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  ٢٠١۵ -٣-٣            »���ر، ��ر�ر و ��ل«�روپ ��ری �����ن

  »� وق زن در ا��م«�����ن 

  ٢٠١۵از ھ"�م ��رچ ا%$ ھ"�م !ون  
ر ز*�ن ا/.�*���ن -, ��ث *��$ از ���ر ا!���ع  ��%)�ی �ُ 

�"��"$ را �"ت �ر ��3ذرا**د. -� �ذ"ت ھر ��ل �� "�ھد 
د ز*�ن 5"و*ت ھ�ی �م ��- , و "��د ھم -���- , -ر 4

��-�"�م.  -, طور ��7ل -ر�دن -�*$ و ز-�ن ز*�ن، �67, �ردن 
ا��4ی �*��6$ آ*)� و �� �:رض !*�$ -ر د�5ران 5ورد ��ل 
و ��$ د�5ران 5ود"�ن از !�*ب �ردھ�. و ا�� �وازی -� ا�ن 
5"و*ت ھ� ?راغ -�داری ز*�ن در �ط= و -��ر !��:, *�ز 

ا/.�*���ن  A�"?:��B ��ز*د و روز -, روز @وت ���3رد. !
آ-��ن �A ��ول !د�د در ز*د�$ ز*�ن ا�ت. ���*, ھ�ی 

وا@:�ت ا%�*�ک دھ, ھ�ی ا�5ر، �)�!رت ھ�، �:��م و���ل !�:$ و ار�-�ط$، ز*�ن را *�ز در ���م �C, ھ�ی !��:, از 
ا*د �� در � �-ل  5واب 6�Gت -�دار *�وده و -�ش از ��ش ��و!, ذ%ت و � �رت ز*د�$ "�ن �ردا*�ده ا�ت.  آ*)� آ��ده

*$ -3و�*د و از �ق 5ود د/�ع *���*د. ��$ 5ود�وزی ز*�ن ا�ر?, �A ��ل ا"�-�ه آ��ز ا�ت و%$ در ��ن  و ظ6م *,
*��5واھ*د د�3ر در ��%ت ر@ت -�ر �Gر ا*��*$ -�"�ر ���ت -, �ر --ر*د و -رای آ*)� �,  ا��راض آ"��ر ��ت  ��ل

-رای 5و�ش *�$ -�**د. در � � ت در درون !��:, ���J� Aن ��5وش  رارھ��$ از آن ��%ت !ز �رگ، �*�ھ�3ھ$ 
 ز ��%ت /:6$ !ر��ن دارد. و%$ ا�ن *!�ت ?3و*, و -� �دام �"�وا*,-رو*ر/ت ا� �و�ت و �ر�5ش ز*�ن در � �-ل ظ6م و 

   ؟--�ر 5واھد *"�ت

دو%�$ دو�5, ا*د، �� در ��ھش و ا/.�*���ن و ���ر *)�د ھ�ی دو%�$ و�Gر  ��و�تا�7ر ز*�ن ھ*وز ھم ?"م ا��د -, 
-�5Cره ��و 5"و*ت -ر 4د ز*�ن ا@دا��ت !دی و ��6$ *���*د. 5"و*ت  -$ �د و �Jر ز*د�$  روز�رۀ ز*�ن را در 
دا5ل �5*واده ھ� -, !)*م �-د�ل *�وده ا�ت. ا�ن �د�دۀ �*�$ *���وا*د �*)� -� ���Mن ا�*�ت، Jدور /ر��ن ھ� و @وا*�ن 

ا�ن -رطرف �ردد. �س 4رورت ا�ت �� -� ا����ده از ا���*�ت و و���ل ���*, ذھن و �ردار و ا�!�د �5*, ھ�ی 
ا*��*)�ی !��:, �.��ر �7-ت *���د. ا�ن و���ل ���وا*د �:�6م و �ر-�, و رو"*3ری از طر�ق ����ب و �وھ*�و*)�، 

-7� P�6-� ،$:�! ره -�"*د. /�س -وک و  ?ونت �� ا����ن، "-�, ھ�ی ا!����$ و���ل اط���ت�G  

��-�"د.  ا�ن �ؤاCت از !ر��ن  -�داری ذھ*$ ز*�ن و �ردان ا/.�*���ن در ��ن !��:, -� �ؤاCت �C*�ل ز��دی �وا!, 
درو*$ ���ت ا!����$ ���, ���3ر*د. از �A !�*ب ر�م و رواج ھ�ی -و�$ �ردم، ��!ر و ا/راط$ �را�$  ��4د ھ�ی
��/"�ری ا�7ر�ت �رد ھ� -, �����ت �طB 6 "�ن در �5*واده و !��:, و  -��وادی و �ط= *�زل ر"د /رھ*S،در د�ن، 

از !�*ب د�3ر @وت �ر/�ن ":ور و 5وا�ت آزادی از @�ودات ظ�%��*B @رون و�ط��$ در � �-ل ھم @رار �ر/�, ا*د. در 
ا@"�ر �ل ���وان ��ت �, ��Jد��ت -�ن ارزش ھ� و -ردا"ت ھ�ی @د�م و 5وا��)� و آ��ھ$ ھ�ی !د�د در ھ�, 

ا!����$، در �ر�ز، و��Cت و @ر�, !�ت ھر روز -, *و�$ 5ود *���$ ��*���د. ا�ن ��4د ھ� را -��د !دی �ر/ت و 
ر��ه ا�ن �ؤال ھ� -, Jورت �*ط $ راه �6$ را *��-*د، ھ �ورد -�ث و ���3وی آ��ھ�*, و ��ت دھ*ده @رار داد.
��زه در �ورد �و@ف و !���3ه زن درد*�ک �ر، ز��ن ��ر�ر   �و!ب @ر-�*$ ھ� -�"�ر �رد�ده و زا���ن "�وه و د�د��ه

  و �"��6ر 5واھد �رد�د.

��$ از ا�ن ���Tل @�-ل -�ث ھ��*� �و@ف زن از د�د��ه ا��م و 5وا��)�ی ز��ن �*و*$ ��-�"د. �� ��ل �:�ول ?*�ن  
�ره ر/�, ا*د. از ��طرف �:� د -, -وده ا�ت �, ز*�ن و �ردان رو"ن ا*د�ش و ����6ن ا/.�ن از � �-6, -� ا�ن �ؤال �*

د�ن ھ��**د و از !�*-$ ھم ���ل *���*د � وق و آزادی ھ�ی /ردی، ا!����$، ����$ و ا@��Jدی ز*�ن را -�"�ر از 
�ؤال ا�*!��ت �, آ�� وا@:�ً ا�ن دو اJل -� ھم ����ً در ��4د @رار دار*د؟ آ�� ���6ق ا�ن دو ا���ن  .ا�ن ز�ر �� --�*د

  �!�رب ���ر ���%A ا���$ در �ورد ?, در�)�ی را -, �� ��دھ*د؟ �ذ�را�ت؟  
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�و4وع د�3ری �, @�-ل �دا@, و ���ر ا�ت �-�رت از "*�5ت -�"�ر و �:�ق در ����ر آ��ت @را*$ در �ورد ز*�ن از 
و ��در  !�*ب 5ود ز*�ن ��-�"د. -, �و*B ��7ل �و%د د�5ر در �A �5*وادۀ ا/.�ن �:�وA� ًC -د-�5$ �6 $ ��3ردد،

�ورد -$ �)ری و ��$ �رز*ش "وھر و ا��4ی /���ل وی @رار ���3رد. زن -�?�ره *, از �6م ?�زی ��دا*د، �, -ر 
ا��س آن "وھرش را درا�ن �ورد "���ت" *���د و *, از د�ن. ��7ً -رای ا�ن ز*�ن دا*��ن ا�ن �د�ث ��.�-ر ا��م 

  »  ا�ن ا�ت �, او%�ن /رز*دش د�5ر -�"د.���ت زن 5وش @دم «(ص) 4روری ا�ت �, ���, ا�ت: 

ز*د�$ �واه ا�ت �, در !��:B � ب ��*دۀ ا/.�*���ن ا�7ر�ت �رد ھ� از �دم آ��ھ$ ز*�ن در ا�ور د�*$  �وء ا����دۀ 
ا�ظ�$ را *�وده ا*د. ��7ل ھ�ی ز��دی و!ود دار*د �, ?3و*, -, *�م د�ن ز*�ن از ��ب �6م -, دور *3)دا"�, "ده ا*د 

د را *دار*د. �م *��ت �5*واده ھ�ی ا/.�ن ��$ درGرب �, در آن زن و �� ز*�ن ا@�ً ا!�زۀ �*ظ�م ا�ور ��%$ B*�5 5و
-, زن و  »دو%ت -, *��ز�*دان����دت «در ��%��, در آن �ول ھ�\ *وع ا���5ری را در �ورد ���ب -�*�$ *دارد 

"وھر ���و��*, ��ر�زد. در Jورت ا��راض زن !واب �رد ا�ن ا�ت �, �� ����6ن ھ���م و ھ��ن @�*ون ا��م 
  �ت. �3ر آ�� ا�ن ?*�ن ا�ت؟  ا

از ا�ن رو و@ت آن ا�ت �, ز*�ن 5ود د�ت و آ���ن -ر -ز**د و -, آ�وزش @وا*�*$ -�رداز*د �, از @رن ھ� -, ا�ن 
��ھ$ از ���وت ���ن ا���م �-�دی و ا���م �ط-�ق ��3ردد، و �ط-�ق 5واھد "د. آ ��J�* �� =��J=طرف -�Cی "�ن 

A ر�م و رواج ھ� از ا���م د�*$؛ دا*��ن -ر5$ @وا�د / )$ -, J5وص در �ورد ا!����$ ا��م ؛ �وان ����
�و4وع و �*��$ "دن ��م -ر ا7ر ا*���ء �و4وع و در *��!, در ھم و  م ا!����$ از !�6, در را-ط, ��ما���

  ���ز اھ��ت -*��دی ا*د.   �رد��Cرا*, ، ی"���ن ��!ر، �^ 5وا*$ ھ� و �^ /)�$ ھ�

�ی ز��دی از ا�ن @-�ل در � �-ل ا!���ع �� @رار دار*د �, -, ��A دا*"�*دان، ���6ی د�ن و /رھ*��3ن �ن و �ؤال ھا 
  �"ور -��د �ورد -�ث @رار �ر/�, و *���^ آن در �:رض ا����ده ز*�ن و �ردان @رار ��ر*د.  

?ون و ?را ی ا!_ -, ����6$ ررا -, راه ا*دا��5م �,  »���ر، ��ر�ر و ��ل«ن و@ت �����ن ��ل �ذ"�, در ھ��
از آن *���^ / ر و -��وادی، �و@ف و � �م زن و ���ر ����ل �)م د�3ر را در -ر دا"ت. �,  �وا�ل * ض � وق زن،

 8«�� » روز ھ�-��3$ -�ن ا%�66$ ز*�ن !)�ن« -��رچ 5��8واھ�م �� -�زھم از  5٢٠١۵و-$ -, د�ت آ�د. در ��ل 
-, راه -�*داز�م. �� آرزو دار�م »� وق زن در ا��م«�����*$ را در �ورد » روز ھ�-��3$ -� ز*�ن ا/.�*���ن –!ون 

�� ھ�وط*�ن �� در �وارد ��ذ�ره در -�C  -*و��*د و *ظر��ت "�ن را از طر�ق و�ب ���ت ھ�، *"ر�, ھ�ی ?��$ و 
م  ا!����$ �ورد /�س -وک در ا���5ر ھ�, @رار -دھ*د. �� -�"د در ظرف �, ��ه ا�ن ���Tل -, ��ث  �B6T�� A  �-ر

-�ث ���3ر @رار �ر/�,، �5Mذ 5و-$ -رای ��@�*دان �ردد. و ا�ن �����ن @دم �و?�$ در راۀ -)�ر ��زی ز*د�$ ز*�ن 
  -�"د.

  در ا�*!� ��وه -ر �و4و��ت ��ذ�ره، �A �ده �*�و�ن �"5ص را !)ت �� �ق -�"�ر 5د�ت "�� ��"*)�د ��*���Tم :

زن، «، »ا!����$، ����$، ا@��Jدی و *ظ��$  �"ور. ��ر ��ر�5$ ا�ن �د�دها��م و �)��3ری ز*�ن در ا�ور «
، » ��Jت 5وب �A �رد  در /���ل از %��ظ ا��م«، »�!�ب در "را�ط �*و*$«، »5"و*ت /���6$ و ا��م

�ط�- ت دا"�,  Cز��$ ا���$ ۀ-� "روط � رر ھ�ی ا!را "ده در وطن ��، �*��3ر آ�� «، »ط�ق در ا��م«
"را�ط �:دد زو!�ت ?, ا�ت؟ آ�� ھراس از «،  »؟��م �وء ا����ده Jورت *3ر/�, ا�ت�� در�ط-�ق ا�آ ا�ت؟

�*ت ھ�ی *�"����B ��ر�ب در !��:, از ����A «، »�ردد. زو!�ت-�ن �5*�)� *-��د ��*_ �:دد �دم �ط-�ق �دا%ت  
?3و*, ���وان ا��س �J$��«،» A*��_ ا��6, ��زی و ار�-�ط آن -� ا/راط$ �را�$ ا�«، »ا���م د�ن ا��م 

� ��م  آ��« ، »-*� *)�د-� و!ود  -�ران ��و�$  و �)داب �ر *م و *� ا��وار !��:,  ،ز*د�$ ا*��*$ را -رای ز*�ن
و �5رج از ا/.�*���ن  و �دا/:�ن � وق زن �, در دا5ل ر��$ و �Gر ر��$*)�دھ�ی  ۀ�: ول وظ��ف ���ن �-�رز

اد��ن � ���B � وق زن در «، »ت ھ�ی ��ر�5$ دوران �*و*$ ��-�"د؟*���*د، ��$ از 4رور�$ ��ز*د
  ...»ا-راھ��$

"�ن  ارز"�*د �ل *�وده و �����ن را -� *ظر��ت*-درا در طول �, ��ه 5واھ"�*د�م �� ا�ن -�ث ھ�  از 5وا**د��ن �ز�ز
  ��ری ر��**د. 

  �وھ*دوی "��� �Gوری

  از دا5ل و �5رج �"ور ��-�"د: �, "��ل ا�ن "�J5ت ھ�زن  در �ورد» و ��ل ���ر، ��ر�ر«-, *���*د�$ از �روپ ��ری �����ن 
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زرGو*, �-�دی، زرGو*, ا��د��ر،  ر��م �J/$، ���د` �-�دی، ��5ول �)�*د،، --رک ارG*د، �����*$ ما�ظا-راھ�م *:��$،  ،آ"� ا-وی(
، �J%�, وھ�ب واJل، Gوث ا%د�ن ��ر، /ر�د ��7ن، @�س �J%�, �5% $ ا��ق زی "��� �Gوری،رت *ظ��$، ، �)�� ��زرGو*, �ط� ژواک

 *ور���د��-و-, � Jودی، ��:ود /�را*$، �ر�م وا�د، ��%$ *ظ�م، �*�ره �و�ف زاده، *�د�, @�*_، *�ھ�د �6و�$، *ظ��, �: و-$، �-�ر،
  -� �� در ���س "و*د.)  ط��ً �ن �روپ را دا"�, -�"*د، %دو���*$ �, 5واھش ھ���ری در ا���ر . ھو�$ -�-Aو�دا /��G ،$4وری،

  

  


