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زن در ی اد اان اده ا؟
  

  ر ل زن در زار ر و  ادی ر،      و   اان   ه زن در اده

.ده ا ا دیی ز   ،ف د دری او از ی و   هو  زن و  ن ش ف و  از

در وا  ان اد د ا  د  د  داده ا  زن اا را از   ی ادی رج ده و

.داز ه  ا   ه ن  « » 

ل ال ا آن ا  آ ا  ادی اان و ون ر از ان ادی ری   ر   و ون ر

 از  ر،  زن، در   و  و ر ا ا؟ از ظ اد ن  ا ای ر  و

 ا در ر اد  ر ا   .ه ز ،اده  ن آور د ا در ی رگ اان ر د را

 ر در زار  آن ا ٓا  د   رت ت از ٓا ا .ده ا ر زار  از ورود  نداده و ز از د

ی  ای زن ده    ت ر  زن و دان رد  ده، آن ر   زن ده ه ا، از

   ری و . ا  از د د  ارا   ا دارد     از زن ده

    نای ورود ز راه  ان داردر در ا زار دن دا از  ی دورٓا .م آن را دارن ای ا

ز  . وا ا ال را در ذ    ا  د  ر  زن در ی اد اان اده ا؟

۱۵  انن در ادی زا ر خ   در ا ،دار ر را در د زار از ۴۵ در  ۴۰ نز ،  در

از ا  در وا  ا ر ۶۵.۵ در ن زن دررغ ا ری خ ی ررٓا   
1
.ر   در

.ار ر دا  در   و    ت دا  اار زن ا ۴۷۶ ن و ۳  دارد  وا

 ی ارز  ،ن ر  دن» در ا ر و و  ،نان «ز  ای را ،  اا

 ار دارد ر م ان در ردی و اردن، ا ناز  د ن  ا  
2
.م داده ان از 

  در ن آن ای  ادی زن ود دارد.

دارد. ر ان ادن ز   در ا   اردی ا از  ٓا   و  ا ر   

د  اده،     د، ورت ازه  ای ا ر و وج از ر، و ار  د ای م

.ا ان ادی زی ا  راه   ا ا  ر زن از  ا

ا ا .ر ا دا  ن ازن زرا   ای د  ر آا  از   « » 

 در  از ری ن «م» ا، در اان   ای ا دی  در ل ی  ح  و ا در رای

و   ح و  اا ه ا .ح   در دا  از   ی  آ ا  از

  ن درر ز وی ای ای را یود  «ب ف و  از » ح .هٓا در اا   

«» ر  ط  ین در وال زح ا ا   
3
.   ۱۳۹۳ ه در  ی اح د

. ر  ۱۰     رف ت در  نو ز دان ا  طاز ا  و ٓا

 .ا وی ا ز از اداره ا در ز ر ،نز  ر   ر وا ع یز رت در

.ه ا  ت   ار رت و در  وا    اول  در  را ر از ا  ر

ی  داری ان  ح ا زی زن و دان در  ر را ح د   اس آن زن و دان  در داری

   در  ی ا در  زن ک ر  . در ا ح ان ه د  د ان داری
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ازه  ر     زن ار و  از ران د در ا  اده   . آن ا  ا ح

رد ال ن ر از  ر  رای ا، ر دان ا اداری و ادی از ن  ار  و

.ار د د ر ررا در د   ح ایان ا داری نز   د   را د ی دو نز

 ی  ه و   ه ، پ  ل درزه ای ا   ا  ر  د ۱۳۹۳ ه ر

دار  ه  وا ی ا  ز»  ا  ر ،    .د مع ا نای ز را

  وا  ا  نل زدد و ا ،ن   ا   ا د در ا  ان  را دا 
4
«.ع ا   ه در دا ،

 دی از لدر ا ن ا    اح و ا ر در  ح و   ا  آن ا   

 وه ن ا راه را ای
5
.ده ا  ای د تد او ا  ر   را ل۲۸،۱۹، ۳ و۴۳ دوا

ی زن در ا   ز ا و در وا زن  ۸/۲ در از    ی را  د اص داده

ا . اس ده  ۳۸ن ر ال   اس  ،  ،اد و  و ادات  و  ع ا .ده  ۶ن

ا  ددر ا  ر ا .ار داده ا  رد ر دن د  زن   ن را ا  اد   ر
6
.ا  و دی ـ اق ا ق ،دا ا  از ،ه ا  ر    انا ق دا  

 نز یو انا دو .ع ا   ر  نز ۹۰   و 
7
۱۰۰  و سا 

.   انا دو ا  ات ف  ٓا  ی  و  ح ا  در ،ا  ر را

 دیا  ن درر ز .ا ا   و ر وی ا   ر دیا  ای  

ا ای ون ر از رد و  اد ر و   ان  ر زن را  ض ده و از رای ن

 در   ران ا ٓد.   ر زن و د در اد، ا اده د  ، الزا اا  و

ار ا  یز  ی ازا   نز ر  د د از  .ٓا ا در   دیا   در

. ز از آن   ر 
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