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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻃراحی الگوی بومی پيشــرفت كشور و تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت بايد با
مشــاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشــمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي و
جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گذشته ،پيشرفتي همه جانﺒه و پايدار
خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتضاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
با توجه به ﺿرورﺕ توليد دانش و تعميق ادبياﺕ موﺿوعی در اين حوﺯه ،مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشــرفت در نﻈر دارد آثاري را در ﻗالﺐ تکنگاشــتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد .تکنگاشت
نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يک پﮋوهشگر خﺒره در يک موﺿوﻉ خاﺹ
مرتﺒﻂ با الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت نگاشته ميشود .تکنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد
فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و
افزودن يافتههاي پﮋوهشي جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه
مورد بررسي ميگشايد.
سلسه تکنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گذرانده
اســت و در اختيار ﺻاحﺐنﻈــران ﻗرار میگيــرد .در پايان اﺯ مســاعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده
نويسﻨدگان تکنگاشتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و
انتشار اين سلسه ياري رساندند ،تقدير و تشکر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق
هاي نو و روشــﻨي را در پيش ﭼشــﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي
مسير تدوين و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
معاون علمی و تقسیم كار ملی
مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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چکیده
اعتالی منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصتهای عادالن ه آن ان و تأکی

بر

نقش مق س مادری به عنوان یکی از سرفصله ای ت بیری در تحق ا الگ وی اس المی ایران ی
پیشرفت ،معرفی گردی ه است و به عنوان ه فی مهم در مسیر تحقا نیازمن اق امات اساس ی
است .در این میان شناخت جامع از وضعیت اجتماعی زن ان ام ری ض روری اس ت ک ه در گ ام
نخست از طریا وضعشناسی جامع و دقیا در ارتباط با موضوع م نظر صورت میپذیرد ت ا ب ه
دور از سوگیریها و اختالفنظرها بتوان با نگاهی شفاف و واقعی به برنامهریزی و تصمیمگی ری
پیرامون اعتالی مقام زنان پرداخت .در حقیقت ه ف اصلی این پژوهش ترسیم وضعیت حقیقی
و شفاف در ارتباط با وضعیت اجتماعی زنان است تا تعریف و برنامهریزی جه ت تحق ا الگ وی
اسالمی ایرانی پیشرفت را تسهیل نمای  .لذا جهت رسی ن به این ه ف ،شناسایی وضعیت زنان
در سه حوزه آموزش ،اشتغال و مشارکت سیاسی ،اجتماعی به عنوان موضع اصلی پژوهش ق رار
گرفت .برای تحقا این ه ف و پاسخ به این پرسشهای اساسی که وضعیت اجتم اعی زن ان در
سه حوزه آموزش ،اش تغال و مش ارکت ب ر اس اس آماره ای حقیق ی چگون ه اس ت عملک رد
دولت ه ای مختل ف جمه وری اس المی ای ران در وض عیت اجتم اعی زن ان دارای چ ه رون و
ویژگیهایی بوده است حوزه سیاستگذاری در خصوص وضعیت اجتماعی زن ان چ ه تغیی ر و
تحوالتی در  3دهه اخیر به خود دی ه است مبادرت به انجام پژوهش فوق نمودیم .از آنجا ک ه
برای کشف الیههای معنایی و مفهومی در ارتباط با پ ی هه ای اجتم اعی روشه ای کیف ی از
قابلیت بیشتری برخوردار میباشن  ،لذا در این پ ژوهش نی ز روش کیف ی م ورد اس تفاده ق رار
گرفته است ،ک ه در می ان روش ه ای کیف ی موج ود ب ا اس تفاده از م الع ه اس نادی از روش
توصیفی -تحلیلی به فراخور موضوع مورد پژوهش ک ه وض عشناس ی سیاس ی اجتم اعی زن ان
است ،استفاده گردی ه است .ب ین طریا که با گردآوری اطالعات اسنادی و آماری در خص وص
مسائل آموزش و اشتغال و مشارکت سیاسی ،اجتماعی زنان به توص یف وض عیت زن ان در گ ام
اول پرداخته و بع از آن نیز ب ا تبی ین و ارائ ه گ زارشه ای عملک رد نهاده ای ق انونگ ذاری،
سیاستگذاری و اجرایی به تحلیل سیر سپری ش ه وض عیت زن ان در بع

از انق الب اس المی
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پرداختیم .نتایج حاصله مبین این نکته مهم و اساسی است که وضعیت اجتم اعی زن ان در س ه
حوزه آموزش ،اشتغال و مشارکت عالوه بر رش و ارتقاء ب ه واس هی انق الب اس المی در ی
نابسامانی مبنایی از جهت قرابت با اه اف و آرمانهای انقالب اسالمی و در نس بت ب ا وض عیت
م لوب مورد نظر انقالب اسالمی یعنی تحقا تم ن نوین اسالمی به سر میبرد .در حقیقت اگر
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را راه نائل آم ن به تم ن نوین اسالمی ب انیم وضعیت اجتم اعی
زنان در شرایط فعلی در نسبت با الگو ،نیازمن تغییرات بنی ادین در الی هه ای نظ ری و عمل ی
است .چرا که وضعیت اجتماعی زنان در شرایط کنونی به علت نبود نگ اه ج امع و ه فمن

در

حوزه نظری ،سیاستگذاری و برنامهریزی دچار نوعی تشویش و بالتکلیفی گردی ه اس ت و ل ذا
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با شناخت دقیا این مسئله میتوان

تمهی ات الزم در طراح ی

وضعیت م لوب در حوزه زنان را اتخاذ نمای .
واژگان کلیدی :وضعشناسی ،زنان ،اشتغال ،مشارکت سیاسی ،آموزش
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مقدمه
هنر انقالب اسالمی این بود که زنان جامعه ما را متحول ساخت و در مسیر اس الم و ارزشه ای
اسالمی به سوی عزتخواهی ،عفاف ،درك شخصیت و کم الج ویی و تح ول فک ری و روح ی
ه ایت کرد .زنان مسلمان در انقالب اسالمی شخصیت و هویت خویش را یافتن

و ب ه مق ام و

منزلت واالی خویش پی بردن و بینش سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پی ا کردن  .ای ن تح ول
فکری و روحی بزرگی که نصیب زنان ش  ،موهبت الهی ب ود ک ه ام ام خمین ی باره ا از آن ب ه
بزرگی یاد کرده و آن را افتخار بزرگ ملت ایران دانسته و فرمودن « :من در جامع ه زنه ا ی
جور تحول عجیبی میبینم که بیشتر از تحولی است که در مردها پی ا ش ه ]است[» (ص حیفه
نور ،ج .)150 :5
در حقیقت انقالب اسالمیتوانست الگوی سومی از زن را که در تمایز با الگ وی زن ش رقی و زن
غربی است به جهان معرفی نمای و در این مسیر انتظار بر آن بود که تصویر متف اوتی از زن ب ه
واس ه انقالب خلا گردد .اما نکته مهم اینجا اس ت ک ه در تغیی ر و تح والت ش کل گرفت ه در
انقالب اسالمی به واس هی اتخاذ رویکردهای غربی و توسعهگرا در م یریت مسائل ،این ظرفیت
نوین شکل گرفته و این الگوی بیب یل نتوانست ب ه چش مان از م ورد نظ ر خ ود نائ ل آی
جمهوری اسالمی ایران در موضوع زنان با نوعی انفعال مواجه ش که منجر به ای ن گردی
حوزه زنان به عنوان یکی از حوزهه ای مه م و مس ئلهمن

و
که

ش ناخته گ ردد و جامع ه زن ان در

فاصلهمن ی با الگوی م لوب انقالب اسالمی ،دارای مسائل گوناگونی گردد که تاکنون و بع

از

گذشت  4دهه از پیروزی انقالب اسالمی نسخه واح و متقنی بر ای ح ل مس ائل زن ان م ون
نگردی ه است و همواره قرائتهای مختلفی در خصوص آن وجود داشته و دارد .این خأل ،زم انی
اهمیت خود را نمایان میسازد که ما ب ه دنب ال عب ور از وض عیت موج ود ب ه س مت وض عیت
م لوب در سیر حرکتی انقالب اسالمی و تحقا اه افی از قبیل تم ن نوین اسالمی و یا الگ وی
اسالمی ایرانی پیشرفت باشیم که در این حالت در خصوص مسائل زن ان در ابع اد مختل ف ،ب ا
وجوه مختلف و گاهی متفاوتی مواجه خ واهیم ب ود .در ط ی  30س ال اخی ر ،ح وزه تح ول در
وضعیت اجتماعی زن ان یک ی از ج ل برانگیزت رین ح وزهه ای اجتم اعی ب وده اس ت .وج ود
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رویکردهای مختلف و متفاوت در حوزه نظر و عمل در ارتباط با آم وزش و اش تغال و مش ارکت
سیاسی اجتماعی زنان به عنوان  3حوزه اجتماعی ملموس و حائز اهمیت هم واره مس ئله ب وده
است و سیاستگذاری و اجرا در این  3حوزه قرائتهای گوناگونی را به خود دی ه اس ت .ب رای
نمونه تقابل دی گاه سنت و م رن خاستگاه بسیاری از منازعاتی اس ت ک ه در ای ن ح وزه قاب ل
تصور است .در حالی که سنتگرایان افراطی بر روی نقشهای خانهنشینی ،خانهداری و منزل ت
فروتری تأکی میکنن  ،تج دگرایان افراطی ،در قالب تئوریه ای توس عه ،ب ر براب ری و تش ابه
نقشهای جنسیتی و تحقیر نقشهای مادری بحث کردهان  .بیش

هیچ ک ام از رویکرده ای

فوق تبیین کنن ه وضعیت اجتماعی زنان در ایران نمیباش  .اتصال به رویکردهای فوق هم واره
حوزه سیاستگذاری فرهنگی و اجتم اعی را مت أرر نم وده اس ت و نتیج ه چن ین رویکرده ای
افراطی ،جز سرکوب ،تحقیر و آشفتگی در حوزه زنان نبوده است.
در این میان برای نائل آم ن به شناختی جامع و ه فمن در ارتباط با وضعیت اجتم اعی زن ان
در راستای تحقا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در ب و امر نیازمن وضعشناسی جامع و دقی ا
در ارتباط با موضوع م نظر میباشیم تا به دور از سوگیریها و اختالفنظرها بت وان ب ا نگ اهی
شفاف و واقعی به برنامهریزی و تصمیمگیری پرداخت .به نظر میرس
سال از انقالب اسالمی میگذرد ما هنوز به ی

ک ه ب ا وج ود آنک ه 40

الگوی نسبتاً جامع در م ورد وض عیت و جایگ اه

زنان در عرصه عمومی دست نیافتهایم و همواره بر سر طیف افراط و تفریط حرکت ک ردیم .ل ذا
برای دست یافتن به الگوی م لوب ،شناسایی وضعیت زن ان و مس ائل مرب وط ب ه آن ان ام ری
ضروری است.
با توجه به اهمیت این موضوع در ارتباط با الگوی اسالمی ایران ی پیش رفت شناس ایی وض عیت
کنونی زنان و ترسیم فضای پیش رو میتوان تحقا الگ وی اس المی ایران ی پیش رفت را میس ر
سازد .لذا ه ف اصلی این پ ژوهش ترس یم وض عیت حقیق ی و ش فاف در ارتب اط ب ا وض عیت
اجتماعی زنان است تا تعریف و برنامهریزی جه ت تحق ا الگ وی اس المی ایران ی پیش رفت را
تسهیل و ممکن سازد .لذا جهت رسی ن به این ه ف ،شناس ایی وض عیت زن ان در س ه ح وزه
آموزش ،اشتغال و مشارکت سیاسی ،اجتماعی به عنوان موضع اصلی پ ژوهش م ورد نظ ر ق رار
10
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نگاهی کمی به وضعیت زنان با توجه به آمار
توصیف وضعیت زنان در حوزه آموزش

مؤلفه آموزش به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ به صور مختلف نم ود یافت ه
است .تغییر و تحوالت جوامع مختلف هم واره مره ون رش

و گس ترش آم وزش ب وده اس ت.

آموزش در ایران نیز در ادوار گذشته به نسبت ماهیت و رویکرد حکومتهای مختلف با توجه به
شرایط تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در اشکال و س وح گوناگونی نمود یافته اس ت .ب ا
وقوع انقالب اسالمی ایران به عنوان ی

انقالب ماهیتاً مغ ایر ب ا حکوم ت پ یش از خ ود ،نگ اه

ج ی ی به مسئله آموزش شکل گرفت ک ه در س ایه آن تص میمگی ری و سیاس ته ای ک الن
تعریف گردی  .در فضای قبل از انقالب به علت مغایرت مبانی حاکم با مبانی ارزشی و اعتق ادی
مردم ،شاه محرومیت زنان بی شماری از امر آموزش بودیم که این امر در فضای پس از انقالب
در اولین نمود خود ،موجب جلب اعتماد کثیری از ایرانیان و به ویژه مذهبیهایی ش ک ه قب ل
از انقالب به جهت مفس ه آمیز دانستن جامعه اجازه حضور زنان را در اجتم اع و حت ی م رس ه
نمی دادن  ،آموزش از حقوق ق عی زن دانسته ش و به ت ریج تمامی دختران الزمالتعلیم و حتی
زنان بزرگ سال بی سواد و یا کم سواد به عرصه آموزش ی وارد ش ن ت ا ح ی ک ه بس یاری از
دختران تا پایان مق ع پیش دانشگاهی پیش رفته و تحصیل تب یل ب ه ی

س رمایه اجتم اعی

انکارناپذیر برای دختران ش که در عرصههای اجتماعی و فرهنگی نیز بس یار م ؤرر واق ع ش .
فراهم آوردن امکانات آموزشی حتی در روستاهای دوردست و اسالمی دانستن نظ ام آموزش ی،
به میزان چشمگیری موجب کمرنگ ش ن موانع فرهنگ ی درزمین ه آم وزش دخت ران ش  .در
نتیجه دختران تقریباً در سراسر ایران به م ارس ابت ایی راه پی ا کردن و نرخ ربتنام حت ی در
نقاط روستایی به بیش از  50درص از دختران واجبالتعلیم اف زایش یاف ت .در ده ه نخس تین
بع از پیروزی انقالب با گس ترش آم وزش دخت ران در س وح ابت ایی و متوس ه ،سیاس ت
گسترش آموزش عالی با افزایش ظرفیت دانشگاههای دولت ی و تأس یس دانش گاه آزاد اس المی
زمینه را برای ارتقای س ح آگاهیهای بیشتر فراهم آورد .البته این نکته الزم به ذکر است آنچه
در این دوران در عرصه سیاستگذاری رقم خورد بیش از آنکه متأرر از ی

نیازمن ی و خواست
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الگوی
نگاشت 
های

سلسله 
تک


عمومی در بین زنان باش جزو اه اف حکومت اسالمی به حساب میآم  .در حقیق ت انق الب
انقالب اسالمی و مردمی به دنبال رش و تعالی اقشار مختل ف در تم امی

اسالمی به عنوان ی

عرصهها می باش که به تبع آن زنان نیز گروهی از این اقش ار هس تن (ای زد خواس تی:1378 ،
 .)12این رون سیر صعودی خود را در دهههای بع ادام ه داد و س هم زن ان از آم وزش اع م از
امکانات آموزشی و س ح تحصیالت باالتر رفت که در شاخصهای مختل ف م یت وان مش اه ه
کرد .به عنوان مثال بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران ،میزان با سوادی زنان و دختران باالی 6
سال در سال  1395به  84/1رسی ه است .این در حالی است که قب ل از انق الب می زان س واد
زنان ما تنها  35درص بوده است .در ج ول  1شرح نرخ با سوادی ط ی س اله ای  1345ال ی
 1395آم ه است و در نمودار  1رش آموزش توسط این شاخصه به وضوح دی ه میشود.
این رقم در ردههای سنی جوان نشان دهن ه با سوادی باالی  95درص جمعیت م یباش

که

بیانگر ریشهکنی بیسوادی در کشور است.
جدول  )1نرخ با سوادی زنان طی سالهای  1345الی 1395
جنس و گروه

آبان

آبان

مهر

مهر

آبان

آبان

آبان

آبان

سنی

1345

1355

1365

1370

1375

1385

1390

1395

مرد و زن

28/7

47/5

61/8

74/1

79/5

84/6

84/8

87/8

مرد

39/2

58/9

71

80/6

84/7

88/7

88/4

91

زن

17/4

35/5

52/1

67/1

74/2

80/3

84/1

84/1

(مرکز آمار ایران)1395 ،
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شکل  )1نمودار نرخ باسوادی زنان طی سالهای  45الی ( 95مرکز آمار ایران)1395 ،

30

آمارها نشان میده که آموزش زنان نه تنها در مقاطع ابت ایی ت ا متوس ه پیش رفت داش ته
است بلکه آموزش زنان در س وح آموزش عالی نیز با تحوالت بس یاری روب هرو ش ه اس ت ب ه
20

صورتی که درص پذیرفته ش گان زن دانشگاهها و مراکز آم وزش ع الی ب ا رش ی ح ود 30
درص ی نسبت به سال  1355به  63درص در سال  1385رسی ه است ،البته این رون با س یر
10

کن ی رو به کاهش گذاشته و در سال  1395به  45درص رسی ه است .رون اف زایش پذیرفت ه
ش گان زن طی سالهای بع از انقالب و مقایسه بین سالهای مختلف در ج ول  2و نمودار 2
..............مرکز سالنامه آمار ایران .)1395 ،ای ن رون
است (
آم ه
زن
1395

1390

رو ب ه رش

0

ش امل تحص یالت عالی ه

 1345که دانشجویان زن مق ع دکتری از  7در ص در سال  1385به
1355صورتی
گردد به
نیز می
1365
تکمیلی1370
1385
 32درص در سال  1395افزایش یافتهان (مرکز آمار ایران )1395 ،ک ه نش ان دهن ه حض ور
ج یتر و تخصصیتر زنان در عرصه علم و دانش است.
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0

شکل  )2نمودار درصد پذیرفته شدگان زن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی طی سالهای  1355الی 1395
(مرکز سالنامه آمار ایران)1395 ،
جدول  )2پذیرفته شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تفکیک جنس ()1395-1355
سال

زن

مرد

درصد زنان

درصد تغییرات نسبت به سال 1355

1395

1723269

2071151

45/4

11/3

1385

264793

154062

63/2

29/1

1380

106437

98590

51/9

17/8

1375

67456

90600

42/7

8/6

1355

13690

26476

34/1

0
(مرکز سالنامه آمار ایران)1395 ،

عالوه بر موارد طرح ش ه چنانچه بخواهیم با توجه به مؤلفه ش کاف جنس یتی ب ه عن وان ی
مؤلفه نوین در سنجش وضعیت اجتماعی زنان بپردازیم توجه به ای ن نکت ه الزم اس ت ک ه ب ر
مبنای این مؤلفه ،دستیابی زنان و مردان به آموزش از طریا چهار مؤلفه نرخ با سوادی زنان ب ه
مردان ،ربتنامِ آموزش ابت ایی ،آموزش متوس ه ،و آموزش عالی محاسبه میگ ردد .ب ر اس اس
گزارش شاخص شکاف جنسیتی سال  ،2012تقریباً  93درص
آموزشی در ایران رفع ش ه است (مهرخانه.)1394 ،
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توصیف وضعیت زنان در حوزه اشتغال
اشتغال زنان در ی

پروسه تاریخی ،در امت اد تغییر و تحوالت ق رن ( 19وق وع رنس انس) ک ه

منجر به بر هم خوردن مناسبات و م ل های ساختاری اشتغال در دنیا گردی  ،دچار نوعی تغییر
ماهوی ش  .تا قبل از وقوع انقالب صنعتی ،اشتغال زنان به عنوان ی

امر ب یهی و گ ره خ ورده

با نقش اختصاصی زنان در خانواده تعریف میش و اساساً تلقی از کار زن ان ب ه عن وان اش تغال
صورت نمی پذیرفت زیرا تغییری در حوزه خصوصی و عمومی و کار بیرون خانه و درون خانه در
اشتغال رخ ن اده بود .در پی وقوع انق الب ص نعتی و تغیی ر س اختار اش تغال از کش اورزی ب ه
صنعتی و تشکیل کارخانههای مختل ف ،تفکی

قاب ل مالحظ های در عرص ه اش تغال ص ورت

پذیرفت که در آن تلقی از اشتغال با شاخصهای عمومی بیرون از منزل بودن همراه ب ود و ل ذا
حضور و کار زنان در منزل اشتغال محسوب نمیگردی  .این تغییر نگ رش در س وح جه انی و
مقارن با آن در کشور ما منجر به تغییر و تحوالتی در حوزه اشتغال ش .
در کشور ما ،در دوران بع از انقالب ،نگرش جامعه نسبت به کار کردن زنان در خ ارج از خان ه
متحول ش  .با افزایش س ح سواد شاه حضور روزافزون زن ان در عرص ه اجتم اعی و مش اغل
گوناگون بودیم .توزیع نسبی زنان شاغل در سال  13/8 ،1385در ص بوده که نسبت ب ه س ال
 12/3 ،1375در ص رش داشته است .این توزیع در سال  1395به  14/8در ص افزایش یافته
است ،از این تع اد  76/2درص در بخش خصوصی و  23/8درص در بخش عمومی مشغول ب ه
کار بودن که این رقم در سال  59/7 ،1385درص در بخش خصوصی و  40/3درص در بخ ش
عمومی بوده است (ج ول  .)3در خصوص زمینه اشتغال زنان در س اله ای بع

از انق الب در

بخش کشاورزی ،صنعت و خ مات در سال  1395خ مات بیشترین و کشاورزی کمترین درص
زنان شاغل را به خود اختصاص داده است .در ج ول شماره  4میزان اشتغال به تفکی

در س ه

مؤلفه خ مات ،کشاورزی و صنعت و در مقایسه با سال  1380آورده ش ه است.
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جدول  )3توزیع نسبی شاغلین زن ده ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی بهکل شاغلین
سال

بخش خصوصی

بخش عمومی

1395

76/2

23/8

1385

59/7

40/3
(مرکز آمار ایران)1395 ،

جدول  )4سهم اشتغال بخشهای عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس
سال

کشاورزی

تغییرات نسبت
به سال 1380

صنعت

تغییرات نسبت
به سال 1380

خدمات

تغییرات نسبت
به سال 1380

کل

1385

23/5

-2/7

31/7

+1/1

44/8

+1/5

کشور

1395

19/4

-6/7

31/5

-0/1

49/1

+5/8

1385
1395
1385
1395

21/5
18/5
31/6
23/4

-3/7
-6/7
+0/4
-7/8

31/8
33/1
31/8
24/1

+1/3
+2/7
0
-6/3

46/7
48/4
36/6
52/5

+2/3
+4
-0/4
+15

مرد
زن

(مرکز آمار ایران)1395 ،

الزم به ذکر است با توجه به باال رفتن س ح تحص یالت در کش ور و همچن ین ع م همخ وانی
دانشگاه و بازار کار شاه بیکاری در قشر تحصیل کرده هستیم به طوری که نرخ بیکاری زنان از
سال  1385رون ی صعودی داشته و از  16/3در سال  1385ب ه  20/7در س ال  1395رس ی ه
است .رون نرخ بیکاری در سالهای  1384تا  1392در شکل شماره  3آم ه است.

شکل  )3نمودار روند رشد بیکاری در سالهای پس از انقالب اسالمی
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توصیف وضعیت زنان در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی
در انقالب اسالمی بسط شعار ع التخواهی و زن گی بهتر برای زنان به منظ ور ارائ ه الگ ویی از
زن مسلمان ،متفاوت با زن قبل انقالب و زن غربی ،منجر به گسترش آزادی های اجتماعی زنان
ش و با برداشتن موانع مذهبی (سنتی) از مشارکت سیاسی زنان امکان حضور گس ترده (البت ه
در ابت ا به شکل توده ای زنان) فراهم ش و زنان حتی ب یش از م ردان در ص حنه ه ای انق الب
حاضر ش ه و نقش تعیین کنن های در پیشبرد اه اف انقالب اسالمی ایفا نمودن .
در عرصه سیاسی و اجتماعی زنان با حضور حماس ی خ ود در س اله ای انق الب ،ب ه نف ی دو
ان یشه و تفکر پرداختن  .ان یش های ک ه فعالی ت سیاس ی را ب رای زن ان ح رام م یدانس ت ،و
عقی های که زن را ی

شیء زیبا و لوکس م یخواس ت .پ س از پی روزی انق الب اس المی ،زن

مسلمان نه در قالب ان یشه متحجرانه مق س مآبهای مذهبی تعری ف ش
تفکر م رنیته روشنفکر مآب ض

و ن ه در چ ارچوب

دین ی .بن ابراین ،او ب رای نهادین ه ک ردن الگ وی ج ی

زن

مسلمان به ایفای نقشهای ج ی و ویژهای پرداخت .این نم ود در الی هه ای سیاس تگ ذاری،
قانونگذاری و اجرا قابل رؤیت است .حضور زنان در الی ه سیاس تگ ذاری ب ا تش کیل ش ورای
فرهنگی اجتماعی زنان ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی رسمیت یافت و حضور در ی

جایگاه

با ربات همچون نهاد فراقوهای شورای عالی انقالب فرهنگ ی ظرفی ت مناس بی جه ت پیش برد
اه اف زنان بود.
در الیه قانونگذاری نیز زنان از ب و شکلگیری مجلس شورای اسالمی در آن حضور داشتهان .
ب رای نمون ه در اول ین انتخاب ات پارلم انی ( )1363-1359چه ار نماین ه زن و در دوره دوم
( )1363-1367نیز چهار نماین ه زن ب ه مجل س راه یافتن  .در دوره اول خ انمه ا به روزی،
دستغیب ،رج ایی و طالق انی و در دور دوم ،خ انمه ا به روزی ،دس تغیب ،رج ایی و دب ا ب ه
نماین گی مجلس انتخاب ش ن  .تع اد نماین گان زن دو دوره اول نس بت ب ه ک ل نماین گان
مجلس ./8 ،درص و باالترین تحصیالت دو دوره ،فوق لیسانس و پایینت رین آن شش م ابت ایی
بود .این درص طی سالهای پس از انقالب افزایش یافت و در سال  1394به  5درص

اف زایش
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یافته است که درص مناسبی به نسبت ظرفی ت عظ یم زن ان نخب ه کش ور نم یباش  .تع اد
نماین گان مجلس شورای اسالمی به تفکی

جنس در ج ول ذیل آم ه است.

جدول  )5تعداد منتخبان مجلس شورای اسالمی در ده دوره مجلس شورای اسالمی
دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

دوره

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

231

246

255

261

249

278

282

284

288

290

مرد

229

242

252

252

239

267

270

276

281

273

زن

2

4

3

9

10

11

12

8

9

17

جنس
مرد و
زن

عالوه بر نهاد قانونگذاری به عنوان مهمترین نهاد در الیههای قانونگذاری میتوان به شوراهای
شهر و روستا نیز به عنوان یکی دیگر از ظرفیتهای نقشآفرینی در ب نه تصمیمگیری در س ح
خردتری نسبت به مجلس اشاره نمود .حضور زنان در تصمیمگی ری م یریت ش هری از اول ین
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا به چشم میخورد .در دوره اول زنان  ./8درص کرس ی
را از آن خود کردن و با ی

رون صعودی در انتخاب ات دور س وم حض ور زن ان ب ه 1/4درص

رسی ه است (مرکز آمار ایران.)1395 ،
جدول  )6تعداد منتخبان شورای اسالمی شهر و روستا به تفکیک جنس
درصد زنان

مرد

زن

اول

0/8

162605

1375

دوم

1/5

52983

2336

سوم

1/4

107645

1491

حضور زنان در الیه اجرایی بع از پایان جنگ و در دولت سازن گی کلی خورد .در س ال 1370
اکبر هاشمی رفسنجانی اولین حکم مشاور ریاست جمهوری در امور زنان را برای شهال حبیب ی
صادر کرد و او را به عنوان سرپرست دفتر امور زنان برگزی  ،البته ت ا پ یش از دوران اص الحات،
رئیس دفتر امور زنان در جلسات کابینه حضور پی ا نمیکرد.
در گام بع ی در دولت هفتم به ریاست سی محم خاتمی برای نخس تین ب ار زن ان ت ا جایگ اه
معاونت رئیسجمهور باال رفتن  .معصومه ابتکار رئیس سازمان محیطزیست ،نخستین زن ی ب ود
18

که بع از انقالب به عنوان معاون رئیسجمهور به این سمت منصوب گردی  .در ادامه در دول ت
هشتم که بار دیگر به ریاست سی محم خاتمی اداره میش طی سالهای  1380الی  1384با
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افزایش شمار بیشتری از زنان در عرصه م یریتی مواجه هستیم .تع اد ب انوان در هیئ ت دول ت
دوم محم

خ اتمی بیش تر ش  .نس رین س ل انخ واه ب ه عن وان مع اون علم ی و فن اوری

رئیسجمهوری ،سوسن کشاورز رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،فاطمه ب اغی معاون
رئیسجمهور در امور حقوقی ،مریم مجته زاده مشاور و رئیس مرکز امور زنان و خ انواده زه ره
طبیبزاده نوری در اواخر دولت نهم در سمت مشاوره رئیسجمهور و رئیس مرکز ام ور زن ان و
خانواده ،از جمله این زنان بودن .
همچنین برای اولین بار در دولت نهم سه بانو برای تص ی وزارتخانهها به مجلس معرفی ش ن .
فاطمه آجرلو ،سوسن کشاورز و مرضیه وحی دستجردی به ترتی ب جه ت تص ی پس ته ای
وزارت رفاه ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت به اشت و درمان و آموزش پزشکی معرفی ش ن ،
اما تنها وحی دستجردی رأی اعتماد گرفت و به عنوان اولین وزیر زن پ س از انق الب ش ناخته
ش  .در دولت یازدهم (دولت روحانی) عالوه بر معاون زنان رئیسجمهور (خانم مالوردی) ،خانم
امینزاده به عنوان معاون حق وقی رئ یسجمه ور منص وب ش

و در دول ت دوازده م (دول ت

روحانی) نی ز خ انم جنی ی مع اون حق وقی رئ یسجمه ور و خ انم م الوردی دس تیار وی ژه
رئیسجمهور هستن  .حضور زنان در دولتها در ج ول ذیل شرح داده ش ه است.
جدول  )7حضور زنان در دولت
دولت

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

دولت هاشمی رفسنجانی

شهال حبیبی

رئیس دفتر امور زنان

دولت خاتمی

معصومه ابتکار

رئیس سازمان محیطزیست

مرضیه وحی دستجردی

وزیر به اشت و درمان

نسرین سل انخواه

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

مریم مجته زاده
زهره طبیبزاده نوری
الهام امینزاده
لعیا جنی ی
شهین خت مالوردی
معصومه ابتکار
شهین خت مالوردی

مشاور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده رئیسجمهور
مشاور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده رئیسجمهور
معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت 11
معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت 12
معاون امور زنان رئیسجمهور
معاون امور زنان رئیسجمهور
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهرون ی

دولت احمدینژاد

روحانی
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اگرچه آمارها در سه حوزه آموزش ،اشتغال و مشارکت سیاسی نشان میده که به یمن انقالب
اسالمی ،زنان پیشرفتهای قابل مالحظهای داشتهان اما به نظر میرس که آماره ا ب ه ص ورت
جامع و کامل قادر به منعکس کردن واقعیت حوزه زنان نیس تن  ،زی را بس یاری از تح والت در
حوزه زنان و نقشآفرینی آنها در حیات اجتماعی در بسیاری از آمارها منعکس نیس ت ،ل ذا ب ه
فراخور رسالت این پژوهش در تبیین وضعیت زنان در تحقا الگ وی اس المی ایران ی پیش رفت
توجه به شاخصهای کیفی نیز اهمیت دو چن ان پی ا میکن .
نگاهی جامعهشناسانه به وضعیت زنان در جامعه ایران نشان میده که موقعی ت کن ونی زن ان
ایران تحوالت مهم و چشمگیری را در ی

س ه اخیر از سر گذارن ه است و امروزه این موقعیت

با مؤلفهها و ش اخصه ای مهم ی چ ون وض عیت تحص یل ،اش تغال ،نح وه و می زان فعالی ت
اجتماعی -سیاسی و مهمتر از همه جایگاه حقوقی زنان در خانواده و جامعه تعریف میش ود .در
جامعهای در حال گذار همانن جامعه ما که سمت و سو و نیز ش کل و ن وع تح والت دقیق اً در
گروی سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مبتنی بر دادهها و راهبردهای روشن است ،بای

ن وع

عملکرد نهادهای متولی در کنار توجه به شاخصهای نام برده ناظر بر اه اف و چش مان ازهای
خاص جامعه ایرانی اسالمی باش به نحوی که وجوه تمایز آن ب ا س ایر م له ا و برنام هه ای
جهانی در س وح مبنایی و محتوایی روشن باش .
وضعشناسی زنان در عرصه سیاستگذاری ،قانونگذاری و اجرا
عالوه بر توصیف آماری از وضعیت زن ان در  3ح وزه آم وزش ،اش تغال و مش ارکت سیاس ی و
اجتماعی در عرصه سیاستگذاری ،قانونگذاری و اجرایی ،توصیف رون حاکم بر وض عیت زن ان
طی سال های گذشته از اهمیت بسزایی برخوردار است .توجه به این منظر که در این  3نهاد ت ا
چه میزان به وضعیت اجتماعی زنان اهتمام ورزی ه ش ه و نحوهی پرداخت به مس ائل زن ان در
هر ک ام از این نهادها چگونه بوده است ،امری ضروری در ایجاد اف ا تحلیل ی ش فاف و روش ن
پیرامون مسئله زنان میباش  .در ادامه این بخش به وضعشناس ی مس ائل زن ان در س ه ح وزه
مذکور در هر ی
20

از نهادهای نام برده میپردازیم.
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وضعشناسی زنان در حوزه سیاستگذاری؛ عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی
شورای فرهنگی اجتم اعی زن ان و خ انواده  ،نه ادی اس ت ک ه ب ه منظ ور سیاس تگ ذاری و
برنامهریزی کالن ،در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگیهای الزم در این ام ور،
بر اساس مصوبه ی ص و پانزدهمین جلسه مورخ  1366/3/19شورای ع الی انق الب فرهنگ ی
تشکیل گردی ه و از تیرماه سال  1367کار خود را آغاز نموده است.
اول ین و مه مت رین وظیف ه ش ورای فرهنگ ی اجتم اعی زن ان و خ انواده ت وین و پیش نهاد
سیاستهای الزم به منظور ایجاد زمینههای مساع برای رش شخصیت زن و تسریع در بازیابی
ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه زنان بر پای ه م وازین اص یل اس الم و ت وین
الگوهای مناسب ،عنوان گردی ه است .اما در ذیل این وظیفه کالن در بررسی عملکرد این نه اد
در خصوص وضعیت اجتماعی زنان در س ه ح وزه آم وزش ،اش تغال و مش ارکت م یت وان ب ه
مصوبات و قوانین آن اشاره نمود که به شرح ذیل میباش .
جدول  )8مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه آموزش
اصول و مبانی سیاستهای تحقیقاتی مسائل زنان
این شورا مورخ  9/12/1379به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ،اصول و مبانی سیاستهای تحقیقاتی مس ائل
زنان را تصویب کرد تا از این تحقیقات بتوان به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگی ری و برنام هری زی در جه ت رف ع
نیازها و تنگناهای فرهنگی و اجتماعی زنان و بهبود وضعیت آنان استفاده نمای .
سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  570مورخ  ،26/7/1384سیاستهای ارتقاء مشارکت زن ان در آم وزش ع الی را
تصویب کرد .در این سیاستها برنامه ریزی جامع و راهبردی در خصوص تربیت زنان متخصص و م ورد نی از جامع ه در
راستای توسعه و تعالی کشور ،ایجاد فرصت عادالنه با تأکی ب ر اص ل تعه و تخص ص و شایس تهس االری در ج ذب و
بهره گیری از توانمن یهای زنان متخصص در نظام م یریتی به عن وان اعض ای هیئ ت علم ی در دانش گاهه ا و مراک ز
آموزش عالی در نظر گرفته ش .
تب یل رشته م العات زنان به حقوق زن در اسالم
اوایل خردادماه سال  91بر اساس مصوبه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی ش ورای ع الی انق الب فرهنگ ی،
رشته «م العات زنان» به «حقوق خانواده و زن در اسالم» تب یل ش .
(وبسایت شورای عالی انقالب فرهنگی)1396 ،
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جدول  )9مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه اشتغال
بررسی مسائل و مشکالت زنان کارگر
شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ  1370/12/27طرح «بررسی مسائل و مشکالت زنان کارگر» را تصویب کرد .ای ن
مصوبه پس از تصویب در شورای عالی انقالب فرهنگی به مجلس ش ورای اس المی رف ت و ب ر اس اس آن ق وانین ب رای
اشتغال زنان کارگر تصویب و تسهیالتی برای آنان در نظر گرفته ش .
سیاستهای اشتغال زنان
این شورا در تاریخ  1371/5/26سیاستهای اشتغال زنان را تصویب ک رد ک ه ب ر اس اس آن توج ه ب ه نق ش زن ان در
پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت م نظر قرار گرف ت و مق رر ش تس هیالت الزم ب رای
اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آی و برنامهریزیهای مناسب بر حسب اولویت صورت گی رد .ب ه ع الوه
اینکه قوانین و امکانات فوقالعادهای نیز برای اشتغال زنان تا سر ح رفع نیاز در نظ ر گرفت ه ش ود ت ا زن ان نی ز مانن
مردان قادر باشن ب ون تبعیض ،شغل م لوب خود را به دست آورن .
(وبسایت شورای عالی انقالب فرهنگی)1396 ،
جدول  )10مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه مشارکت سیاسی اجتماعی
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 -1منشور حقوق و مسئولیتهای زن مسلمان
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  546مورخ  31شهریور  1383به پیش نهاد ش ورای فرهنگ ی و اجتم اعی زن ان،
منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران را تصویب کرد .این منشور در  5فصل ت وین ش ه
و برای نگارش آن از قانون اساسی جمهوری اسالمی ،رهنمودها و ای ههای ام ام خمین ی (ره) ،رهب ر انق الب و اعالمی ه
جهانی حقوق بشر اسالمی استفاده ش ه است.
در بخش اول منشور حقوق و مسئولیتهای فردی زنان ،اموری چون ح ا به رهب رداری از حی ات شایس ته و تمامی ت
جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل هر گونه بیماری ،حادره و تع ی و حا برخورداری از ع الت اجتم اعی و
حا داشتن نام و حفظ یا تغییر آن آم ه است .همچنین در بخش دوم منشور ،حقوق و مسئولیتهای خانوادگی زن ان و
دختران در تشکیل ،حفظ و انحالل خانواده ذکر ش ه و در بخش سوم نیز ب ه حق وق اجتم اعی زن ان مانن مس ئولیت
سالمت جمعی و روانی زنان و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی پرداخته ش ه است.
بخش چهارم این منشور به دو بخش حقوق و مسئولیت های مالی زن در خانواده و اشتغال و مشارکت اقتصادی تقس یم
ش ه ک ه ب ه بی ان حق وق و مس ئولیته ای اقتص ادی زن ان در جمه وری اس المی ای ران پرداخت ه اس ت .در بخ ش
مسئولیت های سیاسی زنان و حقوق سیاسی ایشان ،فعالیتها ب ه  3بخ ش تقس یم م یش ود ک ه فص ل اول حق وق و
مسئولیت های سیاسی زنان در امور سیاسی داخلی مانن حا آزادی قلم و بیان و تأسیس احزاب و تشکله ا ب ا رعای ت
موازین و قوانین ،فصل دوم حقوق زنان در عرصه بین الملل مانن توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات سیاس ی زن ه ب ین
بانوان ایران و سایر نقاط جهان با رعایت مصالح ملی و بخش سوم نیز مسئولیتهای زنان در ام ور دف اعی مانن ح ا و
مسئولیت زنان در مشارکت و تالش برای تأمین و تحکیم صلح عادالنه جهانی و ح ا به رهمن ی از آم وزش نظ امی و
تص ی مشاغل نظامی آم ه است.
در فصل پنجم این منشور به مسئولیت قضائی و حق وق قض ایی زن ان پرداخت ه ش ه ک ه ب ر اس اس آن زن ان از ح ا
برخورداری از وکیل و مشاور حقوقی در دادگاه ها و سایر مراجع قانونی و اقامه دعوا و دف اع از خ ود در مح اکم قض ایی
برخوردار ش ه ان  .اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی همچن ین ب ه درخواس ت بنی اد ش هی و ام ور ایث ارگران ب رای
عضویت در شورای عالی جوانان پاسخ مثبت دادن  .ه ف از تصویب عضویت بنی اد ش هی و ام ور ایث ارگران در ش ورای
عالی جوانان ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و نقش مهم این فرهنگ در تربی ت و تقوی ت بنی ه دین ی و مل ی
جوانان ذکر ش ه است.
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 -2ع م الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  21/07/1376با الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن ان
مخالفت کرد و آن را طی مصوبهای به همه دستگاهها و مجلس شورای اسالمی اعالم نمود.
(وبسایت شورای عالی انقالب فرهنگی)1396 ،

شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذاری در کشور در بخش ش ورای
فرهنگی و اجتماعی زنان مسئولیت سیاستگذاری مسائل مرتبط با حوزه زنان و خ انواده را ب ر
عه ه دارد .مهمترین انتظار از شورا ت وین و تصویب سیاستهایی است که با تلفیا دو رویک رد
آرمانگرایی و واقع گرایی بتوان

وض عیت موج ود را ه ایت و در مس یر رس ی ن ب ه وض عیت

م لوب قرار ده  .لذا سیاستهای مصوب این شورا در پیگی ری مس ائل مختل ف بای

ج امع و

دقیا و در عین حال قابل اجرا باش  .آنچه در این می ان در بررس ی عملک رد ش ورای فرهنگ ی
اجتماعی زنان در قسمت آموزش زنان مش هود اس ت ابت ا در ش رح وظ ایف ای ن ش ورا تهی ه
طرحهایی جهت ارتقاء س ح آگاهیهای عمومی و سوادآموزی و بررسی سیاستها و شیوهه ای
مناسب در زمینههای آموزش و پرورش و تحصیالت عالی زنان؛ و تصویب  3سیاس ت آموزش ی
به صورت موردی است .تصویب سیاستهای نام برده ،همه حکایت از ع م وج ود چش مان از و
نگاه آین هپژوهانه به مسئله دارد که برخالف شرح وظیفه محول ش ه اق ام و عملی در خصوص
اتخاذ شیوههای مناسب آموزش زنان نیز صورت نپذیرفته اس ت ،اگرچ ه محت وا و منظ ور ای ن
شرح وظیفه نیز مشخص نمیباش و ش ورا در گ ام اول در بی ان وظ ایف و مأموری ت خ ود در
ارتباط با آموزش زنان دارای آگاهی الزم و مناسب نیست اما در ای ن می ان ای ن س ؤال مه م و
اساسی شکل میگیرد که آیا آموزش زنان در کشور نبای در ی

چشمان از م لوب و ب ا برنام ه

م نظر سیاستگذاران قرار بگی رد ت ا در مس یر تحق ا آن ،سیاس ته ای م ورد نی از را ب رای
جهتدهی به حرکت در این حوزه تصویب و ابال نماین

از سوی دیگر آیا کارآم ی ش ورا در

ح ابال صوری سیاستهای هرچن موردی است سوای از جامع و مانع بودن سیاستها ع م
توجه به نوع اجرا و نظارت بر ارزی ابی و تحق ا سیاس ته ای مص وب ش ه عام ل دیگ ری در
ناکارآم نمودن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی است .وجود ظرفیت عظیمی ک ه در ای ن
نهاد سیاستگذار به واس ه فرا قوهای ب ودن و دوری از رویکرده ای سیاس ی و جن احی وج ود
دارد ،میتوان محقا کنن ه بسیاری از اه اف و برطرف کنن ه بس یاری از مس ائل و مش کالت
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باش  .اما این مهم در حوزه زنان کماکان محقا نگشته است .در حوزه اش تغال نی ز ،مه مت رین
سیاست اتخاذی شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصویب سیاستهای کلی اشتغال بوده است که
در این مصوبه قرار ش مسئله اشتغال زنان در برنامهریزیهای نهادهای مرتبط در اولوی ت ق رار
بگیرد .این سیاست در ماهیت خود م لوب است و یکی از نیازمن یه ای مه م زن ان در ح وزه
اشتغال میباش  ،اما در محتوای این سیاست کالن از چیستی و چگونگی مسئله اشتغال تبی ین
دقیقی صورت نپذیرفته و سیاستی که میتوانست بسیاری از مشکالت این حوزه را رف ع نمای ،
به علت ابهام و کلیگویی از س ال  1371ت ا ب ه ح ال نتوانس ته راه ب ه ج ایی بب رد .در ح وزه
مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نیز مهمترین وظیفه شورا -بررسی زمینه مش ارکت زن ان در
فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و هنری و بررسی نحوه رفع مشکالت و موانع
موجود در راه گسترش این گونه فعالیتها؛ در خصوص آموزش و مشارکت زنان میباش که در
راستای این وظیفه ،مصوبات و قوانین به عمل آم ه شامل تصویب منش ور حق وق زن مس لمان
بوده است که این مصوبه در ظاهر تقریباً دارای جامعیت ک املی در خص وص حق وق و تک الیف
زنان در ابعاد فردی و اجتماعی میباش  .اما به دلیل ع م توجه و ارائه ساز و کاره ای نظ ارتی و
ارزیابی و با وجود مصوبه مجلس شورای اسالمی اجرایی نش و این ام ر مب ین ای ن نکت ه مه م
است که سیاستهای کالن حوزه زنان هر ان ازه کارآم و ق وی باش ن ت ا زم انی ک ه در س یر
اجرایی و تحقا دنبال نشون و مورد نظارت و ارزیابی نهادی فرا قوهای مانن خود شورای ع الی
انقالب فرهنگی قرار نگیرن راه به جایی نمیبرن .
از جمله موانع موجود در مسیر تحقا کارآم ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان میتوان به موارد
ذیل به صورت موردی اشاره نمود.
 نگاه کلیشهای شورا به عرصه سیاستگذاری ع م نگاه تکاملگرایانه به حوزه اشتغال -نگاه ت

بع ی در حوزه آموزش زنان

 ع م ت بیا سیاستهای اتخاذی در مسئله مشارکت بامعنا و مفهوم حقیقی مشارکت زنان ع م ترسیم چشمان از و ارائه شاخصهای عینی و قابل پیگیری در حوزه وضعیت اجتماعی24

 -حرکت منفعالنه شورا در مواجهه با مسائل عامل کلیشهای بودن عملکرد شورا

وضعشناسیسهدههاخیرمسائلزنانایران 


 -تقلیل جایگاه شورا به ی

نهاد تشریفاتی

 -ع م درك صحیح از ظرفیتهای این نهاد فرا قوهای

وضعشناسی زنان در حوزه قانونگذاری ؛ وضعیت اجتماعی زنان در قوانین و
مصوبات مجلس
در چهار دهه گذشته بع از انقالب اسالمی در  9دوره تشکیل مجلس شورای اسالمی ق وانین و
مصوباتی در حوزه زنان به تصویب رسی ه است که با استخراج و م العه این قوانین در ه ر دوره
به صورت تفکیکی سعی بر توصیف ،تبیین و تحلیل این قوانین داریم تا در ذیل آن به شناسایی
رویکرد یا رویکرده ای گفتم انی موج ود در نه اد ق انونگ ذاری کش ور در خص وص وض عیت
اجتماعی زنان (در سه حوزه آموزش ،اشتغال و مشارکت سیاسی اجتماعی) نائل آییم.
قوانین و مصوبات مجلس در حوزه آموزش زنان
جدول  )11قوانین و مصوبات مجلس در حوزه آموزش

دوره دوم

دوره پنجم

دوره هشتم

قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور؛ زنان لیسانس و باالتر با توجه به س ایر ض وابط من رج در ای ن
قانون تنها در صورتی که ازدواج کرده باشن در معیت همسر خویش میتوانن داوطلب اع زام ش ون .
1364/1/5
قانون تشکیل وزارت به اشت درمان و آموزش پزشکی ،وزارت به اشت را موظ ف نم وده ک ه ط وری
برنامهریزی نمای که بانوان در رشتههای تخصصی زنان ،مامایی و رشتههای بالینی پزشکی به مرحل ه
خودکفایی برسن 1364/7/9 .
قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای برای اشتغال به کار؛ تبصره  4سازمان آموزش فن ی و
حرفه ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موج ود ب ه منظ ور رف ع مش کالت احتم الی زن ان
جویای کار در کلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمینه آم وزش فن ی و
حرفهای بانوان را فراهم نمای 1376/3/11 .
قانون برقراری ع الت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصص ی؛ کلی ه
سهمیهبن ی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی و تخصصی اعم از رشتههای پزش کی
و غیرپزشکی در کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولت ی ج ز در م واردی (ش امل س همیه رزمن گان،
سهمیه مناطا محروم و اختصاص ص در ص پذیرش رشته تخصصی زنان و زایم ان) ممن وع اس ت.
1389/1/29

مصوبات مجلس در حوزه آموزش زنان در ادوار مختلف متأرر از تغییرات و تحوالت اجتم اعی و
سیاسی تصویب ش ه و به نظر میرس نهاد قانونگذار کشور به فراخور شرایط موجود اق ام ب ه
تصویب مصوبات مرتبط با آموزش نموده است و نهاد آموزش زنان در ی

کلیت مشخص دارای

25

اسالمیایرانیپیشرفت


الگوی
نگاشت 
های

سلسله 
تک


نیاز و اولویت های قانونی که بتوان بر مبنای آن مسیر آموزش زنان را در رون حرکتی من قی و
همسو با دیگر بخشهای کشور ه ایت نمای  ،نبوده اس ت .اساس اً در ق وانین م رتبط ب ا ح وزه
آموزش ،قوانین مصوب به صورت موردی و ن اظر ب ر ی

مس ئله خ اص ب وده و حج م پ ایین

مصوبات در حوزه آموزش زنان در مجلس حاکی از ای ن م ل ب اس ت ک ه مجل س نی ز مانن
نهادهای دیگر دارای قرائت و چشمان از روشنی نسبت به مسئله وضعیت اجتماعی زن ان نب وده
است .مصوبه شرط تأهل در اعزام دانشجویان دخت ر ب رای تحص یل ب ه خ ارج کش ور ،مص وبه
خودکفایی زنان در رشتههای تخصصی زنان و زایمان ،مصوبه برقراری ع الت آموزشی و  ...همه
نشان دهن ه درك مح ود و موردی از مسئله آموزش زنان می باش که رویکرد متغیر و مق عی
در امر آموزش که در آن گاهی آموزش زنان در تمامی مقاطع و رشتهها ب ون قی و شرط بی ان
میشود و گاهی ح خورده و با مح ودیتهایی مواجه میگردد و  ...از این دس ت م یباش  .از
سوی دیگر دامنه غلبۀ رویکردهای سیاسی و جناحی مح ود به دولتها نبوده و مجلس نی ز ب ا
توجه به غلبه جریان سیاسی حاکم به سمت اتخاذ منظر قانونی همسو و هماهن گ ب ا منوی ات
جریانی مشخص روی آورده که این مسئله در امر آموزش در مسائلی مانن

ع الت آموزش ی و

قرائتهای متفاوت از آن توسط جریانهای سیاسی مختلف نمایان گردی ه است.
قوانین و مصوبات مجلس در حوزه اشتغال
جدول  )12قوانین و مصوبات مجلس در حوزه اشتغال
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دوره

قانون

دوره اول

 .1قانون خ مت ی ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی؛ زن ان متأه ل پزش و
پیراپزش و حرف وابسته از انجام خ مات ذکر ش ه در این قانون مع اف م یباش ن یعن ی موظ ف
نیستن هر سال ی ماه در محلهایی که وزارت به اری معین مینمای خ مت کنن 1360/8/24 .
 .2تفسیر قانونی مجلس شورای اسالمی راجع به قانون خ مت نیروی انس انی ،درم انی و به اش تی
مصوب  1358/9/14و قانون اصالح خ مت خارج از مرک ز پزش کان و دن انپزش کان و داروس ازان
مصوب 1360/3/4؛ خ مت خارج از مرکز زنان شوهردار پزش و دن انپزش و داروس از  3س ال
میتوانن در مناطا مجاز در بخش خصوصی یا عمومی کار کنن 1361/1/30 .
 .3قانون راجع به خ مت نیمه وقت بانوان؛ وزارتخانهها و مؤسسات مشمول قانون استخ ام کش وری
و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ،میتوانن در ص ورت
تقاضای بانوان کارمن رسمی و رابت خود و موافقت باالترین مقام مسئول خ مت آنها را نیمه وق ت
تعیین نماین 1362/9/10 .

دوره دوم

ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزش کی؛ معافی ت زن ان متأه ل

 .1قانون خ مت ی
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و حرف وابسته از خ مت در محله ایی ک ه وزارت به اری مع ین م ینمای .

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

پزش و پیراپزش
1363/8/22
 .2قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خ مت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذرم اه 1362؛ موافق ت
وزیر یا باالترین مقام موسسه متبوع ،ساعات کار در خ مت نیمه وقت نبای کمت ر از نص ف س اعات
کار هفتگی وزارتخانه و موسسه و شرکت مربوط باش  ،به کارمن ان نصف حقوق پایه یا حقوق راب ت
پرداخت میشود ،ح اقل استفاده از این نوع خ مت ی سال است1364/1/18 .
 .1قانون اصالح موادی از قانون خ مت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  1367/1/20و الح اق م وادی
به آن :بانوان متأهل استفاده کنن ه از سهمیه م رح ش ه در این قانون موظفان به هنگام ربت نام،
در دوره تخصصی مربوطه ،رضایتنامه همسر را به دانشگاه مربوطه تحویل دهن
 .2قانون مقررات استخ امی سپاه پاس اران انقالب اس المی؛ س پاه ب رای مش اغلی ک ه مس تلزم ب ه
کارگیری زنان باش آنان را استخ ام می نمای تغییر مح ل خ مت زن ان بای حت یاالمک ان ت ابع
شرایط خ متی همسران آنان باش 1370/7/21 .
 .3قانون اصالح بن ب تبصره  1ماده  2قانون مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخ ام کش وری
مصوب  1368/12/13مجلس شورای اسالمی؛ مستخ مین زن با  20سال سابقه خ مت بازنشس ته
میشون 1370/10/11 .
 .1قانون اصالح مواد  72و  77و تبصره ماده  76قانون تأمین اجتماعی مصوب سال  1354و الح اق
دو تبصره به ماده 76؛ تبصره  1کسانی که  30سال تمام کار کرده و حا بیمه پرداخت نمودهان در
صورتی که سن مردان  50سال و س ن زن ان  45س ال تم ام باش م یتوانن تقاض ای مس تمری
بازنشستگی کنن  ،تبصره  2در مورد کارهای سخت و زیانآور در صورتی که س ن م ردان  50س ال
سن زنان  45سال تمام باش میتوانن تقاضای مستمری بازنشستگی کنن 1371/12/16 .
 .2قانون برنامه دوم توسعه؛ خ طمش ی اساس ی :م اده  5تعم یم ،گس ترش و بهب ود نظ ام ت أمین
اجتماعی به وسیله تأمین منابع از محل بودجه عم ومی ب ه منظ ور پرداخ ت مس تمری ب ه اقش ار
نیازمن  ،زنان و کودکان بیسرپرست .ماده  12مش ارکت بیش تر زن ان و ب انوان در ام ور اجتم اعی.
1373/9/20
 .3قانون مقررات استخ امی نیروهای انتظامی جمهوری اس المی ای ران؛ م اده  20نی روی انتظ امی
میتوان صرفاً برای انجام مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باش نس بت ب ه اس تخ ام آن ان ب ه
صورت کارمن اق ام نمای  .نقل و انتقاالت زنان بای حتیاالمکان تابع شرایط خ متی همسران آن ان
باش 1374/6/19 .
 .4قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی؛ مرخص ی زایم ان ت ا س ه
فرزن برای مادرانی که فرزن خود را شیر میدهن در بخشهای دولتی و غیردولتی چهار ماه است،
ایجاد تسهیالت مناسب برای تغذی ه ش یرخوارگان و ش یر م ادر در ج وار مح ل ک ار کارکن ان زن.
1374/12/22
 .1قانون اصالح ماده  9قانون نظام هماهن گ پرداخ ت کارکن ان دول ت؛ تبص ره  1مس تخ مان زن
شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نباشن یا همسر آنان معل ول و
از کار افتاده باش از کم هزینه عائلهمن ی بهرهمن میشون 1375/7/15 .
 .2قانون الحاق ی تبصره به قانون راجع به خ مت نیم ه وق ت ب انوان؛ در ص ورت تقاض ای ب انوان
کارمن رسمی و رابت و موافقت باالترین مقام مسئول میتوانن بهجای نیمه وق ت س اعات خ مت
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آنان را به سه چهارم کار مقرر تقلیل دهن 1376/1/19 .
 .3قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای برای اشتغال به کار؛ تبص ره  4س ازمان آم وزش
فنی و حرفهای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظ ور رف ع مش کالت احتم الی
زنان جویای کار در کلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمین ه آم وزش
فنی و حرفهای بانوان را فراهم نمای 1376/3/11 .
 .4قانون الحاق ی تبصره به ماده  76قانون تأمین اجتماعی مص وب س ال 1354؛ زن ان ک ارگر ب ا
داشتن  20سال سابقه کار و  42سال سن بهشرط پرداخت حا بیمه ب ا  20روز حق وق م یتوانن
بازنشسته شون 1376/7/1 .
 .5قانون تشکیل شورای عالی اشتغال؛ ترکیب شورا شامل رئیسجمهور ،معاون امور زنان ب ون ح ا
رأی به عنوان ناظر ،ماده  3این شورا موظف به برنامهریزی و تعیین راهکارهای عملی ب رای رش و
توسعه اشتغال در روستاها ،شهرهای کوچ و برای گروههای خ اص (معل ولین زن ان و جوان ان) ب ا
رعایت مقررات مربوطه1377/6/1 .
 .6قانون اصالح قوانین ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاس اران انق الب اس المی و اساس نامه
سازمان تأمین خ مات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمه وری اس المی ای ران؛ نی روی انتظ امی
میتوان زنان را با حفظ موازین اسالمی در مشاغل مورد نیاز به صورت کارکنان انتظامی ی ا کارمن
استخ ام نمای 1377/9/11 .
 .1قانون الحاق ماده  7و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دورهای قضات؛ در این قانون بانوان متأهل
دارن ه پایه قضایی م ی توانن در مح ل اق امات دائم ی همسرانش ان ب ه خ مت اش تغال یابن .
1379/12/2
 .2قانون اصالح ماده  58قانون استخ امی وزارت اطالعات و الحاق دو تبصره ب ه آن؛ در ای ن ق انون
مستخ مان زن با چه ل و پ نج س ال س ن ب ا بیس ت س ال س ابقه خ مت بازنشس ته م یش ون .
1380/1/22
 .3قانون الحاق تبصره  3به ماده  3قانون ترویج تغذیه با ش یر م ادر و حمای ت از م ادران در دوران
شیردهی؛ در این قانون مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو ،پنج ماه و برای سهقلو و بیشتر ی
سال مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین ش ه است1380/12/22 .
 .4قانون استخ ام نیروی انتظامی ایران؛ ماده  20تبصره نیروی انتظامی میتوان زن ان را ب ا حف ظ
موازین اسالمی در مشاغلی که مستلزم بهکارگیری زنان است به صورت کارکنان انتظامی یا کارمن
استخ ام نمای 1382 /12/20 .
 .5قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی؛ شرایط و مفاد ای ن ق انون ب رای ام وری مانن
حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت و حمایت از کودکان و زنان ب یسرپرس ت
میباش 1383/2/21 .
 .1قانون برنامه چهارم توسعه؛ ماده  54بن  1دورههای آموزشی ضمن خ مت متناس ب ب ا مش اغل
مورد تص ی کارکنان ،به منظور افزایش س ح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آن ان ب ه خص وص
برای زنان به ویژه از طریا آموزشه ای کوت اهم ت ،م اده « 79ی» تهی ه و ت وین ط رح ج امع
توانمن سازی زنان خودسرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و تشکله ای
غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در  6ماهه نخست سال اول برنامه ،ماده « 89ه» ت وین و
تصویب طرح جامع توانمن سازی و حمایت از حقوق زن ان در ابع اد حق وقی اجتم اعی اقتص ادی و
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اجرایی در مراجع ذیربط« ،د» تأمین آزادی و امنی ت الزم ب رای رش تش کله ای اجتم اعی در
زمینه صیانت از حقوق کودکان وزنان ،ماده « 110ج» دولت موظف است به گسترش حمای ته ای
اجتماعی تأمین اجتماعی ،بیمه بیکاری ،ایجاد توسعه و تقویت سازوکارهای جبران ی ،حمای ته ای
اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی ،توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زن ان و م ردان
و توانمن س ازی زن ان از طری ا دس تیابی ب ه فرص ته ای ش غلی مناس ب ،م اده « 210ال ف»
توانمن سازی جوانان ،زنان ،فار التحصیالن و سایر افراد جویای ک ار در راس تای برق راری تع امالت
اجتماعی الزم جهت شکلگیری فعالیت واح های تعاونی1383/7/25 .
 .2قانون اصالح ماده  3ق انون ت رویج تغذی ه ی ا ش یر م ادران در دوران ش یردهی مص وب 1374؛
مرخصی زایمان تا سه فرزن از  4ماه ب ه  6م اه اف زایش یاف ت و مرخص ی س اعتی ب ون کس ر از
مرخصی استحقاقی به  24ماه افزایش یافت1386/4/5 .
 .3قانون بازنشستگی پیش از موع کارکنان دولت؛ ح اقل سنوات قابل قبول برای بانوان ش اغل 20
سال و ح اکثر سنوات ارفاقی  5سال است1386/6/5 .
 .1قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مرکز ماش ینه ا و مهن س ی کش اورزی آس یا و
اقیانوسیه؛ بن  2وظیف ه دارد ب ه ک اهش و رف ع محرومی ت و توس عه روس تایی از طری ا ایج اد
پروژه های آزمایشی و نمایشی اجرای تجربیات حاصله و اختی ار دادن ب ه زن ان روس تایی از طری ا
ائتالف آن ها در امور ماشینی کردن و فعالی ت ه ای تولی ی از جمل ه ف راوری محص والت زراع ی.
1387/11/16
 .2قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسهدار؛ از ت اریخ اب ال ای ن
قانون استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف ب ون کارفرما یا کارفرم ا ،ش اغل در کارگ اهه ای
خانگی ت باف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونیهای ق الی و ف رش و مجتم عه ای کوچ و
بزرگ مربوطه و شاغالن صنایع دستی خانگی و غیران در گروههای مصوب شناسهدار صنایع دس تی
ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد ش ه اشتغال دارن تحت پوشش بیمه ت أمین اجتم اعی
قرار میگیرن 1388/5/18 .
 .3قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی؛ ماده  2منظور از مشاغل یا کسب و کار خ انگی آن
دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده  3توس ط عض و ی ا اعض ای خ انواده در
فضای مسکونی در قالب ی طرح کسب و کار ب ون مزاحمت و ایجاد اخ الل در آرام ش واح های
مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولی خ مت و یا کاالی قابل عرض ه ب ه ب ازار خ ارج از
محیط مسکونی میگردد و دولت موظف است ،از این مشاغل حمایت کن 1389/2/22 .
 .4قانون اصالح مواد  1و  7قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خ مت نیمه وقت بانوان مصوب س ال
1364؛ این موارد به قانون فوق الحاق میشود .تبصره :رعایت شرط رس می و راب ت ب ودن در م ورد
بانوان کارمن ی که فرزن معلول با درجه معلولیت ش ی و خیل ی ش ی دارن ک ه ب ه تش خیص
سازمان بهزیستی کشور رسی ه باش الزامی نیست .م اده  2مح ودیت س ه س ال در م ورد ب انوان
کارمن ی که فرزن معلول دارن الزم الرعایه نیست .تبصره  2سنوات خ مت نیمه وق ت ب انوانی ک ه
دارای فرزن معلول هستن به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و ح ا بیم ه مرب وط ب ه کارفرم ا و
کارمن توسط فرد متقاضی به نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق رابت و فوقالعاده شغل و یا
عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حک م خ مت تم ام وق ت محس وب
میشود1389/2/22 .
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 .5قانون برنامه پنجم توسعه؛ ماده  39به منظور توانمن سازی افراد و گ روهه ای نیازمن ب ه وی ژه
زنان سرپرست خانوار و معلوالن نیازمن با تأکی بر برنام هه ای اجتم اعمح ور و خ انوادهمح ور ب ا
استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کم های مردمی اق امات زیر توسط دولت انجام میشود:
الف) طراحی نظام س حبن ی خ مات حمایتی و توانمن سازی متناسب با شرایط بومی ،من قهای و
گروههای ه ف ح اکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای الزم برای استقرار نظ ام
مذکور در طول برنامه .ب) اجرای برنامههای توانمن سازی ح اقل ساالنه ده درص خانوارهای تح ت
پوشش دستگاه های حمایتی به استثنای سالمن ان و معلولین ذهنی ،توانمن ش ه و خ روج آن ان از
پوشش حمایت های مستقیم .ج) تأمین حا سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خ انوار نیازمن ...
ماده « 196ط» پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج جامعه زنان به ویژه در فعالیته ای مرب وط ب ه
توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده ،ماده  227دول ت نس بت ب ه تهی ه و ت وین
سن ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی ب ا مش ارکت و برنام هری زی نی روی انتظ امی
جمهوری اسالمی ایران ،قوه قضاییه ،سازمان بهزیستی کشور ،شهرداری ،وزارت کشور ،شورای ع الی
استانها و مرکز امور زنان و خ انواده ریاس ت جمه وری ،وزارتخان هه ای به اش ت درم ان آم وزش
پزشکی ،کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه ،اق ام قانونی به عمل آورد.
ماده  230دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرک ز ام ور زن ان خ انواده ب ا
ه ف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفاء حق وق ش رعی و ق انونی
بانوان در همه زمینهها با ت وین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زن ان و خ انواده» مش تمل ب ر
محورهای تحکیم بنیان خ انواده  ،ب ازنگری ق وانین و مق ررات مربوط ه ،پیش گیری از آس یبه ای
اجتماعی ،توسعه و سامان هی امور اقتصادی -معیشتی با اولویت ساماندهی مش اغل خ انگی ب رای
زنان سرپرست خانوار و زنان ب سرپرست ،تأمین اجتماعی ،اوقات فراغت ،پژوهش ،گسترش فرهن گ
عفاف و حجاب ،ارتقاء توانمن یهای زنان م یر و نخبه ،توسعه تعامالت بینالمللی ،تعمیا باوره ای
دینی و اصالح ساختارهای اداری تشکیالتی زنان و خانواده ،اق ام قانونی نمای 1389/11/10 .
 -12قانون بودجه سال  1390کل کشور؛ ماده  91سازمان تأمین اجتماعی موظف است ب ه اف رادی
که ح اقل ده سال حا بیمه پرداخت نمودهان و به سن  60سالگی برای مردان و  55س الگی ب رای
زنان رسی هان یا به هر دلیل به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده  91ت أمین اجتم اعی مص وب
 1384/4/3و اصالحات بع ی آن در سنین کمتر از موارد فوق از ک ار افت اده ش هان ول ی از ح ا
مستمری برخوردار نمیشون متناسب با سنوات پرداخ ت ح ا بیم ه ،حق وق بازنشس تگی آن ان را
پرداخت نمای  .ماده  103صن وق های بازنشستگی و ت أمین اجتم اعی و بیم های مکل فان تم ام
اعتبارات پیش بینی ش ه من رج در قانون بودج ه ک ه پ س از ط ی مراح ل در اختی ار آنه ا ق رار
می گیرد به انضمام دیگر من ابع داخل ی خ ود و س ایر من ابع حاص له را ب هط ور کام ل ب ه حق وق
بازنشستگان و ...اختصاص ده مستمری زنان بیسرپرستی ک ه اق ام ب ه ازدواج م یکنن برق رار
میمان .
 -13قانون اعاده بودجه خ ماتی زنان سرپرست خانوار و معلوالن بهزیستی کشور
 -14قانون اصالح ماده  3قانون ت رویج تغذی ه ی ا ش یر م ادران در دوران ش یردهی مص وب 1374
افزایش مرخصی زایمان 1386/4/5
(وبسایت مجلس شورای اسالمی)1396 ،
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قوانین مصوب مجلس در حوزه اشتغال زنان طی چهار دهه گذشته در نسبت با ح وزه آم وزش
حجم بیشتری از قوانین را به خود اختصاص داده است اما این حجم باال از مصوبات ب ه معن ای
پوششدهی و غنای قوانین مرتبط با مسئله اشتغال نمیباش  .اکثر قوانین تصویب ش ه در ادوار
مختلف نشان دهن ه نگاه ح اقلی و تقلیلی به مسئله اشتغال زنان است کما اینک ه ای ن ام ر در
ارتباط با حوزه آموزش نیز وجود داشت .در حقیقت ظرفیت قانونگذاری طی سالهای گذش ته
ب ون توجه و شناخت و درك جو اشتغال زنان و نیازمن یهای قانونی در راستای سامانده ی و
ظرفیتسازی پیرامون این امر ،به تصویب زنجی رهای ق وانین م رتبط ب ا خ مات بازنشس تگی،
قوانین استخ امی در نهادهای خاص و وضعیت بیمه زنان در مشاغل خاص پرداخته ش ه است.
از سوی دیگر این نگاه ح اقلی نیز دارای رب ات و ع م تغیی ر نب وده و در برخ ی م وارد مانن
اع ای مرخصی زایمان و مسئله شیردهی مادران شاغل در دورههای مختلف مصوبات مختلف ی
م رح میگردد .در تمامی این قوانین بهجز قوانین مرتبط با برنامههای توس عه ک ه کل یگ ویی
بیمثالی در خصوص مسئله اشتغال داشتهان شاه قوانین کارآم و جامع و مانعی نیستیم.
قوانین و مصوبات مجلس در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی
جدول  )13قوانین و مصوبات مجلس در حوزه مشارکت سیاسی اجتماعی
دوره

سوم

چهارم

پنجم

قانون
 .1قانون برنامه اول توسعه؛ ماده  3-18مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی ،فرهنگی ،آموزش ی و
اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسالمی زن .بخش جمعی ت)1-1( :
خ وط کلی سیاست تح ی موالی کشور :باال بردن س ح سواد و دانش عمومی اف راد جامع ه و ب ه
خصوص افزایش ضریب پوشش تحص یلی دخت ران الزم التعل یم ،اع تالی موقعی ت زن ان از طری ا
تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتم اعی جامع ه و خ انواده،
ارتقای س ح سالمت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان1386/11/11 .
 .1توافقنامه همکاری های فرهنگی ،آموزشی و علمی بین دولت ایران و کنیا؛ ماده  5طرفین ،مبادله
هیئتهای زنان جهت دی ار از پروژههایی که توسط گروههای زنان در ه ر ی از دو کش ور انج ام
میشود را مورد تشویا قرار خواهن داد1371/5/13 .
 .2قانون برنامه دوم توسعه؛ خطمش ی اساس ی :م اده  12مش ارکت بیش تر زن ان و ب انوان در ام ور
اجتماعی1373/9/20 .
 .1قانون برنامه سوم توسعه؛ ماده  158مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمه وری موظ ف اس ت در
جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توس عه کش ور و تقوی ت نه اد خ انواده ،ض من
انجام م العات الزم با همکاری دستگاهه ای اجرای ی ذیرب ط اق امات متف اوتی را ب ه عم ل آورد.
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ششم

هفتم

هشتم

1379/1/17
 .1قانون موافقتنامه همکاری در زمینه فعالیت زنان و خانواده ب ین ای ران و ت ونس؛ ای ن الیح ه در
راستای تالش دو کشور در خصوص ارتقای س ح روابط دوجانبه و تأکی بر پیون دوستی و با توجه
به اهمیت نقش زنان و خانواده به صورت موافقتنامه تهیه ش ه است1382 /2/23 .
 .1قانون حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصههای داخلی و بینالملل ی؛ ای ن منش ور ب ا
الهام از شریعت جامع اسالم و نظام حقوقی آن و با تکیه بر ش ناخت و ایم ان ب ه خ اون متع ال و
باه ف تبیین نظاممن حق وق و مس ئولیته ای زن ان در عرص هه ای حق وق ف ردی ،اجتم اعی و
خانوادگی ت وین گردی ه است1385/11/15 .
 .1قانون اصالح بن ل ماده  68ق انون تش کیالت وظ ایف و انتخاب ات ش وراهای اس المی کش ور و
انتخاب شهرداران مصوب سال 1375؛ فراهم نم ودن زمین ه مش ارکت و جل ب همک اری م ردم در
جهت ایجاد و توسعه نهادهای م نی ،کتابخانه و مراک ز فرهنگ ی ،بهب ود و ارتق ای فرهنگ ی اقش ار
مختلف به وی ژه جوان ان و ب انوان و برنام هری زی در انج ام خ مات اجتم اعی ،اقتص ادی عمران ی
به اشتی ،فرهنگی ،آموزشی ،سوادآموزی ،تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش ب ومی
و سایر امور با هماهنگی مراجع ذیربط1389/4/20 .
 .2قانون برنامه پنجم توسعه :ماده  230دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمل ه
مرکز امور زنان خانواده باه ف تقویت نه اد خ انواده و برنام ه ج امع جایگ اه زن ان در عرص هه ای
اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهها با ت وین و تص ویب مش تمل ب ر
محورهای تحکیم بنیان خ انواده ،ب ازنگری ق وانین و مق ررات مربوط ه ،پیش گیری از آس یبه ای
اجتماعی توسعه و سامان هی امور اقتصادی معیشتی با اولویت س امانده ی مش اغل خ انگی ب رای
زنان سرپرست خانوار و زنان ب سرپرست ،اوقات فراغت ،پژوهش گسترش فرهنگ عفاف و حج اب،
ارتقای سالمت توسعه ،تعامالت بینالمللی تعمیا باورهای دینی و اصالح س اختار اداری تش کیالتی
زنان و خانواده اق ام قانونی نماین 1389/11/10 .
(وبسایت مجلس شورای اسالمی)1396 ،

در حوزه مشارکت سیاسی اجتماعی زنان بهجز تصویب قانونهای برنامههای توسعه که در آنه ا
موادی از برنامهها به مسئله زنان به صورت کلی اشاره داشته است ق انون مه م و اررگ ذاری ب ه
تصویب نرسی ه است .به جز چن قانون توافقنامه همکاریهای بینالمللی (که ب ه لح اظ ظ اهر
قوانین میتوان آنها را در زمره امور مرتبط با مشارکت در س ح بینالمللی تعریف نم ود) ق انون
دیگری که به کم و کیف مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان بپردازد ن اشتهایم .که یکی از عل ل
این امر به نبود موازنه من قی و معقول در تع اد نماین گان زن و مرد باز میگردد.
و حال آنکه حضور بیشتر زنان در حوزه قانونگذاری میتوان مشکالت زن ان را بیش تر ب ر م ال
سازد و اولویتهای قانونی بیشتری را در حوزه زنان به تص ویب رس ان  .ب رای مث ال حمای ت از
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موضوعاتی چون ،تساوی حقوق ،تساوی فرصتها ،توجه به شرایط ک اری زن ان ،حق وق زن ان و
کودکان در میان زنان قانونگذار بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد.
جدول  )14تعداد و درصد مصوبات مجلس در حوزه اشتغال ،آموزش و مشارکت
دوره اول

کل مصوبات دوره
370

مصوبات حوزه زن در اشتغال ،آموزش و مشارکت
5

درصد
1/35

دوره
دوره دوم

316

2

0/63

دوره سوم

256

3

1/17

دوره چهارم

342

4

1/17

دوره پنجم

359

7

1/95

دوره ششم

396

5

1/26

دوره هفتم

333

4

1/2

دوره هشتم

349

8

2/29

در مجموع وضعیت اجتماعی زنان در گفتمانهای بع از انقالب در نهادهای سیاستگذار فاق
موضوعیت بوده است که علت این امر به موارد ذیل باز میگردد.
 مردانه بودن ساختار مجلس و حجم ان ك نماین گان زن در مجلس حاکمیت تفکر مردساالر ع م شناخت و درك نسبت به نقش و جایگاه زنان ع م شناخت نظریه انقالب اسالمی توسط قانونگذاران در باب مسئله زنان حاکمیت نگاه ح اقلی و ابزاری نسبت به زن در الیههای ق رت تأریر تحوالت جهانی و بینالمللی و تأریر آن بر سرفصلهای موض وعی م ورد نظ ر در عرص هقانونگذاری
وضعشناسی زنان در حوزه اجرا؛ وضعیت اجتماعی زنان در برنامههای توسعه
پس از انقالب اسالمی ،با پذیرش ضرورت تغیی رات در ش رایط بع
همراه با توزیع عقالیی منافع حاصل از آن برای همگ ان م

از جن گ ،رش

اقتص ادی

نظ ر ق رار گرف ت .ف ار از می زان

موفقیت در این اه اف ،مس ئله مه م در برنام ه اولل توس عه پ س از انق الب اس المی ،انباش ت
گسترده سرمایه نیروی انسانی بود .اهمیت و توجه به آموزش در شهر و روس تا گرچ ه هن وز از
نظر محتوایی و کیفی با مش کالت ج ی روب هرو ب ود و ل یکن نس ل ج وان و تحص یل ک رده
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می توانست منشأ تغییرات اجتماعی بسیاری شود .در میانه راه دهه دولم بع از انقالب ،این ب اور
غلب ه ک رد ک ه توس عه بای

از ذه نه ا و باوره ا آغ از ش ود و ب ون مش ارکت همگ ان در

تصمیمگیریها ،دستیابی به آن میسر نمیگردد .بنابراین توسعه سیاس ی ب ر توس عه اقتص ادی
پیشی گرفت که این تغییر با انتظ ارات خی ل عظ یم جوان ان راه یافت ه ب ه دانش گاه س ازگاری
بیشتری از خود نشان می داد .بنابراین دستاوردهای آموزشی دهه نخستین در مق ع ابت ایی و
متوس ه ،در این دوره به س ح عالی رسی (زعفرانچی.)1385 ،
برنامه اول و دوم توسعه
اولین برنامه پنج ساله توسعه در حالی طرحریزی ش که پاكسازی اقتص ادی کش ور در پای ان
جنگ از اهم اه اف بود که آرار این اق امات زنان را نیز به عنوان بخ ش عظیم ی از جامع ه ب ه
طور عموم زیر پوشش قرار میداد .شکلگیری گروهها و س ازمانه ای مختل ف زن ان از جمل ه
شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ( 67علی عسکری )10 :1385 ،و کمیسیون امور ب انوان
در سال  69توسط دول ت و تش کیل بس یج خ واهران جه ت پیگی ری فعالی ته ای فرهنگ ی
اجتماعی سیاسی خواهران در نهادهای دولتی و غیردولتی در برنامه اول توس عه ح ائز اهمی ت
است ،زیرا بای تالش میش این طیف وسیع جامعه زنان توسط نهادها در قالب قواع و موازین
مورد قبول قانون اساسی جمهوری اسالمی و در جهت اعتالی اخالقی و معنوی حرکت نماین .
در خصوص مسائل مرتبط با زنان یکی از موضوعاتی که در برنامه اولل توس عه کش ور ،م

نظ ر

قرار گرفت «سیاست تنظیم خانواده و کنترل رش جمعیت» بود .سرفصلهای عم های ک ه در
برنامه اولل توسعه با محوریت زنان به آنها توجه ش ه ،است به شرح زیر میباش :
 -1باال بردن س ح سواد و دانش عمومی اف راد جامع ه ،ب ه خص وص اف زایش ض ریب پوش ش
تحصیلی دختران الزم التعلیم.
 -2اعتالی موقعیت زنان از طریا تعمیم آموزش و افزایش زمینهه ای مش ارکت زن ان در ام ور
اقتصادی ،اجتماعی جامعه و خانواده.
 -3ارتقای س ح سالمت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.
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با آغاز برنامه دولم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه ب ه ش روع فعالی ت دفت ر
امور زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر تشکیالت و سازمانهای غیردولتی ،حرکتی در راس تای
اررگذاری در تنظیم خطمشیهای اساسی بخش ها آغاز ش  .موارد مربوط به زنان در برنامه دولم
به ترتیب ذیل میباش :
بن  :2-12توجه ویژه در برنامهریزیها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت ب نی و پ ر ک ردن
اوقات فراغت بانوان.
بن  :2-13مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتم اعی ،فرهنگ ی ،آموزش ی و اقتص ادی ب ا
حفظ شئونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسالمی زن.
از مسائل مورد نق در امر برنامهریزی اولل و دولم توسعه ،ن اشتن رویکرد حمایت از نهاد خانواده
است .اگرچه در سالهای دهۀ  60و اوایل دهۀ  70مشکالت خانواده و آسیبه ای وارده ب ر آن
در کشور چن ان ج لی به نظر نمیرسی  ،لیکن در سالهای بع ای ن مس ئله از مباح ث اص لی
فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و سیاستگذاران را غافلگیر کرد .ه مراس تا ب ا ارتق اء دان ش و
آگاهی دختران ،تهاجم وسیع فرهنگی ،بحث تجمل گرای ی و ارزش من ش ن مباح ث م الی و
اقتصادی در جامعه ،مشکالت اقتصادی ،وسعت نابرابریهای طبقاتی ،موجب گردی ت ا در براب ر
تمایل جامعه به ازدواج دختران و تشکیل خانواده ،دختران جوان با کسب دانش بیشتر ،خ ود را
آماده ورود به بازار کار نماین و از ایفای نقشهای م ادری و همس ری ت ا س اله ا دور بمانن .
نتیجه این رون در آین ه ،تراکم زنان سرپرست خانوار ،آسیب نهاد خانواده و مش کالت فراوان ی
بود که لزوم توجه سیاستگذاران را در برنامههای بع ی توسعه ،طلب مینمود.
برنامه سوم توسعه
برنامه سولم توسعه ( )1379-1383با نگرش سیاستگذاری مبتنی بر مشارکت بیش تر زن ان در
صحنههای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه بود ،لذا نسبت به دو برنامه پیشین توج ه ب ه
وضعیت بانوان به گونهای روشنتر طرح گردی  .موارد من رج در مادۀ  158قانون برنامه سولم ،به
طور خاص و ویژه ،موضوع زنان و ضرورت انجام اق امات در این زمینه را به شرحی که در م تن
قانون آم ه است ،مورد توجه قرار میداد .از نکات اساسی در برنامه سولم توسعه مقارن ش ن آن
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با راهان ازی نهادی به عنوان «مرکز امور مشارکت زن ان» ب ود .ب ه اس تناد بن

«ه» م ادۀ 158

قانون برنامۀ سولم توسعه و آیین نامۀ اجرایی آن و همچنین مادۀ  5آییننامه اجرای ی بن

«ب»

تبصرۀ  7قانون بودجه سالهای  1382و  1383مرکز امور مشارکت زن ان مس ئول انج ام ام ور
ستادی مادۀ  158و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ملّی -اس تانی و س ازمانه ای غیردولت ی
موضوع آییننامه اخیرالذکر و ارائه گزارش بود (گزارش برنامه سولم توسعه.)7 :1384 ،
به استناد ماده  158و آئیننامه اجرایی آن ،میت وان مف اد آن را در قال ب  7مح ور کل ی ام ور
آموزشی ،امور فرهنگی ،امور ورزش ی ،اش تغال (مش ارکت اقتص ادی) ،ام ور علم ی و پژوهش ی
(م العات و تحقیقات در مسائل زنان) ،امور حقوقی ،توسعه سازمانهای غیردولتی تقسیم نم ود
(همان.)40 :
شروع توجه به مسئله جنسیت و زن از برنامه سوم است به ویژه اینکه ی

ماده مشخص (م اده

 )158به مسئله زنان اختصاص داده ش  .در م اده  158گفت ه ش ه مرک ز ام ور زن ان ریاس ت
جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توس عه کش ور و
تقویت نهاد خانواده اق امات الزم را انجام ده  .همچنین آی یننام ه اجرای ی م اده  158برنام ه
سوم در چهار ماده به تصویب رسی که در ماده ی

مرکز مشارکت زنان موظ ف اس ت ک ه ب ه

منظور ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و نهاد خانواده اق اماتی از جمل ه کوش ش در
تعریف نقش و جایگاه زنان در خانواده ،سازماندهی طرحهای م الع اتی در خص وص مس ائل و
نیازهای زنان ،شناسایی نیازهای آموزشی دین ی و فرهنگ ی و ورزش زن ان ،شناس ایی نیازه ای
اساسی اشتغال زن ان ،اص الح ام ور قض ایی و حق وقی ،تمهی ات الزم جه ت تش کیل توس عه
سازمانهای غیردولتی جهت بسط و توسعه فعالیتهای اجتماعی زنان ب ون وابستگی به دول ت
بررسی زمینههای الزم فعالیتهای اقتصادی زنان را انجام ده (صادقی فسایی و کله ر:1386 ،
 .)10با تصویب قانون برنامه سوم کشور همزمان ب ا دول ت اص الحات و اج رای آن از س ال 79
اداره امور کشور بر مبنای برنامه سوم که تفاوتهای قابل مالحظهای با برنامههای قبلی از حیث
توجه بیشتر به امور زنان داشت آغاز ش
اجتماعی.)20 :1377 ،
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لذا تالش مرکز امور مشارکت زنان پس از لحاظ ماده  158در برنامه سوم توسعه ،ف راهم آوردن
ساز و کارهایی بوده است تا کلیه نهادها و مراکز کشور ب ه وی ژه مراک ز علم ی و دانش گاهی در
جهت بهبود این وضعیت همت گمارن .
برنامه چهارم توسعه
برنامه چهارم هم از نظر تع اد مادههایی از برنامه که به زنان اختصاص دارد و ه م از نق هنظ ر
رویکرد متفاوت در خصوص مبحث جنسیت مورد توجه است .صرفنظر از مواردی که مربوط به
ارتقای جایگاه تشکیالتی مرکز امور زنان و خانواده (مرکز امور مشارکت زنان پیشین) است و به
منظور هماهنگی میان دستگاه های مختلف در حوزه مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه آم ه
است ،برخی مواد که در آن ،امتیازات ویژهای برای زنان لحاظ ش ه است ،در ای ن برنام ه م ورد
توجه قرار میگیرد.
ماده  111برنامه چهارم توسعه ،دولت را به پیگیری اه اف برنامه درباره زنان موظف میکن

و

در تبصره این ماده ،کلیه دستگاههای اجرایی را موظف مینمای که تحقا اه اف برنام ه را ب ا
همکاری مرکز امور مشارکت زنان دنبال نماین .
در این برنامه بیش از  10بار به کلمه زنان اشاره ش ه اس ت .در ذی ل بن

«د» م اده  30ای ن

قانون دولت موظف است به سازن گان بخشهای عمومی ،خصوص ی و تع اونی بخ ش مس کن،
جهت ساخت واح مسکونی برای اقشار کم درآم از جمله سرپرس ت خ انوار ،یاران ه پرداخ ت
کن  .در ذیل ماده  54این قانون به پرداخت هزینه آموزش ضمن خ مت کارکنان به ویژه زن ان
تأکی ش ه است .ماده  71برنامه سوم درباره زنان عیناً در برنامه چه ارم تک رار ش ه اس ت .در
ذیل ماده  97قانون افزایش مستمری ماهانه خانوادههای نیازمن

و زن ان ب یسرپرس ت تح ت

پوشش دستگاههای حمایتی اشاره ش ه است و در ماده  102به توانمن سازی زنان در راس تای
برقراری تعامالت اجتماعی الزم جهت شکلگیری فعالیت واح های تع اونی از تک الیف دول ت
دانسته ش ه است (خادمی.)1395 ،
شایان ذکر است همزمان با برنامه چهارم و شروع دولت نهم ،نام دفتر مشارکت زن ان ب ه مرک ز
امور خانواده تغییر یافت و با اه اف توسعه خانواده و حفظ کیان آن اق امات خود را آغاز نم ود.
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مقایسه میان برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم توسعه بر اس اس ای ه زن در توس عه و برنام ه
چهارم بر اساس نگرش جنسیت و توسعه ،تهیه و تنظیم ش ه اس ت .در م اده  158در برنام ه
سوم توسعه در بخشهای مهم برنامه از قبیل سیاستهای آموزش و اش تغال ه یچگون ه تم ایز
قابل توجهی میان دو جنس مالحظه نمیشود ام ا برنام ه چه ارم وض عیت خاص ی دارد حج م
مواردی از برنامه که به زنان اختصاص داده ش ه و همچنین رویکردهای خاص ی ک ه ب ه مقول ه
زنان گردی ه این برنامه را از برنامههای قبلی توسعه متمایز میکن .
در برنامه چهارم توسعه هیچ اشارهای به مسئولیت دولت در زمینه ارتقای جایگاه زن در خانواده
(با نقش همسری و مادری) نش ه و دولت هیچ تکلیفی در زمینه ارتق ای حق وق معن وی زن ان
ن ارد ،در حالی که اصل  21و اصل  10قانون اساسی بر حف ظ نه اد خ انواده و حق وق معن وی
زنان تأکی مینمای  .در این الیحه ،عبارات «خشونت علیه زنان» «ع الت جنسیتی»« ،تبع یض
جنسیتی»« ،رفتارهای جنسی پر خ ر»« ،توانمن سازی» (مواد  )180 ،158 ،155 ،143ک ه از
اص الحات سن پکن است با همه ابهامهای آن بر عب ارت «حق وق معن وی» مص رح در ق انون
اساسی اولویت پی ا کرده است (احم ی ،145 :1385 ،به نقل از مهرخانه).
بن ج ماده  ،111در برنامه چهارم توسعه ،به رفع خشونت علیه زن ان تأکی

م یورزد؛ ای ن در

حالی است که عبارت «خشونت علیه زنان» م ابا تعریف اسناد س ازمان مل ل و ش اخصه ای
ارائه ش ه توسط آن ،با دی گاههای اس المی در م واردی بعض اً مغ ایرت دارد (احم ی:1385 ،
 ،145به نقل از مهرخانه) .از طرف دیگر تقلیل مشکالت زنان به ص رف بح ث خش ونت ،بی انگر
نگاهی تقلیلگرایانه و طفره رفتن از مسائل اساسیتری است که موجب خشونت نیز علیه زن ان
میگردد .برنامهریزان حکومتی در تعیین اولویتها جهت رسی گی به مشکالت بانوان بای توجه
ویژه ای به وضعیت موجود آنان و آمار و ارقام برآم ه از فضای داخلی نظام داشته باش ن  .التی ام
دردهایی از جامعه زنان به توصیه نظام ب ین المل ل ک ه اص و ًال در بع

مل ی و در واقعی ت ام ر،

جراحت نمیباش  ،نه تنها زخمهای واقعی ایشان را م اوا نمیکن  ،بلکه موجب گمراهی اذه ان
عمومی از مسائل اصلی این قشر خواه ش و ظلم مضاعفی به جامعه زنان میباش .
آنچه در برنامه سولم توسعه جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر بیطرفی جنس ی در برنام هری زی
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سیاست تبعیض مثبت حرکت نموده و برخی از مادههای مربوط به بحث زنان و خانواده در این
برنامه ،از سن پکن گرفته ش ه است (احم ی؛  ،144 :1385به نقل از مهرخانه).
بازخوانی مج د بن  111و مقایسه آن با بن «الف» ماده  158برنامه توسعه ،گوی ای آن اس ت
که مهمترین دغ غه در برنامه چهارم توسعه موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جایگاه اقتصادی زن ان
در جامعه است و اگر سخن از اصالح نگرش های عم ومی نس بت ب ه زن ان اس ت ،ای ن اص الح
نگرش ،به قرینه عبارات مکرر این بن  ،ناظر به تص ی مناصب اقتصادی و فرص ته ای اش تغال
است ،این در حالی است که در بن

«ال ف» م اده  158برنام ه س ولم ،ب ر نیازه ای آموزش ی و

فرهنگی -ورزشی خاص با بهرهگیری از اصول و مبانی اسالمی تأکی ش ه است (ح ورا:1384 ،
 ،4-5به نقل از مهرخانه).
برنامه پنجم توسعه
مسائل زنان و خانواده در برنامه پنجم توسعه در قالب ت وین برنامه جامع توس عه ام ور زن ان و
خانواده عنوان گردی .
نکته مهمی که در این سن جامع مورد توجه قرار گرفته است تالش ب رای ت وین برنام هه ای
کاربردی و اجرایی به منظور تعریف برنامه ها و اق امات اساسی کشور در حوزه زنان و خ انواده و
تعیین شرح وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی در این حوزه میباش .
در متن ماده  230برنامه پنجم توسعه 14 ،محور اصلی برای ت وین برنام ه ج امع ،پ یشبین ی
ش ه است .این موضوعات  14گانه با توجه به مقتضیات و مح ودیتهای ی

برنامه پنجس اله و

همچنین چالشها و مسائل شناساییش ه در مق ع زمانی تص ویب برنام ه پ نجم تعی ین ش ه
است.
موضوعات سیاستی ماده  230برنامه پنجم ت الش دارد ب ا رویک ردی خ انوادهمح ور ،مش کالت
اساسی مرتبط با حوزه زنان را در ی

برنامه پنجساله مورد توجه قرار ده

و در نتیج ه برخ ی

حوزهها در سرفصلهای اصلی این ماده مورد تأکی قرار نگرفته است.
ماده  -227دولت نسبت ب ه تهی ه و ت وین «س ن مل ی امنی ت ب انوان و کودک ان در رواب ط
اجتماعی» با مشارکت و برنامه ریزی نی روی انتظ امی جمه وری اس المی ای ران ،ق وه قض ائیه،
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سازمان بهزیستی کشور ،شهرداری ،وزارت کشور ،شورای ع الی اس تانه ا ،مرک ز ام ور زن ان و
خانواده ریاست جمهوری ،وزارتخان ه ه ای به اش ت ،درم ان و آم وزش پزش کی و ک ار و ام ور
اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه اق ام قانونی به عمل آورد.

ماده  -230دولت با همکاری سازمانها و دس تگاهه ای ذیرب ط از جمل ه مرک ز ام ور زن ان و
خانواده با ه ف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرص هه ای اجتم اعی و اس تیفاء حق وق
شرعی و قانونی بانوان در همه زمینهها با ت وین و تصویب «برنام ه ج امع توس عه ام ور زن ان و
خانواده» مشتمل بر محوره ای تحک یم بنی ان خ انواده ،ب ازنگری ق وانین و مق ررات مربوط ه،
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،توسعه و سامانده ی ام ور اقتص ادی -معیش تی ب ا اولوی ت
ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان ب

سرپرس ت ،ت أمین اجتم اعی،

اوقات فراغت ،پژوهش ،گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ،ارتق اء س المت ،توس عه توان اییه ای
سازمانهای مردمنهاد ،ارتقاء توانمن یهای زنان م یر و نخب ه ،توس عه تع امالت ب ینالملل ی،
تعمیا باورهای دینی و اص الح ساخ تار اداری تشک یالتی زنان و خان واده اق ام قانونی نمای .

ماده  230و ماده  227این برنامه حوزههای مهمی از مسائل مرتبط با زنان را م نظر ق رار دارد
و یکی از نکات برجسته در این برنامه توجه به این م لب است که اگرچه برنامه پ نجم توس عه
بر خالف برنامه های گذشته به ی

ماده واح ه در ارتباط با مس ائل زن ان اکتف ا ننم ود و ب رای

تحقا و خروج از کلیت ماده  230به ت وین و نگارش سن جامع توسعه پرداخت ام ا در نهای ت
به سرنوشتی مانن دیگر مواد تنظ یم ش ه در برنام هه ای توس عه دچ ار گردی

و در عرص ه

عملیاتی ش ن نتوانست به سرانجام برس و آسیب همیشگی برنامههای توسعه (که اگر در حین
اجرا با تغییر و تحوالت دولتی و انتقال ق رت در دولت مواج ه گردن

بهی

تغیی ر پ ارادایم

اساسی دچار میگردن ) شامل این برنامه نیز گردی  .برای نمونه سن امنیت زن و کودك ،بیم ه
زنان خانهدار از جمله این موارد محسوب میگردد.
عالوه بر اینکه این برنامه در تحقا مواد م رتبط ب ا ح وزه زن ان و خ انواده در عرص ه عملی اتی
محقا نگشته و در کشاکش تغییر دولت مورد غفلت و کم ت وجهی ق رار گرف ت ام ا ای ن ای راد
بزرگ و اساسی در نسبت این برنامه با برنامه چهارم توسعه نیز وارد میباش و ب رخالف برنام ه
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تنظیم تمامی مواد و برنامهها توجه به این مسئله بود اما برنامه پنجم موضوع خ انواده را مح ور
قرار داد که پرداختن به این موضوع منجر به پررنگ ش ن این اختالف دی گاه گردی
مالك در تنظیم برنامههای بلن م ت مانن برنامههای توسعه بای
عنوان ی

ک ه آی ا

متمرک ز ب ر موض وع زن ب ه

سوژه مستقل باش یا توجه به مسئله زن بای ناظر بر نقشهای خانوادگی وی باش .

از سوی دیگر اگرچه به نظر میرس تنظ یم س ن ج امع توس عه جه ت تحق ا م اده  230در
ابهامزدایی از کم و کیف ماده مذکور میکاه ام ا در بررس ی س ن مربوط ه نح وۀ ک اربردی و
اجرایی ش ن کماکان از شفافیت الزم برخوردار نیست و از سویی محتوای سن مربوط ه بس یار
فراتر از ی

ماده در برنامه توسعه بوده و در صورت تحق ا نیازمن

اختصاصی خود میباش و نمی توان ی
لذا تب یل ی

ماده به ی

س ازمان و س از و کاره ای

معاونت صرف را مسئول تحقا این سن مهم دانست و

سن راهب ردی همخ وانی و هم اهنگی من ق ی و معق ولی ن اش ته

اگرچه محتوای سن جامع توسعه و ه ف گذاری که در این سن صورت پذیرفته است ارزشمن
و قابل تأمل میباش .
در برنامه های اول و دوم توسعه در محور زنان ،افزایش س ح سواد عمومی زنان ،ارتقای سالمت
آنان و برنامههای اوقات فراغت و تربیت ب نی زنان مورد توجه بوده است و در برنامه س وم یک ی
از مواد برنامه ،مختص توسعه مشارکتهای فرهنگی اجتماعی زنان در نظر گرفته ش ه ب ود .در
برنامه چهارم توسعه نیز علیرغم درك ضرورت توج ه ب ه مس ائل زن ان و خ انواده و گنجان ن
پارهای مباحث در این خصوص ،محورهای مهمی نیز مغفول واقع ش ه است.

از مشکالت ساختاری برنامههای توسعه در ارتقاء وضعیت زنان فق ان ی

ه فگذاری مناس ب

جهت تعیین وضعیت آرمانی زنان است .این امر موجب گش ته اس ت ت ا در ط ی چه ار برنام ۀ
توسعه ،ی

سیاستگذاری پلهای جهت ارتقاء وضعیت زنان در نظر گرفته نشود .ای ن در ح الی

است که ی

نظام مرحلهای و زنجیروار در برنامههای توسعه میتوان گام به گام وض عیت زن ان

را در فرآین توسعه با تب یل وضعیت به مرحلهای باالتر تکامل بخش (زعفرانچی.)1385 ،
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وضعشناسی زنان در حوزه اجرا؛ وضعیت اجتماعی در دولتها
در بررسی وضعیت اجتماعی زنان در دولت های پس از انقالب ش اه روی ک اری آم ن ی ازده
دولت هستیم که چهار رئیسجمهور در بازۀ  8ساله فعالیت کردن  .با توج ه ب ه اینک ه در ده ۀ
اول انقالب اسالمی به علت شرایط خاص تاریخی ،سیاسی و اجتم اعی کش ور در دوران بع
انقالب و شرایط جنگ حوزۀ زنان به صورت اختصاصی و مجزا منف

از

نش ه بود .لذا تحلیل ف وق

بر اساس دادههای ربت ش ه است.
تحلیل عملکرد دولت پنجم و ششم در حوزه زنان
دولت هاشمی رفسنجانی بهواس ۀ منویات خود دولتمردان و تحلیل و بررسیهای کارشناسان و
صاحبنظران در تاریخ تحوالت ایران به عنوان دولت سازن گی نامگذاری گردی ه اس ت .ب ین
معنا که اوالً خود رئیسجمهور ،بر اساس رویکرد حاکم بر برنامههای م نظرش عنوان نمود ک ه
ب ه دنب ال تحق ا س ازن گی و توس عه اقتص ادی در کش ور م یباش

و رانی اً کارشناس ان و

صاحب نظران نیز با تحلیل عملکرد دولت به وجه قالب توسعه اقتصادی در دولت هاشمی اش اره
نمودهان  .در این دوران ،مهمترین مسئله اجتماعی رش و س ازن گی ب ود (حس ینزاده:1386 ،
 )175که همسو با جریان م رنیزاسیون پیش میرفت .توجه ب ه ش اخصه ای توس عهی افتگی
من با با رویکردهای م رن از اولویتهای اق ام و عمل دولت محسوب م یگردی

ک ه در ای ن

میان ،مشوق برنامههای توسعهیافتگی ب رای کش ورهای جه ان س وم و ای ران ،عم ت ًا ص ن وق
بینالمللی پول و بان

جهانی بودن  .تکیه اصلی این دو نهاد بر آزاد کردن نرخ ارز و قیمته ای

داخلی ،فعال کردن ساختار بازار ،تقلیل یا حذف یاران هه ا ،آزادی واردات و ص ادرات ،برداش تن
موانع گمرکی و کم کردن حضور دولت در اقتصاد است (دادگر )151 :1382 ،و دولت هاش می
تمرکز خود را بر تحقا این برنامهها قرار داده بود .سیاست کلی دولت ،ب ر مح ور «حرک ت ب ه
سوی جامعه باز (از بع فرهنگی) ،انع افپذیری در مورد الگوهای سنتی -م ذهبی ،اس تفاده از
افراد متخصص و روشهای ج ی به جای روشهای ق یمی (که در  8س ال گذش ته موف ا ب ه
نظر نمیرسی ) و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد قرار داشت» (رایت.)49 :1382 ،
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برای ارزیابی عملکرد دولت پنجم و ششم هیچ داده مکتوبی در حوزه زنان وجود ن ارد ک ه ای ن
امر به علت جایگاه ح اقلی آن در ح دفتر زنان ریاست جمهوری بسیار مشهود اس ت .در ام ور
اجرایی عملکرد دولت به ویژه در سوادآموزی ،آموزش و پرورش ،تحصیالت عالیه ... ،دس تاوردها
براب ر ب ا ش اخصای برنام ه دوم ب وده اس ت .نکت ۀ قاب ل توج ه در بخ ش به اش ت تأکی

و

اولویت گذاری بر زنان روستایی بوده که بیش از  80درص جمعیت روستایی تحت پوشش ارائ ه
خ مات به اشت درمانی قرار گرفتن

از دیگ ر برنام هه ا اس تفاده از داوطلب ان زن در حاش یۀ

شهرها و مناطا محروم شهری است که بع از آموزش وظیف ۀ ایج اد ارتب اط ب ا  50خ انوار ب ا
مراکز به اشتی و درمانی شهری می شون که کارشان آموزش به اشت ،نظارت بر واکسیناسیون
کودکان ،آموزش نحوه تغذیه صحیح و آموزش به اشت محیطزیست است .در ح وزه اش تغال و
در بخش دولتی ایجاد اداره کل ترویج فعالیتهای زنان روستایی ،تش کله ای غیردولت ی زن ان
روستایی در قالب تعاونیهای زن ان روس تایی ،باش گاه دخت ران روس تایی و ک انون م دکاران
ترویجی زن از اهم آنها بوده است 53 .تعاونی روستایی زنان 105 ،باشگاه دختران روس تایی2 ،
هزار زن م دکار ترویج جهت آموزش  150هزار زن روستایی در زمین هه ای مختل ف ،اش تغال
 170کارشناس روستایی در کلیۀ استان ها و شهرستان ها ،تشکیل گروه م العات زنان در وزارت
کشاورزی ،تأسیس  26شبکۀ تولی ی پوشاك در صنایع دستی در سراسر کش ور ،از ای ن م وارد
است.

در این دوران در حوزه زنان ،در فضای مشارکت سیاسی و اجتماعی ،گروه و تشکلهای فع ال و
مختص به امور زنان در ح اقل ممکن قرار داشت ،بع از اتم ام بح رانه ای داخل ی و خ ارجی
کشور که در آن زنان در قالب بسیج تودهای فعالیت مینمودن  ،در دوران س ازن گی ب ا تثبی ت
ساختار دولتی منسجم که زمام امور را به صورت متمرکز در دست داشت ،جامعۀ زنان فع ال در
عرصۀ اجتماعی در ح اقل ممکن قرار داشتن  .طیفی از گروههای فعال زن ان نی ز ،مانن

زن ان

جبهۀ انقالب اسالمی و نشریاتی مانن پیامهاجر در حوزه سیاسی و عمومی فعالیت مینمودن و
به طور خاص بر مسئلۀ زنان تمرکز ن اشتن  .این وضعیت اجتماعی در حوزۀ زنان به علت نب ود
ساختار مشخص در دولت ج ی  ،کماکان وجود داشت تا جایی که زهرا شجاعی در توصیف این
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دوران میگوی « :زمان کنفرانس جه انی پک ن در س ال  1374م ا ه یچ گ زارش مس تن ی از
وضعیت سازمانهای غیردولتی زنان برای ارائه در بخش غیردولت ی کنف رانس ن اش تیم .برخ ی
تشکلها مانن خیریه کهریزك و برخی حوزههای علمیه مانن

مکت ب ن رجس در مش ه ک ه

مرحوم خانم طاهایی مسئول آن بودن  ،مشغول به فعالیت بودن  ،ام ا ه یچ گزارش ی از بخ ش
غیردولتی وجود ن اشت ،لذا شورای هماهنگی سازمان غیردولتی به ریاست خ انم دکت ر ابتک ار
تشکیل ش و در نهایت در سال  55 ،76سازمان غیردولتی زنان در ایران ربت ش ک ه ترکیب ی
از سازمانهای مختلف حقوقی ،فرهنگی -اجتماعی و  ...بودن ؛  28شرکت اجتماعی 19 ،شرکت
خیریه و  20شرکت تخصصی صنفی بودن » (مهرخانه .)1391 ،لذا در دولت هاش می وض عیت
اجتماعی زنان در عرصه عمومی به صورت فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد تا اواخر دوران وی
کمرنگ بود.
تحلیل عملکرد دولت هفتم و هشتم در حوزه زنان
دولت هشتم با شعار «توسعه سیاسی و آزادی م نی» سکان اداره امور کشور را در دست گرفت.
م ابا با تحلیلهای تاریخی و جریانشناسی ه ای سیاس ی دول ت هف تم و هش تم ب ا رویک رد
سیاسی اصالح طلب و چپ شناخته ش ه است .شکل گیری دولت اصالح طلب ب ه ن وعی محق ا
کنن ه نظریه توسعه سیاسی در قالب کلی م رنیزاسیون بود (فوزی.)1385 ،
دوره چهارساله ریاست جمهوری خاتمی را می توان از نظر سیاسی و فرهنگی متفاوت از گذشته
ارزیابی کرد .این دوره به دلیل ط رح ش عارهای جامع ه م نی ،ق انون گرای ی ،م ردم س االری و
پاسخگویی دولت ،دوره اصالحات نام گرفت (ابراهیمی ،مجله زنان ،ش ماره  .)26 :76در عرص ه
روی ادهای اجتماعی در دوران اصالحات ،شاه حج م ب االیی از روی ادهای ت نش زا در کش ور
هستیم که متأرر از گفتمان آزادی و اصالحات نشئت گرفته است .
در عرصه روی ادهای مرتبط با حوزه زنان نیز متأرر از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور،
مسائل و روی ادهای این حوزه رقم میخورد .حاکمیت رویکرد و شعار اصالحات ،در حوزه زن ان
در عرصههای مختلفی خود را نشان می داد .نوع ارتباط و تعامل با محافل بینالملل ی ،از جمل ه
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کنفرانسهای بینالمللی بود که شرکت در کنفرانس برلین یکی از مهمترین روی ادهای ت نشزا
در این دوران بود (مجله زنان .)60 :1379 ،در دوران اصالحات ،حجم باالیی از مش ارکت زن ان
در س وح اجتماعی در قالب جری ان ه ای روش نفکری ،اپوزس یون ،فمینیس تی ،س ازمانه ای
مردمنهاد رقم میخ ورد و زن ان نی ز در فض ای ح اکم ب ر دوران اص الحات زیس ت اجتم اعی
مینماین .
در این فضا ،دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در دولت هشتم متولی امور زن ان کش ور
قرار گرفت و رئیس این دفتر در جایگاه مشاور رئیسجمهور در امور زنان قرار داشت .چشمان از
و ه فگذاری دفتر امور مشارکت زنان در مسیر سیاستهای کالن دول ت هش تم ق رار داش ت.
محوریت توسعه سیاسی و اهتمام در تحق ا ش عار آزادیه ای سیاس ی و توس عهی سیاس ی و
اعتقاد به گسترش و ترویج روابط بینالمللی با کشورهای غرب ی در دفت ر ام ور مش ارکت زن ان
ریاست جمهوری نیز دنبال می گشت .اما توصیف و تبیین دقیا عملکرد این دفتر در امور زن ان
مسئله مهمی است که سوای از شعارهای م رح بای

م ورد بررس ی ق رار گی رد .در راب ه ب ا

عملکرد دولت هفتم و هشتم ،دادههای پژوهش حاضر متکی بر گزارشها و مستن اتی است ک ه
خود دولت در قالب کتب ،مقاالت و پژوهشهایی ارائ ه نم وده اس ت ،ل ذا راس ت آزم ایی آنه ا
چن ان امکانپذیر نمیباش در بررسی دادههای موجود در ارتباط با گزارش عملک رد دول ت در
ی

تقسیمبن ی میتوان تمامی عملکردها و اق امات را در تقسیمبن ی ذیل قرار داد:

 مصوبات (مجموعه مصوبات در هیئت دولت که شأن اجرایی و ابالغی پی ا مینمای ). همایشها دورهها و کارگاههای آموزشی طرحهای پژوهشی اق امات اجرایی اق امات متفرقهسرفصل های حاصل ش ه بر اساس محتوای قالب عملکردها تنظیم گردی ه است که با توجه ب ه
مسئله مورد بررسی در سه حوزه آم وزش ،مش ارکت سیاس ی اجتم اعی و اش تغال ک ه مب ین
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وضعیت اجتماعی زنان میباش  ،احصاء گردی ه است که به صورت تفکیکی به هرک ام پرداخت ه
میشود.
عملکرد دولت هفتم و هشتم در حوزه آموزش
جدول  )15عملکرد دولت هفتم و هشتم در حوزه آموزش
عملکرد دولت در حوزه آموزش
مصوبه
همایش

کارگاه

طرررررر
پژوهشی
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 کارگاه زنان و بررسی جریانهای فکری ایران و جهان اسالم معاصر دوره آموزش زوجهای جوان آموزش رایانه به زنان آموزش پیش از ازدواج آموزش خانواده سالم آموزش نگرش جنسیتی کارگاههای خارج از کشور دوره آموزشی اطالعرسانی زنان  81تا 83 دوره آموزشی نهادینهسازی برابری جنسیتی  82مالزی دوره آموزشی توسعه کارآفرینی زنان در کشت و صنعت  82ان ونزی دوره آموزشی زنان کارآفرین  82مالزی و فیلیپین دوره آموزشی زنان و توسعه سرمایه  83هن دوره آموزشی توسعه کارآفرینی زنان در کشت و صنعت  82ان ونزی دوره آموزشی زنان کارآفرین  82مالزی و فیلیپین دوره آموزشی زنان و توسعه سرمایه  83هن کارگاه های آسیایی آفریقایی در مورد نقش زنان و جوانان در پیش برد همک اریه ایدو قاره  84ان ونزی
 ارتقا نقش و جایگاه زنان در سازمان کنفرانس اسالمی OIC تحلیل جنسیتی سال  80با دانشگاه شهی بهشتی زن و اصالحات سال  80با دانشگاه عالمه توسعه منابع انسانی ،پرورش نیروی انسانی خالق و راهکارهای مسئلهیابی سال  80بادانشگاه شهی بهشتی
 نظارت و ارزشیابی تحقیقات سال 81 طرح افزایش مشارکت دختران دانشجو و فار التحصیل در برنامه هیئت صنعت آب وبرق سال  82با همکاری وزارت نیرو
 کارگاه آموزش تقویت خودباوری و اعتماد به نفس و افزایش روحی ه مش ارکتج وییدر دختران سال  80و 81
 -تهیه و ت وین الیحه بیمه زنان خانهدار و حمایت از اجرای طرح بیمه زنان خانهدار

وضعشناسیسهدههاخیرمسائلزنانایران 


اقررررردام
اجرایی

 ت اوم طراحی و ت وین پودمانهای آموزشی به منظور توانمن سازی زنان پودمان آموزشی اقتصاد خانواده پودمان آموزشی م یریت علمی خانواده پودمان آموزشی حقوق زنان در خانواده پودمان آموزشی مهارتهای زن گی تحلیل و بررسی کیفیت برنامهری زی درس ی و آم وزش رس می کش ور ب ا توج ه ب هنیازهای زنان و ضرورت ایفای نقش مؤرر در توسعه کشور
 پوشش کامل تحصیلی دختران واجب التعلیم با همکاری آموزش و پرورش کارآموزی دختران بازمان ه از تحصیل با همکاری آموزش و پرورش سال 81 تنوعبخشی رشتههای فنی حرفهای دختران 81 توسعه آموزشهای فنی حرفهای و دختران در س ح کشور تقویت کتابخانههای دانشگاهها از طریا ارائه کتب و نشریات ویژه زنانعالمه طباطبایی -شهی بهشتی -الزهرا -علوم اجتماعی تهران
 پروژهنویسی سال 81 بودجهریزی سال 82 ساماندهی آموزش عشایر کوچ رو در  10استان 82 -حضور فعال و مؤرر زنان ایرانی در مجامع بینالمللی سال  81تا 83

(مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری 1383 ،و )1384

در حوزه آموزش زنان مصوبه و همایشی برگزار نگردی ه و کارگاهها و دورههای آموزشی برگ زار
ش ه بیشتر به دنبال تحقا مبانی آموزشی مرتبط ب ا مفه وم براب ری جنس یتی و حق وق زن ان
من با با عرصه بینالمللی و مبانی دانشی و بینشی غرب در خصوص حقوق زن بودهان  .البت ه
در مواردی نیز به صورت مح ود به مسائل ازدواج زن ان نی ز پرداخت ه ش ه اس ت .ط رحه ای
آموزشی نیز از ه فمن ی و سیر مشخصی تبعیت ننموده و بیشتر به صورت موض وعات متفرق ه
دنبال ش ن  .محور اصلی اق امات آموزشی زنان نیز بر ارتق ای تحص یلی دخت ران ق رار داش ته
است.
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عملکرد دولت هفتم و هشتم در حوزه اشتغال
جدول  )16عملکرد دولت هفتم و هشتم در حوزه اشتغال
مصوبه

همایش

نشست زن و توسعه
کنفرانس با عنوان «زنان ستون توسعه» در تونس 80
کنفرانس زنان ،سیاست و نقش زنان در توسعه  81ق ر
کنفرانس بینالمللی زنان عرب ،فرصتهای تجاری ،زن گی عمومی  82لن ن
اولین نشست کمیته زنان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا  82بیروت
اجالس عالی رتبه بینال ولی من قه آسیا -اقیانوسیه برای بررسی چگونگی اجرای اسناد پکن و پکن 5+س ال
 83بانگوگ
دومین کنفرانس وزرا و نماین گان مجلس با موضوع جمعیت ،توسعه و باروری سال  83استرالیا
اجالس وزرای جنبش ع م تعه برای پیشرفت زنان سال  84مالزی

کارگاه

طررررر
پژوهشی
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طرح ارتقاء جایگاه زنان در نظام م یریت دولتی کشور
شناسایی و تبیین وضعیت موجود اشتغال زنان در بخشهای دولتی
بررسی سازوکارهای مناسب در ایجاد فرصتهای اشتغال زنان در بخشهای دولتی
بررسی موانع و تنگناهای اشتغال زنان در بخش دولتی
ارائه الگوی م لوب اشتغال زنان در بخش دولتی
تخمین وضعیت بازار کار زنان در دهه آین ه
بررسی وضعیت اشتغال زنان در بخش غیردولتی و علل مشکالت درون سازمانی مؤرر بر آن
بررسی مسائل فردی ،خانوادگی و روانشناختی زنان شاغل در مراکز غیردولتی شهر تهران
بررسی راب ه بین شرایط عینی و ذهنی کار بر رضایت شغلی در بخش خ مات غیردولتی
موانع و مشکالت اجتماعی زنان شاغل در بخشهای غیردولتی
شناسایی وضعیت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمانهای حمایتی
شناسایی وضعیت زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای دولتی
حضور زنان در بازار مالی :سیستم بانکی
بررسی نظام م لوب بهکارگیری کارکنان زن در مشاغل موجود س ازمانه ا و مراک ز ص نایع دف اعی و تابع ه
وزارت دفاع
بررسی موانع و مشکالت موجود اشتغال زنان در بخ شه ای دولت ی و ارائ ه س ازوکارهای مناس ب در ایج اد
فرصتهای اشتغال در س ح ملی
محاسبه ارزش کار خانگی زن
ارائه راهکارهای مناسب برای پرورش خالقیت زنان شاغل در بخشهای دولتی (در س ح ملی)
 -بررسی تعارض نقشهای دوگانه زنان در خانه و اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب
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تق یر از م یران ارش فرصت ساز
گسترش سازمانهای غیردولتی






اقرررردام
اجرایی











تقویت تشکلهای اقتصادی زنان روستایی 80
توسعه کارآفرینی زنان روستایی
توسعه فعالیتهای اقتصادی با تأکی بر گروهه ای مح روم و
زنان سرپرست خانوار
بازاریابی تولی ات تعاونیهای زنان از طریا غرفههای فص لی
 80و 83
حمایت و تقویت تعاونیها  80و ( 83توسعه کمی)
برگزاری نمایشگاه تولی ات تعاونیهای زنان 80
سازماندهی زنان شاغل در صنایع دستی 81
ترویج کارآفرینی و توانافزایی زنان
برق راری ارتب اط و تب ادل تجربی ات در زمین ه تولی و
بستهبن ی
آموزش بازاریابی و م یریت ب ه م یران زن در تع اونیه ای
زنان
ایجاد اتحادیه مرکزی تعاونیهای زنان
تقویت تعاونیهای زنان روستایی
تأسیس مؤسسات اعتباری خرد در  5استان

بیمه اجتماعی زنان خانهدار 81
اجرای پروژههای مشترك با صن وق جمعیت ملل متح
اجرای طرح جامع جمعیت و توسعه

در اشتغال زنان نیز دفتر امور مشارکت زنان مصوبهای ن اشته و کارگاهی و دورهای برگزار نش ه
است .طرح های پژوهشی نیز به دنبال بررسی اشتغال زنان در وجوه مختلف و با تمرکز بیشتری
به وضعیت اشتغال زنان بی سرپرست قرار داشته و اق امات اجرای ی نی ز مع وف ب ه گس ترش
سازمان های غیردولتی در س وح کارآفرینی روستایی و تعاونیهای خرد (صنایع دس تی) و نی ز
انجام برخی اق امات من با با محورهای فعالیتی صن وق جمعیت بینالملل بوده است.
در کل عملکرد دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در دولت اصالحات به دنبال گسترش
و تحقا گفتمان زن و توسعه با توجه به استان اردهای بینالمللی بوده که در این مس یر نی ز ب ا
پررنگ نمودن مفاهیمی مانن برابری جنسیتی ،حقوق زنان ،نق ش زن ان در توس عه و اش تغال
زنان سعی در ایجاد و گسترش گفتمان م نظر خود داشتن اما در این میان مستن ات اق امات
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اجرایی این نهاد حاکی از این است که اساساً عملکردی ساختاری و اصولی ک ه بتوان

اق امات

مهم و کلی ی را در تغییر وضعیت زنان کشور ایجاد نمای  ،صورت نپذیرفت ه اس ت ک ه یک ی از
علل این امر به رویکرد فکری غالب بر دفتر ب از م یگ ردد ک ه در آن ش تابزدگ ی زی ادی در
همسانسازی وضعیت زنان کشور (در حوزههایی مانن برابری جنسیتی ،حقوق زن ان ،خش ونت
علیه زنان و  )...با نهادهای بینالمللی ب ون شناخت دقیا و عمیا وضعیت اجتم اعی زن ان ب از
می گردد و در این شرایط آنچه به عنوان کارنامه عملکرد امور زنان نشر مییاب

فاق

ه ر ن وع

سیاست و اق ام ساختاری و اصولی است که به واس ه آن بتوان وضعیت اجتماعی زنان کشور را
بهبود داد .از سوی دیگر قرائت گزینشی و ت

بع ی از وضعیت اجتماعی زنان وجود داشته ک ه

در آن همه وض عیت اجتم اعی زن ان در مس ئله «اش تغال» خالص ه ش ه و ح وزه آم وزش و
مشارکت نیز متأرر از حوزه اشتغال و بهنوعی در خ مت زمینهس ازی در مس یر تحق ا اش تغال
زنان قرار داشتهان حال آنکه در خود حوزه اشتغال نیز چشمان از م لوب و روش نی پ یش روی
مجریان نبوده و رمره و نتیجه عملکرد دولت در این حوزه نیز اف زایش کم ی زن ان در مش اغل
رانویه میباش  .از سوی دیگر شأنیت نهادی مانن دفتر ام ور مش ارکت زن ان در ح

برگ زاری

همایش و کارگاه و طرح پژوهشی نب وده و ب ا ای ن ن وع اق امات نم یت وان عملک رد خ اص و
شاخصی را رقم زد .دفتر امور مشارکت زنان به عنوان متولی اجرایی امور زنان در دولت هش تم،
چه در محتوا و چه در شکل ،بنای درستی را پیریزی نکرد.
و با گره خوردن به رویکردهای سیاسی موجود در ه فگ ذاری و اج را دس تخوش قرائ ته ای
س حی و فاصلهمن از وضعیت اجتماعی حقیقی زنان ش  .نگاه به زن به عنوان سوژه مس تقل و
کم توجهی به نقش های اختصاصی و فضای زیستی وی و گره زدن مسائل بومی زنان با مس ائل
زنان در عرصه بینالملل و کم توجهی به مبانی دینی و ارزشی و استفاده از ظرفیته ای نهفت ه
در این مبانی ،جزو نقاط ضعف برجسته دفتر امور مشرکت زنان در دولت اصالحات میباش .
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عملکرد دولت هفتم و هشتم در حوزۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی
جدول  )17عملکرد دولت هفتم و هشتم در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی
مصوبه

همایش

کارگاه

طرررررر
پژوهشی

اقرررردام
اجرایی

عملکرد دولت در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی
تصویب اجرای برنامه توسعه مشارکتهای اجتماعی و فرهنگی زنان
همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسالمی مهر 81
کنفرانس بینالمللی زنان ایران :تحوالت و توانمن یها در منظر بینالملل؛ اک ران ف یلم  20دقیق های از
وضعیت پیشرفت زنان در ج.ا.ا به  5زبان زن ه دنیا
اجالس کمیسیون مقام زن در سالهای  80و  81و  83پکن
کنفرانس آین ه سیاسی زنان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس  80کویت
کنفرانس زنان ،سیاست و نقش زنان در توسعه  81ق ر
کنفرانس نقش زنان در دموکراتیزه کردن جوامع در کشورهای آسیای میانه و من قه  81تاجیکستان
سفر م العاتی با موضوع جنسیت و خشونت  83ایتالیا
دومین کنفرانس وزرا و نماین گان مجلس با موضوع جمعیت ،توسعه و باروری سال  83استرالیا
اجالس وزرای جنبش ع م تعه برای پیشرفت زنان سال  84مالزی
کنفرانس بینالمللی تم نهای اروپایی اسالمی توانمن سازی زنان بروکسل 81
شرکت در سمینار با عنوان «دنیا در صلح» تهران 82
کارگاه زنان و بررسی جریانهای فکری ایران و جهان اسالم معاصر
دوره آموزشی نهادینهسازی برابری جنسیتی  82مالزی
ارتقا نقش و جایگاه زنان در سازمان کنفرانس اسالمی OIC
تبیین نقش زنان در گفتگوی تم نها
مشارکت در کنگره زن ،ورزش ،گفتگوی تم نها
اعالم نظر در اعالمیه دهلینو (گفتگوی تم نها در جستجوی چشمان ازهای نو)
شناسایی شاخصها و مؤلفههای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی در س ح ملی
مشارکت اجتماعی زنان
مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤرر بر آن
یافتن مکانیسمهایی برای افزایش مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی در س ح ملی
ارائه الگوی م لوب مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی و راههای نیل به آن
مسائل ،موانع و راهبردهای مشارکت زنان در نهادهای مستقل م نی ایران
برآورد میزان و علل و عوامل مؤرر در بروز پ ی ه خشونت خانگی علیه زنان (زوج علیه زوجه)
بررسی مقایسهای آماری م البات زنان با عملکرد روزنامهها
طرح نقش مشارکت زنان در توسعه کشورهای اسالمی
امضا سن با تونس با تأکی بر نقش زنان در گفتگوی تم نها
امضای بیانیه با کشور یونان با تأکی بر نقش زنان در گفتگوی تم نها
انجام اق اماتی برای الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CED RW
تربیت  300م یر زن

(مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری 1383 ،و )1384
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عملکرد دولت اصالحات در حوزه مشارکت سیاس ی و اجتم اعی زن ان در س ح مص وبات ک ه
باالترین رده و مرتبه اجرایی محسوب میگردد تنها ی

مصوبه داشته اس ت« :تص ویب اج رای

برنامه توسعه مشارکتهای اجتماعی و فرهنگی زنان»
در همایش های برگزار ش ه محتوای اصلی بر محور کم و کیف «حقوق زنان ب ر مبن ای حق وق
زنان در عرصه بین الملل و مباحث مرتبط با توسعه» قرار داش ته اس ت .کارگ اهه ا و دورهه ای
برگزار ش ه در این دوران در دو قالب ترویجی و آموزشی قرار داشته است که اکثر آنه ا بیش تر
به دنبال ترویج ادبیات نظری و اه اف م

نظ ر دفت ر بودن

و رویک رد آموزش ی ک ه فرات ر از

دانشافزایی نظری در خصوص مباحث مرتبط با مشارکت زنان به مه ارتافزای ی ای ن قش ر در
تحقا مشارکت بپردازد ،بسیار کمرنگتر بوده است .این ت

بع ی نگری در طرحهای پژوهشی

نیز به چشم میخورد و قالب طرحهای انجام ش ه به صورت ایج ابی ب ه دنب ال گفتم انس ازی
نظری از مفه وم مش ارکت سیاس ی و اجتم اعی زن ان ب وده و نگ اه عمی ا ،آس یبشناس انه و
مس ئلهمن

در ای ن پ ژوهشه ا وج ود ن ارد .اق امات اجرای ی نی ز ص رف امض ای اس ناد و

تفاهمنامههای همکاری نبوده و در گزارش عملکرد این دفتر اق ام اجرایی مشخص و مس تن ی
که به حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان اشاره داشته باش مشاه ه نمیشود.
تحلیل عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه زنان
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با روی کار آم ن دولت احم ینژاد نمایان کنن ۀ تغیی ر
و تحولی اساسی در کشور بود .در مبانی نظری و عملی فاصله عمیقی میان دول ت اص الحات و
ع الت وجود داشت و دولت مه رورزی و ع الت رس الت خ ود را در تقاب ل ب ا دول ت قب ل در
حوزه های مختلف تعریف نموده بود .در ک ل جه تگی ری عم ۀ مواض ع احم ین ژاد ،ح ول
محورهایی چون ،ع الت ،خودباوری ،دینم اری ،تحولگرای ی ،مب ارزه ب ا فس اد ،تمرکزگرای ی،
مب ارزه ب ا رف اهطلب ی و تجم لگرای ی م یران ،توج ه ب ه قش رهای مح روم و مستض عف و
حاشیهنشینان بود (دارابی .)318 :1388 ،از نظر سیاسی ،چهار سال اول دولت احم ین ژاد ب ا
برخی اختالف های دولت و مجلس و همچنین انتقادات ش ی اص الحطلب ان ب ه وض عیت اداره
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گردد .منتهی ،دوره دوم احم ینژاد از بسیاری از جهات با دوره اول متفاوت ب ود .احم ین ژاد
با طرح ای های گستردهتر مبتن ی ب ر ض رورته ای اعتق ادی -اجتم اعی و نق ش مح وری زن
درتحکیم مناسبات خانوادگی ،در اولین اق ام خود بع از روی کار آم ن دولت نهم ،حوزه عم ل
این مرکز را به مرکز امور زنان و خانواده توسعه داد و طی حکم ی در ت اریخ  31ش هریور س ال
 1384خانم دکتر نسرین سل انخواه را به سمت مشاور خود در امور زنان و رئ یس ای ن مرک ز
منصوب کرد .بررسی عملکرد دولت نهم و دهم در سه مؤلف ه آم وزش ،اش تغال و مش ارکت در
ذیل آم ه است.
عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه آموزش
جدول  )18عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه زنان
عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه آموزش
مصوبه

همایش

حمایت از برگزاری همایش بانوان قرآنپژوه
پشتیبانی از خ مات مشاورهای در کنار دادگاههای خانواده
رستاخیزی در تاریکی :حرفهآموزی و حمایت از تسهیلگران روستایی
گردهماییها
نشست زنان ایثارگر جهان اسالم سال 86
نشست رایحه نبوی سال 85
همایش زنان و اینترنت در هزار سوم سال 85
نشست زن بودن ممنوع ،استاد رحیمپور سال 86
نشست بیتاب اما آرام مادران شه ا سال 86
نشست علمی آموزشی تربیت دینی م رسین آموزش خانواده
گردهمایی برگ سپی در بزرگ اشت روز ملی دختران سال 86
نشست گرامی اشت هفته شیر مادر
تجلیل از زنان نخبه و ایثارگر
سمینار کشوری بازآموزی و تق یر از مربیان نمونه طرح ملی رحمت
گردهمایی طالب و دانشجویان غیرایرانی
گردهمایی مربیان طرح مه ویت
گردهمایی بینالمللی بررسی ت بیقی خانواده در کشورهای اسالمی
جشنواره تولی ات رسانهای عفاف و حجاب
گردهمایی بررسی مسائل جنسی از دی گاه دینی
دو همایش تجلیل از نخبگان علمی و مادران و همسران شه ا به مناسبت هفته زن سال  85و 86
بازدی از مناطا جنگ زده لبنان بع از جنگ  33روزه و دلجویی از خانواده شه ا
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پاس اشت فرهنگ ایثار و شهادت باه ف :ارتقا جایگاه ارزشی زنان ایث ارگر در جامع ه و روای ت حماس ه
سازیشان
مالقاتهای هر دو هفته ی بار رئیس مرکز با خانوادههای شه ا
تجلیل از ایثارگران زن و زنان ایثارگر مردان آسمانی
مالقاتهای مردمی :در سال  86رسی گی به  2000نامه مردم تا حصول نتیجه
دوره آموزشی صبا :تربیت فعالین زن در عرصه حقوق بینالملل
دوره آموزشی شمیم :توانمن سازی دختران جوان دانش جو و آش نایی آن ان ب ا مس ائل زن ان در س ح
بینالملل
دورۀ آموزشی ICDL
دورۀ آموزشی طرحریزی استراتژی مسائل زنان و خانواده تحت عنوان کلبۀ کرامت در افا 1404
دورۀ آموزشی زن ،خانواده ،رسانه
دورۀ آموزشی مهارتهای اجتماعی ویژۀ دختران استثنایی
دورۀ آموزشی وبالگ نویسی طهورا
دورۀ آموزشی حجاب و عفاف (تأریر حجاب و عفاف در تحکیم خانواده)
دورۀ آموزشی مبلغین (طرح بالغت)
دورۀ آموزشی سفیران نور
دورۀ آموزشی راه کارهای مقابله با بحران معنویت در خانواده
برگزاری دورههای آموزشی پروپوزال نویسی و تسهیلگری دورۀ آموزشی م یریت کالن آب و برق
دورۀ تکمیلی شیوههای بهبود م یریت
دورۀ آموزشی مشاوره دانشگاهها و مراکز مشاوره با رویکرد دینی
دورۀ آموزشی سبا (ایجاد تعامالت جهانی مؤرر در حوزۀ مسائل زنان)
دورۀ آموزشی شمیم
سیر م العاتی شهی م هری م رسۀ خواهران بنتاله ی مشاوره در دادگس تری (س ازش  41درص از
مراجعین)
مشاوره عمومی با همکاری بسیج وبالگ نویس طهورا حمایت از انتشار:
سه جل جلوههای الهوتی (معصومشناسی)
فعالیتهای مردمی در سیره نبوی
طرح آموزش خانواده ویژه زوجهای جوان در دانشگاهها با همکاری نهاد و معاونت فرهنگی وزارت علوم
طرح آموزشی خانواده سالم با همکاری سپاه برای  15هزار بانوان و همسران خانواده سپاه در  28اس تان
تهیه بان جامعه اطالعات زنان توانمن و متعه کشور و ده ها تحقیا درزمین ۀ بررس ی عل ل و عوام ل
بروز آسیبهای اجتماعی و مشکالت موجود زنان.
در حوزه غیر از علوم انسانی حمایت از زنان نوآور :حمایت از سه طرح در ح وزه س لوله ای بنی ادی ب ا
پژوهشک ه رویان و حمایت از پروژه تحقیقاتی درمان ضایعات نخاعی تهران
ت وین  13مجل کتاب داستانی در معرفی زنان نخبه و خانواده شه ا و ایث ارگران و خ اطرات ب انوان در
بن پهلوی.
تهیه فیلم مستن از زنان ان یشمن و نخبه ایرانی و زبان انگلیس ی و آلم انی ب ه منظ ور آش نایی زن ان
جهان با پیشرفت و رش علمی و فرهنگی زنان در سه دهه انق الب .دوره آموزش ی س فیران ن ور :ه ف
آموزش مبلغان زن در عرصه بین المللی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباط ات اس المی بررس ی نح وه
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دادرسی در دادگاههای خانواده و آرار آن در حل مشکالت خانوادگی دانشگاه امام صادق علیهالسالم
بررسی آرار و علل باال رفتن سن ازدواج دختران و پیام های تجرد ق عی برای آنان
بررسی فقهی انواع ازدواج در اسالم و نقش آن در استحکام خانواده دانشگاه امام صادق علیهالسالم
علل انحالل خانواده و آرار و تبعات آن بر اعضای خانواده
بررسی اررات دوری از مادر در کودکان زیر  7سال در مه های کودك شهر تهران
بررسی راب ه میان نوع پوشش و حجاب با وضعیت امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
م ل خانواده محور پیشگیری از سوء مصرف مواد مخ ر در بین دانش آموزان دختر مق اطع راهنم ایی و
دبیرستان شهر تهران
بررسی تأریرات اجرای طرح مشاوره همتایان در ارتق ای س ح ط رح مش ارکت در ت وین دان شنام ه
فرهنگ فاطمی
بررسی ت بیقی مسئولیت م نی در روابط زوجین در ایران ،اروپا و مصر
بررسی وضعیت سالمت و استحکام خانواده و آس یبه ای درون ی و س المت روان ی دانش جویان دخت ر
خوابگاههای دانشگاه امیرکبیر
طرح بازنگری ،بررسی و اصالح کتب درسی 86
بررسی مسائل و معضالت خوابگاههای دختران دانشگاههای دولتی شهر تهران
شناسایی مهمترین آسیبهای خانوادگی زنان در خانوادههای تهرانی و قمی
طرح ت وین نظام حقوق زنان اسالم با پژوهشگاه فرهنگ و ان یشه
پایش وضعیت زنان سرپرست خانوار در طرح ارائه خ مات ارزیابی سالمت زنان سرپرس ت خ انوار تهی ه
جزوات فرهنگی به زبان انگلیسی در  5محور
مشاوره در قالب گروههای همیار با همکاری بهزیستی
مشاوره و خ ماترسانی در زن انها
آموزش مهارتهای شغلی و حرفهای :طرح حمایت از دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی ،همکاری ب ا
وزارت کش ور در برگ زاری دورهه ای حرف هآم وزی ،حمای ت از کارآفرین ان زن روس تایی در برگ زاری
دورههای آموزشی ،فنی و مهارتی
حمایت از فصلنامه تخصصی بانوان شیعه
راهان ازی نشریه دخت ایران و چارق
ت وین برنامههای سن فرا بخشی
تهیه و اجرای برنامه تقویت و تعالی فرهنگ و تعمیا باورهای دینی و انقالبی زنان
تهیه و اجرای برنامه توسعه و ارتقا توانمن یهای زنان متعه  ،م یر و نخبه در عرصههای مختل ف م ورد
نیاز
تهیه و اجرای برنامه ملی ساماندهی اوقات فراغت زنان
تقویت مراکز فرهنگی ورزشی
اجرای برنامه بسیج سازن گی برای محرومیتزدای ی از من اطا مح روم ب ا فعالی ت داوطلبان ه خ واهران
بسیجی
اقدام
اجرایی
(مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)1392 ،

55

اسالمیایرانیپیشرفت


الگوی
نگاشت 
های

سلسله 
تک


دولت نهم و دهم در امر آموزش زنان مانن دولتهای گذشته مسیری سلیقهای را طی نم وده و
صرفاً با ی

رویکرد ت

بع ی محوریت اکثر عملکرد خود در این حوزه را مع وف به قش رهای

مح ودی از زنان نموده است .از سوی دیگر جنس اق امات و عملکردهای انجام ش ه ب ه ه یچ
وجه در ح ی

معاونت نبوده و قالب و محتوای کارهای انجام ش ه نگاه کالن و همه جانبهنگ ر

را ن اشته عمالً تغییر و تحول محسوسی در حوزه آم وزش رخ ن اده اس ت .قرائ ت س حی از
آموزش در ح برگزاری دورههای آموزش ی کوت اهم ت و هم ایشه ایی ک ه حت ی در عرص ه
گفتمان سازی هم عمل ننموده است ،تسلسل و در جا زدن در مسائل زنان را به دنبال داش ته و
دارد.
عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه اشتغال
جدول  )19عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه اشتغال
مصوبه

همایش

کارگاه

طر
پژوهشی
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جشنواره عذرا برای تجلیل از زنان کارآفرین در عرصه کشاورزی و صنایع تب یلی
گردهمایی تعاون زنان جوانان و نهضت اشتغال گردهمایی زنان پژوهشگر در عرصه صنعت هستهای
همایش بینالمللی حقوق و مسئولیتهای زن در نظام اسالمی سال 85
همایش بینالمللی زنان مسلمان ان یشمن سال  86از  16کشور
همایش بینالمللی صلح زنان و ادیان الهی 86
جلسات ویژه م عوین خارجی
آموزش مشاورین امور بینالملل دستگاهها
سیاستگذاری برای حضور زن ان در عرص ه فعالی ته ای اقتص ادی باه ف :تکی ه ب ر قابلی ته ا و
ویژگی های زنان برای شرکت در حوزه اقتصاد متناسب با خاستگاههای جسمی و روحی آنان و ب ا در
نظر گرفتن مصونیت حریم امن خانوادگی
حمایت از صن وق اعتبارات خرد زنان
حمایت از سمن ها با کم جهاد و آموزش و پرورش و دفاتر امور زنان در استانه ا و حمای ت از 64
تشکل
بررسی وضعیت اشتغال فار التحصیالن در رشتههای مهن سی دانشگاههای کشور  60و 85
بررسی ارربخشی آمادهسازی شغلی و مهارتهای کسب و کار برای زنان جویای کار استان تهران
توانمن سازی بانوان و خروج از چتر حمایتی دولت عنایت به محوریت ع الت در توزی ع فرص ته ای
شغلی برای زنان سرپرست خانوار
تق یم الیحه تسهیالت شغلی به دولت
ت وین الیحه تسهیالت شغلی زنان روستایی و عشایر
تخصیص حقوق بازنشستگی زنان کارمن بع از فوت به فرزن ان
افزایش هزینه پرداختی مه کودكها به زنان شاغل در دستگاههای دولتی به هیئت دولت
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اقدام اجرایی

حمایت از شرکتهای تعاونی زنان
حمایت از ص ها طرح تولی ی کشاورزی دامپروری ،پرورش ماهی صنایع دستهبن ی برای کارآفرینی
اشتغالزایی و کارآفرینی با محوریت مناطا محروم و زنان سرپرست خانوار با تکیه بر ع التمح وری
در عرصه فرصتهای شغلی
حمایت از زنان آسیبپذیر با ه ف کاهش آسیبهای اجتماعی
پیشنهاد الیحه معافیت و تخفیف مهم بیم ه کارفرم ا مش روط ب ه ایج اد فرص ت ش غلی ب رای زن ان
سرپرست خانوار
ارائه پیشنهاد بازنشستگی پیش از موع زنان سرپرس ت خ انواده روس تایی فاق بیم ه اجتم اعی از
اعتبارات بهجا مان ه از صن وق بیمه روستائیان
ایجاد اشتغال و کارآفرینی زنان روستایی ایجاد نمایشگاه مرکزی و عرضه تولی ات تعاونیها
(مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)1392 ،

دولت نهم و دهم در عرصه اشتغال به نسبت آموزش از وض عیت معق ولت ری برخ وردار اس ت
ب ین معنا که دولت در اهتمام به مسئلۀ اشتغال ،گسترۀ بیشتری از جامعۀ زن ان ش اغل را م
نظر قرار داشته است هرچن توجه به این امر بیشتر در قالب طرحه ای پژوهش ی نم ود داش ته
است .از سوی دیگر توجه به ساماندهی به وضعیت اش تغال زن ان در مش اغل رانوی ه و مس ائل
متنابه آن در س وح گفتمانسازی در نسبت با دولتهای دیگر در دولت نهم و دهم بیشتر بوده
و رویکرد آسیبشناسی مشاغل زنان نیز در نسبت با دولتهای گذشته پررنگتر بوده است ک ه
این امر میتوان نشئت گرفته از شعارهای این دولت در برقراری ع الت اجتماعی باش .
عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه مشارکت سیاسی -اجتماعی زنان
جدول  )20عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه مشارکت سیاسی اجتماعی
مصوبه

همایش

مجموعه مقاالت سمینار صلح
زنان و ادیان الهی
زن ،اتحاد ملی و انسجام اسالمی 86
همایش ملی توسعه صنایع فرهنگی در کشور و چالشها
شرکت در کنفرانس و گفتگو برای ایجاد دموکراسی و تأکی بر توانمن سازی زن ان در زن گی اجتم اعی،
از طریا اعزام هیئت ایرانی برای تنظیم برنامه همکاری با وزارت امور زنان و خانواده آفریقای جنوبی
شرکت در اجالس اولین وزرای زن کشورهای اسالمی استانبول ترکیه
نشست محکومیت شهادت مروه شروینی
همایش بینالمللی زنان ،صلح و ادیان الهی با همت مرکز امور زنان و خ انواده ب ا ه ف اتح اد ادی ان در
بازگشت به صلح
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شرکت در نشست علمی انجمن دوست زنان ایران و روسیه با موضوع زن و ق انون اساس ی ب ا تأکی
ع الت اجتماعی
همایش بینالمللی زنان ان یشمن جهان اسالم با موضوع زن ،عفاف و معنویت برای حضور اجتماعی.
دوره آموزش م العاتی «بررسی ت بیقی حقوق اقتصادی اجتماعی زن در اسالم و غرب» برای ملیتهای
بحرینی لبنانی انگلیسی پاکستانی عراقی آرژانتینی دانمارکی
چگونگی قانون تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد
ترغیب بانوان به مشارکت در سازمانهای مردمنهاد
تهیه و اجرای طرح ملی و توسعه تعامالت بینالمللی متناسب با اه اف انقالب اسالمی

اقدام اجرایی

مشارکت سیاسی و اجتماعی در دولت نهم و دهم نیز وضعیتی مشابه مانن عملکرد ای ن دول ت
در امر آموزش داشته است .ع م پرداخت و توجه به مسئلۀ مشارکت سیاسی و اجتم اعی زن ان
حتی در س ح همایش و کارگاه و دورۀ آموزش ی یک ی از خأله ای اساس ی اس ت ک ه بخش ی
عم های از آن به رویکرد کالن دولت در نگاه به مسئلۀ زنان ب از م یگ ردد ک ه در آن خ انواده
محوریت اساسی را داشته و نگاه به زن در سایۀ خانواده معنا مییاب  ،لذا وجود رویکرد ح اقلی
نسبت به مشارکت سیاسی اجتماعی در این دولت امر تقریباً ب یهی محسوب میگ ردد ک ه ب ه
سیر برخوردهای سیاسی و جناحی در مسئلۀ زنان دامن میزن .
در نهایت در ی
ع الت در ی

جمعبن ی نهایی میتوان اذعان نمود که دول ته ای س ازن گی ،اص الحات و
مسیر مشابه بر م ار الگوی توسعهیافتگی به وضعیت اجتماعی زنان پرداختهان و

تغییرات به عمل آم ه در وضعیت اجتماعی زنان با قرائت مورد نظر و متف اوت انق الب اس المی
که م نظر رهبران انقالب بوده است در فاصله است.

نتیجهگیری و جمعبندی
تحلیل وضعیت موجود

وضعشناسی مسائل زنان از بع از انقالب تاکنون در ارزیابی کلی مؤی رش زنان در عرصهه ای
مختلف میباش  .اگرچه این رش به نوبۀ خود ارزشمن و قابل توجه است اما در نسبت با ه ف
جمهوری اسالمی ایران در مسیر حرکت خود در جه ت تحق ا تم ن ن وین اس المی ک افی و
م لوب نمیباش  .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه زن ان در گ ام اول نیازمن
58

شفاف و من با با واقعیت اجتماعی در خصوص مسائل زنان است تا در ذی ل آن بتوان

ش ناختی
الگ وی
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زن مسلمان ایرانی را در جامعیت کامل ارائه نمای  .لذا ارائه وضعشناس ی مس ائل زن ان در س ه
حوزه اجتماعی آموزش ،اشتغال ،مشارکت سیاس ی و اجتم اعی ب ا ه ف ترس یم نم ای کل ی
وضعیت زنان و با ه ف کم

به طرحریزی متقن الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در ای ن زمین ه

صورت پذیرفته است.
توجه به وضعیت زنان در عرصه اجتماعی در قالب آمار و ارق ام ارائ ه ش ه نش ان دهن ه س یر
حرکتی جمهوری اسالمی ایران در ح وزه زن ان م یباش  .ب ه ص ورتی ک ه ن رخ باس وادی در
سرشماری سال  84 ،1395درص بوده است که ای ن ن رخ در س نین ج وان ب االی  95درص
می باش که بیانگر ریشهکنی بیسوادی در کشور اس ت .همچن ین اف زایش تع اد دانش جویان
دختر قابل مالحظه است به طوری که از  34درص در سال  1355به باالی  60درص در ده ه
 80رسی ه و در سال  1395نیز  45درص دانشجویان را دختران تشکیل م یدهن  .در زمین ه
اشتغال نیز رش ک می برای حضور زنان در مشاغل مختلف اتفاق افتاده است و اکنون نزدی

به

 14درص زنان کشور شاغل هستن  .اما این رش عموماً در مشاغل رانویه اتف اق افت اده اس ت و
درص کمی از م یران را زنان تشکیل میدهن .
در حوزه مشارکت سیاسی نیز علیرغم حضور گس ترده زن ان در عرص هه ایی چ ون انتخاب ات
گوناگون ،حضور زنان در س وح مختلف سیاستگذاری ،تصمیمگیری و نهادهایی مانن ش ورای
فرهنگی اجتماعی زنان ،معاونت زنان و خانواده ریاست جمه وری ،فراکس یون زن ان و خ انواده
مجلس شورای اسالمی ،ان ك است و هنوز مردان بخ ش اعظ م را در دول ت و س ایر نهاده ای
سیاسی تشکیل میدهن  .اگرچه امکان دسترسی به ردههای باالی ق رت برای زنان وجود دارد،
اما نگرش و افکار قالبی سنتی هنوز به قوت خود باقی است و زمانی که زنان به لح اظ سیاس ی
ق رتمن میشون  ،غالباً مورد استهزاء قرار میگیرن  ،به طوری که تص ور م یش ود ص رفاً ی
نقش مناسب برای آنها در عرصهی سیاست وجود دارد و آن نقش سیستم حمایتی و دنبالهروی
از مردان است .عالوه بر آمارهای کمی ک ه مب ین وض عیت عم وم جامع هی زن ان در ح وزهی
آموزش ،اشتغال و مشارکت میباش  .یکی از سرفصله ای مه م در تحلی ل وض عیت اجتم اعی
زنان ناظر بر عملکرد نهادهای متولی امور زنان است که عملکرد نهادهای فوق رق م زنن ه چ ه
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وضعیتی برای زنان جامعه بوده است .آشفتگیهای موجود در حوزه نظام مسائل زنان در کش ور
لزوم توجه به این بخش را مهم میسازد.
در رده سیاستگذاریهای کالن مرتبط با زنان در کش ور ،ش ورای فرهنگ ی اجتم اعی زن ان از
جایگاه ویژهای برخورداراست .آنچه از عملکرد این شورا قابل روئیت است این است که این نه اد
ظاهراً در ح ی

مقام تشریفاتی باقی مان ه و اهتمام ج ی بر کارآم ی این شورا ،در ه ایت و

نظارت بر مسائل کالن حوزه زنان و خانواده وجود ن اشته است .کما اینکه هر ج ا در الی هه ای
دیگر اجرایی و قانونگذاری با تفاوت و تناقضها و گاهی تغییرات بنیادی و ص درص

(عموم اً

به واس ه تغییر دولتها) روبهرو ش یم ،این نهاد سیاستگذار ،اررگذاری مثم ر رم ری را دنب ال
نکرده و این امر به نوبه خود ،آسیبهای ج ی را ایجاد نموده است.
در حوزه قانونگذاری ،ذکر این نکته ضروری است که قانون ن ه تنه ا م یتوان

در جه ت رف ع

مشکالت و تبعیضهای مبتنی بر جنسیت مؤرر افت بلکه میتوان زمینه تغییرات اجتماعی نی ز
گردد .قانون میتوان پایههایی را جهت برخورد منصفانه با زنان و مردان فراهم سازد ،ام ا اینک ه
قانون چگونه تفسیر و یا اجرا گردد ،خود نیز موضوع قابل تأملی است ،به ط وری ک ه حت ی ب ا
چهارچوب حقوق عادالنه و منصفانه و حتی مساوی ،اجرای ق انون ت ابع بس یاری از فاکتوره ای
جامعهشناختی مشتمل بر اینکه چگونه پلیس ،وکال و یا قاضیان قانون را تفسیر و اج را کنن

و

یا اینکه چگونه ساخت حقوقی برتری قانونی را به گروهی ب هن و یا به گروه ی دیگ ر ن هن ،
میباش (ان رسون.)1998 ،
در خصوص قوه مقننه در ایران ،تأریر انفعالی مجلس نسبت به تصویب قوانین مبنایی در جه ت
تغییر وضعیت اجتماعی زنان و نیز ع م توجه و اهتمام به ه ایت نهاده ای اجرای ی ب ه س مت
تحقا وضعیت م لوب اجتماعی زنان و نظارت قانونی بر ع م شکلگیری رویکردهای س لیقهای
و سیاسی دولتها نسبت به وضعیت اجتماعی زن ان از نق اط ض عف مه م و اساس ی ای ن نه اد
محسوب میگردد .یکی دیگر از مسائل مورد تأمل در نهاد قانونگذاری ب ه ع م درك س ح و
عما مسئله زنان در این نهاد توسط نماین گان باز میگردد و علت اصلی این امر نیز به حض ور
ح اقلی نماین گان زن در مجلس باز میگ ردد .مجلس ی ک ه در آن در ب ین نزدی
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چگونه صورت میپذیرد این حقیقت را که تغییرات اساسی و اص ولی هم واره نیازمن

ق وانین

خ وب و کارگش ا و زیربن ایی اس ت نم یت وان نادی ه گرف ت و اگ ر ح وزه سیاس تگ ذاری و
قانونگذاری در خصوص مسائل مختلف از چشمان از شفاف و نظاممن برخوردار نباش و عرص ه
قانونگذاری و اجرا را با بهرهوری از ظرفیتهای موجود این نهادها فع ال ننمای

عم الً اتف اقی

نخواه افتاد.
به نظر میرس خأل قانونی در حوزه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان دارای آر ار و پیام های
بیشتری نسبت به دیگر حوزهها میباش زی را تحق ا مش ارکت سیاس ی و اجتم اعی زن ان در
الیههای مختلف ب ه فع الس ازی ظرفی ت عظیم ی از جامع ه زن ان در عرص ه تص میمس ازی،
تصمیمگیری و اجرا منجر میگردد و به فرمودۀ مقام معظم رهب ری زن ان در ام ور مرب وط ب ه
خودشان ،خودشان فعال میشون و در این شرایط م مئناً اشتغال و آموزش زن ان نی ز در ی
مسیر من قی و ه فمن دنبال میگردد .البته صرف افزایش کمی زنان در عرصههای مش ارکت
سیاسی در الیههای باالیی نمیتوان به تحقا این م لوب کم

نمای و رسی ن ب ه ای ن مه م

زمانی رخ میده که این ظرفیت عظ یم در عرص ه ق رت دس تخوش قرائ ته ای سیاس ی و
جناحی نش ه و در نگاهی فراجناحی و متأرر از واقعیت جامعه و من با ب ا مب انی و ارزشه ای
حاکم بر جامعه به صورت کامالً بومی عمل نمای .
در برنامههای کالنی مانن برنامههای توسعه نیز همین وضعیت قابل مش اه ه اس ت .در خ الل
دوره های مختلف برنامه ریزی توسعه پس از انقالب اسالمی ،پرداختن سیاستگذاران به مباحث
جنسیتی ابعاد تازهای به خود گرفت .به گونهای که شای بتوان برنامهه ای اولل و دولم توس عه را
از لحاظ پرداختن به مباحث زنان و به خصوص خانواده ضعیف ارزیابی کرد .یکی از عل ل اص لی
بیتوجهی برنامه های نخست پس از انقالب به بحث زنان ،به تعویا افتادن اصل برنامهری زی در
کشور به م ت  11سال بود ،به گونهای که تصویب اولین برنامه در سال  1368موجب از دس ت
دادن م ت زمان مؤرر جهت شناسایی نیازها و اولویتبن ی اه اف در ارتباط با موضوعات زن ان
ش ه بود.
61

اسالمیایرانیپیشرفت


الگوی
نگاشت 
های

سلسله 
تک


اتالف زمان ،پیام دیگری را نیز به دنبال داشت ،به طوری که تصور میش  ،مشکالت زنان پس
از گذشت  11سال از پیروزی انقالب اسالمی کماکان همان مشکالت پیش از انقالب است .ل ذا
بحث آموزش و به اشت که دوران پ یش از انق الب از نق اط اص لی بح ثبرانگی ز در خص وص
مشکالت بانوان به شمار می رفت ،دیگر بار با ش ت بیشتری در جامعه م رح گردی و سرفص ل
اصلی برنامه اولل توسعه در ارتباط با زنان قرار گرف ت .از طرف ی مش کالت مرب وط ب ه جن گ و
تحریمهای اقتصادی ،شرایط خاصی را در کشور رقم زد ،به طوری که تحقیا در ح وزه مس ائل
زنان و شناسایی مشکالت آنها در اولویتهای پژوهشی قرار نگرفت ،موضوعی ک ه بع ها ح وزه
برنامهریزی را تحت تأریر خود قرار داد و زمینه آشفتگیهایی در این عرصه گشت.
عوامل فوق مؤی این م عا است که در برنامه اولل و دولم توسعه ،بافت سیاسی و اجرای ی کش ور
فار از پژوهش زیربنایی در مورد وضعیت زنان ،عالوه بر سیاستگذاری ،مس ئول اج را و داوری
قوانین مربوطه نیز بوده و اولویتهای اساسی جامعه زنان به ص ورت نظ اممن

کمت ر از جان ب

مراکز علمی به سیاستگذاران امر برنامهریزی توسعه ،ابال ش ه است.
برنامه سوم توسعه اولین برنامهای است که به صورت ج ی به موضوع زنان پرداخته و ی

م اده

را به این حوزه اختصاص داده است .در این ماده مرکز امور مش ارکت زن ان ریاس ت جمه وری
موظف ش ه است تا به امور بانوان در زمینههای نیازهای آموزشی ،فرهنگی و ورزش ی ،اف زایش
فرصتهای شغلی و رسی گی به زن ان خودسرپرس ت ی ا ب یسرپرس ت در قال ب س ازمانه ای
غیردولتی رسی گی نمای .
در برنامه چهارم توسعه که بیشتر با رویکرد نگ رش و جنس یت ت وین ش ه ،تبع یض مثب ت
نسبت به زنان دنبال میگردد و از این رو ،مادههای قانونی زیادی ب ه موض وع زن ان ،اختص اص
داده میشود .اگرچه ،بیشترین تأکی برنامه چهارم ،بر روی اشتغال زن ان اس ت ام ا موض وعاتی
مانن خشونت علیه زنان نیز مورد توجه قرار میگیرد .در حالی که مسائلی مانن حقوق معن وی
زنان ،حقوق زنان در خانواده و مواردی از این دست مورد غفلت واقع ش ه است.
در برنامه پنجم توسعه نیز مباحث زنان گستردهتر دی ه میشود و در م اده  ،230دس تورالعمل
ت وین سن جامع آم ه است .بر اساس این بن سن جامع ت وین ش ه ،س ن ی اس ت ک ه ب ه
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لحاظ جامعیت مناسب بوده و بسیاری از مسائل زنان را شامل میشود .اما این س ن نی ز مانن
بسیاری از سن های باالدستی دیگر در مرحله عملیاتی ش ن ،دچار مشکل ش .
در کل اگرچه برنامه پنجم توسعه در شناسایی اغلب مس ائل م رتبط ب ا ح وزه زن ان از ان ب اق
خوبی با وضعیت و واقعیت موجود فضای اجتماعی و از سوی دیگر اه اف و آرمانه ای انق الب
اسالمی برخ وردار ب ود ام ا متأس فانه در عرص ه عم ل از موفقی ت خ وبی در اجرای ی نم ودن
برنامه های مصوب برخوردار نبود .در نهایت با اش اره ب ه نک ات قاب ل ت وجهی ک ه در خص وص
متولیان مسائل زنان در کشور عنوان گردی  ،انتظار میرود الگوی اس المی ایران ی پیش رفت ب ا
شناخت واقعیت موجود پیرامون این مسائل به طرحریزی الگوی زن مس لمان ایران ی بپ ردازد و
در این مسیر با درك حقیقت و واقعیت وضعیت اجتماعی زنان و آشفتگی این ح وزه در کش ور
به ارائه م ل و الگوی آرمانی و متناسب با ظرفیتها و واقعی ته ای کش ور پرداخت ه و تم امی
امکانهای عملیاتی نمودن آن با توجه به کم و کیف وضعیت نهادهای متولی م نظر قرار گیرد.
ترسیم وضعیت مطلوب
رهبر انقالب ،صراحتاً بر این موضوع تأکی میکنن که پیشرفت در نوع غرب ی آن ب رای انس ان
آگاهِ امروز ،فاق جاذبه است ،لذا دستور کار ق عی نظام جمهوری اسالمی را دنبال کردن الگوی
پیشرفت ایرانی -اسالمی میدانن (پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آرار آی تاهلل خامن های،
 .)1392بر مبنای این سخن رهبر معظم انقالب ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بای من ب ا ب ا
دو اصل ایرانی بودن و اسالمی بودن باش  ،یعنی الگویی که خاص کشور ایران طراح ی گ ردد و
تمامی ابعاد و زوایای آن منبعث از شرایط خاص و ویژه کشور و ک امالً ب ومی باش  .در مس ئله
زنان نیز این اصل بای سرلوحه تمامی اق امات به عمل آم ه در جه ت تحق ا الگ وی اس المی
ایرانی پیشرفت قرار بگیرد .بر مبنای وضعشناسی به عمل آم ه در موض وع وض عیت اجتم اعی
زنان موارد ذیل به عنوان پیشنهاد ارائه میگردد تا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بتوان
زنان را در ی

ح وزه

پارادایم مشخص و من با با بای ها و نبای های موجود در الگوی اسالمی ایران ی

پیشرفت م یریت نمای .
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اقدامات بنیادین و مبنایی
تحقا و شکلگیری اق امات بنیادین به معنی ورود به عرصه ان یشه ورزی و نظری اس ت .یک ی
از ضروریات م رح در حوزهی زنان در انقالب اسالمی ،ت وین نظریه انقالب اسالمی در موض وع
زن و ارائه الگوی مفهومی از ابعاد هویتی زن انقالب اسالمی میباش  .متأسفانه با گذشت چه ار
دهه از انقالب اسالمی کماکان با فق ان نظری ه ج امع و متقن ی ک ه روای ت کنن ه هوی ت زن
انقالب اسالمی و ابعاد گوناگون آن باش  ،مواجهیم ،به نحوی که نمیتوان مسائل اجتماعی زنان
را در ذیل ی

م ل و الگوی نظری مشخص م یریت نم ود و ش ای بخش ی از آش فتگیه ای

موجود در وضعیت اجتماعی زنان به جهت فق ان الگو و نظریه فوق میباش  .براین اساس حوزه
ان یشه و نظر میتوان با ورود به عرصه اجتهاد حکومتی بس ترهای الزم را ف راهم نمای

و ای ن

مهم میتوان یکی از اق امات بنیادین در راستای تحقا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه
زنان قلم اد گردد.
برجستهسازی گفتمان انقالب اسالمی به زن در میان سایر کشورها
با توجه به رویکرد نو و راهگشای انقالب اسالمی در حوزه زنان که در طول ساله ای انق الب و
دفاع مق س توانست بخش عظیمی از جامعه زنان را فعال نمای  ،انتقال این ذهنی ت ب ه جه ان
یکی از پیشنهادهای اصلی جهت نیل به الگ وی اس المی ایران ی پیش رفت اس ت .رهب ر معظ م
انقالب نیز به این موضوع اشاره کردهان « :در اینجا اگر تعبیر میکنیم به عقبمان گی ،به خاطر
این است که ما در زمینهی مسئلهی زن ،مسئلهی جنسیلت ،مسئلهی اموری که حول و ح وش
وجود زن تحقّا پی ا میکن و معنا پی ا میکن  -مثل همین خانواده و فرزن و ازدواج و سَ کنن
و آرامش و از این م الب -حرفهای برجستهای داریم که توفیا پی ا نک ردیم اینه ا را منتق ل
کنیم به دنیا ،اینها را م رح کنیم در ذهنیلت جهانی ،عقبمان گی از ای ن جه ت .در ح الی ک ه
دنیا احتیاج دارد به مبانی و مفاهیم روشنِ فراگیرِ کارگشا» (پایگاه اطالعرس انی دفت ر حف ظ و
نشر آرار آیتاهلل خامنهای.)1392 ،
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 بسترسازیهای فرهنگیهمزمان با انتقال رویکرد انقالب اسالمی در موضوع زن در س ح جهانی ،یکی دیگر از ضروریات
الزم در حوزه زنان توجه به زمینهسازیه ای فرهنگ ی در راس تای شناس ایی ای ن گفتم ان در
موضوع زنان است .تص یگری حوزه فرهنگ به واس ه رویکردهای عموماً غربگرا ،فمینیس م و
فمینیسم اسالمی منجر به این گردی ه است که تمامی ظرفیتهای این حوزه در خ مت انتقال
تصویری از زنان و مسائل آنان قرار گیرد که نسبتی با گفتم ان معی ار انق الب اس المی ن اش ته
است.
 متولیگری در راستای شکلگیری نهاد فراقوهاییکی دیگر از اق اماتی که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در ح وزه زن ان م یتوان

انج ام ده

متولیگری ای ه تشکیل نهاد فراقوهای در حوزه زنان میباش  .این ای ه که توس ط مق ام معظ م
رهبری در آخرین نشست راهبردی زنان و خانواده عنوان گردی م ته ا اس ت ک ه در فض ای
آشفته حوزه زنان به سرانجام نرسی ه است .از سوی دیگر شای شکلگیری این نه اد فراق وهای
بتوان امکان تغییر و تحوالت متناظر با گفتمان معیار را در صورت تحقا م لوب فراهم نمای .
 تغییر اصول سیاستگذاریاگرچه زنان در حوزههایی چ ون آم وزش ،م ارج تحص یلی ،مش ارکت اجتم اعی و حض ور در
پستهای م یریتی دستاوردهای بینظیری داشتهان  ،ام ا هن وز راه ط والنی را در پ یش روی
دارن  ،که مستلزم برنامهریزی دقیا است .حوزۀ آموزش به عنوان حوزه پیشنیاز ب رای ورود ب ه
عرصههای دیگر مانن اشتغال و مشارکت از اهمیت باالیی برخوردار است ،به نحوی که چنانچ ه
این حوزه به صورت جامع و کامل مورد سیاستگذاری ،ق انونگ ذاری و اق امات اجرای ی ق رار
گیرد ،بر دیگر حوزهها نیز ارر مثبت خواه گذاشت .البته در این حوزه نیز چ الشه ایی وج ود
دارد که ناشی از م البات آموزشی یکسان زنان و مردان است که به نوبه خود م یتوان

زمین ه

رقابتهای شغلی و آموزشی را تش ی نمای و نوعی نارضایتی و ناسازگاری آموزشی با نیازه ای
زنان را به دنبال داشته باش  .از جمله ای ن نارض ایتیه ا م یت وان ب ه نارض ایتیه ای ش غلی،
نارضایتی از رشته تحصیلی ،افزایش انتظارات و مسئولیتها از زنان تحصیل کرده و شاغل اشاره
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کرد .از سوی دیگر م اخالت دولت برای کاهش رقابتها نیز م یتوان

چ الش برانگی ز باش

و

موجب کاهش انگیزه های علمی و اخالقی در میان افراد گردد ،ل ذا در چن ین ش رای ی ،تغیی ر
اص ول سیاس تگ ذاری ام ری ج ی اس ت .بن ابراین ،توج ه ب ه ض رورت تغیی ر در اص ول
سیاستگذاری به عنوان مبنای عملکردها و اق امات اجرایی در حوزه زنان ،امر مهمی است ک ه
در تحقا الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت یکی از سرفصلهای مهم محسوب میشود.
 مبنا قرار دادن اصل توانمندی زنانتوانمن سازی زنان را فرآین ی تعریف میکنن که به وسیله آن زنان برای سازماندهی خودشان
توانمن میشون و اعتماد به نفس خود را اف زایش م یدهن

و از حق وق خ ود ب رای انتخ اب

مستقل و کنترل بر منابع که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودس تی ایش ان م یگ ردد ،دف اع
میکنن (نوروزی.)1395 ،
توانمن ی حاوی سه عنصر یا مفهوم مشترك اس ت .نخس تین عنص ر ،من ابع اس ت ک ه ش امل
متغیرهایی مانن آموزش و اشتغال میباش و به ق ول کبی ر ( )2002از عوام ل تس ریع کنن ه
توانمن سازی به شمار میآی  .دومین عنصر عاملیت میباش  ،عاملیت زنان به این موضوع اشاره
دارد که زنان را نبای فقط به عنوان دریافت کنن گان خ مات در نظر گرف ت ،بلک ه خ ود زن ان
بای به عنوان بازیگران اصلی در فراین تغییر به وی ژه در ت وین انتخ ابه ای مه م زن گی و
کنترل بر منابع و تصمیماتی که تأریر مهمی در زن گی ایشان دارن  ،در نظر گرفته ش ون  .ای ن
عنصر معرف اهمیت گفتمان از پایین به باال نسبت به رویکرد از باال به پایین است.
سومین عنصر ،دستاوردها یا نتایج و پیام ها است که در ارر فراین توانمن سازی ایجاد میشود.
دستاوردها میتوان از برآورده ش ن نیازهای اساسی تا دستاوردهای پیچی هتری مانن خش نود
بودن ،عزت نفس داشتن ،مشارکت در زن گی اجتماعی و سیاسی و غی ره را در برگی رد (س ن،
 .)1379با توجه به اجزاء توانمن سازی زنان ،اصوالً توانمن سازی ی
یعنی معرف پیشرفت از ی

فراین محسوب م یش ود،

موقعیت به موقعیت دیگر میباش (مالهاترا .)7 :2002 ،این فراین

از س ح فردی (احساس ذهنی و توان عینی ب رای انج ام ام ور) ش روع م یش ود و ت ا س وح
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سیاسی) ،اقتصادی (توان کنترل تصمیمگی ریه ای اقتص ادی) و نه ادی (ب ه چ الش کش ی ن
نهادها و ساختارهای نابرابر موجود) را در بر میگیرد (ش کوری و همک اران .)1386 ،توج ه ب ه
ابعاد همه جانبه توانمن سازی زنان یکی از حوزههای مغف ول مان ه در م یریت مس ائل زن ان
میباش  .ل ذا الگ وی اس المی ایران ی پیش رفت بای

از ت

بع ی و گزینش ی دی ن ح وزه

توانمن سازی زنان جلوگیری نموده و همه جانبهنگری و جامعنگ ری در توانمن س ازی زن ان را
مالك و مبنا قرار ده .
 توجه به اصل کرامت الهی زن در وجوه سه گانه سیاسرتگرذاری ،قرانونگرذاری واجرایی
یکی از خألهای موجود در نظام سیاستگذاری ،ع م توجه به زن ان آنگون ه ک ه هس تن و ی ا
غفلت از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل آنها میباش  .توجه ب ه جایگ اه زن ب ه عن وان ی

عنص ر

کنشگر و فعال در عرصه اجتماعی و تاریخی با رویکرد عمومی موجود متف اوت اس ت .چنانچ ه
سیاستگذاریهای موجود با توجه به ظرفیتهای زنان به صورت واقعی و در خور تعریف گردد،
بستر مناسبی جهت رش و ارتقا جامعه فراهم میگردد .در واقع تکریم زن در جامعه به واس ه
تغییر رویکرد نسبت به زنان مهمترین اصل در سیاستگذاری است .اصلی که حل مسائل زن ان
را با نگاه کارشناسانه و با تکیه بر ظرفیت موجود در این قشر تعریف م ینمای

و ح ا کرام ت

الهی زن را به عنوان باالترین حا زنان در جامع ه م یپ ذیرد و زن ان را در عرص هه ای ف ردی
خانوادگی و اجتماعی فعال میکن .
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