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678 آی� هللا ھ� و 
��3ان ��2&� 

0&1� !ا
" 
� B��ده ��ا�R ن�S

/& 
 "!�E &��0 و �

 0 &�3/ ا��اھ�
��� ا����	ا� دی
	ی در ���ن 
�ھ�ی درون ����� ��

��ای& .  ا�$�# آ!�ز ��ه ا
 ���ر دو آی� هللا �'��ر دا

��* .  در�� در��	 ھ'(��
�/.� ی-دی و ��* ,�دق 

# . 1ری�0
�/.� ی-دی ر5�6 ا�34 �2ه 
 �7��� #87� 	���92ی�� و د

��ر��& ��زه ;8.�� 2:  
��,�دق 1ری�0# ر5�6 .  ا

�3 �2ه �92ی�� و ر5�6 ��
 �/8<� =�>�? @.0� #87�

��ھ	 دو آی� هللا �	ای دوره .  ا
ای ط�1# ر5�6 �2ه �92ی�� 
 �B��8�� ���	���د� و 
 �� �C د��ا'�ن در د�(��ن 

���C زی��ھ	 دو در دوره .  آن 
,�ار?��ن �	 �2ه �92ی�� D	و�ه 

��# از �'�د و آد���# ��
دار� و ھ	دو ا4F(� ��>�ب 

  G��C ای و ��رد �.�ی� ����H

���ده ا ��I� #Fآری دو آی� .  و
هللا دزد و ��# دار� H	H	ه 

� ! ھ.�ی
	 را ���0
ی-دی 1ری�0# را �� �'�د 
ا2(>�دی �(C :B	ده ا�� و 
ای��� �Lم را ?�Bی� C	ده ا�	 
 :B)� �C ش	ای# د�(	ر5�6 ا�
 ���� �'�د ا�� آزاد ��د 

او را .  �H N0اھ� ر��
 �C ��ھ.C :B)� &��O	ده ا
�� �Dل  ��.8; ���م ��ر ��
��� اF.�ل �Cخ در�� C	ده 

 . ا�� و !�	ه
در �(& ?�R ���ن ای& دو آی� 
هللا ��#، ��0دا D	و�ه �'�د 
�اده 1ری�0# رو آ��ه �H

��ای��� �Hد ��* ,�دق :  ا
42$ ز����Bی �	دم در اط	اف 
2: را �����C 1ه ا��؛ ای��� 

 #342�	ادرش ��اد 1ری�0 
ھ�(�ر ز����Bی �	دم در ورا��& 
 �7�را ?>	ف C	ده ا��؛ ای��� 

از ای& ?�7ی �� ��Iق �	دم  
 �����H� ای ��* ,�دق را 
ری��� �2ه �92ی�� ��>�ب 
C	ده ا�� و او ھ: ا�Hی 

�(�د "ز���<�ارش را �� د��	ی 
" ��Iق ��	 �2ی� �92ی��

��در ��Cرای��B !  ��>�ب C	ده ا
�(.� �.� وی�ی�ی �Cر]�ق 
 �� #G\�� #�C 1ری�0
داد�(�ن آد�<�ار ?B	ان ی#�7 
���7 �	?�9ی و ر5�6 و�2 
��ز��ن ?���& ا�(.�;# را 
دی�ه ای� C� در آن ای��ن 

�ی� ی[ D	و�ه �'�د ��
 �Bی�Hا ].C ��ا2(>�دی را 
را�� و ری'� C	ده ا�� و 
�G آن از �	?�9ی �I� در
�2�8# را در ���<�اھ� آ�Dر?.�ن 


^ارد� ! اH(��رش 
�	ا��ش ���� C� ر5�6 ھ.�& 
�2ه �92ی�� �� ا�(<�ر ا;$م 
����� C� �2ه زی	 L	ش ھ	 

 ����8ن D	و�ه �92ی# 15��ل 
��در .  را �	ر�# C	ده ا

��'(: �92ی# �.�Bری 
ا�$�# ]��& اد;�ی# ی#�7 

 15]�؟ ی�7# ای��� ھ	 ��ل 
����8ن ا'�ن ��رد ?7	ض و 

�ه )�?�7ی و ?�0وز ای& د

�?c07 .  �92ی# 2	ار �	�(� ا
���� C� ای& �2\# ا�9IFت 

 #�$� �'�ب �����63 ا
�# �<># دارد C� ��87م ��
��ه ا�� ��R�F�� @4 از 
 &�
����د وI�f� ھ�ی 
�Bی �(: دی�ه ای ?���& �'ا

��ط �� ای&  	�  �C ������ه ا
 .  ����8ن D	و�ه ھ'(��15

��ا�� C� در ط�ل  ����cF ا
دھ'�C #F� ��* ,�دق در 
راس ی�# از �<��(	ی& 
 :)�
�ھ�Bی ����(# )�د
 R�D دم را	� 	� �)�����ز��
��4	ده ا��، ھ.��� ��رد 

" �B	 و �/�4 و ?�ی�� 
ای��ن .  ��ده ا��"  �Dر�Hا�ه

 #ده ��ل .	ه ��'� از ��
�� . ا,8# �	�(� ا

��1 ای& آی� هللا �� ای& 
 #B8Fآی� ا h���<>�ت ?�
�� ��<>�ت ����� ��رد  	
دی

���* .  ?��B: 2	ار �	�(� ا�D
آی� هللا �(B: ی�7# ,�دق 
���2�G ا(�Lر ا #. 1ری�0

��را �'�د ا2(>�دی ��* 
ای��� .  �/.� ی-دی �� ���ن آ��

 ��او �� ]� ���دی ?�ا'(� ا
 ���م راه ا�اH(& ��ر ��
�	ای �Hاھ	ان GC دم و  ��.8;
 1��
�ه 1�(�[ د� را )�د
���� و در ��زار ��رس �i	و�� 

 ... و  
ا�� اط$;�ت 1ری�0# از �'�د 
ھ.�B��F�jیR زی�د ا�� و �	ای 
 	)B� #72�� �[ G��I)� ی��B?
از ا1ن C� از ��� ���H� ای و 
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اط$;�ت ��jه و ,�ا و ��.� و 
�B�Cن �	ی7(.�اری ی[  �.8� 
��ز�����(� ;�8� او �	وع 

 �� : ��ه ا
���ه ���� ام H-ا� ا1�	ار " 

ای از ��7و�ن،  ا?���Bت �0.�;�
ھ�ی  ���I� :6�2ن و آ�2زاده

�� ".�'1�lن و �<>�� ھ�
 #�'� C� 1ری�0 G�Fد #�و 
ای& ?�Bی�ش را �� ی[ ھ��ار 

"�H?.� ���ھ� ]�ن D	ده : 
&� �# و �� �? ��	ا�(�  !"

 �C ی��
�� R�)�دارد �� ھ.�
�B(	 ا�� ��8ی ھ.�ی
	 را ول 
��C: و ا1 �	دم C &�.C	ده در 
,�د ھ'(��  ��8ی ھ.� ��ن 
� و ��ھ: �� ���ت 	�
�را ��ھ: 

�
^ار���.�ن �D �mIی�ن ��� ! 
 ��F�l'� :B� �ای& ی[ و�
����Iت ����(# �<>�,� �2ه 
�92ی�� و داد��ھ�B و �Bدھ�ی 
 ��ا���(# ����� ا�$�# ا
C� �'�د و ���ی� و دزدی و 
 #���D1 را 	
���nCت ھ.�ی
���C و 1ری�0# ھ: ?� ا1ن 
ھ.�& �Cر را C	ده ا�� و 
� دی
	 را ����(�ا� ا�	وز ر�42 در 
�� ار��ع �� �<-ن ا�	ار در 

���	)�او در وا2@ .  ���� اش 
�ھ�ی رc�2 ی�دآوری �� ��
 �C و ھ��ار ���ھ� �����
��ھ:  ،���ھ: ���ی� C	ده ا
��ھ: دزدی�ه  ،�]�jول C	ده ا
ا� و �� ای& ?	?�c ھ.� ��ن 
در راه ا�اH(& ی[ ��H(�ر ?� 
 ��F�l'� ���o- ا�(<�ان ��
دار� و از ھ.�ی
	 4H	 دار� و 
ا�	 زی�ده روی ���C او ھ: 
��40ر ا�� �<-ن ا�	ار را ��ز 

��C . 

 pm�ھ.�& ا�	وز ای& 4H	 در 
و��@  R>D�� C� ,�دق 
1ری�0# ا���د وی�ی�ی# �'�د 
��� ���H� ای، �<>�,� 
����H #4)0� ای را ��  د�(	 
���H� ای ار��ل C	ده ا�� و 
?�Bی� C	ده ا�� ا�	 �Hدش و 
�ده اش ��زدا�� �H ش و	)Hد
� ھ.� ای& ا���د �'�د ��

 ! ��(�	 �Hاھ�� ��
�� �Hط	 ���وری� C� در ����� 
ا�$�# ر�B.� 5�6ر، �2\# 

^ار و وG�C �580 و �و �2
 :���Iم ا���(# را .�(�ا�� ا
�4	ی� C� �<-ن ا1�	ار �'�د 
���4 c�2ھ�ی ر��� .

?�Bی�ھ�ی ر�'��0# و 
�H?.# در ��ره ���ت �� �Hط	 

: ھ�ی � :
��Lم و  �/8<�
ا�.�ی qاد را C'# �	ا��ش 

����ل .  �	ده ا GB[ �Bای�
�� ر��ع �� اط$;�?��ن  ��ا
 	
از ���ی�ت و �'�د ھ.�ی
 ���	و�C# ������ و ���ت را 
���ت �8��7� ������ ?� �Lم 

���4� ���, 	).C  . :ھ #1ری�0
���� .��<�اھ� ھ.�& �Cر را 


� �� &�ھ��  ��Tال ای/ ا
���R 0 ای/ ���
�2'� و !��� از رو ��
���7'� &��ن رھ+�ان &����ی 

 ا�S 0&1���؟ 
 I��V ع�L�& 

 و8�ای��7 

B7�ھ� I&�E : 

 �H150-ش �	دم در ��R از   -1
، ����� 96�B	 در دی.�ه 

 ��ا�$�# را �� ط�ر ��ی 
����7 از .  و��� ا�اH(� ا

آن ھ: ی[ آن ا;(	ا\�ت 
�2ر?.�� �Cر�	ی �Gn ھ��j و 
ھj? �i� و ��1د اھ�از و 
را����ن و راه آھ& و 

�ن و ز�ن و ��ا�ن و )'���ز
���ز �ی'(�ده ا �C	� ه از	�! .

�# C� در ����(# ز�ا��ن 
 :�	��ا��رت ای& دژ�H.�ن 
ھ'(�� �� ��0;� و �'�رت 
?.�م ;�8� �Lم ا�$�# ��4رزه 

������  . �� #�$������ ا
ط�ر ��ی در �/�,	ه ی[ 
���L; R4: ا�� hI� �C و 

��C R�
	� .�hI ;-م دارد 
ای& ی[ ?	��� ���H(� ��ه 
����� ا�$�# ا�� C� در 
�$�	دان  -�]��& ��ا72# د�4ل 

	دد و ای& �- �.�& از درون ��

������ .  �Hد �Lم 	�� 	L ��
در �(& ای& ھ.� ���ی� و ظ8: 
و ?�7ی و �I	 و �$�C و 
����ری و !�	ه و ای& ھ.� 
 ،#����ا;(	اض و  ?/	ک 
�اده ای �H م��� #)����
�م از ���ن �Hدش را ا(<�ب ��
 ����4�C	ده ا�� C� ای��F�Bس 
�.�Bری ا�$�# دارد �� �'�د 

ای& ا4F(� ��(�ا� !  ��4رزه �����
 �C ����ی[ و�� GC ای& ���	ا 
��زی  �I� ای از ���
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�# رژی: ��� #
ھ.��
��ا�� اnC	ی� �	دم آ��ه در .  ا

 �)�ای	ان ای& رژی: و دار و د
ھ�یR را �Hب �������� و 


�	د�. �I� &ای  . 
ا�� ��\�ع ;.�I(	 از   -2

���Bی# .  ای��Bا�	 ��� 
 #�$��	دم ;�8� ����� ا
R�D از �	گ ط���H #7�4� ای 
 #�$�رخ دھ� و ����� ا
 �C ��
�ن ��د، رو�& ا	�
��	ی� ��ھ� �/�C.� ?�ری<# 
�-ر�# از ���ی(��ران  N,
�Hاھ� ��د C� از ا(�Bی 2	ن 
 �B��8�� #���� ز �'��
�H �Bن �D���ه ا�  و در �'ا
 �7�ردیN اول ]��& �/�C.� ای 
از �Hد ���H� ای، ا��nل ی-دی و 

 . 1ری�0# را �Hاھ�: دی�
ا�� ا�	 ���H� ای ��D(	 از ای& 
 ��ا?�iق ?�ری<# و �����ه 
درک وا,G ��د ]�؟ در ��� 
�2رت ��7 از ���H� ای ]� 
�ی �D	وز �Hاھ� ��؟ آی� ��
رو�& �'� R�D �C از �	گ 
 cI; �ی� ز��������H� ای 
 �m8��ھ�ی رc�2 و ��را�ن 
� �Hد را �	اھ: C	د؟ ای& ��
���ی ھ�ی  �)���8o� ھ.� د
 :C�� #�$������ی ��O�Dه ا

���ھ�ی �<(N8 درون .  ا��
�	ای  �C ������� �Hب ���ا
� �Hد ���yi �2رت و f	وت 
��ی� G42 از �	گ ���H� ای 

�C  . R�.�Cری ا�0م دھ��
�	ای  #��.�C ��>� 	\��
�^ف رc�2 و ?/��: ����72 
�Hد R�D از �	گ ���H� ای 

�� . ا
�ھ�ی# از �� ��	�� 	L ��

 �� �درون ��� ���H� ای دار
 hای	� ،#�اده 1ری�0�H ف^�
�ش �	اھ: ��را �	ای ر�6'# و 
������ C� اھ	��Bی ا,#8 
 ���2رت را ھ.�& ا�	وز در د
�Hد �(.	���C -C و ��7 از �	گ 
 &���� RI���H� ای در 

� . ���H� ای ظ�ھ	 ��
3-   �B��.�C &ا�� ھ.� ای

�(�f	 از و در ��ی� ی[ 
�D R�.�Cی� ای ?	، �'(	ده 
����دی ?	، رادی��F(	 ���ن  ،	?
 ��7� �C ���	دم و ����� ا

و ای& ��H>(	ی& و .  ��Dا �����
����دی ?	ی& ��C(�ر ��f	 در ای& 

�� .  �B��.�C ا
در ��Iی'� �� �mI@ �	گ 
H.��#، ھ:  ا��7د i	ت و 
 #�$�ا-��ر از �.�Bری ا
�'��ر و��7(	 ��ه ا��؛ ھ: 
ای& i	ت و ا-��ر �� ���B�4 و 
?/	�Cت ا;(	ا\# �'(	ده و 
�(��G در ���7� ?�4یG ��ه 
 GHاز دا #)� �C ط�ری ،��ا
ز�ا�B و زی	 ���0� و �(# 
ط��ب دار �<= ���H� ای 
�Lم ا�$�# را  G4.�ی#�7 

��� ی[ �Dل ������  . �)4Fو ا
 �C د	C ���\ی� ا���� ای& 
 ����� -0; hI� �F�'�
ا�$�# از ای�0د ر;c و 
 ��8� �'�و��� در ���7� 
 #�	ا?	 از ای& در ��2س �� دورا
C� ?$ش ��ز�����(� ای راه 
ا�(�ده ��د ?� �� ا,$ح ط#48 
�، ا�	وز 	>��	ای ����� و�2 
����D 1ا  ��آن ���4# دارد د
����� C� او1 �� ��8C ای& 
 �� � ���f ،ی��
�� � �����
����� ا�$�# در ھ.� 
;	,� ھ�، ;	,� ھ�ی 
�#، �	ھ�
# و ���ا2(>�دی، 
 ��ا�(.�;# رادی��F(	 ��ه ا

�� . و  ?��D 3�.7ا C	ده ا

�	H$ف دھ� ھi(�د و ھ�(�د 
�.'#، دھ� �د �� ا;(	اض 
 �)iو ھ ��jی ھ	ر��C رادی��ل
?j� و ��1د اھ�از و �Cر�	ان راه 

�ن و ,�ھ� )'�آھ& و ��ز
ا;(	اض �Cر�	ی، �� ��7ر اداره 
��رای# ���7�، �� ا;(	اض 
# �C �C]�(	ی& ��'(	ده ز
?/.8# در �42ل �2ا�& \� زن و 
 �� ،��ار #�$��	ی�7 ا

�# دی.�ه $I �H96-ش ا
?�ا;# ����د C� ر�.� و ;��8 
�Dی�ن ?�ھ: �� ھ	 ����# از 

 .����� را ا;$م C	د
����� ا�$�# !	ق در 
�'� و �/	ان  &��'�د، در 
. ����(# ��ی 2	ار دارد

 R�D c8ط #�
	� R4��
��	ود ا�� �<R رادی��ل، 
آزادی<�اه، �	ا�	ی طc8 ای& 
��R4 دارد در ;	,� ھ�ی 
 ،	? �)'�	��<(N8 ��ی
�ه 

 . ��H>(	 و ��f	?	ی ��Dا �����
�	��ی� داران  #�$������ ا
 ��o� �? �C- ا�(<�ان ��
 :�L; R4�� G��I� در ��ا
�Bی# �'ط�C �I4ر�	 و ھ.� ا
C� آزادی ��<�اھ��، �	ا�	ی 
��<�اھ��، ر��ه ��<�اھ��، 
��7دت و �H�4<(# و �	�� 
# ��<�اھ�� 2	ار �	�(� �'ا

���p4 ?�4یG ��ن ای& .  ا
�� ی[ ��2م ;�8�  :�L; R4��
�Lم ط�I4?# و �����  GC
��ن را �� �C ��ا�$��R ا

��و در .  �� ��ن ھ: ا�اH(� ا
 �C ��;�& ��ل ھ.�& ?	س ا
��40ر��ن ����� در ;�& 
�	�(& H	H	ه ھ.�ی
	 در 
��� از آن 	)� �C ی���
� #���

 �C روزی" �? �]�ن D	ده �	ا�(� 
&� �# و ��  ." 

 ا���� 21  –  1398 �	داد 31
2019 

678 آی� هللا ھ� و ��3ان 
0&1� ��2&� ا
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  &�داد ٢٨
��@?�د ��&�ن 

 
� 07�= 
>�
 ��د���ن


 !'1 =+�ززاده �� +��D&
 B+Cل �<,�ی�ن

 

 �	داد ٢٧  روز:!'1 =+�ززاده
 H.��# در ���D# ا;$م ١٣۵٨

از اط	اف ای	ان �	وھ�Bی   :C	د
��اران و �D و R?ار N8)>�
 ��	دم !�	?.�� ?C �\�I	ده ا
�& د�(�ر ��ھ: ��ی �Dوه 

���C :)H ر�(� و !�86� را  . &�
 ��از آ�ن ?��	 �# �C: و 
دو�F و ار?R و ژا�ار�	ی 
ا�mHر �# �C: ا�	 �� ?�پ ھ� و 

 �? p8'� ھ� و �2ای ]�?٢۴ 
 �C	� وه�D ی�'� 	
��;� دی
��د �& ھ.� را �'�lل �# 

: ٢٨و روز ��7 ی�7# در  '' .دا
�	وھ�ی  @���	داد ی�رش و
 	B� هqی��رژی: �� C	د�(�ن و 

;�4ل �j8	ی�ن در .  �Dوه آ!�ز ��
 �C 2# ا�(�د�i?وه ]� ا�D
�# و ��L# در ���?/�1ت 
C	د�(�ن را ر2: زد و �Bی(� 

��;� H :�H.��# ��؟ 

�	ای �	ح :B+Cل �<,�ی�ن 
 �� ��ا?�2�iت �Dوه 1زم ا
�'�یC #8� ����� ?�زه 
��Iرت ر���ه ���7ان 
�'(.'[ ��<�ا�� ز���� 
 ������ C	د�(�ن را  :��B?

:�C ره��د ا	�
���1ر ��ف .  
�3 �580 ��ه ��.�ی��ه 
?�7ادی از �$�C& و ;��ی	 
��Im� را ��ور �Hد �	د آورده 
��د و در ?$ش ��د C� اH($��ت 
�2ی.#  ��& �	دم �Dوه و 

�-�از .  ;��ی	 ��ف را دا�& 

��ی دی
	 ����� ?�زه ��Iرت 
 ��ر���ه ا�$�# ھ.-��ن 
�Bی ��L# ار?R و �)�ا;-ام 
 ����jه �� ��Im�، د
 c)�� ی�ن	�70& �/8# �?	�
2	آن �i(# زاده را ��ز �^ا�(� 
�Bی ��Im� را ;�8� �H د و��
�# �	دم $Iادا�� �	�C ا

 در .C	د�(�ن �'�� ���	د
 ?I	ی�4 ?.��# �58	داد ��ه 

���طC 3	د�(�ن در��	 ی[ 
 �C د��و\��7 �/	ا# ��ه 
 #�$I�	ی�ن �^ھ4# و \� ا
�� �	دم ?/.�C G	ده  #��.H

��د. 

"   در  رو�(�ی 58 �	داد 25در 
از ?�ا�@ دی�ا�ره، ��&  " C� ر�(�

�Bی �'p8 ای& ��Im� در �H
�G آ�ن �I� �B4� و در �B4� ]ی
F ���C� و ]	ی��Bی ��ای# 

F ���C� .  در��	ی روی ���ھ�
�ن و �Cر�	ان �Iدر د��ع از دھ
 ��رو�(�ھ�ی ��Im� دی�ا�ره 
�B و ����Fن �'p8 ای& �H
 #�$���C �Im� از رژی: ا

در .  د��ع ���	د� در��	 ����د
 �B�H ی ?�7ادی از	ی�ن در��	�
 ��I�� و ���� �)�C ن��F�� و
�� �	ار ��
^ار� و در ��Cر  �D
�	وھ�ی رژی: ا�$�# ��Dه 

�	�
��. 

 58در ط�ل ]�Bر ��ه اول ��ل 
?I	ی�4 �	ا�	 �B	ھ�ی 
C	د�(�ن در ی[ روی�روی# 
�# و ا;(	ا\# در ��� #��L
�C�� G.�ن ��ی� 2	ار �I�

��د، .  ��
�	د�B� ،ج����
�	ی�ان، �Iه، ����Cران، 
دی�ا�ره و �Dوه �B4� ھ�ی 4	د 

�� ار?�0ع 57��& ��2م �����Cن  
 #�$��/8# و \� اI$ب ا

����Iرت ر���ه ا. 

��& �58	داد 26 #)>� ��� 
ط	��Bی در��	 در �Dوه در 

رژی: ا�$�# ].	ان را .  ��
�	د
 ���Dوه "  !�86�"����ر �Dی�ن دادن 

�B	 در د�� �	دم و .  �����
 p8'� #�����	وھ�ی 

���2ای ����� �	ای .  ا
 ��?>	ف �B	 از راه ز��& �2در 

����.�	وھ�ی��ن .  ای& �Cر 
 G./)� وه�D 	B� GHدر دا

از راه .  ?�i8ت زی�دی ����د
ھ�ای# �- ھD���8(	ھ� در 
 p8'� وھ�ی	�?�	رس 
�# و �	دم �����ز���Bی 

�	�
�	وھ�ی .  2	ار �� �'��
 �C د���� c4�رژی: در �Dوه 
���7ان �	���ه  ��H.��# را
 �� �2�� �Fھ.��ری دو ���2ا و 

?.�م �	وھ�ی �'p8 ار?R و  
��jه، �	��ن �.8� �� �Dوه را 

��C در�,. 

 ���	ای �.8�  #��.H ن��	�
�Dوه R�D درآ�� �.8� ای 
�	ا�	ی ?	 �� ?.�م C	د�(�ن 

�	ای .  ��د �C #���D در #��.H
 #)8B� ��7& 24آن? �);�� 

C	ده ��د از ?.��# �	وھ�ی 
�'p8 ��<�اھ� C� در ای& 
��ت ز��ن وارد ;.G ��ه و 

�� �i(� او  ��" �Dوه را از د
H.��# و .  آزاد ���C"  ا�	ار

 #;�� �C R)2�� �Fدو
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 Gی�'� G� ای	��^اC	ه 
�� ی��4ره  �C	د�(�ن ��د
ط	��Bی �^اC	ه ���Cه ی#�7 
.�ی����ن �	دم C	د�(�ن، 
 $C و #������ز���Bی 
�	دم ��2م ���Cه ;�8� رژی: 
�8BDی را ا�	ار و �	ان ا�	ار 

 .cIF داد

 #��.H :�H �C �i� ان�)��
�� C	د�(�ن  #�C 	��F در
�� �(�C N2	دن ادا�� ��ا
. اI$ب �?.�م �	دم ای	ان ��د

H.��# و دارود�(� اش ای& را 
 #�������ا'(�� C� ��9ی 
�B	ھ�ی C	د�(�ن و ��9ر 
 �B����H در p8'� دم	�
�� �	دم  #���D �'��(�ا
 ���	ا�	 ��Cر �	ای ر���ن 
����. اھ�اف ا,8# اI$ب 

��ون ?	دی� ?�اوم اI$ب در 
 �'�	ا�	ی ��(�ا pm�
@ �� �Hش C	دن �	ی�ن ��

 . H.��# ��د

�	وھ�ی :!'1 =+�ززاده �[ 
�# در��	 و�2ی@ آن دوره ���

��د� و ]� ��ا\7# دا�(��؟ 

��	 ادا�� ای& :B+Cل �<,�ی�ن 
����ج را  &��H روز� �C @و�2ی
�4ل دا�� ?� ?>	ف ��0د ��
�B	ھ� در �B	 و آ��ن ��ه ��ل 

58 #�����	وھ�ی  h��? 
���# ار?R و  cI; و p8'�
 ��� @mI� �? اران���D ه�j�

 روزه ����ج، ��ز���Bی 24
�# ��7ل در C	د�(�ن در ���
آن ��9ر دا�(�� � �C	cC از 
��ز��ن F ���C�، �-ب د��	ات 
C	د�(�ن ای	ان، ��ز��ن 
]	ی��Bی ��ای# 38H و 

�C� .  ;-ا�Fی& �'��# ��د
 ����7ھ� در �	ی�ن �^اC	ه 

�h ای& �? #��.H ی����ن�.
���م  #)lھ� �B��ز��" �lھ�

.�ی���# C 38H	د  " G��
��	�. ����رھ�  �lای& ھ�

 �� �2�� �Fی����ن دو�.
�'�ھ��l .  �^اC	ه 

�� وا�� و ���.�ی���# از 
�	�Hردار �4د #)�. ی��

 �lدر ای& ھ� �F ���C ز��ن��
��ا\@ ]� و رادی��F# را 

.�ی���# ���	د . 

�-ب د��	ات C	د�(�ن ای	ان 
 ��ام در ?$ش �	ای ?.�س و

�^اC	ه ?[ روا� و �Hرج از ای& 
 �2�� �Fی����ن دو�. �� �lھ�

��د #��.H و  . �Bی�	ز��ن ]��
 ��در ��اردی ھ.'�ی# �Hد 
F ���C� را ��ن ���اد C� ای& 
 	�� �� ���? ��ھ.'�ی# 
�(�Bی ��� �� �97�و�2ی@  
�-ب د��	ات �Hد را -دی[ 

��ن ���اد . 

�-ب د��	ات �� ?.�م ?�ان در 
 �Fو دو #��.H ���? د��?$ش 
 c8� د�H ی�'����2 او را 
�� �	�(& ]	اغ �4- از  �?  ��C
��ی آ�ن، �Hد را ی�� ?�ز 

 . ���ان در C	د�(�ن ��ن دھ�

در ای& دوران �B	ھ�ی 
C	د�(�ن ;.$ از ���C �m(	ل 

G��C ����� �2 و�� �Fدو 
 #�$�?�زه ��Iرت ر���ه ا

در �	H# از �B	ھ� .  �Hرج ��د
 R?ر ار��)Hن در ا�C�.C �B�Dد��
��اران ��د C� ھ	 ��ر �D ه�j�و 
� ای ?�Iی� و ����0ی# �B� ��
 ،#��L -Cا	� GHوھ�ی دا	�
. ?�R ھ�ی# را ای�0د ���	د

�-ب د��	ات C	د�(�ن ای	ان 
 ���	ای ��ر دوم و در ?�ا�3 
 #��L�(�ن  ����C R?ار
��د �B� ��ا;-ا�# از ارو��� 
 	B� &وارد ای 	���ون درد

24��ر اول G42 از ��� .  ��د 

����ج �- ھ.�&  	B� روزه
�� را �	ای ا���رت ���
�(�ن ار?C R� ��<�ا�� از 
�'�	 ����Cران وارد �	ی�ان 
��د را �	 ;�Bه �	�� C� ھ	 
 �F ���C ز��ن�� �iF�>� ����ر 
و ا;(	اض �	دم ای& ���ط3 

 . رو�	و ��

 ��-ب د��	ات ��ام �� ھ	 ��
 ?�Lھ	ا?# از ��ی �	دم و

 ��8; 	
�# دی����	وھ�ی 
 �2�� �Fو دو #��.H ن��>�
�� C	د�(�ن  �m�او در را

;$وه �	 �-ب .  �<��iF ���	د
د��	ات �-ب ?�ده �- C� از 
ھ.�ن اوایH G.��# را \� 
�� ھ	  ،�'ا�j	ی��F'� ���ا
� ا;(	اض و ?�Lھ	ا?# ��
�<��iF و ;�8� �	دم و 
�# ��ام �����ز���Bی 
�	 ھ: اط$;�� ,�در  ��D

�-ب ?�ده ?�اوم اI$ب .  ���	د
�	دم را C� در �B	ھ�ی 
C	د�(�ن ?�84ر ��Dا C	ده ��د 

�	�Cت \� “?/� ;��ان 
�م ��4	د و از ھ.�ن ”  اI$ب

ا�(�ا در �B.� ���Hری 
ا�$�# و ;�8� ادا�� اI$ب 

 .�	دم ای'(�د

�	ی�ن دی
	ی ���م ��(c 2	آن 
 �C ��و��د دا -��i(# زاده 
 #��.H 	)[ 	زی ����<�ا
�'�ط �47� ��# �	ی در 

��C 	ن را دای�)��C  . -0	د
�	ی�ن ار?�0ع �^ھ#4 �/#8 

 �	ی�ن ��(c 2	آن �i(# زاده،
 �7��	?� �/8# دی
	ی C� در 
از ��2م  و ��<>� در �.� دوم 

��د �Hد را 58��ل  �)' ?�ا
 ����د  #��ز��ن دھ� �	ی�

 :�رز��ری ی[ .  ”رز��ری“ا
�	وه �^ھ4# و ط	��ار ���خ 
 �����ط3 اورا���ت و �	ی�ان 
��4�Iی ��د و  �Iی	ط :�ا

٢٨ 
> &�داد ��@?�د ��&�ن �
07 �
 ��د���ن�= 
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�	ان ای& ایG و ط�یi� در ز��ن 
��ه از ��وا��Cن رژی: ��ه 
��د� C� در رو�(�ھ�ی 

در اط	اف ”   دزF#“و ”  �	وآ��د“
���د 	I)'� ی�ان	ی�ن .  �	�

رز��ری در ���طI# ]�ن 
����ج، �	ی�ان ، ����Cران و 
 -C	� و 	I� 	
mI� دی ��[

��L# دا�(�� . 

�	ای C :C	دن  �F ���C ز��ن��
�	دن �-ا�.� &�� ھ�ی و ی� از 

 �C ی�ن	ای& � #F�.)ا�
 #B��? G��2 p8'� وھ�ی	�
ھ: دا�(�� ?>ِ.�: �	�� در 
ی[ روز �I� #��.? &�7	ھ� و 
�	وھ�ی ای& �	ی�ن �	?0@ را 

��C ح$� @8H  . ��I��� ��ط	ح 
ا�0م �� و ��jه رز��ری ی[ 
 ��4� و �� ی[ �.8� !��8
�	ا
 ���C p8'� وھ�ی	�از ��ی 
 #��LI� #��.? ،�F	ھ�ی 
 �)�آ�ن C� در ]�� �B	 و رو
��$ح �� @8H د��. دا6	 

��7ھ� ھ�اداران ای& �	ی�ن 
 G��I� ات در	ھ�L? �� ��د
 �C ��I	ھ�ی F ���C� زد
��� 	.f #�. ?$��Bی��ن 

 -��	ان ا,8# �	ی�ن رز��ری 
�� ا�(�iده از ?�ری�# �c �	ار 

��^اC	ا?# �	ای ��ز C   . 5D	د
دادن �$��B و دای	 C	دن 
 ���C &����0د �I	ات رز��ری 
F� و رز��ری ,�رت �	�� ا�� 
F ���C� ھ.��Oن را�* در 
�G آ�ن ای'�د�# C	د و �I�
�� آ�ن را  ��F�7� �ا��زه ادا�

�اد. 

��7 از ا�	ای ;.#8  �C	� &ای
 آن از ��ی �-ب د��	ات

C	د�(�ن ای	ان و ��ز��ن 
]	ی��Bی ��ای# 38H ��رد 

�$ح .  ا(�Iد 2	ار ��
�	د @8H
��jه رز��ری ��I? c4ی� 
 ���C ز��ن��ا;(�4ر و ا?�ری(� 
F� ����د ]	ا C� ی[ �	ی�ن 
 �� �)'��	?0@ �/8# دی
	 و وا
5 ���ه از D ن و��F�� ،خ���
رژی: ��ه را از ,/�� ��7د1ت 
�# �'��C p8ر ����	وھ�ی 

 .زده ��د

��7 از �.8� :!'1 =+�ززاده 
�� �Dوه ���# از ا;�ام ھ� و 
�.$ت �� �B	ھ� و رو�(�ھ�ی 
 #��.H و ��ن آ!�ز �)�C	د
 	��	وع �� ,�ور ��Dم �#�4 

در��ره .  �.8� �� C	د�(�ن C	د

�ی��� .ای& �C(�رھ� 

 H.��# ��	را :B+Cل �<,�ی�ن
 c?	� د و	اط$;�� ,�در ���
ای& اط$;�� ھ� C� �9.�ن و 
 �4�/(�ای آن �.8� ھ.� ��
�� C	د�(�ن ��د از رادی� ?B	ان 

?� ای��� ی[ ��Dم .  �Hا�ه ����
�� رو��ی ار?R، ژا�ار�	ی و 
 ����اران ,�در C	د �D ه�j�

�� :  ای& �9.�ن #��.H م��D
رو��ی �(�د ار?R، ژا�ار�	ی 

��اران�D ه�j� و 

  :��	Fا &.�	Fا �Fا :'� 

�(�د ار?R و " GC 5�6ر ��
 #�$�رGC 5�6 ژا�ار �	ی ا
��اران ا��Cا د�(�ر �D 5�6و ر
�	وھ�ی ا;-ا�#  �� �C :ھ���

�� ��C �Im	د�(�ن د�(�ر 
دھ�� C� ا�	ار و ���B.�& را 
 c�I7? ��)'ار ھ	در ��ل � �C
.�ده و  	�
)�.�ی�� و آ�ن را د
 �/F�, :C�/� ���� ��ری� 
 �Im�� زھ�ی	�8: و ?.�م �'?
 ����4� C� ا�	ار �را �	ی7(	 

	ی-� و ا��Cا د�(�ر �Hرج 
 ���	ان ا�	ار را  �C :دھ #�
.�ده و  	�
)�C.�ل �2رت د

اھ.�ل در ای& .  ?'�8: .�ی��
ا�	 ?<N8 از وظ�i� و ��رد 

 .��اH^ه ��ی� �Hاھ� ��

��ی �1358	داد �.Fا �Fروح ا 
#��.>Fا" 

در �/����� �	��ن ای& �.8�، 
 ،#����از ��ی ��ز���Bی 
N8)>� ی�B�.0�Bدھ� و ا 
 .اط$;�� ھ�ی# ��(�	 ��

 #)i� �.آن ا�	2 c)�� ی�ن	�
 ��زاده G42 �? �C از �.8� 
C	د�(�ن از ��ی �	دم و 
�� ا-وا  #�����	وھ�ی 

	��'(	 ���Cه ��ه ��د،  
�	وع ��� و �.8� �	وھ�ی 
��jه و ار?C :C R: ��ن ?�زه 

 �i(# زاده �� .ای �<�د �	��
 #��.H ور اط$;�� از�,

� C	د و �	وھ�ی ?/� �.�ی
��اران �D دوش ��دو R��	�

	
 �-دوران �/#8 �� رژی: و دی
���ن و $I?c�I7 و �����ی# ا

٢٨ 
> &�داد ��@?�د ��&�ن �
07 �
 ��د���ن�= 
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��4رزی& ��j	داH(�� و در 

�	ی )�;.��8ت �����ی# و د
��ا�ن �	F�7� �C# از �Hد 


^ا�(���� Rی�.���	وھ�ی.  
 �7� �� @mI� &زاده از ای #)i�
�	 و ,�رت  �� �C ��ا
�D���ه در ��Cر �	وھ�ی رژی: 

 ا;�ام ��ا�ن �	�C �(# در
�ھ�ن رژی: و .  ��������	�

�-دوران �/8# آ�ن �C(�ر 
���ن را �	وع $I��4رزی& و ا

� �	دی.�������H  و 
 �BF�� ����'C ی	�
)�د
;�8BD ����� ��8ی ��4رزه 

 .C	ده ��د� آ!�ز ����د

 #��.H ����� د$� #F�>8H
C� در ���7 ار?R و ��jه �	ای 
���ن �� C	د�(�ن $I�C(�ر ا
روا� ��ه ��د، در ����اد روز 

 در �	�8� اول در 58 �	داد 28
i	 را �	ی�7 در 12�B	 �Dوه  

ی[ داد��ه �	��ی�# ]�� 
دI�2� ای و �	ای ای�0د ��9ی 

  . و��� ا;�ام �����ر;c و

 �	داد 29در �	�8� دوم در روز 
  G?�2 #F�>8H ��ا�ن �	دم،58

 �H�� ی�D ��i	 دی
	 را  �iھ
�)�	i�� ی.ا;�ام��  c�?	? &

 ����ج ا;�ا��B از �Dوه �	وع و 
��د �B� و -I��	ی�ان، ����ج، 

��	��. 

 در �	ی�ان 58 روز ��م �B	ی�ر

�	 ����ن9)� در   i	 از د

 h�ی[ داد��ه �	��ی�# ?�
� . F�>8H# ا;�ام �# ��

ی[ ھi(� ای از ی�رش ��jھ��ن 
ا�$م �� C	د�(�ن �^�(� ��د 
 ��C� ھ.��Oن در ا;(	اض 

��اران ?�	ا�ازی�D و ��9ر 
?�Lھ	ا?# در ����ج و در 

ا;(	اض �� �C(� ��ن ی�# از 
��ارن �D h��? 	B� ن���ا

i	ی در .  �	�-ار ����د ��[
 ����� 	�
)�ای& ?�Lھ	ات د
C� ?�7ادی از آ�B را آزاد �# 

���C. 

 5j�11 	B� ن�i	 از ��ا 
�m	ق �<(N8 و  �C ج را����

�	 C	ده )�در ����Bی �0-ا د

  �روا� �	ود��ه ����ج ��د
 F�>8H# ای& �$د .������

�ر��ه   �B	یH5.��# در روز 
 دI�2� 5  و در داد��ھ�Bی 58

ای آ�B را �� ا;�ام �/��م و 
 .  ��������: را ا�	ا

ا�'& �ھ��، �B	ی�ر �ھ��، 
 �.�G ی<iL� ،#F�O	 ر��.#،

;�m ز�ی، ا��0 �4>	ی، 
 ،#.�' 	,� ،#Fو	�D #'�;
��ز���، ی�اF� ��1دی و  	iL�

دو i	 از .  ��	وس ���]B	ی
 ���د #.Hه ز��اد ا;�ام 	ا�
C� ی�# از آ�B را �	 روی �	ا��ر 

�� �/G ا�	ای �C(�ر  GI)��
������. 

ھ.���2 ا(��ر ;�5 ا;�ام 
 ا'�ن �	یN و �/�4ب 11ای& 

 روز��� ھ�ی �	دم ����ج در
داGH و �Hرج ��Cر ��(�	 و 
���� اط$ع ا���ر ;.��# ��	 .

ای& ;.G و����� ���# از 
� .?�i	 ;�8� �2?$ن را دا�& ��-

در ��I� -Iو�� �	دم و 
 G��I� در #�����	وھ�ی 

 ��F #��.H	ی�ن و ��jھ��ن
ادا�� دا�� ?� ای��� �$د 
 -I�H.��# از ����ج ;�زم 
�- ���ی�  �0����د و در آ

����� 38H ی	
i	 از 10.  دی 
i	 از ��10ا�ن �B	 و  

 ���H G/� در �C #����L
 ��4د  ) �;�.0�20	iرا ی[ )   

روز ��7 از ا;�ا��Bی ����ج 

 58ی�7# در روز ��: �B	ی�ر 
��ران ������ C� در ���ن آ�ن 	�?

��F� ای �-و �C12دک  
 .ا;�ا���ن ��د 

��7 از �Dوه، �	ی�ان، ����ج و 
�I-، ?�ارک �.8� ار?R و 
��د ����د�B� ���)� ه�j� .

 ��D	وی دوش �� دوش
�-دوران ار?R و ��jه، 
�� راه ا�ازی  -� #F�>8H
داد��ھ�Bی ]�� دI�2� ای ��: 

�	 ����ن را )�ا;�ام ;�8� د

ھ.-��ن �� ای& .  ,�در �����
��F	 �C# و ا;�ام ��ا�ن 

 دI�2� ای 5?��h داد��ھ�Bی 
�L? ،#F�>8Hھ	ات ھ� در 

 C	د�(�ن و در �B	ھ�ی
 ��/����� ای& ی�رش و����

 .ادا�� ��Dا �����

روز دھ: �B	ی�ر �	وھ�ی 
ار?R و ��jه �� ھ.��ری 
�-دوران �/#8 ��7 از زد و 
 h8'� ن�C�� 	B� 	��Hردی 

�ھ.�ن روز در �.�ل .  ����
�8.�س  �Im�� ن در�)�C	د
��& �	دم و �	وھ�ی  #
��
 �� #������ز���Bی  p8'�

#��L�	وھ�ی  �� �C :رژی 
 #�4�)�D 	)D���8م و ھ�)��

در .  ����� در ��
�	د
�8.�س ����� ��L# ا;$م 

�- .  ����د 	B��B	 �D	ا
�h ار?R ?'<�	 و ا��oل �?


	دد��. 

 �B	ی�ر ���7� �2ر� روی 11در 
�$�'�# ی�# از .  ���ھ�

 �/8# ھ.	اه ?�7اد �	?�70&
��اران و �� ا�(�iده �D زی�دی از

�ه ?�[ ��B ای�0د )�از دو د
ر;c و و��� �� رو�(�ی 
 	B��2ر� در �/�ر �Iه �� �D	ا

�رو�(�ی �2ر� C� .  ی�رش ��4	
 �Bی	از ?.�م ��� ودر�� 	4>��

�h ای& �(�ن ا��oل ��د�? 

  &�داد ��@?�د ��&�ن ٢٨
07 �
 ��د���ن�= 
>� 
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��اران رژی: ھ.� �D د و����
�	دم رو�(� از �C][ و �-رگ را 
 �0�)�� ر��4ر ����4� C� در 

��	ی  �\ :��B? &68ای 	i 
�Cدک، �D	 و ��ان را G)2 ;�م 

روز��� ھ�ی رژی: �	ای .  ������
�	�Dش �^ا�(& �	 G)2 ;�م 
رو�(�ی �2ر�، 4H	 آ	ا ��7 از 

��'� روز ��(�	 ������ . 

ھ.-��ن �� ای& و�2ی@ ��# ,�ر 
C� آن ھ�
�م ;�9 ��رای 

�ن اI$ب ��د�C G/� در 
 	i�	ھ�
��ن در ا�(.�ع ھ-اران 
�<�	ا# در  ��از �	دم ارو��� 
�� C	د�(�ن ��j	دازد �m� .را

��# ,�ر در ای #�<�	ا &
�	وھ�ی  �C د�� #;��
� و 	�
�� ��B� #����

  ���Bھ�� �B�� را �	 آ
�� او در ای& �<�	ا# .���وا

 �?$ش ����� C� و�2ی@ را وارو
�� hH و ��ن .  ��8ه دھ�

 . ���Cن �(��G ����د


�ی��� R��>�: در ا(�Bی 
 ا�	 ��D #'Cم ,p8 �� را“

j^ی	د ��Dم �� �.��	 و ��� 
����# ,�ر ��D.  ”ا p8, م

 ��� �Bھ�� G�./? -� ی-�[
�� �	دم C	د�(�ن و ا;�ا��Bی 

�4د #7.� �)� ��Dم ,p8.  د
 �C د�� �68��# ,�ر ���7� �2ر 

 ��زن و �Cدک و �D	 و ��ان را 
��)'���# .  ر��4ر  p8, م��D

 38H #��.H ش	ر و رھ4�,
C	دن ���7� ای �(.�م ���7 در 

�	 C	د�(�ن ��د�?	�  . ��او 
 	��.� �� *��D �C �8.� &ای
 #��.H ب�Cدر ر ،��و ��� ا
و F�>8H# در ��� و �C(�ری 
 G�./? ن�)��� �	دم C	د �C

�� :�B� .�	دی� 

�� رو�& ��ن  58�B	ی�ر 12 
ھ�ا و �� ا�(�iده از �	وھ�ی 

���ن ]�Bر ھ�ای# و�C ز���# و 
 	B� :وھ�ی رژی	� ،	B� ف	ط

������ 	�>'? -���د را �B�  . در
��7 از ی[ 58�B	ی�ر   13روز  

�& در �	د� �Hن، �H ی	در��
 p8'� وھ�ی	� &��
�# و �����ز���Bی 

 	��F #28وا��ھ�ی ا;-ا� 
 	B� ه�j�C	د�(�ن، ار?R و 

� را ?>	ف �������� 15روز .  
�ر �- ?��وران �	وی �B	ی

 ��	از ھ.	اه دری�ی# و ھ�ای#
�Bی ��L# ار?R و �)� ��
 	B� ،ج���� 	��F ه�j�
 �����	د�� را F�H �C# از 
��د �� ��Iو�(# ا�ک ?>	ف 

������.  

   58�B	ی�ر13در ھ.�ن روز 
�� ا?�Bم �	�C در  	i ]�Bر 

 	B� د��ن�D در ��/8'� ���
�� ��: F�>8H# ا;�ام  -I�

�����. 

��ی& ?	?���B? c: و��@ و 
�'(	ده ار?R و ��jه 
��اران �� �B	ھ�ی �D
�� ,�ور �	��ن  �C ن�)�C	د

 روی 58 �	داد H28.��# در 
داد از آن د�� از ���ی�ت ;�8� 

�C د����	ی�  	��	ا 
C	د�(�ن را �� �Hک و �Hن 

���C. -�
 در D# ای& ی�رش ]�
 وار، ��2(� اnC	 �B	ھ�ی

C	د�(�ن �� ?>	ف ار?R و 
��jھ��ن رژی: در آ��.  

 ���,G ای& ?��B: و����
�C(� ��ن ?�7اد زی�دی از 

 �B	 و رو�(�ھ�ی �	دم
� و �H دن�.C	د�(�ن، وی	ان 
 �Bدم و ا;�ام دھ	� ����C

 دI�2� ��5ان در داد��ھ�Bی 
��د #F�>8H ی.ای��  c�?	? &

رژی: ?�زه ��Iرت ر���ه 
�	ای ?/��: �Dی� ھ�ی  #�$�ا
 �� �C ن را�)��2رت �Hد، C	د

 ای	ان ?�4ی� G	C- ادا�� اI$ب
��ه ��د �� �Hک و �Hن 

���C.  

 واR�C �	دم :!'1 =+�ززاده
�	وھ�ی  G��I� ن در�)�C	د

��د؟ �[ #�$� �.�Bری ا

 ;�8	!: ?.�م :B+Cل �<,�ی�ن
ای& ���ی� و �� ?>	ف در آوردن 
�B	ھ�، ا;(	اض �	دم 

 C	د�(�ن �� �H: و �B	ھ�ی
 �� G42 از 	�?�i	ی ]��ی& �	ا
��9ر �	وھ�ی ار?R و 
��jھ��ن رژی:، �'(� و 
�	ی<(� ;�8� ��9ر آ�ن ادا�� 

 ھ.-��ن �� .��Dا ���	د
 �C دم	ا\�ت ;.��# �	ا;(
 N8)>� ھ�ی	B� وب در��)�
روی ���اد، �	وھ� و 
�� �Hرج  �C p8'� ی�B��ز��
���# C	ده  cI; ھ�	B� از
�� ;.��8ت �Hد ;�8�  ،���د

�ھ�B و ��D ��
	ان، ��C	�
 GI�Dد���B و �	وھ�ی در ��ل 

٢٨ 
> &�داد ��@?�د ��&�ن �
07 �
 ��د���ن�= 
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و ا(�Iل ادا�� داده و �� آ�ن 
�  .��4<�ن ��-د

?>	ف �B	ھ�ی C	د�(�ن 
 ����jھ��ن و ار?R د h��?

 C� ��ش <�رده رژی: ��ه
 ��i	��ن H.��# ���ی(��ر ��د
�� ��ه ���(	 دوام ��ورد و در 
 #����اf	 ادا�� ا;(	ا\�ت 
ا�(.�;# در دا GH�B	ھ� 
�h �	دم و ھ.��O& ;.��8ت �?
 p8'� وھ�ی	� #��L
�#، رژی: �����ز���Bی 
?/� ���ر و در ��
�� 2	ار 

��	� . 

 ���	ای  �B�? #�$�رژی: ا
��mر '4# و دو :B ��ه آ

 ����C(� ?�ا'� �B	ھ� را 
�� ��9ر .  ?>	ف �Hد درآورد

 p8'� وھ�ی	���0د 
 GHدا �� #������ز���Bی 
 �Bھ�
��D ح$� @8H ،ھ�	B�
��ر  ،#�و �	ا�C -C(	ل و ��زر
�(�دن ھ��l ھ�ی 	� 	
دی

 دو�F �^اC	ه ���Cه از ��ی
�� �)�	� 	�ادا�� .  ���2 از 

ای& و\@ و ?>	ف ��0د �B	ھ� 
 #����از ��ی ��ز���Bی 

 روزه 24 ?� ��� 58از آ��ن 
����ج ��0دا �	وع ����د و 
���# از  cI; ��رژی: �]�ر 

   . ��� �?24�B	ھ� ��
	دد
 ی�7# 59روزه ����ج در ��Bر 

5�.�ت  #�$� ��ه، رژی: ا
;.$ ھ�� ��� �2ر?# در 

 .�B	ھ�ی C	د�(�ن �ا��

در ��Cر ای& و\��7، ��راھ�ی 
 �.��7  د��ع �/$ت، ���� ھ�،

از آزادی و اI$ب و �Bدھ�ی 
 ،	B� اداره ا��ر 	ده ای در ا��?

�از .  B� RI.# را ای�i ���	د
��ی دی
	 ��9ر �	وھ�ی 

 #������ز���Bی  p8'�
���7ان ��زوی ��L# �	دم، ای& 
 �C د��ا���ن را �	اھ: C	ده 
��اران �D ه�j�ار?R و 
(�ا�� ;�8� �	دم  �.�I)'�

���C ا�.� ای�0د-� . 

;�8	!: ای& او\�ع ھ	 از ]�� 
 ��ھ# �-ا�.� و ?�	ا�ازی

 G/� ه  در�j�ھ�ی ;��,	 
ا�(I	ار��ن  در داGH و �Hرج 
 �� �? ���� c4�از �B	 ھ� 

  �� ��� ھ�ی �<(N8 د�B�
��-��	 .   ای�0د ��9ی � ا�&  

�'(	 ادا�� ای& اذی� و آزارھ� و 
�C(	ل و ��زر�# از �Hدروھ� و 

�	ی و ��زدا�� )�ا�2ام �� د
�	دم، ?�i	 I�.;# از ا�2ا��ت 
�	وھ�ی ��L# و ��jه در 
����ج روز �	وز در ��ل  	B�
�'(	ش ��د و �	دم در 
?�Lھ	ا?�Bی��ن �Hاھ�ن H	وج 
�. ار?R و ��jه از �B	ھ� ��د

در ھ.�& را�m� و در �	ی�ن ی[ 
�	وھ�ی ��jه و  &��در��	ی 
��ز���Bی  p8'� اد	ا�
�#، ��9ی ?�R آ�Fدی ���
ای�0د �� G��; �C ?/	ی[ ای& 
��اران �D ه�j��	وھ�ی  �9�

�ای& ?I$ھ� �	ای ای�0د و .  ��د

# و �� hای	� &)H���	اھ: 
�� �	دم C	د�(�ن  ��� G�./?

��	
 .,�رت ��

�	ای �Dی�ن دادن �� ای& و\@ در 
و ھ�ای�    58اوا�h دی ��ه 

��ز��ن F ���C� در ����ج، 
?/>& ی[ ��ھ� ای از ��ی 
�	دم و �� ���Lر H	وج 
 R?ه و ار�j� #��L�	وھ�ی 

ای& .  از �B	 �	ا�Hان داده ��
?/>& در دو mI� ,�رت 

�اری .  �	���)�ی�# در �/G ا
و دی
	ی در �'�0 ���@ 

در ��ت .  ����ج �	�-ار ��
ز��ن ?/>& C� ی[ ��ه ��mل 

�<��Bی  #��.? ����0ا
����ج از  	B� دم	� N8)>�
�Cر�	ان و �Cر���ان �	�(� ?� 
��زاری�ن و داR آ��زان از ای& 

�از �B	ھ� .  �	�C �.�ی� C	د
و رو�(�ھ�ی دی
	 C	د�(�ن 
��G �.�ی(�B ھ	 روز �'(	ده 

���� 	?  . #��.? �C �0از آ
�	ای �.�ی� از ای&  	B� دم	�
?/>& �H �Cا�� ا,8# آن 
��د  	B� ه از�j�H	وج ار?R و 
�'	 ��4	د،  G�m7? �F�� و در
�B�.Cی ?�ار�C?# زی�دی و 
�� ����Cن از  �B�.C &ل ای�I)ا
�m	ف  N8)>� ھ�ی	B�

����ج �	ازی	 ���� . 

 	B� دم	وزی �	�D �7 از�
����ج در �	ی�ن ?/>& �	ای 

H	وج �	وھ�ی ��jه و ار?R از 
 ،	B� &ان ای	ه ا�'�
���
ار?R و ��jه ای& �D	وزی را 
�	ای �Hد �/'�ب  #)'��
���	د� و ھ	 دم در ?$ش 
 N8)>� ھ�ی ��B� �� �C ���د
�87� ھ�ی �	وع ی[ ��� 
دی
	 را �� �	دم C	د�(�ن 

���C G�./?  . در 	
از ��ی دی
��ت ز��ن ��ز��� �	وھ�ی 
�# و �����ز���Bی  p8'�
�# در ���ای�0د ی[ ��9ی ��ز 
ھ.� �B	ھ�ی C	د�(�ن، �	دم 
 �)�دی
	 �B	ھ�ی ای	ان د
 	i��� C	د�(�ن  �)�د
���	د� ?� او\�ع و �	ایm# را 
 ��C� ھ.��Oن ��ر2� ھ�ی ا��� 
ادا�� اI$ب را از �Hد ��ن 

����4�در ای& .  ���اد از -دی[ 
 -C	� ن و��C ��ای�م C	د�(�ن 
ادا�� اI$ب  �?.�م �	دم ای	ان 

 . ?�4یG ��ه ��د

(�ی� :!'1 =+�ززاده 
�# �.$?# C� از ���٢٨ 

�	داد �� �	دم C	د�(�ن آ!�ز 
��د؟ �[ ،�� 

  &�داد ��@?�د ��&�ن ٢٨
07 �
 ��د���ن�= 
>� 
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]��& ��9ی  :B+Cل �<,�ی�ن
 �� �C ن�)��# در C	د�����ز 

��ز���Bی ���ر�C �	دم و 
�# �'p8 �	اھ: ��ه ���
�<��Bی زی�دی از  h���د ?�
�	دم در �	ا�	 ��Cر �.�ی� 

ادا�� ای& و\@ �(�ری� .  ����
��H pmا�� و  	� �C ��	��
?��72ت �	دم در دی
	 �B	ھ�ی 


^ارد� 	�f�? ر��C  . از ای& رو
?�اوم ای& ��9 ���O�B� ��رد 
ر\�ی� H.��#، دو�F ���2 و 

 . ار?R و ��jه �4د

��ز��ن دادن  �� R?ه و ار�j�
��اران �/8# ?/� ;��ان�D 

و ”  ��D.	��ن �'8.�ن C	د“
 �Im�� د در�H وھ�ی	� -C	.?
����Cران و ���طI# از �Dوه و 
 ��اورا���ت 2>� \	�� زدن 
��ز���Bی  p8'� وھ�ی	�
 ���# و �Bی(� ?>	ف و ���
�C(	ل درآوردن �B	ھ�ی 

اوC  . &�F	د�(�ن را دا�(��
?/	�Cت ��L# ار?R و ��jه و 
��اران �/#8 �D ده از�i)��� ا

 و 58را در ھi(� اول �B.& ��ه 
�ار?R .  از ����Cران �	وع C	د

و ��jه در �.�H �8د �� ای& 
���i8? G./)� �Imت زی�دی 
� و در ادا�� �� ا�(�iده از ��
 #�.C وھ�ی	�ھD���8(	 و 
�� �.$ت �Hد ادا��  	)���

� .���اد

�B.& ��ه h���jه  از اوا $.; 
و ار?R در ���(	 ���ط3 
C	د�(�ن �B4� ھ�ی ی[ ��� 
?/.�8# دی
	 را ;�8� �	دم، 
�# �'p8 و �����ز���Bی 
�ن اI$ب �C ��8; م$C ]در ی
�. �	دم ای	ان  ���ده ��د

ھ.-��ن �- ھ��l ھ�ی ,p8 و 

�^اC	ه �	ای �Dی�ن دادن �� و\@ 
در ط�ل دو .  ����د در �	ی�ن ��د

��ت �>)��ه G42 از ای& و�2ی@ ا
ری��� �.�Bری و �580 
�	�-ار ��ه ��د و  #�$�ا
�-ب د��	ات C	د�(�ن 
ھ.��Oن �� ?��Bی# �	�	م 
�	ای  �Fت دو���I� �� #� ز�[
�� ���H ��72د  #�د�� ی�

در ����F� در �Hرج از .  ��د
 &���B	ھ� ��� و در��	ی 
�	وھ�ی ����� و ��ز���Bی 
�# ادا�� دا��، �B	ھ� ���
����ج ھ.��Oن  	B� هqی��و 
�ن ?0.@ �	وھ�ی �C �B�?
�# و �	دم در ا���ی ���
 �Fدو #�$I�(�Bی \� ا���

��راھ�ی .  و ����� ��ی� ��د
�/$ت، �.��7 د��ع از آزادی 
و اI$ب و F ���C� در ?�ارک 
ای'(�د�# و د��ع از 
د�(�وردھ�ی ��4رزا?# �	دم 

��د. 

 59از اوایG اردی��B4 ��ه 
24�.�ت  #
�4� روز ��� 

 ��
	 از راه ز��& و ھ�ا وی	ا
�	دم  ����ج و رو�(�ھ�ی 
اط	اف آن ?/.� G�� C� در 
(�0� آن ,�ھ� i	 �C(� و 
� و ���زل �'��# زی�دی �H
 	)'C�H ���� ?�پ و �j.Hره 

�� G�4ی?  . ����� c�?	? &ِ�ی�
 #�$�?�زه ��Iرت ر���ه ا
�	ای  #�C �2و �B�7 از ��ھ�
 ���/�: C	دن �� �Dی �Hد و 
 ����ت ری��>)راه ا�ازی ا
�.�Bری، �580 ا�$�# و 
!�	ه ?$ش C	د �� دادن 
��	و;�� �<�د ز���� ھ�ی 
ی[ �.8� �'(	ده و �	ا�	ی 
��C :اھ	ن را ��)��� C	د .

����ج، �	وھ�ی  	B� دم	�
�'p8 ��راھ� و ���� ھ�ی 
 ���C p8'� وھ�ی	��/$ت و 

 روزه ای& F24� در �	ی�ن ��� 
�B	 ��Iو�� و ای'(�د�# 
�G ار?R و �I� ای را در ����
��jه H.��# از �Hد ��ن 
داد� C� در ?�ری* ��4رزات �	دم 
C	د�(�ن �	ای د��ع از  ��2م و 
اI$ب �	دم ای	ان �4f ��ه 

�� . ا

 روزه ����ج 24��7 از ��� 
#���� F ���C� و ��ز���Bی 

�Bدھ� و �.�B)�7ی  	
و دی
�	ای ����8	ی از �C(�ر  p8'�
��jھ��ن  h����(	 �	دم ?�
�� H	وج از  :�.<? ،#��.H
�B	 �	�(� و �c ھ�
�م از 

���ی& ?	?�  . c�B	 �Hرج ��
 ��<�رده ��ه  ��ار?R د
ھ.	اه ��jه ?�زه ?���5 ��ه 

�.�ت  ،#��.H24 ���4� روز � 
����ج از راه  	B� ن����C
ز��& و ھ�ا و در ����F� ?�7اد 
 ��H ر و�)�C دم را	زی�دی از �
� آ�ن را �� �Hک ی�'�ن ���C و
 c2�7)� ج و���� ،�C	ده ��د
 -C	� �C ن�)�آن �B	ھ�ی C	د
ادا�� اI$ب �	دم ای	ان ��د را 
�(>	ف �Hد درآورد� و آن 
ر��F(# را C� ار?R ��ه �	ای 
�	�Cب اI$ب (�ا'� از 
 �� #��.H ،ن دھ����Hد 
<�رده ��ه  ��ھ.�ن ار?R د
 Rی�.���� ھ.	اه ��jه از �Hد 

�# .  �^ا������	وھ�ی 
��7 از H	وج از �B	ھ�  p8'�
 cI; �)��� ���ط3 آزاد و رو

����# C	د . 

;.��8ت ��L# �	ی��ت 
�# ;�8� ار?R و ��jه و ���

�� ا�(�iده از ���ط3 آزاد 
C	د�(�ن ���7ان ���ط3 
 �? ،�B4� ��D ھ# و�
�Dی

.  ھ.��Oن ادا�� دا��63��ل 
��7ا و �(�ری� ;�8	!: ?>	ف 
���ط3 آزاد C	د�(�ن از ��ی 

  &�داد ��@?�د ��&�ن ٢٨
07 �
 ��د���ن�= 
>� 
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 #��� cI; و R?ه و ار�j�
 �� p8'� #������ز���Bی 
���ط3 �	زی و �5j ��9ر در 
�Hک C	د�(�ن ;	اق، ا�� ?� 

�	ای ��9ر 67��ل  �F ���C 
در ���ن �	دم و ا�0م ;.��8ت 
�	 روی �Dی
�ھ�Bی  #��L
 	�ا��اث ��ه در �	ا
C	د�(�ن، ��9ر ]�.
�	 و 
 Rی�.���F�7# را از �Hد 

����� ا�$�# از .  �^ا��
 �� �? R�����Iرت ر @mI�
ا�	وز C� ��رد ���(	ی& ?�i	 و 
ا-��ر در ���ن �	دم 2	ار �	�(� 

 �C �O�� آ ���? �� ،��ا
�# ای& ���ا��ره �� (�ی� 
 ����� �C د���.$ت ای& 
ا�$�# از ا�(�ای ��Iرت 

�ه Oوز ھ�	ا� �� �? R���ر
(�ا'� در ���ن �	دم �B	ھ� 
و رو�(�ھ�ی C	د�(�ن �� �Dی# 

��C ز��از ا�(�ای .  �	ای �Hد 
��Iرت ر���ن ����� 
�# H	داد ��ل  �? #�$�ا
 ���>� ی�7# ��ودا -دی[ 
 #����دو ��ل و �: ��9ی 
و ��Iو�� �'8/�� در 
 &�F�7� ک	ن و ?/�)�C	د
�# و �	دم در ����	ی��ت 
?B	ان و دی
	 �B	ھ�ی ای	ان 
@ از آن ��ه ��د C� �	ی�ن ��

 #�$�H.��# و ����� ا
���C :��/? د را�H از .  اش

 ���# H	داد ��ل �>� ا
�� �C(�ر  #�$�C� ����� ا
و��@ ��ا�ن، ا;�ا�D ،�B	 C	دن 
ز�ا�B از ��F�7& و ��ا�ن 
�# و �	ازی	 C	دن �8� $Iا
�	ای ای�0د  #B8Fھ�ی �-ب ا
��9ی ر;�H ��72�� cد را 

����� :��/?  .  �B�? ��	ای& ���
در C	د�(�ن ��8� ای& ����� 
 �� �B�? -�در �	ا�	 ای	ان 
ز�ان، �C(�ر، ا;�ام و ا�(�iده 
 ��از ا�-ار �	�Cب ?�ا'(� ا
 �
 �D	��� ا�	وز �Hد را  �?

 ■. دارد

  &�داد ��@?�د ��&�ن ٢٨
07 �
 ��د���ن�= 
>� 

 ز�Bان E+�ی� 
&��7 ا�Bی و ��ب 
����� ��ر��ی � 

 ��از آزادی
 ��8; #�B� �4 روز���� ��
 ��
'�ر، ��(� �C?�ه زی	 ��
 :B� �,	; &ای &�F�7� �.ھ

�(�ا� .  ?�Iی: ����د �C ا���
�� ���� ای از ای& ��4رزات و 
?��f	ات ان �	 ���7� ای	ان، �ری 

�������. 

 ��ت �C?�ھ# در ز�ان 91��ل 
��دم #ھ.�& ��ت .  ?4	ی- ز�ا

L	ات  �� �C د�� #��C ه�?�C
 ����	H# از ز�ا��ن ی[ 
�/����& ;�دی و ا;�ا�# در 

�� ��B)�F�7ی   �m�ی[ زن "را
�'��.C و �[) ز�ا��ن " 

;.��� او را ]��& �mHب 
�آ��� ���م C� ھ.�& )  ���	د

 :B� &ای ������ه ھ� �	ا 
� $? �C��Bی �� در ��	�

�4د �0�) #��� .  ���7� ای	ان 
�� D	ا?�[ ��ن ، �� �� ا(<�ب  

,/�p ;	,� ھ�ی# از ا;(	اض 
 �C :ه ای��ا�(.�;#، �2در 
 ، #'�8D 8# ر!: ���ر;
;8# ر!: �	�Cب اI$ب، 
 �C #8# ر!: ھ-اران ا;�ا�;
در ط�ل �� ]�Bر دھ� داده 
ای:، � ?��B در ���7�، ��8� در 
 #���ن ,�ھ� و ھ-اران ز�ا

:����در .  �-، ���H(� ��ه 
ای& ز�ان  ,/�B)4ی ز�ا��ن 
در ��رد ����� �/.�ی 
 �0�)آ�(��#، ز# C� در 
��B)�F�7ی ���� ا��ی در راس 
 ��8; #88.Fا &�� �)�.C

'�ر و ا;�ام ��
'�ر، از ��
�0ت ی���، در�Hر ?3.7 زی�د 

��د   . ��[ �C ��)i
ز�ا��ن ��
 #��� آm	ف ?	 ����� ز�ا

���� .  ا ��او ا�	وز ز�ه ا
 #ی.& ��4رزات و ?$��Bی ز
���م ���� ا��ی، او ا�	وز ز�ه 
 �C #?$���? &.ی �� ��ا

 ����� ��F�7� ی[ !  ���� در ان
��� آm	�(	 و8�C# در ز�ان 
 �C  ن��C &?م ھ���� ��ا
����� را �	 ;�Bه  �F�Cو
دا�� و �� �Hط	 �.�ی(�B و 
د��ع اش از ����� و از ھ.� 
 ���� ����G�F ار?�4ط اش  	).B�
ا��ی، در �	ی�ن �$�2ت دو 
# در د�(	 �Cرش �.Fر آ�
	4H

�����(  در ��9ر ��0د 	'D( ،
��
�	 و ز�ا# ��ه ا)�. د

�� اھ.��  -�ھ�?& ��Cن 
 ����ده و  N2ی ���� وا�B��F�7�
 :)'��ھ.�& دG�F از ط	ف 
اط$;�ت و ا���(# ?4	ی- 

�	 و ز�ا# و  ?/� )�د

 .   ���رو ���0� 2	ار �	��

ز�ا��ن از ?$ش ���� ا��ی، 
�# و ;�9 رھ4	ی �����7ل 
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�'� �Cر�	ی ای	ان، �.C ب-�
 #�	ای �0ت ��ن ی[ زن ز�ا
 �B�>�
'�ر �� ���/��م 
 �C #ا;�ا� 	و ای��� ھ ��)i
��
�<�اھ� �	ای �0ت اش ��	 
�� ای& ا'�ن ��4رز  ���C، ��(�ا

��C �7ا�	س �	)�� .  و  �Bآ
!�	 از ����� C� ھ��ز ا-��ن 
در ز�ان ?4	ی- �/�4س ��د 

 از 1394����� در ��ل (  
، از ھ�?& )  ز�ان ?4	ی- آزاد ��

 ���Cن، وG�C اش �- ی�د ���	د
� ���� ا��ی در ?.�س �
[ �C
�� او ?$ش �# وi2� ای �	ای 
�0ت ����� ا�0م داده ��د .

 &�j.C #�B� ��7سآ�B از ا

'�ر ����� C� در �� ��8;
��R از ,� �B	 ��Bن ,�رت 
��د، ,/�4 ���	د� و  �)�	�
ای��� ای& ��B)�F�7 را از ط	ی3 
�اده ھ�ی��ن �H ن و�)�دو

��ل .  دری��� C	ده ا�C �� �Bآ
�ل ��ی� �C م���?�8ی-ی�# ای 
ا��ره ���	د� C� ��ل ���� و 

��در ھ.�& .  دو�(�ن ��ن ا
 ���ل ���� را ������4 و �C
�. �Cرھ�یR ا��� ����

H$,� در ی[ �.8� ��(�ان 
�C �i� ���� ا��ی و �-ب و 
�ل ��ی� اش دھ�ن ��ھ�ن �C
ز�ا��ن �/��م �� ا;�ام و 

��# از  ��;�دی ��O	�H و 
 .آ�B ی�د ����د

  �.�ره ?i8& ���� ا��ی در 
 ���� �����ن ز�ا��ن د

�� و ھ.�& ?i8& ا���ی ��
�-رگ در ���ن �/����& ��;�ام 

��د C� ی[ .  ��د #'C &i8? &ای
�(� ا?��ی# ��د C� ��(�ان �� او 
ا;(.�د C	د و ا�	 �Cری ����د 
ا�0م داد، او از ھ�� ?$�# 

�	H# ھ� .  �	و�^ار <�اھ� C	د
از اھ�اف �-ب ���� ��
i(�� و 
�� ای&  ��ای��� �	دم ای	ان ��(�ا
 �C ا	[ ،���C ب اط.���ن-�
ھ.�& �-ب ;8# ر!: 
�.��;�� اش، ;8# ر!: ای��� 
 �.�(�ا� آزادا #'�Oھ�
;�9ش ���د، �Cرھ�ی �-ر�# 
��ی��0 ,�رت داده ا��، ��ن  �?

���B را �0ت داده ا�'�م .  ا
 ��8; #88.Fا &�� �)�.C
 &�� �)�.C م�
'�ر، ��
اF.88# ;�8� ا;�ام، �� ;��ان 
�م  �C ��دو ?��B� G: در د
����� را �� ?$��Bی��ن 
 ��# C	د� و در ��I�I د�B�
 #�$�را �	 رژی: ���ی(��ر ا
 #��
�'�ن  ،�H	اب  C	د
 #����در��Hن در ,/�� 

��Hان ���ر	ی .   ای�B?�2$� از
���� ا��ی در �DرF.�ن ارو�D و 
�	زیG در ای& را�m�، در ���ن 
�.@ ھ�ی ز�ا��ن ز�ان ?4	ی- 
 �
)i� و �/���رد 
��د، و ای��� ]��& 
 ����B)�F�7ی# ا
C� ای& رژی: \� 
 ����	ی را وادار 
���# در  cI;
��رد ����� C	ده 

�� .  ا

 #�	ای �& ز�ا
 �� �C #����
ا�-اب ]� و 

�'� از دوران G42 از �.C
اI$ب آ��� ��دم، دی�ن ای& 
�# و ����ع ?��f	 ی[ �-ب 
ی[ �Cدر �	�'(� اش �	 ا���ر 

��د ���? cF�� ،ن��]��& .  ز�ا
�# را ھ��2�O در ?�ری* ]� -�
 R4�� و :'��.C و
�'(# در ای	ان �ا�(�:�.C .

 �C ��ای& �-ب �2در ا
�� را �'��� ا'�ن و ا	�
�# ای	ان ?��7& ���در ای��ه 
 :)'�� ���	���C و 
�92ی# ای C� ا;�ام، �-ء 
1ی(0-ای آن ا�� را �	ای 
 #����ھ.���  از ?�ری* 

��C ک�D ان	ای  .  :و ا�	وز ��(�ا
�	ای  �C :ی�
����8ی 	� ��
�Hدم �- ��ی� ��4ھ�ت و ا�(<�ر 
 ��F�7� #�-� &��[ �� �C ��ا

# ام را  �'����: و آر���Bی ا
 3I/? ای	�
�	م و �� #D آن ��

:�C ای��ه .  اش ?$ش ]� #�
�# در ای	ان ��(�ا� از ان ���

���� .  �-ب 

 �����ز�Bه ��د ��ب �
 ��ر��ی، 

 ز�Bه ��د &��7 ا�Bی 
25 ��  2019 آ��

1398��م �B	ی�ر     

ز�Bان E+�ی� &��7 ا�Bی و ��ب 
����� ��ر��ی� 
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 �� ط�ح Xدر را�
 H�B7�� آز&�ن

H� ز��ن ��ر
Y�L�E:  �� 
�!�� /Zا

 H��Z�Z�>E ?�ى�س �\��ا
��ز و  
&���� ،HZ�Lج ر�Zا
 H?��+&��ى ����&
 ھ
 ،H>�>8 I�>8 �� ،Hا����

�� B! ^�_7Eه ا

��ل ?/>��8 :  ا�	ج ر\���
 &��Fو وا ������ در R�D ا
 G�</? &� �� �� ���د��
�� ����ت ز��دى  �ر���ه ا

آ�� ا���ن ?�B� .  رو�	ه ھ'(��
�<�رج ?/>�G �	ز� �Hد را 
�Hاھ�� دا��؟ آ�� ��ر�� اى 
 �0�� �	ز���ن 2	ار ا�� در آ
 �4���� ���م ��� ��ر �4f

�	اى ��د��ن ��آ�� .  ا
��ن و 	B� ن �87.�ن����	ز
دF'�زى �Hاھ�� دا��؟ آ�� 
 ���	ز���ن از ��دن در ��ر
F^ت �Hاھ� �	د �� ;^اب �Hاھ� 

ا���B و �'�G6 �(��ع .  ����
د�
	ى ذھ& وا��F& را �� �Hد 

 .���oل �����

و�F در ���ر ھ.� ا���B �	ز�ان 
��ن ���اده ھ��� �� ز�H
 ���'�، ا�'�ل  ����ر
���G ����ى ھ: رو�	و 

و آن ھ: آز��ن ز��ن .  ھ'(��
 ����ر�� ھ�
�م ورود �� ��ر

��ط	ح آ��زش و D	وش .  ا
�.�Bرى ا�$�� ?/� ;��ان 
 ��آز��ن �'���� ز��ن ��ر

	ا��Bى ز��دى را �	اى ا�& 
��. �Hا�اده ھ� ا��0د �	ده ا

 Rا�& ط	ح ��(�ا� �8�H از دا
�م در  �4f آ��زادن را از
 �0��ار�� �� ��<�اھ�� در آ

در .  ?/>�G ���� �/	وم ���
 �
��� ا�	وز ھ.4'(	�


��� �Hاھ�: )i� ��'ا
دا�� �� �G�8 ��8�8 در ا�& 

�m� .را

0K�Lدر :ای�ج ر �.� 	L  
��رد ا�& ط	ح ���� �.�Bرى 

 ا�$�� ]�'�؟

0>�>8 I�>8: �� ��	ا�& ط 
از ط	ف ����Iت آ��ز�� 
�.�Bرى ا�$�� ارا6� ��ه، 
���7 ط	ح �'���� ز��ن 
�� ھ�ف ���7ر 2	ار  ،����ر
دادن �h8'? pm ��د��ن 
�	اى وارد ��ن  ����ن ��ر-�
 ���� ��ر��، ط	�� ا

��'�� .  ?��74 آ��- و \� ا
 �� ��ا�& �Hط	 ?��74 آ��- ا
ا(�Lر از ��د��� �� در 
 ��اده ھ��� �-رگ ��ه ا�H

��ل  �iت ھ�.�?� G42 از (�� 
 ����ل ورود��ن  &�Fاو

����8� )  ��ر ����ن ��ر-� �
��ن -��Bى د�
	ى، ��-�
�� �	دى،  ،��	? ����در���ن، 
��8]� �� ھ	 ز��ن  ،��	; ��
د�
	ى �� در ا�	ان را��0 
�� ھ.�ن  ،�ا��، �	ف زده ا
 h8'� ����ن ��ر-�ا�ازه 
�اده �H ھ�ى �O� �� �����
 h8'� ن��ھ�ى ��ر�� ز
 ��ھ'(��، ا(�Lرى ا

2	ار دادن .  �در�� و !�	وا�72
��د��ن در ]��& و\�7(� �� 

 ��ا�2ام ?��74 آ��- ا�� و 
ا�& ���7 �� ا�2ام \� 

�- ھ'� ��'�G .  ا�I� در
 �� �i� ا�'(�د و ����ا�& ط	ح 
��د��ن را ��R از ا�& ز�	 ���ر 

���� ��i �� .   2	ار �ھ��
�اده ھ��� �� �-�ا��ن را �H
 ������ ��آ��ده ر�(& �� ��ر
�� ا�ازه ���� ز�	 ���ر و 

����� ا;$م .   د!�!� 2	ار دار
��د �� ا�& ط	ح �� ط	ح \� 
� ا�� و ���� از ���ن �'ا

�	دا�(� ��د. 

0K�Lن   :ای�ج ر���Hب ز

�ه �آ��ز��  در ��ارس و دا
ھ� در ا�	ان ��ر�� ا�� و 

���� ا�& ط	ح ���97 ھ�  ����
 �� ��.� ����� �� ��د��
��ر�� ��ن �	وع ����د 
��ن -� G�</? اى	��Hد را 
 cI; �? ���� آ��ده ����ر

��)���   . �m�L	?�ن در ا�& را
 ]�'�؟

0>�>8 I�>8:   4(� �� ھ�فFا
) وزارت آ��زش و D	ورش(

�.�Bرى ا�$�� آ��ده ��زى 
 G�</? و ����د��ن �	اى ��ر

�'�ا�	 ھ����ن ا�& ��د، .   
 5���? ����(�ا'(�� ا�2ام 
��B ��د��Bى ���(	 و ا��0د 
�اده �H �� 	)���ا����ت 
 �? �����ھ��� �� ��I	 ھ'(�� 
�	ز�ا��ن ��40ر �� ��ر �	دن 

����4   . �Bد��� �B� در
 ����(�ا'(�� ز��ن ��ر�� را 
�O� ھ� ��د ��ھ�� و آ�B را آ��ده 
����� ?� ��2@ �	وع �$س اول 
 ���� ا�ازه ���� �� ز��ن ��ر
����� و از د�
	 ��د��ن  h8'�

��)��� cI;  . ھ�ف �Fو
 �'��.�Bرى ا�$�� ا�& 
 ����8� ھ����ن وا�72 ا�& ا
�� ;�ه اى را از ?/�>G �/	وم 

�� ا�	اى ا�& ط	ح آن .   ����
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 &��Fوا �� �?�7اد از ��د��
 ��-�.��ن ��ر�� �	ف 
�Bى د�
	ى ?�8: ��-� ��8�
������، ��(�ا�� از وارد ��ن 
�� ��ر�� و ?/>�G �/	وم 

�و ا�& در وا2@ ھ�ف .   ��
��.  ط	ح �.�Bرى ا�$�� ا

 �� :)'��& ھ: �<�NF ا�& 
 ���O� ھ� را �	اى �	وع 

�O� ھ� را .   ?/>�G آ��ده ����
�	اى  �B)�� ،د	آ��ده � ����
آ��ده �	دن ��د��ن �	اى 
���� ا����ت 1زم در  G�</?
اH(��ر وا��F& آ�B �^ا�(� 

در �/$ت ��B ��دك .   ��د
�	اھ: ���� و ا���ن ��زى و 
?i	�p �	اھ: ���� و در \.& 
ز��ن آ��ز�� را �� ��د��ن ��د 

����Iت ����� .   ��ھ��
�� ]��& ا�2ا��?�  ��$�ا

��-�. ����ون .  د �Bآ
���I� ا�2ام �� آز��ن و ا�(/�ن 
 �� ������ ��	�(& از ��د��
 ���اد�� ��ن ��ر�H ن��ز
�'� و ا(�mر از ا�& ��د��ن 
�� ھ.�ن ا�ازه �� ز��ن  ��
 �� ����� h8'� ����ر
�اده ھ��� �� �H د��ن از��
��ن ���� ا�� ا(�Lر ��ز
�� ا�&  �B����0 ا�� و آ�
ط	���ن ;.$ ;�ه اى را از 

 .?/>�G �/	وم �Hاھ�� �	د

0K�Lا�2ا��?� را   :ای�ج ر �[
��(�ان ا�0م داد ?� �	ز�ان 
��ن ���اده ھ��� �� ز�H
 cI; G�</? از �'� ����ر

��)��� ؟

0>�>8 I�>8: �� ر�m ھ.�
�i(: ��(�ان ��B ��د����B در 
 	����/$ت دا�	 �	د، �(�ب و 
��mر  G�</? و ا���?�ت G���و

را�
�ن در اH(��ر ��د��ن 2	ار داد 
 �Bد��� �B� &در ا� &��O.و ھ
از ����B.87 ا�(�iده �	د �� 
��ن -���ن ��ر�� و ھ: -�ھ: 

����� h8'� �8/�   . �B)��
�.�Bرى ا�$�� �� از 
 G/� ن��-� �� ���.87�
 ����.آ����� دار� ا�(�iده 
�� ا���� آ�B را ��40ر ����� �� 
��-���ن ��ر�� �	ف -� hI�  .

��ن �/�8 از -�و �	ف زدن 
�.8� ?	��، �	دى �� ;	�� را 
.  در �$��B �.��ع ا;$م �����

�	ا�& �	اى ��د��� �� ?�زه ���
� ا�& ���� ��وارد ��ر
 �)i� و��د دارد �� آ�� �
	ا
ھ�ى �87.��ن را �(��� 

�ھ.���H   . �0اھ�� �� �� 
ا��ره ��: �� ا�H	ا ��(� اى 
��د �O� اى  �)i� �� م�را �Hا
در او�F& روز ��ر�� اش 
 ���	اى ر�(&  �� �'.��ا
��ن -�� ���Lرش را �
[ �Fا�?
 ��.Bi��� �87: اش  ����ر
 �� G��� &ا� G� اى	�?� ا���� 
�Dر ا�& ��دك ?i8& ����د و 
ا�& ��دك ���G را �� �Dرش در 

�����4: �� در .   ���ن ��
^ارد

��'(: آ��زش �.�Bى 
�� ]��& او\�;�  �� ��$�ا

��H &�.Bط	 ا�	 .  رو�	و ھ'(�:
��<�اھ�� ��د��ن را �	اى 

 G�</?) ن��� !�	 از ز��-�
آ��ده ���� ���� )  ��درى ��ن


^ار��، � �Bا����ت در اH(��ر آ
��B ��دك دا�	 ���� و �87.��� 
 G/� ن��-�را ���ر ��	�� �� 
�(�ا�� ��د��ن  �? �آ����� دار

� !�	 از (را ��-� G�</? اى	�
. آ��ده ����)  ز��ن ��درى ��ن

;$وه �	ا�& ���� از �87.��� �� 
�و�� ھ'(�� ا�(�iده �'ا
 �O���د و � از �87.��� �� 

��د��ن .  ھ� را �(� ��رى ������
���4 از �87.�& ��ن ?	س 

������� .  دا�(�  &�.87� �m�را
 �.�., ����داR آ��زان 
���� ?� ��دك از آ��زش و 
?/>�F G^ت �4	د ?� �(�ا� �Hد 

���� 1�� .را 

0K�Lب  در :ای�ج ر-� ���	�
�'� ��ر�	ى ���ى و��د �.�
�Bى را�� در ��دارد در ��رد ز
 ������ر، ���Lر از ا�& 

 ]�'�؟

 H�B7�� ط�ح آز&�ن 
H� ز��ن ��ر

 آ�dز !B &��ود Eـ� ٩٦رو�B ا�0�1a ای �
 �� =��ش دی�ه 
Be�,� ^1&0 را در ھ�در ایـ/ !ـ�ایـg .  ط�&�ر ��2&� ا

دا!�/ �DEی� رو!07 از ���ـ?ـ��ـ0 �ـ_ـ�م 8ــ'ـ�ری 
ا�1&0 و =i�D��ت �_�&0 �
 ��یB �8ی?�یـ/ آن !ـ�د 

. ��ای R���وی و R��وزی ا�1aب &ـXـ<ـaـ� Lـ�وری ا�ـ�

 اE\�ق &�دم ای�ان =ـ�اھـ�ن �ـ2ـ�&ـ� و � kی�V ی��lا�
 

 ای &Bرن، &�Bن، ا����0 و �ـ�ی از ھـ� �ـ��ـm&�8

 �o�m+Eت &nھ+0 و Vـ�&ـ0 و >p�m+E و ����ا��ی از 8

7E'� �_�&0 &���ا�ـB .  ط+0E�a ھ��B7   &<0 و �78��0 و
 
ر��ه و آزادی و ��ا��ی را ��ای ھ?�ن oEــ�ـ/ �ـ7ـB �ـ
��'� و �Vا��/ اش ا��ـ�ن و ���&��� و &�3ر ارز!'� و 
 
ا������ و ارز!'�ی 8'����ل ا��ـ��ـ0 �ـ�!ـB و �ـ
ا�1&��^ و �������@��ـ^ و ایـ�ا�ـ�ـ?ـ�ی و Eـ��ـ�ھـ� و 

��ت و DmE+�ت &nھ+0Ba&- 0&�V- 0>&- 07'�&  
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0>�>8 I�>8:   ب-� ���	�در 
�'� ��ر�	ى �i(� ��ه �.�
�� از L	 �� ز��ن ر�.� و��د 

���4 ز��ن .   �ارد ���ھ�� ز
دو�F �� .   ر�.� 82.�اد ��د

 ���� �	ا�7�  ������ ��(�ا
آراء ;.��� و راى ��	ى از 
�Bى را�� در ���	دم از ���ن ز
���ر ��� را ���7ان ز��ن ادارى 
و آ��ز�� �	�-��� و ا����ت 
1زم را در اH(��ر �	د�� �� 
���B !�	 از ز��ن ادارى ��-�
���ر �	ف ��-�� 2	ار دھ� ?� 
آ�B ھ: �(�ا�� �Hد را �	اى 
��ن ادارى و آ��زز�� -� G�</?

 .���ر آ��ده ����

0K�Lای�ج ر: �'� �-ب �.�
 �� ����ر�	ى �	 ا�& ��ور ا
ز��ن ��درى ���� در ��ارس 
?�ر�5 ��د و ز��ن ��درى 
 ��.�	����7ان �� ز��ن 
 �����H(� ��د ?� ��د��ن �(�ا
��ن ��درى ��ن ����'�� و -�

���� G�</? و ���<�ا  . �� �Fو
 ��	��D و ��ر �� ���?
?����Fژى، ��	 ������ ��ام 
���7ان ز��ن  �� ��ز��ن �B(	 ا
 G�</? د و��ب �>)ر�.� ا

�� آن ز��ن در ��ارس و 

�ه ھ� ا�0م ��د؟� دا

0>�>8 I�>8: �� ر�m ھ.�
 �'�� 1زم ���i(: ھ�� ز
. ز��ن ر�.� ا;$م ��د

�Bى ����(�B ����د ��� از ز
را�� را ���7ان ز��ن ادارى و 
آ��ز�� ا(<�ب �	د �� ا�	وز 
در ا�	ان ا�	 در ا�& ��رد راى 
��	ى ��د و �& ھ: ا�	 ا���ن 
دا�(� ���: راى ��ھ:، �& 
ط	��ار ا�& �Hاھ: ��د �� ز��ن 
���7ان ز��ن ادارى و  ����ر
.  آ��ز�� ���ر ا(<�ب ��د

 �� �'��I� ف در	m�� ن از�[
 ���Bى �	دى، ?	�� �� ;	��ز
�B�8�H ��(�ا�� آ	ا را�((	 ��د 
 ��� و ھ: ا���� �8�H ھ� 	�
�
ز��ن ��ر�� �'h8 ?	 ھ'(�� 

	
�Bى د���و ا�& را ھ: .   ?� �� ز
ا\��� ��: �� ھ�
�م �	وع 
���� ز��ن  G�</? ����د��ن 

�8'� را د�
	ى را ھ:، ز��ن ا
ھ: �� در ��ل ��\	 در ھ.� 
��ى د�� را�� ا�� و ?.�م 
ار?�4ط�ت �� ا�& ز��ن ا��، در 
��ارس آ��زش داد ?� ��د��ن 
ا���ن ار?�4ط �� ھ.� د�� را 

������	ا�& در ا�	ان .  دا�(� ���

�8'� را ���� ز��ن ا &� 	Lاز 
�(�ر�� و از ط	�3 آ��زش آن از 
��mح ا�(�ا��، ���
-�& ز��ن 

 . ��ر�� �	د

 ��;$وه �	ا�& از L	 �� 1زم ا
�� ا�4iFى ز��ن ��ر�� ھ: 
 &)��?��o	 ��Dا ��� و �	اى 
��0ى ا�(�iده از  ��ز��ن ��ر
ا�4iFى ;	�� از ا�4iFى 1?�& 

�� ا�& ھ: .   ا�(�iده ��د
��(& ز��ن ��ر�� را را�� ?	 
����� و ھ: ا���� ��ر�	دش در 
?����Fژى �����j?	ى را�� ?	 

��ھ.��O& ا�& �Hا�ن .  ا
ز��ن ��ر�� را �	اى ��د��ن 
 ���� �� در �Hرج  ز��ا�	ا
������ را�� ?	 ����� ]�ن 
 ���� �	وف ;	 ���Hا�ن ��ر

���<� ا �B�	اى آ   . �)�
د�
	 ا���� �8�H از ,�ا ھ� �� 
 �� �در ز��ن ��ر�� و��د دار
� و ���. �)�� ���	وف ;	
ا�& �Hا�ن و ��(& ز��ن 
�� �	وف ;	�� را  ����ر

����� �>��n$ ,�ا�� �� .   
 &�	'��& ن و س در �8.� 
 �� ��و��د دارد �� ا�4iFى ;	
�� ا�4iFى  �Fو ����.n	 در 

��(� ����د  �� &�?1Nasrin 
�����4: �� ,�ا ��(� ����د 

  ■ .و�Hا�ن را�((	 ����د

 H�B7�� ط�ح آز&�ن 
H� ز��ن ��ر

 آز ����&
 یq د���ی �'��
 اC�+�ر ز��ن ھ�ى راrZ در ���ر

دو�F ��(�ا� .  �.��;�� ز��ن ر�.� ا��4رى
�[ ز��ن از ز��ن ھ�ى را�� در ��Cر را ���7ان 
 ،���.ز��ن ادارى و آ��ز�� ا,��7? �8& 
��	وط �	 ا���� ا����ت و ?'�B$ت 1زم �	اى 
 ����B، در ز���� ھ�ى ز�����	 ز �� &�.8�)�
�� و ا�(.�;� و آ��ز��، و��د دا�(� ���
�� ز��ن  ��� ا���� �(�ا 5C 	و �3 ھ ����
��درى R��H در ��F�7� ��8C ھ�ى ا�(.�;� 
�	��C �C و از �8C� ا����ت ا�(.�;� ��رد 

���� . ا�(�iده ھ.
�ن �B	ه ��� ��د �/�iظ 

H�  sE��� ا@\+�ى ��ر

 ����� cI; ���� ���Dن دادن  ].C ر�L�� ��
���7� از ,�I� Nم ��D	�� ;8.� و ,�7(� و 
�B	ه  �� ].C اى	��	ھ�
� در ��Bن ا�	وز و 
��� ��ن ?�ده �	دم ا�	ان از ��اھc ا�& 
��D	�� ھ� و ا���ن �	�I)'� �C: ?	 و 
1�7� ?	 آ�B در ���ت ;8.� و �	ھ�
� ��Bن �
���� ط�  ����7,	، ا�4iFى ر�.� ز��ن ��ر

��C 	��o? &�?1 �4ىiFا ������0ه  ���	� ]�.. 
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ازدواج ��د��ن و 
��د��ن &�در، 

�78ی�0 �
 درای�ان 

 آذر��ی��ن m&�8و

B��ق &0 ا�\Eا! 

 !'1 =+�ززاده
�Dر;���8ھ# ;�9 �580 
��رای ا�$�# از �4'(	 در 
 �� ،#�$��580 ��رای ا

 ھ-ار ���ه زی	 ٢۴ا(�Iد از و��د 
١٨ �� �4'��ل در ��Cر  

ا�-ایR ای& �Dی�ه در آذر��ی�0ن 
: �	2# ھ��ار داد و ا�-ود

� آذر��ی�0ن �	#2 �i��)�
ر?4� دوم �Cدک ھ.'	ی در 

��F� ١۵    ?�١٠ازدواج �Cد�Cن  
 .را ��7 از H	ا��ن ر\�ی دارد

: �Dر;���8ھ# ��
��ی�
 ��� دH(	ان رو�(�ی# �i��)�
�4د ��ر�� راھ�.�ی# و  G�Fد

�(�ن	����40ر �� ?	ک    د
 �7�� و وا�Fی& �� #� G�</?
از ا?.�م �mI@ ا�(�ای# آ�B را 

���C #� ازدواج �� .��40ر 
�I	 ا2(>�دی �- ?��f	 :  او ا�-ود

زی�دی در ازدواج �Cد�Cن دارد و 
 �C ه��دی�ه  �m�در ای& را
�	ای  �B�? اده��H #H	�
��Iاری �Dل و ?���& ھ-ی�� 

��F� را ١٠ ?� ٩ز��# دH(	ان  

�'��ر  &� ���� ازدواج ا�	ادی 
���1 در�# آور. 

 ���	H# ا�	اد �(.�ل ا�2ام 
�# و �BFا��H	ی� �Cد�Cن �	ای 
ا�(�iده از آ�ن در �'�	ھ�ی 
#2$ ���� �2]�ق ��اد Hا	�!
�<�ر �# ���C و در وا2@ در ای& 
���ط3 دH(	ان �� ;��ان ازدواج 
�	وH(� ��ه و ��رد �8��7� 

� .2	ار �# ��	
��7ون �	ھ�
# و ا��ر ��ا�ن 
اداره GC ورزش و ��ا�ن 

 :�	2# آذر��ی�0ن
�	2# در ازدواج  ر��ی�0نآذ

��ل ر?4� دوم ١۵ ?� �C١٠د�Cن  
ازدواج �� ھ-ار /  ��Cر را دارد

��ل در ١۴ ?� ١٠ دH(	 ٩۴۴و  
/ �	2# آذر��ی�0ن
 ھ-ار ٩٢٠�	2#  آذر��ی�0ن
 .��ان دارد

��7ون ا��ر ��ا�ن اداره :  ?�Iط@
GC ورزش و ��ا�ن ا�(�ن 

��ی� C�  آذر��ی�0ن �	#2، �#
 دH(	 زی	 ۴۴٨٨، ١٣٩٢در ��ل 

��ل در ای& ا�(�ن ازدواج ١۵ 
 .ا� C	ده

 $�F ،��'-اری ای�	4H ارش-� ��
��وی�ان در ی[ �'� 4H	ی 

 �4���� ��" ھi(� ازدواج"
 ���C �i� در ��ل �^�(�، 

��ل و ��١٠رد ازدواج دH(	 زی	  
�R ��رد ازدواج D'	ان زی	 

��ل �- در ا�(�ن ١۵ 
آذر��ی�0ن �	�4f #2 ��ه 

�� .ا
: ��وی�ان در H>�ص آ��ر �H
��ط �� ازدواج در ای& ا�(�ن 	�
در ��ل ��ری �- اظ�Bر 

در ��D ��ھ� <'� «:  دا��
 Rھ�C ھ���٨/٢ا�'�ل،  
 R٧/۵در,�ی ازدواج و ا�-ای 

 �� �4'در,�ی آ��ر ط$ق 
��دی: و ٩٢ھ.�& دوره در ��ل  

آذر��ی�0ن �	2#، ر?4� دوازدھ: 
  ».را در 	خ ازدواج دارد

 ?�	��ه R�D١٣ از ای& در روز 
ا�'�ل، ��ز��ن ��Iق ��	ی 

�	ای ای	ان" �Fد ";�ا��)��� ا ،
��ز��ن "?	ی& آ��رھ�ی  �� ��ی�

در ای	ان �-ارش "  �4f ا��ال
 ��ه <'� ٩داده ��د C� در 

 ����ل �^�(� ازدواج -دی[ 
��ل در ١۵ ھ-ار دH(	 زی	 ٣١ 

�� .ای	ان �� �4f ر���ه ا
�-ارش ای& ��ز��ن، �.�ر 

��ل در ١۵ازدواج دH(	ان زی	  
١٣٩١��ل  ��-دی[  -� ۴١ را 

ھ-ار ��رد ا;$م C	ده و ا�-وده 
 :C ����د C� در ای& ��ل، د

��ل، �� ١۵ دH(	 زی	 ٢٣۵ 
��ل، و -دی[ �٣۵	دان ��1ی  

 ���� ١۵ دH(	 زی	 ١٠٠ -���ل  
1����ل ازدواج ۴٠?	 از  �	دان  

 .ا� C	ده
�	 ا��س ای& �-ارش، ازدواج 

�O�	)Hد  �B�? ،ان	ھ� در ای
�/�ود �� ���ط�H 3,# از 

��� �� �'�ای C� در  ای	ان 
 در ھ�i ا�(�ن ١٣٩١��ل 

?B	ان، H	ا��ن �.�F# و 
�#، آذر��ی�0ن �	#2، ���
��ه، ��	C ران و���$ن، ��ز

�O�	)H�4  ازدواج دf ��ھ� 
�� .ر���ه ا

 &��	 �Dی� �2ا ���i(�# ا
ای	ان، �& ازدواج �	ای دH(	ان 

��ل و �	ای D'	ان ١٣ ١۵ 
��ل ا��، ا�� �Dر و ی� �� 

?�ا�� دH(	ان C.(	 از  �Dری �#
 	��� ا��زه داد��ه  -�ای& �& را 

������ �I; ه	i� 	�. 
رو���ی�R 0 از �Cوس 
=�د��ل در آذر��ی��ن 

0V�! 
�3 آ��ر ر�.# و �m�

��ه، ا�(�ن  ا;$م
�	2# ر?4� دوم  آذر��ی�0ن

 pm�ازدواج �Cد�Cن را در 
��ل �^�(� .  ��Cر دارد

��7ون �	ھ�
# و ا��ر ��ا�ن 
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و��ا�ن  اداره GC ورزش
�	2# ا;$م C	ده  آذر��ی�0ن

��7 از  آذر��ی�0ن:  ��د #2	�
ر\�ی در ��\�ع ازدواج  H	ا��ن
��ل، ر?١۵ �4 ?� �C١٠د�Cن  

 . دوم در ��Cر را دارد
 در »�	ق«�� �-ارش ای'��، 

�����٩۴در ��ل :  ادا��  ،  
 ١۴ ?� ١٠ دH(	 ٩۴۴ھ-ار و 

��F� ازدواج C	ده �در ��ل .  ا
 ١۴ ?� ١٠، ازدواج �Cد�Cن ٩۵

�� ]�Bر ھ-ار و  �F��١۶۵ 	i 
��� .ر

دھ��ه از رو�(�ی  آ��ری ?��ن
 ���ار در ٥٠٠زی��ب �H 

در ای& :  ��8�C(	ی ?4	ی-٥٠
رو�(�، آ��ر ازدواج �Cد�Cن 

����ت ا�-ایR و �& ازدواج  
��. روز �CھR ی��(� ا�� روز 

��ی# C� ا��Cن �& ازدواج 
��ل ١٠دH(	ان ای& رو�(� زی	  

:C -�?��Fی  ا�� و ;�8 آن 
دH(	ان در ای& رو�(� و �.��7 
�� D'	ان  �4' G�82 آ��ری

��ھ.�& �o�Dم ?�	اری، .  ا
او�F& �'�	 ھ�ف �� را �� ط	ف 

�	د، رو�(�ی# C�  زی��ب �#
��د، ا�� آH	ی&  �� �<I� &�Fاو

�4د. 
اC	م �H	�Hاه C� راھ�.�ی �� 

#� ،��: ��ی� در ای& �i	 ا
 ����,8� ;�دی �� در ازدواج 

;��ان  ر\�ی، �� ا�(�ن H	ا��ن
او�F& ا�(�ن در ازدواج �Cد�Cن، 

�'� ١٠ای��0 ازدواج زی	 .  زی�د 
�� و��د .  ��ل ھ: داری:

ھ�ی آ��ز�#،  �^ا�(& �Cر��ه

�ر  راه �� ��ی# 4	دها� و ا

�اده�H #� :ھ 	Hی��  ھ� در آ��
د)H	 �Hد��ن ا�� و ھ	ط�ر 
�	ای  :��Hد��ن ,$ح ��ا

 .��	ی: اش ?>.�: �# آی��ه

�	دا �.� را :  ��ی� �H	�Hاه �#
�	ی: C� ]'��4ه ��  ��ی# �#

 ھ-ار i	 ١١?4	ی- ا�� و 
�.��7 دارد، دھ��ر��ن دC(	ا 

��ل �- در ١٠دارد و ازدواج زی	  
در .  ا�(� رو�(�ی��ن ا?�iق �#


	دی�، ��Hد �B	 ?4	ی- �- ا�	 
 .���C ا�(.���D 1ا �#

 #�Cد�H ،اه�H	�H �)i� ��
 :C #ی�)���& ز�ن رو -�

ھ�، �.�م  �'� و آ�B از 2	ص
��Cورزی و �Hد��زی 

��;��ان و��یG و ا�-ار  
 .�H ���Cد�C# ا�(�iده �#

ای از ���ان �D	�	دھ�ی  ����
روی  ا�، رو��  C	ده��7هده 

ای: ھ:  ��ی# C� �� ای'(�ده
 �C ����oزه �C]�# ا

. �	و�� ��ی/(�ج روزا� را �#
 #�	و���ه ��oزه، زن ��ا

# و D	 از �� ]�دری ر ��ا

G�  ،ر�B[ 	)Hو د ��ھ�ی در
��D �F��. ای را در آ!�ش دارد 

روی: و از او �»ال  ��8 �#
#� :�C  :؟�?	)Hاب  د�� 	� �� 

#� �4n� دھ�  .#�  :�	D

# ��ھ	ش F����[

دھ#؟ �	ش را ?��ن  �#
 ١۴-١٣    :��ی� دھ� و �# �#

#
F����: ]	ا و او  �#.  	D
��ی� ��ھ	 :  ��ی� �# �
cH دی
��C  . �4ی� ،	)B�ھ	]# زود?	 

��7ا آ�	و��ن �	ه  �C ���ط�ری 
 �C �)�ادی دا	و ای c�; &
�و 

 .��ھ	ش �ادی:
��ی�  �	ع و �2�ن ا�$م �#

 	'D و 	)H١۵ ?� ١٢د  �F�� 
���C ی� ازدواج���2�ن .   �� �.�

�	ع ���8# داری�؟ ای& را 
��ی�  ی�# از �D	�	دھ�ی# �#

�)'�دو��ره .   C� دور ���ان 
دھ� و  د�(R را ?��ن �#

����:  وF# ا1ن �#:   ��ی� �#
 	)Hازدواج �#١١د �F��   ،��C
 	)Hو ١۵د �F����F� ھ: ٢٠  

��C و دH(	ی ھ:  ازدواج �#
#.��C،  ھ'� C �C$ ازدواج 

 �.� ���ا�� cH ا�	 ازدواج 
���C؟ ��اب �	دم و �Hا  ]� �#

 را ]� ��ی� داد؟
��C: ای��0  از �D	�	د �»ال �#

 #��دH(	ان و D'	ان در ]� 
: ��ی� ���C و او �# ازدواج �#

� ١٢ای��0 دH(	ان �H �� �F�� 
#� �>��Bی(�   	'D و � ١٨رو

��F� ازدواج �# ��C. 
��C:  �� از �D	�	دھ� �»ال �#

�2ر  C� آی� را\# ھ'(�� C� ای&
�O�ھ� زود ازوداج ���C و او  
�� ��ا�3 ھ'(�:، :  ��ی� �#

 �Iھ� ��ا�	'D ھ� و	)Hد
#.��H1	ه �42ل   #Fو ���C
#� ���C. 

آ�2ی ��وی���، دھ��ر زی��ب 

 

 ازدواج ��د��ن و ��د��ن &�در
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��ای��0 :  ��ی� او �#.  ا
دH(	ان، ر�.# ازدواج 

#� ���C  . $n� را 	)H١٠د 
��-د �# #
F�����C و ی[  

#� �o�,  ���ی'��، و2(# 
 #��& ?�N�8 و �2

ر���، ھ.�ن و�2 آن را در  �#
#� �4f 	9/� ���C  . ی[ ;�ه از

��ل ��-د  ��دH(	ان 
ای ھ: ھ.�ن  ���� و ;�ه �#

 �>� ��H ��دوره ��-دی 
#� � .رو

ھ� در  و2(# �� دG�F ای& ازدواج
���& �Dی�& را �#  ،:��	D

ط�ر ��اب  آ�2ی ��وی��� ای&
�	��ی�  o�D.4	 �#:  دھ� �#

�	ای ٩دH(	ان در  #
F�� 
ازدواج آ��ده ھ'(�� و D'	ھ� 


# در �& ?�N�8 ١۶ھ: F�� 
ھ.�& �'8l� و ?��I .  ھ'(��

 �;�� #;	� G6�'� ��
��د C� �	دم ?>.�:  �#

 �)�� دH(	ان �Hد را در رو	�
�
 .زود ��ھ	 ��ھ��

 qان در ی��ازدواج د= /�
 ١١رو���ی ���7رد از 

 
� 0?@��٨ �E ٩ 0?@�� 
B�� ر
 روز��� ای	ان ��C#  �-ارش

�& ازدواج دH(	ان در  �C ��ا
رو�(�ی ���ک C� در 

۵ ����8�C(	ی ���0رد 2	ار دارد، 
�� ١١?�ز�# از  #
F�� ٩ ?� ٨ 

��
# ر���ه اF��. 
 ١۶روز��� ای	ان روز ]�Bر��4� 

GI از  ���	داد، در �-ار�# 
?��B دH(	 رو�(� C� درس 

���Cر ا��،  �Hا�ه و ���oل 
 �C ���ھ� در رو�(�  ?�ز�#«

���(	 ھ: ��ه،   :�ای& ر

# ازدواج $42١١ً F�� 

��F� ٩ ی� C٨	د�، ا�� ��1  �# 

ی�# از دH(	ان .  ���C ��ھ	 �#
 �� Gو دو ����١٣ ����F� ا 

 ».'D	 �C][ دارد
 -�ھ.��O& ی[ ��4@ آ��ه 

��رداری �C د	C ا;$م  	ھ�ی زی
��ل H	ا��ن �.�F# در ١٨ 

 ]�Bر در,� از �0.�ع ٩٧��ل 
��رداری ��او .  ھ�ی ا�(�ن ا

 ��H= ٩٧ا�-ود C� در ��ل 
'�4 زای.�ن در ���& �Dی�& 

 دھ: ا�� ٢ و ۵در ��C GCر 
 #F�.� ن��C� در ا�(�ن H	ا

 دھ: �4f ��ه ٨ و ١٣ای& آ��ر 
�� .ا

�	 ای& �-ارش ی�# از ا;�9ی ���
 �C �i� ��ا�B� -C	�» ا1ن

١٢ ?� ٩���(	ی& ازدواج ای��0  
����ل ا  .٩ �o�, #
F�� 

� و  �#��١٢ �� #
F�� 
� ��ھ	 �#�H �ھ�ی  دH(	.  رو

L	 �	دم ١۵ �� �C :ھ �F�� 
ا� ی� ��ی� زن  ای��0 ?	���ه ��ه

 �C دی	ی� زن � ����دوم 
��ل ۵٠ھ.'	ش ��ت C	ده و  

�& دارد.« 
و �Cد�Cن  �Cدک ھ.'	ی آ��ر
��ل C� ��در ��ه١۵زی	    �ا

 �'� �)���ط �� ای& رو	� �B�?
�- �-ارش 	)��D ��8�ھ�ی# از  

�B	ھ�ی �<(N8 از �.8� 
ھ.�ان و ز�0ن در��ره آ��ر 
�Cدک ھ.'	ی و ��دران زی	 

��ل ��(�	 ��ه ��د١۵. 
�	ا��س �-ارش  #.�ھ�ی ر
 �Cدک زی	 ۴۴در ��ل �^ا�(� 

١۵���ل در ھ.�ان ��در �� . 
 #.�ا4F(� ای��B آ��رھ�ی ر
ھ'(�� �H �Cد دو�F ا;$م 
 #.�C	ده آ��رھ�ی !�	 ر
زی�دی ھ: ھ'(�� C� ا;$م 

�����1?	ی& آ��ر . G��ارد
��ل را در ��ل ١٠ازدواج زی	  

١٣٩٠�� .  دا�(� ا
ای& آ��رھ� ���G ازدوا��Bی# 

ا�� C� در �/9	ھ�ی  

ر�.# �4f ��ه ا�، و�	� در 
 �����8�H# ��ھ� �Cدک ���
 #. �4f ارد و ازدوا���ن�

در ��& ;��ی	 و در .  ��د
��'(�ن و ��8]'(�ن 8�H# از 

��ار �����و .  �Cد�Cن ���
# ھ: C� وا�Fی& �Cد�C
# دارد �Cد�Cن ��ون �)'�oا�

�� ھ.�& .  �������� ھ'(��
دG�F ?�7اد �Cد�Cن ازدواج C	ده 

�����(	 از ا�& ر2: ا #8�H 
�ه و �� cI; ی�B)��
 #�$��	د��1ر و �2ا�& ا
د�� در د�� ھ: ز��# و 
 #.�B� ��آی��ه �Cد�Cن را 

����ی(# .  ھ���Fک ?�4یC G	د
 �C #)ن، ���ی�Cد�C ��8; رگ-�
�'�ل ا,8# آن �.�Bری 
 #�$��� �2ا��& ا #�$�ا

��ای& ی�7# \�ی� �� .  اش ا
 ���Cد�Cن، ی�7# د�.�# 

 .�Cد�Cن
&07m وا0mV ازدواج 

 ��د��ن S���؟
 ��ازدواج �Cدک ��7# ?�0وز 
�م ازدواج  �� �C دک، ]�-ی�C
�Cد�Cن �� ا�: �^ھc ی� 
 #� G�./? ن�Cد�C �� ���
�	 ا�& ��� ����د �	م ا
 .�'�44& و ;���8& آن �0	���

ازدواج �Cد�Cن ر��� اش در 
�	ا�	 ا�� �l'� �Cل � �7���
 �� �C ��آن دو�F و ���7� ا
�� ا�: ازدواج ?�0وز  R���2ا
 #� ��.��� �Cد�Cن را ر

 .دھ�
ازدواج �Cد�Cن ����� ����� 
ا�$�# ;�C ��8د�Cن ا�	ان 
# ھ'(�� �Cد�C �Bا�� ،��ا
C� ��ھ� ��رد آزار و اذّ�� 
 ،�دا6.# 2	ار �	�(� ا
�Cد���Cن از آ�B ر��ده ��ه، 
 3� آ���ه ��ن و�	ان ��ه، ٔ
آ��زش از آ�B �	�(� ��ه، و �� 
 #�Cد�C 	? -از ھ.� ���7� آ��

 

 ازدواج ��د��ن و ��د��ن &�در
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C� در ��& �� د�� آوردن 
�. �CدC# د�
	 ��ن ��H(� ا

ھ��ز آ��ری از ?�i8ت ا�& 
 .ازدوا��B در ا�	ان و��د �ارد

ازدواج زود ھ�
�م ��;� ����د 
C� ا�& �Cد�Cن از ?/>�$ت 
 ���(# در �� ا�(�ا�# د
�	دار� ، از وا�H &��Fد ��ا 
� و RI �[ �	د �-ر�'�ل ��
 �� N8)>� ی�B)�F�l'� ��را 

�	�
�ا�& �Cد�Cن از .  ;�Bه 
C$س درس و ��ر�� ��ا 
 �C #��� و �� ز����
�Hد��ن ھ�� �I# در 
ا(<�ب آن �ا�(� ا� وارد 
 ����ه و �'�B)�F�lی ازدواج 

ا�& �Cد�Cن .  آG�./? �B ����د
ھ.��O& ا���ن ?>.�.
�	ی در 
��رداری،  ،#'�� �m���رد را

�	ی از ��رداری و �C(	ل ��D

���ء .  �$�� �Hد را �ار
ا�(�iده ��'#، ?	س از 
ار?�4ط ��'#، �Cر ا��4ری �	ده 
وار، �B	ه �C# ��'# و 
 	
�م ازدواج از د� �� ،���H
;�ا42# ا�� C� ز���6# در 

�� ھ.	اه دارد #Cد�C  . ای	�
# C� ��40ر �� ازدواج در �Cد�C
�، در ���� &���D &���
��ا�#7 �L	 ا�	ان �C �Cدک 
 #��ارد و  #2�I� ھ�� �3 و
 &�����Dه ا��، �(# در 
�	ای  #��7ی ھ:، ا���ن ]��ا
 #���<� ز hا�	�رھ��# از 

�'��	ا���ن �	اھ:   . #Cد�C
�� ��ی ?/>�G و �	ا�	�(&  �C
��Bر?�Bی �Cری و ا�(.�;# 
 	��اد�# �H ��F�'� 1زم
;�Bه اش �^ا�(� ��ه، در 
,�رت ?	ک ھ.'	 و ]��& 
�اده ای، ا���ن ز��دی �	ای �H
 �C ا	] ��اھ� دا�> #��ز

� �	�� ای �	ا �	�(� ا�� و 
 ��(�ا �C # د��ه�آ��ز �
�	ای �^ران ا��ر ز��# اش از 

��C ده�i)�در ���7� ھ: .  آن ا
�	ای �	ا�7� و ���وره  #8/�
��ن ��	2 �� #��و C.[ ر
 �)�	� 	Lازدواج �Cد�Cن در 
 �C :�7 ھ�	�ن ���ه و �2
 #�$��	 ��Cرھ�ی ا :C��
ا��، ھ	��� ;�م ?��74 از 

 . ھ.'	 را .# D^ی	د
 #Cد�C &���و2(# �� در 
�'��F(# را �� ;�Bه �Cد�Cن 

^اری: �H �Cرج از ?�ان �
�'.# و رو�# او ���� ای& 

��ازدواج �� .  ی[ ���ی� ا
ا�: �^ھc ی� ��� ی� �� ھ	 
�� �Cد�Cن  �C ی	
ا�: دی
?/.�G ���� ی[ �	م 

��# ا�� C� در C'�ر �� ��

 .ا?�iق �# ا�(�
 &��	 ای	ان �2ا :C�� &��2ا
 ��ا�$�# ا�� C� د
����� و;�ا�G ا�	ای# را �	ای 
�� ر�.�� ���H(& ای& ���7� 

وC #)2� ��ده .  ��ز �^ا�(�

�ی� ١٠۴١�� #�2�ن �� 

��ح د)H	 G42 از ر���ن » �I;
 &� ����ل ?.�م ١٣ 

�.'# و 'D	 G42 از ر���ن 
 &� ����ل ?.�م ١۵ 

�� اذن  ���.'# ���ط ا
 ���� �	ط �>8/�  #Fو

pF�, ای& »?�<�= داد��ه 
ی�7# ای��� در ���7� ای	ان ھ�� 
 ���	ای �Cد�Cن  #2�I� 3 و�
.# ��د �)H��� ��.�. ر

ط34 ای& �2�ن �Dر و �C :�2دک 
 #��ا��زه داره در ��رد  ز
وآی��ه  �	ز�ش �� ��ی او 


�	ه�ای& ری�� در .  ?>.�: 
وC #)2� .  �2ا�& �^ھ4# دارد

�ه و �� cI; آی� هللا ھ�ی
�	?0@ ���7� را ?��ی3 �# 
C ���C� ا�	 دH(	ان �.� G42 از 

 ��H ����8غ  &� ��ر���ن 
��ھ	 �	و� ای& ��7د?# 

�	ای �.� �� . ا
 �/��	ای& �� از ی[ ط	ف ای& ���
را داری: ی�7# �'(��ی 
�اده ھ� و ;�م ا��ھ# �H ی-o�

 .آ�ن و از ط	�# �I	 ا2(>�دی
روز �	وز ���ر ا�(>�دی و �I	ی 
C� در ���7� ���(	 �'(	ش 

�اده ھ� را زی	 .  ��Dا ������H
���رھ�ی ��ی�ی 2	ار داده ، 
 #���Dری C� �2در �� ?���& ز
�	ای ای��� ی[  �'��اده �H
���د ��40ر �#  	).C ر�>�
 	)Hازدواج د �� �C د��

��C �Iا��� RF��ی� در .  H	د
 #<>� ����ھ# اش  G��I�
د)H	R�[�C را �� ;�I �	دی 
�-ر�(	 از �Hدش در اورد  �BF��
. و در وا2@ دH(	ش را �i	و��

 	� 	� ��ای& �[ �8��7� ا
ز��# و آی��ه �Cد�Cن ا�0م 

�� ای& ط	یH 3	��ار .  �# ��د
�Cدک را ��<	د و ���7ان �8[ 

����� c��<? د�H  . 	)Hد 	nCا
�� ازدواج �	دان  �C #ھ�� �O�
�-ر�'�ل در آ��ه ا�، در �42ل 
�اده �H ��	D	���ھ��ری 
�2.� �^اری و �8��7� ��ه 

�دH(	ان ��R از D'	ان در .  ا
� و ���� #��ا�& �2 �8��7	

�	?	�^D c���Cدک .�(�ا�  . آ
 ،��C 3ا��? Rازدوا� 	� 	�

ا�� ���� �2ا��# .  اH(��ر �ارد
���C G.; ��7�2ط ������� و  . 


�ی: C� ?>�ر 8�H# از �ای& را 
�� ای& ا�� C� ازدواج �Cد�Cن 
ی� �Cد�Cن ���ه در رو�(�ھ� و 
�Bی دور ا�(�ده ا?�iق �)�	B�
�# ا�(� در ��C #F� ط34 آ��ر 
���(	ی& آ��ر ازدواج  �Fد دو�H
�Cد�Cن ;.�?� در �B	 B?	ان و 
�ا�# ����� ��& ?B	ان و 
�B	ھ�ی �-رگ �# ���� و 
ای& �<�ط	 �I	ی ا�� C� در 
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���	 ای& .  ���C�� �7: ا���
�I	 و ���ر ا2(>�دی و ��ورھ�ی 
�ه �� cI; ی�B)���^ھ4# و 
 �� �Fدو �C #�$�و �2ا�& ا
ای& ازدوا��B ر�.�� ���ھ� 

���4�� �B�8 ای& ازدوا�;. 
 :��� ا �C #F��دH(	ان H	د
ازدواج �� آ�B ?�0وز ����د و 

����� �8��� &�، ]�ن در 
��ن ��'(: د��;# �� :C
�Dی��# دارد، از L	 ای.�# در 
�'(�� و د]�ر  #4���� hای	�
 #)�# و ��Iر�i;  ی�Bری�.��
��ی� �# ��� C� در 
 �� 	0�� 	?1�����BFی 
��.�ری�Bی ��ی �# ��د و 
��ن را �� mH	 �# ا�ازد�� .

 ��	nCا #�B� ت�I�I/? 34ط
 #F��دH(	ا# C� در H	د
8� ����� در ��2@ زا�.�ن ���
 N�7\ ن����� ]�ن 	�.��
ا�� و ?/.G ���ر زا�.�ن را 

�زادان ا�& �Cد�Cن .  �ارد c8!ا
� . ھ: �# ��	

� و ��.�ری�Bی �n� #ر��D
 &�-� ��i; ه ادراری و�
)�د

�ه ?���8# از ;�ار\# )�د
ا�� C� در ��& ا�& �Cد�Cن 

�� دH(	ا# n� �C� . را�� ا
در�� ?	ی دار�، و ز�ه 
��، آ���B4ی واژ# ��ی �.��
��C ����4� ?� آH	;.	 ھ.	اه 

��mH	ا?# C� ط# .  ا�ن ا
��رداری �(��� ��در و ���& 

�����G زای.�ن زودرس، :  ا
 ،#�H :C ،رداری�� ����.'�
 &��� #��C��	گ ��در، ر�� 
در دوره ��ر داری و �	گ ���& 

��
& ای& �Cد�Cن .  اF ھ��ز
�	ده و زای.�ن  #��C G���?

���ک ا	mH  . #ر��D #�	از ط
�ل زای.�ن در ای& �C ھ�ی

�Cد�Cن ��در ��ت ���(	ی 
دارد و ای& ��دران ��7 از زای.�ن 
# و ;�م �H :C G�Fد ��
�� ��-ان  ،#��C ی�B)42ا	�
 &��O.و ھ ��i;ی از	1?��
	ی-ی و ا�'	د�# ��7 از �H

 . زای.�ن ��ا�� ھ'(��
�	ای  &�����رداری در ای& 
 �C ا	[ ،���Cدک ���7� ��ر ا
��'(: �'.# ر�� �	ده 

��ا�(<�ان ���ی ?�.�G .  ا
 :)'����ه ا�� و 
��C #8دک در ��ل ر�� ��?

���hI ���& در ای& .  ا #)�
��1?	ی  #8�H آ��ر :C &���
��8غ  ��دارد، ]�ن ?<.[ ھ� 

����ه ا	 G��C  . ات	fا
دھ�(��ک ��# از ازدواج 
دH(	ان H	د��ل �>�رت 
��.�ری ھ�ی در��ن �D^ی	 
 	.; 	Hآ �? #�'.# و روا

 .دا��
�	 ای& �Cد�Cن �Hاھ� ��د
 �C د	C ���? �8'� &ای ����ی� 
��8غ �� ی��4ره ا?�iق .# ا�(� 


# �	وع �# ٩��8� از F�� 
��د و ]�� ��ل ط�ل �# 

�(# .  G��C �? ��C ��د
 G��C �8غ� ��ز��# C� ی[ �	د 
��ی� از L	��	ی و  ���# ر
رو�# و روا# ھ: ر�� C	ده 
�� F/�ظ  hI� �ای�� � ،����

���� .�'.# ر�� C	ده 

 �� :C &��Cدک �� ازدواج در 
�	�Hرد �# #86�'�  �C ��C

 ،�'� c��	ای �& او ���
رو� ط#7�4 �& در ای& �Cدک 

#.��د، او �� �'�86#  ط# 
��8غ  ��ا�� �# �C د��

زودرس را �	ای او �� ھ.	ا 
�Hاھ� دا��، ?0	���ت 
��'# ای& �Cدک ?��f	ات 
;.�3 رو�# و روا# را در 
�	ای او �� ھ.	اه  	?1�� &���

ای& �Cدک را��H  . �mاھ� دا��
 c���'# را در ز��ن ���
<�اھ� C	د و ��رد ��ء  ��	0?

��	د  ا�(�iده ��'# 2	ار �#
�	 ر�(�رھ�ی ا�(.�;# او  �C

 .?��f	ات ;.��H #Iاھ� دا��
 �C ن�Cد�C &م از ا���دو 
ازدواج ������ از ط	ف 
����ن  �4F�! �C ن��ھ.'	ا
��1?	 ا��، ��رد \	ب و  #8�H
�	�
. �(: دا6.# 2	ار ��

�	ای ھ.��� از  G�</? ا���ن
 �� �B�c8 ����د، آ���ه آ �Bآ
8C# از اراده ��ن �Hرج 

?�7ادی از ا�& دH(	ان .  ����د
وmH #)2	 ازدواج را �5 
������ از ?	س �	ار ������ و 
 1�.7� �]�ن ��Dھ
�ھ# �ار
�� دام �	وھ�Bی ���� �2]�ق 

��)i�� ن�'�� دھ�B ��ر .  ا
�;�ه ای �� .  mH	 رو�	و ����
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���	�� G)2  . ف ;�9ی	از ط ��
 �C اده��H از"R����  " ��F

�� �� ءدار ��ه، و �� �� د
	
 . ا�(�iده �	ان د�

از L	 8I;# و ��	ی در 
��8غ ���G ��	ی  #���ا

¯.ا�(�، در (�0� ا�&  ا?�iق 
ا�	اد آ��د�# 1زم را �	ای 

��اده �ار�H G���?  . 	ل ا���
ازدواج �	ده و D	ورش �� ��دك 

��Fو�'� ��ھ�ی آ�ن ا�-وده  
�	ا�	 �Hاھ�  ��[ G��� ،د��

ا�& ا�	اد در ���ا# ھ��ز .  ��
���.� ���اده  ��ز �H ھ�ی

�?��o	ات I8H# �� در .  دار
��8غ رخ �# �0�)  	�Lدھ�، 

 #0�'�س ��ن و زودر
دھ��ه آ��ده �4دن ا�&  ��ن

�� .ز�ن �	ای D	ورش �O� ا
�� ای&  #����ا�	 از L	 روا

:��C ه�
 �8'�  . �C :���� #�
�Hد زای.��Bی زودرس و 
 �C و ���ری �>�زای.��Bی 
ھ: �� روی �O� و ھ: �	 روی 
 #��در �# آی� ;�ارض روا
 �� ���4	ان �D^ی	ی را در آی��ه 

��ی� ای& �Cدک ��در .�# �^ارد
�� ز��# �Hدش ادا�� ��ھ� و 
 #Fو �)�����ای# ا?�iق 
 �� #آ���B4ی# C� از F/�ظ روا
 &��Hط	 �/�B)4ی# C� در ان 
��ز دا�(�  #�CدC# و ���ا
دا�(� و ای& ��زھ�ی ��'# 
��ده  R��I� #)� �C(�9ی 
 �� �C �� #� �;��را �ا�(� 
���رھ�ی روا# و آ���B4ی 

���8�H# از ای& .  رو�# د]�ر 
��7 از زای.�ن ��رد  �C ن�Cد�C
�	ر�# 2	ار �	�(�� �� اH($1ت 
�[ و ا�'	ده ���Bی ��د �D

�	 ای& .  د]�ر ھ'(�����
��<= ا�� C� ای& �Cدک 

 ���� �CدC# را ?	�)�.��در 
��C  . ظ ��-ی�# و�/F از #)�

ر�� او�F�  ھ: آی� ?�ا�ی# 

�Bاری �زاد �Hدش را دارد؟ 
 Gی�'� ���<�اھ�  1�� �C
��(# و D	ور�# آن �j	دازد؟	? .

.m�l�# C� در .  �� �Cد�C
  ،����& �Dی�& ��در �# ��

�� ٢٠ ی� ١٨��ی�  ?�  #
F�� 
 ��ز��# �Hد��ن 
 #Fھ�� و��ھ.'	ا��ن ادا�� 
�� آن ا�(I$ل  �C #)2و
�<>�(# و در وا2@ ��8غ ��	ی 
-دی[ �# ��� و ?�زه آن 
ھ�ی� وا�H #72د��ن را ��Dا 
 #� ���)� 	)��� ،���C #�
� C� ]� ���ی(# و ]� ��
���7� ای �	ای��ن ا?�iق 

ھ.�& ز���� ��ز �	وز .  ا�(�ده
ا�اع اH($1ت ا�'	د�#، 
ا\m	ا�# و �(# و��اس و 
�[ در آ�ن �# �D ص�<>�

 . ��د
 �C #ی�Bوھ�qD و �B���	ر
ا�0م ��ه ��ی�ی ای& وا��72 

��و2(# ���ا# از د�� .  ا
ر�(�، �CدC# از د�� ر�(� 
 �.��Hدش را �# ���� و از 
 �C ����دی
	 �CدC# را �# 

�Bاری و ر��ش  ��F�'�
�� ;�Bه او�� ?�زه �(��� 
�# ��د C� اون ;$ی3 و 
�Hا�(� ھ�ی# را C� دا�(� در 
��C ا��D ��)�.. ھ.'	ش 

�ع دی
	ی  ���<>�� �Hدش 
��G �	�(� و ھ.� ای��B ز���� 
��ز �	وز ط�B2$ و ��ای# 
ھ�ی# �# ��د �H �Cدش 
;�ا�G و �Dی�ه ھ�ی دی
	ی را 

�	ای& ��ج .  �� د�4ل دارد���
 #�;�L.# از �Cد�Cن و ���ا
�� ا�اع اH($1ت �<>�(#  �C
C� دار� وارد ���7� �# 

��� . 
 8�H١٨# از دH(	ا# C� زی	 

��ل ازدواج C	ده ا� و از F/�ظ 
روا# اH($1ت ا�'	د�# 
 ��H اراز	� ��دا�(�� ا�2ام 
 #�C	د� ����D �Cش �Cر?& �Hا
و در ��	 ��ن در �'�یG ا;(��د 

���� دG�F .  ا �Bو ھ.� ای�
 #
)���;�م ا��ھ# و ر��
 �C �'ی و ذھ�#  ھ	��
?/G�8 در�(# از ای& ���7� 
�� دا�(� ����� و �? #.
�� ای& ;�5 ا�B8.7Fی  ��د

�� .!�	 ��Im# �# ز
------- 


�	ی از ای& ���7� در ��D ای	�
���G42 �7 از ھ	 ]�- �.��ع 

ازدواج C	دن ��ری و �2ط@ 
��و ھ.	اه �� آن از .  �Cد�Cن  ا

	I� G��C دن	� &������ #�  .
  . �� ،�����و2(# �	دم در ر��ه 

آ��زش ;8.# و �� دور از 
�# دا�(� 	)�H	ا��ت د

�������Iق �Cد�Cن و .  
�B را ��ا��، ز�	 ��ر ا�& �'ا

� . �����ت ;�C ��8دک .�	و
ھ: �2ا�& �^ھ�oF #4 ھ	 ]� 

ی[ ;��B� G: در ����8	ی از 
آ��c ر���ن �� �Cد�Cن 

��ا�& �2ا�& د�.& آزادی .  ا
 ��و �C ��2$Hد�Cن ا�� و 
�� ��دی �Cد�Cن در  #8C ط�ر

�� ?�9د آ���ر ا
�2�ن  �C ��)'ھ Nظ�� �B)Fدو
�.�ل و ��'�# را �B� ،	��	ا
�C @iد�Cن ?�o	 دھ�� و  ��
د�� �2ا�& �^ھ4# را ھ: در 

 . ز��# �Cد�Cن ���� �C?�ه C	د
ھ: ��# از ;�ا�I�  " G	"ا�	 

�� �Cد�Cن  #2�I� #� &��[
 �B)Fز ھ: ���7� و دو�� ����
ھ'(�� C� ا����ت ر��ھ# 
 ��.��	ای �Cد�Cن را ��ی� �� ر

���������ر�� و ��.� ھ�ی .  
ا�(.�;# ?���& و ?9.�& ��د 
C� ھ.� �Cد�Cن �(�ا�� ادا�� 

��ھ�� G�</?. 
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 �C ن ���ھ���ازدواج �Cد�Cن 
�.�Bری ا�$�# �I>	 ا,#8 
در ��ز�^ا�(& د�� H	ا��ت، 
�(#، �Cدک آزاری و 	D ��BC
�� ازدواج �Cد�Cن  �m�?�0وز در را

���	 آ��رھ�ی .  ا ���
"N'���  " ���f ]� از 	).C در

) دH(	 و D'	(�[ ازدواج �Cدک 
در !  در ��Bن ا?�iق ����(�

�.�Bری ا�$�# ا�	ان، 
����� �Hدش \��& ا�	ا�# 

�� .ا�& ����� ا
?	و�� H	ا��ت و ا��;� 
ارز��Bی 2	ون و���m# و 
 ��i�?�o�84ت در ا�& ز����، �(�
?��f	 �<	ب �Hد را �� روی �	دم 

���� ا�& دG�F .  دا�(� ا
ا���ی ا�& H	ا��ت  و آ��ھ# 
دادن �� �	دم از ط	��F�7� 3& و 
دو�� داران ��Iق �Cدک 

�� . ا�	ی \	وری ا
 ���B.(	 از ھ	 ]�-ی ���� د
�^ھc را در آ��زش و D	ورش و 
C @m2 �B	د و �'ز��# ا
���� ا�	 H>�,# ا�	اد  cھ^�

���� . 
 h��'�F� ازدواج، D^�	ش روا
 ����'# و �� �(# آ��� ��ن 
 ��ر�(�رھ�ی ��'# ا�(��ج 
 #��8غ وا72# �'.# و روا

در �'��ری از ��Cرھ� .  دارد
 ���Cد�Cن و ���ا�ن را�@ 
روا�h ��'# و ;�ارض آن 

�ا�& ?�87: .  ?�87: داده ����
و ?	��� ذھ& ���ا�ن را �	ای 
�B.��ن ا�& ��\�ع �'�س 

 .آ��ده ��'�زد
ازدواج �Cد�Cن ]� دH(	 و ]�  

���� �.��ع ��د 	'D  . 	از ھ
 �� ،���8#، ا��4ری، داوط�48
�� ��: داد��ه و  ،&��Fا��زه وا

 . �2\# و ھ	 ]�-  دی
	ی

ا�	 ���7� �	ای �Cد�Cن ارزش 
G6�2 ا�� و �	ای ر��ه و 
�$�(# آ�B ھ��# در �	 دارد 
 &)H��� ��.�او�F& �2م �� ر

 &��	ای �Cد�Cن ١٨ #
F�� 
���� دو�B)F و .  ا ����

�� ��اران ���ر آورد ?� ���
 &��2١٨�ن ا��زه ازدواج ز�	  

���C �oF را #
F��ازدواج در  . 
 �B��8�� �1�� &���D &���
�Cدک را �/��م �� ز��# در 
��.�ری و �(#  ،#�دا ،	I�

��C #� گ	�. 
 &��ازدواج �Cد�Cن زا���ه 
;��	?# و �2ا�& �^ھ#4 

���I	 ���C &��7?ه ا�� از .  ا
 ،��ھ	 ��(# ھ: �<	ب ?	 ا
 &�ا�� ا�& دو�F و ا�	ای �2ا
�. ا�� C� �	ف آH	 را ��-

 �.��ع C	دن ازدواج �Cد�Cن
�Hا�(�Bی ��ری ��R4 د��ع 

 از ��Iق �Cد�Cن 
�� ���Lر  ����I� ن�Cد�C د�B
 G��)� وی و	��D G�B'?
 R4�� 	)�����ن ھ	 ]� 
د��ع از ��Iق �Cد�Cن و ا��Iق 
 ����Iق �Cدک ��iد زی	 را 
;��ان �Hا�(�Bی ��ری و 
��ا�I� R4�� G2ق �Cد�Cن 

 :در ای	ان ا;$م ���ارد
 #���3 ھ	 �Cدک �� ی[ ز

  .��د، ای.& و H$ق
?9.�& و ?���& ا����ت   -١

ر��ھ#، آ��ز�#، ��Bا�(# و 
 &�	Hآ 	�در��# �Cد�Cن �	ا
 �8���� #�B� اردھ�ی��)�ا

�Fدو  . ��دو�F ��ظN ا
�ارد وا��ی از ر��ه و �)�ا
ا����ت ر�� ��دی و ���7ی 
�Cد�Cن و ���ا�ن را، در 
 &�.9? ،&�.� pm� &�	?1��
��C و C.[ ھ-��� ھ�ی 1زم و 
���Hت را�
�ن D-��# و 
 GI)'� را #
آ��ز�# و �	ھ�
�اد�# �Cد�Cن و �H ��7\از و

��C &���? ن����ا. 
٢-   -B0� دک ھ�ی�C �B� ا��0د

و ��رن �� ���Lر �	�Hرداری 
ھ.� �Cد�Cن از �[ �/�h ز�ه 
و H$ق ?	��(# و ا�(.�;#، 

�دا�#�H hا�	�از  GI)'�. 
�	ای ٣ 	�ــ ?�I� &�.9ق �	ا

 G/� از 	L��	, ن�Cد�C �.ھ
 �� ��8� ��?��F، ا('�ب 

N8)>� cاھ^�  . ��;��.�
ھ	�ع ?�C ��8; ��74د�Cن 
دH(	 و 'D	��B� ،	 و !�	 
 �� GHدا �C #�Cد�C و 	��B�

������� آ��ه �� .�Hرج ازدواج 
ــ �.��;�� �Cر �	�� ای �	ای ٤

 . �Cد�Cن و ���ا�ن
ــ �8C �oF� �2ا�& 2>�ص و ٥

ا;�ام در��رد �Cد�Cن، 

�Bاری �Cد�Cن در  ��;��.�

��زآ��زی �� .  ز�ان -Cا	ا��0د �
ا����ت ر��ھ#، آ��ز�# و 
 ].C ��D	ور�# ��رن ھ.	اه 
ھ�ی �»f	 D-��# و 
�	ای ���ا�ن  #��-jروا
�-ھ��ر�� ھ�ف ��ز�	دا�ن 

�� آ�ن �)'��� #�� .ز
 ــ �.��;�� ��0ب �Cد�Cن۶
�ارد  -٧ cدک �^ھ�C  . ن�Cد�C

���� از ھ	 �ع د�� ا�ازی 
��دی و ���7ی �^اھc و 
�Bدھ�ی �^ھ4# �>�ن 

������c8 ا�	اد ز�	 ��-ده .  
��ل �� �	2� ھ�ی �^ھ4# و 
�	ا�: و ا��C& �^ھ4# �.��ع 

�� . ا
�.��;�� د�F�H �^ھc در   -  ٨

آ��زش و D	ورش و �oF ��ری 
?��74 و ?.��- در ھ.� ;	,� 
ھ� و ��mح آ��ز�# ���ن 

	'D و 	)Hن .  د�� h8)>�
��ارس در ھ.� ��mح 

#8�</?. 
٩ �� #��8� �2ط@ �2�I� ــ

ا�(�iده ��'# از �Cد�Cن، 
�م ازدواج، �	م  �/? #)�
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�& ����# �/'�ب ��
را�m� ��'# ا�	اد  .����د

��ل، ١٨�-ر�'�ل �� ا�	اد ز�	  
 ���� ر\��� آ�B، �.��ع ا �Fو

 .و �	م �/'�ب ����د
ــ �.��;�� ھ	 �ع آزار ١٠

�اده، ��ارس و �H ن در�Cد�C
 pm��'�ت آ��ز�# و در ��

#8C ر�m� �7���.  ��;��.�
#�� ��4�? ��Cا  . ��;��.�

���ر و آزار روا# و ار;�ب 
 . �Cد�Cن

١١ &)�	� ���>�ــ �.��;�� 
 ،#��L�Cد�Cن در �Bدھ�ی 

 ا(��L# و ا���(#
 R4�� �4ت ��ریF�m� &ای
# د��ع از ��Iق �Cد�Cن �'ا
 GIF�� ی�B)�در ای	ان و �Hا
�	ای رھ���ن �Cد�Cن از  G��;و
 ���/	و��� و ��/2�I# و د

�� �Cدک  �8��Iو� cدرازی �^ھ
 h��? ]�?�.)'��آزاری 

���Bد «.  �.�Bری ا�$�# ا
 �����I ھ.� »�Cد�Cن

�Bی# C� ��482ن �	ای �'ا
  ��8C و �j? #� دک�C ق�I�
?���B8 و �Bدھ�ی ��Iق 
 3I/? ای	��Cدک را �� ��4رزه 

� ■. ای& �Hا�(�B �	ا �# �Hا
 �� 2019آ��
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 ز�Bان وز�Bا�0 
در 8'�ری 
 ا�1&0 ای�ان

0K�Lای�ج ر 

 #�	
  �)��ھ�ف ای& 
ا�� �C?�ه �� و\��7 ز�ان و 
 #�$�ز�ا# در �.�Bری ا

G42 از ای��� �� �G97 .  ای	ان
�j	دازم  #ز�ان و  ز�ا
��<�اھ: ا��ره ای �^را دا�(� 
 ،#������ و\��7    :���
ا2(>�دی، ا�(.�;# و 

اول از .  ���7(# �	دم ای	ان

�ی: اnC	ی� �ھ.� ��ی� 

آ��رھ�ی# C� در �Dی�& آورده  
 -C	� س �-ارش����ه �	 ا

آ��ر�.�Bری ا�$�# ای	ان 
?��L: ��ه ا��  و �	 ھ.
�ن 
رو�& ھ'� C� ای& آ��ر 
�� آ��ر وا#72 ���7�  #ھ.<�ا
�� ھ.�& آ��ر  &� #Fارد، و�

 :���� �i)Cا. 

ط34 �-ارش �	C- آ��ر ا;$م 
��ه از ط	ف �Hد رژی: در 

 ����8ن i	 زی	I� hH	 ۴٢ای	ان، 
  ،������ #�� ا'�ن ٧۵٠٠ز

 ،����4� در ��رھ� ��<�ا�
  �1���i	ش ١۴٠٠٠ �� ��8C 

 ����8ن ��٧	��، درای	ان 
�Cد�Cن �Cر و��د دارد C�  در 
?	ا���ری ھ�،  �����ری ھ� ، 
� ھ�ی �Hر�C ھ�  و #�����
�C ][�Cر ������ وی� در ���دی& 
و ]�Bرراه ھ� ���oل آدا�5، 
�G و ��ل �	و�# ھ'(�� وی� 

�� و  -��  5Cوا RiC
 .����� �Dک ������

�-رگ  G97� ری����در ای	ان 
���7� ا�� و �Cر�	��ی�ن 

,���4ن �	�C  ،�B)Cر�	ان را |و
��ون ھ�� د8�F# اH	اج ������  .

� ھ�ی �B� ��� ھ� را �Hر�C
 ��واھ# C.�4د ��اد او�F� ی� 
 ��F�? 1ت�</� &)�	�	وش 
��ه ?G�m7 ������ و ��دھ�، 
	خ  �� �C وام ھ� و ارزھ�ی#  را

 �دوF(# دری��� C	ده ا
������1��   . #?�زه  �Cر�	ا

����ر ��ه ا�، ��ه ھ�   �C :ھ
��Iق �2�7� از ,����4ران 

�   . 3�	�B)C طc8 دارد
و��Iق �Cر�	 را .��ھ�� و  
�i	ه �Cر �	 �F�H'� و و2(# 
ھ: �Cر�	 ا;(	اض ����� او را 


�	 و روا� ز�ان ������)� .د

��ن  #)�
ی[ آ��ر �	 ا
���ھ� C� ?�رم ]� �� روز �	دم 

��	خ ?�رم در دوازده .  آورده ا
�� ?�	 ��ه  #B)�� ��١٣٨٩ه �� 

.   در ,� ر���ه۴٠��1ی 
	خ  ��
�ھ#  �C �'���C
�# در ��?�رم  ]��ی& ا2$م ا
�� �Dر��ل  �4'ز��# �	دم  

�ازی:���   . ����٩۴٪ :>? ،
، ���4Fت ١٠۶٪، �ن ٪�۵١	غ 
٨۶٪ GIای& .  ٪۵۶، و �.G و 

و\��7 ا2(>�دی �	دم در ای	ان 
ھ'� و ی�# از ری�� ھ�ی  
��1 ر�(& آ��ر ز�ا# در ���7� 
 #���ای	ان ھ.�& �(� ا

 .ھ'�

 �B ا��زه ��ھ�� �� �'8l� ز�ا
 �[ �C :���4��	�	دی: و 
# را رژی: ز�ا# C	ده و �'C
� ھ'� ؟ �
[ �Bو\��7 ز�ا
رژی:  ا�$�# در ای	ان ��R از 



 

 

19191919نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره نشریه سهند دوره دوم شماره   

ظ	��� ��0ز ز�ان ھ�، ز�ا��ن 
زی�دی را در ز�ان ?�4.8ر C	ده 

��
�ی: ?�4.8ر �� ای& .  ا��
�	ای رژی: ی[  #�Hط	C� ز�ا
��8� ی[ �0	م  �'�ا'�ن 
 #2�I� ھ�� �3 و �C �'ھ

� اش ز�ان ارو��� .   �ارد�.
ا�� C� ھ-ار i	 ظ	��� دارد 

&�� ۴ ?� ٣وF# رژی: ر2.# �� 
 �0ھ-ار i	 ز�ا# را در  آ


�Bاری �������ز��ن .   
 �C ری-ی ���	���ی	ی� 
�'�B? ��F�l� ار��ل ��	ه 
 �B?o^ی� و ��اد !^ای# �� ز�ا
را ��B7ه دارد �	ای ز�ان ارو��� 
�B.�� ای در �� ھ-ار i	 را 
 ��.B�
�	د و ای& �� 	Lدر 

  &�� ھ-ار i	 ۴ ?� ٣ھ-ارi	ه ��
�� ;C �8.�4د .  ?I'�: ����د

 �C ��)'ن ��40ر ھ��!^ا ز�ا
�Hد��ن از �	و�
�ه ز�ان 
���C ی�اری	H #اد !^ای��  .

ازد��م �.��7 در ز�ا�B آ�Iر 
 ��زی�د ھ'� C� ز�ا��ن 
C.�4د ا����ت ��Bا�(#، 
در��#، ?o^ی�، ھ�ا�Hری، 
�Hاب و��9ی ���C 5iن 

�� �	ی�4ن ھ'(�� �� .د
 و\��7 ز�ان از F/�ظ ا����ت 
 ،�'� c���Bا�(# ���
 Gی����اد ��ی��ه، ,���ن ، و
��Bا�(# در اH(��ر ز�ا��ن 
�^ا�(� .���د و ��ی� 
�Hد��ن از �	و�
�ھ�ی ز�ان 

.�ی�� ��B? را �Bآب ز�ان �� .  آ
��ه  ��i<? ر و���2ری 
 �'��2�G �	ب   �C ��ا
وز�ا��ن ��ی� آب ا�����# را 

از F/�ظ .   H	ی�اری .�ی��
 ����Bا�(# ��.�ری�Bی  ��
ھ�j?��، ای�ز، ��.�ری�Bی 
# و وا��	دارز�ا��ن را ھ	 �i;

�B? �L/Fی� �����، �<>�,� 
��R از ��ی	ی& در  #ز�ن ز�ا

ھ: .  �7	ض ��.�ری�B ھ'(�� 
ا��Cن �<>�,� �� �Hط	C.�4د  
�ر آ�(�ب، �C?�ه C	دن ز��ن 
ھ�ا�Hری �� �Hط	 ?�7اد زی�د 
ز�ا# و �	�Hردار�4دن از 
!^ای ��Iی و��C#  وC.�4د 
 	nCدر ا G�وی(���& ��.�ری 

در ی[ .  ز�ا�B�� �Bد ���4��
 #�$�C$م  ز�ان �.�Bری ا

�	ای ز�ا��ن ��B: ھ'� . 
 ،� و2(# ز�ا��ن ��.�ر ����
�� دارو ا�(��ج ��Dا ������، 
�8C� ھ�ی��ن را �� �Hط	 ��ء 
?o^ی� و آ�# C� �>	ف ������ 
از د�� ���ھ�� ا����ت 

ی� دC(	 در .  D-��# و��د �ارد
ز�ان �'� ی� C.�4د دارو 
ھ'�  و ?�زه ا�	 دC(	 ھ: در 
��Bاری ز�ان ��9ر دا�(� 
�� ?.�م آن  �.�(�ا  ،����
 �
�?�7اد ز�ا��ن �	ی� ��ا

����ای& �	ایh ا���iک .  
��  و �	ان �.�Bری �Bز�ا
 �C ی���
�� ا�(<�ر �� #�$�ا
 #�'� و ز�ا G)ان ھ�ز
�3 اش ھ'� C� در ای& 

���� hای	�. 
  ا��زه ��ھ�� �	وری دا�(� 
����: در ��رد ا���ن �Hاب 

?�7اد ز�ا���ن در .   ز�ا��ن
ز�ا�Bی رژی: �� ��ی زی�د 
ھ'� C� ز�ا��ن ��40ر 
�(# در ?<(<�اب ھ� �ھ'(�� 

���ھ.��� ?�7ادی ��40ر .  �<�ا

���.  ھ'(�� C� روی زَ��&  �<�ا
  #�$�درز�ا�Bی �.�Bری ا

��یqه .  ا���� و��د �ارد 
�& و��ل ا����  :C ن��ز�ا
��ی	ی&  �� �4'C.(	ی 

��ک �� .   دار	mH ن��ز�ا
ز�ا��ن \i�7(	 ?�0وز ������ و 
� و ی� 	�
��ج ��َ �Bی� از آ
�	ای��ن  �C ������ ن���40ر�
���C ری�
��.  �4Fس ���ی�� و 

ا�	 ای& ز�ا��ن C� ��رد آزار 
�� ����Iت  �	�
واذی� 2	ار ��
�4�ن ز�ان ا;(	اض ���C ز�ا

�ک  	mH ن���� ز�ا �C
ھ.��� ھ'(�� و از ز�ا��ن 
 �	�
�ک ر��ه �� 	mH
ا;(��ی# �� ا;(	اض ز�ا��ن 
� ا�& ز�ان  hای	� #��	2

�����.  .  �Bھ�ا�Hری در ز�ا
��دن  	��� �Hط	 ]��ی& �	ا
ز�ا��ن در ز�ا�B �/�ود 

���4��  . #�n$ ا�	 ھ	 ز�ا
 دI�2� �4��۴٠ی'(# از 

 �����	�Hدار �ھ�ا�Hاری روزا
ز��ن C.(	ی �� ز�ا��ن �	ای 

 .ھ�ا�Hری داده ����د
 

 �C :�C ره��ھ�� ا��ا��زه 
# ھ'(���'C �[ ن��. ز�ا

ز�ان ھ�ی  رژی: D	ا�� از آن 
ا�	ادی C� ور��'(� ��ه 
ا�، ][ داده ا� و ][ ��ن 
 ����ه و .�(�ا �Hدا	D
���C �Hدا	D ن را��ھ# �� .

ا�	ادی C� از دو�F وام �	�(� 
ا� و .# ?�ا�� h'2 وام 

 ز�Bان وز�Bا�0 
 در 8'�ری ا�1&0 ای�ان
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��ھ�� 5D را �Fدای .  دو	ا�
ھ'(�� C� از  ��oزه و 
 ��H Gی���	و�
�ھ�B  و
 �Hدا	D و �2رت �H	ی�ه ا
 #C�� و �ا2'�ط را �ار

�# .  H>�,# دار��ز�ا
�� �Hط	دو  �B�? �C ��)'ھ
. ����8ن ?���ن در ز�ان ھ'(��

از اm	ف اH($س ھ� ودزدی 
ھ�ی C$ن ا?�iق ����(�، و 
�BF�Dی C$ن  وارزھ�ی C$ن �: 
� وF# ھ�� �Cام ����
� و ا�	ھ: ���. 	�
)�د
� در ��ت �C?�ه �� 	�
)�د

� !آزاد ����

 �Hدی ھ�ی رژی: ��ون ای��� 
\��& دا�(� �����، وام 
� و ����8ردھ�  ����8رد 	�
��

������ 1��در ای& .    �Dل را 
��رد  ����د �� ��اردزی	 ا��ره 

اH($س ھ�ی# از C  .  G�42	د
 ھ-ار �����8رد ٢٠��Dی� ��ن 

?���ن در دوران �B	داری 
��2	 �4�F�2ف، اH($س  �./�٨ 

ھ-ار ����8رد ?���# از ,��ق 
� ١۶	دا�� ذ�H	ه �	ھ�
��ن ،  

 �F��8رد ?���ن از �'�ب دو��
�h ا�.�ی�?  ��qاد و واری- آن 

qاد و  �'�ب ��(	ک ا�.�ی
�/.� ر\�   ��Iی#، ی� اH($س 

 �Fر��.# ��7ون اول ر5�6 دو
دھ:  C� در ��.� ای	ان �7	وف 
��ل ز�ان  ��D �� hI� و ��

�	د :�از .  �/��م ��،  ا
 :�  ��� ھ�ی دی
	 ����د �.

 �.�2 �� #)i GCن د��٨٧ 
����8ن د1ر ا��ره C	د C� ھ��ز 
ھ: ��87م �'� �Cام ا�2زاده 
ا	ا �����C 1ه ا��، ی� 

 ����8رد?���# ١۴اH($س 
 �C #O���	C &'� م$!

�B	دار ?B	ان ��د ا��ره C	د 
�� دو��ل ز�ان  hI� �C

 �H٣وری  �� �µ84 .   �/��م ��
ھ-ار ����8رد ?���ن  اH($س از 

�#، ھ: ا��Cن در  �� ��4�
 #���دا  �� �Dل ��8 ای	ان ز�C

 �B	��ن ا�	ا�# ����� و ا��Cن
 �C	� دوم 	iا��	 H'	وی 
�	��ی� �^اری ا��	  �7��?

�دا "  ��>�ر آری� C� ��ی�ا�C ��
وارد ��ه و ?�I\�ی ا���2 

�B	��ن ا��	 .  C	ده ا��ره C	د
H'	وی �	ادر و �	ی[ �� 
 ��آ�	ی� ا��	 H'	وی �7	وف 
ا��	 ��>�ر اری� ا�� C� ھ: 
D	و�ه ای �/.�د ر\�  �Hوری 

���4��. 

� وی� ���. #  ای& ا�	اد ز�ا
��ت �C?�ھ# در ز�ان ھ'(�� 
?� آ��B از آ���ب  ����(� و دو��ره 
 ��I� ���� D'� و ��Iم ��ی� 
� و ���j�
	 رژی: Fو�j[ روان�C
ی� �BF�Dی �	دم در �Hرج ;�3 

�� .  و ��ل ������ �C #�'C
ز�ان ��	و� ا�	ادی  ھ'(�� 
C� وام �	�(�  و.�(�ا�� وام را 
��ھ�� ی� ا,$ �� ا�B وام  5D
 �.��ھ� و ��40ر ����
 	
�� دزدی و �Cرھ�ی دی ��د

��-�ا�	ادی C� و��د ����� .  
�.�Bری ا�$�# و ���ر 
��.�ر رو�# و  �B���7� از آ

�� �Hط	  ،����H(� ا #روا
�� ز�ان  ][�C  اع ھ�ی-

��ھ��ر .  ����(�� �C ادی	ا�
ھ'(�� و .�(�ا�� h'2 ھ�ی 

  ،���C �Hدا	D د را�H
 �C ����� #�Bی# ز�ا�'ا
 ��� ھ�ی��ن را .�(�ا�H �ای	C
 �D	دا���C �H و ,��4<�
ا��4ب و ا�f�f� ھ�ی��ن را 
 #C�� �B��	ون ری<(� و از آ

;�ه ای از ای& ز�ا��ن .  ھ'(��
�اده �H :�� �ای�� 	ط�H ��
 	D���Hد را ��	 ���C از 
��ر�C ھ� و��یG !^ای# و �ن 

��	ای .  ���زد �C �B�'ای& ا
��	 C	دن ��.��ن ��40ر 

� دزدی ���C، ;.�?� در  ����
 �	4�� 	� ����زدا�� ���2  
و و\��7 ��ن ��87م '�� و 
�.�Bری ا�$�َ# آ�B را 


B.��ارد N�8�?$�  . �Bای�
# ھ'(�� �B.� �Cری ��ز�ا
ا�$�# ز�ا# ;�دی �م 

�� .�^اری C	ده ا

 #���� ��ل  ��  ز�ا��ن 
ا��ره ای دا�(� ����: و 
# ز�ا��ن �'C �[ :���4�
�# و ;��I?# ھ'(����� .

�'�/# ھ�،��Bی# ھ� و 
. دراویR در ز�ا�B ھ'(��

# �B.� �Cری �'C  ،ان	4F�C
 #O2�[�2 را �Bا�$�# آ

 ز�Bان وز�Bا�0 
 در 8'�ری ا�1&0 ای�ان
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�ن  �C ی�B�7	�# �����، آ
  &�
�� Gی���Hد را �� آوردن و

�4F�C	ان .  از آm	ف �	ز در���ور
�<�ط	 ای��� در �B	ھ�ی �	زی 
ا����ت �Cری �'�، ر��ه 
 �.�� ،�'� ��Hر�C و �'�
����ری �'�، �	ا# ھ'� ، 
ا2(>�د �.��8 ور��'(� 

����� 	4F�C �'ھ  . �� �� �Bآ
mH	 ا�اH(& ��ن �Hد 1�C در 

������ �� ��رژی: .  �	ز �� 
��7 از زC #.H	دن  #�$�ا
4F�C	ان ا�B را ?/�یG ز�ان 

ز�ا�Bی �.�Bری .  ���ھ�
 &�F�7� از ��ا�$�# D	 ا
 �C #�# ، �Cر�	ا���

�ران  ���ا;(	اض ������، روز
و دا��0ی�# C� ا;(	اض 
��ن ��H ان	)Hن و د�������، ز
�� ��0ب ا;(	اض  �C ب$Iا
������، �87.�ن ، 
 &�F�7� ،$Cن، و�
)'���ز
 &�F�7� ،ن���Iق �Cدک و ز
 �� �C 5C 	زی'� و ھ h�/�
�� و ��C.�� ای& رژی: ���
ا;(	اض دارد و ��H 3د را 

 .��<�اھ� در ز�ان ھ� ھ'(��

 # ا��زه ��ھ�� �� �Cد�Cن ز�ا
�� ھ.	اه ��درا��ن در  �C
ز�ان ھ'(�� ا��ره ای دا�(� 

:���ھ.��mر i� �C(: ای& .  
 �)i� #Fو �'�آ��ر وا#72 
 �<������د C� دوھ-ارو 
 �� #�)'��Cدک R�D د
��درا��ن در ز�ا�Bی 
 #���.�Bری ا�$�# ز

ھ.	اھ# �Cد�Cن در .   ������
ز�ان �� ��درا��ن ��ی& ���7 
ا�� C�  ?.�م ھ'(#  وآی��ه 
ای& �Cد�Cن ?�	ه و ?�ری[ �Hاھ� 

در ز�ا�Bی �.�Bری .  ��د

ا�$�# ای& �Cد�Cن ]� 
]�-ی�Bی C� ی�د <�اھ�� 
�	��، واز ]� �� ?o^ی� ھ�ی 

<�اھ�� �	د � . C� ر

 �C  �i� را�(#  ��(�ان �� 
?�7اد 8�H# زی�دی از ز�ا��ن 

�# ���ه در ز�ان ھ'(��  . �Bآ
�� �Hط	 ای��� �َ.�Bری 
 Go�ر و�C ت�ا�$�# ا���
 ،���	ای��ن ����د ��ورده ا
.���د،  �Hدا	D ری���� �.��
�� �Hط	 �	ایh ا2(>�دی، 
 �7��� #����ا�(.�;# و 

ای& .  ای	ان، در ز�ان ھ'(��
ز�ا��ن ��ی� ھ	 ]� زود?	 آزاد 
 #��� و ز�H 	� ��� و ��

� .��ن �	�	د

�اده ھ�ی �H ��ا��زه ��ھ�� 
ز�ا��ن ا��ره ای دا�(� 

:���  . ���اده �H ن آور�و2(# 
 hای	� 	ط�H ��ز�ان ����(�� و 
�اده �H �C ��8.� ا2(>�دی
 GC ،�����ر c8!ن ا��ز�ا
�اده آ�B �($�# ����د�H .

�اده ھ�  ی� ��ی� دزدی �H &ای
 �� Gن ?�4ی���Cد�C  و ی� ���C

��I	 و �$�C  . �Cد�Cن �Cر��
����ری،  �.������ری و  �4د  ،
�4د C.[ ھ-ی�� دوF(# و در 

��Cر ای��B ز�ا# ��ن  
 G8; اده، از��H ��	D	�
 &? &��# ر���ن ��ا

 ����ل ١١ ی� �١٠	و�# 
���4��. 

��(� ام   	Hھ�� در آ�� ا��زه 
�� راه �G ای& �G97 ?�(	 وار  

:�C ره��اول ای��� ھ.� .ا
 �ز�ا��ن ��ی� در �	ایh ;�د1
�ادرھ�ی ��رن �)�و �� ا
 ��� �.C�/� �92ی# ?�0ی�
C� در ای& ,�رت �7m2 ?�7اد 
. �nC	ی از آ�B آزاد �Hاھ�� ��

� ��ن را �H �ای	C �C #�'C
(�ا'(� ا� D	دا���C �H، ی� 

 ����8ن ?���ن در ٢�� �Hط	 
ز�ان ھ'(�� وی� ][ ھ�ی��ن 
 ���ه ،  ��ی� آزاد �� �Hدا	D
 �B7���ی� ��ھ# آ�B را  �Fو دو


�	د�ی� ا�	ادی C� �7(�د .  
ھ'(�� ��ی� ازاد ��� و?/� 

در��ن و �	اD �42-��# و  
L	روا���س ا;(��د  ��ی�  �/?

���C ک	?  . ������ری  �.����ی� 
�Cر�	ان داده ��د، �'�& 
 �)H���	ای ھ.�  c����
��د، ��ی� �Cر و ا�(�oل ای�0د 
��د �C �Cر�	ان �(�ا�� �Cر 

������� اG2 د�(.-د .  دا�(� 
�اده �H ]ھ-ی�� ی ��i	ه ٧��ی�  

# و ی[ �'�ارھ�ی ا�)��� ا
ز��# �(�7رف ?��7& ��د، 
 �����4ی� ��د�Cر ا�(.�;# 
 ��C ].C ن�
ز�ا��ن ��mررای
�� آ!�ش ���7� �	�	د� ، و  �C
 ��روا���س و روا��و رای
�ن 
 �Bز�ا��ن  �7	�# ��د ?� آ
�(�ا�� ز��# ;�دی ��ن را 
ادا�� دھ�� و از ار?��ب �	م 

����4ی� .  �	�9	 دا�(� ��
����، آزادی  	��	ا �7���
;��Iه، ا;(	اض، و ا;(>�ب 
 5C و ھ�� ����و��د دا�(� 
 ،R?ا	Lرا �� �Hط	 
 #ا;(�Iدا?R و دی& اش ز�ا

����درآH	 ا��زه ��ھ��  ای& .  

�ی: C� ھ.� ای��B ا���ن �را 
D^ی	 �'� ?� ز��# C� �	دم 
ای	ان �.�Bری ا�$�# را از 
���7� ��رو و �� ز��F� دان ?�ری* 

������ از ���ن �	دا�(& .  D	?�ب 
�.�Bری ا�$�# و ا�I	ار 
#، آزاد و �'ی[ ����� ا
�	ا�	، ز�ان و ز�ا# از ���ن 

در آی��ه ای	ان، .  �Hاھ� ر��
 #�7� #���ی�  #ز�ان و ز�ا

���� .■ 

 ٢٠١٩ اوت ۶

 ز�Bان وز�Bا�0 
 در 8'�ری ا�1&0 ای�ان
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 ا=+�ری از آذر��ی��ن 
 ١٣٩٨ E�� و &�داد

 

 !'1 =+�ززاده

٧��E  

�4ل ?�7.0ت ا;(	ا\#   -��
 ?�	 �C۵ر�	ان �Hرادژ در روز 

 &)Hدا	j ��ه ۵�<�ط	 
 ��2�I�٢ن، روز ھi(: ?�	��ه 

��ه از ��2�7ت �-دی آ�ن 
�� �Hدا	D  . �C	� &ای

�ل �C وژه ا��اث	D ل�l'�
ا(�Iل آب �� دری�]� ارو��� 

�� .ا

٨��E  

د�(i	و��ن در ?4	ی- در   -
 ��;��.� ��ا;(	اض 
�اری �)��G ا�I� #�و	i)�د
�. ای& �B	C @.0?	د

د�(i	و��ن ;.��� �<�# از 
 #)���B? �� �C ��Cر�	ان ����ر

������ #�� . ز

١٢��E  

 ��ر�� 300&�ه ��aق  4
P����ش ��vد    &��

�� .E+�ی��Rدا=� ��Bه ا

?�	 ی[ ��4@ 10�� �-ارش   -
4H	ی �/8#، ی�# از ای& 

از ا��C  : ��iر�	ان ;��ان C	د
��ه ��ل �^�(� ��Iق 

�)�	
  #�ای: و C'# ھ: ��ا
#. �� ��  R>�دھ�، �� در 

�4د  ?��C ��Fر �# #��C: و ز��
 �Hدا	D م�; G�Fرا د ��F�?

C	د� ا��  ��Iق ;��ان �#
#.دا:  ا�	وز ��F�? �C داری: 

#. .��	ی: ]	ا ��Iق 


	 �#:  وی ادا�� داد�  ����د 
�O�
�ی�: �	ی�  �ھ�ی.�ن 

��ی� و ی� دF(�ن ���ه <�اھ� 


	�(�:؟ ]�ن �� ��Iق 
�Hد?�ن �	ض �B[ �C ���Cر ��ه 
��ون دری��� ��Iق ]�mر 

 ��د ز��# C	د؟ �#

300-دی[ �� :  وی ا�-ود 	i 
 �)�^� ��i�ھ'(�: C� از ا

�)�	
ھ� از  ای:، �I� #8�Hق 
?	س ����ری و اH	اج �	�# 

#.ز�� ا4F(� ��ی� در �	ام  
��ی	ان ھ: �/� اH	اج و ?��4� 
 #���4�� ا�� ��ون ��Iق ز
ا���ن D^ی	 �'� ]�ن �� در 

 .آ�� دی
	ی �اری:

١٣  	�? 

ی[ �Cر�	 راھ�اری ا�(�ن   -
ز�0ن ��& �Cر در ا?���ن ز�0ن 


�ه   –)��	�Hرد ی[ د 	fا	�?4	ی- 
 .qDو �� وی ��R را ازد�� داد

١۶��E  

 د�(i	و��ن ?4	ی- در ا;(	اض –
�� �.@ آوری �'�ط �Cر��ن 
��� ?0.@ ا;(	ا\# زد ��. د

 �8.� ��در ای& �	�C ا;(	ا\# 
 ��و��ش �B	داری 
د�(i	و��ن �	دم 
��\	 در �/G در 
 ���� آ�ن  #
ھ.4'(

	ان ��C	� �.�
�B	داری ی�رش �	ده 
�. و آ�B را �	اری داد

ای& �	�C در ادا�� 
�Hد �� ?�Lھ	ات 
 G��I� در #;�8� �	ا
�� Gزار ?�4ی�� .

��ن ��H زاری�ن��
�.�Bری ?4	ی- �- در 
ا;(	اض �� و\��7 
د�(i	و��ن، ��oزه 
��)'�. ھ�ی �Hد را 

 �C ���i(�# ا
 -� �)�^� �)iھ
 G�Fد ��د�(i	و��ن 
 ،��F�7� ��;��.�

��� ?0.@ زده ��د �� .د

١٧��E  

�	ای ]����& ��ر،   -
 ��د�(i	و��ن ?4	ی-درا;(	اض 
C @m2	دن �.	 درآ����ن 
 G��I� @.0? �� ��د
�اری �)��اری ?4	ی-، ا��	�
آذر��ی�0ن �	2# و��زار ?4	ی- 

� .زد

١٨��E  

��ه ��Iق  ھ�� :4H	�C?�ه  -
�Cر�	ان �B	داری �Dرس آ��د 
 �Hدا	D G����oن درا�(�ن ارد

����ه ا 

�.7# ار �Cر�	ان ;.��8ت  –

�Bاری hH راهآھ& در ?4	ی- در  

��ی	 �Cر�	ان  ��74? ��ا;(	اض 
 G��I� ،ط�I 	
ای& ��زه �� دی

آھ&  ��H(.�ن ���� hH راه
 ��ا�(�ن آذر��ی�0ن �	2#، د
��� ?0.@ ا;(	ا\# زد .

 �F�Hر ;�م د�)��Cر�	ان �Hا
�Bدھ�ی ا���(# ھ'(�� و 
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�� ��ی ?���&  �B� آ�I)7�
��;� �<�وش  �B�? ا����
��ن ا���� روا# �Cر�	ان 

��Cر�	ان ھ.��O& .  ��ه ا
 GC 	ی�� p�\�? ر�)��Hا

��  راه �8��I� آھ& در ��رد ;�م
���رھ�ی �Bدھ�ی ا���(# 

���. 

٢٣ 	�? 

� 29ی[ �Cر�	   -�>D�[ �F��
 �fد�� #Dدر 	B�ای وا2@ درآزاد

�ه ]�پ )��Cری ��& �Cر �� د
�	 د]�ر �>�و���  ����از 
	ی-ی �� �H ی� و��و��ی 	?
 ��F5 از ا�2ا��ت اوD �C
 5در��# از ط	ی3 اورژا
ھ�ای# �� �	C- در��# ?4	ی- 

 .ا;-ام ��

٢۵ ��E  

�	ا�ن ز�0ن �	ای   -��ا?�
��.�یR �^ا�(& ا;(	ا\��ن 
�� �mHط ��ی�  �4'
�	ا# د�� از �Cر���Cه ��ا?�
و�� �Dرک C	دن ا?���س 

�� ?0.@    ھ�ی��ن ��د
� .در���ان ار?R ای& �B	زد

ھ� در  را��ه ی�# از ا?���س
ا;(	اض �� ط	ح ��ی� 

� G�B	داری  ا?���س�I� #را
���C R?آ �� .ا?���س �Hد را 

٢۶��E  

���# و   - #�� ��Hر�C ان	ر��C
���ی آذر ��ک  �)'�
�4'(	درادا�� ا;(	ا\�?��ن 
 #8o� #i�8�?$� �� �4'
 G��I� @.0? �� ��د
�اری آذر��ی�0ن �	#2 �)�ا

� .زد

-   #�.)H�� 38ی[ �Cر�	 
��Iط  	fا 	� G����F� درارد

'�ر ��H(.�ن �� 6در]�ھ[ آ
 ��طI4� در دم ��R را از د

 .داد

٢٧ ��E  

–   �C	� ان	ر��C 7# از.�
���# آذر ��ک �4'(	  #��
در ا�(�ن آدر��ی�0ن �	2# در 

i	 از  ٣۵٠ا;(	اض �� اH	اج 
 G��I� ،�C	� &ن ای��Cر�C
�اری آدر��ی�0ن �	#2، �)�ا

��� ?0.@ زد �� .د

٢٩��E  

��زی ����&   - #,�<H
��زی ?4	ی-، �48	ی�� ��زی 
?4	ی-، i�F(	اک ��زی و 
����ری  c��� زی����ر	j.C
,�ھ� �Cر�	 درا�(�ن آذر��ی�0ن 

�� #2	�. 

٣١ ��E  

V�I یq ��@+�در B@�Sران 
 
 ارو&�

�	�Dی� 4H	 ر���ه روز دو��4�   -
 ?�	��ه  در �	ی�ن ?�	ا�ازی  ٣١

�� �	وھ# از 4F�C	ان در 
از ?�ا�@ "  782� ��	ی "رو�(�ی 

 	4F�C ]ران ی�F�[ ن�)�	B�
ھ�ی� .  ��ن �Hد را از د�� داد

H�4(� ��$د �'��# �� 	4F�C
�� .ا;$م ��ه ا

  &�داد۶

P اC��ا0L وا��   -E+�ی� �E
 داران &�Bان &��ه و �Eه ��ر  

وا� داران ���ان ���ه و ?	ه   -
 &��7? ����ر ?4	ی- در ا;(	اض 
	خ ��ی� ورودی� �� ���ان ?	ه 
��ر ?0.@ ا;(	ا\# �	�-ار 

� .C	د

  &�داد٧

�\� از ��ر��7ن دا��?�ه 20
آزاد ا�1&0 اھ�ا=�اج 

B�B!. 

ی[ ��4H @4	ی �/#8،   -

�ه آزاد ا�$�# وا�� اھ	 �دا

46 �C اردادی دارد	وی 2	� 
��F�7� �I���  �� ً�97� 8��ن 

ر�� و ا����   ��ل �12#?� 
#8o�  و ?/�ل 	��o? 	ھ ����ن 

 46ا�(� ��ل از  �� �<�ط	ه �#
20�	وی 2	اردادی،  �� 	i 

دG�F ;�م ?���& ��Iق و �4د 
��@ ��F# از �Cر ����ر �����. 

ی�# از �Cر��Cن اH	ا�# 
 ��
�ه آزاد اھ	 ، �� ا��ره �دا


�ه �i(�  ای&�C� ر5�6 دا
ا�� 2	ارداد ?��'(�ن را ?.�ی� 

#.����C  :8 #F اظ�Bر C	د  

 ا=+�ری از آذر��ی��ن
 ١٣٩٨ E�� و &�داد
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�ه آزاد  �#���د C� در دا
اھ	 ��!G ھ'(: و در ط�ل 

آورد�  ای& ��ت �	 �� ���ر �#
#� ��F�7� ون ��0ز�� �C  ���C

 �i� ه�
�و ر5�6 ��ی� دا
�� ��ه ?��'(�ن را �oF 2	ارداد 

 .C �C ��C	د �#


�ه آزاد وا�� �ای& �Cر��� دا
�� ا��� ای��� :  اھ	 ادا�� داد ��


�ه ��� ,�رت 2	اردادی در دا
�اده �H :�)'ھ G!�� 	آزاد اھ
?���G دادی: و وام �	�(�: در 
�� �oF 2	ارداد از  -���ل ��\	 
 hای	�و ���7(#  #F�� 	L
�اده �H داری: و در #�/	ا

�	ا����ه ھ'(�:. 

  &�داد١٣

P اC��ا0L ��ر��ان �E
!'�داری &3Bی�ر��+� 

 &�ه �3
 BCم �Rدا=� 

�� y� ق و�a� 

�Cر�	ان �B	داری �/.�ی�ر   -
�(�ن �Iه ا�(�ن 	B� وا2@ در
�	ای ا;(	اض  #�آذر��ی�0ن !	

 �Hدا	D م�; �� ��ه ��Iق و 3
 @.0? �� ����.� د 3�
��H(.�ن �B	داری  G��I�

� .زد

  &�داد ١۴

-   G!�� ر زی�دی از �87.�ن�.�
و ��ز�'(� در �B	ھ�ی 
اھ�از، ?4	ی-، ا,�Biن و 

�	ی �D ای	���ه ��	C
 -Cا	� G��I� ی��ن در�B)��Hا

� .آ��زش و D	وش ?C @.0	د

در ?4	ی- �.��7 �87.�ن  
 	B� &ای �)'���!G و ��ز
��	ھ�ی# �� ط	ح  ���F�� در

 ���Hا�(�Bی��ن را در د
��ی �87: ”دا�(�� و �� �	ی�د 

�'�. ?C @.0	د�“  ز�ان 
�87.�ن در ?4	ی- از �.8� ��7ر 

 ���Bر آزادی� ، �i	ه �� ”���اد
��F�H  “ ی را در	
و ��7رھ�ی دی

 	I� hH 	زی #��ا;(	اض �� ز
� .�	ی�د ��-د


 S'�ر aX7& ر��ان�� /D3E
 !'�داری E+�ی�

-   ��D �� �C ی���� #� �Bآ

�  درھ� ���ه>��D #'C ای: و

�'�  . ����R از ی�'�ل ا
 #H	��B	داری ���B[ �Imر 
 �Hدا	D ان را	ر��C ق�I� 3 و�

#. ��C. 

  &�داد ١۵

 درBi �1س �۶٠�} از 
ھ�ی درس ا���ن آذر��ی��ن 

B7���� اردB���� 0��d ا

-   GC	اھ�: �/.�ی، ��ی	�ا
آ��زش و D	ورش آذر��ی�0ن 

  hI� �ای�� ���� ا��ره  #�	!
 در,� از C$س ھ�ی درس ٣٩

 ،���ارد ا�)�ای& ا�(�ن ا
�i�  : ٨٠٠ ھ-ار و ١٧از �0.�ع 

C$س ا�(�ن �hI ھ�i ھ-ار 
�ارد ��ده و ��R از �)�C$س ا

��4Bد ١٠ �� ھ-ار C$س ��ز 
 .و\��7 دارد

?	اC: ��-ی�# در :  وی ا�-ود
��R از  آذر��ی�0ن #� ٢ و ٣٠!	

 ٢ و ٢۵دھ: در,� و ?	اC: دای	 
 	
��� �C ده��دھ: در,� 

�� .C.�4د C$س ا

  &�داد١۶

 
m>V ^?� ب ��ر��ان�D�Cا

 ارو&�

-   �782 :
�,� و ��'� �Cر�	 
�� دری�]�    ھ�ای� آ�	ی-(

�	ای ����& روز )  ارو��� 

�(�اF# در ا;(	اض �� ?�7ی3 
D	دا�H ]�� ��ه �-د �Hد 
�� ا;(>�ب زد� و  ��د
�Hاھ�ن D	دا�H ��ری 

� .ط�B48ی��ن ��

  &�داد ١٩

-   #��L��زھ: �	وھ�ی 
�'�ی 4F�C	ان  �.�I)'�
در�ا�# �	زی اط	اف 
 ��(�ن �Hی آ?R ���د	B�
و��ن 4F�C	ی اھ�H Gی ���م 

 .ر\� ا�	اھ�.# را �	�(��

  &�داد ٢٠

P ��ر��ان !'�داری �E
 &�sن

�.�ری از �Cر�	ان �B	داری   -
�Dرس آ��د ��oن در ا�(�ن 
ارد��G در ا;ـ(	اض �� ;�م 

 �Hدا	Dد ٩�H د-.)� ��ه د
� .ا�2ام �� ?0.@ ا;(	ا\# C	د

�8ن ��=�/ یq ��ر�� در 
!'�ک ی�ed��ن ��ا{� 
 qھ�S 
��aط ��ر�� �

 آ�����ر

ی[ �Cر�	 ��& �Cر   -
�.� �Cره وا2@ در  #�.)H��در
 	fا	��B	ک ی�!��Oن ?4	ی- 
��Iط �Cر�	 �� ]�ھ[ 

'�ر ��R را ازد�� داد�� .آ

  &�داد٢٣

�8ن ��=�/ یq ��ر�� 
��0 ��/ ��د��داری �=��

gدر !'� ر� 

-   #�.)H�� 47ی[ �Cر�	
�F�����م ��8: ���# ;-ی-    

 	B� داری در	���& �Cر ��د
�(�ن 	B� @�ر�h از ?�ا
�	د�� ا�(�ن آذر��ی�0ن 
�	 اf	 ری-ش �Hک در دم  #�	!

R را از د�� داد��. 

 ا=+�ری از آذر��ی��ن
 ١٣٩٨ E�� و &�داد
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  &�داد٢۶

P اC��ا0L ��ر��ان �E
 !'�داری �Rرس آ��د

�Cر�	ان �B	داری �Dرس آ��د   -
�	ای ]����&  G��درا�(�ن ارد
 �Hدا	D م�; ����ر در ا;(	اض 
 G��I� ��2ن�I� ه ھ���
�(�ن ?0.@ 	B� &اری ای���	�

�زی	 ���ر ای& ا;(	ا\�ت .  C	د
��-ی	  G��ر5�6 داد�'(	ی ارد
�� �	�C در �.@ �Cر�	ان و 
 #����,�ور د�(�ر ��ری ر
��\�ع �� و ط�B48ی �Cر�	ان 
�� �Hدا	D ��B4ه اردی�� �? .

 ��ه دی
	 از ۴ای& �Cر�	ان 
د�(.-د �Hد را ھ.��Oن 

� .ط��48ر

  &�داد  ٢٨

P اC��ا0L ��ر��ان �E

��زی ای�داک  !��� =��

 I��a&ا=�اج از ��ر 
� �+��
 ��&��Bاری E+�ی�

-  ��H �C	� ان	ر��C  زی��
ای	داک �	ای ا;(	اض �� اH	اج از 
��H(.�ن �	���اری  G��Iر��C

� .?C @.0	د

5D از ای& ?0.@، �	���ار ?4	ی- 
�� ا��ره �� ,/�4 ھ�ی ا�0م 
 &�F�l'� ان و	ر��C ����ه 

�ر 	4H ��اداره �C GCر ا�(�ن، 

�i� ای �����\�ع را �� :  ر
اداره �Cر ار��ع دادی: ?� از ط	ی3 

�	ی 1زم ,�رت ��	د و �D �Bآ

70�� ای&  -� �C	� &ای 	ر��C 
�2ل �'�;�ت ھ�ی 1زم را 

 .دادی:

 5D �C د��ن �# ���Hط	 
��H �C	� زی  از وا�^اری��

، 97ای	داک در ز�'(�ن ��ل 
�(�ری*  R�	وردی& �C17ر�	ا

از �CراH	اج 1398
 ��Cر�	ان اH	ا�# �	ای .��

��ز��� ���ر درھ.�ن ?�ری* 
 G��I� @.0? �� ��د

��اری ?4	ی- زد��	�. 

�$?� #i�8�8o# و���7(# 
 5ای& �Cر�	ان �� �^�� ��ود 

��ه از اH	ا���ن و;�8	!: 
,�ور رای ��ز��� ���ر از ط	ف 
ھ�G� �l اH($ف و?�ی��ش 
�h داد��ه ;.��# ?4	ی-، �?

 .�C�.Cن ادا�� دارد

  &�داد٢٩

ی[ �CرC	 �4C�Dن �B	داری   -
ارو��� ��& �Cر در ?�Iط@ !�	 
ھ.'pm ��	زای ��	ازی

��ت(�Hرد ی[ )  د�H	�	fا	�

�ه �Hدرو �� وی در دم )�د

R را ازد�� داد�� .■ 

 ا=+�ری از آذر��ی��ن
 ١٣٩٨ E�� و &�داد
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 از ����&
 یq د���ی �'��
 

HC� �Vا��/ ��ر و ر��ه ا8�
 ��.C�� ن ھ��'�	 ���ت ا ����	� �C دام��
 R��H اى ?���& ���/(�ج	�دارد، ��دام C� �	د 
�� �	وش �	وى �Cر �Hد و ا�0م �Cر �	اى  	�-��
 �C دام�� ،���	���� و ����Fن و����F�? G6 ا

�	ى و H	�� و �	وش �	وى �Cر ��Lم �-د
�	2	ار ا��، ھ�� �2�ن �Cرى، ھ	 �2ر  �B�'ا
�C @iر�	ان در آن  ����اد و ?4>	ه ھ��� 
�2�ن �Cرى �� را�(� آزاد  ،�����0�ه ��ه ��

�'��2�ن �Cر وا�C �72ر�	ان، �i . و �Cر�	ى 
�Lم �-دى و ا��0د ���7� اى ا�� C� در آن 
�� ا�ازه ?�ان و R)�2$H در  �ھ	 5C داوط�48
 ����� �C	� ن�
?���F و��G6 ز��� و ر��ه ھ.
و �� ا�ازه ��زش از �/>�1ت ا�& ?$ش �.�7 

�B	ه ��
�	د.   

�Lم �Cر  �C ��	ا�� در ;�& ��ل، ��دام و ھ

�'(� �Cر�	ى �.C R4�� ،���-دى �	2	ار ا
�� �2ا�& و  �mا�	�ن ��O�	اى ?/.�G آ
 �C ����� م ?$ش�L��4ت �Cر در ا�& ���
 &�	? c���اnC	 آ���R و ر��ه �.�& و ���
 �I4و ط ��C &�.9? ان	ر��C اى	��	ا��C hر را 
�Cر�	 و  GC�B	و�ان را از ;�اc2 �<	ب �Lم 

�': .  �Cر �-دى ھ	]� ���(	 �>�ن دارد�.C
�	اى �	2	ارى  &��O.ى در ا�& ��4رزه ھ	ر��C
�	ا�h و ��از�& �Cرى ?$ش ����� C� ار?�Iء 
�Hدآ��ھ� ط�I4?� و ?��G و ?�ان ��4رزا?� 
 G�B'? &�.� G�� &�	)B� ��ط�C �I4ر�	 را 

���. 

�2ا�& �Cر و ر��ه ا�(.�;� �L	 �I� ��8Cق و 
��ون ھ�� ?�9�74  ����وظ�� N�B	و�ان ��Cر 
����C Gر�	ان �Hر�� و �Hر���ن ���C :�Iر 

�'� �Cر�	ى ��ا�@ �	ا�	ى .  �	دد�.C ب-�
�2�I� G��C ھ.� �Cر�	ان در ��Cر، �'(GI از 

�����7، ���8، �^ھc، ��'�� و !�	ه ا�?. 
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P اC��ا0L ��ز����?�ن �E 
  در E'�ان و آذر��ی��ن

�4�� ��  ١٣٩٨,  �B	ی�ر۵, 

�ن در ادا�� )'�ا�	وز  :0�D�B	ی�ر �.�ر زی�دی از ��ز
�G د�(	 رو��# در �I� د�H G42 ا\# روز	ا;( �C	�
��� ا;(	اض زد ����H(.�ن f�C	 در ?B	ان د .


�ن �� ز��# زی	 I� hH	 و ��Iط ھ	 روزه )'���ز
�pm ز�����ن و ;�8� �/	و��� از �Dی� ای ?	ی& آزادی 
�# �G��? 3� Gn، �3 ?0.@، �3 ا;(>�ب ���ھ�ی 
و آزادی ���ن و ا���(# C	دن ��4رزات ا;(	اض دار� و �	ای 

# ��4رزه �������'?0.@ .  دا�(& ی[ ز��# ا
��(� ��ه ��د  �B��	ھ�ی# C� روی آ ��
�ن )'���ز

”����.� رای
�ن و ”، “��Iق �� �	ای آب و �	ق ھ: C: ا
��?/>�G رای
�ن �3 ھ.� ”، “�Cرآ�� �8'� 3: ��

��
# ”، “�Cد�Cن ا)'�دارای# ھ�ی ,��وق ��ز
��
�ن ا)'���ز �� 387)�“ ،  “ ، ���7� ، �F-��

��.� �Cرآ��، ��Bا�� و در��ن �3 �'8: �� 
��
�ن ا)'�، ا;(	اض �Hد را �� “ا(�Lر ?� C#؟؟.  ��ز

���B و �I	 و �	ا# ا�	از C	د$)Hا  . G42 ی�ر ۴روز	B� 
 ���G وزارت �Cر ?0.@ دا�(�� و �I� ن در�
)'���ز -�
��(� ھ�ی#  ����7ر دادن و �<�	ا# و د

� ?��G و �	وه از ٣۴.  �Hا�(�Bی��ن را ا;$م C	د
 �C	� &�0ی�ن از ای�
�ن، �87.�ن، �Cر�	ان، دا)'���ز

�ن از )'��4# C	ده ��د� و ?�7ادی از ��ز�)�D ا;$م
��ه، ��ر�ران، ��$ن، ��	C ،-ی	از، ?4	��ھ�ی 	B�

�ه و در ?0.@  2-وی& و ��ا,�Biن �Hد را �� �/G ر
�ھ.��O& ھ.-��ن در ا,�Biن در .  �	C �C	ده ��د


�ن ?0.@ دا�(��)'��� ھ.�& �	ا�Hان ��ز *��D .
��8#، در��ن �� �iھ 	I� hH 1ی�� ��ا�-ای�I� Rق ھ� 

�ن، )'�رای
�ن و ��.� �Cرآ��، ?���& �'�& �	ای ��ز
 ،#
)'���ز�	دا�ن �BF�Dی �'	�2 ر�(� �� ,��وق ��ز
دا�(& �G��? 3، �3 ا;(>�ب، �3 ?0.@ و آزادی 
���ن و آزادی ��ری و ��ون ��2 و �	ط �87.�ن ز�ا# و 
�# ر�6س �Hا�(�Bی ا,8# آ�ن ���?.��# ز�ا��ن 

ی�# از   �i(�# ا�(�� در روز �^�(�.  ��د
�(�ن در   �87.�ن	F ن�)��7(	ض در �B	 �Cھ��� در ا

�� ��7ر  	���� �	�(& دو �� ���	�C ا;(	ا\# .�دی�# 
�� ?��74”ھ�ی  �” ،“	��G “  آ��زش رای
�ن و �	ا�I� در

 �C	� اض زد و	ا;( �� ��آ��زش و D	ورش ای& �B	 د
   .او ��رد ?��� �	دم 2	ار �	��


�ن �<��	ات آذر��ی�0ن �	#2 �- در )'��.7# از ��ز
�G اداره �	C-ی �<��	ات �I� �9ر� ��روز  :0�D�B	ی�ر 

# �Hد )'�ا�(�ن، �Hا�(�ر رو�& ��ن و\��7 ��ز

��	 4H	 ?�7اد .  و D	دا�4F�m� �Hت ��H �2�7د �� ���

�ن �<��	ات آذر��ی�0ن �	2# ��ود )'�۵٠٠��ز    	i

�� .ا
��B از $)Hا ��
�ن ��رھ� و ��رھ� در ا;(	اض )'���ز

# و ��Iق زی	 I� hH	 �Hد و ��9ی )'�,��وق ��ز
�� ?0.@ و ا;(	اض زده  ���	�Cب و اH(��ق در ���7� د

������ .  ا� و �Hا�(�Bی �Hد را �	و��# ���ن C	ده ا
�� �Hا�(�B و ا;(	ا\�ت  #>��D :C�� و دزدان #�$�ا
 3/���H Gا�(�Bی �I� و در �
�ن �اده ا)'���ز

���1 �# ا�از �
�ن ��)'���ی� و���7 از .  ��ز

�ن �.�ی� C	د و ,�ای آ�B را در )'��Hا�(�Bی ��ز

��ی� �Cری C	د qD �7��� GC  . ����� �Cواک داد
 #�'�i(<�ران ��C: ��40ر ��د �� �Hا�(�Bی ا

�* دھ��D ن�
)'���ز. 
 

 R�} ���ی اC����Dت ��ر��ی
 ��ب ������ ��ر��ی ای�ان

  ٢٠١٩اوت ٢٧ — ١٣٩٨�B	ی�ر   ۵


