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 توضیح: 

 www.davtalab.org ایي ًْؽتَ ثخؾی اص ؽؼ گضاسػ هٌتؾشٍ دس عبیت ایٌتشًتی 

هیؾْد. دس گضاسػ ّ دس ثشسعی کبًًِْبی افلی اػتشامی کبسگشی دس ایشاى سا ؽبهل 

ثشسعی "داّهلت" تبسیخچَ ای اص عبثمَ اػتشامبت ّ ثؼالٍّ اهالػبت ّعیؼی اص 

چگًْگی اػتشامبت  ّ هِوتش اص ُش چیض اهالػبتی دس هْسد اًْاع تؾکل ُبی دسگیش 

دس زشکبت اػتشامی هؼلوبى گشد آّسی ؽذٍ اعت. هجؼب خْد "داّهلت" خبًجذاس اعت، 

ّ اػتشامبت هؼلوبى دس صهیٌَ ای اص هْامغ ّ گشایؾبت هختلف ساٍ  ثَ خلْ ثبص کشدٍ ّ 

ُوچٌبى اداهَ هیذُذ. آًچَ هِوتش اص ُش چیض ًظش هب دس ػلیَ  ثیکبسی ثَ ثبص اًتؾبس 

گضاسؽبت سا خلت کشدٍ ایٌغت کَ "داّهلت" ُوَ هؤلفَ ُب سا یکدب سّی هیض هیشیضد ّ 

ثَ ایي تشتیت هیتْاًذ صهیٌَ سا ثشای سّؽي تش کشدى خطْه  ّ گشایؾبت دسگیش فشاُن 

آّسد. دس ًْؽتَ ثذسعتی ثش لذست ّ داهٌَ اػتشامبت هؼلوبى دس لبلت خٌجؼ اػتشامی 

هؼلوبى ّ ثؼٌْاى یکی اص اسکبى هجبسصٍ هجمَ کبسگش اعتذالل هیؾْد. دس ایي هجبزثَ ثبیذ ثب 

 ػاللَ ؽشیک ؽذ. ایي کبسی اعت کَ هب ثذعت گشفتَ این.   

 خضٍّ زبمش اًتؾبس هدذد ّ کبهل   گضاسػ "داّهلت" اعت. 

 ػلیَ ثیکبسی
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 همذهَ  

 

هْمْع  ُبی ثسشاى کبسگشی دس ایشاى، تشعین ًمؾَ کبًْى دس اداهَ علغلَ گضاسؽِبی

 ۲۲تب  ۲۳دس فبفلَ عبلِبی  اػتشامبت فٌفی هؼلوبى ًْؽتَ زبمش ثَ هشّسی ثش

اختقبؿ داسد.  اػتشامبتی کَ گبٍ دس ساعتبی ثشآّسدٍ عبختي هطبلجبت هؼیؾتی 

عبصی آهْصػ سا  عبصهبًذُی ؽذٍ ّ گبُی فشاتش اص آى؛ عبختبس ًظبم آهْصؽی ّ کبالیی

 .ُذف لشاس دادٍ اعت

گشُِّبی هختلفی اص هؼلوبى اص لجیل هؼلوبى اعتخذاهی، هؼلوبى ثبصًؾغتَ، هؼلوبى 

ّ آهْصؽیبساى ًِنت   دثغتبًی، هؼلوبى موي خذهت التذسیظ، هشثیبى پیؼ زك

عْادآهْصی ثَ عیبعتِب ّ سًّذُبی هْخْد دس زْصٍ آهْصػ ّ ُوچٌیي ثی تْخِی 

 .عیبعتگزاساى ثَ هطبلجبت فٌفی خْد اػتشاك کشدًذ

تغشیغ اخشای کبهل »، «اخشای لبًْى هذیشیت خذهبت کؾْسی»، «افضایؼ ثْدخَ»

اص خولَ هِوتشیي  «لضّم آهْصػ سایگبى»ّ  «کیفیت ثخؾی ثَ آهْصػ»، «ثٌذی ستجَ

 .هطبلجبت هؼلوبى اعت کَ ثغیبسی اص آًِب ُوچٌبى ًیض ثشآّسدٍ ًؾذٍ اعت

اػتشامبت فٌفی دس هْل ثبصٍ صهبًی هْسد هطبلؼَ ایي گضاسػ یؼٌی فبفلَ عبلِبی 

دس عطْذ هختلف، ثب ؽذت ثیؾتشی ّ ثَ فْست عشاعشی تْعو کبًْى   ۲۲تب  ۲۳

فٌفی ّ ؽْسای ُوبٌُگی فٌفی هؼلوبى عبهبًذُی ؽذٍ ّ ثبسُب ثب ثشخْسد ّ عشکْة 

 .ًیشُّبی اهٌیتی هْاخَ ؽذٍ اعت

ُبی ثسشاى  اهب ثشای ثشسعی آًچَ ثش خٌجؼ فٌفی هؼلوبى ایشاى گزؽتَ ّ ؽٌبعبیی کبًْى

گیشی ایي خٌجؼ ّ ؽیٍْ کٌؾگشی فؼبالى آى دس عبلیبى اخیش هْسد  ُبی ؽکل آى ثبیذ صهیٌَ

 .ثشسعی لشاس گیشد
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 صىفی معلمان-مرَری تر رَوذ دگردیطی جىثع تاریخی 

 

تبسیخ هجبسصات فٌفی هؼلوبى، تمشیجب ثب آغبص آهْصػ ّ پشّسػ ًْیي دس ایشاى گشٍ 

خْسدٍ اعت. افضایؼ زمْق، پشداخت هطبلجبت ػمت افتبدٍ، فشاُن کشدى ؽشایو آهْصػ 

اص خْاعتَ ُبی تبسیخی هؼلوبى ثْد کَ تب …  سایگبى ّ ثب کیفیت دس عشاعش کؾْس ّ 

ّ دس عبلِبی خٌگ ُؾت عبلَ  ۷۵اهشّص ُن پیگیشی ؽذٍ اعت. دس ایشاِى پظ اص اًمالة 

ایشاى ّ ػشاق، فؼبلیت فٌفی چٌذاى هدبلی ثشای ظِْس ّ ثشّص ًیبفت اهب پظ اص پبیبى 

خٌگ ّ ثبصعبصی دس دّلت ُبؽوی سفغٌدبًی، افالزبت التقبدی ثَ عْد عشهبیَ داسی 

اّج گشفت ّ ُوضهبى ثب گغتشػ ؽکبف التقبدی ّ افضایؼ فبفلَ دعتوضد اص 

ثْدًذ، دعتخْػ   عجذهؼیؾت، ؽشایو صًذگی هجمَ هتْعو کَ هؼلوبى ًیض خضیی اص آى

 .تغییشاتی ؽذ

(تثجیت ؽذ ّ ثب اثالؽ  ۲۴۳۱-۲۴۵۳عبصی آهْصػ ثب ثشًبهَ ًخغت تْعؼَ ) خقْفی 

ای اداهَ یبفت.  ( ثَ ًسْ گغتشدٍ ۲۴۱۴-۲۴۱۷لبًْى اعبعی ) ۴۴ُبی کلی افل  عیبعت

ُوضهبى ثب هْج تأعیظ هذاسط غیشاًتفبػی، ثغیبسی اص هذاسط دّلتی ًیض ّاگزاس ؽذًذ، ّ 

خشیذ خذهبت »ُبیی ُوچْى  دس ًِبیت، پبی ثخؼ خقْفی ًیض اص هشیك هشذ

 .ثَ هذاسط دّلتی ثبص ؽذ «هؼلوبى زك التذسیظ»ّ  «آهْصؽی

ثَ تٌبعت ایي تغییشات دس عبختبس ًظبم آهْصؽی کؾْس، ثَ تذسیح هؼلوبى ًیض دس عطْذ 

هختلف دچبس ثسشاًِبی ؽغلی ؽذًذ ّ فؼبلیت فٌفی هؼلوبى اص عبلِبی اثتذایی دَُ ُفتبد ثَ 

کْؽؼ خوؼی ”  ساٍ افتبد. ثَ ثبّس ثشخی فؼبالى فٌفی دس فْستیکَ خٌجؼ اختوبػی سا 

ثشای پیؾجشد هٌبفغ هؾتشک، یب تبهیي ُذفی هؾتشک، اص هشیك ػول خوؼی خبسج اص زْصٍ 

ایشاى دفبع کشد ّ ”  خٌجؼ هؼلوبى“تْاى اص ّخْد  تؼشیف کٌین، هی”  ی ًِبدُبی سعوی

پزیشفت کَ ایي خٌجؼ ُن اص ًضدیک ثَ عَ دَُ پیؼ آغبص ؽذٍ اعت. اهب اگش خٌجؼ 

اختوبػی سا کٌؾی خوؼی ثَ ؽوبس آّسین کَ ثبیذ اص ّیژگی ُبیی ُوچْى عبصهبًذُی 

ًغجی، آسهبى ُب ّ ایذئْلْژی ثشخْسداس ثبؽذ دس ایي فْست ثؼیذ اعت کَ کْؽؼ 

فٌفی هؼلوبى سا ثتْاى خٌجؾی اختوبػی داًغت چشا کَ دعت کن دس ثسث  -گشُّی

 .ایذئْلْژی، عبصگبسی آى ثب کٌؼ فٌفی، ثَ آعبًی اهکبى پزیش ًیغت
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یبثی هؼلوبى دس دّ دَُ اخیش  ایي هْمْع ثِتش اعت سًّذ کٌؾگشی ّ تؾکل  ثشای تؾشیر

هْسد ّاکبّی لشاس گیشد. تؾکل یبثی دس زْصٍ آهْصػ ّ پشّسػ اص اثتذا ػوذتب ثب دّ 

دس خِت پیگیشی هطبلجبت  -۲سّیکشد اص عْی فؼبالى فٌفی هؼلوبى دًجبل ؽذٍ اعت. 

دس ساعتبی تْخَ ثَ ًیبصُبی فٌفی دس هتي فؼبلیت ُبی عیبعی،  -۳  فٌفی ّ تؾکیالتی،

ُب ّ زتی  اختوبػی، فشٌُگی، التقبدی ّ دس هْاسدی دس پیًْذ ثب عبیش گشُِّب، تؾکل

 .ُبی اختوبػی خٌجؼ

تؾکل ُبیی هبًٌذ کبًْى فٌفی هؼلوبى، اًدوي اعالهی هؼلوبى، کبًْى فشٌُگیبى زضة 

اػتذال ّ تْعؼَ، عبصهبى هؼلوبى ایشاى، هدوغ فشٌُگیبى ایشاى اعالهی اص خولَ 

اًذ. دس ایي هیبى  ُبی اخیش ثَ تذسیح ؽکل گشفتَ ُبی فٌفی هؼلوبى ُغتٌذ کَ دس دَُ تؾکل

آغبص ثَ کبس  ۲۴۱۱ ُبی فٌفی فشٌُگیبى ایشاى ُن کَ اص عبل  ؽْسای ُوبٌُگی تؾکل

یک اعبعٌبهَ ّآییي   کشد، دس ًتیدَ ثَ ُن پیْعتي چٌذ تؾکل اص چٌذ اعتبى کؾْس ّ تٌظین

ُبی هؾتشک ّ دس ساعتبی سعبًذى هؼلوبى ّ داًؼ آهْصاى ثَ  ّ فذّس ثیبًیَ ًبهَ اخشایی 

زمْق لبًًْی خْد ًمطَ اتقبل تؾکلِبی اعتبًی ثَ یکذیگش اعت. ثش اعبط آًچَ دس عبیت 

 .ؽْسای ُوبٌُگی ًْؽتَ ؽذٍ، اکٌْى زذّد ثیغت تؾکِل فؼبل ػنْ ایي ؽْسا ُغتٌذ

ُبی  تشیي تؾکل  ُبی ًبم ثشدٍ ؽذ، کبًْى ُبی فٌفی هؼلوبى ؽٌبختَ ؽذٍ اهب دس هیبى تؾکل

فٌفی عشاعش کؾْس ثیي هؼلوبى ُغتٌذ کَ ثب ّخْد ایي ؽِشت، دس هذت فؼبلیت خْد ثب 

ُبی فٌفی ثَ ّیژٍ دس دّسٍ ُبی دّلت ًِن ّ دُن ثَ ؽذت  اًذ. کبًْى هؾکالتی هْاخَ ؽذٍ

    ًژاد اص دس اًضّا لشاس گشفتٌذ ّ ُضیٌَ ُبی صیبدی ثش فؼبالى آًِب تسویل ؽذ. دّلت ازوذی

ُبی فٌفی اص آهْصػ ّ پشّسػ سا ثشتبثذ،  ُوبى اثتذای کبس ًتْاًغت اًتمبدات تؾکل

ُبی  ثٌبثشایي ثَ ثشخْسدُبی لنبیی ثب هٌتمذاى ّ فؼبالى فٌفی سّی آّسد. هسذّدیت

ثَ اّج خْد سعیذ ّ اص آى صهبى،  ۱۳ؽشّع ؽذ ّ دس عبل  ۱۷ُبی فٌفی اص عبل  تؾکل

سّثشّ ؽذًذ ّ زتی …  ّ «اهٌیت هلی»هبًٌذ هخل   ُب ػوال ثب ثشچغت فؼبلیتِبی ایي تؾکل

اخبصٍ ثشگضاسی هدوغ ػوْهی اص آًِب گشفتَ ّ فؼبلیت آًِب ػوال هتْلف ؽذ. ػالٍّ ثش 

ُب  آهْصػ ّ پشّسػ ًیض ثب آى  ثشخْسدُبی لنبیی ثب فؼبالى فٌفی ّ هٌتمذاى، دس اداسات

ؽذ تب خبیی کَ فالزیت ثغیبسی اص هؼلوبى ثشای هؼبًّت یک آهْصؽگبٍ  ثشخْسد هی

ُبی هذیشیتی ّ زتی غیش  ؽذ ّ فشٌُگیبى صیبدی اص گشفتي پغت ًیض تبییذ ًوی  عبدٍ

 .هذیشیتی هسشّم ؽذًذ

ثب سّی کبس آهذى دّلت زغي سّزبًی، دس اثتذا فنبی یبط ّ ًباهیذی ثَ فنبی اهیذ ّ 
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ُبی فٌفی هؼلوبى دس عشاعش کؾْس  اهیذّاسی تجذیل ؽذ تب خبیی کَ ثغیبسی اص تؾکل

پظ اص   ثشای ثشگضاسی هدوغ ػوْهی ثَ ّصاست کؾْس هشاخؼَ کشدًذ ّ ثشخی اص آًِب

ُبی فشاّاى عشاًدبم تْاًغتٌذ ثؼذ اص دٍ عبل هدوغ ػوْهی خْد سا ثشای اداهَ  کؼ ّ لْط

فؼبلیت ثشگضاس کٌٌذ. ثب ایي زبل فؾبسُبی عیبعی ثش فؼبالى فٌفی هؼلوبى کن ّ ثیؼ ّخْد 

ُب ٌُْص دس خشیبى ثْد. عبیَ ًگبٍ عیبعی ثش فؼبلیت  داؽت ّ پشًّذٍ لنبیی ثغیبسی اص آى

ُب  ؽذ صیشا هذیشیت آهْصػ ّ پشّسػ دس ؽِشعتبى فٌفی هؼلوبى ُوچٌبى ازغبط هی

 .تغییش آًچٌبًی ًکشدٍ ثْد

ثبصگؾت دّثبسٍ فؼبالى کبًْى ُبی فٌفی ثَ فسٌَ فؼبلیت، ثب عشًْؽت هؾبثَ دّسٍ 

ازکبم چٌذ تي اص  ۲۴دس ثِبس ّ تبثغتبى  ۲۴ًژاد هْاخَ ؽذ ّ پظ اص تدوؼبت اعفٌذ  ازوذی

فؼبالًی کَ لجال ثبصداؽت ّ هسبکوَ ؽذٍ ثْدًذ ثَ اخشا گزاؽتَ ؽذ ّ چٌذ تي دیگش اص 

فؼبالى، ثشای ًخغتیي ثبس ثبصداؽت ؽذًذ. دس همطؼی چِبس دثیش کل کبًْى فٌفی هؼلوبى 

دس صًذاى ثْدًذ ّ سًّذ پشًّذٍ عبصی ثشای فؼبالى فٌفی هؼلوبى تب اهشّص اداهَ داسد. اهب 

ًژاد ّ سّزبًی ثشای فؼبلیت فٌفی هؼلوبى ثَ  دس ًتیدَ هسذّدیتِبیی کَ دّلتِبی ازوذی

ُبی دسّى تؾکلیالتی  ُبی فٌفی فشٌُگیبى دچبس دگشدیغی ّخْد آّسدًذ، کبًًِْب ّ تؾکل

 .ُن ؽذًذ

ُبی هؼیؾتی،سفغ  اگش دس دَُ ُؾتبد ؽوغی هطبلجبت فٌفی هؼلوبى ) اص لجیل دغذغَ

عبصی ّمؼیت  هسذّدیت اص فؼبلیتِبی فٌفی ّ دسخْاعت اخشای لْاًیي هشتجو ثب ُوغبى

خبهؼَ هذًی ّ   ُب ّ ؽْساُبی فٌفی ریل گفتوبى دسآهذی کبسکٌبى دّلت(، تْعو کبًْى

ؽذ، ثب عشکْة گغتشدٍ،  گشایی ّ دس ثطي هطبلجبت هجمَ هتْعو ثبصًوبیی ّ ُذایت هی ًخجَ

عبصی ثشای تؼذادی اص فؼبالى فٌفی ّ  ُب ، پشًّذٍ اػوبل هسذّدیت ثشای فؼبلیت تؾکل

هنوسل ؽذى)مؼیف ّ کْچک ؽذى( هجمَ هتْعو دس پی ثسشاًی ؽذى ؽشایو التقبدی، 

سًّذ ثبصتؼشیف خبیگبٍ اختوبػی ّ ؽغلی هؼلوبى اص عْی ثشخی اص  ۲۴۲۲ تب  ۲۴۲۴اص 

ثب   فؼبالى فٌفی ثب تغییش دس هذل کٌؾگشی فٌفی آًِب آغبص ؽذ. گشُِّبیی اص هؼلوبى،

ُبی ایٌتشًت اص  ای ّ ثب اعتفبدٍ اص ظشفیت تؼویك ّ گغتشػ فؼبلیت فٌفی ثَ فْست ؽجکَ

ثبصتؼشیف کشدًذ.  «هجمَ کبسگش»ُبی اختوبػی خْد سا ثب خْاعتِب ّ هطبلجبت  خولَ سعبًَ

ُبی  ُبی ایذئْلْژیک هیبى فؼبالى دس دسّى کبًْى ایي هغبلَ ثبػث پشسًگ ؽذى ؽکبف

 .ُبی فٌفی فشٌُگیبى ؽذ فٌفی ّ ؽْسای ُوبٌُگی تؾکل
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ُبی فٌفی ّ فؼبالى آًِب ثَ دّ هیف چپ ّ ساعت تمغین ؽذًذ.  دس ایي هیبى ػوال کبًْى

کبًْى کَ ثیؾتش ثَ ازضاة افالذ هلت ًضدیک ُغتٌذ، ثش ایي  «گشایؼ ساعت»فؼبالى 

ُبی ثبیغتَ دس کبس فٌفی سا  ثبّسًذ ایذئْلْژی، ثَ ّیژٍ اص ًْع چپ آى، خلْی اًؼطبف

گیشد ّ ثش تٌؼ هیبى فشٌُگیبى ّ زبکویت هی افضایذ ّ هیذاى کبس فٌفی سا ثَ هیذاًی  هی

عبصد. دس ػیي زبل ثبّس آًِب،  ثشای لِشهبى پشّسی، ثضسگ ًوبیی ّ دسّؽ گْیی ثذل هی

سا لجْل ًذاسًذ ّ ثَ خبی آى ثیؾتش ثش ”  خبهؼَ هذًی“هیف دعت چپی هفِْم ُبیی هبًٌذ 

 .کبس عٌذیکبیی ثب الگْ گشفتي اص خشیبى ُبی کبسگشی تبکیذ هی کٌٌذ

ُبی دسآهذی ّ تسلیل سفتي هجمَ هتْعو  ایي گشٍّ اص هؼلوبى ثذّى دس ًظش گشفتي ؽکبف

دس خشیبى ثسشاًِبی التقبدی، ُوچٌبى فشٌُگیبى سا دس خبعتگبٍ ّ پبیگبٍ اختوبػی دس 

داًٌذ ّ هؼتمذًذ کٌؾگشی فٌفی ثبیذ مذ سادیکبلیغن، دس ساعتبی  صهشٍ هجمَ هتْعو هی

هطبلجبت فٌفی ّ هجتٌی ثش گفتوبى خبهؼَ هذًی ّ ًخجَ گشایی ثبؽذ. دس ًتیدَ ایي سّیکشد 

ثَ کبسگیشی گفتوبى ّ ادثیبت تٌذ ّ ُوَ ثخؼ ُبی   آًِب هؼتمذًذ کٌؾگشی فٌفی ثَ هؼٌبی

لذست سا ثَ یک چْة ساًذى ًیغت ّ ثشگضاسی اػتشاك ّ تدوغ فٌفی تٌِب دس فْستی 

مشّست داسد کَ ثغیح زذاکثشی ثشای هشذ هطبلجبت فْست گشفتَ ثبؽذ. هیف ساعت 

ًْیغی دس خقْؿ  ُبی خْد سا دس لبلت ثیبًیَ  کبًْى فٌفی هؼلوبى، ػوذٍ کٌؾگشی

هطبلجبت فٌفی گشُِّبی هختلف هؼلوبى ؽبغل ّ ثبصًؾغتَ، ثشگضاسی تدوؼبِت 

اػتشامی دس هْاسد مشّسی )ثب تبکیذ ثش ثغیح زذاکثشی دس ؽِشُب ّ اعتبًِبی کؾْس( ّ 

دس هْاسدی هؼذّد سایضًی ثب هذیشاى ّ عیبعتگزاساى زْصٍ آهْصػ ّ پشّسػ عبصهبًذُی 

ثشًذٍ دعت یبثذ.  کشدٍ اعت کَ الجتَ دس ثغیبسی اص هْاسد ُن ًتْاًغتَ ثَ دعتبّسدی پیؼ

گشچَ دس ثطي زشکت افالزی خْد ثَ دًجبل دعتبّسدُبی کْچک ّ تذسیدی ّ هجتٌی ثش 

 .تؼبهل ثب عیبعتگزاساى اعت

کَ ثیؾتش گشایؼ عْعیبلیغتی ّ   دس همبثل ایي گشٍّ، فؼبالى گشایؼ چپ کبًْى لشاسداسًذ

ُبی فٌفی،  هبسکغیغتی داسًذ کَ هؼتمذًذ علطَ گفتوبى خبهؼَ هذًی دس هیبى فؼبالى کبًْى

هٌدش ثَ ًبدیذٍ گشفتي ثخؼ ثضسگی اص ثذًَ ًظبم آهْصػ ّ پشسّػ ّ ثَ زبؽیَ ساًذٍ ؽذى 

گشایی دس عبختبس  هطبلجبت هضدی ّ هؼیؾتی هؼلوبى ؽذٍ اعت. اص دیذگبٍ ایي گشٍّ ًخجَ

ُبی فٌفی  کبًًِْبی فٌفی ثَ هوبؽبت ثب عیبعتِبی دّلت اًدبهیذٍ ّ هْخت ؽذٍ، کبًْى

ثَ ّیتشیٌی ثشای ًوبیؼ زکوشاًی هطلْة دّلت دس هْاخَ ثب ًِبدُبی فٌفی ) ثَ 

خقْؿ دس دّسٍ زغي سّزبًی( تٌضل پیذا کٌٌذ. دس زبلیکَ ثب ّخْد گغتشدگی ؽؼت ّ 
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 .اًذ هیف ّعیؼی اص هؼلوبى سا ًوبیٌذگی کٌٌذ دفبتش دس ؽِشُب ّ اعتبًِب دس ػول ًتْاًغتَ

ُبی هغلو ثش ًظبم آهْصػ ّ پشّسػ  ایي گشٍّ اص فؼبالى فٌفی ثب دس ًظش گشفتي پبساداین

خذهبت آهْصؽی ّ ظِْس   عپبسی عبصی آهْصػ، افضایؼ ثشّى ایشاى اص خولَ کبالیی

گشُِّبیی چْى هؼلوبى زك التذسیظ، موي خذهت ّ غیشٍ، ػمت افتبدگی دعتوضد اص 

هؼیؾت ّ سفغ هسذّدیت اص فؼبلیتِبی فٌفی هؼلوبى ّ آصادی هؼلوبى صًذاًی دس هْل 

تالػ کشدًذ هطبلجبت فٌفی هؼلوبى سا   ( ۲۲تب  ۲۳عبلِبی هْسد هطبلؼَ ایي گضاسػ)

ُبی فٌفی  ریل گفتوبى هطبلجبت کبسگشاى ثخؼ آهْصػ دًجبل کٌٌذ. هیف چپ کبًْى

ًْیغی دس خقْؿ هطبلجبت فٌفی  ُبی خْد سا دس لبلت ثیبًیَ هؼلوبى ػوذٍ کٌؾگشی

ُبی  هؼلوبى ؽبغل ّ ثبصًؾغتَ، هؾکالت التقبدی هجمَ کبسگش ّ ُوشاُی ثب عبیش خٌجؼ

عبصی  اختوبػی ثشگضاسی تدوؼبت اػتشامی ّ فشاخْاى تسقي هؼلوبى دس هذاسط، کوپیي

صًی، هْفبى تْئیتشی ّ خوغ آّسی اهنبء ثشای  ُبی اختوبػی اص لجیل ُؾتگ دس ؽجکَ

اًذ. ثب ایي زبل ّ ثب  آصادی هؼلوبى صًذاًی ّ پیگیشی هطبلجبت فٌفی عبصهبًذُی کشدٍ

ّخْد ایٌکَ هیف چپ کبًْى تْاًغتٌذ سًّذ پیگیشی ّ اًؼکبط هطبلجبت هؼلوبى سا اص 

گشا ّ ثب هشکضیت کبًْى تِشاى( خبسج کٌٌذ ّ دس ساعتبی اُذاف  زبلت هتوشکض )ًخجَ

فٌفی عیبعی ّ التقبدی، پشاکٌذگی ثیؾتشی ایدبد کٌٌذ اهب دس ثغیح زذاکثشی چٌذاى 

هْفك ًجْدًذ. ثَ ػٌْاى هثبل؛ تسقي فٌفی هؼلوبى دس پی فشاخْاى ؽْسای ُوبٌُگی 

ُبی فٌفی فشٌُگیبى ثیؼ اص آًکَ پیؾجشدی دس هطبلجبت فٌفی هؼلوبى ایدبد کٌذ،  تؾکل

دس فشاسّایتِبی خجشی خالفَ ؽذ. فؼبلیتِبی عبصهبًذُی ؽذٍ اص عْی هیف چپ هؼلوبى، 

ثب ّخْد ایٌکَ دس ؽشایو اهشّص ایشاى )افضایؼ ثسشاى التقبدی ّ تؼویك خو فمش( ثیؾتش 

اهکبى خلت تْخَ ّ ثغیح فٌفی سا داسد، ثَ دلیل ػولکشد فشافٌفی، فشاتؾکیالتی ّ تب 

ایي هیف ، ثب ّخْد ُذف گزاسی هجتٌی ثش ًضدیک ؽذى ثَ   زذّدی سادیکبلیضٍ ؽذٍ

هطبلجبت ثذًَ آهْصػ ّ پشّسػ اص عْی آًبى؛ ُوچٌبى کوتش اص عْی ثخؼ ّعیؼی اص 

 .هؼلوبى ثب پبعخ هثجت سّثشّ ؽذٍ اعت

ثذّى دس ًظش گشفتي ؽکبفِبی ایذئْلْژیک ثبیذ گفت کَ ُش دّ گشٍّ دس اًؼکبط هطبلجبت 

فٌفی هؼلوبى ؽبغل ّ ثبصًؾغتَ دس عبلیبى هْسد هطبلؼَ ایي گضاسػ، دس عطر فشاگیش 

ُبی اختوبػی  ّ یکی اص تبصٍ تشیي اؽکبل کٌؾگشی فٌفی سا دس تبسیخ خٌجؼ  ػول کشدٍ

ُبی اختوبػی ثشای تْصیغ ّ  هؼبفش ایشاى عبصهبًذُی کشدًذ. اعتفبدٍ اص لذست ًفْر ؽجکَ

  آّسی اهنبء اص هشیك کوپیي ُبی فؼبالى فٌفی، خوغ تکثیش خجشُب،یبدداؽتِب ّ ّاکٌؼ
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ُبی فٌفی اص خولَ الذاهبتی اعت  ُبی آًالیي ، ُوبٌُگی ثشای اًدبم اػتقبثِب ّ تسقي

کَ ثب ّخْد ًبهْفك ثْدى دس ثغیح زذاکثشی ّ ػذم تسمك ثغیبسی اص هطبلجبت فٌفی، ثَ 

ای ًغجتب لبثل لجْل دس کبسًبهَ فؼبلیت فٌفی هؼلوبى ثَ  دلیل اعتوشاس ّ تذاّم آى، تدشثَ

ُب ّ فؼبلیتِبی فٌفی هؼلوبى دس عبلِبی اخیش  ثجت سعبًذٍ اعت. هشّسی ثش کٌؾگشی

ًغجت ثَ ثسشاًِب ّ   ۲۲تب  ۲۳دُذ، گشُِّبی هختلف هؼلوبى دس فبفلَ عبلِبی  ًؾبى هی

تْخِی ًغجت ثَ هطبلجبت خْد ّاکٌؼ  چبلؾِبی فشا سّی آهْصػ ّ پشّسػ ایشاى ّ ثی

ُب گبٍ دس لبلت ثیبًیَ ّ هْهبسًْیغی هٌؼکظ ؽذ ّ گبٍ ثَ تدوؼبت  ًؾبى دادًذ. ایي ّاکٌؼ

 .پی دسپی اػتشامی دس همبثل ًِبدُبی زکْهتی اًدبهیذ

اص یک عْ هؼلوبى اعتخذاهی آهْصػ ّ پشّسػ ًغجت ثَ ػمت افتبدى هضد اص هؼیؾت ّ 

ػذم اخشای لبًْى هذیشیت خذهبت کؾْسی هؼتشك ثْدًذ ّ اص عْی دیگش هؼلوبى زك 

التذسیظ ّ خشیذ خذهتی کَ آهْصػ ّپشّسػ آًِب سا ثب ّػذٍ اعتخذام ثَ خذهت گشفتَ ثْد 

ثب تبخیش دس اخشای لبًْى اعتخذام ّ تؼْیك دس پشداخت هطبلجبت هْاخَ ؽذًذ ّ ًغجت ثَ 

 .ثالتکلیفی ؽغلی خْد اػتشاك کشدًذ

 

 ۲۲تا  ۲۹غىاضىامً اعتراظات معلمان در فاصلً ضالٍای 
 

دثغتبًی، ًِنت  التذسیظ، پیؼ هؼلوبى ؽبغل، ثبصًؾغتَ، زك :گرَي معترظان

 عْادآهْصی، موي خذهت

دس ثغیبسی اص ؽِشُبی کؾْس تدوغ ّ  ۲۲تب  ۲۴دس فبفلَ عبلِبی گطتردگی اعتراظات: 

یکی اص ثضسگتشیي اػتشامبت فٌفی هؼلوبى دس   تسقي اػتشامی ثشگضاس ؽذ.

 .عبهبى دادٍ ؽذ ۲۵اسدیجِؾت، هِش ّ آثبى 

هؼلوبى ػوذتب دس ؽِشُبی تِشاى، الجشص، کشدعتبى، هؾِذ،   :پراکىذگی اضتاوی اعتراظات

ُب ّ تدوؼبت اػتشامی  لشعتبى، لضّیي، لشعتبى، کشهبًؾبٍ، گیالى ّ فبسط ثَ تسقي

 .پیْعتٌذ

خجشاى ػمت هبًذگی دعتوضد اص هؼیؾت ّ ثبالسفتي زذالل دعتوضد، ثِجْد   :علت اعتراظات

ُبی دسهبًی، تجذیل ّمؼیت ًیشُّبی زك التذسیغی، پیؼ دثغتبًی، ًِنت  زمْق ّ ثیوَ

ثٌذی ّ لغْ کلیَ اؽکبل  عبصی زمْق ثبصًؾغتگبى ثب ؽبغلیي، ستجَ عْادآهْصی، ُوغبى

 عبصی آهْصػ کبالیی
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تدوغ دس همبثل اداسات آهْصػ ّ پشّسػ، تدوغ دس   هْهبس ًْیغی،  :وحُي اعتراض

ُبی  ُبی آًالیي دس ؽجکَ  همبثل هدلظ ؽْسای اعالهی، تسقي دس دفبتش هذاسط، کوپیي

 اختوبػی)فشاخْاى کٌؼ خوؼی ثشای زوبیت اص یک هطبلجَ فٌفی(

 

 

 مرَری تً مٍمتریه مطالثات معلمان 

 
مٍمتریه مطالثاتی کً معلمان در تجمعات صىفی خُد در غُل ضالٍای اخیر مطرح  

 کردوذ، 

  :عثارتىذ از

: پبیبى اػوبل از حق آزادی اوجمه ٌا َ اعتراض تً ضرکُب فعاالن صىفی معلمان  دفاع

فؾبس ػلیَ کبًْى ُبی فٌفی فشٌُگیبى ّ سفغ هْاًغ هْخْد دس هغیش فؼبلیت کبًْى ُبی 

فٌفی هؼلوبى ّ ُوکبسی دس خِت ثشگضاسی ُشچَ عشیؼتش هدبهغ ػوْهی ایي تؾکل ُب 

ّ ثشخْسداسی اص زك عبصهبًذُی ّ اػتقبة دس فذس هطبلجبت فٌفی هؼلوبى لشاس داسد. 

عبصی اهٌیتی  هؼلوبى خْاعتبس آصادی ُوکبساى دسثٌذ خْد، تْلف تِذیذ، اخشاج ّ پشًّذٍ

عبختَ، ؽشایو ثشای  خْاٌُذ ثَ خبی تؾکلِبی دّلت ُغتٌذ. آًِب هی  ثشای فؼبالى فٌفی

 .ُبی هغتمل ّ آصاد ایدبد ؽْد فؼبلیت اتسبدیَ

سفغ تجؼیل اص ًظبم آهْصػ، حق تحصیل رایگان َ تُقف خصُصی ضازی مذارش: 

عبصی آهْصػ، زك ثشخْسداسی ُوگبى اص آهْصػ سایگبى هطبثك ثب  تْلف سًّذ کبالیی

لبًْى اعبعی، ًْعبصی هذاسط فشعْدٍ، ایدبد ؽشایو الصم ثشای ثبصگؾت  ۴۱افل 

ُبی دسط ّ افضایؼ عِن آهْصػ دس ثْدخَ عبالًَ،  کْدکبى ثبصهبًذٍ اص تسقیل ثَ کالط

 .اص خولَ هطبلجبت هؼلوبى دس عبلِبی گزؽتَ ثْدٍ اعت

ای اص ایي  عبصی لشاسدادُبی کبس دس عَ دَُ گزؽتَ ، هؼیؾت ثخؼ گغتشدٍ سًّذ هْلتی

هؼلوبى سا هتضلضل کشدٍ اعت.دعتوضد هٌبعت، هضایب ، اهٌیت ؽغلی ّ تجذیل ّمؼیت ثشای 

التذسیظ، پیؼ دثغتبًی،خشیذخذهت ّ آهْصؽیبساى ًِنت دس عشاعش ایشاى،  هؼلوبى زك

تجذیل لشاسدادُبی هْلت ثَ لشاسدادُبی دائن ّ سّؽي ؽذى ّمؼیت اعتخذاهی اص 

هسشکِبی افلی اػتشاك ًیشّی کبس دس ثخؼ آهْصػ دس عبلِبی گزؽتَ ثْدٍ اعت. 

عْادآهْصی گشفتَ تب هؼلوبى هذاسط زك   ای اص هؼلوبى، اص هشثیبى ًِنت هیف گغتشدٍ
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ّزذت سّیَ دس اعتخذام ُغتٌذ. هؼلوبى   التذسیظ، خْاعتبس لشاسداد دائن کبس ّ ّخْد

ُبی صًذگی ّ ثشخْسداسی اص ثیوَ  خْاعتبس افضایؼ زمْق هتٌبعت ثب افضایؼ ُضیٌَ

دسهبًی ّ تکویلی هٌبعت ّ کبسآهذ ُغتٌذ. هطبلجبت هشثْه ثَ تأهیي ثْدخَ ثشای اخشای 

ثٌذی هؼلوبى ًیض ػوْهب دس  لبًْى هذیشیت خذهبت کؾْسی، ّ خْاعت اخشای هشذ ستجَ

ؽْد. گشچَ پظ اص عبلِب اػتشاك عشاًدبم دس عْم  ُویي ساعتب اص عْی آًبى هطشذ هی

ثٌذی هؼلوبى دس ُیأت دّلت ثَ تقْیت ًِبیی سعیذ، اهب ؽیٍْ  هشذ ستجَ ۲۱آرس هبٍ 

 .اػتشامبتی سا دس هیبى هؼلوبى ثشاًگیختَ اعت ۲۱اخشای آى اص دی هبٍ 

هؼلوبى ؽبغل ّ تیه کارکىان آمُزظ َ پرَرظ تا ضایر کارکىان دَلت:   رفع تثعیط

ُبی ًبسّا ثیي کبسکٌبى آهْصػ ّ  ثبصًؾغتَ هطبلجبت هؾتشکی ُن داسًذ. سفغ تجؼیل

پشّسػ ثب عبیش کبسکٌبى دّلت، ُوتشاصی عطر زمْق ثبصًؾغتگبى)ثَ خقْؿ 

ثبصًؾغتگبى عٌْات لجل( ثب ؽبغلیي، ثشخْسداسی اص ثیوَ دسهبًی ّ تکویلی کَ خذهبت سا 

ثَ هْلغ ّ کن ُضیٌَ اسائَ دُذ، سفغ ُشگًَْ تجؼیل دس اخشای دلیك ّ ػولیبتی ًظبم 

ُوبٌُگ پشداخت، اخشای لبًْى ثبصًؾغتگی پیؼ اص هْػذ فشٌُگیبى ّ پشداخت عشیغ ّ 

تشاص ّ اخشای  عبصی زمْق ثبصًؾغتگبى ثب ؽبغالى ُن کبهل پبداػ ثبصًؾغتگی، هتٌبعت

هٌذی،  هشذ ستجَ ثٌذی، سفغ کلیَ لْاًیي تجؼیل آهیض ػلیَ هؼلوبى صى هبًٌذ زك ػبئلَ

ّ آصادی ُشچَ عشیؼتش فؼبالى فٌفی   ززف فنبی اهٌیتی اص آهْصػ ّ پشّسػ کؾْس

اعت کَ   ۲۲تب  ۲۳ثشًذ اص خولَ هطبلجبت هؼلوبى دس فبفلَ عبلِبی  کَ دس صًذاى ثَ عشهی

اًذ اهب تٌِب دس ثشخی هْاسد ثَ ًتیدَ  ثبسُب دس تدوؼبت اػتشامی خْد آًِب سا هطشذ کشدٍ

ُبیی کَ هؼلوبى عبلِب دسخْاعت اخشای آى سا داؽتٌذ،  هطلْة سعیذٍ اعت. اص خولَ هشذ

ثْد کَ ثش اعبط آى ُش هؼلن هتٌبعت ثب عْاثك ّ فالزیت ُبی  «ثٌذی هؼلوبى هشذ ستجَ»

ؽْد ّ ثَ ایي ؽکل ػمت  ای ّ تخققی خْد اص زمْق ّ هضایب ثشخْسداس هی زشفَ

ؽْد. ایي  افتبدگی هضدی ثغیبسی اص هؼلوبى دس عطْذ ؽغلی هختلف تب زذّدی تشهین هی

ثَ تقْیت ُیبت دّلت سعیذ ّ لشاس ؽذ کَ هجٌبی  ۲۱هشذ عشاًدبم دس آرسهبٍ عبل 

هسبعجَ ؽْد. ایي هشذ اگشچَ  ۲۱افضایؼ زمْق ثش اعبط ستجَ ثٌذی هؼلوبى اص هِش 

ای آى، اػتشامبت ثشخی اص  ُبی اخشای ثخؾٌبهَ ٌُْص تجذیل ثَ لبًْى ًؾذٍ اهب کبعتی

گشُِّبی فٌفی هؼلوبى سا ثشاًگیختَ اعت. اص خولَ ایٌکَ ًیشُّبی خذهبتی هذاسط ّ 

 .ثبصًؾغتگبى دس ایي هشذ خبیی ًذاسًذ

ػالٍّ ثش هطبلجبت فٌفی هؼلوبى ؽبغل ّ ثبصًؾغتَ کَ هٌدش ثَ قرارداد مُقت معلمان: 
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گیشی اػتشامبت گغتشدٍ دس هْل عبلیبى اخیش ؽذ، ثشخی گشُِّبی دیگش اص خولَ  ؽکل

هؼلوبى زك التذسیظ،پیؼ دثغتبًی، خشیذ خذهت ّ آهْصؽیبساى ًِنت عْادآهْصی ثبسُب 

اًذ. هْلتی عبصی  هطبلجبت خْد سا دس لبلت ثشگضاسی تدوؼبت اػتشامی ثیبى کشدٍ

ُب اص دالیل ثَ  لشاسدادُب دس ًظبم آهْصػ ّ پشّسػ فؼلی ایشاى ّ تذاّم ثشّى عپبسی

ّخْد آهذى ایي دعتَ اص ًیشُّب ثْدٍ کَ دس پی ػذم تسمك هطبلجبت ، هٌدش ثَ ثشّص 

 .اػتشامبت کبسگشی دس ثیي آًِب ؽذٍ اعت

ُضاس ًفش  ۳۴ثَ گضاسػ خجشگضاسی ایلٌب، تؼذاد هؼلوبى خشیذ خذهت دس عشاعش کؾْس، 

( عبػت کبس هؼلوبى خشیذ خذهبت آهْصؽی ثب هؼلوبى سعوی ۳۱۳۱اگْعت  ۲اعت. )ایلٌب، 

سّص دس  ۲۵۳یکغبى اعت، اهب زمْق دسیبفتی آًِب یک عْم هؼلوبى سعوی اعت ّ تٌِب 

کٌٌذ. هؼلوبى خشیذ خذهت کَ ثَ دلیل کوجْد اهٌیت ؽغلی ثَ  عبل زمْق ّ ثیوَ دسیبفت هی

فْست گغتشدٍ دس خطش اخشاج لشاس داسًذ، دس دّساى ؽیْع کشًّب ّ دس پی هدبصی 

کٌٌذ. ُوچٌیي تؼذاد صیبدی اص آًِب  ؽذى کالعِبی دسط، ثیؾتش خطش اخشاج سا ازغبط هی

تشیي خْاعتَ فٌفی هؼلوبى خشیذ خذهت، تجذیل  اًذ.افلی ثَ فْست عبػتی اعتخذام ؽذٍ

دٌُذ؛ اهب  ُبعت کَ ًوبیٌذگبى هدلظ دس ایي هْسد ّػذٍ هی ّمؼیت اعتخذاهی اعت. عبل

اًذ کَ هغئْالى ّصاست آهْسػ ّ پشّسػ سا ثشای اعتخذام پیوبًی  تبکٌْى هْفك ًؾذٍ

 .هؼلوبى خشیذ خذهت لبًغ کٌٌذ

یاران وٍعت ضُادآمُزی َ  معلمان حق التذریص، آمُزظ ػالٍّ ثش هؼلوبى خشیذ خذهت؛

تیػتریه تجمعات  ًیض دس هْل عبلِبی هْسد هطبلؼَ ایي گضاسػ دتطتاوی مرتیان پیع

صىفی را در اعتراض تً عذم پرداخت تً مُقع مطالثات دضتمسدی، عذم تثذیل َظعیت َ 

اًذ. تؼذاد آًِب ثٌبثش اػالم ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ ُؾتبد ّ ُفت  ثشگضاس کشدٍ اضتخذام

 (۲۲ُضاس ًفش اعت.)ایلٌب/ ثَ ًمل اص ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ، خشداد 

ؽْد.  تؼذاد آهْصؽیبساى ًِنت عْادآهْصی دس کل کؾْسزذّد ؽؼ ُضاس ًفش ثشآّسد هی

ُبی اػوبل ؽذٍ اص عْی آهْصػ ّ پشّسػ ّ ثی تْخِی ایي عبصهبى  آًِب ًغجت ثَ تجؼیل

ًغجت ثَ تجذیل ّمؼیت ّ اعتخذام آًِب)ثب ّخْد عبلِب عبثمَ کبس( هؼتشمٌذ. گضاسؽِبیی 

دُذ کَ دس عبلِبی گزؽتَ  اًذ ًؾبى هی کَ خجشگضاسیِبی داخلی )اص خولَ ایلٌب( هٌتؾش کشدٍ

یبساى ًِنت عْادآهْصی ثبسُب دس اػتشاك  ( آهْصػ۲۲تب تبثغتبى  ۲۴)فبفلَ عبل ُبی 

ًغجت ثَ ّمؼیت ؽغلی خْد دس همبثل ًِبدُبی دّلتی ّ ُوچٌیي هدلظ   تْخِی ثَ ثی

 اخیشا ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ ایشاى ّػذٍ اعتخذام   اًذ. ایشاى تدوغ اػتشامی ثشپب کشدٍ
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ثخؼ ثضسگی اص هؼلوبى زك التذسیظ سا تب پبیبى عبل ُضاسّچِبسفذ دادٍ ، اهب ؽشه 

 .پزیشػ آهْصؽیبساى ًِنت عْادآهْصی لجْلی دس آصهْى اعتخذاهی اػالم ؽذٍ اعت

مىاضة ترای اضتفادي از اپلیکیػه غاد   وثُد امکاوات تٍذاغتی مىاضة َزیرضاختٍای

ای ثَ خْد  اػتشامبت فٌفی هؼلوبى دس یک عبل گزؽتَ ؽکل تبصٍ در دَران کرَوا: 

گشفت. دس دّساًی کَ ّیشّط کشًّب ثبػث تؼطیلی سًّذ ػبدی صًذگی هشدم ّ ثَ دًجبل 

” ؽبد“آى تؼطیلی هذاسط ؽذٍ، عبصهبى آهْصػ ّ پشّسػ ایشاى ثب هؼشفی اپلیکیؾي 

عت کَ ثغتش ایٌتشًتی  الذام ثَ پیؾجشد سًّذ تسقیل داًؼ آهْصاى کشدٍ اعت. ایي دس زبلی

کؾْس اص تْاى کبفی ثشای چٌیي کبسی ثشخْسداس ًیغت ّ زتی اگش ثشخْسداس 

دعتشعی ثَ …  تؼذاد ثغیبسی اص داًؼ آهْصاى هٌبهك هسشّم کؾْس، سّعتبُب ّ  ثبؽذ

ًذاسًذ. فؼبالى فٌفی  «کبسثشدی»ایٌتشًت ّ دعتگبُی ثشای اعتفبدٍ اص ایي اپلیکیؾي 

هؼلوبى اص سّصُبی اثتذایی ؽیْع کشًّب دس ایشاى ًغجت ثَ ًجْد اهکبًبت ّ تدِیضات 

آهْصاى ّ هؼلوبى، لضّم آصادی ثی لیذ ّ  ثِذاؽتی هٌبعت ّ دس دعتشط ثشای ُوَ داًؼ

ؽشه هؼلوبى صًذاًی ثَ دلیل ؽیْع کشًّب ّ ُوچٌیي ًجْد صیشعبختِبی هٌبعت ثشای 

 .اعتفبدٍ اص اپلیکیؾي ؽبد ُؾذاس دادًذ

ُب ّ  ُبی داخلی، عیش کٌؼ دس اداهَ ایي گضاسػ خجشُبی هٌتؾش ؽذٍ دس سعبًَ

ای هْاسد هغؤّلیي آهْصػ ّ پشّسػ سا هشّس خْاُین  ُبی هؼلوبى ّ دس پبسٍ ّاکٌؼ

  .کشد



 های بحران کارگری  کانون 04صفحه   

 رَزغمار خثرٌا َ گسارغٍا پیرامُن مطالثات َ اعتراظات

 ۲۲تا  ۲۹معلمان تازي زماوی ضالٍای

 تبسیخ هتي خجش خجش

تدوغ هشثیبى پیؼ دثغتبًی 

 همبثل ًِبد سیبعت خوِْسی

ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ تیش هبٍ اهغبل اػالم کشدٍ ثْد 

 همذهبت

 ثشگضاسی آصهْى اعتخذام هشثیبى پیؼ دثغتبًی سا فشاُن کشدٍ

 اهب ایي هشثیبى ثؼذ اص ُفت عبل کبس زك التذسط هٌتظش الذام

 ػولی ایي ّصاستخبًَ ُغتٌذ.

ؽِشیْس  ۲۱

۲۴ 

تدوغ هشثیبى پیؼ دثغتبًی 

 همبثل ًِبد سیبعت خوِْسی

 اػتشاك تدوغ کٌٌذگبى دس همبثل ًِبد سیبعت خوِْسی ثَ ثیؼ

اص دّ عبل ثالتکیفی ثشای اعتخذام دس ّصاست آهْصػ ّ 

 پشّسػ

ؽِشیْس  ۲۳

۲۴ 

تدوغ اػتشامی هؼلوبى پیؼ 

دثغتبًی دس همبثل آهْصػ ّ 

 پشّسػ

 ۲۲، ۲۱، ۲۵ اػتشاك ًغجت ثَ ػذم تجذیل ّمؼیت اعتخذاهی

 ۲۴ؽِشیْس

تدوغ هشثیبى پیؼ دثغتبًی 

 همبثل آهْصػ ّ پشّسػ

خْاعتَ هؼتشمیي، اخشای هشذ تجذیل ّمؼیت ّ اعتخذام 

 هشثیبى

ؽِشیْس ۳۷

۲۴ 

تدوغ هشثیبى پیؼ دثغتبًی دس 

 همبثل هدلظ

 تدوغ کٌٌذگبى کَ ػوْهب اص ؽِشُبی دیگش ثَ پبیتخت آهذٍ

 30ثْدًذ ثَ اخشا ًؾذى لبًْى تؼییي تکلیف اعتخذام زذالل 

 ُضاس هشثی پیؼ دثغتبًی ّ اعتٌکبف دّلت اص تخقیـ سدیف

 ثْدخَ ثشای اعتخذام هشثیبى هؼتشك ثْدًذ.

ؽِشیْس  ۴۱

۲۴ 
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تدوغ اػتشامی هؼلوبى 

پیؼ دثغتبًی دس همبثل 

 آهْصػ ّ پشّسػ

 ۲۲، ۲۱، ۲۵ اػتشاك ًغجت ثَ ػذم تجذیل ّمؼیت اعتخذاهی

 ۲۴ؽِشیْس

تدوغ هشثیبى پیؼ دثغتبًی 

 همبثل آهْصػ ّ پشّسػ

خْاعتَ هؼتشمیي، اخشای هشذ تجذیل ّمؼیت ّ 

 اعتخذام هشثیبى

 ۲۴ؽِشیْس ۳۷

تدوغ هشثیبى پیؼ دثغتبًی 

 دس همبثل هدلظ

تدوغ کٌٌذگبى کَ ػوْهب اص ؽِشُبی دیگش ثَ پبیتخت 

 آهذٍ

ثْدًذ ثَ اخشا ًؾذى لبًْى تؼییي تکلیف اعتخذام زذالل 

30 

ُضاس هشثی پیؼ دثغتبًی ّ اعتٌکبف دّلت اص 

 تخقیـ سدیف

 ثْدخَ ثشای اعتخذام هشثیبى هؼتشك ثْدًذ.

 ۲۴ؽِشیْس  ۴۱

تدوغ هشثیبى پیؼ دثغتبًی 

 دس همبثل هدلظ

هشثیبى پیؼ دثغتبًی دس اداهَ تدوؼبت خْد ًغجت ثَ 

 ّمؼیت

اعتخذاهی ّ اظِبسات هتٌبلل عخٌگْی دّلت کَ 

 گفتَ ثْد دس

اعتخذاهِبی آهْصػ ّ پشّسػ الْیت ثب فشصًذاى 

 فشٌُگیبى اعت،

 ّاکٌؼ ًؾبى دادًذ

 ۲۴هِش  ۱

اهنبی هْهبسی ثب ؽؼ 

ُضاس هؼلن خطبة ثَ 

 هدلظ

زذّد ؽؼ ُضاس هؼلن دس عشاعش کؾْس ثب اهنبی 

 هْهبسی خطبة ثَ

، سئیظ هدلظ ؽْسای اعالهی، اص »ػلی السیدبًی«

 ثشخْسدُبی

ؽبى اػالم ًبسمبیتی  عیبعی ثب هؾکالت هؼیؾتی

 کشدًذ ّ

خْاعتبس سفغ تجؼیل ّ ثشلشاسی ػذالت ثیي هؼلوبى ّ 

 عبیش

 کبسکٌبى دّلت ؽذًذ

 ۲۴دی  ۲۱
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اػتشامبت فٌفی هؼلوبى 

ؽِش ثب  10دس زذالل 

 زنْس ًیبفتي دس

 کالعِبی دسط

 ؽوبسی اص هؼلوبى ؽِشُبی اعالهؾِش، سثبه کشین، ؽِش لذط،

 کشج، ؽِشیبس، ؽیشاص، ؽبُشّد، عمض، ثبًَ ّ هشیْاى دس دّ

 ُبی دسط خْدداسی کشدًذ. هؼلوبى سّص گزؽتَ اص سفتي ثَ کالط

 هتسقي ثَ ّمغ هؼیؾتی خْد، ثْدخَ عبل آیٌذٍ ّصاست آهْصػ ّ

 اًذ. پشّسػ ّ خذهبت مؼیف ثیوَ هالیی هؼتشك

دی ّ  ۴۱

اّل ثِوي 

۲۴ 

تسقي فٌفی هؼلوبى دس 

دُِبی ؽِش دس اػتشاك 

 ثَ هشذ هدذد

الؼبدٍ  افضایؼ فْق»هقْثَ 

 «ؽغلی کبسکٌبى دّلت

 ػالٍّ ثش«الؼبدٍ ؽغلی کبسکٌبى دّلت افضایؼ فْق»هقْثَ 

 ایٌکَ هبُیتب هضایبی ؽغلی هؼلوبى سا اص کبسکٌبى دّلت خذا

 ای اص هْالغ دس ثیي خْد فشٌُگیبى ُن ثش کشدٍ دس پبسٍ

 ُب داهي صدٍ اعت. هؼلوبى ُوچٌیي ًغجت ثَ کغشی ثْدخَ تجؼیل

َٔ اػتشامبت آهْصػ ّ پشّسػ ُن اثشاص ًگشاًی هی  کشدًذ. داهٌ

 تش ثْدٍ اعت. هؼلوبى دس ؽِشُبی خشم ُب گغتشدٍ دس ؽِشعتبى

 آثبد، کشج، ؽِشیبس، اعالهؾِش، سثبه کشین، صسیي ؽِش

 اففِبى، ؽِشمب، ثشخی اص ؽِشُبی خشاعبى سمْی، دیْاًذسٍ

 کشدعتبى ّ ثشخی اص ًمبه دیگش کؾْس دس الذاهی ُوبٌُگ دس

 ُبی دسط زبمش ًؾذًذ. کالط

 ۲۴اعفٌذ  ۴

دػْت کبًْى فٌفی 

هؼلوبى ایشاى تدوغ 

 عکْت هؼلوبى

ُبیی اص هؼلوبى دس ًمبه هختلف کؾْس دس  گشٍّ

اػتشاك ثَ ثْدخَ دسًظشگشفتَ ؽذٍ ثشای ّصاست 

آهْصػ ّ پشّسػ دس عبل آیٌذٍ ّ اػوبل تجؼیل ثیي 

 کبسکٌبى دّلت تدوغ کشدًذ.

 

 

 ۲۴اعفٌذ  ۲۱

فشاخْاًِبی تدوغ دس 

 اعتبًذاسی ۷همبثل 

سغن اػتشامبت گغتشدٍ دس  گْیٌذ ػلی هؼلوبى هی

ُبی گزؽتَ، دّلت ّ هدلظ ُیچ الذام هْثشی ثَ  ُفتَ

هٌظْس افضایؼ ثْدخَ آهْصػ ّ پشّسػ ّ ثَ هْس 

 اًذ./ هؾخـ افضایؼ زمْق ّدعتوضدؽبى اًدبم ًذادٍ

 

 

 

 ۲۴اعفٌذ ۳۴
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ثشگضاسی 

تدوغ تدوغ 

 عکْت

 هؼلوبى هؼتشك دس ؽِشُبی تِشاى، کشج، اساک، عبٍّ، خویي،

 دُذؽت، ؽِشکشد، عٌٌذج، لشٍّ، هشیْاى، خشم آثبد، ثشّخشد،

 الیگْدسص، ًْسآثبد، دلفبى، کشهبًؾبٍ، یضد، ثدٌْسد،

 عجضّاس، خبخشم، صًدبى، اثِش، لضّیي، هؾِذ، ثٌذسػجبط، ثٌذس

 اهبم، ثْؽِش، لضّیي، ُوذاى، ؽبُشّد، ایالم، سؽت، ؽِشمب،

 تدوغ کشدًذ./…  صاُذاى، صسیي دؽت، داساة، ایْاى ّ

 ُب، ثِجْد ّمؼیت هؼیؾتی ّ هؼتشمبى خْاعتبس افضایؼ دعتوضد

 سفغ تجؼیل زمْلی ثیي خْد ّ عبیش کبسهٌذاى دّلت ُغتٌذ.

فشّسدیي  ۳۱

۲۴ 

اهنبء 

 ۲هْهبسی ثب 

ُضاس هؼلن دس 

 کشدعتبى

 ُضاس هؼلن دس اعتبى کشدعتبى ثب اهنبی هْهبسی ۲ثیؼ اص 

 اًذ کَ ثشای خطبة ثَ سئیظ خوِْس ّ ًوبیٌذگبى هدلظ، گفتَ

 ُبیؾبى دچبس هؾکل تبهیي ًیبصُبی اّلیَ خْد ّ خبًْادٍ

 ُغتٌذ.

اسدیجِؾت  ۵

۲۴ 

تدوغ هشثیبى 

پیؼ دثغتبًی 

دس همبثل 

 هدلظ

تدوغ پظ اص آى ثشگضاس ؽذ کَ سایضًی اػنبی کویغیْى آهْصػ 

ّ 

 تسمیمبت هدلظ ثب ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ ثشای تغِیل ؽشایو

 اعتخذام هشثیبى پیؼ دثغتبًی ثَ ًتیدَ ًشعیذ.

اسدیجِؾت  ۲

۲۴ 

تدوغ عشاعشی 

هؼلوبى ثَ 

دػْت کبًْى 

فٌفی هؼلوبى 

 ایشاى

 هؼلوبى دس ایي تدوؼبت کَ دس ؽِشعتبًِب دس همبثل اداسات

 آهْصػ ّ پشّسػ ّ دس تِشاى دس همبثل هدلظ ؽْسای اعالهی

 ثشگضاس ؽذ، هطبلجبتی ًظیش ثِجْد ّمؼیت هؼیؾتی، آصادی

 هؼلوبى صًذاًی ّ اعتؼفبی ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ سا هطشذ

 کشدًذ.

۲۵ 

اسدیجِؾت 

۲۴ 

تدوغ عکْت 

هؼلوبى دس 

 کشدعتبى

 ۳۴ اػتشاك ثَ دعتوضدُبی ًبػبدالًَ ّ تجؼیل دس آهْصػ ّ پشّسػ

اسدیجِؾت 

۲۴ 
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تدوغ هشثیبى پیؼ 

 دثغتبًی دس همبثل هدلظ

هشثیبى پیؼ دثغتبًی ًغجت ثَ ثی تْخِی دّلت 

ثَ ؽیٍْ اعتخذام آهْصػ ّ پشّسػ اػتشاك 

 داسًذ

 

۳۵ 

اسدیجِؾت 

۲۴ 

ًبئت سیظ کبًْى فٌفی 

هؼلوبى ایشاى ثبصداؽت 

 ؽذ.

ػلی اکجش ثبغبًی سیظ کبًْى فٌفی هؼلوبى 

ایشاى پظ اص ازنبسثَ دادعشای اّیي 

 ثبصداؽت ؽذٍ اعت

 

خشداد  ۷

۲۴ 

تدوغ فشٌُگیبى 

ثبصًؾغتَ همبثل عبصهبى 

 ثشًبهَ دس تِشاى

خوؼی اص هؼلوبى ثبصًؾغتَ دس اػتشاك ثَ 

ّمؼیت هؼیؾتی خْدثشای چٌذهیي ثبس دس عبل 

خبسی، اص عبػت دٍ فجر همبثل عبصهبى 

 ثشًبهَ تدوغ کشدًذ

 

 

 ۲۴آثبى  ۲۲

تدوغ هشثیبى پیؼ 

دثغتبًی ّ ًِنت 

عْادآهْصی دس همبثل 

 هدلظ

هشثیبى پیؼ دثغتبًی خْاعتبس تغییش ّمؼیت 

خْد ثْدٍ ّ زذالل دسخْاعت خْد سا تجذیل ثَ 

 التذسیغی هطشذ کشدًذ. ؽشایو زك

دٌُذگبى هشذ فشد ثَ فشد ًِنت  آهْصػ

عْادآهْصی ًیض اصخْاعتبستجذیل ّمؼیت 

 ُغتٌذ.

 

 

 

 ۲۴دی  ۳۱

تدوغ ثبصًؾغتگبى 

 فشٌُگی همبثل هدلظ

دُِب ًفش اص ثبصًؾغتگبى فشٌُگی دس اػتشاك 

 ثَ ّمؼیت

 ًبثغبهبى هؼیؾتی تدوغ ثشگضاس کشدًذ

 ۲۴دی  ۳۵
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تدوغ ثبصًؾغتگبى 

 فشٌُگی همبثل هدلظ

تدوغ کٌٌذگبى ثَ پبییي ثْدى زمْق ّ هضایبی 

ثبصًؾغتگبى فشٌُگی ّ افضایؼ ًبچیض هغتوشی عبل 

 آیٌذٍ اػتشاك کشدًذ.

 

۲۵ 

اعفٌذ 

۲۴ 

تدوغ آهْصػ دٌُذگبى 

ًِنت عْاد آهْصی دس 

 همبثل هدلظ

ًفش اص آهْصػ دٌُذگبى ًِنت عْاد  ۳۱۱زذّد 

ُب ّ ثیکبسی،  آهْصی دس اػتشاك ثَ لغْ لشاسداد

 همبثل هدلظ ؽْسای اعالهی تدوغ کشدًذ

۲۳ 

اسدیجِؾ

 ۲۷ت 

تدوغ هؼلوبى ثبصًؾغتَ دس 

 همبثل هدلظ

ثبصًؾغتگبى آهْصػ ّ پشّسػ ثشای چٌذهیي ثبس دس 

ثب ثشگضاسی  تدوؼبتی،  ۲۷هبُِبی اثتذایی عبل 

 خْاعتبس اػوبل افضایؼ

 

ُب ّ اخشای لبًْى ُوغبى عبصی  ػبدالًَ هغتوشی

دسیبفتی ثبصًؾغتگبى آهْصػ ّ پشّسػ ثب دیگش 

 ُبی دّلتی ُغتٌذ. اسگبى

تیش  ۳۳

۲۷ 

تدوغ هؼلوبى ثبصًؾغتَ ، 

هؼلوبى زك التذسیظ ّ 

 آهْصؽیبساى

ًِنت عْادآهْصی دس 

 همبثل هدلظ

اػتشاك ًغجت ثَ ًبثغبهبًی هؼیؾتی / خْاعتَ افلی 

هؼلوبى زك التذسیظ، ػمذ لشاسداد دائن ثب آهْصػ ّ 

پشّسػ ّ اعتخذام تْعو ایي عبصهبى اعت./ 

 آهْصؽیبساى ًِنت عْادآهْصی دس

ُبی هغْلیي هجٌی ثش  اػتشاك ثَ هسمك ًؾذى ّػذٍ

 اعتخذام، تدوغ کشدًذ.

تیش  ۳۱

۲۷ 

تدوغ پیبپی آهْصؽیبساى 

ًِنت عْادآهْصی دس 

 همبثل هدلظ

اػتشاك ًغجت ثَ ثی تْخِی هغْالى ًغجت ثَ 

التذسیغی ّ  تکلیف اعتخذاهی هؼلویي زك تؼییي

آهْصؽیبساى ًِنت  عْادآهْصی  دس ّصاست 

 آهْصػ ّ پشّسػ

 

۴ 

ؽِشیْس 

۲۷ 
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تدوغ پیبپی 

آهْصؽیبساى 

ًِنت 

عْادآهْصی دس 

 همبثل هدلظ

اػتشاك ًغجت ثَ ثی تْخِی هغْالى ًغجت ثَ 

التذسیغی ّ  تکلیف اعتخذاهی هؼلویي زك تؼییي

آهْصؽیبساى ًِنت عْادآهْصی دس ّصاست 

 آهْصػ ّ پشّسػ

 

ؽِشیْس  ۴

۲۷ 

تدوغ ثبصًؾغتگبى 

فشٌُگی دس همبثل 

 هدلظ

خْاعتَ افلی ثبصًؾغتگبى آهْصػ ّ پشّسػ، 

عبصی هغتوشی ّ هضایبی کلیَ هغتوشی  ُوغبى

ثگیشاى دّلت ّ افضایؼ عطر دسیبفتی هؼلوبى 

ثبصًؾغتَ اعت. / ایي تدوغ دس ثشخی ؽِشُبی 

 دیگش کؾْس ُن ثشگضاس ؽذ

 ۲۷هِش  ۳

تبییذ زکن ؽؼ 

عبل زجظ 

اعوبػیل ػجذی 

 )دثیش کبًْى فٌفی

 هؼلوبى(

کیفش خْاعت ایي پشًّذٍ ثشاعبط تدوؼبت فٌفی 

 ۲۴اسدیجِؾت  ۲۵ّ  ۲۴اعفٌذ  ۲۱هؼلوبى دس 

 ثْدٍ اعت.

 

 ۲۷هِش  ۳۴

ثبصداؽت اعوبػیل 

ػجذی دثیش کبًْى 

 فٌفی هؼلوبى

ثَ دًجبل تبییذ زکن لنبیی اعوبػیل ػجذی، ایي 

فؼبل فٌفی هؼلوبى ثشای گزساًذى دّساى 

 هسکْهیت خْد ثَ صًذاى هٌتمل

 ؽذ.

 ۲۷آثبى  ۲۲

ُبی  ّاکٌؼ کبًْى

فٌفی هؼلوبى 

ًغجت ثَ ثبصداؽت 

 دثیشکل ایي

 تؾکل

ُبی فٌفی هؼلوبى عشاعش  تؼذادی اص کبًْى

کؾْس دس اػتشاك ثَ ثبصداؽت اعوبػیل ػجذی، 

دثیش کل کبًْى فٌفی هؼلوبى، ثیبًیَ ُبی 

 خذاگبًَ فبدس کشدٍ اًذ. دس ایي ثیبًیَ ُب، فؼبالى

کبًْى فٌفی هؼلوبى موي ثیبى ایي کَ خبی 

هؼلن صًذاى ًیغت، اص هغئْالى لنبیی کؾْس 

 اًذ کَ ػجذی سا آصاد کٌٌذ. خْاعتَ

 ۲۷آثبى  ۳۳



 های بحران کارگری  کانون 20صفحه   

ثیبًیَ ؽْسای ُوبٌُگی 

تؾکلِبی فٌفی فشٌُگیبى 

 کؾْس دس خقْؿ

فذّس ازکبم لنبیی 

 ثشای هؼلوبى

ای  ایي تؾکل فٌفی فشٌُگیبى ثب فذّس ثیبًیَ

خْاعتبس سعیذگی ثَ هطبلجبت هؼلوبى ّ سعیذگی 

هدذد ثَ پشًّذٍ ُبی لنبیی فؼبالى فٌفی فشٌُگیبى 

 اعت. ؽذٍ

 

آرس  ۲۴

۲۷ 

اسعبل هْهبسی ثب دٍ 

ُضاس اهنبی هؼلوبى ثَ 

 ّصاست آهْصػ ّ

 پشّسػ

ًَ ثَ آهْصػ موي خذهت »تؼذادی اص فؼبلیي کوپیي 

ثَ ًوبیٌذگی اص اػنبی کوپیي هتي دسخْاعت  «پْلی

ّ اهنبی دٍ ُضاس ًفش اص هؼلوبى سا ثَ ّصات 

 آهْصػ ّ پشّسػ تسْیل دادًذ.

 

دی  ۳۱

۲۷ 

اسعبل هْهبسی ثب اهنبی 

ثیؼ اص ُضاس فشٌُگی 

 ثبصًؾغتَ، ثَ

 سئیظ خوِْس.

ُوغبى عبصی هغتوشی ثبصًؾغتگبى فشٌُگی ثب 

ثبصًؾغتگبى دیگش اسگبى ُب ّ ًِبدُبی دّلتی ّ 

تْخَ ثَ ّمغ هؼیؾتی فشٌُگیبى ثبصًؾغتَ اص 

 هِوتشیي ایي هطبلجبت اعت، کَ پیؼ اص ایي دس

تدوؼبت اػتشامی همبثل هدلظ ّ دیگش ًِبدُبی 

دّلتی، ثبسُب هطشذ ؽذٍ ّ زبال ثَ فْست هکتْة، 

 ثَ سئیظ خوِْس تسْیل دادٍ ؽذٍ اعت.

ثِوي  ۴

۲۷ 

ؽکل گیشی کوپیي 

ثْدخَ ػبدالًَ ثشای 

 افضایؼ دعتوضد هؼلوبى

ّ ثِجْد کیفیت آهْصػ 

 دس هذاسط

 ۱۱ثب هؾبسکت ثیؼ اص 

 ُضاس هؼلن

هستْای ایي کوپیي ثیؾتش هؼطْف ثَ هؼیؾت 

هؼلوبى اعت اهب دس کل اختقبؿ ػبدالًَ 

 ثْدخَ ثَ ثخؼ آهْصػ ثشای استمبء عطر

کوی ّ کیفی آهْصػ کؾْس یکی دیگش اص 

هطبلجبتی اعت کَ دس ایي کٌؼ خوؼی هطشذ 

 ؽذٍ اعت.

 

۳۷ 

ثِوي 

۲۷ 
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ُبی فٌفی  زوبیت تؾکل

هؼلوبى اص کوپیي ثْدخَ 

 ػبدالًَ

ُبی فٌفی هؼلوبى دس اعتبى ُب ّ ؽِشُبی  کبًْى

هختلف اصهستْای کوپیي دفبع کشدًذ ّ خْاعتبس 

ُبی آهْصؽی  تدذیذًظش خذی دس تخقیـ ثْدخَ

 اًذ. کؾْس ؽذٍ

اعفٌذ  ۳

۲۷ 

تدوغ هؼلوبى ؽبغل ّ 

 ثبصًؾغتَ عشاعش کؾْس

ُوبٌُگی ثشای ایي تدوغ کَ دس تِشاى همبثل هدلظ، 

ُبی دیگش همبثل اداسات آهْصػ ّ  ّ دس اعتبى

پشّسػ ثشگضاس ؽذٍ، اص چٌذ سّص پیؼ دس فنبی 

 ثْد. هدبصی اًدبم ؽذٍ

۲۲ 

اعفٌذ 

۲۷ 

ثیبًیَ کبًْى فٌفی هؼلوبى 

تِشاى دس اػتشاك ثَ ػذم 

 پشداخت

 هؼْلبت هؼلوبى

کبًْى فٌفی هؼلوبى تِشاى ثب فذّس ثیبًیَ ای ًغجت 

ثَ ػذم پشداخت هطبلجبت هؼلوبى زك التذسیظ ّ 

ُوچٌیي هؼْلبت هضدی فشٌُگیبى ثبصًؾغتَ اػتشاك 

 کشد.

فش۲۲ّ

سدیي 

۲۳ 

تدوغ آهْصػ دٌُذگبى 

ًِنت عْادآهْصی دس همبثل 

 هدلظ ّ چٌذ

سّصثؼذ)دس همبثل ّصاست 

 آهْصػ ّ پشّسػ

خْاعتَ هؼتشمیي، اخشای هشذ تجذیل ّمؼیت 

دٌُذگبى اعت کَ ثب ّخْد تقْیت دس  آهْصػ

 اعت ، ٌُْص اخشایی ًؾذ۲۷ٍؽِشیْس 

 

اسدیجِؾ

 ۲۳ت 

تدوغ هؼلوبى زك التذسیظ ّ 

آهْصؽیبساى ًِنت 

 عْادآهْصی دس

 همبثل هدلظ

التذسیظ ثب پبیبى عبل تسقیلی  تؼذادی اص هؼلوبى زك

ّ اداهَ ثالتکلیفی دس اػتشاك ثَ اخشا ًؾذى هقْثَ 

هدلظ دسثبسٍ تؼییي تکلیف هؼلوبى زك التذسیظ دس 

 11همبثل هدلظ ؽْسای اعالهی تدوغ کشدًذ./ 

خشداد هبٍ زبدثَ تشّسیغتی هدلظ ثَ ّلْع پیْعت ّ 

یکی اص آهْصؽیبساى ًِنت عْادآهْصی ثَ ًبم 

کَ ثَ ُوشاٍ ُوکبساًؼ ثشای پیگیشی  »ُبًیَ اکجشی«

هطبلجبت خْد اص ًوبیٌذگبى دس عبختوبى هدلظ 

ُبی تشّسیغتِب  زنْس داؽت، هْسد افبثت گلْلَ

 لشاس گشفت ّ کؾتَ ؽذ.

 

 خشداد ۲

۲۳  ّ

۲۵ 

خشداد 

۲۳ 
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هؼلن آصاد ۲۱۱تدوغ 

)هذاسط غیشاًتفبػی( اص 

 عشاعش کؾْس دس

همبثل هدلظ ؽْسای 

 اعالهی

دعتوضد پبییي تش اص زذالل دعتوضد هقْة، فمذاى ثیوَ ّ 

ػذم ُوبٌُگی ثیي آهْصػ ّ پشّسػ ّ ّصاست کبس دس 

استجبه ثب عبهبًذُی ًیشُّبی آهْصؽی ثخؼ خقْفی 

 اص هِوتشیي هؾکالت هؼلوبى هذاسط غیشاًتفبػی اعت

تیش  ۲۲

۲۳ 

تدوغ هؼلوبى دس سّص 

 خِبًی هؼلن

ُبی فٌفی  ایي تدوغ ثَ دػْت ؽْسای ُوبٌُگی تؾکل

فشٌُگیبى عشاعش کؾْس ثشگضاس ؽذ، ّ دس تِشاى ثیؼ 

ُبی  اص پبًقذ ًفش دسایي تدوغ ؽشکت کشدًذ. دس اعتبى

اعت.  هختلف ًیض ایي تدوغ ثب زنْس هؼلوبى ؽکل گشفتَ

هؼلوبى، چَ ؽبغل ّ چَ ثبصًؾغتَ، تخقیـ ثْدخَ 

 ػبدالًَ سا صیشثٌبی هطبلجبت ػٌْاى

کشدًذ خْاعتبس ایي ؽذًذ کَ هغئْالى ثَ هطبلجبتؾبى 

 سعیذگی کٌٌذ.

هِش  ۲۴

۲۳ 

عشگؾبدٍ هؼلوبى   ًبهَ

هذاسط غیشاًتفبػی خطبة 

 ثَ ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ

ُب ّ  هؼلوبى هذاسط غیشاًتفبػی خْاُبى سفغ تجؼیل

 سعیذگی ثَ ّمؼیت ؽغلی خْد ؽذًذ.

آثبى  ۲۱

۲۳ 

تدوغ هؼلوبى زك التذسیظ 

 دس همبثل هدلظ

ُضاس ًفش  ۳۱دس پی دسج اخجبس هجٌی ثش اعتخذام زذّد 

ّ پشّسػ، ًیشُّبی ثالتکلیف اص خولَ   دس آهْصػ

 التذسیظ اص ایي تقوین اًتمبد کشدًذ. هؼلوبى زك

 ۲۳آرس 

اػتشاك هؼلوبى دس تْئیتش 

 ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ

هؼلوبى سعوی ثب ًْؽتي دس زغبة تْئیتش ّصیش آهْصػ 

ّ پشّسػ، اػتشاك خْد ًغجت ثَ ػذم پشداخت 

هطبلجبت هضدی سا اػالم کشدًذ.ایي هؼْلبت هضدی، 

کبس، ُضیٌَ هشالجت  التذسیظ، امبفَ ؽبهل ُضیٌَ زك

اهتسبًبت ّ تقسیر اّساق اهتسبًی اعت کَ ثشخی اص 

 گشدد. ثشهی ۲۷ایي هطبلجبت ثَ عبل 

۳۳ 

اعفٌذ 

۲۳ 

تدوغ هؼلوبى زك التذسیظ ّ 

آهْصؽیبساى ًِنت 

 عْادآهْصی دس همبثل هدلظ

تذاّم ثالتکلیفی ّ تمبمبی تقْیت هشذ یک فْسیتی 

 اعتخذام هؼلوبى زك التذسیظ ّ ًِنت عْادآهْصی

 

 ۲۵تیش 
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تدوغ آهْصػ دٌُذگبى 

ًِنت عْادآهْصی همبثل 

 آهْصػ ّپشّسػ

اػتشاك ثَ اخشایی ًؾذى هقْثبت هدلظ دس 

 خقْؿ خزة آهْصػ یبساى ًِنت عْادآهْصی

 

 ۲۵هِش

اػتشاك هؼلوبى ثَ ؽیٍْ 

 اخشای هشذ ستجَ ثٌذی

 ثٌذی ثْدًذ   ُب هٌتظش اخشای ستجَ گْیٌذ عبل هؼلوبى هی

 اعت تب” تشهین زمْق“اهب آًچَ اص دّلت ثیشّى آهذ، 

 ثٌذی! ستجَ

ثِوي 

۲۱ 

ًوبیٌذگبى خبهؼَ 

آهْصؽیبساى ًِنت 

 عْادآهْصی کؾْس خْاُبى

دس  71اخشای هقْثَ عبل 

ساثطَ ثب تجذیل ّمؼیت ثَ 

فْست پیوبًی ّ ززف 

 تجؼیل ُب ُغتٌذ

ُب، ززف آصهْى ّسّدی  خْاُبى ززف کلیَ آصهْى

 داًؾگبٍ

 دٌُذگبى ًِنت ُغتین؛ فشٌُگیبى ثشای آهْصػ

فشّسدیي 

۲۲ 

تدوغ فذُب ًفش اص 

دٌُذگبى ًِنت  آهْصػ

 عْادآهْصی اص عشاعش

کؾْس دس همبثل هدلظ 

 ؽْسای اعالهی

لغْ آصهْى خزة اعتخذاهی داًؾگبٍ فشٌُگیبى/ ثشچیذٍ 

ؽذى تجؼیل هیبى آهْصػ یبساى ًِنت عْادآهْصی ّ 

ُبی دیگشی ُوبًٌذ عشثبصهؼلوبى، هشثیبى  گشٍّ

 ُب ّ ُوکبساى خشیذخذهتی دثغتبًی پیؼ

خشداد

۲۲ 

تدوغ عَ سّصٍ آهْصػ 

 یبساى ًِنت عْادآهْصی

ًتیدَ هبًذى لغْ اخشای  دلیل اعتوشاس اػتشاك آًِب ثی

دٌُذگبى ًِنت  لبًْى خزة آهْصؽیبساى ّ آهْصػ

 عْادآهْصی هقْة هدلظ ؽْسای اعالهی اعت .

 ۲۲تیش 

اػتشاك ّ تدوغ چٌذ سّصٍ 

آهْصؽیبساى ًِنت 

 عْادآهْصی کَ دس

آصهْى اعتخذاهی پزیشفتَ 

 ًؾذٍ ثْدًذ دس همبثل هدلظ

ُضاس ًفش اص آهْصؽیبساى ًِنت عْادآهْصی  ۳

 ًتْاًغتٌذ دس

 ایي آصهْى ًوشٍ لجْلی ثیبّسًذ کَ ثبتْخَ ثَ ثبال سفتي

ُبی آیٌذٍ ؽبًظ اعتخذام ؽذى سا اص  ؽبى دس عبل عي

 دٌُذ. دعت هی

هشداد

۲۲ 

تدوغ دّثبسٍ پزیشفتَ 

ًؾذگبى ًِنت عْادآهْصی 

دس آصهْى اعتخذاهی دس 

 همبثل هدلظ

ُبی خبهبًذٍ اص آصهْى  تؼییي تکلیف اعتخذام ًِنتی

 خْاعتَ هؼتشمبى ثْد.

ؽِشیْس 

۲۲ 


