


 

 
 

:به سوی عمل  
  مشارکت سياسی زنانی براینرهنمو

 
 

 مهناز افخمی
 آن آيزنبرگ

 
 
 

:با همکاری  
 

 لينا ابو حبيب
ما خدراس  

 سيندی مدار گولد
هژاکلين پيتانگ  

 
 

:ترجمه  
 مهرانگيز کار

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (WLP) زنان المللی آموزش و همکاری سازمان بين

4343 Montgomery Avenue, Suite 201
Bethesda, MD 20814 
USA

Tel: 301-654-2774 
Fax: 301-654-275 
Email: www.learningpartnership.org
Web: wlp@learningpartnership.org 

Cover design and Layout by Xanthus Design

©Copyright 2011 
By Women’s Learning Partnership 
ISBN: 978-0-9814652-6-5 



 ت 
 

 
 

  فهرست مطالب
 

  ح................ ...............................................قدردانی و سپاس
  ذ .......................................................................در بارۀ ما

  ر................... ..........................های همکارماندر بارۀ سازمان
  ص................. .............المللی آموزش و همکاری سازمان بينبينش

  
   ١ .......................................................................پيشگفتار

  ۵ .........................................مهناز افخمی: سياسیاصول مشارکت 
    ١۴ ................................................گران ی برای تسهيليهانومرهن

  ١۶ ..........................................................کنندگان نقش شرکت
  ١٩ ........................................................نخستين جلسۀ کارگاه
  ٢٠ ..........................................................چارچوب هر جلسه

  ٢١ ...........................................کارگاههای  گيری از جلسه نتيجه
 

  ٢٣ .............................................................های کارگاه جلسه
  ٢٣ ...............................ام؟ کجا ايستاده: سياست و قدرت/ ١بخش 
   ٢۵ ................................................رؤيای دنيايی بهتر :١جلسۀ 
  ٣١ ..................................................اخالق و سياست: ٢جلسۀ 
  ٣٧..... ...........به عنوان يک کوشندۀ سياسی جايم کجاست؟: ٣جلسۀ 

 
  ۴٧ ....................اند؟  کدامما  بعدیهای  گام: به سوی عمل/ ٢بخش 
  ۴٩ .................های سياسی و طّراحی پيام تشخيص اولويت: ۴جلسۀ 
   ۵۵ ...................................طراحی نقشۀ عرصۀ سياسی: ۵جلسۀ 
  ۶۶.. ....................................تمرکز بر هواداران وفادار: ۶جلسۀ 
  ٧٩ ....................................رينیسازی و ائتالف آف شبکه: ٧جلسۀ 
  ٨٧ ...................های فردی ارتباط آفرينی شيوه: رسانی پيام: ٨جلسۀ 
  ٩٣ ................ناپذير های مصالحه هدف/ مصالحه/ وگو گفت: ٩جلسۀ 
  ١٠١ ........ادامۀ راه بر پايۀ تجربه/ ارزيابی ميزان موفقيت: ١٠جلسۀ 

١٠٧ ...............................................................هارزيابی کارگا
  



 

  هاپيوست
  ١١۴ .......................................... بيشترهای  تمرين: پيوست الف

  ١١۴ ..............................................جويی از راديو بهره: تمرين
   ١١۶ ...............................»!کنيدهدی قريشی را انتخاب «: تمرين

   ١١٨ ...................؟چگونه گزارش مطبوعاتی تهيه کنيم: پيوست ب
    ١٢۶ ........... اخالقیهای هايی برای تنظيم کمپين رهنمون: پيوست پ
  ١٢٩ ....................رسانی پيام/ هايی برای بسيج رهنمون: پيوست ت
  ١٣٢... ...........آفرينی سازی و ائتالف های شبکه ونرهنم: پيوست ث
  ١٣۵ .............سياسیمشارکت واژگان از   برخیفهرست: پيوست ج
  ١٣٨...  مشارکت زنان در امور سياسی ويژۀمنابع اينترنتی: پيوست چ
   ١۴١ .............تی جنسيیبرابررهيافتی برای : بندی سهميه: پيوست ح
  ١۶٧ .................................................و آزادیايمان : پيوست خ
  ١٧٢ .........مشارکت سياسی زنان المللی و قراردادهای بين: پيوست د
  ٢١٨. نانالمللی آموزش و مشارکت ز بينانتشارات سازمان : پيوست ذ

  
  
  
  



 

 ح 

  
   و سپاسیقدردان

  
  
  
 نرهنمو ني و سازگار کردن اش،ي آزما،یها در راه طراح  آنۀرزند ایها  به خاطر کمکري زیادهاي بناز

  :ميسپاسگزار
  

Dutch Ministry of Foreign Affairs MDG3 Fund  
Ford Foundation  
National Endowment for Democracy  
New Field Foundation  
Oxfam-Novib  
Shaler Adams Foundation 

  
 از ني دادند، و همچنیاري ما را ن مناسب رهنمویها  نمونهافتني ی که برای از رهبرانمي سپاسگزارزين

 یها نيتمر ها و  آزمونۀ ارزندجي حقوق بشر زنان، که نتای بائوباب براادي بنه،يجريهمکاران خود در ن
 یها  مؤسسهر قرار دادند، از جمله دارماني در اختشي خوی را در مؤسسات آموزشن رهنمونيا

  .)٢٠٠٩ (ونئلراي تاون، سی، و فر)٢٠٠٨ (هيجري ن،یتي، استان اک)٢٠٠٧ (یبري لا،يمونُرو
 زين  وم،يعمل، هست- توسعهی و آموزشی پژوهشادي همکارمان در لبنان، بنۀ وامدار مؤسسني همچنما

 منابع و افتني و ن رهنموني ایي نهاۀ نسخشيراي وی توِرز که براني و ِدلفبي ابوحبنايسپاسگزار ل
 شاياز آن موگ. ندمند ساخت  بهرهرشانينظ ی بیها یي ما را از راهنما،یاسي سیبند هيم از سهیيها نمونه
 و مي سپاسگزارن رهنموني افي در مراحل گوناگون تألشانيها  کمکی برازي هلسِتد ننايستي و کریبوِمز
 یي نهاۀ و انتشار نسخیراستارياش در و  ارزندهیها  کمکی پندلتون برافري از جنمي سپاسگزارژهيبه و

  . کتابنيا

 
 
 
 
 
 
 





 

   ذ
 

  در بارۀ ما  
  
 
  

 سازمان مستقل است، زنان را، به ٢٠، که دربرگيرندۀ  زنانیالمللی آموزش و همکار مؤسسۀ بين
دهد تا بتوانند در نقش کنشگر، رهبرو مدير جامعۀ  ويژه در جوامع اکثريت مسلمان، آموزش و ياری می

های رهبری و   ما به طّراحی اصول و شيوه. مون شوندخود و جهان را به سوی صلح و عدالت رهن
کوشيم زنان را برای  های محلی، می پردازيم و، با همکاری سازمان محور میی فرهنگ مشارکت سياسی
 رهبری در خانواده و در سطوحهايی ياری دهيم که برای رسيدن به  ها و مهارت دستيابی به آگاهی

المللی آموزش  ها و منابع آموزشی سازمان بين هۀ گذشته، برنامهدر د. جوامع محلی و ملی ضروری است
 کشور جهان ۴٠اند، در دسترس هزاران زن در   زبان ترجمه شده٢٠و همکاری زنان، که به بيشتر از

های محلی را برای رسيدن به مرحلۀ خودکفايی ياری دهيم  ايم سازمان ما همچنين توانسته. اند قرار گرفته
  .  کمک به گسترش جنبش زنان در سراسر دنيا توانمند کنيمو آنان را برای
، که به مانقدر طلب حقوی برای آموزش رهبری با عنوان رهنمون، سازمان ما ٢٠٠١در سال 

 ٢٠٠۶اين کتاب تا سال .  منتشر کرد،ويژه معطوف به نيازهای زنان جوامع اکثريت مسلمان جهان بود
.  ترجمه شده بود-های فرهنگی خاص مخاطبان گوناگونش يژگی با توجه به مالحظات و و-  زبان ١٧به 

جويی از اين کتاب و  هايی که برای بهره در جوامع جنوبی جهان در کارگاه) و مرد(هزار زن ٩بيشتر از 
های همکار ما، همراه با بسياری از  سازمان. هايش تشکيل شده بود شرکت کرده بودند نرهنمو
 ديگری نت پژوهشی ما را تشويق کردند که به تأليف و انتشار رهنموهای غيردولتی و مؤسسا سازمان

ها را به سطح تازه و باالتری از آگاهی برکشاند و راهنمای  کنندگان در کارگاه بپردازيم که بتواند شرکت
: به سوی عمل حاضر، های نخستين رهنمون نويس همکاران ما پيش. شود» به سوی عمل«حرکت آنان 

.   را درعمل سنجيدندهايش برنامهبررسی کردند و کارآيی  را شارکت سياسی زنان می براینرهنمو
  .      هاستکتاب حاضر برآمده از چنين همکاری
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  نهای همکارما سازمان در بارۀ
  

  (AIL)ی فغانانستيتوت آموزشی ا
کوشد تا در راه  های ابتکاری و مناسب، می جويی گسترده از رهيافت  اين مؤسسۀ غيردولتی، با بهره

کار اصلی اين مؤسسه . برآورده شدن نيازهای بهداشتی و آموزشی زنان و کودکان افغانی گام بردارد
. هاست های آن با سازمانآموزش دادن، و همکاری کردن با، کارشناسان مسائل بهداشتی و آموزشی و 

های آموزش معّلم و متخصصان امور بهداشتی و آموزشی و  اين همکاری از راه تهيه و برگزاری برنامه
ها به آموزش کودکان در خانه، به  اين برنامه. شود نيز آموزش اصول و مبانی حقوق بشر، انجام می

. رسانند دگيری کودکان نيز ياری میهای ويژۀ زنان و مراکز يا های محّلی، به آموزشگاه سازمان
hope.org/aboutail http://www.creating   

  
   (AWAM) انجمن زنان فّعال 

 يک سازمان فمينيستی مستقل و متعهد به بهينه کردن زندگی شدتشکيل  ١٩٨۵اين انجمن که در سال 
محور  ريختن يک جامعۀ عادالنه، دموکراتيک و برابری  انجمن پیهدف نهايی اين . زنان مالزيايی است

برای رسيدن به اين . است که در آن زنان محترم شمرده شوند و از خشونت و تبعيض در امان باشند
يابی و بسيج عالقمندان به تحقق حقوق بشر زنان، برابری  ها، ارتباط هدف، انجمن در راه تبادل آگاهی

های اين انجمن شامل ديگر فعاليت. دارد يت از زنان بی نوا و بالتکليف گام بر میبين زن و مرد و حما
ها  های حقوقی به آن ها، آموزش، ياری دادن به زنان قربانی خشونت، از جمله ارائۀ رايزنی ترويج هدف

  http://www.awam.org.my.     است
  

   (ADFM)   مراآش زنان  دمكراتيك  انجمن
 ی زنان و ارتقای به عنوان يك انجمن مستقل به منظور حمايت از حقوق انسان١٩٨۵ل انجمن در سااين 

 دموکراتيک انجمن.  تأسيس شدی اجتماعیها فعاليتگسترش  عادالنه و یها آن و همچنين ترويج سياست
تأمين حقوق زنان در مراآش، در در زمينه  ی غيردولتیها  از بزرگترين سازمانی يكزنان مراکش،

.  موفق بوده استی و جهانیا  در سطح منطقهی مدنۀ و جامعیدولت همکاری با نهادهای یها شبكهتشكيل 
 یها  فعاليتهای آنان و یافزايش آگاهکمک به ،  از زنانء حقوق زنان از طريق حمايت ارتقاهدف انجمن
به  عطوف م زنان ايجاد آرده آه ی رهبری برایانجمن مرآز ،افزون براين.  و آموزش استیسوادآموز

  http://www.adfm.ma  . استیگير  تصميمیها  عرصهۀافزايش مشارآت زنان در آلي
     

   (AFCF)انجمن زنان سرپرست خانواده
. رسالت اصلی اين انجمن غيردولتی در موريتانيا حمايت و دفاع از حقوق بشر زنان و کودکان است

ه ويژه زنانی که سرپرستی خانواده خويش را تالش اين انجمن معطوف به کمک به زنان نيازمند است، ب
ی که برای بهترشدن زندگی زنان و کودکان تالش يها ايجاد يک شبکه از انجمن. اند برعهده گرفته

کنند، ترويج برابری جنسيتی و کمک به همبستگی هرچه بيشتر زنانی که به طبقات گوناگون  می
   http://www.afcf.rim-asso.org.   استهای اين انجمن  اجتماعی تعلق دارند، از ديگر هدف

  
  بنياد اورات

تشکيل شد، کمک به تحقق حقوق زنان مشتغل و  ١٩٨۶ در سال ، کهاين بنياد غيردولتیهدف اساسی 



 

 ز 
 

توانمند کردن شهروندان به شرکت فّعاالنه در مسير اصالح حکومت برای ايجاد يک جامعۀ عادالنه، 
سازمان غيردولتی و محلی برای ١٢٠٠اين بنياد با نزديک به . دموکراتيک و انسانی در پاکستان است

.   کند همکاری می جنسيتی در کشور های شهروندان دربارۀ  حقوق زنان و برابری افزايش دانش و آگاهی
http://www.af.org.pk/mainpage.htm 

  
 (BAOBAB) ن زنابشر تأمين حقوق برای سازمان بائوباب 

با ،  زنانی و قانونی حقوق انسانی است آه برای و غيرانتفاعیان غيردولت يك سازم نيزسازماناين 
 سازمان. آند ی فعاليت م،، به ويژه قوانين مربوط به زنان مسلمانمحلی ی آيفر ویقوانين مذهبتوجه به 

 فعال یها  و سازمانها ، گروهپردازان حقوقدانان دولتی و غيردولتی، سياست با تأمين حقوق انسانی زنان
 یهمكارافراد عادی عالقمند به  و ی غيردولتیها در زمينه حقوق زنان و حقوق بشر، ساير سازمان

عالوه براين . آند  را تأييد و تشويق می به ويژه حقوق زنان، حقوق بشر موازينآموزشمشغول است و 
معطوف به  یها  برنامهی و اجرای آموزشیها  تعليم حقوق زنان و پروژهۀ تأمين هزين سازمانهمه، اين 

 یها  آن بر سياستی عموم نسبت به حقوق زنان را با توجه به ميزان تُأثيرگذاریافزايش سطح آگاه
  . به عهده داردی و دولتیاجتماع

http://baobabwomen.org  
  

 (BFC/BWA)انجمن زنان بحرين /مرکزی برای آزاد شدن
وق بشر زنان و کودکان بحرين و  تشکيل شد، کمک به تحقق حق٢٠٠١هدف اين مرکز، که در سال 

سازی جامعه نسبت به اين حقوق و به ديگر عوامل مؤثر در زندگی زنان است، از  کوشش برای آگاه
کانون . آوری اطالعاتی، محيط زيست، پوشش بهداشتی، فرهنگ و خانواده ی، فنيروا جمله پديدۀ جهان

نيز کمک به آنان تا به  کان است وتمرکز اين انجمن از بين بردن غفلت و خشونت نسبت به کود
ها،  های آموزشی، همايش ی چون تشکيل کارگاهيها از راه فعاليت. دانی تندرست و کارآ تبديل شوندشهرون

سازی، اين انجمن زنان بحرين را به  های ترويجی، و شبکه ی و تلويزيونی، کمپينيبرنامه های راديو
  http://www.bahrainws.org. کند  میهای گوناگون اجتماعی تشويق مشارکت در عرصه

  
    (Cepia) شهروندی، بررسی، پژوهش، آگاهی و عمل 

پردازد که  ی میيهاها و برنامهو غيرانتفاعی است که به تهيه و انتشار طرحيک سازمان غيردولتی 
های دور  ی که از گذشتهيها مرّوج و پشتيبان حقوق بشر و حقوق شهروندان باشند به ويژه در ميان گروه

ی مشغول است يها ها و طرح اين سازمان همچنين به تهيۀ برنامه. اند در برزيل از اين حقوق محروم بوده
اند، از جمله مسائل مربوط به بهداشت، روابط جنسی و حق  که متمرکز بر مسائل اجتماعی گوناگون

قر، و دسترسی به اشتغال داشتن فرزند، خشونت در خانه، برخورداری از عدالت اجتماعی، پيکار با ف
های ترويجی اين سازمان نيز معطوف به بررسی و ارزيابی  در رهيافت اين سازمان به فعاليت. مفيد

های گوناگون اجتماعی و نهادهای  وگو با گروه های حکومت و تبادل نظر و گفت ها و برنامه سياست
 http://www.cepia.org.br   .جامعۀ مدنی است

 
   (CRTD-A)آموزش کاربردی توسعه انجمن پژوهش و 

های  اين انجمن در لبنان، در زمينۀ توسعۀ اجتماعی و محلی، به ويژه برابری جنسيتی، برای سازمان
مند، امکانات آموزشی فراهم  المللی عالقه های بين غيردولتی، نهادهای دولتی، پژوهشگران و آژانس

از . های نظری و کاربردی است رۀ کيفيت مشارکتهای انجمن متمرکز بر پژوهش در با فعاليت. کند می



 

 س 

های بديع در بارۀ جنسيت و توسعه، آموزش جنسيتی،  ها و نوشته های انجمن انتشار پژوهش ديگر فعاليت
های  های وابسته به اين انجمن خدمات رايزنی به سازمان گروه. توسعۀ اجتماعی، جامعۀ مدنی و فقر است

   .کنند های مربوط به مسائل جنسيتی ارائه می مند به موضوع غيردولتی، و ديگر مراکز عالقه
http://crtda.org.lb/en    

 
     (FODEM)صندوق حمايت از توانمندی زنان 

های  بضاعت اروگوئه در عرصه اين سازمان غيردولتی در تالش برای توانمندکردن زنان محروم و بی
های مالی، اقتصادی و ترويج حقوق  رای برنامهاقتصادی و سياسی است، به ويژه از راه تهيه و اج

. اند های اين سازمان به دريافت جايزۀ بهترين کارکرد در آمريکای مرکزی موفق شده برنامه .شهروندی
http://www.fodem.org.ni 

 
 (FWID)شبکۀ گسترش حقوق زنان 

اين . ها است عيضهای سّنتی و انواع تب ی زنان از محدوديتيهدف اين شبکۀ غيردولتی مصری رها
 نهاد جامعۀ مدنی پديد آمد، به فعاليت برای اصالح قوانينی ١۵ از ائتالف ١٩٩٧شبکه، که در سال 

های فّعال از زن و مرد و از  اعضای آن گروه. اند پرداخته است که تبعيض عليه زنان را مجاز دانسته
محور با  کراتيک، و برابریطبقات و تعّلقات گوناگونی هستند که برای بناکردن يک جامعۀ دمو

 http://www.anhar.net/who.htm  .کنند يکديگرهمکاری می
 

    (FSWW)های زنان بنياد حمايت از حقوق و آزادی
جوئی از تجربيات زنان محلی، برای تأمين مشارکت  يک سازمان غيردولتی در ترکيه است که، با بهره

هدف اين . کند تماعی، اقتصادی و سياسی فّعاليت میگيری اج برابر زنان و مردان در نهادهای تصميم
وجوی بهترکردن وضع زندگی،   برپا شد پشتيبانی از زنانی است که در جست١٩٨۶سازمان که در سال 
های اين سازمان بيشتر متمرکز  فعاليت. اند های محلی و ارتقاء نقش رهبری خويش توانمند کردن سازمان

های  اين سازمان حکومت. خيز مرمره و نواحی جنوبی ترکيه استدر شهر استانبول، منطقۀ زلزله 
ی از امکانات يجو مند به بهره های غيردولتی و هر سازمان ديگری را نيز که عالقه محلی، سازمان

  http://www.kedv.or.tr  .دهد های آن است ياری می آموزشی و برنامه
 

  (CAC)  زنان عليه فساد /مرکز حقوق بشر
های  حيطۀ فعاليت. سازمان که در قرقيزستان ايجاد شده بر حقوق بشر زنان و پناهندگان استتمرکز اين 

های پژوهشی، برگزاری و شرکت در  های حقوقی، انجام و نشر و پخش طرح آن شامل ارائۀ رايزنی
های اين  از هدف. های مدنی، و آموزش دادن به هواداران و کوشندگان حقوق بشر است یيآ گردهم
ان پيکار عليه فساد در نهادهای دولتی است از راه نظارت بر فراگرد انتخابات، هواداری از سازم

اصالح قوانين انتخاباتی، کمک به افزايش شمار زنان در مجلس قانونگذاری و تالش برای تحريم شکنجه 
  http://www.anticorruption.kg.  تو مجازات اعدام اس

 
 و همکاری زنان با کوشندگان و پژوهشگران حقوق زن در ايران برای المللی آموزش سازمان بين: ايران

، سازمان با همکاری ٢٠٠۵در سال . های آموزشی و دروس الکترونيکی همکاری می کند تهيۀ رهنمون
مؤسسۀ ملی آموزش رهبری  های غيردولتی و دانشگاهيان گروهی از اين کوشندگان، رهبران سازمان



 

 ش 
 

های  کنندگان با مهارت هدف اين مؤسسه آشناکردن شرکت. ران را برپا کردبرای زنان و آموزش آموزشگ
  .   های کوشندگان زن در ايران بود الزم برای رهبری مشارکتی و تقويت شبکه

 
  )(SWRCمرکز آموزش مقابله با خشونت عليه زنان 

ان و خريد و فروش های اين سازمان غيردولتی در قّزاقستان معطوف به پيکار با خشونت عليه زن برنامه
ايجاد مراکز . شان در سطوح رهبری است ها و کمک به ارتقاء حقوق بشر زنان و افزايش سهم آن

ی سرپناه و پناهگاه برای يهای حقوقی و روانی به زنان نيازمند و برپا رسانی به زنان، ارائۀ رايزنی ياری
  http://swrc.kz/eng  .های اين سازمان است زنان قربانی خشونت از جمله فعاليت

  
  (SIGI/J) اردن /مؤسسۀ همبستگی جهانی زنان

 برپاشد وکالی دادگستری، حقوقدانان و کوشندگان ١٩٩٨بنيادگذاران اين سازمان غيردولتی که در سال 
سازی و حقوق بشراند که برای ارتقاء و هواداری ار حقوق بشر زنان از ابزارهای آموزشی، مهارت

المللی شامل آموزش حقوق بشر، های اين سازمان بينبرنامه. جويند بهره میتکنولوژی مدرن ارتباطی
های پيکار با خشونت عليه زنان و دختران و همکاری فنی از جمله در زمينۀ فناوری اطالعاتی شيوه
های فرهنگی و آموزشی نيز که معطوف به بررسی یيآاين سازمان به برگزاری گردهم. المللی استبين

 http://www.sigi-jordan.org.  رساند ای رهبران زن در جهان باشد ياری میه تجربه
  

 (WATC)  زنانی امور حقوقۀآميت
 زنان، ی مرآز مطالعاتشش در فلسطين، ی حزب سياس پنجزنان وابسته بهئتالف از ا آميتهاين 

 یل شده آه همگاز زنان متخصص تشكيشماری قابل توجه  و یالملل  و بينی حقوق بشر محلیها سازمان
 تأسيس شده از ميان بردن تبعيض ١٩٩٢ در سال  کهآميتههدف اصلی اين . ندا  مستقلیاز نظر سياس

از جمله . باشدبه حقوق بشر متعهد به احترام  استوار و دمكراتيك است آه ۀعليه زنان و ايجاد يك جامع
 زنان یفزايش مشارآت سياس در زنان جوان، ای پرورش مهارت رهبرکمک به آميته  ايناهدافديگر 
از  امور حقوقی زنان  آميته.  حقوق زنان و حمايت از آنها استیها  سطوح و تقويت سازمانۀدر آلي

 یها رسانهاز راه  ی مبارزاتیها  از فعاليتی، حمايت و پشتيبانهای ارتباطی طريق آموزش، ايجاد شبكه
   http://www.watcpal.org/english/index.as    .کند  میتالشکميته اهداف برای تحقق  یآموزش

  
   (WSPM)جنبش ترويج مقام زن 

هايی برای هدف اين سازمان اجرای برنامه.  در زيمباموه بنا شد٢٠٠١يک سازمان مردمی که در سال 
توانند زنان را،  هايی که می های مالی و اقتصادی است و نيز طراحی برنامه توانمندکردن زنان در زمينه

های رهبری، به بهينه کردن وضع زنان محروم توانا  موزش، توسعۀ اقتصادی، و آشنايی با شيوهاز راه آ
 .دهد اين سازمان به ويژه دختران و زنان پناهنده را در نواحی جنوبی آفريقا ياری می. کنند

  

 
 
 



 

 ص 

  بينش ما 
  

 برابری، صلح محور و ترويج عدالت،  قدرتتقويت جنبش فمينيست برای دگرگون ساختن روابِط: هدف
  .و پيشرفت پايدار

  
ها و مفاهيم؛ تبادل   سازمان همکاری و آموزش زنان از راه نشر و ترويج بينش، مکانيزم:تآمين هدف

های          ها؛ و بسيج منابع، و در نتيجه افزايش ظرفيت، در راه تأمين هدف ها، راهبردها و مهارت تجربه
  .   دارد می سازمان گام بر

  
  .رويج و تقويت رهبری مشارکتی، فراگير، افقی و قابل اقتباست: رهيافت

  
  .   جمعی مشترک، و احترام به چندگونگی های دست برابری جنسيتی، حقوق بشر، فعاليت: ها ارزش

  
  : شود های سازمان با احترام و رعايت اصول زير انجام می فعاليت: اصول راهنما

ايم  ای متعهد کرده ما خود را به ايجاد جامعه. ايم که پذيرفتهها و اصولی است  زندگی ما متأّثر از ارزش •
محور و دموکراتيک است، از راه مشارکت برپايۀ همکاری، اعتماد و احترام  که مداراجو، برابری

ها را تأمين  های باز، پيوسته و ژرف تداوم اين ويژگی متقابل بنا شده، و بر اساس تعامل و ارتباط
 .کند می

های  پاسخگو به دگرگونی پذير، متحّول و های آموزشی هستيم که انعطاف  از سازمانای ما مجموعه •
 . اند اجتماعی

 . دانيم و به اهميت بينش مشترک اعتقاد داريم ما ماهيت مشارکتی مجموعۀ خويش را ارزنده می •
 .باشد کنيم که افقی، مشارکتی و فراگير ما آنگونه رهبری را ترويج و تبليغ می •
 های تازۀ اطالعاتی و ها از تکنولوژی ها و دانش سهيل ارتباط با ديگران و مبادلۀ آگاهیما برای ت •

 .يميجو ارتباطی بهره می
المللی همکاری و آموزش زنان عاملی  ما بر اين واقعيت آگاهيم که شناساندن هرچه بيشتر سازمان بين •

 . جمعی ماست ضروری برای موفقيت فردی و دست
  
نيت که  ی پر از زنان و مردان خوشيی بهترکار کنيم؛ دنيايکديگر برای ساختن دنياتوانيم با ي ما می«

برای رسيدن به اين هدف نيازمند رشد يک نظام اخالقی انسانی و . بازتابندۀ نيکی فطری نوع بشراند
 و، بخشند های زندگی بشری معنا می ی باشد که به تجربهيها چنين نظامی بايد آکنده از ارزش. جهانگيريم

. سازند گر می ناپدير مذهبی، ابعاد معنوی وجود انسان را جلوه بسی بيشتر از نهادها و احکام انعطاف
های اين نظام اخالقی  های انسانی عشق، همدلی، همبستگی، دلسوزی و بردباری بايد بن مايه ارزش

 مذهبی و فلسفی زندگی به يقين چنين نظام اخالقی در ابعاد فرهنگی، سياسی، بازرگانی،. جهانگير شوند
  ».جوامع بشری تأثيری به سزا خواهد داشت

 
  وانگاری موتا ماثائی       

  کوشندۀ طبيعت دوست کنيائی و
 )  ٢٠٠۴(برندۀ جائزۀ صلح نوبل 
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  پيشگفتار

 
 
  

  ها فرضيه
های سياسی و اجتماعی جوامع خويش  دگرگونیدر امروز، در سراسر جهان جنوب، کوشندگان زن 

استعمار، آپارتايد و ديکتاتوری به طرد ی که در قرن گذشته يرويدادها. کنند نقشی روزافزون ايفا می
ها  اشتياق به تحقق حقوق جهانی بشر و تأمين عدالت را، در سراسر جهان، در دل و انديشۀ انسانانجاميد 

 ديگر، از يک زبان به زبان ديگر، جامعه به جامعۀاز يک گرچه دستاوردهای جنبش زنان . تثبيت کرد
  اصول برابری،اما ، متفاوت است، از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر واز يک کيش به کيش ديگر،

   .هاست وجه مشترک همۀ اين جنبشعدالت، و حقوق  بشر 
  ازدر بسياری .شود  تلقی میدتجّدو  سنت بينمبارزه به عنوان مبارزه در راه حقوق زنان اغلب 

ورزند  اصرار میها و هنجارهای  فرهنگی  سنت و نيز کار نقاط جهان، مذهب، قبيله، و نيروهای محافظه
 فراتر -شود  که به خانه و وظايف مادرانه محدود می-آنانخصوصی حوزه زندگی حقوق زنان از که 
 امور اقتصادی، گيری در به تصميمتوانند ب به مردان اختصاص دارد تا  می عموۀحوزرود زيرا  نمی

حقوق بشر به معنی ايجاد تعادل  ن بر پايهناپيشرفت حقوق ز، ولی. دازندپرب اجتماعی جامعه  وسياسی
ها  از بين رفتن سنتمعادل حقوق نبايد تأمين اين . نيست ی و يا سنت و تجددممو خصوصی و عۀبين حوز

هايی ايستا نيستند  پديدهسنت و فرهنگ  .کند باد سر خم میدر مثل است که نی در نيزار در برابر . باشد
توانند در اند تا ب ها همواره در حال تحول بوده ها و فرهنگ در طول زمان سنت. که تندبادی آنان را بشکند

   .نيرومندتر شوندفرايند سازگاری با اوضاع و احوال متحول اجتماعی 
اقتصادی، اساسی برای ايجاد شرايط مناسب  گامی و سياسی   میعموعرصۀ شارکت زنان در م

مرّوجان توانند  زنان می. ها برای زنان و مردان بينجامد فرصتشدن به برابر است که سياسی و اجتماعی
در پهنۀ سياست در ، شرکت زنان در دنيای کنونی. شناس و دورانديش نيازهای خويش باشند آگاه، موقع

گيری  و توانمند کردن زنان به تصميم حال پايان بخشيدن به ستيز ديرينه بين فضای خصوصی و عمومی 
در ) رهنموناز اين پس (زنان مشارکت سياسی رهنمون: به سوی عمل  .و رهبری در جامعه است

ورود به عرصۀ سياست، بر شمار زنانی  اين انديشه طّراحی شده است که بايد، با تشويق زنان بهپرتو 
ايم که  در هر حال ما به تجربه آموخته. اند افزود گيری سياسی قرار گرفته های تصميم که در جايگاه

ری رهب.  کافی نيسترهبری، با همۀ ضروريت و اهميتش،در سطوح شمار زنان و مردان برابری 
از . شود  تبديلآفرينی به عاملی برای سرکوب و اختالفتواند   می،سياستگرسياسی صرفنظر از جنسيت 

 توانمند به منظوررا  رهنمون زنان و همکارانشهمکاری  المللی آموزش و سازمان بين همين روست که
  .اند ارائه کردهطّراحی و  زنان برای رهبری مشارکتی و دموکراتيک کردن

 
  



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم

 ٢

   ها هدف
کتاب حاضر ابزار يادگيری برای کسانی است که خود را آمادۀ پذيرفتن چالشِِ مشارکت سياسی جّدی در 

المللی آموزش  های سازمان بين  ها و آموزه ای از مجموعۀ رهنمون اين کتاب بخش تازه. بينند جامعه می
های  همۀ بخش. اند  شدهبرای توانمند کردن و پيشرفت زنان طّراحیزنان است که به عنوان ابزاری کارآ 

گيری  ها، رهنمون حاضر نيز، با بهره همانند ديگر بخش. منداند های مشترکی بهره اين مجموعه از ويژگی
های گوناگون به خوانندگان و  گو و پرسش و پاسخ آزاد و ارائۀ آگاهی و های گفت از شيوه
  .کند آنان واگذار میی را به خود يهای نها  گيری ها و نتيجه کنندگان، داوری مشارکت

 و شبه خوانندگان کتاب حاضر نيز» .دانی نيست به عمل کار برآيد به سخن «:کهاند  آورده
 فراتر های سياسی  محدوديتسخن گفتن در بارۀ موانع وکند تا از  ها کمک می کنندگان در کارگاه شرکت
انتخاب شويد يا از  امی که برای تصدی مقهدف شما اين است  اگر . عمل شوندۀ وارد عرصروند و

به خواهيد زنان را به رای دادن تشويق کنيد، يا  شخص ديگری حمايت کنيد، اگر میمبارزۀ انتخاباتی 
برای کند تا  ، اين کتاب راهنما به شما کمک میتری برای جامعۀ خود ياری دهيد مطلوبقوانين تدوين 

   . دهای بيشتری دست يابي به مهارت برداشتن گام سياسی بعدی
  

  ها قالبها و  ارزش
جويی از کتاب حاضر نيازمند منبع يا کتاب ديگری نيست، زيرا با ساير منابع يادگيری سازمان  بهره
راهبردهای مشارکت . های يادگيری مشترک است ها و قالب المللی آموزش و همکاری زنان در ارزش بين

، ايجاد توافق و اجماع، پيداکردن دادنگوش فرا، یارتباطهای  سياسی بر کارهايی چون گستردن رشته
 مجموع اين کارها به پيدايش يک جريان . استوار استمفاهيم مشترک، و توسعه همکاری برای فراگيری

انجامد که در گزينش وسيله و هدف،  دموکراتيک و فراگير، و طّراحی راهبردهای مشارکت سياسی می
  .اند هردو، متعهد به اصول اخالقی

های  های سياسی تنها يک راه وجود ندارد، برای يادگيری مهارت برای مشارکت در فعاليتهمانگونه که 
افزون بر ، »رهنمون «در. توان تکيه کرد های گوناگون می الزم برای چنين مشارکتی نيز به رهيافت

گران و هم  تواند هم تسهيل تشريح راهبردهای مشارکت سياسی، فرايند يادگيری به خودی خود می
قابل تغيير و انطباق هايی  نشانه شود تنها ره مطرح می ها هجلسآن چه در . کنندگان را توانمند کند تشرک

تاثيرگذار و های  های شخصيت نامهزندگی ،برای مثال. و اوضاع و احوال هر جامعهاست با شرايط 
برای آغاز تنها حاوی نکات روشنگری است موفق ۀ پيکارهای سياسی و انتخاباتی بار درها  روايت
و آشنا با موضوع جلسه نامه و وقايعی را برای بحث برگزيد که متناسب  توان سرگذشت البته می. بحث

  .کنندگان باشد برای شرکت
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  ساختار
بندی شده که متناسب با فضای بحث و پرسش و پاسخ باشد و  به نحوی تنظيم و فصل» رهنمون«

 ها ها و تمرين درس. اند آن را تعديل کنند  آسانی و آنگونه که مايلگران بتوانند به کنندگان و تسهيل استفاده
ها در حد بهينه بهره  تا بتوان از آن حذف کرد  وآنها را تغييردادشود  که باند طراحی شدهای  نيز به گونه

  . برد
مشارکت ماهيت هدف و » عناصر اصلی مشارکت سياسی«در بخش نخست با عنوان » رهنمون«

پردازد و اين   کارگاه میهای هبه شرح ساختار جلس» گران راهنمای تسهيل«بخش . رسد یرا برمسياسی 
  . ها به نحوی بهينه بهره برد توان از کارگاه میکه چگونه 

 به بررسی موانع مشارکت سياسیکنندگان  بينی شده است شرکت ای که در اين کتاب پيش هده جلسدر 
 به دو ها هاين جلس .دهند قرار میبحث مورد را  یياسی اخالقرهبری سراهبردهای د، و نپرداز  میزنان

بخش مرکب از سه کارگاه اين » ؟ام ه کجا ايستاد: سياست و قدرت«،١بخش . شود بخش تقسيم می
(workshops) کننده خود را در  ها موضوع بحث و بررسی اين است که هر شرکت کارگاه در اين .است

: به سوی عمل « ،٢بخش . بيند  چه گونه میشهروند جهانيک  و يا سياسیکوشندۀ  قالب يک رهبر، يک
شود  کنندگان کمک می به شرکتها  هدر اين جلس. هفت جلسه استمرکب از » ؟اند ما کدام بعدی های گام

در . کنندهای سياسی و با مبارزات اتنخاباتی طّراحی  جنبش برای فعال شدن در یهای خاص تا استراتژی
   عمومیۀزنان در حوزبيشتر مشارکت راه موانعی را که در کنندگان  ها شرکت هلسيک از اين ج هر

اند   فعالیسياسعرصۀ  ی از زندگی زنانی که دريها و مثال دنده وجود دارد مورد بررسی قرار می
 ۀکتاب راهنما همچنين در برگيرند. اند که اين زنان چگونه با اين موانع رفتار کردهاين  و آورند می
 توسط ها پرسش آزاد نظرهای انتقادی و يا طرح ۀريوهای گوناگون است که برای مبادلسنا

  . شوند شود وارد چالش می ی که در کارگاه معرفی میيها کنندگان و به اين ترتيب با ايده شرکت
 برایها  آنگذارد تا خوانندگان بتوانند از  در اختيار میسودمندی اين کتاب راهنما منابع های  پيوست

  .بهره جويندالمللی  ملی، و بين سطوح محلی، فعاليت سياسی در
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  اصول مشارکت سياسی
  مهناز افخمی

  
  

مشارکت سياسی چيست؟ سياست چيست؟ چرا سياست و مشارکت در امور سياسی برای زنان دارای 
های برابر در ، فرصتهحال توسعدر کشورهای در  در اغلب جوامع، به ويژه اهميت است؟ چرا

 حتی در جوامعی که اصل برابری ،شوداز زنان دريغ میها، عرصهساير های سياسی، مانند، عرصه
شود، اگر در امور سياسی تاثيرگذار شوند؟ زنان چگونه نصيب زنان میمنافعی پذيرفته شده است؟ چه 

  ؟عرصۀ سياست نقشی مؤثر داشته باشندتوانند در می
. که ما بايد بپرسيم و به آنها پاسخ دهيمهايی  پرسشاندک است از انبوه هايی  پرسش،اينها البته

ما در جوامع . جا يک شکل و يکسان باشد تواند همه ها نمی های ما و حتی سبک و شيوه طرح پرسش پاسخ
. بريم های گوناگون سياسی به سر می  وضعيت اقتصادی متفاوت و در نظامومتفاوت، شرايط فرهنگی 

ی يگذرانيم از آن رو که امکانات بهتری برای تحرک و پويا برخی از ما روزگار را بهتر از ديگران می
همه . زياد نيست اساسی چندان یها با اين حال تفاوت. ايم راه يافتهگيری  و به سطوح باالی تصميمريم دا
دانيم مشکالتی که  ايم و می مردساالر تجربه کردهفضايی ناشی از زيستن را در های   دشواریما

توانيم از  به همين دليل می. گذارد تا چه اندازه دردناک است مردساالری برای مشارکت زنان سر راه می
ديدگاهی که . توانيم يک ديدگاه مشترک را توسعه بدهيم می. يکديگر ياد بگيريم و به يکديگر کمک کنيم

گيريم  دهيم، بيشتر ياد می ق و گسترش میکنيم و در همان حال که به آن عم پياپی آن را بررسی می
  . شويم تاثيرگذار کنشگر وشهروندیچگونه 

های سياست و مشارکت است که بر منافع  اين مرور برجسته کردن برخی از جنبهمقصود ما از 
زنان در از آن جا که .  تأثير گذارند- به ويژه در جوامع غيرغربی- و موقعيت زنان در سراسر جهان

 همۀ برایتواند  نمیهای سياسی  فعاليتکنند،  ها و شرايط اجتماعی گوناگون زندگی می رهنگجوامعی با ف
در . کم و بيش يکسان استدر همۀ جوامع سياست و مشارکت، های اصلی  ويژگیاما .  باشدزنان يکسان

  . هايی است  عمدۀ ما بر چنين ويژگیتمرکز، اينجا
  

  سياست و قدرت
تر از  قدرت وسيع مفهوم. بر رفتار ديگرانرد، يعنی توانايی تأثيرگذاری با قدرت سر و کار داسياست 

بسياری از ما هرگز . استهای زندگی  در همۀ عرصه ها  انسان متقابلبطرواای از  جنبه؛ سياست است
. ايم، حتی در دوران کودکی ولی همه ما در ارتباط با قدرت تجربه به دست آورده. ايم درگير سياست نشده

در مقام مادری . به دست آوريم را مان دلخواه پدر و مادرباِ    رفتاریچگونهبا ايم   آموخته آن دورانما در
را ترغيب کنيم تا آنچه را دوست داريم انجام مان ها فرزند ايم چگونه و با استفاده از کدام شيوه آموخته
يکی  : بر رفتار ديگران وجود داردبرای تاثيرگذاریشيوۀ کّلی که دستکم دو ايم  و سرانجام، آموخته. دهد

در که به وجود آوردن فضايی است ديگری ؛ و تهديد به تنبيه و مجازات يا اقدام به آنيعنی زور است، 
جويی از زور وجود  شود و پذيرفتنی و در نتيجه ضرورتی برای بهره آن خواست ما مشروع شمرده می

استفاده . گزينيم بر می  اخالقی و احساسی شيوۀ دوم راليآشکارا و به دالدر مقام زن، ما . نخواهد داشت
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به . جويی از زور دسترسی نداريم  زيرا اصوًال به ابزار بهرهکنيم به داليل عملی هم رد میرا از زور 
  .   حتی اگر از زور هم استفاده کنيم چنين عملی کارسازترين راه ِاعمال قدرت نيستعالوه، 

يا ناشی از شخصيت ما است يا   مشروع ته با زور نيست، قدرتی که آميخيها ب شيوهاانتخبا 
برخی افراد به . اين هردو قابل اکتساب و تغييراند. مرتبط با هويت و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی ما

 سپارند مردم به آنها گوش می. کند جلب میشان به سويرا ی دارند که مردم يها جاذبهو فطری طور طبيعی 
با توانيم  میگرچه بيشترمان طبيعت به همه مردم اين هديه را نداده است . ه هستندبه خاطر آن چ

های  آموزه: جوی حق انتخاب و در جست ما  .يمديگران تاثيرگذار خاصی بر های شيوهجويی از  بهره
بسيار با اهميت برايمان های رهبری  مهارتصيقل دادن . ايم سخن گفته در اين باره زنانرهبری برای 

بريم، هميشه  شرايطی که در آن به سر میۀ دهند عوامل شکلست، زيرا همانگونه که خواهيم ديد، ا
  . به ما ياری رسانندند نتوا نمی

ها و  سنت با - شود گيرد و با آن هم محدود می مان نشأت می ما از تاريخ» قدرت مشروع «
از آنجا که اغلب ما  .کنند تعيين میرا های ما  حقوق، تعهدات و آزادی مرزهای  قانونی کههای وبچچار

اّما ما . شوند چيره میهايمان  حقوق و آزادیبر  اغلب نما وظايفکنيم  زندگی میمردساالر های  در نظام
شأن و اعتباری مادر، همسر، خواهر و دختر، ما در مقام . نماياند ناتوان نيستيم آن قدر هم که اين گفته می

های اخير،  در دهه. ايم به عنوان يک شهروند شناخته شدهر بيش از گذشته در چند دهه اخي. اخالقی داريم
زنان دانشجو بر تعداد مردان دانشجو فزونی گرفته  در بيشتر کشورها تعداد. ايم آموخته  روزافزون دانش

داريم، از آموزش و پرورش گرفته تا  گوناگون جامعه کنيم حق مداخله در امور ما اکنون ادعا می. است
های  به واکنشای جوامع  ها در پاره  در برخی از اين زمينهۀ ماگرچه مداخل. تصاد و فرهنگ و مذهباق

  .  هايی ما را از تحرک و تکاپو باز نداشته است انه انجاميده اما چنين واکنشمردساالرمنفی 
ای ه مشکالت از ارزشترين اين  پيچيده. هنوز با مشکالت جدی دست به گريبانيمبا اين همه، 

ها اغلب ريشه در  اين ارزش. اند که نقش ما را در جامعه تعريف و تعيين کردهآيد   بر مییمردساالر
مان  ات درونی را بين عقل و احساسینبرداغلب  و اند مان حک شده در روح و روان، ها دارند سنت
 عقل و منطق ازهای حقوقی ما  ما بر اين نکته آگاهی داريم که برخی از محدوديت. انگيزند برمی

کنيم که در دوران زندگی در درون ما  با اين حال، حکم عقل را تابع احساساتی می. گيرند سرچشمه نمی
و جامعه ، محله  خانواده» و آبرویشرف«از  یپاسدارکنيم که ما را به  اند، تابع تکليفی می پروريده شده

ی که نيست و مفهوم شرافتشرف و آبروی ما  اينکه يم يفايده است که پياپی به خود بگو بی. خواند فرا می
 اجازه اما سودمند است اگر. گيرد ما نشأت نمیفردی های  و آزادیحوزه مسئوليت به ما تحميل شده از 

بينيم خود ما را به تحّولی رهنمون شوند که به  میی که يها  عدالتی  و بیکنيم يی که حس میتضادهادهيم 
پيوندهای درون جامعه را پاره کنند و رسوم که   بی آنانجامد های ما می نوايی شرف و حقوق و آزادی  هم

مان راهی خواهد بود  ها و حقوق نيز اين گونه است که راه به سوی آزادی. و سنن ما را يکسره تباه سازند
تا کنيم  های خود بازانديشی می ما در سنت. کنيم های خود را انکار نمی ما سنت. ايم که خود برگزيده

و البته با مردان و همه . يمان برتابندها  آزادی وحقوق، برابریدستيابی به های ما را برای  واستخ
های تأمين عدالت، انصاف و  ها، که شالوده برای تحقق اين هدف ی خواستار عدالت اجتماعیها گروه

  . کنيم  مییکاراند، هم آزادی برای همگان
شايد در .  مشارکت داشته باشيمعرصۀ سياست بايد در ها، البته ما  اين خواستۀتا محقق شدن هم

 مرتبط اگر بپذيريم که سياست با قدرت . نيايدبه نظر نگاه بخت ما در اين مورد چندان درخشان نخستين 
هستيم که به فرد قدرت هايی  همۀ ويژگی، زيرا فاقد ايم ان در موقعيت ضعيفی قرار گرفتهاست، ما زن

  بههم ای عالقه .نيست در دسترس ما وری از قدرت چندان انات بهره امککه نخست آن .بخشد می
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 از  اقتدار تاريخدر طول دوم آنکه، ما .  باشدمان قدرت نداريم حتی اگر در دسترسوری از  بهره
. دانست زيستيم که تنها مردان را شايستۀ اقتدار می ای نداشتتيم زيرا در فرهنگی مردساالر می سنتی بهره

حتی در دنيای مدرن، قوانينی که بر ما حاکم است و مناسبات ما را با ديگران شکل ن جاکه  از آسوم،
ما اغلب با رفتارهای غيرمنصفانه د، نشو اند تدوين می دهد توسط مردانی که بر مسند قدرت نشسته می

 آن معناست اين به. نوشته شده باشندعقلی قوانين بر پايۀ ضوابط در مواردی هم که شويم حتی  روبرو می
اين منظور الزم است مفاهيم و  به. باشدمبتکرانه و خالق مان به قدرت  رهيافتترديد بايد  بیما که 

، خيره کنندهيت آن هم موفقيتی تنها در اين شرايط است که موفق برگزينيم های جديد و متفاوت روش
بهتر آن است که شتر پيش ببريم، اما قبل از آنکه بحث را بي. خواهد شدهايمان  جنس همه همنصيب ما  و 

  .بپردازيمبا دقت بيشتری به موضوع قدرت و سياست 
  

  اتارتباطبه معنای قدرت 
ديگران است تا مطابق ی تاثيرگذاری بر ي توانا»قدرت«و قدرت همزادند و اگر بپذيريم که سياست 
 اگر با ديگران ارتباط . دبايد بپذيريم که سياست پيوندی ماهوی با ارتباطات دار. خواست ما عمل کنند

با ديگران را   مان و اگر نتوانيم خواستآنان را از خواست خود آگاه کنيم توانيم  هرگز نمی نکنيم برقرار
نيز . کاری بکندست ماست خواآن چه را ترغيب کنيم تا برای تحقق کسی توانيم  در ميان گذاريم، نمی

ابطه با  ايجاد ر،بنابراين. برحذر داريمست ماقصود و م توانيم آنها را از آنچه برخالف خواست نمی
. توان پرداخت نمیبه کار سياسی بدون چنين روابطی . ديگران عاملی اساسی در فرايند سياست است

 ،ترين شکل در سادهبايد پرسيد که اجزا و عناصر الزم برای برقراری ارتباط با ديگران چيست؟ حال 
که شخص يا گروهی گيرنده،   پياميک پيام، يک کانال ارتباطی، و يک ، دهنده پيام يک از هرابطساختار 

خود هر روز با پيام دادن و پبام گرفتن در زندگی شخصی ما . شود هاست، تشکيل می پيام خطاب به آن
   . در ارتباط با ديگرانيم

ان به پسر يا دخترم. کنيم رو در رو با يکديگر رابطه برقرار میاغلب در زندگی خانوادگی 
مان ممکن است  با دوستان. گذاريم با افراد خانواده پرسشی را در ميان می. يم چه کنند يا چه نکننديگو می

 به اصولی ۀ پايداربرای ايجاد يک رابطکه  ايم در طول زمان ياد گرفته. تماس بگيريمتلفنی يا با اينترنت 
ی يتوانا  میکنيم که از نظر جس  را طلب نمی، انجام کاریمان هاز دختر پنج سال برای مثال،. پايبند باشيم

دهيم از او نخواهيم کاری را  ترجيح می. انجام آن را ندارد يا از نظر فکری هنوز برای او قابل فهم نيست
دانيم برايش دلپذير نيست  اگر مجبور باشيم از او چيزی بخواهيم که می. وست ندارد انجام دهدهيچ دکه 

آيد، ابتدا او را برای پذيرش چيزی که دوست  ی بخورانيم که از آن بدش میيمثال بخواهيم به او دارو
خواهيم انجام  دانيم ابتدا او بايد باور کند که کاری که ما از او می از روی غريزه می. کنيم ندارد آماده می

را به انجام ش دانيم چگونه نظر مساعد یخوب مبه سخن ديگر،. برايش سودمنددهد ضروری است و 
  .ری که دوست ندارد جلب کنيمکا

 موارد، نخست بايد بخواهيم ۀابتدا و در هم. بنيادهای ارتباطات سياسی استروشنگر اين مثال 
بايد . داشته باشيم که به رابطه معنا بدهدهدف مشخصی سپس بايد برای ايجاد رابطه . رابطه برقرار کنيم

 خاصی که ايجاد رابطه با آنها مورد نظر است های هبايد افراد يا گرو. ابزارهای ايجاد رابطه مهيا باشد
ای تدوين کنيم که با مفاهيم از پيش تعيين  ما ناگزير بايد سبک و سياق پيام را به گونه. تعيين شده باشند

 و کنند تناسب داشته باشد میکنندگان پيام در محل و مکانی که آن را دريافت  شده و خلق و خوی دريافت
برای کنيم  در غير اين صورت ارتباطی که برقرار می. شان يعت و خلق و خوی با سرشت و طبنيز
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نوعی شباهت ساختاری را . مخاطبانمان مبهم خواهد بود و در نتيجه تالش ما به جايی نخواهد رسيد
رساندن يک پيام سياسی پيدا برای توان بين چگونه حرف زدن با کودک و دوست و برقراری ارتباط  می
 ، ماهمۀخواهيم بگوييم اگر نگيری درستی است که اغلب ما،   اين نتيجهاز ديد نظریدستکم . کرد
  .  برقرار کنيمارتباط سياسیبا ديگران توانيم  می
  

   سياسیارتباطايجاد 
   ارتباطات دارد؟  ديگر چيست؟ چه فرقی با انواع سياسی  ارتباط

  
يت اساسی که ارتباط سياسی را از کيفدو  بهدستکم بايد با توجه به منظوری که از اين بررسی داريم 

در بارۀ ارتباط سياسی . اجراضمانت و  فراگيری: اشاره کنيمکند  میارتباطات غيرسياسی جدا 
 يک ،مانند يک دهکده، يک شهر  است، مربوط به همۀ اعضای يک جمع انسانیها و مسائِل موضوع
رتباط از نظر سياسی اهميت داشته باشد، برای آنکه برقراری ا. ، يک دولت و حتی يک منطقهسازمان

های سياسی    تصميمۀبه طور معمول پشتوان. های اجرايی پذيرفته شده در جامعه باشد شامل ضمانتبايد 
ا شاه يا حاکم بهای پيشين   دوراندر. يی دارندکه ضمانت اجراهايی   نامه قواعد و آيين يا ،يا قوانين است

 اين بود که تا ه احتمال بسيارپرسيد چرا چنين است؟ پاسخ ب میر کسی اگ. کرد میسنت حکومت توسل به 
  .بوده همين بوده

مدّون و منبعث از ارادۀ عموم مردم قدرت مشروع قوانين و مقررات معموًال ، دوران ما در 
کنندگان و  همزمان، حقوق، تکاليف و تعهدات دو طرف يعنی حکومتکنند و  میحاکمان را محدود 

وضع توانيم دربارۀ  می امروزی اين است که ۀاصل پذيرفته شد. شمرند نيز بر میگان را شوند حکومت
دهد تا  میاصل به ما حق همين .  چون و چرا کنيمقوانين و مقرراتو نيز مبنای عقاليی موجود 

تا داريم  همچنين حق و. گيرند مورد پرسش قرار دهيم هايی را که می صاحبان قدرت و تصميممشروعيت 
های جامعه   به  نيازها و خواستهاست و يا قوانين و مقرراتی که به درستی از تصويب نگذشته ۀبار در

 ۀدر ادارهای جامعه را  ، نبايد سنتاشاره شداما همان گونه که .  طرح کنيممان راهاي دهد پرسش میپاسخ ن
با اين حال پذيرفتنی نيست . ما ناديده بگيرياهميت آنان رسرانه  امور به فراموشی و غفلت بسپاريم و سبک

 تن یيها، آداب و رسوم و متون دينی، به قيد و بندها ا تفاسير مغرضانه از ارزش يکه به نام سنت و
در زيرا، . اند  شدهی ما ايجاديها و نيازهای ساده و ابتدا  حقوق، آزادیتحديد يا نفی که برای بسپاريم

بر ادامۀ  ، سنتۀبه بهان، بينند که می منافع خود را در اين های تثبيت شده و ديرينه سال، جوامع ما قدرت
را بر امور شان  سايۀ سنگينکنند و پافشاری  اند کردهها و حقوق مردم را محدود  ی که آزادیيقيد و بندها
  . تداوم بخشند
 و فرهنگ ۀ خودهای جامع ويژگی شناختن باچنين اوضاع و احوالی است که هريک از ما، در 

بر اين واقعيت برای ايجاد ارتباط سياسی با ديگران کارآ ی يها شيوه، بايد بکوشيم و با گزيدن آنمسلط بر 
 یمذهب وی ازير، حقوقی که ناشی از پدارای حقوقی هستيم نسانيک ا که هريک از ما در مقام تأکيد کنيم
 ای فرد انسانه  و آزادیحقوق. ی نيست جنسيت خاص يانژاد خاص، مليت خاص وو يا تعلق به خاص، 
ها، به اوضاع و  های الزم برای تحقق آن  گرچه تحقق اين حقوق، و يافتن اولويتجهانی استامری 

  .استاحوال سياسی، اقتصادی و فرهنگی وابسته 
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  سياسیفرايند 
. تراست رود، عرصۀ سياست هم از پهنۀ قدرت فراخ همان گونه که ِاعمال قدرت از سياست فراتر می

کار سياسی . کنيم ماست به حرکت کردن و سياست هدفی است که به خاطرش حرکت میقدرت توانايی 
توانند ما را  های گوناگونی که می ها و تعيين مقصد و برگزيدن بهترين راه از ميان راه يعنی تعريف هدف
و بر مان ارتباط دارد  های ماست، با آنچه با منافع بنابراين، سياست مرتبط با ارزش. به مقصد رسانند

گذارد، از يک روستا گرفته تا يک شهر و حتی محلی که  منافع ديگران در هر جمعی از مردم تأثير می
های اجتماعی، مثال احزاب سياسی، با  ايم که برخی از سازمان اين ادعا را بارها شنيده. کنيم آن کار می در

اّما اين ادعا تنها . ی و اداریي اجراسياست سرو کار دارند و برخی ديگر، همانند نهادهای دولتی، با امور
عمل سياسی و اداری در هردو بخش همزمان جريان دارد، گرچه وظيفۀ اصلی . تا حدودی درست است

ترين تکليف نهادهای اداری دولتی اجرای  يک حزب سياسی فعاليت در راه رسيدن به قدرت است و مهم
 واقع، در بسياری از جوامع اين تصميم در. شود هايی است که در سطوح سياسی گرفته می تصميم

به اين ترتيب، با توجه به . گذارد نهادهای اداری و اجرايی است که بر زندگی روزمرۀ شهروندان اثر می
های اصلی قدرت سياسی را پيدا  کنيم، بايد با ارزيابی درست کانون ای که در آن زندگی می ماهيت جامعه

   .کنيم
طبعا برای تحقق اين خواست . شود میيد که به دولت مربوط تصور کنيد خواست مشخصی دار

به . گذاريد میرا با او در ميان آن خواست کنيد و  می پيدا یدولتيکی از نهادهای مقام مسئولی را در 
رسيد که  میها بعد به اين نتيجه  ماه. کند میاما در عمل کاری نشنود  سخن شما را میاحتمال زياد آن فرد 

ممکن است نيز های شما  انديشيد که بسياری ديگر از همشهری میبه اين . يگری برگزينيدۀ دبايد شيو
 انديشهاين . طرح کنندمدانند چگونه آن را  میرا که مورد نظر شماست داشته باشند، اما نخواستی همان 

 به اتفاق کنيد اگر شما و آنها میبا خود فکر . سازد  میی از نوع ديگری رهنمون يجو شما را به چاره
مؤثرتر خواهد بود و ممکن  صدايک صداها از ۀ برسانيد، مجموعهای حکومتی  مقامصدای خود را به 

  . داريد میتبديل شدن به رهبر سياسی گام برمسير اين گونه است که در . ی برسدياست به جا
ی که با شما شويد کسان میوجه  متبه تدريج. کنيد میکار را شروع شناسيد  که میبا افرادی نخست 

رأی  در همۀ نکات با يکديگر هم با شما اشتراک نظر دارند،  مشخصیخواست اند، هرچند در همراه شده
به گيريد و  با اين همه، کار را پی می.  ممکن است از آگاهی به اين نکته سرخورده شويد ابتدادر. نيستند

ار در ک. ميسر استاط مشترک بيشتر نيز نقرسيدن به که اگر آمادۀ مصالحه باشيد شويد  میتدريج متوجه 
هايی که  محتوای بيانيهستانيد تا سرانجام نسبت به  میدهيد و چيزی  می پياپی چيزی ، شمابا گروه

، خود را گو و  از گفتپس از اين مرحله. رسيد میبه توافق تری در ميان گذاريد  خواهيد با گروه بزرگ می
در اين فرايند است که . بينيد فکران خود می گروهی بزرگ از همدر ميان  و تازه یدر موقعيتبه سرعت 
 به بريد که پی می. فراتر بريدهره به چهره های چ از تماسبايد ارتباطات خود را شويد  متوجه می

ها، راديو،  ، روزنامها توسل به پخش اعالميهخود را بارتباطی های بيشتری نياز داريد تا امکانات  کانال
ايد تا بتوانيد  تر کرده تر و روشن تان را دقيق در اين مرحله شما پيام. ينترنت گسترش دهيدتلويزيون و ا

گيريد که  در اين جاست که در موقعيتی قرار می. های مثبت بيشتری دريافت کنيد ها و واکنش پاسخ
د تا شنوندگان ايد، بهتر تعريف و توجيه کني توانيد هدف خويش را، با ارتباطات بيشتری که پيدا کرده می
  . تان هرچه بيشتر شوند پيام

 را در سطح محلی انتشار تان شما خواهند بود؟ اگر پيامگيرندۀ پيام پرسش اين است که چه کسانی 
های  تمرکز که حکومتهای غيرم در نظام، عمومیۀ قاعدۀ يک بر پاي. شود می بهتر شنيده  طبيعتًادهيد

تمرکز مهای  نظامها در  فرصت از ترهای مشارکت بيش تها نقش دارند، فرص گيری محلی در تصميم
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 زنانمعموًال هدف نهايی  آنگونه که –رسانی و حرکت در سطح کشوريد  نيازمند پيامولی اگر . است
توانيد خواست خود  می. های قابل اطمينان دسترسی داشته باشيد  درون نظام سياسی به کانالبايد در –است

 در صورتی شدنی است که در کارالبته اين . حزب سياسی در ميان بگذاريدرا مستقيما با يک يا چند 
از يابيد که برخی  میاگر چنين است به سرعت در . کشورتان احزاب سياسی فعاليت داشته باشند

تی به خواس برخی ديگر کنند و میرا که مورد نظر گروه شماست دنبال خواستی همان های ديگر  گروه
ها و  تلفيق و متجانس کردن اين خواست کار احزاب سياسی کارآ. ورزند می در تضاد با آن اصرار

قّوۀ  هيأت دولت يا  معموًال يا—گيری است   مراکز متناسب تصميمدرشان برای طرح کردن  تنظيم
عنوان خواست خود ارائه کرده به گروه شما  آنچه اگر در پيمودن اين مسير موفق شويد. قانونگذاری

ها تلفيق خواهد شد و در نهايت امر به زبانی تصويب خواهد شد  ای متفاوت ديگر گروهه است با خواست
ها  تواند برای اکثريت اين گروه است که می ها را کامًال راضی نخواهد کرد اّما گامی  که هيچ يک از گروه

  . پذيرفتنی باشد
های  گوی خواست گروه سخ است که کمابيش پاهای سياسی نظامآن گونه از متناسب با فرايند اين     

 مفاهيم دموکراسی در کشورهای با توجه بهکه نيز های سياسی  حتی آن دسته از نظام. اند فشار در جامعه
برای به قدر کافی فضا را ورزند، اگر   و به ايدئولوژی خاصی نيز تعصب نمی دموکراتيک نيستند،غربی

زنان در اين ميان،  .پذيرند میهای مختلف مردم تاثير  گروهی ها از خواست ، باز گذارندها  پيامشنيده شدن 
. برند در يک جامعۀ مردساالر، از چنين امکاناتی چندان بهره نمیجنسيتی های  روبرو با موانع و تبعيض

های  اگر هم نظام سياسی کمابيش پاسخگو داشته باشند، بيشتر متمايل به برآوردن خواست، چنين جوامعی
ترين حقوق را برای زنان به رسميت  یيکه ابتداهايی  اند، همان گروه جتماعیهای نيرومندتر ا گروه

فّعال در راه تبيين و تلفيق و ترويج منافع خويش ناگزيرند زنان اوضاع و احوال، در چنين . شناسند مین
دستکم ايد بتوانند آنان ب. های فکری جامعه تمرکز کنند نخست بر بازآموزی فرهنگی و اصالح شالوده

را به اين واقعيت قانع کنند که تالش زنان برای احقاق حقوقشان به کاهش  ازندگان متنفذ افکار عمومی س
توفيق .  به سود زنان و مردان هردو خواهد بود،حقوق مردان نخواهد انجاميد بلکه اگر به نتيجه رسد

و فرهنگی است که های اجتماعی  چنين تالشی نيازمند توفيق در بازنگری و اصالح بسياری از ارزش
خصوص در چنين بازنگری به . شمرند های اساسی و بنيادی می ها را ارزش بسياری از مردان و زنان آن
 ۀ اخير نقشی که زنان در عرصۀدر اين جوامع طی چند ده. الزم استکاری جوامع با اکثريت مسلمان، 

در بيشتر اين . متجانس نيستبا حقوق و تکاليفی که در فضای خصوصی دارند کنند  میبازی   میعمو
  سهمیهای معيشتی افراد خانواده  در تامين نيازمندی سخت به کار مشغولند تا جوامع زنان خارج از خانه

 موقعيت ،بااين وصف. اند يشبه حقوق فردی خوآگاه تر  مهمآن و از آموخته  زنانی دانشآنها . داشته باشند
   .نکرده است قابل توجهی ادگی تغييرحقوقی آنها در روابط خصوصی و زندگی خانو

زنان همواره .  نه در فرهنگوبايد به خاطر داشته باشيم که اين ناسازگاری ريشه در تاريخ دارد 
حقوق و هايشان با  ها، حقوق و مسئوليت  فرهنگۀ ادوار تاريخی، در همۀدر سراسر جهان، در هم

ايم در سراسر   ا و قرنی که از آن چندان دور نشدهه زنان تا همين سال. مردان يکسان نبوده استمسئوليت 
 ، آزادانه از امکانات آموزشیۀجهان از استقالل فردی برای ورود به بازار کار، پيدا کردن شغل، استفاد

و حق انتخاب شدن محروم دادن گيری برای داشتن فرزند، حق رأی  شوهر، تصميمۀ انتخاب آزادان
 جوامع و ،بنابراين.  ميالدی حق رأی را برای زنان پذيرفت١٩٧٠ل کشور سويس تازه در سا. اند بوده

در تفاسير بازنگری اديان و مذاهب در طول زمان به . اند ها به مرور زمان تغييراتی را پذيرفته فرهنگ
اختالف بين . در تضاد بوده استرهبران دينی ها اغلب با خواست و ارادۀ  اين بازنگری. اند تن داده کهن

تر شده  آورند نيز عميق به جا می دينی را های  و آيينکه آداب  میمرد شناسی جامعهو ناسی دينی ش معرفت
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، به و ادوار تاريخی گوناگون ها  در اقليم،اسالمها و احکام   از آيين مسلمانان،برای مثال. است
  . اند های مختلف پيروی کرده صورت

  
  زنان و دموکراسی

چرا : ولی حق داريم بپرسيم. شناسيم میشکل حکومتی است که شود دموکراسی بهترين  میگفته 
دموکراسی از آن رو بر ديگر متعارف اين است که از حکومت است؟ پاسخ نوع مرجح دموکراسی 

به . کنند ، از راه برگزيدن آزادانۀ نمايندگان خود، حکومت میهای حکومتی ترجيح دارد که مردم شکل
در اين نظام صاحب شهروندان . استوار بر حق حاکميت مردم است  میدموکراسی نظاسخن ديگر، 
حکومت دارای اختيارات .  استتضمين شدهاز تعّرض حريم شخصی افراد مصونيت . حقوقی هستند

 .شود میمحدود با حقوق اقليت حکومت اکثريت ، همانگونه که مطلق نيست و اختياراتش محدود است
چيست به های اين نظام  ترين ويژگی مطلوبمواجه شوند که دموکراسی چنانچه با اين پرسش هواداران 

 بر حکومت،  مردم حقوق بشر، احترام به عقايد ديگران، حق نظارت،آزادی فردی:  خواهند گفتیاحتمال
» دموکراتيک«های  المللی حقوق بشر و قوانين اساسی دولت اسناد بيندر ديگر که های  ی ويژگیو بسيار

يابد که اين نظام در  تحقق می هنگامی  ی يک نظام دموکراتيکها ين ويژگی اۀ هم.اند برشمرده شده
   .  نام گرفته است» ليبرال «ۀبه زبان فلسفی جامعای بنا شود که  جامعه

ای  تصور کنيم زنان در جامعه. نيستای ليبرال  جامعه جامعهحال فرض را بر اين بگذاريم که 
که در باور اين تصور کنيم . دننداراعتقادی های دموکراتيک  ارزشاکثر مردمانش به کنند که  میزندگی 

تا بتوانند به فريب اند  کردهاختراع های استعمارگر  دولتشماری از های دموکراتيک را  اکثريت ارزش
گفتن سخن تصور کنيم که چنين اکثريتی . دادن و تسلط يافتن بر جوامع ديگر و استثمار آنان موفق شوند

تصور کنيم که . شمرد ای برای تبديل کردن آنان به ابزارهای فساد و هرزگی می حيلهان را از حقوق زن
و . توان حفظ و حمايت کرد را تنها با پيروی از احکام قرآنی میانسانی زن شأن  به اعتقاد اين اکثريت

سير مجاز  و تنها تف،شناسند می تفسيری که آنها به رسميت ۀفقط بر پاي کنند که چنين احکامی  اضافه می
  .دن شو اجرااست، بايد

 به همين .تی ملموس داردواقعيجامعۀ فرضی در بسياری از کشورها دانيم که اين   میاغلب البته 
درک اين واقعيت با و ت همراه با احتياط ٌأبا جرسياسی شوند عرصۀ که زنان وارد ضروری است دليل 
ای  به پديدۀ حکومت و انواع آن با ديد تازه بايد ،براينبنا. کنيم میی ليبرال زندگی نا در جامعهاغلب ما : که

نگرشی تحليلی به آن داشته باشيم و ابعاد از دموکراسی  به عنوان نمونه، هنگام سخن گفتن .بنگريم
در جامعه امکان تحقق  بايد بپرسيم چه نظامی . نيمسبک و سنگين کاش را  تاريخی و اجتماعی و فرهنگی

به منظور کند که مطلوب ما در يک دموکراسی آرمانی است؟  را فراهم می  یمها و آداب و رسو ارزش
ی يها  ارزش)١: دستکم به طرح دو نوع پرسش و پيشنهاد بپردازيمناگزيريم اين پرسش رسيدن به پاسخ 

حريم فردی و  ، برابری، حقوق،مانند آزادی - -ايم  ها در جامعه مايل به تحقق و رواج هرچه بيشتر آنکه 
ای دوست داريم  جامعهدر چه  )٢ همچنين امنيت برای جامعه و خانواده و و با اختيارات محدود یتدول

سواد؟ ليبرال يا غيرليبرال، مذهبی يا   ثروتمند يا فقير، باسواد يا بی-- ها را رواج دهيم  اين ارزش
  ؟، همگون يا غيرهمگونپذير مراتبی يا مشارکتی، مردساالر يا جنسيت سکوالر؟ سلسله

، در دو سطح قابل روند میسياسی به شمار   هر نظامۀ اجزای اولي، کهقدرت، حاکميت و عدالت  
نخست در سطح حکومتی و اداری که پهنۀ تقاطع دولت و جامعه است و ديگری : اند بررسی و ارزيابی

و هاست از جمله بين زن و شوهر، پدر  در سطح فردی و خصوصی که محل تقابل و تعامل بين انسان
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آشکارا، اين دو سطح نيز در تقابل و . آموز، کارفرما و کارمند دختر، خواهر و برادر، آموزگار و دانش
به عنوان نمونه، . انجامد اند که گاه، به ويژه در جوامع غيرليبرال، به تضادهای غيرعادی می تعامل

های  شود که نافی ارزش که کار ترويج و تثبيِت ساز و کارهای دموکراتيک به وضعی منجر می هنگامی 
در جهان در حال رشد، به ويژه در کشورهای اکثريت مسلمان، زنان اغلب در . بنيادی دموکراسی است
 در هر فضای فرهنگی و اجتماعی، زنان خود بايد تعيين کنند که از همين رو،. اند اين تضاد طرف بازنده

  .چه رهيافتی به سياست حافظ منافع آنان است
  

  ن به سياستزنارهيافت 
هايی  چه گامايم که   آموختههای گوناگون سياسی، در عرصه ،حقوق زنهای مثبت کوشندگان  ما از تجربه
  .دهند افزايش میبرای دستيابی به مشارکت کامل سياسی بخت ما را 

توانيم آنها را با اين  میضمن همکاری . شويموارد عمل همکاری مردان با  بايد نخست، ما
، اين توانمندی به سود عکسرب. مردان نيستنسبت به کنيم که توانمند شدن زنان تهديدی آشنا واقعيت 

   .شود مشارکتی کارآ و پربار منجر میبه همه است زيرا 
همياری ميان خود و  آگاهی، همبستگی، و ،احتراماين مشارکت و همکاری را بر پايۀ  بايد ،دوم

نيز اهميتی روزافزون يافته زنان جوامع گوناگون با يکديگر  ارتباط ميان. زنان و مردان ديگر برپا کنيم
برای زنان مسلمان . است؛ ارتباط برای تأييد کارهای يکديگر، آموختن به يکديگر و يادگيری از يکديگر

همه .  ديگر ارتباط  و مشارکت برقرار کنندها و مذاهب فرهنگجوامع و مهم است که با زنان به ويژه 
   .وزيم و بياموزانيماحتياج داريم بيام

اند هرچه بيشتر   اجتماعیتری که خواهان عدالت  وسيعیها  و سازمانها شبکهبا  بايد ،سوم
حقوق بشر، پاکيزگی اهميت دارند که ی يها جنبش و ها سازماندر اين زمينه، به ويژه . همکاری کنيم

ور کار و فعاليت خود را در دستموکراسی و صلح رويج د، ت و کارفرماکارگرروابط محيط زيست، 
  .اند گنجانده

ما بايد به . آگاه شده باشيم ۀ دو سطح فردی و جامع هردراهميت توان فزونی چهارم، بايد به   
ها به  همۀ اين توانايی. ها توانا باشيم  حل ها، تشخيص مسائل، و يافتن راه بسيج افراد، ترويج خواست

  . رساند ياری میرهبری آفريدن ظرفيت 
ما  .پيچيده است شود مفهومی  عاملی اساسی در توانمند شدن زنان شمرده میای که  هبری رپنجم،

برای کمک به بهترشدن اوضاع و احوال ما . خواهيم مین برای رسيدن به جانشينی مردان قدرت را
 در ما. مفهوم رهبری نيز برای ما با همين هدف عجين شده است. ه در پی توانمند کردن خويشيمجامع
 مفهوم ۀ جهاندر سه قارهای همکارمان  المللی همکاری و آموزش زنان همراه با سازمان بينمان ازس

ايم که  گو تعبير کرده و ايم و آن را به يک الگوی تعاملی ارتباط و گفت عميقًا بررسيدهرا ان رهبری زن
رهبری در  ،اين الگودر . اند جويش برخاسته و اند و به جست خواهان آنکه زنان باشد ای  جامعهمعّرف 

ستد دانش  و داديابد که در آن، بر پايۀ  را می های نظامی  شود و ويژگی فرايند يادگيری مشترک پديدار می
اين الگويی  ،در واقع.  رهبر و هم پيرو استو يا به تناوب، هم همزمان يا  ،هر يک از اعضا، و تجربه

  . ما از آن الهام گيرنداست که مايليم نهادهای سازندۀ جامعۀ مدنی آيندۀ 
ند که قبًال ا  ما پديد آمده و توسعه يافتهدوران در یامکانات. شنيده شودمان يم صدايرششم، نياز دا

امکانات نوين و  بکوشيم تا با دستيابی به اينما بايد . در دسترس نبودند از آن جمله تکنولوژی اطالعات
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جستجوی  در کتابياری دهيم که در هايی   همکاری وانواع ارتباطاتها به ايجاد  جويی از آن بهره
هاست  ها و همکاری  از راه چنين ارتباط .ايم ها اشاره کرده  به آنهای رهبری برای زنان انتخاب؛ آموزه

برای  .های فرهنگی را در جامعه تسهيل کنيم های سياسی نيز برسيم و دگرگونی توانيم به همراهی که می
همکاری وقفه با  ما بايد بی. های بالقوۀ زنان مجّهزيم  دانش و منابع و توانايیها ما به نيل به اين هدف

جويی  ناپذير بهره مان را به ضرورت اجتناب های شريک خود بکوشيم تا هم خود را و هم جوامع سازمان
    . اش بازسازین بلکه برای برای آشنا شدن با جها نه تنها از تکنولوژی اطالعات عميقًا آگاه کنيم،
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  ١ گران  برای تسهيلهايی ونرهنم

  
  

 گو و تمرين و گفتهای  هبرگزاری جلس تسهيلبه هدفتان، که کند تا بتوانيد  میبه شما کمک ها  رهنموناين 
 مسئوليت داريد تا مراحل يادگيری را بگذرانيد و برای برگزاری و گر در مقام يک تسهيل. برسيد، است

نتی، مسئوليت شما اين نيست که گروه مرّبی و آموزگار سالف يک برخ. آماده شويد ها جلسهمديريت 
. سوق دهيدای خاص  انديشهگيری از پيش تعيين شده يا  تحت تعليم خود را به سمت و سوی نتيجه

 راحت، اعتمادانگيز و امنی کنندگان در کارگاه آن چنان فضای ست که برای شرکت اين امسئوليت شما
بياموزيد و با ی ديگران ها   و تجربهها  بتوانيد از ايده، هردو، شماکنندگان و  شرکتبيافرينيد که در آن 

ريزی  توانيد با برنامه شما می .کنندگان، به اجماع و اتفاق نظر برسيد همۀ شرکتبا همکاری ذهنی باز، و 
 مناسب های   نيز با بهره بردن از شيوهوابزار و وسائل مورد نياز،   ومکان مناسبقبلی برای تهيۀ 

انجامد،  گوهای سنجيده و همکاری و مشارکت فعاالنه می و گری که به افزايش احترام متقابل، گفت تسهيل
   .چنين فضايی را بيافرينيد

  

  گر نقش تسهيل
 از سپارد و میگوش به سخنان ديگران  کنندگان در کارگاه گر موفق کسی است که همراه با شرکت تسهيل

در اجرای کنندگان  و راهنمای شرکتها را سامان دهيد  جلسهاين است که نقش شما . آموزد ها می آن
ۀ جلس. ها را بدانيد باشيد يا همۀ پرسشکت سياسی رمشامتخصص نيازی نيست که شما . ها باشيد تمرين
  . يی موفق است که حاصل مشارکت فّعال همۀ اعضای گروه باشدگو و گفت

  
  بحث هدايت 

 ۀ شما هدايت نتيجۀوظيف.  گروه بدهيدیوگوها  به گفتیا جهت تازه تا اشيدمايل بشما ممکن است گهگاه 
 کهخاطر داشته باشيد  هبايد بحال عين در  .ستها بحث و مناظرهگوها نيست بلكه تنها جهت دادن به  و گفت
ر يک توانيد اطمينان حاصل کنيد که ه میبا اين شيوه  .وجود ندارديا معتبرتر از ساير عقايد درست  ۀعقيد

يك  .اند مند بوده کنندگان در يادگيری و انتقال آگاهی خود به ديگران از فرصت يکسانی بهره از شرکت
آنندگان احساس   شرآت چنين محيطی در.دکن می ايجاد طرف  و بیاعتماد   قابلی محيط تواناگر تسهيل
آماج آه آن   بی،ندا آرام و محترمانه یا به شيوهمخالفت با نظر ديگران و   خودعقايدبيان  قادر به  کهآنند می

چنين در .  ميان اظهار نظرها نگران نشويدی طوالنیها  از وقفه. ديگران قرار گيرندۀيا حملداوری 
ابراز برای هم اعتماد به نفس الزم را يابند و  میهم مجال انديشيدن  کنندگان هايی است که شرکت درنگ
  .کنند میپيدا  ۀ خودعقيد

 
                                                 

    : به. ک. برای تفصيل بيشتر ن.  ١

 “Communicating in a Workshop Setting: Guidelines for Facilitating,” Leading to 

Choices: A Leadership Training Handbook for Women, (Women’s Learning Partnership, 2001). 
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  ١ گران  برای تسهيلهايی ونرهنم

  
  

 گو و تمرين و گفتهای  هبرگزاری جلس تسهيلبه هدفتان، که کند تا بتوانيد  میبه شما کمک ها  رهنموناين 
 مسئوليت داريد تا مراحل يادگيری را بگذرانيد و برای برگزاری و گر در مقام يک تسهيل. برسيد، است

نتی، مسئوليت شما اين نيست که گروه مرّبی و آموزگار سخالف يک بر. آماده شويد ها جلسهمديريت 
. سوق دهيدای خاص  انديشهگيری از پيش تعيين شده يا  تحت تعليم خود را به سمت و سوی نتيجه

 راحت، اعتمادانگيز و امنی کنندگان در کارگاه آن چنان فضای ست که برای شرکت اين امسئوليت شما
بياموزيد و با ی ديگران ها   و تجربهها  بتوانيد از ايده، هردو، شماکنندگان و  شرکتبيافرينيد که در آن 

ريزی  توانيد با برنامه شما می .کنندگان، به اجماع و اتفاق نظر برسيد همۀ شرکتبا همکاری ذهنی باز، و 
ی مناسب ها   نيز با بهره بردن از شيوهوابزار و وسائل مورد نياز،   ومکان مناسبقبلی برای تهيۀ 

انجامد،  گوهای سنجيده و همکاری و مشارکت فعاالنه می و گری که به افزايش احترام متقابل، گفت تسهيل
   .چنين فضايی را بيافرينيد

  

  گر نقش تسهيل
 از سپارد و میگوش به سخنان ديگران  کنندگان در کارگاه گر موفق کسی است که همراه با شرکت تسهيل

در اجرای کنندگان  و راهنمای شرکتها را سامان دهيد  جلسه اين است که نقش شما. آموزد ها می آن
ۀ جلس. ها را بدانيد باشيد يا همۀ پرسشکت سياسی رمشامتخصص نيازی نيست که شما . ها باشيد تمرين
  . يی موفق است که حاصل مشارکت فّعال همۀ اعضای گروه باشدگو و گفت

  
  بحث هدايت 

 ۀ شما هدايت نتيجۀوظيف.  گروه بدهيدیوگوها  به گفتیا جهت تازه تا باشيدمايل شما ممکن است گهگاه 
 کهخاطر داشته باشيد  هبايد بحال عين در  .ستها بحث و مناظرهگوها نيست بلكه تنها جهت دادن به  و گفت
هر يک توانيد اطمينان حاصل کنيد که  میبا اين شيوه  .وجود ندارديا معتبرتر از ساير عقايد درست  ۀعقيد

يك  .اند مند بوده کنندگان در يادگيری و انتقال آگاهی خود به ديگران از فرصت يکسانی بهره از شرکت
آنندگان احساس   شرآت چنين محيطی در.دکن می ايجاد طرف  و بیاعتماد   قابلی محيط تواناگر تسهيل
آماج آه آن   بی،ندا  آرام و محترمانهیا به شيوهمخالفت با نظر ديگران و   خودعقايدبيان  قادر به  کهآنند می

چنين در .  ميان اظهار نظرها نگران نشويدی طوالنیها  از وقفه. ديگران قرار گيرندۀيا حملداوری 
ابراز برای هم اعتماد به نفس الزم را يابند و  میهم مجال انديشيدن  کنندگان هايی است که شرکت درنگ
  .کنند میپيدا  ۀ خودعقيد

 
                                                 

    : به. ک. برای تفصيل بيشتر ن.  ١

 “Communicating in a Workshop Setting: Guidelines for Facilitating,” Leading to 

Choices: A Leadership Training Handbook for Women, (Women’s Learning Partnership, ٢٠٠١). 
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 ث بحبرانگيختن 
هدف  . مطرح شده استوگو گفتبه منظور برانگيختن بحث و يی ها شپرس ،ابت کهای اين هجلسهمۀ در 

 یرهبرها و ابعاد گوناگون  زمينه یبه گروه در بررسکه بتواند  است ی نكاتۀتنها ارائها  پرسشاز اين 
توانيد اجازه   یا ممفيد و مربوط به موضوع است، شمهای   مشغول مباحثه آه گروهیتا زمان .آمك آند

تصميم توانيد  افزون براين، ما می .دنبيرون رو مطرح شده های  مرز پرسشوگوها از  دهيد آه گفت
 ی کامال متفاوت با آنچهيها پرسشيا ها به کار بريد و  تمرين اجرای های متفاوت را در بگيريد که روش

د که خجالتی شوي  میافرادیمتوجه سه جل در اگر. کنيدشده است پيشنهاد طرح مکارگاه های  هدر جلس
 خود را بيان کنيد و سپس از يکی از آنها ۀ، شما عقيدندارندعقايد خود ابراز ت الزم برای اًٌرهستند و ج

کنندگان و نيازهای  تا زمانی که شما نسبت به نيازهای فرد فرد شرکت. ايد نظر بخواهيد  آنچه گفتهۀدر بار
گوييد و همراه ديگران  يد، با احتياط و با روحيۀ مثبت با آنان سخن میکن ابراز عالقه میجمعی گروه 

  . گر کارآمدی هستيد سهيلپذيريد، مطمئن باشيد که ت  را میمسئوليت يادگيری
  

   کارۀپايبندی به برنام
مقّيد حفظ وقت باشد و که برگزار کند تواند به بهترين شکل ممکن جلسه را  میکننده در صورتی  تسهيل
آنندگان در  گرچه تعداد شرآت. کندکنندگان يادآوری  به شرکتجلسه را بندی به دستور  ضرورت پای نيز

تا شوند تشويق کنندگان  الزم است که در هر کارگاه شرکتمتفاوت خواهد بود، اما ها   کارگاههر يك از
 جلسه در ،در غير اين صورت. ترين شکل ممکن با جمع در ميان گذارند منظور خود را در کوتاه

در ی ضروری است که يها ر تمرينه ويژه دمراعات اين قاعده ب. گيرد میانحصار يک يا چند تن قرار 
ۀ مناسب  شيو.شوند وگوها سهيم می کنندگان يا با روايت ماجرايی يا با طرح نظری در گفت آن همۀ شرکت

ه يک نفر، گوشزد کنيد که از کنندگان، و نه تنها ب برای مراعات اين قاعده اين است که به همۀ شرکت
آراء به شنيدن  را اعضای گروه، مفيد است اگر همچنين. موضوع خاص مورد بحث خارج نشوند

 .مطرح کنندکه قبال در جلسه بيان شده،  تشويق کنيد تا بتوانند نظر خود را با توجه به نظرهايی يکديگر
  

  ها   تقسيم مسئوليت
همۀ  ۀها يا ادار  فعاليتۀآلينيست ، ولی نيازی به عهدۀ شماسته هر جلسه کارگاادارۀ اگرچه مسئوليت 

کارگاه جای های  هتواند و بايد در سازماندهی جلس میمسئوليت مشترک . گيريددوش ب را برها  بحث
کنندگان  شرکتهمۀ يک راه ساده برای رسيدن به مسئوليت مشترک اين است که . خاصی داشته باشد

 مندرج های  و روايتها خواندن دستورالعملها،  برداری از گفته يادداشتئوليت تشويق شوند داوطلبانه مس
های خطا بدهيد که نگراناطمينان کنندگان  به شرکت. ادارۀ جلسه را به عهده بگيرنديا و در کتاب راهنما، 

از نادرست  ند،نخوا میرا با صدای بلند که مطلبی  و يا هنگامی د، ننباش برداری ی در هنگام يادداشتيامال
آرامش کنند، و تا احساس کند  میمک کنندگان ک ها هم به شرکت اين يادآوری. ها بيم نکنند تلفظ کردن واژه

  .کند شدن ترغيب میداوطلب هم  ديگران را به 
  
  
 



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 ١٦

  وگو  بحث و گفتشرکت در
ه چون  اما همواره به ياد داشته باشيد ک.اگر بخواهيد در بحث شرکت کنيدبه خودتان مربوط است 

کنندگان وزن و اعتبار  شماست، ممکن است شرکتکمابيش برعهده  اش کنترلهستيد و جلسه برگزارکنندۀ 
لت محدودی در بحث داشته دخابنابراين مهم است که . خاصی برای نظرات و تصميمات شما قائل باشند

  ٢ .امًا نظر درستدهيد تأکيد کنيد که نظر شخص شماست و نه الز ی مینظر هم که  ، و هنگامیباشيد
  

  لذت بردن از جلسه
  .هم برای يادگرفتن است و هم برای لذت بردن از کاراز ياد نبريد که شرکت در کارگاه 

  

  کنندگان نقش شرکت
ها و انتظارات از   فرض ، با طيفی وسيع از پيش کارگاه با انتظارات گوناگونهای هکنندگان در جلس شرکت

نقش شان،   و موقعيت شغلیها تجربهاز نظر  صرف. پيوندند میبه آن آن چه روی خواهد داد، 
 هم ديگران را در خود بياموزند وشند و هم آموزگار، هم ابآموز   دانش اين است که همکنندگان شرکت
گوش يکديگر به دقت کنندگان به سخنان  موفق است که شرکت  میکارگاه هنگا. هايشان شريک کنند دانسته
نيز با ديگر . ها را به چالش کشند فرضيهها و  فرضو شان نگريزند هاي پرسش، از طرح سپارند
و سرانجام، به ارزيابی فرايند و . تر شرکت کنند گ های بزر کنندگان همکاری و يا در گروه شرکت

اگر   از آن بهره بيشتر خواهند بردکنندگان کارگاه هريک از شرکت. پيشرفت کار در جلسه ها بپردازند
  .پذير فّعاالنه کمک کنند  سه به ايجاد يک فضای آرام و دلدر طول هر جل

  

  ترتيب برگزاری ديدارها
، خود را با موضوع مورد بحث جلسه آشنا کرده  يادگيریپيش از حضور در جلسهضروری است که 

های کتاب راهنما مطمئن شويد و هم از  مرور کنيد تا هم از هدفرا  مورد بحث هر جلسه  موضوع.باشيد
به  و نيز مطمئن شويد که لوازم مورد نياز را، .ها و در هريک از جلسات ای خودتان در کارگاهه هدف
، يا هر خانۀ شخصیاماکن عمومی، ، در تواند در محل اداره می ها هجلس. ، در دسترس داريد کافیۀانداز

 در کنندگان رکتش و امن باشدصدا و  سرو   ، مشروط بر آن به محل انتخاب شده بیجای ديگری برپا شود
   .احساس راحتی کنندآن 

 آن را خود به ۀا تهيي شنداشته باد همراهقلم کنندگان توصيه کنيد که کاغذ و  به شرکتتوانيد  می
توانيد به ميزان  می و لوازم موجود در آن اری کارگاهذ برگ وضع محلبا در نظرگرفتن .عهده بگيريد

های مخصوص  برگيک مخصوص برای نوشتن روی الزم گچ برای نوشتن روی تخته سياه يا ماژ
 داشته باشيد تا در صورت لزوم  نيز همراهنوار چسب و پونزتعدادی . به جلسه بياوريدکشيدن نمودار 
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توان برای يادداشت  میهای بزرگ کاغذ  تخته سياه و ورقهاز . بچسبانيدديوار ها را روی  بتوانيد برگ
ثبت نکات مهم . ها در طول جلسه استفاده کرد ده و اشاره به آنها و نظرهای مطرح ش برداشتن از ايده
های ها و نظر بعدی به ايدهه های در جلس توان میمفيد است زيرا به ويژه گو روی کاغذ  و بحث و گفت
   .ردمراجعه کمطرح شده 

ص در آن گروه برای انجام کاری خای پيشنهاد شده که يها های کتاب راهنما تمرين در ميان تمرين
شته ای از کتاب را همراه ندا کنندگان نسخه شرکتبرخی از اگر . شود تری تقسيم می های کوچک به تيم
توانيد  میيا . نيد و در اختيارشان بگذاريدکتکثير ها را  اين تمرينتوانيد شرح انجام  می، باشند

که همه آن گونه زيد بنويسيد و به ديوار بياوي های کاغذ روی ورقهها را با حروف درشت  دستورالعمل
  .بتوانند ببينند و بخوانند

توانيد  می  .شود نبايد از سه تا چهار ساعت بيشتر باشد وقتی که به هر جلسه اختصاص داده می
. بيشتر احساس راحتی کنندتا کنندگان قرار گيرد  ترتيبی بدهيد که ساندويچ و نوشيدنی در دسترس شرکت

از آنها نخست  جلسه  در هماندهند، می آشاميدنی را ترجيح  ياساندويچه نوع چنها آمطمئن نيستيد که  اگر
را  و پی بريد که هر جلسه از نيازها با خبر شويدريزی کنيد تا  تر از همه، از پيش برنامه مهم. بپرسيد

  .سازماندهی کنيدچگونه بايد 
    
 :  داشته باشيدنيازکه ممکن است  لوازمی 

  يا مداد /قلم •
  آاغذ •
  برجسته ساختن نكات مهمیگ براآاغذ بزر •
 نوار چسب يا پونز •
 نمودار دفتر  •
 ی اژيك رنگم •
 گچ •
 ها  دستور عملیها  یآپ •
  دقيقه شمارۀ بزرگ و عقربۀساعت با صفح •
  ساعت استراحتی سبك برای و غذاینوشيدن •
 فنجان، بشقاب، دستمال •
    

 دستيابی به مفاهيم مشترک، ،، به توافق رسيدنگوش فرادادن برقراری ارتباطات، ۀدر بار گو و گفت
    همکاری در يادگيری

دستيابی به مفاهيم مشترک، و همکاری در ، به توافق رسيدن، گوش فرادادنبرقراری ارتباطات، 
های  ه جلسرا درتوانيد نکات باال  می. استمحور ی اخالق رمز موفقيت در مشارکت سياسیيادگيری 

ها و مفاهيم  توانيد از تعريف برای برانگيختن بحث می. نيدمطرح ک  موقعيت مناسب ديگریکارگاه يا هر
  : زير بهره بگيريد
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رهبران بايد در . شود میهر شکل از رهبری با ايجاد ارتباطات موثر آغاز : برقراری ارتباطات •
از راه رهبران خوب کسانی هستند که  .های خود به ديگران مهارت داشته باشند ها و هدف انتقال ايده
از . بتوانند با ديگران ارتباط برقرار کنندسخن گفتن، و  سخنان ديگران، گوش فرادادن به ،مشاهده

های  هدر جلس. خواهد بودبرقراری ارتباط تقويت توانايی کارگاه تاکيد بر های  هجلس همۀ درهمين رو 
مهارت در بر بعدی های  هو در جلساست ايجاد ارتباطات شخصی  مهارت درنخستين تمرکز بر 

  .ها ها و سازمان گروهمابين  ايجاد ارتباط ۀمينز

های  رهبری با گوش فرادادن و توجه دقيق  به آراء و هدف مهارت :سخن ديگرانگوش فرادادن به  •
 خالصه گويد میيا رقيب  يا همکاراظر نيک نيدن آنچه گوش فرادادن به ش. يابد ديگران افزايش می

. نيز از تبعات شنيدن است تصميمات و عقايد ديگران يابی و اعتبار بخشيدن به ارزش. شود نمی
  .دبياموز میشنود  می کسی است که از آنچه ، تاثيرگذار، مانند يک رهبر تاثيرگذارۀشنوند

از رهبری کليدی  ای  و مرحلهگيری  تصميماز اجزای مهم به توافق رسيدن : به توافق رسيدن •
است تر های بزرگ يا تيم يا جمعيتگروه يک ای اعضی ميان وگو در جريان گفت. استآميز  موفقيت

ها و  با تفاهم بر سر گزينه.  توافقی همگانی وجود داردظرهانتوان دريافت پيرامون کدام نقطه  می که
 نباشد گرفتن يک  اگر چنين تفاهمی. شوند های گروه يا سازمان طّراحی می امکانات است که تصميم

دشواراست، گير و  دستجمعی گرچه گاه وقتيدن به توافق رس. تصميم دستجمعی ممکن نخواهد بود
 . انجامد های مورد توافق و پشتيبانی همگی می اّما به تصميم

توافق های بزرگ هردو از  های کوچک و سازمان گروه :های مشترک دستيابی به مفاهيم و ارزش •
 رسيدن ان امک است کهووگ گفتتبادل آراء و با  .برند میسود های مشترک  در بارۀ مفاهيم و ارزش

گذارند و در  میهای شخصی خود را با جمع در ميان  اعضای گروه تجربه .شود بيشتر میبه توافق 
هر يک از اعضا در اين مجموعه اثری از . شود میپديدار ها و اصول  ای از ارزش نتيجه، مجموعه
ها  دستيابی به ارزش. ت خواهد داش که در تحقق آن سهمیکند  میاحساس  يابد و مینقش خود را 

اين رهيافت خود از ترکيب گروه و . ستها به سوی تعيين هدف  و قابل انطباقپذير انعطافرهيافتی 
يک  هر های مشترک دست يافت، که گروه به مفاهيم و ارزش هنگامی . پذيرد گذشت زمان تأثير می

 .ت و مسئوليت مشترک داردشود که با ديگراعضا مالکي میبا اين احساس وارد عمل از اعضای آن 

يک  ليتفعاتفکر و و بازتاب محصول کار مشترک  يادگيری دستجمعی :دستجمعیيادگيری به سوی  •
ها باشند يک نهاد  تنها مجريان کارآمد دستورالعمل شنهادی که اعضاي .استکنندگان  يک شرکت

 پرسش قرار ندهند، هايشان را مورد فعاليتکنندگان  اگر شرکت. يادگيری دستجمعی نخواهد بود
. هايشان را با يکديگر در ميان نگذارند ختهيا آموو ند، نکنا برای پيشرفت ارزشيابی شان رهاي ظرفيت

خودآگاهی و محور و گروهی به سوی نهادسازی است و مستلزم  درونيادگيری دستجمعی رهيافتی 
يک گروه يادگيری مشارکتی  ،بنابراين. ها ها و تحقق هدف تفکر فردی و دستجمعی در مسير فعاليت

رسد که  هايی می ها و دانش ها، ارزيابی اعضايش به انديشه  تعامل بينآنچنان گروهی است که
به سخن ديگر، يادگيری دستجمعی زايندۀ . توانند تحقق اهداف گروه را تسهيل و تسريع کنند می
های  یيتوانادانش و بر نه آموزد چگو میکنندگان  هريک از شرکت که در آن استباز و پويا ی يفضا

  .کنندگان بيفزايد خود و ديگر شرکت

  
  



 گران هايی برای تسهيل رهنمون: رپيشگفتا

 ١٩
 

   کارگاهۀ جلسنخستين
  جلسه مان ورود به ز

زودتر از شروع جلسه در محل حاضر شويد تا اطمينان حاصل کنيد همه چيز همانگونه است که بکوشيد 
اق جلسه کافی و گرمای تور ادقت کنيد که ن. ايد تنظيم شده است بايد باشد و به همان شکل که شما خواسته

ها  صندلیوار   چيدن دايره. مطابق ميل شماها چگونگی چيدن صندلی و باشدو هوايش تازه آن مناسب 
کنندگان  شرکت زيرا به هر يک از گوست و فتگبحث و  ها جلسهبهترين شکل برای برگزاری اغلب 

  .بشنودسخنانشان را تا ديگران را ببيند و دهد  امکان می
  

    به جلسهکنندگان شرکتد ورو
شوند اين احساس را در آنها به وجود آوريد که از حضورشان  میجلسه کنندگان وارد  که شرکت  میهنگا

. قبًال نشناخته باشندکنندگان يکديگر را  مهم است که شرکت   اين احساس به ويژه هنگامی.ايد خوشحال شده
خوردنی اگر . هستيد کارگاه گر و توضيح دهيد که تسهيلشناسند، خود را معرفی کنيد  مینهم اگر شما را 

  . ی کننديدر دسترس است از آنها بخواهيد از خودشان پذيراو آشاميدنی هم 
  

  کنندگان  معّرفی شرکت
خود را به   میبه صورت رسکنندگان يک به يک  که شرکت اند بهتر است  که همه وارد شده هنگامی

توانيد از آنها بخواهيد تا هريک به  می ،شناسند میکنندگان يکديگر را  چنانچه شرکت. ندنديگران معرفی ک
کارگاه و انتظاراتی که دارد با جمع ی ها جلسهها و اميدهايش برای شرکت در  جای معرفی خود از انگيزه

دليل ضرورت شرکت شما اين است که . البته شخص شما نيز بايد در اين تمرين شرکت کنيد .سخن بگويد
 ها جلسهو برای سخن گفتن در شويد شود تا با يکديگر آشنا  می تمرين به گروه از جمله شما کمک با اين

  .احساس راحتی کنيد
  

  توضيحات
کنندگان آغاز کنيد، از جمله در بارۀ آنچه در دوران تشکيل  جلسۀ نخست را با توضيحاتی به شرکت

آنگونه  (جلسههر چارچوب اصلی  در بارۀ کارگاه ياد خواهند گرفت و يا به بحث خواهند گذاشت و نيز
در  .و زمان گرفتن تنّفس و پايان جلسه کنيد آن روز ۀجلسرا متوجه دستور کار گروه . )که خواهد آمد

اموری مانند  درها را آگاه کنيد که اغلب از داوطلبان برای ادارۀ جلسه کمک خواهيد خواست،  ضمن آن
  .وگو ايجاد تسهيالت برای بحث و گفت وکتاب راهنما دن برداری، نگهداشتن وقت، خوان  يادداشت

  
  ها هساختار جلس

بخش  (»ام؟ ايستادهکجا : سياست و قدرت«.  تقسيم شده استبه دو بخشهای آمده در کتاب حاضر  هجلس
هدف در بارۀ کوتاهی شرح در آغاز هر بخش ). بخش دوم (»؟اند کدامما های  م گا: به سوی عمل«و ) اول

مقدمۀ توانيد از يک داوطلب بخواهيد تا  میها،  به دنبال شرح هدف. شود می مورد بحث داده و مفاهيم
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پرسشی اگر دارند کنندگان دعوت کنيد تا  ز شرکت، حتمًا اپس از آن. بلند بخوانددوم را و بخش اول 
  .  کنندطرحم
  

  چارچوب هر جلسه
مورد متناسب با موضوع . ها کامال يکی نيست های آن اّما، فعاليت. دن داری مشابهساختارها  جلسههمۀ 

  :باشدزير شامل کارهای بحث، جلسه ممکن است 
  

ها و  گران در آغاز هر دو بخش آمده و شامل فشردۀ هدف ی تسهيلها دستورالعمل: گر وظايف تسهيل
  .گران است های کار تسهيل شيوه

  
ه بکمک قصد از اين کار . ودش میها آغاز  فهرستی از هدفارائۀ هر جلسه با :  جلسههای هدف
وگو در بارۀ  و بهتر بتوانند گفت برند پی ها  ها و پرسش تمرينبه هدف تا است کنندگان  شرکت
که اهداف جلسه را در آغاز جلسه طرح ه به تصميم شماست بست. ها را هدايت کنند ها و داستان نامه زندگی

   . اصال مطرح نکنيديا و  جلسه پايانکنيد يا در 
  
اگرچه . جانده شده استگن کتاب پايان دو بخش در ارزيابیاين دو تمرين : ارزيابی کارگاهزار سنجش و اب

 آموزشی کارگاه ۀدر حين يک دورهميشه های مورد اشاره فقط دو بار در کتاب آمده است، اما در  تمرين
  .  جويی است قابل بهره

  
، در گروه و يا دونفره، آن را شارکت يکديگری دارد که اعضای گروه با ميها جلسه تمرين هر: تمرين

مشارکت موانع بهتر به کنندگان است تا  ها کمک رساندن به شرکت مقصود از تمرين. دهند انجام می
کنندگان  های شرکت ويژگی بهبسته . های چيره شدن بر اين موانع را بيابند برند و شيوه پی زنان سياسی 

نظر به اينکه .  يا تغيير دهيدها را اصالح کنيد تمرينتوانيد  می، شانايدر کارگاه و ارزيابی شما از نيازه
،  نيست يکسانکتاب راهنمامواد اوليه مندرج در شان به   ها رهيافت  کارگاهکننده در   شرکتدو گروههيچ 

   .  چيستگروهدهيد بهترين شيوۀ کار در هر تا بتوانيد تشخيص باشيد پذير که شما انعطافضروری است 
 

اند  جلسه برگزيده شده برای بحث و تبادل نظر در يی کهها  پرسش: ها برای بحث در گروه انتخاب پرسش
. های مشخصی کمک کنند در بارۀ موضوعکنندگان  شرکتای است که بتوانند به روشن شدن نظر  به گونه

ر است که شما در اگر نخستين با.  تا بحث را به پيش بردآيد میبيرون پيشين هر پرسش از درون پرسش 
اوليه مفيد است که های  هکنيد، دستکم در جلس میيک کارگاه مشارکت سياسی کار گر  تسهيلمقام 
های  هدر جلس. به بحث بگذاريد ترتيبی که آمده است  را به همانکتاب راهنماهای مندرج در  پرسش

طرح پرسش وجود دارد يا های بهتری برای   راهبرای کارآتر شدن جلسهبعدی، ممکن است احساس کنيد 
بخواهيد که داوطلب کنندۀ  شرکتيک از توانيد  میافزون براين، . های بيشتری است نياز به طرح پرسش

 خودش را های ايدهوگو  ای تسهيل بحث و گفتبروی ممکن است . کار هدايت بحث را به عهده گيرد
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مهم اين است که بحث و . دارندبرای بحث در جلسه وجود ن» درست«های  پرسش و پاسخ. انتخاب کند
  . و جذاب باشدسودمند زنده، سر هاوگو گفت

  
 تا دور ميزی بنشينندوار  گروه دايرهاعضای  ترتيبی بدهيد که ها فعاليتگونه برای اين : وار فعاليت دايره

ف وار کسی در ردي های دايره در بحث. ينندبگويد، ديگر اعضای گروه او را ب يکی سخن می که  هنگامی
. وگو شرکت کنند تر در گفت و هرچه تمامبه توالی توانند   میکنندگان جای ندارد و همۀ شرکت» جلو«

پديدار های متفاوت و مرتبط با موضوع بحث  نظرات و تجربهانداز جامعی از   چشماين است کههدف 
 . شود

  
ايد تأکيد کرد که هر باما هرچه بيشتر مساعد است، برای مشارکت وار  دايرهوگوی  جلسۀ گفتاگرچه 
 بگذرد و فرصت را به شرسد، از حق میی به او يکه نوبت پاسخگو تواند هنگامی  ای می  کننده شرکت

با . ای از سخن گفتن وجود دارد کننده دالئل بسيار، و قابل احترامی، برای اکراه شرکت. ديگری واگذارد
کند و برای  وگوها شرکت می  در گفتاين همه، اگر متوجه شديد که يکی از اعضای گروه به ندرت

بهتر است موضوع را به صورت خصوصی با او در ميان دهد،  ای نشان نمی ها عالقه شرکت در فعاليت
با تواند  می در عين حال هايش برای پيشرفت کار با ارزش است و گذاريد و به او اطمينان دهيد که ايده

اگر نتوانستيد او را .  خود بيفزايدهای آگاهیدانش و  بر ی خودها  و تجربهی ديگران نظرهاجويی از بهره
های کارگاه پاسخ  بکوشيد تا به دالئل اکراه وی پی بريد تا بتوانيد به نيازهای او در طول جلسهقانع کنيد 

ها نه لّذت  ها ادامه دهد اگر از آن زير فشار گذاشت که به شرکت در جلسهکننده را نبايد  شرکت. دهيد
  . نه سودبرد و  می

  
کنندگان بخواهيد تا  به احتمال زياد سودمند است اگر در پايان هر جلسه از شرکت: پايان هر جلسه

. بسنجند جلسه های دفها را با توجه به ه آنکنند و مشخص اند  اطالعات کليدی را که در جلسه فرا گرفته
با  در اين باره بينديشند که خود و نيزهای بعدی  گامدر بارۀ کنندگان  شرکتکه همچنين مفيد است 

همترازان  با همکاران و ها را  اين آگاهیوچگونهچه خواهند کرد اند  ای که به دست آورده تازههای  آگاهی
 خود نسبت به برگزاری کارگاه ۀکنندگانی که در پايان جلسه از عالق شرکت. خود در ميان خواهند گذاشت

های الزم   و شيوهها مهارتبه  تشويق شوند که شند بايدگرش با که خود تسهيلگويند  سخن میديگری 
های بعدی خويش بهره خواهند  ها در يادگيری  بينديشند و نيز به اين که چگونه از آنگری تسهيلبرای 
  .برد

 
  کارگاههای  هگيری از جلس نتيجه

به   میغيررسجشن کوچک و يک کارگاه را با های  هشود جلس میمند باشند،  هعالقکنندگان  اگر شرکت
گيری کارگاه  در نهمين يا دهمين جلسه، از گروه در اين مورد که دوست دارند با کدام نتيجه. پايان رساند

کنندگان با اين احساس کارگاه را ترک کنند که به  مهم است که شرکت. وجو کنيد را به پايان برسانند پرس
کنندگان بعد از آخرين جلسه، کارگاه را  نکه شرکتپيش از آ. اند تامين نيازها و انتظارات خود نزديک شده

 دهم گنجانده ۀدر پايان جلسکتاب راهنما  که در ،رايابی کارگاه  ارزشترک کنند، از آنها بخواهيد فرم 
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های   برنامهۀها و توسع کار در آينده و رفع کاستیبهتر کردن پر کردن اين فرم برای .  پر کننداست،شده 
آنها را يد و وضيح دهتکنندگان  برای شرکترا الزم است اهميت پرکردن فرم . کارگاه سودمند است

به خاطر داشته باشيد که پيش از . شدخواهد ترديد توجه  نويسند بی میمطمئن کنيد که به آنچه در فرم 
  .وری شودآ  های پرشده جمع  کنندگان، فرم متفرق شدن شرکت

. در طول عمر خود بايد به آن ادامه دهندزنان  ای است که پروژه سياسی مشارکتميزان افزايش 
ها پس از  تا سالشان به روز کردنهای خويش و  ها بايد به افزايش مهارت کنندگان در کارگاه شرکت

شوند  میمند  هکنندگان پس از پايان کارگاه عالق برخی از شرکت. فراگيری در کارگاه آموزشی ادامه دهند
 بهتری در بارۀ آن چه انداز چشمآيی به   يادگيری در يک گردهمچند ماهی پس از پايان دورۀ که

هايی ريشه  اغلب دوستیها   کارگاه طولدر. اند، برسند ای که از آن بهره جسته اند، و نحوه فراگرفته
های بعدی برای تجديد ديدار با هم و محکم کردن پيوند  آيی گردهمکنندگان معموال  شرکتگيرد و  می

   . کنند ستقبال میارتباطات تازه ا
 به که به کمک يکديگرشوند  مند می عالقهکنندگان  شرکتدر پايان دوره،  ،ای موارد در پاره

ايد که جرقۀ فعاليت سياسی را در آنان بارور  اين شما بوده. بپردازنديک کمپين سياسی سازماندهی 
  .  بر دوش آنان خواهد بودهای بعدی هر گام به گام ديگری مينجامد، اّما برداشتن گام. ايد کرده
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  اهگ کارهای هجلس
 
  

  
  ١بخش 

  سياست و قدرت
  ام؟ کجا ايستاده

  
  

قابل تصور رسيدند آيا  قدرت  به؟ و اگررود که چون مردان خواهان قدرت باشند از زنان انتظار میآيا 
 با رقابتيشتر به  برای دستيابی به قدرت بوجويی از آن توانا باشند  در بهرهاست که از آن لذت برند، 

   مشارکت سياسی زنان چيست؟ در بارۀ شما نظر ؟ ديگران بپردازند
 غيرمنتظره نيست  چنداناز همين رو،. دهيم میهای ضد و نقيض  ها پاسخ ما اغلب به اين پرسش

رنگ زنان در عرصۀ  قش کمن ،از طرفی .داشته باشد  فراز و نشيب بسيارراه زنان به سوی برابریکه 
های مختص خود بپردازيم،   ويژگیتقويتبه که شته اشت  گذاماناين امکان را در اختياراسی قدرت سي

 نه تنها از آن رو که از خصائل ارزندۀ فرد به شمار شفقتاز آن جمله ميل به پروراندن، فروتنی، و 
طرف  از. اند ای از رهبری در جهان  برای نوع تازهیهای مثبت ويژگیبه اين دليل نيز که ، بلکه آيند می

به اثرگذاری در جامعه، در نبود قدرت سياسی، باشد زنان ناشی از نياز های زنانه  یي اگر اين توانا،ديگر
جويی از  آيا زنان، پس از دستيابی به قدرت سياسی، همچنان به بهرهشود که  میاين پرسش مطرح 

  بود؟ مند خواهند  خود توانا يا حتی عالقه» زنانۀ«های انسانی و  ويژگی
، با گذاشتن کننده  شرکتکه  است طوری طراحی شدهها هبخش از جلسهای يادگيری اين  تمرين

به عقب، بتواند تصور کند که شکل و ماهيت قدرت در دنيايی بهتر چگونه است و آيا به نظر او  گامی 
آيا آنچه برای مرد د؟ بری زنان و مردان از قدرت در چنين دنيايی مشابه خواهد بود يا بايد مشابه باش بهره
کنندگان ممکن است به  اخالقی است به همان اندازه برای زن هم اخالقی است؟ شرکتچنين دنيايی در 

نگاه کرد و ديدی يگانه  گر را با سياستمرد و زن چه دشوار است بتوان که  زده شوند از اين شدت شگفت
  .رفتارشان را با محک اخالقی واحدی سنجيد

زندگی سياسی داريم و هم زندگی شخصی خود برای ادارۀ  همفيت الزم رظيک از ما  هر
های ما، مقاصد ما، و اعمال   ديدگاه -چه خواهيم شد ها  هريک از اين عرصهاين که ما در . مان پيرامون

کند که خود و  میکنندگان کمک  های بخش اول به شرکت تمرين. داردط ارتبا البته به خودمان --ما
  . تالش کنندی بهتريساختن دنيابيشتری برای  اميد  باد را با روشنی بيشتری ببينند، وهای خو گزينه
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  گری برای تسهيلپيشنهادهايی 
اگر ممکن . بخوانيدرا با صدای بلند ها  ها و پرسش داستان، ها رهنمون ،های بعدی در تمرين

تا ا را بدهيد ه هايی از اين کتاب و يا تمرين نسخهکنندگان در کارگاه  شرکتبه است، 
، کنندگان با انتخاب تعدادی از شرکت. آسان شودها  رهنمونخواندن و دنبال کردن شان براي

 و فعل و انفعال مشارکتکنندگان  برای خواندن مطالب، شرکت ها، و نه فقط يک تن از آن
ها و  ايده کنندگان  شماری از شرکتبهتر خواهد بود اگر. بيشتری در کارگاه خواهند داشت

روی تخته سياه يا در قطعات بزرگ شود  مطرح می کارگاه ه هایجلسنکاتی را که در 
بهتر همانند خواندن مطالب به صدای بلند، . تا همه به سهولت آن را ببينند بنويسند کاغذ

به نوبت برداری هم بار تنها بر دوش چند تن نيفتد، همۀ اعضای گروه  يادداشتاست در 
ی زير دربارۀ ها دستورالعمل. شرکت کننددر اين کار فّعاالنه ان مگنقشی داشته باشند و ه

  . يا هر نوع سطحی است که برای نوشتن مناسب باشد سياه ۀروی تختنويسی  يادداشت
  !کنيد میها شرکت  تمام تمرينمانند ديگر اعضای گروه در  داشته باشيد که شما هم  يادو بهت ببريد ذل
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  :١جلسه 
  ری بهتيدنيارؤيای 

  )ساعت ٣حدود :  جلسهوقت(
  

  :جلسههای  هدف
  مان جامع در بارۀ دنيای دلخواه بينش فراگير و يک ۀارائ

  توانيم پيگيری کنيم ی که میيها طرح هدف

  

  :يابی کارگاه ابزار ارز
  خواهيم از اين کارگاه چه بياموزيم؟ ما می

  ) دقيقه ٣٠  در حدود:وقت( 
  
. با جمع در ميان بگذارندرا خود در اين کارگاه شرکت ل يکه دالبخواهيد گروه  همۀ اعضای از
را نگهدارد و از آن برای ارزيابی نتايج کارگاه، به ويژه ميزان اين فهرست گر بايد  تسهيل(

زير تأمل نکات در بارۀ اعضای گروه بايد .) کنندگان بهره جويد برآورده شدن انتظارات شرکت
  :کنند

 د،ی بياموزنياميدوارند چه چيزها •

 ی به دست آورند،يها  چه تجربهخواهند  می •

   کارگاه دوست دارند چه به دست آورده باشند،های هجلسدر پايان  •
های  های باال را روی ورقه های خود به پرسش کنندگان بخواهيد پاسخ از شرکتتوانيد  شما می
 و در پايان دهيد کنکنندگان را جمع  های شرکت پاسخ گزينۀ ديگر اين است که .بنويسند نيز کاغذ
توانند دريابند که از  کنندگان بهتر می  شرکتدر اين صورت،. برگردانيدکارگاه به آنان ۀ جلس
  .اند کارگاه چه آموختههای  هجلس

مايل نيستند انتظارات خود را در کارگاه رسد که  اگر اعضای گروه خجالتی هستند يا به نظر می
 از تمرينِِبخواهيد پس ممکن است . لبًا مفيد خواهد بودمطرح کنند، اجرای يک تمرين آزمايشی غا

  . بپردازيديابی رتبط با ابزار ارزشبه اجرای تمرين م» پرورانم؟ در سر میی يهاروياچه «بعدی 
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١.١   

   ی دارم؟يچه روياها: تمرين
  ) دقيقه ٤٥حدود  :وقت(
 

، آيد  يک زن جوان برزيلی را که در زير میۀمو همچنين ناتای، موتا مااری  وانگ، نوبلۀ جايزۀبرندنامۀ  زندگی
 کنندگان خود را به يکديگر معرفی کنند و ه شرکتوار زير برای اين است ک دايرهفعاليت . با صدای بلند بخوانيد

کتاب در اين  یهای گروه فعاليتتوانند همۀ  کنندگان می شرکتبا آن که .  آغاز شودوگو در ميان آنان بحث و گفت
وار به  های دايره فعاليتاز سوی ديگر،  .ر انجام دهند، استفاده از اين شکل نشستن اجباری نيستوا را حلقه

که چهره به چهره يکديگر را ببينند دهد  امکان میکنندگان  تک تک شرکتو نيز به ، انجامد  میمشارکت بيشتر
رسد، از  کت در بحث به همه میسخن گفتن و مشاروبت  نها فعاليت اين شکل از در. کنندهمراهی و يکديگر را 

 .گر جلسه تسهيلجمله به 
  

  یاا ماتت مویراوانگنکاتی در بارۀ زندگی 
خدماتش به رشد «خاطر ی بود که به يی نخستين زن آفريقاتاا مات مویرا دکتر وانگ،٢٠٠۴در سال 

برای که وی   هنگامی.  صلح نوبل را دريافت کردۀ جايز» دموکراسی و صلحاقتصادی پايدار، به
او در اين باره به .  نداشتی، محبوبيترا به راه انداختکمپين درختکاری ،  کنياش،نخستين بار در ميهن

متقاعد کنم که  های بسيار وقت من صرف اين شد تا مردم را روزها و شب«: گفته است .سی .بی .بی
را خود  محيط زيست  محدودمالیبا امکانات از تکنولوژی پيشرفته و  جويی بهرها اندک توانند ب زنان می

، ی، تغذيهآموزشهای  کمپينبه آغازگرش بود  ١٩٧٧ که او در سال ی جنبش کمربند سبز».اصالح کنند
گفته است که همسرش وی يک بار سابق گويند همسر  می.  منجر شد،برای زنان های مهم زمينهو ديگر 

  ». کنترلو غيرقابلسرسخت  بسيار آموخته، بسيار توانمند، بسيار موفق، بسيار دانش«زنی بوده 
  .آيد با صدای بلند بخواند  را که به  تحسين او پرداخته و  در پی میی زنۀاز يک داوطلب بخواهيد تا نام

  
  

  :دکتر ماتای عزيز
 ۀام به خاطر گزارشی که در بار ای گرفته  جايزهاخيرَا. ام آموز دبيرستان در برزيل من يک دختر دانش
باران  حفظ جنگل به ام که پيشنهاد کرده دولت نوشته بهدر اين . ام نوشتهآمازون  باران لقطع درختان جنگ

های شما برای نجات   تالشتاثير  ت تحتشّدبه ه کنويسم  میبه شما نامه از آن رو من . کندآمازون کمک 
م با دنيا ا هکنم آماد میی هست که احساس يروزها .دادن محيط زيست کشورتان و سراسر آفريقا هستم

يم ها ايدهآراء و را نسبت به مسئوالن دولتی تا توجه آيد انجام دهم  روبرو شوم و هرچه از دستم بر می
حاضر نيست به ای بيش نيستم و کسی  مدرسهکنم دختر  میهست که احساس نيز ی ي و روزها.جلب کنم

  .دهدگوش حرف من 
عاش و زندگی ون برای تامين مآمازباران منابع جنگل از فقير است و مردم آن م کشور

در  .ندنز میبه اين جنگل صدمه  و سودجو هم زرگهای ب شرکتولی  .ندکن میهای خود استفاده  خانواده
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وار فعاليت دايره     

     برای بحث گروهیيیها پرسش

 ٢٠آمازون در باران جنگل درختان  در صد از ٥٠بيش از اگر نجاتش ندهند   کهام نشان دادهم گزارش
های آمازون احتياج دارد   جهان به جنگل.يدهند ديا قطع خواهند شد يا از خشکسالی آسيب خواسال آينده 
کلی از بين برود  اگر اين جنگل به. کندشود جذب  که مدام در هوای زمين پخش میرا  دوکربنی تا اکسيد

. خواهد شدنقاط جهان کاسته ۀ هم و از ميزان باران دررود کاهش خواهد يافت  اکسيژنی که به هوا می
به اين منابع نيز  مو روزگاری ديگر فرزندانام  هخانوادامروز . ازمند استهای آمازون ني برزيل به جنگل

  .داشتنياز خواهند 
که مندم  هخودم عالق. مادرم مخالف استاّما خواهد سال آينده به دانشگاه بروم  میاز من م پدر

.  کنمتوانم به کشورم کمک میبهتر  ،کنم با دانش بيشتر میرا ادامه دهم، چون تصور خواندن درس 
که حق با آن است ترسم . گويند از تو کاری ساخته نيست میکاهند و  میدوستانم از حرارت آرزوهای من 

  .آنها باشد
فقط . تا با صدای بلند سخن بگويمايد  دادهت ايد و به من جرُا من شدهالگوی از شما سپاسگزارم که 

  . ا نجات بدهمبرزيل رباران های  توانم جنگل میدانم که چگونه  میاين را ن
  دوستدار شما،

  اليانا
 

 

 خود : کهکننده بخواهيد نشستند تا کار را شروع کنند، از هر شرکتوار   حلقهکنندگان پس از آنکه شرکت
 در سر اش ، برای ميهنش، برای خانوادهکه برای جهان، يکی از آرزوهای بزرگی را را معرفی کند

  .حّلی پيشنهاد کند هم راهبه اليانا  و در ميان گذاردپروراند با اعضای گروه  می

  

 دهيد؟ میچرا به سياست اهميت  •

  توانيد چيزی را عوض کنيد؟ میآيا  •

  شناسيد که بايد چيزی را عوض کنيد؟ میآيا برای خود اين مسئوليت را  •

 به قدرت سياسی هستيد؟در پی رسيدن آيا  •

  اسی است؟های سي آيا به نظر شما هر شهروند دارای تکاليف و مسئوليت •

را مناسب مشارکت سياسی چه حد ؟ برای آنکه شهروند خوبی باشيد، دهيدانجام را بايد ی يچه کارها •
 ؟دانيد می
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وار فعاليت دايره     

     برای بحث گروهیيی ها پرسش

١.٢  

  ؟پسنديم میرا برای رهبری چه گونه زنی : رين تم
  ) دقيقه ٢٠حدود : وقت( 
  

  
 شا شرح دهند چرا انتخابکننده بپرسيد الگوی آنها در زندگی کيست و بخواهيد ت يک از زنان شرکت از هر
  .اند کرده

 گيری شوند؟ تصميموارد پهنۀ خواهيم زنان  میچرا  •

 .اند نام ببريد ها مواجه آن با گر  سياستزنانهايی که  از برخی چالش •
  

١.٣  

  ». . . که من اين است رويای «: تمرين
  ) دقيقه ۴۵حدود : وقت(
  

رؤيای من «سخنرانی معروف مارتين لوتر کينگ با عنوان روايت زير را در بارۀ دو داوطلب بخواهيد يا از يک 
  . با صدای بلند بخواند» . . .اين است که 

بيش از کينگ، برای   مارتين لوتر،مريکاآ جنبش حقوق مدنی انرهبريکی از ، ١٩٦٣ اوت سال ٢٨ در
من يای ؤر «اين سخنرانی که . سخنرانی تاريخی پرداختيک به ايراد هوادارانش دويست هزار تن از 

از هر نژاد و دين است، در ذهن مردم آمريکا  آينده ۀدر بارنام گرفته، و معّرف بينش او  ». . .اين است
  . طنينی ژرف يافت ای و طبقه

کينگ  دکتر لوترهای بنای يادبود لينکلن در شهر واشنگتن، در يک روز داغ تابستانی،  ايستاده در پله
هايشان را از اميد آکنده کرد و آنان را  ش نسلی از جوانان شد، دلبخ سخنانی بر زبان آورد که الهام

  . برانگيخت که در تالش برای بهتر کردن جامعه شرکت کنند
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فعاليت گروهی      

 
  

  :سخنرانی دکتر کينگهايی از   تّکه

رؤيايم اين است که روزی اين مّلت برخواهد خاست و زندگی آن چنان خواهد کرد که معنای واقعی اين «
  »  ."اند دانيم که همۀ مردمان برابر خلق شده ما اين حقيقت را حقيقتی بديهی می ":وعده باشد

ها را نه بر پايۀ   خواهند زيست و آن رؤيايم اين است که روزی هر چهار فرزند کوچکم در ميان مردمی«
  »    .شان داوری خواهند کرد شان بلکه محتوای شخصيت رنگ پوست

داران  های سرخ رنگ جورجيا، پسران بردگان ديروز و پسران برده تپهرؤيايم اين است که روزی، در «
  » .ديروز بتوانند با هم بر سر سفرۀ برادری نشينند

توانيم از  با اين باورمی. برم اين همان باوری است که با خود به جنوب می. اميد و باور ما بر اين است«
رخواهيم توانست ندای آهنگين برادری را جانشين با اين باو. درون کوه نوميدی نگين اميد بيرون آوريم

توانيم در کنار هم کار کنيم، در کنار هم به نيايش بنشينيم،  با اين باور می. نوای ناهنجار اختالف سازيم
وجوی آزادی برخيزيم، با  در کنار هم به جست در کنار هم تالش ورزيم، در کنار هم به زندان رويم و

  »        .گی آزاد خواهيم شداين اطمينان که روزی هم

که صدای آزادی  آوريم، هنگامی  آن گاه که زنگ آزادی را به صدا می. بگذار ناقوس آزادی به صدا آيد«
در هر روستا، در هر شهر و ايالتی بلند شود، ما خواهيم توانست رسيدن روزی را تسريع کنيم که همۀ 

غيريهودی، کاتوليک و پروتستان، بتوانند دست در پوست و سفيدپوست، يهودی و  فرزندان خدا، سياه
سرانجام آزاد ! سرانجام آزاد شديم: "پوستان را با هم سردهند دست يکديگر اين سرود قدسی کهن سياه

    » ."آزاد شديمسپاس که سرانجام ! پروردگارا! شديم

  
 عناوين توانيد اين می( د انتخاب کنيد آي از ميان عناوينی که در زير می. تقسيم کنيدتيم گروه را به چهار يا پنج 

  : هر تيم يکی از عناوين را اختصاص دهيدهو ب)   خود تغيير دهيدۀرا به سليق

  دولت هببوط روياهای مر •

 مدارسمربوط به روياهای  •

 بهداشت و رفاهمربوط به روياهای  •

 مربوط به زندگی شهری   روياهای •

 مان   فرزندان مربوط بهروياهای •

 مان وط به زنان مربروياهای •
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

  مربوط به صلحروياهای •

  مربوط به محيط زيستروياهای •

 مان  مربوط به زندگی خانوادگیروياهای •

  هستيم شان  در بزرگانا دخترانی که ما م،اند های ما که دختر به دنيا آمده نوهروياهای مربوط به  •
  

وگو را ثبت  ی مدت ده دقيقه بحث و گفتای کاغذ و قلم در دسترس داشته باشد و برا بايد ورقهها  يک از تيمهر 
سخن بايد در ارتباط با عنوانی که برای آنها انتخاب شده است به سرعت از روياهای خود تيم کند، اعضای 

رسد   آنچه را که ممکن به نظر می وکوچک،چه بزرگ و چه  روياهای خود را بنويسد، ۀبايد همتيم هر . گويند
   .يا غيرممکن مشخص کنند

 روياهاۀ هماعضای هر تيم بخواهيد که فهرست از . را گرد هم آوريدگروه همه اعضای وقت، ايان در پ
برای  ی تيم خودشوگوها ها و گفت پيرامون بحثبخواهيد که يک داوطلب ميان هر تيم از .  بچسبانندديواربر را 

  .را بخواندتيمش روياهای فهرست و گروه گزارشی تهيه کند 

  

 های اخالقی و معنوی بسازيم؟ خواهيم با ويژگی میجهان را چگونه  ؟باشيمخواهيم  میدر آينده کجا  •
  ؟بندی هستيم جويی از قدرت در پی چه تقسيم برای بهره

   کنيم؟ میهای تازه را پيشنهاد  گام بعدی چيست؟ کدام ايده •

  ؟ييمها کدام ارزشمايل به نگهداری  •
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  :٢جلسه 
       سياستاخالق و 

  ) ساعت٣  حدود:وقت(
  

   جلسههای هدف
 بحث دربارۀ اخالق و سياست  •
و فراگيری  انصاف،شفافيت، گويی،  بارۀ ضرورت پاسخ زنی در گمان •

  .تسياسعرصۀ  در بردباری

     

٢.١  

  های ترازو بين کفهتوازن ايجاد : ينتمر
  ) دقيقه٢٠  حدود:وقت(
  

 نقل کرده است با صدای بلند ٣را که مهناز افخمیروايت زير دعوت کنيد تا در گروه از يک يا دو داوطلب 
در کار دهد که در مقام رياست سازمان زنان ايران و وزير کابينه در امور زنان،  او شرح می. بخواند
  .با چه مشکالتی روبرو بوده استها  انتخاب گزينهگيری و  تصميم

  
  
در که من رياست سازمان زنان ايران را به عهده داشتم، همکارانم و خودم   می هنگا،١٩٧۴در سال «

دانستيم  می .در خانواده بوديمشان  حقوقزنان و قوانين ناظر بر صدد آماده کردن مقدمات اصالح وضع 
. های گونان روبرو خواهد شد گروه تمخالفبا  قوانين خانواده به نفع زنان هرگونه اقدام برای اصالحکه 

هايی که قوانين   محدوديتبرای باال بردن آگاهی زنان عادی نسبت بهی را شروع کرديم کمپيندر ابتدا 

                                                 
های ملی و  المللی آموزش و همکاری زنان، مديرعامل بنياد مطالعات ايران و عضو هيئت مشاوران شماری از سازمان مهناز افخمی، رئيس و بنيانگذار سازمان بين. ٣

های وی در راه پيشبرد حقوق زنان در  فعاليتپيشينۀ . بانان حقوق بشر المللی زنان، جنبش جهانی دموکراسی، و بخش زنان ديده المللی است، از جمله موزۀ بين بين

زنان ها و تأليفات گوناگون است از آن جمله  های گوناگون حقوق زنان دارای کتاب وی در زمينه. گذرد  دهه میچهارالمللی، به ويژه در خاورميانه، از  سطوح مّلی و بين

های ها و رهنمون در ميان کتاب. حقوق زن در ايران و در دل طوفان، زنان در تبعيد، المحقوق بشر زنان در جهان اس،  ايمان و آزادی،مسلمان و مشارکت سياسی

رفع خشونت عليه : امن و سالم، آموزش حقوق زن در جوامع اسالمی: در طلب حقوقمانتوان از آموزشی که مهناز افخمی با همکاری محققان ديگر منتشر کرده است می

  .          ، نام بردهای رهبری برای زنان آموزه: در جست و جوی حق انتخاب وزنان و دختران در جوامع مسلمان 
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 ديگر ايجاد کرده حق طالق، حضانت فرزند، چندهمسری و مواردزنان در مورد قوق موجود در بارۀ ح
  .بودند

نيز در بارۀ تأثير به زبان ساده منتشر کرديم و بارۀ وضع حقوقی زنان  دری يها جزوه
همان حال، برای جلب حمايت  در .های محققانه دست زديم  نوشتهبه انتشارزنان گذاری در زندگی قانون

نمايندگان پارلمان،   سياسی،گيران با تصميموگو  شمرديم، به گفت الزم از تغييراتی که ضروری می
ترين زبان  برای دستيابی به مناسب. خبرگان وزارت دادگستری و شماری از روحانيان پيشرو، پرداختيم

با . نشستيم میوگو   به گفت نيزشناسان و جامعهفقها با وکالی دادگستری، کرديم،  ه میبرای لوايحی که آماد
بر داشتيم، با نفوذ های  که برای جلب و جذب افراد و گروهای  صادقانههای  گامهمه ها و   چينی مينههمۀ ز
های   یزن چانهبه اغلب هايمان  تالش. روبرو شديمنسبت به فزايش حقوق زنان های جدی  مقاومت
توانستيم وزير دادگستری را متقاعد کنيم به اين که ماده قانونی  می ن،برای مثال. صدا مينجاميد و پرسر

 اگر ،حق شوهر بودطبق اين ماده . حذف شود مربوط به حق شوهر برای جلوگيری از اشتغال همسرش
با .  اشتغال باز داردۀامکرد اشتغال همسر با شئون و شرافت او در تعارض است، زن را از اد میادعا 

، گرچه که برای زن نيز حق مشابهی در قانون منظور بشوداين همه، در نهايت امر منتقدان پذيرفتند 
با اين همه، . بپذيرددر اين زمينه را  ی ادعای زنتوانست ی در آن زمان نمیدادگاههيچ روشن بود که 

 ۀکه بر پايشد  به حقی برای زنان اشاره میايران  گذاریقانونتوانسته بوديم برای نخستين بار در تاريخ 
  و تعيين تعريف، مستقل از شأن و شرف مردان خانواده،خود راقائم بر شخص ن و شرافت أآن بتواند ش

   .کند
بسيار کوشيديم . ، هردو، برای زنان بودپيروزی و شکستقانونی که سرانجام تصويب شد شامل 

به اين نتيجه رسيديم که های تند و طوالنی   بحثپس ازّما، ا .کنيمغيرقانونی را چندهمسری تا 
آن هم با شرايط محدود شود تنها به زن دّوم اين حق  مشروط بر اين که چندهمسری قانونی باقی بماند

های ما  تالشگرچه . کرد مشخصی، از جمله رضايت زن اّول، که گرفتن زن دّوم را تقريبًا غيرممکن می
موّفق شديم  نرسيد، در عوض جايیهر را در مقام رياست خانواده تغيير دهيم به برای آنکه موقعيت شو

  و حضانتطالقمورد  توانستيم حقوق برابر زن و مرد را در  نيزو. سن ازدواج دختران را باال ببريم
  .کنيمتثبيت  کودکان پس از مرگ پدر

نواده از تصويب پارلمان که يکی از همکارانم به من اطالع داد که قانون حمايت خا  میهنگا
! زمين را بوسيدم و شکر خدا به جا آوردم. زانو زدم. گنجيدم میگذشته است از خوشحالی در پوست ن

قانون حمايت . شدميک معضل در کنفرانس متوجه . شرکت کردم کنفرانس مطبوعاتی  در يکساعتی بعد
دور . بسيار دور بود  زنان آل  صف از ايدهکرد با اين و میمنافع بسياری از زنان را تامين گرچه خانواده 

تا يک سخن گفتم وزارت دادگستری   میيک مقام رسشبيه  بيشتر  در اين کنفرانساز انتظار نبود که من
مواضعی کردم  میاگرچه احساس آمد  کردم برای خودم غريبه می هايی که می استدالل. فمينيستکوشندۀ 
  . ام مسئوالنه بوده است که گرفته

کامال بر اين نکته آگاه بودم که اقدام به تصويب اين قانون در کشوری با اکثريت مسلمان من 
ای بود برای آغاز مرحلۀ بعدی پيکار  اصالح قانون خانواده شالوده.  اّما نه کاملاست تاريخی بوده  گامی

توانستيم ما واده يک هفته پس از تصويب قانون حمايت خان .برای دستيابی زنان به حقوق برابر با مردان
ها و حقوق بيشتری دست  زنان به آزادیتا به کار تجديدنظر ديگری در قانون حمايت خانواده بپردازيم 

آل از رسيدن به آنچه ممکن است  ختم که در عين ادامۀ تالش برای تأمين ايدهمن آمودر اين ميان، . يابند
  »  .غافل نبايد ماند
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     ث گروهی برای بحيیها پرسش

 که اختالف نظر دارند يا دو ديدگاه سياسی که در تضاد با يکديگر آيا ممکن است دو گروه از افرادی •
 ؟معتقد باشندمراعات اصول اخالقی ه هستند، هر دو ب

  کنيد؟ میشما چگونه اصول اخالقی خود را انتخاب  •

   اخالقی نيست؟صورتاخالقی است؟ در چه کاری  آيا توافق و سازش •

از ل رضايت دهد بدون آنکه آ وردی کمتر از حد ايدهبه دستاگو  و گفتتواند در  میيک رهبر چگونه  •
  ؟محروم شودحمايت طرفداران و نيروی محرکه جنبش 

  

٢.٢  

  های متفاوت  به گونهانجام کار: تمرين
  ) دقيقه  حدود٢٠ :وقت (
  

 رئيس جمهور ٤،از يک يا دو داوطلب در گروه دعوت کنيد متن زير را که داستانی است به قلم مری رابينسون
  . بخواند، به صدای بلندق ايرلند، و کميسيونر عالی سابق حقوق بشر در سازمان ملل متحدساب

  
  
برگزيدند، به عنوان يک زن جوان و بدون يکی از سه نامزد رياست جمهوری به عنوان  را وقتی م«

ت  انتخابات اين بود که رياس شرکت درهدفم از. شدم و نه خودی شناخته می» غريبه«پيشينۀ سياسی 
اين يک مقام انتخابی است، و من احساس . کنمگو و پاسخ نزديک پيش  ازجمهوری را به مردم بيشتر

هايی  تنها نماينده و سخنگوی آنکردم انتخاب شدن از سوی مردم به اين معناست که رئيس جمهور  می
  .اند که او را به اين مقام رساندهاست 

 ۀهای جامع های متعددی از بسياری گروه عوتکه رئيس جمهور شدم، د  کوتاه پس از آنیزمان
آشنا شان يا   جشن دهمين سالگرد تاسيسشرکت دريا ها  فعاليتافتتاح مرکز  برایکردم  میمدنی دريافت 

اين مراسم در «: نوشت که میها   نامه  روی دعوتاغلبمنشی دفتر من  .يشانها با برخی از فعاليتشدن 
  ».ضرشودحدی نيست که رئيس جمهور در آن حا

 مراسم ۀتوانستم در هم مینالبته ! ها ضروری است  پاسخ به اين دعوتولی احساس من اين بود که
شرکت کنم، ولی احساس کردم بايد در برخی از اين اجتماعات شرکت کنم تا نشان دهم که فعاليت 

                                                 
.  رياست جمهوری ايرلند را برعهده داشت١٩٩٧ تا ١٩٩٠های   کميسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و در سال٢٠٠٢ تا ١٩٩٧مری رابينسون از سال . ۴

وی به . المللی حقوقدانان، و رئيس سابق شورای رهبران زن جهان است المللی آکسفام، رئيس کميسيون بين رئيس افتخاری سازمان بين» ن جهان،معّمرا«او عضو گروه 

مری رابينسون داری . ادريافت جوايز گوناگون از کشورهای گوناگون جهان مفتخر بوده از جمله دريافت مدال آزادی از رئيس جمهوری اياالت متحده آمريکا، باراک اوبام

  . است مقام استادی در دانشگاه پرتوريا در آفريقای جنوبی و رياست داتشگاه دوبلين ايرلند
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

 و مهم اين ندتغيير داد را مدرن ها بودند که ايرلند ن اين مجامع همانارهبر .ها و افراد اهميت دارد گروه
  .زن بودندشان اعضايبسياری از که 

گزاردم، به ويژه  هايم خدمات زنان را ارج می های مناسب، من در سخنرانی در برخی فرصت
 اين  بود که جنبش زنان ايرلندی م کوشش. های اجتماعی محيط خود بودند دهندۀ فعاليت زنانی که ياری

 زنان  برخی ازام از زبان انتخابیۀ در حوز. اند  کنند توانمند شدهتا همۀ زنان احساسشود تر فراگير
در حال  ":ها اين بود که پرسشم از آن. دارم نيستم، فقط خانه  می مهآدممن ، گفتند افسوس میشنيدم که  می

 همين از " . آن کار را وکنم می اين کار را ،خب ":ندگفت می" ؟مشغولیی يچه کارهابه حاضر 
 و فعالاز رهبران کند مهم نيست،  میداری که احساس  رسيدم که زن خانه می به اين نتيجه وشنودها گفت

   . متعهد محيط خويش است
کردم که در جمع  میاحساس غرور بيشتر از هميشه  هنگامی ام  در دوران رياست جمهوریشايد، 

آمدنشان از . طبقۀ کارگرو زنان  زنان پروتستان و کاتوليک هردو ، شدم میزنان ايرلند شمالی حاضر 
داشتيم بسيار خوبی وگوهای  گفتبا يکديگر . العاده بود  و بعد به محل اقامتم، کاری فوقبلفاست به دوبلين

بودند و ی پردل زنان. ها در گذشتن از مرزهای مذهبی پی برم العادۀ کار آن به ارزش فوقو من توانستم 
  . ضروری استه گام ايجاد صلح گام بچه عواملی برای دانستند  می

کردند برايم  بهترکردن وضع جامعۀ پيرامون خود میبرای ی که تالشبزرگ داشتن زنان و 
 یکه بين آنها و من تفاوتبدانند کردم  میخواستم زنانی که با آنها ديدار  میواقعا . اهميتی بسيار داشت

ۀ بار در براين، در اين ديدارها من افزون. را متحول کنيمخود  جامعهخواهيم  زيرا هر دو میوجود ندارد 
بسيار مهم بود که من، يک زن، رئيس واقعًا زنان اين برای . ی آموختميهای گرانبها درسقام قدرت و م
کسی که بود که با شان امتياز بزرگی براي. شان شده بودم، لباس و رفتارم رئيس جمهورانه بودجمهور

 کنم میی يپذيرااند  جمعی که به ديدنم آمدهآموختم که وقتی از . ديدار کننددارای باالترين مقام دولتی است 
که مرا با همان شکوه و جالل رياست جمهور و تشريفات خواستند  میزنان اين روم،  می يا به سفر و

يک رهبر رفتار اين که در نتيجه، من نظرم راجع به .  ببينند، نه به صورت يک زن معمولیشخاص
به راحتی خو کنم؛ تشريفاتی که همگان آن را   میتشريفات رسر کرد و توانستم با چگونه بايد باشد، تغيي

 اگرچه توانستم طبيعت رياست جمهوری و انتظارات ،بنابراين. دانند میايرلند  مقام رئيس جمهورشايستۀ 
  .داد  تغييرمرانيز خود اين مقام  تغيير دهم، های گوناگون را در زمينهمردم از رئيس جمهور ايرلند 

 ال رضايت دهد بدون آنکه به دستاوردی کمتر از حد ايدهوگو  گفتتواند در  میيک رهبر چگونه  •
از رهبران زن چه زنان دهند؟  میواکنش نشان اند  مند شدهقدرتمردم چگونه نسبت به زنانی که 

  ؟دارندانتظاراتی 

 ؟باشدآل  يدهرهبران زن چه نوع سلوک و رفتاری بايد داشته باشند که از نظر شما ا •

 ؟چه معنايی دارد" بايد طبيعی باشد قدرت  مسندزن در رفتار"اين که  •

عرصۀ از کارهای آنان در اش  برای ديدار با زنان عادی و تجليلمری رابينسون تالش  ۀدر بار •
 چه نظری داريد؟اجتماعی 

  گذارد؟ا ارج هايشان ر تالشزنان حمايت کند و از است که موّظف کنيد يک زن رهبر  میآيا فکر  •
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٢.٣  

   رفتار آيين: تمرين
  ) دقيقه ۴۵  حدود:وقت(
  

که  )مرد يا زن(از هر تيم بخواهيد يک شخصيت سياسی را . گروه را برای تمرين به سه تا چهار تيم تقسيم کنيد
اين رهبر سياسی  ۀ آيين رفتاردر بارمتنی  دقيقه ٢٠هر تيم بايد ظرف . برای همه آشنا ياشد انتخاب کنند

  . تهيه کند) دولتیهر مقام المللی، در هر کشوری و در  محلی، ملی، بين(
  

  : زير را بنويسد و جاهای خالی را پر کندۀاول، هر تيم بايد باالی يک ورقه کاغذ بزرگ جمل
 را یاخالقهای ای از اصول و هنجار  مجموعه در رفتارم،------------- ، به عنوان --------------- من،

   . . . . .:خواهم کردمراعات به شرح زير 
بايد چه اند  مشخص کنند که شخصيت سياسی که انتخاب کردهوگو با يکديگر  در گفتها بايد  دوم، تيم
را روی يک ورقه کاغذ بزرگ ثبت مشخصات  اين ، وت کنديرا رعای يها مشی    خطو ل، و، اصقواعد
  .کنند
، آزار من به تهديد، نخواهم گفت؛به مردم دروغ  رانم وهمکابه من به مشاورانم، : يی در اين موردها مثال

به کسی امتياز خاص  من نخواهم زد؛ کنند دست  تحقير، يا تنبيه کسانی که با من در مالء عام مخالفت می
نسبت به زنان هايم   کارها و سياست.جويی نخواهم کرد بهرهبرای نفع شخصی از مقامم من نخواهم داد، 

  . بودنخواهندآميز  تبعيض
 شخصيت سياسی انتخاب کرده استبرگزينيد تا کسی را که به عنوان ای  هر تيم نماينده وقت، ازدر پايان 

 . رود  همراه با متن آيين و شيوۀ رفتاری که از او انتظار می،به گروه معرفی کند
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

٢.۴  

  تقسيم منابع : تمرين
  ) دقيقه۴۵حدود : وقت(
  

  :کنندگان ببينند ه بنويسيد تا همۀ شرکتمطلب زير را روی تخته سيا
شما عضو کميتۀ ويژه . مبلغی پول در دسترس ماست برای خريد کامپيوتر مورد نياز شاگردان سه مدرسه

  . آموزشی هستيد کِه موظف به تعيين اين سه مدرسه از ميان ده مدرسۀ نيازمند به کامپيوتر است

سه انتخاب های مناسب برای   شيوهۀهر تيم بايد در بار. کنيدهای سه يا چهار نفره تقسيم  گروه را به تيم
برای اين انتخاب چه ضوابطی را بايد برگزيد، سن، )   دقيقه٢٠در حدود  (.مدرسه به بحث بپردازد

آن؟  آيا قرعه کشيدن هم در اين مورد منصفانه است؟ هر تيم  وضع مالی، محل مدرسه، جنسيت يا غير
های مورد نظر  هايی که برای برگزيدن مدرسه شود، و گام  اين باره مطرح میهايی را که در بايد پرسش

  . ها را به آگاهی گروه برساند بايد انتخاب شود، يادداشت کند تا نمايندۀ تيم آن
 

 گيری شما چيست؟ روش تصميم •

 شويد که تصميم شما منصفانه است؟ چگونه مطمئن می •

 ايد؟ چرا آری و چرا نه؟  چه ضوابطی تصميم گرفتهآيا مهم است که اهل محل بدانند بر اساس  •

 کنيد؟ تان آگاه می چگونه اهل محل را از تصميم •

  چه کار خواهيد کرد اگر اهل محل تصميم شما را به چالش بکشند؟  •
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 ٣٧
 

  :٣جلسه 
  ؟جايم کجاست سياسی کوشندۀيک به عنوان 

  ) ساعت ٣حدود : وقت(
  

  جلسههای هدف
 تفاوت بين -گر سياست يک وش يک فعال سياسی نقتفاوت بين بررسی  •

  مدار قدرت و فرد بيرون از آن  فرد درون
ديپلوماسی بی سر و صدا يا : ارزيابی راهبردهای شخصی و سياسی •

يک   شرکت در،سخنرانی کردن، ی علنی از راه نوشتن مقالهيرويارو
 نامزد مقام انتخابی شدن و مانند آنها  کمپين، 

های  و مسئوليتتعهدات شخصی ظ تعادل بين بررسی چگونگی حف •
ای، و، به  ، حفظ توازن بين نيازهای خانوادگی و ضروريات حرفهعمومی

  های دشوار و تحمل پيامدهايش  گيری طور کِل، تصميم

  

٣.١  

  عبور از خط قرمز: تمرين
  ) دقيقه٢٠  حدود:وقت(
  

 کوشندۀ وزير سابق دولت پاکستان و ٥ حسن معصومهۀ که نوشت،از يک داوطلب دعوت کنيد تا داستان زير را
  :حقوق زن است با صدای بلند بخواند

  
 
اين در سطوح گوناگون زنانی که تعداد ستان شروع کردم، کرا در پاام   اجتماعیهای که فعاليت  میهنگا«

عی در قانون اساسی و ديگر قوانين موانعی برای فعاليت اجتما. کردند، بسيار اندک بود میکار عرصه 

                                                 
ای و در  المللی هسته معصومه حسن وزيرسابق دولت پاکستان، سفير اين کشور در اطريش و نمايندۀ دائمی آن در مقر سازمان ملل متحد در سوئيس، در آژانس بين. ۵

وی اکنون عضو هيئت .  در وين را برعهده داشته است٧٧وی رياست گروه اجرايی کميتۀ جنسيت و توسعه و گروه .  توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد بوده استسازمان

  .المللی آموزش و همکاری زنان، است های همکار سازمان بين حّکام بنياد اورات، يکی از سازمان
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 ٣٨

های  بين کادر نخبگانی که دارای مقامجود داشت و خط قرمزی ،با اين حال. خورد به چشم نمیزنان 
. در کراچیاداری سسه ملی امور ؤ، يعنی مکردم يت میفعالدر آن  که من جايیاداری و دولتی بودند و 

 پژوهشی و کارهایانجام  آموزشی دولتی بود که در عين حال به های سازمانيکی از اين موسسه 
از اين خط قرمز هرگز عبور اميدی نداشتند که نيز حتی مردان همکار من . پرداخت ای هم می مشاوره

  . کنند
مادرم بين من و دو برادرم فرقی  و و پدراز پيشگامان جنبش سوادآموزی زنان بودند  من ۀخانواد  

ی ز دانشگاه کمبريج دستاورد علوم سياسی اۀمدرک دکترا در رشتدر آن زمان، گرفتن . گذاشتند مین
 را با  رتبهمن قاعدتا بايد هرنوع تفاوتپيشينۀ آموزشی کيفيت . بود، به خصوص برای زنانعادی غير

آميز در   و تبعيضمردساالرانهبا اين حال، من مشمول همۀ باورهای . برد می از بين ممردان همکار
  . مورد اشتغال زنان بودم
معتقد  دموکراسی در دورانی به زيرا شوهرم همراه بود های زيادی   خم و ا پيچام ب  ای زندگی حرفه

طوالنی های  بارها به حبساو . تسلط داشتکشور بر ديکتاتوری و متعهد شده بود که يک نظام خشن 
در اين دوران سخت، به .  قرار گرفته بوديم تهديدنيز در انزوا آماج آزار ومن و فرزندانم محکوم شد و 
ام نسبت به باورهای شوهرم و هر   اما هرگز در وفاداری منتقل شدم،آباد  مديريت در اسالمبخش خدمات 

 ما سرانجام زۀکه مبارم آنچه به خاطر دموکراسی انجام داده بود شک نکردم و همواره يقين داشت
  .خواهد زدروزهای بهتری را در پاکستان رقم 

ای که  باالتر رسيدم و به مؤسسه من به مقامی .  پس از پايان ديکتاتوری فضای سياسی تغيير کرد
آموزش،  مديريت اموربه بودم که  کارمندی نخستين زن نيز .بازگشتمکردم  قبال در کراچی در آن کار می

هايی را طراحی کردم  و برنامهشدم  کار  مشغولبه شدت.  رسيده بوديک سازمان دولتیۀ تحقيق و مشاور
ای که در  سسهؤمدر اين ميان . تر کنند  ندان دولت را به مردم عادی نزديکگيران و کارم بتوانند تصميم که

و جذب شماری روزافزون از زنان در  ، مردمۀرد عالقکردم به خاطر حمايتش از مسائل مو آن کار می
  .  يافتی بسيارشهرتهايش،  برنامه

ازمان ملل متحد و پاکستان در سۀ نمايندعنوان سفير به بود که  نقطۀ عطف زندگی من هنگامی 
باالترين مقام منشی رياست دفتر هيئت وزرا، که به اندکی بعد . شدمالمللی در وين  های بين ديگر سازمان

  .خط قرمز شکسته شده بود. رسيدمنهادهای اداری دولت بود، مقام در 
برای به زنان  های من  ولی آنچه آموختم اين بود که موفقيت. اغلب مرد بودندکه کردم  میکار کسانی با 

. دهد می اميد و اعتماد به نفس ها و مشاغل ديگر، نهادهای دولتی و اداری، و حّتی حرفهدر خدمت 
گذاشتم و به آنها گوش  میها وقت با آنبرای ديدارکردند و من هم  دريغ از من حمايت می همکارانم بی

آمدند و  میزنان به دفتر کارم اری از ام، بسي شدهکابينه رئيس دفتر که من با شنيدن اين خبر  .سپردم می
توانست  جدا از هم نمیولی کمک به زنان به صورت فردی و . گذاشتند میمسائل خود را با من در ميان 

  .  را تأمين کندنانپيشرفت درازمدت ز
های   در همان ابتدای اشتغالم بود که متوجه اهميِت سياسی توانمند شدن زنان به ويژه در زمينه

حمايت به از اينرو . مانند آموزش، حمل و نقل، آب، بهداشت و محيط زيستالقه و نيازشان شدم، مورد ع
برخی از دولت به اجرای . کردند های گوناگون زنان ترويج می هايی پرداختم که گروه  ها و برنامه سياست
در شوراهای  زنانهای بيشتر به  کرسیاختصاص دادن مانند ها پرداخت  اين گروههای کليدی  توصيه

 مانداز سياسی در کشور چشمها  با اجرای اين سياست. گذاری ايالتی و فدرالدر مجالس قانونمحلی و 
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

بر زندگی خويش مسلط کند تا  میساختن پلی بين جامعه و دولت همواره به زنان کمک . ه استتغيير کرد
  ».شوند

توانيد به  میتر  ی را بهتر و آسانيا؟ چه چيزهی چيستدولتنهادهای کارکردن در برخی از امتيازات  •
  وريد؟آدست 

 اند؟ های کار کردن در نهادهای دولتی، از سويی، و در يک مقام انتخابی، از سوی ديگر، کدامامتياز •
  به نظر شما دشوارتر است؟های يک کارمند دولت  فعاليتوظائف و  يک از انجام  کدامو 

های اجتماعی جا به جا شود؟ چرا نه و  تی و فعاليتآيا عيب است اگر کسی بين دو عرصۀ کار دول •
 ؟تر است يا برای مردان آسان شدن به جا جااين برای زنان چرا آری؟ 

طلبی نوعی خودخواهی است؟ چرا آری و  طلبی مردان تفاوت دارد؟ آيا جاه طلبی زنان با جاه آيا جاه •
 چرا نه؟

 شما به اين دليل که زن هستند؟تنها ، ها پشتيبانی کنند يا از آن/ آيا زنان لزوما بايد به زنان رای بدهند •
 گيريد؟ دهنده چگونه در اين باره تصميم می به عنوان يک رأی

  

٣.٢  
  . . .چه خواهيد کرد اگر: تمرين

  ) دقيقه٣٠حدود : وقت(
  

و يرند  قرار بگ در آنهای خاصی که ممکن است موقعيتدر بارۀ خواند تا  کنندگان را فرا می اين تمرين شرکت
اجرا وار هم  دايرهشود  اين تمرين را می. نيز در بارۀ کاری که در واکنش به هر موقعيت خواهند کرد، بينديشند

  .کرد

توانيد اين  می( .کنيد هايی که پخش می  سياه بنويسيد و يا روی برگهروی تخته های زير را  کاری، نخست
  ):کارها را کم و زياد کنيد

 هيچ کاری نکنيد •

  همدردی و همدلی کنيدابراز  •

 دپی گيريها را  رسانه ديگريا ها و  های چاپ شده در روزنامه گزارش •

 . در يک ديدار خصوصی، به طور شفاهی از رهبران شکايت کنيد •

 ها بنويسيد  آميز برای درج در رسانه يک نامۀ اعتراض •

 مند بنويسيد گير عالقه گر يا تصميم خطاب به يک سياستآميز   خصوصی و اعتراضۀيک نام •
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   سازماندهی کنيد راگروهی ،آميز  اعتراضۀ مشترکيک نامبرای نوشتن  •

 شرکت کنيد گردهمآيی باز و عمومی در يک  •

  به راه اندازيدويک گردهمآيی را سازمان دهيد  •

  در يک کمپين شرکت کنيد •

  يک کمپين سياسی را رهبری کنيد •

  دينامزد رسيدن به يک مقام سياسی شو •
انتخاب کنند يا فهرست کارها کاری از که بخواهيد و از آنان را با گروه در ميان گذاريد های زير  پرسش
 تا کنيد از هريک از اعضای گروه دريافت شش پاسخبکوشيد تا برای هر پرسش  . خود برگزينندۀبه سليق
کنندگان  کارهايی را که شرکت. ای از کارهای احتمالی روبرو شده باشند با طيف گستردهکنندگان  شرکت

   . فهرست بيفزائيدبه اين کنند  پيشنهاد می

های سالن را به  شد و پی برديد که پنجره اگر محل تشکيل جلسه سرد و سردتر میچه خواهيد کرد  •
 ؟اند کنندگان در جلسه باز کرده خواهش شرکت

 د؟اشداده باز دست که نزديک به شماست ای  در کارخانهشغلش را رد اگر شوهرتان کچه خواهيد  •

  ای که در نزديکی شماست بيکار شوند؟  کارگران کارخانهۀچه خواهيد کرد اگر هم •

شغل حمايت از يک نامزد در کمپينی راه انداخته باشند  و همکارانتان دوستاناگر چه خواهيد کرد  •
  رد حمايت شما نيز هست؟وسياسی که م

ی انتقاد خدمات ناچيز بودن  آن ازردای را با شش تن ديگر امضا کرده و  چه خواهيد کرد اگر نامه •
که  ايد  خودتان روبرو شدهۀ با خانوادشود، و آنگاه  ارائه می به قربانيان خشونت خانگیايد که کرده

  کنند؟ میمسئله منع دخالت در شما را از 

از شما بخواهند خود را نامزد احراز يک مقام محلی چه خواهيد کرد اگر تعداد زيادی از رهبران  •
  تان حمايت کنند؟ از کمپينکه  سياسی کنيد و به شما قول بدهند محلی

  

 ،؟ آياشما به راحتی بتوانيد خود را به آن متعهد کنيدهست که ای  کارهای خصوصی و با سياسیآيا  •
 چرا؟ ؟ مايل نباشيد بپذيريدهست که کارهايی هم 

ل به چه نوع شخصيت ؟ دوست داريد تبديدانيد می را از نظر سياسی چگونه شخصيتی تانخود •
  سياسی شويد؟ چرا؟

اصول اخالقی داشته باشد و در عين حال خود را متعهد به طلبی سياسی  جاهاست کسی آيا ممکن  •
 چرا آری و چرا نه؟ ؟ بداند

پاسخ مثبت است اگر است؟ سياسی سياسی خود عملی   کارهر نوعشرکت در خودداری از نفس آيا  •
 .يک مثال بياوريد
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٣.٣  

  تشويق و حمايت از رهبران زن: تمرين
  ) دقيقه ٣٠ حدود: وقت(
  

و تحولش از يک شهروند آگاه به يک رهبر ويليامز - الوهدافنداستان زير را در بارۀ از يک داوطلب بخواهيد 
  . بخواندسياسی

  
 

 غنا اش را چون پناهندگان از سيرالئون به ، پيش از آن که جنگ داخلی او و خانوادهويليامز -لوُاه دافن
های    دريافت اعانه از انسانتجارب اين زن در. بوددانشگاهی  یشخصيت دو دههبراند، به مدت 

بازگشت مراقبت به سيرالئون که  هنگامی . اش به کارهای خيريه فزونی يابد عالقه شد سرشت سبب نيک
 را برپا کرد »نهای مهربا سازمان آفريقايی دل«چندی بعد . برعهده گرفتيک پرورشگاه را از کودکان 

اين سازمان . رسانی به زنان و کودکان نيازمند يک روستای ساحلی بود که سازمانی محلی برای کمک
  .به زنان پرداختهای شغلی  مهارتهايش به آموزش  فعاليتبا گسترش دامنۀ بعدها 

مللی ال سازمان بينکه  رفتکاالبار نيجريه  رهبری زنان در ۀيک موسسه به ، دافن٢٠٠۵در سال 
ۀ تجرب .آن را برپا کرده بودند» بائوباب«آموزش زنان با همکاری سازمان شريکش در نيجريه، به نام 

ۀ رهبری زنان در کاالبار  موسساش با  به گفتۀ او آشنايی.بپيونددجنبش زنان ه او را برانگيخت که به دافن
اندازی از  تنها به داشتن چشمنبايد   زيرا پی برد کهای از رهبری را در زندگی او گشود فصل تازه

که بايد دست به کارهای جسورانه زند و به احساس کرد دافنه  .اش بسنده کند چگونگی پيشرفت جامعه
 به .شرکت کنند یهای سياسی بيشتر به اين نتيجه رسيد که زنان سيرالئون نياز دارند در فعاليتويژه 
  .  ورود به عرصۀ سياسی کشورش تالش کندهای گوناگون خودش را نيز متقاعد کرد که برای شيوه

برگزيده  غرب کشور ۀ منطقدرانتخابات ه به عنوان يکی از ناظران يک سال، دافندر ظرف 
با خدمت . کشور بود و فری تاون، پايتخت سيرالئون، در آن قرارداشتبزرگترين منطقه اين منطقه . شد

و منتخب مردم ايفا دولت مدرن وی يک  به سگذار سيرالئونقام، وی توانست نقشی مثبت در در اين م
در عين حال وی .  بودهدافنی بزرگ برای چالشدر هيئت نظارت اکثريت داشتند و اين خود مردان . ندکن

مصمم بود  ،با اين وصف. و حّتی تهديد به مرگ قرار داشتتبعيض جنسيتی و ارعاب در معرض انواع 
 مشروعيت آن از سوی رئيس سرانجام انتخابات پايان يافت و. مسلم شودنتايج انتخابات بکوشد تا اعتبار 

 و در عين حال بوده اولو ويليامز دافناين انتخابات مرحلۀ دشواری از زندگی . هيئت نّظار تأئيد شد
  .ايفا کندسرنوشت سياسی سيرالئون  تعيين دررا  مهمی نقش فرصتی ارزنده که بتواند 
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 شرکت در عرصۀ سياست بوده باشد؟  ه برایدافنبخش  نست الهامتوا می یعواملچه  نظر شما به •

 در تشويق و حمايت از زنان برای توانند میی چه نقشکننده در کارگاه،  ، به ويژه زنان شرکتزنان •
  شان در عرصۀ سياسی ايفا کنند؟  فعال شدن

  :*را تمام کنندبخواهيد که جملۀ زير دايره دور زنان   هريک از و سپس ازاز خود شروع کنيد، 

 ».کنمکمک برای شرکت در امور دولتی و سياسی به زنان  ..……………از راه توانم  میمن «
  
شرکت در نويسی و  نامزنان با . توان برای اين پرسش پيدا کرد میمطمئنا پاسخ درست يا نادرستی ن*

برای شرکت در ان را توانند زن میانتخاباتی، فعاليت برای يکی از نامزدان انتخابات و رای دادن و 
 ۀهم.  با انصافدختران توانا و پسرانتعليم و تربيت با  ياری رسانند و نيز های دولتی و سياسی فعاليت

  .  جهان را تغيير دهندۀچهرزنان ديگر آورند تا ياری به تواند زنان را  میديگر کار هزاران کارها و اين 
 
  

۴.٣  

  هاها و تعهد انتخاب: تمرين
  ) دقيقه۴۵ حدود: وقت( 
  

. يد با صدای بلند بخواندآ   را که در پی می٦ما خدرزندگی عصاز يک يا دو داوطلب در گروه بخواهيد داستان 
 .مدافع کوشندگان حقوق بشر است جهانی کشور اردن و وکيل ۀموسس درزنان سازمان از اعضای ما خدر عص

  

  
 
سم است، روزی که ده ساله شدم پدرم را همان طور که در اردن ر. ام دختر خانوادهبزرگترين من «
را پدر و مادرم ساير افراد خانواده ). عصمامادر  (عصما ناميدند و مادرم را اّم) ماعصپدر ( عصما ابو

                                                 
دۀ حقوق بشر، هماهنگ کنندۀ مؤسسۀ همبستگی زنان در اردن، وزير سابق کابينه، سخنگوی دولت اردن هاشمی و رئيس عصما خدر، وکيل دادگستری و کوشن. ۶

المللی حقوقدانان را  وی همچنين عضويت اتحاديۀ وکالی دادگستری عرب، سازمان عربی حقوق بشر، و کميتۀ اجرايی کميسيون بين. اتحاديۀ زنان اين کشور است

رسانی حقوقی به زنان اردنی نيز نقشی عمده داشته و پس از انتخاب شدن به مقام مشاورت دادگاه دائمی  و در طراحی و اجرای برنامۀ سوادآموزی و کمکا. برعهده دارد

  .     های ناموسی بوده است عربی در مسائل مربوط به خشونت عليه زنان، يکی از پيشگامان تصويب قوانين کيفری ناظر بر قتل
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ده ساله . تصميم گرفتند فرزند ديگری به دنيا بياورندکردند و از همين رو  میچون پسر نداشتند سرزنش 
درم متوجه شدم که همه پپس از يک ساعت که از تولد او گذشت .  آمدشده بودم که برادرم سمير به دنيا

.  ناپديد شده بودمزنند، گويی که من  صدا می)مادر سمير( سميرو مادرم را اّم) پدرسمير( ريرا ابوسم
همترين سمير، چون پسر بود، م افراد خانواده ۀهمگرچه بزرگترين فرزند پدر و مادرم بودم، از نظر 

   .شد میمادرم شناخته فرزند پدر و 
ها از انجام وظائفی که معموال در  ماه. شده بودمرنجيده ابتدا من به راستی خشمگين و 

 يعنی -روع کردم با پسرها بازی کردنبجايش شزدم و  های اردنی دختران به عهده دارند سرباز خانواده
پدرم .  خوشبخت بودم،ا اين همهب. دانند میتر از دختربچه ها  که مردم آنها را مهمهايی  با پسربچه

در اين باره با من ام و در نتيجه  دانست که من چقدر از اين بابت رنجيده می. تحصيلکرده و فهميده بود
  .دهد می اهميت انشزد که چه اندازه به دختر میحرف 

نی باور پيدا کرده بودم که زنان و دختران نيازمند کسا. من باقی گذاشتش را در اين تجربه اثر
پرداختم  می حقوق دوستان دخترم بيشتر به دفاع ازشدم  میهر چه بزرگتر . هستند که از آنان دفاع کنند

طبيعی بود که وکيل مدافع شوم و از حقوق در نتيجه . دارند میدر حق آنها تبعيض روا کردم   میکه حس
  .زنان دفاع کنم 

 مدختر دوم. آوردم میکالت بودم که وقت کم ای مشغول کار و وقتی دخترانم به دنيا آمدند به اندازه
شوم چون هيچ وقت دافع موکيل خواهم  نمیهرگز من : "ها گفته بود  به يکی از همسايهگیپنج سالدر 

شنيدن با  ".روز ظهر به خانه برگردم شوم تا بتوانم هر میبزرگ که شدم معلم . بينم مادرم را نمی
 ،، از سوی ديگراز سويی شيفتۀ کارم بودم و. شوم يده میاحساس کردم به دو طرف کشهای دخترم  غصه

به طور که دخترم در سنين نوجوانی بود، روزی  هنگامی . نيستمکردم که مادر خوبی  میاحساس نگرانی 
به شدت طلوب زندان مشرايط نااز . خواستم در زندان با موکلم ديدار کنم همراه شد میاتفاقی با من که 

ممکن است که فکر کنم  اگربرد  میها چگونه خوابم  خواست بداند شب می. يدرس ناراحت به نظر می
زمانی که گفت . پرسيد آن روز از من بسيار .اند برند که گناهی مرتکب نشده میکسانی در زندان به سر 

اگر به صدای . زده شدم تصميم گرفته است درس حقوق بخواند و وکيل شود، از همه بيشتر من شگفت
حقوق دلمشغول دخترم وکيل مدافع است و امروز، . کشيدم دست از وکالت میسپرده بودم،  گوش مقلب
  !ام کردهانتخاب بهترين حرفه را ام که   نهايت به اين نتيجه رسيدههم درمن و . بشر

  

 زندگی خانوادگی ای و ايجاد تعادل بين زندگی حرفه ها برای آيا در کشور ما زنان با همين چالش •
   شوند؟ می روبرو خود

 ؟اند کداممشارکت سياسی عوامل بازدارندۀ زنان از  •
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خانواده را نسبت به گروه بخواهيد هر يک تعهدات و وظايف مرد اعضای  از وروی تابلو دو ستون بکشيد 
  :روی ستون ديگر بنويسندهم خانواده را نسبت به روی يک ستون و تعهدات و وظايف زن 

   در خانوادهزنانتعهدات          وادهتعهدات مردان در خان       

  
  

  

 

  متفاوت است؟ با هم  به هم شباهت دارد؟ کدام استنوشته شده فهرست يک از آنچه در اين دو کدام •

 از اين تمرين چه ياد گرفتيد؟ •

 گذارد؟ میتاثير امکاناتشان در عرصۀ مشارکت سياسی تعهدات زنان در خانواده چگونه بر  •

  
  
٣.۵  

  ای گوناگون زنه نقش: تمرين
  ) دقيقه۴۵ حدود: وقت( 
  

 مادر، کدبانو، پزشک، مهندس، راننده، ، مانندکنند نام ببريد  که زنان در جامعه ايفا می راهای متفاوتی نقش
روی تخته را کنندگان  ای شرکته پاسخ. دوزنده خوان و روضه، کارگران خانگی،  دادگستریحسابدار، وکيل

  . بعدیمرحلۀ رسيد، کار را متوقف کنيد و برويد به ۵٠ تا ۴٠ها به   نقشوقتی تعداد. کنيدثبت سياه 
  

  : کهبخواهيدجفت از هر . تقسيم کنيد دو به دو گروه را

  تعيين کنند،مهمتراست گروه برای زنان از همه نظردر  را که یده نقش •

 .ترين اهميت م برای ک١٠ برای مهمترين و ١ تعيين شده را به ترتيب اهميت نمره دهند، ده نقش •
 . مطرح کنند در جمع را ها  فهرستبخواهيد نمايندۀ هر جفت و از را دور هم جمع کنيد گروه اعضای 
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  اين تمرين سخت بود يا آسان؟ •

  آمده بود موافق بودند؟ آری يا نه؟ کنندگان با بيشترين آن چه در فهرست آيا شرکت •

  کسی قانع شد نظر شريکش را بپذيرد؟ توضيح دهيد آيا •

 بيشتر بود و در کداميک کمتر؟ کنندگان   بين شرکتها توافق در کدام زمينه •
 
  

٣.۶  

  گذشته، حال، و آينده: تمرين
  ) دقيقه حدود٢٠ :وقت(
  

يی را رويدادها و ها  داستان٧يلواعتولکان اسمادر اين روايت . بخواندداستان زير را از يک داوطلب بخواهيد تا 
 .حقوق بشرشودکوشندۀ يک اند  که سبب شدهدهد  شرح می

  

  
  
 حتی در آن هنگام که دختر .ام حقوق بشر بودهکوشندۀ آورم، من يک  میزمان که به خاطر همان از «

 ارشم دوم به ۀ درجانی رونده که به آن تعلق دارم زنان شیفهميدم در بخشی از جهانای بيش نبودم  بچه
 ميالدی ٢٠٠٧ سال در پارلمان کشور ما تا. قدرت در خانه و در جامعه در انحصار مردان است. يندآ می

زنان استعداد رهبری ری از نداشت و اين در حالی بود که در قرقيزستان بسياوجود  زن هم ۀيک نمايند
پول و که در پی بود کسانی در کنترل اری ذقانونگو بر نحوۀ اجرای انتخابات قوانين ناظر بر . دارند

  .و عموما مردبودند قدرت 
از گرسنگی و سرما مرده جويی پناههنگام که گفت  برايم میکودکانی را داستان مادر بزرگم 

را در اين  اندختربيشتر . فروختند میدر ازای دريافت غذا  آنها را  اين کودکانپدران و مادران. بودند
بار تنها به گذشته  های اندوه داستانولی اين . داشتندبيشتری ش رزاان پسرکردند زيرا  ها قربانی می معامله

هايی  ناامنی، از مکانخشونت و ی که، خسته از همين دهه، پناهندگان  در نيز،هم اکنون. مربوط نيست

                                                 
المللی آموزش و  های همکار سازمان بين ن اسماعيلوا وکيل دادگستری حقوق بشر قرقيزستان و مدير مرکز حقوق بشر و مبارزه با فساد، يکی از سازمانتولکا. ٧

ی غيردولتی در اين کشور های غيردولتی قرقيزستان بود؛ اين مرکز نقشی کليدی در توسعۀ نهادها از بنيادگذاران مرکز سازمان١٩٩٦وی در سال . همکاری زنان، است

اسماعيلوا به خاطر خدماتش به توسعۀ جامعۀ مدنی و پيشبرد حقوق . گذاران و نخستين رئيس جبهۀ ائتالف برای دموکراسی و جامعۀ مدنی است وی از بنيان. ايفا می کند

  . های گوناگون نيز مفتخر شده بشر به دريافت جوايز و تقديرنامه



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 ٤٦

      برای بحث گروهیيیها پرسش

شوند يا آماج حمله و خشونت قرار  می" ناپديد"يا  گريزند  میانديجان در قزاقستان و جمهوری چچنچون 
  .گيرند می

وجوی همسراند کاری عادی  ، ربودن زنان جوان هنوز برای مردانی که در جست قزاقستاندر
، بلکه  نادرست نيستمردان جوان در قزاقستانبرای نه تنها  »ربايی  عروس«. آيد به شمار می

اين به .  کهن استیرسم و سنتاين کار قبيح که  با آن مخالفتی ندارند، به اين بهانه های زنان نيز خانواده
 و مجروح خشونت که اغلب با شوند میی يربا صدها دختر جوان در قزاقستان قربانی آدمترتيب، هر ساله 

شوند و  می که ربوده ی وجود داردزناندر بارۀ های بسيار  داستان .شدن و گاه مرگ قربانيان همراه است
زيرا اگر تنها يک . پيدا کنندر  پدر و مادرشان بازگردند حتی اگر فرصت فراۀتوانند به خان می ن همديگر

شب هم بيرون از خانه بمانند ممکن است بکارتشان را از دست داده باشند و در نتيجه بر پايۀ باوری کهن 
  . شوند که شايستۀ ازدواج با مرد ديگری نيست کااليی معيوب شمرده می

. نان تفاوت داشته باشدام با زندگی آ کردند که زندگی میهميشه ابراز اميدواری يم ها مادر بزرگ
که ند ترسيد میاز اين  .بمانمقوی داشته باشم، خوب تحصيل کنم، و مستقل ای  خواست روحيه میدلشان 

 که زندگیداشتند آرزو . ستاکه خاص جوامع مردساالر شوم ی يها رنجديگر و خشونت من هم قربانی 
  . ود برگزينمام را خ ندگیبتوانم شيوۀ زبه اين معنا که  -خوبی پيدا کنم 

برای رسيدن به که توانستم مستقل بمانم و بود م نگار و شوهر روزنامهم پدر و مادربه ياری 
تا خواهم بود ام و  حقوق بشر بودهکوشندۀ  تا ياد دارم .فعاليت کنمبود جامعه فرهنگ  م که تغييررزوهايآ

پيکار دانم که اگر  میخوب . يابنددست هاست   که شايستۀ آن برابری حقوق و به شأن و احترامیزنان به 
کنم، حرف بزنم، و از فّعاليت ادامه دهم، ناگزير بايد رود  میی که در حق زنان کشورم يها  عدالتی با بی

  ».خطر کردن نهراسم
   

  با شنيدن اين داستان چه احساسی به شما دست داده است؟ •

آيا  ون داريد اثر گذاشته است؟ی که اکنيها شخصيت و ويژگیبر يا رويدادهای زندگی گذشته آ •
  د؟نهای بعدی تغيير ده  جهان را برای نسل بتوانندکهايد  تعهداتی را پذيرفته

  ؟هستيد یتغييربيشتر در پی چه  •
 



 

 ٤٧
 

   کارگاههای هجلس
  ٢بخش 

  :به سوی عمل
  ؟اند  کدامماهای بعدی  گام

  
 

 با ای خود در فعاليت حرفهحّتی در زندگی شخصی و .  استتأجر زدن نيازمند سياسیدست به کار 
ترسناک تواند برايمان  میاما جهان سياست . ايمديگران آشناهای  اری بر تصميمذگيری و تاثيرگ تصميم
 –های قدرت  م عمال فشار بر اهرِا. گيری را برنتابد در بسياری از جوامع، مشارکت ما در تصميم ،باشد و

 ، معموًالمقام سياسیتالش برای احراز يک يا کمپين و  پيوستن به يک ش،مانند انتقاد کردن از صاحبان
دهد؛ نه  گيری قرار می خردهو در معرض کنجکاوی سياسی شما را کار . شود میسياسی شناخته کاری 

را آنان  کسانی که شما هرگزحتی  و تان نزديکان، از سویبدتر از آنتنها از سوی مخالفان، بلکه، 
که   میبا نخستين گا. اّما، پشتوانۀ شما در اين عرصه است، کردنخطروارد شدن به عرصه و . ايد نديده
  .شان هستيدتغييرايد که در پی  ی گذاشتهشرايط تأثير بر داريد میبرعرصۀ سياسی در 

ياری دهد کنندگان   که به شرکت استهای يادگيری به اين منظور طراحی شده اين بخش از تمرين
کنندگان   هريک از شرکت،در آغاز.  را بردارند-گام سياسی نخست و برای برخی -  بعدیسياسی تا گام 

و ها  ۀ اين بخش نمونههفت جلس. کنند اند مطرح شود مشخص می مايلرا که ی خاصسياسی موضوع 
جلب پشتيبانی برای رسيدن به يک : های زير است هدفکند که متمرکز بر  يی را مطرح میها تمرين

برای آگاه کردن ها  تمرين.  در کارموفقيتتعريف   سرانجامويح هدف ی تشرها شيوههدف سياسی، يافتن 
  .انجامدعمل ، با اين اميدواری که رهبری به  استکنندگان به شرکتو الهام بخشيدن 
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  گری  برای تسهيلپيشنهادهايی 
کنون  تااشکالی ندارد اگر .  بخوانيد١٢ ۀصفح درتوانيد  اين پيشنهادها را می

کنيد که ، بايد کاری درهرحال. گزيده باشيدگری  خود را برای تسهيل های شيوه
  .شوندنه سهيم فعاال ها تمرين کنندگان در شرکت

 ممکن است بخواهيد ،ايد يافتهگری  برای تسهيلرا های خودتان  اگر شيوه
. بوده استها مفيدتر  کدام شيوههای شخصی شما   تجربهۀيادداشت کنيد که بر پاي

  برای و همسودمند باشد گران  ديگر تسهيلرای ب هم تواند میا ه اين شيوه
  . ی آموزشیها  و رهنمونها ديگر برنامهطّراحی 

هر شيوه و ابزاری که  اطمينان حاصل کنيد که بايداز همه مهمتر، شما 
 است اصول و روح رهبری مشارکتیو ترويج تاکيد ايد مساعد برای  برگزيده

  . گری  مداخلهۀدون شائبآميز و ب مانه، تشويقيعنی برقراری ارتباط محتر
که کنيد آن گونه  از کاری که می مهم ديگر اين که، لذت ببريد ۀنکت

   .شريک شوندشما نيز در شور و شوق کنندگان  شرکت

  



 ٢  بخش:های کارگاه جلسه
 

 ٤٩
 

  :۴ ۀلسج
  های سياسی و طّراحی پيام تشخيص اولويت

 ) ساعت۴  حدود:وقت(
 

  های جلسه هدف
ها کاری  خواهيم در بارۀ آن هايی که می عمشخص کردن موضوع يا موضو •

 انجام دهيم

 بررسی ارتباط موضوع انتخاب شده با جنسيت •

طراحی يک پيام موثر برای موضوع انتخاب شده که از برابری جنسيتی  •
  پشتيبانی کند

  
  :صب کنيدای تشکيل دهيد که بتوانيد پيام زير را در جايی که همه بتوانند آن را ببينند ن  جلسه را به گونه

 
ست، شمااين وظيفۀ .  دهيدشاگر شما اين جهان را به همين صورت که هست دوست نداريد، تغيير«

    ».کافی است که گام به گام به پيش رويد
        ٨مارين رايت ادلمن  -
  
  
  
  
  

                                                 
آفريقائی است که به کانون وکالی دادگستری -او نخستين زن آمريکائی. هيئت مديرۀ سازمان همبستگی و آموزش زنان و بنيادگذار و رئيس صندوق حمايت از کودکان استمارين ادلمن رايت عضو . ٨

خابش به رياست دفتر صندوق حمايت حقوقی و آموزشی انجمن ملی ، با انت١٩٦٠شرکت ادلمن رايت در جنبش حقوق بشر اياالت متحد آمريکا در ميانۀ دهۀ . ايالت می سی سيپی راه يافته است

، خانم ادلمن وايت به مشاورت حقوقی راه پيمائی بزرگی انتخاب شد که به ابتکار مارتن لوتر کينگ در شهر ١٩٦٨در سال . پيشرفت سياه پوستان آمريکائی، در شهر جکسون می سی سيپی آغاز شد

  .   واشنگتن برگزار شد
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  های جلسه هدف
ها کاری  خواهيم در بارۀ آن هايی که می عمشخص کردن موضوع يا موضو •

 انجام دهيم

 بررسی ارتباط موضوع انتخاب شده با جنسيت •

طراحی يک پيام موثر برای موضوع انتخاب شده که از برابری جنسيتی  •
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  :صب کنيدای تشکيل دهيد که بتوانيد پيام زير را در جايی که همه بتوانند آن را ببينند ن  جلسه را به گونه

 
ست، شمااين وظيفۀ .  دهيدشاگر شما اين جهان را به همين صورت که هست دوست نداريد، تغيير«

    ».کافی است که گام به گام به پيش رويد
        ٨مارين رايت ادلمن  -
  
  
  
  
  

                                                 
آفريقائی است که به کانون وکالی دادگستری -او نخستين زن آمريکائی. هيئت مديرۀ سازمان همبستگی و آموزش زنان و بنيادگذار و رئيس صندوق حمايت از کودکان استمارين ادلمن رايت عضو . ٨

خابش به رياست دفتر صندوق حمايت حقوقی و آموزشی انجمن ملی ، با انت١٩٦٠شرکت ادلمن رايت در جنبش حقوق بشر اياالت متحد آمريکا در ميانۀ دهۀ . ايالت می سی سيپی راه يافته است

، خانم ادلمن وايت به مشاورت حقوقی راه پيمائی بزرگی انتخاب شد که به ابتکار مارتن لوتر کينگ در شهر ١٩٦٨در سال . پيشرفت سياه پوستان آمريکائی، در شهر جکسون می سی سيپی آغاز شد

  .   واشنگتن برگزار شد
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 ٥٠

وار فعاليت دايره     

      برای بحث گروهیيیها پرسش

۴.١  

  خواهم؟ می سال آينده از اين جهان چه ٢٠در : تمرين
  ) دقيقه ٢٠حدود  :وقت(

د، و ن را ببنديشانها ند، چشمند بنشينکن که احساس راحتی میآن گونه  به آرامی بخواهيد کنندگان  از شرکت
 سال آينده از اين جهان چه ٢٠کنندگان بپرسيد در  ، از شرکتشیآرامچنين در  .دن عميق بکشینفس
 آور شويد که نشسته دقايقی در اين باره تامل کنند و به آنها يادحال از آنها بخواهيد در همان . خواهند می

  .گذارند ديگران در ميان يد بابانظرهايشان را در پاسخ به اين پرسش 
 اين آنگاه خودتان.  را باز کننديشانها کنندگان بخواهيد چشم دو دقيقه، از شرکتحدود از پس 
   سپس بين يک تا پنج تغيير مثبت». . . . سال آينده دوست دارم٢٠در « :يدي شروع کنيد و بگومرحله را

  .وار بنويسيد ۀ شما روی دهد فهرستيا در خانوادمحله در جامعه، در  مايليد را که
 . .ببينم کهو من دوست دارم  «ادامه دهد و بگويدکار شما را فردی که کنار شما نشسته است بايد 

وی راش  خانوادهدر محله و در جامعه، مايل است در  را که ی مثبت وسپس بين يک تا پنج تغييرمهمو  ».
کنندگان را که کنار  کار را ادامه دهيد و به نوبت يک يک شرکتبه همين صورت . کنددهد فهرست 
  .را با گروه در ميان بگذارندهايشان  پاسخ  کنيد کهاند دعوت يکديگر نشسته

  

 ؟کنيد که کار دشواری است احساس میا وارد چنين بحثی شويد يچه احساسی داريد؟ آيا آماده هستيد  •

 دانيد؟ و کدام را غيرممکن؟  می را شدنی هاتغييرک از يکدام  •

نخست ؟ و کدام موضوع را دوست داريد  بپردازيد بيشترها موضوعيک از به کدام خواهيد  می •
  ؟مطرح کنيد
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

٤.٢  

   چارچوب موضوع مورد نظر: تمرين
  ) دقيقه ۴۵ حدود: وقت(
  

. شان به بحث و جدل بپردازند مورد عالقههای سياسی  و هدفها  موضوعتا در بارۀ کنندگان بخواهيد  از شرکت
که دو نفر را برای برای اين تمرين، مفيد است . بنويسيدتختۀ سياه گويد روی  کننده می آنچه را هر شرکت

برای نوشتن همان مطالب بر روی و ديگری برگزينيد، يکی برای نوشتن مطالب بر تختۀ سياه برداری  يادداشت
 .ديگر کارگاههای  هدر جلس بحث کاغذ برای طرح و

  

 را تهيه )و تنها يک جمله (نويس يک جمله از هر تيم بخواهيد پيش. گروه را به سه تا چهار تيم تقسيم کنيد
است؛ هدفی که همۀ اعضای گروه مايلند اعضای گروه مشترک بين همۀ يک هدف سياسی  که حاوی کند

ها  تيماّما برخی از . اختصاص دهيداين کار دقيقه را به  ٢٠. در طول دورۀ کارگاه مورد بحث قرار گيرد
  .دناحتياج به وقت بيشتری داشته باشممکن است 

  
  :ها مثال

به پشتيبانی از همۀ  یانتخابات شرکت در مبارزۀ ، ايجاد ائتالف، و مقالهما اين است که با نوشتنهدف 
  ست؛شان پيشبرد حقوق زنان ا نامزدهای زنی برخيزيم که هدف سياسی

  . در مجلس تصويب شودزنان بيوه  مالکيت افزايش حقخواهيم اليحۀ پيشنهادی تازه در بارۀ  میما 

 
 تا با صدای بلند هدف سياسی تيم خود بخواهيدهر تيم در و از يک داوطلب گروه را دوباره گرد هم آوريد 

رگ  را روی بها تا آننيد  کداوطلب ديگری دعوتاز  بنويسد و ی سياهرا روی تابلوها  هدف. را بخواند
  .تا بتوان در آينده از آن استفاده کردکند ثبت کاغذی 

  

 های خاص سياسی؟ هدف هر يک ازدالئل انتخاب  •

 مرتبط با موضوع زنان است؟ی انتخاب شده ها آيا بيشتر هدف •

؟ چه کسانی بهره شوند مند می رساند؟ چه کسانی بهره میها به کل جامعه کمک  هدفتحقق يا آ •
  برند؟ مین
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۴.٣  

  )١(نظر موردموضوع   چارچوبطراحی : تمرين
  ) دقيقه ۴۵حدود : وقت(
  

 نامزدتن از زنان  دو ۀالعات زير در بار اطها  در آنهای کاغذی را توزيع کنيد که کنندگان ورقه بين شرکت
  .نوشته شده استانتخابات 

  
  : ۀ زندگی شما هستنددر شورای محلی منطقعضويت  دو نامزد .  ب.و ب. الف. کنيد که الففرض 

نسبت به تأمين  است که ، رئيس محبوب يک مدرسۀ محلی).الف .الف(آزاده يکی از نامزدها، آرا 
اين دومين بار است که .  استفرزندو بدون  ساله ۶٢ ۀ او يک بيو.ص داردرفاه کودکان محل توجهی خا

، هشت سال پيش، وی با اکثريت قاطعی به حريف نخستبار  .شدهمحلی  شورای نامزد انتخاب شدن در
 فروشنگان محلی که ازبه جرم تهديد  قبل از مرگ، شوهرش اش باخت زيرا فاش شده بود که  انتخاباتی
بيشتر ساکنان محل .  نقدی شده استۀ در دادگاه محکوم به پرداخت جريم،خريده بودندبيمه ناش  شرکت

 شوهر به او صدمه زد و در انتخابات ۀبا اين حال پيشين. نيستخبربا دانستند که آزاده از اين موضوع  می
  .بازنده شد

آن سال است که درچندان شهرتی در محل ندارد و تازه چهار ) .ب.ب( نامزد ديگر به نام بيتا بهار 
بازنشسته و ثروتمند که به دالئل بهداشتی به جواهرفروش همسر يک  و  ساله است،۴٨. کند میزندگی 

با پسر و  شوهر واين زن . مند شود رطوبت بهره  گرم و کمهای جديد نقل مکان کرده تا از زمستانمحل 
کارهای ، بيتا در اش به محل تازه بيايند که خانواده پيش از آن. دنکن می زندگی ۀ خود سه ماهۀنوعروس و 

ها و  خودش به پرورشگاهديگران و از جيب آوری پول از  با جمعفّعال بود و   مجاورشهردر خيريه 
  .رساند ياری میهای کودکان و مدارس  بيمارستان

ای است که نشان   مهمترين موضوع مورد توجه مردم در حال حاضر گزارش تازهمحل،در اين 
 آب  آلودگیرسد که میبه نظر . اند بيمار شدهآلوده و سالخوردگان به علت آشاميدن آب کودکان دهد  می

باالی شهر به  کيلومتری ١۵که در   استسازی چرمخانۀ ی يک کاريشيميامحل ناشی از فضوالت 
  .ريزد میرودخانه 

  
 .حمايت از ب گروه ديگرش است و نق. الف.از الفپشتيبانی  يک تيم  نقش.گروه را به دو تيم تقسيم کنيد

هر تيم  .ی آن جای دهيد را در ديگر سو.ب . را در يک سوی اتاق و حاميان ب.الف .الفهواداران  .ب
نويس نکات خاصی را که  پيشش، نامزد مورد نطرپس از بحث دربارۀ  ، دقيقه وقت دارد که١۵ تا ١٠
. الف .تيم الفسپس، از هريک از اعضای  . تهيه کنددهندگان را به سوی وی آورد رأیحمايت تواند  می

از . نقش معّرف و مبّلغ خانه به خانه را برای کمک به نامزد مورد نظر خود ايفا کنند بخواهيد به نوبت
تيم هريک از اعضای . خود شوند نيز بخواهيد که اجرا کنندۀ همين نقش برای نامزد. ب.اعضای تيم ب

عضو تيم . کند  در را به روی او باز می.ب. عضو تيم بزند و يک ای را می  در خانه. الف .الف
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

 شورای عضويت درکند برای  الف را حمايت می.دهد که او الف  برای صاحبخانه شرح می.الف.الف
  : دقيقه وقت دارد تا٢اين عضو . یمحل

  

از   می ک. استاگر بخواهد توضيح دهد چه مدتی در آن محله زندگی کرده و خودش را معرفی کند •
 .ی خاص داردکند اهميت میکه تصور نکتۀ ديگری هر از خانواده و کارش بگويد، يا 

 .يست هدفش از مراجعه به آن خانه چشرح دهد که •

  .نه از رقيب اوو  -کند میکه چرا از نامزد انتخاباتی مورد نظرش حمايت توضيح دهد  •

شرکت در  رای دادن، پيوستن به کمپين، :طلبد میکه از صاحبخانه چه نوع کاری شرح دهد  •
  .مورد نظرنامزد در بارۀ بيشتر گرفتن اطالعات تظاهرات، يا 

  
کس توانسته باشد برای کنيد تا هرتکرار . ب. و ب. الف.الف با جابه جا کردن هواداراناين تمرين را 

با . صحبت نکندبيش از دو دقيقه بايد مراقب باشد کسی داوطلب يک . کندکمپين نامزد مورد نظر خود 
بنابراين طنز و اندکی پرحرفی هم در . بخش ح و لذتمفرِّم سودمند باشد و هم هبايد اين تمرين اين همه، 

  . آن بی جا نيست
  

؟ پاسخ  تفاوتی وجود دارد مردانو کمپين برایکنيد بين کمپين انتخاباتی برای زنان  میيا احساس آ •
 .دليل ارائه کنيد منفی،  باشد چهمثبتچه شما 

به عنوان نمونه چرا يک زن (؟ جنسيتی برای حمايت از نامزدهای زن استفاده شده استدالئل آيا از  •
  .دهيدچرا آری و چرا نه؟ توضيح . )باشدمحلی ی اشورتواند عضو کارآيی برای  می

  آيا اين تمرين دشوار بود يا آسان؟ چرا؟ •

؟ و يی کارسازتر بودندها يوهبه نظرشما چه ش که ايفا شد،  تبليغیهای يک يک نقشبا تماشای  •
 ؟نه چندان مفيدکداميک 
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۴.۴   

   )٢( نظر موردموضوع   چارچوبطراحی : تمرين
  ) دقيقه ۴۵حدود : وقت(
  

   ۴تعيين هدف برای جلسۀ 
اند برای تأييد و  است که اعضا آماده ،عموضوع، يا درصورت لزوم چند موضويک تعيين مقصود از اين تمرين 

، به عنوان بعدیهای   و گام ها هکنند در جلس موضوعی که آنها انتخاب می. دست زنندسی سياشان به کار ترويج
  . شود  به بحث گذاشته می،»۴هدف جلسۀ «

  
تختۀ های سياسی را که در تمرين قبلی روی  از هر جفت بخواهيد هدف. تقسيم کنيدجفت جفت گروه را 

  .مرور کنند نوشته شده، »)١(مان موضوع مورد نظردهی به چارچوب«سياه به عنوان 
ای قانع   سياسی، هدف، و نيتموضوعتا يارش را به انتخاب سه تا چهار دقيقه وقت دارد عضو جفت هر 

در مورد يکی ها بخواهيد  جفت دو عضو ، از هر سپس.مورد بحث قرار گيردآينده ه های در جلسکند که 
بايد دالئل انتخاب هدف را  هدف توافق کنند، ا يکديگر بر سر يکباگر هر دو . ها به توافق رسند هدفاز

  . نيز تعيين کنند و با ساير اعضای گروه درميان گذارند
اند گزارشی  بخواهيد در بارۀ موضوعی که برگزيدهر جفت  را دوباره گرد هم آوريد و از هگروه

بکوشند تا بر سر های مورد توافق به بحث پردازند و  بارۀ موضوعدر بخواهيد که گروه از . ارائه کنند
اگر رسيدن به اما . دنبه توافق رسهای کارگاه مطرح خواهد شد  يک موضوع سياسی که در همۀ جلسه
موضوع، يا . سه موضوع را انتخاب کننديا توانند دو  ، میچنين توافقی برای گروه دشوار باشد

 .هد گرفتمورد استفاده قرار خوابعدی کارگاه های  تمريندر های، مورد توافق  موضوع
 



 ٢  بخش:های کارگاه جلسه
 

 ٥٥
 

  :۵ ۀجلس
  سياسیۀ عرصۀ نقشطّراحی 

  ) ساعت۴حدود : وقت(

 های جلسه هدف 

 سياسیکار رای بها  امکانها و  ترسيم چالش •

 که ،المللی محلی، ملی، يا بين، های قدرت سياسی ترسيم هريک از حوزه •
 خواهيم در آن تاثيرگذار شويم می

  ضروری استسياسی يی که برای ايجاد يک برنامۀ ها گامبررسی  •
  

  

۵.١  

   همبستگییجو و جستدر : تمرين
  ) دقيقه٣٠ حدود: وقت(

با صدای بلند زنان عرب تابعيت  کمپين ۀدر باررا  ی زيرخبرگزارش  داوطلب در گروه دعوت کنيد از يک يا دو
  .دنبخوان

  

  ام   برای من و خانوادهداشتن تابعيت حقی است 
. ها از هم جدا هستيم وقت ما بيشتر. تواند با من در بحرين زندگی کند نمی و شوهرم فلسطينی است«

در آن ی که ي به دنيا؛به دنيا نياوريمفرزندی  ايم عاشق شوهرم هستم، ولی هر دو تصميم گرفته
ه، فاطم(» .نخواهد داشتای  از برابری حقوق بهرهفرزندمان در معرض تبعيض قرار خواهد گرفت و 

   ) بحرينی که با يک مرد فلسطينی ازدواج کرده استلۀ سا٢۵زن 
در اين او  ياد بهامروز من . اش بدهد درگذشت را به خانوادهبتواند تابعيتش که  خواهرم پيش از آن«

ازدواج کرده  مردی غيرمراکشی ا مراکشی که بۀ سال۵٨زن خديجه، (» .ام تظاهرات شرکت کرده
  )است

ژوئن برگذار خواهد انتخابات پالمانی نزديک است و در ماه .  دست خواهيم زدسياسیبه يک کار ما «
اند رأی  متعهد نکردهابعيت قوانين تخود را به اصالح ی که ينامزدهاايم به  ما از همه خواسته. شد

   ) مصری ازدواج کرده استی ساله، زن لبنانی که با مرد٣٢ثريا (» .ندهند
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. کندش منتقل ، فقط پدر حق دارد تابعيت خود را به همسران و فرزندانجهان عربدر بيشتر کشورهای 
 به صراحت مقرر زيرااست کشورها  در اين ترين قوانينآميز قوانين ناظر بر تابعيت يکی از تبعيض

نه عرب کشورهای قوانين تابعيت در  .تواند میزن نش را منتقل کند اّما تواند تابعيت میمرد اند که  کرده
 اين کشورها تضمين شده، که در بيشتر قوانين اساسیشهروندان است، اصلی برابری تنها ناقض اصل 

بسياری از حقوقی که مردان از آن بلکه زنان را به شهروندان درجۀ دو تبديل کرده و آنان را از 
  . برخوردارند محروم ساخته است

الجزيره، بحرين، مصر، اردن، ،  شش کشور عربدرحقوق زن کوشندگان  ،٢٠٠٢در سال 
ای آنها  هدف کمپين منطقه. پرداختندهايی  تبعيضچنين به هم پيوستند و به چالش ، مراکش، و سوريه

 آنان چنين. بودو اصالح قانون تابعيت در تمام کشورهای عرب برابری کامل حقوق زن و مرد، تأمين 
بنيادی زنان به حق آميِز تابعيت ناقض  زيرا قوانين تبعيض ضروری اعالم کردند ی را مطلقًااصالح

 اعضای خانواده اقتصادی و سياسیهای  ، و فعاليتدرمانآموزش، همان امکاناتی است که برای تأمين 
   . ارددر اختيار مردان قرار د

کردند که به های زنانی آغاز  روايتآوری  جمع شنيدن وکار را با کمپين اعضای فّعال اين 
وجه ت شان انتشار،پيام کمپين را تقويت کردها  اين روايت. در آمده بودنداتباع ديگر کشورها همسری 

های عمومی،   آيی گردهم. را برانگيختها  سانهکنجکاوی و عالقه رعموم را به موضوع جلب کرد و 
 ،پارلمان و علنی ميان اعضای مستقيمهای  ها و تظاهرات نشسته، گواهی گواهان و بحث تحصن
قوانين  در بارۀ پيامدهای منفی اين روشنبس ی يها پيامهمگی حاوی  ،ها و رسانهگيران سياسی  تصميم

  . ها بودند آناصالح ضرورت غيرعادالنه و 
ی جنبش يهمچنان از عوامل مؤثر در موفقيت نهااين کمپين ل در فّعا ی همبستگی زنان کشورهای عربی

به گفتۀ . دست زد اصالح قوانين تابعيت  به مصر نخستين کشورعربی بود که،٢٠٠۴در سال . است
از اجرای تا کوشيم  میوقفه  ما بی«: ،مصردر زنان پيشرفت عال بنياد از اعضای ف ،ميروات ابوتيج
ايم حق زنانی را که با  ی موفق شدهيما از راه توسل به نهادهای قضا. ممطمئن شويده شقوانين اصالح 

الجزيره در سال » .شان تثبيت کنيمبه فرزندان خود تابعيتاند به انتقال  مردان فلسطينی ازدواج کرده
، ٢٠٠۶در سال  .خود پرداختنده اصالح قانون تابعيت ، نيز ب٢٠٠٨ در سال ، مراکش سپس و٢٠٠۵

المللی  کار و سازمان بين/ تابعيت، سازمان پژوهش و آموزش برای توسعهکمپين محلی ۀ هماهنگ کنند
بوک   چندی پيش اين کمپين به فيس٩.ند دست زدالمللی  به ترويج يک کمپين بينزنانو همکاری آموزش 
 تابعيت درقوانين اصالح آن در يک حرکت دستجمعی خواهان  عضو ٢۴٠٠٠بيش از و اکنون  پيوست

   .اند رب شدهجوامع ع
همچنان به ترويج و تبليغ ضرورت رسيدن »  منۀتابعيت حق من است و حق خانواد«کمپين 

ها و ابزارهای  شيوه ۀهمدهد و برای تحقق اين خواست از  ادامه می زنان به همۀ حقوق ناشی از تابعيت
کوشد که توان و  یو نيز م. جويد مبتکرانه، از جمله تکنولوژی مدرن اطالعاتی و ارتباطی، بهره می

بسياری اگرچه هنوز . اندآميز و نابرابر تبعيضمهارت زنان و مردانی را افزايش دهد که قربانيان قوانين 
پويا  کمپين تابعيت چنان ااند، ام کشورهای منطقه تن به اصالحات در قوانين ناظر بر تابعيت ندادهاز 

ها  آميز اين دولت های تبعيض افشای سياست. دهد می ادامه گيران اين کشورها تصميمرا بر ش فشارو است 
های اين  هايی هردو از اهرم ن و مرد در بحث راجع به چنين تبعيضزتن ها هزار  دهو درگير کردن 

  . فشار است
                                                 

 http://apps.facebook.com/causes/view_causes/17486: ک. ن. ٩

   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 ٥٦

. کندش منتقل ، فقط پدر حق دارد تابعيت خود را به همسران و فرزندانجهان عربدر بيشتر کشورهای 
 به صراحت مقرر زيرااست کشورها  در اين ترين قوانينآميز قوانين ناظر بر تابعيت يکی از تبعيض

نه عرب کشورهای قوانين تابعيت در  .تواند میزن نش را منتقل کند اّما تواند تابعيت میمرد اند که  کرده
 اين کشورها تضمين شده، که در بيشتر قوانين اساسیشهروندان است، اصلی برابری تنها ناقض اصل 

بسياری از حقوقی که مردان از آن بلکه زنان را به شهروندان درجۀ دو تبديل کرده و آنان را از 
  . برخوردارند محروم ساخته است

الجزيره، بحرين، مصر، اردن، ،  شش کشور عربدرحقوق زن کوشندگان  ،٢٠٠٢در سال 
ای آنها  هدف کمپين منطقه. پرداختندهايی  تبعيضچنين به هم پيوستند و به چالش ، مراکش، و سوريه

 آنان چنين. بودو اصالح قانون تابعيت در تمام کشورهای عرب برابری کامل حقوق زن و مرد، تأمين 
بنيادی زنان به حق آميِز تابعيت ناقض  زيرا قوانين تبعيض ضروری اعالم کردند ی را مطلقًااصالح

 اعضای خانواده اقتصادی و سياسیهای  ، و فعاليتدرمانآموزش، همان امکاناتی است که برای تأمين 
   . ارددر اختيار مردان قرار د

کردند که به های زنانی آغاز  روايتآوری  جمع شنيدن وکار را با کمپين اعضای فّعال اين 
وجه ت شان انتشار،پيام کمپين را تقويت کردها  اين روايت. در آمده بودنداتباع ديگر کشورها همسری 

های عمومی،   آيی گردهم. را برانگيختها  سانهکنجکاوی و عالقه رعموم را به موضوع جلب کرد و 
 ،پارلمان و علنی ميان اعضای مستقيمهای  ها و تظاهرات نشسته، گواهی گواهان و بحث تحصن
قوانين  در بارۀ پيامدهای منفی اين روشنبس ی يها پيامهمگی حاوی  ،ها و رسانهگيران سياسی  تصميم

  . ها بودند آناصالح ضرورت غيرعادالنه و 
ی جنبش يهمچنان از عوامل مؤثر در موفقيت نهااين کمپين ل در فّعا ی همبستگی زنان کشورهای عربی

به گفتۀ . دست زد اصالح قوانين تابعيت  به مصر نخستين کشورعربی بود که،٢٠٠۴در سال . است
از اجرای تا کوشيم  میوقفه  ما بی«: ،مصردر زنان پيشرفت عال بنياد از اعضای ف ،ميروات ابوتيج
ايم حق زنانی را که با  ی موفق شدهيما از راه توسل به نهادهای قضا. ممطمئن شويده شقوانين اصالح 

الجزيره در سال » .شان تثبيت کنيمبه فرزندان خود تابعيتاند به انتقال  مردان فلسطينی ازدواج کرده
، ٢٠٠٦در سال  .خود پرداختنده اصالح قانون تابعيت ، نيز ب٢٠٠٨ در سال ، مراکش سپس و٢٠٠۵

المللی  کار و سازمان بين/ تابعيت، سازمان پژوهش و آموزش برای توسعهکمپين محلی ۀ هماهنگ کنند
بوک   چندی پيش اين کمپين به فيس٩.ند دست زدالمللی  به ترويج يک کمپين بينزنانو همکاری آموزش 
 تابعيت درقوانين اصالح آن در يک حرکت دستجمعی خواهان  عضو ٢۴٠٠٠بيش از و اکنون  پيوست

   .اند رب شدهجوامع ع
همچنان به ترويج و تبليغ ضرورت رسيدن »  منۀتابعيت حق من است و حق خانواد«کمپين 

ها و ابزارهای  شيوه ۀهمدهد و برای تحقق اين خواست از  ادامه می زنان به همۀ حقوق ناشی از تابعيت
کوشد که توان و  یو نيز م. جويد مبتکرانه، از جمله تکنولوژی مدرن اطالعاتی و ارتباطی، بهره می

بسياری اگرچه هنوز . اندآميز و نابرابر تبعيضمهارت زنان و مردانی را افزايش دهد که قربانيان قوانين 
پويا  کمپين تابعيت چنان ااند، ام کشورهای منطقه تن به اصالحات در قوانين ناظر بر تابعيت ندادهاز 

ها  آميز اين دولت های تبعيض افشای سياست. دهد می ادامه گيران اين کشورها تصميمرا بر ش فشارو است 
های اين  هايی هردو از اهرم ن و مرد در بحث راجع به چنين تبعيضزتن ها هزار  دهو درگير کردن 

  . فشار است
                                                 

 ١٧٤٨٦/http://apps.facebook.com/causes/view_causes: ک. ن. ٩
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

ها را  کنندگان در ميان گذاريد و از يک داوطلب بخواهيد پاسخ آيد با شرکت میی را که در زير يها  پرسش
  .نويسدتخته سياه بروی 

 جامعه و حّتی در عرصۀ جهانی  در عرصۀ عمومیحقوق زن بايد مشکالت مربوط به کداميک از  •
  مطرح شود؟

المللی   يک مسئلۀ داخلی را در سطح بينشناسيد که می راالمللی   بيندادگاه يا کميسيون  نهاد، کدام •
 ؟مطرح و در بارۀ آن داوری کند

اهميت کنند چقدر  اسی شما آنچه رهبران ديگر کشورها میی و رهبران سيارذقانونگبرای نهادهای  •
گيرند؟ چرا آری و چرا نه؟  های ديگر قرار می ؟ آيا رهبران حکومت شما تحت تأثير حکومتدارد

 .دليل بياوريد
 

های حقوق بشر زنان چه  گو کنند و بگويند نسبت به فعاليت و بخواهيد با يکديگر در اين باره گفتاز گروه 
 ثبت کنيد و تابلورا روی نام اين کشورها . کنند میهمدردی به صورت طبيعی احساس  کشورهايی

 که بررسی کنيد. اند برگزيدهگان بپرسيد چرا هريک از آنها  کشورهای خاصی را دکنن همچنين از شرکت
منفی اين پيامدهای شود؟  عايد میالمللی  کمپين و متحديابی بين شبکه سازی، از راه ترويج،کدام امتيازات 
کنندگان بخواهيد تا نقاط مثبت و منفی  تختۀ سياه بکشيد و از شرکتدو ستون روی ها چيست؟  گونه فّعاليت

   .کمپين در بارۀ حقوق زن را در همکاری با جوامع ديگر روی اين دو ستون بنويسند

  نقاط منفی                                                نقاط مثبت  
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۵.٢   
  ما محلۀ قدرت سياسی در : تمرين

  ) دقيقه ٦٠حدود  :وقت(
  

 ، است، نوشتهدر مراکشيکی از رهبران حقوق زن   ١٠، نصيری رابعهاز يک داوطلب بخواهيد متن زير را که
  .بخواند

  
  
که    یام اين است که فرد يا گروه هنگام  سازمانی گرفته سياسیها فعاليت درسی که من از سال«
 ۀدوم بايد برنام. خواهند داشته باشند بينش روشنی از آن چه میخواهند تغيير ايجاد کنند بايد نخست  می

به ائتالف با ديگران بپردازند و توجه سوم، بايد بتوانند . کارشان را طّراحی کنندمدت و بلندمدت  کوتاه
در يک کمپين توان  که می ی استيها چنين شيوه با. جلب کنندهای خبری را نسبت به هدفشان  رسانه

   ».شدسياسی موفق 
  

  . گروه را به سه تيم تقسيم کنيد و از هريک بخواهيد فهرستی تهيه کنند
 . و نهاد دولتی در محل را نام ببرند  گروه مردمی ترينپس ازمشورت با هم متنّفذبپرسيد تا " الف" از تيم
  . ان روشن شودش تا محدودۀ بررسی را تعريف کنيد »محل« ۀکلم

 »استان« کلمۀبرای تيم .  دولتی را در استان نام ببرندنهاد و  مردمیگروه ترين بخواهيد متنّفذ" ب"از تيم 
  .شان روشن شود تا حدود بررسیرا تعريف کنيد 

  . اند و نهاد دولتی در کشور کدام گروه مردمی ترين متنّفذبپرسيد " پ"از تيم 

د  گروه مردمی و نهاترينمتنّفذ
  دولتی در محل

 گروه مردمی و نهاد ترينمتنّفذ
  دولتی در استان

 گروه مردمی و نهاد ترينمتنّفذ
  دولتی در کشور

هايشان را در سه ستونی که روی  ها بخواهيد که پاسخ ها را گرد هم آوريد و از آن تيمس از ده دقيقه، پ
  . تخته سياه کشيده شده است بنويسند

نهادها برای کمپين مثبت اشخاص و بگويند نقش کدام  ٤ ۀهدف جلسبه با توجه از گروه بخواهيد 
با عوامل مثبت را در يک دايره و عوامل منفی را در دايره ديگری، . ها منفی است و نقش کدام يک از آن

کدام اشخاص و اعضای گروه، بايد در بحث بايکديگر مشخص کنند . مشخص کنيدهای مختلف،  رنگ

                                                 
کنندۀ  ها کار هماهنگ المللی آموزش و همکاری زنان، است و مدت گذاران انجمن دموکراتيک زنان مراکش، يکی از همکاران سازمان بين رابعه نصيری از بنيان. ١٠

های زنان پژوهندۀ مراکش و تونس که متعهد به پيشبرد حقوق زنان و ادامۀ پيکار برای  از انجمنای است مرکب  اين جامعه شبکه.  مراکش را برعهده داشته٩۵جامعۀ 

های گوناگون در بارۀ زنان عرب و فقر، زن در اسالم، توانمندسازی زنان، و راهبردهای  ها و کتاب نصيری مقاله. اند اجرای کامل ميثاق رفع همۀ َاشکال تبعيض عليه زنان

  .     تأليف کرده و استاد دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی در دانشگاه رباط مراکش استترويج حقوق زنان
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توان قانع کرد که به  اشخاص و نهادها را میکنند و کدام  میحمايت هم اکنون  ٤ ۀی از هدف جلسينهادها
 .ين بحث را روی تابلو بنويسيدنتايج ا. تحقق اين هدف ياری رسانند

  

ای   منطقه،محلی؟ فعاليت کنيم ٤ ۀهای جلس  هدف يا هدفخواهيم برای تحقق  میر کدام قالب سياسی د •
 يا ملی؟

 يم تحت تاثير قرار دهيم؟خواه میچه کسانی را  •

  کنيم؟همراه خود آن  يا ،بپيونديمامتياز دهيم، کدام نهاد يا نهادهای حکومتی نياز داريم به  •

شناسيد که در يک چهار چوب سياسی معين بتوانيم با آنها کار  میآيا نهادهای حکومتی خاصی را  •
  ؟م بريدناآنها از م؟ اگر پاسخ مثبت است، يتاثير گذاربر آنها کنيم و 

  

۵.٣  
  چرا بايد کسی به من رای بدهد؟: تمرين 

  ) دقيقه ٦٠ حدود: وقت(
  

 . از يک داوطلب بخواهيد داستان زير را بخواند

  
  

ای  در کنار نامزدهای مرد و سالخورده. نفس بکشدتوانست  که به سختی میبه هيجان آمده بود چنان ماريا 
ها پيش، کارال به  ماه. کارال هرناندز بود به نام ه روی صحنه نشستزنی، های چروک خورده با لباس

خواسته بود تا رفتند  بود و پس از معرفی خود از بسياری از زنانی که به اين کليسا میکليسای ماريا رفته 
 و صحبتی بود گرم و خوش کارال زن خون. مند شده بود هماريا به سرعت به او عالق. به او رای دهند

اگرچه ماريا و ديگران به کمپين کارال پول رساندند و در . باريد اش می هره و صميميت از چصداقت
به روی صحنه آمده و که کارال کرد  باور نمیماريا اّما ، ش در سراسر شهر پوستر چسبانده بودندحمايت

 که برای احراز مقام شهردار وارد مبارزهبپردازد  با مردانی  واقعیبحث سياسیبه يک که آماده آن است 
  .اند شده

هريک . ی را گفتند که هميشه گفته بودنديهمان چيزها و مرد آغاز کردندسخن را نخست نامزدان 
. ورزد به شهر زيبايش عشق میداد و ادعا کرد که آبادانی و رفاه داد  قول  کردديگری را متهم به فساد

  :نوبت به کارال رسيدسرانجام، 
 تغيير بدهم هر آنچه در اين شهر نياز به تغيير توان  میاستیبه رمن . ام  سياسیای از نامزد من نوع تازه«

های خود  کارال به شرح تجربه.  به يکباره باز شدحاضرانبستۀ  جمله چشمان نيمهين با شنيدن هم ».دارد
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وار فعاليت دايره     

      برای بحث گروهیيیها پرسش

 و از  در شهر سخن گفتانگيز  غماز فقر و تنگدستی. پرداختديگر نامزدها تجربۀ با اش  مقايسهو 
در همين هنگام آثار مالل و خستگی دوباره در چهرۀ . ر وقت در اجرای وظايفشناتوانی شهردا

که اين ی که برای آينده دارد بگويد و يها خواست که کارال از برنامه میمارتا دلش . پديدار شدحاضران 
 چنين ش راشهر، اّما، سخنانش را با اين به پايان رساند که چرا کارال. چرا حاضران بايد به او رای بدند

  .اند جلسه را ترک کردهبيشترين حاضران ماريا به اطراف نگاهی انداخت و ديد که . دوست دارد

 ی در سر دارد؟يها  شهر چه برنامهۀيا حاضران توانستند بفهمند که کارال برای آيندآ •

 هايش، و در بارۀ اين که اگر انتخاب شود چه خواهد کرد، به روشنی  اگر او دربارۀ هدف •
  گفت چه امتيازاتی برايش داشت و چه مخاطراتی؟  سخن می

 ای را ارائه داد؟ برنامۀ سياسی چيست؟ آيا کارال چنين برنامه •

گر چه  تسهيلبه عنوان . ايد شدهسياسی برای رسيدن به يک مقام  انتخاباتی ۀيک مسابقوارد تصور کنيد 
 پارلماندر عضويت در شورای شهر، : دجاذبه داشته باشتان  که برای گروهگرفتيد  میرا در نظر   میمقا

کنندگان  سپس به شرکت. ، رئيس جمهور، يا هر مقام ديگربازرگانی ۀاتحاديدر مجلس ملی، در ، محلی
  . اند  رسيدن به اين مقامنامزددسته جمعی يد که آنها يبگو

 يک هدف ». . .ردچنين خواهم کاگر من انتخاب بشوم «: به پايان بريد اين جمله را  واز خود شروع کنيد
کنندگان بخواهيد که کار را ادامه دهند و برنامۀ سياسی  از يک يک شرکت.  خاص را نام ببريديا کاریو 

  . خود را به عنوان نامزد يک مقام سياسی ارائه کنند

 چرا آری و چرا نه؟  سياسی نامزد را دوست داشتيد؟ ۀآيا برنام •

  ؟کرديد تعيين میچگونه برنامۀ سياسی خود را  ،شديد نامزد يک شغل سياسی میاگر واقعا  •

آن را برای آيا عالقه داشتيد که ؟ و کرديد ای را طراحی می  برنامهچهدانيد  میآيا از هم اکنون  •
  هوادارانتان؟ چرا آری و چرا نه؟ ، و تانخانواده، مشاورانديگران بازگو کنيد، از جمله برای 

 
از آنها بخواهيد آن مقام سياسی را که دوست دارند .  بدهيدکنندگان قلم و کاغذی به هريک از شرکت

های سياسی  اگر برخی بگويند که به هيچوجه دوست ندارند وارد حوزه. احراز کنند روی کاغذ بنويسند
کنندگان بخواهيد  سپس از شرکت. برگزينندقام سياسی را ميک به عنوان تمرين بشوند از آنها بخواهيد 

های  پس از پنج تا ده دقيقه از داوطلبان بخواهيد برنامه. بنويسندامزدی خويش را يا هدف نچهار اصل و 
اند برنامۀ  ی که مايلکنندگان شرکتهمه کار را ادامه دهيد تا .  را با صدای بلند بخوانند داده شدهسياسی

  .گفته باشندسخن خود را با ديگران در ميان گذارند 
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۵.۴  

  ١١؟نبايدچرا و ؟ کرد آن استفاده ازبايد ؟ چرا چيستسهميه : تمرين

  ) دقيقه۴۵ حدود: وقت(
  

  :بخوانندای را که به دنبال آن است  ، و مقاله سهميهۀدر باراطالعات زير از داوطلبان بخواهيد 
   

به عنوان . شوند های منحصر به فردی روبرو می با چالشدر ورود به عرصۀ سياسی زنان 
سنگينی که بايد برای حفظ خانواده به دوش بکشند، بار مسئوليت سّنتی، انتظارات نمونه، 

سوادی  درصد باالی بی،  قدرتمندهای اجتماعی ه شبکهبدسترسی اندک به مشاغل پردرآمد و 
های  کندی پيشرفت زنان در عرصهبرای جبران . در جمعيت زنان و نرخ باالی فقر

وسيلۀ راهبردی يک  انعنوبندی را به   ها سيستم سهميه اجتماعی و اقتصادی، برخی دولت
  . اند يابند تعبيه کرده دست میهای قدرت سياسی   کرسیی که بهافزايش تعداد زنانبرای 

 
  بندی چيست؟  سهميه

،  عرصۀ سياسیدر. کند  را مشخص مییحداقل و حداکثری است که سهميه يک هدف عدد
بندی    سهميه.ندک تعيين میاين عرصه بندی جنسيتی حداقلی را برای حضور زنان در  سهميه
اين مشکل . عرصۀ سياسیدر تعداد زنان ين بودن يتاريخی پامشکل  است برای یحل راه

  .ی مذهب و اجتماعیی،فرهنگی سّنتی ها نگرش از عوامل گوناگون است از جمله ناشی
 

  
  المللی همکاری و آموزش زنان  سازمان بين، ٢٠٠٩ دسامبر ٢۵

 ای از پارلمان را   دارند، اما نه نيمه را در اختيار جهانای از زنان نيمه
حتی نصف راه را برای  ولی زنان هنوز» جهان بر دوش زنان استای از  نيمه«: گويد يک مثل چينی می

 از ١٨٪،  ٢٠٠٩در سال . اند اری نپيمودهذدر نهادهای ملی قانونگ برابری با مردان از حيث حضور
 در ٧.١۵٪ و ٢٠٠٦ در پايان سال ٧.١٧٪زی بيشتر از ــند، چيا ها زن بوده انــــاران در پارلمــذقانونگ

المللی  بين اتحاديه ، دبير کلاين درجه از کندی روند پيشرفت باعث شده تا اندرز جانسون. ٢٠٠۴دسامبر 
توانيم اميدوار باشيم که در اين نرخ تغيير  می ن٢٠۵٠ما تا پيش از سال «بينی کند که  پيشمجالس، 

   ».ودای ايجاد ش عمده

                                                 
  . پيوست ح: نگاه کنيد به. ١١
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اری ذکلی از حضور در نهاد قانونگ ه زنان ب،هشت کشور ، در١٢ادعای همين اتحاديهاساس  بر
 ، نائورا،پاسيفيک مانند ميکرونزياجزائر  و ، قطر، عمان،عربستان سعودیاز جمله در اند  محروم مانده

 و ،٣٪ فقط درحدود در لبنان، ايران، مصر، بحرين، کويت، و يمن زنان. و توالوليمان  جزاير س،پاالئو
شمار زنان در حال توسعه  کشورهای در از  يمین در .اين کشورها هستندپارلمان از نمايندگان  ،کمتريا 

بوروندی، کوستاريکا، کوبا، موزامبيک، آفريقای پارلمان به باالی سی درصد رسيده است، از جمله در 
اين کشورها قرار فهرست  در باالی ر پارلمان، نمايندۀ زن د۵٦، با ٪رواندا.  تانزانی و اوگاندا،جنوبی
اگرچه  .اند قرار گرفته ۴٣٪، و کوبا با ۴۴٪ آفريقای جنوبی با ،۴٦٪سوئد با تر  ای پايين  و در ردهدارد

 با  ،يشتر کشورهامعتقدند که انگيز است، بسياری از کارشناسان علوم سياسی  بندی همچنان بحث  سهميه
اند به استثنای  بندی را پذيرفته سهميهنوعی ی هستند که ي همان کشورها، زن در پارلمان٣٪بيش از 
  . دانمارک و کوبا،فنالند

 گوناگون  سطوحای در پيامد چنين برنامهبندی،  ها پيرامون سهميه بحثبه موازات باال گرفتن 
نان زملموس  حضور .مجالس قانونگذاری، محسوس استتا گرفته از شوراهای محلی نهادهای دولتی، 

سطوح  بايد در  وتوانند میرساند که زنان  میسياسی اين پيام را به جوانان گيری  های مهم تصميم ردهدر 
به  همچنان به ، اين پرسش سياسیبا اين همه. داشته باشندشرکت اری ذگيری و قانونگ تصميمگوناگون 

تواند  ای چه معنايی می »یا سهميهزن «به عنوان يک به پارلمان انتخاب شدن : قوت خود باقی است که
  ؟داشته باشد

 

  های  پرسشبر اساس  ،بندی پيرامون سهميهکلی  یای را اختصاص دهيد به بحث چند دقيقه
  :زير

 و در هيئت وزيران چيست؟  در کشور شما درصد زنان در پارلمان •

های  قابتبيشتری وارد ميدان رآيا در دهۀ گذشته در اين نسبت تغييری رخ داده است؟ آيا زنان  •
  د؟ان شدهانتخاباتی 

اگر پاسخ های سياسی پذيرفته شده است  بندی جنسيتی در زمينۀ توزيع مقام آيا در کشور شما سهميه •
 بندی در مشارکت سياسی زنان چه بوده است؟  پيامدهای اين سهميهمثبت است، 

 چرا آری و چرا نه؟ ايد؟  آيا هرگز در کشورتان رای داده •
  
  
  
  
 

                                                 
  www.ipu.org. ک. ن. ١٢
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  )ادامه ( ۴.۵

  بندی تمرين سهميه
  :از داوطلبان بخواهيد داستان زير را که مربوط به لبنان است بخوانند

 
  

 ٢٠١٠ ژوئن در انتخابات شهرداری محلی که برای ، ، دولت لبنان تصويب کرد که٢٠١٠در فوريه 
محلی حضور زنان در شوراهای  . شود مراعات٢٠٪بندی به نفع زنان  تا   سهميه،ريزی شده بود برنامه
 و هرگز درصد حضور آنها در )٢٠٠۴ سال از زمان انتخابات محلی در(رويدادی تازه است لبنان 

 نبوده ورقم باالتر از اين چندان در لبنان درصد حضور زنان در پارلمان هم .  نبوده١٪شوراها بيش از 
 گسترش تبليغات خود باهای زنان  سازماندر سه دهۀ اخير، . استباالتر نرفته  ٣٪ اخير از ۀدر سه ده

پارلمان در بندی به نفع حضور زنان در شوراهای محلی و  تا سهميهاند  کوشيدهنهادهای دولتی در 
به  کرد،  درصدی را برای زنان توصيه می٣٠، که سهميۀ پکن شود و برنامۀ عمل کنفرانس تصويب

   . اجرا درآيد
را، برای تصويب و لت لبنان دوهای کوچک  گامهای زنان  که اغلب سازمانهمان حال در 

ها را  های محلی چاپ شده بود آن نظر انتقادی زنی که در رسانهگرفتند،  می، جشن اجرای سهميۀ زنان را
ای را   اتحاديهعمرال رياست دائمکه  بود ی سرشناس جنبش زنانها  چهرهی از هاجر، يکهفريد. تکان داد

ای به  وی در مقاله. ط  دوردست لبنان برخاسته بوددر نقازنان فقير برعهده داشت که به حمايت از 
برای فقيرنشين ی و زنان محالت يروستازنان مناطق «به ادعای او . پرداختقانون جديد انتقادی تند از 

به اين عرصه بندی با فشار آنها را  سيستم سهميه .مند نيستند ورود به عرصۀ سياست از آمادگی الزم بهره
   ».اند فقط به اين دليل که زنصالحيت در اين عرصه است  کت عناصر بیشرو حاصل آن راند  می

هنگامی زنان . غيردموکراتيکهم  تصنعی است و  همبندی  سيستم سهميه« هاجره فريدۀبه عقيد
کوتاه زمانی » .نيستبه چنين شگردهايی نياز . گی داشته باشندکه آمادخواهند شد سياست وارد عرصۀ  

ای  شهره بودند در نامه با سيستم سهميه تمخالفبه پارلمان که تن از اعضای اله، چند پس از انتشار اين مق
 زنان هم تمايلی ندارند که به چنين قانونی رأی دهند زيرا در ميان آنها « که مطبوعات محلی نوشتندبه 

  ». وجود نداردیدر اين باره وحدت نظر
 

  
های زير  پرسشدر بارۀ ها بخواهيد  از تيم. داستان گروه را به دو تا سه تيم تقسيم کنيدخواندن اين پس از 

   :به بحث بپردازند

  ؟کنيد  چه فکر میبندی به نفع زنان  با سهميهه مخالفت فريدۀباردر  •

؟ اثر خواهد گذاشتمشارکت سياسی زنان در های زنان  در سازماننبود وحدت نظر آيا به نظر شما  •
 ؟ اتفاق خواهد افتاددر اين مورد چه در لبنان کنيد که  فکر می

فعاليت گروهی      
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تا خواهد بود اگر بندی مفيد  کنيد سهميه بندی چيست؟ آيا فکر می نظر و موضع شما نسسبت به سهميه •
 ؟ شوداز آن استفاده به عنوان يک راه حل موقتی هنگام تأمين برابری جنسيتی 

 و چرا نه؟ چرا آری ايد؟  آيا هرگز در کشورتان رای داده •
  
  

۵.۵  

  ....وقتی که حمايتی وجود ندارد : تمرين
  ) دقيقه۴۵حدود : وقت(
  

  :است با صدای بلند بخواندروی داده  ترکيه درين داستان را که ااز يک داوطلب بخواهيد 
  

  
  
ه تومورچوک بنا نهادبه نام را در استانبول  ۀ تعاونیموسسيک او .  به دنيا آمد١٩٣٩ در سال لسر اسيمُگ

 در کنفرانسی ١٩٨٠ ۀدر اواسط دهوی . استهای آنها  کودکان معلول و خانوادههدفش ياری دادن به که 
به همت يک حزب سياسی که او آنان زنان و مشارکت سياسی که به مناسبت روز جهانی زن، در بارۀ 

رار بود درآمد انتخابات محلی بود که ق کنفرانس پيشاين . شد، شرکت کرد می بود برگزار شعضو
  .بزودی برگزار شود

از نظر زنان، مردان . نگريستند مردان عضو با احتياط و اضطراب میزنان عضو حزب به 
به کرد از اين که زنان  میگلسر احساس شادمانی . دانستند رأی آنان را از آن خود میعضوحزب همواره 

که آگاهی بود اين تکيه بر با .  عهده گيرند نبايد بهلزوما مردانرا  شانکه نبرداند  اين واقعيت آگاهی يافته
نگران در بارۀ وضع محيط، به شدت  ،او. نامزد شود شورای محلی  انتخاباتدرگلسر تصميم گرفت 
 آنان با مردان برابری و زنانو منزلت حقوق تأمين برای ضرورت پيکار  به. کرد احساس مسئوليت می

  . ديد ن پيکار مینيز پی برده بود و خود را آمادۀ شرکت در اي
. ش شتافتندديداربه زنانی که از مردان عضو حزب شکايت داشتند ، نامزدی گلسربا علنی شدن 

به او گفت اگر  و نيز او را از اين تصميم منصرف کندکوشيد که زنان به نام عايشه اين يکی از 
. م اداری در حزب بدهدکند تا به همسر گلسر يک پست مه میاو حزب را قانع اش را پس بگيرد  نامزدی

وشنود گلسر را بيش از پيش متقاعد  اين گفت .عايشه افزود که در هر حال کسی به گلسر رای نخواهد داد
آورد که  به ياد میاو . به او رای دهند يا ندهندو رای اين که انتخابات حتما شرکت کند،  کرد که بايد در

. دو تن زن بودند از ميان يازده نامزد. ش بوده استا ترين روزهای زندگی هيجانی پرانتخاباتمبارزۀ 
زنان بايد پا ننشست بر اين عقيده پابرجا ماند که  ولی از باخت  تفاوت رای١۵٪با گلسر انتخابات را 

تعاونی يک عضو فعال او هم اکنون نيز، به عنوان . سياسی شوندهرچه بيشتر وارد عرصۀ 
  .دهد ادامه میسياسی در عرصۀ مشارکت  به زنانغيب اش برای تر تومورچوک، همچنان به فعاليت



 ٢  بخش:های کارگاه جلسه
 

 ٦٥
 

 
 حمايت حزب  که پی برد از شد حتی هنگامی اش منصرف نمی بايد از نامزدیآيا به نظر شما گلسر  •

 ؟ش هم برخوردار نخواهد بودخود
 ؟ای بود اش در پی ثابت کردن چه نکته  با پافشاری در ادامۀ نامزدیگلسر •
خواستند او را از نامزدی منصرف  می شما چرا عايشه و زنان ديگری که عضو حزب بودندنظر به  •

 کنند؟
 دهند؟ میای که داريد، آيا زنان به زنان رای  بر اساس تجربه •
 موضع احزاب سياسی در کشور شما نسبت به مشارکت زنان در انتخابات چيست؟ •
پيروز انتخابات در گرچه . ۀ او افزوده استو انگيز گلسر بر توانايیهای  رسد تجربه  نظر میبه •

 به نظر شما گلسر از اين تجربه چه آموخته است؟. اند بسياری به او رأی دادهولی نشده 

      برای بحث گروهیيیها پرسش
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  :۶ جلسۀ
  تمرکز بر هواداران وفادار

  ) ساعت۴حدود  :جلسهوقت (
  

 :جلسههای  هدف
 دارپايگاهی از پشتيبانان وفابرای ايجاد يين راهبردهای الزم تع •
  های پشتيبانان توجهی به خواست مزايای بیخطرها و بررسی  •
  جلب کمک مالی از پشتيبانان وفادار •

  
  

۶.١   

  پشتيبان يک ميليون : تمرين
  ) دقيقه٢٠حدود : وقت(
  

  ١٣.دنبخوان با صدای بلند در ايرانرا کمپين يک ميليون امضا نوشتۀ زير در بارۀ تا برگزينيد اوطلب ددو يا يک 

  
  

اين کنندگان در  شرکت. شدبه طور رسمی آغاز  در ايران ٢٠٠۶ مارس ٢٧ يک ميليون امضا در کمپين
کوشند يک ميليون نفر را قانع به امضای طوماری برانگيزند که از مجلس شورای اسالمی  میکمپين 

ين های کمپين ا يکی از مهمترين هدف. تجديد نظرکندزنان نسبت به آميز  يضعدر قوانين تبخواهد  می
نيز  و ،بر زندگی زنانآميز  آمدهای منفی اين قوانين تبعيض پی از ،زنان راه ويژه  ب،است که شهروندان

که هايی  و آن. کنند میرا امضا اند طومار  موافقبا چنين خواستی که هايی  آن. ، آگاه کنندجامعهبر کل 
  .بپيوندندهای محلی کمپين   گروهايفا کنند بهکمپين تری در  مايلند نقش فعال

کشور بهره  مردم در بارۀ قوانينکمپين از آموزش چهره به چهره برای باال بردن آگاهی اين 
چهره به و آشنا شدن با شيوۀ ترويج آموزش حقوقی ۀ يک دور گذراندن فعاالن کمپين پس از. جويد می

در اين زمينه ر تا کنون در حدود هزار نف. پردازند شان می يانشهرآوری امضا از هم ، به جمعچهره
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  :٦ جلسۀ
  تمرکز بر هواداران وفادار

  ) ساعت۴حدود  :جلسهوقت (
  

 :جلسههای  هدف
 دارپايگاهی از پشتيبانان وفابرای ايجاد يين راهبردهای الزم تع •
  های پشتيبانان توجهی به خواست مزايای بیخطرها و بررسی  •
  جلب کمک مالی از پشتيبانان وفادار •

  
  

۶.١   

  پشتيبان يک ميليون : تمرين
  ) دقيقه٢٠حدود : وقت(
  

  ١٣.دنبخوان با صدای بلند در ايرانرا کمپين يک ميليون امضا نوشتۀ زير در بارۀ تا برگزينيد اوطلب ددو يا يک 

  
  

اين کنندگان در  شرکت. شدبه طور رسمی آغاز  در ايران ٢٠٠٦ مارس ٢٧ يک ميليون امضا در کمپين
کوشند يک ميليون نفر را قانع به امضای طوماری برانگيزند که از مجلس شورای اسالمی  میکمپين 

ين های کمپين ا يکی از مهمترين هدف. تجديد نظرکندزنان نسبت به آميز  يضعدر قوانين تبخواهد  می
نيز  و ،بر زندگی زنانآميز  آمدهای منفی اين قوانين تبعيض پی از ،زنان راه ويژه  ب،است که شهروندان

که هايی  و آن. کنند میرا امضا اند طومار  موافقبا چنين خواستی که هايی  آن. ، آگاه کنندجامعهبر کل 
  .بپيوندندهای محلی کمپين   گروهايفا کنند بهکمپين تری در  مايلند نقش فعال

کشور بهره  مردم در بارۀ قوانينکمپين از آموزش چهره به چهره برای باال بردن آگاهی اين 
چهره به و آشنا شدن با شيوۀ ترويج آموزش حقوقی ۀ يک دور گذراندن فعاالن کمپين پس از. جويد می

در اين زمينه ر تا کنون در حدود هزار نف. پردازند شان می يانشهرآوری امضا از هم ، به جمعچهره
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المللی همکاری  پايگاه اينترنتی سازمان بين به متن طومار دراند کسانی که  شمار بوده اند و بی آموزش ديده
شان گرفته و به دوستاناند و يا آن را از   دست يافته(www.learningpartnership.org)و آموزش زنان 

   . اند آوری امضا پرداخته جمع
، و  از انقالب ايرانۀ پس  سال٣٠دوران بنيانگزاران کمپين  يک ميليون امضا از رويدادهای 

دند با کنار ها مصمم ش از همين رو، آن. اند ، بسيار آموختهانقالبپيش از  های ايدئولوژيک دهۀ ستيزه
تعلق که بتواند زنان را با هر های مشخصی تمرکز کنند  های ايدئولوژيک بر خواست گذاشتن اختالف

 بر سر تواند میتوافق . توافق کامل در بارۀ همۀ مسائل ضروری نيست. نظام  فکری جذب کندسياسی و 
  . های مشخص به دست آيد و اصالحات تدريجی در زمينهتغييرات 

در کمپين شد، بلکه شمار به  وعی به فمينيسم نه تنها موفق به جلب هواداران بیرهيافت موض
 ١٣٨٧ سال   درهمين ائتالف بود که. تأثيری به سزا داشتهای مختلف زنان  گروه ميان ئتالفپيدايش ا

های  شود؛ قانونی که تبعيض توانست مانع تصويب قانون جديد حمايت خانواده در مجلس شورای اسالمی 
  . کرد عليه زنان تثبيت میرا ناگون گو

 تصميم گرفتند با حقوق زنکوشندگان ، ١٣٨٨همزمان با انتخابات رئيس جمهور در سال 
ها و  ها و گردهمآيی پيمايی جويی از امکاناتی که مبارزۀ انتخاباتی نامزدها ايجاد کرده بود در راه بهره

های گوناگون، شبکۀ ارتباطی خود  اط با شبکههای مطبوعاتی شرکت کنند و ضمن برقراری ارتب مصاحبه
های فّعال در جنبش  شخصيت تن از ٧٠٠شش سازمان و در همين مرحله بود که . را نيز گسترش دهند

 یيها چنين فعاليت. رياست جمهوری ارائه کنندبه چهار نامزد های خود را  خواستاز زنان فهرستی 
تخابات را تحريم کرده بودند برانگيخت تا وارد صحنه اناز ابتدا شرکت در  را که یبسياری از زنان

    . ؛ همان زنانی که از دخالت مستقيم نهادهای دولتی در گزيدن نامزدها شکايت داشتندشوند
هايی  جويی از شيوه آميز، که با بهره بسيج گسترده زنان که در جريان کمپين عليه قوانين تبعيض

آغاز شد به تدريج قّوت های اينترنتی  م پياداد و ستد ، های خيابانی  نمايش،به خانهرسانی خانه  چون آگاهی
با نشر و پخش مطالبات زنان، ميرحسين موسوی و مهدی کّروبی، دو . گرفت و اعتباری سياسی يافت

نامزدی که از صافی نهادهای گوناگون دولتی گذشته بودند، به تجديدنظر در مواضع پيشين خود در بارۀ 
الحاق ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال رابری جنسيتی پرداختند و متعهد شدند که از حقوق زنان و ب

جمهوری اسالمی المللی را شورای نگهبان  اين سند بين.  پشتيبانی کنند(CEDAW)زنان عليه تبعيض 
  . شناخته استاسالم متباين با احکام  

 
 بهداشتأمين آيا کمپينی برای ت ؟اند انی اخيرا در کشور شما به راه افتادهرس آگاهی های  کمپينآيا •

زده  رسانی به مردمان مصيبت  برای ياری؟چطورمحيط زيست حفظ وجود دارد برای  عمومی 
 ها دسترسی پيدا کرد؟   توان به اخبار مربوط به اين کمپين  چگونه می؟چطور

تالش برای تغيير، اصالح يا جلوگيری از تصويب (وقی های حق هيچ کمپينی برای تأمين خواستآيا  •
 ؟بگذارد مثبت ی تاثيرتان  زندگیبرانگيخته که ممکن است در  رااحساسدر شما اين ) يک قانون

 چگونه به معنای قانون و ظرفيت تغيير آن آگاه شديد؟ 

    برای بحث گروهیيیها پرسش
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وار فعاليت دايره     

خواستيد چه   می؟ايد داشتهشرکت ای برای جلب و بسيج هواداران هدف خود  برنامهآيا هرگز در  •
 يد؟ا هکردمخاطبانتان چه کارهايی گاه کردن آموزش دادن و آبرای  ؟را به مخاطبانتان برسانيد پيامی 
 رسيد؟ ی که کمپين برگزيده بود مناسب به نظر میراهبرد

آيا  اش؟ کنيد؟ نقاط مثبت آن چه بود؟ و نقاط منفی در بارۀ راهبردی که کمپين برگزيد چه فکر می •
تان، آيا   مشخصات فرهنگی و سياسی محيط زندگیتوان اين راهبرد را بهتر کرد؟ با توجه به می

   ؟رهيافتی که کمپين برگزيد کارآترين بود

  
  
 ۶.٢  

  )١( دهد؟ میچه کسی اهميت : تمرين
  ) دقيقه ٣٠حدود : وقت(
  

  : در ميان گذاريد،برابری بدون قيد و شرطدر بارۀ کمپين  ،با گروه اطالعات زير را

  برابری بدون قيد و شرطکمپين 
دن ش قانع کر هدف آغاز شده و خاورميانه و آفريقای شمالیۀمنطقدر برابری بدون قيد و شرط کمپين  

، و بر ضد زنان آميز بر رفع کليه اشکال تبعيضالمللی  بينکنوانسيون به پذيرفتن و تصويب ها  دولت
  .آن استل و فوری اجرای کام

  :روی کارت خود بنويسيد

 ی بيکار با سه پسرمادر •

  بانک استمدير که ی مرد •

 کند سازی زندگی می مردی که نزديک يک کارخانۀ اسلحه •

 دار است  ش زن خانهپدر سه پسر که همسر •

 مردی که نگهبان باغ وحش است •

  زنی که مهماندار هواپيماست •

  کرده استدانشگاه ورود به تقاضای دختر نوجوانی که  •

 مردپزشک  •

 معلم زن •
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 مادر بيوۀ دو دختر •

 مادر بزرگی که شوهرش بيمار است •

   گويندۀ اخبار ورزشی استمردی که •

 زنی که صاحب يک بقالی کوچک است •

 يل مدافع حقوق زنان استزنی که وک •

 استمجلس زنی که عضو  •

  هاست  خيابانرفتگرزنی که  •

 هاست خيابانرفتگر مردی که  •

 زنی که صاحب سالن آرايش است •

 رود نيايشگاه مذهبی میيک هر روز به  که یفرزند    و بیزن ازدواج نکرده •

 فروشند می کوچک غذا ۀدر يک دک و همسرش  چهار فرزندکه یپدری بيکار •

 ی که پيشوای مذهبی استمرد •

 مردی که کشاورز است •

 کند میاداره را پناهگاه قربانيان خشونت خانگی  زنی که يک •
ای که سمت راست شما   کننده  را به شرکتتانسپس کارت خود. کنندگان کارتی بدهيد به هريک از شرکت
ه خود را در کارت گونه ک آن(دهد که چرا شخص شما توضيح او بايد برای شما . نشسته نشان بدهيد

  .حمايت کنيد قيد و شرط  ری بیبکمپين برااز بايد ) ايد معرفی کرده
م فرد هاين . نشسته است نشان دهد شست راستفردی که دبه کارتش را بايد  که کار وی تمام شد  هنگامی

نيد و تمرين را تکرار کای  تمرين را در دايرهاين . کمپين به حمايت از را متقاعد کندفرد کنار خود بايد 
ضرورت مشارکت در نسبت به  را اند فرصت اظهارنظر ای نشسته  کسانی که دايرهۀادامه بدهيد تا هم

  .ديدگاه فرد کنار دستمنافع و کمپين داشته باشند، با توجه به 

 حمايترای ب سانیکچه قانع کردن ؟ کردند ت میمقاومشرکت در تمرين چه کسانی از همه بيشتر برای  •
  ؟ چرا؟ دشوارتر بودز کمپين اکردن

   چه کسانی به سهولت پذيرای حمايت از کمپين بودند؟ چرا؟ •

و با اين وصف مشکل داشتيد آيا کسانی بودند که شما برای متعهد کردن آنها به حمايت از کمپين  •
نيد ک میاگر پاسخ آری است، فکر  کرديد که بايد نگرانی خود را با آنها در ميان بگذاريد؟ میاحساس 

 ها را قانع کند؟ ها گفت که ممکن است آن  بايد به آنچه چيزهای ديگری
 

      برای بحث گروهیيیها پرسش
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۶.٣  

  )٢(دهد؟  میچه کسی اهميت : تمرين 
  ) دقيقه٢٠ حدود: وقت (
  

وگو با يکديگر تعيين کنند چه نوع  در گفتاز گروه بپرسيد .  روی تابلو درست کنيدهای زير  با عنوانسه ستون
جنسيت،  عواملی چون .قيد و شرط را تشکيل دهند کمپين برابری بی هواداران کانون اصلیممکن است  مردمی 

  . ، و غيره را در نظر گيريدوضعيت خانوادگیمنافع، ، سطح تحصيالت، مذهب، ۀ اجتماعیسن، اشتغال، طبق

  

اين کمپين در زندگی که کسانی 
 باطبيعتٌا و گذارد  ها تأثير می آن

  : نظراند ما هم

 در اين مستقيماين کمپکه کسانی 
 ندارد اّما  به آن یها تأثير آن
عالقه هم نيستند اگر به خوبی  بی

  از آن آگاه باشند

اين کمپين به هيچ که با کسانی 
موافق نيستند و حتی روی  

به مخالفت با  ممکن است 
  .کارهای ما برخيزند
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۶.۴  

  گير پوسترهای چشم: تمرين
  ) دقيقه٣٠حدود : وقت(
  

  .اوطلب بخواهيد داستان زير را بخوانداز يک د

  
  

اين سازمان که مرکز . بسيار فعال بودمددرسانی به زنان سازمان يک  ناديا العالوی در
به زنان بيوه، کرد که بتوانند  ای را استخدام می نام داشت زنان با تجربه) ماح(ای  های حرفه آموزش

 بهالعالوی خانم . دهندآموزش را کتابداری گری و  منشینيازمند اصول اوليۀ و زنان روستايی 
های پردرآمد برايشان،  های اين مرکز، در آموزش دادن به زنان نيازمند و يافتن شغل موفقيت

زنان «رسانی  ياریی است برای يهمتا بیالگوی  اين مرکزکرد که  میاحساس نيز . کرد افتخار می
  .های ديگر ی گوناگون و برای هدفها حرفهدر مدل کارآيی باشد تواند  میو  » زنانبه

برای ارتباطی اين مرکز  ۀشبکاز های خانم العالوی يکی هم اين بود که  در ميان هدف
از . شوند ياری رساند میانتخابات شرکت در های سياسی و  ميدان رقابتوارد حمايت از زنانی که 

) ماح(مرکزو جواز کار منجر به لغپی برد شرکتش در کمپين انتخاباتی که   می هنگا،اين رو
اين ممنوعيت تنها شامل تر اين بود که  از آن دردناک. خشمگين شدبه شّدت  يّکه خورد وشود  می

در مدارک ثبت مرکز اخطاری در بارۀ اين خانم العالوی هرگز  .شود میهای زنان  سازمان
ين ممنوعيتی آگاه هم از چنزنان خيريۀ های  سازمانديگر که ممنوعيت نديده بود و ترديد داشت 

رای مقابله با اين محدوديت العالوی عين جمالت مربوط به اين ممنوعيت  باز همين رو. بوده باشند
. سانتيمتر چاپ و تکثير کرد١٢ ١٨xدر قطع  کوچک چاپی  صفحه يکمتجاوزانه را بر روی  

و محل کار ها  فروشگاههای زنانه در  در و ديوار توالتاين اطالعيه را مخفيانه بر سپس 
  . های بزرگ زنان چسباند سازمان

که ماجرا در  هنگامی  ،ااّم. کندند میها از در و ديواربه سرعت را در آغاز اين اطالعيه 
ديری نپاييد . چسباندندتوانستند  رجا که می و هندپی کردديگران آگهی را ک، افشا شدمهم نشريۀ يک 

های عمومی   از مناطق روستايی نيز در توالتبسياریدر شهرهای بزرگ و در که متن اين آگهی 
های   در اتاقک- به تدريج اين اطالعيه در اماکنی که محل تردد زن و مرد هردو بود .شد ديده می 

. خورد های محلی، و حتی بر ديوارهای مجلس به چشم می تلفن عمومی، در محل چسباندن آگهی
اين قانون را لغو سر و صدا  بیلس شبانه و ، مجآميز اين قانون تبعيض از افشای ماهيت شرمسار

ها داستان  ظرف چند روز رسانهنشينی خودداری کرد،  عقباين گرچه پارلمان از اعالم . کرد
  .را تمام و کمال انتشار دادند تغيير شبانۀ قانون 
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 اند؟ های سياسی به موجب قانون منع شده های غيردولتی از فعاليت يا در کشور شما سازمانآ •
يا در کشور شما برای آ؟ اند ها کدام های سياسی اين گونه سازمان نقاط مثبت و منفی فعاليت

  وجود دارد؟ چه قانونی و چه غيررسمی، یيها های زنان محدوديت فعاليت سازمان

 و يا صرفًا بودو تفکرانگيز هوشمندانه راهبردی  ناديا العالوی ۀمخفيانکار آيا به نظر شما  •
ه در نهايت امر سبب مخدوش شدن هدف بزرگتر زنان شد که ثابت کردن کاری نسنجيده ک

  ؟توانايی آنان در برپا کردن تظاهرات شّفاف سياسی شد

ای به ديوار به قصد آگاه کردن مردم در بارۀ  ، يعنی چسباندن اطالعيهعالویمزايای کار ال •
نجامد؟ در بارۀ تأثير، توانست بي  اين کار بالقوه به چه مشکالتی میچه بود؟رفتار مجلس، 

 هايی بحث و بررسی کنيد؟  هزينه و امکان تکثير و اهميت خبری و بخت چنين اطالعيه

 ای برانگيخت؟ به نظر شما چه عاملی ديگران را به تکثير و توزيع چنين اعالميه •

بدون توانست  اين اطالعيه میآيا  ؟چقدر اهميت داشت نهايی اين کارها در پيروزی  نقش رسانه •
 تأثير گذارد و مجلس را وادار به تغيير عقيده  ی در افکار عمومی مطبوعاتهای رسانههمکاری 

 کند؟
     

۶.۵  

  چشمگيرشعارها و طّراحی : تمرين
  ) دقيقه۴۵حدود : وقت(
  

های مردم را  در بارۀ راهبردهای مناسب برای جلب تودههای زير را  از يک داوطلب بخواهيد پاراگراف
  .بخواند

  
  

 باشد برای یتواند فرصت و هريک می، جود داردو  مناسبمکانها  های کمپين شما ده  تبليغ هدفبرای
ی گرچه مخاطبان بسيار راديو و تلويزيونهای  پيام. عملسازی مردم به ضرورت ورودشان به صحنۀ  آگاه
کار به خرج ها و شعارهای خود ابت در مورد محل چسباندن آگهیاگر .  دارندی هنگفتا ، هزينهرسند می

تان به مردم اميدوار  توانيد په رساندن پيام دهيد و از سپر وسائل نقليه، برچسب و پرچم بهره بجوئيد می
توانيد اطالعيه را پست کنيد از راه فاکس، نامۀ الکترونيکی، پايگاه  فراموش نکنيد که می. باشيد

اگر بتوانيد کاسبان را . بچسبانيد  عمومی اينترنتی به مخاطبان برسانيد و يا آن را بر در و ديوار اماکن
  .   ترين جاها برای چسباندن آگهی است هايشان از مناسب های دکان راضی کنيد، پنجره و ويترين

گيری بيابيد که بتوان  ی تبليغاتی خود بهتر است شعارها يا عبارات چشمها آگهیرای جالب کردن ب
اصول  ناديا العالوی )پوسترهای چشمگير (رين پيشين برای مثال، در تم.ها بارها بهره برد از آن
اين . کند میپخش هايش  در سراسر شهر و حومهرا در صدها آگهی غيرعادالنه قانون آميز يک  تبعيض
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 به افشای هرچه بيشتر ماهيت کرد و هم میجلب هدفی که داشت توجه همگان را به راهبرد هم 
  . پرداخت  می برخی قوانينۀغيرعادالن
، به يادماندنی، سازگار با کوتاه و سانی فهميده و شناخته شودآ به تانر مهم است که شعاربسيا

تعداد زنان در قوه از افزايش برای مثال، گروهی که . اشدهای اصلی شما و مستند به واقعيات ب هدف
عموًال معّرف تصويری از ترازو را به عنوان نماد هدفش برگزيند زيرا متواند  میکند  هواداری میيه يقضا

برشمار قضات زن «تواند در اين شعار خالصه شود  اين هدف می. عدالت و برابری در برابر قانون است
  ١٤»!اين استبيفزائيد که انصاف 

های  از هر تيم بخواهيد دستکم يک شعار برای هريک از کمپين. گروه را به سه تا چهار تيم تقسيم کنيد
  : برگزيندزير

در اين صورت او نهمين . برنده شودمجلس اميدوارند که او در انتخابات فاتن خديجه  حاميان •
، پيش از آن که بازنشسته دکتر خديجه. عضو دارد١١۴ جمعا مجلس خواهد بود کهزن نمايندۀ 

دفاع از حقوق زن و اش را وقف   زندگیۀ اخيراو د. اعصاب بودشود پزشکی سرشناس در 
 . کرده استیيضانهادهای قدر زن و مرد برابری تأمين 

دختران دانشجو در جلب کنند که به اين واقعيت خواهند توجه همگان را  می دانشجويان •
در نهايت . دانشگاه جای زنان نيستمعتقدند که  هستند مردانیها آماج تعّرض و آزار  دانشگاه

مرتکب اند که مسئوالن اداری دانشگاه کيفر دانشجويان مردی را که  خواستار آندانشجويان امر
  .شوند افزايش دهند چنين اعمالی می

گاه کنند که اگر کودک از پستان مادر تغذيه آخواهند مادران را  می کودکان پزشکان متخصص  •
  .شود میمادر و کودک بهتر تامين تندرستی کند، 

قانون انتخابات  با ارسال طوماری مجلس را قانع کنند که درخواهند  می های زنان سازمان •
 .کنند ٢٠٪ ميۀ نمايندگان زن را در مجلس سه جديد

  
شعارها را با يد ها بخواه  اعضای تيمرا دور هم جمع کنيد و ازها شعارها را آماده کردند گروه  وقتی تيم

  .گروه در ميان گذارند

 

 ؟ايد ديده شعارهای سياسی کجاهاهای استفاده از شعارها کدام است؟  راهاز برخی  •

 و ، دانشجويان،های حاميان از کمپين خواهيد میايد و  ين طراحی کردهاگر اگهی چاپی برای کمپ •
کنيد؟  میها توزيع  ها را در کدام مکان  آگهی،های زنان حمايت کنيد پزشکان اطفال و سازمان

 ها را توزيع کنيد؟  های ديگری آگهی توانيد از راه میچگونه 

؟ تر پيام کمپين سياسی خود گستردهپخش هرچه توانيد از تکنولوژی اطالعاتی برای  میچطور  •
 ؟ امکاناتبوک؟ يا ساير  سايت؟ فيس فاکس؟ ايميل؟ وب

                                                 
  .پيوست ت: های چشمگير نگاه کنيد به برای آگاهی از نکات بيشتر در بارۀ پخش پيام. ١۴   
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۶.۶   

  نشينی کنيم؟   در پی هواداران بيشر باشيم يا عقب: تمرين
  ) دقيقه ٣٠ در حدود: وقت(

  
توانسته به  ی است که نمیزنبخواند؛ روايت در بارۀ زير را روايت از يک داوطلب بخواهيد 

 را به زنان مبارزه با خشونت خانگی بر ضدميم بگيرد چگونه پيام گروهش در بارۀ ضرورت آسانی تص
  :حداکثر مخاطبانش برساند

  
  

ه در بيشتر جلس. مالقات کردمهای خانگی  پايان بخشيدن به خشونتاجرايی کمپين شب پيش با گروه 
شود  ام که می به راستی باور کرده. ام دهشرکت نکرشان  های هجلسۀ شوم، ولی در هم  آنها حاضر میۀماهيانهای 

 درای  حکم عادالنهها  برای حمايت از قربانيان خشونت خانگی قوانين بهتری را از تصويب گذراند و در دادگاه
  .مورد اين گونه جرائم به دست آورد

 را بايد تالش خودبرای جذب هواداران بيشتر زنان حاضر اصرار ورزيد که   يکی از ديشب،ديدار در
تواند تالش  های رسيدن به اين هدف می به نظر او يکی از راه. های سياسی کنيم ها و برنامه صرف گسترش هدف

های  نوشابهبين مصرف های الکلی باشد زيرا وی اعتقادی راسخ داشت که   برای افزايش ماليات بر نوشابه
بر اين اساس . ای مستقيم وجود دارد هنسبت به کودکان رابطخصوص خشونت  ههای خانگی و ب  خشونتی و الکل

های ما  ها هم از برنامه تا آن بپيونديمهای مخالف با مصرف الکل   بايد به گروه ماکهوی به اين نتيجه رسيده بود 
  .برای گسترش حقوق زنان پشتيبانی کنند

ت ممنوعيهواداِر های  ديگری پرداخت و گفت گروهيۀ زن ديگری از حاضران به موضوع از زاو
 يیها همانبسياری از آنها . اند مخالف برابری حقوق زن و مرد در خانوادهاغلب ی  الکلهای  نوشابهمصرف

از ما خواسته . خانواده را، حّتی با توسل به خشونت، نگه داردانضباط بتواند هستند که معتقدند حق پدر است که 
دانستم چه  چون نمیمن . های خود رأی دهيم گنجاندن منع مصرف مشروبات الکلی در ميان خواستشد که برای 

  .از دادن رای پرهيز کردمگونه رأی بدهم 

گنجاندن مسئلۀ مشروبات الکلی در فهرست مطالبات متن باال بوديد، پيش از ۀ ر شما نويسنداگ •
 ؟گرفتيد میچگونه تصميم هايی نياز داشتيد؟ و  ها و آگاهی خود به چه داده

 اصلی های  با خواستمعموًال بپيونديد که ی القی است که به گروهاخکار آيا به نظر شما اين  •
اين همراهی به تصويب قانون مورد عالقۀ شما کمک فقط به اين دليل که  است شما مخالف

 د؟ کن می

در مورد برخی از از مواردی که نيروهای سياسی مخالف نمونه بياوريد توانيد چند  میآيا  •
   .ها را نام ببريد  نمونه ؟گيرند میکنار هم قرار ها  هدف

تصويب قانون دفاع از نامزد انتخاباتی يا يک  از پشيبانیبا ما که بوده است آيا در مواردی  •
  .اگر پاسخ مثبت است مثال بزنيدنشينی کرده باشيم؟  از مواضع سياسی خود عقب ،خاصی
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ی، و يا سازش در اعتنايی به باورهای سّنت يا بی» سرپيچی از قانون«گيری برای  در تصميم •
 بارۀ موضوعی خاص، انسان چه عواملی را بايد در نظر گيرد؟

  
 
 
 

۶.٧  

  را انتخاب کنيممان  نبردهای: تمرين
  ) دقيقه٢٠حدود : وقت(

  
نشينی در مورد  ای که بتواند مانع عقب نوشتۀ زير را، در تعريف راهبرد ويژهاز يک داوطلب بخواهيد 

 رئيس سابق ١٥اين شرح را ژاکلين پيتانگی،. برزيل شود، بخواندحقوق زنان در قانون اساسی تازۀ 
  .شورای ملی حقوق زنان، نوشته است

  
  
شورا در متن حرکت به اين . ملی حقوق زنان در برزيل تاسيس شدشورای  ،١٩٨۵در سال «

وظيفۀ .  انتخابات کنگره صورت گرفت،١٩٨٦در سال . قرار داشتدموکراسی در برزيل سوی 
  .بودای برای برزيل  قانون اساسی تازهندگان تازه انتخاب شده تدوين اصلی نماي

حقوق زنان ارزنده آن است که شامل يک قانون اساسی " :اين بودشورا مهم و شعار نخستين کمپين 
های  های ايالت ما اين شعار را روی پوسترها و تابلوهای بزرگ تبليغاتی، در پايتخت!" باشد

پيمايی پرداختيم و يک گردهمآيی سراسری ترتيب داديم که در آن  به راه. برزيل نوشيتمگوناگون 
گردهمآيی محصول اين . های گوناگون جنبش زنان شرکت کنند ها و گروه  همۀ ايالتنمايندگان

های تصريح شده   خواست ». قانون اساسیۀ زنان برزيل به کنگرۀنام« با عنوان مهم بودای  بيانيه
اجتماعی، های   کارگران، بيمهخانواده، حقوق، حقوق حقوق زن از عبارت بوداين نامه  در

از انواع ما . کارگران خانگیروستايی و حمايت از زنان و ، ممنوعيت خشونت عليه زنان
ها را به  بر کنگره بهره جستيم تا آنفشار ِاعمال   و میافکار عموراهبردها برای آگاه ساختن 

 وراديو از ، تبليغاتیاز تابلوهای گيری از اين هدف  در پی ما .پشتيبانی از حقوق زنان برانگيزيم
بهره تک تک نمايندگان کنگره های ترغيب  شيوهو ها   پيمايی از راهها،  کنفرانساز تلويزيون، 

  .گرفتيم

                                                 
گذار و رئيس سازمان شريک  المللی همکاری و آموزش زنان، جامعه شناس و سياست پژوه برزيلی و بنيان ژاکلين پتنگی، رئيس هيئت مديرۀ سازمان بين. ١۵

های ويژۀ اصالح وضع زنان  به طّراحی و اجرای برنامه) ١٩٨٦-١٩٨٩(وی در مقام رياست شورای ملی حقوق زنان . دو ژنيرو استغيردولتی ما در ريو 

های گوناگون است و در همکاری با پژوهشگران ديگر به انتشار  های بهداشتی و نيز مؤلف مقاله پتنگی عضو هيئت دبيران شماری از نشريه. برزيلی پرداخت

  . افزون براين، وی به دريافت باالترين مدال وزارت خارجۀ برزيل موفق شده. های گوناگون است منتشر کرده با همکاری و کتاب. موفق شده است کتاب ۴
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جناح  .های کالن روبرو شديم مثل رسيد با چالش که نوبت تأمين حقوق زن در توليد هنگامی 
فشار قرار در را رهبران سياسی يوسته ار نيرومند بود و کليسای کاتوليک پکار کنگره بسي محافظه

 از جمله بارداری ناشی از تجاوز به -- در هر شرايط و اوضاع و احوالیتا سقط جنين را داد  می
های کاتوليک نيز در  کشيش.  جنايت بشمرند--عنف و خطر مرگ مادر در صورت ادامۀ بارداری

در مقابله با چنين  .کردند بارۀ ضرورت حريم سقط جنين موعظه میسراسر کشور پيوسته در 
 تا بتوانند با گردآوری کليسای کاتوليک پرداختند عليه آرایآوری امضا  زنان نيز به جمعمواضعی 
 به .واگذارند پرسی عمومی  پيشنهاد مجاز کردن سقط جنين را به يک همه امضا ٢٧۵٠٠٠

حربۀ کارسازی برای مقابله با نيروهای آوری امضا  جمعتشخيص شورای ملی حقوق زنان، 
سرانجام تصميم گرفتيم که حق زن به سقط جنين را يکسره از حيطۀ صالحيت .  نبودکار محافظه

شورا اين موضوع از با حمايت جنبش زنان با کوشش تبليغاتی گسترده و . قانون اساسی خارج کنيم
  . دستور کار شورا حذف شد

ت با شورا و اهدافش ين کمپين، به تجربه با اين احساس ترس آشنا شدم که مخالفدر زمان فعاليت ا"
به آن هم ام و  که از آن آمده به جنبشی -- جنبش زنان تعهدم به اين اقعيت که اما، .  استجدیسخت 
 بخشيد به من قدرت و جراتام،  ام به آن نپيوسته و نيز اين که به خاطر تأمين آينده—گردم باز می
 برم که  انديشم پی می ای که رئيس شورا بودم می هچهار سالدوران به وقتی . يکارم را ادامه دهمکه پ

دورانی .  تازه بودقانون اساسیاستثنائی، رشد نهال دموکراسی و زايش های سياسی  دوران فعاليت
  . که برايم شادی ژرف و احساس دستيابی به هدف به ارمغان آورد

  ؟هايش در چه بود توانايیکنيد؟  می فکر ملی حقوق زن چهۀ راهبرد شورای در بار •

  گذاشت؟ میرساند؟ چگونه کنگره را زير فشار  میبه مخاطبانش چگونه شورا پيامش را  •

  کمک کرد؟شورا به کمپين چگونه آوری امضا  جمع •

چگونه شورا را در رسيدن به کار  آوری امضا و بلوک محافظه جمعبين راه ميانه انتخاب  •
  ؟  ياری کردهدف

  

۶.٨  

  های مالی کمکافزايش باالبردن اميد، : تمرين
  ) دقيقه۴۵حدود : وقت(
  

های  آوری کمک انتخابات برای جمعريزی يک نامزد   بارۀ برنامهدر را زيرشرح تا ی را برگزينيد داوطلب
  .مالی بخواند

  
 نامزد به عنوانيش او دقايقی پ.  هنگام رفتن از مقر حزب به خانه غرق در شادی بودساراالوزير

 برای سختهوادارانش او و . شده بوداستاندار ايالت برگزيده شرکت در انتخابات حزب برای 
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فعاليت گروهی      

 رهبری حزبهيئت  دقيقه شب ١١:٠٧در ساعت سرانجام، . نامزديش تالش تبليغ کرده بودند
ينان خاطر  به رهبری حزب اطموی.  به اتفاق آرا به فهرست نامزدهای حزب افزود او راناگهانی

  . اش در حد کافی امکانات مالی فراهم کند برای توفيق مبارزۀ انتخاباتیتواند  میداده بود که 
های  ها و برنامه شامل راه اين برنامه .آوری پول مشغول شد به نوشتن برنامۀ جمعروز بعد از سارا 

دۀ کمک مالی از آنها، پر گوناگون بود از جمله تماس گرفتن با هواداران ثروتمند و درخواست بی
شويی و  کشی برای جوايز گوناگون، ماشين حراج اشياء اهدا شده، فروش شيرينی خانگی، قرعه

مهم اين . کنندگان صنايع دستی، و برگزاری يک مجلس ضيافت با دريافت پول ورودی از شرکت
ديک او مهارتی  نز دوستی ازيک. کشی ارائه شود بهترين هدايا و اشياء در حراج و قرعهبود که 

ها به اهدا کردن رايگان خدمات يا  فروشگاه رستوران، سينما و داشت در قانع کردن صاحبان
به همه آشنايانش از آنها برای ای  با نوشتن نامهتصميم گرفت افزون بر اين، سارا . کاالهايشان

را ها  امهاز اين تقاضانبرخی . کمک مالی کنداش درخواست  ی انتخاباتپشتيبانی از مبارزۀ
را که احتمال داشت او را هوادارانی او نام . ای نداشت که طبيعتا هزينهبفرستد با ايميل توانست  می

تدريج با تک تک آنان برای  بهسپس .  يادداشت کرد،آوری پول ياری کنند جمعانجام برنامۀ برای 
  . دريافت کمک تماس گرفت

  :ری پول بنويسيدآو های زير را برای جمع فعاليتسياه روی تخته 

 تقاضای مستقيم برای حمايت مالی •

 فرستادن نامه   •

 شام برگزاری ضيافت  •

 حراج •

 قرعه کشی   •

 کاال و خدماتفروش  •
فضای . شودآوری کمک مالی به سارا کمک  به گروه بگوييد تصور کنند که قرار است برای جمع 

آوری  های باال برای جمع يتکارگاه را به شش قسمت تقسيم کنيد و هر قسمت را به يکی از فعال
  . کمک مالی اختصاص دهيد

هر يک از . بروندبخش مورد عالقۀ خود برای کمک به سارا کنندگان بخواهيد که به  از شرکت
هر تيم . آوری کمک مالی طراحی کند ای برای جمع ها، چه کوچک و چه بزرگ، بايد برنامه تيم

از پس . و ارائه گزارش به همگان انتخاب کندبرداری  يادداشت را برای شبايد يکی از اعضاي
بخواهيد که گزارش تيم و از نماينده هر همه اعضا گروه را گردهم آوريد  دقيقه، دوباره ١٥حدود 
  .آوری کمک مالی به سارا ارائه کند های طراحی شده برای جمع در مورد فعاليترا خود 
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   مالی اهميت دارد؟آوری کمک چرا جمع •

 ايد؟ اگر يا يک کمپين حزبی کمک مالی کردهنامزد انتخاباتی آيا شما تا به حال به يک  •
  برای ارائه کمک تقاضا شد؟چگونه از شما تان مثبت است  پاسخ

  ايد؟ پول در گذشته شرکت داشتهآوری  در چه نوع فعاليت جمع •

آيد؟ چرا؟ کدام يک  میتر  تر يا راحت ادهشما س آوری پول به نظر چه نوع فعاليت برای جمع •
  آيد؟ میتر  به نظرتان سخت

 ۀ تان تقاضای کمک کنيد، بايد يک بودج مالی کمپينآيا پيش از آن که از ديگران برای حمايت  •
  ؟نهو چرا آری دقيق برای اين کار داشته باشيد؟ چرا 

لی شنيديد که قبال به آن فکر آوری کمک ما آيا امروز در جلسه کارگاه ايده جديدی برای جمع •
 نکرده بوديد؟
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  ٧جلسۀ 
  آفرينی  ائتالفو ی ساز شبکه

 ) ساعت۴ حدود :جلسهوقت (
  

 های جلسه هدف
و يا ايجاد ائتالف برای به يک ائتالف پيوستن پی بردن به مزايای راهبرد  •

  پافشاری بر تغييرات سياسی
  های ديگر ری با گروههمکاسودهای ها و  هزينهارزيابی  •
يک ائتالف اعضای يا رفتاری بين  اين نکته که کدام سياست بررسی •

  .را بيشتر کندبخت موفقيت آن تواند  می
  

  

٧.١  

  های جديد يابی در مکان دوست: تمرين
  ) دقيقه٣٠حدود  :وقت(
  

نصيری برای ی رابعه ها بارۀ فعاليتدر اين نوشته . را بخواندزير نوشتۀ يک داوطلب را انتخاب کنيد تا 
در اين اصالحات هايی که او و ديگر طرفداران  گامو نيز دربارۀ ،  استقانون خانوادهاصالح تصويب 
  .ندنهای انتخاباتی ديگر ارتباط برقرار ک تا با حوزهرداشتند کمپين ب

  
 

   ١٦شدنیهم و  است  ضروری همنصيری، تغييرعه برای راب
گذراند که يک تلفن فوری از رباط به  را با دوستانش در بيروت میشب نصيری بعه ، را٢٠٠٣در اکتبر 

قانون خانواده را اعالم اصالح شاه ! کار انجام شد! ؟ درست شددادی گوش نمیکجايی؟ به اخبار «. او شد
  . اين دوست او مينا بود که از رباط به او زنگ زده بود»!ما پيروز شديم! ما پيروز شديم! کرد

 زمانی که؛ يعنی از ١٩٨۵سال قانون خانواده مراکش از اصالح او برای .  بودمبهوت شدهرابعه 
 رشته تاريخ از. کرد فعاليت می را تاسيس کرد، »موسسه دموکراسی زنان مراکش« همراه با چند تن ديگر

                                                 
  . ۵۴نامۀ رابعۀ نصيری، ص  نگاه کنيد به فشردۀ زندگی .١۶
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اش  اصلیدغدغۀ کرد ولی  ها تدريس می دانشگاه در اين رشتهدر  بود والتحصيل شده  و جغرافی فارغ
  . حقوق زنان مراکش بودبرای تأمين تالش 

ها   را در دل اميدو اين تغييرات بسيار جزئی در قانون خانواده ايجاد شد ١٩٩٠در اوايل دهه 
دانستيم که اين  ما همه می« :گويد که نصيری می. بهتر تأمين شود حقوق زنان نشاند که ممکن است روزی

زيرا هر تغييری به اين معنا است که همه امور تغيير  . . .د دار ويژهیاهميت، اچيزهرقدر هم ن ،تغيير اوليه
. اين  قانون را به پرسش کشيم» تقدس «ما موفق شديم که. قانون خانواده ديگر قانون مقدس نيست. پذيراند

  ». داريم در پيشسختی راهی ياّما برای توفيق نها
کردند و زنان ار آوردند، مبارزه گيران فش به تصميمناپذير کار کردند،  و همکارانش خستگیبعه را

 ، گردهمآيی و تظاهرات در برابر نهادهای دولتینتحّص. برای ورود به عرصۀ عمل بسيج کردندرا 
ۀ کنونی تا چه حد که قانون خانوادکرديم  ثابت میما بايد «. های بعد انجام شد که در سالبود کارهايی نمونۀ 

ما . رساند دهد و به آنان آسيب می آزار مینه زنان را چگواعتنا است و اجرايش  به حقوق زنان بی
 به آنان، خشونت عليه زنان، تجاوزهايی را که غيرقابل پيش کشيدن و بحث کردن بود مانند  موضوع

. را آگاه کرديم  آشکارا پيش کشيديم و افکارعمومی جنسی در محيط کار راهای  مزاحمتکودک آزاری و 
ی اطالعاتی نيز به تدريج ها رسانه. کشند ديگر ابائی نداشتند هايی که می ختیاز سخن گفتن در بارۀ سزنان 

 بحث عمومیموضوع  لزوم تغيير قانون خانواده » .به شرح و نشر مشکالت زنان بيشتر از پيش پرداختند
  .  شدها خانهدرون ها و در  ها، در روزنامه در خيابان 

های گوناگون زنان  کوشندگان سازمان حضور ای با نصيری جلسهعه  راب،١٩٨٨در پايان سال 
ملی عمل برای جذب  ۀبرنامحمايت از اجرای برای ات ارتباطمّلی شبکه «در اين جلسه زنان . ترتيب داد

ما آموختيم که چگونه بايد «: به گفتۀ رابعه. نهادندبنا را » های توسعه مراکش در برنامهزنان به مشارکت 
متحد کردن جنبش ل ئومسخود را بايد يم خواهان تغييراگر . مان را کنار گذاريمهاي با هم کار کنيم و اختالف

 با. نويس برنامه را تهيه کند پيش» شبکۀ ملی ارتباطات«پيشنهاد کرد که دولت مراکش » .زنان بدانيم
ه ها و نهادهای زنان در سراسر مراکش در اين را ها، دانشگاه های مختلف وزارتخانه ، بخشهمکاری رابعه
  . همکاری کردند

با همکاری دستجمعی .  دوران بسيار حساسی بود١٩٩٩ و ١٩٩٨های  سال«: گويد که رابعه می
ها ريختند و برای خواستشان که  به خيابانزنان . ی کرديميهنما در رباط را٢٠٠٠ مارس ١٢در روز 

. قوق زنان را طرح کرديم و احترام به ح در اوضاع تقاضای تغييرما . برابری با مردان بود شعار دادند
 به موازات ما آنها هم . ساختکار مذهبی را نگران  حرکت ما چنان قوی بود که نيروهای محافظهاين 

شرکت داشتند خواستار حفظ  که در آن زنانی. به راه انداختنددر کازابالنکا بزرگ تظاهراتی 
   ».های موجود بودند نابرابری

رابعه در اين باره . تر کنيم های دستجمعی خويش را گستردهبرانگيخت که کاراين واکنش ما را 
فقها، ما از . های اجتماعی مختلف شديم ا متوجه اهميت کار با يکديگر و همکاری با گروهم«: گويد می

 نهادهای حقوق بشر و نهادهای حقوق زنان در منطقه و در حقوقدانان،دانشگاهيان، سياستگزاران، 
و خود را فرهنگی پرداختيم، های  و سّنتتون دينی به تفحص در م. کرديمهی  به همرانيا دعوتسراسر د
به تهيه پيشنهادهای سنجيده و مستدل در ما . کرديمهای ديگران در کار اصالح قوانين کهنه آشنا  با تجربه

از دست هايمان  تشريح خواستهفرصتی را برای هرگز . پرداختيممراکش در قانون خانواده بارۀ اصالح 
. کرديم های غيرقابل انکار می  و استداللارقام و آمارها،  دادهخود را مجهز به  در همان حال که داديمن

در خانواده حمايت های ما تا زمانی که قانون  که فعاليتفرستاديم مبنی بر اين روشن   پيامیهمه، مهمتر از 
  ».مراکش تغيير نکند، ادامه خواهد داشت

يک «به گفتۀ نصيری مراکش تغيير کرد، در  خانواده  حمايتنون قا٢٠٠٣ در اکتبر وقتی که
ما .... سال صبر کرده بودم٢٠من برای فرارسيدن اين لحظه بيش از  . . . .لحظه فراموش نشدنی بود
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ما بايد در کنار زنان حضور . ولی اين پيکار به پايان نرسيده است. ما اين کار را انجام داديم. پيروز شديم
ناظر و مراقب اجرا ما بايد همواره .  اين قانون تازه بهره برند تا به آنها بياموزيم که چگونه ازداشته باشيم

   ».و تفسير اين قانون باشيم

  ؟به تصويب قانون جديد حمايت خانواده انجاميد چگونه سازی ائتالف •

   ؟ارائه کنيدتوانيد   ائتالف میازديگری های  نمونهچه  •

   چه خوب و چه بد؟،شرکت در يک ائتالف داريدهايی از  بهرشما چه تج •

  ؟نقاط ضعف ائتالف در چيستائتالف را بيان کنيد؟ مزايای برخی از  •
  

٧.٢  

  کار در قالب ائتالف: تمرين
  ) دقيقه٣٠ :وقت(

اين . بخواند »المللی زنان برای دموکراسی شبکه بين« بارۀ ررا داز يک داوطلب بخواهيد توضيحات زير 
  .ريزی شد  پايه٢٠٠۵ در سال » زنان و آموزشمشارکتالمللی   بينسازمان«شبکه به ياری 

  

  
  
زنان در سومين  دموکراسی المللی  در ايجاد شبکه بين»زنانو آموزش مشارکت المللی  بينسازمان «

کنندگان  در اين نشست شرکت.  داشت نقشی کليدی٢٠٠۴اجالس جنبش جهانی برای دموکراسی در سال 
ايجاد يک شبکه ارتباطی بين زنان برای حمايت از مشارکت آنان در کارهای مرتبط بودن بارۀ عملی در 

المللی  شناسايی نهادهای محلی و بينوگوها بر  گفتتمرکز اصلی . گو پرداختند و به گفتبا دموکراسی، 
 آرا و عقايد ۀ برای مبادل و نيزهای يکديگر، موجود و ارتباط دادن آنها به يکديگر برای حمايت از فعاليت

تنها که  بيان کردند ايناز های خود را  کنندگان نگرانی شرکت.  بود مورد نظرمنابعها و  در بارۀ هدف
  . فعاالنه شرکت دارندخواهی  های دموکراسی در جنبشاز زنان اندکی شمار 

المللی  شبکه بيندفتر مرکزی زنان و آموزش مشارکت المللی  بين سازمان ،٢٠٠۵در سپتامبر 
 و به در گفتمان دموکراسی شرکت کنندزنان بتوانند به ياری آن ا  ت١٧ايجاد کردان را دموکراسی زن

توانستند  میکوشندگان زن زنان و محلی های  سازمانبه اين ترتيب، . های شبکه بپردازند گيری هدف پی
دۀ امکانات الزم شبکه فراهم کننامروز، اين . کنندهماهنگ های شبکه را در سطح محلی و ملی  فعاليت

اين . کنند کار میهای زنانی است که برای تحقق دموکراسی  سازمانگی بين زنان و تبرای ايجاد همبس
کسب فعاليت زنان در راه ها،  ها و آگاهی ی برای تبادل دانشيايجاد يک مرکز منابع و فضابا شبکه، 

  .دهد مللی، مورد حمايت قرار میال  ملی و بين،در سطح محلیتجربه در پيشبرد نهادهای دموکراتيک 

                                                 
  http://www.learningpartnership.org/iwdn:   به. ک. های بيشتر در اين باره ن برای آگاهی. ١٧
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  :اند از  عبارتزنان دموکراسی المللی  شبکه بينهای هدف
راه رسيدن به در  دادن به ديگران ها و آموزش تمرينسهيم شدن در ها،  تبادل تجربه •

  ؛ دموکراسی

از سوی  هايی که های ترويجی و کمک به چنين کمپين به راه انداختن کمپين تالش برای •
ايجاد همبستگی و ؛ اند المللی به وجود آمده محلی، ملی و بينهای  ه در سطحاعضای شبک

 خواهی؛   فّعال در جنبش دموکراسینهادهایافراد و حمايت از 

پيشبرد های فعال در  المللی از جمله گروه بينهای مختلف   گروهارتباط ميانايجاد و افزايش  •
  ؛ط زيستحقوق زنان، حقوق بشر، صلح و مسائل مربوط به محي

زمينه مهمترين الزم در های  و دانشاطالعات ارائۀ ايجاد يک مرکز اطالعاتی اينترنتی برای  •
  .شبکهکارهای 

  

  کنيد؟ زنان چه فکر میدموکراسی المللی  شبکه بينبارۀ شما در  •

بار يا  زيانهای  هايی وجود دارد؟ جنبه در ايجاد چنين شبکهمزايای راهبردی و سازمانی چه  •
  ؟ ها چيست اين شبکهيدۀ فا بی

هايی را با  پرسشچه تان را متعهد سازيد  پيش از آن که وقت و منابع خود يا اعضای گروه •
  ؟کنيد کنندگان شبکه مطرح می هماهنگ

قانع نها را به مشارکت در اين شبکه برای آن که آخود چه خواهيد سازمان ما به گروه و يا ش •
 نيد؟ک
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٧.٣  

  جوانانجنبش : تمرين
  ) دقيقه٢٠: وقت(
  

  .داستان زير را بخوانندتا يک يا دو داوطلب را انتخاب کنيد 

  

  
  
بارۀ  که در ۀ بحثی بودندنا ريواس و همکارانش در اتحاديه زنان بيش از دو ساعت در جلسيل

تشکيل شده های مربوط به پيشرفت حقوق زنان  برای جذب زنان جوان در فعاليتراهبردهای نوين 
 ساله ٤١زنی ترين آنها  متوجه شدند که جوان اق نگاه کردندتبه اطراف ااين زنان که   هنگامی .بود
از خود . خود بودندسالگی  ٥٠در دهه شان بيشترلبخندی تلخ بر رخسارشان نشست زيرا . است

که اهميت ادامۀ مبارزه برای تحقق حقوق زن را به جوانان  اشتباهشان، هنگامیپرسيدند که 
    است؟اند، کجا روی داده  کرده ی میيادآور

در حال و پيوسته که حقوق شان خود به خود جوان در اين باوراند آيد که زنان  مینظر به 
 مانند زنان عضو اتحاديه ، نيستند که زنان نسل قبل واقعيتآنها متوجه اين. استافزايش پيشرفت و 

. و حقوق خويش برسندها  لی از آزادیحداقبه اند تا  چه سخت کوشيدههای گذشته  در دههزنان 
از زنان جوانی کنند که شکايت صرف شان را  بنشينند و وقتها در جلسهاشتباه در اين بوده است که 

توجهش را معطوف به آينده اتحاديه زنان بايد . دانند های نسل پيشين را نمی خدمات و فداکاریقدر 
  .کرد یم

مفهوم و ارزنده زنان جوان کنند برای  شيد تا آن چه میبيشتر از پيش کونا بايد يلبه اعتقاد 
چند تن از زنان » دهند؟ میبه چه مسائلی اهميت امروزی زنان جوان بيشتر «: وی پرسيد. باشد

و رفتن به دانشگاه پس، « يکی پرسيد  »موزيک؟ لباس؟ پيامک؟«: حاضر در جلسه زمزمه کردند
خانه ماندن و مادری کردن يا انتخاب شغل «: گر گفتدييکی " ؟ چهيافتن مرد مناسب برای ازدواج

های  ی از جلسهشايد ما بايد زنان جوان را به يک«: بودزن ديگری اين پيشنهاد » و کار در اجتماع؟
و شايد بد «: نفر بعدی افزود»  .تر کنند مورد نظرشان آگاهمسائل ما را به کارگاه دعوت کنيم تا 

و » .يميپيشينۀ کارهای خودمان سخن بگوتحاديه زنان و ر بارۀ انباشد که در همان جلسه ما هم د
حاضرم . کنم ما نبايد اسم کارگاه بر روی آن جلسه بگذاريم میولی من تصور «: اضافه کرد که

 .شود تر اداره می قول دهم که مثال دختر من امکان ندارد به کارگاهی بيايد که توسط زنان مسن
 کند، يا حتی تأييد را ما  يک چهره شاخص دعوت کند که کارهای چطور است که اتحاديه زنان از

کسی که در کارهای .  ما بپيوندد، منظورم کسی است که بين زنان جوان محبوبيت دارد اتحاديۀبه
  »خيريه فعال است و مساله زنان امروز برايش اهميت دارد؟

بگذاريد بر مساله زنان جوان و ولی . اين ايده خوبی است البته اگر ما چنين کسی را پيدا کنيم«
  ».تواند بکند متمرکز بمانيم چه میبرايشان اينکه اتحاديه 
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د با آنچه که نزنان چه انتظاری دارسازمان من از يک های  که خواهرزاده کنم اين میمن تصور ن«
  ». داشته باشد زيادیارتباط ايم، های سال برايش مبارزه کرده ما در طول سال

 در موانعی که سّد راه پيشرفت زنان آزار جنسی، ۀلئمس. ر من درست نيستبه نظحرف اين «
همه مسائلی است که ....  حقوق زنان تأمين قوانين مربوط به مالکيت برای اصالح ، اندمحيط کار

  ».مطرح بوده استاز آن تر   سال پيش يا قديم٢٠امروزه همانقدر مطرح است که 
توانيم  آيا می. ايم ها بحث کرده ساعتئله  ما بر سر اين مسها، خانم« :نا دستش را بلند کرديل

موفق کنيم؟ و برای جنبش توافق داشته باشيم که  بايد زنان جوان بيشتری را جذب نکته بر سر اين 
راه اتحاديه را از بنابراين بايد است؟ و شان مهم چه مسائلی برايامروز بايد بفهميم  راه اينشدن در 
 های موزيکال و يا  برگزاری برنامهو  به همکاری، بوب در جامعههای مح  شخصيتدعوت
  "پسندتر کنيم ؟ جوان  ديگرهای جالب  برنامه

  

بين هستند؟  های جذب بيشتر زنان جوان واقع  زنان در مورد راهۀکنيد اعضای اتحادي آيا فکر می •
  و چرا نه؟ آریچرا

  داديد؟ رائه می زنان بوديد چه پيشنهادی اۀ اتحاديۀاگر شما در جلس •

به نظر شما از حضور اين . ما شرکت کنندتعدادی از زنان جوان در جلسه بعدی فرض کنيم که  •
چگونه اتحاديه زنان  برداری کند؟ بهرهبه بهترين وجه تواند  اتحاديه چگونه میزنان جوان 

  ها استفاده کند؟ از رسانههايش  به برنامه  برای جلب توجه عمومیتواند  می

 هايی که برای آنان جذاب است مشاوره شود؟  اهميت دارد که با زنان جوان در مورد برنامهچقدر •
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   ائتالف خودمان: تمرين
  ) دقيقه۴۵  حدود:وقت(
  

  : بخواند١٨در مورد همکاری با نهادهای ديگررا از يک داوطلب بخواهيد توضيح زير 

  

  تباطی، اتحاد و ائتالفايجاد شبکه ار ، همکاری، با ديگرانمشارکت
ها و  هايی هستند که سازمان مشارکت، همکاری، ايجاد شبکه ارتباطی، اتحاد و ائتالف همگی راه

شما . کنند برای دستيابی به اهدافشان استفاده میهای يکديگر  با سهيم شدن در منابع و آگاهیافراد 
. يديبر ميزان تأثير و نفوذ خود بيفزاهای ديگر  ی از منابع و خدمات سازمانيجو توانيد با بهره می

  . شوند مند می شما بهرهها و خدمات  از تخصصدر مقابل، ديگران نيز 
ها کند شدن روند   ضعفاز مهمترين اين. هم وجود داردهايی  ضعفهای متقابل  البته در همکاری

هر سازمانی روند . استعمل ناتوانی در عرصۀ موارد حتی برخی گيری و در  تصميم
گيری  هايی که در تصميم  سازمانشمار هرقدر ،بنابراين. خودش را داردخاص گيری  تصميم

و احتمال بايد گذشت توافق رسيدن به مراحل بيشتری برای از بيشتر باشند، کنند  شرکت می
و انرژی و منابعی است وقت ميزان ضعف ديگر . وجود خواهد داشتبروز اختالف بيشتری برای 

يک از نيازهای هر تا هم صرف شود ائتالفهای عضو  سازمانايجاد ارتباط بين که بايد در راه 
  .های بعدی به درستی برداشته شود گامهم و ها برآورده گردد  آن
  

های   و از گروه بخواهيد در بارۀ سازمانبنويسيدسياه روی تخته  را ۴هدف جلسۀ در گام بعدی، 
  :وگو و اظهار نظر بپردازند زير به گفت

، ها ، آژانسها سازمان )١  
ها   سياسی، رسانههای حزب
هم های ديگری که  و گروه

اکنون برای تحقق اين هدف 
  کنند؛ فعاليت می

  

، ها ، آژانسها سازمان) ٢
و ها  ، رسانهسياسیهای  حزب
که برای های ديگری  گروه

کنند  تحقق اين هدف تالش نمی
  عالقه نيستند؛ ولی به آن بی

، ها ، آژانسها سازمان) ٣
و ها   سياسی، رسانههای حزب
 که مخالف های ديگری گروه

  .اند اين هدف

    
  

  

                                                 
  .سازی نگاه کنيد به پيوست ث های بيشتر در بارۀ ائتالف برای آگاهی. ١٨
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

با آنها همکاری اند  که مايل را یسازمان) الزم است اگر ،بيشتريا (کنندگان بخواهيد پنج  از شرکت
  . ا خط بکشيدها ر هر يک از نام دور .نام برندکنند 

  از هر گروه دو نفره بخواهيد که يک يا دوکنيد وتقسيم نفره  های دو کنندگان را به گروه شرکت
که همه مطمئن شويد .  مورد بحث قرار دهد استط کشيده شده نامشان خکه دوررا سازمانی 
از هر گروه دو نفره بخواهيد . گيرند هايی که دور آنها خط کشيده شده مورد بحث قرار می سازمان

  :  را يادداشت کنندهای زير نظرشان بارۀ پرسشکاغذ در يک برگ روی 
  

  چه مزايايی از کار با اين سازمان به دست خواهند آورد؟ •

  ؟ای ممکن است ايجاد شود  بالقوههای ، مشکالت و يا پيچيدگیها چه اختالف •
  

هايشان را به جمع  يافتهبخواهيد که گرد هم آوريد و از هر گروه دونفره دوباره کنندگان را  شرکت
  .گزارش دهند

  

هم اکنون برای هايی که  ها و ديگر گروه ها، احزاب سياسی، رسانه ها، آژانس ان سازمفهرست •
  ؟اند  زنان نهادهای متنوع است؟ آيا همه آنهاکنند تا چه حد   تالش می٤تحقق هدف جلسۀ 

  موثرتر است يا کار مستقل؟ائتالف  ٤ جلسۀ آيا برای رسيدن به هدف •

    است؟ شدنی؟ آيا اين موانع رفع وجود دارددر راه همکاری دستجمعی سازمانیچه موانعی  •

 يا بيشتراند  با ديگرانهمکاری و کار ائتالفی های شريک واقعًا مشتاق  هريک از سازمانآيا  •
   ؟اند های ائتالفی در فکر نيل به شهرت و ديگر مزايای شخصی از رهگذر فعاليت

  قرار گيرد؟کنندگان در ائتالف  کتشر مورد تأييد همۀائتالفی بايد جبهۀ آيا هر کدام از اعضای  •

چقدر اهميت و غيره ها  ها، راديوها، تلويزيون ها از جمله روزنامه های رسانه اتحاد با نماينده •
   ؟ چرا؟دارد

در کنند  میتالش عدالت اجتماعی گسترش های ديگری که برای   اهميت دارد که سازمانرچقد •
  اين ائتالف شرکت داد؟

  
 هست یکه آيا سازمانبپرسيد از گروه . کنيدرا بررسی سياه روی تخته هرست فيک بار ديگر با هم 

    و چرا نه؟ آریچرا. بايد به اين فهرست افزود يا از آن خارج کردکه 



 ٢  بخش:های کارگاه جلسه
 

 ٨٧
 

  :٨ۀ جلس
   آفرينیفردی ارتباطهای  شيوه: رسانی پيام

  ) ساعت٣ حدود : وقت(
  

   :جلسههای  هدف

 سه با رهبران مردرهبران زن در مقايبينش های  تفاوتبررسی  •

 رسانی  شفاهی و غيرشفاهی پيامهای  روشآشنا شدن با  •

و » ی چرکينسياسرفتارهای «مان در مورد  های بحث در بارۀ نگرانی •
ستيزانه در  های عريان و رفتارهای زن مان به دشمنی در بارۀ واکنش نيز

  و سياسی های عمومی  عرصه

  
٨.١  

  ؟سدشنا میجنسيت کارآ آيا رهبری : تمرين
  ) دقيقه٣٠  حدود:وقت(
  

لت، در شبا رئيس جمهور شيلی، ميشل بِگوين ِاسِلر از مصاحبه زير را از داوطلبان بخواهيد قطعه 
  :بخوانند) ٢٠٠٨ اوريل ٧(بی بی سی  (Hard Talk) »پرده سخنان بی«ۀ برنام

  
  

  
ران مرد مبانی متفاوتی ن در عرصۀ سياست با داوری در مورد رهبز داوری در بارۀ رهبران آيا: اسلرِ

  ؟دارد
های   روزنامه، کسی تازگی به من گفت که  به عنوان نمونه.من با اين نظر موافقم: لتشرئيس جمهور ب

ديروز بارۀ اين است که در  اين اظهار نظرها بيشتر .کنند به انگلستان اظهار نظر میم سفر بارۀ شيلی در
بحث راجع اينگونه مسائل هيچگاه در . استرنگ لباسم چه بوده ام و يا  با ملکه چه لباسی پوشيدهديدار در 

آنان که آيا  اظهار نظر در بارۀ رهبران مرد بيشتر معطوف به اين است .شود طرح نمی مردان مبه رهبری
 آيا ما با آنها اند و کنند مطلوب هايی که پيشنهاد می  برنامهآياکنند و  سخنرانی میآيا خوب .  . .هوشمنداند

  .... يا مخالفيم قمواف
، به عنوان مثال، هنگام طرح يادم هست در زمان رئيس جمهور ريکاردو الگوس، زمانی که او  

گفتند  همه میکرد،  شد و اين تأّثرچشمانش را پر آب می رويدادی دردناک متأّثر میحقوق بشر يا ئلۀ مس
ها خواهند  هد، آنها در رسانه اگر همان اتفاق برای من رخ د».حساسی استحّساس و پراوای،چه مرد «

.  هميشه همين طور است».شوند احساساتش زود بر او چيره می. کنترل کندخودش را او نتوانست « :گفت
 تصميم همان زنرهبر اگر يک . شخصيتش قوی استگويند   مید بگيردشواری مرد تصميم  رهبراگر يک

  »....ند کردشقانعان مشاور«ها خواهند گفت  رسانه بگيرد، را
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

مانند،  انا، که اغلب هم ناديده میتو و ذهنی تا زنان مستعد و  تغييرات فرهنگیالزم است وزمان 
دهد برای رسيدن به هدف مطلوبشان بهره جويند  در دسترشان قرار می زندگی  کهیايه  فرصتبتوانند از

   . خواهند بشوند و بشوند آن که می
  

را روی ها  آنکنند و وگو  گفترهبر قوی با يکديگر های يک  ويژگیبارۀ از گروه بخواهيد در 
  .بنويسندسياه تخته 
 شود؟  میشمردهموارد برای زنان خصوصيتی منفی رخی در ب ها آيا اين ويژگی •

  ؟آيد به شمار میموارد برای مردان خصوصيتی منفی برخی در  ها آيا اين ويژگی •

  
٨.٢  

  با رهبری کردن چيست؟مشکالتم و  ترديدها :تمرين
  ) دقيقه٢٠حدود : وقت(
  

يا اش  کننده بخواهيد که يکی از تجربيات گذشته از هر شرکت. های دو نفره تقسيم کنيد ها را به دسته گروه
اش، زنانه  های زنانه  تعادل بين ويژگیرا برای حفظ) مثال در محيط خانه يا محل کار(اش  تالش دايمی

، کارآدهی  هايی مثل سازمان مهارتويی، و از س ، بودنش»زن خوب«رفتار کردنش و به اصطالح 
 دقيقه نبايد ۵هر کس بيشتر از . گويد را برای شريک ديگرش باز، از سوی ديگر،مديريت و رهبری

سخن نفر دوم از گروه است که در مورد تجربه خود نوبت اعالم کنيد که پس از پايان وقت . صحبت کند
بخواهيد تا شود  هرکس داوطلب میرد هم جمع شدند از گباز کنندگان همگی  پس از آنکه شرکت. بگويد

   . در ميان گذاردهای خود را با ديگران  مشاهدات و آموخته
  
  
٨.٣  

  کرديد؟ شما چه راهنمايی ارائه می: تمرين
  )  دقيقه۴۵حدود : وقت(

های  را نسبت به گزارشالمللی آموزش و همکاری زنان  سازمان بيننظر از يک داوطلب بخواهيد 
  . با صدای بلند بخواند،وزير امور خارجه امريکا، سناتور هيالری کلينتونها در بارۀ  انهرس

  
  المللی آموزش و همکاری زنان  سازمان بين– ٢٠٠٩فوريه 

  خواهيد بدانيد؟  هيالری کلينتون میۀبار  که در استاين همان چيزیبه راستی  آيا
 -  بعدازظهر چهارشنبه سیۀدر برنام" ه کنوشت ی گزارش درواشنگتن پست ۀسال گذشته روزنام

 ".متعلق به سناتور هيالری کلينتون بود که چاک سينه به نمايش درآمديک  تصويری از ٢ن اس ًپِ
مشکی خود، پيراهن  بر روی  آمريکا رياست جمهوری مقام متوجه شدند که اين نامزد روزنامهخوانندگان

 » يقه هفت« یبه شکل ظريف  وقرار داشتاش  پايين سينهاش بر  قه گالبی ي که رنگ پوشيده بودسرخ  یکت
  اطمينان داد کهممکن بود احساس نگرانی کنند که ی از خوانندگانگروهواشنگتن پست برای آن . نمود می

 ".غيرمتعارف از چاک سينه به نمايش گذاشته نشده بودحّدی "



 ٢  بخش:های کارگاه جلسه
 

 ٨٩
 

وار فعاليت دايره     

      گروهی برای بحثيیها پرسش

ای در  سناتور نيويورک در کافه« ه کزده اعالم کرد  شتابای بی سی نيوز تنها چند ماه پس از آن، 
هايی که  وگو با جمعی از زنان هنگام پاسخ به اين پرسش که با همۀ مسئوليت  در گفتشهر پورت اسموت

بغض کرد؟ آيا بهتر » .دارد، بغض کرد نگاه میخوش رو چگونه همواره خود را سر حال و بر دوش دارد 
 مشت به سينه کوبيد و پيراهنش را - حتی بهتر از آن–  بگوند اشک ريخت، گريه کرد يا نه گزارشگرنبود

  پاره کرد؟
نداشتم که اين  اعتقاد اين کار آسان نيست، و چنانچه من با همه وجود« اين بود که کلينتونپاسخ 

.  در اين کشور مزايای بسيار نصيبم شده استمن .کار درست است، هيچ گاه قادر به انجام آن نبودم
  ». باشمرفتنمان پس  که شاهدخواهم  نمی

گزارشگر اين کانال تلويزيونی پس از آوردن . هم بازتاب يافت ای بی سی نيوز خبرگزاری  دراين داستان
آلود احساساتی شد، به وضوح   اشکنیچشمابا شواهد ديگری به توضيح لحظاتی پرداخت که خانم کلينتون 

  .صدايش را بلند کرد.  .  ..برآشفت و بدتر از همه
 با دقت بسيار ، اّما،ها رسانه» .سخت کار کردن استبه بلکه  ...سخنرانی نيستايجاد تحول به « :وی گفت
تا کنون بسيار هم ، ولی اممن خواهان تغيير«: افزود» بلندتر  با صدايی کمی«کلينتون کردند که تصريح 
ما نيازی به .  . ..ام وری نشدهبه پشتوانۀ تعهد به تغيير دادن امور نامزد رياست جمهمن .  . .ام  تغيير داده

اّما گزارشگر با رها  ».توانيم انجام دهيم نداريم باره آنچه در آينده می اميدهای کاذب دريختن مردم با برانگ
من انتخاب اولين رئيس به عقيدۀ  « صدايش را باال برد تا بگويد بازکلينتونگويد  کردن تير نهايی می

  ».ت بسيار بزرگجمهور زن به خودی خود تغييری اس
اش يا  مراحل اخير مبارزۀ انتخاباتیکلينتون در «دارد که بيفزايد   گزارشگر را وا میهمه اين صداهاگويا 
  ». يا بسيار ضعيفرسيد  به نظر میحساساتیزده  و ا  هيجانبسيار

 واقعا؟ خيلی احساساتی؟
أن  شهرقدر هم ناسازگار با، نا کارنا با مارک د کلينتون،لباس مشکیدر توصيف  ،رابين گيوهان  

  از هيالری کلينتون گرفته شده کهعکسیدر «. کند دست کم تصويری قوی از او ارائه می، يک سناتور
 اين لباس يکی .ش را نپوشانده استهاي شانهبر تن دارد که  با مارک دنا کارن یلباس شب سياهاست وی 
که  از اين باور سرچشمه گرفته طرح در اين در جايی گفته الهامشباز کارن است که  های يقه از طرح

  ».ماند انگيز باقی می همواره جذاب و هوسدر هر سّنی که باشد های زن  شانه
هايی مهمتر  موضوعها به  رسانهشايد مريکاست،  آوزير امور خارجه هيالری کلينتون کهاکنون   

  !  مد روز است همش دنياهرچه باشد، حل و فصل مسائل پرتن. هايش بپردازند لباساز جزئيات 

   :کننده بخواهيد که از هر شرکت
سخن بگويد و حرکات بدنش را با سخنانش موزون کند، چگونه را راهنمايی کند که هيالری  •

  .ارائه دهدپيامش را محتوای و يا چگونه چه لباسی بپوشد، 

ی هر رهبر ها برا  چرا اين گونه راهنمايیومشورتی داده است چرا چنين که توضيح دهد  •
  . سياسی زنی بايد مهم شمرده شود

صادقانه رفتار کنند، راست بگويند، خشمگين ند نتوا میرهبران سياسی زن آيا به نظر شما  •
 باشند و يا احساساتی شوند؟ چرا آری و چرا نه؟ رهبران مرد چطور؟ 
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 ٩٠

برای يک های قابل قبولی  يا خشن بودن، ويژگیداشتن تمايالت جنسی، ، شدنآيا احساساتی  •
هايی در معرض عام پذيرفتنی   چرا آری و جرا نه؟  آيا نمايش چنين ويژگی؟استرهبر زن 

 است؟ چرا آری و چرا نه؟

هايی مايليد تعادل برقرار کنيد؟ برای دستيابی  در رفتارتان در عرصۀ اجتماعی بين چه ويژگی •
 کنيد؟ های رهبری تالش می به چه ويژگی

٨.۴  
   سياسی ۀعرصن بسا خصوصی ۀعرص: تمرين

  ) دقيقه٣٠  حدود:وقت(
  .از يک يا چند داوطلب بخواهيد اين داستان را با صدای بلند بخوانند

  
  

  
او و . ه استبود) سی جی اچ (بهداشت خوبهای کمپين  ميرا گوپتا بيش از چهار سال مدير گارگاه

  سخنرانی زرگساالننظافت و فوائدش برای  تندرستی برای کودکان و برعايت  بارۀ همکارانش در
نيز بر عهده   راها  آموزش ديگر مديران کارگاهيتها، ميرا مسئول کردن کارگاهافزون بر اداره . کنند می
را همراهی  جوان يا کارآموزان رهبری او ، تعدادی کارآموزاش در بسياری از سفرهای کاری. دارد
   .کنند می

 مورد شهر يا روستايی که قرار است کارگاه  قبل از برگزاری هر کارگاه، ميرا معموال درۀهفت
ها به آن گذشتۀ ومحل دهد تا هرچه بيشتر در مورد مردم  را در آن برگزار کنند تحقيقاتی انجام می

، سطح سواد، احتمالیسن بارۀ خواهد تا در   میشاو معموال از همراهان. های هرچه بيشتر دست يابد آگاهی
 برنامه،  آغازچند روز قبل از. کنند پرس و جو  کارگاهکنندگان در تشرک مذهبی و ترکيب جنسيتی ۀپيشين

هايی را  دارند، چه تمريننياز  لوازمی چه  به برگزاری کارگاههمراهانش در بارۀ اين که برایميرا و 
تصميم دستجمعی کنند و حتی اينکه چه بپوشند، اداره های تمرين را  ، چگونه جلسهپيشنهاد خواهند کرد

  .گيرند می
دوزی در يک منطقه   از ميرا و يکی از کارآموزها خواسته شد که در يک کارخانه لباسيکبار

 سواد از آنها بی و شمار بسياری کارگران آن کارخانه همگی زن بودند. به راه اندازندروستايی، کارگاهی 
رای آن کارآموز بود و اين اولين تجربه برگزاری کارگاه ب. آمدند  میهايی بسيار سنتی خانوادهو اغلب از 

و متواضعانه که  اين بود ميرا به کارآموزپيشنهاد . نگرانشده بود و هم زده  به همين دليل هم بسيار هيجان
تعلق و های ساکن اين منطقه و  خانوادهگذشتۀ او همچنين در مورد . لباسش را برگزيندکارانه  محافظه

  .توضيح دادنّساجی  با صنعت ها ارتباط ديرينه آن
انتخابش در زيرا پی برد  دو به محل کارخانه رسيدند، کارآموز خيالش راحت شد که اين هنگامی 

 همخوان مورد پوشيدن لباس مشکی بلند، درست بوده و اين لباس با آنچه که کارگران به تن داشتند
مطرح ارگاه را که در کهايی  موضوع دليل حضورشان در آنجا و  و روشن سادهی ميرا با زبان. نمود می

در ای را  نوشته معموالً هايش، او در بسياری از کارگاه. توضيح دادان در جلسه برای حاضرخواهند کرد 
 اغلب زيراکند ولی اين بار چنين نکرد  پخش میان ها بين حاضر ههای کارگا اهداف و برنامهبارۀ 
به شرکت در اين کارگاه نيست و توضيح داد که هيچ کس مجبور وی . توان خواندن نداشتندکنندگان  شرکت

  .  شوندضرادر عين حال  گرم و صميمانه از همگی دعوت کرد که در کارگاه ح
نشستند، ميرا کارآموز را معرفی کرد و سپس از کارگران وار  دايره کنندگان  که شرکتپس از اين

وز در حال گذراندن او همچنين توضيح داد که اين کارآم. معرفی کننديک به يک خواست تا خودشان را 
  کردها را به عهده گيرد و سپس همه حضار را تشويق  مديريت کارگاه روزیدوره آموزشی است تا بتواند
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اضافه کرد که شخصا آمادگی دارد تا آموزش و . های مشابه را در نظر گيرند  امکان اداره کردن کارگاهکه
کننده را  زنان شرکت به عهده گيرد و سپس اندمند هرا که به مديريت کارگاه عالقکنندگان  شرکتهرکدام از 

  . پس از آن ميرا و کارآموز کارگاه را آغاز کردند. از راه تماس گرفتن با خود آگاه کرد
  

  ؟انش هرچه بيشتر آشنا شودمخاطبپيشينۀ  کوشيد با میهايش  چرا ميرا قبل از برگزاری کارگاه •

  پيشنهادتان چيست؟ اگر داريد برای کارآموز داريد؟آيا شما هيچ پيشنهاد و يا راهنمايی ديگری  •

اگر  ،تا کنندگان کارگاه خواسته شود که از شرکت مدت و بلندمدت اين به نظر شما فوايد کوتاه •
  چيست؟  را بگذرانند، های آموزشی برگزاری کارگاه دورهبخواهند، 

که کارهايی کند و يا  می مراحلی را که طی دارد، می که ميرا بر راهايی گامشما کدام يک از  •
  کنيد؟ چرا؟ یتحسين م بيش از همه ،دهد تا يک کارگاه برگزار شود انجام می

 را آماده  محلی خودۀجامعبرای رهبری کند تا  زنان جوان را تشويق میهايی  راهاز چه ميرا  •
  ؟کنند

فه بر آنچه ميرا ها را به عهده داشتيد آيا کار ديگری اضا  شما مديريت يکی از اين کارگاهاگر •
 داديد؟ دهد، انجام می انجام می

   
٨.۵  

  توانيم بکنيم؟ شود، چه کار می  می»چرکين«وقتی همه چيز واقعا : تمرين
  ) دقيقه٣٠  حدود:وقت(

  .از يکی از داوطلبان بخواهيد داستان زير را با صدای بلند بخواند
  

  
  

ای به همۀ دواير  ، در يادداشت محرمانهارالمللی فاش کردند که شهرد های بين که رسانه پس از اين
 زينا  در يک تصميم اداری ناگهانی،است، منع کرده زن را متقاضيان استخدام و يا انتصابشهرداری، 

های  ريزی  در کميسيون برنامهيتبه عضوگذاران در مستغالت شهری  سرمايهشريف، همسر يکی از 
در بارۀ که بازتاب فراوانی يافت بيشتر از اين رو کشور در داخل و خارج  اين خبر .شهری منصوب شد

 ها در بارۀ  با همه شايعه.بودبسيار شده تبليغ  المللی حقوق بشر های بين شهردار در کنفرانسشرکت 
  .انجام دهد در کميسيون به بهترين نحو وی مصمم بود که وظايفش راانتصاب زينا، 

که اين بود همسرش پيشنهاد . ی دشوار در پيش دارده بود که نبردزينا پی بردروز کار، نخستين از 
کميسيون روابط سياسی داشت و به  با برخی از اعضای او.  شرکت نکند کميسيونبه هيچ وجه در جلسات
 .برای زينا اين است که هيچ کاری در اين سمت انجام ندهدروش کرد که بهترين  همين دليل احساس می

 گرفته در شهر، طوفانی کنار پارک مرکزی در يک محلۀ فقيرنشين  گسترش بر سراّما، در همين اوان 
 دليل تراکم .شان را بنا کرده بودندهاي آلونکتدريج در اين محله  بهخانمان   از مردم بی تنهزاران. بود

نيازهای نشينان برای  اغهآب اين نهر زاز .  آبی در کنارش بودنهرمحله وجود باالی جمعيت در اين 
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فروش،  ، زنان تنپناه بی کودک  تناصدهدانست که  زينا به خوبی می. کردند ستفاده میاروزانۀ خود 
و اگر شهرداری آن را ويران کند کنند  ندگی میمحله زو گداهای خيابانی در اين مأموران نظافت شهر 

 خود را از ها جان  در خيابان نيزترسيد که بسياری از آنها او از اين می. جايی برای رفتن نخواهند داشت
  . دست دهند

. ميان گذارد اّما کسی به او اعتنايی نکردبا ديگر اعضای کميسيون در کوشيد که مشکل را زينا 
 ،که دستش را تمام مدت باال نگاه داشته بود تا اجازه صحبت بگيرد  با اينکميسيون  در جلسه رسمیحتی 

بارۀ محلۀ فقيرنشينان  ديگر به بحث در قرار شد جلسه. ای به او نداد  چنين اجازهريئس جلسه هرگز
گيری نهايی   رایرایروز بعد جلسه ببعدازظهر  ٢ ساعت رئيس جلسه اعالم کرد که. اختصاص داده شود
   . تشکيل خواهد شد

کرد  فکر میکرد که کسانی همۀ  را صرف تماس با شدر طول بيست و چهار ساعت بعد، زينا وقت
 برای امضای ، حتی صاحب يک مرکز خريد راوی. عالقه نباشند  بی مساله اينممکن است نسبت به

در . رون کشيد بي، از سر ميز مهمانی شاممحله تهيه شده بود تخريب ی که برای متوقف ساختنطومار
را به دقت برای ارائه مدارک او . داشتداران   نفر از سرمايه٩زينا طوماری با امضای  ساعت ٢٤ظرف 

در جای مناسبی کرد و چند دقيقه نيز زودتر در محل حاضر شد تا مطمئن باشد آماده  کميسيوناعضای به 
  . برای نشستن پيدا خواهد کرد

رئيس . اند زودتر از وی آمدهبا تعجب متوجه شد که اعضای ديگر کميسيون ، زينا جلسههنگام ورود به 
 حدود نيم ساعت پيش تمام گيری خوب، رأی. خانم شريف، باالخره رسيديد« و گفت جلسه به او لبخندی زد

 زينا ».فروش و کودکان کثيف را بشنويم شما در حمايت از زنان تنسخنان خيلی متاسفم که نتوانستيم . شد
اق را ترک تبه سرعت ا و آنگاه همگی رئيس جلسه فقط لبخند زد، و ديگران خنديدند. مبهوت شده بود

:  که يکی از آنها با نيشخند با صدای بلند گفتوقتی که در پشت سر آنها بسته شد، زينا شنيد. کردند
  ».عجب زن احمقی است. ساعت دو بعدازظهر«
  

چنين اتفاقی در عالم واقع ممکن است که کنيد  میکنيد؟ آيا باور   اين داستان چه فکر میۀبار در •
  رخ دهد؟

 پيشنهادش بتواند اعضای کميسيون را بهتا برنامه بريزد توانست به نحو ديگری  آيا زينا می •
  ؟مند کند عالقه

واکنشی بايد از ه چاند  خبر گذاشته را از ساعت تشکيل جلسه بیاو که عمدًا وقتی متوجه شد  •
 داد؟ خود نشان می

 کرديد؟ ای داريد؟ اگر شما در موقعيت او بوديد چه می آيا برای زينا توصيه •

تر باشد؟ زنان و  تا موفقتوانستيد به او کمک کنيد  اگر شما همکار زينا بوديد، چگونه می •
هايی  کنند، چه نقش میدر عرصۀ سياسی فعاليت مردان ديگر برای حمايت از زنانی که 

 توانند بازی کنند؟ می
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  :٩جلسه 
  ناپذير های مصالحه هدف/ مصالحه/ وگو گفت

  ) ساعت٣ حدود: وقت(
  

  : جلسههای هدف

 ابزاری برای مذاکره به عنوانتوانيد از  شما میاين نکته که تأکيد بر  •
 يد  يبهره جوتان  ن به هدفشدتر  نزديک

  ت سياسعرصۀ در » مصالحه«ها در بارۀ ارزش  بررسی حقايق و افسانه •

ناپذير تعيين  های مصالحه ای برای تشخيص هدف توان ضابطه چگونه می •
  کرد

 
٩.١  

  نوهای  گزينهيافتن : تمرين
  ) دقيقه٣٠: وقت(

در اين داستان رئيس  ١٩بخواند؛روايت کرده است که کيم کمپبل را  از يک داوطلب بخواهيد داستان زير
مذاکره بر سر قانون جديد اسلحه سخن بارۀ در اش  جمهور و وزير دادگستری سابق کانادا از تجربه

  .گويد می
  

 
گيری مشکل  يکی از روزهايی که بر سر تصميم در   ارشدمزمانی که وزير دادگستری بودم مشاور«

چنين چرا  از او پرسيدم. که پيش رو داری خوشحال باشیهايی  از گزينهتو نبايد : ن گفتداشتم، به م
امروز بنابراين اگر . قاطع هستیوزير که تو معموال  برای اين": ش اين بود پاسخ.زند  مییحرف

  ."راضی نيستیهای پيش رو داری  گزينهايد به اين دليل باشد که از برايت مشکل است بگيری  تصميم
 به عنوان وزير دادگستری جديد، مردی به نام مارک لپاين، با  شدنماز تنفيذپبش  تقريبا يک ماه «  

را هدف گلوله  دانشجو و استاد زن ١۴تکنيک در مونترال شد و  اتوماتيک وارد مدرسه پلی يک اسلحه نيمه
برای کنترل تری   جّدیانينبود که ما نيازمند قو اين آور شوکۀ اين واقعواکنش نخستين مردم به . قرارداد

  ».ماي بيشتر اسلحه
فمينيستی من اولين زن . انگيز و هم بسيار غمبود هم بسيار پيچيده م برايرويارويی با اين واقعه «  

و استادان را آماج گلوله که لپاين دانشجويان  هنگامی. قرار داشت دادگستری بودم که در رأس وزارت

                                                 
وی پيش از اين تاريخ . خانم کيم کمبل به عنوان هفدهمين نخستين نخست وزير کانادا و نخستين نخست وزير زن اين کشور برگزيده شد١٩٩٣در سال . ١٩

ری را نيز به عهده گرفته بود از جمله وزارت امور سرخ پوستان و توسعۀ شمال کانادا، وزارت دادگستری، وزارت مسئوليت وزارتخانه ها و نهادهای مهم ديگ

پرداخت و به رياست شورای ) مدرسۀ عالی کندی(وی سپس به تدريس در دانشگاه هاروارد . دفاع ملی، وزارت امور بازنشستگان ارتش و دادستانی کل کشور

های  امروز، وی در هيئت مديره و کميته های مشورتی شماری از سازمان. ه شد و مدتی نيز رياست باشگاه مادريد را برعهده داشترهبران زن جهان برگزيد

  .  ريزی جنبش جهانی دموکراسی را برعهده دارد المللی از جمله گروه جهانی بحران، بنياد دموکراسی عرب خدمت می کند و رياست کميتۀ برنامه بين
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توانيد  شما می. کشتهمانجا خودش را نيز وی ." شما همگی فمنيستيد" است که زده فرياد میکرده بوده 
  ».من چه احساسی داشتمکه تصور کنيد 

مناسبی اّما، فضای ، فايده نيست فوری بیتغييرات دست زدن به برای گرچه اين گونه رويدادها «  
دهد  ای روی می دهنده نکه بحران يا واقعۀ تکا هنگامی. کند ايجاد نمیترين سياست  طّراحی سنجيدهبرای 

اّما، . اند گيران سياسی نسبت به رويدادهای تکان دهنده مردم اغلب خواستار واکنش سريع و متناسب تصميم
اين جاست خطر انجامد و  تری نمی  امندنيایها به پيدايش  ها و تصميم واقعيت اين است که اين گونه واکنش

بی آن که تغيير مطلوبی ايجاد  را هدر دهيد ای ابل مالحظه قادی و سياسیهای م که در نهايت امر سرمايه
  ».شود

به عمق افکارتان پی ببريد و آنگاه آموختم اين است که قبل از هر چيز بايد در اين ميان، آن چه  «
که قدرت واقعی از آن کسی است . يا نهيد خوشحالهايی که فرا رو داريد  از گزينهکه آيا تصميم بگيريد 

رای ما در بمسائل را ديگران گاه . دهد کند و در قالبی خاص قرار می سشی را طراحی میمسئله يا پر
  ».دهد کنند که به ما امکان تعيين گزينۀ دلخواهمان را نمی چنان قالبی مطرح می

نويس قانون  بارۀ پيشرا در ديگران بسيار مهم است نظر برايم احساس کردم که در واقع من «
به همين .  بودسيار متفاوتنظرها ب. نم پيش از ان که به نظری قاطع رسيده باشندجديد کنترل اسلحه بدا

اين هيئت افراد گوناگون با . هيئت مشورتی کنترل اسلحه برای بررسی مسئله پرداختميک ، به تشکيل دليل
کاهش دغدغۀ خاطرش که  پزشک اسلحه، شکارچيان، يک روانديدهای گوناگون بود از جمله کارشناسان 

  عليه زنانآميز خشونترفتارهای گيری  پیدادستانی که بيشتر به ، بودمناطق شهری در شونت خ
  » .بودگرفته در المپيک مدال طال در رشتۀ تيراندازی با هفت تير که   ، و حتی خانمیپرداخت می

وگو با  عالوه بر شور و گفت. متفاوتی وجود دارددر بارۀ اين موضوع آرای بود که نظرم اين «
حال که به عنوان وزير دادگستری همان  در. به مشاوره پرداختمهم نمايندگان مجلس برخی از با همکارانم 

کردم، آرای گوناگون را هم محترم  را معطوف به تأمين امنيت بيشری برای مردم کانادا میبايد تالشم 
  ».عادت نداشتندگيری  ميم به اين شيوۀ تص.نمود برای مردم بسيار غيرعادی میروش من و اين شمردم  می

 تنها حول اين پرسش به من پيشنهاد شده بودهای که در آغاز به  گزينهمتوجه شدم در اين ميان «
خواستم مسير ديگری را پيش بگيرم  ولی من می." جّدی است يا ماليماسلحه جديد اليحه آيا "که زد  دور می

ام با اکثريتی  اليحه پيشنهادیتيجه اين که سرانجام ن. از فرايندی دموکراتيک برای حل مسئله بهره جويمو 
  ». مجلس رسيدتصويبقابل مالحظه به 

  
های  در مورد محدود کردن دسترسی به سالحچرا به تصويب رساندن يک قانون اسلحه جديد  •

 های سياسی داشت؟ برای خانم کمپبل تا اين حد پيچيدگیگرم 

پسنديد؟ آيا کار  اش اتخاذ کرده بود، می گيری مچه چيزی را در مورد روندی که او برای تصمي •
 داديد؟ ديگری بود که احتماال شما به نحو ديگری يا اضافه بر آنچه او کرده بود، انجام می

را   میايد که بايد تصميم بسيار مه آيا تا به حال خود را در چنين موقعيت سختی حس کرده •
   پسنديد؟ های موجود را نمی بگيريد ولی انتخاب

  کرديد؟ با چه کسانی؟  احتمال مشاوره با افراد ديگر تفحص میۀبار يا درآ •

چه  ممکن است داشته باشد؟هايی   چه زيانگيری دخالت دادن افراد زيادی در روند تصميم •
 فوايدی ممکن است از اين کار به دست آوريد؟ 
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٩.٢  
  دشوار هایتصميم: تمرين

  ) دقيقه۴۵حدود : وقت(
  

  . بخواهيد داستان زير را بخواننداز يک يا دو داوطلب
  

  
 دور شهر گردش قرار بود يک ضيافت و يک ،کمپين منابع حقوقی زنان«ظيروا، مدير اجرايی نتاتيانا 

از آنجا که خطوط . ، ترتيب دهدشدند شهر میوارد المللی که روز بعد  برای بيست و چهار زن قاضی بين
. استفاده کنداجرای برنامه کس و يا ايميل برای ا از تلفن، فتوانست  بود، او نمی شدهتلفن دفتر کار قطع

 تعميرات کفشی که در طبقه ۀمغاز. وقتی که برق نيز به طور ناگهانی قطع شد، تاتيانا اصال متعجب نشد
توانست از  قع اضطراری میاپايين قرار داشت، هنوز برق و احتماال يک خط سالم تلفن داشت که در مو

که حاوی نام بيست و ش، کامپيوترهای  پروندهتوانست به  نمیتاتيانا بدون داشتن برق، . آن استفاده کند
ای را از  اّما، وی نسخه. بود دسترسی پيدا کندشان در شهر چهار قاضی، زمان رسيدن آنها و محل اقامت

 دادن به توانست در يک مغازۀ ويژۀ فتوکپی آن را برای برنامۀ پذيرايی از قضات در اختيار داشت و می
  . مشکل هزينۀ باالی اين کار بود. مهمانان تکثير کند

با المللی  اين بود که حقوقدانان محلی و بيناز اجرای اين برنامه هدف کمپين منابع حقوقی زنان 
های کشورش آگاه شوند و نيز در بارۀ مسئلۀ تجاوز به حقوق بشر و نحوۀ حمايت نظام  ی دادگاهيرويۀ قضا

  بازديد غيررسمیهای متعددی برای  برنامه، تاتيانا های قبل در طی سال.  اين حقوققضائی کشورش از
  .  حقوق بشر از سراسر دنيا، ترتيب داده بودکوشندگان قضات، وکال و 
ی را که مظنون به داشتن ارتباط با عوامل خرابکار بيگانه بودند يها سازمان دولت خيرًااّما، ا

باشند زيرا همگی » خرابکار«توانند  کرد که اين قضات نمی  تاتيانا فکر می.سخت زير فشار قرار داده بود
اّما، مقامات دولتی يا به اين . حقوقدانانی مبّرز و موفق بودند و سفرشان تنها به قصد سياحت و گردش بود

ن و برق  تاتيانا تقريبا مطمئن بود که چرا خطوط تلف.واقعيت پی نبرده بودند و يا برايشان اهميتی نداشت
  .دفتر قطع شده بود و شک داشت که در طول ديدار قضات برق و تلفن دوباره وصل شود

دای کفاش را شنيد هايش عازم رفتن به مغازۀ فتوکپی بود ص با اوراق و پوشهتاتيانا  که  هنگامی
ر ويزيتش را مرد کا.  بودش پايين در انتظارۀر طبقکت و شلوار آبی تيره دمردی با . کند که او را صدا می

دادگستری از ورود قضات زن که وزير  و افزود ز دفتر وزير دادگستری آمده استابه تاتيانا داد و گفت 
است به هر طريقی که مناسب باشد به کمپين در پذيرايی از مشتاق به دعوت دفتر کمپين آگاه شده و 

برای تماشای شهر و يل است که مادر واقع، به گفتۀ مرد معاون اول وزير نيز . مهمانان ياری رساند
ميزبان را در اختيار هيئت قضات قرار دهد و در طول اقامتشان ها يک اتوبوس دولتی  هبازديد از دادگا

  . آنان برای ناهار و شام باشد
در همان که اعضای هيات مديره کمپين به صميميت سپاسگزاری کرد و گفت تاتيانا از لطف مرد 

 و نتيجه خواهد رساندشان  آگاهیبازانه وزير را به  دل و او حتما پيشنهاد دستجلسه خواهند داشت و روز 
ای به قطع بودن خطوط تلفن و برق دفتر نکرد و فرض را بر  او اشاره. را تا بعدازظهر به او خواهد گفت

  . استباخبر اين گذاشت که آن مرد از اين موضوع حتما 
هايشان را برای  که صندلی  مديره کمپين در حالیدو ساعت بعد تاتيانا همراه با اعضای هيات

روی داده بود تاتيانا آنها را از آنچه . نزديک پنجره کشيده بودند، دور هم جمع شدندآفتاب استفاده از نور
وط بشد، کارهای مر پذيرفتند، احتماال برق و خطوط تلفن شان وصل می اگر پيشنهاد وزير را می.  کردآگاه
  قاضی نيز از خزانۀ دولت٢٤ۀ نهار و شام گرفت و هزين ت سر و سامان میئيدور شهر هگردش به 
دشواری های   با مسئوليتمحروم از برق و تلفن، ،کمپينمسئوالن  ،با وضعيت موجود. شد رداخت میپ

دو برای اق و سالن کنفرانس تاروبرو بودند، از جمله فراهم آوردن وسايل حمل و نقل ميهمانان، تدارک 
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فعاليت گروهی      

 یای و شخصی گروه به تقاضاهای مختلف حرفهبرگزاری ضيافت شام و سرانجام پاسخ دادن يم، روز و ن
  . بزرگ از زنان برجسته

. های کمپين بود فعاليتها و  کنترل برنامهبرای نقشۀ دولت نگران ه شّدت تاتيانا بسوی ديگر، از 
بود و در  کسره نامتوازن میی کشور ييبارۀ نظام قضا معاون اول وزير در گردش در شهر و توضيحات

های حاکم  عدالتی آميز و مغرضانه و بی های تبعيض داوریفساد، مانند از واقعيات موجود  کي هيچ آن به
با شماری تنها توانستند  میزنان قاضی ای  افزون براين، با چنين برنامه. شد ای نمی ی اشارهيبر نظام قضا

وگوی آنان  بخت گفت. شد میچنين فرصتی به آنها داده حّتی اگر آشنا شوند غيردولتی های  اندک از سازمان
در واقع اگر برنامۀ پيشنهادی معاون وزير . نمود با کوشندگان محلی حقوق بشر نيز بسيار ناچيز می

و   استسخاوتمندميزبانی که دولت گشتند  شد چه بسا مهمانان با اين باور به وطنشان باز می پذيرفته می
  .  تر با واقعيات متصور نبود باوری از اين بيگانه. عادالنه امینظقضايی نظام 

  
 از هر تيم بخواهيد که. قسيم شوندتهای دونفره  تيمکارگاه بخواهيد به  کنندگان در شرکت از

. اعضايش نقش هيأت مديره کمپين را بازی کنند و تصميم بگيرند که قدم بعدی کمپين چه بايد باشد
  : ازاند گيری بايد مد نظر داشته باشند عبارت تصميممواردی که هنگام برخی 

  ؟ مهمان در چنين سفری چيستقضاتدر برابر شما مسئوليت  •

  داريد؟ای  های کمپين چه وظيفه برای پيشبرد و تحقق هدف •

  کنيد؟ میچگونه تاتيانا را راهنمايی  •

   اخالقی است؟یين کارچنآيا  ؟وگو شويد وارد گفتتوانيد با دولت  میآيا  •

 های چنين کاری چيست و سودش در کجا؟ زيان •

کنندگان دوباره به گروه بازگشتند از نماينده هر تيم بخواهيد تا در مورد برنامه  که شرکت هنگامی 
  .توضيح دهدشيوۀ کار انتخاب اين  تيم و منطق

  
  
٩.٣  

  يافتن نقاط مشترک: تمرين
  ) دقيقه٩٠  حدود:زمان(
  

  .زير را بخواندنمايش نامۀ يک داوطلب بخواهيد از . استنمايشی اين يک تمرين 
  

  
برای يک اند  مشغول فّعاليت کشور دنيا ٤٠  دربا فقر جهانی که به  تقريب مبارز  گروه يکنمايندگان

 ی بريروا جهانپيامدهای روند   بارۀ تا درخواهند شد نشست سه روزه در مقر سازمان ملل در ژنو جمع 
  اين گروه از سوی کهنويس برنامۀ عملی  پيشرسيد  به نظر می. وگو پردازند تبه گفجهان جوامع فقيرترين 

افزون . اعتناست است نسبت به نقاط ضعف ويژۀ کشورهای فقير و به شّدت وامدار يکسره بیشده ارائه 
ف يوظا. ی برای وضع زنان نيز توجهی نکرده استيروا نويس اين گروه به پيامدهای جهان براين، پيش
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از موضوع مورد خارج نشدن نگهداشتن زمان جلسات بر طبق برنامه، ين نشست، مونيکا گين، رئيس ا
زنان اقتصاددان به نام المللی از   بينهمچنين يک ائتالف. بودها   کارآيی نشستبحث و همچنين تالش برای

مايل ه ائتالفی  اين گرو.کرده بوداظهار عالقه ه شرکت در اين جلسات آوريد، بتحقيقات ما را به حساب «
هايشان در مورد افزايش سريع   دسترسی پيدا کند تا يافته جهانی با فقرانمبارز بود که به نمايندگان گروه

 شان دنيا قادر به سير کردن خود و خانواده بسياری از کشورهای که درها ارائه کند  به آنتعداد زنانی 
   .بود با آيالنا بنگه  اين گروه ائتالفیمديريت . نيستند

مبارزان با فقر گروه «. برای انجام بخش اول تمرين، گروه را به دو تيم تقسيم کنيد
اين . های زير آمده است مشخصات و پيشينه هر دو گروه در برگ ».گروه ائتالفی« و »جهانی
تواند  هر تيم فقط میاعضای . پخش شودها  تکثير و بين آنبه تعداد افراد هر تيم کپی ها بايد  برگ

 . رگه اطالعاتی مربوط به تيم خود را بخواندب
  

  مشخصات مبارزان با فقر جهانی ۀبرگ

طراحی خواستند برای  میکشورهايی که از سوی  ٢٠٠٠با فقر جهانی در سال مبارزان گروه 
مشورتی چند مليتی ايجاد کنند، به وجود مرکز يک در جهان کاهش فقر برای زم های ال برنامه
به جز چند . جهانو فقيرترين جوامع ه ترکيبی است از ثروتمندترين اعضای اين گرو. آمد

 فقر، مبارزه باهای جهانی برای  ترويج راهبرداستثناء، اعضای اين گروه به يافتن راه حل  و
تهيه های ويژه   کشور دنيا گزارش٢۵بارۀ از زمان شروع به کار اين گروه، در . اندعميقا متعهد
  . شده است

  : گرفته است نظردردو هدف اصلی با فقر جهانی برای گردهمآيی در ژنو مبارزان گروه 

ها گزارشی در  بايد در بارۀ آنکوتاه از سه يا چهار کشور که فهرست برای تهيه يک : هدف اول
کشورهای گزيده . معيارهای گزيدن اين کشورها رنگی سياسی دارد. تهيه شود ماه بعدی ١٢طول 

روايی را به جّد گرفته باشد و هم  د که هم تجزيه و تحليل پيامدهای جهانشده بايد گزارشی تهيه کنن
  .  های متبوعشان قابل قبول برای دولت

برای ناديده گرفتن مشکالت محلی مبارزان با فقر  پاسخ دادن به انتقاد وارده به گروه :هدف دوم
معطوف به بيشتر فقر های  در بارۀ علتی اين گروه ها  تحليلکنون،تا . مردم در سراسر دنيا

  فّعال حقوق بشرچند گروه. های کّلی فرهنگ سنتی جوامع بوده است ها و ويژگی مسئوليت دولت
گروه . شمرند ها را مسئول گسترش فقر می کنند که گروه مبارزان با فقر آن  ادعا میمحلی

ست برای بررسی های خود نسبت به فقر جهانی وفادار ا مبارزان با فقر در عين حال که به تحليل
  .  های حقوق بشر محلی نيز آمادگی دارد های ميان سازمان اختالف

است که بيش از سی سال تجربه مبارزان با فقر ال گروه  و فّعمندمونيکا گين رئيس هوش
يکی از کشورهای شرقی تبعۀ او . فعاليت حقوق بشری و راهبری نهادهای غيردولتی دارد

انتصاب او به سمت رياست . ای مختلط دارد حقوق بشر کارنامهکه در زمينۀ تأمين فريقاست آ
به حمايت از حقوق فقيرترين مندی دولت متبوعش  توان نشان عالقه  مبارزان با فقر را میگروه

   .شهروندان کشورش شمرد

، رئيس گروه هيالنا بنگآ از مونيکا خواسته بود با مبارزان با فقريکی از اعضای گروه   
ضای اين گروه ائتالفی اقتصاددانان و حاميان آنان در برگزاری تظاهرات  اع. کندائتالفی ديدار
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مبارزان با فقر نسبت به اعضای گروه . اعتراضی و کسب پوشش خبری بسيار موفق بودند
که مساله فقر اّما، در عين حال معتقدند . اند است آگاهگروه ائتالفی مورد عالقۀ سائلی که م

را نسبت به راه و روش خود بر  گروه ائتالفی ینتقادهااو  ندارديتی ارتباطی با مسائل جنس
مورد حقوق بشر و که او يکی از فعاالن داند  میولی هرگز نديده يالنا را آمونيکا . تابند نمی

گزارشی در مورد مبارزان با فقر  چهار سال پيش، گروه .کشورش، پاسيفيکا، استاحترام مردم 
ی فعال ها رده بود که با انتقادهای بسيار شديد از طرف برخی از گروهمنتشر کپاسيفيکا فقر در 

اين کشور را عامل محلی ی ها تاحساس کرده بودند اين گزارش سّن زيرا به خطا محلی مواجه شد
      . دانسته استساکنان اين جزيره اقی بيماری چصد باالی ردتغذيۀ ناسالم  و  ،اصلی عمر کوتاه

 : بين دو گروه در نشستاهداف مونيکا

و اگر د يا نه ای برای برگزاری تظاهرات اعتراضی دار  که آيا گروه ائتالفی برنامهبيابد  •
 .ای شود حاضر به لغو چنين برنامهيالنا آتا تالش کند ای دارد  چنين برنامه

 مبارزان با فقرکند که گزارش گروه ائتالفی به طور کامل در نشست گروه قانع يالنا را آ •
امکانی نيز نيست و گروه مورد توجه قرار خواهد گرفت و نيازی به ارائه مستقيم گزارش به 

 .برای اخالل در نشست وجود نخواهد داشت

مبارزان با فقر همواره زنان را از قربانيان اصلی فقر و ت کند که گروه بيالنا ثاآبه  •
  .آمدهای آن دانسته است پی

در مورد مبارزان با فقر  دو گروه تا اعضای گروه بين اين  می غيررسیايجاد مشارکت •
شان است، با گروه ائتالفی اقتصاددانان  اقتصادی زنان کشورهايی که مورد بررسیشکالت م

  .مشورت کنند

  
  برگه اطالعات گروه ائتالفی 

 ٣٢ عضو ۴٦٧از . روند ی به شمار میاقتصادکارشناسان مسائل گروه همگی اين اعضای 
بررسی يک به  هر چهار سال يک بار اين گروه ًاتقريب. اند ی در حال توسعهاز کشورها درصد

 دسترسی ئلۀ اين گروه به مس،گذشتههای   بررسیدر. پردازد میفقر زنان بارۀ علل در پژوهشی 
ی زنان و زايمان و ها به خدمات بهداشتی مربوط به بيماریشو،  و تصفيه شده و شستزنان به آب 

شدن جهانی بارۀ روند گروه سه ماه پيش آخرين گزارشش را در اين . ه بودندبيماری ايدز پرداخت
توجه  مورد را جلب کرد و نيزبری های خ توجه گستردۀ رسانهاين گزارش . منتشر کرد

شان در مورد بازرگانی  از برخی مطالب آن برای تأئيد و اثبات مواضعيی قرار گرفت که ها دولت
   .  جستند بهره میی خارجی اه المللی و کمک بينبازرگانی 

شان جلب  اند تا توجه بيشتری نسبت به گزارش تعدادی از اعضای گروه ائتالفی به ژنو آمده    
مبارزان با فقر برای تصويب يک قطعنامه که آنان را متعهد به بررسی مسائل کنند و به گروه 

مديره نهادی است که خود را عضو هيات بنگه، رئيس اين گروه، يالنا  آ.زنان کند فشار آورند
کند که گزارش  میشخصا احساس وی . کردهفيکا يپاس  میوضع سالمتی مردم بوبهينه کردن وقف 
مبارزان با فقر در بارۀ دالئل وضع بوميان اين جزيره و کوتاهی دولت در فراهم آوردن گروه 
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     حث گروهی برای بيیها پرسش

   .  امکانات بهداشتی و درمانی مناسب برای آنان منصفانه است

. ترتيب داده استمونيکا گين را در گروه مبارزان با فقر ديدار او با يالنا ی از دوستان آيک     
ميلی پذيرفته زيرا برنامۀ تظاهرات گسترده در ساختمانی مجاور محل  اين ديدار را آيالنا با بی

تشکيل جلسۀ گروه مبارزان با فقر از پيش تنظيم شده است و حداقل دو رسانۀ خبری اين 
  :اين ديدار به شرح زير استموافقت با يالنا از های آ هدف. ت را منعکس خواهند کردتظاهرا

را در بارۀ ی خود ها بتوانند يافته ااعضای گروهش تبرای وقت تضمين حداقل دو ساعت 
  .ارائه کنندرا بر وضع زنان هانی شدن پيامدهای مشخص و نامطلوب ج

ها   گروه مبارزان با فقر را متعهد کند در پژوهشای که با ارائۀ قطعنامهمونيکا موافقت جلب 
 . هايشان به مسئلۀ زنان بيش از پيش توجه خواهند کرد و گزارش

در مورد مسائل  مبارزان با فقر بتوانند گروه بين دو گروه تا اعضای  میايجاد مشارکت رس
  .  مند شوند مورد بررسی از رايزنی گروه ائتالفی بهرهکشورهای  اقتصادی

 
در مورد  و ندند تا برگه اطالعات مربوط را بخوان دقيقه وقت دار٢۵ تا ٢٠هر تيم عضای ا

. گو کنندو  و همچنين موارد غيرقابل مذاکره با يکديگر بحث و گفتها تاکتيکهای پيش رو،  گزينه
   .استهای غيرقابل تغيير و مصالحه  هدفموارد غيرقابل مذاکره 

ی دونفره تقسيم کنيد به شکلی که در هر ها  را به گروهکنندگان  دوم تمرين، شرکت بخشدر
 مونيکا گين و تا يکی نقش  باشدمبارزان با فقر از گروه  ديگرگروه يک نفر از گروه ائتالفی و نفر

های موجود بپردازند و برای  اين دو بايد به بررسی گزينه . را بازی کندهيالنا بنگآ ديگری نقش
هر گروه دونفره بايد برای اين کار، . وگو بنشينند به بحث و گفترسيدن به يک توافق دوجانبه 

بارۀ تا در آيند  گرد هم میکنندگان دوباره  وقت، شرکتدر پايان .  دقيقه وقت داشته باشد٢٠حدود 
  .يی که روی داده بحث کنندها صالحهنيز در بارۀ مو ه است ی دونفره گذشتها آنچه در گروه

  

  
  چه بود؟مبارزان با فقراه گروه مهمترين موانع بر سر ر •

  ؟ی وجود داشت موانعبر سر راه گروه ائتالفی چه •

مصالحۀ مطلوب دست يافتند؟ اگر پاسخ مثبت است ماهيت ی دونفره به ها آيا هيچ کدام از گروه •
  ؟ مصالحه چه بود

ی حل ی دو نفره به اين نتيجه رسيده بودند که اصوال هيچ راهی براها يا هيچ کدام از گروهآ •
 د؟ چرا؟ر وجود نداها اختالف

 .اين تمرين سخت بود يا آسان؟ توضيح دهيد •
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٩.۴  
   تا کی؟ اّما، ی مهمها مبارزه برای هدف: تمرين

  ) دقيقه٦٠  حدود:وقت(
  

  :از يک داوطلب بخواهيد داستان زير را بخواند
  

  
های متفاوتی از تقلب  گزارش. شددر نيجريه برگزار ) ها فرمانداران ايالت( انتخابات عمومی، ٢٠٠٧در سال 

  . در جنوب غربی نيجريه ارائه شدبه ويژه های مختلف  در انتخابات و شمارش آرا در طول انتخابات در ايالت
باطل دادگاه نتيجه انتخابات را . برنده شدندو در دادگاه ند رقيب از نتيجه انتخابات شکايت کرداحزاب 

فعاالن حقوق .  برگزار شد٢٠٠٩وريل آ در  جديدانتخابات. تجديد شود انتخاباتداد که ستور دکرد و اعالم 
ناظران و و ارعاب نسبت به خشونت ِاعمال   هايی از ها گزارش رسانه. کردند بشر اين انتخابات را نظارت می

  .در برگزاری مجدد انتخابات ارائه دادند  نظمی از بیرا مواردی 
اش از  آگاهیبا توجه به . بودموته سی   نام تامیه زنی برسی در انتخابات ايالت مورد بردولت ناظر 
به ادعای او . کند، وی مايل نبود نتيجه را که به نفع حزب حاکم تمام شده بود اعالم انتخاباتمخدوش بودن 

هايی که در آن صورت گرفته با اعتقادات مذهبی ما  ها و تقلب ادامۀ جريان انتخابات، با توجه به خالف«
  . منظور او تقلب و دستکاری غلط در انتخابات بود." که اين روند را ادامه دهيمدر نتيجه، » . نيستسازگار

به جای شرکت در يک جريان متقلبانه از کار نظارت انتخابات کناره کشيد اّما دولت فدرال موته سی 
د و نتايجی را که در ابتدا بازگردهيئت نّظار شد به سرانجام وادار موته سی . درخواست استعفايش را نپذيرفت

  . از تاييد آن سرباز زده بود مورد تاييد قرار دهد
 مخالف دولت که به سبب تقلب در رأی گيری و شمارش آراء بازنده شناخته شد به نامزد انتخاباتی حزب

ياری ای بس در اعالميهفمنيست کشور بود،   فعال کوشندگانکه يکی ازش، همسر. نتايج انتخابات اعتراض کرد
  . ه بود به باد انتقاد گرفتايفا کرداش  با تجديد نظر در داوریموته سی و نقشی که   تامیها از جمله  از شخصيت

  

گونه داوری او چکار شما در مورد . را با ميل تغيير داداش  رأیموته سی رسد که  به نظر می •
  کنيد؟ می

نش کردند و حّتی متهم به همدستی  را در اين جريان سرزسیه موتبسياری رسد که  به نظر می •
 رساند؟ آيا چنين ماجرايی به مشارکت سياسی زنان آسيب می. در ارتکاب جرم دانستند

ی که شاغل يک مقام سياسی بود بيشتر از ديگران از به نظر شما آيا موته سی به عنوان زن •
 کرد؟ نشينی می هراسيد و عقب تهديدها می

 در يک پيام همبستگی اعالم کردمخالف دولت بود حزب  نامزد همسر که یزن فمنيست پيشرو •
خم دموکراسی مهرۀ  و زنی خونين شده که در فرايند پرپيچبرای قلبش يک بار ديگر «که 

کنيد زنان در عرصۀ سياست بيشتر از مردان  آيا فکر می. منفعلی در دست ديگران بوده است
 اند؟  آماج انتقاد و موشکافی
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  :١٠ ۀجلس
   پايۀ تجربه   ادامۀ راه بر/ موفقيتزان ارزيابی مي

  ) ساعت٤  حدود:وقت(
  

  :جلسههای  هدف

های کمپين  ها و پيشرفت ها، تاکتيک بررسی مزايای ارزيابی پيوستۀ برنامه •

به تواند شما و نامزدهايتان را  میهايی که گو در بارۀ راهبرد و بحث و گفت •
 ارد های داده شده در دوران کمپين متعهد نگه د وعده

به عنوان رهبر توان درس گرفت و   گذشته میهای هاز تجربچگونه  •
  ها و راهبردهای رهبری تهيه کرد از بهترين شيوه یفهرست

  
١٠.١  

  ؟ ايم شدهچگونه خواهيم فهميد موفق : تمرين
  ) دقيقه٦٠حدود : وقت(
  

  :از يک داوطلب بخواهيد روايت زير را با صدای بلند بخواند
  

  
  
مسئوالن تمام بيست عضو ائتالفی و . باالی ميز بلند کنفرانس نشستصندلی رد اتاق شد و در وشا پاتل واا

  . کمپين با دست زدن او را مورد تشويق قرار دادند
مان برای  کمپين ملیبه راه انداختن برای « ،وشا آغاز کردا »،ممنون که امروز به من پيوستيد«

هدف اين . سوادند  درصد دختران اين کشور بی۵٠د بيشتر از داني همانطور که می. سوادآموزی به دختران
آن حل  در راهگذاری  آوری کمک مالی برای سرمايه له، جمعئاين مسدر بارۀ  عمومی آگاهی افزودن کمپين 

زنان د که نواقعا باور نداشته باشمردم اگر . توانيم به دست آوريم از آنچه میو افزايش انتظارات جامعه 
کنونی را با عمل و يا به سخن شرايط تواند  ، اين ائتالف نمیيشتر از پيش دستاورد داشته باشندتوانند ب می

خواهم بدانم آيا همگی در اينجا باور دارند، واقعا باور دارند، که ما  برای همين منظور، من می. تغيير دهد
  ». را يکسره ريشه کن کنيمسوادی دختران توانيم بی می

زنی که  سمت . از تاثير کالمش مکث کرد و نگاهش را دور ميز چرخاندوشا برای اطمينان ا
  .اوشا با تبسم او را دعوت به سخن گفتن کرد» بله گيتا،«. نشسته بود دستش را بلند کردوی راست 

االجل تعيين کنيم؟ مثال در ده سال؟ ظرف ده سال ما  آيا ما بايد يک ضرب«:  گيتا پرسيد-
   »از بين خواهيم برد؟راسر کشور در سسوادی دختران را  بی

که  بينم  ضروری نمیولی من . زمان الزم را برای تحقق هدف به ميان آوريمتوانيم  ما می. ًاحتم«
آيا شکست سوادی ظرف ده سال ريشه کن نشد چه؟  حاال اگر بی. نيمدر قفس زمان زندانی کخود را 
  » . باشدايم؟ موفقيت ما در رسيدن به هدف است هر وقت که خورده
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هايی برای   محک؟های مشخص و عينی نيز داشته باشيم نبايد هدفآيا «:  گيتا، اّما، ادامه داد-
در ن هايما گذاری سرمايههای تبليغ هدفمان،  ايم، برای تعيين کارآيی کمپين و شيوه سنجش آنچه کرده

  »؟ايم مان بهره گرفته ای که از وقت و ديگر منابع و نحوهمدارس، 
کسانی که آمادۀ کمک مالی به ا همين طور است گيتا، ولی کار ما اکنون اين است که با قطع «-

به شما فقط بايد . هايمان افزايش دهيم های ديگران را در بارۀ هدف آگاهیکنيم، وگو  کمپين هستند گفت
دانم همگی  که میم و تا جايی يمتعهدبه شّدت به تحقق هدفمان ما همه . ايمان داشته باشيدکنيد  کاری که می

  ."دانم  می به يقينمن اين را. سوادی دختران را ريشه کن کنيم بیبالی م يتوان باور داريم که می

  
چرا آری و  چرا »؟اند شدهدانند موفق  میرا ببينند نتيجه آنها وقتی «وشا موافقيد که اآيا شما با  •

  نه؟

 د بود؟مفييشنهادهايش گيتا سعی داشت چه کاری انجام دهد؟ آيا پ •

  شد؟با مفيد توانست برای موفقيت سازمانش کرد می  می پيشنهادهايی که نشانه  و رهها آيا محک •
 چرا آری و چرا نه؟

 توانيد به فهرست او اضافه کنيد؟ هايی را شما می چه محک •

ای از هر تيم بخواهيد يک تقويم ده ساله بر. ی پنج يا شش نفره تقسيم کنيدها  تيمکنندگان را به شرکت
بندی ده   زمانۀنويس برنام هر تيم بخواهيد که پيشاعضای از . وشا و گيتا طراحی کننداائتالف 

. وار روی يک برگ کاغذ بنويسند فهرستساله و پنج تا پانزده محک برای کمپين سوادآموزی را 
 را بر های خود هداف و محک و آنگاه اکه تعيين کند چه منابعی در اختيار دارداست هر تيم وظيفۀ 

  .آن مبنا تعريف کنند
بندی ده ساله  هر تيم بايد برنامه زمان. ها بخواهيد دوباره به هم بپيوندند  دقيقه از تيم٢٠ از پس

  .موفقيت ارائه کندسنجش ميزان را برای ش هاي اهداف و محکهمراه با 
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      برای بحث گروهیيیها پرسش

١٠.٢  
  هايمان  نشانه تعيين ره: تمرين

  ) دقيقه۴۵  حدود:وقت(
  .جلسه را بنويسيدهای   سياه هدف تختهروی

  
برای . ايد هايتان نزديک شده به هدفدريابيد تا چه حد کند که   به شما کمک میها نشانه عيين رهت

تبعيض از کامل رفع ميثاق به  خود را قانع کنيد که الحاق تان اين است که دولت مثال، اگرهدف
جلسه شرکت در  -١: تواند از اين قرار باشد میتان هاي نشانه رهاش قرار دهد،  زنان را در برنامه

بارۀ هايی در   برگزاری نشست-٢. کنوانسيونبرای ارائۀ اطالعات الزم در بارۀ با مقامات محلی 
به پخش برنامه در های محلی  رسانهتشويق  -٣. های منطقه  در مدارس و دانشگاههمين موضوع 

پيامدهای اجرای آن اين کنوانسيون و ر بارۀ ماهيت  د ميزان آگاهی عمومیسنجش  -۴. همين باره
داقل در بارۀ ضرورت پيوستن به کنوانسيون که حطوماری تهيۀ  -۵. کشوربر زندگی زنان 

  .امضا کنندآن را  نفر ۴٠٠٠

  
و حداقل پنج تا وگو پردازند  های تعيين شده به بحث و گفت نشانه رهاز گروه بخواهيد که در مورد 

  ؟هايی است چه هدفگروه در پی دستيابی به . ام ببرندنده نمونه را 
از اهداف نوشته را برای هر تيم چند هدف . های سه يا چهار نفره تقسيم کنيد گروه را به تيم

 براینشانه  رههر تيم بخواهيد که در مورد دو تا چهار اعضای از . شده روی تخته معين کنيد
  . بحث کنندهای برگزيده شده  هدفراه تحقق هريک از ميزان موفقيت در سنجش 
از يک . گزارش دهنداند به گروه  ی که برگزيدهيها نشانه  را گرد هم آوريد تا در مورد رهها تيم

  .  بنويسد سياه را روی تختهها نشانه رهداوطلب بخواهيد اين 

د نده میرا د؟ آيا به شما اين احساس نبخش میبه شما توان بيشتری های انتخاب شده  نشانه رهآيا  •
  و چرا نه؟ آری ؟ چراهايتان مناسب است برگزينيد نيل به هدفتوانيد راهی را که برای  میکه 

 را بيشتر از همه دوست داريد؟ کدام يک از آنها به نظر شما برای ها نشانه  رهکدام يک از  •
 موثرتر است؟ها  دستيابی به هدفراه  موفقيت شما در سنجش ميزان

 ها را کمتر از بقيه دوست داريد؟ چرا؟  انهنش کدام يک از ره •

آن را به ترتيب اولويت از توان بکنيد  میاهداف دوباره نگاه کنيد، آيا فکر فهرست اگر به  •
 ها اولويتی واحد دارند؟  بندی کرد؟ آيا همۀ هدف تر رده  بيشتر به کم

تحقق وابسته به ی هاي  تحقق چه هدفتر از بقيه قابل دسترسی است؟ کدام يک از اهداف سريع •
 ؟های ديگر است هدف
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 ١٠٤

      برای بحث گروهیيیها پرسش

١٠.٣  
  ايد هايی که کاشتهبذرآبياری : تمرين

  ) دقيقه۴۵  حدود:وقت(
  

  :از يک داوطلب بخواهيد روايت زير را بخواند
  

  
اش  مورد عالقهنامزد اخبار مربوط به وجوی   و طبق معمول به جستنسرين روزنامه را باز کرد

زنان و از نامزدهای انتخاباتی مورد عالقۀ  د هجينيانياستر. در انتخابات مجلس ملی مشغول شد
داد خواهد کوشيد که وضع مدارس بهتر و دسترسی  میقول زيرا همواره بود طبقات فرودست 

در استريد که وقتی از . پذيرتر شود دختران و داوطلبان تنگدست به مراکز آموزش اصالح امکان
از زمانی که با حدود هشت ماه . خورد در جايی به چشم نمیاثری از او انتخابات برنده شده بود، 

او حداقل در بارۀ هيچ حرفی در به بعد گذشت و از آن زمان  میمجلس راه يافته بود رای مردم به 
کاری بضاعت  حل مشکالت آموزشی زنان و داوطلبان بیکه آيا برای  اينيا در بارۀ  و ها رسانه

گوش در مورد هيچ مساله سياسی ديگری فعاليت دارد يا نه، به کرده است يا نه و يا اصوال آيا 
استريد سخت مشغول تالش پشت شايد نسرين، اّما، خوشبينانه اميدوار بود که . کسی نرسيده بود

  . است میدور از انظار عموپرده و 
  

ين بدان  وجود ندارد، آيا اها د هجينيان در رسانهيی خانم استرها فعاليتبارۀ اگر هيچ خبری در  •
کند؟ چه توجيه ديگری  میفعاليتی ناش  ی انتخاباتیها قول برای تحقق معناست که او در مجلس

  وجود داشته باشد؟ها از او در رسانهنبودن خبر تواند برای  می
و اندکی بعد به ترديد افتاده باشيد که آيا واقعًا به  ايد  کردهاز نامزدی پشتيانی آيا شما هيچ وقت  •

 هايش پايبند است يا نه؟   انجام وعده

ايد برای اجرای  توانيد در تماس با يک مقام سياسی بپرسيد که آيا وکيلی که انتخاب کرده آيا می •
 هايش کاری خاص کرده است يا نه؟  وعده

  چرا نه؟آری وچرا دانيد؟  آيا خود را هنوز متعهد به پشتيبانی کردن از چنين وکيلی می •

های خود متعهد  ه مطمئن شويد نامزدها پس از انتخاب شدن به وعدهتوانيد بکنيد ک  میچه کار •
هايشان به حمايت فّعاالنۀ  نجام وعدهبرای انامزدهای انتخاب شده کنيد  میفکر خواهند ماند؟ آيا 

 د؟ننياز دارشما 

د از نکنکه فرض  هر تيم بخواهيد از اعضای. ی سه يا چهار نفره تقسيم کنيدها گروه را به تيم
فعاليت يا ای در بارۀ پنج تا ده راهبرد،  بيانيهاز آنها بخواهيد . ندا کرده مید حمايت ياستردی نامز
واقعًا نامزدی در اگر . (تهيه کنندتواند نشان ادامۀ حمايت آنان از استريد باشد  ای که می وعده

  .)ويسندنتوانند بيانيه را در بارۀ او ب میکند،  میوجود دارد که تيم از او حمايت صحنه 



 ٢  بخش:های کارگاه جلسه
 

 ١٠٥
 

      برای بحث گروهیيیها پرسش

بارۀ بيشتری در های  آيا به آگاهی بخواهيد به اين موضوع نيز فکر کنند که ها تيماعضای از 
توانند اين اطالعات را به دست آورند؟ چه  میچگونه  نياز دارند؟ دياسترنحوۀ کار مجلس و يا 

کنند؟  برخی از اعضای مجلس کارهای استريد را خنثی میتوانند بکنند اگر متوجه شوند که  می
بخواهيد   تيمی هر ازاز يک داوطلب را گرد هم آوريد و  ها که کار تهيۀ بيانيه پايان يافت تيم هنگامی
  .بخوانداش را  بيانيۀ تيم

  
  چه بود؟برگزيده که بيش از يک تيم ِتم اصلی راهبردهايی  •

ک نامزد مقام ها آمده است، در پشتيبانی از ي هايی را که در بيانيه يک از گامهيچ ا آيا شخص •
  ايد؟  برداشتهسياسی،

اند چه  در آينده برای پشتيبانی از زنانی که داوطلب رسيدن به مقام سياسیکنيد  میفکر  •
 توانيد برداريد؟  هايی می گام

  
١٠.۴  

  ما در اين کارگاه از زنان چه آموختيم؟ : تمرين
  ) دقيقه۴۵  حدود:وقت(
  

 کاغذ بنويسيد، آن را از وسط تا کنيد و در يک  برگهيککنندگان را روی  و هر يک از شرکت خودنام 
خودتان هم (را از درون کاسه درآورد  نامی بخواهيد هريک از اعضای گروه، از جمله . کاسه بيندازيد

شخص ديگری برگۀ را با برگه نام  خودش را از کاسه درآورد از او بخواهيد نامکسی اگر ) (کنيدچنين 
   .)عوض کند

  
باالی برگ از هرکس بخواهيد .  خودکار يا مداد دارند،کاغد برگ که همه يکمطمئن شويد 

 که در دوران کارگاه  کاغذ نام کسی را که در روی برگه آمده است بنويسد، و دو سه نکتۀ مهمی
دهی سياسی، زنی قدرتمند شدن، و يا در بارۀ هر مسئلۀ ديگری، از او  در بارۀ رهبری، سازمان

   .پنج تا ده دقيقه برای اين کار وقت بگذاريد. دآموخته است شرح ده
و آنچه از برگزيده و از هرکس بخواهيد نام کسی که گرد هم آوريد باره   دوراگروه عضای ا

فرصت دهيد در گروه اعضای پس به . بخش باشد لذتتواند  تمرين میاين .  است بخوانداو آموخته
  . بارۀ يکديگر سخن گويند
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 ١٠٦

   آموختيم؟ چهکارگاههای  هاز جلس: کارگاه ارزيابیابزار 

  )  دقيقه۴۵  حدود:وقت(

در کار کنندگان به شما  شرکتزيرا چه بسا نظرهای ، ددر طول اين بحث يادداشت بردارياگر مفيد است 
  .ياری رساندهای ديگر  کارگاهگری  تسهيل

زير پرسش واهيد در مورد چهار هر تيم بخاعضای از . های سه يا چهار نفره تقسيم کنيد گروه را به تيم
اين کار به وقتی در . (کننديادداشت هايشان را روی يک صفحه کاغد  د و پاسخنگو بنشينو به بحث و گفت

  ) :نياز دارد ٢٠حدود 

  ؟هايی دست يافتيد که از ابتدا در طلبش بوديد   در اين کارگاه به چه آگاهی-١

شان ممکن بود اگر فرصت  تيد ولی دست يافتنف دست نياهايتان فهدکنيد به کدام يک از   احساس می-٢
  ؟داشتيد بيشتری می

انگيز  بخش يا فرح الهام گذشته ۀشما در ده جلسبرای بيش از همه ای  گو يا تجربهو  کدام تمرين، گفت-٣
  ؟بوده است

  توانيد ارائه کنيد؟ ها می اين کارگاههايی برای اصالح و مفيدتر کردن  چه پيشنهاد-٤

در  گروه بخواهيد که دوباره به هم بپيوندند و از هر تيم بخواهيد گزارش خود را با ديگران ضای اعاز
  .ميان گذارند

   برای بحث گروهی يیها پرسش

در زندگی ها  بخواهيد از آنکه هايی شنيديد  چه ايدهآموختيد و ای  های ويژه ها چه درس از اين کارگاه
انتظارات و ، آموختيد چگونه رفتاردر اين جلسات مبنای آنچه  بر؟ يديای خود بهره جو  و يا حرفهشخصی

   در آينده تغيير خواهيد داد؟هايتان را  گزينهيا 

   چيست؟بخش چهاردستيابی به هدف  در راهگام بعدی گروه 

  



 ارزيابی کارگاه
 

 ١٠٧
 

 ارزيابی کارگاه 
  

گيری های آمده در جدول زير، جلسات ياد با گذاشتن عالمت روی شمارۀ مناسب در برابر موضوع
های داده شده در اين برگ برای  از پاسخ. تان را ارزيابی کنيد گران کارگاه مشارکت سياسی و کار تسهيل

  . جويی خواهد شد های آينده بهره اصالح و کارآتر کردن برنامۀ کارگاه
  
  بسيار ضعيف= ١نيازمند اصالح، = ٢بخش،  رضايت=٣خوب، = ۴عالی، =۵
  

  .  تان را در آن بنويسيد ود مگر آن که خود مايل باشيد نامها بدون نام خواهند ب اين برگ
  

  جلسات
  شرکت در کارگاه مرا توانا به انديشيدن در بارۀ            . ١

    .      در زندگی روزانه روبرويمها مسائلی کرد که با آن

  شرکت در کارگاه اکراه مرا به اظهار نظر. ٢
                                       . در جمع به تدريج کاهش داد

  ام به گوش  یيشرکت در جلسات بر توانا. ٣
            .فرا دادن به ديگران افزود

  شرکت جلسات کارگاه مرا به برقرار کردن. ۴
  . ارتباط مفيد با ديگران توانا کرد

          .جلسات کارگاه بر اعتماد به نفسم افزود شرکتم در. ۵

  جلسات کارگاه مرا برانگيخت تا شرکت در. ٦
  .ام بينديشم ام نسبت به آيندۀ جامعه  در بارۀ بينش

  گروهی برای شرکت درجلسات کارگاه مرا به کار.٧
    .اجتماعی آگاه ساخت/ حل مشکالت خانوادگی

  جلسات کارگاه مرا به ارزش و ضرورت  شرکت در. ٨
     .آشنا کردکار گروهی 

  ای  جلسات کارگاه مرا توانا به ايجاد شبکه شرکت در .٩
  توانم به راحتی با آنان میاز دوستان و همکارانی کرد که 

  وگو کنم و در  ام گفت ای بارۀ زندگی شخصی و حرفه در
    .   ام ادامه دهم عين حال به تالش برای بهينه کردن جامعه

  کارگاه به اشتياقم به يادگيری در بارۀجلسات شرکت در. ١٠
  .  ی توانا کردن زنان افزودها مشارکت سياسی و شيوه

  کنندگان مرا به اهميت شرکت شرکت تعامل با ديگر. ١١
  .ی اجتماعی آشنا کردها گيری  زنان در تصميم

  ی زنان در جوامع ديگر شيوۀ ها بررسی تجربه.  ١٢
  ی ها ا شدنم با امکانات و محدوديتای برای آشن ارزنده

  .مشارکت سياسی بود

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 ١٠٨

   راه مفيدی برای پی بردن بهها شرکت در تمرين. ١٣
    های شرکت در پيکارهای سياسی بود       ها و چالش فرصت

  ام که شرکت در اين کارگاه برای زنان معتقد شده. ١۴
  .و مردان، هر دو، سودمند است

   به خويشان، دوستان و همکارانم توصيه من. ١۵
  .خواهم کرد که در کارگاه شرکت کنند

 
های خوب و بدتان در اين   لطف کنيد و پايين اين صفحه و، اگر نياز داشتيد، پشت آن در بارۀ تجربه

اگر های شما کارآتر کنيم؟  توانيم اين کارگاه را برای شما و هم محله چگونه می. کارگاه بنويسيد
دانيد در پيکارهای سياسی شرکت  توانيد مختصری در بارۀ زنانی بنويسيد که می مايل باشيد می

هايی که داريد و يا هر  های يادگيری، ايده هايتان را در بارۀ تمرين توانيد پيشنهاد اند و نيز می کرده
  .     موضوع ديگری بنويسيد

  
  نظرها و پيشنهادها
...........................................................................................................................
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٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 

٤ ٥ ٣ ١٢ 
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 ١٠٩
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 ١١٠

  گر ارزيابی تسهيل
  
  ن ُبرد؛ ها را با سرعتی معقول به پايا گر جلسه  تسهيل-

   سرعتی که مرا ملول و خسته نکند و در عين حال به او 
  های                ها و تمرين فرصت دهد که اهميت و ارزش روايت

  ١      ٢      ٣      ۴      ۵       .                                  يادگيری را بر ما روشن کند
  
  ها  در بارۀ نگرانیی آفريده بود که بتوانميگر فضا  تسهيل-

   ١      ٢      ٣      ۴      ۵.        ام به راحتی سخن گويم ای و شخصی  و مشکالت حرفه
  
  اش را با                      های زندگی گر آماده بود که تجربه  تسهيل-

  ای برای بحث  کنندگان در ميان گذارد تا مايه شرکت
  ١      ٢      ٣      ۴      ۵                                      .                  وگو باشد و گفت

  
  ها  کنندگان را توانا به شناختن چالش گر شرکت  تسهيل-

  ١      ٢      ٣      ۴      ۵                     های نهفته در مشارکت سياسی کرد و فرصت
  
  کرد که  کنندگان را تشويق می گر شرکت تسهيل -

  هايشان را در بارۀ مسائل مورد بحث مطرح کنند و  هادپيشن
  کرد که پاسخگوی                ای اداره می  نيز جلسات را به گونه
  ١      ٢      ٣      ۴      ۵کنندگان باشد                                 نياز و خواست شرکت

  
  

گر  های مطلوب و يا نامطلوب شيوۀ کار تسهيل جنبهبارۀ  در پايين اين صفحه و در پشت آن نظرتان را در
های آينده  گر را ياری دهد تا کارگاه رسد که ممکن است تسهيل چه پيشنهادهايی به نظرتان می. بنويسيد

از نوشتن چنين پيشنهادهايی دريغ . هايشان کند تر با خواست کنندگان سودمندتر و متناسب را برای شرکت
  .نکنيد

  
  دهانظرها و پيشنها
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  ١١٣

  
  ها پيوست

  
  های اضافی تمرين: الف

  چگونه گزارش مطبوعاتی تهيه کنيم: ب

   اخالقی های ی برای تنظيم کمپينيها رهنمون: پ

  رسانی پيام/ ی برای بسيجيها رهنمون: ت

  آفرينی سازی و ائتالف های شبکه رهنمون: ث

  سياسیمشارکت واژگان از   برخیفهرست: ج

  نان در امور سياسیمشارکت زويژۀ منابع اينترنتی : چ

  تی جنسيیبرابررهيافتی برای : بندی سهميه: ح

  ايمان و آزادی:  خ

  المللی و مشارکت سياسی زنان  قراردادهای بين: د

  انتشارات سازمان مشارکت و آموزش زنان:  ذ

  
  
  
  



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 ١١٤

  پيوست الف 
 های بيشتر تمرين

  
  

  راديوی ازيجو بهره: تمرين
 

 :را بخوانداز يک داوطلب بخواهيد داستان زير 
 

  
  

 در بود وشنوندگانش به سرعت در حال از دست دادن » اراتياهج باموا«کار  ايستگاه راديويی محافظه
ه دنبال هايشان را پس گرفتند و ب  های تبليغاتی آگهی  صاحبان آگهیوکننده به راديو  های کمک نتيجه شرکت

 روبرو با دو گزينه، مصالحه يا بستن راديو،» ،اراتياهموج ب«اعضای هيأت مديره . دريافت غرامت بودند
 . خراش و جنجال آفرينی را که قبًال برنمی تابيدند از راديو پخش کنند های گوش برنامهتصميم گرفتند 

که بود  یبا دانشجوی زنی ي راديو ۀمصاحبيک انجام ی يها نخستين گام به سوی پخش چنين برنامه  
راديو به سرعت به  .بود» زنان فعال«عضو سازمان کرد و  ترين دانشگاه شهر تحصيل می در بزرگ

تبليغی گسترده در بارۀ مصاحبه دست زد، زنان را آماج حمالت شديد و موهن قرار داد و به تمسخر 
 .تدريج افزوده شد  بهاين راديواز اين پس بود که بر شنوندگان . دانشجوی جوان پرداخت

 
به ه داشت ال دوم رشته ميکروبيولوژی بود و عالق، هينا ديالوار دانشجوی ساين تاريخدر 

 را دنبال شکرد که تحقيقات تدريس در دانشگاه اين امکان را برای او فراهم می. تدريس در دانشگاه بپردازد
استادهای شمار اندک شکل به عقيده وی م. گيرديقات ميکروبيولوژی قرار تحقترين  تازهکند و در جريان 

ميکروبيولوژی وجود نداشت، با اين که رشتۀ  درسرشناسی هم  زن استاد. ودبه زن در زمينه علوم پاي
  .زنان در زمينه علوم پايه مشغول تحصيل بودندبسياری از 

 
 هايش به قصد کمک به حل مسئلۀ کمبود استادهای زن در علوم پايه کالسی هم از چندتنی خانم ديالوار و 

» زنان فعال«گروه های تحصيلی می شد،  در بسياری از رشتهی که مانع پيشرفت زنان يو شکستن ديوارها
ی پرداختند که بتواند دانشجويان را از ژرفای يبه بررسی راهبردها گروه  ايناعضای. را تشکيل دادند

مشروط زنان در ی را که در برابر پيشرفت نايهای مقابله با آن آگاه کند و در نهايت سدها ها و راه تبعيض
. ی با رهبر گروه شديدر همين اوان راديو بهاراتيا خواستار انجام يک مصاحبه راديو. دبازار کار بشکن

، همۀ اعضای گروه به اتفاق هينا ديالوار را بهترين نمايندۀ خود برای رهبری نداشتگرچه گروه رسمًا 
  .رساندن پيامشان به شنوندگان راديو پذيرفتند

 
از انجام چنين » اراتياهموج ب«هدف که يت آشکار شده بود پيش از تاريخ مصاحبه اين واقعدر روزهای 

نظر کردن از مصاحبه به   صرفبارۀ اعضای گروه در در نتيجه . استزنان و تمسخر حقير ای ت مصاحبه
اش بيشتر از آن  رسانی اين بود که اين مصاحبه ارزش تبليغاتی و آگاهیديالوار نظر . پرداختندوگو  گفت

   .  ر آن مصلحت باشداست که شرکت نکردن د
برد فرصت داشت که  اتوبوسی که وی را به محل راديو میدر روز مصاحبه، هينا ديالوار در   

تر از وقت به ديربه سبب تراکم ترافيک وی اندکی . های گروه را مرور کند ها و برنامه فهرست هدف
خب شنوندگان عزيز، «: گفتمجری برنامه بالفاصله پس از ورود او در ميکروفون . مصاحبه رسيدمحل 



 ها پيوست
 

 ١١٥
 

      برای بحث گروهیيیها پرسش

فعاليت گروهی      

شما که : شروع کنمپرسش از ايشان ام را با اين  خواهم مصاحبه می. دوشيزه هينا ديالوار باالخره رسيدند
در مشاغل تخصصی را ترقی کردن توانيد به موقع سر يک مصاحبه حاضر شويد چطور انتظار  نمی

 »داريد؟
 

پرسش . شروع به پاسخ دادن کردرنگ کوتاهی پس از دديالوار که از اين سوال يکه خورده بود   
چه ديالوار  بود و مصاحبه را به مسيری کامال متفاوت از آنادبانه  حد بیبعدی مجری برنامه نيز به همين 

که در حال گوش دادن به اين مصاحبه از راديو بودند، » زنان فعال«اعضای گروه . در نظر داشت کشاند
 سومپرسش . مصاحبه را به مسير مورد نظر آنها هدايت کند همکارشان کهکشيدند  صبرانه انتظار می بی

با ادامۀ .  يا خير استازدواج کرده» زنان فعال«يک از اعضای گروه  بود که آيا هيچبارۀ اين در 
همچنان مجری در آن ده دقيقه که پس از . رفت  میترو صدايش باالشد  میتر  صاحبه، ديالوار عصبانیم

 . مصاحبه پايان گرفتپرداخت» زنان فعال«های  ها و برنامه ارتباط با هدف ی بیها به طرح پرسش
 

  
 با شرکت در اين مصاحبه به اهدافی که در نظر داشت رسيد؟ چرا» زنان فعال«گروه ا آي •

 ؟آری و چرا نه
 آماده بهتر برای اين مصاحبهوی تا کار ديگری کنند توانستند  یکارانش م يا هينا ديالوار و همآ •

  ؟دشو
تا بتواند نامربوط مجری برنامه وجود داشت های  پرسشراه ديگری برای پاسخ دادن به آيا  •

 هدايت کند؟گروه مورد نظر به سمت مسير مصاحبه را 

های  ها و برنامه رخی از هدف، هينا ديالوار پيش از مصاحبه، ب»راديوی از يجوبهره«در داستان 
حّتی برخی از ، زا های تشويش مصاحبه و در موقعيت، هنگام ههمبا اين . ه بودگروه را مرور کرد

يالوار مطالبی داگر . شوند کننده ناتوان می های جالب و قانع سخنوران ورزيده نيز از ارائۀ پاسخ
مصاحبه را در جهت مورد نظر توانست   به احتمال قوی میبرای صحبت کردن آماده کرده بود

 .گروه هدايت کند
 
پيشرفت زنان در مشاغل گوناگون بوديد و برای » زنان فعال« اعضای گروه اگر شما يکی از •

ی را در يک يها ها و نکته نظرها، واقعيتمايل بوديد چه کرديد  دانشگاهی و اداری تالش می
 ؟مطرح کنيدراديويی مصاحبۀ 

ار  محيط کسه تا هفت نکته در زمينه تبعيض نسبت به زنان درهای چهار تا پنج نفره،  در تيم •
 مطرح کنيد از جمله اين که استشنوندگان راديويی الزم آگاه ساختن برای را که به نظر شما 
 ؟توان کرد ی نارواست و برای رفعش چه میهاي چرا چنين تبعيض

تا يادداشت کنيد روشن فشرده و مطرح کند به گونۀ در مصاحبه  نمايندۀ تيم که مايليدرا نکاتی  •
 . آسانی بخواند و از آن ها برای يادآوری بهره بردسخنگوی جمع بتواند آن را به

 شده را نکات يادداشتخالصۀ کنيد تا  انتخابتان  گویرا به عنوان سخنتيم يکی از اعضای  •
  .به گروه گزارش دهد



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 ١١٦

 »!را انتخاب کنيدهدی قريشی «: تمرين 
 

 .بخواندبرای گروه د داستان زير را ياز داوطلبی بخواه
 

 
 پنج روز پيش. نظر کند  بات صرفا تصميم داشت از شرکت در انتخ،نمايندگی مجلسنامزد هدی قريشی، 

کرد به جرم رانندگی در حال مستی   که در خارج از کشور زندگی میش، برادراز گرفتن اين تصميم
 اين بههمه ۀ معتبر شهر و حتی روزنامسازان گوناگون  شايعههای خبری،  برنامهتوجه . دستگير شده بود

شرکتش در يک گردهمآيی انتخاباتی او را در محاصرۀ کرد  خانم قريشی احساس می. د جلب شده بودرويدا
 و نبودندحرفی از او جز ماجرای دستگيری برادرش ايل به شنيدن مکه قرار خواهد داد خبرنگارانی 

ی او و برا شاشتباه برادر. حاصلی نداشتاعتبارش مخدوش شدن اتالف وقت و بنابراين چنين کاری جز 
   که اين رويداد چنين توجه عمومی  کرد هنگامی حس می. ديگر اعضای خانواده رويدادی بس دردناک بود

به ميان آورد که قصد داشت در زمينه سياست    ر مسائل مهمیب آن چنان که بايدتواند  نمیرا جلب کرده 
 . کندتمرکز 

 
که برايش ترتيب داده شده بود شرکت کرد ه، نظر دستيارانش را پذيرفت و در اجتماعی با اين هم  

 نفر در ٣٠٠ حدود .ای متبسم و مصمم پشت ميز سخنرانی رفت و با کت و دامنی صورتی رنگ و چهره
بارۀ  دقيقه در ٢٠ وی در حدود. سخنانش بودندمنتظر شنيدن مشتاقانه داشتند و شرکت اين برنامه 

انتظارش .  وضع زنان و مردان عادی سخن گفتجهت بهينه شدندر قوانين اصالح ضرورت بازنگری و 
پايان يافتن . اين بود که تأکيدش بر ضرورت بهبود وضع مردم شنوندگان را آمادۀ رأی دادن به او کند

اّما « : حاضران شکستاز اين سکوت با صدای بلند يکی . ش، اّما، با سکوت جمعيت روبرو شدسخنان
   خواهيد به تصويب برسانيد؟  می راای ؟ چه اليحهاهيد کردخومجلس پيشنهاد اصالحاتی را به شما چه 

به روشنی ام   پيشنهادیکنم در مورد اصالحاِت تصور می« :گفتانم قريشی به سرعت خدر پاسخ 
: پرسش اين بود. به نشانه پرسيدن باال برده بود اشاره کردش خبرنگار زنی که دستسپس به » .ام سخن گفته

اين بار هم به خانم قريشی » يد؟ده بتاناصالحات مورد نظربارۀ تری در  ممکن است اطالعات دقيق«
چند با نديده گرفتن وی سپس »  .ام  قبال هم در اين باره توضيح داده. توانم میکه البته «: پاسخ دادسرعت 

وی . را بپرسدؤالش خبرنگار مرد که منتظر پرسيدن سوال بودند به خبرنگار زن ديگری اشاره کرد تا س
هوادار  چه کسی کنيد؟ تان را از چه منابعی تأمين می های انتخاباتی فعاليتالزم برای بودجۀ «: رسيدپ

  ؟است شما  پيشنهادیاصالحات
» ا انتخاب کنيدهدی قريشی ر«کمپين ادامۀ گرچه بودجه الزم برای . پيچيده بودپرسش اندکی اين 
تأمين کرده کسانی بزرگ از اين بودجه را  یخشآوری و گزارش شده بود، اما ب قانونی جمعهای  به شيوه

های ناموسی  ی بودند که مرتکبان قتلقوانينهوادار تصويب ، به شّدت نامزدی ویکه پيش از اعالم بودند 
  برای افزايش مجازاتاش تأکيد کرد که  پس از آن که قريشی هنگام اعالم نامزدی. داد  را به شّدت کيفر می

های  قتلبرای پايان دادن به جمعيت مؤتلفه «سازمانی به نام ، تالش خواهد کردهای ناموسی  مرتکبان قتل
توانست پاسخی  نمی قريشی ،اکنون. منتقل کردکمپين انتخاباتی وی  حساب بهاش را  همۀ دارايی، »ناموسی

های مالی به کمپين  کآوری کمبه اين سئوال دهد بدون آن که وارد جزئيات قوانين مربوط به جمع
توانست او را به خاطر هواداری از اهداف  افزون براين، هر نوع پاسخی به اين پرسش می. انتخاباتی شود

بدون نگاه کردن به وی سرانجام ناچار شد . در معرض اتهام به فمينيست بودن قرار دهد» جمعيت مؤتلفه«
 بودجه کمپين من از منابع قانونی که ۀهم«: مبهم دادپرسش را مطرح کرده بود، پاسخی فردی که اين 

  » ديگری نيست؟پرسش . تأمين شده استاند  هوادار اصالحات در مجلس
های شخصی و گستاخانه  خبرنگاران که صبرشان به پايان رسيده بود با صدای بلند به طرح پرسش

دادگاه «: پرسيد   میشد که  صدای بلند يک خبرنگار مرد از فراز همهمۀ جمعيت شنيده می. پرداختند



 ها پيوست
 

 ١١٧
 

      برای بحث گروهیيیها پرسش

 »شود؟ آيا از داشتن چنين برادری شرمنده نيستيد؟ برادرتان چه زمانی تشکل می
اّما اين پرسش وی را به برادرش را داشت ی در بارۀ يها پرسشخانم قريشی انتظار شنيدن گرچه     

 از سوی ديگر، گين بود و، يک سو از زندانی شدن برادرش در غربت سخت اندوهاو از . شّدت تکان داد
پس از اين که . ای گرفتار شود سخت خشمگين از اين که همان برادر سبب شده بود که به چنين مخمصه

همۀ . ام بسيار دردناک بوده است دستگيری وی برای من و خانوادهواقع، در «: گلويش را صاف کرد گفت
ای   اتفاق افتاده، مسألهمچه برای برادر ی آنول. کنيم  و برای وی دعا میيمما از اتفاقی که افتاده بسيار متأسف
 بيشتر از. برای احراز ِسمت نمايندگی مجلس ربطی نداردصالحيت من است شخصی و خانوادگی و به 

  ».حرفی بزنمبرادرم هم مايل نيستم در بارۀ اين 
سه را های پراکنده بلند شد و به سرعت همۀ حاضران در جل در پايان سخنانش، ابتدا صدای کف زدن
ها هم  ها و کف زدن تشويق» !به هدی قريشی رأی بدهيد«: دربر گرفت و با صدای بلند کسی که فرياد زد

 . باال گرفت

 
ه ب شهاي و پاسخسخنان ی که خانم قريشی مرتکب شد چه بود؟ به نظر شما خطاهاي از برخی •

 وی را چگونه به حاضران شناساند؟ها  پرسش
 انجام دهد؟به گونه بهتری انست تو خانم قريشی چه کاری را می •
کمپين، چگونه پاسخ مالی بع پرسش مربوط منااگر شما جای خانم قريشی بوديد، در مورد  •

 داديد؟ می
 آميز بود؟ موفقيتسخن يا کار وی کدام  •
کنيد   فکر میبرادرش پسنديدند؟ پرسش مربوط به به را شما چرا حاضران پاسخ وی نظر به  •

 ؟اين پاسخ خوبی بود؟ چرا
ع ابمنبارۀ ؟ در نامزد انتخابات آگاه شوندد از جزئيات برنامه سياسی يک نحق دارمردم آيا  •

 که برادرش به آن متهم شده   در بارۀ خطا يا جرمیچطور؟ های کمپين  مالی برای تأمين هزينه
 چطور؟

ت ها و مسائلی يک نامزد سياسی بايد به روشنی و شفافي در بارۀ چه پرسش شما، چه نظربه  •
  د؟کامل سخن گوي
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  پيوست ب
 ؟تهيه کنيمچگونه گزارش مطبوعاتی 

 ها  و تمرينها نمونه
 

  
 مؤّثرنوشتن يک گزارش مطبوعاتی 

 هستند که يیها ، دستاوردها، يا موقعيتها ميهگزارش مطبوعاتی، خالصه نوشتاری رويدادها، اعال
يون، و راديو، و نيز منابع خبری های خبری تلويز ها، برنامه ها، مجله شامل روزنامه(به مطبوعات 

. جامعه استافراد هدف گزارش مطبوعاتی، جلب نظر عموم . شوند فرستاده می) اينترنت
های  رسانی به مطبوعات در زمينه فعاليتبرای اطالعها  وسيلههای مطبوعاتی، از بهترين  گزارش

مطبوعاتی، به قالب يک گزارش . که ارزش خبری دارندديگر رويدادهايی است کمپين و 
های تلويزيونی، و ساير متخصصان  ديو، توليدکنندگان برنامهاراران ذگها، برنامه گردانندگان رسانه

آگاهی .  ارزش خبری دارد يا خيری خاصبه سرعت دريابند که آيا مطلبدهد تا   ياری میها  رسانه
 کرد به پخش آن را که چگونه و کجا بايد از چگونگی نوشتن يک گزارش مطبوعاتی کارا و اين

ها  ای دريافت کنيد که مورد توجه صدها، هزاران، و گاه ميليون کند پوشش خبری شما کمک می
  .طب قرار گيردامخ

طوالنی چندان ها  اين گزارش. شوند های مطبوعاتی، در قالب خبر نوشته می بهترين گزارش
. کند نده را ترغيب به خواندن بيشتر میکه خواناند  ها و خبرهايی در عين حال آکنده از دادهنيستند و 

جويی از  با بهره، مشهود استها   رسانهها ها، و هدف ، برنامهی فرهنگهای گرچه تفاوت بين ارزش
گزارش مطبوعاتی را به يک خبر يک توان احتمال تبديل شدن  میهايی ساده  قواعد و شيوه

 .ای افزايش داد رسانه
 
ها را در چه زمانی و به چه روشی دريافت  گزارشمايل است ا که رسانه مورد نظر شمپيدا کنيد  •

، های راديويی  مدير برنامهياويراستار از يا تلفن از راه نامۀ الکترونيکی توانيد  می. کند
تر،  های خبری گسترده البته معموال در سازمان. دست آوريد اطالعات الزم را در اين زمينه به

های پرطرفدار راديو، دسترسی به مدير برنامه معموال کار  امههای تلويزيونی، يا برن ايستگاه
هايی که  به آگاهیها،  سايت اين سازمان توانيد با مراجعه به وب در اين صورت می. آسانی نيست

 .خواهيد دست پيدا کنيد  می
همه جزئيات در خور چاپ را در بنويسيد که ای  شيوهرا در قالب و  گزارش مطبوعاتی خود  •

کمتر کنيد، نگار را  روزنامههرچه کار  .نتشارقابل ا آن گونه که بدون ويراستاری دوباره برگيرد
های راديو و  اغلب ناشران و ويراستاران برنامهالبته  .رود  میتراحتمال انتشار داستان شما باال

 چند  دهند، در حّد پس و پيش کردن  تلويزيون زبان گزارش شما را قبل از انتشار اندکی تغيير می
  .يک نقل قولافزودن کلمه يا 

اگر يک . حداکثر طول گزارش بايد يک يا دو صفحه باشد.  نکنيد گزارش مطبوعاتی را طوالنی •
خود  پوشش دهد، احتماًالتری  حد گستردهسازمان خبری عالقه داشته باشد که اين خبر را در 

خواهد ارۀ گزارش رسيده بدر  بيشتر آوری مطالب دست به تحقيق و جمعمسئول خبر سازمان 
اگر گزارش مطبوعاتی دريافت شده خيلی طوالنی باشد، سردبير برنامه  برعکس، .پرداخت

 .وقتی برای خواندن آن نخواهد داشت
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 در اولين پاراگرافخبرساز تهيه کنيد که تمام مطالب مهم و شکلی گزارش مطبوعاتی را به  •
ی گزارش را کوتاه کند، معموال از انتهارش گزادر صورتی که سردبير بخواهد . گنجانده شوند
همه مطالب قابل توجه را در گزارش  به سردبير توجه افزون براين، برای جلب. کند شروع می

مند شود به  اگر ويراستار به مطلب بخش نخست گزارش عالقه. ابتدای گزارش قرار دهيد
يدن به مطلب اصلی مورد وی احتماال پيش از رسدر غير اين صورت . دهد ادامه میخواندن 

 .نظر شما، گزارش را دور خواهد انداخت
  فرم نوشتنطّراحی در اصول مهم «بخش به (های متداول بنويسيد  گزارش را در قالب فرم •

يکسان باشد، همواره های مطبوعاتی نبايد  گزارشفرم  ،البته). کنيدجوع ر» گزارش مطبوعاتی
تر  آسانيا ويراستار اندن گزارش را برای سردبير ، خومتداولاز يک فرمول جويی  اما بهره

سردبير يا شخص با تماس گرفتن با يکی دو روز پس از فرستادن گزارش مطبوعاتی،  .کند می
مطمئن های خبری است، از رسيدن گزارش خود  گزارش خواندن و ارزيابی ديگری که مسئول

شتری در بارۀ مطالب گزارش بيتوانيد اطالعات  و پيشنهاد کنيد در صورت لزوم میشويد 
  .بفرستيدبرايش 

 
 گروهیبرای بحث ی يها پرسش

 
مند   بهره پوشش خبری بهترتوانست از  میايد که  هايی برگزار کرده  در گذشته چه برنامه . ١

  ؟شود
، و ها نوشتهها،  المللی برنامه های محلی، مّلی، يا بين رسانهيک از دهيد کدام  ترجيح می. ٢

  ؟پوشش خبری دهدما هشدارهای ش
سازمان يا کمپين به شناسيد که  ای می آيا هيچ ايستگاه تلويزيونی، راديويی، روزنامه يا مجله. ٣

 .دهيدتوضيح آنها را نام ببريد و شناسيد   اگر میمند باشد؟  هشما عالق
 شد؟ چرا؟مند نبا ههای سازمان يا کمپين شما عالق ای سراغ داريد که به فعاليت آيا هيچ رسانه .۴

 
  

   نمونۀ نخست:گزارش مطبوعاتیهای  بررسی نمونه
 

  کارساز هديۀ
برخی از دولت را تحت فشار قرار داده بود تا ماليات سنگينی را که بر » توانمندزنان «گروه 

ها و  مالياِت تامپون. لغو کند کاالهای بهداشتی زنان، از جمله داروهای مانع بارداری، بسته بود
ه و مساوی بيشترين ماليات، که ببود بهای فروش اين کاالها  ٪١٠اشتی برابر نوارهای بهد

ديدارهايش و ی اين گروه ها نامه. گرفت   تعلق میعطر و سيگارهای وارداتیمانند لوکس کاالهای 
در ديدار با اعضای گروه بارها . مانده بودپاسخ  عدالتی بی با سياستگران در مورد اين بی

ها تبعيض مالياتی را نسبت به زنان با آمار و مدارک قانع کننده مطرح  ان رسانهخبرنگاران و مدير
   .ای به پرداختن به اين موضوع از خود نشان نداده بودند عالقهکرده بودند اّما هيچ يک از آنان نيز 

با   همراهامپيوترتصميم گرفت يک دستگاه کمتفاوتی  با گزيدن راه »توانمندزنان «اين بار گروه 
مزايای با دنيای اينترنت و آشنا شدن  از گيرندۀ هديه پس. ندک مقام دولتی هديه يکبه خط ارتباطی 

آميز  های تبعيض آن روزانه با هزاران پيام الکترونيکی از سراسر دنيا روبرو شد که از ماليات
يافت شده های الکترونيکی در پيامکامپيوتر اهدايی و سيل ی در بارۀ گروه گزارش. شکايت داشتند
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. المللی را به خود جلب کرد اين گزارش توجه چند رسانه محلی و حتی بين. تهيه و منتشر کرد
  .بود پخش يک پيام سياسی در بارۀ داستان تبعيض و هديه  اين گزارشهدف اصلی

 
 »توانمندزنان «گروه  

  . . . .نشانی
  برای انتشار فوری  

 آنا ايمبانگا جونز: رابط
   .. . .تلفن دفتر

  . . . .نشانی ايميل
 

 ی الکترونيکی ناخوشآيندها پيامو ها  رئيس ادارۀ نظارت بر مالياتيوتر اهدا شده به کامپ
 
که   گنجيد هنگامی  ها، از شادی در پوست نمی رئيس کميسيون نظارت بر مالياتری، نِدِنه اِس -٢٠٠٣ نوامبر ١٨

.  کامپيوتر همراه با خط ارتباطی به دفترش اهدا کندقصد دارد يک» زنان توانمند«شنيد سازمان غيردولتی 
بسياری از با نشانی در اختيار وی قرار گرفته پيام الکترونيکی که  ی متوجه شد نشانیديری نگذشت که 

آقای  درعرض تنها چند روزبه اين ترتيب، . استيکی های فعال در زمينه حقوق زنان در سراسر دنيا  سازمان
های مانع  دارویماليات را از «: درخواست کهاز سراسر دنيا دريافت کرد با اين لکترونيکی پيام اندری هزاران 
: گفتبارۀ اهدای کامپيوتر در ، »زنان توانمند«خانم وانگاری ِانِدِربا، مؤسس و رئيس » . برداريدبارداری زنان

خواستيم اين هديه   می. راهبردی بينديشيمای بفرستيم  را به چه ادارهاين که اين کامپيوتر بارۀ در خواستيم   ما می«
اهدا يک کامپيوتر به تنهايی . کمکی به تحقق اهداف زنان باشد و دولت را در ادارۀ امور کشور کاربآتر سازد

به همين دليل .  جهانی داردۀجامعوامع محلی و ارتباط با جبهتر کردن وضع زنان نياز به برقراری . کافی نبود
  » .رسانی را نيز تقبل کرديم مۀ سرويس پياما هزين

 سراسر دنيا، موفق درهای فعال در امور زنان  ساير سازمانپشتيبانی با » زنان توانمند«به اين ترتيب، 
با پولی . بيفزايدمالياتی مصرف کنندگان نظام ی ِاعمال شده در يتتبعيض جنسدر بارۀ آگاهی جامعه جهانی بر شد 

 و هديه کامپيوترموفق به خريد » زنان توانمند«ی مالياتی به دست آورده شده بود عدالت که برای مقابله با اين بی
  . ها شوند کردن آن به ادارۀ نظارت بر ماليات
کميسيونر عالی سين ها، ِسِنه ِانِدری،  رئيس ادارۀ نظارت بر مالياتر اختيار به ياری کامپيوتری که د

المللی اين  محلی و بينپشتيبانان . له اصلی فعاليت خود شدوارد مرح» زنان مختار«ندری قرار گرفت، کمپين 
شان را به تبعيض  اعتراضها فرستادند تا ادارۀ نظارت بر ماليات های الکترونيکی خود را به  سيل پيامکمپين،

خواست که يک نسخه از پشتيبانانش از » زنان توانمند«. های مسئول برسانند ها به آگاهی مقام جنسيتی ماليات
دريافت شده در های  شمار پيامبنابر آخرين شمارش، . دنبفرستهای اعتراضی خود را به نشانی دفتر گروه  يامپ

   . رسيده بوده است١٨٠٨به  نوامبر ١١تا تاريخ باره اين 
نقشی در زنان . ايم راضی بودهکنون های کمپين تا  ما از نتيجه فعاليت«: گويد  باره میبا در اين ِرنِدِاخانم 

داروها و وسائل تأمين تندرستی زنان را کاالهای لوکس  بنابراين  وندارندشان بيولوژی بدنتخاب ساختار ان
ها به روشنی  ادارۀ نظارت بر مالياتشان در  ری و ساير همکاراننِدِاکنم اکنون آقای  تصور می. توان ناميد  نمی
 ».فته باشنددريا

به » توانمندزنان «گروه بارۀ يا در فرستيد و ری بنِدِا به آقای یالکترونيک  ايليد پيامیاگر شما هم م       
  .تماس بگيريدگروه راه تلفن يا اينترنت با دفترهای از توانيد   های بيشتری دست يابيد می آگاهی

###  
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 ی بيشترگو و برای بحث و گفت

 
نصفانه بر پخش خبر بستن ماليات غيرمبرای » توانمندزنان « به نظر شما چرا گروه  . ١

  ؟بسيار روبرو شدبا مشکالت کاالهای مورد نياز زنان 
  
اش   در ارائۀ گزارش خبریديگریروش به چه »  توانمندزنان«کنيد گروه  فکر می. ٢
  ؟عدالتی برانگيزد ه پخش خبر اين بیبها را  خبرنگاران و مديران رسانهتوانست    می

 
را در نترنتی رئيس ادارۀ نظارت بر ماليات ايگرفت نشانی  تصميم » توانمندزنان «گروه . ٣

باشد؟ داشته چه پيامدهايی ممکن بود در پی آورد   اگر آن را می. نياوردگزارش مطبوعاتی خود 
  ؟ آری و چرا نهد؟ چرايآيا شما با اين تصميم موافق

  
 دوم  نمونۀ :گزارش مطبوعاتیی ها بررسی نمونه

 
  دعوت به خدمت 

، شاهد منصوب شدن شانبرای اولين بار در تاريخ کشورنتظار داشتند اپيشرفت زنان هواداران 
عايشه «وزرای کابينه نام يک حقوقدان ممتاز، به تازگی، . شونديک زن به وزارت دادگستری 

فردی برای سمت وزارت شايعۀ رايج اين بود که دولت در پی . آودند  را به زبان می» ،يکچنِابنته 
صدور های اخير به علت   که در سال- قضايی کشور را عتبار نظاماکه بتواند است دادگستری 

مرکز «. دار شده بود احيا کند دشه خ-متهم به ارتکاب اختالس ۀرتب  چهار قاضی عالیادعانامه عليه 
به نه تنها يک چخانم آن نامزدی فعال نبود، ازهای سياسی  گرچه در زمينه، »حقوق زنهای  پژوهش

از جمله، برای جلب توجه شماری . به جلب حمايت ديگران هم پرداختبلکه شّدت حمايت کرد 
    طّی مراسمی،  مرکز تصميم گرفت،های شخصی وی به شايستگی و توانايیهرچه بيشتر از مردم 

کند، برای تقدير از او به خاطر دستاوردها و   که هر ساله برای تقدير از زنان موفق برگزار می
 و به اين برنامهی خبری ها توجه رسانههدف جلب . ای به او اهدا کند اش لوح ويژه خدمات ارزنده
ای   گستردههای ارتباطی  شبکهکه نيز  اعضای مرکز رخی ازب.  هايی در بارۀ آن بود پخش گزارش

برای حضور در اين برنامه و  را ،هری بالفونته، مشهورۀ ، موفق شدند رضايت خوانندداشتند
در آن هايی که  اين خواننده نيز، برای شرکت در برنامه. جلب کننديک چنانم آدادن لوح تقدير به خ

کرد، در   برگزار می» المللی سازمان ملل متحد برای ياری به کودکان نيازمند صندوق بين«زمان 
  .شهر بود

  
  
  
  
  
  
   



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 ١٢٢

 حقوق زنهای  پژوهشکز مر
 . . . شمارۀ تلفن و آدرس الکترونيکی 

 ويولت محمد: رابط
  

 کند  لوح تقدير سال را به يک زن حقوق دان موفق تقديم مینته افهری بال
 

  آيند گردهم می» حقوق زنهای  پژوهشمرکز «ضيافت هاردهم آوريل در چدر های گوناگون  سرشناس درعرصهزنان 
 .را جشن بگيرنديشان ها  تا موفقيت

 
. يستآنها ندر ميان   نامدار،خوانندۀ ،؟ بدون شک هری بالفونتههراسند   از موفقيت زنان میانیچه کس

در . ماريوت شرکت خواهد کردهتل در » حقوق زنهای  پژوهشمرکز «ضيافت نته در اشنبه آينده هری بالف
لوح . خورد تن، حوا سليمان، و سمانتا ابراهيم به چشم می  پوان، شارلوت لیهبين مدعوين، نام زنانی چون فاطم

در امور قضايی  و تبّحر او  یيتواناهمۀ هم ميهنانش از  که ،يکچنِاته بنعايشه به رشتۀ حقوق ويژه موفقيت در 
   .يم خواهد شددقاند، ت بهره برده

و    علمیهای  ترين زنان فعال در حوزه  بهترين و درخشانرسال از ه»حقوق زنهای  پژوهشمرکز «
صندوق « های  در برنامه برای شرکتته کهانآقای بالف. کند  تقدير میحقوق بازرگانی، پزشکی، وپژوهشی، 

: گويد  شهر ما است می  کشورهای آسيايی در در»المللی سازمان ملل متحد برای ياری به کودکان نيازمند بين
برايم .  قرار گرفته است٢١ قرن آستانۀ ورود به درکشور شما، بسان کشوری پيشگام در تأمين حقوق زنان «

  » .ترين زنان شما آشنا شوم مايۀ افتخار است که بتوانم با برخی از موفق
يک و چنِاهای خانم  توانايی. خواهد کرديک تقديم چنِاعايشه بنته لوح تقدير امسال را آقای بالفانته به 

 در رشد سال است که با ِسمت دادستان ا١٨وی . بر کسی پوشيده نيسترشتۀ قضا و حقوق دانش وی در ژرفا 
آن نيز سابقه فعاليت وی در بانک جهانی، او را به يک چهره پيش از . کردهدفتر دادستان کل کشور خدمت 

  . ما برده است را به فراسوی مرزهای کشورشالمللی تبديل کرده و حسن شهرت شناخته شده بين
های خبری  شرکت خبرنگاران و نمايندگان رسانه. شود میبعد از ظهر آغاز  ساعت شش ضيافت در

، لطفا سيندی چودريافت کارت ورود ويژۀ خبرنگاران برای . د بوددر اين ضيافت مايۀ خوشوقتی مرکز خواه
   .را آگاه کنيد . . .) تلفنشمارۀ (

پژوهشگران سرشناس رشتۀ حقوق زنان تشکيل  توسط ١٩٨٨  در سال»حقوق زنهای  پژوهشمرکز «          
اهداف اين مرکز، عبارت . زدهای مبارزه با آن بپردا و راهعليه زنان تبعيض  شد تا به بررسی عوامل مؤثر در

برای ايجاد تغييرات حقوقی، اقتصادی، و آموزشی که به برابری تالش   وپيشرفت زنان  موانعناست از شناخت
    .همۀ اعضای جامعه خواهد انجاميدزندگی  و مردان و در نهايت امر بهينه شدن زنان

###  
 

   ری بيشتگو و برای بحث و گفت
  
وجود دارد که احتمال  »حقوق زنی ها پژوهشمرکز «ش مطبوعاتی چه اطالعاتی در گزار. ١

  ؟کند  آن بيشتر میها را به  توجه رسانه
کند؟ به نظر شما  کمک میهای خبری  رسانهنته به جلب توجه ااز هری بالفای  گفتهچرا نقل . ٢
 ودمندس مهم و »حقوق زنی ها پژوهشمرکز «نته در باال بردن توجه عموم به ا آقای بالفۀگفت

  ؟ آری و چرا نهبوده است؟ چرا
 را برعهده »حقوق زنی ها پژوهشمرکز «اگر شما مسئوليت نوشتن گزارش مطبوعاتی  .٣

تان مثبت است، چه  اگر پاسخ؟ يد يا از آن يا حذف کنيديبه آن بيفزاای  نکتهمايل بودی داشتيد، آيا 
  ای؟ نکته
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 ستنوبت شما
  .زير پاسخ دهيدهای  پرسشعاتی خود را آغاز کنيد، به که نوشتن گزارش مطبو آن  پيش از

 
 ؟شما را خواهند ديدای از گزارش مطبوعاتی  نسخه ها و چه اشخاصی  ها و سازمان کدام يک از رسانه. ١
 
گزارش شما در » قالب«جالب توجه خواهد بود؟ انش چه نکاتی در گزارش مطبوعاتی شما برای مخاطب. ٢

ای به آن آويزان  ماهی، طعمهبه دام انداختن ا در نظر بياوريد که ماهيگير، برای قالب ماهيگری ر(کجاست؟ 
 .)دکن می

جلب توجه » زنان حقوق زنی ها پژوهشمرکز «به عنوان مثال، گرچه هدف اصلی اعضای 
گمان بود، برای وزارت دادگستری کيک چن ِاعايشه بنتههای  صالحيت و توانايیبه عموم 

 تا در بارۀ تر باشند نته مشتاقاهری بالفنوشتن و پخش خبر در بارۀ ها به  رسانهبردند که   می
چنين در اولين   آنها در عنوان گزارش و هماز همين رو بود که. نامزد وزارت دادگستری

  .اند نام برده ، بسان قّلاب ماهيگيری،نتهابالفاز پاراگراف متن، 
  

 ؟اند اهميتبيشترين دارای در داستان شما هايی  دادهچه   .٣
. فشرده باشد و در يک يا حداکثر دو برگ بگنجد گزارش مطبوعاتی بايد  که داشته باشيديادبه 

به عنوان . هم تهيه کردسه صفحه را در گزارش مطبوعاتی توان   میتنها در موارد بسيار نادر 
يد در آن آورده ها يا جزئيات ديگری با فهرستی از نامداستان پيچيده است، يا که   نمونه، هنگامی

اگر گزارش از سه برگ بيشتر . شود که بتوان ماجرا را به درستی و جذابيت الزم روايت کرد
  .خواهد يافتو انتشار داستان شما کاهش جه سردبير احتمال جلب توشود 

 
 ؟ استگزارش مطبوعاتیتهيه کنندۀ چه سازمان يا فردی، . ۴

تهيه و که بيش از يک فرد يا سازمان در   هنگامی  اماآيد  میبه نظر ساده پرسش پاسخ به اين 
مهم اين است که توجه خود را به . شود پيچيده می   میفرستادن گزارش دخالت دارند، قضيه ک

سازمان يا فردی که نامش در . هدف، برانگيختن توجه جامعه است. هدف گزارش متمرکز کنيد
 معموال. داشته باشدها اعتبار و کشش  ی رسانهبراباشد که    میشود، بايد نا باالی گزارش ذکر می

معتبر   ها نامی  سازمان يا فردی که در باالی گزارش آمده است بايد برای خبرنگاران رسانه نام
در غير اين صورت خبرنگار بايد . و شناخته باشد تا حداکثر توجه آنان را به خود جلب کند

  . ها بپردازد ه تحقيق و صرف وقت در بارۀ آنبرای شناختن فرد يا سازمان کمتر شناخته شده ب
 
 شما منتشر کند؟مکن است خبری در بارۀ گزارش مطبوعاتی چه زمانی سردبير م. ۵

هايی  دادهشوند، به اين معنی که  تهيه می» برای انتشار فوری«معموًال های مطبوعاتی  گزارش
فرستيد،   موارد، گزارشی که مییرخالبته در ب. استها  در رسانهکه در آنها آمده برای انتشار 

ها را از  رسانهممکن است خواسته باشيد به عنوان نمونه، . نيستانتشار برای آماده هنوز 
دريافت کننده را که بخواهيد نام  بدون اين برای اعطای يک جايزه با خبر کنيد   برگزاری مراسمی

ی گزارش خود اين عبارت را  باالیصورتدر چنين . قبل از تاريخ برگزاری مراسم علنی کنيد
   ». . . .يا ساعت . . . برای انتشار در تاريخ «: بياوريد

  
 ، بايد با چه کسی تماس بگيرند؟ برای اطالعات بيشتر يا انجام مصاحبهخبرنگاران . ٦

. داشته باشدجّذاب فردی را انتخاب کنيد که توانايی بازگو کردن داستان را به صورت کامل و 
هايش قابل نقل  ، گفتهپاسخ دهدهای خبرنگاران به تفصيل  پرسش بايد بتواند به يزی نفردچنين 
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های بيشتری را هم فراهم  ها باشد و در صورت لزوم بتواند امکان ديدارها و مصاحبه در رسانه
شامل تلفن و نشانی (فرد رابط های آمده در گزارش در بارۀ  مهم آن است که داده. کند

خبرنگاری مايل به انتشار اگر .  ارتباط  سريع و آسان با وی را فراهم کندامکان، )الکترونيکی
رابط ارتباط برقرار کند، ممکن است و سهولت با  نتواند به سرعت داستان گزارش شما باشد اّما

 .داستان ديگری بپردازدخبر و تصميم بگيرد به 
 
احتمال انتشار گزارش شما را  عنوان فرعی يک عنوان جالب توجه چه خصوصياتی بايد داشته باشد؟ آيا يک. ٧

 واهد کرد؟بيشتر خ
يک سردبير . خود جلب کندبه  گزارش مطبوعاتی، توجه خواننده را  اصلیمهم است که عنوان

يابد که آيا ارزش انتشار  يک نگاه به عنوان يک گزارش مطبوعاتی درمیبا معموال تنها آزموده 
انتشار گزارشی خطا ارزش بارۀ در که خبرنگار يا سردبير آيد  البته گاه پيش می. دارد يا خير

های  گزارشتوانند برای داوری متن کامل   کنند اّما به خطايشان پی نخواهند برد زيرا نمی
» توانمندزنان «گروه به عنوان نمونه . رسد وقت صرف کنند شان می مطبوعاتی که به دست

بهداشتی زنان بر کاالهای ادالنه بودن ماليات ابتدا موفق نشد توجه مطبوعات را نسبت به ناع
اين گروه . اين خبر نداشتندارائۀ  تمايلی به ی خبریها رسانه و ديگر ها جلب کند و روزنامه

 توانست کنجکاوی خبرنگاران را به غيرمنصفانه بودن ماليات برانگيزد که آن را   هنگامی
  .ها بيان کرد ات به ادارۀ کنترل ماليکامپيوترهمراه با خبر اهدای 

های الزم است، يک   که عنوان اصلی گزارش مطبوعاتی گيرا ولی تهی از داده  هنگامی
مرکز «به عنوان نمونه . تواند اطالعات بيشتر در اختيار خواننده قرار دهد  عنوان فرعی می

از و در عنوان فرعی ه نام بردنته اهری بالف از در عنوان اصلی »حقوق زنی ها پژوهش
  . کنند  ای که قرار است برگزار شود، از هدف برنامه و کسانی که آن را برگزار می امهبرن

  
  ند؟نک میتر  تر و به نظر مهم  گزارش را جّذابهايی اضافه کردن چه نقل قول. ٨

 که از قلم نويسندۀ  آن از ديگران نقل قول کردن راه مناسبی است برای تعريف از گزارش بی
سازمان شما در  که جزوه جديدمستقيمًا بنويسيد که  به جای اينان نمونه، به عنو. گزارش باشد

از همسرش جدا شده تازگی کسی نقل قول کنيد که به از سودمند است طالق بسيار جالب و بارۀ 
خواندن اين «: گويد  جيل موِرنا زن تازه جدا شده از همسر می. و جزوۀ شما را خوانده است

 ».مراحل حقوقی طالقم ضروری و هم برايم در گذشتن از دوببسيار آسان  هم جزوه
 

توانيد از يکی از   ای در جامعه را برای نقل قول پيدا کنيد می فرد شناخته شدهاگر نتوانستيد 
  . نقل قول کنيدتان سازماناعضای 

 
 ری بيشتگو و برای بحث و گفت

 يک گزارش مطبوعاتی رويدادهای اخير يا موضوع روز را برای شرح دادن دريکی از   .١
  .دبرگزيني

آمده است برای انتخاب موضوع يک گزارش » نوبت شما«در بخش ای را که  نکتههشت . ٢
 بخواهيد که روی يک برگ بزرگ يک داوطلباز . مطبوعاتی انتخاب و در گروه به بحث گذاريد

  . کاغذ مطالب مورد بحث را يادداشت کند
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   مطبوعاتیرشگزا ساختاربارۀ در هايی  نرهنمو

 . را در گوشه سمت چپ باالی کاغذ يادداشت کنيدگزارشنام و نشانی سازمان فرستنده  •
 »).تاريخ (ای انتشار دربر«يا » برای انتشار فوری«: يک خط فاصله بگذاريد، سپس بنويسيد •
اين اطالعات . باالی صفحه بنويسيدسمت راست او را در های ارتباط با  راه و  نام فرد رابط •

 .قرار گيرد» برای انتشار فوری«يد در همان خط يا باالتر از عبارت با
 .نوشته شودبا حروف بزرگ و زيرخط مطبوعاتی بايد در وسط سطر  گزارشعنوان  •
.  را با يک خط فاصله از عنوان اصلی جدا کنيد عنوان فرعی، آن در صورت استفاده از •

 .تايپ کنيد) ايتاليک(عنوان فرعی را با حروف بزرگ و کوچک، و فونت مورب 
) آن و نه تاريخ پست کردن ( بيانيهشهر، و تاريخ انتشار  بايد با نام  گزارشاولين پاراگراف  •

 .آغاز شود
بين  .خواندن را آسان کنددر آن حد باشد که مطبوعاتی بايد  گزارشفاصلۀ سطرهای  •

 .هم يک خط فاصله باشد بهتر استها  پاراگراف
شان دادن اين که مطلب به پايان رسيده است از اين عالمت استفاده ن ، برایگزارشدر پايان  •

کس به گيرنده امطبوعاتی توسط ف بيانيۀويژه هنگام فرستادن عالمت به اين .  # # # : کنيد
 .کند بداند چه زمانی مطلب را به طور کامل دريافت کرده است کمک می
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  پيوست پ
  اخالقیهای تنظيم کمپينبرای هايی   نورهنم

 
  
  
 

 ها ن رهنموبرگ
با خود کند   انتخاب میهايی که برای رسيدن به اهدافش  روشکوشد تا   می،  پای بند اصوليک رهبر

اش نيز همين گونه تصميم خواهد  چنين رهبری در مبارزۀ انتخاباتی ٢٠.دباشنآن اهداف سازگار
های کليدی  شخص کردن ارزشريزی يک مبارزۀ انتخاباتی اصولی م های پايه ی از راهکي. گرفت

   .اين مبارزه است
 کردن سياسی، يا آگاهمقام  پشتيبانی از يک نامزد اصالح يک قانون، چهشما مبارزۀ هدف 

ای  های مشخص و ساده چنين هدف، احتماال در ورای يک جامعه نسبت به موضوعی خاص باشد
هدف بلندمدت يک کمپين برای انتخاب نمونه،  عنوان به. تری قرار دارند تر و کّلی های پيچيده هدف

ۀ مردم محل باشد، بيشترنماينداين شورا هرچه محلی، اين بود که در شورای  نمايندگی بهزنان 
  . تر، و پاسخگوتر تر، مسئول عادالنهشورايی 

ارزيابی ترين معيارها برای  پاسخگويی، از جمله مهمانصاف، معّرف خواست مردم بودن و 
که های و اهدافی هستيد  انتخاب برنامه و ساير برگزارکنندگان کمپين، مسئول شما. استکمپين هر 
تعيين راهبردهای اين مسئوليت با سازماندهی و . باشندقی خود شما سازگارالی اخها ارزشبا 

  .کند هريک از اعضای کمپين امتداد پيدا میرفتار شود و به  کمپين شروع می
در قالب تعادل بين های مفيد اين است که  کی از روشکمپين، يتعيين اصول حاکم بر هنگام 

 رهبر گروه را موردرفتار  شما حق داريد که ،به عنوان مثال. تکاليف فردی خود بينديشيدحقوق و 
. نيندازيدتأخير  را بدون دليل موجه به ها نين مسئوليد که اجرای برنامهچپرسش قرار دهيد، ولی هم

های خود را در   همبستگی، از اين حق برخوردارند که ديدگاهبه همين ترتيب، اعضای يک کمپين
چنين بايد خواست  تواند به اهداف خود برسد بيان کنند، اما هم مورد اين که همبستگی چگونه می
  . ساير اعضا را نيز در نظر گيرند

  
  
  
  
 
  
  
  
  

                                                 
در طلب ، رهبری چونان آموزش دستجمعی: بناهای رهبری سنگمهناز افخمی، : ک به. بحثی دقيق در بارۀ رهبری اخالقی نبرای . ٢٠
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  از کجا بايد شروع کرد؟-اصولی یها کمپين
 

 رفتار شخصی  ----------------- --------------------- های سازمانی ها و فعاليت سياست
   سهيم کردن ديگران - ---------------------- ---------------------------------- خواه برابری

 گوش فرادادن -------------- ------------- -----------------------------پاسخگو بودن
 بودن جامع - ------------------------ ---------------------------------دموکراتيک
 آميز  احترام- ----------- ------------ -----------------------------------جامع بودن

  مداراجو------------- ----------- ----------------------------------محور مدارا
  جو ارتباط - ---------- --------------------------------------------------- شفافيت
 مندکردن توان-- ----------------------------------------------------------یمشارکت

  نمونه شدن -- ------- ---------------------------------------------------الگو بودن
   ذيریپ  مسئوليت-- ------- ------------ --------------------------------------پاسخگويی
  قدردانی و تشکر-- ------------------- --------------------------------------قدرشناسی

 
 
 
و بخت موفقيت بيشتری برخوردارند زيرا به ر  از اعتبامتکی به اصول اخالقیهای  کمپين •

 .دهند که در ايجاد شرايط الزم برای تغيير شرکت فّعال داشته باشند  دهندگان امکان می رأی
ها  بر آن پيام کمپين  تأثيراعضای کمپين بر افراد جامعه، بيشتر ازتأثير رفتار و شيوۀ کار  •

، رفتاری شود  شناخته می کمپين ۀ مهم است که هر فردی که نمايند،بنابراين. خواهد بود
. آگاه به مسائل باشدکند، و رفتار  و احترام ، صميميتادبديگران به مسئوالنه داشته باشد، با 

در بارۀ آن  شاعضايو رفتار اساس خصوصيات  کمپين، برهواداران بالقّوۀ يک سياری از ب
ی باشد در اخالقافزون بر اين، رفتار و گفتاری که بر اساس واالترين اصول . کنند  داوری می

 .ندک  به سزا ايفا مینقش کارآيی و ادامۀ کمپين 
 آن، از يک دهندگان سازمانؤثر بين درست و متباطات اصولی و اخالقی ايک کمپين شالودۀ  •

هنگامی  یارتباطدهندگان بالقوه، از سوی ديگر، است چنين  دهندگان و رأی سازمان، و بين سو
ها،  کساهای تلفنی، ف تماس. برداری شود که از هر رابطه احتماعی بهرهشود   برقرار می  

ها،  ، مصاحبهی و تلويزيونی ديوار و تبليغاتها ، اعالن نويسی، نامههای الکترونيکی پيام
  يابی ارتباطهای   شيوه، همهدهندگان بالقّوه رأیمستقيم با وگوی  گفتو ها  گردهمآيیها،  نشست

ی ارتباطشبکۀ . و کارآ را تسهيل کنندصولی برگزاری يک کمپين اتوانند  موثری هستند که می
بسيار اطبان  و آن را به مخافزايد  کمپين می يت، و شفافيی، پاسخگویپذير  ف انعطاگسترده 

 . کند  ها را به واکنش و ارائۀ پيشنهادهايشان به شما ترغيب می رساند و آن  می
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 ستنوبت شما
، و ديگری »حقوق«يکی از آنها را . برگ کاغذ دو ستون عمودی رسم کنيدتخته سياه يا روی يک 

رهبران، بايد  ، به نظر شما،حقوقی که بارۀيا انفرادی، در در بحثی گروهی . بناميد» وظايف«را 
اين حقوق را در .  کنيدوگو گفتند،  باشدهندگان، و اعضای يک کمپين از آنها برخوردار سازمان

به عنوان (ای را شامل شود، از حقوق بشر  تواند دامنه گسترده میی که حقوقبنويسيد؛ ستون اول 
که کمک  اينمانند حق کمک کننده به دانستن (ار جزئيات و شيوۀ کگرفته تا ) حّق آزادی بياننمونه، 
هايی را که به عقيده شما رهبران  سپس در ستون دوم، مسئوليت). رسد به چه مصرفی میاش  مالی

عضو فّعال  تعهدات اخالقی هر ، و اعضای يک کمپين به عهده دارند، يا در واقع دهندگان سازمان
  .کمپين را، بنويسيد

 
  وظايف  حقوق
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  وست تپي
 رسانی پيام/ بسيج رای ی بيها نورهنم

 
 
  

 ها رهنمونبرگ 
در تالش برای چه هاست،   دادن و توانمند کردن آنآموزشمؤثرترين وسيلۀ بسيج مخاطباِن پيام 

بخواهيد در بارۀ موضوعی کنيد، يا نامزد مقام سياسی پشتيبانی از يک تغيير قانون خاصی باشيد، 
است که به بارۀ مسائلی مردم در آگاه ساختن در هر حال، وظيفه شما، .  هشدار دهيدخاص به مردم
مطالب مورد نظر را آماده و شما رسد که   به نتيجه می  رسانی هنگامی  گاهیآ. شود آنها مربوط می

،  کسافتلفن، ها و پيشنهادهايتان را از راه  توانيد پيام  شما می. کرده باشيدارائه تان را  راهبردهای
ی راديويی يا ها مصاحبه ديواری و  و تبليغاتها ، اعالننويسی ، نامههای الکترونيکی پيام

دهندگان بالقوه، نوشتن مقاله در  رأیمستقيم با وگوی  گفتو ها  گردهمآيیها،  ، نشستتلويزيونی
امضا کردن حتی . ها، به مخاطبان خويش برسانيد ها و مجله ها، نامه به ويراستار روزنامه نشريه
توانند   نام برای رأی دادن و فرستادن درخواست کمک مالی هم می ها، تشويق مردم به ثبت يهيشکوا
  . دهندگان بالقوه شما باشند های کارآيی برای آگاه کردن رأی وسيله

  
   شدن، پيام دادن و قانع ساختن آماده

 
سخنرانی، نوشتن مقاله، نامه به 

ويراستار، فرستادن نامه به 
های  دهندگان بالقّوه، پيام رأی

  الکترونيکی
  

کمپين تلفنی يا خانه به خانه، 
وگوهای  مصاحبه و مناظره و گفت

  راديويی  
  

مناسب برای شعارهای 
   برچسب ، پوسترها،ها گردهمآيی

های  پيراهنبرای سپر خودروها، 
   تبليغاتی 

  : نيازمند است به
  
  
  
  
  

  : نيازمند است به
  
  
  
  

  :هنيازمند است ب

و مفهوم، های جالب توجه  استدالل
ها و دالئل معتبر و  مستند به داده
 ها و شواهد واقعی همراه با مثال

  
های برگزيده  تهيه نکات مهم، داده

برای رساندن پيام مناسب برای هر 
  گروه از مخاطبان  

  
  

های به ياد  شعارهای جّذاب، داده
ماندنی نمادها، تصويرها و 

  های آشنا   رنگ
 
 

 
با مشکالت مطرح شده به خوبی اعضای يک کمپين، کسانی هستند که  ترين و متعهدترين فعال •

 . شودهايی بايد برداشته شان چه گام برای حلدانند  و میآشنايند 
) ٢(مسئله تعريف جامع و روشن از ) ١: (تشکيل شده باشدبخش از دو  پيام آموزشی شما بايد •

 .فشردهشفاف و حل  راه
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 ستنوبت شما
  

  عمدۀ هر موضوع نکات 
چگونگی تحقق کمپين و های  تشريح هدفبرای شناساندن و کارآ ابزاری  موضوعنکات عمدۀ هر 

در حين ياری دهند که ند، به شما نيک سخنرانی را ترسيم کابعاد د نتوان میاين نکات . آنهاست
های  پرسشدن به د به شما در پاسخ دانتوان موضوع اصلی منحرف نشويد، و نيز میاز مصاحبه 
  . وگو با مخاطبان ممکن است مطرح شوند گفتدر بينی کمک کنند که  قابل پيش

شوند، بايد به آسانی   های کوتاه نوشته می ها يا پاراگراف اين نکات، که اغلب به شکل جمله
لب وگو با کسی هستيد شما را ياری دهند تا مطا که مشغول گفت  و بتوانند هنگامید نباشقابل مرور 

اصل تنها الزم است دو فهرستی از نکات عمدۀ در واقع برای تهيه . مهم و مناسب را به ياد آوريد
 .را رعايت کنيدزير 

 
ای است که بتواند محتوای اصلی پيام را فراتر از  کننده های مفيد و قانع نکات عمده شامل آگاهی •

پشتيبانی از نامزدی نی برای اگر شما کمپيبه عنوان نمونه، . سخنان کلی و اوليه روشن کند
به هلن پاتوا رأی «گوييد    و به مخاطبانتان میايد راه انداختهبرای يک مقام سياسی هلن پاتوا 

نکات عمده در بارۀ نامزدی وی . ايد اش نگفته ای در بارۀ او و برنامه  نکتۀ عمده»،بدهيد
 مسائل اقتصادی و يا مواضع او در زمينۀ تدوين يا اصالح قوانين است و يا تخصصش در

 .اند افراد سرشناسی که از نامزدی او هواداری کرده
ايد   تهيه کردهها فهرستی که از آنوجود ندارد اما گرچه محدوديتی در بارۀ تعداد نکات عمده  •

به . به آسانی و سرعت دسترسی پيدا کنيدها  آنکه بتوانيد به و روشن باشد بايد آنقدر منظم 
تر از معمول يا رنگی  ايد بزرگ های کليدی فهرستی که برگزيده رخی واژهعنوان مثال، اگر ب

البته . خواهيد در سخنانتان مطرح کنيد به يادتان بياورند  توانند مطالب اصلی را که می  باشند می
، فهرست نکات عمده در واقع. نکات عمده ممکن است از يک صفحه هم بسيار بيشتر باشند

يک حزب يا مقام دولتی گاه به چندين صفحه هم   سخنگويان رسمیبرای استفادۀ برخی از 
های طوالنی استفاده کرد نکات  تر بتوان از چنين فهرست برای اين که بهتر و سريع. رسد  می

گذاری  بندی و به دقت عالمت ها تقسيم توان نامگذاری و بر اساس اولويت موضوع  عمده را می
 . کرد

 
  ن شدن برای آگاهی دادآماده 
رسانی خانه به خانه، بسيج  سخنرانی، چه مصاحبه، چه ارتباط يابی و پيامچه تان هرچه باشد،  هدف

آماده پيش  بايد از باشد موثر  اين که آموزشبرای. مؤثر مخاطبان نيازمند آموزش دادن مؤثر است
نجام دهند، و خواهيد ديگران ا  تان و يا آنچه می گهگاه شما برای ارائۀ پيام و تشريح موضع. دش

 . نداريديک دقيقه دالئلش، فرصتی بيشتر از 
 

 شعارها و عبارات چشمگير
در . تان باشد ها مکان در دسترس ايد ممکن است ده ی که آغاز کردهکمپينو ترويج برای تبليغ 

های مختلف در بارۀ اين که به چه فّعاليتی بايد  ها شما فرصت داريد به گروه هريک از اين مکان
ممکن است مخاطبان زيادی داشته هم  یراديو و تلويزيونهای  آگهی. نند آموزش دهيددست ز

اما اگر در مورد مکان نصب . برنيايدآنها ممکن است از عهده کمپين ۀ باشند، ولی تأمين هزين
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 ان بسيارها، خالقيت به خرج دهيد، پيام شما به مخاطب ها، و پرچم ها، نشانه برچسب ،ها اعالميه
بر مخاطبان رساند يا ، به پيام الکترونيکیکس، ا پست، فتوان با  ها را می اعالميه. سيدخواهد ر
 اگر بتوانيد با فروشندگان. کردهای اماکن عمومی، نصب  ها، ديوارها و پنجره سايت روی وب

های کمپين را پشت ويترين فروشگاه خود   صحبت و آنها را ترغيب کنيد که آگهی و نشانهها مغازه
   .بسيار خواهد رسيدمخاطبان تان به چشم  پيام دهند، قرار

های   و عبارت، نمادهااز شعارهاتوان   های کمپين می ها و ديگر پيام برای گيرا کردن اعالميه
قابل فهم، به ياد ماندنی،   و نمادشعارمهم آن است که .  و جّذاب بارها و بارها بهره گرفتچشمگير

 گروهی به عنوان نمونه،. اصلی پيام را به بيننده و يا خواننده برساند باشد و تم کوتاهباورکردنی و 
قضايی کشور است، ممکن است برای نماد خود، از يک نظام در زنان که طرفدار افزايش 

تواند   میشعار اين گروه هم . ای از برابری و عدالت است ای استفاده کنند که نشانه ترازوی کفه
  » .اين عين انصاف است! د زنان هم بر کرسی قضاوت بشينندبگذاري«: باشدخواستی چنين 

  
  
  

 
  !شينندنبگذاريد زنان هم بر کرسی قضاوت ب

  
  

  اين عين انصاف است
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  پيوست ث
 آفرينی  سازی و ائتالف های شبکه نرهنمو

 
 
  

 ها نهنموبرگ ر
با هم برای رسيدن که هاست  احزاب يا سازمانای از  همبستگی مجموعهائتالف حاصِل همکاری و 

در ائتالف است که منابع، نيروها، شمار اعضا و . کنند مشترک تالش میهايی  ف يا هدفبه هد
سترسی به دستيابی به منابع مالی هايی که برای د حتی سازمان. يابد  اعتبار اعضای آن افزايش می

های  به ايدئولوژیه هايی ک  يا سازمان ها با هم رقابت دارند، بودجه خاص يا جلب توحه رسانه
هزينۀ  گاه ،البته. شوند  رای رسيدن به هدف مشخصی با يکديگر متحد میگاه بمتفاوت تعّلق دارند، 

گوناگون داليل به ممکن است .  و ائتالفی بيشتر از سود حاصل از آن استاتحادچنين رسيدن به 
حّتی در . نداشته باشدهای گوناگون وجود  ميان گروه  نيز امکان تشريک مساعی رسمی ديگری 

جويی از منابع   برای بهره   میهای غيررس وانند در قالب شبکهت  ها می چنين مواردی نيز سازمان
  . مالی و انسانی، برای تحقق هدفی خاص، با يکديگر همکاری کنند

 راه ايجاد گام دراند نخستين  های مشترک هايی که دارای هدف ها و گروه همکاری با سازمان
ها  اين سازمان. الزم برای آغاز و ادامۀ يک کمپين است ای ارتباطی برای تأمين منابع شبکه

های  از تالشدر بهترين شرايط، شما .  شما آشنايی دارندهای فعاليت و معموال خود با سازمان
  . ستايند  های شما را می ها نيز کوشش کنيد و آن  های مشابه تقدير می سازمان

، ممکن است کنيد  ها يا نامزدهای انتخاباتی پشتيبانی می برنامه از چه که شما بسته به اين
وجود ) ها مانند آندانشجويی، نهادهای مدنی، و های  سازمان، ی کارگریها اتحاديه(هايی  گروه

شرايط ديگر با هم  حتی اگر در ،با آنها يک اتحاد استراتژيک برقرار کنيدبتوانيد   که داشته باشند 
ها  از لحاظ سياسی، کارآمدترين ائتالف ،ترين و معموال قوی.  و هدفی نداشته باشيداشتراک نظر

  . شوند  پديدار می، و سياسی يتی، جنسی، نژادیفرهنگهای  هايی هستند که ورای تفاوت آن
مذهبی، های  و محفل، نهادهای اجتماعی، پيشهصاحبان برخی از عالوه بر اين، ممکن است 

حمايت «رسمًا به يک جبهۀ ائتالفی بپيوندند آمادۀ نتوانند نخواهند و يا که ه  غيروابستو يا افراد
توانند به شما با ارايۀ امکانات فّنی مانند   گونه پشتيبانان میاين .  شما باشند از کمپين»سر و صدا بی

های مناسب برای تشکيل جلسات يا  های صوتی و تصويری و يا فراهم کردن مکان بلندگو، دستگاه
  . تهيه و پخش اعالميه يا کمک به تأمين بودجه الزم شما را ياری دهندهيه مواد الزم برای ت

جلب نظر مساعد سياستگران سرشناس و مديران کمپين های توانمند کردن  راهيکی ديگر از 
نظر مساعد و موافق اين گونه افراد اگر هم سود آنی در . های خبری است و سردبيران متنّفذ رسانه

 شبکه ارتباطی شما. به پشتيبانی از کمپين شما برانگيزد ديگران را داشته باشد ممکن استبر ن
که ائتالف يا   هنگامی. های شما باشد لۀ انتشار و پخش سخنان و پيامترين وسي ممکن است تنها و مهم

مپين کپذيری  وری، و مسئوليت بهرهسودمند واقع شود، اعتبار،  ها همبستگی شما با ديگر سازمان
های کليدی زير ائتالف شما را مؤّثرتر و راه پيشبردش را  رهنمونتوجه به . يابد  شما هم افزايش می
  . هموارتر خواهد کرد

 
جويی  بهرهاز فرآيندهای دموکراتيک و شفاف انجام داد و ستدهای مالی و  گيری برای تصميم •

، به پيش و مهربانیسخاوتمندی،  ،جويی، مدارا به ديگراناحترامکار رهبری را در قالب . کنيد
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شان ها و انتظارات نيازوگو کنيد و نسبت به  پيوسته گفتائتالف همکاران خود در با . بريد
 .پذير باشيد انعطاف

اين . همبستگی برگزار کنيدائتالف با حضور نمايندگان همه اعضای  به طور منظم، جلساتی •
مۀ اعضای ائتالف از جريان کارها و نخست آن که ه. ها دو سود دارند گونه گردهمآيی

ها و منابع  کنند و دّوم آن که کمپين شما به آگاهی  شوند و در آن شرکت می  ها آگاه می فعاليت
 .يابد  تازه دست می

گروهی  بين نيازهای یتعادلهای شرکت کننده در ائتالف را، که به قصد برقراری   گروه تالش •
گيرِی داخل هر  ی تصميمفرآيندهابه . محترم شمريدگيرد،   های ائتالف صورت می و هدف
 .نيز احترام گذاريد و هرچه بيشتر خود را با آن سازگار سازيدسازمان 

هرگاه امکانی فراهم شد برخی کارها را به اعضای ائتالف واگذار کنيد تا از بار مسئوليت  •
به فرجام کارها به اين ترتيب، عالقۀ اعضای ائتالف . واحد مرکزی هماهنگی کاسته شود

 .شود  يابد و ائئالف در مجموع توانمندتر می  افزايش می
ها و   اتالف دقيق و صريح باشيد تا از بدفهمیهای هريک از اعضای  مسئوليتتشريح در  •

 .پديدار شود ايمن مانيدکه ممکن است در آينده مشکالتی 
های شرکت کنندگان در  ياریا و ه  کافی از تالشۀتوان به انداز هرگز نمیائتالف  در ايجاد يک •

  به-- های مالی، تخصصی و زمانی  در زمينه-- خدماتی را که اينان . قدردانی کردائتالف 
کنند از ياد نبريد و در هر فرصتی از آنان قدردانی و سپاسگزاری کنيد تا   میپيشبرد کمپين 

کنندگان در  يۀ شرکتهر تشويقی روح. های ائتالف به شوق آيند ديگران نيز برای تحقق هدف
 . شود  ها برای مشارکت بيشتر در کارها می بخش آن کند و الهام  تر از پيش می ائتالف را قوی

 
 

 ست نوبت شما
ها يا  ها، همگی روابطی هستند که سازمان ها، و پيوستگی ها، اتحاد  شبکه ها، ها، مشارکت مبستگیه

خدمات يا  دادن  وامباتوانيد،   شما هم می. پردازند  اطالعات و منابع میبه تقسيم اش ياریافراد به 
بازده های شريک  سازماناز منابع و خدمات جويی  يش با بهره به نوبه خوتان،های سازمان تخصص

ت مشابهبا شما زمينه کاری ی که در افرادتان با   روابطدن گسترافزون بر . خود را افزايش دهيد
داران خّير، دانشگاهيان، طراحان و   سرمايه،خبرنگاران، مجلسنمايندگان ای از  ، ايجاد شبکهدارند

افراد ديگر ، و انريز ز مشاوران، برنامهفهرستی ارزنده اممکن است متخصصان کامپيوتر، 
  . دسترس شما قرار گيرددر تان  مند به همکاری با سازمان عالقه

گيری  تصميمفرايند  کند شدن ترين آن، شايع. شود  هايی نيز پديدار می  کاستیمشارکتدر البته 
گيری خاص خود را دارد، با افزايش تعداد  از آنجا که هر سازمانی فرآيندهای تصميم. است

طی هدف  مراحلی که بايد برای عملی کردن يک شمارهای شرکت کننده در اين فرايند،  سازمان
، تر  ۀ مهمعامل بازدارند. شدای که همه در مورد آن توافق داشته باشند، بيشتر خواهد   به گونه شود،

وقف برقراری ارتباط با اعضای ائتالف شود تا همگی ، انرژی، و منابعی است که بايد وقتمقدار 
  . های بعدی آن آگاهی داشته باشند در بارۀ نيازهای ائتالف و گام

 : های زير را در نظر گيريد پرسش  ،گام برداشتن در راه ايجاد يک ائتالفپيش از 
  ؟مورد اشتراک و عالقۀ اعضای ائتالف چيستموضوع  •
های شرکت کننده در ائتالف برای رسيدن به هدف مؤثرتر از تالشی   مشترک سازمان آيا تالش •

 ؟به آن دست زنندهر يک جداگانه خواهد بود که 
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کنند   هايی که به همکاری با يکديگر هدفی را پيگيری می  وانع اصلی بر سر راه سازمانم •
 ؟چيره شدتوان بر اين موانع  میچيست؟ آيا 

يکسان به مشارکت در تالش برای تحقق هدف مشترک کننده  های شرکت سازمانهمۀ آيا  •
های  جويی از فعاليت مند به کسب شهرت با بهره ها تنها عالقه متعهدند و يا برخی از آن

 اند؟ ائتالف
 ؟شود  وبرو میکنندگان ر هر سازمان در اتئالف با استقبال ديگر شرکتآيا شرکت  •
 

 
 ئتالف  ادسترسی به برای  الزم های گام

های  تسهيل فعاليتايف آژانس وظ. دهی برگزينيد آژانس متخصص در سازمانيک يا چند 
های محول شده، و  جام شدن مسئوليتاناز يافتن  اطمينان  ترتيب دادن جلسات،راه همبستگی از 

  .  آگاه کردنشان از اين ارزيابی استه هدف ودر راه رسيدن بائتالف ارزيابی پيشرفِت اعضای 
 

های  کنيد و آن را همراه با هدفترسيم ائتالف اعضای از بينش مشترک بين  کلی یتصوير
دست شان به اهدافکه ند ند بدانتوان چگونه میاعضای ائتالف . ائتالف بنويسيدمدت   کوتاهبلندمدت و

  ؟اند يافته
 . بگيريدتصميمآوری منابع مالی  و راهبردهای جمعسهم پرداخت بودجۀ ائتالف در مورد 
ائتالف محول کنيد همراه با تصريح مدت زمانی که هايی به هر عضو شرکت کننده در  مسئوليت
 . انجام شودرود مسئوليت در آن  انتظار می
 .  بگيريدمها تصمي تاريخ تشکيل جلسات اعضای ائتالف و فاصلۀ بين آندر مورد 
مطمئن شويد که اعضای ائتالف به . وگو کنيد کارآيی ائتالف گفتارزيابی  های شيوهدر مورد 

 . پذير بودن نسبت به نيازهای متغيير ائتالف معتقدند ضرورت انعطاف
  .مشخص کنيدهای دعوت اعضای جديد را به شرکت در ائتالف  مالک

های  تحقق هدفشان در راه هاي به خاطر تالشهرچه بيشتر از همه به خاطر داشته باشيد که 
 !کنيدائتالف سپاسگزاری 
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  پيوست ج
 سياسیمشارکت واژگان از   برخیفهرست

 
 

 سياسیاصطالحات 
  

 چنين در. رهبران کشور مطيع خواست و ارادۀ مردم نيستند آن نظام سياسی که در: نظام مقتدرانه
 از باالترين انديشه و حرکت سياسی، مجبور به تبعيتاز آزادی  شهروندان، محروم   نظامی
 . های سياسی کشورند مقام

 
»  برابری، توسعه، و آزادیتالش برای «:چهارمين کنفرانس جهانی زنان: برنامه عمل پکنبيانيۀ 

 نماينده از ۵٠٠٠ کشور، و بيش از ١٨٩های  دولت. پکن چين برگزار شدشهر  در ١٩٩۵در سال 
 های موضوع. اريخی شرکت کردند سازمان غيردولتی از سراسر دنيا در اين اجتماع ت٢١٠٠

 آنها،  با حقوق انسانیارتباط زنان در توانمند کردن پيشرفت و : اصلی کنفرانس عبارت بود از
سند نهايی که به تصويب . گيری، فرزند دختر، و خشونت عليه زنان زنان و فقر، زنان و تصميم

ها و  اين اعالميه دولت. ده شدنامي» برنامه عمل پکنۀ بياني«های شرکت کننده رسيد  تدولکليه 
پيشرفت حقوق زنان و دختران های مشخص در راه  غيردولتی را به برداشتن گامهای  سازمان
 .خواند  فرامی

 
های   يا هدفهدفمانند آن برای تحقق و فرد پيوند بين دو يا چند سازمان، حزب سياسی،  :ائتالف 

 .اند تحد شدهمشترک، برنامه عمل، يا يک کمپين سياسی با هم م
گيری  دارای حق تصميميک  بين اعضای يک گروه يا جامعه که هر میتوافق عمو: اجماع
نيز تصميم نهايی . کنندگان دارد شرکت يک يک نظرمند عنايت به رسيدن به اجماع نياز. اند مستقل

  .ای نسبی برای همگی پذيرفتنی باشد بايد به گونه
 

هاست که ناشی از تداوم  قانون متعارف آن بخش از حقوق ملت الملل، در حقوق بين: متعارفقانون 
 . ها باشد های بهنجار و پذيرفته شده در روابط بين آن فعاليت

 
 .کنيدرجوع »  عمل پکنۀبيانيه برنام«به  :بيانيه و برنامه عمل

 
اند و از اين حق  مردم صاحب منحصر به فرد حق حاکميتدر آن نظام سياسی که : موکراسید

  .  برند  قيم يا غيرمستقيم، با انتخاب نمايدگانشان در انتخابات آزاد و ادواری، بهره میمست
  

رانی است که در آن  ۀ حکومتگيری و يا شيو روش تصميم: گيری دموکراتيک  تصميم
های حل مشکالتشان،  يا شيوه ،زندگی آنهابر که هايی  در تصميمای منصفانه  به گونهکنندگان  شرکت
 .کنند  گذارد شرکت می  اثر می

 
بر جامعه مستبدانه در آن فرد يا گروهی اراده و خواست خود را  کهمی نظا: وايِی خودکامهرفرمان
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تواند آن را  هيچ اصل، قانون اساسی، يا نيروی اجتماعی و سياسی ديگری نمی  وکنند  میتحميل 
 .محدود کند

 
المللی  ها و يا نهادهای سياسی بين  به دولتکه   و يا غيررسمی   انواع ارتباط رسمی: ديپلوماسی
  . آميز تأمين کنند وگوی مسالمت هايشان را از راه گفت دهد هدف  امکان می

 
کند به ويژه در    مشخص میاعضای خانواده را تکاليف حقوق و  قانونی که: قانون خانواده

مقررات اين . زندخواندگی و فر  حضانت فرزند، مالکيت،ازدواج، طالق، وراثت،هايی چون  زمينه
در بيشتر . افراد جامعه نيز تأثيرگذار استساير حقوق اجتماعی، اقتصادی، و سياسی قانون در 

قانونی است که بر اساس تفسيرهای قانون خانواده شهروندان مسلمان اکثريت دارند کشورهايی که 
 . تدوين شده است  نهادهای حکومتی از احکام و سنن اسالمی 

 
برابرِی سياسی، حقوقی، اقتصادی، و که مرّوج جنبش اجتماعی  يک عقيده، مکتب، و :مفمينيس

 . استاجتماعی بين زنان و مردان
 
های  نه مزّيتاين حقوق، .  است افراد بشرۀهممتعلق به که اساسی های  حقوق و آزادی :حقوق بشر 

 مکان زندگی، عقايد، ازنظر  ، صرفاستنسان های فرد ا ويژگیبخشی از اعطا شده بلکه معّرف 
 جهانی حقوق بشر حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ۀاعالمي. و فرهنِگ وی

 .فرد انسان را تعريف و تدوين کرده است
 

را و نقش دولت در امور اجتماعی جامعه يی که ها  عقايد و ارزشای از مجموعه: ايدئولوژی
 های اجتماعی وه ، نهادها، طبقات، يا گرها فردی و در جنبش و عامل مؤثر در رفتار کند تعريف می

  . است
 

ها با  حاکم بر روابط بين دولتها، و هنجارهای   مجموعۀ قراردادها، قواعد، سّنت:الملل بين حقوق
 .يکديگر

 
در حقوق بشر ناظر بر تأمين ، قوانين، و رسوِم مجموعۀ هنجارها: المللی بين قانون حقوق بشر

المللی،  ی و بينهنجارهای مّلقوانين، و اين مجموعه شامل قرارداها، . المللی است و بينسطح مِلی 
. اند به رسميت شناخته شدهحقوق بشر در جهان تأمين برای های متعارفی است که  همۀ رويهو نيز 

شود؛ از جمله معاهدات و قراردادهای  های مختلف به اجرا گذاشته می قانون حقوق بشر، به روش
شأن و های مذهبی و فرهنگی که آزادی و  المللی، قانون اساسی ملی هر کشور، و نيز آموزه نبي

ها به  آن، نژاد، عقيده، مليت، يا ساير مشخصات يتجنسحقوق برابر همۀ افراد بشر را ورای 
 . شناسند  رسميت می

 
ت، و مردان حق اجتماعی که در آن، پدر، رئيس و سرپرست خانواده اسنظام يک : پدرساالرنظام 

  .زنان و کودکان دارندآمريت بر 
 

    :یيگرا چندگونه
.   های گوناگون است ای که بر اساس آن هر موضوعی پذيرای تعريف و تفسير نظريه) الف
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قومی، نژادی، مذهبی، يا اجتماعی، گوناگون های  روهيک نظام اجتماعی که در آن اعضای گ) ب
 . اند ت جامعۀ مشترک خود سهيميش در پيشرفهويت فردی خوضمن حفظ 

 
ها برای تأثيرگذاری بر عقايد مخاطبين  ها و ادعاهای قانع کننده و يا پراکندن آن آراء، داده: تبليغات

 . در بارۀ شخص يا موضوعی خاص
 

المللی دارد و  حقوق بشر بينهنجارهای در ی که ريشه ، برنامه، يا فرآينِدهر ابتکار:  محورحقوق
  .استپيشبرد حقوق بشر و حمايت از آن اش  هدف عمده

 
در آن قدرت سياسی در انحصار رهبران مذهبی است که خود را حکومتی که : ساالری ندي

 . کنند  شمرند و جامعه را بر پايۀ قوانين و رسوم مذهبی خود اداره می  برگزيدۀ يک منبع الهی می
 

های  گيری در همۀ جنبه وژی، تصميمحکومتی که، با توسل به يک ايدئول: خواه  تماميتحکومت 
  .   زندگی خصوصی يا اجتماعی جامعه را در انحصار خود قرار داده است

 
گريزی که در آن قدرت سياسی در انحصار يک  نظام خودکامه، سرکوبگر و قانون: نظام استبدادی

  . فرد يا گروه کوچکی از افراد جامعه قرار گرفته است
 

هنجارهای های عضو سازمان ملل متحد،  ، دولت١٩۴٨در سال  :حقوق بشر  جهانیۀاعالمي
بر مبنای اين اعالميه، که . ای تدوين و تصويب کردند  را در قالب اعالميهحقوق بشرالمللی  بين

برای تمام ملل دنيا های گوناگون طّراحی شده،  محور اديان و فلسفه های انسان ارزش
ول مشروح در آن الگويی برای قوانين اساسی بسياری از ۀ اين اعالميه و اصمقدم. االجراست الزم

  . جوامع جهان بوده است
 

 و به آسيب يا زيان  آميزی که بر مبنای جنس صورت گرفته، هر عمل خشونت :خشونت عليه زنان
ِاعمال خشونت توسط همسر يا : از جمله.  يا ذهنی زنان و يا دختران منجر شود فيزيکی، جنسی،

آميز، و  انواده، آسيب وارد شده به زنان يا دختران در نتيجه درگيری خشونتعضوی ديگر از خ
 .تهاجم و تجاوز توسط مبارزان دشمن

 
بر پِايۀ اين . های باالی سياسی ای برای افزايش درصد زنان در مقام شيوه: بندی برای زنان  سهميه

از . ختيار زنان قرار گيردهای گوناگون سياسی در ا های نهاد شيوه بايد در صد مشخصی از مقام
  . گذاری مجلس قانونجمله، فهرست نامزدان انتخابات، هيئت دولت،
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   پيوست چ
 مشارکت زنان در امور سياسیويژۀ منابع اينترنتی 

 
 
 
 
 :برای دسترسی به اطالعات و منابع ياری دهندههای مفيد  سايت وب

 
 (AWEPA)  آفريقاانجمن نمايندگان مجلس اروپا در حمايت از 

مرّوج پيدايش مجالس قانونگذاری  يی همکاری دارد، آفريقا کشورهای اين انجمن که با مجالس
 .کند گوی بين مجالس کشورهای دو قاره را تسهيل میو گفتدموکراتيک است و نيز 
http://www.awepa.org  

 
  (CGG)حمايت از حکومت صالحکمپين 
موکراسی، و آزادی، دترويج حکومت صالح، برای رسيده ثبت به و   غيردولتیی استسازمان

  http://www.slcgg.org. لئون در سِيرايتیبرابری جنس
  

  (CAWTAR) مرکز آموزشی و پژوهشی زنان عرب 
برابری به ترويج ، ی ارتباطیها تحقيق، آموزش، ايجاد شبکه ای و مستقلی که، از راه نهاد منطقه

 http://www.cawtar.org. پردازد  می تی در جهان عربجنسي
 

  (CAPWIP) آرام اقيانوس-سی آسيامرکز زنان سيا
مشارکت برابر زنان در سياست و گسترش  که برای  استدولتیو غيرغيرانتفاعی سازمانی  

   http://www.capwip.org .کند گيری فعاليت می تصميم
 

  مادريدباشگاه 
ابع ها و من از تجربهجويی  بهرهتقويت دموکراسی در جهان با کمک به  مستقل برای ی استسازمان

  . تن از رؤسای سابق کشورهای دموکراتيک است ٧٠باشگاه که شامل غنی اعضای 
http://www.clubmadrid.org 

 
    »زنان را انتخاب کنيد«نشريه 

 مناسبی  و منابع ،رويدادها، ها رهنمونآمريکاست و شامل اياالت متحده ۀ اينترنتی در يک رسان
توانند   نامزدهای انتخابات می .اند های سياسی شده  مقامبرای زنانی است که نامزد انتخاب شدن به

 . تجربه و آگاهی خود را از راه اين رسانه در دسترس ديگران قرار دهند
http://www.electwomen.com 

 
      زنان سياسی برایهای  آگاهیالمللی   بينۀشبک

ران و اعضای احزاب ها، رهبانتخاب شدگان، نامزدنيازهای برآوردن برای پايگاه اينترنتی 
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 گسترش حقوق زنان در بهعالقمند کوشندگان سياسی  دانشجويان، و ساير پژوهشگران،سياسی، 
 http://www.iknowpolitics.org .عرصۀ سياست

 
 (IDEA) مؤسسۀ دموکراسی و انتخابات 

سازی بنيانگذاران دموکراسی، و طراحی و بررسی  المللی که هدفش آگاه يک مؤسسۀ بين
  http://www.idea.int . توسعه و پشتيبانی از اصالحات دموکراتيک استهای  برنامه

 
 لسامجال اتحاديه بين

گو بين و کانون گفتکه مجالس کشورهای مستقل نمايندگان المللی متشکل از   بينیسازمان
  صلح و همکاری تأمينو برایهای قانونگذاری در کشورهای گوناگون جهان است  مجلس
پايگاه اينترنتی اين سازمان منابع سودمندی در دسترس . کند میفعاليت سر جهان  در سراالمللی بين

 http://www.ipu.org/iss-e/women.htm . مندان گذاشته است عالقه
 

   ارتباط تلفنیسازمان
های  ارتباط و مراودهکه برای هايی  و سازماناجتماعی های  متشکل از افراد، گروهی است سازمان
های  افزايش نفوذ سازمانتعهد اصلی اين سازمان کمک به . کنند تی استفاده میاز تلفن دسخود 

بيليون،  ٣.۵به حدود  های دستی در جهان با رسيدن شمار تلفن. جهان استغيردولتی در سراسر 
 http://mobileactive.org      . تشده اسفراهم عضای اين سازمان ای برای ا سابقه موقعيت بی

 
 ييناثگروه مواط

های وابسته به  از سازمانو  سايت به زبان عربی طراحی شده اين وب. به معنی زنان شهروند
، و منابع در ها آگاهی، ها دادهبه فراهم آوردن اين گروه . استاردن /المللی خواهری مؤسسۀ بين

  .دپرداز میخاورميانه و آفريقای جنوبی  در  به ويژهزناناحتماعی  مشارکت سياسی و زمينۀ
http://www.mowatinat.org/articles/index.php 

 
  (NDI)موسسه ملی دموکراتيک

دموکراتيک در سراسر از نهادهای حمايت تقويت و ، که برای  و مستقلست غيرانتفاعیسازمانی ا
 .کند می فعاليت پذير و مسئوليتهای فراگير  و دولت  اجتماعی شهروندانمشارکتراه  از ،دنيا

http://www.ndi.org 
 

   اينترنتی زنان سياسیمانساز
های مبتکرانه برای ايجاد  اين سازمان تبلور بينش رهبران زن آفريقايی است که به قصد يافتن راه

حکومت، سياست، عرصۀ در ای مرکب از زنان شرق آسيا برپا شده است؛ زنانی که  شبکه
 http://www.onlinewomeninpolitics.org .  نقش دارندکارآ گيری و رهبرِی  تصميم

 
 (POGAR)برنامۀ حکومت کردن در جهان عربی 

، جامه مدنی، و تالش مقامات سياسیکمک به است به قصد  سازمان ملل ۀهای توسع يکی از برنامه
 http://www.pogar.org.  کشورهای عربی در راه بهينه کردن نحوۀ حکومتبخش خصوصی

 
 



   رهنمونی برای مشارکت سياسی زنان:لبه سوی عم
 

 140

  های محلی حکومتشهرهای متحد و 
های گونگون در بارۀ خودمختاری  آگاهی مناسبی است برای دسترسی به منبعپايگاه اينترنتی اين 

   .ها  و تبادل تجربهالمللی  محلی، رهبران سياسی محلی، همبستگی بين
http://www.cities-localgovernments.org 

 
   و مراکش مشارکت سياسی زنان در الجزيره، تونس،

مرکز آموزشی و پژوهشی ای پيشرفت زنان و المللی آموزش بر اين طرح با همکاری مؤسسۀ بين 
های  در سمترا  و مراکش  زناِن کشورهای الجزيره، تونس،ايجاد شده است تا موقعيت  زنان عرب

  . تقويت کندگيری  رهبری، مشارکت سياسی، و تصميم
http://www.un-instraw.org/en / ggpp / maghreb - project / maghreb - project - 2.html 

 
 (WGI)  نجهای ها دولتارزيابی های  شاخص

  ازسياریدهند که ب  اند، نشان می ها، که با کمک پژوهشگران بانک جهانی طراحی شده اين شاخص
اند و  دست يافتهدر زمينه کنترل فساد    می کشورهای در حال توسعه به دستاوردهای مهیها دولت

هايشان، با کارنامۀ  ها، در زمينۀ ايفای مسئوليت دهند که کارنامۀ برخی از اين دولت  نيز نشان می
ی مربوط به هر کشور نيز در ها سايت شاخص در اين وب. کند  های ثروتمند برابری می دولت

 http://info.worldbank.org/governance/wgi. جدولی آمده است
 

  (WMD) جنبش جهانی برای دموکراسی
گيران سياسی و پژوهشگرانی است که  ن، تصميمريزا متشکل از کوشندگان، برنامهجهانی ای  شبکه

 http://www.wmd.org. پردازد می محور دموکراسیهای  جنبشاز به پشتيبانی 
 

  ی جهانی برای زنان رهبرها  نورهنم
 .گذشته و حالنقش رهبری زنان در بارۀ روز در  شامل آمار و اخباِر بهپايگاهی اينترنتی 

http://www.guide2womenleaders.com 
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  وست حپي
 رهيافتی برای برابری جنسيتی: بندی سهميه

 
 

 سهميه زنان در سياست
 زِدلفين توِر

CRTD-A 
  در بارۀ توسعهگسترش تحقيقات و آموزشسازمان 
 ٢٠٠٩ دسامبر -بيروت

 
 يکی از  ،دياب  میعينيت های قانونگذاری   در مجلسشانمشارکت زنان در سياست، که با حضور

، در ٢٠٠٩در سال .  است جامعههرهای ميزان توسعه سياسی و دموکراتيک  ترين شاخص اصلی
به زنان اختصاص کرسی مجالس قانونگذاری  از ٪١٨.۶سراسر جهان به طور ميانگين تنها 

 از نظر قدرت ،برابری بين زنان و مردان. اند از جمعيت جهان  میدر دورانی که زنان نيداشت، 
يا به  کمرنگ یها حضور ماعی، اقتصادی، و سياسی در کشورهايی که زنان در اين عرصهاجت

 از فعاليت در ، زنانبشردر تاريخ . تشده استأييد ناند، بر پايۀ هيچ آماری  رنگ داشته کِلی بی
عرصۀ در برای مشارکت اند و اکنون بايد حق خود را  سياست و عرصه اجتماع برکنار داشته شده

گيری فّعاالنه  عرصۀ سياست و تصميممطالبه کنند تا بتوانند در  طّراحی راهبردها و اجتماعی
  .مشارکت کنند

 ٪٣ از  کشور ١٧در بيشتر و  ٪٣٠ از  کشور دنيا ٢٢های  اعضای زن در مجلسدرصد   
جايی کشورهای اسکانديناوی که در اين زمينه دهد  نشان میای  نطقههای م ميانگين. بيشتر نيست

، اّما، در زنان کشورهای عربی. افزايش دهند ٪۴٢.۵اند اين نسبت را به  و موفق شدهيافته ويژه 
نوشته اين . اند ی مجلس را به خود اختصاص دادهها  کرسی از٪٩ تنها ترين رده قرار گرفته و پايين

بندی زنان  حضور زنان در سياست و در اهميت اجرای سهميهچگونگی بررسی به ويژه برای 
   .تر و برقراری دموکراسی واقعی انجام شده است کسب تعادل مناسببرای 

الملل  جايگاه آن درعرف بينتعيين بندی و  مفهوم سهميهپژوهش نخست تعريف اين هدف   
های تأمين  بندی به عنوان يکی از شيوه هايی است در بارۀ تأثير سهميه دوم ارائۀ فرضيه. است

 در هايی که گيری است، با تکيه بر انواع گام ، نتيجهسّوم. برابری جنسيتی در عرصۀ سياسی
 .  برداشته شدهزنان در صحنه سياستشمار مناطق گوناگون دنيا برای افزايش 
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 بندی تعريف سهميه  .١
 بندی چيست؟  سهميه) الف

  
 تعريف

عرصۀ در . برای نمودن حداقل و حداکثر دستيابی به هدفی خاصعددی است طيف سهميه، يک 
گيری سياسی تعيين  تی حّداقلی را برای حضور زنان در نهادهای تصميمجنسيهای  سياسی، سهميه

برای مشکل تاريخی حضور کمرنگ زنان است حلی   هبه سخن ديگر، توسل به سهميه را. کنند  می
   .مانند آنفرهنگی، مذهبی و -در عرصه سياست به علل گوناگون سنتی، اجتماعی

نهادهای  در  به مردانزنانتأمين حداقل نسبت زنان بندی برای  سهميهاز بنابراين هدف   
جويی از اين شيوه به  بهره. های گوناگون اجتماعی است انتخابی، انتصابی و نامزدی در عرصه

 ۴٠ ، يا٣٠، ٢٠کم  دستانجامد و حضور   افزايش شمار نمايندگان زن در عرصۀ سياسی می
به سوی هدف   ی حزبی يا مجلس قانونگذاری تضمين و گامیدر فهرست نامزدها عضو زن درصد

های گوناگون  برای شرکت حداقل زنان در عرصه. شود  نهايی که برابری جنسيتی برداشته می
جباری يا ماهيِت نهاد، نظام انتخاباتی محلی يا مِلی و ا. بندی وجود دارد های گوناگون سهميه شيوه

 .  بندی است ترين شيوۀ سهميه ندۀ مناسبکن بندی تعيين سهميهاختياری بودن 
 
 

 بندی شناسی سهميه نوع
 فرهنگی جامعه و ميزان آگاهی - های اجتماعی بسته به نظام سياسی و انتخاباتی کشور، واقعيت

به طور کلی، دو نوع سيستم . شود  جويی می بهرهمتفاوت ی ها بندی سهميهسياسی شهروندان، از 
به کار   بندی دولتی که اجباری است و در انتخابات عمومی  سهميه :بندی وجود دارد اصلی سهميه

 . گزينند  آزادانه بر میداوطلبانه که احزاب سياسی بندی  سهميهشود و   برده می
 

 اجباریبندی  سهميه
گزيند که سازگار با نهادهای سياسی کشور باشد و   را برمیدولت حاکم نوعی بندی،  اين سهميهدر 

 در قوانين حاکم بر ممکن استبندی   سهميه.  جنسيتی را در بهترين شرايط تأمين کندبتواند برابری
ای در قانون اساسی يا با تصويب يک  کشور تعيين شوند، از جمله با گنجاندن اصل يا تبصرۀ تازه

بسيار  اجباری در کشورهای امريکای التينبندی  از سهميهجويی  بهره. اليحۀ قانونی در مجلس
همۀ احزاب سياسی کشور موظف به تبعيت که بندی اجباری اين است  سهميهامتياز . ستامتداول 
از اين نوع  شورهاک. های قانونی منجر خواهد شد اند و هر تخلفی در اين مورد به تحريم از آن
نوع نظام و بسته به جويند   فدرال بهره می، ملی، يا استانیدر سطوح گوناگون محلی، بندی  سهميه

  .يابند  میهايی دست  يا انتخاباتی خود، کمابيش به موفقيتسياسی 
  

 ی داوطلبانهها بندی سهميه
 ها ، سياستها نامه ينيدر آگزينند و   برمیآزادانه ها را يک يا چند حزب سياسی  بندی  اين نوع سهميه

شتن سياسی برای بردااحزاب انگيزۀ . جويند  بندی خاصی بهره می های خود از سهميه و برنامه
در عرصۀ سياست داليل گوناگون زنان و ميزان مشارکت حقوق فزايش  مسير اهای کارآ در گام

های  گرفته تا مالحظات و روابط شخصی و سياسی در ردهايدئولوژيک دارد از الزامات صرفًا 
عالقه به وجود مجلسی که نمايندۀ دهنده، وجدان سياسی،  جذب زنان رأیاشتياق به . رهبری
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 جنسيتی که شرط الزم برابریهمۀ شهروندان کشور باشد، و سرانجام اعتقاد به ضرورت راستين 
ی اجباری، ها بندی برخالف سهميه. اند  است، همگی از جمله اين داليلموکراسی واقعیپيدايش 

با اين همه، . به کيفر خاصی منجر نخواهد شدی اختياری ها بندی  سهميهمتابعت نکردن از 
بندی  ون حزبی و سرخوردگی رأی دهندگان زن متابعت نکردن را از سهميههای در نارضايتی
  . کنند  دشوار می

توانند    اجباری و داوطلبانه با يکديگر مباينتی ندارند و میبندی سهميهواقعيت آن است که   
بندی برابری  جويی از هردو نوع  سهميه در واقع، بهره. جويی قرار گيرند همزمان مورد بهره

تواند   می بندی  سهميه ،داوطلبانهچه اجباری و چه . تأمين خواهد کردتر  سريعتر و  ی را آسانجنسيت
 کشورها يا احزاب سياسی برخی از. يا موقتی باشد و در نتيجه به پيامدهای متفاوت بينجامد  دائمی 

که  نگامیه. جويند  بهره می مدت زمان مشخصی بندی، همانند داروی درمانی، تنها در  از سهميه
 رسيد و موانع از سر راه مشارکت زنان در یبه نسبت معيندر عرصۀ سياسی حضور زنان 

بندی را  سهميهبا اين همه، نظام . شود  منتفی میبندی  سهميهضرورت گيری برداشته شد،  تصميم
زنان ر شما که سهميه بندی کنار گذاشته شده بود،   هنگامیدر بنگالدش،. فرجام کنار گذاشت نبايد بی

 بردن به  اين واقعيت نشان اهميت پی. يافت کاهش ٪٢ به ٪١٠ از ٢٠٠٢نماينده در انتخابات سال 
به اين نوشته سومين بخش از همين رو، . بندی است زمان الزم برای تحقق هدف نهايی سهميه

پايان دادن زودرس به  و اين که اختصاص داردمصر بندی در  سرنوشت سهميهبررسی 
  .  عرصۀ سياسی خواهد داشتمشارکت زنان دری چه پيامدهايی برای ميزان بند سهميه

فهرست داوطلبان، يا  بسته به اين که در متفاوت باشندممکن است نيز  ها بندی سهميهشکل   
 برخی از. های مجلس به کار برده شوند، يا در ترکيبی از هر سه مورد يا کرسی  نامزدان مقامی 

هم از حضور جويند تا   بهره میبندی  سهميههر دو نوع ن و بلژيک، از آرژانتيجمله کشورها از 
برای ها  ها و کرسی از مقاممشخصی شمار و هم از رزرو بودن اطمينان داشته باشند حداقل زنان 

زنان به کار بردن چنين روشی مانع از فروافتادن . همۀ دواير دولتی و در همه انتخاباتزنان، در 
  .شود   می در انتخابات،یپيروزشان برای  در نتيجه کم شدن بخت، و امزدهافهرست نبه انتهای 
 )غيرجنسيتی(عادی بندی  سهميهجويی از  محور نيز بهره برابری در منطق دموکراسِی  

گيری از حضور کمرنگ هر کدام، الزم به پيش و ، هردو،از حقوق زنان و مردانپاسداری برای 
تعيين کرد  برای حضور هر يک از دو جنس یبايد حداقلهدف دن به اين يبرای رس. رسد نظر می

چنين . نيز باالتر نروند ٪۶٠ از حداکثر و باشند  برخوردار٪۴٠ مثال  هر يک از حداقل سهميهتا 
تعيين و مردان حضور زنان و رای زيرا حدود يکسانی بست منصفانه اای، کامال  بندی سهميه

 است گرا  برابری، ۵٠-۵٠بنا به تعريف، سهميه بندی . کند مینمايندگی واقعی و مؤثری را تضمين 
کاری که . کند  را محدود مین، هردو،که حضور زنان و مردانيز برخوردار است اين مزيت و از 
رسد   پرسشی که در اين جا به نظر میالبته . آيد  ۀ حداقلی و حداکثری برنمیبندی ساد  سهميهۀاز عهد

  شود؟ دموکراسی در نظر گرفته میتی الزامات چنين صورآيا در اين است که 
ها به طور کلی، و برای  جبران پيامدهای تبعيض نسبت به اقليتحقوقی برای های  مالک  
اين گونه اسناد که طبيعتی . اند الملل وضع شده بندی به خصوص، با تکيه بر اسناد حقوق بين سهميه
 . ای و يا جهانی دارند به شرح زيراند منطقه

 
 الملل و حقوق بينبندی  هميهس )ب

 جهانی ۀعالميبندی قرار گرفته ا المللی که به عنوان بستری برای تعريف سهميه نخستين سند بين
است زيرا هردو بر ) ١٩٧۶(المللی حقوق مدنی و سياسی  ينميثاق ب و )١٩۴٨(حقوق بشر 
با اين حال،  . اند دهمند شدنشان از حقوق يکسان به صراحت تأکيد کر ها و بهره برابری انسان
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تنها ) به زبان انگليسی(رسد زيرا در اين دو سند   اندکی مبهم به نظر می» جهانی«استفاده از صفت 
باره   ِرزمه، در اينهای مشهور، ماريا ِد يکی از فمينيست. ضماير مردانه به کار برده شده است

ضرورت تدوين و » !باشدز ياد برده ها را ا از انسان  مینيچه فراگيراست اين سند که «: گويد می
 برای ، باشداز حقوق زنانهای ديگری که منحصرًا معطوف به تأمين و پاسداری  تصويب ميثاق

  . جبران همين کاستی بود
 
  پروتکل اختياری الحاق شده به آنو ١٩٧٩در سال  »َاشکال تبعيض عليه زنانميثاق محو همۀ «

ايی جامع از آن، به و معننگرد   تی را بازمیبرابری جنسياصل ميثاق اين . کاستی را جبران کرد
کامل زن و مرد ، خواهان برابری ميثاقاين به اين ترتيب، . دهد  ويژه در حوزۀ سياست، به آن می

های  کند که دولت  ميثاق تصريح می اين ٧ و  ٣واد م. استشرکت در انتخابات در حق رأی دادن و 
تبعيض عليه زنان زم، از جمله قانون اساسی، به محو همۀ اشکال عضو ميثاق با تدوين قوانين ال

تعيين در اين ميثاق  ، کوتاهِیبا اين همه. اقدام خواهند کرد» جامعه   میدر زندگی سياسی و عمو
ملزم به انجام را ونی که کشورها نهای قا فراهم کردن مکانيسمو ف، ابزارهای رسيدن به اين هد

برابری ای به ضرورت  افزون بر اين، اين ميثاق اشاره. کاسته استی آن کارآي، از اين تکليف کند
  . جنسيتی هم نکرده است

 از کشورهای عضو سازمان ٪٩٠ از ترصد و هشتاد و پنج دولت، يا به عبارتی بيش  يک  
وز هن، البته. اند تبديل کردهالمللی  بينبه پيمانی به اين ميثاق پيوسته و در نتيجه آن را ،  متحدملل

بايد اهميت شمار پيوستگان به اين ميثاق را با توجه به کيفيت اجرای مواد آن در کشورهای 
به اين ميثاق تازگی به کشورها که تحّفظات برخی از که  آن است واقعيت. گوناگون تعديل کرد

، بحرين )١٩٩۶سال (ند از الجزيره ا اين کشورها عبارت. از کارآيی آن کاسته استاند،  پيوسته
سال ( پاکستان و عربستان سعودی  و)١٩٩٧سال (، لبنان )١٩٩۴سال (، کويت )٢٠٠٢سال (

وانين خود به رسميت ق ميثاق را در هايی از تنها بخشها  برخی از دولت ،چنين هم). ٢٠٠٠
خود آميز  اند و با توسل به احکام مذهبی و سنن فرهنگی به حفظ  برخی از قوانين تبعيض شناخته

در . نتايج مورد نظر نرسيده استبه عمًال  تصويب اين قوانين ،به اين ترتيب. کنند  پافشاری می
تأمين و تضمين برابری جنسيتی  انگيزه سياسی الزم  برای ها از توان گفت که اين دولت  واقع، می
ميثاق را بدون قائل شدن محدوديتی امضا کرده کشورهای جديدی که انگشت شمارند . اند محروم
بايد توجه کرد که در . ها دانست بايد در شمار اين گونه دولتی جنوبی و موزامبيک آفريقا. باشند

 تنها بخشی از  از اين ميثاق،و ِاعمال تحريم برای کشورهای تخطی کننده   میغياب اصول الزا
و در جهان، المللی  های بين  سازمان، ضروری است کهبنابراين.  به اجرا گذاشته خواهد شدميثاق
فوريت ، گر و متخطی ی اهمالها بر دولتآوردن فشار با وارد در درون کشورها، امع مدنی جو

  .آوری کنند به آنها ياداند  که پذيرفتهالمللی را  تعهدات بيناجرای 
دسترسی «به تعريف و تشريح ، چهارمين کنفرانس جهانی زنان در پکن ١٩٩۵در سال   
 نهايی اعالميه. پرداختگيری برای زنان و مردان  ميمهای تص  به ساختارهای قدرت و بدنه»برابر

های الزم را  خواند تا گام  را فرا میکننده   کشور شرکت١٨٩، اين کنفرانس که به اتفاق تصويب شد
بر . بردارند، به ويژه با توجه به اهميت برابری جنسيتی» برنامۀ ملی عمل«برای تأمين و تحقق 

هايی بردارند که شمار زنان   اند، گامی ر در کنفرانس موّظفهای حاض اساس اعالميۀ پکن، دولت
اهميت و  ، به اين ترتيب.ای قابل توجه افزايش دهد کننده را در عرصۀ سياسی به گونه شرکت

های  لمللی از سوی اکثريت قاطع دولتا نخستين بار در يک سند بينبندی برای  سهميهضرورت 
  ٪٣٣هايی بايد حداقل حضور زنان را در   ۀ پکن چنين گامبر اساس توصيۀ اعالمي. جهان تأئيد شد

افزون بر اين، اعالميۀ نهايی . های قدرت سياسی تضمين کند گيری و حوزه از نهادهای تصميم



  ها پيوست
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های غيردولتی در جهان، ضرورت تأمين برابری  های سازمان کنفرانس پکن، با اشاره به خواست
  . کند  ورهای گوناگون تأييد میکامل زنان و مردان را در عرصۀ سياست کش

ای در بارۀ حقوق  های گوناگون منطقه های سازمان اين يادآوری ضروری است که اعالميه  
» آزادی، برابری و برادری«:  جهانی حقوق بشرۀبشر نيز اهميت تأمين سه اصل عمدۀ اعالمي

اعالميه «قوق بشر به نام ح   می اعالميه اسال٣ و ٢ مواد :اند، از جمله را تأييد کرده) ١ماده (
حقوق بشر در در بارۀ  قاهره ۀاعالمي «١٩ و ١، مواد )١٩٨١(» جهانی حقوق بشر   میاسال
ل ٌکٌتپرو«و نيز )  ١٩٩۴(»  در جوامع عربمنشور حقوق بشر« ٢ماده ، »١٩٩٠» «اسالم

 رؤسای که در مجمع) ٢٠٠٣(» حقوق زنانمردمان در بارۀ يی حقوق بشر و آفريقاالحاقی منشور 
به اهميت، و نه چنين  ها هم اين اعالميه. ها، در ماپوتو، به تصويب رسيد ها و حکومت دولت

کشورهای عضو را موظف به  پروتکل ماپوتو ٩ماده . کنند  اشاره می رفع تبعيض ضرورت مطلق،
يامدهای کند اّما از پ  های مثبت و قانونی می از راه از راهسياسی عرصۀ در تأمين برابری جنسيتی 

   . آورد  خودداری کشورهای عضو از ايفای اين وظيفه سخنی به ميان نمی
ای، که به مناسبت   در اعالميهسازمان ملل متحد   می، مجمع عمو٢٠٠٠  سالدر سپتامبر  

 در جوامع بشری  توسعهنام گرفت، بر هشت هدف» اعالميۀ هزاره«آغاز هزارۀ سوم ميالدی، 
 و اشتغال و توانمند های آموزش در حوزهتی تأييد برابری جنسيعالميه اين اهدف سوم . تأکيد کرد

اين اعالميه . های سياسی و اجتماعی گيری در حوزه کردن زنان است به مشارکت در فرايند تصميم
 عضو سازمان ملل متحد ١٩١.  سال رسيدن به اين اهداف شناخته است را به عنوان٢٠١۵سال 

  . اند پذيرفتها های آن ر اين اعالميه و هدف
  
 
  بندی سهميهبارۀ  در چند نظری .  ٢
 ايدئولوژيکۀ مناظر) الف

 
گسترش يافت به  که در اواخر قرن نوزدهم در کشورهای غربی تیبرابری جنسيخواست 
به . انجاميدروشنفکری، فلسفی، و ادبی های فمينيستی،  های ايدئولوژيک ميان جنبش همناظر

های حقوقی  ، استداللجهان سراسر در  برای مشارکت زنانبندی هميهتازگی، موافقان و مخالفان س
 متفاوت، اّما حول محور دو مفهومها  ين مناظرها. اند کردهای ارائه  در قالب تازهو فلسفی را 

صورت گرفته » گونی فرهنگ جوامع بشری گونه«و » محوری بودن بشر جهان«متبايِن، غير
  .است

 
 چندگانگی/ يگانگی. ١

به تئوری فمينيستی سيمون از مجذوب شدگان  و ١٩۶٠ ۀ فيلسوف فرانسوی ده ،دينتر َببتاليزا
وی، در عين حال، همراه با برخی از همکاران زنش، از مخالفان .  بودجنس دومدوبوار در 

نظريۀ اساس  براين مخالفت . رفت  عرصۀ سياسی نيز به شمار میبندی برای زنان در  سهيمه
در ديد َبدينتر و مبّلغان اين . که مبّلغ فطرت جهانی بشريت استبنا شده ت برابرخواهی جمهوري

ضرورتی نيست که با به کاربردن بنابراين نظريه ويژگی عام و جهانی بشر جنسيتی است 
اين کار نه تنها باعث به اعتقاد وی، . هايی خاص زنان را بر مردان ارجحيت بخشيد شيوه

ماندن و  خطر عقب به عکس، ،شود بلکه   های نمی نين دگرگونیهای سودمند يا تسريع چ دگرگونی
دهد    آنان را مورد پرسش قرار میهای در دراز مّدت شايستگی و کند میرا بيشتر زنان تضعيف 
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های خاصی تنها به خاطر زن بودن آنان است و  شود که ارتقاء زنان به مقام  گمان برده می ا اينزير
  . شان نه صالحيت
ها  های خاص رشد آنان را به همان زمينه همه، امتياز بخشيدن به زنان در زمينه زتر ا مهم
های  کاران آمريکا با اعطای چنين امتيازهايی به اقليت با اشاره به مخالفت محافظه. کند  محدود می

بندی و  نظام سهميهدهد که  هشدار میها  جداکردناليزابت بدينتر در مورد اين نژادی و مذهبی، 
های مجزای فقر و تبعيض در   افزايش تدريجی کانونممکن است موجبطای امتيازات خاص اع

   . به اعتقاد وی، به رسميت شناختن تبعيض به آن قّوت و اعتبار خواهد بخشيد. جامعه شود
اند که  مدعیی کسنچين آگااسيلويانند  مخواهی  برابریاستدالل، نويسندگانبه اين اسخ در پ

شود و نه   میخاص ای  طبقه، نه شامل يتجنسطبيعی بين دو تفاوت اس است زيرا اس چنين بيمی بی
نژاد، مذهب، يا طبقه به سخن ديگر، زنان، همانند مردان ممکن است در جامعه به . اقليتی خاص

در حقيقت، . ی تعلق داشته باشند اّما همه باهم به طبقه يا اقليتی خاص تعلق ندارنداجتماعی خاص
اّما، همين دوگانگی و حضور همزمان زن . تی يک پديدۀ جهانی و تغييرناپذير استيدوگانگی جنس

در گروهی جدا قرار ها نه تنها  زن. و مرد در جهان است که به پيدايش نسل بشر انجاميده
ن برای تعريف کردن مفهوم بنابراي. اند ناپذير بشريت  همانند مردان عنصر تجزيهکهاند بل نگرفته

کار و مسئوليت مشترک زن و مرد، هردو، را در نظر گرفت قانون است، بايد وع موضانسان که 
های بين دو  ای که به سبب تفاوت که همانا به رسميت شناختن برابری حقوق هردو است، برابری

مبنای حق حاکميت ملی » دوگانگی برابر«اين به تعبير ديگر، . جنسيت قدر و اعتباری بيشتر يافته
ناپذير خواهد  برابری حقوق زن و مرد تحققبدون چنين حاکيتی در جامعه . تاسو دموکراتيک 

  . ماند
بندی و در نهايت امر غنی  بين زن و مرد خود دليلی است برای توجيح سهميهتفاوت نظريۀ 

جويی از تجربه، فرهنگ، و حّساسيتی که حضور و  شدن نهادهای سياسی است آن هم از راه بهره
گرايی  دهند که اين تفاوت بندی می خالفان سهميهپاسخ م. آورد  ها پديد می هادشرکت زنان در اين ن

.  تقسيم خواهد کردهای گوناگون جامعه را به اقليتانگاری است که در عمل  ناشی از يک سادهتنها 
: گويد  خود میدموکراسی ناتمام در »، دوفرانسکلژ«شناس و استاد  ير روزانوالن، تاريخ  پی،اما
تأکيد بر راه  مهم، از  و اينيافتند امريکايی يک نسل پيش از زنان فرانسه به حق رأی دست زنان «

های  تفاوتبا اين دگرگونی بود که کارآيی . گرديدپذير فرد زنان امکان های منحصر به  توانايی
 فعانگويی مدا تناقضبه ند، ا بندی سهميههوادار نويسندگانی که سرانجام، » .نشان داده شدجنسيتی 

در حال که از حضور کمرنگ زنان کنند که در همان   برابرخواهی جمهوريت اشاره می
  . ای انتزاعی است شان مقولهاي برانسان ، اند خشمگينهای اجتماعی  عرصه

 
  بندی سهميهانتقادات بر  .٢

 آماج های نسبتًا درستی که در بارۀ پيامدهايشان انجام شده، اغلب بندی، بر پايۀ پژوهش سهميه
بندی  فايده بودن سهميه بیبه عنوان نمونه، يکی از اين انتقادها . انتقادهای گوناگون قرار گرفته است

ای معکوس  نتيجهکند بلکه در عمل   تأمين نمی در سياست را زنانمشارکت نه تنها ست و اين که ا
انتخاب يا منصوب اسی های سي بندی به مقام از راه سهميهزنانی که بر پايۀ اين انتقادها . دارد
 يا واشند مند نب بهرههای خويش  برای انجام مسئوليتالزم و تجربۀ از دانش  ممکن است شوند می

دست «اعضای محل زيست خويش به مقام سياسی خانواده، همسر، يا تنها با توصيه يا ِاعمال نفوذ 
اين ترتيب، اين گونه زنان در به . و در نتيجه از ارادۀ سياسی واقعی برخوردار نيستند» يابند  می

شوند تا اين فرض قّوت گيرد   های باال انتخاب يا منصوب می های پرمسئله به مقام ها و ناحيه حوزه
از سوی ديگر . گيری سياسی به توفيقی دست يابند توانند در مقام مسئوليت و تصميم   که زنان نمی
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 صرفًا مرتبط با زندگی خانوادگی و اجتماعی اهميت و يا های بی ممکن است اين گونه زنان به مقام
توانند به دلسردی زنان بينجامند و در   هايی می  چنين رويدادها و پديده.شهروندان منصوب شوند

بندی به زيان  در چنين مواردی سهميه. بندی پيامدی مثبت به دست نخواهد آمد نتيجه از سهميه
 نيستبندی نه تنها کارآ  ديگر، در اين موارد سهميهبه سخن . اند زنانی است که قربانی تبعيض شده

ضروری است که پيامدهای منفی اين گونه بنابراين . استمنافع زنان کنندۀ  ضايعبلکه 
  . ها به شرايط و مقدمات ويژه خنثی کرد ها را با مقيد کردن آن بندی سهميه

 
  
  بندی مشروط     سهميه: یاير همتالش برای رسيدن به ) ب

دانست زيرا به تعبيری  اصول دموکراسی غاير با مرا بندی   سهميهشايد بتوان نظامگاه فلسفی، از ديد
. در حالی که هدف نهايی ايجاد يک دموکراسی واقعی استانجامد   تصنعی می دموکراسی به نوعی

 اين اعتراف به در واقع بندی  که استفاده از سهميهتوان ادعا کرد    نيز میاز نظر حقوقی و سياسی
بندی  بر پايۀ اين استدالل نظام سهميه. در جامعه حاکم نيست و دموکراسی تی برابری جنسياست که

 ناقص و شکننده که بر اصل برابری  دموکراسینوعی  گسترش برای حکم ابزاری است در
. دکنند بايد دگرگون شون  که زن و مرد ايفا میی يها  از ديدگاه اجتماعی، نقش.جنسيتی استوار است

است بايد مورد بازبينی دارای ارزش های مردان  و فعاليتها  هتجربتنها  سّنتی کهرايج باور اين 
البته دستيابی به اين مهم . دتأکيد شوهای سياسی  نان در فعاليتبر ضرورت شرکت زقرار گيرد و 

نه هدف، بنابراين مهم است نشان داده شود که . به ويژه در جوامع مردساالر دشوار خواهد بود
بين تمام را تقسيم قدرت ی است که قوانينتدوين  گيری که راندن مردان از عرصۀ قدرت و تصميم

  .تضمين کندشهروندان يک جامعه دموکراتيک 
به رکت گسترده زنان، تأمين مشاچيست؟ آيا بايد برای هيافت درست برای تحقق اين هدف ر
بايد يا اصول دموکراسی کامًال سازگار نباشند با حتی اگر بندی توسل جست  سهميههايی چون  شيوه

تر  به تدريج جامعه را به تحقق اين هدف نزديکاجازه داد که به مفهوم اخص آن،  ،به دموکراسی
مشابه رهيافت  هر دو ۀنتيجرا در برگيرد، کم چند نسل  که ممکن است دست دورانی دراز، در. کند

ارائه داد که هر دو هايی توان پيشنهاد  وجود ندارد ولی میآلی حّل ايده  هيچ راه،در واقع. خواهد بود
  .  گيرند  رهيافت را در نظر می

های دقيق اوضاع و احوال حاکم  بررسیدر پی بندی بايد  سهميهرهيافت استفاده از تصميم به 
 بر هر جامعه گرفته شود، ازجمله بررسی نهادهای سياسی، قانون اساسی، قوانين انتخاباتی ايالتی،

بندی، در  توان مطمئن شد چه نوع سهميه  هايی است که می بر اساس چنين بررسی. فدرال، و محلی
  .  هايی و برای چه مدتی مناسب خواهد بود گيری کدام سطح، در چه نوع انتخابات و رأی

ها شناختن ماهيت ساختارهای سياسی، حقوق و  هدف اين بررسیتوان گفت  میبه اعتباری 
وندان، نظام انتخاباتی، ساختار احزاب سياسی و اعتقادات فرهنگی جامعه در بارۀ های شهر آزادی

بندی  سهميهدهد از آن گونه   چنين رهيافتی به هر جامعه اجازه می. برابری زن و مرد است
های موجود در راه مشارکت بيشتر زنان در  حل برای دشواری جويی کند که بهترين راه بهره

های  های کارآ ميزان مناسب برابری جنسيتی و آگاهی جويی از رهيافت رهبه. عرصۀ سياسی باشد
کشد که ادامۀ حضور زنان را   برمی سياسی و دموکراتيک ۀاز توسعسياسی جامعه را به آن سطح 

که جامعه به چنين حّدی از رشد و آگاهی سياسی و   هنگامی. در نهادهای سياسی تضمين کند
جويی از اين ابزار، همچون استفادۀ  بهره. بندی نخواهد بود مۀ سهميهدموکراتيک رسيد نيازی به دا

  . مدت برای اصالح وضعی نابهنجار است يک بيمار از عصا، کاری استثنايی و کوتاه
نظام انتخاباتی هر کشوری تعيين کنندۀ قوانين و قواعد ناظر بر تثبيت و تداوم اصول 
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های  رکت زنان در عرصهو قواعد مشاوانين قبر پايۀ همين . در آن کشور استدموکراتيک 
، بررسی دقيق تأثير بنابراين. بازد  شود يا، به عکس، رنگ می  تر می يا بيشتر و پررنگگوناگون، 

گرچه مالک .  کاری ضروری استانتخاباتی بر ميزان مشارکت زنان در سياستهای  نظام
های  گيری وجود ندارد، پژوهش یبندی مناسب نظام انتخاباتی و رأ مشخصی برای تعيين سهميه

رسد که يک   میبهترين نتيجه به   هنگامیبندی  سهميهانجام شده در اين زمينه حاکی از آن است که 
المللی برای   آموزش و تحقيقات بينۀموسس(. ای از آن بهره جويد نظام انتخاباتی چند مرحله

الگويی حال حاضر مشغول طراحی   در )UN - INSTRAW( پيشرفت زنان وابسته به سازمان ملل
و نيز برای انتخاباتی از ديدگاه جنسيتی های  نظاميه و تحليل زتجتوان از آن برای است که ب

  .)بهره جستر مشارکت زنان در سياست هر نظام انتخاباتی بتأثير ارزيابی 
تا ها بر پايۀ ميزان آراء داده شده است  نظام انتخابات درصدی تعيين تعداد کرسیهدف 
شوند معّرف عقايد همۀ    انتخاب می– به عضويت مجلس ملی يا شوراهای شهرها -نامزدانی که 

هر حزب سياسی، فهرستی از نامزدهای در اين نظام، . دهندگان باشند و نه اکثريت آنان رأی
به تناسب درصد آرائی که به فهرست نامزدهايش داده شده است دهد و  انتخاباتی خود را ارائه می

ترين و   منصفانهیانتخاباتنظام اين . يابد  های مجلس قانونگذاری يا شورای شهر دست می ه کرسیب
 الی،گموهولونگو مالومالو، و ِفبرخی از مفّسران چون بنا به گفته . ستها نظامترين  دموکراتيک

 مريکایآ و نيز در) ٦۴٪ (رايج است کشورهای دموکراتيک غربی  بيشتر دراين شيوۀ انتخاب 
  . ٪٢۶.۴ی ي در برخی از کشورهای آفريقاالتين و

گيری  در اين رأی. گيری است ترين روش رأی ترين و نيز ساده  ای کهن يک مرحلهگيری  رأی
های داده شده را به  مجموع رأیکثريت مطلق يا نسبِی شود که ا  ها نصيب نامزدهايی می کرسی

بخت چندانی برای موفقيت ندارند و ب کوچک احزادر چنين نظام انتخاباتی نامزدان . دست آورند
جويی  بهره. دهندگاِن باشد رأیکل واقعی و معّرف تواند نماينده  نمیمجلس زادۀ چنين انتخاباتی نيز 

 . ها نيز تأثير چندانی برای افزايش درصد نمايندگان زن ندارد بندی در اين نظام از سهميه
 
 
 ی بند هميهاز سجويی  هايی از مصاديق بهره نمونه) پ
المجالس و طرح  المللی، از جمله اتحاديۀ بين  که از سوی برخی نهادهای بينديدگاه کّمی، آماری از

بندی در افزايش شمار زنان  جويی از سهميه آوری شده حاکی از آن است که بهره بندی، جمع سهميه
حضور ملموس . در عرصۀ سياسی و به ويژه در خدمات دولتی نقشی قابل مالحظه داشته است

هنوز روشن . ای از حرکت به سوی مدرنيته شمرد زنان در نهادهای عمدۀ دولتی را نيز بايد نشانه
مشارکت زنان در عرصۀ سياسی هرچه . نيست که اين جنبش پيشگامانه تا کی ادامه خواهد يافت

 در عوض، و در درازمدت، زنان. بيشتر شود از تازگی و کشش جنبش نيز کاسته خواهد شد
زنان سازمان «بر پايۀ گزارش  .جويی از قدرت سياسی خواهند يافت ای برای بهره های تازه راه

 شمار زنان در عرصۀ کشورهای در حال توسعهدو نسل طول خواهد کشيد تا در » ملل متحد
گزارش معّرف کندی پيشرفت اين .  درصد کل شرکت کنندگان در اين عرصه رسد۴٠سياسی به 

تا » زنان سازمان ملل متحد«بينی  به پيش. بری با مردان در عرصۀ سياست استزنان در راه برا
 کل نمايندگان، که حد ٣٠ تنها در چند کشور حضور زنان در مجالس قانونگذاری به ٪٢٠١۵سال 

ابری بر سال طول خواهد کشيد تا ۴٠ اّما، در حال توسعه،در کشورهای  . بهينه باشد، خواهد رسيد
شمار نمايندگان زن در مجالس ، ٢٠٠٩ در سپتامبر .ۀ سياسی تحقق يابدزن و مرد در عرص

تنها در همين سال، .  کل نمايندگان بوده است١٨قانونگذاری کشورهای جهان اندکی بيشتر از ٪ 
هيچ نوع از در کشورهايی که . اند زن در مقام رياست دولت کشورهای خود قرار داشتههفت 
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بسيار کندتر از کشورهايی های سياسی  عرصهزنان در ند حضور ا جويی نکرده بندی بهره سهميه
  . اند کرده استفاده میبندی  نوعی سهميهاست که از 

 بلکه از ُبعد کيفی هم در نظر  از جنبه کّمی،تنها بندی را نه  سهميهآثار عالوه بر اين، بايد 
ثرات محدود کننده بررسی ا. قابل توجهی در دسترس نيست آمار ، اّما،در اين زمينه. گرفت
که است » ای يا ديده نشدنی شيشهسقف «به عنوان نمونه اثر . رسد  بندی نيز جالب به نظر می سهميه

به سخن ديگر، با گذاشتن . کند   محدود می٣٠های باالی سياسی را به سقف ٪ دسترسی زنان به مقام
ين حد بيشتر ممکن گيری سياسی از ا های باالی تصميم چنين سقفی، حضور زنان در عرصه

 روی ، هردو، زنان وبندی مردان کشورها به سهميهاز ی رخاين مشکل، بحل برای . نخواهد بود
ها با  ها دارند برابری آن همۀ مقام به  رازنان اجازه دسترسیبندی که  اين نوع سهميه. اند آورده

کند  ئد از آن استفاده میاست که کشور سوبندی  سهميهاين . مردان، در نهايت امر، ممکن خواهد شد
اين اصل به هر يک از دو . »يکی از هر دو کانديدا بايد زن باشد«: و بر اين اصل استوار است که

که  آن گيری را از آن خود کنند بی های باالی تصميم مقام از ٪۵٠دهد تا نزديک به  جنس اجازه می
  . ای جلوه کند بندی محدود کننده در نظر عموم مردم سهميه

راه تمام موانع موجود در است حّلی رياضی  راهبندی  ايد اضافه کرد که گرچه سهميهب
 برای ايجاد تغيير پايدار در بنابراين،. تواند از ميان بردارد  دستيابی زنان به برابری سياسی را نمی

ای  به گونهجامعه مدنی بايد نخست، : باشددو نوع حرکت ديگر همراه بندی بايد با  جامعه، سهميه
نيز بايد زنان دّوم، .  را به مشارکت سياسی برابر با مردان ياری رساندزنانرشد کند که بتواند 

تواند به َاشکال مختلف باشد  میيی ها فعاليتچنين . های سياسی خويش را گسترش دهند دامنۀ فعاليت
لق به اعالم مواضع و نظرهای سياسی، درخواست زنان متعاز قبيل تصّدی يک ُپست سياسی، 

خودداری از ، حزبیها و انتخابات درون  در گزينشبندی   برای ِاعمال سهميهاحزاب سياسی
 و احزاببيرون رفتن از دهند،  که به برابری زن و مرد اهميتی نمیگرانی حمايت از سياست

های  گذارند، و نيز ايجاد حزب زن و مرد را به اجرا نمیبرابری که اصل مساوات هايی  سازمان
زنان بايد درعمل ارادۀ سياسی خويش را . اصل برابری همۀ اعضا سنگ بنايشان باشدی که سياس

نامزدان احزابی باشد که به خودداری از رأی دادن به تواند   ثابت کنند و در اين راه نخستين گام می
اند با  ثال کشورهای اسکانديناوی، که موفق شده م.دنگذار رام نمیاصل برابری جنسيتی احت

بسيج داّل بر اهميت ، جنسيتی را تأمين کنندبرابری بندی  ميهسهشيوۀ  بسيار اندک از جويی  رهبه
شان به سوی مشارکت همه جانبه  تقويت ارادۀ سياسی زنان در راه پيشرفت مدنی و ۀکردن جامع

  . در عرصۀ سياسی است
جنسيتی رابری احزاب سياسی در راه رسيدن به برخی از  تجربيات مثبتی که ببا توجه به 

 جهان در کشورهای گوناگونزمينه  در اين ياد کرد که يیها فعاليترخی توان از ب میاند،   داشته
های آموزشی و مالی به  زنان در احزاب سياسی، ارائه کمکشاخۀ ايجاد : روی داده است از جمله

جويی  انند با بهرهفضاهايی که زنان بتو ايجاد ؛ موفقهای کمپينبرگزار کردن برای نامزدهای زن 
جلسات به بندی  ها به ِاعمال فشار سياسی و تبادل آراء در بارۀ مسائل سياسی بپردازند؛ زمان از آن
برای تجزيه و تحليل هيئتی  ايجاد ؛ای که برای زنان امکان شرکت در آنها وجود داشته باشد گونه

با اصل برابری ها  سازگاری آنحزب، و اطمينان از های   نامه ينيکار، و آ برنامه، ايدئولوژی
ارزيابی ماهيت  و  مربوط به برابری اعضای حزب؛های مشی ّ   نهادينه کردن خط؛جنسيتی

   .گزينش نامزدهای حزب در عرصۀ سياستدموکراتيک فرآيندهای داخِل حزب برای 
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  :جهانبرخی از کشورهای بندی در  سهميهکارنامۀ   . ٣
 ا بدون آنبندی و ي سهميهاز راه برابری 

 
 جهان عرب) الف

س مشترک  کنفراندر گزارش »زنان سازمان ملل متحد«عضو ناصر با همانگونه که حِِ
مشارکت تأکيد کرده،  در بيروت برگزار شد، ٢٠٠٩سازمان ملل و اتحاديه عرب که در دسامبر 

گين اين  ميان و دراستجهان در کمترين حّد مشارکت زنان در  عرب در امور سياسی  جوامعزنان
. های قانونگذاری در اين جوامع باشد های مجالس کرسی ٪٩تنها داشتن  يابد که  مشارکت تجلی می

، حضور ٢٠٠۶توسعه انسانی سال بارۀ در » برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد «بنابر گزارش
ماندگی رشد و  به عنوان دليل اصلی برای عقب عربعرصۀ سياسی جوامع کمرنگ زنان در 

مجالس کشورهای های  شمار کرسی، ٢٠٠٩در سال . در اين کشورها عنوان شده استگسترش 
که به زنان اختصاص ) ليبی، عمان، لبنان، الجزيره، مصر، مراکش، يمن، و جزاير کامرو(عربی 
در کشورهای قطر، عربستان سعودی، کويت، فلسطين، و . رسيد  هم نمی ٪١٠ به  هنوز  داشت،

با ناصر ِح. نرسيده است گيری ، يا شورای عالی تصميممجلسبه نمايندگی زنی هنوز هيچ سومالی، 
و نيز    میفرهنگ مردساالرانه و گاه قوداند از جمله   وضع را ناشی از عوامل گوناگون میاين 
مجموع اين عوامل نه تنها حق . رخی از جوامع عرب حاکم است بگرايی مذهبی که بر فرقه

 و ها کليشهقرار داده بلکه قبايل خاباتی را در اختيار رؤسای انحصاری گزينش نامزدهای انت
به . زنده نگه داشته است   نيز همچنان در اذهان عمومیزنان عربنقش در مورد اعتقادات سّنتی را 

هنوز به زندگی خانگی و تربيت فرزندان محدود نقش زن اين ترتيب در بسياری از جوامع عرب 
های ميانی در نهادهای دولتی و  عرصۀ سياسی از رسيدن به مقامزنان در مشارکت مانده است و 

   .کند  گيری تجاوز نمی تصميم
تعهدی است که   نشاندولت عرب  ١٩ ميثاق محو انواع تبعيض عليه زنان از سوی تصويب
ها  اين دولتسياری از همه، ببا اين . کنند حقوق و برابری زنان احساس میپذيرفتن آنها نسبت به 

مايه و معنا  اند که در عمل ميثاق به سندی بی ها را چنان مشروط کرده اين حقوق و آزادیتأمين 
  .دان را تصويب کرده ميثاق ليبی، تونس، و مراکش، پروتکل اختياریدر اين ميان، . تبديل شده است

رخی از سياسی ب گرايش   توجه کرد که نشانها و تحوالتی نيز پديدهبا اين همه، بايد به 
پذيرفته نقش بارزتری برای زنان ای است که در آن  های عرب به برکشيدن جامعه به مرحله دولت
  :ند ازا عبارتها و تحوالت  رخی از اين پديدهب. شود  می

 
از ها در بسياری  اين کميسيون. های ملی زنان ايجاد کميسيونراه از  » دولتیفمينيسم «پيدايش  •

  ،٢٠٠٠توان از مصر در سال  می. ن تشکيل شده استبرای توانمند کردن زناکشورهای عرب 
هايی در اين زمينه نام   به عنوان مثال،٢٠٠١در سال ) شورای عالی زنان بحرين(بحرين و 
نمايی که تنها تصّنعی آن است ساختار شود ناشی از   دولتی وارد میفمينيسم انتقادی که بر . برد

 زنان به تأمين حقوقنسبت جدی تعهدی در آن که   آن  بیدهد مدرن ارائه میجامعۀ از يک 
 گرايش آن به محدودکردن و جهت بخشيدن به نوع فمينيسمکاستی ديگر اين . داشته باشدوجود 

ها،  های واقعی دولت انگيزهسوای توان انکار کرد که   نمی،با اين همه. پيشرفت زنان است
 ؛برند  بهره میهايی  زنان از وجود چنين سازمان

جنسيت بارۀ المللی در  و بينای  منطقههای  االنه بعضی کشورهای عربی در کنفرانسور فعحض •
 نقش زنان؛های افزايش    راهو
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 حّق رأی همگانی در بيشتر کشورهای عربی؛پذيرفتن  •
 سودان، فلسطين، مصر،  الجزيره، جيبوتی، مراکش، اردن، تونس،(بندی  سهميهجويی از  بهره •

 ؛)موريتانی، و عراق
عليه زنان و آميز حذف قوانين تبعيضدر کار صالح قوانين در برخی از کشورها، توفيق  •

 . مساعد به تأمين برايری جنسيتیجايگزين کردن آنها با قوانين
  

های مربوط به حقوق زنان در  ها ضروری است که آگاهی برای کارآتر کردن اين گونه کارها و گام
ها و حقوقشان آشنا شوند  د تا زنان به انواع آزادیرسانی محلی و ملی منتشر شو يک کمپين آگاهی

 .مند شوند ها بهره و، سوای هر تعلق طبقاتی، بکوشند تا از آن
مصر، عراق، (های مثبت، در برخی از کشورهای عرب  افزون بر برداشتن اين گونه گام

 را افزايش که مشارکت سياسی زناناند  به ابتکاراتی دست زده) لبنان، فلسطين، و سوريهاردن، 
همکاری گيری،  نقاط رأیزنان به های رفت و آمد  دهی سرويس سازماناز جمله . دهد و تثبيت کند

، بارۀ حق رأی دادنسطح آگاهی زنان در افزايش  برای ، و رهبران مرد،زنانهای  سازمانبا 
س يا  ارتباط دادن زنان جامعه با نمايندگان زن مجلها، ها و تخصص يشتر به دانشدسترسی ب

های جاری در عرصۀ  تا با قواعد و شيوهپردازند   که به حمايت از حقوق زنان میینمايندگان مرد
  . سياست آشنا شوند

  
 کشورهای مراکش، بحرين، اردن، مصر، و لبنانبندی در  به وضع سهميه، نمونهبه عنوان 

  .پردازيم  می
 

  مراکش
با . رسميت شناخته شده است به ١٩۶٢ قانون اساسی ساليتی در در مراکش، اصل برابری جنس

 و پروتکل اختياری را در ١٩٩٣را در سال  ميثاق محو تبعيض که دولت اين وجود و عليرغم اين
 ، هنوز٢٠٠٩ در سال یسياسعرصۀ تصويب کرده است، حضور زنان در امضا و  ٢٠٠۶سال 
   .بود، که ميانگين کشورهای عرب است، باالتر نرفته ٪١٠.۵از  

همواره مراکش ، دولت ١٩٩٩در سال به پادشاهی محمد ششم رسيدن پس از همه، ن با اي  
. استوفادار مانده ساالری   و شايستهتیبرابری جنسيگسترش نسبت به اش  در عمل بر تعهد سياسی

وگو در   آغاز گفت استاد علوم سياسی در دانشکده حقوق کازابالنکا، ،مچيچی   میعلي. هـه اعتقاد ب
نخست تأکيد بر . ت به پيامدهای مثبتی انجاميده استسياسعرصۀ جنسيتی در برابری بارۀ اصل 
دو ديگر، . اند تی داشتههای جنسي نابرابریخانودگی سّنتی در تثبيت روابط اجتماعی و نقشی که 

و سرانجام، آشکار شدن وضع . گرا و اسالم)  مدرنيست(های نوگرا  ها بين ديدگاه تفاوتنمايان شدن 
   . نقش زنان در جامعه مراکشمبهم 

برنامۀ جامع بخشی است از يک های يادشده،  در زمينهدولت مراکش رهيافت مبتکرانۀ   
 نيروی انسانی که ۀ کشور، و توسعیاقتصادنظام وکراسی، مدرنيزه کردن مبرای استقرار دمّلی 

اين .  شد٢٠٠٢ درصدی برای زنان در انتخابات محلی سال ١٢بندی  سهميهاجرای خود منجر به 
ای روزافزون به  عالقه  بدون شک نشاننيز و به پيش است    میبرای زنان مراکش، گاتحوالت 

ه پيشبرد وضع زنان هنگامی عالقه دولت ب. حضور هرچه بيشتر آن در نهادهای سياسی کشور
نظر آشکارتر شد که دولت تحفظاتی را که هنگام الحاق مراکش به ميثاق محو انواع تبعيض در   

قوانين خانواده به بازنگری در ، ٢٠٠۴ل ادر س مراکش دولتافزون براين، . گرفته بود لغو کرد
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  دولت مراکش نيز٢٠٠۵در سال . به اصالح قانون تابعيت پرداخت  ،٢٠٠٧، و در سال )مدّونه(
، و در سال  به اجرای راهبردی سراسری در کشور پرداختونت عليه زنانشجلوگيری از خبرای 
در جنسيتی راه گنجاندن مسائل از تی برابری جنسينيز برای گسترش ديگری راهبرد ، ٢٠٠۶
ورود زنان به تمايلش را و به اين ترتيب  عرضه کرد های توسعه و برنامه   میهای عمو سياست

  .  تأييد کردشد   میبخش عمو
کش، و زن بودن در مصر، مرا زهرا زريويی، نويسندگان کتاب ه، و فاطمنالن روسييو  
های خود را آغاز کردند  نخستين بار فعاليتهای مراکشی برای   فمينستکه  معتقدند هنگامی ،اردن

انجاميد زيرا از نخبگان و سرآمدان های اندکی  محدود و محلی بود و به موفقيتشان هاي الشت
ن شرايط بهتر کردقدرت بودند، و نه رسيدن به های سياسی و  دستيابی به موقعيتو در پی جامعه 

   .اند تحرکی تازه يافتهسراسر جامعه مراکش  ها در با اين همه، اين جنبش.  کارگرۀزندگی زنان طبق
اين سازمان در . نيز در اين زمينه نقش موثری بازی کرده است انجمن دموکراسی زنان مراکش

يت مناظره به گسترش و تثببرگزاری سمينار، کنفرانس، و  راه  تأسيس شد و از١٩٨۵سال 
به انتشار جنبش حقوق زنان  همکاری با ردانجمن اين . کند تالش میتی رهنگ برابری جنسيف

درعين حال، . در بارۀ حضور زنان در مجلس درگرفته بودکه هايی دست زد  وگويی ها و گفت بحث
بندی در انتخابات  پذير به پذيرفتن شيوۀ سهميه های مشخص و کميت تمرکز انجمن بر خواست

  .  انجاميد
 در پی اجرای اصول مندرج در حقوقی و سياسیبا فعاليت در سطح چنين  هم انجمن  

است تا در نهايت امر بين شمار کل زنان کشور از سويی و شمار المللی  های بين نوانسيونک
اند، از سوی ديگر، توازنی  های مهم دولتی دست يافته نامزدان زن احزاب و زنانی که به مقام

 با   به شانهشانهانجمن دموکراسی  زنان،  گوناگونهای  و انجمنها مراه با شبکهه. برقرار شود
پردازد که به زنان   هايی می ها و برنامه و به حمايت از گامکند  همکاری مینيز احزاب سياسی 

  . های باالی حزبی دهند امکان رسيدن به مقام
به کشور، نبايد اين سياسی ی ها عرصهافزايش قابل توجه در تعداد زنان در سرانجام،   

گرانی بينجامد که از تطبيق دادن هرچه بيشتر قوانين کشور با اصول  سياستتالش کمرنگ شدن 
 آموزش مدرننيز در راه گسترش های جامعه مراکش  تالش. کنند  المللی پشتيبانی می های بين ميثاق

تانۀ ورود به عرصه نبايد سست شود زيرا چنين آموزشی هم به سود زنانی است که در آس
  . کشد  اند و هم جامعه را به سوی برقراری دموکراسی برابری محود بر می سياسی

 
 بحرين
بحرين، دولت با در . يکسان نيستدر سياست خاورميانه اشاره شد، مشارکت زنان  گونه که  همان

در  تبعيض  مشروط ميثاِق رفع انواع پذيرش با، و نيز٢٠٠١ايجاد شورای عالی زنان در سال 
ها  مشروط کردن ميثاق، برای سازگار شدنش با ارزشبرداشت، هرچند پيش به   می، گا٢٠٠٢سال 

خود موفقيتی برای ميثاق ، تصويب ها همۀ اين محدوديتبا . کاست  و احکام اسالمی، از قوت آن می
ام در سال حق رأی دادن دست يافتند و سرانج، زنان به ٢٠٠٢در سال . بحرين به شمار آمدزنان 

کوشندگان حقوق اين پيروزی بزرگی بود برای . شرکت کنند   میدر انتخابات عموبعد توانستند 
 بندی يا امتيازات خاص بت نظام سهميهدر غيبا اين همه، .  زنانبود به سودزنان و در واقع انقالبی 

  .اند ی مجلس را به خود اختصاص دادهها کرسی از ٪٢.۵زنان بحرين تنها زنان، برای 
جايگاه بارۀ هايی در  و کنفرانسبه راه افتاد  ٢٠٠٨در نوامبر »  نامشروطبرابری«کمپين 

 بايد حقوق زنان در بحرينملموس پيشرفت اين تحوالت معّرف قطعا . برگزار شددر جامعه زنان 
قانون  حّتی نظر گرفتن اين که هنوز اند به ويژه با در ها همچنان اندک اّما، موفقيت. به شمار آيد
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تا تأمين کامل حقوق زنان در بحرين راه درازی در .  در اين کشور وجود نداردیواحدۀ خانواد
 .پيش است

 
 اردن

و تشويق و تقويت مشارکت زنان در  جامعه  را برای مدرن شدنشخانواده سلطنتی اردن، تمايل
 ميثاق واند  ست يافته درأی دادنبه حق  ١٩٧۴زنان اردن از سال . آشکارا نشان داده است سياست، 

 اردندر حال حاضر زنان . ای مشروط پذيرفته شد به گونه١٩٩٣در سال رفع تبعيض از زنان 
، در مقايسه با وضع ديگر جوامع اند که مجلس اين کشور را اشغال کردههای  کرسی از ٣۶٪.۶
از بندی  هميهجويی از نظام س اين مشارکت حاصل بهره. آيد  صد قابل توجهی به شمار می درعرب،
برای ارائۀ  ايجاد شده، ١٩٩٣ت ملی زنان اردن که در سال ئهي. به بعد است ٢٠٠٣سال 
مسئوليت طراحی يک راهبرد . های مؤثری برداشته است های مساعد به حقوق زنان گام برنامه
پس  ،بندی هنظام سهمي.  نيز بر دوش اين هيئت قرار گرفته است منافع زنان اردنتأمينبرای کارآ 

تشويق و    میبرای گسترش آگاهی عمووگو   گفتجلساتهای گوناگون و برگزاری  انجام برنامهاز 
انجام يک چند سمينار، برگزاری  شامل ها برنامهاين . اجماع پذيرفته شد به ٢٠٠٣ در سال ،دولت
، ندا بندی موافق کشور با سهميه حزب ٣٣از حزب  ٢٠داد  که نشان می  ،١٩٩۵در سال  پرسی همه
از مرکب ای  هزار امضا بود که کميته١۵با بندی  نيز تهيه طوماری در پشتيبانی از سهميهو 

  . بندی مسئوليت تکميل آن را برعهده داشت ی هوادار سهميه های غيردولتی سازمان
ها از آن  اين کرسی. کرسی پارلمان به زنان اختصاص يافته استشش بندی  سهميهاين در 

شش  البته اين .يابند  های انتخابی خود دست می به درصد معينی از آراء حوزهنامزدهايی است که 
های  های زن در حوزه اگر نامزد. داده استبه زنان اختصاص حداقلی است که قانون کرسی 

های بيشتری در مجلس دست  انتخاباتی آرائی بيشتر از آراء نامزدهای مرد دريافت کنند به کرسی
  . های مختص زنان به حساب نخواهد آمد ار کرسیخواهند يافت که در شم

شماری از ، های سهم زنان  زيرا سوای کرسیپيچيده است  نظامی انتخاباتی اردن نظام 
نشينان نيز اختصاص داده شده  باديهچنی، مسلمانان قفقاز، و ، چهای مسيحی ها به اقليت کرسی
جمعيت شمار از قبيل های متعارف  الکهای انتخاباتی بر پايۀ م وسعت حوزه افزون براين،. است

های هر حوزه، بر پايۀ سهميه کرسی  شمار کرسی. شود  هر حوزه، معين نمیدهندگان  يا تعداد رأی
  .  زنان، بين يک تا پنج است

نان را بسته نيست، يعنی ز اين که نخست. اين نظام انتخاباتی برای زنان امتيازات متعدد دارد
های مسيحی، چچنی،  دوم، زنان برخالف اقليت. کند   شده در قانون نمیکرسی تعيينمحدود به شش 

سهيمه سرانجام، و . ی از قبل تعريف شده نيستندها کرسیها، محدود به  مسلمانان قفقاز، و بدوی
از سهميه کرسی وی  بنابراين، اگر يک زن بدوی انتخاب شود  وهاست زنان، جدا از ساير سهميه

   .ها کم نخواهد شد اقليت
 شش .که قانون به زنان اختصاص دادههايی است  نظام کم بودن کرسیترين نقص اين  مهم

زنان های مجلس است و اين خود از داليل پاپين بودن درصد  کرسیکل  ٪۵.۵تنها کرسی 
ای همراه با توزيع   نظام انتخاباتی سهميهفزون بر اين،ا. آيد   در مجلس به شمار می)٣۶٪.۶(

 مانع حضور نمايندگان زن در مجلس در حدی است که ، از سويی،ای زن درکشورنابرابر نامزده
انتخاب شدن نامزدان زن را در حتی ، از سوی ديگر، ومعرف نسبت جمعيت زن به مرد باشد 
هايی که  کرسیتعداد بايد برای افزايش مشارکت زنان، . کند  مناطق پرجمعيت شهری دشوارتر می

 و احزاب سياسی موظف به به دو برابر ميزان فعلی افزايش يابداست اختصاص داده شده به آنان 
  .  شوندگيرِی نسبی رأیجويی از نظام  رعايت سهميۀ حداقل برای نامزدهای زن و بهره



  رای مشارکت سياسی زنان رهنمونی ب:لبه سوی عم
 

 ١٥٤

مصّمم به پيشبرد حقوق زنان و تغيير دولت اردن، به هر حال، واقعيت اين است که 
پس : اند از جمله گون نشان جّدی بودن اين تصميمرويدادها و تحوالت گونا. شدهتی ّنهای س ديدگاه

دولت هنگام پذيرفتن ميثاق رفع تبعيض بر اين ميثاق منظور کرده بود؛ هايی که  محدوديتگرفتن 
وزارت اعالم حمايت  ؛)٢٠٠٨(»خانوادگیآميز  خشونت پيشگيری از رفتارهای  قانونتصويب

 ١٠ قاضی زن در طی ٪۴٠تربيت  با هدف نبه زناتعليم قضاوت های  دادگستری اردن، از برنامه
 . ٢٠٠٩  ه مدر » برابری بدون شرط« بارۀ ای در دومين کنفرانس منطقهپذيرفتن ميزبانی  و ؛سال

 
 مصر

در نتيجه  از نمايندگان مجلس کشور مصر به زنان اختصاص داشت و ٪١.٨تنها ، ٢٠٠٩در سال 
 ،با اين همه. داردجهان مايندگان زن را در کمترين ندر شمار کشورهايی شناخته شد که اين کشور 

نخستين دولت عرب بود که در قانون ذيرفت، و ميثاق رفع تبعيض را پ ١٩٨١دولت مصر در سال 
زنان  به بعد ١٩١٩از انقالب . به رسميت شناختبرای زنان حقوق سياسی ) ١٩٥٦(اش  اساسی

نظام وعی در واقع، ن. اند اختههايشان پرد تشريح و اصرار بر تأمين خواستمصر همواره به 
درعين حال که قوانين اساسی تصويب شده در . رعايت شده بوددر اين کشور بندی موقتی  سهميه
 را، ورای  شهروندان کشور ۀهمبه تصريح اصل برابری حقوق  ١٩٧١ و  ١٩۵۶های  سال
 کردند که تصريح ١٩٨٣ و ١٩٧٩های  ، دو قانون در سالشان، به رسميت شناخته بودندجنسيت

 بندی به تدريج بر نظام سهميه. خواهد داشتبه زنان اختصاص  ملی مصر مجلسهای  کرسی ٣٠٪
نمايندگان آن بودند  ٪٩ زنان ١٩٧٩در سال افزود و در نتيجه در مجلس شمار نمايندگان زن 

زودی  به و يديدير نپااّما،  ،اين پيروزی. سابقه بود خاورميانه بی و هم برای  مصرکه هم برای  رقمی
ديوان عالی قانون ، ١٩٨۶در سال ، نتيجهدر .  آغاز شدنبردی برای برکناری زنان از مجلس

. شدشمرده غيرقانونی بندی نيز هميهبه اين ترتيب نظام سو   کردلغو  را ١٩٧٩قانوِن اساسی، 
. گشت میازی بانتخاباتنظام  به غيرقانونی بودن  کردن اين قانون،ديوان عالی در لغو انگيزه واقعی 

توانستند فهرست نامزدان انتخاباتی خود را منتشر   بر اساس قانون لغو شده، تنها احزاب سياسی می
اين شيوۀ انتخاباتی . شدند  کنند و به اين ترتيب نامزدهای مستقل از شرکت در انتخابات محروم می

 و غيرحزبی، از نامزدهای مستقل ناقض اصل برابری فرصت بين اعضای احزاب، از سويی، و
به داد،  را به زنان اختصاص میها  از کرسیقانون، که تعداد مشخصی  ٣ماده . سوی ديگر، بود

برخی اين تصميم، در توجيه . اما در هر حال لغو شدخودی خود آماج انتقاد قرار نگرفت 
 های مجلس به زنان خود شمار معينی از کرسیکه اختصاص دادن کردند   ازمفسرين ادعا می

  .تبعيضی است عليه مردان
از ای در هواداری  تازه، موج ی گوناگونبا کمک شورای مّلی زنان و نهادهاسرانجام، 

نامزد انتخاب شدن و  برای رأی دادن نام ثبته زنان بو مشّوق گرفت باال حضور زنان در سياست 
 انتخابات نيز شان به شرکت در برای تشويق  گوناگونهای کميتهو  سمينارهای آموزشی .گرديد

هدف اين . بار ديگر مطرح شدبندی  جويی از سهميه ، تقاضای بهرهبه اين ترتيب. شکل گرفت
مبنای  اين درخواست بر. بودی مجلس به زنان ها کرسی درصد از ١٢ دادن اختصاصتقاضا 
، ١٩٧٩  در قانون اساسیامکانات زن و مرد، مصّرحاز اصل برابری حقوق و ای  تازهتفسير 
  . دش ، عنوان می)١٩٨۴ س مار١۵(و نيز اعالميه اسکندريه ق رفع تبعيض ميثا

به   ها و مطالبات سرانجام دولت مصر را به افزودن متممی  ، اين گونه فعاليت٢٠٠٧در سال 
احزاب انتخاباتی بود تا نظام و اصالح قوۀ مقننه هدف، تقويت .  قانون اساسی واداشت٦٢ماده 

جويی از  در مجلس مّلی و شورا داشته باشند و زنان نيز، با بهرهسياسی نمايندگان بيشتری 
ی مجلس ها کرسی، حداقلی از ۶٢ متمم ماده. بندی، نقش بيشتری در عرصۀ سياست ايفا کنند سهميه
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اّما، پس از انتخابات اخير، شمار نمايندگان زن در پارلمان . تعيين نکرده استرا برای زنان 
  .ه است رسيد٢٠٠٩ در سال ٪١١ به ٢٠٠۵در سال  ٢ ٪و از يافته  افزايش قابل توجهی

بر حضور زنان در بندی  دهنده تأثير مثبت سهميه  نشان، از سويی،تواند مصر میوضع 
 مطلوب آن ،بنابراين.  اين شيوۀ انتخاباتیمنفی حذف، از سوی ديگر معّرف آثار ، و باشدسياست

زنان  که موانع فرهنگی که از حضورآن هنگام تا ند برجای بمانتدابير مثبت ها و  شيوهاست که اين 
.  جنسيتی کامل در جامعه به دست آيدبرابری شوند و کن   ريشه کنند جلوگيری میعرصۀ سياسی در 

  
 لبنان

 و شأن و مقام  فرهنگی و مذهبی،گونی  و گونهلبنان در کشورهای مشرق، از نظر تاريخی وضع 
 قانون اساسی اين ٧ۀ مادبند پ مقدمه قانون اساسی و قع، در در وا. همتاست بیزنان در جامعه، 

. ان تصريح شده استجنسيت آن، فراسوی  شهروندان کشورهمۀاصل برابری حقوق بر کشور، 
 ميثاق رفع تبعيض، را حقوق بشر، به ويژهبارۀ المللی در  بين، دولت لبنان اسناد اينافزون بر 

  .مردان و  زنان نشان داده است برابری پذيرفته و اعتقادش را به اصل
گيری  تصميمعرصۀ سياسی و نهادهای زنان لبنان در درصد اندکی از  هنوز ،با اين همه

در حالی که زنان اند   از نمايندگان مجلس اين کشور، زن٪٣.٢ تنها به عنوان نمونه،. شرکت دارند
ها بيشتر  التحصيل از دانشگاه  تعداد زنان فارغ ودهند  از نيروی کار اين کشور را تشکيل می٪٣٠

  . از مردان است
توان مّعرف يک ساختار اجتماعی   وضع لبنان را، همانند ديگر کشورهای عرب، می

مانع اصلی بر سر راه به گفتۀ الميه ًعصيران، عضو کميسيون مّلی زنان لبنان، . مردساالر دانست
که حکومت اين کشور بر آن مبنا گرايی خانوادگی است  های سياسی، فرقه حضور زنان در عرصه

 و های سياسی تعداد اندکی از خانواده مرِددر اختيار اعضای  قدرت در اين نظام، . شکل گرفته
 کميسيون مّلی زنان لبنان، در حال همراه با های زنان  اين مشکل، سازمانحل برای . قدرتمند است

های آموزشی، شرکت  کارگاهه برپاکردن اند از آن جمل بيرهای مساعد به حقوق زنان بودهاتخاذ تد
، ١٩٩٨های  در سال(بندی برای زنان   و سهميهالمللی در بارۀ حقوق زنان بينهای  در کنفرانس

های   از کرسی درصد۴٠دادن  اختصاص برایای  ، اليحه٢٠٠۵در سال ). ٢٠٠۴، و ٢٠٠٠
 درصدی به ٣٠ای  ص سهِميهجويی از شيوۀ انتخاباتی نسبی، و نيز اختصا با بهره به زنان، مجلس

  . گرفتند، به تصويب نرسيد  زنانی که در فهرست نامزدهای احزاب جای می
و در نظر گرفته نشده است ای برای زنان در لبنان  در حال حاضر هنوز هم هيچ سهميه

ه  گون همانبا اين همه، . شوند  ِاعمال میمذهبی های گوناگون   در مورد گروهی موجودها بندی سهميه
 زنان را مورد بندی برای اکثر نمايندگان سياسی، سهميهتوضيح داده است، بس ِد-فيِمری نصکه 

که به قدرت رسيدن اند  فراموش کردهشمارند و    زيرا آن را توهين به زنان میاند انتقاد قرار داده
  .شد   اجرا می مذهبیهای هايی بود که در مورد گروه بندی خودشان بر اساس سهميه

 درود به اعتقاد. جويند  طبقاتی بهره میی جغرافيايی يا ها بندی از سهميهی از کشورها برخ
بندی همان است  سهميه، برای لبنان کارآترين نوع دالروپ، استاد علوم سياسی در دانشگاه استکهلم

  . های مذهبی رايج است که در مجلس لبنان بر اساس انتخاب نمايندگان فرقه
عرصۀ زنان در شمار  ،٢٠٠۵اليحه طّراحان مجلس لبنان و از ۀ ی، نمايندقالبه گفته کمال ِف

های  در تشکيالت و فعاليتکه احزاب سياسی، افزايش خواهد يافت لبنان تنها در صورتی سياسی 
بندی برای زنان را هنگام تعيين نامزدهای  خود، متعهد به تبعيت از اصل برابری شوند و سهميه

به فعاليت در عرصۀ سياسی فقالی الزم است زنان خود بيشتر به عقيدۀ . نندانتخاباتی خود رعايت ک
های مساعد به  ها را وادار به طراحی و ارائۀ برنامه آن ِاعمال فشار بر احزاب بپردازند و با
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های زنان و احزاب  راهبردی بلندمدت نيز ضروری است، که بر پايۀ فعاليت. پيشرفت زنان سازند
بارۀ حقوق زنان بپردازد، نيروها را برای حمايت از   سطح آگاهی جامعه درسياسی، به افزايش

اصالحات الزم در نظام و نيز بسيج ) هم زنانهای مذهبی و  هم برای فرقه( دوگانه بندی سهميه
  .انتخاباتی ممکن سازد

های مذهبی، اجرای مقررات ميثاق رفع تبعيض  فرقهدولت جديد لبنان، به ايجاد برابری بين 
هايی دولت لبنان بايد  برای رسيدن به چنين هدف. رسد  و اصالح نظام انتخاباتی، متعهد به نظر می

را به روشنی تعريف کند تا برپايۀ آن بتوان تشخيص داد هويت سياسی، مذهبی، و ساختاری لبنان 
 و در کدام حوزۀ) اکثريت آراء، اکثريت نسبی و يا ترکيبی از هردو(گيری  کدام شيوۀ رأی

  .  تر است بندی زنان و در نهايت امر تأمين برابری جنسيتی، مناسب انتخاباتی، برای اجرای سهميه
 شهروندان در يک رژيم گرچه نويسندگانی چون احمد ِبيدون بر اين باورند که اصل برابری

 که رسد  کند، چنين به نظر می  ای را جبران می بندی فرقه  به آسانی نبود نظام سهميهدموکراتيک
ماهيت دموکراتيک رژيم به تنهايی برای تأمين برابری جنسيتی کافی نيست و در نتيجه ضروری 

 . جويی شود بندی مؤثر نيز بهره است که برای تحقق اين هدف از سهميه
 
 در ساير کشورهای دنيا بندی  سهميه) ب
 

 آسيا) الف
تا بين پنج  می، پاکستان سه١٩۵۶ال در س. پيشرو بوده استای  راه تأمين منافع زنان قارهآسيا در 

 از ١٩٧٠ ۀدر دهنيز بنگالدش . جلس خود را به زنان اختصاص دادهای م ده درصد کرسی
را   اساسی خودنيانوقبندی  سهميههم بنگالدش و هم هند نظام امروز . سياستی مشابه پيروی کرد

بندی را تدوين و  سهميهظام مجالس قانونگذاری ناندونزی، پاکستان، و چين، در . کنند  اجرا می
و اجباری را    میقانونی و رسهای  بندی  سهميهيیسيا کشورهای آرسد به نظر می. اند تصويب کرده

و در کشورهای اروپای غربی و کنند   میکه احزاب سياسی تعيين  -ی داوطلبانه ها بندی به سهميه
 . دهد ترجيح می - رايج است ی کشورهای رخب
 

 هند
 ۀ شروع شد و در ده١٩٢٠ زنان، در دهه بندی برای سهميهجويی از  بهرهبر سر  بحث در هند
» مطرودان«طبقات محروم اجتماع، به ويژه  حمايت ازآغاز بحث در بارۀ زمان با  ، هم١٩٥٠
 محلی و مّلی به های متفاوت  واکنشای بارز از  نمونههند.  شتاب بيشتری گرفت(castes)جامعه 

در قالب برنامۀ تقويت نظام فدرال در دورۀ نخست وزيری ، ١٩٩٣در سال . بندی است هسهمينظام 
برابر شد و در  کشور سهميۀ زنان دوبه قانون اساسی    میمتّم با الحاق مجلس هندرجيو گاندی، 

به نسبت شمارشان در هر » مطرودان«های مجلس به آنان، و تعدادی هم به  کرسی ٪٣٠نتيجه 
شوراهای محلی با  درصدی زنان در ٣٠ تا ٢٠ نظام سهميه بندی گرچه. اختصاص يافتاستان 

مّلی به زنان هنوز مورد بحث های مجلس  کرسی از ٪٣٠اليحۀ تخصيص  ا ّمموفقيت انجام شده، ا
  .است

در اين کشور جبران . بخش کشورهايی چون لبنان باشد تواند الهام  بندی دو گونه می سهميه
گرايی مذهبی جمعيت   بايد به نوعی صورت گيرد که با فرقهشمار ناچيز زنان در عرصۀ سياسی

بندی   افتاد که مخالفان سهميه  ای نبايد به دامی بندی چند اليه ، در اجرای سهميهالبته. سازگار باشد
 بر مبنای  سهميه(بندی بيش از حد گوناگون است  گذارند و آن سهميه  اغلب بر آن انگشت می

 .  تواند به ناهمگون شدن جامعه بينجامد   که می) يايی، اقوام، و غيرهجنسيت، مذهب، منطقه جغراف
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 پاکستان
به مشارکت بيشتر زنان در نه تنها جويی قرار گرفت که  مورد بهره ٪٣٣بندی  در پاکستان سهميه

های محروم و مطرود جامعه نيز از راه نمايندگان  عرصۀ سياسی انجاميد بلکه سبب شد گروه
امکانات و فضاهای مناسب پاکستان، افزون براين، . شرکت کنندای  ی منطقهدر شوراهاخويش 

شرکت در عرصۀ سياسی فراهم آورد تا حضورشان را زنان و مردان عالقمند به برای آموزش 
 . در اين عرصه تسهيل و تسريع کند

  
 تيمور شرقی

برپاساختن  نيز در قدرت وِاعمال از مشارکت گسترده زنان در نمونۀ مناسبی است تيمور شرقی 
بندی،  شيوه و مکانيزم مشخصی، همانند سهميهکه  بی آن جنگ، نهادهای حکومت پس از دوران 

ای  فعاليت مشترک شبکهاين مشارکت حاصل در واقع، . در نظر گرفته شودبرای مشارکتشان 
 گيری ميمتصهای باالی  در مقام ی کهاز زنانشمار قابل توجهی   وهای زنان قدرتمند از سازمان
عرصۀ  در تیبرابری جنسياصل   متحد برسازمان مللدر اين ميان، تأکيد . قرار داشتند بود

امروز، بيش از سی درصد نمايندگان . نقشی مهم داشت  نيزذاریگ و قانون ،ريزی  برنامه ،یسياس
  .  اند  وزير دولت زن٩و سه تن از جلس کشور تيمور شرقی م

در بارۀ شيوۀ افزايش  در قاره آسيا در واقع دو گرايش توان چنين نتيجه گرفت که می
بندی و ديگری  جويی از سهميه نخست، بهره. وجود داردمشارکت زنان در عرصۀ سياسی 

چنين اهميت  مثال آسيا، هم. ه زنانبگيری  های تصميم اختصاص دادن تعداد معينی از کرسی
نوع خاصی از گزيدن پيش از امعه را، ج مذهبی، قومی، طبقاتی، و فرهنگی اربافتبررسی دقيق 

 .کند ، آشکار میبندی سهيمه
 
  اروپا )ب

 از کشوری به کشور یسياسعرصۀ  حضور زنان در  در اروپا همهمانند ساير نقاط دنيا،
های مختلف تجلی  مند نيست و در شکل بندی نظام جويی از سهميه  متفاوت است زيرا بهرهديگر
  . کند  می

شورهای در ردۀ کای اسکانديناوی، از نظر حضور زنان در مجلس، کشورهاز آنجا که 
 شان لسامجهای  کرسی از ٪۴٢.۵نسبتی برابر ، ٢٠٠٩طبق آمار سال  و روند  میبه شمار پيشرو 

اند اهميتی  ردهکار ب هايی که به اند و روش راهی که آنها طی کردهبررسی  ،به زنان اختصاص دارد
 هايی ها فعاليت سياسی زنان، دولت سال: آمد چند عامل اساسی است پيشرفت پیاين . بسيار دارد

رشد سريع ، ١٩۶٠حضور گسترده زنان در بازار کار در دهه های اجتماعی،  متعهد به ارزش
حضور . دموکراتسوسيال احزاب توانمندی  تحصيلی، سکوالر شدن دولت، و امکانات آموزشی

در . نصيب زنان شود مجلس های از کرسی ٪٢۵  حدود کهشدسبب همه اين عوامل در کنار هم 
 زمانی هم که مورد استفاده قرار گرفت، تنها برای جويی نشد و بندی بهره اين دوران از سهميه

 ۴٣٪افزايش شمار زنان در مجلس از صفر به . بوددر عرصۀ سياسی تقويت و تأييد حضور زنان 
مؤلف آثار بسيار در  ،درود دالروپين رو، هماز . بردکل نمايندگان مجلس حدود هشتاد سال زمان 

الگوی کشورهای اسکانديناوی به عنوان تجربۀ  نبايد از  کهمعتقد استباره زنان در سياست، 
  .مناسب بهره برد

جويی است که  هايی مورد بهره بندی ه، تنها سهميکشورهای اسکانديناوی در حال حاضر در
 نروژ در. اند گيری درون حزبی به اجرا گذاشته يمدر ساختار و نهادهای تصمداوطلبانه احزاب 

 نيز از ايسلند و سوئد. اند زن و مرد هردو قرار داده برای ٪۴٠ۀ  سهمي بيشتر احزاب سياسی
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 از ٪۴٧ و ٪۴٢.٩اين دو کشور، زنان به ترتيب در . کنند داوطلبانه استفاده میبندی  سهميه
 کشور دانمارک در اواسط دهه يادآوری کرد کهبايد . اند های مجالس خود را اشغال کرده کرسی
 از نمايندگان مجلس اين کشور ٪٣٨  در حال حاضر،.  را لغو کردها بندی سهميهانواع  ١٩٩٠
 از اعضای مجلس را ٪۴١.۵زنان با اين همه رود  کار نمی ای به در فنالند نيز هيچ سهميه. اند زن

 . کنند میجويی  بهرهنسبی گيری  نظام رأی، از دانمارک، فنالند، نروژ، و سوئد. دهند تشکيل می
  

 فرانسه
به راه  ١۴٠۵در سال که  اعتصاب سراسری فرانسه برای مقابله با تبعيض عليه زنان نخستين
زن و مرد برابری   قانون٢٠٠٠تنها پس از گذشتن شش قرن از اين اعتصاب، در سال . افتاد

  ديگرو بسيار ديرتر از بسياری از و دشوار، های تلخ مبارزهپس از در اين ميان، . تصويب شد
ديگر   دادن وموفق شدند به حق رأی بود که زنان فرانسه ١٩۴۴ در سال ،کشورهای اروپايی

 بود که ١٩٧٠  و١٩۶٠های  دههدر با ادامۀ مبارزه زنان . يابندحقوق سياسی و مدنی دست 
  . يدار شد کامًال ب  گير و وجدان عمومی خواست برابری زن و مرد همه

مطرح  ١٩٨٢ و به ويژه در سال ١٩٧٩در سال  ها بندی از سهميه در حمايت لوايحنخستين 
های  کرسی ٪٧۵ توانستند بيشتر از  به موجب يکی از اين لوايح نه زنان و نه مردان می. شدند

اختصاص زنان ها به  از کرسی ٢۵ ٪به سخن ديگر، در هر صورت . نمايندگی را اشغال کنند
به تصويب رسيد چندی نگذشت که ديوان مجلس ملی در گرچه اين اليحه به اتفاق آراء . داشت

  .شمردغيرقانونی عالی فرانسه آن را 
اساسی    در نهايت موفق به برداشتن گامی، کشور فرانسه ١٩٩٩در سال    سال بعد،٢٠حدود 

:  الحاق شدانون اساسی ق۴ و ٣به مواد هايی که  متممبراساس . در زمينۀ برابری زن و مرد شد
و احزاب «، و »خواهد آوردفراهم های سياسی   را به مقامبرابر زن و مرديابی  دست امکانقانون،«

کاترين به گفتۀ  ». ميسر خواهند کرد در چارچوب قانون رااين هدفتحقق سياسی های  سازمان
  : »ان کشور مردن ونابرابری زسازمان فرانسوی مراقبت در تأمين «ژنيسو، گزارشگر اصلی 

   
مرحلۀ از قانون اساسی،  ٣ مادهبه » زن«واژۀ وارد کردن با زيرا اين يک انقالب واقعی است، «

به برابری عينی زن و مرد ) شد  میکه درعمل تنها شامل مردان ( برابری انتزاعی شهروندان 
شکسته کرد   یممردان ی که زنان را محکوم به پذيرفتن اقتدار انحصاری يحصارها .ايم رسيده
 اساسی، با اعطای حق شهروندی بيشتر به زنان، که از برابری انتزاعی  اصالح قانون.اند شده

  » .برآنان گشوده است رود، عمًال درها را  میبسی فراتر 
  

يد برابری زن و مرد يهای اخير قانون اساسی، قانونی در تأ ، به عنوان اجرای متمم٢٠٠٠در سال 
همچنان در راه پيشرفت است و در ديدگاه عمومی اضر، جنبش برابری در حال ح. تصويب شد

بندی  ای که مردم فرانسه را به ياد سهميه يافته است؛ ايده» سهميه«مقبوليت بيشتری از ايدۀ   
يکی » برابری«و » سهميه«افزون براين، . اندازد  های کشاورزی در بلژيک می نامطلوب فرآورده

  کتاب درررولری ِمبه گفتۀ وا. ای برای تحققش ت و سهميه وسيلهبرابری خواست اس. نيستند
 ۀبرخالف ايد «:عدالت، برابری: نمونۀ فرانسه: ليبرالهای  دموکراسیحضور سياسی زنان در 

 ريشه در آن بينش اجتماعی دارد که برپايۀ آن زن و مرد با هم به ادارۀ  رابریمفهوم ب بندی سهميه
های جامعه   ريشه در نياز واقعی به بازتابيدن خواستبرابری ديگر، به سخن. پردازند  امور می

  .  دارد که مرکب ازهر دو نوع بشر است، زن و مرد
ای برابراند  موّظف به پذيرفتن اعضای زن و مرد به گونه احزاب سياسی ،قانون جديدطبق 
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 باشند به پرداخت برابر نداشته  ها زن و مرد سهمی  و اگر در فهرست نامزدهای انتخاباتی آن
و تعداد زنان انتخاب شده آشکار شد  نتيجه اين قانون به سرعت .جريمۀ مالی مجازات خواهند شد

های  رخی از حوزه در بيافت و افزايش ٪۴٧.۵ تا ٣٠بين  ٢٠٠١شوراهای شهری سال به 
  . انتخاباتی حتی دو برابر شد

تواند  در سطح محلی میيتی دستکم معطوف به برابری جنس ثابت شد که قانون ،به اين ترتيب
مجلس به عنوان نمونه، در . کار کندتر بوده استپيشرفت  اّما، در سطح ملی،. بسيار کارا باشد

 بودند  به خود اختصاص دادههای آن را  کرسی از ٪١٨.٢، زنان تنها ٢٠٠٩در سال فرانسه ملی 
  .اير کشورهای اتحاديه اروپادر سنمايندگان زن و مرد بتی است بسيار کمتر از نسبت که نس

  دارد و بنابراين هنوزمتفاوتسرعت دو ، حرکت جنبش زنان به سوی برابری به اين ترتيب
  ،يابدتا مشارکت زنان در زندگی سياسی بيش از اين افزايش ی در قوانين است هم نياز به اصالحات

ضرورت  ر مجلس، وبندی و سرعت دستور کا زمانقانون، شمول به ويژه با در نظر گرفتن 
  .زنان انتخاب شدهافزايش کارآيی 

گرايش داوطلبانۀ احزاب سياسی به  )  کشور٢٧در (روند کلی در ساير کشورهای اروپايی، 
بندی را در سطح محلی و   حدود ده کشور سهميه درتنها. بندی است  از سهميهجويی گسترده  بهره

  . اند ملی اجباری کرده
 
  
 قاره امريکا) پ
  
   امريکاۀالت متحدايا

 از ٪١۵های مجلس نمايندگان و  کرسی از ٪١۶.٨زنان . وجود نداردبندی  سهميهاين کشوردر 
فعالشان در سطوح باالی قوۀ اجراييه گسترده  های مجلس سنا را در دست دارند اّما حضور کرسی
 . است

 
  کانادا

نوع در اين کشور نيز هيچ همه با اين . اند  زن  از اعضای پارلمان کانادا،٪٢٢.١نسبتی برابر 
. های سياسی تعيين نشده است  مشخص از مقام  بندی اجباری وجود ندارد و برای زنان سهمی  سهميه

کنند و به اين   جويی می های حزبی بهره بندی در ساختار و مقام احزاب، اّما، داوطلبانه از سهميه
در سطح البته . صۀ سياسی دارندترتيب زنان در سطح حزبی فعاليت و حضور بيشتری در عر

هم چنين است به ويژه در هيئت وزرا که برای تأمين برابری جنسی تالشی پيوسته دولتی نهادهای 
 موفق شده به برابریک که حزب حاکم در اين استان است قبًال ِبِکحزب ليبرال . گيرد  صورت می

توان گفت که   اند می  استان، زن وزير اين٢٨ تن از ١٢در حال حاضر، جنسيتی دست يابد، گرچه 
بندی داوطلبانه وابستگی کامل آن به خواست و   نظام سهميهخطر. برابری کماپيش حاصل شده است

   . گيران سياسی است و بنابراين تضمينی برای دوام آن وجود ندارد ارادۀ تصميم
  
 مريکای التينآ

 اند، رای تأمين برابری جنسيتی برداشتهبموثری که قانونی های  گامبا کشورهای امريکای التين، 
در واقع، قوانين اساسی . دارندقرارتری  سطح پيشرفتهمريکای شمالی و اروپا در آنسبت به 

افزون براين، . کنند  قاره به صراحت بر برابری جنسيتی تأکيد میبسياری از کشورهای اين 
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ای برای  ن آمده بود انگيزهعمل آکه در برنامه هايی دستاوردهای کنفرانس پکن و پيشنهاد
اين کمپين تصويب قوانين حاصل . بندی شد ای در حمايت از سهميه اندازی کمپين گسترده راه

ای در  به پيشرفت قابل مالحظهخود  کشور امريکای التين بود که ١۶در معطوف به سهميه بندی 
بررسی توسعۀ در  لیالمل  بينرکزم«گزارش . انجاميدهای ملی  زمينه حضور زنان در پارلمان

در نقش زنان مشخصًا معطوف به افزايش ی از اين قوانين رخکه بحاکی از آن است » کانادا
اند و  ايجاد تعادلی بين دو جنسبرخی ديگر از قوانين در پی  در حالی که اند، عرصۀ سياسی

خود مجلس را به های  کرسی از  ٪٧٠بيش از دو جنس يک از   که هيچتأئيدشان بر آن است 
 دو برابر شد و در يک دهه، از ١٩٩٠های دهه  تعداد زنان انتخاب شده در سال. اختصاص ندهند

همين  کشورهای اروپايی در  ازیرخمورد نظر در بدرصد از درصد اين .  رسيد٪١۵به  ٦٪
  . بيشتر است دوره

 ٢٠٠۵ تا پايان سالهای عالی سياسی  مقامبرابری جنسيتی در زمينۀ پکن در کنفرانس هدف 
بندی را ناديده نبايد  اجرای قوانين معطوف به سهميهمثبت با اين همه، پيامدهای . ه بودتأمين نشد

از قدرت و نفوذ قابل خصصی که در امريکای التين تسياسی های   و حتی سازماناحزاب. گرفت
ی هايی برای افزايش حضور زنان در عرصۀ سياس برنامهبرخوردارند، داوطلبانه ای  مالحظه

آمريکای جنوبی احزاب سياسی را موّظف کشورهای از بسياری قوانين . اند طّراحی و اجرا کرده
گرايش البته در اينجا نيز . ها بايد زن باشند نامزدهای انتخاباتی آن درصد ۴٠ تا ٢٠کنند که   می

هنوز ه  کقاره کشورهای اين  ازیرخدر ب. خورد  بندی قانونی و اجباری به چشم می محلی به سهميه
اند و آن را  هوادار اين شيوه انتخاباتیاحزاب سياسی اند  بندی را هدفی قانونی نکرده سهميه

.  هم هستند  کنند و آمادۀ پذيرفتن آن در انتخابات عمومی  اجرا می انتخابات داخلی خود داوطلبانه در
ز اين شيوه آرژانتين جويی داوطلبانه ا حزب پرونيست با بهره.  يکی از اين کشورهاستآرژانتين

  . را به يک کشور پيشرو در زمينۀ برابری جنسيتی برکشيده است
ستاوردهای همه دتون و جونز بر اين باورند که با دالروپ، ِهی چون نويسندگانبا اين همه، 

سطوح باالی در افزايش تعداد زنان در اين نوع قوانين توانايی واقعی  ،بندی قانونی سهميهمثبت 
 نسبت زنان در مجالس کشورهای ٢٠٠۴ و ٢٠٠۵ های در سال. استمانده دود  محیدولت

بندی را  سهميهبه اين است که احزاب سياسی گرايش .  بوده است٪۵.۵هندوراس و گواتماال، تنها 
بندی را برای زنان دشوار  جويی از سهميه  نيز بهره انتخاباتیهای نظام. در حداقل موارد اجرا کنند

رشدی هرچند دال بر آن است که  آمار ،ا اّم.دشوار در پيش استراهی دراز و  ،اقعدر و. کنند می
 ٪٢٣.۴در هندوراس، امروز  به عنوان نمونه،. به سوی برابری جنسيتی وجود داردآهسته 
ا آمار  اّم نيست،در دست نهايی آمار که هنوز  با اين. مجلس به زنان اختصاص داردهای  کرسی
 ۀانتخابات اين دورکاهشی اندک در شمار زنان در ان منتشر شد نش ٢٠٠٩بر  نوام٢٩ که در هاولي

زنان از بسياری کشورهای ديگر، کرسی برای  ٪٢٩مجلس هندوراس با داشتن حدود .  استمجلس
 جنسيتی در برابریتحقق هنوز راه درازی تا  است اما از جمله کشورهای اروپايی پيشی گرفته

  . داردپيش
 

 آرژانتين
 زيرا نه جالبی استارزيابی رشد ميزان مشارکت زنان در عرصۀ سياسی، آرژانتين نمونه برای 

کند که تخلف   جويی می بندی بهره تنها نخستين کشور در اين عرصه بود بلکه از چهار نوع سهميه
، به نام منطقهحزب ترين  قوی ،١٩۵٠ ۀهای ده در اوايل سال. از هريک مستوجب جريمه است

دولت ، ١٩٩١در سال .  پرداختبرای زنانبندی  نوعی سهميهجويی از  به بهرهت، حزب ِپرونيس
قوانين انتخاباتی کشور در بندی  سهميهاز را جويی  آرژانتين هم در همين راه پای نهاد و بهره
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با تصويب .  از نامزدهای انتخاباتی را تشکيل دهند٣٠٪طبق اين قوانين، زنان بايد حداقل . گنجاند
های سياسی در ايالت کوردوبا بايد  نامزدهای انتخاب به مقام از ٪۵٠گری مقرر شد که قانون دي
  .  زن باشند

مواد همۀ تصويب کرد و مواد آن، از جمله ميثاق رفع تبعيض را ، ٢٠٠٧آرژانتين در سال 
قوانين و اين ۀ مجموعپيامد . کشور پيوستمربوط به برابری جنسيتی، را به قانون اساسی 

 سال گذشته اين بود که زنان آرژانتين در مجلس ٦٠ها، اعم از اجباری و داوطلبانه، در  برنامه
 را در ها کرسی از ٪٢٢ زنان ١٩٢٢در سال . نمايندگان اين کشور حضوری قابل توجه يافتند

 از ٪۴١.۶در حال حاضر، زنان اين کشور، . سابقه بود  درصدی بیآن زمانتا اختيار داشتند که 
لس ااز نظر حضور زنان در مج ،به اين ترتيب. دهند ندگان اين کشور را تشکيل میمجموع نماي

در سال نخست  های سبب شد که پيروزیاين . شود  شمرده میآرژانتين ششمين کشور دنيا مقننه، 
 کريستينا ،٢٠٠٠ در سال  سپس،آيرس، و   يک زن به رياست دولت شهر مستقل بوئنوس١٩٩۶

 .برگزيده شوندرچنر به رهبری کشور ِک
 
 
 آفريقاصحرای جنوب کشورهای ) ت

مرکز ملی « و نيز  گال،ِن، در ِس»آفريقای شمالیبنيادی های  پژوهشسازمان « پژوهشگرفاتو ساو، 
در  اندک زنان مشارکت يی بيمار است و از آفريقادموکراسی «:گويد ، می»فرانسه   میمطالعات عل

زنان بايد توانايی . دساالِر غالب در اين قاره استفرهنگ مرسبب، . برد رنج میعرصۀ سياسی 
های اجتماعی شرکت کنند آنچنان که از ظواهر  گيری  در تصميمرا داشته باشند ونمايندگی ديگران 

کند و   آنگاه مسئلۀ زنان آفريقايی را مطرح میخانم ساو » .رودفراتر بندی  نمادهايی چون سهميه
به آنان تعلق اين انتصاب بر اساس  . شوند و نه انتخاب  برگزيده میهای باال  گويد آنان به مقام  می

گيرد و صالحيت آنان برای انجام   صورت می خانواده، گروه نژادی يا مذهبی خاصی  حزب،
کند زيرا به   محکوم میچنين فمينيسم حکومتی را  ساو هم. مسئوليت نقشی در اين انتصاب ندارد

جويی از واژگان جنسيتی و ساختارهای مربوط به زنان  بهرهدعوی او اين گونه فمينيسم به 
  . اند بهره پردازد که اغلب از معنای واقعی بی  می

 در يک بررسی در بارۀ ) (iKNOW Politics»من به سياست واردم«ای به نام  مؤسسه  
خابات نظام انت کشور که از ٢١، ميانگين حضور زنان در ٢٠٠۵در سال داده است که  نشان آفريقا

نظام انتخاباتی نسبی  کشوری که از ١٢ در ٪٢٧.۴ بوده که با ٪١۵.۵اند،  استفاده کردهاکثريتی 
به چشم در کشورهايی  ١٣٪، کمترين ميزان حضور زنان. اند قابل مقايسه است ستفاده کردها

  . اند خورد که از نظام انتخاباتی ترکيبی بهره جسته  می
 

  ی جنوبیآفريقا
 حاصل پديدۀ مطلوباين . رسد  نمايندگان مجلس می از ٪۴۴.۵  بهزنانشمار وبی، ی جنآفريقادر 
حرکت به  ، از سويی،است که» ائتالف ملی زنان«به نام اين کشور جنبش زنان پيگير های  تالش

نظام قانونگذاری را هدايت و تقويت کرد و، از سوی ديگر، به قانون اساسی و  اصالحسوی 
ائتالف ملی به منظور رسيدن به هدف، . بندی پرداخت  پذيرفتن سهميهترغيب احزاب سياسی به

 رانقش زنان در بارۀ    میسطح آگاهی عموبا اجرای يک برنامۀ آموزشی در سراسر کشور زنان، 
» کنگره ملی آفريقا «ی جنوبی به نامنيرومند آفريقاحزب سياسی .  عرصۀ سياسی افزايش داددر

)ANC( خود در نظر نامزدهای زن انتخاباتی  درصدی برای ٣٠ۀ  سهميگرفت داوطلبانه تصميم
های زنان در آفريقلی جنوبی  کمپين جنبش. آنان برگزار کندبرای نيز های آموزشی  گيرد و برنامه
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هايی که  سهميهبندی و نيز  جويی داوطلبانۀ احزاب سياسی اين کشور از نظام سهميه همراه با بهره
درصد زنان شد، در مجموع توانستند آفريقای جنوبی را از لحاظ در قانون برای زنان تعيين 

  .دانگذار به مقام سوم در جهان رسقانون
افزايش مشارکت زنان در عرصۀ در    مینيز نقش مهۀ کاستن از قدرت سياسی متمرکز برنام

کارانۀ رهبران سياسی محلی کار نامزدهای زن را  سياسی محلی داشت گرچه گرايش محافظه
المللی پژوهش در بارۀ توسعه در کانادا نشان  بينرکز های م بررسی. کرد  تر از معمول میدشوار

های محلی ياری  طرحافزايش مشارکت زنان در محور دولت به  های جنسيت داده است که برنامه
های  حضور زنان در دولتدر عين حال، همين بررسی به اين نتيجه رسيده است که . رسانند  می

نتيجۀ نهايی اين . انجامد تا به افزايش قدرت سياسی آنان  مینقش سنتی آنها تر به تقويت بيشمحلی، 
افزايش حضور و مشارکت زنان بارۀ ضرورت که باال بردن آگاهی مردان در بررسی اين است 

 .باال بردن سطح آگاهی همان قدر برای مردان مهم است که برای زنانسياسی، های  عرصهدر 
 

  بورکينافاسو
 انتخابات محلی و مّلی دردرصدی  ٣٠ای  از سهميهدر اين کشور نامزدهای زن ، ٢٠٠٩در سال 

 که برای جالب و نوآورانه دولت استهيافت رترين عامل در اين جريان  مهم. برخوردار شدند
 درصد آنان را ٣٠تشويق احزابی که با گنجاندن نام زنان در فهرست انتخاباتی خود بتوانند موفقيت 

گذاران کشور از قانون ٪١۵.٣در حال حاضر، . پردازد  مين کند کمک مالی ويژه میتأ
 جنسيتی پروتوکل ماپوتو در زمينه برابریبه اين کشور، . دهند بورکينافاسو، را زنان تشکيل می

 . های تازه در راه تحقق اين برابری است نيز پيوسته و در آستانۀ برداشتن گام
 

 رواندا
با چنين . را سهم خود کردندمجلس های  از کرسی ٪۵۶.٣زنان ، ٢٠٠٩کتبر سال  در ا،رواندادر 

اين کشور حتی از سوئد با .  گرفتقرارالمجالس   بينۀاتحاديرده نخست فهرست در  رواندا   سهمی
رواندا تنها کشور دنياست که . پيشی گرفته استنيز  نماينده زن ٪۴۴.۵ی جنوبی با آفريقا، و ٪۴٧

 را بايد حاصل اين موفقيت. و حتی از آن فراتر هم بروددست يابد برابری جنسيتی موفق شده به 
 ٣٠٪های مجلس را به زنان و  چند عامل دانست به ويژه قانون اساسی کشور که شماری از کرسی

 ١٩٩۴ُکشی سال  پس از واقعه نسل. اختصاص داده استبه زنان های مجلس سنا را  از کرسی
به ياری سازمان ملل متحد و . ندا خود و ايجاد نهادهای نوينکشور ازسازی رواندا در حال بمردم 

های سياسی  های گوناگون برای افزايش مشارکت زنان در عرصه المجالس همايش اتحاديۀ بين
رهبران و نخبگان در رواندا، توجه به اين عامل اساسی هم ضروری است که . برگزار شده است

ترکيب اين . اند ابر زنان در زندگی سياسی کشور پی بردهسياسی نيز به ضرورت حضور بر
بر مبنای تيک دموکرا  نظامی و عرصۀ سياسی شده به موفقيت سياسی زنان در عوامل در مجموع 

  .برابری جنسيتی برای کشور به ارمغان آورده است
ور افزايش حضيی در زمينه آفريقاکشورهای ۀ پيشرفت قابل مالحظها حکايت از  نمونهاين 

ديده بهترين نتايج در کشورهايی . های اخير است در سال   میدر زندگی سياسی و عموزنان 
اند، چه داوطلبانه و چه در تبعيت از قانون اساسی  بندی بهره برده سهميهاز نوعی که شود   می

بندی بيش از  نظام سهميهموفقيت های انجام شده  فشردۀ کالم اين که بر اساس بررسی. کشور
ها به   دولت سرانانتخاباتی کشور، تعهد رهبران احزاب ونوع نظام به يز منوط و مشروط هرچ

 .زنان استهای  سازمانها و  جنبشو ارادۀ پيشرفت سياسی زنان، و انرژی 
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 گيری نتيجه
کارآ  ابزاری -به رسميت شناخته شده استالملل  حقوق بيندر که  -را بندی   توان سهميه آيا می

؟ همه دانستزنان محملی تازه برای توهين به تنها بايد آن را ، يا شمردبرابری جنسيتی تأمين برای 
ی جهان هم کشورهااز بسياری . پرسش باشيم اين بهپاسخ پی يافتن  از زن و مرد بايد در ،ما

ها نيز هنوز در  از آنبسياری ديگر . اند بندی پرداخته جويی از نوعی نظام سهميه امروز به بهره
رسالت هر دولتی . قرار دارندگرا  برای برقراری دموکراسی تساویراهبرد مناسب تعريف ۀ مرحل

به  که   بندی برای کشورش بپردازد؛ نظامی  سهميهنظام ترين  مطلوبيافتن ست که به بررسی و ا
بهترين وجه ممکن پاسخگوی نيازهای اجتماعی، فرهنگی، سياسی، و اجرايی کشور باشد و در 

های  سرانجام به حقوقی برابر در عرصهای موثر واقع شود که در آن زنان و مردان  هايجاد جامع
   . اند سياسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه دست يافته

 در استانبول ٢٠٠٩مديترانه که در اکتبر  -در کنفرانس برابری مرد و زن در منطقه اروپا
 همۀ زنان از حقوق کامل شهروندی ای در هر جامعهالزم است «شد که  تشکيل شده بود تصريح

برابری » .ها تأمين و تضمين گردد آناقتصادی  و  حقوق سياسی، اجتماعیبرخوردار شوند و
به اساسی دست يافتن  شرط  ، زنان و مردان در عرصۀ سياسیبرابرهمراه با مشارکت جنسيتی 

  .است انسجام جامعه و پيشرفت اجتماعیدموکراسی، 
فّعاالنه و های زمان آشنا کنند  ها و دگرگونی با دانشبايد خود را اند که   زنان امر،در نهايت

های حقوقی،  زمينهشان در حقوقبا تأمين و تثبيت داشته باشند تا بتوانند مشارکت سياست عرصۀ در 
 یرشد اقتصادتثبيت نهادهای دموکراتيک و . نقشی برابر با مردان ايفا کننداقتصادی، و سياسی 

 .  گرو چنين دستاوردهايی استکشور نيز در
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  ايمان و آزادیسخنرانی در بارۀ 

  
 
 
 

 ايمان و آزادی
  مهناز افخمی: نوشته

   در مالزی برابریارائه شده در کنفرانس 
   ٢٠٠٩ فوريه

  
عنوان فرعی کتاب . منتشر کردم  تأليف ورا ايمان و آزادی ی با عنوانيش کتاب سال پ١٠حدود 

با من همکاری کردند و از اين کتاب تأليف کسانی که در .  بودحقوق بشر زن در دنيای مسلمان
ش از نيم ميليارد زن زندگی بيبارۀ آمدند در   می، و فراسوی آن،ناطق مختلف دنيای مسلمانم

کنند، به بحث  زندگی میفضاهای گوناگون مسلمان که از نظر جغرافيايی، اجتماعی و فرهنگی در 
کدام با  هرها  بررسی آنمورد صدا بودند که زنان  اين واقعيت همآنها بر . و بررسی پرداختند

. لی تضاد و کشمکش استتجبرای بيشتر آنها مدرنيته . مورد همرأیدر يک اند اما  ديگری متفاوت
ها با يکديگر رقابت   و نيروهايی که برای جلب اعتماد و اعتقاد آنها از ارزشتضاد ميان طيفی 

های متضاد نسبت به هويت خود و  های متفاوت و پذيرفتن ديدگاه ها را به پيمودن راه کنند و آن می
ها و  ها تضاد بين ارزش ياروی آن رومهمترين تضاددر اين ميان . خوانند جهان پيرامونشان فرا می

های سّنتی، از سوی ديگر، است؛  ی، و الزامات و ارزشيالزامات زيستن در جهان مدرن، از سو
در کانون اين تضاد و . شود تعريف و تبليغ می بينی مدرن اسالمی  هايی که در قالب جهان سّنت

از آيا زنان مسلمان ش که قرار گرفته است و اين پرس  مسلمانحقوق بشر زنانکشمکش معضل 
کانون اين معضل در اند؟  چنين حقوقی برخوردارند از آن رو که بشراند و يا از آن رو که مسلمان

  .ش زن در خانواده مطرح است و حقوق و وظايفۀلئمس
ها و امکانات هنوز روياروی  چالش. ها همچنان به قّوت خود باقی است  نتايج اين بررسی

ها  های جهانی دو دو دهۀ اخير، امروز هم چالش اين تفاوت که در پی دگرگونیزنان قرار دارد با 
تر  فراروی ما جّدیی ها  درست است که چالشبنابراين،. اند و هم امکانات به ابعادی تازه رسيده

ايمان و «. اند ما نيز بسی افزايش يافته ۀبالقوها و امکانات  اند اّما به همان نسبت توانايی شده
  . ها و امکانات است ، موضوع سخنان امروزم، معطوف به اين چالش»آزادی

، مايلم نظرم را در بارۀ آن چه برای زنان مسلمان بپردازماصلی به موضوع پيش از آن که 
نع ورود ما به جهان مدرن شده، اسالم نيست که مابه باور من . حياتی است با شما در ميان گذارم

است که ما را از آزادی حرکت در جوامع اکثريت مسلمان الرانه قيد و بندهای نظام مردسابلکه 
در طول تاريخ و در اغلب جوامع  ،موقعيت زنان در جامعهواقعيت آن است که . محروم کرده

ی ظاهری ها تفاوتسوای  . در اساس همسان بوده--شان   ورای دين و آيين و نژاد و مليت--بشری 
 کار و قدرت بين زن و مرد در سراسر جهان تفاوتی با هم سبک زندگی، قواعد تقسيمدر رفتار و 

آينده فرزندان، محل بارۀ بنيادين در های  تصميمزمينۀ حقوق زن در به عبارت ديگر، . اند نداشته
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 شدت محدود  به،دنياجوامع در بيشتر و در طول تاريخ و اشتغالش، ،  بریاقامت، ازدواج، ارث
 دادن رأیاز حق لند برای اولين بار در دنيا يکشور نيوززنان  تا آغاز قرن بيستم، که. استبوده 

در عٌرصه سياسی حضوری يا نقشی زنان هيچ کشوری در جهان نبود که در آن ، برخوردار شدند
يافتند  از بخت آموختن فن و شغلی هم محروم بودند و اگر هم به شغلی دست می. داشته باشند

اّما، بايد به ياد داشت که در زمينه برخی از حقوق . وددستمزدشان با دستمزد مردان برابر نب
نسبت به زنان غربی وضع زنان مسلمان  اقتصادی، به عنوان نمونه حق مالکيت، –اجتماعی 
  . تری داشتند مطلوب

های بنيادگرای مسيحی جنبشی بود که در  نخستين جنبشجالب است که يکی از اين نکته نيز 
يستم و در واکنش به يکی از مظاهر مدرنيته، يعنی تحرک و حضور اياالت متحده آمريکای قرن ب

بنيادگرايان اسالمی  پروتستان، ان تندرویکار محافظههمانند . سابقۀ زنان در اجتماع، پايه گرفت بی
در  در واقع، در نظر بنيادگرايان اسالمی . های سياسی به ويژه در مورد زنان نيز در اساس هدف 

حقوق زنان و موقعيت مرتبط با جز مسائل وگو کرد  توان بحث و گفت ادگی میمسئلۀ خانوهر بارۀ 
و در موقعيت زنان در خانواده ورزند که  میاصرار از همين رو، . زنان در خانواده و جامعه

   .شمرده شود ترين مالک اعتبار و اصالت نظام اسالمی  جامعه بايد مهم
 و دين بودا و  ژاپن، دراديان از مذهب شينتوۀ ها هم به اين واقعيت آگاهيم که قرنما همۀ 

همگی زنان را مکملی برای مردان  میزرتشت و اديان ابراهيدين تا گرفته کنفوسيوس 
اين . استدو جنس بين ابطه وراز تعريف در واقع نظام مردساالری تجلی اين گونه . اند دانسته می

از همين رو، . کند اع و پاسداری میای به عنون عنصر کليدی هويتش دف نظام از چنين رابطه
دستخوش ای بود که  زمينهروابط خانوادگی آخرين به راه مدرنيته گام نهادند جوامع که  هنگامی 

شمرده زنان همچنان به عنوان نيمه ديگر مردان پيش از آغاز اين دگرگونی . قرار گرفتدگرگونی 
قالب، زنان ارزشی واال داشتند  اين در. شمکملسرور بود و زن رئيس و مرد همچنان : شدند می

را ويت زنان نظام مردساالر ه. اّما ارزش مردان از لحاظ کيفی از ارزش زنان يکسره برتر بود
ز  ا-- کرد آن هم آنگونه که در انديشه و داوری و رفتار مردان  های ناموسی خالصه می در ارزش

آزادی و حّتی اندکی نيز معّرف اگر رفتار زنان . يافت  تجّلی می-- جمله پدر، برادر و شوهر
بود تقريبًا هميشه به عنوان چالشی بر هنجارهای حاکم بر جامعه به ويژه شرف و  آنان میاستقالل 

از لحاظ . داد شد و به آسانی جان زنان را در معرض خطر قرار می ناموس مردان تلّقی می
هنگ زمان رسوخ کرده بود که تاريخی، چنين دوگانگی در شأن و حقوق زن و مرد چنان در فر

  .  پنداشتند مرد و زن هردو اعتقاد به آن را امری روشن و طبيعی می
پی » اعتقاد« با آگاهی به هويت فردی خويش، به تضاد درونی اين زنانامروز، اّما، 

ای است که در طول زمان حاصل  خودآگاهی فردی، برخالف خودآگاهی اجتماعی، پديده. اند برده
 همراه با ترديدی است نسبت به تغييرناپذير بودن قوانين سّنتی اجتماعی که به نوبۀ خود، شود و می

پيشرفت دانش و فناوری بشر پديدآورندۀ اين . مستقيم يا غيرمستقيم، منشأای الهی يا طبيعی دارند
ق حرسد که  در اين تعبير، در حرکت تاريخ، از قانون به حق، فرد به اين آگاهی می. ترديد است

و، بنابراين، ناچار به تبعيت از قوانين ابدی و تغييرناپذير قانون دخالت داشته باشد تدوين دارد در 
اند، در اين تفسير، همۀ جوامع در حال تغيير و پيشرفت در همين مسير در حرکت. جامعه نيست
. پذيرد  هميشه همگون نيست و در زمان واحد و شتاب يکسان صورت نمیحرکتگرچه اين 

 .يما های گوناگون بنيادگرايان، در همۀ جوامع و در همۀ اديان روبرو زهمين رو، ما با واکنشا
ناپذيری  امروزی نيز خود واکنش بخشی از جامعۀ مسلمانان به تغيير اجتناب بنيادگرايی اسالمی

بانيان زنان قر. دارد اّما جزء الينفک و ماَهوی اسالم نيست است که طبيعتًا رنگ و زبانی اسالمی 
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شود که دين و حکومت به هم  تر می  ژرف اند و برايشان فاجعه هنگامی اصلی اين بنيادگرايی
  . آميزند

و هم از  تازند، هم از درون جامعۀ اسالمی  بنيادگرايان به اين خودآگاهی نوين از دو سو می
  .برونش

ين استداللی از بر چن. از درون، استداللشان بر اسالم و مقدس بودن قرآن قرار گرفته است
های سّنتی، فتواهای روحانيان و مصوبات  اّما، با توسل به ارزش. پايۀ منطق و عقل استوار نيست

  نهادهای دولتی و قانونگذاری، ساختار سياسی اين استدالل در سراسر جهان اسالم به انسجامی
  . قابل مالحظه رسيده است

گرايی فرهنگی غربيان به متحد توانمندی  بیبيرون، استدالل بنيادگرايان در نظريۀ نساز 
شوند که معموًال  هايی متوسل می هواداران اين نظريه در جهان غرب به استدالل. رسيده است

، اش  و روشنفکرانهدانشگاهیفضاهای ه ويژه در اين جهان، بدر . ارتباطی با اسالم ندارند
نظريۀ . گونی اجتماعی مطرح شده است ای برای ترويج گونه گرايی فرهنگی به عنوان وسيله نسبی
گرانه  نگاری مارکسيستی و واقعه گرايی فرهنگی، که در آغاز به عنوان نقدی بر تاريخ نسبی

های استيالگرايانۀ غرب و نگاه  های جهان شمول را ابزاری برای تثبيت گرايش پديدارشد، گفتمان
گرايی فرهنگی هرچه  ت و منفی نسبینقاط مثب. شمرد تحقيرآميز آن نسبت به جوامع غيرغربی می

. باشد، هدف اين نظريه دفاع از حق گزينش بشر و دستيابی او به امکانات برابر است
گرايی برای توجيه محروم ساختن زنان از آزادی و نابرابر  ها، اّما، از نظريۀ نسبی اسالميست

 غيرمنصفانه است و هم از جويند که آشکارا هم از لحاظ اخالقی دانستن آنان با مردان بهره می
های عينی جوامع، اسالم را به  توجه به سير دگرگونیبه جای ها  اسالميست. نظر منطقی مخدوش

اند و چنين احکام و  ها تبديل کرده ای از قواعد و احکام ابدی و نامتجانس با اين دگرگونی مجموعه
لحاظ سياسی و اجتماعی ناهمگون، قواعدی را توانا به رويارويی با جوامع پيچيده، متحول، و از 

های  گرايان مشکل اساسی انقياد و فرودستی تاريخی زنان در نظام در واقع، اسالم. شمرند جهان می
جويی اقتصادی، اجتماعی،  مردساالر را، که خود تابعی از اشکال گوناگون اقتدارطلبی و برتری

د به ابديت تاريخی، انحراف اخالقی و فرهنگی و سياسی است، به باورهای کهن و برآمده از اعتقا
انگيز است که   مخاطره چنين تفسيری از نسبيت فرهنگی به ويژه هنگامی. اند مذهبی فروکاسته

ها و حقوقشان را انحراف از اسالم بشمرند؛ از مذهبی که  تالش زنان برای دستيابی به آزادی
الش برای جايگزين ساختن اسالم با ها، از ت به اين ترتيب هدف اسالميست. سخت به آن معتقدند

  . تواند باشد تفسير شخصی خود از آن، چيزی جز خلط مبحث و تحريف واقعيت نمی
به چنين تفسيرهايی از اسالم پاسخ ما . برند به چنين ترفندی هر روز بيشتر پی میالبته زنان 

 و طراحی نوع زندگی برگزيدنچرا ما نبايد حق : هايمان روشن  و پرسشگرايانه است ساده و واقع
دخالت در زندگی  حق ؟ به چه دليل و برهانی کسی ديگر بايدداشته باشيممطلوب خودمان را 

دهد ما را به اجبار در   به خود حق می خصوصی زنان را داشته باشد؟ چرا يک پيشوای اسالمی
؟ کرده استحصار برساختۀ خود زندانی کند؟ آيا چنين حصاری را براساس احکام قرآنی طّراحی 

کنيم که  می ما استدالل .شمريم ها را يکسره مردود می اين استدالل؟ ما شمرد آن را حکم سّنت میآيا 
ما . آشناييم که هر مرد مسلمانیخدا و متون مذهبی با احکام به عنوان زنان مسلمان همان قدر 

جامعه تغيير زيرا  گيرد تواند به عنوان منبع معتبری مورد استناد قرار میکه سنت ديگر نمعتقديم 
ايم که بر سر همۀ اين باورها با هر مرد  آمادهتوانيم و  ما می. تحول يافته است فرهنگ  وکرده

دهيم  وگويی نيز به او حق می پيش از آغاز چنين گفت. وگو پردازيم مدعی پيشوايی مسلمانان به گفت
خواهد بر زبان راند و در  چه میخواهد باشد و هرچه آن مايل است انجام دهد و هر که هرچه می

در مقابل، تنها خواست ما از او اين است که . پسندد موعظه کند بارۀ هر مطلب و موضوعی که می
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مان باشد، همانگونه   خالف ميلگويد سر تسليم فرود آوريم حّتی اگر به آن چه او میما نخواهد از 
حقوق با وظايف گوييم  ما می. واهيم کردکه ما نيز او را به انجام آن چه خواست ماست وادار نخ

سخن ديگر، اگر حقوقی  به .مفهوم حقوق استبارۀ در ترين نکته  پيوندی ماهوی دارد که اصلی
ون داشتن وظيفه دارای توانيم بد می ما ن.ايم بايد برای ديگران هم قائل باشيم برای خودمان قائل

اّما، از اين واقعيت نيز نيک آگاهيم که ما به  .دوجانبه بودن حق را نيز بايد پذيرفت. حقوق باشيم
اند و هنوز هم  ايم که به عنوان وظيفه بر ما تحميل کرده پذيرفتن شرايط و انجام کارهايی وادار شده

همچنين باور داريم ما  .رغم اعتراض شجاعانۀ زنان، ادامه دارد در جوامع اکثريت مسلمان، علی
با هم و در يک زمان اند گرچه نه   و تحول مدام در حال تغييراه که در دنيای مدرن امروز، فرهنگ

توانند باشند که  مینان و مردان ديگری در جوامع مسلمان به همين دليل، ز. و به يک شکل
  . استمتفاوت با تفسير ما يکسره  ها واقعيتتفسيرشان از 
 موضع ما را تغيير ، هر قدر هم از نظر سياسی مهم باشد، بنياد اخالقیگرايی فرهنگی کثرت

تابد و هويت و حريم  دهد؛ موضعی که توسل به زور و خشونت در باورهای مذهبی را بر نمی نمی
  .  شمرد ها را محترم می خصوصی و آزادی و شأن فرد فرد انسان
پذيرد که وادار کردن انسان به  داند و می ای شخصی می موضع ما تجربۀ مذهبی را تجربه

های سياسی گروهی در بارۀ گروه ديگری از   نه از مذهب که از تصميمانجام تکاليف مذهبی
اصل کليدی اين باور که من به عنوان يک انسان حق گزينش و انتخاب . گيرد ها ريشه می انسان

 يا تهران زندگی کنم ندو، کوآالالمپوراتمادر پکن، کدارم در واقع اصلی جهانی و اخالقی است چه 
در عمل نتوانم از اين حق بهره برم يا ناشی از تفسيرهای سياسی و اگر . نيويورکو چه در 

  . ريزی و راهبردی و يا شيوۀ فعاليت اجتماعی است و يا برنامه
جويی از حق در عمل تفاوتی  حق داشتن فرضی و انتزاعی با بهرهيم که ا ه ما آموخت،بنابراين
زارها و راهبردها که در اصل باری بودن ابما را به مفهوم نسبی  ها اين اختالف. بسيار دارد

حقوق زنان در سراسر دنيا پيشبرد ما برای از همين رو . سياسی و اجرايی دارند آگاه کرده است
رهيافت مناسب با شرايط آموزيم که  می ايم و همچنان ما آموخته. ايم های گوناگونی برگزيده راه

که از اين رو تنها گوييم نه  و  در پی گفتما. ای انتخاب کنيم سياسی و فرهنگی حاکم بر هر جامعه
حق تر و آن اين که  نيازمند برقراری ارتباط با ديگرانيم بلکه به دليلی اساسیبرای تغييرات موثر 

تواند در همۀ جوامع عينيت  گير است و به فرهنگ خاصی تعلق ندارد و بالقوه می ای جهان پديده
 مسير اين تکامل پديدار  که در استو نيازهايی حق محصول تکامل آگاهی بشر ،در عمل. يابد
  . تر بوده است در اين تکامل حق انتخاب کردن از نفس انتخاب مهم. شوند می

، زيرا اصل شمول مسلمان باری اضافه را بايد بر دوش کشيمزنان که ما در اين جاست 
ا در باطن يکسره اند؛ چالشی که به ظاهر مذهبی است اّم حقوق بشر به زنان را به چالش کشيده

به تاريخی جامعه روند  قرن نوزدهم تا اواخر قرن بيستم، ميانهبايد توجه داشت که از . سياسی
همه جا بنيادگرايان مذهبی در حال . شد سوی رهايی و آزادی بود روندی که شامل زنان نيز می

داری از سويی  رمايهعنوان رقيب جوامع سبه های سوسياليستی  با فروپاشی نظام. نشينی بودند عقب
و پيروزی مکتب ليبرال، ازسوی ديگر، بود که بنيادگرايی مذهبی در انواع گوناگون سربرکشيد و 

ايران در سال  انقالب اسالمی . سابقه يافت گرايی افراطی در جوامع گوناگون اعتباری بی اسالم
های  رسد که نظام ر میبا اين همه، گرچه به نظ.  به چنين رويدادهايی انرژی تازه بخشيد١٣۵٧

اند، مردساالری همچنان به عنوان چالشی بس خطير  های واپسين رسيده مردساالر در جهان به نفس
درعين حال اين چالش را . در زمينۀ حقوق زنان در جوامع اکثريت مسلمان حضوری ملموس دارد

  . ان بهره جستتوان از آن برای بررسی ماهيت مذهب از ديدگاه زن بايد فرصتی شمرد که می
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 در مقام رويارويی با چنين چالشی در امروزآيد،  ، همانگونه که از اين کنفرانس بر میما
جويی از پديدۀ جهانروايی و تکنولوژی ارتباطاتی که موتور و محرک  ما، با بهره. ايم سراسر جهان

توانيم  جهانی است، میهای  گر همبستگی ها و زايندۀ راهبردهای گوناگون و تسهيل تبادل آراء و ايده
، به  ما.گيری و رشد جنبشی به سوی تغيير در سراسر جهان نقشی کارساز داشته باشيم در شکل

به هم پيوسته و به اعتراض عليه تفسير ی متفاوت اجتماعی ها از جايگاهتعدادی روزافزون و 
مان در خانواده  ابی به حقوقپيکار ما را تالشمان برای دستي ابعاد .ايم بنيادگرايان از اسالم برخاسته

ما، در همبستگی با يکديگر، به تعريف اين حقوق و چگونگی ارتباطش . کنند و در جامعه تعيين می
های سياسی و اجتماعی در هريک از  جويی شناسی اسالم، به بازتابش درعرصۀ قدرت با معرفت

وانند تحقق اين اهداف را تسريع ايم و در پی يافتن راهبردهايی هستيم که بت جوامع مسلمان برخاسته
  . کنند

ی تفسير متون ها راه و روشهايمان پی بردن به  فهرست هدفاز مهمترين کارها در صدر 
 هايی نيازمنديم و ها و مهارت تخصص هچبه چگونه به اين موضوع بپردازيم،  و اين که دينی است

هايی را که  ها و آگاهی دادهو چگونه رهبران محلی در ميان گذاريم ها را با  توانيم هدف میچگونه 
وجوی  افزون بر اين همه، ما در جست. رسند تفسير کنيم از سطوح گوناگون جامعه به ما می

گيران مساعد به  های مناسب برای آگاه سازی نخبگان سياسی مسلمانيم و نيز يافتن تصميم راه
 متون مذهبی، و پی بردن به های خويش، و چگونگی ارائۀ تفسيرهای نوين از ها و آرمان هدف

های سياسی، و ياری دادن به قانونگذاران و مديران و قاضياِن موافق با  مرزها و حدود فعاليت
های مناسب بسيج  وجوی شيوه ما همچنين در جست. حقوق بشر زنان برای اصالح وضع زنان

 گوناگون جامعه، ايم از جمله شناختن و حمايت کردن از زنان پيشرو و پيشگام در سطوح مردم
های  تر از همه، جلوگيری از خشونت گيران سياسی، و مهم های ِاعمال فشار بر تصميم آموختن راه

اين فهرست از کارهايی که در پيش داريم طبيعتًا . ايم نسبت به کوشندگان زن روانی و جسمی 
و ابعاد  سالمی فهرست جامعی نيست ولی معّرف پيوندهای ميان حقوق بشر زنان، سياست، متون ا

به حقوق خويش در  زمانی که از آن جا که خانواده در کانون زندگی ما قرار دارد تا. پيکار ماست
به عنوان عضو مکمل مرد در . اين کانون اصلی دست نيافته باشيم پيکارمان نافرجام خواهد ماند

ين دليل اين کنفرانس را به هم. خانواده ما حّقی نداريم، چه حق از آن بشر مستقل و خودگردان است
هنگام بلکه بهترين معّرف و نماد پيشرفت به سوی تأمين و تضمين  بايد کنفرانسی نه تنها به

  . هايمان شمرد اعتقادات و آزادی

****
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  مشارکت سياسی زنانو المللی  قراردادهای بين

  

  

ل چهارمين هايی از برنامۀ عم بخش» گيری، زنان در مقام قدرت و تصميم«. ١
  کنفرانس جهانی زنان 

 (CEDAW)  اشکال تبعيض عليه زنان همۀميثاق رفع . ٢

 (ICCPR)المللی حقوق مدنی و سياسی  ميثاق بين. ٣

  (UDHR)اعالميۀ جهانی حقوق بشر  . ۴
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  گيری  زنان در مقام قدرت و تصميم

  

    :ی ازهاي بخش

  چهارمين کنفرانس جهانی زنان

  ١٩٩۵ سپتامبر - پکن، چين

  

   برنامۀ عمل

  گيری  زنان در مقام قدرت و تصميم. چ

طبق اعالميۀ جهانی حقوق بشر هر فرد حق دارد در نظام سياسی کشورش شرکت . ١٨١اصل 
ها  توانمندی و استقالل زنان و پيشبرد وضع اجتماعی، اقتصادی و سياسی آن. کند

 و الزمۀ پيشرفت شرط اساسی شفافيت و پاسخگويی نهادهای سياسی و اداری دولت
روابط و نيروهای قدرتمندی که مانع . های گوناگون زندگی انسان است پايدار جنبه

شوند در همۀ سطوح جامعه  برخورداری زنان از يک زندگی خواستنی و ثمربخش می
. ترين آنها های زندگی گرفته تا اجتماعی ترين جنبه اند، از خصوصی قرار گرفته

گيری به توازنی خواهد  رابر زن و مرد در فرايند تصميمدستيابی به هدف مشارکت ب
چنين توازنی الزمۀ . های کليۀ افراد جامعه باشد انجاميد که به درستی بازتابندۀ خواست

برابری در . هايشان است تثبيت نهادهای دموکراتيک و تضمين ايفای درست مسئوليت
جانبه  ون آن برابری همههای سياسی شالوده مناسبی است که بد گيری فرايند تصميم

ازهمين روست که شرکت کامل . شهروندان در زندگی اجتماعی تحقق نخواهد يافت
مشارکت . زنان در عرصۀ سياسی نقشی کليدی در پيشبرد وضع زنان در جامعه دارد

گيری تنها الزمۀ برقراری عدالت و تحقق  برابر زن و مرد در فرايند تصميم
لکه بايد شرط ضروری تأمين منافع و حقوق زنان دموکراسی در جامعه نيست، ب

های آنان در  بدون مشارکت فّعال زنان، و در نظر گرفتن آراء و ديدگاه. شمرده شود
هايی چون برابری، توسعه و صلح شدنی نخواهد  گيری، تأمين هدف همه سطوح تصميم

  .بود

لب کشورهای جهان با همه تالشی که برای برقراری و تثبيت دموکراسی در اغ. ١٨٢اصل 
گيرد، غيبت زنان در اغلب نهادهای دولتی به ويژه در سطوح باالی  صورت می

در نهادهای قانونگذاری نيز در اين . گيری سياسی و اداری کامًال مشهود است تصميم
توان گفت که تصميم  به اين ترتيب، می. خورد زمينه پيشرفت چندانی به چشم نمی
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سازمان ملل متحد در بارۀ ضرورت حضور سی شورای اقتصادی و اجتماعی 
ی، در سطح جهان.  هنوز تحقق نيافته است١٩٩۵درصدی زنان در اين سطوح تا سال 

از تر  قانونگذاری و درصدی پايينهای نهادهای  کرسی درصد از ١٠ تنها زنان
 به ويژه آنهايی که در ، کشورها ازبرخیدر . اند های وزارتی را اشغال کرده کرسی
، تعداد زنان نماينده در اند  سياسی، اقتصادی و اجتماعیهای گذار از دگرگونی حال

از   گرچه زنان تقريبا نيمی. گيری کاهش يافته است قانونگذاری به شکل چشمنهادهای 
همه قريبا در اند و ت نيز دست يافتهحق رای به  ،دهندگان بيشتر کشورها هستند رای

اما همچنان شمار ، اند های بلند دولتی رسيده  مقام بهکشورهای عضو سازمان ملل متحد
الگوهای . کنند می  انتخابیهای سياسی پست رسيدن به نامزداندکی از آنان خود را 

مانعی بزرگ در دولتی همچنان نهادهای در بسياری از احزاب سياسی و سّنتی اشتغال 
انع ديگری نيز مو. اند های سياسی و اجتماعی عرصهدر راه حضور و مشارکت زنان 

های  اند، از جمله رفتارها و ديدگاه از عوامل دلسردی زنان در پيمودن اين راه
دستيابی نگهداری از فرزندان و هزينه باالی داری و  ی خانهها مسئوليتآميز،  تبعيض
نهادهای گيری در  حضور زنان در نهادهای سياسی و تصميم. انتخاباتیهای  به مقام

های  اولويتکردن تعريف  بازاست در  عامل مهمیدولت ی اجرايی و قانونگذار
؛ دستور کاری که کار سياسی دستورهای تازه در  ، ورود مسائل و موضوعسياسی

  . آنان استهای ها و تجربه ارزشمعّرف و های جنسيتی زنان  بازتابندۀ آراء و خواست

های محلی و غيردولتی،  انخود را نه تنها در سازمرهبری  صالحيت و توانايی زنان . ١٨٣صل ا
 زنان و های منفی از سازی کليشهاّما، . اند بلکه در نهادهای دولتی نيز ثابت کرده

دارد  های ارتباطی، همچنان اين فرض سّنتی را زنده نگه می رسانهاز جمله در مردان، 
به همين . باقی بمانداختيار مردان گيری سياسی در  نهادهای تصميمبهتر آن است که 
هنر، فرهنگ، های  حوزهگيری در  های تصميم زنان در کانوناندک حضور رتيب، ت

سبب شده است که زنان در نهادهای کليدی ، آموزش، مذهب و حقوق ارتباطات
  .اجتماعی از ايفای نقش مؤثری محروم باشند

حزاب سياسی، گيری، مانند ا های سّنتی قدرت و تصميم سهم اندک زنان در کانون. ١٨۴اصل 
های کارگری، سبب شده که آنان از راه شرکت در  يان و اتحاديهکارفرمانديکاهای س

گيری  های تصميم ساختارهای ديگری، به ويژه در بخش خصوصی، به عرصه
زنان    محلی و مردمی،غيردولتیراه شرکت در ساختارهايی  از .دست يابند عمومی
سائل زنان را ميان گذارند و مدر روشنی يشان را به ها و خواستها  هدفاند  توانسته

المللی قرار  بينهمسايه و نهادهای های  دولتگيران کشور خود،  تصميمدر دستور کار 
   .ددهن

رفتارهای  اغلب با افکار و اجتماعیهای  گيری  عرصۀ تصميمنابرابری در .١٨۵اصل 
 همانگونه که در ،خانوادهگيری در  تصميمقدرت تقسيم نابرابر  و ،آميز تبعيض
ها  مسئوليتغيرعادالنۀ کار و تقسيم . شود ، شروع میآمده است در باال ٢٩ف اپاراگر
زنان پايۀ تقسيم نابرابر حقوق و اختيارات قرار دارد، توان بالقوۀ  که بر  نيز،در خانه

ها  به اين ترتيب آن. کند محدود میهايشان  در يافتن فرصت و پرورش مهارترا 
  که برای مشارکت دريش را، در آن حدهای خو تا مهارتيابند  فرصتی نمی
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تر اين  تقسيم عادالنه. ، پرورش دهندالزم است های عمومی   عرصهگيری در تصميم
زنان و دختران آنها کيفيت بهتری به زندگی ن زن و مرد نه تنها يها ب مسئوليت

گيری برايشان  ی بيشتری برای شرکت در فرايندهای تصميمها بلکه فرصتبخشد  می
ريزی  های خويش را در سطح برنامه کند تا، از جمله بتوانند مسائل و اولويت فراهم می
محلی که  گيری  و امکانات تصميم شبکه ارتباطات غيررسمی. مطرح کنند عمومی

 برای مشارکت برابر در  راتوانايی زنانمعّرف استيالی فرهنگ مردساالر است 
  .کند میود  سخت محدمسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی

در سطح مشارکت زنان در امور اقتصادی و سياسی و  پايين بودن سهم .١٨۶اصل 
موانع ساختاری و نشان وجود المللی  ای و بين  محلی، ملی، منطقهیها گيری تصميم

ها،  دولت. های مثبت از ميان برداشته شوند ها و برنامه بايد با گامرفتاری است که 
ها و مراکز علوم، و  ها، دانشگاه ها، بانک ، رسانهللیالم و بين بومی های  شرکت
که تحت نظارت سازمان ملل متحد هايی   از جمله آن،المللی ای و بين های منطقه سازمان
باالی مديريت، ی ها در سطح کنند، به طور کامل از استعداد زنان میفعاليت 
  . جويند بهره نمیاری و ديپلماسی ذگتسياس

گيری در سطوح مختلف همگی بستگی به  تصميمهای  اهرم قدرت و ۀفانتقسيم منص. ١٨٧اصل 
جنسيتی و  آمارنهادهايی دارد که عهده دار بررسی و تجزيه و تحليل ها و  دولت

. اند عمومیری گذاسياستريزی و  های جنسيت محور در سطح برنامه گنجاندن هدف
در برخی . ن زنان دارداساسی در توانمند کرد سهمی گيری  تصميمفرايند برابری در 

هردو سطح نشان آن است که مشارکت و نمايندگی زنان در بندی  سهميهکشورها از 
  .افزايش يافتهنيز درصد ٣٣.٣تا سقف محلی و مّلی 

های الزم برای  ها و آگاهی هنوز به دادهالمللی  ای و بين ملی، منطقهنهادهای آمارگيری . ١٨٨اصل 
های اقتصادی و  وط به برابری جنسيتی در حوزهچگونگی مطرح ساختن مسائل مرب

های موجود برای  ها و متدولوژی در اين ميان، به ويژه از داده. اند اجتماعی دست نيافته
  . جويی گيری به حد کافی بهره ها و ساختارهای تصميم اصالح شيوه

ر همۀ گيری، د های قدرت و تصميم برای رفع نابرابری بين زن و مرد در عرصه. ١٨٩اصل 
هايی بپردازند که  سطوح اجتماعی، دولت و نهادهای ذينفع ديگر بايد به ترويج سياست

ای  گيری در بارۀ هر برنامه های جنسيتی پيش از تصميم مساعد به ملحوظ داشتن ديدگاه
گيری  شرط الزم برای توفيق چنين سياستی اين است که قبل از هر تصميم. باشد

  .ن و مردان بررسی شودچگونگی تأثير تصميم بر زنا
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  .١. ی راهبردی چها هدف
انجام کارهای الزم برای تأمين دسترسی برابر زنان به قدرت و شرکت کامل آنان در ساختارهای 

  گيری  قدرت و تصميم
  
  هايی که بايد انجام شوند گام

  :ها  توسط دولت. ١٩٠
  

، در همۀ تأسيسات اداری، دولتیهای  شدن به ايجاد توازن جنسيتی در نهادها و کميته متعهد )الف
بندی در   از جمله سهميه-هايی برداشتن گامو های مشخص  در قوۀ قضاييه، و نيز تعيين هدف

های دولتی   که بتواند برای تأمين برابری جنسيتی شمار زنان را در همۀ مقام-صورت لزوم 
  و اداری افزايش دهد؛

احزاب سياسی را برانگيزد تا شمار انتخاباتی که بتواند هايی، از جمله در نظام  برداشتن گام  )ب
  گيری انتخابی و غيرانتخابی را تا حد شمار مردان بيفزايند؛ های تصميم زنان در مقام

و تشکيل های سياسی  در فعاليت برای شرکت حقوق برابر زنان و مردانترويج و تأمين   )پ
  کارگری؛ی ها يه عضويت در احزاب سياسی و اتحادها از جمله انجمن

و سياسی انتخابی نهادهای  زنان در نسبت شرکتانتخاباتی بر های  بررسی پيامد نظام  )ت
   پرداختن به اصالح نظام در صورت لزوم؛ 

آوری، تجزيه و تحليل و  راه جمعاز ميزان شرکت زنان در عرصۀ سياسی و ارزيابی بررسی  ) ث
های  مقامسطوح مختلف و در  مردان درن و و کيفی مربوط به زنا های کمی  انتشار داده

؛ همچنين انتشار ساالنۀ آمار مربوط ی خصوصی و عمومیها گيری در بخش متفاوت تصميم
به تعداد زنان و مردان شاغل در سطوح مختلف نهادهای دولتی؛ اطمينان يافتن از دسترسی 

 در نهادهای دولتی های گوناگون و؛ نصب کردن ابزار مناسب برابر زنان و مردان به مقام
  های يادشده؛  برای پی بردن به ميزان پيشرفت در زمينه

مشارکت زنان به بررسی چگونگی که نهادهای پژوهشی ی غيردولتی و ها حمايت از سازمان ) ج
  ؛ گيری تصميمکيفيت در نيز  به پيامد اين مشارکت و پردازند  میگيری  ی تصميمها در بدنه

  ؛گيری در همه سطوح  تصميمه شرکت در فرايند ب بومیتشويق زنان    )چ
ی ضغيرتبعي و رفتارهای ها ياستمند از کمک مالی دولت به اّتخاذ س های بهره سازمانتشويق   )ح

  اعضای زن؛ افزايش تعداد و ارتقاء مشاغل برای 
پدری و مادری به افزايش ميزان ی ها  کار مشترک و مسئوليتپذيرفتن اين واقعيت که ) خ

های مناسب برای  انجامد و نيز برداشتن گام می  می عموهای عرصهت زنان در مشارک
  ای؛  هماهنگ کردن زندگی خانوادگی و حرفه

 و يا رسيدن به انتخاباتفهرست نامزدان شرکت در تالش برای ايجاد تعادل جنسيتی در  ) د
های  تحد، آژانسهای سازمان ملل م  در ارگان-های ارشد  به ويژه مقام–های انتصابی  مقام

ی ها  سطح ملی و سمتهای مستقل سازمان ملل متحد، به ويژه مقام  ويژۀ آن و يا ديگر نهاد
  . انتصابی در بدنه سيستم سازمان ملل متحد

  
  :توسط احزاب سياسی. ١٩١
يا که مستقيم ی ساختارهای حزبی و روند کار آنان برای از بين بردن همه موانعبررسی ) الف

   ؛دندار های اجتماعی بازمی ان را از مشارکت در عرصه زنستقيممغير
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ساختارهای داخلی يی که به زنان اجازه مشارکت کامل در همه ها  سياستۀتوسعطّراحی و ) ب
  :های دولتی تسهيل کند ها را به فهرست نامزدان انتخاباتی و مقام دهد و ورود آن

گام برداشتن در جهت تسهيل ی سياسی و ها برنامهشعارها و در نظر گرفتن مسائل جنسيتی در ) پ
  مشارکت زنان در کادر رهبری حزب در سطح و ميزان برابر با مردان؛

  
ی کارگری، ها اتحاديهنهادهای مّلی، بخش خصوصی، احزاب سياسی، ، ها توسط دولت. ١٩٢

ی ها ای و سازمان مؤسسات منطقهو دانشگاهی، پژوهشی ، مراکز ها فرمايان سازماناتحاديه کار
  : المللی غيردولتی بين

رهبری و اجرايی و مديريت در های  افزايش شمار زنانی که در مقامی مثبت در جهت ها  اقدام)الف
  اند؛ قرار گرفتهگيری  سطوح تصميم

برای نظارت بر دسترسی زنان به سطوح عالی مناسب ی ها يجاد و يا تقويت مکانيزما) ب
  ؛.گيری تصميم

يافتن گيری و اطمينان  مشورتی و تصميمدر نهادهای تخدام و انتصاب معيارهای اس بازنگری  )پ
  معيارهای بررسی شده حامل تبعيضی عليه زنان نيستند؛ که  از اين

به تأمين برابری زنان ی تجاری و بخش خصوصی ها های غيردولتی، اتحاديه سازمان تشويق  )ت
   گيری در همۀ سطوح؛ های تصميمها در نهاد و مردان عضو از جمله تأمين مشارکت برابر آن

مردان و زنان تازۀ قش بارۀ ندر   میعموی ها مناظرهترويج ارتباطی برای راهبردهای توسعه   )ث
  ؛ تعريف شده است٢٩که در پاراگراف گونه  همان،در جامعه و خانواده

ان و  برای تأمين دسترسی برابر زنو توسعه مشاغل  میی استخداها  برنامهتجديد نظر در . ج
ی در ها  از جمله آموزش رهبری،، کارآفرينی، تکنيکی و آموزشاجرايیی ها به سمتمردان 
  ؛حين کار

ی شغلی، ها ريزی برنامهدر هر سّنی، شامل شغلی برای زنان ارتقاء ی ها  برنامهۀ توسع)چ
  ؛ کاريابی، راهنمايی، نظارتی، آموزشی و بازآموزی

ی سازمان ملل متحد ها ی غيردولتی زنان در کنفرانسها تشويق و حمايت از مشارکت سازمان  )ح
  ها؛ از جمله در مراحل مقدماتی تشکيل آن

 در سازمان ملل متحد و ديگرهای نمايندگی  هيئت تعادل جنسيتی در ترکيب برای ايجادتالش ) خ
  .المللی بيننهادهای 

  
  :توسط سازمان ملل متحد. ١٩٣
برای   میاستخداتازۀ ی ها سياستکنونی و تدوين  می استخدای ها  به اجرا گذاشتن سياست)الف

از آن تا تر ای و باال برابری جنسيتی کامل به ويژه در سطوح حرفهتسهيل و تسريع رسيدن به 
های گوناگون جغرافيايی بر  از حوزهتوجه به اهميت استخدام کارمندان ، ضمن ٢٠٠٠سال 

  ؛ سازمان ملل متحد منشور١٠١ ماده ٣پايۀ پاراگراف 
های باالی سازمان ملل متحد،  اشتغال در مقامبرای نامزدکردن زنان يی برای ها  مکانيزمۀ توسع)ب

  های تخصصی و ديگر نهادهای آن؛ آژانس
ی ها زنان و مردان در سمتنسبت  آماری و کيفی های کمی  انتشار دادهآوری و  ادامه جمع) پ

نظارت بر و ، گيری تصميمروند  در آنان شرکت تفاوت تاثيربررسی و تحليل  ،گيری تصميم
رسيدن سهم : ميزان پيشرفت تعادل جنسيتی در مشاغل به سوی تحقق هدف دبيرکل سازمان

  ؛ ٢٠٠٠ درصد کل اين گونه مشاغل تا سال ٥٠گيری و اجرايی به  های تصميم زنان در مقام
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 توليدکنندگان و ،کارگریی ها ی غيردولتی، اتحاديهها ی زنان، سازمانها توسط سازمان. ١٩٤
  :یا ی صنعتی و حرفهها سازمان

های  ، و فعاليتآموزشها،  ها و آگاهی راه پخش دادهاز زنان تقويت همبستگی کمک به  )الف
  انگيز در بارۀ حقوق زنان؛  حّساسيت

 های ترويجی در سطوح گوناگون برای توانمند کردن زنان به تأثيرگذاری بر روندهای فعاليت )ب
نيز نظارت بر اجرای تعهداتی جتماعی و های ا ريزی ها و برنامه ادی و تصميمسياسی، اقتص

  اند؛  های زنان بر دوش گرفته که نمايندگان مجلس در مورد خواست
های  هايشان برای اشتغال در سمت  در بارۀ زنان و صالحيتاطالعاتیها ومنابع  پايگاه ايجاد )پ

ای و  ی منطقهها ، سازمانها ولتبرداری د د بهرهگيری و مشورتی که بتواند مور باالی تصميم
  .مند باشد نهادهای عالقهی خصوصی، احزاب سياسی و ديگر ها المللی و شرکت بين

  
   ٢ی راهبردی چ ها هدف

  گيری و رهبری ی تصميمها زنان برای مشارکت در سمتی ها  و مهارتها ظرفيتافزايش دادن 
  

  : که بايد برداشته شودکارهايی 
، کارگریی ها ، بخش خصوصی، احزاب سياسی، اتحاديهنهادهای مّلی، ها وسط دولتت. ١٩٥

 نهادهای المللی و  ی غيردولتی و بينها  سازمان،ای منطقههای  سازمان، انکارفرمايسنديکاهای 
  :آموزشی

 به ، برای کمک به زنان و دخترانآفرينی  ی آموزش رهبری و اعتماد به نفسها دورهارائۀ ) الف
ی نژادی و ها های ويژه دارند، زنان متعلق به اقليت ها و يا ناتوانی ی که نيازمندی زنانويژه
   ؛گيری ی تصميمها برای پذيرفتن سمت، و تشويق آنان قومی

تأمين توازن جنسيتی در نهادهای ايجاد گيری و  ی تصميمها برای سمتگزيدن معيارهای شّفاف ) ب
  شده؛ 

گيری، سخنرانی در  ی رهبری و تصميمها مهارت ويژه آموزشنهاد آموزشی، به ايجاد يک ) پ
   ؛تجربه برای زنان بی، ی سياسیها کمپيناظهار نظر در و   میمجامع عمو

سازی زنان و مردان از مسائل مربوط به توازن جنسيتی به  های آموزشی برای آگاه ارائۀ دوره) ت
ناختن مزايای احترام به تنوع  تهی از تبعيض و به رسميت شبط کاریاروقصد بهينه کردن 

   های گوناگون مديريت؛ سليقه در شيوه
انتخاباتی، فرايند مشارکت در به برای تشويق زنان ی ويژه ها ها و آموزش  توسعه مکانيزم) ث

  .رهبریهای نيازمند به  حوزههای سياسی و ديگر  فعاليت
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٢.  
  

  (CEDAW) تبعيض عليه زنان همۀ اشکالرفع ميثاق 

 سازمان ملل متحد تصويب   مجمع عمومیدر) ١٩٧٩ دسامبر ١٨ (١٣۵٨ذر آ ٢٧در تاريخ ثاق اين مي
در تاريخ آن  ٢٧ ۀ از ماد١اين ميثاق بر اساس بند . های عضو گشوده شد و تصويب دولتو برای امضا 

ع  متن اين ميثاق که به قطعنامۀ مجم.االجرا خواهد شد الزم) ١٩٨١سوم سپتامبر  (١٣۶٠ شهريور ١٢
 : ملحق شده به قرار زير است عمومی

  :ميثاقاين های عضو  دولت

 مقام و منزلت هر فرد انسانی و ،با توجه به اينکه منشور ملل متحد بر پايبندی حقوق اساسی بشر
  ؛برابری حقوق زن و مرد تاکيد دارد

که کرده است اعالم با تأئيد اصل ممنوع بودن تبعيض  جهانی حقوق بشر ۀبا توجه به اينکه اعالمي
 ،مده و از نظر منزلت و حقوق يکسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزیآکليه افراد بشر آزاد به دنيا 

ی مندرج در اين اعالميه ها  حق دارند از کليه حقوق و آزادی، جنسيتبراز جمله تمايزات مبتنی 
  ؛مند شوند بهره

 قوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابرالمللی ح ی بينها  عضو ميثاقهای تبا توجه به اينکه دول
  اند؛ شده مدنی و سياسی ، فرهنگی،ی اجتماع،مندی از کليه حقوق اساسی و مردان در بهره  زنان

آن  تخصصی های آژانسالمللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و  ی بينها با در نظر گرفتن ميثاق
  ،اند و مردان منعقد گرديده   زنانبه منظور پيشبرد تساوی حقوق

های  آژانس ملل متحد و  سازمانيی که توسطها  و توصيهها  اعالميه،ها با توجه به قطعنامه
  ؛و مردان تصويب شده است زنان  به منظور پيشبرد تساوی حقوق آنتخصصی

  ؛طور گسترده ادامه دارد ههمچنان بها عليه زنان   تبعيض، باالکه عليرغم اسناد متعدد نگران از اين

ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصيت  عليه زنان تبعيضهر نوع که   اينوریآبا ياد
 اقتصادی و فرهنگی کشور و  ، اجتماعی، مردان در زندگی سياسیو   برابر زنان مانع شرکت،بشر

ر خدمت د زنان را استعدادهای و ها و شکوفايی کامل قابليت است گسترش سعادت جامعه و خانواده
  کند؛  می دشوارترکشور و بشريتبه 

 ،مواد غذايیبه حداقل امکان دسترسی تنها از در شرايط فقر و تنگدستی  زنان که نگران از اين
  آموزش و اشتغال برخوردارند؛  ،بهداشت

پيشبرد به و عدالت برابری الملل بر اساس  نظام نوين اقتصاد بينپيدايش که  با اعتفاد بر اين
  کند؛ ايسته می زنان کمکی شبرابری بين مردان و
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 ، استعمار،نژادی تبعيض  ، اشکال مختلف نژادپرستی،کن کردن آپارتايد با تاکيد بر اينکه ريشه
های ديگر، و دخالت در امور داخلی کشورها،   و استيال بر سرزمين اشغال، تجاوز،استعمار نو
  جويی کامل از حقوق زنان و مردان ضروری است؛  برای بهره

ی متقابل ها  همکاری،المللی زدايی بين  تشنج،المللی تحکيم صلح و امنيت بينکه  با تاييد بر اين
 می خلع سالح کامل و به ويژه خلع سالح ات،نانآهای اجتماعی و اقتصادی  نظامها، ورای  تدول

 مساوات و منافع متقابل در ، تاکيد بر اصول عدالت،المللی ارت و کنترل دقيق و موثر بينظتحت ن 
شورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجی به دستيابی روابط بين ک

به حق تعيين سرنوشت و استقالل و همچنين احترام به حاکميت ملی و تماميت ارضی باعث توسعه 
کمک خواهد  زنان  کامل بين مردان وتحقق برابریو پيشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتيجه به 

  ؛کرد

همه جانبۀ ت مشارک رفاه جهانی و بر قراری صلح مستلزم ،کشورۀ کامل که توسع بر اينبا اعتقاد 
  زنان و حقوق برابر آنان با مردان است؛ 

در جامعه و خانواده برای دستيابی به و زنان نقش سنتی مردان  که تغيير در اينبه با آگاهی 
      ؛و مردان ضروری استزنان  کامل ميانبرابری 

يابی به  در جامعه و خانواده برای دستو زنان در نقش سنتی مردان دگرگونی  اين که با آگاهی از
  و مردان ضروری است؛  و زنانکامل ميانبرابری 

و اتخاذ اقدامات  رفع همۀ اشکال تبعيض عليه زنان اجرای اصول مندرج در اعالميهمصمم به 
  :توافق کردند به شرح ذيل ،ها انواع تبعيضضروری برای از ميان برداشتن 

  

  بخش اول

  ١ماده 

يا محدوديت بر ) محروميت( استثناء ،در اين ميثاق به هر گونه تمايز» تبعيض عليه زنان «عبارت
ِ اعمال حقوق ،مندی  بهره،دار کردن يا لغو شناسايی اساس جنسيت که نتيجه يا هدف آن خدشه  يا

 مدنی و يا هر ، فرهنگی،ماعی اجت، اقتصادی،ی سياسیها ی اساسی در زمينهها بشر و آزادی
 ،و مردان زنان ميانبرابری وضعيت زناشويی ايشان و بر اساس سوای   زنانزمينه ديگر توسط

  .شود اطالق می

  ٢ماده 

که بدون درنگ  تبعيض عليه زنان توافق خواهند کرد هر گونهبا محکوم کردن  ،دول عضو
گير خواهند کرد و خود را  پیمناسب کانات جويی از همۀ ام بهرهرا با  تبعيض از زنان سياست رفع

  :کنند می متعهد به تحقق اهداف زير
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و مردان در قانون اساسی يا ساير قوانين مربوطه هر  زنان گنجاندن اصل مساوات ميان. الف
 و تظمين تحقق عملی اين اصل به وسيله وضع ، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد،کشور

  سب ديگر؛ مناهای راهقانون يا ساير 

  به منظور رفع، از جمله مجازات در صورت اقتضا،اقدامات ديگر تصويب قوانين مناسب و يا. ب
  ؛تبعيض از زنان

بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمينان از  زنان بر قراری حمايت قانون از حقوق. پ
ايی ذيصالح آميز از طريق مراجع قض  تبعيضدر مقابل هرگونه اقدام  زنانحمايت مؤثر از

  ملی و ساير مؤسسات دولتی؛

و تضمين رعايت اين تعهدات   عليه زنانآميز تبعيض   خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت.ت
  توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛

 سازمان و يا ،توسط هر شخص زنان از تبعيض رفعبرای اتخاذ کليه اقدامات مناسب . ث
  ی خصوصی؛ها شرکت

 هدف يا ، مقررات،زم از جمله وضع قوانين به منظور اصالح يا فسخ قوانيناتخاذ تدابير ال. ج
  آميزند؛   زنان تبعيضی موجود که نسبت بهها روش

  .شود می زنان سبت به تبعيض نکليه مقررات کيفری که موجبلغو . چ

  ٣ماده 

 و فرهنگی  اقتصادی، اجتماعی،ی سياسیها  به ويژه زمينهها  عضو بايد در تمام زمينههای تدول
و نيز   زناناز جمله وضع قوانين برای تضمين توسعه و پيشرفت کاملرا کليه اقدامات مناسب 

  .ی اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورندها مندی آنان از حقوق بشر و آزادی بهره

  ۴ماده 

 زنان  مردان واتخاذ تدابير ويژه و موقتی توسط دول عضو آن تسريع در برقراری مساوات بين .١
و بدون . به صورتی که در اين ميثاق تعريف شده است تلقی گردد» تبعيض «است نبايد به عنوان

 پس از تحقق رفتار و ،اينکه اين اقدامات منجر به حفظ معيارهای نابرابر و مجزا گردد
  .ی برابر متوقف خواهد شدها فرصت

قداماتی که در اين ميثاق برای حمايت از  عضو از جمله اهای تاتخاذ تدابير ويژه توسط دول .٢
  .آميز تلقی نخواهد شد  تبعيض منظور شده استانهمادرامور 

  ۵ماده 

  :آورند میی زير به عمل ها در زمينهرا  عضو کليه اقدامات مناسب های تدول
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به منظور از ميان برداشتن  زنان ی اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان وها تعديل الگو. الف
جنس . نگری يا برترنگری هر يک از دو ستی سنتی و غيره که بر تفکر َپها  روشۀ و کليتعصبات

  استوار باشد؛ زنان ای برای مردان و ی کليشهها و يا تداوم نقش

حصول اطمينان از اينکه آموزش خانواده شامل درک صحيح از وضعيت مادری به عنوان . ب
و مردان در پرورش و تربيت کودکان نان ز يک وظيفه اجتماعی و شناسايی مسئوليت مشترک

  . با اين استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولويت قرار دارد،خود باشد

  ۶ماده 

از جمله وضع قوانين به منظور جلوگيری از حمل و نقل را دول عضو کليه اقدامات مقتضی 
  .به عمل خواهند آورد زنان گری بری از روسپی غيرقانونی و بهره

  

  بخش دوم

  ٧ماده 

در حيات سياسی و اجتماعی کشور کليه اقدامات  زنان از تبعيض  عضو برای رفعهای تدول
  به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوی با مردان برای،مقتضی را به عمل خواهند آورد

  :تضمين خواهند کرد  زنان

 شرايط نامزدی در همه و داشتن  میی عموها پرسی رای دادن در کليه انتخابات و همه. الف
  اجتماعات منتخب عمومی؛

ی دولتی و انجام کليه ها مشارکت در تعيين سياست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت. ب
  ؛ی دولتی در تمام سطوح دولتها مسئوليت

  .ی غيردولتی مرتبط با حيات سياسی و اجتماعی کشورها  و انجمنها شرکت در سازمان. پ

  ٨ماده 

و در شرايط   تبعيضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه عضهای تدول
المللی  داده شود که به عنوان نماينده دولت خود در سطح بينزنان  بهمساوی با مردان اين فرصت 

  .المللی نقش داشته باشند های بين و در فعاليت سازمانحاضر شوند 

  ٩ماده 

اعطا حقوقی برابر و زنان مردان به  ، تغيير يا حفظ تابعيت، عضو در مورد کسبهای تدول. ١
کنند که از ازدواج با فرد خارجی يا تغيير تابعيت  می به ويژه تضمين ها دولت. د کردنخواه
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وطن شدن يا تحميل   بی،شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن
  .تابعيت شوهر به وی نگردد

و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند  زنان  به عضوهای دولت. ٢
  .کرد

  

  بخش سوم

  ١٠ماده 

با مردان در زمينه  زنان  با مردان دربرابر زنان  عضو به منظور تضمين حقوق های  دولت
به ويژه بر . به عمل خواهند آورد زنان از تبعيض برای رفع  میش هرگونه اقدارموزش و پروآ

  :و مردان موارد زير را تضمين خواهند کرداساس   مساوات بيناساس 

 و برای دسترسی به آموزش و دريافت ،ای ی فنی و حرفهها شرايط يکسان در زمينه آموزش. الف
 اين تساوی بايد ،دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستايی

ای و آموزش عالی فنی و نيز  و حرفه فنی ، آموزش عمومی،ای در آموزش پيش مدرسه
  ای مختلف تضمين شود؛ ی حرفهها دوره

ی ها  و صالحيتها  معلمين دارای مهارت، امتحانات يکسان، درسی يکسانۀدسترسی به برنام. ب
   و امکانات آموزشی با کيفيت برابر؛ها راز و محلت هم

ن در کليه سطوح و در اشکال و مردازنان  ای از نقش از بين بردن هر گونه مفهوم کليشه. ج
ی آموزشی که نيل ها مختلف آموزشی از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش

 درسی و های ابسازد و به ويژه از طريق تجديدنظر در کت به اين هدف را ممکن می
  ی آموزشی؛ها ی آموزشی مدارس و تطبيق دادن روشها برنامه

   و ساير مزايای تحصيلی؛ها مندی از بورس  بهرهی يکسان جهتها ايجاد فرصت. د

ی ها  از جمله برنامه،ی مربوط به ادامه تحصيالتها ستيابی به برنامهدامکانات مشابه جهت . ه
تر شکاف  يی که با هدف کاهش هر چه سريعها عملی سواد آموزی بزرگساالن به ويژه برنامه

  اند؛ و مردان تدوين يافته  زنانآموزشی موجود بين

يی برای دختران و ها کنند و تنظيم برنامه میآموزان دختر که ترک تحصيل  کاهش در صد دانش. و
  ،اند زنانی که ترک تحصيل زودرس داشته

  در ورزش و تربيت بدنی؛  زنان امکانات يکسان برای شرکت فعال. ز
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 ،نمايند می آموزشی مشخص که سالمتی و تندرستی خانواده را تضمين های هیآگادسترسی به . ح
  . و راهنمايی در مورد تنظيم خانوادهها هیآگااز جمله 

  ١١ماده 

در  تبعيض عليه زنان  عضو کليه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونههای  دولت
و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمين شود،  زنان اشتغال از بين برود و بر اساس اصل تساوی

  :يربه ويژه در موارد ز

  حق اشتغال به کار به عنوان حق الينفک تمام افراد بشر؛) الف

  يکسان، از جمله اعمال ضوابط يکسان برای استخدام؛  میی استخداها حق استفاده از فرصت) ب

حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنيت ) ج
ای و  ی آموزش حرفهها ط شغلی و حق استفاده از دورهشغلی و تمام امتيازات و شراي

ای پيشرفته و آموزش  ی آموزش حرفهها بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره
  ای؛ مرحله

حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداری از رفتار يکسان در ) د
  ضاوت يکسان در ارزيابی کيفيت کار مشابه؛مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنين ق

ی اجتماعی به ويژه در دوران بازنشستگی، دوران بيکاری، هنگام بيماری ها حق استفاده از بيمه) ه
و ناتوانی و دوران پيری و در ساير موارد ازکارافتادگی و نيز حق استفاده از مرخصی 

  استحقاقی؛

  ار، از جمله حمايت از وظيفه توليد مثل؛حق حفظ سالمتی و رعايت ايمنی در محيط ک) و

و ) بارداری(بر پايه ازدواج يا مادری   عليه زنان  به منظور جلوگيری از اعمال تبعيضات - ٢
  : عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آوردهای دولتتضمين حق مؤثر آنان جهت کار، 

در اخراج بر اساس وضعيت    تبعيضممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان و) الف
  ی قانونی بدين منظور؛ها زناشويی و اعمال مجازات

صدور اجازه مرخصی زايمان با حقوق يا مزايای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل ) ب
  قبلی، ارشديت يا مزايای اجتماعی؛

ت خانوادگی را  تعهداکنداجتماعی الزم به نحوی که والدين را قادر ی ها پوششتشويق به ارائه ) ج
 راهی شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از ها مسئوليت با

  ايجاد و توسعه شبکه تسهيالتی برای مراقبت از کودکان؛
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آور  هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زيان زنان برقراری حمايت خاص از) د
  گردد؛ میمحسوب 

 و ها هیآگاه ذکر شده در اين ماده به طور متناوب همگام با پيشرفت کنند قوانين حمايت - ٣
و تکنولوژيکی بايد مورد بررسی قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگری،   میی علها دانش

  .لغو يا تمديد شوند

  ١٢ماده 

در زمينه مراقبت بهداشتی آنان کليه اقدامات الزم  تبعيض از زنان  عضو برای رفعیها  دولت - ١
ا به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظيم خانواده ر

  .تضمين شود  زنانشود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و میمربوط 

 اين ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با ١ عضو صرف نظر از مفاد بند های دولت - ٢
ن پس از زايمان را تضمين خواهند کرد و در موارد بارداری، بستری برای زايمان و دورا

الزم خدمات رايگان و نيز تغذيه کافی در دوران بارداری و دوران شيردهی در اختيار آنان 
  .قرار خواهند داد

  ١٣ماده 

ی ها در ساير زمينه تبعيض از زنان  عضو کليه اقدامات مقتضی را به منظور رفعهای  دولت
ی زير بر ها  به عمل خواهند آورد تا حقوق يکسان به ويژه در زمينهحيات اقتصادی و اجتماعی

  :تضمين شودزنان   اساس برابری مردان و

  حق استفاده از مزايای خانوادگی؛) الف

  ی بانکی، رهن و ساير اشکال اعتبارات مالی؛ها حق استفاده از وام) ب

  .ات فرهنگیی حيها ی تفريحی، ورزشی و کليه زمينهها حق شرکت در فعاليت) ج

  ١۴ماده 

روستايی را مد نظر قرار داده و به نقش   زنانمشکالت خاصاين ميثاق عضو های  تدول - ١
ی ها ی خود از جمله کار در بخشها در جهت حيات اقتصادی خانوادهزنان  که اين میمه

غيرمالی اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کليه اقدامات مقتضی را 
  .در مناطق روستايی اجرا گردد زنان ه عمل خواهند آورد تا مفاد اين ميثاق نسبت بهب

در مناطق روستايی به تبعيض از زنان    عضو کليه اقدامات مقتضی را جهت رفعهای  دولت - ٢
ی عمرانی و ها در برنامه زنان بر اساس تساوی مردان و  زنانعمل خواهند آورد تا اين
  :مند گردند و به خصوص از حقوق زير برخوردار شوند از آن بهره روستايی شرکت نموده و
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  ی عمرانی در کليه سطوح؛ها شرکت در تدوين و اجرای برنامه) الف

  ، مشاوره خدمات تنظيم خانواده؛ها هیآگادسترسی به تسهيالت بهداشتی کافی از جمله ) ب 

  مين اجتماعی؛ٌای تها استفاده مستقيم از برنامه) ج

از جمله سوادآموزی   میو غيررس  میی آموزشی رسها  و برنامهها ه از انواع دورهاستفاد) د
  العاده به منظور باال بردن کارآيی فنی آنان؛ مندی از خدمات محلی و فوق عملی و نيز بهره

ی خودياری به منظور به دست آوردن امکان دستيابی مساوی به ها  و تعاونیها تشکيل گروه) ه
  ی از طريق اشتغال يا خوداشتغالی؛ی اقتصادها فرصت

  ی محلی؛ها شرکت در کليه فعاليت) و

 و اعتبارات کشاورزی، تسهيالت بازاريابی، تکنولوژی مناسب و استفاده ها دسترسی به وام) ز
يکسان از زمين و بر خورداری از رفتاری مساوی در چارچوب اصالحات ارضی و 

  ين؛ی جايگزينی زمها روستايی و نيز در برنامه

مندی از شرايط زندگی مناسب، به ويژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل  بهره) ح
  .و نقل

  

  بخش چهارم

  ١۵ماده 

  .کند میحقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا   زنان عضو بههای  دولت - ١

يکسان با مردان و اختيارات و امکانات قانونی دقيقًا   زنان عضو در امور مدنی بههای  دولت - ٢
. برداری از اين اختيارات و امکانات اعطا خواهند کرد نيز شرايط مساوی برای بهره

حقوقی برابر با مردان قائل زنان   عضو برای انعقاد قرار داد و اداره امالک برایهای دولت
تار  و مراجع قضايی به صورت يکسان رفها شده و با ايشان در کليه مراحل دادرسی در دادگاه

  .خواهند کرد

 مدت ی دارایها وساير اسناد خصوصمايند آه آليه قراردادن  عضو موافقت ميهای تدول - ٣
 . گرددی زنان، آان لم يكن تلقیمحدود آننده اهليت قانون  وی قانونیاجراي

 
 عضو بادرنظرگرفتن قانون نقل مكان  و قانون حق انتخاب آزادانه محل اقامت و های تدول - ۴

  .آنند  یراد حقوق برابر با مردان به زنان اعطا مسكونت اف
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 ١٨٧
 

  ١۶ماده 

در کليه امور مربوط به ازدواج و روابط تبعيض از زنان    عضو به منظور رفعهای دولت - ١
 خانوادگی کليه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوی مردان و

  :موارد ذيل را تضمين خواهند کرد  زنان

  حق يکسان برای ورود به ازدواج؛) الف

آزادانه  حق يکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت کامل و) ب
  دو طرف ازدواج؛

  ی يکسان در طی دوران زناشويی و به هنگام جدايی؛ها حقوق و مسئوليت) ج

 روابط زناشويی، در ی يکسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضعها حقوق و مسئوليت) د
شود؛ در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار  میمسائلی که به فرزندان آنان مربوط 

  خواهد بود؛

گيری آزادانه و مسئوالنه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله  حقوق يکسان در مورد تصميم) ه
از اين را مندی  قدرت بهره، آموزش و ابزار الزم که ها یزمانی بارداری و دسترسی به آگاه

  دهد؛ میحقوق به ايشان 

ی يکسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن ها حقوق و مسئوليت) و
کودکان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملی، در کليه موارد منافع کودکان از اولويت 

  برخوردار خواهد بود؛

  وان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛حقوق فردی يکسان به عن) ز

مندی و  حقوق يکسان برای زوجين نسبت به مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستی، بهره) ح
  .ای در بر داشته باشد انتقال ملک اعم از اينکه رايگان باشد و يا هزينه

 اقدامات ضروری منجمله وضع قانون ۀنامزدی و ازدواج کودک هيچ اثر قانونی ندارد و کلي - ٢
  .به عمل آيد میدر دفاتر رسبايد برای تعيين حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج 

  بخش پنجم

  ١٧ماده 

از (رفع تبعيض عليه زنان به منظور بررسی پيشرفت حاصله در اجرای مفاد اين ميثاق کميته  - ١
االجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سی و  زمشامل هجده نفر در زمان ال) اين پس کميته

دارای شهرت اخالقی واال و صالحيت کارشناسان پنجمين کشور عضو، بيست و سه نفر از 
 عضو از ميان های دولت توسط کارشناسانشود اين  میی مربوط به ميثاق تشکيل ها در زمينه



  رای مشارکت سياسی زنان رهنمونی ب:لبه سوی عم
 

  ١٨٨

در انتخاب اين اشخاص به . کنند میخدمت به استقالل شوند و  میشان انتخاب  ی ها اتباع کشور
ی عمده حقوقی توجه ها توزيع عادالنه جغرافيايی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظام

  .شود می

اند   عضو نامزد شدههای  دولتی مخفی و از فهرست افرادی که توسط ااعضای کميته با ر - ٢
  .کندع خود را نامزد تواند يک نفر از اتبا می عضو های  دولتيک ازشوند؛ هر میانتخاب 

حداقل سه ماه قبل . شود میاالجرا شدن اين ميثاق برگزار  ماه پس از الزم  نخستين انتخابات شش - ٣
خواهد تا ظرف  می عضو های دولتای از  از تاريخ هر انتخابات دبير کل ملل متحد طی نامه

را به ترتيب حروف نامزدها   میدبير کل فهرست اسا. دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند
  . عضو ارسال خواهد داشتهای دولتکشور نامزدکننده هريک تهيه و برای نام الفبا و با 

 عضو که توسط دبير کل در مقر ملل متحد برگزار های  دولتانتخاب اعضای کميته در جلسه  - ۴
 های دولتدر اين جلسه، که حد نصاب تشکيل آن حضور دو سوم . شود میخواهد شد، انجام 

باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضويت در کميته آن دسته از نامزدهايی خواهند  میعضو 
 عضو حاضر و های دولتبود که بيشترين تعداد آراء و همزمان اکثريت مطلق آراء نمايندگان 

  .در جلسه به دست آورندرا دهنده  یار

 نفر از اعضای ٩ره عضويت  دو اّماشوند میاعضای کميته برای يک دوره چهار ساله انتخاب  - ۵
بالفاصله پس از اولين انتخابات . رسد میپايان منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به 

  .خواهد شدتعيين  عضو به قيد قرعه توسط رئيس کميته ٩اين   میاسا

  اين ماده و به دنبال سی و پنجمين۴ و ٣، ٢ی ها  عضو ديگر کميته مطابق با بند۵انتخاب  - ۶
دوره عضويت دو نفر از اعضای فوق در . صورت خواهد گرفتعضو تصويب يا الحاق 

تعيين اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس کميته   میپايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسا
  .خواهد شد

به عنوان عضو کميته کارشناسش ی خالی احتمالی، دولتی که فعاليت ها به منظور اشغال پست - ٧
ديگری را از بين اتباع خود برای عضويت در کميته مشروط به کارشناس ده است، متوقف ش

  .ييد کميته انتخاب خواهد کردات

دارد  میو بر طبق ضوابط و شرايطی که آن مجمع مقرر   میييد مجمع عموٌااعضای کميته با ت - ٨
  .واهند کردی کميته از سازمان ملل مقرری دريافت خها تيو با در نظر گرفتن اهميت مسئول

دبير کل ملل متحد تسهيالت و کارمندان الزم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف کميته  - ٩
  .در چارچوب اين ميثاق تأمين خواهد نمود
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 ١٨٩
 

  ١٨ماده 

شوند گزارشی برای بررسی کميته در مورد اقدامات تقنينی، قضايی   های عضو متعهد می دولت - ١
های حاصله در اين  ه در راستای اجرای مفاد اين ميثاق و پيشرفتاجرايی و ساير اقدامات متخذ

  :رابطه به دبير کل ملل متحد ارائه کنند

  االجرا شدن ميثاق برای آن دولت؛ يکسال پس از الزم) الف

  .پس از آن حدا قل هر چهار سال يک بار و عالوه بر آن هر زمانی که کميته درخواست کند) ب

که بر ميزان اجرای تعهدات تحت به شمار آيد د مبين عوامل و مشکالتی توان می ها اين گزارش - ٢
  .گذارد میاين ميثاق اثر 

  ١٩ماده 

  .نامه اجرايی خود را تصويب خوهد نمود کميته آيين - ١

  .کميته مسئوالن خود را برای يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد - ٢

  ٢٠ماده 

 اين ميثاق ارائه شده هر ساله به ١٨ابق با ماده  که مطهای کميته به منظور بررسی گزارش - ١
  .دهد میمدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکيل جلسه 

جلسات کميته معموًال در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگری که به تصميم  - ٢
  .شود برگزار خواهد شد میکميته تعيين 

  ٢١ماده 

ی خود به ها تصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعاليتکميته همه ساله از طريق شورای اق - ١
 های دولت واصله از های  ادعانامه و ها تواند بر اساس گزارش می و کند میتسليم   میمجمع عمو

ی کلی همراه با ها  و توصيههااين پيشنهاد. ی کلی ارائه دهدها  و توصيههاعضو پيشنهاد
  .گردد میه درج  عضو در گزارش کميتهای دولتنظرات احتمالی 

  .کند  می کميته را جهت آگاهی به کميسيون مقام زن ارسال های دبير کل ملل متحد گزارش - ٢

  ٢٢ماده 

شان اجرای موادی از ميثاق حاضر  مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طريق نمايندگان
 ممکن است از کميته. گيرند مورد بررسی قرار دهند میی آنها جای ها را که در حوزه فعاليت

يی که به ها  نحوه اجرای ميثاق در زمينهۀهايی در بار مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارش
  .شود ارائه نمايند میحوزه فعاليت آنها مربوط 
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  بخش ششم

  ٢٣ماده 

و مردان به برابری مفيدتر و مؤثرتر    زنانهيچ چيز در اين ميثاق بر مقرراتی که برای دستيابی
  :تواند شامل موارد زير باشد می نخواهد گذاشت؛ اين مقررات وجود دارد تأثير

  قوانين يک دولت عضو؛ يا) الف

  .االجرا است المللی ديگری که برای آن دولت الزم نامه بين هر ميثاق يا موافقت) ب

  ٢۴ماده 

در سطح ملی که هدف از آن تحقق کامل را گردند کليه اقدامات الزم  می عضو متعهد های  دولت
  .باشد، به عمل آورند میق به رسميت شناخته شده در اين ميثاق حقو

  ٢۵ماده 

  .باز خواهد ماند ها دولتاين ميثاق برای امضای کليه  - ١

  .شود میبه عنوان امين اين ميثاق تعيين سازمان ملل متحد دبير کل  - ٢

ير کل اسناد تصويب نزد دب. تصويب اين ميثاق منوط به طی مراحل تصويب قانونی است - ٣
  .ملل متحد به امانت گذارده خواهد شدسازمان 

الحاق با سپردن سند الحاق به دبير کل . باز خواهد ماند ها دولتاين ميثاق جهت الحاق کليه  - ۴
  .شود میملل متحد محقق سازمان 

  ٢۶ماده 

 ملل متحد درسازمان ای خطاب به دبير کل  توانند در هر زمان طی نامه می عضو های  دولت - ١
  .در اين ميثاق نمايندرا نظر  تجديدخواست

 اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنين درخواستی تصميم ردملل متحد در مو  میمجمع عمو - ٢
  .خواهد گرفت

  ٢٧ماده 

ملل سازمان اين ميثاق سی روز پس از تاريخ که بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبير کل  - ١
  .گردد میاالجرا  زممتحد به امانت گذارده شد، ال
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 ١٩١
 

پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، برای هر دولتی که اين ميثاق را  - ٢
گردد، ميثاق مذکور از سيمين روز تاريخی که سند تصويب  میکند يا به آن ملحق  میتصويب 

  .گردد میاالجرا  يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده الزم

  ٢٨ماده 

، در هنگام تصويب يا الحاق دريافت و آن را  راها ملل متحد متن تحفظ کشورسازمان کل دبير  - ١
  .خواهد کرد توزيع  عضوهای دولتميان کليه 

  .تحفظاتی که با هدف و منظور اين ميثاق سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد - ٢

زمان قابل پس گرفتن ملل متحد در هر سازمان تحفظات از طريق تسليم يادداشتی به دبير کل  - ٣
لغو تحفظ از روزی که .  را از اين موضوع مطلع خواهد کردها نامبرده همه دولت. است

  .يادداشت دريافت شود معتبر است

  ٢٩ماده 

هر گونه اختالف در تفسير يا اجرای اين ميثاق بين دو يا چند دولت عضو که از طريق مذاکره  - ١
چنانچه ظرف شش ماه از . گردد می به داوری ارجاع حل نگردد بنا به تقاضای يکی از طرفين

تاريخ درخواست داوری، طرفين در مورد نحوه و تشکيالت داوری به توافق نرسند، يکی از 
المللی دادگستری مطابق با اساسنامه   تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين میطرفين 

  .ديوان گردد

اء يا تصويب اين ميثاق يا الحاق به آن اعالم کند که تواند به هنگام امض میهر دولت عضو  - ٢
 عضو ديگر در قبال دولتی که های دولت. داند میخود را موظف به اجرای بند يک اين ماده ن

  .باشند میبه بند يک اين ماده اعالم تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند يک ن

تواند در هر زمان از  مینموده باشد  اين ماده اعالم تحفظ ٢هر دولت عضوی که بر طبق بند  - ٣
  .به دبير کل ملل متحد صرف نظر کند  میتحفظ خود از طريق اعالم رس

  ٣٠ماده 

اين ميثاق که متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيولی آن دارای اعتبار يکسان 
  .شود میملل متحد به امانت گذارده سازمان باشند، نزد دبير کل  می
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  ١٩٢

٣.  

  )ICCPR(سياسی المللی حقوق مدنی و  ميثاق بين
  

 دسامبر ١۶ در تاريخ متحدمجمع عمومی سازمان ملل ) ٢١(آ  ٢٢٠٠اين ميثاق، که با قطعنامۀ 
به تصويب رسيد و برای امضا، تصويب و الحاق کشورهای عضو سازمان گشوده شد، در تاريخ ١٩۶۶
 . قّوت قانونی يافت ۴٩طبق ماده  ١٩٧۶ مارس ٢٣

 مقدمه

 :ی طرف اين ميثاقها دولت

حيثيت ذاتی و احترام به  است شدها توجه به اين که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعالم ب
حقوق يکسان و غيرقابل انتقال کليه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان 

 است؛

 ناشی از حيثيت ذاتی شخص انسان است؛يادشده با اذعان به اين که حقوق 

ترس و  از  رها و جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزادۀن که بر طبق اعالميبا اذعان به اي
کس از حقوق مدنی و سياسی خود و  شود که شرايط تمتع هر میفقر فقط در صورتی حاصل 

 اجتماعی و فرهنگی ايجاد شود؛-همچنين از حقوق اقتصادی 

يج احترام جهانی و مؤثر رعايت  بر اساس منشور ملل متحد به تروها با عنايت به اين که دولت
 اند؛ ی بشر ملزم شدهها حقوق و آزادی

با در نظر گرفتن اين حقيقت که هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق 
دار و ظايف است و مکلف است به اين که در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به  دارد عهده

 ؛ کندم موجب اين ميثاق اهتما

 : با مواد زير موافقت دارند

 بخش يکم

 ماده نخست

 نظام سياسی خود را ها موجب اين حق مزبور ملته ب. کليه ملل دارای حق خودمختاری هستند- ١
 .کنند میفرهنگی خود را آزادانه تأمين  اجتماعی و-آزادانه تعيين و توسعه اقتصادی 



 ها پيوست
 

 ١٩٣
 

های طبيعی خود بدون اخالل  های خود در منابع و ثروت ند برای نيل به هدفتوان میکليه ملل - ٢
الملل  المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بين به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بين

توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم  میدر هيچ مورد ن -  کندآزادانه هر گونه تصرفی ب
 .کرد

های غيرخودمختار و  های مسئول اداره سرزمين ن ميثاق از جمله دولتهای طرف اي دولت– ٣
تحت قيمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات 

 .منشور ملل متحد رعايت کنند

  

 بخش دوم

 ماده دوم

ق را در باره کليه شوند که حقوق شناخته شده در اين ميثا میهای طرف اين ميثاق متعهد  دولت– ١
شان بدون هيچ گونه تمايزی از قبيل نژاد، رنگ، جنس،  قلمرو و تابع حاکميت افراد مقيم در

زبان، مذهب، عقيده سياسی يا عقيده ديگر، اصل و منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، نسب يا 
 .ها محترم شمرده و تضمين بکنند ساير وضعيت

شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات اين  هر دولت طرف اين ميثاق متعهد می- ٢
ميثاق اقداماتی در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاری و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده 

عمل  هاالجراء نشده است ب در اين ميثاق که قبال به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر الزم
 .آورد

 :شود که میهد هر دولت طرف اين ميثاق متع- ٣

های شناخته شده در اين ميثاق در باره  تضمين کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی. الف
او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسيله 

 .خود عمل کرده باشند  میاشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رس

موجب مقررات  هاداری يا مقننه يا هر مقام ديگری که ب-یيمقامات صالح قضاتضمين کند که . ب
دهنده احقاق حق کنند و همچنين  قانونی آن کشور صالحيت دارد در باره شخص دادخواست

 .ی توسعه بدهديبه مقامات قضارا امکان تظلم و توّسل 

 . بشود ترتيب اثر بدهندتضمين کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانيت آن محرز. ج

 ماده سوم

شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق  های طرف اين ميثاق متعهد می دولت
 .بينی شده در اين ميثاق تُامين کنند مدنی و سياسی پيش
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  ١٩٤

 ماده چهارم

ا اعالم بشود العاده موجوديت ملت را تهديد کند و اين خطر رسم هرگاه خطری استثنائی يا فوق- ١
توانند تدابيری خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزانی  میکشورهای طرف اين ميثاق 

 اتخاذ نمايند مشروط بر اينکه تدابير مزبور با ساير الزاماتی که کند میکه وضعيت حتما ايجاب 
 تبعيض بر اساس الملل به عهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به ِاعمال بر طبق حقوق بين

  .نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشاء مذهبی يا اجتماعی نشود

- ١١) بندهای اول و دوم : ( ٨- ٧- ۶از مواد را حکم مذکور در بند فوق هيچ نوع انحرافی  - ٢
 . مجاز ندانسته است١٨- ١۶- ١۵

های   دولتهای طرف اين ميثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بالفاصله ساير دولت - ٣
ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزيده و سازمان طرف ميثاق را توسط دبير کل 

دهند  میها خاتمه  اين انحرافه  و در تاريخی که بدجهاتی که موجب انحراف شده است آگاه کنن
 .مراتب را بوسيله اعالميه جديدی از همان مجری آگاهی دهند

 ماده پنجم

ت اين ميثاق نبايد به نحوی تفسير شود که متضمن ايجاد حقی برای دولتی يا هيچ يک از مقررا- ١
ی شناخته ها گروهی يا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضييع هر يک از حقوق و آزادی

بينی شده است مبادرت  شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش
 .عمل آورده ب  میيا اقدابه فعاليتی بکند و 

ها،  موجب قوانين، ميثاقه هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر يک از حقوق اساسی بشر که ب- ٢
 يا عرف و عادات نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده يا نافذ و ها نامه ينيآ

يا اينکه به ميزان رسميت نشناخته ه  اينکه اين ميثاق چنين حقوقی را بد ازجاری است بع
 .رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بوده کمتری ب

  

 بخش سوم

 ماده ششم

هيچ . موجب قانون حمايت بشوده اين حق بايد ب. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است- ١
 .از زندگی محروم کرد) بدون مجوز( توان خودسرانه  فردی را نمی

لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نيست مگر در مورد در کشورهايی که مجازات اعدام - ٢
االجراء در زمان ارتکاب جنايت که آنهم نبايد با مقررات اين  مهمترين جنايات طبق قانون الزم

های ديگر ناظر بر جلوگيری از ارتکاب جنايت کشتار دستجمعی و کيفر آن  ميثاق و ميثاق
 .ت مگر به حکم قطعی دادگاه صالحاجرای اين مجازات جائز نيس. منافات داشته باشد



 ها پيوست
 

 ١٩٥
 

دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنين معهود است هيچ  در مواقعی که سلب حيات تشکيل- ٣
دارد که به هيچ نحو از هيچ  میهای طرف اين ميثاق را مجاز ن يک از مقررات اين ماده دولت

 تقبل جمعی کشتار دسته موجب مقررات ميثاق جلوگيری و مجازات جرم  هيک از الزاماتی که ب
 .شده انحراف ورزند

عفو . کندحق خواهد داشت که درخواست عفو يا تخفيف مجازات ب  میهر محکوم به اعدا- ۴
 .يا عفو فردی يا تخفيف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود  میعمو

شود و در مورد  میه سال صادر نحکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هيجد- ۵
 .زنان باردار قابل اجراء نيست

هيچ يک از مقررات اين ماده برای تُاخير يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر يک از - ۶
 .های طرف اين ميثاق قابل استناد نيست دولت

 ماده هفتم

يرانسانی، و تحقيرآميز رحمانه، غ بیفتارهای و آماج رتوان مورد آزار و شکنجه  هيچکس را نمی
های  اش، آماج آزمايش توان، بدون رضايت قبلی و داوطلبانه به ويژه هيچ کس را نمی. قرار داد

 . کرد طّبی و علمی 

 ماده هشتم

بردگی و خريد و فروش برده به هر نحوی از . توان در بردگی نگاهداشت میهيچکس را ن- ١
 .انحاء ممنوع است

 .نگاهداشت) غالمی( بندگی توان در میهيچکس را ن- ٢

٣-  

 .هيچکس به انجام اعمال شاقه يا کار اجباری وادار نخواهد شد. الف

ی که بعضی از جنايات قابل يتوان چنين تفسير نمود که در کشورها می را ن٣شق الف بند . ب
مجازات با اعمال شاقه مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح 

 .بشود

 :مذکور در اين بند شامل امور زير نيست" اعمال شاقه يا کار اجباری. "ج

موجب يک تصميم ه که متعارفًا به کسی که ب" ب"هر گونه کار يا خدمت ذکر نشده در شق : چ
بوده و در حال آزادی   میی قانونی زندانی است يا به کسی که موضوع چنين تصمييقضا

 .گردد میمشروط باشد تکليف 
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  ١٩٦

رسميت شناخته شده است ه ی که امتناع از خدمت وظيفه بيکشورها و در  میگونه خدمت نظاهر: خ
 .شود میکنندگان تکليف  موجب قانون به امتناعه هر گونه خدمت ملی که ب

يا بلياتی که حيات يا رفاه جامعه را ) فورس ماژور( قهريه ۀهرگونه خدمتی که در موارد قو: د
 .کند تکليف بشود میتهديد 

 .متعارف باشد) اجتماعی(ی از الزامات مدنی يهر کار يا خدمتی که جز: ذ

 ماده نهم

توان خودسرانه دستگير يا بازداشت  هيچ کس را نمی. هرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد- ١
ين دادرسی مقرر به حکم يتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آ میکرد از هيچ کس ن

 .قانون

شود بايد در موقع دستگير شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت  میير هر کس دستگ- ٢
 .شود دريافت دارد میکه به او نسبت داده   میای دائر به هرگونه اتها اخطاريه

شود بايد او را در اسرع وقت در محضر  میدستگير يا بازداشت   میهر کس به اتهام جر- ٣
ی باشد حاضر ينون مجاز به اعمال اختيارات قضادادرس يا هر مقام ديگری که به موجب قا

بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی . نمود و بايد در مدت معقولی دادرسی يا آزاد شود
ی بشود که يها هستند نبايد قاعده کلی باشد ليکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصميم

ی و حسب مورد برای اجرای يقضاحضور متهم را در جلسه دادرسی و ساير مراحل رسيدگی 
 .کندحکم تُامين 

شود حق دارد که به دادگاه  میهر کس که بر اثر دستگير يا بازداشت شدن از آزادی محروم - ۴
به اين منظور که دادگاه بدون تُاخير راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رُای بکند . کندتظلم 

 .ادی او را صادر کندو در صورت غيرقانونی بودن بازداشت حکم آز

 .قانونی دستگير يا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشتطور غير ههر کس که ب- ۵

 ماده دهم

اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی   کليه افرادی که از آزادی خود محروم شدهۀدر بار- ١
  .شخص انسان رفتار کرد

٢-  

ی از محکومين جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام يتثنامتهمين جز در موارد اس. الف 
 .ای متناسب با وضع اشخاص غيرمحکوم خواهند بود جداگانه



 ها پيوست
 

 ١٩٧
 

صغار متهم بايد از بزرگساالن جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ . ب
  .تصميم بشود

هدف اساسی آن اصالح و اعاده ها متضمن رفتاری با محکومين خواهد بود که  نظام زندان -٣ 
 میصغار بزهکار بايد از بزرگساالن جدا بوده و تابع نظا. حيثيت اجتماعی زندانيان باشد

 .متناسب با سن و وضع قانونيشان باشند 

 ماده يازدهم

توان تنها به اين علت که قادر به اجرای يک تعهد قراردادی خود نيست زندانی  میهيچکس را ن
 .کرد

 همماده دوازد

هر کس قانونًا در سرزمين دولتی مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را - ١
 .در آنجا خواهد داشت

 .هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند- ٢

موجب قانون ه ی که بيها حقوق مذکور فوق تابع هيچگونه محدوديتی نخواهد بود مگر محدوديت- ٣
يا حقوق و   میر گرديده و برای حفظ امنيت ملی، نظم عمومی، سالمت يا اخالق عمومقر

 .های ديگران الزم بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد آزادی

 .از حق ورود به کشور خود محروم کرد) بدون مجوز(توان خودسرانه  هيچکس را نمی- ۴

 ماده سيزدهم

تنها بر اساس حکمی ميثاق باشد را که مجاز به اقامت در قلمرو دولت عضو اين ای  تبعۀ بيگانه
به استثنای مواردی که اخراج وی برای حفظ امنيت کشور ضروری . توان اخراج کرد قانونی می

است، تبعۀ بيگانه بايد بتواند دالئل خويش را برای اعتراض به حکم اخراج ارائه دهد و حق داشته 
کند،  سيدگی به پروندۀ خود از سوی يک مقام صالح، يا کسانی که او منصوب میباشد خواستار ر

 .  شود

 ماده چهاردهم

مند   ديگر نهادهای قانونی رسيدگی به شکايات، از حقوقی برابر بهره و،ها همه در مقابل دادگاه- ١
گاه به دادخواهی او منصفانه و علنی در يک دادبخواهد که هر کس حق دارد . خواهند بود

ی عليه او يا يطرف رسيدگی شود و آن دادگاه در باره حقانيت اتهامات جزا صالح مستقل و بی
تصميم به سری بودن . کنداختالفات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصميم 

يا امنيت ملی   میجلسات در تمام يا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخالق حسنه يا نظم عمو
 يک جامعه دموکراتيک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی در
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اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کيفيات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح 
دادگستری باشد تا حدی که دادگاه الزم بداند امکان دارد ليکن حکم صادر در امور کيفری يا 

 يا دادرسی مربوط  کندنکه مصلحت صغار طور ديگری اقتضاء مدنی علنی خواهد بود مگر آ
 .ی باشد يا واليت اطفال باشديبه اختالفات زناشو

متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اينکه مقصر بودن او   میهر کس به ارتکاب جر- ٢
 .بر طبق قانون محرز بشود

های ذيل را خواهد  الاقل حق تضمينبشود با تساوی کامل   میهر کس متهم به ارتکاب جر- ٣
 :داشت

او نسبت ه که ب  میتفصيل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتها هدر اسرع وقت و ب. الف
 .شود مطلع شود داده می

 .وقت و تسهيالت کافی برای تهيه دفاع از خود و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد. ب

 . او قضاوت بشودبدون تاخير غيرموجه در باره. ج

در محاکمه حاضر بشود و شخصًا يا بوسيله وکيل منتخب خود از خود دفاع کند و در . د
صورتی که وکيل نداشته باشد حق داشتن يک وکيل به او آگاهی داده شود و در مواردی که 

سًا برای او وکيلی تعيين بشود که در ا از طرف دادگاه رکندمصالح دادگستری اقتضاء 
 .ای نخواهد داشت الوکاله هزينه ز او از پرداخت حقصورت عج

دهند سئواالت بکند يا بخواهد که از آنها سئواالتی بشود  از شهودی که برعليه او شهادت می. ه
دهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها سئواالت  شهودی که برله او شهادت می

 .بشود

تواند به آن تکلم کند يک مترجم مجانًا  میشود نميفهد و يا ن  میاگر زبانی را که در دادگاه تکلم. و
 .به او کمک کند

 . کندمجبور نشود که عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف . ز

نحوی باشد که رعايت ه ين دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد بيآ- ۴
 .کندان را بسن و مصلحت اعاده حيثيت آن

وسيله يک ه اعالم بشود حق دارد که اعالم مجرميت و محکوميت او ب  میهرکس مرتکب جر- ۵
 .تری طبق قانون مورد رسيدگی واقع بشود دادگاه عالی

به ی کسی بعدًا فسخ بشود يا يک امر حادث يا امری که يهرگاه حکم قطعی محکوميت جزا- ۶
ی باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد، ي قضا کشف شده دال بر وقوع يک اشتباهتازگی

شخصی که در نتيجه اين محکوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات 
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موقع حقيقت مکتوم کّال يا جزئا  هاو طبق قانون جبران بشود مگر اين که ثابت شود عدم افشاء ب
 .خود او بوده استه منتسب ب

موجب حکم قطعی صادره طبق قانون ه که به علت اتهام آن ب  می جرتوان برای میهيچکس را ن- ٧
ين دادرسی کيفری هر کشوری محکوم يا تبرئه شده است مجددا مورد تعقيب و مجازات قرار يآ

 .داد

 ماده پانزدهم

المللی جرم  علت فعل يا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانين ملی يا بينه هيچکس ب- ١
شود و همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از آنجه در زمان ارتکاب جرم قابل  میننبوده محکوم 

تری برای آن  هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفيف. اعمال بوده تعيين نخواهد شد
  .مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود

علت فعل با ترک  ههيچ يک از مقررات اين ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که ب- ٢
ها مجرم بوده  فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملت

 .منافات نخواهد داشت

 ماده شانزدهم

 هرکس حق دارد به اينکه شخصيت حقوقی او همه جا شناخته شود

 ماده هفدهم

ات مورد مداخالت خودسرانه هيچکس نبايد در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه يا مکاتب- ١
يا خالف قانون قرارگيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض ) بدون مجوز(

 .غيرقانونی واقع شود

 .هر کس حق دارد در مقابل اينگونه مداخالت يا تعرض از حمايت قانون برخوردار شود- ٢

 ماده هجدهم

ن حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذهب اي. هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد- ١
طور فردی يا  هيا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادی ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه ب

جمعی، خواه به طورعلنی يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذهبی 
 .باشد می

ادی او در داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات هيچکس نبايد مورد اکراهی واقع شود که به آز- ٢
 .به انتخاب خودش لطمه وارد آورد
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ه يی نمود مگر آنچه منحصرا بها توان تابع محدوديت میآزادی ابراز مذهب يا معتقدات را ن- ٣
يا حقوق   میبينی شده و برای حمايت از امنيت، نظم، سالمت يا اخالق عمو موجب قانون پيش

 .سی ديگران ضرورت داشته باشدهای اسا و آزادی

شوند که آزادی والدين و بر حسب مورد سرپرستان  میهای طرف اين ميثاق متعهد  دولت -۴ 
قانونی کودکان را در تأمين آموزش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم 

 .بشمارند

 ماده نوزدهم

  . عقيده باشدرکس حق دارد بدون دخالت ديگران دارای رأی وه -١ 

 و ها یاين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه آگاه. هر کس حق آزادی بيان دارد- ٢ 
صورت  هصورت نوشته يا چاپ يا ب هافکار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهًا يا ب

 .باشد میهنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود 

های خاصی است و لذا ممکن  ن ماده مستلزم حقوق و مسئوليت اي٢اعمال حقوق مذکور در بند - ٣
های معينی بشود که در قانون تصريح شده و برای امور ذيل ضرورت  است تابع محدوديت

 :داشته باشد

 .احترام حقوق يا حيثيت ديگران. الف

 .يا سالمت يا اخالق عمومی  میحفظ امنيت يا نظم عمو. ب

 ماده بيستم

 .موجب قانون ممنوع است هرای جنگ بهر گونه تبليغ ب- ١

ملی يا نژادی يا مذهبی که محرک تبعيض يا اعمال ) تنفر(به کينه ) ترغيب(هر گونه دعوت - ٢
 .موجب قانون ممنوع است هزور باشد ب

 ماده بيست و يکم

اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتی . شود میرسميت شناخته  هآميز ب حق تشکيل مجامع مسالمت
کراتيک به مصلحت امنيت ملی و جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در يک جامعه دماهد بودخون

های  يا حقوق و آزادی  میيا برای حمايت از سالمت يا اخالق عمو  میيا نظم عمو  میيا ايمنی عمو
 .ديگران ضرورت داشته باشد

 ماده بيست ودوم

و ) ی صنفیها اتحاديه(مله حق تشکيل سنديکا هر کس حق اجتماع آزادانه با ديگران دارد از ج- ١
 .الحاق به آن برای حمايت از منافع خود
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موجب قانون مقرر   هتواند باشد مگر آنچه که ب میاعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتی ن- ٢
يا برای حمايت   میکراتيک به مصلحت امنيت ملی يا ايمنی عموو دمۀگرديده و در يک جامع

اين ماده مانع . های ديگران ضرورت داشته باشد يا حقوق و آزادی  میخالق عمواز سالمت يا ا
های  از آن نخواهد بود که اعضای نيروهای مسلح و پليس در اعمال اين حق تابع محدوديت

 .قانونی بشوند

المللی کار   سازمان بين١٩۴٨های طرف ميثاق مورخ  هيچيک از مقررات اين ماده دولت- ٣
دارد  میرا مجاز ن) حق متشکل شدن(ی يی سنديکايی و حمايت از حق سنديکامربوط به آزاد

های مقرر در آن ميثاق لطمه  که با اتخاذ تدابير قانونگذاری يا با نحو اجرای قوانين به تضمين
 .وارد آورند

 ماده بيست و سوم

 .اردخانواده عنصر طبيعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حکومت را د- ١

ه رسند ب میحق نکاح و تشکيل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج - ٢
 .شود میرسميت شناخته 

 .شود میهيچ نکاحی بدون رضايت آزادانه و کامل طرفين آن منعقد ن- ٣

های  های طرف اين ميثاق تدابير مقتضی به منظور تأمين تساوی حقوق و مسئوليت دولت– ۴
در صورت . ر مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحالل آن اتخاذ خواهند کردزوجين د

 .عمل خواهند آورده يی برای تأمين حمايت الزم از اطفال بها بينی  پيش،انحالل ازدواج

 ماده بيست و چهارم

هر کودکی بدون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء - ١
تماعی، مکنت يا نسب حق دارد از تدابير حمايتی که به اقتضای وضع صغير بودنش ملی يا اج

 .عمل آيد برخوردار گردده از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او بايد ب

 .بشود  میهر کودکی بايد بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نا- ٢

 .هر کودکی حق تحصيل تابعيتی دارد- ٣

 يست و پنجمماده ب

م اين در ماده يکهای مصّرح  يک از تبعيض حق و امکان خواهد داشت بدون هيچشهروند هر 
 :های غيرمعقول و بدون محدوديتميثاق 

 کند میواسطه نمايندگانی که آزادانه انتخاب ه بکشور مستقًال يا در اداره امور . الف 
 .کندشرکت 
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مساوی و مخفی انجام و   میراء عمودر انتخابات ادواری که از روی صحت به آ. ب
 .کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود کننده بيان آزادانه اراده انتخاب تضمين

 .کشور خود نائل شود  میبا حق تساوی طبق شرايط کلی بتواند به مشاغل عمو. ج 

 ماده بيست و ششم

ستحقاق حمايت بالسويه کليه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هيچگونه تبعيض ا
از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و برای کليه اشخاص حمايت مؤثر . قانون را دارند

و متساوی عليه هر نوع تبعيض خصوصًا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسی 
 .ر تضمين بکندو عقايد ديگر، اصل و منشاء ملی يا اجتماعی مکنت، نسب يا هر وضعيت ديگ

 ماده بيست و هفتم

توان از اين حق محروم نمود که مجتمعًا با ساير افراد  میهای مزبور را ن که اقليت یيدر کشورها
گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل کنند 

 .زبان خود تکلم نماينده يا ب

  

 بخش چهارم

 تمماده بيست و هش

. شود میسيس تا) يثاق کميته ناميده خواهد شدکه از اين پس در اين م( يک کميته حقوق بشر - ١
 :باشد میشرح ذيل ه اين کميته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات ب

های دارای  های طرف اين ميثاق، که بايد از شخصيت کميته مرکب خواهد بود از اتباع دولت- ٢
مفيد . باشد) شده شناخته(محرز  شان در زمينه حقوق بشر بوده و صالحيتمکارم عالی اخالقی 

ی در کارهای اين کميته مورد توجه يبودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضا
 .واقع خواهد شد

 اعضای کميته انتخابی هستند و بر حسب صالحيت شخصی خودشان خدمت خواهند نمود- ٣

 ماده بيست و نهم

ميته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرايط مذکور در ماده بيست و هشت که اعضای ک- ١
 .شوند میاند انتخاب  های طرف اين ميثاق نامزد شده به اين منظور به وسيله دولت

اين دو نفر بايستی از اتباع دولت . تواند بيش از دو نفر نامزد کند میهر دولت طرف اين ميثاق ن- ٢
 .معرف بوده باشند
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 .تجديد نامزدی يک شخص مجاز است- ٣

 ام ماده سی

 .االجرا شدن اين ميثاق انجام نخواهد شد اولين انتخابات ديرتر از شش ماه پس از الزم- ١

برای انتخابات کميته هر بار حداقل چهار ماه پيش از تاريخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که - ٢
آيد دبيرکل سازمان ملل متحد از  میر به عمل برای اشغال محل خالی طبق ماده بيست و چها

کشورهای طرف اين ميثاق کتبًا دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضويت کميته 
 .ظرف سه ماه معرفی کنند

ترتيب حروف الفباء از کليه اشخاصی که به اين ترتيب ه دبيرکل سازمان ملل متحد فهرستی ب– ٣
ماه  را حداکثر يک اند تهيه و آن را معرفی کرده ی که آنانيها ولتشوند با ذکر نام د مینامزد 

 .ی طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشتها قبل از تاريخ انتخابات به دولت

های طرف اين  ای که به دعوت دبيرکل سازمان ملل متحد از دولت انتخابات کميته در جلسه- ۴
نصاب اين جلسه دو حد . شود میانجام ميثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکيل خواهد شد 

ی خواهند بود که بيشترين تعداد رأی يهای طرف اين ميثاق است و منتخبين نامزدها سوم دولت
 .دهنده باشند های حاضر و رأی دست آورده و حائز اکثريت تام آراء نمايندگان دولته را ب

 ماده سی ويکم

 . عضو داشته باشدتواند بيش از يک تبعه از هر دولت میکميته ن- ١

ی و شرکت نمايندگان اشکال يدر انتخاب اعضای کميته رعايت تقسيمات عادالنه جغرافيا- ٢
 .ی عمده حقوقی خواهد شدها ها و سيستم مختلف تمدن

 ماده سی و دوم

شوند و در صورتی که مجددًا نامزد شوند تجديد  میاعضای کميته برای مدت چهارسال انتخاب - ١
 تن از اعضا منتخب در اولين انتخابات در ٩جاز خواهد بود ليکن مدت عضويت انتخاب آنها م

 تن بالفصله پس از اولين انتخابات بوسيله قرعه توسط ٩نام اين . شود میپايان دو سال منقضی 
 .شود می معين ٣٠ ماده ۴رئيس جلسه مذکور در بند 

 .عمل خواهد آمده يثاق بپايان دوره تصدی، انتخابات طبق مواد قبلی اين بخش م در– ٢

 ماده سی و سوم

هر گاه يک عضو کميته به نظر مورد اتفاق آراء ساير اعضاء کميته انجام خدمات خود را به - ١
هر علتی جز غيبت قطع نموده باشد رئيس کميته دبيرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او 

 .کند میکرسی عضو مزبور را بالمتصدی اعالم 
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يا استعفای يک عضو کميته رئيس کميته فورًا دبيرکل سازمان ملل متحد را در صورت فوت - ٢
شود  میمطلع و او آن کرسی را از تاريخ فوت يا تاريخی که به استعفاء ترتيب اثر داده 

 .کند میبالمتصدی اعالم 

 ماده سی و چهارم

ضوی که به  اعالم شود و دوره تصدی ع٣٣هر گاه بالمتصدی بودن يک کرسی بر طبق ماده - ١
جانشينی بايد انتخاب گردد، ظرف شش ماه از تاريخ اعالم بالمتصدی بودن منقضی نشود 

های طرف اين ميثاق اعالم خواهد نمود که  يک از دولت هره دبيرکل سازمان ملل متحد ب
 به منظور اشغال کرسی ٢٩توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده  می

 .کنندبالمتصدی معرفی 

ترتيب حروف الفباء از اشخاصی که به اين ترتيب نامزد ه دبيرکل سازمان ملل متحد فهرستی ب- ٢
انتخاب . های طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت را برای دولت اند تهيه خواهد نمود و آن شده

برای اشغال کرسی بالمتصدی بر طبق مقررات مربوط اين بخش از ميثاق صورت خواهد 
 .گرفت

شرح مذکور در ماده سی وسه ه هر عضوی که برای اشغال کرسی بالمتصدی اعالم شده ب- ٣
شود برای بقيه مدت عضويت عضوی که کرسی او در کميته طبق مقررات آن ماده  میانتخاب 

 .بالمتصدی شده است عضو کميته خواهد بود

 ماده سی و پنجم

با توجه به اهميت   میکه مجمع عمواعضای کميته با تصويب سازمان ملل متحد طبق شرايطی 
 . از منابع سازمان ملل متحد مقرری دريافت خواهند داشتکندخدمات کميته تعيين 

 ماده سی و ششم

دبيرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتياج برای اجرای موثر وظايفی که 
 .واهد گذاشتعهده دارد در اختيار کميته خه کميته به موجب اين ميثاق ب

 ماده سی وهفتم

دبير کل سازمان ملل متحد اعضای کميته را برای تشکيل نخستين جلسه در مرکز سازمان ملل - ١
 .کند میمتحد دعوت 

شود تشکيل جلسه  میبينی  نامه داخلی آن پيش ينيپس از نخستين جلسه کميته در اوقاتی که در آ- ٢
 .خواهد داد

مان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکيل جلسه کميته معموًال در مرکز ساز- ٣
 .خواهد داد
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 ماده سی و هشتم

تعهد کند که   میهر عضو کميته بايد پيش از تصدی وظايف خود در جلسه علنی طی تشريفات رس
 .طرفی و از روی کمال وجدان ايفاء خواهد کرد وظايف خود را با کمال بی

 ماده سی ونهم

اعضای هيئت رئيسه قابل . ئت رئيسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کردکميته هي- ١
 .انتخاب مجدد هستند

نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذيل  ينيآ. کند مینامه داخليش را خود تنظيم  ينيکميته آ- ٢
 :خواهد بود

 .حد نصاب رسميت جلسات حضور دوازده عضو است. الف

 .گردد میبه اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ تصميمات کميته . ب

 ماده چهلم

ه اند و آن تدابير ب شوند در باره تدابيری که اتخاذ کرده میهای طرف اين ميثاق متعهد  دولت– ١
های حاصل در تمتع از  دهد و در باره پيشرفت میحقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر 

 .دکننی تقديم يها اين حقوق گزارش

االجراء شدن اين ميثاق برای هر دولت طرف ميثاق در امور  ظرف يکسال از تاريخ الزم. لفا
 .مربوط به خود دولت

 .کندپس از آن هر موقع که کميته چنين درخواستی . ب

ها بايد خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسيدگی به  کليه گزارش- ٢
المورد حاکی از عوامل و مشکالتی باشد که در   بايد حسبها گزارش. کميته ارجاع خواهد کرد

 .اجرای مقررات اين ميثاق تًاثير دارند

 ها ی از گزارشيها تواند پس از مشورت با کميته رونوشت قسمت میدبيرکل سازمان ملل متحد - ٣
ا ه آنتخصصی باشد برای های  آژانسرا که ممکن است مربوط به امور مشمول صالحيت 

 .بفرستد

های خود  کند و گزارش میهای طرف اين ميثاق را بررسی  های واصل از دولت کميته گزارش- ۴
و همچنين هرگونه مالحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف اين ميثاق ارسال 

های واصل از کشورهای   گزارشۀضميمه تواند اين مالحظات را ب میکميته نيز . خواهد داشت
 .کنديثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقديم طرف اين م
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 اين ۴توانند نظرياتی در باره هرگونه مالحظاتی که بر طبق بند  میهای طرف اين ميثاق  دولت– ۵
 .ماده اظهار شده باشد به کميته ارسال دارند

 ماده چهل و يکم

که صالحيت کند موجب اين ماده اعالم در هر زمان به تواند  میهر دولت طرف اين ميثاق - ١
عضو مبنی بر قصور عضو ديگر در هر دولت ادعانامۀ کميته را برای دريافت و رسيدگی به 

کميته موجب اين ماده ه ب. انجام تعهداتی که طبق ميثاق برعهده گرفته است، به رسميت شناسد
ی برای رسيدگی به ادعاهاکه صالحيت کميته را کرد رسيدگی خواهد تنها به ادعانامه عضوی 

ای عليه دولت عضوی که صالحيت کميته را به  ادعانامههيچ . اعالم کرده باشدعليه خود 
 هايی که بر اساس اين ماده   ادعانامهنسبت به. رسميت نشناخته باشد پذيرفته نخواهد شد

 ؛اقدام خواهد شدزير شود به ترتيب  میدريافت 

ق رف ميثاق به مقررات اين ميثااگر يک دولت طرف ميثاق تشخيص دهد که دولت ديگر ط. الف
کتبی توجه آن دولت طرف ميثاق را به ا فرستادن يادداشت تواند ب دهد می ترتيب اثر نمی

دولت دريافت کننده آن يادداشت در ظرف مدت سه ماه پس از وصول . موضوع جلب کند
ستنده توضيح يا هر گونه اظهار کتبی ديگر دائر به روشن کردن موضوع در اختيار دولت فر

که مقتضی باشد  یياالمکان و تا جا توضيحات و اظهارات مزبور حتی.  خواهد گذارديادداشت
 خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانين داخلی آن دولت و ها از جمله حاوی آگاهی
عمل آمده يا در جريان رسيدگی است يا آنچه در اين مورد قابل استفاده ه آنچه برای عالج آن ب

 ؛ی استبعد

کننده موضوع با  دولت دريافته بيادداشت اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولين . ب
رضايت هر دو طرف مربوط فيصله نيابد هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال 

 کند؛ای به کميته و به طرف مقابل موضوع را به کميته ارجاع  اخطاريه

الملل  حقوق بينپذيرفته شدۀ که بنابر اصول  راز اينکميته به موضوع مرجوعه فقط پس از اح. پ
کليه طرق شکايت طبق قوانين داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به 

اين قاعده در مواردی که طی طرق شکايت به نحو . کند میموضوع مرجوعه رسيدگی 
 ؛غيرمعقول طوالنی باشد مجری نخواهد بود

موجب اين ماده جلسات سری تشکيل ه واصل بهای  يادداشتبه کميته در موقع رسيدگی . ج
 ؛خواهد داد

کميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختالف بر اساس ) ج(با رعايت مقررات شق . ح
های اساسی شناخته شده در اين ميثاق مساعی جميله خود را در  احترام به حقوق بشر و آزادی

 ؛ خواهد گذارهای ذينفع طرف ميثاق اختيار دولت

طرف اختالف موضوع ) ذينفع(های  تواند از دولت میکميته در کليه امور مرجوعه بخود . خ
 ؛ مربوط به قضيه بخواهدهای را هر گونه آگاهی) ب(شق
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حق خواهند داشت هنگام رسيدگی به قضيه در ) ب(های ذينفع طرف ميثاق موضوع شق  دولت. د
يا به هر يک از دو شق اظهار ) يا کتبّا(ت خود را شفاهًا کميته نماينده داشته باشند و مالحظا

 ؛بدارند

 ؛گزارش بدهد) ب( ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع شق ١٢کميته بايد در مدت . س

شرح مختصر ه حاصل نشده باشد کميته در گزارش خود ب) ه(حلی طبق مقررات شق  گر راها. ش
 کتبی و صورت مجلس مالحظات شفاهی که متن مالحظات. قضايا اکتفا خواهد کرد

برای هر موضوعی . اند ضميمه گزارش خواهد بود های ذينفع طرف ميثاق اظهار کرده دولت
 ؛های ذينفع طرف ميثاق ابالغ خواهد شد گزارشی به دولت

 
ای از  اگر کميته، بر اساس مقررات بند ث، به راه حلی رسيد، گزارش خود را به شرح فشرده. ه

 .حل انتخاب شده محدود خواهد کرد ای مسئله و راهه داده
 
های  ای از داده اگر کميته، براساس بند ث به راه حلی نرسيد، گزارش خود را به شرح فشرده. و

 از لوايح ارائه شده و مدارک حاوی بيانات شفاهی دو ای نسخه. مسئله محدود خواهد کرد
در هرحال، گزارش کميته به . پيوست خواهد شد دولت طرف شکايت به اين گزارش

  .  های طرف شکايت ابالغ خواهد شد دولت

ی ها االجراء خواهد شد که ده دولت طرف اين ميثاق اعالميه  مقررات اين ماده موقعی الزم- ٢
ی مذکور توسط دولت طرف ميثاق ها اعالميه. در بند اول اين ماده داده باشندرا بينی شده  پيش

های طرف  را برای ساير دولت شود و رونوشت آن حد توديع مینزد دبيرکل سازمان ملل مت
اين ميثاق ارسال خواهد داشت اعالميه ممکن است هر موقع به وسيله اخطاريه خطاب به دبير 

که قبال به موجب ادعانامه اين استرداد به رسيدگی هر مسئله موضوع يک . کل مسترد گردد
ديگری پس از وصول اخطاريه  ادعانامۀ هيچ. دکن اين ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی
ۀ شود مگر اينکه دولت ذينفع طرف ميثاق اعالمي میاسترداد اعالميه به دبير کل پذيرفته ن

 .داده باشدای   تازه

 ماده چهل و دوم

١-  

های ذينفع طرف ميثاق  اگر مسئله مرجوعه به کميته طبق ماده چهل و يک با رضايت دولت. الف 
های ذينفع طرف ميثاق يک کميسيون خاص  تواند با موافقت قبلی دولت میته حل نشود کمي

کميسيون به منظور نيل به ). شود که از اين پس کميسيون ناميده می(سازش تشکيل بدهد 
های  حل دوستانه مساله بر اساس احترام اين ميثاق مساعی خود را در اختيار دولت يک راه

 .گذارد ذينفع طرف ميثاق می

اگر . شوند ميسيون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذينفع طرف ميثاق تعيين میک. ب
های ذينفع طرف ميثاق در باره ترکيب تمام يا بعضی از اعضاء کميسيون در مدت سه  دولت
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باره آنها توافق نشده است از بين  توافق نرسند آن عده از اعضاء کميسيون که دره ماه ب
 .شوند میمخفی به اکثريت دو ثلث اعضاء کميته انتخاب اعضا کميته با رأی 

آنها نبايد از اتباع . کنند میاعضای کميسيون بر حسب صالحيت شخصی خودشان انجام وظيفه - ٢
های ذينفع طرف ميثاق بوده يا از اتباع دولتی که طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع دولت  دولت

 .يک نداده باشد ر ماده چهل ودرا طرف اين ميثاق که اعالميه مذکور 

 .کند مینامه داخلی خود را تصويب  ينيکميسيون رئيس خود را انتخاب و آ- ٣

مان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو سازجلسات کميسيون معموال در مرکز - ۴
 هرچند با مشورت دبيرکل ممکن است در محل مناسب ديگری هم تشکيل .تشکيل خواهد شد

 .دشو

به موجب اين ماده را های متشکل   خدمات دفتری کميسيون٣۶بينی شده در ماده  دبيرخانه پيش- ۵
 .دهد مینيز انجام 

شود و کميسيون  میکند در اختيار کميسيون گذارده  می که کميته دريافت و رسيدگی هايی یآگاه– ۶
 ديگری را ه مربوطهای ذينفع طرف ميثاق تهيه هرگونه آگاهی تکميلی تواند از دولت می

 .بخواهد

کميسيون پس از مطالعه مسئله از جميع جهات، ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده - ٧
های  را به دولت دارد و او آن میماه پس از ارجاع امر به آن، گزارشی به رئيس کميته تقديم 

 : کند میذينفع طرف ميثاق ابالغ  

زده ماه رسيدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا اگر کميسيون نتواند در مدت دوا. الف
 .کند که رسيدگی مسئله به کجا رسيده است میبه بيان اين نکته 

حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در اين ميثاق  هر گاه يک راه. ب
ی که به آن حل حاصل شده باشد کميسيون در گزارش خود به ذکر مختصر قضايا و راه

 .کند میاند اکتفا  رسيده

های خود را در  حاصل نشده باشد کميسيون استنباط) ب(حل به مفهوم شق  هر گاه يک راه. ج
های ذينفع طرف ميثاق و  خصوص کليه نکات ماهيتی مربوط به مسئله مورد بحث بين دولت

خود درج هم چنين نظريات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضيه در گزارش 
مجلس مالحظات شفاهی  اين گزارش همچنين محتوی مالحظات کتبی و صورت. کند می

 .های ذينفع طرف ميثاق خواهد بود دولت

های ذينفع طرف ميثاق در مدت سه  تقديم بشود دولت) ج(هر گاه گزارش کميسيون طبق شق . د
گزارش کميته را دارند که مندرجات  میماه پس از وصول گزارش به رئيس کميته اعالم 

 .پذيرند يا نه می
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 .کند می خللی وارد ن۴١مقررات اين ماده به اختيارات کميته بر طبق ماده - ٨

های ذينفع طرف ميثاق بر اساس  طور تساوی بين دولت هی اعضای کميسيون بها کليه هزينه- ٩
 .شود میکند تقسيم  میبرآوردی که دبير کل سازمان ملل متحد تهيه 

ی اعضاء را قبل از آنکه ها ل سازمان ملل متحد اختيار دارد در صورت لزوم هزينهدبير ک- ١٠
 . اين ماده پرداخت کنند کارسازی دارد٩های ذينفع طرف ميثاق طبق بند  دولت

 ماده چهل وسوم

 ممکن است تعيين شوند حق ۴٢های خاص سازش که طبق ماده  اعضای کميته و اعضای کميسيون
مور سازمان ملل متحد اباره کارشناسان م های مقرر در امتيازات و مصونيتدارند از تسهيالت و 

 .های ملل متحد استفاده نمايند های مربوط ميثاق امتيازات و مصونيت مذکور در قسمت

 ماده چهل و چهارم

ی دادرسی مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد ها ينيی اين ميثاق بدون اينکه به آيمقررات اجرا
های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد  نده يا به موجب ميثاقده تشکيل

های طرف ميثاق برای حل يک اختالف طبق  شود و مانع از آن نيست که دولت میاعمال 
ی دادرسی ها ينييا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آ  میلی عمولالم ی بينها موافقتنامه

 .ديگری بشوند

  و پنجمماده چهل

 میکميته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمو
 .دارد سازمان ملل متحد تقديم می 

  

 بخش پنجم

 ماده چهل و ششم

نحوی تفسير شود که به مقررات منشور ملل متحد و ه هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد ب
های مربوط به هر يک از ارکان  تعريف مسئوليتی مؤسسات تخصصی دائر به ها اساسنامه

 .ای وارد آورد سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمه

 ماده چهل و هفتم

حق ذاتی کليه ملل به تمتع و استفاده ه نحوی تفسير شود که به هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد ب
 .ای وارد آورد های طبيعی خودشان لطمه ع و ثروتکامل و آزادانه آنان از مناب
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 بخش ششم

 ماده چهل و هشتم

اين ميثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان مل متحد يا عضو هريک از مؤسسات - ١
المللی دادگستری و همچنين هر  تخصصی آن يا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه ديوان بين

 . دعوت کند که طرف اين ميثاق بشود مفتوح استسازمان ملل متحد  میدولتی که مجمع عمو

اسناد تصويب بايد نزد دبير کل سازمان ملل متحد توديع . اين ميثاق موکول به تصويب است- ٢
 .شود

 .های مذکور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود اين ميثاق برای الحاق هر يک از دولت- ٣

 .آيد میازمان ملل متحد به عمل سرکل الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبي- ۴

اند يا به آن ملحق  ی را که اين ميثاق را امضاء کردهيها دبيرکل سازمان ملل متحد کليه دولت- ۵
 .اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد کرد شده

 ماده چهل و نهم

 الحاق نزد دبيرکل سازمان اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سی و پنجمين سند تصويب يا- ١
 .شود میاالجراء  ملل متحد الزم

باره هر دولتی که اين ميثاق را پس از توديع سی و پنجمين سند تصويب يا الحاق تصويب  در– ٢
کند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند يا الحاق آن دولت 

 .شود االجراء می الزم

 ماده پنجاهم

دهنده  باره کليه واحدهای تشکيل ات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء درمقرر
 .شمول خواهد داشت) فدرال(های متحد  دولت

 ماده پنجاه و يکم

پيشنهاد کند و متن آن را نزد دبيرکل ) اين ميثاق را(تواند اصالح  میهر دولت طرف اين ميثاق - ١
ن صورت دبيرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصالح در اي. سازمان ملل متحد توديع کند

 به او  کند میدارد و از آنها درخواست  میهای طرف اين ميثاق ارسال  پيشنهادی را به دولت
 های طرف ميثاق به منظور بررسی و اخذ رأی در اعالم دارد که آيا مايلند کنفرانسی از دولت

های طرف ميثاق   حداقل يک ثلث دولتدر صورتی که. های پيشنهادی تشکيل گردد  طرحۀبار
موافق تشکيل چنين کنفرانسی باشند دبيرکل کنفرانس را در زير لوای سازمان ملل متحد 
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دهنده در  یاهای حاضر و ر هر اصالحی که مورد قبول اکثريت دولت. دعوت خواهد کرد
 . شدسازمان ملل متحد تقديم خواهد میکنفرانس واقع بشود برای تصويب به مجمع عمو

سازمان ملل متحد برسد و   میشود که به تصويب مجمع عمو االجراء می اصالحات موقعی الزم- ٢
های طرف اين ميثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول  اکثريت دو ثلث دولت

 .کرده باشند

کماکان به های طرف ميثاق  شود برای آن دسته از دولت میاالجراء  موقعی که اصالحات الزم- ٣
 .اند ملزم خواهند بود  قبول کردهمقررات اين ميثاق و هرگونه اصالح آن که قبال

 ماده پنجاه و دوم

های نامبرده  دولت دبيرکل سازمان ملل متحد ،۴٨ ماده ۵در بند های مصّرح  ادعا نامهقطع نظر از 
 :آگاه خواهد کردزير شده در بند اول را از نکات 

 .اق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده چهل و هشتامضاهای اين ميث. الف

االجرا شدن اصالحات طبق  االجراء شدن اين ميثاق طبق ماده چهل و نه و تاريخ الزم تاريح الزم. ب
 .ماده پنجاه و يک

 ماده پنجاه و سوم

ار مساوی ی آن دارای اعتبيی چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانياها اين ميثاق که متن- ١
 .است در بايگانی سازمان ملل متحد توديع خواهد شد

های مذکور در ماده  دبيرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را برای کليه دولت- ٢
 .چهل و هشت ارسال خواهد داشت
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۴.  

  )UDHR ( جهانی حقوق بشرۀاعالمي
  

    .، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد١٩۴٨ دسامبر ١٠اين اعالميه، در تاريخ 

  

 مقدمه
بشری و حقوق برابر و ۀ از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواد

 ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ سلب
  

ای انجاميده که وجدان بشر را  از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه
ی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ و پيدايش جهاناست برآشفته 

 ترين آرزوی بشر اعالم شده است؛ باشند، عالی
  

از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان 
 آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛

  
 ها بايد تشويق شود؛  روابط دوستانه ميان ملتاز آن جا که گسترش

  
از آن جا که مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش 
فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعالم و عزم خود را جزم 

 بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و کرده
 به وجود آورند؛

  
های  اند که رعايت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های عضو متعهد شده از آن جا که دولت

 اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند؛
  

امل اين تعهد کمال ها برای اجرای ک از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی
را آرمان مشترک تمام مردمان و  اين اعالميه جهانی حقوق بشر  مجمع عمومی اهميت را دارد؛

 افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعالميه را همواره در نظر داشته باشند ۀکند تا هم ها اعالم می ملت
 را گسترش دهند و با ها و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش، رعايت اين حقوق و آزادی

ها را، چه در ميان خود  المللی، شناسايی و اجرای جهانی و مؤثر آن  ملی و بينۀتدابير فزايند
 .ها هستند، تأمين کنند هايی که در قلمرو آن مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين
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    ١ ماده
همگی دارای . شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند تمام افراد بشر آزاد زاده می

 .عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند
  

   ٢ ماده
 ۀگونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيد  هيچ تواند بی هر کس می

 منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، والدت يا هر وضعيت ديگر،  ديگر، و همچنينۀسياسی يا هر عقيد
به عالوه نبايد هيچ . مند گردد های ذکر شده در اين اعالميه بهره  آزادیۀاز تمام حقوق و هم

المللی کشور يا سرزمينی باشد که  تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين
ور يا سرزمين مستقل، تحت قيموميت يا غيرخودمختار باشد، شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کش

  .يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد
 

   ٣ ماده
  .هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد

 
   ۴ ماده

 بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که ؛هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت
  .باشد، ممنوع است

 
   ۵ هماد

هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی يا تحقيرآميز قرار 
  .گيرد

 
   ۶ ماده

  .اش در همه جا به رسميت شناخته شود هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی
 

   ٧ماده 
ردار هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخو همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی

 حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی ۀهمه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعالمي. شوند
  .مند گردند که برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره

 
   ٨ماده 

در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر 
  .های ملی صالح دارد  به دادگاه را مؤثرۀ او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعبرای

 
   ٩ماده 

 .هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد
  

   ١٠ماده 
طرف، منصفانه و علنی  هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی
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باره حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده  ی دررسيدگی شود و چنين دادگاه
 .باشد، تصميم بگيرد

  
   ١١ماده 
که در جريان  شود تا هنگامی گناه محسوب می کاری متهم شده باشد، بی هر شخصی که به بزه .١

ودن وی به های الزم برای دفاع او تأمين شده باشد، مجرم ب ای علنی که در آن تمام تضمين محاکمه
   .طور قانونی محرز گردد

هيچ کس نبايد برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق  .٢
همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از . شده است، محکوم نخواهد شد المللی جرم شناخته نمی ملی يا بين

 . کسی اعمال نخواهد شدۀبار ، درگرفت مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می
  

   ١٢ماده 
های خودسرانه  نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله

ها و  در برابر چنين مداخله. صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود
 .هايی، برخورداری از حمايت قانون حق هر شخصی است حمله

  
   ١٣ده ما
 .هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند. ١
هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش . ٢

 .بازگردد
  

   ١۴ماده 
از را ر برابر شکنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری د. ١

   .پناهندگی در کشورهای ديگر دارد
و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با   در موردی که تعقيب واقعًا در اثر جرم عمومی .٢

 .توان به اين حق استناد کرد ها و اصول ملل متحد باشد، نمی هدف
  

   ١۵ماده 
   .هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد . ١
 .ودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کردهيچ کس را نبايد خ . ٢
  

   ١۶ماده 
هيچ محديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی  هر مرد و زن بالغی حق دارند بی . ١

در تمام مدت زناشويی و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در امور . کنند و تشکيل خانواده بدهند
   . حقوق برابر دارندمربوط به ازدواج

   . زن و مرد صورت گيردۀازدواج حتمًا بايد با رضايت کامل و آزادان . ٢
 .مند شود خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره . ٣
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   ١٧ماده 
   .هر شخص به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد. ١
 .رانه از حق مالکيت محروم کردهيچ کس را نبايد خودس. ٢
  

   ١٨ماده 
 اين حق مستلزم آزادی تغيير ،مند شود هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره

ها و اجرای  دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت
 .است  ی، به طور خصوصی يا عمومیها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمع آيين

  
   ١٩ماده 

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم 
و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطالعات و افکار، به تمام وسايل ممکن بيان 

 .و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد
  

   ٢٠ماده 
مند  آميز بهره های مسالمت هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن . ١

 .گردد
 .هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد . ٢
  

   ٢١ماده 
کشور خود، مستقيمًا يا به وساطت نمايندگانی   هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی . ١

   .تخاب شده باشند، شرکت جويدکه آزادانه ان
 .کشور خود دست يابد  هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی. ٢
 اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به ؛ مردم، اساس قدرت حکومت استۀاراد . ٣

خفی يا به انتخابات بايد عمومی، با رعايت مساوات و با رأی م. پذيرد طور ادواری صورت می
 .ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند طريقه

  
   ٢٢ماده 

هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و 
المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و  همکاری بين
 .را، با توجه به تشکيالت و منابع هر کشور، به دست آورد شخصيت خود ۀرشد آزادان

  
   ٢٣ماده 
بخشی  هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت . ١

   .کاری حمايت شود برای کار خواستار باشد و در برابر بی
 .زد مساوی بگيرندهيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، م  همه حق دارند که بی. ٢
کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و  هر کسی که کار می. ٣

اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت  خانواده
   .اجتماعی کامل شود
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  ٢١٦

 اتحاديه تشکيل دهد و يا به هر شخصی حق دارد برای دفاع از منافع خود با ديگران. ۴
 .های موجود بپيوندد اتحاديه

  
     ٢۴ماده 

هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و 
 .مند شود ها و تعطيالت ادواری با دريافت حقوق بهره مرخصی

  
   ٢۵ماده 
اش،  ای تأمين سالمتی و رفاه خود و خانوادههر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب بر. ١

های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری  به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت
کاری، بيماری، نقض عضو، بيوگی، پيری يا  برخوردار شود؛ همچنين حق دارد که در مواقع بی
رار معاشش را از دست داده  خويش وسايل امۀدر تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراد

   .مند گردد باشد، از تأمين اجتماعی بهره
 کودکان، اعم از ۀهم. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند .٢

ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان  آن که در پی ازدواج يا بی
 .مند گردند بهره

  
   ٢۶ماده 
کم  آموزش و پرورش، و دست. مند شود هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره. ١

ای بايد  آموزش فنی و حرفه. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد
پذير باشد تا هر  يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان همگانی شود و دست

   .مند گردد کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره
 شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر ۀهدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانب. ٢

آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی . های اساسی باشد و آزادی
های ملل متحد در راه   و نيز به گسترش فعاليتهای نژادی يا دينی ها و تمام گروه ميان تمام ملت

   .حفظ صلح ياری رساند
 .پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند .٣
  

   ٢٧ماده 
هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهيم و شريک گردد و از هنرها و به  .١

   .مند شود و فوايد آن بهره   علمیويژه از پيشرفت
هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار . ٢

 .گردد
  

   ٢٨ماده 
المللی باشد که حقوق و   اجتماعی و بينۀدر عرص  هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی

 .تأمين و عملی سازد  یهای ذکر شده در اين اعالميه را به تمام آزادی
  

   ٢٩ماده 
 او را ۀای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانب هر فردی فقط در برابر آن جامعه. ١



 ها پيوست
 

 ٢١٧
 

   .سازد ممکن می
هايی قانونی است  های خود فقط تابع محدوديت گيری از آزادی هر کس در اعمال حقوق و بهره. ٢

 ۀهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادالن  و آزادیکه صرفًا برای شناسايی و مراعات حقوق
  .اند ای دموکراتيک وضع شده و رفاه همگانی در جامعه  اخالقی و نظم عمومی

 .ها و اصول ملل متحد اعمال شوند ها در هيچ موردی نبايد برخالف هدف اين حقوق و آزادی. ٣
  

   ٣٠ماده 
 فردی هيچ دولت، جمعيت يا به سير شود که  حاضر نبايد چنان تفۀهيچ يک از مقررات اعالمي

های مصّرح  حقی برای اقدام به حرکت يا رفتاری برای تحديد يا نقض هيچ يک از حقوق و آزادی
  .  در اين اعالميه داده شده است
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  ٢١٨

   پيوست ذ
  موزش زنانآالمللی مشارکت و  انتشارات سازمان بين

 
  مواد يادگيری و آموزشی 

ای  تدوين و تهيه شده است  المللی همکاری و آموزش زنان به گونه  سازمان بينمواد يادگيری و آموزشی
های همکار  اين مواد، که به ياری سازمان. که متناسب با فرهنگ جوامع اکثريت مسلمان جهان جنوب باشد

 زبان منتشر شده و ٢٠، نوار صوتی و تصويری است، در رهنمونما فراهم شده و شامل کتاب، جزوه، 
 . مندان قرار گرفته  کشور جهان در دسترس عالقه٣٠يشتر از در ب

       

  )٢٠٠١(های رهبری برای زنان  آموزه: در جستجوی حق انتخاب 

های عملی  های گوناگون زنان طّراحی شده و شامل آموزه اين کتاب راهنما که برای گروه
  .    مه و انتشاريافته زبان ترج٢٠برای يادگيری رهبری فراگير، افقی و مشارکتی است به 

  

  )٢٠٠٨( ی برای آموزش مربيانرهنمونآوری تکنولوژيکی را از آن خود کنيم؛  فن

آوری  های فن های آموزش رشته جويی در کارگاه  ابتکاری برای بهرهرهنموناين 
هاست به ويژه برای يادگيری  اطالعاتی و ارتباطی و نيز آموزش مربيان اين رشته

  .     ژيک در راه ترويج عدالت جنسيتی و پيشبرد حقوق بشرهای تکنولو  مهارت

 

  )٢٠٠٣( ای رسانههای رهبری چند  آموزه: در جستجوی حق انتخاب  

جويی آن گروه از کوشندگان،  ای برای بهره های چندرسانه اين مجموعۀ آموزش
گران زن طراحی شده که در تالش برای پيشبرد  رهبران،  مرّوجان و تسهيل

های رهبری  ها و توانمندی شر و دموکراسی نيازمند تقويت مهارتحقوق ب
 ٣اين مجموعه شامل . اند خويش برای دستيابی به حقوق سياسی و اقتصادی

های کنش  جويی از شيوه با بهره. نوار تصويری همراه با جزوۀ راهنما است
آموزد چگونه  ها و تصويرهای آموزشی، اين مجموعه می متقابل، نمايش

های کارآی ترويجی و  وان به ايجاد يک فضای يادگيری مشارکتی و دموکراتيک، انجام کمپينت می
های عربی، انگليسی،  اين مجموعه در زبان. های گيرا برای مخاطبان مورد نظر، موفق شد طّراحی پيام

  . فرانسوی و فارسی ترجمه شده است

 



 ها پيوست
 

 ٢١٩
 

  مجموعه آثار ترجمه شده

  .ندۀ مؤلفان فمينيستِ  جهان جنوب استهای ارز اين مجموعه شامل نوشته

  

  )٢٠٠٧(آفريقا رهنمون برابری در خانواده در جوامع شمال 

قانون خانواده در جوامع اکثريت مسلمان بر همۀ ابعاد و سطوح زندگی زن حاکم 
است، از حداقل سن و شرايط ازدواج و طالق، تا حضانت از فرزندان، حق 

از همين رو اصالح قوانين . ارۀ محل سکونتگيری در ب اشتغال و سفر و تصميم
خانواده برای دستيابی زنان به مشارکت برابر با مردان، نه تنها در زندگی 

هريک از . خصوصی بلکه در عرصۀ اجتماعی، ضرورتی انکارناپذير دارد
های موضوعی اين رهنمون، پس از تشريح وضع کنونی قوانين  بخش

های مذهبی، حقوق بشری، جامعه  استداللخانواده در اين جوامع، به ارائۀ 
کنند و  پردازد که اصالح قوانين خانواده را تأئيد می شناختی، و قوانين داخلی می

های انگليسی  اين رهنمون، که به زبان. های تاريخی معتبراند ها و نمونه همگی مستند به داده
انين خانواده را در جوامع نظير برای اصالح قو و فارسی منتشر شده است، الگوئی بديع و بی

  .دهد اکثريت مسلمان در دسترس پژوهشگران و کوشندگان حقوق بشر قرار می

  

  روايتی از درون: کمپين يک ميليون امضای زنان ايران برای برابری با مردان

نويسندۀ اين روايت، نوشين احمدی خراسانی، به جزئيات و دقايق 
ردازد که زمينه را برای گردهم پ هايی می رويدادها، راهبردها و ارزش

های گوناگون زنان، مردان و کوشندگان حقوق بشر برای  آمدن گروه
اين روايت . جو فراهم آوردند شرکت در اين کمپين پرآوازۀ زناِن برابری

های مردمی در قرن بيست و  نمونۀ ارزندۀ الگوئی تازه برای پيدايش جنبش
های استبدادی و يا  حکومتيکم است، نه تنها در جوامع زير فرمان 

بنيادگرای افراطی، بلکه حّتی در جوامع نسبتًا باز و مداراگر که همچنان در 
  .اند تالش دستيابی به برابری کامل زنان با مردان
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