
 

 

کِ تِ  -» الضام پزیشش دختشاى دس داًطگاُ هحل سکًَت         «
جٌسیتیبَهی» سا اسائِ کشد. تِ        -هؿشٍف ضذ   «گشیٌی

آًْا   »حفع اهٌیت «ٍاسطِ ایي طشح، دختشاى تِ دلیل آًچِ         
ُ     ضَد، تٌْا هی     خَاًذُ هی  ّای هحل  تَاًستٌذ دس داًطگا

صًذگی خَد پزیشش ضًَذ. دس ایي صَست، آًْا اص حعَس دس             
ّای هؿتثش کِ تٌْا دس ضْشّای تضسگ ٍجَد داسد،            داًطگاُ

هحشٍم ضذُ ٍ اص فشصت استمای جایگاُ اجتواؾی ٍ                    
هاًٌذ. چشا کِ تسیاسی اص دختشاى          ضاى ًیض تاص هی      التصادی

تشای خشٍج اص تفکشات تستِ دس هٌاطك کَچک، تٌْا اص طشیك           
    ُ ّای ضْشّای تضسگ فشصت تشلی ٍ           پزیشش دس داًطگا

کٌٌذ. ظوي آًکِ تحصیل آًْا دس        پیطشفت اجتواؾی پیذا هی   
داًطگاّی هؿتثش تِ لحاظ ضغلی تِ آًْا فشصت سضذ تیطتشی          

تَاًٌذ تِ لحاظ هالی ًیض، خَد        دّذ پس تِ ایي تشتیة هی       هی
 ٍ گاُ خاًَادُ خَد سا تِ سطح تاالتشی تکطٌذ.  

کِ   «تفکیکجٌسیتی»تِ ٍاسطِ سیاست      داًیدآیاهی
ُ تِ غاّش تشای اسالهی    ضَد، صًاى اص   ّا اؾوال هی  کشدى داًطگا

 ِ ّا هحشٍم ضذُ ٍ دس تسیاسی اص هَالؽ،        تحصیل دس تشخی سضت
دٌّذ. چشا کِ     ّا سا اص دست هی    فشصت حعَس دس تشخی کالس    

           ِ ّای صیادِ  ًیشٍی اًساًی کن دس ًػام آهَصضی ایشاى ٍ ّضیٌ
        ُ کشدى ّا، اجاصُ فشاّن     جذاساصی صًاى ٍ هشداى دس داًطگا

دّذ ٍ آًاى اٍلیي گشٍّی        اهکاًات جذاگاًِ تشای صًاى سا ًوی      
ّستٌذ کِ اص دستشسی تِ خذهات آهَصضی تِ دلیل ًثَد              

 ضًَذ. اهکاًات حزف هی

هی ِآیا ک ّای آهَصضی ؾلیِ صًاى     ّوِ ایي تثؿیط    داًید
3،91،02،09،32ٍاصَلهخالف لاًَى اساسی است. دس      

ّا تش اساس      لاًَى اساسی تش سفؽ تثؿیط هیاى اًساى         02
ّای کشدى فشصت تِ ٍیژُ دس ًػام آهَصش ٍ فشاّن             جٌس،

آهَصی هْوتشیي اتضاس آى است،       سضذ هؿٌَی صًاى کِ ؾلن      
 است. تاکیذ ضذُ

لاًَى الحاق دٍلت ایشاى تِ       هادُاٍلتشاساس      ؾالٍُ تش ایي،  
کِ   »هثاسصُ تا تثؿیط دس اهش تؿلیوات       «الوللی    لشاسداد تیي 

 ّایآهَسشیعلیِسًاىاعتزاضکٌینبِتبعیط

دس دفتشچِ اًتخاب سضتِ کٌکَس کاسضٌاسی      داًیدکِآیاهی
سضتِ تحصیلی    77داًطگاُ کطَس، دختشاى سا دس         63اهسال،  
ِ       اًذ.    ًپزیشفتِ  ّای فٌی   تیص اص ّوِ، دختشاى دس ٍسٍد تِ سضت
ضًَذ اها دس ٍالؽ تاصاس کاس         کِ هشداًِ تؿثیش هی      -هٌْذسی

اًذ؛ اها  چٌذیي داًطگاُ اص ٍسٍد         هحذٍد ضذُ   -تْتشی داسًذ 
  ِ ای دس آى داسًذ      ّایی کِ ساتمِ فؿالیت گستشدُ      آًاى تِ سضت

ِ     ًیض جلَگیشی کشدُ   ساٌّوایی ٍ هطاٍسُ   ّای    اًذ؛ اص جولِ سضت
ٍ سضتِ    »ؾالهِ طثاطثایی «ٍ هذدکاسی اجتواؾی دس داًطگاُ      

 .»داًطگاُ ٌّش اسالهی«فشش دستثاف دس 

هی آیا دس چٌذیي هشحلِ، هماهات        7677اص سال    داًید
ٍصاست ؾلَم، ساصهاى سٌجص ٍ تشخی دیگش اص هماهات دٍلتی           

جٌسیتیسْویِ»خَاستاس اجشای طشح        تشای    «بٌدی
       ُ ّا ضذًذ. دس اٍاخش       هحذٍد کشدى ٍسٍد دختشاى تِ داًطگا

 05سئیس ساصهاى سٌجص اص ایجاد سمف           7631فشٍسدیي  
    ِ ّای تحصیلی تشای داٍطلثاى دختش       دسصذی دس تشخی اص سضت

  ِ ِ   خثش داد. سْوی ّای کٌکَس سال   تٌذی جٌسیتی دس دفتشچ
اکٌَى   ّای دیگش اداهِ یافت. ّن     اؾوال ضذ ٍ دس سال       7636

ضَد کِ سْویِ صًاى دس       ایي سیاست چٌاى جذی پیگیشی هی     
 77دس دٍ سضتِ ٍ دس سال جاسی دس           05دفتشچِ کٌکَس سال    

 داًطگاُ تِ صفش سسیذُ است.  63 سضتِ اص

پیص اص ایي ًیض دٍلت ٍ هجلس دس ساستای ایجاد هحذٍدیت ٍ        
تَدًذ. تِ  هحشٍهیت صًاى اص آهَصش تشاتش تا هشداى الذام کشدُ         

آهیض   طشح تثؿیط   7633طَس ًوًَِ، هجلس ّطتن دس سال        

ّایآهَسشیعلیِسًاىاعتزاضدارمبِتبعیط  

 ًوایٌذگاى هجلس ضَسای اسالهی:

ّای گزضتِ، ّش تاس صًاى تا تصویوات جذیذی اص               دس سال 
اًذ کِ آًْا سا دس تحصیل       سَی هجلس ٍ دٍلت هَاجِ ضذُ      

 ّا تا هحذٍدیت یا هحشٍهیت هَاجِ ساختِ است. تشخی سضتِ

، صًاى اص تحصیل دس   «تفکیکجٌسیتی»تِ ٍاسطِ سیاست 
ضًَذ، چشا کِ کوثَد ًیشٍی اًساًی        تشخی سضتِ ّا هحشٍم هی

-ٍ اهکاًات دس ًػام آهَصضی ایشاى، اجاصُ فشاّن کشدى کالس          
 دّذ.   ّای جذاگاًِ تشای صًاى سا ًوی

در»آهیض  تِ ٍاسطِ طشح تثؿیط      دختزاى پذیزش الشام
ُ     «داًشگاُهحلسکًَت ّای ، دختشاى اص حعَس دس داًطگا

هؿتثش کِ تٌْا دس ضْشّای تضسگ ٍجَد داسد، هحشٍم ضذُ ٍ             
ضاى ًیض تاص    اص فشصت استماء جایگاُ اجتواؾی ٍ التصادی           

 هاًٌذ.   هی

جٌسیتیسْویِ«تِ ٍاسطِ     صًاى ٍ دختشاى تا      »  بٌدی
ِ          هحذٍدیت ّا هَاجِ  ّای تسیاسی دس ٍسٍد تِ تشخی سضت

ّایی کِ دس جاهؿِ تش آًْا         سغن ّوِ فطاس    ّستٌذ ٍ تایذ ؾلی   
ِ   سٍا هی -ضَد، تالش چٌذ تشاتش داضتِ تاضٌذ تا تتَاًٌذ تِ سضت

 خَاٌّذ ٍاسد ضًَذ.  ای کِ هی

ّای آهیض کِ دس سال    ّای تثؿیط   فشاتش اص ّوِ ایي سیاست     
حذف«است، اؾوال سیاست        اخیش ؾلیِ صًاى اؾوال ضذُ      

دس دٍ    05است. اگش دس سال       07ٍ    05دس کٌکَس   »  جٌسیتی
داًطگاُ کطَس،    63سضتِ صًاى حزف ضذًذ، دس سال جاسی،          

تِ سضتِ تحصیلی هحشٍم کشدًذ.       77دختشاى سا اص حعَس دس      
ِ      ٍاسطِ ایي حزف،     ّایی کِ اص     ًِ تٌْا صًاى دس تحصیل سضت

ّای ضغلی تْتشی داضتِ تاضٌذ        هَلؿیتتَاًٌذ    طشیك آى هی  
-اًذ؛ هاًٌذ هٌْذسی ٍ ؾلَم کاهپیَتش، هٌْذسی         هحذٍد  ضذُ  

ّای صٌایؽ، تشق، ؾوشاى ٍ هکاًیک، هذیشیت دٍلتی ٍ                  
 تاصسگاًی،  ّتلذاسی  ٍ  حمَق. 
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کشدى یک  ضَد، هحشٍم   جضء لَاًیي داخلی ایشاى هحسَب هی     
ضخص یا گشٍُ اص دستشسی تِ اًَاؼ یا دسجات هختلف                 

ضَد کِ دٍلت      ضوشدُ هی   »هصادیك تثؿیط «تؿلیوات اص    
 ایشاى تا پیَستي تِ ایي لشاسداد، هَغف تِ سفؽ آى است. 

سای سؤ  آهیض هجلس ٍ هماهات دٍلتی اص         الذاهات تثؿیط 
ّا گشفتِ تا ٍصیش ؾلَم، هغایش تا لاًَى است. ایي                  داًطگاُ
آهیض ؾلیِ صًاى، تیص اص پیص فشصت            ّای تثؿیط   سیاست

سضذ َّیت اجتواؾی صًاى سا گشفتِ ٍ هاًؽ حعَس لذستوٌذ             
ضَد. اص ایي سٍ، صًاى یا فشصت ٍسٍد تِ              آًْا دس جاهؿِ هی    
کٌٌذ یا ضشکتی تسیاس ظؿیف ٍ ضکٌٌذُ دس     جاهؿِ سا پیذا ًوی

ّای    اجتواؼ خَاٌّذ داضت کِ خَد تاؾث تشٍص آسیة              
اجتواؾی تسیاس ؾلیِ آًاى ٍ دس ًْایت جاهؿِ خَاّذ تَد.               
تٌاتشایي ٍغیفِ ّش ضْشًٍذی است کِ ًسثت تِ ایي الذاهات           

 اؾتشاض کٌذ.

،بزایاعتزاضبِایيتصویواتٍطٌاىٍداًشجَیاىّن
 :ًاعادالًٍِتبعیطآهیش

ای کِ دس ایي تشٍضَس تشای اؾتشاض فشدی تِ  هجلس           ًاهِ  -7
ضَسای اسالهی تْیِ ضذُ سا اص تشٍضَس جذا کشدُ ٍ پس اص               
اهعای ًاهِ، آى سا تِ آدسس هجلس ضَسای اسالهی اسسال             

 کٌیذ.

تَاًیذ، کپی ایي ًاهِ سا تْیِ کشدُ ٍ اص           تِ ّش تؿذاد کِ هی      -1
دٍستاى ٍ آضٌایاى خَد تخَاّیذ تا اهعای ًاهِ ٍ اسسال آى             

 تِ هجلس، اؾتشاض خَد سا اؾالم کٌٌذ.  

ّای آهَصش ٍ تحمیمات،           تا ًوایٌذگاى کویسیَى       -6
ٍ ّوچٌیي ًوایٌذگاى ضْش خَد دس           05کویسیَى اصل    

اس، ٍ دیذاس      ام  هجلس اص طشیك تلفي، فکس، ایویل، اس         
حعَسی استثاغ گشفتِ ٍ هخالفت خَد سا تِ ؾٌَاى یک                 

آهیض جٌسیتی دس     ّای تثؿیط   ضْشًٍذ دس اؾتشاض تِ سیاست    
 ًػام آهَصضی تِ گَش آًْا تشساًیذ.

 

          ِ ّایی کِ ساتمِ     تلکِ چٌذیي داًطگاُ اص ٍسٍد آًاى تِ سضت
اًذ؛ اؾن اص     ای دس آى داسًذ ًیض جلَگیشی کشدُ        فؿالیت گستشدُ 

ساٌّوایی ٍ هطاٍسُ، هذدکاسی اجتواؾی، صٌایؽ         ّای    سضتِ
 دستی ٍ کاسضٌاسی فشش.

لاًَى    17آهیضی آضکاسا تا اصل      چٌیي تصویوات تثؿیط    
   ِ ّای هٌاسة تشای سضذ ضخصیت صى ٍ         اساسی کِ ایجاد صهیٌ

داًذ، دس    احیاء حمَق هادی ٍ هؿٌَی اٍ سا اص ٍغایف دٍلت هی           
 تعاد است؛ اص ّویي سٍ:

ها داًطجَیاى ٍ ضْشًٍذاى ایشاى تِ اؾوال ّشگًَِ                    -
هحذٍدیت ٍ هحشٍهیت آهَصضی ؾلیِ صًاى کِ دس کٌکَس               

ّای گزضتِ ٍ اهسال صَست گشفتِ اؾتشاض داسین ٍ                سال
خَاّاى سفؽ ّش گًَِ تثؿیط ّستین کِ دختشاى سا صشفا تِ             

 دلیل صى تَدى دس ٍسٍد تِ داًطگاُ تا هحذٍدیت هَاجِ کٌذ.  

آهَصش   ّایبزابزفزصتها ضْشًٍذاى ایشاى خَاّاى حك         -
آهیض تفکیک جٌسیتی،     ّای تثؿیط   ٍ اضتغال ّستین ٍ طشح     

تٌذی جٌسیتی ٍ حزف جٌسیتی سا ًِ تٌْا هفیذ                سْویِ
ِ         ًوی ًطیٌی صًاى، پاییي آهذى       داًین تلکِ آى سا تاؾث خاً

ضاى، ضذى اؾتثاس اجتواؾی ٍ التصادی       سطح هطاسکت ٍ کن    
ّا ٍ اختالالت اجتواؾی ؾلیِ     افضایص افسشدگی ٍ اًَاؼ آسیة    

 داًین.   آًاى هی

ٍ دس ًْایت، ها داًطجَیاى ٍ ضْشًٍذاى ایشاى اص ضوا                   -
خَاّین کِ اص ٍصاست ؾلَم،       ًوایٌذگاى هشدم دس هجلس هی      

         ُ ّا تخَاّیذ تِ ایي        ساصهاى سٌجص ٍ سؤسای داًطگا
 پایاى دٌّذ. »آهیض ّای تثؿیط سیاست«
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