ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺢ
دوﻟﺖ

ﻋﮑﺲ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎت و اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
دارد ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻻوردی ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻮاع ﺗﺪاﺑﯿﺮ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در دﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻮﻻوردی اﻓﺰود :ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن  ،ﮔﻔﺖ :ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺢ دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ :ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺤﺚ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان در اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ،ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ˈ،ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ˈاﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺟﺪی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎی ﮐﻼن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻻن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه و ﻣﻮج روزاﻓﺰون داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﺪه ای آن را ﯾﮏ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎع دور و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﻻوردی اداﻣﻪ داد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮی ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ دﭼﺎر ﯾﺎس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺑﺤﺚ ﻣﺬﻫﺐ
ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰی و دﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰی در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را در ﭘﯽ دارد.

ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪ روزه دوﻟﺖ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﻮﻻوردی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﮑﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد و آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دادﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﻋﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و آراﻣﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داده ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻻوردی ،اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺣﻀﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی زﻧﺎن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اداره اﻣﻮر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده درﺑﺎره ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﮔﻔﺖ:
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣﺎ دﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ دراز و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻼءﻫﺎ و ﺿﻌﻔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺤﺚ ﮐﻼن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻼءﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/qOfvnO:

