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ب و   زن در ری ا در ص ن ب اری
ا 

 د ا  ری راب ا ن ه  انا    ا   ان زدر ا  ادیای ا

  رت   ی ن را در ا  ات  ،1ن ا    نز ا درآورد و اا

  . د ا در  و ی  اان زن ب زد ده  ا زن ب  ده د.

 را  ه ود ا  و  و  ا ،را ا  د ا   اا  د از 

ور   ا ات   ا  ن  ب اری را ار؟  ا ا  ای  ا اان،

ب اری  ن  ا د     ز و ه ی ا   ی د را در وی

اوم آن  و ه دا  . د  ا ن   ده    از های ا   ای

ز در اان  دها . ا   ا در از ا     ،ن و ر   ت

«و»  ش ده و ری اب ا ن ایا  رت ای  یارا   د   . 

.ها ما  یو و    و ب او ا ر از ا . د دم ب را در دل ا از

ای درک  ام ا ر  اا ر د اای ا ن  آز  و  اوم  .ز  ه از اب

اان  د  آا  در ا ۵۷ ن داد زن 2 . ا ن ز   اار  د و وی

 و  یوه   ای ن ا ا .ا درا  ن ا  ا ای آن راای ا زم و ا 

 .داز نز  ل ورت دن هر   یوه

در دو ل اول اب ا ب آزاد د ا  ور   زن ب  و      .  اب

ب ا ن ریای ا ن ر  ت در ا .د و آزار  ض ام در ب ند و زه ل

. ا دن   ب  رهای ٓا    ن ب نز  را     ا  در

 در ن،  ،، ااج از  ر و از ا  ارد، ا د   ر ده ای زن ب رخ داد.

 ز د از 3 ا.د  ب اا  م  در آن دوران   ما و  ر ا

ر ان ادار  و  دن آن اد هد.

در ادارات دو  ی  ز ا  د دا ا از دو ا  4 در ا ٓل ۱۳۵۹ ا ه در ا

ود دارد و ده روز  داد  ادارات ا  . ت ام د  ورود زن  ب از  ۱۴  ه

  ب   ز  بی ارد داد دی از را  روز  یدر روز .ع ا ادارات دو  ۵۹

  ود ز . را     ا ٓا  ا ف ر ا .د  د ه  ر

 ن س ه ااض د را  د  ام  از  و   اب زدا و ب . ا  د

.د ه   بل اد  دا . ریب ا  اارس د در .  را   نز 

 .د ه انه و زر داد  ه و    ر ر از د ا    در  ز  و ن روز

د ز در ار م  ب    ا  ز ر ب را در  و ا  اری ده د.

  ر  ٓا    داد و ا   ش آن  ز   ر  نٓا   ر 

 ب در ا ن ریا  ی آنز  ب و    .د ریب را ا  هر 

در ه ۱۳۶۰ را در د.

   5زات ا ن ل در ا ا .ا ب دن ریای ا ای    ۱۳۶۳ ل 

ر  در آن ای م ر ب ا  ۷۴ ق  ه د و از ن ن ل و وه رزه  ات
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ز  رد و ا از و  دا  در ز   و  ب اا   ز (ا )

د   ا  ٓا  د.

  رو ا  در  ب ون  ز    زات ا ن ۶۳۸ ده ه ل ۱۳۷۵ در در
6. ا م ی ای لار ر   ار ه  ه و دو  از ده روز   ،

  از . دا  و ا  یو در ا ای آی از دوران رٓاق و ا ان وا  ن از 

. ا   رد در     ناز آن ز .  وی ا و  ماد  در ب اا 

ی داوو  آن ه و و دا  آن ا  اق ان وا  ندر ز    و وی 

د ای ر در ی  د و  از ن  ار ر  د،  ن آا ای  ان  از

 در   ل رهو و ی داوو ای از  د ز  و ٓدرا ب ااران ا ه  ید

اس ا و  ی ل  ژه ا ان  ارس و هو دا  در ادارات و  ه اران

.د ل اسا ای یار دا   ده  ا .د ل

 در م  ل ا  ،ل ن  م ن  و  و زک ن ی زن ح وهای   ای

رد   ام ها. در اوا د ۸۰ ا ح  ان ح «ا ا  7«. در  ا ح

وی  در د و ا  غ ی رگ  ه و ز را  ب  ا زدا و  ی

    ر ه در زدا نز .د   ادارات  د ه  نل زای ا  

  هو ٓای ا د زدا  دارای ا ا  آزاد ٓر ا   رو ا   از  د

. ده هداد  ه و

در ورد 84 راي  اب  8ي  ان «راد و راري ش  ف»   ر و ۲۷

ا  .د نز  ه ادر ز 9  و  .د   رزه ای  ي ایا   ن راز

:م درا ا ام ز۲۱ ا    ا

ام ود و ا  ف و كي  در   ر  د آن1.

.2 و  رد   ما

ري  زني ذ در زي  و  در  ي   ن و جهي  و3.

 و  ا 

.4   ف در و  ،دام اا

.5  در ا   ٓا  رد ب و ادا  

.6م را در   ر ار در ا    د

رد   ااد ، ااد ب و ي ا د،  و . . .7.

.8،ن ،ورز و ا   ي ،رك   و  ا و  و ا  ل رت و

(ي ذهو د د ر ) . . . و  ،هود ،ري آزاد  ،ا ،در ا
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ام   آهزي  از آر  ا و ا ب و ف و   م ر آن از   آر9.

(ي ذهد ر )  ي و ،

.10  و    س  ز و ي و  ت  و ز ، از 

.11ا    از ك و ج ، ي ف در  ا ود و ر  ي رت ل و

ا 

.12 ن درٓاز ا  را  س و ا و  ا  دادن ده و اوٓه و اك، و ا  رت و 

ا ا زن

او در ري زن ب در دي زن  و  دادن آن  ا ا و ي از زب  آن در  دم13.

.14ا  ي رد ه در آن و ادل ا و ت ا ر  و ا و  نار اما

 و  ز

اام آراه  ر ا  و  ف و ل ه ورود و وج وس و ان وي15.

.16ا از ا زر و  ه  . . . و ه ، ي و هود :  ا   رت

(ي ذهري د )  در ر

.17 و  ر  ،عدر ا  ب و ر  رت  نه زٓي او ير و  ،زشٓا

 ااد

.18 دي   ت و  اري ص در وي ا و د او ار  از وزارت  ما 

از ور ز

.19 را ر ت ا ن آن  ايي دودرو 

.20 د و  ا    م   صدر  ما

.21   دن وش     يوا  ي از

ا  ه ق    ا ااز ا  ه  دم ن د درار  ان  ی ا در  ٓا

ها. ان ی   آرم  ارد در ری از ا و نی  ی رگ ان   و

،ه ، ا و هو ،ر   ی  . زدا ار ن رآا  رد ب  ز

. ل و ا      از  … و  و  و  ی

:ها  ز و   ای ر ٓدر ا 

وي   از  آزشي زم در  ـ رت ا از س و س ـ  و اي » ارس،1.

 اما  ا سا ف ٔ نا «. . . ت و ادارات و و  ،هدا
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.2 ق از  و وي  ف  در عرا

ام ري  و ارز در      ف3.

.4  در ا  و  ه  و  ان   ري

و  ف در ي ٔر د : «ادارات، زن ،رت و . . .» در  ران،  و5.

ان

.6 و و ي ما   الو ا  ٓا

 ،ن   ،دا  ،زيٓادا  از ر ٓا وف  ا  ی دارای 

  ،انا  ،ا  ،ن  ،ب  ،ز  ، ادارات و  ،ير ف وا

  ،ي و  ورزش. اي  در ا وي  در ادارات و د و اف     رت

داو   ري   ه  ا و  و ر ا  .ان ل وي  ا در

  و اوان ا ا ر رت    .  ر ا  را ٓا  داده  ب نز  اداره 

.  ل ب وار   ان  ده و  ر  يد و  ل در رو

ي ار از  ي ا در . ار د يا  اي  ي و دوره  و وي 

.ده ا «ن» م  و  د در يا ز  اما   .ده ا ب ع دوره ا

و ا وه   و ري  وي ا در رد   ا  .د اد اي وي ن در

ا ا 2000  500  ا  .ون  ان اد ن در  ان را  16ار  ام دها .ن

.اد را دارا زدا ز ه و  وارد ا   ان  

 ر  و  در رد   ب اری   ا   ده و  ر   ل

ی  وردی ده ا  را ه دارد و   ان وی ر و ردی  و ی را.

   ا ا ی س و ار را اد     ای زن  ری  د  از

.  ارا و  ر نده و ز   آن
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