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  ناشطة إیرانیة تشید بدور النساء في ثورتي مصر وتونس
أشادت الناشطة اإلیرانیة لحقوق اإلنسان شرین عبادي والحائزة على جائزة نوبل للسالم، بدور النساء المصریات في  

الثورات التي شهدتها مصر وتونس خالل الثالثة أعوام الماضیة، مؤكدة أن المصریات والتونسیات كن في المقدمة 
 یكتاتوریة استمرت في الحكم لعقود طویلة.عندما أنطلقت شرارة الثورة في البلدین إلسقاط نظم د

وقالت عبادي خالل المؤتمر الدولي الذي تستضیفه وزارة الخارجیة النرویجیة صباح الیوم الجمعة، حول موضوع 
، إن المصریات والتونسیات ثرن لرغبتهن في حیاة ”المرأة والسطة والسیاسة: الطریق نحو الدیمقراطیة المستدامة“

 هن وتحقق مستقبل أفضل ألبنائهن.أفضل تضمن كرامت

وأضافت أن نساء مصر هن الالتي أسقطن الرئیس السابق محمد مرسي الذي لم یحترم تعهداته التي أدت النتخابه 
بالحفاظ على مدنیة الدولة بل عمل على تحویل مصر إلى دولة دینیة یتم فیها التمییز ضد المرأة تحت ادعاءات ال 

 تمت لإلسالم بصلة.

ت إلى أن اإلسالمیین عند وصولهم إلى السلطة في مصر سعوا إلى االنتقاص من دور المرأة في الثورة وأشار 
 -التي تم تسجیلها في مصر خالل هذه الفترة  -المصریة منوهة بأن حاالت االغتصاب واالعتداء الجسدي علیهن 

لخروج من منازلهن لعدم تعرضهن تعكس محاوالت المتشددین اإلسالمیین في ترهیب المرأة ودفعها على عدم ا
 لالعتداء.

وأكدت أن مبادئ اإلسالم ال تتعارض مع حقوق المرأة بل أنها تضمن كرامتها وحسن معاملتها ومساواتها مع الرجل 
 في الوقت الذي یحاول فیه المتشددون اإلسالمیون بإعطاء تفسیرات مخالفة لكبت دور المرأة في المجتمع.

ء الفرصة لألخوان المسلمین أو السفلیین أو طالبان أو غیرها من التیارات الدینیة المتطرفة وأكدت أهمیة عدم إعطا
بتردید ما ینسبونه لإلسالم، معربة عن أسفها لمواقف بعض السیاسیین في العالم اإلسالمي الذین یستغلون مشاعر 

 مواطنیهم الدینیة لتحقیق أغراضهم الشخصیة الدنیویة.

لحكومات الغربیة في دعم النظم الدیكتاتوریة في مختلف أنحاء العالم مطالبة منظمات المجتمع وانتقدت بشدة دور ا
المدني الغربیة بممارسة الضغوط على حكوماتهم من أجل ضمان التزامها بمعاییر حقوق اإلنسان في تعامالتها 

 أن الوقایة خیر من العالج. السیاسیة واالقتصادیة والتجاریة مع الدول التي ال تحترم حقوق اإلنسان موضحة

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الغرب یسعى حالیا للتصالح مع النظام الحاكم في طهران من أجل التوصل إلى اتفاق 
 بشأن ضمان سلمیة برنامج الطاقة النوویة في الوقت الذي ال یعبأ فیه بأوضاع حقوق اإلنسان والمرأة داخل إیران



  
 

 
 

 


