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 منتخبین محترم دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی

 با سالم و احترام

 

سالتی که معمار کبیر انقالب بر عهدهبنا بر  سیجر شجویی ی ب سداری در دان  حقوق از دفاع و انقالب های ارزش از پا

و مطابق نیاز کشور  بوده پیشتاز از مسئولین گری مطالبه صف در مجموعه بسیج دانشجویی همواره مردم نهاده اند؛

سبب راه ست؛ تا  سالمی گردد. به تالش و تعمیق در عرصه های گونان پرداخته ا گشایی در پیشبرد اهداف انقالب ا

شورای  ضا نقش آفرینی های مجلس  شجویی و ای سیج دان صه های اهتمام مجموعه ب سلما یکی از مهم ترین عر م

سالمی حیطه  سرمایه اجتماعی، کنشگری زنان و خانواده ا ست؛که از جمله مهم ترین عوامل حفظ و باز تولید  بوده ا

اجتماعی کشور -مدیریت افکار عمومی و دستاویز بسیاری از پدیده ها و معضالت فرهنگی و مرز بندی های سیاسی،

 است.

سالمی شورای اخیر مجلس انتخابات با توجه به آنکه نتایج شان ا  ملت، ی خانه به یافتهراه افراد ی عمده دهد می ن

 مجلس تحولی در شاهد رود می انتظار دانند؛ می انقالبی جریان به منتسب را خود که هستند هایی میان جریان از

مجلس جدید در شرایطی آغاز به کار می نماید که کشور بارها به واسطه عوامل بیگانه یا نفوذی . باشیم مردم نفع به

و همچنین رساااانه های گونان با  ری ریزی از پیش تعیین شاااده مورد هجمه فرهنگی درزمینه زنان، خانواده و 

 خط در را خودواهران بساایج دانشااجویی دانشااگاه های تهران بزر  راسااتا خ همین رجمعیت قرار گرفته اساات. د

 ساااوی از ذکر قابل و تعاملی توجه انتظار و داند می آینده مجلس از گری مطالبه و نقد، بیان دغدغه ها نخسااات

 .دارد کشور مسائل حل برای مجلسیان و مجلس
 

 شورای اسالمی: بخش اول : جایگاه زنان، خانواده و جمعیت در مجلس
 

ما  که ییطرحها یاست. در همه یاتیو ح یاساس اریخانه و خانواده، مسائل بس یمسأله ،یهمسر یمسأله ،یمادر یمسأله»

 العالی( ظله )دام رهبری معظم مقام                « مبنا باشد. هخانواد یستیبا م،یدار
 

 

شورای اسالمی، توسط کمیسیون های فرهنگی،اجتماعی و بعضا اگر چه تا کنون و پس از گذشت ده پرده از مجلس 

تحت عنوان فراکساایون زنان تالش هایی برای حلااول نتایجی در حیطه مذکور رد داده اساات؛اما مساالما آنچه که 

ست.چرا که حیطه مذکور نیاز  یبزر  می نماید عدم وجود متولی خاص جهت پیگیر امور زنان، خانواده و جمعیت ا

لص در سی، حقوقی، مدیریتی و تربیتی  به تخ شنا شناختی، فرهنگی، جامعه  سالمی و فقهی ، روان  زمینه های ا

دارد که در پرتو هیچ یک از تالش های پیشااین ممکن نگشااته اساات.همین امر ساابب اهتمام و ا هار فضاال غالب 

ده است. لذا تشکیل منتخبین پیشین و در نتیجه التهاب و حاشیه سازی در بستر مجازی و حتی حقیقی جامعه ش

ضروری می نماید.اما لص در این امر  صی از افراد متخ لا شود تفکری که  تولیت اخت ست چطور می  قابل توجه ا

جهت ساماندهی سرمایه اقتلادی، کمیسیون ویژه  ری تحول اقتلادی را ایجاد می کند و یا جهت ارزیابی سرمایه 

ی دهد؛ اما در ساااماندهی، ارزیابی وپیگیری ساارمایه مالی، کمیساایون مشااتری رساایدگی به  ری چک را شااکل م

 اجتماعی و نیروی انسانی که مهم ترین مسئله کشور است از تعیین متولی باز می ماند؟

 بخش دوم: عملکرد مجلس دهم در خلوص زنان، خانواده و جمعیت:

 2135       4شماره:   

 04/1399 /08  تاریخ:
 ندارد           پیوست:

 



. مردها به میدانیما نهضت خودمان را مرهون زنها م  .است  راتیزن مبدأ همه خ.ها زن است انسان  یمرب»

ی آنان هستیم. من شما )بانوان(  .بانوان رهبر نهضت ما هستند؛ ما دنبالهختندیریم هاابانیتَبَع زنها در خ

 امام خمینی )ره(         «  را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شمایم

یطه از مواردی بوده که در مجالس قبلی پیگیری شااده اما به مرحله اگر چه اکثر فعالیت های مجلس دهم در این ح

اند؛ اما می توان گفت مجلس دهم، اغلب با فعالیت فراکساایونی که صاارفا با قید جنساایت مون  به عمل نرساایده

ست. و حال آنکه اگر از چرایی وجود این  شغول بوده ا ضوگیری و فعالیت پرداخته ؛به ایفای نقش در این حیطه م ع

سوی دیگر احقاق حقوق زنان ،ایفای تکلیف مردان نهفته ستگی های الزم قید)در  شای ست( بگذریم؛ از عدم وجود  ا

توان گذشت. البته فعالیت کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی نیز که از شایستگی مناسب تری برخوردار دیگر نمی

 شمرد:موارد ذیل را بربوده اند در این زمینه خالی از اشکال نبوده است؛ که می توان 

 عدم توجه به اولویت های اصلی کشور 

سائل کمتر مبتال به و  لوص زنان، محدود به جنجال آفرینی در حوزه ی م می توان گفت فعالیت مجلس دهم در خ

 عوام پسندانه ی زنان بوده است 

در صورتی که در دهه ی اخیر نیاز هایی چون بحران خانواده،  الق و تسهیل ازدواج، جایگاه زنان در امور اجتماعی  

ست حال آنکه مجلس  شکالت بوده و جمعیت زیادی از زنان را گرفتار کرده ا صدر م سری در  و حقوق مادری و هم

 دهم بر مواردی از قبیل زیر مشغول بوده است:

تسهیل ازدواج دوازده میلیون جوان در سن ازدواج) با احتساب والدین می توان اذعان داشت که  در حالی که جهت

ست؛ برای تعین سن  35پدیده ازدواج بیش از  صورت نگرفته ا ست( اقدامی  میلیون ایرانی را به خود مشغول کرده ا

هزار  40امر مشاامول کمتر از ازدواج قانونی تالش های فراوانی در صااحن علنی مجلس می شااود و حال آنکه این 

سال  سه  سنجیده و  شود. و در ورای این اقدام ن ست( می  ازدواج)که مطابق آمار ثبت احوال پایدارترین نوع ازدواج ا

درگیری مجلس)تا جایی که اقدام به جلب نظرات مراجع عظام تقلید هم شده است(، چیزی جز بیهوده کاری نبوده 

مع تشخیص مللحت نظام بوده؛ و تغییر آن به وسیله مجلس منع قانونی داشته است. چرا که این مورد ملوبه مج

صورت ایجاد  ست. مگر نه اینکه حتی در  شایان توجه ا صرار دولت حتی پس از مخالفت مجلس، ست. اما چرایی ا ا

راد از سااااختار قانونی نمی توان جلوی چنین ازدواج هایی را گرفت و نهایتا تنها می توان سااابب محرومیت این اف

 پشتوانه حقوقی شد؛ و مگر نه اینکه این محرومیت خود خیانت به حقوق زنان با نقاب حمایتی است؟

شور سر هنگام خروج از ک شگاه رفتن زنان، اذن هم شی در حالی مورد اهتمام قرار گرفته، که  ورز سیدپا و مجازات ا

برای مدت کوتاهی به جامعه القا گشااته و دغدغه ی اقلیت ساالبریتی بوده و صاارفا از  ریق مدیریت افکار عمومی 

سه ساختار وشامل  یف کثیری از بانوان این مرز و بوم نمی گردد. اما آیا برای  نیم میلیون زن خانه دار با تاکید بر 

خانواده فعالیتی صورت گرفته است و یا آنکه برآیند تالش ها در جهت فراخوانی آنان به چرخه کار بوده است؟ آیا با 

تالش جهت کاهش ساااعت کاری بانوان، تدبیری نیز برای اشااتغال دختران فارت التحلاایل از دانشااگاه ها  وجود

سطه اهمال کاری، ناامید از ازدواج  لد هزار دختر که به وا سی ست؟ چگونه می توان به هر نحوی  شده ا شیده   اندی

 سال( محسوب می شوند را به سوی تشکیل خانواده سوق داد؟ 35)بیش از 

سر در  صل از تجرد،  الق، فوت هم سویی، با حدود پنج ونیم میلیون خانواده تک نفره حا شور از  از )شرایطی که ک

(، افزایش ساان 89ازدواج)به  ور میانگین از سااال  %6و از سااویی دیگر با کاهش ساااالنه  (بیساات میلیون خانواده

دو سال به حداقل چهار سال( دست و پنجه نرم  ازدواج،کاهش فرزندآوری، افزایش فاصله بین دو بارداری )از حداکثر

 کند؛ چه اقدامی جهت تحکیم بنیان خانواده و ایضا هزینه های اجتماعی خانواده تک نفره صورت گرفته است؟ می

 عدم نظارت الزم بر عملکرد دولت )معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری(:

دولت پرداخته است؛ اما اهتمامی در اخذ جواب برای سواالت اگر چه مجلس دهم به  ری بیش از سه هزار سوال از 

و راهگشااایی حاصاال از آن نداشااته اساات. و از سااویی مواردی نیز هسااتند که بدون وجود  ری سااال و با انفعال 

 مجلسیان، مسکوت باقی مانده اند . که از این موارد می توان بر شمرد:

( که 1384ی شااکایت در خلااوص قانون تسااهیل ازدواج )ملااوبه عدم پیگیری قانون  تسااهیل ازدواج : با وجود  ر

حدود چهارده سال بر زمین مانده است و عدم پاسخ دولت، رویه اجرایی آن هنوز آغاز نشده است چرا که هنوز هیچ 



ساالنه ساله و ... دست نیافتند. یک از زوج های جوان این سرزمین به تامین دو  ی هزینه زندگی، مسکن موقت سه 

سیون  12سویی دیگر مطابق بند  از شات اجرایی قانون به کمی سال گزار شش ماه دولت مو ف به ار این قانون هر 

 فرهنگی بوده است؛ که متاسفانه همان گونه که اشاره شد هنوز به وادی توفیق نرسیده است.

لوبه  سند مذکور م ست بلکه به  1384سند حجاب و عفاف:  سیده ا سطه اهتمام برخی نه تنها به مرحله اجرا نر وا

صرفا تحت عنوان پیش  سند،  لوبات  شی از م شواری عالی انقالب فرهنگی)در دو دولت اخیر( با حذف بخ ضای  اع

نویس جدید در دسااتور کار قرار گرفته اساات .این در حالی اساات که رهبر انقالب بارها بر اجرای این سااند تاکید 

سند را رد می کنند شنهاد بازنگری این  شته و پی شده به  وری که بارها دا . مظلومیت امر حجاب به اینجا منتهی ن

 ،خالف نص صریح قانون حاکمیت بوده ایم.دولت به عنوان نهاد های حاکمیتی شاهد ا هار نظرات مجلس و

عدم نظارت بر ساایاساات گذاری و هزینه کرد دولت : با عنایت بر عملکرد دولت در امر ساایاساات ورزی زنان متوجه 

الش دولت بیش از آنکه جهت مطری کردن زن به مثابه رکن اصلی خانواده باشد در جهت معنا یافتن شویم که تمی

سوی نقش پذیری مادری و تربیت فرزند  سیاق بانوان به  سمت و  ست. ودر ازای آنکه  زن به عنوان نیروی کار بوده ا

ست سب مقامات عالی ریا سوی ک صل مدیریتی و دوری از بنیان خانواده ب-برود  به  ست. و این خود تخلف از ا وده ا

سیاست های کلی خانواده مبنی بر تاکید بر نقش مادری و خانه داری زنان بوده است. و جای سوال دارد که آیا  12

ستی %30زنان جبرا باید  سی های ریا ستقیمی میان  الق و -از کر سب نمایند؟ مگر نه اینک رابطه م مدیریتی را ک

قای شااغلی آنان وجود دارد؟ آیا برای جلوگیری از این قبیل  الق ها حرکتی صااورت اشااتغال زنان و الخلااوص ارت

 گرفته است؟ و چگونه مجلس نسبت به این امر سکوت پیشه کرده است؟

شترکی الیحه صیف م ی تامین امنیت زنان: اگر چه در زمینه ی تامین امنیت زنان )رفع خشونت علیه زنان( هیچ تو

ما ارکان مختلف حاکمیت به تدوین الیحه های گوناگون در این زمینه و به تبع آن راهکار واحد ی وجود ندارد؛ ا

پرداخته اند. حال آنکه سطح مداخله در نهاد خانواده کامال وابسته به دری صحیح از این مشکل دارد. اهتمام ارکان 

اسی بودن امر و فاصله یافتن و جریان های سیاسی به این امر بدون توجه به کارشناسی های الزم خود حاکی از سی

ست .مگر نه آنکه مطابق  سی بوده ا سیا سبین  شدن زنان جهت اهداف کا از امر احقاق حق زنان و تا حدودی قربانی 

-نگاه اسااالم رفع مشااکالت خانواده باید منحلاار بر سااازش و یا مشااورت بزرگان باشااد؟و مگر نه آنکه حقوقی

دن( امر خانواده و مداخله حداکثری حاکمیت بیش از آنکه به استحکام آن کراخالقی-مقابل تکلیفیکردن )درامنیتی

صل از  ست و یا حا شکل گرفته ا شد؟ و آیا چنین دغدغه ای مطابق نیاز داخلی  ضمحالل آن خواهد  سبب ا بیافزاید 

 و امری خارجی بوده است؟ 1993اجالس پکن 

معاونت زنان ریاساات جمهوری،تفاهم نامه ای را با صااندوق توسااعه جمعیت  1393تعهدات برون مرزی: در سااال 

تعهد  12؛ با این حال این تفاهم نامه هرگز ملاوب مجلس قرار نگرفته اساتساازمان ملل متحد امضاا می کند که 

قشه ها، ری ها و بانک ا العاتی کشور برای کشور ایجاد کرده است که از جمله آن می توان دسترسی به اسناد و ن

در حوزه زنان را برای صااندوق توسااعه جمعیت سااازمان ملل نام برد. آیا این نوع عملکرد به نوعی برجام حوزه زنان 

 نیست؟ آیا ارتقا وضعیت زنان به دادن ا العات به خارج از مرزها گره خورده است.؟

،حدود هفت سال است که بدون مشتری مانده است و حتی  92رماه قانون مرخلی زایمان: این قانون ابالغیه شهریو

میلیارد تومان در سال  300پس از مطری شدن کمبود بودجه ویا عدم همکاری تامین اجتماعی، و پس از اختلاص 

جهت این امر به معاونت زنان و خانواده ریاساات جمهوری تغییری رد نداده اساات. و از  رفی برخی افراد که از  93

رو یق دیوان عدالت اداری حق خود را دریافت کرده اند؛ فرصت شغلی خود را از دست داده یا با تنزل شغلی روبه ر

شغلی ادامه کار  لی زایمان باید در همان جایگاه  ست که مطابق قانون کار فرد پس از مرخ شده اند. این در حالی ا

-کدام نوع حمایت از حقوق زنان از  ریق دو گانه شغل دهد. آیا این خود حاکی از اولویت ارتقای شغلی زنان است؟

خانواده مانع حق مادری برای بانوان می گردد؟ و چرا با وجود این نوع عملکرد معاونت زنان و خانواده، بودجه ی 

 افزایش می یابد؟ %30ساالنه آن 

 عدم اهتمام مجلس بر اجرای قوانین و اسناد باالدستی:

قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در مورد خانوداه و یا جمعیت، و ایضا قانون برنامه با وجود قوانین مشخص در 

ششم توسعه اهتمامی از سوی مجلس جهت ریل گذاری و تقنین  برای اجرای این موارد و یا نظارت بر نحوه اجرای 

 احتمالی آنان صورت نگرفته است:



سی نا ر بر  سا صل ده قانون ا ست؛ در حالی  خانواده الزام هر گونه تحکیما سالمی ا در ابعاد مختلف نظام جمهوری ا

ضعیف  شد که خروجی جز ت صل، مجموعه اتفاقاتی یافت خواهد  سی عملکرد مجلس و دولت نا ر بر این ا که با برر

سته شت؛ برای مثال ب لادی خانواده با اهرم های گوناگون نخواهد دا شتی دولت با اهرم حمایت نامتوازن اقت ی معی

سویی دیگر  سبب ست. این قبیل اقدام ها از  ستقل و مجردی و تنبیه خانواده های پر جمعیت ا ترغیب به زندگی م

 در تضاد با بند دوم سیاست ها کلی جمعیت قرار داشته اند؛و سکوت مجلس در این مهم خود جای سوال دارد.

سیتی باید ت 101مطابق بند  شاخص های عدالت جن سعه،  شم تو ش ستاد ملی زنان و خانواده قانون برنامه  سط  و

تلویب و ابالت گردد. با وجود آنکه در دولت اخیر این ستاد صرفا یکبار و آن هم با مخالفت اعضای ستاد با شاخص 

های مطلوب هیئت دولت برگزار شده است؛ اما هیئت دولت مستقال به تلویب این شاخص ها و ابالت آن به تمامی 

ضعیت ز ستان ها جهت ارتقای و سناد باال ا شاخص های ابالغی به جای تبعیت از ا ست.اینکه چگونه  نان پرداخته ا

شاخص  سته به بانوان، مطابق  ساب ویژگی و موارد کیفی واب ضور زنان و عدم احت لار بر مواردکمی ح ستی، با انح د

اساات که آیا های برابری جنساایتی نهاد زنان سااازمان ملل بوده اساات خود جای سااوال دارد .اما سااوال مهم تر آن 

مدیریت حوزه زنان در کشور مطابق عینیت های جامعه و قوه عاقله مدیران صورت می گیرد و یا مطابق استانداردها  

 و آرای سازمان ملل متحد؟

سعه  102مطابق بند  شم تو ش دولت دارای ده و یفه  محورخانواده یاجامعه میو تحک تیبه منظور تقوقانون برنامه 

 ترین آنان و البته اجرا نشده ترین آنان موارد زیل بود است:بوده است که از مهم

 هیدرصد نسبت به سال پاده زانیسن ازدواج به م نیانگیمناسب جهت کنترل و کاهش م یسازنهیزم

 یسن بارور هر زن در یازافرزند به 5/2به حداقل (TFR) ینرد بارور شیجهت افزا یسازنهیزم

 یدر قالب بودجه سنوات یسالمت ازدواج و درمان نابارور شیجهت افزا التیارائه تسه لیالزم از قب داتیتمه

میلیون زوج نابارور  علی رغم وضاااحت عدم اجرای تعهدات دولت و عدم پیگیری مجلس در موارد مذکور، برای سااه

شتن فرزند به واسطه25%) رایگان، محروم مانده اند آیا می توان عدم دریافت درمان تمامی زوج های کشور( که از دا

پاسااخی از جانب نظام جمهوری اسااالمی داد؟ چرا وزارت بهداشاات صاارفا ده درصااد از بودجه این امر را به همین 

هزار زوج نابارور که ساااالیانه به این خیل افزوده می شاااوند  90منظور هزینه کرده اسااات؟آیا تدبیری برای حدود 

ه شده است؟ چرا کمیسیون پیشین تلفیق با رو شدن کد پشت پرده از جانب وزارت بهداشت، از تخلیص اندیشید

 بودجه بیشتر برای این امر امتناع کرده است؟ آیا با چنین عملکردی از مجلس  صدمات  
 

هایت کاهلی در حیطه بحران ت قابل جمعیوکاهش کیفیت زندگی افراد ،  الق و هزینه های حاکمتی آن و در ن

 جبران خواهد بود؟

ضل بزرگی  سقط جنین مع ضمانت اجرایی و پیگرد حقوقی، پدیده  سب اما عدم  علی رغم وجود محتوای قانونی منا

به شمار می آید. لذا در کنار ضعف ساختاری قانون،عدم نظارت سازمان بازرسی وزارت بهداشت، عدم اهتمام پلیس 

ضای مجازی ،عدم دخالت صدا امنیت اجتماعی و ف سازی)به ویژه  شده که ونهاد های فرهنگ  سبب  ساالنه  سیما( 

هزار)در هر روز بیش از هزار مورد( سقط جنین قانونی و غیر قانونی)مطابق آمار وزارت بهداشت( باشیم.  450شاهد 

ی مجلس دهم و دولت فعلی حدود یک ملیون وهشتلد هزار نفر به می توان اذعان داشت که در دوره ی چهارساله

یی دخیل)در هر یک از حیطه های زنان وخانواده، بهداشااات علت انفعال و یا ساااو تدبیر عوامل قانون گذار و اجرا

شود که  ضل آنگاه عیان تر می  شده اند. و فجاعت این مع ودرمان، فرهنگی واجتماعی( از حق ذاتی حیات خود منع 

از این سقط ها توسط مادرانی با مشخص بودن پدر و مذهب تشیع خانواده صورت گرفته است. وعلت  %90بیش از 

است.در کنار این نازایی، افسردگی، عفونت ه زمینه های اقتلادی بلکه زمین های القایی فرهنگی یودهاصلی سقط ن

 های وابسته حاصل از سقط خود آسیب ها وهزینه های فراوانی را به نظام سالمت کشور تحمیل می کند.

صل  4چه مطابق بند اگر سی و بند  21از ا سا ست های کلی خانواده، حا 14قانون ا کمیت مو ف به حمایت از سیا

زنان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار است؛اما آیا این حمایت صرفا از  ریق خود اشتغالی بانوان میسر می شده 

سر خود باز کردن زنان و روانه کردن آنان از چاله به  شتغالی و توانمندسازی بدین گونه، به نوعی از  ست؟ آیا خود ا ا

بق قانون حمایت از خانواده و سیاست های کلی خانواده ، هیچ زنی برای کسب در آمد چاه نیست؟ مگر نه آنکه مطا

سر  مجبورنباید  ست خانوار دارای هم سرپر شان می دهد که اغلب زنان  شود؟ تحقیقات کمیته امداد ن شتغال ب به ا



استفاده از این قانون،  سالم اما بدون شغل هستندکه به علت ساختار قانونی معیوب، بدون هیج و قید و شر ی با سو

سوق  ست نیز در ازای  سرپر شتغال قرار گرفته اند. در مورد زنان بی  شار ا شده  و بانوان تحت ف شین  مردان خانه ن

بیشتر از خانواده، با انحلار حمایت به تجرد بانوان سبب خود اشتغالی زنان و  دادن به سوی ازدواج و وحمایت های

ضعف تقنینی نا ر بر فعالیت مجلس در نتیجه باز ماندن آنان از ت شده اند. که این خود به علت  شکیل نهاد خانواده 

 شورای اسالمی در مورد این مهم بوده است. 

با اکتفا به  1398ی ملاااوبه مهرماه و پدران خارج یرانیبه فرزندان مادران ا تیتابع یاعطا حهیالمی توان گفت که 

صرف  شرعیقید ازدواج  سبب مجموعه ای از نگرانی ها  )در مقابل تولدو  زندگی( فرد و یا یکی از والدین در ایران 

امنیتی -گشته است. برای مثال احتمال سو استفاده از قانون،تشویق ازدواج های غیر رسمی، احتمال بحران اجتماعی

ورداری از حقوق در دو دهه آینده از این قبیل اساات. آیا این خود به نحوی به تاراج نهادن ناموس کشااور بدون برخ

ی مذکور خود سبب فتح باب کودی همسری)که دغدغه اصلی مجلس دهم بوده است( نمی اولیه نیست؟ آیا الیحه

 گردد؟

 بخش سوم: اولویت های حیطه زنان، خانواده و جمعیت:

کلید حل مشکل زن است؛ اگر شما )بانوان(خوب شدید؛ نسل آینده یکسره خوب است.می دانید این »

   « نا است؟به معنای تداوم انقالب، یعنی کلید تداوم انقالب دست شماهاستبه چه مع

 العالی( ظله )دام رهبری معظم مقام              

باتوجه به علمکرد ضاااعیف مجلس گذشاااته، موازی کاری های نهاد های حاکمیتی و تمرکز عوامل بیگانه و نفوذی 

ضعیت بانوان و نهاد خانواده در نظام  ضعیت نا ر به و سالمی می توان موارد ذیل را جهت بهبود و مقدس جمهوری ا

 کنونی و بازگرداندن خانواده و زن به جایگاه خویش در سپهر انقالب اسالمی اعالم داشت:

همان گون که تا بدین جا اشاره گشت در گام نخست تشکیل کمیسیونی جهت تولی این امر ضروری است؛ اگر چه 

خانواده و یا کمیسیون ویژه جمعیت تا حدودی راهگشا بود اما مسلما جهت -تری زنانکه می توان با کمیسیون مش

حداکثر بهره وری، این امر متولی خاص خود را می  لبد. از سااویی دیگر باتوجه به حضااور نهادها و سااازمان های 

ی برای این امر مختلف اجرایی و فرهنگی سااایر ارکان نظام ضااروری اساات که  در داخل مجلس متولی واحد و دائم

سایر بخش ها جلوگیری  مشخص گشته و بار دیگر با تقسیم کار و یا تجمیع برخی ارکان حاکمیتی از موازی کاری 

 شود.

بار دیگر   مطابق اندیشااه امامین انقالبضااروری اساات که شاااخص ها و آرمان های مربوع به تعالی زنان وخانواده 

سنجش تقنین و اجراییات شده و ترازوی  سیون رفع تبعیض  مطری  شین قرار گیرد؛چرا که علی رغم تحریم کنوان پی

شورای عالی انقالب فرهنگی و مجمع تشخیص مللحت  علیه زنان توسط رهبر معظم انقالب و رد شدن آن توسط 

نظام، برخی افراد و یا جریان ها با خط گرفتن از عوامل خارجی و خط دادن به  رساااانه های بیگانه، به دنبال پیاده 

ست که در دنیای غرب برابری  ستند. این در حالی ا شتن اتوپیای غربی ه سازی تدریجی و تقطیعی آن و محقق گ

شود. و از چه  ریقی عده ای به  شناخته می  سم  ست خورده فمنی شک سیتی اکنون پدیده متحجرانه و تجربه  جن

 دنبال تحقق گذشته تلخ غرب در نظام اسالمی می پردازند ؟

سای مجلس یک دیین ملی اسات و نباید در خدمت جریانات سایاسای باشاد؛ الزم اسات از رویکرد از آنجایی که کر

حاصل از سیاست زدگی و ایضا عملکرد معطوف به آن در حیطه ی زنان و خانواده پرهیز شود چرا که تجربه مجلس 

تی دیگر و پیشااین نمایانگر آن اساات که این دیدگاه حتی در صااورت حل برخی مشااکالت، ساابب افزودن مشااکال

 همچنین حاشیه و التهاب می گردد.

سائل حیطه زنان ستی و رهنمود های مقام وشناخت نظام م سناد باالد خانواده و اولویت بندی امور نیاز به رجوع به ا

 معظم رهبری دارد از این رو می توان به موارد زیر توجه داشت:

ست های کلی جمعیت می توان به موارد رفع مو سیا سب برای در مورد  سهیالت منا لاص ت ، مادرانانع ازدواج، اخت

ست که  سوال ا شت. جای  شاره دا تحکیم بنیان و پایداری خانواده، وتالش جهت پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت ا

 پدری ) جهت استخدام یا مزایای شغلی( وجود ندارد؟-جهت ارزش مادری شایسته ایچرا در بستر قانونی،مشوق 

ی کلی خانواده می توان به موارد محوریت جامعه بر اساااس خانواده)در مقابل کار و ساارمایه(، در مورد ساایاساات ها

محور و مالی قرار دادن خانواده در تمام ابعاد تقنینی و اجرایی، ایجاد نهضااات فراگیر ملی جهت ترویج و تساااهیل 



ازدواج و نفی تجرد به واسطه قوانین و سیاست های اجرایی، ممنوعیت برنامه های مخل ارزش های خانواده، اصالی 

، تالش خانه داری زنانو تکمیل نظام حقوقی خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسااری و تاکید بر نقش مادری و 

که ستاد ملی زنان و خانواده با وجود عدم تشکیل و فرزند آوری اشاره داشت. جای سوال دارد  سالمت باروریجهت 

در دولت های اخیر، در همان افتان و خیزان خود چرا به جای پرداختن به این قبیل موارد، محل برندبازی های 

 سیاسی قرار گرفته است؟

ستر تقنینی جهت ت شین و یا ایجاد ب صالی قوانین پی سائل و اولویت بندی امور، ا شناخت نظام م سناد پس از  حقق ا

ضروری می شاخص های مقام معظم رهبری  ستی مطابق  ضعف و اهمال باالد صلی  نماید؛چرا که برای مثال علت ا

گذار از جمله ابهام و کلی گویی، نبودن منابع مالی کاری اجرایی در مورد قانون تسهیل ازدواج ناشی از ایرادات قانون

سط ضمانت اجرایی تو ساختار حاکمیت، عدم  شخص در  صلی عملکرد  م ست. و یا آنکه زمینه ا عوامل حاکمیتی ا

غربگرایانه، عدم شاافافیت در مطری سااازی شاااخص ها، خطوع قرمز و نباید ها ذیل سااایر قوانین به ویژه در زمینه 

ست. ستی زنان بوده ا سرپر شتغال و  ضای مجازی ا لوص قانون گذاری در ف ست به  ور ویژه در خ همچنین الزم ا

گیرد تا شاهد آسیب های جدی و فزایندهی این فضا بر فروپاشی خانواده، مقام و منزلت بانوان و اقدام فوری صورت 

 متعاقبا اجتماع نباشیم.  

سال  ست؛  1385اگر چه کشور از  شده ا شرفت برخوردار  سبی جهت پی با ورود به فاز پنجره جمعیتی از فرصت منا

اما باید توجه داشت که عمر این وضعیت حداکثر چهار دهه بوده و با منطق آینده نگری اهتمام بر ایمن سازی مسیر 

پردازی نیاز به فرهنگ ی جمعیتی فراتر از نظریهتعالی کشور پس از این پنجره ضروری است . از این رو سیاست ها

سااازی و کارگزاری دارد تا منتج به اجرای قانون مناسااب) با ضاامانت اجرایی و پیگرد حقوقی در صااورت تخلف( 

می تواند گام نخست این امر باشد؛ چرا   ری جامع جمعیت و تعالی خانوادهدادن شود.برای مثال در دستور کار قرار

سویی ب لار ا بیکه از  سویی دیگر با انح لیص بودجه و از  تفاوتی دولت ها و عدم تدوین الیحه و درنتیجه عدم تخ

تر شدن این  ری هم چنان ضمانتی برای اجرا و تخلیص بودجه وجود مجلس دهم به ویرایش و جامع تر و متعالی

 ندارد.

 حفظ در را و عادالنه دولت ،عالمانه دقیق نظارتی از ساااویی با رود می آینده انتظارمجلس در ملت نمایندگان از

صالی احیانا و عمل صحت ستر فعالیت دولت انقالبی را  کنند؛ راهنمایی رویکردها ا سویی دیگر پیش زمینه و ب و از 

لوص حیطه زنان وخانواده  ضعیت کنونی،به نظر می آید مجلس در خ در آینده فراهم کنند. در نهایت با عنایت بر و

قضااا جهت پیگیری امور و بررساای پروند هایی که رو باشااد؛ با دسااتگاهدولت جهت اجرای امور روبه بیش از آنکه با

 رو خواهد بود.اغلب خانواده های ایرانی و بانوان کشور متحمل آسیب های آن شده اند؛ روبه

 

 لیذ یاختارهابا ساا یهمکار یخود را برا یخواهران بساایج دانشااجویی دانشااگاه های تهران بزر  آمادگدر پایان 

شورا سالم یمجلس  سائل بانوان و خانوادهمربوع به نظام ی جهت ارائه برنامه و راهکار در حوزه یا  دارد. یاعالم م م

 .نماییم می مسئلت خداوند درگاه از را اسالمی انقالب جبهه خادمین روزافزون توفیق
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