از  ۸ﻣﺎرس ﺗﺎ  ۸ﻣﺎرس زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﯿﻢ

ﮔﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
“ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺮده اﯾﺪ ” اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۰۹۱زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر در ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﺮد  .از آن روز  ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮن  ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن در ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﺷﻌﺎر
ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن – ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮد  ۶۰۱ﺳﺎل ﻣﯿﮕﺬرد  ۶۰۱ .ﺳﺎل ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻓﺮود  ،ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ و ﺗﻼش  ،ﮐﻪ ﺟﺰ در
ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻼش زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ  .ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ اداﻣﻪ دارد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺪاﮐﺎری
و ﻫﻤﯿﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ .
ﺗﺎرﯾﺦ را ورق ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ  .ﻻﺑﻼی ورﻗﻬﺎ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ۸ .ﻣﺎرس ۷۵۸۱ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زن در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه
اﻧﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪه زﻧﺪه ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ  .دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ و ﻟﺒﺎس دوزی ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ  .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف زﻧﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار داد  .ﯾﻜﯽ از ﻛﺎرﮔﺮان دوزﻧﺪه در ﺷﺮح ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ “:ﻣﺎ ﻟﺒﺎس ارزان ﻣﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،در ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﺎی ارزان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﺮدﯾﻢ ،و ﺧﻮراك ارزان ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻢ .ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد .در اﻧﺘﻈﺎر روزی ﻛﻪ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺷﻮد ﻧﺒﻮدﯾﻢ”.
 ۰۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ  .ﺳﺎل  ۷۰۹۱ﻣﺒﺎرزات اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  .زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ۸ﻣﺎرس  ،ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺑﻮد ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ  .در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری“ ﺣﻖ رای ﺑﺮای
زﻧﺎن ”را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه اﻧﺘﺨﺎب روزی از ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز زن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ  .ان ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻧﻮﺟﻮان
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ و اوﺑﺎش ﻣﺰدور ،ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻋﻼم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻦ آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻫﻢ
ﺷﺪﻧﺪ .و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدی
زﻧﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی“ ﺧﯿﺰش ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ”زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﯾﻜﯽ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﭘﯿﺮاﻫﻦ دوزی“ ﺗﺮﯾﺎﻧﮕﻞ” ،واﻗﻌﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻛﺮد “:ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﻮی“ ﻣﯿﺪان اﺗﺤﺎد ”روان ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻮد و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﺑﻪ در ﻣﯽ ﻛﻮﻓﺖ .ﻫﯿﭽﯿﻚ از ﻣﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ روﺣﯿﻪ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎد در اﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آورم ﻛﻪ اﻛﺜﺮﺷﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .روح ﭘﯿﺮوزی ،ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺎن ﻛﺮده
ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﭼﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﻣﻌﻀﻼت دﯾﮕﺮی ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در آن روز ﺧﺎص ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد۱” .
 .اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻧﯿﻮﯾﻮرك و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان را از اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﻗﺪرت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ  .ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻮر دﯾﺪ  .در ﺳﺎل  ۵۷۹۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس را ﺑﻪﻋﻨﻮان« روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن »ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ روزی ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻮرزﻧﺪ .
اﻣﺎ از  ۸ﻣﺎرس  ۷۵۸۱ﺗﺎ  ۸ﻣﺎرس  ۴۱۰۲ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ؟ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﮔﻔﺖ :
“ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻛﺮده اﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  :ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی را وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .

در ورای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ  .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﮏ و
دادﮔﺎه و زﻧﺪان و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺎن درﯾﻎ ﻧﺸﺪ  .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺷﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﯽ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺸﻖ و ﻏﺮور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  .آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮐﻪ اﻣﺮوززﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﻣﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺮدان اﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮی را در ﺳﯿﻨﯽ ﻃﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  .آﻧﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﻋﻮض ﻧﮑﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ  .اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎی و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و ﺣﺘﯽ
ﭘﺴﺮاﺷﺎن را زﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎن ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ دﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ از
راه ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ در آن ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﭘﺎ ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ  ۸ﻣﺎرس
 ۴۱۰۲اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ  ،ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و آرزو ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﺣﺘﺮام و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ  .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ  .اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ از روی ﺿﺮورت ﭼﻪ از روی ﺑﺎور در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺣﻖ ﻣﺎ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ  .ﮔﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
http://shora-hamburg.com/ﻧﻮﺷﺘﺎر/ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ-ی-واﻗﻌﯽ-8-ﻣﺎرس-روز-ﺟﻬﺎﻧﯽ-زن ۱-

