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 وضعیت زنان در بازار کار مردساالر ایران
 

 نه توصیف نمود. گزارشی منتشر کرد که در آن بازار کار ایران را مردا ۹۷دی  ۲۷خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا روز 
تنها  ۲۰۱۷ایران در سال  بازار کار، ایرنا گزارش کرد که نرخ مشارکت زنان در  UNDP بر آمار برنامه عمران سازمان مللبنا 

درصدی  ۷۱.۴درصد بوده که در مقایسه با نرخ مشارکت  ۱۶.۸
 مردان در همان سال رقم بسیار پائینی است. 

امور حوالی همین ایام در سال قبل، لیال فالحتی، از اعضای دفتر 
نرخ  کهزنان و خانواده در ریاست جمهوری رژیم، گفت 

درصد است و ۱۷ینانه ترین صورت مشارکت زنان در خوش ب
ایران به این لحاظ از سایر قدرتهای اقتصادی منطقه عقب است. 

 (۹۶دی  ۲۳ -)خبرگزاری حکومتی ایسنا 
بیشتر یک بزرگنمایی اعداد اعالم شده فوق به نظر می رسد که 

را  ۹۵باشد زیرا که مرکز آمار ایران نرخ مشارکت زنان در سال 
 درصد اعالم کرده بود. ۱۳.۳آن را  ۹۴درصد و در سال ۱۴.۳

اعالم کرده بود که نرخ مشارکت  «رانیمرکز آمار ا»، ۹۵در سال 
درصد  ۱.۶ درصد بوده،۱۳.۳که  اقتصادی زنان به نسبت سال قبل

درصد، ۱۱.۷ین همه این نرخ را به جای است. با ا افت داشته
 درصد اعالم کرد.۱۴.۳

رشد هرچه بیشتر ارتش با توجه به ورشکستگی اقتصادی ایران و 
بیکاران، چنین گزارشاتی درباره مشارکت اقتصادی زنان به نظر 

می رسد که بیشتر یک دستکاری در آمار و ارقام باشد تا بازتاب 
آمار واقعی بسیار پائین تر از ، و باید مفروض گرفت که واقعیت

 چیزی است که رسمًا اعالم می شود. 
 

 نابرابری جنسیتی
را « کار یروین یریآمارگ» جینتاساالنه نیز که  رانیمرکز آمار ا

طی  ار رانیدر بازار کار ا یتیجنس ینابرابروجود  منتشر می کند،
 . کندیم دییتأ ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۷ساله  ۱۰دوره  یک
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اما  ،شده عیتوز جنس به طور برابر بین دو، ایران در سال ۱۰ یباال تیجمع یتیجنس بیترککه  دندهیمحاسبات نشان ماین 
درصد  ۱۴حدود که نان زاز چهار برابر نرخ مشارکت  شی، بدرصد بوده ۶۳حدود که  دوره نینرخ مشارکت مردان در ا نیانگیم

 می باشد.  است
 اندنفر زن بوده ۱۶و  مردفر ن ۸۴سال،  ۱۰ نینفر شاغل در ا ۱۰۰از هر  ن،یانگیطور مبهاین آمار گیری همچنین نشان می دهد که 

 که به روشنی حکایت از مردانه بودن بازار کار دارد. 
نابرابر مردان و  یسترسداز  تیحکا ۹۵وزارت کار در رابطه با سال  یز آمار و اطالعات راهبردمطالعات انجام شده توسط مرک

درصد از مشاغل  ۱۷.۳ن تنها درصد و سهم زنا ۸۲.۷، سهم مردان ۹۵در سال  ،یبررسبر این بنا. دارد یریزنان به مشاغل حقوق بگ
 ی باشد.مبت زنان نس بهبگیری حقوق ردان به فرصت های که حاکی از دسترسی پنج برابری م بوده است یریمزد و حقوق بگ

 (۱۳۹۶بهمن  ۳ -مهر یحکومت ی)خبرگزار
 

 بیکاری زنان
آمار  و بر اساس نرخ بیکاری زنان به سرعت در حال رشد است

بیشتراز  بیکاریمنتشر شده توسط مرکز آمار ایران سهم زنان در 
  مردان است.

گزارش داد  ۹۷آذر  ۹خبرگزاری حکومتی ایسنا به تاریخ 
متوسط رشد بیکاری در ایران ساالنه یک و هشت درصد است. 

با نرخ رشد ساالنه سه و هشت درصدی  بیکار جمعیت زنان
نفر رسیده است.  ۵۱۶هزار و  ۳۷به یک میلیون و  ۱۳۹۶درسال 

درصد بوده  ۳۲.۳ن نرخ بیکاری زنان بیشتری ۹۶یعنی در سال 
 است.

 ۲۰به بیش از  ۱۳۸۴درصد در سال  ۱۷نرخ بیکاری زنان از 
افزایش یافته است. نرخ بیکاری دانش  ۱۳۹۵درصد در سال 

درصد در همین  ۲۰.۴درصد به  ۱۵.۷آموختگان دانشگاهی از 
 ۹ -)خبرگزاری حکومتی ایسنا مقطع زمانی افزایش یافته است.

 (۱۳۹۷آذر 
 ۴۴اصل  یو نظارت بر اجرا یمل دیاز تول تیحما ژهیو ونیسیکم

نرخ »خبر داد،   ۹۷آبان ۳۰به تاریخ  یگزارشدر یقانون اساس
. رسدیدرصد هم م ۷۸به  کرده لیزنان جوان تحص یکارینرخ ب، درصد است ۶۳تا  ۵۰در بازده  کرده لیجوانان تحص یکاریب

 (۹۷آبان  ۳۰ -)خبرگزاری حکومتی ایسنا« کار است.نامناسب بازار اریسب تیاز وضع یارقام نگران کننده که حاک
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اعالم شده بود که نرخ  ۹۴این در حالی است که در سال 
)خبرگزاری  درصد است. ۸۵.۹سال  ۳۰بیکاری زنان زیر 

 (۱۳۹۴دی  ۱۵ –حکومتی مهر 
نرخ بیکاری زنان میانگین آمار اعالم کرد  مرکز ۹۵در تابستان 

 در صد رسید.  ۴۷.۳به  ۹۴در ایران در تابستان  جوان
نشان  ۹۳سال در سال  ۲۴تا۱۵آمار رسمی بیکاری در گروه سنی 

 ۵۰می دهد که در برخی استانهای ایران نرخ بیکاری بیش از 
 (۹۴مرداد  ۲۲ –)سایت حکومتی اقتصاددانان درصد می باشد. 

درصد، در اصفهان ۵۱.۲استان اردبیل نرخ بیکاری زنان در 
درصد، در ۸۶.۴درصد، در ایالم ۵۵.۹درصد، در استان البرز ۵۳

درصد، در خراسان رضوی ۸۰.۱چهارمحال و بختیاری
درصد، در خوزستان ۵۵درصد، در خراسان شمالی ۶۹.۵
درصد، در ۵۸.۷درصد، در قزوین ۷۰درصد، در فارس ۶۳.۵

درصد، در کهگیلویه و ۶۱.۶درصد، در کرمانشاه ۵۵.۱کردستان 
درصد، در لرستان ۶۹.۷درصد، در گلستان ۶۴.۷بویراحمد 

درصد، در استان مرکزی ۶۴.۱درصد، در مازندران ۸۱.۷
 درصد می باشد.۷۳.۱درصد و در هرمزگان ۶۲.۵

 
 از کار زنان حذف و اخراج

زار زن از کار برکنار می ه۱۰۰ است که هر ساله ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان نموده
  (۹۴شهریور  ۱۵ –)خبرگزاری رسمی ایرنا  شوند.

 استاد دانشگاه و ،یادقفاطمه ص سال گذشته از کار اخراج شده اند. ۱۰هزار زن طی ۹۰۰منابع دیگر نشان می دهند که حداقل 
 به یبا نگاه» ،گفت ۹۴خرداد ۲۶ درفارس  یحکومت یبا خبرگزار در مصاحبه ای مدرس، تیدانشگاه ترب یعلم ئتیعضو ه

 یبر اساس آمارها نید. همچنهزار زن از بازار کار اخراج شدن ١٠٠حدود  مینیبیسال گذشته ساالنه م ١٠اشتغال زنان در  تیوضع
حدود  در مجموع فتگ توانیم نیاند، بنابرااز کار خود اخراج شده مانیزا یپس از استفاده از مرخص زیهزار زن ن ٧٤ ،یرسم
 «اند.شده کاریمدت از کار اخراج و ب نیهزار زن در ا ٩٠٠

هزار کاهش صد۹ون به میلی همانطور که مشاهده می کنید جمع و تفریق اعداد و ارقام در همین محاسبه مختصر نیز از حداقل یک
 اخراجی چه شد.زن هزار ۷۴معلوم نیست تکلیف  و داده شده است

جمهور فعلي رژیم در جریان یك گفتگوي انتخاباتي، آمار جدیدي از حذف زنان از چرخه كار در كشور  حسن روحاني، رییس
به »وي همچنین تصریح كرد، «. هزار نفر از زنان ما از کار بیکار شدند ۶۷۰حدود  ۹۳تا  ۸۳در بین سالهای »ارائه كرد. وي گفت: 
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اردیبهشت ١٤ – جوان )وبسایت حكومتي باشگاه خبرنگاران«. هی شدمسئله زنان به عنوان قشر مهم جامعه در گذشته کم توج
١3٩6) 

سطح در  نیتر نییپا رانیاشتغال زنان در ا افزود نرخکرد و  فیتوص «روبه نزول»را  آمار اشتغال زناناقتصاد  یایدن یحکومت تیسا
 (۱۳۹۴مهر  ۷ –تصاد اق یایدن یحکومت تی. )سامی باشد ایدن

و  یدر تهران با وجود قرار داشتن در کانون تجمع مراکز ادار یحت زنان یکارینرخ باعالم شده بود که متوسط  زین ۱۳۹۲آبان در 
  درصد است. ۲۱ /۶کشور،  یصنعت

 
 وضعیت زنان تحصیلکرده

 است. التیاز عوامل مؤثر در اشتغال، سطح تحص یکی
 لیتشک اننرا ز یآموزش عال التیتحص با و بیش از نیمی از جمعیت ایران یآموزش عموم التیحصبا ت تیدرصد از جمع ۴۶

 درصد ۳۷حدود  یعال آموزشو نرخ مشارکت زنان با  درصد ۹تنها . با این وجود نرخ مشارکت زنان با آموزش عمومی دهندیم
 می باشد. 

در جمعیت آموزش  و ت.به نفع مردان اس ۷۰-۳۰رای آموزش عالیدر جمعیت دا سهم شاغالنبر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
 –ی ایرنا )خبرگزاری رسم .این شکاف بین زنان و مردان هم چنان وجود داردو  نفر زن هستند. ۱۰ ،نفر شاغل ۱۰۰از هر  عمومی

 (۱۳۹۷دی  ۲۷

صد در ۶۰شده اند که   گاههای کشور فارغ التحصیلمیلیون دختر از دانش۲سال گذشته  ۲۰یک مقام حکومتی اذعان نمودکه طی 
عاون مطالعات م ،یاستانوسن بس)کل فارغ التحصیالن  کشور را تشکیل می دهند با این وجود نرخ بیکاری زنان افزایش یافته است. 

 (۹۴ بهمن۲۴  – سنایا یحکومت یخبرگزار ، مصاحبه بادر امور زنان و خانواده یجمهور استیر کیاستراتژ
است  یاصطالح نیا ستند،ه «یاقتصاد رفعالیغ»از دانشگاه و کالج  لیدرصد از زنان فارغ التحص۵۲دهد که  ینشان م قیتحق کی

 (۱۳۹۶خرداد  ۳۰ –روزنامه حکومتی کیهان . )شود یبه کار برده م کاریب یکه به جا
شاغل  ۷۰.۱هستند ) یقتصاددرصد آنها فعال ا ۳۴.۵دانشگاه زنان هستند که  النیرصد فارغ التحصد۴۶.۶ گریگزارش د کیبر  بنا
 (۱۳۹۴دی  ۱۲ –. )سایت حکومتی آفتاب نیوز شوند یمحسوب م یاقتصاد رفعالیدرصد غ۶۵.۵( و کاریب ۲۹.۹و 
ه از دانشگا لیزنان فارغ التحص نیدر ب یکاریانجام شده نرخ ب ۹۲ تا ۸۴ یسالها نیدر ب رانیکار ا یرویکه از ن یریآمارگ کیبر  بنا

تیر  ۱۲ –حکومتی دانا  . )خبرگزاریاست دهیرس ۹۲درصد در سال ۷۸به  ۸۴درصد در سال ۶۵داشته و از  شیافزا یبه طور تصاعد
۱۳۹۵) 

 نییپا رایتمزد بسدست با دسمجبورند در مشاغل فرو ایو  کارندیب ایشوند که  یانگاشته م «یدیقشر جد» یعال التیزنان با تحص
ها و یا به عنوان ر رستوراندو یا  با تحصیالت دانشگاهی ناگزیر به دستفروشی در خیابانها رو آورده اند. بسیاری از زنان کار کنند

 منشی در ادارات کار می کنند و به حقوقهایی معادل یک سوم حداقل دستمزد رسمی تن می دهند.
، ی)فاطمه رفیع .شده اندنکردن کار  دایو موفق به پ کارندیب النیدر گ یبا آموزش عال لکردهیدرصد از زنان تحص۳۹به  کینزد

 (۱۳۹۴مهر ۱۳ –مدیرکل امور زنان و خانواده در استان گیالن، مصاحبه با خبرگزاری حکومتی فارس 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/1461-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-17935809
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اده ن کارگر سعنوا به کیرشته گراف لکردهینفر تحص کیکنند و  یکار م یجوشکار یدر کارگاهها یبا مدرک کارشناس یزنان
به  ،نیعالوه بر ا کند. یم ادیپ شیزنان وجود دارند و تعدادشان هر روز افزا نیاز ا یشتریب اریتعداد بسمشغول به کار است. البته 

کارگاه  زمان وجذب در سا یمدرک خود را برا دهندیم حیترجاین زنان کارگران،  ینفعضو انجمن ص ،یاکبر نیگفته حس
 (۱۳۹۴اول مهر  –. )روزنامه حکومتی عصر ایران پنهان کنند

 ده اند کهش ییه کار در جابپرداخته است که مجبور  لکردهیزنان تحص یداستان برخ تیبه روا  ۹۶ریت ۷شهروند  یحکومت وزنامهر
 یعال یحال آنکه شورا رندیگ یهزار تومان حقوق م۱۵۰زنان در ماه تنها  نیآنها ندارد. ا یلیبا سطح و رشته تحص یتیسنخ چیه

 .کرده است نییهزار تومان تع۹۳۰ ،۹۶کار حداقل دستمزد را در سال 
نه ول به کار است. او ماهامشغ یفالفل فروش کیشب در  مهیبعدازظهر تا ن ۳ماه است که از  ۶ ،یاسیعلوم س هیسانسیل کی م،یمر

 یکار م مهیکت بشر کیساعت در  ۹.۵ یروز وتریکامپ یمهندس لیفارغ التحص کی. شهناز، ردیگ یهزار تومان حقوق م۱۵۰
 یم یحسابدار یر مغازه ادساعت  ۱۰.۵روزانه  یحسابدار سانسی. دوست شهناز با لردیگ یهزار تومان حقوق م۳۰۰اهانه کند و م

 هزار تومان درآمد دارد.  ۲۰۰کند و ماهانه 
 

 تبعیض جنسیتی علیه زنان
عیض جدی قرار ر معرض تبان دزن در حالی که نرخ آموزش زنان تقریبًا برابر با مردان است، اما در رابطه با استخدام و اشتغال

 دارند. 
کشور بعد از  ۱۴۹ر میان د ۱۴۲خود درباره شکاف جنسیتی در جهان ایران را در رتبه  ۲۰۱۸مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سال 

 ۰.۳۷۶ن مشارکت اقتصادی زنا در رابطه با ۲۰۱۸مالی، کنگو، چاد، سوریه، عراق، پاکستان و یمن قرار داد. نمره ایران در سال 
 شد. یعنی برابری تقریبًا کامل می با ۰.۹۶۹موزشی نمره ایران است در حالی که در رابطه با پیشرفت آ

احبه اذعان داشت که آمار بیکاری زنان جوان در سال مشاور سابق امور زنان و خانواده روحانی در یک مص شهیندخت موالوردی
 (۱۳۹۵بهمن  ۳ –)سایت حکومتی سایک نیوز  سال رسیده است. ۲۰به باالترین حد خود طی  ۹۴

و برابر مردان در همین گروه سنی سال د ۳۰تا  ۲۰در میان زنان جوان در گروه سنی بین بنا به آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری 
 (۱۳۹۶آذر  ۲۹ –یت حکومتی عصر ایران است. )سا

یش از سه ستان ها ببرخي ا بدون هیچ توضیحی گفت: بیکاري زنان تحصیل کرده درمعاون زنان و خانواده روحانی معصومه ابتکار 
 (۱۳۹۶آبان  ۸ – به نقل از ایرنا  حکومتی قانون)سایت  .برابر مردان است

ملل  ه مجمع عمومیبخود  ۲۰۱۴درباره حقوق بشر در ایران، در گزارش اوت آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل 
روي نان در نیزمشاركت  هیچ پیشرفتي در سطح» ،كید كردپرداخت و تأ« مشاركت جنسیتي و تفاوتهاي درآمدها»متحد به موضوع 

ر سطح جهان دازار كار بدر  ندگي زنانكار مشاهده نشده است. جمهوري اسالمي ایران به داشتن یكي از پایین ترین نرخ هاي نمای
دي كه سطح ن در رابطه با افراشكاف بیكاري بین مردان و زنا... دهند درصد نیروي كار را تشكیل مي۱۶ادامه میدهد و زنان تنها 

ابر مردان بر میزان سه ند بهتحصیلي باالتري دارند به شدت بیشتر است و احتمال بیكاري زناني كه مدارك باالتر از دیپلم دار
 «همتاي آنان مي باشد.

http://women.ncr-iran.org/
http://www.women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/2757-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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ایین ایراني پ ه زنانكتخمین زده مي شود  پایین است. ،نرخ مشاركت زنان در كار با حقوق»آقای شهید همچنین فاش ساخت، 
 این شكاف درآمد بین مردان و و درآمد دارندبرابر بیشتر از زنان ۴.۸. مردان دارندترین میانگین درآمد در آسیا و پاسیفیك را 

 «.تبدیل کرده استیكي از باالترین شكافها در جهان به زنان ایراني را 
 

 عواقب حذف زنان از بازار کار
 هستند. یتیجنس ضینابرابر و تبع یها، دستمزدهااخراج انیقربان نیاول رانیزنان ا
ثرات مخرب ابوده و  یتینسگاه جاز نوع ن یناش یشناسان معتقد هستند که عمده چالش ها و مشکالت زنان در حوزه اقتصاد جامعه

 .شده است یاز خشونت اقتصادبه طور کلی منجر به نوعی و  ینابرابر ض،یموجب بروز تبع یآن به نوع
)مقدمه قانون اساسی،  .ستین در ایران زنان یاصاًل در زمره حقوق اساس دشغل آبرومن کیداشتن براساس قانون اساسی رژیم 

 بخش زنان(

 ین را براخداوند زنا»، یدو می گوکرده  انیرا ب نیقوان نیبه صراحت نگرش حاکم بر ا ،یآخوند میرژ هیفق یول ،یخامنه ا یعل
 – یامنه اخدفتر  یانالع رساط گاهیپا) «.ستیبه زنان نمربوط  یاشتغال از مسائل اصلاست ... دهیآفر یاز زندگ یا ژهیمنطقه و

 (۹۳نیفرورد۳۰
مه نوع هرا برای  زمینه که افسردگی در میان زنان شده استیأس و فقدان اشتغال و استقالل اقتصادی برای زنان موجب گسترش 

 آسیب های اجتماعی از جمله کارتن خوابی، اعتیاد، فحشا، خودکشی و ... هموار می کند. 
 ودکشی کرد. اقدام به خ  ۹۷ دی ماه ۸روز ساله  ۳۰همین اخیرًا یک بهیار جوان اهل همدان به نام لیال رسولی 

 سولی بعد از اتمامرند. لیال نکرد لیال رسولی با مدرک باالی دیپلم بهیاری مدتها دنبال استخدام بود اما در همدان وی را استخدام
 م به خودکشی کرد و در بیمارستان فوت کرد. دوره بهیاری، با مواد شیمیایی  اقدا

ی و ت که از لحاظ بیکاربه خاک سپرده شد. علت خودکشی این زن جوان فشارهایی اس ۹۷دی ماه  ۲۶لیال رسولی روز چهارشنبه 
 نداشتن شغل مناسب با دریافت مدرک تحصیلی باال به طور خاص به زنان در ایران وارد می شود.

و ندادن مجوز  یمال تیمحدود لیبه دل» ه بود کهاعتراف کردپیش از این ن سازمان نظام پرستاری رژیم محمد شریفی مقدم معاو
 (۱۳۹۷آبان  ۷ -باشگاه خبرنگاران جوان یحکومت تی)سا« .وجود دارد رانیدر ا کاریار پرستار بهز ۳۰ استخدام

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/3792-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4484-%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://women.ncr-iran.org/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/4484-%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

