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Abstract 

In the Islamic Republic of Iran, the issue of women is important due to the 

organization of the family and the philosophy of Shiite jurisprudence based on the 

priority of the presence of women in the private sphere. The question of this article 

is about drawing the policy-making cycle of women's affairs and the institutions in 

charge of designing and implementing women's affairs. In the research, the 

theoretical framework of system analysis with separation of components including 

inputs, designs, details and evaluation and feedback has been used. In order to 

collect information, the method of institutionalism and the output of the report of 

the official institutions in charge of women's issues have been used. Research 

results show that In addition to traditional institutions and demands, there are 

modern institutions and demands in Iranian society that sometimes form a zero-

sum game to prioritize the political system. As a result, women's affairs policy-

making in the field of design faces an incompatible and conflicting dichotomy. In 

the field of implementation, there is an insufficient budget and in the output, the 

fields of society and culture, especially in education and health, have had 

acceptable performance. Also, in the field of economics, there has been little 

growth and in politics, the weakest results have been achieved. 
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 چكيده
موضوع زنان باتوجه به ساماندهی خانواده و فلسفه فقهه یهه ه   در جمهوری اسالمی ایران 

مبتنی بر اولویت حضور زنان در عرصه خصوصی دارای اهمهت است. پرسش این مقاله در 

ری امور زنان و نهادهای متولی طراح و مجری در امر زنان گذا مورد ترسهم چرخه سهاست

است. در پژوهش حاضر از چارچوب تئوریک تحلهه  سهسهتمی بها تف ههک اجهما یهام        

آوری ها، جمئهات و ارزیابی و بازخورد استفاده یده اسهت. جههت جمه     ها، طراحی ورودی

در مسائ  زنان بهره اطالعات از روش نهادگرایی و خروجی گمارش نهادهای رسمی متولی 

دهد کهه عهالوه بهر نهادهها و ماالبهات سهنتی،        گرفته یده است. نتایج پژوهش نشان می

نهادها و ماالبات مدرن در جام ه ایران وجود دارند که گاهی بازی با حاص  جمه  صهفر   

گذاری امهور زنهان    دهند. در نتهجه، سهاست دهی سهستم سهاسی را ی   می برای اولویت

یود. در بخش اجرا،  رو می آمهمی روبه جم  و تخاصم حی با دوگانگی غهرقاب در بخش طرا

-های اجتماع و فرهنه  بهه   داد، حوزه ای ناکافی مواجه یده و در برون امور زنان با بودجه

ی اقتصهاد،   انهد. همننههن در عرصهه    قبولی دایته ویژه در آموزش و بهدایت عمل رد قاب 

 ترین نتایج حاص  یده است. ست، ض هفرید اندکی وجود دایته و در سها

گذاری، سهستم، اولویت ورودی، جمهوری اسهالمی   امور زنان، سهاست های کليدی: واژه

 ایران

 25/00/00تاریخ پذیرش:      18/00/00تاریخ بازبينی:      22/01/00تاریخ دریافت: 

 158-129، صص 1000بهار ، 98 ، شماره 00 دوره، اهبردفصلنامه ر

 

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYین  ینم ملا نس دسترسنی  تاد مجنز م نوت      ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ )اسز. 

mailto:Eslami.r@um.ac.ir
mailto:Fa.mosayebi@um.ac.ir
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 

 ن مسئلهبيا

یافتت     هتا در شوتورهای سوست       گذاری است و دولتت   امور سیاست ازمسائل زنان 
ی صمتومی    شنند سا بتواننتد زنتان را وارد صر ت      در این موضوع اجرا می ییها    طرح

سأثیر فوار واردشتد  از    های جام   و سحت  ها با درنظرگرفتن اولویت  شنند. این طرح
ها موردسوج  قرارگرفت  و در اولویتت ورودی    ط حکومتمدنی سوس  ی سمت جام  

گیرد. سپس ب  فرایند طراحی و اجرائیات داخل سیستتم و ارزیتابی     سیستم قرار می
ینتد نن شارنمتد باشتدد ادامت      اد. اگتر فر شو  دادها در خارج سیستم منجر می  و برون

شود. در ایران بتا    توقف میی ناشارنمدی باشدد م  دهند   ها نوان  یابد و اگر ارزیابی  می
شارنمتدن    هتای ختود را بیتان شننتد. بتا روی       نغاز موروط  زنان سوانستتندد دغدغت   

ی   در دور  ی صمتومی شتوند.    رضاشا  و نغاز سجتددد زنتان سوانستتند وارد صر ت     
ی متوسط جام ت د فاتایی     پهلوی دوم برای زنان طبقات باال و بخوی از زنان طبق 

د صر   صمومی شوند. طبقتات پتایین و بخصتون زنتانی شت  از      د سا وارشفراهم 
 ند.سوانایی وفق دادن خود با فرهنگ جدید را نداشت دروستاها ب  شهرها نمد  بودند

در اواخر ده  پنجا  و اوج دوران مبارزات سیاسی صلی  رژیتم پهلتوید زنتان    
یتن دور   ی صمومی شدند و نقش مؤثری در انقتب  ایاتا شردنتد. در ا     وارد صر  

های سیاسی را در شنتار متردان سجربت       اصتراض شردندد صاو احزا  شدندد ف الیت
شردند و در ایجاد مسیری برای سغییری بنیادیند نقش مهمی ایاتا شردنتد. بتا ایجتاد     

سال جنگ با صترا،د فرهنیتی     نن هوت از  های داخلی و پس  فاای نشو د جنگ
منجر شد ستا زنتان سحصتیبت و نمتوز      د. همین امر شامنیتی و مردساالر حاشم 

ی صمتومی انتختا     صر ت   سرین گزین  برای واردشدن ب   دست  صنوان دم  صالی را ب 
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ها و فاای امنتی شت  در نن     بودن فرهنگ اغلب خانواد  دلیل سنتی   ند. ازطرفی ب شن
ی سحصتیل و شتار     ها برای واردشدن زنان ب  حتوز    شدد خانواد  مقطع احساس می

نمتار بتاالی    دهای دانویاهی  سدریج سوانستند در اغلب رشت   غیب شدند و زنان ب سر
قبولی را از نن خود شنند. پرسش چنین است ش  حکومت پس از انقتب  در مقتام   

گتذاری را شتکل داد  و     دادهتا چت  چرخت  سیاستت      دادهاد فرایندها و بترون   درون
 هوری اسبمی ایران چیون  است؟  گذاری امور زنان در جم  سیاست   شناسی  نسیب

 ی پژوهش  پيشينه

 د:شربندی   سوان در س  دست  شلی زیر سقسیم  ی زنان را می  سحقیقات در حوز 
شتود.    ها بر نقش متادری سأشیتد متی     : در این پژوهشهایسنتیالف(پژوهش

 ضترورت    دار استت و بنتا بت     زنی مسلمان و انقببی است ش  مادر  یا خانت   ؛الیو
شتار موتغول شتود و در امتور اجتمتاصی شت  غالبتا            سواند در بیرون از خان  بت    می

ها ازطریق   های نموزشید سربیتی و درمانی هستندد نیز سهیم باشد. این پژوهش  نقش
شری ت و طرح مباحث مختلف زنان با استااد  از احادیتث و نیتات قترنن ستب      

اهلل مطهتری در نثتار     را استوار سازند. نیتشنند سا حقو، و جاییا  زن در اسبم   می
د  سا حقو، زن در اسبم را سکوین شند و با استااد  از نیات قترنن و  شرخود س ی 

شنتد. وی    م نای سساوید برابری و سااوت حقتو، زن و مترد را بیتان متی     دروایات
م دلیل ا ل اسب   دهد ش  حقو، زنان در اسبم ضایع نود  و موکبت ب   نوان می

 دی)مطهتر های رفتاری هستتند    صنوان مسلمان دچار شاستی  نیست بلک  خود افراد ب 
نملی نیز با استااد  از نیات قرننید طرح مباحث صقلی و نتام بتردن    جوادی. (1131

د  سا مسائل مختلف ننان در شراز زنانی ش  الیوی دییر زنان مسلمان هستندد س ی 
از بت   جام   اسبمی را سوضیح دهد و در برخی موارد چون قااوتد زنتان را مجت  

 .(1131 دنملی جوادی)داند   ف الیت می
ختتوا  و   هتتای نزادی  هتتا اندیوتت   در ایتتن پتتژوهش:مژژن  هژژایب(پژژژوهش

گیرنتد و بت      ت متی أطلب جریان دارند شت  از لیبرالیستم و مارشسیستم نوت      برابری
 رسند.    مدرنیسم می  پست
داد  و  ها برابری حقتو، زن و مترد را محتور قترار      لیبرالیسم: این پژوهش-1
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ی در اختیار زنان قرار گیرد و سوانمنتدی ننتان   های اجتماص  شنند سا فر ت  سب  می
داری یا نقش مادری نباید مانع حاتور زنتان در     افزایش یابد. ننها م تقدند ش  خان 

مثال فاطم   ادقی با نیاهی  صنوان های اجتماصید اقتصادی و سیاسی شود. ب   صر  
ایتران   فمینیستید برابری جنسیتی را در بتین طبقت  متوستط شوتورهای مستلمان و     

. نرزو اوسانلو نیز با سیاست حقو، زنان در ایتران  (1131 دی) ادق شند  بررسی می
پتردازد و ستواالسی     ب  بررسی فهم غیرغربی از م نای لیبترال در ایتران م ا تر متی    

 .(Osanloo, 2009)شند  وابط میان اسبم و مدرنیت  مطرح میپیرامون سوءبرداشت ر
ها صلت فرودستی زنان نسبت ب  متردان    فمینیست-مارشسیستم: سمارشسی-1

شار برمبنای جنسیت سلقتی    را نظام خانوادگی مردساالرد مالکیت خصو ی و سقیسم
داری بتر ایتن     بتردن نظتام سترمای     شنند و م تقدند باید ازطریق انقب  و ازبتین   می

رابری جنسیتی نیز روی دهتد.  فرودستی پایان داد سا ازطریق حکومتی شمونیستید ب
ی مطال اسی خود را بر طبقات فرودستت جام ت  و     های مارشسیستی حوز   پژوهش

دهند. ننها م تقدند برای سغییر وض یت و بهبتود شترایط زنتان      زنان شارگر قرار می
باید انقب  سوسیالیستی  ورت گیرد و انتقاداسی ب  حز  مارشسیستی ختود نیتز   

برختی از  . (1131 د)بهرنگستم واردشد  بر زنان را بهبود بخوند  شنند سا  مطرح می
ی پیوند پوپولیسم چپ و پوپولیستم استبمی     ها نیز ب  مسائل زنان از زاوی   پژوهش

 .(Moghissi, 2016)اند و همراهی سویع با نن در ایران پرداخت 
های پسامدرن با طرح مسائل هویتی ست ی دارنتد    مدرنیسم: فمینیست  پست-1

هتا م تقدنتد و     ننها بت  ساتاوت میتان انستان     سا زنان را از حاشی  ب  متن وارد شنند.
هم متااوسند بلکت  زنتان از طبقت د نتژادد متذهب و       سنها زنان و مردان با  گویند ن   می

نبتادی بتا نیتاهی نتو بت         های مختلف سجربیات متااوسی دارند. افستان  نجتم    ملیت
ی جنسیت در ایراند مباحث هویتی و سااوت بین جنسیت زنتان و متردان را     مسئل 

 د  استت شتر ها و... بررستی    های قدیمید اش ارد سارنام   قاشیازطریق پرداختن ب  ن
 .(1133 دنبادی )نجم

فهمتی  مدرنیتت   : روشناکران بتا پیونتد دیتن و    های وشنفکریدینیج(پژوهش
جدید از اسبم ارائ  دهند. افرادی چون سرو د شدیورد مجتهدشبستترید طالقتانی و...   
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س ی شردند با طرح مسائلی نو همچون زنان از نیا  دیند ب  حل مسائل جدیتد شمت    
دلیتل شترایط     داند و م تقد است بت     دید میمسئل  زنان را ی  مبحث جشنند. سرو د 

زمانی و سغییرات جهانید وقتی بخواهیم دربار  حقتو، زن بحتث شنتیمد مجبتوریم شت       
ای در شری ت داشت  باشیم و اندیو  ما با ساسیری شت  اندیوتمندان گذشتت  از      سیر ساز 

 حجتا د  مسئل  با یا در رابط   (1133 د)سرو  بود  این مسئل  داشتندد متااوت خواهد
 باشتدد  ائمت   سیر  و پیامبر سنت قرنند از د برنم ش  نن از بیش زنان پوشش ش  م تقدند
 بتدنی  ضررهای موجب حجا  اگر. است مردساالران  فهم و متورص  اجماع از برگرفت 

 و استت  محلتی  صرف و نجابت حاظ است واجب ننچ  و نیست جایز شودد روحی و
 .(1131د وری)شد  است زنان خود نیز با نن سوخیص

 

 گذاری امور زنان  ی سیاست ه درزمینهگرفت  های صورت  پژوهش. 0جدول 

 گذاری تنان  سیاسز امور تنان متفکران ها  شاخص روش پژوهش

 سنتی
حوته علمیس، فلس، 
 احکام شرعی

اهلل مطهری،    یز
اهلل جوادی    یز

  ملی

فلس مسائل تنان، مفاوت مرد و تن، 
 مأکید بر نلش مادری

داری و   امور خانواده،  خانس
 همسری

 ومدرنیتس علم مدرن

 اول:  یبرال  موج 
موج دوم: 
 سوسیا یسز

 موج سوم: پسامدرن

ی تنان، سیاسز موجس أحق ر موجس بس
بس موانمندساتی و موجس بس مفاوت و 

 برمری تنان

گذاری ورود بس   سیاسز
 عمومی ی عرصس
گذاری برابری،   سیاسز
 گذاری مفاوت  سیاسز

روشنفکری 
 دینی

ملفیق سنز و 
ج مدرنیتس، استخرا
 علمی ات شریعز

 عبدا کریم سروش،
 مجس  کدیور،
 م تهدشبستری

ی عمومی و خصوصی   مرکیب حوته
دن تن مسلمان در کرتنان و وارد 
ی عمومی، ا هیات   عرصس

 بخش  رهایی

تنان مسلمان فعال در 
ی اقتصادی و   عرصس

سیاسی و مالش برای 
 ای اد اسالم پیشرو

 چارچوب تئوریک

صلمتی استت    دگذاری  د. سیاستشو  سیستمی استااد  می در پژوهش از مدل چرخ 
 & Vahedi)شنتد   وفصل امور صمومی را بررسی می ش  نقش ا لی حکومت در حل

Arvand, 2020: 173). جتام  ها سصمیم بت  ان   گذاری صمومی ب  هرننچ  دولت  سیاست
. ( :11335د نیشتوئ  زایت ل &  انتگ ی ونیت )ا است س ریف شد  دنن بییرند  یا نییرند

ی حکومتت در    های صمومی سجلتی اراد    گذاری  براساس س ریف فلیپ برود سیاست
هایی ستاختاری    صنوان مجموص   سوان ب   صمل یا خودداری از صمل است و ننها را می

متوکل از مقا دد سصمیمات و اصمال شت  درراستتای اقتتدار صمتومی در     و مرسبط 
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. یکتی از  (1131:13 ددیت )وح المللی هستندد درنظرگرفت  سطوح محلید ملی و بین
 2گذاری صمتومید نظریت  سیستتمی استت. سیستتم       های رایج بررسی سیاست نظری 

هتا    ای در زنتدگی انستان    رود و بت  واژ   شار متی   ماهومی است ش  امروز  در امور ب 
تلتف شتاربرد   روشی صلمی است ش  در صلوم مخ 3سبدیل شد  است. ساکر سیستمی

دارد. این رو  برای فکر شردن براساس ماهوم سیستم و دییر مااهیم مرسبط است 
 گیترد   متی  های صمومی و صام یا صلمی و خان مورداستااد  قترار   ش  در سمام حوز 

 .(: 113126 دبهار ی)قراخان
ختود داردد دربرابتر سحریکتات برنمتد  از     سیستم ازطریق ارسباطاسی ش  با محتیط  

مجموصت  صنا تری   1. محیط سیستتم (:111320 د زاد  ب ی ق )ن دهد  محیط واشنش نوان می
ساختاری و قاصتد  رفتتاری   است ش  ب  درون سیستم س لق ندارندد اما بر ساختار و نظم 

. سیستتمد  (: 1131121 دبهتار  ی)قراختان   گتذارد   نن موثرند و سیستم نیز بر نن ستأثیر متی  
شنتد. ایتن     محیط منتقتل متی     ها را ب   گیرد و همچنین خروجی  ها را از محیط می  ورودی

 گیرند. چرخ  سیستمی دارای پنج قسمت است:  رزیابی قرار میروند مورد ا
 

 گذاری عمومی نظریه سیستمی در سیاست یاجزا .2جدول 

 ها در ملا س  شاخص معریف مجلیل سیستمی یاجزا

 ورودی
نفعان و منابع،   فشارهای بیرونی ات سوی ذی

 نیروی انسانی و امکانات
 روندانها، شه نفوذ، احزاب، جنبش  های ذی  گروه

 طراحی سیاسز
در فرایند درونی کارگزاران بس طراحی سیاسز 

 پرداتند  جهز پاسخ بس مطا بات می

های سنتی و مدرن امخاذشده در نهادها،   سیاسز
های کالن، شش برنامس   اساسی، سیاسز  قانون

 موسعس

 اقدامات
اجرائیات و سطوح کاربردی اقدامات 

 گرفتس برای طراحی سیاسز صورت
 ،ی انسانی، اماک ، اقدامات مشویلیس، نیروبودج

 منبیهی و...
 دادها، خروجی، نتی س، دستاورد  برون گزارش عملکرد داد  برون

 نلاط قوت و ضعف ارتیابی
ا مللی، نلاط ضعف و   طرف و بی   های بی  گزارش

 قوت

 اولویت سيستم در ورودی؛ انعكاسی از خشم و اميد زنان مسائل. 1

 ویتژ  زنتان سغییتر ایجتاد شترد  استت        ایراند در زندگی متردم بت    سحوالت سیاسی
یافتت     بت  شوتورهای سوست      . نتیج  این سحوالت نستبت ( :1131414 دپور یی)جب

                                                                                                                                 

1. System environment 
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ثمتر     شندسر بود  اما روند این سغییرات اجتمتاصی شت  زنتان ستب  بستیاری در بت       
دلیتل اهمیتت نن و      شود. مسائل زنتان بت     سر می  سدریج گسترد   ب  دنوستن نن دارند

دهنتد شت  در روایتت جمهتوری       اینک  زنان نیمی از جم یت شوور را سوکیل متی 
سیستتم   یهتا   اولویتت  وهای نیند  هستندد هموار  جتز   شنندگان نسل  اسبمی سربیت

هتایی نستبت بت       سیستتم نیتز واشتنش   است. در محیط ی نی فاای خارج از    بود 
حرشتت نظتام سیاستی بت  دو        های ورودی وجود دارد. واشنش محتیط بت     اولویت

ی صملکرد   پذیردد اگر محیط از نتیج    ورت حمایت یا اصتراض و مطالب  انجام می
شنتد   شد د حمایت متی   گرفت   سیستم در بازخورد نن راضی باشدد از سیاست درپیش

اصتتراض زد  و مطالبتات      ی بازخورد سیستم موافق نباشدد دست بت    ج و اگر با نتی
شند. اگر نظام سیاسی خود را بتا سحتوالت محتیط شت  در       جدید خود را مطرح می

ی بین سیستم و محیط   یابدد هماهنگ نکندد فا ل   قالب مطالبات جدید ان کاس می
ام سیاستی و انقتب  شتود    سواند موجب نابودی نظت   شند و حتی می  افزایش پیدا می

 .( :1113165 د زاد  ب ی ق )ن

ستطح ستود  ی نتی    -1شتود:    موارشت سیاسی زنان در دو سطح بررستی متی  
سطح نخبیان -1های اجتماصی و   ها و سجرب   انجمنموارشت در انتخاباتد احزا د 

 دیلت ی)خل نوردن منا تب صتالی   دستت   مجری  و بت   ی ی نی حاور در مجلسد قو 
هتاد مراشتز پژوهوتید انتخابتات و       رستان  .هموار  مطالبات مختلای در ( :1133167
هتای ختود را بت  درون سیستتم       شودد سا زنان بتوانند خواست   مدنی مطرح می  جام  

بار نوریات زنتروزد پیتام هتاجر و پیتام زن      ها نخستین  رسان  ی وارد شنند. در حوز 
 (Bayat ,2010: 103). دندشراین دست  از مطالبات را مطرح 

های اجتماصی منجتر بت      رشد سکنولوژی اطبصاتد استااد  از اینترنت و شبک 
است. ماهوار د اینترنتتد شتامپیوسر و    زناند ف الیت ننان و بیان مطالبات شد نگاهی 

گود سبادل اندیوت د گردهمتایید     و  اند ش  در نن گات  غیر  فاایی مجازی ایجاد شرد 
ستر ممکتن     هزینت    ستر و شتم    سترد نستان    نوری اماا و همیاری ستریع   اصتراضد جمع

اشنون هوت حز  زنتان در ایتران موتغول بت        . هم( :113172 دی)اسبماست  شد 
هتای دییتر     هتا و سوتکل    . در احتزا د انجمتن  (1131 د11رویداد ) هستند   ف الیت
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هایی مختص ب  زنان وجتود دارد. احتزا  وابستت  بت        ها  یا شمیت   م موال  شارگرو 
اند نقش پررنیی در سیاست ایاا شنند اما مطالبتات زنتان را همراهتی      زنان نتوانست 

شت  پتیش از     نحتوی   ش یافت  استد ب سال افزای ها نیز هرNGOهای   شنند. ف الیت  می
بتود  استت    131ستر از    د بتیش 1131و در ستال   11د س داد ننها شمتر از 1113سال 
شتد    سرین مسائل مطرح  محوری وزنان جز د. در انتخابات( :1131432 دپور یی)جب

ویژ    شد  زناند ب   تخاباسی هستند. هرچند مطالبات مطرحهای ان  در مناظرات و برنام 
دلیتل س تارض بتا      بت   دها مطترح شتدند    ننهایی ش  ازطرف طبق  متوسط و فمینیست

سواننتد از فیلتتر ورودی صبتور شننتد. شتاید هتی  گترو           هست  سخت قدرت نمتی 
ور فراگیتر فوتار   طت   ویژ  زنان سکوالر فورا  و ب   ز  طبق  متوسط و ب ااند  اجتماصی ب 

سوانستند مطالبتات ختود     .چراش  ننها نمی(Bayat 2010: 98) انقب  را احساس نکرد
را از فیلتر ورودی صبتور دهنتد. مراشتز پژوهوتی در حتوز  مستائل زنتان نیتز بتا          

هایی مواجهند اما پژوهویران با پررنتگ شتدن نقتش زنتان در جام ت         محدودیت
اشنتون در    صتبو  هتم    دهنتد. بت     ازپیش مستائل زنتان را موردسوجت  قترار متی       بیش

هتای    طباطبتایید سربیتت متدرسد الزهترا و غیتر  گترو         یی چون صبمت  ها  دانویا 
هتا    پردازند. البت  سرفصتل   پژوهان می  شد  ش  ب  سربیت دانش    مطال ات زنان سأسیس

 شود.  شاران  ارائ  می   ورت ایدئولوژی د اسبمی و محافظ   غالبا  ب 
اند امتا در    سیستم بود های   ورودی وزنان هموار  جز دی گذشت   در چهار ده 

دالیلتی چتون فیلتتر هستت  ستخت قتدرتد نیتا            بندی مستائل زنتان بت      اولویت
استتااد  از زنتان در    ایدئولوژی  بت  مستئل  زند الیومحتورید مردمحتورید صتدم     

نکتردن شترایط زنتان سوستط متدیران مترد و        های مدیریتی و درنتیجت  در    پست
 داستت  استت. ایتن دالیتل باصتث شتد       ج  بود ساالری با موکبسی موا  شایست  صدم

مطالبات جام   زنان نتوانند ب  درون سیستم وارد شوند و منجتر بت  ایجتاد خوتم     
المللتید ستبیق     شود. گا  نیز این مطالبات با وجود صتواملی چتون فوتارهای بتین    

گیرد و منجر ب  ایجتاد    های سیستم قرار می  سیاسی و اصتراضات گسترد  در اولویت
شود. بنابراین مستائل زنتان همتوار  در ورودی سیستتم قترار دارد امتا بتا          ید میام

 شود.  می رؤیتان کاسی از خوم و با ان کاسی از امید 



 0033بهار  ♦ 89شماره  ♦ 03سال  ♦      231

هاای    های مسائل زناان؛ از دادالت سنسايتی تاا الزوساازی       طراحی سياست. 2

 ایدئولوژیک

مؤلات    در طراحی سیاست مسائل زنان در جمهتوری استبمی ایتران بایتد بتر ست       
های سوست      های شلی نظام و شش قانون برنام   اساسید سیاست  طراحی ی نی قانون

 سأشید بیوتری داشت.

 اساسی  قانون. 2-1

اساسی جمهوری اسبمی ایران شامل سیزد  بخش است ش  ی  بخش   مقدم  قانون
 ی اهمیتت ایتن مستئل  بترای نظتام       دهنتد   یافت  و این نوتان   نن ب  زنان اختصان

سأشیتد   «اساستی   زن در قانون»سأسیس بود  است. در این بخش با صنوان  سیاسی ساز 
اندد استیاای   دلیل ستم بیوتری ش  در نظام طاغوسی متحمل شد    شود ش  زنان ب   می

حقو، بیوتری نیز خواهند داشتد ازطرفی در پاراگراف دوم بر نقش مادری زنتاند  
د شتو   الیت همرا  با حاظ نقش مادری سأشید میشدگی و ف ء  زدگید شی  مصرف  صدم

اساستی نیتز امکانتاسی شت  دولتت بایتد بترای          . در ا ل سوم قتانون (اساسی )قانون
شود. در ذیل همتین ا تل و    ها اقدام شندد بر هم  افراد ملت سأشید می  دن ننشریاهم

جانب  افراد از زن و مترد   سأمین حقو، هم »شود:    راحت ذشر می نن ب  11در ماد  
 «ادالنتت  بتترای همتت  و سستتاوی صمتتوم در برابتتر قتتانونو ایجتتاد امنیتتت قاتتائی ص

همت   »اساسی جمهوری استبمی ایتراند     (. طبق ا ل بیست قانون11اساسید   )قانون
افراد ملت اصم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همت  حقتو،   
انستتانید سیاستتید اقتصتتادید اجتمتتاصی و فرهنیتتی بتتا رصایتتت متتوازین استتبم   

 تراحت   یکتم بت     و  این در ا تل بیستت    بر  (. صبو 11اساسید   )قانون «ردارند.برخو
هتای مستاصد بترای رشتد       ایجتاد زمینت   -1»شود:   مسئل  زن در پنج مورد مطرح می

حمایتت متادراند بالخصتون    -1شخصیت زن و احیای حقو، مادی و م نوی او؛ 
ایجتاد  -1سرپرستت؛    بیدر دوران بارداری و حاانت فرزند؛ و حمایت از شودشان 

ایجاد بیم  خان بیوگان و زنتان  -1دادگا   الح برای حاظ شیان و بقای خانواد ؛ 
اصطای قیمومت فرزندان ب  مادران شایستت  درجهتت   -3سرپرست؛   سالخورد  و بی

 (.11اساسید   )قانون «ی ننها در  ورت نبودن ولی شرصی  غبط 
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ن سیاستد بر حقو، یکسان زن و مرد صنوان یکی از طراحا اساسی ب   در قانون
شتود. ایتن     در امور مختلف فرهنیید اقتصادید اجتماصی و حتی سیاسی سأشید متی 

محور بر مسئل  جنسیت دارد. نقتش متادری و حاتظ شیتان       ها نیاهی صدالت  بخش
اساستی ایتران     شود. بنابراین قانون  خانواد  بسیار موردسوج  است و بارها سکرار می

ی خصو تی    گرایان ش  بر خانواد  و حاور زن در صر ت    ت میان سنتجدالی اس
ها و ظتاهر    شنند با حاظ دیند شاخص  سأشید دارند و روشناکران دینی ش  سب  می

حاور اجتماصی و سیاستی زنتان را درشنتار متردان سرستیم شننتد. ایتن دوگتانیی         
نک  چ  شستانی طراحتی و   ناع زنان بست  ب  ای  گذاری ب   هایی را برای سیاست  امکان

 شند.  گیرندد فراهم می  اجرای سیاست را ب  دست می

 های کلی نظام  سياست. 2-2

هتای شلتی     س یین سیاستت  داساسی یکی از وظایف رهبر ایران  قانون 111طبق ا ل 
 نظام جمهوری اسبمی پس از موورت با مجمع سوتخیص مصتلحت نظتام استت    

هتای اخیتر در س یتین      ویتژ  در ستال    ئلی شت  بت   (. یکی از مستا 111اساسید   )قانون
استد مسائل خانواد  و زنان است ش  شتامل   های شلی نظام موردسوج  بود   سیاست

سقویت و سحکیم بنیان خانواد  براساس الیوهای اسبمید سرویج و سستهیل ازدواجد  
دارید حمایتت از زنتان سرپرستت ختانوارد ستبمت        سأشید بر نقش متادرید خانت   

 دایخامنت  اهلل   دفتر حاظ و نوتر نثتار نیتت   ) شود  روری و افزایش فرزندنوری میبا
دهتد    های شلی نظام رویکردهایی اسبمید انقببی و سنتی ارائ  می  . سیاست(1133

 داری زنان سأشید دارد.  ش  بر نقش مادری و خان 
 محتور و  ای ختانواد   ایجتاد جام ت   »شتود:   ها با این ا ل نغاز متی   این سیاست

سقویت و سحکیم خانواد  و شارشردهای ا لی نن برپایت  الیتوی استبمی ختانواد      
و بتا ایتن    «شبخت  صنوان مرشز نوو و نما و سربیت اسبمی فرزند و شانون نرامش ب 

جانبت    ایجاد سازوشارهای الزم بترای ارسقتاء ستبمت همت     » رسد:  ا ل ب  پایان می
ش فرزنتدنوری درجهتت برختورداری از    ویژ  سبمت باروری و افزای ها ب  خانواد 

 .(1133 دایخامن اهلل   دفتر حاظ و نور نثار نیت) « جام   جواند سالمد پویا و بالند
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 سند برنامه توسعه)اول تا ششم(. 2-0

هتایی بترای     هتا برنامت     استد ش  در سمامی نن ساشنون شش برنام  سوس   نوشت  شد 
 1111ستا   1133هتای    بترای ستال   ستال  شت    زنان وجود دارد. در نخستین سند پتنج 

باالبردن سطح سواد و دانتش  -1»سدوین شدد چهار محور ب  زنان اختصان یافت. 
-1الت لتیم؛    صمومی افراد جام  د بخصون ضریب پوشش سحصتیلی دختتران الزم  

موارشت بیوتر زنان در امور اجتماصید فرهنیتید نموزشتی و اقتصتادی بتا حاتظ      
اصتتبی موق یتت   -1مت الی شخصیت زن استبمی؛   های  شئونات خانواد  و ارز 

های موارشت زنان در امور اقتصتادید    زنان از طریق س میم نموز  و افزایش زمین 
ارسقتتای ستتطح ستتبمت افتتراد جام تت  و شتتاهش -1اجتمتتاصی جام تت  و ختتانواد ؛ 

 .( :15-113323 سند برنام  اول سوس  د)  «ومیر مادران و شودشان  مرگ
بتدنی و سخصتیص     در برنام  دوم سوس   نیز مواردی چتون سوجت  بت  سربیتت    

امکانات ب  زناند موارشت بیوتر زنتان در امتور اجتمتاصید فرهنیتید نموزشتی و      
یت استبمی زن و همچنتین   های شخص  اقتصادی با حاظ شئونات خانواد  و ارز 

اجتمتاصی و سوست      سرپرستت از طریتق نظتام ستأمین     شم  ب  زنان و شودشان بتی 
در . ( :80-111182 ستند برنامت  دوم سوست  د   ) اجتمتاصی موردسوجت  استت    ی بیمت  
ای از بحتث    صنتتوان زیرمجموصتت     سوس  د موضتوع زنتان بتت    ی اول و دوم    برنام

سوجت  بت  ورز  و سوتویق بت      قرارگرفت و موردسوج  « شنترل موالید و جم یت»
مطترح   صتتی صنوان امتتوری فر   در امور اجتماصی و فرهنیی ب ننان موارشت بیوتر 

 .( :1131822 دی)باقر ندبود موکبت واق ی زنان شناسایی نود شد و 
برنام  سوم سوس   ب  سصویب رستید. در ایتن ستال مرشتز امتور       1113در سال 

بر متواردی شت  در     دلیل صبو   همین جمهوری سوکیل شد و ب   موارشت زنان ریاست
مرشز امتور  »شود:   سأشید می 133دو سند پیوین مطرح شدد بر نقش این مرشز در ماد  

سازی برای ایاای نقتش    زمین موارشت زنان ریاست جمهوری موظف است درجهت 
نهاد خانواد د ضمن انجتام مطال تات الزم بتا       مناسب زنان در سوس   شوور و سقویت

بتا  -التف د: اقتدامات ذیتل را بت  صمتل نور     ربتط  ذی اجرایتی  هتای  دستیا  همکاری
گیری از ا ول و مبانی اسبمی و با درنظرگرفتن سحوالت نیند  جام  د نیازهتای    بهر 
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هتای مناستب را     شناسایی شرد  و طترح  فرهنیی و ورزشی خان زنان رانموزشی و 
ربط سهی  و برای سصتویب بت  مراجتع      های اجرایی ذی  برحسب مورد ازطریق دستیا 

هتای اشتتغال زنتان و      های الزم بترای افتزایش فر تت     طرح- شند.مربوط پیونهاد 
 متاتمن قتانون و   در ایتن  شتد   بینتی  پیششغلی ننان در چارچو  سمهیدات  یارسقا

سصتویب بت  هیتأت     منظتور  ب ضروری در امور اداری و حقوقی را سهی  و  ا بحات
هتای    هتای مطال تاسی موتتر  بتا دستتیا       با سازماندهی ف الیت-جشند.وزیران ارائ  

 راهای الزم برای سسهیل امتور حقتوقی و قاتائی زنتان       ول در قو  قاائی د طرحئمس
گیتری از    برای بهتر  -.دول پیییری شندئهای مس  ستیا و برحسب مورد ازطریق د سهی 

اید نموزشتی و    های مالید حقتوقید موتاور     خدمات مختلف اجتماصی زنان در زمین 
سرپرستت    شدن برای زنان خودسرپرست و بی  لئقا اولویت باهای الزم   ورزشید طرح
حمایتت  ی   درزمین ام   های محروم ج  یافت  و گرو   نیافت  یا شمتر سوس    مناطق سوس  

هتای اجرائتی یتا      د سهی  و برحسب مورد بت  دستتیا   غیردولتی های سازماناز سوکیل 
ستند  )« ندربط اجرا شو  های ذی  دولت من کس شند سا پس از سصویب ازطریق دستیا 

محتور شلتی    1ستوان در قالتب     . این مااد را می(111-111 :1113 برنام  سوم سوس  د
امور نموزشید فرهنیید ورزشید اشتغالد امور صلمتی و پژوهوتید حقتوقید سوست       

 .(11: 1113-1131 د133گزار  اجرای ماد  ) های غیردولتی سقسیم شرد  سازمان
ی   ستری نستبت بت  مستئل       متااوترویکرد  1133سا  1131برنام  چهارم سوس   

ی  قیمت برای زنان سرپرست خانوارد سأمین بیمت   زنان دارد. واحدهای مسکونی ارزان
ختتانوارد سهیتت  طتترح جتتامع سوانمندستتازی زنتتان     ختتان بتترای زنتتان سرپرستتت 

خانوارد سصویب طرح جتامع سوانمندستازی و حمایتت از     خودسرپرست و سرپرست
ی   هتای اجتمتاصی درزمینت      منیت الزم برای رشد سوتکل حقو، زناند سأمین نزادی و ا

ها   های اجتماصی و برابری فر ت   یانت از حقو، شودشان و زناند گستر  حمایت
هتای شتغلی را     یابی ب  فر ت  برای زنان و مردان و سوانمندسازی زنان ازطریق دست

دستازی زنتان استتااد     ی سوانمن  ی چهارم سوس   بارها از واژ   شد. در برنام   شامل می
هتای قبتل     سوج  است و این برنام  را از ستند ستال   شد  است ش  در نوع خود جالب

 تورت اختصا تی بت  مستائل زنتان       بت   111بر این در متاد      شند. صبو   متمایز می
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سوان ب  مواردی چون سوس   موارشت زناند سقویتت    پرداخت  شد  است ش  در نن می
ی نیتروی شتارد ارسقتای شیایتت      ج  ب  سرشیب جنستیتی صرضت   های زناند سو  مهارت

زندگی زناند افزایش باورهای صمومی نسبت ب  شایستیی زناند سحکیم نهاد خانواد د 
هتای زنتان اشتار  شترد.       رفع خوونت صلی  زنان و گستر  نهادهای مدنی و سوتکل 

یتزی موردسوجت    ر در برنامت   تیطرفتی جنستی   بر بی   سوس   مبتنیم ننچ  در برنام  سو
گذار بود د در برنام  چهارم سوس   ب  سمت حساستیت جنستیتی و سیاستت      سیاست

 .(111: 1131 یداحمد)شرد سب یض مثبت حرشت 
ب  سوانمندستازی زنتان    111بر ماد    ( صبو 1131-1131در برنام  پنجم سوس   )

سرپرست خانوارد سوس   فرهنگ صاافد حجتا  و سحکتیم بنیتان ختانواد  ازطریتق      
های مقاومت بسیج جام   زنتان و ستدوین ستند ملتی امنیتت بتانوان و         پوتیبانی رد 

طوراختصا تی بت      نیتز بت    111شتود. در متاد      أشید میشودشان در روابط اجتماصی س
ربتط   هتای ذی  هتا و دستتیا     دولت با همکاری سازمان»شود:   مسئل  زنان پرداخت  می

مرشز امور زنان و خانواد  با هدف سقویت نهتاد ختانواد  و جاییتا  زنتان در      ازجمل 
هتا بتا      زمینت  حقو، شرصی و قانونی بتانوان در همت   استیاایهای اجتماصی و  صر  

برنام  جامع سوس   امتور زنتان و ختانواد  موتتمل بتر محورهتای         سدوین و سصو
هتای    سحکیم بنیان خانواد د بازنیری قوانین و مقررات مربوطت د پیوتییری از نستیب   

م یوتی با اولویتت ستاماندهی موتاغل    -اجتماصید سوس   و ساماندهی امور اقتصادی
اجتمتاصید اوقتات    و زنتان بدسرپرستتد ستأمین    خانیی برای زنان سرپرست ختانوار 

فراغتتتد پتتژوهشد گستتتر  فرهنتتگ صاتتاف و حجتتا د ارسقتتاء ستتبمتد سوستت   
های زنتان متدیر و نخبت د سوست         د ارسقاء سوانمندینهاد مردمهای   های سازمان  سوانایی

سوکتتیبسی   -المللید س متیق باورهای دینی و ا تتبح ساختتتار اداری   س امبت بین
 .(131: 1133سند برنام  پنجم سوس  د )«دن و خانتواد  اقدام قانونی نمایزنا

ستدوین   1111ستا   1133هتای    سند برنام  قانون شوم سوس   نیز ش  برای سال
دار بتا حتداقل ست       شدد بر مسائلی چون زنان سرپرست خانوار و بیم  زنتان خانت   

شلیت   »شود:    ورت ویژ  مسائل زنان مطرح می نیز ب  111پردازد. در ماد    فرزند می
منظور سحقق اهداف مندرج در ا ول دهمد بیستتم و    های اجرائی موظاند ب   دستیا 
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انتداز    اساستی جمهتوری استبمی ایتراند اهتداف ستند چوتم        ویکتم قتانون    بیست
بر سقویت نهاد ختانواد  و جاییتا  زن      های شلی خانواد  مبنی  سال  و سیاست بیست

ها و سوجت  ویتژ  بت       در نن و استیاای حقو، شرصی و قانونی زنان در هم  صر  
یند اانسانی زنان در فر ی مندی جام   از سرمای   منظور بهر   نقش سازند  نن و نیز ب 

سوس   پایدار و متوازند با ستازماندهی و سقویتت جاییتا  ستازمانی امتور زنتان و       
جنستیتی برمبنتای ا تول      خانواد  در دستیا د نسبت بت  اصمتال رویکترد صتدالت     

هتای ختود و ارزیتابی نثتار و سصتمیمات        حها و طتر   هاد برنام   اسبمی در سیاست
های اببغی ستاد ملی زن و خانواد  شورای صالی انقب  فرهنیی   براساس شاخص

 .(33-31: 1131 سند برنام  شوم سوس  د) «اقدام نمایند
گذاری امور زنان دوگانیی   های ایران در قسمت طراحی چرخ  سیاست  سیاست

هتای سیاستی حتاشم در مقتاطع مختلتف        دارد. این مستئل  بت  رویکردهتا و گاتمتان    
های سنتی بیوتر بر نقش مادری زنتان در سحکتیم بنیتان ختانواد        گردد. گاتمان  بازمی

هتای ایتدئولوژی  و     د الیوستازی شنند. این گاتمان از مااهیم اسبمید ایجتا   سأشید می
شند و گا  از نقش زن در جام ت  بتا اولویتت      سأشید بر زن مسلمان انقببی استااد  می

هایی بتا رویکردهتای     هایی نیز گاتمان  شند. در سال  قرار دادن نقش مادری حمایت می
 سری برای سوانمندسازی زنان و حاور  روشناکری دینی حاشم بودند ش  نقش پررنگ

اساسی هر ی  نقتش    رهبرید قو  مقنن  و قانونسر ننان در جام   قائل شدند.   گسترد 
اساستی و در برختی     های شتبن و قتانون    ها دارند. سیاست مهمی در طراحی سیاست

های سوس   بر طراحی سیاست سنتی و شرصی ی نی حاظ بنیان ختانواد     موارد برنام 
رنتد. در طراحتی سیاستتد استاس؛ حاتظ      و حاور زن در حوز  خصو ی سأشید دا

 خانواد  و همسر بودن و مادری است.

 طراحی سیاست امور زنان در جمهوری اسالمی .0جدول 

 راهبرد ها  و اصل   ماده مبانی و نهادهای صادرکننده طراحی سیاسز

 01و  02، 11های   اصل روشنفکری دینی مرکیب فلس و اساسی  قانون
اجتماعی  -مشارکز سیاسی

 در کنار نلش مادری

 فلیس و رهبری  فلس، والیز های کلی نظام  سیاسز
های کلی نظام   اصول سیاسز
 ی تن و خانواده درتمینس

 حفظ بنیان خانواده

 های موسعس  برنامس
مکنوکرامیم، مأکید بر 

 ریزی و مدیریز  برنامس
برنامس سوم موسعس، ماده  151ماده 
 برنامس چهارم موسعس و... 111

پوشش قرار دادن تنان مجز 
 یند موسعساشده در فر حذف
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 ای نامحدود  های محدود برای سامعه  اسرائيات؛ تالش. 0

نهادهای مختلای در ایران متولی مسائل زنان هستند. م اونت امور زنان و ختانواد   
شت  دو    حتالی   شود. در  سرین ارگان این حوز  محسو  می  جمهوری مهم  نهاد ریاست

ازپیش احساس شد  بودد در   گذشت و نقش زنان در جام   بیش  قب  میده  از ان
د. ایتن  شسأسیس  «مرشز موارشت امور زنان»صنوان  دولت ا بحات سازمانی سحت

انتداز    راستا با ستند چوتم    نهاد ش  سرپرستی نن را زهرا شجاصی برصهد  داشتد هم
 ل زیر بود:ش  اهداف نن شامل مسائ  نحوی  شرد ب   سوس   حرشت می

هتای مختلتف فرهنیتید      سب  درجهت افزایش موارشت زنان در صر ت  -1»
سب  درجهت افزایش نقش و موارشت ننتان در   -1اجتماصید سیاسی و اقتصادی؛

ا تبح و  -1های شوور با سأشید بر نقتش محتوری ننهتا در ختانواد ؛       گیری  سصمیم
تماصید سیاسی و اقتصتادی؛  بهبود شیای وض یت زنان در اب اد مختلف فرهنیید اج

ستب   -3شناخت دقیق از وضع موجود زنان و سوس   مطلتو  زنتدگی ننتان؛    -1
سب  درجهتت افتزایش   -3درجهت سبیین و سحکیم جاییا  زنان در سوس   شوور؛ 

 اونتت پژوهوتی مرشتز امتور موتارشت زنتان       )م «های صمومی زنتان  سطح نگاهی
 .(113: 1131 دجمهوریاستیر

پرداختت.    ی زنتان متی    گذاری در حتوز    ای ب  سیاست  طورگسترد   این نهاد ب 
ساختار نن نیز براساس اهدافی ش  درنظر گرفت  بود در قالب س  م اونتت طترح و   

ژوهش ایجتاد گردیتد   هتا و نمتوز  و پت     برنام د امور اجتماصی و سوس   موتارشت 
. بتا  (113: 1131 دجمهتوری استت یر م اونت پژوهوی مرشز امور موارشت زنتان )

مرشتز  »نام این سازمان نیتز بت     1131سغییر دولت و ایجاد گاتمانی جدیدد در سال 
از  «موتارشت »ی   جتای واژ    سغییر یافت و ب  «جمهوری  امور زنان و خانواد  ریاست

استااد  شد ش  ساشنون نیز سغییری در نن ایجاد نوتد  استت. ایتن     «خانواد »ی   واژ 
شتار نمتدن دولتت      انداز پنجم در حرشت بتود. بتا روی    راستا با سند چوم  سغییر هم
ی   امور زنان و ختانواد  این نهاد سغییری اساسی یافت و از مرشز ب  م اونت  داصتدال

جمهوری سبتدیل گوتت. مقتام اجرایتی نن نیتز از موتاور بت  م تاون           نهاد ریاست
 ارسقا یافت. جمهور یسیر
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ی این ستازمان از ابتتدای سوتکیل ستاشنون بتا افتزایش همترا  بتود  و           بودج 
 میلیارد سومان است ش  13سنها نهاد اجرایی امور زنان در ایران  1133ی سال   بودج 

در د افزایش داشت  است اما سنهتا شمتتر از یت      13هرچند نسبت ب  سال گذشت  
ی شوور را در اختیار دارد. سا پیش از سأسیس مرشتز موتارشت     در د از شل بودج 

ی   امور زناند هی  نهاد مجزایی در رابط  با مسائل زنان وجود نداشت ستا از بودجت   
همیت مسائل زنتاند اختصتان ایتن    مخصون ب  خود برخوردار شود. باسوج  ب  ا

 سرین متولی امور زنان اند  است.  بودج  برای مهم
جمهتورید حتول محتور      ریاستت  اقدامات م اونت امور زنان و خانواد  نهتاد 

مسائلی چون نموز  و سحصیلد بهداشتد زنان سرپرست ختانوارد انتصتا  زنتان    
ها و   نام   هوی و پایانهای پژو  های دولتید حمایت از طرح  در سطوح مختلف پست

م اونتت امتور   )ی زنان سمرشز یافتت  استت     نهاد در حوز   های مردم  سوکیل سازمان
ی  ایتن م اونتت درزمینت    . (113: 1113-1131 دجمهتوری استت یرزنان و خانواد  

مانتد    های اجرایی درحد طراحتی بتاقی    سازمانید نیروی انسانید بودج  و سیاست
 است.

 داد؛ دوری و نزدیكی به واقعيت  برون. 0

ی   سوان براستاس چهتار حتوز      شد  در جمهوری اسبمی ایران را می اقدامات انجام
 بندی شرد.   بهداشتد نموز د اقتصاد و سیاست سقسیم

ای انجتام شتد      هتای گستترد     ی بهداشتد سیاستت   در حوز بهناشت:.4-1
درمتانی بت  سصتویب    -م  اجرایی گستر  شبک  بهداشتیبرنا 1131است. در سال 

. این طرح بر (11: 1133 وزارت بهداشت و درماند) مجلس شورای اسبمی رسید 
شتد  در نن   ارائ  خدمات بهداشتی اولی  سأشیتد داشتت شت  یکتی از متوارد مطترح      

. در دهت   (111: 1131 دی)قاراختان  مادراند شودشان و موضوع سنظیم ختانواد  بتود   
   ش  با نموز  ارائ  شد هایی درجهت شاهش جم یت و سنظیم خانواد   شصت طرح

هتتاد  داوستتیما و   بتت  زنتتان ازطریتتق مراشتتز بهداشتتت و سبلیغتتات ازطریتتق رستتان 
نمیز بود. در قانون برنامت     ش  ساحدود زیادی موفقیت انجام شد بیلبوردهای خیابانی
د. یکتی از  شت هایی درجهت افتزایش ستبمت جام ت  مطترح       دوم سوس   سیاست
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های بهداشت مادرد شتود  و بهداشتت     مواردد درمان و ارائ  خدمات ف ال درزمین 
.س داد مراشز بهداشت در سرساسر روستتاها و  (113: 1131 دی)قاراخان باروری است

های گسترد د نموز  ب  زنان   شهرها افزایش یافت. این مراشز با انجام واشسیناسیون
ازنند سوانستتند در شتاهش    و مادراند ارائ  خدمات ب  مادران درحین بارداری و پس

دران و نتوزادان نقتش بستزایی ایاتا شننتد. از      ومیر ناشی از زایمان در متا   نرخ مرگ
سوان بر ارسقای جاییا  زنان در ستبمت و نمتوز      اقدامات دییر نظام سبمت می

ن و اد ش  منجر ب  افزایش س داد دانوتجویاند پزشتکاند متخصصت   شرپزشکی اشار  
متروری بتر دستتاوردهای    )های مختلف پزشکی زنان در جام   شتد  استت     گرو 

 .(1131 انقب  اسبمی در صر   نظام سبمتد
ویژ  بختش    پیش از انقب د بیرون خان  برای بخش از زناند ب  آموزش:.4-2

شدد همتین امتر یکتی از موانتع رشتد زنتان در         نی محسو  میمذهبید محیط ناام
ویژ  نموز    ی نموز  و ب   . در حوز (111: 1131 دپور یی)جب صر   صمومی بود

ن بت   شردد زنتا   ها سداصی می  صالید با وقوع انقب  ش  فاایی امن را در میان خانواد 
سحصیبت دانویاهی روی نوردند. سحصیبت صالی باصث نگاهی و پیورفت زنتان  

ستری در    نقتش ف تال   دهای ننان را سحقق بخوید و ننها را سوویق شترد   شدد ظرفیت
 & Rostami-Povey: 31)های اجتماصید فرهنیید اقتصادی و سیاسی ایاا شنند  حوز 

Povey, 2013).     طی دو ده  اخیر در نرخ سواد زنان پیوترفت چوتمییری حا تل
بت    1111در ستال   1/31ستالد از   11ستا   13نرخ باسوادی زنتان     ش   طوری  شد ؛ ب 

-1133 یت زنان و خانواد دگزار  وض ) رسید  است 1131در د در سال  3/33
صنوان دانوجو و صاو هیتات صلمتی رشتد     ها ب   . ورود زنان ب  دانویا (31: 1131
هتای نمتارید طتی بیستت ستال گذشتت          ای داشت  است. براساس داد  مبحظ  قابل

 در د حاور دانوجویان دختتر در ستاختار نمتوز  صتالی دوبرابتر شتد  استت       
. طبق نمار اخذشد  از سمتامی  (11: 1131-1133 گزار  وض یت زنان و خانواد د)

هید مراشز نموز  صالی و دانویا  نزاد اسبمی حاتور زنتان در   های دانویا  رشت 
 نموز  صالی حدودا  دوبرابر شد  است. 
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( به نقل از معاونت امور زنان و خانواده 0082منبع: گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) .0جدول 

 جمهوری  ریاست

 درصد دانش ویان دختر سال مجصیلی ردیف
1 1932-1931 13.91 
0 1931-1930 11.15 
9 1930-1939 19.31 

 در د از است 11/13د 1133ها نیز در سال   س داد اصاای هیات صلمی زن دانویا 
در د اصاای هیات صلمتی   13در د اصاای هیات صلمی صلوم پزشکی و  11ش  

 .(13: 1131-1133 گزار  وض یت زنان و خانواد د) ها هستند  سایر رشت 
و ستب      های اقتصتادی افتزود     زنان پس از انقب  بر ف الیتاقتصاد:.4-3
اند سا از امکان استقبل مالی استااد  شنند اما هنوز هم جم یت ف ال اقتصتادی    شرد 

وپترور    سوج  زنتان در نمتوز    ن زن اند  است. بنابراین دستاورد قابلو شاغب
شت     بودندد نوتد درحتالی     هایی ش  نموز  دید   زایی در رشت   لزوما  منجر ب  اشتغال

 رد اما بازار را برای ورود ننها بتاز نکترد  بتود    ش  نموز  صالی ذهن زنان را باز می

(Haeri, 2013: 1055)  1سنهتا   دمیلیتون ناتری ایتران    13.پیش از انقب  از جم یتت 
.طبق نمتار  (111: 1131, پور یی)جب دادند  نیروی شار را سوکیل می ددر د از زنان

شتاغل   در تد  3/11در تد از زنتان ف تال اقتصتادی و      3/11د سنها 1133در سال 
. هرچنتد  (1133 درانیت ا طرح نمارگیری نیروی شار مرشتز نمتار  ) شوند  محسو  می

دهدد اما این حاور اغلب در   این نمار افزایش دسترسی زنان ب  مواغل را نوان می
هتای گستترد      ی ف الیتت  دهنتد   های خرد اقتصتادی ختانوار استت و نوتان      صر  

صنتوان نیمتی از جم یتتد وارد     اقتداماسی شت  بتوانتد زنتان را بت         اقتصادی نیست.
در  یاقتصتاد  یهتا   استیسدییرد  دد محدود است. ازسویشنی اقتصاد شوور   چرخ 
شتدند چراشت      د و منجر ب  افزایش اشتغال نمتی ماند  بودن یهمچنان باق 1331ده  

ها مانند حمایت از سولید ی  خودروی پرمصرفد ادام  حمایت   بسیاری از سیاست
زا   اشتتغال  عیاشتغال در  تنا همرا  نداردد   از  نای ی بود ش  منافع اشتغال زنان را ب 

چترم   دیو سول ییمواد غذا ینورپارچ د فر دید ازجمل  سولردیگ  یش  زنان را ب  شار م
 .(Bahramitash & Esfahani, 2011: 82-81)است افت یو شاش شاهش 

جمهتور در    صنوان رئیس جمهورید هی  زنی ب   ی ریاست در حوز سیاست:.4-4
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جتز دور    جمهتوری )بت     ایران انتخا  نود  استد اما از دور  هاتم انتخابتات ریاستت  
ناترد   11ر  هاتتم  س داد زنان داوطلب در دواند.   نام شرد   هوتم( زنانی در انتخابات ثبت

ناتتر و در دور   11هم ناتترد در دور  یتتازد 11هتتم دور  د ناتترد در 31در دور  نهتتم 
. ( :1131147-1133 گزار  وضت یت زنتان و ختانواد د   ) بود  است نار 111دوازدهم 

نام انجام می شتود و ستاشنون      ورت نمادین و سنها در مرحل  نخست ثبت این مسئل  ب 
 جمهوری شود.    هی  زن ایرانی نتوانست  است شاندیدای انتخابات ریاست

مجری د در جدول زیر س داد زنانی شت  از ستال    ی یریتی در قو مد ی در حوز 
 بررسی شد  است. داند  اجرایی و باالی مدیریتی حاور داشت  ی در حوز  1113

 جمهوری  خانواده ریاست معاونت امور زنان و منبع:. 1جدول 

 سمز
دو ز 
 پن م

دو ز 
 ششم

دو ز 
 هفتم

دو ز 
 هشتم

دو ز 
 نهم

دو ز 
 دهم

 دو ز
 یاتدهم

 - 1 0 9 9 1 1 جمهور رئیسشاور م
 1 9 1 1 1 - - جمهور معاون رئیس
 - 1 - - - - - وتیر
 1 - - - - - - سفیر
 1 1 - - - - - ها، نهادها و مرکز  روسای ساتمان

 12 0 - - - - - مراتان  معاونی  وترا و هم

ا ست  1133در انتخابات مجلس شورای استبمی نیتز از انتخابتات نخستت در ستال      
س داد نامزدهای انتخاباسی  افزایش یافتت  استت. ایتن     1131یر در سال خانتخابات ا

روند در بین منتخبین با افزایش بسیار محدودی همرا  بود  است. موتارشت زنتان   
 ی مجلس ب  شرح زیر است:  طی د  دور 

 جمهوری  مرکز آمار ایران به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست ع:منب .6جدول 

 معداد منتخبی  تن کشور معداد داوطلبی  تن ماریخ برگزاری دوره
1 01/10/51 99 0 
0 09/1/99 01 1 
9 13/1/96 96 9 
1 01/1/61 11 3 
5 11/10/61 902 12 
9 03/11/61 519 11 
6 1/10/10 101 10 
1 01/10/19 911 1 
3 10/10/32 013 3 
12 6/10/31 1091 16 

 15 9396 جمع
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در تد در   1,13در د ستا   1شمتر از های اول سا نهم   سهم زنان در مجلس در دور 
. در ( :1131149-1133 گتزار  وضت یت زنتان و ختانواد د    ) نوسان بتود  استت  

 % از1از  شمتتر سطوح مدیریتی دییر چون فرمانتداران و م اونتان فرمانتدار زنتان     
هتای    اند و در بخوتداری   داد  های فرمانداری شل شوور را ب  خود اختصان پست

بخوتدار استت؛ ی نتی    11 رید فقتط منصتب بخوتدا  1133ز شل شوور سهم زنان ا
گتزار   ) های مدیریت در این حوز  ب  زنان س لتق دارد   شل پست % از1,13حدود 

. در ستتطوح متتدیریتی در ستتطح ( :1131154-1133وضتت یت زنتتان و ختتانواد د 
پترور د وزارت    و  ها نیز بیوترین نمار حاتور زنتان در وزارت نمتوز     وزارسخان 

اقتصتاد و امتور دارایتی و وزارت بهداشتتتد درمتان و نمتوز  پزشتکی موتتاهد        
هتای بهداشتت و نمتوز  و      هند  افزایش حاور زنان در بخشد شود. ش  نوان  می

 افزایش نسبی حاور در سطوح مدیریتی اقتصادی است.
 

( به نقل از معاونت امور زنان و خانواده 0081ای کشور)  بانک اطالعات مدیران حرفه .0نمودار 

 جمهوری  ریاست
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یازهای زنتان در  در حوز  بهداشت و نموز  اقدامات دولت نزدی  ب  واق یت و ن
میر در نتوزادان و متادران     و  جام   بود  است. اقدامات ش  منجر ب  شاهش نرخ مرگ

هنیام زایمان شد  و در حوز  نموز  با سقاضای گسترد  زنتان و ایجتاد امکانتات    
برای حاور نناند نرخ سواد و ورود زنان ایرانتی بت  دانوتیا  افتزایش یافتت. در      

ایتمد امتا هنتوز      واق یت دور شد  و گا  ب  نن نزدی  بتود  حوز  اقتصاد نیز گا  از 
ای بترای حاتور زنتان در مستائل اقتصتادی و سجتاری  تورت          اقدامات گسترد 

نیرفت  و نرخ موارشت ننان در اقتصادد بسیار پایین است. در سیاست اما دورسترین  
ستی زنتان   های سیا  ش  در بخش  طوری  ساسیر از موارشت سیاسی ننان وجود دارد ب 

 ندارند. حاور

 گذاری امور زنان  گيری؛ نزاهی از بيرون بر چرخه سياست  نتيجه .5

گذاری امور زنان در جمهوری اسبمی ایراند از بختش طراحتی ستا      چرخ  سیاست
هتای    هایی مواج  استت. هرچنتد مستائل زنتان همتوار  اولویتت        داد با نسیب  برون

ی   شتد  سوستط زنتان ایرانتی غالبتا  در چرخت        اما مطالبات مطرح  سیستم بود  است 
شوند. این چرخ  با ان طاف و سأثیرپتذیری انتد      گذاری نادید  انیاشت  می  سیاست

از افکار صمومی زنان استمرار یافت  است. سوج  بت  مستائلی چتون افتزایش ستطح      
هتا درختور سوجت       گترفتن زنتان در ایتن بختش     ختدمت   بهداشت و نمتوز  و بت   

هتای خا تی از ادارات دولتتی چتون       در اغلب شوورها زنان در بختش  است. بود 
المللتی    های بین  گزار  . (Johnston, 2019: 156)اند بهداشت و نموز  متمرشز شد 

های اقتصادی و   با سمرشز بر مسائلی چون شکاف جنسیتی یا حاور زنان در صر  
الملل ایجتاد شترد      وض یت زنان ایرانی در نظام بین   سیاسی نیرشی منای نسبت ب 

 است.  
های مربوط ب  شکاف جنسیتید برابری جنسیتی و وضت یت زنتان     در شاخص

ی سیاسی مجمتع جهتانی اقتصتادد      شود. در حوز   در ایران نمارها مطلوبی ارائ  نمی
س ان را براساخودد وض یت زنان در شوورهای مختلف جه 1113در گزار  سال 

را  3هایی سنجید  است. ایران در برابری سیاسی میان مردان و زناند امتیاز   شاخص
د بستیار  11شسب شرد  ش  حتی در مقایس  با شوورهای منطق  چون صرا، با امتیتاز  
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در بخش رئیس دولتد  ار صددی است شت  در   .(Information, 2013) پایین است
های سیاسی دییتر چتون هیتات دولتت و       جلوی نام ایران قرار گرفت د در شاخص

د  و در قتو  مقننت  ایتن نمتار بت       شتر % از زنان استااد  3گذار ملی ایران سنها   قانون
رسدد بهترین نمار در بخش شاندیداسوری زنتان در    % می1سرین حد خود ی نی   پایین

ی نزادی   خانت   .(Information, 2013) دهتد   % را نوتان متی  3انتخابات است ش  سنها 
دهتد. در گتزار      سال خود را بت  زنتان اختصتان متی     های هر  بخوی از گزار 
هتا    ها و رویت    ر قوانیند سیاستاین نهاد در رابط  با برابری د 1113مربوط ب  سال 

   .(freedomhouse, 2019) امتیاز ی  از چهار ب  ایران اختصان داد  شد  است

هتای    گذاری امور زنان در ایراند در هر مرحل  بتا نیتر     ی سیاست  در چرخ 
ی فیلتتر در ورودی    ان طاف مواجهیم ش  شاهش گستتر    ایدئولوژی  و غالبا  غیرقابل

ی امور زنان را بتا موتکل مواجت       رد خو  های شکست  سکرار سیاست  سیستم و صدم
سرند و نادید  انیاشتتن ستایر    شند. سوج  ب  زنانی ش  ب  ایدئولوژی حاشم نزدی   می

های ورودی   سرین نسیب  گذارید از مهم  ی سیاست  ی چرخ   گان   زنان در مراحل پنج
ز های اغلب زنان ش  متناسب بتا مستائل رو    سیستم است. در بخش ورودی اولویت

درون سیستتم وارد شتود و در     سوانتد بت     و وض یت زیستی بدن ننان استتد نمتی  
هتای    ی طراحتید در قالتب    رسد  یا در مرحلت    ی اجرا نمی   ورت ورود ب  مرحل 

ی   ی چرختت   گانتت   شنتتد. در اغلتتب مراحتتل پتتنج   خا تتی مجتتوز اجتترا پیتتدا متتی 
در منا ب سیاسی حاتور   گیری ندارند  یا اگر  گذارید زنان قدرت سصمیم  سیاست

گتذاری و    شود. این حاور محدود باصث قانون  دارندد ب  حاوری نمادین ختم می
گیرنتد و    شود ش  نیمتی از جم یتت را نادیتد  متی      طراحی سصمیماسی مردمحور می

 شوند ش  ذاسا  مت لق ب  زنان نیستند.  منجر ب  اجرای قوانینی می
سمرشتز نهتاد زنتان و ختانواد       دلیتل صتدم     سنها نهاد اجرایی امور زنتان نیتز بت   

ی گاتمتانید قابلیتت ایجتاد و     جمهوری و سغییترات مکترر نن در هتر دور      ریاست
هتای جنستیتی را     شنند  ب  صدالت جنسیتی و شاهش شتکاف   های شم   اجرای طرح

د. شتو   شارنمدن روسای جدیدد دچتار سغییترات بنیتادین متی      شند و با روی  پیدا نمی
شوند اما درجهت افزایش سوانمندستازی    هایی در همین زمین  انجام می  طرحهرچند 
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طور شت  در اجرائیتات بررستی شتدد       زناند شافی نیست. بخوی از این مسئل  همان
ی اند  این نهاد استت. در ایتن میتان برختی نهادهتا چتون         گرفت  از بودج   تأنو

ی مسائل زنان   . در حیط شورای صالی انقب  فرهنیید شورای حجا  و صااف و..
ی سخت قتدرت    دهند. این نهادها ش  ب  هست   ای انجام می  اقدامات اجرایی گسترد 

ی موخصی در رابط  با مستائل زنتان دراختیتار ندارنتد و       بودج  هستنددسر   نزدی 
شنند و مسائل سمام زنتان جام ت  را متورد هتدف       ف الیت می    ورت موازی  غالبا  ب 
ش  زنان طبقات مختلتف شتهرید زنتان روستتایید زنتان        دهند. در ورسی  یقرار نم

طلبنتد.    ای را متی   داران و... هرشتدام نیتا  ویتژ      شاغلد دانوجویاند محصبند خان 
هتای مختلتف سوست    یتا       اساستی بلکت  در برنامت      سنهتا در قتانون    دییرد ن   ازطرف
های مختلاتی در    زنان ش  پژوهشن مسائل اهای شلی نظام شمتر از متخصص  سیاست

شود. استااد  از سجربیتات ستایر شوتورها نیتز       اندد استااد  می  این حوز  انجام داد 
مثال نفریقای جنوبی   صنوان  های صدالت جنسیتی را افزایش دهد. ب   سواند شاخص  می

ی و بوسسوانا شوورهایی هستند ش  ازنظر نمایندگی شلی ب  برابری در مواضع رهبتر 
های اقتدام    گرفت  از سیاست  تأشوند و این در نفریقای جنوبی صمدسا  نو  نزدی  می

پرور  و مدیریت صمومی   و  گذاری در نموز   مثبت و در بوسسوانا ناشی از سرمای 
 .(Johnston, 2019: 155) است 

 

 گذاری امور زنان  ی سیاست  چرخه .1 جدول

 ورودی
ن او ویز سیستم در ورودی، وجود مطا بات متکثر برای ورود بس سیستم، فیلتر ورودی و ورود تنا

 ی سخز قدرت هستند  مطا بامی کس نزدیم بس هستس

 طراحی سیاسز
داری و تن مسلمان   های تنان عمدماً برمبنای مجور قرار دادن نلش مادری، خانس  طراحی سیاسز

کار مدن گفتمان روشنفکری دینی مباحثی چون موانمندساتی   با رویهایی نیز   اسز. در سال انلالبی
 شود  تنان و عدا ز جنسیتی مطرح می

 ممرکز بر مطا بات ممامی تنان جامعس ی تنان و عدم  بودجس اندک، پرداخت  بس مسائلی مجدود ات حوته اجرای سیاسز

 داد  برون
یان تنان ایرانی و موجس اندک بس حضور موسعس بهداشز، افزایش سطح سواد و  موتش عا ی در م

 ی تنان در اقتصاد و سیاسز  گسترده
 گذاری امور تنان برمبنای ا گوهای سابق ی سیاسز  ا مللی و استمرار چرخس  موجس بس  مارهای بی   عدم ارتیابی

 راهکارها
تنان طبلات مختلف، گذاری، موجس بس  ی سیاسز  ی چرخس  گانس  استفاده ات اندیشس تنان در مراحل پنج

 های مسائل تنان  ها و پژوهشکده  مأکید بر موانمندساتی تنان و موجس بیشتر بس پژوهش

 



 

 

 منابع و مآخذ

ختش پایتانی: سحتول در    المللی در ایتراند ب  پیامدهای م اهدات بین(د 1131احمدید مینا )
 .11فصلنام  شتا  زنان,    امور بنیادیند

ی سکنولتوژی اطبصتات در قترن    رهایی یا انقیاد؛ فلستا  سیاست   (د1131اهلل )  اسبمید روح
 اننتوارات سیسا. بیستمد سهران:

ارزیابی برنامت  پتنجم سوست   و راهبردهتایی بترای بهبتود فراینتد         (د1131باقرید شهب )
 های مجلس اسبمی.  سازی در حوز  زنان و خانواد د مرشز پژوهش  منظا

هتتای نتتویند بشتتتا    گیتتری ستتال  زنتتاند جهتتت(د شمونیستتم و م1131بهرنتتگد امیتتد )
  الکترونیکی{د قابل دسترس در:

https://cpimlm.org/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86?  
 شناسی ایران: جام   شژ مدرن. سهران: نور صلم. (د جام  1131حمیدرضا ) پورد جبیی
 را.(د زن در نین  جبل و جمال. قم: مرشز نور اس1131صبداهلل )نملید  جوادی

پتژوهش   وارشت زنان در جام ت  م ا تر ایتراند   شناسی م  نسیب(د 1133خلیلید محسن )
 .1شمار   دزنان

هتای شلتی     ابتب  سیاستت   , شتهریور (د 1133ای )  اهلل خامنت    دفتر حاظ و نور نثتار نیتت  
 .http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34254بازیابی از  :خانواد 

شنند؟/   ف الیت حزبی بانوان؛ احزا  زنان در ایران چ  می (د1131د اردیبهوت) 11رویداد 
 .https://www.rouydad24.ir :بازیابی از دساثیر یا واق ی  بی

   شری ت: نظری  سکامل م رفتت دینتید  قبض و بسط سئوری (د1133سرو د صبدالکریم )
 سهران: نور  راط.

د در ایتران )دور  پهلتوی اول(   جنستیتد ناسیونالیستم و سجتدد   (د 1131 ادقید فاطمت  ) 
 سرا. سهران: نور قصید 

فصتلنام    (د1133ستا   1131یران )ستال  دولت و سیاست در ا(د 1131قاراخانید م صوم  )
 .31شمار   صلوم اجتماصید

 سهران : نور دوران .قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران )بدون ساریخ(د 
م  اول سوس   اقتصادید اجتمتاصی و فرهنیتی   قانون برنا (د1133قانون برنام  اول سوس   )

 .https://quizman.irبازیابی از  دجمهوری اسبمی ایران
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قتانون برنامت  پتنجم سوست   اقتصتادید اجتمتاصی و        (د1133قانون برنام  پنجم سوست   ) 
 ./https://quizman.irبازیابی از د فرهنیی جمهوری اسبمی ایران

قانون برنام  دوم سوس   اقتصادید اجتماصی و فرهنیتی   (د1111قانون برنام  دوم سوس   )
 ./https://quizman.irبازیابی از  دجمهوری اسبمی ایران

قانون برنام  سوم سوس   اقتصادید اجتماصی و فرهنیی  (د1113قانون برنام  سوم سوس   )
 سهران: سازمان برنام  و بودج .(د 1131 -1113مهوری اسبمی ایران )ج
قتانون برنامت  شوتم سوست   اقتصتادید اجتمتاصی و        (د1131ام  شوم سوست   ) قانون برن

 ./https://quizman.irبازیابی از  دفرهنیی جمهوری اسبمی ایران
سهتران: نوتر    ساکر سیستمی: نظری  و صمل بنیتادید سیستم و  (د1131شبر )ا دقراخانی بهار
 نی.

 سن شدیور. مسئل  حجا  زناند سایت رسمی مح(د 1131شدیورد محسن )
سهتران: مرشتز امتور     (د1113-1131قانون برنام  ستومم سوست   )   133اد  گزار  اجرای م

 جمهوری.  موارشت زنان ریاست
 طرح نمارگیری نیروی شار مرشز نمار ایران. (د1133وبودج  شوور ) زار  سازمان برنام گ

های انقتب   متروری بتر دستتاورد   (د 1131رستانی )   صمومی و اطتبع   گزار  مرشز روابط
 صر   نظام سبمت.  اسبمی در

وضت یت زنتان و    (د1131-1133جمهوری )  گزار  م اونت امور زنان و خانواد  ریاست
  خانواد  در نیین  نمار.

 نور میزان. سهران:گذاری صمومید  سیاست (د1133مجیدد وحید )
 گ.: دفتر نور فرهنسهران نظام حقو، زن در اسبمد(د 1131مطهرید مرسای )

م اونتت امتور زنتان و     ریزی و هماهنیی/ حوز  ف الیت ببتدون ستاریخ{د    م اونت برنام 
 .http://women.gov.ir/page/customlist/234#categories :بازیابی از د دخانوا

فصتلنام  پتژوهش   (د 1131جمهوری )  م اونت پژوهوی مرشز امور موارشت زنان ریاست
 .1شمار   زناند

های جنسیتی در مدرنیتت     ریش: نیرانی  زنان سیبیلو و مردان بی (1133) نبادید افسان  نجم
 سهران : انتوارات سیسا. ایرانید

 : انتوارات سمت.سهران شناسی سیاسید  درنمدی بر جام   (1113زاد د احمد ) نقیب
زارت ستال  و  گتزار  صملکترد ستی   (. 1133)رت بهداشتد درمان و نموز  پزشکی وزا

ادار  شتل روابتط صمتومی وزارت بهداشتتد     نموز  پزشکید  بهداشتد درمان و
 درمان و نموز  پزشکی.

هتای راهبتردی در حتوز       راهنمتای نیتار  گتزار    (د 1133ین, لیتزا ) شتوئ یانگد ایون؛ 
د ان سیاسی در اروپای مرشزی و شرقیگذاری صمومی برای مواورهدهندگ سیاست

هتای استتراسژی      رستی سرجم  مهدی ساصتچی و امید  تالحید سهتران: مرشتز بر   
 ریاست جمهوری.
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