ﻣﺮدﺳﺎﻻری؛ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﻻزﻣﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ.
وﺣﯿﺪه ﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰود :درﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن
ﻣﯿﺴﺮﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ درﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻠﻤﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﻮاع ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ زﻧﺎن را
در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رای دادن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی آزاد و ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و …ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ زﻧﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و
اﯾﻤﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎﯾﺸﺎن و ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاردهاﻧﺪ و
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻮوﻻن و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ،ﺴﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﮕﯿﻦ اﻓﺰود :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ
ﻓﺮد و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻣﮑﺎن و ﺗﻮان و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮدش ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ – ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺮدم در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی دوﻟﺖ اﺳﺖ -ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮﺗﻌﺎون،ﮑﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮداﮔﺮی و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از اﻓﺮاد را ﻃﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در آن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،ﺒﻪ اﻧﺴﺎن و آزادی او اﺣﺘﺮام ﮔﺬارده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺎزه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن رواﺑﻂ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻮدی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺮاﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮاه اﺳﺖ و زﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ زﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،زﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ زﻧﺎن در
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی وﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻮدﺟﻮش و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
و ﺟﻠﺐ ﻋﻼﺋﻖ اﻓﺮاد و ﺗﻮدهﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﺻﻨﺎف ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻧﮕﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻠﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﺬب زﻧﺎن در

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ زﻧﺎن وارد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در روﺷﻦ ﮐﺮدن
اذﻫﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﮕﯿﻦ اداﻣﻪ داد:اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮد ،در اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﻢ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻧﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره در ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻀﻮری ﭘﺮرﻧﮓ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﻓﺰود :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ درﺻﺪ زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در اﯾﺮان رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ زﻧﺎن – ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ -ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺮخ ورود زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺟﺬب اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرم ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺤﺪود آن در اﯾﺮان ً ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺟﺬب اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
زﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ورود ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺸﻮر ،ﺧﺼﻮﺻﺎ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در
رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد ،اﻓﺮادی ﺧﻼق ،ﻧﻮآور و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد
را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و … ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻧﻮان در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی او
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ داری ،ﻫﻤﺴﺮ داری و ﺑﭽﻪ داری از دﻻﯾﻞ اوﻟﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ،ﻤﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻫﺎی ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی او را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮان زن ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ او در اﯾﻦ ﺳﻄﻮح
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺷﺎن ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
اﺻﻼح اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺎزﺗﺎب زﯾﺎدی در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد.
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی زﻧﺎن در رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻫﺮ دو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﻨﺠﯿﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ،وﺳﯿﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی زﻧﺎن در رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از زﻧﺎن و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﻌﺎوﻧﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﮐﺎری
ﺗﺎزه اﻧﺠﺎم داد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﻌﺎوﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ و ﺧﻮب از ﮔﺴﺘﺮش« ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ »اﺳﺖ .ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺪهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﻗﺸﺮ ﺧﺎص.
ﻧﮕﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی زﻧﺎن ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻧﻮان
ﺗﻌﺎوﻧﮕﺮ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی زﻧﺎن و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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