
www.goftaman.com 


	�� ��وری 

����
� �ر��ده زر ُ�  در آ�	�� ��و	ر   

 ��ل ا���ق ا���د، در  ١٣٩٣#وت  ٢٨وا��� زر �
� �ر��ده �� ��ر	 	�� �� در �,ب 
*ر �� 
دت، و#
ت و -,�  ��
از 	1 6
��ن 	1 �,ت ا	ن روز، �
و�ت ����د ھ	و5ی در ��4�ل ھ��ن روز �� 	1 �راژ	دی �,� ��دل /رد	د. در 

���
  ک ��دل /رد	د.-�ل �� 	1 -��ل و#


�ھدۀ �,م ھ�ی آن�8	�ری از �رد ھ�  � �����8ا	ن ھ	و5 زء �ود را  ��>ر دو��ره ��ود�د. �م �ر د، آ�را ��ر	ن دا ده  و 
�	8ت �ردا�� �� در �	س �وک �و
�� ا�د، �� از �رد �ودن �و	ش �ل ا�د. �� �ظر �ن 
�	د ا	ن ��=ت �� دو د=	ل 

	ن روز �� 
د: اول ا	�>� در ا���� ر#�� �
و�ت، �� �وا�د ��Cن �� �دام B	���� ,وم 
د �� در وود 	1 �رد ا ��و 
� ��طر  	1 زن ا#�را�� در ��4�ل  �
د و دوم ��
*���� و �*���  ���� #	ث در آن ��ر��  -دم ا�دام (��) �رد ھ�ی ��

  #Hور دا
��د.  "8	ل �	ن"

���ی ����زر �
� �ر��د   . را ا��>�س داد و ���	ت �,� ���� ���8*�ط اروا� �� ه ����د 	1 آ�	�� �د 

Jذر	م،  �#�� ز�د/� 8	��8 در �
ور �� از آ	� ز�د/� روز�ره و 8ؤال �طرح �� 
ود �� در ا	�� ا/ر از ا��K�8ات 
  ی دارد؟ ���وت ز	�د زر �
� �ر��ده 

 � -��� � ا �� 8	ر #وادث و روال -�و� ���و�  #د ا�ل 
ش، 
ومد�	ق �	��رچ  ١٩و �راژ	دی 8	��8  –�ن و

�ھده �� ���	م: را �	ن ا	ن دو �
�رک�   

��رز آن روز  .1 ���
�ر��ر -�و��  ا	ن �ود �رد در ��4�ل زن �ود ��و#
���ک �
و�ت 
د	د و �� #د �
 ����
>	ل �	دھددر وطن  راو �ظم ا�Kر ���واده ھ� � .   

ی  ا�*�م �� �ر��ده��8ن  .2 ن 6رای �K� P	ر ��ور ��ودن �� 6و . ھ�	ن �ود �
��� د	Jر آن روز ا���8*� ازو 
�� ا� ����دن �ران از ��ب �6د ا��8ن  ��>ر و ��>	1  �8ن �,�د 
د، د	Jران �دون �#4	ق،�� 	1 ��ر آواز 8و

�	ز ھ�	ن #�=ت ر	�ن دارد، در �
ور را8ت از دروغ وارد -�ل 
د�د. در �8	ر ��8	ل ا���-� و 8	��8 
���	د، ا�,��ً �ردم ��  �دون 	1 دروغ #�� "
��دار" را ��,	R  � ر��8� ای����� و 		� �� 
���، ���� ا8ت 

�
و �ود آ�6� را �� آن ��روف �	
و�د  ، روز ھ� ��و 	� "�� �واھ�د ��ور ���د" آ�را ��ور �رده زود  ا�د	
�� ا	ن و 48ُم  از �#ت و  ���B ا��� �	و  ���B�8 طر�� ������د  آن /روه	� آن ھ	W اطV-� �دار�د، �رف 

   �و� ���	�د.��ر	ب ���دۀ آن  �	���	�د، �دون آ�>� �� -وا�ب /و	� �>رار �,�د


���ت د	Jر ���� ��8ت �� در آن روز ���رز ���ل  .3� �	�
�4,	د �دون اراده،  ��رت �� �B	�ن و -4ده /
  ��ود. 

� اV8م �دون ا	��ن ���ویھ���6ن ا#�رام ���	
� و  .4 � �
� در طول �8=*� ��و�	ت د	Jری ا8ت � �ر��	
��وده ا8ت. در آن روز �رد ھ�ی "�8,��ن" 8وار �ر ا#�8�8ت ��  ���ران را  /و	� د��ری �ردم �� را �در

�وت رم، �دون ا#�رام �� ���-ت 	1 
د�د ���H و ���� و Vد�ود آ�ش زده ا8ت، K دون�، در #�=	>� 
ھر /و
� وطن #>م �8J�8ر در =4ب داد؟ زن، �دون �و6>�ر	ن ذرۀ ر#م آ	� �� 
ود �ود را "#���" اV8م 

�� در �8ل ھ�ی �ود �J*�ی ���ل �� ��م اV8م در #�ل �ط�	ق ا8ت. �� د��ع و �� ز��ن و �K,� ��ودن ز��ن 
	��Jر �د�ر	ن �� ���و�8 ھ� و �� �8,����  ��� ��م اV8م #ذف ���ل  �ود و ھ���6نھ�  �-���ز��ن از ز�د/� ا

�رت �واد #رام� و ا��Vس ھ�ی �,	ون دا=ری،��رت ھ�ی �س �زرگ �� Bول ر
وه ����8 ھ -�,� /رد	د.� ،
ا��8ن  �� ا��#�راتا���رات و �� ���د، �ورت �� /	رد.  اV8م /,و �Bره �و8ط ����8 �� �� ��م ��دره
� ��م �رگ �� �
��د، ھ�ی  �اV8م �ورت از آدرس ھ�� و ھ�� 8ر �ر	دن ھ� و زر �
� ھ� �� /��ه را 
�ودی �� �
��د. �� �� ��ن �� را  ���ی ���و	ت و /	رد. ا	ن 	�B 1رادا��8 ا8ت �� وط ���J	 ث	# ��اV8م 

و �و8ط آ�*� از ��ھ	ت  ا�Vق �,	و�*� ا��8ن در د8ت �8,��ن ��� ھ� در ��رض  ��رت �رار /ر��� ا8ت
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�� و ا���-� �درن  ���وی آن �*� �� /ردد. V-,وم ا� �ن در #�=� ا8ت �	ھ�وز و ا ������ز در  �B ی�

 �>رده ا8ت. 

ا8ت. در آن روز  و#وادث ر	���ت و -دم 
*��ت �ردم در ��4�ل "، �� ���و��8َ	ل �	��"�وHوع د	Jر  .5
��ر ����8  �وا�ق ��ود�د و=�  	1 زن �� د��ع �� زر �
�ھم �وده ا�د  �� در آن �#
ر #���ً در �	ن �د ھ� 
#�=ت 	>� از �
���ت ا���-� �� ردا�ل ھ	W ا�دا�� �
د�د و ���P ا	 
>	ل ن ��	ت 
ده ��وا���8د. ا	ن  ا �

��-� در �ردم �� ���ر ا���-� ا�د. ا�Vق و #و�,�  ا�Vح ا�و 
*��ت �وراژ �	دھد. ا�Kر �ردم �� ���د 
�ت 
ده ا8ت �� �ردم ��  8راغ �	
ود.�K ر ھ��� �#Hر -�م و �� �ورت ر�ت د��ع از #ق را در ا	ن 

�
>ل �ود �� �ودی   ��د�8 ���ی آن ���ر دار�د، در #�=	>� �دار�د و 	�  ��
ق �*ر���� ھ�ی �-
�را��رادی ���
�د�
م و ا#�8�8ت  ، ��� ��.   

�د	ل �ر��ده ��4	8� ���	م.  .6 �����8ن را در دھ� روان �� ��4و�ت  �Cر �� �واھم ��,ت ز��ن ا�	در ا� �ز��ن �
��Cر ا�� ���B \�
*��ت در ��4�ل �
�ر ھ�ی /و�� /ونو ��4و�ت را  
ده��8ن در �ورۀ  ��  ��ر� ��


ن � ���	�د. �ر��ده� �����دازه �� آ�ر	ن ��8ش ��4و�ت ��ود. ھر/�ه �ر��ده ��4و�ت ��� ��ود،  �� ا	ن ا �
� /رد	د ر8وا ��	
د �� ��و	ر ز�� �� دو دھ�  �ر��ده ��و	ر ھ�ی. �� ��4	8� ��ودن و �ر��ده �ودا�� ��

���ل ر8	د��زی ا�8د	در�ل  ��� �� ر8موم �� �	ر /,و=� �ر �ر�ش 	�� 1	 ���4و�ت ن �	ز ��� ا/ر آن ز ، 
�� #	ث 	1 �*ر��ن  �<,� ����
8ت، ���ش �� ��*� �� #	ث 	1 �ر� ��� ���ود و -�ز در �� در �� 

�ت �	
د. وK ��ن �� ودان ر ا�Cت ��� ا8ت �� ���ش در �,ب ھ�ر��ده 	1 �*ر��ن Hد �
و� ا�� ��ر	
�ت /رد	ده ا8ت. K  

  ؟5�# 6� ��	د �ردو ا�� 

��� ا���8ک زای �ر	�ن ا�,� ا	ن وا�رر�8 دو8	� و ا-Vن ���� �وا��8ر و ���ظر  ا	�>� ودان �8=م

د از ��ب =وی �8ر�وا=���
�رت �وب �رای �� �	ن #ر�ت �� 8وی -دا=ت ا���-� ا8ت، 	1  ، و=� ا

��	د در �� ���زا د	دن �ر�	ن و  وا ]	 �ص ی �
�از ا	ن روز  ��	د در8*� �,>��V� /ردد. ا	ن ��	ت ��4
� و=� ا�8وارا�Vح  �رای�دا�	ری /ر��� 
ود �� �ط��ق آن    ا���ذ /ردد. ���� �در	

���#,	ل در �ورد ا	ن روز و  5زم ا8ت ��  	��� آن  -وا�ل رو#�، �رVریو ا�	و/,6ون B	ش آ�د  و  از ھ�
دا	ر /ردد. �رای �د	د ����  در -�ق و B*��ی و ���را�س ھ� ھ��8	��ر�ورس ھ�، از ��ب اھل ��ره  ھ�

�� از طر	ق ر��8� ھ� Bرو/را�*�ی ���وص  ھم �ر�	� �ووا��ن و وا��ن در �>��ب وVورت ا�� ��
�8
وی �Cزی وا��ن �و8ط �8,��ن ���ھ�ی 8	��8 ��داوم راه ا�دازی 
ود. 
 �Vش ا�8�8ً در�� راه ھ�ی 

ث 	1 و8	,� ا���8ده �� ���	�د،  	#  ��V8م �رف  ��د /ردد#�ظ �درت 8	��8 و ا����دی �ود ا�د و از ا .
�ورس ھ�ی ا	�د /رد�د، �� ���رف آ�را دو=ت و 	� Bروژه ھ� �� -*ده �J	رد،  را	�Jن د���ر �
ور�� روا��

از �ود در �و�P �طر �� آ�*� ب �� وود آ	د،و �� ��وص �رای د��ران �>� را	�Jن د��ع �ودی �رای ز��ن
��د. د��ع  �8�رده ��وا �ل ��رت اV8م و � و ���وی �	ر �واھ� ا���-� د �� ووهدر � ر�ری �#�ت در ��4

�,	R �ورت �J	رد، � �رای Bو=	س و �8	ر �راP �د��ت -��� �رای ��8و�	ن و �ؤKر ن	Bرو/را�*�ی ��	��	د  

و�ت، اذ	ت و آزار  �ردی و ا���-� و �رھ�\ ا#�رام �� ا��8ن، ��� P ���- ری از طر�داری  #�ظ �ظم�-

روی د8ت /ر��� ھ� �رای �د	د �ر�	ت ���واده  �� راه ا�دا��� 
ود، �VB*�ی �
�ص 8	��8، �ذھ�� و �و��

ود.  

 روز 	1 �� #	ث�� ��طر ارج /ذاری �� ��4م �ر��ده در �4و	م �
ور ��  ��رچ ١٩#وت �ط��ق  ٢٨ ھ���6ن
�� 	1 � ��ر	�� ���ت /ردد، �� ا	ن ��K د در ��طره ھ�  �م �وزون و �ط,وب���� �����,�د �ردن رو#	�  در و

در �
وره �� ��داد �K	ری از ز��ن و �ردان طر�دار  ن ا���8��Cن���ون ھ��ھ��J ز�� ��1 ���	د.  ز��ن �
ور

�ر از �� �� ��داد ت ه ا�8*	� ��ود  �را�وا�� را #4وق زن از دا�ل و ��رج �
ور	�
��	ت ٢٠٠٠

	ن �را�وان  �د.ه ا��رج �
ور آ�را ��b	د ��ود از دا�ل و 
��	ت #4و�� ۶٠ا��رادی و  �ر�وط�  �� ����4تا

�� ا	ن �را�وان ,� �ورت �J	رد. از ھ�وط���� ا�دا��ت -�آن �� در �ورد  �واھد 
د �8,	ما���8��Cن  ��
�د، �واھ
��د	م �� ا=� 	 �وا�ق ا �K� ن روز	ب دو=ت ت ا��	�د: �� �8ؤو=	ت �وHوع  را از    B	J	ری ���
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 �Jدات �6دی در �را�وان ���ون ھ��ھ��*�
	B ن روز	��8ندر �ورد ��م ا��Cده ا8ت و  ز��ن ا�	درج /رد
 ��
ورت ھم وا/ذار /رد	د �� دردا�ل ا���8��Cن زن ���5ن #4وق  �وHوع � ��را ا����ب ��م ا	ن روز 


�ر از ھ�� طر�دار  ���	�د. ا	ن �,م	�» �J�8��� ز��ن «و 	�  » �� ز��ن ا���8��Cن�,� روز ھ� �J�8�روز ھ�


د »ا���8��Cن ��  . 6را؟ �� 

�
�#�د �
�ت و �د/�،، ھ���� Bرا/�� ا�8�8 ���� �� ا8تز	را آ�6� در روز/�ر روان � در �ل �,�  -دم ا

د. ا/ر6� ���ق ���� و ھ���6ن��، و=� ���وت ھ�ی دارد8	��8 و �و�� �	ن ز��ن -�ق ���ر  �	ن ز��ن �	

�- ����ت ھ�ی 
��� ،ا	د	�=وژ	>�، /ذ
�� ھ�ی 8	��8 و 8,	4� ھ�ی ا�� ز��ن در #ر�ت  ���Hً #�� ر

د���ل د	د �� ���	ل ز��ن دا�ل و ز��ن در ��رج وطن �84	م ز��ن-Vوه �ر آن  .�، ز��ن �� ��م ھ�ی از 

" -وا�,� �ا#�8س �رور و "�����ن  B	رو 8	�8ت ھ�ی  ���,ف ��,�، "Bروژه ای" و ز��ن د�J�8ه دو=��، ز
� �� /ردا�د.  
>ل �وا� ���� �#و �و	ش و #	ط� ا�>���ت �ود ھ�� آ�در #�=	>� ا�د �� ��ر �
�رک را  �*

��
�د.  ��روف �د�ت ��  ز��ن �
ور �� 

�ود 
را	ط ز�د/�  8ر /	�� �� ��طرا6� در دا�ل و 6�  در 8ر یز��ن و �ردان ز	�د �� وود	>� *�ز��ن 

د�� آ�*م و=�  ،ا���8��Cن 
ب وروز ��روف ���=	ت ا�د����ور از ا	ن  .��	� آن ���-ت ��ش ���  ��رو 

�و ز��ن ا���8��Cن در �دم اول �� �ن �	ن  �J�8�. و=� Hرورت 
د	د دار�دد و ھ�>�ری �ردھ�ی ا��Cن ھ�
��
ود /ذاری ا	ن روز ��م �رف 	��  P��� ز��ن را دا
ت. B	و�د�و �J�8�د در ��ر �
�رک -�,� 	ا	ن ھ�

�وا�د �#�وی ��ری ا	ن روز را/ردد.  
>	ل و ا�Vح آ�*�  ، در	��ت راه #ل ھ���ر�8	� ھ� 
���ت �� �
�	ل�دھد�� از د
��م ھ�ی ز���� /ر��� �� =ت و و���� ���واد/-ر	�ن �
و�ت  ا�واع���رزه �ر Hد  . از 

��ری، . 8وء ا���8ده و �
و�ت ��8 و �	ره �
�ر ھ�ی روا��،  �ر	د و �روش ز��ن،�وب، ازدواج ھ�ی ا
��رزه �ر Hد آزار و اذ	ت �	����� ز��ن، طر	ق  از �
�ر ھ�ی ا���-� و 8	��8ھ���6ن �4,	ل و ا�Vح �

��ت و دوا	ر ��ر،#�ظ ��
�� ز��ن در  �8� ���ش ��8وی در  ��ؤ�	ت ز��ن در Bرو�8 ا������ت، را�ت ا

��ص ھ�ی  -Vوه �ر آن ھ���J�8 ا����دی و در	��ت ا��Kل آن، ��8وی #4وق و ��4�ل ��ر ��8وی و �	ره 

ل آن �� �وا�د در ���ی �Kط ��ر و ا� �	8وادی، در	��ت 
Cل، �*�ر �8زی 
را	 Pراه ھ�ی ر�  �J�8���ھ	ت ھ�
ل ا	ن ز��ن ��1 ���	د.  �*�د ھ�ی آ�*� ا-م از ز�*� و �رد ھ�  �دا���ن #4وق زن  �� ا#��� �رف �ظر از و 

دا B	�,� ھ�	�ری در ز	ر-�وان ھ���J�8  ز��ن �
�رک، ھ�>�ری و �� ھم ارد ��ص�وا����Vت �و	ش در 

د��	�د ���� �ظر �ن ز	�د ��  � .  

�ش Bرا/�� و#�� ا�	د ��	ق آ�دن �ن ا���8��Cندت    . �دۀ ز��

  


