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07-03-2014 

  

  ھ�م ��رچ روزھ����� ز��ن را �� رو�� ھ� ��ر�م
  

 '�&%رده ھ� و �$ری ھ� �� ا�روزه �م و��ش ��  �وق و ا���زات زن آ��ھ� دار�م و از�ر�ت �واظ�ت ��د  ��
� (ود ��ز�� (واھ�ن  �ق ���ل و �دون -�د و �دون .��ر � دود آن در -�,ب ھ�ی *رھ��� �و� ،� (�ر)� ھ�����

��ش �� ��56 از ا���زا� 3�4ً ��ز د�ت ��*� ا�م، ��ر ��ھ�  *%ر �رده ا�م  ��  طرح ا�ن  �وق  ����م و �م و
�����ن �$ر و ده، ا*�دۀ ط��ق �ر��ری ا�ن  ��� در �$�ر د�واری �و�8 �ر* و �ق آن در � وط7 � دود �$ر ھ� و

ر   ،�رده ا�م �� �� از  �وق زن �� ' �ت ��%��م، *�ط �$ر �����ن �وق در��م ��ور را �دارد؟ ��ر � ���� $�
��م �$ری ھ�ی ��، ا�ر (وب د-ت �����م  �وق �(ش ا�ت ��و��م  �� �����زی از �$ر �����ن �� ��.�د ���و�د؟ و 

ی (ود را �� روز ھ����� ز��ن �رای ذ�ر و �ق آن  �)ره ھ� ،��,(�'� در روز ھ�م ��رچ زن �� �� ھر روز و
� دود طرح 4�-�ت �زد�8 ا�ن  و  ؟؟ در�م، در ��ور �� در �� 7 (�&� �و�8 و �� *�'دی �� ��زی �طرح ���ود

  و��ھش )دی ?������ �ردم �('وص ز��ن از ا�ن ا'ول و  �وق (واھد �د.   د,زد��  �وق �ذ�ره، ��4ث 
  

  د�8 �رد�م، �� ھ��ن ا�دازه *�'دی �&�د ر4��ت  �وق �وا*ق (واھ�م �ود �� ھر ا�دازه �� �� �� �را�ز �$ر ھ� �ز
زن را �3 ظ� (واھ�م �رد وھر -در �� از ا�ن �را�ز �� دور ر*� و در -6ر رو�� ھ� ودھ�ت ���ه ���م، �� ھ��ن 

  ��ض ���ل  �وق زن �وا)� (واھ�م �ود: ا�دازه �� @���ت ���ل ا�ن  �وق و
-��ل  �6&و��ت ��ز�ر�م �� �6&و��ت وار-��� �را)�6 ���م �� ��,�����رای ���(ت �� 7  5ور  �وق  �ورد �ظر �

و  �وق زن (����  4ر'��7  ��د. ا4داد آ� واC5 ����زد؛ �� �و5وع را �� �� وC�5  �ر�وط �� اط����ن
  :ر4��ت �4&� آن ���ن �ر �� ار-��� (واھد �ود 

، �� از )�&� �ود��&�ون  �.ر (��ن �رد�ده  26ر ه ش �.وس ��و 1389�ر ا��س ��در)�ت ��,���7 ا '��Fوی ��ل 
78 � ��زن ) را ز��ن 11960900*�'د ( 49و ��ز در �)�وع �.وس، 6داد  � �رده ا�د*�'د آن در رو�� ھ� ز�د

ن زن در �$ر ھ�ی  2760400ن آن در رو�� ھ� و  9200500*�'د زن �� 6داد  49، از ا�ن ��داد�د�%�ل 
رده ُ�ل ز��ن وطن �� را ا وا ��% ���د 76،9، �� ا�ن ر�ب ز��ن رو�� �� ��ور �� � ا�د���ور �� ز�د�� دا

دو*�'د ��م ز��ن ��ور ر�Fس (��وار �وده ا�د، ���6 ��ن آوری *���ل (ود را �ر4$ده  �1389�ل  �ند، در ھ�ا�
  دا�� ا�د.

�.ر �.وس ��ور،   24987700ه ش از )�&7  �1390%� �� �6&و��ت ��درج ��,���7 ا '��Fوی ��ل 
زن  ���م رو�� ھ�ی ��ور  ��ب �ده  �9353900.ر زن �$ری و 2851800ن آن ز��ن �وده ��  12205700

1،5��م ز��ن ھ�وطن �� را در �ر ����رد �)�وع �.وس ��ور �� ا5�*7  ���د 76،6ا�د،  �� ر-م ا(�ر �ر���ً  
 24987700��د وC�5 ��ود �� �� @�ر از �و�� ھ� در )�&7 را ���ن ��دھد. � ��26487700&�ون �و�� ر-م 

���دۀ وا-�6ت ���  ��&�ون آ�را  ھ�وط��ن رو���� �� ا وا ��%�د، ا�ن ارز���� �ر�ری 'رف ��ز�و �19،1.ر  
 �و5وع 6داد زن در وطن �� �����د، ?���ر (واھ�م د�د �� ��و�� ا�Oر�ت ز��ن ��ور �� �� ر��� ��  �وق ا���ن

  د�ر�� دار�د؟ 
 

ر *$��ده �ده ��وا�د �� �� از ��Pن و �ر-راری  �و-� ' �ت ��%��م �� �� ($� Q� 12205700 ،(د  �49.ر'�*
ز��ن  رو���� ھ�وطن �� ا�د، ��  ���د 76،6زن ��  �9353900.وس ُ�ل ��ور6&ق ����رد �� در )�&7 آن 

���Oر �در�� و��د ا�و)ود دا�� ���د �� ���ن دھد  �وق (واھران دھ�� �� در �ظر  ���ن رو�� ھ� ������د. ا
�ر*� �ده و�� �م از �م ا�ن  �وق در  د (�&� �دوی و ا�دا�� آن � رم ��رده �ده و��ض ����ود، ���د ��وا���م 

��رد، ا�� �رد�م �� در دھ�ت و���طق دور ا*�ده، زن ھ�وطن �� در �8 را �   د ا-ل �.س ���دن، �� �ر � �ط�Fن
�P.��� ���ن �در�� در ا(��ر �دار�م و ��,��)� �� ا�ن  ���ت %��دھ�ده �وا)� ���و�م �� ا�ر و 'د ا�ر ھم  �وق �

ردۀ (واھران �� از �زا��ی ا�ن  �وق �� �$ره (واھ�د ��، �('و'�ً �ودزن در ��ور �� ط��ق �ردد، �� *�'دی 
د ��Qری، �'�Fب ���� از )�R ھ�ی ?�$م در ��ور، ���� ھ�ی *رھ���، (واھران دھ�� �� �� آ��ج ��م �ظ�,م �ر

   �ن�روط����، (را*�، ر�وم 4�دات ���6�ول ���، �'�Fب ���� از 4�ب ���د�� ھ�ی -رون، �� ��ؤو,�� ���ل ا
�د*�4ر�ن ا��ع �� �ظ&و�ر�ن، ��� را ، ز��ن رو���� آ�$�دو,� در رو�� ھ� در �را�ر ا4�ده و د*�ع از  �وق  ھ�ی

��ور و ��ھ� *را�وش �د ��ن ��دل ��(� ا�ت، ا�ر �ظ�,�� �� ��4ث  ذف  �وق ا����� ز��ن  ���ود، در ��ور 
�رد�ده ا�د:ا�ن (واھران رو���� �� �وده ا�د �� � �ل آن ھ�� 4ذاب ھ�  �� ارز���� �ردد،  

 ��� ا�ت، �د دادن 4��رت از *6&�» �د دادن«ز�ت �� ا�4�ل ���ود، *6ل  در 'در ھ�� �م ھ�ی �� �ر زن رو�
 8� 7��O� �� ث » ��«ا�ت �� در آن زن�  ���4 �زد  �6��&� ���ود؛ در د���� ھ� و» )�ران (��ره«�'ورت �

و(ورد ھ�ی (��واده ھ�، -��&� ھ�، -وم ھ�، ��4ره ھ� و... و-� آدم و�� آدم ھ�ی و�ط �8 طرف �(�'م �� -ل 
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و -ل و -�ل ���ر ���ن �رد ھ�، د(ر و ��  ی -طT و ?���ن دادن �� د���� و )&و ��ری از ادا�7 ���ر��ر��د، �را
» �د«و  �ن ��ت �رای (م -ل و-�ل �رد ھ�، » )�ران (��ره«د(را�� از )��ب -�3ن �� طرف ��و,�ن، طور 

�د، ز�ت، (راب، ��Oف، �)س و  ��ق دارد، ���6 :در ا��)� �� �.$وم ا'&� آن د-���ً ط» �د«داده ���ود، ر��7 ,.ظ 
  ���6� �� �U,دی«ھر �&�� و�آن '.ت »  ��زد ���ل �6��ر  �� ا�ن» �د«3ح ط، ا'را اط3ق ��%��د» �د«را ��

-��&� �� و-وع ?�و�� و ��,��)� ��4ث �روز  دو �� د���� ���ن دو -وم و�� »�دی«�� ��رود رو�داد ھ� �� ��ر  ا�ندر
 ،، طور�%� �ذ�� ھ�ی �6&وم ���ن داده ا�ت �و�.�دان و�3ی ا��م  ��ط�7 �ر�وط���دل �(ص وا�(�'� �رد�ده -

�%�ل داده  و 7�ل، د(ر و�� د(را��  و-ف ادا�7 ('و�ت، )��ب 5�رب و )$ت (م و ،�را��س *�'&7 آن )ر�-
 و ��دھد،  �ل ا�ر *���ل »�د«��ول  5روب وطرف ��� و�ط )ر�7 -وم و�� -��&�  (ود  *���ل و(��وادۀ  را از

�ز�ر (واھ�د �ود �را��س '��م )ر�� �وا�� و �� ��دار ��6ن  د(ر و�� ��د د(ر �دا�� ���د،  ،(��وادۀ ��'ر��
�د وھو�ت  و�وع *�'&7 )ر�� را در��رۀ 6داد ھر دو)��ب �(�'م �)�ور ا�د?ول ��د �� )��ب ����ل �?رداز�د، 

 7�&6و �� د(ر ھ� �� 4�د �دام �(ص د(ر  ���6 د(ر ود(ران �د داده �ده، ر4��ت ���د �� ا�ن ���6  �� »�د«�
�د �ر*ن  ھدف *ر�5 ا�ن �د دادن و�ردد،  و��  �وا�� �� ?ول ����6 ?ردا(ت �� و�� ا�(�'� در آورده ���و�د،

 را (و���و�دی '&C وآ�� وا�%�ن  ،ل���ده ا�ت �� زن �� و'&ت �� ھ�رای *���ل �5رر و��و?�دا�� ���ن 
 ��� 4ث �زد�%� و دو�� ���ن دو -وم �رد�ده و ز���7 زدودن د���� و('و�ت را در ��ن آ�$� *راھم  و���4د ��(

�(�'م �ده ط.ل �� د��� ���ورد، ا�ن �ودک ��ط7 ا'�ل دوطرف  ر*� ����زد، �('و'�ً و-� زن �د � �)���
��)�  ،آور�دۀ '&C �رای �ردان آد�%ش و�رراد» ��«در �6��&7 �د دادن زن ��  �ث  در ظ�ھر ا�ر .���ده ا�ت
�ورد ا�.�ده -رار داده ���ود �دون آ�%� (ود زن �و�%ر�ن ��.6� از آن در��*ت ��د و ��  � ��م  )�ن -�3ن،

�'�ر د��ران �� �%�)� ��ه و����� درPر�W آن ��P,� از زن -ر���� �� )� ����د، زن �� �4وان -ر���� در ازای 
دا��F و�� �رگ *ر��ده ���ود، ا�ر از �و5وع ���ن ��4را�� ھم �دھ�م وا-�6ت ھو,��ک آ��� �� �ر زن �د داده �ده 

ا�را�ن زن را *ر�7 ����ردد،  ،آن زنق ا����� و )���� �� �د ����رد، �6$د ر4��ت  �و��Uر ��� ��د  �� آ�د
�� آرا�ش را ��ز آورده و)&و (و�ر�زی را ����رد، وا-�6ت �� �� ���و�د �� ا�ن *�ط   آرا�ش و '&C  ��م ��ذار�م

ا�د �� از ا�ن -ر���� و(ون اش ذ��.T ���رد�د، زن ا�ن '&C را �� �$�ی  ��ت (ود  وزور �و�ردان  ر�ص آز��د 
��Pن ������د.  

�� طرف �6��&� &�� ���ود،��  ذف  در �د دادن  �وق ا����� زن �� 'ورت ���ل  ذف �ده و زن �� 'ورت  -
و او را ��  �رای زن  رف زد، ��4را��د,(و�%ن و�4�و�ن ا�����ت در زن و ��ض 'ر�C  �وق او، ���وان از 

  را�5 �� ��م ?و�� از ا���ن �ودن ��ود.» *ر�C&' 7«دادن ��م ��$ودۀ 
 �� طرف �5رر(*���ل، (��واده» (��ره)�ران «��  �ث �8 ��ع �� ارزش �� �%ل » �د دادن«زن در �6��&7  -

��و �و�.�د را» زن«، در ��56 از ���طق و��4ره ھ� �  دودی �)�ی » ?ردا(� ���ود«-وم و�� ��4رۀ ��و,�ن)   
�ز�ن ��وده ا�د، ا�ن �Uر �8 ��م �� ?�ش را ���ن ��دھد، ��ر ��ھ� ��ب ا�ن 6و�ض را �� �ذ�ر ���رد�د، �� �(

6و�ض -���ً �دان )$ت �وده ا�ت �� �و�ت زن -��ل (وردن ���ت و زن ?�م و��ر ز�را �دھد، ا���ن �Pف د�ت �
  �ودن زن را 4ر��ن ��%�د.» )�ران (��ره«ورو@ن ���دھد، 6و�ض �وا�� �� )�ی زن �� (و�� ��ھ�ت ��ع 

� ھ� و ���ده» �د«��Qی زن » �د دادن«و ا�� ا��%� �6د از   -.�����ر %��دھ�ده ھ� در ا�ن ��ره  داده �ده �� �� آ�د، 
و �'ورت 4)���، �� �رگ آ��ن (��واده  �د �ر*� �ده ز��د �4ر �%رده ا�د���ده �ده ا�ت �� ا�Oر ز��ن  ،�����د

ول*���ل  �زد�ده �ر*� ھ�ی ا���ن ��ز ر5��ت دا�� ا�د، ���ده �ده ا�ت �� زن �د �� � �� ، ���ن �و-�6� ��دا�
ول، زن �د?در  ���ده �ده ا�ت �� ��در و��� ���وده ا�ت، �ردۀ �ؤ�ث، �� آ���� �� آن -��ل �����ز �� �)����ه �� 

�وا��� ا�ت، ��ر د�ت �� (ود ��� � ����وده ا�د �� او ا�ر *رار ����ده را �ب وروز ���ن آزار واذ�ت  �ر*
ً  ،�رده ا�ت�� �56�  T��-د,(راش ���� ازو��داوم د���� را آورده  �� 'ورت (�و�ت ��رآن �� ���ن �د دادن، 

   .ا�ت
 

 ��و�ش زن �� �د داده ���د، د��ر ا-�رب او ��6 ��%رد�د، او را ازد���ی و)ودی  ذف �ده  ��ب ���د، د��ر و-
 ��دا�� و)ود ���د از او ا��� �ر*� ��ود و در ھ�Y ز���7 از او ��د ��ردد، ا���ر ا'3ً �و)ودی �� آن ا�م وھو�

��دن �� و)دان ا�ت، ا�ن ��وه ���د �� د,�ل ?و����دن ���ھ� ���د �� ھ�� آن را ا ��س ��%رده ا�د و �رای �وا)� 
رأی ��  ذف و)ود زن �د داده �ده ��داده ا�د.  ا�ن ا�ت ���6  �د دادن �� Pر�W رو�� ھ�ی  ،*ردی و�4و�� (و�ش

 �وب ���ردد ا�� � ز����%� (�و�ت�ر�� ا�روز �د دادن  )زء ز�� ھ�ی �ذ�� �  ،��ور �� آ�را �� (�طر دارد
 و � ز����%� *�ر و �ظ�م ��Qری در ������ت ا)���4 وا-'�دی )��76 4�ب ���ده  5ور ط��6 دا�� ���د و�رد

�� و-وع ?�و�� و (واھد  دادن � �ل (واھد �ود و ا�ن و-��T �4د�ً در دھ�ت و-وع  �د?� �ر )� ���د، 4�ب ���ده 
  ?�و�ت. 

  

6&ق �� ���د�4د�ً آ��ج ا�ن ھ�� �'�Fب ��  ا�ت زن رو�����ن� C&�� �6 ا*راد�( �، آن زن �� �ورد )�وز د�
6&ق �� -و���دان ھ�ی  ،�� ��رو ھ�ی ?و,�س -رار �ر*ت� C&�� وز ا*راد�(رو���� �ود، آن د(ر�%� ��زھم �ورد 

ده و �� دور از �ر�ز ادارۀ � &� ز�د�� ��%رد، ز���� �� از ازدواج ھ�ی ا)��ری ز)ر  در ،� &� -رار �ر*ت
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(واھران رو���� �� ا�د، �ود��ن د(ر �� -�ل از ر��دن �� �ن  �4د�ً  �� ?�ره �ردان �� *روش ��ر��د، ��%��د و
�� ا�راض �رد�ده وز��د �4ر  �6�ول -��و�� در �'��ت ھ���ری �رد ?ر�ب ���رد�د و �6داً �� ھ��ن د,�ل �'�ب

زن رو���� ا�ت �� �ش ��ه در ز�دان �('� در ز�ر (��� -�د و�%�)� ���ود، زن  ���%��د، رو���F�ن �� ا�د،
رو���� ا�ت �� �وش و���� اش �ر�ده ���ود، زن رو���� ا�ت �� ,ب ودھن اش �3(� ���ود.  5رب و�م 

ادران و�6د �وھر، �8 ا�ر روز�ره و4�دی � �وب ���ود، �م ھ�ی د(ران وز��ن در دھ�ت از)��ب ?دران، �ر
��ز ����ل ���3ً -��ل ا@��ض &�� ���ود، در دھ�ت ا�واع ��وع آزار واذ�ت  (��7 (�ر از )��ب (�و ��و و ا�ور

 �� ��ت و ا4راض، �%�دھن زن ��� ا�ت و  ق �&�د �ردن ?�$��� و���ر�4 �رای ز��ن و)ود دارد، در )��76 ��
ھ��و �%�)7 دا��F زن  دھ�� را �� آزارد، �ردا�� از ا�ت، ا�ن اذ�ت و آزار ھ�ی )���  *ر��د از او �ر*� �ده

�������د. �� 4&ت 4�ب ���د�� و��8 &�� �ردن   ءا-�رب و ھ������ن، از ا�ن دھن ��� �ودن ز��ن ا�.�دۀ �و
ر د(ران رو����، *ر�ب »��م و�وش ��� �ودن«��� ، ���,$و��ن را (ورده و ا ����ت ا���ن �� ��زی �ر*

  ���ود. 
 

�ن �� �ھ�وز ?ردۀ 5(�م ���U*د ���� )��76 -رون و�ط��� از �رم وھراس در )��76 ا�ر-رار ا�ت درآن �ل ��) 
و  م���(ت ھ�ی د-�ق در ��رۀ ز��ن �'��ت زده د�ر�� ?�دا ��� ��ھ� ھ� وآ�� ���وان در ا(��ر دا�ت، �  آ�را

��ری ا*�ده ا�د، � راه  &� �رای )&ودارای �� ?����ه ھ�ی ا)���4 �وده ا�د �� �� ا�ن روز �دا��م �� ��د *�'د آ��ن 
آ��ب ?ذ�ر را در �و-�6�  ا-��ر ��دار و و�65ت ط���� در دھ�ت ��ز ط���ت وز ��زاری �دن ا���ن )�)و �ردد. ا

*��ر را آ��ج -رار��دھد و ���ن *)��T ا�Oراً از )��ب  دھ�-�ن $�د�ت و-رار ��دھد �� �'�Fب از ا�ن -��ل ���ر 
ث $�د�ت  ,و�?ن ھ�ی �� در )��7 -و���دان ھ�ی  � �ل � &� ��ور �رد�ده ا�د و ��ز ھ�د��ن Pر�(� آ��ن �را��

�د�� ، 4&ت �4ده وا���� �و-ف �65ف زن در )��76 رو���� ��ور �'��ت *�ر و4�ب ��دھ�ت  ��ل ���ود
رو�����ن �ظ&وم �� ���ز�ر �وده ا�د، �� ��د,7  ،*���ل ���6تا�ت، �� ��ھ� �� ��ظور ��Pن  ا-'�دی و *رھ���

  .دھ�د ز��ن (ود  � �� �وا�� ��ز ن در
 

  :ا�� ط��ق ��ھوی و ��.�  �وق زن  و
زن «ردد �� ا'ط3ح ��ھ�ی ��ور روا دا�� ���ود، ���ل ر*�رزن رو���� � ا�ن ھ�� �ظ�,م و�م �� �ر

�زی� «���� �� ا رام ز��ن را ��ز ���3ً -�'ر �� ا*�ده و���ن آن (واھد �ود، ا,�� زن ��زی  � ��ده ر�ن �� ا4
  ��%�د.� ���� 

� �را ل آ(ر  %و�ت ��و���ت ھ��و�را�� ����وان از آزادی ھ� و �'و��ت ھ�ی �� ز��ن ا*U�ن در دھ7 د � و  
�ود�د، ا�%�ر آورد، و,� ��زی ھ�ی (ط� آ��ز ����� در آن دوره ھ� ھ�7 آن دا�� ھ� را ��  �'ل ر�د ازآن �$ر��د 

ا)���4 �و-�6ت  �وق زن را �� ��ط7 ��وط داد ��  –4�دی )���6 �ود �� ��د *�� داد، ا� ط�ط ?� در ?� ����� 
��ود، .�وت ا���� در ا�ن ا�ت �� در ه ش �(�ص � 1343����ر 4��ر از �ر &7 %��&� -�ل از -��ون ا���� 

 ��م �ر *5�ی  'ر �� د,�ل آوری �دا�ت، ز�را  آن ز��ن زن �رای �� �ر�� ����دن  �وق  �7 (ود ���ز ��  د و
ذھ��ت 4�م ط��6�ً آ��ده �� ?ذ�رش ا�ن  �وق  �� �ود، ا�� ا�روز �� ذھ��ت ھ�ی 4�م �د�داً رد�%�,�زه �ده ا�ت، زن 

  ھد �� ��ھد ����7 -ل، ��6وب ��(ن، )را ت ھ�ی و(�م و ،�ت �3Oً �رای ا��%� 54و زن *���ل����ره ���ز�ر ا
�ردد، ا�ر �&�&7 ر�د 4�دی ھ��ن 5رب و�م �وده ��وا�د، �)�ور T-ول وا�ر �ورد -�� �ا�ت  د,�ل و����  ���ورد  

� ����د، ا'وQً زن )��76 ا*U��� در ر�زی �ظ�م �6�دل و�� O��ت ز��ن، �% ز��ن ادا�� ����*ت و و�ط  درھم�
ر -رار ��دا�ت.&��%  �8 �ر &7  �

��6ن �رز ھ�ی  �وق زن ُرخ ��دھد ����� �� در اور��ن ھ�ی دو,ت ?�را�ون، �(�ص و و-��T ����� و ا�روز، 
(و,�� )ر�� و  �ن?��روی آن، در ?�ر,�  ����ت ھ� در �را�ر  �وق زن و ھ� و4%س ا,�6ل  ��� از آن ا�ت �� 

، وا-�6ت ا�ن ا�ت دھ�ت  ��ز آن د�د��ه �����د در ��را�و )ر��) ھ��ن 4%س ا,�6ل ھ�ی آ���ی ا�ت �� ط��7 ��&ط
��  ����ت در �را�ر ��ودۀ -��ون ��T (�و�ت 4&�� ز��ن و�� �3Oً ��طل ��ردن �%� از �واد -��ون ا)راآت )زا�� 

دO�ت )زا�� و �و-� در � ل و-وع ، ھ��وا�� ا54�ی ?�ر,��ن �� را �� ���� �ر �$�دت ا54�ی *���ل در ��رۀ  �
��ر�ت ا�د�و,وژ�8 و زور��دان �ر%ب آن ا�4�ل، 4ر��ن ��(� ا�ت،  � ��56 از ز��ن �����ده ��ز در ���ن �

ب دار�د، د�ده ���ود �� �واT5 زور��دان دھ�ت �� و ز���داران ?�� )$�د، در �ظ�م  ��م، (ود�د��ھ�  5ور
آ��ن را �� �(�طره �وا)� ���زد و �%� از �وT5  ��رو��د ا�د و -�در ا�د از )وQن �$5ت ھ�ی )&و ��ری ���د �� 

        .ر��دن ��  �وق ��روع و4�د7�Q ��ن �����د ا�ن )��ش ھ� 3ش ز��ن �رای 
  

، ا�ن )��ش ��6 ��ود  �وق دراه ا*�در ط� دوازده ��ل ا(�ر �8 )��ش -��و��ذاری و-��و���د ��زی در ��ور �� 
 �� �� ��ن �و�ق �رد�د � در ��م �(�ت در 6$دا���U*د�ن ��ظور، دو,ت ا�زن را در او,و�ت ھ��ش -راردھد، 

 ارزش ھ� وا'ول )$��� ��ظر �ر ر4��ت د-�ق  �وق ز��ن را ��  �ث �8 6$د )��76 ��ن ا,�&&� �� �4ل �� آورد،
�5�6�ت 4&�� ز��ن«��  وزۀ  �وق ز��ن ����د ��O�ق O�ق ھ�ی �ر�وط از ���� درا�ن ���ر ?ذ�را �ود، ��&� T*را  »ر

�ن ��56 و �6$د �رد�د���U*د،در -��ون ا���� ��ور ��زاز ا'ول آ�را  ا���(���� در   �وق زن �� �ردو ��وی  
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 'ورت )دی -��ل ر4��ترج ا�ت در ���ر ��O�ق -�&� ��ز ��  د )O�� ) �����1966�ق ��ن ا,�&&�  �وق �د�� و
  .دا���  �د

 

��56 از �ون -��و�� �� �� از دوره ھ�ی -�ل از � ران ھ�ی ����� ���ده ا�د، �  دودی �� ��3�  �وق ز��ن 
د، �ھ�ز���� �ردن �� )و  �و-� د���ی ا�روزی ��������ز��د ��ز  ،، �� ا�ن -وا��ن ا(�ر ا,ذ�ر��ور و)� دا�� ا�د

��  -�� ر�Fس )�$ور ��*ذ �رد�ده �ود، ����ر *�'&7 و,�� )ر�� �4&�� ز��ن �� �را��س *ر��ن ��-��ون ��T (�و�ت 
�رد�د Cر�'4&ت د��ری �� ط��ق ���ل و �ر��ری  �وق ز��ن وطن را از ا�.�ذ �رون ���ده �د.  - د,�ل آن -�3ً 

�ت، ا�ن و�65ت ��ھ�)�ر ��ب �ورد �8 ورد�د )دی -رارداده ا�ت، *�دان *� ش  ����ت -��ون در ��ور ا
�� ���*T روز��دان ��ز��ری �دارد، �روی ��@ذ ��-� ���ده و  �رد�ده ا�ت �� �ر���ً ��م -وا��ن �('و'�ً -وا���� ��
�زد �ردم از ا4��ر (ود �%�ھد، �� در ا�ن ���ن -وا��ن ��,����  �� �رور ز��ن اھ��ت وارزش (ود را از د�ت داده و

  .�ن ��ز در 6&�ق -رار (واھ�د دا�ت)���دار  �وق ز�
 

�4و��  5ور -وی و��ظم  -وا��ن  ��&%ت را آ��ب *5�ی ��ل �4ر دارد،  35-��ون زدا�� �� در ��ور �� �ر���ً 
  )دی وارد آورده ا�ت، �� او,�ن -ر���� و �5رر ا�ن  �,ت، �و-ف آ��ب ?ذ�ر ز��ن �����د.

�ق ���� و-��� �� ����د، در �را)T 4د,� و-5��� و دراداره �� � وه ل ط� �� �)� �ر�وط ��  �وق زن آن -وا��ن
  ��ر د�ت (�,� �� -.س �� د*��4 اش �ر���ردد.ر ���و�د، �� در ��)� زن در آ(ررا�7 6��ر و.��د ��Qر�
  

در ا(��ر ا�Oر�ت 4ظ�م ز��ن ��ور  ا�ده و آرزوی آن �  �ل���6   �وق زن  � درطور�%� �3 ظ� �د، 
آ��ن  �Q ھم �5��� �رای �� ق �ودن  �وق ا���ن �دار�د وط�ق  'وص (واھران دھ�� �� -رار ��ر*�  ا�ت،�(

�)�ل ، زن ��ززور��دان  د،���  �و-� ��� ر� د، ز��ن �$ری �� ��ض  ����ت -��ون،��م ��%� ،د���ر -رون
���ل م �ردد �� �رای ��ل �� اھداف ا'&� ��Pن ز��ن ����ذار�د، ا�ن 4وا�ل ��4ث �رد�ده �  ا*$�?�دن را �رای 

آن  ���� ھ� ���د *$ر�ت ، �� در و درازی در ?�ش ���د � ھ�وز راه دور  -و در �4لدر �ظر  - �وق ز��ن 
   ��ب ��  -&�رو  �وق ��م ��د ز��ن را $د�د ��%�د ��ز ���د  ،(طر)دی ��  وQت ����� �� ��دان ا��د �(ش ��ور

�ر*ت.   
 

در �$ر ��ن ا�ت ��  وQت وا'3 �ت �� در  وزۀ  �وق زن ��ز دارای �$�د ھ�ی ا���� ?��� �� ��� ���د، ھ
 ه ای4د ھ�ی ��  �وق زن �� �%ل �8 ?د�دۀ ,و�س و)�&� در و�ر�ن ' �ت ھ� و �)�,س ��  '�&%رده ھ� و

�ن 4)و�7 (وش ر�R و(وش ��م ���ت ازن ����رۀ رو���� ���دا�د �� � دود �� �$ری ھ�، (وش ����� ��%�د و 
 �$ری *�-د ا�%���ت، در ا�ن و�65ت-��ل درک ا�ت ��  '�ل �رده و  . و ا�ن و�65ت وا-6�ً @م ا���ز ا�ت... و

 %م ز��ن �$ری ا�ن ھم �'�ری �دارد، ا���� ��و ا�Oر�ت ز��ن ��ور ���6 ز��ن  -��ل درک ا�ت �� �دون ھ���
��ن ا ��ق  ق �(واھد �د، ���د  �وق زن در ��ور را �� ا�Oر�ت �� ��ن آن ���6 ز��ن ��در ��ور ، دھ����U*ا

رو���� وق اش �)$ز ��ود، ز��ن آ��ھ� ھ�ی Qزم ��  ��� �� را رو����  (واھر رو���� وطن ر����د، ���د
وز ھ����� ز��ن، ھ�م ��رچ را ���د )&�ل ر �د،��?و�� �4ل(واھ�د وا��ت �� ا�.�ی ��ش (ود  �وق زن را )��7 

��ن در دھ�ت، �� ��رو�4ت  �وق ا���ن ز�د�� �� �(�د و(واھران  ھ� ��ر�م، �� رو����U*ز��ن ا �� �ق ھ���
  �د.ر�� �� ق آن ������د، �د�ت ���و �� )����ه ا'&� ��ن را

  
  ?���ن                                                        

  
  
دا�ت: در $�7 �(�� از �6&و ��ت ا���� ا�ن ���رش �د�ون رھ����� ھ� ی �� اھ��ت ا��د 4�,��درم ���د�د ��د

ذ�رات 4�,���7 ا���نارذ��?�� ا��د����ن، )��ب ا4ظم ������ �����م، .   
  

  


