ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ارث ،دﯾﻪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت و
ﺷﺒﻬﺎت ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آن را“ ﺗﻌﻄﯿﻼت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻘﻬﯽ ”ﻧﺎﻣﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،ﺸﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﭼﺎوﺷﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه زﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :زﻧﺎن در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﯿﻌﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .در ﻣﻌﺎدﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﺎر زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎدی
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن در آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪون ﯾﺎ ﻓﺘﻮای
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺠﺎلﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎ رخ داد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻮﺿﻊ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ .آﯾﺎ زﻧﺎن اﮔﺮ در ﮔﻮﺷﻪای از اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﯿﭻ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ زاﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﺮع رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﭼﺎوﺷﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﯿﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدری
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ زﻧﺎن را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪی را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺼﺮف ﻟﻮازم آراﯾﺶ و ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﯾﺮان
ﭼﺎوﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر و ارﻗﺎم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و راه را ﮔﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدان راه ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای دارد و ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن از اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻔﺎﺧﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺸﻢ و ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎدران در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻟﻐﺰشﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه زﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮات ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ ﻫﺮ روزه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﯿﺮو ﻏﺮب ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺠﺮ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﻔﺮط در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﻧﺤﻮه
ﺑﺮﺧﻮرد زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن زﻧﺎن اﺟﺎزه راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن دارﻧﺪ.
ﭼﺎوﺷﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوزه ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﻋﺶ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن اﯾﺰدی و ﺳﻮری ﭼﻬﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺣﺸﯽ
را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر دو ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ زﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﯾﮕﺮی زن را اﺑﺰاری ﺻﺮف ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺮدان ﻣﯽﭘﻨﺪارد .اﯾﻦ دو ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻋﺘﻘﺎدات
دﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه زﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و در ﺣﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه  3ﺑﻪ  1ازدواج ﺑﻪ ﻃﻼق در ﺗﻬﺮان
ﭼﺎوﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ازدواج و ﻃﻼق در ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺴﺒﺖ ازدواج ﺑﻪ ﻃﻼق در ﺗﻬﺮان  3ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﻦ ازدواج اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻼق ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮑﻮﻫﯿﺪهای ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺸﻦ ﻃﻼق
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻓﻘﻪ ﭘﻮﯾﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻧﺒﻮد ﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز در ﻫﻤﺎن ﺗﺤﺠﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزدﯾﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪداری ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ زن ﻣﺎدری اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
اﯾﺪز ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی زﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺪز
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ واردات ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ/ﺑﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻤﻌﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ و ﻣﺮدم آن ﺷﻌﺎر را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻬﺎی
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وارد ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮان ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.

