
  

 

 


	د ���رزه��� ����� و  ��رس ا���ل، �� ����� ����ی ز �ن 
در روز . -,�ب ا*��ری در *��(ری ا�)�' �&�دف $#ه ا�"

، ����8ن ا 7)ب ��	ان $�ھ# -6(ر ھ4اران زن ۵٧ا�#12  ١٧
$,�ع و ���رزی �(د >� �	ای ا�;	اض �� -,�ب ا*��ری و �9( 

�ھ� آ�# # و �	ای د�Aع از  -��ی" از �8 (اده، �� ����8نی  @یح
�زه �� G#رت ر��#ه � -�FG)7ن در �	ا�	 ���*C� "�)D- Eھ�'

 .��;1' �	 ���1دI	ای' ا�)�' $��� �ح(ر ای�;�د #

و  ۵٧(رش *��(ری ا�)�' �� د�;�وردھ�ی ا 7)ب ��� ی
"A	F�K � ،رت ر��#ن#G �� ھ�ی ز �ن، ���1 �1# ھ2;� LK از �

�� �9( @یح� E��&�� . ی -��ی" از �8 (اده و  �4 ا���ل -,�ب ا*��ری آ�Mز $# د�;(ر 1��8' و �� �	Iا

�ه  ھ� و ���رزات ز �ن در $	ایO ھ1(ز ا 7)�' آن روزھ�، در �حN >�ر، �� د ��ل ا�;	اضF ھ� و �#ارس،  دا

� اھ#� ��P�A(� "� ا);  "�)D- ،' ����8 Q��ات و	ھ�R��#ریS و �	  اف 8(د �	�#، ا�� ��و ��@8	ه 
ی ا�;�#ادزده و V�W  ��دھ�ی �#اQA  ي G#ر��1# در *���� ی ا�DAر �1;' و �	د��@را � ��;	 ��T	ه

QW)� ی -7(ق ز �ن و	�I وه	I 8' از	� O�M ا*��ری و  ھ�ی Y$)K دن	7' >�� '�	A ھ�ی ����' در
��'  دی
	 ��T���ت ز �ن، �(ا �" ��,�*��(ری ا�)�' از ط	ق . W# زن را ا���ل  ��ی#�#ریG S(ا � ار

 ������ در ھ�� �\;�V، از*��� ا8	اج ز �ن �#ون -,�ب از >�ر و  �4 �� ا���ل P	�ھ�ی ��A��"  ی 
�دو ��#یN  ا*;���' و  �7 ر��' -7(ق A	دی و ا*;���' و  �4 ���9	 G(ا �، ز �ن را �� $�	و # در*

  .>	د

 ��G�1 ۵٧ا 7)ب ��� N��- دھ�)� ��( ز �ن  �4 ھ�^(ن دی
	  از ی[. ی' �	ای  Y7 ز �ن در *���
 "�)D- ،	
� ��#ان آ�# # و در �K	وزی ا 7)ب  Y7 ��زی >	د #، از �(ی دی� '� �	وھ�ی ا*;��

روی از 2I;��ن ر��' A	ھ1
'  ھ� را �� د ���� ا�)�' از ھ��ن A	دای ا 7)ب، ��' دا$" �� آن
���FD # و -;' �	8' -7(ق ر�;Aی آن ��" ی� "A	F�K ھ� و �آ�#ه در رژیE ���_ را  �4 از  د�" ھ�ی �

ا�� ���	EM ای، ز �ن �(ا �;#1 �� د ��ل $	>" و��Q در 2P(ف ا 7)ب، ��	 8(د را �	 . ھ� ��ز�;� # آن
����9	ات ����' *���� �4 1# و  
�ه �1;' ��  Y7 زن � �دار را ��  �1(ان ��در، ھ��	 و زن �8 

  .ھ� �� ���1FD� Y# و دI	I(ن >E�&� #11 8(د در ����8ن ھ�ی �Iم

ND$ در ��(ن  �F� "6	وط� و *Y�1 ��' $#ن  bc� Y7  ،"2	ی  �I۵٧	ی ا 7)ب ���  ز �ن >
، در *	ی�ن *d1 ای	ان و �	اق  �4 �)وه   #دا$;1# و -6(ر$�ن در ��#ان ����" را �I;	ش داده �(د 

��ح�N ھ4ی1 	�  �ھ� و ���2ت ا �� ' و اG;&�دی *d1، ز��1�  ھ�، آوارI' وی	ا 'ھ�ی ��6�V �	�(ط �
�# I	دی#��� 	;F�� ن�Fای	د ��&;Gزه ا)- ����(ده  ��" >� �� �Kی�ن *d1، ����ری از . �	ای ورود �

�  �ن� ،����* YD;�-آوران �8 (اده ز �ن ز �� ھ�ی�Fن ��#یN $# # و ���K ��1ی' و ی���Kی �	دا �Fن، ��ر  
�. ا �	 دوش >I# #�F	ان *d1 ر�
�	 ��E دا F,(ی�ن  �,�(�F� Y4ایAو �\&(ص ا Oای	$ ی ای


�هF در دا 	ھ د8;�  �P	�ھ�ی �\;�V ����'، ا*;���' و اG;&�دی و  �� ر$# و $�A)Dی' ز �ن در 
� آ�Iھ' آ �ن از G(ا � W# زن �1,	 $#� '�� در*�� . �Y7  �G�1 وا�G' ز �ن در *���� �� G(ا �

������ �(ج *#ی#ی از ا�;	ا�Wت دا� زدآ�� � ،"�)D- 4 .�f�< و 'Wا	;�ھ�ی �\;�Ng� V  -	>�ت ا
 ی[�f�< ،�6ر،  ����(ن ا���
1� #W �f�<  �� �(ایW h# زن از*��� @یح���ی -��ی" از  اi;)ف 

� ز �ن و ھ�
	ای'��� ����� QA1(ا ��(ن ر<  $��ر ھ�ی �' �8 (اده، ���رزه �	ای �� ر���" 8�1$;
� )�  ��1��' ا�" �	ای د�;���' �� -7(ق �	ا�	، �Wا	;�ھ�� -6(ر و �)ش ���j . ھ�ی' از ��1 ا

�ھ�، در ز��1 $# �� آن"����A ،'$1'، ورزA ،'���  ھ�ی ا*;���' و اG;&�دی، ھ�ی ھ1	ی، اد�'، 
���م �(ا Q و �	>(ب EM	���' I(ی ��7" ی�ھ�ای دا$;� ��$1# و -;' در ز��1 ا���ده ھ�، ر$# �8رق 

ھ� و -6(ر  ر$# >�' و >�2' $��ر ز �ن در �T(ح �#ی	ان ��� ' و ار$#، >�رآA	ی  .#را از �	دان �	��ی1
Y�K �� �< '�M�F� در �� ا #، �� ازای P	�Aً و*�� �	دا � دا$;P	�ی ��(�'  F�K '�)8	A" ز �ن در 

'��I	ای'  دایE ���1دI	ای' و �1"ھ�ی �\G O��� Y#رت و �Kرا ھ� و ����" رEM >�ر$1D' ای	ان را 
  .دھ# ا�)�' در دھ� ا�8	 ��ز��ب �'

�)ش و ���رزه، ھ�^�1ن 8(ا�;�ر آن �ھ�;#1 >� از -7(ق �	ا�	   ا�� ھ1(ز ز �ن >F(ر �� LK از ���ر دھ
�آ �ن 8(اھ�ن �	ا�	ی در �G (ن و در �N��7 . ھ�ی ����'، اG;&�دی و ا*;���' �	8(ردار ��$1# در ز��1

� �� آزادی ا ;\�ب Y$)K، -_ آزادا ��G (ن اTدر را� �ی ���A	ت، ارث، $��دت، ط)ق،  
�#اری  ز*��

 !ا����ار د����ا� در ���ر، �����م ����� ��ا�� ���� ز�
ن و ��دان ا��


د 8�  زن "�ا��

رس، روز $#�! 
 



"����A >" در	ز #ان و $	A دی ھ�;1# از�&;Gو ا '���� ،'�د�;�4د �	ا�	 در �N��7 >�ر . ھ�ی ا*;��
 ا��D �ت @��n���6 LK '�9$ از دوران ��رداری، �زم  
�#اری �	ا�	، �	N�G '&8 و ��# از زای��ن، 

-	>" د8;	ان ��8ی�ن ا 7)ب،   ."ھ�ی ز �ن >F(ر ��� >(د>�ن �	ای ز �ن $�NM، از دی
	 8(ا�"
�)ش ز �ن ای	ا ' �	ای آزادی ��[ Y$)K را ��  ��یCI Yا$;� ا�" ��زه ھ�ی  -6(ر ��	ه. �	ی

#�f� ، 'وی	خ ��ھ	�I و '�i�1 دا�ه ���Gن و ��A p8�$@ن زن �(ن  	LI �ح�#ی،  �	ی �;(ده، ا

	 -6(ر K	ر d ز �ن در ���رزات ا*;���' و ����' �	ای  �F  '�#�7�دی
	 ز #ا ��ن زن ����' و 

  .K' ا1DA#ن آی1#ه ��;	 �	ای >F(ر و ��" ا�"

�� ���ر *	ی�ن ����' �	ای CIار از *��(ری ا�)�' �� ی[ *��(ری د�(>	ا��[ ��;1' �	 *#ای' 
� *��(ری ا�)�' W#ی" �� -7(ق ز �ن را ��>E�1 و �	 ا دی و دو�" ���رزه �'< E�;ور ھ��� �1(ان  ی

 �Rم ����' ��;1' �	 . #>1 را ا*	ا ھE �' �;�ی# و �� آ ,� >� �;(ا # آن  ی[ ارزش ای#i(�(ژی[ �'
���رض ��8;�ری و ��ھ(ی �� آزادی و ر��ی" -7(ق ز �ن دارد  R	ی� و@ی" ،��7A . qی)&�*�(�I	ی از 

 � Y4ایAح ا	ط�� Eدھ L�,� ان در	ازدواج د8; LKرت  8(�' ��4ان وا#G �7i�A Y\� "ی#W ای' و	I
ھ�ی  رEM $��رھ� و و�#ه $(ر�\;� � دو�" ا�;#ال ��'. دھ# �� >	ا�" ا �� ' ز �ن را  �Fن �'

��q7 ����ر، ���D	د 2��W' در -(زه ز �ن دا$;� و � �� E" دوازدھ�8&(ص در دو  "�� �� '1�F 
'Fا�" >�رھ�ی  ��ی �;A" . ر�و ' دو	و ا�;� #ار زن، �; 	رو-� ' از ا ;\�ب وزی روی
	دا ' -�

� �(ا Q ر$# ز �ن در ��8;�ر -D(�" را  ھ�ی ����' -��' آن در � ا�;#ال و *	ی�ن��� '1D$ "��
  .آ$�Dر ��8"

�� � )I	ھ QAای ر	ی، �#ون ���رزه �	ا�	آزادی و � q�< ا�' و	Dد� �� ر��#ن �< E7#ی;�� �� ���
� ز �ن >F(ر��ن ا��Dن��� ����� �� ��ور �� �I;	ش -6(ر وا�G' و �bc	 ز �ن در . CKی	  ��" از*���

� ����' و ��Fر>" ��Aل در دوران CIار در �(ا �1#��زی ز �ن و ر$# *Y�1 د�D	ا�' 8(اھ' P	�

	ی ازای. ای	ان  Y7 ���' داردF1< �P	���'، ھ�ی �# ' و �� رو ر��ی" �(ازن *��1;' در 

� ا�";Aی� N�G از Y�� ';از ���رزه. اھ�� �� ������ و  ��	ا�	ی  ی د@ورا  ����ی ز �ن >F(ر��ن 
� ز �ن �����1ن را �حD(م �'����� وظ�2� . >FK E�1;��� ' >	ده و ا*ح�ف و �;)��* Eری ا��(' 

� دو$�دوش ھ�� 8(د �'< E� دا  ��������� �	ای �	ا�	ی *��1;' و  #W ان	
$(�G(ا � ی 
����� Eرزی)  sدری '$(� tری . آ��4 >1( '، از ھ�)��* ��� ��;7#یCI Eار از *��)ری ا��(' �

#�7 �� �(ازی د�D	ا�' �� اP	ار �	  2' ����' ا$�Dل �����، A	P" ��1��' �	ای � ،'A	�
�  .��زی �	ا�	ی *��1;' ا�"  ��دی1
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