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88498440سرويس اجتماعي

در مسئله زنان و خانواده در سطح سياستگذاري و 
فرايند برنامه هفتم از دو منظر بايد به آن پرداخت 
كه مواردي مربوط به حوزه زنان و خانواده و نقش  
محوري آن و نگاه جنس��يتي و خانواده محوري 
اس��ت كه در همه برنامه ها و گروه ه��ا بايد به آن 
توجه شود. در راستاي اهداف برنامه ريزي شده در 
برنامه هفتم توسعه، مسئله آسيب زدايي در بخش 
مشاوره و يكپارچه سازي در سطح سياستگذاري 
براي صيان��ت از تحكيم خان��واده و كاهش نرخ 

طالق از سوي اين معاونت دنبال مي شود.  در برنامه ششم توسعه 
قرار بود تا 20 درصد كاهش طالق را داشته باشيم، در حالي كه 
در پايان برنامه شش��م، 8 درصد افزايش ط��الق داريم، بنابراين 
مسئله آسيب زدايي يكي از برنامه ها و اهداف معاونت زنان رياست 
جمهوري است. به اين منظور بايد بتوانيم الگوي مناسبي براي 

زنان در س��طح داخلي و نيز معرفي آن در سطح 
بين المللي داشته باشيم و اين يكي از كاستي هايي 
است كه با آن مواجه هستيم. ما بايد نظام آماري 
زن��ان را سياس��تگذاري كنيم ت��ا برنامه ريزي و 
مبناي دقيقي از وضعيت زنان داشته باشيم. در 
مسئله عدالت محوري كار چنداني روي آن انجام 
نشده و جلسات مختلفي داشته ايم تا شاخص ها 
به عدالت محوري بپردازد و به اين مس��ائل بايد 
در برنامه هفتم پرداخته ش��ود.  در موضوع زنان 
با مركز ملي آمار هماهنگ هستيم تا مسائل زنان و خانواده را با 
دقت پيگيري كنيم. چهره و تصوير زن ايراني در سطح بين الملل 

صدمه ديده و نياز به كار جدي و وسيع دارد. 
  انسيه خزعلي 
معاون زنان و خانواده رئيس جمهور

بر اساس بررسي ديوان محاس��بات متأسفانه از 
برنامه ششم حدود ۳0 درصد تا سال ۹۹ محقق 
شده است و در مورد احكام حوزه زنان و خانواده 
نيز اذعان مي كنيم پيشرفت هايي كه بايد حاصل 

مي شد، بنا بر داليلي محقق نشده است. 
ش��كاف بي��ن ح��وزه برنامه ري��زي و اج��را و 
عدم گفت وگ��وي الزم به اين امر منتهي ش��ده 
چراكه الزم اس��ت قبل از تصويب اين برنامه ها، 
گفت وگوهاي كارشناسي صورت گيرد. همچنين 

بايد در دس��تگاه هاي اجرايي بتوانيم بدنه كارشناسي را هم در 
خصوص احكام مربوط به حوزه زنان و خانواده فعال كنيم تا در 
نهايت خروجي اين باشد كه احكامي مصوب شود كه هم مبتني 
بر گفتمان انقالب اس��المي باش��د، هم قابليت اجرايي داش��ته 
باش��د و ما نيز در هر موقعيتي كه هستيم به دنبال ارتقای حوزه 

زنان و خانواده باش��يم. بايد توجه داشت گاه در 
تدوين برنامه توسعه يا اتخاذ تصميم گيري هاي 
كالن ج��دال گفتماني وج��ود دارد و در نهايت 
برنامه ريزي ها در اين شرايط قابليت اجرا ندارند. 
يكي از مسائل مهم در اين حوزه نفس تازه، نگاه 
تحولي و پيشران بودن و سند تحول دولت است 
كه به عنوان يك اصل بايد در روند تدوين برنامه 
هفتم توسعه مورد توجه قرار گيرد، ضمن اينكه 
به اين نكته نيز توجه شود كه زنان مسئله نيستند 
بلكه مي توانند پيشران در حل مس��ائل اجتماعي باشند. اگر به 
راهبردهاي مؤثر و سياستگذاري هاي خالق توجه نداشته باشيم، 

برنامه هفتم توسعه مسير ساير برنامه ها را طي مي كند. 
فاطمه قاسم پور 
رئيس فراکسيون زنان مجلس

نظر کا رشنا س

»پاييز آمد«

روايتي عاشقانه از يك فرد عادي !
۳5س��ال مي گذرد اما هنوز پاييز كه مي آيد نمي دانم از 
آتش مهري كه بر جانم انداخته غمگين باشم يا مسرور. به 
برگ هاي زيبا و رنگارنگ مي نگرم، با من سخن مي گويند: 
زيبايي مرگ ما از زيبايي زندگي ماست...  آري پاييز براي 
من بغضي تمام نش��دني دارد. تب و لرزي است كه حس 
آش��نايش گرمابخش وجود من اس��ت. هنوز و هميشه 
نگاهم شور ديدنش را مي ريزد و مرا بر دوست داشتني ترين 

دوراهي ماندن و رفتن رها مي كند. 
اصاًل پاييز بهار من است، وقتي شكوفه مي زند، زخم هاي 

دلم در خزان فصل ها... 
او به من آموخت هر آمدني رفتن��ي دارد، اما زيبا رفتن 

كار پاييز است و...
كتاب پاييز آمد يكي از آثار گرانبهاي حوزه دفاع مقدس 
به كوشش گلستان جعفريان است. اين زندگينامه از زبان 
فخرالسادات موس��وي روايت مي شود كه همسر شهيد 
احمد يوسفي بود و نسل جوان ايران را با داستان هايي 
واقعي از قهرمانان وطن آش��نا می كند.  اولين سطر اين 
كتاب عاشقانه در زمستاني س��رد نوشته شد؛ روزي كه 
نويسنده در ميانه  برف قدم به زنجان گذاشت تا شنونده  
سرگذشت فخرالسادات موس��وي همسر سردار شهيد 
احمد يوسفي باش��د. مالقات گلستان جعفريان و خانم 
موسوي آغاز يك همنشيني چهار س��اله بود. اين دو به 
مدت ۳0ساعت به گفت وگو نشستند تا داستاني شنيدني 
را به انس��جام دربياورند. كتاب پاييز آمد اينگونه شكل 
گرفت؛ روايتي كه از سال هاي شاد كودكي در مشهد آغاز 
شد و در ادامه به س��رماي استخوان سوز زنجان رسيد؛ 
جايي كه عش��قي غيرمنتظره در پرآشوب ترين دوران 

ايران معاصر به انتظار بانوي قهرمان قصه نشسته بود. 
آنچه در اين كتاب مي خوانيد ب��ا هر چه تاكنون به نقل از 
همسران شهدا به دست تان رس��يده تفاوت دارد. روايت 
فخرالسادات موس��وي- كه در داس��تان فخري خطاب 
مي ش��ود- داراي ويژگ��ي  اي س��تودني و منحصربه فرد 
است، چون زنده ياد شهيد احمد يوسفي از ديد او نه يك 
ش��خصيت فرازميني، بلكه فردي عادي اس��ت. در اينجا 
ردپايي از معصوميت بي خط و خشي كه با تصوير اغراق آميز 
رسانه ها به شهيدان نسبت داده مي شود، نمي بينيد. مرد 
زندگي فخري قبل از هر چيز همس��ر، دوست و همراه او 
بود. آنها در كنار هم ب��ا چالش هاي زندگي تمام زوج هاي 
جوان مواجه ش��دند، براي عزيزان از دست رفته در جنگ 
عزاداري كرده و به سعادت ش��ان غبطه خوردند. روزهاي 
با هم بودن ش��ان ايامي خجس��ته بود، با اين حال مهارت 
قلم گلستان جعفريان و نگاه پخته  فخرالسادات موسوي 
اج��ازه نمي دهد مبارزان كت��اب پاييز آمد را اش��خاصي 
دست نيافتني ببينيد.  الزم به ذكر است نويسنده در مقدمه 
به تجربه  مسحوركننده خود از مالقات هاي متعددش با 
همسر شهيد مي پردازد. او كه در طول چهار سال تأليف 
كتاب بيشتر از 20 بار به زنجان سفر كرده است تصويري 
بدون روتوش از زندگي واقعي خانواده  سردار احمد يوسفي 
ارائه مي دهد كه شنيدن آن براي تمام دنبال كنندگان آثار 
دفاع مقدس الزامي اس��ت، زيرا بي شك آنها را با جنبه اي 
كمترشناخته شده از شهداي عزيز و فداكار جنگ تحميلي 

آشنا خواهد كرد. 

  رشد 100درصدي ورزش بانوان
معاون امور زن��ان و خانواده رياس��ت جمهوري گفت: 
آمارهاي كسب عناوين و افتخارات نشان مي دهد ورزش 
بانوان در دولت سيزدهم نسبت به دوره قبل ۱00درصد 
رشد داشته است.  انسيه خزعلي در حاشيه مراسم تجليل 
از ورزشكاران با اشاره به ضرورت حضور بانوان در عرصه 
ورزش ملي و بين المللي اظهار داشت: همچنين تعداد 
مدال آوران دو برابر ش��ده كه اين جاي بسي خوشحالي 
است و بهترين سند براي ش��كوفايي بانوان ورزشي در 

دولت سيزدهم به شمار مي رود. 
  ابطال مقرره بنياد ش�هيد درب�اره توقف ارائه 

خدمات بيمه تكميلي به فرزندان شهداي زن
با رأي هيئ��ت عموم��ي دي��وان عدال��ت اداري، اطالق 
دستورالعمل مورخ ۱۴00/۱۱/۱۹ مديركل امور حقوقي 
بنياد شهيد و امور ايثارگران كه بر اس��اس آن مقرر شده 
بود: »... پرداخت حقوق و مزايا و ارائ��ه خدمات درماني و 
غيره از طريق بنياد به ايثارگران از باب كفالت و تحت تكفل 
بودن افراد است...« ابطال شد.  اين مقرره مانع از ارائه بيمه 
تكميلي به آن دسته از فرزندان شهيد مؤنث كه تحت تكفل 

مادر خود نبوده  اند، مي شد. 
 »اليحه حفظ کرام�ت و حمايت از زنان در برابر 

خشونت« تقريباً نهايي شده است 
كيومرث سرمدي، عضو كميس��يون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي درباره آخرين وضعيت اليحه »حفظ 
كرامت و حماي��ت از زنان در برابر خش��ونت« گفت: در 
جلسه قبلي كميسيون اجتماعي اين اليحه مورد بحث 
قرار گرفت و مي توان گفت تقريباً نهايي شده است.  قرار 
شد اگر همكاران كميس��يون اجتماعي نظر اصالحي و 

پيشنهادي دارند  به كميته مربوط ارائه دهند. 

ويترين

روي خط زنان

در حالي که در وقت اضافه برنامه ششم توسعه سر 
مي کنيم، اين روزها هم و غم دول�ت و مجلس روي 
برنامه هفتم توس�عه تمرکز يافته و ديگر چيزي به 
ارائه اين برنامه باقي نمانده اس�ت؛ برنامه اي که در 
حوزه هاي مختلف چشم انداز پنج سال آينده کشور 
را ترسيم مي کند. يكي از مهم ترين و محوري ترين 
اين حوزه ها، ح�وزه زن و خان�واده اس�ت اما براي 
آنكه برنامه ريزي درست، منطقي و قابل اجرايي در 
حوزه زن و خانواده داشته باشيم و بتوانيم مفاد اين 
برنامه ها را تا پايان مهلت اج�راي آن محقق کنيم، 
الزم است نگاهي به دس�تاوردهاي برنامه هاي اول 
تا ششم توسعه در حوزه زن و خانواده داشته باشيم 
و ببينيم چه برنامه ها و چه اهدافي در ش�ش برنامه 
گذشته محقق ش�ده و چه اهدافي مورد توجه قرار 
نگرفته و محقق نش�ده اس�ت. از س�وي ديگر بايد 
ارزيابي کرد موانع تحقق اين اهداف چه بوده است. 
از همه مهم تر اينكه چه موضوعات�ي در حوزه زن و 
خانواده در جامعه امروز و شرايط کنوني جامعه وجود 
دارد که باي�د به موضوعات قبل�ي اضافه و پيگيري 
ش�ود تا بتوانيم به ش�أن و جايگاه زن ت�راز جامعه 
اسالمي و همچنين شأن و جايگاه خانواده ايراني- 
اس�المي در برنامه هفتم توسعه دس�ت پيدا کنيم. 

با نگاهي به برنامه هاي توس��عه قبلي مي توان دريافت 
در خوش��بينانه ترين حال��ت ۳0درصد اه��داف حوزه 
زن و خانواده تحقق يافته اس��ت. بخش هاي مهمي از 
برنامه هاي توسعه گذش��ته هنوز اجرايي نشده است و 
حتي بخش هاي اجرايي نشده از برنامه اول توسعه را نيز 
مشاهده مي كنيم. برخي از اين موارد هم به دليل اهميت 
آن در برنامه هاي توسعه مختلف تكرار شده اند اما اين 
تكرار هم براي حل و فصل مسائل و چالش هاي مرتبط 
با آن كفايت نكرده و هنوز هم در اين موارد با مش��كل 
مواجه هس��تيم. موضوعاتي از قبيل زنان سرپرس��ت 
خانوار كه همچنان به عنوان يكي از موضوعات پرچالش 
و مناقشه برانگيز در حوزه زنان و خانواده مطرح است و 
سروسامان مناسبي پيدا نكرده است اما ببينيم وضعيت 
زنان و خانواده در ش��ش برنامه توس��عه به چه صورت 

بوده است. 
  اهميت زنان و خانواده در توسعه کشور

خانواده به عنوان مهم ترين نه��اد اجتماعي و محور هر 
جامعه و زنان به عنوان نيمه تأثيرگذار و تأثيرپذير جامعه 
از فرايند توسعه تأثير مي پذيرند. برنامه هاي توسعه از اين 
جهت اهميت مي يابد كه مي تواند به بهبود مناسبات و 
كاركرد نهاد خانواده كمك كند و آسيب هاي پيش روي 
اين نهاد و همچنين نيمه اثرگ��ذار جامعه يعني زنان را 
كاهش دهد و آسيب پذيري آنان را كمتر كند. در برابر 
اين فقدان توج��ه به آثار سياس��تگذاري در حوزه هاي 
اقتصادي و اجتماعي بر نهاد خانواده چالش برانگيز است، 
به همين خاطر اسناد باالدستي بر اهميت نهاد خانواده 
و ضرورت تحكيم و تعالي آن تأكي��د دارند. همچنين 
گفتمان انقالب اسالمي در خصوص نقش زن و ضرورت 
ايجاد زمينه هاي ارتقای شخصيتي و احياي حقوق مادي 
و معنوي وي و پرهيز از نگاه ابزاري به زنان تأكيد ويژه 
دارد. مقام معظم رهبري نيز همواره بر اولويت و اهميت 
حوزه زنان و خانواده تأكيد داشته اند، بنابراين توجه به 
نهاد خانواده در حوزه زن و خانواده به عنوان اولويت هاي 
سياستي در برنامه هاي توسعه بايد مدنظر قرار بگيرد. 
توجه به زن��ان و نهاد خانواده، نقش بس��يار پررنگي در 
كاهش آسيب هاي اجتماعي چون طالق، كودكان كار 
و فساد اخالقي و مسائلي از اين اس��ت دارد، به همين 
دليل زن��ان و خانواده به عنوان يك حوزه اس��تراتژيك 
و راهبردي در نظام گفتماني جمهوري اس��المي ايران 
مطرح مي شود. از سوي ديگر بايد توجه داشت مسائل 
زنان و خانواده در هم تنيده اس��ت و نمي توان آنها را به 
صورت مجزا بررسي كرد. از مهم ترين شاخص هايي كه 
سياس��ت زن و خانواده را در آن مي توان بررسي كرد، 

برنامه هاي پنج س��اله توس��عه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي هستند. از سوي ديگر با توجه به اينكه در حال 
حاضر در آستانه تدوين و نهايي شدن برنامه هفتم توسعه 
هستيم، بررسي و آسيب شناسي برنامه هاي گذشته به 
منظور اصالح و بهبود فرايند كارشناسي تدوين برنامه 

هفتم بسيار اهميت دارد. 
  ميزان تحقق   برنامه هاي توسعه در حوزه زنان

طبق گ��زارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس مقايس��ه 
برنامه هاي توسعه در حوزه زنان و خانواده با استفاده از 
شاخص هاي كّمي نشان مي دهد هر چه پيش تر آمده ايم، 
تعداد احكام صريح افزايش يافته اس��ت، به نحوي كه 
كمترين احكام مرتبط در برنامه اول توس��عه )با هشت 
مورد فراواني( و بيشترين احكام در برنامه ششم توسعه 
)با ۳0 مورد فراواني( تحقق يافته است، اگرچه نوساناتي 

به لحاظ تعداد ديده مي شود. 
از منظر محتوايي نيز برخي موضوعات چون »حمايت از 
خانواده«، »حمايت از زنان سرپرست خانوار« و »ورزش 
و اوقات فراغت زنان و دختران« تقريباً در تمامي برنامه ها 
عنوان شده است. در مقابل برخي از موضوعات، تنها در 
يك يا دو برنامه تكرار شده كه از جمله اين موارد مي توان 
ب��ه موضوعاتي چون »گس��ترش فرهن��گ و حجاب، 
فرزندآوري، اصالح س��اختار تش��كيالتي حوزه زنان و 
خانواده« اش��اره كرد. اين امر نشان مي دهد در اهميت 
برخي از مضامين اجماع وجود دارد و در مقابل در برخي 
موضوعات ديگر بيش��تر رويكرد سياس��ي دولت ها يا 

مجالس در پرداختن به آن مسئله مؤثر بوده است. 
از س��وي ديگر موضوعاتي همچون آموزش دختران و 
اشتغال زنان در برنامه ششم توس��عه به عنوان آخرين 
برنامه در حال اجرا، با وجود مورد توجه قرار گرفتن در 
عمده برنامه هاي توسعه گذش��ته همچنان حل نشده 
باقي مانده و در برنامه شش��م نيز هيچ اشاره اي به آنها 

نشده است. 
با بررسي مسئله زنان و خانواده در شش برنامه توسعه 
متوجه مي شويم رويكرد مواجهه با مسائل اين حوزه در 

طول برنامه هاي توسعه به واسطه تغيير رويكرد دولت ها، 
تغيي��رات اجتماعي، فرهنگي و نوع مسئله شناس��ي و 
مطالعات، تغييرات قابل توجهي داشته است. اين تنوع 
در مسئله شناس��ي و همچنين رويكرد مواجهه، منجر 
به ناديده گرفتن برخي از مس��ائل اين حوزه يا برخورد 

سليقه اي با آن شده است. 
  چالش هاي برنامه هاي توس�عه در حوزه زنان 

و خانواده 
كاربرد واژگان مبهم و س��يال، عدم شفافيت در رويكرد 
و اقدام ها، روش��ن نبودن س��ازوكار تولي گري و نحوه 
همكاري دس��تگاه ها، ناديده گرفتن برخ��ي گروه ها و 
اقشار آسيب پذير يا موضوعات، كلي نگري و تكليف به 
تدوين برنامه هاي جامع، پراكندگي احكام و مواد مرتبط 
با حوزه زنان و خانواده، عدم توج��ه به چندبعدي بودن 
مسائل زنان و خانواده، فقدان اجماع گفتماني در حوزه 
زنان و خانواده و نسبت اين دو مفهوم با يكديگر از جمله 
چالش هايي است كه تقريباً در تمامي برنامه ها در حوزه 

زنان و خانواده قابل رؤيت است. 
به بيان ديگر در حوزه سياست زن متأسفانه چشم انداز 
دقيق، متقن و تعريف شده اي شكل نگرفته و اين مسئله 
سبب شده هر دولتي بر اساس اهداف و شعارهاي خود به 
حوزه زنان بپردازد و بعد از گذشت شش برنامه توسعه، 

همچنان مسائل حوزه زنان حل نشده باقي بماند. 

در حوزه سياس��ت خانواده نيز به رغم پرداختن به اين 
موضوع در تمامي برنامه هاي توس��عه به نظر مي رسد 
اقدام مش��خص و عملياتي چنداني مورد توجه نبوده و 
بيشتر به احكام كلي پرداخته شده اس��ت. استفاده از 
واژگاني چون تحكيم نهاد خانواده بدون اشاره به اهداف، 
اقدام و دس��تگاه مشخص جهت پيش��برد اين مسئله 
منجر به عدم تدوين برنامه هاي مؤثر در اين حوزه جهت 
كاهش طالق و افزايش ازدواج شده است، به نحوي كه 
شاخص هاي مهم اين حوزه چون ميانگين سن ازدواج، 
تعداد طالق و ميزان فرزندآوري در طول سال هاي اجراي 
برنامه تغيير مثبتي نداش��ته و عماًل با كاهش ازدواج يا 
افزايش طالق روبه رو بوده ايم. عالوه بر اين در مواردي 
شاخص هاي تعيين شده ش��اخص غيرواقعي گرايانه و 
آرماني بدون توجه به عناصر تأثيرگذار بر مسئله منابع و 
ظرفيت هاي كشور بوده است. در مجموع طبق گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس، برنامه هاي توسعه در حوزه 
زنان و خانواده فاقد مباني نظري منسجم و پيوسته بوده 
و بيشتر برگرفته از رويكرد دولت هاي مستقر و ديدگاه 
مديران بخش��ي سياس��ي- اجراي��ي و برنامه ريز بوده 
اس��ت و عماًل به صورت يك خط پيوستار ارتقا يابنده و 

تكميل شونده و هم افزا تدوين شده اند. 
  بايدها و نبايدهاي حوزه زنان و خانواده

 در برنامه هفتم توسعه 
در تدوين برنامه هفتم توس��عه در حوزه زنان و خانواده 
بايد عالوه بر توج��ه به تعاريف و اح��كام دقيق ذيل هر 
بند و عبارت، شاخص هاي دقيق و عملياتي هم طراحي 
ش��ود. همچنين با مش��خص كردن اولويت ه��ا، عدم 
يك سويه نگري، روشن ساختن رويكردها در هر مسئله، 
شفافيت در تعيين متوليان، پرهيز از كاربرد احكام كلي 
و ضرورت روشن كردن اقدام ها در اين حوزه مورد توجه 
قرار گيرد. با توجه به آسيب شناسي محتوايي برنامه هاي 
اول تا شش��م توس��عه در حوزه زنان و خان��واده در اين 
گزارش، ضروري است پيش از تدوين برنامه هفتم توسعه 
در خصوص مباني نظري حاكم بر سياست زن و خانواده و 

چشم انداز و راهبردهاي آن، مواردي از قبيل چشم انداز و 
راهبرد، شاخص ها و راهكارهاي عملياتي در حوزه زنان و 

خانواده روشن شده و مورد اجماع گفتماني قرار گيرد. 
 روش��ن ك��ردن چش��م انداز و راهبرد، ش��اخص ها و 
راهكارهاي عملياتي در حوزه هاي��ي همچون ازدواج، 
طالق، فرزن��دآوري، فرزندپروري و رواب��ط زوجين از 
جمله ضرورياتي اس��ت كه بايد در برنامه هفتم توسعه 

مورد توجه قرار گيرد. 
عالوه ب��ر اين اگر دس��تيابي به الگوي س��وم زن هدف 
ماس��ت، بايد اجم��اع و تعيي��ن چش��م انداز و راهبرد، 
ش��اخص ها و راهكارهاي عملياتي در اين حوزه داشته 
باشيم و به طور دقيق روش��ن كنيم الگوي سوم زن در 
حوزه اش��تغال، حقوق و اوقات فراغت چ��ه ويژگي ها 
و ش��اخص هايي دارد. بحث آموزش به وي��ژه دختران 
بازمانده از تحصيل و محتواي متناس��ب با تفاوت هاي 
جنسيتي متناس��ب با س��ند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش هم از ضرورت هايي است كه بايد در برنامه هفتم 

توسعه مورد توجه قرار بگيرد. 
تعيين شاخص هاي عملياتي و مشخص كردن دستگاه 
اصلي و نحوه تعامالت ساير دستگاه ها از جمله موضوعاتي 
است كه در برنامه هفتم توس��عه بايد مورد تأكيد قرار 
بگيرد. توجه به اقش��ار و گروه هاي مختلف اجتماعي و 
مس��ائل نوپديد در حوزه زنان و خان��واده از جمله زنان 
روستايي و عشاير، تعاوني هاي زنان، سالمندي، تجرد 
قطعي زنان، مادران شاغل اوقات فراغت دختران و اوقات 
فراغت كودكان از ديگر موضوعاتي است كه بايد در قانون 

هفتم مورد توجه قرار بگيرد. 
 آرمان گرايي و ارائه ش��اخص هاي غيرواق��ع بينانه در 
حوزه زنان و خانواده هم موجب مي شود نه فقط نتوانيم 
به اهداف تعيين شده دس��ت يابيم بلكه از موضوعات و 

چالش هاي واقعي حوزه زنان و خانواده دور شويم. 
 در نهايت بايد توجه داشت حوزه زنان و خانواده، حوزه اي 
چندبعدي و فرابخشي است و بايد از نگاه تك بعدي در 

ارائه راهكار براي اين حوزه پرهيز كرد. 

فقط 30 درصد  اهداف برنامه ششم 
در حوزه زن و خانواده محقق شده است

روش�ن ک�ردن چش�م انداز و راهب�رد، 
ش�اخص ها و راهكاره�اي عمليات�ي در 
حوزه هاي�ي همچ�ون ازدواج، ط�الق، 
فرزندآوري، فرزندپ�روري و روابط زوجين 
از جمل�ه ضروريات�ي اس�ت ک�ه باي�د در 
برنامه هفتم توس�عه مورد توجه قرار گيرد

نيم نگاهي به حوزه زنان و خانواده در برنامه هاي توسعه با تأکيد بر برنامه هفتم 
زهرا چيذري 

   گزارش

لزوم سياستگذاري نظام آماري زنان
 براي برنامه ريزي دقيق 

فقدان گفتمان و شكاف بين برنامه ريزي و اجرا 
در حوزه زن و خانواده

ان
جو

  


