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 ذشتگدر  ،قهرمان حقوق مساوی و علم بردار حقوق زن
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در بین مشاهیر، مخصوصاً آنانیکه در انتخاب و اجرای خدمات شایستۀ بشری برای اجتماع خویش 

ند، بلکه در آنچه در می باشنامور میگردند، در حقیقت نه تنها باعث افتخار سرزمین خودشان 

م از آنجمله خانم عالی مقا. انسانی متعلق می باشد جوامعطول حیات عرضه میدارند، به همه 

« سوپریم کورت - ستره محکمه»امریکایی که سالهای متمادی از قضات خوشنام محکمۀ تمیز یا 

و مدافع سر سخت عدالت و در واشنگتن بود، در حقیقت یک مبارز واالی حقوق زن و طرفدار 

گینزبیرگ که والدین وی . خانم روت ب. شناخته شده است« حقوق مساوی زن و مرد»مساوات 

در شهر نیویارک متولد گردید و به  3311از مهاجرین یهود امریکا شمرده می شود، در سال 

گر سادۀ یک فابریکۀ تهیۀ لباس محسوب میگردید، کارهمت و تربیت پسندیدۀ مادر خویش که 
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نامبرده بعد از اخذ دیپلوم . یاقت طی نمودمراحل تحصیالت حقوق و قضاوت را با نهایت درجه ل

شاگرد  055در بین باشد، « هاوارد یونیورسیتی»از یکی از پوهنتون های مشهور امریکا که 

ش را در پوهنتون عالی بعد تر تحصیالت. گردید همان رشتهحایز دیپلوم درجه اول در حقوق، 

تن او چون شوهرش در منطقۀ منه دبه درجۀ بلند پیش بر است« کولمبیا یونیورسیتی»دیگری که 

 3303در سال  بعد تر. نمودبیرگ هم در یک دفتر حقوق آغاز به فعالیت کار گرفت، روت گینز

برای دریافت  «وتگر یونیورستی»حصیالت خاص حقوقی را در پوهنتون نامبرده تصمیم ادامۀ ت

و اولین زن امریکایی گردید که صالحیت تدریس  یک مقام عالی حقوقی اکادمیک به انجام رسانید

 .همه پوهنتون های مملکت خویش را کسب نمود

خویش را برعلیه تفاوت های جنسیتی و  ی عادالنۀمبارزات حقوق 3395خانم گینزبیرگ از سال 

جیمی کارتر رئیس جمهور  3395در سال  .عدم مساوات در حقوق زن و مرد به جدیت آغاز نمود

سال  31مود که این وظیفه وقت امریکا خانم روت گینزبیرگ را در رأس محکمۀ مرافعه تعیین ن

ن جریان وی صدها نظر و عقاید ارزشمند را برای قضاوت عادالنه و مساوات آ د که دردوام کر

در حالیکه با تعدادی چند ماه بعد از انتخاب بل کلنتن به ریاست جمهوری،  .حقوقی به نشر رسانید

دفتر »و در در قصر سفید خانم روت گینزبیرگ از قضات مختلفه مصاحباتی به عمل آورد، با 

ستره محکمۀ »قاضی محکمۀ تمیز یا  3ث یکی از به حیمالقات نمود و « ووال آفیسا –بیضوی 

خانم  ابراز نمود که کلنتندر ادای چنین تصمیمی، رئیس جمهور  .وی را نامزد نمود« امریکا

قضاوت دقیقاً  حقوق و مذکور با افکار درخشان، بسیار با فهم و درایت و دانش بوده و در فلسفۀ

رای شمرده شده  15مقابل  در در سنای امریکا رأی موافق 96درین مرحله  .زیاد وارد می باشد

 .رئیس جمهور مذکور از انتخاب خویش همیشه مباهات می نمود. است

 
 

 3331 -گینزبیرگ با بیل کلنتن رئیس جمهور وقت . خانم روت ب
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در  باید با نظریات اکثریت مردم ،گینزبیرگ در مورد فیصله جات. فلسفۀ قضاوت خانم روت ب

لیت آنرا قبول الیسی میسازند، باید مسودر تناقض قرار نمیگرفت و قانون گزارانی که پ اجتماع

نامبرده در جریان کار قضاوت خویش تعداد زیادی از افکار عامۀ قابل قبول و قابل احترام  .نمایند

محیط کسب  و در بین همکاران را به تحریر در آورد و ازین جهت حیثیت و اعتبار زیادی در

 .نمود

ایالت قضیۀ ایاالت متحدۀ امریکا بر علیه انستیتیوت عسکری  خانم گینزبیرگ 3339در سال 

که تا آن زمان تنها مرد ها در این مؤسسه حق و امکان دخول را دارا  عهده گرفتنیا را بریورج

قانون که حمایت از هردو جنس را در  31وی به اساس تعدیل مادۀ . بودند و زن ها راهی نداشتند

ایاالت متحده پشتیبانی می نمود، قضیه را به نفع حق زن ها در شمولیت شان به انستیتیوت مذکور 

 .به انجام رسانید

نچه را مبارزات خانم گینزبیرگ در زمینۀ اختالفات جنسیتی در اجتماع امریکا به میان آورد، آ

خانم مذکور قضیۀ حقوق  3333در سال  .منبع الهام تعداد زیادی از باشندگان این مملکت گردید

د معیوبین را که باید دولت بودجۀ قابل قبولی برای شان در مراکزی که بسر میبردند، منظور میکر

 .برنده گردیدبازهم  که درین راستا وی 

« گور ال  بوش وجارج »یعنی  که اختالفات شمارش آراء بین دو کاندید 0555در انتخابات سال 

، مخالفت و «بوشجارج »خانم گینزبیرگ بعد از اعالم ختم انتخابات به نفع  مطرح گردید،

 .اعتراض قانونی نمود

این خانم حقوق دان و قاضی خبره در طول حیات چنانچه که مختصراً مشاهده نمودیم، مصدر 

وی به . خدمات اجتماعی زیادی در برقراری عدالت و مساوات و دفاع از حقوق زنان گردیده است

بی نظیر و شانداری ابتداء  ان درگذشت و با مراسمبه اثر مریضی سرط 0505سپتمبر  03تاریخ 

به هزاران نفر باوجود موجودیت « ستره محکمه –سوپریم کورت »در عمارت بزرگ دو روز 

مرض کرونا، به زیارت و اجرای احترام صف کشیدند و روز جمعه با ترتیبات شکوهمندی در 

طی مراسم و ترتیبات به حضور « کیپیتال»عمارت زیبای قانون گزاری ایاالت متحدۀ امریکا 

 .لین بار یک زن احترام و تقدیر گردیدمدوعین شناخته شده، برای او

وفات باید جانشین وی توسط یک رئیس جمهور منتخب  وی وصیت نموده است که بعد از

دیموکرات صورت بگیرد، در حالیکه رئیس جمهور ترمپ برخالف عرف قانونی، یک ماه قبل از 

 .نمود و معرفی گینزبیرگ تعیین. انتخابات فوراً جانشینی برای خانم روت ب
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اینست که در مسافرتی به کارولینای شمالی از  گینزبیرگیکی از داستان های قابل توصیف خانم 

ستره »شرکت تهیۀ البسه در نیویارک و یک قاضی  سادۀ وت بین یک کارگراتف: وی سوال شد که

. خانم کارگر مادر وی بوده است! است فقط یک نسل: چه است؟ وی بالفاصله جواب داد «محکمه

ان و خدمتگاران اجتماع و مبارزان عدالت و مساوات در سرزمین خویش، در حقیت خدمتگاربلی 

 .همه جوامع بشری محسوب میگردند آموزگاران
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