
نامزدها برای زنان در حد مسئولیت خود شعار دهند
بررسي ابعاد مشاركت سياسي زنان در گفت وگوي »جوان« با مجيد كاشاني جامعه شناس سياسي 

 الزامات و دستاوردهاي 
مشاركت  سیاسي زنان

بي ترديد سابقه جدي ترين مش��اركت سياس��ي زنان در اداره حكومت و 
حق رأي و نظر دادن در رابطه با حاكمان به دوران اسالم بازمي گردد. زنان 
مس��لمان در 14 قرن قبل با امر خدا و با ابالغ رسول اكرم )ص( حق رأي و 
بيعت را پيدا كردند و به طور عملي وارد حوزه مناسبات سياسي جامعه خود 
شدند. بعد از پيامبر اما با انحرافات شكل گرفته و خارج شدن حاكميت از 
دست اهل بيت )س( حق رأي و مشاركت سياسي زنان هم دستخوش سوء 
برداشت هايي شد، اما نياز به مش��اركت سياسي و اجتماعي زنان و حقوق 
آنان در تعيين سرنوشت جامعه ضرورتي انكارناپذير بود كه رفته رفته در 
تمام دنيا به آن پي بردند و به سوي حق رأي براي زنان حركت كردند. اولين 
حق رأي در كش��ورهاي جهان را زالند نو در سال 1895 يعني حدود يك 

قرن پيش به زنان داد. 
بعدها ساير كشورها نيز به جمع كشورهايي پيوستند كه با فراهم كردن حق 
رأي زنان امكان مشاركت سياسي آنان را فراهم كردند. با وجود اين موضوع 
مشاركت سياسي زنان پيچيده تر از چيزي است كه ابتدا به نظر مي رسد. 
مشاركت از توجه به محرك هاي سياسي مانند خواندن و گوش فرا دادن 
به اخبار سياسي گرفته تا شركت در مباحث سياسي، رأي دادن، مبارزات 

تبليغاتي، اداره امور سياسي و مناسبت هاي حزبي را در بردارد. 
بس��ياري از محققان مش��اركت را امري قابل آموزش مي دانند. به عبارت 
دقيق تر مشاركت سياسي يك فرهنگ است كه بايد توسط مراجع رسمي و 
كانون ها و نهادهاي مردمي ايجاد و تقويت شود. از اين رو مي توان مشاركت 
سياسي را شكلي از تعليم و تربيت مدني و سياسي دانست. همين ويژگي 
آموختني بودن مشاركت، موجب مي شود جنسيت و نيز موقعيت اجتماعي 
و اقتصادي اعضاي يك جامعه بر ميزان و كيفيت مش��اركت سياسي شان 
تأثير بگذارد.  زنان و مردان در بس��ياري از جوامع از لحاظ دسترس��ي به 
امكانات و ظرفيت ه��اي اجتماعي و تعليم و تربي��ت داراي موقعيت هاي 
متفاوتي هستند. با نگاهي منصفانه به وضعيت سياسي زنان در مي يابيم 
كه زنان در بسياري جوامع به عنوان نوعي سپاه ذخيره محسوب مي شوند 
كه در مناسبت هاي خاص اجتماعي به ميدان كش��يده شده و مورد بهره 
سياسي واقع مي شوند. به همين خاطر هم موضوع حقوق و آزادي زنان، در 
دوران نزديك به هر انتخاباتي در اظهارات و وعده هاي تمامي كانديداهاي 
مناصب سياسي ديده و شنيده مي شود. اين وعده ها با هدف جلب آراي زنان 
طراحي مي شوند. از اين رو بررسي علل و پيامدهاي مشاركت سياسي زنان 
مي تواند به افزاش درك رابطه زنان و سياست به طور كلي، زنان و انتخابات 

به طور جزئي كمك كند. 
براي داش��تن تحليلي واقع بينانه تر در اين حوزه مي ت��وان موضوع زنان و 
مشاركت سياسي و انتخابات ها را در دو چارچوب كالن و خرد يعني اجتماعي 
و فردي مورد واكاوي قرار داد. دانستن اينكه چه نيروها و انگيزه هاي فردي 
در انجام مشاركت سياسي دخيل هستند مي تواند به كانديداها و جريانات 
سياس��ي كمك كند تا متناس��ب با اين انگيزه ها شعارهايشان را طراحي 
 كنند. در اين راس��تا مي توان براي خصوصيات رواني، شخصي و وضعيت

 اجتماعي- اقتصادي افراد اهميت خاص قائل ش��د. در س��طح كالن نيز 
بايد بدانيم چه نيروها و س��اختارهايي در سطح جامعه بر فعاليت افراد اثر 
مي گذارند و توزيع خاص نيروها چگونه شكل و ماهيت مشاركت را مشخص 
مي كند. همچنين نتايجي كه مشاركت سياسي براي فرد و جامعه به ارمغان 
مي آورد؛در چارچوب پيامدهاي خرد و كالن قرار مي گيرد.  در انگيزه هاي 
فردي، جنسيت اثر بيشتري دارد، زيرا با خصوصيات رواني و دروني افراد در 
رابطه است. با تمام اينها اما زنان امروز نسبت به گذشته آگاه تر شده اند و اين 
مسئله خود عاملي براي افزايش مشاركت سياسي آنهاست. . افزايش سطح 
آگاهي باعث مي شود افراد بتوانند ارزش هاي اجتماعي را به عقايد سياسي 
خود ربط دهند. تعليم و تربيت و رسانه ها در رش��د آگاهي نقش بسزايي 
دارند. در سطح كالن، مشاركت سياسي زنان هم تابعي از كل نظام مشاركت 
سياس��ي جامعه و هم متأثر از مجموعه عوامل خاص فرهنگي، اجتماعي، 

اقتصادي و سياسي كشور در زمينه مسائل زنان است. 
در واقع زنان با مشاركت سياسي مي توانند ميان عرصه خصوصي و عمومي 
حيات خويش پيوند ايجاد كنند. به طور نمونه زنان خانه دار كه قشر عظيمي 
از جمعيت زنان كشور ما هستند با مشاركت سياسي به عرصه عمومي وارد و 
بر آن تأثيرگذار خواهند بود. اين مشاركت سياسي موجب مي شود تا زنان به 
عنوان شهروندان مسئول شناخته شوند. عالوه بر اين حضور زنان در عرصه 
اجتماعي، ارزش ها، نگرش ها و داده هاي جديد به آنها مي دهد.  مشاركت 
سياسي زنان با عنايت به نقش مادري آنها در فرايند جامعه پذيري سياسي 
نسل هاي بعدي نيز تأثير بسياري دارد؛ چراكه مادران با بينش سياسي باال 

فرزندان متعهد نسبت به سرنوشت جامعه را تربيت مي كنند. 
از همه مهم تر اينكه زنان با مشاركت سياسي مي توانند بر اساس نيازها و 
خواسته هاي خود اقدام به انتخاب كنند و اين به نوعي بيان خواسته ها و دفاع 
از آنها به شمار مي آيد. بر همين اساس فراهم آمدن زمينه مشاركت سياسي 
زنان از بركات انقالب است و سيره حضرت امام خميني معمار كبير انقالب 
هم بر اين مشاركت تأكيد داشت به گونه اي كه ايشان فرموند: »زنان بايد در 

مقدرات اساسي مملكت دخالت كنند.«

 روايتي از زندگي شهیده اي
 كه مورد تمجید رهبري قرار گرفت

كتاب عصمت )خاطراتي از شهيده 
عصمت پورانوري( به قلم س��يده 
رقيه آرنگ، زندگينامه داستاني اين 
بانوي شهيد را به تصوير مي كشد 
و از رشادت هاي ايش��ان در زمان 

بمباران دزفول سخن مي گويد. 
اين كتاب كه م��ورد تمجيد مقام 
معظم رهبري نيز قرار گرفته است، 
ش��امل هفت روايت است كه آغاز 
تا پاي��ان زندگي ش��هيده عصمت 
پوران��وري را نش��ان مي دهد.  اين 
ش��هيد بزرگوار در سن 19سالگي 
و زماني كه تنها 66 روز از ازدواجش گذش��ته بود، در سال 1360 بر اثر 
بمباران هوايي دشمن به شهادت رسيد. روايت زندگي و خصوصاً روايت 
ازدواج اين ش��هيد بزرگوار، مي تواند الگويي براي تمامي دختران ايراني 
باشد.  در بخشي از كتاب عصمت مي خوانيم :منيژه شش سال و نيمش بود 
كه مريض شد. يك روز صبح بعد از اينكه صبحانه خورديم، عذرا و كبري 
همراه پدرشان به مدرس��ه رفتند. منيژه، منصوره و عليرضا هم خوابيده 
بودند. طبق عادت هميشگي قبل از بيدار شدن بچه ها، پارچه ها را برش 
مي زدم و لباس هاي آماده را اتو مي كردم. پاي چرخ خياطي نمي رفتم كه 
با صدايش از خواب بيدار نشوند.  دو، سه ساعت بعد، منصوره بيدار شد و 
آمد كنارم نشست و به من تكيه داد. گفتم: »برو دست و صورتت رو بشور 
و خواهرت رو بيدار كن كه با هم صبحانه بخوريد.« رفت توي اتاق و كمي 
بعد برگشت و گفت: »خوابه! بيدار نميشه.« بلند شدم رفتم توي اتاق، از 
خواب بيدارش كردم رنگ و رويش پريده بود. دستش را گرفتم و به زور از 
رختخواب جدايش كردم. همين كه دستش را رها كردم، نشست. دوباره 
دس��تش را گرفتم. بدنش گرم بود. بغلش كردم و روي پايم نشاندمش. 
موهايش را كنار زدم و پيش��اني اش را لمس كردم. بدجور تب كرده بود. 
بريده بريده گفت: »مادر! پام درد ميكنه.« به پايش نگاه كردم ديدم كه 
دمل بزرگي به اندازه يك گردو روي زانويش سبز شده، شايد هم بزرگ تر. 
دست و پايم را گم كرده بودم. سراس��يمه از جا بلند شدم و چادرم را سر 

كردم. عليرضا خوابيده بود. دلم نيامد بيدارش كنم. 

محمدمهدينيكضمير

در انتخابات پيش رو زنان حضور 
سياس�ي فعال�ي داش�ته اند و 
12درصد از كانديداهاي ورود به 
مجلس در زمان ثبت نام زن بودند، ام�ا صرف نظر از زناني كه 
براي حضور در عرصه هاي سياس�ت اع�ام آمادگي مي كنند 
مشاركت سياسي زنان و حضور فعال آنان در انتخابات هميشه 
به گونه اي بوده كه كانديداها را بر آن داشته است تا براي جلب 
نظر و در نتيج�ه آراي بان�وان برنامه ريزي كنن�د. كانديداها 
همواره به اين نكته توجه دارند كه زن�ان نيمي از بدنه جامعه 
را تش�كيل مي دهند و اين نيمه جداي از حضور مستقيم و به 
عنوان كانديدا در انتخابات هايي همچون انتخابات مجلس، از 
حق رأي و انتخاب برخوردارند و همين مسئله ابعاد مشاركت 
سياسي آنان را جدي تر مي كند. به همين خاطر هم در تمامي 
انتخابات ه�ا چه مجلس، چه ش�وراياري ها و حت�ي انتخابات 
رياس�ت جمهوري زنان يكي از محورهاي اصل�ي برنامه ها و 
شعارهاي انتخاباتي كانديداها هستند. از سوي ديگر زن فارغ 
از نقش هاي زنانه و فردي اش، در كانون خانواده تعريف مي شود 
و بانوان ع�اوه بر اينكه در انتخابات آراي خودش�ان را دارند 
مي توانند بر رأي اطرافيان يعني همسر، فرزندان و ساير اعضاي 
خانواده تأثيرگذار باشند و اين مهم محوريت زنان را در شعارها 
و برنامه ه�اي كانديداها جدي تر مي كند و جايگاه مش�اركت 
سياسي بانوان را ارتقا مي دهد. با تمام اينها گاهي اوقات برخي 
كانديداها و جريانات سياسي براي بهره گيري از ظرفيت زنان 
در انتخابات و پر كردن سبد آرايشان به شعارهاي غيرواقعي و 
فريبكارانه روي مي آورند؛ شعارهايي كه تاريخ انقضايشان با 
پايان انتخابات به اتمام مي رسد و در نهايت جامعه زنان مي ماند 
و مطالباتي كه با اس�تفاده ابزاري از س�وي برخ�ي كانديداها 
يا جريان هاي سياس�ي به حال خود رها مي شوند اما اثر سوء 
وعده هاي برخي كانديداها و جريان سياس�ي در جامعه باقي 
خواهد ماند. در آستانه انتخابات مجلس دهم سراغ دكتر مجيد 
كاشاني، جامعه شناس سياسي و استاد دانشگاه رفتيم و با وي 
درباره انتخابات و مشاركت سياسي زنان به گفت وگو نشستيم. 

  
آقاي دكتر! زن�ان نيمي از بدنه جامعه را تش�كيل 
مي دهند و حضورش�ان در صحنه ه�اي گوناگون 
جامعه موثر است. مش�اركت سياسي زنان چقدر 
مي تواند در معادالت سياسي و اجتماعي اثرگذار 

باشد؟
در همه جوامع و كشورهاي جهان زنان به عنوان يكي از بزرگ ترين 
اقش��ار جامع��ه در صحن��ه كار و فعاليت هاي مختلف سياس��ي، 
 اجتماعي و اقتصادي از ديرباز مد نظر قرار مي گرفتند و اين موضوع 
در ساختار كلي جامعه به صورت نهادينه شده وجود داشته است. 
تجربه نشان مي دهد از اعصار باستان زنان دوش به دوش مردان 
در همه عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي نقش داشته اند اما از يك 
دوره اي به بعد نقش زنان دچار تحول مي ش��ود. ما در دنيا با بروز 
انقالبات اجتماعي مواجه هستيم. به طور نمونه بعد از انقالب كبير 
فرانسه حضور زنان در جامعه قدري جدي تر مطرح و به اين دليل 
كه نقش آنان در صحنه هاي اجتماعي و بيرون از خانواده پر رنگ تر 
مي شود آنان داراي مطالبات و حقوقي مي شوند و همين موضوع 
سبب مي شود در كشورهاي مختلف از وجود زنان به فراخور سنن 

و آداب جوامع آن كشور استفاده بيشتري شود. 
ريش�ه هاي ورود زن�ان به جامع�ه ما و اس�تفاده 
ظرفيت ها از اين قش�ر مؤثر در ايران به چه زماني 

باز مي گردد؟
 در ايران حضور اجتماعي زنان با دوره هاي غربگرايي از اواخر دوره 
زنديه و از صفويه به بعد اتفاق مي افتد. در اين دوره ها ما با حضور 
بيش��تر زنان مواجه هس��تيم كه اين موضوع از قاجاريه به بعد پر 
رنگ تر مي شود و در دوره پهلوي، رضا ش��اه به تقليد از آتاتورك 
دس��ت به بازگش��ايي تمدني با نام ايران و ايراني و احياي تمدن 
ايراني با سمت و سوي تمدن غرب مي ش��ود. اين روند حركت به 
سمت و سوي غرب و بهره گيري از الگوهاي غربي به صورت كاماًل 
ناقص و با بازپس زني كه در فرهنگ جامعه ايران وجود دارد از سال 
1300 شمسي به بعد جدي تر مي شود و در اين سال ها مي بينيم 

جريان حضور زنان به لحاظ س��اختار و ش��كل داراي يك شوك 
بسيار جدي مي ش��ود. قبل از اين زنان حضور داشتند اما ساختار 
اجتماعي حضور زنان به صورت سنتي بوده است. اين دگرگوني در 
ساختار محتوا و شكل فعاليت هاي اجتماعي و چگونگي استمرار 
حضور زنان و نقش و مسئوليتي كه به عهده آنان گذاشته مي شد 
كاماًل خارج از تعريف هاي س��نتي گذشته و عرف معمول جامعه، 
با شعارهايي كه اين نياز در جامعه وجود دارد و به شكل فرمايشي 

صورت گرفت. 
پس مي توانيم بگوييم استفاده ابزاري از بانوان از 

دوره پهلوي به صورت جدي مطرح شد؟
بله، از دوره پهلوي اول ما حضور زنان را در عرصه سياس��ي شاهد 
هستيم كه حتي تا مرحله وزارت پيش مي روند اما به شكل كاماًل 
نمادين ن��ه حقيقي و حتي بخش��ي از وظايف و مس��ئوليت ها به 
عهده آنها گذاشته مي ش��ود و با روش��ي همراه با ارعاب و تهديد 
و بعضاً مش��وق هاي عجيب فراز و فرودهاي متعددي زنان را وارد 
عرصه هاي سياسي مي كنند، در حالي كه نقش ناپيداي زنان در 
پشت مردان به صورت سنتي كه در گذشته ايران وجود داشت در 
دوره پهلوي كاماًل تغيير و ساختار جديدي پيدا مي كند. بنابراين 
ريشه هاي سوء استفاده از جايگاه و موقعيت زنان از آن دوره به بعد 

شكل مي گيرد. 
زنان به هر رو نيمي از جامعه را تش�كيل مي دهند 
و به نظر مي رس�د كه حضور و مش�اركت اين قشر 
در جوامع امروزي گريزناپذير اس�ت. از نگاه شما 
به عنوان يك جامعه ش�ناس سياس�ي چه قواعد 
و هنجارهاي�ي بر مش�اركت زن�ان در عرصه هاي 

گوناگون به ويژه ميادين سياسي حاكم است؟
در تعريف جامعه مدرن زنان باي��د در صحنه هاي مختلف حضور 
داشته و داراي مصادر و پست هاي رسمي باشند. چنين شعارهايي 
هر چند مي تواند بجا و درس��ت باشد اما ممكن است مشكالتي را 
براي خود خانم ها و محيطي كه در آن قرار مي گيرند و مخصوصاً 
خانواده اي كه وابسته به حضور و وجود زن است و حتي چالش هايي 

براي جامعه داشته باشد. اس��تفاده از زنان و به كارگيري نيروي 
عظيم اين قش��ر براي همه افراد و سياس��تمداران ب��ه منظور پر 
كردن خألهاي ش��غلي و فعاليتي در جامعه ب��ه صورت طبيعي و 
با كاركردها و زيرس��اخت هاي متناس��ب با طبيعت آنان مد نظر 
جميع انديشمندان اجتماعي و سياستمداران بوده و كاماًل صحيح 
است. اما سوء استفاده ها باعث مي شود از زنان به صورت سمبليك 
اس��تفاده ش��ود نه واقعي و همچنين زنان نه فق��ط نقش مثبتي 
نداشته باشند بلكه به صورت معكوس برخي كارهايي كه در اراده 
و خواست يا در توانايي آنها نباشد به صورت نمادين در اختيار آنها 

قرار بگيرد و اين براي آنان آزاردهنده است. 
يك�ي از مهم ترين عرصه هاي سياس�ي در جامعه 
ما عرصه انتخابات اس�ت. به نظر ش�ما مشاركت و 
حضور زنان در عرصه انتخابات چقدر در سرنوشت 

و نتايج آن مؤثر است؟
درباره حضور زنان در عرصه سياسي و مخصوصاً جريان انتخابات 
چند نكته مطرح است؛ نخس��ت اينكه اصوالً زن��ان بعد از انقالب 
اس��المي و در عرف جامعه ما بيش از مردان عالقه مند به حضور 
در پاي صندوق هاي رأي هس��تند و همچنين مشوق همسران و 
فرزندان خود براي ش��ركت در انتخاباتند. اين نكته اي اس��ت كه 
برخي از كانديداها از آن آگاه هستند و ممكن است از اين جريان 

به شكل هاي متفاوتي سوء استفاده شود. 
سوءاستفاده به چه معني و چگونه اتفاق مي افتد؟

گاهي اوقات با ش��عارهايي كه درباره آزادي و حق��وق زنان داده 
مي ش��ود نامزدها مي خواهند به نوعي نش��ان بدهند برنامه هاي 
بسيار خوبي براي زنان دارند و آنان را به اين برنامه ها اميدوار كنند، 
در حالي كه ممكن است اين سياس��ت ها، برنامه ها و رويكردهاي 
اجرايي كه از سوي كانديداها مطرح مي شود در زمره برنامه هاي 
چشم انداز جمهوري اسالمي نباشد يا در حد و اندازه مسئوليت ها 
و تصميم گيري يك نماينده نباشد. اين به نوعي سوء استفاده براي 
جلب آراي زنان به ش��مار مي آيد. به بيان ديگر وقتي غير از آنچه 
در برنامه ها، سياست ها و رويكردهاي اجتماعي، اقتصادي و شغلي 

است، ش��عارهايي خارج از توان قوه اجرايي يا خارج از صالحيت 
و حيطه اختيارات كانديداها به لح��اظ تصميم گيري و اجرا داده 

مي شود اين در واقع سوء استفاده از ظرفيت بانوان است. 
همچنين ممكن است نوعی فضای تبليغاتی خاص با حضور زنان 

شكل بگيرد كه مغاير عرف جامعه ما باشد. 
پس به باور شما نوع تبليغات كانديداها داراي آثار 
ماندگار فرهنگي اس�ت كه صرفنظر از شكست يا 

پيروزي كانديداها باقي مي ماند، درست است؟
بله دقيق��اً.  نبايد تصور كرد آثار سوء اس��تفاده از اقش��ار و حضور 
ناهنجار آنان در تبليغات به س��رعت جمع شدن بساط ستادهاي 
تبليغاتي پس از پايان انتخابات خواهد بود. چه بسا بساط تبليغات 
جمع شود اما آثار سوء فرهنگي و اجتماعي تبليغ براي جمع آوري 
آرا  باقي بمان��د و زحمات زيادي را به گ��ردن نهادهاي اجتماعي، 

 دانش��گاه ها،  اجتماعات محلي و بس��ياري از نهاده��اي مردمي 
بيندازد، زيرا بسياري از هنجارها و ارزش هاي مرتبط با بانوان اگر 
شكسته شود به اين راحتي ترميم نخواهد شد. استفاده ابزاري از 
زنان در انتخابات حيثيت اجتماعي و ش��أن بانوان را در طوالني 
مدت خدشه دار مي كند و آنان را با چالش هاي خانوادگي، شغلي 
و اجتماعي مواجه مي سازد و اين استفاده ابزاري از زنان در مصادر 
اجرايي انتخابات مخصوصاً در شهرهاي كوچك بسيار حائز اهميت 

است و خود كانديداها هم بايد به آن توجه كنند. 
البته بايد توجه داشت رسانه هاي گروهي هم در اين زمينه نقش 
مؤثري دارند. اين در حالي اس��ت كه يكي از انتقادات بجايي كه 
به رسانه ملي مطرح است اين اس��ت كه در دوره انتخابات از زنان 
و بانواني اس��تفاده مي شود كه ش��ايد در روزهاي عادي از چنين 
وجهه هايي استفاده نشود. بايد همان هنجارهايي كه در طول سال 
و در غير از شرايط انتخابات در نشان دادن افكار و عقايد اجتماعي 
وجود دارد در اين ايام هم همان هنجارها رعايت ش��ود. بنابراين 
رس��انه ها هم در اين ميان بايد نقش مناسبي از خود ارائه دهند و 

افراط و تفريط در اين زمينه آسيب زاست. 
 ش�ما حضور و مش�اركت بانوان در انتخابات را از 
ديدگاه جامعه شناس�ي سياس�ي چگونه تحليل 

مي كنيد؟
با توجه به نگراني ها در خصوص تحريم ها و نوس��اناتي كه جامعه 
ما را در بر گرفته اس��ت و نقش زنان در اداره ام��ور زندگي به نظر 
مي رسد اين دوره انتخابات به لحاظ تحليل و تفسير هاي بانوان و 
نوع نگرش هاي تيزبينانه   آراي انتخاباتي تحت تأثير تحليل هاي 
اقتصادي و سياس��ي زنان قرار گيرد. بانوان نسبت به مردان براي 
آينده نگران ترند. از سوي ديگر در وضعيت امروز جامعه  مسائلی 
از جمله ازدواج جوانان خيلي تحت تأثير رفتار و رويه هاي مربوط 
به بانوان قرار مي گيرد. ما با كمبود تشكل هاي منسجم و نهادهاي 
مدني مربوط به زنان مواجه هستيم. خأل نهادهاي مدني مربوط به 
زنان وجود دارد و به صورت متشكل و بين بخشي كاماًل احساس 
مي شود. حتي بسياري از فقها و علما در اين زمينه معتقد به ايجاد 
تشكل هاي مربوط به زنان هس��تند. حركت هايي آغاز شده است 
اما مقوالت جدي ت��ري درباره حضور زنان  از لحاظ اس��تراتژي و 
چشم انداز و سياست ها،  راهبردها و نقشي كه بايد در جامعه داشته 
باشند وجود دارد و ما نسبت به نهادهاي مدني موجود در جهان به 
نظر مي رسد قدري عقب هستيم، اين در حالي است كه ما بيشتر 
شعار داده ايم. طبيعي است كانديداهاي جريان هاي سياسي كه 
در اين زمينه ها برنامه يا الاقل شعارهايي داشته باشند در جذب 

زنان قوي تر خواهند بود. 

گاهي اوقات با شعارهايي كه درباره آزادي و حقوق 
زنان داده مي ش�ود نامزدها مي خواهند به نوعي 
نشان بدهند برنامه هاي بس�يار خوبي براي زنان 
دارند و آنان را به اين برنامه ه�ا اميدوار كنند، در 
حالي كه ممكن اس�ت اين سياست ها، برنامه ها و 
رويكردهاي اجرايي كه از سوي كانديداها مطرح 
مي شود در زمره برنامه هاي چشم انداز جمهوري 
اس�امي نباش�د يا در حد و اندازه مسئوليت ها و 
تصميم گيري ي�ك نماينده نباش�د. اين به نوعي 
سوء استفاده براي جلب آراي زنان به شمار مي آيد. 
به بي�ان ديگر وقت�ي غي�ر از آنچ�ه در برنامه ها، 
سياس�ت ها و رويكردهاي اجتماعي، اقتصادي و 
شغلي است، شعارهايي خارج از توان قوه اجرايي 
يا خارج از صاحيت و حيطه اختيارات كانديداها 
به لحاظ تصميم گيري و اجرا داده مي شود اين در 

واقع سوء استفاده از ظرفيت بانوان است

زهرا چیذری
  گفت و گو 
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درباره حضور زنان در عرصه سياسي و مخصوصًا 
جريان انتخابات چند نكته مطرح است؛ نخست 
اينكه اص�والً زنان بع�د از انقاب اس�امي و در 
عرف جامعه ما بيش از مردان عاقه مند به حضور 
در پ�اي صندوق ه�اي رأي هس�تند و همچنين 
مش�وق همس�ران و فرزندان خود براي شركت 
در انتخاباتن�د. اين نكته اي اس�ت ك�ه برخي از 
كانديداها از آن آگاه هستند و ممكن است از اين 
جريان به شكل هاي متفاوتي سوء استفاده شود 


