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  13831383  مهرمهر  1515    ––  2323، شماره ، شماره     خبری چریکهای فدایی خلق ایران  خبری چریکهای فدایی خلق ایران--نشریه سیاسی نشریه سیاسی 

در روزهای اخیر بار دیگر موجی از 
اعتراضات پراکنده ولی قهرآمیز، بر 
علیه رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی برخی از شهرهای ایران را 

برخوردهای بین مردم و . فراگرفت
شته و نیروهای حکومتی، چند ک

در جریان . دهها زخمی بجای گذارد
اعمال سرکوبگرانه نیروهای 
حکومت برعلیه توده های عاصی، 
صدها تن بازداشت و روانه 

در جریان این . سیاهچال ها شدند
حرکات، شماری از نیروهای رژیم 
نیز به دست مردم معترض کشته و 

  .زخمی شدند
  

برخی از اعتراضات فوق و درگیری 
ن در هنگام تجمعات های متعاقب آ

توده ای در جریان جشن های نیمه 
شعبان در شهرهای مختلف به 

به عنوان نمونه در . وقوع پیوست
 مهر ماه، 10تاریخ پنج شنبه شب 

در میدان انقالب اصفهان، صدها تن 
از مردم به ساختمان های دولتی و 
خودروهای پلیس حمله کرده و 
ضمن شکستن شیشه بانک ها، با 

مواد آتش زا  به سردادن انفجار 
شعار برعلیه مقامات رژیم 

در جریان این حرکت . پرداختند
 تن از نیروهای دولتی 3اعتراضی، 

حاضر در منطقه، مجروح شدند و 
با هجوم گسترده نیروهای انتظامی 

 تن از مردم معترض دستگیر 270
در همین تاریخ در منطقه . گشتند

امام در شهر یزد نیز صدها تن از 

دم، ضمن تجمع به شعار دادن و مر
اعتراض بر علیه مقامات رژیم 
پرداختند و یکی از نیروهای 

در شهر . انتظامی را مجروح کردند
فالورجان نیز در جریان درگیری 
های مشابه، به گزارش منابع خبری 

 تن از مردم معترض به 15حکومتی 
 "اخالل در نظم عمومی"جرم 

  .دستگیر شدند
  

 ماه نیز کاشان  مهر11روز جمعه 
شاهد اعتراض مردم و به ویژه 
جوانان و کارگران برعلیه رژیم 

همچنین در . جمهوری اسالمی بود
این تاریخ در مناطق شمال غرب 

) جنت آباد و بزرگراه ستاری(تهران 
مردم معترض با تجمع، به سردادن 
شعار برعلیه حکومت پرداخته و در 
ادامه به زد و خورد با نیروهای 

جمهوری اسالمی مبادرت گشت 
در کرمانشاه نیز گروهی . ورزیدند

اراذل و "از مردم که حکومت آنها را 
 نامیده است در پارک ملت "اوباش

این شهر تجمع کرده و در حالیکه به 
سالح سرد مجهز بودند، با 
نیروهای انتظامی درگیر شده و یک 

  .پلیس را مجروح نمودند
  

تی از سوی دیگر بلندگوهای تبلیغا
حکومت اعالم کرده اند که در هفته 
های اخیر در منطقه رجایی شهر 
کرج اطالعیه هایی با امضای 

 پخش شده که "سپاه سربداران"
 تهدید "آزادی ایران"در آن با وعده 

 نیروهای "زدن و کشتن"به 
  .سرکوبگر حکومتی شده است

  
 مهر ماه جاری نیز شهر 8در تاریخ 

 جان ممسنی شاهد شورش مردم به
مردم خشمگین . آمده این منطقه بود

پس از اعالم ورشکستگی صندوق 
 در "ذوالفقار علی"قرض الحسنه 

این شهر و رو شدن دست مقامات 
دزد و فاسد حکومتی در باال کشیدن 
سپرده های آنان، در مقابل 
دادگستری ممسنی اجتماع کرده و 
خواهان باز پس گرفتن سپرده های 

کستگی این اعالم ورش. خود شدند
صندوق در حالی صورت گرفت که 
معلوم شد، شهردار مزدور نور آباد 
و تنی چند از اعضای شورای شهر، 

از زمره گردانندگان و اخذکنندگان 
. اصلی وام، از این صندوق بوده اند

تجمع فوق به دلیل عدم پاسخگوئی 
مقامات رژیم و تالش آنها برای 
سرکوب معترضین به خشونت 

ردم ضمن سردادن شعار گرائید و م
برعلیه مقامات دزد و فاسد حکومت، 
به مقاومت در مقابل هجوم 
نیروهای انتظامی و زدوخورد با 

در جریان این . آنها پرداختند
درگیری ها یک جوان دانش آموز به 
دست نیروهای جنایتکار جمهوری 

.  تن زخمی شدند13اسالمی کشته و 
مردم به جان آمده ممسنی در ادامه 

رکت خویش دفتر صندوق قرض ح
الحسنه را به همراه یک اتوبوس 
دولتی به آتش کشیدند و به 
ساختمان چندین بانک خسارت وارد 

  .کردند
    22ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 

  
  

  نگاهی به اعتراضات قهرآمیز توده ای اخیرنگاهی به اعتراضات قهرآمیز توده ای اخیر
  

  چند خبر از مبارزات کارگریچند خبر از مبارزات کارگری
  

اعتراضات کارگران به اقدامات ضدکارگری سازمان تأمین اجتماعی که
ارگران را در خطرهر روز بیش از گذشته حیات و اوضاع معیشتی ک

در همین رابطه حرکات. نابودی قرار می دهد همچنان ادامه دارد
اعتراضی متعددی از سوی  کارگران بندر عباس، همدان، کاشان،
کارگران استان کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض به سازمان تأمین
اجتماعی در یکماه گذشته صورت گرفته است و کارگران زحمتکش

خواست های خود در رابطه با عدم اجرای قانونبرای تحقق 
بازنشستگی پیش از موعد، عدم اجرای قانون احتساب سنوات سربازی

25جزو سنوات کاری و عدم اجرای قانون بازنشستگی کارگران با 
سال سابقه کار و محاسبه نشدن بیمه بیکاری در مورد  کارهای سخت

  .و زیان آور به تجمعات اعتراضی دست زدند
  33ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 



  

نگاهی به اعتراضات نگاهی به اعتراضات 
  قهرآمیز توده ای اخیرقهرآمیز توده ای اخیر

  
  11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 

  
در هفته های اخیر همچنین درگیری 
های مسلحانه متعددی در چند 

سه "حله بین اهالی روستای مر
 در اطراف میاندوآب با "تپه

نیروهای سرکوبگر جمهوری 
اسالمی رخ داده است که به دلیل 
وسعت آنها اخبار این درگیری ها 
در مواردی در روزنامه های 
. حکومت نیز انعکاس یافته است

مطابق این گزارشات، در یکماه 
گذشته در اثر یک سلسله درگیری 

بین نیروهای های مسلحانه 
انتظامی جمهوری اسالمی و اهالی 

 میاندوآب که "سه تپه"روستای 
دامنه برخی از آنها به خود شهر نیز 
کشیده شد شماری از اهالی این 

 تن از نیروهای 3روستا و 
سرکوبگر و منجمله فرمانده آنان 
کشته شدند و دهها تن دیگر زخمی 

این درگیری ها پس از آن به . گشتند
وست که نیروهای وقوع پی

جنایتکار رژیم به بهانه جمع آوری 
 در روستا و "الحادی"تابلوهای 
 "گروه های شرک آمیز"مقابله با 

 خط می گیرند "خارج کشور"که از 
به روستا حمله کرده و به سوی 
مردم بی دفاع ، که از پیروان اقلیت 

 می باشند، آتش "اهل حق"مذهبی 
الی به دنبال این اقدام اه. گشودند

روستا، که گناهی جز اعتقاد به 
باورهائی جدا از باورهای رسمی 
حکومت ندارند، با اجرای چند 
عملیات کمین گذاری در اطراف 
روستا نیروهای مهاجم رژیم را 
مورد حمله قرار داده و در ادامه 
حتی مقر نیروهای انتظامی 
جمهوری اسالمی در میاندوآب نیز 
 مورد حمله مسلحانه مردم قرار

جمهوری اسالمی ادعا کرده . گرفت
که در جریان حمالت خویش به این 

 سالح و "مقادیر زیادی"روستا، 

نارنجک از مهاجمین کشف کرده 
  .است

  
به موازات انتشار این گزارشات، 
اخباری مبنی بر کشف یک قبضه 

 میلی متری در 60خمپاره انداز 
غرب تهران و در مجاورت مراکز 

این . استنظامی انتشار یافته 
خمپاره انداز در نزدیکی تقاطع 

 کرج -ستاری با بزرگراه تهران
  .کشف شده است

  
اینها تنها  مواردی از حرکات 
اعتراضی و برخوردهای قهرآمیزی 
هستند که در هفته ها و ماه های 
اخیر بین توده های به ستوه آمده 
از جنایات حکومت و نیروهای 
. سرکوبگر رژیم، رخ داده اند

. اتی از این دست کم نیستندگزارش
این اخبار مبین گوشه هایی از 
واقعیت گسترده اعتراضات و 
طغیان های قهرآمیزی می باشد که 
هر روز در سطوح و اشکال و به 
بهانه های مختلف، از طرف توده 
های به جان آمده ما برعلیه رژیم 
ضدخلقی جمهوری اسالمی اتفاق 

بدیهی ست که وقوع . می افتند
ضات و شورش های مردمی اعترا

 - بر بستر شرائط اقتصادی 
سیاسی اسارتباری که نظام 
سرمایه داری وابسته و رژیم 
جمهوری اسالمی برای مردم ما 
آفریده اند، پدیده تازه و یا عجیبی 

در شرایطی که مطابق . نیست
 که -جدیدترین آمارهای حکومتی

البته هیچگاه بیانگر تمام واقعیت 
عمق فقر و بحرانی موجود و 

بدبختی توده های تحت ستم ما در 
چارچوب نظام استثمارگرانه حاکم 

 درصد 90 کنترل بیش از -نیست
 10ثروت های جامعه تنها در دست 

درصد از آحاد جامعه یعنی سرمایه 
داران زالوصفت وابسته و اقشار 
مرفه است، در شرایطی که حداقل 

 درصد از نیروی کار جامعه در 55
 بسر می "ر نسبیخط فق"زیر 

برند، در شرایطی که شاهد آنیم که 
هزاران تن از کارگران و زحمتکشان 

ما در اثر سیاست های ضدخلقی 
طبقه حاکم و از جمله به تعطیل 
کشاندن کارخانجات به طور 
روزمره به خیل بیکاران و ارتش 
ذخیره کار رانده می شوند، و 
باالخره در اوضاع و احوالی که 

اسالمی با اتکاء به رژیم جمهوری 
قوه قهر ضدخلقی و کاربرد 
نامحدود سرنیزه و گلوله های 
ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای 
انتظامی و بسیج و وزارت جهنمی 
اطالعات و امنیت خویش، امکان 
بروز و جاری شدن کوچکترین 
جنبش های اعتراضی صنفی و 
صلح آمیز در جامعه را گرفته است، 

یعی ست که آنگاه بسیار هم طب
سیالب خشم توده های به جان 
آمده ما هر روز در اثر فشارها و 
مصائب جاری از گوشه ای و یا 
سوراخی سرازیر شده و در قالب 
حادترین شعارها و در شکل 
شورش های قهرآمیز و حرکات 
مسلحانه در مقابل ارگان های تعدی 

در . و ستم نظام حاکم بروز کند
سالمی شرایطی که رژیم  جمهوری ا

بنا به ماهیت ضدخلقی خویش نه 
می خواهد و نه می تواند کمترین 

 سیاسی -خواست های اقتصادی
توده هارا برآورده سازد و فریاد 
اعتراض را  با شکنجه و زندان و 
گلوله و اختناق پاسخ می دهد، در 
واقع تنها راهی را که در عمل در 
مقابل مردم به پاخاسته قرار می 

گفتن با زبان دهد همانا سخن 
خشونت و قهر و کاربرد سالح برای 
. کسب حقوق عادالنه خویش است

در حقیقت دیکتاتوری عنان 
گسیخته طبقه و رژیم حاکم در 
ایران، گرایش به اعمال زور و 
خشونت را به مردم به جان آمده 

  .تحمیل می کند
  

بر مبنای چنین واقعیتی هم هست 
که ما شاهدیم مقامات رژیم 

سالمی و طراحان جمهوری ا
 نظام چگونه "سیاست های کالن"

با مشاهده گرایش تصاعدی جنبش 
اعتراضی توده ها به اعمال قهر و 

خشونت انقالبی برعلیه حکومت در 
زندگی روزمره شان، بیش از پیش 
به تکاپو افتاده و عالوه بر استفاده 
روزافزون از عامل سرکوب و 
شکنجه و زندان، از هر حربه و 

 تبلیغاتی ای در داخل و بلندگوی
خارج کشور برای پخش ایده های 
ارتجاعی و بازدارنده ای نظیر 

، ترویج افسانه "تقبیح خشونت"
 "اصالح پذیری جمهوری اسالمی"

و مدارا و صبر برای روز قیامت 
به رغم این تالش . استفاده می کنند

ها، برآمد موج دیگری از اعتراضات 
ر و مبارزات قهرآمیز توده ها د

روزهای اخیر مبین این حقیقت است 
که وقوع این حرکات و گرایش 
فزاینده به اعمال قهر از جانب مردم 
معترض بر علیه قهر ضدانقالبی 
حکومت، ریشه در شرایط مادی 
زندگی آنها تحت دیکتاتوری حاکم 

یعنی تا زمانی که نظام . دارد
استثمارگرانه کنونی باقی ست و تا 

م این نظام زمانی که حیات و دوا
ضدخلقی از طریق اعمال خشونت و 
برقراری یک دیکتاتوری وحشیانه 
در تمام عرصه های زندگی 
اجتماعی مردم  محافظت می گردد، 
وقوع حرکات قهرآمیز و خشونت 
بار توده ای، واکنشی منطقی و 
اجتناب ناپذیر بر علیه حاکمیت 
ضدخلقی جمهوری اسالمی و نظام 

  .حاکم خواهد بود
  

جمهوری اسالمی با سرکوب 
خشونت آمیز و روزمره اعتراضات 
توده ای و در همان حال با ندبه و 
زاری برای تقبیح خشونت، با هدف 
بازداشتن توده های به جان آمده از 
اعمال قهرانقالبی می کوشد تا به 
عمر حکومت ضدخلقی خویش 

اما رژیم با این کار در عمل . بیفزاید
 شونده را خشم توده های استثمار

هر روز بیش از گذشته بر علیه 
خود و تمامیت نظام کنونی فزونی 

موج اخیر برآمدهای . می بخشد
توده ای قهرآمیز در شهر های 
  .مختلف انعکاس چنین حقیقتی ست

    

  !!زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی استزنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است



  

  
  چند خبر از مبارزات کارگریچند خبر از مبارزات کارگری

  
  11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 

  
 تن از اخراج شدگان سازمان 200همچنین 

 که به بهانه کوچک جنگل ها و مراتع تهران
سازی سازمان و افزایش بهره وری و کاهش 
هزینه ها کار خود را از دست داده اند بر علیه 
این اقدام ضدخلقی مقامات حکومت به 

  .اعتراض برخاستند
کارگران فضای سبز شهرداری آبادان، کارگران 

 و "ریسندگی و بافندگی فومنات"شرکت 
 نیز "قزوینمرغداری ایران و آلمان "کارگران 

به دلیل عدم پرداخت حقوق و احساس ناامنی 
کاری در اثر اخراج های پی در پی به اعتراض 

علت بیکاری، . و مقاومت برخاسته اند
بالتکلیفی و عدم پرداخت حقوق به این 
کارگران، اغلب تعطیل کردن این شرکت 
هاست که به دلیل سودجوئی های کارفرمایان 

کومت در و یا سیاست های ضدخلقی ح
  .خصوصی سازی صنایع صورت می گیرد

همچنین در هفته های گذشته در چند مورد 
کارگران زحمتکش با مشاهده اعمال تضییقات 

وحشتناک از سوی کارفرمایان و حمایت 
ارگان های دولتی از آنان به اعتراض برخاسته 
اند که این اعتراضات به  درگیری کارگران با 

درگیری در کوره . کارفرمایان منجر شده است
، )روستای جهان آباد(های آجرپزی بروجرد 

که باعث مجروح و دستگیری چند تن شد در 
  .این رابطه به وقوع پیوسته است

 شهریور نیز کارگران یک شرکت 27در تاریخ 
وابسته به سپاه که به طور موقت برای یک ماه 
برای کار در مجتمع پتروشیمی شیراز به کار 

دند به دلیل ضایع شدن حق و گرفته شده بو
حقوق شان با مأموران حراست این مجتمع 
  . درگیر شدند که با دخالت پلیس پایان گرفت

  

  

  ناامنی شرایط کارناامنی شرایط کار
  

در ماه گذشته، صدمات جسمانی و مرگ و 
میر کارگران در اثر فشار شدید کاری 

بی توجهی . قربانیان تازه ای گرفت
یمنی و مسئولین و کارفرمایان به مسائل ا

عدم صرف هزینه برای آموزش کارگران و 
همچنین عدم تهیه وسایل ایمنی در محیط 
های کار عامل اصلی این ضایعات می 

  .باشد

به عنوان مثال یک کارگر جوان در شرکت 
ایران خودرو دست خود را به علت عدم 
وجود ابزار ایمنی و عدم آموزش های الزم 

الزم به . برای کار با دستگاه از دست داد
ذکر است که حوادث ناشی از فقدان 
کمترین استانداردهای ایمنی در محیط های 
کار هر ساله جان صدها کارگر زحمتکش 

  . را می گیرد
  

 

  افزایش افزایش 

 نیروی نظامی کانادانیروی نظامی کانادا
  

اخیرا دولت کانادا در جهت حفظ منافع خویش 
و همچنین تقویت منافع بین المللی امپریالیست 

 وسیع برای تقویت ارتش با ها، به تالش های
هدف حمایت وسیعتر نظامی از آمریکا و دیگر 

  .متحدین خویش دست زده است
دولت کانادا قصد دارد با افزایش میزان 
استخدام ساالنه ارتش و افزایش بودجه آن، و 
تغییر در سیاست خارجی و برنامه های نظامی 
خویش، به میزان شرکت ارتش کانادا در 

در حال حاضر . لمللی بیفزایدعملیات بین ا
کانادا در میان اعضای ناتو دومین رتبه را از 
نظر تعداد سرباز در عملیات نظامی بین المللی 

نیروهای نظامی کانادا نقش مهمی در . دارد
 ، اشغال 1998بمباران صربستان در سال 

چند .  ، و اشغال عراق داشتند2001افغانستان در 
کانادایی برای کمک ماه قبل نیز صدها سرباز 

به پیشبرد سیاست های امپریالیستی و تجاوز 
کارانه آمریکا و سرنگون کردن دولت آریستاد 

  .به هاییتی فرستاده شدند

  
    

  

  

  

  !!برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر

  

  !خوانندگان مبارز
  

با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات 
 ما را در تانبا کمک های مالی خود و 

 و فعالیت های مبارزاتی مان انجام وظایف
 .یاری رسانید



  

تداوم سیاست های ضدخلقی رژیم وابسته به 
امپریالیسم جمهوری اسالمی در تشویق عنان 
گسیخته واردات کاال از کشورهای 

همان حال اعمال تضییقات امپریالیستی و در 
روزمره در حق تولیدکنندگان داخلی، هر روز 
بیش از پیش اثرات نابودکننده خود را بر 
حیات و معاش مردم و به ویژه زحمتکشان 

اتخاذ چنین سیاست هائی . باقی گذارده است
از طرف رژیم، وابستگی اقتصاد کشور به 
انحصارات و شرکت های خونخوار امپریالیستی 

زونی بخشیده و ایران را هر چه بیشتر به را ف
یک بازار سودآور اقتصادی برای آنها تبدیل 

  .کرده است
  

در همین رابطه باید به انحالل سازمان چای 
کشور و در همان حال صدور مجوز ورود چای 
خارجی برای سرمایه داران زالوصفت وابسته 
توسط حکومت اشاره کرد که صدها هزار تَن از 

گان خُرد و کارگران کشاورزی شاغل تولیدکنند
در این رشته را در معرض ورشکستگی و 

این اقدام ضدخلقی رژیم در . نابودی قرار داد
شرایطی به وقوع پیوست که به قول مدیر 
عامل شرکت تعاونی چای، علوی املشی، 

بخوان سرمایه داران  ("مافیای چای"
در شرایط عدم ) زالوصفت وابسته به دولت

ونه  کنترلی بر واردات چای، ساالنه وجود هرگ
 از واردات چای خارجی " میلیارد تومان250"

او با اشاره به نقش . به جیب می زنند
 در "سیاست های نادرست و نا کار آمد دولت"

سیاست های ": سال های اخیر اضافه کرده که
ناکارآمد دولت موجب شده تا چای تولید داخلی 

 عدم فروش که صددرصد طبیعی ست به دلیل
در بازار و جایگزین شدن چای خارجی، در 

  ".انبارها باقی بماند و از کیفیت خارج شود
  

الزم به ذکر است که رژیم جمهوری اسالمی در 
طول تمام سال های سلطه نکبت بار خود، با  
ایجاد تسهیالت دولتی معتنابهی برای سرمایه 
داران زالوصفت وابسته و دول و کمپانی های 

یالیستی صادرکننده کاال به ایران، نه تنها امپر

کشور را به بازاری پرسود برای ورود و فروش 
هرچه بیشتر کاالهای مصرفی خارجی تبدیل 
نموده بلکه حیات و معاش صدها هزار تن از 
تولیدکنندگان خُرد و کارگران شاغل در صنعت 
تولید کاالهای مشابه خارجی را به ورطه سقوط 

  .    استو نابودی کشانده
  

********************************  
  

که صدای اعضای که صدای اعضای   وقتیوقتی
  نهادهای دولتی نیز نهادهای دولتی نیز 

  !!بلند می شودبلند می شود
  

داوود قادری، عضو شورای اسالمی کار رژیم 
و دبیر اتحادیه کارگران صنایع لوازم خانگی، 
اخیرا ضمن انتقاد به سیاست های دولت در 
عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعالم کرد 

ک مثال برای ساخت یک به عنوان ی"که 
 60 اینچ در کشور، حدود 21تلویزیون 

درصد از مواد اولیه مورد نیاز باید از خارج 
 3وارد شود و تعرفه گمرکی واردات آن 

 4همچنین . درصد کل قیمت مواد اولیه است
درصد به عنوان عوارض پس از تولید 
محصول از تولیدکننده اخذ می شود و این در 

وارد کننده مشابه خارجی حالی است که از 
 درصد عوارض گمرکی 4همین کاال، فقط 
بنابر این تولیدکننده . دریافت می شود

 درصد بیشتر عوارض می پردازد و 3داخلی 
 هزار 180قیمت تمام شده برای او حدودا 

در صورتی که قیمت تمام . تومان خواهد بود
شده برای جنس مشابه خارجی در  گمرک، 

  ".ی شود هزار تومان م90
  

متاسفانه شاهدیم که به جای ": وی ادامه داد
پشتیبانی از تولید داخلی از واردکنندگان 
کاالهای خارجی که از طریق قانونی اقدام می 

نمایند، حمایت می شود و این شرایط باعث 
وارد آمدن لطمات شدید به پیکره اصلی 
تولید داخلی در این بخش می شود و به 

کار با مشکالت اقتصادی و دنبال آن، نیروی 
  ".معیشتی جدی روبرو خواهد شد

  
واقعیت این است که یکی از سیاست های 
دولت خاتمی ایجاد تسهیالت فراوان برای 
ورود لوازم خانگی از شرکت های بین المللی 
و در همان حال وضع عوارض و مالیات های 
متعدد به کار تولیدکنندگان داخلی این 

که صنایع داخلی کاالهاست؛ سیاستی 
آستانه "تولیدکننده این کاالها را در 

 قرار داده و صدای یک سری از "نابودی
  .کارگزاران رژیم را درآورده است

  
  

  

جلوه ای از سیاست های اقتصادی 
  ضدخلقی جمهوری اسالمی
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