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شهره شهسواری فرد



تاریخ دریافت9316/14/91 :
تاریخ پذیرش9316/16/91 :
برای بیدار شدن مردم ،این زنانند که باید بیدار شوند وقتی
دختری حرکت می کند یک خانواده به جنبش در می آید
و پس از ان روستا ،شهر ،ملت نیز تکان خواهد خورد.
(جواهر لعل نهرو)

چکیده
جوامع در حال توسعه ،در حال گذار از نگرش هاي سنتي به ایستارهاي نوین هستند .اماا در ایان دررا گاذار هام،
زنا جایگاهي شایسته در عرصه مشاركت سیاسي نیافته ر به عنوا موجود ناكامل سیاسي مورد قضارت قرار گرفته
اند .نگارنده به صورت توصیفي – تحلیلي با پي جویي آسیب هاي اجتماعي زنا  ،بر این بارر اسات كاه باه د یال
گوناگو كه ریشه در باررها ر ساختارهاي دیرینه اجتماعي ر اقتصادي دارد ،زناا از شاه ه تعاامات اجتمااعي درر
شده اند ر راه نیل آنا به سطوح عالي قدرت سیاسي دشوار شده است .به عهارتي همچناا مشااركت زناا در رده
هاي با ي سازماني داراي موانع اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،عرفي ر سلیقه اي است .ر پیشارفت آنهاا در مشاا ل
تصمیم گیري چندا محسوس نهوده است .به گونه ای ه در حال حاضر شمار زناني كه بار مساند قادرت در جهاا
ت یه دارند ،كمتر از سالهاي گذشته است ر حتي پنج درصد از مجموع رههرا جها هم تش یل نمي دهند .كه بایاد
به دنهال راه چاره بود
کلیدواژگان :زنا  ،مشاركت سیاسي ،موانع ساختاري ر یر ساختاري.
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سال چهارم
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 دانشیار ،دکتری علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد سیرجان ،دانشگااه زااد اسگی،ی،
کر،ان ،ایران ،رایانا،هSh. shahsavari10@gmail. com :
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مقدمه
،شکل وقتی وجود دارد که باایاران اجتماعی ،یان زنچه هست و زنچه که بایگد
باشد شکاف و فاصله ببیند» .ا،انی که در یگ

جا،هگه ،شگکلی بگه ،سگبله بگدیل

،ی شود؛ انجام حقیقات به ،نظور کشف علل و واقهیتهای اجتماعی ،ر بط بگا زن
الزا،گی ،گگیشگود .شگگکل و سگارتار ،شگگکل ،هیگی کننگگده روا راه حگل یگگابی و
صمیمگیری در رصوص ،واجهه با زن ،گیباشگد .اا ایگ رو رگردارت بگه زنهگا اا
فهالیتهای اساسی ،تخصصان ،حسوب ،یشود.
هر روا هستند کسانی که ای سوال را ا،ز،ه ،ی کننگد:کارهگای ،ردانگه ایگادی
هست که انان نمی وانند انجا،ش دهند .ا،ا زیا کار انانه ای هم هسگت کگه ،ردهگا
نتوانند زن را بهتر اا رانمها انجام دهند!؟
شکاف جنسیتی در اکثر جوا،ع سنتی یکی اا رایدار ری و برجسته ری شکاف
های اجتماعی در طول اریخ بوده است .فرهنگ های جوا،ع سنتی با احکام قطهگی
و غییرنارذیر ،ان و ،رد را اا همدیار جدا کرده و ،یان زنان مایز و بهگی

قائگل

شده اند .هرچند فهاالن حقوق ان در طول بیش اا صد و رنجاه سال اریر برای رفع
ای شکاف بهی

ز،یز یا کرده اند ،ا،ا هنوا هم در بسگیاری اا جوا،گع ،انگان

قربانی بد ری اشکال بهی

 ،رشونت و ،حرو،یت اا حقوق اساسی شان اند.

،همتری نمود ای ،حرو،یت ها در حواه عمگو،ی و در عرصگه فهالیگت هگای
اجتماعی دیده ،ی شود .جا،هه برای زنان حواه ،منوعه بوده و حضور و اشتراک در
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فهالیت های اجتماعی برای زنان کاری ریف اریق و هنجار ،رنداشته شده اسگت،
چون سیاست و اداره ا،ور اجتماعی همواره ی

ا،ر ،ردانه رنداشته ،ی شده و انگان

اا ای عرصه غایب بوده اند .ای دیدگاه ا جایی است که حتی هناا،ی که انان در
طول اریخ برای رسیدن به هدف اا عقل استفاده کرده اند، .تهم شده اند به ،کگر و
حیله گری و هناا،ی که ای سیاستها اا سوی ،ردان صورت گرفته شهره شگده انگد
به استفاده اا عقل و کیاست ،گویا عقل به انان که ،ی رسد نا،ش ،کر است و ،کر
به ،ردان که ،ی رسد نا،ش عقل!
در حالیکه ا،رواه در رواگاری اندگی ،یکنیم که نمی وانیم حضور گسگتردهی
انان را در عرصهی سیاسی نادیده ،و فهالیتهای نیمی اا جا،هه را نهگا بگه علگم و
رژوهش و حتی هلیم و هلم ،حگدود کنگیم .قسگیم عادالنگه ی قگدرت در مگا،ی
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عرصههای اجتماعی و سیاسی بی انان و ،ردان نه نها ضا ،ریشبگرد د،وکراسگی

است ،بلکه حق طبیهی شهروندی برای هردو جگن

اسگت کگه سگهم برابگر بگرای

أثیرگذاری در عرصهی سیاسی را دارا باشند .ا ،هلوم شگود کگه انگان نیگز هماننگد
،ردان وانایی رشد و کسب شایستایهای فراوان را دارند .حال بگا ایگ

وصگیف،

سوال ایگ اسگت، :شگارکت انگان در فراینگد وسگهه سیاسگی – اجتمگاعی اا چگه
جایااهی برروردار است؟ فرصتها، ،وانع ،وجگود و چشگم انگداا زینگده ،شگارکت
سیاسی انان کدا،ند؟ و چاونه ،ردان وانسته اند در بگاا داشگت انگان اا ورود بگه
فهالیت سیاسی چنی ،وفق باشند؟
،وانع قانونی ،نوع سارتار سیاسی جوا،ع ،عدم جربگه کگافی ،فگاوت در شگیوه
های چانه انی ،بهی

های زشکار فرهنای – اجتماعی و همه ای ها به ،ا کمگ

،یکنند ا بتوانیم جواب ای سواالت را در یابیم .بگا اینحگال انگان رواهگان زنندکگه
،وانع را کنار اده ،در ،راحل ،ختلف برنا،ه ریزی و صمیم گیریهای کگین حضگور
فهال داشته و اثیر گذار باشند (ر .ک ..ب رودگگر .)8811 ،و ایگ ،سگتلزم همگوار
کردن گام اولیه رفتار جمهی است.
رفتار جمعی زنان در سیاست

((نیل اسملسر)) جا،ههشناس شش شرط را به عنوان عوا،ل اولیه و هیی کننگده
رفتار جمهی ذکر کرده است(کوئ .)832:8823 ،
 .8ا،ینه سارتاری :به ،هنای ای است که سارتار جا،هه باید به گونگهای باشگد
که شکل راصی اا رفتار جمهی در زن به وقوع بپیوندد .3 .فشار سارتاری :هناا،ی
که فشاری بر جا،هه حمیل ،یشود، ،ردم اغلب برای یافت راه حلی رذیرفتنی ،بگه
همکاری با یکدیار رغیب ،یشوند .8 .باور همیم یافته :رگیش اا اینکگه راه حلگی
دسته جمهی برای ی

،سبله یافت شود ،باید همه بپذیرند که چنی ،سبلهای وجود

دارد .بنابرای ، ،سبله باید شنارته شود ،افکار را ،توجه کند و راه حگلهگای ،مکگ
ارائه شود .4 .عوا،ل شتابدهنده برای ظهور رفتگار جمهگی :بایگد نخسگت رویگداد

زنا ر سیاست
( 25تا )44

،همی افراد را به واکنش جمهی وادارد .5 .بسیج برای اقگدام :هناگا،ی کگه رویگداد
شتابدهنده رخ داد ،گروه برای اقدام بسیج ،یشود .6 .عملیگات کنتگرل اجتمگاعی:
،وفقیت یا عدم ،وفقیت یاهای جمهی افگراد عمگد ا بگه ،وفقیگت یگا شکسگت
سااوکارهای کنترل اجتماعی در جا،هه بستای دارد.
در ای راستا بر اساس فاکتور رفتار جمهی ،حضور انان در جا،هه سیاسی ،فراا

22

و نشیب ایادی را طی کرده است .به طور ،ثال در یونان باستان ،انگان و ،گردان در
جا،هه برابری نداشتند .افیطون در کتاب جمهوریت ،ی گوید" :ردا را شگکر ،گی
کنم که یونانی ااده شده ام نه غیر یونانی ،زااد به دنیا ز،ده ام نه بگرده، ،گرد زفریگده
شده ام نه ان" (افیطون .)323:8814 ،ارسطو را را اا ایگ هگم فرا گر گذاشگت و
فراند درتر را نوعی انحراف اا فراند صحیح (رسر) و لذا انگان را نگوعی ایگراد در
طبیهت ،یدانست .او انان را به عنگوان ،وجگودا ی کگه جگایی در سیاسگت ندارنگد
،هرفی کرد .و عقیده داشت رداوند انها را فقگط بگرای جنبگه هگای رسگت انگدگی
زفریده است (ر .ک .ب بورل .)8993 ،با اینحال حضگور انگان در جا،هگه چگه بگه
صورت حضور ،ستقیم در سیاست و چه در قالب نقش غیر ،ستقیم  -نها در چهره
نفوذ سیاسی  -همیشه جزئی اا اریخ بوده است (،صفا.)2:8825 ،
که ،شارکت ای قشر را ،ی وان در دو سگطح روا و حلیلگی بررسگی نمگود
(کاظمی رور )382:8818 ،به لحاظ شیوه و روا :انواع سهگانه ،شگارکت بسگیجی،
،شارکت نوی و ،شارکت غیر ،سگتقیم قابگل صگورندو بگه لحگاظ سگطح حلیگل،
،شارکت در سطح وده و ،شارکت در سطح نخباان ،به چشم ،ی رورند که دارای
ویژگیهای ایر هستند.
الف) در سطح شیوه و روش

 ،شارکت بسیجی :رصیصه ،شارکت بسگیجی ،جمهگی بگودن و رودجگوابودن ،شارکت انان است .که نمودهای بارا زن را ،گی گوان در (شگرکت در
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راهپیماییها ،ظاهرات و شوراهای ،تهگدد در گاریخ ،هاصگر؛ ) جسگتجو
کرد.
 ،شارکت نگوی  :شارصگههگای ،شگارکت نگوی عبار نگد اا )8:شگرکت دررأیگیریها ( وده) و همهررسیهای ؛ )3شرکت در ،جل

،قنّنه (در سگطح

نخباان نا،زد ،نماینگده) بگا کیگه بگر شایسگتهگزینگی ،بگه جگای اسگتفاده اا
ریوندهای وابستای؛ )8شکلگیری گروهها و انجم های راص انگان بگرای
بیان ،نافع؛ )4شرکت در ا،ور اجرایی (ارذ صمیم)؛ )5کار بگرای حکو،گت
(اشتغال).
، -شارکت غیر ،ستقیم :شارصههای ،شگارکت غیگر ،سگتقیم عبار نگد اا)8 :
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رشتیبانی اا رانواده بگرای شگرکت در جنگگ؛ )3اهگدای کمگ هگای ،گالی،

شرکت در فهالیتهای ستاد رشتیبانی؛  )8شگرکت در فهالیگتهگای سیاسگی
برای انجام کلیف شرعی(،صفا.)2:8825 ،
ب) به لحاظ سطح تحلیل

،ی وان ،شارکت سیاسی انان را در دو سگطح ،حلیگل کگرد و بگرای هگر یگ
انواعی بر حسب ،طالب نظری ،شارکت بیان داشت:
 ،شارکت در سطح وده :شارصگههگای ،شگارکت در سگطح گوده عبار نگداا:الف) شرکت در انتخابات و استفاده اا حق رأی ب) شرکت در گروهها و
انجم ها و احزاب سیاسی (شرکت در ،جال

روضه را ،ی وان جگز ایگ

دسته برشمرد)؛پ) شرکت در جربههای اجتماعی (،اننگد جنگگ ،رگد،ات
انساندوستانه ،جنبشهای اجتماعی، ،ذهبی و ایست ،حیطی و بهداشتی).
 ،شارکت در سطح نخباان :ای سطح اا ،شارکت سیاسی ،هموال در حیطگهانانی با کیفیت ،در ،را ب حصییت عالی ،زگاه، ،تخصگ

و بگا عیقگه و

ههد اجتماعی است .که به صورت ایر نمود ریدا ،ی کند:
الف) حضور نمایندگان ان در ،جال

،قنّنه:ب) شگرکت در قگوای ،جریگه

سیاسی؛پ) شرکت در رد،ات اداری دولتی :شاغین در نظام دیوانساالری،
بخصوص در برری واار خانگههگا (،اننگد اقتصگاد ،واارت ا،گور رارجگه و
دفگگاع)؛ت) شگگرکت در رگگد،ات بگگی المللگگی (حضگگور در نماینگگدگیهگگای
بی المللی) (همان.)1:
بنابرای ،شارکت سیاسی ،درگیر شدن فرد در سطوح ،ختلگف نظگام سیاسگی را
شا،ل ،ی شود .که با اجتماعی شدن سیاسی رابطه دارد (رری .)842:8993 ،و دارای
سلسله ،را بی است (جدول  )8که اا رای گیگری در انتخابگات گا گگرفت ،قا،گات
رسمی با عضویت فهال حزبی ،تغیر است (ر .ک .ب هلد.)8914 ،
جدول  .1سلسله مراتب مشارکت سیاسی

زنا ر سیاست
( 25تا )44

داشت ،قام رسمی سیاسی
عضویت فهال در ساا،ان یا حزب سیاسی
،شارکت در اجتماعات عمو،ی ظاهرات و.....
عضویت انفهالی در ساا،ان یا حزب سیاسی
،شارکت در بحثهای سیاسی غیر رسمی
رای دادن عدم درگیری در سیاست
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موقعیت سیاسی زنان در ایران

ا قبل اا انقیب ، 8852شارکت سیاسی به ،هنی دقیق کلمه ،هنگا نداشگت .بگر
اساس (،اده ) 83قگانون انتخابگات ،جلگ

،صگوب  8839ه .ق .اشگخاص ذیگل اا

انتخاب کردن به طور ،طلق ،حرو،ند-8:انان -3کسانی که رارج اا رشگد و حگت
قیمو،یت شرعی هستند -8 .اشخاصی که رروجشان اا دی اسیم به اثبات رسگیده
است -4 .ورشکستاان به قصیر،-5 .تکدیان و کسانی که بگه وسگایل غیگر شگرعی
حصیل ،هاا ،ی نمایند، -6 .ر کبی قتل و سرقت .به ای

ر یب انان در ردیگف

افراد نابالغ، ،ر د، ،تکدیان و ......قرار داده شده بود .ا حت لوای چنی قگوانی ان
ستیزانه ای فرصتی برای طرح حقوق فردی – اجتماعی رود نداشته باشند .ولگی بگا
اینحال بودند انانی در دوران قاجار که با شگکیل انجمنهگای سگری و ناسگری هگم
دوا ،ردان دست به فهالیت انند.
ا اینکه در دوره  52ساله رهلوی ،قابل سنت و ،درنیته به اوج رسید .که جا،هه
انان نیز بی اثیر اا ای گذار نبود .در ای دوران انگان وانسگتند اا حگق(( انتخگاب
شدن)) و ((انتخاب کردن)) هر چند به طور فر،ایشی بهره ،ند شوند (بهشتی نژاد،
 .)833:8816با اینحال سیستم ،رد ساالرانه ی حگاکم حگق شگرط را در سگه بخگش
قانوناذاری (شکل ،اهیت فسیر )برای رویش ،حفوظ ناه داشته بود .ا اهرم های
قدرت را جهت ثبیت سلطه بر انان حفظ کند .و ،جال حضور را اا انان بایرد که
،وفقیت ز،یز هم بود.
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بهد اا انقیب  ،8852ا،ینه ،ساعد ی برای ،شارکت سیاسی – اجتمگاعی انگان
فراهم گردید .ا،ا نه به صورت کا،ل و همه جانبه ( .جدول  3و ، )8بی ایگ نکتگه
است که ز،ار کارکنان دولت بر حسب قوانی اسگتخدا،ی فگاوت ،هنگا داری ،یگان
انان و ،ردان نشان ،ی دهد(،رکز ز،ار ایران )885:8818 ،کگه ریشگه زن را بایگد در
حاکم بودن ،وانع راص در جوا،ع وسهه یافته و در حال وسهه جستجو کرد.

 .8در ا،ان ،حمد رضا با صویب الیحه انجمنهای ایالتی –والیتی در هیات دولت و سپ
 8848در ،جل

بند ، 8اده 833قانون انتخابات ،صوب 8839ه .ق که انان را اا شرکت در

انتخابات ،نع کرده بود ،حذف شد ،و راه ا حدودی هموار گردید.
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در سال

جدول  .2وضعیت شغلی مستخدمین دولت

وضعیت شغلی

مردان

زنان

کارفر،ایان

 826هزار

 9هزار

کارکنان ،ستقل

 3439هزار

 836هزار

حقوق بایر و ،زد بایر

 8949هزار

 883هزار

حقوق بایر بخش عمو،ی

 3235هزار

 632هزار

حقوق بایر بخش هاونی

 88هزار

 4هزار

جمع

 4133هزار

 839هزار

جدول  .3وضعیت شغلی مستخدمین دولت به تفکیک وزارتخانه ها

وزارتخانه ها

مرد

زن

ریاست جمهوری

84154

8832

واارت ا،ور اقتصاد و دارایی

822346

89818

واارت ا،ور رارجه

8316

385

واارت باارگانی

84518

8386

واارت رست و لاراف

59323

4539

واارت هاون

8539

326

واارت جهاد کشاورای

883223

5632

واارت علوم –فناوری

88343

1239

واارت فرهنگ و ارشاد اسی،ی

1188

3386

واارت کار و ا،ور اجتماعی

2134

8833

واارت کشور

89596

8153

8949

96

قوه قضاییه

81922

6113

صدا و سیما

83295

8988

،جل

شورای اسی،ی

(،نبع، ،رکز ز،ار ایران)885:8818 ،

زنا ر سیاست

موانع تاثیر گذار فعالیت زنان در سیاست

( 25تا )44

اگر حق انتخاب کردن ،انتخاب شدن و داشت ،نصب حق ضروری برای حیات
سیاسی در ی

فضای ،دنی است .لذا ای حقوق برای انان نیز ،تصور است .ا،ا بگه

نظر ،ی رسد زنچه ،انع ،شارکت زنان ،ی شود عرف و زداب و رسوم قگالبی حگاکم
بر جوا،ع است (طباطبائی .)238:8826 ،به اعتقاد سیمون(:ای طبیهت انگان نیسگت
که ،حدودیتهایی را در نقش زنان ایجاد کگرده اسگت بلکگه ،قصگر ،جموعگه ای اا
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ریشداوریها ،سنتها و قگوانی کهگ انگد کگه انگان نیگز در ریگدایش زن سگهیم بگوده
اند(زندره)885:8823 ،
علیرغم یاهای صگورت گرفتگه، ،تأسگفانه هنگوا انگان بگا ،راهگا و ،وانگع
،تهددی در ،قابل ریشرفت سیاسی ،واجه هستند و هنوا صگدای زنگان زن طگور کگه
باید شنیده نمیشود .ای ،سأله در کشورهای در حال وسهه به شکل ،ضگاعفی بگه
چشم ،یرورد .در واقگع اا یگ
جایااه جن

طگرف در سگارتار حقگوقی ایگ کشگورها ان در

دوم قرار دارد و اا طرف دیار سارتار حقیقگی نیگز بگه دلیگل فضگای

سیاسی و فرهنای حاکم بر ای کشورها، ،شگارکت سیاسگی و حضگور انگان را در
قدرت برنمی ابند .اا ای روی ،وانع ریش رو را ،گی گوان در قالگب چنگد دیگدگاه
،طرح کرد و سپ

به صورت ،وردی وضیح داد.

 نظریه جامعه پذیری :فاو های ،وجود در رفتارها و باورهای سیاسی انگان و،ردان را بر اساس رفتار و باورهای سیاسی زنان بیی ،ی کنگد (اورام.)891:8924 ،
جا،هه رذیری سیاسی فرایندی است که به ،وجب زن افراد نارشهای سیاسی را فگرا
،ی گیرند و الاوهای رفتار سیاسی را وسهه ،ی دهند .کگارگزاران اصگلی ایگ کگار
رانواده، ،درسه ،گروه همساالن هستند که بر رفتار سیاسی افراد گاثیر ،گی گذارنگد
(،لکی .)383:8814 ،به عقیده انان ،سیاست فهگالیتی ،ردانگه اسگت .زنهگا در نقگش
،ادری و همسری جا،هه رذیر شده اند و ای دیدگاه در کاهش رفتگار سیاسگی زنهگا
،وثر است (ولچ.)823:8921 ،
 دیدگاه ساختی :اکید ،ی کند کگه انگان در بزرگسگالی ،وانگع سگارتی را درفصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

مایل رود به فهالیت سیاسی جربه ،ی کنند .فاوت جنسی در ا،ر سیاسی در دوره
کودکی بروا نمی کند .بلکه وقتی ظاهر ،ی شود که ،جموعه نقگش ان در رگانواده
غییر ،ی یابد(هیوا.)58:8921 ،
 دیدگاه وضعیتی، :هتقد است اا زنجا که انان در ا،ور رانه و رانواده در گیگرشده اند .فرصت کمتری برای فهالیت سیاسی دارند یا به دلیل جربه اندک سیاسگی
کمتر به زن وجه نشان ،ی دهند (لیسپت)838:8928 ،
 دیدگاه کارکردی :کارکرد انان را به ا،ور رانواده ،حدود کرده و بر ای بگاوراست که واگذاری نقش سیاسی – اجتمگاعی بگه انگان سگبب خریگب کارکردهگای
کنونی جا،هه ،ی شود .به عقیده (( رارسونز)) انان در رانواده نقش عگاطفی ایجگاد
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،ی کنند و اا زنجا که زاادی انان اا رانواده بگه زشگفتای جا،هگه ،نجگر ،گی شگود
کارکردی ندارد ( ر .ک .ب رارسونز.)8958 ،

در قالب ای چهار نظریه ،وانع ریش روی فهالیت انگان در ا،گور گاثیر گگذار و
کین به ،وارد ایر قسیم ،ی شود.
الف) نوع تربیتی خانوادگی

اا نظر اریخی نهاد رانواده با ویژگی اقتدار ،سلم رگدر و قطهیگت حکگم او در
فیصله بخشیدن در ا،ور ،به عنوان اصلی ری هسته حیا ی و واحد فهالیت ایسگتی،
همیشه صور ی ،نسجم، ،هتبر و ،قدس داشته است.
رانواده اا جمله نهاد هایی است که گزاره های ،ربوط به نا برابری جنسی را به
افراد ،نتقل ونهادینه ،ی کند طوری که بهد اا اادواج نیز ،به دلیل نوع ربیت ،روا
ها و دیدگاههای رانوادگی ،به ندرت ،ردی را ،ی وان ریدا کرد که همسرا را بگه
ا،ورات سیاسی و ،شارکتی سوق دهد .که اا برکات زن ،ی وان بگه عگدم دسگتیابی
انان به ،وقهیت های شغلی و سیاسی اشاره کرد، .نزوی کردن انگان در رانگه ،گی
واند زسیب های دیاری را با رود بپروراند و نوعی ساخت اجتماعی مونث ابدی
را به طرا ،داوم ،قاو،تر و رایا ر کند(فرید.)36:8818 ،
شافت اینجاست که سیاست عمد ا ی

هویت ،ذکر داشته و ،ردان را اا نوعی

رانت ،وقهیت  .برروردار کرده و انان را در حد بگاالی سگارتار سیاسگی قگرار داده
است(رئی

دانا  .)83:8818ای نااه جنسگیتی در مگام دنیگا فراگیگر اسگت و نهگا

،حدود به کشورهای در حال وسهه نیست .بدی سان که اولی ررسشی که بهگد اا
ولد هر نواادی ،ررسیده ،ی شود در ار باط با جنسیت است؛ و بر حسگب رسگر یگا
درتر بودن نوااد ،واکنشهای به نسبت ،تفاو ی اا سوی والدی و اطرافیگان صگورت
،یایرد،( .یشل .)85: 8826 ،به عنوان ،ثال ،در لوکانی ایتالیا ،ا،انی که نوااد رسر به
دنیا ،ی زید ،رارچ زبی را در رارج اا ،نزل رالی ،ی کنند ا نشگان دهنگد کگه رسگر
،تولد شده مام راه های دنیا را در ،ی نوردد و جهان گشا ،ی شود .ا،گا ا،گانی کگه

زنا ر سیاست

نوااد درتر باشد ،زب را در بخاری ،ی ریزند ،بدی ،هنی که درتر ،تولگد شگده در

( 25تا )44

چهار دیواری رانه رواهد ،اند (بلو ی.)26:8818 ،

 .8انان کمتر اا ی

دهم درا،د جهانی را دریافت ،ی کنند .ا،ا دو سوم کار جها را انجام ،ی دهند.
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ب) موانع قانونی در فعالیت زنان

حقق ،شارکت انان ،ستلزم رشتوانه قانونی برای راسخگویی بگه نیااهگای زنگان
است ا،ا قوانی درای باب نارساست« .لون فولر» در کتاب ،شهورا «ادب قگانون»

8

رصایصی برای قانون بر ،یشمارد که انها را ادب درونی قانون ،ی نا،د .وی ،هتقد
است:
«هر قانونی دو ادب دارد :یهنی باید دو وجه اریقی داشته باشد که یکی اا زنها
را ادب درونی ،ینا،د و دیاگری را ادب بیرونگی ،قصگود وی اا ادب درونگی
قانون رویهها و ر یبا ی است که باید ،ستقل اا ،حتوا و ،ضمون قانون رعایت
شوند ا قانون قانون شود گر چه قانونی بهگی

ا،یگز باشگد .و،نظگور اا ادب

بیرونی به ،حتوا و ،ضمون قگانون اشگاره دارد کگه بسگته بگه شگرایط اجتمگاعی
،ی واند عادالنه ر باشد یا نباشد .اا ای رو وی بگر رگیف کسگانی کگه قگانون
ناعادالنه را اساسا قانون نمیدانند ،هتقد است اگر فور،ت قنی رعایت شود و
قگگانون ادب درونگگی داشگگته باشگگد کگگافی اسگگت گگا زن را قگگانون بگگدانیم»
()fuller,1964:310

او هشت ویژگی را بگه عنگوان ادب درونگی قگانون و اصگوال هگر قاعگدهای بگر
،یشمارد که حتی با حذف یکی اا انها قانون و قاعده اا اعتبار ساقط رواهگد شگد.
ای هشت ویژگی به شرح ایر است ()Ibid
 .8قانون باید عام و همه شمول باشد .3 .قانون اوال عطف به ،اسبق نمیگردد و
ثانیا اجرای رارهای قوانی ،شمول ،رور ا،ان ،یشود؛  .8قگانون بایگد علنگی باشگد؛
فصـلنامه
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تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

.4قانون باید واضح و قابل فهم باشد؛ ، .5جموعه قوانی بایددارای سااگاری درونی
باشد؛  .6قانون نباید کلیف ،اال یطال کند؛  .2قانون نبایگد اود بگه اود غییگر کنگد؛
.1نباید ،یان قواعد اعیم شده و اجرای واقهی انها ،غایر ی باشد.
ا،ا ای ادب درونی و ا حدودی بیرونی در قوانی ،ربوط به انان صگادق نیسگت بگه
همی دلیل ی

بی نظمی شکل گرفته است .قانون ،ی واند حدود و عملکرد فهالیگت

انان  -را عیوه بر سا،اندهی -کنترل و نظارت نماید .اگرچه در ای ا،ینه اقگدا،ا ی
در ،راکز ذیربط صورت گرفته است ،اّ،ا در نهایت هنوا قانون ،دونی برای حواهی
فهالیتها و نحوه عملکرد انان در دست نیسگت .همگی ،وضگوع باعگش شگتت و
’’1. Morality Of Law, ‘’Lon L. Fuller
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اعمگگال سگگلیقههگگای شخصگگی شگگده اسگگت( 8ر .ک ب .رجسگگته  8813و صگگادقی،
)42:8818
به طور ،ثال همیشه در قوانی

اکید ،ی شود «همه افراد ،لت اعم اا ان و ،گرد

یکسان در حمایت اا قانون قرار دارند و اا همه حقوق انسانی ،سیاسگی ،اقتصگادی،
اجتماعی و فرهنای با رعایت هنجارهای جا،هه برروردارندا،ا اا سوی دیار قانون
،دنی بیان ،ی کند«شوهر ،ی واند ان رود را اا حرفه یا صنهتی که ،نگافی ،صگالح
رانوادگی رود یا ان باشد، ،نع کند»!!! .در حالیکه برای شغلی که ،نگافی ،صگلحت
رانواده باشد ضابطه و هریف کلی وجود ندارد .و بر حسب ا،ان و ،کان و وضگع
رانواده ،تفاوت است .به نظر ،ی رسد ا،رواه قانوناگذار بایگد در راسگتای کگاهش
الزا،ات قانونی بر اندگی رصوصی اشخاص گام بردارد و قگوانینی را وضگع نمایگد
که در عی شفافیت حساسیت برانایز نباشد.
ج) موانع سیاسی

،هم ری چالش فراروی رسیدن انان به ،نابع قگدرت را بایگد عگدم ،وجودیگت
فضای د،وکرا ی
را د،وکرا ی
در ی

درجا،هه رواند ،حتی با وصف ای نکته که قانون ،اکتر کشگورها

،ی رواند؛ ا،ا ای د،وکراسی هنوا وارد نهاد فرد ،رگانواده ،جا،هگه و

کلیت، ،جموعهی ،ردم و نظام حاکم نشده است .ای ،سأله أثیری ،سگتقیم

بر احزاب سیاسی نیز گذاشته است .بی ثبا ی احزاب و جناحهای سیاسی و نداشگت
برنا،ههای روش و عدم رابندی هداد قریب به ا فگاق زنهگا بگه ،بگانی د،وکرا یگ ،
نشانههای بارا جوا،ع غیر د،وکرا ی

است .اا ای روسگت کگه در چنگی فضگایی،

جایی برای انان در سیاست باقی نمی،اند.
گروههای سیاسی که در اکثر ،وارد ،رود به حقگوق و ،شگارکت سیاسگی انگان
 .8وجود بصره ها در قوانی بی ارتیار ،را به یاد کتاب ( .ابان، ،نزلگت و قگدرت در ایگران اا ((ویلیگام

زنا ر سیاست
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بیم )) اندارت .نویسنده در گوشه ای اا کتاب با لحنی طنز گونه سیسگتم اداری ایگران را در دوران
رهلوی با کشور رود ،قایسه نموده بود با ،تنی اینچنی :وقتی به ادارات ایگران ،راجهگه کگردم؛ نکتگه
عجیبی یافتم ا،انی که به ارباب رجوع گفته ،ی شود اا لحاظ اداری ای کار شما نشدنی است زنهگا
کیه کی،ی دارند حت عنوان (( یه کاریش بک ))!!! و عجیب است ای جمله ،هجزه ،گی کنگد بگه
شرط اینکه زن ،قام بخواهد برای زن فرد کاری بکند!! چون قوانی به قدری بصره و ذکره دارد کگه
بدون اینکه طرف ،تهم به بی قانونی شود ،ی واند کاری انجام دهد( .بیم )8895 ،
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بگگاور ندارنگگد ،نمگگی واننگگد نخباگگان سیاسگگی ان را وارد جا،هگگه کننگگد .در جوا،گگع
د،وکرا ی  ،احزاب سیاسی در قدرت،ندساای و وان،ندکردن انان نقش عمگدهای
ایفا ،یکنند و اا همی جاست که انان ،ی وانند اعتماد بهنف

حاصل کنند و رگود

را دریل در ا،ور سیاسی کشور بدانند .اا طرف دیاگر ،در ،بگاراات انتخابگا ی نیگز
انان با حمایت بیش ری که ناشگی اا فهالیگت حزبگی اسگت، ،واجگه ،گیشگوند و
دسترسی به قدرت برایشان زسان ر ،یگردد .ا،ا در کشورهایی ،انند ،ا که سگارتار
سیاسی ،تمرکز دارند و حزب به ،هنای دقیق کلمه به چشگم نمگی رگورد، .جگال و
حا،ی برای حضور انان در سیاست نیست.
د) موانع فرهنگی در فعالیت زنان

انان به عنوان ،تولیان ،شاغل سیاسی اعتبار کافی در جا،هه ،بگه دسگت نیگاورده
اند .ای ا،ر به نوبه رود ،وجب ،یشود ا دولت و جا،هگه نیگز نقگش و جایاگاهی
،ناسگگب را بگگرای زنهگگا در نظگگر نایگگرد .و حضگگور زن را در سیاسگگتگگگذاریهگگا و
برنا،هریزیها و فهالیتهای عمو،ی به رسمیت نشناسد .ای ذهنیت کگه ان اسگیر و
وابسته است ،استقیل عمل ندارد ،نمی واند به نهایی رود را اداره کند .هنگوا کگه
هنوا است در ،یان ،ردم سیطره دارد که اا بخت بد ،انان نیز بگه زن دا،گ اده انگد
ای دیدگاه حتی در کشورهای ریشرفته هم ا حدودی به چشم ،گی رگورد، ،گگثال
ایر کا،ی ،وید ای نکته است.
ی
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،دیر ارشد نزد رانم بار بارا ،یلز (،دیر دادسرای عمو،ی) رفت و ،شگکلی

را نزد او ،طرح نمود ،حت ای عنوان :در ی
داوطلب ها برای احراا ی
،ردد هستم ای رانم ی

رست در شرکتم ی

،صاحبه استخدا،ی ،یکی اا بهتگری
ان است .ا،ا بر سگر اسگتخدا،ش

بچه دارد ،و ،مک است بچه هایش بیشتر شگوند .حیگف

اا سر،ایه گذاری که روی او انجام شود .او شوهری دارد که ،مک است بگا رفیگع
یا انتقال احتمالی او ،خالفت کند، .مک است در ساعا ی که به او نیاا است نتوانگد
سر کار حاضر شود .زن رانم سر سخت و قاطع نیسگت ،یگ

شگغل ،ردانگه کگیم

،ردانه ،ی طلبد (فیاز  ..)535:8814بر ای اساس اا ،هم ری ،وانگع فرهناگی بگر
سر راه اشتغال انان ،ی وان به ،وارد ایر اشاره نمود:
 .8باورهای غلط اجتماعی ،بنی بر عدم ،شارکت انان در فهالیت ها ی کین،
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 .3عدم زگاهی انان نسبت به حقوق شهروندی رود،

 .8باال ر بودن نرخ بی سوادی انان نسبت به ،ردان،
 .4و عدم شفافیت سهم انان در جا،هه و ،حدود نمودن زنها در فهالیتهای غیگر
اجتماعی
«اویا ریرااد» در کتاب چراغها را  ،را،وا ،یکنم به ایبایی روا،رگگیهگای
ی

ان را در رانه شرح ،یدهد و اینکه چاونه به ب بست ،یرسگدو چگراغهگا را

را،وا ،یکند!
چراغها را  ،را،وا ،یکنم ر،انی حادثهای نیست؛ ریتم کُند و زهستهای دارد
که رواهای عادی را با رویدادهای ،تهارف روا هریف ،یکند و در زن دل نایهگا
و روا،رگیهای ی

ان ساده را در ی

گوشه شهر باا اب ،یدهگد .در ایگ ر،گان

هیچ حادثه زنچنانی به وقوع نمیریوندد؛ ا،ا گیرا است چون هدف نویسنده صگویر
دغدغههای انان است« .کیری »!! ح

،یکند که چیزی کم دارد و در ریشنارت

همان حلقه گمشده شخصیت رود بر،یزید .او وقتی به ذه رود ،راجهه ،یکنگد،
باوجود روشبختی ظاهریاا رود را دلاده ،ییابد و هناا،یکه سرگشته و حیران
،ی رواهد ،وقهیت رود را در بی فراندان و شوهر بیاعتنایش جسگتوجگو کنگد،
در،ی یابد که برای شوهر و فراندانش ،بدل به ی

شی یا ابزاری شگده اسگت کگه

،ی وانند در اندگی رود او را بهکار بایرند و یا کنار باذارند (ریرااد.)8813 ،
هـ) موانع اجتماعی

در بررسی ،وانع ،شارکت انان ،جنبه های فرهنای ،اجتماعی و اقتصگادی زنگان
را نمی وان کا،یً اا هم فکی

کرد .ولی با ای حال ،هم ری راه دست یگابی بگه

وسهه فرهنای را ز،واا و ررورا انگان ،گی داننگد .کگه در ایگ ا،ینگه دو نهگاد
،درسه و رانواده را ،هم ری عا،گل در ز،گواا ،ربیگت و جا،هگه رگذیری انگان
ارایابی ،ی کنند.
باید رذیرفت ناکافی بودن ز،واا در ،ورد انان نسبت به ،ردان ،فرصت رشد و

زنا ر سیاست
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ار قا شخصیت وجودی انان را دچار ،شگکل ،گی نمایگد .وشگرایط سگختی بگرای
اشتغال زنان ایجاد ،ی نماید که باعش ،ی شود انان در ا،ینه های شغلی ،یا شگرایط
،ساوی با ،ردان را نداشته ،واگر هم در شرایط ،ساوی با زنان باشگند ،کارفر،ایگان و
،دیران با ابها،ا ی که برای زنگان نسگبت بگه انگان وجگود دارد و صگورات و رگیش
داوریهای ،نفی نسبت به کار انان، ،ردان را بر زنان رجیح دهند.
02

راههای جذب زنان در مشاغل کالن

با شنارت ،وانع حضور انان در ،شاغل کین به طور عام و سیاسگت بگه طگور
راص اکنون باید بررسی شود که با ارائه چه راهکارهایی ،گی گوان سیاسگت را بگا
انان و انان را با سیاست زشتی داد.
 .1تکیه بر توانمندی های فردی و ویژگی های خاص زناان :در طگول گاریخ
انانی که اعتماد بهنف

بیش ر ،و به وان،ندیهگای شخصگی رگود بگاور داشگتند،

وانستند در سطوح ،ختلف قدرت ایفای وظیفه نمایند .در بسگیاری اا جاهگا دیگده
شده است که انان نسبت به ،ردان اا دقت بیش ری برروردارند و وانگایی ادارهی
ا،ور را بهراحتی دارند .ا،ا زنچه ،هم است ،ای است که انان بدانند کگه اا وانگایی
فکری ایادی برروردارند و برای اثبات ای ا،ر ،نیاا به ،باراه و یا شگبانهروای
دارند .ا اا چهارچوب رانواده قدم به اجتماع و اا زنجگا بگا ،بگاراه و گیا وارد
،نابع قدرت شوند .بنابرای به انان وصیه ،ی شود.
 بیدار شوید! ا،انه عوضشده و شمانیز باید غییر کنید. به حصگیل بپرداایگد :حصگییت سگنگ ایربنگای اسگتقیل انگان اسگت ووابستای انرا کاهش ،یدهد وبهشماکم

،یکند با ،سائل بررگورد بهتگری

داشته باشید.
 ،هارتهایتان را افزایش دهید :ای ا،ر باعش ا،نیت و قویت وانایی ریسکردن در شما رواهد شد .باید فرصتهای یادگیری و ریشگرفت را در رگود
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ایجاد کنید به عبار ی اگر فرصتها به سراغ شما نمگیزینگد؛ زنهگا را ایجگاد
کنید.
 طوری عمل کنید که گویا غیر،مک است در هیچ سگطحی دچگار شکسگتشوید :بهبیاندیاراعتمادبهنف

رود را افزایش دهید .ای رفتار باید در مگام

جوانب اندگی شما نمود داشته باشد.
 به رود ،هتقد باشید؛ کلید رشد شما در درونتان نهفتگه اسگت نگه در ،حگیطرارج اا شما! برریزیگد، ،سگتقیم بایسگتید و شگرایط را غییگر دهیگد .شگما
،ی وانید ای ،وانع را اا ،یان بردارید .رواه ،وانع در درونتگان باشگد ،رگواه
در ،حیط رارج نهفته باشد.
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 .2تحول در محیط خانواده، :حیط رانواده اا عوا،ل دیاری اسگت کگه باعگش

،ی شگود درتگران و انگان در ا،گور سیاسگی و اجتمگاعی نقگش بگاای کننگد(گگود،
 )883:8853هستند انان و درترانی که ردران و ،ادرانشان اا دانش کگافی سیاسگی
برروردار نبوده ،ولی حا،ی روبی برای فراندانشان بودند، .انع رواستهها و عییق
زنها نشدهاند و برعک  ،برای شویق زنها نقش روبی ایفا کردهاند .در نتیجه ایگ
درتران در جا،هه روب دررشیده و وانستهاند در جا،هه ،سبولیت انسانی رگود را
در ،قابل سایر شهروندان ادا کنند .ا،ا در شرایط فهلی اعتمگاد اجتمگاعی روابگهروا
کاهش ،ییابد .و ای فضا نه نها شرایط سیاسی  -اجتماعی را نگ ر ،یسااد ،کگه
به فهالیت انان در عرصههای اقتصادی و فرهنای نیز ضربه ،یاند .انان اا اجتمگاع
بیاانه ،یشوند و رود را نسبت به اجتماع بیعیقه ،یدانند و جا،ههرذیری زنها را
با ،شکل ،واجه ،یکند .رانواده ایرانی باید غییر کند و شرایط را برای حضور بهتر
درترانشان در سیاست ،هیا ساانند .باور کنیم کسی که در سیاست شرکت نمی کنگد
شهروند بی زاار نیست بلکه شهروند بی راصیت است.
 .8اتخاذ استراتژی عدالت جنسیتی :جریگانسگاای عگدالتجنسگیتی در دنیگای
ا،روا به عنوان یکی اا راهکارهای گسترا حضور انان در برنا،گههگای وسگههای
،طلع نظر قرار ،یگیرد، .هم ری راهبرد حقق ای استرا ژی ارتصگاص کمیتگه یگا
کمیسیونی در شکییت سیاسی برای شناسایی دقیق ظرفیتها و فرصتهایی است
که در ،قاطع ،ختلف حزب وجود دارد .و نیگز ار قگا ،شگارکت سیاسگی انگان در
ارکان حزب اعم اا کادر رهبری و ارکان دیار .ای رک در هر شگکیی ی ،وجگب
رواهد شد ا ،سائل ،ختلف انان در سطح حقیقی و حقگوقی بگه ویگژه در سگارتار
قدرت رصد و ،ورد بررسی قرار گیرد.
 .4اختصاص نظام سهمیهبندی :ارتصاص سهمیهبه انان به عنوان اقدا،ی ،ثبت
جهت افزایش ،شارکت سیاسی و رفع بهگی

هگای ،وجگود اسگت .جهگان اول در

سارتار حزب ،ظرفیتی را برای انان ایجاد ،ینماید ا در کنار رشد و ار قا  ،بیگنش

زنا ر سیاست
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سیاسی ،وانمندیهای رود را بالفهل به نمایش باذارند .اا سوی دیار سارتار نیگز
،تههد است ا نسبت بگه جگذب و بگه کگار گیگری انگان وانمنگد و ،تخصگ

در

استرا ژی و چشمانداا رود اقدام نماید .داوم و بکارگیری ای روا ،ا،ینه الام را
جهت بروا و اثبات وانمندیهای انان فراهم ،یکند.
ای یکی اا راهکارهایی است که احزاب سیاسی در دنیا برای حضگور انگان در

02

قدرت سیاسی ظرفیتو ا،ینه الام را ایجاد ،ینمایند .در صور ی که احزاب ،نتظگر
جذب رود بخودی انان باشند ،ای ا،ر رود به رود ا فاق نخواهگد افتگاد .و بگدون
اعمال سهمیهبندی و اقدام ،ثبت برای افزایش حضور انان حقق ایگ رویگا دسگت
نیافتنی است .احزابی که به ای ،وضوع وجه نداشگته باشگند، ،شگارکت انگان را اا
دست رواهند داد .در واقع اکید احزاب برای اعمال نظام سهمیه بندی در سگارتار
حقوقی کشورها نه نها ا،ینه اصیح قوانی

بهی

ز،یز را فگراهم ،گی کنگد بلکگه

ا،ینه حضور انان را در قدرت نیز فراهم ،ی کند.
با ای راهکارها ،ی وانیم انان را بگه سگمت سیاسگت بکشگانیم و صگلح را بگه
ار،غان زوریم .باور رایج ای است که انان زرام ر (صلحجگو ر) اا ،گردان هسگتند و
،شارکت زنان در جریانهای سیاسی به کاهش رشونت در سطح بگی الملگل ،نجگر
رواهد شد .جارب اریخی نیز با ایید ای ،وضوع اا نقش ،گوثر انگان در ایجگاد
گفتاو و ها،ل در بی گروههای ،ختلف ربر ،یدهند .ایرا انان ویژگیهای راصگی
دارند که زنها را ،نف

،ی سااد.

 انان ،هموالً با دیدگاه کگیننارانگهی رگود، ،وضگوع را جگا،ع گر بررسگی،یکنند.
 -انان کمتر اا ،ردان سلسله ،را بی عمل ،یکنند و به ایگ

ر یگب در ،گورد

ریشهیابی ،نااعات عمیق ر و با دقت بیشتری عمل رواهند کرد.
 انان بیش اا ،گردان ناگران ا،نیگت غگذایی ،زب و دیاگر ،نگابع و همچنگیفصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

دسترسی زوارگان به سگرا،ی اصگلی رگود هسگتند .در نتیجگه راهبردهگای
ریشنهادی زنها نیز عمد اً ،سایل ایستی، ،راقبتهای بهداشتی و ز،واشگی و
در ،جموع ایدههای ،ربوط به عدالت و ا،نیت انسان است.
 انان بیشتر رواهان رهبری جمهی هستند ا انفگرادی؛ کگه ایگ ،وضگوع درنهایت به قویت و بهبود ساا،ان دهی و گسترا ،هگارتهگای زنهگا کمگ
،یکند.

 .8انجم ،ادران ،فقود االثر گوا ماال ،ائتیف ،ادران شوروی (روسگیه) کگه فراندانشگان در افغانسگتان و
چچ ،شغول جنگ بودند ،و یا فهالیتهای سیندیشیهان در ،خالفت با جنگگ عگراق ،نمونگههگای
برجستهای اا نقش بیهمتای انان در ،واجهه با رشونت اعمال شده اا سوی حکو،تها هستند.
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 با وجه به ،وارد فوق ،در صورت حمایت صحیح اا انان ،زنهگا ،گی واننگدبخگگش ،همگگی اا جریگگان برقگگراری و حفگگظ صگگلح را بگگر عهگگده گرفتگگه و
فرصتهای جدیدی رلق نمایند.
سخن پایانی
هرچند در سالهای اریر ،انان بیشتری به سیاسگت روی زوردهانگد( 8ر .ک .ب.
فوکویا،ا  .)8822ا،ا ،تاسفانه نااه غالب نسبت به انان ،هنوا سنتی بوده و بر اساس
الاوهای ،ورد رسند ،ردان سنجیده ،یشوند .برای حقق ،شارکت سیاسی انان بگه
ویژه در قدرت سیاسی یا در دو سطح جدی ضروری است .اا ی

سگو ارکگان

جا،هه ،دنی و اا سوی دیار دولت ،ستقر ،در ای بی احزاب نیز به عنگوان بخگش
اثیر گذار اا جا،هه ،دنی ،ی وانند نقگش ،گوثری ایفگا نماینگد .ایگ واقهیگت کگه
نابرابری شرایط رقابت بی انان و ،ردان در عرصه سیاست ،حصول گاریخ اسگت،
ی

واقهیت غیر قابل انکار است .بنا بر ای ایجاد شرایط برابر نه با شهار بلکه نیگاا

به دابیر عملی و برنا،ه ریزی بلند ،دت و جدی دارد .با ای اوصاف ا،رواه سگهیم
کردن انان در قدرت و وسهه نه ا،ری اا سر ارتیار بلکه ی

ا،ر ضروری و حتگی

اجباری است وجه به ،نافع عینی سر،ایه گذاری روی انگان گیا بگرای ار قگا و
افزایش ،شارکت سیاسی انان را به ،سبولیتی هماانی ،بدل ،ی کند، .طالهات انجام
شده نشان ،ی دهد ((سقف شیشه ای)) ،بسیاری اا انان را اا بگاال رفگت بگه سگوی
رستهای ،دیریتی و رهبری باا ،ی دارد .ای سگقف شیشگه ای نارشگها و هصگبات
،نفی است که ،انع اا زن ،ی شود که انگان و گروههگای اقلیگت ورای یگ

سگطح

راص در سلسله ،را ب ساا،انی بروند .باید ای سقف شیشه ای را با راهکارهگای
ایر شکست.

زنا ر سیاست

 -ایجاد نظام سهمیه ای  33ا  43درصدی برای حضور انان در هیات وایران

( 25تا )44

واار خانه ها و نمایندگی ،جل
 -کم

،الی به نا،زدهای ان در فرایندهای انتخابا ی،

 .8فوکویا،ا ریش بینی کرده بود در  53سال زینده انان حضور فهالتری در سیاست ایفا ،ی نماینگد و ایگ
ویژگی جوا،ع د،وکرا ی

است.
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 -ز،واا انان و درتران جگوان بگه ،نظگور شگویق زنهگا در روی اوردن بگه

حرفههای سیاسی،
 غییر نارا سنتی رانواده ها نسبت به درتران برای ایجاد نااه برابگر ،یگاندرتر و رسر،
 اصیح ،حتوای کتابهای درسی و در ریش گرفت رویه های برابر رگواه وزاادی طلب نسبت به درتر و رسر،
 -ز،اده کردن ،هلمان به عنوان عوا،ل ز،واا دهنده غییر در ناراها.
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