ)�&�	 داد�"ا�5 ھ�ی ���"ط �� 26"ق ��"�� و �&"ات 
� ھ�Q)5 در ر���5 �� ��ل QC� �ی ���ی ��ار دار�� '

  �)�) � ١۵٫٢در�v و  �١٢٫۴
��Bی	 �"ارد داد�"ا�5 ھ� در ��ل �� ��6!� ا�5 '

� (�(�  ���"ط �� 26"ق ��"��، ��8ی و @�داش و ��� از آن �
(�Mوت �Hد در ��ل ھ�ی . �&"ات ���5 �"ده ا�5

� ا��B('5ی	 �"ار ٩٣Bا�5 ھ� را دا�"�د داد

�#�ی�ت ���"ط �� ا��;� '�ری در ��ل 
�۵٩٧١۵�  �٩٣"رد �"ده '� در ��ل 

@�و��ه �#�ی5 در ��ل  ۵۵۶٨٠
 �� �B�7+ ان در ��لH�� 	ای �'

 ��#�ی5 در ��ل  �6٧٩١۵٧ ��)
� (��اد  ٩٣ای	 ��Hان در ��ل �

#C� �6	 ��H ط� ��ل 
 �� �B�7+ ان در ��لH�� 	ای ��#�ی5 (�#�, ��ه �"د '

  .�"رد ا;Hایz ی�;5 ۵٢١٧١

ھQار S#�ی� ��ای دی� �Sن ?�دا�� Y.3ق ١١٣

�Hای�ی ر;�ھ� و ا�?��H� در �
 �� �B�7+ (��اد در ��ل 	ای �' �Bی5 دا��#�

ھ)�&�	 در ز��&� (���S ��ایR '�ر . �"رد ر���
�#�ی5 از '�ر;���ی�ن در ��ل 

�"رد �"د �۵٨٧٠� (��اد  ٩٣در ��ل 

دارای  ٩٢(�Mوت �Hد در ��ل 
۴٩۶۴٠ای	 �"�"ع  ��٩٣ل 

در��ره 26"ق ��"�� در ��ل . داد
� ا�� '� ای	 ��Hان در ��ل Bی5 دا��#�

�&"ات ���5 از دی?� �"�"�8ت . �"رد ر��� ١١٣٩۵٨
ا�GB;� ��	 '�ر+�ان و '�ر;���ی�ن �"د '� در ای	 ز��&� ط� 

�#�ی5 و در ��ل  ٨٩۵٩٩"E� �8) ��٩٢ل 
  .�#�ی5 ا��Eم ��

2� �&�ی ���T, در ��ل Qف �� �� ط�ح طGB�ا
 ��"رد �#�ی5 و در ��ل  �١٣٠٢٠
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 ���Sv ھ�ی  �"ھ�م ;"ت '�ده و �	 ��
 H�� Zا��B�� ��ه ا�5 و ���  ی#� از د� �@

'&�؛ ��ن �� �� ھZ  دھ� و ا��;� �� د��B'� را ���ن ��
�(� G�; �28 '�ده، ا�� �Bھ� ��ود +7ا�"� ���� �ایZ  ("ا�� �

  .�Hر+�B �"د، �$�Hی� ھZ ��ارد

 yی ،Zاری�� �زی�دی ��ای ز��+ �و��4
� +�ھ� از آن ا��MBده ��' Zداری � Z�&' . ��

ای&�E آب آ������� ھZ ��اریZ و آب �"رد ���ز��ن را از 
�5 و ��ز ���� �E&ای �' �B'�� �� ،�&'  ا�� Zی��+

� ا�5، �� ��ون آب ��BC� 5'�� �. ����Z روزھ�ی (��3, '
 ��"ی� آن ط�ف (�ھ� و�"د دارد، ��ای 6)�م ھZ ��ی� �Bد�

�� �'�دن ��ی��ت ا�5،  '�ر �� �):: دھ� ای	 ھ)"ط	 ادا�
 �� �) Zن ھ\"AC� آوری ��ی��ت درآ�� زی�دی ��ارد، از
 ZBCر ھ"QE� 	� وهG8 �� �� ')#� �#�ده، �� �C' �6ل
��(  �=, ز��+� �"د را (���S ��ھJ Z"ن ھ� از +�ھ� 

ر (� �� �6ل دو��. آور�� ���"ران �$�داری �� ��ت ;��ر ��
� ا�5 �)�B;�+ z)درھ�ی)�ن آ�J  ا؟ �� ��ای�J Zدا�

���� Z�B�+�� �Bو� ،Zدی"� �B;ن  آوری ��ی��ت ر��
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�ره   وم��ل د� ،٨۴  

�ھ� ا�5 و ��ی�  ��ن ھ)�	 �EBC" در ���ن ز��!
	 ھ�ی� '� � ھ�ی ز��!� ��ای)�ن ���, ��ور ����Q، ھ)�ن �3,

ای در '&�ر��ن ("�. '&�Z، ��ای 
 �Bرا� �ا;�ادی راه ا��ار ���ش و +7ران ز��+� ا�5، ا�� �
� ��ای3� ز��+� J دار��، در �4T��� 	�&J �آ��ن '
���Q?�ر ای4&� �� راھ&)�ی� و ')y زھ�ه ��vدی 

ھ�ی�  ;��ل 26"ق '"د'�ن '�ر �� ��اغ ی#� از ���"اده
:(� �آوری ��ی��ت  رود '� ��ای 'C  درآ�� �

ھ�ی اط�اف ��4�  و+" �� ای	 ���"اده �� �����ن
ھ�G� 9ی)B� (&� و  رویZ، ��ی� '� آ;�Bب ��

� ھ��� '� �?�ه ��. �"د�  ،�&'
� ��ھ"رھ�ی� از �&U �4"ه �&�w) و ھ� �����ن ا�5 و Hی ری

 ,#�� راه ر;B	 را ��z از @�5V� z و �'
ھ�  +"ی�؛ ��ای @��ا '�دن ای	 ���"اده

ھ� ��وی�J ،Zا '� ای	 ��ھ"ت (�Mی�ه (&$� 
 �v�Vا;�اد را از (��رس ا� 	ای ���ن @&�ه و ���&� ا�5 '

����' z)آ ���ن  ن ز��+�ای ��ای �
.  

 �� (��ادی �� �w) �&J روی و +7ر از
� �=, ز��+� ��)�	 ���Z و ' Zر��
 ،��"+ ،y�B�G@ U&� از �درھ�ی�J ،5اده او�"���

 ...����ای از �&U �=�و��5 در  

�، �$���ن و B�ای آ;�Bب �"
 �آی�، ����Hن �$����)�ن �� را �

در �="ط� . '&� اش ی� ھ)�ن �Jدرھ� د8"ت ��
(��ادی ��غ و ��وس و�"د دارد و (&"ری '� ��ای @5V ��ن 

��!� (&"ری '� در آن !=�� ��د و 
 �� �' �&BCدر اط�اف ھ H�� �� Z�� دک �� و"' �&J

ھ�ی ���"ی  آی&�، +"ی� �"ه دی�ن �� �� �"ی �Jدر ��

  آ/+� �* ���3رداری از آب ھT روی�ی- �Qرگ ا��

�  ٦٥+"ی�  '&�، �� زن �"د را ��)�	 ���;� ��!��
� �� v"رت آ;�Bب ' �Bو در� Hھ�ی ری
��Q از ز��+� �5V و ��52 ��ر  �BC� z2� اش

اھ, زاھ�ان ا�5 و ����B از : 
، او ��@��B� J$�ر ;�ز�� و  ($�ان آ��ه

 �@&� �"ه �"د را �� 8$�ه دارد و از و�: �� ز��+� +Gی

 

�� �: دھ� وی ادا�
� دارم���ی#� از د��Bا�H�� Z . در 

د��B'� را ���ن ��
�(� G�; �28 '�ده، ا��

�Hر+�B �"د، �$�Hی� ھZ ��ارد

و��4� زی�دی ��ای ز��+� ��اریZ، یy : +"ی� ��)�	 ��
#�� y�@+�ز�ده ��MBاز آن ا� �ھ�+ �' Zداری �

ای&�E آب آ������� ھZ ��اریZ و آب �"رد ���ز��ن را از 
�5 و ��ز ���� �E&ای �' �B'��

� ا�5، �� ��ون آب ��BC� 5'�� �روزھ�ی (��3, '
 ��"ی� آن ط�ف (�ھ� و�"د دارد، ��ای 6)�م ھZ ��ی� �Bد�

Zوی�� �$�.  

�� �ای	 ھ)"ط	 ادا�
:(�  �� �) Zن ھ\"AC� آوری ��ی��ت درآ�� زی�دی ��ارد، از

 ZBCر ھ"QE� 	� وهG8 �� �� ')#� �#�ده، �� �C' �6ل
��(  �=, ز��+� �"د را (���S ��ھJ Z"ن ھ� از +�ھ� 

���"ران �$�داری �� ��ت ;��ر ��
� ا�5 �)�B;�+ z)درھ�ی)�ن آ�J

:(� ���� Z�B�+�� �Bو� ،Zدی"� �B;آوری ��ی��ت ر
� �"دB�"�. 

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

5���� ���ن ھ)�	 �EBC" در ���ن ز��!
��ای)�ن ���, ��ور ����Q، ھ)�ن �3,

��=! Z�BC�� ���6 ") ای  و�� ،Z�&' .�") ای در '&�ر��ن
 �Bرا� �ا;�ادی راه ا��ار ���ش و +7ران ز��+� ا�5، ا�� �
� ��ای3� ز��+� J دار��، در �4T��� 	�&J �آ��ن '

���Q?�ر ای4&� �� راھ&)�ی� و ')y زھ�ه ��vدی . '&&� ��
;��ل 26"ق '"د'�ن '�ر �� ��اغ ی#� از ���"اده

�� :(� �رود '� ��ای 'C  درآ�� �
 .@�داز�� ��

5M+ ن ��ای����� �و+" �� ای	 ���"اده �
��ن �� 	C6 �� ب�B;آ �رویZ، ��ی� '

�"د �Z�2BC �� ��ت آوار ��
� ��ھ"رھ�ی� از �&U �4"ه �&�w) ن ا�5 و�����

� راه ر;B	 را ��z از @�5V� z و ��#,   در�5'
+"ی�؛ ��ای @��ا '�دن ای	 ���"اده ��vدی ��. '&&� ��

�w) 	ن ای��� �ھ� ��وی�J ،Zا '� ای	 ��ھ"ت (�Mی�ه (&$�  ��ی� �
 �v�Vا;�اد را از (��رس ا� 	ای ���ن @&�ه و ���&� ا�5 '

�� د��Qل �$��� �' ����' z)آ �ای ��ای �
�� �.دارد ھBC&�، در ا��ن �?

� (��ادی ��  ��ا��Eم @U از @��ده� �w) �&J روی و +7ر از
� �=, ز��+� ��)�	 ���Z و  اG3vح �Jدر ��' Zر��

 ،��"+ ،y�B�G@ U&� از �درھ�ی�J ،5اده او�"���
... �&�ھ�ی ()�S�4Q�J ،"ب و 

�� ���BCھ�� �$Bا�.  

�$J �� ا��ام yJ"' �ن و  ه ز����$� ،�B�ای آ;�Bب �"
�"��و �� ا��Q2Bل ��ن ��  �آی�، ����Hن �$����)�ن �� را �

���� �اش ی� ھ)�ن �Jدرھ� د8"ت �� �="ط
(��ادی ��غ و ��وس و�"د دارد و (&"ری '� ��ای @5V ��ن 

(&"ری '� در آن !=�� ��د و . �"د از آن ا��MBده ��
� �� . ا�5' �&BCدر اط�اف ھ H�� �� Z�� دک �� و"' �&J

دی�ن �� �� �"ی �Jدر ��
�&BCرده ھ"V!��.  

آ/+� �* ���3رداری از آب ھT روی�ی- �Qرگ ا��

زن �"د را ��)�	 ���;� ��
� �� v"رت آ;�Bب  �Jوک. ا�5' �Bو در� Hھ�ی ری
B�"����Q از ز��+� �5V و ��52 ��ر   �BC� z2� اش
: +"ی� ��)�	 ��. دھ� او ��

٢٠�� z�@ ان آ��ه  ��ل�$)
 �@&� �"ه �"د را �� 8$�ه دارد و از و�: �� ز��+� +Gی

�� �&' .  
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  �!��دا�Z ا�� J&�  ام را زد��، د!�z4 را �)� �	 و 
��ھ� ا�5 '� �� �� '�ری ��ار��، ا�� ���"ران �$�داری ھ� 

��ط� د��MBو�� �� �  .ز�&� از +�ھ� �� را �

� ا�5B;�� �. د��Bک زی�Qی زاھ�ا�� (� �� �6ل �� ��ر�
�� �' zدر��ره آرزوھ�ی  Z+&� �?�ھ �اول ') ،Z��@

آرزو : +"ی� دا��، ��ا��Eم �� '&�، ا�?�ر ��&�ی آرزو را �)�
آرزو دارم �"�5VQ . دارم �� ��ر�� ��وم و H�Jی ی�د �?��م

�� c8�� یH�J �J �' Z��@ � �"د '
� ا�C6س �"�BVQ� '&�؟ @��� ����� �ای  دھ�؛ ای&#

�� ����Z و از ای	 �����ن را56 �"یZ، ای&�E ھ)Bدا�  H�J

 Zدی?�ی ھ U' �(� H� �� �E&ای ،Z��@
�w) �+"ی�؛  '&� و �� ھ�ی اط�اف ا��ره �� '&�؟ �

 �&BCھ �� ,�� �و ز��+� �BV� آ��E @� از '��C� ا�5 '

T � ارد ��رs� /T�:Xای�ا/- ھ ��  

5Q=v @�ی �� �ادر او ��� �ھ�ی 48 Z&��� .
او ھZ ��ی��ت . ��!� ���Tور ��ص ھ)�	 �&�	

 ٣٠٠آوری ��ی��ت  +"ی�؛ ��ھ��� از راه �):
�4"ی '�ر ��را  آورم، ا�� ���"ران �$�داری

+"ی�؛ ای	 '�ر را ��ی� ���"ران ��زی�;5  �$�داری ��
دھ&�، ا�� �)�  ا��Eم دھ&�، J"ن آ�$� �� �$�داری @"ل ��

را '� �):  آ�$� ��ی��(� . دھ�� @"!� �� �$�داری �)�
  .'&&� +���� و �� �	 د8"ا ��

�Gف ھ)C	 و ��\ن �"د�� �48  � �) �� �6ل �� ��ر�
او آرزوی دا�B	 ز��+� �"ب را در �� 

����ای ��ای  ��ای 48� ھZ ز��+� �"ب ی�&� 
ن از ��ای5V� R ز��+� و �M2� ��\ی �� و �Gص ��

�� �� و �� ��راB6� ادا�����B�� �48 دھ� :
آ�$� ;#� . ا�� ��ر ���"ران �Jدر �� را آ(z زده

�BM+ �$آ� �� ��  '&&� �� @�'��BC� ھZ�BC، �� ای&#' Zای
�	 ��ای . '&&� ای�ا�� ھZ�BC ا�� �� �6ف �� +"ش �)�

�� Zاھ� و ��ادرم ھ"� �� ،Z��)  ���M)ای آ�$� ا�� �' Z��)
Z��� �$ا�  آ��� Z&'.  

  ام �6ی- ��ای ز/��- ا��

 .2� ����Z دا�B	 �J �&Jدر ا�5 ' 	�(��
�"اھ� '�  او از �AC"\ن ��. اش ����

  .اش ��ی� ��ای ز��+� در�5 '&&�
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'�ام از ��� ھ�  ھ�9: +"ی� ھ� ��
� ��ار���&  ا��، J"ن��&�� .

ھ� ز���� '� �Jدر��ن را آ(z زد��، �"�5 و (� 
Zی��?� ��� . ایZ ��ای آ�$� �&��&��
Z$� �آ� �و � �@"! ��  	ی�)

 �E&آ��؛ ای �آ��ی �J&� و�z�@ 5 ھZ ی
  .�"ل ')y داد، ا�� ر;5 و دی?� �����

�� �#�H@ ت������ای : +"ی� �	 در��ره ا��MBده از 
Zط ��اری�C� در �!"@ �B'دوا و د .��� �Bو�  ºھ� ��ی

("ا��Z آ�$� را در��ن '&��J Zا '� �� از 
Z�&' ده�MBا� Zم . ("ا���B���ل  ٢٥د

 R2; د ا�5، ا��"�(� از  ٢دارد و �&�(E&@ �!") ��B	 '"دک 
ھ� را در ��)�ر��Bن �� د��� آورده و ���2� را در ھ)�	 

� د��� آورده ا�5� �4��� y(' ��.  

  ھ5* ا��اد ��� در �5Yی� �B/3ن �Bار دار/�

دی�ه ای	 �&� از ���"ن  'z و ر��
�� ��'�) �ھ)� ا;�اد : '&� آورد '

�د ی#�Cن در 6)�ی5 ���"ن ��ار دار�� و از 
ھ)� 26"ق ا���C�، �����، ا��XBدی، ا�B)�8� و 

  .;�ھ&?� �� ر�8ی5 �"ازی	 ا�Gم ���"ردار��

� در آن 6)�ی5 از ��دران، ��!XV"ص در دوران ' ��"���
��رداری و 5��/6 ;�ز��، 6)�ی5 از '"د'�ن �� ��@��5 

� و ���"رداری B;�+ ار�� �از )|��	 ا�8�(B� از ��� �"رد ("�
��ز��BC?�، ��#�ری، @��ی، از '�را;�Bد+�، �� 
 ���@��B�، در راه ����+� ، 6"ادث و �"ا�� و ���ز �
 �� �#�H@ 5 ھ�یQو ��ا� �و در��� �Bت �$�ا�����

� ا�5BCدا� �ھ)?�� �را 26.  

�� Z��� 	�(�� yJ"' �B�� ��اغ د�  �� �' �'�B�روم، د
� �C@ �28ی درآ��ه� z�@ �)�� Z��� 	�(�� �BM   �) ا��

� ز��+� ���Bک �"د را ��وع '&�BCا�"B� �6ل ��. 

  ای +� ھQ�a *5 ��� ا��

�. ا�5�G8 ازدواج ��ارد �. ای �
� . �"ھ�ش را ھZ دو�5 ��ارد' z)G#�در��ره �

�4 ��  @��Z از ���"رد ��ی '� در ')« �B� ھ�ی
  دھ�؛ و ادا�� ��  ��ز��ن �$HیBC� �� او ��ه +Gی� '�ده

 �Eدر آ� �!���	 و 
��ھ� ا�5 '� �� �� '�ری ��ار��، ا�� ���"ران �$�داری ھ� 

��ط� د��MBو�� �� �از +�ھ� �� را �

� ا�5B;�� �د��Bک زی�Qی زاھ�ا�� (� �� �6ل �� ��ر�
�� �' zدر��ره آرزوھ�ی

'&�، ا�?�ر ��&�ی آرزو را �)� ��
دارم �� ��ر�� ��وم و H�Jی ی�د �?��م

Z��� .�� از او �� c8�� یH�J �J �' Z��@
ا�C6س �"�BVQ� '&�؟ @��� ��

�� ����Z و از ای	 �����ن را56 �"یZ، ای&�E ھ)Bدا�
  .�5V ا�5

� �U' �(� H دی?�ی ھZ  از ��ن �� �� ��� �E&ای ،Z��@
� ز��+� ��w) �'&�؟ �

 �&BCھ �� ,�� �آ��E @� از '��C� ا�5 '
  .دار��

�sارد ��ر � �bS Tداری /5-

�� @�ی 5Q=v ��� از ��ن ��
� ���Tور ��ص ھ)�	 �&�	 ١٥@�Cی !��

+"ی�؛ ��ھ��� از راه �): '&�، �� �): ��
آورم، ا�� ���"ران �$�داری ("��ن در ��

�$�داری ��. +���� ��
ا��Eم دھ&�، J"ن آ�$� �� �$�داری @"ل ��

� �$�داری �)�� �!"@
+���� و �� �	 د8"ا �� '&Z، از �	 ��  ��

�Gف ھ)C	 و ��\ن �"د�� �48
� ا�5B;�� . �� ب را در"�او آرزوی دا�B	 ز��+� 

�. @�ورا�� �������ای 48� ھZ ز��+� �"ب ی�&� 
ز��+� و �M2� ��\ی �� و �Gص ��

� و �� ��راB6� ادا�� ��.ز��+� در �����ن����B�� �48
��ر ���"ران �Jدر �� را آ(z زده ٢(� �� �6ل 

�� �BM+ �$آ� �� �'&&� �� @�'��BC� ھZ�BC، �� ای&#
ای�ا�� ھZ�BC ا�� �� �6ف �� +"ش �)�

�� Zاھ� و ��ادرم ھ"�
�� ��� ،�BM�� Z��� �$ا�  آ��� Z&'

ام �6ی- ��ای ز/��- ا�� � �b �3ا�:*

�Bا�"� �$&)  .2� ����Z دا�B	 �J �&Jدر ا�5 ' 	�(��
اش ���� ��\ی �� ���"اده

اش ��ی� ��ای ز��+� در�5 '&&� ��ای او و ���"اده

 

 ����٢٠١ ��  ٣٠۵ 

Tای دوا، د�:� /�اری�� -13?  

��� 	B;ر �ھ� �� وی در��ره ��ر�
�B;�� �ا��، J"ن (� �� �6ل ��ر�

�ھ� ز���� '� �Jدر��ن را آ(z زد��، �"�5 و (�  �&��&��
��ه� �;"� Z�6ل ھ �� Zی��?� �ایZ ��ای آ�$� �&��&��

Zاری�� ��"��� @"!� و �� آ�� �$Z. ز��+� 
�&BCت �� ھG#�� . �E&آ��؛ ای �آ��ی �J&� و�z�@ 5 ھZ ی

�"ل ')y داد، ا�� ر;5 و دی?� �����

(���� �#�H@ ت�����	 در��ره ا��MBده از 
Zط ��اری�C� در �!"@ �B'دوا و د

("ا��Z آ�$� را در��ن '&��J Zا '� �� از  �"��، �)� ��
�(� �B!ت دو���� Z�&' ده�MBا� Zا��")

 R2; د ا�5، ا��"�دارد و �&�(E&@ �!") ��B	 '"دک 
�ھ� را در ��)�ر��Bن �� د��� آورده و ���2� را در ھ)�	  ��

� د��� آورده ا������5ن � �4��� y(' ��

ھ5* ا��اد ��� در �5Yی� �B/3ن �Bار دار/�

5Q=v 5(6"ی ز��� 	و ر�� ھ�ی ای z'
آورد '� (�'�� �� ا���� را �� ی�دم ��

�د ی#�Cن در 6)�ی5 ���"ن ��ار دار�� و از �54 اZ8 از زن و �
ھ)� 26"ق ا���C�، �����، ا��XBدی، ا�B)�8� و 

;�ھ&?� �� ر�8ی5 �"ازی	 ا�Gم ���"ردار��

� در آن 6)�ی5 از ��دران، ��!XV"ص در دوران ' ��"���
��رداری و 5��/6 ;�ز��، 6)�ی5 از '"د'�ن �� ��@��5 

� و ���"رداری B;�+ ار�� ��"رد ("�
��ز��BC?�، ��#�ری، @��ی، از '�را;�Bد+�، �� 
 ���@��B�، در راه ����+� ، 6"ادث و �"ا�� و ���ز �
 �� �#�H@ 5 ھ�یQو ��ا� �و در��� �Bت �$�ا�����

� ا�v 5"رت ��)� و ��Tه BCدا� �ھ)?�� �را 26

�� Z��� 	�(�� yJ"' �B�� ��اغ د�
� �C@ �28ی درآ��ه+� z�@ �)�� Z��� 	�(�� �BM

� ز��+� ���Bک �"د را ��وع '&�BCا�"B� �6ل ��

ای +� ھQ�a *5 ��� ا��

ا�5  ��!� ��١٢ن �� �� 
�"ھ�ش را ھZ دو�5 ��ارد

@��Z از ���"رد ��ی '� در ')«  ��
��ز��ن �$HیBC� �� او ��ه +Gی� '�ده



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 84 

� و ��@�ی� ا�#���ت و   B�ا�B)�8� او�5، �� ر�)�5 �&�
�"د، (Gش '&� (� �� وا!�ی	 ی� ��@��5  �4��"ا��	 دا
ھ�ی \زم را '�ده و در v"رت ���ز�&�ی، 

�&' Z@"ش ;�اھ 	و ( 	#C� ،راک"�  .��ای آ�$� 

 �!�� ،yJ"' ھ)�اه ��ادران �� ��"X�� �� ا�5 '�
��ری  و دای� �"�"ان �"د ��ی� در J&�	 ��ایR ��ھ&�Eر و ر�5

 H�� درھ�ی �=���2ن را�J 548 ھ)�ن �J �'&�؟ �
�&�، �Jا �� ��ی 6)�ی5 از ای	 ا;�اد (&$� '

�(� �� H�� ن را��  (��&�؟ ��وای

  �3زش دھ�s�Tار/� �* �3د��ن آ

��vدی ;��ل 26"ق '"د'�ن '�ر در��ره آ�"زش '"د'��� '� در 
�� @&� ��ل @�z : +"ی� '&&�، �� J&�	 ��ای3� ز��+� ��

ای '� (��اد ای	 '"د'�ن زی�د �"د، �Jدری را �"�"م 
� ای	 '"د'�ن G8وه �� آ�"زش � �) Zدی�' �@�� �� �Jدر ��ر��

  .را ��H آ�"زش دھ�Z �$�رت ز��+�

��� از ��(� �Jدر ��ر�� ("�R ���"ران 
���ه ��' z)آ �� ��� ادارات �&23�� �� RQ)�� . در�J

� دو��ره �"زا��ه B�7+ ی"ر ��ه�$� �' Zدی?�ی ��@� '�دی
در �$�یy(' �� 5 (��ادی از دو��Bن ���B)��� را رھ	 

Zھ� را آ�"زش دھ��در ��ر��   ، ا�� یy روز '
 �' �XV� �+د�+�� ��): ��ه �"دیZ ��+$�ن +�وھ� �

� ی#� از �$�دھ��  CB&� د را"� �� �;���  �'�د، �� ��ر�
ھE"م آورد�� ای	 ا;�اد ھ�ف �"د را از ای	 ا��ام ای&?"�� 8&"ان 

�� ای	 ��' Z�&' ری�' ،Zداری �X� �� �ھ� اGv ای&�E  '�د�� '
  .دھ�Z ری '� \زم ا�5، در ای	 ��ره ا��Eم ��

 �در �$�ی5 ��ر�� (��3, �� و �	 �
� دھ��ری � �Bو� �دھ��ری ��ا��� '�دم و ��!  ای	 ا�5 '
روم، روی#�د ��BQ� دار�� ا�� در 8), ���"رد��ن �� ای	 

  .ای دی?� ا�5

� ��ر�� �� زدم ��� از ��(� ' : � �
 ،�BV) �� ��م '� ھ�9 یy از و��D, ��ر�� از �)4�"B�
 ��ھ� ��BC&�، آب ���B)�ن �3: ��ه و ��

;�ی�ه  	 ��H (�'&"ن ��ھ�ی � +��ی ا�� و @�
� 6/"ر ���: +"ی� ��vدی ����M��B�  	ھ� در ای

��ه ا�5 و ھ� �B��9 ���&� ��ای �&�ط� �� ر�)�5 �&�
��ه ا�5� �B;�+ ��� آ�$� در .�ھ� ��ی�  �� ھ)�	 د!�, ��

  .داD)� �=, ز��+� �"د را (���S داده و @&$�ن �"��
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ھ�ی ���Cری در J&�	 ��ای3� ز�� +� 
 Z�� ز��ان �� و�; 	Bو �� دا� �� و '�������'&&�، ��ون 

�XBو ا� �8�(Bاز ()�م 26"ق ا� �دی و ;�ھ&?� �"د ��ی '
����"ن  ا)" �- ام  �=�وم ھBC&�، ای	 در �6!� ا�5 '

�"ظ. '�ده (� و��ی, آ�"زش و @�وش 
3� ;�اھZ '�ده �"B� 54 (� @�ی�ن دوره� �رای?�ن را ��ای ھ)
 �و و��ی, (=G�Xت �8!� را (� ���6 �"د '�Mی� '�"ر �

T#ا)" �- و ی  H�� �2ر�
� دا�B	 �#C	 �B&��  �� ���ز، �6 ھ� ;�د و ' �Bدا�
���"اده ای�ا�� ا�5 و دو!5 �"ظ. ا�5 �� ر�8ی5 او!"ی5 
��&�ن و '�ر+�ان ��Bص رو�"XV� ،���)�&ز���� ���ای آ�$� '

�&' Zرا ;�اھ ,vا 	ا��ای ای �� �Jا ای	  �)�.ز��&' Zدا�
� در��ره ا;�ادی ھ)�"��Bن دو�

�"د و در�J 52�26ا ای	  ��)�	 و ���"اده اش ا��ا �)�
  .ا�� ا;�اد �� ;�ا�"�� ��wده ��ه

��ن �-��� mی �b �  S ��� د�:��- �* از �b6ن 

�#J"' �B�("�$Z را �4    ھ�ی ��)�	 ���Z د
 �) z+رHدر��� �BM+ �� ا�5 و �&� �!��

� ا�5B;�� ون��� �از . � ��"X��
�)��z و6�5 زده J ���)

ھ�ی �&?�	  ا�5 و (&$� �vای آ�&� ��ای او �vای ����	
. ��'B� ا�5 '� در اط�اف �=, ز��+� او ��S"ل '�ر��

(X"ر او از ز��+� �=�ود �� ھ)�ن H�Jی ا�5 '� در آن 
از دور��	 د��Bک ��د��ل . 

 H� �ی� �Hدیy ��ن �� ;�دی �
د��Bن '"yJ او !�3;5 و . (���

� و B����� د��Bن ھ)C	 و ��\�z را ��ارد، آ;�Bب �"
�y ا�5 و در ا�� +Hی�+� 6��ات در آن �����ن ���آب و  

ا�� '�  ای	 �"�"ع را ;�ا�"ش '�ده
ایZ و  �� '&"ا��C"ن 26"ق '"دک را ا�/� و (X"ی  '�ده

� ھ)�3از �"ا��	 دا�4�  ��ا��س ���"ن، اv"ل ای	 @�)�ن���
� 26"ق '"د'��� � U' 9ا ھ��J U@
'&�؟ �?� �� آ�#� �� @7ی�ش ای	 
 	B�6 '"دک ��ای دا� ،�' Z�BCھ
�B�G� و ا��MBده از ھ)� ا�#���ت ��ای �5�G ����ن، 
� و (/)�	 B��$Q"دی و در��ن ��)�ری را �� ر�)�5 �&�

� آن �9 '"د'� از ای	 �6 �=�وم �)���؟� �?�
� �6')�5 �#4. ا�5؛ �6 ���

� �B&��  �� '"دک را ��ای دا�B	 �3=� از ز�' �+�
 �"���5 و ر�� رو6�C� ،)�، �"�� و 

� و ��@�ی� ا�#���ت و B�ا�B)�8� او�5، �� ر�)�5 �&�
�"د، (Gش '&� (� �� وا!�ی	 ی� ��@��5  �4��"ا��	 دا

y(' '"دک �رت ���ز�&�ی،  ���"�"v ھ�ی \زم را '�ده و در
�&' Z@"ش ;�اھ 	و ( 	#C� ،راک"���ای آ�$� 

"?J �6ل �!�� ،yJ"' ھ)�اه ��ادران �� ��"X�� �� ا�5 '�
و دای� �"�"ان �"د ��ی� در J&�	 ��ایR ��ھ&�Eر و ر�5

� 548 ھ)�ن �Jدرھ�ی �=���2ن را ��H  ز��+� ��J �'&�؟ �
�� z)آ ��&�، �Jا �� ��ی 6)�ی5 از ای	 ا;�اد (&$�  �'

�(� �� H�� ن را����وای

�sار/� �* �3د��ن آ /5-

��vدی ;��ل 26"ق '"د'�ن '�ر در��ره آ�"زش '"د'��� '� در 
J&�	 ��ای3� ز��+� ��

�ای '� (��اد ای	 '"د'�ن زی�د �"د، �Jدری را �"�"م  در �&23
� ای	 '"د'�ن G8وه �� آ�"زش � �) Zدی�' �@�� �� �Jدر ��ر��

،	B�"ا��ن و�"��$�رت ز��+�  

�� ���� از ��(� �Jدر ��ر�� ("�R ���"ران : دھ� وی ادا�
���ه ��' z)آ �� ��� ادارات �&23�� �� RQ)��

� دو��ره �"زا��ه B�7+ ی"ر ��ه�$� �' Zدی?�ی ��@� '�دی
در �$�یy(' �� 5 (��ادی از دو��Bن ���B)��� را رھ	 . ��

��� �) Zدی�' Zھ� را آ�"زش دھ�
 �' �XV� �+د�+�� ��): ��ه �"دیZ ��+$�ن +�وھ� �

� ی#� از �$�دھ��  CB&� د را"�
ھE"م آورد�� ای	 ا;�اد ھ�ف �"د را از ای	 ا��ام ای&?"�� 8&"ان 

�� ای	 ��' Z�&' ری�' ،Zداری �X� �� �'�د�� '
ری '� \زم ا�5، در ای	 ��ره ا��Eم �����Q&� و ھ�'�

در �$�ی5 ��ر�� (��3, �� و �	 �� : +"ی� ��vدی ��
� دھ��ری � �Bو� �دھ��ری ��ا��� '�دم و ��!  ای	 ا�5 '

روم، روی#�د ��BQ� دار�� ا�� در 8), ���"رد��ن �� ای	  ��
��"+ �ای دی?� ا�5 '"د'�ن �

�� �: '&� وی ا��;
 ،�BV) �� ��م '� ھ�9 یy از و��D, ��ر�� از �)4�"B�

�  ��H و ��)5#�ھ� ��BC&�، آب ���B)�ن �3: ��ه و ��
 �BC#� Zھ� ھ �ا�� و @

��vدی ��.�"ده ا�5
��ه ا�5 و ھ� �B��&�ط� �� ر�)�5 �&�

��ه ا�5� �B;�+ ��� آ�$� در
داD)� �=, ز��+� �"د را (���S داده و @&$�ن �"��
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ھ�ی ���Cری در J&�	 ��ای3� ز�� +�  و ��)�	  ��)�	 
��  Z�� ز��ان �� و�; 	Bو �� دا� �� و '�������'&&�، ��ون 

�XBو ا� �8�(Bاز ()�م 26"ق ا� ���ی '
��=�وم ھBC&�، ای	 در �6!� ا�5 '

�"ظ. '�ده (� و��ی, آ�"زش و @�وش  ا���� دو!5 را 
3� ;�اھZ '�ده �"B� 54 (� @�ی�ن دوره� �رای?�ن را ��ای ھ)
 �و و��ی, (=G�Xت �8!� را (� ���6 �"د '�Mی� '�"ر �

ا)" �- و ی#T   ط"ر رای?�ن +�BCش دھ�،

� دا�B	 �#C	 �B&��  �� ���ز، �6 ھ� ;�د و ' �Bدا�
���"اده ای�ا�� ا�5 و دو!5 �"ظ. ا�5 �� ر�8ی5 او!"ی5 
��&�ن و '�ر+�ان ��Bص رو�"XV� ،���)�&ز���� ���ای آ�$� '

�&' Zرا ;�اھ ,vا 	ا��ای ای �ز��&
� در��ره ا;�ادی ھ)�" اv"ل ���B� و ا��Cن��Bدو�

��)�	 و ���"اده اش ا��ا �)�
ا;�اد �� ;�ا�"�� ��wده ��ه

��ن �-��� mی �b �د�:��- �* از �b6ن 

ھ�ی ��)�	 ���Z د�J"' �B#� ه در ���ن �"
��  ��"X�� ،�&'٣  �) z+رHدر��� �BM+ �� ا�5 و �&� �!��

����� �� ا��5� �6ل از آن �&23B;�� ون��� ��
�� U' ��)��z و6�5 زده  ھ)� H�J و ھ)J ���)

ا�5 و (&$� �vای آ�&� ��ای او �vای ����	
��'B� ا�5 '� در اط�اف �=, ز��+� او ��S"ل '�ر��

(X"ر او از ز��+� �=�ود �� ھ)�ن H�Jی ا�5 '� در آن 
�� دی�ه ا�5G?&� ن����� .

�Qی�T yی �&VQ! 8#�س، از   H� �ی� �Hدیy ��ن �� ;�دی �
(��� ا;�اد ���"اده �� ��ت ��

� و B����� د��Bن ھ)C	 و ��\�z را ��ارد، آ;�Bب �"
�y ا�5 و در ا�� +Hی�+� 6��ات در آن �����ن ���

  .48. @�از !y و �R ا�5

�� ��� ��  ��ای	 �"�"ع را ;�ا�"ش '�دهر��؛ ��
�� '&"ا��C"ن 26"ق '"دک را ا�/� و (X"ی  '�ده

��ا��س ���"ن، اv"ل ای	 @�)�ن
� 26"ق '"د'��� . ا\��ا ھBC&� و \زم � U' 9ا ھ��J U@

�(� ��") ��"X�� ھ)�"ن  	7ی�ش ای@ �� �'&�؟ �?� �� آ�#
�، �6 '"دک ��ای دا�B	 �"ظ.   '&"ا��C"ن' Z�BCھ

�B�G� و ا��MBده از ھ)� ا�#���ت ��ای �5�G ����ن، 
� و (/)�	 B��$Q"دی و در��ن ��)�ری را �� ر�)�5 �&�

�9 '"د'� از ای	 �6 �=�وم �)���؟'&�Z (� ھ
� �6')�5 �#4. ا�5؛ �6  ا�5 '� ��ا��س ای	 @�)�ن���

'"دک را ��ای دا�B	 �3=� از ز�
�"���5 و ر�� رو6�C� ،)�، �"�� و 
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�ره  ��ل دوم� ،٨۴  

ای�ان ��ای ھ)� ای�ا���ن ا�5، ا�� �$Z ا;�ادی ھ)�"ن 
اش از وط	 '5��E؟ �$Z آ��ن از �"اھ  

� ��Hان ا�5؟ J ز @�+"ھ��� 	و ��)�ت ای 

�� �� (&$� آرزوی '"د'����� 	Bای  ��ن دا�
ای '� آب، ��ویU �$�ا�B� و 

���� �Bب و ��ران دا��B;ای در ا��ن ����ن از آ�� �M2� . 

�"اھ�، ��, دی?�  آ�$� از '�ر ھ�ا�� ��ار��، ا�� د!��ن ��
ھ)C	 و ��\���ن در آ��یz ز��+� '&&� و �� ��ی 

�� @��ا '�دن ��ی��ت ����B از ز��!T�Tھ� و در+��ی ��  د
��ن �)�ه  (�ی	 ��#, ز��+�

آ��ن T)� دار�� �� �Hر+� . 
� در 26��ن روا ��ه ا�5' �B!'"د'�ن دوران . �8ا 	ای

�  ا��، ا�� در ��ای3� ز��+� ��' �&&'
Zدی�#� ���E) H�� �&� ری از �� در دوران��C�.  

  ��دی �#�: +Hارش
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ای�ان ��ای ھ)� ای�ا���ن ا�5، ا�� �$Z ا;�ادی ھ)�"ن 
اش از وط	 '5��E؟ �$Z آ��ن از �"اھ   ��)�	 و ���"اده

� ��Hان ا�5؟ J ز @�+"ھ��� 	و ��)�ت ای

�� (&$� آرزوی '"د'��� 48� و ��ن ��
�. ا���5ای ز��+� ���ای '� آب، ��ویU �$�ا�B� و  

���� �Bب و ��ران دا��B;ای در ا��ن ����ن از آ�� �M2�

آ�$� از '�ر ھ�ا�� ��ار��، ا�� د!��ن ��
ھ)C	 و ��\���ن در آ��یz ز��+� '&&� و �� ��ی 

�� @��ا '�دن ��ی��ت ����B از ز��!T�Tد
(�ی	 ��#, ز��+� ری �Hرگ���"ران �$�دا

���� �4�X=) ل�� �ی���@ .
� در 26��ن روا ��ه ا�5 ��' �B!�8ا

ا��، ا�� در ��ای3� ز��+� �� �&� را ��ی�ه
Zدی�#� ���E) H�� �&� ری از �� در دوران��C�


