
 

 روز دو�� وارد ��ن��ھ	 و �����ن
���� از ������ � و آ��زان دا�

 �$�دھ�ی �" و ز��ن !��ق ����ن
 -�ز��ن و ,+* ھ() ��'� &�ر%�ان
 ��0 :�����ن" ��0ر .ا-) 0/ه

 �8ز,�ب ا�5���6 �0'* ھ�ی و 

 ��ھ	��ن، :	(� ,�'9 ھ�ی ھ��ھ	��
 8* �$���ه،  ٣٢ و ٢٢  دو0	�* و 
 8* ا�5�اض در -�ا-�ی !�&) ای�

) �����ن، B�ی/ A/رت) از زدای� &
8�د واE/ی� ,�-� آ��ز�D� �0رج. 

� �� �����ن �� دا�	/ &�F ھ� از 8
6�ا��ن�9، از �GH, *I ی�J�, در 

9 از GH, ،/	و��H� *'�8 آ�$�ی� 
�Kا���, (Bدا�� ��D8 * از	ھ"ی 

�رL! ده ای��F% /	�0دا. �Mر ا�L! 
��یB (-ای� .ا �در ا� �Nای�0 

 O�P� *8 QA �� رزات و رود��� 
�ن ���98��A ن�	Rب �8 ھ�� و -�&
0�د، �� ھ��اه �� از 8� �	�� 

Tن ��رغGH�Eدا����ھ� ا �8 
 8* د-���8 8�ای را ��دان �8 8�ا8�
9Eد د� ز��ن آ��ز�0، ��وی &��

*& ��ر آ��ن ��F8 �,ا�از � �Fھ� 
�ی ��ورش،J�, � ا���6ع در &		/ه ,�

 از ����� و :	(� ����ن �8زدا0)
 &* داد�/ ���ن و &�د�/ اT5م دی��

�ل ر���L"اده،YF� رای� ھ��ھ	�� 0
�ا�/, �E"E", ن در آ�$� اراده در/ ر-

 ھ�، �H/ودی) و -�&�ب و ���ر
 8* د-���8 8�ای ا�5�اض و ���رزه

�ا-) 8* د-��-� B د ھ�ی�B 
�اھ/ �� و ���رزB *& �8 *ادا� 

�ا-) 8* ر-/ن در را آ�$�B ھ�ی 

 ��اوم ا����ب و ���� ��ا��ی ����ن و ��ھ����ن

١ 

�GH, ب و�G�5ی ا�ا-�ن -�����
�دB /0. �Mا]�ت ا�ا�5 *� ���

�ی�ن،Pاز �8'* دا�� (M��! ن����
&�ر%�ان -	/ی'�ی ��6* از �/��
�-� ھ�ی- "�ردار �B�8 0/ه
�$	, /�F ر-��* ھ� در "�

�� .دا0) و-

ھ��ھ	�� 0�رای د5�ت 8/���ل
 ی'�	�* روز ���Q ھ"اران

�-�	/ ,�GH و ا�G�5بای� .�
A/رت آ�/ن ��ی� و ,�رم %�ا��،
��Dرج از ��D8 ��داB) و آ��زش

�����ن .ا-) رای��ن آ��زش ��ھ	��ن، و �����ن 
\8/اد آن در ,�� ،/	& �� (6�ا��ن و &�د&�ن �H�و���
�ری ��� �* ا��وز ./0�8 دا�0*F8 د&�ن از� &�ر &

��8ن 8*B ای�ه &�ر 8/�ا���K 5/م 6$) 8* ا-)، ��-,
�د، B 9 ادا�* ازGH, وم�H� �� /��0.  

�ر ]�ا�5�ا !�&) ای� در زن �����ن &* ا-)L!
(E�YF� ز��ن Q��� ن در/!��ق 8* ر- �8 ]! ��یB

��) �8 ����8* و ز��ن !��ق�B * �P8ی ،"آ�$� �5
*Eی� او�ای ![ ,�آزادی 8 �0����98 در 8�ا8�ی �, �
� 8�ای ا�E/ت ط�ی9 ھ�یE��� ن و زنT&�ھ��اه آ�$� �
�ی�ن ,�/اد &* ھ�-) -�ل �� &��رPو زن دا�� "��رغ �
�ری در آ�$�F8 دا��0 ا�'�ن ھ� �0*ر از O��0 �8ا�8
9 8* &* ا-) ھ�ی� ر�0* ��در 6"و ��ورش و آ��زشEد
�دB 8* را Q9 زن ]/ رژی�H, /		& / ���ن و	دھ *&
 Q$- ��د در:/ی ٠۵ از 8B زش در���ورش، و آ�

  .دار�/ آی	/ه

�د ا�5�اض ,�GH، و ا�G�5ب �8 B *8 *�8زدا0) ادا�
�ردارB�8 9 ھ�ی ,�'9 از 0/ن��F� د�B �8ر را �دی�

ر���L"اده، ��H/ر]� �8زدا0) ��6* از �8زدا0) ھ�، ادا�*
�رد در ای�ان ��ھ	��ن	P8 *، روز در�	ا�/ ��� ی'��,

���ر �5�Qb &* اد�/د ���ن آ�$� .&	/ ای�Pد �0ن 8�![
(F�� ای و�ن 8/�ا-) 8* ر-B د، ھ�ی�B *8 رزه���

  .دھ	/ �� ادا�*

�نKا/� ]�B( ن�� 8�ای �����ن ��5�P0* ���رزه ���
�وھ�ی و �/�� �$�دھ�ی وط	�ن، � �A��� رز و���

�ا-)B و درج و �����ن �D� ر��Bآ�$� ���رزات، ای� ا

�Kا�ب ا6"! dI ان�ن( ای�Kا/� ]�B(ا  

 .)٢٠١٨  ا&���
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�ا-) از ی'�B ھ�ی 
\ &* ای ���6* در &*��,

دا�0* ,�ا�/ �� آ�$� آی	/ه
"8* ��ی��ن ھ	�ز &* �

9GH, �-� واE/ی� ,

��E�H0 �6یB (-ا
) ا!�Fس از ���نE�YF�

*& *Hی�ق از !��ی)”��!
� 8�ای ز��ن��, *Eاو

ھ�ی !'Q و �8زدا0)
�ر در .&	/ �� �/ا�&

آ�$� ا�� ا-)، ��دان از
9b��� /زش .�/ار��آ�
*�Fا���ر ا�/ ,L! د�B

 �8 آ�$� و ا-) ��در و
8) در �" و�9 ,F� /ه	آی

 �����ن ا��وز و دی�وز
�F'ا-) و ی�B ردار�B�8
ادا�* و ار�5ب و ,$/ی/

��ھ	��ن :	(� ھ�ی ,�'9
�ا-) 8*B ![ ھ�ی�8

�اھ	/ -�&)D� (F��
ادا�* 8�!���ن !��ق

�ن( ای�ان dI !"بKا/�
 ھQ ھ�* از و ا-)

�����د ���B ا-) از�B
�دB / ی�ری	ر-��.  

   

(Yا6�ا�K ـ -�-� ھ

ا&��� ۵( ١٣٩٧  �$�  ٣٢
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