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  ف، ھ�ر��د
  

 
��و�ت ���� زن در �ظم ��و�� ������ش ر�  
  


 زن 25	
 	زر�دا�ت از �  �وا�	ر روز ����� ر�� ��و�ت �
  

وق %�ر �و ��ت $وق زن و ��ز"ت او در !��ن �در��  رار دارد �� وا ��ت و�ود ھر د�و�را���در �ظ�م $، 
، �� از آن �+ت �� زن *رد�ده ا�ت ��وط و ��روط  %�  %و"� و ر���ت ���)�ه زن در �درج $و � ����� اش

0ر�%�ً ���� از ����3 ا����� را �2ل �� دھد %ل %� ا�ن �+ت ھم �� زن %زر*0ر�ن ��%
 �0ط�ف و �/.م ��زی 
  �$�ط ا����� ��رده �ده ا�ت، در�ت �ط3 ��%ل ��و�ت. 

وه و %���ری از ���7ل �رم و �+ر%�ن زن �دارا، رواداری، *ذ�ت، ھ�د�)ر :ذ�ری، �را8ت $و��7 و 0$�ل، �6
����ۀ %�ش ��دۀ از %� ا���ن ��0ل �� ��زد، زن �� %� د"�ل آ��2 ��در �رد ا�ت، %ل %� ا�ن د"�ل �� ��ز�د را ا�

   ، در ر��3 ا�0ظ�م ��و�� ����� �+م دارد.��در و �� زن ا�ت �� آرا��0 ���2د���7ت �رد را ��ز 
��و�ت %ر ���� زن ���� �دی *ر��0 �ده $وق %�ر ���20ل ا�روزی%� ھ��ن ا�%�ب ا�ت �� در �ظ�م  
�� ،

��0 و %� �= ا�ر ��دی و روز�ره �%دل �واھد ��ا�ت، 0$��ل ��و�ت %ر زن، ���0ل ��و�ت در ����� را �روج 
��و�ت زده ا�دا��0 �ود �/$ظ� ��)ردد �� زن  ر%��� اول ��و�ت %وده و % 
�ت، ا*ر �)�ه ���ق %� �وا����د 

ھم *ر��0 ا�ت، ��و�ت %ر���� زن �� %رای آن %وده ا�ت �� زن  را ا�ن ��و�ت �ر�0�ری �ده و دا�ن �رد ھ�
��و�ت %��0ر و %��0ر �+م و ���6ت ��و�� ����� در $?ور ���و��ت *و�� ?��ف و ��0وان %��د؛ در ا�ن 

�ر !��3 �ظ�م  ،و �واطفاز �)�ه ا$��س ھ� "ط��ت، �/.�ت و �ر�� �$�ط ا�����0 �د �ظر %وده ا�ت �� زن 
  �واطف وا �� ا����� ا�ت، ��%�3 ��ق و �$%ت ا�ت، �ر !��� و ر��3 �دارا و رواداری ا�ت.

ا���د %�  %� ھ��ن ��طر ا�ت �� 0ر�%�ً در ��0م ا���د $وق %�ری %رای ا����� �ردن �$0وای ھر !� %��0ر ا�ن
وق زن و آ%��ر �ر��ر �واطف $������ آن ���ز %رای ��8ی ��ط�6 وا���د ا�ت،  آن ر�وع �ده ا��� ��دا$

  �وع %� $وق �درن زن %وده ا�ت.ر
�وا�%ر را %رای %��ت و :��م %رای ھ��ن ���ز %� "ط��ت ھ�ی ��درج در $وق زن ا�ت �� ��ز��ن ��ل �0$د روز 

و�م ��ری �ود ��20ف ��وده ا�ت، ��و�ت ���� ا�ن �ر !��3 ��2و�� ھ�ی ا����� در 0 ر�
 ���0ل و %ر*زاری 
��و�ت زن �= %زر*دا�ت، �0ر��0�6 و �ور��"��0 ���ت و �� ھم ا�ن %زر*دا�ت  
���� %زر*دا�ت از روز ��
%رای د"�و�� و د"�وزی از زن �� %��د ز�را ا�ن �= ���ز ا�د ?روری ����3 ا����� %� ���7ر ?د ��و�ت 

زن �ظ�م $وق %�ر از  ��و�ت ����ر�
 %� ���0ل از روز ن %وده ا�ت. ا�ت �� �ظ�م $وق %�ر ��*ز�ر %� ���0ل آ
��و�ت %ر ���� زن %� ا�ن ر�
 "ط��ت و �ر�ش �$��ظت ���2د، C0��د %ر ا�ن ا�ت ��   �ر ر��B�7 3 و �67 و

د"�ل %� :��� ��20 ���ت �� زن ?��ف ا�ت �� %�!�ره ا�ت �� ��0وان و %� د��ع ا�ت، زن ا�روزی �D%ت �رده 
ا�ت �� %� د��ع و ?��ف ���ت، �� %���م �� �ش ز��ن در ا���0��ت وا �0را��ت ���� و ھ�ری ��و�� !� 

��ن 0ر�ن ��رو ھ�ی  ،*�0رده ا�ت ���� E�� و رو$� در �%+�ت ����� %���م �� ز��ن %� !� ��روی  وی �
�0ر ا�ت، :س زن %� ��ز و ��ر 8ران %زر*0ر و ��� ا�راط� ز��ن �� �� رز��د و ��)ر ا���ن از 7د �رد و

����3 ا����� ا�ت �� ���ز %� �7و��ت ا�ن �ر�
  زاری ا�ن $ق �7ون %ودن از ��و�ت را %د�ت ���ورده ا�ت،
   و ��%�� دارد.

�� %� » $ذف ��و�ت ���� ز��ن ا�/��3«��20 %� ھ��ن ا�0دFل ا�ت �� ���
 ��و�� ��ز��ن ��ل �0$د در  
%�  «در �د�3 ا�/��� 7را$ت داده ا�ت ��: �ود آ�را ا7دار ��وده ا�ت �1994ورخ  48/104 ط�� ���3 

 �% �+���آ*�ھJ %� ���ز �وري %� ا���2 $وق و ا7ول �ر%وط %� %را%ري، ا���ت، آزادي، ����0ت، و و �ر ھ�� ا�
%� �)را�J از ا���2 ��و�ت  «و %�ز در ھ��ن �د�� در ��ی د�)ر:...» طور �+����ول در %�ره ز��ن ا���ل �ود

�واد*ران  ا�ن درک ���/ً و?�$ت دارد...» ���� ز��ن ����J در راه د�J%��0 %� %را%ري، :��ر�ت و B�7 ا�ت ��
�� ��0رف  آن  ط�� ������  .%وده ا�ددر �د�3 آن %� 7را$ت %� ا�ن ���ز ا

�ود را %� �رج داده ا�ت �0 �0ر�ف ����� از ��ل "��و�ت ���� زن"  ����ارا.� را  ط�� ���3 �ورد �ظر ��0م �
�+م �ط�
 %ودن از �$0و��ت ا�ن �0ر�ف %رای ھ�� ���07ً %رای د�ت ا�در ��ران ا�راد و �را�
 �%�رزه ����  ،��د

در « �� �0ر�ف ��و�ت ���� زن را !��ن �� �وا��م:ا�ن ��و�ت ���� %� اھ��ت �واھد %ود، در ��دۀ اول  ط�� ��
ا�ن ا�/���، �%�رت "��و�ت ���� ز��ن" %� ���J ھر ��ل ��و�ت آ��ز %ر ا��س ��س ا�ت �� %� آ��ب �� 

�J، �� روا�J ز��ن ���ر �� ،J��، �� ا$��0ل �J رود �� ���ر �ود، از ���� 0+د�دات �� ا���ل *رددر����دن �
�7وJ7 ا���م ���%�، ا�%�ر �� � J*وت ز�د��$روم �ردن ��0%دا�� ز��ن از آزادي، �� در ��ظر ��وم �� در 

 ». �ود
 :�0%�ر ��و�ت ���� ز��ن %��د ���ل �وارد ز�ر، ا�� �� �$دود %� ا�ن �وارد، %��د:«و در ��دۀ دوم آن ���ر ا�ت  

�J و روا�J �� در ���واده ا�60ق �J ا�0د، از ����  - ا"ف �� ،J��، آزار ���J "ت و �وب �ردن��و�ت �
��و�ت �ر%وط %� �+�ز��، ��0وز 0و�ط �وھر، ���0 ز��ن و کد�0ر ،����د�)ر ر�وم ���J �� %� ز��ن  ھ� در 



 .�J ر���د، ��و�ت در را%ط� %دون ازدواج و ��و�ت �ر%وط %� ا���D0ر ز��ن آ��ب
�J و روا�J �� در ����� ��و�J ا�60ق �J ا�0د، از ���� ��0وز، �وء ا��60ده ���J،   -ب �� ،J����و�ت �

 .آزار ���J و ار��ب در �$�ط ��ر، در �را�ز آ�وز�J و ��ھ�ي د�)ر،  �!�ق ز��ن و 0ن �رو�J ا�%�ري
�J و روا�J، در ھر ���J، �� 0و�ط دو"ت ا���م �ود �� � -ج �� ،J��  ». �د�ده *ر��0 �ود��و�ت �

%� ا�ن 0ر�0ب درک %�?�ً �ط$�، �� *و�� ��و�ت %ر���� زن، 7رف %� ا���ل ��و�ت %�ر �ز��2 �$دود %��د، 
%� �+م ���
 از ا�ن �واد B�$70 ��)ردد، ��7و�7ً �زد �0داد ز��دی از ا�راد �� %� آ*�ھ� ھ�ی ا��0درد ا�روزی 

درک و �/�7 ��)ردد، و"�  ھ�ی 0وام %� "ت و�وب و %زن و %2ند�0ر�� �دار�د، ��و�ت %�?�ً 7رف %� ر��0ر 

 دارد و ���ت ا���ن طوری �� د�د�م ��و�ت %ر���� زن دا��3 و��� �% F�% +م از ��6ھ�م دو ��دۀ�ھ� �� 0وا��د %� 


 ا�ن دا��� آ��� �و�د. ��  و
��و�ت ���� زن، $��� ا�ت  
�وا%ق ��70م %ر ���0ل و %ر*زاری از روز ����  
ا�دۀ %ر*زاری روز ر�
 و ��

�واھر"��را%�ل" %� ��م ھ�ی :�0ر��، ���روا و ��ر�� 0رزا از ��+وری  ����و�ت ���� ز��ن از��ر و �%�رزۀ 
�واھر �%�رز � ��%�  ھ�ی :�+م د�ت از �%�رزه  ن� ا"ر8م :�)رد ھ�، �20"�ف و ز�دا�� �د�دوو����2ن �� آ�د؛ ا�ن 

�ظ�"م ز��دی را �0$�ل  %ر���� د�0�0وری را���ل د�ت %ر �دا��0د و�ن  و ���د"� ��طر ��
 %د ر��0ری %� ز�
�ره ا�ن �واھرانF�% ،�2 در ،*رد�د�د��3 0راDل  �وا�%ر 25 ظ�ھراً در �= $�د����ن ھ�ی ��ر�ن ��ن را 1960

�واھر %� ��%ول ��و�ت ��� ز��ن دوو����2ن �06�ر �د�د. ��  از د�ت داد�د. ا�ن 
�3 �+��� ز��ن" 1991در ��ل �%�د  دو �ر�ز ��ر و زار �+��� %را ی ز��ن "�ر�ز ھدا�ت �+��� ز��ن" و "�و

��و�ت ���� ز��ن را 0ر�0ب ��ود�د �0  ،د���%ر �010  �وا�%ر 25از ����ت  
�را���م طرح ���0ل روز ر�
 و ��
�رهF�%  ر  17در%����واھران "��را%�ل" را *را�� ���
 ��و�� ��ز��ن ��ل �0$د ھ��ن ��راث ا�� 1999د ���

��و�ت ���� ز��ن  7025و�ب ��ود �� روز  54دا��0 در  ط�� ���3 ���ره  
�وا�%ر %� $�ث روز ���0ل از ر�
    D0%�ت و %ر*زار *ردد.

��0ن �� در و?��ت ��و�ت %�ری  رار دارد،��P�رز��ن �� ا�%�رش ��دۀ ا�ن ��و�ت ھ� ��دران و  آ��ج 
و ار �م ��و�ت زده ھ� و  ر%����ن ��و�ت در وطن ��  �واھران �� ���� ز��ن وطن �� �� %���د، ھر و �0 %� آ��ر

�)�ه ����2م، د�ده �� �ود �� %� 7د درد و در�Q ز��ن �رز��ن ��  ر%����ن او"� و ��دۀ ا�ن ��و�ت ھ� �� %���د، 
��0ن از �وا?
 و �%+�ت ��0دد ��و�ت %ر ز��ن در ��P�ا"E�� و  "$�"ت" "B�7 ورد �0ر?�ت و $�/ت  $�"ت�

��و�ت آ��ز  رار ��)�ر�د، از �%+3 �����ت �را���0 و �+��، از ��)ر �رد ��Fری، از ر��0ر ھ�ی �روج 
د��ع �� ���� و  ��و�� ر��� $��م %ر �����، از�ب ���د*� ��%را%ری �����0، در �$�ط ����ل، از ا��0���6ر 

���D �را�
 ر��� از زن در %را%ر ��و�ت، از �دان آ*�ھ� ���� ز��ن از $وق ا��7 و �$وۀ ����ب د��ع از 
0ر�%�ً  �������و�ت  رار دارد، %� ا?��3 $?ور و 0داوم ��E �ر 
ا�ن $وق و... زن  ا��Pن  ر%��� ا�ن ھ�� ���%

���دن ا�د�و"وژ�= زن ��0زی، زن ��ور �� ا�ن ھ�� ��و�ت را ��0ر از !+ل ��ل و �روج ا�راط�ت و ر���ت %
ظرا�ت  �ر، ا�ن �ر !��3 ��ق و �67 و �+ر%��� و6، ا�ن ��در، ا�ن �واھر، ا�ن ھ��ر، ا�ن ھ��0$�ل �� �ود

  . %��د  وی 0ر�ن زن د��� %��دزن ھ�ی ا����� و ��%ول �+ر%���، در وطن �� ز�ر :� �� �ود، ا�ن 
��0ن �� �وا��م:در ��2 از از ����P�وق %�ر ا0ل $�
 ��رات ����ون �%�  

�ت  «����وع آ��ر ا�واع ��و�ت ���� ز��ن، �� از  ?���ی D%ت �ده �����ن ��و�ت ���� ز��ن در �ش ��ه �
�ت ��ل  2579%� د�ت آ�ده ا�ت، %�     1394��ل �%� �0داد  �1393ورد �� ر�د. ا�ن ر م در �ش ��ه �

 ���ن ��دھد. 1394در 7د ا�زا�ش را در ��ل  7.32 �ورد %ود ��  2403
�ت ��ل ��ورد آن ھ�  731، %� �0داد 1394از ���وع آ��رھ�ی D%ت �ده ��و�ت ���� ز��ن در �ر��ن �ش ��ه �

در7د �ل �وارد D%ت �ده ��و�ت ���� ز��ن �� %��د، ��و�ت ھ�ی �ز��2 و ����   28.34را، �� ���0ل %ر 
در7د Sل �وارد ��و�ت ���� ز��ن را �S�0ل �J  �7.10ورد د�)ر ��ز �S $دود  �0183داد %�   �2�0ل �� دھ�د.

در7د Sل �وارد ��و�ت  �34.90ورد د�)ر ��ز �S $دود  900دھ�د، ���ل ا�واع ��و�ت ھ�ی ���� %وده و 
در7د    �21.33ورد، �S ���ل  ����550 ز��ن �� �و�د، ���ل ��و�ت ھ�ی "6ظ� و روا�� �� %���د. ھ�!��ن 

 ��در7د  �8.34ورد د�)ر، ��   215�ل �وارد ��و�ت ���� ز��ن �� �ود، ��و�ت ھ�ی ا �70دی %وده ا�ت. %
  .»���وع �وارد را �2�0ل �� دھد، ���0ل %ر ���ر ا�واع

�7ودی ا�ت %� �%�رۀ د�)ر در ا�ن آ��ر %�F ���ن ��دھد �� ��و�ت %ر ���� زن در در وطن �� �0 ھ�وز در $�ل 
�7 �0 ھ�وز ��  وس ���ل ا�$ط�ط را �� :��وده ا�م و �0 ر��دن %� ��زل �7ود راه دور ودرازی را در :�ش �ر

  دار�م. 
��0ن �+ت �%�رزه ����  " ��ون ��
 آزار و اذ�ت ز��ن و �ود��ن" 0ر�%�ً دوھ�06  %ل  ��و�� %��م��P�ر*3 ا� ��در و"

/وۀ �ر��3 �دی ���زات $%س ��ز %رای �ر20%�ن آن :�ش ��و�ت %ر ز��ن و �ود��ن %� 70و�ب ر��د �� %ر�
��و�ت ���� ز��ن" 0و�ط �= � %ل از ا�ن  ��و�� %� ��م  %��� �ده ا�ت. 
ر��ن 0���� ر.�س ��+ور و ت $��د "��

�����ھم %� �%ب �)رش ھ�ی ا�د��  و ���$� ،�رزی ���ذ *رد�ده %ود �� 0و�ط ھ��ن و"�� �ر*3 ���� %� د�Fل 



 ا���� ���وخ �د. $�F ا�ن  ��ون �د�د د�ده �ود �� !� �زا�� و�?�ری را ��%ت %�  ��ون ���وخ �دۀ  %���%)ر
�واھد دا�ت.  

��2 از �و�0ھ� ھ� در ��ت و �وی راه $ل ھ�ی �� ا�ن ا�ت �� �� %� طور ���2���2 $ل  ?��� را %ردوش  ��ون 
، طرق ا�رای �+ل و ��دۀ  ��ون را %� د�0رس �را�
 0ط%�ق  ��ون  راردھ�م و د�)ر و ��� ��� ���م ��)ذار�م

از ھر�= راه $ل ھ� در �$ل و و?��ت آن ا��60ده ���م، 0ط%�ق  ��ون ا���2 %� �راغ !�د�ن راه $ل ��� رو�م، �0 
��ن و �راھم ��زی و �$وۀ ا�رای آن از �= �و و ار0�ی 0ر%��0 و �رھ�)� �0���6ن ��و�ت ���� ز��ن و �ود

�را�ط %+0ر ا�����0 در ر�
 ���ز ھ�ی ���� ��  ر%��� ��و�ت ا�ت و ��C0ن �$�ط آرام �� ��و�ت �ر�07 %رای 
��و�ت ���� زن از  و ���د راه $ل ھ�ی د�)ر... ���%د %رای �ود ظ+ور و %روز 
و ا�� در راه �%�رزه %� ��طر ر�

در �ر�و�ت ��و��  ����ً  �!�زی ��ر *ر��0 �ده ا�ت، ��ر%رد ا�ن ��رو�= ��رو �� ا��60ده �� �ده و �� %� طور �
ۀ �ود ز��ن %� ��طر $وق و د��ع رز� وۀ �%و $و ش ���0ن ���ده ا�ت و آن ��رو  �+م زن در رو�د ��20ل �و ف

  از �ود ��ن �� %��د.
  

  ����ن
  

  


