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���دە  ����� ���ر �
	ن در ���� 
 ا$#�م !	ور  � ��وە دی��ی داد��ە ��� 

-!�+*  ھ�ی ا�)�' ا�&�ی از ��یدی زی�د
 ھ�ی �#�3 2
�0�1  � ��ظ� ر.�* -�ا��'

2
��1' از 3
	ادی - 2
�ل ھ��6	 ��5�6 ���4 
�#�3 4 و �3: -�ا�	 از �9رج ھ�ی* 
 .�	ی#�ی* $5�ق ھ�ی ��ا��6�ن  � �;�ی�

  .  �د  م �ده�<#�  ��	 را  = ز�	ان

*� 4A�B 3�ان از �+
B C�D� ،زادە ���B ،ی	�>� 
  ��J	ە، �رش ،»�ر��ان آزاد ا3<�دی=« 

  4 ��م  �د = !��2 ��ادی زا���ر !�	ی، ی	ی
 $5�ق .�زی �Lی��ل  4 ا���اض و !�+* 

   .ا�	 هھ� �	 ����ل ای' �<#���0

 رھ�Nان و 2
�Mن از زی�دی 3
	اد ��' و
4 ھ� آن از 3
	ادی ا��ن �	ارد و ھC �3ز�* 

 روز در  �ط����
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	�رهاولدور  ، ٧٦   

4-�
�ر��ان ی � 
 آن از -�N. ا.0
زی�د 3
	اد  �ای ز�	ان

4-�ا��' �QPرP�ب در 
���4 و ��5�6 ���

�3#�  4 وا 4�6
0J. 4ی� و ���ا��;�
0�1�
��	 را  = ز�	ان �* 2

4A�B �* آن = از
 ا�&�ی از 3' دو

ی	ی ���*، �2دی'
 ھ�ی 2
�0�1 د��1

����ل ای' �<#���0 �ر��ان،

4�و ا�9اج ،�<�
�3ز�* ا4�N1 .�	ی#�ی*،

  

�ط���� �� �ول ،��رک
  ��ر�ر �����

  �Qام از ��5  4 �2وردی'، 
�ر��ان !�+* »	
« 4��P �Aدر ن� 
 .�ل ا���Rب .�ز���	ھ* در 

 4S�N3 و �<��4 ا�9اج،  � ��وە
T�L '3 ر��ان از� �Pدر« �
	ن 

	�S�3 0.دە ا��� .  

 ی'ا از �ر�2�� �#�ی0 را ای' �<#���0
CD�«  ��1د =�N1د و �+0 ا����ان 

 ا���Rب  ای' �ر��ان در .�ز���	ھ*
 

 ا�9اج �N9 �2وردی' ٩ �3ریU در ���N9اری
،*A��� ە	ر��ان ی ���ی�� ز��ل �
	ن 

 و ���ان �)�N* ھ�ی، ��م  4 دی��
 ای' در �ر ی .� 45 .�ل ٢٠ 
 ��N1�Zت �Lدا09 در9�ا.0 د��1

 

  ٢٠١۵ آور�� ٣ �	��

 
  

رک ��ر��

��دق ��ر: 

 ١٢ روز »ای���N9 »��Aاری
!�+* ا�)�' د �� �\اد �6$*

� 9�دN- 4  ��10 د ���ر
�وە �
	ن ای' �ر��ان ی ����4�

 T�L��#>���N9 0 ا.0، �	ە
�A�« 4  ]N$ ق و��S�3	 را �

ای' �<#��� 0�0A �\اد �6$*
�CD در ا9�ل«  = �9ط� ا�2اد

0ای' �ر��ان در .�ز���	ھ*  ا!A* آن ��
*�M�4 ا.0 .�ل ط����.  

���N9اری ھ��' دی�� ط�ف از
���A*، ��ب ر�&�ن) ��-0(

دی�� ��ر� دو و »ط�رە« .�:
�b��A� 4- ��روزی را $	ود 
د��1  4 !��2 -دار�	 �
	ن

 ھ��� ����� �
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 $5�ق �Bء ا���Rب $c و .�	ی#�ی* ی
   4��Nدرت و .�	ی#�ی* 2
�0�1. 0ا. �ر��ان
  = ھ��' و ا�	 $��6�� c	�B ،م ��ن 	ام

 را 6*  �ای ز�	ان $#C !	ور $c داد��ھ*
 ھ�e �4 و دارد !�+* 2
�0�1 و ا���Rب در

�ر دMی��� c$ ر از ا�9اج� *6 دارد، را 
�ر2��� c$ 	�1 ل��دن � ی� و $5�ق ای' 

  .دار�	 را �ر��ی ھ�ی �#�3

 c$ �#�3 از ��Qو�	 یf  = ���ان
�ر�� ��Qو�	 د��1 	ام  4 4� �Q�3 ای' از 

 و ز�	ا�* �9ط�  	ی'  A#4 ��د، �* دا��4
   ��د؟

�ر وزی�  hظ��ا.0،  C5�ق 9�د ھ$ 
 ٩٨ و ٨٧ ھ�ی ���4 ��5و41 در 4 ���4 آن را �ر��ان
 ر��ی0 �	ە، �A<�ظ �ر  ���دی' ھ�ی ���4 ��5و41
 را �ر�2��ی�ن ھC و �	 �A<�ظ �ر -�ا��' در

�	 آن .  

 و 2
��1' داریC، -�ار �ر�� B*��Q روز ی آ.���4
�ر��ا�*  � !	ا ھC  �ی	 �ر��ی 4 د2
�ت  4 
  0N6� 4 3��1	ی، ھ�ی وا$	 در ا���Rب

ا���اض  ��ن ا3<�دی4ای $5�ق �k5 و ا�9اج
	��  4 رB�ع و 9�د  �' ھ��ھ��*  � 

 در ��ی�6	��ن و ھ����	ان  ��، $5�ق
Cو ھ =
Bا�� '��P 4  ن��ز�. '�  *AA�1ر  ا�
4�A �3  ��ور�	 ��2ر ای�ان دو01  4 ھ�، آن 

  4 �<#�م .�	ی#�ی* ھ�ی 2
�0�1 د��1  4
 و ��	 1;� را ز�	ان B	ی	 ا$#�م ���ی�	، آزاد
 ��د ���ان ���م و �ر��ان ��Qو�	ی و .�	ی#�ی*

  .  ����	 �<��م ر��ی0 �ده و

 $5�ق ر��ی0 و ز�	ا�* �ر��ی 2
��1' آزادی
 !	ر در را د.���د ا�2ایm ی �4N1�Z ھ��اە

  � و دھ�C -�ار �ر�� ا��6ل ��QB* روز در

* ����ک، �Lی4ای�ر 3	وی'. C�� ���ن 

 ��د ���ان ���م و �ر��ان ���ن و �ر��ی 
4N1�Z� ک ی���� Cو ز ��* ھ Cای)�د راھ* ھ 
* ������C 53�ی0 را ��ن .  
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   ٧٦ دور اول، 
	�ره

    0�1�
 ھ�ی ز�	ان  4 .�	ی#�ی* ھ�ی 2
hA�J� <#�م�، 	ەا�	ان در �	ز� 
.�ل  T�L ط*  	ا-* ر.�ل ����	

*R9�� =ا��	� Cھ 	ا� .Cا �اھ� 
�bر ،* �Q� <��د�1<*، �! 

 از L[ ھ� آن آز 3
	ای 4 زادە،
 ھ��ز آ��ن از دی��ی 3
	اد و آزاد

�1' .��ب از ����4ھ�ی*�
2 ����L 

،Cاد ��م  �  ���دی	
3 � �- *QB�3 از 
 4A�B، آن از �ر��ی ھ�ی

�ر .�	ی#�ی ی �	ی�ە ھ�oت�A2- 
'6$ ،*1�B &� دو�ت oھ� 

�� ��ادL�ر،  �	�A* �2وش، ب
 ��رای ا�&�ئ از 3' دو و ��9ط

C4 9�ری  . �	ەا�	 ا�	ام 

  4  ��ان ��ی	 ھC را ز�	ان در 
4� ھ�ی ا�)�' ی ا�&� ا�9اج و �<�

 C�P  �د -�ار 4 ھ�ی* �#�3 
 در و  ���	 3��1	ی ھ�ی وا$	

0  = �9ط�  �د، ��P' ����دی�� 
 دو.�ل ی#* در 4 ا.0 ا��ی

 .�	 و  = وی\ه در .�ل ����=  ��6ر رواج دا�0

 -�q1 ی = درا !�+* ھ�ی ا�)�'
�#� *����- 0�1�
2 *� 	�� و 
c �Z� �  'ظ� -�ا���� �  rای�� 
�دەا�	، در ��ر ای	S�1�ژیf و  

 و �<#���0 و .� یf ����4، از
�ر�2��ی�ن و رژیC �یھ  �	اد��ە  
�ر وزارت )4 �  q6$ ە	��- 
 .�ز��ن ٩٨ و ٨٧ ھ�ی ���4

  	ون ��د ���ان و �ر��ان ��Qو�	ی
 ا�Bای  � ھ� �3#� و ھ� ا3<�دی4

4 آن �B �	ارددی��ی  �
��ی 
  4 ظ�4���1 ��2رھ�ی ا��اع 3<���

C4 ر.�	ە، $	ی ��Pن  4 $� 
4 را ھ�ی* �#�3  �  0�� t+$ 

  = -�ل  �	 �QPرم و ا�	 �ر�2��ی�ن ای)�د �	ه
  ���� ھ�4P 53�ی0" ��ن +=وظ�
... ھ� آن  � !�����4 ھ�#�ری و
" ...آ1�د ��ک �2ھ�:  � ��Nرزە 
���دە  وادار ا���اض  4 ��� را 

c$ 0�1�
ی ھ� 2
�ر��ان ��Qو�	ی

	ام ھ�e ا���Rب،
داد��ھ* ھ�e �4 د��1

در ��0 د��1  4
دMی�  4  �� �ر�2��ی*

�ر2 و دو01 �4 و
�3#� ا��ر در د01�9

 = ���ان ھ� �ر�2�� ا��
 4  ��  �9�ردار�	،

c$ <�وم�دا��4 ��4 
��د؟ �* ��� ا�9اج

 وی\ە =  و دو01
�ر��ان ��Qو�	ی

��5و41 .�ی� در و
در ھ� را و آن ���ی	

hظ��ی0  4 ��آن ر

f4 ای�آ.���4 در 
�ر��ی ا$�اب و ھ� ��Qد

ا���Rب  4 3�.�  �
ا�9اج و  �زدا�0


* ا�	، �ده. 	��
$5�ق �	ا�Q� v2دھ�ی

و ھC �9رج، و دا�9
آن ھ�#�ری qAB و

*��64 را  4 
آزاد �دەا�	 ز�	ان

.�	ی#�ی* $5�ق
ر��ی0 �ده و را 2#�ی و ی	ی

آزادی  �ای ��Nرزە
ھ��اە  4 .�	ی#�ی*

در �ر��ان ��N1�Zت
Cوی' و  ��6* ھ	3

2
��1' و �ر��ان 
�4N1�Z .4 ای' $�ل
C������ * ا�#�ن و 

 
  

 

  ٢٠١۵ آور�� �٣	�� 

2
�0�1 دm�L 4  ��1 ھ� .�ل  
*�M�0 و ط��<�و�ھ�ی  hA�J�

����	  �9* ��� و  ��	 �* .�  =
��R9* ی ا�Bزە ز�	ان، $�*

ر�b ا.�� ،�A��R�ر �	دی،
زادە، ا �اھ���Q  Cم ز���*، ��ھ�خ
آزاد ��ن �<#���0 �	ت ��را�	ن

����4ھ�ی* �Q�3 ھ��6	، ز�	ان در
  . ا�	 .�	ی#�ی*

*� ���دی �3 ،C�q5  4 ا�� 
'�1�
ھ�ی .�	ی#� و ھ� ��را 2
ھ�oت �&� �
CA، ا4A1 ھ	ای0

،f���#� c�2�3 *-�x6' و و$
�� و �Pپ .�	ی#�ی  ی �	ی�ە
��9ط �ر��ان .�	ی#�ی �&�

06J� ن���ر 0+� �  *� C9�ری

 ا.��A� ا��2' ��#�ک ��گ
�4 ا��. ا�2ود ا.��* ای'�>�

 ا.��*، ��راھ�ی و !�+*
وا$	 در �ر�2ی�ن و رژیC ��ش و

����دی ھ�ی .�ل ط* ��� ���
ا��ی ا���ا�bت، و ا���R �ت در

�	 و  = وی\ه در .�ل ����=  ��6ر رواج دا�0  �ب ا��9

m5� *ادی آ�2ی�	
ا�)�' از 3
�#� ،  4 ���ا�0J. 4 -�ا��'
�c �Z ھ� آن رھ�Nی ا�&�ی

 ا����* ��A�2ھ�ی از �&�ی0،
����4، از .�ل ا���R �ت و ا���ا�bت

 r.�3 از دی�� .� آ��ن ا�9اج
وزارت ی N��B	ارا�4 .#�ت و

���4 ��5و 41�c �Z  �ی�6*
'�  *AA�1ر ا���Qو�	ی $5�ق و 

k�
N3 ر در د01�9 و��ا3<�دی4 ا

��ی ،)���ی	 ��Dرت ھ� آن !<�}�
3<��� و �ر $5�ق .�زی �Lی��ل

�ر��ان r.�3 4ی��داری .� C�$
 ا�&�ی از �	ەای 3<�� $�*
v2��� Cه و رژی	ی�ن ای)�د ���ر�2�

وظ� »�ر�� 4��9« ی ا.�.���4
و ا.��* Q�B�ری ��Qدھ�ی

 ��ای*، ��دە �دن ' ری�4
 آ��ن و  �دە .�  4 ا.0،  =

 . ا.0
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* ��N6� �5�6� UGTT ر�N��را آن ا �$* 
A�* t+$ ده� ی�ر� 6 = آن �&�ف. ا.0 
  از ط��NA= ا!�ح �ات���A �  ;3	ی�� *���� 
 .�	ی��� $+t را �#�3 *
=9�ف �  �R�، 3��[ در '�-�ا� �S�- =  
 �3 ��� در ��P= ؛ا.0 ی�ر�� ی#�ھ�ی.�	

 �B UGTT=   *!�+ ی =یا3<�د �eھ ،-	رت
 یھ� �ن��+	را. ا�� *�A  ' از L[.  �د ��	ه

 ر-� 0 در یا 	هی�	 ��#�ت  � ��P= �	�	؛
* UGTT �  =#���ت ھ��و. ا�v د�R�-و یا 

،m  ده رو =رو�  	وه  =. ا�� یھ� =یا3<�د �
 و دو01 '���  *!�+ ی N��B= .= ��ا�ات

 دور=   �ر��ان ی*#�ی.�	 �	��نی��� و �نی�ر�2��

 در = دھ	 *� ���ن ��R  � را ی��ید ی ��	ه
=N��B ر��ان، ی� ��ظ� �	��نی��� و �نی�ر�2�� 

 	یB	 �ن��+	را. در ی�ر�� '�2
�1. �	ارد
= در اQ�1	ه و UGTT ی�ر�� یھ� �#�3 

C6 رد��ز�� � 	ا� .UGTT م 'یا�Q3رد را ا 
 h�! �Q�3 ھ� در = ��2رد *� �L ا!� 

 ��ا�ات در 	ی � ی�ر�� یھ� �#�3 '
  .  ���	 دا��= $&�ر 

 	5�
= ا.0 � =P�� را1 از�AL�C6 در 
 v�B �	��نی��� $&�ر ا�� �	 *� 0ی$�� ی
� در ،��ا�ات در را qB�� 
&3�h v2��� 

 �Lره �P	 از *���  �رگ یھ� =یا3<�د ����ر
  . �	�  *� ��ن *

 %)' در & %$ ��ر��ان #"! �

 A�*، ی��� یورا�	ر *��  � ار�N3ط در ��ان
 ظ�ھ� *�A ��ی �ز fی ���ان=   UGTT ��ن،
 *�.�. ا$�اب '�  ���ز��ت در را *�)��
 ا$�اب 'یا '�  �1�گید 'ی�P	 ی ���ار در 

  . ا.0

 =یا3<�د ی �ا یراھ�Nد �m5 'یا ا$�از  = 
 ،*�.�. دار �=یر 0ی$�� و �+�ذ: ا�	 �ده
 *$� و �ی�� ��69* �L��Nرزات ی �J=ی�3ر و

 . ����= �ن�.�1 ط�ل

=B�3 =  =5 �. ی =یا3<�د ی ����و * m5� 
2
�1 از ی�ر� * ،]��3 6�A ا.�5�ل�' 
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   ٧٦ دور اول، 
	�ره

 
*Jی�3ر ی .� 5= ا��
�A  ' از  
	 دوران در
 ی =یا3<�د رھ�Nان از

*Jی�3ر �اث�� درون
� 	ی ���� 	� =

.�	 در ی*#3����ا
-	رت از *�A  ' �9وج
��	ه ���3# ر.��ً 
�	�	؛ ���3# ی�ر��

*���� ی =یا3<�د  �
3
	اد �m،یا�&� ��
+�!* 	Bی	ات از ���ا

�ر�2��  �رگ �#�3
 . ا�	 ���	ه

��	ه 3+�وت 9�د 'یا
N��B= .= ��ا�ات آن

�	ارد وB�د *دو�1
Cن ھ��P 	�	5�
� =

]��3 	-�2 L1را�A�C6
�* 	� 'یا  � و 

'ی�3  �رگ �	��نی���
 ی*�ر�2�� - ی�ر��

 ی*.� از اQ�1	ه
ی�ر�� یھ� �#�3
fP�را �ر��ان �3 

����ر 3�ان و �ر��ان

 �0��ھ �	ن�B*

 

"! � ی +یا&*�د

���,%# ��# 
  ' از  
	 دوران در

v2��� 3�5Nن، *ط��
��� fی �m5 �	ه،
 و �ده ی �ز 3��[

0ا.0 دا��= ���ر

 ��+�وت ���� .=
����* f� �ده
و ،*��3�3# -	رت

ط�ل در ��=یB� �ه�.�

B�3=  � اول ی درB= در
ا.�5�ل ��Nرزات در آن

 

  ٢ –ھ�ی ��ر��ی در & %$ و �-� 

 ) UGTT( & %$ ��ر��ان

 

 ٢٠١١و ٢٠١٠ یھ� .�ل در 3��[
 ز��ن آن از.  �د ی�ر�� یھ�
 از  �رگ �ن�2	را. .= ،*����

�fP ی#�ی.�	 ' #�3 �3�� 
�ر��ان *���� �ن = .�ل در 

 ٢٠١۴ در را 9�د �ر *-���� ط�ر

����* ��.[  ی ��B q�NBا ی#* از 2
��1' ا3<�دی=

* دارد  = ����L�*  �ای . =

�ر��ی N3	ی� ��د و   mN�B در C6�1را�AL = از *
�Nط�ر ط
��ان  �ای آزادی در ا���Jب ���ی�	�* !�+* د�2ع 

= ا�&�یm از  �+	را.��ن اد�� �* 	��+�  ھ�ار١٠
 . ا�2ایm ی��2= ا.0 ٢٠١٣

��د  A=�و. =  3��[ � c �. 
 .�ل در *���NاR1. آ�	 وB�د= 

 یھ�  �9�رد ،A�B= از ا�Q3��ت
 UGTT در m�6L از ،*��1 ی
�ر��ان .�ز��ن �#�3، '�.�� 
 آ��ز ���A6ن یھ� �06�����ی ی

mN�B ��  �6=وا اQ�1	ه *ا.
 را $�ب *.�ز��� *وا ��6 ��ع

 -� � m1�P ��5�6 یھ� =یا3<�د
����* UGTT   =ان���ی�3  �رگ ' 
. ا�	 �ورده�� وB�د=   3��[ ی�ر��
UGTT هید	 �و ��د * 	ی � � �- 
  ا.0، �	ه 	هی�2آ آن *

 ی: %�9ھ�ات ��ر��ی در �8ی�ن &* 7ت ا��� & %$ 

 

 

  ٢٠١۵ آور�� �٣	�� 

 از &,�>+ دی;�ان �

ھ�ی ��ر��ی در & %$ و �-�  8<='
  د�� دی��  ��ره

 ز ��درز�B�3= ا

��ر��ان #"! � ی +یا&*�د

= ��� �R� 9ش�� ����3��[ *
ھ� �#�3 2�0
�1 	ی�3	 ����

���� ی =یا3<�د  � ��وه �3��ن
'ی�P	 و *!�+ یھ� =یا3<�د
�ن��+	را. ز��ن ھC. ا�	 �	ه
ط�ر=    �د �	ه ��#�3 ٢٠٠۶

  .���د آ��ز

��B q�NBا ی#* از 2
��1' ا3<�دی=

* دارد  = ����L�*  �ای  ا.0�+	را.��ن B	ی	 . =

�ر��ی N3	ی� ��د و   mN�B در C6�1را�AL
�ر c$ * !�+* د�2ع�	ب ���ی��Jان  �ای آزادی در ا����

*� 	��+	را.��ن اد�� �*. 
�٢٠١٣+� در  ھ�ار۵٠ =  ٢٠١١در 
 

�ر��ان ا3<�د ،٢٠١١ �= �ه�در 
UGTT، 
=   *���NاR1 ��ا.�
ا�Q3��ت * �9 د��Nل=   ،٢٠٠٠

یھ� ا.�+�ده .�ء و �N�6	ا�=
.��. �	 ا.�
+�  = �)N�ر
ی A=�و. = ی*آ�)� از ،*3��6

�ر�د=  ، 
=  �D� �* 	.ر =mN�B ��وه  = 

��ع ھ� ا�� اQ�1	ه رھ�Nان.  ��	
��	 *� ا�#�ر �3#� 'یا  =. 

]#��  ،�R� ر�Qا3<�د 'یا ظ
=D$����� ی =یا3<�د ی �ا یا �

�ر�� �3#� 'ی�3 ��2=ی .�ز��ن و
=Pا�� &
UGTT  � ی*ھ� ر-� 0 �ً  
S����ا* C= ی �ا ھ�	ی   bرا��*

 
 

UGTT: $% & ی: %�9ھ�ات ��ر��ی در �8ی�ن &* 7ت ا��� 
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0 . ���د ��

 *راھ ی �* UGTT =�5�A �1�گید، ��ا�ات
= ای *�.�.  06  ' از �9وج ���6 آن 
 ط�ح 'یا. �	 *� داده ���ن  �د ر.��	ه .#�ن

  �د 0QB 'یا در ��م  = ��م $�0 ی �ا *
�+
 ��� ھ�= *���6.  = ��ار و دو01 یا.�
 ھ� ��ه از L[ ٢٠١٣ د.���N در.  �د 
 �1�گید ،�C�5�6 ی ��ا�ه ھ� ھ+�= و *

	Q�ی =
�B   =ان���ا��1�5 دو01 [ی�ر * 
 .�ا�)�م  = ،�	 *� اQ�1	ه  = وا �6= دو01

=
�B =�N1د راءآ ا3+�ق  = ا�N� ١١ از یرا ٩ او و 
��	ه �� 0�h1�J ا$�اب از * �9. آورد 
=A�B =QNB ت ی�(� A�* ا و	از ،3��[ ی� 
=
�B ه دو01 در	Q�1ی!�� �یوز اv یو  = ، �د 

 در =�او1 -	م ا�N1= *ا��1�5 دو01 ��#�3. 
�د 3�ان *� *��  L�m یرو '�ھ� از  = 

�2 ی ا�	ازه* 0J. #� و��ز �. 	��  . 

 ��Pن و �	ه ����= ٢٠١٣ .�ل در �1�5= 
 اQ�1	ه یا.�
+� از  
	 3��[ در ا���J �ت 

 ).	�ر. ا�)�م  = �0��52

  

   :ا�=�ر ��ر#8

  ھBاران %�A در ا"@-�ب 

  ا"@�اض >+ �C% ن >�!+

  

  ٢٠١۵آوری� 

�ر��9= fر�� ی�، »ھ��* ��'«ی +m در ��Q  ھ�اران 
روز ا.�Lm�  0ی�0J وی���م، در ا���اb* ��در ��A= دو01، 

= در ا���Rب  = .� �*  ��	. 

ا���اض �ر��ان ���B= -���ن  ��= ا.0 = از .�ل آی�	ه  = 
.  

دار  ی �ر��9= را، =  = L� ی�S'، .���ی=
ای' �ر��9=  �ای . ا�	 �3ی�A	ی، 3
cA دارد ا�;�ل �ده

*� 	�1�3 m+�	  ��	ھ�ی ��Q�ری P�ن ��یf و آدی	اس . 
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   ٧٦ دور اول، 
	�ره

�.�* UGTT ان=   را���ی f 
=
.�3 .�.�* A�* ]��3 

 ی�دیز 3+�وت *���� ی =یا3<�د
 *��6������1. و ی*#�ی.�	

��� �ات� x�3��c  �وB�د*، m5� 

�!� *�.�. ��ار�  ���� =  
 ی =یا3<�د .�0 از �0ی�� �= و

 ��D از ��انی �ز 'ی�3 ��5	ر و '
 ی =یا3<�د یا�&� 3
	اد. ا.0

 ز��ن از -�ارداد،  	ون �ر��ان
  = ھ�ار٣۵٠ از( ا.0 �	ه  �ا �

 ی*��B2;�ا *د.��. و ���6ش
 *�.�. ا$�اب ی ھ�= از �&�،

1�
2�0 .�.�* 0>3 ��$�0 
،	N�6� 1�
  = ی*#�ی.�	 یھ� 2�0

1�
 �یN3	 3��[ در *�.�. '�2
.�.�* = ی*#�ی.�	 ا��ر در 

f� یرو UGTT ی.�=   ��ه 
 fی ���ان=   ��ه،  *���� ی
 �یز  = ھC را ی �� $5�ق و *
' �#� UGTT �  دن��L � ء9
 ����B3<0 3��[ *ا 	�Pی' 
 -� � �+�ذ 	ان�� = ا.0 3�ا��6=

 . درآورد 9�د �R3ف

m5� ��� *���� ی =یا3<�د *
 ی =یا3<�د ی �ا *�.�. ا$�اب
 �L ی �ا را آن 3�ش و -��AS	 �ر

�!� *�.�.  <�ان دوران در� 
 *ا!A *�.�. ا$�اب = آن 
 ی �QPر���= �3#� ا �#�ر  = 

  �� $5�ق ی �ا ا3<�د 3��[،
���ن و 3��[ ی3)�ر *!�+ A�* 

0 ،�	 )�دیا ٢٠١٣ �� 

 وB�د ا���5د 'یا *���� ا2#�ر در
{Z. ی =یا3<�د ����ر��ان *� 

 در را *�P�' m5� .�6$  ��ا�	
 �N=ا1. �	 ی �ز 3��[ *�.�.

 �N�ده ��آ� �0��52 ھC �=�ھ�
 از اQ�1	ه *ا.�� $�ب ٢٠١٣ ی
 =��Q  0 ی ا$�اب * �9 ��

 در  
	اً  ا�� اQ�1	ه. 	یورز ی9�ددار
٢٠١٣ = <�	� �3ور د��Nل=   

 mN�B cA9 $�ب .[

#�3�� ،	� 0��

��ا�اتاز  دور 'یا در
=Sداد ارا =آن در 

.#�ن  = را ��ر
*ز��� B	ول ����

=ا.�
+� آن در 
L�m  ��* ه	� 

'  06  .�.�*
A�* �  Lد��Q�� 	Q�
= ���B�' 01دو
 . 	�ر.


= ی�Q	 ا���Jب�B
آورد د.0=   را یرا
A�B= از �1�گید در

=
= ی�Q	 آ�)��B
. داد�	 ����v أیر

 و  �د راه ی ��5=
ا�	ازه  = �Lو.= 'یا

  

)��3 CB��� :یا' 
= '�او1 	�دا� *� 
��52  � ٢٠١۴ .�ل در

 

ا�=�ر ��ر#8 �
 

  وی@<�م

ھBاران %�A در ا"@-�ب 

ا"@�اض >+ �C% ن >�!+در 

آوری�  ١، ..*. *. *

�ر��9= fر�� ی�ھ�اران 
�Lی�0J وی���م، در ا���اb* ��در ��A= دو01، 

= در ا���Rب  = .� �*  ��	

ا���اض �ر��ان ���B= -���ن  ��= ا.0 = از .�ل آی�	ه  = 
.ا�Bا در 9�اھ	 آ�	

ی �ر��9= را، =  = L� ی�S'، .���ی= ن �<�ط=�ر��ا
�3ی�A	ی، 3
cA دارد ا�;�ل �ده

*� 	�1�3 m+ ��	ھ�ی ��Q�ری P�ن ��یf و آدی	اس 

 

  ٢٠١۵ آور�� �٣	�� 

�. ��ظ�ان و 3��[ *�.�.

= ی �Lوژه در ��.[ ��ی �ز.�3
ا3<�د '�2
�1 رو 'یا از. ��	�  *�
 �' �Bد در آن ��هی�
.�	 ا 

 �وB�د ��د1 '�ھ�  =. ��	�  *��
��ار !<�= در UGTT ی ��	ه
و آن *Jی�3ر �m5 3	اوم ���ان
 . ��د *� 	هید *����

��x� ً� UGTT ی�3  �رگ از *#ی'
ا.0 �ت��3# و *دھ .�ز��ن

�ر��ان، *���� �  �Lر��ان �شی�
 �ا � دو �Nی* �53�A  ' �9وج
���6ش -	رت). �&� ھ�ار٧٠٠
�&�، ھ�اران  = *�A ی =یا3<�د

 . ا.0 �3 3�ان �L ��ید ��B�د

2
�1 ا�#�ن �N�د در آ�#= .�م
�N�6	، و 9�اه ��3�0� یھ� دو01

�Q�3 ھ��ه��L 6 1 از ی�ر��
2
2
�1 *$�. ا.0 �	ه�' .

Cل ھ�
�f ی �ا ا�	 �N�ده 2
ی =یا3<�د رو '�ھ� از. ا�	 آورده

*�.�. اھ	اف ،���2ا� �#�3
P�� 9�د �'ی 	. ا.0 	ه�

 *�.�. ی !<�= در ��B�د
�3�ا��6= 9�اه ��3�0� �$�0
�R3ف  = ��ر آن در را ی*ا����

�m5 در �ره ی*	ھ�ی�3د وB�د  �
ا$�اب ����  ،3��[ �ر��ان

�ر� 6 ا$��ام و ارزش *����
در *�.�. ا�9��2ت �ن�� زدن

 \هیو=  . ��Q	 *� ارج 3��[
= *�A �1�گید در 3��[ 
�ر��ان *���� ی =یا3<�د ،]��3


� ی =یا3<�د 3��[،�!* +�!
� .�����N در 3��[ یو

  . �	ی��� *�

�وه=  � � �- �در = ا.0 ذ
= دارد �Q�3 از A#�3* در {Z.

 ��ا�	 = دا�0 ا���Dر 3�ان *�
. ی�وھ��� '�  ی�� *�)���

ھ� *���� =یا3<�د یھ� 3�ش
ی =ی2�ر در ���ل ط�ر=   ا.0؛

0  = *�A �1�گید در ��
�حZ!�  »��� وع���9�ددار »

٢٠١٣ ی =�ژوS در �1�گید 'یآ�9
.[�� و .� c رھ�N ،* �ھ�
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 !�	وق یf  = را ای  ��= $c ��ھ��= �ر��ان

 �AN;*  �ره یf  = �	ن  �#�ر !�رت در و �Lداز�	
 . ����	 �* L[ را ��ن ا�	و�9=

�ر��ان B	ی	، �Q�3 ز���6= !�رت در�  
 را ا�	و�9= ای' ��وه  =. ����	 �* L[ را ا�	و�9=

=#A  ھ��= ا-�6ط در�� ]L 	02 9�اھ��� .
*A�A- ر��ان از� 	Bوا rای ��ای�  '��o3 ای�م 
 .  �د

  �ای و .�ل ۶٠ ��دان  �ای وی���م در  �ز����6*
 . ا.0

 اھ	اف«  = ��ظ� B	ی	 -���ن = ا.0 ای'
*����Bر��ان ا��ر��ان ا��. ا.0 » 

= ��ی�	 {�B�3 *� 	ر !�رت در دھ��#�  
 L[ از  ��ا��	 �3 ��	 دری�02 را ��ن

 در = ��دام و  �#�ری ای�م در ��ن ز�	�*
 .  �آی�	 �را�	،

 ا��9 ھ�ی دھ= در B�ا�m، و ارزان �ر ���وی
*�
�Mھ�ی 3��1	  �ای ��5Z= در !� *2�R� 

 �	ه N3	ی� �P	���A* ھ�ی ��0  ��6ری

0�
�B ٩٠ *���A�� ا.0 .�ل ۴٠ زی� وی���م . 

* * * * * * * * *  

 ھ� ����Gت >+ ا"@�اض در ��ر��ان

 ����* ��5 و $�� ھ�ی �N#= ��رس، ٣١
�ت !�درات  ��در �ر��ان ای��6د�	،  �ز� 

	�	�� ھ� ای'.  ��6	 را ��ن ھ�ی در ھ�  ��f و 
  = ا���اض در =  �د�	 ای روزه یf ا���Rب

��ر .�ا.� در درآ�	  � �L�  	� . 

 ھ�ای* ��5 و $�� در .����* ا�9�Mت
 و �	�	 �N�A3ر ھ� راه ��ر در ھ� ز �1=. �	
 ا�N1=  �د�	. ���	�	  �-*  �6= ھ� ��0 از

=(��� 	�	����ر .�  = را 9�د  	���.�  . 
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   ٧٦ دور اول، 
	�ره

    

 ا�� ��06، ��دری ا�� وی���م
 . آی	 �*

�ر��9= r.�3 ،ر��ان� = =  
 و دو�1* ��5��ت ا�	، زده د.0
 . ا�	  �آ�	ه 

�ر��ی ا3<�دی= ری�[ �
�ون �3ان، 
  = را ا��وز ��0": ��ی	 �* 

  ".ھ�.0 آن  � ��ا�ه ��;�ل

 �3ی'  �رگ از ی#* ��' ھ��* 
 ا���R ��ن = ��� ای'. ا.0 وی���م

  = دو 01��A= د.���د، ���ان
 . ا.0 ��دری

0�1�6� m�L =�2ا.0 ر ��ای' ا 
 �9رج د.0 از آن ل��� و ����	

 ��آرا�* از ���ی  m�L��D�ر  =
  = وی���م �ر وزی� = ر.	 �*

  ���اری از m�L و دھ	 ���ن
 وار.* ��رد را  ��= .��.0

 آی�	ه .�ل اوا�S ا.0 -�ار ���ر

 -���ن« ��ا��'  �ای دو01
 » �#�ری o3��' -���ن« �Bی 

�<�ط= و �Q�� ��9ی اط�اف �ر��9= در ا�;�ل �ر��ان

 

�ر��ان $��b $�ل در
�Lداز�	 �* ���ی

m�  و�9= ��3م از	ا�

=  qB�� ، -���ن	ی	B
ا�	و�9= ای' �	ن

=� =  fره ی�  =#A 
�Q�3 ه	�ی  *A�A-

 �د 9�اھ�	  �#�ری

 �ز����6* .'
ا.0 .�ل ۵۵ ز��ن

ای' دو01 ا.�	Mل
ا���B�o3 *���A  '	�	ت
* �R��* ا� 	ی���

��ن ا�	و�9= �	ن،
ز�	�* ھ�ی ھ�ی�=

06B ی�B، و	را��

���وی ی�' =  وی���م،
=  fی qZ- *�
�!
 ��6ری ا1#��و��#* و

  .ا.0

��ی0 .'
�0 ا�B

 

I�@%آرژا 

��ر��ان ا"@-�ب

 ٢٠١۵ آوری� ١ روی��،

٣١ ��N=، .= روز
 �ز �ر از آرژا���'
�ر از د.0 	�	��
ا���Rب از �Bی* ھ�=
 � �ت���1 ��خ 3;���

ا�9�Mت  = ��)� ا���Rب
��ر دا�9 	�

از  ��6ری درھ�ی
*��6 = *  =(���

 

  ٢٠١۵ آور�� �٣	�� 

  

 

وی���م در �ر��ی ھ�ی m�3  �وز
�* m�L �	ر�3ً  دو01  = ا���اض

�ر��9= اط�اف ھ�ی ��9 �ن ا�;�ل  �
'R>3 0�1�6� ی���د.0 آ

 آ��ن  � ��ا�ه !	د در ��Qی

C��9 '�3ان ���ی� :��S�2 ،�3ان
�Q� *��' ھ��روی��  =  

�ر��ان *R9�� ل و داده�;��

#Lرگ از یB< Iھ� &�ی 
 ��Q در ا��9 روزھ�ی ا���Rب

وی���م ا���R �ت �3ی' ط��M* و
���ان ی� �ر ��ایr ��ض  =

��دری ی L	ی	ه  ����9	، ا���اض

��ن �3 ا��9 ا���Rب �  0�1�6�
= دارد وB�د ���ا�* '��P 	����

 . ��د

 = و ا���Rب 3	اوم د��1  =
،*����Bا ���>� =  �D� *�

�ر��ان ھ�ی ���ا�* =B�3 ن���
����06، $�ب ی ���ه 0.��.
�ر ی ���ه. دھ	 -�ار �)	د��
 . ��د  ���ار

 >�!+ �C% ن

دو01 ط�ح  = �ر��ان ا���اض
]L از	ز����6* ا�� « =  

  .ا.0

 �<�ط= و �Q�� ��9ی اط�اف �ر��9= در ا�;�ل �ر��ان
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  ��ی�م 3�ا�C ��* �	ه = ھC روز یf  �ای  

 » .��د

 ا��6ل ا��N در Q�B�ری ری�.0 ا���J �ت
 از ��B*  � ��06 ��ی� ا 	اً  ����2	ز �	،

 اش .��.* .���ی  = 3�ا��	 �* = ��دد
= ا�	 ���ان ای' از $#��0 درون ��5��ت 

  = رو m�L ھ�ی ��ه در اL�زی�6�ن ط�2	ار
 �تا���R   = د.0 و  ��J	 �	ت

 3;��� !	د در =  �د �+�= m�L �3 ����2	ز 

	اً  ا��. ا.0 درآ�	  �6 وزی� �#�A�ف، آ
�د ا��م = . �	 �J�اھ	 ای)�د 3;���ی 

 ی روزا�= ��ارش در ����2	ز، C��9 د��2 ری�[
  ��6ر آزار ��qB ا���Rب ای'«: ��ی	 �* 
= در او» . �.�	 �ر��ن  = 9�اھ�	 �* 

 ای' 0�L .��.* ای ا����ه آی�« = .�ال
  .»ا.0 ا���J �ت .�ل ا��6ل«: �+0 »دارد؟

* * * * * * * * *  

+Nھ�ی � ر ،#" >-� 

 »هآی<� ھ�ی ��ر��%+ ��ر��ان

 

ی د.0 ا��6ن، =  � ھC  ھ�ی ��R��*  = ا�	ازه
*� ،	��3�ا��	 .�C�6 3��1	 آی�	ه را ��#�3  

 ��62 *�
�! 0در  ))Festo���J��ن ای' ��رP=، در ��
 =ی وا-
*،  r52 =�  =#A آ��3��* ��رP=«��ی�	 


* ای�B ھ�ش و $[ ھ�#�ری *��Q1ا vN�� ��� ر���B '
 .» �ای آ��ن  �ده ا.0 �3 آن را  �زآ�2ی��	

*���R� �  Cده ھ�#�ری ھ� و ھ� 2
�0�1 و 
 C* ھ��ھ�: ھ� 	ف  = �3 .�ز�	ھ 
 ھ�ی ��رP =P= آن ��� = در.0 ی� �	؛ 

 . دھ�	 �* ا�)�م ��ر��Pن ھ�ی

 :»C�6�. 	�1�3 ه در	* آی�� 	3�ا� �  
 دی��  �  ��6ن  	ه در = ای، B	ا���= ھ����	

 ری�ی �Lی= دھ�	، �* c�NZ3 3��1	 ا�1ا��ت  �
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   ٧٦ دور اول، 
	�ره

�د�	، �* رھ�Nی را ا���Rب  
  �  �A��5  �ای آرژا���' ��ای

=  �M ��د �* ����1ت ����ل 

 دور-�* ا�2ایm ا�� = ا.0
  � ا.0، �	ه ا���ل 3�رم 
�ر��ان ���د، ھ��اه �Lی� ����1ت 

 .�	 ھ�	9�ا درآ�	  � ����1ت
در!	 ا��م �ده ا.0،  ٢۴را  
 .در!	 ��J3' �* ز��	 

ھ�،   � �3ک ��� ��ا�ه ��Lا��ن د.���دھ� r.�3 ا3<�دی=
ھ�ی �ر��ی  = درد.� دی��ی  �ای 

B ]ز، ری�	ی����6 ����2� C��9 ر ��ای�Q�
 . fی ا$��ی ی�����2	ز در 53

ا-��Rد ر�دزده ا.0 و �* ��	 ���v از 3
�ی�L cدا09 

����ن را��	��ن -	ر��3	ی  A �L� ��ی���، از ا�&�ی ا3<�دی= �  
 ای'«: ��ی	 �* ���، ��Lوزی 

 ���	ن از = ا.0 دو01
  . ز�	
'�.� ��د�M= �� د.���دھ�ی از 

 3<��� از =  ��f، ی .�1= 
  �ی	 دو01«: ��ی	 �* دارد، �#�ی0

 3�رم ����1ت، �L09دا از  
	. دھ	
 » .���د �* �� از ���	، �*  �-*

fP� *B�6� = دا��� را 9�د 
   را درآ�	  � ����1ت 3;��� 9�ا.0

��رد .�$A* آرژا���'  = $�ل آ��ده  �ش .  
 ا���R ��ن ی�L f ا!�S�  =  *A�س آی�س را .	 �ده ا�	

 

*� C�Q2 .��ای ا� 
�ر��9= ��Z
��د 3

�  =B�3 =  =#ت ای�� �Jا��
�	، 9�اھ	  ���ار

*3�bا���دد رو �و ا��
q�.آ 	ت. ز�����5�

ط�2	ار ھ�ی ا3<�دی=
�	ت ھ���ن 9�ا.�=
 .  ���	  ����ی

fی vN�� fدی�� =  
درآ�	  � ����1ت ی �Lی=

ا��م آرژا���'، ا-��Rد

ری�[ ����2	ز، آ���Nل
 ��ران��N9  = 9�د

*��6= ا.0 
U.�L =  'ال ای�.

دارد؟ وB�د ا���Rب

 �R8ن

+Nر �

��ر��ان«

 ٢٠١۵ ��رس ٣٠ روی��،

 
=Pر��ازه 	ا� =  *���R� ھ�ی

�ر �* *� ،	��
 .دھ�	

 ��62 *�
�! 0���J��ن ای' ��رP=، در ��
��ی�	 =  آ��1ن، �*


* ای�B ھ�ش و $[ ھ�#�ری
 �ای آ��ن  �ده ا.0 �3 آن را  �زآ�2ی��	

=Pر��ھ�ی  *���R�
  � را ��ن $��ت

* د.0 ����
ھ�ی ��B= در 5�5$*

: ی	�� �* �62�
ھ����	 ھ�ی ��1+=
 � را 9�د ھ�، ��1+=
 .��د

 

  ٢٠١۵ آور�� �٣	�� 

 

= ��5 و $�� ھ�ی ا3<�دی= 
��ای �P دو01 = ا�	 آن 9�اھ�ن

= را درآ�	ی $	ا-�  �M 3�رم
 .  �Nد

ا.0 ای' ھ� ا3<�دی= ا���اض
 �NBان  �ای = ھ�، د.���د
mا-� ا�2ای	$ 	���1ت درآ��

����1ت �Lدا =  09�N(�ر  ����ی
 ٢٠١۴دو01 ��خ 3�رم در .�ل 

 ٣۵ا�� ا-��Rددا��ن آن را $	ود 

 � �3ک ��� ��ا�ه ��Lا��ن د.���دھ� r.�3 ا3<�دی=
C�P m�3 	ی	از �3	ر��ی  = درد.� دی��ی  �ای  ا��ھ�ی 

�P 01دو B ]ز، ری�	ی����6 ����2� C��9 ای��
. آرژا���'، N3	ی� �	ه ا.0

ا-��Rد ر�دزده ا.0 و �* ��	 ���v از 3
�ی�L cدا09 
  .آ�9ی' دی�ن دو01 ��دد

A �L� ��ی���، از ا�&�ی ا3<�دی=
 یf ���ان  = ا���Rب ا��م

دو  = 01�� U.�L ا���Rب
ز�	 �*  �ز .� �� ھ�ی در9�ا.0

= ا.0 ای' �� $�ف '�.�
06��.« 

�ودی� *3�2 fی 	��ر� ٣۵ 
�#�ی0 اش ا�	ک درآ�	  � ����1ت

�ر��ان ��N1�Zت  = U.�L 	دھ
 �-* ��ن q�B در = را آ��= ھ�

q$�! fر��9= ی��fP ی 
9�ا.0 �'«: ��ی	 �* ���	 �*

 ��رس:  ��رد .�$A* آرژا���'  = $�ل آ��ده  �ش 31
ا���R ��ن ی�L f ا!�S�  =  *A�س آی�س را .	 �ده ا�	



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

Iranian Labour Bulletin – No: 76 

   :��ر��ان ای�ان 

  
 
 
 
 

،��Uط=�ن ��ا�#

�ت ��روزی�Z
�ر ����N9ران  ،3 =  *6+�3
 hA�J� ردا�9 در ر.��= ھ�ی��ه داد 

، از ای' رو، ای'  mJ از  ��1' 
�ر��ی = وا  *��6��RJ*  = ا�N9ر و 
��ارش ھ�ی دا�9 ای�ان دارد، ا�#�ن 

                                  .�	ا�0
 

 ھ��ت &*�ی�ی+ > I@G ��ر��ی

 
- 7 - 

   
   ٧٦ دور اول، 
	�ره

 ای، ���L	ه وظ�یh ا�)�م  = 
 ھ� آن =  �رھ�ی* ا�	؛ رگ � و .���'

 .  	ھ�	 ��ن 3#�ن

fو ا.��ی� دور �' ی f6�ر ی�. 
= ا.0 ا �ار =Pر��ی �B را 9�د 
» .�«در  = ھ�ی* ���ه  �  �ی	 

 ��رژ  �ای 3�ا��ً  ھ� ���ه ای'. 
 o3��' را آن $�0  �ای Mزم

 .fی 	رادی�ی وا$ *  C�. ��� 
= دھ	 �* ا�#�ن آن  = ا.0، 

�	 اط���ت .=Pر��ی  *���R� =  
m� �L دارد . 

=Pر��ھ�  Cط�ی5* ھ �R>�� =  
 f��.�L در�L ه	و ا.0 � 

. ا.0 �	ه »�Pپ«  
	ی .=
r.�3 پ�P �� =. ی	
  	�1�3 
=�3�q ھC  � ھ� f��#3 ای'  

=Pر��ت �
Z- ���� )actuator (
�* ا��ژی !�ف  � و د-0  

*���R� =(��� ر �د ی�3#��1�ژی  
 . ا.0 �����3�ری .�زی

 �آ��زھ�ی9 ی �N#=«ی  �Lوژه
��62 =  =�N� ه .�زی	ی	L ھ�ی 

 *.	�Q� دارد ا��;�ل . 

 .+�ر�* �<M�Rت آی�	ه ھ�ی
�د 9�اھ�	 .*�
  �د 9�اھ�	 -�در ی

 ً���  ».دھ�	 Z3c�N ��+�و3* 

  

: .�ور �2دای ��؟

 

 

��ر��ان ای�ان �
  
 

 ��Uط=�ن ��ا�#
 

�ت ��روزی�Z
3
 hA�J� در ر.��= ھ�ی

، از ای' رو، ای'  mJ از  ��1' ا.0
�ر��ی = وا  *��6��RJ*  = ا�N9ر و 
��ارش ھ�ی دا�9 ای�ان دارد، ا�#�ن 

�	ا�0ا����ر   

 

  ٢٠١۵ آور�� �٣	�� 

 

*
�B ای' از =Pر��در ھ� �-
Cن ھ�P رھ�ی ا���5ل�  '���.
3#�ن $�* 3�ا��	 ��* �Q�3ی*  =

ی =  f��Q( رو �ت-��رP= ای'
*+ا �ار دو ای' r.�3. ا.0 
'��
3 *� 	�= را ا���ی* و  

. دھ	 �* ��J�3  ���د، دارد
Mزم ���وی = ��رP= ھ�ی  ��3ی

*� ،	��. ���	 �* ا.�+�ده 
=ا.�B =�2�� ،0 ��رC#� =P در 
اط���ت �N3دل ھ� ��رP= دی��  �

�m اش *وا-
 �3ی ھ�N� �  Cھ0

��رP= 3��1	 ط�ز« :��ی	 �* �62�
 از ھ� رو �ت ی  	�=. ا.0 �2د
.= �� �Pپ یM r.�3 fی= Mی=

r.�3 ھ��* ھC آن �	ارھ�ی
= ا.0  �ر او�1' ای'. ا�	 �	ه
 ».ا�	 �	ه

��رP= .�ا��#* ا��Nک و �Lھ�
*+Z
 و .��0  = = ا�	 ��

0�$ *� 	�� .=Pر��ی  *���R�
.�زی رو �ت و) ��2ده(» ��Lو«

=Pر��ی  *���R� *ی�B وژه از�L
*���R� «0.0. ا�� ��62

*
�Nو ادوات در ط f��#3 ھ�ی 

ھ�ی �ر��9=« :��ی	 �* �62�
9�اھ�	 3��1	 را ا.���	ارد ���
�ً  3��1	ی ا�1ا��ت  � دا��Sً  را 9�د��

 :*���R� =Pر�� 


