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 و م�ن و ا����� و��
� در ای�ان ا��ا م��د و ������ �� 
ن)* ()�ق%&� %� $�رت 
�"���ت�  و م���

 و م�ن %�زدا�, و روان�+��
��ه�4 %� �3ر ."��د� و م�ت2 م�رد 
��1ب /�ار م.��ن�. %"��ر+ از ������ 
 و ��: 9ور+ 9ن ت�
8 م����7 ���6ن ()�ق%&��
زن�انه�+ ای�ان ���ان�. در (�ل (�=� و %��%� .>ارشه�+ ر


� م%�ن� �1 �&�ر ه� روز� و528در ای�ان، ه?ا��1ن  �% 
 و �)��ت در زن�انه�+ ����ر+ ا
@م��
  زن�ان
�
  را از �3ف م"����E زن�ان %� رو+ �Bد م%���� و دور�+ م�CDم�, در زن�ان را %� �ABات ��ن	��Gم

 در ای�ان ه?��Iن $�رت م.��د و ��م اه��, %� ��ن زن�ان و ��م��
م���1. م�گ م&J�C زن�ان��ن 
�B9 �
@م, %��ا�� و روان و ��ن زن�ان��ن از م�ارد م�? ن)* ()�ق%&� در ای�ان ا
,. در م� L	) +ا�% M��1
، ه��? رم�Gن، ام��("�� (&�, 
�ران و ام��ر=� م��$���Nا��=� ر��N� ل م�گ�

�ل و روزه�+ �Oی�ن 

در ادام�+ رون� ن)* ()�ق%&� در زن�ان��ن $�رت .��,.

 %�M از 
�له�+ .���Q م�رد 9زار و اذی, و %�زدا�, /�ار .����� %� �3ر+ �1 $�ه� ت� ازNهQو م Rه�+ م,�R/ا
9نه� روان�+ زن�انه� ��ن� و %�ا+��ن م&SCه�+ %"��ر+ در زم���ه�+ .�ن�.�ن 9M�Oم�.

م����7 ���6ن ()�ق%&� در ای�ان %� ���ان ی  مM�O +����7رو در زم���+ د��ع از ()�ق%&� %� ت��یU "د��ع
 ن)* م��د و م�رد RV? /�ار م.��ن�، درR�1 در ای� 1&�ر ()�ق��ن %� ه� د�� /�� و ��ط" از ت��م 9ن�ن%

�ل .���Q، ه?�Iن 
�له�+ /SN، ت� 9ن�� �1 در ت�ان دا�, %� و�V	��B +د �1 ه��ن� د��ع %/�� و ��ط از 3
�Cت� 9ن�� �1 م� ��� �
 ،,
� ا�� �()�ق%&� ا
,، ه�, .���,. در ای� .>ارش �1 %� ه�, ای� م����7 9م�د
� در ا���Bر ���م م�دم ای�ان و��  �C	ه� و م�/��,ه�+ .�ن�.�ن %� $�رت تSC� م�ارد ن)* ()�ق%&� در �%�د

ت��م 1"�ن �1 در د��ع از ()�ق ان"�ن ر� مرون� و /R? مزن��، /�ار %��4د.

ن�.	�� ��Oا ا
, �1 ای� .>ارش %� �R, ��م د
,ر
 ن��ده�+ ()�ق%&�+ %� ا�NBر $X�D و ن�Nدن I&?ه�+
ن�Yرت در زن�انه� و م�ا1> دی�4 و در ی  1@م ��م در ا���Bر دا��� "ا%>ار ن�Yرت" ن�ت�ان� ه��+ 9ن�I �1 از
� ا
, �1 م�ارد ن)*�� �
 �� و در ت�ان %�د��ن)* ()�ق%&� در ای�ان ر��� ا
, را %�4ی�، ام� ت� 9ن�� �1 م
()�ق%&� .�د9ور+ ��� و در ا���Bر ��� �>ی>ان /�ار .��د. م����7 ���6ن ()�ق%&� در ای�ان ام��وار ا
, و


�ل  ��1 %�ا+ ر��ی, ()�ق%&� در ��+ ��+ 1&�رم�ن ای�ان %���.91388رزو م��
 

��ت�12�


�ی�+ 
�B ��4	)�ن %� م���NAت در ����ر+ ا
@م ه?��Iن و��د دارد. %"��ر+ از روزن�م�ن�4ران از �1ر �1دن
�NB روزن�م�ه� �% � از 
�+ ن��ده�+ ام����� �� 9م�د��
در روزن�م�ه� م�: ���ان� و 9.�ه�ن از ارائ�+ ��",ه�+ 
 م���ع ا�@م م��د و م���NAت (] اV��رRه� از �3ف ��را+ ام��, م�NB ن درج %"��ر+ از��I?ده��. هم

ن�Y در م�رد 9ن را ن�ارن�.

+�
 و ا����� و ��ه�4 %� م�Dق ����R ر���ان� و (�Cم, ای�ان ا��ز��
م���Rنه� 
�ی, و و%@گ �NB+ و 
د
,ر
 9زاد %� ا3@��ت را %� ���ون�ان �Bد ن�ده�. �&�ر %� رو+ و%@گن�ی"�ن و م�ی�ان 
�ی,ه� ه� روز
%�M از .���Q م��د. �3حه�ی ه?�Iن "��ائ? رای�ن�ی" در مR7^ ��را+ ا
@م ت[�ی2 �� و %"��ر+ از
ن��د+ ام��� و ن�Yم م�ن�� ن��و+ ان��Yم م��B�% �% UVرد %� �1ر%�ان ای���ن, در ای�ان ��ن�. در.�Q, ام��ر=�
م��$��� در �B9ی� روزه�+ 
�ل در زن�ان اوی� از �B9ی� ن��ن�ه�+ ن)* ()�ق%&� در م�رد روزن�م�ن�4ران و



.,
و%@گن�ی"�ن در ای�ان ا

 �Q. �1, 29ام"�ل ��

��� و از ان�&�ر 9نه� ��R.��+ ��. در ��O ت���NAی�ن م�O% U�/ت� U
73 ن&�ی� %� 
 روزن�م�ن�4ر از �1ر ا�Bرج ��ن�26روزن�م�ن�4ر %� داد.��ه� و م�ا1> ام��� ا(�Gر و م�رد %�ز��ی /�ار .�����. 

 روزن�م�ن�4ر ن�� در17 روزن�م�ن�4ر در داد.��ه�+ ����ر+ ا
@م م�رد م��1�D و م�CDم�, /�ار .�����. 21و 

�ل .���Q %�زدا�, و در ا���Bر ن��ده�+ ن�/* ()�ق%&� /�ار .�����.

 

 

 

دا������ن

ن)* ()�ق%&� در م�رد دان��Mی�ن ام"�ل ن�> %� م�ن�� 
�له�+ .���Q و %�Mت� از 
�له�+ .���Q در ای�ان %�
��Bزن�7ن %� ی  د ��.Mدان ����E"از م Cي ت��ض ی�bا��ا در9م�. (�د �% �$�رت 
�"���ت�  و %�ن�م�ری>+ ��
� ���از و... %���B�% cرد و %�زدا�,�.Mدر دان ��ه� و %�زدا�,ه�+ ."��د�.Mدر دان d�� +ا��و د�� � ��Mدان

 ��ن �Bد1387دان��Mی�ن و م��7 %� م�Dوم ��ن از تS�]D %"��ر+ از 9ن�ن ��. %"��ر+ از دان��Mی�ن در 
�ل 
را در �Bاب.��ه�+ دان��Mی از د
, دادن�.

 ت� از دان��Mی�ن در داد.��77 %�ر %� داد.��ه� و م�ا1> ام��� %�ا+ %�ز��ی ا(�Gر ��ن�. 139دان��Mی�ن، ام"�ل 
 ن	� از 9نه� و�b)�ه�+ 
���4 در ن�Y .����66دارا+ �Oون�� ��ن� و م�رد م��1�D و م�CDم�, /�ار .�����. %�ا+ 

 ن&�ی�+ دان��Mی %�64 %� %��ن�ه�+ مUR�e راه زن�ان و %�زدا�,.��ه� ��ن�. 87 دان��M در 
�ل ��215. 
�ه� ا(�Gر ��ن�. در ای� م��ن 563م�Dق ت�/�U ر�, و �.Mدان 3�NG����1ه�+ ان �% ��M%�ا+ $�ه�234 دان �	ن 

� %��ی��ن13ت�م از تS�]D م�Dوم ��ن� و fوی �% NهQه�+ م,�R/اج ��ن�. %"��ر+ از ا�Bه� ا��.Mاز دان ��Mدان 
� ا�Bاج ��ن�. 
�ل �.Mه� را ن������ و در $�رت ورود از دان��.Mن ورود %� دان�C87ام�
 در (�� %� �Oی�ن مر

�1 ه��ز %"��ر+ از دان��Mی�ن در زن�ان ه"��� و از و=��, م"���+ %��Bردار ن�"���.

 



 

 

ز��ن

زن�ن و د��Bان 
�زم�� ای�ان ه��ز از و��د /�ان�� ن���د6ن� و ت��N*9م�> رنg م%�ن�. د�ه� ه>ار زن و د��B در
�+ �Vه�+��I ن و����O س�N� +��D�3 ن�B �% ,�1 و ه�  (�مQم�رد %�زدا�, و ت ،,�Q. �1 ��
ای�ان، در 
ت�ی� ()�ق ه� ���ون� ا
,، /�ار .�����. ������ ��MNه� زن�ن %�ره� و %�ره� م�رد$�]B ت�ی� و�1 از ا%��ای

.��+ ()�ق ()���ن /�ار .�����.O 1&��ن از ,
ت��ی� و �&�ره�+ ام��� و /�Gی %�ا+ د

 ���ل زن از �3ی] ن��ده� و ار.�نه� ام��� ا(�Gر و م�رد %�ز��ی و ت��ی� و �&�ر ار��ب /�ار25در ای� م��ن 
 .�����.40 ت� از 9نه� ه?�Iن زی�2 %�ی>ی�+ و ����� ا/�ام دو
, م�رد م��1�D /�ار .����� و %� (N^ه�+ 6�3ن

 ن	� از 9ن�ن %�زد�, و روان�ي %�زدا�,.��ه� و زن�انه� ��ن�. %"��ر+ ه?�Iن رون�J $	�رزاد� از40م�CDم ��ن�. 

� م%�ن�. �% 	�RCن در %@ت��I?در زن�ان ه"��� و ه ���Q. ل�


 

 

 

��ر��ان

 �1ر.�ان ای�ان ه�.�%� ر�1د ا/�[�د+ و %1	�ی� دو�, م�دان و %�ن�م�ری>ان ا/�[�د+ و=��, م��&�� و زن�
روز %�ت� از روز /SN �� و $�ه� ه>ار �1ر.� از ��م �OداB, ()�ق��ن %�ا+ م��ه�+ 6�3ن ��Cی, دارن� و %�ا+
SD2 در م
دری��, ()�ق��ن م�N7ر %� ا��[�ب از �1ر و ا��[�ب Qiا ��ن�. د�ه� �1ر.� %� �R, ن�Nد ام�Cن�ت م��
��B�%ه�+ 9ن�ن، روز.�ر %�� از ��ت �1ر.� ��ن��1ر %� ا�b (�ادث .�ن�.�ن ��ن %����B و %� �R, %��� ن�Nدن �Bن�اد
 م.Qارن��. د
,م>د �1ر.�ان ا�>ای& ن�ا�, و 9ن�ن %� �3�B ()�قه�+ ن��I>��ن از م�Dومت�ی� و�e
را %� 

�)��ت�ی� /&�ه�+ ��م��ي %>رگ ای�ان مD"�ب م��ن�.

 ه>ار �1ر.� %� د6ئS .�ن�.�ن و م&C@ت ا/�[�د+ و م�ی�ی� �1ر�Bن�ه� %� $�رت .�وه و ��د+ ازM�%11 از 
 ت� از �1ر.�ان در داد.��ه�+ ����ر+ ا
@م %� �3�B ت@ش %�ا+ دری��, ()�ق ان"�ن��ن�126ر ا�Bاج ��ن�. 

 ت� از 9نه� %� داد.��ه� و م�ا1> ام��� ا(�Gر و م�رد ت��ی� و 9زار و38م�رد م��1�D و م�CDم�, /�ار .�����. 
 �1ر.� %�زدا�, و روان�+ زن�انه�84ار��ب /�ار .�����. در 3 ا���اضه�+ �1ر.�+ و �����,ه�+ 
��ی�Cه� 

��ن�.

 



 

 

ا67&-�5. �4ه�1

�1 ��
ت�+ %� �Bد .��,. در �

�%)� و ر ?1 SC� ،NهQه�+ م,�R/ی� و ن)* ()�ق %&� در م�رد ا��ر و ت�&�
، %��ن �� و %��Bرد/�() SC� �%  و ت�
8 ا��اد+ ()�)�
 از ت�ی�Nنه�+ رNهQه�+ م,�R/رد %� ا�B�% ،,�Q.
 ن��ده�+ (�Cم� ��ت .��,. %"��ر+�
�ه�+ م�G/ UR�eی و ام��� %�� %� در �Bا
, ر�.,
/��ی� از 
�+ د
� و م��زل 9نه� %�ره� و %�ره� ت�
8 م�م�ران��  %� ���ان ی  ���ون� م�Dوم از ()�ق ا�����NهQه�+ م,�R/از ا
� ا�Bاج ��ن� و ("����ه�، �Bن)��ه� و م�ا1>�.Mار .��,. %"��ر+ از 9نه� از دان�/ 
ام��� م�رد ت	��M و %�زر

��ن م�رد (��R و ه�7م ن��وه�+ ام��� و �Bد
� /�ار .��,. در ای� م��ن در 
�ل N42، 87م�ه، ���ون� %��ی
51 ،D�"ون� م��و 139 � �
 �Bن�اد� %��ی31 ن	� از دراویM .��%�د+ %�زدا�, ��ن� و %� م��زل 103 ���ون� 


��نه�+ م��UR�eن ت�eی2 ��. ه?���I 4ه�7م %�د� �� و �N/ ه� و 25 %�ر�
 ن	�45 ن	� از %��ی��ن، ی  ن	� از 
 م�رد ت	��M /�ارD�"ون�ان م��از � Cن�+ ی�B ر ��ن� و�G)ا از دراویM .��%�د+ %� داد.��ه� و م�ا1> ام���

 و 8 ن	� از %��ی��ن، 11.��,. D�"و 18 م �
 ن	� از دراویM .��%�د+ م�رد م��1�D و م�CDم�,19 ���ون� 
��4 $�در ��. �
 دان��M+ %��ی ن�> در 
�ل .���Q از تS�]D م�Dوم14/�ار .����� و %�ا+ 9نه� (C?ه�+ 

 م�رد ا��ام و ی� ت�ور /�ار .�����. ه?���I %� ��16ن� و �
 ("���� و �Bن)�� دراویM .��%�د+6 ن	� از ���ون�ان 
ن�> (��R �� و ن��وه�+ ام��� 9ن م�Cنه� را ت�eی2 �1دن�.

 

 

 



ا�!ام

 %�ره� و %�ره� %� �3�B و��د (C? ا��ام در ای�ان و ا��ا ��نRRده�+ %��ا����زم�نه�+ ()�ق%&�+ و ن�
%� ای��1 
9ن م�رد ���ت, و ن�CهM /�ار داد�ان� و �Bا
��ر ��k ای� (B ?C&�ن,9م�> ���ان�، ام�، م"6�Eن /�Gی %�ا+
$�ور و ا��ا+ ای� (C? ا$�ار دارن� و %�M از 
�له�+ .���Q د
, %� ای� ����i Sان"�ن زد� ان�. در ای� م��ن


�ل �1 در زم�ن و/�ع ��م در 
��� ن���ان %�د�ان� %�ز ه? در ای�ان ادام� ی��,18ا��ام �1د�1ن و ن���ان�ن زی�  
رi? ای��1 م"6�Eن /�Gی از ت�/U 9ن �NB داد� %�دن�، ان�7م ��.R� ه�+ .�ن�.�ن ای�ان��ر در ��
d�
 ?C) و

 �Q. �1, %� ه��ا� ه>اران ا��ام �1 از 
�له�+ /SN در زن�ان ه"��� و م���Y ا��ا+ (C? ا��ام، ��
278در 
 ن	� در ای�ان %� .�دن��ن297 
�ل %�د�ان�. در 
�ل .���Q 18 ت� از 9ن�ن ا��اد زی� 30ن	� %� ا��ام م�CDم ��ن� �1 

� �� و ی� 
�dه�+ 
�4"�ر %� 
� و رو+��ن �Oت�ب �� �1 از ای� ت��اد ��Cزی� ��38ب دار ا� �	18 ن�

�ل  
دا���ان�.

 

 

 


