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 تعالیبسمه
 مقدمه*

  ل ینظام را تشک  يکل  هریاز زنج  یيهاها، حلقهانسان است. خانواده  يو کانون رشد و تعال   يجامعه اسالم  يخانواده سنگ بنا

ها متزلزل شوند،  خانواده  ي نوع  به  ای   ند یبب   ب یها آسحلقه  نیهرکدام از ا  دهند، يرا شکل م  يمل   تیکه در اصل، هو  دهند يم

ساز  سرنوشت  يکانون خانواده و نوع تعامل پدر و مادر با فرزندان در فردا.  ندیبيم  بیاعتال و اقتدار کشور آس  رهیدرواقع زنج 

  يها و قواسازمان  فهیوظ  نیا   .ندیآيم   رونیکشور ب  سازانندهیو آ  رانیکانون است که مد  نی دارد. از هم   يد یجامعه نقش کل

که  مباحثي  و    يو اقتدار مل   تی امنارتقا بخشند.    ها راخانواده  می و تحک  تیشده، تثب  يطراح  يهاگانه است که با برنامهسه

  يسطح بودن مباحث مل هم  ن یخورده است. اگره ي به بحث خانواده محور کنند،يم  نییرا تع ي مل ي کپارچگی و  ي مل تیهو

  ت یّبه اهم  وجه. لذا با تهداست ارتقا د آن    سته ی که شا  يخانواده را به سطح   گاه یجا  توانديم  ي با مباحث خانواده محور

کشور و    ي معنو  ي اقتدار و اعتال  ، يانسان و پشتوانه سالمت، بالندگ  ي خانواده به عنوان کانون رشد و تعال   م یو تحک  تیتقو

کار    م یالزم است با تقس   يرو  ن یاز ا  .کردندابالغ    95شهریور    13را    »خانواده«يکل  يهااستیسرهبر معظم انقالب  نظام،  

رصد و به    هااستیس  ياجرا  ج یو نتا  انجام شوداقدامات الزم با دّقت، سرعت و قوّت    ربط،یذ  يهاارکان نظام و دستگاه  نیب

ا در  شود.  گزارش  مستمر  ب  نیصورت  بررس هنوشتار  دستاوردهاچالش  يدنبال  و  خانواده  يهااستیس  يها  ارا  کلي  ه  ئو 

 .  میهست  متناسب با آنهاراهبردهاي 

 مبین اسالم نجایگاه خانواده در دی *اهمیت نقش و

مهم خانواده »آرامش« است که قرآن    اریبس  ي هااز فلسفه  يک یدارد.    يمتعدد   يهافلسفه  ،يو تفکر اسالم   شه یدر اند  خانواده

ذلِکَ    يوَ رَحْمَةً إِنَّ ف وَدَّةً مَ نَکُمْیْوَ جَعَلَ بَ هایْأَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَ اتِهِی»وَ مِنْ آ: به آن اشاره کرده است م یکر

آرامش   تینها اختصاص ندارد، بلکه آرامش فرزندان و در  نی آرامش، فقط به زوج نیا رسديبه نظر م 1تَفَکَّرُون« یَلِقَوْمٍ  اتٍیلَآ

به رشد و    توانديم   يزشاست. انسان با داشتن خانواده سالم و ار  يخانواده، رشد و تعال   گری فلسفه د  .مراد است  زیجامعه ن

مبرسد.    ي تعال به    توانديخانواده  تعال با کمک  و  تعال  جامعه  ، افراد  يرشد  تأث  .بخشد  ي را  بر خانواده  ریاگرچه   نیز   جامعه 

خانواده  گسترش  اما امروزه در کشورمان، شاهد    ست،ین  يخانواده مطلوب  يااسالم، خانواده هسته  دگاهید  از   ست،یانکار نقابل

  د یبازد  و  دی د  ا ی  يتماس تلفن   کی اند و آن را به  از پدر، مادر، خواهر و برادر جدا شده  نیکه زوج  می نیبيو م   م یهست   ايهسته

  هايشاد  ها، يخوش  ها، يها، سختدردها، غم عیخانواده گسترده، توز  جی از نتا  .اندکرده دودساالنه مح  ي ماهانه و حت  ،ياهفته

جامعه خانواده    کیبه    ي»خانواده« دسترس  يکل   يهااستی هدف سقطعا    2.استخانواده    يتمام اعضا   نیدر ب  يو رشد ماد

 . است ياسالم  يمحور با الگو

 »خانواده« یکل یهااستیابالغ س*

را که پس از مشورت با    »خانواده«ي کل  يهااستیس  ي قانون اساس  11۰اصل  کی بند    يدر اجرا  يرهبر معظم انقالب اسالم 

حرکت    يوسوسمتکه بر اساس آن    ابالغ کردند  95شهریور    13در تاریخ    شده است  بیمصلحت نظام تصو  صیمجمع تشخ 

   موارد زیر باشد:معطوف به  دی نظام با
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 1« »خانواده  ی کل  یهااست یس
 خانواده    ياسالم  يالگو   هیآن بر پا  ياصل  يخانواده و کارکردها  میو تحک  تی خانواده محور و تقو  يا جامعه  جادیا

   يو اقتصاد   ياجتماع  ،يفرهنگ  ،يو تمام نظامات آموزش  یياجرا  يهااست یها، سو مقررات، برنامه  نی خانواده در قوانقرار گرفتن    محور

 از خانواده و جامعه   انتیو ص  يو مل  ياسالم  تیهو   يحفظ و ارتقا   يارتباط خانواده و مسجد برا   يبرجسته کردن کارکردها

 مناسب ازدواج    ن یهمه دختران و پسران و افراد در سن  يازدواج موفق و آسان برا   لیو تسه  جیترو  يبرا   يمل  رینهضت فراگ  جادیا

 و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت    تیرضا  هیآن بر پا  ياجتماع  هیسرما  يخانواده و ارتقا   میتحک

 ي رانیـ ا  ياسالم   يسبک زندگ  جیو ترو  تیخانواده و تقو  ياسالم  يالگو   میارائه و ترس

   د یجد  اتیو مقتض  ازهایدر حوزه خانواده متناسب با ن  یيقضا  يهاهیو رو  ينظام حقوق   لیاصالح و تکم  ،يبازنگر

 زن و مرد در جامعه   يروابط اسالم  تیسالم و رعا  يفضا  جادیا

 آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن   ندهیآ  يهاکاهش دغدغه  يآنان برا   يها با توانمندساز و اقتصاد خانواده   شتیمع  يارتقا

   يرانیـ ا  ياسالم  يبه آن بر اساس مبان   يدسترس  لیخانواده و تسه  لیو پس از تشک  نیو آموزش قبل، ح  يانظام مشاوره   يسامانده

 هاعرصه کشور در همه    يهااهداف و برنامه   شبردیپ  يخانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برا   قیو تشو  تیتقو

 آنها    يو معنو  يتیترب  تی ولئمردان و مس  يو اقتصاد  يزنان و نقش پدر  يدارو خانه   ينقش مادر   ،يکرامت همسر   از عزت و  تیحما

 از آن    يناش  يهاب یموضوع طالق و جبران آس  ژهیوهو عوامل تزلزل نهاد خانواده ب  ياجتماع  يهاب یاز آس  ير یشگیپ

 ازدواج آنان   لیو تسه  قیزنان و تشو  يبا سرپرست  يهااز خانواده   يو فرهنگ  ياقتصاد   ،يحقوق  تیحما

 از آنان   يعاطف  و  يروح ،  يجسم  يهامراقبت   تیسالمندان درخانواده و تقو  میتکر  يمناسب برا   يقیو تشو  يتیحما  يهااتخاذ روش 

 و بالنده   ای از جامعه جوان، سالم، پو  يدر جهت برخوردار  يفرزندآور   شی افزا  وها  سالمت همه جانبه خانواده   يارتقا
 

 2محور 6با اجرا  یخانواده برا یکل یهااستیسابالغ *

  جمهور سییمعاون اول راسحاق جهانگیري  95، آذر ماه يمقام معظم رهبر از سويخانواده  يکل  ي هااستیابالغ س رویپ

 و خانواده نهاد ریاست جمهوري ابالغ کرد.  زنان  ربه معاونت امورا براي اجرا خانواده   ي کل  يهااستی س وقت

 خانواده کلی  در راستای سیاست های    ها   اقدام

انقالب    ي نهادها   يها و موسسات دولتها، سازمانوزارتخانه  هیکل  ،يجمهور  استیمعاونت امور زنان و خانواده ر  صیحسب تشخ

 با آن معاونت، دعوت شوند.  يجهت همکار ياسالم

  يهارخانهیدب  يو همکار  تیاز ظرف  يابالغ  يهااست یس  يو اجرا  يریگیدر پ   يجمهور  استیالزم است معاونت امور زنان و خانواده ر

 . دینما  يریگبهره ،ي عال يشوراها و ستادها ریو سا يمجاز يفضا  يعال يو شورا ي انقالب فرهنگ ي عال يشورا 

و    قیخانواده، به صورت دق  يکل  يهااست یخود را در قالب س  شنهاداتیها، اقدامات و پ همکار موظفند برنامه  يهادستگاه  هیکل

زن و    يستاد مل  رخانهی)دب  يجمهور  استیو به معاونت امور زنان و خانواده ر  هیته  ،يابیارز  ي هاو شاخص  يبندشفاف با زمان

 . ندیخانواده(، ارائه نما

 است یشده به معاونت امور زنان و خانواده ر  نیهمکار موظفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ارسال برنامه تدو   يهادستگاه  هیکل

 . ندیزن و خانواده اقدام نما يتوسط ستاد مل ي برنامه مل نیو تدو بیجهت تصو يجمهور

آن   يالزم از سو  شنهادیباشد، پ   نیقوان  ایبه وضع بخشنامه، مقررات و    ازیهر دستگاه، ن  يهابرنامه  ياجرا  ایو    هیچنانچه در ته

 . دینما  يخود را ط يمراحل قانون  بیارائه شود تا جهت تصو يجمهور استیو به معاونت امور زنان و خانواده ر هیدستگاه ته

 ي جمهور  استیمصوب معاونت امور زنان و خانواده ر  يهاهمکار موظفند گزارش اقدامات خود را مطابق برنامه  يهادستگاه  هیکل

 يبندو آن معاونت موظف است جمع   ندیستاد مذکور، ارسال نما  رخانهیزن و خانواده(، در مقاطع سه ماهه به دب  يستاد مل  رخانهی)دب

بار به    ک یمرتبط، موضوع را هر شش ماه    ي هابرنامه  شرفتیاز روند اجرا و پ   يارشبه همراه گز  کارهم يهاگزارش عملکرد دستگاه

 . دی جمهور ارسال نما سییدفتر معاون اول ر
 

 
هاي ابالغي در ، )متن خالصه شده  سیاست95/ 6/ 13، پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، خانواده را ابالغ کردند يکل  يهااستیس يرهبر معظم انقالب اسالم.  1
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 1خانواده یکل یهااستیس  ی شدناجرای در شورای اسالمی *نقش مجلس

بنـد    .را مخاطـب قـرار داده اسـت  شوراي اسالمي   مجلـس  م ی سـند بـه طـور مسـتق   ن یموجود در ا  ي از مولفـه هـا  يبرخـ 

نظامـات   ي و تمامـ يـیاجرا يهـااسـتیبرنامـه سو  و مقـررات، ـنیسـند بـه محور قـرار گرفتـن خانواده در قوان ن یدوم ا

-ارگان  يهنـوز بـرا ـتیمحور نیا رسـد يدارد حـال آنکـه بـه نظـر م ـدیتاک ،يو اقتصاد  ي اجتماعـ ، يفرهنگـ ،يآموزشـ

نظـام می تصم  ا ی  ـر یگـمیتصم  يهـا اسـت.  ي تلقـ  يجـد   ،سـاز  با  نشـده  در    د یمجلـس  خانـواده  دادن  قـرار  محـور  بـا 

  يهادسـتگاه  گـریو سـپس در دولت و د  نیرا ابتـدا در مجلس و در سـاحت قوان  يخـود، گفتمـان خانواده محـور  يهـاطرح

از تزلـزل نهـاد    يـریجلوگ  يرا برا  ط یشـرا  ،و نظارت  قانونگذاري  مقام در    دیمجلـس با  ـنی. همچنندازدیجـا ب  يـیاجرا

از تشـک   انوادهخ نما  لیپس  ازدواج، آموزش و مهارت  اتي چونموضوع هم اکنون    .دیآن فراهم    ن،یزوج  يبرا  يآموزسن 

شده، اما هنوز به    ده یطرح د  ن یمتاهل در ا  ان ی دانشجو  يمناسب برا  ي هاخوابگاه  ن یها، تامدر دانشگاه  ي درس  يهاواحد

  ،یي دانشجو  ي هااحداث خوابگاه  ي الزم برا  الت یتسه   .شته استندا  ت یو فور  بوده  ي چون طرح عاد،  استنشده    لیقانون تبد

برا  عه یوام ود  ياعطا اولوزوج  يمسکن  برا  تیها،  کمک    ،نیمتاهل  يبرا  يعلم  ئتی جذب ه  تیاولو  ن،یمتاهل  ياستخدام 

  تسـهیل  ، خانواده  تشـکیل  از  پس  و  حیـن  ،قبـل  آمـوزش  و  مشـاوره  نظام   سـاماندهي   ،هاسرباز  يبرا  نیمسکن متاهل  نهیهز

  اتموضوع نیا. است دیده شده  خانواده تعالي  و  جمعیت طرح در  شاغل  بانوان زودرس بازنشستگي به مشاوره و  دسترسـي

 2در نظر گرفته شده است. آن يبرا ي منبع مال 15حدود  و  است يدر حال بررس   ونیسی فعال در کم

در مجلس  کلی خانواده هایپیرامون سیاست قوانین موجود

 
 3موثر جهت اجرای سند * انجام نشدن اقدام های

خانواده است. اکنون    ي جامعه است اصل مترق   ي جد  ازیرهبر معظم انقالب که برخاسته از ن يهادغدغه نیترياز اساس  ي کی

  ،ي تیترب  ،يآموزش   يهاست. نهادا  رو به رو  يرانیا  - ياسالم  ي به سبک زندگنسبت    يخانواده ما با تضاد  که  میدار   يطیشرا

اتفاق    نیآورند. اگر ا  يسبک رو  نیمند باشند و به اهکنند که مردم عالق   يسازانیجر  دیها بامرتبط و وزارتخانه  يها سازمان

.  مینجات خانواده استفاده کن ياز آن ثروت برا م یتوانيکه م   م ی دار ي مان ثروتيرانیو هم حوزه ا يهم در حوزه اسالم  فتد یب

  ،مشاورهبتوانند به خدمات    هاو خانواده  ابدی   شیها افزاکه مشاوره  میبرو  ي به سمت  دیبا  ،ایمنکرده  ياد یکار ز  در حوزه مشاوره

  ،موضوع  ن یا  و قطعا  است   يجد   بسیارها  خانواده  يو طالق برا  اد ی مسئله اعت  ه مروزا  .شته باشددا  دسترسي آسان و ارزان 

و    ست ین  ه یابالغ  ن یبر اساس ا  ها يگذاراستیس  ،می نی بيدر جامعه مآنچه  متاسفانه    اما   خواهد،يم   قیدق  ار یبس  يگذاراستیس

قانون برنامه    طبق .  میارا برنداشته  یيابتدا  يهاقدم  يهنوز حت  .رودينم  شیپ  يرانیا  -ياسالم  يبر اساس الگو  نیوضع قوان

کند. امّا    دای درصد به صورت ساالنه کاهش پ  2۰خانواده، طالق  يکل   ي هااستیکه از سال ابالغ س  شدمصوب  ششم توسعه  

ازدواج    ک ی هر چهار ازدواج،    يخانواده به ازا  يکل  يهااستیدر سال ابالغ س  شده است.طالق و ازدواج عوض    يظاهرا جا

 
 99/ 7/ 9، خبرگزاري دانشجو، بهارستان ستگاه یخانواده در ا يکل يهااستیس.  1
 99/ 8/7ایرنا،  شتریسه فرزند و ب يدارا يهاخانواده  يبرا يو بازنشستگ ياتیمال تی معاف.  2
 98/ 6/ 13، خبرگزاري صدا و سیما، گرفته نشده است  يخانواده جد يکل يها استیس.  3
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اگر  .  است  ده یمورد به طالق انجام   کیاز هر سه ازدواج،    هااستی س  ن یسال بعد از ابالغ ا  کی   ا شده است، امّ  ي به طالق منته 

وخامت اوضاع    م، یکشور را اضافه کن   يتعداد مجردان قطع   يازدواج دختران و پسران و فزون   ش یرو به افزا  آمار، سنِ  نیبه ا

فرزند    2.5  به حداقل   ينرخ بارور  شیافزا  يبرا  يسازنهیبر زم  هاسیاست  ن یاز ا  يگری. در بند دشوديم   انیع   شی از پ  شیب

و در    داده به خود اختصاص    را  در جهان  يبارور  کاهش  نرخ نیترعیسر  رانیموجود، ا يشده است. امّا براساس آمارها  دیتأک

به اعتقاد کارشناسان، مجلس در تصویب بسیاري از قوانین    1است.   رسیده هر زن    ي فرزند به ازا  1.7  ود حال حاضر به حد

منتشر    يهاآمار و ارقام و گزارش  طبقهمچنان ناکام بوده و دولت هم توفیقات چنداني در اجراي سند حاصل نکرده است.  

م  نتيشده  نه  جه یتوان  که  اقدام عمل گرفت  تاکنون  خانواده صورت    ي کل   يهااستیس  ي اجرا  نهی در زم  يمحسوس  يتنها 

موضوع مهم دیگري که مغفول مانده،    قرار گرفته است.  هااستی س  ن یا  يآمارها در جهت مقابل اجراگاهي  نگرفته، بلکه  

  قطعا. ردیگنقرار  ها و ضد خانواده در دسترس خانواده يراخالق یغ  يمحتوا است تا نگ یلتری در قواعد فا هخانواده از انتیص

 از مشکالت حل خواهد شد.   ياریناخواه، بس خواه رد،یها قرار گو برنامه هااستی در رأس تمام س  ياگر خانواده محور
 

 2خانواده یکل یهااستیس یاجرا یموانع و مشکالت برابرخی  *

 ینهادها یارهیعملکرد جز

 فعال در حوزه خانواده 

دستگاه    انیکند و م  ي اب ی خود را باز  تی هو   يو فراجناح  ينهاد فرادستگاه کی زن و خانواده به عنوان    يالزم است ستاد مل

 کار متناسب انجام دهد.  میمربوطه، ارتباط متقابل و تقس يها

فقدان نظارت و  

 بر نظام بودجه  ییپاسخگو

و    ي گرمطالبه  چگونه یدارند امّا متأسفانه هاختصاصي  بودجه    ف یله خانواده ردئها و نهادها در مسخانهاز وزارت  ي اریبس

 گیرد. آنها صورت نميبر صرف بودجه   ينظارت

و  الیس یاستگذاریس

 ثباتیب

کار آمدن، مخصوصاً در    يحال آنکه هر دولت با رو  هاست،يریگمیثبات در تصم  جادی کالن، ا  يهااستیفلسفه وضع س

ناد  يهامصوبات و برنامه  يصورت تعارض با دولت قبل خود را    يهاو مصوبات و برنامه  ردیگيم  دهی دولت قبل را عموماً 

م وظکنديدنبال  تشخ  فهی.  تدو  صیمجمع  استین   هااستیس  سی نوشیپ  نی صرفاً  با   نی .  اجرا  د یمجمع  حسن    ي بر 

 پس از ابالغ نظارت کند.  ها،استیس

در    یفقدان اجماع نسب

 ی جامعه دانشگاه

شدن    ياتی عمل  يخانواده برا  ي کل  يهااست یکنند. س  ي آن هواداراز  است که    يکسان   ازمند یشدن، ن   یي اجرا  ي هر برنامه برا

 شود.  يگرمطالبهو نهادها   يسازاجماع ند یوارد فرا دیبا 
 

 3یو خانوادگ یاز ابعاد فرد یخانواده و فرزندآور لیتشکی هاتیمز*

 

 
 4/99/ 24، ایرنا، شتریب  يریفرزند کمتر، پ.  1
 98/ 6/ 14، تسنیم، خانواده  يکل يهااست یبا س يادگاریعکس .  2
 ۰۰/ 6/ 8، و جهان رانیا  تیپژوهشگر تحوالت جمع ي،دکتر صالح قاسم پژوهشگر خبر معاونت سیاسي بامصاحبه .  3

افزایش ضریب نشاط و شادابی 
در فرد، خانواده و جامعه

تجربه شیرین پدر و مادر 
شدن، داشتن فرزندان متعدد، 
پدر و مادربزرگ، عمو، عمه، 

خاله و دایی شدن

تکمیل فرآیند تربیت بهتر 
فرزندان در تعامل با یکدیگر

جهت دار نمودن و هدفمند 
شدن زندگی زوج های جوان

برخورداری از حمایت مادی و 
معنوی در خانواده های 
گسترده و خویشاوندان

افزایش رشد یافتگی و تکامل 
شخصیتی والدین

تحکیم خانواده و کاهش 
آسیب های خانوادگی همچون 

طالق رسمی و عاطفی 

برخورداری از اقتدار 
خانوادگی، خویشاوندی و 

قومیتی

مصونیت از ابتالء به برخی از 
کاهش ریسک ابتالء )بیماری ها 

به سرطان رحم و سینه در 
(زنان

کاهش نگرانی از دست دادن 
فرزند و تنها ماندن والدین

امیدآفرینی و تالش بیشتر 
برای تأمین آینده روشن تر 

فرزندان

کاهش هزینه های مادی، 
در فرزندان ... معنوی، زمانی و 

دوم و سوم به بعد
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 های کلی خانواده در رشد و تعالی کشور*ضرورت و اهمیت اجرای سند سیاست

  يکل  يهااستی س  .را مدنظر قرار دهد  از خانواده  تیحما   يهاتیتالش کرده ظرف   ،يرهبر  يابالغ   يهااستیس  ي سند راهبرد

خانواده و اجتماع را    نیروابط ب  يو حت   يخانوادگ روابط درون  که   است  يزیربرنامه   يسند شفاف و روشن برا  ک یخانواده،  

  ها،دواژهی کل  .است  ياسالم  يبا الگو   محورجامعه خانواده  ک یبه    يدقت مورد مالحظه قرار داده است. هدف سند دسترس به

همة توان    ج ی ، نشان از بسهمه و همه  ج، یاصالح و ترو  ،يبازنگر  جاد، یارتقا، ا  ، يسامانده  ت،ی تقو  ت،یحما   ، يریشگی اعم از پ

در   استو  تحکیم  کشور  مقام خانواده  ا  .پاسداشت  برا  نیروشن کردن  عموم  يمطلب چه  برا  ياذهان    تیذهن  يو چه 

. اگر جامعه  ستا  يمل  تینهاد، متوجه افراد و هو  نیا  گاهی فقدان جا  رایز،  مهم است  يکشور  استگذاران یو س  زانیربرنامه 

و در    میبه مرحله عمل برس  دیخود را از دست داده است؛ لذا با  تیخانواده را از دست بدهد، درواقع هو  ياصل  يکارکردها

اگر    بینیم.در ساحت اجتماع  کنیم و نتایج بروز آن را    يآن توجه واقع  به  ز،یکالن و ر  يهابرنامه  ، ياسناد باالدست   ن،یقوان

 قدر و منزلت خانواده را نخواهند شناخت.   د،ی که باچنانآن ،يمجر يهانباشد، سازمان نیچن

 آخر کالم*

گذشته از  و    يزیربرنامه  يسند برا  نیسند شفاف، روشن و بهتر  کی (  يمقام معظم رهبر  هی )ابالغ   خانواده  يکل  يهااستیس

قانون عمل   ، ينوعبه  ،ينظام  اجرا  ي اتینظام  عمل   در   د یبا  خانواده  .ماست  یي و  و  اجرا  ا  تیحما  ات،یصحنه  نه    کهنیشود، 

نسبت طالق و ازدواج، باال رفتن سن ازدواج، کم شدن اقبال    نشود.  دهید  يو ابالغ شود، اما اقدام مؤثر  نجاما  هاياستگذاریس

  ،مربوط به خانواده در سطح اجتماع  يهانکردن هنجار  تی رعا و  زنان    هیولد، خشونت عل  و زادخانواده، کاهش    لیبه تشک

آمارها    متاسفانهباشد،    هاتیفعال   يبرا  ي نقطه عطف   يابالغ  يها استی س  د یبا.  ردیمورد توجه قرار گ   د یاست که با  يموضوعات

  یيهاتیفعال  دهند يزنان و خانواده انجام م   زه در حو  کنند يکه اعالم م   یي هاتیفعال   و   اقدام صورت نگرفته  ن یا  دهدنشان مي

در    يمل   شیمای پ  94  سال  در.  ه استفتادیسند ن  نیدرباره ا  ياژهیو اتفاق و  شدياز سند هم به آن پرداخته م  شیکه پاست  

افراد از شهر محل سکونت،   تیرضا   زانیانجام و م  بودند  روها با آن رو به  که خانواده  يکل کشور نسبت به مسائل اساس

  يدرصد  4۰تا  1۰تیشد، باوجود همه مشکالت، رضا   بررسي  گي و خانواد  ي اقتصاد  ي، اسی اوضاع س  ، يشغل، مسکن، وضع مال 

داشته  جامعه را خانواده نگه  يعن ی  نیا  .بودند  يراض  خود  از خانواده  انیرانیدرصد ا  85  ليشت و دا  ودها وجشاخص  نیاز ا

  يگذار راستا قانون  ن یا  و در   م یبشناس  ت یخانواده را به رسم  د یبا  م یبده  یي ایجامعه ارتقا و پو  ن یبه ا  میاست. اگر بخواه

در    .است  دهی هزار ازدواج رس  549به    97عدد در سال    نی هزار ازدواج ثبت شد، ا  891در کشور حدود  89در سال.  می کن

  يدرصد  4۰با کاهش 98 الدر س  .هزار مورد کاسته شده است 342ها در کشور، حدود سال، از تعداد ازدواج 8واقع ظرف 

ساله در کشور    49تا    15ساله و دختر    49تا    2۰هزار پسر  7۰۰و  ونیلیم   11  حاضر حدود  حال! در  میآمار مواجه بود  نیا

  وناکن  می طالق داشت  135  ، تیهزار جمع  1۰۰هر  يبه ازا  87سال  همچنین در  1اند!در سن ازدواجند و هنوز ازدواج نکرده

مسئله    این  يرو  دیبا  ، بنابراینابدی يکاهش مهم    يآورفرزند  ،شوديم   ادیاگر طالق ز  .است  افتهی  شیهزار طالق افزا  213به  

که در حوزه خانواده   ییهاها، نهادها و دستگاهسازمان  دی با  رسدینظر م به  .می تمرکز و با تالش و مشاوره آن را حل کن

خانواده های تحکیم بنیان یبتوانند برا  ی الزم و کاف اراتیواحد و قدرت و اخت  ت یریو با مد شوند  عیدارند، تجم تیفعال

 هاخانواده  تاز مشکال  یاریعرصه خانواده هدفمند و هوشمندانه شود، بس   یهاتیاگر فعال.  کارکنندو ثبات و آرامش آن  

  است.حوزه    نی و واحد بر ا  یقو   تیریها با مدآن ی موجود و توانمندساز  یهاتی ادغام ظرفمهم  .  رودیم  نیاز ب

 
 6/99/ 18، خبرگزاري تسنیم، است جمهورسیعهده شخص رئبه "ت یازدواج و جمع" کیاستراتژ تیمسئول.  1


