
  شذ پیرًز آنيا شکننذه ی اسلحو بر ما رًیای :مصر انقالبی زنان از یکی با گفتگٌ

 ًفیظَ آساز : تزجوَ 

سًاى هـزی پض اس اًمالب، تَ ذاًَ ُای ذْز تاسًگؼتٌس اها اس چیشی ُن کَ زر جزیاى تْز راضی ًثْزًس، کویتَ ی تغییز لاًْى : تغییز تزای تزاتزی 

راُپیوایی ُؼت هارص تَ ذؼًْت کؼیسٍ ػس ّ تؼسازی اس سًاى .ل ػس ّ تغییزات زازٍ ػسٍ سًاى را راضی ًکززاطاطی تسّى حضْر سًاى تؼکی

طایت الکزاهَ زر اتتکاری .اها سًاى هـزی تز آًٌس کَ اس حمْق ذْز پض اس اًمالتی کَ ذْزػاى ًیش زر آى ًمغ هِوی زاػتٌس زفاع کٌٌس. زطتگیز ػسًس

 32اّلیي ایي سًاى ثوز ػثسالزحوي اطت،ایٌتزى . ـاحیَ تا سًاى هـزی کَ زر جزیاى اًمالب هـز حضْر زاػتٌس هٌتؼز کٌسجسیس تز آى اطت تا تؼسازی ه

آًچَ هی ذْاًیس تزجوَ ی ایي .هارج تزای لاًْى اطاطی تا اّ هـاحثَ ػسٍ اطت 91کَ زر جزیاى رای گیزی رفزاًسّم  Care Internationalطالَ ی 

 .هـاحثَ اطت

 تٌانی برای ما تجربو ات را در طٌل دً ىفتو ی اًل انقالب تشریح کنی؟آیا می 

هي طزػار اس اهیس تْزم، اهیس تَ ایٌکَ هززم هـز تتْاًٌس آیٌسٍ ی ذْز را تغییز زٌُس، لحظَ ُایی تْز کَ . آهیشٍ ای تْز اس لذت ّ ًاراحتی ُوشهاى

ثیَ رّیایی تْز کَ ػکل ّالؼیت تَ ذْز گزفتَ تْز، رّسُایی کَ ًظل ُای سیازی زر ُوشهاى هی ذٌسیسم ّ گزیَ هی کززم، ُوَ ی آًچَ رخ هی زاز ػ

 .هـز آرسّیغ را زاػتٌس ّ هي ترؼی اس آى تْزم

 تٌ آن زمان کجا بٌدی؟ چو احساسی داشتی؟ چطٌر تصمیم گرفتی کو شرکت کنی یا نکنی؟

ل زازین ّ اسهحلَ ُای هرتلفی زر لاُزٍ تَ طوت هیساى التحزیز رفتین،تا ػشهی ژاًْیَ، ها گزٍّ ُای کْجکی تؼکی 32رّس . هي اس رّس اّل آًجا تْزم

ها توام رّس زر هیساى تْزین ّ اًتظار ًیزُّای اهٌیتی زّلتی را هی کؼیسین، چیشی کَ . راطد تزای هماّهت زر تزاتز ًیزُّای اهٌیتی ّ ّرّز تَ هیساى

هي آى رّس ُفت تیز پالطتیکی ذْرزم ، اها ایي تاػث . اػک آّر ّ گلْلَ ُای الطتیکی تَ ها ُجْم آّرزًس ًِایتا ُن اتفاق افتاز ّ آًِا تا تؼساز سیاز، گاس

تزای اّلیي تار زر سًسگین احظاص هی کززم کَ لازرم تغییزی ّالؼی ایجاز کززٍ ّ تَ ّاططَ ی ارازٍ ام، . ػس کَ ػشهن تزای رّسُای تؼس راطد تز ػْز

طال زارم ّلی تزای هي، هؼارکت زر اًجام  32زر ّالغ تا ّجْز ایٌکَ هي تٌِا .ی هي تز اطلجَ ی ػکٌٌسٍ ی آًِا پیزّس ػْزآًمسر تْاًوٌس ػْم کَ رّیا

زرطت هاًٌس تظیاری زیگز اس هززم هي تٌِا زر اًتظار . رطاًسى ایي اًمالب زػْتی تْز کَ تایس پاطد زازٍ هی ػس، ًَ تـویوی کَ تایس گزفتَ هی ػس

 .طت تْزم کَ تتْاى اس ػز ایي جکْهت فاطس راحت ػسآى لحظَ ی زر

 نقش خٌدت را در اتفاقاتی کو پس از انتخابات میافتذ چطٌر ارزیابی می کنی؟

راُکارُا ّ رّع ُای ها زر تْطؼَ تایس . هی ػْز هی زاًنهي ذْزم را تیؼتز زرگیز زر طزح ُای تْطؼَ ّ آًچَ تَ تاال تززى آگاُی طیاطی هٌجز 

هي زر آیٌسٍ تَ ُیچ جٌثغ یا حشتی ًرْاُن پیْطت اها . تغییز کٌس ّ زّر جسیسی را آغاس کٌس کَ تا رّح اًمالتی ها تَ رّس ػسٍ تاػس ّ تاثیزگذارتز تاػس

 .َ زهْکزاطی ذْاُس رطاًسُوَ ی تالػن را هی کٌن کَ راُی را زًثال کٌن کَ فکز هی کٌن ها را ت

 تٌ مشارکت زنان در را در اتفاقات اًلیو چطٌر دیذی؟

سًاى زر هیساى التحزیز ُواًٌس هززاى تا ًیزُّای . ها هـزی تْزین، ًَ سى یا هزز. هؼارکت سًاى یکی اس اؿلی تزیي ػازی ُای هي زر رّسُای اًمالب تْز

ُیچ آساری زر کار ًیْز ّ هززم تَ سًاى احتزام . ّ توام لحظَ ُای ػازی ّ اًسٍّ را تاُن لظوت کززیناهٌیتی هی جٌگیسًس، ها ػثِا زر هیساى ذْاتیسین 

ایي اًمالب هتؼلك تَ ًظل جسیسی تْز کَ رّػٌفکز تْزًس ّ ػلی رغن جٌظیت تَ یکسیگز .هی گذاػتٌس ّ تزاتزی را زر تزذْرز تا آًِا رػایت هی کززًس

ًیظت کَ تَ کل هْضْػات هزتْط تَ جٌظیت را فزاهْع کززٍ این تلکَ هی ذْاُن تگْین ُواى ًظلی کَ تزای ایي هٌظْرم ایي . احتزام هی گذاػتٌس

هززم فِویسٍ اًس کَ لسرت زر زطت تک تک اًظاى ُاطت ّ جاهؼَ طلظلَ . اًمالب جٌگیس هی تْاًس ػلیَ طٌت ّ ًاتزاتزی جٌظیتی ُن تجٌگس

 .هزاتثی ًسارز

 رای دًره ای کو در پیش است، چیست؟انتظارات ً ترس ىای تٌ ب

. جْز تیازاهیسّارم گزُِّای هحزّم ًمغ تیؼتزی زر تـوین گیزی ُا زاػتَ تاػٌس ّلی ًگزاًن اس ایٌکَ کَ زر تاّرُا ّ ارسع ُای هززم تغییزاتی تَ ّ

اس ُزج ّ هزج طیاطی پیغ تیایس کَ زر آى گزٍّ  هي تَ تیؼتش ػسى آسازی تیاى ّ ًمغ پزرًگ تز رطاًَ ذْػثیي ُظتن ّلی اس ایي ًگزاًن کَ زّرٍ ای

هي تظیار اهیسّارم کَ . ُای طیاطی تزای تَ زطت گزفتي لسرت تا ُن رلاتت کٌٌس ّ زر ایي هیاى اس هذُة تزای هتماػس کززى هززم اطتفازٍ کٌٌس

 .تحزاى التـازی تَ هسز طاسهاى زُی راُکارُای هْثز ّ ُوکاری تیي الوللی پایاى یاتس

 ب را تا اینجا چطٌر ارزیابی می کنی؟ ننهو ىای مبهت ً منفی آن چو بٌده است؟انقال

هي . اگزچَ ًتایج آى هي را راضی ًوی کٌس. اًمالتواى را ػولی ذْز جْع، تظیار طاسهاى یافتَ هی زاًن کَ تا رّػی کاهال هظالوت آهیش اًجام ػسٍ

لَ ای ًسارزم کَ ارتغ ُوَ چیش را کٌتزل کٌس ّ تَ اػتماز هي اطتفازٍ ی ًاتجا اس هذُة زر ایي هي اػتواز یا ػال. ایي اًمالب را یک لیام ًالؾ هی زاًن

طال زیکتاتْری  23هي ًگزاى جِل طیاطی ُظتن کَ زر طْل . زّراى ذاؽ هی تْاًس ها را تَ طوت یک جٌگ زرًّی یا یک زیکتاتْری اطالهی تثزز

 زر آیٌسٍ ایجاز کٌس، هؼکالتی کَ ًوی تْاى آى ُا را تٌِا تا اًمالب کززى تزطزف کزززر هـز تَ ّجْز آهسٍ ّ هی تْاًس هؼکالتی را 

 آیا تغییری در مشارکت سیاسی تٌ ایجاد شذه است؟ چرا ً چطٌر؟

http://www.change4equality.org/spip.php?article7596
http://www.change4equality.org/spip.php?article7596


فتس را هي ایي رّسُا هؼتاق ػٌیسى ُز اطالػات ّ ُز ذثزی ُظتن کَ تَ زطتن هی رطس، تٌاتزایي هی تْاًن یک تـْیز کاهل اس آًچَ اتفاق هی ا

اگزچَ . هي ٌُْس تَ ُثچ کسام اس احشاب هْجْز اػتواز ًسارم ّ گواى هی کٌن کَ ُیچ کسام اس آًِا ٌُْس تَ اًساسٍ ی کافی لسرتوٌس ًیظتٌس. زاػتَ تاػن

اطت ّ ذْز را جْاتگْ هی  هي هی تْاًن ذْزم را زر لالة یکی اس ایي جٌثغ ُای جْاًاى تثیٌن ، الثتَ تا سهاًی کَ زرُای آًِا تزای تٌْع ػمایس تاس

 .زاًٌس

 آیا تغییری در زنذگی شخصی تٌ ً یا فعالیت ىای رًزانو ات ایجا شذه است؟

اجتواػی  هي تَ زیسى اذثار ّ ذْاًسى آًِا پیغ اس اًمالب ُن ػازت زاػتن، ّلی اآلى زر چزذَ تظیار طزیؼی اس اطالػاتی کَ آى الیي ّ زر ػثکَ ُای

 .ُوچیي زر جلظات ّ تحث ُای طیاطی تیؼتزی ػزکت هی کٌن. نرز ّتسل هیؼْز زرگیز ُظت

           الکزاهَ: هٌثغ

تغییر برای برابری سایت  برگرفته از  
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