ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻓﯽ ،ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ،ری ،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ و ﭘﺮدﯾﺲ در دﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺪاﻧﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر
زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
رﻓﺘﺎر و ﺑﯿﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﺠﺎزات اﻓﺮاد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎﻓﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :زﻧﺎن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶﻫﺎی وﯾﮋه و ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪای دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻧﺎن در دورهای ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ،ﻫﻤﺴﺮی،
ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ زﻧﺎن در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺑﺎره ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران و زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻪدار ،زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﺎدری در ﭘﺮورش اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺪی دارد و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢوزن ﻣﺮدان در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ،ری ،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ،اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ و ﭘﺮدﯾﺲ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوز دﺧﺘﺮان ﺣﺪود
 63درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزیﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﻣﻬﺎرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﻬﻢ دﺧﺘﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻢ وﻇﺎﯾﻒ وﯾﮋهای در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن دارم ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﺧﺘﺮان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ در زﻣﺎن ﻻزم ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺑﻬﺮهوری ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﺎﻓﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮدارﯾﻢ و اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ دﺧﺘﺮان ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی
اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻧﻮاﻗﺺ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش دو ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﻓﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮕﺎهﺷﺎن ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻣﯿﺪ و ﻧﺸﺎط را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻣﯿﺪ

ﺟﻮاﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺷﻐﻞ ﻓﻘﻂ ﭘﻮل و درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻣﯽدﻫﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﻮد آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ و آراﻣﺶ را در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن رواج
دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﯾﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.

