
  

 ،روز ���ن و ران�ا ز��ن 	� �ھ�	�� روز 	�ر �ر�د ��رس٨
�  ���ن در ز�� زن یھ� م�رژ 	� ز�

�� م�رژ �م �ل ٣٢ ��رس٨��ر م��و� و ز�� زن م�رژ. �ن�� ز��ن 	ر �ا���  	رود د�	� !� م �را��ا� ا

�� ٣٢ 	" ا��ل��و� و زن %د !$و�ت ����ور�� ��رو�دان از ���� از ش�	  " ران�ا ز��ن. م��و�� وارد �  
�� ��!�ر یھ� �"�ا�د 	� دھ�د�� ل���$ را 	" ا�د ده����"  ,��ون"  را آن و ات ده�(رد �دون  �)ذ یرو 	ر  " �ا
 ی���د(�ر ا	زار 	" 1ود ی �وردار یھ� ��1ص از �$� را /�ف 	" ���وز  " �	�$�ر و -�د �!$و�� �ره� ر�ز

�� م�رژ م����د ی،�2 ات  رده ل��	د�� ی�3ر �و!ش �ا ن�ا. ات  رده  �ن ی2در�3ر ن�(ذ ی�� را �ا
�" �ردان �وط ز��ن ��م و %رب  " ی	طور ات 1�"�ر درھم را ھ� ��1واده  ��ون ی�3ر �و!ش	� �و!ش 	" د
�� ی�3ر در  " � ود �� 	7$" ات آورده و�ود 	" یآزار زن ���� �" ی	را را �6���2 (�ره اش دا��" �ا

�� ��و!ش �ردان 1و�و�ت (ز�د ،از  ��د �ز�د( د�	� ���8" ز�� زن ���	�ت ی-%� را�ون�2��د�� ی	ر �ا.  

�" ١٠ د1�ران -رار. ات �ده ھ� ��1واده  ود �ن و د1�ران 	" یر-��ر 	د /7ت د��ز ز��ن 	ر 1و�و�ت���ر 	"  
1�=" ھ� ��1واده یا,�=�د ->ر در ->ط �" 	زرک ی��رھ� در 1واب  �ر�ون و ����1ن �	  و �ن �� و 	زرک یھ� 
�د ���و ��1واده در �ردان 1�و�ت ا/��ل در �وان�� را ھ� ��1واده ط��! �-رو�2� ل�د� /�ده 	$7" �ود�� .  

��ر او	�ش و ارازل !$و�ت����� ا از را ز��ن. �د �"����د $و�د�� ات �ل ٣١ را ت�ا�2ر�� و یز�� زن �ا
�ل<� ھ�" و ھ�" ���8" ط? در ز��ن  ردن �ر�ا1� �	 �� و �ردان �ز� <�د ن�,وا�. �د �!روم ی��رو�د ی-رد ا

د !$و�ت. ات ����� ا���8ر 	" وا	�" و ��و!ش �!$و�� یز�� زن �ت� از یر��=و ���ر�	�- �� �ا
�ر.�دارد ا���� ی��رد @�ھ 	ردن از	$�ر ز��ن ت��1= یا��� ی	را�� ھ� <�ل �ه� �� و ھ� ز�دان در ���وز ، 
 و ز��ن ����و یھ� ,�ل ، ��ذھ	 و ���د �8=	�ت یرو 	ر �ردان � � زن "�،�و� ز��ن از �ر	�6 آدم ، م�رژ

�� ز�� زن -رھ�A �و8" در �وان�� ->ط را د1�ران �ت���� ا	�8د. �ت �ا������B " م�رژ	8" در ز��ن ��� 
 ����� ی�	�� زن، 	" م�رژ �����  ��D ���ه.  ا-��د �� �$�ت 	" آن (C�ن از �"�ا�د و ,7م  " ات �ر�	 آ�>در
�� �و!ش ن�,وا��� م�رژ �ذ	و!��" یھ� ��ش. ات �ا ھ�، دا����ه �دارس، در ��� د�آ�2ر�� یا�را ی	را �ا

 یا ��"�وا2�را و ���ده />ب ���ه ن�<�. �ود �� ���� ����ا از ،�در  �ب ����� C��B$ �!� و ادارات
�� !$و�ت در زن ی �76"  " ات ی	دو ی�	���رد�	 دروران  ��D یا �76" 	" را �ا�. ات  رده ل��	د ��

�ل ٣١ ����� در ز��ن ��	ش �وھرا/�را%�ت ن�ا "��� ھر. ات (ذ�د 	� ز��ن، ی "�او� !>وق  ب ی	را �� 
�� !$و�ت آن دادن ا�$�ن �� و ت����و/ و یا�	�ر ن�,وا� %وا	ط ن�ا یا�را ی	را. �ود �� رو	رو �ا

�� م�رژ ر و	�را�" یھ� (�ت �ب،�ز 1واھران یھ� (�ت. ات  رده ��د�ا ھ� (�ت و ���دھ� ا,�م و ا�واع �ا
 ز��ن  ��رل ی	را �ردم 	ود�" از  �ن یھ� �"�ھز 	� ره�) و ار��د یھ� (�ت ��$ر، از ��� و �8روف 	" ا�ر



ر، 	ر یرور !د یر�( ا�دازه ی	را  �ور، Aو ���ز  ��1ن، 3ک ر� �C7 � ر�ز �!� =ورت ش�آرا !د ، �وراب 
 ا�	داد 	�7د وار�د و د 	� 1ود �ا��� !>وق ن��ر "�او� ی	را ز��ن �	�رزه  " ات ن�<� و. ات �ده ��د�ا <�در
 ,درت 	� را زن ی �76" و �ود �� رو	رو !� م�  "  " ات �ل ١۴٠٠ ��ر/ ا�	�رات ن�ا.ز�د �� و�د�2 ��
 ات دا��" 	�ز �$��ل و �!ول �وع ھر از را �را��ا ز��ن. ات ده� � ا�	داد وغ� و ا�رت 	" را ��  �ور ز��ن

�� یھ� ا��ل یا�	�ر !��ب ت�	ر	ر و �!�ر 	� �	�رزه دار 2ر<م ��ه ر%� <را  " �	ود �ورد �	. ران�ا در �ا
  . د�(رد

��ران !$و�ت ا�رت از �رھ�6 ی	را 1واھ�ن یآزاد �>�	ل در یا �"�(ز <" و=ف ن�ا 	� !�ل����� ا ژه�و 	" �ا
د یھ� وطن �	 �ر از را ���8" د�	� <$و�".. ات ���ده ران�ا ز��ن�- �� اززن را �ن�� ز��ن و داد ���ت �ا
�  .داد ���ت آ��� !$و�ت و ان زه�

�� !$و�ت در ات �7م آ�<" �	�رزات و !ر �ت ��آ. د�(رد �1واھد 	را	ر �ردان 	� ز��ن !>وق ھر(ز �ا
 دھد؟ ر���� را ز��ن 	" �	ت را �3ر �و!ش !$و�ت رو�د و ر�د  " ات �وا��" (ذ��" ��ه ٨ �ا/�را%

 ��د�ا را �را����� ھ� �!$و�� /�7$رد در ات �وا��" �وا��ن از �,ر	�� =دھ� دادن 	� �ردم ر���2 ا/�را%�ت
 در ن��د�	� �را����� ات 	وده ا���م �رف در !� م ���	�ت 	" ��	!�ل  " �ا/�را%�� آھ�A 	� �وان�� ��آ و. د؟����

  " �ز��� ��. ھر(ز  " ات ن�ا �2K ؟.  رد ��د�ا ن�ز� ران�ا ��رو�دان �ر�د و ز��ن 	ر �م ر-J ی	را !$و�ت
�� م�رژ 	� ران�ا در ز��ن ی	را	ر و !>وق 	���د، ,درت 	ر ، آن 	دون <" و "�-> ت�و3 	� <" اش �$ل ھر در �ا

  . 	ود �1واھد ��=ور �ردان

 ، ا�د 	وده ز��ن آ��ن از و	1ش $��د�� ر�د�� را �Cر ھزار ٢٠ از ش�	 	��ن ٢٢ روز در ھ� �!$و��  " ���6 در
�� ی<���� �ه� 	" را آ��� ��آ ، ت�� دت در ی1	ر �د(�ن ر�د�� از ی�د�ز �8داد 	�ز(�ت از و  رده روا�" �ا

 د�ا� ات �ده �ره روز آن �وط ھ� ا��ن (��دن و �ر	�6 آدم  " ���رژ 	� ��	���1 ا/�را%�ت 	� ->ط �وان�� ھ�وز
��� م�رژ.  	�ذارد ش�2 	" (�م ز��ن !>وق �ورد در  " د�	1�7� و ن�آرژا�� ��ظ�� یھ� م�رژ یھ� وه�� از �ا� 
 ا��Cده ، ت�� دت در �ن��ظ�� !$و�ت یاز��رو�دھ� یاMر @�ھ و ،  رد�د ت�� 	" ،ر را �Cر ھزار ھ� ده  "
�� �$�ران���� !$و�ت. $�د��  " ���رژ 	� ��آ.$�د�� ا��Cده  ردن ت�	� ر و �دن �>Cود ا	زار از" >��د, �ا

ل و ات �$��" و ،ز�دان یر�د��  �رش� � در �وان�� را ات �ت���� از �ا�	�� آن  �ون و (ذ��" یھ� � 
ر و	�ر �$�ران���� 	�  " ���رژ ؟. رد وادار ����� />ب 	" ز�آ� �=���ت �ا/�را% !ر �ت �2دار �Nا�=�ر،	، 
�	�س، =1� ��ران دا����ه 1وا	��ه 	" و دارد دت در را ,درت ران�ا در ��	��� و ���-7ط یھ� ت��رور و ھ� �

 	" ؟ را�د />ب 	J ��	���1 ا/�را%�ت 	� ->ط �وان�� $�د�� 1ون �1ک 	" را �ن�دا���و و �ود�� ور !�7" �ب در
�� !$و�ت. ا�د 	وده ���ن یھ� !$و�ت �ر�د  " ات آن از �ر !�ر !$و�ت ن�ا. �" �� ا/�>�د ات ���رژ �ا

� و �$�دو�وژ�ا�-�� را �زدور /وا�ل (�ز و �Cت از. ات زده <�	ر ران�ا �ردم یھ� Mروت از یا�	�ر 	ر  " �
 یا �وده �!ر � 	" �ز�� آن دن�	ر< ی	را.  $�د�� !$و�ت ,�ل و �رور 	�  " ات /وا�ل ن�ا  �B 	� و $�د�� "���ذ
��ه ، �Cت �J%��  �ر(ران د�	�. ات �Cت =دور در !$و�ت ل�آ�. ات �Cت �J=��  �ر ��ن یرار ا/�=�	�ت و 

�� او	���ن و دزدان م�رژ ��Cس و ����! ��	J ن�ا راه�� !$و�ت وه�� ن�ا 	� و 		�د�د، را �ا �ت�! از را �ا
�� م�رژ از �	1�  " 	ود �ر�ھو� د�	� ھ�<��ن. 	را�داز�د ���و یا,�=�د ���د��"  ط7ب ا=�ح" را 1ود  " �ا

 آ��� �و��د�� ��ن �ھ���� یھ� ر��" 	� یا���8ر �و یھ� ,درت ا�ر ن�ا ی	را 	1زد ,درت طرف 	"  " $و�د��
 ن�ا  �B 	�. دار�د ��7طو د� � �	 �	 و -ردا و�راد ، $��آ�ر ون�ز��7و "�د ن�ا در. ��د !>�" ران�ا �ردم 	" را

�� م�رژ آ��� �اط�/�� یھ� د���ه و یا���8ر �و یھ� ,درت را آن 	د�" از 	1ش ل !� و (��رد�د ,درت 	ر را �ا
  . دا��د�� ,درت 	ر (����ن د� ��د

��ا�2ر یھ� ,درت ��رد از ران�ا �ردم <�د ھر��� ٨ �ظ�ھرات در  " روت ن�ھ� 	" و آ(�ھ�د یا���8ر �و و �
 یھ� ,درت �ھ���� یھ� ر��"  رد /�ل 	" ر-ت�2ذ 1واھد ا���م ران�ا در �	�رز و آ(�ه ز��ن �وط  " ��رس

�� /وا�ل �P�	7 در یا���8ر در ران�ا در را �د،-�د�،ا/� ->ر،-!��ء (�رش  " ���رژ. 	ود 1واھ�د �8�رض �ا
 و یا,�=�د یھ� 	ر���"����رور یھ� (روه ران�ا �ردم یھ� �دارا6 از ، ات داده ,رار 1ود ��� �� !�س �ا

 ��م ر�دو3رز �رد���7 ۴٨ ران�ا یھ� 	��A از وا	����ش 	" �� و $�د�� "���ذ د3ر ون���7 ھ� =د 	� را ا��" !زب و



�" ,رض!� م�رژ ن�$��د،ا�� !�ل "��ر  	" ون� �� 	� دو3ر �رد���7 ١٨.۵ ران�ا ی�رزھ� از.  دھ�د�� یدزد 	" ا
 یدرآ�دھ� در=د ۴٨. د� � ن�6�2 	" ��$ن یا 7"�و ھر 	� ,درت $"�ار از د�	� را ��رم و 1وار 1ون ، دزد �	�$�ر

�C�� یدرآ�دھ� از دو3ر ھ� �رد���7 و $�د�� ی��ر یدزد یھ�  ���ل در م�رژ را ران�ا �C�� " ران�ا	رود�� یدزد  .
�� !$و�ت.ات داده ا��/" را -!��ء و �-رو� ،�ن ران�ا �ردم 	" ��7�!� ->ر و ی$�ر�	 د���د 	� م�رژ �ا
 ران�ا �ردم ����! یھ� 1وات 	� م�رژ ن�ا ات �7م آ�<" و ات �را��ا %د و ��7 %د �2 ر��  " ات ���رژ
  .(ردد �!و ن�ز� ران�ا ا,�=�د و �ت� =!�" از د�	� �� ا/�>�د 	" و �دارد ����ر �� �وع @�ھ

 و �2دار �$�ران���� ���ا�� ،��ظ�� م�رژ	�N و ��  " �$�ر�د���� یھ� 	��د از ���$7 �	�$�ر یھ� ت�ا
 را  ود �ن و ز��ن 	" ر�دا��� 1�و�ت و �-�"� د���د ->ر رو از. ات یا���8ر یھ� ,درت ���-J ن���U ھد-��ن

�� م�رژ از �د��و�� ��رس ٨ روز در 1ود یر� ی=دا 	� ھ�<��ن ز��ن.  ا�د �ده 	�/ث �!$و�� �$�رن���� �ا
  . ات ران�ا �ردم ،1وات 1وات ن�ا و. 1واھ�د��� را -�د م�رژ ن�ا و ���Cر�د

 �2رک �B �" �ر�د ران،�ا در ا��ل  " دا��د ��. رو�د �� ��رس ٨ �واز�2 	" یا ژه�و ی-%� در ا��ل ران�ا ز��ن
  .	ود 1واھد ��رس ھ�ت 	زر(دا�ت ز	�ن�� ��رھ� یھ� دان�� و �	�����1 ا�	وه 	7$" دان�� �B �" و

 ا��ل رو�د؛ �� ��رس ھ�ت ا�>	�ل 	" آن 	� ھ���م و ر�ده�( اوج یا �وده ��	ش �B دل در ران�ا ز��ن ا��ل
 �B 	رآ�د �ل ا��ل،  " <را. رود �� زن ����� روز �واز�2 	" 	زرگ �!ول �B 1روش و �وش در ���8" ھ�"

  .ات ��	ش ن�ا =Cوف در ز��ن  ��ده ن���8 !%ور و �Bد�و را� یا �وده ��	ش

 /رف و �رع ن�,وا�  " را یود�, آزاده ز��ن  " ت یا �وده !ر ت ن�ھ� �ن��ر در و �	�رزه ن�ھ� دان�� در
���" �	رد ی��رھ� ھ�" در و ا�د (ر-�" �2 ر�ز �����  رده �>رر ��ن�	را "	 "��� =ف در رو�د؛ �� ش�2 �ردان 

 و ���ا�� و �ا��ظ�� یروھ��� �8ر%�ت و ز��د �� �د�-ر ���8" و 1ود یآزاد ی	را و  رده 	�7د ��ت �	�رزه �>دم
 یا ��ده��  �)ذ یرو �ط��	�ت �!�  " ات م�/ظ �	�رزه ن�ا دل در.  ��د �� د-J را م�رژ �زدور او	�ش و اراذل
  .د�آ �� در ا�را 	" آزاده ز��ن 1ود یو از و �	�رزه یھ� ��ر در یا�	�ر !��ب ��و <ون

 و �ھ�راھ 	7$" 1ود ر�و�ت ر���� در را ران�ا آزاده ز��ن اراده ���� �" ���ن �ردم ا��ل ��رس ھ�ت ،یآر
�م ر-J ی	را �	�رزه  " 	ود 1واھد ن�ا ��ھد ا��ل ��رس ھ�ت. د�د 1واھ�د <�م 	" را آ��ن 	� ���8" �ھ���� 
 ش�2 آن 	ر !� م ��!وس م�رژ 	� ف��$7 ن���8 ن�/ در و ی$���ور�د از ���8" ی�ز آزاد 	� ھ���م ران�ا در ���

�� ی���ور 	��د؟ ن�ا �ز �وا�د �� <�و�". رود �� در ���	" ھ�" ر وب دوران 1ود  �ر آ)�ز ھ��ن در �ا
 آ�د در ش�2 را زن ت��و,8 	" ���ز� ھر دھ" " از ش�	 �دت 	" و  رد، ا-���ح ز��ن !>وق 	" �8رض 	� را ���8"

�ر ت  " ت�� ���8	 2س. ��ود ���8" در ی�ر ���	" ھ�" یھ� ر وب  ��	ش در ز��ن ی  ��ده ن���8 و �Jو
ت�� رت�! ی�� (ردد؛ م�رژ ن�ا /�ر �ن��2 ��1ص !� م، م�رژ 	� روز�ره <��ش �ل � از 2س !�%ر، یا �وده 
  .د�	�و ز��ن یآزاد در را 1ود یآزاد �ر��8 ���8" ران�ا در  "

 	" ز�� را 1ود �	�رزه ر�و�ت ا�د آورده در �ر�ا1� 	" را ��ر یھ� �	�ن�1 ا�روز  " ی�	�رز ز��ن �ر،�د یو از
 	رد ش�2 ا	زار 	" �ر�د -�رد، �1واھ�د را �ود دراز آ��ن �ت 	"  " �رو��6 ھر دت �ر�د و ا�د، (ر-�"  ف
�د �1واھ�د �	دل م�رژ ط7	�ن ا=�ح یھ� �ت� .�� ی���ور م�رژ ��ر	" �ل � آن �1�7ف یھ� ���ح 	� �ا
�" ده آز�ون ژه�	و��رو� و م�رژ ط7	�ن ا=�ح 2وچ یھ� و/ده �  ون،��ا2وز در آ��� �ن�!�� یھ� ی	�ز �ت�
 و دو��ن ���1ت ی	را 3زم رت�	= ز��ن رز��ده ��	ش 	" ،۵٧ �م�, ی(را�	�� یھ� آ�وزه ھ� ن�ا  ��ر در و

  . ات داده را 1ود د����ن

 ی��ر یا �وده ��	ش در 1ود �ر ت �ت���ر	 از �(را�	��6 �و�"  " �وان و �	�رز ز��ن  " ت�� د��رد ز�� ن�ا در
 یھ� ���د ��د�ا %رورت 	" ��ن �	�رزه �آ� و �آ� ید��وردھ� از ی���ھدار و (�رش ی	را ا�د آورده دت 	"

 	" ز�� و (ذا�ت؛ 1واھ�د ,دم ��ن یا �وده ��$ل �1�ن راه در و 	رد 1واھ�د �2 1ود ا	�$�ر و رو�� 	" ���$
 	� ���8ل 	" و �ده ��Bزد او 	" د،���� ا�دام /رض ی��ر �Bد�و را�  �رزار در ی �ر(ر ���$ل ��	ش  " یا در�"

  . 2ردا1ت 1واھ�د آن



 در را ��8و �ھ�راھ ی��ر یا �وده �Bد�و را� ��	ش ��ت�� 	"  " ز��ن، ��	ش  " م�ھ� ن�ا ��ھد را���م
  " �ط��را در رود؛ �� ��رس ٨ ا�>	�ل 	" ژه�و  ��� �ط��را در ٨٩ �ل در دارد، 1ود 	� ���8" ط?

 ,درت و !� م م�رژ ر�و�ت��� "76 و �ا����/ یروھ���  " �ط��را در ات، ���8" روز �� ���8" در ��
 ھم  �د، �� ت��>و و م��!$ را ���8" در ران�ا ز��ن ��	ش ��ه���  " ��!و3�. (ذرا��د �� ر از ��C  �!و3ت

 ن���!د �ش�(ز و ���1ت در ت���C- �و�ب و د���� �� ل��� آن 	� را �ا����/ یھ� ��	ش �ر�د و �ردم ی�ر�
 و �ا����/��$ ا���م 	� �ردان 	��م (�م ران�ا ز��ن.(ردد �� اش ������ ا�ر  " 63�B و $و3ر ا!زاب در �
�و� و زن %د �را��ا� م�رژ ی	را�داز�� یھ� ت�-�8� د�	� دار�د 	ر���" در را �� د�	�. 	1��د ر/ت را 1ود ��

�ت و ��2م یھ� �ون. �د��و یدور ز��ن �ن�� در یا�داز �Cر," ی	را �!$و�� یھ� ی	�د د�" �وع ھر از$�� 
76" را ز��ن ��6ل �د��و�� 1ن م�رژ درون در ا=�!�ت از  " �!$و��� � ادا�" آ��� ھدف و ���ر�د�� یا "�!�

� م�رژ ی	>��-��� ��	�ت ی��ا! از 	8د ->ط ز��ن !>وق. ات �ا���  �وا�د��  �ور در �"��63 و �د�$را
�� م�رژ ی	را�داز ��م ن�ا 	" دن�ر و آن �!>ق ی	را رو ن�ا از.(ردد 	ر,رار76" ا �ون ھم آن ت����� در �ا� 
 	" را 1ود ی�ر�ھو�  " ھ�<��ن ران�ا ز��ن.  ��=ورات آن ز��ن یآزاد در ران�ا یر	�7د ���7.  ات ی�!ور
 و ی�وو �ر�ا1� در آن �رد��  " آ��� 	" وا	�" یھ� و(روه 	ز �ن��ر  " دا��د�� �B،� ا�د ر��ده M	�ت
 ل��1 ا�����ن، دا�ن از �د(�ن را�ده �دار�د،	87$س ر در را ز��ن ژه�و 	" و ران�ا در ت�	�ر �رھ�6 ات � رو	

 ز�� زن م�رژ  " �و��د�� ،آ��� دار�د ر در ب�ر, یھ� (روه �ر�د 	� ر,�	ت در را ش�1و دت 	" ,درت (ر-�ن
�"�2 ت�،��� �� �����  " ات رو ن�ھ� از. ��د !Cظ ,درت $"�ار در ، ران�ا در ی�ر�د ,واره در ھ�<��ن را �ا

 ���ه دور را 1ود د�1واه م�رژ ،ی	را�داز (ز�د از �� 	رده راھ"�	 	" !� م م�رژ ود 	" را �ردم ���8 ا/�را%�ت
�� ت�ا�2ر� و ز�� زن و زن %د م�رژ در ھر(ز ران�ا ن ز�� �رھ�6.دار�د �رھ�6 راه رو ن�ا از ت،�� ��=ور �ا

�� �$�ران���� �2ر<" �B ی	را�داز آن و �ود�� 1�=" ل�	د �B در  . ات ,درت $"�ار از �ا

  !م�دار �(را� �وان ھ�" 	� را ��رس ٨ دن�-رار

  ٢٠١١ ��رس ا ،١٣٨٩ 	��ن

 ران�ا د�$رات �ل�و !زب


