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ﻫﺎﻣﻮن

ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان

ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
ﻣﻬﺪﯾﻪ اﻣﯿﺮی 2015 · Saturday, July 25th,

اﺷﺎره:
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ی “ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن” در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﮑﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺟﻮد
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺟﻨﻮب ﮔﺮدﯾﺪه ،داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس “ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ” در زﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ،ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﻮب ،ﻏﺎﻟﺒﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻮده ای و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﻪ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن
اﺣﺰاب و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ در زﻧﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه زﻧﺎن درﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ
ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را
ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮاد
واﺟﺪ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارد ،در ﻣﻮاردی ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن
ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺮدم و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .دواﯾﺖ دﯾﻦ؛ ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮدد .وی در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯽ
ﻗﺪرﺗﯽ ،ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری و اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .دواﯾﺖ دﯾﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﻔﻬﻮم و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ
)راﺑﯿﻨﺴﻮن و ﺷﺎرر .(۹۲۵ :۶۷۹۱ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﺪم
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ.
ﺷﺮط ﻻزم و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺣﻀﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح دوﻟﺖ در
ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رای دادن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و اﺛﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ روﯾﮑﺮد ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن و ﻧﻠﺴﻮن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻧﺨﺴﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در ﻓﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و
ﻧﮕﺮش او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ)رﺑﯿﻌﯽ .(۳۷ :۰۸۳۱،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮ
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ،داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ،ﮐﻨﺸﮕﺮی در
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و …… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺎن ﺟﻨﻮب
زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺟﻨﻮب اﯾﺮان؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺳﮑﺴﯿﺰم)ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در
ﺧﺼﻮص زﻧﺎن(و ﺟﻨﺴﯿﺖ زدﮔﯽ ،وﺟﻮد ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ….دارای اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻫﻤﻮاره در ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻨﻮب
ﺧﺼﻮﺻﻦ زﻧﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﺮدد.
زﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻮﻫﺮان ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺮدان
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺤﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺎن ،ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﻬﺎ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﮐﻨﺶ زن در ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺤﺎد
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﮓ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮده )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺣﺰاب و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و ﻧﺨﺒﮕﺎن )ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ وداﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺎﻟﯽ )ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻮر (۷۱۲ :۳۸۳۱،ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .زﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی در ﺣﺎل ﮔﺬار ﮐﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﭘﯿﺸﺎﻣﺪرن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺪرن در
ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دارای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮده ای و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﻮده ای زﻧﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺴﺎس ﺑﯽ
ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻃﺒﻘﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺪت و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود
و و اﯾﻦ اﻣﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮورت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ “ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” در
ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش و درک ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺗﻮده ای ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ.
دادن آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد( در اﯾﺸﺎن روﺑﻪ رو ﮔﺮدﯾﻢ .ﺗﺸﮑﯿﻞ
و راه اﻧﺪازی اﺣﺰاب ﺧﺎص زﻧﺎن ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و …..ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رای دادن ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری و ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
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