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د ، ق ، و  زن در  اان
ا ا

" اام   و و   دان و  زن  ا  زن    ا ا را  ارن ورد."
 ون  ،  ه ه زن او—

 16ل اول ن   21 و  ی ی در ز ر زن    ی اه و  ی د  ارن

آورد. از  دا در ر   در ب دان،    دو ا/دا و در   ت ار در آب

 هارد    و  و دار و  ت رور ،ی ارو ر ن در ان و  ب ی

 از  ق ا از  ان  ار  ص  و  ، دازد. در   نا ا ق و 

ر ای ی ی  ،ن در دز  ز و  .آن ا    ل در   رت

 یا ی د ری از ز د در رت ر ،ل   . ا ا  ن در از

.   را ٓا  ی ه رو و

 ود ا دت ی زن  ن د ن، در   و اات، ه اب ن   ، زن

 ر  نز  در    و د ر ی درا  ا ،د داده و د ی در ی

 ری نز  و ،ز از  زیز ای  ش و  ی ا ،رض و  اتا .  ا

 ،ا  آن  نز   رب ع و ی رت    1.  و ار ،دار   

ا  زن    اات    ا  ای د  ا ی  و اا ال ده زی
دار ا ا  ده  د.2

   ،  ی  از  و ززی ی  از آن زن را      ار  د .ت و

   زن و دان  آن روو  از رب و  ی  روی دان  ا.3 و ا رب، ده و رت
ن در  ر رت از   ا   ارزش   د و  رد اده ار  د.4

  نز ،ا  تر دان در گ لا   در د  ن  تر و  رهت در

 نز  ، اتا ن درز ر رهل 2012 در در ار 5 در.  ین در از    

  د  ن 2011  1992 ی ل   ه ا 31 ی از  ود ا   د ه 

ر در از ا ن، 2.4 در از ان ا، 3.7 در از ان و 9 در از اه ن زن .6 زن

  نز و    ا  ، ا    .دار  ر   ی دری ر  ن در

.  در  ی  ت ور رهه درا ای یر  نرا در ز  داری ز

     ا ا   بر و    (UNSCR 1325)   رای ا 1325 

  و دری  زن،    ری آن در    دازد. ا  ر  وارد دن ده

ی  در ش ی  رت  ا، در  ا  ان ر ا زن در "م ش  ای  و
7.   "و ا  ار

 ر رای ا 2015 ل در .ده ا در و ا  ،نره زدر د   رای ا ،2000 ل از

 ای ال ر  اای دار آن  در ا ن ار د. ا  ود ا     ب

،(CEDAW) نز   لا  ن را د و هر  ی دوا  1995 در     د و 

زن ن در   و اه ی  و رض   راه  . زن  ص در  دری در ری
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ب  ا  ای    و آژا   دو را دا      ق و ره زن  و اه

ن د   د.

  ا ا  وع آن س . اتا در  د ر اا ا  یا ن ،نرد ا در

ان در ش ای ا  ن درره ق زن زش   . در ل  2014 اوم در  در 23 دوره

 ی    ان و ن از  ،2005 زن از  در دو   د. در  ی  اه
ن  ا و ن،  ز د.8

  ، ی زن ری و   ر زن، او  در ا ز  ، و ده وه زن  ای

ر، ان د را  ه د ار دا "ا ی    آرزو را دار (اره   ر زن). ی

".دار  در  ز را و  ه   آرزو دار  ...  ر  ٓا آرزو  

 ا  رها  د. او     وز  در د   ی نز را وا ر ، 

  ی   زن را   د، ا د  زن را از   ر ا  دو ب   را ای اه

.آور  د

 ِفِ از  ی   د ذ ، از ، نز    ،  ن زن در د ره در

 آن"  د   رد. او  ر م ادر ا  نز   ر  د رود و ا ا نز

 ا  زن را در ی ا وارد    ، و  "زن "، ا زن در ا ا  ده ا." او

ا  را  و ی ا س .9 وی      ن زن   اره د، از

   ار و و   ق  ،ا ، در ژو ،2014 اازی   اروی در ه ، و وه
10. ا   وق ش در  یر اا

 اان

 ود ن  درره ر زن در اات دری  ، دت ی زن ات ه و اد ارو در " اان"
–   اح " ن" – ا ای ر  د.11

 ر ،(IAEA) ژی اا ا  آژا   .ددز اق ان وا  ل ل 1984، در  یدر ا ر

اان آ ا   ای،  در آن زن ر ر د،  ای ای ح  ای ا د و "  ار ت
 ای در  زداره در دن زان ا  اان  ا د".12

  ای ر ا رض  ل  2006زدد،    ی ر ر ری دو ر، ش و ای

 ر د و  ان راد اا    ی ج   در ا . وا   ا  د یاد، ا

ادی  ا در اق و ان، آ را از   زا، دو ف  آزادی ی  د  ی  اه

. ز  اان و ا ٓا د ا   را  ، ان آ و اد ارو "  ه از اه

د  ا   زن  .و دو زن ارو ٓزن ا  ،د ی ه ها    ،د  ن" را

.  1+5 ان وا  2015 در 14 ژو 

ر    ر و ا  2014 ان وز ار ر ا و ری  ا ا در   ری   ل

ا  ده د. او  از ای ب دات ا و ب  ی ارو  . و در ا  2014 م

ه  اد ارو ای  ر و ا د ، دت ا اد ارو در اات  1+5د.  ه  از
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 ا در  ما" : و در ا  د، در ا ٓان و اا و  2015 در 24 ژو ا ا

 .دارد ه اروٓل و ا در ، از   و ، ای ،  ،ارو ر در  ما .ارو   مدارد. ا 

ا و  ا، ا وا ا."13 در ت دار اه، ر ی اد ارو و ا ٓ دو او را  ان اه

.ا "نر " او را ا  ،ه او ها ر  و ا   ه ای

 و د  و اات ر اد ارو ، ا، دا  و، و ل   د  ص در اات

ن اوا را از ٓران ا  ر  و " ی ن ها نز"  ا  ه آورد. اوا   ان راا

ر د،    ان ل  در رت آن در وا دی  در ل  1991ر  د دارد.

 از ،ٓا ر در وزارت دو م رده ، ردر ا ر ون وز ان   د  ی آرم و ی ز

 2011 ا2015  (ر ه  از  اان)  ده د. او ان  ار   داه روارد ی ای م

و ار  ا  . وی  زدی  ان اح ا   ای ه  دو ن  د آورد و ری

 ی  ای ا ٓ اان را از  2011 د دارد.

  را دا  2014 ا  2009 از   ر ب ار  ،د  از   نا  رو

 ا   انا  1+5 اتا در   د. او  انا   وب اتا در  ل و ی دا

  دشره روو در ب اّ ی  ن14 ا.دا   انای ا     2013 ا در در ژ

 در  15". اند د  ر آنا زه دا ا  ا د    ا "  اات اا

     ا در  ز ر ی  و   ف  دان از و       ای

   ده، زن آن و  را  ل  زدا و دا  د  "دا زن    در  ی
16". ا و  وا  م در  د  (ن ها)   ی

اب ا دت ی زن   و ردان ا را و  د    اات  د.

در    زن دت – ای   ، وی ، و ا  – و دان  ری  در

داه ی روارد در آور 2016، و ه       ت آن را   ار داده،  ص ت

   اب داد زن   ،  هد  ی در  ار ر  ٓن در از   ر از ار 

 ن ها  د دارد.17 او     در    د رن رٓا  ا ر  ای ا 

 ا  دا   ای ی آزادی"    ن در  آن ، ٓا   ه ا

ا  ی ار داد ده ازی در ا آزادی  و دا و ر در ،  ن آوردهز  د ران
18".ن دا انر   ای د ور و  م و در

 ن ن  1992 ل از  ه ا 31 ای از  از  ر"  د  را   نارش 2012 ز در

UNSCR  ناز ز    اا و ا ،د   ن را ها از  ر اد نز  د

 ده ست در دا ٓدر ا  رد 17 ه درا ی  ن درز ر .ا د دال 2000 و 1325 در

9 دری دا ا." در ی  اه،   ت  درره ز و وا  از دری    د،

زن آرا در ی از ن را  ز. 4 در ا ن ا ی   در ا  ده ا زن د، و
19.د   نز   ی  ی در  ی ا  ن ازز

ارو   ی  از  "  د و ن ا  ان    ه راا ی  ن درر ز د

اد او "    ". اما   ا ر ی  یای ا نز  دا  ن داده و ا 
20".  ا  وارما .د د    از  ...د ه  نر ز از    ،ی زنر
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 دن   در آن .د ر ات راا او ا و انا ی دو ه، را ی  از دور  

ان   و ت اان ه ه د  رد ااض وی ار . ا در ، او ل  د را   اه

 داد.  ز ه اان، ، و رو د.

.ان دادر ا ا ا ،اتا در ارو دو ا ٓاز ا ز  انی ا ترد د ،ل ا 

   ان  ای ی  ی اه ح  ، در ل اات  در ارش   ا .ٓری از ر ی

،در ا اران زن ا  در ،د دا اتا   در 24 ز ا ان ان، و  ،زرو  ی ا
21.د زن داد   ات راا  را %40  د ه ارش . رس، و

  از ارش دن اات،  زن در  " ن"  د؟ در ل 59ا  ن زن  درره ه

زن در رک،  ر  ای اد  ی از زن اا از اان در روادی ر و زن ی دو ر

دا. ر  ر ن اان   وردی، ون ر ر اان در ار زن و اده د. وردی

د انا  د و دم ه – نز ٓرا – (GONGO) انا دو  ه ز دو  نز ه و

   م   ر     ی آن  از .د ددی ای ا  دا ای یٓا   و
22. ا ر   دا از  ، وآن رو   رگ  و ، ، در ان از

 اول ا وردی اد د   ور ری، ااف ی از  د. او ار دا" ری ا اان در 36

ل   ازی زن و د ه آن  در  ی  ،، ا، ادی و  را در رت
23".ده ا تا را ٓا ا ا  ا  ،د دا 

او  ر در  د  " ی د" اره د و "  ز  ا  رت و دری  ، ا ،د

  و  اری،  ص ارد  از   ، ا زور  د   ، ی

"  د لا  او ". ا د   دل   ا   ا ، د داه و و 

ود  ل   اان و  ی  و د اه   اان، زن اا   ی  ی

".د  ادا  ن در  یا  و ا  د  د وا ،ٓرا ، ،ت ت و در ز

 وه او   "روا رت و  در   ا و اذ اات   و   زور   ر ، از

   وی ".   نزی زا ص  ، در راه  ان  ،د  ی   

 و   دن  ب ازر ا   او ا    ا     ا  " 
24".م دا د ی  ر ر  و   ط

 وم در    – انا ا و    – دا ا ن د  د ی  او ا در

زن اا از ای  وا و ا زی زی  . ا وردی در زن   اا از رب وا زن

اا و  ی  روی ا ٓد، در د  ر   و ارا ی ب از "ش ی ای  "ری

ا اان ودار ، ا رد  و ردا رو ی   ر رت در اان وا . وی م ز  اان،
25. ورو  رو ن اضا 

ا ٓا ر د  د  ا  ن ان – روزر ا  ی از روز  ، نز  از  دو روز 

 ه .ا    انن در اق ز ن د رو د  د  ای  – ا د ای 

ازه  دادن   ر ن در رواد  ن زن  درره ه زن را ز ال د و  آن از

 اددر رو  ای وردی را  د.26 ا  "ری ا ای ل  " رت  را " یا"
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  ا  ار و  اان   " "   د و ود  150 از اادی را  در   ان ن

.ده ا انت او ا ا د  و  ر ون ن   د  د ده  ای ا وه

، ی وه ب ای  ل انا ر ت و اه اد  ا ا   ن  رهدر  ی

 در  د ه ا  د اا ،ن ا     وه 27.ده ا  نق ز ن  از

 ن راا ت ا و  ار  ف ، آوری  نز  ٓا  ا  از  در  ن ا

 .  د ت   انن در اق ز    ا .د زدا  " ا"  تا

 ن از     ن ،د ا ما  ا  ،ز ن   از ا  ا  
28. ن     نز در  یاددر رو ه ا  ی

ا  ن  اف و  زش وه ی زن در اان را ن  د  ن ار دو  روا ق زن

ه ا ،داد ب 1979 از داز ا  د را   ق از  ان از   در .    را

اا  ر  ،د ا ل زاد و و و ،ت در ،ت  ی و د  ن ،ن دیو ا

 . زن ا و       آ اان ا    ز  و  ری از زن

    ا  و د ، ، زه ان درن زن ا د .وز داردا  در اا

 173 را از ر ا  دا  ه ما  ان درر، ا 193 ن 2016، در ژو  29.د  ران اا

5.9 در  د. ا با  289   ای ان 17 زن راا ت اآورد. در ا د   
30.ده ا در  انا ری ا  ب ون ااز ز  ا

زم  ذ ا  زن آ و ارو  ا  ای  درره  زن در زه   راه اا ، در

ر ی  ل دو در اان.       اب او  زن اان در ل  2016ای او ر  از اد

 دو ا . ی ان درا  ،ر ی وزارت او ،ا  .ا  ا   ری ا

زن اان از ... ده ا .ا دو   ،ره  در زن ه  اان    د از ن  اده

. رکان در داا  1976 ل در ،ه ا  را داد ز  ق و  نز  

 اراده –    ات وا     و ن دادن ا ،ردان و   ناز ز   دا ،ٓدر ا

 دو ف  اه،  را در   در ا رد  ا  . ی  و   در اات

 و رض راه زدی در  دارد   ر ا زن را  ر . ا ٓ اراده  را در  اا در آوردن

 اتا ن درز  و  دل  ا  ن؟ آن زد ا   نز رای ا 1325 

 را در ،دان ا    ان د    د و  ی  ، یاز در  ی زیز و

.  ا دان   در  ٓل ا نروی ز

 
 1ی، را و ا  .2006 . در   :  اه  ا ، در ری اات و 203  ( ال ن)

( وت ی  در رر ی اات و   در      ا در ل زن زد  د ن ا وت  روی
.("  ا 

 2، رو اس.  .2012 زن در  و  : درس  از  ا زن ، 18 واش و    آر  اس و ش.

309 ،277 .
 3ن در 278

4 6 – آ ا در ن  ا؟؟

  ،  و    ری در ، و   یه درا  گ و .2009 ا 23 . ،5 اور
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http://www.unwomen.org/~/media/ .دوم او . ر و  تار : اتا ن درز ر .2012 ا ، نز ن6 ز

headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/10/wpssourcebook-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf
http://www.unwomen.org/en/news/ 1325 ا   ل 15 :و ا  ،نز    ر .2000 . نز ن7 ز

in-focus/women-peace-security
https://www.hrw.org/news/2015/02/28/afghanistan-dont-leave-women-out-peace-talks , ،2015 ر ، ق ن8 د

http:// ،2016 رچ ،سا و ی ب،آژا ل ،  اتا     ناگ، ز را 9

/www.ipsnews.net/2016/03/not-enough-women-at-the-peace-table-say-arab-activists
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/http://www.cnn.com/2015/07/14/opinions/iran-nuclear-deal-roundup ،2015 ی ،؟  :انا ن ا ،ان ان  11

IAEAT، http://www.iranintelligence.com/iaea.html تار  ،انش در ا 12

ارو ر اما و ا "م در اروا :ارو  ا" در  ر ،(2015 24 ژو)  ر 13

http://www.theguardian.com/ ،2013 ا ،رد ،ر  ی   نا  وزی ژ :انای ا  ی  ،را ن 14

politics/2013/nov/24/iran-nuclear-talks-lady-ashton-geneva-triumph
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politics/2013/nov/24/iran-nuclear-talks-lady-ashton-geneva-triumph
http://www.bbc.com/ ،2015 ٓا ،   اری ،د  ان راای ا  ارداد  ان: زن ا ها ،ر زان 16

news/world-us-canada-33728879
/http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/04/three-diplomatic-women ،2016 ٓت، ا روارد ،ت زند  ،زا  17

 18ن

ز و ا  نٓا ،رو  ، وا  ،ارا    ر  د ن ز ود    و     19

2012 دوم، ا ا2010 و ٓاول، ا او . روز 
http://www.bbc.com/ ،2015 ٓا ،   اری ،د  ان راای ا  ارداد  ان: زن ا ها ،ر زان 20

news/world-us-canada-33728879
https://www.radiozamaneh.com/214026 2015 ٓا ،  نن: از اای و ز  اتا ،ز 21 راد

و  ه  "ای ار زن  ی  نان" دادر ا ر ناز ز  " :د اری را  ادرو  انا  22

ون وز اان ای ار زن و اد؛ "زن اان: د  و   " ه  و  زن اا اان و "ان اا زن HIV  از
و وی  در اان"  ه  و  ای  از دن و ان ل (اب)

ن و  اده در 59 ا ن ور زای ا انا ری ا ون وز ،وردی   اچ ای  ه ن رت 23

/http://iran-un.org/en/2015/03/09/9-march-2015 ،2015 رچ ،نز
 24ن

http://www.seratnews.ir/fa/news/230130/ - this needs properly referencing, with the title, date ،اط اری 25

http://kayhan.ir/fa/news/39616 , ،2015  ؟ل ا   – رک او در  ن ان ،ن 26

http://www.hrw.org/news/2012/12/13/iran-activists-fleeing- ،2012 د ،   رش ار از ن :انا ، ق ن27 د

assault-civil-society
http://nobelwomensinitiative.org/2012/03/csw-56- ،2012 رچ ،ر ق ای انن ارزه ز :56 اس د  ، نر ز28 ا

/iranian-women-fight-for-participation-rights
https://www.hrw.org/news/2015/03/25/ ،2015 رچ ، از م و رو  ،انن اق ز ی  ندا ، ق ن29 د

challenging-irans-womens-rights-narrative
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