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5 ��'� �� د'�� !
5 �� و -زاد+ د'�� !
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B1� از �	? (3C�: ن دا!�=&'5 درD�E: �# ره� و #�$&رد�F;#� دا!�=&'�ن ز!�ا!5  در ;��5 ?) �&ج ا �	ل :��ر #���روز �� روز دا!�=&، ��ت #��	�+ ��:	) و ا$�Aر ;�?5 از ا@

�&را+ ه�ه5P1 در ه�� را�	� . -ذر د@&ت �5 ?�11 ��16، ��و� ه� و��KL ه�+ دا!�=&'5 و �����C �# 5ور #��!�) و :�ا$&ان، ��دم را #) ��?� در ��ا�� #�ر��ا�� 
� ا!	 �د از :�F+ ;�?� #�دا!���P ه� و #�$&رده�+ C&رت ��:	) #� دا!��Pه��ن، روز دا!�=& رQ +ر #��!�) ا��	ن د'�وز #� ا!�A3ح (�Cش در �<�� "ا ا��P!��1 ,&�� و ا�

در ه�� ;�ل #�� از �) ه�ار دا!�=&+ دا!���P �*�ان !�� #� ا��F+ (&��ر+ از �&�&+ و ?�و#5 #�ا+ ;F&ر در ��ا�� #�ر��ا�� . $&ا!�" ���A��V� +��Pت و ; &ق ��دم
 . روز دا!�=& د@&ت ?�د!�

 �
� و =�و�	
 د(
ت از �
ه�Aان ,�A� �A1 #�ا+ ��?� ز ردا!�=&'�ن دا!���P �*�ان د'�وز #� �*�) (&��ر+ ?) #) ا��F+ #�� از �) ه�ار دا!�=& ر����، از ��� ;<�� �&�&+ و �*�+ ?�و#5، دو �� ا

 . در ��ا�� روز دا!�=& د@&ت ?�د!�
دا!�=&+ دا!���P �*�ان #��Z ه) :��ره�+ !*�ده�+ ا��1	5 ـ !5��9 (&��ر+ �*�) و در -ن از دو ره�A  3000-ذر #�� از  #16) ��ارش $�A!��) ا���?��A، #� !�د'. ��ن #) روز 

�'� از  32-ذر در $&ن ا:	�د� #) �3&�) ?&د����2ن ��ل  3'�د��� -ن "-ذر #� ;F&ر در � �#K دا!���L :51 دا!���P �*�ان،  16ا�A� �A1, 53C د@&ت ?�د� ا!� �� در روز ; �#
�ار!� و #�ر د'�P ا'<	�د�5 و  88دا!�=&'�ن و ,�A1 ر'�) دار دا!�=&'5 و #� �&,) #) ��&!� ا@	�ا�Qت #) !	�'B ا!	\�#�ت #� روز دا!�=&+ ��ل � (^C د&$ ����� _Qا&� �#

�1'� ."ا@	�اض $&د را در #�ا#� ا�	�Aاد ا@�م !
���+ '. د'L	��&ر+ $b�!�V ه��ار داد� ا'� و �� -�0+ : "دا!�=&'�ن دا!���P �*�ان در (&��ر $&د $�Vب #) �&�&+ و ?�و#5 !&�	) ا!� KL� �V$ ره� از�# �� +&�&� +�0-


	) ا'� ?�1ر !\&اه�� ?��� و �� ��'�ن را� $&اه�� ا'<	�د، ;�ل در ��ر'\5 ��'� روز ا�	�Aاد�	��+ ��ر'7 ا'�ان و #�ر��ا� (���39&م ��'� و ا'<	�د� ��'� ��Aرزان را� �� ?�و#5 ه
�ار'� و #� ا@�م ;F&ر $&د  16-زاد+ و ا�	 �ل و د�&?�ا���E0&� (# (,&� �# 5 ;<�س ?1&!5 از �� ���ا!) �5 $&اه�� ?) در P! �*1� ن $&د را����; _-ذر �<	�د� ��'� ,

 ."'�ور ,�A1 دا!�=&'5 و ره�Aا!5 ��'<	) #�ا+ ,�A� �A1 ��دم ا'�ان #����

�3 ?�11 و ا�� در � �#K  88?&د��+ !��P1 ا!	\�#��5 $�داد "در #\� د'�P+ از (&��ر د@&ت از ?�و#5 و �&�&+ -��� ا�� ?) Z ��و ;&ادث �e از -ن #� ه�Pن �d#� ?�د ?) ا

� g3 و ;3) #) . -'��1 ا+ ?) ه) $��!�ت و ,�1'�ت �e از ا!	\�#�ت در � �#K -ن ا!�?5 #�� !\&اه� #&د. ا!^�ا:�ت ?1&!5 ��د'� ?�11 و !�'<	�1، -'��1 #<��ر �73 در ا!	�9ر ا'�ان ا��
�� ه� #�زدا�� در �3&ل ه�+ ا!
�اد+ و ���1ل -زاد+ $&اه�ن و '&رش ��A!) #) ?&+ دا!�=&'�ن و #�زدا�� ه�+ �0��Z!&!5 و �&h�0 روز!��) ه� و ;3) #��&م #) د�	�ن #) ,_ ��دم 

?�	�ر را !�� روا �5 دار!� و :�ش ���0 و  و �=�وز #) ز!�ا!��ن و 0	K و ,�1'�ت 5# ��ر د'�P !��ن داد ?) ?&د����2ن #�ا+ ;
j �0رت از ه�i رذا�� و ر:	�ر ��Zا!<�!5 ا#� !�ار!�
 ."ر���ن #) ?�خ �0ر���ن را از $&ن ا'�ا!��ن ر!k $&اه�1 ?�د

  
� ا09ح ���7ن+�
را� ه��ه� ������ 

 g��1� (# +ر #��!�) ا��	ا! �# (	�����ار+ . -ذر، روز دا!�=& را ������� ��ا�5 دا��  �16&را+ ه�هA, 5P1*) اC�;�ت !�� روز �A$ +&� ا'� #��!�) ?) از �	در #\�5 از �
ا'� . ا!��Pش در �<�� ���A��V� +��Pت و ; &ق ��دم #&د� ا�� -ذر #�ا+ ��3 ا'�ان #) و'�p دا!�=&'�ن ه&ار� �o�1 ,&�� و �P���١nد :?�ر ا'�ان، ا'�!� �1	�� �� -��� ا��

$&اه5 و !
5 ا�	�Aاد از  (5A3 و !
5 ��ا�P!�P�# (3$ن و -زاد+ ا�	 �ل. روز #) و'�p '�د-ور ��'�ار+ و � �و�� دا!�=&'�ن #� دو $&ا�	) �53 در ��ر'����C .' 7) ا$�� ا'�ان ا��
q$�� (1'5 ا�� ?) ��3 ا'�ان ه���A��V� �'�� ) ا��	ن ��دا$- r ^� +ه�+ ز'�د+ #�ا . 

�� �E	 ��A��V� �'ت و : "و !&�	) ا!�  ا!�ر?�ران !<�A #) ��اوم ا'� رو!� ه��ار داد� �&د، #) د�� ا'� �&را #� �&,) #) ��ا'��V$ s ?�&ر و ���F ��5 ?) #� دا!�=&'�ن وارد �5
ا!�ر?�ران  ��دم از د��. !�<�$<�رت �	�&ر  ا!	�9رات ,��E) دا!�=&'5 ا�� #) !^&+ در�� و �V1 5 ���7 داد� !�&د، �����+ ,� ا!���A ا'� ��A��Vت و #�وز -ن از �=�ر+ ��

���+ دا!���P �*�ان و #5FE د'�P از ه�+ @513 و ر����5 #) ,�ا�t و ,�1'�ت @����3 و -��'� :=�'5E 2&ن ;�F0 &? (# (3'5 و ����5 ا!	�9ر دار!� ه�2) زود�� ��ه� ��K�L داد
s�^� �1��# 5'&=�!ه5 و دا�P�!3) #) ?&+ در ��ل  #5. ه�+ دا; _'�=: (3#) !^&+ @�دD!) �=�زات ��� #&د!�، ��ه� ��Lار -ن :=�'_ در  ��١٣٧٨د'� ا�� @����3 ;&ادث 53A0 از,

��� ."��ل ,�ر+ !A&د'� و #�ون ر����5 @�دD!) #) :=�'_ ا$�� !�� -را�� ��'�ار #) �=��_ دا!��Pه5 #�ز !\&اه� 
  

�� ������ =���2 ه���2+� �� دا�1:
"�ن در�
C +5 از د� ه� دا!�=&+ در#�1 #��!�) ا!�A�	�� و �'�#��!�) ا'� ?�	) #� ا��ر� �\	��+ . ?�د �در?�	) ه>A	5P #� دا!�=&'�ن ز!�ا!�A��1� (# ��! 5 :�ا ر���ن روز دا!�=& و در ;

ا!���P ه� ��?�� ر دده�+ ,b�^� �� �A1 دا!�=&'5 ?�&ر و ���gt و ����A ه�+ وارد ��� #� ���L دا!���P ه� از �&+ ;�?�ن، #� ��اوم ��Aرز� @�3) ا�	�Aاد د#) :�از و :�و
 . ?�د� ا��

ا?1&ن !�� #�ز �\� از ��?&ب دا!�=& ا�� و دو#�ر� ا'� دا!�=&�� ?) در : "در #\�5 از ا'� #��!�) #� ا��ر� #) :��ره�+ روز ا:�ون #� دا!�=&'�ن و #�زدا�� ه�+ ا$�� -��� ا��
ا��وز دا!���P و دا!�=&'�ن از . !���&#�#� -�	�!) روزش، ��!�د� -ذر #) ��P!�#�0 ه�+ $&د?��5P :��	�د� �5 �&د، �� -ن روز ��ر'7 ��ز دو#�ر� و دو#�ر� ;�?�ن -�
	) و #�b�1 را

. از دور و !�د'. $�A #�زدا�� ه�'5 �5 ر�� ?) در �1# ����ن را ,� -زاد'\&اه5 ,��5 !�<�. ه) (�h، ز'� :��ر ;�?�� �e از ?&د��+ ا!	\�#��5 $�داد ه�	�د و ه�� ه<	�1
ان ���� را در دل و ,�ن #� �5 ا!��Pد دورا'� #�زدا�	*� در -�	�!) روز دا!�=& د�0 � #�زدا�� ه�+ �e از ?&د��+ ���� #�<� و ه�� ا��داد را در اذه�ن ز!�� �5 ?�1 و $�(�ات -ن 

 ".و !��ن �5 ده� ?) داد��� ه�+ :���'�5 و ا;�Lم از ��� ����E ���، #<�ن ه�ن روزه� �1*� ا�� #��0رت !�<	�Pن ه<	�1
�	) ه>A	5P #� دا!�=&'�ن ز!�ا!5، در ��'�ن #��!�) $&د '�د-ور �5 �&د?" : 5��� �1!��� دا!�=&'�ن #� ا��س ر���� ��ر'\5 و ��'�1A+ #� -ر��ن -زاد'\&اه5 و ا�	 �ل ?�&ر، ه

�5، ه� روز را روز دا!�=& ��$	) ا'� �����3 ا'�ان، $&د را در #�ا#� رو'�اده�+ ��*� �<x&ل دا!<	)، ه�!P&!) ?) #) د��K #�زدا�	*� و :��ره�+ روز ا:�ون و ��دا$� ه�'1) ه�+ 
اض ��ا��+ $&د را در ���5 دا!�@ ��P	�L!- 5#) ا!�b واه) ا+ از �0ر��اران ��*� �&ز و -زاد+ �	�� در دل دا�	) #���� #�-!�� �� ا�<�ل، در روز ��ر'\5 ��!�ده� -ذر ���، ا

 5���� ��EQو (# �A>! ،5  –ه� #) '�ر+ ��3 ا'�ان��
	) ا'� �� -زاد+ ��ا,	�@5 ;�?� #� ا'�ان و ه��1y #�زدا�� �<	�د� '�ران د#<	�!��ن ا@�م دار'� و ه�!P&!) ?) #�ره� 
 ."ز!�ا!��ن @ ���5 و ����5 د�� از ��Aرز� #� !\&اه�� دا��
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 ادا�� ��زدا�- ه� و ا?<�ر ه�
��و� ه�+ دا!�=&'5 و ����5 #) �91&ر -��د� ��ن #�ا+ #���ار+ ��ا�� #�ر��ا�� روز دا!�=&، ��A$ _#�1+ و ; & ����E: ش و�ن #� ������+ از �<	�ش #�$&رده�+ ق #ه

 . از �&+ د'�P #�$5 از $�A+ از ا@�ل :��ر و -زار و اذ'� دا!�=&'�ن در�L; �1#'� دارد. ا��1	D�E: �# 5ن دا!�=&'5 در ;&ز� ه�+ �\	�A$ ،h3 �5 ه�1
��ار��Pان ; &ق #��، ;�?5 از ا;�Fر و #�زدا�� �12 �� از دا!�=&'�ن، :�Eل در ;&ز� ; &ق #�� ا�� (	�#�1#� ه�� $�Aه�، zAC روز �) . $�Aه�+ �1	�� ��� از �&+ ?

��ار��Pان ; &ق #�� �&�s ���&ران ا��1	5 #�زدا�� �� (	�? &F@ �: 5��, ��E� (A1� . K��^� (ه�+ ; &ق #��+ $&د از ادا� ����E: Kد�� (# (	���ا'� :�Eل ; &ق #�� ��ل 
��ار��Pان ; &ق #�� !�� #) دq\���! K'D #�زدا�� ��� ا��. در دا!���P �^�وم و ا$�اج ��� #&د (	�ه5L' 5A�A; ��E� ��1y . #) (&ر ه���ن �? ��E�5L! د'�P ه�Lر ?

��	) #) وزارت ا(�@�ت ا;�Fر ��� ا�����ار��Pان ; &ق #�� و :�Eل دا!�=&'5 روز  (	�? +�F@از ا �P'ر . د�F;5 ا	و+ ��� از ا'� !�� �12'� #�ر از �&+ !*�ده�+ ا��1
) و #� دو ا�*�م �=_ و ��A!5 #) 0. و �&رد �*�'� �0ار ��:	) #&د?�^� �����ار��Pان ; &ق #�� !�� zAC د'�وز در داد (	�? &F@ 2} و h�) +&=�!'5 دا���1 @53 ?y��  ه

 . ا'� :�Eل دا!�=&'5 ا�*���ت وارد #) $&د را رد ?�د� ا��. #�ه� زدن ا���1 ?�&ر و ��3A| @�3) !�9م رو#�و ��
) ��� ا!� K#�086 ذ?� ا�� ?) @53 ?�'5 و �5A�A; ��E #) $�(� دا�	� ��و!�� ا+ ��#&ط #) ا@	�ا�Qت دا!�=&'5 -ذر��� ?�^� . eA; 5 را #) �) ��لA�A; ��E� �'از ا ��� ���داد

 . �L^� +�'�E&م ?�د� #&د
�E: �)�$ (# ��! �A0 ن دا!�=&'5 ?�&ر #&د� وD�E: -!�ن ,�و �	د ?) #��&$ +�F@ر و #�زدا�� ا�F;ان ; &ق #�� در $�&ص ا�Pار��� (	�?���  5��� (!�'&, �ه�+ �<��

اد #�ره� ا;�Fر و �&رد $�د 22#�زدا�� و ا;�Fر ا@�F+ ا'� ?�	) در ;��5 ا�� ?) ��'� ا@�F+ ا'� ?�	) از #�E از ?&د�� "  :را ه� در#�زدا�� #<� #�د� #&د!�، �5 !&'<�
-ذر ادا�) دا�	)  16-ذر دور ,�'� از ا:��ر و #�زدا�� :D�Eن دا!�=&'5 و ا,	�@�Z- 5ز ��� ?) #) !�9 �5 ر�� �� روز  16ا?1&ن !�� #� !�د'. ��ن #) . �*�'� �0ار ��:	) ا!�

���#". 
?�ن در �3&ل ه�+ ا!
�اد+ #<� �5 ?�ا;�Fر، �*�'� و #�زدا�� :D�Eن دا!�=&'5 و ; &ق #��+ در ;��5 ادا�) دارد ?) �A$ �# �1#ه�+ �1	�� ���، #<��ر+ از دا!�=&'�ن در�1#، 

�'- 5� K .. @�و� #� ا'� ?�3) ��س و ���0ت ه�+ #��	� -!�ن !�� #� $�رج از ز!�ان V0_ ��� ا��. #�!� و از -!�ن ه�1yن #� روش ه� $�&!� -��� #�ز,&'5 #) @
 @��� : �"�AB C����	– �"D نB روز  
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ه� '�  ه�+ $&د را #� ��ژ'. �&د، ��Eر!&�	) -ذر��� ?) در ا'�ان #) !�م روز دا!�=& !����� �١n 5ه�+ �^&د ا;�+ !pاد ه� ا?1&ن در -�	�!) روز  دا!�=&'�ن �E	�ض #) �����

 .!&'<�1 ه�+ �^K��^� K $&د �5 ه�+ ��A ر!k #� د'&ار دا!���P ا���+
 5���وه5 از ا'� دا!�=&'�ن �E	�ض ?) #) ��ز»��� _ا!� #� ا!	��ر #��!�) ا+ $&ا�	�ر #���ار+  ��E:5 ?�د� »,�A� �A1 دا!�=&'5 ا'�ان«و !�م $&د را  »ا!� ز'� '. ���2 ,

 .ا!� ��ا�5 ه�هk1 در #�E از �*� روز ��!�ده� -ذر��� ���
�&'�1 ?) از ا#	�ا+ -ذر���، ���ان :��ره� #� -!�ن ا:�ا'�  ا�� دا!�=&'�ن �5. از روزه�+ �e از ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+، #�زدا�� �<	�د� �E	��Qن #) !	�'B ا!	\�#�ت ?��3 $&رد

 .ا!� ه�+ ا'�ان ��ه� #�زدا�� ;�اK0 دو �� از دا!�=&'�ن �E	�ض $&د #&د� در ا'� ���ن ا?�� دا!���P. '�:	) ا��
ه� از -ن دا!���P ���از و  ا�� #��	�'� ��Eاد #�زدا�	5. ا!� #�$5 از ا'� دا!�=&'�ن !�� #) �����E: gA در �	�ده�+ ?�!�'�اه�+ ا!	\�E� 5��#	�ض #) !	�'B ا!	\�#�ت #�زدا�� ���

دا!�=& #�زدا��  ١١دا!�=& و در دا!��1L� 53� ��P. وا;� �
�ش ;�ود  �#�1#٢٠ ��ارش ��1#_ دا!�=&'5 در دا!���P ���از #�� از . دا!��1L� 53� ��P. وا;� �
�ش #&د� ا��
 .ا!� ���

5 ���ر+،F��� ن&y&م ا'� #�زدا��  @F& د:	� �^��L و;�ت، دا!�=&'�ن :�Eل در ا�&ر دا!�=&'5 ه@ (? �!� 	E� ^� د �0!&!5 !�ارد و�E#و '� ه� ا k!م '� '. ر�! .' ��d�� �
 .'. روز $�ص C&رت ��:	) ا��
5 ���ر+ #) راد'& :�دا �5F��� �'&��ر و ا�	�Aاد $�ر,5 !�<� »!)«-ذر��� : ١n  .' s$&اه�� #P&'�� ?) روز  �� �5«: E	ا� (# �L^� .�1+ دا$53 ه� داردA� .' (! �'51 . اE'

دارد ه� ا@	�اض دار!�، $&ب ا�� &د دا!�=&'�ن !<�A #) ا'� ا�	�5�D ?) ه� ا?1&ن در دا$K ?�&ر ;�?� ا�� و !<�A #) ا'� :�F+ #<	) و !�را;� ?��11 ا+ ?) در دا$K ?�&ر و,
 ».رو $&اه� �� ه� رو#) ,�'�!5 #\&اه� در دا$K ?�&ر ا!	 �د ?�1 #� ا'� ���7

�<	�د� دا!�=&'�ن از �&+ !*�ده�+ ا��1	5 د!�Aل �5 +��P	5 ?) د�V'در ��ا (	���05 5ه�+ ا!5)�AF #�ا+ دا!�=&'�ن �E	�ض ا;�Fر'�C (در � �&د و ? ��E� ،�11?  اد وp!

�Lان او در ��ز��ن دا!�=&'5 ادوار �^��L و;�ت �E	 ��A� �A1, (�!��# (? �! دا!�=&'5 #� ا�	 �Aل دا!�=&'�ن �&ا,) $&اه� �� .ه

5��0 ��E� 5� اد #) رراد'& :�داp! �'&�-ذر ���  ١n?�11 روز   ا'� ه�ن ه��ار+ ا�� ?) :����E دا!�=&'L; (# 5&�� داد!� ?) ��&ر !�1L ا�� :����E دا!�=&'5 را #�زدا��«: 
��P�!5 در داQا�	ه� و,&د !\&اه� دا�� ا@.« 

 .ه� در -�	�!) روز دا!�=& در ا'�ان، وا?�1 '. !�'��1 اC�ح (e3=� g3 را ه� در �5 دا�	) ا�� ا�A	) ا'� #�زدا��

	) ا�� ?) �ه�+ دا!�=&'5 ا�� 2) #) ز@� -�0'�ن #�ا+ ا'=�د -را�� و ا���1 ا�� ا�� ,� #� ه� زدن  #�$5 از #�زدا�� «دار'&ش �A10+ در ��$	�ن #*�ر�	�ن #) ��ر��ن !�&ز 

 ».ا+ !�ارد !	�=)  -را�� و ا���1،
��دد ه�+ دو�� ده� #��5 #�$5 ه� �E	 �!� ?) ا'� �&!) #�$&رده� #) !&ع !��P و ����� .�����  .�,�� �Qا���A@ د� 	ر  –ه�'5 ?) #) ا@�P! (��!ز ��� #&د –روز�Z- �*! از دو��. 

 ».ه�+ دا!�=&'�ن ا�� ا'� !�P! ،��Pه5 #���13ت #�ا+ �^� ?1	�ل در-وردن $&ا�	)«: �&'� @�Aا���Q ��,�. #) راد'& :�دا �5
 .»$&اه� #) دا!�=&'�ن #) ��&!�!� از ��م ��دم �5«در ��12 ��ا'5V ا�� ?) ,�A� �A1 دا!�=&'5 

ه�+ ��� از ا'�  ا�� #) ه� ;�ل ��A��1. ا!� ه�+ ��� از ا'�، ا'� در$&ا�� را ��Vح ?�د� در ��A��1  #) ا@	 �د #<��ر+، ا'� �&!) دا!�=&'�ن �E	�ض #� !�Pه5 #) ا@	�ا�Qت ��د�5
��P�!1*� در 2*�ر2&ب دا� (�� .�� ا��ه� #���ار � !�� ر'�) در روزه�'5 دا�� ?) دو�� #) � &'� ا'�ا!5 ا�Q:) ?�د� #&د، در ;��5 ?) روز دا!�=& ه

5��0 ��E� �'&�ا!� و در ا'� #��!�) ه� -��� ا�� #) ا'� ��Z- �� (? ���1Eز��  د@&�E��, ����E: (? 5) دا!�=&'5 و :����E ����5 از ��دم ?�د�«: !pاد @F& ادوار �^��L و;�ت �5 
��1L! .'�^� �1� 53�$ 53�$ +ره��E� را #� ا�0ا��ت �^�'. -��� و K#� � و (�ف ����A! �!&�$.« 

ه� ?) در ا#	�ا از دا$K دا!���P  ا'� !�-را�5. ا!� را از '�د !�Aد� ������١٣٧٨ ��ل  ١٨ه�+  #<��ر+ ه1&ز ه� $�(�� #�$&رد $�&!� #�ر #� دا!�=&'�ن �E	�ض در ,�'�ن !� -را�5
 .-�Zز ��� #&د ر:	) ر:	) #) �zV �*� ر��� و !��وه�+ دو�	E� �# �!&�$ �# 5	��Qن #�$&رد ?�د

5� .�,�� �Qا���A@  ا��؛ +�P'د e1, ا'� د@&ت از (? �'&�;F&ر��ن !�د '. ;�?� . از ��دم در$&ا�� ��� ا�� ?) ;F&ر ���ا ?�11. در$&ا�� #�ا+ �=_ ��دم !�<�«
 ».#��و!5 ا��


	) ا@�F ا'� ,�A1-��دد را   ه� و ا'=�د ��ا:�.، ه�'��ن در ا(�اف دا!���P $&اه� ?) #� �=_ ا�&��A� �A1, K�A دا!�=&'5 از ��دم �5�#�ا+ ��?&#�Pان ��KL ?�11 و #) ا'�  -#) 
 .����g دا!�=&'�ن را '�ر+ ده�1
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 راههاي سبز                                                                                                                           

���+ از ا�0ا��ت $�&!� -��� ه� ��?�� ��� ا�� !��) #� ��وم ?�1ر� در ا'� د@&ت .5��0 �Qو�5 �=�#��ت ر ����E: ���ه�+ دا!�=&'5 ه<	�P!��# �1 !&ع !p!  ��Pاد و دو�	�ن او ?) در
 .د'�P+ ا��
5��0 �Qاد �5 رp! �'&�ا'� ;L&�� #&د ?) -�� و $�&!� و . -#�ن ��� ه� ��دم در ا#	�ا ��Eره�+ ��1 !�اد!� ١٣در روز . (�ف � �#K اC� ا'� �<�Kt #�ا'� اه�	5 !�ارد«: 
� ا'L1) در ا'� #��!�) -��� ا�� ?) �� #�'� �5E ?��1 د�	��P+ !�ا�	) #���� و �&رد �Qب و �	� �0ار !��P'�. ��?&ب ?�دQ . +وه���! K#� � 51 ��دم و $&د دا!�=&'�ن درE'

 ».داد!� ه�ن ?�ر+ ?) در �12 ��9ه�ات ��� از ا'� ه� ا!=�م �5. ��?&ب �� ��'_ ��ا?��1 �&!�
ه� #) ��&!�!� و ��م او��� را در د@&ت !��وه�+ �<z3 #�ا+  #) ���ان -���، از دا!� -�&زان ه� د@&ت ?�د� ا�� ?) #) -ن »��Aرز�، ���وز+  ا�^�د،«,�A� �A1 دا!�=&'�E� �# (? 5ر

 .��&�	� #) ��دم #�دار!�
5� (3x>� �') + ا'� #��!�) ا	ن  –�&ا!� � ���ت ��?� ��دم در ��ا�� ��ا��+ ��� �^�م  #) !&���E�� ) ��ن ا��م �&م	د ?��P���– �1? را :�اه�. 

،.�,�� �Qا���A@  5� �A� �A1, ��:�F را   -ذر���، ١nه� و ;F&ر ��دم در روز  �&ا!� ه���ن #� �&ج #�زدا�� $�V+ ?) �5. دا!� روز!��) !�Pر، ��V$ .' �*1 را در ?
 .�� ?�1 راد'�Lل

5� .�,�� +�0- �'&�و ,�'�!��5 را ?) ا@	 �د #) ;�?� !5��9 دار!� . ه�+ ,�+ #) ,�A� �A1 وارد ?�1 �&ا!� -��g �5 -$�&ص #)--���+ در ��ا's ?1&!5  ه� ;�?� $�&!�«: 
 .ه� د�� #) ا�0ا��ت ,�'���+ #�!�1 � &'� ?�1 و ��'� #�@� �&د ?) -ن

 . -زاد ا��  ���،���'5 #�ون ;K ��ح #) ��ط -!�A� K\� (L!5 ا��م !A #�1 #� اKC #�<� و ه
	� �0!&ن ا���5 ,*&ر+ ا���5 ا'�ان، ��K�L ا,	�@�ت و را�
 ���E�( ��%�– دا�� 
 راد"

 

 Bذر ١Gه� در B	���2  دا�1+�&

 گيرد ها اوج مي اعتراض 
 

وز دا!�=& را !��ن �5 ده� ا�� ر ر�&ج �<	�د� #�زدا�� و ا;�Fر :D�Eن دا!�=&'5 (5 ه
	) ه�+ ا$�� اراد� !*�ده�+ ا��1	5 #�ا+ ,3&���+ از #���ار+ #�!��) ه�+ ا@	�ا5Q د
=&'�ن را #) @ g !��51 وادار ا!�ا!A&� #��!�) ه� و :�ا$&ان ه�+ ��KL ه�+ �\	h3 دا!�=&'5 #�ا+ ا@	�اض #) وQ_ �&,&د �&'�+ -ن ا�� ?) :��ره�+ ا��1	5 !	&ا!<	) ,�A1 د

�1? . 
#�ا+ $�Vب ?�دن دو�� ا�	
�د� ��� و ���91 ?�11��ن #��!�) ه� از دا!�=&'�ن $&ا�	) ا!� ?) در " �	 g3"و " ?&د��52"در ا�C (�!��# g3Zدر ��� �&�KL�� s ه�+ دا!�=&'5 از واژ� 

 ."?&د����2ن !��ن دهL2&? �*#&?�� �1	���d�� �'+ در اراد� و @�م #�ا+ ��Aرز� !�ارد"-ذر #)  ١nروز 
�;<�� �&�&+ و �*�+ ?�و#5 �� در ا'� ;�ل �Cه� !
� از :D�Eن دا!�=&'5 دا!���P �*�ان #�ا+ !��ن دادن ��&!� $&د #� ,�A� �A1 (&��ر+ را ا��F ?�د� ا!� ?) در -ن از

� ا!	 �د ��'� از ر:	�ره�+ ا��1	5 .-ذر #� ;F&ر در � �#K دا!���L :51 دا!���P �*�ان ه>A	5P $&د را #� دا!�=&'�ن ا@�م ?١n �11$&ا�	) ��� در روز Q در #\�5 از ا'� (&��ر
� g3 و ;3) #) ��1ل -زاد+ $&اه�ن و '&رش ��A!) #) ?&+ دا!�=&'�ن و #�زدا�� ه�+ �0��Z!&!5 و �&L;"  h�0&�� (5 ��� ه�+ �e از ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+ -��� ا�� ?) 

� !��ن داد ?) ?&د����2ن #�ا+ ;
j �0رت د'Pروز!��) ه� و ;3) #��&م #) د�	�ن #) ,_ ��دم و ��� ه� #�زدا�� در �3&ل ه�+ ا!
�اد+ و �=�وز #) ز!�ا!��ن و 0	K و ,�1'�ت 5# ��ر 
 "از ه�i رذا�� و ر:	�ر ��Zا!<�!5 ا#� !�ار!�

��KL د:	� �^��L و;�ت ?) #� ��# ) ��'� ��KL ه�+ .#��!�) ه� و :�ا$&ان ه�+ ��'� ��KL ه�+ دا!�=&'h��\� 5 دو�� ه� @�Aرا�5 #� ه�� �����F را در دل $&د ,�+ داد� ا!�
�Aد $&د ا��L3@ �# ��&L; (? (	
�� ا!	 �د ��'� از ر:	�ره�+ ا��1	�A1, �# 5 دا!�=&'5 Q دم ا'�ان @�3) "ب دا!�=&'5 �^<&ب �5 �&د در #��!�) ا$�� $&د�� r; (# ت�Qا�	ا@

g3 � اد -ورد� ا�� .را :�اه� -ورد� ا��" دروغ ��داز+ وp! +�راه�Lر+ ?) 2*�ر ��ل "ا'� #��!�) ه��1y #� ��?�� #� #5 ا�d #&دن :��ره�+ ا��1	5 @�3) دا!�=&'�ن در دوران ا;
 ."���� #�'�� و ># ��2	1� (�3@ �# (	 ��L# �'ر ��:	�1 و روز #) روز $�� ��3 را ا!��A	) �� ?�د، ا��وز �EV0 �2ر� ��ز !\&اه� #&د

 

ب ��5م (��ر=�	 

��	) (�h ?���+ از دا!�=&'�ن ���K دا!�=&'�ن ���Aال،2} ��ا و ا��م ��ا در دا!���P ه�+ دو�	5 و -زاد� (	
��ار�*� (B1� 5 ه ('�� �# �� (	�ا�� ?�&ر #�زدا�� ��� '� #) ?

� ذ?� ?�د�  ٢٠٠!
� و ��Eاد دا!�=&'�ن ا;�Fر ��� #) ?�	) ه�+ ا!�AF(5 را ;�ود  n٠ا'� ��ار�*� ��Eاد دا!�=&'�ن #�زدا�	5 را ;�ود .ه�+ ا!�AF(5 :�ا$&ا!�� ��� ا!�!


� از ا@KL�� +�F اداوار �^��L و;�ت (5 ��� ه�+ �e از ا!	\�#�ت #�زدا�� ���  ١٠در ا'� ;�ل ��ارش ?��� #�� ا�533 ; &ق #��ه� !��ن ده��1 -ن ا�� ?) د�	�L .ا��!

��5 !��9 .ا!�C �# اد راp! +� .$�Vب ?�د� ا��" #�-��� از � g3"و " �0��Z!&!5"و " ?&د��'5"ادوار �^��L در #��!�) ه�+ $&د �e از ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+، دو�� ا;
 

K�	 L2 ��ل از �5ا��	ا 
-ذر د@&ت ��� را �5 �&ان #) -��!5 در ا'� �& و -ن �&+  ١n#�1ه� و �&�	�ه� و د'&ار !&�	) ه�'5 ?) در -ن از ه&اداران ,�A� �A1 #�ا+ ��?� در �=_ ه�+ ا@	�ا5Q روز 

ه1&ز ه�i د@&ت ر�5 و ��\�5 #�ا+ ;F&ر ��ا��+ �*�و!�ان در �*�ان و �*�ه�+ #�رگ �KL ا!=�م !��� و�5 (�ح ه�+ .�*�ان و ��'� �*�ه�+ #�رگ ���ه�� ?�د
در ا'� ;�ل ��KL ��ز� ����<5 ?) $&د را ,�A� �A1 دا!�=&'�E� 5:5 ?�د� از��م .ا#�ا@5 :�اوا!5 از �&+ �LA) ا,	�@5 ;����ن ,�A� �A1 در :�F+ �=�ز+ K#�0 ���ه�� ا��

�ار!�"��دم دره) �*�ه� د@&ت ?�د� ?) P! �*1� ه�، -!�ن را ��P�!ز!�ان دا!�=&+ $&د در��ا�� ا�<�ل دردا�: (# �	�&�� �#". �# ��ا'� ��KL ه��1y از ��دم $&ا�	) ا�� ا
�!�E !��وه�+ ا��1	5 #�ا+ ورود #) دا!���P �&ا,) ��!� #� �" g���� �'ل �&ا,) ��ز!� و#) ا�Lان را #� ا���_ ا�&�K�A درا(�اف دا!���P ه� وا'=�د ��ا:�.، ��دد ��?&ب =�

د�  (�ح ا'� ��KL ?) #) ��ا:�. ��A ��*&ر ��� (5 روزه�+ ا$�� #� ا�	 �Aل :�اوا!5 از �&+ �LA) ا,	�@�A� �A1, 5 در :�F+ �=�ز+ رو#�و #&"دا!�=&'�ن را '�ر+ ده�1
 .-ذر ه� '5L د'�P از ا'�� ه�+ ��(�:�ار روز دا!�=&+ ا�<�ل ا�� ١nاز ��� #�م ه� در �g " ا� ا?�A"(�ح ه�'5 ��!�1 ��دادن .ا��

 
 	�ود زوال ا	��2اد

-ذر #�$&رد $&اه� ?�د و ��دار ر,g زاد� :���!�� !��و+ ا!	5��9 �*�ان ه� #)  ١n!��و+ ا!	�P! 5��9ان از ا'� :�ا$&ان ه� ه��ار داد� ?) #� ه� �=_ �0��Z!&!5 در روز 

	) ?) از ��3<5 ?�دن �*� ه�ا�5 !�ارد�ه&اداران ;L&�� در ���5 د'�P #�ا+ #) @ g !��51 وادار ?�دن ,�A1 دا!�=&'�A$ 5 از �\� :��3 ا@	�اف ه�+ @�Aا� .�Cا;� 

��	) در #�زدا�� ���&ران ا��1	5 #) �� �5 #�د K*2 روز �e از .�&�F@ 51& ار�� ��ز��ن دا!� -�&$	�Pن ا'�ان ا���5 در -�	�!) ��!�د� -ذر داد� ا!���&�51 ?) از ������ 
��	) $&د ا#�از !�ا�� ?�د���ار�*�+ �	�Eد+ و,&د دارد ?) !��ن �5 ده� ا@	�اف ه�+ و+ �^� :��ره�+ .#�زدا�� رو#�و+ دور#�� ه�+ ��Q�; 5!&'�'&3 �� و از ر:	�ره�+ 

#� ا'� ;�ل در #��!�) ه�+ ��KL ه�+ دا!�=&'h��\� 5 دو�� #) و:&ر ��?�� ��� ?) دا!�=&'�ن �^� ����d ��?&ب ه� و .��'� !��5 از #�ز,&'5 و ��ا's �\� ز!�ان #&د� ا��
�:��,�'5 ?) ا'� ��KL از اراد� .��,�ن ا'� د'���ه*� را �5 �&ان در #��!�) ا$�� ا!=� ا���5 دا!���P ا��� ?��A !�� ���ه�� ?�د.@��3ت روا!5 د�	��P ه�+ ا��1	5 �0ار !\&اه�1 


	) ?) دا!�=&'�ن ��ا�� ا�<�ل را #) ��ود زوال ا�	�Aاد �5 -را'١n �1دا!�=&'�ن #�ا+ #���ار+ ه� L��# (2&� �� ��ا�� � . -ذر ا�<�ل $�A داد� و 
��P را& 	�- K	 �/O	�Nدت , �Q��)س�,( 

 

 تداوم فشار بر فعالين دانشجويي تبريز
  

 .رو ه<	�1 ه� رو#) -ذر، روز دا!�=&، :����E دا!�=&'�A� �*� 5'� #� �&ج :��ره� از (�ف !��وه�+ ا��1	5 و �<x&��� دا!���P 16#� !�د'. �� ��ن #) 
-#�ن ��� #) د3E��! K'D&م  27ا$� �p! gاد و #*�وز :�'�+ از :����E دا!�=&'5 دا!���P -زاد ��A'� ?) او #�� در ا'�ان؛ ر�&ل @��5 #) ��ارش وا;� دا!�=&'5 �=&@) :D�Eن ; &ق 

B1� ،�!زدا�� ��� #&د�# (A1� .' و �0ار #� ا'� #&د� روز �!�� K 	1� �'�A� +�?�� ز!�ان (# (	���ا�� 5Q�0 ��و!�� #� @�م A0&ل و�d )، �0ار . �A1) #� �&د'_ و�d ) -زاد �&!� + 
�'� ?�د 10#�زدا�� ا'� دو :�Eل دا!�=&'5 را � �P'روز د. 


� از دا!�=&'�ن دا!��A� ��P'� #)  50 از �&+ د'D&x>� ،�Pن دا!��A� ��P'� و !��وه�+ ا��1	5 :��ره� #� :����E دا!�=&'5 را ا:�ا'� داد�، #�'� ��ن ?) ده� -ذر ���، #�� از ! 
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(	� ا!� دا!�=&+ ا'� دا!���P #� ا;�Lم دو ��م �r�3E از �^��K �&ا,) ��� 6+ ا!5)�AF ا;�Fر ��� و �� ?1&ن ا$�Aر ر���� ;�?5 از -ن ا�� ?(  ?

ق دا�1:
"�ن -���$Kار� ه�ا��  ? 

 :د(
ت  دا�1:
"�ن 

 آذر 16انتظامات دانشگاه پلي تكنيك براي پيوستن به تظاهرات 
 
 

� ���'z ��ا's ;�?� #� ?�&ر و '�د-Q ،��P�!���9ت ا'� دا	ب #) ���&ران ا!�V$ +ر !��) ا��	�1. #� ا!L� 53� 5'&=�!دا ����E: 5 ازEا@�ل �0��Z!&!5 و ��Z ا$�50  ور+,
��	)، از ���&ران ا!	���9ت د@&ت ?�د!� در روز � .-ذر #) $�K @��9 دا!�=&'�ن و ��دم #��&!�!� ��١n'�'� دا!���P در 

:��د ا�� ا�� در � �#K دا!�=&'�ن  ه�1دا!�=&'�ن در ادا�) #) ���&ران ا!	���9ت ��?� داد� ا!� ?) در C&ر�5 ?) #) ;�?� دا!�=&'�ن و ��دم #��&!�!� د�� -!�ن را #) ���5 $&ا
ز!�ان !�3$
� را #) را� را�� :� #�'<	�1 و ��0 ا'=�د ر@g و و;�� و در���+ را دا�	) eL@ ،�1��# و !�م -!�ن را در ر��!) ه�+ ,5E �1	�� $&اه�1 ?�د �� ��3 ا'�ان $&د

 .ه�ا'� ?�1
��ارش $�A!��) ا���?��A �	� ا'� !��) #�'� ��ح ا�� (#: 

 
2� ا���=���N� ا(<�� �%�2م ا��V2��ت دا�9 &�+1

�� در �5E و ?&�� #�ا+ #��� -وردن @�3 و -��ه5 و �� #� ;�ا�� و ;
��� از ��1#_ . �����!5 ا�� ?) در ?�1ر '�P'�L #�ا+ ر�� و ����:� ا'� ��ز و #&م ��ش �5 ?��1
 .�73 و ���'51 روز��ر را #� ه� د'�'� و �� #*	�'� ���*�+ @� $&'� را در ?�1ر �� #�ر�&اران ���+ ?�د'�. @35 و دا!��Pه5

��E3V� ،دا!�=&'5 ا'�ان ا�� �A1, 5!�0 ��! ن -ر��ن��5 دا!�� ?) �� در?�1ر @�3 و درس $&'� #) د!�Aل اه�اف #�رگ ��ر'\5 ��3 . #5 ��د'� �� ه� از -ر��!*�+ #�13 �� ?) ه
��2 �5 ��1�# . �� در ?�1ر �� #) ��3 و �	� ه�'5 ?) از �&+ #�$&اه�ن د'� و �*�� #� �� روا دا�	) ��� ا�� و �5 �&د وا0
��. ه<	�� –ا�	 �ل و -زاد+ و ����:�  -ا'�ان (# ��

�� #�ره� ��ه� #&د'� ?) ا!	���9ت دا!�E��, �'�'�� (? . ��P) و #) $�&ص ��'�'� دا!�P2 �� ��P&!) #� روش ه�+ �0��Z!&!5 و !�,&ا!�دا!) #� :�ز!�ان ��م ��*� #�$&رد �5 ?�11
 .در � �#K ز'�د� $&اه5 ه�+ ��'�'� ا'<	�د، و دا!�=&'�ن را '�ر+ ?�د

 r; در �
�=&'�ن، �&,�Aت ر@g و و;�� و #�FE دا!��!�1 ��'� ا��0ر ,��E)، در ���ن ��� ?��� $&#�ن، ��Eود ا:�اد+ در ;&ز� ا!	���9ت دا!���P ا���?��A ���ا ��� ا!�، ?) #� ,
 .در���+ :��'5L #� دا!�=&'�ن :�اه� -ورد� ا!�

 
���L و ��د��ن (�� و B$�هQ5 � ز?�- =�1ن *�

 
�ا�	�����ه� #&د'� ?) P2&!) در '. ?&د��+ از ��� (�ا;5 ���، ا!	\�#�ت در ?�&ر��ن . در ���5 در ?�1ر '�P'�L #) �^��K @�3 و -��ه5 ���&��� ?) ��#<	�ن �\	5 را ��� �� 

�'� ا��0ر ��3 (_ �73 ز!�ان و ��1E� 5# ��، #) $&ا#��P ه�+ دا!�=&'�ن ;3) ��، ��3 #�رگ و ��'h ا'�ان را #) $�b و $&ن ?���!�، و �Cه� !
� از دا!�=&'�ن و ا����� 

� و ذ�� ا��. در ا'� ��ا's �� دا!�=&'�ن �&ان -ن ?) در #�ا#� ا'� ,
� �L&ت ?��1 را !�ار'�. ا!
�اد+ را �=�#) ?�د!�$ �# 5�#) ه� . �� �E	 ��C (? �'#�ر ��دن #*	� از ا'� ز!�

��ا�5 �5 دارد �1L� 53� g����١n. �*�ان ا�<�ل  �	��# �#�C �# و �� �&L� �# 5 $&اه�� �� در ا'� روز #) . -ذر را� �در ا'� را� د�� '�ر+ #) �&+ �� دراز �5 ?��1 و از �
از �� �5 $&اه�� #� ��#� و �K E در ا@�ل رو��+ $&د، -!�ن را در ��?&ب :�ز!�ان ��3 ا'�ان . $�K @��9 دا!�=&'�ن ?�&ر #��&!�'�، #�ا+ ا@	�+ $&د و ?�&ر��ن ��ش ?��1

�ار'�P# دد. !�?�م�� 5! 53ا'� -�0'�ن هy&ن ار#�#�ن . و �� #) �� ا(��1ن �5 ده�� ?) و@�� ه�+ �&چ و �&$��5 -!�ن، 2) #) �^�ظ ���5 و 2) #) �^�ظ �1E&+ #) �=�#) ��ر'7، @
 .#�E از ا�	
�د� ا#�ار+ از !��وه�+ $&د، -!�ن هy&ن د�	�ل دور �5 ر'�!�) رو��) و ��2(#��P!) $&د 

 
��*� ،��P�!د دا�	ه� دا!�=& و ا��C ر+ ده�، #�زدا��&*�&ار ?�&ر #�E از ا!	\�#�ت ر'��� ,�! s'اض #) ��اوم ��ا�	ن، ه� �� در راه5 ?) #�ا+ ا@�!�1)&ن د� ه� !
� از ه

ا�� $�ا+ !�?�د� ه� ?e ?) در � �#K ;�?� �� #�'<	� و #\&اه� #� . و د�	�ن -!*� را #) ���5 �5 :��ر'�. ?e در ?�1ر ��، #� ;
j @ �'� و ا:�Lر $&د، #&د ;F&رش را ارج �5 !*��
ا�� #�$&رد �� از ,e1 د'�P+ ا��، ���7 �� در #�ا#� �Qب و �	�، �L&ت ا��، ���7 . ا@�ل $&د �&,�Aت ��س و و;�� و در���+ :��'5L :�اه� ?�1، #� او #�$&رد �5 ?��1

�A^� ا�� و K� .�� در #�ا#� �3&�) و #��&م -!*� 
 

L��Q5 � ا��V2��ت *�
 

 (A1١دو�n # ���، #� ا!	��ر !�م و ��&'� -!*� از ��اذر، �� �1	�9'� �� �� را در ?�1ر��ن و !) در � �3#�ن #��1�A، ا�� #) ه� ����5A ��ه� ;�?�ت و ا@�ل @�� ��Eود+ از ه�Lران �
�2ا?) �5 دا!��، ه�Lر+ #� @&ا�K ?&د�� !) �1*� ا:	\�ر . (�'r ر��!) ه�+ :�ا��� و �<	 �A� �A1, K ا'�ان، #) ���5 ��3 ا'�ان، و,&د ��12 :�ز!�ان !�3$
5 را ا@�م �5 ?��1


� و $&ار+ و ��1ه5 !�#\�&د!5 ا��$ (L3# ،�>�! .5 ا��L2&? 5 $�!&اد� -!*� ; �رت و	در !�د ��3 ا'�ان و ; �EV0 د را #) را� را�� . و&$ h3$�! �!�3 #���1 ?) :�ز� ��
r -ذر را #�ون در���+ و در z3C و دو�	5 ���+ ?��1، ا�� ه� ?e را #\&اه� ;r �� را #) ه� !^&+ �Q'_ ?�1 #� �<	�1 ��ز+ ا@�ل -ن از (�' ��١n �5 $&اه�� ?) . ه�ا'� ?�1

 .�^�?� ��P�� ،5'�F0+ ه�+ Dزم را ا!=�م $&اه�� داد
��L 5/�انQ5 ��* �"
� ���W�N دا�1:N�, 

 
 

 بازداشت دانشجويي  كه پالكارد ضد استبداد را برافراشت
 

 ٩/٨٨/�n=&'5 :�'�د، روز ,E) دا!�^� '&�h ر���+ دا!�=&+ ر�	) ?����&�� دا!��1L� 53� ��P.، از :����E دا!�=&'5 و از دا!�=&'�ن �&�����<� ��1L� 53.، ��د#�� !��') 
�g #�زدا�� و �e از �
	�� ��1ل و sAQ ا�&ال  ١١#) ;�L داد��ا+ ا! �ب �*��	�ن !&�*� در �5 '&رش !��وه�+ ا��1	5 #) ��1ل ��ر+ و+ در �*��	�ن !&�*� در ��@� 

 .�\�K��� 5 �} ��پ، ?	�ب و �5 د+ ه�+ و+، در ا#	�ا #) #�زدا�	��P �*��	�ن !&�*� �1	 K و �e از دو روز #) �*�ان ا!	 �ل داد� ��
�&@� #) �B1 ��م 	) او ��� از ا'� #�ره� و #�ره� �^� :��ره� و �*�'� ه�+ !��وه�+ ��?&#�P در دا$K و $�رج دا!���P �0ار ��:	) #&د و �� ?1&ن از �&+ ?=� 5)�AF!ا

�را!�� .�^�و��� از �^��L^� K&م ��� ا�� ?) در ��م ,�ر+ �1=�� ��م از �^�و��� از �^��K $&د را �5 
�ا #) �� �5 #�دZ ب��	در ا@ +��P	ا+ د��	اض #) #�زدا�� $&د، از ا#�	زم #) ذ?� ا��، و+ در ا@D . K^� ع از���1 @�م ا(y�ا+ و+ و هZ ب��	روز ا@ ���� (# (,&� �#

 .!P*�ار+ و+ در �*�ان، !�Pا!�*� در را#V) #� و��EQ ا'� :�Eل دا!�=&'5 ا:�ا'� �5 '�#�
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 -�	��� �� �
	
��س ���?��� �/� ������١G ذرB 
 هاي مردم خاكريزهايتان پي در پي در حال سقوط است در ميدان وجدان 

 
�'�� ز'�ا ا'� �� !A&د'� ?) ��A را ا!	\�ب ?�د'�، �A� (L3# #&د ?) �� را #�

 
��ارش . -ذر #��!�) ا+ �Cدر ?�د ���١n;<�� �&�&+ #) ��A��1 ����وز  (#”( �	� ?��K #��!�) #) ��ح ز'� ا�	.“ ?3

  
 #<� ا� ا��;� ا��;��

  
5� .'�A� ن ا'�ان��&'� و از $�او!� �	�Eل !�د'. ��ن #) -ر��ن @�� ��Z ��E'� را #) �3>� �3 �3>� 5��در ا'� @�� . ?�1 !�ن ,*�ن �<�3x �5ه�+ �Z g;�C'� را #�ا+ -!�ن و �


) ����Eن #�ا+ ه� #�?� و #*�وز+ -رزو �5^� �P'�L' ا!=��5 !� ه�'5 را �5 ?�11 و از�� �F	� �1 و? .L& #�ا+ ��3 و ?�&ر $�&�C در r ^� (# (? �1A3) ��12 -رزوه�'5 ?
#�ا+ ا'� �91&ر ?�ر+ ?) از �� . ا+ #� @*�� �� #&د ��12 ا!	�9ر+ از �� !�� ه<� و ;	5 ا�� ا'� ا!	�9ر و,&د !�ا�� #�-ورد� ?�دن -ن و��
). زد� ?1&!5 #��� ��ا's #^�ان

�ار!� 5��#P! ��12 !��5 #� -ن ���� در $��$&اه5 ا��، ;	5 ا�� -ن را !��'�!�، و ��'�ار+ در دورا!�'�5 ا��، ;	5 ا�C �'- .ه�'5 #�رگ�V$  �� (2 (? از -ن در ��� ا�� ��
��E0'�د ?��1 و وا �	ان از $&'��P'گ و 2) د�	د� از . �� از -ن در #�ا#� �0ار دار!� ?) #� !�د'�ن !���'� �&!� ه�'5 ��
#� ا�	�اد از �:�V	�F: (? 5+ @�� ا'=�د ?�د� ا�� و #� ا�	
�ار'� ، ا�� ����اور+�&ا!� دارو+ درد ا��وز #���؛ دارو'5 ?) ا��ا�� �73 !�<� -ورد 2) ��2 #*	� از ��دا$	� #) -!C�: 5� (y	5 ?) روز ��!�ده� -ذر #) و,&د �5P# ه� را ?�1ر. 

  
��'� #�ه) از  در روزه�+ ��E# 73 از ?&د�� و در ��ر'.. در ��ر'�A1, �� �C�E� 7 دا!�=&'5 ه&ار� !&@5 ���2 و �&ا� #�ا+ ;�?� ��دم #&د� ا��. روز دا!�=& در ��� ا��

��ن ه1&ز ز!��  ه�+ ��ر'\5 ?�د روح ��دم و $&ا�	) رو+ داد ��ه�+ #&د ?) �3E&م �5 ١٣٣٢ر��� -!y) در ��!�ده� -ذر  ��ر'7 ��3 ��، ز��!5 ?) ه) -رزوه� #�#�د ر:	) #) !�9 �5
�ا�	�1، ا�� �e از !�� �0ن ه1&ز از ��ز�5، در�1�$�5 و اه�� #�$&ردار!�، #) $�(� -ن ا�� ?)  »�) -ذر اه&را'5«و -ن  »�) ��V0 $&ن«-ن . ا���?) روز دا!�=& را ��') 

��9@ 5	�E0و,&د و ;��ت وا (# �A>!  اه5 در ��ل. داد!� �� در ,�ن ��دم �*�دت&�,��E) . ه�+ �e از -ن !�� از �&+ ,�A1 دا!�=&'5 ادا�) دا�� و ه1&ز ادا�) دارد ه� و !<K ا'� 
�'�ن !5 ه�+ در ;�ل �L&'� در #�V $&'� را ��� ��2 ?<�!5 ?) �1*� #) ��ه� -ن �5 #) دK'D #<��ر ��ا'�! �!�P! �1? .5!&����1 ?) '. د*	� D&E� ر� رو+  ه�+ #�رگ�#

. ا�A	) در ; � � ه�i �^&�5 د:E	� �r ^ !��:	) ا��؛ �1*� #�وز و �*&ر �����ه��� ?) �53L د:5E دارد. ?�11 ده�1 و از #�ز'�Pان �����C�: 5 ه�هk1 ��ن #� $&د را در'| �5 �5
5� �A$ (E��, +ق !����ا��&اه�!5 ?) از ا@ s'�1!� در ��12 ��ا .ده�1 #) را�	5 ارز�

  
��ارش ,�A1 دا!�=&'5 در ��ر'�C�E� 7 �� ه&ار� ;�و+  KL� ن ه�'5 از�'�, +����ن #� . ه�+ @�r ����5 و ا,	�@5 در �	� ,��E) #&د� ا�� ?�; ��ا'� ! �5 ا�� ?) ا

��11L؛ -!�ن  �0� را �5 ) ا'� !��!�P ذ+ه� را #���!�، ا�� -!�ن $��1�P! ه�'1) #) �� �&�E) و ����:� #��	�'� #*�� �&ا!� #�ا+ @A&ر ?� �&ا!<� و �5 ?�د!� �5 درا'� #�$&رد �5
� ��؛ دا�	�!�L� 5ار+ از ه�+ دا!�=&'�Z&Z �, 5+ �12 ,&ان ����و�Cا !�<	�1 ?) ا�� $��&ش �&!� C&رت �<3x) از ا��س ��b $&اه دو�� دار!� #) $&د �<53 ده�1 ?) ;�?�

��E0ر وا�L!ا (
	�1 ?)(ان ه&Dء ���ذ�) 3�30&ن، . �ا+ از -ن ��'�ن !��:	) ا� ه� و ��ش #�ا+ �&��� و �
<�� ا(�@�ت �K�� r#�V دو�	�دان ?) � �'�A ه�i @*� ��ر'\5 #�ون ��ا'1*� ) 
#�'�،  #�ش #) �� �5 -ور!�، و ا!� �=�_ ;�ذرون، و �� ه5P در -��د� ، و ا!*� �9t��� �1&ن، و -!*� �� را #) $�� �5)ه� $e و $���?5 #�� !�<	�1 #) 0&ل ا��وز+(��وه5 !���2!� 

 .ه� و از ,�'��P د��<�1 ��ره� #��ون ?�د، و ?1&ز و � �م ?�'�، و از �B1 ه� و �2) :�$�,�1ه� �� ,�1ت و @�&ن، �e $�او!� -!�ن را از #�غ
  

ا!� و : s دا!�=&'�ن  م د'�P ��?� ����&د؛ -!*�'5 ?) ا�Cار دار!� #P&'�1 ��د  ه�+ دور و !�د'. ���#) ا'� $�V ه1&ز در ر:	�ر ?<�!5 د'��  2) �73 ا�� ا�� �e از ا'� ه) @�Aت
��!�� ��P�!ا!�؛ در دا ��P�!دا s : ان !�-رام ا��، از �*�ان ه��*� s : و ,&��، �12 ه�+ ��در ه��ه& �5 ه� ه� �A1, را #) ا$�اج از  ?�11، -!=� ه� ?�!&ن �*!- ��
� ,&ان �1A'�Z ?) ا!

ه�'5  ��م ا'� ?�ره� را ?�د'�، �e �2ا دا�	�ن ��م !��؟ ز'�ا ;�?� دا!�=&'5 �&ا� #� وا��E0! $&ب. �&د $&ا#��P و �^�و��� از �^��K �*�'� و �^L&م ?��1 دا�	�ن ��م �5
?�د!�،  �5��:	�1 و $&د را #� ا'� �����ات ه�هk1  �5  ده� درس ه�'5 ?) در#�ر� �^&Dت دور و !�د'. �5 -�*5 دا!<	�1، از ��� ا+ ?�ش �0ر -ن را �5. #�ر�	� از $&'� ا��

. در;�ل ;��Q از ه� #�<� ا'�ا!5 '. !
� دا!�=&��. ده�1 ��'� ��0ه� را ��K�L �5 ��'� و :�Eل ا+ ?&2. از ��دم، ?) '5L از و��_ $�&�C ا'1. ?) دا!�=&'�ن !) �<	&ر�
 .�	��'�ن ا�&ر ا�� ��� از ا'� #) ! � -!�ن #) @1&ان �&ا� :�دا �&,) ?�د� #&د!� ا'1. در ��12 #^�ا!5 �0ار !�ا�	�1

  
+ #) دار!�، ز'�ا �0رت !*�ده�+ ا,	�@5 در ��و ��'�1A ا+ ?) از ��'�ت وا�A$ (E��, 5E0 #�ه�1 !��و��1 و ر'�) ;�?�ت دا!�=&'5 ه� #) ا!�از�. ا�A	) ا'� '. �0@�� دو�&') ا��

ه�'� �&�d  د'� ?) ��&!� #� �	� ,��E) �� 2) ;� در �&ا!�'K>! 5 �� -ن ز��ن ?) در ;�?�ت دا!�=&'5 ��?� دا�	�� #) رو��Q �1? .5� 51ور�5 ا�� ?) -!*� را ا'=�د و ا'=�ب �5
�1�5   �� #&د!� #) $�(� -ن #&د ?) از وا��E0 ه�+ ا���5 از ه) 0&+ ا�� ا!=�. $&رد ه�+ #<��ر+ ���ن دا!�=&'�ن #) ��2 �5 در -ن ز��ن ��ا'�. ا��'�! �	��# 5@�ه�+ ا,	
 .?�د!� �5

  
��E0ا�� �� �9*�'� از وا h@�F� 53اه�1 #&د و ا'� د��&$ (E��, +ن :�دا���0رت و ��ز!��5 -!*� . �� !�ه�1 ه�+ ا,	�@5 را از د #<��ر+ از :D�Eن دا!�=&'5 ا��وز، ��دا!�1

ه� و ��'�ت ,��E) را #��1��1 و #� -!*� �L3# ،�!&� rAV1) �=53 و �&ا� -!*� �0ار  ا+ ?) #	&ا!�1 $&ا�� -!*� �� ا!�از�. راز �&: �� ����	�اران !�� ه�� ا��. در ��و ا'� ر�� ا��
�1!�# 50�# �1��ا'�                                                        و ا'� ��&ر ?) ?<��P# .5� 5!�، �0در!� #) ?�&ر $&د $��� ?D �' ،�11اK0 �0ر� �Z&ا!� #) ر�  �	�1 #��? ��&L; 5 . از '. �&ه� !�<�ه�+ ��دم #� -!�ن	;

5� r:&� ز��!5 ?) '. دو��  j
�ا#� زور ار��اق ?�د� ا��، ��2) ا�&ا0_ از ا!�AVق $&د #� -��د�E��, 5) #�ا+ ���L در # ?�1 :5 �&د #� ��L) #� !��و+ ��?&ب �&,&د'	� را ;
5 .��'� ا'� ���L ه� �� ا#� !

  
��	) #) $&د د'� ?�<� ?) #	&ا!� ا'� ; � � را ا!�Lر ?D&^� �'��  �1ت را �=�#) �E��, 5) �� ا'�P� .1ف� ��� �12 (? 5dاز ;&اد �E# 5 �2<�؟ ا'� ?�1؛!&���؟ ��ه�� دr�0 ا'� د

�ار!� و #) د!�Aل  ه�'��ن را ?�1ر �5 د�	5 $&ده� و 2&ب -!�ن !�� ا�� #�ا!�1 ?) 2) رو'�اد @��9 و ��Aر?5 در را� ا��، ?��. #�ر�	�'� �&ال #�ا+ �� و #�ا+ �\��
�ن �����
 .رو!� ا#�اره�'5 #�ا+ ���	�ر+ از ا'� ���� ��b ?) در $�b �� ,&ا!) زد� ا�� �5

  
5'�A'\�#�ت را !&را!5 �5 در ���ن ز	ن ��د�5 از ��3 ) ه�+ #<��ر+ ?) روزه�+ ��� از ا!�� _, ��'�� �'���A'د ه ?�د ز���&ن ��دا�!&�-!*� #�ا+ -ن ?) #) ا'� ?�ر . � #&ده�+ 


�وت� �!&� r:&� 5 ه� و �1&ع�ا�	L3# ،�1) #) ر��� �5 ه�'��ن را ?�1ر !� �1	$�1� .5. د'� ?) #�ا+ ��?� در ا'� '5P!�L ه&'� $&'� را از د�� #�ه� و د'�P+ �&د ?<D 5زم !
(!�P' ت ��ن در -ن�V: (? ن �5 ه� ;59 و,&د دا����'�5 �*5 از ; � � !A&د -ن ز!=���. �<�1'� ه�'! �:���0ار !A&د #�E از -ن ?) از �K . ه�+ ��A ا!<�!5 ?) �*�ه�+ �� را :�ا 

��	�� #) ��!&�� '�P'�L اه�� !�ه�� و ,�ن�  5ا+ از (3&ع #�ر�5 و ر��  ��12 ��2+ #�ون ��د'� !��!). $&ا�� ?) �e از ���2ن (�E -ن '5P!�P از !& ��ا?��1 �&'� ه�'�ن !
 .در ;��ت '. ��3 ا��

  
#�ر�5 #) -ن ا�� ?) #	&ا!�� ا�&ر ��ه�ا . #�ر�5 '. ��3 در @9� ,�ن او��. #�ر�5 '. ��3 در �dو��1 #&دن '� �0ر��1 ��ن !�<�؛ ا'5L2&? �\# s : �*1 از -�dر -ن ا��

?�د ,� #�  ?�ر:���'5 ?) ,�!� ?&2. #&د :�L �5. ، ا�� در $�!) #�رگ #�ا+ د'�Pان ه� ,� و,&د دارد»��«$�!) ?&�L� .2!5 ا�� : s #�ا+ . !���ز��ر را #� ه� دا�	) #����
5�&!) ا�� �
�وت ?�ر�� ?&2. و ?�ر�� #�رگ ه��. #��1 �&ا!� ���5 #��1وزد، ;�ل -ن ?) ?�ر-:�'� #�رگ �1*� را� �&د #�دن را �&د ر��!�ن �5 �=�وز #) ; &ق ?�ر��ان ! . (#

ه��1y ا�� �
�وت د'�1ار+ ?) #�رگ ا�� و . ��1 �&!�، ا�� ?<�!�1L2&? (? 5 ��:5 !�ار!� ?) در -ن د'�P+ ه� #1P=� ��1 ��ن ا'� ا�� ?) ه) #� ه� #*�� ه�ار د��K �1*� را� #*��

	P& �5 ا�� ?) در $�!) $�ا �5) ع(د'�1ار #�رگ ا��م �Cدق . د'�1ار+ ?) ?&2. ا��� (!��L; ا�$ �L1� �# ن ,� . ?�1 !���1 و�P; � � $�!) $�ا ه�ن g30 او�� ?) #�ا+ ه

��'�ن، ;r ا�	��A ?�دن، ;r #�رگ #&دن�# r; ،��1ن� r; ،�	>'ز r; ا��؛ Kt�0 r; (-ر+ #�رگ #&دن، و اD #�رگ #) ?&2. 2) ?�ر دارد؟ ��Zد'�1ار را در . دارد و #�ا+ ه
 �&ا!� ?&2. #��� و ه� ��2+ را  �د، '� �5ا�� ; � 	5 را #��#� ا;	�ل درb -ن را از �&+ د'�P+ !�د'�� !�P  ه�+ د'� رو ?�1، ا�� !	&ا!<	) �&ا!� #) ز'�P'�, 5� (? �1�# 5'�Aه5 �5
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5! bر ?�1؛ ه� ��2+ را ?) در�L!ا�� ا ����y! (? 5# �1 و? b�� �1? ان را #5 -ن�P'ش #�ه�، @ �'� د&� .ا!�ا��س #\& ?) #�1��1 و #�ا+ :*��ن 
�ارد؛ -ن �^&ل �E��, (? 5:�P) �� در ���L&+ �=�#) -ن ا�� ا'� ا�� ه�+ #�ر�5 $&د را #) !�'� �5 ��3 �� ا'1. دارد !��!)�ا�A	) ��2+ ?) اه�� دارد $&د ا'� #�ر�5 ا�� . 

�&ن �5 �&'�� �� $&د -ن را #�ور ?��1 ?) 2&!�ن #*�ر از را� �5 ه�'� را #�ز �5 !��!). ه�+ -ن و !) !��!)�P'ن ر�� و ;��ت �� را د�#��ور'� و از �����ا�5 ?)  ?�1؛ �� #) ��Aر?5 -ن ا'
��� و از -ن K:�Z ��'�، و�5 ��ورد��ر��ن K:�Z !��. ا'� ه�ن ر��+ ا�� ?) ا! �ب �� #) ا��� -ن #�1 !*�د� ��. ?�1 !	���� ا'=�د �5��ر+ را ?) �5 ��ل ��� از ا'� #� . �12+ #

 .رو'�ن �0ار داد� ا�� ه�'� را ��� ه�ار ا��� در $�b $&د ?��	) #&د'� ��ورش داد �� ا'1. ?) ,&ا!)
  


��5 ا�� ?) از '. ا!<�ن ر��� ا!	�9ر �5 !��!)C (# (�A� �3� .' 5�5 ارزد، ا�� ?�<� ?) #	&ا!� در @�� -ر��ن. رود ه�+ #�ر! iط $&د را  ?<5 ?) -ر��ن !�ارد ه��Aا'5 ار���
��E01). ه� از د�� !�ه�؟ '. ا!<�ن ر���؛ و '. ��3 #�رگ #� وا^C 5��� �Z��3@ دم�� ��ا!� ه�1yن ا,�ا+ #�ون ��1زل �0!&ن ا���5 را  ه�+ �3\5 ?) در ا'� �12 ��ه) د'�� ا

� و وا0_. �&د دا!�1 #) -ن $�(� !�<� ?) ا�� ��2 د'�P+ #\&اه�1 #) -!*� داد� !�E� 5ر �^&ر+ $&د �5L; �*1� ن #)  �1*� و�#�51 ��دم #&د ?) ا,�ز� !�اد ر:	�ر ز�� ;�?
�<�\	) #��!=��� ه�+ @�5A و �=�م وا?�1. 

  

� �=�@� را در !�9 -ور'�C �P'5 ?) '. ا!<�ن ر��� . #) @1&ان ����5 د	'. ��ر در د:�ع از :�ز!� ,&ا!�(�*�� �ا� #� ه��ه& !�<�، ��!_ از دورا!�'�5  !��ن �5) ���ده� ه

�ار�� از زور #�زو+ د'�Pان ا�� د��K !�<�، ا�� ه&ل ه�+ #5 و �<	�3م A0&ل ه�'1)��dو ا ����P!ا .��
�ار!� ���ه��  را در �=�@	5 ?) ��دم �� #) !�'� �5  -'� ���#) ا'� ?��
5 ?��1؟ !

  
���ه�+  ;K #) @1&ان ����5 د'�P ا!�VEف '. ا!<�ن ر��� #) ��1E+ واداد�L3# ،�>�! 5) #�ان ����1E ?) او #�ا+ ر���ن #) � �&د $&د �� از را� ����� . (	���در (&ل �� ��� 

�ار!� را� ��&د!� #<	) �5 ه�'5 ?) ��دم �5 ه� روز روز!)P# و -!�ن ه�#�ر #�ون -ن ?) #) رودررو'5 ?���� �&!� '� -ر��!��ن را ?�1ر ��    K; 5� r3$ �'�, +د!� ه��?. 
  

�&ا!�C �1 ��ل -!*� را ز!��5 ?�11؛  �5 ?�11 ?) �&'5 ا+ ز!��5 �5 ه�'��ن را �12ن #� ;&3C) #) @1&ان ����5 د'�AC (# �P و �	�!	5 ?) در ;�?� ��دم و,&د دارد !��P ?��1؛ $&ا�	)
(3C&; (3C&; ،) ?�د� ا��	ن را $<��!�
 .?�1 ا+ ?) از ر�� ;�L'� �5 ا+ ?) �\��

  
��ه�+ �� :�وا:	�د� . �&!) !A&د'� #�ا+ ز��!D&) 5!5 �� ا'�. ه�+ و,&د+ $&د -��� ا�� و #) @1&ان ����5 د'�P ا!<�ن ر��� ?<5 ا�� ?) ا@	�د #) !
e دارد؛ '�A>! 51E #) ارزش

و�# �'- 5�3C�:) #) ا'� ه�ف ر���'� و @r روح $&د را از -ن . دو �0ن وا#<	5P $&د#�ور+ را از ��3 �� ��:	) #&د، �� ا'� ?) ا! �ب ����� ا'� #�رو+ :�ور'\	) را -�Zز ?�د. #&د
(V� 5� ن در ,*�ن �&رد �^<�� �0ار���:	� �1	g=E �5 ه�+ ��ر'\b�� 5 ?�د'�؟ �e �2ا و0	5 ه�1��1ا! 5) از ا'�ا!5 ه�1+ �� #�!�، '� ا�� داد'� ? ��'�؟ ا!�Pر+ ا;	�ل ه� !

�&!)  -'� ا�� '. ا!<�ن ر��� ه� �&رد �^<�� �0ار ���د ا'�. ��	�� �	�'�5 در �� و,&د دا�	) #��� #) د!�Aل رد��+ �&(x) �5 #�ور #) -ن ?) ��L ا�� ?	�'� !L	K#�0 ( #�#�� #&د'� 5#
��� ا��، #) �0ر+ ?) �=�� !��ن �5  وا?�1- �'&$ Kt�F: �3. ده� ?�1 و !) �<��ش را ����� �5 زد� �5 ه� !) ,�!� را ذوق ده�؟ '� او از� (	���ه� ا'�ا!��ن را #<��ر  در �12 ��� 

��	) � �'<) ?��1 �� ا'�ن #��ور'� ?) ,�ن ,��E) �� دارد !��!) �	&د!�، ا�� وا?�1 ��دم �� را در � �#K ا'� �^<��� .?�1 �=�#) �5ه�+ @9� را  ه� #� 
  

-'� �0ار ا�� در -ن ��ل �� #) �V1 ) و ,*�ن را�� #P&'�� ?) �0رت #�ر�5 ه<	�� '� . �0رت اول �V1 ) #��� ����١�٠) -��� ا�� ?) ا'�ان #�'� در ��ل  ا!�از #�<�  در ��1 ��2
?�ر�  ه�+ @�ا!5 !�) �V1 ) (�حه�+ #�رگ #�&��� �� @��9 #) !�9 #����؟ -'� �0ار ا�� در �zV ?�&ره�+  ا'� ��Aس -'� �0ار ا�� در ;��5 ?) ه1&ز #�رگ !��� دروغ #P&'��؟ 

�>L� +ه��
5 ,1=�ل ��ن را #� ا��اده�+ ر��!) $&رد� ا:		�ح ?��1، '� �t��1؟ ه� �0ار ده��، '� #� �^  ا+ ���وز+ #����1، '� $&د را ?�!&ن دا? ��� د'�Pان و �&ه�� #) -!�ن اد@�+ @9
 .���� ?) '. ?�&ر �1*� ز��!5 #�رگ ا�� ?) �3	5 #�رگ دا�	) #��� '� �0ار ا�� وا�E0 �0ر��1 #����؟ ا'� �&ال را از -!=� �5

  
5� در روز رو�� را'� را #�A!� و !���1 � د@�'�ن �<	=�ب �� و ��L� �# �3) #� زا!&ان $&د #) #3&غ و ر��+ ?) ��'<	) او #&د ر���، �1	KL�� 5* -ن ا�� ?) '. ��3 #�رگ !

�'&P! i5. ه�! K�&د د'��$ �P	�Pارا!� ا,�ز� !�ار!� #) او #P&'�1 2) #�'� #\&رد و ?=� #�'�  و0	5 ?) '. ��3 #�رگ �5. ?�1 '. ��3 #�رگ ا!	\�#�ت در,) دو ا!	��#5 را �^
'. ��3 #�رگ از �&را+ !�A*Pن ا!	�9ر دارد -!*� را 5A3 � (? �1? _!�0 در ا!	\�#�ت رو+ !�اد� ا��، !) -ن ?) �1*� . #�ود و 2) ?<5 را #���'�1 و #) 2) ��2 و e? (2 ا@	�د ?�1

�ارد و اد@�+ $&د را #�(K ?��11 ا!A&ه5 از ���ه�ات و �<	�1ات #�ا!�P# اد@� ��� رو'��ن .'. 
  

z�Q&� (!&P2 ده�� ?) ��12 !�<�؟ �<3x) ��دم �EV0 ا'� !�<� ?) :�!5 #��� و :�!���A! 5؛ . $&اه3x>� (? �1) ا!	\�#�ت را :�ا�&ش ?��1، �&'3x>� 5) ��دم ا!	\�#�ت ا�� از �� �5
(3x>�  5� (	$5 :�و���'� �*=) #�ر�5 -!�ن ا!�Lر  دارد -ن ا�� ?) #) z'�C ?�1 و #) وا?�1 وا �5 -ن ��2+ ?) ��دم را @��A!5 �5. �&د  -!*� ا'� ا�� ?) #) '. ��3 #�رگ #�ر

 .�&د �5
  

5! �P� 5� �	��# و @*� ا$&ت !�ار!� و -ن ?<5 را��� ادا  r; (? �!�1 #�ر�5 -!�ن را ?���K< $&اه�� ?) �� !����A و �� #����؟ راه� �&,) #) ا'� وا��E0 ا��؛ ��دم #� ز'� و @
�1? .(3x>� �'را !�� �5 ا �P'د ������ ا!	\�#�ت، ?) ه�ار  s : (! ا+ ا�� ?) �&,) #) -ن �'���ه�+ ��KL در '. ا!	\�#�ت، �^�ود  و ا�� K; ���# �1# !�&د -رزو ?��1 ?) دا�1). 

�!�#. 
  

��:	) ه�+ ���P1 و @��3ت @��9 $&د !	�=) !5 ا�� از ه�'1)! #�ادران �� ��A	را ا� +���ه�+  -ن ?) در ���ان و,�ان ,��P1 ;�ل ه� �5 ا'�؛ در $��#�ن #� ��') ���'� ��'� C^1) در
١n 5. ��دم $�?�'�ه�'	�ن �5 در �5 در ;�ل � &ط ا��! Kه�+  ?��1؟ �2�!5 را ?) در C^� دا!���P #) رز��'� -ذر 2) �5 ١٨?��1؟  -ذر 2) �5 ١٧. ?��1 -ذر دا!���P را �^

5# 5� ��\>� (!&P2 (	:�' د� و -!*� را !��!) ��س�	2) $&اه�� ?�د؟ :�'�� ا: (E��, ��E0دا!�=&'�ن را ��?� ?�د'�؛ #� وا ( ?��1؟ اC� ه
  

�&'� ?) @�Aرت از A3Z) '. ;�ب !�<�،  ��؛ -ن ���وز+ را �5 ���1!� را� ���وز+ $�53 !�د'. �5 ا�� �5. �&د �&'�� و ����1 !5 ا'1*� �\�1!5 ا�� ?) �� از رو+ $��$&اه5 �5
زم #��� ه&'� $&د را از د�� ?�1 و #5 -ن ?) D ه�+ '. ��ر@) '5L' 5L و ��و� ��و� #�رگ �5 ه� را هy&ن ,&ا!) L3#) :�ا��� ��ن #3&غ '. ��3 ا��؛ -ن ���وز+ ?) ا!<�ن

5� �A� �1ن از ?�ره�'5 ?) �5 #�ه�A!�1، �� ,�'5 ?) $&د ز!�ا? ��L# ���=$ �1?. 
  

��P�!5 از داL' 5'&=�!دا B�># �0ار داد� ا��؛ ا'� '. ��وع $&ب ا�� ا$��ا ���1م �	
� �\� �C�: ن ه��

�ن . ه� در ��ا�� $&د #�ا+ �\����\� �'�Z ��@ ��1م ?) در� �'
ز'�ا ا'� �� !A&د'� ?) ��A را ا!	\�ب ?�د'�، �A� (L3# #&د ?) �� را . !�Pد ا'� را #�ر�	�'� @��+ ا�� از د'���ه5 ?) ا'� ه�ا� �� �5. ده�1 ��دم #) '�P'�L ��ل ��A ه�') �5

�'��5 ,&د ?<5 ا�� ?) #) ;�3) ;�3) -'� ��L ا�� ?) ا'� ر!k، #�ادران �� را !�� #���'�1؟ -ر+ ��L ا��، ز'�ا ذ+. #�! ��P! ��1!�1، و را�  ز? (	># e? iن #� ه��� �A�
�>�!. 
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  حمايت اتحاديه دانشجويان اروپا از دانشجويان ايران
 
 
 

 
�1�5 از ا'� ا�^�د') ?) دارا+  ١n-ذر��� در دا!���P د�
� #) ��A��1 روز  �١#�ت ون دن ?D�1ر�؛ !�'��1 ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو��، در !�<� روز '�-ذر��� �\�1ا!5 ?�د و #) !

او ه��1y از ه) دا!�=&'�ن در ارو��، از . ���3&ن دا!�=&+ @F& در ��ا�� ?�&ره�+ ارو��'5 ا��، ;�'� �0(_ ا'� ا�^�د') را از دو�	�ن دا!�=&+ ا'�ا!5 ا@�م ?�د ١١
^�د') در ;�'� از ; &ق دا!�=&'�ن ه�+ ارو��'5 $&ا�� ?) #) ��'�ل ��ن ;r دا!�=&'�ن در ا'�ان ا@	�اض ?�11، و در ��'�ن ا@�م ?�د ?) ا'� ا� �<x&��� در '&!<L& و ?�<�&ن

 .در ا'�ان :�'�د $&اه� زد و �� ���وز+ ��?� !\&اه� ��
 

 :�	� �\�1ا!5 #�ت ون دن ?D�1ر� #) ا'� ��ح ا��
 

� در ا"�ان"
 دو	�2ن (K"K دا�1:
 و ا(<�� ,��P دا�1:
 

	 K و ره�Aان -!*� ?) $&ا�	�ر ه�+ ��?&ب ,�A1 دا!�=&'5 در ا'�ان در �&b ا��؛ ه) دا!�=&'�ن �< ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� ه1&ز از ���1ن $�Aه�'5 در #�ر� ; �'r و ��&�
 .�&!� ;r دا!�=&'�ن ه<	�1، ��?&ب �5

ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� �Cا+ . ���3&ن دا!�=& @K�L�� &F ��� ا�� ١١?�&ر ارو��'5 و  ٣٩ا�^�د') دا!�=&'5 از  �٨ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو��، '. ��ز��ن ��در ا�� ?) از 
�ار+ وزرا+ -�&زش @��5 ?�&ره�+ @F& ا�^�د') ارو����، و ه��1y در '&!< ١١P	���� و��� (? �1�و در ��ز��ن ه�Lر+  L&���3&ن دا!�=& را در ��و� ����P+ رو!� 3#&

 (E�&� د+ و��	ا0)OECD (5� 5��1'�	� از !�5 از دا!�=&'�!5   ا�� ا�� #\&اه� ?) �Cد�0!) #� �� P# �'�# �1? �A^C&'� ?) '. #�-ورد :�و��1? .5� �� (# (!�1 !? 5	; (? �'&�
�1�5 �5 ?) ا'� ا�^�د') -ن'�-�&زش و '� ;	5 #�ا+ د�	��5 #)  ?�1 از $�Vات و :��ره�'5 ?) دو�	�ن دا!�=&+ -!*� در ا'�ان در,�'�ن ��Aرزا���ن #�ا+ #*	� ��ن وQ_ ه� را !

از ���ن -!*�'5 ?) در #�ر� و��EQ دا!�=&'�ن در ا'�ان ا(�ع دار!�، : �E� sاد ا!�?5 در #�ر� -!y) ?) در �*�ان .ه� !&ع -�&ز�5، روزا!) #�'� از -!*� در ه�اس �1��#، -��ه5 !�ار!�
 . ار!�ا+ از و��EQ د ا:	�، #) ا(�@�ت د�	��5 دار!� و ;	5 از ���ن -!*�، ��Eاد #<��ر ?	�+ درb وا0_ #��1!) و ��'� �r)�1 ا'� ?�&ر ا�
�ق �5

ه�+ ا!
�اد+  #<��ر+ در و��EQ #5 ار��Aط #� د!��+ #��ون و ا;	�D در �3&ل. ه�+ دا!�=&'5 #�زدا�� ��!� دا!�=& از ,3) ا@�F+ ره�A+ ��ز��ن ٩٠در �) ه
	) ا$�� #�� از 
ا'� دا!�=&'�ن $&ا�	�ر #�$&ردار+ از ; &ق #��1د'� $&د و -زاد+ @35 . �&!� و �^� �1L=) و #� ر:	�ر+ ه<	�1، و #� ا�*�م #) $�V ا!�ا$	� ا���1 �53 رو#�و ه<	P! �1) دا�	) �5

دا!�=&'5 ا$�اج و '� از ادا�)  ه�+ �<��� -��� ?�11 و #<��ر+ از دا!�=&'�ن را #\�(� :����E ا�� �*	� از -ن، دا!��P ه*�+ ا'�ان #1E&ان #�زو+ !��وه�+ ا��1	5 @K �5. ه<	�1
 .�^��K �^�وم ?�د� ا��

در #�ر� و��EQ دا!�=&'�ن  دا!� ?) ا'� ا:	\�ر را دا�	� ?) '5L از ��Eود دا!�=&'�!5 در ارو�� #��� ?) از :��C در'�:� ا(�@�ت �<	 �� �� $&دم را #<��ر $&�&�0 �5
?��1  ه� �12 �� و ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� اد@� !5. #) ه�� د��K �� #) ا!�از� ?�:5 #�ا+ ا'=�د ,�0) ?. #) ��Aرزات ا'� دا!�=&'�ن در ارو�� ا!���P دارم. #�$&ردار #&د� ا��

��E0رو�51 در #�ر� وا ��P! دا!�=&'�ن ?) #) ارو�� -��� ا!�، در '�:� �5. ه� در ا'�ان دار'� ?) $&د��ن r#�� ن���1'�?�د  ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� #V&ر ��91 ا(�@�ت ,�'�+ از !
��P�!#� دا!�=&'�ن ا'�ا!5 در دا ��	روز� ا�^�د ا�� �� ��ا!=�م �&ا!< (� b�	�� �>�! (# ،(!&') دا!�=&'�ن ارو�� و �&را+ ��ز��!�ه5 ه�+ ا'�ان ��س #��0ار ?��1 و -!*� #�ا+ !

#) ��A��1 روز ,*�!5 دا!�=& در #�و?<K، ���م و'�t&'5 :��	�د!�، ?) �� در ا'� !�<� ?) ?�<�&!� -�&زش @��5 و ��Eون ) او#<&س(ه�+ ارو��  ه�+ دا!�=&'�ن دا!���P ا�^�د')
��ار�5 از و��EQ . ��ر��ن ارو�� !�� ;F&ر دا�	�1، ا'� و'�t& را !��ن داد'� ،�3*L	دا!�=&'�ن ارو�� در ا� (!����� �>�! ��ه��1y ا�<�ل در اوا�s ��� ا?	�A��1� (# ،�A ه=�ه

و #�زدا�� ا?�� ا@�F+ د:	� �^��L  ���دا!�=&'�ن �&�s ا�^�د') ��ا��+ دا!�=&'�ن د:	� �^��L و;�ت #) د�� �� ر��� ?) در -ن در #�ر� ?�	�ر دا!�=&'�ن �e از ا!	\�#�ت $�داد 
 :ز#�ن و ���م -!*� ه� �12 �\� و و;�	b�1 #&د، ا�� ه1&ز ا���وار ?��11 #&د. و;�ت ��ارش ��� #&د

 
 دو�	�ن ��ا�5

��P�!5 ا�� ?) در داE'�=: 5 از	��*: s : ���� (? (y!- 5. ه�+ ا'�ان در ,�'�ن ا��ه�+  دا!�� ?) �12 !
� در ز!�ان دا!�� ?) �12 !
� از دو�	�ن �� ?�	) ��� ا!�، ه1&ز !5 ه1&ز !
��دم ا'�ان #� ا; �ق ; &ق $&د در ه� #� ��ت در دا!���P ادا�) دارد، ا�� �� دا!�=&'�ن و دا!��Pه��ن ه�!�1 ه)  �\	h3 در ��ا�� ?�&ر در #�زدا�� ه<	�1، وه1&ز ه) ��?&ب

_ و ��KL و �^ �r $&د ��+ �5=� r; 5 و� �� را در �^ r اه�ا:�ن . ?��1 :��ر'� و در ا'� ���ن ��	��A!5 ه �Vران $&د را در �zV د!�� (g3 �5 -زاد+ #��ن، -زاد+ @3� �'�;
 ."��زد ا�	&ار�� �5

5� s : 5 ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو��� ��E05 ��12 :��!5 را ?) ا'� دا!�=&'�ن -ن را واP!&P2 �!2) ��5&ا!� ا;<�س ?�1 ? !���1، ;�س #�!�، �5 �&ا ��E0ا'� وا (  s : ا!� #��� و&�
�1��ن دا!�=&'�ن در ارو�� #� ه) -!y) ?) در �&ان دار!�، ��ش $&اه�1 ?�د �� #) . �&ا!� @�r ��'� ه�رد+ را #� -!y) ?) ا'� دا!�=&'�ن #�'� #� -ن �&ا,) #�&!�، ا#�از ?�1 �5'�!

 .دو�	�ن $&د در ا'�ان ?. ?�11، ا�� �<3x) ا'� ا�� ?) ه) -!y) ?) �� در �&ان و �0رت دار'�، ?�:5 !�<�
-ن رو#�و��، ;�?� دادن  ر�� $�53 ?� ا��، و ���2 #�ر�	�+ ?) ��?&ب دا!�=&'�ن ا'�ان و ا'� ,�A1 ?) �� ه� ا��وز #\�5 از -ن ه<	�� #� ه1&ز ا(�@��5 ?) #) �� �5

ا'� دا!�=&'�ن ارو��'5 را #�ز ?�11، ?� ه�+  دا!�=&'�ن ارو��'5 ا�� ?) د��@ �? �3�5P0 ا'� دا!�=&'�ن ا�� ?) ��'� @�3 -ن ه� ا'� ا�� ?) ��Eاد ?<�!5 از ا'�ان ?) #	&ا!�1 ��2
�1��ن دا!�=&'�ن. ه<	�1'�! g!�, از r3E� @�ت و #�1 #�ا'� : �ان ا;<�س�دا!�=&'5، : �ان ا( �A1, (!�# zV� دا!�=&'�ن در g!�, 5 ازP0�@ 5# در  zV� 5 در	53 و ;^� zV�

 . �53 '. وا��E0 ا��
و ��وع ?��1 #) ا!	��ر ا(�@�ت در $&اه� ?) ا��وز در ا'� ا��� و -رزو+ �� ��'. #�&'�  @�5P0 را #) د�� #�د #<��'� و �� از �� �5 -رزو+ �� ا'� ا�� ?) ا'� د�<�د+ و 5#

ا���5 از ; &ق #�� ارزش  A1)#�ر� ! ¡ ; &ق #�� در ا'�ان، ; &50 ?) ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� #� ��&'g ��1&ر ; &ق دا!�=&'�ن، #) ا'� ; &ق دا!�=&'�ن #1E&ان '. ,
�ارد �5��&!� #�ا+  دا!�=&'�ن از د�	��5 #) -�&زش �^�وم �5. ه�+ دا!�=&'�'F; 5&ر دار!� �&د #\��) ا'(L1 دا!�=&'�ن در :K��^� r; ����E دا!�=&'�ن در ا'�ان ! ¡ �5. 

5 دا!�=&'�ن 2&ن در #�ر� ; &ق $&د ;�ف �5. ا'L1) -!*� $&ا�	�ر -زاد+ #��ن و -زاد+ �=_ $&د ه<	�1! �P'ا!�1 دا!�=& #���1 ز!�1 د&�. 
ا;	�D #� ��?&ب ��'� � اذر ��� روز دا!�=& در ا'�ان ا��؛ روز+ ?) دا!�=&'�ن ا'�ا!5 #�ا+ ; &ق #��1د'� $&د ��9ه�ات $&اه�1 ?�د و �	��
�!) روز+ ا�� ?) -!* ١nروز 

 . �&ا,) $&اه�1 ��
$&اه� ?) #) ا'� ! ¡  ه�+ ا0	��د+ و �&�E)، و ?�<�&ن ارو�� �5 ���3&ن دا!�=& از � ���ت �<x&ل و ه��1y از '&!<L&، ��ز��ن ه�Lر+ ١١ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� #) ه�ا� 

 . ��?� ��!�ن را;� ا��، ا�� ا'� د:D (Eزم ا�� ?) #� �Cا+ #�13 :�'�د زد� #�&د. ادا�) دار ; &ق دا!�=&'�ن و ,�A1 دو?�ا�5 $&ا� ,&ا!�ن در ا'�ان وا?�1 !��ن #�ه�1
�ار'� ?) �� �<x&ل (&D!5 ��ن ��Aرز� -!*� #�&'�. ده�1؛ 2) #� ;�'� �� و 2) #�ون ;�'� �� -ن دا!�=&'�ن در ا'�ان ه1&ز ا���وار!� و #) راه��ن ادا�) �5P! ��'��# ا�� . ���

� -!y) ?) �0در #&د'� ا!=�م #�ه��، ا!=�م داد� #&د'�� ��� #) ا!�از� ?�:5 ;�'� ?�د� #&د'�، ا� ��، �� در ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� ه�� ?�ر را ?�د'� و ��� ...$&د��ن :�L ?��1 ?) ا
;F&ر در !�<� ا��وز �� و اراt) ا'� ���م، !��!) �&,) �� #) ا'� �<3x) ا�� و د��53 ا�� #� . �&ا!<	�� ?�ره�+ #��	�+ #��1L $&د��ن :�L ?�د'� و #) ا'� !	�=) ر���'� ?) �� �5

#�&د،  =�م: s ا'� !�<� ?) ا'1=� -��� #���� و '. ���م داد� #����، L3#) ا'� ��وع ?�ر #��	�+ ا�� ?) از (�ف ا�^�د') دا!�=&'�ن ارو�� #�'� ا!. �E*� �� #) دا!�=&'�ن ا'�ا!5
�&ا!�� ه�A1� i_ ���5 را #) ا'� ?�ر ا$	��ص #�ه��،  ه� �12 �� !5. ه� C&رت $&اه� ��:� ه�+ #��	�+ از (�ف ا'� ا�^�د') ار��ل $&اه� �� و �&,) #��	�+ در ;&ز� ر��!) !��)

�1��ن دا!�=&'�ن را #) �E��V) در #�ر� و��EQ ا'�ان و �3V_ ?�دن ا@�F+ ا'� ا�^�د') در '�?�&ر، و �	 �@� ?�دن -!*� #) ا'L1) ?�ر+ #�11L  ٣٩ا�� �� ��1#_ ا!<�!5، و�0 و ز��ن !
�&د،  و0	5 ?) د�&?�ا�5، ; &ق #��1د'� -زاد+ #��ن و -زاد+ �=_ '� ;r دا!�=&'�ن #�ا+ ادا�) �^��K ��?&ب �5. �&ا!�� ا$	��ص #�ه�� و #� دا!�=&'�ن ا'�ا!5 ه�ا� #�&!�، �5

�	&ا!�� ��?� #����! ��. 
 .دو�	�ن @�'� دا!�=&، �� :�'�د $&اه�� زد و �� ���وز !�&'� ��?� !\&اه�� ��
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-ذر  ١n-#�ن، ?&د����2ن، !�ا���ا!) در ا!	�9ر ?�ه� ,E� ��E	��Qن در ��ا��  e�١٣ از ��?&ب ��9ه�ات . ,�A� �A1، ا'� #�ر در ��Eض -ز�&ن #�رگ د'�P+ �0ار دارد

_ ?�� (rA ا(�@�ت ا$�Aر وا3C) -�0'�ن �&�&+، ?�و#5 و $��5، $&د را #�ا+ ;F&ر در ���ن دا!�=&'�ن -��د� ?�د�. ه<	�1, +�L
�+ از :�A� �A1, ����E ا!�، ه��1y #� ه
(@& :-ذر#) ��ح ذ'K ارا�P�� (tدد ١nا+ از �*	�'� !�Lت ,*� #���ار+ ه� 2) #*	� ��ا��  �=

	� ��دم #) دا!�=&'�ن �	�?� �&�?&د����2ن، #) ا��� ا'� ?) ��ا�� #) C&رت �^�ود و دا!�=&'5 #���ار �&د، ��م ��ش $&د را #� ��?&ب ��9ه�ات $��#�!5 و ,3&���+ از �
���+ $&اه�1 ?�د _Q&� ه�+ �*� �*�ان ��P�!در ا(�اف دا Kد�� ��#�ا+ $5�1 ?�دن ا'� ��#��، #���ار+ ��9ه�ات ��ا?��1 در ! �ط �\	h3، '. راه�Lر �g��1 . ?�د� ا!� و #) ه

#� دور ��ن از �^K دا!���P، ��	&ان هy&ن ��ا�� 2*�3 ��دروان . ��	&ان $��#�!*�+ !�د'. دا!���P ه� را #) @1&ان ���Eد��ه5 #�ا+ ��وع ��9ه�ات ��ا?��1 در !�9 ��:�. ا��
ه��A� �A1, +�1# �12 #� $�&!� ?��5 و ا!	 �م ���+ از (�'�E� rر !�<�؛ ��دوران از . !�ا -�V3� �0ن، در $��#�!*�+ د'�P، #) ��9ه�ات و �� دادن ��Eره�+ د�\&ا� ��دا$�

�!�A�� ت�� �� ��!�A�@ ه�����. 
 
#� ا'� ا��س، #) ,�+ ���ا!�از+، �Qب و �	� '� #�زدا��، ���� . -#�ن @K $&اه�1 ?�د ١٣-ذر، #� رو�5 �	
�وت از روز �0س و  ١n(rA ا(�@�ت ر����، ?&د����2ن در روز . 1

�&�C) ا?�� #) �*�و!�ان ا'� ا�� ?) #) �^¡ ���ه�� �	&!*�'5 از ا�&#&�*�+ ��رb ���، از : #�ا+ � �#3) #� ا'� ا��، اوD. ��0 دارد �*�و!�ان را از �^K ��9ه�ات دور ?�1
�1'�. #) ه�i و,) در #�ر��ا� ه� و ��L!*�+ !�د'. #) #�ر��ا� �=_ !�d :�11L!��. ورود #) $��#�ن $&ددار+ ?�د� و از �^K دور �&!� و در ,�'5 د'�P #) ��9ه�ات ��ا?��1 ا�0ام !

����d، در C&ر�5 ?) #) $��#�ن '. (�:) ر���'�، . �=_ در $��#�!*�+ �3&غ و ��ا?� ,�E	5 و ا0	��د+، #*	�'� را� #�ا+ ا:�ا'� ��ر ,��E و �\	K ?�دن :�ا'�1 ��?&ب ا��
&ل $��5 از ����� #&د، #) ا'� . : s در ,*� �\��h ;�?� ����1*� وارد $��#�ن �&'�، �� �^�b !��وه�+ ��?&ب، �^� !�9 #���E� ��Z رت&C (# (:�) .' ن�#��$ ��ا

 .����1E ?) ا!	*�+ -ن �&�s ���&ران #<	) ��� ا��
 
1�'5 در $�&ص دور#�1*�+ ?1	�ل ��ا:�.، #) ار@�ب �*�و!�ان #��داز!�. ٢�ا�� ا'� ?&د����2ن ه<	�1 ?) د'rA) . �P ا(�@�ت ر����، ?&د����2ن ��0 دار!� #� ا�Zاق و #�ر

�L #���، ه�i :�'��! $�داد را !�ار!� ٣٠,��t -د�K�� 5�L روز � ��ا+ #�ا+ ?&د����2ن !�ارد، �2ا ?) د�	��P+ و  ��Ad (? �>�! 5L دr�0 ��\��ت '. ,��E ���3&!5، ا
 ��E, .' g� E�"ر���# "5�'� !�<�؛ -!*� !�!�L�11 ا�? ��P	م ا'�ان را د�� .#� ا'� ;�ل، ه�ا� دا�	� ���. #�ا+ � �3#) #� ��ز ا�. -ور، �
�� و �Q (L3#ور+ ا��. �&ا!�1 �

 
�*�و!�ا!5 ?) . ?&د����2ن ا��#� ��دد #� ����1*�+ �\�5، در �<��ه�+ ر:� و -�� !��وه�+ ��?&ب، '5L از ��&� ه�+ �
�� و �&�d #�ا+ ه�اه5 #� ��9ه� ?�11��ن و � �3#) . ٣

 .#) ه� د��K �0در #) ��?� در ��9ه�ات $��#�!5 !�<	�1، ��	&ا!�1 از ا'� (�'r ه�*�'�ن $&د را '�ر+ ?�11
 
�هg #&دن ;L3# ،��&L) ر��!) و !�د ه>A	5P و ا�^�د ��م ا'�ا!��ن، از ه� 0&م و ��هg ا�. ]� �Q د��&ا!�1 در ه�  ه) �*�و!�ان �k!�#� .5 ا� ا?s : (! ،�A #) @1&ان !

�53L� 5 و ر��!)p'دارد، و ��#�!k ا� ا?�A در �KA0 g از ��9ه�ات #�رگ، . ا+ ا'� @K ا�� �A��1	5 از ا'� !�د ه>A	5P ا�	
�د� ?�11، ا�� -!y) #�ا+ ����Aد ,�A1 اه
�&د ?)  #) ه�� ,*� از ��م :D�Eن و ه&اداران ,�A� �A1، �&?�ا � ��Q �5. ده� ?) :�دا �=_ '� ��9ه�ا�5 #����� ا+ ا�� ?) #) �*�و!�ان :��0 ا'1	�!� و ��ه&ار� $�A �5 ر��!)

 (A1�L' �A?ا� ا k!�#١¢ �11L! د����2ن را #) ��ز� در -ور'� و #) . -ذر را :�ا�&ش&? ���� g30 ،د&$ �A?، #� :�'�د ا� ا��	�0در #) ��?� در ��9ه�ات !�< Kه� د�� (# ��;	5 ا
 .ه�اه�ن $&د رو;�) ده��

 
\ .��t�ا'� ?) �=_ در �L� (2ن '� ز��!5 #���ار �&د، در در,) اول اه�� !�<�؛ �*� . -ذر ?�:�<� $&د را در $�!) ;١n ��1L! eAدر روز . ��!�1 ��م :���E	53A0 +�*، ر��!) �

 .,*�ن !�9ر� �� ����. �*�) :��3 و #) $�&ص @eL و ا!	��ر -ن در �zV #�� ا�533 ا��
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���+ '. ,�A1 ا@	�ا5Q  $�داد و �KL ٢٢$�(� رو'�اده�+ �e از ا!	\�#�ت  + ?) #)«-ذر ١n ». -ذر د'�P در ��� ا�� 16)�A� �A1, (�1دار از ��لE� ،ه�+  در ا'�ان ا��وز
+ ز'� ��Vح  ��!) ، و ���5 �*�ا+ ,�A1 دا!�=&'5 در ا'�ان، ��;�9ت د�«�) -ذر اه&را'5»، -ن ١٣٣٢+ ا'� روز ��!�، #� ا;	�ام #) �*�ا+ -ذر  در -�	�!). ��� ��� ا��

 :�&د �5
 
١ .iدا!�=&'5 ه� �A1, د� ا��&A! ف�C 5
1C �A1, .' ��� .5�p'5 ه� و ��$�) #�$5 از و@��<	 K از . ز!� ?�1 و ��� �5 ����5 در��� �5_ه�، دا!�=&'�ن را #� �^&Dت ا,	

��ه5 )ار��Aط #� �� -!�ن !�<� ?) #5(ه�+ ا,	�@5  $&اه5 دا!�=&'�ن و �&ر و ا!���P و ا!�ژ+ ا'��ن #�ا+ ;F&ر در C^1) ,&'5 و -ر��ن ?�ل- (3، K3@ 5$�# و @&ا�K از ,
	� !�<� ?) �5A>!)5 دا!�=&'�ن از او�Qع ����5 و ا,	�@5 ?�&ر ? ،(E��, 5ه��- s�&	� دا!�=&'�ن #))�&ان اد@� ?�د از ��P'�, ، (#���  +«_'ان �&ز�L
، و ا��Lن «?��11 رو�1


�L+ #��	� دا!�=&'�ن در �^�s دا!���P و $&ا#��P، $&د #)-ورد و  را :�اه� �5 «و3V� _Q&ب»و ��ش #�ا+ د�	��#5 #)  «وQ_ و,&د»$&د #<	� Dزم #�ا+ ! �  ار��Aط و ه
 . !��!� ا,	�@5 �5_دا!�=& را 2&!�ن ?�P�1+ ��!5 در �	� رو'�اده�+ ����5

 
5��P1ا��ر� ا��، ه K#�0  5� ��P�!و ر'��� دا!�=& �� #) دا e3=� \�#�ت	51 ���ر?� در ا!� s'�0!&ن، وا,� ��ا r#�V� (? �*!  ر+ و&*�'� ?)  ��12، #�'*5 �5 ا'�. ا��... ,!

) #� :*� د��P'�, r�0 و �&��E0 دا!�=&(د$��� دا!�=&'�ن در ا�&ر ����5 . �
�وت !�!� + $&'� #5 �&د ?) در �&رد ��!&�� ,��E) ) و �h3L(@1&ان '. �*�و!�، �^r  دا!�=& #)

�وض #) !�� ا'�� ،(!&� .ر�� !5� �9 

 
�&ان  (&ر ��\q، �5 #). ��ه�+ ��3 ا'�ان دا�	) ا ه�+ �	�Eد+ از ��ر'�C�E� 5���� 7 ا'�ان، ! ��d&� 5 در ����Aد ��A��Vت و -ر��ن ,�A1 دا!�=&'5 ا'� ��ز��� در #�ش.2


�، !*�F � �و�� �53 ! �E1C 53 ��ن� �F*! r ^� و �'&L� ل دا!�=&'�ن در�E: � ! (#) +از ?&د�� e#5 در ده))��١٣٣٢داد  �٢٨�رزات ا! �A� ،  +٠¢و  �٠ه� ،
,�A1، ه&ار� ذ'�A1, .' K ا,	�@5  + $�د� ���#) #) #��ن د'�A1, ،�P دا!�=&'5 #). ا��ر� ?�د ٧n، و !�� $��ش دوم $�داد ٧¢ه� #�ا+ �^ r و �&:�r ا! �ب ا���5  �=�ه�ت

5@� .+ $&د را #� ر$�اده� و �^&Dت، ;. ?�د� ا�� ����5 ��دا$	) و ��&'� و ����d و'�p_?�ن، #) ا'
�+ و��
) و ?�1 ا,	
 
٣ .5�p'دا!�=&'5 در ا'�ان وا,� و �A1, ��� ��A�� 5@&! (# ،ن- �'&L� ل #�� از !�� �0ن&) 5 �*�. ا!� ه�'5 ا�� ?) در�p'رت ��'� ا'� و�A@ ل -ر��ن: ا!� از ه��,&'5،  $&اه5 و ?

ه�، #� �&,) #)  ا:�ون #� ا'�. _ �53 ا'�ان$&اه5 و ��Aرز� #� ا�	�Aاد و $&د?��5P، و !�� د:�ع از ا�	 �ل و ����� ار5Q و �5A3) :�1 و �	�� #� : � و ا$	�ف (A ��5، -زاد+ @�ا��
(E��, ا'�ان  د'51 #&دن +)(# �1+ @�مE�(���ه�+ ��Zد'51 !�� در درون ا'� ,�E: �A1ل  ��ه�	5 د'51 دا�	) ا��؛ ه��12 در � �(_ �\	h3 ��ر'\�A1, ، "�'&� ،5 دا!�=&'5 ا'�ان @

 . ا!� ا,	�@5 ا'�ان �&,g ���_ا!� و ����dات K#�0��Z ا!�Lر+ را در �^&Dت ����5 #&د�
�ن g��Z در ا'�ان �� ه�+ ,�A1 دا!�=&'5 در دور� K#�0 ا��ر� ا�� ?) ?&��	
��&ن، �	��d از �!&�ه�، �&'5 را  ا!�از ��ش ر ��2و�&+ �	
�و�5 دا�	) و ه� #� ه�+ ز��!5 

�ر را ه�ف ��:	) و #��	� #�ا+ -زاد+ و ا�	 �ل ��ش ?�د�؛ در دور�. �� �&رد �&,) و ����P+ �0ار داد� ا�� #�,<	)E	اد و ا��A	ز��!5 ا� (Z�Zد�&?�ا�5، د +��+   ا+ ه
 .��زد �	�� �	3A&ر �5 و ,k1 ,& ?�1 و ��r ^� ��P ; &ق #�� ا�� و $&د را z3C ؛ و ا'1.، #�� از ���، #�ا+ -زاد+ و د�&?�ا�5 �=�ه�ت �5 #�ا#�+ و @�ا�� ا,	�@5 دا�	)
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�5 ا'� ا�
�ق #). ا�	
�د� #&د� و ه<� ه�+ ����5، در ��Eض �&ء ه�+ ����Aد اه�اف و ��وژ� ,�A1 دا!�=&'5 هy&ن د'�P ا��Lن. �p'ه�+ $�ص  $�&ص #� �&,) #) #�$5 و
#�ا+ ) #�� &�(�=�ل و #<	�+ �g��1 ه�+ ���&م !��5 از @ �!�� ا#�ار+،  ?�ر+ و ا,	�1ب از دورا!�'�5 دا!�=&'�ن و ,�A1 دا!�=&'5، ��!�1 �&ر و !��ط و ا!�ژ+ و : �ان �^�:9)

. ه�+ ����5 رg�0 �0رت �<	 �، C&رت ���د �&ا!� از �&+ ;L&�� و �A;�Cن �0رت، '� از �&+ ,�'�ن ا�	
�د� �5 ا'� �&ء. ?�A��� �1د #�$5 ا�Zاض ����5 :�اه� ?�د� و �5
(3�!�وه� و 2	�#�زه� و !��وه�+ !5��9 و ا!	5��9 در اول #*� رو'�اد �73 و !��&ار ;? +  ���١٣�٠ g��- ان و�*� ��P�!ض در دا�	E� ا'��ن  #) دا!�=&'�ن g'�Z ر��!�ن ��'� و

 *.�&د $&اه5 ا'��ن �^<&ب �5 ه� از دا!�=&'�ن و -ر��ن ا�	
�د� #) دا!�=&'�ن و ا��L!�ت -�&ز�5 دا!���P، �1*� '. �&رد از �&ء
� دا!�=&'�ن در دا!���P و,&د ��و�. ¢	E� و K 	>� _,�� +&ره�+ �*� #�ا+ ���91 ?�1 ه�	5 از :�?L' ،و�. ه�+ دا!�=&'5 ا�� ه���@1&ان #<	�+ �g��1 #�ا+  ه�+ ��,_ #) ا'� 

5� ،b�	�� ��
�L+ و ��&رت دا!�=&'�ن و ا�\�ذ ��
�!) ا0	�ار��ا'5 . ��!_ �&!�ه�+ ��#�� !��� و ر:	�ره�+ ا;<���C 5ف را  �&ا!�1 ا�0ا��ت :�د+ '� ?�A� �1دل !�9 و ه��	�
KL�� ����E: ن �0رت�A;�C 5ه�+  ?) ه���� ��KL �12ن. �=&'�نده� ?) !) #) �&د ;L&�� ا�� و !) #) !
_ دا! ��#� و ا'� و�E� KL�� ،_Q&#5 را ����ن �5 ه�+ دا!�=&'5 را #�!

� دا!�=&'�ن ا��Lن :����E -زاد و ا�� و @513 !��:	)	E� ا'�ن، ا:�ا'�5 �^<&س ه�+ ��ه�'1) ���ن دا!�=& ا!�، ���2 ا!� و #) ;���) را!�� ��� دا!�=&'5 ��,_ و��'�ن ���&ر و ا0	�ار
 .'�:	) ا��

n .(دا!�=&'5 در '. ده �A1, �\� �') و ه�'1) + ا$�� ز	5 �0ار دا�	ا�� ��'� :��ره�+ ا��1 ��� Kه�+ �\	h3 ?�&ر  ه� دا!�=& در دا!���P ا;�Fر د�. ه�+ #51�P1� e را �	^
(	�? (# (	
#�ر، #�'� #�زدا��  #� ا'� وh��� _Q. ه�+ ����5 دا!�=&'�ن P2&!) و در V� (2^5 ا�� ده� ?) وQ_ -زاد+ :����E  + ا$��، !��ن �5 ه�+ ا!�AF(5 در ه�� �12 ه

ه�+ �\	h3 در �12  ه�+ ا���5 در دا!���P ا'� ��12 ا�� ��& �=&ز :����E ا!=�. ه� دا!�=& را در �12 ��� ا$��، و از �5 ;&ادث �e از ا!	\�#�ت، ا:�ود و �&رد ا��ر� �0ار داد د�
��و� ����E: از +��� . ه�+ �<	 K دا!�=&'5 ��ل ا$��، و ,3&

��و� و0	5 ?�1 ����5 دا!�=&'�ن و #) �p'ا'� و ،K 	>� و �	E� ��12 �&رد ��?&ب �0ار �5 ه�+ ��,_ و &L; ل در&x>� +د و از �&+ !*�ده����5�&د، -��Lر  ��، #���#��� !
#) د'�P �\�، ��1ار #e ا�	�Aه5 ا�� . �� و ا�A	� (	����L+ ����ن '�#� و ��� ;	5 از '. $&ا�� و ا�0ام :�د+ �	��d �&د ه�+ ?&2. ه�+ دا!�=&'�ن در �=&@) ا�� ?) ?&��

�ن رود #� ا:�ا'� :��ره� و �*�'�ه� و، #� ا:�ا'� ه�'1)�$&د، $�!&اد� و ,��E) و ?�&ر��ن  ��'�11 و !<�A #) ��!&�� + ا�0ام ����5، دا!�=&'�ن �L&ت و ا!
�Eل را 5��# ?) 
�1 �
�وت �5 5#!��. 
٧ .��E0از وا K 	>� دا!�=&'5 ا'�ان #�?�1ر و �A1, (E��, 5 ��دم ا'�ان . + ا'�ان !�<� ه�+ ,�ر+ درQا�	ا@ �A1, د+ #� �� را��E	� _!ره� و �*�'�ه� و �&ا��:) ) در	3&ر '�:A�
«�A� �A1,» ا�� و,&د دارد و ��?&ب) و �&�&م #) -ن ��� K�+ '. $�د� ,�A1، در  ���#) از ه�� ��A1, ،�91 دا!�=&'5 #). ه�+ ��'�+ #� ا'� ,�A1 ا,	�@5 ��رن، �^

ه� #�ا+ ����Aد د�&?�ا���ا��&ن و د:�ع  #� و,&د ا'�، ; �!�� ��A��Vت ,�A1 ��!5 ��دم ا'�ان و ���و@�� ا$�50 و ا!<�!5 ا'� $&ا�	). ه�'5 ا�� ;�ل �^K ��12 :��ره� و �\	5
��5 :��ره� و ��?&ب از ; &ق #��، �12ن ا�� ?) #)� �Z) ر	ا�&$ +��P�� اه�  ه�+ د�&?�ا��. و ه� و �*�'�ه� #) را� $&'� ادا�) $&اه� داد و از&\! e� �� ،�0!&!5 و ا!<�!5 $&د

�ا����&!) �5 ا'�.  5�p'و j
; �Q ��! دا!�=&'5 ا'�ان �A1, (? �� 5@�� دم ا'�ان ادا�) �&ان�� �A� �A1, K'را + ;��ت $&اه� داد و  ه�+ $�ص $&د، ذ +�'���!�'������dات 
�r و #<s د�&?�ا���ا��&ن، �Ad $&اه� ?�دE� �*, 5 ا'�ان ا��وز و :�دا، و در@� .#� �^&Dت ا,	

��A1, 5 دا!�=&'5 #). ٨p'ن -ن #)(ه�+ $�ص -ن  $�(� وD�E: +) و دارد ?) در دام ) $�&ص ه�=�ن و �&ر و ا!�ژ	را دا� K�>!�	� �'ا«�!&�$»  K#� 	�«e'� �  �!&�$ ان�� «
ا:�ون #� ا'�، . + ه� ا�0ام #��دازد»:�'��_ه�'1)«+  �12ن �V^5 ار� �ء '�:	) و #) � ��5 ر���� ?) #�� از ه� ز��ن #) �^��A�&$ (A\	�!) @ �!�� در ,�A1 دا!�=&'5 #) -ن. ا:	�

 .+ ���&ل �&!�»#�ز'�P«?�11، 2&!�ن  $&اه�ن (�ا;5 و ?�ر��دا!5 �5 ا+ ?) �����»#�ز+«ا!� ?) !�A'� در  + �*� واh0 ��� $&ا� #�� از ��� #) ا'� !L	) دا!�=&'�ن د�&?�ا�5
5� (!�	\A�&$ (# د� 	اض و ا!�	ا@ +��P�� ;�9ت �0!&!5، و�ن ?�1 ����5 #� ر@�'� ��� ���-��� و #� ��ه�� ,�+ از  ��KL �<�� �&ان ��@s># (? �� 5 ر:	�ر ��!5 و :�ا

ه�+ Dزم #�ا+ ����Aد د�&?�ا���ا��&ن ا��، و از �&'5 د'�P #�   + ��دا$	� ه�'�A1, (1 دا!�=&'5 ا��وز از �&'5 -��د�. �� از ه��) ا�� $�&!�، در ���ن دا!�=&'�ن �^<&س
'�:	� (» ا�	�ا�p+«ا�0ام ا�	�ا�p'. و ���K در . ?�1 #��1!) از وQ_ و ��ا'E��, s) ��!5 ا'�ان و !�� b&3# �0رت در ,*&ر+ ا���5، ?�1 $&د را ���91 و �	3A&ر �K�3^� 5 وا0_

�C�: �	:�� .�&د ا'1. ا��+ �3&س و �
�وض #�ا+ ا�P�1? g3Zان دا!�=& �^<&ب �5) ه� و �*�'�ه� #*	�'� را� #�ا+ !�K #) اه�اف، #� ر@�'� ! �ط 0&ت و hEQ، و در !�9 
5 + �&'�+ $&'�، در '. ! V) و ذ'�A1, ��>� .' K دا!�=&'5 ا'�ان ا��وز #� ��L) #� $���0 و ه&��1+ و ا#	�Lر و �&ان �^�b و ا#�اع ا!�'�). ٩! h0&	� �!�� . دا!�=&'�ن

�&!5 #�ا+ ����P+ ا�	�ا�p+)راه�Lره�(ه�  ا!� ?) ��?	�. !�. در'�:	)�!&���ن �&,&د  ه�+ �	�Eد+ #�ا+ #�وز و �*&ر و ����P+ ا@	�اض ��!5 ��ن و,&د دارد و را�)راه�Aد(  + 
�Eت ا@	�اض(از ه�� �F; ،�91&ر ��*&د . ا��=� �' ��P�!5 در دا'�ا'� . ��دد �1*� '. و,) و ,3&� و راه�Lر #�ا+ ����P+ اه�اف ,�A� �A1 �^<&ب �5) -��� $��#�!5 راه��

�&ان . ا!� اش !�� از -ن �^�وم «#�ادران #�رگ»اش ?) ���  «��ران»!<K ا�A	) #) @�3 ا��ا:5 ?) #� ا�	
�د� از :�F+ �=�ز+ دارد، از �	�!<�53 #�$&ردار ا�� ?) !) �1*� 
ه�+  �LA)»��ز+  در ا'�ان ا��وز، و ا��L!�ت $�ص دا!�=&'�ن #�ا+ ا'=�د و :�Eل «��*� @&�5»#\�5 و ار��Aط �&�d دا!�=&'�ن #� ا�	
�د� از ا'1	�!� و !�� #*�� ,<	� از  -��ه5

5@��'� ا�� :�د، از د'D �P') #) ا+ �1^�� �&!) #) «ا,		� 5@� . ه�+ ا,	
ا'� !L	) #�ا+ g'�0 #) ا��ق . ;K و ر:_ �&د) -ذر ١n(�1*� روز+ از روزه�+ ��ل ا��؛ �0ار !�<� ��م ��L�ت ا'�ان ا��وز در '. روز  ١٣٨٨+ ��ل «روز دا!�=&». ١٠

ا:�ون #� ا'�، ,�A1 دا!�=&'5 ا��وز ا'�ان #) �0ر Dزم #� �
�ه�5 2&ن AC&ر+ و $&'�	�1ار+ و . #��، �
�وض و #�'*5 ا�� (g3 و ��z3C ��P و ; &ق دا!�=&'�ن د�&?�ا�5
5 '. «را� د�&ار -زاد+ و د�&?�ا�K���«5 و �^K و ��'�ار+، -����1 و در'�:	) ?) ! 5) (A� س و !�ا���+ ا��o' ، و !�� !��ز��1 ��ه�� ,�+ از��� 	و ا� �AC ج�	د و، �^&� . 

از '�د  «�) -ذر اه&را'5»ا!�، ا'� �\� ��*&ر د?	� @E'�� 53	5 را در ر�d+  !*�د� «را� ��A ا���»-ذر، دا!�=&'�ن -زاد� و ��� و ���&ر+ ?) �� در  ١n+  �. در -�	�!) 5#
��ن، در -�� #��اد �&$�، او را در ���  «-ذر »,�'5 ?) #�<� و دو ��ل ���،  زدم، ه�ن ا�� ا,�Aر+ ?) #) ز!�� ��!�ن دارم !A&د، $&د را در #�ا#� دا!���P -�� �5»: !\&اه�1 #�د


	)«�) '�ر د#<	�!5»ا'� ...! �0#�!5 ?�د!� «!�L<&ن»��+ P! b�� ه1&ز ��ر�) را (? ، K��^� ا!�، ه1&ز از (	:��! �Z�1  ��ن :�ا	ان -ا!�، !\&ا��P'ن د&y?&�� !�!��P# 5!� و  -ه
از -ن ��ل، �12'� دور� -��!� و ?�ر��ن را ��م ?�د!� و ر:	�1، ا�� ا'� �) �� ��!�!� �� ه� ?) را . از ��� ��� دا!���P، #) ��� ���2ل #�زار #�و!� و �� در -$&ر $&'� :�و #�!�

5. رود، �
�رش ?�11 -'�، #���&ز!�، ه� ?) را �5 �5! ��+ دا!���P ��، ه�1yن ��ز� و ��م  ?) #� ��V0 (�» ��*2 $&ن»ا'� . ا!� «�*��»رو!�، ه��) $&اه�1 ��!�، -!*�  -!*� ه�
 «...ا��
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 	���A L/�ر�

 

	) ا��  ��� '¨ د��K ا�Q:) ه� #�اي !" #�د �&ي و در �d!5 ا'� $&b ا�� آ) از ا'� آ�ر ��ت �¥  $�3¥ آ��h �¥" -�&$	) ام آ) !b&$ �# �'�A آ�	¥ ��:�، 2&ن اوD:"#�!�د ��و 

#) #*�!) ا'� ,3) #�!�رد ��و، �¥ $&اه� آ&��� #1&'<� آ) �2ا �¥ �&g'�: �'�A! ��t #�زي $�&!� ورزي ;�آ�ن !#) $�&ص ا�� آ&د��2¥ #���1! ا'� آ�ر دارم؛ از $&آ*� #��ارم
ه� #¥ ��ر'� و " آ) ; � 	�" �� #¥ ��ر'�"آ&د��2¥ را در ��!�د� -ذر #\&ر'�؟ و �2ا #�'� #�� از ه��)، از درا:	�دن در وادي $�&!� ��ه�� آ��1؟ اول ا'1©) ا�� #�ور دار'� آ) 

*�ن را در ا�	 �Aل از ا;�ي !pاد #��1�A �� #�ور آ��1 آ&د����2ن 2 �ر آ� ��ر!� و �� #¥ ��ر، �Cدآ�:¥ ا�� $3&�¥ ���ان ! � ,*�ن ا e ق�Z �� آ) آ&د����2ن در ��	ر'�'¥ ه<

 57دوم ا'1©) ��ل !آ��1 و ��م" ه�F"#�'� #�ور آ��1 آ) �¥ �&ا!�� : F; �# s&ر ��ه�1) $&د، آ&د����2ن و ;�آ�ن را در $&د . ;	¥ #¥ ا'1©) #\&اه�� (&:�!¥ #�&'�. $&اه�1 ��
,�A� �A1 #�1ي �©�ار -ن ا�	��A را !�ارد، . #� $�&!� ه� #) آ�ر $&د ادا�) داد و ا@�ا�*�ي #�Eي ;�KC ه�ن $�&!	*�ي ا! �#¥ #&د" ا! �ب #� $�&!� #) ���وزي ر��� و !��2را

�ار!� و �2$) ��&ز'�ا #�ز ه� ��دم، ا��� @�� اي �<	�A $&اه�1 �� آ) ا�� ا��وز #� $�&!� #) �0رت #���1، :�داي ���وزي #�اي ;�ف �\��
�ن $&د، '¨ د'©	�ري د'�P را �1# �¥ 
و #� رو�*�ي ��!¥ ه� #) ��©�K و �Adت '¨ دو�� ��د�¥ #� ا��س ر:�ا!�وم �0!&!¥ آ¨ $&اه� . ,�A� �A1، #� رو�*�ي ��!¥ ���وز $&اه� ��، ��د'� !©��1. آ�	�ر ادا�) �¥ '�#�

3) !��وه�ي $�ر,¥ از ا�	�Aاد !=�ت '�:	�1 ا�� #�'� #� ادا�) آ¨ ه�ن !��وه� و �Cف ه�'1) ه�ي.آ�د; ¨<�!¥ و ���¥ :�اوان، #) د�&آ�ا�¥ ا! �&م ا'1©) @�اق و ا:��!<	�ن #� آ
... 2*�رم ا'1©). � ��&اها�� ,�A� �A1 #� $�&!� ورزي #) �0رت #���، !���'� ا�� #� $�&!� ورزي ه� #�اي �Adت $&د ادا�) ده� و ا'� �k1 #�1ي '¨ ا�	�Aاد ��ز� $. د�� '��1#


	)!! ه1&ز د��K �¥ $&اه��؟��ن �¥ ! #� $&آ*� آ�	¥ !��P'� #) -ن دو د��K: #�!�رد ��و F'�� و �!����� ا�Q:) �¥ آ�1 آ) $&آ*�، و0	¥ در آ�	¥ آ� #��ور!�، �� را د!�ان �¥ 
#�'� #) $&آ*� #¥ �&,*¥ آ�د، از آ�1ر��ن @A&ر آ�د و ا�A	) ه&���ر #&د و #� -!*� آ�	¥ !�P:�، 2&ن -!*� از ا'� آ�ر #��	� ��ت �¥ ! �©� ا�� -!
&D!�اي $&آ¥ ه� #��P'�. آ�11

�ار'��) ا'� ! #�!� و �� داغ ��ت #�دن را #) د���ن �¥ Qر �� ا#*� �� از ,*�ز ه�&F; �# s : ،�!ر�ا'� ! @A&ر �¥ آ�11 و #) ��@� د:_ $&اه�1 ��" ��3 #¥ ��ر"-!*� آ� �
) (�E�A ا��Qه� ��P	�0!&ن د� .�'��� ¥از $&آ*� #�#� ا'� �g3V و � �'<) آ&د����2ن �	=�وز و : �&e� !z�Q روز ��!�د� -ذر در'�'¥ �K�©�� ¥3 �¥ ده�� و #� $&آ*� آ�	¥ !

�ر �¥ $&اه�@ �*!- �# �P#&ي #�� از د� ��. ز'�ا !����1 ام $&آ*� ��12 آ�11 آ) آ&د����2ن آ�د� ا!� و �¥ آ�11! ��آ��P	م -ور آ&د����2ن، د��� K@ �'�$- 
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 شانزدهم آذر چگونه؟

�� ر?��� 5 
 

 .#� @�3) ا�	�Aاد !�دا!�=&'�ن د�� #) د�� ا'<	�د� در #�ا#� !�د ه�+ ا�	�Aاد #�E از ?&د��، !��*�ن �
k1 ه� ?���� �5 �&د و �) اذر اه&را'5 !�د+ �5 �& ��1332!�ده� اذر 
 �) #�ز دا!���P �&رد ��?&ب ��'� �0ار �5 ���د و #<��ر+ �1
KE و ,5E راد'�Lل �5 �&!� ،ا'� $&ا�	) ا�	�Aاد ;�?� #&د  #1340*�! +�F: در. 

3) #) دا!���P �*�ان �&�s !��وه�+ �<z3 #�ا+ $&!�� ��ن و ��@&ب ?�دن ا�� 1357ا#�ن 13;. 
 .ا���ل �
�رت ا��'51E� (# �L ���7 #) ?�	�ر ه� و �	� ه�+ ا�	�Aاد �*3&+ و ا@	�اض #) ;�'� ا��'�L از ا�	�Aاد �*3&+ #&د 1358ا#�ن ��ل  13

E� (# ���ر $�ر,K��@ 5 ا53C #&د ،#�'� از ا���ل �
�رت ا��'�L د'�P دا!���P و ;�?E	ا� s : �' د&# �!&�$ g��1� 7��� �!&�$ �� ا�� �2ا ��12 !��؟.�5 ر���!� ��Kا�� ا

	� #) �^�ظ ; &K#�0 50 درb ا�� ،ا�� در روال ���ر را #� �&ه�� ���7 E	اد و ا��A	د ،$�&!� ا�&# (	:���ار+ !�در�� C&رت � (!��! e�rV1 �>�! د �2ر� ?�ر�Aراه. 

 ��*A'د ،2&ن در ارد&A! 5 ��  �21359ر� ?�رP1ب :�ه�ا! . 
 ،�P'د ، از �& د&A! 5 �2ر� ?�رP1ب :�ه����1378 18ا!   �*# (E0ه� #) وا�A� ل ��ن #\�5 از ,�'�ن دا!�=&'5 و  1340#<��ر�L'51 رادE'، �� (	:��دا�� و ه�ن !	�=) 

 .ا!
�Eل ا?��'� دا!�=&'�ن و �^�ود ��ن :�F+ دا!���P #) و��3) ;�?�ن 
�رد ،ا!�ن ?) �=�#) ا+ دا�	�1 از �=�#) ا! �ب :�ه5P1 ، ���1378  18د� ��ل از � .را �5 د'�!� ،2&ن رو') ;�ف و (�د را ��'�!5�18  ���1378 �>�! 5 

ب ��Lار �� و #�ز ه� �5 "ا+ ?�	) ،?�ا ?�	5 ،�� ?�	) �&+ #�ز"#&د!� و ;�L� 73� �'�Lار+ ��	)  1359از #�!��ن ا! �ب :�ه5P1  ���1378  18#�$5 از �0#�!��ن و �	*�ن 
 .�&ا!� ��Lار �&د

 #�ا+ ا'L1) ا'� ��Lار ��L�، 73ار !�&د 2) #�'� ?�د؟
��'� در ���ان ا!	\�ب #���� ،ا 2) ا!�ن ?) ;�?�1 ا�� !	�=) را �5 #�!� ،ا�� اC&ل را �5 #�ز!� 2) �� ?) ا�&ز��&ن ه<	�� ?) اC&ل را �5 #�'� ا�� !	�=) را �5 #�ز'��! ���A	) ا

���'�5 ا'=�د ?E��, �� ��1) از ا'� دور ��Lار  –،دو�5 #*	� از او�e� 5 #�'� (&ر د'�P+ د'� و ر:	�ر ?�د و ;	5 ا�� ��?&ب �� #�ز ا�Zز ?��11 رو') #�ز+ #�$�  (L3#، ��! �$�#
 .ره�'5 '�#�

�ن ,��E) �^&ر+ در ا'�ان در ;�ل � &'� ��ن ا��	
� .�12 ���5 ا�� ?) 
16 �1L�� |�3A� ر+ را&^� (E��, (? دا!�=&'5 �&د ?) ���5 ا�� �A1, د+ #�ا+ ا'=�د دوران ,�'� در درون� .اذر ا�<�ل �5 �&ا!� !
�ارد  k1� �'13 #�1+ .��� د'�P+ $	� !�&د 18اذر ا�<�ل را #� ه�ف و ��0 ا'=�د ��;3) ,�'� ا�Zز ?��1 ?) #)  16P! را +�P'ا#�ن د. 
16 ! 5���� (# (L3#، ��! �	$ +�A� (# 5 ��'� ?) ��$5 ان$�� s$ ��12 و �� ���اث دار �� K�ت �1	*5 �� ،ا���ل �
�رت 
�اذر #� �) اذر ��خ اه&را'K>! (# 5 دا!�=& �^

�ف �1	 � و �\��h ��.ا��'�L �1=� #) ا'� !�� ?) �� و �& ا'�ا!5 �� �&'� ; 51E� (# ر و;�ت�E�. 
�Pان ه� !<�A #) د'�P+ د' د�� $�ر,5 #�@� �� ?) ا'�ا!��ن را $&د+ و ��Z $&د+ ?��1 ،ا'� $&د+ و ��Z $&د+ �1*� از �&+ ;�?�� ا@�ل !5 �&د در �V&ح ��'�� ��

 .ا@�ل �5 ?�11
�رE	ا� ��� @�3 ا'� ه) #� #\	5 ه�+ '. د� #�'� #) )&ر �0(_ #����� ?) ه� ?e و ,�'�ن #g���� ( دا�	� ! � و ��ا's 2) ! �5 در ا'� دور ��Lار دا�	) ا�� ،#) @�Aر�5 ا

 .#&د �L� (? +���1340ار #*�  18وQ_ د�&?�ا�5 در ا'�ان #� �� �� و #�ز #) ه=�ه� ��� ر��� ، �3�1358 #&د �2ا #�E از ���ده� ا#�ن 
 .اذر �5 �&ا!� ا�Zز+ #� ��'�ن ��Lار+ #��� ?) ,��E) �� را #) @��A0 �1=5 ره1&ن ?�1 16

5 ��'�!� 16ا�� �2ا � ��d�� ��P�!5 ;&ز� ه� از دا	ن و ;�PA\! ان و�L: 2&ن رو��، ���# +�d&� د� .اذر �5 �&ا!� !
�ار ا�� درد و در��ن ,��E) #� ا'� !*�د ��رن را#V) �<	 �� دارد� .دا!���P ا�Zز �� و #�@� 

�5 دا!���P ،.ا!y) در دا!���P #�ب �5 �&د ،#�E از ���5 در ,���d&� (E وا0_ �5 �&د و ;�?�� را !�� �^� ����d $&د �0ار �5 ده�p'16#� �&,) #) ا'� و  �A� ��P! اذر را #�'� از
��ار !&د ،ر!�A� k ر!k ا!	 �م !�<� ،ر!k ;��ت ا�� '51E ز!��5 و ��د+ و ز'<	� ،ز'<	� در ��گ و #�E از ��گ �#. 

�� k!خ ا��� ا�� ،ر�� k!زرد #) �&+ ر k!از ر �� (E��, (? ا� ا�� ،$�&!� (�اوت را #) 0<�وت �5 ?�� ،�5 ��ل ا���) ��ور ز��ن ���� خ #ر!�A� k #� (�اوت ه
 .�� و ����5 ?) #) ���ه5 �5 ز!�

$�'� و��3) ا�� !) �1*� و ا$&ن ,1&ن �� در �e ان ,1&ن #<��ر+ از ارزش ه� واژ�&ن �� �&��� !
�ت و � �'e ا!	 �م در ��1 ،��هg و @�ف ا'�ا!5 و,&د دارد ا�� ا'� د
 .#�'<	5 #) ,�+ �*�اب ?�z3C �1� +&� (# 5 دو�	�!) ���وش و ����. #�و'�.و��3) 

\�#�ت وارد ��ن،?) ,3&� ه�+ ا!	#�'� از �=�#) @��&را+ ;<�51 #) �&+ �=�#) ��!5 ا��م �Cدق ;�?� ?��1 ا�� 2) ز��!5 @��&را'5 ��ن Dزم ا�� !) #� اد@�+ @��&را'5 در 
�&ن ��ن ا'�ا!5 �� را '�ر+ �5 ده� ?) �&ان (&ر د'�P د'�ن را دا�	) #�����!&�. 

�� K� .در�� ا�� ?) @�� ا+ ?� #) $�&!� #<	) ا!� ،ا�� #�ور ?��1 ?) در ���ده� ا#�ن @ g !�<	� $�&!� #�ون ?�	) ��ن #) ا!�ن �^
#�د ا�� '51E ه�i از اKC و  -��0 ��?&ب #&د ،#�'� ��ش ?�د ?) ا'�� ��?&ب را �L<� داد و #) �&+ �K��E رو+ اورد �L<	� ا'�� ��?&ب #) �
*&م ر���ن #) �K��E #�د 

5 �&د! s0�� +�!و�*� r; ل و&Cا. 
ن (�د ?�د� و ا!�ن را #) $��#�ن ��ا�\�ذ ��12 رو�5 در ر:	� #) �&+ د�&?�ا�5 �&د��1 �� ا�� ،#\�5 از ;�?�� @�� ا+ را ;�ف ?�د� ا!� ،#�E ه�اه�ن �0'5 $&د را از ��ر

�11? eA; ن ا'��ن را�	ر�&� .?���� ا!� �� در ز!�ان '� $�!) '� 
� r; *� #� روش	\�#��5 ا�� ،�1	�1 ا!_#�'� !��ن داد ?) در $�!) ،$��#�ن و ;	5 �&ر�	�ن ا'�� �� #�ز��� #) ��ر��ن و !*�د ه�+ �0!&!= �1 .و ا!	\�ب ?�دن و ا!	\�ب ��ن �0!&!

���د ا��ا!�ن �5 $&اه�1 در $��#�ن �h�3L و !	�=) را رو�� ?�11 ا�� !��P ��!5 در $��#�ن و در C^� دا!���P و ;	5 ادار� $&د را !��ن �5 ده� ، 5� K��E� و &P	
��� .!	�=) را در 
 ��@�0 (� �'��"e# ن&$"،"e# و "ا@�ام"e# �1"ز!�ان? �?�; (E��, را در. 

�ن را� ان را داو(�A3ن ���ا $&اه�1 ?�د  16#� ��12 #�ور+ ،#�'� در � .ا�� ��KE را� ا'� #��� ،! �) را� را #�'� �r#�V #� ان ?���.اذر #�'� ��Eر داد و �=_ ?�د 5# 
�ار!�� 5� �dو #� ��دم ا ��d�� ان�A�1 ?) #� ره	ه< �A� �A1, ان و دا!�=&'�ن ��'�ان�L: ن ،رو���PA\!. 

 .اذر !�د ا'� ��'�ان ا�� 16
اذر را #�'� ��A �� ?�د ،;	5 ا�� راه�Aد �<��� ا��� #) �L<� �&�0 �1	*5  16.:�ا�&ش !��1L ��'�ان راه�Aان وا�A1, 5E0 ه� ه<	�1 د�0 !�9 ا!*� #<��ر �*� و ?�ر��ز ا��

اض را !�#&د ?�1ا�� ?�	�ر @	�#�'� �&,) دا�� ?) #�3E $<�رت ?	� ا��Lن ر�� �=�د و,&د دارد #�'� �&,) ?�د ?) ��?&ب #*�ر ��اگ در L2<3&ا?5 ا��ن !A&د �� ا!���P ا.�&د
 .و;�	b�1 2} ه� در '&!�ن #) �12'� ده) ;L&�� ��هk1 ه� ا!=���� ،ا��وز '&!�ن #� و,&د ��ر'7 و��_ �� از g @ .2 �� ا��

�g��1 ،;	5 در C&رت �  �>L	�A0 �'�#.&ل ?�د ?) #� ر!�+ �5 �&ان ;�?�ن را ��'�'� ?�د ،;	5 ,�1ح ��?&ب را،#) @�Aر�5 ز��!5 ?) �0رت ?��K !�ار+ ،ا�� #� ا�\�ذ ��?
 .�&�0 �5 �&ان را� ا'��1 را ��&د

#� و,&د ا'��ر و @�r و :�ا?�ر+ #) وا�V) ��?	�.  1350#) !�9 ا'g!�=1 ���ق #� و,&د !�?��5 �&ا!<� را� ا'��1 را #�ا+ ���وز+ ?� ه�'1) ?�1 ،ا�� ,�'�ن ه�+ 5L'�2 ده) 
&* .دور ��'�  ر'�!�در�� را� ا'��1 را �� ه�'1) و ا;	�ل ���وز+ را ?�ه� داد!� ه�ن �&!) ?) در ,�'�ن ا! �ب و #�E از ان از ا�	 �ل و ازاد+ و ,

 .�2ا ?) ا�	�Aاد را : s در ا:�اد '� ,�'�!*� !5 �&ان د'� ،���اق ه�+ ا�	�Aاد �&0	5 ه<	�1 و �&ان #�ز�&��� دارد
���# �	 .در ��ر'E�� 7) ا��م ;<� ��12 ?�د و ;	5 ا��م ;<�� در @��&را.;	5 ��	&ان �L<� را ه� ��'�'� ?�د ?) ه�'1) ه� ?

�ن �� ا'� #�ر �5 �&ان #) ���وز+ ا���وار #&د �2ا ?) ,�A� �A1 ا��0ر ;��5 $&د را دارد ،��2 ا!�از+ ��b�1# در ��� رو�� ،ه�ان ه�ار ��2 ا��� و ا!���P ا!&اع �ارا�� #) 
 .ا#�ار ه�1+ و اد#5 و ه� ,&ا!�ن و !�� �=�#) ���ان در ا$	��ر ا��

 5��Ad5 #) �&+ ;��� اA3� ���; 3& ا��� ا�� و از, (# �L^� ل و& E� ل�; (# �� �A1, ع&5 ه�ف ��ار+ و #�!��) و '��1E'�ان ,V ! �A1) 0&ت و hEQ $&اه�1 #&د در �=
 .$&ا�	) ;�?� $&اه� ?�د

 .;&AC، (3C&ر+ ،ا�	 ��� ،ارا�� و ا!�VEف Dزم ا�� �� در �e ان ��د+ و ا��� ا��
16 ��#�' 5C�$ (	��� .اذر را #�ا+ ��'�ان ,�A1 ،دا!���P ?) $&ا�	�ر ازاد+ #) !�د+ ,�'� �K'�A ?��1 �� از دور ��Lار+ 
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 �L ا������و���
 

]�(
��� !�� �0ن از رو'�اد  :5����، و,&د !�ارد ١nدرروزه�+ ا$���	&,) ��م ?) #) @3ِ� � (y!-5 از	ه5 در���ا; g3Z	Q&� 5&ع را #) ورود !�L<&ن، ��Eون و�0 . -ذر؛ -
را?) �12 ��ل ��� ) دو'y) ِو�)(:�L?�دم ���;Aۀ �3
51 ز'� #� راد'&-��ن . ر'��� ,*&ر+ -��'�L در ه�ن روز و ��9ه�ات $��#�!5 دا!�=&'�ن @�3) ا'� �
�، !<�A �5 ده�1

را� «�� ���12ل ��� ازا'� ���;A)، در� ��ۀ !<A	ً� ���و;5 در!��ّ'ۀ . ام، در ا$	��ر @�0) ��1ان �0ار #�ه�، #� ا'� ا���?) #�ا+ رو�� ��ن �&Q&ع �� ;�+ ?. #�1L ا!=�م داد�
 . -ذر #�E+ درا$	��ر دا!�=&'�ن ��Aرز?�&ر��ن �0ار#�ه� ١nا���وارم #�ا+ . -ذر ��دا$	) #&دم ?) :Eً� د�	��5 #) -ن !�ارم ١n#) ;�دdۀ  »-زاد+

 #�#. ا���$<�و+ 
 ١٣٨٨-ذر  ١٣
 

 :���� ا'� #&د

 "، ا	�	� �V5ه�ات دا�1:
"^ ��ه�- )�B���b""^ دا�2��؟٣٢	K�2ى 	�ل  B"� دردوراِن ا�+���^"
 

�رد آ) �) دا!�=&ى دا!���P �*�ان در '&رش ��#�زان #) C^� دا!�©�� :1¯ آ�	) ��!� �5 1�٣٢=�� و �12 ��ل از ��!�ده� -ذر ��� ��ل �از -ن ز��ن �� آ1&ن ��!�د� -ذر در ا'�ان . 
 . �&د #) @1&ان روز دا!�=& �$�1	) �5

*&ر -��'©� #) ا'�ان ا@	��ب آ�د� #&د!� ٣٢ا'� آ) روز ��!�د� -ذر ��ل  ا!� و ����1 !&�	), e�'ون -'�!*�ور ر�E� اض #) ورود !�©<&ن�	ا�� #�#¨ . دا!�=&'�ن دا!�©�� :1¯ در ا@
(	��� #�وًا ا'� !L	) را اC�ح آ�1 آ) ورود !�©<&ن #) �*�ان «: �&'� دا!� و �5 ه�ى دا!�=&'¯ دا!���P �*�ان #&د� ا'� روا'� را !�در�� �5 ا���$<�وى آ) در -ن ��ل ه� �<x&ل آ

ا+ آ) #) ,�A1 �3¯ و د�©�ا��¨ ا'�ان $&رد� #&د، �3<3)  ��داد و �Q#) ٢٨ا�� #) (&ر آ�E# ¯3 از آ&د��ى . #�1#�ا'� �<3x) ر#V¯ #) ورود !�©<&ن !�ا��! -ذر ١n-ذر #&د !)  ١٨
����E: د��	>�اوD �^�آ) دآ	� ���ق ��ز� . در -ذر ��� دا!���P #) و'� ¯3�$ �p	�B1 #&د. دا!���P از ��اآ� :�Eل و ;<�س ��Aرز� #&د. ا+ در دا!���P �*�ان ��وع ��� #&د ه�ى 

�� 5� (	:��-ذر وارد �*�ان  �١د!�e را'�، آ�ردار �
�رت ا!e�3P روز . ��وع ��� #&د آ) دا!�=&'�ن را $�53 !�را;� آ�د� #&د و دو�ً� را#V) د'�3���¨ #� ا!3P<	�ن دو#�ر� از�� 
 ه�ى ��'�ى ���ن ���&ران ا!	��9¯ آ) ���¯ #&د در دا!�F; ��P&ر دا�	�1 و اC� F;&ر !����9ن '©¯ از @&ا�K ا3C¯ ودا'¯ �^�'¨ -ذر در���ى ¢١#�'� ��A��1، روز . ��� #&د

 ».دا!�=&'�ن #&د، ��� -��
دK'D #�ا!\�P	P¯ دا!�=&'�ن  ه�ى دو�� آ&د�� #�اى ����A $&د و -�Zز g'�0 ا�&0&ع ��اآ�ات !
� از د'�P @�و� #� داد��� دآ	� ���ق و ورود آ�ردار�
�رت ا!3P<	�ن، ��ش

#�#¨ ا���$<�وى '&رش روز ��!�د� -ذر را #\&#¯ #) . ه�ى ����¯ #&د، ز'� ��P# (#�Qد دو�� ه� �	 �#� آ�� آ�د� #&د آ) ه�2) زود�� دا!���P را آ) ��آ� ا����E: ¯3C. #&د!�
. ا!� �، �©3¨ در-ورد�&د!ا�
��0 -ن روز اC� ��9ه�ات در آ�ر !A&د #3©) @�3 در���ى ا'� #&د آ) #*�!) آ�د� #&د!� آ) دا!�=&'�ن #�اى ��#�زا!¯ آ) -!=� �<	 � #«: �&'� '�د دارد و �5

�&د و آ�س  �� ا'� �F0) �*�1س �<¯ @��A!¯ �5. ا�	�د ! �) #�دارى در دا!�©�� :1¯ ��� و $&ا�	) #&د!� �12 !
� را د�	��P آ�11 »�<¯«��#�زان وارد آ�س درس �*�1س 
5� K�VE� دا!�©�� �5" �*�1س $3�3¯"آ�1 و ���  را e�'ق #&د ر��� �	دا!�©�� . رود آ) $&دش از (�:�اران دآ k!@�#�+، ز�	و!� د?�E� �' 5 �&د؛ $&د ا'��ن� ¯!�A�@ او ه�

#�E . ده�1 �� �5” ��گ #����“دا!�=&'�ن ��Eره�'5 از ,3) . �&!� در ه�� ;�� ��#�زه� وارد C^� دا!�©�� �5. ر'�!� در آ�'�ور دا!�©�� :1¯ دا!�=&'�ن �5. ز!� را �5
 ».��� دارد �12 ��ل ��� رخ داد ١٨ا'� رو'�اد #) !�A� ¯@&! �� �9ه� #) ;�دd) آ&ى دا!���P در . �&د ���ا!�ازى #�!��) ر'�+ ��� -�Zز �5

� ر�Q ��� از ه�� ,� #&د ¢٢#) ا@	 �د #�#¨ ا��� $<�وى -�Zز د'©	��&رى . ا'� '&رش �) آ�	) و ��Eاد ز'�دى ز$¯ و ��ر ز'�د��ى د�	��Pى #) ه�ا� دا��^� (���. 
در دا!���P ;�آ� و ا@	�اض و,&د &ز #�اى g��Z آ<�!¯ آ) ه1&ز در -ن دوران #) د!�� !����� #&د!�، ا'� �&ال ه&ار� ��Vح ا�� آ) V2&ر #�E از آ&د�� و #��0ارى ,& ��3<¯ ه1

آ&د�� در وا0_ دآ	� ���ق را ��!P&ن آ�د ا�� ,�A1 ا,	�@¯ و ����5 #\�&ص ;�ب �&د� آ) ! � 3�$¯ �*¯ در -ن دا��، «: ���7 #�#¨ ا��� $<�وى ���1!¯ ا��. دا��
'¨ ا��30 �*¯ ه� #&د!� . ا+ دا�	�1 و در ��ز��ن دا!�=&'�ن دا!���P �*�ان �	�©K #&د!� ;�ب �\
5 #&د و دا!�=&'�ن ه� #\� @�� ��ن ��'�ت �&د�. �&�s آ&د�� از #�� !�:	) #&د
&@ۀ ا'� !��وه� را آ&د�� !	&ا!<	) #&د از #�� #�Aد. آ�د!� ا'1*� (�:�اران !*�F �3¯ و ,�A1 �3¯ دآ	� ���ق #&د!� آ) #) ��ر'B ر�� �5. آ) #) ��ر'B 0&ت ��:	) #&د!�=� .

3¯ ���') �5. دور دا!���P !�د� #&د و �^�s ا�1¯ دا��. دا!���P ا�	 �ل دا�� � (*A, 2&ن ;�ب �&د� و ¯E#�1� ل #&د!� دا!�=&'�ن آ) از !�9 ����¯ از�E: �!��١آ&ب . آ�دn  ذر-
¯��9! (V3� د، ���ف آ�11 و&A! (� ا'� #&د آ) -ن ��آ�ى را آ) د�� ��ن�$ (# �Cل و . ه� ا�E: دا!�=&'¯ آ) #<��ر �A1, آ�دن (
'1E¯ ا'� '¨ آ&د��ى آ&2¨ د'�P #&د #�اى $
'©<�ل، '©<�ل و !�� (&ل آ��� �� دو�� زاه�+ �&:r �� ��ز��!*�ى ;�ب �&د� و ,A*) �3¯ را �	��5 آ�1 و وا�E0 #� او�Qع �<s3 . �&ا!<� ��ا;� رژ'� آ&د�� �&د ز!�� #&د و �5

 ».�&د
5� K ! از  #�#¨ ا���$<�وى KA0 (ا+ ��داد، �&د� ٢٨آ�1 آ (*A, و,&د دا�� ا+ ه� و ��P�!د!� و ,& !��<�@�ى ���ن ا'� دو !��و+ ����¯ در دا&# �P'�ا�� #�E . ه� #��	� در � �#K #� ه

�ا�	) ��!� و -!*� آ�	) از آ&د�� و0	¯ ;�ب $�Vى ����¯ $&د را ��^�z آ�د و ر:� #) �&ى دا!�=&'�ن ,A*) �3¯، ا$	�ف� .¯ ��©�K داد!�ه�ى ��	�آ ه� آ�1ر 
 . ;	¯ در ��ا�� $	� و 2*�3 دا!�=&'�ن آ�	) ���، ��9ه�ات ��. -ذر ه� ادا�) دا�	١n �1ه� �� �e از  از �&ى د'�P � �و��

#� و,&د'©) ا'1*� دا!���P را #) !&@5 #) ا���ل $&د در-ورد!� ا�� 2&ن ه1&ز ,�A1 ����¯ ;��ت دا��، ه) ��2 در . ا'1=&ر !A&د آ) $
 �ن آ��� �<s3 #���«: #�#¨ ا��� $<�وى
ه�ى  ر:	D�# �1ى �2ر��') و���ر�5 داد!�و ��	�k1 ه�ى �\	�E� 5� h3ادى در �^3). داد!� ه�ى �&K�©�� ¯EQ �5 -��!� در $��#�!*� و ��	�k1 دا!�=&'�ن �5. ا$	��ر دو�� آ&د�� !A&د

5� K�©�� ¯EQ&� �!ر �5 در �^3). داد�E� ل و ���ان ��) '� ,3&+ #�زار&A!�	ا� K�� h3	\� 3) �\� �5 ه�ىC�:�# زان #���1، -!*� آ�ر $&د را آ�د� #&د!�. ��!� دا!� و�#�� ��.« 
����E: �'ر آ3¯ ! � ز!�ن در ا&V# ان دا!�=& و�	ر د$&F; ه� �5 #�#¨ ا��� $<�وى در �&رد �'&�
�!) ��Eاد ز!�ن در دا!���P در -ن ز��ن $�3¯ آ� #&د و ��!�1 اDن !A&د آ) «: ��	�

n٠ �1ده K�©�� ه��	دا!�=&'�ن را د$ �Cز� در��ل . در�� ���٢¢  �*#&د آ) ا,�ز� داد!� #�اى اول #�ر د$	� ه� وارد دا!�©�� :1¯ #�&د و KA0 از -ن �^��K در ر�	) :1¯ #�اى $�!
ه�'5 آ) و,&د دا�	�1 د$	�ان ه�ا� �<�ه� در ��9ه�ات ��آ�  ه�ى ����5 -ن ز��ن در ��©K ا�� در :����E. -ن ��ل #�ا+ او��� #�ر �) د$	� $�!� #) دا!�©�� :1¯ -��!�. �=�ز !A&د

&D در ��9ه�ات hC د$	�ه� از �<�ه� ,�ا #&د و2&ن 0�2&آ�. آ�د!� �5E� �	$د (# D&E� 3) �5 ه�$	�ه� را #� ��©�K '¨ داد!� و hC د آ�د!�، �<�ه� د�� #) د�� ه� �5 ه� ;
 ».آ�د!� ;3 ) #) دور��ن �^�:�9 �5

��داد ه�Py&!) !��') آ) -زاد و  e�٢٨ از  «: �&'� #�#¨ ا���$<�وى در ���7 #) ا'� ���� آ) -'� �AV&@�ت ه1&ز -! �ر -زادى دا�	�1 آ) ;�دd) ��!�ده� -ذر را ه� �e©E1 آ�11، �5
ه�ى (�:�اررژ'� آ&د��   !��'��¯ ��!�1 :���ن '� داد آ) ��ل @��ى !&رى #&د و ��'� روز!��). ه� �^�ود #) ا(�@�ت و آ�*�ن ��� #&د!� روز!��). ه���ن @13¯ #��� و,&د !�ا��

5� ��	1� 5! e©E1� را ¯d��12 ;&اد �EA) �*1'را #�ز��ب �5. آ�د!� ��!� و ا K�A0 �'از ا ¯d5 #&د و ز'� ز��1¯ �2پ و �\� ���� و ;&اد
 ».داد روز!��) ��دم در�¯ -�� آ) �\



13 

 

 راههاي سبز                                                                                                                                     

 طبيعت جنبش دانشجوئي و محورِ اتحاد دروني آن

 ���9 =����ز
 

ه�+ �<5L3 در ,�A1 دا!�=&5t '. ا��  !
&ذ ��ا'�. ه�+ �<5L3 در ,�A1 دا!�=&5t را :�@5 ?�د ا'� د�� -ورد !�$&ا�	) را دا�� ?) ��ا'� ٣٢?&د��+ #�<� و ه�� ��داد 
5! 5t&=�!�1 داA, �E�A) �# 5 #&د وE�A) ��Z ��d �	��# و ��1$� !�?�:5 $&ا!� و ،�A1, �') #&دن ا	5، !��\@�5E�A)��Z #&دِن !
&ذ . �&ر+ #&داش از د'L	� + اZ	��ش ا,	

��ا'�. ه� ا�� ه�+ �<5L3 #) د��K :�ا(5E�A #&دِن ا'� ��ا'� ��ا'� 5E�A)5 :�اL3>� +رو ه� Kt�>� 3)-در-ا!�، 2&ن در د'� -!�نx>� 5 ا�� و@�: ،�A1, +رو ��+ -!�ن  + @
 . #�د ه�+ (5E�A $&د :�ا����P! 5ش :�ا(�A� 5ِE�Aرزات �<�A1, ،5L3 دا!�=&5t را از ��:��. اC&ل �L	5A ا��

+ :�ا(5E�A، ?) وا#<	) #) ا'�ن ا'�t&�&ژ'. #&د،  + ��Aرز� از ا'� �e، ز���A1, .(1 دا!�=&e� ،5t از ��!�د� -ذر �5 و دو، د'L	��&ر+ را #� �&�� و �&�� $&د �=�#) ?�د
��� . :�و?�ه�� و ,�A1 دا!�=&�Q �E�A) (# 5tد'L	��&ر+ و 5L3>���Z $&د #�ز

ا'� ه�ه5P1 در . و #) ا'� د���A1, �E�A) K دا!�=&5t #� -ن ه�هk1 ا��. #\�� (5L3>���Z ��! 53� �A1, �E�A #&دن -ن ا�� و #) ��1:_ ��د+ و �1E&+ وا;� �53 او�&'� �5
<e� 51E' ،5 از دوران $
 �ن ه
� ���)، #) اوج �Z- 5#ز ده)� K*2 + ( #�� 5� را #) ��ه�ا� د�&?�ا�5 ه�ا'� ?�1 ا+ ر��� و (E��, (? �:ر . (ِA�ِ �# ،�A1, �'و,&د ا _ا�� �

�ه5A #&د و #) C&رت -�	�!���& ,�F*!– (*A -زاد+ '. ;�ب ����5 . ز��ن #&د ه�) ���١ل (?&د��+ ��!�د� $�داد K*2 و دو #) $��&�5 ��ا��t و ا'� #� �����F*! e -زاد+ �  +
(
�، ��2+ ,� ا'=�د '.  ه��12 ��0 ز!�� '�د #�زر��ن، ه�!P&!) ?) $&د #) رو�51 �5. ��هe� 5A از $&د �� -+ ,�'�!�ت ����5 �53 دوم در-�� و ���#�ن ه�»5Aه� »#�زو+ �

(*A, +د #�ا&A! ،53 دوم� + . 
?�د و  در ��!�د� $�داد، ه�&5tD زا���t �� ?) #) زا'�1��ن $&د !�� �=�وز . + ا'� '� -ن #) ��� ر:� ا�� رو!� ��Aرزات �<e� ،5L3 از ��?&ب ��!�د� $�داد، �<	 K از اراد�

( .زد + �^&Dت �e از $&د را ر�0  ��!&�� ه
(*A, ِن�� k1ه�#&دِن !*�F -زاد+ #� !��زه�+  + K*2، وا?5�1 #) !�ه�هk1 + ده) + �53 دوم #� !��زه�+ راد'�Lل، و ��ز��ن �=�ه�'� در ���!) !*�F -زاد+، وا?5�1 #) !�ه

 . از ا'� �=&@)، #��1د��ا5t زاد� ��. �� #&د راد'�Lل

&ف $&د را �	�ا?� �5. ا?1&ن ,�A1 دا!�=&5t در ;�ل '�:	� (�E�A ��ر'\5 $&'� و #�ز��	� #) -ن ا��C 53� �A1, د �^&ر��د@&ت #) ا�^�د . ?e� �11 دا!�=&'�ن ا?1&ن ِ

+  ا�^�د ا!	�ا@5، ز��1). د@&ت #) ا�^�د، #�ون ����E �^&ر ا�^�د، د@&�5 ا!	�ا@5 ا��. -��ن ِ��د ا'� �^&ر ��د+ و �1E&+ #��� درو!5 در ,�A1 دا!�=&5t #�'� د@&ت #) ِ��ده�
5 #��	� ا��� .اZ	��ش ا,	�@5 و ��در

�ه5A . ه��� ,5�A1 �� ا'� ;� �1<=� و :�ا �<A! 5L3&د� ا��. K*2 و دو، �3A&ر (�A1, 5ِ�A1, �ِE�A دا!�=&5t #&د –,�A1 �5 و !) � �>���L'ا ��ِن راد���<5L3 ��ن و #��1د
 .�e از -ن، راد'���L<� ا@	 �د+، ,�+ راد'���L<� �0!&!5 را ��:�. + ��?&ب ا'� ,�A1 #&د !	�=)

 .ا'� ! � در -'��1 !�� اه�� #��	�+ $&اه� '�:�. ا?1&ن !�� ! � :5��E در ,�A1 ��د�5 دارد راد'���L<� �0!&!5 ?) در (�A1, �E�A دا!�=&5t ا��، ه�
?�ران  + �^�:9) + ا�^�د @K ه) و ز��1)?�1  ه�، د�� #�D را ���ا �5 + �10@� #) ;�ا�A3) K0ن #� #��1د��ا'�ن @53 �&د، رو;�) �A1, (y!�12 ��د�5 #) ا:&ل ��ا'�، و ��زش اC�ح

اش در -'�A1,  ��1 دا!�=&5t #� راد'���L<� �0!&!5. �&ا!� ده*� ��ل ,�A1 ��د�5 ��را #) �e #�ا!� -��+ ?) �5 ���. وا#<	) #) 2} و را�� و !��وه�+ ��ه5A را :�اه� $&اه� ?�د
 .-�� �&�5 ا�� !�� ��دزه� ��12 ���

���د -�� �&�5 را �5  ا�� ,�A1 دا!�=&�E: 5tل #�!�، #� رو;�) و :�هk1 ����5 �53 و :�اا@	 �د+ $&د، ,3&+ ��12 ��� . 
(#�=� ،5t&=�!دا �A1, ����� �#5 #\� ?1&!5، در #�اtره� �A1, 5\'5 را #) -'��1 �5 + ��رL3>� ه�+ د'51 و ���+ ا'� ,�A1 ره�5t #\�  �'� ��ر���'� و �&��d #�د؛ �2ا ?) -

 .ا��

 

 آذري متفاوت 16: ابراهيم يزدي
���V� -��=�? e�
��� L�2=�5 K�	 �/�, ف در�Q�  

 
(!�# K? و�5 در�
�ا�	) ا�� ;&اد5d ?) (5 ا'� �12 ��� در ا'�ان ا�
�ق ا:	�د� ا��، ����dات #<��ر �	�ه�+ #<��ر !�:� و �±�d در درون ��<	�، #� ا'�  �\���. + !�9م #�,�+ 

5&!). �� �� و #�$5 د'�P @513 ه� $�&5FE# ،�� 5C ?�  #�$5 #��	�، #�$5. ا!� �&ا!�1 �&ا:r #���1 و ا@�م و ا#�از �\��
� ?�د� #�$&رده� !! �'�$-  +�
E	اض !�� ا��	ا'� ا@ +
?�1 و ��ا'5V را ذ?� ?�د� ا�� ?) �� ?1&ن  $&د -�0+ ه��5 !�� از -��ن #) !�ز ,E) ا�	�1ع �5. �&ا!� �±���A! �d ا'� !5. -�0+ ,&اد+ -�53 از ا���� !�ز ,E) در �0 ا��

 .ه� �^ r ���ا !�Lد� ا�� ه��Lyام از -ن
��ن #���1، در درون ا'� �=&@) @�C�1  $&اه�1 #) ه� �0	5 ���، #) اه�اف ر��، #) ر�Z ا'� ?) !��وه�'5 '� @&ا�53 $�د��'� در درون ��<	� ه<	�1 ?) �5 #�1#�ا'� #) !�9 �5

5� q�\�� �9م را! K? _:�1� (? �!�1 ده�1 و #� ادا�) $�دورز+ !�� و,&د دار	>�! r:ا'� روش �&ا +. 
&A0 K#�0 �?�; +'� #\� !��وه��	�1 و ����� ?�11، #�'� از ,�'5 ��وع ?�11 ?) #�ا+ #���\A# د&A*# ع را�Qاه�1 او&\# �C�1@ �'ا (y!�12از -�0+ ل ا �'�# (? 5 ا��E�A) ؛��

 .ه��5 ر:<1=�!5 ��وع ?�11
���>� s$ �'از ا +���ا�� �� ��&ر . -���، ر�Q'� #�ه��E0&� (? �1 -�0+ ه��5 را #) #*�+ ا'� ?) او را از # �) ,�ا ?�11، ����� ?�11 ��L ا�� !��وه�+ ا:�ا(5 #�ا+ ,3&

5! (!&� (# ��EQو و s'�1 ��ا? �� .دا!� #�1#�ا'� ا;	�ل �&: �� ��12 ����	5 را #<��ر h�EQ �5. ,� #	&ا!g3V� �1 را V0_ ?�11 ا+ #��� ?) در ه
ا+، ا���5،@�r و وا5E0 #��� و -�0+ ه��5 ه� در ه�ن ;� ا?	
�  ,&'�!) #) !�9 ��، ا�� ا'� ��'��P! �' K -�	5. ��ز+ �0ار ��:	) ا�� -�0+ ه��5 !�� #� �� دو راه5 ��!&��

�ارد و ره� ?�1، در !*�'� -�0+ ه��5 از ا'�P# �*1� !� را�	د'� دارم ?) ا'��ن #) ا'� �� درده�. ,� را!�� $&اه� �� ,� ��!��، از -ن ?�1 و دو��� ��. 
  

��ار $&اه� ��؟ ١٣-ذر در � �'<) #� ��ا�� روز �0س و  16 -�# (!&P2 ن�#- 

+ �V&ح #���  ا+ در ه) ه�+ ��ل ا�� ?) در ا'� روز ��9ه�ات #<��ر �<	�د� روز �0س، '. روز �53 ا�� و ��ل. -#�ن دارد ١٣-ذر �
�و�5 ا���5 #� روز �0س و  ��١nا��  
(&ر  -#�ن ه� ه�� ١٣در . ه� ه� در روز �0س ;F&ر ���ا ?�د!� و ��A��Vت $&د را در -ن :�V� �Fح ?�د!� در وا0_ -ن. ,� ,�A� �A1 از ا'� :��C ا�	
�د� ?�د در -ن. �&د �5
 .ه�+ ?�&ر #���ار $&اه� �� ا!�، ��9ه�ات در دا$K دا!���P (&ر ?) $&د دا!�=&'�ن !�� #) در�	5 ا@�م ?�د� -ذر روز �\�&ص دا!�=& ا�� و ه�ن ١nا�� . #&د

��	) رو') ا'� #&د� ا�� ?) در دا$K دا!���P، #) '�د دا!�=&'�ن �*�� دا!���P در  ٠¢در (&ل �5 #���ار �&د ١٣٣٢-ذر ��ل  ��١nل �1	*5 #� ا'� . ا�<�ل ه� ه�� ا��. ��ا�

�وت ?) :�F و ,& ����5 �) 2*�ر ��ه)� b�^� (? ا�� ��� g,&� ��$د� + ا�	>�ا�� -'� ;�?�� '� ��'�ان �^K ��9ه�ا�5 �^�ود در . ��+ در ���ن دا!�=&'�ن ���ه�� �&د ه�+ 

��P�!دا K$5 دا .�&ان �F0وت ?�د ه� را $&اه�1 دا�� و -'� #� -ن #�$&رد $&اه�1 ?�د؟ !
ه� #� -را��  ��ا�� روز دا!�=& در دا!���P ه�،  ��ل  ,� ا!=�م !�ه�1 و ا,�ز� #�ه�1 ��!�1 ه) -#�ن و روز �0س ?�د!� را در ا'� ١٣ا���وارم ?) !��وه�+ ا!	5��9 ا�	�Aه5 ?) در 

��ار �&د�#. 
 
�رد �2<�؟ 2) در ا'�ان ��F*! ����� 5 -زاد+ ا'�ان در را#V) #� -ن � 
�x، اC�ح �� ه� V� و �d±� ،5ِ3?�1،  ,& �5  �����ات را �0!&!�1، ��ر'=5، در درون !�9م ,<�. (5A3 ه� $&د را �h'�E ?�د� ا�� 5A3) ا�� و اC�ح �12ن �E	 �(? �' �1*� را� @

!*�F -زاد+ !�� از ا'� ��A��Vت �0!&!5 در 2*�ر2&ب . ه�!&ع ��Eر+ ?) #\&اه� از ا'� :�ا�� #�ود '� (�ح ه� !&ع �5��A��V :�ا�� از ا'�، ! ¡ �Zض ا��. !) #��ون از !�9م
5� �'�; �A� �A1, +pا��	5 و ا��� s$ �1? .  

@�� 	�"- ��Kان: �
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 دانشگاهي براي دموكراسي 

� �%�� ا��اه��
 

-ذر+ ا�� ?) #�� از !�� �0ن ا�� دا!�=&'�ن ا'�ا!5 در دا$K و $�رج ?�&ر '�دش را ز!�� !��P  16-ذر+ ?) ا�<�ل از #<��ر+ ,*�ت '�د-ور و��EQ -ن  16. -ذر در را� ا�� 16
�ارد و ��ه�� !5��9 و ا!	5��9 $&'� را -��Lر ?�1 -ذر+ ?) دو�� ?&د�� را وادار ?�د ���. �0!&ن 16-ن . دار!� �5P# ا'5 $&د را ?�1ر��-ذر+ ?) :D�Eن دا!�=&'5 :�رغ  16-ن . 

�����:	�1 ?) #	&ا!� #� ��2 ه�+ $&'� #) � �#3) #� دو�� ?&د�� #�$��	�1 و ا'� :��C را از ;L&�� از ��ام و �<3. و د'� 5#�Z +ه�� ?&د��'5 دو�ِ� و�0، از دِر �&�5 # ه��� �
?�د!�،  ه�+ ����5 ?) '� در ز!�ان #&د!� '� در �\
��P! �# �' ��Pا!5 و #) �\	5 و�0'_ را د!�Aل �5 ��!�د� -ذر+ ?) در �A�Z ��ان ا;�اب و ��ز��ن. -�	L; �# 5&�� ��� در -'�

(
�ا�� �� ا'� #�ر !) #) @1&ان #\�5 از '. #�!L3# ،5���� ²) #) @1&ان ��?�د��ن -ن در �*²1 ����5 ?�&ر ;F و���-ر+ :�F+ ;�?� #� . &ر ���ا ?�11ا+ را #) دوش دا!�=&'�ن 
  .#� ?�&ر ;�?� #&د 1332-ذر  16از #<��ر+ ,*�ت '�د-ور :�F'5 ا�� ?) در  1388-ذر  16

ه� و ا;�اب ����5 را �� ?�11؟ #�'� $&د را در � �م  -ذر !�� دا!�=&'�ن #�'� $&د را در hC � �م ��Aرز� د'�� و ,�+ $��5 ��ز��ن 16ه� #�'� !	�=) ��:� ?) در ا'�  -'� از ا'� ��Aه�
. ه� �� از ��Aه� #) ��1E'5 !�� �*� ه� !�� �2��P!� و ه� #<��ر!�، ا�� �
�وت ��?�د��11�A# 5���� 5 و �12ن ?�11 ?) �&'5 روز، روز ��Aدا��؟ وا��E0 -ن ا�� ?) ه� �A� �12ه�

�<	�د� #�ا+ -زاد+ ا!	\�ب در ا'�ان و,&د دارد، ,5�A1 :�ا��� ?) !��ن داد� ز!�ا!5 ?�دن :D�Eن ����5 و ��1$	) ��ة ?�&ر !) �1 1332ا��وز، #�$�ف ��ل  5�A1,�*  ا:� -ن (#
5�� از ا'� �±ال ?) -'� #�'� در � �م ��?�د� و ����و ����F; 5&ر '�#� '� !)، ا'� �±ال  از ا'� ا��وز #�ا+ ,�A1 دا!�=&'5 �*�. ا:�ا'� ا!=��� L3#) #� ,ّ�ّ'� و C�#� -ن !�� �5 !

�زد و #� ا��L!�ت :���Eِ� $&د در را� #\��، ز'� ��+ $&د را !�� �<	^�V� � �Lح ا�� ?) #�'� در A>! (2	5 #� ا'� ,�A1 �0ار ���د ?) در ;�� ا'� ?) -ن را � &'� ?�د� و 0&ام �5
  .#�ا+ '�:	� ,&ا#5 #) ا'� �±ال #�'� ��ور ?&��ه5 #��1از'� #) �^�?�ت دا!�=&'5 از دوران ا! �ب. -زاد+ و د�&?�ا�5 !�� #�
�ا'�

��P!�# 5 در!&���رود در �Q�; ����� ²1^C و  #) ;r;�! �' r ه&ار� از دا!���P ا!	�9ر �5. ا�� ه�+ ��'�+ #&د� ه�+ ����5، دا!���P در ا'�ان ه&ار� د�	\&ش �^&Dت و د
�ار #�����d5 ا�� ?) ه� در @�و�5 �� �5. !��� و اZ�� �'�L; در ا'�ان ��P�!دا �'�L; ب . #�!� و ه� در @�ا ا���5 دورا!5 ?) #) ا! ��ا!=����، دا!���P در ?�1ر و  57در �
��و�. ه�ا� ا! �#�&ن #&د (!	�=² ا'� ه) ���ر?� در ����� ا�� . �e از ���وز+ ا! �ب !�� C^� دا!���P �� �^53 #�ا+ �=_ و @�ض ا!�ام !��وه�+ ����5 از ه) (�h و ه

KL�� از +�dا �P'5 د'���ه�+ ,k1 !�� از دا!���P ?)  در ��ل. #���1 ه�+ دا!�=&'���A! 5 و ا�	�دان و دا!�=&'�ن #<��ر+ ��
�) ��� 2) #&د؟ ا'L1) دا!�K�VE� ��P �&د و روز #�ز
�'�+ دا!�=&'5 ا'L�� .1�ت  $&اه5 و -�	5 -ر��ن. ر:� ?) در hِC � �م #��� #�ا+ ����Aد اه�اف دو�� ا! �#5 ا?1&ن rِ3) .3�ُ دا!�=&'�ن $s ا��م #&د، ه&ار� ا!	�9ر �5��!

ه�  ه� را #) ا�\�ذ روش ه� ه�� !&ع از ا!	�9رات ا'� ��KL در ���5 ا'� ��ل. #&د $&اه�!² دا!�=&'�ن �K'�A ?�د� دا!�=&'5 را #) ا#�ار+ در د�� دو�� #�ا+ ��?&ب !��زه�+ -زاد+
��� .��ه�+ ر�5 دا!�=&'5 !�د #�!² دا!�=&'5 ا!=�� ه�'5 ?��!� ?) #� $��3 �^�?�ت دا!�=&'5 $&ا!� !A&د و در @K #) ا:� �^KL�� ��#&A و د'�

?�1 و در �&+ د'Pِ�  ه�+ دا!�=&'���E� 5 �5 ��ر'\5 ?) '. �&+ -ن را ا!	�9رات ,��E) از ,�A1. $&دش  ا��، �^²9 -�	5 دو#�رة ,�A1 دا!�=&'5 #&د #� ��ر'7 ����5 ���78  18
وا��E0 -ن ا�� ?) !) -ن . ا!� ل #<	)?) #) ��1:_ $&د #) �²��1 '. ��0 و ��و� �P1#!�، #) ره�'E��, 5) از ه��&!) ��3 و �	� د $&اه�!5 �0ار دار!� ?) #<5 ��� از -ن -ن -ر��ن

5E0ت وا�L�� �# ت�E0&� �9رات و	ر+ دارد و !) ا'� -ر��ن ا!��#&دن از :�F'5 دا!��Pه5 ?) در -ن  ��1 $&اه5 #�ون #*�� ا+ ?) دا!�=& ;	5 در $&ِد دا!���P #� -ن رو#�و�� ��ز
i) #���1 ه�	دا� �	5 در ��'�'	&ا!�1 ! �5 ���ر?	دا!�=&'�ن # (E��, 5'5 #��� #) ره�L��� #) ;�+ #&د�. ��� �&ا!<	) ? ��P�!5 از دا�ه�'5 ?)  ا�� ?) در دور� �&�A� _0رز� و ا'<	�د

#�ون �&,) #) �FE�ت و ��L�ت �&,&د   ��1ا!) ;�ل -!L) ا'� !��P �&0_. ا!� ا!�، �&رد ! � و #�ز$&ا�� �0ار ��:	) ه�+ دا!�=&'5 #) د��K ��?&ب ��'� �12ان :�Eل !A&د� ;�?�
5� ��P�!در دا ����E: +5 #�!� #�ا���� +�F: (# دا!�=&'5 و ه� �A1, (# ت ��'�+ ه��V� �!ا&�.  

دا�	) !�� و ;	5 #�$5 ا�0ا��ت ��'� ��	��A!�ن دو�� #&د، #�ا+ د��Lا��. ?�دن دا!���P �12ان ��م �±�d+ #� ���² اC�;�ت ?) #�ون ا�Zاق دا!�5L' ��P از �*� در دورة ه��
. ?�د !<1=��� #) #<	)? ��P�!دا +�F: 5. �� ��ن# Dً��دن ��وم �<	�ش و �&�²E اC&ل د�&?�ا��. #) !*�ده�+ دو�	51E' 5 ه�ن د�&?�ا���� ?�دن دو�� و !��  ا;	� ��اه

�� ا'� ��L�ت ��$	�ر+ ����1'5 !�&!� و ��ش ����5 ه�P!5 #�ا+ ر:_ -!*� ا!=�م !��Pد، ه��&!) �&5E0 از . �&,*5 #) دا!���P ��� #&د #�51 -'�1ة !��<�@�، �&,g ?� @�م ���
ه�+ !��وه�+  $&د را K3E� 5!�#�0 ا��,�A1 دا!�=&'5 #�ا+ -!L) ه�1yن #) @1&ان !��و'�d±� 5 در را� -زاد+ و د�&?�ا��E: 5ل #���، در وا0_ ,� ا'L1) از دا!�=&'�ن ا!	�9ر د

5! 5'�1E� �11? 5���� ده� .��P�!ل دا!�=&+ ����5 در دا���	� ��EQ#��1از'� #) و ��	ه5 �\�P!.  
��'y!- .�1) در ا! �ب :�ه5P1 #) �^�ق ر:� ه�!� ;K��^� r و ��ر'e در دا!���P #&د �# ��P�!5، ورود #) دا'���ا�A	) . ا+ ه�ا� �� ���ا!) ه�+ @ ���5 و ����e� �\� 5 از #�ز

	� در ��;²3 ورود #) ?�ردا!5 و ?�ر�5��1 در ر�	) ا'� ا�� ا:� و $��ه�'5 دا�� و در دور�? �1'����:� و #��	� ه�+ @&�5 ا!=�م �5 ه�'5   53�L� ت�د #� �^��&# ���!
5 در دورة اC�;�ت، �0!&ن @&ض !�� ا�� @ً� در دورة ?�ر�5��1 ار�� �\�. ��! +���دا!�� ?) #� رو+ ?�ر -��ن دو��  �5. �� �� �� و ��'�ش #�ا+ د?	�ا !�� ?5 -��ن 

(��� �� و � ��Q #�ا+ :����E اC�;�ت :����E و !��ط در :�Fه�+ دا!��Pه5 ه �:���&ن دا!��Pه5 :�و!5 �!&�ه�+  ه� رو!r داد�، #�!��) (# g3) دا!���P دا!�=&'�ن اC�ح. ه�+ 

	P&+ -زاد ����g داد!� و !��'�ت دا!�=&'� 5	�Eد+ �1	�� ��!��A! K&د و #� اه�م !*�ده�+ وا#<	) #) $&د در درون . �\�1ا!5 و ^� K#�0 ت �12ان�;�Cن ا�
ا'� :�F #�ا+ �\��

��P�!دا ��P�!درو!5 دا +�F: �'���دو�� اC�;�ت #) ز@� $&د #�ا+ ��و����ن . ه� �	�B1 �� در !	�=) :�F+ دا!���P #� اK#� � �d ا'� ��و�. ه� �&!� ه� ��ش ?�د!� ��!_ از 
����E: g�Z�� دادن و ��'- g'&�� (# د !��) ه�+ دا!�=&'5 ��وع�? ��P�!ه�'5 #�ا+ دا .���� (? ��P�!5 داP1ة !*�'5 در#�رة #�!��) �&را+ :�ه�!���ه�+ دا!���P ا�� '5L از ا'�  

ا�� #�Eه� ا'� د'���� . �&!� !��ز+ #) �=&ز !�ار!� در �&رد !��'�ت دا!�=&'5 ا#	�ا !�9 #� ا'� #&د ?) 2&ن !��'�ت دا!��Pه5 !��'² دا$53 �^<&ب �e��o� .5 #&د !*�ده�+ ��ز�
�� K�L�� 5'&=�!² !��� #� !��'�ت دا	�1
5،?�!&ن. ����� ?�د و ?C +راه�&� �ه�'5 ,�ا��!) �=�ل :����E ���ا  !��) ه�+ @35 دا!�=&'5 !�� ه� ?�ام #� -'�� ه�+ :�ه5P1 و ا!=

و   !��) ��P از (�'����t- g'&�� r #��� ا'� �g3V ا�� ?) #� ا�	
�د� از �rV1 ادارة ا�&ر دا!� (g3 ��'� از ه� ��2 د'�P+ درد!�y!- b) #�ا+ دا!�=&'�ن -زاد'\&ا� و اC�ح. ?�د!�
? g3� 5 دا!�=&'5 را از دا!�=&'�نه��&!) :����E دا!�=&'5 #) . ا�� �د�ا�A	) #� ����� -!*� #) !^&+ ا0	�ار��ا'�!) ا�� ?) ا��وز دو�� !*� ه��&!) �=�ل �1
e و :����E ر�

1
AV� ،5&@��5، ����5 و :�ه5P1 �^�وم �? 7�#&�» 5	5A»ا�	E�م از ?�	² ا!�AF(5 �1&ط ا�� و دا!�=&'�ن #� دا�	� ;	5 C ����E: (!&���� از . �&!� در ��و!�ة $&د از ه�
�&!) :���E	�11L! 5، '�  �&!� و #�'� �E*� ده�1 ?) د'�P ه�i دار �5 دا!�=&'�ن :�Eل ����5 �	�ر�. ��!�، ا��Lن :����E !�ا�	�1 ه�'5 ?) از �^��K �^�وم �5 ا'� دا!�=&'�ن : s در ��م

  .ا'� ?) �=&ز ورود #) دا!���P را ���ا !\&اه�1 ?�د
��'- r#�V� (��! ��1'�! �, (# 5)�AF!�1 ه�+ ا	ه< ��P�!5ِ #�و+ و �=�'�!�9 ��1&ب ر'��� دا)�AF!ا (	�? +�F@ا (� # +�A2) -'��. + ره��ه� #) ��ه� ;r د:�ع را #�ا+  !��) 

(	:���!� ا,�ا'5 !�ار �&!� ه�i ه�'5 ه� ?) �&�s دو�� ��&'g �5 !��) ا!�، ا�� در @K #�'� $�(� ?) ه�� -'�� دا!�=&'�ن در !�9 Q (!&� ²	�? K#� � در �دا!�=&'�ن ?��ً ،�!
5# 5)�AF!د:�@�1 ا .��P�!ا��، #��ون از دا ��� g3� ه��ن�P�!از دا ��! ��P�!د دا�L3� د'�P ا��Lن !� #� �&,) #) ا'� ?) ا$��ًا ;�L� r'� در د'&ان @�ا�� ادار+ در �&رد @

�L3د �<D&xن دا!���P. د:�@5 و,&د !�ارد@ (2���&!) #�$&رد ه�+ �\	># h3	�F: (# (+ دا!���P و رو;��ت -!�ن �	
�وت ا��، ا�� ��$	�ر :53E #�ا+ ر'��� دا!���P ا��Lن ه� 
(E��, �# iه5 را #�ون ه��P�!ا!5 از ���7 + دا�P! ود'� و�^� (!&��ا�	) ا�� ��!� ا,�ا'5 #�ا+ -'��. �&'5 #�ز Q د&A! د @�ة  !��) در��P# ���� ��P�!ر'��� دا ��ه�، در وا0_ ا


��5 ��1رج در -'��'��� K;ون ? !��) ز'�د+ از دا!�=&'�ن را #�ون (5 ��ا��# ��P�!دا +�F: ن �^9) -!�ن را از��C �# ،�1ور -!5 ا;�Lم ا!�AF(5 ا'� ه� از �^��K �^�وم و در ه
�&!) دادر�5 #�ا+ دا!�=&'�ن !�� و,&د !�ارد iن ه��Lن را دارد و ا��Lا� .��P�!در دا (!�
�o	� 5��0�
در #�$5 �&ارد !) . ه�+ ا$�� #�ره� رخ داد� ا�� ه�+ �\	h3 در ��ل ��12 ا�

1&ع� �# (L3# ��� g3� (!دا!�=&'�ن $&د��ا K��^� r; �*1� ن !�� ! ¡ ��� ا���!- �L>� r; ��P�!ه�+ دا�F: (�3? (# �0!&!5 �\�3)  ا�&رود ?�دن دا!�=&'�ن K;و #�ون (5 ��ا

�!) در -'��. ا!� �<�L، دا!�=&'�ن از $&ا#��P !�� ا$�اج ����o	� (��!  داد از ورود q�\�� (? داد� ��� ا�� ?) ه� ز��ن ��P�!ر #) ر'��� دا��	(5 ا'� ا$�AF!² ا	�ه�+ ?

��'- rA) ��P�!ورد، در ; � � دا- K@ (# �E!�� ��P�!ه5 ا�� ?) ��1&ب دو�� ا�� !��) دا!�=&'�ن #) دا�P�!ر'��� دا K��? ��\>� ه� در. 
����E: �# ���! ��!0&ا (# ��P�!5ِ دا!�=&'�ن �^�ود !�<� : �ان د�&?�ا�5 در داP15 و :�ه@�در ;��5 ?) در ��ا�� ,*�ِن ����:	) ا�	 �ل !*�ده�+ @35L' 5 . ه�+ ����5 و ا,	

در اوا$� دوران اC�;�ت، �&'� دو�� #�D$�� . رود، در ا'�ان �&'� (5E�A #&د� ا�� ?) ه&ار� دو�� در ا'� �&رد ���� !*�'5 را #��Pد از ه1=�ره�+ ,��²E ��رن #) ��ر �5
�xرا #) ه� e�'\�ب ر	ا! r; ر�5 �^�ود&C (# (? د� #&د�	ا:� ا:�C (# !�0 53L� (? م�P1ش د'�ه�ار ?�1، #� ����� دو�� ا'� ���&!5 #) $&د !�P:	) #&د #) -��!V0 5_ ه�+ @35 وا

��P�!ود دا�E� د!� �� و�? ������!�ة !*�'5 !�<�،  ا��وز !) �1*� در ��$	�ِر ��'�'	²E��, ،5 دا!��Pه5 ����. ه�'5 ?) �)ح ا!	\�#5 #&دن را ا,�ا ?�د� #&د!� !�� #53A0 ���; ( #�ز
�&!5 در $�رج از دا!���P وا#<	) ?�د� ا���!&��12��!) #&دن ��$	�ر �0رت و��EQ ��'�'� در دا!���P را #) !*�ده�+  (L3# . وز'ِ� ��#&ط -ن را (? ��P�!دا e�'و� #� ر�@

�1�5 از $&د در دا!���P ��1&ب �5 ا!	\�ب �5'����� . #) دا!�F; ��P&ر :�Eل دارد ه�+ �*� ��#&ط ���+ ?�1 و ا'� !*�د � �'Aً� در ��م ���� ?�1، ره�A+ !�� !*�د+ را #) !
KL�� از �&+ $&د #) !�م ��P�!5 را در دا!���1'�ه� #) !*�د+ !5��9 در  وا#<	5P ا'� ��B�># ،�1? .KL دا!�=&'B�># ،5 ا����� و #<�B ?�ر?�1ن ه�+ #<�=���E� 5 �5 ����اران !�� !

5: ��P�!5 �5 $�رج از دا	را ا��1 ��P�!دا +�F: (>
! �1? .KL�� �'ا Dً&E� �'و� #� ا�ز+ �5 @�# ��P�!ا�� ?) . ?�11 ه� ! �5 ����5 !�� در دا +�P'ه5 !�� !*�د د�P�!د دا�*,
5� ���E� ��P�!ن -ن از $�رج از داD&x>� 53 -نE: � ! 5 رو�� !�<� �&!� و	ه� #) در� . (# �ً�&'� #�1 #� ا'� #&د� ا�� ?) '�ر'�P دا!�=&'�ن و ا�	�دان در ا�� �pوه� #���، ا�� @ 
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(>�±� ����E: ��P�!ر @1&ان دا�A	@ا�� ?) #) ا ��� K'�A� 5ز�&�- . .?�1 د,² ,�ا��!) در'�:� �5ده� و در @�� ;�ل از دو�� !�� #& ه�+ در-��زا+ -�&ز�5 ا!=�م �5 ا+ ?
�ار+ و ا,�ا+ -ن !&!² #�رز د'�P+ از ! ¡ �
�L. 0&ا در ��$	�ر ��'�'� ,��²E دا!��Pه5 ا !*�د ?�	² ا!�AF(5، ��&ة ا!	\�ب ا@�F، �0!&ن�در ?�1ر �&را+ @��5 (دو�� . ��

5� ���E� دو�� e�'5 ?) ا?��'� -ن را رP1ب :�ه�(5 -'��) ?�1 ا! �AF!² ا	�?D&x>� ،�1ن دا!�1� (? ��P	g\ دو�	�1، -ن را در �&رد دا!�=&'�ن #) ?�ر  !��) ��&'g �5 #�ا+ ?
#r �0!&ن ا���5 و #��!�) ; &ق #�� ,�ء ?�V� (? 5 ; ،�11 #�!� و در !*�'� #�ز �<D&xن دا!���P #� ا�	�1د #) -ن دا!�=&'�ن را #) C&ر�5 �^�ود '� دا�t از ;K��^� r �^�وم �5 �5

  .�&د ; &ق ��3 �^<&ب �5
ا!�  #<��ر+ را در ه�� دوران از ;K��^� r �^�وم ?�د�. ا!� دا!���P در او�Qع :53E #) ��ت �^� :��ر و ��?&ب ا��، #�$5 در ��9ه�ات �*�� و ��Eاد ز'�د+ !�� �=�وح ���

ا�� #�ا+  -ذر '51E روز+ ?) #) !�م ر��دت -!*� در ��ر'7 ا'�ان �C16 ��� �Ad ا�A	) (5E�A ا�� ?) از دا!�=&'�ن $&ا�	) �&د ?) از . #�!� #<��ر+ د'�P در #�زدا�� #) �� �5
!&#² $&د از �*�و!�ان  ا�� -'� �� !�� !�A'� #). -زاد+ و ا;	�ام #) ;r رأ+ و -زاد+ ا!	\�#�ت در ?�&ر ا�	
�د� #�A!� و ا; �ق ; &ق �E&²0 ��د+ و �1E&+ ��3 را $&ا�	�ر �&!�

5� K�L�� را �A� �A1, (? 551 # -زاد'\&اهE� (# را ��P�!دا +�F: دا!�=&'�ن #��1'�� و $&ا�� د�&?�ا���� ?�دن �\� s'ده�1 #\&اه�� #) ��ا��t- �	ه�+  !��) �دا�
در ا�&ر دا!���P و �C ا�A	F; (&ر ���Z 5د�&?�ا��.، ��'�ش اKC ا!	\�#5 #&دن � ���ت �<x&ل دا!�s�&� ��P ا�����، ?�در :51 و دا!�=&'�ن، @�م ��ا$²3 !*�ده�+ !5��9 و ا!	�9

(	��1��!1� 5	g\ از دا!�=&'�ن در ?'���Eره�+ @&��A� �A1, 5 ه) !���!� #� دو�� و ا!	\�#�ت، . ه�+ ,�A1 #�ا!�1 ه�+ ا!�AF(5 را ,�+ ��:	) و -ن را در ز��ة $&ا�� !
��ن #<��ر -��ن $&اه� #&د و ه�'²1 ا'� �ا'�=�#² دوران اC�;�ت !��ن داد ?) y!�12) ��'� !*�ده�+ ,��²E ��!5 و از -ن ,3) دا!���P د�&?�ا���� !�&!�، ?1	�ل -!*� �&�s ا0	�ار

  .$&اه�ن $&اه�1 ��دا$� (�A3ن و د�&?�ا�5 ?1	�ل ا0	�ار��ا'�!) را اول دا!�=&'�ن و ��e اC�ح
�ا�	). ;r �� را ,�+ #��P!� #) ز��ن !��ز دارد ا'L1) ه�اه�ن �� در ,�A� �A1 $&ا�� #)�#�'� از  ا'� �5 ا�� $&د �� ?) در ا'� �) ده) ا!&اع و ا0<�م �=�رب ����5 را ��� �� 

 ��#�ا!�� و #) د'�Pان !�� #��t&P ?) ا!	\�#5 #&دن رؤ��+ دا!���P . ه�+ $&د را �51A #� ��وم د�&?�ا���� ?�دن دا!���P #��ن ?��1 -ذر ا�	
�د� ?��1 و $&ا�	) 16ه�� ا��وز و از ه
(� +�F@ا s�&� ���� �3>� r; 5ه�P�!² داE��, ²!�� .���� r; (# ا��&$ ��P�!5��9 در دا	ر !��وه�+ !5��9 و ا!&F; م ��ا$3) و�@ . KL�� �	ر !��'² دا!�=&'5 و دا���	ا!

  $&اهs : 5 #�ا+ $��#�ن ���	&ر و ���ان #*�ر�	�ن !�<� د�&?�ا�5. دا!�=&'5 #) �=&ز !��ز !�ارد
 
 

 
 
 

 

 آذر سبز 16هراس كودتاچيان از 
�ر�                     .  $�داد  22از �	*�� ا53C ?&د��+     .  -ذر را ا;� ,1	5 $&ا!�      16-$�'� !�ز ,KA0 (E از      � ��او در $AV) ه�5t ?) در !�ز ,E) �*�ان $&ا!� و #\� ه�5t از -ن را دره

 .-ذر #� ز#�ن -ورد 16$�داد، !�Pا!5 ه) -!*� را از #���ار+  ��22. !� �5 $&ا!��، !) ��P! �*1ا!5 $&د، 5t&P1\� (# (L3# از ��� ?&د��+ 
-ذر+ ?) در ��� ا�� �\�1!5       16او !�� !�Pان از      .  'A1�L) روز @���Z'� ا�� و #) ه�� #*�!)، -'� ا� $�@53 را ?) د#��?�Z K'� ا�� �\�1ان ��� از $AV) ه�+ !�ز ?�د!�                            

�
��ر� ��. !� �5 $&ا!��. � �� .#\� ه�5t از �\�1ن و+ را !�� در ه
#� ا'� ا��� ?) ��دم     .  K�VE ا@�م ?�د  و � ا;�+ !pاد ?) :E� ه) دو�� در $&د او ,_ ا��، در '. #�1#�ز+ -��1 #�ا+ ��دم، �A1) را #) 'A1�L) و �A1�=1) را #) ,E) وKC ?�د�              

وزارت @3&م !�� #� ه�� ا!���P $&ا#��P ه� را �K�VE           .  -ذر !\&اه�1 دا��    5�16 رو!� #) �<�:�ت و �� zAC دو�A1) در��� #�ز��� از �
� $&اه�1 #&د و :�C	5 #�ا+ ��?� در                 
 .?�د� �� دا!�=&'�ن #�و!� #) �*�ه�'��ن و �\� �&!�

ا'� در;��5 ا�� ?) :�3C)     .  -ذر+، $&د را $&!<�د ,3&� ده�1، از �A1�=1) �*�'�ه�+ �
59 را ��وع ?�د� ا!�                16:���!�ه�ن ا!	5��9 ?) ��?1&ن �5E �5 ?�د!�، در ا�*�ر !�9ه�+      
 .ا�	 �ار !��وه�+ و'�p #�ا+ � �#3) #� ��دم در $��#�ن ه� ?� ��� و ��ر ا'� !��وه� #��	�

                (3t�Z �	$ 1&ن از?�� (? �*!- (# (	>#ه�+ وا h�) و �*!- (
	�1 و #�ا+ '�P'�L ���م �k'�A ��?&ب            -$�داد ا!	\�ب ?�د� ا!�     22!��5 ?) #�ا+ � �#3) ��دم #� ?&د��+           –ه� 5� �\�
 �P1� ر از&A@ +ا�# D�; ،�!د�	د� ا!� 5�16 :���	ا: &��L� (# ذر-. 

      5	�&L; +ن ه�&A'�� (? �*!-–          ��ز ,E) و '� �Cا و ��! �1        -��!�1'&� �E# ،28 از ?&د��+     1332-ذر ��ل     16-ذر روز ا��'�L �	��+ ا��، ز'�ا در           16را درا$	��ر دار!�، �5 
*&ر ا'� ?�&ر #) ا'�ان ��9ه�ات ?�د� #&د!�                         , e�tون ر�E� �
 �9�28ه�ا�5 ?) #�ا+ ��?&ب -ن :���!�ار+ !5��9 ?&د��+             .  ��داد دا!�=&'�ن دا!���P �*�ان @�3) ا��'�L و �

�0#�!��ن @�Aرت #&د!�   .  درا'� '&رش �) دا!�=& ?�	) ��!� و @�� ز'�د+ !�� �=�وح ��!�            .  ��داد :���ن ;3) #) دا!���P را داد و !��وه�+ :���!�ار+ ?&د�� ا,�ز� ��� �<	 �� دا�	�1               
 ".��'�E رQ&+"و " #�رگ !��"، "52�10"از 

�&'�1 ?) ?&د��+                         5�ر� ��. !� �5 $&ا!�� !� ��5 �&ا!<	�1                  28ا'� ��'A&ن ه�، از ,3) �\�1ن ا;� ,1	5 ?) در ه! e�3P!و ا �L'داد @�3) -زاد+ ه� #&د و �� -زاد+ #&د ا����
�ار!� رو+ !
� ا'�ان، ز'�ا �AV&@�ت �5 !&�	�1 و ا;�اب �\��
� �5 ?�د!� و �=� ��! e3	��d از ا'� :�F+ -زاد ����5 !5 �&ا!<�                      P# د���L'     ف در#�ر ��ه��1ه5 را�) ��

 .#��Pد
-ذر ��9ه�ا�5 #&د @�3) ���،        16.  ��داد #&د و '5L از دو ;��5 $�ر,5 #�رگ ا'� ?&د�� '51E ا��'�L                 28-ذر، روز ��9ه�ات دا!�=&'�ن @�3) ?&د��+          g���� �'�#16 و در; � �      

*&ر ا��'�L و :�'�د @�3) او و ا��'�L، در وا0_ :�'�د @�3) ?&د��                      .  ژ!�ال ه�+ '. �	�ر� و دو�	�ر� ار�� و+ و او#�ش و رو;�!�&ن ;��5 ?&د��                , e�tون و�0 ر�E� ن&>L�! �
�
 .$�داد #) رو+ $&د !5 $&اه�1 #�¶ور!� 22ا'� را ا���ل ,1	5 و ?&د����2ن . #&د

 @��� :-� L�*  
 

 آذر  16تهديد نيروى انتظامى ايران به برخورد با معترضان در روز 
 

ا!	��9¯ ,*&رى ا���¯ ا'�ان و  �*�'� #) #�$&رد #� �E	��Qن �e از ا!	\�#�ت ر'��� ,*&رى در -�	�!) ��ا�� ه�ى دو�	¯ و ��Z دو�	¯ #) '¨ رو') از �&ى !*�ده�ى ا��1	¯
 .�K'�A ��� ا��

_ '� ��ا�� �E	��Qن #) !	�=) =� (!&� ١n\�#�ت ر'��� ,*&رى در روز ا!	!��وى ا!	��9¯ ,*&رى ا���¯ ا'�ان روز ��C �# (A1�=1ور ا(�@�) اى �*�'� آ�د آ) �e�3 #� ه� 
 .-ذر #�$&رد �¯ آ�1

_ و ا@	�اض ه� #) دا��*�'� !��وى �e�3 ا'�ان �e از -ن C&رت �¯ ���د آ) ��و� ه�ى دا!�=&'¯ و ��'� ه�ى !�د'¨ #) �E	��Qن ا!	\�#�ت ر'��� ,*&رى $&ا�	�ر ا=� (
��1 �\��
� #� !	�'B ا!	\�#�ت ر'��� ,*&رى در روز y . -ذر ��� ا!� ��١nآ&ب :D�Eن ����¯ و ه


	) ا�� آ) �  �e�3 #� ا��س و��'h �0!&!¯ $&د #) ه�i @1&ان ا,�ز� #���'¯ �=�Eت ��Z �0!&!¯ و ��Z �=�ز در روز «:���!�ه¯ !��وى ا!	��9¯ �*�ان #�رگ در ا(�@�) $&د 
١n¯ ».ده�  -ذر ��� را !

 .�&د ̄ ا'� :���!�ه¯ ا:�ود� ا�� آ) ��ا�� ا'� روز �1*� در ��اآ� دا!��Pه¯ و -�&زش @��¯ و #� �=&ز وزارت @3&م ، �^ � �ت و :�1ورى #���ار �

	) #&د��ن، ا�	�!�ار �*�ان � ¯F��� ،رى�, (	
�&راى ����� ا�	�ن ه�Py&!)  «: �*�'� !��وى ا!	��9¯ #) #�$&رد #� �E	��Qن در ;��¯ C&رت �¯ ���د آ) روز دو�A1) ه

 ».#�1¯ !©�د� ا��  �*��ات ا��1	¯ #�اى ا'� روز ���
	
���ارى دا!�=&'�ن ا'�ان، ا'<�1، �A$ �# &�
� و �
�@3¯ #�ا��E� ،&3ون ����¯ ا,	�@¯ ا�	�!�ار �*�ان، !�� در C ،�'از ا KA0 د) #'¨ روز& :» B�># آ1&ن �12 �=&ز #�اى ��

K©�� (� # در ���، ا���C ¯'&=�!) دا	¯ �� ا'� �^9) در$&ا�� �=&ز از �� !�ا���ا� � ».ا!�  ه� از ,3) ا!=
 ».-ذر ا'� !�<� آ) در ا'� روز �Z&3¯ رخ ده� ١n#�1¯ �� از !&ع #���ارى ��ا��  ��� «: وى ا:�ود� #&د

ا!	��9¯ ,*&رى ا���¯ ا'�ان و  �*�'� #) #�$&رد #� �E	��Qن �e از ا!	\�#�ت ر'��� ,*&رى در -�	�!) ��ا�� ه�ى دو�	¯ و ��Z دو�	¯ #) '¨ رو') از �&ى !*�ده�ى ا��1	¯
 .�K'�A ��� ا��

*&رى ا���¯  »-#�ن ١٣«و ه��1y  »روز �0س«���	� ���� ����اران، !��وى ا!	��9¯ و داد�	�!¯ �*�ان در -�	�!) , ��&©; �Q �# ¯Qا�	ه�ى ا@ _$&ا�	�ر @�م #���ارى �=
 .��� و ه��ار داد� #&د!� آ) #� �E	��Qن #) ��ت #�$&رد $&اه� ��

  كودتا چيان



16 

 

 راههاي سبز                                                                                                                                     

-#�ن ��آ� آ�د� و @�3) � �م ه�ى ,*&رى ا���¯ #&'�p -'�  ١٣#) ر�Z �*�'�ه�ى C&رت ��:	)، ده*� ه�ار !
� در راه���'¯ روز �0س و ه�اران !
� !�� در ��9ه�ات ��اآ��1 
 . ا� $��1) اى، ره�A ا'�ان، ��Eر �� داد!�

3) #) آ&ى دا!���P �*�ان، ;&ادث #�زدا�	��P آ*�'�ك و �^�; (# ¯�@&ا�K آ�	�ر �E	��Qن در  آ)�E	��Qن $&ا�	�ر ا#�Vل ا!	\�#�ت ر'��� ,*&رى ا'�ان و ه��1y ر���
 .روزه�ى �e از ا!	\�#�ت ه<	�1

 K0در ا'�ان ;�ا (	���
� #) �Qب �3&�) !��وه�ى #<�=¯، ا��1	¯ و ��Aس �\�¯ ه�ى دو�	¯ آ�	) ��� ا!� �٧٢\��
�ن �¯ �&'�1 آ) در ,�'�ن !� -را�¯ ه�ى ��#<	�ن ! 
 

 :������& 	�O& 5/�ان 

 ايم  آذر در نظر گرفته 16تدابير الزم را براي  
 
#�ا+ � �#3) #� ��9ه�ات �\��
�ن در ا'� روز $�A داد� ا��، د#�� �&را+ !�A*Pن #� �	*�  »ا�\�ذ ��ا#�� Dزم«-ذر ��� :���!�� ���� ا�	�ن �*�ان از  ١nدر ;��5 ?) در -�	�!) روز  


	) و+  ، !<�A #) ا!=�م ا�0ام»ه�اه�L'��- �# 5«?�دن �E	��Qن #) !	�'B ا!	\�#� #) � .ه��ار داد� ا�� »ر�L'��- �'�Q را در �5 $&اه� دا��«ه�'5 ?) #) 
�، روز ,E) #� ا��ر� #) در ��� ه�+ ��د�5 در ��'	\� را #� @*�� دار! ��دار @53F: 53 :���!�� ���� ا�	�ن �*�ان ?) !��وه�+ �^� ا��ش #) و'x>� �p&��� � �#3) #� ا@	�اض 


	) ا�� ١n#&دن ���ار+ ا'�!� �A$ (# &=�!ز���)«: -ذر، روز دا ��P�!د -�&ب در روز دا!�=& در دا�C ت و @&ا�53 ?) در����	Z�1، دار'�  ه�'5 در $�&ص ا	ه�+ ?�&ر ه<
 .»?��1 #�51 ا�
�ق $�5C را در ا'� روز !5 ا�� ���

�&�s !��وه�+ ���� ����اران و #<��A$ B داد� ا��، ?) در ��?&ب $&!�� ��9ه�ات -رام �E	��Qن #)  »��ا#�� Dزم #�ا+ ا'� روز«#� ا'� ه) :���!� ���� ا�	�ن �*�ان از ا�\�ذ 
 .ا!� !	�'B ا!	\�#�ت در ا'�ان ! � �^&ر+ ا'
� ?�د�

_ '� ��ا�� �E	��Qن #) !	�=) ا!	\�#� ���	� !�� !��وى ا!	��9¯ ,*&رى ا���¯ ا'�ان #� �Cور ا(�@�)=� (!&�-ذر  ١nت ر'��� ,*&رى در روز اى �*�'� ?�د� #&د، #� ه� 
 .#�$&رد $&اه� ?�د

��Z دو�	¯ #) '. رو') از �&ى  ه�+ دو�	¯ و ه� !<! (# �A	�B' -ن در ا'�ان، �*�'� #) #�$&رد #� �E	��Qن در -�	�!) �e� �A��1 از ا!	\�#�ت ر'��� ,*&رى و �<	�ش ا@	�اض
 .!*�ده�ى ا��1	¯ و ا!	��9¯ ,*&رى ا���¯ ا'�ان �K'�A ��� ا��

ه�+ ,*&ر+ ا���5 #�ره� ��دم و  �&د، � �م ا+ #���ار �5 ه�+ ا'�ان #� ��ا�� و'�p -ذر و روز دا!�=&، ?) ه� ��ل در دا!�١n ��Pدر ه�� را�	� #� !�د'. ��ن #) ����وز 
 . ا!� -��� در ا'� روز #�;�ر دا�	) دا!�=&'�ن را ازا!=�م ا�0ا��ت ا@	�اض


	51 ا��، ���	� !�� ���� ����اران، !��وى ا!	��9¯ و داد�	�!¯ �*�ان در -�	�!) �
�ن ,*&رى  $&ا�	�ر @�م #���ارى �=_ »-#�ن ١٣«و ه��1y  »روز �0س«��\� ¯Qا�	ه�ى ا@
 .ا���¯ ��� و ه��ار داد� #&د!� ?) #� �E	��Qن #) ��ت #�$&رد $&اه� ��

_ ا@	�ا5Q را #) ��دم =� (!&� iار+ ه���5#) د!�Aل ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+ $�داد ��� و ;&ادث �e از -ن، #) د��K -ن ?) دو�� ا,�ز� #�!  �A1, ن و ;����ن�Q�	E� ،ده�
�A��1� د� از�
 .ا!� -�&ز #) #��ن ا@	�اض $&د #) !	�'B ا!	\�#�ت در ا'�ان ��دا$	) ه�'5 2&ن روز �0س و روز دا!� ��A #� ا�	

�5 ه�+ !5��9 و ا��1	5 ,*&ر+ ا�� -�&ز، #� و,&د ��م �*�'�ه�+ � �م -#�ن ��ل ,�ر+ و در ����وز ا���ل �
�رت -��'�L در �*�ان و روز دا!� ١٣در -$�'� !&!)، در روز 
 .ه�+ �*�ان و د'�P �*�ه� دا�	�1 ا'�ان، �E	��Qن ;F&ر ��ر!5P در $��#�ن

#�ا+ #���ار+ ��9ه�ات !�م #�د� و  »:��E# �C+«-ذر #) @1&ان  ١nه�+ ا'1	�!	5 $&د از روز  �e از ��9ه�ات ا@	�اض -��� در ا'� روز ;����ن ,�A� �A1 در ا'�ان در ��'�
 .ا!� $&د را #�ا+ -ن -��د� ?�د�

�ز ,E) �*�ان �\� �5 در ا'� ���ن -'�! g�V$ 1&ان@ (# (E
�، !<�A #) ا!=�م ه� �&!) ا0 ا� ا;� ,1	5، د#�� �&را+ !�A*Pن ?) روز ,� (	
��ا�5 در روز ��!�د� -ذر ?) #) 
 .، ه��ار داد»ه� را در�5 دا�	) #��� ر�L'��- �'�Q'5«و+ 

 

 كنيم خائنان به انقالب را آواره مي
 

�&ا!�1 د��L'��- �# 51 را از  در ا'� ��L3 ا�� ?<�!5 $��ل ?�11 �5 «: ا:�ود »ه�اه�L'��- �# 5«ا��م ,E) �&�0 �*�ان #� �	*� ?�دن �E� 5^'&3	��Qن #) !	�'B ا!	\�#�ت #) 
 . »ه�+ ��دم ا'�ان #��ون #�A!�، ��12 ا��+ �^ r !\&اه� '�:� دل

�
�ا+ ?) -��'�L #�ا+  ���ه�� ?�د'� -!*�'5 ?) #�ا!�از+ �\� @�3) !�9م ?�د!� #) 2) ��!&�	5 د�2ر ��!�، ;�ل �� #� د'L	) «: و+ #� ه��ار ��'� #) �E	��Qن #) !	�'B ا!	\�#�ت 
5� �t�0ا � .»�5 $&اه�� @�3) !�9م #�ا!�از+ !�م ا!=�م ده��  ?�1 ، �

*&ر+ ا���5 ا'�ان #�ره� ?�&ره�+ �Z#5 و از , ه� #) !	�'B ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+ در ا'�ان ره�Aان @��5 #) د!�Aل �<	�ش ا@	�اض, (Aاز ر� �'�3) ا'�Dت �	^�� را #) ;
 .ا!� �E	��Qن #) !	�'B ا!	\�#�ت �	*� ?�د�

اش را از  *&ر+ رو#�و ��� و ,�!�Aار+(g3 ا!	\�#�ت ر'��� , ا� ,1	5 ?) @�L3د و+ #) @1&ان د#�� �&را+ !�A*Pن در ,�'�ن ا!	\�#�ت ا$�� #� ا!	 �د ��'� !���ده�+ اC�ح -'�
+�&د ا;^� �
�-!*� #�'� #�ا!�1، ه�ن . ?�11، #�ا!�1 ?) ?�
� ?�ره�+ $&د را $&اه�1 د'� -!*�'5 ?) $��!� #) ا��م و ا! �ب �p! :» 5اد !�� �1*�ن !�Lد� ا��، $�Vب #) �E	��Qن 

 .»!��وه�+ ��د�5 ?) ��1: �ن را از ?�&ر -وار� ?�د!�، $��1tن #) ا��م و ا! �ب را !�� -وار� $&اه�1 ?�د
�	*�  »ه�+ او��) ,*&ر+ ا���5 -ر��ن«و+ #� ا��ر� �3&'^5 #) �\�1ن ���;<�� �&�&+ و �*�+ ?�و#5، دو !���د �E	�ض #) !	�'B ا!	\�#�ت ?) ;����ن دو�� را #) دور ��ن از 

م ;�?� �5 #&د!�، ا�� ا��وز ��@s$ 5 ا��م ه<	�1، ا�� s$ �Q ا�� روز+ در $s ا��م  @�� ا+ د'�وز در '. hC #&د!�، ا�� ا��وز hC $&د را @&ض ?�د!�، «:?�11، ا:�ود �5
5� hC .' ا��م در s$ � . »�&!� ?�11 و #� د�

 

 ���2	B ١درG ذرB  

 اختالل در اينترنت و محدويت براي خبرنگاران خارجي در تهران 

 
 

 ا�� و ��ارش ه�+ ر���� ;�?5   -ذر ، روز دا!�=& ، دو�� ا'�ان #�ا+ � �#3) #� ا@	�ا�Qت �\��
�ن، �LA) ا'1	�!� را �\	K ?�د� ١nدر :�3C) دو روز ��!�� #) 
 .$�P!�Aران $�ر,5 !�� #) ��ت �) روز ;�A$ ����E: r+ در ��?� �*�ان را !�ار!�  ?)  ا��

��ار+ :�ا!<) در روز �A1) و دو روز ��!�� #)  �A$ ارش�� (#١n �'�� �# ط�Aن #��0ار+ ار��Lد� و ا��	در �*�ان از ?�ر ا: �p'!� #) و�	ا'1 (LA� ،ه�+  -ذر، روز دا!�=& در ا'�ان
 .$�رج از ?�&ر و,&د !�ارد

e'�1#_ !�د'. #) ��و� (	
���ار+ �A$ �'!� در ا'�ان #) ا�	51 !�ارد و  ه�+ ارا') ?��11 $���ت ا'1: K!� د���	دن ا'1�	ا!� ?) از ?�ر ا:»��P	5 از �&+ د��در  »ه�+ دو�	5 ��
 . -ذر #&د� ا�� ١n-�	�!) روز 

 .ا!� د�-'�، ��?1&ن از ارا') ه��&!) �&�Q^5 در ا'� #�ر� $&ددار+ ?� ه�+ وزارت ار��A(�ت ا'�ان ?) �	&�LA� 5) ا'1	�!� در ?�&ر #) ��ر �5 � �م
��ار+ -��ن ��ارش داد� ا�� ?) وزارت ار��د ا����P!�A$ (# 5ران و @���Lن $�ر,5 ا@�م ?�د� ا�� ?) #) ��ت �) روز �A$ ل؛�; ��!�ارد در ��?� �*�ان #) ?�ر ;r در ه

 .$�A+ #��داز!�
 r'�) ارش، وزارت ار��د از���=&ز ?�ر+ ا!*� #�ا+ ��?� �*�ان �r3E ���   #) ا'� $�P!�Aران ا(�ع داد� ا�� ?) از ��!�ده� -ذر #) ��ت �) روز »ام اس. اس«(rA ا'� 

 .ا��
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'�ان و !�� :D�Eن ,�A1 ه�+ ا'�ا!5 در LA� _V0) ا'1	�!� و ا@�ل �^�ود'� #�ا+ $�P!�Aران $�ر,5 در ;��C 5&رت ��:	) ا�� ?) ?) ;����ن ,�A� �A1 در ا ا�0ام � �م
 .?�11 -ذر -��د� �١n 5دا!�=&'5 $&د را #�ا+ ��?� در ��9ه�ات د'�P+ در ا@	�اض #) !	�'B ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+ $�داد ��� در ا'�ان در روز 

�LA) ا'1	�!� و ;	5 �3
� ه�ا� ه� !<! (# �A	�B' ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+ در ا'�ان، �<D&xن ,*&ر+ ا���5 ا�0ام #) V0_  ه� �12 ���	� !�� ه���ن #� اوج ��:	� ا@	�اض
��ار+ :�ا!<) V0_ ا'1	�!� در :�3C) دو روز #) ��9ه�ات ا;	��E� 5	��Qن، ��?1&ن 5#�A$ (	�&! (# د� ا�� ?�د� #&د!�، ا��&# ( #��. 

_ ا@	�ا5Q را #) �=� (!&� iار+ ه���5 �دم#) د!�Aل ا!	\�#�ت ر'��� ,*&ر+ $�داد ��� و رو'�اده�+ �e از -ن، #) د��K -ن ?) دو�� ا,�ز� #�!  �A1, ن و ;����ن�Q�	E� ،ده�
�A��1� د� از�
 .ا!� -�&ز #) #��ن ا@	�اض $&د #) !	�'B ا!	\�#�ت در ا'�ان ��دا$	) ه�'5 2&ن روز �0س و روز دا!� ��A #� ا�	

ه�+ ا'1	�!	5  -#�ن ��ل ,�ر+ و در ����وز ا���ل �
�رت -��'�L در �*�ان، �E	��Qن #) !	�'B ا!	\�#�ت در ا'�ان در ��'� e�١٣ از -$�'� ��9ه�ات ه&اداران ,�A� �A1 در روز 
 .ا!� #�ا+ #���ار+ ��9ه�ات !�م #�د� و $&د را #�ا+ -ن -��د� ?�د� »:��E# �C+«-ذر #) @1&ان  ١n$&د از روز 

_ '� ��ا�� �E	��Qن #)   »��ا#�� Dزم #�ا+ ا'� روز«ا'� در ;��5 ا�� ?) ���� ����اران از ا�\�ذ =� (!&�$�A داد� و !��و+ ا!	5��9 ,*&ر+ ا���5 ه� �*�'� ?�د� ا��، #� ه� 
 .-ذر #�$&رد $&اه� ?�د ١n!	�=) ا!	\�#�ت ر'��� ,*&رى در روز 

�'- ��1y�ز ,E) �*�ان �\� �5 ه! g�V$ 1&ان@ (# (E
�، !<�A #) ا!=�م ه� �&!) ا�0 ا� ا;� ,1	5، د#�� �&را+ !�A*Pن !�� ?) روز ,� (	
�ا�5 در روز ��!�د� -ذر ?) #) 
 .، ه��ار داد� ا��»ه� را در�5 دا�	) #��� ر�L'��- �'�Q'5«و+ 

 
 

 :5/�ان دا�1+�&  ���> 

 آذر مجلس ترحيم سبزها 16 
 

�
��=�#) �12 ��� ا$�� !��ن داد� ورود ,�'�ن ��A در ��A��1 ه�+ $�ص ا!���P !��وه�+ �	E*� #) ا! �ب و !�9م را #�ا+ ;F&ر در C^1) : �<&ول ����B�># 5 دا!���P �*�ان 
-ذر �=e3 ��;��  16-#�ن دار'� #) !�9 �5 ر�� آ)  13#� �=�#) ا+ آ) از روز �0س و . �12 #�ا#� آ�د� و ا'� روز ه� #) #<	�+ #�ا+ ر'�ش !��وه�+ ا'� ,�'�ن �K'�A ��� ا!�

 .,�'�ن ��A $&اه� #&د
� ذو50"^� "�
� �!�# �# &�
� و ���#&ط #) �&Q&@5 #&د آ) #) رو;�) ا�	©�Aر �	��+ -ن دا!�=&'�ن #&د و  1332;�دd) ��ر'\5 ��ل : �<&ول ����B�># 5 دا!���P �*�ان در 

�!�� K'�! اض $&د #) در,) �*�دت�	�1 #� ا@	5 دا!<� (E��, +ه� �d�A$ ت و�ا'� دا!�=&'�ن آ) -��'©� را ���1 #<��ر+ از ��©. 
-ذر ��Vح �5 �� ه��) :�F+ ا'� روز #� رو;�) -ر��ن $&اه5 و ا�	©�Aر �	��+ ��� $&رد�  ��16 #) ا��وز ه� ز��ن آ) #^�  32در (&ل ا'� �12 ��ل '51E از ��ل : و+ ا:�ود

 +�F: ح �5 �� 16#&د و #^� ه�+ -ر��!5 دا!�=&'�ن در�V� ذر-. 
-ذر روز ه�'5 ه<	�1 آ) ,�'�ن ��A  16-#�ن و  ��13 ��ه� ا'� ه<	�� آ) ��A��1 ه�'5 آ) #) رو;�) ا�	©�Aر �	��+ و �^ r ا��م #�ز�5 ��دد ��K روز �0س، : ذو50 ا�*�ر دا��

 .��'�� ا�	©�Aر ,*�!�A# ��*# 5د ,*����� دارد #� #�!��) ر'�+ وارد @K ��� و #) $��ل $&د ,�'�ن $&د را ز!�� !P) دار!� و #) ا'� ����g از :�Q +�F ا�	©�Aر+ وا5E0 در 
�=�#) �12 ��� ا$�� !��ن داد� ورود ,�'�ن ��A در ��A��1 ه�+ $�ص ا!���P !��وه�+ �	E*� #) ا! �ب و !�9م را #�ا+ ;F&ر در : د#�� ����B�># 5 دا!���P �*�ان ���'z آ�د

 .C^1) �12 #�ا#� آ�د� و ا'� روزه� #) #<	�+ #�ا+ ر'�ش !��وه�+ ا'� ,�'�ن �K'�A ��� ا!�
-ذر �=e3 ��;�� ,�'�ن ��A $&اه� #&د و #� ;F&ر ��ر!k �� دا!�=&'�ن ا! �#5 در  16-#�ن دار'� #) !�9 �5 ر�� آ)  13#� �=�#) ا+ آ) از روز �0س و : و+ $�(� !��ن آ�د

����# �A� ) #) ,�'�ن	1) ��ه� ر'�ش و ا:&ل !��وه�+ وا#<^C . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..........ما بيشماريم
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 آذر سبز در سراسر دنيا 16مراسم 

 L"g��-  3�=و�� 
 

 �A��1� (#١٦  (A1وا0_ ��� ا��، در روز دو� K>?5 در �*� #�و��ر+ ا�&*
�رت ,� K#� � o0�
��ار $&اه� �� ٧-ذر ��ا�5 در � �#K دا!���P -زاد #�و?<K ?) ا��# �Aد��� .
 .د�E# ( �0 از �*� #� �\�1ا!5FE# 5 از ا����� و دا!�=&'�ن ا'�ا!5 و 5L'p3# #� ه�ف ;�'� از دا!�=&'�ن ا'�ا!5 #���ار $&اه� ��  ٣٠و  ��٥  ٤ز��ن ا'� ��ا�� از 

 .'p3# 1*�+ ا'�ا!5 در ا�^�د') ا!=
 

 ا	�
 -��وژ
 

5 #���ار �5 ?��1 ?) ��*1�ن در ��(� و -#<	� رو'�اد+ #�رگ ا��V'د� -ذر را در ��ا�!�� . (# �� +&Qر �E'�� دا!�=&'5 از ز��ن ز!�� '�دان #�رگ !��، 52�10 و �A1,
��ه�!) و 	�ا��وز #�ا+ د�	��#5 #) -زاد+ و د��Lا�5 و #�ا+ ره�'5 ��دم از �P12ل ا�	�Aاد و د'L	��&ر+ ��Aرز� !&د� و ه�Pم #� د'�A1, �P ه�+ ا,- ،��P�2 � ! ،5@

&د� ا��! �
 . :�ا?�را!) $&د را ا'
ه��، ?) از ��Aرزات و -ر��!*�+ ن ددا!�=&'�ن در��م � �(_ ;<�س و ��!&�� ��ز #1E&ان ������Pن -��� و ���&ر، در ���!) ���ان ,�!
��!5 ?�د� ا!� و ا'1. #� ���� ?) !��

ا��2) در ?�1ر -!�ن و در ��ز��� در $&ن ����� $&د !�<	�� ، ا�� �� !�� ه�ا� و ه�Pم #� ه�اران زن و ��د ا'�ا!5 $&ا�	�ر ره�'5 و . ا!<�!5 -!�ن ;�'� و ��	��A!5 $&اه�� ?�د
 . -زاد+ ا'�ان و :�دا+ رو�� #�ا+ ه) ا'�ا!��ن ه<	��

�'� $&د را از ,�A1 � ه#) ه�� �91&ر در �*� ا�3& ��ده�'5 #� �� $&اه�� دا�� واز ���5 ا!<�!*�+ -زاد'\&ا� و ��ا:_ ; &ق #�� �5 $&اه�� �� #� ��?� در ا'; ،�'�
�ار!�P! �*1� ن را� . دا!�=&'5 ا'�ان ا@�م دار!� و در ا'� �^�9ت #^�ا!5 و ;<�س دا!�=&'�ن ��*1

 
  ¢١د���A1�L'n  �@�� �A) : ز��ن
  stortinget/ رو#�و+ ��ر��ن !�وژ: ��Lن

 
 

 ا'�ا!5 ;�'� از ��Aرزات ��دم ا'�ان  -?�	) !�وژ+ 
�F�3&ن ا��� .' ��� وا;� !�وژ  -?

 �A� �A1, 5��; وژ  -,&ا!�ن�! 
 

�Q"��B- �2+�وا�  
 

 (A1١روز دو�n  +م ?�دن ��?&ب ه�&L^� رزات دا!�=&'�ن و�A� �# 5P	>A!�=&'5 ��9ه�ا�5 دا-ذر، ا'�ا!��ن وا�P1	� د+ �5 و ا'��� ه�+ ��'�13 و و'�,���1 #) �91&ر ا@�م ه
��ار $&اه�1 ?�د �# ��
 را در #�ا#� ?�خ �

�1��ن ��وه*�+ ����5 و ; &ق #��+ �\�1ا!5 $&اهC (# �� �1&رت ��3A. و د��Lا��.،  �در ا'� ��9ه�ات ?) از ��@� '�#�E از �*� در ��ر�Z- ��:D bز $&اه� �� !
 در ا'� ��ا�� ,5E از :D�Eن دا!�=&'5 و ز!�ا!��ن ����F; r#�� 5&ر $&اه�1 دا�� . ;�'� $&د را از ,�A1 دا!�=&'5 در ا'�ان ا#�از ?�11

 (A1ن در$&ا�� �5 �&د روز دو�- (�&; د+ �5 و �P1�1ن ��?� وا�)ه� و ( #�E از �*� در #�ا#� ?�خ �
�� ;F&ر #*� ر��!�1  �-ذر ��@�  ١nاز ه
 

��W�2ا	ا-  ���K"�� 
 

#�ر+ د'L� �P&+ ا(�ع ر��!5 $&د را در ��?� �*� #��� ���11L �� ,�'���'� رو'�اده�+ ?�&ر را #) �&ش ه�+ #��	�+ از ,��E) ) ?&'��1��1((�:�اران د�&?�ا�5 در ا'�ان 
�1!���# 5!�*, . 

�ا�	) $&اه� , د�� 51�2 از @eL ه� و ?�ر'��L&ره�+ ��#&ط #) $��ش -زاد+ $&اه�!) ا'�ا!��ن و ! ¡ ; &ق #�� در ا'�ان,در ?�1ر ��� ��A, در ا'� #�!��) رو��P1ا!)� �'�! (#
�� . 

0�1ان از 0<� ه�+ د'�P #�!��) $&اه� #&د�@ �# &P	
��ران و Pره ��# +�A$ +و�&ره��# �\� . 
�'� ��ن را از ,�A1 ��دم ا'�ان !��ن ده�1, ا:�اد و ��ز��!*�+ (�:�ار ; &ق #�� و �&�E) د�&?�ا�5 !�� #� �� $&اه�1 #&د �� #� ;F&ر $&د; . 

 
 ��@� �B1 �� ه�� #�Eاز �*�  -,E) '�زده� د����A دوه�ار و !)                 :ز��ن
K^�:                 '� ��ل�	ا� ��'&?–  ��#�'�# 

 

 *�ر"h -��ا���
 
١n روز ,�ن -ذر، ��ل  �	از ?&د��+  ٣#�$ ���-�# �ِ�&L, ان #) د�� ��دوران�*� ��P�!دا +&y�!دا!�=&'5 ا'�ان  28دا �A1, (!�A3) r; رز��A� د�! (# K'�A� (����داد، #�ا+ ه

�ا+ ر���ن #) د�&?�ا�5 ��'� دور� ه�+ ;�?�� ا�	�Aاد #� ?�&ر��ن، g30 ����1 ��ش #�ا+ ر���ن #) -زاد+ و @�ا�� #&د� و ه&ار� ���A� KEرز� # ,5�A1 ?) در ����. ��� ا��
 . را :�وزان !��P دا�	) ا��

(	�����ز  ر ا'� ��Aرز� ��!&��، دا��وز، ,�A1 دا!�=&'5 در hC � �م ,�A1 #�رگ و ��ا��+ ��A ��دم ا'�ان #�ا+ #��0ار+ -زاد+ و د�&?�ا�5 �0ار ��:	) و در �12 ��� 
و;�� ,*&ر+ ا���5 . د� ه� دا!�=&+ �*�� و �Cه� دا!�=&+ ز!�ا!5 و ا$�ا,F; �P!��# ،5&ر ���&ر دا!�=&'�ن در ��Aرز� #� ;L&�� ?&د����. #*�+ �51�P1 ��دا$	) ا��

 . -ذر د'� �16&ان #) رو�51 در د�	��P+ و��_ دا!�=&'�ن ��Aرز در -�	�!)  از ��Aرزات دا!�=&'5 را �5
دا�ِ� ا'�  #�ا+ ��ا�5. دا�ِ� ��Aرز� #�ا+ -زاد+ و @�ا��، و ه>A	�A1, �# 5P دا!�=&'5 و ,�A� �A1 ��دم ا'�ان #�ا+ ر���ن #) د�&?�ا�5 ا�� -ذر، ��ا�5 16دا�ِ�  ��ا�5

5E را در ) د����A 7(-ذر  �C16ا #� ه�اران ا'�ا!5 -زاد� د'�P در ��ا�� ,*�ن، روز دو�A1)  را� و ه� ، ه�»?�	) + �<	 ���Q K?&ب �*�و!�ان ا'�ا!5«روز #�رگ، =�
از دو�	�!5 ه� ?) در د'�P �*�ه�+ :�ا!<) ��?�11 و ا��Lن #���ار+ ;�?	>� 5	 K . ?�1 ��ر'e، در #�ا#� دا!���P �&ر#� ?) $&د �53A از ��Aرزات دا!�=&'5 ا��، #���ار �5

��ده�'5 ��ر'e #��&!�!� را در �*� $&د !�ار!�، د@&ت �5 (# 5. ?��1P	>A . ��ن #� ,�A1 دا!�=&'5 ا'�ان ا�� ;F&ر �. �. ��، #��!�P ه
�ر'�  �� 5#� 

�	) + �<	 �Q K ��?&ب �*�و!�ان ا'�ا!5 ?–  e'ر�� 
 ،(A17دو�  �A��20  18، از ��@� 2009د���  

 � �#K دا!���P �&ر#�
Comité indépendant contre la répression des citoyens iraniens  

www.whereismyvote.fr  
Lundi, 7 décembre 2009 de 18h à 20h  

Place de la Sorbonne, 75005 Paris  
RER B: Luxembourg M° lignes 4,10, station Odéon  
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 ��
 اور��و  -	
 

 -ذر روز دا!�=& را ��ا�5 #�ار'�  ١٦ه�Pم #� $��ش ��دم ا'�ان 
��	) #&د ?) دو�� -��'L�! ،�L<&ن، ��Eون ر'��� ,*&ر+ و�0 $&د را  ��١٣٣٢داد ��ل  ٢٨ه1&ز دو ��� از از ?&د��+ -��'�L'5 رژ'� ��� در P! ) ��دم	�3) �&د� ه�+ #��$��@

در ,�'�ن �
� !�L<&ن #) ا'�ان، دو�� ?&د�� و �Q ��د�5 ار���A زاه�+، ,*� !��ن دادن -را�� و �<s3 $&د #� ,��E)، . ,*� $&ش -�� �&'5 #) دو�� ?&د�� #) ا'�ان :��	�د
C^� دا!���P �*�ان را " !��وه�+ ,�!�Aز" -ذر، ��رد !5��9 و'�p ا+ #) !�م  ١٦#) د�	&ر دو�� ?&د��، از zAC روز .  !��وه�+ !5��9 $&د را، در دا!���P �*�ان �<	 � !&د

�11? (
$ (
V! 5 دا!�=&'�ن را درQا�	�9ه�ات ا@� (!&�ا�� ,�A1 دا!�^&'5 #� ا@	�اض �<	�د� و دDورا!) $&د، !) �1*�@�3) رژ'� ��ه��1ه5 وا#<	) #) .   �^���C ?�د� �� ه�
 K�A0 ره�'5 از�E� دادن �� �# (L3# ،���$ ��# �L'��- " ��� �# ل ����" و " ��گ�� �
�ا��"!� �'�
� $&د #� دو�� ?&د�� و �
� !�L<&ن #) ا'�ان #) !��\� �@ ، . 

�3&�) #) ا@	�ا�Qت و��_ دا!�=&'�ن ?) در  �� 	>� .�3� �# ،�L'��- �0ر و&*, e�'ون ر�E� (# 5'&�#K دا!���L :51 دا!���P �*�ان � ���رد و'�p دو�� ?&د��، ,*� $&ش -�� 

5 #�رگ !�� را #) 0	K ر��!�!�V�� 52�10 و �@�و� #� ا'�، #<��ر+ ازا����� و دا!�^&'�ن . ا,	�ع ?�د� #&د!�، �) �� از دا!�=&'�ن ��Aرز #) !�م ه�+ ��'�E رQ&+، ا;

&د!�! ��P	وب و د��F� ��! 5، دارو��ز+، ; &ق و @3&م راL��� ،51: +ه� ��L�!5 ا'�ان، روز  ١٦از -ن دوران ��?1&ن، روز .   داt&=�!دا �A1, رزات�A� د�-ذر، #) @1&ان !
�ار+ ��د'�� ا�����ا���ا��  ١٦از ا'� رو، دا!�=&'�ن دا!���P ه�+ �\	h3 ?�&ر ه� ���) #��د ,�ن #�$	�Pن . دا!�=& !�م  �Q �� ،�1'- 5� د ه��� 5Qا�	ت ا@�E-ذر در �=

�1�\# +�	��# +�1Z و rرژ'� ,*&ر+ ا���5 !��، هy&ن رژ'� .   اه�اف، -ر��ن و ,�!
��!5 ه�+ ا'� ,�!$�A	�Pن را� -زاد+، ��Aرز� @�3) ار�=�ع ;�?� #� ا'�ان را @
�'�! K�ا از ه�ن -�Zز #) �0رت ر���ن $&د در . د'L	��&ر+ ��� !	&ا!<� ,�A1 دا!�=&'5 را، ?) '5L از ��'��P ه�+ �
�L ا! �#5 و ��Aرز� @�3) ار�=�ع ;�?� #� ا'�ان ا��، �^�

�&ن ��?&ب و ا'=�د ا$	�1ق در :�F+ دا!���P ه�+ ?�&ر، ,�A1 دا!�=&'5 را �*�ر و �^� ?1	�ل $&د در -ورد�!&� . �Cد #�-�� �� #� روش ه�+ 
 #) دا!���P ه�+ ��ا�� ا'�ان و #) �53�VE ?��!�ن دا!���P ه� (5 ���*�+ �	�د+  ٥٩ه=&م $&!�� در ��ل • 
 ا'=�د ا!=� ه� و ��و� ه�+ $&د ��$	) #) !�م ا!=� ا���5 و #<�B دا!�=&'5 • 
 ��?<�ز+ و ا$�اج ا����� و دا!�=&'�ن ��Aرز • 
  ���١٣٧٨ دا!�=&'�ن در ��ل ��١٨?&ب $&!�� $��ش ا! �5# • 
  ٨٦د�	��P+ و ��و!�� ��ز+ ه�+ ا��1	�A1, ����E: (�3@ 5 دا!�=&'5 در -ذر��� • 

 . -ر+، ا'� و,) ���#) ه) رژ'� ه�+ د'L	��&ر+ ا�� 
��	) ا�� ٣٠در ��ا's ?1&!5، $��ش ,&ا!�ن و �&د� ه�+ ,�ن #) �g ر����، ادا�) �:�' �'&L	�A� (رزات ��دم ا'�ان @�3) !�9م ,*&ر+ ا���5 (5 � . ��ل 

، ا�� ?�	�ر !\�PAن و رو�1
�Lان در 0	K ه�+ ز!=��� ا+؛ ا�� ����� ��?&ب ٦٧، #&'0 �p	K @�م ه�اران ز!�ا!5 ����5 در ��#<	�ن ��ل ٦٠ا�� ��?&ب ه� و ?�	�ره�+ ده) 
3�ن، ���3 ه� و #&'�A1, �p ?�ر��+ و ا!&اع ��?&ب ه� + ر'� و در�� د'�P در (&ل ا'� �) ده) �&�d �5 #&د، E� ،ه�+ ز!�ن �A1, (!���;ه� ��12 $��ش �� و�� ��ه�

 (!�A3) +�#زاد+ $&اه�!) و #�ا- �A1, +ه5 �� #�ا�P'�� ��P�!د'�   دا&A! ه�!) �&د� ه�+ ���3&!5 ��دم ا'�ان����'<	) ا�� �� درا'� روز ��ر'\�P1� 5#�!�ن �=�ع و 0*���ن ا'� . -
�!���-ذر �0ار دار'�، #� �. �. �� ا!<�ن ه�+ -زاد� ا�� ?) در #�ر��ا�� ا'� روز  ١٦ا��� �����P  ٥٦ا'1. ?) در -�	�!) .    ��'��P @�3 و-زاد+ ، �&رد � �'� و ;�'� �0ار 

5 ا'�ان و ه�رد+ #� $�!&اد� ه�+ -!�ن �����ر'\5، '�د ه) �0#�!��ن ا'� ,�A1 و �0#�!��ن ا@	�ا�Qت ا$�� را ��ا�5 دا�	) و $&ا�	�ر -زاد+ #�زدا�� ����ن ا$�� و ه) ز!�ا!��ن �
����# . 

 : و@�� ��
 (A1٧دو� �Aد���Olof Palmes torget  �@�� راس (!�\#�	? K#� ١٦: �٣٠  

 5'�                                      Olof Palmes torget –Drottninggatan- Stortorget: �<�� راه��
#��� �� #� ;F&ر $&د در ا'� . :��3 ه�'5 از ��9ه�ات و � �و�� ه�+ د���ا!) ��� ز!�ن و دDور ��دان ا'�ان !�'� داد� $&اه� �� Stortorgetدر ا$		���) #�!��) ، در ���ان 

 . راه���'5 و در �^�s ا�� و �V$ 5# ا'� ,��p� ،(Eواb :�'�د ر��+ $�� :�و $&رد� ��دم ا'�ان در ���ان -�� و $&ن #����
 

 ��WBن 
  ���� 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ه���
رگ 

 
 �A��1� (#١n  و��� . دردا!���P ه��A&رگ #���ار ���&د" $�داد٢٢"-ذر، روز دا!�=& در ا'�ان ��ا�5 در از (�ف 

5P	>A) -��ن و ه�ا  ه�ف !��ن دادن هE��, �0ار دادن g(�\� ��1y . � ?�دن -!*� #� ا'� ,�A1 ا��#� ��Aرز� �<��� -��� ��دم ا'�ان و ر��!�ن ���م -!*� #) ,*�!��ن، ه
�!�ن #�!��)، �&ز'. ز!�� و و'�5E� {�3? &t  #� �\�1ا!5*�  5E0رزات دا!�=&'5 در ��  ���&د ��&'�+ وا�A� �!ا'�ان و رو (E��, ا'� ?�&ر #)  ١٠٠ر'7 و در�� از (ٔ	�����ل 

 . �\	�� اراt) �&د
Die Studentischen Freiheitsbewegung im Iran  

Informationsabend von 22khordad  
www.22khordad-hamburg.com  

Datum: 07.12.2009  
Uhr: 18:00 - 21:00  

Ort: Lesesaal B - Uni Hamburg  
Edmund-Siemers-Alle 1, 20146 Hamburg  
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رتjQا���  
��ا�5 �)& ،  ه

 (A1ا#� #� . ٧روز دو��# �A١د���n .از دا!�=&'�ن و ز!�ا!��ن  .-ذر روز دا!�=& ا�� �'�در ا'� روز دا!�=& '�ن دا!��Pه*�+ ا'�ان #�ا+ د:�ع از ,�A1 د��Lا��. ��دم ا'�ان و ;

&رت از ?�3) ه&(�1ن د@&ت ��1�'�� ?) #� ��?� و��_ $&د در ا'� ��د ه�'5 !�ا+ -زاد+ $&اه5  �� دا!�=&'�ن ا'�ا!5. ����5 د�� #) ��9ه�ات $&اه�1 زدL!ا�: �*� �� �  

 . ��دم ا'�ان را #P&ش ,*�!��ن #���!��
 

  ١٩د����A، ��@�  ٧دو�A1) : ز��ن
  �L� :Frankfurt, Hauptwacheن

 
 ��= 

 
 ! ��*�1ن ��ا�5 ه�

 (A1٧روز دو�  �A���١دف #�  ٢٠٠٩د���n از . -ذر روز دا!�=& ا�� �'�در ا'� روز دا!�=&'�ن در دا!��Pه*�+ ��ا�� ا'�ان، #�ا+ د:�ع از ,�A1 د��Lا��. ��دم و در ;
+� . ا��1	5 ���� ����اران در �Cد ��?&ب ?�دن -ن ���1��A د�� #) ��9ه�ات $&اه�1 زد-!pاد و #�!� !s�&� (? �A� �A1, 5��9 دو�� ?&د��5t ا;

�3 -��ن از ه) ه� ��*�1ن ر �?�	) ا'�ا!��ن ا'��� !&رد را'� و�� :��� -��ن، در را�	�+ ;�'� از ا'� ��Aرزات د��Lا��. دا!�=&'5 و ,�A� �A1 ��د�5 در ا'� روز د? �*
�11? �?�� 5t� . د@&ت ���1L ?) در ا'� راه��

 ! ��*�1ن ��ا�5 ه�
�'� از ,�A1 ��دم ?�&ر��ن  درا'� راه���5t ه� و��9ه�ات !�ا+ -زاد'\&اه5 ��دم ا'�ان، !�ا+ ,�A� �A1 را #) �&ش ,*�!��ن #���!�� و #�  #� ��?� ه�2) �<	�د� �� $&د;

��t�! +��� . ا��، ?) $&اه�� �&ا!<�، از ��?&ب و ا@�ام :�ز!�ان و(� ,3&
 ! در ;�'� از ,�A1 د��Lا�5 $&اه5 ��دم ا'�ان #�� $��'�

  ٢٠٠٩د����A  ٧دو�A1) : ز��ن
 �@�� 5'�5 ��@�  ¢١��ده'�  ��١nوع راه��

�ا$&ر+ دا!�K#� �-�3? ��P ��1ا: ��LنZ ����- Zülpicher Str. Uni-Mensa �3<�+ دم? �� (# 5'� . در � �#K ?�3<�+ دم ادا�) $&اه�دا�� �9�١٩:٣٠ه�ات �� ��@� . راه��
5E از ا'�ا!��ن ا'��� !&رد را'� و��, (	�?  ���: 

)�!&      ) ?�3، #�، ا��، #&$&م، -$�، وو����ل، دو��3ورف، دور�
 

��W��      
    

 ���از

ا��وز ?) ��\&ا�	� از $�!) $�رج #�� د'�م دو �� #��) �&+ $&!) ا:	�د� :�L ?�دم از ا'� 

-ذر  �3A�16| ه� ا�� ?) ه��) �5 ا!�از!� و�5 و0	�P! 5ه� ?�دم :*��م :�ا$&ان ��9ه�ات 

#�Eا �	&,) ��م ?)   .او��� #�ر� ?) '. ا@���) L; �Q&�� را در ��1�A�� �*� zV . ا�� 
$��#�ن (در ه) $�!) ه�+ �^K ا!�ا$	� (&ر+ ?) در -�&ز���P دو�	� ?) �12 $��#�ن 

 . #� �� :�3C) دارد ه� ا!�ا$	) ا!� ) �	�ر$�ن
#�E از �*� در ���ان دا!�=&  4در ��@�  -ذر ���از 61(rA �	� ا'� ا@���) ��9ه�ات 

��ار �5 �&د �# 
 �	:�� : @L<5 ?) از ا@���) ه� 
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 حمله كودتاچيان به مادران عزادار
 :اخرين خبر

 . بقيه در بازداشتگاه وزرا هستند . نفر از مسن تر ين آنها در ساعات پاياني شب آزاد شدند  6. نفر از مادران  را بعد از ضرب و جرح دستگير كردند 29

 
 (A1� ق #�� و د�&?�ا�5 در ا'�ان، روز& ; ����E: ارش��د�	1L� ،+��P=) ه� و   -ذر ��� �r#�V �0ار ه� �A1)، ��دران #) !��!) ا@	�اض #) #�زدا��،  �١#) 

_ ?�د!�=� (�D bر�� +�
	) ��� #&د ?) �0ار ا�� دا!�=&'�ن !�� در �=_ ا'� ه
	) ;F&ر '�0 .�1#	K :�ز!�ان $&د، در ���ان -ب !� . 
. -ذر را �^� ?1	�ل ��:	) #&د!� ١n?�ر��،  ��� از ��وع ��9ه�ات، !��وه�+ ا!	5��9 �&ار #� ون ه�+ $&د ��م �<��ه�+ �1	*5 #) ��رb ��!�1 $��#�ن و�Cل،

 ��! (�D b�1 ٢-٣دور �� دور ��ر	ر دا�&F; 5��9 و �&�&ر	و+ ا!��! K�A�&ا� ا�� . ون #) ه
 . در ��م ورود+ ه�+ ��ر�A� bس �\�5 ه� را #�ا+ ����1'5 و #�زدا�� ��دران �E	�ض �<	 � ?�د� #&د!�

 . در دا$K ��رb و در ��م �<��ه�+ �1	*5 #) ���ان -ب !� !�� !��وه�+ ��Aس �\�5 و !��وه�+ ا!	5��9 �<	 � #&د!�
�E� .nاد+ از د$	�ان را �&ار #� ون ه�'5 ?) @��� ��\�5 !�ا�	�1 ?�د!�. در ,�'�ن ا,	�ع ��دران ��وه5 از ز!�ن ,&ان و ��دران @�ادار را د�	��P ?�د!�

��ن را #� ه�� ون ه� #�د!� ¢-�� ��P	از د� �
! . 
 . ��در و د$	� را د�	��P ?�د!� ١n#�1#� ا'� ��ارش #�� از 

 #�زدا�� #�� از د� !
� از ��دران @�ادار 
 . !��وه�+ ا��1	5 @�� ا��وز، �A1) #�� از د� !
� از ��درن @�ادار را در ��ر�D b) �*�ان #�زدا�� ?�د!�: ����� #�ا+ #�ا#�+


	) '. ��ه� @��E� ، 51اد ز'�د+ !��وه�+ ا!	5��9 و ��Aس �\�5 از ��@��5 ��� در ��ر�D b) �*�ان و �^&() ا(�اف -ن ;F&ر دا�� (# �1#�1	  _و ا,�ز� �=
 . را #) ��دران @�ادار !�اد!�


� از ��دران در ���ان -ب !�+ ��ر�D b) و ��Eاد+ د'�P در � �#K در  �#�1 #) ا'� ��ارش !١n �!�� ��P	د� bذر ا'� ��ر- . 
��:	) ا�� .
	) �5 �&د !��و+ ا!	5��9 در د�	��P+ ��دران @�ادار از ��Eاد+ �e�3 زن ?� . 

 . ا!� �د�!��وه�+ ا��1	5 در ا#	�ا از ��دران @�ادار$&ا�	) ا!� ?) �	
�ق �&!� و �e از رد ا'� در$&ا�� از �&+ ��دران ا�0ام #) #�زدا�� -!*� ?
 . از و��EQ ا���5 #�زدا�� ����ن ا��وز ا(�@5 در د�� !�<�

�� K�L�� �$�# 5 ,�نQا�	ا@ _ . ��دران @�ادار �e از ?�	) ��ن !�ا -�V3� �0ن؛زن ,&ا!5 ?) #� ��3. �3&�) در '. �=
�#�ت ه<	�1، ?) !	\ا'� ز!�ن D�E: 5$�#ن ; &ق ز!�ن، ��درا!5 ?) :�ز!�ا!��ن را در �=�Eت ا@	�ا5Q ا$�� از د�� داد� ا!� و ز!�ن �E	�ض #) وe� _'�0 از ا

�11? 5� _ . ه� �A1) #) !��!) ا@	�اض #) ?�	) ��ن �E	��Qن در !�-را�5 ه�+ ا$�� در ��ر�D b) �*�ان �=
 . ����1'5 و �^�?) ا:�اد+ ?) در ?�	) ��ن �E	��Qن ! � دا�	) ا!� از ,3) $&ا�	) ه�+ ا'� ز!�ن ا��

 . ��� از ا'� !�� !��وه�+ ا��1	5 و ا!	5��9 #�ره� #� ��دران @�ادار #�$&رد ?�د� و ��Eاد+ از -!*� را #�زدا�� ?�د� #&د!�
 

 

h�:س ا�
W ادار ا"�ان  درK) دران�� 

 شهامت مادران ايران را مي ستائيم

�ن $&د را ��دران �	� ?���� ا'�ان �=��  ،_��د ه� -��'� �� #� !�'� @eL ه�+ ,�!$�A	�Pن و رو�� ?�دن �  (	
�ن :��د� . ?��1 �'�ا��g !�� هy&ن  ه� هA30 5'&�ا�� ا'� #�ر 
��	) #� ا'� . �� ازه��)  #) �\	5 در ��1) �5 ������ن را در �P12ل �5 :��د ، L3#) !�#�ور+ از�<	�$5  و #5 ���5 د'�P+ ?) روز A30 (? د&A! 5P��ا'� �1*� $�� و ا!�و� ه

�2ا !�#�ور+؟ ��P از ه�ن ه
	) ه�+ !\<� ه� #�ر #� ده*� ��&� ��ش !�Lد� #&د!� �� ا'� ا,	�ع -رام ��درا!5 را ?) . ��دران درد��1 روا ��� ا�� د�*�'�ن را�\� #) درد -ورد�
��! (? �'�! 5� KL�� �!5 ?�11 ؟ ا�� ه1&ز #�ور ?�د��	د!� #�ه� زد� و�&# �P'�L' �# +رد��<	�$�!) ا�0ام #) وه�در �5 ��:	� ا�	���e# 5 !���2 در ا#�از ه 5 ��12	�&L; +

 (# g'�0 5 -رام $&د ?�11  30#�زدا��'� .�� از ��دران ،-!*� ��� از ��وع ��ده

�ر+ �
�� دل �5 ��&د'� ه) '. �Cا #� ��دران �	� ?����Pه�+ :��د� ��ن، -ن #&د ?) #� ه� ره g30  5 #&د #� درد�ان ا#�از ه�رد+ �5 ?�د!�، ا' ا�� -!y) ?) ا��g ��ه
 .�*��� و ا'<	�د�5 ��ن را �5 �	&د!� و ��	��0!) داد$&ا�� -!�ن را ا��F �5 ?�د!�

 
 

  !در عيد واليت، عدالتخانه تعطيل است


د� �WD C2+����$�ن *�ر	اد& ه�� د

ران ��زدا�2+�& وزراء �� ������ l	�* �"ا. 

��ن �g� (A1  29$�!&اد� ه�+ ����P	از د� �
#�E از �E# ، . �12 از ا'q\�� (L1 �� @�'�ا!��ن در #�زدا�	��P وزرا ه<	�1، #) -!=� ر:	) و $&اه�ن -زاد+ -!*� ��!�)14/9/1388(!

	�1 :�دا ��@�  ��6@� �$�!&اد� . zAC ��ا,F; 5Q�0 (? �11? (E&ر دارد و ,&ا#P&+ -!�ن ا�� 8!
� از -!�ن #) د��K ?*&�� �� -زاد ��!� و در ,&اب # �) $�!&اد� ه�، ���&ران 

 �@�� (? �� (	
�$�!&اد� ه� #��h�3L #) ا��� -زاد+ . 5Q�0 zAC �5 -'� 11ه� zAC #�ا+ ����P+ و��EQ @�'�ا!��ن #) #�زدا�	��P وزراء ��ا,E) ?�د!� #�E از ���5 #) -!�ن 
 �!�� 5Q�0 �9 -��ن	وزرا �1 ��P	�9ر و #��ون #�زدا�	ن، :�دا  ��11:30@� . @�'�ا!��ن در ا��ق ا!������P	5 #) ��و!�� ه�+ د��
	) #�ا+ ر���� 5Q�0 (? �� (	
�#) -!�ن 

 �@��8 �11? (E,ب �5 #�!� و $�!&اد� ه� �5 �&ا!�1 #) -!=� ��ا�ا!  ���. ا'� ا�� #�@� !�را;	5 $�!&اد� ه� و ا@	�اض -!�ن #) ا'� ��&� #�$&رد zAC .�� (!D&x>���Z -!*� را #) داد
� روز �K�VE ه) �K�VE ه<	�1Q و در ��	ر� ه<�? i�1 ?) �� ه�	
�5 �&د ?�ام � �م x>���Z&�5 . و�5 ���&ران در ���7 ! 5�;�ل ��\q !�<� ا�� روز �K�VE #) ?�ره� ر���

��دا!5 و ا��ف و�0 و -زار رو;5 ه� 2) #��	� -!�ن ��� ا���� g,&� رد ?�د� ا�� و&$�# (!&P1'&ا!�1 ,&'�+ . #� $�!&اد� ه� ا	5 را �����!� �� #Q�0 5 ه� ?) $�!&اد� ه� !�م	و0
 . 5 �5 ?�د!��@و��EQ @�'�ا!��ن #���1، ���&را!5 ?) اد@� �5 ?�د!� د�	&ر 5Q�0 را ا!=�م �5 ده�1 از #�دن !�م 5Q�0 ا,	�1ب ?�د!� و ه5P ا�*�ر #5 ا(

 (A1� ن روز��ه<	�� و ���ا!) �5 $&اه�� ?) #) ا'� ;�?�ت ��Z  ��14/9/1388 ��دران @�ادار #�ر د'�P ��?�� �5 ?��1 ?) $&اه�ن ر����5 ه� E'�� (2	� #) وQ_ #�زدا�� ��
�0!&!5 $��) ده�1 ! 

����  :http://madaran.tk/ 
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 فيلترشكنها                             

http://unblockedbebo.info/  

http://x105f.info/  

http://eproxysite.info/  

http://85unblocknow.info/  

http://ipmagick.info/  

http://schoolproxywebsites.cn/  

http://eproxysite.info/  

http://admitfirst.info/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://www.beginquick.info/  

http://unblockedbebo.info/  

http://02012.info/  

http://02013.info/  

http://02014.info/  

http://bestschoolproxy.cn/  

http://enewproxy.info/  

http://blockedfacebookproxy.cn/  

http://google12.net/  

http://www.dartall.info/  

http://vistaproxy.uni.cc/  

http://blockedfacebookproxy.cn/  

http://ta1055.info/  

http://pinkdot.info/  

http://lemonbox.info/  

http://proxify.tv/  

http://proxycros.co.cc/  

http://newfacebookproxy.cn/  

https://fl.mikatammi.com/pn/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://bypassbluecoat.info/  

http://bypasscheat.info/  

http://bypassfool.info/  

http://bluecoatproxy.info/  

http://www.dailyfind.info/  

http://proxyanonym.com/  

http://www.guessed.info/  

http://cashcontest.info/  

http://bypassinternet.info/  

http://anonymousinternetsurfing.info/  

http://66.90.77.3/~pro/  

http://www.mapopen.com/p/  

http://www.fluxa.info/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://internetcloak.com/  

http://www.hashseek.net/  

http://zankaweb.info/bblocked/  

http://79.170.40.54/t5f.co.uk/downloads/  

http://79.170.40.34/dymoon.co.uk/downloads/  

http://79.170.40.230/flummixdemo.co.uk/dow

nloads/  

http://79.170.40.49/only1internet.co.uk/downl

oads/  

http://79.170.40.49/hoolaloops.com/download

s/  

http://fallcan.info/  

http://www.xp6.info/  

http://proxy.diekhoff.eu/  

http://wap.igma.tv.anonadult.com/cgi-bin/nph-

get.cgi  

http://www.perlproxy.com/  

http://www.carlomozetic.net/cgi-bin/nph-

proxy.pl  

http://wap.zed.com.ph.gowingo.com/cgi-

bin/nph-get.cgi  

http://www.nivol.net/  

http://anonymousaccess.info/  

http://cultlegend.com/  

http://hidemyself.co.tv/  

http://www.firstip.info/  

http://www.please-just-come-here.info/  

http://secondip.info/  

http://anonymousschoolproxy.cn/  

http://unblockeddigg.info/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://www.resellersvip.com/  

http://blej.info/  

http://www.unblock101.info/  

http://www.cheesecamera.com/  

http://www.easylinks.info/  

http://www.resellersbasement.info/  

 فيلتر شكن هاي جديد

 

http://blue.xp6.info/  

http://www.badkid.info/  

http://forexmicro.info/  

http://httpsanonymous.info/  

http://www.fallnow.info/  

http://admitsite.info/  

http://easeforyou.info/  

http://penguin-proxy.info/  

http://unblockedtechnorati.info/  

http://tuxproxy.info/  

http://newwebproxy.cn/  

http://www.xp6.info/  

http://xopen21.info/  

http://www.xp5.info/  

http://phproxywebproxy.cn/  

http://www.firstip.info/  

http://schoolproxysites.info/  

http://2009.xp5.info/  

http://itsmine.co.tv/  

http://viewschoolproxy.cn/  

http://www.vistaproxy.uni.cc/  

http://www.masking.uni.cc/  

http://www.badidea.info/  

http://maktoobprox.co.cc/  

http://soroxy.fileave.com/  

http://webproxyurl.cn/  

http://gumtreeprox.co.cc/  

http://pokerprox.co.cc/  

http://playprox.co.cc/  

http://beboprox.co.cc/  

http://unblockproxyweb.cn/  

http://server4surf.co.cc/  

http://unblockedflickr.info/  

http://forexarbitrage.info/  

http://anonymouslist.info/  

http://prettyteacher.co.tv/  

http://www.helloteacher.info/  


