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چکیده
یکی از شاخص های اساسی توسعهه اایعدار و توانمندسعازی ،مشعارکت سیاسعی زنعان در
فرآیند تصمیمگیری های ملی و بینالمللی است .مشعارکت زنعان در فهالیتهعای سیاسعی ن عش
بسزائی در توسهه و نوسازی هر کشوری دارد .با درک اهمیت این مشارکت ،هر کشعوری بایعد
تالش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینههای دستیابی بعه رشعد و شعکوفایی
جامهه در همه عرصهها فراهم گردد .حضور زنعان در ابهعاد ملتلعي سیاسعی بهنعوان نیمعی از
نیروهای انسانی در جوامع بشری از اعیش نیازهعای توسعهه یعافتگی سیاسعی بشعمار معیرود.
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مشارکت زنان از دو جنبه بهعرهوری جامهعه از نیعروی آنعان و همننعین احسعای راعایت از
شرکت در سازندگی کشور از سوی خود زنان ،قابل تأمل است .براین مبنا ،م اله حاار در اعی
ااسلگویی به این سؤال اصلی میباشد که چگونعه زنعان بعا راهکارهعای توانمندسعازی ن یعر
مشارکت سیاسی می توانند سهمی تهیین کننده درساختار تصمیمگیری ملی و بعینالمللعی ایفعا
نموده و سیاستگذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی را بدست گیرند.

واژهگان کلیدی :توسهه ،مشارکت سیاسی ،تصمیمگیری ملی ،توانمندسازی زنان،
جامهه مدنی.
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مقدمه
در بررسی شناسایی راهکارهای توانمندسازی زنان در عرصعه تصعمیمگیعری سیاسعی،
مشارکت سیاسی یکی از عواملی است که این امر را مح ق میسازد .یکعی از راهکارهعای
اساسی توانمندسازی جامهعه ،مشعارکت سیاسعی زنعان در فراینعد تصعمیمگیعری ملعی و
بینالمللی است (نهاوندی .)813 :0831 ،زنان در اروسه توانمندسازی ن شی دو وجهعی
ایفا میکنند .از یک طرف آنان نیمی از منابع انسانی کشور محسوب میشوند و از طعرف
دیگر آنان عامل اساسی مشارکت سیاسعی و توسعهه هسعتند (کعاپمی اعور.)94 :0831 ،
براین اسای ،زنان قادرند تا با آگاهی از تأثیر و اهمیت ن ش خود در روند تصعمیمگیعری
ملی و بین المللی ،مدیریت توانمنعدی را بعا اسعتفاده از مشعارکت سیاسعی ،جهعت تح عق
هدفهای توسهه سیاسی برعهده گیرند .حضور زنان در ابهاد ملتلي سیاسی بهنوان نیمی
از نیروهای انسانی در جوامعع بشعری از اعیش نیازهعای توسعهه یعافتگی سیاسعی بشعمار
می رود .از اینرو ت ریباً تمامی کشورها بر بکارگیری نیروی زنان در اداره امور سیاسی برای
نیل به اهداف توسهه تأکید دارند (خسروی .)013 ،0831 ،زنان بهنوان شهروندان متههعد
و مسئول سهی دارند ن ش مؤثری در تهیین سرنوشت سیاسی جامهه ایفا کنند اما در ایعن
مسیر با یک سری موانع و محدودیت مواجه اند .مشارکت سیاسی از مهیارهای اساسعی در
ارزیابی سطح توسهه در جامهه است .افزایش مشارکت سیاسی نشانگر کاهش بعیتفعاوتی
افراد جامهه نسبت به سرنوشت سیاسی و حرکت جامهه به سمت توسهه سیاسی میباشد.
مشارکت سیاسی زنان در ت ویت و یا تضعهیي ن عام سیاسعی اثعر قعاطع دارد .اگعر ن عام
سیاسی مورد تأیید جامهه باشد ،مشارکت سیاسی آنها سیستم سیاسی را ت ویت معیکنعد و
در صورت عدم اذیرش ن ام سیاسعی از جانعم معردم مشعارکت سیاسعی زنعان موجعم
تضهیي ن ام سیاسی می گردد .از اینرو ادیده مشارکت سیاسی بر تفکرات زنان و کعارایی
ن ام سیاسی و توسهه سیاسی تأثیر میگذارد .مشارکت زنان از دو جنبه بهعرهوری جامهعه
از نیروی آنان و همننین احسای راایت از شرکت در سازندگی کشعور از سعوی خعود
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زنان ،قابل تأمل است .زنان به عنوان منابع انسانی در تدبیر فرآیند توسعهه وکعارگزاری آن،
به ویژه در فرآیند سیاستگذاریها و برنامهریزیها و تصمیمگیریهعای ملعی ،تأثیرگذارنعد.
مشارکت سیاسی و حضور فهال زنان در ن ام برنامهریزی و تح یق و توسعهه ملعی و نیعز
رویکرد مثبت و عادالنه برنامههای توسهه ملی نسبت به حل مسعائل و مشعکالت زنعان و
توانمندسازی آنان برای ایفا ن شهای همه جانبه توسعههای ،حعق انسعانی و خعدادادی و
نیاز برای دستیابی به توسهه اایدار و متوازن ،میباشد .واقهیت امر ایعن اسعت کعه جامهعه
ایران فاقد یک نگاه و الگوی بنیادین ،جامعنگر ،اصولگعرا ،روشعمند ،روز آمعد وکارآمعد،
نسبت به ارت ا ح وق و منزلت سیاسی زن در جامهه امروز هست .تدوین چنعین نگعاه و
الگویی ،با لحاظ ویژگیهای یاد شعده و در راسعتای دکتعرین تح یعق و توسعهه اایعدار و
جامعنگر ن ام جمهوری اسالمی به ت ویت توانمندسازی زنان میانجامد .و از ایعن من عر،
مالح ه سه سطح در برنامهریزی توسهه ،یهنعی سعطح «روانشناسعی کمعال»« ،جنسعیت»،
سطح «هویت و ن ش مدنی» زنان ،شرط الزم و اجتناب نااذیر برای تأمین انسعجام فکعری
و عملی در سعطو تهلعیم و تربیعت ،اعژوهش و توسعهه تصعمیمگیعری و برنامعه عمعل
توسههای در کشور است .در جامههای که به سوی دسعتیابی بعه توسعهه سیاسعی گعام بعر
میدارد ،بهره مندی از جایگاه تصمیمسازی ،از ح وق اصلی زنان محسعوب معیشعود .در
این رابطه انت ار میرود اقشار وگروههای ملتلي جامهه در اهداف نهایی توسعهه سیاسعی
که تح ق برابری ،عدالت و مشارکت و رعایت کامل ح وق بشر معیباشعد سعهیم باشعند.
آننه مسلم است این است که نیمی از مجموعه داراییهای انسانی جامهه ،نزد زنان اسعت
و زمانی یک تصمیم میتواند موفق باشد که بتوانعد بعا اسعتفاده از ایعن سعرمایه انسعانی از
حداکثر مشارکت برخوردار گعردد .لعذا لحعاظ توانمنعدی و اتانسعیلهعای بعال وه زنعان و
بهرهوری و به فهلیت درآوردن آن ،نه تنها برای حفظ مصالح زنان مفیعد خواهعد بعود کعه
مهمتر و حیاتیتر از آن حفظ مصالح جامهه است .هیچ کشوری نمیتواند معدعی نیعل بعه
توسهه سیاسی باشد ،مگر اینکه به مواوع زنان و در مجموع به مشعارکت سیاسعی توجعه
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نماید .به ن ر میرسد ،یکی از ارورتهای ن ام جامع برنامهریزی ،توانمنعدسعازی زن در
جامهه است که هدف آن تبیین و توصیي مشارکت زنان در فرآیند توسهه یعافتگی اسعت.
ارورت ااسخ دهی به ارسعشهعای اعیش روی ،درخصعوا جایگعاه و منزلعت زن در
عرصههای گوناگون بعه ویعژه در ابهعاد جهعانی و بعینالمللعی و اعرورت لحعاظ بحع
مشعارکت سیاسعی زنعان و ن ععش آنعان در سعاختار تصعمیمسععازی در برنامعهریعزیهععا و
استراتژیهای توسهه و از همه مهمتر تهالی خود زن به عنعوان یعک انسعان از اعروریات
توانمندسازی زنان است.

مفهوم مشارکت
مشارکت یک ادیده جدید و امروزی نیست بلکه در جوامع و فرهنع هعای ملعل و
اقوام ملتلي به اشکال گوناگون وجود داشته است .به طور مثال ،شرکت جمهعی معردم
در فهالیت هایی از قبیل مراسم جشن شادی ،غم و همدردی ،دفاع و یعورش ،کاشعت و
برداشت محصوالت و  ...با این حال مشارکت در مفهوم نوین خود که اندیشهگعران بعر
مبنای مطالهات خاا خعود ابهعاد ملتلفعی از آن را معورد شناسعایی قعرار دادهانعد ،در
جبههی فلسفه ،توسههی آن به عنوان یک استراتژی برای توسعههی انسعانی ،در جنبعهی
روانشناسی به عنوان عاملی در افعزایش ععزت و اعتمعاد بعه نفعا افعراد ،و از جنبعهی
سیاسی ،به عنوان عامل افزایش کنترل اجتماعی برسرنوشت خود بارز میباشد.
در تهریي مشارکت ،اندیشمندی همنون راجرز آن را میزان دخالت مردم در فرایند
تصمیمگیری می داند .عبدالهی نیز مشارکت را در حکم وسیلهای برای گسترش و توزیع
درباره فرصت ها به منشور مشارکت در تصعمیم گیعری اجتمعاعی ،کمعک بعه توسعهه و
بهرهمند شدن از ثمرات آن میداند .بدین مهنا ،شرکت داشتن یهنی سعهیم بعودن تمعامی
مردم در سطو ملتلي تصمیم گیری ،اجرا ،ارزشیابی و منافع کلیه امور از جملعه امعور
اجتماعی جامهه و مشارکت مردمی.

019

اژوهشنامه روابط بین الملل

با این تهریي در مییابیم که شرط دستیابی به یک مشارکت واقهعی در گعرو دخالعت
داشتن و شرکت تمامی اقشار – یهنی زنان ،مردان ،اسران و دختران شهرنشین و روسعتایی
– در مشاغل بلشهای ملتلي اقتصادی است؛ که در این میان به جهت نوع فرصتهعای
مشارکت و واهیت اجتماعی ،زنان روستایی قرار دارند (کدیور.)09 :0833 ،
و در نهایت ،مشارکت عبارتست از« :درگیری ن ری و احساسی یک شلص در یک
گروه که وی را تشویق می کند تا به اهداف جمهی گروه کمک نموده و در مسئولیت آن
سهیم باشد» (کامران.)30 :0831 ،

مفهوم مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی را میتوان« :مجموعه تالشها و کنشهایی دانست که از طرف آحاد
جامهه بعه گونعه ای سعازمان یافتعه و یعا بعدون سعازمان جهعت تعأثیرگعذاری برفراینعد
تصمیمگیری های سیاسی در ساختار قدرت دولتی صورت میگیعرد و مجموععه افهعالی
است که شهروندان جهت نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاست و حکومت و یا حمایعت از آن
انجام میدهند» (کامران. )38 :0831 ،
«مشععارکت سیاسععی در قلععم دموکراسععی قععرار و حیععات آن را در اختیععار دارد و از
مهیارهعای مهعم در ارزیعابی دموکراسعی در جهعان ملتلعي اسعت و افعزایش آن کعاهش
تبهیضهای اجتماعی را در بردارد .مشارکت سیاسی موجم ت ویعت و یعا تضعهیي ن عام
سیاسی می گردد .اگر مردم مشروعیت ن ام را اذیرفته باشند مشارکت آنها موجم ت ویعت
و در غیر اینصورت موجم تضهیي ن ام سیاسی میگردد» (دادسی.)94 :0831 ،
مشارکت سیاسی به منزلهی شرکت فرد در فهالیت های سیاسی ،سهیم شدن مردم در
تصمیم گیری های مؤثر بر واع آنها حکایت می کنعد و اگعر بتعوان از ایعن امعر ،فراینعد
مردمی کردن سیاست را به نحو تلویحی دریافت ،جا دارد که بویژه از مشارکت سیاسی،
تالش سازمان یافته شهروندان را برای انتلاب رهبران خویش و تأثیر بر قداست سیاسی
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جامهه از این رهگذر یاد کرد .به عبارت دیگر از این نگرش مشارکت سیاسعی متضعمن
سهیم شدن اجتماعی فهال و غیر تودهای و برابر و غیر آمرانهی از باال به اعایین افعراد و
گروهها (خصوصاً افراد و گروههای فرودست) در تالشی سعازمان یافتعه و سعنجیده بعه
من ععور هععدایت و سرنوشععت و بهبععود اواععاع زنععدگیشععان از حیعع

دخالععت در

تصمیم گیری ها و افزایش کنترل بر نهادهای سیاسی بوده؛ چرا که از این ن عر مشعارکت
سیاسی چیزی جز تأثیر حضور داوطلبانه مردم در یک یا چند برنامه عمومی بر توسعهه
ملی از لحاظ تح ق برابری ح وقی و بهره وری سازمانی و آرامش اجتمعاعی (در سعطح
کالن) و دسترسی به خود شکوفائی و احسای کرامت و مناعت خویشعتن خعویش (در
سطح خرد) نمینماید .در واقع مشارکت سیاسی از ن ر کمیت گسعتره« ،در اعایینتعرین
سطح ...محدود است به دسته کوچکی از نلبگان اشرافی سنتی یا نلبگان دیوار سعاالر،
در سطح میانی طب ات متوسط وارد میدان سیاسعت معیشعوند و در یعک جامهعه دارای
سطح اشتراک باال ،نلبگعان و طب عه متوسعط و اکثعر معردم در فهالیعت سیاسعی سعهیم
میگردند (هانتیگتون.)053 :0811 ،
بررسی مشارکت سیاسی مواوع آرا و ع اید ملتلي بوده است .مهمعوالً تهریعيهعای
علوم اجتماعی در طول زمان همراه با ادیدهها و واقهیات هر عصر متحعول معیشعوند ،زیعرا
تهریي آنگاه ارزشمند است که اوالً :درک ادیدهها را آسان سازد و ثانیاً مصعداقهای خعود را
در برگیرد .حال ،به بررسی چند نمونه از مصطلحترین آنها میاردازیم.
مهموالً زمانی که تهریي های متهددی از مفهومی وجعود داشعته باشعد ،در ابتعدا بعه
تهریفی متوسل میشوند که در کتابهای مرجع از آنها استفاده میگعردد .دایعره المهعارف
بینالمللی علوم اجتماعی در م الهی مشارکت تهریي زیر را از این مفهوم ارائه میدهد.
«مشارکت سیاسی فهالیت داوطلبانه اعضعای جامهعه در انتلعاب رهبعران و شعرکت
مست یم و غیرمست یم سیاستگذاری عمومی است» (آلن بیرو.)3 :0831 ،
"لوسین اای" یکی از مهمترین بحرانها در مسیر توسهه سیاسی را بحران مشعارکت
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سیاسی میداند و مهت د است« :بحران زمانی بروز معیکنعد کعه گعروه نلبگعان حعاکم،
ت اااها و رفتار افراد و گروههایی را که در مورد مشارکت در ن عام سیاسعی هسعتند رد
کرد و آنها را غیرقانونی و غیر مشروع بداند» (قعوام .)03 :0834 ،در نهایعت معیتعوان
گفت :مشارکت کثرت گرایانه از شروط الزم توسهه سیاسی و دموکراسی است.
"ادوارد شیلز" نیز در بح

توسهه سیاسی مهت د است« :تمامی دولتهعای در حعال

توسهه یک هدف دارند و آن متحد شدن دموکراسی و مشارکت سیاسی است .در تمعام
جوامع این هدف وجود دارد و تالش برای مشارکت را در بردارد که این امعر منجعر بعه
ت ویت توسهه سیاسی میگردد» (بدیع.)93 :0834 ،
بیشترین سهم را در ارائهی چنین تهریيهعایی اسعناد سعازمان ملعل متحعد دارد کعه
دارای واژه های خاا خود است .در این اسناد ،مشعارکت بعا تأکیعد حعق هعر فعرد در
تن یم 1سیاست ها و اتلاذ مهیارهایی برای بهبود واهیت عمومی جامهه همراه اسعت و
لزوم اجرای آن را برای به دست آوردن انت عارات سیاسعی ،اجتمعاعی ،اقتصعادی طلعم
میکند .از جمله اسناد بین المللعی کعه حعاوی طعر مسعئله مشعارکت اسعت معیتعوان
اعالمیه ی جهانی ح وق بشر )0493( 2میثاق بینالمللعی ح عوق اقتصعادی اجتمعاعی3
(معععواد 0و  3و  )05و میثعععاق بعععینالمللعععی ح عععوق معععدنی و سیاسعععی( 4معععواد
 0103104130133135و  )03را نام برد .همننین میتوان مفهوم مشارکت را در اسناد
بینالمللی مربوط به حق تهیین سرنوشت 5یافت .البته ،الزم به توایح اسعت اسعتفادهی
فزایندهای که از مفهوم مشارکت در اسناد بینالمللی به طور مشلص معیشعود ،از ن عر
تاریلی با طر استراتژیهای بین المللی توسهه همراه بوده است .در این اسعتراتژیهعا،
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. Formulation
. Universal Declaration of Human Rights
3
. International covenant of social and economic rights
4
. International covenant of civil and political rights
5
. Right of self determination
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مشارکت نه یک هدف ،بلکه ابزاری برای به دست آوردن دیگعر هدفهاسعت (دورانعت،
.)10 :0813
ماده  5اعالمیهی ایشرفت اجتماعی و توسهه ،مبعدع ایعن امعر بعوده اسعت .در دهعه
گذشته ،با طر مسئله ح وق بشر ،توسهه و دموکراسی مشعارکت بعه طعور فزاینعده در
اسناد بینالمللی منهکا می شود .در همین جهت ،تصویر مشارکت در اسناد بینالمللعی
مبنی بر تفکر اول ،یهنی درون ن عامهعای دموکراتیعک اسعت .امعروزه ،اسعتفاده از حعق
مشارکت در چندین قطهنامه ی مجمع عمومی و کمیسیون ح وق بشر مستند شده است.
"سید اصغر کاپمی" در بح

فرهن

سیاسی و نعوگرایی مفهعوم مشعارکت سیاسعی را

مورد بررسی قرار میدهد .از ن ر وی« :تشکلها و نهادهای مشارکتی مردمی معیتواننعد
ت اااها و مطالبات را به گونهای من م ایگیری کنند و عامل مؤثری در توسهه مشعارکت
سیاسی در جامهه باشند .اگر امکان مشارکت سیاسی مردم در اعمال حاکمیعت از طریعق
نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی فراهم نباشد ،سلن از دموکراسعی بعیمهنعا اسعت»
(کاپمی.)015 :0831 ،

مشارکت سیاسی زنان
مشارکت سیاسی زنان به اشکال ملتلي ماننعد تشعکیل جمهیعتهعا ،انجمعن هعا و
گروههای ملتلي ،چه گروههایی که به طور مست یم به دنبال اهداف سیاسی و به دسعت
آوردن قدرت هستند و چه گروههایی که به صعورت انهعان فهالیعت معیکننعد صعورت
می اذیرد .مشارکت زنان در گروههای انهان مانند گروههای علمی تح ی ی یا عامالمنفهه
که به طور غیرمست یم با تأثیرگذاری بر سیستم سیاسی در تهیین سرنوشت جامهه ن عش
دارند پاهر میگردد .مشارکت سیاسی زنان زمانی به مهنای واقهی پعاهر معیگعردد کعه
مشارکت آنان خودجوش ،رقابت آمیز ،گروهی ،سعازمان یافتعه و مبتنعی بعر ایعدئولوژی
مناسم با افکار عمومی جامهه باشد .در صورتی که مشارکت زنعان در زنعدگی سیاسعی
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به تحریک گروه های اجتماعی دیگر (به ویژه مردان) صورت اذیرد ،غیر رقابتی بعوده و
هنگامی که برای تأیید موااع قدرت مست ر انجام شود فردی و اراکنده باشعد یهنعی بعه
صورت جنبش گروهی و سازماندهی جمهی صورت نگیرد و به ویژه بر وفق عالیعق و
اخالقیات مردان پاهر شود یهنی مبتنی بعر ایعدئولوژی کعاذب مردانعه باشعد ،مشعارکت
سیاسی زنان به مهنای واقهی نلواهد بود (بشیریه.)34 :0839 ،
مشارکت سیاسی این امکان را به زنان میدهد که در فرایند شعکلگیعری سرنوشعت
خود ن ش فهال ایفا کنند .مشارکت سیاسی زنان هم بعه عنعوان یعک هعدف و هعم بعه
عنوان یک ابزار ،قابل بررسی است .مشارکت سیاسی به عنوان یک هعدف تعأمین کننعده
نیازهای اولیه زنان است .با مشارکت سیاسی معیتعوان بعه اهعداف شلصعی اقتصعادی،
اجتماعی و سیاسی رسید و توانمندسازی نیز به زنان خودباوری و رهعایی از وابسعتگی
میدهد (خسروی.)013 :0831 ،
به دلیل آنکه مشارکت در شکل حاار خود از غرب به سراسر جهان گسعترش ایعدا
کرده است .مسئله توجه متفکران به حضور زنان در سیاست معیتوانعد بعه عنعوان یعک
عامل محیط بین الملل بر واهیت مشارکت سیاسی مؤثر باشد .که در اینجا ،بعه اجمعال
به آنها میاردازیم.
یک ارزیابی کلی از ن ریات این متفکران ،نشانگر ح ی عت انکارنااعذیر و در بهضعی
مواقع تنفر آنها از حضور زنان در سیاست است .به ن ر متفکران منطق ناکافی ،ویژگیها
و توانایی های روحی و سیاسی زنان را از اینکه یک شهروند سیاسی کامعل باشعند ،دور
نگاه داشته است .نویسندگان متأخری مانند لینداالنژ 1و لورن کعالرک 32کعه تح ی عات
وسیهی دربارهی جایگاه زنان در اندیشعهی سیاسعی غعرب دارنعد ،مهت دنعد کعه تعاریخ
ن ریهی سیاسی به طور مطلق در توجه به دیدگاه طرفداران ح وق زن شکست خعورده
. Linda longe
Loren clarck

1
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است .آنها میگویند که بر عهدهی طرفداران حضور زنان در عرصهی سیاست است کعه
با فراهم کردن ن ریاتی که نشانگر درک عمیق از زنان در واهیت تاریلی شعان باشعد،
ن صان را جبران کنند (بومر.)830 :0835 ،
افالطون ،فیلسوف بزرگ یونان ،در کتاب انجم جمهوری خود زنعان را در طب عه ی
ااسدران و محاف ان قرار می دهد .از ن ر افالطون که ساخت کلی اعت عادیش توجعه بعه
طب ات است .قادرترین زنان می توانند در حکومت ن ش داشعته باشعند( .کعوار:0811 ،
 .)35وی ع یدهاش از هر فیلسوف سیاسی دیگر ،با توجعه بعه زمعان خعود ،ان البعیتعر
است .اما او در کتاب قوانین خود به طور کلی سنتی را اایعهگعذاری معیکنعد کعه در آن
سیاست و زنان ناموفق هستند.
از ن ر ارسطو ،هیچ ابهامی دربارهی خارج بودن زنان از فهالیتها و جریانات منط ی
شهر وجود نداشت .ارسطو بر این باور بود که واع طبیهی حکومت طب هی زبر دسعت
به زیر دست را توجیه میکند .در حالی که ارسطو اعت اد ندارد که تمام معردان بعه طعور
طبیهی باالتر از زنان قرار دارند ،ولی حتی از ورود زنانی که دارای لیاقت مناسعم بعرای
زندگی سیاسی هستند جلوگیری نمیکنعد .بعه ن عر ارسعطو ،زنعدگی نمعاد عالقعههعای
خصوصی حفظ ثبات برای حمایت از شهر ،الیا در مفهعوم یونعانی خعود دارد .زنعان
ن ش حیاتی در ب ای زندگی شهر ،در سیاست عمومی آن دارند (عنایت.)01 :0819 ،
از قرن هفدهم آغاز لیبرالیسم ،ح وق سیاسی در ن ریات متفکران دیده میشعود .امعا
این ح وق متهلق به افراد بالغ و رؤسای خانوادهها بود .الک در بیان قعدرت سیاسعی آن
را از قدرت خانه جدا می کند .ن ارت الک نیز یک فیلسوف مت دم در ن ریات فردگرای
لیبرال در مفهوم جهانی خود است ،دربارهی رابطهی بین زنان و سیاسعت کعامالً روشعن
نیست .از ن ر طرفداران او ،ن ریهی الک قدرت آن را دارد که تکعوین یابعد و بعه زنعان
فرصت همکاری در زندگی سیاسی همنون مردان را بدهد .نکتهی اصلی دور این است
که الک میگوید :زنان نیز مانند معردان معیتواننعد همنعون معردان تحصعیل کننعد و از
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مزایای آن بهره مند شوند .بنابراین ،سرنوشت سیاسی آنها را تنها طبیهت تهیین نمیکنعد.
از دیدگاه الک ،لیبرالها باید تحت فشار قرار گیرند تا نگرش خود را نسبت بعه زنعان در
راستای ن ریهی خود از طبیهت بشری تغییر دهند.
از ن ر هابز ،طبیهت زنان و مردان مشعترک اسعت .زنعان ماننعد معردان آزاد بعه دنیعا
می آیند و مساوی مردان هستند .اما ،سپا سلطهی مردان بر زنان در جامهه ی مدنی رخ
می دهد .مهم است که چرا از تسعاوی جنسعی در واعهیت طبیهعی بعه حکومعت اعدر
ساالری در جامهه ی مدنی می رسیم .تمام زنان در واهیت طبیهی از سوی مردان تحت
سلطه قرار میگیرند و به هیئعت خعدمتکاران خعانواده در معیآینعد .بعا از دسعت رفعتن
واهیت آزادی و مساوی این افراد ،زنان مشارکتی در قعرارداد طبیهعی ندارنعد و معردان
خود اقدام به قرارداد ازدواج مبتنی بر ادر ساالری میکنند و صعالحیت مشعروع معردان
نسبت به زنان در جامههی مدنی به وجود میآید( .عالم.)94 :0835 ،
ژان ژاک روسو متفکر دیگری است که میتوان از ع اید او دربعارهی زنعان صعحبت
کرد .بسیاری او را دارای یک ع یعدهی اایعدار دربعارهی تفعاوت جنسعیتها نمعیبینننعد،
می توان گفت که ن م سیاسی در ن ریه ،روسو میطلبد که زندگی اجتماعی نشانگر ن م
جنسیتی طبیهت باشد .تهلیم و تربیت مردان متفاوت باشد و زنان خعانواده را بعه عنعوان
اایهی دولت حفظ کنند .او خطاب به زنان میگوید « :همهی جنا شما بر ما حکومعت
می کند ،اما تنها به عنوان همسر و مادر ،نه به عنوان شعهروندان» (م صعولو و همکعاران،
.)001 :0838
از جمله افرادی که ن ر مثبتی نسبت به زنان داشت ،میتوان جان اسعتوارت میعل را
نام برد .او ان یاد زنان را یک امر آشکارا خالف واقهیت در جهان مدرن میداند .ولعی او
سهی کرد ،البته بدون موف یت ،رابطهی مناسبی بین دو جنا در ایروی از خطوط اصول
لیبرالی خود به وجود آورد .او سهی داشت که بین زنعدگی خصوصعی و عمعومی العی
بزند .او مهت د بودکه ن ریه ی لیبرالیسم قابل اجرا در زندگی بوده ،ازدواج مانند زنعدگی
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سیاسی است .او ازدواج را برای دوستی ،نه برای سلطه ،معیبینعد .او خواسعتار فرصعت
برابر در زندگی سیاسی است .البته ،کوشش او یعک اسعتثنا در تعاریخ ن ریعات سیاسعی
است .ن ریهاردازان قرن بیستم در ن ریه هعای ععدالت خعود بعه چنعین مسعائلی توجعه
نمیکنند( .بلشایشی اردستانی.)34 :0831 ،
مارکا به زنان از ن ر ارزش کار آنها در محاسبات تاریلی خود نگاه معیکنعد .او و
انگلا اشاره میکنندکه حل مسئله زنان را باید با توجه بعه دو عامعل شعرکت در تولیعد
اجتماعی و اقتصادی بازار کار و اجتماعی کردن وپایي و کارکردهای زنان در عرصهی
تولید (تولید مثل و کار خانگی) به ایش برد(.استونز )84 :0835 ،به عبارت دیگر ،آنهعا
مسئله زن را به سطح یک مسئله اقتصادی و طب اتی ت لیل دادهاند.
مجموعه این ن ریات نشان میدهد که از قدیمیترین ایام تا به حعال نگعرش مثبتعی
به حضور زنان در سیاست زنان وجود نداشته است .ف دان توجه به زنعان و سیاسعت را
میتوان در ن ریات جدید سیاسی اا از اایان جن

جهانی دوم نیز دید .توجه مناسعم

به واهیت زنان ،به طور مثال در ن ریات توسههی سیاسی دیده نمعیشعود و مشعارکت
سیاسی زنان فراتر از حق رأی مطر نمی گردد .سی رایت میلر در تح یق خود دربارهی
نلبگان سیاسی آمریکا حتی یک مورد هم از زنان سلنی به میان نمعیآورد .در ،0431
در کتابی که به قلم یکی از نویسندگان به نام چاپ شده ،عنعوان گردیعد کعه ف عط یعک
دموکراسی کامل در جهان وجود دارد و آن سوئیا است کعه زنعان آن دارای حعق رأی
نیستند .رابرت دالي فیلسوف سیاسی ،که خود منت د است حتی با ایجاد نهادهعای العی
آرکی از اعطای حق شهروندی به زنان امتناع شد ،ف ط در نشر انجم کتابش فصلی را به
زنان سیاسی اختصعاا داد .در دهعهی  ،0441او مهمتعرین چعالش جدیعد نسعبت بعه
سیاست را جهتیابیهای تازه نسبت به زنان میداند .به هر حال ،مجموعه ن ریات بعاال
سهمی در عدم توجعه بعه واعهیت زنعان در سیاسعت داشعتهانعد .از ایعن روسعت کعه
نویسندگان عالقه مند به شرکت زنان در سیاسعت بعه تفسعیر مجعددی از آثعار متفکعران
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سیاسی برآمدهاند.

مفهوم توانمندسازی زنان
توانمندسازی اصطالحی است« :برای توصیي هموار کردن راه خود یا دیگران بعرای
تالش در جهت دستیابی به اهداف شلصی ،و فرایندی است که افعراد مهعارتهعایی را
برای ایشرفت و غلبه بر مشکالت کسم میکنند که هر چند توانایی فعرد بیشعتر باشعد،
تسلط بر خود و عوامل محیطی بیشتر شده و میتواند به سطحی از توسهه فردی دسعت
یابد» (ابوت اامال.)30 :0831 ،
توانمندسازی زنان از جمله رهیافت هایی است که برای ارت ای قابلیعت زنعان بعرای
تغییر ساختارها و ایدئولوژی که آنها را در موقهیعتهعای فرودسعت و فرمعانبردار قعرار
میدهند ،مورد اذیرش اکثر صاحم ن ران امر توسهه قرار می دهد .این فرآیند بعه زنعان
کمک میکند تا دسترسی بیشتری به منابع و تصمیمگیریها داشته باشند و به طور کلعی
بر زندگی خود ن ارت بیشتری داشته باشند و به است الل و خوداتکائی برسند .آننه بعه
عنوان توسهه مدن ر است شامل ابهاد سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی اسعت ،بعه
طور ی ین جامههای که برای رسیدن به توسهه تعالش معیکنعد ،شعرط اولیعه آن تح عق
عدالت اجتماعی است که این امر بدون توجه برابر ،به زنان و مردان و استیفای ح وق و
بهبود شرایط زنان ممکن نلواهد بود.
زنان زمانی که توانایی ایفای تمام ن شهای متنوع خود را که از بایعدها و اجبارهعای
خانواده مایه گرفته است دارا باشند ،خود را سالم میدانند ،بدینگونه واع بیمار -سالم
را به عنوان سالمتی اذیرفته اند .به همین مناسبت اسعت کعه فراینعد جلعم مشعارکت و
توانمندسازی در مداخله هدفمند یا ایجاد توافق روی اولویتها و راهحلها شروع میشود
و قدمهای بهدی ایجاد تشکل های مردمی ،آموزشی ،آگاهی و بسیج آنها برای م ابلعه بعا
مشکل است .در این صعورت کارشناسعان و معدیران برنامعه ن عش حمایعت و هعدایت
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برای طراحی و اجرای برنامههای موفق کمهزینه و بادوام است .ایشرفتهعای علمعی و
شواهد تجربی همگی حاکی از این است که توانمندسازی به فرایندی اطالق میشود که
نتیجه آن تسلط بر سرنوشت است بنابراین حاصل فرایند توانمندسازی در مداخله محله
این است که اهالی محله دلبستگی خاا به برنامه مداخله ایدا میکننعد و بعه اصعطال
صاحم آن می شوند ،کنترل و اداره آن را به عهده میگیرنعد و منعابع الزم را بعه دسعت
می آورند .در این فرایند ،کارشناسان و مسعئوالن در سعطح محلعی بیشعتر بعا معردم کعار
میکنند تا برای مردم .ن طه آغازین مداخله مورد ن ر تغییر نگرش از خعدمترسعانی بعه
توانمند سازی است .در قالم این روش ،کلیه مراحل طراحی و اجرای برنامه مدیریتها با
مردم صورت میگیرد .از این روست که میگویند فرایند توانمندسعازی خعود بعه خعود
انگیزه ،فرصت و مهارت الزم را برای مشارکت معردم در حعل مشعکالت خعود فعراهم
میکند .در قالم روشهای مدیریت فهلی سیاستگذاری (یهنی تهریي مشعکل ،انتلعاب
اولویت ،راه حلها و مدیریت) توسط کارشناسان صورت می گیرد و انت ار این است که
مردم برای اایین آوردن هزینهها مشارکت کننعد در حعالی کعه در بسعتر توانمندسعازی،
مشارکت اهالی محله در تمام مراحل مداخله اروری اسعت ،همننعین انت عار معیرود
بهداشت باروری برنامه های سالمتی زنان از یک طرف مدیریت منابع در داخعل خعانوار
را بهبود بلشد و از طرف دیگر ،دیدگاههای کارشناسی و مردم را در زمینعه مداخلعه در
سطح محله نزدیکتر سازد .باالخره جامهه توانمنعد و آگعاه بهتعر خواهعد توانسعت روی
سیاستگذاری در سطح استان و سطح ملی اثر بگذارد (گرامی زادگان.)00 :0838 ،

نقش سازمان ملل متحد در توانمندسازی زنان
ساب ه ی توجه سعازمانهای بعین المللعی بعه مسعئله ح عوق زنعان بعه اقعدام سعازمان
کشورهای آمریکایی باز می گردد .مدارک موجود حاکی از کوششهای این سازمان بعرای
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طععر مسععئله ح ععوق مسععاوی بععرای زنععان و مععردان اسععت .در بررسععی و شناسععایی
توانمندسازی زنان باید به ن ش ملل اهمیت زیعادی داد .ن عش سعازمان ملعل متحعد در
توانمندسازی زنان از مواردی است که در جهت ت ویت سعاختار تصعمیمگیعری ملعی و
بینالمللی عملکرد خوبی داشته است.
سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسهه یعافتگی کشعورها ،از الگعوی "توسعهه
انسانی" 1استفاده می کند .این الگو شامل موف یتهای یعک کشعور در زمینعه فرهنگعی،
اجتماعی و سیاسی است .اهمیت الگوی توسهه انسعانی در آن اسعت کعه رتبعه توسعهه
یععافتگی کشععورها در آن نتیجععه متفععاوتی را نسععبت بععه شععاخصهععای انت ععادی بععه بععار
میدهد(.کالنتر )39 :0835 ،از ن ر سازمان ملل ،توسهه اجتماعی ،افزایش پرفیت ن ام
اجتماعی ،ساختار اجتماعی ،نهادها ،خدمات ،سیاست ،بهرهگیری از منابع بعرای زنعدگی
مطلوبتر است (خانیا .)383 :0833 ،با آنکه سازمان ملل متحعد دهعه هعای  0411و
 0431را دهه توسهه اسالم اعالم کرده است ولی در اوایل  0431تحعوالت سیاسعی و
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان را شاهد هستیم 13 .درصد ساعات کار جهعان بعه
زنان تهلق دارد و  01درصد درآمد جهان را زنان بدست می آورند و دوسوم بیسعوادان
جهان را زنان تشکیل می دهند و باالخره زنان کمتر از یک درصد از دارائی جهعان را در
اختیار دارند .اعالمیه سال  0435بهنوان سال جهانی زن بر این فرض استوار اسعت کعه
برنامه های توسهه دچار تحوالت شده و دهه زن از سوی سازمان ملل توجه جهانیعان را
به بلش انکارنااذیر زنان در توسهه سیاسی جلم کرد(.شریفی)933 :0833 ،
با روشن شدن کاستیهای گفتمان توسهه و شعکلگیعری تعدریجی گفتمعان توسعهه
اایدار ،شاخص های سنجش در توسهه سیاسعی نیعز دسعتلوش تغییعر گردیعد .تعا دهعه
 0411و  0431شاخص های توسهه عمدتاً بر رشد اقتصادی متمرکز بود اما اعا از آن
رویکرد توسهه سیاسی ،جایگزین رشد اقتصادی شد و شاخصهای سنجش تغییر کرد.
. HUMAN Development
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برای شناسایی توانمندیهای زنان در جوامع جهانی ،تشویق به رشد و توسهه بیشتر و
توانمندی زنان در زمینههای فردی و اجتماعی و سیاسی ،سازمان ملل سالهای  0431تعا
 0435را دهه زنان نامید که این دهه شعاهد ارائعه م عاالت و کتابهعای بسعیاری دربعاره
ارتباط و ن ش زنان با اشکال ملتلي توسهه هستیم.
درابتدا دیدگاه زنان در توسهه مطر شده که این دیدگاه ارتباط نزدیکی بعا رویکعرد
فمینیستی لیبرال آمریکایی و ن ریه نوسازی دارد که به شناسایی ن عش و م عام زنعان در
ساختار تصمیمگیری ملی و بینالمللی میاردازد .این دیدگاه در اوایل دهه  0431بعرای
بهبود واع تحصیالت ،فرصتهای شغلی ،مشارکت سیاسی در سطح ملی و بینالمللعی و
با مالح ه این مسئله بوجود آمد که زنان از فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصعادی
محروم بوده و یا اینکه در فرایند تصمیمگیری به نحوی درگیر میشعوند کعه از ح عوق،
آزادی و امکان دستیابی به منابع مورد نیاز خود محروم میشوند.
در دهه زنان ،تالشهای گستردهای از سوی ملل ملتلي برای شناسایی ن ش زنان در
توسهه و مشارکت سیاسی آنان در فرایند تصمیمگیری ملی و بینالمللی انجام گرفعت و
شرایط مادی زنان تا حد زیادی بهبود یافت ولی این تالش اثر بلشی کمتری در بهبعود
قدرت اقتصادی و اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در م ایسعه بعا معردان داشعته اسعت.
فمینیستها در انت اد به دیدگاه زنان در تصمیمات سیاسی و توسهه ای به دو شکل اشعاره
کرده اند:
 -0ایشرفت کند در تساوی بین زنان و مردان جهت قدرت و امکان دستیابی به منابع.
 -3در حاشیه قرار دادن زنان در مورد هدفگذاریهای توسهه و دستیابی به آنها.
با توجه به اینکه دیدگاه زنان در توسهه ف ط در دو زمینه ف رزدایی و کعارایی موفعق
بوده و زنان را بهنوان نیمی از جمهیت جهان در ن ر گرفته است که باید نیازهعای آنعان
تأمین شود ،مسئله برابری ح وق مردان و زنان که منشأ ت سیم ن شها ،کار و سود حاصل
از آن و شکل گیری سنتها ،آداب و فرهن

در مورد زنان است ،نادیده گرفته شده است.
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در جامههای که مشارکت سیاسی زنان در زمینه اشتغال و فهالیتهعای اقتصعادی بیشعتر
باشد ،رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود ،زیرا مشعارکت زنعان در بعازار کعار ،موجعم
کاهش نرخ باروری ،افزایش سطح تولید ،افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبم افزایش
کسم درآمد و اشتغال که به صورت بیکعاری و کعم کعاری ادیعدار معیشعود ،خعود از
عمده ترین علل ف ر است و برای از بین بردن ف ر ،بیکاری و نابرابری باید هر دو جعنا
را مدن ر قرار داد و باید شناخت جایگاه و ن ش زنان در توسعهه ابهعاد گونعاگون آن را
درکانون توجه برنامهریزان توسهه قرار گیرد .در مجموع تا قبل از سعال  0431درسعطح
بینالمللی سیاستهای توسهه ای درباره زنان برای حل مسائل آنها وجود نداشت ولعی در
نگرش جدید آنها نه تنها دریافت کننده کمکها هستند بلکه تولیدکننده ،مشارکتکننده و
در عین حال برخوردار از فراینعد توسعهه هسعتند .تحعوالتی کعه توانمنعدی زنعان را در
مشارکت سیاسی و توسهه از سرگذرانده به نحوی نشان میدهد کعه رویکعرد شعناختی
توسهه از رویکردی دو ارزشی دور شده و بعه رویکعرد چندارزشعی روی آورده اسعت.
دیدگاه زنان در توسهه 1ن شعهایی را بعرای آنهعا مشعلص نمعوده اسعت .در بهضعی از
کشورها وزارتلانه زنان تأسعیا شعد و مؤسسعات دولتعی و غیردولتعی در ایعن راسعتا
تأسیا گردید .سازمان ملل در دهه  0431-35را به عنوان دهه جهانی زن نعامگعذاری
نمود(.گل ارور)550 :0833 ،
زنان در بلشعهای اقتصعادی سعازمان ملعل بعیش از 80درصعد از کارکنعان آژانعا
اقتصادی سازمان ملل را تشکیل می دهند ،قابل تأمل آنکه زنعان در سعطو بعاال کعاهش
یافته و هیچ زنی در  9است شغلی بعاال حضعور ندارنعد و از اعنج کمیسعیون اقتصعادی
منط ه ،یک زن رئیا وجود دارد و در  5کمیسیون منط ه ای بین  33/3و  81/3درصد
ازکارمندان زن می باشند(زعفراننی .)91 :0839 ،یکی از عواملی که به تهعدیل دسعتور
کارهای شدیداً ایدئولوژیک ،مردساالر و دولتمدار این کنگرههای بعینالمللعی انجامیعد.
. Women in development
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افزایش ارتباطشان با سازمانهای غیردولتی بینالمللی زنعان در کنفرانسعهای منط عه ای و
جهانی تحت ن ارت سازمان ملل بود .این ارتباطات برای بسیاری از زنان فرصعتهعای
منحصر به فرد کشي ،یادگیری و گفتوگوی میان فرهنگی و میعان کشعوری در مبعانی
ایدئولوژیک را فراهم آورد .اتانسیل پهور برخی از سازمانهای غیردولتی بینالمللعی کعه
دارای ارتباط قوی جهان بودند ،مورد تشویق و حمایعت طرحهعای سعازمان ملعل قعرار
داشت .عینیت بلشیدن به این توان بال وه به رشد و تهالی جنبش زنان کعه یعک بلعش
اروری جامهه مدنی هستند کمک میکند (توحیدی .)81 :0833 ،گرچه ن عام جدیعد
بین المللی ح وق بشر اا از جن

جهانی دوم تولید یافت اما ح وق بشعر و تعالش در

جهت گسترش آن در سطح جهان ساب های طوالنی دارد .بسیاری از جنبشهای سیاسعی،
مذهبی و اجتماعی زنان سهی در گسترش ح وق بشر در طول تاریخ داشعتهانعد امعا بعا
همه تأثیرگذاری درکار خود ناکام ماندند اما تالشهای جهانی سرانجام برای اولین بار بعه
طور رسمی در کنفرانا سانفراسیسعکو در  0495در خصعوا تشعکیل یعک سعازمان
جهانی برگزار گردید و در اایان این کنفرانا سند تأسیا سازمان ملل متحد بعه امضعا
شرکت کنندگان رسید .در منشور سازمان ملل متحد م رراتی برای رعایت ح عوق بشعر
آورده شده بود .مطابق معواد  18 ،13 ،08مجمعع عمعومی و شعورای اقتصعادی واقهعاً
عهدهدار انجام مطالهات و تشکیل کمیسیون ها و ارائه راهکارهایی برای تح ق ح عوق و
آزادیهای زنان گردید (مسائلی.)011 :0830 ،
برنامه های سازمان ملل و دفاتر و شهم منتلم آن در طی دو دهه اخیعر بعر محعور
گسترش توسهه اایدار در دنیا همراه با توانمندسازی زنان بوده اسعت .هعدف توانمنعدی
بهرهبرداری مفید از قابلیت های انسانی در راه ایجاد محیط مناسم از ن ر سیاسعی بعرای
حال و آینده است و چنین توانمندی بدون مشارکت سیاسی انسانها چه زن و چعه معرد
به اهداف خود دست ایدا نلواهد کرد و به توانمندسازی زنان در توسهه اایدار باید بعه
صورت ادیدهای ملموی و واقهی یهنی چنانکه هست ،به صورت عینی و با توجعه بعه
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محتوای فلسفی ویژهاش برخورد نمود چون هرگونعه برنامعهریعزی نعاگزیر باتوجعه بعه
الگوهای غربی موجود خواهد بود .برنامههای سازمان ملل در جهت توانمندسازی زنعان
رو به افزایش است .بهره برداری از نیروی انسانی در جهت توانمنعدی در دنیعا نیعاز بعه
تربیت و ایشرفت زنان در جنبه های سیاسی دارد .براسای گزارش سازمان ملعل متحعد،
توانمندی و توسهه اایدار دارای سه جنبهی اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی اسعت.
این جنبه ها در تمام جوامع دنیا کاربرد و مصداق دارند چرا کعه هعیچ کشعوری در دنیعا
نتوانسته است به تمام ابهاد توانمندسازی و توسهه اایدار دست یابد.
آمارهای جهانی تصویری بسیار منفعی و ناراحعت کننعده از واعهیت زنعان بدسعت
می دهند .طبق گزارش سازمان ملل ،تهداد بسیاری از ت ریباً صد میلیون جمهیعت آواره و
بی مسکن دنیا را زنان تشکیل میدهند31 .درصد از  0/8میلیارد نفعر از جمهیعت کعره
زمین که زیر خط ف ر زندگی می کنند ،زنان و دختران هستند که منجر به بوجعود آمعدن
ادیده ای بنام زنانه شدن ف ر در جهان شده است (احمدی راد.)94 :0835 ،
تبهیض و نابرابری و تح یر زنان که نیمی از جامهه جهانی را تشکیل میدهند ،باع
تنزل م ام و منزلت انسانها است .تبهیض باع

ع م مانعدگی و معانع رشعد و اویعایی

زنان است و مشارکت سیاسی انسانها در عرصه های فردی و اجتمعاعی و خعانوادگی و
جهانی را ملدوش میکند .عکا الهمل زنان در برابر تبهیض به روشهای ملتلي ابعراز
میشود و تأثیرات مضر برخانواده دارد ،به جامهه آسیم میرساند و مشکالت کنعونی را
افزایش میدهد (اورکیو.)35 :0835 ،

نقش سازمان ملل در راستای توانمندسازی زناان در امار مشاارکت سیاسای
درعرصه ملی (ایران)
مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان در کشورهای ملتلي جهان نیز با موانع متهعددی
در ابهاد روانی ،شلصیتی ،اقتصادی و سیاسی روبروسعت ولعی بن عر معیرسعد عوامعل
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فرهنگی در کاهش حضور زنان در اجتماع بعویژه در سعطو معدیریتی ن عش بیشعتری
داشته است .در ایران نیز با حضور کمرن

زنان در عرصههعای سیاسعی و اجتمعاعی از

این امر مستثنی نیست.
عوامل فرهنگی به علت گستردگی ،اشکال گوناگونی به خود میگیرد .از طرز تفکعر
خود زنان گرفته تا خانوادهها بینش و نگرش اجتماعی ،هنجارهای مذهبی و سعنتهعای
رایج اجتماعی هم به عنوان جلوههایی از عوامل فرهنگی به شمار معیرونعد .بعه همعین
دلیل افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان ،برنامهریزی جامع فرهنگی نیعاز دارد تعا
بر اسای آن سطح آگاهی عموم در خصوا اهمیت حضور زنان در اجتماع ارت ا یابد
و از طرفی زنان نیز از ارزشها و توانمندیهای خود شناخت بیشتری ایدا کنند و بر سطح
مشارکت اجتماعی و سیاسی خود بیفزایند.
جامهه شناسان و مح ان حوزه زنعان ،علعت حضعور کمرنع

و نعاچیز زنعان را در

مناسبات اجتماعی و سیاسی بیشتر ناشی از ایسعتارها و کلیشعههعای جنسعیتی ،فرهنع
اقتدارگرا و مردساالر که همواره رواج دهنده باورهای سنتی و ادرساالرانه بعوده اسعت،
می دانند .در واقع باورهای سنتی و فرهن

مردساالری با ت سیم کار بعر محعیط خانعه و

اجتماع و محول نمودن امور خانه به زنان ،فرصت مشارکت برابر را از آنان سلم کعرده
است .البته این تفکیک ویژه ،تنها به ایران اختصاا ندارد زیرا ت سیم اساسی بین حوزه
عمومی و خصوصی در غرب نیز صورت گرفته است .بنابراین محعدود کعردن زنعان در
چهار دیواری خانه و تح یر افکار ،ع اید و کارهای او ،نبوغ و نیروهای شعگرف بعاطنی
زن را سرکوب کرده و به طوری که او را حتی از خود نیز ناامید کرده و این مطلعم بعه
نحو بسیار بارزی درجه کارآمدی او را اایین آورده است (شادی طلم.)1 :0839 ،
از طرفی از آنجایی که در ایران بیشترین تهداد مدیران را معردان تشعکیل معیدهنعد،
نوع نگاه مردان به زنان نیز از جمله موانعع مشعارکت حعداکثری زنعان در عرصعه هعای
اجتماعی و سیاسی بوده است .گفته می شود مدیران مرد ایرانی مهموالً سه نعوع نگعرش
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نسبت به زنان زیر مجموعه خود دارند که هر سه آنها مانع رشد و ارت ای زنان در حیطه
کاری به سطو باالتر و ارت ای آنان میشود(.کوسمسعو )051-053 :0833 ،ایعن سعه
نگاه را می توان در سه گزینعه ذیعل بررسعی کعرد :العي) نگعاه ریسعکنگعر ،ب) نگعاه
حمایتگرا ،ج) نگاه تح یرگرا
نگاه اول (ریسک گرا) به دلیل ارزشی که برای زنان قائعل اسعت ،همعواره نگعران آن
است که مبادا با واگذاری مسئولیت به یک یا چند زن و بروز علنی اهي آنهعا تصعویر
عمومی نسبت به مجموعه زنان ملدوش شود.
دغدغه دیگر مدیران به جز ملدوش شدن نگاه عمومی به توانایی کلی زنعان ،نگرانعی از
مسئول شناخته شدن مدیر مرد باالدست در رابطه با خطاهای احتمالی زنان زیردسعت اسعت.
بنابراین در چنین حالتی ،مدیریت یا مسئولیتی باالتر از حد مهمول به زنان واگذار نمیشود.
نگاه دوم (حمایتگرا) در رابطه با مدیرانی صادق است که زنان زیعر مجموععه خعود را
موجععوداتی بععرای حععوزه مسععئولیت خععود مععیداننععد .موجععوداتی کععه فاقععد بلنععداروازی و
جاهطلبیهای مردانهاند و اصوالً مشکالت خانوادگی به آنها اجازه اندیشه برای رشعد و ارت عا
به سطو باالتر مدیریتی را نمیدهد .به همین دلیل اصوالً جایی بعرای بعروز خالقیعتهعا و
شایستگیهای زنان زیردست خود توسط مدیر حمایتگرا ایجاد نمیشود .نگرش حعاکم بعر
این مدیران در بکارگیری زنان مدیر بیشتر حالت نمادین و ویترینی دارد.
نگاه سوم (تح یرگرا) به دلیل نگرش فرودستی یا ارباب  -رعیتی معردان نسعبت بعه
زنان ،ریشه در فرهن

مردسعاالرانه حعاکم دارد .نگعاهی کعه زنعان را بعه دلیعل شعدت

احساسات و عواطي ،ع الً و منط اً اهیيتعر دانسعته و از همعین رو زنعان را شایسعته
واگذار کردن مسئولیتهای جدی در عرصه تصمیمگیری نمیداند .هرچند ایعن سعه نگعاه از
سه آبشلور فکری فرهنگی ملتلعي اسعت ،امعا نتیجعه هعر سعه یکسعان اسعت و آن ععدم
بهرهگیری از زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری در ابهاد سیاسی و اجتماعی است.
عالوه بر این در ایران مانند بسیاری از کشعورهای جهعان سعوم حضعور زنعان را در
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بسیاری از مشاغل ،مؤثر و مفید نمیدانند .این بینش داوری منفی از آنجا شکل میگیعرد
که عدهای اذعان دارند ،زنان بهر حال دارای ن ش همسری و مادری هستند ،بنعابراین در
ترکیم هر دو ن ش خود در خانه و بیرون از خانه مهموالً موفق نیستند .این باور تاآنجعا
ادامه دارد که امروزه مهارت و تلصص با جنسیت عجین شده است ،مهادله مرد -معاهر
و زن  -ناماهر تا آنجا از درجه صحت و اعتبار برخوردار است که یک شغل با بودن زن
درآن تضمین می کند ،محتوای شغل از ن ر مهارت و تفحص در درجه اایینتری اسعت.
در واقع جنسیت کسانی که کار میکنند بیش از محتوای کارشان ،نشاندهنعده آن اسعت
که تا چه اندازه کار تلصصی یا غیرتلصصی است.
این مباح

را در واقع میتوان در ذیل تئوری تفاوتهای جنسیتی قرار داد .براسای

این تئوری جایگاه و مکان زنان در اجتمعاع بعا معردان تفعاوت دارد( .کرسعپی)3113 ،
مهت د است این نوع نگاه در واقع برگرفته از کلیشههای جنسعیتی و بعا فراینعد شعناخت
ارتباط تنگاتن

دارد .چرا که اجتماع به طور کلی براسای ن شهای سنتی و جنسیتی به

شناخت افراد میاردازد و بر این اسای نیز از رفتعار زنعان و معردان انت عارات متفعاوتی
دارد ،در نتیجه این روند به حفظ و تداوم باورهای سنتی در خصعوا جایگعاه زنعان و
مردان در جامهه منجر می شود .همننین مطعابق بعا ایعن تئعوری ،اجتمعاع ،معردان را بعا
ویژگی هایی چون؛ مست ل ،بی اروا ،ماجراجو ،م تدر و مدیر ،زنان را بعا شعاخصهعایی
چون؛ وابسته ،منفهل ،حسای ،نرم خو و لطیي میشناسد.
باید خاطر نشان کرد اگر فرهن

جامهه با زنان به شیوههای نابرابر رفتار نماید ،یهنی

در م ایسه با مردان آنان را با ویژگیهای اهیي یا منفی توصعیي کنعد یعا اگعر امکعان
دستیابی به فرصتها و منابع ارزشمند اجتماعی را به خاطر زن بودن برای آنهعا محعدود
سازد ،در این صورت به تدریج این مؤلفههای جزیی از نهادهای ذهنی زنان معیشعود و
به این ترتیم این ادراک منفی و ارزیابی اهیي از توانمندیهای خود بعه شعکلگیعری
ساختار روانی و شلصیتی آنان منجر میشود.
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اا از ان الب اسالمی ایران توانمندسازی زنان براسای ایدئولوژی اسعالم و قعانون
اساسی به عنوان مهمترین سند میثاق ملی برمبنای بینش و جهعان بینعی اسعالمی تعدوین
شد .تهدادی از اصول قانون اساسی ایران از جمله اصلهعای (3 ،8 ،33134181و )81
تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است ،به طور مثعال بنعد هشعتم از اصعل سعوم قعانون
اساسی به مشعارکت ععام معردم در تهیعین سرنوشعت سیاسعی ،اقتصعادی ،اجتمعاعی و
فرهنگی اشاره میکند و هیچ تبهیضی بین زن و مرد قائل نمیشود .همننین اصل بیست
و یکم قانون اساسی که به ح وق زنان مربوط میشود ،دولت را موپي کعرده اسعت .از
ح وق زنان در تمامی جوانم و سطو قانون اساسی حمایت کند .عالوه بر ایعن اصعل
که به طور صریح بر حفظ ح وق اجتماعی زنان تأکید میکند .اصل بیستم قانون اساسی
هم افراد اعم از زن و مرد را بطور یکسعان در حمایعت قعانون قعرار معیدهعد و تأکیعد
می کند ،همه افراد جامهه با رعایت موازین اسالمی از ح وق انسانی ،سیاسی ،اقتصعادی،
فرهنگی برخوردارند .در آیات متهدد قرآن مجید نیز بعر ارزش و اهمیعت زن و رعایعت
ح وق انسانی او تأکید شده است .بطور مثال :در آیه  08سوره احزاب تفاوتی بین زن و
مرد جز در ت وا دانسته نشده است .از دیدگاه این کتاب آسمانی زن و مرد از یک نفا
واحده برخوردارند و هرگاه در قرآن واژه انسانی به کعار رفتعه اسعت ،معراد از آن نعوع
انسان است که از زن و مرد تشکیل شده است .اگر چه اا از ایروزی ان الب اسعالمی
تاکنون دولتمردان و برنامه ریزان با تأکید بعر معوازین اسعالمی و اصعول متفرقعی قعانون
اساسی ،به من ور توسهه کمی و کیفی حضور زنان در عرصههای ملتلعي ،برنامعههعای
متهددی طر ریزی کردهاند اما آمارها نشان می دهد به زنان به عنوان نیعروی بنیعادی در
فرآیند توسهه و تهالی کشور توجه کافی نشده است و زنان ایرانی نتوانستهاند به جایگاه
مناسبی در سطو مدیریتی و تصمیمگیری دست یابند (احمدی نیا.)08 :0831 ،
با نگاهی به واهیت زنان اا از ایروزی ان الب اسالمی در عرصعههعای قعدرت و
تصمیمگیری میتوان این واقهیت را انکار کرد که حضعور نعاچیز زنعان در عرصعههعای
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نامبرده ،چندان بی تأثیر از واهیت حاکم بر زنان در جهان نبوده اسعت ،بعه طعور مثعال
آمارهای منت ر شده از سوی سازمان جهان بین المجالا نشان میدهد ،در سعال 3113
میالدی ،زنان تنها 03/8درصد از اعضعای مجلعا و 00/3درصعد از کعل  313اسعت
مدیریتی در بلشهای حکومتی و مجالا قعانونگعذاری در سعطح جهعان را بعه خعود
اختصاا دادند .از ن ر اسالم ،میدان و عرصه فهالیعت اجتمعاعی ،اقتصعادی و سیاسعی
برای زن کامالً باز است و بح

توانمندسازی زنان میتواند در جامهه اسعالمی بعا بهعره

گیری از اشتوانه اعت ادات معذهبی درجهعت اصعال قعوانین و احکعام ثانویعه ف هعا در
بسیاری از زمینه ها بستر رشد زنان را فراهم نماید .در واقع هر چه گسعترهی نفعوذ ایعن
توانمندی بیشتر باشد ،میزان تأثیر اجتماعی آن نیز افعزایش معییابعد .بعه همعین من عور
می توان راهکارهای استراتژیک توانمندسازی زنعان در عرصعههعای ملتلعي و اهمیعت
ن ش سازمانهای غیردولتی را به اختصار بررسی نمود:
 حذف باورهای سنتی و عرفی که به دلیل کج فهمیها و دیدگاههعای جنسعیتی درجامهه ایجاد شده است.
 تغییر و اصال قوانین و حذف تبهیض براسای اصل  30قانون اساسی کشور کعهدولت را موپي به رعایت ح وق زنان در تمامی جهعات بعا معوازین اسعالمی و ایجعاد
زمینه مساعد برای رشد شلصیت زن و احیای ح وق مادی و مهنوی او نموده است.
 جلوگیری از اعمال خشونت و تح یر علیه زنان کعه تعأثیرات منفعی و ایامعد ایعنناهنجاریها به اختالالت رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفا در زنان منجر میشود.
 برنامه ریزی بلندمدت و هدفمند و تلصیص بودجه مشعلص ،جهعت حمایعت ازطر ها و اروژههای اژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی در زمینه مسائل زنان.
با مالح ه هر یک از موارد فوق میتوان کارکرد سازمانهای غیردولتعی را در ایجعاد
موازنههای اجتماعی و تبدیل فرصتهای بعال وه بعه مجعازی کعاربردی مشعاهده نمعود.
سععازمانهععای غیردولتععی مععیتواننععد بععا فرهن ع سععازی و ت ویععت روحیععه مهنععوی و
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عدالت خواهی ،در جهت افزایش سطح توانعایی و دانعایی زنعان فهالیعت نماینعد (قعوام،
.)03-39 :0834

نتیجهگیری
امروزه برنامهریزان در سطح خرد و کالن (فروملی ،ملی ،فراملی) به اهمیت ن ش زنعان
در ایشبرد اهداف جامهه واقي شدهاند و به تدریج و بطور فزاینعدهای بعه ن عش چندگانعه
زنان در اجتماع به عنوان همسر ،مادر ،مدیر ،کارگر ،کشاورز و  ...توجه نمودهاند.
اا از دو دهه از طر مواوع زنان در توسهه در سطح بینالمللی میگعذرد .ایامعد
آن در کشورهای ملتلي جهان نهادهای خاصی از دفتر تعا وزارتلانعه را بعرای نهعادی
شدن امور زنان و بررسی نیاز و شرکت آنهعا در حیعات جامهعه تشعکیل داده اسعت .در
سطح جهانی نیز سهمی از برنامههای بینالمللی به زنان اختصاا یافته است .در حعالی
که در اارهای سطو موقهیتهایی به دست آمده و برخی نیازها شناسایی شده اسعت ،امعا
ارزیابی کلی مواوع محتاج دقت ن ر بیشتری می باشد؛ زیرا فرآینعد توسعهه و شعرکت
زنان در آن سراسر تهارض است .همواره یک سؤال اساسی نیز مطر است و آن اینکعه
مشارکت سیاسی زنان یک ارورت توسهه انسانی و کاهش نابرابریهعای بعین زنعان و
مر دان و اجرای عدالت است یا اینکه ابزاری برای اسعتفاده از نیمعی از جمهیعت کشعور
برای تح ق هدفهای توسهه اقتصادی و اجتماعی میباشد .در عین حال ،امروزه بعیش از
ایش مشلص شده است که هیچ الگویی از توسهه به طور کلعی قابعل انطبعاق بعا تمعام
فرهنگها نیست .در واقع هنوز مهلوم نیست که نیازهای زنان کشورهای در حال توسعهه
ن یر برنامههای بینالمللی باشد .برای خیلی ها این سؤال نیز وجود دارد که در شعرایطی
که زنان در بسیاری کشورهای در حال توسهه در ف ر و محرومیت به سر میبرند تا چعه
حد مشارکت سیاسی میتواند مهنا داشته باشد؟
در حالی که این سؤاالت حائز اهمیت بسیار هستند ،ولی شک نیست که برنامههعای
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توسهه بدون حضور زنان بی مهناست .براسای دستاوردها ،مشلص است که زنان بایعد
در فرایند توسهه ،مشار کت برابر داشته باشند ولی نکتعه اساسعی آن اسعت کعه ماهیعت
گسترده مشارکت سیاسی زنان از جامههای بعه جامهعه دیگعر متفعاوت بعوده و ف عط بعا
شناخت عمیق و همه جانبه فرهنگها نیل به آن میسر است.
بح

جنسیت یکی از م والت برای تحلیل سیاست جهانی است ،جهانی شدن روی

زنان تأثیری نسبتاً متفاوت از مردان دارد ،هر چند نحوه آن نیز بستگی به دیگر عالئعق و
هویتهای زنان دارد .در عصری که جهانی شدن صورت می گیرد و بعر روی همعه تعأثیر
می گذارد دولت نه مایل است و نه میتواند واکنش جهعانی انجعام دهعد .درععین حعال
تغییرسععاختارهای جهععانی و اوجگیععری تفکععرات سیاسععی راسععتگرایانععه تهدیدکننععده
دستاوردهایی است که به سلتی به دست آمده و به نوبه خود باع

فهعال شعدن بیشعتر

زنان میشود .امروزه زنان به طور فراملی مشغول سازماندهی هستند و مسائل مربوط بعه
جنسیت را در این فرآیند حالت جهانی ایدا میکند.
نتیجه حضور رقابتی زنان و مردان در عرصههای مشترک ،افزایش عراه نیروی کعار
بدون ایجاد ت ااا و فرصت های شغلی در بازار کار است که به افعزایش نعرخ بیکعاری،
افت دستمزد و مهاجرت نیروی کار منجر میگردد .اتحادیههای تجاری به سمت حعذف
مرزها جهت ورود و خروج کاال ایش میروند .سیاستهای تهدیل ساختاری از جانعم
دیگر موجم تراکم نیروی کار در تولید کارخانهای برخی محصعوالت معیگعردد و لعذا
حضور اقتصادی زنان بر این خیل ع یم نیروی کار دامن زده و موجم معیگعردد اکثعر
کارفرمایان از نیروی کار زنان استفاده نمایند.
زنان در اکثر کشورهای محروم به دالیل متهدد از جمله شکل سنتی جوامع و منفعک
نبودن کار کشاورزی از حوزه کار خانگی در بلش کشاورزی حضوری اررنع

دارنعد.

شهارهای توسهه نه چندان درونزا همراه بعا تشعویق زنعان موجعم افعت فهالیعتهعای
کشاورزی و در نهایت تجمع بیکاران زن گردید.
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از نکتههای اساسی برنامهریزی توسهه نگرشی همهجانبه است و عدالت بعا ایعروزی
زنان بر مردان تأمین نلواهد شد .توازن ،زمانی قابل دستیابی است که هعر دو جعنا بعا
توجه به عالیق تمایالت ،بهره وری و کارایی در فضای اجتماعی و اقتصادی پاهر شعده
و ن شآفرینی کنند.
بینش زنان اگرچه سهی دارد تا با راهحلهای تئوریک زمینه تسهیل اشعتغال زنعان را
در جوامععع فععراهم آورد .بععه رغععم افععزایش سععطح اشععتغال زنععان و بععه جهععت وجععود
ناهنجاریهای س ي شیشهای ارت ای منزلت زنان میسر نشعده اسعت ،چنانکعه در صعحنه
اقتصاد سیاست های اتلاذ شده مربوط به کارآفرینی زنان موجم جذب بیشعتر زنعان در
مشاغل میانی گردیده و در حوزه تصمیمسازی اقتصادی حضور زنان کمرن

است.

در اایان باید خاطر نشعان سعاخت کعه تشعویق زنعان جهعت ورود بعه عرصعههعای
مشارکت سیاسی ،نیازمند از بین بردن س ي شیشهای بوده که محدودیت آن به سعادگی
قابل میسر نلواهد بود .این نشان دهندة حضوری فهعال در راسعتای پهعور خالقیعت و
استهدادهای اقتصادی وسیاسی و فرهنگی و اجتماعی است .اما این ادعا کعه ورود زنعان
به مشاغل و بازار کعار بعه بهبعود واعهیت و اصعال واعهیت اقتصعادی آنهعا منتهعی
نمیشود ،همننین سهم زنان از اشتغال در بلعش خعدمات بیشعتر از معردان معیباشعد.
بهالوه در بسیاری موارد زنان دارای درآمد کمتری از مردان هستند.
نتایج این مباح

ذکر شده بر این واقهیت تأکید میکند کعه احتمعال زیعادی وجعود

دارد که زنان بیرون از چارچوبهای قانون و م عررات حمایعت شعوند ،بعا حعداقلی از
منافع تأمین اجتماعی اشتغال ایدا می کنند .نتیجه اینکه زنان سهم باالتری در تهعداد ف عر
کاری دارند .این زنان کسانی هستند که کار میکنند اما زیرخط ف رند؛ زیعرا کعه روزانعه
درآمد زیادی ندارند و این میزان کفاف زندگی خود و خانواده را نمیدهد.
با پهور تالش زنان جهعت ورود بعه عرصعه اجتمعاعی آنهعا هعمچنعان از موقهیعت
فرودستی نسبت به مردان در مراجع سیاستگذاری و تصمیمسازی اقتصادی برخوردارنعد
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که این مهم بسیار محدودتر از تهاجم به مردساالری از جانم زنان مورد ایگیعری قعرار
گرفته است.
بهنوان یک ایشنهاد مهم به این بینش زنان باید اذعان نمود که چشماوشی از ن ایص
بزرگ جامهه و حل یک جانبه مشعکالت زنعان آن هعم بعه گونعهای فعردی و فعارغ از
دغدغههای گروهی ،بی تردید در همه ابهاد به خصوا مسائل اقتصادی راهگشا نلواهد
بود.
به طورکلی توسهه سیاسی فرایندی اسعت کعه زنعدگی سیاسعی و اجتمعاعی انسعان
مهاصر را تحت تأثیر خود قرار داده است .شناخت ن ش زن در روند فرهن

سیاسعی و

جامهه مدنی از اهداف مورد ن ر م اله حاار بعوده اسعت .در ایعران از میعان جنبشعهای
اجتماعی در عصر جدید ،جنبش های زنان از اهمیت زیادی برخوردارند .مطالبعات ایعن
دو بلش در دو سطح مطالبات صنفی و ویژه و مطالبعات بنیعادین آزادی ،ح عوق بشعر،
عدالت اجتماعی و توسهه سیاسی و دموکراسی و فرهن

سیاسی وجامهعه معدنی را در

بر می گیرد .اا از ایروزی ان الب اسالمی بعا ورود زنعان بعه جامهعه سیاسعی ،عرصعه
تحوالت سیاسی واجتماعی فزونی یافت.
در این م اله همننین به بررسی ن ش توانمندسازی زنان بر روند توسهه سیاسعی در
دو مؤلفه فرهن

سیاسی و جامهه مدنی بهد از ان عالب اسعالمی ایعران ارداختعه شعد و

سهی گردید تا در غالم ایعن مفعاهیم و ویژگیهعا بعه بررسعی ن عش زنعان در ت ویعت و
توانمندی از قبیل مشارکت سیاسی ،انتلابات ،احزاب سیاسی ،حاکمیت قعانون و آزادی
مطبوعات ارداخته شود .در ایران به دلیل فضای باز سیاسعی در امعر مشعارکت سیاسعی،
انتلابات ،احزاب سیاسی ،آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون زمینه مسعاعد بعرای رشعد
توسهه سیاسی فراهم گردید و باگسترش و افزایش ن ش زنان سعطح توسعهه سیاسعی و
فرهن

سیاسی و جا مهه مدنی نیعز افعزایش یافعت .در حعال حااعر زمینعه الزم بعرای

گروه بندی سیاسی ،رقابت ایوئولوژیعک ،مشعارکت سیاسعی و ت ویعت توسعهه سیاسعی
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وجود دارد .لذا زنان با ایجاد تمرکز در جامهه مدنی و فرهن

سیاسی توانسعتند اهعداف

و آرمانهای اسالمی و مذهبی خویش را به ثمر برسانند زیرا آگعاهی سیاسعی نسعبت بعه
جامهه مدنی افزایش یافته است .بعه عبعارت دیگعر زنعان توانسعتند در اعویش افعزایش
پرفیت ن ام سیاسی و در نهایت توسهه سیاسی ن ش تهیینکنندهای ایفا نمایند.
فرهن

سیاسی و مشارکت سیاسی از شاخصهای توسهه سیاسی هستند کعه سعطح

باالی آن از شاخصهعای مهعم توانمندسعازی زنعان در سعاختار تصعمیمگیعری ملعی و
بین المللی است .لذا زنان مشارکت سیاسی را ابزاری برای رسعیدن بعه اهعداف سیاسعی
خود در ن ر می گیرند .لذا انتلابات ابزاری است که بوسعیله آن زن در شعکل بلشعیدن
به سرنوشت سیاسی و به من عور اعمعال اقتعدار سیاسعی مداخلعه معی نماینعد .در ایعن
خصوا ایشینه نویسندگانی چون مهرانگیز کار و نسعرین مصعفا نشعان داده اسعت کعه
زنان مشارکت سیاسی را افزایش خواهند داد .لذا عملکردسیاسعی آنهعا ن عش مهمعی در
ارورش سیاسی در سطح مردم ایجاد میکنعد و از ایعن راه مشعارکت سیاسعی صعورت
می گیرد .شاخص دیگر در بح

توانمندسازی زنان و توسهه سیاسعی ،احعزاب سیاسعی

است .وجود احزاب سیاسی کارآمد یکی از لوازم توسهه سیاسی محسوب میگعردد .در
این میان زنان از طریق فهالیت در احزاب و جریانات سیاسی در توسعهه جامهعه معدنی
مؤثرند .نتیجه اینکه آنان همواره یکی از کانونهعای شعکلگیعری تغییعرات و تحعوالت
اجتماعی و سیاسی بودهاند .از این رو در راستای رسیدن به اهداف اسالمی ودینعی ،نعیم
نگاهی به احزاب وگروههای سیاسی داشته و تالش نمودند تا با تأثیر بر افکار و ذهنیت
نلبگان و دانشجویان و مردم ،مسیر و اهداف ایش روی خود را همواره سازند.
حاکمیت قانون از مؤلفههای دیگر در بحع

جامهعه معدنی اسعت کعه زنعان بعه آن

مهت دند که سبم تح ق توسهه سیاسی شده است .حاکمیت قانون مستلزم وجعود آزادی
و مشارکت سیاسی زنان در عرصه تصمیمات سیاسی است.
بررسی تئوری های ملتلي در مورد ن ش توانمندسازی زنان بر روند جامهعه معدنی
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بیانگر این است که عملکرد زنان سبم ت ویت جامهه معدنی شعده اسعت .بعا تکیعه بعر
دیدگاه های ن ریهاردازان می توان بیان نمودکه مهمترین عضو ن ام جهانی ،ن ام سیاسی
است که خود آنها در ذیل آن در حرکتند .این ن عام بعا توجعه بعه توانعایی دینعی سعبم
ت ویت جامهه مدنی شده است .تئوریهای موجود مشارکت سیاسی زنان در ایران نگاهی
خوش بینانه نسبت به جامهه مدنی و فرهن

سیاسی به دست میدهد ،بدینگونه کعه در

حوزه سیاسی برای آنها ،توسهه سیاسی اهمیت دارد .لذا آننه از بررسعی م العه بدسعت
آمده این است که بیشترین تأثیر را این مؤلفهها در ت ویت توسهه کشور برعهعده دارنعد.
بر این اسای میتوان اپهار کرد عملکرد زنان در بهد از ان الب اسالمی ایران ایشعرفت
چشمگیری داشته است.
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