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ّ
ه دا

دی ر

ری ا اان ً دو ا دی     ، در دی اوزی ا. ودت آن را ا ر زد

. ر ز ّ ا در  ی     .د ٓا  ۀا ت ّ ی آن  اّو 

  ای اوت اب ّدی ، ا ّ ا ود دارد؛ ر ب ا و ای  آن  را ّ ان،

 ّ ردای ا     از  ا و ام ، و در ا رد،  ا ،ٔت  ا. ا از

. د ، ءار  د  در  امول ا اوج  ان راا  ،اران آن و ب ای ا هداد 

 ،د ن آن ّ  ن درا  د ری دم ای  د  "،ری ا ،ل، آزادیر "ا

  ی د را    از اب داد    را   ّ د.   ً از وزی اب،

ّا  ریر    از  ر را ل در و دو   ر را در ا  امو ا  ، یاج دا

 ،ب ااران ا ه  ،   را   و  و ،ر  وز ر و  نرا ن وز ،

و د   .ن ا ری ا ،ه اران اب ا    " ز ، ر د دارد
1".ا   ة ُ   ه و ،ا   د رت 

دو ی    ّ از ا و ّرات    ّ ن  رت اِل ا    را

 د  رت  آ را ز ال  . ری ا از ا و ّرات  و دوی اده     را

 م ای د  ی  ،ی اّو در .د  ورش اندر ا ۀ ز و ر ر  ان و 

ری  وان ّ ار  ، از اام ا ٓد  ی اام،  اّم "  أرض"  زد.  از آن

 ا  .  درج  رواج  یار دان ا  ری ا در   ه راخ راخ دی از او

 ایدداری از ا و اد ی زدا اجن ا د در ن ا و ا  ه  ای دو یَرَو

 تّا  از  م ،ه ان ه وا ا  ،ًاد. ا ار  ی اما  درت و  ت

از  "اام  اّ " و "  م" اده     . گ م     دری زان

 آورد  دِ ان، را و  از دم، ا ی ده    م ض را در ٓا ا   ،  

.  ب دار را ن از آو  گ   کدرد   

 ،ًا و   رون و   ر   دو را ری ر"  از ا"2 را  ان  ای

ی از د  ق   ر ّ .ن  ،ران، روز ران، ان، و وان ّدی،  ی

ا . اما ّ   ار  ،و آزار ی، اذّ  ،ٓا ق ا ای "ا از" در ی و 

 ااز ا و و   د ررت را در ا ها ی    ود  ٓا  ی   ا 

ق ای  ی از  ،ص زن، دن و ا ّی  و د  د.

در اان اوز، از  و ا و ت   دو ،دو  دی و د   را  دو و وان

 ا. در  دو ، اا ،  ّ  ، ادی،  و ا را در   ا. در

 وان،  ،  و ز  ۀ   و روا ا. ا  ز ّ وان اا را ده

ا  م    ق  ی از د  را ز ورای   زی رهد ال روو ا 

.ا  نٓده، ا  ری ا ن ا   ماز ا   ا  
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 ارد. در  ز  ّ   د  ا و  ان دو  را ری ا هد ،در وا

   ،  ای از  را   آورد    ،د، رً ارزش ی  را  داده و در

  و ز دا را ورش داده ا. ا    ا دو و     ّص  ّ  ، اام

.ار اای4، ا ی ر ل  3 ز    ی   از ّ   ،دو

ا ،ا ری ا ت  ای  اتا د آن  ا  ع ا  ا    در ز

  ای و  وی  د      دی ٔ ی  ت راّ دارد  انا  ق ر ع

ا ،   ری ن   ن ا ارد. ا  ا ، ق  نز   ،انا   

ع ری ر ق  اان ا  رت ااری  دآوری   ان    ق  ع ان

را ای ودی از وان ارت          .ق دن، ان، زن و دان

 ری ا ً ان ارت دارد  ق   در  روا ،اات و  ی  ا در ل ری

  ق  ا ز  ا  د  ن آرژا   یی در ا ل   . ار دا ا

.  ا  و ّ ح د در ا  ای ا   دو  د را  ی

ف از ا  ح دن ات،     و   ٔز ّ ن  ر و  رودی ی

 دن  ت ری ا ای  دن     در     ای از ا و ّرات

ا دو  م ی  ،ر ظ  .د   م ی ن وُر   ا اا  زدن ان و دا

 ی  در ر  آ، ال ّ دار؛ ه ای   ان   ای ااد    اری در

آۀ اان  ان ر  ای    5.  وم دا  ان ا و  در  ری ا اان

.   را ّ ،د   او و  ر لّ    ق ر ل ی و ارزش ا ورت و

ا  از  ی  از ن ار و  درون اان   زدی در  ّ دم ه  د. ر دو  از س

 ّ م د در رب  ان درم ا رو ،ً .وده ای آن ا   ق ان اا از 

.ده ا و ره را م ا ّ ،ه اه ز وٓا  ک ّ  ً   ق   ارد در ز

د ای ّم و  ّن رد زات اام در اان را رد ر ار  د و ال     ی  ر

مّ ا ٔ ی در اماد ا  ان دارایا  ا ا ٓا  . و و د ُرا  در  د  ده

 در  اات ل  2009 ات اد آ در ی ا و  ا. او ّ  را  اام ل اام ی

 ،    دررۀ ا ٓ رخ داده   اده اّ داده  د و   ن ااد اا ی داده  د.

او ّ را  ۀ اده از زات گ  ان  از رزۀ اان  ق اّد ّر ف  دارد،  ، از ظ اد

.ا ا   رد ، ت  رج از ی   و  اما

 ار ر رد را ، ،آن  و وا ب ااران ا ه ی ّ ای  ی   ز 

د. او  ٔ دو زن را    و ا   ا ٓ در ل زن    او ی  دو اان،

در دا و رج، را    .  ا زن  در   ا ات  و ب  ی

ا ار دارد و ر  ّ  در  و ُر    لاو ا .د  ار و و  رد ان رادر ا 

.ر ا ا ن ا ان وا ا در ا

ز ا ع  م  و و ی ا و ا اان  زان  را   ار  د. او

 ظ  از ا  یر ان وا ا  ل ر   ناز  و زدا ،ید  ع ا
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، از  م د  و ، ا اّت دررۀ  آ و ا س  اده، وه  ت رری

.د  ار ر رد را از  لو ا 

ا ای اان ر  ی ن   را  ری ری ا و ت زان  زن زا ااع

در د  ،ٓام ااز ا  9ه اند  ُ  وز  ،     ؛ و  ن ده ا او ا

1980 اا     .  ٔ ، ی  دو در ز     ٔ   رز آن

   زن زا  ا، از  وش ور ی ن، اه  رری روا، از  اذ و آزار

.زدا از  ٓی ا اده ان وو

ّو ا   ی ّا   ص در ن ا   و   ر   در ا ر 

ی   اا در اان د دازد. او ّ را   ر اّد ن ا ف  دارد  اات دی دو در

 ه دو  اان ا  ً را ّن ااد  ی  ؛ در ا   را  ّا   لِا

 ص و   و و   ت در ر از  ّی ا وه ا ر ن را درز   او .د

 در م     زن دری ا ٓر    اازد.

  و ان     ان راا ت دواا     (ICAVI) اندر ا   ا  فا

 ادام اا ،ه ا س ندرا   ان زد  رر :دار  ع ا   ٓد. ا ه لا

از  زد  در را  ّو  ی ا  و ،ه ا ا  ر ّ  ن ندر ز   و

. ه ازدواج ا ٓا ا  

ه دری   و د در ن ا ای   زن در اان را ر   و  آ در  را  و

ظ ز ن ازز  آن ٔ ۀ و اادۀ ا  ان  د ۀ    از   او .  و

اد ،ق،  ز ،ی و ع ارث   اازد.

رو  ر    دو اان را     ان ّوج   زن ه د. ر او   ّون

 ای ان و  ،نا ز  ی اّ  ا    لدارد و ا  اده  ن ت در

 روی    اده و ز  نز  دارد     ا .ز  د ان   ار، د

. ورو ٓا  ،  ر رّ اّد  داز ا  آور

 ا ی  را      ب در ه  و ی  از اب ا 1979  زن  . او

ن     ر ای زر دن ، از ود ی اّو در د  دی دو وع  و  ن

 ر ر      ر را وی ا و   ا . ادا ا ا  ل 1983 در آن از

.   نا  و ا ی دود ،ر ّ ب در ان در زا ا  قا ر 

   ادی   د، در  ان" درجا  ق ر"  در ا   ه در ا ا ی 

:  ا

•   ان راای در ا   ی ا در  ا ای زٓی ا  ا  ا  اران 

.ار د ر رد ،  م  و

ت ری ا اان   اح ا  آی از    ی ّ از  زن، ا ّی•

د، ا ّی  و ا ّی  ٔ ب  ارد.
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•و   ای ان و  لق ا ن وق ز ، ق ی نز ای د ٔ ی  اا

. د    و ّ ی ر  از ،ٓرت ا  اندم در ا م ای   ق 

  ن و ای  ّن  و  ی  ب   ن  ق  ،ص•

 و  ی ّو ا ان ان ز در

•  ی و ،ر    زٓو ا  ی   ان اا ن ه درا د 

.  اه  و   از  م

ر راه ی م دن د و ت ری ا اان  ا در رد و   از  ری•

  دو در دا و رج از زی اان.

 ت ری ا اان  اء اد  ا از  ان زن ّ  در ز زا دن ّ اَل•

.ا   ون   ّ  نز نا و (CEDAW) نز  

•.ری ا ت و   ق  ّ ب  انر  ا  ۀا روا 
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را  در  ی د دا د.
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.  درج  
 5 ای در  ی  2006  1900 ن داد در    از 50 در از  ی م    ا   در 25
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