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:اهداف طرح 
افزایش آگاهی مخاطبان در مورد امنیت حقوقی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی زنان در ایران

قش زنان در جامعه و تاریخچه فعالیت هاي آنانبررسی وضیت اشتغال بانوان در ایران و آگاهی دانشجویان از ن

:خالصه طرح
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبین نهادهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسـالمی اسـت کـه                 

هویـت   ،نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود        در این قانون نیروي انسانی زن که در         .انعکاس خواست قلبی امت اسالمی می باشد      
اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتري که از قبل متحمل شده اند ضـرورت اسـتیفاي          

تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده کـه              خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و        .حقوق آنان بیشتر خواهد بود    
زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیـل بـه ایـن مقـصود از وظـایف حکومـت                       

اعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفـه            در خدمت اش   يابزارزن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت          .اسالمی است 
خطیر و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهاي فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیراي مسئولیتی 

در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریـزي هـا             لذا.خطیرتر و در دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود            
چرا که .باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد     

اسـالم نظـام   .یازمندي هاي بشر و جامعه بشري را بی پاسخ رها ننمـوده اسـت  اسالم دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و ن           
در نظام اسالمی فرد اعم از زن و مـرد و جامعـه    . اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود                   

اصـل سـوم قـانون اساسـی،     .اند و بردگی را خالف فطرت وي معرفی نموده است     اسالم اصل را بر آزادي انسان می د       .هر دو داراي اهمیت می باشند     
دولت جمهوري اسالمی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر 

هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجـاد امکانـات         . زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسالم است            . ون را تأمین نماید   قان
اجتمـاعی  در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادي، . عادالنه براي زن و مرد، در تمام زمینه هاي مادي و معنوي تأکید دارد 

و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی براي همه چـه زن و چـه مـرد در تمـام سـطوح جـزو        
لـذا بـر آن شـدیم بـا برگـزاري یـک       .بررسی مسئله زنان و امنیت آنان در جامعه امروزي بسیار حائز اهمیـت اسـت  .وظایف دولت شمرده شده است  

:مهمانان این نشست بدین شرح است.نی علمی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیمسخنرا
دکتري علوم اقتصادي و (دکتر زهرا کریمی، )آزاد اسالمی مشهددکتري حقوق جزا و جرم شناسی و رئیس دانشگاه(دکتر عباس شیخ االسالمی

دانـشگاه  عضو هیئـت علمـی گـروه علـوم اجتمـاعی         کتري جامعه شناسی و     د(دکتر غالمرضا صدیق اورعی   ،  )عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران    
)دکتري علوم سیاسی(دکتر فاطمه صادقی، )فردوسی مشهد
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