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 دا�
ر ��د �و�� �����

22.01.2013  

  �ر���ن ��ودی در ط��م "����ت �را�� �ذھ��"  

�وق ��ر و "�رھم �ر -��!" ھی" �وام  ر�� ی��ض -   

 
" ًاز ��ث �ژاد، ر�,، +�س، ز�ن، �ذھب، ���ده  ھر �س �� �وا�د �دون ھ�' �و�! ���ز، $#و#

 ھر ���ده د�0ر و ھ�/��ن ���ت� ��، 5روت، و4دت � ھر �و��3ت د�0ر، از ا+����، و12 ��
2ر��وق و ���! آزادی ھ�� �! در ا���6! ��وق ��ر -��م �ذ�ر �ده ا�ت ، �8ره ��د  -���ور 

  "�ردد. 

�وق �� ��ن ا :���� �ده دوم "���ور�  "ر

  :طرح �ط�ب

��د� �ن ، )APا�و��
د  رس ( ا�س ��ر �زاریژ����س �زارش ��د� ا���ری، ��ر ���ر آ
�$(س "�رای او��ن ��ر �� زن را �'  ی )�روز $�"' (  دھم $�ور، �"ودی ��ه �ر��
�ن �د��دا�"ز�ز، 

�
�'  "-��و��ذاری" در �ورد�$(س ��ور
� �ر��
�ن �' ) 1( .آن ��ور ���وب �رده ا�ت "��ور
�2و���  ا�ن  د�ده در  در��$� �ر .�1و دارد 150 ،�� دھد
��� و 
��� ��وره �' �.ل ���د�ن  /.و�ت
و ھ���2ن �/�ث �/�ول �ظ�م "
����ت  " ����8' "/ق �7
$زای /5وق ��ر"ھ� "$5وق زن �را�ط' �

  .�ظر �و
�ھ� ا�دا�
' ���ود �را�� �ذھ��"

�وق ��ر"�"����ت �را��" �ظم ��ودی در رو�رو�" � �  

-��ل آزادی �����، آزادی ���ن و  در �ظ�م "
����ت �رای" �ر��
�ن �"ودی آزادی ھ�ی �د��، از
، و�و "��م �و2.�" از �(��� ���واھ�د آزادی �ذھب �� �د�د 
ر�ن �وع آن �5ض �رد�ده و �����.'

�و�� ز���ی آن  د.���ت �/.وم ���رد ھ�ی د، �� �$�زات�ارذ �ن �ده �ظ�م ����� ر��ض ��رون 
ا�د، �� �/دو�ت ھ�ی د��ری ���<�  ��ور، ا<زون �ر آن �' از�ن آزادی ھ� �/روم �ردا��ده �ده 

"���ور /5وق ��ر" ��ز د�ت ��ر���ن ������د؛ از $�(' ��
وان �' �.ل ��و�' از ��ت ��ری ھ�ی 
 در ��7را�' �دوی در�ن ��/�ت ��م �رد: آ�وزش، ا�
�Cل، �Bر، ا�ور ازدواج و ط@ق.  ����
ر
�ب 

از/ق ���<رت �/روم �وده  و /
� از را��د��  ز��� �' 
��� /ق رای دادن �دار�د، �(.' �دون "�/رم"
  )E��2 �ده ا�د.(

�(F ��د� در ��ل �ذ�
' و�ده �رده �ود �' ز��ن را �' �$(س ��ور
� ���وب �واھد �رد. 
زن ھ� در�ن  –�ر ا��س /.م  ر���ن  وش ر��ض  –�Cرض $(و ��ری از "ا�
@ط" ز��� �� �ردان 

ھ�ی آ��ن در  �ر��ھ���2ن و�ژه �ر�وردار �واھ�د �ود و � �$(س ��ور
� از درھ�ی ورودی و �رو$
  )3( .�/(� و�ژه �واھد �ود

 �� آ��د، در �ر��
�ن �"ودی ���7' ھزار ھ� د�
ر ز�ر ��2رده ��ل در �5د �ردان ����ر ����ورده در
ر �2���2' در�ن آوا . �' ا�ن �و1وع در ��ن ز��ن �.� از  د�ده ھ�ی "طBل آزاری" �/�وب ���ردد
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��$ر ��  ���'15ھزار د7ر ا�ر�.��� �� �F د�
ر  ���17' در�دل  ردا�ت  ��90$رای ازدواج �F �رد 

رده �رد�د. (�ا�
را1��
م ��ه � 
��ر  ��ل  )4ت B' ر��ض درھ�ر داد �ذ
در  2000در�ن ار
��ط ���د 


�"�ض �(�' زن ھ� �/' ز�ر "���ور( �و�وا���ون) ��ز��ن �(ل �
/د" ���� �ر از ��ن �ردن 
��م ا�واع 
�ذا�
' ا�ت. �ر ا��اس �زارش ھ�ی ��ز��ن �Bو ��ن ا ��((� –amnesty international –  

�"ودی ھزارھ� �����Bن ����� �' ���م " ��راھ�ن" ��د ���رد�د، در �/�س ھ�ی آ�.�ور در�ر��
�ن 
   ) ��5ر ���ر�د. (

آزار و '" ز�دا���ن را  ذ�ر<
'، �� و$ود آ��م "ق ���' ��ز��ن �(ل �(�' "آزار و �.�$ا<�ر2' ر��ض 
و
ز�دا���ن 
و�ط  د<
ر "ا�ر �' �"روف و ��� از ��.ر" آ�.�ور در د�
ور روز -رار  "$��� �.�$'

روق ا�I��B، ا�
�د دا��.ده ر��ض ��ر د��ر  روا�' ز�دان �رد�د، 2ون  2008در ��ه ��رچ ��ل دارد. �

دان آ��ه از �رادران ���� و��د� /��د، دو �
�م ����� د<�ع ��وده و او ��F� '��8 "و��ل �دا<E"، �� و$
  �ر��
�ن)  6�زارش ھ�ی در �ورد "�د ر<
�ری" در ز�دان �(�' �و�(�ن �و�ش را  �ش ��وده �ود. (

"  �$ر��ن" �رزدن و  دره 
و�ط '�
�� و ر�
"ز  �، و د�ت �ردن -طE درآن �' ا�تی ��وری �"ود

��ن ؛دارد -رار روز د�
ور در����ی <
�و ازی رو�  �'" ��.ر از� �� و �"روف �' ا�ر" اداره 
"
B� می �را" ا�ظم��./
را �.�ر  �.�$' ا�زار ن�
ر �و8ر �وام ی�ر�و��ر و 
����ت �را��  ا�

 در ،��.��ا�ر ��ر /5وق �د��� Freedom House ، �F"   ھوس دم�<ر"  �زارش از� �
�����ر�د. 
 ی�"ود �ر��
�ن �ده، ی��د ف�رد ھBت 
� �F از �'" ����� و �ا$
��� یھ� یآزاد" �س��5 $دول

  ) 7.(رد���� -رار  '� � ن�آ�ردر �"�� ھBت، ف�رد در �ر<
ن -رار ��
   

�ظ�م 
����ت �رای "وھ���ت" در �ر��
�ن �"ودی �/�ول  "ازدواج �����" �����د �' از �ده ھژدھم 

�  1703 – �ن ��د ا�وھ�ب ا�
���� �����و  ��ن آل �"ود، ��F� '��8 <ر-' -و�� ����ر زن، و �/�د


�رای  ر ����ر�.ل �ر<
' ا�ت. <ر-' "وھ���ت"، - 1791����
، ���� "وھ���ت"، ��F� '��8 <ر-' 
�ر2' �' از ���ه "ر����ت و  �و�د �ذھ��" �ر "�ذھب /��(�" ا�
وار �����د، و�� در 
"��ر <5' و 

����
ت �را�� د�
ورھ�ی ��(�، "وھ���ت" ���
ر �
�8ر از  راه ور�م "�(�B �ن 
���'" �����د. ��ر/�ل "
وھ���ت" از آ�Jز /.و�ت ر��� �ر��
�ن �"ودی در ��ل ھ�ی �� �ده ���
م �����و از اھ��ت ���� 

�(��رد  �300ر �وردار �����د. از �.طرف �ظر �' ����E �ر��ر ���� از درک ���دات �Bت ( در/دود 
�وی Jرب، �و�ژه ) و ھ�.�ری ا�
را
�ژ�F و  ��ه �ز��� 
�ر��� 
/ت 2
ر /��2011دا�ر
��� در ��ل 

���ت  �ر�
����ی ���ر و �"دا ا��7ت �
/ده ا�ر�.�، ر��ض 
وا��
' ا�ت 
� �Bوذ ����� و �ذھ�� �و�ش 

رش �دھد. �(.' ����ت �ر��
�ن �' 
وام �� "ا���' و ��ر�' �ر��ر" �' �.ل ��را �' 
��� در ��ط5' 

آن �رد�ده ا�ت �'  ر��ض ا�روز ����8'  ��ده ���ردد، ��$ر �'  –اھ�
' آھ�
' و�� �
داوم  –"�ز�ده" 
�F -درت  ر �Bوذ /
� در ��ورای ��ط5' ی �ر�� در�.ل ��دی �ظ�م ھ�ی ����� �5ش ��رزی ��زی 

  ����د.   


ی <
وا ����سB� � ن �"ودی ا�ظم�

ظ�ھرات�ر�� ������" �Jا�@� ر� "�'
 ن���-1 و �ده  �دا�
  .د������ د�
�د�� و�ط�ا -رونی ھ� $زا�� ��م ھ�ی "��راه و �ر
د"  را <
وا ن�ا

  

�� ���� در -��ل $��ش ھ�ی آزادی �واھ� Bر�� �����ن ر��ض �� آ��ز "���ر �ر��" �����و، �Jاز آ
درون ��ور و  �و�
' �� آن در  ��ط5'  ��ل �������د. ���ت از ھ�' ر��ض 
@ش ��ود 
� $��ش �����Bن 

در ا��ر �وا��ر  در �طB� 'B' ����د.-ط�ف �ظ�م را، �و�ژه در ���طق �ر-� ��ور و از $�(' در ��ر 
ا�8ر�ت ) ا�8د�د.( آو ھ�ی ا���
� از  � در ررد $وان �� �(و�' ��در�ن ��ر ��دری، ��2ر � ��2011ل 
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��� از ا�
�داد ����� �$�"�ت �F و��م �(�و�� ��ر �Bت ��ز -ط�ف را  ��"��ن 
�.�ل ��دھ�د؛ ا '�  ���
�"ود ر�L ���ر�د، �(.' �� 
�"�ض �ذھ�� و  � آ�د ھ�ی ���وار آن در د��ر ��ش ھ�ی ا$
����  آل�ظ�م 

در �ر�و�� �����Bن �' 
�وری "
وطM'  -����د ھ���'  –�ر��
�ن �"ودی  ��ز د�ت ��ر���ن ������د.
"وال  ��ر$�"  ��ه $�
' �' در��$� �رادش $��وری ا�@�� ا�ران �����د. �ن ��F ���ر، ��ر ���ر

�' ا�ن �ظر ا�د �'  ر �ر��
�ن �"ودی��ر���س ا�ر�.��� درا�و���.ل ا�
�Bن، �
ر�ت ژور��ل" و 

��5رات" را ��ردن ا�ران ا�دا�
ن، ����
� ا�ت �' ر��ض �' آن �2 �ده ا�ت و ��"��ن ��ور را "

�����ن �ر��
�ن ) ����ت "
وطM'" �' ر��ض �' آن 
��F ��$و�د، �ر�� ��8��9' "�
ون  �$م" �����د. (
در �ورد ��ور ھ�ی �ر�� �(�L، �و�ژه $��ش آزادی �واھ� در  ��ور  �/ر�ن ��ز  ��ده �������د. 


/ت <ر���دھ� -وای �ر��
"��رو ھ�ی �ر �و��ر 2���2'  "L�)� ورای ھ�.�ری� Nر��
�ن �"ودی �
�وب �ردن ر�' � ،ا�ن -وا �' "����' �دا�('" ا�ران وارد �/ر�ن �رد�د�د.  2011 ام  ��رچ ��ل 15

   )10"$��ش آزادی" �/ر�ن در "��دان �ر$�ن"  ردا�
�د.(

در ���ر $��ش  ،�� ��ط5' �ر�و��ری رو�� �F ����8' آ�.�ور ظ�وری را�
� دری �"ود �ر��
�ن
���� و ��دی  ھ�ی آزاد��واھ� �ر/ق �ر�� �� �ز��ش �روه ھ�ی ����د �رای  �رو �ط �(�B و 
�و�ل


رده دارد. ��ا�ن ��روھ� در ��
دھ� و �.ل  ��ری �ظ�م ھ�ی آ��ده ا�ن ��ور ھ�  �دا�(' ����2ر و 
�طور ��و�' ��
وان در��$� از ا���ر "�ر�ز ا�@�� �(F ��دO" در 
 ' �ر�$�ن ���ل در �ورد �Bوذ 


�ن ��م �رد. ھز��' ا�ن  روژه  از ���C>45"وھ���ت" در ا �
�F �د �(�ون دا�را�ر�.���  �(�ون 

11
���ن �ده ا�ت. ( ،L�)� زه دم و  ر �د��ی�
)  در �ورت �زوم و ھ�د�ت �� -طر، ��ور 

 '� ً���5
 �ظر در �� .��ا�ر �
/ده �7ت�ا ژه��و و Jرب ��$و�د. 
و�ل ھم� �ظ�� زور ر��ض ��
 .���ذارد �/' �ر��
�ن �"ودی 
����ت �را��  �<ت�راھ ن�ا �ر ش��و" یراھ�رد اھداف" دا�ت

در�ن را�
� �B' �ردن  داد�واھ� آزاد��ن 
وده ھ�ی �رب و �5ض /5وق ��ر، �و�ژه /5وق زن ھ� از 
  او�و�ت ���� �ر �وردار ��وده  و �� د�ده �ر<
' ���ود. 

:  رو�<رد ھ

)1(  
file:///H:/Texte/L%C3%A4nder/saudi%20arabien/saudis%20frauen%2

0schora.htm  
)2( -saudi-/www.bbc.co.uk/persian/world/2013/01/130111_009http:/

women.shtm  
)3( +� ھ�
)4( http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/01/130108_u09_saudi_abuse.s

html  
)5( -http://www.amnesty.de/kurzinfo/2008/10/saudi

arabien#verschlechterungdermenschenrechtssituationimkrieggegendent
error  

)6( +� ھ�
  

)7(    Arabien-http://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte_in_Saudi    



www.goftaman.com 

4 

 

)8( file:///H:/Texte/L%C3%A4nder/saudi%20arabien/111222_an_saudi_cr
ackdown.htm  

)9(  +� ھ�

ط! � $ر�د ا زار +��0 �را+�! ����ن ��ودی در رار�0را�! �ودر �ورد ���ت �ر � )10(
 زارھ ا�ود �! �و��! �و���ده ��ت ��وان" �ر���ن ��ودی، در ��! �دار�ت ��8ر�ن +�, 

   در ��ت �?��ن:  –�و�0ر ��ط�! �� در �8ر آزادی $واھ� �ر�� ظ8ور ��روی �ر  –

http://www.goftaman.com/daten/fa/index.htm 
)11( http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/

10/121028_zs_saudi_islamic_centre_kabul.shtml  

 


