
2016 ر   © | 1

 و  ؛ان از 
ا ا

 ی  و رزه و ل  و دها وم نق او ری از از  یل در ان از

  رزه و و ا . هدا      و دادها  را  و  ن را از 

ا  از  ر و زن د یژیا  ان ارزه ز ن  ن .ا  د  ن ی نز

ا ر ل ان درا ای آزادی اری را درٔ  اره نز .ده ا اده ق رأی و   ندن ز

دها .ای ل زن در اب و ر ی دا   از آن، زن را رد دان از  رأی وم

د  . در ل اب ۱۳۵۷، زن اا ی دان در ات  ر  دا و  وزی اب

. ت     نب ز و  ار رهدو ر ا د 

در ز اب از ق زن ر    ن د. آرنی ا ،ا و ای د. زن اا  در

اب  د در   وه   ن را در او ر ان ار د د و ن ی ا

از ف  ان د.  از   رن اب از ر زن در ت  از اب ای د اده . در

 ر زن را    ااری  ان  ٔ ی زن د . از ن لی اا  از اب

زن و د را در   ن  ات  ب اری آز د، ا ان   در د اول  از اب

زن NGO  و ز  ان را ر  اس د ا .ار دوره ر  از دو  رگ اب

و و اب  ،۵۷ای زن در د   ن را  ر زند ه و  ،اره دل  و  از

. ا ر د ن  وزی

زن در اان ای دورهی    دها و    ون دش  ده ا . روی ر آن

دو ات و ز ن دا ،  ن ق زن    از ق زن را ا  . اد

بی  و ت   ی در ا دوره ز ار  .زن و  NGO در رای ق

،   . ر  و   از د  نق ز رهدر   ت و ارا ر ٓن، از

.    و  رد آن در  ر  انا  در   ی نٓی ایان و اق ز ن

د آن   بی  ،ر در  اان ای لی  و   رگ  زن از ده دم

ا   ا .ه ا  و   نده، ز ،ن دااز ز  انن در از   .دد

 ز و ت زن را  ده و  دل ر ا ا ٓ زن ده ا ا ادی  اره   آن وارد ه،

 از زی ده زن و     ت زن   ده ا. در دوران ات، راهاازی ٔ  ار

و  NGOی  و را  ر  ، داد و ت  و دوردی  زن را از ار زن ت

 د ا ده و   د ا  .ر  دار نو ز  ت نز ،رو  د و رج  و 

 دورهی   ی د.نر  لی  زن و ن  ال رت   ،د اژی و

رت ان ده ا  ، دو و روی ر آن ای اد،   و ی  ر، و ر ص

،د ده   زٓن از ، ی دورهود م   ی ز . ار  ن در ون ز

.  و  نز نی زاو  و ان نز  . د

 از ادث    زن در آن ر ر دا ، از ن زن را زان  و   رج از ر ت

د .ی ن زن  از ۸۸ اا  و دو ن دا و رج از ر    از ی ن زن

د   ،  ن دا ای را ن و ع  ر رج از ن  د   .

ن رج    ن دا دا  و ه ر ا   ، ٓد  آن     و
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ن رج از ر ی را  در دا  د ب ان ی د را   و   د اا ای ارط

ا دو وه ود ارد. دو دا و رج و ا ا و ی   ل در ر  در  ا ر

. ارن دق ز ن ای راه را ، رد ر ان وز ،ر ، یب ر در د

 ی   نن ز های از ،الا ن دوٓر ا روی  اد و یری ا م دوره راز ا 

در رای اا ر  زن، ر دن  ن و اا ی زن در    زن  زهای را

وع د .ری از ن   د را از ا  ام د. زن اا   در اب و و  اب

 ۵۷ از اب  ی دا و  از اب ر ا  و ن ده  ، دا  ر  از

ی  را اوار شن دا. در ادا ر   آز ر  دا در  رد ی ده

و ه ا ر زدی از  ده   .ر ا  و "  ر   "ف  ران اران زن اا ای

 ن ن  ، ا و ی زهای ای  زن د زا در ی را   از   و رد

. زه و  ی روی  زهای را یدر ا  دو  ، از  دیا

ر  ن زن در  ن  ت و ی زدی رو رو دها  ر  ی  درل

ار  ر ازو را  ده،   .ی  زن  ف  دوره ص ر ا و ر و وز

 ت نت ز  دل  .ا  ی ک دوره و د  ا ا دا  ی در آن

 را از د  ،انن از   رگ   . رهآن ا   ا  ع از ا دی و اا

 نو ز  ، ، سا     د شا و دها ا  و   ن ازز ا 

.  آن را   ا  ی از   د لا ان از

. رزه و و از د  یل ل در ان از  د ی ان ا  ر  ل ا 

 ر  و اده  ت در و ا  زن   اد زن ها. زن در ل ر ااردی

  و  را در اان   دها .ای ل ب اری  از اب   رز ورزی  در

 در  ی ناد ز ،ی آن  . ار زات رد  عب ا از ا  نٓو ا ن ارد ز

ادا   ا  د در و  اره نز .ا اا ل ل در  و ریا  ع ا

دادها و  ر  را در ا رد   راها  .ب زن، د ا  ا و از  ااری ای در

ا  در   د یو ر   ی بن و ا ع   نز ا ،دها  نز ا 

ن اد دها  ،ن در   زن را    ها  .ا زن اا ل رد

ب ار  و   ن زن  آن دا ه، و آن ا  ن      ی  ا ع

، نز .داز  عا  ت نز و ا  ٔ ،ند زو ا  و    دا

 ای  ،نز  .ها هد از ل در ا  ن  ی ر ب از   رس و 

.دا  ،د    نٓا   آن ا و و ه هرا


