ﺧﺑر ﮐوﺗﺎه ﺑود! ﻓرﯾﻧﺎز ھم ﺧودﮐﺷﯽ ﺷد!
ﺧﺑر ﮐوﺗﺎه ﺑود! ﻓرﯾﻧﺎز ھم ﺧودﮐﺷﯽ ﺷد! ھﻧوز ﺳوزش ﭼﮭرهی ﺳوﺧﺗﮫی ﻧدا ﺗﺳﮑﯾن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،ھﻧوز ﭼﺷﻣﺎن ﻣرﯾم و ﺳﮭﯾﻼ ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑﺎزﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،ھﻧوز
ﺧﺷم ﺷﻌﻠﮫ در ﻓراق رﯾﺣﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،ھﻧوز ﺷﻌﻠﮫھﺎی ﭘﯾﮑر ﻓرﺧﻧده ﺧﺎﻣوش ﻧﺷده و  ...ﮐﮫ ﺧﺑر ﻣﯽرﺳد ﻓرﯾﻧﺎز ﺧﺳرواﻧﯽ ۲۶ﺳﺎﻟﮫی
ی
ِ
ﻓرﯾﺎدھﺎ ِ
ﻣﮭﺎﺑﺎدی ﮐﮫ در ﮐﺳوت ﻣﮭﻣﺎندار ھﺗل ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑود ،در اﺛر اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز از طرف ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣوران اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧود را از طﺑﻘﮫی ﭼﮭﺎرم ھﺗل
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﮐرده اﺳت .ﺣﺗﯽ ﺗﻼش او ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ھﺗل و ﻣﺗﺟﺎوز در ازای درﯾﺎﻓت ارﺗﻘﺎی اﻣﺗﯾﺎز ھﺗل ﺑوده اﺳت و در
آﺧرﯾن ﺗﻣﺎسھﺎ از دوﺳﺗﺎن و ھﻣﮑﺎراﻧش ﯾﺎری طﻠﺑﯾده ﻧﯾز ﺛﻣری ﻧداﺷﺗﮫ و در ﻧﮭﺎﯾت ﻋﻣدا ﯾﺎ ﺳﮭوا ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓرﯾﻧﺎز دﺧﺗری ﮐﮫ ﻣﺛل ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت ﺧود را از ﺑﻧد رواﺑط ﺳﻧﺗﯽ ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧواده ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎﯾش زﻧدﮔﯽ و
روﯾﺎھﺎﯾش را ﺑﺳﺎزد ،اﻣﺎ در اﺳﺎرت رواﺑط ﭘدر /ﻣردﺳﺎﻻرﻧﮫی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽﺷود .ﻓرﯾﻧﺎز ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﯾل ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم و
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم رواﺑط ﺿدزن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﯾوﻧدد؛ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش در ﻣﺣﺿر ﻗﺎﻧون و ﻋرف ﻣﺣﮑوﻣﻧد؛ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺟرم ﻋدم رﻋﺎﯾت »ﻗﺎﻧون«،
»اﺧﻼق« و »ﻧﺎﻣوس« اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗن ﻧدادن ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ و ﺗﺳﻠﯾم و ﺗﺟﺎوز .اﮔر ﻓرﯾﻧﺎز ھم ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧودش ﻣﺎﻧﻧد رﯾﺣﺎﻧﮫ ﻣﺗﺟﺎوزی را ﮐﮫ ﭘﺷت
ﻗﺿﺎﯾﯽ از ﺑن و رﯾﺷﮫ ﺿد زن ﺟﻣﮭوری
درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﻧﺳﯾﺗﯽاش اﺣﺳﺎس ﺑرﺗری ﻣطﻠﻖ ﻣﯽﮐرد ،ﻣﯽﮐﺷت ،آﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه
ِ
اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺑراﺑر اﯾن »ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ« ﺟﺳوراﻧﮫ ،ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺟز اﯾن ﻧﺻﯾﺑش ﻣﯽﮐرد؟! اﮔر ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽﺷد و »ﺑﮑﺎرت« و »ﻧﺎﻣوس«اش را از دﺳت ﻣﯽداد،
ت »ﺑﯽآﺑروﯾﯽ« و »ﺑﯽﺷراﻓﺗﯽ« ﺗدرﯾﺟﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ )رواﻧﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و  (...ﻧﻣﯽﺷد؟! ﻓرﯾﻧﺎز اﻣﺎ در آن ﻟﺣظﮫی اﺳﺗﯾﺻﺎل ﭼﻧدﯾن و
زﯾر ﺑﺎر ﺣﻘﺎر ِ
ﭼﻧد ﺑﺎر در ﻣﺣﺿر ﻗﺎﻧون ،ﺷرع و ﻋرف ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﺷد ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن آن ھﻣﮫ اﺟﺑﺎر ،ﻣرگ را »اﺧﺗﯾﺎر« ﮐﻧد .ھرﭼﻧد او اﺣﺗﻣﺎﻻ در آن ﻟﺣظﮫ
ﻧﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺟرﻗﮫی ﺧﺷم و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم و ﺟواﻧﺎن ﺷﮭر را ﺑر ﺧواھد اﻧﮕﯾﺧت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺗﻌرﺿﺎت
ھر روزهی رژﯾم و ﺗﺣﻣل ﺳﺗم و ﺗﺣﻘﯾر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻣﻠﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧﺑﺎر ﺑﺎروﺗﯽ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟرﻗﮫای داﺷت ،ﺗﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﮭر را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﮐﻧﻧد و ﻧﻣﺎد اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﯾﻌﻧﯽ ھﺗل »ﺗﺎرا« را در آﺗش ﺧﺷمﺷﺎن ﺑﺳوزاﻧﻧد .ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﺿﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﻣﮭﺎﺑﺎد و دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎی ﮐردﻧﺷﯾن ﺷده و رژﯾم را وادار ﮐرده ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺿدﺷورش ﺧود را از
ﻧﻘده و اروﻣﯾﮫ و  ...ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺑﺎد و ﺑوﮐﺎن ﻓرا ﺧواﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺧواﺳت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ اﯾن ﻣﻌﺗرﺿﯾن اﻓﺷﺎی اﯾن ﺟﻧﺎﯾت و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯾن آن ﺑود ،اﻣﺎ ﻣردم و
ﺧﺻوﺻﺎ ﺟواﻧﺎن ھم در ﻣﺣﺗوا و ھم ﻓرم ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗوھﻣﯽ ﺑﮫ »دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ« ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧدارﻧد .ﻣﮕر ﻣﯽﺗوان از
ﻗﺎﻧونﮔذاران و ﻣﺟرﯾﺎن ﺳرﮐوﺑﮕر اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺿدزن اﺳﻼﻣﯽ ﺧواﺳت ﺗﺎ »ﻣﺟرم« را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺟﺎزات ﮐﻧﻧد؟! ﻣﮕر دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣردﺳﺎﻻری و ﺗﺑﻌﯾض و ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت آن اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺷرﻋﯽ و ﺿدزن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت را ﻗﺿﺎوت
ﮐﻧد؟! ارﮔﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺿﻣن ﺣﻔظ و ﺗﺣﮑﯾم ﺗﻣﺎﻣﯾت اﯾن رواﺑط ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫی ﻣردم ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
ﺷوم ﺣرص و طﻣﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫداراﻧﮫ و دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟﻣﮭوری
آﻏوﺷﯽ
ﻣردم ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص دادﻧد ﮐﮫ ﻓرﯾﻧﺎز اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧواده ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھم
ِ
ِ
ﺿد زن اﺳﻼﻣﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﻧوک ﮐوه ﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺳﺗم ﺑر زن و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑر ﺳر ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی،
ﺣﺗﯽ ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﺑدن زﻧﺎن روز ﺑﮫ روز ﮔﺳﺗرش ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر رواﺑط ﭘدر/ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ ھر روز ﺑﯾﺷﺗر
از ﻗﺑل ﯾﺎ زﻧﺎن را ﺑﮫ درون ﺧﺎﻧﮫھﺎ و آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎزﺧواھد ﮔرداﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯽﺷرﻣﯽ ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎمﺗر ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ،ﺗﺣﺻﯾل ،ﺗردد و ﺗﻔرﯾﺢ و  ...را ﺑرای
زﻧﺎن ﻧﺎاﻣنﺗر و اﻣﻧﯾﺗﯽﺗر ﺧواھد ﮐرد؛ و ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔزاران ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ اﯾن رژﯾم ﺑرای ﺧودﺷﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾژه ﻗﺎﺋﻠﻧد و
ﺑﮭرهﻣﻧدی ﺟﻧﺳﯽ از اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت زﻧﺎن را ھم ﯾﮑﯽ از اﻣﺗﯾﺎزات وﯾژهی ﺧود ﻣﯽداﻧﻧد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن اﻣﺎ آﺳﻣﺎن ﮐﺎﺑل ،اﺻﻔﮭﺎن ،ﻣﮭﺎﺑﺎد ،ﯾﺎﻟواری )ﺗرﮐﯾﮫ(* و ﻗﻠﻌﮫدﯾزه )ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق( و  ...ﺑرای ﻓرﺧﻧده ،ﺳﮭﯾﻼ ،ﻓرﯾﻧﺎز ،ﺳدا* و آوﯾن و ...ﺑﮫ
ﯾﮏ رﻧﮓ اﺳت؛ و زﻧﺎن ھر روزه ﻣردﺳﺎﻻری را در ﻓرم و ﻟﺑﺎسھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و دوﻗطب واﭘسﮔرای ﭘدر/ﻣردﺳﺎﻻر ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت و ﺗوان ،ﺗﻼش در ﺣﻔظ و ﺗﻘوﯾت اﯾن ﻧظﺎم ﮐﮭﻧﮫ و رواﺑط ﻋﻘبﻣﺎﻧدهی آن دارﻧد .ﻣردﺳﺎﻻری ﭼﻧﺎن رﯾﺷﮫی
ﻋﻣﯾﻖ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد ﮐﮫ ھر ﺑﺎر زﻧﺎن در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣدهاﻧد ﯾﺎ ھر ﺑﺎر ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺳﺗم ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻋﻣﻖ ﺑﮫ ﺳطﺢ آﻣده اﺳت،
ﮔراﯾﺷﺎت واﭘسﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ در ﺻف ﻣردم ﻧﯾز آن را ﺑﮫ ﮐﻧﺎری راﻧده اﺳت و ﺻﺣﺑت و ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر ﻣطﺎﻟﺑﺎت زﻧﺎن را ﺗﺑﻌﯽ و ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻗﻠﻣداد ﮐرده
اﺳت .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻗﺗل ﻓرﯾﻧﺎز ﻧﯾز ھمزﻣﺎن ھم ﺧﺷم و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ و ھم ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم و ﻏﯾرت ﻣردان ُﮐرد را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آورده اﺳت .ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑدون
دﺧﺎﻟﺗﮕری آﮔﺎھﺎﻧﮫ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﻣﮭﺎﺑﺎد ﻧﯾز از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﺑوده و ﻧﺧواھد ﺑود؛ ﺑروز ﮔراﯾﺷﺎت ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
ﺻف ﻣردم ،ھر آن ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺿوع ﻣرﮐزی و ﻣﮭم ﺳﺗم ﺑر زن را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑراﻧد .ﻣﺑﺎرزهی زﻧﺎن ُﮐرد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ھم ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻣﯾزان ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ُﮐردی و »ﻏﯾرت« و »ﻧﺎﻣوس ﭘرﺳﺗﯽ« ﻋﻘﯾم ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات دﯾﮕر زﻧﺎن ﻋﻘﯾم ﻣﺎﻧده اﺳت .اﻣﺎ آنﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن
ﻣﺑﺎرزه را ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐﻧد ،ﻓﻘط و ﻓﻘط اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ زﻧﺎن ،ﻣﺻﻣم و ﺗﻣﺎم ﻗد ،ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺎت و ﻣﺑﺎرزات ﺧودﺷﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﺻف اول اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﭘﯾوﻧدﻧد و ﺟﻧﺑش ﻣردم ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺑﺗواﻧد ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن را در دﺳت ﺑﮕﯾرد؛ و وﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾز ﺧود را ﻧﮫ در
ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺳﺎﯾر ﻣردم ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﯾوﻧد ھرﭼﮫ ﻋﻣﯾﻖﺗر و وﺳﯾﻊﺗر ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫی رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزهای ﺑﺎ
ﻓراﺧواﻧدن و ﺟﻠب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣردم و ﺧﺻوﺻﺎ زﻧﺎن از ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط اﯾران ﻣﯽﺗواﻧد ﺟرﻗﮫای ھر ﭼﮫ ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر ﺑرای ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ﯾﮏ ﺟﻧﺑش رادﯾﮑﺎل و
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳراﺳر اﯾران ﺑرﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﻣرﮐزی ﺿد زن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋﻧﺎ زﻧﺎن در ﺻف اول اﯾن ﻧﺑرد ﺧﺷﻣﮕﯾن و اﺳﺗوار ،ارﺗﺟﺎع
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ھر آنﭼﮫ رﻧﮓ ﮐﮭﻧﮫ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ دارد را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺧواھﻧد طﻠﺑﯾد ﺗﺎ دﻧﯾﺎی دﯾﮕری ﺧﻠﻖ ﮐﻧﻧد! دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر رﯾﺣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎ ﻋطر
زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﻧد و ﻧوروزﻣﺎن ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻓرﺧﻧده ﺑﺎﺷد و ﻓرﯾﻧﺎزھﺎیﻣﺎن ﺑر ﻗﻠﮫی آرزوھﺎی ﺑﻠﻧدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد!
ﭘﯾش ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺑﺎرزهای ﻣﺗﺷﮑل ،ﮔﺳﺗرده و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺑﺷرﯾت!
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ھﺷت ﻣﺎرس )اﯾران-اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ۹ -ﻣﮫ ۲۰۱۵
www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com
https://facebook.com/8Mars.org
* "ﺳﺪا ﺟﺎﻣﮕﻮز" ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ) ۶ﻣﮫ  (۲۰۱۵ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﭘﯿﺎده رو ،در ﺷﮭﺮ ﯾﺎﻟﻮوای ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﻣﮑﺮر ﭼﺎﻗﻮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺟﺎنﺑﺎﺧﺖ.

