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 کشور دربررسی وضع زن 
 

 داردو منصفانه دقیق  مطالعۀنیاز به 
 

کنم ولی مشکل در علت و همچنین روش یافتن حل این معضلۀ   درم میمن احساس و خواسته و آرزوی شما را کاملا 
ذریم که زن گوجود دارد. ازین بحث فلسفی و فطری ب اینها و آنها و من و تو و ... اجتماعی بین ما و شما و گبزر

ین زاویه و خواهد بود. زن مثل یک منشور بلورین و زیبا و نور پرداز دارای چندمی باشد چرا زن شد و هست و 
 در واقع زاویه در زاویه.می باشد 

 

طرفانه و منصفانه و عالمانه دارد. این  دقیق و بی بررسی وضع زن امروزی کشور ما نیاز به اناتومی و مطالعۀ
اسی و و اقتصادی و سی تأریخی ی و گمطالعه فقط در یک کتابخانه انجام پذیر نیست بلکه هر کتابخانه اعم از فرهن

و نمود تا مطلب جو  را باید از بیخ و بن جست رافیائی و مذهبی و کلتوری و....اقلیمی و جغ اجتماعی و روحی و
 . مورد نظر را یافت

 

حقوق خود بی بهره اند ولی درین هم باید شکی نباشد که این شرایط روز از بسیاری ام ان،درین شکی نیست که زن
روزی مرد و زن، بیسواد و باسواد، مستوفی و . مشکل اممی باشدمحصول حرکت افقی و موازی ُکل جامعۀ ما 

ه اهانگاهانه یا غیر آگفهم و هیچ فهم ما اینست که هر قشر جامعه بدون در نظر داشت شرایط حاکم، آ ، چیزچپراسی
، بارزترین و زشت ترین ردآ بار میه که نتیجتاا تناقض ب ،می باشدهم زدن این حرکت موازی بوده و یا در پی بر

 نصیب زن شده. نتیجۀ تناقض 
 

طور مثال( به عنوان یک مرد و پدر و سرپرست یک خانوادۀ کلن یا خورد، در ه بکمی توضیح عرض کنم، من )
رزندان خود را اصلا به دهم و تعلیم و تربیت و آیندۀ درخشان ف مقابل احداث مکتب مقاومت منفی از خود نشان می

پندارم، سواد مذهبی چه که حّتی  با اینکه خود را مذهبی هم میشناسم و به آن اعتقاد ندارم و در ضمن  میرسمیت ن
 دانم هم خودم و دین می سمبولو فقط ریش و دستار بستن را  رفتن و نماز خواندن علم کافی ندارم گدر مورد وضو 

میرانم و می میرم پس این جا اعتراض و انتقاد  دارم و در تاریکی می ه میگهم خانواده ام را در تاریکی مطلق ن
نه وگبه عنوان فرزند و زن( وارد نیست زیرا من خودم به حقوق واقعی و انجام مکلفیت خود پی نبرده ام چدخترم )

اکمیت زن( قربانی حکور خود و دخترم ) گشود که من قربانی فرهن نتیجه این می ءا ران پی ببرم، بناگبه احقاق حق دی
 من. 

د در تاریکی باشد. ادعا و فریاد زن روز ما زمانی صد در صد زن ما تا زمانی در تاریکی بسر خواهد برد که مر
که مرد در روشنائی به چای نوشیدن بپردازد و زن را در تاریکی مجبور به دوختن لباس خامکی می باشد مظلومانه 

 نماید. 
ی مواز)که حرکت افقی جامعۀ ما ضمن حفظ حالت توازن  بهر حال این واقعیت تلخ را باید قبول کرد که تا زمانی

ر کنار د برکت زن رپرفتن حضور گبودن( به یک حرکت عمودی تبدیل نشود این مشکلت حاّد منجمله مشکل نادیده 
 :رسد اینست عرض میه ری که بگاجتماعی، همچنین الینحل باقی خواهد ماند. مطلب دی ره و دسترخوان امورُسف

 

 :ضور داردــوزه حـــار حـهـت در چـقـلـاه خـگراـردد( که زن در کــگکاری ن و فریب اکاری ـوارم حمل بر ری امید)
 

 مادر 

 همسر 

 دختر 

  ،خواهر 
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 اه خاص و عالی میگاه همسر مورد بحثم نیست( جایگجایو دینی ما مادر و دختر و خواهر )ی گدر جغرافیای فرهن

ا دستان بتر  ی کابل در سرمای لرزان صفر درجه ای و یا سردگداشته باشد. بچۀ دوازده سالۀ یتیم در منطقۀ کوته سن
ه کانه و غیرتانه )گنازم و فاقد دستکش با آب سرد و خنک با چهرۀ معصومانه و مظلومانه و با ارادۀ مردانه و پلن

 .ونه مجسمه های غیرت محشور فرمایند(گخداوند من و مادر و پدرم را با این
در واقع سند فردوس( پیش کنند و این پول های حلل ) شو می و موتر های من و او را در مقابل پول ناچیز شست

 .کند رود نثار مادر و یا خواهر خود می ازینکه نثار دامن و شکم پام و مردانۀ خود نماید، مستقیم می
اقلا نزد بچه اش  اینجا مادر بیوۀ این ابر قدرت به عنوان یک زن مطرح نیست بلکه به عنوان یک موجودیت ُکل

 مطرح است. 
ا کنید تقصیر و کوتاهی ه شما که همیشه به پدر و به پسر و به برادر خود دعا میویم که گ من همیشه به زنم می ءا بنا

ردان گتان، سر و ما را در بین دعای خیر مادر و دعای شّر خود یرید گو جفا ها و نامردی های ما همسران را نادیده ب
 نکنید. تشکر 

 
 پایان
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