کبــری خزعلــی از ســال  68تاکنــون در عرصــه سیاســتگذاری و
برنامهریزیونظارتبرامورزنانوخانوادهحضورفعالیداشــته
مریم جهان پناه
ومعتقــداســتکهبــهدلیــلاحســاسمســئولیتوتکلیفیکه
خبرنگار
دربــارهزنانبرگــردنداردمیخواهدبهزنــانجامعهاشکمک
کند .او رویکرد نقادانهای نسبت به عملکرد معاونت امور زنان و
خانوادهداردوباصراحتکاملبرنامههاوسیاستهایسهسالگذشتهایننهاددولتیرابهنقدمیکشد.ازنگاهاواینمعاونت
آنطورکهبایددرچارچوبسیاســتهایکالننظامدرامورزنانوخانوادهحرکتنکردهومعتقداســتبهلحاظخطفکریو
توگوییمکتوببادکتر
سیاسیتصمیماتیگرفتهمیشودکهبانیازهاومطالباتجامعهفاصلهدارد.آنچهدرزیرمیخوانیدگف 
کبریخزعلیاســتکهســالهادرحوزهزنانوخانوادهفعالیتکردهوسالهارئیس«شــورایفرهنگیاجتماعیزنانشورای
عالیانقالبفرهنگی»بودهوهماکنونعضواینشوراست.

نقدتندبه<معاونتامورزنان>

کبری خزعلی :عملکرد این معاونت در راستای قانون ،تقریب ًا هیچ است
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خانــم خزعلی عملکرد معاونــت امور زنــان و خانواده را
چطور ارزیابی میکنید؟
این معاونت با توجه به جایگاه خود ،باید با یکسری قواعد خاص
پیش بــرود تا بتوانــد موضوعاتی را کــه به زنان و خانــواده مرتبط
میشــود شناســایی و رفع کند .مثالً در بررســی مســائل اجتماعی
بــه مجموعــهای از عواملــی چون شــناخت مســأله ،برنامهریزی
بــرای رفع آن ،بررســی امکانات موجود ،شناســایی موانع موجود
در مســیر و راهکارهای رفع آن و همچنین داشــتن مهارت بســیار
ضروری به نظر میرســد که با توجــه به ارزیابی این معاونت ،این
عوامل وجود نداشته است.
در واقع این موارد بخشــی از چرخه مدیریتی است که باید رعایت
شــود .معاونت زنــان و امور خانــواده باید مطابق با سیاســتها و
برنامههــای مصــوب نظــام ،برنامهریــزی کنــد و در همان راســتا
هم شــاخصهایی برای بررســی میزان موفقیــت و موفقنبودن
آن و نیز بررســی عوامل شکســت یا عقبگرد داشــته باشــد .اما در
دولــت یازدهم ،معاونت امور زنان با این چرخه مدیریتی بســیار
فاصله دارد .نه در عرصه شــناخت و نه در کســب تجربه و مهارت
و نهعزمــی که نســبت به اجــرای قانــون مصوب نظــام الزم بوده
است ،در آن مشاهده نشده است.
منظورتــان کــدام قانــون مصــوب نظــام اســت کــه این
معاونت اجرا نکرده است؟
برنامــه پنجم توســعه؛ معاونــت موظف بــه اجرای ایــن برنامه
بوده اســت امــا از آن جایی که برنامــه پنجم را منســوب به دولت
قبــل میدانســتند و همین طور نفــی عملکرد آن دولــت را هم از

معاونت زنان و
امور خانواده
باید مطابق با سیاستها
و برنامههای مصوب
نظام ،برنامهریزی کند و
در همان راستا هم
شاخصهایی برای
بررسی میزان موفقیت و
موفقنبودن آن و نیز
بررسی عوامل شکست
یا عقبگرد داشته باشد.
اما در دولت یازدهم،
معاونت امور زنان با این
چرخه مدیریتی بسیار
فاصله دارد

اولویتهــا و ضرورتهــا
میدانســتند ،توجهــی بــه
آن نکردنــد .در حالــی کــه
برنامههــای نظــام ربطــی
بــه دولــت خاصی نــدارد و
از برنامــه اول تــا ششــم در
یــک سلســله برنامهریزی
بین دولتهــا و مجلسها
تبــــــادل شــــــــده و دارای
اشتراکات فراوان و نیز فراز
و فرودهای متفاوتی است.
یکــی از دالیلــی کــه هنــوز
مســائل مربوط به خانواده
در کشــور بــر زمیــن مانده،
همیــن عمــل گریــزی این
معاونــت در ایــن رابطــه
است؛ مثالً در برنامه پنجم
آثاری از چهار برنامه سابق
و سیاســتهای مصــوب
بود و  14ســند آماده داشــت که یــک مورد آن ســند جامع تحکیم
خانــواده بود که بیــش از  290برنامه و طرح و اقــدام در خود جای
داده بود .این ســند بودجهبندی هم شــده بود و دســتگاه اصلی و
دســتگاههای همــکار بــرای پیشــبرد آن هــم تعیین شــده بودند
و در نهایــت فقــط منتظــر اجرا بــود کــه در همین مرحلــه دولت

عوض شــد و همــه آن برنامهها متوقــف ماند .ببینیــد این یکی از
برنامههای مهم در راســتای سیاســتهای نظام است که بخاطر
کــم کاری معاونــت معطل مانــده اســت ،برنامهای که تســهیل
تشــکیل خانواده ،تداوم و تحکیم خانواده و پیشــگیری از طالق و
آســیبهای اجتماعی را در خود جای داده بــود و معاون محترم
ریاســت جمهوری ،در پاســخ به مردم و ســؤال خبرنگاران مکرراً
نســبت به اجــرای آن اظهار میکردنــد که چون عمالً دســتگاهها
اجــرا نکردهاند پــس برنامه قابل اجرا نیســت .البته در جلســات
محرمانه به کامل و فراگیر بودن این اســناد تصریح کردهاند .این
در حالی است که شورای عالی انقالب فرهنگی با ایجاد ستاد ملی
زن و خانــواده که به مثابه هیأت دولــت تخصصی زنان و خانواده
عمــل میکند برنامهای کامل و مصوبات مفصلی داشــته اســت
و بایــد دبیر این ســتاد که معاونت زنان ریاســت جمهوری اســت
با تشــکیل جلســات ،تخصیص بودجه و ایجاد هماهنگی ،زمینه
اجرا را فراهم ســازد و بــا نظارت و پایش نتایــج عملکرد دولت را
 6مــاه یکبار به شــورای عالی ارائه دهد(البته طبق شــاخصهایی
کــه تهیــه و بــه شــورای عالــی بــرای تصویــب تقدیــم میکنــد) و
سالهاست منتظر این شاخصهای بومی و اسالمی هستیم ولی
تاکنون حتی یک جلســه هم تشــکیل نشــده و حتــی یک گزارش
هم به شــورای عالی نیامده اســت لذا به نظر میرســد کار قانونی
معاونت امور زنان هنوز شــروع نشــده اســت که گزارش عملکرد
آن نیامده اســت .در واقع میزان عملکرد در راستای قانون تقریباً
هیچ اســت اما در راســتای اوامر دول فخیمه و اســناد بینالمللی
همه چیز فراهم است.
چه راهکارهایی را برای پیشــبرد اهداف در حوزه زنان ارائه
میدهید؟ و فکر میکنید معاونت زنان چه برنامههایی را
باید اجرایی کنــد و اهرمها و ابزارهایی که بتواند به اجرایی
شدن کمک کند از نظر شما چیست؟
همــان طور که عرض کــردم همه برنامهها ،ابــزار و راهکارها و حتی
بودجــه تخصیص یافتــه و در نهایت زمینه اجرای کار برای مســائل
زنــان کامــاً فراهــم اســت و معاونت هم بایــد در کنار اجــرای آن از
عملکرد دقیق قانون توسط دســتگاهها هم بررسی به عمل آورد تا
از خودرأیی و خودمحوری آنها پیشــگیری کند .بعضی از دستگاهها
رسماً اعالم میکنند که خودشــان سیاستگذار ،برنامهریز ،مجری و
حتی ناظر بر اعمال خود هســتند ،و در اینجا این سؤال پیش میآید
کــه آیا به نظر نمیرســد که این نحــوه اجرای کار که خودشــان صفر
تــا صــد چرخه مدیریــت را بــدون تفکیک قــوا و تقســیم وظایف به
عهــده میگیرند ،بــه فعالیت ارتجاعــی کدخداها و رؤســای قبایل
در قرنهــای قبــل کــه با یک جــاد و یک خزانــه دار اهــداف خود را
پیــش میبردند ،مشــابهت دارد؟ آیا منطقی اســت که دســتگاهها
خودشان کار کنند و خودشان بر عمل خود نظارت کنند؟
این رویه را حتی در برنامه ششــم توسعه در ماده  116نیز پیشنهاد
کردهانــد کــه همه دســتگاهها از خــرد و کالن تــا اعماق روســتاها،
خود با اعمال رویکرد عدالت جنســیتی در سیاستها ،برنامهها،
فعالیتهــا و طرحهــا ،اقــدام کــرده و ســپس بــر اقدامــات خــود
نظارت کننــد و گزارش این نظارت را طبق شــاخصی که در آینده
تهیــه و بــه آنها ارســال میشــود بدهنــد .آیــا نتیجه ایــن نظارت،
رضایــت هر فــرد از عملکرد خــود و ارائــه گزارشهایی بیعیب و
نقص نمیشــود؟ و آیا بــا این روش باز هم زنــان و دختران جوان
و خانوادههــای مــا نبایــد از یک طــرف ناظر بیتفاوتی مســئوالن
نســبت به مشــکالت جامعه و از طرف دیگر شــاهد گزارشهایی
از برنامهریــزی و سیاســتگذاریهای وســیع و کامــل شــده و با این
تناقض به مســئوالن و قوانین بدبین شوند؟ در همین راستا رهبر
معظــم انقالب مدظله العالــی خطاب به شــورای عالی انقالب
فرهنگی با دیدن همین ضعفها فرمودند« :در سیاستگذاریها
بایــد تا اجــرای دقیق و عینــی مصوبات و دیدن آثــار عملی آن در
جامعه پیگیر باشــید» اما اکثــر پیگیریهای مــا در موضوع زنان،
ازدواج ،خانواده ،پیشــگیری از طالق ،حجاب و عفاف و پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی با وجود قانونهای الزم االجرا ،بیجواب
مانــده اســت .البته ناگفته نمانــد که برخی دســتگاهها به صورت
مســتقل و بــا بودجــه موجــود و بــدون حمایــت ســتاد ملــی زن و
خانواده اقدامات خوبی را آغاز کردهاند.
اگر بخواهید یک نمونه از عملکــرد موفق این معاونت را
مثال بزنید کدام تصمیم یا جهتگیری است؟
«پیتر کوهانلــو» مدیر مرکــز اکثریت ایرانیهای ســاکن امریکا،
در آغــاز ســال  94بــرای برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی
طــرح و نقشــه راهــی را در وال اســتریت ژورنال مطــرح میکند

