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  ��2014رچ  8 -��وان آ����ر�ن

  

  ��رچ روز ���� زن ����٨ ��ت 

  
����ن  ، ھ�  �دا ��ری، ��ر�� ���رزات  ���ل از از روز���� زن���ل  ���

ز'��!ش ���طرا'��ی '&وق  و$ر���� دادن آ����ت . ز����!  ز��ن ��ر�ر و
��  ۵٨/-��١٨۵٧ل  ���را�ری ھ�ی ا���+� در ا�ر�!� در و*را�ط ز�د�� ���ر و�
��ون �ود ر��0ن �رد�د، 2دای +دا�1�واھ� ز��ن  ����ن ھ� را�����د و��0/رش �
ا�ن ا+�را�3ت  7دا��، آن  �6د از '5 �رد�د.و 'ق ط��� �ر ��رک ا+�را�3ت 

���رزات و$ر���� ھ�ی �راوان روز���� زن  �را�ر ارو�� را �را �ر�ت. �6د از
ز��ن و از �!�و از طرف در �را�ر ����  آن ��ر�� �� �  ا�روز از .�و1د *د

از طرف دو1ت ھ� ا�ن روز ��روھ�ی ��ر$� ���ل ��0ردد و از �وی د�ر ���ل 
  ر�9 ����*� �ر��  ا�ت.

داری ��ش ��ر��� ز��ن 'ر��� +��  �ظ�م �ر���داری �ود . در �ظ�م �ر���   
�دا��ر���ی ز��ن آ��ه  ا���� و'&�&� ���رزات و و���6ی�/�وم �>ش �� *ود �  
��  �و�ط ز��ن  *ود،�ر?  �و�ور ا�ن روز�را�و*� ��رده وز'��!ش در�و�ّ  �

��ل ، ا����ق �  ��ش ��رود �&�ط ��ن �����م �وا�A و ا�@ر ر��1ت در �� آ��ه و�
����2ً در �*ور ھ�ی درا�@ر�&�ط ��ن  �� ھ�وز���B/��  ا�� ، ،�!��ل ��!�د��*ود،

�ری $رار ا�26ب و���ر��ت ھ�ی ��روک و زن در?��را���داد ا���دادی *ر$� ،
  دارد.

روز ���رزّه آزاد��واھ��ّ   روز���� زن و *�  �  ���ل ازا���ل �@ل ��1��ی �ذ
رژ�م د�ت �*��دّه ا�>�� ا������Fن زن  آ��� در�را�ر���� ��رو�م،������م �  در

 �رد ا��ون ا��ر ھ�وز ھم در?��0ل ھ�ی �و��ن ا���داد �*ن $رون و�ط��� و
$راردار�د. وھ�?��ن ،$وا��ن و��ت ھ�ی �ر�وت �دوی ا�ت  � از��Hری �  ��*

د���زی وھم د���  ���ر�ت �ظ�م �ر���  داری  ��ن �  ازدر��*� از�*ورھ�ی 
2ورت  م +��  ز��ن درا*!�ل �*ن و�� ر'م�ر�ن *�وه و�� �د ار��+� ��روھ�ی 

  .���0رد �  �� �رد�د ا��>ف ��'*� ��ن روح �ر*ور و�م �ر�>ش آ��� $رار دارد

  در �ظر ��0ر�م �  �>ف �����Fت  ز��ن ��ش �&�و�ت 3د رو�� در �&ش ز��ن را 
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'3ور �7�H�6 و ���  ھ�ا�ت ، �رد��Hرا�  �  �ی زن در'�2ر 'و��� و 
 �  �دن ز��ن �ر�راز �*ور �ودرا *�را�د.ھ���2ور�وچ ا�ن  ���رزا�� ز��ن

2دای  �رد�����ر��روھ�ی  رو�� روی +��  د*�ن �� د�دان ���J در در��ردھ�ی
  .آورد�د �  2دا در �را�ر�*ور و ��در در�و�*را ھ�? ��7رد آزادی �واھ��

د�ت �  �ر���ری ،*�! ، ز�دا��  �زدورا�ش د�وا�  وار و ��روھ�ی ��وز�ر
ا�ن .����0  *د�د آوارّه د��ر ھزارھ� �ن د�0ر و دد�ت ��ز�د� �ردن و�  ��و1  ���ن

���د �/ت  ر�Kد �دا��ری ھ�ی ز��ن ا������Fن ا�ت.ا�� �� درد و از ���و�  ای �و?!
و درھر و$ت  ز��ن ����  ��ت ھ�ی �����د و����ت ھ�ی زن ���زا�  و ھر در �  

  �د.ه ا�رد آزاد��واھ� �ود را ���د �ر��د ھر در *را�ط� ز��ن،

��ز ازطرف دHHن د�ن  و �ر��تدر ��76 �رد��Hر ا������Fن،+�7�6 زن ���زی 
ا�ن ا���داد و ��م ����K ��0ردد و ��1س ���رک �و*���ده �� *ود. �>ش �� *ود 

آ��� �@ل  �� �26ب �ر�د و�روش *و�د.و ��زار  ��ر'��  ز��ن ?ون �رد��ن در�� 
ھ��*  �@ل ��ف ���دا��د �  �ود *�ن �  '�ث �ردان،ا���ن ��Hر���ر *ود.���ع و 

ز�دا�� ھ���د. ا��0و�  �ردان �رای �ود از  �و�ش در$/س ھ�ی ��9 و��ر�5 
  . زره و *�*�ر  ����ز�د ،، �26ب ھب�ذ��ت،

�&وط 0�1� و �&درت ر��دن $ره $�� در ���ر از  در�*ور�ون و���م �� �6د
 �����،� آزادی و ���طرھ�ی +��&  و د�د،  �ر��'3ور���ردّه ��روھ�ی ��ر

�ف �رد�د�د  �ھ�  ��دا��د �  . د�و�را�� ،آزادی ز��ن و ��76 �د�� ،.... �ر?
�� �ر����� �دا��،�&ر، �'*�، ��!�ری، .وA3 ز��ن در ا������Fن ر$���را�ت ھ�وز

�*و�ت و ��م و2د ھ�،�*و�ت ،$�?�ق ز��ن،ازدواج ھ�ی ا��ری ... ، ��وز 
  ز��ن �'روم $ر���� ���0رد. ازھر روزه د�0ری �  

�ر��ری و ا���داد ���0� �� �H  ھ�ی  �و�� �ون �رد ا���داد در ��ل ھ�ی ���ن، 
�ود �وزی و .در �را�ر �*ور ���ط ����  ا�ت��Hرا�7 آن ����!�  ا��@��ر 

�� �طJ *رم آوری از آ�ت ھ��� ا�ت �  از �ر�ت رژ�م و '����ن ���� اش 
  ����  ا�ت. �'*�  و رو���0ری �ر ����ی دو +��ل ا��وار �رد�ده ا�ت:���رش 

�  $وا و ����0ه ھ�ی  ��ر

  ��2�Qن و زور��دان ، ��������روه ھ�ی 

�ول دارھ�ی �و �دوران ر��ده  

 14���رده ،���+د �رده ا�ت.در �*وری �   ءوA3 �وود،ز���  را �رای �'*�
��ل ��وری  5ا�ت،در �*وری �  ��ل ��د +��  �/ر و �'*� 2ورت �ر��  
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��ل ا��رت ا�>�� را د�ده ا�ت ��6� در  5ا�>�� دا*�  ا�ت و در �رز���� �  
�ط  ای �  ��ش از دو دھ  +��  ���د و �'*� ��د *ده ا�ت ا��5 �ر ����ی �  
+��ل �وق ا1ذ�ر،�'*�ی ر��� و �Qر ر��� �  طور و'*���ک رو���ده *ده ا�ت. 

2د ھ� �> و آ�ت د�0ر �ر دوش ز��ن ا��Fن و ز��ن �Qر ا��Fن  ا�ن �'*� ����د 
  �'��ل *ده ا�ت. 

 ی�'*�ی �وود در ا������Fن �وع د�0ری از ��ره �*� ��� ا�ت.���دھ�
و از ا�ن  در ا������Fن +رض وود �رده ا�د �  �'*� را �د�ر�ت ��!��د �� �������

ھزار ����ل را در ��ک ���ه  طر�ق �ول ھ�ی ز��دی را ��2ب ��0رد�د و ھزاران
���رزه +��  ���د ھ��� �  �  ��ره �*� ��� �2رو��د، �!� از ��ر  ���*���د.

ھ��� ا�ت �  ز��ن آ��ه و �ردان ��ؤل  �  ا�*�ی آن ��رداز�د و �و ر*د 
   ��������5 �'*� را ��0ر�د.

 ���رزۀھ�  ا���+� در ���م +ر2  �د�� و�  ا��د روز�!  ��روھ�ی ��6ل ����� ، 
زن ���زی ھ� ��6وان �5 �د�ل  �� ا��ن را در �را�ر ا�ن ھ�  �� �را�ری ھ� و��1م و

���  +ر2ّ  ���رزه در راه '&وق �� ��ل *دّه ز��ن ���!ش ا������Fن  ��رو��د 
  �ر ��ن �ردار�د. �  ا��د آن روزاو�ر

  �ر��ده ��د ھ*ت ��رچ روز ���� زن

 


