در »زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ
زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻬﯿﻼ ﺟﻠﻮدارزاده؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﮔﻔﺖﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢﻓﮑﺮی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ
او در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .درواﻗﻊ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ درازﻣﺪت را از ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮری را
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ درازﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺣﻞ
ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن« زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده »را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن« زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده »ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎنﺑﺮ
اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻠﻮدارزاده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻢ از اﻓﺮاد ﮐﻬﻨﺴﺎل،
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺮدﺳﺎﻻن ،ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را در
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
او در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ در ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت  9ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  36ﺳﺎل ﺣﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ در دوره ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮب و ﺑﺪ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﮕﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت و دو ﮔﺮوه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ،
ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺪد ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﮑﻢ و ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﺎص دﻏﺪﻏﻪ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده را دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 9 :ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زن از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و  8ﻧﻔﺮ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺖ و وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺪام ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ،
اﻣﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و زﻧﺎنﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ،اﯾﻦ
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر را در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻮز
ه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﻢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎن اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻟﻮاﯾﺢ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ

ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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