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 1، معتبر و مردمیروز کوروش بزرگ ،هفتم آبان
 .یخیتار یروزها نیو مستندتر نیآبان، از معتبرتر هفتم

 بشر خیدر تار یورود کوروش به بابل )هفتم آبان(، نقطه عطف سالروز

 ۱۳۹۶ مهر ۲۳رسانی: روزهبا ب برابر

 

 چرا هفتم آبان روز کوروش بزرگ است؟

از  و استقبال با شکوهبه بابل بزرگ کوروش صلح جویانه هفتم آبان، روز ورود  یعنیروز بزرگداشت کوروش، 

ست، روز نام گرفته ا «دینبونئ دادنامهیرو»معتبر که  یباستان بهیکت کی. بر اساس این پادشاه خوشنام است

 دادنامهی)رو کوروش بزرگ پس از ورود به شهر، با استقبال با شکوه مردم روبرو شد ،یبابل Arahsamnaسوم ماه 

 شیپ ۵۳۹اکتبر سال  ۲۹روز مصادف با  نی. ا(۱4 ص :۱۳۸۹ ارفعی، ن،ک:؛ ۱۹و  ۱۸، بند ۳ستون  د،ینبونئ

 از سالها هشتم آبان( است. یاکتبر برابر هفتم آبان )در برخ ۲۹و  باشدیم الدیاز م

 دوستان و رانیهفتم آبان ماه، به عنوان روز بزرگداشت کوروش مطرح شد و با استقبال ا ن،یبنابرا

 .شودیداشته م یکوروش گرام ادیکه هر سال، هفتم آبان به  یدوستداران کوروش بزرگ همراه بود. به طور

                                                            
  به همراه مطالبی تازه است. چند نوشتار پایگاه خِرَدگان هایی ازبخش این نوشته حاصل گردآوری - ۱
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 نیا یهابر اساس نوشته بزرگ روز کوروش خیبه جا مانده از دوران کوروش بزرگ؛ تار تیاز آثار با اهم دینبونئ دادنامهیرو

 به دست آمده است دادنامهیرو

 

 سپاهیان ایرانیکوروش بزرگ افتاد و  انیکه شهر بابل بدون جنگ به دست سپاه ستین یدیترد

به بابل و اقدامات او  بزرگ ورود کوروش بارهدکتر شاهرخ رزمجو در. رفتار بسیار خوبی با مردم بابل داشتند

 نویسد:می

از جانب کورش آسوده خاطر بودند، اما احتماالً  شیشاپیپ انیبابل رسدیبه نظر م نکهیبا ا

گونه که کورش در اند. آنو تصرف شهرشان نگران بوده گانهیسپاه ب کیمردم شهر از ورود 

آرامش شهر بابل بوده  یداده و در پ انیمردم پا یهایکرده است، او به نگران انیب بهیکت

 یتاراج و بدرفتار ،یزیخونر یاجازه انشیروشن است که کورش به سپاه بهیکت نتاست. از م

  آنها سخن گفته شده است ینید یبا مردم را نداده است و در آن از احترام به مردم و باورها

ه نوشته شده ک« منظوم تیروا» یبهی. در کتشدیرفتار کورش، تنها به بابل محدود نم نیا

(، پرستشگاه E-Kurکوهستان =  یشدن به اِکور )خانه کینزد یکورش به سربازانش، اجازه

و  دیردگ زین دیکورش، شامل نبونئ یرا نداده است. رفتار دوستانه پوریدر ن لیانل یباستان

 .(7۲-7۱ ص :۱۳۸۹ رزمجو،ن.ک: ) شد دهیجانش بخش

 

 نویسد:و حکومت هخامنشی بر بابل می بزرگ کوروش فرمانروایی دکتر داندامایف درباره

ها گسترش یافت. اختر شناسی ریاضی فرهنگ بابل باستان در طول دو سده تسلط پارس

رین تای داشت. توفیقات آن از جمله بزرگبابل تحت فرمانروایی هخامنشیان پیشرفت ویژه
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رود. در همان دوران حقوق بابل به های تاثیر گذار تمدن باستان به شمار میپیشرفت

اقتصادی کشور روی داد  -تحوالت چشمگیری نیز در روابط اجتماعی. شکوفایی رسید

 (.۹ ص :۱۳۹۱ )داندامایف،

 

بشر دانست چرا که از آن دوران به بعد تحوالت  خیدر تار ینقطه عطف توانیرا مورود کوروش به بابل 

 در سطح جهان به وجود آمد. یمثبت فراوان

 یکی ... و آشوری ایالمی، بابلی، سالطین از بسیاری یعنی هخامنشیان از پیش گشایان کشور

 ایرس ضمن را هاتندیس و کنند ویران را مغلوب کشورهای معابد که بود این افتخاراتشان از

 نگاه شوش در سال۱۶۳۵ حدود در را( ارخ) النوع رب مجسمه هاایالمی. برند اسارت به غنایم

 وریط به کوروش که بود آورده بابل به را مفتوحه شهرهای هایتندیس بابل پادشاه و داشتند

 برگردانده خود شهرهای و هاجایگاه به را آنها همه است، شده بیان کوروش استوانه در که

 .(۲۱۲ ص: ۱۳۹۲ سامی،) است

 

 سپ باز سر بر هاییجنگ هاقرن تا شدمی باعث ملل ادیان به ی پیش از کوروش بزرگهاحرمتی بی

 خردمندی با کوروش اما .شوند کشته خونین هایجنگ این در انسان هزاران و گیرد صورت هاتندیس گیری

 و داد پایان هاجنگ به مغلوبین با مناسب رفتار با طرفی از. ساخت امن را مرزها پدافندی اقدامات انجام با و

 .شد فرما حکم صلح منطقه در

 اب و شد بابل وارد روز این در بزرگ کوروش باستانی، معتبر اسناد اساس بر شد اشاره که همانطور

 .اشدب بزرگ کوروش روز گرامیداشت برای خوبی دلیل تواندمی موضوع همین شد؛ مواجه شکوهی با استقبال

 

 ها درباره روز کوروش بزرگبررسی دیدگاه

های هایی مطرح می شود که جای بررسی بیشتر دارد اما متأسفانه دیدگاهتحلیلدرباره روز کوروش بزرگ گاه 

ستیزان هم به دنبال تخریب روز نادرستی هم درباره روز کوروش بزرگ مطرح شده است. در این بین ایران

ها درباره روز کوروش بزرگ ها و دیدگاهدر این بخش به بررسی برخی از تحلیلکوروش بزرگ هستند. 

 پردازیم.می
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 زادروز کوروش بزرگبی ربطی هفتم آبان به 

اما با توجه  است بزرگ پادشاه این زادروز کوروش، بزرگداشت روز که پندارندمی گرامی میهنان هم از برخی

 یبرخبه مواردی که گفته شد آشکار است که ربطی به زادروز کوروش بزرگ ندارد. این در حالی است که 

زادروز کوروش بزرگ در  دانند،ی( میرانیا یهااز پادشاهان داستان یکیرا که زادروز داراب ) وریچهارم شهر

آرزو  یپادشاه» یبه معنا ورینام دارد و شهر «وریشهر»روز چهارم هر ماه  یرانیا یگاهشمار در .رندیگینظر م

 .باشدیم« شده

 یهاتیاست. روا یبه کوروش هخامنش کینزد خسرویک تیو شخص اتیروا ،یرانیا یهااسطوره در

 یهاداراب در داستان یزمان طیاز پژوهشگران شرا یبرخ دهی. اما به عقستیبا کوروش ن وندیپ یهم ب دونیفر

رگ درباره کوروش بز یقیموضوع، امکان دارد حقا نیو با توجه به ا باشدیم یبه کوروش هخامنش کینزد یرانیا

که  میفراموش کن دیزادروز کوروش بزرگ است. اما نبا «وریچهارم شهر» ندیگویرو م نیشود. از هم افتی

 .خوردیم یهخامنش وشیبه دار شتریداراب ب طیشرا

 

 ؟یک روز جهانی است بزرگ آیا روز کوروش

ته داش یو دوستداران کوروش گرام انیرانیروز در سراسر جهان توسط ا نیآنکه ا لیبه دل هنانیاز هم م یبرخ

 یروز مردم کیروز در واقع  نی. اما اندیبگو« کوروش بزرگ یروز جهان»روز،  نیدوست دارند که به ا شود،یم

 است. «گکوروش بزر یروز مردم»روز  نیو از دل مردم برآمده است؛ ا باشدیم

های رسمی ثبت نشده است. برای های ایران هنوز در تقویمدولت یمتأسفانه این روز به دلیل کم کار

ها درخواست دهند، اما متاسفانه هنوز در تقویم اگر یونسکو بخواهد هفتم آبان را ثبت کند باید دولت مثال

ملی خودمان هم این روز ثبت نشده است، چه برسد به اینکه یونسکو بخواهد ثبتش کند. بسیار طبیعی است 

، گفتگو با مجید ۶۶۵صبح، ش  )روزنامه ستارهها درخواست دهند و پیگیری کنند تکه این موضوع را باید دول

 خالقیان(.

 

 آیا در هفتم آبان منشور حقوق بشر کوروش بزرگ صادر شد؟

دارد. البته  یبررس یروز منشور حقوق بشر کوروش صادر شده است که جا نیکه در ا شودیگفته م یگاه

در  نکهیما ا. ادیگویپادشاه بزرگ سخن م نیفتح بابل و رفتار انسان دوستانه ا یاستوانه کوروش درباره چگونگ

 حدس است.  کیبه  هیشب شتریروز منشور صادر شده باشد ب نیا
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 بی ربطی روز کوروش بزرگ به یهودیان

، سعی دارند با هر روشی و با ساختن هستند ایرانیان و مردمی ملی هایگردهماییها و افرادی که مخالف جشن

 ها تالش دارند تا هفتم آبان را نهآنهر شایعه ای اصالت ملی و ایرانی هفتم آبان را زیر سوال برده و انکار کنند. 

نخست  :وجود دارد آنها در سخناساسی روز کوروش بلکه روز آزاد سازی یهودیان معرفی کنند. دو اشکال 

کنند و بر خالف ت که داشتن مذهب یهود را همانند مرتکب شدن جرمی تلقی میشیوه گفتار این افراد اس

ست که از بُعد تاریخی این قابل ا اهل کتاب قائل نیستند. اشکال دوم این رایسفارش قران کریم احترامی ب

ل رها از بند باب یبابل Arahsamnaروز سوم ماه آبان یا همان  هفتماثبات نیست که یهودیان دقیقا در روز 

اند. بایسته است از مدعیان چنین مطلبی پرسید که چه سندی در دست دارند که گواهی بر آزاد سازی شده

 اکتبر یا همان هفت آبان بدهد؟ ۲۹یهودیان درست در روز 

 با گبزر کوروش رفتار واقع در و شودنمی یهودیان به مستقیمی اشاره بزرگ کوروش استوانه در حتی

 دوران در مذاهب به احترام که گفت باید داشت؛ اقوام سایر با پادشاه این که بود رفتاری همان یهودیان

 آمده است: اینچنین کوروش بزرگ استوانهدر  .است نبوده خاصی قوم مختص هخامنشیان

باشندگان درمانده در بابل را که نبونئید ایشان را به رغم خواست خدایان یوغی داده بود نه 

 کوروش استوانه) م و ایشان را از بیگاری برهانیدمدرماندگی هاشان را چاره کرددرخور ایشان، 

 .(4۹ص :۱۳۸۹ ارفعی، ن.ک: :۲۶و۲۵، بند بزرگ

 

، ۱)عزرا، باب  ته استدر کتاب مقدس یهودیان نیز از آزادی آنان به دست کوروش بزرگ سخن رف

توان قاطعانه از آزاد سازی یهودیان توسط میبا توجه به این دو داده  (.۸۸4: ص ۱۳۸۳ ،ی، ترجمه همدان۲هیآ

اما اینکه یهودیان در روز ورود کوروش به بابل یعنی هفتم آبان از بند بابل کوروش بزرگ سخن راند، 

 ، چراکه تاریخ دقیق این رهایی در هیچ منبعی بازتاب نیافته است.رهایی یافته اند سخنی است بدون سند

وده نب یو منحصر به فرد ژهیچندان رفتار و ان،یهودیار کوروش با توجه داشت که رفت دیباهمچنین 

 هنگام فتح یداشته است، و گریمردم و ملل د ریبود که با سا یهمان رفتار انیهودیاست. رفتار کوروش با 

 ا،یرنی)پ ندرفتیپذ یراحترا به  یکه مردم و یاو مردم بابل با عطوفت برخورد کرد به گونه انیبابل نسبت به خدا

 (.۳77: ص ۱۳7۰

از سوی دیگر معابد و دین مردم بابل هم احترام ، بنابراین اگر کوروش بزرگ یهودیان را آزاد کرده است

 برد.خود نامی از آنان نمی استوانهای به یهودیان نداشته و حتی در گذاشته است و نگاه خاص و ویژه
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 از تفکراتگرفته بابل کامال نادرست و بر ارتباط دادن روز مردمی کوروش بزرگ با آزادی یهودیان از

است، چنانکه مشاهده شد هیچ سندی مبنی بر آزاد سازی یهودیان از بند  روز مردمیشخصی مخالفان این 

 آبان وجود ندارد. هفتمبابل در روز 

 

 های مردمی برای ثبت رسمی روز کوروش بزرگتالش

 های فراوانیهای مردمی فراوانی برای ثبت روز کوروش بزرگ در تقویم ملی ایران شده است و درخواستتالش

 آبان هفتم درهای ایران شده است تا این روز را در تقویم ملی ثبت کنند. برای مثال از طرف مردم به دولت

 هرانت دانشگاه تاریخ دانشجویان علمی انجمن توسط «کورش استوانه یادبود» عنوان با یهمایش ۱۳۹۲ سال

. دش مطرح ایران ملی تقویم در کوروش روز ثبت درخواست که شد برگزار تهران دانشگاه ادبیات دانشکده در

 برگزاری از تاریخ گروه دانشجویان علمی انجمن هدف: »گفت دانشجویان از نمایندگی به همایش این دبیر

 بوده شرب حقوق منشور نخستین پاسداشت برای ملی تقویم در روزی تعیین کورش، منشور برای گرامیداشت

. چنین درخواستی پیش از این در همایش دیگری با همین موضوع و (۱۳۹۲آبان  ۱۱)پردیس اهورا،  «است

 مطرح شد اما هیچ کدام مورد تأیید قرار نگرفت. ۱۳۹۰در آبان ماه سال 

ی ثبت این روز را قابل بررسبود،  فرهنگی میراث سازمان رئیستنها اسفندیار رحیم مشایی زمانی که 

ه قصد دانستند کبرخی اظهارات مشایی را صرفا اظهاراتی تبلیغاتی می .دانست اما در نهایت این روز ثبت نشد

های قابل توجهی به آثار هخامنشی از جمله عملی شدن را نداشت. پیش از این در موضوع سد سیوند که ضربه

 خت سد مورد تأیید اسفندیار رحیم مشایی گرفت.پاسارگاد و پارسه زد، سا

های همیشگی و مهم در هر حال ثبت روز کوروش بزرگ در تقویم رسمی ایران از درخواست

 توان درخواست های متعددی را مشاهده کرد.ها و فضای مجازی میها، مقالهدوستان است که در روزنامهایران

 

 جهان سراسر در بزرگ کوروش بزرگداشت

بزرگداشت کوروش بزرگ چه در هفتم آبان و چه  اما ها ثبت نشده است،بزرگ در تقویماگرچه روز کوروش 

در بزرگداشت کوروش  یفراوان یهاادمانیدر کشورهای گوناگون  شود.در روزهای دیگر در سراسر دنیا دیده می

 .میکن یبه چند مورد از آنها اشاره م نجایبزرگ وجود دارد که در ا
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 استرالیا سیدنی در بزرگ کوروش برجسته نقش

از کوروش  ایدر پارک المپیک سیدنی استرالیا که یکی از زیبا ترین پارک های این کشور است نقش برجسته

 .است داده مکان آن به خاصی هوای و حال که شودمی بزرگ نگهداری

 

 

 Lewis توسط است، پاسارگاد ای به همین شکل دراین مجسمه که یک دوباره سازی از نقش برجسته

Batros  این زیر در که است توضیحاتی همه، از تر جالب  ته شده است.ساخ «فرشته صادق»و با همکاری 

 :بینید می زیر در را آن تصویر که است شده نگاشته برجسته نقش

 

 

http://kheradgan.ir/category/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
http://kheradgan.ir/category/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
http://kheradgan.ir/category/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
http://kheradgan.ir/category/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2015/04/photo_2015-10-05_09-29-20.jpg
http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2015/04/02.jpg
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 نتریبزرگ و اولین گذاربنیان  حات کوروش به عنوانتوضی این در کنید، می مشاهده  همان طور که

 لطو در( است شده تشکیل گوناگون هایآیین و هازبان با مختلف اقوام از که ایجامعه) فرهنگی چند جامعه

 دهش بیان انسانی شأن بزرگداشت و احترام اساس بر وی حکومت اداره شیوه و است شده معرفی بشر تاریخ

 معرفی کرده است.ره به استوانه کوروش بزرگ آن را اولین اعالمیه حقوق بشر اشا با همچنین. است

 

 استوانه کوروش بزرگ در دادگاه الهه

ای از منشور همه ما از جایگاه واالی استوانه کوروش بزرگ در سازمان ملل آگاه هستیم اما به تازگی نمونه

حقوق بشر کوروش بزرگ در دادگاه الهه هم قرار گرفته است. پرفسور ایو دوده، رئیس آکادمی الهه درباره 

 گوید:کوروش بزرگ میاستوانه 

کوروش سالها پیش برده داری را بر انداخت، در حالی که تا همین چند دهه پیش، در اروپا 

 .(۱۳۹۵ )دهقان،... بردگان سیاه به کار گرفته می شدند

 

 
 استوانه کوروش در دادگاه الهه

 

 

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2017/06/cyrus.jpg
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 کوروش بزرگ در نقاشی کاخ ورسای فرانسه

  Claude فرانسه با عنوان کوروش بزرگ در میدان نبرد است. این نقاشی ازتصویر زیر نقاشی روی کاخ ورسای 

Audran  می باشد. 

 

 

 لندن در بزرگ کوروش ابانیخ

 

 
کوروش بزرگ در لندن ابانیخ  

http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2017/06/cyrus-1.jpg
http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2017/06/6891836-1438-l.jpg
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کایمتحده امر االتیمنشور کوروش بزرگ در ا یادبودهای  

 آنجلسلس در بزرگ کوروش منشور یابود

های روز را به مناسبت جشن کورش گرفته از منشورآمریکا یک مجسمه الهامهای مقیم گروهی از ایرانی

 .آنجلس هدیه کردنداستقالل در آمریکا، به شهر لس

گ و با آمریکایی فرهن-تایمز، این مجسمه که توسط بنیاد ایرانیانجلسبه گزارش ایسنا به نقل از لس

مجسمه »ته شده، با نام میلیون دالر بیش از یک میلیون نفر از کشورهای مختلف ساخ ۲.۵کمک بالغ بر 

 .آنجلس رونمایی شددر بلوار سانتامونیکا در لس« آزادی

ایی سریالنک -تن از سنگ تراورتن و توسط یک هنرمند طراح بریتانیایی ۱۰این مجسمه با وزن حدود 

 .طرح دیگر انتخاب شده است ۳۰۰طراحی و ساخته شده که طرح وی از میان « سیسیل بالموند»به نام 

 
 آنجلسمنشور کوروش بزرگ در لس ابودی

 
 

 گویمنشور کوروش بزرگ در پارک بالبوآ سن د ادبودی
 

 

http://kheradgan.ir/category/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
http://kheradgan.ir/category/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
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 کستانیتاج در بزرگ کوروش سیتند

 

 
. 
 

 ماکت آرامگاه کوروش بزرگ در دانشگاه تهران

کوروش شود اما دانشجویان و نهادهای مردمی همواره هایی به کوروش بزرگ میگرچه در ایران گاهی بی مهری

 به یادماندنیهمایشی  ۱۳۹۲ آبان دارند. انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران دربزرگ را گرامی می

درباره کوروش بزرگ را برگزار کرد که ماکت آرامگاه کوروش بزرگ که حاصل کار دانشجویان مرکز آموزش 

ی ادبیات و علوم انسانی عالی میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود را در حیاط دانشکده

 .قرار داد

 

http://kheradgan.ir/category/%D8%AC%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86/
http://kheradgan.ir/category/%D8%AC%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86/
http://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2017/06/kurosh-tajikestan.jpg
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 پاسارگاددر  هفتم آبان مردمی هایگردهمایی

در کنار آرامگاه کوروش بزرگ هستیم و ایرانیان  هفتم آبان های مردمیچند سالی است که شاهد گردهمایی

پر  ۱۳۹4ها در هفتم آبان این گردهماییآیند. از جای جای کشور در کنار آرامگاه کوروش بزرگ گردهم می

ه تحویل سال بسیار قابل توجه بود و آن گردهمایی های نوروزی مردم در لحظرنگ تر شد و البته پیش از 

 گردهمایی های نوروزی هم سال به سال پر رنگ تر شدند.

هم میهنان در کنار آرامگاه کوروش بزرگ تعداد بسیار زیادی از  ۱۳۹۵هفتم آبان سال  روز جمعه، در

 گردهم آمدند که مورد توجه رسانه های گوناگون قرار گرفت. 

 قرار می دهیم: ۱۳۹۵و  ۱۳۹4در اینجا چندین تصویر از گردهمایی های سالهای 

 

 

 ۱۳۹4هفتم آبان 
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 ۱۳۹4هفتم آبان 

 

 

 ۱۳۹4هفتم آبان 
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 ۱۳۹4هفتم آبان 

 

 

 

 

 ۱۳۹4هفتم آبان 
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 ۱۳۹۵هفتم آبان شب پیش از 

 

 

 ۱۳۹۵هفتم آبان 
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 ۱۳۹۵هفتم آبان 

 

 

 ۱۳۹۵هفتم آبان 
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 ۱۳۹۵هفتم آبان 

 

 
 ۱۳۹۵هفتم آبان 
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