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               هاشم رضائی:برگردان                  مارس روز جهانی زن٨بمناسبت 
:توضیح کوتاه   

این شورا هر .  سیاسی تشکیل شده است مسائلمستق  از چند نفر کارشناس)demokratirådet(شورای دموکراسی در سوئد
هدف از . ایج تحقیقات در زمینه دموکراسی وابسته به علوم سیاسی میپردازدساله به انتشار گزارشی پیرامون مفاهیم، تحلیلھا ونت

 .این گزارشات ساالنه آنست که بحثھای سازنده و مبنی بر واقعییات در باره شرایط دموکراسی را تشویق و ترغیب نماید
 مختص  کهچند  هر،گزارش را مارس دو بخش کوتاه ٨ بمناسبت . ر مورد دموکراسی و شھروندی بود آنان د١٩٩٨گزارش سال 

 )مترجم. ( ترجمه و در اختیار عالقمندان به این مساله قرار میدهم،به جامعه سوئد میباشد

 زنان و مردان  .١
تحقیقات فراوانی در کشورهای مختلف در طی سالھای اخیر نشان داده است که زنان در میان فعالین سیاسی 

 . بودر در این تصویتعدیل و تغییر بمعنای ١٩٨٧ سال  لین تحقیقات و ابا این وجود.  کافی نیستندمعرفدارای 
هایی که  های دیگر، حوزه در حوزه  مشخصی باالترین حضور و شرکت را داشتند اماهای یقینا در حوزهمردان 

    سال   تحقیقاتاکنون سوال اینست نتایج.  زنان تسلط داشتند،در تحقیقاتھای قبلی مورد توجه قرار نگرفته بودند
 .چه وسعتی قرار گرفته است در ١٩٩٧

 )١نمودار( بودیم تفاوتھای چشمگیری بنظر نمیرسد های متفاوتی که ما تحقیق کرده در زمینه
  و شھروندییتجنس: ١نمودار
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برای  ایل بیشتری اشتیاق و تم عموما زنان کوچک دموکراسیزمینهدر.  دارندقطعیدر دو مورد زنان برتری  
 نقشھای ن بایستی توجه داشت که در میان ایدر این نکته.  دارندبدست گرفتن ابتکار برای ایجاد شرایط بھتر

دکان  در نقش والدین کومخصوصا بطور روشن  در میان زنان بیشتر فعالیت .متفاوت تنوع زیادی وجود دارد
 در نقشھای دیگر اختالفات کمتر است. دیده استمشخص گر خردسال و در نقش مریض و یا فامیل و بستگان

در انواع اظھار نظرهای  دموکراسی بزرگ زنان شرکت بیشتری زمینهدر . ردی در جھت عکس آنستاو در مو
 و  سیاسی فعالیت در از جمله،در نمودار فوق برتری و تسلط مردان مشھود استهایی  از جنبه.  دارند علنی

 )ماس سیاسی، تماس با مقامات دولتی و اعتراض به تصمیمات آنانست، مترجممنظور از ت( . سیاسیتماسھای
مشاهده تفاوتی ی زنان و مردان عهایی میان فعالیتھای اجتما در حوزه.  و آشکار نیستنتیجه کامال روشن

 فرمھایی برای شرکت والبته فعالیتھای حزبی و تماسھای سیاسی برتری مردان را نشان میدهد، اما . نمیشود
 .  زنان بیشتر فعال هستندیت وجود دارد که در آنھافعال

 نشان را ی زنان و مردان فعالیتھابین افزایش اختالف بر مبنیمدارکی را  ١٩٩٧همچنین تحقیقات سال 
 برعکس روند عمومی آنست که اختالفات در میزان فعالیتھا کاهش یافته است هر چند این کاهش درهمه .نمیدهد



 ٢

 که  زن و مرد در جھت افزایش برابریھای سیاسی و پیشرفتگرایش. اند آماری تامین نگشتهمحورها از لحاظ 
 . طی دهه اخیر هم ادامه داشت شده بود در   ارائه١٩٨٧در تحقیقات سال

 را ارائه  مقامات دولتی و توانایی اعتراض کردن به تصمیمقابلییت و قابل تفھیم میتوان بعنوان یک مثال روشن
 که برای میزان سن صورت یخصوصا جالب است چرا که این معیار حتی در تحقیقات این معیار دقیقا. داد

 سال گذشته ٣٠ که در طی این مساله امکان اینرا میدهد که جریان رویدادهایی را. گرفته بود موجود میباشد
 .نان و مردان نشان میدهد را در میان زاعتراضیرات توانائی یتغ زیر هاینمودار. اند پیگیری کرد اتفاق افتاده

 ١٩٩٧ـ١٩٦٨ سالھای طیتوانایی اعتراض به تصمیمات مقامات دولتی برای زنان و مردان در: ٢نمودار
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 ١٩٩٧ــ١٩٦٨ سالھای  طیشکل دهی به افکار عمومی برای زنان و مردان در: ٣نمودار
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 زنان مسن با سطح تحصیالت پایین که میپندارند که  قبل از هر چیزنھمآتالف برجای مانده است و یقینا یک اخ

 سال قبل ٣٠. توانایی آنرا ندارند که به تصمیمات گرفته شده از جانب مقامات دولتی اعتراض کنندامکان و 
 برابری  که استاینمعنی  به در این رابطهپیشرفت و تکامل .  کامال بیشتر بودت جنسی بر اساساختالفات

 .ایم  آن نزدیکتر شده ایم، در هر حال به  به آن نرسیده چه، اگرسیاسی حقوق زنان و مردان
حتی هنگامیکه مساله مربوط به شکل دادن .  نیستمنحصر بفرد و استثنایی برای این معیارهااین مدل و الگو 

 در امور  فعالیت اختالفات میزان.تر میشود فاصله بین دو منحنی کوتاهافکار عمومی بشیوه فردی باشد
 .کمتر میشودجنسیت   بر اساسسیاسی
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 مورد بحث موضوعات بر سرقدرت   .٢
در قرن . نندتبدیل کمورد بحث  موضوعسالھا طول کشید تا زنان توانستند مسائل خود را از لحاظ سیاسی به 

پس از آن . ) سالگی بعنوان بالغ شناخته میشدند، مترجم٢٥زنان در سن (  مبارزه شامل اعالم بلوغیت زنان بود١٨
آنبود که مساله زنان به یک شرط الزم برای پیشرفت در اینمورد . مساله محوری حق رای برای زنان بود

 .ماعی پذیرفته شدموضوع برای بحث علنی تبدیل گشت و بعنوان یک مشکل اجت
د و تعداد اندکی نیقینا زنان اجازه یافتند که دارای حق رای باش. لیکن تصمیمات رسمی و ظاهری کافی نبودند

 مالکیت مردان  قلمرو و مثل گذشته در کماکاناما سیاستده برای پارلمان انتخاب گردیدند، نعنوان نماینیز ب
 مسائل مربوط  و به خارج ازفراموشمسائل مورد عالقه و دلبستگی زنان دائما این خطر وجود داشت که  .بود

 .شودکشیده  به عموم مردم
 ١٩٦٠در سال . تبدیل گردد موضوع مورد بحث هالزم بود تا مساله زنان مجددا ب  جدیدبھمین خاطر یک بسیج

 که ،آمیز بودند دامات موفقیتاین مبارزات و اق.  متدهای اعمال فشار پدیدار گشتمعمول روشھایبر خالف 
 ، های دارای کودکان خردسال قانون برابری زن و مرد، رفرم برای خانواده: منجر به تصمیماتی بعنوان مثال

 تاثیر موجودسیاسی این رفرم و اصالحات بر احزاب و ارگانھای . گردید و قرص ضد حاملگی سقط جنین
 . گذاشت

 از نمایندگان پارلمان در %٢١تنھا . ز نا مشخص، دور و نا روشن بود برابری زن و مردم هنوھابا وجود این
 محققین زن اروپای شمالی موقعیت آنعنوان گزارشی بود که در " دموکراسی ناتمام. "  زن بودند١٩٧٤سال 

در پارلمان و دولت ضروری پنداشته شد برای اینکه یک باالنس جنسی مساوی . را جمعبندی کرده بودند
 . جلسات سیاسی پابرجا بماندموضوع بعنواناصل شود که مساله زنان اطمینان ح

و  تشکیل داد "یک در میان زنان " دولت یک  هیئت رسیدگی بنام . حکومت درگیر مساله مبارزه زنان گردید
  زن را در ارگانھایان نمایندگ تعداد ماموریت یافت برای بھتر شدن وضع اقداماتی را پیشنھاد کند تااین هیئت

 به ١٩٨٨ در سال %٣٨گذاریھا تعداد نمایندگان زن در پارلمان از  علیرغم این سرمایه. دولتی افزایش دهد
زمان تغییر کرده بود .  وارد مرحله جدیدی شد١٩٩٢مبارزه زنان در سال  . تقلیل یافت١٩٩١در سال % ٣٣

 شبکه نھضت زنان  . تبدیل کندهموضوع مورد بحث در جامعو تاکتیک دیگری الزم بود تا مساله زنان را به 
های  از این جنبش را سازماندهی کرد و به یکی از مطالب رسانه  و دفاعپشتیبانی )Stödstrumporna١(بنام 

 یکی از سخنگویان این  Maria- pia Boethiusنویسنده و چھره شناخته شده خانم . گروهی تبدیل گردید
اکادیمیسینھایی ماهر در بحث و مجادله  Agneta Stark و   Ebba Brattström دو نفر دیگر. جنبش بود

 در یک مناظره  ایشان.صحبت کرد  " در حال انجام  شورش زنان" در باره یک  Maria- piaخانم . بودند
به انجمن زنان در احزاب سیاسی ارجاع ' مساله زنان'بیش از این جایز نیست که :" جالب توجه چنین نوشت

 حزب مورد بحث و گفتگوی جدی واقع کلیت یکنوع مساله جانبی باشد بلکه باید در مساله زن نباید. شود
 ".شود

  زنان را تشکیل خواهد داد اگر احزاب موجود مستقل تھدید کرد که یک حزب)Stödstrumporna(نھضت 
ان  نفر سوئدی یک نفر به حزب زن٣افکار عمومی نشان میداد که از هر سنجش . مساله زن را جدی نگیرند

 موجود و انجمنھای زنان  سیاسیاحزاب. های گروهی مساله را مورد توجه جدی قرار دادند رسانه. رای میداد
 مشی احزاب آنان هایی را معرفی کردند در باره اینکه چگونه سیاست و خط وابسته به این احزاب یک سری ایده

 یک حزب جدید زنان هیچگاه الزم نبود عملی ی برای ایجادهای نقشهبدینوسیله .  مناسب حال زنان میگرددبیشتر
 .گردد

                                                 
 Stödsrumporna این نھضت با تھدید به تشکیل یک حزب . کیل شدتش  "کلیه حقوق، نصف قدرت"  با شعار ١٩٩٤ که در سال   فیمینیستی بودنھضتی   ١

 معرفی کنند و مستقل زنان موفق گردید که احزاب سیاسی را وادار نماید که تعداد کاندیداهای زن  بیشتری را در لیست کاندیدهای  خود برای انتخابات پارلمان
 .همجنین بیشتر به مساله زنان بپردازند



 ٤

 لیستی داشته باشد از زنان با برنامه ١٩٩٤قبل از اتنخابات سال  انجمن زنان سوسیال دموکراتھا میخواست
این پیشنھاد تالشی بود تا مانع خروج زنان معترض در انجمن زنان سوسیال دموکراتھا و .  خودشسیاسی

  Margot Wallströmو  Mona Sahlinسکرتر حزب سوسیال دموکراتھا . ددایجاد حزب مستقل زنان گر
های جمعی تبدیل شده بود پیشنھاد   یکسال پس از آنکه مساله زنان به مساله روز رسانه،عضو هیئت وزرا

رهبر  .یکرد استفاده م١٩٩٤ از لیست تھیه شده از زنان و مردان قبل از انتخابات کردند که حزبشان میبایست
 قول داد که اگر حزب آنان در انتخابات پیروز شد در دولت (Ingvar Carlsson)ل دموکراتھایاسب سوحز

 با دولت سوئد. افزایش پیدا کرد% ٤١تعداد زنان در پارلمان به . جدید از هر دو وزیر یکی از آنان زن باشد
 .وزیران زن در کابینه در سطح جھان پیشقدم بود% ٥٠تعداد

 را نشان میدهد و  یک مثال بنیادی جالبخودشان به مساله  افکار عمومیتوجه  برای جلبنانتجربه مبارزات ز
مراقبت دائمی و استفاده از . بحث است مورد ات سیاسی موضوع قدرت برای تعیین و جایگاه اهمیتآنھم

فکار  اشخاص مخلص و صمیمی موثر بر ا وجود بدون اما.تاکتیکھای جدید متدهای ضروری و الزم بودند
مشکالت اجتماعی به حاشیه کشانده میشوند و از صحنه د، ن و فشار میاورهستندعمومی که مراقب و گوش 

 موضوعات سیاسی میتوان درس و تجربه گرفت که شھروندان نمیتوانند. های گروهی ناپدید میگردند رسانه
به سخن  کدام گروه اجتماعی یک مبارزه دائمی در حال جریان است بر سر اینکه. مورد بحث را تعیین کنند

  . باید مورد توجه قرار گیردپردازد و کدام مسائل
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