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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 zerosum game to prioritize the political system. As a result, women's affairs policymaking 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.
Keywords: Women's Affairs, Policy-Making, System, Input Priority, Islamic
Republic of Iran
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چكيده
در جمهوری اسالمی ایران موضوع زنان باتوجه به ساماندهی خانواده و فلسفه فقهه یهه ه
مبتنی بر اولویت حضور زنان در عرصه خصوصی دارای اهمهت است .پرسش این مقاله در
مورد ترسهم چرخه سهاستگذا ری امور زنان و نهادهای متولی طراح و مجری در امر زنان
است .در پژوهش حاضر از چارچوب تئوریک تحلهه سهسهتمی بها تف ههک اجهما یهام
ورودیها ،طراحیها ،جمئهات و ارزیابی و بازخورد استفاده یده اسهت .جههت جمه آوری
اطالعات از روش نهادگرایی و خروجی گمارش نهادهای رسمی متولی در مسائ زنان بهره
گرفته یده است .نتایج پژوهش نشان میدهد کهه عهالوه بهر نهادهها و ماالبهات سهنتی،
نهادها و ماالبات مدرن در جام ه ایران وجود دارند که گاهی بازی با حاص جمه صهفر
برای اولویتدهی سهستم سهاسی را ی

میدهند .در نتهجه ،سهاستگذاری امهور زنهان

در بخش طراحی با دوگانگی غهرقاب جم و تخاصمآمهمی روبهرو مییود .در بخش اجرا،
امور زنان با بودجهای ناکافی مواجه یده و در برونداد ،حوزههای اجتماع و فرهنه

بهه-

ویژه در آموزش و بهدایت عمل رد قاب قبولی دایتهانهد .همننههن در عرصههی اقتصهاد،
رید اندکی وجود دایته و در سهاست ،ض هفترین نتایج حاص یده است.

واژه های کليدی :امور زنان ،سهاستگذاری ،سهستم ،اولویت ورودی ،جمهوری اسهالمی
ایران
تاریخ دریافت00/01/22 :

تاریخ بازبينی00/00/18 :

تاریخ پذیرش00/00/25 :

فصلنامه راهبرد ،دوره  ،00شماره  ،98بهار  ،1000صص 158-129

 .1این ینم ملا نس دسترسنی تاد مجنز م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

نوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

بيان مسئله
مسائل زنان از امور سیاستگذاری است و دولتتهتا در شوتورهای سوست یافتت
طرحهایی در این موضوع اجرا میشنند سا بتواننتد زنتان را وارد صر ت ی صمتومی
شنند .این طرحها با درنظرگرفتن اولویتهای جام

و سحتسأثیر فوار واردشتد از

سمت جام یمدنی سوسط حکومتها موردسوج قرارگرفت و در اولویتت ورودی
سیستم قرار می گیرد .سپس ب فرایند طراحی و اجرائیات داخل سیستتم و ارزیتابی
و بروندادها در خارج سیستم منجر میشود .اگتر فراینتد نن شارنمتد باشتدد ادامت
مییابد و اگر ارزیابیها نواندهند ی ناشارنمدی باشدد متوقف میشود .در ایران بتا
نغاز موروط زنان سوانستتندد دغدغت هتای ختود را بیتان شننتد .بتا رویشارنمتدن
رضاشا و نغاز سجتددد زنتان سوانستتند وارد صر ت ی صمتومی شتوند .در دور ی
پهلوی دوم برای زنان طبقات باال و بخوی از زنان طبق ی متوسط جام ت د فاتایی
فراهم شد سا وارد صر

صمومی شوند .طبقتات پتایین و بخصتون زنتانی شت از

روستاها ب شهرها نمد بودندد سوانایی وفق دادن خود با فرهنگ جدید را نداشتند.
در اواخر ده پنجا و اوج دوران مبارزات سیاسی صلی رژیتم پهلتوید زنتان
وارد صر

ی صمومی شدند و نقش مؤثری در انقتب

اصتراض شردندد صاو احزا

ایاتا شردنتد .در ایتن دور

شدندد ف الیتهای سیاسی را در شنتار متردان سجربت

شردند و در ایجاد مسیری برای سغییری بنیادیند نقش مهمی ایاتا شردنتد .بتا ایجتاد
فاای نشو د جنگهای داخلی و پس از نن هوتسال جنگ با صترا،د فرهنیتی
امنیتی و مردساالر حاشم شد .همین امر منجر شد ستا زنتان سحصتیبت و نمتوز
صالی را ب صنوان دمدستسرین گزین برای واردشدن ب صر ت ی صمتومی انتختا
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شنند .ازطرفی ب دلیل سنتیبودن فرهنگ اغلب خانواد ها و فاای امنتی شت در نن
مقطع احساس میشدد خانواد ها برای واردشدن زنان ب حتوز ی سحصتیل و شتار
سرغیب شدند و زنان ب سدریج سوانستند در اغلب رشت های دانویاهید نمتار بتاالی
قبولی را از نن خود شنند .پرسش چنین است ش حکومت پس از انقتب

در مقتام

دروندادهاد فرایندها و بتروندادهتا چت چرخت سیاستتگتذاری را شتکل داد و
نسیبشناسی سیاستگذاری امور زنان در جمهوری اسبمی ایران چیون است؟
پيشينهی پژوهش
سحقیقات در حوز ی زنان را میسوان در س دست شلی زیر سقسیمبندی شرد:
الف)پژوهشهایسنتی :در این پژوهشها بر نقش متادری سأشیتد متیشتود.

الیو؛ زنی مسلمان و انقببی است ش مادر یا خانت دار استت و بنتا بت ضترورت
میسواند در بیرون از خان بت شتار موتغول شتود و در امتور اجتمتاصی شت غالبتا
نقشهای نموزشید سربیتی و درمانی هستندد نیز سهیم باشد .این پژوهشها ازطریق
شری ت و طرح مباحث مختلف زنان با استااد از احادیتث و نیتات قترنن ستب
میشنند سا حقو ،و جاییا زن در اسبم را استوار سازند .نیتاهلل مطهتری در نثتار
خود س ی شر د سا حقو ،زن در اسبم را سکوین شند و با استااد از نیات قترنن و
روایاتد م نای سساوید برابری و سااوت حقتو ،زن و مترد را بیتان متیشنتد .وی
نوان میدهد ش حقو ،زنان در اسبم ضایع نود و موکبت ب دلیل ا ل اسبم
نیست بلک خود افراد ب صنوان مسلمان دچار شاستیهای رفتاری هستتند (مطهترید
 .)1131جوادینملی نیز با استااد از نیات قرننید طرح مباحث صقلی و نتام بتردن
از زنانی ش الیوی دییر زنان مسلمان هستندد س ی شرد سا مسائل مختلف ننان در
جام

اسبمی را سوضیح دهد و در برخی موارد چون قااوتد زنتان را مجتاز بت

ف الیت میداند (جوادینملید .)1131
ب)پژژژوهشهژژایمژژن :در ایتتن پتتژوهشهتتا اندیو ت هتتای نزادیختتوا و
برابریطلب جریان دارند شت از لیبرالیستم و مارشسیستم نوتأت متیگیرنتد و بت
پستمدرنیسم میرسند.
-1لیبرالیسم :این پژوهشها برابری حقتو ،زن و مترد را محتور قترار داد و
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میشنند سا فر تهای اجتماصی در اختیار زنان قرار گیرد و سوانمنتدی ننتان

افزایش یابد .ننها م تقدند ش خان داری یا نقش مادری نباید مانع حاتور زنتان در
صر

های اجتماصید اقتصادی و سیاسی شود .ب صنوانمثال فاطم

ادقی با نیاهی

فمینیستید برابری جنسیتی را در بتین طبقت متوستط شوتورهای مستلمان و ایتران
بررسی میشند ( ادقید  .)1131نرزو اوسانلو نیز با سیاست حقو ،زنان در ایتران
ب بررسی فهم غیرغربی از م نای لیبترال در ایتران م ا تر متیپتردازد و ستواالسی
پیرامون سوءبرداشت روابط میان اسبم و مدرنیت مطرح میشند(.)Osanloo, 2009
-1مارشسیسم :مارشسیست-فمینیستها صلت فرودستی زنان نسبت ب متردان
را نظام خانوادگی مردساالرد مالکیت خصو ی و سقیسمشار برمبنای جنسیت سلقتی
میشنند و م تقدند باید ازطریق انقب

و ازبتینبتردن نظتام سترمای داری بتر ایتن

فرودستی پایان داد سا ازطریق حکومتی شمونیستید برابری جنسیتی نیز روی دهتد.
پژوهشهای مارشسیستی حوز ی مطال اسی خود را بر طبقات فرودستت جام ت و
زنان شارگر قرار میدهند .ننها م تقدند برای سغییر وض یت و بهبتود شترایط زنتان
باید انقب

سوسیالیستی ورت گیرد و انتقاداسی ب حز

مارشسیستی ختود نیتز

مطرح میشنند سا ستم واردشد بر زنان را بهبود بخوند (بهرنگد  .)1131برختی از
پژوهشها نیز ب مسائل زنان از زاوی ی پیوند پوپولیسم چپ و پوپولیستم استبمی
و همراهی سویع با نن در ایران پرداخت اند(.)Moghissi, 2016
-1پستمدرنیسم :فمینیست های پسامدرن با طرح مسائل هویتی ست ی دارنتد
سا زنان را از حاشی ب متن وارد شنند .ننها بت ساتاوت میتان انستانهتا م تقدنتد و
میگویند ن سنها زنان و مردان با هم متااوسند بلکت زنتان از طبقت د نتژادد متذهب و
ملیتهای مختلف سجربیات متااوسی دارند .افستان نجتمنبتادی بتا نیتاهی نتو بت
مسئل ی جنسیت در ایراند مباحث هویتی و سااوت بین جنسیت زنتان و متردان را
ازطریق پرداختن ب نقاشیهای قدیمید اش ارد سارنام ها و ...بررستی شترد استت
(نجمنبادید .)1133
ج)پژوهشهای وشنفکریدینی :روشناکران بتا پیونتد دیتن و مدرنیتت فهمتی

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
شنند .سرو د مسئل زنان را ی

مبحث جدید میداند و م تقد است بت دلیتل شترایط

زمانی و سغییرات جهانید وقتی بخواهیم دربار حقتو ،زن بحتث شنتیمد مجبتوریم شت
سیر ساز ای در شری ت داشت باشیم و اندیو ما با ساسیری شت اندیوتمندان گذشتت از
این مسئل داشتندد متااوت خواهد بود (سرو د  )1133یا در رابط با مسئل حجتا د
م تقدند ش پوشش زنان بیش از نن ش برنمد از قرنند سنت پیامبر و سیر ائمت باشتدد
برگرفت از اجماع متورص و فهم مردساالران است .اگر حجا موجب ضررهای بتدنی
و روحی شودد جایز نیست و ننچ واجب است حاظ نجابت و صرف محلتی استت و
سوخیص نن نیز با خود زنان است (شدیورد .)1131
جدول  .0پژوهشهای صورتگرفته درزمینهی سیاستگذاری امور زنان
روش پژوهش

شاخصها

سنتی

حوته علمیس ،فلس،
احکام شرعی

مدرن

علم ومدرنیتس

روشنفکری
دینی

ملفیق سنز و
مدرنیتس ،استخراج
علمی ات شریعز

متفکران
یزاهلل مطهری،
یزاهلل جوادی
ملی
موج اول :یبرال
موج دوم:
سوسیا یسز
موج سوم :پسامدرن
عبدا کریم سروش،
مجس کدیور،
م تهدشبستری

امور تنان

سیاسزگذاری تنان

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

امور خانواده ،خانسداری و
همسری

موجس بسحق رأی تنان ،سیاسز موجس
بس موانمندساتی و موجس بس مفاوت و
برمری تنان
مرکیب حوتهی عمومی و خصوصی
تنان و وارد کر دن تن مسلمان در
عرصسی عمومی ،ا هیات
رهاییبخش

سیاسزگذاری ورود بس
عرصسی عمومی
سیاسزگذاری برابری،
سیاسزگذاری مفاوت
تنان مسلمان فعال در
عرصسی اقتصادی و
سیاسی و مالش برای
ای اد اسالم پیشرو

چارچوب تئوریک
در پژوهش از مدل چرخ سیستمی استااد میشود .سیاستگذارید صلمتی استت
ش نقش ا لی حکومت در حلوفصل امور صمومی را بررسی میشنتد

& (Vahedi

) .Arvand, 2020: 173سیاستگذاری صمومی ب هرننچ دولتها سصمیم بت انجتام
نن بییرند یا نییرندد س ریف شد است (ایتون یانتگ & لیتزا شتوئیند .)5: 1133
براساس س ریف فلیپ برود سیاستگذاریهای صمومی سجلتی اراد ی حکومتت در
صمل یا خودداری از صمل است و ننها را میسوان ب صنوان مجموص هایی ستاختاری
و مرسبط متوکل از مقا دد سصمیمات و اصمال شت درراستتای اقتتدار صمتومی در
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سطوح محلید ملی و بینالمللی هستندد درنظرگرفت (وحیتدد  .)13:1131یکتی از
نظری های رایج بررسی سیاستگذاری صمتومید نظریت سیستتمی استت .سیستتم

2

ماهومی است ش امروز در امور ب شار متیرود و بت واژ ای در زنتدگی انستانهتا
سبدیل شد است .ساکر سیستمی 3روشی صلمی است ش در صلوم مختلتف شتاربرد
دارد .این رو

برای فکر شردن براساس ماهوم سیستم و دییر مااهیم مرسبط است

ش در سمام حوز های صمومی و صام یا صلمی و خان مورداستااد قترار متیگیترد
(قراخانیبهارد .)26 :1131
سیستم ازطریق ارسباطاسی ش با محتیط ختود داردد دربرابتر سحریکتات برنمتد از
محیط واشنش نوان میدهد (نقیبزاد د  .)20:1113محیط سیستتم1مجموصت صنا تری
است ش ب درون سیستم س لق ندارندد اما بر ساختار و نظم ساختاری و قاصتد رفتتاری
نن موثرند و سیستم نیز بر نن ستأثیر متیگتذارد (قراختانیبهتارد  .)121 :1131سیستتمد
ورودیها را از محیط میگیرد و همچنین خروجیها را ب محیط منتقتل متیشنتد .ایتن
روند مورد ارزیابی قرار میگیرند .چرخ سیستمی دارای پنج قسمت است:
جدول  .2اجزای نظریه سیستمی در سیاستگذاری عمومی
اجزای مجلیل سیستمی
ورودی
طراحی سیاسز

معریف
فشارهای بیرونی ات سوی ذینفعان و منابع،
نیروی انسانی و امکانات
در فرایند درونی کارگزاران بس طراحی سیاسز
جهز پاسخ بس مطا بات میپرداتند

برونداد

اجرائیات و سطوح کاربردی اقدامات
صورت گرفتس برای طراحی سیاسز
گزارش عملکرد

ارتیابی

نلاط قوت و ضعف

اقدامات

شاخصها در ملا س
گروههای ذینفوذ ،احزاب ،جنبشها ،شهروندان
سیاسز های سنتی و مدرن امخاذشده در نهادها،
قانوناساسی ،سیاسزهای کالن ،شش برنامس
موسعس
بودجس ،نیرو ی انسانی ،اماک  ،اقدامات مشویلی،
منبیهی و...
بروندادها ،خروجی ،نتی س ،دستاورد
گزارشهای بیطرف و بی ا مللی ،نلاط ضعف و
قوت

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

سحوالت سیاسی ایراند در زندگی متردم بت ویتژ زنتان سغییتر ایجتاد شترد استت
(جبیی پورد  .)414: 1131نتیج این سحوالت نستبت بت شوتورهای سوست یافتت
1. System environment
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شندسر بود اما روند این سغییرات اجتمتاصی شت زنتان ستب

بستیاری در بت ثمتر

نوستن نن دارندد ب سدریج گسترد سر میشود .مسائل زنتان بت دلیتل اهمیتت نن و
اینک زنان نیمی از جم یت شوور را سوکیل متیدهنتد شت در روایتت جمهتوری
اسبمی سربیتشنندگان نسلهای نیند هستندد هموار جتزو اولویتتهتای سیستتم
بود است .در محیط ی نی فاای خارج از سیستتم نیتز واشتنشهتایی نستبت بت
اولویتهای ورودی وجود دارد .واشنش محتیط بت حرشتت نظتام سیاستی بت دو
ورت حمایت یا اصتراض و مطالب انجام میپذیردد اگر محیط از نتیج ی صملکرد
سیستم در بازخورد نن راضی باشدد از سیاست درپیشگرفت شد د حمایت متیشنتد
و اگر با نتیج ی بازخورد سیستم موافق نباشدد دست بت اصتتراض زد و مطالبتات
جدید خود را مطرح میشند .اگر نظام سیاسی خود را بتا سحتوالت محتیط شت در
قالب مطالبات جدید ان کاس مییابدد هماهنگ نکندد فا ل ی بین سیستم و محیط
افزایش پیدا میشند و حتی میسواند موجب نابودی نظتام سیاستی و انقتب

شتود

(نقیبزاد د .)165: 1113
موارشت سیاسی زنان در دو سطح بررستی متیشتود-1 :ستطح ستود ی نتی
موارشت در انتخاباتد احزا د انجمنها و سجرب های اجتماصی و -1سطح نخبیان
ی نی حاور در مجلسد قو ی مجری و بت دستتنوردن منا تب صتالی (خلیلتید
.)167: 1133هموار مطالبات مختلای در رستان هتاد مراشتز پژوهوتید انتخابتات و
جام مدنی مطرح میشودد سا زنان بتوانند خواست هتای ختود را بت درون سیستتم
وارد شنند .در حوز ی رسان ها نخستینبار نوریات زنتروزد پیتام هتاجر و پیتام زن
این دست از مطالبات را مطرح شردند

).(Bayat ,2010: 103

رشد سکنولوژی اطبصاتد استااد از اینترنت و شبک های اجتماصی منجتر بت
نگاهی زناند ف الیت ننان و بیان مطالبات شد است .ماهوار د اینترنتتد شتامپیوسر و
غیر فاایی مجازی ایجاد شرد اند ش در نن گاتوگود سبادل اندیوت د گردهمتایید
اصتراضد جمعنوری اماا و همیاری ستریعسترد نستانستر و شتمهزینت ستر ممکتن
شد است (اسبمید  .)72: 1131هماشنون هوت حز

زنتان در ایتران موتغول بت

ف الیت هستند (رویداد 11د  .)1131در احتزا د انجمتنهتا و سوتکلهتای دییتر
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م موال شارگرو ها یا شمیت هایی مختص ب زنان وجتود دارد .احتزا

001

وابستت بت

زنان نتوانست اند نقش پررنیی در سیاست ایاا شنند اما مطالبتات زنتان را همراهتی
میشنند .ف الیتهای NGOها نیز هر سال افزایش یافت استد ب نحتویشت پتیش از
سال 1113د س داد ننها شمتر از  11و در ستال 1131د بتیشستر از  131بتود استت
(جبیی پورد  .)432: 1131در انتخاباتد زنان جزو محوریسرین مسائل مطرحشتد
در مناظرات و برنام های انتخاباسی هستند .هرچند مطالبات مطرحشد زناند ب ویژ
ننهایی ش ازطرف طبق متوسط و فمینیستها مطترح شتدندد بت دلیتل س تارض بتا
هست سخت قدرت نمتی سواننتد از فیلتتر ورودی صبتور شننتد .شتاید هتی گترو
اجتماصی ب انداز طبق متوسط و ب ویژ زنان سکوالر فورا و ب طتور فراگیتر فوتار
را احساس نکرد). (Bayat 2010: 98چراش ننها نمیسوانستند مطالبتات ختود

انقب

را از فیلتر ورودی صبتور دهنتد .مراشتز پژوهوتی در حتوز مستائل زنتان نیتز بتا
محدودیتهایی مواجهند اما پژوهویران با پررنتگ شتدن نقتش زنتان در جام ت
بیشازپیش مستائل زنتان را موردسوجت قترار متیدهنتد .بت صتبو هتماشنتون در
دانویا هایی چون صبمت طباطبتایید سربیتت متدرسد الزهترا و غیتر گترو هتای
مطال ات زنان سأسیس شد ش ب سربیت دانشپژوهان میپردازند .البت سرفصتلهتا
غالبا ب

ورت ایدئولوژی د اسبمی و محافظ شاران ارائ میشود.

در چهار ده ی گذشت د زنان هموار جزو ورودیهای سیستم بود اند امتا در
اولویتبندی مستائل زنتان بت دالیلتی چتون فیلتتر هستت ستخت قتدرتد نیتا
ایدئولوژی

بت مستئل زند الیومحتورید مردمحتورید صتدماستتااد از زنتان در

پستهای مدیریتی و درنتیجت در نکتردن شترایط زنتان سوستط متدیران مترد و
صدمشایست ساالری با موکبسی مواج بود استت .ایتن دالیتل باصتث شتد استتد
مطالبات جام

زنان نتوانند ب درون سیستم وارد شوند و منجتر بت ایجتاد خوتم

شود .گا نیز این مطالبات با وجود صتواملی چتون فوتارهای بتینالمللتید ستبیق
سیاسی و اصتراضات گسترد در اولویتهای سیستم قرار میگیرد و منجر ب ایجتاد
امید می شود .بنابراین مستائل زنتان همتوار در ورودی سیستتم قترار دارد امتا بتا
ان کاسی از خوم و با ان کاسی از امید رؤیت میشود.
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 .2طراحی سياست های مسائل زناان؛ از دادالت سنسايتی تاا الزوساازیهاای
ایدئولوژیک

در طراحی سیاست مسائل زنان در جمهتوری استبمی ایتران بایتد بتر ست مؤلات
طراحی ی نی قانوناساسید سیاستهای شلی نظام و شش قانون برنام های سوست
سأشید بیوتری داشت.
 .1-2قانوناساسی

مقدم قانوناساسی جمهوری اسبمی ایران شامل سیزد بخش است ش ی

بخش

نن ب زنان اختصان یافت و این نوتاندهنتد ی اهمیتت ایتن مستئل بترای نظتام
سیاسی ساز سأسیس بود است .در این بخش با صنوان «زن در قانوناساستی» سأشیتد
میشود ش زنان ب دلیل ستم بیوتری ش در نظام طاغوسی متحمل شد اندد استیاای
حقو ،بیوتری نیز خواهند داشتد ازطرفی در پاراگراف دوم بر نقش مادری زنتاند
صدممصرفزدگید شیءشدگی و ف الیت همرا با حاظ نقش مادری سأشید میشتود
(قانوناساسی) .در ا ل سوم قتانون اساستی نیتز امکانتاسی شت دولتت بایتد بترای
مهیاشردن ننها اقدام شندد بر هم افراد ملت سأشید میشود .در ذیل همتین ا تل و
در ماد  11نن ب

راحت ذشر میشود« :سأمین حقو ،هم جانب افراد از زن و مترد

و ایجتتاد امنیتتت قاتتائی صادالن ت بتترای هم ت و سستتاوی صمتتوم در برابتتر قتتانون»
(قانوناساسید  .)11طبق ا ل بیست قانوناساسی جمهوری استبمی ایتراند «همت
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
برخوردارند( ».قانوناساسید  .)11صبو براین در ا تل بیستتویکتم بت

تراحت

مسئل زن در پنج مورد مطرح میشود-1« :ایجتاد زمینت هتای مستاصد بترای رشتد
شخصیت زن و احیای حقو ،مادی و م نوی او؛ -1حمایتت متادراند بالخصتون
در دوران بارداری و حاانت فرزند؛ و حمایت از شودشان بیسرپرستت؛ -1ایجتاد
دادگا

الح برای حاظ شیان و بقای خانواد ؛ -1ایجاد بیم خان بیوگان و زنتان

سالخورد و بیسرپرست؛ -3اصطای قیمومت فرزندان ب مادران شایستت درجهتت
غبط ی ننها در ورت نبودن ولی شرصی» (قانوناساسید .)11
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در قانوناساسی ب صنوان یکی از طراحان سیاستد بر حقو ،یکسان زن و مرد
در امور مختلف فرهنیید اقتصادید اجتماصی و حتی سیاسی سأشید متیشتود .ایتن
بخشها نیاهی صدالتمحور بر مسئل جنسیت دارد .نقتش متادری و حاتظ شیتان
خانواد بسیار موردسوج است و بارها سکرار میشود .بنابراین قانوناساستی ایتران
جدالی است میان سنتگرایان ش بر خانواد و حاور زن در صر ت ی خصو تی
سأشید دارند و روشناکران دینی ش سب

میشنند با حاظ دیند شاخصها و ظتاهر

حاور اجتماصی و سیاستی زنتان را درشنتار متردان سرستیم شننتد .ایتن دوگتانیی
امکانهایی را برای سیاستگذاری ب ناع زنان بست ب اینک چ شستانی طراحتی و
اجرای سیاست را ب دست میگیرندد فراهم میشند.
 .2-2سياستهای کلی نظام

طبق ا ل  111قانوناساسی یکی از وظایف رهبر ایراند س یین سیاستتهتای شلتی
نظام جمهوری اسبمی پس از موورت با مجمع سوتخیص مصتلحت نظتام استت
(قانوناساسید  .)111یکی از مستائلی شت بت ویتژ در ستالهتای اخیتر در س یتین
سیاستهای شلی نظام موردسوج بود استد مسائل خانواد و زنان است ش شتامل
سقویت و سحکیم بنیان خانواد براساس الیوهای اسبمید سرویج و سستهیل ازدواجد
سأشید بر نقش متادرید خانت دارید حمایتت از زنتان سرپرستت ختانوارد ستبمت

باروری و افزایش فرزندنوری میشود (دفتر حاظ و نوتر نثتار نیتتاهلل خامنت اید

 .)1133سیاستهای شلی نظام رویکردهایی اسبمید انقببی و سنتی ارائ میدهتد
ش بر نقش مادری و خان داری زنان سأشید دارد.
این سیاستها با این ا ل نغاز متیشتود«:ایجتاد جام ت ای ختانواد محتور و
سقویت و سحکیم خانواد و شارشردهای ا لی نن برپایت الیتوی استبمی ختانواد
ب صنوان مرشز نوو و نما و سربیت اسبمی فرزند و شانون نرامشبختش» و بتا ایتن
ا ل ب پایان میرسد« :ایجاد سازوشارهای الزم بترای ارسقتاء ستبمت همت جانبت
خانواد ها ب ویژ سبمت باروری و افزایش فرزنتدنوری درجهتت برختورداری از
جام

جواند سالمد پویا و بالند » (دفتر حاظ و نور نثار نیتاهلل خامن اید .)1133
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 .0-2سند برنامه توسعه(اول تا ششم)

ساشنون شش برنام سوس

نوشت شد استد ش در سمامی ننهتا برنامت هتایی بترای

زنان وجود دارد .در نخستین سند پتنجستال شت بترای ستالهتای  1133ستا 1111
سدوین شدد چهار محور ب زنان اختصان یافت-1« .باالبردن سطح سواد و دانتش
صمومی افراد جام د بخصون ضریب پوشش سحصتیلی دختتران الزمالت لتیم؛ -1
موارشت بیوتر زنان در امور اجتماصید فرهنیتید نموزشتی و اقتصتادی بتا حاتظ
شئونات خانواد و ارز های مت الی شخصیت زن استبمی؛ -1اصتتبی موق یتت
زنان از طریق س میم نموز

و افزایش زمین های موارشت زنان در امور اقتصتادید

اجتمتتاصی جام ت و ختتانواد ؛ -1ارسقتتای ستتطح ستتبمت افتتراد جام ت و شتتاهش
مرگومیر مادران و شودشان» (سند برنام اول سوس د .)23-15: 1133
در برنام دوم سوس

نیز مواردی چتون سوجت بت سربیتتبتدنی و سخصتیص

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

ب زنان و شودشان بتیسرپرستت از طریتق نظتام ستأمیناجتمتاصی و سوست

بیمت یاجتمتاصی موردسوجت استت (ستند برنامت دوم سوست د  .)82-80: 1111در
برنام ی اول و دوم سوس د موضتوع زنتان بتت صنتتوان زیرمجموصتت ای از بحتث
«شنترل موالید و جم یت» موردسوج قرارگرفت و سوجت بت ورز

و سوتویق بت

موارشت بیوتر ننان در امور اجتماصی و فرهنیی ب صنوان امتتوری فرصتتی مطترح
شد و موکبت واق ی زنان شناسایی نود بودند (باقرید .)822: 1131
در سال  1113برنام سوم سوس ب سصویب رستید .در ایتن ستال مرشتز امتور
موارشت زنان ریاستجمهوری سوکیل شد و ب همیندلیل صبو بر متواردی شت در
دو سند پیوین مطرح شدد بر نقش این مرشز در ماد  133سأشید میشود« :مرشز امتور
موارشت زنان ریاست جمهوری موظف است درجهت زمین سازی برای ایاای نقتش
مناسب زنان در سوس شوور و سقویت نهاد خانواد د ضمن انجتام مطال تات الزم بتا
همکاری دستیا هتای اجرایتی ذیربتط اقتدامات ذیتل را بت صمتل نورد :التف-بتا
بهر گیری از ا ول و مبانی اسبمی و با درنظرگرفتن سحوالت نیند جام د نیازهتای
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نموزشی و فرهنیی و ورزشی خان زنان را شناسایی شرد و طترحهتای مناستب را
برحسب مورد ازطریق دستیا های اجرایی ذیربط سهی و برای سصتویب بت مراجتع
مربوط پیونهاد شند- .طرحهای الزم بترای افتزایش فر تتهتای اشتتغال زنتان و
ارسقای شغلی ننان در چارچو

سمهیدات پیشبینتیشتد در ایتن قتانون و متاتمن

ا بحات ضروری در امور اداری و حقوقی را سهی و ب منظتور سصتویب بت هیتأت
وزیران ارائ شند.ج-با سازماندهی ف الیتهتای مطال تاسی موتتر بتا دستتیا هتای
مسئول در قو قاائی د طرحهای الزم برای سسهیل امتور حقتوقی و قاتائی زنتان را
سهی و برحسب مورد ازطریق دستیا های مسئول پیییری شند.د-برای بهتر گیتری از
خدمات مختلف اجتماصی زنان در زمین های مالید حقتوقید موتاور اید نموزشتی و
ورزشید طرحهای الزم با اولویت قائلشدن برای زنان خودسرپرست و بیسرپرستت
مناطق سوس نیافت یا شمتر سوس یافت و گرو های محروم جام درزمین ی حمایتت
از سوکیل سازمانهای غیردولتید سهی و برحسب مورد بت دستتیا هتای اجرائتی یتا
دولت من کس شند سا پس از سصویب ازطریق دستیا های ذیربط اجرا شوند» (ستند
برنام سوم سوس د  .)111-111 :1113این مااد را میستوان در قالتب  1محتور شلتی
امور نموزشید فرهنیید ورزشید اشتغالد امور صلمتی و پژوهوتید حقتوقید سوست
سازمانهای غیردولتی سقسیم شرد (گزار
برنام چهارم سوس

اجرای ماد 133د .)11 :1113-1131

 1131سا  1133رویکرد متااوتستری نستبت بت مستئل ی

زنان دارد .واحدهای مسکونی ارزانقیمت برای زنان سرپرست خانوارد سأمین بیمت ی
ختتان بتترای زنتتان سرپرستتتختتانوارد سهیتت طتترح جتتامع سوانمندستتازی زنتتان
خودسرپرست و سرپرستخانوارد سصویب طرح جتامع سوانمندستازی و حمایتت از
حقو ،زناند سأمین نزادی و امنیت الزم برای رشد سوتکلهتای اجتمتاصی درزمینت ی
یانت از حقو ،شودشان و زناند گستر

حمایتهای اجتماصی و برابری فر تها

برای زنان و مردان و سوانمندسازی زنان ازطریق دستیابی ب فر تهتای شتغلی را
شامل میشد .در برنام ی چهارم سوس بارها از واژ ی سوانمندستازی زنتان استتااد
شد است ش در نوع خود جالبسوج است و این برنام را از ستند ستالهتای قبتل
متمایز میشند .صبو بر این در متاد  111بت

تورت اختصا تی بت مستائل زنتان
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پرداخت شد است ش در نن میسوان ب مواردی چون سوس موارشت زناند سقویتت
مهارتهای زناند سوج ب سرشیب جنستیتی صرضت ی نیتروی شتارد ارسقتای شیایتت
زندگی زناند افزایش باورهای صمومی نسبت ب شایستیی زناند سحکیم نهاد خانواد د
رفع خوونت صلی زنان و گستر

نهادهای مدنی و سوتکلهتای زنتان اشتار شترد.

ننچ در برنام سوم سوس مبتنی بر بیطرفتی جنستیتی در برنامت ریتزی موردسوجت
سیاستگذار بود د در برنام چهارم سوس ب سمت حساستیت جنستیتی و سیاستت
سب یض مثبت حرشت شرد (احمدید .)111 :1131
در برنام پنجم سوس ( )1131-1131صبو بر ماد  111ب سوانمندستازی زنتان
سرپرست خانوارد سوس فرهنگ صاافد حجتا
پوتیبانی رد های مقاومت بسیج جام

و سحکتیم بنیتان ختانواد ازطریتق

زنتان و ستدوین ستند ملتی امنیتت بتانوان و

شودشان در روابط اجتماصی سأشید میشتود .در متاد  111نیتز بت طوراختصا تی بت
مسئل زنان پرداخت میشود« :دولت با همکاری سازمانهتا و دستتیا هتای ذیربتط
ازجمل مرشز امور زنان و خانواد با هدف سقویت نهتاد ختانواد و جاییتا زنتان در
صر

های اجتماصی و استیاای حقو ،شرصی و قانونی بتانوان در همت زمینت هتا بتا

سدوین و سصو

برنام جامع سوس امتور زنتان و ختانواد موتتمل بتر محورهتای

سحکیم بنیان خانواد د بازنیری قوانین و مقررات مربوطت د پیوتییری از نستیبهتای
اجتماصید سوس و ساماندهی امور اقتصادی-م یوتی با اولویتت ستاماندهی موتاغل
خانیی برای زنان سرپرست ختانوار و زنتان بدسرپرستتد ستأمیناجتمتاصید اوقتات
فراغتتتد پتتژوهشد گستتتر

فرهنتتگ صاتتاف و حجتتا د ارسقتتاء ستتبمتد سوس ت

سواناییهای سازمانهای مردمنهادد ارسقاء سوانمندیهای زنتان متدیر و نخبت د سوست
س امبت بینالمللید س متیق باورهای دینی و ا تتبح ساختتتار اداری -سوکتتیبسی
زنان و خانتواد اقدام قانونی نماید»(سند برنام پنجم سوس د .)131 :1133
سند برنام قانون شوم سوس

نیز ش برای سالهتای  1133ستا  1111ستدوین

شدد بر مسائلی چون زنان سرپرست خانوار و بیم زنتان خانت دار بتا حتداقل ست
فرزند میپردازد .در ماد  111نیز ب

ورت ویژ مسائل زنان مطرح میشود« :شلیت

دستیا های اجرائی موظاند ب منظور سحقق اهداف مندرج در ا ول دهمد بیستتم و

000
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بیستویکتم قتانون اساستی جمهتوری استبمی ایتراند اهتداف ستند چوتمانتداز
بیستسال و سیاستهای شلی خانواد مبنی بر سقویت نهاد ختانواد و جاییتا زن
در نن و استیاای حقو ،شرصی و قانونی زنان در هم صر
نقش سازند نن و نیز ب منظور بهر مندی جام
سوس

ها و سوجت ویتژ بت

از سرمای ی انسانی زنان در فرایند

پایدار و متوازند با ستازماندهی و سقویتت جاییتا ستازمانی امتور زنتان و

خانواد در دستیا د نسبت بت اصمتال رویکترد صتدالت جنستیتی برمبنتای ا تول
اسبمی در سیاستهاد برنام ها و طترحهتای ختود و ارزیتابی نثتار و سصتمیمات
براساس شاخصهای اببغی ستاد ملی زن و خانواد شورای صالی انقب

فرهنیی

اقدام نمایند» (سند برنام شوم سوس د .)33-31 :1131
سیاستهای ایران در قسمت طراحی چرخ سیاستگذاری امور زنان دوگانیی
دارد .این مستئل بت رویکردهتا و گاتمتانهتای سیاستی حتاشم در مقتاطع مختلتف
بازمیگردد .گاتمانهای سنتی بیوتر بر نقش مادری زنتان در سحکتیم بنیتان ختانواد
سأشید میشنند .این گاتمان از مااهیم اسبمید ایجتاد الیوستازیهتای ایتدئولوژی

و

سأشید بر زن مسلمان انقببی استااد میشند و گا از نقش زن در جام ت بتا اولویتت
قرار دادن نقش مادری حمایت میشند .در سالهایی نیز گاتمانهایی بتا رویکردهتای
روشناکری دینی حاشم بودند ش نقش پررنگسری برای سوانمندسازی زنان و حاور
گسترد سر ننان در جام قائل شدند .رهبرید قو مقنن و قانوناساسی هر ی

نقتش

مهمی در طراحی سیاستها دارند .سیاستهای شتبن و قتانوناساستی و در برختی
موارد برنام های سوس

بر طراحی سیاست سنتی و شرصی ی نی حاظ بنیان ختانواد

و حاور زن در حوز خصو ی سأشید دارنتد .در طراحتی سیاستتد استاس؛ حاتظ
خانواد و همسر بودن و مادری است.
جدول  .0طراحی سیاست امور زنان در جمهوری اسالمی
طراحی سیاسز

مبانی و نهادهای صادرکننده

ماده و اصلها

قانوناساسی

مرکیب فلس و روشنفکری دینی

اصلهای  02 ،11و 01

سیاسزهای کلی نظام

فلس ،والیزفلیس و رهبری

برنامسهای موسعس

مکنوکرامیم ،مأکید بر
برنامسریزی و مدیریز

اصول سیاسزهای کلی نظام
درتمینس ی تن و خانواده
ماده  151برنامس سوم موسعس ،ماده
 111برنامس چهارم موسعس و...

راهبرد
مشارکز سیاسی  -اجتماعی
در کنار نلش مادری
حفظ بنیان خانواده
مجز پوشش قرار دادن تنان
حذفشده در فرایند موسعس
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 .0اسرائيات؛ تالشهای محدود برای سامعهای نامحدود

نهادهای مختلای در ایران متولی مسائل زنان هستند .م اونت امور زنان و ختانواد
نهاد ریاستجمهوری مهمسرین ارگان این حوز محسو
ده از انقب

میگذشت و نقش زنان در جام

میشود .درحتالیشت دو

بیشازپیش احساس شد بودد در

دولت ا بحات سازمانی سحتصنوان «مرشز موارشت امور زنان» سأسیس شد .ایتن
نهاد ش سرپرستی نن را زهرا شجاصی برصهد داشتد همراستا با ستند چوتمانتداز
سوس

حرشت میشرد ب نحویش اهداف نن شامل مسائل زیر بود:
«-1سب

درجهت افزایش موارشت زنان در صر ت هتای مختلتف فرهنیتید

اجتماصید سیاسی و اقتصادی؛ -1سب

درجهت افزایش نقش و موارشت ننتان در

سصمیمگیریهای شوور با سأشید بر نقتش محتوری ننهتا در ختانواد ؛ -1ا تبح و
بهبود شیای وض یت زنان در اب اد مختلف فرهنیید اجتماصید سیاسی و اقتصتادی؛
زنتدگی ننتان؛ -3ستب

-1شناخت دقیق از وضع موجود زنان و سوس

مطلتو

درجهت سبیین و سحکیم جاییا زنان در سوس

شوور؛ -3سب

درجهتت افتزایش

سطح نگاهیهای صمومی زنتان» (م اونتت پژوهوتی مرشتز امتور موتارشت زنتان

استجمهورید .)113 :1131
ری 

این نهاد ب طورگسترد ای ب سیاستگذاری در حتوز ی زنتان متیپرداختت.
ساختار نن نیز براساس اهدافی ش درنظر گرفت بود در قالب س م اونتت طترح و
برنام د امور اجتماصی و سوس

موتارشتهتا و نمتوز

و پتژوهش ایجتاد گردیتد

استتجمهتورید  .)113 :1131بتا

(م اونت پژوهوی مرشز امور موارشت زنتان ری
سغییر دولت و ایجاد گاتمانی جدیدد در سال  1131نام این سازمان نیتز بت «مرشتز
امور زنان و خانواد ریاستجمهوری» سغییر یافت و ب جتای واژ ی «موتارشت» از
واژ ی «خانواد » استااد شد ش ساشنون نیز سغییری در نن ایجاد نوتد استت .ایتن
سغییر همراستا با سند چومانداز پنجم در حرشت بتود .بتا رویشتار نمتدن دولتت
اصتدالد این نهاد سغییری اساسی یافت و از مرشز ب م اونت امور زنان و ختانواد ی
نهاد ریاست جمهوری سبتدیل گوتت .مقتام اجرایتی نن نیتز از موتاور بت م تاون
رییسجمهور ارسقا یافت.
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بودج ی این ستازمان از ابتتدای سوتکیل ستاشنون بتا افتزایش همترا بتود و
بودج ی سال  1133سنها نهاد اجرایی امور زنان در ایران  13میلیارد سومان است ش
هرچند نسبت ب سال گذشت  13در د افزایش داشت است اما سنهتا شمتتر از یت
در د از شل بودج ی شوور را در اختیار دارد .سا پیش از سأسیس مرشتز موتارشت
امور زناند هی نهاد مجزایی در رابط با مسائل زنان وجود نداشت ستا از بودجت ی
مخصون ب خود برخوردار شود .باسوج ب اهمیت مسائل زنتاند اختصتان ایتن
بودج برای مهمسرین متولی امور زنان اند است.
اقدامات م اونت امور زنان و خانواد نهتاد ریاستتجمهتورید حتول محتور
مسائلی چون نموز

و سحصیلد بهداشتد زنان سرپرست ختانوارد انتصتا

زنتان

در سطوح مختلف پستهای دولتید حمایت از طرحهای پژوهوی و پایاننام ها و
سوکیل سازمانهای مردمنهاد در حوز ی زنان سمرشز یافتت استت (م اونتت امتور
استتجمهتورید  .)113 :1113-1131ایتن م اونتت درزمینت ی

زنان و خانواد ری

سازمانید نیروی انسانید بودج و سیاستهای اجرایی درحد طراحتی بتاقی مانتد
است.
 .0برونداد؛ دوری و نزدیكی به واقعيت

اقدامات انجامشد در جمهوری اسبمی ایران را میسوان براستاس چهتار حتوز ی
بهداشتد نموز د اقتصاد و سیاست سقسیمبندی شرد.
.1-4بهناشت:در حوز ی بهداشتد سیاستتهتای گستترد ای انجتام شتد
است .در سال  1131برنام اجرایی گستر

شبک بهداشتی-درمتانی بت سصتویب

مجلس شورای اسبمی رسید (وزارت بهداشت و درماند  .)11 :1133این طرح بر
ارائ خدمات بهداشتی اولی سأشیتد داشتت شت یکتی از متوارد مطترحشتد در نن
مادراند شودشان و موضوع سنظیم ختانواد بتود (قاراختانید  .)111 :1131در دهت
شصت طرحهایی درجهت شاهش جم یت و سنظیم خانواد ارائ شد ش با نموز
بت زنتتان ازطریتتق مراشتتز بهداشتتت و سبلیغتتات ازطریتتق رستتان هتتاد داوستتیما و
بیلبوردهای خیابانی انجام شد ش ساحدود زیادی موفقیتنمیز بود .در قانون برنامت
دوم سوس

سیاستهایی درجهت افتزایش ستبمت جام ت مطترح شتد .یکتی از
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مواردد درمان و ارائ خدمات ف ال درزمین های بهداشت مادرد شتود

و بهداشتت

باروری است (قاراخانید .)113 :1131س داد مراشز بهداشت در سرساسر روستتاها و
شهرها افزایش یافت .این مراشز با انجام واشسیناسیونهای گسترد د نموز

ب زنان

و مادراند ارائ خدمات ب مادران درحین بارداری و پسازنند سوانستتند در شتاهش
نرخ مرگومیر ناشی از زایمان در متادران و نتوزادان نقتش بستزایی ایاتا شننتد .از
اقدامات دییر نظام سبمت میسوان بر ارسقای جاییا زنان در ستبمت و نمتوز
پزشکی اشار شرد ش منجر ب افزایش س داد دانوتجویاند پزشتکاند متخصصتان و
گرو های مختلف پزشکی زنان در جام
اسبمی در صر

انقب

شتد استت (متروری بتر دستتاوردهای

نظام سبمتد .)1131

.2-4آموزش :پیش از انقب د بیرون خان برای بخش از زناند ب ویژ بختش
مذهبید محیط ناامنی محسو
صر

میشدد همتین امتر یکتی از موانتع رشتد زنتان در

صمومی بود (جبییپورد  .)111 :1131در حوز ی نموز

صالید با وقوع انقب

و ب ویژ نموز

ش فاایی امن را در میان خانواد ها سداصی میشردد زنتان بت

سحصیبت دانویاهی روی نوردند .سحصیبت صالی باصث نگاهی و پیورفت زنتان
شدد ظرفیتهای ننان را سحقق بخوید و ننها را سوویق شتردد نقتش ف تالستری در
حوز های اجتماصید فرهنیید اقتصادی و سیاسی ایاا شنند(:31

& Rostami-Povey

 .)Povey, 2013طی دو ده اخیر در نرخ سواد زنان پیوترفت چوتمییری حا تل
شد ؛ ب طوریش نرخ باسوادی زنتان  13ستا  11ستالد از  31/1در ستال  1111بت
 33/3در د در سال  1131رسید است (گزار

وض یت زنان و خانواد د -1133

 .)31 :1131ورود زنان ب دانویا ها ب صنوان دانوجو و صاو هیتات صلمتی رشتد
قابلمبحظ ای داشت است .براساس داد هتای نمتارید طتی بیستت ستال گذشتت
در د حاور دانوجویان دختتر در ستاختار نمتوز
(گزار

وض یت زنان و خانواد د  .)11 :1131-1133طبق نمار اخذشد از سمتامی

رشت های دانویاهید مراشز نموز
نموز

صتالی دوبرابتر شتد استت

صالی و دانویا نزاد اسبمی حاتور زنتان در

صالی حدودا دوبرابر شد است.
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جدول  .0منبع :گزارش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری( )0082به نقل از معاونت امور زنان و خانواده
ریاستجمهوری
ردیف
1
0
9

درصد دانش ویان دختر
13.91
11.15
19.31

سال مجصیلی
1931-1932
1930-1931
1939-1930

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

وض یت زنان و خانواد د .)13 :1131-1133

.3-4اقتصاد:زنان پس از انقب

بر ف الیتهای اقتصتادی افتزود و ستب

شرد اند سا از امکان استقبل مالی استااد شنند اما هنوز هم جم یت ف ال اقتصتادی
و شاغبن زن اند است .بنابراین دستاورد قابلسوج زنتان در نمتوز وپترور
لزوما منجر ب اشتغالزایی در رشت هایی ش نموز
نموز

دید بودندد نوتد درحتالیشت

صالی ذهن زنان را باز میشرد اما بازار را برای ورود ننها بتاز نکترد بتود

).(Haeri, 2013: 1055پیش از انقب

از جم یتت  13میلیتون ناتری ایتراند سنهتا 1

در د از زناند نیروی شار را سوکیل میدادند (جبیی پور.)111 :1131 ,طبق نمتار
در سال 1133د سنها  11/3در تد از زنتان ف تال اقتصتادی و  11/3در تد شتاغل
محسو

میشوند (طرح نمارگیری نیروی شار مرشتز نمتار ایتراند  .)1133هرچنتد

این نمار افزایش دسترسی زنان ب مواغل را نوان میدهدد اما این حاور اغلب در
صر

های خرد اقتصتادی ختانوار استت و نوتاندهنتد ی ف الیتتهتای گستترد

اقتصادی نیست .اقتداماسی شت بتوانتد زنتان را بت صنتوان نیمتی از جم یتتد وارد
چرخ ی اقتصاد شوور شندد محدود است .ازسویدییرد سیاستهتای اقتصتادی در
ده  1331همچنان باقی ماند بودند و منجر ب افزایش اشتغال نمتیشتدند چراشت
بسیاری از سیاستها مانند حمایت از سولید ی

خودروی پرمصرفد ادام حمایت

از نای ی بود ش منافع اشتغال زنان را ب همرا نداردد اشتغال در تنایع اشتتغالزا
ش زنان را ب شار میگیردد ازجمل سولید پارچ د فرنوری مواد غذایی و سولید چترم
و شاش شاهش یافت است).(Bahramitash & Esfahani, 2011: 82-81
.4-4سیاست:در حوز ی ریاستجمهورید هی زنی ب صنوان رئیسجمهتور در
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ایران انتخا نود استد اما از دور هاتم انتخابتات ریاستتجمهتوری (بت جتز دور
هوتم) زنانی در انتخابات ثبتنام شرد اند .س داد زنان داوطلب در دور هاتتم  11ناترد
در دور نهتتم  31ناتترد در دور دهتتم  11ناتترد در دور یتتازدهم  11ناتتر و در دور
دوازدهم  111نار بود است (گزار

وضت یت زنتان و ختانواد د .)147: 1131-1133

این مسئل ب ورت نمادین و سنها در مرحل نخست ثبتنام انجام می شتود و ستاشنون
هی زن ایرانی نتوانست است شاندیدای انتخابات ریاستجمهوری شود.
در حوز ی مدیریتی در قو ی مجری د در جدول زیر س داد زنانی شت از ستال
 1113در حوز ی اجرایی و باالی مدیریتی حاور داشت اندد بررسی شد است.
جدول  .1منبع :معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری
سمز
مشاور رئیسجمهور
معاون رئیسجمهور
وتیر
سفیر
روسای ساتمان ها ،نهادها و مرکز
معاونی وترا و هممراتان

دو ز
پن م
1
-

دو ز
ششم
1
-

دو ز
هفتم
9
1
-

دو ز
هشتم
9
1
-

دو ز
نهم
0
1
-

دو ز
دهم
1
9
1
1
0

دو ز
یاتدهم
1
1
1
12

در انتخابات مجلس شورای استبمی نیتز از انتخابتات نخستت در ستال  1133ستا
انتخابات اخیر در سال  1131س داد نامزدهای انتخاباسی افزایش یافتت استت .ایتن
روند در بین منتخبین با افزایش بسیار محدودی همرا بود است .موتارشت زنتان
طی د دور ی مجلس ب شرح زیر است:
جدول  .6منبع :مرکز آمار ایران به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری
دوره
1
0
9
1
5
9
6
1
3
12

ماریخ برگزاری
51/10/01
99/1/09
96/1/13
61/1/01
61/10/11
61/11/03
10/10/1
19/10/01
32/10/10
31/10/6
جمع

معداد داوطلبی تن
99
01
96
11
902
519
101
911
013
1091
9396

معداد منتخبی تن کشور
0
1
9
3
12
11
10
1
3
16
15
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سهم زنان در مجلس در دور های اول سا نهم شمتر از  1در د ستا  1,13در تد در
نوسان بتود استت (گتزار

وضت یت زنتان و ختانواد د  .)149: 1131-1133در

سطوح مدیریتی دییر چون فرمانتداران و م اونتان فرمانتدار زنتان شمتتر از  %1از
پست های فرمانداری شل شوور را ب خود اختصان داد اند و در بخوتداریهتای
شل شوور سهم زنان از 1133منصتب بخوتدارید فقتط 11بخوتدار استت؛ ی نتی
حدود  %1,13از شل پستهای مدیریت در این حوز ب زنان س لتق دارد (گتزار
وض ت یت زنتتان و ختتانواد د  .)154: 1131-1133در ستتطوح متتدیریتی در ستتطح
وزارسخان ها نیز بیوترین نمار حاتور زنتان در وزارت نمتوز وپترور د وزارت
اقتصتاد و امتور دارایتی و وزارت بهداشتتتد درمتان و نمتوز

پزشتکی موتتاهد

میشود .ش نواندهند افزایش حاور زنان در بخشهتای بهداشتت و نمتوز
افزایش نسبی حاور در سطوح مدیریتی اقتصادی است.
نمودار  .0بانک اطالعات مدیران حرفهای کشور( )0081به نقل از معاونت امور زنان و خانواده
ریاستجمهوری

و
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در حوز بهداشت و نموز
جام

اقدامات دولت نزدی

ب واق یت و نیازهای زنتان در

بود است .اقدامات ش منجر ب شاهش نرخ مرگومیر در نتوزادان و متادران

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
حوز اقتصاد نیز گا از واق یت دور شد و گا ب نن نزدی

بتود ایتمد امتا هنتوز

اقدامات گسترد ای بترای حاتور زنتان در مستائل اقتصتادی و سجتاری تورت
نیرفت و نرخ موارشت ننان در اقتصادد بسیار پایین است .در سیاست اما دورسترین
ساسیر از موارشت سیاسی ننان وجود دارد ب طوریش در بخشهای سیاستی زنتان
حاور ندارند.
 .5نتيجهگيری؛ نزاهی از بيرون بر چرخه سياستگذاری امور زنان
چرخ سیاستگذاری امور زنان در جمهوری اسبمی ایراند از بختش طراحتی ستا
برونداد با نسیبهایی مواج استت .هرچنتد مستائل زنتان همتوار اولویتتهتای
سیستم بود است اما مطالبات مطرحشتد سوستط زنتان ایرانتی غالبتا در چرخت ی
سیاستگذاری نادید انیاشت میشوند .این چرخ با ان طاف و سأثیرپتذیری انتد
از افکار صمومی زنان استمرار یافت است .سوج بت مستائلی چتون افتزایش ستطح
بهداشت و نمتوز

و بت ختدمتگترفتن زنتان در ایتن بختشهتا درختور سوجت

بود است .در اغلب شوورها زنان در بختشهتای خا تی از ادارات دولتتی چتون
بهداشت و نموز

متمرشز شد اند) . (Johnston, 2019: 156گزار های بینالمللتی

با سمرشز بر مسائلی چون شکاف جنسیتی یا حاور زنان در صر

های اقتصادی و

سیاسی نیرشی منای نسبت ب وض یت زنان ایرانی در نظام بینالملل ایجتاد شترد
است.
در شاخصهای مربوط ب شکاف جنسیتید برابری جنسیتی و وضت یت زنتان
در ایران نمارها مطلوبی ارائ نمیشود .در حوز ی سیاسی مجمتع جهتانی اقتصتادد
در گزار

سال  1113خودد وض یت زنان در شوورهای مختلف جهان را براساس

شاخص هایی سنجید است .ایران در برابری سیاسی میان مردان و زناند امتیاز  3را
شسب شرد ش حتی در مقایس با شوورهای منطق چون صرا ،با امتیتاز 11د بستیار
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پایین

است)(Information, 2013

010

 .در بخش رئیس دولتد ار صددی است شت در

جلوی نام ایران قرار گرفت د در شاخصهای سیاسی دییتر چتون هیتات دولتت و
قانونگذار ملی ایران سنها  %3از زنان استااد شترد و در قتو مقننت ایتن نمتار بت
پایینسرین حد خود ی نی  %1میرسدد بهترین نمار در بخش شاندیداسوری زنتان در
انتخابات است ش سنها  %3را نوتان متیدهتد) . (Information, 2013خانت ی نزادی
بخوی از گزار های هر سال خود را بت زنتان اختصتان متیدهتد .در گتزار
مربوط ب سال  1113این نهاد در رابط با برابری در قوانیند سیاستها و رویت هتا
امتیاز ی

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

در چرخ ی سیاستگذاری امور زنان در ایراند در هر مرحل بتا نیتر هتای
ایدئولوژی

و غالبا غیرقابلان طاف مواجهیم ش شاهش گستتر ی فیلتتر در ورودی

سیستم و صدمسکرار سیاستهای شکستخورد ی امور زنان را بتا موتکل مواجت
میشند .سوج ب زنانی ش ب ایدئولوژی حاشم نزدی سرند و نادید انیاشتتن ستایر
زنان در مراحل پنجگان ی چرخ ی سیاستگذارید از مهمسرین نسیبهای ورودی
سیستم است .در بخش ورودی اولویتهای اغلب زنان ش متناسب بتا مستائل روز
و وض یت زیستی بدن ننان استتد نمتیسوانتد بت درون سیستتم وارد شتود و در
ورت ورود ب مرحل ی اجرا نمیرسد یا در مرحلت ی طراحتید در قالتبهتای
خا تتی مجتتوز اجتترا پیتتدا متتیشنتتد .در اغلتتب مراحتتل پتتنجگانتت ی چرختت ی
سیاستگذارید زنان قدرت سصمیمگیری ندارند یا اگر در منا ب سیاسی حاتور
دارندد ب حاوری نمادین ختم میشود .این حاور محدود باصث قانونگتذاری و
طراحی سصمیماسی مردمحور میشود ش نیمتی از جم یتت را نادیتد متیگیرنتد و
منجر ب اجرای قوانینی میشوند ش ذاسا مت لق ب زنان نیستند.
سنها نهاد اجرایی امور زنتان نیتز بت دلیتل صتدمسمرشتز نهتاد زنتان و ختانواد
ریاستجمهوری و سغییترات مکترر نن در هتر دور ی گاتمتانید قابلیتت ایجتاد و
اجرای طرحهای شم شنند ب صدالت جنسیتی و شاهش شتکافهتای جنستیتی را
پیدا نمیشند و با رویشارنمدن روسای جدیدد دچتار سغییترات بنیتادین متیشتود.
هرچند طرحهایی در همین زمین انجام میشوند اما درجهت افزایش سوانمندستازی
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زناند شافی نیست .بخوی از این مسئل همانطور شت در اجرائیتات بررستی شتدد
نوأتگرفت از بودج ی اند این نهاد استت .در ایتن میتان برختی نهادهتا چتون
شورای صالی انقب

فرهنیید شورای حجا

و صااف و ...در حیط ی مسائل زنان

اقدامات اجرایی گسترد ای انجام میدهند .این نهادها ش ب هست ی سخت قتدرت
نزدی سر هستندد بودج ی موخصی در رابط با مستائل زنتان دراختیتار ندارنتد و
غالبا ب

ورت موازی ف الیت میشنند و مسائل سمام زنتان جام ت را متورد هتدف

قرار نمیدهند .در ورسیش زنان طبقات مختلتف شتهرید زنتان روستتایید زنتان
شاغلد دانوجویاند محصبند خان داران و ...هرشتدام نیتا ویتژ ای را متیطلبنتد.
ازطرفدییرد ن سنهتا در قتانوناساستی بلکت در برنامت هتای مختلتف سوست

یتا

سیاستهای شلی نظام شمتر از متخصصان مسائل زنان ش پژوهشهای مختلاتی در
این حوز انجام داد اندد استااد میشود .استااد از سجربیتات ستایر شوتورها نیتز
میسواند شاخصهای صدالت جنسیتی را افزایش دهد .ب صنوانمثال نفریقای جنوبی
و بوسسوانا شوورهایی هستند ش ازنظر نمایندگی شلی ب برابری در مواضع رهبتری
نزدی

میشوند و این در نفریقای جنوبی صمدسا نوأتگرفت از سیاستهای اقتدام

مثبت و در بوسسوانا ناشی از سرمای گذاری در نموز وپرور

و مدیریت صمومی

است ). (Johnston, 2019: 155
جدول  .1چرخهی سیاستگذاری امور زنان
ورودی
طراحی سیاسز
اجرای سیاسز
برونداد
ارتیابی
راهکارها

تنا ن او ویز سیستم در ورودی ،وجود مطا بات متکثر برای ورود بس سیستم ،فیلتر ورودی و ورود
مطا بامی کس نزدیم بس هستسی سخز قدرت هستند
طراحی سیاسز های تنان عمدماً برمبنای مجور قرار دادن نلش مادری ،خانسداری و تن مسلمان
انلالبی اسز .در سالهایی نیز با روی کار مدن گفتمان روشنفکری دینی مباحثی چون موانمندساتی
تنان و عدا ز جنسیتی مطرح میشود
بودجس اندک ،پرداخت بس مسائلی مجدود ات حوتهی تنان و عدم ممرکز بر مطا بات ممامی تنان جامعس
موسعس بهداشز ،افزایش سطح سواد و موتش عا ی در م یان تنان ایرانی و موجس اندک بس حضور
گسترده ی تنان در اقتصاد و سیاسز
عدمموجس بس مارهای بی ا مللی و استمرار چرخسی سیاسز گذاری امور تنان برمبنای ا گوهای سابق
استفاده ات اندیشس تنان در مراحل پنجگانس ی چرخس ی سیاسزگذاری ،موجس بس تنان طبلات مختلف،
مأکید بر موانمندساتی تنان و موجس بیشتر بس پژوهشها و پژوهشکدههای مسائل تنان
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قانون اساسی جمهوری اسبمی ایران (بدون ساریخ)د سهران  :نور دوران .
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قانون برنام سوم سوس ()1113د قانون برنام سوم سوس اقتصادید اجتماصی و فرهنیی
جمهوری اسبمی ایران ()1131 -1113د سهران :سازمان برنام و بودج .
قانون برنام شوم سوست ()1131د قتانون برنامت شوتم سوست اقتصتادید اجتمتاصی و
فرهنیی جمهوری اسبمی ایراند بازیابی از https://quizman.ir/.
قراخانی بهارد اشبر ()1131د سیستم و ساکر سیستمی :نظری و صمل بنیتادید سهتران :نوتر
نی.
شدیورد محسن ()1131د مسئل حجا زناند سایت رسمی محسن شدیور.
گزار اجرای ماد  133قانون برنام ستومم سوست ()1113-1131د سهتران :مرشتز امتور
موارشت زنان ریاستجمهوری.
گزار سازمان برنام وبودج شوور ()1133د طرح نمارگیری نیروی شار مرشز نمار ایران.
گزار مرشز روابطصمومی و اطتبعرستانی ()1131د متروری بتر دستتاوردهای انقتب
اسبمی در صر نظام سبمت.
گزار م اونت امور زنان و خانواد ریاستجمهوری ()1131-1133د وضت یت زنتان و

خانواد در نیین نمار.
مجیدد وحید ()1133د سیاستگذاری صمومید سهران :نور میزان.
مطهرید مرسای ()1131د نظام حقو ،زن در اسبمد سهران :دفتر نور فرهنگ.
م اونت برنام ریزی و هماهنیی /حوز ف الیت ببتدون ستاریخ}د م اونتت امتور زنتان و
خانواد د بازیابی ازhttp://women.gov.ir/page/customlist/234#categories. :
م اونت پژوهوی مرشز امور موارشت زنان ریاستجمهوری ()1131د فصتلنام پتژوهش
زناند شمار .1

نجم نبادید افسان ( )1133زنان سیبیلو و مردان بیریش :نیرانیهای جنسیتی در مدرنیتت
ایرانید سهران  :انتوارات سیسا.
نقیبزاد د احمد ( )1113درنمدی بر جام شناسی سیاسید سهران :انتوارات سمت.
وزارت بهداشتد درمان و نموز پزشکی ( .)1133گتزار صملکترد ستیستال وزارت
بهداشتد درمان و نموز پزشکید ادار شتل روابتط صمتومی وزارت بهداشتتد
درمان و نموز پزشکی.
یانگد ایون؛ شتوئین ,لیتزا ()1133د راهنمتای نیتار گتزار هتای راهبتردی در حتوز
سیاستگذاری صمومی برای مواورهدهندگان سیاسی در اروپای مرشزی و شرقید
سرجم مهدی ساصتچی و امید تالحید سهتران :مرشتز بررستیهتای استتراسژی
ریاست جمهوری.
Arvand, A., & Vahed , M. .)1113( The Role of Information Systems in
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Decision-making

and

Public

Policy

Making. Management

and

,)1(1 ,
Bahramitash, R., & Salehi, E. .)1111( Veiled Employment: Islamism and the
Accounting Studies.111-113

Political Economy of Women’s Employment in Iran. New York:
Syracuse University Press.

Bayat , A.

.)1111( Life as politics, How ordinary people change the Middle

East. Amsterdam: Amsterdam university press.
Cfr.

.)1113( Women's Power Index  بازیتتتابی از.https://www.cfr.org/article/
womens- power-index?gclid= EAIaIQobChMIyuXXp8Pg5wIVB tVk
Ch1v Bw UiEAAYAS.

freedomhous.

.)1113( freedom

in

world

2019/ از

 بازیتتتتتتتابی.iran-

:https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/iran.

.)1111( No end in sight: politics, paradox, and gender policies in Iran
. Boston university law review.1131-1113 ,31 ,
Johnston, K. .)1113( Women in public policy and public administration?
Public money and management.13-133 ,)1(13 ,
Moghissi , H. .)1333( Populism and Feminism in Iran: Women’s Struggle in a
Haeri , S.

Male-Defined Revolutionary Movement. Uk: Palgrave Macmillan.
Osanloo , A.

.)1113( The Politics of Women's Rights in Iran. New Jersey:

Princeton University Press.
Povey, T.,

& Rostami, E. .)1111( Women, Power and Politics in 21st Century

Iran. New York: Ashgate Publishing.
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