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 29/11/2۰19         دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 مدافع حقوق زن!« اولومپ د گوژ»
نویسنده با این نام برای نخستین بار در منابع "انترنت" برخورده، است. الزم دانسته است تا در معرفی مختصر همچو 

ودر آن راه، به قیمت زندگی  شخصیت تأریخ که در مبارزه برای حقوق "زن" از خود آثار جاودان به جای مانده است،

 اقدام فوری نماید. پیش رفته است،

ماه  ۷، نام حقیقی "ماری گووز"، به تأریخ « اولومپ د گوژ»)ترجمۀ سطور سمت چپ تصویر از زبان انگلیسی: " 

"، "مونتاوباناز تأسیس دولت پادشاهی افغانستان، تحت قیادت احمد شاه ابدالی: مترجم( دریک سال بعد ) 1۷۴۸می 

نویسنده، نمایشنامه نویس، رساله نویس، و  چشم بدنیا گشوده است. در یک فامیل "بورژوا" در فرانسه

" متولد گردیده "پیری اوبریسال عمر داشته است، پسرش بنام  1۷سیاستمدارفرانسوی بوده است. زمانی که فقط 
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و"، مانتیسکم، به پاریس برای تعلیم و پرورش  طفل خود نقل مکان می کند. به پیروی از خط "1۷۷۰است. در سال 

، در ه استاز تفکیک قوا دفاع می نموده است. او که از پادشاهی مشروطه و از داعیۀ جمهوری حمایت می کرد

  .«(ه استمخالفت با اعدام لوئی شانزده قرار گرفت

م، با بی رحمی سر بریده شده 1۷9۳نومبر  ۳این خانم، حامی حقوق زن، فیلسوف و سیاستمدار فرانسوی که بتأریخ 

سال می گذرد. "مام د گوژ" مادر روحانی حقوق بشر برای انسان  22۶است، از آنزمان تا همین تأریخ اضافه از 

"اعالمیۀ" او در رابطه با"حقوق  ی شناخته می شود.های اناث بوده است، مهمترین متفکر سیاسی در اروپای پدرشاه

، به عنوان یک سند دقیق با ثبات و بی همتای مقاومت علیه "اعالمیۀ م(، تا همین امروز1۷91زنان و شهروندان زن" )

 د.تصنیف و تحریر گردیده است، شناخته می شو ،(، که از جانب شهروندان و پدران خانهم1۷۸9مردان و حقوق شهروندان" )

از جانب دشمنان خطرناک و بدخواه زنان، بدنام ساخته و توسط جمهوری خواهان، به زندان انداخته شد، از جانب 

محکمۀ انقالب، به اعدام محکوم و در زیر "گیوتین" )ماشین گردن زنی( سر بریده و  شتابان در یک قبر دستجمعی 

 26/11/2۰19  مدفون ساخته اند.

 پایان

 

 

 

 تذکر:

محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" هرگاه خوانندگان 

 برعکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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