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�� ��رس روز ��در ���0  .�ار �/�.-�ری در '�ا'� ���ن ��� +*�ھ�ات ھ� و آ�� �� �!�' � روز ����� زن، ��دھ� ،٢٠١۵ �! � ھ�
ھ��� از  ��وه و ا>=��.��ن از ��;� در �-;�، >;.:-5، �!89دش، ھ7�1 7�16. 1�6رھ� ا�5 ��ا'� از روزھ�ی ��4� و �! � آ3�ز �/ه �1د

  .آ�-� �/�/ ھ�ی �!.-��، 10اھ�ن ا8Eح 1Cا�-A B-4 + 5-���� @�5 ا?��اض �� ����ا��ی ز��ن و ��دان �� ���6 در راه
� '�������C1H ز��ن،  �4��ض �� �� ط;F و آزاده و ��ا��ی ھ� زن و ��د �-;-1ن�، ...�K-L ز�.� و  ، +�J�F، �!7داری ����� ا'��I�ر '-.

�;AM-���� و '�-!�ر و  �� ����اری �-!-7 و راهJ� رات�N� .روز ����� زن را ��ا�� دا��!/ ،در '�+�'� ���ن �� ا�
�8ف روز ����� زن«P4�ر  »ا� �� Q�R+ 5�/!S و ����-Tراھ �روز  ،»��ن، آزادی 10د��ن ا'� آزاد �/ن 10اھ�ان«در ��� �-1�1رک �

و  »��ن '-�ھ�ن ��� ا'�«و  »ا �1Hق ��� ا'�A»V3-���� �� �4�ر  در �-N��1 ز��ن و ��دان ط� �� راه. د�����6ار  را ����� زن
  .�4�رھ��� در ز�-!� ا>�ا�Y د'���د 6�ر��ان، �:�X �ت 10د را �-�ن �6د�/

�-Xا���� یھ�ی ��4/د ��ا'�، در ا'-�6 K'1+ ����-T>�ا10ان راھ �» ٢٠١۵روز ����� زن « ��ت  ����ار �/ 6� X�:� ھ�6!!/��ن �4�رھ� و�*+
اری ز��ن از �Z ��ا�� در �K-L 6�ر و ��د ��ا�� �� ��دان ��ای 6�رھ�ی �����، ��10رداری ھ�� ز��ن از د'���د و ��10رد: ? �رت �1د�/ از

�5 �� ا+L�د�� ھ�ی 6�ر��ی،  درآ�/ی 6� +��م �-�ز�!/ی'1-A و [N�+ Z� د، ��10رداری ز��ن از���ھ�ی 0��1اده را ��1T��/، ا>�ا�Y �/اC] د'
  .ر?�ب ��ی ���/، ��/ا��، دارو و در��ن �R��� ��ای 16د6�ن، ا��!� �=] و ��!K-L�B-4 + �-?1 6�ر ���/ از ازار و ا

 
در 1�6رھ�ی ا'N��/�!�وی  .�/�/ +MC1 آزار �!.-��، A���ن دادن �� B-4 + ،�9��0 ��1�0 و ا'��I�ر +:�ھ�6!!/��ن 10ا'��ر ،در 6���دا

ھ� ��ای  ھ�ی ��4/د �� �4�رھ��� در �1NLم �6دن +8ش دوA �X-���� راه+4�R�ت و  ھ�ار زن و ��د، E/ھ�'P1/ و ��وژ و دا���رک و >!�8/، 
�  +4/اد ���6 .ط; ��� ا�5 روز را ��ا�� دا��!/ ��زA^ �-�ی د'��وردھ�ی �! Y ��ا��ی;�N��;P1' M/، از ��;� ا'J� 6!!/��ن در ���ھ�ی
Y-� F+ا�� �� ،���V� ل�' �� �.��H� دهو  +� در��  .+� �1د �.

 

 
��J ��وژ ،ا';1��A  

  

  
�A ،�;�N��ا'�/P1' �J  

  



5-S �J���A 5NA ھ� �� �4�ر  ،در �ھ� در  ھ� �N.� دو�X در ا�5 ��ا'�. ����ار �/ »+1ا��!/'�زی ز��ن، +1ا��!/'�زی ����� ا'�«��ا'
، در �S�ر�-5 6!`�ا�^ ز��ن 6� K'1+ '�ز��ن �;] در 5NA ����ار ��د�/، ١٩٩۵در '�ل . ��دآوری ��د�/ »ا?-�8� A»5NA-�ده �6دن �`�د 

��ن، �1Hق ز��ن را �� ر'�-� �!�0�!/ و +�4/ داد�/ آن ١٨٩.��? ��1N� �� �� �X4/ . ھ� را ?�;� 6!!/ دو� �� c�او@�ع ز��ن از آن +�ر
 .�/ه ا'� �/+�

  
��+4R-5 �-� از . +�-6�Y-� ، از ھ�ار �`� �� دو0�S� از A] �.`� ? 1ر �6د�/ +� در ا�5 روز ��1�0 ?;-� ز��ن را +e- H 6!!/ در ا'��� 1ل

�E>�  ،-^ ���1ری +�6-����ای ���1� اردو3�ن ر. ھ�ی �-�ن �6د�/ ھ�ی @/ زن 10د را ط� 'J!�ا�� روز ����� زن '1ءا'�`�ده و A-�م
��  -�م اE;� او >�ز�/آوری و �Aورش آنA. ��دران را '���Y �6د`� Z ط �درا�� �1د 6�� K'1+ �ان،  اوھ/C1H� �+ /ار�V9� دری را 6!�ر�� /�� �

��ا�� �/ن آزار �!.-�� ?;-� ز��ن  A١۴-���� �6د�/ ?;-�  ��رس در ���ھ�ی +�6-� راه ٨ھ�اران �4��@� 6� در . ط -F و �� ��!/س ���1/
��8 و ��+QR �4�ر داد�/ و 10ا'��ر A���ن دادن �� + MC1+ ،B-4 د'���د ��زل ��ای 6�ر��ان زن و �;�1-�ی -^ ���1ر ا'�در دوره ا�5 ر

�h�دی، Cا �.-Xا� -X1i� 1+�A 1ق ز��ن درH� �� وز�R+ ا'��8 �/�/'-�'� و از.  
  

  
  

  .ھ� �Fh �/�/ روی 8E «�X/!Eناوز�� ��ن ا«ھ� ?N?  ^N^ ز��ن ��C��� ��1�0 ��دان و در راس آن ،در ورز�9�ھ� در +�6-�
  
در E`1ف 10د >�ا10ا�/ و ا?8م �6د 6� �-�وی د>�?� 10د  در �-��-�ای ھ�� ز��ن را �� ���ر�6 ،)ژ.پ.ی( ھ�ی �/ا>Q زن ����/ھ� 6] �9�ن>

  .+� 10اھ/ �6د را �.��ده
  

  
 

و�1د آ�/ه 6� ر�7 � ھ� � �1�/ ���ر +�زەای در +�ر�Z;0 c ا�/ �� 6� ز��ن در روژاوا ��hا�� �� د� �ل آزادی �� ا?8م آن ،ژ.پ.>����/ھ� 6] ی
ھ�ی  �16��� +� �!9�ل ���ن دادەا�/ 6� �/ون ھ-l واھ�� و +�د�/ی ��ای د>�ع از ارزشز��ن ا6!1ن از . و '-��ی ز��ن را در 10�Y دارد

  .ا�.��� در ��ا�� �-�وھ�ی واA.�9ا آ��دەا�/
� زدەا�/ ا�R�م �� �.X1i-� در C �ل +�ر�c �1ده ا'� 6!/ آن 6-/ ���ژ +.پ.>����/ھ� یC�6دھ� در روژاوا ر �S . �4' 5 �-5 ز��ن روژاوا�در ا

� �� �-��� از �'-^ �6د�/ و �� رو�-�ای >/ا�ھ�ی د>�?� را + ەا�/ 6� �1Nه +�ر�10 c�Y را �� ?�h ا0-� ��ه ���!/ و در ا�5 را'�� �9�ن�6د
 .+���� ز��ن ���ن �H�و�� �6د�/

/ آ+�� در دل د��!�ن �-�� ژ 6� در '!�9ھ�ی A-�-5 � �د ��ی ��.پ.ا>�ا�/ ?�م �/ی ز��ن �6د، ?�ب و آ�1ری در E`1ف ی ا�5 �-��-� ��
  .ا�R�د �6ده ا'� و �H�و��� ا>.���ای را ��ای +�ر�c �� ��ی �Vا��� ا'�

  



>��H��� آ�� زن ا���8H ا�����'-X��1-.�  .��رس �� � �رز راه آزادی و ��ا��ی ، ��ن 10د را در �!7 ?;-� دا?Y از د'� داد ٧در روز 
از ا?o�ی ��ب  »آوا�-»5-�1N+ 5� �FH; � »ا�1ا�� ھ1>��ن«. ��0�� ا'� اEn] + 4� آ�X�ن در ����ن � �د �� دا?Y در روژاوا ��ن

  .�!9-/ ھ��Y در روژاوا �� ��رX �.-.6!!-.� +�6-� �1د 6� ��ای آر��ن
  

  
  

ھ�ی �/ا>Z;0 Q ?;-� �1ا@Q دا?Y  در ?�;-�ت �9�ن »پ.ک.ل.م«>���H�� 1o? '�ز��ن �1'1م �� آ�� ��ارش 0 ���اری ھ�وار، ا�5 � �رز 
  .ن 10د را از د'� داده ا'����� روژاوا �� در �!:H� ?�/+� آ�1ری ��-5 +] +�-� در 6���1ن

��� �N< آزادی �� �-S l-ھ �ن �1د و ���  .�6د ا�5 '�ز��ن در �-��-�ای �`�� ا'� 6� رو��ی ا�1ا�� ھ1>��ن ���6 در ا�8Hب ��ری �6د'
Y-A 1ن�0�� �1د�/ ھ�ی روژاوا ��ن +� �-� � �رزا�� از ا�5 '�ز��ن pS +�6-� در 6����.  

 
� �!1ب �6د'��ن در ��� ھX1-� ،��رس ٨ز��ن �� �!�' � +4/ادی از -;Cن ا��Xر�A [��H� ن ?�اق روز ����� زن����J �6د'��A /�6د� Q�R+ .

ھ�ی  � و +Q�R 6� از '1ی '�ز��نA-��� در راه. 6-/ �6د�/�+ ،ا�/ 6�ران دا?Y ر�1ده �/ه 6� از '1ی + � »ا��دی«د��9 �� آزادی ز��ن  ��ر ھ� آن
 .���6 دا��!/E/ھ� زن  ه �1د،�1Hق ز��ن '�ز���/ھ� �/

6�ر ��>�� و ز��ن ا��دی � 0:�ب �� ���1N و A�ر�X�ن �!1ب آ�/ه 6� +��م +1ان 10د را � ،ای ����ک 6� �A [��H�ر�X�ن �Cا�P �/ در �-��-�
�� �/�/ 6� از د'� دا?R� Y�ت  S!-5 10اھ�ن �6� �� ز��ن �� ھ� ،nن زن>4�. 6�ران دا?Y را آزاد '�ز�/ ر�1ده �/ه �� د'� + �?�o�

�� .ا�/ ��>

  
�-X1ن ?�اق-ھ��  �6د'

 
ھ��� ��ای �� 1د ��ا�K ز�/�� ز��ن، �`1H� rق آ��ن، ا�!-� �=;� و ا�8E�ت ا����?� �� و�qه 1Cا�-!� 6� �� ز��ن  در >-;-T-5 ��دھ����

 .�1د، ����ار �/ ���1ط ��
�6د ا�5 روز را ��ا�� دا��!/ و در دھ;� �1 ز��ن  ھ!/، ھ!��!/ان �� �� ����V� Yا��5 آs�ر ھ!�ی 10د 6� ز�/�� روز��ه ز��ن را +1h�� ��در 

/!� .�� �1+1ر '-N;� رژه ر>
��J ا�5 1�6ر از دو�X 10ا'�!/ +� �� ' !� 5-!� KH� C����1  �-;� در��A 1��-�6!!/ه  �� زن ���6 .�/ھ/روز ��4� E/ھ� +5 از ز��ن در '��

� �� آ�/ه �5 ا�5«: �`� ھ�، در �`�19�� �� ر'��� A-���� در ا�5 راه-�h+ Z� �1-/ن  ام +� ازA س� X 1هL� در �1رد �-�h+ از ،��-�ی زن د>�ع 6!
� در �1رد �/ن 10د��ن-�h+ �+ .�'�� Z� 5�ا.«  

�� روزھ�ی در�V� ،ن����J ا>=��.��A [��6 اض دو ��ھ/ در�� �1A-/ن �� ھ!��!/ 0�د�� 6 �ا �J.�، .�1د ز��ن آزاری 0-���ن ?;-� ���د�5 ا?
 در و '��6د�/ ��QC ��دان از ��وھ� 'T^، .�6د آ3�ز آزاری 0-���ن A/�/ه �� ار+ �ط در را و�1ھ� �`� و ھ� �tL و آ�/ ��� �� زرھ� ���1ی

 .دھ!/ ���ن ا>=��.��ن 1Aش S�دری ز��ن �� �. � را 10د ھ�/ردی �^ +� �/�/ ظ�ھ� 6��] ���



6 �ی 0�د��، زن ھ!��!/، در ار+ �ط �� آزار  .ھ��� از ز��ن و ��دان در ا?��اض �� آزار �!.� ز��ن د'� �� +*�ھ�ات زد�/ ��وه، 6��] در
ز ز��ن در ا�5 ��ره �-!�، ا�� �.-�ری ا را �� ا>�/ و �5 آن آزار �!.� در 0-���ن �� ط1ر روز��ه ا+`�ق ��«: �!.� ز��ن در ا>=��.��ن �`�

��� � LE /!!6.« 
ا?��اض ز��ن . ھ� �1ر�1A QC-/ه �1د�/ ا?��اض �� آزار �!.� آن و از �1Hق ز��ن در ا�5 +*�ھ�ات، +4/ادی از ��دان �� ����� د>�ع

5 ���1� ا�i.� 5;� �1د 6�  6!!/ه ھ� +*�ھ�-!S1ن از آزار ��86 و +1ھ-5 در �� و�1دh� ،[��6 Y�1A ده از�`� .ھ� �-.�!/ 0-���ن ا'
6!7 �-� ز��ن  در �!89دش و ھ!7 .ھ�اران زن �� راھT-���� در ��اY6 10ا'��ر ��ا��ی �!.-�� و A���ن دادن �� ��1�0 ?;-� ز��ن �/�/

�  .S!-5 ��ای �`1H� rق 10د د'� �� راھT-���� زد�/ ?;-� ��1�0 و + B-4 و ھ
  

�;-Pھ�� ��رس، ھ�اران ا'�ا [ C اض  روز��ا�5  .ھ�ی �!-��-5 ����-�ھJ� ،1.� وز�� ا�5 1�6ر د'� �� +*�ھ�ات زد�/ �� '-�'�در ا?
 ،F� � !� �6 ده ١۶+*�ھ�ات��ھ� در �� '�ل اM-E1+ �-0  ھ�ی ا?��ا@� ا'�اP-;� +��5 ���6 ا'`!/ در +] آو�1 ����ار �/، ��N از �.

ھ�ار �`� در  ٣٠ھ�ی ا'�اP-;� از �1oر  ��@�ن ا?8م ��/ه ا�� ر'���ا��S� آ��ر ر'�� از '1ی A;-^ ا'�اP-] در �1رد +4/اد �4. �/ه ا'�
�� 5J' 5 +*�ھ�ات�!/ ا�1�. YJ� 5 +*�ھ�ات از�ه ا��S ا���!J' �+ ��<�� ��;`� +�N-] �/ه �1د؛ از �1ز�J� ه ھ ھ�ی/� ���ی '-�'� �!�0

� ���د 3-�ا��`�?� �� ھ�N�ری T�6-5. در ا�5 1�6ر� T�6 �;�� از ،M;�J� را '�ز���/ھ� �6ده �1د» ھ� د'� �-;-1ن«-5 ھ�ی Q�R+ 5�ا. 
�;E5 +*�ھ�ات، +=--� و 10ا'� ا�ا �;Eاف از ���6  اش 6!�ره �4�ر ا�hو ا� [-Pا'�ا �'�-' �!LE از ��وز �.J� ،1ھ�-����-�ی �!-��-5 �

� از ا��اب '-�'� ا'�اP 6� ا�5 +*�ھ�ات از '1ی ھ-l �� ا�5. ا'`!/ �1د ٢۶در ا��J���ت � �I6/ه �1د، ا�� ��ط1ر ر'�� ��� �� [-
  . رو ا'�اP-] �1د�/ ھ�ی pS و �-���  '�ز��نھ1اداران ا��اب و  >X�4-5 و 6!!/��ن ���6

  
� .>o�ی �.-�ر '!9-5 �*��� در ���ھ� ا�R�د �6ده �1د ھ�ی ا�����X ھ�� ��رس، ���1N ا'��8 ا��ان، ��ای �;�1-�ی از ����اری ��ا'

�ھ�ی ای در +��ان و در ھ�� �� ��ا�� و + ;-=� �.��ده ھ�ی آ��ه ��ل از S!/ روز C ] �� �!�' � ��د�� �/ن �� روز ����� زن >X�4-� �� ا�5
� �� ز��ن در ا��ان 1Eرت ��>�� �1د�ز��ن و ��دان آزاده در  ھ�، ��ارش ط Z ���0 .�6د'��ن از ط��YJA Z +�ا�6 و �4�رھ��� در ز�-!� '

  .���ھ�ی +��ان، '!!/ج، ����، '�H و �����د ��ا'� ھ��� را ����ار �6د�/
  

 
 در ا+1�1س 

 
 

 
 در 0-���ن

 



 
 
 

 
 
 

 
 در ���و

  
��� در د'�  +*�ھ�6!!/��ن. A-���� ا�R�م ��>� راه ،�� زن در ��� '!!/ج�� �!�' � روز ��� ،ا'`!/ �١٧�رس ��ا�� ��  �٨! �  ?�h روز �
��رس، ز�/ا�� '-�'� آزاد ���/ ��دد، ز�/ا�� 6�ر�� آزاد ���/ ��دد '� داد�/ و در �.-�  ٨ھ�ی ���Cر�7، �4�رھ�ی ز�/ه ��د  دا��5 +�ا�6

  .در �-5 ��دم YJA �6د�/ ��رس �1د ٨ای از +�ر�zJ�  ای را 6� ��وی E80� A-����، ا?�8-� راه
  

  



  

  
  '!!/ج

  

 
��ن راه.�X ،1روز ����� زن در ورو� ����-A  

 

 
A-���� روز زن در ���.��ن اهر  

 



 
A-���� روز زن در +�1^ راه  

 

 
��ن - A-���� روز زن در +`;-^ راه.���  

 
 

 
�ط��دھ���� ز��ن ��ا��6 در ��� ر�  

  
،p����h�دی، '-�'� و  �`� از ز��ن >4�ل در ?�E� �٣٢-��.� و ��رX-� +�ون �� ھ��اه  X-/ی ����، ���] ا'Cھ�ی ھ!�ی، ?;��، ا

6�ری » �� ھ`�«-^ ��وه �ا�/ +� �� ?!1ان ر ای '����ده �� E/را?*� آ�X�ن ��1�� ���د از آ���N�، اروA� و آ>��H� ���� ھ�ی ��دم '�ز��ن
 .��ای �� 1د و@4-� ز��ن ا�R�م دھ/



. �Cار �-�د» ��٧ «ھ�ی +1'4� و ������  6!!/��ن ا�5 ���� 10ا'��ر آن �/�/ 6� �� 1د و@4-� ز��ن و د0��ان در ���6 +�1� ������
 �� �H< M-E1+ �� ���� 5�در ا»�-.N'« �C1H� �-!م ا�/? �� ،

و�1 �� آ>��H� ��ء  �`�. را �� ?�/ه دارد» ٧
را +4--5 6!/،  ٢٠٣٠+� '�ل » +1'4� ھ�اره 

�Vاری  ��دران ��ای د0��ان و A.�ان 10د '�����
 ».ھ� �� �`Q ھ�9�ن و �F�1 �� 1د او@�ع 10اھ/ �1د

ا�X;;�  +1ا�!/ در ���6 +�1� اھ/اف �/�/ �-5 ھ�ی د0��ان و ز��ن ��
در 1Eرت ?/م ھ�N�ری رھ �ان '-�'� و ���و�/ان ا�5 و@4-� +=--�ی �1Jاھ/ 

 ».6� �� ?!1ان زن در 1�6ری >H-� زاده ��1/
رو ھ.�!/ و ��J ��6 ��ای ��10رداری از  رو��

 ���-�ز��ن در �.-�ری از 1�6رھ�ی ���ن ا�N�ن د'

-^ �6.-1ن '�ز��ن و�/ت آ>��H� �زو��، وز�� ��/ا�� آ>��H�ی �!��1 و ر

QC وا» ا�X�و«در �hC  ٢٠١۵ژو5P  ��٧.� '�ان ��وه 

�-;-1ن ���� در  ۶ا�V� . �� 5-T�6 5اری �/ه ا'�
�1�1 +�6!1ن '� ��ر ����د . در آ>��H� ا?8م �6ده ا'�

'8ح آ�1زش «دا�� روز ����� 6��ب، 10درو�� '�0�� و �� ���R �6دن آن �� 6��ب، آن را 

 �!-�ا'`!/ ��ه 6� روز ����� 6��ب ��م ��>�� ا'�، ا�5 ھ!��!/ آرژا�

6��ب را �� 10د ��] 6!/ �J.�.  
 

FHX داده و �� ر>�5 �� �-�ن ��دم، » '8ح آ�1زش ���4

  .+1ان ���ھ/ه �6د
�-C80 ����+ �6 �'5 ا�ا Y�H-H� 5 6�ر را �6دی؟�ا �S !/ ��ای�>4�ل   �1 �ب ا'� 6��ھ�ی �� �� 10ا�/ن 6

��ن �-Y از Y-A �� ����-�ن ���ن  ��ی و ������
ھ�ی ��رگ '����� درای ����� و در راس ھ�� آ���N� و ��L/ا�Y، ��ای 6!��ل �!:H� 0�ور�-��� �� 
 �� ��-4C1� را در �H:!� 5�ه ز��ن اq�و �� �;�L+ [��C�-3 �-4@ھ�ی ا'��8، و

�دو�X « �-�ی C 5-!S/رت �� ا�=�ل ?�اق و �!7 در '1ر�� 6� در ����� �!�R �� �!7 دا0;� �10-5 در '1ر�� و �-4-�ن در ?�اق و ھ
و  �Cن A /�L� Y-A-�� � �.;����ن ١۴ھ�ی �-Y از 

ھ� زن در ا�H:!� 5� در 1�6رھ�ی ?�اق و '1ر��، در 0��� 10د 

6!!/��ن ا�5 ���� 10ا'��ر آن �/�/ 6� �� 1د و@4-� ز��ن و د0��ان در ���6 +�1� ������
�1�5 ا�5 ���� آن ا'� 6� آ�X�ن ر� [-Xد�ا'�» ��٧ «-^ 6!��1 ��وه  . �� �H< M-E1+ �� ���� 5�در ا

 .�1ز�� در ���ن ا��ره �/ه ا'�آاز و@4-� و0-� ��/ا��� و 
4�� ���ن �1'1م ��  ٧، ر��'� ادواری ��وه !E /!�+ر/C ٧  ��«1�6ر

 اھ/اف«+��.��ن '�ل ��ری �Cار ا'� '�ز��ن �;] ������ �1'1م �� 
 .��د �/ه ا'�» '��X +�ر��J«در ���� از ا�5 �1@1ع �� ?!1ان 

��دران ��ای د0��ان و A.�ان 10د '�����«: �1�One» �� /» ���د �1ک از ���-�ن '�ز��ن ��دم 0��� ���X '!/��گ، �/�� ار�/ >-^
ھ� �� �`Q ھ�9�ن و �F�1 �� 1د او@�ع 10اھ/ �1د �6� �� آن. �1د ی ا����?� ��6!!/ و ا�5 ا�� �1H+ F�1�� A-�1/ھ�

 �-�h+ ذ ��1/، 10ا'� ا���J+ا ��ھ�ی د0��ان و ز��ن �� ھ�ی در'
� آ�/ه ا'�-.N' و �H< ار+ �ط e-@1+ 1اھ/ «: درJ� 5 و@4-� +=--�ی�ری رھ �ان '-�'� و ���و�/ان ا�N1رت ?/م ھ�E در

/!�6� �� ?!1ان زن در 1�6ری >H-� زاده ��1/ ا�5. �-�>�� ز��ن دS�ر ر�M?�o� �R ھ.
��رو��ا�/ 6� ز��ن �� �J�ط�ات �.-�ری ���!/ ا��8 �� ا�/ز  6!!/��ن ا�5 ���� '����ده ��1

�-!N+ ده از�`�ز��ن در �.-�ری از 1�6رھ�ی ���ن ا�N�ن د'�-��� . ھ��� ���!/ +;`5 ھ��اه ھ.�!/ آ�1زش، د'��'� �� ا?� �رھ�ی ���X و ا'
 ».���/ �� ا�8N�� 5ت ��10رد 6!/ ا�X;;� �� '-�'� �-5«: ھ� را �/ار�/

�!-�n1'�زا�� دN� �زو��، وز�� ��/ا�� آ>��H�ی �!��1 و ر-�J�طF ا�5 ���� ?8وه �� آ�0 ،[6�� 89��

�N�و آ�� �-�����.� '�ان ��وه . آ�X�ن، >�ا�.�، ا���X-�، ژا5A، 6���دا، ���
 .�1د ھ�ی آpX در ا���X ����ن آ�X�ن ����ار ��

�Vاری �/ه ا'� �!-�ن «U2» 10ا�!/ه ا��X!/ی ��وه راک، )A�ول د�1�/ ھ-1'5
��n و �-��ری '�ا'� ���ن ھ/ف 10د را �H< �� 8ج  ��ی ��ای � �رزه? [��C ا?8م �6ده ا'�ھ�ی �H��<در آ

  .در��>� ����ه e;E ��1] �/ه ا'�

دا�� روز ����� 6��ب، 10درو�� '�0�� و �� ���R �6دن آن �� 6��ب، آن را  را1Pل �X.1ف، ھ!��!/ آرژا��-!� ��ای ��ا��

� ��رس�H�رن �� R!A ١۴ - ٢٠١۵ روز  �!-�ا'`!/ ��ه 6� روز ����� 6��ب ��م ��>�� ا'�، ا�5 ھ!��!/ آرژا�
  .در'� 6!/
6��ب را �� 10د ��] 6!/ ٩٠٠+1ا�/  را + /�] �� +���N �6ده 6� �� ١٩٧٩ او �� 10دروی >1رد >�1NXن �/ل '�ل �J.�

 

'8ح آ�1زش ���4«او ا�5 +��� را » '8ح �6��ر ���4«�1�/ در �H��] واژه 
6!/ 6��ب YJA و اھ/ا ��. 

0�� 6� آن را در '����' �+1ان ���ھ/ه �6د ��» د��ا�5 �1م« ��ای ��4>� ا��A 5وژه، را1Pل �X.1ف و�/�1�� ھ
�� 5� �� �-C80 ����+ �6 �'5 ا�ا Y�H-H� 5 6�ر را �6دی؟�ا �S !/ ��ای�1�

� � ��/، 6�ری در ز�/�� ���.R+ �+ �6د و �.R+ �+ /ب 10ا���  ».+1ان �6د ���/ 6

***  
��1N� وه و�� �6 �-���ی و ������ ھ�ی ا'��8، و��� A-�1از ھ�� ��رس ر>

ھ�ی ��رگ '����� درای ����� و در راس ھ�� آ���N� و ��L/ا�Y، ��ای 6!��ل �!:H� 0�ور�-��� ��  ھ�ی C/رت ��ی
�;M از ��;� �� +J� وهھ�ی�� e-;.+ و آ�1زش و ��1H  �� ��-4C1� را در �H:!� 5�ه ز��ن اq�و �� �;�L+ [��C�-3 �-4@ھ�ی ا'��8، و

�� �Cار داده ا'��V� از �+ .  
��� ا�=�ل ?�اق و �!7 در '1ر�� 6� در ����� �!�R �� �!7 دا0;� �10-5 در '1ر�� و �-4-�ن در ?�اق و ھ

ھ�ی �-Y از  ھ� و '!� '-�'� ا+N� �� �����، ز��ن ��Rام در �-61�1
ھ� زن در ا�H:!� 5� در 1�6رھ�ی ?�اق و '1ر��، در 0��� 10د  �-;-1ن. ��1/ �� ��د�� �!.� �6��/ه �/ه و �0�/ و >�وش ��

�oءا� ������ �ان در ���6 +�1��6!!/��ن ا�5 ���� 10ا'��ر آن �/�/ 6� �� 1د و@4-� ز��ن و د0
�1�5 ا�5 ���� آن ا'� 6� آ�X�ن ر� [-Xد

از و@4-� و0-� ��/ا��� و  ھ� ز��ن و ر�� آن
، ر��'� ادواری ��وه ٢٠١۵آ�X�ن در '�ل 

��ن '�ل ��ری �Cار ا'� '�ز��ن �;] ������ �1'1م �� . ا'� ٧ ������ ا�.�ل ��.��+
در ���� از ا�5 �1@1ع �� ?!1ان 

0��� ���X '!/��گ، �/�� ار�/ >-^
6!!/ و ا�5 ا�� �1H+ F�1�� A-�1/ھ� ��

 6� S!-5 آ�/ه ھ�، در ا�5 ����
� آ�/ه ا'�. �Cار �-��/-.N' و �H< ار+ �ط e-@1+ در

�� ز��ن دS�ر ر�M?�o� �R ھ.�!/ در 1�6رھ�ی +1'4�. �6د<�-�
�oءا� ��6!!/��ن ا�5 ���� '����ده ��1

�-!N+ ده از�`�آ�1زش، د'��'� �� ا?� �رھ�ی ���X و ا'
ھ� را �/ار�/ ��ن در داد��ه �� �1Hق

�!-�n1'�زا�� دN� ��J�طF ا�5 ���� ?8وه �� آ�0 ،[6�� 89��
 .ھ� ھ.�

آ�X�ن، >�ا�.�، ا���X-�، ژا5A، 6���دا، ������-� و آ���N�: ? �ر+!/ از ٧ ا?o�ی ��
ھ�ی آpX در ا���X ����ن آ�X�ن ����ار �� در دا�!� 16ه

 5-T�6»1�1» وان� K'1+ )5'1-/ ھ�1�ول د�A
��n ا'� ���ن ھ/ف 10د را�'

در��>� ����ه e;E ��1] �/ه ا'�
  

را1Pل �X.1ف، ھ!��!/ آرژا��-!� ��ای ��ا��
  .��م داده ا'�» ���4

�H�رن ��  1X16'�ل، �� ��ارش '���
 �<�� �-�h+»ب��6 �در'� 6!/» +��

او �� 10دروی >1رد >�1NXن �/ل '�ل

 

�� �!-��1�/ در �H��] واژه  ا�5 ھ!��!/ آرژا�
6��ب YJA و اھ/ا �� ھ� �� را�9�ن در �-�ن آن

0�� 6� آن را در '����' ���ای ��4>� ا��A 5وژه، را1Pل �X.1ف و�/�1�� ھ
�� �5 ��«: �1�/ آC�ی �X.1ف ��

� � ��/، 6�ری در ز�/�� ���. �1د ��.R+ �+ �6د و �.R+ �+ /ب 10ا���6 /���

� 6� ��وه و ���1N ا�.�ل در ��ا�:� ��-�A-�1از ھ�� ��رس ر>
��ی ط; � و ا�=�ل    �!7. داد�/
�;M از ��;� �� + �����J� ھ�ی

��� �Cار داده ا'� +� و '�J ��ا+F و0-�V� از �+
��� ا�=�ل ?�اق و �!7 در '1ر�� 6� در ����� �!�R �� �!7 دا0;� �10-5 در '1ر�� و �-4-�ن در ?�اق و ھ

�S61!-5  دا?Y و ھ�(»ا'��8
�� ��د�� �!.� �6��/ه �/ه و �0�/ و >�وش �� ����-�ن او،



���/ و از ھ� �Z و �1Hق ا�.��� ��Lو�!/ و  ه در 16ه و �-���ن و ��زھ�ی 1�6رھ�ی �!:H� �L+ �/+��5 ��ا�K ز�/�� �� '� ��و �� آوار
 .ھ�1اره در ��4ض +�/�/ �� +R�وز و �C ��1�0ار دار�/
��ن، ?��.��ن، ا��ان و.6�A ،ن��� �Cار �� ��، �� +!�� ���� ��/ه ا'�، �;N� �L+ و��-�...�4C1-� ز��ن در ا>=��.�  .�-��/ +��5 ا�N�ل '

زن در اE`��ن ا'-/ A��-/�/ ا��  ١۵در ا��ان +�L ���6-� ���1ری ا'��8، ز��ن ا�!-� �/ار�/ �� ط1ری 6� در رو�5 رو�� 5� 1Eرت 
l-9-� ��/ه ھ�� ا��م ��4� و ��� �Sا 6� آن. ا�/ 6/ام از ا�5 ���-�ن ��R�وز د'��L+ �� �!ھ��ه 0��!/ �`Eزدهای در ا ��5 �!��ا �ا�/  �ن، د'� �

  .و Z� �.6 د'�9-�ی ا�-/A���ن را �/ارد
��ن، ھ!/ �-� �4C1-� ز��ن، +�6-� و.6�A 5 '�ل... در�ری در ط� اn�'ت ا'��8 و >�ھ!7 ��د���ه ا'� و  �� ر�/ ��ا/� �+/� F+ا�� �ھ�، �

[�C �'ا�] 0:����6 ر'-/ه ا�� �و � ��<�� Y�ھ�ی ���1'� ا>�ا .  
ھ�  ھ�ی ھ�� ��رس، �� � �رزه ز��ن ���C�ن �16��� +�6-/ ��د�/ و �� د'��وردھ�ی آن آ�� ھ�ی ��دھ� ر ?-5 ��ل، ا�.�ل در ھ�� +*�ھ�اتا�� د

�E�? 1ا�-5 ��ا��ی درC Q@ھ!�9 و و�< ،�?���  .ط; ��� ارج ���ده �/ ھ�ی � �رزه �.;L���، '-�'�، ا�

***  
����ا�X;;� 6�ر �� ا����ر ��ارش �`h;� ا?8م �6د 6� و@4-� ا��=�ل ز��ن در ���ن در  ، '�ز��ن �-٢٠١۵5 ��رس ٨روز ����� زن   در آ'

R��'ه ا/�� ���� ���V� 1ع در �-.� '�ل�. 
�� ط V� . ����� �.�� /!' Zرد +��5 ��.� ����� ز��ن 6� �� د?1ت '�ز��ن �;] ��L/ در 5NA ا�R�م �/ �� ا�.�ل �-.� '�ل از ��رگ

 .�6د�/، ��ر'� �1د ء1�6ر 6� ا�5 '!/ را ��ای ر>Q ����ا��ی ?;-� ز��ن ا�o� 5NA١٨٩، ا�.�ل ���/ و@4-� 
6�  �1�/، ا�� 1�6رھ�ی ���ن �� ھ�-5 و@4-� 6!/ >4;� در را'��ی �Vف ����ا��ی �!.-�� د'���د Y-A رو�/، +� د'� ن ����� 6�ر ��'�ز��

 .'�ل د��9 ھ� در ھ-l 1�6ری د'���د ��ا�� زن و ��د ��ای 6�ر �N.�ن �1J� ZHLاھ/ �/ ٧٠
� �Cن ا'� C��1ن   nت ��L/ه6!/ 6� ��� در 1�6رھ��� �I] ا�� ��ارش +�6-/ ��ا�5 -� �� ����-� 6� ��د���� �� �N�د ��ا�� ��ای 6�ر «آ�����د'
� .آ�-� و ����ا�� ا'� را +1h�F �6د�/، و@4-� �6�6�ن �� �N] رو�!� + B-4 »'�ن �

ا�5 و@4-� ����ا�� ��ای . �1د ھ��ن 6�ر �Aدا�0 �� 6!!/ 6� �� ��دان ��ای درE/ درآ�/ی را F.6 �� �٧٧!� �� ا�5 ��ارش، ز��ن در 6] 
 .دار�/، �� ��ا+F �/�/+� ا'� ز���� 6� >�ز�/ 

6� ٢۵>�ز�/ ا'�، در �-��� �1ارد  1�٢�/، ��ای �I�ل در ������-� ز�� 6� ��در  '�ز��ن ����� 6�ر �� /Eدر  ��ن ��د 10د و '�����+� از ھ�
 .ز��ن درآ�/ 10اھ/ دا��

داری �-��� �� � !�ی  1h0ص در 1�6رھ�ی '����� 6!/، از '1ی د��9 �*�م ��زار 6�ر �� ��ن را �� >�ز�/آوری +�1�Z �����4� از '1�� ز
 .6!/ >�د��ا�� +!*-� �/ه و از �-�وی 6�ر ��Rد ا'�H �ل ��

 �-��T'ل و ا�=+�A ،/!;ھ ،��q;� د ��ای ��دران در���ا���X-� و دا���رک ا'� 6� �*�م  درE/ ا'� و +!�� در >�ا�.�، ��١٠خ ����ا��ی د'
�z� ی ز��ن �/ون >�ز�/ دار�/ �=;� �� ز��ن�� .دار ر>��ر ����ی دارد و ��دران �n1�4 درآ�/ی ھ�

�*�م �=;� در . ھ�ی ����� 6�ر، ��دا�� 6� >�ز�/ دار�/ از ��دان ��Rد درآ�/ �-���ی دار�/ ���X ا'� 6� ��ا'�س آ��رھ�ی '�ز��ن ا�5 در
 .6!/ ھ� و@4-� را ����ا��+� از C ] �� 6!/، ��ای آن ��/، ا�� در ���X 6� ز��ن را +�1�Z �� >�ز�/آوری �� ن را ارج �����ن A/ر �/

 ��خ 9��S-� ����ا��ی د'���د در آ�X�ن
�h�د ا+L�د��Cا F;C �6 ن��Xا'�  در آ �Aارو�N� ،د �-�ن زن و ��د���در آ�X�ن ز��ن �� ط1ر . از ��n+��5 آ��ر ا+L�د�� ا'� ، ����ا��ی د'

 K'1��٢٣ �6 /Eن ��د 10د درآ�/ دار�/ در���� .+� از ھ�
  ر'/ درE/ �-� �� ٢٨و�C ��  ھ�ی +��م ا�5 ��خ در 1�6ری �I] ھ;!/ ��ای �=]

4�� ز�� 6� C ] از '5  6!/ 6� در �-Y ��ارش +�6-/ ��ا�5 !E در +��م '�ل ٢۵+� 1�6رھ�ی � ��H+ ،�'�9 ازدواج �6ده اX�'  �� ل�=�ھ�ی ا�
�� ھ�-�� �-�وی 6�ر 6� .+�ی �L.1ب 10اھ/ �/ ارزش + B-4 �1ا�� 10اھ/ �1د و ��ای '-.

  .ا��=�ل ز��ن رخ داده ا'� ھ�ی ا�/�6 ھ� در ز�-!� �1�/، �-.� '�ل �4/ از ��.� A ،5NA-��>� '�ز��ن ����� 6�ر ��
+4/اد 1�6رھ�ی . �6د�/ ء'�ز��ن �;] را ا�o� »6!1ا�.-1ن ر>B-4 + Q �=;�«1�6ر ���ن  ١٢٢در �1�Rع  ��١٩٩۵ای ���1� در '�ل 

 .1�6ر ا>�ا�Y دا��� ا'� ١٧٢?1o ا�5 6!1ا�.-1ن +� '�ل ��ری �� 
+� از ��دان ا'� و ز��ن �-���  �1د، �.-�ر 6� ��ای ز��ن در �K-L 6�ر >�اھ� �� S!�ن �-�ان ا�N���ت آ�1زش و +hL-;� 6� ھ� ��ل  �� ا�5

 .�A /�1��-5 ا'�J/ام �� ھ�ی رده ��ای �=]
. 6!!/ درE/ ��دان ���ن 6�ر �� ٧٧ا�5 در���X ا'� 6� . ا�/ درE/ ز��ن ���ن ��3] �۵٠�@�   '�ز��ن ����� 6�ر ا?8م �6ده 6� در��ل

-�،���� �/ا�<��-A ��!+ �� ل ز��ن�=� 1�R�۵٢ع  در ١٩٩۵در '�ل . +� ھ� �/ه ا'� 6� .� '�ل �4/ از آ3�ز ا��ا�� �/ن '!/ 5NA، ��خ ا�
/!� .درE/ ز��ن ���ن در �-�ون از �!�ل ا��=�ل دا�

� '1م ز��ن د�-� �� ا�1اع آزارھ�ی �!.� و �.�� �1ا�� S!-5 +�6-/ �� ھ� ،��ارش� �6!/ 6 ��R+ ا�/ و�5 آزارھ� در ز�/�� �=;� آن  �ا c;+  �ھ
� دارد-H�.� �-s�+ �-�. 

ی ا0-�  ��ی را�/ر، د�-� 6] '�ز��ن ����� 6�ر در c'�A �� ا�1i' 5ال 0 ��9�ران 6� آ�� در �1�Rع و@4-� ا��=�ل ز��ن ���ن در دو دھ�
4� 0-�«:���� �/ه ا'�، c'�A داد:C ./ 0-;� �/ی�و 80ق �� �+ + Q<ای ر�� �+����/ �� د� �ل راھN�رھ�ی ?�;� �/ی .  B-4 از ز��ن +8ش 6!-

��h�دی ���-C. ��ای +1ا��!/'�زی ا��8 6�>� و ر@�Eو@4-� >4;� ا �.-� YJ�.« 

***  
�� /X1�� �-H< 1�6ر �T�6-5 . �-!/ �1د، در ط1ل ز�/�� 10د دو ��ا�� �� ��د در ھ��ن 1�6ر از ����� ا��H< 5 آ'-F �� ز�� 6� در �

5-� �Xرا ا?8م �6ده ا'� »وان«;;� ا �R-�  .در +Z-HL 10د �� �!�' � روز ����� زن ا�5 �
65-� 5-T�  �;;�Xوان«ا« �� �-X�4< �-در د� �H< �� ای � �رزه�� �آن را  6 ����6!/ و �-Y از �Y �-;-1ن ?1o دارد، در +�H-HL 6� �� +�ز�� �

��� �6ده، ��1�� 6� ز��ن در 1�6رھ�ی در ��ل +1'4� د!�/!� .و��ا�� ��دان ا�5 1�6رھ� در ��Lو�-� ھ.
�� Z-HL+ 5�ه �� ا'�س ا/�� �-.H+ +.�وی �ط1ر 6;� � �ا�.��� � Q��!� �6 �-H< ه در 1�6رھ�یq�و �از  ا�/، ز��ن در �.-�ری ز�-! Y-� �ھ

�� F-'آ Q��!� 5�دان از �6 1د ا�� /!!-�. 
� Cا�� �� �'��ا�Z-HL+ 5 ھ�Q��!� ،[-hL+ . 5-!z �6�ورزی و V3ا ��ای ز��ن �Mh ��دان ا'� ھ�ی ��/ا���، �� ?!1ان �I�ل ا�N�ن د'

�1د، +4/اد ��'!9�ن در '�ا'�  +�h�e �6ده 6� ا�� �� ?!1ان �I�ل د'��'� �� ا��ار +n1hL� /-X1ت �6�ورزی ��ای ز��ن و ��دان ��ا�� ��
  .�/ �-;-1ن �`� �6�� �� ١۵٠+�  ١٠٠د�-� 



ا�X;;� +1'4� �6�ورزی وا�.�� �� '�ز��ن �;] در ��ار�� ����ک در  ، ������ +=V�� ����� و E!/وق �-5 زی'�ز��ن 10ار��ر و �6�ور
 �-��A٢٠١۴ �''� ��٨٠۵�ن �/ود  ا?8م �6د�/ در '�ا �1ن �`� در ��'!�9 �-;-� �� /���. 

5-� �.'1�  �4'1+ �;;�Xر آن  »و��و«ا���/ه �1د 6� �1@1ع ��ا��ی �!.-�� �� ?!1ان ��N از اھ/اف در آ'���� روز ����� زن 10ا'
�� �1د<��VA [;� ار از '1ی '�ز��ن/��A �4'1+ ./� /10اھ ����� � '�ل ��ری �-8دی �� رای �Vا�T' 5 در10ا'� در ��ه�ا. 

��ر�� >1رت و�9;�، ھ!�A-�� آ�X��� و '`-� �.5 �-� '�ز��ن �;] از آ�E [6�� 89/ر ا?*� آ�X�ن 10ا'�� ا'� +� �� ?!1ان �-���ن ا�8س 
4�� در '�ل ��ری �-8دی، �.i;� ز��ن را �1@1ع اT�6 �;E-5 ����� � �رزه �� >�C �Hار دھ/!E وه ھ`� 1�6ر��. 

-hL+ �6 �;91رت و�< ���0 ����ا�� ا�5 ا����ل ��ای ز��  8١۵٧ت �N��A �-� دارد ا����ل ��گ �� زن ھ!9�م زا���ن در '-�ا1iXن �� �`
 .در آ�X�ن ا'�

***  
����� �� آدر ��� �-1�1رك  ١٨۵٧ا��J�ب +�ر�c روز ھ�� ��رس �� ?!1ان روز ����� زن �� 0�ط�ه � �رزه ز��ن ��ر�� �.��� در '�ل 

�6�� �/�/. ��دد �� ^-;A �'د �ض ����!� ا'� ا�5 روز در . در ا�5 روز +4/ادی از ز��ن �4`���� ��  .�1د آ���N� �� ?!1ان روز زن �!�0
 �� روز آن �1د ��د @�5 6�ر�� ز��ن آن ط� 6� �/ ا�R�م �-1�1رک در و'-�4 +*�ھ�ات ز��ن �� �-1�1رک A;-^ ��;� �-� �4/ ھ�ی '�ل در

 و +/اوم �4/ ھ�ی '�ل در ���6 ا�5 .�/ '�16ب ھ� ��رھ� 6� �6د�/ ا?��اض ز��ن رای �Z � 1دن و 16د6�ن از ��6 ���ه 6�ر، '�?�ت ز��دی
   .ر>� �اروA �� آ���N� ��زھ�ی از و 6� ط1ری �� ��>� ����ش

 روز« ��م �� ��رس ٨ روز '�X� ھ�� +� داد A-�!��د 'X�-'1-.� ز��ن ا�X;] �-5 6!�9ه در آ�X��� � �رز ز��ن از ز+N-5 86را ،١٩١٠ '�ل در
�;M ا��اب و ھ� '�ز��ن در '�ل �� A-�!��د ا�5 .�1د ���-/ه »زن �����J� ��.-X�-'1' ار ��ر'� �1رد�C �<�� م و�Rا��' �� F�1h+ 

  .��>� FHX »زن ����� روز« ��رس ٨ ر'�� ١٩١١ '�ل از .-/ر'
�� �/١٩٧۵'�ل <��VA ?!1ان روز زن �ھ�� ��رس � ،/L���رس را  ٨�1�.�1  4�١٩٧٧/+� �4!� '�ل  و دو '�ل  ، از ط�ف '�ز��ن �;] �

�1 و  10اه و ?/ا�X یآزادط;F و  از آن روز �� �4/، در S!-5 روزی ز��ن و ��دان �.�وات. �� ر'�-� �!��0 روز ����� زن،   �� ?!1ان 
6!!/ و ھ�1اره �� رھ��� ز��ن در '�ا'� ���ن و ر>Q ھ���1�  C/ردا�� ��  ز��ن  ?�/+� �-�وھ�ی 6�ر��ی �1�6-.��، از � �رزات ا�.���

  !ورز�/ + B-4 و ����ا��ی و ا'��I�ر ا�.�ن از ا�.�ن +�6-/ ��
  �٢٠١۵�رس ���  -  ١٣٩٣ ا'`!/ � ھR/ھ� !دو�

  


