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ھ�ی  ��ی� ����ج ا�
 �� �� ���� ��ل ھ��
 ی�� از ���
� ��ر��ان ای�ان � �� ،����رزات ��ر��ان %$�و"! � ���ی
ای� �+�*� *�ردی(� �)�ن داد �� ��ر��ان از 

 
ھ�ی ر�!-ن *�  *�دار �!.$�- و راەھ�ی)�ن د�
 . ھ�ی)�ن را /�ا��/$�ا�-

/�وردی� در ھ !� 4����اری  ١۶*�� *� ��ارش دی(�ی، �� در 
*� » ���ی� �7«��$)� "-ە، ��ر��ان ��ر4��� دی(�ی *� ��م 

� *� ا�$<�ب و �+ 9 در �>:ط� ��ر4���، �:ا�.$�- ���9 �:�

 در یA ا�$�اض از ھ ��را�)�ن *� د?��" �!

 
�C�D �� در آ�$��� ��ل �: در ا�$�اض *� �-م %�دا4
� �ی�-ە . د�$ �دھ�ی ��E:F ��ر��ان D:رت ��/$� ":�-

:* �C�D -!G�� � H ،���4ا�4اج ای� د��ر��ان ای� ��ر 
I� ن
ھ� J)� از ��ر��ان  ��ر��، ا�(!�ە ��ر/��� را ��/$� ز

D ت�Hدا�.$� و "�ن در ا�$�ا �!(!% �C�
�C$� ا�
، ا�� *K:اھ�- �.� را ا�4اج ���- *�ی- ھ � �� 

در ای�+� �!� �L�و�
 یA %�ر�J و . را ا�4اج ���-
�$>-ا�� ��ر��ان، ��ر/��� را �+�:ر *� �ML �)!�� ��دە و 
ا�� ادارە ��ر در ای� �:رد *� وN:د ای���، *�$� از ھ� ���دی 

  ��ر��ان
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	�رهاولدور  ،  ٧٧   

 

ا�
 �� �� ���� ��ل ھ��
 ی�� از ���
� ��ر��ان ای�ان � �� ،����رزات ��ر��ان %$�و"! � ���ی


ای� �+�*� *�ردی(� �)�ن داد �� ��ر��ان از . ا�

ھ�ی)�ن د�
  4:ا�
ھ�ی)�ن را /�ا��/$�ا�- 4:ا�$�

�ارش دی(�ی، �� در � �* ��*
��$)� "-ە، ��ر��ان ��ر4��� دی(�ی *� ��م 

� *� ا�$<�ب و �+ 9 در �>:ط� ��ر4���، �:ا�.$�- ���9 �:�
از ھ ��را�)�ن *� د?��  ٢٢ا�4اج 

 
�C�D �� در آ�$��� ��ل �: در ا�$�اض *� �-م %�دا4
د�$ �دھ�ی ��E:F ��ر��ان D:رت ��/$� ":�-

:* �C�D -!G�� � H ،���4ر��ان ای� ��ر��
��ر��، ا�(!�ە ��ر/��� را ��/$� ز ٢٢


"�ن در ا�$�اH�ت K* D�ط� "��
�C$� ا�
، ا�� *K:اھ�- �.� را ا�4اج ���- *�ی- ھ � �� 

را ا�4اج ���- �� ٢١٠
�$>-ا�� ��ر��ان، ��ر/��� را �+�:ر *� �ML �)!�� ��دە و 
ا�� ادارە ��ر در ای� �:رد *� وN:د ای���، *�$� از ھ� ���دی 

��اض و ���و�����ر��ان  ا

  دھ"� !�  ��

آی-، *� د���ل  *� ��» ای�I�«/�وردی� 
 
%$�و"! �  ��ر�� �۵٠٠+ 9 ا�$�ا�H و �L�و�

 ،
���ی� �� در ا�$�اض *� ا�$K-ام �Eاردادی D:رت ��/
 RS �* ای� ا�$�اض �$>-ا�� و �*�L� در
 ML� �* :ر�:د �:?!-ی �+�رگ و %��* -Sر��ان ای� وا��
 
� ھ) F?$:را�د Aل ی��و وزارت ��ر *� ار -�-" ��!(�
*�-ی، *�ای �-ی� ���� %$�و"! � 4:ا�$�ر ای+�د �U!!�ا�� 
� در V�(� ی-�* �L�ارداد و *�ز*!�� ط�ح ط�E در *�-ھ�ی


ای� �ML �)!�� در S�?� . -ە ا�
 ��:��E �!V ام-Eا Aر4��� در ی�� �D:رت ��/$� �� �-ی����
 *� ط�زی �$���ا��، *� %)
 ���� ادارە ��ر، ����- ز�!�

 ،MIط RS ن���L!� دھ�ھ� *�ای ��
را�-�- در  ھ�ی)�ن *!�ون �� �F N از رو�$�

ز����، %Z از �X!YFت �:روزی  *!(��� *�
ا�� ��ر��ان در . ��ر4��� را *� روی ��ر��ان *.$� *:د

� ����M �)�ن � � F?ا Z�� �� ای� � *�L� �� ،-داد� 
��د و �� �-ی�  ادارە ��ر �J!� د�$:را?�I F را D�در ��

. "- از �:9H %!)!� 4:دش �:��ە *!�ی-
 �ID�/ ر��ان ھ�:ز�� 
� ادارە ��ر *� 4:ا� 

 4:ا�$� �N ور آن ���� *� %!] در-D ل�S دارد *� ای�

 

  ٢٠١۵ آور�� ١٠ �	�

 

 

 ھ��� ����� �

���و��

 &�دق ��ر

/�وردی�  �J١٢�ن �� از ��ارش 
�><�،  
�+ 9 ا�$�ا�H و �L�و�

 ،
���ی� �� در ا�$�اض *� ا�$K-ام �Eاردادی D:رت ��/
� ای� ا�$�اض �$>-ا�� و *� RS وزارت ��ر و ��ر/��� *�L� در

 ML� �* :ر�:د �:?!-ی �+�رگ و %��* -Sر��ان ای� وا��
 
� ھ) F?$:را�د Aل ی��و وزارت ��ر *� ار -�-" ��!(�
*�-ی، *�ای �-ی� ���� %$�و"! � 4:ا�$�ر ای+�د �U!!�ا�� 
� در V�(� ی-�* �L�ارداد و *�ز*!�� ط�ح ط�E در *�-ھ�ی

" �-ە ا�
%$�و"! � ���ی
 ��:��E �!V ام-Eا Aر4��� در ی�� �D:رت ��/$� �� �-ی����
*� ط�زی �$���ا��، *� %)
 ���� ادارە ��ر، ����- ز�!�

ھ� *�ای ���!� دھL���ن RS طMI،  داران �<� N�E�ر، �� ��
�F N از رو�$�\ ھ� را د�$ آن

*!(��� *� یA �:"] ��[ و
��ر4��� را *� روی ��ر��ان *.$� *:د در

� ����M �)�ن � � F?ا Z�� �� ای� � *�L�
ادارە ��ر �J!� د�$:را?�I F را D�در ��

"- از �:9H %!)!� 4:دش �:��ە *!�ی- ���� �+�:ر ��
F?$:را�آری، د �ID�/ ر��ان ھ�:ز�� 
� ادارە ��ر *� 4:ا� 


 4:ا�$� �N ور آن ���� *� %!] در-D ل�S دارد *� ای�
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  از +*�() دی'�ان

 (12 آ�� -ھ�ی ��ر��ی در +/.- و �,� 

 5�34"�ی و رھ"�/د ھ�

 


 ھ�ی ا�$�-ادی و � �! ��S و �!�اث Z�:� اه در:K$!�
� از ا�$XLل در ای� �E ھ�ی ��ر��ی 
!?�F/ \`Kو ��ری �>�
�):ر ھ� "�ایb ویaه ای را *�ای �N�] ھ�ی ��ر��ی در ای� 


 . دو �):ر در �cار از ا�$�-اد %-ی- اورده ا�

*� ای� وN:د ا"$��ه 4:اھ- *:د ا�� /�ض ":د �\ ای� 
�ی در دو ��ریK`\ ھ� �.!� %!)�/
 /�N �!?�F�] ��ر�

در �:��ه و �!�ن �-ت E:ا�!� . �):ر را �F!!� 4:اھ�- ��د
S��� *� روا*b ��-ی��ی� ��ر��ان در �<� *)-ت در�!� 

 . 

":اھ- �:N:د S��� ا�- �\ �<�، *� �:E 9/��� \* \N-ی � 
��ز���� در ا�>�دی\ ھ� و *!� دو?$!�ن در ازد�
 دادن ��$�ل 

� ��ر��ان، *\ ��د�� اG�.� در �$��" M?�V b*ز روا
 . ��ر��ی ��:ر �K:اھ- ��د

��ر��ان *\ �)�!Xت �$���M و �:�dی �!�ز دار�- �\ *$:ا�- 
ا��� را از ا�$<�*�ت و �e�ھ�ات �.$ � *�F:ان ���� ����ل 

ای� ���� . � �� *�ای اLS�ق LS:ق %�ی �ل "-ه *� �!�ز ��-
� �)�!Xت در D:ر�� ا���ن %cی� ا�
 �\ E:ا�!� ��ظ� *

ازادی ا�$K�ب � �ی�-��ن  ��ر��ی �U!!� ��- و *\ ��ر��ان
�$4��" 
� ھ�ی �C�D را *-ھ- و *�� !�(� 


��ر ا�$ ا�#: 2012از  ! �ھ�ات ��ر��ان ��� در ��ل  .
 )*�وی ا)' ��& در ,+�# ��دم. )*�وی ا)' ��& از ��دم
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

ر�� *� د?!� طLS MI:ق �X4 ،�E:Fف     
اش *� ا�Nای E��:ن  E��:ن ا�
 و *� M.S وظ!e� �C�ر��

��ر *�ی- ��ر/��� را وادار *� ر��ی
 E��:ن و RS و LS:ق ��ر�� 
��-، *� وظ!�Cاش � � ���دە، *K�ط� ای� ا�
 �� ھ�:ز 
ا�$�اض ��ر��ان ای� ��ر4��� ����- ��ر��ان %$�و"! � �� 

 

 ��١٩ در روز » /:iد ��زان /�ای�-
�C!I��X* ا�$�اض *� ا�4اج و 
�N ،ن از  /�وردی��"

� وزارت ��ر *�ای ر�!-�� *�L� ان آ�-�- و در��� �*
*� �+ 9 ��د�-، � :�� دی(�ی از 

� Z�N یL� A�و�
 ��ا��ی /*�L� ای�-ە ��ر��ی در�
%�ی �ل ��زی RS �(4 و LS:ق ��ر��ان �:�b دو?
 و 

دی(�  �� ٣٠��ل از ا�4اج ای� ��ر��ان و 
از ھ ��را�)�ن �:�b ��ر/��� �� ھ (!)�ن دارای �Eارداد 

 ز��ن �$:ا�.$� "c� اc�F� �ا�� دای � *:دەا�-، ا�-K$�ا

ھ� �!�  %!(!�ی RS و E:LS)�ن ��ی:س ���- و آن
����- ��ی� ��ر��ان �L�و�
 و ا�$�اض را راە د�
 ی�/$� *� 

ھ�ی �>-ودی  ���� � :��ھ�  ای�
ھ�ی �:��J ا�
 �� 4��  �L�و�
 و ���!�*�

 �($�� �ھ�ی �+�ز، آ��� �� *Y:ر ���
در ھ!m  ھ� ��ارش و ا4��ر *.!�ری از ا�$<�ب

-��� . 

�ن *� ای� و7D ھ !� �L-ار ا4��ر �� از ا�$�اH�ت و �$�ی+)
�S�ی
 از d � دادن    

ھ� ���J ھ�:ز  ای� ���!�*�. 
" �ر"�ن در S�ل /�و�� و ھ��-ام 

ا�� از . ":�- ھ� 4:د ا?��م *K] ا�$<�*�ت دی(�ی ��
�� ا�dا�� ا�
 �� ای�  �� و ���:"
 ��ز

�+�*!�ت *� ا/�ای] آ��ھ� ��ر��ان و %�ورش �.� N-ی-ی از 
 

���رزە و  ،ی�-ە *� �)�� ی�*�

 �L�و�
، د/�ع N����� ��ر��ان از ��ز��ن��S ھ�ی  ��ان

ا�$�اRS �H طI����، �� در *.!�ری از ا4��ر ا�$�اH�ت 
ھ�ی� از د�
 آوردھ�ی  ا�-، ھ (� IN:ە

*�ای  آی�-ە ��ز �N�] ��ر��ی و �:ی- *K] آی�-ە *�$� 
� دار�- ���رزات و "!:ەھ�ی ���رزا�

دھ�- و دو?
 و ��ر/���ی�ن �+�:ر 4:اھ�- "- در 
-�� ��!(� ML� ن�(� 
 Sز ����Iط RS رزات��� �*�L�. 

  
 

از +*�() دی'�ان �

ھ�ی ��ر��ی در +/.- و �,�  5"13

  ١د�$� دی�� *)�ره

 ��N \ از �:درز

5�34"�ی و رھ"�/د ھ�


 ھ�ی ا�$�-ادی و � �! ��S اث�!�
� از ا�$XLل در ای� �E ھ�ی ��ر��ی 
!?�F/ \`Kو ��ری �>�
�):ر ھ� "�ایb ویaه ای را *�ای �N�] ھ�ی ��ر��ی در ای� 


دو �):ر در �cار از ا�$�-اد %-ی- اورده ا�

*� ای� وN:د ا"$��ه 4:اھ- *:د ا�� /�ض ":د �\ ای� 
��ریK`\ ھ� �.!� %!)�/
 /�N �!?�F�] ��ر�

�):ر را �F!!� 4:اھ�- ��د
S��� *� روا*b ��-ی��ی� ��ر��ان در �<� *)-ت در�!� 

� 4:اھ- *:د*�L� .

":اھ- �:N:د S��� ا�- �\ �<�، *� �:E 9/��� \* \N-ی � 
��ز���� در ا�>�دی\ ھ� و *!� دو?$!�ن در ازد�
 دادن ��$�ل 

��ر��ان، *\ ��د�� ا
��ر��ی ��:ر �K:اھ- ��د

��ر��ان *\ �)�!Xت �$���M و �:�dی �!�ز دار�- �\ *$:ا�- 
ا��� را از ا�$<�*�ت و �e�ھ�ات �.$ � *�F:ان ���� ����ل 

� �� *�ای اLS�ق LS:ق %�ی �ل "-ه *� �!�ز ��-
در D:ر�� ا���ن %cی� ا�
 �\ E:ا�!� ��ظ� *

��ر��ی �U!!� ��- و *\ ��ر��ان
�$4��" 
�C�D را *-ھ- و *�� !

از  ! �ھ�ات ��ر��ان ��� در ��ل 
)*�وی ا)' ��& در ,+�# ��دم

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

ر�� *� د?!� طLS MI:ق �X4 ،�E:Fف دا�-، �� ا�4اج �� ��  
E��:ن ا�
 و *� M.S وظ!e� �C�ر��

��ر *�ی- ��ر/��� را وادار *� ر��ی
 E��:ن و RS و LS:ق ��ر�� 
��-، *� وظ!�Cاش � � ���دە، *K�ط� ای� ا�
 �� ھ�:ز 
ا�$�اض ��ر��ان ای� ��ر4��� ����- ��ر��ان %$�و"! � �� 

� ادارە *�L��$/�!� ر ا�$-اد��  . 

 �C�۵زان /�ای�-«��ر4���،  ��ر�� ٠��د i:/
�C!I��X* ا�$�اض *� ا�4اج و 
�N ،وردی��/

� وزارت ��ر *�ای ر�!-�� » �Xرد«*�L� ان آ�-�- و در��� �*
*� �+ 9 ��د�-، � :�� دی(�ی از  اE-امھ�ی)�ن  *� 4:ا�$�

Z�N یL� A�و�
 ��ا��ی /
%�ی �ل ��زی RS �(4 و LS:ق ��ر��ان �:�b دو?
 و 


 . ��ر/���ی�ن ا�

Aی 
"c� د:Nل از ا�4اج ای� ��ر��ان و  *� و��
از ھ ��را�)�ن �:�b ��ر/��� �� ھ (!)�ن دارای �Eارداد 

 ز��ن �$:ا�.$� "c� اc�F� �ا�� دای � *:دەا�-، ا�-K$�ا

%!(!�ی RS و E:LS)�ن ��ی:س ���- و آن ھ� را از آن
����- ��ی� ��ر��ان �L�و�
 و ا�$�اض را راە د�
 ی�/$� *� 

ای�. RS و E:LS)�ن "��4$�ا�-
�L�و�
 و ���!�*� ،از ���رزە

ھ�ی �+�ز، آ��� �� *Y:ر ���� ��$)�  ھ� در *��4 ر���� آن
�ارش و ا4��ر *.!�ری از ا�$<�ب":د و  ���

���- ر����ای ا��F�س %!-ا � �

*� ای� و7D ھ !� �L-ار ا4��ر �� از ا�$�اH�ت و �$�ی+)
  ،���- *�ز��ب ر����ای %!-ا ��

. �F-ادی از ا�$<�*�ت دار�-
" �ر"�ن در S�ل /�و�� و ھ��-ام  ا�-، ا�� ":4�K$��� ا�-ک
ھ� 4:د ا?��م *K] ا�$<�*�ت دی(�ی �� از آن

�� و ���:"
 ��ز ھ� ��� ای�
�+�*!�ت *� ا/�ای] آ��ھ� ��ر��ان و %�ورش �.� N-ی-ی از 


 . ���رزی� ��ر��ی دا"$� ا�

�ا/ �ی�-ە *� �)�� ی�*�ا/�ای] ھ �.$(�، � �ی
�L�و�
، د/�ع N����� ��ر��ان از ��ز��ن

ا�$�اRS �H طI����، �� در *.!�ری از ا4��ر ا�$�اH�ت 
Z�F�� ە ��ر��ی:IN �) ا�-، ھ

آی�-ە ��ز �N�] ��ر��ی و �:ی- *K] آی�-ە *�$� 

���رزات و "!:ەھ�ی ���رزا�. ��ر��ان �):ر��ن ا�

�� � d  :ر 4:اھ�- "- در�و ��ر/���ی�ن �+ 
دھ�- و دو?
-�� ��!(� ML� ن�(� 
 Sز ����Iط RS رزات��� �*�L�
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ھ�ی V!� ا�$C��� ارو%��G، ����- *�!�د /�دریA ا*�ت، ھ�    
ا��:ن ھ� *� ا�>�دی\ ھ�ی ��ر��ی در �<� و �:�Z ��ر �� 
���- و iزم ا�
 *� ��H\ ا�����ت ا�:ز"� در ا�:ر ��*:ط *\ 
 
�cا��ات �E:LS �F N و ���/�C�D 9 و ھ `�!� در �-ی�ی

�I4 آ��� از ا�Nا�G ا�>�دی\ ھ� و د�:��ا�!�ه ��دن روا*b دا
-��� 
� ��ر��ی S �یL$.� ا�>�دی\ ھ�ی . 

در ای� %�و�\ ��-ی��?!.
 ھ�ی ارو%�ی� �� �:ا��- *\ ا�� 
%I:را?!.� درو�� و �-ل ھ�ی � �ی�-�� �$�:�� �\ در �):ر 
ھ�ی ارو%�ی� ا�$C�ده "-ه ا�
 ھ� راھ� �ی� ھ�ی� را *\ 

-��� \Gو �<� ارا Z�:� �L$.� ا�>�دی\ ھ�ی . 

� ای� آ��� *�ی- /-را�!:ن ھ�ی N�ا/$�دۀ ��ر��ی را *\ 
ر/:رم ھ�ی دا�I4 �):یR ���- و /F�?!� ا�>�دی\ ھ�ی 
� در ھ �ھ�(� *�ای ر�!-ن *\ اھ-اف �)$�ک ی�ری L$.�

  

   :ا��3ر ��ر5!

����/ن ��ر�� �=��5 ()  ١۶٨آ��ھ! �9ا.��ۀ 

  <�/ق ��ر

 �  ٢٠١۵آوری


 /��Y�ً 4+�?$� ا�
، ��ه C� ون�� �� \� ،r�!G �
�c"$\ ھ �اه *� دی(� ��ر��ان ��ر4��ۀ �!7 د�$�، �\ در آن 

ای� ا�$<�ب �:ردی از . ��ر �� ��-، د�
 *\ ا�$<�ب زد
ا�$�اH�ت ��ری /�ای�-ه ای *:د �\ ا4!�اً در ��ا�� J!� رخ 

ا�$<�ب را  %H Z!I- ":رش *\ �>:طۀ ��ر4��\ ی:رش آورد،
در ھ� "�.
 و ده ھ� ��ر�� را �)�ن �)�ن از �>:ط\ 4�رج 

 ���!-ه K� ،دی-ه �(J \* \� �$�:(4 از \� ،�"


 ":ک وارده در *! �ر�$�ن *.$�ی "-I� \* ،ا�� در . *:د
D-ای FH!7 اش، �:�� N.�رت ��"� از آ��ھ� را �� 

�زی �:�G ھ�r در ��?\، �\ ��ر�� ��ر4��ۀ �!7 �
 دiر درآ�- �٤٧٠٠��-ا�r در �N:ب J!� ا�
 و ��?� S-ود 
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

ھ�ی V!� ا�$C��� ارو%��G، ����- *�!�د /�دریA ا*�ت، ھ� *�!�د
ا��:ن ھ� *� ا�>�دی\ ھ�ی ��ر��ی در �<� و �:�Z ��ر �� 
���- و iزم ا�
 *� ��H\ ا�����ت ا�:ز"� در ا�:ر ��*:ط *\ 
 
�cا��ات �E:LS �F N و ���/�C�D 9 و ھ `�!� در �-ی�ی

ا�Nا�G ا�>�دی\ ھ� و د�:��ا�!�ه ��دن روا*b دا
-��� 
� ��ر��ی S �یL$.� ا�>�دی\ ھ�ی

در ای� %�و�\ ��-ی��?!.
 ھ�ی ارو%�ی� �� �:ا��- *\ ا�� 
%I:را?!.� درو�� و �-ل ھ�ی � �ی�-�� �$�:�� �\ در �):ر 
ھ�ی ارو%�ی� ا�$C�ده "-ه ا�
 ھ� راھ� �ی� ھ�ی� را *\ 

-��� \Gو �<� ارا Z�:� �L$.� ا�>�دی\ ھ�ی

� ای� آ��� *�ی- /-را�!:ن ھ�ی N�ا/$�دۀ ��ر��ی را *\ �Xوه *
ر/:رم ھ�ی دا�I4 �):یR ���- و /F�?!� ا�>�دی\ ھ�ی 
� در ھ �ھ�(� *�ای ر�!-ن *\ اھ-اف �)$�ک ی�ری L$.�

 .ر����-

ا��3ر ��ر5! �

@�A:  

آ��ھ! �9ا.��ۀ 

آوری�  ٧آ�:"!$-%�س، 

N �" ه�� ،

 /��Y�ً 4+�?$� ا�C� ون�� �� \� ،r�!G �
�c"$\ ھ �اه *� دی(� ��ر��ان ��ر4��ۀ �!7 د�$�، �\ در آن 

��ر �� ��-، د�
 *\ ا�$<�ب زد
ا�$�اH�ت ��ری /�ای�-ه ای *:د �\ ا4!�اً در ��ا�� J!� رخ 

 .داده ا�-

%H Z!I- ":رش *\ �>:طۀ ��ر4��\ ی:رش آورد،
در ھ� "�.
 و ده ھ� ��ر�� را �)�ن �)�ن از �>:ط\ 4�رج 


 ���!-ه . ��دK� ،دی-ه �(J \* \� �$�:(4 از \� ،�"

 ":ک وارده در *! �ر�$�ن *.$�ی "-I� \* ،د:*

D-ای FH!7 اش، �:�� N.�رت ��"� از آ��ھ� را �� 
 .�:ان ZS ��د

��?\، �\ ��ر�� ��ر4��ۀ �!7 � ٤١"� 
���-ا�r در �N:ب J!� ا�
 و ��?� S-ود 

N-ی- را *�ای دو?
 و ��ر/���ی�ن �D:>4 ا?�ا�� ��دا�- و در 
�!� S�ل �>-ودی
 وD:ل w� RS:ی
 و�!I\ ا�>�دی\ ھ�ی 

ن ��ز���� ا�����ت ��?� و �:ا 

ای� �:ال �\ آی� %I:را?!.� در ا�>�دی\ ھ�ی �C�D ��م 
 
�Hوری *�ای ���!� ازادی ا�$K�ب � �ی�-�� در �<� ا�

 . �!�J \� -ی� �� �:ی�-L$��
�U!!�ی *��[ E 7FH-رت ا�>�دی\ ھ�ی �:N:د در �cا��ات 

ر *�ا*�، �-ا/I% �!F:را?!.� د. *�ای LS:ق �C�D 4:اھ- *:د
� �U� �!�J -�-L$F!!�ی از ��$�ل دو?
 *� ا�>�دی\ ھ�ی !�
 9C� \* �ھ �
 در �!�ن �)�*�Eو ر 
��ر��ی 4:اھ- ���

�Dف ��e از �:9H ا/�اد ا�� واxH ا�
 �\ ��ر��ان �<� *�ی- 
RS اN�زه دا"$\ *�"�- در ���:"
 4:د"�ن در ار���ط *� 

-��� .ا�$K�ب � �ی�-��ن 4:ی] �Sف آ�4 را *

در �:�Z ھ� ����- �<� ��ر��ان *� "�ایb د":ار اE$<�دی 
 [L� 
د�
 و %�+\ ��م �� ���- و ا�>�دی\ ھ� iزم ا�

� -/F�?$�ی را در �)!-ن ا�$e�رات اE$<�دی��� \* ��� $Nا
 . Z�:� ا�>�دی\ � :�� ��ر��ان

 �$!FE:� اش، در �Kری�� \L*�� ر و��ا�$ \* \N:� �* ،
 \!D:� دی ��ر��ان�>$Eا 
!FH:د و�ار دارد �\ *$:ا�- *�ای *��E

-�� \H�� نi:z.� \* ھ�ی� را.  

ھ `��ن *�زی(� �:�dی در دوران �cار 4:اھ- *:د �\ �� 
�:ا�- *\ ا�� �!��+!(�ی در ار���ط *� اX$4ف ھ�ی � !N:� R:د 

�اب �!��� ادا�\ دھ-Sر �!�ن ا . 

 [L� �!* \� 
در �!� S�ل ا�>�دی\ � :�� iزم ا�
 ���.S دل�F� [دی 4:ی�>$Eا
�J��`\ ای� �!��+!(�ی ھ�ی �!��� *� 

 ھ �اه *�"�- از /)�رھ� *� ا�>�دی\ ���$\ 4:اھ- "- !L/:�

!�ن *-�\ ا�w� و در ا�e�ر و در H � *� ا�$��ر ان �!� در �
 . � :�� �:�Z ا/�وده 4:اھ- "-

 {��% �در دراز �-ت ا�� ا�>�دی\ � :�� *�ی- *\ ر/�م درو�� �!
 \�i�F/ 4:د ��� $Nا [L� ن *\ وظ�ی7 و����:ی- و ھ 

ا�$�اH�ت ا�)F�*� *|�دازد �� از ��رH�ی$� ھ� و 
�ان در �!��$ -اران ارو%�ی� *�ی- *\ S �ی
 از RS ��ر�

آزادی ا�$K�ب � �ی�-��ن C* �% �C�D)�ر�- و از E:ا�!� N-ی- 
ا�>�دی\ ھ�ی �C�D ��ر��ی در �<� د/�ع ���-؛ E:ا�!�� �\ 
آزادی ��ر��ان در ا�$K�ب ا�>�دی\ ھ�ی �C�D را �w !� ���- و 

� RS ا�><�ری ا�>�دی\ ھ�ی �(�ETUF  وUGTT  �*
 . � �ی�-�� ��ر��ان را اXDح � �ی�-

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

N-ی- را *�ای دو?
 و ��ر/���ی�ن �D:>4 ا?�ا�� ��دا�- و در 
�!� S�ل �>-ودی
 وD:ل w� RS:ی
 و�!I\ ا�>�دی\ ھ�ی 

 N-ی- را ?U: ��- �� ا��� *$:ا��-
-�(K* :د�4:د را *�. 

ای� �:ال �\ آی� %I:را?!.� در ا�>�دی\ ھ�ی �C�D ��م 
 
�Hوری *�ای ���!� ازادی ا�$K�ب � �ی�-�� در �<� ا�


. �:H:ع �-اE\ و J�?] ا�
�U!!�ی *��[ E 7FH-رت ا�>�دی\ ھ�ی �:N:د در �cا��ات 

*�ای LS:ق �C�D 4:اھ- *:د
� �U� �!�J -�-L$F!!�ی از ��$�ل دو?
 *� ا�>�دی\ ھ�ی !�
 9C� \* �ھ �
 در �!�ن �)�*�Eو ر 
��ر��ی 4:اھ- ���

 . ��ر��ان � �م 4:اھ- "-

�Dف ��e از �:9H ا/�اد ا�� واxH ا�
 �\ ��ر��ان �<� *�ی- 
اN�زه دا"$\ *�"�- در ���:"
 4:د"�ن در ار���ط *� 

-���ا�$K�ب � �ی�-��ن 4:ی] �Sف آ�4 را *

در �:�Z ھ� ����- �<� ��ر��ان *� "�ایb د":ار اE$<�دی 
 [L� 
د�
 و %�+\ ��م �� ���- و ا�>�دی\ ھ� iزم ا�

/F�?$�ی را در �)!-ن ا�$e�رات اE$<�دی
. �:N\ در دوران �cار *�زی ���-

)UGTT( �$!FE:� اش، در �Kری�� \L*�� ر و��ا�$ \* \N:� �* ،
 \!D:� دی ��ر��ان�>$Eا 
!FH:د و�ار دارد �\ *$:ا�- *�ای *��E

-�� \H�� نi:z.� \* ھ�ی� را

UGTT  �� \� ار 4:اھ- *:دc� ی در دوران�d:� �)ھ `��ن *�زی
�:ا�- *\ ا�� �!��+!(�ی در ار���ط *� اX$4ف ھ�ی � !N:� R:د 

�اب �!��� ادا�\ دھ-دSر �!�ن ا

 [L� �!* \� 
در �!� S�ل ا�>�دی\ � :�� iزم ا�
��� $Nو اھ-اف ا ���!�- ���.S دل�F� [دی 4:ی�>$Eا

� � �ی-CS *� . را ��!��ای� �!��+!(�ی ھ�ی  \`���J

 ھ �اه *�"�- از /)�رھ� *� ا�>�دی\ ���$\ 4:اھ- "- !L/:�

و در H � *� ا�$��ر ان �!� در �
� :�� �:�Z ا/�وده 4:اھ- "-

 {��% �در دراز �-ت ا�� ا�>�دی\ � :�� *�ی- *\ ر/�م درو�� �!
 \�i�F/ 4:د ��� $Nا [L� ن *\ وظ�ی7 و����:ی- و ھ 

*|�دازد �� از ��رH�ی$� ھ� و 
�!��$ -اران ارو%�ی� *�ی- *\ S �ی
 از RS ��ر�.*��ھ-

آزادی ا�$K�ب � �ی�-��ن C* �% �C�D)�ر�- و از E:ا�!� N-ی- 
ا�>�دی\ ھ�ی �C�D ��ر��ی در �<� د/�ع ���-؛ E:ا�!�� �\ 
آزادی ��ر��ان در ا�$K�ب ا�>�دی\ ھ�ی �C�D را �w !� ���- و 

� RS ا�><�ری ا�>�دی\ ھ�ی �(�
� �ی�-�� ��ر��ان را اXDح � �ی�-



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 77 

   �FEی وا��F� \* �!J ر��ی�� [��N ی�!� �"�ھ- "�

*�� *\ 4:ا�
 �L���ت �S:�$� رؤ��ی ��ر4��\ 
ا�� L� \J���ت . ��ز���-ھ�-��ن ا�$<�ب را ا�4اج ��ده ا�-
:�b "��$�� را J!� �� �-���ی ط:L� �L� ��i:ق ��ر �

��دی-ه �� ��/$�-، ا�� /i�Fن ��ر��ی �� �:ی�- �\ ��ر ای� 
 Z!I% \* �و  -�L���ت در �:ا�N\ *� ا�$<�*�ت *\ �:�

 r� �$S رد:� Aدر ی �Eا-S– 
آ��� S$� . �)!-ه ا�
��ز���-ھ�-��ن را د�$(!� �� ���- و ��ز������G را �\ *\ 

  .� A ��ر��ان �� "$�*�-، ��-ی- �� ���-

*\ ا�Nا �cا"$\ "-، RS  E١٩٩٥��:ن ��ر J!�، �\ در ��ل 
 \/�Hا 
د�$ �د ����M، �>-ودی
 ز��ن ��ر، � �:�!


  .��ری ��Cط و c� RSا��ات ��وھ� را �<�یx ��ده ا�

 �J�% زی� bL/ �ا�$<�ب *�4:ردار�-، ا� RS ر��ان از��
 
<� \� ،�!J ی ا�>�دی\ ھ�ی ��ر��ی��ا��!:ن �را-/


��$L-ان دو?
 �� �:ی�- ای� /-را�!:ن . �

 ا�
 و �L] اش *�آ�- *\ �9C ��ر��ان �:�S زوی�*

 �Y4 ز���-ھ� �� ز��-، در�� \* 
��ر��ا�� �\ 4:د د�
ا�����ت ا��ن ا?�$\ ��ز���-ھ� ا�$<�ب و . 

 �e� ل درX4ا �!�E ا�����ت دی(�ی از \�I* ،
ا�$�اض �!.
  . ا�
... ا/!A، ��رو����� و 

ا���م وو �:N �G:ن، � �ی�-ۀ ��ر��ان در "� زن، N 9 ��دن 
ا�� %� از یA ��ل . دی(�ان *�ای *\ ھ� زدن ��ا/!A *:د

  .*�زدا"
، *-ون �>�:�!
، آزاد "-

�!I!:ن ��ر��ان ����Nی �\ در ��ر4��\ ھ� ��ر 
$!:ی.� �� ���-، %!)�وان ای� �N�] *�"�-، ا�� ا�

 �!J ۀ ��ر��L�ر��ی �-ری+�ً در �!�ن � �م ط��–  �* �?�* \�
 
  .�C:ذ �� ��- –�!I!�رد ��C ا�

 rا�:� rا�:N در  ��٢٧ 
��?\، �\ *\ 4�ط� �)�ر�
� ورز"� در "� G��ا�$<�ب در ��ر4��ۀ و Aز���-ھ� ی��

: زن در ��ل �c"$\ از ��ر ا�4اج "-ه ا�
، �� �:ی-
/L-ان ." ���Xً از 4:اب *!-ار �)-ه ا�
ط�Lۀ ��ر�� ھ�:ز 


ا�� �� �� �:ی- . ��ز��ن ���d ی�� دی(� از د":اری���
 \�iۀ ر/$�ری ��د�?�Y� $\ ھ�ی �)$�ک و�(!�ی 4:ا!% \�

  .و ا�.��� *\ ا�>�د ط�Lۀ ��ر�� � A 4:اھ- ��د

  �!I!:ن ��ر��ان ����Nی �\ در ��ر4��\ ھ� ��ر
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

 


��� RS \�iد ��د�"�، �J�ن ." �$ 
 �!��� \� 
�\ 4:دش �� �:ی-، ھ !� اوا�4 دری�/$\ ا�
اN$ ��� و � A ھ�ی�ۀ �.�� از ز��ۀ LS:ق او�
 و 

او �� . 4:ا�$\ ھ�ی ا�$<�ب ا4!� ھ� ھ !� ھ� *:ده ا�-
�� *\ ای� ا�$<�ب �\ *\ دی-ۀ ا�$�اض، *�I\ *\ دی-ۀ 

  

 ،�!J ز ر/:ر���ی *�زار*�!�د در�Vاز آ Z% \\ دھ�از  [!*
��!J �N��� ن ��ر��:!I!\ ھ�ی  �١��ی � " \* Aای�

 
اN$ ��� *\ آ��ھ� /�ای�-ه ای از LS:ق ��ری "�ن د�
آ��� در L� b4-م ی�N A�] ا�$�ا�H ��ر��ی �Eار 

�ب دار�- �\ دارد *\ �.Iz\ ای *�رگ و د�
 و %��!� S ای�*

 J!� ��-ی� �� ":د.!�: �.  

وا�r��!N r �:ن، یRL<� A ا�:ر ��رو ��ر��ی در %��، �� 
�ب، %!] از آن �\ د�
 *\ ���:ب �N�] ��ر��ی S
�ب S \� 
�ب ھ�:ز �-�� ا�S�4آ

�$� �ر ��ر��ان �\ اS.�س �� ���- ����ی\ داران آ��ن را ا

 ھ� ط�د"�ن ��ده ا�
، د�
 *\ ��ر �:�S و -��� ��

  . ا�$<�*�ت و ا�$�اH�ت ��ر��ی "-ه ا�-

�!J ر��ی�� �$?:* " �L$.� r�� rدر ھ� \�
 ��� $N\ ھ�ی ا��ت از "��X9 آوری اط N و *\ ��ر 
ا�

��ل  J٤!� ا"$U�ل دارد،  " �ر ای� ��S�ت در X4ل 
� از آن دو *�ا*� "-ه �E ل�� \* 



 در ��ل ��Sل  ١٣٠٠*\  ٢٠١١��در  
��S

  �� : "دوان �G، و�!� ��"��س LS:ق ��ر در J!� �� �:ی-


+ه و -�  '.����ر��ان ا/'��-&  0�1! ��5& از /2�345& 
 67
 =>1ر �7;*$ :9*8 در روز �

�@? دو)< �1ان A(�,ر�� ����ر  

  �FEی وا��F� \* �!J ر��ی�� [��N ی�!� �"�ھ- "�
  ."�I \ ای�

*�� *\ 4:ا�
 �L���ت �S:�$� رؤ��ی ��ر4��\ 
��ز���-ھ�-��ن ا�$<�ب را ا�4اج ��ده ا�-
J!� �� �-���ی ط:L� �L� ��i:ق ��ر �

��دی-ه �� ��/$�-، ا�� /i�Fن ��ر��ی �� �:ی�- �\ ��ر ای� 
 Z!I% \* ��L���ت در �:ا�N\ *� ا�$<�*�ت *\ �:�

 r� �$S رد:� Aدر ی �Eا-S
��ز���-ھ�-��ن را د�$(!� �� ���- و ��ز������G را �\ *\ 

� A ��ر��ان �� "$�*�-، ��-ی- �� ���-

E��:ن ��ر J!�، �\ در ��ل 
 \/�Hا 
د�$ �د ����M، �>-ودی
 ز��ن ��ر، � �:�!


��ری ��Cط و c� RSا��ات ��وھ� را �<�یx ��ده ا�

 �J�% زی� bL/ �ا�$<�ب *�4:ردار�-، ا� RS ر��ان از��
 
<� \� ،�!J ی ا�>�دی\ ھ�ی ��ر��ی��ا��!:ن �را-/


��$�ی دو?
 ا�

 ا�
 و �L] اش *�آ�- *\ �9C ��ر��ان �:�S زوی�*


.!�.  

 �Y4 ز���-ھ� �� ز��-، در�� \* 
��ر��ا�� �\ 4:د د�
. د�$(!� "-ن ا�-

 �e� ل درX4ا �!�E ا�����ت دی(�ی از \�I* ،
ا�$�اض �!.
ا/!A، ��رو����� و � :��، ��

ا���م وو �:N �G:ن، � �ی�-ۀ ��ر��ان در "� زن، N 9 ��دن 
دی(�ان *�ای *\ ھ� زدن ��ا/!A *:د

*�زدا"
، *-ون �>�:�!
، آزاد "-

�!I!:ن ��ر��ان ����Nی �\ در ��ر4��\ ھ� ��ر  ١٦٨"�ی- 
�� ���-، %!)�وان ای� �N�] *�"�-، ا�� ا�

 �!J ۀ ��ر��L�ر��ی �-ری+�ً در �!�ن � �م ط��
٤/١  
�!I!�رد ��C ا�

 rا�:� rا�:N ��
� ورز"� در "� G��ا�$<�ب در ��ر4��ۀ و Aز���-ھ� ی��

زن در ��ل �c"$\ از ��ر ا�4اج "-ه ا�
، �� �:ی-
ط�Lۀ ��ر�� ھ�:ز "


��ز��ن ���d ی�� دی(� از د":اری���
 \�iۀ ر/$�ری ��د�?�Y� $\ ھ�ی �)$�ک و�(!�ی 4:ا!% \�

و ا�.��� *\ ا�>�د ط�Lۀ ��ر�� � A 4:اھ- ��د

�!I!:ن ��ر��ان ����Nی �\ در ��ر4��\ ھ� ��ر ١٦٨"�ی- 

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�


د: "دارد، �� �:ی-��� RS \�iد ��د� $�
 �!��� \� 
�\ 4:دش �� �:ی-، ھ !� اوا�4 دری�/$\ ا�
اN$ ��� و � A ھ�ی�ۀ �.�� از ز��ۀ LS:ق او�
 و 

4:ا�$\ ھ�ی ا�$<�ب ا4!� ھ� ھ !� ھ� *:ده ا�-
�� *\ ای� ا�$<�ب �\ *\ دی-ۀ ا�$�اض، *�I\ *\ دی-ۀ : "�:ی-

  ."��د/�ع از �E:LS �(�ه �� �

 ،�!J ز ر/:ر���ی *�زار*�!�د در�Vاز آ Z% \\ دھ�از  [!*
١٦٨ ��!J �N��� ن ��ر��:!I!�

 
اN$ ��� *\ آ��ھ� /�ای�-ه ای از LS:ق ��ری "�ن د�
آ��� در L� b4-م ی�N A�] ا�$�ا�H ��ر��ی �Eار . �� ی�*�-

دار�- �\ دارد *\ �.Iz\ ای *�رگ و د�
 و %��!� 

 J!� ��-ی� �� ":د.!�: �

وا�r��!N r �:ن، یRL<� A ا�:ر ��رو ��ر��ی در %��، �� 
�ب، %!] از آن �\ د�
 *\ ���:ب �N�] ��ر��ی : "�:ی-S

�ب . *��-، *�ی- دو *�ر /�� ��-S \� 
�ب ھ�:ز �-�� ا�S�4آ

  ."ط�Lۀ ��ر�� ا�

��ر��ان �\ اS.�س �� ���- ����ی\ داران آ��ن را ا

 ھ� ط�د"�ن ��ده ا�
، د�
 *\ ��ر �:�S و -��� ��

ا�$<�*�ت و ا�$�اH�ت ��ر��ی "-ه ا�-

�ارش � \* ��*"�!J ر��ی�� �$?:*
 ��� $N\ ھ�ی ا��ت از "��X9 آوری اط N و *\ ��ر 
ا�

J!� ا"$U�ل دارد،  " �ر ای� ��S�ت در X4ل 
� از آن دو *�ا*� "-ه �c"$\ ھ� ��ل �.��E ل�� \* 




 در ��ل  ١٨٥از : ا���S
٢٠١٤.  

دوان �G، و�!� ��"��س LS:ق ��ر در J!� �� �:ی-


+ه و -�  '.����ر��ان ا/'��-&  0�1! ��5& از /2�345& 
 67
 
+ه:  =>1ر �7;*$ :9*8 در روز � '
���'�3ی ا�7'�)'& �Bا

�@? دو)< �1ان5000-�ای ��3ر ا/'��ب  A(�,ر�� ����ر 
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  ز.��! زی� آ+1: ��ھ�'��ان 9Cه

٢٠١۵  

.��وی دری��! ا��ا��F ��ھ�'��ان 9Cه را، �) (�ای �Dران 

��Iی� دH/اری دار.�، +��ی�3ً ھ� روزه زی� آ+1 

  

 Z!Gم ر�L� \* ا�+�م��ا*:�> - ال ھ!.�، %!] از آن �\ 
�ه *��-، � �م � �ش را V در ��!Y.I/ ا�+ � ��ھ!(!�ان


  .در ��ر *� E�ی�L�ی ��ھ!(!�ی �cرا�-ه ا�

�ه، در ا�D�<� �dۀ V ٨ا*:�> - �� �:ی- �\ ��ھ!(!�ان 
 Aدر *\ ���!� ی�E �)و �<�، دی �!Gا��ا b�:�

*� ای� ��ر � � : "او �� �:ی-. ز�-�� آ*�و��-ا�\ �!.$�-
  ."�:ا�� 4��:اده ات را ���!� ���

�Dف ��e از آن �\ D!- : "ھ!.� �:x!H �� دھ-
� "-ه *�"- ی� �\، یE A�یR ��ھ!(!�ی *\ D�S ��!)��

4
 اS$!�ج دارد:� �$!? .��Fود  ای� ی-S٤٢٠٠ 
*�wF روزھ� ID�S -!D\ ھ !� . در روز) 
� در �Nی�ن آ�] *Z ."را ھ� در � � آورد!Gا��اوت  ٢٦ا

�ه در ��*.$�ن V r�N آ�4ی� \* \� ،\$"c� ل��٢٠١٤ 
%�ی�ن داد، %cی�/$\ ا�
 �\ *\ �Sی� ��LYۀ ��ھ!(!�ی *\ 

ان و ��وه ا�� ��ھ!(!�. ��ی� دری��G اS$�ام *(cارد
 ��$� -�F� ر ای���� �L� \* را �!Gا��ق *)�ی ا:LS ھ�ی

�ز
�ن 
�ل: در �����  ���� ژا�و�� 27دا�رۀ ھ
�ھ��� ا
ور ا���دو

��ر �� روی 
�ھ���ران 17 �ور�� ��روی در���� ارا��ل �دا�ل  


�ھ���ری  ��
���� آ�ش #"وده ات��6ط��� در 
�ط  
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

�� ���-، %!)�وان ای� �N�] *�"�-، ا�� ا�$!:ی.� ��ر��ی     
 �!J ۀ ��ر��L��٤/١\ *�?� *�  –�-ری+�ً در �!�ن � �م ط 

  .�C:ذ �� ��-

��?\، �\ *\ 4�ط� �)�ر�
 در 
� ورز"� در "� G��ا�$<�ب در ��ر4��ۀ و Aھ� ی-���

: زن در ��ل �c"$\ از ��ر ا�4اج "-ه ا�
، �� �:ی-

  ." ط�Lۀ ��ر�� ھ�:ز ���Xً از 4:اب *!-ار �)-ه ا�


ا�� �� �� . /L-ان ��ز��ن ���d ی�� دی(� از د":اری���
�:ی- �\ %!(!�ی 4:ا�$\ ھ�ی �)$�ک و �Y�?�ۀ ر/$�ری 

  .��� *\ ا�>�د ط�Lۀ ��ر�� � A 4:اھ- ��د


 *\ ا�$!:ی.� ��ر��ی در �!�ن �.� A" :ی دی(� ھ��از 

�*� . �L���ت رو *\ ا/�ای] ا�S ل:z.� ،:/:ی �?

/-را�!:ن ��ا��ی ا�>�دی\ ھ�ی ��ر��ی J!�، ھ)-ار 
�� دھ- �\ �!�وھ�ی د" � 4�ر�N ��وه ھ� و /��i�F را 

ان و "�.$� وS-ت ط�Lۀ *�ای *\ د�
 آوردن دل ��ر��
  .��ر�� و ا�>�دیۀ دو?$� *\ ��ر �� �!��-

ژا�r ژی�و، �\ در رأس ��وه �:�E ��Jار دارد �\ *\ ��ر��ان 
 Z!I% b�:� ًرا��� ،-�� �� A � ن�" RS در د/�ع از


 *\ �:"] 4:د : "او �� �:ی-�:�S
� ��ر ادا�\ �� دھL$.� ز���-ھ���ای ���4 ��دن �* ،-

  ."زی�ا ای� را درد�� ��ز �� دا�-

�>:ل : "ا�� او ھ `��ن 4:ش *!� ا�
 و �� �:ی-
اN$ ��� و آ��ھ� /�ای�-ۀ ��ر��ان *\ �Hورت د/�ع از LS:ق 

  .""�ن *\ %!)�/
 F��N\ راه 4:اھ- *�د

 \* ��!J :� ل��ت X!YF� در ��ه ��رس ��ر��ا�� �\ از
4��ۀ ��واری- در ھ�اران ��ر4��ۀ �>� ��ر"�ن در د?$�ی روز

�دی�� ھ�r�� r  *��� �)�-، "�ھ- ده ھ� ا�$<�ب از �
I N\ در ��ر4��\ ھ�ی �C] ا�$X، �!-ی ا?�$�و�!A و 

ا�$<�ب *��4 ھ� *�ای %�دا4
 �Vا�
 ا�4اج *:د، *��4 
دی(� *�ای %�دا4
 RS ���!� اN$ ��� %�دا4
 �)-ه، و 
*� *�ای ��ر��ا�� V!�*:�� �\ از 

-��* �� M!>� ��:* ً � $� از ��ر��ان��دی �>.:�  . د�$ 

� �م ای� ا�$<�*�ت در �>� ��ر4��\ *� %� "-ه *:د�-، زی� 
��ر��ان دی(� از �!��+� ھ�ی دو?$� و داد��ه ھ� 4.$\ 

  :9Cه

��ھ�'��ان 9Cه

٢٠١۵آوری�  ۶ا?+�ی�ه، 

.��وی دری��! ا��ا��F ��ھ�'��ان 9Cه را، �) (�ای �Dران 

��Iی� دH/اری دار.�، +��ی�3ً ھ� روزه زی� آ+1  ز.��! ()
  .�! ���د

 Z!Gم ر�L� \* ا�+�م��ا*:�> - ال ھ!.�، %!] از آن �\ 
�ه *��-، � �م � �ش را V در ��!Y.I/ ا�+ � ��ھ!(!�ان


در ��ر *� E�ی�L�ی ��ھ!(!�ی �cرا�-ه ا�

�ه، در ا�D�<� �dۀ V ا*:�> - �� �:ی- �\ ��ھ!(!�ان
�ه V ۀ?�� Aدر *\ ���!� ی�E �)و �<�، دی �!Gا��ا b�:�

ز�-�� آ*�و��-ا�\ �!.$�-
�:ا�� 4��:اده ات را ���!� ���

ھ!.� �:x!H �� دھ-
� "-ه *�"- ی� �\، یE A�یR ��ھ!(!�ی *\ D�S ��!)��

4
 اS$!�ج دارد ٨٠٠روزی :� �$!?
 �) دiر ١٠٨٠(ِ"ِ�

را ھ� در � � آورد
�ه در ��*.$�ن V r�N آ�4ی� \* \� ،\$"c� ل��

%�ی�ن داد، %cی�/$\ ا�
 �\ *\ �Sی� ��LYۀ ��ھ!(!�ی *\ 
 R ارد �٦c)* ام�$Sا �G�دری ���ی

 ��$� -�F� ر ای���� �L� \* را �!Gا��ق *)�ی ا:LS ھ�ی
-��� ��.  

�ز
�ن 
�ل ����دا�رۀ ھ
�ھ��� ا
ور ا���دو

 �ور�� ��روی در���� ارا��ل �دا�ل 9و 


�ھ���ری  ��ط��� در 
�ط��

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

�� ���-، %!)�وان ای� �N�] *�"�-، ا�� ا�$!:ی.� ��ر��ی   
 �!J ۀ ��ر��L�ری+�ً در �!�ن � �م ط-�

 
�C:ذ �� ��- –�!I!�رد ��C ا�

 rا�:� rا�:N در  ��٢٧ 
��?\، �\ *\ 4�ط� �)�ر�
� ورز"� در "� ��زG��ا�$<�ب در ��ر4��ۀ و Aھ� ی-���

زن در ��ل �c"$\ از ��ر ا�4اج "-ه ا�
، �� �:ی-
"
ط�Lۀ ��ر�� ھ�:ز ���Xً از 4:اب *!-ار �)-ه ا�


/L-ان ��ز��ن ���d ی�� دی(� از د":اری���
�:ی- �\ %!(!�ی 4:ا�$\ ھ�ی �)$�ک و �Y�?�ۀ ر/$�ری 

��� *\ ا�>�د ط�Lۀ ��ر�� � A 4:اھ- ��د��د�i\ و ا�.


 *\ ا�$!:ی.� ��ر��ی در �!�ن �.� A" :ی دی(� ھ��از 

�L���ت رو *\ ا/�ای] ا�

/-را�!:ن ��ا��ی ا�>�دی\ ھ�ی ��ر��ی J!�، ھ)-ار 
�� دھ- �\ �!�وھ�ی د" � 4�ر�N ��وه ھ� و /��i�F را 

*�ای *\ د�
 آوردن دل ��ر��
��ر�� و ا�>�دیۀ دو?$� *\ ��ر �� �!��-

ژا�r ژی�و، �\ در رأس ��وه �:�E ��Jار دارد �\ *\ ��ر��ان 
 Z!I% b�:� ًرا��� ،-�� �� A � ن�" RS در د/�ع از


او �� �:ی-. د�$(!� "-ه ا�
� ��ر ادا�\ �� دھL$.� ز���-ھ���ای ���4 ��دن �*

زی�ا ای� را درد�� ��ز �� دا�-

ا�� او ھ `��ن 4:ش *!� ا�
 و �� �:ی-
اN$ ��� و آ��ھ� /�ای�-ۀ ��ر��ان *\ �Hورت د/�ع از LS:ق 

"�ن *\ %!)�/
 F��N\ راه 4:اھ- *�د

 \* ��!J :� ل��ت X!YF� در ��ه ��رس ��ر��ا�� �\ از
ھ�اران ��ر4��ۀ �>� ��ر"�ن در د?$�ی روز

�دی�� ھ�r�� r  *��� �)�-، "�ھ- ده ھ� ا�$<�ب از �
I N\ در ��ر4��\ ھ�ی �C] ا�$X، �!-ی ا?�$�و�!A و 

  .ھ!.�Z ا?�$�و�!A *:د�-

ا�$<�ب *��4 ھ� *�ای %�دا4
 �Vا�
 ا�4اج *:د، *��4 
دی(� *�ای %�دا4
 RS ���!� اN$ ��� %�دا4
 �)-ه، و 

*� *�ای ��ر��ا�� V!�*:�� �\ از *��4 ھ� *�ای %�دا4
 *�ا
-��* �� M!>� ��:* ً � $� از ��ر��ان��دی �>.:�د�$ 

� �م ای� ا�$<�*�ت در �>� ��ر4��\ *� %� "-ه *:د�-، زی� 
��ر��ان دی(� از �!��+� ھ�ی دو?$� و داد��ه ھ� 4.$\ 

  . "-ه ا�-
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�G!�ت �)�یx در   N تX�(� 4:د \* ��Iای 
 � Gد« ��ر4��\ داi:/ زان��در »/�آی�-  
 ٢۵ روز در ��ر/��� ������� اE-ام *� �\ �Xرد

 4:ا�-�- �� آ�!� �:ھ!� آ��ن �\ ای "!:ه
 دری�/
 و ��ر اداره رد "��ی
 وN:د *� *:د�-،

 از %Z ا�:ال، �:E!7 و ��ر *\"c� ودا-S 

 . ا�- *I��X!7 ھ `��ن LS:ق

�F N و آ�-ه ���ان *\ ��ر��ان ای� از �* 
 وزارت ای� �.i:zن از ��ر وزارت ��4$ �ن

 ��یاد *\. ":د ر�!-�� �Y�?���)�ن *\
 /�آی�- ��زان /:iد ��ر4��\ ��ر/���ی �F$�ض،

 ���دن %�دا4
 و ��ر4��\ ر� � ��ر��ان
 �c"$\ ��ل /�وردی� ٢۵ روز در "�ن،

 دادی �Eار و ر� � ��ر��ان روی *\ را

* * * * * * * * *  
 

 ��ر����4ن M"N (�ای LHق و 

 �Aدر��/

 %� در �\ J�در�F� :I-ن ��ر�� ٣٠ داد��ه
 ��ر/��� "��ی
 *� �F-ن ای� در �c"$\ ��ل
 »دی(�ان RS اLS�ق از IN:�!�ی و ��e در

 *\ ��ر�� %�� آن ا��س *� و "- D�در *:د�-
�ی�ی F� ق وX" م:�<� -�-". \$C� 
 . "-�- ���G\ وارده ا�����ت از دی(� ��ر��

 �F-ن ��ر��ان �C�D ا�+ � د*!� �aاد
� D�دره ��S ای��\ *!�ن*�E ا�$�اض ،
 ا�

�Iیi4$\ �+�م �� %�� ای� �\ د��" 

 ��:ان *\ را ��ر��ان ای� ��ر/��� �\ ا�

 �C�D ل�� \$"c� �/�F� از و ��ده 
 درس *�ای ��ر��ان ای� *� N-ی *�4:رد 4:ا�$�ر

 . *:د �F$�ض ��ر��ان


 در ای�.!?�S \� \ در �\ ��ر��ا�� ھ 
 *:د�- ��ده "��
 �c"$\ ��ل 

 ط:ر نھ �   و دار�- و دا"$\ �C�D �)$�ک
 �>�� \ ��ر/��� "��ی
 *� �\ �F$�ض ��ر��ان
 \G��� ،-�-" م از *�ی- ھ� �� %�� ای�� � 

 ھ� آن ��N \!Iم ط�ح ا���� زی�ا ":�-
 . ا�
 �-ا"$\
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

�ان /�G�w �\ : "ی A��K(:ی �e��� ا��ا�I!G �� �:ی-!�
(!�ان اھ$<�ی داده �� ":د، وا*.$\ *\ ��-ی-ھ�ی 
 �wF* \� \<I�رزدن ا�* ��� �G�؛ ��-ی-ھ
ا��!$� ا�

�ه ا�+�م �� ":�-V ->L� \* ھ�"�ن".  

�ه V ->L� \* ۀ دی(� را?: <� Aۀ %!] �� ی$Cھ !� ھ
�> :?\ ای �\ *\ S �س ا���ن �� داد 

E �G�ۀ دری�D�<� و 
��:�� ا�

� �Hور ا�!Gا��ا 
� ا��!CS ای�*".  

� و  ١٩٩٣ط�R %! �ن ا�I:، �\ در ��ل !Gا��ان ا��ن رھ�!�
 R � �� 
��S ھ!(!�ان *�ی- از آزادی�� ،-" \$.* �!Y.I/
��ری
 �!�IG�K، �-ی� ��ز��ن 

B'Tselem (-ت : "�� �:ی���L�
ر ��?��ی ا4!� و Z% \D�4 از � I!�ت �e��� ای� 

�ه، از � LY�� Rۀ ��ھ!(!�ی ���$\ ا�-V ر در �:ار:(�".  

 
(!F� �* 9Hای� و �!d�� ی��$ ��
 �LI� �$!ۀ ا��Iz.� Aای� را ی �!Gا��ا�� ا

  ."�� ��-، *�ی- راه �IS در *�ا*� ��ھ!(!�ان �Eار دھ-

  

  

  ��آی"� ��زان �/Pد

��Iای: 

 ا�$�اض در »/�آی�- ��زان /:iد

!FHن و�(!IU" �� ،-4:ا�� x�D 
� در ���ان*�L� 4$ �ن��ر وزارت �� 
  �� F� ۵٠-اد"�ن \� �+ 9 

 

در "-ه، ��ارش
-�$C�: ر�� ٨٠�� 

�Xرد "���$�ن
 *\ ٩٣ /�وردی�

*:د�-، "-ه ا�4اج
��S 
*\ *�ز�)

LS:ق *-ون ی�.�ل

�F N د?!� ھ !� *\ 
9 +� �*�L� 4$ �ن��
*\ 4:ا�$�- 4��\

�F$�ض، ��ر��ان
��ر��ان از رھ�ی� *�ای

"�ن، �Y� \E:F�?��ت
را ��ر4��\ درھ�ی
\$.* 
  . ا�

QR> ز.�ان 

��S \!?داد��ه او
��ل ھ�ی ا�$�اض

در اX4ل« ا���م *�
*:د�- ر/$\ داد��ه *\

Aل ی�� Z�S 
��ر�� ٢۵ ":د ��

�aاد S.�� *��ام
:Iدر��J � H ن�!*


C�: از ی�� �Iیiد
ا�
 ای� ا�- "-ه
 ا�$�اض �انرھ�
4:ا�$�ر ھ� ا*$-ا

��ر��ان ��ی� ��/$�

ای� :��د اH�/\ وی
 �C�D ا�$�اض
�)$�ک ھ�ی 4:ا�$\

\�  ٔ\!L* ر��ان��
 RS *\ و "-�-

":�- ���G\ ا�����ت
�-ا"$\ در�$� ����ی

 

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

ی A��K(:ی �e��� ا��ا�I!G �� �:ی-
(!�ان اھ$<�ی داده �� ":د، وا*.$\ *\ ��-ی-ھ�ی *\ ��ھ!

 �wF* \� \<I�رزدن ا�* ��� �G�؛ ��-ی-ھ
ا��!$� ا�
�ه ا�+�م �� ":�-V ->L� \* ھ�"�ن

�ه "V ->L� \* ۀ دی(� را?: <� Aۀ %!] �� ی$Cھ !� ھ
�> :?\ ای �\ *\ S �س ا���ن �� داد . �)7 ��دی�

�>��Dۀ دری�E �G. �:"���ی *!)$�ی *.�زد

� �Hور ا�!Gا��ا 
� ا��!CS ای�*

ط�R %! �ن ا�I:، �\ در ��ل 
 R � �� 
��S ھ!(!�ان *�ی- از آزادی�� ،-" \$.* �!Y.I/

��ری
 �!�IG�K، �-ی� ��ز��ن . ��ی�I *�4:ردار *�"�- ٢٠
 �I.$* ی�(* ق:LS)B'Tselem

� د!Gا��ای� ا ���e� ت�!I � از Z% \D�4 ?��ی ا4!� و��ر 
�ه، از � LY�� Rۀ ��ھ!(!�ی ���$\ ا�-V ر در �:ار:(�

-�� �� \/�Hا �IG�K!�" : 
(!F� �* 9Hای� و �!d�� ی��$ ��

� ای� را یIz.� Aۀ ا��!$� ��LI . ��ھ!(!�ن ا�!Gا��ا�� ا

�� ��-، *�ی- راه �IS در *�ا*� ��ھ!(!�ان �Eار دھ-

   ��ر��ان ای�ان  �

S�*+ د« ��ر��انP/�

/:iد« ��ر4��\ ��ر��ان از " �ری

 در *�C!I��X آ�`\ *\!FHو
���ان *\ ��C *� )/�وردی� ١٩(

 در �H�S ��ر��ان. ��د�- �+ 9
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��N:� \* تX�(� ی� ��� از ��ر��ان�� 
\� b�:� ح ���-ه �+ 9 ��ان��ر�Y� ه-" 

 

  ا��3ر �/+�ه

���H ی! ھ�ی���Nن و ��ھ�ن ھ/ا��آ� 

 آ� �ن و ��ھ�ن ھ:ا%! �ی� ھ�ی "��
 ��ر��
 . "-�- ا�4اج ٩٣��ل

M" -!� �� 
 آ�4 %�داش و LS:ق *� *�ی.
 د�
 *� �cا"$�- �� �� %)
 "�دی

��� (J�* ان�)� \* 4:د ھ�ی 4��:اده ھ �اه 
 . آ�-�- ��دھ� �!�

* * * * * * * * *  

!��Hو��N (.��  ھ'�

 د?!� *\ ھ -ان در ھ( $��\ %$�و"! � ��ر��
� رد "-ه ��:ان "��
 ��ھ\ٔ  *�L� درب 

 �)�Xت .��د�- �+ 9 %$�و"! � �+$ 9
 ای� د?!� ����-اران اX$4ف و %! ����ران
  . ا�
 "-ه ��:ان

\* ��Iای \$C� -ار )/�وردی� ١۵( ا��E د:* 
 ورود ���9 ا�$e���ت �!�وھ�ی ا�� *�"- آ��ن

 ":د �� �S \$C�ل ھ !� در. ا�- "-ه "�ن
 ھ�ی ��ل ��:ات RS و �c"$\ ��ل %�داش


 . ا�
 �)-ه %�دا4

* * * * * * * * *  

 

- 7 - 

   
   ٧٧  دور اول، 
	�ره

  (��� �"'"9 ��4ن 

 

�I!YF� ی� ��� از ی�� ��ھ\ٔ  دو�� 
 ��ھ\ ۵ �� ٢ �F:یR و �نا�$ ای�

. دھ�- �� 4�� �F-ن ای� ��ر��ان
 ٣٣ S-ود *� *�/
 "���$�ن در
 \� �!YF� آن ��ر��ان و "-ه 
 . ا�- ���ده دری�/
 د�$ �د و LS:ق

 �F-ن ��ر�� ٣٣ )/�وردی� ١٧(
�I!YF� ن-F� و Rی:F� در 
 %�دا4
 /����-اری *�ا*� در ھ�ی)�ن  4��:اده

 .Z!ر اداره ری�� ،
/�* � H 
 ���-ه �+ 9 ��ر��ان ا�$�اض 
 %�دا4
 در �F:یR آن %� در 
-�C�٩٣ ا 
 �F-ادی ای��\ H � ا�
 �۵� ۴ *!� ھ.$�- �F-ن ای� را��-��ن

* * * * * * * * *  

@C5=�ن .�3+! رو  

�Vرو ����ن، ���N )\� \��" ١٨ 

 C�D!)�ن �Y�?��ت �)-ن %�دا4
 روز �\ ��ر��ان ای�. ��د�- �+ 9

 ��ده F�D$� واS- ای� در �+ 9
��:��E�!V 
 رو�V �+ :�\ �-ی�ی
-�H�$F� . 

 %�دا4
 ��ر، اH�/\ %�دا4
 �-م
� ��ر�� ��*!� /� �Eارداد �|� �>:ی
�ان!� ،-!?:� -L� اردادھ�ی�E Aی 

Aو*� ��ھ\ ی ��N:�
�IG�.� 
�\ ا�


  .ا�

  

ا��3ر �/+�ه �

���H ��ر�� ٣٠٠

 �H.� ا��اج

 : ا�>�د ��ی

��ر�� ٣٠٠ از *!]
��ل روزھ�ی آ�4ی� در

"M در �\ ��ر��ا��
"�دی *� را !-� ��ل

*�J) ��� و 4�?�

 *�����CهCھ �!�

 

S�*+ ر�� ٨٠�� !��Hو��N

Aدی���ر�� ٨٠ *\ �
 ی�I!YF� A آ�`\

�+$ 9 ای� ورودی

%! ����ران *� "��

�I!YF� 
E:� ان:��

*\ �F$�ض ��ر��ان
آ��ن ��ری روز او?!�
"�ن��ر �>� *\ آ��ن

%�داش و �!-ی ھ�:ز

%�دا4
 ��ر��ان 4-�

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

��اض� ��ر��ان ا

��I!YF از ����ن در ��ر��ی ���*9
ای� �N �*�V:ب در ��(�� �F�دن

��ر��ان ��دی �Y�?��ت %�دا4
 در
�ارش *\� ،��Iن ای-F� �در ��(�

 ا�
 ��ه دو *\ ��دیA ��ر��
LS:ق �\ ا�
 ��ه ۵ �� ٢ *!�

\$C� �� روز ":د "c�\$ )
��)�� 
��I!YF *\ ا�$�اض در *�/

4��:اده ھ �اه *\ ��دی �Y�?��ت
 ��د�- �+ 9 "���$�ن ای�


 ای�I� *\ 4�� ای� ��ی!-C�: 

�.� \* !YF��I ن-F� و 
ا��C- و *� � ھ�ی ��ه LS:ق

را��-��ن � -�� �\ ��ر��ان از
 دار�- طLS \E:F� MI:ق ��ه

* * * * * * * * *
 

S�*+ ر��ان�� @Cرو

رو�V ��ر4��\ ��ر�� ٣٠٠ S-ود
%�دا4
 *\ ا�$�اض در )/�وردی�

�*�L� $��-اری�9 ز�+�ن ا +�
\$"c� ام ھ�-Eاری *\ ا���* 9 +�

��I � ��:��E�!Vد« آ�`\ *\ *:د�-
��H�$F- "-ه، ��:ان »�N�ن �����


�-م ��ر، E��:ن ��دن� ر��ی

، RS �)-نC!" م-� ��>:ی

�ان ��ھ] ��-ی-، ��ر/���، و!�
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 آذر(�ی*�ن �/Pد ��ر��  

�C!I��X* Aدی� /:iد ��ر�� ۵٧٠ *\ �
 �!��\ "���$�ن در �\ ��ر4��\ ای� .دھ�-

-�C�ل ا��ارد �:?!-ی %�ر-� . 

،��Iد ��ر��ان ایi:/ ی�ن در �\ آذر*�ی+�ن�% 
 ":رای د�$:ر *� ا��وز �� "-�- ا�4اج

 ��ر��ان ای�. ا�- "-ه �H�S ��ر4��\ در �!��\
 %�ی!� در آذر*�ی+�ن /:iد ��ر4��\ �\ "-�-

[K* �D:>4 ارcوا� -" . 

 د���9د (�ون ��ه �)


 ��ل ا�$��ی ��ھ\ ٣ در �C$�- ای�I� *\ ا?(��
-�C�د ھ� آن از �� ٣٠٠ )ا� را 4:د د�$ 

 و ٩٢( ��ل دو %�داش و �!-ی ھ�:ز �!�ھ `

 . ا�
 �)-ه %�دا4

 ای�ان �):ر دو �)$�ک �cاری ����ی\ 
 ا�:اع �:?!- ز�!�\ در و "-ه اS-اث � ��ن


!?�F/ ای� .دارد �:?!-ی -Sوا \�i�� دو 
\J4��\، ای ه%�د %�ر� و �)! � %cی�ای�، آ"|
-!?:� �� -�� \� [K* ت ای� � -هi:><� را 

�اE.$�ن، ���!\،E !\ و از*�.$�ن�در رو�D 

  �I& F�Z4+ �H ./رد

 در �c"$\ روز دو در CD� �:رد و ?:?\ ��ر��
 از د�
 %�داش و �!-ی و :قLS ��ه �\
� دو"��\ روز D�x ��ر4��\ ای� ا��!YF� 

 � �:د را ��ر�I!YF� \��4 د?!� CD� �:رد
 . ا�- ��ده

 �:رد و ?:?\ ��ر��ان *! \ RS �!-ی، و LS:ق

ا �)-ه %�دا4
 ��ه ١۶�.  

 *:د ��ده �<:ب �� %!] ���!� ":رای �\
  . ":د %�دا4
 ا��C- ٢٨ ��ری} در ��ر��ان
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

\� 

 �+ 9 از %Z �7 ���ی� ��زی

 ط:ر *\ ھ�E:� :U? -" . 

 �Eارداد[ ر� � ھ� آن از �� ۴ 
 ط�یR از )/�وردی� ١۶( ی�)��\

-�-" 

 در ھ� ا�4اج ای� *\ ا�$�اض در
 ?�C�D \* :U �+ 9 ای� �\ 
+��� -".. 

 ای�ان �N��.! ��ر�� ۴٠٠ 

 آوری /�« %! ����ری "��
 ��ر��
 دری�ی� "��
 ��e زی� �\ *:"��

 ���!� ��ز��ن *\ �c"$\ ��ه 

 -ی-�  *��[ �.Iz\ ای� ا�
 . ا�
 "-ه ��ر��ان ای� ھ�ی

�.�H 


 در ٩۴ ��ل ا*$-ای!?�F/ ھ�ی 


 ا��:ن ھ� ا�!FHل و�U$"ا 
 ��-F� �* ر�� -�-" . 

 ��ر/��� �:ی از ?>e\ ای� \
 �(�/$\ D:رت ��r ذV�ل ا�$�Kاج

R*ا:� �IU" �$(!* ی ھ� آنi�* 
 ���دھ�ی *\ �!� ��ر��ان ��اFN�ت

 . ا�
 *:ده 
 

!I��R+L) ۵ر�� ٧٠��

*�C!I��X از ��ر��ی ���*9
دھ�- �� 4�� آذر*�ی+�ن

9Eه وا-" 
ا��C- از ا�

ای�I�، 4���(�ر ��ارش *\
ا�4اج %�ر��ل ��ه *� �
�!��\ "���$�ن ���!�

Z% ا�4اج آن زا -�-"
*c� \* [K"$\ ��ل

  

�) ا`'�.� ��ر�� ٣٠٠

ا?(��
 ��ر4��\ ��ر��ان
ا��C- و *� � دی،( ٩٣


ھ ` .ا�- ���ده دری�/
%�دا4
 ��ر��ان *\ )٩٣

*� �\ ا?(��
 ��ر4��\
� ��ن "�� در و���!\
\Jای %�ده ھ�ی %�ر 
!?�F/

%�رI!� 9*���$� \J!:ن
�:?!- �:دک ھ�ی ا��ق

���!\، �):رھ�ی *\
�� -�� .  

./رد و `/`) ��ر��.)

��ر�� ١٠٠٠ از *!]
�\ �F:یR *\ ا�$�اض

ا�� *:د�- �)!-ه ��ر
�:رد و ?:?\ �-ی�ان ."-
��ده ا�Xم او?!\ �:اد

LS:ق �F:یX� �* Rوه
�CD \* از *!] �-ت 

�\ ا�
 S�?� در ای�
��ر��ان ای� %�داش و �!-ی

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

/a` �3ی9 ��ر�� ٢٢ ا��اج+ \�

��Iای : 

��زی ��"� ��ر�� ٢٢ ا�4اج
ھ� آن از S �ی
 در ھ ��را�)�ن

� �\ �7 ی���� ��ر�� ٢٢Eا-S 
� G\ روز ھ.$�- ]دا�ی�)�

"-�- 4�� *� 4:د  ا�4اج از ��ر��ی��

در روز ھ �ن   �7 ���ی� ��ر��ان
 ��د�- �+ 9 ��ر4��\ �>:ط\

E:� ر�� ٢٢ ای� ا�4اج�� +��

  

 ن.�N �cدا��> (��) 

  &�را

 :RS \ !* [!* ر�� ۴٠٠ از��
*:"�� ا�$�ن در »� !R ھ�ی آب


 D-را ای�ان!?�F/ ،-٣ در دار� 
��� $Nا 
ا�
 �)-ه %�دا4

ھ�ی 4��:اده *! \ د/$�J\ �)-ن
 

�H.� ��ر (! 5/ ��4ن ��ر��٣٨٠

\* �ا*$-ای از �\ ��L!IF د?!
ا�
 آ�-ه وN:د *\ F� :N-ن
Aدی� واS- ای� ��ر�� ٣٨٠ *\ �

\* \$C� ر��ان�� :+�-F� �� *\
m!ا�� ھ-Eاج ادا�\ *�ای ا�K$�ا


 . ا�

�:ا*R ا�- �-�� �\ ��ر��ان ای�
��اFN�ت :ا/�ود�-   ا�
 ��ل ده

 �$!+\ *� ����:ن ا�$�ن اداری
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   (�P(� ��/ط ا � (� ��ر��

 (��� �5ن رe/ی ��ا��ن

 در واJ 9E!�� ��ر4��\ یA در *�i*� د�$(�ه
 ��?\ ٢٧ ��ر�� یA رH:ی، �4ا��ن در �:س

 ��ر�� یA )��ه /�وردی� ١٧( �c"$\ روز *��-اد
 �L£ *�ر�� ھ�(�م J!�� ���-ه �:?!- 

�L$.� ای� در ،-Sوا �* �dط ا:L� $(�ه�د 
\$(� -" . 

� در �.$�L ا�-ادی �!�وھ�ی<� \dد�S 
I� 
  . ا�- داده ��ارش *�i*� *:دن V!�ا�$��-ارد
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

  

 CD� ?:?\ و �:رد ��ر��ان ای�ان، 
 4:د ا�$<�ب *� �c"$\ ��ل

 دری�/
 را 4:د ا���"$\ٔ  �Y�?��ت


 ای� در ��ری روز او?!���" \* 
� ��ل %�داش و�E و MIط \� 

  . -�)!-� ��ر از

  

�Iھ (g+ �5ن ���) 

 �� ��" 
Cده در �|\ ھ�N 
 �dن 4:دروی *� �<�دف ا�.!� 

 ٣٠ و "] ���
 S-ود �\
�ارع 4��� �یھ N�ده از ی��� 
��" 
Cداد، رخ �|\ ھ Aر�� ی�� 

 ا�+�م *�ای �\ ھ�(��� »ظ�!�ی
 *� 4:رد *� ا�d *� دا"
 را ��ارع

�ارع آ*!�ری ����ل درون *\ ��ر��ان� 
�یU� ن�N *
4� . 

 ��وھ�ی ��ر���:�b ای� �N�زه
 و ھ�ار S-ود /�ID\ در �Xش 
 . "- �)7 آب ����ل درون

 

 

hر�� ی��

��ا��ن در

�* �dط ا:L� $(�ه�د
�:س F�D$� "��ک
\$(� -" . 

�ارش *\� ،��Iاد ای-��*
�V�" ر4��\ در�� 

�.$i�* �L*� د�$(�ه /��
�)$\ ��ش روی *�

��$C� ،
�!�وھ�ی ا�
V!�ا�$��-ارد را ��ر�� ای� ��گ

 

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

 ��ر��ان آزاد ا�>�دی\ ��ارش *\
��ل ا��C- روزھ�ی آ�4ی� در

�Y�?��ت از LS:ق ��ه یA �:ا�.$�-
-��� . 

او?!� "�وع *� "��\ ��ر��ان ای�

�N 
و �!-ی �)-ن %�دا4

از د�
 4:د �LS  ٔ\E:F:ق ��ه

 

  </ادث ��ر  �

  

ھ�Rc�. �I ��ر��

Aدی روز ��ر�� ی�� 9 $+� 
 در "�� �� ��ارع *\ ��$��
���S ر��ان�� \$(� -" . 

�ارش *\� ،��Iای� ای \dد�S \�
\L!Eد x�D )١۵ی�� در )/�وردی�

9 $+� 

 و �)F�D �� ��"
ظ�!�ی ھ�دی« ��م *\ ��?\ ٣۵
�ارع *\ ورود E<- � |�"� ��ر�
Aن 4:ررو ی�.!� ���S ر��ان��

�ی �H*\ ا�d *� و ��ده �L:طU�

R�ارش ط��N�زه وی، ھ ��ران �

٣ از *F- �+�ت و ا�-اد��� 
� �$�ی ۵٠٠<� \dد�S درون در
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 &�ای ��ر��  

   ��ر��ان �aH! ا�"��

  H/د �! +=�ی� �Hت

  

 وN:د �:ی�- �� ی�د در �!�- اS.�ن
 ��ر��ان "�IU ا��!
 "-ه *��[ ��ھ!��\

�Fی��D -���� �"�� و A!ا��� \� 
 ��ر ��ھ!
 �C$\ٔ  *\ .":د �:اN \N-ی ��-ی- *� دار�-
� د�$:ر یA اراG\ٔ  *>�ان از ر/
 *�وزن F?ا 
 

 ��ر�� ۴٠ ی���رهٔ  ا�4اج �:ی�-، �� �!�- اS.�ن
 *��[ �c"$\ ��ل %�ی��� روزھ�ی در ��ر4��\


 �Eاردادھ�ی دارای �\ ��ر��ا��E:� -�$.ھ 
 ا��!
 ���- �� ��ر F�D$� ��ر4��\ ای�
�Y4 -��!�*.   

 روز �J- در ان��ر�� ای� �!�- /����-اری
 �H:� -L:ع ھ�:ز ا�� ا�- *�ز�)$\ ��ر 

�S ه-(� 
 *� ھ `��ن ��ر��ان ای� و ا�
Aا�- *�ز�)$\ ��ر *\ ��ھ\ ی.   

 ��ل ٢٠ �� ١٧ *!� *wF� �\ ��ر4��\ ای�
 ��*N:� \*  ٔ\L\ *-ون دو*�ره "�ی- �\ �(�ا��-

 *�4:رد آ��ن *� ��ر4��\ ای� در 4-�$)�ن
  .�!�د

* * * * * * * * * 

  

- 10 - 

   
	
   ٧٧  �رهدور اول، 

  �):ر ��ا�� /�ھ�(!�ن

  H/د �! (��9ار

 
  ��ر�ــــ�

\N:��* \* �><� ی��ا��م :� 
 ھ ��ران ھ�ی �+ 9 و ا��C- دھ�

 و دو?
 �\ ر/
 �� ا�!- ا��C-��ه
 و ��ده �U!!� %�ورش و آ�:زش
xY� 
(!F� ن�!)ام /�ھ�-Eا 
K$ن��>> �!IF� و 
 �):ر ��*!

 و ��I ر���\ 4��ی "��$�ژ و 
 �:N\ �-م وھ `�!� /�ھ�(!�ن


 �-ارس، و4!� اوH�ع(!F� 
 آی�-ه و ا�
 ر�!-ه ا�$K:ا�)�ن

 /�ھ�(!�ن LS:ق اLS�ق را�$�ی
 %�� �:ر4\ در ا���� E��:ن 

��� ٣٠ :٩ 
 �+ 9« ١٢ ?U�ی

 . ��دد �� *���ار

� ھ� ا�$�ن*�L� اداره � در و �
 "���$�ن نآ %�ورش آ�:زش

 ھ!m اN�زه /�!� /�ھ�(!�ن و
 . دھ�- � � را �!��!:ن *\ �:اری

 در "F�رھ�ی و ��ده ��!\ �!�ه
 .. ":د �� �:"$\ 

 ��س*�ا �IF �ن �C�D ���:ن
 ھC$\ و اردی��)
 �� �.i:zن

 ای� ?cا � �ی-، و�-ه 7I4 �:ا�-
 bL/ $�ی در�اھ-اف را �C�D 

 

&�ای ��ر��  �

ا�"��

�Hت ()

اS.�ن ��"� ��ر��ان
Eاردادھ�ی� 
E:� \��!ھ��

�D�ی�F در 4<:ص *\
� Gدار�- �.$ � و دا

*�وزن راه ���� ��ر��ان
 . ا�
 N ��:��E-ی-

اS.�ن ��"� ��ر��ان
 ٔ\L*���* ر4��\ ای���

��ر��ا�� از *.!�ری "-
ای� در ھ��
 ��ل و

�IU" در را 4:د �Y4
  

\Jا�� �* 
/����-اری د4�?
\$"c� دا-+� \* 


 �Eاردادھ�یE:� �S
یA �:��ه �Eاردادھ�ی

  
ای� ��*L\ٔ  *� ��ر��ان
\L*�� ا��- دار�- ��ر�)�

4-�$)�ن ھ�ی ��ل و ��ری
�!�د D:رت �)�*��

 

 

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

��) ھ�  �Lاط 
  

\!��!* �F N ھ�(!�ن از�/

S�*+ ت/R� 9ار��)
 

\* �L� از 
��ر�ــــ� و �LS �IFـــــــ:ق ��ی
�ی� دiن ھ� و دو�$�ن�: \N:��*
،-�C�ی �+ 9 ا��ا��دھ� 

MIV$�ن ا�ه اوا�4 در ھ� ا��-�C�ا
آ�:زش در�:رد ��e"�ن �.i:zن


�xY و N�ی(�ه ار�L�ء *\ �.�
�$K و �IF �ن در4:ر"�ن و ویaه

 . دا�- �� ا�+�م

 D�دره ا�S�م *\ �:S �* \N�ل
/�ھ�(!�ن �:رد در � :�� ا/��ر ��:ی�


اوH�ع *\ �.i:zن و دو?
ا�$K:ا�)�ن *\ ��رد �\ /�ھ�(!���

را�$�ی در و :م* و ��ز ای� /�ز�-ان
[�$ Sز �* \!�� �* �D٢٧ ا 


 از ٠١/٢٧/٩۴ "��\���
�ار ذی� "�ایb ط�R   « ��:ت��*

  
ا�$�ن ��ا�� در ھ ��ران �+ 9

� ھ� "���$�ن*�L� آ�:زش اداره
  . ":د �� *���ار

- 9 +� �/�D �C�D و *:ده

��S ���!� اری �:ج و:�

�!�ه ر��X% \* r�ردھ�ی�– 
 آن روی *� /�ھ�(!�ن 4:ر"�ن

���:ن J:ن ا�
 �:i \* x!Hزم
\!��!* ٢٢ -�C�ا \* 
�.i:zن و دو?
�IF� 
D�/ ا�- � � و داده:�
9 +� X��� ش 4:د:N و *:ده 

 .. ا�
 /�ھ�(!�ن



  ��وه ��ر ��ر��ی
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٩۴ ��د  m!و�� ھ�C� �* د� ھ�ی ��ل �
 ��ر ��?� ":رای �ر��ی� � �ی�-��ن 
 روی �:ا��- � � ا�� .�-ھ�- "F�ر ای� 
 "F�ر ���- � I!��� را ھ� آن و *�ی.$�- 

9E:� ای+�د -���� . 

 ا/�ای] *� �\ داد�- �� "F�ر ھ� ای� :��د 
�د � 
L/ا:� � � -���. F"داد�- �رھ�ی� 

 ��ر��ان *!� *!)$� ا�$ �دی *� ای+�د و ��4:رد��
 F��N\ *�ای ھ� "F�ر ای� ."- ��ر��ی ر� �

 . دا"

 ادا�\ در ای�ان ��ر��ان �C�D ھ�ی ا�+ �
��د �F!!� در ��ر��ی ر� � ھ�ی �)�� 

 در ��ر��ی ر� � ھ�ی �)�� ��ان

�<D �� -��� �در ا� � � �N �� -ز��. 


 �Jا �!.$�-، را�H ھ� ای� � ��Iد از �\ ھ��
 .":�- �� دو?
 و ��ر/���ی�ن ��/�- 
 *!)$�ی ��ر��ان *��ی� *�F$��!V i�رف را 

��(�ه در و ھ.$�- ��/�- ای�* �!!F� د� وا �
 4:د *\ را �:?!- ��� از در�J -D- ��ر��ان

 \* �e� �� -�ر � ر� � ھ�ی �)�
 . دار�- �!�ز ا���� �����

 IN.\ در ا�(!�ه *� و %�" �ر ��ر��ی /i�Fن
]��* -" 9H:� $\ آن�ی از د�wا� �IDا 

 و دو?
 4:ا�$\ *�ر زی� �\ ��ر ��?�
 IN.�ت در ��ل ھ� ھ� ای� .":د �Fw!7 ر/$�-

�H�S �� -�:" ت *\ و-" �FC�� -�$.ھ 

C� و :� �* 
 . �-ار�- را ��ر/���ی�ن و دو?
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

»
��" 
 »ا/.

!eح ��ی� .) ا.� را/Z�  


« ��ر��ان��" 
 �L$F- »ا/.
 ز�-�� ھ�ی ھ�ی�\ ���� �\ ا�.�ل

� � ،-�� \�I* �* فX4 ت�U!I�� 
 ا�Nای د?!� *\ �\ �+�*� و 
 *�4:ردار *�iی� دری�/$� از 

 ھ�ی ھ�ی�\ %��K(:ی ��د درD-ی

 D:رت ��د �IN �!!F.�ت *���اری
 یA �� د�
 ��ر��ان درآ�- و 

�دی �<:*\ �\ دا"
 وN:د� 
 . �)- اX$4ف

 و ��ھ� ��ر��ان ھ�ی 4��:اده در
 N:ا*(:ی �:ا�- � � ��د درD-ی

  

 :"�ز�- %$�و"! � ��ر��ان

 +�R.! �.)� یh () ��ر��ی

  دار.� .��ز 

 �cا��ات در ��ر ��?� ":رای 
\F��N ه ��+� ��ر��ی-" 
 . ا�

 ��ر��ان �C�D ا�+ � د*!�
:� �* ��Iن ای�!* 
 : دا"

 N-ی $c� ��-L"$\ ھ�ی ��ل
 %��� �� *:د�- ��ر ��?� ":رای

 د�$�ورد J\ ��ر ��?� ":رای
 ٩٢ ��ل در �:رم *�"- ی�د��ن

١۵ *\ ��دیA ٩٣ ��ل  -Dدر 

 


 ادا�\ در اوC�: 
\$"c� از .�-ارد 

 از *!] 4:اھ� ��
\$C� 4:د"�ن ھ�ی 

�:F��N 9E\ در و �-ھ�-

�!.S ���4 xی�>� 
 درD-ی ٣٠ از � $�

��4:رد�� *��[ �\
ر� � ھ�ی �)�� و

دا"
 ھ�ی�\ ��ر��ی

ا�+ � ��?� ���:ن �)�ور
� � ��Iد از ا�$L�د *��(�

��ان :�د� *!�ن ،٩۴
\�S�>� �ھ r�(E 
�<D
ھ��
 ��ل ��ر��ان

 ا�!� ھ !)\ �\
�د �� ا�� �:ی�- ��� 

   .-":� �� ا�4اج

ای� ا�!� ھ !)\ ھ� آن
��ر��ان ��د �(� .دھ�- ��

 دھ-؟ �� ا4$<�ص
����� 4��\ یA *\ ��ر��ی

/i�Fن wS:ر :ا/�ود او
�د �F!!� %�ی���� ]��*

��?� ":رای �)�ور و
ر/$�- � � ��ر/���ی�ن

�H�S ��ر ��?� ":رای

 �:ا��ی� ا��س از وC�

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

« ��ر��ان � �ی�-ه

(. Fmان <�ا��') !eرا

��ر��ان � �ی�-ه �F!-ی، ���داد

ا�.�ل ��دی �<:*\ ا�

� ��ر��انEا-S �!)* را �!��� � �
�$S ر��ان *�ای�� £>K$� 
� *�-ی ط�E \L��:نV�(� 

درD-ی ١٧ ا/�ای] �!� ھ.$�-

 ز�-��.!� . 

R�اری ز��ن در �\ *�آوردی ط���*

 ز�-�� ھ�ی ھ�ی�\ �!�ن ��/

وN:د �����: ھ�ار ٣۶٠ اX$4ف
اX$4ف ای� ��ھ] *��[ ا�.�ل

 
!FEای� وا 
در S$� �\ ا�
درD-ی ١٧ ا/�ای] �+�ب
  .*�"- ز�-�� ھ�ی ھ�ی�\

  

�  (cا.�ی 

��ر��ان �C�D ا�+ � د*!�

FRc+ ر��ی ھ�ی��

 ا���!

 ��ر��ی � �ی�-��ن "F�رھ�ی
F��N\ ��4:رد�� *\ ٩۴ ��دی

د*!� »S ���4.!� داوود« 

 در "�ز�- %$�و"! �C� و :�

��ل در �\ دو�$�ن ای� از ��
":رای ��ر��ی ��وه � ��Iد

":رای IN.�ت در wS:ر"�ن
ی�د��ن دا"
؟ ار�U�ن *\ N-ی-ی

 در و *:د درD- ٣۵ از *!]
 "- ا�Xم



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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 5"13 ��ر��ی  

!��"H 13"5 ای�ان ��ر��ی  

  

�د*(!�ان ھ�ی �N�] دی(� *� ای�ان� �* -�:!% 
� ھ�ی �N�] از یA ھ� �)!M و /�از د?!

 و ا�
 �:�d ای�ان �N \F��N�)� رو�- 
 در ھ� �N�] �4ده ���d و ��d!� و ی�.: از 

XF*ی�ی� وه:% [��N ��� $Nای�ان ا �V�* 
9Hد و:N:� $�ن، و�ز��- �+ :ع در /�اد�!� 

. 

�!?�F/ [��N ھ�ی \���-�J از ای�ان در �!�E 
 اھ !
 *\ *�ی- ز��ن و دا�)+:ی�ن 
[��N �ر .*�"�- *�ده %� ای�ان در ھ:Y�� ھ \� 
 �Y�?��ت ��ی� � -ه *�ره در زن /i�Fن از 

[?�J رو %!] ھ�ی �K� \$C� -ا�. * �!?�F/ 
 �)!M و /�از از *�ی- ھ� دا�)+:ی�ن و

 *-ی� �� �:ی�- ��K ھ� آن آ/�ت ��ی� � -ه
£G�L� و �Lط� 
 از *!] ھ� �N�] ای� ���

. 

 *�ره در �\ "- 4:اھ- �Xش �:"$\ ای� 
[��N ای�ان، ��ر��ی 
 �.�J \Iz- وار /���
. 

 [��N ر��ی�� �Eاi ای�* �!I<� �� 
 �C�D ���رزات *:دن d � �� از ای�ان 
 . ":د ��"� �:ا�-

 �c"$\ ��ل در ���� ��ر��ی ا�$�اH�ت
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   ٧٧  اول، 
	�ره دور


 ��ر��انC�: b4 ���E وه�� 
�د درD-ی ٣٠ ا/�ای] از ا*$-ا� \* 

-D!- در�٢٠ از ا�� ر -Dھ� در 
\*�S ک�� \.IN ل در��ھ�ی  

 *�ای اiن از ��ر��ی � �ی�-��ن
 �\ دا��- �� %Z ای� از ھ� آن و

:� �?�4 
 . ا�

 وE$� ی� �)!- ���ی- ی� را " )!�
 IN.\ �\ داد�- �� "F�ر ���ی-

� داد�- "F�ر �\ Eاi ر��ی� 
� آ��\�� �� �:4�?� ط� � -��� . 

 �\ ��ر ��?� ":رای ��ظ� ا�w�ی
[L� د دا"$�- *!)$�ی� را �


 �w: ��:ان *\ �\ آ���ی� :
 /��E ��د�- �� "��
 ��ر ��?�

 *�ر د?!� *\ ھ� ��:ان /bL .�-ا"$�-

!?:z.� Mد �<:ی� ��-ه *� �

\.IN ���ر ��?� ":رای %�ی�� 


 %�ی�ن در "�ز�- %$�و"! �C�: 
�دی، �cا��ات �c"$\ ھ�ی دوره� 

 ای�A و *:د�- �)�:ر وا*.$(�
 �<:یM *!)$� را ��د *:د�- ا�.�ل

 *� �c"$\ ��?!�ن در �\ 
 و ��د�- �� �<:یM را ��د ��ر/���ی�ن
  . ا�- �cا"$\ را 4:د

  
 

5"13 ��ر��ی  �

H"��! آ��

  ��ر�� و �LS �IF:ق

�Hازی ر�!" 

[��N ای�ان ��ر��ی

د?!� ھ !� *\ .�!.

 در �.�$� *\ /:ق
 دی�?�$!�� رو�- ای�

*X� \F��N XFن رو�-
وS 9H��!�ن و ا�$�-اد

�!I<� \دا��L� 
. ا�

/e�� �!?�F:ر ای� *�ای
 �IF �ن، ��ر��ان،


�N�] "���� آ/
 �� ھ� ده ��ز�� *\

[��N و ز��ن [?�J
و ��ر��ان و �IF �ن
[��N ه و ای�ان ھ�ی- �
\I!�$� و�و ھ� �� £G�L�

. ":د "��$4\ %!]

 در ا��س ھ !� *�

�N�] "���� آ/
. �!�د �Eار *>[ �:رد

� "���� آ/
 د?!
�G�.� ر �!�وی�� 
�:ا�- �� ھ� ��ر��ان

ا�$�اH�ت ا4��ر *\ ا�� " �

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

��ر��ان LS �C�D:ق /F�ل ای�
ا*$-ا ��ر ��?� ":رای ��ر��ی

٢۵ -Dو در Z|� \* ٢٠ -Dدر
�S*\ -" *��[ �\ آ�-�- �:��ه
� �ی�-��ن د�
 و ":د �w>�\ آ��


و *�"- رو ��ر/���ی�ن و دو?
�: ��ر��ان � �ی�-��ن ھ�ی �Sف

�!.S ���4 xد �<�ی��: �!( "
���ی- ی� .زد �H*\ *�ی- "- �)!-ه

 i�S ی� و ���- �� ��ک را
���!I � آ��\ �\ ��د�- �� اش

ا�w�ی از " �ری از ا�$L�د *� او
�c� [Lا��ات در ا�� ا�- �-��

�C داد�-، �� ا/�ای] *!)$�

��?� ":رای IN.�ت در ��ظ�
�-ا"$�- �)�ور و ا�ID ا�w�ی *�

�E:LS وت�C� 

 و���\ دا"!?:z.�
IN.\ در �\ ا�
 ا/�ادی ھ \

 . دا"$�- wS:ر

%$�و"! � ��ر��ان �C�D ا�+ � د*!�
دوره در �\ ھ.$�- ھ� ا/�ادی

� دو?
 در ویaه *\�E \* �)$.*وا
ا�.�ل �cا��ات در ا�� �:ی�- ��
   .��د�- ��

 ھ.$�- ھ�ی� ھ �ن ھ� ای�
�*i ی�� �* 
��ر/���ی�ن و دو?

� ا�.�ل!� � $S �!d�� �C�� 4:د
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 ��رھ�ی راه ا�$�اH�ت �� %�ا��-ه و ا�>�د  
 در %!:�-ی �:�\ ھ!m �� � :د�- ری�ی

�Hا�$�ا �C�D در ��ر �!�وی xY� $�ن�ھ�ی ا 
 *\ %�ا��-ه ا�$�اH�ت �\ N�ی� �� .�(!�د

[��N -ل ای�ان ��ر��ی�و ":د � �* 
 �N�] *\ ای �4د���-ه �H*�ت رو�- ای�

-��� . 

\$"c� ھ� ده 
 �N�K� [$<�ت *�ره در ی�ددا"
 ���ر و ن��ر��ا �Y�?��ت ط�ح و �C�D ���رزات
b�:� ری:� N ��X�دو���\ روی��د و ا 

 در ��eی و �z:ریA ھ�ی ���$� و ��ر��ی
�Gا�J ت �-مX�(� �L$.� ر��ی�� … \* 

   .درآوردی�


C� ای�ان در ��ر ��?� ":رای ھ�ی �:ی و �* 
�Gو !��ا �!!F� �Eا-S د� ��Kب �L] و د�$ 

� ���/x!N�� 9 در ��ر��ی ر� � ھ�ی �)�
 
 ��دن *�ک و ��ر��ان ���/9 *\ �.�


 J:ن %�ط �Yا�E ھ�ی �Sف X*iی!L/:� 
 ��ر��ی �N�X� [ن ھ�ی آ/
 از دی-ی� 

 ���رزات دا�� �� رھ��ان �!I\و *-ی� "�ی-
 *$:ا��- 4:د، � �I �+�رب از ا�$C�ده 

[��N در را ��ر��ی A\ ی�ودی �� %�و-S 
 . 


 �:ا�.
 4:اھ- ��ر��ی �N�] آی� �\ ا�
 ��-ی� �$>-ا�\ و ��ا��ی ���رزات *\ را 
 �N�] *\ ���-ه �4ده �H*�ت آی� ای��\ 

 �\ ا�
 "-ه ��"� آ�+� از �c"$\ ھ�ی

 �Eارداد دارای ای�ان �:?!-ی ��ر �!�ویE:� 

-!C� ء�wن و ی�.: از ا�:!I!� �از *!��ر ھ 
 �-اده ��ھ] ار ��ر��ی �N�E [-رت 
 وا�FE رھ��ان در%� %� د�$(!�ھ�ی و ا��!$�

 و ا�4اج ی� ��ر��ی �>�/� ��دن �� ری)\
�D��� ز���-ھ� �:ان �\ ��ر��ی�� 

 در دی(�ی د?!� 4:د دار�-، را ��ر��ی 

؟ ��ر��ی.!� \* �e� �� -�ا��:ن ھ� �\ ر 
[��N رزات ای�ان در ��ر��ی��ا��-ه ��% 
 .ا�

 "-ه *��[ ای�ان در ��ر��ان %�ا��-ه ���رزات
7!Fw� [��N د ای�ان ��ر��ی:N:* آی-؛  
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره


F�D \N:� ،-!�� -!دی- 4:اھ 
 *:E:ع �Xن و �4د ا�$<�ب ھ�
 و ا��ی� %� ��ر4��\ ھ `:ن �:ارد
 و ھ� روز *�/R در آھ� ��F� r-ن

 ��ر4��\ در ی� و ا�
 دا"$\
 ا�$�اض ادا�\ از IN:�!�ی *�ای
 ھ��:�\ از دو?
 *wF� و �F�دن 

 ا�$�اH�ت ��دن �� ری)\ *�ای
 وا�FE رھ��ان د�$(!�ی و /F�ل

\!G�wE ب داد��ھ��ی وXLروی\ ا� 
 

 S!�ت ی]ا/�ا ٩٣ ��ل در ��ر��ان
 ا��س *� *!)$� ا�$�اH�ت � �

9Hک و��C�ق ا:LS ھ�ی \E:F� و 

 �\ "- *��[ �c"$\ ��ل در

!FH$�ی در و�را 
 و �L:ی

 �!�وی "��ف �\ ":�- �-��
 آ��ن .ا�
 ���!� S�ل در ��ر��ی

� ":راھ�یS فX$4ظ�ھ�ا ا [L� 
 �:ج *� دی(� ط�/� از *�"�- ��ر��

 در ��ر��ی !��� 
!FE:� 4:د 

 و ای
ھ- ای �:�\ *\ را ا�$�اH�ت
 ھ� ��ر/��� و دو?
 *�ای � $�ی

 ���رزات �\ ��د ا�Eار *�ی- ا�$�اH�ت
 �� %�ا��-ه ای� .ا�
 %�ا��-ه

 �\ ���� �\ �\ ا�
 "-ه *��[
 ا���ا را �Y�?��ت �D:>4 و 

 ط�/� از و و�!- و و�-ه *� ی�.:
 آ��ن *�ای ��زی %�و�-ه و ��ر��ی

 ��ی� H-ا�.��� �:?!-،��!� 
�*�L� ان��رھ �FEو وا �I � و 
-��!� .\ ��<� Aدی�� \* �� �� 
 اوا�4 در J�در�F� :I-ن دا�� ��
 ای� از رو"� و وا9H ای � :�\ 

 �:�H b-��ر��ی �!��
 ای�
 *� �):ر ھ�ی ا�$�ن در ا��!$�

 ا�ID ھ�ی CY\� ��دن ��*:د 
� N: ای+�د *� ���� �\ �� ."-�- � 

   .���- IN:�!�ی �-اوم

\�I* ا�>�د �-م در
�>K(� ی %� را�ری


��S ھ�ی �Hا�$�ا
�(!�د "�� �):ر

 ��ی� � -هI>4 [��N

ای� ��دن /���ی)�
���- وارد ای�ان ��ر �!�وی

�c"$\ ��ل دو ط�
���رزات �L] ��ر��ی،
[��N ر��ی�� b�:�

��ر��ی ر� � �)�Xت
[��N و ��ر��ی �Gا�J
درآوردی� �>�ی� ر"$\


 آV�ز *� ا4!�ا ا��C�
��اN �G���\ �\ ��م

� ا�ID رھ��ان�(�

 ��ر/���ی�ن و دو?

X*iی در دی(� 4!��$�
�Kزم ،… و ��ریi 

�<D �!��. �� -ی�"

�L$.� ر��ان�� �* 
�N�] آ/�ت از *��4
 ���- *�ط�ف و اXDح

ا�
 ای� � -ه %��]
 4:د %�ا��-ه ���رزات

 *XFوه 4!�؟ ی� ��-
ھ�ی ��ل ط� ��ر��ی

-Dی� درi�* وی از�!�
   ا�
؟

��E -!Cاردادھ�ی آی�
�G:� �)و �:ان دی
ا��!$� �H*�ت ا�
؟
ری)\ و ای�ان ��ر �!�وی

����D ��ی� آ��ه *�ز�4ی-
��ا��ی ا�$�اH�ت

7!Fw� [��N ر��ی��
�N�] آ/
 ��ی� � -ه

 ��ی� � -هI>4 رزات���

�Fw!7 در زی� �:ارد ا�

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�


 و �F-ن ھ�ی *K] در *:یaهF�D
ھ� ده و ا�$�اض ھ� D- از *!]

\$�:!% 
�:ارد از *��4 در .ا�
�F-ن S$� ی� و J�در�F� :I-ن ی�

\$Cت ھ� ھ�Hدا"$\ ادا�\ ا�$�ا
*�ای ،… و �|�ھ�ن �! �ن

 و ھ� ��رS�D \��4��ن ��ر��ان،
*�ای ا?�$\ .N.$�- �:د ��/�-ی

/F�ل ��ر��ان ا�4اج ��ر��ان؛
E \!G�wE:ه *\ �:�� *� ��ر �!�وی

 . ا�
 "-ه ��دی رو"� و

��ر��ان ا�$�اH�ت � !
 *��S�ل
� � ا/�ای] ای� .دا"
 ا�(!�ی

وI� 9H!\ 4:دN:ش ا�$�اH�ت

 *:E:ع …�:!% . 

در �C�D ا�$�اH�ت � � ر"-
�
 ای� از ر� � ھ�ی �)�!FHو

�-�� و *�دا"$\ ��م 4:د ���!

��ر��ی ر� � �)�Xت *� ��ر
XL� -راھ�ی *\ ��!\ *� ��د�:"
��ر�� و ��ر/��� *!� ا�+� ��

 ��S$��ی �.$�ش از �:اری
ا�$�اH�ت از *K)� وی� �:دN:ی�-


� $�ی ھ�ی�\ �� � �ی�- �-ی�ی
 . *�"- در*�دا"$\

ا�$�اH�ت �.$�د�� وN:د *�
%�ا��-ه V�ی
 *\ ای�ان در ��ر��ان

*��[ ��ر��ان �C�D ا�$�اH�ت
[K* �$?\ و دو�دو?$� " 

ی�.: از *c)*. \�Iار�- %��} *�
��ر��ی /��" �!?�F���G *� دی(�

�:?!-، رو�- در اX4ل اد��ی *�
� در را ���:ب و ��-ی-*�L�

�!��- %!] در ��ر��ان دا�� ��
�� رھ��ان و /F�ل ��ر��ان از

 ���� �c"$\، ��ل ��ه *� �

ای� .ا�
 H-��ر��ی �!��

ا��!$� و �!��� ھ�ی ار��ن
 در ی�-ی(�، ���� ھ �ھ�(�

[��N وارد ای�ان ��ر��ی � �

 و ��س(Sت از و�Hاوم ا�$�ا-�
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 ��ا��ی ا�$�اH�ت �\ ا�
 ھ�ی ��ز��ن   
 داده �)�ن �):رھ�ی � ��� در �+�*\ .

� 4:د ھ�ی 4:ا�$\ *\ �:ا�- �� ��ر �!�ویG�� 
 ��ا��ی �)�Xت وN:د �-م در .*�"-

 رو*�و %�ا��-ه ا�$�اH�ت و ���رزات *� ���� 
\��C��$� $�ورد�ا�� د-�J ارد در-��* . 


 ای� *�ی- ای�ان در ��ر��ی!FEوا {I� ی��- راc|* 
���.$ ھ�ی �)�L ی��ا��ر �!�وی �� 

 �N�] و دار�- %!] در ط:��i راه �:?!-،
 از *$:ا�- *�ی- �Xن، آ/
 ای� ��دن *�ط�ف

 *�� ��ان ھ�ی درس دا�)+:ی�ن و ز��ن
Aاز ی [��N ق ھ�ی:/ �* 
��S �و ھ 
 ��ز���-ھ� �c"$\ ��ل �J- ط� �\ 
� د�$�وردھ�ی G�� -�:" �ی �Eاi \YL� 

 . ":د �$��d آن از آ�� ��S$��ی �� دھ�-

 %���K �:ا�- �� آی� �)K£ �-ل ای� �\
 و *�"- ای�ان ��ر �!�وی %�ا��-ه ���رزات

 *\ آن ی�*� �ز��ن� در �:/�L ا�$�ا�aی

[��% 
��� 
 دی(� %��)� *� /:را ا�
 \�:)J ان �� ��ر راه �-ام *\ ��!\ *� و:� 

 در ��د؟ � �I را ��د*(!�ان ا�>�د و ھ (���
 ای�ان ��د*(!�ان �\ ا�
 � �� آی� ��!�؟ 

�>K(� را �Sای و ���- ط�ا�* RL<� آن 

 ھ�ی ��م.K� ی ای�a$�ا��و دی�?:گ از ا 

 �cر %��$�ران و �IF �ن /F�?!� *� ��ر��ی
 
��� 
 ���S[ �-ام *\ زدن دا�� *� ا�

�I � �� ز را ��ر راه ای� �:ان�Vد؟ آ��  

 و ��ر��ان و �IF �ن *!� ھ �.$(� �\

�د*(!�ان ا�>�د ای-ه و �(�ه �L:ی� 
 در .ا�

 
��S ھ�ی £K(� ب در:Jر��J ای� 
� ���� و ���� ��F� ی�e� و دی-��ه ای� 
 در ��ر راه ای� و .��+!- و دی- � � در 
 و �IF �ن و ��ر��ان واF/ �FE�?!� �!�ن 

 *$:ا�- �� ":د ��-ی� M?�V و � -ه ��ای]

 و � � در��S دھ- �)�ن 4:د از . 
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

 و اY� �ID�?��ت N�ی *\

 ر� � �)�Xت ا�:ری$\ ا� �ل
 . ��ر ا���X ":راھ�ی ی� 

 را %�G!� از /)�ر و *�i در ز�� 
�FEدر را ��ر/��� *� ��ر �!�وی وا 
7!FH و �(K* �� ��!V ده�� 

\� [K* ،�$?\ دو�و دو?$� " 
�K� -ش و دا�.$\ �:?!- رو�X� 


��S ا�$<�ب ی� و *�دوام ھ�ی �* 
� . ���- IN:�!�ی � �� ھ�"�

�!�E ،ی� ط:��ر ��!\ داد4:اھ� 
9Nدر �+ 9 و دو?$� ��ا �*�L� 

 . ا�
 "-ه 

 از ا�$C�ده �F$�ض، ��ر �!�وی

 و ر�M ای+�د (Sآ�4 در و و 
 اX4ل و �e � *� ای+�د ا���م 
 ا�$<�ب، ی� و ا�$�اض *�ای دھ�

 *� �I*�L\ در ای�ان ��ر/���ی�ن

 آ"��ر و رو"� S-ودی �� /:ق
 E�در راS$� *\ ��ر �!�وی %�ا��-ه

� 4:د S-ا�IE ی� G�� -آی. �$Eو 
 در ��ر �!�وی %�ا��-ه ا�� �.$�ده

 یA در ھ� *�ر �\ *!�!� �� ��!�،
 �E:F\ ھ�ی LS:ق ��/$� *�ای 

 �:���:ن ��/�-ھ�ی *� ��ر/���ی�ن
\E:F� ه ��ر��ان�Cا�- ر/$\ ط .�*��* 
 ی� و ای ��LY\ ا�$�اH�ت ��ر راه

 و ای ��S \LY$� ی� ��ا��ی
 و �F�دن S�D��ن و ��ر/���ی�ن 

 و �Y�?��ت *\ ":�- �+�:ر دو?
 در. دھ�- � �I و رو"� %��}
 ھ�ی ا�>�دی\ و �)�Xت �!�ز��- 
 و ��ا��ی �)�Xت *-ون .
�L$.� ت ا���ن�Hی ا�$�ا��ا�� 


  ���� و ���� زی�ا .�!.

��ز��ن �J!� %��: در
.�!�د "�� �:ا�- ��


�!�وی ز���� �\ ا�
� �\ آی-�($� -"�*

 �� ای�ان در ��ر��ی
�$��C��\ �\ .*:د 4:اھ!�

��ر��ی �N�S [��!�ن
� *\ ر�!-ن �� �\�(�

�:?!-، *K] در *:یaه
*�ط�ف *�ای ای�ان ��ر��ی
[��N ن� IF� ز��ن و
یA ھ� زی�ا .*!��:زد

 ��ا��ی ا�$�اH�ت
 *\ �:ا�.$�- ��د�-،
�CY� ن را����دھ�- 

�\ ا�
 ای� %��]

���رزات آ/
 *\ در�

ا�$�ا�aی *�F:ان �:ا�- ��
  آی-؟ S.�ب

%��] ای� *\ �� %��} ا��
 �\ ":ی� �� رو*�و

ھ (��� و ھ �.$(�
�Dز *�ی- �+� از ا�Vآ 

�)K<� *����\ و %�C�Xم
��م آی� *�دار�-؟ ��م

���F� نi�F/ ر��ی��
 %��} ا�� ��-؟ � �

� �I ا�>�دھ�ی و ��eی

\* �e� �� -�ر \�
�L:ی
 �!�ز��- %��$�ران

 ط�اS �S�ل �!�
� در .ا�$�ا�aیDا 

 *�ی- �D/� را، روی��د

 ��م.K� -در *�ی 

��ای] یA *\ %��$�ران
در را �)K<� �$�ی�

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

*\ �-ا/Y� �F�?��ت •
� N��� . 

ا� �ل و ���:ر ا���ن •
 و ��ر�� 4��\ ھ `:ن ��ی��ر

• bد، "�ای:N:� \��J 
��Fا��ه ا���ن یc� ان��رھ �FEوا
FH!7 و �K-وش ا�$�اض �!�


 . ا�

�\ ھ� ی��F ��ر/��� •
�D:>4 \�:را ا�$�اض ھ�� �K�


 �!�ی ��w از ���- ����S
ھ�"�� *\ �)K£ ھ�ی 4:ا�$\

� از E��:�� راھ��ی •!�E
�$S 
��ا9N *\ ر� � "��ی
� ا�d �* دو?$� و ر� � ��ا�

�!�وی ا�4اج *\ ��-ی- •
 *�ای ��ر�S \��4ا�
 �!�وی


 *� �G�wE ��ا9N *\ "��ی
دھ� ا�(!�ه و �:?!- رو�- در

��ر/���ی�ن ��ر راه اID!$�ی� *�F:ان
 . ا�
 %�ا��-ه ا�$�اH�ت

�* \N:� \* ارد:� \���-�J ق:/

%�ا��-ه ���رزات S$� �\ ا�


 و �-ا/Y� �F�?��ت *\ �!.
�.$�ده ا�$�اH�ت *\ *�ش ای� از

��!�، �(�ه  .�" ٩٣ ��ل
 ��ر، �!�وی ��ر4��\ ی� و �F-ن

��ر/���ی�ن ا�� زده ا�$�اض *\ د�
�$S ق دادن از:LS ھ�ی \E:F�

راه ���� �\ ر�- �� ��e *\ ای�
��ا��ی ا�$�اH�ت .ا�
 ��ا��ی

 �� "- 4:اھ- *��[ ا�$���
دو?
 S$� ی� و ھ� ��ر4��\ ی�

%��} ��ر��ان ھ�ی 4:ا�$\

L!LS رزات��ای�ان ��ر��ان � 

.ا�
 ��ر �!�وی ��ا��ی
� ��ر��ی ھ�ی ا�>�دی\L$.�

 � �� ای�ان در ��ر �!�وی.!�



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 

Iranian Labour Bulletin – No: 77 

  

 راه �)- �� ز�!�� و ھ:ای�


 ���N *�ایC� و Z� ه و�J 

 *�زار اھ� � �م و ا�D�ف 

 آزار دل �)� ازی� �4��-

 ھ:ای� راه از �!:ه ورود

 ا�$:ای� �!M و �!� و 

 ا��ی��ی� و ��ک "!A ?��س

 �+�ی� ...و ام *� %:ر"\، *:����،

 *��ی�- ��ت ھ )��ی�ن ھ \

 CD�ی�- در ا�� �� �4ی-اران

 �H�E ا�.�ن داوری �� ��:ن

b4ازی د/$� ای� در �)$\ دو:� 

 ��ا�� �$�و وا�� درون

 -D �ھ �C� رھ] در را �� 

 K* �D:>4] دA?i و?�

 "K<� ھ:ا%! �ی *� *(�دد

 �!�د ��د از ��?!�ت ��دم


 او �:د راه?�C�د آ� ری

 *!-اد و ظ�e� �I وارو�\ ای�

 آزاد V<\ از ":م �� 4:ا��
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

    

 �m./ن

 

 *�زی داره E��:ن

 V�زی N:N\ ���رش

 ��ر E:هٔ  از ��?!�ت

 *�زار �!] *.�ط

 4-ای� %�ی!� از *�رش

 د�!� ��ر �)$\

 /�اوان آَرد واردات

،� د�-ان X4ل *!

 i�� زار �:ی�* 

،�>K" A��* ر�!� 

ھ:ای�

*�ای

ا�D�ف ز

�4��- ھ \

ورود

 %!�ز

?��س

،����:*

ھ \

�4ی-اران

��:ن

b4دو

درون

-�� 

و?�

*(�دد

��دم ز

راه *\

ای� *�

\J 4:ا��

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

 د(��ت ��ر��یا  �

�m./ن �mف

�I� دا��� ی

  ��ر��ی �$>- ���:ن

 

E��:ن E�ف "�!-م

���رش �! �V�ن �\

��?!�ت !�د*(

*.�ط �4ج ��-

*�رش دی-ه �\

�)$\ وارو�\ �(�

واردات *�-ر ز

A!��� $\ و�د ،�!*

 �)$\ /�اوان

"K<�، ھ:ا%! �ی
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(`�� (oای ���ی Fmری�`! <�/ق <�ا 

 دPر (� ی�ا.!ا ��ر��ان

� دiر *\ Eا-S د� دiر ��خ ری�ل *\ د�$ 
 ��ل آزاد *�زار

۵۶١٣٨٠   ٧٩٢   ٧٩٠٠ 

۶٩٨۴۶١٣٨١   ٧٩٩   ٠ 

٨۵١٣٨٢    ٨٣٢   ٣٣٨٠ 

١٠۶۶٨٧ ٠٢٠۴   ١٣٨٣ 

١٢٢۵٩٠ ٩٢٠۴   ١٣٨۴ 

١۵١٣٨   ٩٢٢ ٠٠٠٠٠۵ 

٩٣ ١٨٣٠٠٠٠۵   ۶١٣٨ 

٢١٩۶٩ ٠٠٠۶۶   ١٣٨٧ 

٢۶٣۵١٣٨٨   ١٠٠٠ ٢٠٠ 

١٣٨٩   ١١٠٠ ٣٠٣٠٠٠٠ 

١٣٩٠   ١٩٠٠ ٣٣٠٣٠٠٠ 

٣ ٣٨٩٧٠٠٠۵١٣٩١   ٠٠ 

۴٨٧١٢۵١٣٩٢   ٣٠٠٠ ٠ 

۶١٣٩٣   ٣٠٠٠ ٠٨٩٠٠٠ 

 ١٣٩۴  )٩٣ا��C- %�ی�ن( ٣٣۵٠ ٧١٢۴٢۵

 د�$ �د ��-ی� -ا�
،%! ای �L�ی.\ N-ول
� از ی�� دھ�-ه �)�ن ای�ان!J�� م ��ی��Eار 
 . ا�
 �N�ن در LS:ق

 از *��4 در ارE�م ای� ��ر، �N��� ��ز��ن
 *:ده �!� دiر ٣۴٠٠ �� آ��ی�� و آ�!� E�ره 

 دiر *� ای�ا�� ��ر��ان ری�?� د�$ �د �L�ی.\
 *� ای�ان در اXEم *��4 ��خ ا/�ای] �\ 
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

 

   ���یQ .�! <�/ق

  �"�Q ��ج دPر

 

 �+�د ��ر��ان آزاد، *�زار در دiر
 ��ری اH�/\ *-ون ��ھ!��\ و دiر
 *�ای �!�ان ای� �\ ���- �� 

 . ا�
 دiر ۶ .٢٨٧

 -�-L$F� R�$��-اردھ�ی ط�ا 
 ای�ان در د�$ �د و LS:ق �:N:د،
 �7I$K �):رھ�ی *!� در %�دا�$4

� ��ر �!�ویV�" ر��ن در:(� �* 

 ��ی N-ی �.� \* �4�* 

 . *�4:ردار�- ی�/$\

 E��:ن �) :iن و ��ر��ان *\ 
 �)�ن 4:*� *\ را �E:LS "��ف

 را 4:د ��ه %�ی�ن ھ�ی ی�/$�در 
 د�$ �د و LS:ق ��-ی� ا�� ���-،
 *!� زی�دی /�ID\ �\ دھ- �� �)�ن

 دiری ھ�ار �J- د�$ �دھ�ی
 . دارد وN:د

��`) ١۵ �5ول

��ر��ان

�Eا-S د� ��ر��ان �

٧. ٧١ ۵۶٧٩٠٠

٨٧ .۴ ۶٩٨۴۶٠

١٠٢ .۵ ٨۵٣٣٨٠

١٠ ٩. ١٢١۶۶٠٢٠

١٣۵ .۶ ١٢٢۵٩٢٠

١۶٢ .۶ ١۵٠٠٠٠٠

١٩۵ .١٨٣٠٠٠٠ ٧

٢١٩ ٣. ٢٢٧۶٠٠٠

٢۶٣ .۵ ٢۶٣۵٢٠٠

٢٧۵ .۴ ٣٠٣٠٠٠٠

٣٣٠٣٠٠٠ ٨. ١٧٣

٣٨٩٧٠٠٠ ٣. ١١١

١۶٣. ٢ ۴٨٧١٢۵٠

٩. ٢٠٢ ۶٠٨٩٠٠٠

٢١٢ .۶ ٧١٢۴٢۵

N-ول از �\ ھ ��(:�\
ای�ان در دiر *\ ��ر��ان
�IEا-S 
LS:ق %�دا4

R�ارش ط���ز��ن �
 در وا9E �):رھ�ی


�L�ی.\ ا����. ا�
 ا�
 د?!� ای� *\

 ا��س

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

 �  �Hددا�q 

<�/ق دPر ()

دPر () �)

دiر �:���� ٣٣۵٠ ��خ ا��س *�
دiر ٠٨ .٧ روزا�\٩۴ ��ل در

 دری�/
 دiر ٢ .٢۶۶ S-ا���
٢٨٧ /�ز�- یA *� �$�ھ� ��ر��ان

 �):ر ��ر *�زار "����ن ��ر
�!* �II ?د، آ��رھ�ی و ا:N:�

%�دا4$� ���?� � $�ی� از ی��
�!�وی S![ ای� از و ا�
 �N�ن

�G�.� ت وX�(� دی�>$Eا 
ی�/$\ �:�F\ و F�D$� �):رھ�ی

%�دا4$� ری�?� ارE�م �L�ی.\
"��ف و /�ID\ ای� دiر، *� ��ر

 . دھ- ��

� ��ر��انV�" ر��ن، در:(� 
���-، �� ھ�ی�\ ری�ل D:رت *\

�IF/ ر *\ ��ر �!�ویiن د�(�
د�$ �دھ�ی *� ای�ا�� ��ر��ان دری�/$�
وN:د ھ� �):ر *��4 در ��ھ!��\



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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 دو?
 ا�$K-ام از »�ق" روز���\« آ��ری

   در دو`� �����

@�c. ر�� ز.�ن ��دن��  

 

  

 و ز��ن *�ای �� !\۶١ ��دان *�ای �� !\
  �)$�ک

��� $� 
 و �-ی�ی
 ��ز��ن �:ی از دو?
 آ�:زش ��+] ��ز��ن ھ ��ری *� 

   .":د *���ار ا�.�ل د�4دا


 �)U:ل ھ� روز ای��d ای ��م�* 
 در "��
 در ��F آن، ط�یR از دو?$� د�$(�ه١٣ 

 ھ `:ن، ھ�ی� ��ز��ن دار�-؛ N-ی- 
 اداری، �-ا?
 دی:ان " �?�، �4ا��ن ا�Nای�

�" ��ز��ن ��?!���،%�� ،��:��E ز��ن�� 
 ،��"� و "���� ز�!� ��ز��ن دا�|

 �):ر، آ�:زش ��+] ��ز��ن �):ر،
���L!L<� \$.*د *\ وا��� 
 N �:ری، ری��

 �):ری، ھ:ا%! �ی� ��ز��ن ای�ان، وری
 دارای�، و اE$<�دی ا�:ر وزارت و ���ان
 *� �)K£ ھ�ی �� !\ *� ھ��-ام �\ ھ.$�-

 *�ای ھ�ی� آز�:ن �):ر، آ�:زش ��+]
 ا��. ���- �� *���ار N�ری ��ل �4داد 

�ی!�ت و ا�$K-ام �-٨٠٠دوھ�ارو از »"�قN 
 �!J�� در ز��ن �*�L� دارد ��دان. 

  

- 17 - 

   
   ٧٧  دور اول، 
	�ره

 ا/
 *� "-ی-ی ��H:� �!d:ع 
 �\ ای� "�!-ه ھ \ S$ � .دارد
 . ��!� �4ج دiر *\ �\ �!�ی� � �

 ��ل ١۵ ط� ای�ان در ھ� د�$ �د
� ا/�ای] ھ!`(�ه �\Eا-S 
 و ��/$\ �� *�i ��ه در دiر ٢٧۵ از

 *\ ٨٠ ��ل از ای�ا�� ��ر��ان
�!J�� ر *�ا*� درiده د:* 
 از ا�� ا�

 ���F *\ �\ "-ه آV�ز آن ��و?�

 و ��ر��انK� �� ن-" �!��� 

 دiر ٣٠٩ ��ھ!��\ /�ز�-؛ دو *� 

 ا���ن /�IF، د�$ �دھ�ی *�
 �-ارد وN:د ��ه در روز ١٠ از *!]
� �.�ی*�E \N:� :ر�ای] *\ �+�� 

 . ھ.$�-

-�-L$F� از ی�� � �.$�ش دiی
 ط� ویaه *\ �):ر در ��ی

 ��J�ری �$!+\ در و ھ� 4��:ار درآ�-

 *�ای!?�F/ ھ� *�زار ای�(:�\ در \* 

،

 �:ان � � �-ھ�J ا�C� 
 ��ای] ��ر ای� *\ ��J�ری 

 و �H�S �:دN:ی� E<- *\ ا/�ادی

D�/ ا�� ھ.$�-، *�دآورده ھ�ی 

 M.� -و ارز *�زارھ�ی از درآ� 
 ���!� ھ `�!� و ای \*:دN ھ�ی
 از �c"$\ ھ�ی ��ل در ھ� ی�را�\

 �F!)$� ھ�ی آ�!M *�وز 
 \F��N از \I N ر��ان�� -" . 

 ��ر، �N��� ��ز��ن ٢٠١٣ ��ل
 LS:ق ٢٠١٠ ��ل ط� آ? �ن

 و دiر ٢۴٠٠ �N:*� آ/�یL�ی 

 آ�!�ی� �):ر در ھ `�!�. ا�
 ر�E ای�ان در .ا�
 *:ده دiر 

 ٣٣۵٠ �xY در دiر ��خ ���-ن

 *�$�ی� ?�S ان��ر�� *�ای \* 
 . ر�!-

 �9ارش  �
  

آ��ری *�ر��

�����

(.�� @�c.

�!.S- <� ���+�  

�� !\ ۴٢٨ و ھ�ار٢
�)$�ک �� !\٠٠۵

� ا�$K-ا�� آز�:ن�� $�
 �):ر ری�ی *����\

�4دا ا�
 �Eار �):ر،

ای� در ا�� داوطI��ن،
 �\ ھ.$�- آز�:��

 ھ�ی �!�و ا�$K-ام
ا�Nای� ھ�ی د�$(�ه
��?!���، ا�:ر ��ز��ن


�d ،ال:Sز��ن ا�� 
�):ر، �F-�� ا�$)�/�ت

�>L!L��� و �I � ��ز��ن
وری *��ه ��I ��ز��ن

���� Zان اورژا����
ھ.$�- ��ز����١٣

��+] ��ز��ن ھ ��ری
 اول در ا�$K-ام
"�ق« آ��ری *�ر��

 ��� از �)�ن ھ� آن

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

 ای� �\ �!�د �� D:رت iرد
دارد ای�ا�� ��ر��ان �4ی- E-رت
� � LS:ق دiر *\ �� �:ی�- ��


!FHای] و�� ا/Eا-S د�د�$ 
\$"c� دھ- �� �)�ن \�

از ای�ا�� ��ر��ان ید�$ �دھ�
� ای��\ وN:د *�Eا-S ق:LS ر��ان��

-F* \* ل در ��ور�S -"ر �!J��
�و?� رو�- دو*�ره *F- *\ ٩٠ ��ل�

��ر��ان �4ی- E-رت دو*�ره ا/


(!F� ای�ان در 
 . ا�

� دری�/$� S-ا���Eا-S ان�!)* 

*� �:ی�- �� ��ر��ی �.:وiن

 ھ�ی ھ�ی�\ ���!�(!F� [!*

�.�ی ای� N��ان *�ای ا/�اد و
\* �U" و دوم �$S :م�ھ.$�- 

�L$F-�- �):ر اE$<�دی "����ن ��ر
��ی وا�Y\ و *�زی دiل "-ی-
درآ�- �.�ی ا4!�؛ ھ�ی ��ل

*�ای اN$ ��� ھ�ی ��وه *��4
ا�
، *:ده �.�ی N��ان ��e:ر
 روی از ��ان وا�Y\ ھ \

 . ا�- دا"$\

ا/�ادی N:ا�9 ھ \ در ھ !)\

 از ا�$C�ده �$�D- و آ��دهD�/
 *�ای ��*R ھ�ی دو?
 �Xش
ھ�ی �.�ی N��ان *�ای ��\
ی�را�\ ھ-/ �-ی �L-ی ���*9
� *��[ ای�`�!��، ھ�ی �>

FH!7 ھ�ی ��وه *�ای /�اوا��

��ل ا�Xم ط�D ،�I� R:رت *\
آ? �ن ����- ھ� �):ر *��4 در

 دiر، ٢٨٠٠ ��ر��ان ��ھ!��\
ا�
 *:ده دiر ٣۴٠٠ آ��ی��
�!J و ٧٠٠ \!��� �!� ١۴٠٠ 

���-ن *�D �E:رت در %�دا�$4
 در ٩۴ ��ل در /�IF، �:��ن
ر�!- �K:اھ- ��ه در دiر ٣٠٩



  ��وه ��ر ��ر��ی

 ا���ی� -��ز��ن ��ا���ن �� ای�ان 
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�ارش آ�4ی� � � ط�ح �$�ی� از آ��ر ���
 �� ۵١ ��دان *!��ری ��خ ،٩٣%�ی!� ��ر
-Dدر 
 *!��ری ��خ �\ ا�
 درS�?� ای� .ا�

٣٩،-Dدر ��Fده دو*�ا*� ی:* 
  .ا�
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   ٧٧  دور اول، 
	�ره

 ا�$K-ا�� �� !\  ٨٠٠ و دوھ�ار 
 �� !\۴٢٨ و دوھ�ار *�ده،
 �!�ن �)$�ک �� !\٠٠۵ ��دان،
 E!- *-ون آز�:ن در ھ� ر��\ ��ی�

�/�D در ز��ن *�ای �e� \$/�� 

 *�ای �D/� ا�$K-ام ھ�ی �� !\
 �)$�ک ا�$K-ام �� !\ از

Aی -D!\ از در ��ام، -K$�ا 

�ی!�ت �\ د�$(�ھ�N آز�:ن 
 �):ر آ�:زش ��+] ��ز��ن
 ا�:ر ��ز��ن ھ `:ن ھ�ی�

،��:��E ز��ن�� ،��"� دا�|
 N �:ری، ری��
 ���د *\ وا*.$\

 ھ�ی د�$(�ه و ھ:ا%! �ی� ��ز��ن
 *�ای �D/� را �� !\ *!)$�ی�

 �+ :ع از ��?!��� ا�:ر
 �D/� را �� !\۴٣۴ھ�ارو ا�$K-ا��،

��:��E ٣٢٢ �+ :ع از\! �� 
 �/�D ز��ن ��دان؛ *�ای�� 

 �� !\۵١٨ ا�$K-ا��، �� !\
� I� و �L!L<��� \$.*وا \* 

 ا�$K-ا��، �� !\ D- �+ :ع
 �):ری ھ:ا%! �ی� ��ز��ن ��دان؛

 *�ای �D/� را �� !\٢١ ا�$K-ا��،
 از �):ر �F-�� ا�$)�/�ت و "����

 *�ای �D/� را �� !\٢٠ ا�$K-ا��،
 ا�$K-ا�� �� !\ � ��� ���ان

   .ا�
 داده ا4$<�ص ��دان


 ١٣�IU" \� -!E از �\ ا�

 ا�
، ا?�ا��Cآن �:رد ھ \* 
 �!��$ -اران �:ی� �\ ��دد

 ا�-، �-ا"$\ � 
 ای� در 
 و "���� ز�!� اداره در ا�$K-ام

 و ز��ن ا�$K-ام در اX$4ف ای�
 از »�!:ز اE$<�د« ��ارش *�ا��س

 ا�
، داده ارای\ *!��ری ��خ از
   .ا�
 دان

 *�ا��س ھ `�!�
��ر �!�وی آ��ر�!�ی

?\،٢٩��٩/١٧ -Dدر
٣٩ دوره ھ !� در ز��ن

  

  

  

 

   ٢٠١۵ آور�� �١٠	�

دوھ�ار �+ :�\ از �\ ط:ری *\
*�ده، ��م دو?$� د�$(�ه١٣

��دان، *�ای �D/� ا�$K-ا��
��ی� *�cN iب( ز��ن و ��دان


.!�N( ۶١ ���� و\! �� �/�D
   .ا�
 "-ه

�� !\ از درD-٨٢ دی(� ���رت *\
از درD-۵/١٧ از *!] ��دان،

یA از � $� و ��دان و ز��ن �!�ن
�/�D ز��ن *�ای 
  .ا�

د�$(�ھ�١٣ �!�ن از دی(� از�:ی
��ز��ن ��ی
 در ھ� آن ا�$K-ا��

ھ�ی� ��ز��ن ا�
، "-ه درج
�"�� ��ز��ن ��?!���،% ،��:��E
وا*.$\ �>L!L�ت و �I � ��ز��ن

���� Zز��ن ���ان، اورژا���
*!)$�ی� " �?� �4ا��ن ا�Nای�
 . دار�- ��دان

ا�:ر �ز��ن� �\ ط:ری *\
ا�$K-ا��، �� !\۴٨۴ھ�ارو
�"�� ��ز��ن ��دان؛ *�ای% ��:��E

 را �� !\٢١٢ ا�$K-ا��،
��"��� !\۵٢٧ �+ :ع از دا�|

�I � ��ز��ن ��دان؛ *�ای �D/� را
�+ :ع از N �:ری ری��
 ���د

��دان؛ *�ای �D/� را �� !\۴٩
ا�$K-ا��، �� !\٢٢ �+ :ع از

"���� ز�!� ��ز��ن ��دان؛
ا�$K-ا��، �� !\٣١ �+ :ع

� و ان��د��� Zان اورژا����
��دان *\ �D/� را 4:د ��Cی٢١٢

\$�� �*�E \N:� �)آن دی 
ا�

!.�N ا�� ھ� آن در *:دن زن�ا?

�U" ��"�% ��:��E دد *�ز����
� ای J�رهN ام-K$�ز��ن ا 

ا�$K-ام ھ� دی(� �:رد "]
ای�. ا�
 �F-�� ا�$)�/�ت

*�ا��س �\ ا�
 درS�?� ��دان
�ار"� آ�4ی�� \� �از آ��ر ���

دان�� دو*�ا*� ز��ن، *!��ری ��خ


