ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧﺎن در ھﺸﺖ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد!
آزاده ارﻓﻊ

ﺗظﺎھرات روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در دﯾﺎرﺑﮑر ﺗرﮐﯾﮫ
"ﻟوﻻ ﻣﺎﺗﺎﻣﺎﻻ" از ﻣﺎدرﯾد ،و"آﻧدره ﺷر" در ﮔزارﺷﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ"دﻧﯾﺎی ﺟوان" ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر
در ﺳراﺳرﺟﮭﺎن دﯾروز در روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﺑرای ﺑراﺑری زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣردان و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎعی ﺗظﺎھرات
ﮐردﻧد .اﻣﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﯾﺎدی در اروﭘﺎ وھﻣﯾن طور در آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﻋﺗﺻﺎب
ﺳراﺳری زﻧﺎن ﻓراﺧوان دادﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت و ﺗﺑﻌﯾض را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد .در
ﺷﮭرھﺎی ﻣﮭم اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻓر ﺧواﻧده ﺷده ﺑود .در ﺷﮭرھﺎی "ﭘﺎﻣﭘﻠوﻧﺎ"" ،ﺑﯾﺑﺎو"" ،ﻣﺎدرﯾد"
و "ﭘﻼﺳﻧﺳﯾﺎ" ھزاران زن ﮐﺎرﺷﺎن را از ﺳﺎﻋت  ١٢ظﮭر ﺑرای ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺗﻌطﯾل ﮐردﻧد.

اﻋﺗراض ﺑﺎ ﮔل ﻣﯾﺧﮏ ﺳرخ در روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ در ﺑراﺑر ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻟﮭﺳﺗﺎن
ﮔروه"وﻻﻟوز") (Velaluzدر روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذای ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎھﮫ اﻋﺗراﺿﯽ ﺧود را
در"ﭘورﺗﺎ دل ﺳول") (Puerta del Solدرﻣرﮐز ﻣﺎدرﯾد ﭘﺎﯾﺎن دادﻧد .ﻗﺑل از آن ﯾﮏ ﮔروه از اﺣزاب
ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑر روی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای  ٢۵ﻣﺎده ای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت ﺑر زﻧﺎن ﺗواﻓﻖ ﮐردﻧد .ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن
ﮔروه ﻣزﺑور اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزه را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷﮑل دﯾﮕر ﻧﯾز ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرد" :ﺷب و ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ھم ﺗﻌﻠﻖ دارد – ھﯾﭻ ﺗﺟﺎوزی ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻣﺎﻧد !.

ﺗظﺎھرات ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت ﺑر زﻧﺎن در ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ در ﺑراﺑر وزات ﺑﮭداﺷت در آﺳﺎﻧﯾﺳون ﭘﺎراﮔوﺋﮫ

در ﮐﯾف ﭘﺎﯾﺗﺧت اوﮐراﯾن ﻧﯾززﻧﺎن اﻋﻼم ﮐردﻧد  ":ﭘدرﺳﺎﻻری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﮭﻧم واﺻل ﺷود ! ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم
اﺣﺗﯾﺎج دارﯾم !".ﺻدھﺎ زن اوﮐراﯾﻧﯽ درﭘﺎﯾﺗﺧت دﺳت ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻊ زده و ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن را
ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد.ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ) اﻣﻧﺳﺗﯽ(ازﺟﻣﻠﮫ ﻓراﺧوان دھﻧدﮔﺎن اﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺑود.زﻧﺎن
ﺗظﺎھرﮐﻧﻧده ﺧواھﺎن ﺗﺻوﯾب ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﺳﺗﺎﻣﺑول ﻣﺻوب ﺷورای اروﭘﺎ درﺳﺎل  ٢٠١١ﺑرای ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اوﮐراﯾن ﺷدﻧد.در آﻟﻣﺎن ﻧﯾز ﺗﺎ ﮐﻧون اﯾن ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ دوﻟت ﻓدرال در روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﻻﯾﺣﮫ ای را ﺑرای ﺟﺑران اﯾن ﺗﺎﺧﯾر
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧد.

ﻓﻣﯾﻧﺳم ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم  :روز زﻧﺎن در ﮐﯾف

در ﮐو ه ھﺎی ﻗﻧدﯾل در ﻣرز ﺑﯾن ﺗرﮐﯾﮫ و ﻋراق ﺻدھﺎ زن ﺑرای ﺑرﮔذاری روزھﺷت ﻣﺎرس ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده
و ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻣﻼت ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ ھﺎی ﻋراﻗﯽ ﺑﮫ ﯾزﯾدی ھﺎ در ﺷﻧﮕﺎل ﺗظﺎھرات ﮐردﻧد.ﺳﺧﻧراﻧﺎن زﻧﺎن ﺗﺎﮐﯾد
ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻣﻼت ﯾﮏ ﺗﺟﺎوز آﺷﮑﺎرﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ زﻧﺎن ﮐرد اﺳت و "ﻣﺳﻌود ﺑﺎرزاﻧﯽ" رھﺑر ﺣزب
ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق را ﻣﺗﮭم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ارودﻏﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺗرﮐﯾﮫ در اﯾن ﺣﻣﻼت راھﻣﺎھﻧﮓ ﮐرده
اﺳت.

در اﺳﻼم آﺑﺎد زﻧﺎن در ھﺷت ﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ ﺧود
اردوﻏﺎن درﯾﮑﯽ از ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎﯾش در روز زن اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت وی
ﺗواﻧﺳﺗﮫ در طرد ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت دﺳت ﯾﺎﺑد.اﻣﺎ طﺑﻖ ﺧﺑرﻣﻧﺗﺷره درروزﻧﺎﻣﮫ ھورﯾت در روز ھﺷت
ﻣﺎرس ﺗﻌدادی ﻣﻧظون ﺑﮫ اﺳﻼم ﮔراﺋﯽ ﺑﮫ ﺗظﺎھرات زﻧﺎن در داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾﻠﯾﺟﯽ ) (Bilgiدر اﺳﺗﺎﻣﺑول
ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد.ھﻣﯾﻧطوردرروز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ در ﮐﺎﯾزری) ( Kayseriدوازده ﻣﻌﻠم زن را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺟﻧﺑش ﻓﺗﺢ ﷲ ﮔوﻻن دﺳﺗﮕﯾرد ﮐردﻧد.
در رم ﻧﯾز در روز زن ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑود وھزاران زن ﻗرار ﮔذاﺷﺗﻧد در ﮐﻠوﺳﺋوم ﮔرد
ھم آﯾﻧد.در آﺗن ﻧﯾز ﺗظﺎھرات ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﯾن زﻧﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ و زﻧﺎن ﭘﻧﺎھﻧده ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده .در دوﺑﻠﯾن
زﻧﺎن ﻗرار ﮔذاﺷﺗﻧد درﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻧﺎل "او ﮐوﻧل" رﻓﺗﮫ و ﺑرای ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت از
ﺳﻘط ﺟﻧﯾن دﺳت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﺑزﻧﻧد .ھﻣﯾﻧطورﺗﻌداد زﯾﺎدی از زﻧﺎن در "ﺑوﮔوﺗﺎ"" ،آﺳوﻧﺳﯾون" ،و
"ﺑوﻧس آﯾرس" ﺑرای ﺷرﮐت در ﺗظﺎھرات اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐرده ﺑودﻧد.در آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﺎه ھﺎﺳت ﮐﮫ
ﺻدھﺎ ھزارﻧﻔرﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت داﺋﻣﯽ و ﻗﺗل زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﻓﺗﮫ اﻧد .در ﺑرزﯾل ﺣدود  ١۵٠٠ﻓﻌﺎل
زن "ﺟﻧﺑش دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن" ) (MSTروزﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﮐود را ﺑﮫ ﻧﺎم Vale
 Fertilizantesدر"ﮐوﺑﺎرو" در"ﺳﮫ آﭘول"را ﮐﮫ ﮐودھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده ای ﻣواد ﺳﻣﯽ وارد ﻣﺣﺻوﻻت
ﮐﺷﺎوزی ﻣﯾﮑﻧد را ﺑﻠوﮐﮫ ﮐردﻧد.

در ﻣﺎﻧﯾل ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗظﺎھرات زﻧﺎن در رزو ھﺷت ﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘرداﺧت

ﺳﺎرا ﻻزار ﻧﯾز در آﻟﺗرﻧت ﮔزارﺷﯽ در از ﺗظﺎھرات ھﺷم ﻣﺎرس ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت .او ﻣﯾﮕوﯾد ﺑر
اﺳﺎس ﮔزارش ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﭘﻧﺟﺎه ﮐﺷور از ﻣﮑزﯾﮏ ،ﺑوﻟﯾوی ﺗﺎ روﺳﯾﮫ ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت
ھﺷﺗم ﻣﺎرس اﻣﺳﺎل ﺑرﮔزار ﺷد .ﺑﺎزوی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن ﺣرﮐت ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از " اﻋﺗﺻﺎب
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زﻧﺎن" و "راھﭘﯾﻣﺎﺋﯽ زﻧﺎن" ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗظﺎھرات ﺗﺎرﯾﺦ آﻣرﯾﮑﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣراﺳم
ﺗﺣﻠﯾف را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد.اﯾن دو ﺗﺷﮑل ﺣﻣﺎﯾت طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را دارﻧد.
ﭘﻼﺗﻔرم آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواھﺎن "ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﺿد ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﻌﺻﺑﯾن ﺳﻔﯾد در دﺳﺗﮕﺎه
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺟﺎری و راﺳت اﻓراطﯽ و ﯾﮭود ﺳﺗﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻓﻌﻠﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧود ﮐﺳب
ﮐرده اﺳت .ﭘﻼﺗﻔرم ﻣﯾﮕوﯾد" ﻣﺎ طرﻓدار ﯾﮏ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﺳﺎزش ﻧﺎﭘذﯾر ﺿد ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺿد اﺳﺗﻌﺎری
ھﺳﺗﯾم".
" اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎﺋﯽ ﻧظﯾر"زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎھﺎن اھﻣﯾت دارد" ،ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺷوﻧت
ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﺑﮫ زﻧدان اﻓﮑﻧدن در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ ﺗوده ای ،درﺧواﺳت ﺑرای ﻣرزھﺎی ﺑﺎز و ﺣﻘوق ﻣﮭﺎﺟران و
ﺑرای اﺳﺗﻌﻣﺎرزداﺋﯽ از ﻓﻠﺳطﯾن ﺑرای ﻣﺎ ﻗﻠب ﺗﭘﻧده ﺟﻧﺑش ﺟدﯾد ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .ﻣﺎ ﺧواھﺎن
ازﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن دﯾوارھﺎ ھﺳﺗﯾم ،از دﯾوارھﺎی زﻧدان ﺗﺎ دﯾوارھﺎی ﻣرزھﺎ  ،از ﻣﮑزﯾﮑو ﺗﺎ ﻓﻠﺳطﯾن".
ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ"راﺳﻣﺎ

اودی")Odeh

 (Rasmeaاﻋﻼم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ "اﯾن اﻗداﻣﺎت

ﻣﯾﺧواھد ﻧﯾﺎزھﺎ و آرزوھﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ را در ﻣﻌرض دﯾد و ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھد ﮐﮫ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم ﻓردﮔرا آن ھﺎ را
ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮕﯾرد :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻏﯾررﺳﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،زﻧﺎن ﺑﯾﮑﺎر ،زﻧﺎن دارای ﻣﺷﺎﻏل ﺑﯽ ﺛﺑﺎت و ﭘﺎ درھوا"!
"ای ﺟﯾن

ﭘو")Poo

( Ai-jenﻣدﯾر "اﺋﺗﻼف ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﮔران ﺧﺎﻧﮕﯽ" اﻋﻼم ﮐرد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻧدﮔﺎن از ﻣﺎ

ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن اﯾن ﺳﮫ ﮔزﯾن ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم  :ﮐﺎرﻧﮑﻧﯾد،ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﺧرﯾد و ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﺳرخ
ﺑﭘوﺷﯾد" .او ﻣﯾﮕوﯾد ":ﮐﺎرﮔران ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﺳرخ در اﯾن اﻋﺗراض ﺷرﮐت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﮔران ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺗﻣزدھﺎی ﭘﺎﺋﯾن و ﻓﺎﻗد اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﻧد ﯾﮏ روز را ﺗﻌ طﯾل ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﻧﻧد ﺷﻐﻠﺷﺎن را از دﺳت ﺧواھﻧد داد".

ﻣدرﺳﮫ ھﺎ در "ﭼﺎﭘل ھﯾل""،ﮐﺎروﻟﯾﻧﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ"" ،اﻟﮑﺳﺎﻧدارا" " ،وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ" "،ﭘرﻧس ﺟورج" و "ﻣرﯾﻠﻧد"
ﺗﻌﻠطﯾل ﺷدﻧد زﯾرا ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣدارس در اﯾن روز در ﺧﺎﻧﮫ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺣت ﺷﻌﺎر "زﻧﺎن ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯾﺧﯾزﻧد" اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎرﮔری
ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ درﺑراﺑر اداره ﮐﺎر واﺷﺗﻧﮕﺗن د.س ﺑﺳﯾﺞ ﺷده و ﻣواردی ﻣﺎﻧﻧد "ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت در
ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ آزار ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﻘوق ﺑراﺑر ﺑرای زﻧﺎن در ﺑراﺑر ﮐﺎر ﺑراﺑر ،ﻣزد ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرای
ﺗﺎﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ،ﻣرﺧﺻﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺣﻘوق و ﺣﻘوق ﮐﺎر در زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐردن".را طرح ﮐردﻧد.

درﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ده ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده در ﻧﯾوﯾورک دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد.......
ﺗظﺎھرات ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ روز ﻣﻠﯽ ﺗظﺎھرات زﻧﺎن ﺗراﻧس ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت در آﻣرﯾﮑﺎ ﺻورت
ﻣﯾﮕﯾرد".ﺣدود ﭼﮭﺎرده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای اﯾن روز ﻓراﺧواﻧﯽ را ﻣﻧﺗﺷر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .در اﯾن ﻓراﺧوان ﮔﻔﺗﮫ

ﻣﺷﯾود ":ﺗﺎ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎل  ٢٠١٧ھﻔت ﺗن از ﺧواھران ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت آﻣﯾزدھﺷت زا
ﺟﺎﻧﺷﺎن را از دﺳت داده اﻧد .ﺗﺎ ھﺷت ﻧواﻣﺑر زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن ﺗراﻧس ﺳﯾﺎه و ﺑوﻣﯽ درﺗﮭدﯾد ﺧطرات
ﻣﺗﻌددی ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﭘس از ھﺷت ﻧواﻣﺑر رو ﺑﮫ ﻓزوﻧﯽ ﻧﮭﺎده اﺳت .زﻣﺎن آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻗدام ﺑرای
ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدن ﺑﮫ ﺧﺎطر زﻧﺎن ﺳﯾﺎه ﺗراﻧس اوﺿﺎع ﺧطﯾر ﻟﺣظﮫ ﮐﻧوﻧﯽ را دﭼﺎر دﮔرﮔوﻧﯽ ﺳﺎزﯾم".
ﻧﮭم ﻣﺎرس ٢٠١٧

