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  19.03.14                  �وھ�دوی 
	�� ��وری

  
  

  آنو �� �دم ھ��م ��رچ  ����ل از
  


�ق  ا	�#� دا��ر زر�و�� ! 	دی در �ورد �و
�� آ��ی ��وه ���ت�ن ا	ن ��د �طررا روی دو��ظور �و
�� �ردم. 
از /��ب ��ؤل ���م ! 	دی �و
�� ,ل  � �
ر آن 	*�( در ��ی ی �و	ش را �'ر	ر ��وده  ود�د. ��&�د��ظرا� آھ�%

5رد	ده  ود. ا	ن ��ر  را	م !/	ب ��وه 
�ق آھ�% درج آ��ی �&�3� �12	د در 	0 	�ددا
ت �� �طری �'�رم ,�'� 
5رد	د ��  ردا
ت �رد ھ� �ر از ھ�� �:��ر ا	�#�  را	م وا89  !ا	ن ا�ت ھ� ��7( �ردھ� /6وه ��ود و در د3م ��5م

  . �وت  �
د�	�وا�د از ھم ��� و ز�:� از 	0 �و9وع �
�ص
و  �ود را ��'	ث 	0 زن �وھ	ن 
ده �ن، را �ط�3*� ��ودم ��وه 
�ق آھ�%و��( �&��3 �'�رم !6ت دوم ا	�#�، 

�(  ھ��ن 
	ر	�(ا	ن  ر5زاری  	
�ر  �  ":��	ن �	�وا�	م��  آن در �طر اول م.  � �,وصا'��س �رد �'&	ر
ده
   "���د ��  رای اط��ل �( دھ�د �� �وش 
ود و آرام  �
د

ز���	#� در  ر5زاری ھ
�م ��رچ �:م �	7	ر�د،  ،#ر �ردم � �ود @ �ن 
�� ھم '	وا�( در �ر�س �� اط��ل ھ���د ��  � 
	ر	�( را9( 
و�د و 


�ر از �	ش �ط� ق �	ل ,�' ش ��1	ن  ،�ن �ردن 
	ر	�(��  � �وش /	 
د. از ا	ن � 	ل د	ده �	
و (در ��ن  *دی �	ز  	���ت و ا
�را�و  �B  دود. 

,�'� ا	ن  را �د�ت �وا��دۀ 5را�( ی��د �طر از ھ�	ن رو �وا��م ��
  �&د	م ���	م.

  �	�و	��د: 
�ق آھ�%�'�رم ��وه 
��م ز	را �� ھ�وز اروز زن  ا,وBً ���3ف �/6	ل از ھ
�م ��رچ  � ��م "

  "د  رای زن 	0 روز را �/6	ل �رد؟!�*�( اش را �دا���� ام �� �را  �	
ھ� ��7( �� ا	ن روزدر ا,ل روز *رض  ر���م �	�واھم در ا	�/�  

	*�( ھ� ��7( در �&� ل ��م و � *	ض ���واد5(، ا�ت،  ز��ن /:�ن
ا��,�دی، �	��( و @رھ�7( �� از /��ب �ود ز��ن �	
�:�د  ،ا/���!(

�� '�ل ��س �	#
د و �ظر  � 
را	ط /وا�J ���6ف  �  ه ا�ت،5رد	د
�� از آ��	�ن �� طر@دار  د.ا
#�ل و  � �'�وی 5و�� 5ون �/6	ل �	7رد

د ورد��� ��د ا	ن �و�J را �دار	م ��  � ا	نآزادی و د�و�را�( ھ�
رد �
�	 ��( ���	�د ��  � ھم 	#/� در �ورا �� در ا	ن روز ز��ن  ا	ن ا�ت �. �وا�ت �� از آ�:�در��ل ز��ن د�ت  َ �:�

��ر   رای �'&ق آنرا در �	ش 5ر@�� وو ھر ��ل در ھ
ت ��رچ 	0 ھدف �*	ن  اھداف دور و �زد	0 ��#ر ��وده
�وا�ت ز��ن در  ������ ا���ل  �	L ���	�د.در راه ���وی '&وق ا@راد و !دا3ت ا/���!( /��*� را ده و�ر

و !�ل" ا@�O����ن رھ�	( از  �د و �&6	ل �دت ز�دا�(  ودن ز��ن �' وس  ود. ھ����ن 5روپ ��ری"��#ر، �'ر	ر 
 -ا
�ن ��61� زن  رای �:�ر ��ه  � راه ا�دا��� ا�ت. ا	ن ����	ن روز ھ
ت ��رچ ا	ن ����	ن را  رای � رم �7:د

  روز ھ� ��7(  	ن ا66�3( ز��ن ا@�O����ن �	و�د �	دھد. -روز ھ� ��7(  	ن ا66�3( ز��ن /:�ن را  � ھ
ت /ون 
'	ث روز  �/6	ل از ھ
ت ��رچ  � ����3ت  �د	7ر در ر، �'ر	ر و !�ل"  � �� �ظردر /ر	�ن ����	ن"��#

��	ن �و
��  ود  رد @	س  وک ھ� ��7( ز��ن  ر�وردم �� دوی آن ز	�د �� ل � ,ره �	���د و3( 	#( از  رادران
��"ز��ن ا@�Oن آدم ھ�ی �� ل ھ���د و ���م روز 
�ن را در �	 ت، /�%  � زن ا	ور، ��و، �
و و زن  رادر  � 

  �,رف �	ر����د." 
@&ط  � 	�دآوری ����( از �و
�� دا��ر زر�و�� ! 	دی  ��ده   �و	�م و @(�ن ��	�واھم درا	ن �ورد � ,رۀ ا�9


وم:	� 
� ا�	ژی اش در زی	 ��ر وظ�ی� ����  ا��ن ای� 
	ای� زن"...� ��
را &%�ن در ا$�رت �"! ا

� 7�8 ی6  -4��2اده (3 و ,012�ت '	دش �/.	ف و ,+*�� '�	ود. از دی (�ه '�� �!%, ��
� ام �� 7�8 د��2ر و@دی �=�ی3 در $�?!�ی ز� ه (3 ام در ا�=�ن، �*;� از ,:	�ۀ Aوظ�

� از زن ا��ن در 4�C ی6 روز ز� ه (3 اش ��31 '�/��   - وط�D�� آ� C2ی"� 	��, �� C�'��2ا
 F?�8 در Gی	' �و ای .F$ا  =H 63 اش ,%!� ی) �ی6 '	یG و در 4�J C%:�ه $�ل ز

� C�4و �ارN� '�%/�ی  �*;� ھ/M'�ن ��   	ش را ,%!� طL*A را 
�	 '� ھ ، ھ2$!�ی 
2ھ
�	م '�;%  �:%J و F$ه د	3 روز') �  ."ا'2اج '=2و?�F ھ�ی ز

'ق و !دا3ت رول �و	ش را   � '	ث روز ھ� ��7( ز��ن در � �رزۀ و3( ، @&ط 	0 روز ا�تا5ر�� ھ
ت ��رچ 

د، و/ودر ا/���!�ت ا����( � *	ض و �ظ6م �� ز���	#� د ی �	���	د. �ز�  ��
!Qو��ً ا	ن روز  �	د �/6	ل 5ردد.  دا


ری، ��6#( و 	� �&��(  � ��:وم 	#روزه  ودن ا'�رام آ�:� ��	 �
د. � � طور ��Rل روز �*6م �/6	ل 	0 روزه از 
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روز ھ� ��7( /:��( �س  �� ل ا'�رام �	 �
د. ه��ل 	0 روز �/6	ل �	7ردد و3( 
�,	ت �*6م ھ�� روزا5ر�� در
�� اھ�	ت  زر5( م �� �/6	ل از ا	ن روز  رای �� �	دا�	 � �و ( ا@�Oن را �	 �
د. �� ز��ن ��	ن �&
( را دازن �	ز 

�رار  �ردم	0 �*داد  	
�ر �و�� ��راق��61� زن در 	0 �ر� � در ��ل  �دا�لا	ن روز  :��� ا�ت �� را دارد. 
ھ�  7	ری@#ر ھ� و �و9* ن ! 	دی�و	��د و  � ��5� زر�و�� /��	 ���	�د و�	و �ردھ� در �ورد ��#ر ز�:� 7	رد. �	

 	�	د /:ت د	7ر �9	� را 3'ظ� ای در �ظر �/�م ��ز1	م و آن ا	�#� در روز 
و�د. �( "���� �#��( و ��ک ��ری" 

*ری، ھ	V �'�6( و ھ	V �و/:(  � ز��ن ,ورت  ��٣۶۴��د 5و	� ھ
ت ��رچ  V	�3 ای، ھ�&� V	7ر��ل ھ	روز د

م از د�ت  ز��ن  رود. �� �	دا�	م �� �O		ر ا@#�ر  � د��ور و �وا�ت 5روھ( و �7	رد. ��	/� ا	�#� ا	ن 	0 روز ھ
. و  رای �:	� ا	ن 
را	ط !	�( و ذھ�( دارد ج  � �O		ر!�6( 5ردد. ا	ن 	0 �رو�� ا�ت و ا'�	� 	� دو�3( ��	�وا�د

 ا���لھ�	ن ��:� م �� �� 
�ھد آ�	 �زی ���	�د.  رارول !�ده �	�وا��د 
را	ط  � �,وص �O		رات ذھ�( �ط و!�ت 
در و 
*ر�&��3   	
�ر از 	0 ,د �/�و!�ً ، �� �راردار�د ر در د��رس�� در ��رج از �
وا@�O�( در ر���� ھ�ی 

 J	زن  � ا *�د و� �د از طرار� �ط  � ��61	6( ����	از آ�:� � ً�,�
ف ز��ن و �ردان  � �
ر ر�	ده ا�ت، �� �ن 
Q�ر آ��	0 ��	ده و  رای �ن ����د 
  	ن  ود.

 �د ��ل ا�	ردردر �@	س  وک  ا/���!( �ونھ�ی 
 #�  �� ھ�	ن ��	ت ھ�ی ا��ر�	�( و ��  � �و ( �	دا�	م 
)	����
 )	��
. 3:ذا را  �زی ��وده ا�د رول ��ر5( :�ھ�7و�( �ظر	�ت و ھ��و	( @*�3	ت ھ�ی ا@�O� ا@راد،  و آ


*�ر 5و�� و �#راری"  د. ا	ن �&�Bت و ا
*�ر�7ذار  /�  را �و (�	�وا��د �R2	ر  ا��& �ل روز زن �	ز�&�Bت  � "
�� ز��ن �	�واھ	م  � ا����ده از ا	ن روز وا�*	ت رادارا �	 �
�د. ود �	ز �R2	رات �R ت � ،��5� آ��ی 
�ق آھ�%) � (

�:�ی �� و  رای آ در 5وش ھ�ی �� ��	ن �	زی را �
�	ده ا�د،  ر���	م زن را  � '	ث ا���ن ����وی ا3'&وق �و/ود
�� ز��ن از �#رار آن ���� ��واھ	م 
د. �� ا
*�رو �&�Bت �و	ش را ��  رای �� '	R	ت . 
�	ده ا�د، ���	د ورز	م


*�ر را �دا
��،  6#� /زء از ا@#�ر و  ر5( از ز�د5( �� را �
#	ل �	دھ�د،  �زھم �واھ	م �و
ت و ��6	م �� ا�	دی 

�د و ا�	دوار	م �� �ردھ� �	ز  رای ��واھ	م 
د�  ��
  . ����ن �� 5وش 
�وا دا
�� �ن ھم  �  دو ��61� �	6( �:م د	7ر �ردا��� ا�د �  ،
�ق آھ�% !Qوه  ر رد �/6	ل از ھ
ت ��رچ �'�رم ��وه

ا	
�ن �وا@ق �	 �
م. �و9وع اول در را ط�  � آن !ده از �ردا�( ا�ت �� �ود  رای آزادی ز��ن �	ز ھ�ی 
�	�واھ�د ز��ن  � '&وق '&� 
�ن  ر��د و3(  � ا��R��ی ���م �ود
�ن. �ن ھم  �ر ھ� در ا	ن �ورد 5و	� �	�و	��د و 


*�ر ھ�ی آزادی ز��ن را �#رار �	���	�د، در �5م ���ت  �	د آن را  ��و Bزم �(  	�م  ���9	�( �و
�� ام �#	����
   .در �'	ط ���واد5( و @��	6( �و	ش در !�ل �	�ده ���د


د.  6( ا	ن ھم طرح ��وده ا�د، �و9وع ��6ط ا@#�ر �در ��Bری در ذھ�	ت ز��ن �	 �ا	
�ن ��  ��61� د	7ری
ز��ن ھم  � '	ث /زء . دار	م در �و	ش �:���را  �ز��ن ھ�وز ا	ن �&	,�� از  ز	�دی '&	&ت دارد �� �������� �*داد

و  � ر@J رو'	� �رد��Bری در ز��ن و3( �,�	م  /��*� از ا@#�ر و !�*��ت ��6ط �Rل �ردان ��R	ر �ذ	ر ا�د. 
از ��3:�ی ����دی  	ری از ز��ن و �ردان در ز�	����ر	�ت �� ��3:� � ل آ��ز 5رد	ده ا�ت و�*داد ��Rردان 

ر���� ھ�  	#( ازدر ھ�	ن �وارد /ر و  'ث ھ�ی ز	�دی دردر 'وا3( ��ه /ون   در��ل ��ر�	 �
�د. ��ر �,روف 
ھ����  �� ��ر ��	م.	#/�  	0 �و9وع �
�صھ�� در د	7ر �و
ش ���1	م ��,ورت 5ر@ت و ��	/� ا	ن 
د �� 

ھ�، �وچ، اوBدآ�:�	( ��  � /�ی آن "��درو �	 �
د. ... ، \]�زن، ���م، ھ��ر،  ��و، �	ر�ن ا����ده از ���6ت 
،  �	د ��و/� ��دا��*��ل �	# �� در ���5رو 	� در �و
�� "و و و ا'�د��در !	�ل، �	�ه �ر،!�/زه،  د'	وا���و �ور،

ا
� �ه 
�ن ����� 
و�د. ھ����ن ����( ��  � /�ی 
وھر، ھ��ر، �	ړه ...����6( �ون" � � اوBد ھ�، ��و�د، 
ھ����ن �� از ا
��ص آ�5ه و طر@دار ���وات ا/���!( �	�واھ	م �� . 
و�د  ر�د،  �	د ��و/�..." را  � ��ر �	�ړی

، ��	�ردی (ا��واری)، �رد5و��( �,�م،  � !زم ...) و  � اردۀ �وی)(ا����:�ی  � ����6( �ون �رز�	ن �رد �	ز
 ا�3�R:م �� ھ�� , O� ��ر	�( دار�د و ,��ت ا��واری و R �ت  ��:�  � �ردان �� ت داده 
ده ا�د، �	ز �و/� ���	�د.


� �ط  � �و9وع در ارا
��,	#�  ���ن ���	م ا	ن ��Rل را  � �� �( در ا	�/� ذ�ر ��وده ام �� از 	#طرف ��طر �
�ن ��Bری ���6ور ��6ط �در ��Bری و ا,Qح آن  � �وی @رھ�% ا���و/� ، زن ��ر /دی و ����ر �	���	�د

 �ر د	7ر��زه !ز	ز �ن ھن �وا��د�5و�J ا	ن �و9وع �
�ص را در ذ از /�� ( ھم �وا��م  � ا����ده ازھ���د و
   ���	م.

د، �� *( �	#��  ��	د،در �ورد ز�:� ,' ت �	�J  6�د و"�ردا��" �و	ش از 	0 �و9 آ��ی ��وه 
�ق آھ�% در �&�3�
 از آن اطQ!( �دار�د،  � /ر1ت و ا	
�ن � �,وص  *9( �	ز ھ�ی را �� �و ( ���	د.  ز��ن را "�,	'ت ھ�ی"

V ا�� �را طور ��Rل در !ر,� ی اد 	�ت ھ	 " :�	�و	�د ��  � 5و�� ��Rل �ورد ا��&�د �رار �	دھ�د. ���م ��ط*	ت 
���م اد	 ( �	زی در را ط�  � ��ر ھ�ی ھم /�س اد	 ش ��( �و	�د، '�( در 'د 	0 �*ر@( 	� 	�د�رد �	ز �	زی 

ز�:� ھم در �ورد آ�Rر وا�*	ت ��	ن ا�ت �� در '�3	#�  " .��( �و	�د �� ر�د  � �/6	ل �ردن از ھ�ر و ا�د	
� اش
ز��ن " از ��د ��3(  � ا	�طرف �6�6� دور و دراز . !Qوه  رآنھ�/�س 
�ن و ھم در �رۀ آ�Rر �ردھ� �	�و	��د

 � راه ا�دا��� 
ده ا�ت، �� در �ورد ز��ن �
ور، ��رھ� و �د��ت 
�ن، آ�Rر و  ����:�از /��ب  وطن �ر
��س"
 � �	ش �	رود، ��د	ن ��	ت  . �د	ر	ت �/6�  ��و �و�ط 	0 زن&	ق ��وده و  � �
ر �	ر����ددا
�� ھ�ی 
�ن �'

�R	ر ا
�راک ���ده �و�ط ز�:� اداره �	7ردد. در ���3#( �� ز�د5( دار�د، دارای   � �*دادک در @	س  و�وب 

و�د.  ا@زون  رآن ز��ن ا@�Oن در ��رج و �ردان و @#ری ز��ن  د �� در �&و	� �*6	�(ا�/�ن ھ�ی ا�	� J���د و ا
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ور� ،���
 �دی، دوا�دار و �در	/(  � �,وصو �ر�&�و�ت دردا�ل ا@�O����ن  � ��رھ�ی  �	  � 'و,6� @راخ���و
	� د��ران و ز��ن �,رو@	ت دار�د. ا�7
ت 5ذاری 
د	د آ��ی ��وه 
�ق آھ�% در ا	ن �ورد در  �ش �*6	م و �ر 

.  /��  ر آن !ده از ز���( ا�ت ��  	
�ر	ن و�ت ز�د5( �و	ش را ,رف ��ر ھ�ی ا/���!( ر��9�دا�� �	���	�د.
ا3 ��  �	د ا!�راف ��ود �� �:م ز��ن در ز�:� در دا�ل و ��رج �
ور �م ��	ت.    �زھم �#رار �	#�م �� �*داد ا	ن

���	ل �	��( و ھم در � ,ره ھ�ی ا��&�دی و ارز	� ( ھ� در �ط و!�ت �� ت  � �ردان  � �را�ب ���ر ا�ت. در 
 �6�/�� )��O@ا �ری ز��ن در /��*	ب �ذ	#( از !6ل !�دۀ آن آ�	ن �ورد  � �ظر �ن 	د. ز��ن �ط ودر ا
!�ت �	 �


�د از �رس ا	�#� �ورد �:�/م، �ذ�ت و ر�وا	( طرف ھ�ی �&� ل �رار  7	ر�د، ا�Rراً �  ��
ا5ر �ظری ھم دا
���و
( را �� ت  � ارا1� �ظر 
�ن �ر/	8 �	دھ�د.  � �,وص ا	ن �� در /��*� �� �ذ	ر@�ن ا��&�د 	0 �
#ل 

	� ا��&�دی را �� از /��ب 	0 زن  �
د،  � �را�ب �
#�6ر ا���( ا�ت و ر�م �*�ول ا	ن ا�ت �� �رد ھ� �ظر و 

�� �وا���رھ�#�ری  د. ا	ن �
#ل !�و�( /��*� ��  وده�'�ل �	���	�د. ر@J ا	ن �&	,�  ��:� �ر وط   � ز�:� ��	 �

  ���م رو
��#ران وا�*( ا�ت. 
در ا	ن را ط�  آ�:��	ف  وده  و ا	�#� رول ز�:� در �/6	ل از ھ
ت ��رچ ��5و	� �� � �	د �,وری را �رو	L ���1	م �� 

 ����	 *�5دی 5% ھ�ی  	ش ��	 �
�د و ا	ن �رد ا�ت �� ھ
ت ��رچ را  رای ا'�ق ����ن ز�:� �/6	ل �	#�د. ��  �	د وا

�� آ��	�ن ا�� �� 65:�ی �ر � ِد �6&ت  دور ا�داز	م �� " .... از ذھن ھ�  	��د	
	م و ا	ن ��دار و �,ور ��در�ت را

 زر5واری �( ��	م و 	0 روز را در ھر ��ل  � ��م زن �/6	ل �( دار	م �� ھم او 
�د 
ود و ھم رو
��#ر	( ھ��	م، 


ود ��
  " �� آ��	�ن  � ���	ش 5ذا

ارج 5ذار	م و �&�Bت را  ا	�Rر و @دا��ری ھ�ی ز��ن ��7( ز��ن /:�ن،��ر	��ٔ� روز ھ� �وب �واھد  ود ��  � �ط�3*� 

را �ط�3*� ��وده ��  دا�	م �� ز�:� �ود ,دای �و	ش را در �&� ل ظ6م و ا�� داد ���واد5( و �ن ا@�O'6	6( ز��ن  -!�6(

/د  �ر  *�ل آ	د �� وظ	��ا/���!(  6�د ��وده ا�د و در !�ل ھم �,روف ��ر و �	#�ر ��داوم �	 �
�د. در ا	�/�  �	د �ذ

م ا�ت �� �ر وط  � ���م ا@راد ا/���!( �و9وع !�و /:د  ر !6	� ظ6م و ا�� داد و در راه ر@�ه ���واد5( و !دا3ت 

   7ردد و �ر'د �ردو زن را ��	
���د.�	 /��*�

 J/وا��ر@�
. �	دا��د/��*� در روی 	0 �#�  دورا  �ردانو ز��ن�/ر 	�ت !�6( و !�6(، ا��وار  ر  
ری �	
 ز��نو  دون  ھ�#�ری  �د دار  ،ظ�	ف �� � و  ا/���!(ا�ور �6	� در  ز��ن�	�ز  � �
�	 ��(  �ردانھ���طور	#� 

در ھ�� ا�ور را �ردان  ھ�#�ری و �
�	 ��(  �	ز ز��ن،  � ھ��ن �	���� ا/���!(  را	
�ن �
#ل �	
ودز�د5( 
  9رورت دار�د و آ�:�ھ� را درادای و/	 �  ا����( 
�ن �6زم �	دا��د  . ز�د�5�( ا/���!( 

  
� و د��ران را ���در�ت ا�ت   �	ز	#����  در���م ��'�ت  ا�ت. ا	ن �وع طرز ��#ر !�ر  �دا��ن�ود �زرگ 

�ظر از ا	�#� ا	ن ��% �ظری از  ,رفد. 7رد�� ���J  ر
د /��*� �	 را ا	/�د ��وده�وع ��% �ظری  ،ا/���!(

ود �	�دام /��ب ا!��ل .   

��( ھ�وط��ن �� 	�@�� و ر@�ه و �و
 �ر!ت �	ر �6��#( /��*�  �	
ود ��  � ب  طر@	ن  �  �� ً 'ر�ت 5زاری   
   ��2	ن 5ردد. 

  
  ��	�ن 
  
  


