
و  ی   افتخار آم یواقعه ا وندکهی  م یمند روز شکوه ی   به استقبال چن زن، زنان کشور ما در حایل در بزرگداشت روز جهان  

برجسته  یبانو  کیزن بنام  روز جهان   ینام گذار  رقم خورده است. پژواک خیر مرست بخش ران  یزن ا یبرا نیغرورآفر 

 ن  یو جهان افتخار آفر  رانیا یمحض بارها  برا  که در عرصه علوم  اض  یر  غهدانشمند وناب ،خان   زا ی  م میشادروان مر  ،ران  یا

 .باشد یروز  ی   در چن رانیما زنان کشور ا یبرا هیهد نیکه بهی    د یها نموده است،شا

 ران  یکه دهه ها زن ا  ن  هزارتو گفت که به رغم  سن  یروز هشتم مارچ با دنیت فرا رسدو جانبه به مناسب کیعرض تیر  ضمن

ه خود محبوس گردان متفاوت یو برداشت ها ی  تعاب لیکه به دل  ن  یقوان تیحاکم لیرا به دل اما  دهیو متناقض در چمیر

ان ا ی  و ش زنانی  ش و  افتهی خود آگایه و مدن   یتوانسته اند نسبت به حقوق فرد یگر یداز هر زمان  شیب ی   رسزم نیدخی 

 .بردارند ،جر یمثبت، هر چند تدر  یآنها گام ها تحقق یدر راستا

بلکه در  سن  ینیکه حقوق بحق خود را نه درمطالبات فم  دهیرس اجتمایع و آگایه یبه آن درجه از شعورمند ران  یزن ا اکنون

حاکم  مدن   ی   از قوان یار ینژاد، مذهب، رنگ و زبان در مقابل  بس ت،یه فارغ از قومجامع کیآحاد  یثبت برابر  یتالش برا

دو مخلوق  نشیدر آفر  حکمن   مسلما خالق هسن   را یز  ستین ن  یجنس یاز برابر  سخن نجا یبر جامعه خود طلب کند. در ا

دارد!؟ لذا  درن   ی   آب شنا کردن بدون شک مخاطرات خود را ن انیخاصه خود داشته است. مخالف جر  یخود با تفاوتها

ا  یزن است که بخواهد و  ی   کدام  شهیروان و اند تهیاز نرمال یبهره مند طیدر رسر
 

  توهم کی یرا فدا خود  ن  یجنس یها ژهگ

آنها ببالد بلکه  و به دهیخود را به رخ زمانه کش ن  یفرد جنسه ب منحرص نباشد که  خواص لینموده و نه تنها ما سن  یسورئال

 کند؟؟  انیخود نما امونی  ناموزون، به پ  آنهم  ،ماسگ یدر تالش باشد که رخ خود رااز ورا

ا سن  یبا د یآ یم انیکه سخن از حقوق برابر به م  هنگایم نیبنابرا  د یبرابر و مساوات دربرابر قانون و مقررات تاک طیبه رسر

فتیپ انی   که در م  یز یموکد نمود. با تمام وجه تما وجود دارد، و مسلما عوامل کالن  گر یکدینسبت به  جوامع مختلف رسر

 
 

ک در م باشند،یها م نیدر آن از موثرتر  یو اقتصاد فرهنگ مطالبات زنان در جوامع مختلف نرخ  انیاما اکنون وجوه مشی 

 یرفتار ها انواع لیزنان به دل شدن  قربان   یباال انی   به م توانیآنها م نیبارز تر  انیدهد. در م ازخود نشان یم قابل توجیه

که زن را جنس دوم   دگایهیدر د لیعدوعدم ت  ن  ینگرش جنس رسی  قرار گرفی   در ت ی   و ن ،و اجتمایع یفرد ی   خشونت آم

 یآداب و سنت ها لیقابل تامل عبارتند از توسل بزور در باب تحم عوامل ر ی. سااشاره نمود  د،ینما و قضاوت یم تلق  

تا جنس زن بتواند رسنوشت و  یفرد ماتی، بخصوص در اخذ تصم  شهیو اند  یرا یآزاد مصادره حق قیناباب از طر 

 ضیاوالد، اعمال تبع شدن حقوق زن در برابر همرس و مالیگرفی   تا پا  دهیو رقم زند، ناد یی   تع د را بدست خو  شیخو  ندهیآ

ا یو حرفه ا یلیمتفاوت تحص یو انتخاب شدن در رده ها نشیدر گز   ی   از قوان یبا مردان، عدم برخوردار  یمساو  طیدررسر

 یا کتهید که زنان جهان یط  گر یمعضالت د یار یو بس ،و اجتمایع یفرد یبه هنگام بروز بحرانها کسانیگر بطور تیحما

رسعت  جوامع به یآورند . بدون شک در عرص تکنولوژ  بعمل یم ستودن   یمبارزه ا کسانیآنها بطور  رفع ینانوشته برا

تا ی، و نها بازخوان   ا،ی، اح انر یدست یمبارزات برا نیاز ا یتعداد ن  یگ  یبوده و در هر کجا ر یپذی  تاث گر یکدیاز  ن  برق آسا

بهره مند شده و منتفع  خواهند  جی    بتدر  ی   جوامع زنان ن ر یسا ندیو مستدل زن در جامعه به بار نش حقوق منطق   تیتثب

  .شد

  انی   و م یعتفاوت در رشد اجتما سن  یمطلقا نبا البته
 

 هوش اجتمایع بیض   شیافزا به موازات  شه،یدر شعور و اند پختگ

ها انیدر م  ،یفرد تیظرف ی   و ن   مختلف یزنان برخاسته از بسی 
 

به حقوق  انر یاست دست یهیگرفت.بد  دهیرا ناد فرهنگ

زنان   یحاکم بر جامعه قرار دارد ، برا کسانیو مقررات  ی   قوان برابر ازمساوات  در  یحقه خود، که در راس آن برخوردار 

 یدشوار  ی   هم بلکه ستیممکن ن ی  تر است. اما نه تنها غ نهیبه مراتب دشوار تر و پر هز  محصور درجوامع بسته و سنن  

 سازد. رشد و تعایل یمخودراسخ تر و مصمم تر  به اهداف منطق   انر یرا در دست جوامیع ی   راه است که زنان حاض  در چن

 ی  اخ یسالها یط کهیاست. در حال خود مثال زدن    ی  اخ ی   سهمگ و  ی   سنگ ار یبس یسالها ر کشور خود ما یطزنان د

رفتندتا  که یم  یاز آداب و سنت ها یار یبازگشت نا مبارک بس یومقررات حاکم بر جامعه راه را برا ی   از قوان  یار یبس



ده منسوخ شده و به فراموشر  سخت  ار یبس تعایل یسو ب ن  عبور زنان از واپس گرا یشوند، هموار نموده و راه را برا سی 

  انیدرهمه عرصه ها توان خود را به رخ جهان و جهان  شیخوب خو  تیو درا ینمودند اما زنان کشور ما با ذکاوت خداداد

از  آگایه ،یها، اشاعه شعورمند دگاهید قیاست؛ تعم تهیاز مدرن نمودن حیهمانا توان برداشت صح اند. تعایل دهیکش

لت خود در جامعه جهان   گاهیتوسعه پا تا یخانواده، در اجتماع ، و نها در  شیخو  گاهیحقوق و جا  نیا به انر یهمه دست و می  

 ناشر  یانگار  آگاهانه از سقوط درورطه جهالت و سطج یی  شگیپ گر یرسان ددد. فاکتور مند ینمایباشکوه را سهل تر م تعایل

 یمنجر به از خودب  تا یکه نها  است یپسند نیی  یناهنجار و و  یاز رفتارها یردار ب از کن  
 

 تاینها شدن ، و  خود یاز خود ب ،گانگ

“ 
 

 .دیخواهدگرد تیهو  از فقدان ناشر   ”گنگ

 یها یبرتر  و حن   ی  چشمگیها تیبه موفق انر یدست ،دانشگایه یها مکتیپشت ن ی  اما امروز  با حضور چشمگ ران  یا زن

 ی  چشمگ یها تیامروز با فعال ران  یاست. زن ا دهیبه نفس خودگرد متگ گر یاز هر زمان  د شیب ، ورزشر  ی، هی   علیم

در خارج ، و  یو هی   علیم یها والیتا حضور در فست  داخیل اخلدر د  اجتمایع سازنده یها تیخود از مشارکت در فعال

 گر ید ران  یا یبانو ی  ثابت نموده است. ش شیبه خو  شهیاز هم شیب ها خود را  ابانیمطالبات خود در کف خ ادزدنیفر  تا ینها

،  یو خردورز  یداند که با صبور  یم کی! و ناراستی   خواهد و از چه ب داند چه یم به استعداد و توان خود واقف است! یم

  گرویه  کورکورانه و گمراه کننده ، اما در تالشر   یبردار  عاقالنه،بدون کن   یگرفی   پندار و کردار   شیو در پ
 

 ر یناپذ و خستگ

دور  ننه چندا  یا ندهی، در آ  شیخو  تیهو  از ترلزل و گمرایه ی   مرد خود، و پره  دوشادوش همنوعان توانست خواهد

ل مقصود ب یبرا”  فاضله یا نهیمد“  رساندجامعه خود رقم زده و خودرا به رس می  

 .مبارک باد ض  یزنان جهان فارغ از هر گونه تبع و تمایم ران  یزن بر زن ا جهان   روز 

          

 

 رانیا سازمان زنان جبهه میل

 ۱۳۹۹اسفند ماه   جدهمیه

 ۲۰۲۱برابر با هشتم مارچ 


