
ستاد ملی زن و خانواده از مسیر قانونی  خارج شد
 در حالی که بنا بود ستاد ملی زن و خانواده تمام قوانین و مصوبات مربوط به زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد

حاال این ستاد به محفلی برای دور کردن بیش از پیش زنان از مطالباتشان تبدیل شده است

تاكسي بانوان به همه نمي رسد
وقتي که خودروي ش�خصي نداشته باش�ي و یا بخواهي فرهنگ 
شهرنش�یني را ب�ه عنوان ی�ك ش�هروند نمون�ه به ج�ا بیاوري 
و مراقب آلودگ�ي هوا هم باش�ي،  اغلب س�ه گزینه ب�راي آمد و 
رفت هاي ش�هري روي میزت قرار دارد؛  مترو،  اتوبوس و تاکسي.
خيلي ها گزينه س��وم را ترجيح مي دهند چون خيل��ي وقت ها راحت تر و 
سريع تر اس��ت. بعضي اوقات هم براي تردد در برخي مسيرها هيچ گزينه 
ديگري روي ميز نيست. اما زن كه باشي اين گزينه حمل و نقل درون شهري 
هم برايت خالي از دردسر نيست؛ از اجبار به نشستن كنار آقايان براي زودتر 
رسيدن به مقصد گرفته تا رانندگان تاكسي كه اغلبشان مردند و تو در آرزوي 

آن مي ماني تا بتواني با يك تاكسي با راننده خانم به مقصد برسي.
زندگي شهرنش��يني ه��م دردس��رهاي خ��ودش را دارد و ترافيك و 
چالش هاي حمل و نقل عمومي  يكي از اصلي ترين اين دردسرهاست. 
آقايان در اين مورد هم مانند بسياري از مسائل ديگر با معضالت كمتري 
مواجهند اما زن كه باشي براي س��فرهاي درون شهري و تاكسي سوار 
شدن هم گاهي وقت ها با مش��كالتي مواجه مي شوي كه تنها خانم ها 
مي توانند جنس اين مشكالت را متوجه شوند. با تمام اينها اما ساختار 
مديريت ش��هري نتوانس��ته چندان تدبيري براي اين موضوع داشته 
باشد و راه حلي بينديش��د كه خانم ها با آرامش بيشتري سوار تاكسي 
ش��وند و به محل كار، تحصيل و يا مهماني و خريدشان برسند چراكه 
در س��اعاتي از روز تعداد خانم هايي ك��ه مي خواهند ب��ه محل كار يا 
تحصيلشان برسند از آقايان كمتر نيس��ت اما بر خالف اتوبوس و مترو 
كه بخش هايي را به خانم ها اختص��اص داده اند تا بتوانند با فراغ خاطر 
سفرهاي درون شهري شان را انجام دهند، در تاكسي ها هيچ تسهيالتي 

براي بانوان در نظر گرفته نشده است.
  تاکسي بانوان از آغاز تا امروز 

س��ال 85 بود كه نخستين ناوگان تاكسي بي س��يم بانوان در پايتخت 
آغاز به كار كرد تا از 15 ميليون سفر درون شهري كه نيمي  از آن سهم 
خانم هاس��ت براي نقل و انتقال رانندگان خانم ب��ه خانم هاي تهراني 
سرويس ارائه كنند. بعد از اين ماجرا بود كه كم كم پاي برخي خانم ها 
به آژانس هم باز شد اما روي هم رفته تاكسي هاي بانوان و خودروهاي 
شخصي اي كه راننده شان خانم است آن قدر زياد نيستند تا بتوانند به 
نيمه  فعال شهر تهران ارائه خدمت كنند. به همين خاطر است كه وقتي 
صبح از خواب بيدار مي شويد تا در محل كار يا تحصيل حاضر شويد يا 
وقت هايي كه خسته از يك روز كاري سخت مي خواهيد به خانه برگرديد 

به ندرت مي توانيد يك تاكسي ويژه بانوان پيدا كنيد.
   چالش هاي تاکسي سواري براي خانم ها 

خانم مرادي 29 ساله و عكاس است. وقتي از او درباره مشكالتي كه براي 
استفاده از تاكسي در شهر دارد مي پرسم،  مي گويد: »من حداقل يك 
بار در روز تاكسي سوار مي شوم اما آن قدر منتظر مي مانم تا يك ماشين 
خالي بيايد كه بتوانم در كنار راننده بنشينم.« وي در پاسخ به چرايي 
اين انتظار  پاسخ مي دهد: »من معذب مي شوم از اينكه مجبور باشم در 
صندلي عقب تاكسي در كنار يك آقا بنشينم.« به گفته وي حتي اگر با 
افراد مؤدب و محترم مواجه باشيد، وقتي اين آقا مي خواهد براي حساب 
كردن كرايه تاكسي دست در جيبش بكند باز هم ممكن است آرنجش 
به كنار دستي برخورد كند و مسلماً اگر يك خانم در كنار اين آقا نشسته 
باشد معذب خواهد شد. خانم مرادي ترجيح مي دهد حتي اگر قرار است 
در صندلي جلوي ماشين و كنار راننده بنشيند راننده خانم باشد اين 
در حالي است كه به گفته وي در تمام اين مدتي كه مشغول تحصيل و 
كار بوده تنها دو بار با راننده خانم مواجه شده كه يك بارش هم تاكسي 

نبوده و خودروي شخصي بوده است.
خانم حسيني هم 33 ساله و كارمند است. وي تأكيد مي كند: »من اگر 
مجبور باشم شخصي هم سوار مي شوم اما ترجيح مي دهم تاكسي سوار 
شوم چون مطمئن تر است. وقتي از او درباره انتخابش براي نشستن در 
صندلي جلو يا عقب ماشين مي پرسم،  مي گويد: اغلب جلو مي نشينم 
مگر اينكه در صندلي عقب هم در كنار يك خانم قرار بگيرم. وي تأكيد 
مي كند اصاًل دوست ندارد چسبيده به يك آقا بنشيند به خصوص اگر 
ماشيني كه سوار مي شود پرايد باش��د.« خانم حسيني ادامه مي دهد: 
»اگر تاكس��ي پژو يا سمند باش��د چون اتاقش كمي  بزرگ تر است در 
صورتي كه در كنار افراد محترمي  قرار بگيريد خيلي با مش��كل مواجه 
نمي ش��ويد اما اتاق كوچك پرايد موجب مي شود هر سه مسافر به هم 
بچس��بند كه در اين صورت اگر خانم و آقايي در كنار هم قرار بگيرند 
خيلي سخت است.« او هم تاكسي بانوان را ترجيح مي دهد اما مي افزايد: 
»اگر بخواهم براي تاكس��ي با راننده خانم منتظر بمانم تا شب هم به 

كارم نمي رسم.«
خانم اسدي 54 ساله و خانه دار است. او هم خيلي وقت ها كه براي خريد 
از خانه بيرون مي آيد تاكس��ي سوار مي ش��ود. خانم اسدي هم اگرچه 
ترجيح مي دهد در كنار يك خانم بنش��يند اما به قول خودش خيلي 
در بند اين حرف ها نيس��ت. وي مي افزايد : »سني از من  گذشته و اين 
جوان ها جاي بچه من هستند به خاطر همين هم ديگر صبر نمي كنم 
تا حتماً يك ماشين خالي گيرم بيايد و در صندلي جلو سوار شوم. وقتي 

كار دارم به اين چيزها توجه نمي كنم و سوار مي شوم.«
  هواي خانم ها را داشته باشید

خيلي كار سختي نيست؛ اينكه تعداد تاكسي هاي ويژه بانوان افزايش 
يابد يا قوانيني براي آرامش و آسايش بيشتر خانم ها براي نشستن در 
تاكسي در نظر گرفته شود. مثاًل اينكه اولويت نشستن در صندلي جلو با 
خانم ها باشد. اگرچه در عمل اين گونه مسائل فرهنگي است و شايد الزم 
است خود آقايان هم حواس شان بيشتر به خانم ها باشد؛  خانم هايي كه 

درست مثل مادر،  خواهر،  همسر يا دختر آنها نيازمند آرامشند. 

 اعطای نفقه و اجرت المثل در طالق 
از طرف زن چگونه است؟

قانون درباره چگونگی اعط��ای نفقه و اجرت المثل در ط��الق از طرف زن 
توضيحاتی داده اس��ت .نفقه و اجرت المثل در ط��الق از طرف زن چگونه 
است؟ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس قانون مرد بايد به همسر 
خود نفقه پرداخت كند اما شرايط پرداخت نفقه هنگام طالقی كه از سوی 

زن باشد متفاوت است.
در اغلب موارد طالق از سوی مرد انجام می شود اما اگر طالق از سوی زن 
انجام گيرد تا مادامی كه زن در عده است، نفقه بايد توسط زوج به زوجه 
پرداخت شود، البته اگر دو طرف توافق ديگری درباره اين موضوع داشته 
باشند و رابطه ای بين زن و مرد برقرار نش��ده باشد، نفقه بعد از طالق به 
زوجه تعلق نمی گيرد .اجرت المثل و درخواست نفقه از طرف زن بر مبنای 
سال ازدواج تا طالق و بر حسب وضعيت مالی مرد تعيين می شود .حداقل 
نفقه از ۷ ميليون ريال است و تا بيش از آن ادامه دارد، همچنين تعيين 

ميزان نفقه بستگی به شرايط زندگی و تمكن مالی مرد دارد.

محمدمهدینیکضمیر

ستاد ملی زن و خانواده حاال دیگر 
به یك برن�د بازی های سیاس�ی 
تبدیل ش�ده است؛ س�تادی که 
در دولت یازدهم یك بار هم تش�کیل جلسه نداد اما در دولت 
دوازدهم این س�تاد کار ویژه خود را پیدا ک�رده به گونه اي که 
شخص رئیس جمهور که تاکنون زیر بار تشکیل جلسات این 
س�تاد نمي رفت حاال دومین جلسه س�تاد را هم برگزار کرد. 
جلسه نخس�ت س�تاد در ابتدای دولت دوازدهم و با کارویژه 
تصویب شاخص های عدالت جنسیتی و استفاده از تجربه های 
جهانی برای تعیین شاخص های آن تشکیل شد و جلسه دوم 
در روزهای منتهی به انتخابات مجلس یازدهم؛ جلس�ه اي که 
طی آن یك بار دیگر رئی�س جمهور پای وزی�ر زن را به میان 
کشید و تأکید کرد: »دست رئیس جمهور را برای انتخاب وزیر 
زن باز بگذارند.« اینکه چه کسی بناست تا دست رئیس جمهور 
را برای انتخاب وزیر زن باز بگذارد معلوم نیس�ت همچنان که 
ش�اید بودن یك زن در میان اعضای کابینه در برابر مطالبات 
جامعه زنان اهمیتی نداشته باشد اما انگار رئیس جمهور خوب 
بلد است چگونه از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده در راستای 
اهداف سیاسی بهره گیری کند و خوب مي داند چگونه مي تواند 
برای جلب مشارکت سیاسی، زنان را به میدان بکشاند. در این 
میان ستاد ملی زن و خانواده هم عماًل از مسیر اصلی خود خارج 
شده تا محفلی برای تصویب و اجرای سیاست هایی شود که در 
عمل نه فقط به نفع زنان نیست بلکه آنها را از حق و حقوق شان 
دور مي کند و حتی منجر به ش�کل گیری خشونت هایی علیه 
آن�ان مي ش�ود؛ خش�ونت های از جنس خش�ونت سیاس�ی!

بازخوانی اظه��ارات رئيس جمه��ور درباره زنان ب��ه خصوص در 
بزنگاه های سياسی و نياز به مشاركت آنان قابل تأمل است. دكتر 
حسن روحانی در آس��تانه انتخابات رياس��ت جمهوری دوازدهم 
در يكی از س��خنرانی هايش تصريح كرد: »جاي زن در آشپزخانه 
نيست« اما از سوی ديگر ترجيح داد طی چهار سال دولت يازدهم 
حتی يك جلسه ستاد ملی زن و خانواده را برگزار نكند! اين در حالی 
است كه كارويژه اصلی ستاد ملی زن و خانواده، پيگيری مطالبات 
حوزه زنان و خانواده است. رئيس جمهور اما در دولت دوازدهم زير 
بار تشكيل جلسات ستاد ملی زن و خانواده رفته و تاكنون دو جلسه 
از اين س��تاد تشكيل شده اس��ت ولی خروجی اين جلسات نشان 
مي دهد، س��تاد ملی زن و خانواده از اه��داف و كاركرد اصلی خود 
منحرف شده است. نشانه های اين انحراف را هم مي توان در تصويب 
شاخص های عدالت جنسيتی و يا تبديل اين ستاد به يك ميتينگ 
انتخاباتی مش��اهده كرد. انحراف جلسه ستاد ملی زن و خانواده از 
كاركرد اصلی اش اما زن��ان را بيش از پيش از مطالبات ش��ان دور 
مي كند چراكه در عمل هيچ جايی برای پيگيری مطالبات واقعی 

قاطبه زنان جامعه باقی نمي ماند.
  ستادي براي پیگیري مطالبات زنان و خانواده 

آيين نامه تشكيل س��تاد ملي زن و خانواده،  بهمن ماه 89 با شش 
ماده در ش��وراي معين ش��وراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب 
رس��يد و مصوبه اين آيين نامه نيز در 26 شهريور  90 تصويب شد. 
هدف از تشكيل اين ستاد هم تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده 
و پاسداري از قداس��ت آن و استوار س��اختن روابط خانوادگي بر 
پايه حقوق و اخالق اس��المي و حف��ظ و ارتقاي جاي��گاه زنان در 
تراز جمهوري اس��المي عنوان ش��د. اين س��تاد برای حذف تمام 
موازي كاري هايي كه در حوزه هاي مختلف در زمينه فعاليت هاي 
امور بانوان وجود داشت تشكيل شد و بنا شد ستاد ملی زن و خانواده 
تمام فعاليت هاي مختص زنان را از روي كاغذ به ميدان عمل بياورد. 
به بيان ديگر اين س��تاد تشكيل ش��د تا زمينه هاي اجرايي شدن 
منشور حقوق و مس��ئوليت هاي زن تراز جمهوري اسالمي ايران 
كه در سال 83 به تصويب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي رسيده 
بود، ضمانت اجرايي پيدا كند .بر اس��اس اصل 138 قانون اساسي 
تمام مصوبات اين ستاد طبق مجوز هيئت وزيران، الزم االجراست 
و تمامي سازمان ها و دس��تگاه هايي كه به موضوع زنان و خانواده 
مي پردازند، موظفند براساس مصوبات س��تاد اقدام كنند و نتايج 
اقدامات خود را به اين ستاد گزارش دهند. بسياري از مصوبات حوزه 
زنان و خانواده نظير افزايش مرخصي زايمان و بيمه زنان خانه دار 
از دل س��تاد ملي زن و خانواده بيرون آمده است؛ مصوباتي كه هر 

چند اجرايي نش��ده اما موضوعاتي آرماني در حوزه زنان و خانواده 
به شمار مي آيد كه در صورت اجرايي شدن مي تواند به بسياري از 

چالش هاي اين حوزه پايان دهد.
  جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت های مختلف

در دولت دهم ستاد ملي زن و خانواده ش��ش جلسه تشكيل داد. 
نتيجه برگزاري اين جلس��ات تصويب 13 مصوبه بود كه دولت و 

دستگاه هاي اجرايي ملزم به اجراي اين مصوبات بودند.
در ششمين جلسه اين ستاد در ارديبهشت ماه سال 92 مقرر شد 
كميته تخصصي توانمندس��ازي، كارآفريني و اشتغالزايي زنان و 
خانواده ذيل شوراي عالي اشتغال تصويب شود. همچنين تصويب 
كليات طرح بيمه زنان خانه دار و تشكيل جلسه كارگروه تخصصي به 
منظور بررسي نحوه اجرايي شدن طرح بيمه زنان خانه دار و افزايش 
مدت مرخصي زايمان براي مادران از ش��ش ماه به 9 ماه و در نظر 
گرفتن دو هفته مرخصي براي همسرانشان و تصويب برنامه اجرايي 

طرح ملي آموزش زوج هاي جوان از ديگر نتايج اين جلسه بود.
اين ستاد در تمام چهار سال دولت يازدهم حتی يك بار هم تشكيل 
جلس��ه نداد. در دولت دوازدهم تغييراتي كه در حوزه زنان اتفاق 
افتاد و جابه جايي معصومه ابتكار از ساختمان پرديسان به معاونت 
زنان و خانواده و قرار گرفتن شهيندخت موالوردي به عنوان مشاور 
رئيس جمهور در امور حقوق ش��هروندي، موجب تغيير در نگاه به 
ظرفيت جلسه ملی ستاد زن و خانواده ش��د به گونه اي كه در اين 
دولت نه يك جلسه كه دو جلسه اين ستاد به رياست شخص رئيس 

جمهور برپا شد.
دستاوردهای اين جلسات اما بيش از آنكه بخواهد مطالبات حوزه 

زنان و چالش های آنان را پوشش دهد دستاوردهايی سياسی برای 
دولت و اقشار خاصی از زنان بود.

  س�یر تش�کیل جلس�ات س�تاد مل�ی زن و خان�واده 
در دولت هاي یازدهم و دوازدهم 

دولت يازدهم در طول مدت حضورش زير بار تشكيل جلسه ستاد 
ملی زن و خانواده نرفت. دولت دوازدهم اما درنهايت جلسه ستاد 
ملي زن و خانواده به رياست دكتر حسن روحاني رئيس جمهور و 
البته بدون حضور بسياري از اعضايي كه مطابق قانون براي رسميت 
دادن به برگزاري اين جلسه حضورش��ان الزامي است، در سكوت 
خبری برگزار شد. محور اين جلسه عدالت جنسيتی بود. در واقع 
اين ستاد به جاي تمركز بر موضوعات مبتالبه جامعه زنان و خانواده 
به مباحث شعاري و حاشيه سازي پرداخت و خروجي اش نه براي 
قاطبه جامعه زنان و خانواده ها كه ب��راي اقليتي بود كه با برقراري 
»عدالت جنسيتي« مورد نظر و نشستن بر كرسي هاي مديريتي، 
چالش هاي عمومي جامعه زنان و مسائلي همچون اشتغال، بيمه 
و تحكيم خانواده را فراموش مي كنند و با تكيه بر رانت آقا زادگي از 
تريبون هاي عمومي براي مطالبات خصوصي خود بهره مي گيرند.

در گزارش كوتاهی كه از محتوای اين جلسه روي خروجي سايت 
معاونت زنان و خانواده قرار گرفت در اين نشست دستگاه ها مكلف 
ش��دند داده هاي آماري خود را ب��ه تفكيك جن��س تهيه كنند و 
در اختيار دبيرخانه س��تاد ق��رار دهند تا در كارگروهي متش��كل 
از دس��تگاه ها در معاونت، ش��اخص هاي عدالت جنسيتي نهايي 
شود. موضوع تقسيم كار ملي دستگاه هاي ذيربط در زمينه انجام 
آموزش هاي قبل، حين و بعد از ازدواج در راس��تاي ارتقاي سطح 

فرهنگ و آگاهي ها در حوزه هاي حقوقي و مهارت هاي ارتباطي و 
نقش آفريني زنان و مردان در خانواده نيز در اين جلسه مورد تصويب 

قرار گرفت و مقرر شد جزئيات برنامه اي دستگاه ها تهيه شود.
همچنين طرح برنامه ملي ارتقاي نشاط و تندرستي زنان و دختران 
كه مشتمل بر بخش هاي مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستي 
و فعاليت هاي ورزش��ي نش��اط آور در ميان دخت��ران و زنان اجرا 

مي شود، بررسي شد و به تصويب رسيد.
گزارشي از افزايش انتصاب مديران زن در دستگاه هاي اجرايي پس 
از ابالغ مصوبه رئيس جمهور مبني بر اينكه تا پايان دولت دوازدهم 
بايد 30 درصد از مسئوليت ها و پست هاي دولتي در اختيار بانوان 

قرار بگيرد، بخش ديگر اين جلسه بود.
  نبود ردپایی از مصوبات قبلی 

در نخستين جلس��ه س��تاد ملي زن و خانواده هم هيچ ردپايي از 
پيگيري مصوبات قبلي اين ستاد به چش��م نمي خورد؛ مصوباتي 
نظير كليات برنامه جامع »تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده«، 
تصويب كليات برنامه ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست هاي 
جمعيتي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي،  بررسي دستورالعمل 
برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري و پيگيري اليحه قانون 
سياست هاي جمعيتي و لغو قانون تنظيم خانواده از مجلس شورا، 
دس��تورالعمل برنامه ملي افزايش جمعيت و ارتقاي نرخ باروري و 
تشكيل جلسه كارگروه تخصصي طرح ملي آموزش زوج هاي جوان 
كه خروجي دوره هاي قبلي ستاد زن و خانواده بود. يكی از انتقادات 
مهم ديگری كه فعاالن حوزه زنان نس��بت به اين جلس��ه داشتند 

تشكيل جلسه بدون حضور تعدادي از اعضاي قانوني آن بود.
توران ولي مراد، فعال امور زنان همان زمان در اين باره به »جوان« 
گفت: »به دليل حضور نداشتن اعضاي تعيين شده براي ستاد ملي 
زن و خانواده جلسه تشكيل شده ستاد ملي زن و خانواده كه جايگاه 
حقوقي دارد از اين جايگاه برخوردار نبود هرچند اسمش را بگذارند 

ستاد ملي زن و خانواده!«
  ستاد ملی زن و خانواده به وقت انتخابات 

جلسه ششم س��تاد ملی زن و خانواده جلس��ه پايانی اين ستاد در 
دولت  نبود. همين چند روز پيش، درست يك هفته قبل از برگزاری 
انتخابات مجلس يازدهم هفتمين جلسه ستاد ملی زن و خانواده 

اين بار هم با حضور و به رياست رئيس جمهور برگزار شد.
جلسه دوم ستاد ملی زن و خانواده در دولت دوازدهم بيش از آنكه 
به يك جلسه شبيه باشد به ميتينگی تبليغاتی مي ماند؛ همايشی 
كه رئيس جمهور ي��ك بار ديگر پای وزير زن را ب��ه ميان آورد و از 

دست های پنهانی سخن گفت كه مانع انتخاب وزير زن شدند.
در اين جلسه هم اكثريت اعضای س��تاد ملی زن و خانواده حضور 
نداش��ته اند. اين در حالی اس��ت كه تشكيل جلس��ه بدون حضور 
اعضای قانونی آن، وجاهت قانونی جلسه ستاد ملی زن و خانواده 

را زير سؤال مي برد.

آیین نامه تشکیل ستاد ملي زن و خانواده،  بهمن 
ماه 89 با شش ماده در شوراي معین شوراي عالي 
انقالب فرهنگي به تصویب رس�ید و مصوبه این 
آیین نامه نیز در 26 ش�هریور  90 تصویب ش�د. 
هدف از تشکیل این س�تاد هم تقویت و تحکیم 
نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و 
استوار ساختن روابط خانوادگي بر پایه حقوق و 
اخالق اس�المي و حفظ و ارتقاي جایگاه زنان در 
تراز جمهوري اسالمي عنوان شد. این ستاد برای 
حذف تم�ام موازي کاري هایي ک�ه در حوزه هاي 
مختلف در زمینه فعالیت هاي امور بانوان وجود 
داشت تش�کیل ش�د و بنا شد س�تاد ملی زن و 
خانواده تمام فعالیت هاي مختص زنان را از روي 

کاغذ به میدان عمل بیاورد

زهرا چیذری
  گزارش 

| روزنام��هج��وان| ش��ماره5875 9دوش��نبه5اس��فند1398| 29جمادیالثان��ی1441| 88498440سرويساجتماعي

نمای نزدیک

  ستاد ملی زن  و خانواده در قانون
براساس ماده يك آيين نامه تشكيل ستاد ملی زن و خانواده 
موضوع مصوبه ش��ماره 90/۷056/دش مورخ 1390/6/21 
شورای عالی انقالب فرهنگی، »به منظور تحقق اصول دهم 
و بيست و يكم قانون اساسی جمهوری اسالمي  ايران، ستاد 
ملی زن و خانواده كه در اين آيين نامه به اختصار ستاد ناميده 
می ش��ود، با هدف تقويت و تحكيم نهاد مق��دس خانواده و 
پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر 
پايه حقوق و اخالق اسالمي  و حفظ و ارتقای جايگاه زنان در 

تراز جمهوری اسالمي  ايران با تركيب ذيل تشكيل می شود:
 1� رئي��س جمهور )رئي��س( ، 2 � مع��اون اول رئيس جمهور 
)نايب رئيس(، 3 � دبير شورای عالی انقالب فرهنگی، 4 � وزير 
آموزش و پرورش، 5 � وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 6 � وزير 
علوم، تحقيقات و فناوری، ۷ � وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی،  8� وزير تع�اون، كار و رفاه اجتماعی، 9 � وزير كشور، 
10 � وزير دادگس��تری، 11 � رئيس س��ازمان مل��ی جوانان، 

 12 � رئيس سازمان صدا و س��يمای جمهوری اسالمي  ايران،
13 � مشاور رئيس قوه قضائيه، 14 � رئيس فراكسيون زنان و 
خانواده مجلس شورای اسالمی، 15 � نماينده سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی، 16 � رئيس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان 
 و خانواده، 1۷ � رئيس مركز امور زنان و خانواده )دبير س��تاد(،

 18 � دو نف��ر صاحب نظر در ام��ور خانواده و زن��ان از حوزه و 
دانشگاه به پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده و تصويب شورای 
عالی انقالب فرهنگی به مدت سه سال، تبصره- ستاد می تواند 

حسب مورد از ساير دستگاه ها بنا بر ضرورت دعوت نمايد.«
اما در دو جلسه اين س��تاد در دولت دوازدهم قوانين مرتبط 
با حضور اعضای ستاد ملی زن و خانواده رعايت نشده است. 
جالب اينجاس��ت كه هم جلس��ه نخس��ت پيش از تشكيل 
رسانه اي نش��د و هم جلس��ه دوم! بگذريم از اينكه خروجی 
جلسات اين ستاد در دولت دوازدهم نيز با كارويژه های ستاد 
ملی زن و خان��واده فاصله اي عميق داش��ت و اين فاصله در 

دومين جلسه ستاد ملی  زن و خانواده بيشتر ديده مي شد.


