ا  د ه

رس روز  زن

 ٨رس روز  زن ،روز رز ا  ه 
  ،!"#$ا  و   ا د!
زن +#رز اان! زن /ر و -!.د!0
ر د  ٨رس ) ١٧ا ( روز  زن ا ر .از ل  0% ١٩١٠روز  زن  0ا+/ر -%را ز& ،*+,رز !"#$%
 ،$23در دو * %ا* 1ا 44$2زن  6#7, 0 !"2#ر ،ه #4 02نه زن از ا ن ا* روز را 8ا  دا0/9ا.
روز 0% :د3ور &رز :زن %ر 0% !:8ا% :ه> @ت %ر و ا=ا> د=$/ده ./; < 0
روز 0% :د3ور زن %ر 8و #; 0% !/"2#ا/ر  DCرا :ا :زن  9و *  6,,ا A#BC :زن و د را د
3ورد.
ا  ,ر Eدرسه :د = :ا  :دارد.

ن ا23ب!
ن 67ن ،ز ِ
ن  ،-%8ز ِ
ز ِ
در  0% 2Cزن /$ GBز در $I #ر 9 HداA   / #+C ،/9رت  !"Gو اثدار 8 9د  0%در DJ,
#BCق زن ده 8م از #; L4د # ,#4د.
زن  0%ا :او *2ر در ,ر Eاان >B *R ،و Qدر  >& Pا@/اA 0 0% Hم و   !$%C O,ا رو ،دا/9؛ در
%ر %ر8ان و ;D4ه ،S/ !I, :اوA *2ن  !$%Cا.9  -
زن در ز  8 */"Vو ه :ا# @$/د  04@ 0%ارU,ع ا  -د!  0ا@/اض زد و  W; 0دع از# >9#< DCرد S,
او9ن ;A $ار ./8
از  ١٧ا = 0% Y٧رZ, */8هات زن  !& 0روز  زن در ,ر Eاان =8ار  ،9ا ٣٢ Pل ]8رد.
در #Wل ا* له _ه زن  0د#$  !2V ^2ر :ا 0  -دار 3و E4, /BBC ،9 0/Vو درد3ور  0%در ,ر Eاان ه0B =8
ا 0/9ا!.
در #Wل ا* له ه=اران زن  0زان ا/د و ر *,0$Cو و0U+9 *,0GCه را % ^$I,د.
در #Wل ا* له ه=اران زن را  Q&,را در <>  /8و  دان ; 0/8 0/";   SGو در ا  و اZ/ر <C 0 ،ت ;#د در
ز UCب  4$I,ادا  0داد.
 !9#زن  + ،از &$aرI_ *,ت ,ر Eودو :02ا; اان ا!.
ز  0%در  ! #+Cا : 0$  -د #"Iب د .ز  /C 0%از#% /< DCد%ن ;#د = Iوم ا .ز U 0%م  0د
 3و    0Rدر  !$%Cا  -از ا*  0% ,زن !!9

زن +#رز اان! زن /ر و -!.د!0
 ٨رس $د &رز زن ن ،ا :ره از A 0% !$/نه  زن ا@$ل  9ا!B&W 0 0Q  S"B,  0% $/ .ت a3ز 8د.
ر S""%ا :او *2ر % !cد  0%د 8زن ،در ;/ر ا7/Aد :و ا ,B&W 0Q  @$/ر 0Gدارد .ود! #دن زن از روز:
a3ز   _#7; !+2 0% 9و^ 0 2#,و#د   3و @8 dد  ,از  #Pزن  0د وا"8 0/دد و از  :#د  د8
ا @$/او _]8 0Iا.9 0/9
ره وا QAزن ا +ن<] "!  ،از   , .S"#$% DWاز * ر  _#7;!+2 */و^  2#,ا!  0%ز 0هe :زم
اه8 Sدد  ,زن از د ; 8و وا"#9 0 /ه 3زاد 8د, .وت ا_ 0% G& 4ره وا QAزن از ه S/ 0#8را هف
ا_#; 4د Aار داد  &>ه :ر "#; , 0% /د را  0اI A#BC :ود  %در ه *$ا! .ر!""%ه  gB 0ا:
ا A#BC :زن و د  0%در #; :د  Sو ارزش ا!  0%ا :ا :زن و د در 0_@  $,ه &رز  %و 0% B/Q
ا* &رز = از&> #% >& ،,B&Wب 8#9نA >& ،ن  0دارA >& ،:ن B&Wت " g4ا! و از ه*$
رو!  0%ا* &> و <3 #ن  &> %ر ،:8ا% :ر8ان و &رز ا :اUد   /"2# :0Qاه" !$ر دارد.
ا*  0% !BBCره زن  ا-Bب  /"2#و اا;Z */م  0دار *+$ :ا! ،ا#%ن د  @#H# 0رو *9و وا^&, iH
8د و ,ر& Eرزات زن % !cد ا! & *,< 0%رزان &> زن!"#$% ،ه ه"./

ره م در اان – ان  – ٠٠٩٨٢١٨٩٣٩٢٢در ارو ٠٠٣١٩٩٣٢ :
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زن ) و +#رز! /ران و ز%&!9ن! رو";&ان +#رز!
"در ه  0Qا :در3 0زاد :زن B Pس  Q&Wا3 :زاد  #$@ :ا!" ا* Vن را "#ر :0/" !"2# "0ا"C :#ود
 ٢٠٠ل   ^&Aزن 3ورد   0%اه# !$ق #7,ر 3زاد :زن در   0Qا!.
ا  ا /و3 !QHزاد :زن در اان  0#Rا!؟ 3زاد :ن3 ،زاد3 ،>9#< DC :زاد :اV/ب ه3 ،"$زاد" :ت% ،ام 3زاد :را
زن در اان دار؟ زن دره lا  -ودر #$ !$%C !I,ر :ا P ,  -د"C0 " :ب  .3و 0% /Aداد8ه:
اB@"  -ب " را  ٣٠ 0 0%زن U,وز %د  % 0m&,و 3ن 8ز ه#R Sن #$I !&Iد :و ر& 0Iر 0 :م دع از
;#د در ا U,وز در ه$ن داد8ه :ا 0  -ا@ام #+Iم  ،#9ا /از %ام #BCق زن در ز < SRا-م #,ان *V
!8؟!
از ه *$رو! #; 0%ا!ه و #BCق زن در   :0ز ن ان )ا (!4Aاز  وnا#; :ردار ا! و ز ن  در #Wل ا*
له   و >& 0 nزن  اه3 !$ن <G :د و  *$Hدع از ;#ا!ه :زن از #; 04$ا!ه9A#BC :ن B 0 ،ت
را! و ر "! در ا* &> <دا; 0/ا!.
ا  در !"#$% 0% 2Cه  0ا :رو *9و وا iHدر ار&,ط  زن دار ،ا_-ح&4Wن 0B 0%ا e#W :در ز< 2ل %دن
;#ا!ه :زن دار >B 0 0#,  ،و nزن در ا@/اHت ا;-, ،ش #; , %د را #;  Cا!ه :زن  #4ده3 .نه
3  lور   0%ا#BC qق زن ه" S/ا  0#R؟ و  !"Rا* ;#ا! زن؟ ا* ! 3 0%نه #+ت ا;/ر  %و 
-, #84%ش دار  ,از ز ر #اeت &> زن .% 2; 09
د3 ^2ن رو *9ا! .ه sن #رژوا < 0 Vا* ;#ا!ه #,$ا دا .9 0/9ا* !"#$% ,ه ه"  0% /دم _د*V 0A
 0/8و ;#ا!ه3 :ن را رو *9و وا iHن .%
ز ن  #9 ! #+Cرا را #@ 0ان t #% !$%C #,/23ح %د و #9 ! #+C  , 0% 9 B/Qرا ا! A 0%رت 0
_#رت وا QAو #_ 0ر :در د/ن #,ده% ،ر8ان و زG+/$Cن Aار 8د .در   ^$@ :0ز ن در ار&,ط  اAا ت #ر:
 "   3ا!:
ا*  ! #+Cدر #رد زن    " /,
"ه S/ 0#8و # 0  !" 0< vQ&,ر! 8 O4دد و زن از #BCق  ^ %ا @$/و  ا  دان ;#ردار 8د.
;#ردار :زن از #BCق و =ا :ا  دان در ازا% :ر "و.:
زن 3زاد  ا  ^ % :دان در $,م #w9ن ز 8ا7/Aد ،:ا  ،@$/و ه Gر !%دا 9 0/9و $, 0م  ^aGو
_ 6در ه#t 0$ح د /دا.9 0/9
$,م #Aا* و Bرات ار# @U,ط Q, 0د زوج-W DC ،0O_ ،ق  ^+, ،0& Pو < /زان#A ،ا* و Bرات = 3vQ&,
در #رد ارثB ،رات UCب ا&ر ،:ا ز :زن و د در "#ت و ا  #$@ =%و$,م Bرات و اAا ت #%ا 0و و0GC
-9 Zق" ،ر و  aو # 0  aر! 8 O4د.
ا#BC :ق زن و د درا -Wق ،ارث و ^+,اوeد
هG 0#8ر ،BI, ،ا&ر ،اذ! و 3زار و ; 04@ !#Gزن در #; gIاد #$ع 8دد و Uزات  :9در #رد 3 vBنه ا@$ل
8دد.
UC #O2ب ا&ر :و  !@#$هG 0#8ر و ا&ر در #رد #ع < >9#زن .زن  از 3 DCزاد :اV/ب <#; >9#ردار .9
3زاد ^ % :زن در اV/ب  P9ز#; 8د .روا _#7; gزن  از هQ, 0#8ض #7ن .9
  ،* gB DCون  Aو 9ط  0ر#9 0/;9 !$د.
; 7زن ردار  ^&A  Pو  Q  >9از زا$ن ون #BC "%ق#;  ،ردار :از ا +ت <= ،+9در  و دارو mران.
% !@#$رزن درر 0/9ه  0%ا3 / - :نه زن 3ور .9
;#ردار :زن از ا +ت و #;9 Z ,-",ار8ه و #%دzه در % ^Iر و ز< .8ر و در "+ن #,ا از ا*
-",ت ;#ردار ."9

ز د  ٨رس روز  زن
د د  و   زن
&%ن د رژ " #ر! ا &,& -ار د ( )*+را'
ز د -زاد! – ز د ./
0ر  -ن - -زاد! ( )*+ -را#
زن 1ا'ن )ا(),
( 6ا١٣٨٩ 45
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