
 

. ��ری�، روز ���� ز��ن 	�دری ا��
ا%$## ی��"!� �� ا �م  ��ل ��� ��د �� ��ز	�ن ���

  (�ان روز ���� ز��ن 	�دری، ط �'ا&�ا�
ھ�ی 	# و ا0(�! �'ای  &�ا�/�ر ر�$�� ی�� .-�ق +'وه

ای �#، از ھ$�  &�2��� رد �ی��"!
ھ� &�ا�� �� ز	�(�  ھ�ی ��67 ای� .5 ط3�4 ا�"�ن

0<ری= �� ز��ن 	�دری در �>�م آ	�ز: ای� ��9رھ� را �'اھ8 

ای� ا�/!�ر �'ا	#، ا�/!�ری در را�/�ی 	?/'م :$'دن .-�ق 
ھ� ا�"�ن �'ای  ی دراز	<ت 	�#��ن

ای� �'آ	<، 0<اوم 	(2- %Aوم . �<ی� ��د
 B$� 'ھ  �� .-�ق آ.�د �9' و ھ�ی� 	#��C$ی4(<ی ھ��

F0'یE و ��D0< �' . رو�< :< �� دو��ی� �(��دی� 	(�9ر .-�ق �9' �� :$�ر 	
 . �J'ورت �'&�رداری از .5 آ	�زش �� ز��ن 	�دری �-G Hز	� آزادی ��"�، �#!� &�د آزادی ا� ��

 ،ھ��� �� ھ'+��� زی' �Kال �'دن آن در ھ' .< و �2?

ھ��� و :(�&�  ای ھ$� ا�"�ن
 ی� درک  #$ و 30#�8 و H#"0 �' آن، �Aو 	#Aو	�ت ر:< و %�30

 <م آ	�زش ز��ن . ی��< رو M�F?0 �� ز��ن 	�دری J'ورت در�� اول 	
	�دری ی3( 	?'وم �'دن آن ز��ن از ا�/3<ادھ�ی �'ز�<ا�� و ای� &�د، 	��B :!���ی و &�G ��7زم 

  

 ��ن و N�0�$/"�� M�$?0 آ	�زش �� ز��ن ��ر�
Oن، آ����ز Nی �� H-� زش�	آ '�  و  راھ4'د 	4/(C)ھ�ی �'ھ

P(<ز���� ��دن یN . �6 دی<+�ن �#!� �' �M ��9ر وارد آورده ا��
:�د، 	/���Q�D در ای'ان، از ��ی ��ر+Aاران ای� راھ4'د، 
 ، ا%-�:<ه و در�/��R ھ$�� +Q/$�ن ا�?'ا�#	 C/"4$ا���ن ��9ر و 0?-5 ھA<ر��	ای '� 3��	

 . اش 	?'وم 	��<ه ا��/���� ��)P 49'د��
�0ا�"/� ا�� �<ون �Pب و 0'�� در 	<ارس، 0?-�' و �0ھ�� در 	�K"�ت  $�	 و S"$0' در 

و 	��B از زای�ی �'ھ(V و ھ(' در 
:(�&� و ر:< ز��ن  ای� در .�% ا�� ��

�0ا�<  آ	�زش �� ز��ن 	�دری 	. ھ�ی دیC' ھ8 ا��
V)ه و 0-�ی� رو�< �'ھ>: 'Cزی در ��9ر  ی!<ی��

 دا:/� ��:<�  .آوردھ� و د�/�وردھ�ی دیC' را در 

Wھ� �	در ای'ان ا ای� . +�ه د�Pر Y7�0 �9<ه ا�� ھ�ی �X'��ر�
ھ�ی ���� و  و ط یN 7'ن +Z:/�، 0�ش

ھ� �'ای ر��<ن ��  ��:�. +'�/� ا��
 آن ا�<ازه ��'و	(< و �0 �<ا�"�ن C)و �'ھ ای� .5 او%�� و �<ی� و &�ا�� 	0�4%�2 ر�B 6�340 ز���

6�340 �(��د �$��ری ا��	 ��A  در ���7ن ا���
ز��ن 	�دری ��D0< و F0'یE   ا�/�Qده از

ھ� و 	�4رزات رو:(Q!'ان و ���%�3 
�-H ��وری  ھ�، ��0(�ن و ط M�P ��ل �� ا�'ا 	��<ه ا��، زی'ا �� ��

ھ� �<ار�< �#!� در ای� ��Pر دھ� �� ای� ا�/<Gل �P��� و ����� �� :'ایH ھ(�ز آ	�ده ��"�، 

��#�ی ا��، ��  ا0!�ی �� .$�ی� و ��9رھ�ی �$��ری ا��	 �� در ای� ز	�(� 	��3 وارث ��د:�ھ
Nی �� H-� زش�	آ �S�'� B<ا�	 �� �	'ون از .!���ن در ای'ان ��ا�<،  ز

در 	-��M ا	�، ھ' . ز�< ���7ن ا��� &�د ��:/� �' ��ز 	
	 \���	-�و	�  .دھ< در�� و ز�<ان 

 !��ش 
	ای ���� آ��زش 
� ز
ن �دری، ��رزه 
	ای آزادی ا��

�� ز
ن �در����� روز  � �
 یا"��!� 

١ 

  

��ری�، روز ���� ز��ن 	�دری ا�� ٢١ا�Q(< �'ا�' ��  ٢روز 
��ل ��� ��د �� ��ز	�ن ��� ٢٠

 (�ان روز ���� ز��ن 	�دری، ط �'ا&�ا�  ر�$�� ای� روز ��
&�ا�/�ر ر�$�� ی�� .-�ق +'وه

ی��"!. آ	�زش �� ز��ن 	�دری :<
ھ�ی ��67 ای� .5 ط3�4 ا�"�ن دو%�

0<ری= �� ز��ن 	�دری در �>�م آ	�ز: ای� ��9رھ� را �'اھ8 
 .آور�<

ای� ا�/!�ر �'ا	#، ا�/!�ری در را�/�ی 	?/'م :$'دن .-�ق 
ی دراز	<ت 	�#��ن 	#، .�`M 	�4رزه
 5. N'&�رداری از ی�د�� �<ی�

 B$� 'ھ  �� .-�ق آ.�د �9' و ھ�ی� 	#��C$ی4(<ی ھ��
:< �� دو��ی� �(��دی� 	(�9ر .-�ق �9' �� :$�ر 	 ا�"�� 	?"�ب 	

J'ورت �'&�رداری از .5 آ	�زش �� ز��ن 	�دری �-G Hز	� آزادی ��"�، �#!� &�د آزادی ا�
 ا�"�نC)'ای ظ'��� �'ھ�اری Z+  ،ھ��� �� ھ'+��� زی' �Kال �'دن آن در ھ' .< و �2?

 آزادی 	3(�ی دیC'ی �<اردQ� 6 و-� A�.  

ای ھ$� ا�"�ن 	(< :<ن از ر:< و �'ورش آزادا��، در ز	'ه .-�ق 	"#8 و ��ی�
��ی� درک  #$ و 30#�8 و H#"0 �' آن، �Aو 	#Aو	�ت ر:< و %�30 ھ�ی ز��ن 	�دری �' 

رو M�F?0 �� ز��ن 	�دری J'ورت در�� اول 	 ھ8 ازای�
	�دری ی3( 	?'وم �'دن آن ز��ن از ا�/3<ادھ�ی �'ز�<ا�� و ای� &�د، 	��B :!���ی و &�G ��7زم 

  .��((< � ز��ن دیC'ی �A ز��ن 	�دری آ	�زش 	در ��د��� ا�� �� �

 Nر ی�F?"�' ا�	 ��ل از ورود ا��4ری ای'ان ��>F!زی ��ن و N�0�$/"�� M�$?0 آ	�زش �� ز��ن ��ر�
راھ4'د 	4/( �' آ	�زش �-H �� یN ز��ن، آ��Z+ .Oرد 	 نز���� �' ����و+�ن �X'��ر�
�6 دی<+�ن �#!� �' �M ��9ر وارد آورده ا��0(�� �' 340 ا�/$�  �"��ری، ��

:�د، 	/���Q�D در ای'ان، از ��ی ��ر+Aاران ای� راھ4'د،  ھ�ی 	# آن :(�&/� 	
 ، ا%-�:<ه و در�/��R ھ$�� +Q/$�ن ا�?'ا�#	 C/"4$ا���ن ��9ر و 0?-5 ھA<ر��	ای '� 3��	

اش 	?'وم 	��<ه ا�� b'وت 	# &�د دا:/� +�'ی از
�0ا�"/� ا�� �<ون �Pب و 0'�� در 	<ارس، 0?-�' و �0ھ�� در 	�K"�ت  $�	 و S"$0' در 

Nی ��<ان دادن �	و  �	�  E2� الZ/�د ر:/� ا'�C� ھ� `�رت.  

)X ر:< و >J '� ،����� ده  ای��� �	ن در ��9ر ��ی� ز>)P ی>)	
ای� در .�% ا�� ��. ھ� +'دی<ه ا�� 	-��� +"/'ده و :!���ی ای� ز��ن

 �'ای ی�د+�'ی ز��ن دوم و ز��ن$�	 M	�  دری�	ھ8 ا��  'Cھ�ی دی
ی!<یC' :<ه و 0-�ی� رو�< �'ھ(V ھ�ی 	Y#/S �' روی ��ز Z+'�bD0اری 	/-��M ز��ن

 دا:/� ��:< و �3��0 و ار0-�ی ھ(' و اد���ت و ره�آوردھ� و د�/�وردھ�ی دیC' را در 

ھ�ی �X'��ر� در ای'ان ا	� ھ� W�� �P%� ��9<ن 6�340  #�� ز��ن
و ط یN 7'ن +Z:/�، 0�ش	�4رزه، 7<	/ ��  $' ا $�ل ھ$�� 6�340 دارد 

+'�/� ا�� ای �'ای ا �ده ھ$�� .5 و 0?-5 آن ا��Rم
 آن ا�<ازه ��'و	(< و �0 �<ا�"�ن C)و �'ھ ای� .5 او%�� و �<ی� و &�ا�� 	0�4%�2 ر�B 6�340 ز���

 6�340�'دا	(� ��ده ا�� �� در �'دای ا�-�ب، ./ در ���7ن ا���
ا�/�Qده از ھ�ی �� �' .5 	�ده. +(���R<ه :< ١٩و  ١٥

���C'ی 8X'�#  ،ھ� و 	�4رزات رو:(Q!'ان و ��3%��  ا	� ھ$�� ا`�ل 	F'ح در ���7ن ا���
ھ�، ��0(�ن و ط M�P ��ل �� ا�'ا 	��<ه ا��، زی'ا �� �� 	<� 	/3#5 �� .�زه ای� ز��ن

ھ� �<ار�< �#!� در ای� ��Pر دھ� �� ای� ا�/<Gل �P��� و ����� �� :'ایH ھ(�ز آ	�ده ��"�، 
  .ا�< ھ� را �� �30ی5 ا�<ا&/�

��#�ی ا��، ��  �$��ری ا��	 �� در ای� ز	�(� 	��3 وارث ��د:�ھ
��'ون از .!�	� �� 	<ا��S�'� B آ	�زش �-H �� یN  درون و

���7ن ا��� &�د ��:/� �' ��ز 	 ھ$f(�ن از ا�'ای .<ا#7 ای� دو 	�ده
 در ای� را��2 را ����`#� �� داغ و C)و �'ھ ���C'ی ����	 \���در�� و ز�<ان 

��ش 
	ای ���� آ��زش 
� ز
ن �دری، ��رزه 
	ای آزادی ا��

�� ز
ن �در����� روز  � �
ا"��!� 
 

ا�"�� 	?"�ب 	
J'ورت �'&�رداری از .5 آ	�زش �� ز��ن 	�دری �-G Hز	� آزادی ��"�، �#!� &�د آزادی ا�

 ا�"�ن از ارزشC)'ای ظ'��� �'ھ�اری Z+
 آزادی 	3(�ی دیC'ی �<اردQ� 6 و-� A�

	(< :<ن از ر:< و �'ورش آزادا��، در ز	'ه .-�ق 	"#8 و ��ی� ��'ه
ھ�ی ز��ن 	�دری �' �� آ��ن از +(�Rی�

. ای ا�� ھ' ��	�3
	�دری ی3( 	?'وم �'دن آن ز��ن از ا�/3<ادھ�ی �'ز�<ا�� و ای� &�د، 	��B :!���ی و &�G ��7زم 

در ��د��� ا�� �� �

 Nر ی�F?"�' ا�	 ��ل از ورود ا��4ری ای'ان ��>F!ی
�' ����و+�ن �X'��ر�
ا�/$�  �"��ری، ��

ھ�ی 	# آن :(�&/� 	 ��9ر �� �Aو b'وت
 ، ا%-�:<ه و در�/��R ھ$�� +Q/$�ن ا�?'ا�#	 C/"4$ا���ن ��9ر و 0?-5 ھA<ر��	ای '� 3��	

+�'ی از ��9ر در ��'ه
�0ا�"/� ا�� �<ون �Pب و 0'�� در 	<ارس، 0?-�' و �0ھ�� در 	�K"�ت  $�	 و S"$0' در  �$

Nی ��<ان دادن �	و  �	�  E2�

)X ر:< و >J '� ،����� ای�
 +"/'ده و :!���ی ای� ز��ن���-	

 �'ای ی�د+�'ی ز��ن دوم و ز��ن$�	 M	�  دری�	
��ز Z+'�bD0اری 	/-��M ز��ن ز	�(�

و �3��0 و ار0-�ی ھ(' و اد���ت و ره

�� �P%� ��9<ن 6�340  #�� ز��ن
	�4رزه، 7<	/ ��  $' ا $�ل ھ$�� 6�340 دارد 

 +"/'دهC)م �'ھ�R'ای ا �ده ھ$�� .5 و 0?-5 آن ا��ای 
 آن ا�<ازه ��'و	(< و �0 �<ا�"�ن C)و �'ھ ای� .5 او%�� و �<ی� و &�ا�� 	0�4%�2 ر�B 6�340 ز���

 �'دا	(� ��ده ا�� �� در �'دای ا�-�ب، ./
١٥ھ�ی  ��+Aی' در 	�ده

���C'ی. دار�< 8X'�#  ،ا	� ھ$�� ا`�ل 	F'ح در ���7ن ا���
 	/3#5 �� .�زه ای� ز��ن�>	

ھ� �<ار�< �#!� در ای� ��Pر دھ� �� ای� ا�/<Gل �P��� و ����� �� :'ایH ھ(�ز آ	�ده ��"�،  �� آن
ھ� را �� �30ی5 ا�<ا&/� ا�'ای آن

��#�ی ا��، ��  �$��ری ا��	 �� در ای� ز	�(� 	��3 وارث ��د:�ھ
درون و ھ�ی در �'ی�ن

ھ$f(�ن از ا�'ای .<ا#7 ای� دو 	�ده
 در ای� را��2 را ����`#� �� داغ و C)و �'ھ ���C'ی ����

��ش 
	ای ���� آ��زش 
� ز
ن �دری، ��رزه 
	ای آزادی ا��
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 در درون و ��'ون .��$��، 	��B از 0?-5 ای� .5 h�340 ��)P Vر��Cو ط'�<اران ر� �	�!. ����
	�2%�4 .5 �'&�رداری  �' ھ$�� ا��س ھ8،  .�<ی� P(<ی� ده 	�#��ن �Q' از 	'دم ای'ان +'دی<ه ا��

��   از آ	�زش �� ز��ن 	�دری، از ��Cه .!�	� ا��	���� �#i"	 Nی ��ا��،  -. ��)P '!)	
M40<ی ای� 	-�و	� ظ�%$��� . :<ه و �� 	�4رزه ����  #�� .!�	� +'ه &�رده ا�� و ./ ا	(�/

 در ای�  '`�، 	�4رزه  Gزم ا�� �� ��'وھ�ی 	'د	، ھ8. :!"/� :�د ��ی< درھ8C)ر �'ھ�� ��ن �	ز
او%�� +�م در ای� 	�4رزه، 	M�F?0 5. �4%�2 . ن دھ(<�'ای ا.-�ق .5 آ	�زش �� ز��ن 	�دری را ��ز	�

  .ز��ن ا�� �� ز��ن 	�دری ��د��ن �X'��ر�

  )�<ا��mن &5#(�7	 .Aب kP ای'ان  -+'وه ��ر 	#

٢  >)Qدر ١٣٩٧ا��	ن ��ز   یروز ����
  

 


