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مأموریــت اصلــی معاونــت امور زنــان و خانــواده ریاســت جمهوری
بــه عنــوان مرجــع ملــی امــور زنــان و خانــواده و مکانیســم نهادیــن
بــرای پیشــرفت زنــان را در ایــن دوره «بررســی و شــناخت وضعیــت
و مســائل زنــان و خانــواده و شناســایی مســائل نیازمند اقــدام فوری،
جلب حساســیت و توجه نســبت به این مســائل و اقدام به شناسایی و
مدیریت ظرفیتها و جلب مشــارکت حداکثری برای رفع مشــکالت
و حــل مســائل این حوزه» تعریــف و تالش کردیم دقیقــاًبا حرکت در
این چارچــوب از فعالیتهای کلیشــهای و ســمبلیک فاصله بگیریم
و فعالیتهــا و برنامهها را بــه مأموریت اصلی و مــورد انتظار نزدیک
کنیم.
بــرای ارزیابی و قضاوت درباره عملکــرد و کارنامه این معاونت در
ایــن دوره کوتاه مدت که زمان زیادی برای عملیاتی شــدن بســیاری از
ایدههــا و وعدهها و برنامههــا را در اختیار نداریم باید اشــراف کامل به
مأموریت اصلی این ســاز و کار ســتادی وجود داشــته باشــد در غیر این
صورتداوریانجامشدهمنصفانهوواقعبینانهنخواهدبود.
از ســوی دیگــر در ایــن دوره مــا با نقشــه راهــی مواجه بودیــم که از
قبل فرا رویمان ترســیم شــده بود و آن ماده  230قانــون برنامه پنجم
توســعه بــود لذا بــه مــوازات مأموریت اصلــی خــود و در آن چارچوب
پیگیــری اجرای این ماده را هم در دســتور کار خود قــرار دادیم و هم در
تفاهمنامههایمشترکهمکاریبادستگاههایاجراییکهبهتوصیه
همیــن ماده باید منعقد میشــد و تعداد آن به 27رســیده و منجر به
انعقاد  61موافقتنامه اجرایی و اجرای  97پروژه شده است و همچنین
در حمایت از طرحهای پیشنهادی ســازمانهای مردم نهاد  14محور
موردتأکیداینمادهونیزسندبرنامهجامعتوسعهامورزنانوخانواده
را حتــی االمکان مدنظر قرار دادیم .لذا این ادعا که معاونت اهتمامی
بهاینمادهوسندبرنامهجامعنداشتهکامالًمردوداست ،ضمنآنکه
الزم به ذکر است بعد از آنکه معاونت در دوره جدید چندین بار اقدام
به دریافت گزارشی از میزان اجرا و تحقق این سند کرد کاشف به عمل
آمد تکالیفیکهبرایدستگاههایاجراییدراینسندمفصلوحجیم
در نظــر گرفتــه شــده و تقســیم کار ملی که صــورت گرفته اســت بدون
اطالع و مشــارکت آن دســتگاهها بــوده و لذا هیچ گونــه تعهد یا تعلق
خاطری نســبت به آن سند احســاس نمیشــد .به عنوان مثال وزارت
امــور خارجه اصالً اطالعــی از وظایف محولهای که به گفته خودشــان
کامــاً غیرعملی و غیرواقع بینانه هم پیشبینی شــده بود ،نداشــتند.
ایــن موضوع در مورد اکثر مصوبات قبلی ســتاد ملی زن و خانواده هم

صادق است و بســیاری از اسناد راهبردی دیگر سالهاست روی کاغذ
ماندهاندوقابلیتاجراییندارند.
از طــرف دیگــر پرداختــن بــه برخــی مســائل ماننــد تزلــزل بنیان
خانــواده یا کم توجهــی به حجاب و عفاف فرابخشــی بــوده و به مثابه
منشوری چند بعدی اســت که مجموعهای از تدابیر و اقدامات توسط
دســتگاههای اجرایــیو نهادهــای فرهنگــیراکــه ازبودجــهعمومــی
ارتزاق میکنند ،میطلبد لذا در این زمینه اگر انگشت اتهام به سمت
معاونــت به تنهایــی نشــانه رود عالمــت اوج غــرض ورزی و جهالت
است.
آسیب شناســی که در آســتانه تدوین برنامه ششــم توسعه توسط
این معاونــت در خصوص عملکرد و ســاختار و مأموریت و انتظارات
عمومــی و غیــره انجام شــده ،ما را به یــک چارچوب جدیــد و نوآورانه
هدایــت کرد که نهایتــاًدر قالب مــاده  116قانون بــا رأی قاطع مجلس
به تصویب رســید .بر این اســاس بعــد از ابالغ شــاخصهایی که برای
اندازهگیری وضعیت و ارتقا و بهبود آن توسط ستاد ملی زن و خانواده
کــه مصوبه شــورایعالی انقــاب فرهنگی اســت و ســتادی فراقوهای
محسوب میشــود ،تعیین میشود تمام دســتگاههای اجرایی ملزم
هســتند بــه منظور تحقــق اســناد باالدســتی از جمله مقدمــه و اصول
 20،19،10و 21قانــون اساســی و سیاســتهای کلی جمعیتی ،خانواده
و نیــز سیاســتهای کلی ابالغی برنامه ششــم مبنی بــر «تقویت نهاد
خانــواده و جایــگاه زن در آن و اســتیفای حقــوق شــرعی و قانونی زنان
در همه زمینهها با توجه ویژه به نقش ســازنده آنــان» رویکرد عدالت
جنســیتی را در طرحها ،پروژهها ،سیاستها و برنامههای خود اعمال
کرده و معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دبیرخانه ســتاد ملی زن
و خانــواده مکلف اســت گزارش تطبیق این برنامهها با شــاخصهای
ابالغــی را تهیــه و بــه هیــأت وزیــران ومجلــس ارســال کند و بــا رصد و
نظارت مســتمر ارتقا و بهبود این شــاخصها را مورد پایش قرار دهد.
نکته حائز اهمیت آن این اســت که برای نخســتین بار در برنامه ششم
توســعه کشــور بــه تعیین شــاخص و هدفگــذاری کمی بها داده شــده
اســت و برنامــه از حالت آرمان گرایی صرف خارج شــده اســت و ثانیاً
دســتگاههای اجرایی ملزم شدند طبق ماده  116آثار تصمیمات خود
را بــر زنــان و خانواده مــورد ارزیابی قــرار دهند که اتفاق نادری اســت و
تا کنون ســابقه نداشــته اســت که یکی از نوآوریهای این برنامه است
و بــه مرجع ملــی امور زنان کمــک میکند تا به مأموریــت اصلی خود
نزدیکترشود.

در ایــن دوره معاونــت امــور زنــان و خانواده تــاش کرده اســت از
تمامــی ظرفیتهای محلی ،ملــی ،بینالمللی ،دولتــی و غیردولتی
بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامههــای خود بهرهمند شــود .یکــی از این
ظرفیتها ســازمان ملل متحد اســت که البته فقط یک مــورد برنامه
کاری مشــترک در چارچــوب پنجمیــن برنامه کشــوری آن ســازمان با
جمهــوری اســامی ایــران و با صندوق ملــل متحد به عنــوان برونداد
پنجمبهامضارسیدهاستکهقبلازمعاونتچندیندستگاهاجرایی
در این برنامه کشــوری طرف قرارداد بودند و هم اکنون نیز در ششمین
برنامهکشوریحضوردارندوطرفقراردادهستند.گفتنیاستبرخی
نمایندگان زن مجلس نهم و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان
بعــد از امضــای این برنامــه کاری مشــترک و اجــرای آن خیلی تالش
کردند ثابت کنند که این معاونت از اصل 77قانون اساسی در امضای
موافقتنامههــای بینالمللــی تخطی کــرده و باید این برنامــه کاری را
به تصویب مجلس میرســانده اســت و موضوع را به کمیسیون اصل
 90مجلس ،قوه قضائیه و ...کشــاندند و مدتها این معاونت را درگیر
حاشــیههایی کردند که باالخره نظر خود را به کرسی بنشانند ،اما جای
تأســف اســت که چنین حساســیتی به هیچ وجه در مورد سایر طرفین
پنجمین برنامه کشــوری و چهار برونداد قبلی به خرج ندادند و صرفاً
ایــن معاونت را مشــمول حکم خــود قــرار دادند! حال آنکــه در چهار
برنامــه کشــوری قبلی نیــز هرگز قاعــده اصــل  77قانون اساســی و به
تصویب رســاندن آن توسط مجلس جاری نشــده بود و از همه مهمتر
آنکهپروژهحساسیچونسرشماریعمومینفوسومسکن()1390
نیز یکی از برنامههای مشترک در چارچوب چهارمین برنامه کشوری
با سازمان ملل بوده و چون در زمان دولت همسو با خود آنها به انجام
رســیده اســت ،مهر ســکوت بر لب زدهاند .جالب آنکه نام این کشــف
خــود را «برجام کوچک زنانه» نهادنــد و با افتخار اعالم کردند جلو آن
را گرفته اند! همین مواضع و وضعیت را در قبال امضای ســند توسعه
هزاره ( )MDGتوســط رئیس جمهوری وقت را داریم که کوچکترین
مخالفتــی با آن نشــد و الم تا کام ســخنی بر زبان رانده نشــد ،اما اکنون
کــه در زمــان دولــت اعتــدال
ســند توســعه پایــدار ()SDG
منتقدان که
بــا همــان منــوال و در ادامــه
مصدر
سالها در
همــان رویه و ســاز و کار توســط
امور بوده و در عرصه
رئیــس جمهــوری در اجــاس
ســران در مجمــع عمومــی
سیاستگذاری
بــه امضــا میرســد ،میشــود
و برنامهریزی و نظارت
دســتورالعمل غــرب و دیکتــه
حضور داشتهاند در
سازمانملل!کهدقیقاًسیاست
برای
عمل چه قدمی
یــک بــام و دو هــوای برخــی را
زنان
بهبود وضعیت
تداعــی میکنــد .الزم بــه ذکــر
و خانواده برداشتهاند
است طبق تفاهمی که از قبل با
صندوق جمعیــت ملل متحد
و چه گلی بر سر زنان
در ایــن برنامــه مشــترک کاری
و خانواده زدهاند که
به عمل آمده بود این معاونت
امروز دولت یازدهم
هیچگونه اطالعاتی را در اختیار
میراث دار روند
آن صنــدوق قــرار نداده اســت
های
ب
رو به رشد آسی
و بارهــا اعــام کــردهام کــه اگــر
شده
کشور
اجتماعی در
ثابت شــود یک خــط اطالعات
است؟! آیا وضعیت
دست آن صندوق رسیده است
من حاضرم از مســئولیت خود
موجود حاصل و نتیجه
کنارهگیــری کنــم ،ضمــن آنکه
و رهاورد سیاستهای
قبالً اشاره کردم در دولت قبلی
غلط و عملکرد
سرشــماری عمومــی نفــوس و
در
تفکر
ناکارآمد این
مسکن با مشارکت آن صندوق
نیست؟
این  27سال
انجام شــده اســت و آنها نیازی
بــه اطالعــات دیگــری ندارنــد!
هــدف مــورد نظــر معاونــت
ی و تواناییهای زنــان و مردان برای
در ایــن برنامــه کاری ارتقای آگاهــ 
ایفــای نقشهای اساســی خود و خانــواده در چارچوب ســبک زندگی
اســامی – ایرانــی بــوده و راهبــردی کــه در نظــر گرفته شــده حمایت
از نظریــه پــردازی ،الگوســازی ،رصدگــری و آســیب شناســی علمی و
پژوهش حوزه تشــکیل و تحکیم تعالی و گسترش خانواده اعالم شد.
لذا ســفر مطالعاتــی فنالند نیز نه به منظور آمــوزش و دریافت الگوی
خانواده سالم آنگونه که برخی ادعا میکنند ،بلکه با هدف آشنایی با
تسهیالت و امکانات و امتیازاتی که آن کشور در مقایسه با سایر کشورها
برای فرزندآوری قائل شــده اســت انجــام پذیرفت ،هر چنــد بارها به

