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ــبت نامتوازن میان زنان و مردان  ــی و اجتامعِی دولت نس ــیاس ــب مدیریت س ــب مناص ــور اندک زنان در در کس ها و حض

های شود. به استثنای کشورهای اسکاندیناوی، حتی در بسیاری از نظامروشنی دیده میها بهها، در اکرث قریب به اتفاق نظامپارملان

شود. در طول تاریخ برش کمرت دیده شده زنان، شایسته دموکراسی غربی، این نسبت نامتوازن بوده و برابری سیاسی در آن دیده منی

سب موقعیترشکت در فعالیت سی و ک سیا سی در دولتهای  سیا ضوع موجب های مدیریتی  شند و این مو شده با ها و مجالس 

ها گردید ساخنت زنان برای تصدی این پست رسوب این باور غلط باعث ناتوان. ]۱[تشدید اعتقاد به عدم شایستگی آنان شده است 

شدن این در حالی است که، در عرص جهانی شان شد.های سطحی درصدد به حاشیه راندن زنان از این حق اجتامعیو همواره با گزاره

هایش محروم کرده است. اگر زنان دیگر بر همگان ثابت شده است که نابرابری زن و مرد، جامعه را از ذخیره قابل توجهی از قابلیت

شوند و پاداش بگیرند، انبوه توانایی آزاد از توانایی گیریحق بهره شویق  شند و در این زمینه به اندازه مردان ت شته با های خود را دا

شد سیاری از مردم خواهان رشکت در . ]۲[ذهنی موجود برای ارائه خدمات عالی به برش دو برابر خواهد  ست، اینکه ب آنچه بدیهی ا

صمیم سی ت سیا ساختار  ستیابی این حق همواره در جدال حکومتگیری (در  ستند و برای د دامئی به رس می برند و غالباً به  ها) ه

شـــوند؛ اما همه افراد دارای آن ها و ســـایر تدابیر راهربدی متوســـل میجویی، زد و خورد، تشـــکیل ائتالفگری، رقابتروحیه پرخاش

تند ها هسکنند ولی ظاهراً مردان بیش از زنان دارای این ویژگیمی هایی نیستند که در رقابت برای کسب قدرت رضورت پیداویژگی
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سالو در این جدال رشکت می سی تا همین  سیا ساختار حاکمیتی محروم کنند و در جریان این بازِی  های اخیر، زنان را از حضور در 

انی خوب در تضــاد اســت؛ چراکه تغییر داری با مبانی دموکراســی و حکمر از این رو، چنین برداشــتی از شــیوه حکومت] ۳[ســاختند

 .]۴[گذاردمیهای اساسی و دموکراسی احرتامهای ایجاد حکومتی است که به حقوق برش، آزادیرشطوضعیت زنان در جامعه، از پیش

ان در زنچرا برابری سیاسی بین مردان و «در این مقاله قصد دارم تا به دو سوال اساسی در این باره بپردازم؛ نخست اینکه  

برای غلبه بر این میراث تاریخی «و دیگر اینکه » شود؟های عالی در یک دولت یا حضور در پارملان مهم تلقی میرسیدن به مدیریت

کمرانی ح«ها در حد امکان از منظر فکری رویکرد کنم برای پاسخ به این پرسشهمچنین، تالش می» و نابرابری سیاسی چه باید کرد؟

 .این موضوع پرداخته شود به واکاوی» خوب

 

 و امیدها هاوضعیت کنونی؛ بیم

، معتقد است که توسعه مستلزم حذف موانع اصلی بر ۱۹۹۸االصل برنده جایزه نوبل اقتصاد آمارتیاسن، پژوهشگر هندی 

ــت؛ فقر و ظلم، فرصــترس راه آزادی ــادی و محرومیت نظامهاس ــهیالتهای ناچیز اقتص عمومی و عدم  مند اجتامعی، غفلت از تس

های اســاســی به طور مســتقیمی به فقر اقتصــادی ها از جمله این موانع هســتند. در این دیدگاه فقدان آزادیمدارا و افراط حکومت

ی، آوردن پوشاک یا رس پناه کافدستهای مردم را در ارضای گرسنگی، یا دسرتسی به تغذیه کافی، فرصت بهشوند که آزادیمربوط می

سلب میمندیا بهره شتی  سهیالت بهدا شان .کندی از آب آشامیدنی پاکیزه و ت رشی ن سدادهتجربه ب ست که م ه له عدم باورمندی بأ ا

های اســاســی بوده اســت که تحقق ها، یکی از همین موانع موجود در مســیر آزادیهای عالی نظامتوانایی و حضــور زنان در پســت

 .ساخته استخیر انداخته و یا متوقف أ توسعه را به ت

اش از لحاظ درونی دموکراتیک باشــد و رشایط تردید، یکی از معیارهای جامعه دموکراتیک این اســت که زندگی انجمنیبی 

سی فراهم کند سیا ساعدی را برای تحقق عملِی برابرِی  صادِی م کند که نه تنها اما همین تجربه تاریخی ثابت می. ]۵[اجتامعی و اقت
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آورند، بلکه همچنان حضــور ضــعیفی در میان نخبگان ســیاســی ی به دســت میأ بســیار دیرتر از مردان حق ر در همه کشــورها زنان 

شد، . ]۶[دارند شته با ضور دا شگران حوزه مطالعات زنان بر این باورند که تلقی اینکه زن باید رصفاً در منت خانواده ح سیاری از کن ب

ها احســاس نابرابری کرده و از این رو عمیقاً دچار اجتامعی، حقوقی و فرصــتســبب شــده که زنان اســاســاً با مردان از لحاظ پایگاه 

بندی ســازی از ســویی موجب به وجود آمدن ترس مداوم و در نتیجه شــکلاین قطبی. ]۷[اندرسخوردگی، نومیدی و نارضــایتی شــده

شده است سوی دیگر، چنانچه این زنان از آن دسته] ۸[خشم در زنان  شغلِی در حال فروریخنت را تجربه ای باشند که و از  آرزوهای 

تحرکی و این رسخوردگی میزان رخوت و بی ]۹[کنند، ناچار از آرزوهای بر باد رفته، به خانه همچون پناهگاهی بازخواهند گشــتمی

یعنی  -وند شساخت. در این حالت زنان معموالً به یک قلمرو خصوصی محدود میاجتامعی، اقتصادی و سیاسی را دوچندان خواهد

ـــرت در یک قلمرو عمومی که اختالفات از نظر ثروت و قدرت  -محیط خانگِی خانواده، کودکانه و خانه  ـــوی دیگر مردان بیش و از س

 .و سیاست است ،کنند. دنیای آنها پول، صنعتشوند زندگی میاساساً از آن ناشی می

صاحب  سیاسی و قدرت وابسته برخی  ساختار  سیاسِی اندک آنها در  نظران معتقدند حقوق اجتامعی پاییِن زنان به حقوق 

گیری آنان هم در درون خوِد نهادهای رفاهی و هم در نهادهای منایندگی اســت و شــهروندِی پایین زنان نتیجه فقدان قدرت تصــمیم

ست سوی دیگر، پژوهش. ]۱۱[درون حکومت ا سی زنان با مردان در جوامع از  سیا ست که برابری  صورت گرفته حاکی از آن ا های 

امروزی بیشـــرت جنبه حقوقی دارد تا واقعی، و رفع موانع حقوقی و نوســـازِی اجتامعِی تدریجی رضورتاً موجب گســـرتش مشـــارکت 

ریزی کرد تا زنان عالوه بر این هدف برنامههایی عملی و قابل اتکا برای و باید گام ]۱۲[گرددســیاســی زنان در زندگی ســیاســی منی

گیری میمسازی و تصهایی که قابلیت حضور آنها در فرآیند تصمیمثر، رشایط دستیابی به پستؤ ی و مشارکت سیاسِی مأ داشنت حق ر 

 های برابر جهت کسب مناصب مختلفرا تضمین مناید نیز داشته باشند. در واقع، در یک نظام دموکراتیک، شهروندان باید از فرصت

اس شایستگی خود این مناصب را احراز کند و بتواند برای رسیدن به اجتامعی و سیاسی برخوردار باشند و هر کس بتواند رصفاً بر اس

شد شود و فرصت تحرک اجتامعی و پویایی برای او فراهم با سی مردم آزادانه کاندیدا  سیا های بنابراین، بخت .]۱۳[مرحله منایندگی 

 .]۱۴[ثیرگذاری بر امور عمومی استأ ج و تسیاسی زنان مستلزم ورود آنها به عرصه عمومی برای چالش مستقیم با سامان فرهنگی رای
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شهدر هر حال، با وجود باقی ضاد (میان مردان و بار در نگاه به توامنندی زنان و نیز بهای و زیانماندن این باورهای کلی شدت ت رغم 

انگیز اســــت و های اجتامعی در اکرث جوامع، آن هم در کمرت از ســــه دهه، شــــگفتشــــدن آگاهی زنان و ارزشزنان) ابعاد دگرگون

له تا آنجا أ این مســ .]۱۵[پیامدهای بنیادی برای کل تجربه برشــی از قدرت ســیاســی تا ســاختار شــخصــیت، را به همراه داشــته اســت

سیاسی فعاالنهوضعیت پیشنهاد میثیرگذار و بنیادین گشته که بانک جهانی برای بهبود این أ ت تر عمل کنند کند زنان باید در زندگی 

سیتی، بهرهشود که راهربدها و حامیت دولتو یادآور می ضای برابری جن ستعدادهای زنان، اجازه ورود ها در ایجاد ف گیری کامل از ا

صیل سط زناِن تح ساختار قدرِت رسمی تو صبه  صول به رشد اقت ادی باالتر و افزایش درآمد رسانه، همچنان در کرده و در نهایت، ح

سیاست پیشگی به فراخی دنیای مردانه است، زمرۀ مسائل اساسی است که به نتایج مطلوب خود دست نیافته است. چراکه دنیای 

صفر بوده حتی اگر وضعیت در حال دگرگون شامر زنان مناینده در پارملان تا این اواخر تقریبا  شد. افزایش  ست و با اعشدن با طای ا

هرچند نباید از نظر . ]۱۶[شودسهمیه و تدابیری به نفع برابری سهم، هنوز فاصله زیادی میان شامر منایندگان زن و مرد مشاهده می

شان شده که در آن خودشان جرم سازوکاری هستند که باعث طرد سیاسیدور نگاه داشت که در برخی جوامع، زنان تا حدی رشیک

 .]۱۷[کنندتوانند به دوش بگیرند شانه خالی مینسبتاً به طور داوطلبانه از زیر بار تعهداتی که می

  

 هویت مطلوببرابری سیاسی، از وضعیت موجود تا 

آید، در واقع برابری از طریق کســب آنچه امروز از برابری زنان و مردان در ســپهر ســیاســی و اجتامعی ســخن به میان می 

ست؛ فرصت سی و اجتامعی ا سیا ستمزد، ازدواج، مالکیت، تغییرات در حقوق رفاهی،  شتغال، د صیالت، ا ساوی کامل در تح های م

های کلیدی سیاسی فردی با مردان و البته در تصاحب پست، روابط میان]۱۸[دیقوانین خانواده و طالق، مشارکت سیاسی و شهرون

به دلیل زن به . ]۱۹[اندهایی که در اختیار مردان قرار دارد محروم کردهبودن از فرصــــت و حاکمیتی. زنان معتقدند آنان را رصفاً 

ت است، مردود شمرده و آن را برخاسته از آداب و رسوم عبارت دیگر، آنها این طرز فکر را که نابرابری جنسی محصول قوانین طبیع

دهد که مانع واقعی در مســیر برابری ســیاســی و اجتامعِی زن و مطالعات و آمارها نیز نشــان می. ]۲۰[دانندهای جامعه میو ســنت
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تر میان مردان و زنان بوده است که زنان را در چارچوب تر و ژرفهای اجتامعی و اساسیی نبوده، بلکه تفاوتأ مرد، (موضوع) حق ر 

 .]۲۱[کندوظایف خانوادگی و خانگی محدود می

چرا برابری ســیاســی بین مردان و زنان در رســیدن به «اینک، به پرســش نخســت که در مقدمه به آن اشــاره شــد بپردازیم؛  

فرض گویی به این پرسش الزم است به این پیشبرای پاسخ». شود؟عالی در یک دولت یا حضور در پارملان مهم تلقی میهای مدیریت

ازد و خوِد اندتوجه داشته باشیم که تقسیم سلسله مراتبی کار که در خانواده برقرار شده، برابری در سطح سیاسی را به مخاطره می

بنابراین، بر مبنای اصل برابری سیاسی، نه تنها مشارکت سیاسِی . ]۲۲[شدن استم دموکراتیکهای مهروابط جنسیتی، یکی از عرصه

یافتگی این موضـــوع که ترکیب پارملان،  شـــدن اهمیت پیدا کرده، بلکه در مباحث توســـعهبرابر میان زنان و مردان در عرصـــ جهانی

دهنده نحوه رفتار و بســرتســازی حکمرانان با کابینه و مدیران میانی یک حکومت از نظر میزان راهیابی زنان چگونه اســت نیز نشــان

ی های عالنیمی از ظرفیت انسانی کشورهاست. همچنین، این موضوع بیانگر این اصل نیز است که آیا میزان حضور زنان در ساختار 

ــی، از طریق یأ های واقعی ر دهنده انتخابها انعکاسحکومت ــیاس ــت؟ در واقع، اصــل برابری در یک نظام منایندگی س دهندگان اس

شکل می شد  سیتی و قومی و توزیع جغرافیایی با سی، توازن جن سیا سبی که مناینده عقاید  این  .]۲۳[گیردسازوکارهای گوناگون تنا

 مثابه منایندگی از قرشــِ  از این منظر، حضــور زنان در نهادهایی ســیاســی چون مجلس و دولت را نباید رصفاً بهنکته را باید افزود که 

های ها، در تالش خواهند بود تا نیازها و خواســــتهزنان دانســــت؛ هر چند که عمدتاً زنان در صــــورت راهیابی به این موقعیت

سائلی را که ن واقعیت را منیشده را ترمیم کرده و جامه عمل بپوشانند. ایرسکوب توان کتامن کرد که مردان به دالیل کامالً آشکار، م

ست چندان جدی تلقی منیأ برای زنان ت سائل را در اولویت قرار منیثیرگذار ا سیاری از زنان نیز کنند و این م سوی دیگر ب دهند و از 

جلوگیری از بارداری، ســــقط جنین، تجاوز به عنف و غیره را  بودن مردان را در پارملان در مورد موضــــوعاتی نظیر گیرندهتصــــمیم

 .]۲۴[تابندبرمنی

ــاخص  ــاخصهمچنین، گســرتش ش ــبب تقویت و رعایت ش ــی زنان و مردان، س ــیاس های های دموکراتیک همچون برابری س

شونت، کیفیت بهرت قوانین و مقررات، احرتام به حق  سی و نفی خ سیا سخحکمرانی خوب از جمله ثبات  خش گویی باظهارنظر و پا
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شی دولت خواهد شهروندان، حاکمیت قانون و اثربخ شاخصقابل توجهی از  سوی  سرته دید ما را به فرا سرتش شد و گ های دیگر گ

سیاسی جنسیتی موجب انتقال خواست عموم مردم به حاکامن در حکمرانیبر  دهد. عالوهمی شده و روابط این، برابری  های خوب 

شد، امروزه بسیاری از گونه که اشارهدهد. هامنای منسجم و عادالنه به سمت سعادت عمومی شهروندان سوق میبه گونهها را آن

ـــندوق بیننهادهای بین ـــاخصاملللی چون بانک جهانی، ص ـــازمان تجارت جهانی، همکاری خود را به وجود این ش ها املللی پول و س

 .اندکردهمرشوط

ــور زنان در مدیریتتوان به در مجموع می  ــاره کرد که بر پایه حض ــاختار مبتنی بر برابری مواردی اش های عالی در یک س

 :سیاسی و حکمرانی خوب شاهد آن خواهیم بود

 .کندگیرد که به گسرتش آزادی و تکرث سیاسی و اجتامعی کمک میرقابت برابر در بین رهربان حکومت شکل می .۱

 .کندیکسونگرانه جلوگیری می از سوءاستفاده قدرت و ساختار .۲

 .دهد با مشارکت در نهادهای مدنی و احزاب سیاسی به مناصب نظام سیاسی دسرتسی پیدا کنندبه زنان اجازه می .۳

 .زمامداری زنان بسیاری از جوامع ایستا و اقشار خاموش را به حرکت در خواهد آورد .۴

سیم .۵ سی در جامعه، نابرابرانه تق سیا ستیابی به توان قدرت را به طور پراکندهشده، اما میهر چند نفوذ  ای توزیع کرد و امکان د

 .گیری اکرثیت شهروندان را فراهم ساختتصمیم

از آنجا که زنان بر اهمیت توســعه، آموزش برای همه، بهداشــت مادر و فرزند، حفاظت از محیط زیســت و دســتیابی به صــلح از  .۶

 .]۲۵[امه کاری آنها مکمل برنامه مردان خواهد بودکید دارند، برنأطریق گفت و گو ت

 .ه دارندگو نگدهدکه برپایه یک نظام انتخاباتی و حزبی، رهربانشان را در برابر رفتارشان مسئوول و پاسخبه شهروندان اجازه می .۷
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سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، توسعه پایدار، احرتام به رشافت انسانی، حقوق برش  .۸ فرآیندهای دموکراتیکی چون تقویت احزاب 

 .های اجتامعی، رشد خواهد داشتو حقوق شهروندی و همکاری در کنش

 

 چه باید کرد؟

ارکت ســیاســی (در راه برداشــنت موانع تر اشــاره شــد، امروزه این اصــل پذیرفته شــده اســت که بین مشــگونه که پیشهامن 

موجود در مســیر آزادی) و وضــعیت اجتامعی و اقتصــادی جوامع، ارتباط متقابلی وجود دارد. از این رو، باید این مســاله را نیز درک 

، نه ]۲۶[اندسیای، اقتصادی و سیااند، فاقد تجربه یا حامیت قبیلههای طوالنی از حوزه عمومی کنار گذاشته شدهکنیم زنان که مدت

ست ستیابی به پ سعی میاینکه لزوماً توانایی و قابلیت د ستهای کلیدی نظام را ندارند. هنگامی که زنان  سیا وامع های جکنند در 

بنابراین، غلبه بر این میراث تاریخی نیازمند . ]۲۷[شوندای و پدرساالر خود رشکت کنند، با موانع بسیاری روبرو میکار، قبیلهمحافظه

های مثبت به این مساله از طریق آموزش عمومی شهروندان، دسرتسی زنان به آموزش و اقدام در سطوح مختلفی است: اتخاذ دیدگاه

سهیالتی در کار بچه شتغال کامل، فراهم کردن ت سبکا س حزاباکردن وظیفه زنان، نگاه جدی داری به منظور  ازی و سی به فعالسیا

های موردی، نیاز به اصالحات بنیادین در باورها و ساختارهای سیاسی و اجتامعی را و غیره. البته، فراتر از این اقدام] ۲۸[جذب زنان

شوند، چنیز نباید از خاطر دور داشت. از این رو، دولت شکسنت دیدگاه دیرینه حامیت از جنس مرد وارد کار   راها باید برای در هم 

 .که کوتاهی در این نابرابری، به ناموزونِی شدید جنسیتی منتهی خواهد شد

های گذشــته متامی موانع قانونی و عدالتیجویانه باید عالوه بر جربان بیعدالت ها و رفتارحکمراناِن مدعِی برابری انســان 

ـفت زنان قرار گرفته اســــت را از میان بردارند. الگوی حکمرانی خوب برای این منظور بهرتین و  نظری را که امروزه بر رس راه پیرشـــ

به این معنا که همه اعضـــاء نهادهای حکومتی در  اند،های حکمرانی خوب، مشـــارکتیترین نقشـــه راه اســـت. نظامیافتنیدســـت

 .]۲۹[های دموکراتیک استی دارند و این بنیان نظامأ گیری، یک ر تصمیم
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شهروندان چنانچه بخشی ازشهروندان (زنان) در حکومت  صی که مبتنی بر حکمرانی  های دموکراتیک، ویژگی و مزیت خا

صل از فایده پندارساغ نیابند، آنگاه حضور خویش را بی شت و بحران مرشوعیِت حا شته و برای دفاع از حکومت تالشی نخواهند دا

گیرد و عمالً حکمرانی خوب به محاق خواهد رفت. همچنین، اگر مردم تضمین کافی برای احقاق حقوق این انفعال، گریبان آن را می

صورت از حکومت شند، در این  شته با سی و حاکمیت قانون ندا سا شید ها چیزی جزء یک ا سته خالی که با تکانی فرو خواهد پا پو

کننده و منطقی از قوانین گذاران باید با لحنی قانعماند. این موضـــوع از آن ســـو اهمیت دارد که در حکمرانی خوب قانونباقی منی

ضع کنند که زمینه ضوعه دفاع کرده و مقررات و قوانینی را و سازد. حاکمیت قانمو  ون به توانایی قوههای حاکمیت قانون را فراهم 

ــد که از راهمقننه در ارائه طرح ــهروندان از جمله زنان باش ــتگی دارد که مورد نظر اکرثیت ش های متعددی همچون ها و لوایحی بس

سندیکاهای کارگری، انجمن سی،  سیا شکلاحزاب  صنفی، ت صادی و اجتامعی و غیره به بیان آن میهای  پردازند. در ادامه به های اقت

 .های اولیه و الزم به سوی کسب موفقیت زنان در این مسیر خواهم پرداختلی به چند مورد از گامطور اجام

  

 آموزش و اشتغال کامل  •

شتغال  سپس حضور آنکامل زنان قدم آموزش و ا سیاسی زنان و  سیاسی است. های نخست در راه مشارکت  ها در قدرت 

ها به نقش آموزش و پرورش افزون مطالبات زنان و حضــور اجتامعی آنکاســتلز در کتاب ارزشــمند عرصــ اطالعات، در بیان رشــد روز

حصیلی های تاد و بازار کار است که پیوند نزدیک با پیدایش فرصتترین عنرص در این دگرگونی در اقتصنویسد مهماشاره دارد و می

ها خواهد از این منظر به موضــــوع ورود کند که با تقویت توان مالی زنان در عرصــــ کنونی، آندر واقع، او می] ۳۰[برای زنان دارد

جایگاه خود را در جامعه باال بربند. مســاله توانند فرصــت دســتیابی به آموزش و پرورش و تحصــیل را یافته و با این ارزِش افزوده می

ست که مطالعات و تحقیقات جامعه صیالت از آن رو دارای اهمیت ا ست که هر اندازه موقعیت آموزش و تح سان ثابت کرده ا شنا

سیاست عالقه بیشرتی ابراز می سطح تحصیالت افراد باالتر باشد، به  سطاجتامعی و  زندگی و  حکنند و همین رابطه وقتی که متغیر 

دهد که نســبت شــود. نتایج یک نظرســنجی نشــان میســطح تحصــیالت، مبنای توزیع صــالحیت ســیاســی قرار گیرد نیز مشــاهده می
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درصد  ۵۱درصد و در میان دارندگان دیپلم به باالتر  ۳۶عالقمندان به سیاست در میان دارندگان سطح تحصیلی پایین تر از دبیرستان 

 .]۳۱[بوده است

سالمی و خاورمیانه تا حدودی به جریان افتاده   شورهای ا صالحی در نگاه به نقش و جایگاه زنان در ک امروزه فرآیندهای ا

املســلمین مرصــ و اردن و النهضــه تونس به دســرتســی زنان به آموزش و ها و نهادها از جمله اخواناســت و حتی بســیاری از جنبش

سیاسی زن دأاشتغال ت اندازی مجالت اختصاصی و ر ایران، جهان عرب، آسیای جنوبی و جنوب رشقی رشوع به راهکید دارند. فعاالن 

تردید، حضــور گســرتده زنان بی. ]۳۲[دهندهای جدیدی از روابط جنســی ارائه مییاتی کردند که تفســیر و نگرشمشــارکت در نرشــ

تر آنان در عرصه سیاست کمک ثیرگذاری عمیقأ نه و تهای مختلف آموزش عالی و مراکز دانشگاهی به مشارکت فعاال ایرانی در دوره

ــد آگاهی ــائل عمومی جامعه، عالوه بر رش ــدن آنها با مس ــتغال زنان و درگیرش ها و افزایش های عمومی آنکرده اســت. همچنین اش

شارکت سی، به تشان در عرصهم سیا ست و زمینهثیرگذاری در تحوالت مختلف اجتامعی نیز کمک کرده أ های مختلف اجتامعی و   ا

مهمی را در دگرگونی ساختارهای سیاسی موجود و چرخش آن به سمت ساختارهای دموکراتیکی که مشارکت و حضور آنها را بیشرت 

 .]۳۳[تابد، فراهم ساخته استبرمی

ن چالش و اگر مفهوم حکمرانی خوب را در پیوند تنگاتنگ آن با رویکردهای لیربالی و نوسازی برداشت کنیم، این رویکرد بد 

ساختارهای اجتامعی موجود، در پی ادغام بهرت زنان در برنامه سیاستهای توسعه و نظامبا   هایهای اقتصادی است. بر این اساس، 

 .]۳۴[هایی چون تحصیالت و اشتغال متمرکز استها و افزایش مشارکت زنان در حوزهتجویزی این رویکرد، بر تضمین برابری فرصت

  

 ناصالحات بنیادی  •

های کلیدی در ساختار سیاسی توسط زنان، ممکن است با تجربه برخی کشورها نشان داده است که دستیابی به موقعیت 

ها را به رسمیت شناخته و تردید در جوامعی که این دگرگونیبی. ]۳۵[اصالحات قانونی، اجتامعی و سیاسی و آموزشی تصحیح شوند
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ست. هر چند این اند، میرا اجرا کرده آن شیده ا صالحات قانونی و آموزشی، کیفیت زندگی زنان را بهبود بخ توان ادعا منود که این ا

ود، ختم شای و شغلِی زنان دنبال میبرابری سیاسی رصفاً با انجام اصالحات قانونی و آموزشی که عمدتاً با هدف ارتقای جایگاه حرفه

اند، به خاطره هایی که در گذشـــته کســـب شـــدهگونه اصـــالحات را باید نه بدیهی شـــمرد و نه همچون موفقیت شـــود؛ اما اینمنی

شورها، این ادعا به اثبات میهای موجود در نظامبرابر تجربه. ]۳۶[سپرد سِی برخی ک سیا صالحات در این های  رسد که دگرگونی و ا

سیاتفاوت شارکت  شدن دامنه اختالفهای اجتامعی، موجب تغییراتی در م شده و با کمرت  سی سی زنان  سیا ها در قدرت و پایگاه 

 .رودهای زنان در ساختار سیاسی باال میی و موقعیتأ میان مردان و زنان، میزان ر 

اند، و در حالی که در ســــطوح میانی هر چند با آنکه زنان اکنون بیش از پیش به ســــنگرهای امتیازات مردانه نفوذ کرده 

ان تو رویم تعداد کمرتی از زنان را میها باالتر میقدرت ممکن است نسبت بهرتی از حضور زنان را شاهد باشیم، اما هر چه در نظام

شــورهای خاورمیانه از جمله ایران، اردن، مرصــ و غیره، بســیاری از زنان که برای انتخابات مجلس در بســیاری از ک. ]۳۷[مالحظه کرد

ضعیت نامطلوب و پررنگ شوند. این و ستند پیروز  ست آوردن مدیریترشکت بودند، نتوان سشدن نقش زنان برای به د سیا ی های 

صندلی سیاسی و اجتامعارشد و  وادی سکنی بیی و آموزشی است. ایجاد قوانینی برای ریشههای منایندگی نیازمند اصالحات عمیق 

میان زنان، افزایش آگاهی سیاسی زنان، ایجاد تساوی بین مرد و زن و تقویت حقوق زنان در قانون مدنی از جمله راهکارهایی است 

صالحات می سی و اجتام. ]۳۸[توان برشمردکه برای این گونه ا سیا صالحات  شگر برای انجام تغییرات و ا شود زناِن کن عی که موجب 

شند و برای رسیدن به کرسی شته با ضور دا ست مدرن ح سیا سپهر  های منایندگی و مدیریتی عالی موفق عمل کنند، باید ایرانی در 

له زنان در کانون توجهات سیاسی و اجتامعی قرار گیرد، چرا که برابری جنسی در ساختار سیاسی تنها با اراده زنان به أ تالش شود مس

سی در ژرفآید؛ دگرگونیدست منی سا ساختارهای اجتامعی و روانترین الیههای ا ستهای  توان از و می] ۳۹[شناختی نیز رضوری ا

ساختار نظامطریق زنانه ساسی انجام دادکردن نسبی  شود و انگیزه الزم را شاید چنین نگاهی خوش. ]۴۰[ها، اصالحات ا بینانه تلقی 

ــت. برای تحرک بخش ــند که دنیای مردانه حکومت به وجود آورده اس های خاموش جامعه ایجاد نکند تا به فکر عبور از موانعی باش
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در تاریخ آمادگی بیشـــرتی برای تغییر و تحول دارند. اکنون زمان  هابرخی لحظه«کنم: برنارد اشـــاره میدر آخر به اســـتدالل جســـی

 .]۴۱[»مناسبی برای مهار خلق و خوی مردانه رسیده است و ما به رسعت در حال حرکت به سوی چنین فرصتی هستیم

  

 های ترجیحی در بسرت احزاب سیاسیسیاست  •

رصیح  سی در رسارس جهان بر حقوق برابر میان مردان و زنان ت سا ساختار با وجود اینکه در اکرث قوانین ا شده، اما زنان در 

ویژه در دستیابی به مناصب عالی دولتی و منایندگی مجلس تقریباً جایگاه ممتازی ندارند. در بسیاری از کشورها تالش سیاسی و به

در سیاست ساخته شود. اما چرا این هدف محقق نشده است؟ تجربه هر دو دسته از کشورهایی که تری از زنان شده مشارکت قوی

اند، همچون کشورهای اسکاندیناوی، و نیز کشورهایی که در این هایی برای رسیدن به مناصب حکومتی داشتهها موفقیتزنان در آن

میان حضـــور و مشـــارکت زنان در نهادهای مدنی و به ویژه احزاب اند بیانگر این نکته اســـت که رابطه معناداری راه موفق نبوده

 .های پارملان و دولت وجود داردسیاسی با کسب کرسی

ها، احزاب ســیاســی و نهادهای مدنی مرتبط با مســائل زنان به خوبی در کشــورهایی که این مســیر هموارتر بوده، ســازمان 

و بالعکس در اغلب جوامع، ] ۴۲[رزیابی مجدد اصالح و تغییر وضعیت زنان هستنددار فرآیندی بلندمدت در ااند که طالیهکردهثابت

شود و این نسبت های سیاسی بسیار محدود است و بین ده تا بیست درصد کل اعضاء (حزب) را شامل میعضویت زنان در سازمان

گیری های ســیاســی اغلب در رابطه با مســائل زنان موضــعیابد. از ســوی دیگر، احزاب و ســازماندر ســطوح عالی حزبی کاهش می

آید. احزاب باید در ترغیب زنان عضو و معرفی آنان رو، افزایش سهم زنان در احزاب یک نیاز اساسی به شامر میایناز .]۴۳[کنندمنی

توان با اختصــــاص ســــهمیه و در نظر گرفنت جایگاهی ویژه برای آنان به انجام به عنوان کاندیدا پیشــــقدم باشــــند. این کار را می

ساند ست. ]۴۴[ر سیا ساب آید و تا زمان برابری واقعی ا تبعیض مثبت میهاِی ترجیحی یچنین  تواند راهربدی برای دوران گذار به ح
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به عبارت دیگر، با اعطای ســهمیه به زنان و تبعیض مثبت، زنان قادر خواهند بود اهداف . ]۴۵[میان زنان و مردان به کار گرفته شــود

 .کنندسیاسی خود را بیش از پیش پیگیری

در تجربه بســیاری از کشــورهایی که به این موفقیت دســت یافتند (کشــورهای اســکاندیناوی)، به منظور ایجاد فضــای  

تری برای همکاری و مشارکت سیاسی زنان، سهمیه رسمی برای آنان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، حداقلی از ارکان و بزرگ

تواند به درصــــد باالتری از بندی در عمل میماند. چنین مقررات ســــهمیهفوظ میدفاتر حزب و موقعیت انتخاباتی برای زنان مح

ست کمک کند. با این حال، علی سیا شارکت زنان در  سهمیهم شود که پایبندی به اجرای آن اندک ای، باز هم دیده میرغم مقررات 

سهمیه شته باشد رضوری است، چراکه افزایش درصد زنان بندی وجو بوده است. از این رو، تالش برای اطمینان از اینکه باید این  د دا

تردید این بخشی از فرهنگ سیاسی خواهد بود که توسعه آن ویژه در پارملان، رابطه مستقیمی با این موضوع دارد. بیدر سیاست به

 .]۴۶[به زمان نیاز دارد
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