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 توضیح: 

به تاریخ سپتامبر تاا   www.davtalab.org این نوشته بخشی از شش گزارش منتشره در سایت اینترنتی 

در بررسی "کانونهای بحران کارگری" در ایران را شامل میاشاودد در گازارش و باررسای  0202اکتبر 

"داوطلب" اطالعات با ارزش در مورد ابعاد گوناگون اعتراضات کارگری در مراکز صناعاتای گارد وری 

شده استد طبعا خود "داوطلب" جانبدار است، و براحتی میتوان این جانبداری را در تاکیادات بار "کااناون 

های بحران" ) و نه ساختار سرمایه داری غرق بحران( و اصرار بر لقب صنفی برای هاماه اعاتاراضاات 

 مشاهده کردد یکبار از کلمه اعتصاب استفاده میشود و  نهم "اعتصاب صنفی"!  

اما هیچ ایراد احتمالی بر گزارش "داوطلب" از ارزش  ن در تصویر واقعیت غول  سای جنباش کاارگاری 

جاری در ایران  نمیکاهدد در همان ده ساله زیر ذره بین این گزارش فقط تکاپو است که نمایان میشود، و 

حتی در البالی سطور و خبرها خود را به در و دیوار میکوبدد جدولها و  مار ارائه شده را حتماا مایاتاوان 

با حقایق شیرین از اعتصابات و حق طلبی سرسختانه تکمیل کردد بر عکس در زمینه حقاایاق تالاخ، حاتاماا 

میتوان جدولها و  مارها را در جستجوی کوچکترین خبر از اعتراض زنان کاارگار در جاهانام "صاناعات" 

فرش بیهوده زیر و رو کردد جنبش کارگری نه فقط با  نچه هست و بلکه با  نچه میخواهد و میتاواناد بااشاد 

 را باید هر چه بیشتر شناخت و شناساندد گزارش "داوطلب"  ابزار خوبی در این راه استد 

را میپوشاندد  این ده سال از مهمترین دوره های حایاات طاباقاه  0992گزارش حاضر فاصله سالهای دهه 

کارگر در ایران استد کیست که از سایه سنگین ماشین نفس گیر وحشت و سرکوب بار فضاای کاارگاری 

جامعه خبر نداشته باشد؟ در این ده ساله زندانها چند بار از فعالین کارگری پر و خالی شدد کایاسات کاه از 

حمله مداوم به معیشت طبقه کارگر بی خبر باشد؟ در این مدت بیالن تازه مبنی بر نتیجه عمالای مصاوباات 

و سیاستها و قوانین میلیونها نفر را در کابوس فالکت کت بسته تسلیم اشتاهاای سایاری نااپاذیار اساتا اماار و 

بردگی طبقه حاکم کرده استد خواننده این سطور در پس "خانه" جدول اعتصااباات و اعاتاراضاات، یاکای 

پس از دیگری، نه تقاضا و شکواییه، بلکه مبارزه و حق خواهی را میبیندد این گزارش خاوبای اسات چارا 

که سازمان یابی و رهبری و ریشه های مشترک یک جنبش کارگری در حال استحکام در  ن موج میزنادد 

در وانفسای معیشت در ایران البالی این سطور در پشت هر کارگر اعتصابی یک خانواده، در کاناار هار 

اعتصابی چند برادر و خواهر بیکار ایستاده اندد در منجالب اسالمی سرمایه این اعتراضات  معناای ناان، 

سرپناه، دارو و از همه چیز مهمتر دستمایه غرور و امید در ن جامعه بوده و هستندد گزارش "داوطالاب"، 

گزارش خوبی است  چرا که اتفاقا حکایت از  ن دارد امر کارگر در ایران از وصله و پایاناه "صانافای " و 

این حرفها گذشته استد این گزارش گواه است کاه ساالاهااسات روز بادون اعاتاراض از زنادگای خااناواده 

بزرگ کارگری رخت بسته است، گواه  ن است که تبار کارگر جامعه برای نجات باایاد هاماه اعاتاراضاات 

 خود را یک کاسه کند و به نکبت حاکم پایان دهدد  

 در اختیار شما استد (www.davtalab.orgمتن کامل گزارش از صفحه اینترنتی "داوطلب" )

 علیه بیکاری 

 0200اکتبر 

http://www.davtalab.org
http://www.davtalab.org
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 هقذهَ:

  

واحدهای تولیدی وصنعتی به سرتیاتار خابارهاای  اعتراضات وتجمعات کارگران اخبار مربوط به

ای در کشور وجود دارد  تبدیل شده استد تقریبا کمتر نقطه ۲۲تا  ۲۹کارگری در فاصله سالهای 

که درگیر مشکالت واحدهای صنعتی نشده باشدد این روزها صدها کارگر در واحدهای صنعتای 

اندد  شمال، مرکز، شرق، غرب وجنوب کشور درگیر معضل مطالبات معوقه وتهدید امنیت شغلی

دو سال پیش بود که حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر وریس اتحادیه پیشکسوتان جاماعاه 

هازار  ۹۲۲میلیون و ۱واحد از مجموع  ۲۵۹گفته بود که تعداد کل  خبرگزاری ایلنا کارگری به

 .دارند  شهر بزرگ صنعتی کشور، وضعیتی بحرانی ۱۱واحد صنعتی در 

ٛبی ثضـإ کبؿگـی ػؿ ایـإ، اینٖ ثنبؿ ثنٚ منـاؽ کنبؿگنـإ  ی کبٕٗٞ ػؿ تـمیْ ٗويٚ «داّطلة»

ٛنبی  فٓبٕ ثب اػٔبٍ ثنـعنی منینبمنت ی اعیـ ْٝٛ ای کٚ ػؿ مٚ ػٛٚ ثغو ٍ٘ؼت ؿكتٚ امت. صٞفٙ

ٛبیی کٚ ػؿ ایٖ  ٛب ثٚ ثغو ٛبی ىجٚ عٍَٞی ٝثـعی مٞء ٓؼیـیت اهتَبػی، گنتـه ٝاگؾاؿی

ٛنبی ثنضنـإ کنبؿگنـی ػؿ  ثغو ؿط ػاػ، ؿكتٚ ؿكتٚ ػچبؿ ثضـإ ىؼ. تٞضیش ایٖ کٚ تؼییٖ کبٕٗٞ

ٛبی کٔی ٝ کیلی چٕٞ مطش ٓطبُجبت، ىؼت ٝ تٞاُی اػتـاضبت  ثغو ٍ٘ؼت، ثـ ٓج٘بی ىبعٌ

 .ٛبی پـاک٘ؼگی ثضـإ ػؿ ٛـ ثغو ػؿ ٗظـ گـكتٚ ىؼٙ امت ٝ ظـكیت

 

 اعتشاضات دس ّاحذُای صٌعتی

 

تنب  ۲۹ػؿ ثبفٙ فٓبٗی مبُٜنبی  ُای هختلفی اص صٌعت تخص ػٛؼ ٛبی ایٖ ٓطبُؼٚ ٗيبٕ ٓی ثـؿمی

آیت ٝ تنزنٜنینقات  ٛبی کبؿگـی ثٞػٙ امت. اف رنٔنِنٚ ٍن٘نبینغ كنٞیػ، ٓنبىنینٖ ػؿگیـ ثضـإ ۲۲

ٛب ٝ ٓینبػینٖ ٗنلنت ٝ گنبف، ٗننبرنی ٝ  ٛبی ؿؾایی، پبییيگبٙ ٍ٘ؼتی، کبىی ٝ مـآیک، كـآٝؿػٙ

اٗنؼ. اینٖ  چٞة ٝ کبؿؾ کٚ ثیيتـیٖ اػتـاضبت کبؿگـی ؿا ػؿ پی ٓينالن ت ٍن٘نلنی ىنبٛنؼ ثنٞػٙ

ثب ىؼت ٝضؼق ٛبیی ػٗنجنبٍ  ُا تا تذاّم تحشاى دس ّاحذ صٌعتی ّیا تعطیلی آى اػتـاضبت ٛٔـاٙ

 .ىؼٙ امت

پـاک٘ؼگی امتبٗی ٝاصؼٛبی ٍ٘ؼتی کٚ ػؿ ایٖ ٓطبُؼٚ ثٚ ػ٘ٞإ کبٜٗٞٗبی ثضـإ ػؿ ٗنظنـ گنـكنتنٚ 

ػٛؼ؛ اؿاک، یقػ، عنٞفمنتنبٕ، آؽؿثنبینزنبٕ ىنـهنی، ٓنبفٗنؼؿإ، گنین ٕ، كنبؿك،  اٗؼ،ٗيبٕ ٓی ىؼٙ

ٛنبینی چنٕٞ منبعنت  عـامبٕ، ٛـٓقگبٕ، اٍلٜبٕ ٝ ُـمتبٕ ثیيتـینٖ اػنتنـاضنبت ؿا ػؿ ثنغنو

مبفی،ک٘تٞؿمبفی،ایـإ تـاٗنلٞ ٝ ؿنینـٙ ،  آیت ٝ تزٜیقات ٍ٘ؼتی)ٛپالٞ،آؽؿآة، ٓبىیٖ ٓبىیٖ

ٍ٘بیغ کبىی ٝ مـآیک )کبىی کٞیـ یقػ، گی ٗب، عقؿ ٝ ؿیـٙ ، چٞة ٝ کبؿؾ)چٞکب ، ٗننبرنی
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اکـیَ، پبؿمیِٕٞ، ٗنبری ٓبفٗؼؿإ ٝؿیـٙ ، كٞیػ ٝ میٔبٕ )گـٝٙ ِٓی كٞیػ، كبؿمیت ػٝؿٝػ  )پِی

ٛبی ؿؾایی )ٗیيالـ ٛلت تپٚ، ؿٝؿٖ رٜبٕ، هن٘نؼ كننب ٝ ؿنینـٙ  ٝ  ، كٞیػٝ چؼٕ ٝ ؿیـٙ ، كـاٝؿػٙ

ٛب ٛٔچٕٞ ٍ٘بینغ  اٗؼ. ٛٔچ٘یٖ ػؿ ثـعی ثغو ٛبی ر٘ٞة کيٞؿ  مبٓبٕ ػاػٙ ٛب )پبییيگبٙ پبییيگبٙ

كٞیػ ٝیب ٍ٘بیغ پبییيگبٛی، اػتـاضبت ٝتزٔؼبت ٍ٘لی کبؿگـی ػؿ مطش چ٘ؼ امتنبٕ ثنٚ رنٞؿ 

ٛٔقٓبٕ ػؿ رـیبٕ ثٞػٙ امت. ٓطبُجبت ٓيتـک کبؿگـإ یک ثغو اف ٍ٘ؼت ػؿ ٝاصؼٛبی ٍ٘لی 

ٓغتِق ثبػج ىؼٙ، اػتـاضبت تٜ٘ب ثٚ یک کبؿگبٙ یب ٝاصؼ ٍ٘لی ٓضؼٝػ ٗيٞػ ٝثب ٛنٔنـاٛنی منبینـ 

 .کبؿگـإ ػؿ ٗوبر ٓغتِق کيٞؿ ػٗجبٍ ىٞػ

ٛنب، منونق  ٛبی ٓغتِق ٍ٘ؼتی ثب تٞرٚ ثٚ ىـایط کنبؿگنبٙ ػؿ ثغو : سّش کاسگشاى تشای اعتشاض

ٓطبُجبت ٝٝضؼیت كؼبُیت یب تٞهق كؼبُینت کنبؿعنبٗنٚ ٓنتنلنبٝت امنت. آنب تنٔنـکنق ثنـ ؿٝٗنؼٛنبی 

 :ىیٞٙ ۵ػٛؼ کبؿگـإ اػتـاضبت ٍ٘لی عٞػ ؿا ثٚ  ثـگقاؿی اػتـاضبت ٗيبٕ ٓی

 های صنعتی، ها ومجتمع تجمع در محوطه ویا مقابل کارگاه 

 ،توقف کار یا اعتصاب صنفی 

 ،تجمع وتحصن در برابر نهادهای دولتی ومجلس شورای اسالمی 

 امضاء طومار خطاب به مسوالن و 

 ها راهپیمایی در خیابان 

 .ک٘٘ؼ ثـگقاؿ ٓی

 

 هِوتشیي دالیل تحشاى ُای کاسگشی

ینالنی اف ػیینَ اٍنِنی  «ٛبی ثی ضبثطٚ یب ثٚ ػجبؿت ػهیوتـ عَنُٞنتنی منبفی مبفی عٍَٞی»

ثضـإ کبؿگـی ػؿ چ٘ؼ مبٍ اعیـ ثٞػٙ امت کٚ ری آٜٗب ٝاصؼٛبی تُٞنینؼی ٍٝن٘نؼنتنی ثنٚ هنینٔنتنی 

امت. ػؿ صبُیالٚ  تـ اف هیٔت ٝاهؼی اٜٗب تٞمط ػُٝت ثٚ ثغو ٛبی ىجٚ عٍَٞی، ٝاگؾاؿ ىؼٙ پبییٖ

اِٛیت)ٍ صیت  عـیؼاؿ ػؿ فٓبٕ ٓؼبِٓٚ ٝینب پنل اف إٓ احنجنبت ٗينؼٙ امنت، ٝػؿ پنی إٓ منٞء 

ٛب، تٜؼیؼ آ٘یت ىـِی کبؿگـإ ػؿ پی کبٛو تُٞیؼ ٝؿٝاد هنـاؿػاػٛنبی پنینٔنبٗنی ٝٓنٞهنت،  ٓؼیـیت

تـیٖ ػییَ تجؼیَ ىؼٕ ٝاصؼٛبی ٓنغنتنِنق ٍن٘نؼنتنی ثنٚ  ٛب ٝثیالبؿی کبؿگـإ ػٔؼٙ تؼطیِی کبؿعبٗٚ

 .کبٕٗٞ ثضـإ کبؿگـی ثٞػٙ امت

تااسایای ّیاا فاعاالایات ًاِاادُاای صاٌافای  ٛب اػتـاضبتی ؿا ْٛ ثنـای کبؿگـإ ػؿ ثـعی اف ثغو

تـیٖ اػتـاضبتی کنٚ ثنب اینٖ ؿٝینالنـػ اٗنزنبّ ىنؼ  ٛبی عٞػ مبٓبٕ ػاػٗؼ. اف ْٜٓ ػؿ کبؿگبٙ کاسگشی



 های بحران کارگری  کانون 6صفحه   

اکـیَ، ٝاگٖ پبؿك، ایـإ پٞپِیٖ، ٗنینينالنـ ٛنلنت تنپنٚ، كنٞیػ  تٞإ ثٚ اػتـاضبت کبؿگـإ پِی ٓی

 .اٛٞاف ٝ کبؿگـإ پیٔبٗی ٓ٘برن آفاػ اىبؿٙ کـػ

های گذشته سوءمدیریت بخش خصوصی، فعاالایات  دهد در سال های بحران نشان می مطالعه کانون

هاای زماانای ماخاتالاف(، تاهادیاد امانایات شاغالای  ها )توقف فعالیت در بازه نامشخص برخی کارگاه

کارگران در پی رواج قراردادهای پیمانی و موقت و افازایاش باحاران اقاتاصاادی در صاناایاع و 

هاا، کاارگاران  های صنعت؛ صنایع کاشی و سرامیاک، نسااجای خدمات وابسته، بیش از همه بخش

هاای  های غذایی را در ماعارض باحاران  الت صنعتی و فر ورده ها، ماشین صنایع فوالد،پاالیشگاه

های صنفی مستقل و عادم اعاتامااد  شود نبود تشکل بینی می کارگری قرار داده استد از سویی پیش

ای را در سایر  گری، بحران فزاینده های صنفی موجود برای مطالبه کارگران به استفاده از ظرفیت

مهمترین کانونهای بحراناهاای  ۲تا  ۱های صنعتی تشدید خواهد کردد در جدول های زیر از  بخش

برمبنای چهار محور: کانون اعتراض، علت اعتراض، شیوه اعتراض   کارگری در بخش صنعت

   و تاریخ اعتراض دسته بندی و خالصه شده است

 

 کانون اعتراض علت اعتراض شیوه اعتراض تاریخ اعتراض

در /  ۲۹ ذر ۲۱ بان 

پی تعطیلی کامل 

 کارخانه

تجمع در مقابل 

 کارخانه

معوقات مزدی و 

مشخص نبودن 

 وضعیت کارخانه

ماشین  الت صنعتی 

 تبریز

اردیبهشت 

تیر،مرداد،شهریور۲۲

فروردین،تیر،۲۹، بان

 ۲۲مرداد

تجمع در برابر 

کارخانه،استانداری/

مجمع رسیدگی به 

مفاسد اقتصادی، 

استمداد از نمایندگان 

مجلس/اطالع رسانی 

های  از طریق رسانه

 داخلی

اعتراض به خصوصی 

سازی و تعویق در 

پرداخت 

مطالبات،تعطیلی 

کارخانه،تعدیل گسترده 

 نیروها

 کنتورسازی قزوین

 :1جذّل ضواسٍ 

  ۳۳تا  ۳۱دس فاصلَ سالِای ُای تحشاى کاسگشی دس تخص صٌعت  تشخی اص هِوتشیي کاًْى
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 تاکنون ۲۲از سال 

اعتراضات مداوم در 

محل شرکت، 

خیابانهای اصلی 

اراک، تحصن روی 

ریل راه  هن 

اراک،اطالع رسانی از 

های  طریق رسانه

 داخلی

عدم اهلیت سهامدار 

اصلی، رانتخواری، 

مطالبات معوقه، رکود 

 عمدی در تولید،

 هپکو

به  ۲۲سال ۲۱دی 

های  تناوب در بازه

 د زمانی متعد

اعتراضات مداوم در 

محل شرکت،اطالع 

رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه

اعتراض به اخراج 

رئیس نهاد کارگری، 

تعطیلی خطوط تولید ، 

 مطالبات معوقه

 واگن پارس اراک

به تناوب در سالهای 

 ۲۹تا  ۲۹

اعتراض در مقابل 

کارخانه، خیابانهای 

اراک و راه  هن 

اراک،اطالع رسانی از 

های  طریق رسانه

 داخلی

بی کفایتی مدیریت 

خصوصی کارخانه، 

فقدان امنیت شغلی، 

،پرداخت نشدن 

 دستمزدها

  ذر ب اراک

 ۲۵مرداد 
تجمع در مقابل 

 ساختمان اداری

تصمیم کارفرما بر 

کوچک سازی این 

 واحد تولیدی

 ایران ترانسفو

 ۲۹ ذر ودی 
تجمع در برابر درب 

 ورودی کارخانه

تعویق در پرداخت 

 مطالبات مزدی
 تراکتورسازی تبریز

 ۲۹اسفند ۲۵مرداد

توقف کار، اطالع 

رسانی از طریق 

 رسانه ها

واکنش به خصوصی 

سازی وواگذاری به 

شخص فاقد صالحیت، 

پرداخت نشدن 

مطالبات مزدی و بیمه 

 ای

ماشین سازی وشرکت 

 گری تبریز ریخته

 کانون اعتراض علت اعتراض شیوه اعتراض تاریخ اعتراض
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 کانون اعتراض علت اعتراض شیوه اعتراض تاریخ اعتراض

 ۲۵ ذر 
توقف کار وتجمع در 

 محوطه کارخانه

مطالبات معوق مزدی 

 وبیمه ای

لیفتراک سازی سهند 

 تبریز

 ۲۵اسفند 
تجمع در برابر درب 

 ورودی کارخانه

مطالبات مزدی وبیمه 

 ای
 کمپرسورسازی تبریز

 ۲۹خرداد، مهرو بان 

تجمع در محوطه 

ودرب ورودی 

 کارخانه

 ماه مطالبات مزدی 20

کارگران توسعه 

صنعت  ذربایجان 

وکارخانه کمباین 

 سازی تبریز

بهمن ۲۲فروردین 

اسفند۲۹ ذر۲۹ بان۲۵

۲۹ 

تجمع در مقابل 

استانداری، اطالع 

رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه

پرداخت نشدن 

 مطالبات حقوقی
 روغن نباتی جهان

شروع  ۲۵سال 

اوج  ۲۹اعتراضاتسال

 ۲۲و ۲۹اعتراضات

اعتراضات کارگران 

هفت تپه در مقاطع 

زمانی مختلفی در 

 جریان بوده است

برگزاری تجمعات 

متوالی در محوطه 

کارخانه، راهپیمایی 

خیابانهای شوش، تجمع 

در برابر مراکز 

دولتی،اطالع رسانی 

های  از طریق رسانه

 داخلی

عواقب 

سازی،  خصوصی

تعویق در پرداخت 

مطالبات کارگران 

بازنشسته، پیمانی، 

 قراردادی و روزمزد

 نیشکر هفت تپه
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 ۲۹فروردین 
تجمع در محوطه 

 کارخانه

عواقب خصوصی 

سازی، کمبود نقدینگی، 

پرداخت هزینه 

بازنشستگی کارگران 

مشمول، پرداخت 

 معوقات مزدی

قند »کارگران کارخانه 

 «فسا

 ۲۹مهر 
تجمع در محوطه 

 کارخانه

عدم پرداخت حقوق 

ودستمزد، مشکالت 

 مدیریتی کارخانه

 چوب وکاغذ نکاء

تیر ۲۵تیر ۲۲خرداد

۲۹ 

تجمع در مقابل درب 

ورودی کارخانه، 

اطالع رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه

عدم پرداخت مطالبات، 

 تهدید امنیت شغلی

کارخانه چوب کاغذ 

 ایران )چوکا(

 ۲۵مرداد 

های متناوب در  تجمع

برابر فرمانداری 

 اردکان

بالتکلیفی کارخانه، 

تعدیل نیروها وعدم 

پرداخت دستمزد 

 ومطالبات

کارگران چوب وفلز 

 اردکان

 ۲۲بهار۲۹مرداد

تجمع و تحصن در 

خطوط ریلی، تجمع در 

برابر مراکز دولتی در 

مراکز استانها، اطالع 

رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه

تعویق در پرداخت 

مطالبات، تهدید امنیت 

شغلی،به تداوم روند 

سازی و  خصوصی

برون سپاری خدمات به 

 شرکتهای پیمانکاری

کارگران خطوط وابنیه 

 فنی راه  هن

 کانون اعتراض علت اعتراض شیوه اعتراض تاریخ اعتراض
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 :۱جذّل ضواسٍ 

 ۳۳تا  ۳۱هِوتشیي اعتشاضات کاسگشاى صٌایع ًساجی دس فاصلَ سالِای 

 تاریخ اعتراض شیوه اعتراض علت اعتراض نام مجتمع صنعتی

 پلی اکریل اصفهان

اعتراض به واگذاری 

شرکت پلی اکریل ایران 

به چند شرکت اقماری/ 

ناامنی شغلی کارگران/ 

 معوقات مزدی

محوطه کارخانه، اطالع 

رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه

 ۲۹ ّبان 

 ۲۹آؽؿ 

 ۲۹ػی 

 ۲۹ثٜٖٔ 

 ۲۵ٓـػاػ 

 ۲۵ىٜـیٞؿ 

 ۲۵ػی 

 ۲۵ثٜٖٔ 

 ۲۹تیـ

 ایران پوپلین

عدم دریافت سود سهام 

کارخانه، عدم پرداخت 

سنوات به کارگران 

بازنشسته، قرادادهای 

 ماهه، 0موقت 

 اػتـاُ ثٚ ٝاگؾاؿی

محوطه کارخانه، ادارات 

ونهادهای دولتی، اطالع 

رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه

 ۲۹ بان 

 ۲۹امل٘ؼ 

ٗبٓٚ  ۲۹عـػاػ

اػتـاضی ثٚ ٓنٞیٕ 

امتبٗی ػؿ عًَٞ 

كـٝه اثقاؿآیت 

 کبؿعبٗٚ

 

 ۲۲ىٜـیٞؿ

بازنشستگان وکارگران 

 «نخ پارسیلون»کارخانه 

عدم پرداخت سنوات 

بازنشستگی وتعویق 

مطالبات مزدی کارگران 

 شاغل

 نهادها وادارات دولتی،

ار ع ؿمبٗی اف 

ٛبی  رـین ؿمبٗٚ

 ػاعِی

 / ۲۱ ذر ودی وبهمن 

 ۲۹ٜٓـ 

 ۲۵اؿػیجٜيت 

ثٚ ٛٔـاٙ  ۲۵امل٘ؼ 

 ٛبیيبٕ عبٗٞاػٙ

 ۲۹كـٝؿػیٖ 

 ۲۹ىٜـیٞؿ 

 تاریخ اعتراض شیوه اعتراض علت اعتراض نام مجتمع صنعتی
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 نساجی مازندران

تعویق در پرداخت 

مطالبات مزدی، 

عدم پرداخت 

سنوات 

 بازنشستگان

 نهادها وادارات دولتی

 اردیبهشت، شهریور

ٜٓـ، آثبٕ ٝآؽؿ 

۲۹ 

 ۲۹ثٜٖٔ 

 ۲۹ػی 

 نساجی اصفهان

 ٗنبری میٔیٖ اٍلٜبٕ

تعویق در پرداخت 

مطالبات بیمه 

وسنوات، عدم 

اجرای قانون 

مشاغل سخت 

  ور وزیان

 تجمع در مقابل مجلس

 ۲۹اردیبهشت 

تزٔغ ػؿ ٓوبثَ 

 ٓزِل

کارخانه سبالن پارچه 

 اردبیل

واگذاری به بخش 

خصوصی، عدم 

پرداخت حقوق، 

مزایا وسنوات 

 سختی کار

تجمع در مقابل استانداری 

 اردبیل
 ۲۲دی 

 نساجی بروجرد

قراردادهای 

موقت، تهدید امنیت 

شغلی با انحالل 

 کارخانه

اطالع رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه
 ۲۲بهار

نساجی پاکان)تولیدکننده 

 قطعات نمدی خودرو (

تعویق در پرداخت 

مطالبات در 

 ۲۹، ۲۲سالهای 

، تعدیل ۲۲و

نیروها وتهدید 

 امنیت شغلی

اطالع رسانی از طریق 

 های داخلی رسانه
 ۲۲شهریور

 تاریخ اعتراض شیوه اعتراض علت اعتراض نام مجتمع صنعتی
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 :۹جذّل ضواسٍ 

 هِوتشیي اعتشاضات کاسگشاى سیواى ّفْالد

 کبٕٗٞ اػتـاُ ػِت اػتـاُ ىیٞٙ اػتـاُ تبؿیظ اػتـاُ

 ۲۹كـٝؿػیٖ 

ػؿ پی اػتـاُ 

کبؿگـإ ىٞؿای آ٘یت 

کيٞؿ ػمتٞؿ ُـٞ 

ٝاگؾاؿی کبؿعبٗٚ ؿا 

 ٍبػؿ کـػ

آضبء رٞٓبؿ عطبة 

ثٚ ٝفیـ اهتَبػ، تزٔغ 

ػؿ ٓوبثَ ػكتـ ٗٔبی٘ؼٙ 

 ٓزِل

ث تالِیلی ٝ تؼٞین 

صوٞم ٝ ػیؼی/ 

ٝاگؾاؿی کبؿعبٗٚ ثٚ 

 ثغو عٍَٞی

کبؿگـإ اعـاری كٞیػ 

 آؽؿثبیزبٕ

 ۲۵ىٜـیٞؿ 

تزٔغ ٓوبثَ ِٛؼی٘گ 

میٔبٕ كبؿك عٞفمتبٕ 

 ػؿ تٜـإ

ٓبٙ ٓطبُجٚ ٓؼٞم  9

صوٞهی ػؿ پی تؼطیِی 

کبؿعبٗٚ، ث تالِیلی 

 ىـِی

 کبؿگـإ آؽؿیت تجـیق

 ۲۵امل٘ؼ 
تزٔغ ػؿ ٓضٞرٚ 

 کبؿعبٗٚ

ثٚ تبعیـ اكتبػٕ ػیؼی 

ٝپبػاه پبیبٕ مبٍ 

ٝػیـکـػ ػؿ پـػاعت 

ثـعی ٓقایبی ٓقػی 

ٛٔبٗ٘ؼ پبیٚ م٘ٞاتی 

 ٝتزٔیغ م٘ٞاتی

کبؿگـإ پیٔبٗی میٔبٕ 

 ٍٞكیبٕ تجـیق

 ۲۹آؽؿ، ثٜٖٔ 

 ۲۹ٜٓـ

 ۲۵تیـ 

تزٔغ ػؿ ٓضٞرٚ 

کبؿعبٗٚ، ا ر ع 

ؿمبٗی اف رـین 

 ٛبی ػاعِی ؿمبٗٚ

 ٓؼٞهبت صوٞهی
کبؿگـإ كٞیػ ٝچؼٕ 

 ػؿٝػ

 ۲۹كـٝؿػیٖ ٝعـػاػ

تزٔغ ػؿ ثـاثـ ٜٗبػٛبی 

ػُٝتی ىٜـمتبٕ، تزٔغ 

ػؿ ثـاثـ ٝفاؿت کبؿ، 

ار ع ؿمبٗی اف رـین 

تؼطیِی کبؿعبٗٚ 

 ۹۹۲ٝثیالبؿی ثیو اف 

 کبؿگـ/ ٓطبُجبت ٓؼٞهٚ

 کبؿگـإ كبؿمیت ػؿٝػ

 ۲۹ػی 
تزٔغ ػؿ ٓضٞرٚ 

 کبؿعبٗٚ

تؼطیِی کبؿعبٗٚ ٝ 

 کبؿگـ ۹۵۲ثیالبؿی 
 میٔبٕ ػؿٝػ
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 :۴جذّل ضواسٍ 

 هِوتشیي اعتشاضات کاسگشاى پاالیطگاٍ ُا ّپتشّضیوی 

 ۳۳تا  ۳۱دس فاصلَ سالِای 

 معترضان علت اعتراض شیوه اعتراض تاریخ اعتراض

 ۲۱خرداد 
تجمع در مقابل 

 کارخانه

اعتراض به شیوه 

اجرای قانون طرح 

طبقه بندی مشاغل، 

 تبعیض شغلی

کارگران پیمانی 

 پتروشیمی شازند اراک

 ۲۱مهر 
تجمع در مقابل مجلس 

 شورای اسالمی

تعویق چندماهه در 

پرداخت حقوق و 

 دستمزد

کارگران پتروشیمی 

 ایالم

 تجمع در محل کارخانه ۲۱ بان 
پرداخت نشدن معوقات 

 حقوقی

میدان  ۱۱کارگران فاز 

گازی پارس جنوبی در 

 عسلویه

 ۲۲فروردین 

های  رفع تبعیض

حقوقی، تشکیل نهاد 

صنفی ویژه کارگران 

قرارداد مستقیم، 

بازبینی طرح طبقه 

 بندی مشاغل

تبعیض حقوقی بین 

کارگران پیمانی با 

کارگران رسمی/ 

مقاومت اداره کار در 

برابر تشکیل نهاد 

 صنفی در این مجتمع

کارگران قرارداد 

مستقیم پتروشیمی 

 تبریز

 ۲۲فروردین 

 ۲۲خرداد 

لغو واگذاری وتامین 

 امنیت شغلی کارگران

اعتراض به واگذاری 

به احتمال واگذاری به 

بخش خصوصی، 

کاهاش چندماهه 

 مزایای کارگران

 کارگران نیروگاه تبریز

 ۲۲دی 
تجمع در برابر مجتمع 

 پاالیشگااهی

نامشخص بودن 

وضعیت شغلی، عدم 

 دریافت پاداش ومزایا

کارگران 

قراردادمستقیم 

 پاالیشگاه پارسیان

 ۲۵خرداد
تجمع در مقابل درب 

 ورودی پاالیشگاه

اتمام پروژه وعدم 

 پرداخت مطالبات

کارگران اخراجی 

 پاالیشگاه پتروپارس
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 ۲۵شهریور
توقف کار وتجمع در 

 واحدهای کاری

عدم افزایش سطوح 

مزدی کارگران 

پیمانکاری واعتراض 

نسبت به دریافت 

حداقل دستمزد با 

وجود شرایط سخت 

کار، اضافه کار 

کارگران پیمانکاری پتروشیمی 

 بندرامام

 ۲۲مرداد
اعتصاب واعتراض 

 چند روزه

عدم افزایش دستمزد، 

عدم پرداخت به موقع 

مطالبات از سوی 

 ها پیمانکاری

کارگران پاالیشگاههای نفت 

سنگین قشم، پارسیان المرد، 

و  ۹۹پاالیشگاه  بادان، و فازهای 

پارس جنوبی کنگان،  ۹۲

پاالیشگاه جفیر در نزدیکی 

پارس جنوبی،میدان  04اهواز،فاز 

نفتی  زادگان شمالی در هویزه، 

 پتروشیمی اتمرد فارس،

 ۲۲مرداد
اعتصاب واعتراض 

 چند روزه

عدم افزایش دستمزد، 

عدم پرداخت به موقع 

مطالبات از سوی 

 ها پیمانکاری

کارگران شرکت  ذران گستر 

وشرکتآویژه صنعت در پاالیشگاه 

نفت سنگین قشم، شرکت  یدجید 

سی در پاالیشگاه  بادان، شرکت 

در  ۱۱اکسیر صنعت در فاز 

اسلکه تنبک، شرکت سینا صنعت 

در پتروشیمی پارس فنل، سیکل 

ترکیبی ارومیه، پتروشیمی سبالن، 

، شرکت ۱۲شرکت تناوب در فاز 

پتروهمگام ماهشهر، پتروشیمی 

 بوعلی و پتروشیمی هنگا

 معترضان علت اعتراض شیوه اعتراض تاریخ اعتراض
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 تشیي اعتشاضات کاسگشاى تخص صٌعت تشسسی هِن
 

ٛبی ثضـإ ػؿ ٝاصؼٛبی تنُٞنینؼی  تـیٖ کبٕٗٞ ػؿایٖ ثغو اف گقاؿه تضِیِی ثٚ ٓطبُؼٚ ٓٞؿػی ْٜٓ

ٓی پـػافیْ کٚ ثٚ اػتـاضبت گنتـػٙ کبؿگـإ    ۲۲تب  ۲۹ٛبی  ی فٓبٗی مبٍ ٝ ٍ٘ؼتی کٚ ػؿ ثبفٙ

 .تب اثؼبػ، پـاک٘ؼگی ٝ گنتـػگی ایٖ اػتـاضبت ؿا ٝا کبٝی ٝ تيـیش ک٘یْ  اٗزبٓیؼٙ امت

ىٔنی، ؿٝٗؼ ٓتلبٝتی ٗنجت ثنٚ گنؾىنتنٚ  ۲۲ؿٝٗؼ پیگیـی ٓطبُجبت کبؿگـی اف مبُٜبی اثتؼای ػٛٚ 

ٛبی ثقؿگی ٓبٗ٘ؼ ٛپالٞ، آؽؿآة، ٛلت تپٚ یب  ٛب ٝىـکت ثٚ عٞػ گـكتٚ امت. ایٖ رـیبٕ ػؿ کبؿعبٗٚ

ٛبی ثقؿگ تُٞیؼی ػیگـ ٍـكب پـػاعت صوٞم کبؿگـإ ٗینت، آٗبٕ ثنٚ ػٗنجنبٍ  ثنیبؿی اف کبؿعبٗٚ

ٛب ثٚ گـٜٝٛب ٝاكـاػ ػاؿای ٍ صیت ٓؼیـیتی ٛننتن٘نؼ. ٓنبرنـا اف  ثبفگيت تُٞیؼ ٝمپـػٕ کبؿعبٗٚ

ٛبیی ٓبٗ٘ؼ ٛپنالنٞ ینب آؽؿآة ٍنـكنب ثنـای آٗنالنٚ  ایٖ هـاؿ امت کٚ مٜبٓؼاؿ ػٔؼٙ یب ٓبُک کبؿعبٗٚ

کـػٗؼ. ثب ایٖ ثٜنبٗنٚ  ٛبی ک ٕ ٓی اػتـاضبت کبؿگـإ ؿا ثٚ اتٔبّ ثـمبٗ٘ؼ، اف ػُٝت ػؿعٞامت ٝاّ

کٚ ثغيی اف ایٖ ٝاّ ثٚ ػ٘ٞإ صوٞم ٓؼٞهٚ کبؿگـإ ثٚ آٜٗب پـػاعت ىنٞػ ٝثنغنينی ػینگنـ اف إٓ 

ثـای عـیؼ تزٜیقات ٝؿاٙ اٗؼافی عط تُٞیؼ ػؿ کبؿعبٗٚ ٛقی٘ٚ ىٞػ. آب ایٖ ػٝؿ ثبرَ پل اف چ٘نؼ 

ىؼ. ػؿ ایٖ ٓنینبٕ کنبؿگنـإ ثنٞػٗنؼ کنٚ هنـثنبٗنی منٞءٓنؼینـینت ٓنبُنالنبٕ اینٖ  ٓبٙ ػٝثبؿٙ تالـاؿ ٓی

 .ىؼٗؼ ٛبی تُٞیؼی ٝمبفٓبٕ عٍَٞی مبفی ٓی اثـىـکت

آب اکٕ٘ٞ ٝپل اف گؾىت چ٘ؼ مبٍ اف اػتـاضبت کبؿگـإ، آٗبٕ ػؿیبكتٚ اٗؼ تب فٓبٗی کٚ تنُٞنینؼ ثنٚ 

کبؿعبٗٚ ىبٕ ثبفٗگـػػ، ٛـ اهؼآی ثـای ثٜجٞػ ٝضؼیت کبؿعبٗٚ، ٓٞهتی امت ٝػؿ ٜٗبیت ٓ٘زـ ثٚ 

 .ىٞػ صلع آ٘یت ىـِی آٜٗب ٗٔی

 :ُپکْ

مبٍ اف ٝاگنؾاؿی إٓ ثنٚ ثنغنو عَنٍٞنی  ۴۹ٗٔٞٗٚ ایٖ ىـکتٜب ٛپالٞی اؿاک امت کٚ ثیو اف 

مبفی، توـیجب ٛیچ فٓبٗی كضنبی کنبؿگنـی  ٛبی ىـٝع كـآی٘ؼ عٍَٞی گؾؿػ ٝثٚ امتخ٘بی مبٍ ٓی

ٛنبی هنبثنَ ٝاگنؾاؿی  ػؿ كٜـمنت ىنـکنت ۴۹۳۵ایٖ کبؿعبٗٚ آؿاّ ٗجٞػٙ امت. ایٖ ىـکت ػؿ مبٍ 

مبفی إٓ ؿا ثٚ ثغو عًَٞ ٝاگؾاؿ ک٘ؼ، آب صبٍ ٝؿٝف  ػُٝت هـاؿ گـكت تب مبفٓبٕ عٍَٞی

إٓ   ایٖ ىـکت ٗيبٕ اف إٓ ػاؿػ کٚ ٝاگؾاؿی ٛپالٞ آٗطٞؿ کٚ ثبیؼ ٍضیش ٝاٍُٞی ٗجٞػٙ ٝػنبهنجنت  

ٛبیی کٚ ثٚ ثغو عَُٞتی ٝ ثؼٕٝ اٛنِنینت ٝاگنؾاؿ ىنؼٙ  ثٚ مـٗٞىت ثنیبؿی اف ىـکت ٝ کبؿعبٗٚ

 .ىجبٛت ػاؿػ

ٍٞؿت گـكنت. ػٛنٜنب  ۴۹۲۲تب  ۴۹۲۵ٛبی  اٝد اػتـاضبت ٍ٘لی کبؿگـإ ٛپالٞ ػؿ كبٍِٚ مبٍ

سًّذ غیشاصْلی ّاگزاسی ُپکْ تَ تخص خصْصی، سکاْد  کبؿگـ ٓؼتـُ ٛپالٞ ػؿ اػتـاُ ثٚ
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ثنب  تْلیذ، عذم پشداخت هعْقات هضدی اص سْی کاسفشها ّ آیاٌاذٍ هاثاِان فاعاالایات ضاشکات ُاپاکاْ

ر٘ٞة اؿاک )تضنَنٖ ؿٝی -آٖٛ ىٔبٍ ؿاٛپیٔبیی ػؿ عیبثبٜٗبی اٍِی ىٜـ ٝ تضَٖ ػؿ ٓنیـ ؿاٙ

اٗزبّ ىؼ  عٞامتبؿ تٞرٚ ثٚ ٓيال ت عٞػ  ۲۳ٝ ىٜـیٞؿ  ۲۹ؿیَ ؿاٙ آٖٛ ػؿ ػٝ ٗٞثت اؿػیجٜيت 

تٖ اف کبؿگـإ ؿٝی ؿیَ ؿاٙ آٖٛ ٝرِٞگیـی اف صنـکنت هنطنبؿٛنب ػؿ  ۴۲۲ىؼٗؼ. تضَٖ ثیو اف 

ٗنلنـ اف  ۴۵ٗلـ اف کبؿگـإ ٝتيالیَ پنـٝٗنؼٙ هضنبینی ثنـای  ۹۲، ٓ٘زـ ثٚ ثبفػاىت ۲۳ىٜـیٞؿ 

ٗلنـ  ۴۹، ثب صالْ ػاػگبٙ ػٔٞٓی ٝ اٗو ة اؿاک، ۲۲کبؿگـإ ٓؼتـُ ىؼ. مـاٗزبّ ػؿ اؿػیجٜيت 

تجـئٚ ىؼٗؼ ٝ ٗلـ پبٗنقػٛنْ ثنٚ  «اع ٍ ػؿ ٗظْ ػٔٞٓی»اف ایٖ کبؿگـإ اف اتٜبٓبت ٝاؿػٙ اف رِٔٚ 

عٞاٗؼٙ ىؼ ثٚ اتٜبّ ٓؼبٝٗت ػؿ اعن ٍ  «آٖٛ تـؿیت ٝ تيٞین کبؿگـإ ثٚ ثنتٖ ؿیَ ؿاٙ»ػُیَ آٗچٚ 

 .ٓضالّٞ ىؼٙ امت ۹ٗظْ ػٔٞٓی، ثٚ ٓزبفات ػؿرٚ 

ٓ٘تيـ ىؼ، ٗنجت ثٚ تبؿاد مٜبّ ثنِنٞکنی اینٖ ىنـکنت  ۲۳کٚ ػؿ امل٘ؼ  ثیبٗیٚ ای کبؿگـإ ٛپالٞ ػؿ

ػؿ ىـایطنی کنٚ   –مبفی  ٛيؼاؿ ػاػٗؼ. ػؿ ایٖ ثیبٗیٚ آٓؼٙ ثٞػ: آهبیبٕ ٓنئٍٞ ػؿ مبفٓبٕ عٍَٞی

ٛنبی ؿنِنط ٝ  ٛبی ىـکت ٛپالٞ ثؼ٘ٞإ یک ٍ٘ؼت ٓبػؿ تغََی ، پنینـٝ ٛنٔنینٖ منینبمنت ثؼٛی

تؼثیـاٗٚ ثٚ ثیو اف ٛقاؿ ٓیِیبؿػ تٞٓبٕ ؿمیؼٙ ٝ ػٔ  تُٞیؼات إٓ ثٚ ٍلـ ؿمیؼٙ ٝ کبؿگـإ إٓ  ثی

ربی ت ه ثـای ؿكغ ٓيال ت، ثب ثالنبؿ گنٔنبؿػٕ  ثٚ  –ٓبٙ ٓطبُجبت ٝ ػیؼی ٓؼٞم ػاؿٗؼ  ۹ثیو اف 

ثنـٗنؼ ٝ  ٓؼیـإ ٗبکبؿآٓؼ ػؿ ٛپالٞ ٝ تُٞیؼ ٛٔقٓبٕ ثـعی اعجبؿ ؿیـٝاهؼی، هیٔت مْٜ ؿا ثنبی ٓنی

ؿٝیٚ هیٔت مْٜ، ثغيی اف مٜبّ ک٘تـُنی ؿا ثنٚ  مپل عٞػىبٕ ػؿ ؿامتبی رِٞگیـی اف اكقایو ثی

 «.ک٘٘ؼ كـٝعتٚ ٝ ٝرٚ إٓ ؿا ثٚ عقاٗٚ ػُٝت ٝاؿیق ٓی

ٛٔقٓبٕ ثب صضٞؿ اكـاػی عبً ثب منٞاثنن ٓنؼینـینت دؿىنؼ ػُٝنتنی،  ۲۲ثٚ گلتٚ کبؿگـإ اف مبٍ 

کبٛو تُٞیؼ، کبٛو ٗیـٝی اٗنبٗی، ٍؼٝؿ ٓزٞف ٝاؿػات ٓبىیٖ آیت ٝایزبػ ىنـکنتنٜنبی اهنٔنبؿی 

ىنـکنت ٛنپنالنٞ ٝرنٞػ ػاؿػ کنٚ  ٛنبی کنبؿثنـی فٓنینٖ ىـٝع ىؼ. ٛٔچ٘یٖ ام٘بػی اف رـس تنـنینینـ

ٛبی چ٘ؼٓ٘ظٞؿٙ پل اف تٞهق كنؼنبُنینت اینٖ ىنـکنت  مبعت ٓزٔٞػٚ  ٛبیی ثـای ػٛ٘ؼٙ ثـٗبٓٚ ٗيبٕ

 .امت

پٞىو گنتـػٙ عجـٛبی ٓـثٞر ثٚ مـکٞة اػتـاضبت کبؿگـإ ٛپالٞ ٝاک٘و ػُٝت ٝ هٞٙ هضبییٚ 

ثینٖ ٗنٔنبین٘نؼگنبٕ ىنٞؿای امن ٓنی کنبؿ اینٖ  ۲۲ؿا ْٛ ػؿ پی ػاىت. ػؿ رِنبتی کٚ ػؿ اؿػیجٜيت 

ىـکت ثب اثـاٛیْ ؿینی )ؿیل هٞٙ هضبییٚ رنٔنٜنٞؿی امن ٓنی اینـإ  ثنـگنقاؿ ىنؼ، ٗنٔنبین٘نؼگنبٕ 

کبؿگـإ عٞامتبؿ ٝؿٝػ هٞٙ هضبییٚ ثٚ پـٝٗؼٙ ٛپالٞ ىؼٗؼ. ٗٔبی٘ؼگبٕ کبؿگـإ ٛپالٞ ٓؼنتنونؼٗنؼ اگنـ 

کٚ گقاؿه ٛینبت ٗنظنبؿت منبفٓنبٕ عَنٍٞنی منبفی ؿای ثنـ تنغنِنق  ۳۳هٞٙ هضبییٚ اف مبٍ 

کنـػ  مٜبٓؼاؿ اُٝیٚ ػاػ ثٚ ٓٞضٞع ٝاگؾاؿی ىـکتٜبیی ٛٔچٕٞ ٛپالٞ ثٚ ثغو عٍَٞی ٝؿٝػ ٓی
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ٛب ػؿگنینـ ٓينالن ت  ػاػ، آـٝف ایٖ ىـکت ٍٝ صیت مٜبٓؼاؿإ ؿا ٓٞؿػ ثـؿمی ػهین هـاؿ ٓی

ٍ٘لی ٝؿکٞػ تُٞیؼ ٗجٞػٗؼ. ؿیل هٞٙ هضبیینٚ ػؿ اینٖ رنِنننبت ثنٚ کنبؿگنـإ ٝػنؼٙ ؿمنینؼگنی ثنٚ 

 .ٓيال ت کبؿگـإ ؿا ػاػ

ٛقاؿ ٓنینِنینبؿػی ػُٝنت ثنٚ ۹۲۲ْٛ ٓٞضٞع ٝاگؾاؿی ٛپالٞ ثٚ ػ٘ٞإ ثغيی اف ثؼٛی  ۲۲تیـ ٓبٙ 

تبٓیٖ ارتٔبػی ٓطـس ىؼ. ثب تٞرٚ ثٚ ای٘الٚ ٛ٘ٞف رقییبت ایٖ ٝاگؾاؿی ٓيغٌ ٗیننت، ٛنٔنچن٘نبٕ 

 .ای اف اثٜبّ امت آی٘ؼٙ ٛپالٞ ٝ کبؿگـإ إٓ ػؿ ٛبُٚ

 

 صٌایع آرسآب 

ٛبی ٍن٘نؼنتنی،  ٛبی ثقؿگ ٍ٘ؼتی ایـإ امت کٚ اصؼاث فیـمبعت ٍ٘بیغ آؽؿآة اف رِٔٚ ىـکت

ٛبی پتـٝىیٔی، مؼٛب، کبؿعبٗنزنبت منینٔنبٕ،  ٛبی ٗلت، ٓزتٔغ ٛبی گبف، پبییيگبٙ مبعت پبییيگبٙ

ای ٝتنُٞنینؼ  ٛنبی ٛننتنٚ ٛنبی صنـاؿتنی، ٗنینـٝگنبٙ ٛبی گبفی، ٗیـٝگنبٙ آثی، ٗیـٝگبٙ ٛبی ثـم ٗیـٝگبٙ

ثنٚ  ۳۲ایٖ ىـکت کٚ اف اٝامط ػٛٚ   ٛبی عٞػ ػاؿػ. تزٜیقات ٓـثٞر ثٚ آإ ؿا ػؿ كٜـمت كؼبُیت

ثغو عٍَٞی ٝاگؾاؿ ىؼٙ، ٓبٗ٘ؼ ٛپالٞ ثب ثضـإ ػؿ پـػاعت ٓطبُجنبت ٓنقػی ٝؿکنٞػ ػؿ ؿٝٗنؼ 

اػتـاضبت کبؿگـی ؿا ثنٚ تن٘نبٝة تنزنـثنٚ  ۲۳تب  ۲۹تُٞیؼ ٝتٜؼیؼ آ٘یت ىـِی ػؿ كبٍِٚ مبُٜبی 

، ػٜٛب ٗلـ اف کبؿگـإ ایٖ ىـکت کٚ ثب تبعیـ ػؿ ػؿیبكت ػمتٔقػ ۲۹ػؿ ىٜـیٞؿ ٓبٙ   کـػٙ امت.

ثٞػٗؼ ػؿ ک٘بؿ کبؿگـإ ٛپالٞ تزٔؼبتی اػتـاضی ػؿ ىٜـ اؿاک ثـپب کـػٗنؼ. اینٖ   عٞػ ؿٝثـٝ ىؼٙ

مطش رجوٚ ثن٘نؼی  ۹ثـگقاؿ کـػٗؼ ٓطبُجبت عٞػ ؿا ػؿ ۲۳کبؿگـإ ػؿ اػتـاضبتی کٚ ػؿ ٜٓـٓبٙ 

 :کـػٗؼ

 تعیین تکلیف سهامدار کارخانه 

 برکناری رئیس هیات مدیره 

 تعیین مدیرعامل جدید 

 جذب سفارشات و ایجاد فضای کار و تولید در کارخانه 

 واگذار نشدن سهام  ذر ب به شرکت کاوه مبدل 

 پرداخت حقوق و معوقات کارگران 

اف مٞی مبفٓبٕ عَنٍٞنی منبفی ثنٚ ٓنقاینؼٙ گنؾاىنتنٚ ىنؼ، آنب ؿٝٗنؼ  ۳۳مٜبّ آؽؿآة اف مبٍ 

، ثنٚ ػن٘نٞإ اُٝنینٖ منٜنبٓنؼاؿ اینٖ ىنـکنت «ثـاػؿإ پـٗنب»ٝاگؾاؿی إٓ ٓؼتی رٍٞ کيیؼ تب ای٘الٚ 

 .ثـگقیؼٙ ىؼٗؼ
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 ۲۹كـثیـف ٝ متبؿ پـٗب کٚ صبی مٜبٓؼاؿ آؽؿآة ثٞػٗؼ ٝ ٓؼتی ىـکت ؿا گـػاٗؼٙ ثنٞػٗنؼ، ػؿ منبٍ 

ػٛن٘نؼ. آنب ثنٚ ػُنینَ ػنؼّ  ک٘٘ؼ ٝ م٘نؼ آؽؿآة ؿا ثنٚ ثنبٗنک ٓنی اف ثبٗک کيبٝؿفی ٝاّ ػؿیبكت ٓی

ک٘ؼ. صبی مٜنبٓنؼاؿ ػنٔنؼٙ  ثبفپـػاعت ٝاّ، ثبٗک کٚ م٘ؼ ؿا ػؿ اعتیبؿ ػاؿػ، آؽؿآة ؿا َٓبػؿٙ ٓی

ٛنینبت  ۲۹کبؿعبٗٚ، ثبٗالی امت کٚ تغََی ػؿ صٞفٙ ٍ٘بیغ م٘گیٖ پتـٝىیٔی ٗؼاؿػ! . اف مبٍ 

ىٞػ کنٚ رنی منبُنٜنبی گنؾىنتنٚ،  ک٘ؼ ٝ ٛٔیٖ ثبػج ٓی ٓؼیـٙ کبؿعبٗٚ ؿا ثبٗک کيبٝؿفی تؼییٖ ٓی

ن٘نؼ ٓنی آؽؿآة آٝؿػٙ ىنٞػ ٝ کنبؿگنـإ ثنٚ رنبی منبعنت  ای ٗؼاىتٚ ثبىؼ ػؿ ٗتیزٚ تُٞیؼ کبؿعنبٗنٚ کد

 .ىٞٗؼ ٛبی ٗلتی، ٓيـٍٞ مبعت ٓضَٞیت مبػٙ ٝ کٞچالتـ ٓی تزٜیقات ٗیـٝگبٛی ٝ ػکَ

کبؿگـ ػاؿػ ٝ ٓطبُجٚ آٗبٕ کبؿکـػٕ ٝ تُٞیؼ امت. آٜٗب ػؿآٓنؼ صنبٍنَ اف تنُٞنینؼ ؿا  ۴۹۲۲آؽؿآة 

 .ىننننٞػ عننننٞاٛنننن٘ننننؼ، ٗننننٚ ػؿآٓننننؼی کننننٚ ثننننـامننننبك ٝاّ ٝ امننننتننننوننننـاُ کنننننت ٓننننی ٓننننی

ؿٝٗؼی کٚ عٍَٞی مبفی ػؿ چ٘ؼ مبٍ گؾىتٚ ایزبػ کـػٙ اینٖ امنت کنٚ کنبؿعنبٗنٚ ؿا ىنغنَنی 

كـٝىؼ ٝ چ٘نؼثنـاثنـ  ک٘ؼ، ٓضَٞیت ٝ ٓٞاػ اُٝیٚ ٝ تزٜیقات ؿا ٓی عـػ ٝ إٓ ؿا ٝؿىالنتٚ ٓی ٓی

ک٘ؼ. کبؿگـإ آؽؿآة کٚ ثٚ ػُنینَ اػنتنـاضنبت  ثیيتـ اف پُٞی کٚ ثبثت کبؿعبٗٚ ػاػٙ، اف إٓ عٞػ ٓی

اٗؼ، ٓؼتوؼٗؼ ثنب اػآنٚ ؿٝٗنؼ  ٍ٘لی ثب ثـعٞؿػٛبی هضبیی ٝ آ٘یتی ْٛ ػؿ مٚ مبُٚ اعیـ ٓٞارٚ ىؼٙ

 .تٞإ ثٚ آ٘یت ىـِی کبؿگـإ آیؼٝاؿ ثٞػ كؼِی صبکْ ثـ ٓؼیـیت ایٖ ٝاصؼ ٍ٘ؼتی ٗٔی

  

 کٌتْسساصی قضّیي

ٛبی ٍ٘ؼنتنی گنٞٗنبگنٕٞ اف  یالی اف امتبٜٗبی ْٜٓ ٍ٘ؼتی ایـإ، امتبٕ هقٝیٖ امت. ٝرٞػ ىٜـک

ٛبی اهتَبػی ایٖ امتنبٕ امنت.  رِٔٚ ىٜـٍ٘ؼتی اُجـف ٝ ىٜـک ٍ٘ؼتی کبمپیٖ اف رِٔٚ ظـكیت

ٛنبی امنتنبٕ، ضنؼنق ٓنؼینـینتنی ٝ  مبفی ثـعنی ىنـکنت مبٍ اعیـ ثب تٞرٚ ثٚ عٍَٞی ػؿ ثینت

ٛبی اهتَبػی، ٓيال ت فیبػی ثـای ثـعی کنبؿعنبٗنزنبت ٝ ٍن٘نبینغ امنتنبٕ ٝ ػؿ پنی إٓ  ثضـإ

ٛبیی کٚ ػؿگیـ ٓبرـای مٞءٓؼیـینت ٝ ٝاگنؾاؿی  کبؿگـإ هقٝیٖ ایزبػ ىؼٙ امت. یالی اف ىـکت

گنینـ  ىؼٙ، ىـکت ک٘تٞؿمبفی امت. ىـکتنی کنٚ ٓنبرنـای فٓنینٖ  ؿیـ اٍُٞی ثٚ ثغو عٍَٞی

ىؼٕ إٓ کٔی ىجیٚ ثٚ ىـکت ٛپالٞی اؿاک امت ٝ ػؿ مبُٜبی اعیـ ٝضؼیت ىنـنِنی ٝ ٓنؼنینينتنی 

 .ٛب ؿا تضت تبحیـ هـاؿ ػاػٙ امت کبؿگـ ایٖ ىـکت ٝ عبٗٞاػٙ إٓ 300

ٛبی ػُٝنتنی، ىنـکنت کن٘نتنٞؿمنبفی ٗنینق رنی  مبفی ىـکت ٝ ػؿ ؿامتبی عٍَٞی  ۳۹ػؿ مبٍ 

ای ثٚ ثغو عٍَٞی ٝاگؾاؿ ىؼ. اتلبهی کٚ اٗتوبػات کبؿگـإ ایٖ ىنـکنت ؿا ٗنینق ػؿ پنی  ٓقایؼٙ

ٛبی ٓغنتنِنق اػنْ  کْ ایٖ ىـکت ثٚ ثٜبٗٚ ٛب اف ٗضٞٙ ٝاگؾاؿی ىـکت ٗبؿاضی ثٞػٗؼ. کْ ػاىت ٝ إٓ
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اف کٔجٞػ ٓٞاػ اُٝیٚ ٝ ٗجٞػ هطؼبت یفّ، كؼبُیت عنٞػ ؿا کنبٛنو ػاػ. پنل اف ٓنؼتنی ٓنؼینـػنبٓنَ 

تؼییٖ مـپـمت اف مٞی ٓؼیـػبٓنَ   ک٘تٞؿمبفی ثٚ اتٜبّ تغِلبت ٓبُی ثٚ فٗؼإ اكتبػ . آب ثب ٝرٞػ

ؿاکؼ ٓبٗؼ ٝ ػؿٛبی ایٖ ىـکت ثـؿٝی کنبؿگنـإ ثننتنٚ ىنؼ.   فٗؼاٗی، كؼبُیت ىـکت ک٘تٞؿمبفی

آؿبف ٓيال ت ىـکت ک٘تٞؿمبفی ثٚ ٝاگؾاؿی ٗبٍضیش ثٚ ثغو عَنٍٞنی ٝ منٞءٓنؼینـینت إٓ 

گـػػ. ثٚ ػُیَ ثـعی ٓنبئَ ٝ ٓيال ت ػؿ ٗضٞٙ ٝاگؾاؿی ٝ كـٝه مٜبّ کبؿعبٗٚ، مٜبّ اینٖ  ثبفٓی

ػاؿإ عـػ کٚ ػٔؼتبً اف کبؿگـإ ٛٔیٖ ىـکت ثٞػٗؼ، ٗٚ تٜ٘ب ٝؿىنالنننتنٚ  ىـکت ٓنؼٝػ ىؼ ٝ مٜبّ

 .ىؼٙ ٝ پيتٞاٗٚ ٓبُی عٞػ ؿا اف ػمت ػاػٗؼ، ثِالٚ اف کبؿ ٗیق ثیالبؿ ىؼٗؼ

، احـات عٞػ ؿا ثـ ٝضؼیت کبؿگـإ ایٖ ىـکت گؾاىت. ۲۹ثضـإ ٓبُی ٝ مٞء ٓؼیـیت اف مبٍ  

ثٚ تؼؿیذ تؼؼیَ ٗیـٝٛب ثٚ ثٜبٗٚ ؿکٞػ كـٝه ٓضَٞیت ىؼت گـكت ٝ ٓطبُجبت ٓقػی ثٚ تنؼنٞینن 

ٗنلنـ اف ٗنینـٝٛنبی  ۴۲۲تؼطیَ ػؿآٓؼ ٝ ثب تؼؼیَ  ایٖ ٝاصؼ تُٞیؼ ثٚ ٍٞؿت ٗیٔٚ ۲۹اكتبػ. اف مبٍ 

کبؿگـ ثٚ كؼبُیت اػآٚ ػاػ. ػؿ ٓیبٕ کبؿگـإ تنؼنؼینَ ىنؼٙ ینک ػضنٞ ىنٞاؿی  ۴۹۲عٞػ، ثب تٜ٘ب 

ام ٓی کبؿ ایٖ ىـکت ْٛ صضٞؿ ػاىت. ػؿیبكت ٓطبُجبت ٝ صلع آ٘یت ىـِی ٛٔچن٘نبٕ ٓنطنبُنجنٚ 

منبٍ منبثنونٚ کنبؿ ػاىنتن٘نؼ.اػنتنـاضنبت کنبؿگنـإ  ۹۲تنب  ۴۵اٍِی کبؿگـاٗی ثٞػ کٚ اؿِت ثنینٖ 

تنـینٖ ٓنطنبُنجنٚ  ٝ ػؿ پی تؼطیِی کبَٓ کنبؿعنبٗنٚ اػآنٚ پنینؼا کنـػ ٝ ٓنٜنْ ۲۳ک٘تٞؿمبفی ػؿ مبٍ 

کبؿگـإ، ثبفگيت ایٖ کبؿعبٗٚ ثٚ ثغو ػُٝتی ٝ امتٔـاؿ كؼبُیت إٓ ثٞػ. کبؿعبٗٚ ثنؼنؼ اف ٓنؼتنی، 

ثب تؼطیِی ػٝثبؿٙ)ایٖ ثبؿ ثٚ ثنٜنبٗنٚ  ۲۲ىـٝع ثٚ كؼبُیت کـػ آب مـاٗزبّ ػؿ ثٜبؿ  ۲۳ػؿ فٓنتبٕ 

ای صنتنی آنالنبٕ  ٓنؼنٞهنبت ثنینٔنٚ  ىیٞع کـٝٗب  کبؿگـإ ثٚ ثیٔٚ ثیالبؿی ٓؼـكی ىؼٗؼ ُٝی ثٚ ػُیَ

ٛبی فٓبٗی ٓغتِنلنی کنبؿگنـإ  تبکٕ٘ٞ ػؿ ثبفٙ ۲۲ػؿیبكت ثیٔٚ ثیالبؿی ؿا ٗیق ٗؼاؿٗؼ. اف كـٝؿػیٖ 

اٗؼ. ایٖ اػتـاضبت ػؿ ٓـػاػ ٝ  ػؿاػتـاُ ثٚ ٝضؼیت ٓٞرٞػ ایٖ ىـکت، تزٔؼبتی ثـگقاؿ کـػٙ

 .ثٚ اٝد ؿمیؼ ۲۲ىٜـیٞؿ 

مّٞ ىٜـیٞؿٓبٙ ػؿ رـیبٕ ملـ ٓضٔؼثبهـ ٗٞثغت )ؿئیل منبفٓنبٕ ثنـٗنبٓنٚ ٝ ثنٞػرنٚ  ثنٚ امنتنبٕ 

ٛنبیينبٕ  هقٝیٖ، کبؿگـإ ک٘تٞؿمبفی هقٝیٖ ثب اٝ ػیؼاؿ کـػٗؼ. ایٖ کبؿگـإ کٚ ثٚ ٛٔـاٙ عنبٗنٞاػٙ

اٗنؼافی  صضٞؿ یبكتٚ ثٞػٗؼ، ٓطبُجبت ٝ عٞامتٚ ٛبی عٞػ افرِٔٚ پـػاعت ٓنطنبُنجنبت ٓنقػی ٝ ؿاٙ

تُٞیؼ ػؿ کبؿعبٗٚ ؿا ثب ؿئیل مبفٓبٕ ثـٗبٓٚ ٝ ثٞػرٚ ػؿ ٓیبٕ گؾاىت٘ؼ. آٜٗب اػتـاُ عنٞػ ٗننجنت 

ٛبی ارـایی کينٞؿ ؿمنبٗنؼٗنؼ. منـاٗنزنبّ ػؿ  مبفی ؿا ثٚ گٞه یالی اف ثبیتـیٖ ٓوبّ ثٚ عٍَٞی

ٓیِیبؿػ تٞٓبٕ اف ٓطبُجبت کبؿگـإ ایٖ ىنـکنت اف منٞی منبفٓنبٕ  ۴۵، ٓجِؾ ۲۲یبفػْٛ ىٜـیٞؿ 

ثـٗبٓٚ ٝ ثٞػرٚ ثٚ ٍ٘ؼٝم ػاػگنتـی ثـای پـػاعت ثٚ کبؿگـإ ٝاؿیق ىؼ. ثنب این٘نضنبٍ کنبؿگنـإ 

ػؿیبكت ػمتٔقػٛبی ٓؼٞهٚ تٜ٘ب ثغيی اف ٓطبُجبت »اٗؼ کٚ  گلتٚ عجـگقاؿی ػاٗيزٞ ثٚ  ایٖ کبؿعبٗٚ
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ٍ٘لی آٜٗب ثٞػ ٝ عٞامتٚ اٍِی آٜٗب ایٖ امت کٚ کبؿعبٗٚ ثٚ ىنغنٌ ٓنتنغنَنٌ ٝ ینب ثنٚ ػُٝنت 

 «.ٝاگؾاؿ ىٞػ تب ثتٞاٗ٘ؼ ػٝثبؿٙ ثٚ کبؿعبٗٚ ثـگـػٗؼ

  

 فاسسیت دّسّد

تنبٓنینٖ  «ِٛؼی٘گ میٔبٕ كنبؿك ٝ عنٞفمنتنبٕ»ٛبی فیـ ٓزٔٞػٚ  كبؿمیت ػٝؿٝػ یالی اف کبؿعبٗٚ

ثٚ ػییَ فینت ٓضیطی ٝ کنٔنجنٞػ ٓنٞاػ اُٝنینٚ      ۴۹۲۴ارتٔبػی ثٞػ کٚ كؼبُیت إٓ یک ػٛٚ پیو )

ثـای ٓؼت کٞتبٛی تُٞیؼ عٞػ  ۲۹ثـای ػٝ مبٍ ٝ ٗیْ ٓتٞهق ىؼ. گـچٚ ایٖ کبؿعبٗٚ اف اؿػیجٜيت 

ٓنبٙ ٝ  ۴۵ؿا آؿبف کـػ آب ٓؼٞهبت ٓقػی کبؿگـإ ؿمٔی ایٖ کبؿعنبٗنٚ اف منبُنٜنبی گنؾىنتنٚ ثنٚ 

ؿمیؼ. ٓؼیـإ کبؿعبٗٚ ػؿ ٛٔبٕ فٓبٕ اػ ّ کـػٗنؼ کنٚ ثنٚ ػُنینَ  ٓبٙ ٓی ۴۹کبؿگـإ پیٔبٗی إٓ ثٚ 

کبؿگـ  ٗینت٘ؼ ٝ ثبیؼ اهؼاّ ثٚ تؼؼیَ ٗیـٝ ک٘ن٘نؼ. اف  ۵۲۲ىـایط ثبفاؿ هبػؿ ثٚ تبٓیٖ ٗیـٝٛب )صؼٝػا 

رـكی مبفٓبٕ صلبظت ٓضیط فینت چ٘ؼیٖ ثبؿ ثٚ ًبؿعبٗٚ كبؿمیت ىٜـمتبٕ ػٝؿٝػ ػؿ عًَٞ 

امتلبػٙ ایٖ ًبؿعبٗٚ اف ٓبػٙ مـربٕ فای آفثنت اعطبؿ ػاػٙ ثٞػ.آفثنت ثؼؼ اف مـة ٝ رنینٞٙ ثنٚ 

ػ٘ٞإ عطـٗبى تـیٖ ٓبػٙ ثـای ٓضیط فینت ٝ م ٓت اٗنبٕ ٓضننٞة ٓنی ىنٞػ. ثنٚ ػُنینَ ػنؼّ 

كنـٝؿػینٖ  ۴۵ٛٔـاٛی ِٛؼی٘گ كبؿك ٝ عٞفمتبٕ ثـای تؼاّٝ كؼبُیت ایٖ ىـکت، ایٖ ًبؿعبٗٚ اف 

ثٚ ػُیَ اف ػمت ػاػٕ ثبفاؿ كـٝه، ٓٞاػ اُٝیٚ ٝ ػییَ فینت ٓضیطی ػؿٛبی عٞػ ؿا ثٚ ؿٝی  ۲۹

ٗلنـ اف ًنبؿگنـإ اینٖ ىنـًنت ثنب  ۴۹۲  ًبؿگـإ ثنت ٝ تؼطیَ ىؼ. پل اف ایٖ تؼطیِی ارجبؿی،

تزٔغ ٓوبثَ ٝفاؿت تؼبٕٝ، ًبؿ ٝ ؿكبٙ ارتٔبػی ػؿ تٜـإ ٗنجت ثٚ تؼطیِی ًنبؿعنبٗنٚ ٝ ثنینالنبؿی 

 .اػتـاُ ًـػٗؼ

ىـًت كبؿمیت ػٝؿٝػ ػؿ فٓی٘ٚ ٛبی تُٞیؼ ٓضَٞیت اُیبف میٔبٕ اف هجیَ ُُٞٚ ٛبی كينبؿ هنٞی 

آثـمبٗی، ُُٞٚ ٛبی كبض ثی، ٝؿم ٛبی ٓٞد ػاؿ، ٝؿم آؿػٝاف، ُُٞٚ چٜنبؿگنٞه، تنینقٙ ٝ اٗنٞاع 

هطؼبت یمتیٌی ٍ٘ؼتی ٝ ؿًٝو ؿِتي ٛبی ٍ٘ؼتی كؼنبُنینت ػاؿػ.کنبؿگنـإ كنبؿمنینت ػؿٝػ ػؿ 

ػمتٔقػٛبی ٓنؼنٞهنٚ ػؿ ػٝ ٗنٞثنت ؿٝثنـٝی   ی اػتـاضبت عٞػ ػِیٚ ثیالبؿمبفی ٝ ٛٔچ٘یٖ اػآٚ

ثنـای  ۲۹ٝفاؿت کبؿ ػؿ تٜـإ تزٔغ اػتـاضی ثـگقاؿ کنـػٗنؼ. کنبؿگنـإ اثنتنؼا ػؿ كنـٝؿػینٖ 

ىنجنبٗنٚ  ۵ػؿ   اػتـاُ ثٚ تٜـإ آٓؼٗؼ ٝ ػؿ پیبػٙ ؿٝی رِٞی مبعتٔبٕ ٝفاؿت کبؿ رٔغ ىنؼٗنؼ .

ٛنب ٝ ؿٛنگنؾؿإ ثنٚ کنبؿگنـإ  ؿٝفی کٚ تضَٖ رـیبٕ ػاىت، ٗظـ تؼؼاػ هبثَ تٞرٜی اف ؿمنبٗنٚ

رِنت  «عیبثبٗی کٚ ٝفاؿت کبؿ ایـإ ػؿ إٓ هـاؿ ػاؿػ»صبضـ ػؿ پیبػٙ ؿٝی عیبثبٕ آفاػی تٜـإ 

گؾؿاٗؼٗؼ ٝ ٍجنش ػٝثنبؿٙ  هللا عٔی٘ی ٓی ٛب ؿا ػؿ آؿآگبٙ آیت ىؼ. گـٝٛی اف کبؿگـإ ٓتضَٖ ىت
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 .گيت٘ؼ ثٚ ٓضَ تزٔغ اػتـاضی عٞػ ثـٓی

یالی اف ٓٞاؿػ ربُت ػؿ ایٖ تزٔغ، صٔبیت ػٔٞٓی ٓنـػّ اف کنبؿگنـإ ثنٞػ کنٚ ثنب اٛنؼای پنتنٞ ٝ 

کـػٗؼ. ایٖ ىالَ اف اػتـاضبت کبؿگـإ ثنب  عٞؿاکی ٝ اف کبؿگـإ ٓؼتـُ ٝ ٓتضَٖ صٔبیت ٓی

ٗنقػینک ثنٚ  ۲۹ای ثبفتبة یبكت. کبؿگـإ كبؿمیت ػٝؿٝػ ٓزؼػا ػؿ عنـػاػ  پٞىو گنتـػٙ ؿمبٗٚ

ؿٝف ػؿ ٓوبثَ ٝفاؿت کبؿ تنضنَنٖ کنـػٗنؼ. آٗنٜنب ثنب ػؿ ػمنت ػاىنتنٖ پن کنبؿػٛنبینی، منبینـ  ۴۲

ی ػیینَ اػنتنـاُ عنٞػ گنلنتنگنٞ  کـػٗؼ ٝ ثب آٗنٜنب ػؿثنبؿٙ ىٜـٝٗؼإ ؿا اف ٓطبُجبت عٞػ ٓطِغ ٓی

کـػٗؼ. ایٖ اػتـاضبت ػؿ ٜٗبیت ثٚ ٗتیزٚ ٓطِٞثی ٗـمیؼ ٝ ثنب ثنـعنٞؿػ ٗنینـٝٛنبی آن٘نینتنی ٝ  ٓی

ٗیـٝی اٗتظبٓی، کبؿگـإ ٓزجٞؿ ثٚ پبیبٕ تضَٖ عنٞػ ىنؼٗنؼ. ػؿ آعنـینٖ اهنؼاّ ٛنْ چن٘نؼی پنینو 

ثـعی اف کبؿگـإ کبؿعبٗٚ كبؿمیت ػٝؿٝػ ػؿ ٓوبثَ ِٛنؼین٘نگ منینٔنبٕ كنبؿك ٝ    ۲۲)اؿػیجٜيت 

عٞفمتبٕ تزٔغ کـػٗؼ تب ثتٞاٗ٘ؼ ٓؼٞهبت عٞػ ؿا ػؿیبكت ک٘٘ؼ. ؿٝاثنط ػنٔنٞٓنی ٛنِنؼین٘نگ منینٔنبٕ 

كبؿك ٝ عٞفمتبٕ ػؿ پی ایٖ تزٔغ اػ ّ کـػ کٚ ٛیچ مٜٔی ػؿ اینٖ ىنـکنت ٗنؼاؿػ ٝ ثنٚ ُنضنبظ 

 .ک٘ؼ ٛبی ؿیـ، صوٞم مٜبّ ػاؿإ عٞػ ؿا تضییغ تٞاٗؼ ثب ایزبػ ٛقی٘ٚ هبٗٞٗی ٗٔی

 

 هاضیي ساصی تثشیض

ٛقاؿ کبؿگبٙ كؼبٍ ٝ کؼػاؿ تأٓیٖ ارتٔنبػنی ٝ ۹۵ٛب،امتبٕ آؽؿثبیزبٕ ىـهی ثب ػاىتٖ  ث٘ب ثـ گقاؿه

ٛبی ٍ٘ؼتی، کينبٝؿفی ٝ  ٛبی ٓبػؿ ىبَٓ پبییيگبٙ، پتـٝىیٔی ٝ تـاکتٞؿمبفی، ٓزتٔغ کبؿعبٗٚ

ٛقاؿ ٗلـ کنبؿگنـ ػؿ اینٖ  ۹۲۲ٛبی ایـإ امت ٝ ثیو اف  تـیٖ امتبٕ ٝاصؼٛبی كٞیػی اف ٍ٘ؼتی

ثنٚ  ۲۲تنب  ۲۹ٛب ٓيـٍٞ ثٚ کبؿ ٛنت٘ؼ. کبؿگـإ ثـعی اف ایٖ ٝاصؼٛب ػؿ كبٍِٚ مبُٜبی  ٓزٔٞػٚ

 .ؿٝٗؼ عٍَٞی مبفی اػتـاُ کـػٗؼ

امنت؛  «منبفی تنجنـینق ٓنبىنینٖ»یالی اف ٝاصؼٛبیی کٚ ثٚ ٗضٞٙ ٝاگؾاؿی إٓ اػتـاضبت ثنیبؿ ىؼٙ، 

 ۴۲۹۲پـمَ٘ ٝ  ۹۴۲ٛقاؿ ٝ  ۹ثب  ۵۲-۵۳ٛبی  ای کٚ ٗیْ هـٕ پیو اصؼاث ىؼٙ ٝ ػؿ مبٍ کبؿعبٗٚ

منبفی، منـاىنینجنی  کنبؿگنـ ثنؼنؼ اف عَنٍٞنی ۹۹۹کبؿگـ تُٞیؼی ٓيـٍٞ ثٚ کبؿ ثٞػ؛ ثب صنؼٝػ 

 .ُٛٞ٘بکی ؿا ری کـػ

منبفی تنجنـینق،  گنـی ٓنبىنینٖ مبفی تجـیق ٝ ٝاصؼ ؿینغنتنٚ ٛبی گؾىتٚ کبؿگـإ ٓبىیٖ ػؿ رٍٞ مبٍ

گبٛنی ثنینو اف  ۲۵ٝ  ۲۹ثبؿٛب ػمت اف کبؿ کيیؼٗؼ ٝ اػتَبة کـػٗؼ. ایٖ اػتـضبت ػؿ مبُٜبی 

منبفی تنجنـینق ٝ ىنـکنت  اٗزبٓیؼ. اػتَبة کبؿگـإ ػٝ ٝاصؼ تُٞینؼی ٓنبىنینٖ یک ٓبٙ ثٚ رٍٞ ٓی

مبفی ٝ تؼٞین ػؿ پـػاعت ػمتٔقػ ثٞػ کٚ  گـی تجـیق ػؿ اػتـاُ ثٚ ؿٝٗؼ ٝاگؾاؿی ٓبىیٖ ؿیغتٚ
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ٛب ثٚ ٓٞتٞؿ ٓنضنـکنی ثنـای اػنتنَنبة ػؿ منبینـ  ثٚ عبرـ ربیگبٙ ٓبىیٖ مبفی ػؿ ٓیبٕ کبؿعبٗٚ

ػُٝنتنی ثنٞػ  ۲۹مبفی تجـیق تب پیو اف املن٘نؼٓنبٙ منبٍ  ىؼ. ىـکت ٓبىیٖ کبؿعبٗٚ ٛب ْٛ ٓ٘زـ ٓی

ثنٚ ثنغنو عَنٍٞنی  ۹۹ٛبی اٍَ )مبفٓبٕ گنتـه ٗٞمبفی  ُٝی ثؼؼ اف إٓ ػؿ ؿامتبی میبمت

تنـ  )ثٚ ٍ٘ؼٝم ثبفٗينتگی كٞیػ  ٝاگؾاؿ ىؼ ٝ اف إٓ فٓبٕ ٝضؼیت ٓبُی کبؿعبٗٚ ٝ کبؿگنـإ ثنؼ

 ۲۹ىؼٙ ٝ ػٔؼٙ ٓقایبی ىـِی کبؿگـإ هطنغ ىنؼٙ امنت. اػنتنـاضنبت ػؿاینٖ کنبؿعنبٗنٚ اف منبٍ 

ینک ىنجنٚ ٓنبىنینٖ  ۲۹تـ ىؼ. فٓبٗی کٚ كـػی ثٚ ٗبّ هـثبٗؼِی كـعقاػ، ػؿ اؿػیجٜيت مبٍ  گنتـػٙ

تـ اف هنینٔنت ٝاهنؼنی إٓ، اف منبفٓنبٕ عَنٍٞنی  ٛب، پبییٖ مبفی تجـیق ؿا ثٚ هیٔتی کٚ ث٘ب ثـ گلتٚ

مبفی عـیؼ، کبؿگـإ ٓبىیٖ مبفی تجـیق ثٚ ػٗجبٍ اكت تُٞیؼ ٝ ثٚ تجغ إٓ، تؼؼیَ ثغو ثنقؿگنی اف 

ٗیـٝی کبؿ ٝ تؼٞین ػؿ پـػاعت ٓطبُجبت ثب ثـگقاؿی تزٔؼبت اػتـاضی عٞامتبؿ ٓيغنٌ ىنؼٕ 

ٝضؼیت ىـِی عٞػ ىؼٗؼ. رجن گلتٚ اصٔؼ ػِیـضب ثیگی )ٗٔبی٘ؼٙ ٓزِل ػْٛ ىٞؿای امن ٓنی  ػؿ 

ىنؼ  ػمتگبٙ تُٞیؼ ٓنی ۴۹۹۹ػؿ ایٖ کبؿعبٗٚ ثبیؼ  ۲۹مبفی تجـیق، ثـامبك ثـٗبٓٚ تُٞیؼ مبٍ  ٓبىیٖ

ػمتگبٙ ثٚ ٓـصِٚ تُٞیؼ ؿمیؼٙ کٚ ایٖ ؿهْ  ۹۵۲کٚ اف اثتؼای مبٍ هجَ تب ٛلتٚ اٍٝ ػی ٓبٙ تٜ٘ب صؼٝػ 

 .ػؿٍؼ اف ثـٗبٓٚ تُٞیؼی کبؿعبٗٚ امت ۹۹ٗيبٗگـ 

اػتـاضبت کبؿگـإ ثب ٛٔـاٛی ثـعی اف گـٜٝٛبی ػاٗيزٞیی)ثنیذ ػاٗينزنٞینی ػاٗينگنبٙ منٜن٘نؼ 

تجـیق  ٛٔـاٙ ىؼ ٝ مـاٗزبّ ثب احجبت تغِلبت اؿفی كـعقاػی)ٓبُک ٓبىیٖ مبفی تجـیق  ٝ تيالیَ 

ثـای اٝ ػؿ هٞٙ هضبییٚ ثٚ ٗتیزٚ ؿمنینؼ  «اع ٍ ػؿ ٗظبّ اؿفی اف رـین هبچبم ػٔؼٙ اؿف»پـٝٗؼٙ 

مبفی ٓزؼػا ثٚ ٍ٘ؼٝم ثبفٗينتگبٕ كٞیػ ثـگيت. ایٖ ٝاگؾاؿی ثٚ ٛٔـاٙ ٛيت ىـکنت  ٓبىیٖ  ٝ

ٛقاؿ ٓیِیبؿػ تٞٓبٗی ػُٝت ثٚ ٝفاؿت کبؿ ٍٞؿت گـكت ٝ صنبٍ  ۹۹ػُٝتی ػیگـ ٝ ػؿافای ثؼٛی 

ؿا ثـای ٛنٔنگنبٕ ثنٚ  ٛبی ثنیبؿی  مبفی ثٚ ػُٝت ٝ ٝفاؿت کبؿ، مؤاٍ اػ ّ عجـ ٝاگؾاؿی ٓبىیٖ

ٝرٞػ آٝؿػٙ امت کٚ آیب ایٖ ثبفگيت ٓی تٞاٗؼ ٓبىیٖ مبفی تجـیق ؿا ثنٚ ؿٝف ٛنبی رن ینی عنٞػ 

 ثبفگـػاٗؼ؟

  

 ًیطکش ُفت تپَ

کنینِنٞٓنتنـی ٓنؼنجنؼ  ۴۲کیِٞٓتـی ىنٜنـ ىنٞه ٝ  ۴۹ىـکت کيت ٝ ٍ٘ؼت ٗیيالـ ٛلت تپٚ ػؿ 

ىـٝع ثنٚ کنبؿ کنـػ. كنؼنبُنینت  ۴۹۹۳ٛقاؿ ٛالتبؿ هـاؿ ػاؿػ کٚ ػؿ مبٍ  ۹۹چـبفٗجیَ ثٚ ٝمؼت 

ؿمٔب ثب ٗنبّ ىنـکنت، ػاؿای اعنتنینبؿ  ۴۹۵۹آؿبف ىؼ، ُٝی ػؿ مبٍ  ۴۹۹۲ؿمٔی ىـکت اف مبٍ 

اٗزبّ ػِٔیبت کيبٝؿفی ثـای تُٞیؼ ٗیيالـ ٝ ایزبػ ٍ٘بیغ ٝ كـآٝؿػٙ ٛبی ٝاثنتٚ حجت ىؼ. ػؿ مبٍ 
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پـٝژٙ ثبفمبفی ٝ ٗٞمبفی تزٜیقات ٓالبٗیالی ثب ٛؼف اكقایو تُٞیؼ ىالـ، ثـ ػٜؼٙ ىـکت ۴۹۲۴

 .ٗٞمبفی ٍ٘بیغ ایـإ هـاؿ گـكت

ایٖ ىـکت ػؿ اعتیبؿ ػُٝت ثٞػ. . ثب ایٖ صبٍ ٗضٞٙ اػاؿٙ ایٖ ىـکت تٞمط ػُٝت ثنٚ  ۴۹۲۹تب مبٍ 

گٞٗٚ ای ثٞػ کٚ ایٖ ىـکت تب ٓـف ٝؿىالنتگی ٗیق پیو ؿكتٚ ثٞػ. گقاؿىٜبی مبفٓبٕ عٍَٞنی 

 345ٝ هجَ اف ٝاگؾاؿی ثنٚ صنؼٝػ  ۴۹۲۹ػٛؼ کٚ فیبٕ اٗجبىتٚ ایٖ ىـکت ػؿ مبٍ  مبفی ٗيبٕ ٓی

ٓیِیبؿػ تٞٓبٕ ؿمیؼٙ ثٞػ ٝ صوٞم کبؿگـإ ٝ کبؿک٘بٕ ىـکت ٛلت ٓبٙ ثٞػ کٚ پـػاعت ٗيؼٙ ثٞػ ٝ 

 مبٍ ؿمیؼٙ ثٞػ)ّثٚ ٗوَ اف مبیت تبث٘بک  15تب  10ای کبؿگـإ ثٚ  ٓؼٞهبت ثیٔٚ

ٝ ری یک كـآی٘ؼ هبٗٞٗنی ػؿ منبفٓنبٕ عَنٍٞنی  ۴۹۲۹مـاٗزبّ ایٖ ىـکت ػُٝتی ػؿ ثٜٖٔ ٓبٙ 

مبفی ثٚ ثغو عٍَٞی ٝاگؾاؿ ىؼ. ثب ایٖ ٝاگؾاؿی ٍنبصنجنبٕ رنؼینؼ ىنـکنت کينت ٝ ٍن٘نؼنت 

ٓیِیبؿػ لایر ٍبصت ایٖ  ۹۲ٗیيالـ ٛلت تپٚ، ػٝ ىـکت فئیٞك ٝ آؿیبک ثٞػٗؼ کٚ ثب پیو پـػاعت 

مبُنٚ  ۹۴مبُٚ ٝ  ۹۳ػ٘ٞإ ػٝ رٞإ  ىـکت ػظیْ ىؼٗؼ. ٜٓـػاػ ؿمتٔی چگ٘ی ٝ آیؼ امؼثیگی ثٚ 

 .تٞاٗنت٘ؼ ػؿ ٓقایؼٙ ایٖ ىـکت ؿا عـیؼاؿی ک٘٘ؼ

اف ٛٔبٕ فٓبٕ ٝاگؾاؿی ىـکت کيت ٝ ٍ٘ؼت ٛلت تپٚ، اػتـاضبت ثٚ ٗضٞٙ ٝاگؾاؿی آؿنبف ىنؼ. 

ثـعی ثٚ فیبٕ ػٙ ثٞػٕ ىـکت ػؿ فٓبٕ ٝاگؾاؿی ثٚ ػیؼٙ تـػیؼ ٓی ٗگـینت٘ؼ ٝ ٓنؼنتنونؼ ثنٞػٗنؼ اینٖ 

ٓٞضٞع ثٚ إٓ ػُیَ ٓطـس ىؼٙ امت کٚ عـیؼاؿإ، ىـکت ؿا ثب ٓجِؾ کٔنتنـی عنـینؼاؿی کن٘ن٘نؼ ٝ 

ٛنقاؿ  ۹۹ٓیِیبؿػ لایر ثـای ػؿ اعتیبؿ گـكتنٖ ىنـکنتنی کنٚ ػاؿای  ۹۲ثـعی ػیگـ پیو پـػاعت 

ای  عنٞاٗنؼٗنؼ. ػنؼٙ ٓیِیٕٞ تٞٓبٕ ثٞػ ؿا ٗبػبػیٗٚ ٓی ۴۲۲ٛالتبؿ فٓیٖ ٓـؿٞة اف هـاؿ ٛـ ٛالتبؿ 

مبُنٚ اٛنِنینت )ٍن صنینت/  ۹۴مبُٚ ٝ  ۹۵ٗیق ایٖ پـمو ثـایيبٕ ٓطـس ثٞػ کٚ چگٞٗٚ ػٝ رٞإ 

 اٗؼ؟ ٝارؼ ىـایط ثٞػٕ  عـیؼ چ٘یٖ ىـکت ثقؿگی ؿا ػاىتٚ

ٛب ٝ اثٜبّ ػؿ ىنینٞٙ ٝاگنؾاؿی ىنـکنت ثنٚ  ػٔؼٙ ٓطبُجبت کبؿگـإ ثـ مـ صوٞم ثٚ تؼٞین اكتبػٙ إٓ

ثغو عٍَٞی) ثب هیٔتی ثنیبؿ پبییٖ تـ اف هیٔت ٝاهؼی ػؿ ٓ٘بهَٚ كـٝعتٚ ىؼ  ثنٞػ. کنبؿگنـإ 

 «کلبیتی ٝ ػؼّ اٗنزبّ ػؿ گـٝٙ ٓؼیـیتی ىنـکنت ثی»ٓٞهغ ػمتٔقػٛبیيبٕ ؿا  ػُیَ ػؼّ پـػاعت ثٚ

ٗنلنـ ٛننتن٘نؼ  ۹۲۲ٛقاؿ ٝ ۵ػ٘ٞإ کـػٗؼ. ػؼّ ػؿیبكت صوٞم تٞمط کبؿک٘بٕ ایٖ ىـکت کٚ صؼٝػ 

ثبػج ىؼ تب إٓ ٛب ثب ٓيال ت ٓؼیيتی ػمت ٝ پن٘نزنٚ ٗنـّ کن٘ن٘نؼ ٝ    ۲۹)تؼؼاػ پـمَ٘ تب پبیبٕ مبٍ 

 .تب چ٘ؼ ٗلـ اف کبؿگـإ ػمت ثٚ عٞػکيی ثقٗ٘ؼ  صتی كيبؿٛبی ٝاؿػٙ ثٚ إٓ ٛب ٓٞرت ىؼ

ٝ پل اف ٝاگؾاؿی، ثٚ ت٘بٝة ایٖ اػتـاضبت اػآٚ ػاىت آنب گننتنـػگنی اػنتنـاضنبت  ۲۹اف مبٍ 

ٗنلنـ ػؿ اؿتنجنبر ثنب  ۵۹ٛنب گنقاؿه ػاػٗنؼ، ػمنت کنْ  ؿهْ عٞؿػ. ؿمبٗٚ ۲۹اُٝیٖ ثبؿ ػؿ تبثنتبٕ 

اٗؼ. اػآٚ ػاؿ ىؼٕ ػینـکنـػ  تزٔؼبت ٍ٘لی کبؿگـی ثـگقاؿ ىؼٙ ایٖ ىـکت ثٚ ػاػگبٙ اصضبؿ ىؼٙ
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ػؿ پـػاعت ػمتٔقػ ٝ ٓؼٞهبت ثیٔٚ ای ٝ صوٞهی کبؿگـإ ثبػج ىؼ، ثنیبؿی اف کنجٚ ىٜـ ىنٞه 

اینٖ  ۲۹ٛبیيبٕ کبیی هننطنی ثنلنـٝىن٘نؼ. منـاٗنزنبّ ػؿ تنبثننتنبٕ ٝ پنبینینق  ثٚ کبؿگـإ ٝ عبٗٞاػٙ

اػتـاضبت ثٚ ٗوطٚ اٝد عٞػ ؿمیؼ. ػؿ ایٖ اػتـاضبت کٚ ثب تزنٔنغ اػنتنـاضنی ٓينبثنٚ کنبؿگنـإ 

تپٚ ػؿ عیبثبٜٗبی ىٞه ٓ٘تيـ  کبؿگـإ ٛلت  كٞیػ اٛٞاف ٛٔقٓبٕ ىؼ، ٝیؼئٞٛبیی کٚ اف ؿاٛپیٔبیی

ٛبی کبؿگـی ػؿ ٍض٘ٚ اػتـاضنبت ثنٞػ.  ىؼ کٚ صبکی اف صضٞؿ پـؿٗگ فٗبٕ ٝ کٞػکبٕ عبٗٞاػٙ

اػتـاضبت آٜٗب ثٚ ٗٔبفرٔؼٚ ىٞه ْٛ کيیؼٙ ىؼ. اف ٜٓٔتـیٖ ػمتبٝؿػٛبی کبؿگـإ ػؿ اینٖ ػٝؿ 

اف اػتـاضبت ؿٛجـی تزٔؼبت تٞمط ٓزٔغ ٓ٘تغت ٗٔبی٘ؼگبٕ کبؿگـی ثٞػ. ٓزٔؼی کٚ کبؿگنـاٗنی 

چٕٞ امٔبػیَ ثغيی، ٓضٔؼ ع٘یلـ ٝ آیؼ آفاػی اف اػضبی إٓ ثٞػٗؼ. آب ثب ثبفػاىت ایٖ اكـاػ ػؿ 

ٝ كيبؿ ثـ ٓزٔغ اف مٞی ٓنُٞنینٖ ٝ ٗنٜنبػٛنبی آن٘نینتنی ثنـای  ۲۹ػاؿ پبییق  رـیبٕ تزٔؼبت ػآ٘ٚ

اٗض ٍ ، کبؿگـإ ثٚ تيالیَ ىٞؿای ام ٓی کبؿ تٖ ػاػٗؼ تب صؼاهَ ثٚ ثـعی اف ٓطبُنجنبت عنٞػ اف 

ثنـمن٘نؼ. ثنب این٘نضنبٍ ثنبفٛنْ  » تجؼیَ هـاؿػاػ کبؿگنـإ پنینٔنبٗنالنبؿی« ٝ  «رجوٚ ث٘ؼی ٓيبؿَ»رِٔٚ 

 .کبؿگـإ ٗتٞاٗنت٘ؼ ػؿ ثـاثـ ٓبكیبی عٍَٞی مبفی ػؿ ٛلت تپٚ ٓوبٝٓت ک٘٘ؼ

ثب ٝرٞػ ارـای ٗنجی ثـعی ٓطبُجبت، تؼٞین ػؿ پـػاعت ٓطبُجبت صوٞهی اػآٚ ػاىت تب ای٘الٚ ػؿ 

، کبؿگـإ ٗیيالـ ٛلت تپٚ ٓزؼػا ثٚ عیبثبٜٗبی ىنٞه ثنبفگينتن٘نؼ ٝ اینٖ ثنبؿ ٛنٔنقٓنبٗنی  ۲۳مبٍ 

اػتـاضبت آٜٗب ثب تزٔؼبت ٓـػٓی ػؿ اػتـاُ ثٚ هیٔت ث٘قیٖ عجـمبف ىؼ. ػُیَ ایٖ اػنتنـاُ ٝ 

تٖ اف کبؿگـإ ایٖ ىـکت ػ٘ٞإ ىؼ. ٛٔچ٘یٖ ایٖ کبؿگـإ عٞامتبؿ آفاػی  ۹۴اػتَبة، اعـاد 

ػؿ فٗؼإ ثنٞػ، ىنؼٗنؼ. آٗنٜنب ػؿ اینٖ اػنتنـاضنبت عنٞاٛنبٕ  ۲۹امٔبػیَ ثغيی کٚ اف اػتـاضبت 

ٛنبی کنبؿگنـإ ٛنلنت  تـیٖ ػٝؿ اػتنـاُ اٗؼ. ػؿ تبفٙ ثغو عٍَٞی ىؼٙ  گیـی ىـکت اف ثبفپل

ؿٝف ثٚ رٍٞ اٗزنبٓنینؼ، کنبؿگنـإ عنٞامنتنبؿ  ۹۲اٗزبّ ىؼ ٝ ثیو اف  ۲۲تپٚ،کٚ ػؿ ثٜبؿ ٝ تبثنتبٕ 

 .ثبفگيت ٗیيالـ ٛلت تپٚ ثٚ ػُٝت ىؼٗؼ

 

 گشٍّ هلی فْالد 

ثنٚ  ۴۹۹۹ػؿ منبٍ  ،ىنٞػ کبؿعبٗٚ ٗٞؿػ كٞیػ ایـإ کٚ آـٝف ثٚ كٞیػ ِٓی اٛنٞاف ىن٘نبعنتنٚ ٓنی

ٓ٘ظٞؿ تُٞیؼ اٗٞاع ٓیِگـػ مبػٙ، ٓیِگـػ آد ػاؿ ٝ ٗجيی ػؿ اٛٞاف تأمیل ىؼ. ایٖ کبؿعبٗنٚ اکن٘نٕٞ 

ثٚ ٗبّ گـٝٙ ِٓی ٍ٘ؼتی كٞیػ ایـإ ىبَٓ چٜبؿ کبؿعبٗٚ كٞیػمبفی، ٗٞؿػ کٞحـ، ٗٞؿػ تنینـآٛنٖ، 

ىنٞػ. ؿٝفگنبؿ کنبؿگنـإ گنـٝٙ ٓنِنی كنٞیػ اٛنٞاف  مبفی ى٘بعتٚ ٓی مبفی ٝ ٓبىیٖ کبؿعبٗٚ ُُٞٚ

کبؿگـی گنـٙ عنٞؿػٙ امنت. ٓنطنبُنجنبت صنونٞهنی، -ػاؿ ٍ٘لی ٓؼتٜبمت ثب ثـگقاؿی تزٔؼبت ػآ٘ٚ
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ای کنٚ ىنـکنت  ىٞٗنؼ. کنبؿعنبٗنٚ ٛبیی کٚ ٓؼتٜبمت تٔؼیؼ ٗٔی ػمتٔقػٛبی ٓؼٞم چ٘ؼٓبٛٚ ٝ ػكتـچٚ

هنبٗنٕٞ امنبمنی  ۹۹ػؿ ؿامتبی ارنـای اٍنَ  ۳۲گؾاؿی آیـَٓ٘ٞؿ آؿیب ػؿ مبٍ  تٞمؼٚ مـٓبیٚ

ػؿٍؼ اف مٜبّ گـٝٙ ٍ٘ؼتی كٞیػ اینـإ ؿا عنـینؼاؿی  ۲۵.۹رٜٔٞؿی ام ٓی ایـإ ، تٞاٗنت 

ٛقاؿ  ۹ٛقاؿ کبؿگـ ػاؿػ. ایٖ کبؿعبٗٚ پل اف پیگیـی هضبیی ٓبرـای اعت ك  ۹ک٘ؼ، ٗقػیک ثٚ 

آكـیؼ آیـعنـٝی) ٓؼیـػنبٓنَ ٛنِنؼین٘نگ آنینـٓن٘نَنٞؿ آؿینب  اٗنزنبٓنینؼ،  ٓیِیبؿػی کٚ ثٚ اػؼاّ ٓٚ

 ۴۹۲۵ٓؼیـیت ٓٞهت ٓزٔٞػٚ گـٝٙ ِٓی كٞیػ ایـإ ثٚ هٞٙ هضبییٚ ٓضٍٞ ٝ ػؿ ٜٗبیت ػؿ امنلن٘نؼ 

 .ثب کبٛو تُٞیؼ، ثٚ ثبٗک ِٓی یالی اف هؼؿتٔ٘ؼتـیٖ ٜٗبػٛبی ثغو ٓبُی ایـإ ٝاگؾاؿ ىؼ

 ۹تنب  ۹ثبٗک ِٓی اػ ّ کـػ کٚ ایٖ ٓزنتنٔنغ  ۲۵ٛبی ایٖ ٓزتٔغ كٞیػی، ػؿ مبٍ  ثب اكقایو ثؼٛی

ّ رٜبٗی ٗنجت ثٚ تُٞیؼ، اىتـبٍ ػاؿػ ٝ اػػبیو ْٛ ایٖ ثٞػ کٚ ) هیٔت كٞیػ پبینینٖ آٓنؼٙ ٝ  ثـاثـ ٗـد

ٛقاؿ تٞٓبٕ ؿمیؼٙ امت ٝ هیٔت كٞیػ ایـإ ثب هیٔت هـاضٚ رنٜنبٗنی ٓنؼنبٓنِنٚ  ۹ٓیِگـػ آرؼاؿ ثٚ 

کبؿگـإ ایٖ ىـکت تَٔیْ گـكت٘ؼ ثَٞؿت ػمنتنٚ رنٔنؼنی ثنٚ تنٜنـإ  ۲۹ىٞػ . ػؿ ٓـػاػٓبٙ  ٓی

ثـٝٗؼ ٝ ىالبیبت عٞػ ؿا ثٚ ٓزِل اؿائٚ ػٛ٘ؼ ٝ اف ٗٔبی٘ؼگنبٕ ٓنزنِنل ٝ ٓننئنُٞنینٖ عنٞامنتن٘نؼ کنٚ 

پبمغگٞی ٓيال ت ثبى٘ؼ آب ٗتٞاٗنت٘ؼ ثٚ ٗتبیذ هبثَ هجُٞی ثـم٘ؼ. تٜ٘ب ثٚ ٓؼیـإ ثبٗک ِٓی ثٚ آٜٗنب 

ٝػؼٙ ػاػٗؼ کٚ ٓيال ت ثٚ فٝػی ؿكغ عٞاٛؼ ىؼ. ػؿ پی ػؼّ ؿمیؼگی ثٚ ٓنطنبُنجنبت کنبؿگنـإ ػؿ 

ٓنؼینـینت  ۲۹اػتـاضٜب ٝ تزٔؼٜب ػؿٕٝ ىـکت اػآٚ یبكت ٝ ػؿ آثبٕ   ،۲۹كبٍِٚ ىٜـیٞؿ تب آثبٕ 

گـٝٙ ِٓی كٞیػ ایـإ ػؿ اٛٞاف ثٚ ػجؼاُـضب ٓٞمٞی،) ٓبُک ىـکت ٛٞاپیٔبیی فاگـاك، ثبىگنبٙ 

ثنٜنٔنٖ  ۹۲امتو ٍ اٛٞاف، ٛتَ ػاؿیٞه ٝ پبؿک ػُلیٖ کیو   ٓ٘توَ ىؼ. ٍبصجبٕ ٓزتٔغ ػؿ ؿٝف 

ؿمٔب اػ ّ کـػٗؼ کبؿعبٗٚ ٛیچ پُٞی رٜت پـػاعت ػمتٔقػٛبی کبؿگـإ ٗنؼاؿػ ٝ کنبؿگنـإ  ۲۹

ؿمنٔنب اػن ّ  ۲۹ثبیؼ تب مبٍ آی٘ؼٙ ثـای ػؿیبكت صوٞم عٞػ ٍجـ ک٘٘ؼ.ٍبصجبٕ ٓزتٔغ ػؿ ثنٜنٔنٖ 

کـػٗؼ کبؿعبٗٚ ٛیچ پُٞی رٜت پـػاعت ػمتٔقػٛبی کبؿگـإ ٗؼاؿػ ٝ کبؿگـإ ثبیؼ تنب منبٍ آین٘نؼٙ 

 .ثـای ػؿیبكت صوٞم عٞػ ٍجـ ک٘٘ؼ

ػؿ اػتـاُ ثٚ تبعیـ ػؿ پـػاعت ػمتٔقػٛب ٝ تٞهق عط  ۲۹کبؿگـإ گـٝٙ ِٓی كٞیػ اٛٞاف مبٍ 

تُٞیؼ ػؿ ایٖ ٝاصؼ ٝ ثب عٞامت ثبفگـػاٗؼٕ کبؿعبٗٚ ثٚ ػُٝت ثیو اف یک ٓبٙ اػنتنَنبة کنـػٗنؼ ٝ 

 ۲۹آؽؿ ۹۵چ٘ؼیٖ ثبؿ ػؿ مطش ىٜـ ؿاٛپیٔبیی کـػٗؼ. ػؿ پی ایٖ اػتـاضبت، ٓأٓٞؿإ آ٘یتی ػؿ 

کبؿگـ گـٝٙ ِٓی كٞیػ اٛنٞاف ؿا ػمنتنگنینـ کنـػٗنؼ.  ۹۹ٛبی کبؿگـإ صِٔٚ کـػٗؼ ٝ  ىجبٗٚ ثٚ عبٗٚ

تب آفاػی آعـیٖ ٗلـ اف ػمتگیـ ىؼٗنؼگنبٕ ثنٚ رنٍٞ اٗنزنبٓنینؼ آنب  ۲۹اػتـاضبت کبؿگـإ ػؿ آؽؿ 

ػؿٍؼ ؿمنینؼ ٝ تنینْ رنؼینؼ ٓنؼینـینت ثنـ ٓينالن ت  ۴۲ثضـإ ػؿ گـٝٙ ِٓی اػآٚ یبكت. تُٞیؼ ثٚ 

، ثب اػتـاضبت کبؿگنـإ ٗنینينالنـ ٛنلنت تنپنٚ ٝ ۲۳اػتـاضبت کبؿگـإ ػؿ مبٍ   کبؿعبٗٚ اكقٝػ.
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اػتـضبت ٓـػٓی ٗنجت ثٚ اكقایو هیٔت ث٘قیٖ ػؿ آثبٕ ٓبٙ ایٖ مبٍ پنینٞٗنؼ عنٞؿػ. کنبؿگنـإ ػؿ 

ای ٗنجت ثٚ ٝضؼیت ىـکت ٝ آؿبف ػٝثبؿٙ اػتَبة ٝ اػنتنـاُ ٛينؼاؿ  ثب اٗتيبؿ ثیبٗیٚ ۲۳امل٘ؼ 

 .ػاػٗؼ. ػؿ ػیٖ صبٍ ىیٞع کـٝٗب ٝ عطـ ثیٔبؿی ْٛ ثـ ٓيال ت کبؿگـإ اكقٝػٙ امت

  

 کاسگشاى ایشاى تشاًسفْ

ىـکت ایـإ تـاٗنلٞ، ثقؿگتـیٖ ٝاصؼ تُٞیؼ ک٘٘ؼٙ تـاٗنلٞؿٓبتٞؿ ػؿ عبٝؿٓیبٗٚ ٓضنٞة ٓی ىٞػ 

کٚ اؿِت ٓضٍَٞ تُٞیؼی إٓ، ٍبػؿ ٓی ىؼ.ىـکت ایـإ تـاٗنلٞ اف رنٔنِنٚ ٝاصنؼٛنبی ٍن٘نؼنتنی 

ػُٝتی ثٞػ کٚ ػُٝت ٝاگؾاؿی آٜٗب ثٚ ثغو عٍَٞی ؿا ػؿ ػمنتنٞؿ کنبؿ عنٞػ ػاؿػ ٝ ػؿ ٓنٞؿػ 

 ۹۲، ۲۹ثٚ ارـا ػؿآٓؼ. یک ىـکت عٍَٞنی ػؿ منبٍ  ۲۹ایـإ تـاٗنلٞ ایٖ ٓٞضٞع اف مبٍ 

ػؿٍؼ اف مٜبّ ىـکت ایـإ تـاٗنلٞی فٗزبٕ ؿا عـیؼ. كؼبیٕ کبؿگـی ػؿ اینٖ کنبؿعنبٗنٚ اػن ّ 

ػؿٍنؼ  ۹۲کـػٗؼ، پل اف عٍَٞی مبفی ایـإ تـاٗنلٞ، ٓیقإ تُٞیؼ ایٖ کبؿعبٗٚ ثٚ کنٔنتنـ اف 

 .ٓیقإ هجِی کبٛو ػاػ

ٗلـ اف کبؿگـإ کبؿعبٗٚ ایـإ تـاٗنلٞ اف رٔغ صؼٝػا مٚ ٛقاؿ ٗنلنـی کنبؿگنـإ ؿمنٔنی،   ۴۵۲۲

ػؿ منبٍ  » تنؼنؼینَ ٗنینـٝ« ٝ  » تـییـ هـاؿػاػ کبؿ«  هـاؿػاػی ٝ پیٔبٗی ایٖ ىـکت ػؿ اػتـاُ ثٚ

 ۴۹، اػتَبة ٝ تزٔغ ثقؿگ اػتـاضی ثـپب کـػٗؼ.اػتـاضبت ٍ٘لی ایٖ کبؿگـإ کنٚ ثنینو ۲۵

ؿٝف ثٚ رٍٞ اٗزبٓیؼ، ثٚ اعـاد چ٘ؼ تٖ اف اػضبی مبثن ىنٞؿای امن ٓنی کنبؿ اینٖ ىنـکنت ٛنْ 

کيیؼٙ ىؼ. ثبفگيت ثٚ کبؿ کبؿگـإ اعـاری یالی اف پیو ىـرٜبی پنبینبٕ اػنتنـاضنبت ػؿ ٗنظنـ 

ٓبػٙ ای ثٚ پبیبٕ ؿمبٗؼٗؼ. تٞاكنن ٗنبٓنٚ ای  ۹گـكتٚ ىؼ. کبؿگـإ مـاٗزبّ اػتـاضبت ؿا ثب تٞاكوی 

کتجی کٚ ػ ٝٙ ثـ آضبی ٗٔبی٘ؼگبٕ کبؿگـإ ٝ کبؿكـٓب ثٚ آضبی ٓوبٓبت ٓنئنٍٞ ٝ امنتنبٗنؼاؿی 

ٗیق ؿمیؼ. ٓتٞهق ىؼٕ میبمت کٞچک مبفی کبؿعبٗٚ کٚ ثیالبؿمبفیٜبی ٝمیغ ٝ تنضنٔنینَ ىنـاینط 

 ٤ػىٞاؿ کبؿی ٝ ٓؼیيت مغت تـ ؿا ثـای کبؿگـإ ػؿ پی ػاؿػ، ٓ٘غ اعـارٜب ٝ ثنتٖ هـاؿػاػ ثب 

ٛٔالبؿ اعـاری کٚ ثٚ عبرـ ىـکت كؼبُیت ٍ٘لی ػؿ ایٖ اػتـاضبت هـاؿػاػىبٕ تٔؼیؼ ٗيؼٙ ثٞػ، 

اف رِٔٚ ٓٞضٞػبت ٓٞؿػ ثضج کبؿگـإ ػؿ ٗينت ثب ٓوبٓبت ٓنئٍٞ ثٞػ کٚ ثٚ گلتٚ کبؿگـإ ثنـ 

ؿٝی ثغو اٍِی ٓطبُجبتيبٕ تٞاكن ىؼ. ىبیؼ ٜٓٔتـینٖ ػمنتنبٝؿػ کنبؿگنـإ اینٖ ىنـکنت ػؿ اینٖ 

 .تظبٛـات ٍ٘لی، ٓٞضٞع تبٓیٖ آ٘یت ىـِی پل اف صضٞؿ ػؿ تزٔؼبت ٍ٘لی ثٞػ کٚ ٓضون ىؼ
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 چوکای تالشکاسگشاى چْب ّ کاغز 

ٓزتٔغ ػظیْ چٞکب، اف مبٍ ٛبی هجَ اف اٗو ة ػؿ ٓ٘طوٚ ر٘گِی ؿـة گی ٕ ثـای تُٞینؼ کنبؿنؾ ٝ 

ثـػاؿی ؿمیؼ. ػؿ امبم٘بٓٚ ایٖ ٓنزنٔنٞػنٚ  ثٚ ثٜـٙ ۴۹۵۹ییٚ تبمیل ىؼ ٝ اف مبٍ   تغتٚ چٞة مٚ

هـاؿ ثٞػ کٚ ٛیبت ٓؼیـ ىـکت تـکیجی اف ٗٔبی٘نؼگنبٕ ٝفاؿت کينبٝؿفی ٝ منبفٓنبٕ گننتنـه ٝ 

ٗٞمبفی ٍ٘بیغ ایـإ ثبىؼ ٝ میبمتٜب ثٚ ٗضٞی ت٘ظینْ ىنٞػ کنٚ ثنغنو کنبؿنؾمنبفی کنٚ ٓينغنَنب 

فیـٗظـ مبفٓبٕ گنتـه ٝ ٗٞمبفی ثٞػ، ٓٞاػ اُٝیٚ ٓٞؿػٗیبف عٞػ ؿا اف رـین ثـػاىت ر٘گَ ٝ 

مپل ایزبػ ٓقاؿع کيت چٞة تبٓیٖ ک٘ؼ. آب ػؿ پی ْٛ ؿامتب ٗجٞػٕ میبمتنٜنبی اینٖ ػٝ منبفٓنبٕ، 

ایٖ ػٝ ثغو اف یالؼیگـ رؼا ىؼٗؼ ٝ ثٚ ىـکتٜبی ٍ٘بیغ چٞة امبُْ ٝ ىـکت ٍ٘بیغ چٞة ٝ کبؿؾ 

ایـإ )تضت پٞىو مبفٓبٕ ٍ٘بیغ ِٓی  ٝ ىـکت ر٘گَ ىلبؿٝػ تضت پٞىو ٝفاؿت کينبٝؿفی 

تزقیٚ ىؼٗؼ. ایٖ تزقیٚ ىؼٕ آحبؿ ٓغـثی ثٚ ػٗجبٍ ػاىت. اف رِٔٚ ای٘نالنٚ ثنب امنتنون ٍ منینبمنتنٜنبی 

 .ٛبیی کٚ پیو اف ایٖ ثب ْٛ ٓـتجط ثٞػٗؼ اف ثیٖ ؿكت ٓؼیـیتی، ْٛ پٞىبٗی ٓیبٕ ثغو

ثٚ تؼؿیذ صِوٚ تبٓیٖ ٓٞاػ اُٝیٚ ثـای کبؿؾمبفی ػچبؿ ٓيالَ ىؼ ٝ ػٔن  اینٖ ىنـکنت ثنقؿگ ػؿ 

آیت ٝ عنطنٞر  مبُٚ، ػچبؿ فیبٗؼٛی ىؼ. اكقٕٝ ثـ ایٖ كـمٞػگنی ٓنبىنینٖ ۳مبُٜبی پل اف ر٘گ 

ػؿ ؿامتبی پـػاعت ثنؼٛنی  ۴۹۳۲گؾاؿی ک ٕ ػاىت. مـاٗزبّ ػُٝت ػؿ مبٍ  تُٞیؼ ٗیبف ثٚ مـٓبیٚ

عٞػ مٜبّ ایٖ کبؿعبٗٚ ؿا ثٚ ىـکت مـٓبیٚ گؾاؿی تبٓیٖ ارتٔبػی ٝ مبفٓبٕ ثبفٗينتگی کيٞؿی 

ثٚ ػییِی چنٕٞ امنتنٜن ک ٝ كنـمنٞػگنی تنبمنینننبت   ،۳۲ٝاگؾاؿ کـػ. چٞکب ػؿ ری مبُٜبی ػٛٚ 

ٛب، ػؿ مـاىیجی ؿکٞػ هـاؿ گـكت . ٓؼینـإ  کبؿعبٗٚ ، ػؼّ تبٓیٖ ٓٞاػ اُٝیٚ ٝ ثـعی مٞء ٓؼیـیت

ػٛی ٝ ٝؿىنالنننتنگنی إٓ ؿا ػنبٓنِنی ثنـای تنؼنؼینَ ٗنینـٝ  ، فیب۲۹ٕٝ  ۲۹ایٖ ىـکت ػؿ مبُٜبی 

 .ٛقاؿ ٗلـ ثٚ فیـ ٛقاؿ ٗلـ کبٛو یبكت 5ػاٗنت٘ؼ. تب ربییالٚ تؼؼاػ کبؿگـإ چٞکب اف  ٓی

ػؿ تزٔؼبت ٓت٘بٝثی ٗنجت ثنٚ تنؼنٞینن ػؿ  ۲۹کبؿگـإ ٍ٘بیغ چٞة ٝ کبؿؾ ایـإ)چٞکب  اف مبٍ 

ای ٝ ٛٔچ٘یٖ تؼؼیَ گنتـػٙ ٗیـٝٛب اػتـاُ کـػٗؼ. اػتـاضبت  پـػاعت ٓطبُجبت ػمتٔقػی ٝ ثیٔٚ

ٓنبٛنٚ صنونٞهنی)ػمنتنٔنقػ ٝ  ۹-۵ٝ ػؿ پی تؼاّٝ تؼؼیَ ٗینـٝٛنب ٝ ٓنؼنٞهنبت    ۲۵کبؿگـإ ػؿ مبٍ 

ثٚ اٝد عٞػ ؿمیؼ. کبؿگـإ ٓؼتوؼ ثٞػٗؼ تـییـات ٓؼیـیتی کٚ ثٚ كبٍِٚ کٞتبٛی اف ْٛ اٗنزنبّ   ثیٔٚ 

گنینـػ ٝ  ٛبی میبمی ٝ ػؿثبكت ؿاٗت ثیيتـ ٍٞؿت ٓی ث٘ؼی ٛبی ٝ ر٘بس ىٞػ ػؿ ٗتیزٚ ثبٗؼثبفی ٓی

اؿتجبری ثب ؿٝٗن تُٞیؼ ػؿ ایٖ ىـکت ٝ صلع آ٘یت ىـِی کبؿگـإ ٗؼاؿػ. آٜٗب تؼاّٝ مٞء ٓؼیـیتٜب 

ػاٗنت٘نؼ. منـاٗنزنبّ اٝاعنـ منبٍ گنؾىنتنٚ، ىنـکنت  ؿا ػبَٓ ؿکٞػ تُٞیؼ ٝ ٝؿىالنتگی کبؿعبٗٚ ٓی

ٓنینِنینبؿػ تنٞٓنبٕ ۹۲۹گؾاؿی تبٓیٖ ارتٔبػی)ىنتب  ثٚ ػ٘ٞإ مٜبٓؼاؿ اٍِی چٞکب، صنؼٝػ  مـٓبیٚ
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ٛبی ایـإ چنٞکنب پنـػاعنت کنـػ کنٚ پنبینبٕ منبٍ  ٓ٘بثغ ٓبُی ثـای تزٜیق کبؿعبٗٚ ٝ پـػاعت ثؼٛی

گؾىتٚ ٛٔٚ ٓطبُجبت کبؿگـإ ایٖ کبؿعبٗٚ پـػاعت ىؼ. ٓطبُجٚ اٍِی کبؿگـإ ػؿ صنبٍ صنبضنـ؛ 

 .تؼاّٝ كؼبُیت کبؿعبٗٚ ، حجبت ٓؼیـیتی ٝ صلع آ٘یت ىـِی کبؿگـإ امت

 کاضی اصفِاى -کاسگشاى کاضی ّ سشاهیک 

ٛنبی پنـصنبىنینٚ ػؿ منبُنٜنبی گنؾىنتنٚ ثنٚ  اكقایو ٗـط اؿف ، ٗبپبیؼاؿی ثبفاؿ اهنتنَنبػ ٝ ٝاگنؾاؿی

احـ عٞػ ؿا ثـ ثبفاؿ کبىی ٝ مـآیک گؾاىتٚ امت. کبؿگـإ ٍ٘بیغ کبىی ػؿ ٗوبر ٓغتِق   ىؼت

کيٞؿ اف رنٔنِنٚ ینقػ، عنـامنبٕ ٝ گنین ٕ ثنبؿٛنب ػؿ پنی تنؼنؼینَ ٗنینـٝٛنبی گننتنـػٙ، تنؼنطنینِنی 

ربت،تٜؼیؼ آ٘یت ىـِی ٝ ٓؼٞهبت صوٞهی، تزٔنؼنبت اػنتنـاضنی ثنـپنب کنـػٗنؼ. اف رنٔنِنٚ  کبؿعبٗٚ

ربت کبىی کٚ ٛٔچ٘بٕ ْٛ ٓيال ت إٓ پبثـربمت،کبؿعبٗٚ کبىی اٍلٜبٕ امت. ًنبؿعنبٗنٚ  کبؿعبٗٚ

ثٚ تؼؿیذ ثب ٓيٌَ تُٞیؼ ٝ پـػاعنت  ۳۹ًبىی اٍلٜبٕ ػؿ پی ٝاگؾاؿی ثٚ ثغو عٍَٞی ػؿ مبٍ 

ٛنٌنتنبؿ ٝ منٚ  ۹۲۲ػؿ فٓی٘ی ثٚ ٓنبصنت  ۴۹۵۹صوٞم ًبؿگـإ ٓٞارٚ ىؼ. ایٖ ًبؿعبٗٚ ػؿمبٍ 

عط اكقایو یبكت ٝ مبیٗنٚ  ۴۴عط تُٞیؼ ًبىی ػیٞاؿی كؼبُیت عٞػ ؿا ىـٝع ٝ ثٚ ٓـٝؿ فٓبٕ ثٚ 

ػچبؿ ثنضنـإ ىنؼ. تنب  ۲۲ثیو اف ٓیِیٕٞ ٓتـ ٓـثغ ًبىی ػیٞاؿی ثٚ كـٝه ٓی ؿمبٗؼ ًٚ اف مبٍ 

کبؿعبٗٚ ؿا ثٚ كـػی ػیگنـ ٝاگنؾاؿ  ۲۹تضت ٓؼیـیت اُٝیٖ مـٓبیٚ گؾاؿ ثٞػٙ آب ػؿ مبٍ  ۲۹مبٍ 

كنـػی ػینگنـ ثنٚ  ۲۹ک٘٘ؼ کٚ ثبف ْٛ، ؿٝٗن ثٚ تُٞیؼ ایٖ کبؿعبٗٚ ثبفٗٔی گـػػ. ػؿ امل٘نؼ منبٍ  ٓی

آیؼ، آب ثنبفٛنْ عنجنـی اف منٞػآٝؿی ٗينؼ. کنبؿعنبٗنٚ کنبىنی  ػ٘ٞإ مٜبٓؼاؿ ػٔؼٙ ثٚ کبؿعبٗٚ ٓی

ٛبی تأٓیٖ ٓبُی ٝ ؿکٞػ ػؿ ثبفاؿ، تنُٞنینؼ  پل اف ٓؼتی ػؿگیـی ثب چبُو ۲۵اٍلٜبٕ ػؿ اٝاعـ ػی 

 .ٓبٙ صوٞم کبؿگـإ ایٖ کبؿعبٗٚ ثٚ تؼٞین اكتبػٙ ثٞػ ۴۴عٞػ ؿا ٓتٞهق کـػ. ػؿ إٓ فٓبٕ 

ثب اػتـاضبت کبؿگـإ ٝ پیگیـی ٓنئٞیٕ امتبٗی ٝ ٗنٔنبین٘نؼگنبٕ اینٖ امنتنبٕ ػؿ ٓنزنِنل ىنٞؿای 

اف تنؼنطنینِنی ػؿآٓنؼ  ۲۹ام ٓی ٝ تقؿین تنٜی ت ػُٝتی ثـ ثؼٗٚ کبؿعبٗنٚ ، کنبؿعنبٗنٚ ػؿ منبٍ 

ػؿٍؼ اف تُٞیؼات کبؿعبٗٚ ٗیق، ثب ٝرنٞػ اكنقاینو هنینٔنت اؿف، ٗنتنٞاٗننت  ۲۲صتی ٍبػؿات   آب

 .ٓيال ت ؿا کبٛو ػٛؼ

 ۲۳ٓطبُجبت ػمتٔقػی پـػاعت ٗيؼٙ ػاؿٗؼ ٝ ػؿ مبٍ  ۲۹ٝ  ۲۵ٛبی  کبؿگـإ ایٖ کبؿعبٗٚ اف مبٍ

آعـیٖ ػٝؿ اػتـاضبت کبؿگـإ کبىی اٍلٜنبٕ  ٗیق اف تیـٓبٙ صوٞم کبؿگـإ پـػاعت ٗيؼٙ امت.

ٓبٙ اف صضٞؿ ٓؼیـ رؼیؼ ػؿ کنبؿعنبٗنٚ  ۵آؿبف ىؼٙ امت. ػؿ ایٖ فٓبٕ کٚ صؼٝػ  ۲۲اف اٍٝ تیـٓبٙ 

اٗنؼ. اکن٘نٕٞ  گؾؿػ، ٝضؼیت تُٞیؼ ػؿ کبؿعبٗٚ تـییـی ٗالـػٙ ٝ کبؿگـإ ثٚ ٓؼٞهبت عٞػ ٗـمینؼٙ ٓی

 .ٓؼٞهبت ٓقػی ػاؿٗؼ ۲۵کبؿگـ ػؿ کبؿعبٗٚ کبىی ٓيـٍٞ ثٚ کبؿ ٛنت٘ؼ؛ کٚ اف مبٍ  ۹۲۲صؼٝػ 
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 کاضی گیالًا

َ  ؿٝػثبؿ)گی ٕ  ػؿ مبٍ  ٓنبٛنٚ  ۴۹ٝ تنؼنٞینن  ۲۹ثٚ ػٗجبٍ تؼطیِی کبؿعبٗٚ کبىی گی ٗب ػؿ ٓ٘زی

ػمتٔقػ کبؿگـإ، اػتـاضبت ٍ٘لی ػؿ ایٖ ٝاصؼ تُٞیؼی آؿبف ىؼ. ایٖ کبؿگـإ ثبؿٛب ػؿ ٓنونبثنَ 

ٜٗبػٛبی ٓغتِق ػُٝتی ػؿ ىٜـمتبٕ ٝ امتبٕ تزٔغ کـػٗؼ ٝ ٗٔبی٘ؼگبٕ آٜٗب ٓؾاکـاتی ؿا ثب ٓننُٞنینٖ 

 .ای کٚ ٝضؼیت کبؿگـإ ؿا ثٜتـ ک٘ؼ، ثٚ ػمت ٗیبٓؼ اٗزبّ ػاػٗؼ آب ػٔ  ٗتیزٚ

ٓنبٙ  ۹ثـٓیگنـػػ کنٚ کنبؿگنـإ ثنینو اف  ۲۹ٗوطٚ اٝد اػتـاضبت کبؿگـإ کبىی گی ٗب ثٚ مبٍ 

اػتـاُ ٍ٘لی ثـگقاؿ کـػٗؼ. آٜٗب ػؿ ٛٔبٕ ایبّ ثب تٜؼیؼ ٝ ثبفػاىت ثـعی اف ٗٔبی٘ؼگبٕ ٝ كؼنبیٕ 

کبؿگـی ایٖ ٓزتٔغ ٓٞارٚ ىؼٗؼ آب ثٚ اػتـاضبت ٍ٘لی عٞػ تب آفاػی کنبؿگنـإ ثنبفػاىنت ىنؼٙ 

ثنـای رنجنـإ   اػآٚ ػاػٗؼ. کبؿگـإ رٍٞ مبُٜبی گؾىتٚ ثبؿٛب ت ه کـػٗؼ اف ٛـ اثنقاؿی ثنـای

ای، ثـعنی اف  ثغيی اف ٓطبُجبت ٓؼٞهٚ ٝ تؼاّٝ اىتـبٍ عٞػ ػؿ کبىی گی ٗب امتلبػٙ ک٘٘ؼ. ػؿ ػٝؿٙ

تزٜیقات ٓنتِٜک کبؿعبٗٚ ٝ صتی ٓیٞٙ ػؿعتبٕ فیتٕٞ ٓضٞرٚ کبؿعبٗٚ ؿا كـٝعت٘ؼ تب ْٛ اف پنل 

 .ٓغبؿد فٗؼگیيبٕ ثـآی٘ؼ ٝ ْٛ کبىی گی ٗب ثٚ رٞؿ کبَٓ تؼطیَ ٗيٞػ

ای عنطنبة ثنٚ ٝفینـ ٝهنت  ؛ َٓطلی مبیؿی )امتبٗؼاؿ ٝهت گنین ٕ  ػؿ ٗنبٓن۲۹ٚػؿ اؿػیجٜيت 

ثٚ ػُنینَ ٓينالن ت  »ٍ٘ؼت، ٓؼؼٕ ٝ تزبؿت، ػؿ اؿتجبر ثب ؿٝفگبؿ ٗبثنبٓبٕ کبىی گی ٗب ٗٞىت: 

آیت ٝ تنزنٜنینقات ٝ  صبػث ىؼٙ ٗبىی اف ؿکٞػ اهتَبػی ٝ ٗجٞػ ثبفاؿ كـٝه، كـمنٞػگنی ٓنبىنینٖ

تؼثیـی ٓؼیـإ کبىی گی ٗب ری م٘ٞات گؾىتٚ، ثب ٓيال ت رؼی ٓبٗ٘ؼ اٗجبىتگی  ٜٓٔتـ اف ٛٔٚ، ثی

ؿمبٕ ٓٞارٚ ىؼٙ امت. اف فٓبٕ ثـٝف ٓينالن ت،  ٛبی عؼٓت ٛب ٝ ػمتگبٙ ثٚ ثبٗک  هبثَ تٞرٚ ثؼٛی

ٛنبی  ٛبی ٓتؼؼػی تٞمط ٓؼیـإ امتبٗی ٝ ىٜـمتبٗی اف رـین رـس ٓٞضٞع ػؿ کبؿگنـٝٙ پیگیـی

ٓـتجط امتبٗی ٝ ىٜـمتبٗی ثٚ ػَٔ آٓؼ کنٚ ثنبتنٞرنٚ ثنٚ ثنـؿمنی کنبؿىن٘نبمنی ٓنٞضنٞع ٝ اؿائنٚ 

ؿمؼ اؿاػٙ رؼی ٝ تٞإ ٓبُی ػؿ ثؼٗنٚ ٓنؼینـینت ىنـکنت ثنـای اؿائنٚ  پیيٜ٘بػات ٓتؼؼػ، ثٚ ٗظـ ٓی

ثـٗبٓٚ ٓيغٌ هبثَ ارـا ٝ یب تبٓیٖ یاهَ ثغيی اف ٗوؼی٘گی رنٜنت پنـػاعنت ٓنطنبُنجنبت ثنبٗنالنی، 

 .کبؿگـی ٝ ػُٝتی ٝرٞػ ٗؼاؿػ

ػؿ اػآٚ ایٖ ٗبٓٚ، امتبٗؼاؿ گی ٕ اف ٝفاؿت ٍ٘ؼت ػؿعٞامت کـػ تب ٓٞاؿػ ػؿعٞامتنی ىنـکنت 

اف رـین رـس ػؿ کبؿگـٝٙ ِٓی تنٜیَ یب ٛـ ؿٝه ػیگـی ٓٞؿػ ؿمیؼگی هـاؿ گیـػ. آنب اف إٓ 

ٛنبی  کٚ ػٝ مبٍ گؾىتٚ، ٛیچ تنٜیَ یب تننٜنین تنی ثنـای ثنبف ىنؼٕ گنـٙ   ۲۲فٓبٕ تب آـٝف )مبٍ 

 ۲۲کبىی گی ٗب ٝ ٓطبُجبت کبؿگـإ إٓ، ٓوـؿ ىؼٙ ثبىؼ. عجـگقاؿی ایِ٘ب، ػؿ گقاؿىی کٚ عـػاػ 

ٛبی کبؿعبٗٚ گی ٗب ثبهی ٗٔبٗؼٙ ٝ ٓطنبُنجنبت  تٜیٚ ىؼٙ ثٞػ، اػ ّ کـػ ػیگـ چیقی رق فٓیٖ ٝ مُٞٚ
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 .ثـعی کبؿگـإ ْٛ ٛ٘ٞف ٍٍٝٞ ٗيؼٙ امت

 

 ًساجی 

رنبت  ثـعی کبؿعنبٗنٚ  ثضـإ ػؿ ٍ٘بیغ ٗنبری ایـإ اف مٚ ػٛٚ پیو ٝ ٛٔقٓبٕ ثب ىـٝع ٝاگؾاؿی

رنبتنی  عٞاؿی ػؿ ایٖ ثغو ىـٝع ىؼ. کبؿگـإ کبؿعنبٗنٚ ٓبػؿ ثٚ ثغو عٍَٞی ٝ اكقایو ؿاٗت

ٛبی ٍ٘ؼت ٗنبری ٓضنٞة  چٕٞ ٗنبری ٓبفٗؼؿإ، ٗنبری اٍلٜبٕ، ُـمتبٕ ٝ گی ٕ کٚ اف هطت

ٛبی عٞػ ، تٜؼیؼ آ٘یت ىـنِنی  ىٞٗؼ، ػؿ رٍٞ مبُیبٕ گؾىتٚ ثبؿٛب ثب ٗگـاٗی اف اٗض ٍ کبؿعبٗٚ ٓی

، تؼٞین ػؿ پـػاعت ٓطبُجبت صنونٞهنی ٝ ػنؼّ ارنـای هنبٗنٕٞ ٓينبؿنَ منغنت ٝفینبٕ آٝؿ ثنـای 

، ثنب ۲۲اٗؼ. آٜٗب ثٚ عًَٞ اف مبُٜنبی اثنتنؼاینی ػٛنٚ  ثبفٗينتگبٕ ثٚ ؿٝٗؼ ٓٞرٞػ اػتـاُ کـػٙ

ٛب، اػاؿات ػُٝتی ٝ صتی ٓزِل ىٞؿای ام ٓی تن ه کنـػٗنؼ ٍنؼای  تزٔغ ػؿ ٓوبثَ ایٖ کبؿعبٗٚ

 .اػتـاُ عٞػ ؿا ثٚ گٞه ٗٔبی٘ؼگبٕ ٝ ٓنٞیٕ ثـمبٗ٘ؼ

 ۲۳اف امل٘ؼ ٓنبٙ  ۴۲ٛب ٝ تبحیـ ٓنتویْ إٓ ثـ ٍ٘ؼت ٗنبری ٝ ىیٞع کٞٝیؼ  ىـٝع ػٝؿ تبفٙ تضـیْ

رنبت ٗننبرنی کنٚ ٓن٘نزنـ ثنٚ ؿکنٞػ ػؿ  آیت کبؿعبٗنٚ ٝ ٛٔچ٘یٖ كـمٞػگی ٝ اف کبؿاكتبػگی ٓبىیٖ

كؼبُیت تُٞیؼ ایٖ ٝاصؼٛب ىؼٙ، پـػاعت ٓطبُجبت صوٞهی کبؿگـإ ؿا ثٚ ػٗنجنبٍ ػاىنتنٚ ٝ ٓن٘نزنـ ثنٚ 

اكقایو اػتـاضبت ػؿٓیبٕ کبؿگـإ ٍ٘ؼت ٗنبری ىؼٙ امت. ػؿ اػآٚ ثٚ چ٘ؼ ٓٞؿػ اف ٜٓٔتنـینٖ 

 .ایْ اػتـاضبت کبؿگـإ ػؿ ٍ٘بیغ ٗنبری پـػاعتٚ

  

 :اعتشاضات کاسگشاى پلی اکشیل اصفِاى

 ۹۲ؿٝػ ٝ ثینو اف  ىـکت پِی اکـیَ ایـإ، هطت ٍ٘ؼت مبعت اُیبف ٗنبری ایـإ ثٚ ىٔبؿ ٓی

اکـیَ اٍلٜبٕ ىبَٓ ىو ىـکت فیـٓزٔٞػٚ تضت ٓنئُٞیت  مبٍ مبثوٚ كؼبُیت ػاؿػ. کبؿعبٗٚ پِی

آؿنبف ىنؼٙ  ۲۹اکنـینَ اف منبٍ  ٛبی پنِنی ىـکت ٓبػؿ )ِٛؼی٘گ  امت ٝ ٝاگؾاؿی ٓزٔٞػٚ ىـکت

کٚ ثب ٝاگؾاؿی ایٖ ىـکت، چٜبؿ کبؿعبٗٚ ٝ ثـعی اف عطٞر تُٞیؼ إٓ ؿٝ ثٚ تؼطیِی  رٞؿی امت.ثٚ

ٛب ثب تؼٞین چ٘ؼینٖ ٓنبٛنٚ ٓنٞارنٚ ىنؼ.  ؿكت ٝ تؼؼاػی اف کبؿگـإ ثیالبؿ ىؼٗؼ ٝ پـػاعت صوٞم إٓ

اٗنؼ چنـا کنٚ ثنب تَنٔنینْ  اػتـاضبت ثننینبؿی ؿا منبفٓنبٕ ػاػٙ ۲۹کبؿگـإ ایٖ ٓزٔٞػٚ اف مبٍ 

عنٞػ ؿا ػؿ ٓنؼنـُ عنطنـ   ٛبی فیـ ٓزٔٞػٚ، آ٘یت ىـنِنی کبؿكـٓب ٓج٘ی ثـ رؼا مبفی ىـکت

 .ػیؼٗؼ ٓی

 :ٓطبُجٚ ْٜٓ ؿا ٓطـس کـػٗؼ. اف رِٔٚ ایٖ ٓطبُجبت ۴۲آٜٗب ػؿ ػٝؿ اٍٝ ىـٝع اػتـاضبت عٞػ 
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امتؼلبی ثـعی اػضبی ٛیبت ٓؼیـٙ کبؿعبٗٚ پِی اکـیَ اٍلٜبٕ کٚ ٛٔقٓبٕ ثٚ ػ٘ٞإ ٓؼیـػنبٓنَ، 

هبْٗ ٓوبّ ٝ ٓؼیـٓبُی کبؿعبٗٚ كؼبُیت ػاىت٘ؼ ٝ ٛٔچ٘یٖ صلع ٝ ثـؿمی ام٘بػ ٓنـثنٞر ثنٚ ػنٔنِنالنـػ 

ٛبی ػٛگبٗٚ کبؿگـإ ٓؼتـُ هـاؿ ػاىت.تيالیَ ىنٞؿای امن ٓنی کنبؿ ٝ  ٛب ػؿ ٍؼؿ عٞامتٚ إٓ

اٗنؼ  ثبفگيت ثٚ کبؿ تٔبٓی کبؿگـاٗی کٚ ثٚ ٝامطٚ كؼبُیت ػؿ ایٖ تيالَ ٍ٘لنی كننظ هنـاؿػاػ ىنؼٙ

 .ٛبی ٍ٘لی کبؿگـإ پِی اکـیَ اٍلٜبٕ امت ٗیق اف ػیگـ عٞامتٚ

ٓ٘تلی ىؼٕ ارـای رـس ٓنتوَ کـػٕ ٝاصؼٛبی تُٞیؼی فیـ ٓزٔٞػٚ کبؿعبٗٚ پِی اکـیَ ٝ صلع ٝ 

 یالپبؿچگی کبؿعبٗٚ ثٚ ػ٘ٞإ یک ٍ٘ؼت ٓبػؿ

 اكقایو ٓؼت هـاؿػاػٛبی ٓٞهت کبؿ عٞػ

 ثبفثی٘ی کبَٓ رـس رجوٚ ث٘ؼی ٓيبؿَ ثب ٗظبؿت ٓ٘تغجبٕ ػؿ ىٞؿای ام ٓی کبؿ

ٝاگؾاؿی ٓنئُٞیت پیٔبٗالبؿی ؿمتٞؿإ کبؿعبٗٚ پِی اکـیَ اٍلٜبٕ ػؿ یک ٓ٘بهَنٚ ٝاهنؼنی فینـ 

 ٗظـ اػضبی ىٞؿای ام ٓی کبؿ

 ؿٝىٖ ىؼٕ ٝضؼیت تؼبٝٗی َٓـف ٝ آالبٗبت ؿكبٛی کبؿعبٗٚ

 ٝؿی پـػاعت ٓؼٞهبت ٓـثٞر ثٚ مغتی کبؿ ٝ ثٜـٙ

 ؿمیؼگی كٞؿی ثٚ ٝضؼیت کبؿگـإ پیٔبٗالبؿی

ایٖ اػتـاضبت ثٚ ػمتگیـی ٝ ثبفػاىت چ٘ؼ تٖ اف کبؿگـإ ایٖ ٓزٔٞػٚ اٗزبٓنینؼ ٝ ػؿ ػٝؿ ػّٝ 

اػآٚ پیؼا کـػ، ٓطبُنجنٚ آفاػی کنبؿگنـإ ثنبفػاىنتنی ٛنْ ثنٚ ٓنطنبُنجنبت  ۲۹اػتـاضبت کٚ ػؿ آؽؿ 

کبؿگـإ اضبكٚ ىؼ. پل اف ػٝٓبٙ اػتـاُ ٓ٘نزْ کبؿگـی، مـاٗزبّ ثب ٗبٓٚ کٔینننینٕٞ کنبؿگنـی 

ىٞؿای تبٓیٖ ىٜـمتبٕ ٓجبؿکٚ ثٚ ٓؼیـػبَٓ ىـکت پِی اکـیَ اٍلٜبٕ، )میبمت کٞچنک منبفی 

کبؿعبٗٚ  ٓتٞهق ىؼ. ػؿ ثٜٖٔ ٓبٙ ٛٔبٕ مبٍ یک ٓطبُجٚ ٓنٜنْ ػینگنـ کنبؿگنـإ ینؼن٘نی اٗنتنغنبثنبت 

 .ىٞؿای ام ٓی کبؿ کبؿگـإ پِی اکـیَ اٍلٜبٕ ثؼؼ اف ٝهلٚ ای ػٝ مبُٚ ثـگقاؿ ىؼ

اکنـینَ  ثـٓیگـػػ کٚ کبؿگـإ ىبؿَ ػؿ پِی ۲۲آعـیٖ ٓٞؿػ اػتـاضبت ػؿ ایٖ کبؿعبٗٚ ثٚ عـػاػ 

اکـیَ اٍلٜبٕ ٛنت٘نؼ ثنٚ عنجنـگنقاؿی اینِن٘نب اػن ّ  ٝ ػی اّ تی کٚ ٛـ ػٝ فیـٓزٔٞػٚ ىـکت پِی

ثـعی اف ٓطبُجنبت  ۲۹ٝ  ۲۵ىٞػ. ثٚ گلتٚ کبؿگـإ اف مبٍ  کـػٗؼ ػمتٔقػٛب ثٚ ٓٞهغ پـػاعت ٗٔی

 .اٗؼ ؿا ْٛ کبَٓ ػؿیبكت ٗالـػٙ ۲۳ٓقػی آٜٗب پـػاعت ٗيؼٙ ٝ ػیؼی مبٍ 

 

 ًساجی تشّجشد 

ٝٛنٔنقٓنبٕ ثنب    ۳۲ٛبی ٗنبری اف رنٔنِنٚ ٗننبرنی ثنـٝرنـػ، اف منبٍ  ٓيال ت ثـعی اف کبؿعبٗٚ
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مبفی ایٖ ىـکت ثقؿگ ٍ٘ؼتی ػؿ ُـمتبٕ آؿبف ىؼٙ ثٞػ ٝتب ثٚ آـٝف ٗیق اػآٚ ػاؿػ.  عٍَٞی

تؼؼیَ گنتـػٙ ٗیـٝٛبی هـاؿػاػی، ثبػج ٗگـاٗی مبیـ کبؿگـإ هـاؿػاػ ٓٞهت ىؼ ٝاف پبیینق منبٍ 

ثنٚ  ۲۵ثیيتـ عجـمبف ىؼٙ امت. اف كـٝؿػیٖ ٓبٙ منبٍ   اػتـاضبت کبؿگـإ ٗنبری ثـٝرـػ ۲۹

 ۴۲۲۲کنبؿگنـ اف  ۵۲۲ػ٘ٞإ ىؼ،  «ؿکٞػ ثبفاؿ كـٝه ٓضَٞیت»ػُیَ آٗچٚ اف مٞی کبؿكـٓب 

مبٍ پل اف عبتٔٚ هنـاؿػاػ ٓنٞهنت کنبؿىنبٕ اعنـاد  ۴۲کبؿگـ ایٖ کبؿعبٗٚ ثب ٓیبٗگیٖ مٞاثن کبؿ 

کبؿگـ ایٖ کبؿعبٗنٚ، صنالنْ  ۹۵۲ٛبی فیبػ کبؿگـإ ػؿ ٜٗبیت  ىؼٗؼ. آب ثؼؼ اف یک مبٍ ثب پیگیـی

ٓنبٙ کينینؼٙ  ۹تنب  ۹ثبفگيت ثٚ کبؿ گـكت٘ؼ. ثب ایٖ صبٍ ٛٔچ٘بٕ ٓؼٞهبت ٓقػی ػؿ ایٖ کبؿعبٗٚ ثٚ 

 .ىؼ

ثب ٝرٞػ آٗالٚ هجَ اف ىیٞع ٝیـٝك کـٝٗب، ىـایط کبؿ ػؿ ایٖ کبؿعبٗٚ اٗؼکی ثٜجٞػ پیؼا کنـػٙ ثنٞػ 

عجـ ؿمیؼ کٚ کبؿكـٓب ثٚ ثٜبٗٚ رِٞگیـی اف ىیٞع ثیٔبؿی، كؼبُیت کبؿعبٗنٚ   ۲۲آب ػؿ )كـٝؿػیٖ 

اٗؼ. ثب ای٘الٚ ؿئیل مبفٓبٕ ٍ٘ؼت، ٓؼؼٕ ٝ  کبؿگـ ایٖ کبؿعبٗٚ ثیالبؿ ىؼٙ ۲۹۲ؿا ٓتٞهق کـػٙ ٝ 

تزبؿت ُـمتبٕ، ٓؼػی ىؼ کٚ ایٖ کبؿعبٗٚ تؼؼیَ ٗیـٝ ٗؼاىتٚ ٝ ثٚ رنٞؿ ٓنؼنٔنٍٞ ػؿ اینبّ ٗنٞؿٝف 

ای ثٚ ؿیبمت میؼٓٞمی عبػٓنی، امنتنبٗنؼاؿ ُنـمنتنبٕ ٝ ثنب  ، رِنٚ ۲۲تؼطیَ ثٞػٙ، یالْ اؿػیجٜيت 

صضٞؿ ػجؼاُِٜی، ٓؼبٕٝ ٛٔبٛ٘گی آٞؿ اهنتنَنبػی ٝ رنٔنؼنی اف منٜنبٓنؼاؿإ اینٖ ٓنزنٔنٞػنٚ ٝ 

کبؿكـٓبی إٓ ػؿ امتبٗؼاؿی ُـمتبٕ ثـگقاؿ ىؼ تب ٓيال ت ایٖ کنبؿعنبٗنٚ ثنـؿمنی ٝ ؿكنغ ىنٞٗنؼ. 

ٛب اػ ّ کـػٗؼ کٚ ثـای چ٘ؼٓیٖ ثنبؿ امنت  کبؿگـإ کبؿعبٗٚ ٗنبری ثـٝرـػ ػؿ َٓبصجٚ ثب ؿمبٗٚ

اه ؿمنینؼ،  ىٞٗؼ ٝ ثؼؼ اف ای٘الٚ کبؿكـٓب ثٚ عٞامنتنٚ کٚ ثٚ ٓ٘ظٞؿ رؾة اػتجبؿات ٓبُی ، ثیالبؿ ٓی

 .گـػٗؼ ثٚ کبؿعبٗٚ ثبفٓی

ک٘٘ؼ ٝ اف ای٘الٚ ٛـ ثنبؿ  کبؿگـإ کبؿعبٗٚ ٗنبری ثـٝرـػ اف ٗؼاىتٖ آ٘یت ىـِی اثـاف ٗگـاٗی ٓی

ىٞٗؼ تب کبؿكـٓب ریت عٞػ ؿا ثٚ ایٖ ثٜبٗٚ  ثٚ ثٜبٗٚ کٔجٞػ ثٞػرٚ ٝ ٓيال ت ٓبُی، اف کبؿ ثیالبؿ ٓی

ٛب، اف اػتجبؿات ٓبُی پـ ک٘ؼ، ٗبؿاضی ٛنت٘ؼ ٝ عٞامتبؿ ؿمیؼگی ثٚ ایٖ ٝضؼینت ىنؼٗنؼ. پنل اف 

، ٓنزنؼػا كنؼنبُنینت اینٖ ۲۲ػؿ ٓـػاػ ٓنبٙ  ٛب عجـػاػٗؼ کٚ  اػتـاضبت اػآٚ ػاؿ آٜٗب مـاٗزبّ ؿمبٗٚ

 .کبؿعبٗٚ ٝ کبؿگـاٗو اف مـگـكتٚ ىؼٙ امت

 

 ایشاى پْپلیي

ػؿ گین ٕ امنت   ایـإ پٞپِیٖ یالی اف ثقؿگتـیٖ ىـکت ٛبی ٍ٘بیغ ٗنبری تُٞیؼک٘٘ؼٙ اٗٞاع پبؿچٚ

ٝفاؿت ٍن٘نبینغ ٝهنت، منٜنبّ  ۴۹۹۹کٚ کٔبکبٕ ػؿ ٍ٘ؼت ٗنبری ایـإ كنؼنبٍ امنت. ػؿ منبٍ 
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کبؿگـی کٚ إٓ فٓبٕ ػؿ ایٖ ٝاصؼ تُٞیؼی  ۴۴۹۲کبؿعبٗٚ ؿا ثٚ ثغو عٍَٞی، ػُٝتی ٝ ثیو اف 

ٓيـٍٞ ثٚ کبؿ ثٞػٗؼ، كـٝعت. ثب ایٖ صبٍ ػؼّ تنونننینْ منٞػ منٜنبّ ثنب کنبؿگنـإ اف منٞی ثنغنو 

عٍَٞی ثبػج ىـٝع اػتـاضبت کبؿگـإ ایـإ پٞپِیٖ ىؼ. کبؿگـإ ػؿ رٍٞ مبُٜبی اعیـ ثنٚ 

تبعیـٛبی ایزبػ ىؼٙ ػؿ پـػاعت ٓطبُجبت ٓقػی ٝ ٓٔبٗؼت اف تيالیَ اٗزٖٔ ٍ٘لی کنبؿگنـی اینٖ 

ػاؿإ ػٔؼٙ کبؿعبٗٚ چٜبؿٗنٔنبین٘نؼٙ کنبؿگنـی  ، مٜب۴۹۲۹ّکبؿعبٗٚ ْٛ ٓؼتـُ ثٞػٗؼ.ػؿ كـٝؿػیٖ 

ایٖ ٝاصؼ تُٞیؼی ؿا کٚ ػؿ پی صوٞم ٍ٘لی کبؿگـإ ثٞػٗؼ اعـاد کـػٗؼ. ػؿ پی ایٖ اعـاد، تزٔنغ 

ثقؿگی ػؿ ٓضٞرٚ کبؿعبٗٚ ىالَ گـكت کٚ ػؿ ٗتیزٚ إٓ کبؿكـٓب ٗنبچنبؿ ىنؼ صنالنْ اعنـاد چنٜنبؿ 

 .ٗٔبی٘ؼٙ کبؿگـی ؿا ثبفپل ثگیـػ

پٞپِیٖ ؿىت ػؿ فٓبٕ ثضـإ کـٝٗب گـكتبؿ ثضنـإ ٓنؼینـینت   ػؿ صبٍ صبضـ ىـکت ٗنبری ایـإ

ىؼٙ ٝ هـاؿ امت عٍَٞی مبفی ىٞػ کٚ ایٖ اتلبم مجت ٓالبتجٚ کبؿگـإ ایٖ ٝاصؼ تُٞیؼی ثب هٞٙ 

ؿمؼ کٚ ث٘ب ثٚ َٓٞثٚ کبؿگـٝٙ تنٜنینَ ٝ ؿكنغ ٓنٞاٗنغ تنُٞنینؼ، ػؿ  هضبییٚ ىؼٙ امت. صبی عجـ ٓی

 .گؾاؿی تٞمؼٚ ِٓی ٝاثنتٚ ثٚ ثبٗک ِٓی هـاؿ گـكتٚ امت مـٓبیٚ ٝاگؾاؿی ىـکت ُینت

كؼبیٕ کبؿگـی ایٖ ٓزتٔغ ثب اىبؿٙ ثٚ ای٘الٚ ثغو عٍَٞی ػؿ گی ٕ منبثنونٚ عنٞثنی ثنٚ ینبػگنبؿ 

ٛبی ٗنبری ٓيٜنٞؿ ٝ  ىـکت ٗنبری ثقؿگ پٞىو ایـإ کٚ یالی اف ىـکت»گٞی٘ؼ:  ٗگؾاىتٚ، ٓی

اُالتـیک ٝ  ىؼ، ثٚ ثغو عٍَٞی ٝاگؾاؿ ىؼ ٝ ثٚ عـاثٚ تجؼیَ ىؼ. پبؿك ْٜٓ کيٞؿ ٓضنٞة ٓی

كـه گی ٕ ٗیق ثٚ ٛٔیٖ تـتیت پل اف ٝاگؾاؿی ٛٔٚ ٝؿىالنتٚ ىؼٗؼ. صبٍ اگنـ اینٖ ىنـکنت ٗنینق 

 .«ػٛؼ کٚ ایٖ ىـکت ٗیق ثٚ ایٖ مـٗٞىت ػچبؿ ٗيٞػ؟ ٝاگؾاؿ ىٞػ، چٚ کنی تضٔیٖ ٓی

 

 کاسخاًَ ًساجی هاصًذساى 

ٛبی ٓؼؿٕ ٍ٘ؼت ٗنبرنی کينٞؿ امنت کنٚ  تـیٖ کبؿعبٗٚ کبؿعبٗٚ ٗنبری ٓبفٗؼؿإ یالی اف هؼیٔی

ٜٗبیت     پل اف اٗو ة، ٓبُالیت ٝ اػاؿٙ إٓ اثتؼا ثٚ ىـکت مـٓبیٚ گؾاؿی ثبٗک ِٓی ٝاگؾاؿ ىؼ ٝ ػؿ

ثٚ ػٗجبٍ ارـای میبمت عٍَٞی مبفی ٝاصؼٛبی ػُٝتی ٓبُالیت إٓ ثب صٔبیت یالی اف ٗٔبین٘نؼگنبٕ 

 .ٝهت هبئٔيٜـ ػؿ ٓزِل ٛيتْ ػؿ اعتیبؿ مـٓبیٚ گؾاؿ عبؿری هـاؿ گـكت

ری هـاؿػاػی ثَٞؿت آفٓبیيی ٝ ٓٞهت اف ىـکت  ۳۳کبؿعبٗٚ ٗنبری ٓبفٗؼؿإ ػؿ تیـٓبٙ مبٍ 

ای ٝاگؾاؿ ىؼ. ثٚ ٓٞرت هنـاؿػاػ آضنب ىنؼٙ  مـٓبیٚ گؾاؿی ثبٗک ِٓی ثٚ یک مـٓبیٚ گؾاؿ تـکیٚ

رـف عبؿری ٓٞظق امت تب ػ ٝٙ ثـ تضٔیٖ اىنتنـنبٍ کنبؿگنـإ ٓنٞرنٞػ ٝ پنؾینـه ٓننُٞنینت 

ٛبی  ٛب، اف رـین مـٓبیٚ گؾاؿی ٗیق فٓی٘ٚ ثبفگيبیی کبؿعبٗٚ ٝ ایزبػ كـٍت پـػاعت ٓطبُجبت إٓ
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 .ىـِی رؼیؼ ؿا ٗیق ثـػٜؼٙ گیـػ

ٛنبی کنبؿعنبٗنٚ ٍنٞؿت  ای ػؿ كنؼنبُنینت ثب گؾىت ثیو اف مٚ مبٍ اف إٓ فٓبٕ ٛ٘ٞف ٗٚ تٜ٘ب تٞمؼٚ

ٛٔبٕ كؼبُیت مبثن، کبؿگـإ ثبهیٔبٗؼٙ ٗیق ثؼٕٝ ػؿیبكت ٓطنبُنجنبت عنٞػ     ٗگـكتٚ ثِالٚ ثٚ ػُیَ تٞهق

 .اٗؼ اف کبؿ ثیالبؿ ىؼٙ

ٝ ػؿ ٓوبثَ ٓزِل ىٞؿای ام ٓی آؿبف ىؼ ٝ پل اف إٓ  ۲۴اػتـاضبت گنتـػٙ کبؿگـإ اف مبٍ 

ْٛ ثب اػتـاضبت صضٞؿ ٛٔقٓبٕ کبؿگـإ ٝ ثبفٗينتنگنبٕ اینٖ ىنـکنت ػؿ ٓنونبثنَ كنـٓنبٗنؼاؿی، 

ای ثنٚ  ایٖ ىـکت ػؿ ٓقایؼٙ ۲۹امتبٗؼاؿی ٓبفٗؼؿإ ٝ ٓزِل ىٞؿای ام ٓی اػآٚ یبكت. ػؿ مبٍ 

ىٜـػاؿی هبئٔيٜـ ٝاگؾاؿ ىؼ ٝ اکٕ٘ٞ متبػ ارـایی كـٓبٕ آبّ ٝظیلٚ اصیب ٝ ثبفمبفی کبؿعبٗٚ ؿا 

 .ثٚ ػٜؼٙ گـكتٚ امت

  

 اعتشاضات کاسگشاى پاالیطگاُِا ّ هٌاطق ًفت ّ گاص ایشاى

ٛبی ٍ٘ؼت ثٞػٗنؼ کنٚ ػؿ منبُنٜنبی گنؾىنتنٚ  پبییيگبٜٛب ٝ ٓ٘برن ٗلت ٝ گبف ایـإ اف ػیگـ صٞفٙ

ثنٞػ کنٚ  ۲۹اف ٛٔیيٚ ثِ٘ؼتـ ثٞػ ٝ کٔبکبٕ ٗیق اػآٚ ػاؿػ. منبٍ   ٍؼای اػتـاضبت کبؿگـإ آٜٗب

ای اػتـاضی ثنٚ ىنٞؿای  ای پبؿك ر٘ٞثی ػؿ ػنِٞیٚ ثب اؿمبٍ ٗبٓٚ ٛقاؿ کبؿگـ پـٝژٙ ۹ثیو اف 

ؿٝ ٛننتن٘نؼ گنِنٚ کنـػٗنؼ ٝ عنٞامنتنبؿ  ػبُی کبؿ، اف ٝضؼیت کبؿی عٞػ ٝ ٓيال تی کٚ ثب إٓ ؿٝثٚ

ؿمیؼگی ثٚ ٝضؼیت عٞػ ىؼٗؼ. ؿٝه کبؿ ػؿ پـٝژٙ پبؿك ر٘ٞثی ثٚ ایٖ ٗضنٞ امنت کنٚ ٓنؼنٔنٞی 

مپبؿٗؼ ٝ ثبثت إٓ ٓجِـی ؿا ثٚ إٓ  پیٔبٗالبؿإ اٍِی ٛـ هنٔت اف کبؿ ؿا ثٚ یک پیٔبٗالبؿ كـػی ٓی

ٛنبی عنٞػ ٝ  ک٘٘ؼ آب ٓؼٔٞیً پیٔبٗالبؿإ كـػی ثـای ٍـكٚ رٞیی ػؿ ٛنقین٘نٚ پیٔبٗالبؿ پـػاعت ٓی

ػٛن٘نؼ ٝ اف این٘نزنبمنت کنٚ  ٛبی ٓـثٞر ثٚ ٗیـٝی کبؿ ؿا کنبٛنو ٓنی اكقایو ػآ٘ٚ مٞػىبٕ، ٛقی٘ٚ

 .ىٞػ ٓيال ت صوٞهی ٝ ىـِی کبؿگـإ آؿبف ٓی

ای، مٜٔی ثیو اف مبیـ کنبؿگنـإ ؿمنٔنی ٝ  ػؿ اػتـاضبت مبُیبٕ اعیـ کبؿگـإ پیٔبٗی ٝ پـٝژٙ

ٛب، ثنیبؿی اف آٜٗنب اف  هـاؿػاػی ػاىت٘ؼ. ثب ٝرٞػ آٓبؿ ثبیی اىتـبٍ کبؿگـإ پیٔبٗی ػؿ ایٖ ٓزتٔغ

ػمتٔقػٛبی صؼاهِی، آالبٗبت ٗبٓ٘بمت رٜت اهبٓت ٝ ػؼّ ٝرٞػ آ٘نینت ىنـنِنی ثنـعنٞؿػاؿٗنؼ. ثنب 

ٛبی ٗلت ٝ گبف ر٘ٞة ٝ ٓـاکق کيٞؿ ثٚ ػؼّ ت٘بمت ىـایط  ٝرٞػ ای٘الٚ مبُٜبمت کبؿگـإ پـٝژٙ

مغت کبؿ ٝ ػمتٔقػٛبی پـػاعتی ٓؼتـض٘ؼ، آب ارتٔبع اعیـ ایٖ کنبؿگنـإ ػؿ ٓن٘نبرنن رن٘نٞثنی 

ٛبی ٗلت ٝ گنبف ٓن٘نبرنن رن٘نٞثنی کينٞؿ ػؿ  کيٞؿ عجـمبفتـ اف ٛٔیيٚ ىؼ. ٍؼٛب کبؿگـ پـٝژٙ

 .، ػؿ اػتـاُ ثٚ ػؼّ اكقایو ػمتٔقػٛب ٝ ىـایط کبؿ ثٚ رٞؿ ٛٔقٓبٕ تزٔغ کـػٗؼ۲۲تبثنتبٕ 
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ٛنبی پنینٔنبٗنالنبؿی  ٛب اكٍٞ ىـایط کبؿ ػؿ ر٘ٞة ایـإ، صبٍَ ؿىؼ ثی آنبٕ ىنـکنت ث٘بثـگقاؿه

ٛنبی  امت. ثب ٓوـؿات فػایی اف هٞاٗیٖ کبؿ ػؿ ٓ٘برن آفاػ ٝ ٝیژٙ اهتنَنبػی ٝ ثنب ٛنزنّٞ ىنـکنت

ای کٚ ىبیؼ ثتٞإ گلت مٚ چٜبؿّ کبؿگـإ ٗلت ٝ گنبف رنـف هنـاؿػاػ ثنب اینٖ  پیٔبٗالبؿی ثٚ گٞٗٚ

ٛب ٛنت٘ؼ، ٗٚ تٜ٘ب ػؿ یک ػٛٚ گؾىتٚ اف مطش ػمتٔقػ ٝ ٓقایبی ىـِی کبؿگـإ ٗلتی کبمتنٚ  ىـکت

ىؼٙ ثِالٚ آ٘یت ىـِی، ؿٝاٗی ٝ ربٗی ایٖ کبؿگـإ ثٚ مبػگی ػؿ ٓؼـُ عطـ هـاؿ گـكتٚ امنت. 

ٛبی پیٔبٗالبؿی ػؿ ثغو ٗلت ٝ گبف کٚ اتلنبهنبً ٛن٘نٞف  ث٘بثـ گقاؿىٜبیی کٚ ایِ٘ب ٓ٘تيـ کـػٙ؛ ىـکت

ٛبی اهتَبػ ایـإ امت، صتی عٞػ ؿا ٓٞظق ثٚ ؿػبیت هٞاٗیٖ ٝ آینینٖ  یالی اف مٞػآٝؿتـیٖ ثغو

ػاٗن٘نؼ؛ ثنٚ  ػؿرٚ ر٘نٞة ٗنٔنی ۵۲ٛبی مبػبت کبؿ ٝ کبٛو ایٖ مبػبت ثٚ عبرـ گـٓبی ثبیی  ٗبٓٚ

ٛب کٚ ثٚ ػٗجبٍ مٞػآٝؿی ٛـچٚ ثیيتـ ٛنت٘ؼ، تبثغ ٛیچ هبٕٗٞ ٝ ٓوـؿاتنی  ػجبؿت ػیگـ، ایٖ ىـکت

ٗینت٘ؼ ٝ صٔبیت یفّ )صتی ثنینبؿ صنؼاهنِنی ػؿ صنؼ کنبمنتنٖ اف منبػنبت کنبؿ ثنـای ٓنٔنبٗنؼنت اف 

 .ػٛ٘ؼ گـٓبفػگی  اف کبؿگـإ عٞػ ٍٞؿت ٗٔی

ثب گنتـه ثضـإ کـٝٗب ػؿ کيٞؿ ٝ تٜؼیؼ ٛـچٚ ثیيتـ آ٘یت ىـِی کبؿگـإ ػؿ پی ٓضؼٝػیتنٜنبی 

ٛنبی ٗنلنتنی رن٘نٞة کينٞؿ  تـیٖ پبییيگبٙ ٛب ػؿ ْٜٓ ایزبػ ىؼٙ ػؿ كضبی کبؿ، کبؿگـإ ایٖ ىـکت

 .عٞامتبؿ تؼییٖ ٝضؼیت عٞػ ٛنت٘ؼ

 

 کاسگشاى خطْط ّ اتٌیَ فٌی ساٍ آُي 

ٛبی اعیـ ٓيال ت فیبػی ثـای ٍ٘ؼت ؿیِی اف رِٔٚ ػؿ ثنغنو  ٛب ػؿ مبٍ مبفی عٍَٞی تؼاّٝ

آٖٛ ثٚ ٝرٞػ آٝؿػٙ امت. تؼٞین ػؿ پـػاعت ٓطبُجبت، ٗؼاىتٖ ٜٗبػ ٓنتونَ  ٗگٜؼاؿی اف عطٞر ؿاٙ

کبؿگـی ثـای ػكبع اف صوٞم کبؿگـإ پیٔبٗی ٝ تٜؼیؼ آ٘یت ىـِی ثنبػنج ىنؼ، کنبؿگنـإ ٗنٞاصنی 

ٛب صوٞم ػمت اف کبؿ کيیؼٙ  ٓغتِق ؿیِی کيٞؿ ٗیق ػؿ مبُٜبی اعیـ ثبؿٛب ثٚ ػُیَ ػوت اكتبػٕ ٓبٙ

ٝ اػتَبة ک٘٘ؼ. ایٖ اػتـاضبت ػؿ چ٘ؼ ٗٞثت ثٚ ٍٞؿت مـامنـی ٝ ٛنٔنقٓنبٕ ػؿ چن٘نؼ امنتنبٕ 

آٛنٖ کينٞؿ ٓنبٗن٘نؼ  کيٞؿ اٗزبّ ىؼ. کبؿگـإ ثـعی ىـکتٜبی پیٔبٗالنبؿی عنطنٞر اثن٘نینٚ كن٘نی ؿاٙ

اف رِٔٚ کبؿگـاٗی ٛننتن٘نؼ  » رٞه گنتـ« ٝ  » تـاٝؿك« ، »ؿاٙ گنتـه آٖٛ«، »تٞمؼٚ ٝ ٍ٘ؼت«

گنینـی  ىنالنَ« ، » ػوؼ هـاؿػاػ ٓنتٔـ ٝ ػائْ«   کٚ ثٚ ٝضؼیت کبؿی عٞػ ٓؼتـُ ثٞػٗؼ. ٓطبُجبت:

ػاػٕ صنن « ، » ؿٝیٚ تبٓیٖ آ٘یت ىـِی کبؿگـإ ٝ رِٞگیـی اف اعـاد ثی« ، » ٜٗبػ ٓنتوَ کبؿگـی

ٓيغٌ ىؼٕ فٓبٕ پـػاعت صوٞم ػؿ ٛنـ « ، »اػتـاُ ٝ ثیبٕ ٓيال ت ٍ٘لی اف مٞی کبؿگـإ

 «ؿكغ ٓيال ت ثیٔٚ تالٔیِی»ٝ  «ٓبٙ
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ٛنقاؿ ٗنلنـ ثنـآٝؿػ ىنؼٙ  ۹ثٚ گقاؿه ایِ٘ب )عجـگقاؿی کبؿ اینـإ  تنؼنؼاػ اینٖ کنبؿگنـإ صنؼٝػ 

گـػػ. ثب  ثـٓی ۴۹۲۹ؿٝفٙ ٓـػاػ  ۴۲تضـکبت کبؿگـإ ؿاٙ آٖٛ ثٚ اػتَبة رٞیٗی ٓؼت   امت.

ثنـای    ” آٛنٖ ىٞؿای ٛٔبٛ٘گی کبؿگـإ ٝ کبؿکن٘نبٕ ٗنگنٜنؼاؿی عنط ٝ اثن٘نینٚ كن٘نی ؿاٙ“ كـاعٞإ 

، ۹تیـٓبٙ  کنبؿگنـإ ٓن٘نبرنن منینـرنبٕ، عنـامنبٕ، ىنٔنبٍ ىنـم  ۹۲اػتـاُ، اف ؿٝف رٔؼٚ )

 .ث٘ؼؿتـکٖٔ، مـعل، ىبٛـٝػ، ػآـبٕ، مٔ٘بٕ، ٗیق ثٚ رٔغ ٛٔالبؿإ ٓؼتـُ عٞػ پیٞمت٘ؼ

منبفی ٝ  ْٛ ثٚ تؼاّٝ ؿٝٗؼ عَنٍٞنی ۲۲کبؿگـإ عطٞر ٝ اث٘یٚ ك٘ی ؿاٙ آٖٛ ، اعیـا ٝ ػؿ ثٜبؿ 

ثـٕٝ مپبؿی عؼٓبت ثٚ ىـکتٜبی پیٔبٗالبؿی اػتـاُ کـػٗؼ. ایٖ کبؿگـإ ثب اىبؿٙ ثنٚ این٘نالنٚ ٓنب 

اٗؼ: مبُٜنبمنت  ٛبی پیٔبٗالبؿی ػؿ ٓزٔٞػٚ عطٞر ؿیِی ٛنتیْ، ثٚ ایِ٘ب گلتٚ  عٞامتبؿ صؾف ىـکت

تٞرٜی ثٚ ٓطبُجبت هبٗٞٗی ٓب ٛ٘ٞف ٛیچ  ک٘یْ آب ٓتبملبٗٚ ٓنئٞیٕ ثب ثی ایٖ ٓٞضٞع ؿا پیگیـی ٓی

اٗؼ ٝایٖ ٓٞضٞع ٛنـ ؿٝف  تَٔیْ رؼی ثـای صؾف پیٔبٗالبؿ ٝتـییـ ٗٞع هـاؿػاػ کبؿگـإ ٗگـكتٚ

 .ٗگـاٗی کبؿگـإ ؿا ثیيتـ کـػٙ امت


