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ه دا

و 

 زن و ق و  ن در اع و و   ی ری ا اان از اب ل  1979ده ا. زن در

ن وه ی  ری   اب ن ه   ت ی را  د ، ا ور    و

دو  از آن، زب ه ان اا ، ادی، و ا ر آن ا د.      س ری از زن،

د  ن ی  .ب داردا ر و  ن ا   از   در ر ا   دو

 در ی  و ، د زن  ق ن  و دان   د. وه  ا ،ل  زن را  ان

دی از ری د در   د. در وا در اب   آن در ل  1981ری ا وع  ر دن

.ا ا  وزان ان در از    د، در دان   ی ق ان  نق ز

     ا آزادی  ر .ار دارد ری ا ژن ان ار در دو  

ای ار  ی، از  در .ا ای دو ی ی و  ی ق لد   ه ا ای ز

 ی ران و ب ا ه اده   ، ری  وارد ن زن اا ای وژه اا رن  د. در

ل   1961ان  از اب  ران ه،  رای  زن ا . ر ل  در  1967ن  از
1. ان او ازدواج ز ، ،ق  دن ا ای اده

 وه .  دی رو ا ،رار ،ا ، ی ود ن از نز  ی  ف ا 

د  ن ن را درز   روح ا ا ٓا ، در .د   نن ز د را در  ا ه ا

. ان راا    او ب زد  ه تا  و    ه را ا  ی   د ذا

ا  ای  ن  ات  ر دار دم،  زن  ده، ای او  ای ی از  از زن

 2.دا ز  ر  د را ه  ،ده ز زه ا   .د ا ش در 1963 را

 در ن زن، ا ا ط  زن  ف دورد ی   د آه  رژ   . در

ا   ت و د  از  رک و     ی  ،ا  دو ،

،       د ریا ب ا ن  ر نل 1983 ز د. در  ، 

 ط ٓا   و  د  ر ن رآد، و ا  وت را رد  ص ی  ل درا  د
3. را  و ،ق، ورا ،ازدواج 

 م وا .  دهب اا  ط لا ژاف اا  نای ر  از ،ری ا ر در

دو   در ، از روح ا د نا   نز ، در .د م ای ا  م عا ا

. را ه ا  با و   ی ا ع از ارزشای د در و  ان  نز   ط 

 ب ان از  ،  ر ی و  هدا ، ات دان در ر ن درز   ن، درز 

،ط ا دو ژو ا  و   ر    ا د  .  ر  ف دو ای

.  بز ن راق ز   ط نز  در   د درا ا   ی  ری ا

  ح س د      در   وی زن و د ارا  ی ود ای زن  ر

.ه ا وان، روا  ل از درا  ن در 

***
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ب آورد. د را ری ا یرات را    د و  ر  اا  ، ل 37 ر در

" .ه ا هان را ان و دن ز در  ی، و فا ، ٓا ،ر و دا و ا  ی

" دوره  ا در  دن  71  ن و  ر   اا  ان  داد.  4ان

 ی  از  ر ان ناا ،ا ی ا ر خ در   اناد ا   یخ 85 در سا

 از    نا و ،د آور  ب راا ا    در   از  ،ل ا  5.ده ا 

،ا  وه .ا  وارد  و دو  ری  ی لو ا ، ،رم ،ری .  ر ی رژ

ت  آ و  ی ری  دان را  زن و دان   د و  ارزش ی  در  رر

.را   را   ن درز ر ر  ،ه ا اه انا

د  در  1979 با   ،ه ا ه  ان دررن در ا با   ر  ان از  ر

 .ا ر  غ و ر  ا  از  ا د  از  ای .د   د ر اوج  ری ا

ازات  اری از  رای زن در ب، ر ی د را در ات ا و  دا    ای  دو ن

زن دار  ،زی، و آوری در  م ی ، ا، و د در  ای وی و ده ن  ده

  را  وت ن اا ،  ا د  و ژی ا ا   نب، زز آدر ا د او  .ا

.ا ا ر  وی   ر  نز  و    ای ش ی در د ک ز

زن و اب:   رت

در ل  د ،رزه ای ای   دار ده ا، زا دو اژی  در ر  را  ده د.

ن ق زن ای ان ای  از  رودی ر و    ه ا . زودی، ای   زن،

 آن  رای داده . در او ات   در ل  1980ار  ،ر زن ای د  اب  . ود اد

.د  را ا  ی  ن نن، زر ی تم ا د. در  رژ و ای نر ز ،

 اده ری از دیش ا ای یا ر  و       ناق (1980-88) ز – انا  ل در

 د  6. ارا ات ای  ن  ری ا ، ازه دادن  ه  ای دا  زان

ن  ی دادن آن   اده ری، زن را در ا   ن آرام د.  7ن ر  1987 دادن ق ی

. حا  ق ن ، ل 8 دو. حا و ا ، ،دک اری از ،نزا   ط نز 

  ن راز  ات د. ا ر دا  زده  داز ا ا  (1997-1989) ری ر ر

ر    وردد  .د  دن ر ود ای ش دو  آن   ن ار داد. در 

ا  زی وآزاد  9.د 2009 2 در  1980 از 5.6 در  روری خ  ای ه ا ی  ایا

و  در ل ا دوره ار  و راه را ای    و   زن  در ل  1992وع  ار د و ا در

ل    2008ز د.  وه،   و زن و دان  ارش    ی ا و   ارات

ورز زن، ازدواج ی  ،اد ر،  و  ،ی، و ق  و   10.  ، ر

اک ا ت ش س ا    ، ٓی اان  ا د.

   د در ی ا  . د تای ا  – ر  و   – نز ،  ن ا در

ای ق زن  ه ای آر راه از. آن   اده از ی  ز   از  اان – اق، ش  ک ای

ر   اران  ر ر ا  ق  زن ام داد  .ل 1995، زن ر د ازه    ان ت

 (2004-2000)  تا  تا  . بن از       ،1997 در .  ور
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اب  13ه زن، زن ار  ی  د 11. و رن و  ر روزاون، دوره  ای س

 ن زندا     ه درٓا د   ا . ما  وی   ی ود دن

. ا  ن رای و  (CEDAW) نز   ای ر  نز  ن   ط ی 

  ل، اب ود ای اد در ات ل   2005ان ر ر   ب     از ق

  زن  ا. دو   د ،  م  ر زن را   ار زن و اده  داد. در ل

2008، دو وارد اه  ا در ران  ن  ا   ی را ز   رد.12 در اب،

 ٓدن ا  ای ک اماز ا ،   ل  و    ن ا    د و زن ن

 د آورد، او  دیز    ا . لد  ا  تای اای ا دو  ر لو ا

دو را ای   ن از  دی و زدا ا  13.ی دی   دن ر، م

.  نز ود ا در  ل ی مددر ا     ی یرو  ن وز   ی ل

ات ر ری 2009 و ت  از ات، ا ز  در  ااز دا اان اد د. در ن اب

ات، زن ر د  ن  د . از ات، ن زن از م ر  د ا   ٓ و ی

   د . ا ل،  ر ات در  ات  و ب دو، زن اا و اع را

 یا ر   آن .  از ا  ت تا  اران رای  نز . انه ای و  در

   د ار ا ر اد او یت، اا  در .د  ٓا    از ا  ب

زن  را ای  وز ا ب د.   14ا دی  در ل 2012 اا   دل ود دن

 ان  ات را ا  .د ر  در ه دواز 36 دا  دا در 77 ر  ای نز

از ش  ای    در  دا   دان  د.

    ،اش  ی هن و در د. رو دن اای ز ی ل 2013 ا در رو  تا

  ای اان  ب را   ،  ا ب ه د ن د ،ود ی زن در ت  را

، دن اای ز ی را  و       د و در  را از   ی  ، ف

او  ده و بد ا  ای وز، او دو زن راا   . با  یا از  ای زن را وز  و

زن  اان را ه ا .ا  ای   در 16 ژا 2016 ای دا   و وه  ی ادی

دا ه  " م   ن و     ،  و اوج  تا  . ا 

  "ر ا ن اد ا ی زن و اا دو  اد ن ا ر  .ف م ا ،  دا ن

ا    ن، و ی ز و  زدا دورا  ، ی  ن درز   او ا  

ی د و  ،اه  ر  زن ای ر ا ود ه،  از آن ا   ااز ی ای ات

.  ود   در  ع

 اا   و ا  زن در ل  ه  وا  ل ه  ه اران ری ا د، و  دی

د دو زن دو  اا از دا و ان،  د و ز زای-ر   ه د، و ق  زن در

اان  ز ی وارد .15 ا ز،   و        ارزش ی اب ا ا ه،

  ق   ری ا ی  و  ق ای نز ا  رت  ل ه ای  

 ا   ا ال ا در  ،ر   .  رهن از  ق  ص ر  و  ر

–  دار آن ر و دو ری ا ای رو  د   نان زا  در   لا ای ا

.ا دو  ژیا  ا  نق ز  ا 
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 ا د ا    ر   زن و ق  در اان ا. در ا  در   ق  زن،

ن در اان     ای زن در د  ق ن،  در  ای ا و   ای م آن

   ق    زی   . رت د، زن  د ز  و و د ق  ای

.  دوش  ،ن راام ا و  و

د او  .  ن را  ه در ه ی ر   ان از ،ا ی  و ا ف ا 

 اوزه    ی دو    ،ی ا ٓ و  ی  در س رگ ا د، دی

ا ود روزاا    از .ه ا  رگ ده و ی ری و   ،   ر  و

 ر  و   ند. ز  هد  و د ، ،ژی ا  از ز ر ی ش در 

   ، عی ا  م ن درای ز   ی  وه دو  ،در وا . هرا    ا

 در ح  . ن  زن  ش ای  و وی  ادا  د ،ن  ه  ا م

.    ق ا  ن وک ز  د ای تو

 ا د ا  ت ا ره، آرا ی  از   درره  ی  ،، ا ،، و ادی

 ک ی  ت ،رت   .  بز را ار   وزان اان در ان و دز     

دار   زن و ق  ای  آه دو و اع اان در ر  . در  دو ،ات ا   ز

ای وی  رزه . در   اا ، زن و دری آن  در  د ا  .دا  ی

د  در اان،    دی  و ت از ر  از ت  از ا 2009، زن در اان و رج از

  ندرو   و  ق ای ن ک ز  ٓا  ، ای روا ن ن  ،ر

.د و ر ،  ،    را

ذ  ی  ،اندر ا   م ان ازن و دق ز د و  ای و ،را در ا   سا 

ارا  د:

:ارو دن و ای ا رت ای

 اد ارو در اان ای د  ارش  و  ی ام ه   اه دا ر و ر•

ذی ن،  ر  د آوردن  وا  از و زن و دان در اان.

•و  انان در ان و دز و  رهای ا ری ا  ت و ارو دا  ری ی وه 

.  ری

• زم ازم ایای ا ری ا ت  و   ی ا ان درن در ای زو ق  رها

. یو ار  ر

•.  تد و  ری    در د ان در از   اوم و زٓی ا

 ن د زن  ر و ق  در ات    اان.•

او ی  NGO    و زن ی  ا ای ار   و  ای زن و دان در اان،•

.2030  رت  در  ای و  
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:ا  ی NGO ای

•رو ا ان دران و د نف ز  اندی اا   م   اان ا ت و ی  دا

و زی در اان.

اد ی   زن  و آژا  و اار آن،    د در ل ر  ق  و ق  ن•

زن و دان در اان.

•(CEDAW) نز   لم ا ر  ا یای ا انا ری ا  ارر ا  ا   اداره

ون  ه ای.

 د  ی  و ا ای ر  زن و دان از  ن در اد  ی ون  در اان.•

ای ری ا اان:

 ا  ر م ال   زن  (CEDAW)ون  ه ای.•

• ل  ان  در ده ازن اا   ا  ت ق و  از د    ر 

.  ی ،ا د  ی  و ،ارس، د ، هدا ،  ، نر ب در

 دن  ا ازدواج  18 ل ای م دان و زن.•

اذ ر ی  ای  از ق زن و دان ا ٓ در  ی   ا ب ا ال•

 ، ااد   ی ا ( ،دی، زر ،)  دان ز 9 ل ی ( 8ل و  7ه)

•ار دار د   در ا   ص آن  ،انن و دم ز ای ر و  ی م ر  ا د 

•ن ا  ا ن درق ز       ت و دو  ری  و ادا  اا

.ا 

• د   ی  و   ای آن    دک و ق ا ی ده م ایا  و 

د  ار   را   م از 

 
1995 ، هرات داا : ،انا  ن  ا ن درز .و ،ار 1

 ن 2

 3ن، آزاده "زن و  در اان  ا  : ا ،" ٓ ا ادی ور ،ره  ،24ره اول، 1997، ار

.96-75 
 4 آر اان

2006 ، و  ان ازا  ری 5

.1980 ٓن، 7 ا 6 روز

.1985 د، 23 ژاا 7 روز

.1987 د، 24 اا 8 روز
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USIPT 2011 ،را را ،ٓا  و ، ،رت :انا  "نز " . ،ری9 ا

.2008 ر 7 ، رک "نب ز" 10

 11ن، آزاده، "زن و  در اان  ا  : ا " ٓ ا ادی ور ،ره  ،24ره اول، 1997،

.96-75  را
2008  2 ،زرو ،" ی   وزی را در انن ان ز" 12

2009 ر 12 ، رک ،"ق ای انن ارزه ز ، وع در" ،ز ، 13

2009  3 ،رد "،ل 30 ان درزن ا وز ب اون. "ا ،دال 14

و ل و ، زی، را  ،زی    د   دو اد ا ر 15


