

	�ده� �ذر   ��٢٠٠٩- ���رم د
�م�� �١٣٨٨

 �ذر، روز م+�وم( در ب�اب� '!د$�&�ان%١ا$#�د ��!ری"!اه�ن ای�ان: 
���� و ����� �����د ���� دو� ��د	���ان �١� +� دان���ی�ن در دان���� 	)�ان و ��'�ر١٣٣٢  �داد ٢٨ #ذر ا ��ل 

.�� 	� از #ن�ن ا�
 ��ل +:3، ��د	���ان دی��8�9ا دا�'�3. ا �وز در� ��د	���ان دی�وز، +� ی�رش +� دان���� ه�، 345 	���2 #ن و دره0 �/�'�  .�و  دان���ی�ن ر
 #ذر  @ رون3 و در ا+:�د دی��١�9ان���C@ +� ا�'.>�ل +�ز ه0 +� ا�'.�ار ن��وه�  9��B در �)� ه� و ا ��� �A� @ و +�زدا� ��'�د� ?:�<ن ج�>; د

 ��د	���ان دی�وز را ادا �  @ ده�3. #ن ه� ن�E ?/� 	���2 دان���� و  3Dود ن��دن #زاد��.3�F�A 9 دان���ی�ن و دان���ه��ن را در ��  @ ��وران
+��� ه�9 دان���C@ ���� +�د، دان���ی�ن را  �رددو� ��د	� +:3 از #�/�ر �3ن 	.�J و��I اش در ان'�2+�ت ری�� ج�)�رF<5 ،9 از ه�� +� خ�ا

، +�زدا� ���3ن را در زن3ان ه�  �رد �/��� و�Nب و �'0 �5ار داد و در ادا � ای� ج��ی�ت، 	�Lه�ات #رام  �دم در خ��+�ن ه� را +� ������+ 
 E<� ;<��� ن�	�ان@ ��د	���ان در١٣در روز 35س و 	��وز ج��@ �5ار داد؛ ا � وا5:� ای� ا� �� از ای� ه�� �P?@ ن>�'� ا�. �O�ر ج�C# ،ن�+# 

 #ذر +� ��+�س دی��9  �اج� ان3.�١��'�ل ?�A 9�O� @ ج� :� +�د. ��د	���ان ا���ن +� ?�ار��3ن 
 ه�U�'2  9 ���ر  �'�� ن��د. در #+�ن  �� ��T'�روز9 ن�� �� خ>�9 از ا��Oر، +�زدا� ی� اخ�اج و  �Dو � از 	F�4D دان���ی�ن در دان����

�ن���، E5وی� و ... +�زدا� ��3 ان3. 	�)� در ن�Y از دان���ی�ن در ��ا�� ���ر در 	)�ان، +�+X ،F)�ر �Dل و +2'��ر9، ���از، ایWم، �� �٠+�; از 
٢٨ F5ن١٨ #+�ن  �� �3ا Y0 و�3ت و ه�/D	 �'?9 دE��  9را�� �OA س �/�0 زاد��<A .3)�ان د�'��� ��3 ان	در  �Yی�ن و ن�9 دان���OAاز ا �Y

ان3. +�زدا� دان���ی�ن در #ذر  �� ن�E ادا � دا�'� ا� . روز ن)0 #ذر  ��،  �Wد ا�OA 93� ��را9E��  9دان; # �خ'��ن ��>�ال از #ن ج��� 
 #ذر  �� ن�OA �� ،E� دی�� ��را9E��  9 د?'� 	D/�0 +)�ر�٨ا	�Dدی� ��ا��9 دان���ی�ن د?'� 	D/�0 و�3ت در  �Eل خ�د +�زدا� ��3 ا�. روز 

ه3ای،  )�A 93+��ه@ و ?�ی3 ه���@ +� داد��� ان.Wب ا��Oر ��3 ان3.
ان3. از ان.Wب ? �ه��@ و 	:]��@ دان���� ه� 	����ن �/� دان���� ه� در P�ل �@ ��ل ���ت ج�)�ر9 ا�W @، ه��ار� در  :�ض ی�رش +�د� 

Wان ا���A D	 و ���3ه@ ��در ��A@ دان���� ه� راه��ار� د���@ و خ4�  خ�د +� دان; و دان���� ه� را +� ن��ی; �Tا�'� ا�X ز9 ه� از�� @ 
ج و ی� +� اج>�ر +�زن��'� ��3 ان3. +���ر9 از	��Y4 ن��د� ا�. +42�ص در دوران ری�� ج�)�ر9 ا��93 ن\اد +2;  )�@ از ا��	�3 ���ر اخ�ا

 از �Tفد�� ان3ی��ن و ?:�<ن ج�>; دان���C@ از ادا � 	�D  F�4Dوم ��'� ان3. ه�E �ن +� ا���A خ�ا<Dن ص��?�ت و A�ا �Yی>@ در ج� :�، ا�
ج���'@ را +�ا9 ا�W @ ��ز9 دان���� ه� را ��; ����3+�2@ از �A�م ان��ن@ از  �Yد در�@ در  ��ن ا�. وزی� �A�م دو� ��د	� +�ر دی�� ج3ا��ز9 

.ا�
 ج�ان :�<P �+ ��+ �� ���9 +�د� ا�� �+�`  �+ �'�T� ده� ;� �+ aدیEن @P @C�دان�� ;<�ن��وه�9 #ن، ه��ار� 	���2 ن��Tی�  �ن�3 ا�. ه�bج
دارد. زن3ان ه� از دان���ی�ن �� و خ��@ ��3 ان3، ا �دو�'@ 	� ���ن ن'�ان�'� ا� 0c���A �>:�ن� 	�ی� ����ب ه� ج�>; دان���C@ را از ��� +�ز 
��9 ?��د� ا�. در 	�ریaج�>; دان���C@ را� خ�د را از  ��ن ه�� ای� ?�از و ن��J ه� +�ز ن��د� ا� و +� خ�ا� #زا د9، د /�ا�@ و 3Aا�

.	�ی� روزه�9  �)� ن�F:�  ،E #زاد9 را ه��ار� ?�وزان ن�� دا�'� ا�
 ه�9 +�# �3 از  '� 	��+� ای� �ن�F ه� را �@  @ ���ن3. ای� در� ا� �� ه� �3ام ازدان���ی�ن ا �وز ن�E ه��ن�3 ن�F ه�9 ����� ای� ج�>; و �

 � ه�� ای� ن�F ه� زی� �:�ر «ا	�Dد،  >�رز�، ���وز9» ?�ی�دن�F ه� #ر �ن ه�9 خ�د را دن>�ل ن��د� ان3 و  )� 	�ریd خ�د را +� ای� ج�>; ��+��3 ان3، ا
��� 	� ��خ'� ان3 و در ه��� � ا9 ��  �'>3ان در 	4�ر P �����0 ن��دن #را ; ��ر�'�ن@ +� ای�  �ز و +�م +�د� ان3،#زادی2�اه@ ج� :� ز �ن خ�د را 

?�ی�د ر��9  .�و  و اA'�اض +�د� ان3.
<�; �>E  �دم ای�ان ن.; +�EاC@ دا�'� ا� و ی/@ج�>; دان���C@ ���ر  � ه���م +� ج�>; ه�9 اج'��A@ دی��، در �/F ���9، ��'�ش و 	3اوم ج
@P�<	ر9 ار��  �	د�� �F ار	>�P@  )�@ دراز ?:�ل 	�ی� +2; ه�9 #ن ا�. �>/� دان���C@ +� وی\� ا �وز �� دو� ، ج�>; را  �3ود ن��د� ا�

�ر F+�5  .�ی�� +� ه�b �3ام از دور� ه�9 �������ا�� ���ر ا�. ا �وز ه0 	:3اد دان���ی�ن و ه0 ��'�د�@  �ا�E دان���ه@ در ا45@ ن.�ط ��
����?'� 	�ی� و��FC، �>/ۀ ار	>�Y��+ @P:�@ ا� �� ه�ن��. �O�ر  ����ن ه� دان��� �'@ در دور ا?'�د� 	�ی� ن.�ط ���ر و ا�'�Yد� ��'�د� از 

;<��3. ا � در ��A ��ل ���وز9 ج� @  @`���ن@ را خ� ;<����ن3  ��ن اجEاء ج I[5 9ا�+ @�W	���  @ه���ن ;<� د /�ا�@ 	�)� از �Pیj یa ج
 د /�ا	�a ا /�ن �Tی� ا�ا�. 	D/�0 #زاد9 در دان���� ه� و ��	�� ��دن �� F د�  �'>3ان از دخ�� در ا �ر دان�������� j.D	 �+ و دان���� 

�)�C@ �5در +� ?�اه0 #وردن ا�>�ب د /�ا�@ در ���ر ن��	 �+ ،@Y�. از ه��� رو، �Nور9 ا� ه�� اجEاء ج�>; ازو از ��9 دی�� ه�b ج�>; ص
���3؛ج��� ج�>; دان���C@ ��م ه���A 9@ خ�د را +� 	�ج� +� ن��زه�9 ه�� ج�>; ��ز �ن ده�3؛  '�� ��� ;<� و ��; �F ج�?�k ان و�	 �+ J�

�3؛ ه� �3ام و از ج��� ج�>; دان���C@ +� خ� �P	l�D و 	�� 3���	 @ ��A و l�'�  FC��  9ن3 +��رو����ان�C@ ه�F:Y��+ 9 خ�د،  @ 	�ان�3 در ای��د 
+2; ه�U�'2  9 ج�>; +� ��.� ا	�4ل خ�ا� ه� و ��م ه�l�'�  9 ه�� ج�>; 	>3یF ��ن3.

 ا��Aل خ��ن در�١ �/�  +�ا+� اA'�ا�Nت و 	��:�ت  �دم و وادار #ذر ا ��ل در ��ا�Y'  @[Cوت از ه�� ��ل ه�، +��Eار  @ ��د. ����
#ن�ن +� د� زدن +� ا35ا �ت وا���@ و ا����@ ا� 	� از ای� �Pیj ا��Aل 5)� و خ��ن  خ�د ���A ج� :� را 	�ج�� ��3. از ه��� رو،ن��دن 

�m و ����� و +�	�م +�  �Dص�� دان���ی�ن Y	 �+ ،ان دی�وز���	د�� F`  0ان ا �وز ه���	د�از #ن� �	د� �ر  � #ز ��� @C�دان�� ;<���داخ'� ان3، ا � ج
ا� �� 	� +� 	�Dی/�ت ����+��ان خ�د +3ه3.

١�F�A 93 +� #زاد���	ی�ن و روز �ل دان���� ه� و دان��W.'و روز د?�ع از ا� �ص��  � +� #ذر روز دان���	 . دان���ی�ن در  �ا���A E@ ���ر ا�
 ای� روز در  o�D دان���� ه�9 ���ر <���و �Pح خ�ا� ه�9 خ�د ا�. �/@ ن�� �� دو�دان���ی�ن +��Eار9 ه� �X ��'�د� 	� 	��:�ت +�  
اه�ن +� خ��ن ���ن3ن ه��  >�رزات  3ن@ از ج�����د	�، ه0 +�ا9 	�ج�� خ��ن ه�9 	����ن@ خ�د و ه0 +�ا9 ای��د ج� ار�Aب در �]B ج� :�، خ�
�� +�ر 	��+� ده� ه�  >�رز� و #��ه@ و ر�3  `�ل زدن@	��:�ت دان���ی@ در روز 	�ری2@ ��نEده0 #ذر ا�. ا � ج�>; دان���ی@ ای�ان +@ ���ن +� ��

��� ن.�� ه� 9	��qP ��ان� ا9 را A.�0 خ�اهT� 3ارد.X ،د�خ
�#زاد9 ?�ر9 دان���ی�ن زن3ان@ و دی�� +�زدا� ���3ن ج ای�ان خ�ا�'�ر  ا�/�م ��c �5ن�ن@ ���Aا	�Dد ج�)�ری2�اه�ن   �r� >; �>E  �دم ای�ان، 

��ان ا�/�م ان ،@P�<O	�U5 اخ�اجA D	 ���c و F�4D	 از  و +�زن��'� ن��دن اج>�ر9 ا��	�3 دان���� ه��.دان���ی�ن از ج��� اخ�اج،  �Dو �
: �� ا	�Dد ج�)�ری2�اه�ن ای�ان خ�اه�ن #ن ا�

��خ'� ��3 و +� دخ�� ن��وه�9 ا ��'@ و د?�	� ن��ی��3@ ر� ه>�9، در دان���� ه� و ا �ر ادار9 #ن ه� ��ی�ن داد� ��د.* ا�'.Wل دان���� ه� +� ر���
���3اران از دان���� ه� +��3�X ��د و +� د?� ج�ن>�خ'��ن ج�m در دان��� ��u� v��+ ط��د.* +�ی�ن داد� ���� ه� 

ه� در ا�'32ام و EAل ا��	�3 و ان'�2ب رو��9 دان�/�3* خ�د��دان@ دان���� ه� و  ����ت ��A@ و #زاد �3ن��ن از 	934 دو� 	� �� ��دد، دان���� 



 ،@��A 9ز�@ در را+]� +� ن��زه��م # �Lز9 ن�� ��ص�:'@، ا5'�4د9 و ?�ه��@ ج� :�، ��'�ش و 	��یjه� و دان���� ه� و �Eی�;  �اد در�@، +)�
.3� �اودۀ دان; �\وه�ن ای�ان +�  �ا���A E@ ج)�ن، ا�'.Wل F�A دا�'� +��

��خ'� ��د.* #زاد9 ه�9 #��د �a، ا�'.Wل و �.�ق 	�/F ه�9 ����@، اج'��A@ و ?�ه��@ دان���ی�ن و ا�'�� دان، +� ر���
 ��ی: رN�9 را ��ا @  @ دارد؛ خ�ا�'�ر  ��ر�ا	�Dد ج�)�ری2�اه�ن ای�ان روز دان��� و ی�د ج�ن>�خ'��ن ج�>; دان���E+ @Cرگ ن>�، 5�X3@ و

 روز دان��� و در ���ی از خ�ا� ه�9 ج�>; دان���C@ و دان���ه�<����ن ���ر ا�.?:�ل در 	��:�ت +�  
@Cه��ت ����@ اج�ا

ا	�Dد ج�)�ری2�اه�ن ای�ان
١٣٨٨ #ذر  �� ١٣
z �< ٢٠٠٩ د��

م#8!م '�دن م!ج $�زۀ ب�خ!رده�4 
�'!ب�3ا2� ب� دا012!ی�ن م#�وم از $#/	.
:F�4D	 j� را د?�ع از�ن�� ���+

 �� «�'�ر� دار��دن» دان���ی�ن ن�م ��?، ج�:@ ازه0 ز �ن +� �3ت ی�?'�  �ج  �Dوم ��ز9 دان���ی�ن از ادا � 	F�4D در دو� ن)0، و �3ی�3 ا9
 �زه�9 ج���'@، دی�@ و ان3ی�� ا �+ ،9	Wش +�ا9دان���ی�ن  �Dوم از 	F�4D ��ده0 # 3ن 3	�  �+	�F�/ «��را9 د?�ع از � j	F�4D»، ?�ا	� از 

د�'��+@ +� �j  �4ح 	F�4D، اص�ار ورزن3.
 +� #ن�ن +�ز��دان3، و در ن'��� 9 ه��� ���; ه�، 	:3اد9 ازای� ��را در  3ت ?:��� خ�د +� �����9 ه�9 �5ن�ن@ ���� 3	� � j	I��O ��3 9 دان���ی�ن را
+Eر�'� 	Wش ه�9 ��را9 د?�ع از � j	F�4D؛ ج�����9 از �Dو �ن از 	j� ،F�4D +�ز�� +� دان���� و ادا � 	F�4D را ی�?'�3. ا � +@ 	�دی3 ث��� 9 

.?�ا���	� �3ن  �ج  �Dوم ��ز9 ه� +�د� ا�
j� �Y�� �+ :3اد9 از #ن�ن	ن �� خ�اه@ ��ن در ��ایo +���ر �2 زن3ان +� ��  @ +�ن3،��ی3 ا�� 	Wش ه�9 خ�'�@ ن��Tی�  �Dو �ن از 	F�4D �� ه0 ا�
��'�د�  @ �3.ن>�د،  �ج  �Dوم ��ز9 ه� در �/�ت و +@ خ>�9، +���ر +�; از #ن{� �� ه0 ا���ن وج�د دارد، 

گ �O�ر��ن؛ 	�ب ن��وردن3 و در روزه�9 �� ا�')�بدر را�'�9 ه��� +�زن��ی@ وا5:� ه� +�د �� دان���ی�ن  �Dوم از 	F�4D در +�ا+� ان/�ر +Eر
ان'�2+�ت، ?�ی�د +�#وردن3 �� « � �'�ر� داران�0...»

 �'�ر� داره� +� دان���� جEو �:�ره�9 ث�+ +�خ@ ازای� ��ن� +�د �� در ��ی� 	Wش ه�9 ��دا ��  �Dو �ن از 	F�4D، د?�ع از � j	F�4D و +�ز��
 +@ ���Y ن�E ن�@  �ن3ن3.��ن3ی3اه�9 ری�� ج�)�ر9 �3. و ا�>'� +3ی)@ +�د #ن�ن �� +� ان/�ر دروغ ��9 ?��د� +�دن3،

�3 	� از دان���ی�ن  �Dوم از 	F�4D، درX ،@���� ن  3ن@ و>�:?  �/�ت، راه@ زن3ان ه� �3ن3 و ای� 	�)�  /�?�ت+3ی� 	�	�J در  �ج +�زدا�
.+�ز��ی@ ��k@ ا� �� +�  �Dو �ن از 	F�4D ر?'� ا�

9 را ن�@ 	�ان +� ه�b +)�ن� اA– 9.�3	@ ی� ����@– از��را9 د?�ع از � j	F�4D +� 	���3 دو+�ر� +� ای�/� 	j� F�4D ه�� �)�ون3ان ا� و ه�b  ?�د
 �ن� +�ا9 ای��ن، اWAم  @ دارد: 	��م ��; ه�9	�D  F�4Dوم ��د، ادا � +�زدا� ?:�<ن � j	F�4D را  D/�م ��د�، ��N رد ه���ن� ا	)�م  ��

.ای� ا?�اد، در را�'�9 د?�ع از � j	F�4D خ�د و دو�'�ن ��ن و �� Wً +�  3ار �5ن�ن +�د� ا�
�D  ی�ن�و دان�� �OAا ��3 9 +�زدا��وم از 	��N :F�4Dا�3ی� ن>�9،  ��3 در9، �:��3�را9 د?�ع از � j	F�4D +� اA'�اض +� ��ایo ن��ان �

 ،ا	)� �ت وارد� +� #ن�ن را +@ ا��س  @ دان3.ج�W@ زاد�،  )3ی� ���و و ����ن �Aرف �� ��� A�ارض خ]�ن�l ج���ن@  +�ا9 #ن�ن دا�'� ا�
3 +� +@ ���ه@ ای��ن، خ�اه�ن #زاد9 +3ون 3�5 و �����	 �+ ���ط #ن ه� ا�.��را9 د?�ع از � j	F�4D ه�{

��را9 د?�ع از � j	F�4D: دان���ی�ن �'�ر� دار و  �Dوم از 	F�4D ای�ان
1388 #ذر  �� 12

2�ی>;ۀ 2	�و4 ا�A>2م? از م;اخ9ۀ 2	�وه�4 ام>	<? در م�ا
� م"<�ر4 و =!ی>;: �9!&	�4 '�د
�ا  ��ی��3، ن��وه�9  �Y:3ج�D  3  2'�ر9 و�D  از ��وع  �ا�0 �����د زن�3 ی�دان  ;��ان'FD  @ �Lا �وز  �'@ و ن��و9 

� �ری� �� 	:3اد��ن ن�> +� ��ل ه�E��+9ار9  �ا�0 در ا �م زاد� �Pه� ��ج را +�'� +�دن3 و  �نI از +��Eار9  �ا�0 �3ن3.  
��; +���ر �����ر	� +�د، خ�ن�اد� ه�9  2'�ر9 و ��ی��3 را 	)3ی3 ��دن3 �� اج�زۀ +��Eار9 FD  A�� �+ ا�0 را ن3ارن3 و ا��� 

��3 ن��وه�9 ا ��'@ #ن)� را  '�Yق ��د� و از 5>��'�ن +��ون  �/��3. ای� +�خ�رد  � �ری� +� اA'�اض+��Eار9  �ا�0 را 	�l ن/
ی�3ۀ ن��و9 ان'�L @ و خ�ن�ادۀ  2'�ر9، ای� ن��ی��3 �ی0 ���� زاد� ه���  3�D  2'�ر9 و ���وش  2'�ر9 رو+� رو �3 و �� از +�D ��	�ه@ +�� ن��

�از دخ�� ن��وه�9 ا ��'@ و 3N ��رش در  �ا�0 ج�����9 ��د� و در 	��م  3ت �� ن��وه�9 ا Y��2  3 +�  3اخ�ۀ #ن ن��وه���'@ +� او 	��س  ���?'
� �ری� در 	��م  3ت +� ��?'� ?��0 �/�د� ا�. ا � +� ای� ��ل اج�زۀ +��Eار9  �ا�0 و ای�اد �2��ان@ و �:�خ�ان@ +� خ�ن�اد�  ��� ه� داد� ن�3. ه�{

@+ ;�����3ن ?9�O رJA و و��'@ +� وج�د #ورد� +�دن3 �� ن�> +� ��ل ه�9 ��  ��+.� +�د.و A/� از ���
�3 و از # 3ن +� ا� �م زاد� �Pه� ��ج خ�ددار9 ن��ی�3. ا � +� ای� ��ل خ�ن�اد� ه� وروز F<5 ن�  E�q���� +� خ�ن�اد� ه� �Y'� +�دن3 ��  �ا�0 را +��Eار ن/

��ی��3 +� ا �م زاد� �Pه�دان���ی�ن و ن�ی����3ن ج�ان و ا9�OA ��ن�ن ن�ی����3ن ای�ان  `F ه� ��ل +�ا9 ��ا �3ا� ی �Y:3 ج�D  3  2'�ر9 و�D  د�
.3�ر?'

3� و در �O�ر خ�ن�اد� ه�9  2'�ر9 و ��ی��3  �ا�0�� از  ��ن: از +��Eار9  �ا�0، ا9�OA ��ن�ن ن�ی����3ن +�  �Eل �A@ ا��ف دروی���ن ر?'
.3�را در #ن�� +��Eار ��دن3 و +� �2��ان@ و �:�خ�ان@ ��داخ'

9  2'�ر9 و ��ی��3 اج�زۀ +��Eار9  �ا�0 ��ی�'� ا9ای� ن/'� ن�F+�5 E ذ�� ا� �� دو� ج�)�ر9 ا�W @ در 	��م ای� ��ل ه� ه��E +� خ�ن�اد� ه�
��ی��3 ن3اد� ا� و در دو ��ل اخ�� �' �Y:3ج�D  3  2'�ر9 و�D  ی�د و را� @ از ج�I �3ن ای� خ�ن�اد� ه� و دو�'�ن و ی�ران  2'�ر9+�ا9 ��ا �3ا�

.و ��ی�E  �+ �3ار ای��ن در ا �م زاد� �Pه� ��ج ج�����9 ��د� ا�

�!ر4 خ!اه�ن دم�8ات و CD	B ای�ان� F�<� ـ H	��$ ;I Fای�&
 �ذر در دا�312: ه�4 ای�ان%١

2�د ا$#�د ، م��رز: و =	�وز4 ب� '!د$� و دی8<�$!ر4
 ه�9 رژی0 ��د	�C@ ���، د�'���9 ه�9 ��ل ��; در روز ��نEد� #ذر، دان���ی�ن #زاد9 خ�ا� دان���� 	)�ان اA'�اض و 	�Lه�ا	@ را 56���� ���A

  �@ ای�ان و ��Y ن�/��ن  :�ون ری�O(3  34ق ره>� ن�D  �'�ن@ د��5ن��c 9 ����D  ،'�د��3.��� ج�)�ر و5 # �ی/� +� ای�ان +� �� ��خ'
 ن�L @ +� خ��ن 	��م، +��9 دان���ی�ن 	��ان3از9 ��دن3 و �� 	� از دا �/� B��  ران�رگ ن�� � E+ 9 و�Nر ن���ی�ن +� ا�� @ 5�X3@، ��ی:

را ��'�3 و +� خ��ل خ�د �/�ت را در دان���� ه� +��5ار ��دن3.
 F:�  ه�9 زی�د Eو خ�  #ذر را ?�وزان و +�ا?�ا�'� ن�)3ا� 	� ��ان��م ان.Wب +Eرگ  �دم16+� دن>�ل #ن 	�Lه�ات خ�ن��، ج�>; دان���C@ +� ا?



.3�}��ای�ان ،P� �ر ��د	���ان و W �Aن داخ�@ �.�ط دو�  �@ د�'� 34ق را در ه0 
 @���� 9W'Aل و ا�D	 �Y[ن ،و ?�ه��@  �)�  �  @ +��3 و +)��� د��F ا� ��	�ریd ن��ن داد �� ج�>; دان���C@ #ن�� �� ی/�uر�X و یa ص3ا�
��� ا�. �'>3ی� ���0 در ج�)�ر9 ا�W @ ، ان��ن ��@ و ?�ه�m ��@ را +� ����ب دان���ی�ن #�cزی3ن3.X 0د، ا �وز ه�+ ���X �'�T� در 
ن'@ +@ ��+.� و خ�ن�� دان���� ه� را +� #	; ����3،ا���X ا�'>3اد ����  Tه>@ �� �� از ان.Wب +� زور، ���0 +� ���ر �3، در P@ ��ل ه� +� خ��

 #ذر +�ز از ��ن خ���'� وخ�ن ������3، ن.�ب ازX)�� 9 ?�یJ ودروغ +�ا?/��3 ا� وا ��ل16هEاران دان��� را زن3ان@ و �/��� ��د� ا�، ا � 
+�ردی��در .�+F ��د	�9 ?.�� دی/'�	�ر، +�ا9 #زاد9، ا�'.Wل و 3Aا� اج'��A@  @ رز 3.

ا? �3. ای�درای� �J ���� ا�'>3اد،دان���ی�ن #زاد9 خ�ا� و+�ا+�F:�  ،J�P 9 دان; و #��ه@ را +� @ ��ازن3 و ن�ی3 ?�دا9 رو�� را ?�ی�د  @ �
� خ�ا� ه�9  �دم و �Nورت ه�9 او��� یa ج� :������ �ن #زاد9 +� ��دادن �:�ره�9:" �گ +� دی/'�	�ر" و " ان'�2+�ت #زاد و +3ون 	>:��" +

.3��د /�ا	�a و +� ث>�ت، ����و و  '�3ن 	���3  @ �
���'@،  �د� ���'@، +@ 3Aا�'@، دان; ��ی9E ون�Lم ج�)�ر9 ا�W @ و در  ��E #ن، دی/'�	�ر9 و<ی ?.��، +� 	�+��9 زن��ر ��?'� ا9 از خ�ا �?

 @��و+� +� #��� و دان; �\و�،+� وج3ان  ا� �� ��ن�� ه�ج�ان  و?�ه�9E�'� m  >3ل ��3  	>:��،اخWق   ،��.D	 ،�.? از #ن،+�E رن�@  در 
��خ�رد�@، ���'@ و ��ی��ن@ ن�@ ���د.

16 .��� ��ن��'@ ا�X م و�Lن ���X �+ ی�ن  >�رز�اض دان���'Aو روزا  #ذر +�ر�5 ون�ی 3	���r ��ن�� زن و  �د ج�ان16 #ذر، روز  .�و 
.ای�ان@ ا�

 1338در اWA �� دان���ی�ن در ��ل <���� #ذر # �3 ا�: " �/�ت و ���ه@ ه�� ج� را ?�ا ��?'� ا�. ��د	���Xن +�  Eدور9 اج�نJ ر?'16 +�
 <��� در ای�  �ا�0 د?�ع از 	��م ارزش ه� و #ر �ن ه�169ان3،... ا9 دان��� 	� +�ی3 در 	�Lه�ا	@ �� +�  ��� .@��  #ذر +���  @ ��د ���

ان��ن@ ا�، اk)�ر انEج�ر ن�> +� 	��وز +� ��ی0 دان���� ا� و..."
��� ان3از ا� و 50�� از P ی�ن ای�ان�ش ج�ن دان���ن در ��� #ذر ا ��ل ، +� ��'�>�ن@ خ�F دان���ی�ن و در ���ن3 +� ج�>; ه�169 ��ل ای� ���م ه�{

، روز9 	�ث�� �Tار در 	�ریd  :�ص� ای�ان خ�اه�P j�3>�ن� و 3N 	>:�� زن�ن، ��ر��ان،  �@ و ه��ا� +� ه�� ای�ان��ن #زاد9 خ�ا� و  �)� دو�
��دی3.

���وز +�د  >�رز� #زاد9 خ�اه�ن� دان���ی�ن ای�ان !
��ای; 3N 	>:�� ـ ج�>; ج�)�ر9 خ�اه�ن د /�ات و <a�C ای�ان

1388 #ذر 10 ، 2009اول د�� >� 

 �9!4 �زاد�P 4ی�� =Mو: را &�P<� ا2; / م0<�? 
	M2 Nاد209ب�ز�!ی�ن ��ی�: 4 
 +� ?��ره�9 رو�@ و روز ا� �� از +�زد� ?�ی>� �\و� روزن� � ن��ر و و+Wگ ن�ی�  @ �Tرد. +�زدا�'@ �� ه��ا�100+�; 	� از 

�3ر +�ز	�� . ای� ه��  3ت ازروان@ +���ر9 +�ا9 و9 در زن3ان و +�ا9 خ�ن�اد�  اش +��ون از زن3ان +�د� ا��T� �+ �<9 ?�ی �'
 ?�زن3ش +�  �/Wت ج��@ رو+� رو ا�:N9 و��� @�.+�زدا� ?�زن3ش +���ر ��3 ا� و �'� +�ا9 �

 ?�ی>� ��; # 3 +� ا? ?��ر  �اج� ��3 وه��� ?�ی>� دی�وز +� خ��P ?��ره�ی@ �� در ای�  3ت دا�'� و +� خ��P ا	�5�Y	@ �� دی�وز +��:N9 و�����ا9 
  ج��@ اش رو +� وخ�   @ ن)3. و  �در ?�ی>� �� ����دان و +@ �5ار +� دن>�ل راه@ ا�:Nق ا?'3. راه@و�Y	ا �	از #ن ج� #زاد9 ?�زن3ش زود �� �

.�� از ه� �Pف #ن را  @ رود ان')�9 اش +� +� ن�ا �93 ا�
�3. داد�'�ن��3م +� د?'� داد�'�ن 	)�ان  �اج:�  @ �X و� +�ا9 +�ر\�@ هX 0�ن روزه��T� 9'�  @ ��ی3 از ن�L و9 #زاد9 ای�روز ��T'� خ�ن�اد� 9 

 داد��� ان.Wب �� ��ون�3 9 ?�ی>� در #ن ج� ا�  @ ��ی3. ا � ?�ی>� #زاد ن�@ ��د.2روزن� � ن��ر +�  �/�@  �اج� ن��. ه��ن 9E�X �� +�ز��س �:>� 9 
.��ف +�ز��س و ��ف داد�'�ن 	)�ان ��ی� در د�'��� �O5ی@ ای�ان ��ف « )�@» ن��

�3 و  @ ��ی3 ��< ی�5W  aت �O�ر9 +�ا9 	�ن  @ ن�ی�0، +�وی3� @  «U[�» �'� )�ان	�5تداد�'�ن W  �  3� و ?�ی>� را +>���3! خ�ن�اد� 9 �\و�  @ ��ی
.ن�@ خ�اه�0، +� ج��5W  9ت ?�زن3 �ن را #زاد ���3. ا � #ن �X �� +� ج�ی@ ن��3 ?�ی�د ا�
زن3ان اوی� +� رو9 خ�ن�اد� 9 �\و� +�ا�5W  9ت +�'� ا�. در+� ن�ا �93 د� �0 +� +��� 9 «د�'�ر» داد�'�ن 	)�ان، خ�ن�اد� +� زن3ان  @ رون3، ا � در 

�@ ��د و ا /�ن  �5W	@ د� �0 ?�اه0 ن�@ ��د. �'� +� #ن ه�زن3ان اوی� �'� +� «د�'�ر داد�'�ن 	)�ان» و �Y'� 9 او +�ا9 ا /�ن  �5Wت +�'� ا�، +�ز ن
 3� داد� ان209.3 @ ��ی�3 +�ا�5W  9ت از دو��>� 9 هY'� 9 +:3 +��ی�3. ای� د�'�را�:��@ ا� �� از +

 3��3. 	� زن3ان اوی� جEی�� ی@ خ�د 2'�ر و  �'.F از زن3ان اوی� و در �F ��ز �ن زن3ان ه� و 5�� 209 9+��O5ی�� ا�. +�زج�ی�ن در ای� +�3 خ3ای@  @ �
 +� #زاد9 زن3ان@ +��3. +�زج�ی�ن 	� ن2�اه�3 ه�b زن3ان@ن2�اه�3 ��@ از ای� +�3 #زاد ن�@ ��د، �'� ا�� +�ز��س ��ون�3 و داد�'�ن 	)�ان ه0 ن���Lن

ص�رت «�'>@» داد� +��3!ن�@ 	�ان�5W  3ت دا�'� +��3، �'� ا�� داد�'�ن 	)�ان د�'�ر و اج�ز� �5W  9ت را #ن ه0 +� 
��ون�3، +�ا9  ��9 اوا � +�زج�ی�ن ز @N�5 9�5# س و��ن3ان اوی� +�دن، +�ا9 ای� �� ن.; یa #دم «+@ ��ر» ی�را�'@ #9�5 داد�'�ن 	)�ان، #9�5 +�ز

 زن3ان اوی� +� ���9E ن�@ خ�د،  �ه��ن� �X 35ر �.�ق از +� ا���ل  @ ���ی3؟209ن.; یa #دم «?� �ن +�» +�دن �� ��ف اش را ه�b �� در 
@ ان��م ن3اد� ��  34اق «ج�م» روز ا� �� زن3ان@ ا�، جE ان��م و�kی�r� U@ اش �� +� ��ی� 9 ��ر ��?� ی@ +�د� ه�100��A b?�ی>� �\و� +�; از 

�3 و +� و�3A ه�9 درو  ��c�q���� �O5ی@ +���ر و+��3، +�ا�X 9 زن3ان@ ا�؟ +�ا�X 9 یa خ�ن�اد� نEدیX �+ a)�ر �� +�ی3 ?�زن��3ن را در زن�3ان +>�
در �ن�3 +��ن3؟

�3 	� «��ی3» ی/@ از #ن ه�+�ا�X 9 +�ی3 یa زن3ان@ روزن� � ن��ر، یa زن، نEدیX �+ a)�ر  �� زن3ان@ +��3 و ان�اع ا	�� «)�م ه� را رو9 او «	�
ج�اب +3ه3؟ ?�ی>� �\و� +� �3ام ا	)�م و �3ام ج� @ ای� ه��  3ت در زن3ان ا�؟

Eی�ن ج�زج�+ �L� وارون� ��3 ا�، 	:�یU روزن� � ن��ر2099ی�� 9 #ن �X �� در ای� ���ر و در  ��L د�'��� �O5ی@ �� ن�، ه�b ��ر� ا�، در  
�3. و ا�� ���ن@ درا�. ا�� ��@ +� ص3ا5 ��رش را ان��م +3ه3، ج�م  �	/J ��3 ا� و +�ی3 هX 0�ن ?�ی>� �\و�� 9�u� ر  �� را در زن3ان�(X 

 E+ 0�5ن�3 و  �وج خ���  a3 یN �+ ن ?�رس و روزن� � 9 «دری�3 9» ��)�ن�X @ار9 ه�یE��<ن3 روزن� � ن��رخ�3،  @ ��ن +��3 و دروغ +��ی
.@+W.و ان Fاص�

 ای� �� +� ج�ی@ وا+�'� ن��'�3 و ه�A �+ F.'�  روزن� � ن��ران، +� وی\� روزن� � ن��ران�	م ��L  ار��د ن3ارن3، ه��خ ���ادار9 ا�Eاب و ��و� ه� را 
�3. ?�ی>� �\و� نEد�یX �+ a)�ر  �� ا� �� زن3ان@ ا� و اراد� ی@ در +��از ه�� در زن3ان  @  �ن�3 و �/0 ه�9 ����� 	�9 را ��; رو9 خ�د  @ +�

ان. Wب ا� و +�; از یa  �� ا� �� +�زج�ی@ از ه0+�زج�ی�ن وج�د دارد ��  �نI از #زاد9 او  @ ��د. ��ون�3 9 و9 در ��ل ���N در داد��� 
@ ��  @ 	�ان�3 از او و دی�� روزن� � ن��ران زن3ان@ د?�عص�رت ن�@ ���د، ا � +� ای� وج�د ه�b ا	�Yق درخ�ر9 در ��ون�3 9 و9 ن�@ ا?'3. +)'�ی� ���ن

 3��3، خ�د روزن� � ن��ران ه�'�3 �� +���ر9 از #ن ه� +� ه���  �/Wت رو+� رو +�د�، ه�'���(�ی� خ�اه�3 +�د. ?�ی>� �\و� و دی�� روزن� � ن��ر زن3ان@ را 	
ن�Tاری0.

 



 
$>�� دو روز م�2;: ب� روز دا012!؛ ب�&�ار4 داد&�: ش�>� م;دزاد:
��; از ای� +��Eار9 ج��� E��+9ار9 داد��� �>�0  3د زاد� در ���@ 	�)� دو روز ��; از روز دان��� +��Eار  @ ��د آ� 

.دادر�@ X)�ر +�ر و ه�+�ر +� د<یF واه@ +� 	:�یj ان3اخ'� ��3 ا�
�0  3دزاد� OA� ��را9  �آ9E ان��� ا�W @ دان���� 	�+�  :�0 	)�ان و ن�یJ د+�� ��را9 <�	)�ان د?'� 	0��D و�3ت ا�

 ��  3�Yی�0 ا� dری�	+� ا �وز �3ود 1387آ� از  �	د و �+ @  �� �+ 5�  510 	� +� ا �وز در +�زدا��    �� از +�زدا�
وT� @  9رد.

5 +�ره� +� اA'�اض و9 و �   داد���28وآ��;  �اج� +�د� ا� ا � ه�+�ر ری�� �:>� +� �Eارش خ>�ن� � ا ���>�� ا���X 	� +� ا �وز 	3اوم +�زدا�
�0ان.Wب +� +)�ن� 9 ا�'��ل ?�ار و 	>�ن@ از 	>3یF �5ار �� +�ز زد� ا�. <زم +� ذآ� ا� آ�<� F3 او���ی@ ?�د وآ��D  o��	 ا9 آ� �Dدر #خ�ی� <ی 

ر و 	>�ن@  ')��� را  �'Y@  @ آ�د. ج) درخ�ا� 	>3یF �5ار 	.3ی0 �3،  �'�3ا	@ ارا�C ��3 +�د آ� �'@ آ��X 	�ی� ا�'��ل ?�ا28 3دزاد� +� �:>� 
دان��� +��Eار  @ ��د آ� ��; از ای� +��Eار9 ج���+��Eار9 داد��� ن�یJ د+�� ��را9 	)�ان د?'� 	0��D و�3ت در ���@ 	�)� دو روز ��; از روز 
ام  )� �� +� �O�ر آ�ر�����ن وزارت18 ج��� +:3 از 9 دادر�@ X)�ر +�ر و ه�+�ر +� د<یF واه@ +� 	:�یj ان3اخ'� ��3 ا� و ن)�ی'� و5 +��Eار9

�)� دو روز  �ن�3 +� روز دان��� اWAم ��دی14.3اWPع  ��ط �3 و ای� 	�ریd +�ا9 	 @� #ذر  �� ی:
  :�0 	)�ان از ز �ن +�زدا� د+�� ����@ ان��� ���� +��Eار9 ج��� داد��� در 	�ریT  dآ�ر +3ون ان���E 9 5>�@ ن>�د� ا� �Xا آ� دان�����+�	 

.ا�W @ دان���ی�ن ای� دان���� +� ا�')�+�ت و 	����ت ?�اوان@ رو +� رو +�د� ا�
@ ��A ان�ه�ی@ +� ?�اخ �2; 	�اآ �+ 0�:  �@ ا� آ� از ه�T� 9 �'Y'� دان���ی�ن 	�+�'Yدر� �در +�ن� � 9 روز دان��  دان���ی�ن ج) ��آ

 	� از20�ی@ ای� دان���� #�cز��3 ا�. ا��Oر +�; از  #ذر در ای� دان���� د� زد� ان3 و از #�cز ه�T� 9 �'Y'�  �ج ج3ی3 ?��ر +� ?:���� دان��16
���@ ودان���ی�ن +� +)�ن� 9 +� ه0 زدن +�ن� � 9 �2��ان@ ص�Yره�ن93 +� آ��'� 9 انP�<O@ و ه�{��� ���� ،9��A رود آ�دن +)�وز�ع ا����  �
د� +� ?:���� دان���ی@ ای� دان���� +�د� ا�. 3�D 35س، �� 	� از ا9�OA ان��� ا�W @ دان���� 	� اWPع ث�ن�9 از ج���  �ارد +�خ�رد ��'�

���ا �ن #ن ج��� ا9 +� ری�� دان����16<زم +� ذآ� ا� آ� در ه�T� 9 �'Y'� ?� �ن3ار و �)�دار �)� آ�ج در را+]� +�  @'�� #ذر و  ��FC ا 
ا9 +�خ�رده�9 ����� +� ?:���� دان���ی@ دان���� 	�+�دان���� 	�+�  :�0 در ��دی� آ�ج دان���� +��Eار آ�دن3 آ� خ�د ن��ن�� # �د�@ دان���� +�

. :�0 	)�ان ا�
 #ذر د� زد� ا� آ� از �5ار16ج�)@ در را+]� +� ه�{��� +��v دان���ی@ دان���� ن9E از X)�ر��>� 9 هE��+ �+ �'�T� �'Yار9 ����� ج���	@ 	�

. :��م 	� روز ی���>� ادا � خ�اه3 دا�

�2م� 
�زم�ن د�Pع از ح+!ق ب�1 '�د
<�ن ب� �ی( اS م><4�A و م�;4 '�وب?
ن ه� خ�ا� �� در +�ا+� خ]� اج�ا9 ا�/�م ا3Aام��ز �ن د?�ع از �.�ق +�� ��د�'�ن، +� ار��ل ن� � ا9 +� #ی ا�  �'9�L و  )93 ��و+@ از #

.3��زن3ان��ن ����@ �/�ت ن/
 '� ای� ن� � را در زی�  @ خ�ان�3:

�'9�L و �� ا<�Wم  )93 ��و+@  @�:�#ی ا� ���
�D	 م وW� �+

 P@ ای�  3ت  �'�L وا���@ از ��9 ��� در روز �� از اج�ا9 �/0 ا3Aام ا���ن ?'����ن، زن3ان@ ����@ ُ��د +�ا9  ��� ار��ل  @ ��دد.٢٠ای� ن� � 
�'��L ا���ن �� +� وج�د 	Wش ه�9 ��c 3امAن� ا�Y�� خ�ن�اد� و ?:�<ن �.�ق +��، در  ��ن +) و ن�+�ور9اA'�اض +� اج�ا9 ای� �/0 +�دی0. ا �  '

ی� ن� � ��?'�0 	� از �Pیj #ن ��N درخ�ا��A� @ ص�رت ��?، ه�b وا���@ را از ��9 ��� +� دن>�ل ن3ا�. از ای� رو 	0��4 +� ن��رش ا
 J3ام �5یAخ]� ا �+  زن3ان@ ����@ ُ��د دی�� �� ه0 ای�a در١zا��5�ع +�ا9 اWAم  �IN در 5>�ل اج�ا9 �/0 ا3Aام ای� ج�ان ُ��د، ��� را ن�>

.0����; از ا3Aام ا���ن +� ��  @ +�ن3 #��� � �+��  oای��
١٠ ����، اهF �� �ن��� +�د �� 	�� �� ��ل ��T'� د�'��� �3. �/0 داد��� +3و9  >�@ +� ٢٨ا���ن ?'����ن ج�ان@ �� ��ل �>� +� ا	)�م "ا35ام ���A ا 

�3ج +�ا9 �و9  ص�در ��دی3. ا � در ���ل ن�+�ور9 ای� �/0 �� �@" از �PیOA j�ی در ی/@ از ا�Eاب ا��زی���ن ��د�'�ن از ��9 داد��� ان.Wب �
r	 3امAر+�، +� ا�D  )�م	ودن اE?ا�'�ن ��د�'�ن +� ا �L3ی3ن�	9از +�ر�@ دو+�ر� در داد��� �Y�� @ن #ی�� دادر���5ن j<P �� ��� ی�?. ای� در ���@ ا�
�@ ��3 �� +� ن�Lداد��� 	�3ی3ن�L ن�@ 	�ان3  ��زات 	:Eی�9  .�ر در �/0 +3و9 را 	�3ی3 ن��ی3. ا�>'� در ای�+ ;���  �د�  �ارد9 ن�E +�ا9 ا?Eای; �/0 

ن�@ ر�3 در  �رد ا���ن  �ج� +�د� +��3.
��A@ ج��+�ن

�3ج +� اج�ا در# 3. 	:���١٣٨٨#ن ��ن� �� از �Pیj ر��ن� ه�  ]�I ��'� ای3 +� 3اد روز X)�ر��>� +��'0 #+�ن  �� � �/0 ا3Aام ا���ن ?'����ن در زن3ان �
��ون�3 ا+Wغ ��3 و +� اWPع خ�د و9 ن�E در زن3ا F��از #ن +� و F<5 قز �ن اج�ا9 �/0 �� روز�اد� ?'����ن، ?:�<ن و  3ا?:�ن �.�د. خ�ن�ن ر���3 +
ز اج�ا9 �/0 و  '�U5 ��خ'� #ن #�cز ��دن3. ن� �+�� در �]B داخ�@ و +�� ا����@ از ز �ن ان'��ر ای� خ>� 	Wش ��'�د� ا9 را +�ا9 ج�����9 ا

�3ج و... ا �  '���Yن� 	�� @ ای� 	Wش ه�ن��ر9 +� ری�� 5�� �O5ی��، 	��س +� ن��ی���3ن ُ��د در  ��� ��را9 ا�W @،  �اج:� +� ن��ی���3 و�@ ?.�� در �
+� اWAم اج�ا9 �/0 در  �3A  .�ر ن�?�ج�م  �ن3.

��A@ ج��+�ن
�3 ��ل اخ�� ص3ور ا�/�م ا3Aام و ا35ام +� اج�ا9 #ن +�ا9 ?:�<ن ����@ �0 ��+X @P I5ن در+� وا��3ام ا�Aا ..� +�د� و +� ن3رت ا	�Yق ا?'�د� ا�
 ا�/�م  ��+� دی�� ه��ار ��زد.��ای�P �N�� o�0 ا3Aام ه�9 ����@ را �/� و ادا � 9 �/�ت  �  @ 	�ان3 را� را +�ا9 اج�ا9

 �N�� ١در ��لz .33ام در زن3ان ه�9 ��د�'�ن و �)�ه�9 دی�� +� ��  @ +�نA8+�ا9  زن3ان@ ����@ ُ��د +� ا�/�م اI��3ن و�5ی�  ن�Y از +�زدا�
X�'�ن +� ا	)� �	@  ��+� در خ]� ا3Aام �5ار دارن3.اخ�� �� از ان'�2+�ت در 	)�ان ن�E �/0 ا3Aام ص�در ��3 ا�. ه�{��� 	:3اد ن� �42@ در +��

3ان و ?:�<ن X)�� خ�د را ن��ی�ن ��خ'�، �Eومدر ��ایo ���س و ��خ]� ���ن@ �� ا�/�ل  U�'2 ا��Aل خ��ن +�; از ��; در +�خ�رد +� �)�ون
ا�/�م ا3Aام دی�� زن3ان��ن ����@ �� Wً ا���س �IN ���9 ص�یB و IP�5 در اA'�اض +� اج�ا9 �/0 ا���ن ?'����ن و اWAم خ]� ن�> +� اج�ا9 

 @ ��دد.
9�L'�  @�:�#ی ا� ���

.�ق زن3ان��ن ����@ و اA'�اض +� ا3Aام ه�9 د� ج�:@ دراز ای� ج) ج��+:��@ را خ]�ب ای� ن� � �5ار داد� ای0، زی�ا +� ��+.� 9 ��� در د?�ع از �
<4���3 #��ه�0 و +� #ن ارج +���ر  @  ن)�0.#ن ��ل ه�ی@ �� ص3ا از ��@ +� ن�@ خ�ا� و ��� ن�E  @ 	�ان�'�3 +� �/�ت خ�د  .�م و  � �Y� ن را�	 
�� +� ای� 	�5:@ ن�E �� ای�a از ��� در وا��; +� ا3Aام ا���ن ?'����ن و خ]� ا3Aام دی��+@P در #ن ز �ن و ��  زن3ان��ن ����@  @ رود ه��ن ا�

���	�� @  ��ل ه�9  �� از #ن 	� ���ن +� 	F�D ه�� 3D  9ودی ه�،  �Dو � ه�، #زاره� و 	�ه�X /�ب	د +� ار�اض خ�'Aو ا Y��2  ه� در ا+�از �
ا���A@ ان��م داد� ای3.



 ا<�Wم  )93 ��و+@��
�� ا Iر9 ده0 و و�5ی�ج�) ز #ن ج��+:��@ +� ص�ا� و ���A'@  خ�ص +� �Pحاز #ن ج� �� P@ ��ل ه�9 اخ��، +� وی\� در ج�ی�ن ان'�2+�ت ری��
 +�زدا� ���3ن و ا�:N9 و�����?��9 ر?'�ره�9 ن� ���J +� #ن�ن �����م +�د� ای3 ��� را ]��>�ت �)�ون3ان و د?�ع از �.�ق  �دم ��داخ'� ای3 و در 

 �رد خ]�ب ای� ن� � �5ار داد� ای0.
�Tی�ش 	�� @ خ]�ات و ?��ره�9 �+ �N�� oن� �� در ��ای�#ن  � �	ر از ���  @ رود �L'نای� ان�N�':  9ی��'�د� و +� ز+�ن ��ر  �دم ای��  �ج�د در �

���@  D/�م +� ا3Aام را 	)3ی3  @ ��3 �/�ت ن/��3.	>3یF ��3 ای3 در  .�+F اج�ا9 �/0 ا3Aام ای� �)�ون3 ُ��د و خ]�9 �� ج�ن دی�� زن3ان��ن �
��ز �ن د?�ع از �.�ق +�� ��د�'�ن

 �<�� v��١٣٨٨ #ذر ١٢

وزارت ا\]�Zت P��ل	( 
�ی( ه�X�2 4( َ�زاد4 را م>!ع '�د
�:	  #زاد9 ای�ان +� د�'�ر وزارت ا�AWPت +� ���O(ز ار��ن خ>�9 ن�ان ن�E�  �j در# 3.?:��� ��ی

 #زاد9 ای�ان در ا��AWP ا9 �� +� رو9 ��ی خ�د �5ار داد� ا� اWAم ��دO(ن @ ��A o+د را +� اث� روا�خ � ا� �� ��ی
?��ر وزارت ا�AWPت +� ا9�OA ای� ��ز �ن 	� WPع ث�ن�9 +� ��� 	:��j در  ��ورد

 #زاد9 از �Pیj ا��Oر  O(ن �+ o<	�  9ه�  ��ی���:? �A��3�D 	���@ ر��C د?'� ����@+� �Eارش +@ +@ �@، د�'�ر  �
. #زاد9 +� ای� ��و� ا+Wغ ��3 ا�O(ن

� " @���D	 - 9�<خ  #زاد9" و ��یO(ر��@ ن  #زاد9  @+��+� د�'�ر وزارت ا�AWPت، ?:��� ه�9 "��یO(ع ��3 و�@ ن��Eان ن��ز"  �
اری0."��ی3 �� "ای� �j را +�ا9 �/�ی و �����9 �5ن�ن@ از �Pی5 j�� ��C�O5 +�ا9 خ�د  YD�ظ  @ د

X ار� در�د، ه��+ 5�   #زاد9 ای�ان جE در ن�  �ه@ ��  )93 +�زر��ن، ن2� وزی� دو�O(ن ��ل اخ��، ��و� ا��زی���ن �/� Yو ه F(
.3��5اد ��3 ا�

 #زاد9 ای�ان، ا���ن از ن�L ج�)�O(9 #ن زن3ان@ ��3 ان3. ن�OAدر �@ ��ل اخ�� ���ر9 از ا.ر9 ا�W @، ��وه@ �5��cن�ن@ ا�

ب�زداش( ا
<�د م!
	+? �ذرب�ی2�0? ب� ا$��م �م!زش م!
	+? در ا
<�ن اردب	.
�/�F ��و� ار��'� +�د 	��o  � �ری� ا ��'@ا�'�د  ���.@ #ذر+�ی��ن@ �� در ی/@ از �)�ه�9  �ز9 ا�'�ن ارد+�r�  F�ل # �زش  ���.@ و 	

.3�  ای�ان +�زدا� �/�
��ن  ��2 ن�� �	 �3�  ا � +� �Eارش خ>��Eار9 دو�'@ ای�ن� ا	)�مخ>��Eار9 ه�ان� - �.�ق  �@: +� �Eارش ��وا<ن ��@، ه�ی ?�د +�زدا��

�'�� ��3 در ای� خ>��Eار9 ای� ا�'�د  ���.@ای� 	>:� ج�)�ر9 #ذر+�ی��ن # �زش  ���.@ در ای� �)�  �ز9 ا�'�ن ارد+�F +�د� و +� ا��س خ  �<
���+ m�ن� ن��د� ا�. ')0 ا� �� +� # �زش  ���.@ #ذر+�ی��ن@ و 	�/�F ��و� ار��'� ا35ام +� 	�ویv ?�ه

 ای�ان +� +���ن� ���دن ز+�ن،در ���)�3D  �'�T� 9ودی')�9 ?�ه��@ در  �].� #ذر+�ی��ن در ���ل �cب ای�ان +� �3ت ا?Eای; �/� . ی�?'� ا�
vوی�	ذر+�ی��ن@ را # m� ?�ه�m +���ن� 3��5اد ��د� و ?:�<ن �Aص� ?�ه��@ ���.@ و #داب و ر��م #ذر+�ی��ن�)� ه� ��ن� 	Wش در ج) ا���9 ?�ه

. ?��ر �5ار داد� ا�D	 را
�3 و +� ا��س # �ره��#ن)� در ای�ان #ذر+�ی��ن�)� در ���ل �c+@ ای�ان و در ج�)�ر9 #ذر+�ی��ن زن�3@  @ �   درصz٠3 ا�@ 9٢8  �ج�د ج�:�

ج�:� �F ���ر را در +�  @ ���د.

 �ذر ب� حX!ر &`<�د: خ!د در 
�ل�وز ش��2د: �ذر از م��رزات دا012!ی�ن =1<	��2? '>	�16در &�ام	;اش( 
ز ��ی3اري +� #ر �ن #زادي +�د� ا�. از ��نEد� #ذر��نEد� #ذر در 	�ریd  :�ص� ���ر  � ه��ار� روز  .�و  در +�ا+� ا�'>3اد و خ�د�� �� و رو

��;  .�و   �دم در +�ا+� 	)�ج0 	� ���ن، ج�>; دان���ی� را� درازي را ����د� ا� و در 	�� � 	D�<ت ای� ده� ه� ه��ار� د��1332ل ����ر 
.�� 	D�<ت اج'���A ای�ان ان3وخ'� ا�Dرب ارزن�3 اي را در ص��	د� و �� �u� ��ا�'>3اد، ��

 ی�د ی�ران از د� ر?'� و 	�� � 	� ���ن، دان���ی�ن ���ر  � ه� ��ل +� اA'�4+�ت و اA'�ا�Nت خ�د زی� X'� اخ'��ق، ه��ار�1332 #ذر 16از 
��ق را �/�?'� و خ�ا� #زادي را +� ص3اي +��3 ?�ی�د زد� ان3. >�رزان را� #زادي را زن�3 ن�)3ا�'� و در ا '3اد ای� ��ی3اري ه�، ��ی� ����� ����ب و اخ'

  ��  >�رز� و  .�و  در +�ا+�رژی0 +�اي6 #ذر  @ روی0 �� از یa �� ج�>; ��P j>�ن� و #زاد9 خ�اه�ن�  �دم �� از 16ا ��ل در ��ای]@ +� ا�'.>�ل 
	j.D خ�ا� ه�ي د /�ا	�a خ�د  '�U5 ن��3 و +� ��;  @ رود.

+ .ا� ا ��'@، ا�/�م «C�O5@»، ا�/�ماز ��9 دی��	:�ض +@ ا �ن +� ج�>; دان���C@ و ����ب #ن، �3ت و �3ت +@ ��+.� ی�?'�  �خ�رده�9 
#ن)�،  از ?:���  و  ��ن:  @C�ه�9 دان�� F/�	 �+ رد�خ�+ ،@C�ن��ی�ت دان�� U�5�	 ،@P�<Lر  /�ران�Oا� ا��	�3،  ��دن  و +�زن��'�  اخ�اج   

�+ U�'2  )�3ات�	دان���� ه� و  ا9 «ا�W @ ��دن» دان���� ه� ا?Eای; ی�?'� ا�. WAو�دان���ی�ن از ��9  .� �ت ا ��'@ خ�رج از دان���� و ��ا�
 دره�9 +�'� +3ون ���3ن د?���Aت ��#ن�ن و �'@  �D��� دان���ی�ن +4�رت ��c+@، �>� ه�9+� ای� ��ون�3 ��ز���A 9 دان���ی�ن و �D��� #ن�ن در 
�9 دان���ی�ن، 	�<ن��9 و��'�ر و +� خ�l و خ�ن ���3ن	:Eی�9 +��3  3ت، زن3ان و �/��� و 	>:�3، 	�ورو ا3Aام، ���� +� ��9 دان���� و خ�ا+��� ه

 ه�9 ����+���� .��ان� +@ ��صF # �3 و رژی0 ن�	�ان از  )�ر ای� ج�>;دان���ی�ن 	�3ی3 ��3 ا� .ج�>; دان���C@ ا � ه�{��ن  .�وم و  >�رز ا�
. ا�

�+ �X ن3 ه�����'� +� ج�>; ه�9 اج'��A@ دی�� و +42�ص +� ج�>;وی\�@  >�رز� و .�و  ج�>; دان���C@ در ��ایo ا �وز، خ�د را در ار	>�ط و 
 ���ر، WAو� +� خ�داد +�وز  @ ده3 .ا �وز ���ن3 ج�>; دان���C@ +� خ�Eش #زاد9 خ�اه�ن� 	�د� ه�9  ����ن@�P j�22>�ن� و #زادی2�اه� ن�  �دم �� از 

 �'O��+ ،0�ر ?:�ل و ��'�د�د?�ع ج�>; دان���C@ از خ�ا� ه� و  ]��>�ت ��ر��ان و ز��'/��ن، زن�ن،  :���ن، دان; # �زD	 9ه� ان و  ��
��   �جJ و�� و ه�اس در ��ا��9 رژی0 و وا��;دان���ی�ن در ای� ج�>;، +��ن�� ن.]� 5�ت و �'�ن��F ج�>; دان���C@ ا� .ای� �A �@ ا�

. ��ا���� خ� �� ا9 و?� �ن3ه�ن ن�L @ و ���u ��دی�3 ا�
، ����ب ج�>; دان���C@ را +�  �نI رو+�و و #ن را	Wش +�ا9 	.�ی و �'D/0 ��دن ای� ���ن3 وار	>�ط  ��ن ج�>; دان���C@ و ج�>; #زادی2�اه�ن�

�3  @ ��زد و ا /�ن 	3اوم و��'�ش ج�>; #زادی2�ه�ن� و ��P j>�ن� را ا?Eای;  @ ده3.�
 در +�ا+� ا�'>3اد، و +� 	/�� +� �:�ر "ا	�Dد،  >�رز����'�  ��Eي ��ز �ن ا	�Dد ?3ا��Cن خ�j ای�ان +� ��ا @ دا� خ���P 	�� � �5+�ن��ن  .�و 

 و��I در 	�Lه�ات روز��� �+ �	 3����وزي" از ه�� ه0  �)��ن دA�ت  � �"16;<� #ذر ه��ا� +� دان���ی�ن، ����ب و	:�ض رژی���A �+ 0 ج
 �'0 و ه�� ا��5ر و P>.�ت ج� :� را  '�U5 ��زن3.D	 9ه� دان���C@، زن�ن، ��ر��ان،  ��

 Fدر داخ ،و خ�رج از ای�ان،  �ث�	�ی� را� در J.A ران3ن	�3ی3  >�رز� و  .�و  در  .�+F ����ب و اA'�اض +� ا35ا �ت ج��ی'/�ران� �/� 
  >�رزا	� � #ذر  � +���16.3/�  ا�W �، ج�����ي از ��'�ر #زادی2�اه�ن، و +)'�ی� ���� در ���3اري از �

ی�د ه�� ج�ن>�خ'��ن را� #زادي ��ا � +�د!



ا	�Dد  >�رز� ���وزي
���'�  ��Eي ا	�Dد ?3ا��Cن خ�j ای�ان
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ب��2م� ه�4 ه>�4 و �Pه>3? ب�ا4 =1<	��2? از �>�F �زاد4 خ!اه? در ای�ان
 روز ج)�ن@ �.�ق +�� ��'�>�ن�ن ج��; #زادی2�اه@ ای�ان در خ�رج از ���ر +�ن� � <���ه�9 ��ن���ن@ +��Eار+�  
 @���3 ���ر +�ن� � ه�9 ?�هX د +�ا9 ای�ان"ه0 در�D	ق +�� "ا�ان �.����� 9 �/<� .3��-ه��9 اA'�اN@ اج�ا @ �

.3�� @ 
��'�>�ن�ن ج�>; #زا9 خ�اه@ ای�ان در خ�رج از �	  ���ر +�ن� � ه�9روز ج)�ن@ �.�ق +�� ?�ص'@ ��; #ورد� ا�

�3. ه3ف اJ�c ای� +�ن� � ه�، +��ن خ�ا�'� ه�9 #ن +2; از  �دم ای�ا�ن ا� �� در ه� ?�ص'@ +���ن���ن@ را +��Eار �
خ��+�ن ه�  @ رون3 	� ن�ر�Nی'@ خ�د را از ���� ه�9 ج�)�ر9 ا�W @ +� ن��ی; +�Tارن3.

@Nا�'Aدوازده0 د�� >�، +�ن� � ه�9 ا �	د +�ا9از ج��� ��ز �ن ه� و �>/� ه�ی@ �� در روزه�9 ده0 �D	ق +��"ا�ان �.����� 9 �/<� ،3�� +��Eار  @ �
 وی/0 #ذر) در ���ره�9 ��ن���ن +��Eارای�ان" ا�. ای� �>/� یa ��9 +�ن� � ه� در ن�L ��?'� ا� �� �5ار ا� در روز دوازده0 د���+) �< �

 ��ن3.
 WAا Jی�4	وی/��� ��ل  4� <���  �+ ��  "ا	�Dد +�ا9 ای�ان" در +��ن�� ا9 اWAم ��د� ا��T� �+ ق +�� و���5ت +���� ج)�ن@ �.��  �� از  

�3ان و ?:�<ن +� ه0  @ ���ن3ن3 	� اA'�ا�Nت ج�ر9 در ای�ان را +� ���3 و  >�رزات  ���� # �E  �دم ای�ان را +�ا��9 ان'�2+�ت ای�ان، ه�ج�'� �
�.�ق  3ن@ و �.�ق +�� خ�د، ارج +�Tارن3.

ر ای�  �رد  @ ��ی3: « � +� ای� A.��3 ه�'�0 �� 	� و5'@ ��ه�د�C�5 9@، از ?:�<ن ����u �.�ق +�� در ای�ان و از +�ن� � ریEان روز دوازده0 د�� >�، د
��  9 �Y�kادا � دارد و ای� و ;<� �� در ���ی از ای� ج�>; در ا45@ ن.�ط دن�� ?:���خ�ا�'� ه�j��+ 9 ج�>;  3ن@ ای�ان +�#ورد� ن��3، ای� ج

.«0���
. ای� �>/� در ن?�� F/� ر9 ای�ان�ج�) ان'�2+�ت ری�� ��0«ا	�Dد +�ا9 ای�ان» �� از دور ده0 �'�� ?:��� ��ا��9 خ�د در روز +�� و�2

 �)� ج)�ن +�ن� �  ه�9 اA'�اN@ ��'�د� ا9 در ��'�>�ن@ از ج�>;  3ن@ ای�ان +��Eار ��١١٠.3ژو  ��C�j? �3، در 
 ج�>;  3ن@ در ای�ان�:Nو

 ه�9 ��'�د�، و زن3ان@ ��دن ص3ه� ن�Y از ?:�<ن"ا	�Dد +�ا9 ای�ان"  :'.3 ا� �� «ج�>; �.�ق  3ن@ در ای�ان 0c���A ����ب �3ی3، +�زدا�
.«ج� :� 9  3ن@، در ��ل ر�3 و 	/`�� �3ن در �]B ج� :� ا�

����ان �.�ق +�� در +��ن�� 9 خ�د  @ ن�ی�3: « �دم ای�ان خ�د��ن را +�ا9 اA'�اض ��'�د� �.3��ا9 در روز ��نEده0 #ذر ��، روز دان���، # �د�  @ �
 F+�.  3ن@ در ای�ان در  ;<��� 9 اA'�اض ه�'�3 ...جDر، ه� روز ص�دان���� ه� در ��ا�� ��«.ن�L @ ��9 و ا�'>3اد ای�'�د� ا�

اه3اف ��9 +�ن� � ه�9 +�� وی/0 #ذر
ه��@ - ه��9 ای� ا� �� +� «خ�ا�'� ه�9 ج� :� 9"ا	�Dد +�ا9 ای�ان" در +��ن�� 9 خ�د اWAم ��د� ا� �� ه3ف از +��Eار9 ��9 +�ن� � ه�9 ?�
��ی�ن دادن +� �/��� و+�� ا����@ از دو� ای�ان، +�ا9 ر�Aی �j #زاد 9	��I، #زاد9 +��ن و  ]>��Aت، و +�ا9 #زا ،@	3�.A د ��دن ه�� 9 زن3ان��ن
 ج��ی'@ �� ���A �.�ق  �دم ای�ان ا��Aل ��3 ���q�  ی�شT�ا�، 35رت +3�2.»	��وز در زن3ان، و���d ��ی@ و 

� ،F+�ن Bص� �E9 ا+'/�ر زن�ن +�ن�3 9 ج�ی ����ق +��،  �ار���ان +3ون  �ز، دی�3 +�ن �.E3م�.  oق +�� در ای�ان،  3ا?:�ن خ�ا����@ �. ��+ ��u�
 F/�	ی�) و ��ز �ن #ر> ) از ج��� ��>'��ن�ن ای� ��9 +�ن� � ه�9 اA'�اN@ ه�'�ARTICLE 19.3 (١٩(?�ان

 ن.]� در ج)�ن از ج��� # �'�دام،0�٢8 +�ا9 +�; از در ��ل ����  ،�N��A +�ن� � ه�9 �2��ان@، ����ت، ن��ی����، �:�خ�ان@،  ���Eد و ن��ی; ?�
.اور<ن3و، �� #ن���، ��ن�Yان���/�، #���ن، ان���'�ن، و وا��/'� د9 �@ +�ن� � ری9E ��3 ا�

�3ان ��  D>�ب  �دم، ���ی خ�د��ن را از "ا	�Dد ه��ه�در +��ن�� 9 "ا	�Dد +�ا9 ای�ان" # �3 ا� �� «+���ر9 از ��42 ه�9 �.�ق +��9 و ه
���م ه�9 ویC3�ی@ اWAم ��د� ان3 و از  �دم خ�ا�'� ان3 �� در +�ن� � jی�P 3».+�ا9 ای�ان" از���  9 روز +�� وی/0 #ذر �� ���

"ا$#�د، م��رز:، =	�وز4"
 �ذر روز 8#$	� =	F�<� ;2! داC!012? و �>�F اZ<�اI? روز $�Aه�ات &`<�د: 9Z	� '!د$�&�ان%١

 #+�ن ره� ن��3 +�دن3 ��١٣ه� ه��ز از اA'�ا�Nت  �دم در روز ان3. #نج�>; اA'�اN@  �دم و ج�>; دان���C@ خ�اب را از ���Xن ��د	���ان ر+�د�
3ی3 �� +�  �3ان �Tا�، +� ج�>; �>E در# �2 و ���A #ذر از را� ر��3. #ن)� در��� +� ج�>; �>E +�دن3 �� ج�>; دان���C@ +� ا�cز ��ل 	��4D@ ج�١

��  >�رز� ���A ��د	���ان،  �3ان  >�رDدر ص @C�دان�� ;<�	� ��د� ا�.ز� را ��'�د���د	���ان ?�ی�د +�#ورد. �O�ر ج
��; +� د�'���9 و��I ?:���� دان���C@ رو9 #ورد��١��د	���ان در ه�اس از +�# l�'�  3 و ��'�د� ج�>; دان���C@ و ج�>; �>E در ����ان3. #ذر، 

#+�ن#ن ان3. ای� در ���@ ا� �� 	:3اد زی�د9 از دان���ی�ن �� +:3 از ان'�2+�ته� ��خ'� دان��� را +�زدا� و روان� زن3ان�٠ �� �3ود ه� 	�)� در 
+�ن3.ه�9 ��د	���ان +� ��  @ان3، ه�{��ن در ا��ر	���د�'��� ��3

ه�9ه� +� ان'��ر اWA ��، +��ن��، ?�اخ�ان و ���'� +�اE��+ 9ار9 ��ده��C@ه�9 دان���C@ +3ون واه�� از +�زدا�ه� و 	�/F+� ای� وج�د ?:����، ��و�
ه� و ا�Eاب ����@ رو+�و ��3ه�، ��ز �ن��نE��+ .3ار9 اA'�ا�Nت در ای� روز +� ���ی ��'�د� ��42 #ذر # �د�  @�١اA'�اN@ در روز 

.ا�
��د. ج�>; �>E ز ��� را +�ا 9	l�D و��I ج�>; دان���C@ ?�اه0 #ورد� و ج�>; دان���C@ #ذر در ��ای�Y'  oو	@ +��Eار  @�١دا� ا ��ل +Eرگ

.هO� �+ 0�ر در  >�رز� ���A ��د	���ان، 	�ان ج3ی93 +� ج�>; �>E +�3��2 ا�
�ار� ���.3م +�د� ا�. ا���ن +� �O�ر 5�9 و  �ث�ج�>; دان���C@ در  >�رز� ���A ا�'>3اد و +�ا9 	� �� #زاد9 و ا�'.�ار د /�ا�@ در ���ر ه�

��ج�>; دان���C@، خ�4 ه3ایDر در ص�O� 9�3 و +� ا /�ن�ت #ن +�ا� ه�U�'2  9 ا?Eود� ��3 ا�. ج�>; دان���C@ از��9 ج�>; �>E 	.�ی
@+ .�3ی� ده�  >�رز� ���A ا�'>3اد +�خ�ردار +�د� و 	��+��ت ����ر9 را ان3وخ'� ا�X  35	�دی3 ای� 	��+��ت +� ?:���� ج�>; �>E ان'.�ل خ�اه3 ی�?

�� خ�اه3 +3��2.c و +� #ن
دان���ی�ن  >�رز!

;<�ا�'.�ار د /�ا�@ در ���ر ج�ی��� ج�>; دان���C@ در +�� ج و 	� �� #زاد9 و  ا9 دارد. ج�>;وی\�ه�9 اج'��A@ و در  >�رز� ���A ا�'>3اد 
;<���ان ��<9 ا	�4ل +�� جA �+ �� �� ����@دان���C@ در � �'�T	Wش ��د� ا�D3 ��د� و ص #�+ E<� ;<��3. ا �وز �� ج� F�A @A��'ه�9 اج

 	�ث�� �5ار داد� و 0c���A زن3ان، �/��� و 	��وز 	�ان�'� ا�D	 �'�T� ��  ;� ر را در�������� J	ا�  �+ �Y�kد ادا � ده3، و�ت خ��� �+ 9�	
.از ��T'� +� دوش ج�>; دان���C@ ا?'�د� ا�

@  vده�9 ج93 رن�د از ��>�ت ه�9 خ�ر ن.]� 5��ه�+�د. از ج���  3Dود  �ن3ن #ن 3�A	� در 	)�ان، ��'�ش ن��?'� #ن +�  �ا�E ا�'�نج�>; �>E در �



ان و ز��'/��ن ���ر 	��o ج�>; �>E وه�، +�  WDت و وا�3ه�9 	���93، ���ن3 ن��?'� #ن +� ج�>; ��ر��9 و 3Aم �Pح  ]��>�ت ��ر��و �)��'�ن
� ـ 5� @ و  ]��>�ت #ن. �c>� +� ن.�ط U:N ج�>; �>E و ��'�ش #ن +�  ه�، P>.�ت و�Dظ ج�rا?��C@ و در +�� ��و��0 	�ج)@ +� ����ت  �@ 

;<�ه�9 اج'��A@ ا �9 ا� �Nور و  >�م .ج
@  @C�دان�� ;<����ن3 +�� ج�>; زن�ن و ج�>; �>E را ج ،3�	D/�0 +3�2، +� 	�ج� +� ��'�د�@	�ان3 در ر?I +�خ@ ��>�ده�9 ج�>; �>E ن.; +�ز9 �

ه� و �)��'�ن ه� +/��ن3، در  �ارد9، +��  ]��>�ت ��ر��ان و ز��'/��ن +�  ]��>�ت ج�>;ه� در �]B ���ر ج�>; �>E را +�  �ا�E ا�'�ندان����
�E<� .3 ��� زن3 و ?:���� ����ت� Jج� E<� ;<� �@ ـ 5� @ را +� ��9 ج

��ن!ه0(� 
@  �3. #ن��د	���ان 	3اوم ���ت خ�د را در ��ر+� خ��ن�ه� +�ان .3	Wش #نه� 	����ن +� ��+� خ��ن +�  .�+�� +� ج�>; اA'�اN@  �دم +�خ��'�+�

�3 	� +'�ان�3 +� ����ب ��'�د� د��� F��D	 E<� ;<���ن +�ای� +�د� ا� �� ا��Aل خ��ن را +� ج� �	 E<� ;<� +Eن�3. ج�9 خ����D@ ا� �� ج
���� # �E  >�رز� 	���3 ن��د� و را� ن�?� �ن@  3ن@ را در ��; ��?'� ا�. +� ج�اته�9  ����درای 	��م در دام ��د	���ان ن��?'�د�، +� ��ر+�

 �� ن.]� 5�ت ج�>; �>E در ?�ص�� @Y� ان�	ت در روز ���9 #ن�Nا�'A3 �� ا���ی3 ��+ .�١ه� از خ��ن ا�����  F/� ذر ه0 در# E� #
+��Eار ��دد.

��ن #زادی2�ا�!دان���ی�ن و ه0(� 
#ن3و. د�١ ���J +�اl�'�  3 #�+ 9 ج�>; دان���C@ و ج�>; �>E و ن��ی; ���ن3   #ذر ?�ص'@ ا� 	� درر ای� روز <زم ا� ه��X ��'�د� 

 +��Eار دان����<�����د، ��� ��د و ���ن3 +�� ای� دو @ه�9 ���ر �O�ر ر��ن3، در  �ا�0  ':3د �� در داخF و خ�رج از ���ر +� ه���  
.3��2+ 0�/D	 را ;<�ج

( ����@ ـ اج�اC@ ��ز �ن ?3ا��Cن خ�j ای�ان (ا�`�یqه�

)

�	; �9	9?: ای�ان ب�ا4 م+�ب9� ب� ح9� �A2 4م? �م�د: ا
3��T  �3ا��ات ا	�@ ای�ان در د �j +� ن��ی�� ��ن ��و� ه�9 رادی/�ل ?��]��@ �Y'� ا� �� ای�ان +� رE� �+0cارش خ>��Eار9 #���ن، �:�3 ج���@ ه3ای

ان'.�ده�9 +�� ا����@ ?:��� ه�9 ا	�@ خ�د را دن>�ل  @ ��3 و # �د�@ �� F ج��@ دارد.
� ای�ان@ در  Tا��ات ا	�@، �� ��� qه� ���#���ن، �:�3 ج���@ �� ��ی� �Eارش خ>��Eار9 �+) �<���� #ذر) +� ن��ی���3ن ��و� ه�١٢9 د�� >�،٣

 �3 و از ج��� خ��F:�  3 ر��C د?'� ����@ ���س،+���د��ا9 ?��]��@ +�  Tا��� ن��. ای� دی3ار در  FD ��خ'��ن ��Yرت ای�ان در د �j ان��م
ر  #ن �O�ر دا�'�3.ر �Oن ��B ره>� ج)�د ا�W @ و "���� ا��Dج ���"  :�ون ��� ن�4ا� (د+���E� Fب ا� �>��ن) د

ادا � +�ن� � ه�'� ا9 و ��'�>�ن@ از ?��]��
�3 �� �:�3 ج���@ ��١٣ د�� >�، z+� 3اد ا �وز (ج�:� 'Y� ار9 #���نE��<ا��ات +� خT  �3 در ای����  ا	�@ ج�)�ر9 #ذر) ?��]��@ ه�9 �����

�@ ه�، ج���@ 	�B�N داد� �� «ره>�9 ج��[��? �'Y� �+ .)�ر9 ا�W @ ای�ان، ه��  .3 �ت <زم را +�ا9  .�+�� +�ا�W @ را +�ا9 #ن�ن 	��یB ��د� ا�
«.یa ���� ن�L @ ?�اه0 ��خ'� ا�

��4	 @ Wر9 ا���3 ای�ان، ج�)�0 دارد +@ 	�ج� +� ان'.�ده�9 +�� ا����@ +�ن� � ه�'� ا9 خ�دن��ی���3ن ��و� ه�9 ?��]��@ ا?Eودن3: «+�ا��س اk)�رات ن��ی
«.3���'�>�ن@ � ��[��? را ادا � ده3 و از  .�و 

�>� ه�{��� از ��9 +��ر ا�3 ر��C ج�)�ر ��ری� +� �O�ر �Tی�?'� �3.�����:�3 ج���@ روز 
��ه; �]B ه�/�ر9 +� #ژان�

 ای�ان@ در  Tا��ات ا	�@ اWAم ��د �� ای�انه�E �ن +� ان'��ر خ>�  �+�ط +� ن�� ��Yرت ای�ان در د �j، ا+�ا�FOY زه�� ونOA 3� ��j+ هq�
�ن� +� ن.F از زه�� ون3 ن��: «ج�)�ر9 ا�W @ ای�ان،ه�/�ر9 خ�د را +� #ژان� +�� ا����@ ان�ژ9 ا	�@ +� �3اF5 ��ه;  @ ده3. خ>��Eار9 دو�'@ ای

;�� ��  ;� ،  �ا�E ه�'� ا9 ج3ی3 خ�د را، �� �Pح ��خ'��ن #ن ه� اWAم ��3 ا�?���� از +)�� +�دار9 +� اWPع #ژان� خ�اه3 ر��ن3.»رون3 
 +�� ا����@ ان�ژ9 ه�'� ا9 ا��ر� دارد �� 	Y��� دوخ>��Eار9 روی'�ز ��N ن.E� Fارش ای�ن� ن��:«زه�� ون3 +� ����ن  �ج�د  ��ن ای�ان و #ژان�

«.�Pف از #ن  �رد  ��ز�A ا�
 روز ��; از 	�ریj ��ز +� ��ن'�یY�ژه�  �N�ع را +�١٨٠زه�� ون 3	�B�N داد� ا�: «+� ا��س 	�ا?j ه�9 ا ��'@،  � +�ی3 �� از نJ4 د�'��� ه�،

#��ه@ #ژان� +���ن�0  � در �XرX�ب +�ن� � ه�F�A @'k�Y� 9 خ�اه�0 ��د.»
وا��; �'��E ج�ی�ن� ای�ان

�3 و��را9 �/�م #ژان� +�� ا����@ ان�ژ9 ا	�@ #خ� ن�ا >� ا ��ل +� ص3ور 5]:�� � ا9 از ج�)�ر9� F�[:	 را�@ 05 را ?�	ا E��  ��  ا�W @ خ�ا�
'� ;���E ج�ی�ن�، د�'�ر 	)��  .3 �ت ��خ'��ن د�  ��E ا	�@	�B�N +3ه�X �� 3ا #ن را ای��د ��د� ا�. یa روز +:�D  ،3�د ا��93 ن\اد، در یa وا�

دی�� را ص�در ��د.
�>� ای� ه�A �'Y@ <ری��ن@ ر��C  ��� ��را9 ا�W @ 	��ی�D 	)3ی3���� ��د ��  ���>�ت ای�ان +� ��X و رو���  �رد+� �Eارش روی'�ز، روز 

�ژ9 ا	�@ را9   `> داد� ان3.+�زن��9 �5ار خ�اه3 ��?. ای� دو ���ر، +� 5]:�� � اخ�� ��را9 �/�م #ژان� +�� ا����@ ان

��� ��� ا��ان - ارو �� درج ����د 	��ات ��دا	����ن ������)� .!��� �&�%$ و �#�"!�  � �� 	�م �� )


