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 ای به وسعت تاریخزنان در ایران و مبارزه

 1ابراهیم رمضانی •

ÖZET: İbrahim RAMAZANİ, “İran’da Kadınlar ve Tarih Genişliğinde Bir 
Mücadele”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci 

Dönem, Sayı: 19(1), 2020 / 1399, ss. 73-88 

Toplumun yarısını oluşturan kadınların kara verme mekanizmasında yer 

almadığı ülkelerde demokrasiden ve çoğunluğun temsiliyetinden söz etmek 
mümkün değil. Bu açıdan demokratik hedeflerin gerçekleşmesi ve cinsiyet 

temelli ayrımcılığın engellenmesi için kadınların da erkeklerle birlikte siyaset 

alanında aktif yer alması gereklidir. Kadınların siyaset alanındaki minimüm 

katılımı, dünyanın birçok ülkesinde benzerlik gösterir. Kadınların siyaset 
alanında aktif rol almamasına gerekçe olarak kadınların bu alana ilgi 

göstermediği, gelenek ve görenekler, siyasî düzen, eğitim, aile ve ekonomik 

durum gibi faktörler gösterilse de, bunların tamamının tarih boyunca ataerkil 
bakış açısından kaynaklandığını görmek mümkündür. Bu yaklaşım, erkeklere 

toplumsal alanlarda geniş olanaklar tanırken, kadınların ev köşelerinde 

hapsedilmesini uygun buluyor. 

Bu çalışmada; İran kadınlarının toplumsal konumu, anayasanın tanıdığı haklar 
ve devletin kadınlara yönelik söylem ve eylemleri ele alınmıştır.  

Açar Sözler: İran, Kadın, Kadın Hakları, Cinsiyet Ayrımcılığı, Ataerkil 

Yaklaşım, Siyaset. 

فصلنامه زبان، ادبیات و وارلیق: ، "ای به وسعت تاریخزنان در ایران و مبارزه"، ابراهیم رمضانی چکیده:
 73-88، صص.  2020/  1399، 19(1)، دوره دوم، شماره ترکیفرهنگ 

 از تواننمی جامعه آن در ،شوندنمی گینمایند جامعه نصف گیریتصمیم هایجایگاه در که کشورهایی در

 بردن بین از و دموکراتیک اهداف پیشبرد برای نظر این از گفت. سخن اکثریت نمایندگی و دموکراسی

 در زنان حداقلی حضور  باشد.می الزامی سیاست یعرصه در مردان پای هم زنان حضور جنسیتی تبعیض

 در زنان حضور عدم توجیه در قدر هر .باشدمی هم یهشب جهان کشورهای از بسیاری در سیاست یعرصه
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 اقتصادی واملع و خانواده تحصیالت، سیاسی، سیستم رسوم، و آداب زنان، عالقه عدم از؛ سیاست یعرصه

برمی جوامع آن پدرساالرانه نگرش به جوامع تاریخ طول در موارد این یهمه که بینیممی ،بکشیم پیش را

 زنان حبس خواهان و دهدمی را اجتماعی محیط در گسترده حضور امکان مردان به که تفکری طرز گردد.

 باشد.می هاخانه کنج در

 و گفتمان اساسی، قانون در شده شناخته حقوق ایران، در زنان اجتماعی موقعیت بررسی به مقاله؛ این در

 است. شده بررسی زنان خصوص در حاکمیت رفتار ینحوه

 ن، حقوق زنان، تبعیض جنسی، نگاه مردساالرانه، سیاست.ایران، ز ها:کلیدواژه

داوری قرار زنان در بیشتر کشورها چه از لحاظ اجتماعی و چه از نظر قانونی مورد تبعیض و پیش

باشد. این وضعیت و تبعیض گیرند که این وضعیت با حقوق اولیه و اساسی زنان دارای تناقض میمی

ن سوم در کشورهای پیشرفته هم هنوز وجود دارد. بر این اساس علیه زنان عالوه بر کشورهای جها

شود. تبعیض بر اساس تبعیض بر اساس جنسیت عموما به تبعیض موجود علیه زنان گفته می

جنسیت نه از منظر بیولوژیکی بلکه از منظر اجتماعی قابل بررسی هست که بر این اساس پذیرفتن 

پذیرد نه بر اساس جنسیت. ایی فکری انسانها صورت میهای اجتماعی بر اساس فرهنگ و تواننقش

در بسیاری از جوامع نه تنها مردان بلکه بسیاری از زنان هم هنوز به درک درستی از این موضوع 

تواند گامی اساسی ولی می ،کار نباشد یاند. شاید درک این موضوع از طرف زنان تنها چارهنرسیده

 .ان باشددر راه مبارزه با تبعیض علیه زن

زنان را شش درصد  یبه طور مثال در ایران طبق آمارها در بهترین حالت نصف جامعه یعنی جامعه

دهد و کنند این هم نشانگر کم اعتمادی جامعه به زنان را نشان میاز زنان در مجلس نمایندگی می

رسیدن زنان باشد. برای هم نشانگر عدم دانش تساوی زن و مرد در سیستم سیاسی آن جامعه می

به مشارکت حداکثری در سیستم سیاسی ایران اول باید زنان را از موقعیت اجتماعی و منافع خود 

 .آگاه ساخت. عدم آگاهی خود به نوعی در گسترش تبعیض نقش زیادی دارد

 یترین اصول دموکراسی مشارکت و حق و حقوق برابر زنان با مردان در عرصهیکی از اساسی

مانده و حتی در حال توسعه عدم مشارکت برابر زنان به در اکثر کشورهای عقب باشد.سیاست می

باشد. در ای میجا افتاده یسیاست و به نوعی دموکراسی بدون زن مسئله یهمراه مردان در عرصه

های های دموکراتیک و جوامع بهبود یافته از منظر تبعیض جنسیتی، حضور زنان در عرصهحکومت

باشد و با این حال ناپذیر دموکراسی میادی و مخصوصا سیاسی از اصول جداییاجتماعی، اقتص

های سیاسی برابر با گیریامروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته نیز حضور زنان در جایگاه تصمیم

های تحصیلی، انتخاب شغلی و کاری جایگاه نسبتا باشد.  امروزه شاید زنان در عرصهمردان نمی

ای برای بسته یسیاست همچنان عرصهی ولی عرصه ،های قبل داشته باشنددههبهتری نسبت به 

 .باشدزنان می
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ها، خشونت محرومیت از نیازهای اساسی، شرایط غیر برابر با مردان در دستیابی به منابع و فرصت

علیه زنان و سهم ناچیز در زندگی سیاسی و شغلی سبب توزیع نامتعادل قدرت بین زنان و مردان 

شود و این توزیع نابرابر قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین مردان و زنان هست در اجتماع می

 .شودکه منجر به تبعیض جنسیتی می

 

 رویکردهای نظری درباره مشارکت سیاسی زنان

در این نوشته برای فهم موضوع و  ست.ا درباره مشارکت پذیری افراد نظریات متعددی ارائه شده

قشربندی جنسیتی  یرهای فرهنگی مرتبط با جنسیت و تبیین مشارکت زنان به نظریهتحلیل باو

 .شودکالینز و رویکرد مکتب فمینیسم اشاره می

 نظریه قشربندی جنسیتی –1 

 .های جنسیتی به لحاظ تاریخی مورد پذیرش مردان هستندمطابق دیدگاه راندال کالینز، نابرابری 

های سلطه و قدرت در برخورد با زنان و کنترل منابع ارگیری مؤلفهچرا که برای آنها امکان به ک

کند. او با نقد دیدگاه کارکردگرایی پیرامون حفظ نظام اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را فراهم می

تقسیم کار سنتی بین زنان و مردان معتقد است که مردان به دلیل اینکه امکان به کارگیری سلطه 

رد با زنان دارند، تا حد زیادی کنترل منابع سیاسی و ایدئولوژیک را نیز در دست و قدرت را در برخو

تر هستند و اند. اساس نظریه کالینز بر سه مورد است: اول؛ به طور متوسط، مردان از زنان قویگرفته

انات پذیرتر هستند و این خود به معنایِ توزیع نابرابر منابع و امکزنان نیز از لحاظ فیزیکی، آسیب

اما کالینز معتقد است که کنترل بر منابع سلطه  .برای تسلط اجتماعی در بین این دو جنس میباشد

های موجود را تعدیل یا تقویت نماید. دوم؛ از تواند نابرابریهای فراتر از دو جنس، میاز طریق قدرت

تصادی ایجاد شد، مردان با باغبانی و کشاورزی افزایش یافته و مازاد اق یهنگامی که تولید به وسیله

توزیع  یهای تعیین نوع و شیوههای محوری اقتصادی و پایگاهخود، نقش یاستفاده از امتیاز سلطه

چرا که اگر یک جنس بتواند  .ند. سوم؛ از عوامل مهم دیگر، قواعد ارث استاهآنها را در اختیار گرفت

اقع زمینه برای کنترل میزان قابل توجهی از میزان بیشتری از ثروت و قدرت را به ارث ببرد، در و

 (.1387)ریترز،  منابع مادی جامعه برایش فراهم شده است

 فمینیسم و مشارکت سیاسی زنان -2

کند و به نقد جدی ایدئولوژیرویکردی که به تفصیل، موضوع مشارکت سیاسی زنان را بررسی می 

ها معتقدند که چون مردان مواضع قدرت تپردازد، مکتب فمینیسم است. فمینیسهای مردمحور می

ها از جمله سیاست، محدودیت ایجاد عرصه یرا در اختیار دارند، قادرند برای مشارکت زنان در همه
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ها و های قانونی، سخنرانیهای سیاسی، مصوبههای نظامنمایند و از طرف دیگر، قوانین و سیاست

کنند و در گی این تقسیم کار سنتی را تقویت میهای فرهنهای احزاب سیاسی نیز کلیشهبیانیه

نهایت، تمام این موارد در راستای مشروعیت بخشیدن به عدم حضور زنان در عرصه سیاسی و 

 (.1380)واالس،  کنندمردانه جلوه دادن سیاست، تالش می

 

 جنسیت در نگاه اسالم و مردساالری

گذارد و مسلمانان با اشاره به ان زن و مرد نمیدین اسالم اشاره به این دارد که خداوند تفاوتی می

در حالی که مؤمن باشد آنها  -خواه مرد یا زن-ای انجام دهد هر کس کار شایسته"این آیات قران 

ای از شما را ، زن باشد یا من عمل هیچ عمل کننده" (؛40)سوره غلفر، آیه  "شوندوارد بهشت می

و حتی به دورانی که از آن به عنوان دوران  (195ن، آیه )سوره آل عمرا "مرد، ضایع نخواهم کرد

شود پیامبر اسالم نسبت به زنده به گور کردن دختران واکنش نشان داده که این را جاهلیت یاد می

دانند. با این حال امروزه در اکثر کشورهای اسالمی دلیلی بر اعتقاد اسالم به برابری زن و مرد می

ترین مشکالت این و حمایت قانون از این خشونت و تبعیض از اساسی خشونت و تبعیض علیه زنان

 .باشدجوامع می

کنیم این نگاه می ،کنندهایی که مسلمانان از آنها به عنوان برابری زن و مرد اشاره میوقتی به آیه

دنیا و ولی مسئله این است که زنان در این  .دهندها از برابری در آینده و پاداش اخروی خبر میآیه

 .مخصوصا در کشورهای اسالمی جایگاه برابری با مردان ندارند

بر اساس شریعت اسالمی نوشته  ،کندجمهوری اسالمی از آنچه که به عنوان حقوق مدنی یاد می

باشد، زنان ایران در تمامی جنبهشده و با توجه به این که نگاه اسالم به زن نگاه ابزاری و از باال می

سیاسی کشور جایگاهی ندارند. هر چند دیدگاه و آگاهی خود مردم هم در این  های اجتماعی و

ولی باید دولت هم قوانین حمایتی را در این زمینه داشته باشد و میان مردم نیز  ،زمینه موثر هست

 .احترام به حقوق برابر زن و مرد فرهنگ سازی شود

ها، قوانین ارث و برای مردان، والیت بچه بعد از انقالب در قوانین مربوط به حق طالق، چند همسری

علیه زنان در ایران دیده می که است تبعیضاتی جمله از …میراث، اجازه خروج زن از کشور و 

 .شود

داند و زن مرد را به عنوان رئیس خانه می یاسالم شریعت یهمانطور که گفته شد نگاه مردساالرانه

شوهر از منزل  یهر زنی که بدون اجازه"ل را نیز ندارد. خروج از منز یهمسر اجازه یبدون اجازه

کنند کند او را لعن میها عبور میچیزهایی که بر آن یفرشتگان آسمان و همه یخارج شود، همه

 (.211، ص. 20)عاملی، ج.  "تا وقتی که به منزلش بازگردد
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م از سوی زنان پیگیری بسیاری از حقوق زنان در کشورهای غربی مخصوصا بعد از جنگ جهانی دو

ولی با این حال پیگیری و احقاق حقوق زنان در بیشتر  .شد و زنان غربی در این راه مبارزه کردند

 یباشد که در این راه قوانین و شریعت اسالمی اجازهسخت می رایکشورهای اسالمی کاری بس

کشورهای اسالمی از جمله دهد. به عنوان مثال امروزه فعالیت برای رسیدن به حقوق زنان را نمی

 علیه بر اندنموده وضع اسالمی شریعت اساس بر هاحکومت این که قوانینی …ایران، عربستان و 

مردساالری موجود در این جوامع پیوسته زنان را کنترل نموده و در  سیستم و باشدمی زنان حقوق

غربی حداقل از لحاظ قوانین و  دارند. در کشورهایواقع جامعه را برای فعالیت زنان بسته نگه می

باشند ولی در کشورهای اسالمی زنان حقوق شهروندی زنان و مردان دارای حقوق برابری می

 .آیندشهروند درجه دو به حساب می

اسالم " :نقش زن در جامعه و جوامع اسالمی این نظر را دارد یبه عنوان مثال رهبر ایران درباره

ولی از لحاظ وظایف اختصاصی،  ؛های انسانی قبول داردلحاظ ارزش میان زن و مرد برابری را از

تر از نقش مرد نیست. باید توجه خیر. اسالم برای زن نقش خاص قائل است که به هیچ وجه کوچک

نمود که ترکیب جسمانی و روانی زن او را برای تکالیف خاصی آماده کرده است. این تکالیف عبارت 

 2".اندمرد از آن مرز از هم جدا شدهاست از آن چیزی که زن و 

ای، ایشان نگاه جنسیتی به زن داشته و منظور ایشان از تکالیف با توجه به دیدگاه آقای خامنه

ای که باشد. در واقع در جامعهداری برای شوهر و فرزندان میخاص زن همان تکلیف مادری و خانه

داند بالطبع قوانین آن جامعه نیز ضد زن م میاز ه جدارا مردان  رهبر آن وظایف اختصاصی زنان و

ای در خانواده و جامعه در نظر گرفته های کلیشهداوری برای نقشبوده و زنان در آن جامعه با پیش

 .شوندمی

همسرش از سفر به  یهای زن در ایران به دلیل عدم اجازهیکی از فوتبالیست 2016در سال 

این بازیکن در اعتراض به قوانین ضد زن جمهوری اسالمی در  مسابقات قهرمانی آسیا باز ماند که

شود، همانطور که پسرها مشکل سربازی دارند و راه حلی برایش پیدا می"این مورد گفته بود که 

 )سایت طرفداری(."باید کاری هم برای بانوان صورت بگیرد. مگر چه فرقی بین ماست؟

زنان در قوانین  یبینیم که حق و حقوق اولیهمی ،نیمکوقتی به قوانین مدنی کشور ترکیه نگاه می

توان به این موارد که موضوع بحث از این جمله می .این کشور همراه و همپای مردان پابرجاست

 .بسیاری از کشورهای اسالمی از جمله ایران هست پرداخت

                                                             
 .76کشور جهان در سال  9ای با زنان مسلمان ایرانی و دیدار آقای خامنه 2 
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قانون مدنی  129ماده (. در 124توانند ازدواج کنند )ماده سالگی نمی 18دختر و یا پسران قبل از 

ای به عدم ازدواج با غیر مسلمانان نشده است و ازدواج با غیر مسلمان و کافر هیچ ترکیه هیچ اشاره

قانون مدنی ترکیه تمامی فرزندان  4721برد. بر اساس ماده حقی از حقوق شهروندی را از بین نمی

درصد دختران پیش از رسیدن به سن  17در ایران نیز حدود  3.برندبه یک میزان از والدین ارث می

کنند که طبق آمار یونیسف سه درصد از دختران هم پیش از رسیدن به سن سالگی ازدواج می 18

 15سال و برای پسران  13کنند. سن ازدواج قانونی در ایران برای دختران سالگی ازدواج می 15

 ،شورهایی که اکثریت مسلمان دارندامروزه برخی از ک .)سایت انتخاب( سال درنظر گرفته شده است

اند. کشور ترکیه و آذربایجان در این قبل از تونس این حق و حقوق را برای زنان به رسمیت شناخته

 .توانند به حق و حقوق خود برسندزمینه از کشورهایی هستند که زنان حداقل در این موارد می

 

 سیاسی ایران یمشارکت زنان در عرصه

های ورود زنان نام برد. ترین عرصهتوان از تنگر ایران و بسیاری از کشورها را میسیاست د یعرصه

عدالت و برابری  یوعده، شداز طرف آقای خمینی اظهار میکه  57های انقالب سال یکی از وعده

بلکه در بیشتر  ،سیاسی یبینیم که زنان بعد از انقالب نه تنها در عرصهمیبود. حال زن و مرد 

 .نداهات اجتماعی و اقتصادی نیز طرد شدامور

 یکنیم می بینیم که در ده دورهوقتی به آمار نمایندگان زن مجلس در ادوار مختلف نگاه می

اند. بیشترین تعداد نمایندگان زن با گذشته کمتر از سه درصد تعداد کل نمایندگان را تشکیل داده

از  )سایت تابناک( کرسی 17اشد که زنان بنزدیک به شش درصد مربوط به دوره دهم مجلس می

 .های مجلس را تصاحب کردندکرسی

این آمار تقریبا یک سوم درصد آمار زنان در مجلس فعلی ترکیه و یک هشتم درصد زنان مجلس 

باشد. حتی جمهوری اسالمی در مقایسه با کشور عربستان سعودی نیز در جایگاه پایینسوئد می

برابر جمهوری  5که درصد زنان نماینده در کشور عربستان سعودی به طوری  ،تری قرار دارد

 باشد.اسالمی می

                                                             
 نگاه کنید به کتاب قوانین مدنی ترکیه. 3 
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 تعداد نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس ایران بعد از انقالب

 

پرداختن به مطالبات زنان  ،سیاست کم باشد یطبیعی است که هرچه تعداد نمایندگان زن در بدنه

قتی طبق آمارها در بهترین حالت نصف جامعه را شش درصد از نیز به همان اندازه کم خواهد بود. و

دهد و هم نشانگر این هم نشانگر کم اعتمادی جامعه به زنان را نشان می ،کنندزنان نمایندگی می

باشد. برای رسیدن زنان به مشارکت عدم دانش تساوی زن و مرد در سیستم سیاسی آن جامعه می

ول باید زنان را از موقعیت اجتماعی و منافع خود آگاه ساخت. حداکثری در سیستم سیاسی ایران ا

 .عدم آگاهی خود به نوعی در گسترش تبعیض نقش زیادی دارد

های جمعی در ایران نه تنها به ولی رسانه .باشدها میرسانه یرسانی در سطح جامعه بر عهدهآگاهی

های ضد سیاسترو دنبالهها ین رسانهبلکه خود ا ،دندهجامعه و مخصوصا زنان آگاهی الزم را نمی

ای سعی در پرورش استعدادهای های ریشهگذارییافته با سرمایهباشند. کشورهای توسعهزن می

زنان در کشورشان را دارند تا با استفاده از نخبگان زن، آن بخش از جامعه را که به دالیل عدیده از 

معه برسانند. باید توجه داشت که مشارکت اند، به سطوح فوقانی جاقدرت خارج شده یچرخه

 .باشدهای توسعه میسیاسی زنان به عنوان یکی از شاخصه

اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکاف جنسیتی در  یبه گفته معاون توسعه

 )سایت خبرآنالین(. باشدمی 139کشور  144ایران از بین 

ای میان دو جنس است که برای اولین بار در سال یسهشاخص جهانی جنسی یک شاخص مقا

ابعاد این  ریکی از چها (.1-)سایت ایرنا توسط انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است 2006
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های سیاسی رده باال و زمان باشد. تعداد زنان موجود در جایگاهشاخص، توانمندسازی سیاسی می

 .شودمی ها بررسیواقعی قرار گرفتن زنان در این پست

 

 نگاه مرد ساالرانه در قوانین، سیستم آموزشی و اشتغال

ایرانی به زن نگاه جنسیتی در نقش  یامروزه در ایران هم نگاه سیستم سیاسی و هم نگاه جامعه

باشد که ریشه در ذهنیت مردساالرانه جامعه دارد. چه ها میای برای ادامه یافتن نسل خانوادهوسیله

های اجتماعی بدون نگاه جنسیتی اعتقاد داشته و به این سطح از آگاهی زیع نقشبسا افرادی به تو

آن به نقش مادری و تربیت اوالد در پیشبرد اهداف اقتصادی و  یولی قوانین و اشاره ،رسیده باشند

باشد. با اینکه نسبت به قبل از انقالب اجتماعی برگرفته از ذهنیت عمومی جامعه نسبت به زنان می

کنندگان زن افزایش داشته )این مربوط به سیستم جهانی آموزش هست که در اکثر ن تحصیلمیزا

های قبل میزان سوادآموزان افزایش داشته( ولی از سوی دیگر با کشورها رفته رفته نسبت به دوره

تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه رعایت حجاب در مدارس از شش سالگی برای دختران اجباری 

اند. در ال و مادری دلسوز قائل شدههای درسی نیز برای زنان نقش همسری ایدهکتابشده و در 

توان به آمارهای با سوادی اشاره کرد؛ بعنوان مثال زنان مورد سیستم مردساالری در آموزش هم می

باشند. بر اساس قوانین زنان در ایران بر اساس قوانین شریعت، مدنی و جزا پیوسته تحت کنترل می

های عمومی بدون استثناء باید حجاب اسالمی را رعایت کنند و امروزه در بیشتر شهرهای ر مکاند

شود. بعد از ایران بیلبوردهایی با مضمون رعایت حجاب از سوی زنان به صورت پیوسته دیده می

ها، قوانین ارث و انقالب در قوانین مربوط به حق طالق، چند همسری برای مردان، والیت بچه

در ایران دیده می زنان علیه که است تبعیضاتی جمله از …یراث، اجازه خروج زن از کشور و م

 .شود

 10 یدهد در دورهدر زمینه تحصیل آن طور که آمار و نتایج سازمان سنجش کشور نشان می

اخیر درصد قبولی زنان به طور میانگین ده درصد بیشتر از مردان بوده به طوری که اگر این  یساله

ها خواهیم های آینده، شاهد حضور دختران بیشتری در دانشگاهروند بدون تغییر پیش برود، درسال

رد که شناختی دابود. حال دالیل باال بودن آمار قبولی زنان نسبت به مردان نیاز به بررسی جامعه

های آن هم مربوط به تبعیض و پیشگنجد. هر چند که ریشهبررسی آن موضوع در این نوشته نمی

درصد زنان پذیرفته شده در  95با توجه به آمار سال “باشد. داوری علیه زنان در سطح جامعه می

اسالمی هرچند جمهوری  (.1-)سایت آلِف” باشددرصد مردان می 43درصد در مقابل  57ها دانشگاه

با ذکر این آمار سعی در جلوه دادن برابری آموزش و عدم تبعیض در امر آموزش را دارد ولی در 

این آموزش و استخدام نهادهای دولتی و میزان پذیرش از زنان تحصیل کرده بسیار  ینهایت ثمره

 .باشدالتحصیالن زن میتر از درصد فارغپایین
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توان گفت این نسبت روند افزایشی داشته های مذکور میالبا نگاهی به نسبت جنسی اشتغال در س

مرد شاغل در  579به  1388زن شاغل در سال  100مرد شاغل در مقابل  473به طوری که از 

 )سایت مهرنیوز(. رسیده است 1392زن شاغل در سال  100مقابل 

اتی است که در نرخ کند، تغییرآمارهای اشتغال زنان جلب توجه می ینخستین موضوعی که درباره

درصد در سال  16.8بیکاری زنان صورت گرفته است. براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 

درصدی شاخص نرخ بیکاری زنان  3رسیده که بیانگر افزایش  1392درصد در سال  19.8به  1388

درصد  10.8از در این پنج سال است. این در حالی است که طی این پنج سال، نرخ بیکاری مردان 

، نرخ مشارکت 1392همچنین براساس آخرین آمارها در سال  .درصد کاهش یافته است 8.6به 

درصد اعالم شده در حالی که این نرخ برای زنان تنها به میزان  63مردان در بازار کار ایران، معادل 

 10.5بیکاری کشور  که میزان نرخ 94تا  93زمانی مابین سال  یدرصد است. این آمار در بازه 12.4

درصد و بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان عنوان  20درصد اعالم شده، نرخ بیکاری زنان بیش از 

درصد غیرفعال  62سال به باالی کشور حدود  10میلیون جمعیت  63شده است. همچنین از 

ین چیزی شوند. بنابرادرصد آنان فعال اقتصادی محسوب می 37اقتصادی هستند و تنها حدود 

درصد  87سال به باالی کشور، غیرفعال اقتصادی هستند که  10میلیون نفر از جمعیت  40حدود 

 )نشریه تجارت فردا(. دهنداز این جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می

از نظر شاخص تبعیض جنسیتی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در میان  2009ایران در سال 

که مرتبط با  GEM از لحاظ شاخص 2007قرار گرفت. ایران در سال  128 کشور در ردیف 134

همچنین  .کشور محاسبه شده قرار داشت 93از میان  87 یدر رتبه، باشدمیزان مشارکت زنان می

قرار داشت و میزان  84مسایل زنان، در رتبه  یهای توسعهایران از نظر شاخص 2006در سال 

 170همچنین میزان بیکاری زنان در این سال  .دو و نیم برابر زنان بودطور متوسط درآمد مردان به

 (.1395)نصیری،  استدرصد مردان بوده

با اعالم اینکه جنسیت معیار  92نامزدهای ریاست جمهوری و مخصوصا حسن روحانی در سال 

ده بود. خواهان رفع تبعیض و بیکاری زنان ش ،باشدها نمیدرستی برای تصدی مشاغل و مسئولیت

 بلکه زیاد هم شده ،اشتغال زنان کم نشده یبینیم که نه تنها تبعیض در زمینهبا نگاهی به آمار می

دیگری که باید به آن اشاره کرد در دولت حسن روحانی هیچ زنی به عنوان وزیر  ی. نکتهاست

وی دیده می های معاونتروحانی حضور دو نفر زن در پست یهر چند در کابینه .انتخاب نگردید

کرده زنان جمهور قبل از انتخاب و پتانسیل نیروی تحصیلهای رئیسشود که این با توجه به وعده

 .باشددر ایران آمار بسیار ضعیفی می
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 زنان و رجل سیاسی

یس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد ئگوید؛ رقانون اساسی می 115اصل 

االصل، تابع ایران،  شمرد: ایرانیو در ادامه، این شرایط را چنین بر می شرایط باشند انتخاب گردد

مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و 

یس جمهور نشده و تنها بر ئای به جنسیت شخص رمذهب رسمی کشور. در این تعریف اما اشاره

 .کر بودن آن اکتفا شده استرجل بودن و نه مذ

در اوایل انقالب بعضی از سیاستمدران و علمای مذهبی اعتقاد داشتند که ریاست جمهوری امر 

باید حتما مرد باشد. در مباحث فقهی هم موضوع والیت از آن مردان جمهور رئیسوالیی است پس 

مثال خانم طالقانی که  است. در این خصوص زنانی هم بودند که کاندیدای ریاست جمهوری شدند.

نیست. حال به نظر او  که به خاطر زن بودن ،این رد صالحیتاعالم گردید که صالحیتش رد شد و 

کنند توانند رئیس جمهور شوند. افرادی که اشاره میولی نمی ،توانند کاندید شوندرسد زنان میمی

ون گنجانده شده باید این در قان 57سال  یهای حاکم بر جامعهلفظ رجل سیاسی به علت سنت

ها از بین رفته و جامعه نیازمند نکته را در نظر داشته باشند که بعد از انقالب بسیاری از سنت

ستیزانه نظام میباشد و وجود قوانین این چنینی در قانون اساسی نشان از نگاه زناشکال مدنی می

 .باشد

روهی از زنان به همراهی اعظم طالقانی در گ 84نهم انتخابات ریاست جمهوری در سال  یدر دوره

شدند. « رجال»مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار روشن شدن تکلیف کلمه 

اساسی، مرد  قانون نص“آن زمان غالمحسین الهام، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعالم کرد که 

این مورد از ”. باشد سیاسی بر آن، باید رجل است و عالوه ریاست جمهوری انتخابات بودن نامزدهای

ولی به  .دانند نه مردای رجل را شخصیت سیاسی میقانون اساسی تفسیرهای گوناگونی دارد و عده

داورانه و دولتی رفتارهای پیش یگیرندههر حال تا به حال زنان در تصدی مشاغل مهم تصمیم

مشاور قاضی و دادیار باالترین مأموریت یک زن در  اند. به طوری کهآمیزی را شاهد بودهتبعیض

 )سایت یورونیوز(. باشددادگاه و دادسرا می

طبق ادعای به اصطالح علمای دینی در ایران، قضاوت نکردن حق سلب شده از زن نیست، بلکه 

گزاردن تکلیفی سنگین بر عهده مردان است. به قول این علما زنان به دلیل احساسات زیادی که 

در واقع  .ند در مسند قاضی بشینندنتوانمی ،ساز استرند در امر قضاوت که امری مهم و سرنوشتدا

چرا که شنیدن صدای  ،دانندبرخی فقها نیز این امر که زن قاضی باشد را از نظر شرعی درست نمی

راین به زن باعث گناه شده و برای این که این امر اتفاق نیافتد، در ایران قاضی زن نداریم. بناب

توانند قاضی نمی ،شرایط مندرج در قانون باشند یموجب این قانون حتی زنانی که واجد همه

 .شوند
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 ایها و توجیه کلیشهداوریپیش

زنان به سیاست و کارهای مدیریتی، تحصیالت عالیه و  یبه هر حال سخن گفتن از عدم عالقه

باشد. همانطور که وجود قدرت نمیقدرت اقتصادی دلیلی برای عدم حضور زنان در سیاست 

 یاقتصادی و عالقه و یا تحصیالت نیز برای بسیاری از مردان نیز دلیلی برای حضور در عرصه

ی دموکراسی و حقوق برابر زن و مرد باید در رباشد. با توجه به موارد فوق برای برقراسیاست نمی

م در زمان اقتدار نسبت به حضور زنان نگاه اول احزاب سیاسی هم در زمان حضور در انتخابات و ه

 .قدم بشوندسیاست پیش یدر عرصه

های های موجود نسبت به نقشداوریامروزه در بسیاری از جوامع و مخصوصا ایران با توجه به پیش

 .گیرندشده قرار میهای از پیش تعیینجنسیتی، زنان در مجلس و یا کابینه در نقش

تنها یک زن در منصب وزارت بوده است. این تعداد از زنان در طول  57های بعد از انقالب در دولت

 یای بیش نیست. این درحالی است که زنان نصف کابینهسال از انقالب فاجعه 40نزدیک به 

 هند.دکشورهایی مثل اسپانیا، کانادا و فرانسه را تشکیل می

 جمهور،رئیس معاونت یا و کابینه در 57 انقالب از بعد هایدولت تمامی در زنان از استفاده بتهال

 هادولت برای سیاسی پز و ژست یک عنوان به بیشتر … و فرماندار ها،سازمان و هادستگاه روسای

 و اجتماعی مسائل به مربوط امور در زنان نیز جمهوررئیس هایمعاونت بحث در .است بوده مطرح

 و اجتماعی تحوالت در همیشه زنان .یسیاس امور در تا شوندمی گرفته کار به محیطی زیست

 مثال عنوان به . ندارند. سهمی قدرت تقسیم در ولی ،پردازندمی مبارزه به مردان پایهم سیاسی

 در اند. داشته انقالب از بعد مجلس ادوار در را زن نمایندگان تعداد بیشترین دهم مجلس در زنان

نداشته حضور زنان از کدام هیچ دوم و اول هایسال در دهم مجلس یرئیسه تأهی نفره 12 ترکیب

 مجلس هایکمیسیون رئیس عنوان به زنی هیچ مجلس گانه 13 هایکمیسیون در همچنین اند.

 .است نشده انتخاب

 برابری و دموکراسی به دستیابی نشود آورده بر اگر مسائل دیگر با همگام زنان برای سیاسی قدرت 

 را وضعیت تغییر قدرت سیاسی قدرت به دستیابی شود.یم سخت جامعه آن در مرد و زن حقوق

 شدن آورده بر برای که باشدمی اهمیت دارای نکته این به توجه آورد.می ارمغان به زنان برای

 .باشد دست در هم ابزاری باید زنان مطالبات

 متحکو ایران سیاست عرصه در زنان مشارکت افزایش از جلوگیری در عوامل تریناصلی از یکی

 و زنان علیه تبعیض و خشونت  اسالمی کشورهای اکثر در امروزه هستند. روحانیون و مذهبی

 درباره مثال .باشدمی جوامع این مشکالت تریناساسی از تبعیض و خشونت این از قانون حمایت
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 از بعضی انقالب اوایل در است آمده اساسی قانون در که جمهوریریاست برای سیاسی رجل مفهوم

 حتما باید پس است والیی امر جمهوری ریاست که داشتند اعتقاد مذهبی علمای و استمدارانسی

 که بینیممی فوق مثال به توجه با است. مردان آن از والیت موضوع هم فقهی مباحث در باشد. مرد

 طبیعتا است. اهمیت دارای ایران سیاسی سیستم تبیین در چقدر نظراتشان و فقها و دینی علمای

 هرم در زنان گرفتن قرار دارند، زنان علیه آمیزتبعیض نگاه آن مذهبی علمای که نظامی چنین در

 .باشدمی دشوار قدرت

 

 و اجتماعی اقتصادی، جایگاه زمینه در ایران با عربستان و ترکیه مسلمان کشورهای یمقایسه

 زنان سیاسی

 اشاره آن به توانمی عربستان و انایر ترکیه، در زنان وضعیت یمقایسه در که ییهاشاخص برخی

 دلیل به بیشتر کشور سه این یمقایسه از هدف است. آمده زیر در شده بندی جدول صورت به کرد

 .باشدمی کشورها این به اسالمی جمهوری رقابتی نگاه

 سال در بار اولین برای که است جنس دو میان ایمقایسه شاخص یک جنسی جهانی شاخص

 (.2-ایرنا )سایت است شده معرفی اقتصاد جهانی نانجم توسط 2006

 جنسیتی شکاف شاخص

 

 فوروم(.وی )سایت

 نابرابری بررسی ی نتیجه ،است آمده دست به اقتصاد جهانی مجمع گزارش اساس بر که آمارها این

 تحصیلی، پیشرفت اقتصادی، فرصت شامل که دهدمی نشان حوزه چهار در را مردان و زنان بین

 از کمی نسبتا یفاصله با بندیرتبه این در ایران ست.ا سالمت یحوزه و سیاسی سازیتوانمند

 ایران هازمینه بیشتر در کل در که داشت توجه باید ولی .است مانده عقب ترکیه و عربستان

 که آنچه از را ایران جایگاه بعضا ایران در درست آمارهای نبود و دهدمی ارائه را غلطی آمارهای

 .دهدمی نشان هترب هست
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 زنان سوادی با نرخ

 

 یونسکو(. )سایت

 به توجه با و کندمی بررسی مختلف کشورهای در را سال 15 باالی زنان سواد نرخ شاخص این

 یونسکو آمار طبق بر ایرانی زنان از میلیون 8 به نزدیک که گفت توانمی ایران میلیونی 80 جمعیت

 در ،دهدمی نشان کشور سنجش سازمان نتایج و آمار که طور آن تحصیل زمینه در هستند. سوادبی

 طوری به بوده مردان از بیشتر درصد ده میانگین طور به زنان قبولی درصد اخیر ساله 10 یدوره

 در بیشتری دختران حضور شاهد آینده، های درسال برود، پیش تغییر بدون روند این اگر که

جامعه بررسی به نیاز مردان به نسبت زنان قبولی آمار بودن باال دالیل حال بود. خواهیم هادانشگاه

 مربوط هم آن هایریشه که چند هر گنجد.نمی نوشته این در موضوع آن بررسی که دارد شناختی

 زنان درصد 95 سال آمار به توجه با" باشد.می جامعه سطح در زنان علیه داوریپیش و تبعیض به

 هرچند .(2-آلِف )سایت "باشدمی مردان درصد 43 مقابل در درصد 57 اهدانشگاه در شده پذیرفته

 آموزش امر در تبعیض عدم و آموزش برابری دادن جلوه در سعی آمار این ذکر با اسالمی جمهوری

 تحصیل زنان از پذیرش میزان و دولتی نهادهای استخدام و آموزش این ثمره نهایت در ولی ،دارد را

 .باشدمی زن التحصیالن فارغ درصد از ترپایین بسیار کرده

 

 کار بازار در زنان مشارکت نرخ

 

 ایلو(. )سایت

 نرخ برابر دو از بیش و درصد 20 از بیش زنان بیکاری نرخ باال در شده ذکر آمارهای بر عالوه

 62 حدود کشور باالی به سال 10 جمعیت میلیون 63 از همچنین است. شده عنوان مردان بیکاری
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 شوند.می محسوب اقتصادی فعال آنان درصد 37 حدود تنها و هستند اقتصادی یرفعالغ درصد

 هستند اقتصادی غیرفعال کشور، باالی به سال 10 جمعیت از نفر میلیون 40 حدود چیزی بنابراین

 (.1394 فردا، تجارت) دهندمی تشکیل زنان را اقتصادی غیرفعال جمعیت این از درصد 87 که

 مجلس در نماینده نوانع به زنان حضور

 

 ایپو(. )سایت

 زنان مطالبات به پرداختن ،باشد کم سیاست یبدنه در زن نمایندگان تعداد هرچه که است طبیعی

 از درصد شش را جامعه نصف حالت بهترین در آمارها طبق وقتی بود. خواهد کم اندازه همان به نیز

 نشانگر هم و دهدمی نشان را زنان به جامعه اعتمادی کم نشانگر هم این کنندمی نمایندگی زنان

 مشارکت به زنان رسیدن برای باشد.می جامعه آن سیاسی سیستم در مرد و زن تساوی دانش عدم

 ساخت. آگاه خود منافع و اجتماعی موقعیت از را زنان باید اول ایران سیاسی سیستم در حداکثری

 .دارد دیزیا نقش تبعیض گسترش در نوعی به خود آگاهی عدم

 

 گیری نتیجه

 صورت مختلف ابعاد در سنتی جوامع در چه و دموکراتیک و پیشرفته چه جوامع در امروزه تبعیض

 وقت هر امروزه که طوری به رود.می شمار به جوامع اساسی مشکالت از یکی واقع در و گیردمی

 در تبعیض قربانیان نتریاصلی عنوان به مختلف جوامع در زنان ،آیدمی میان به تبعیض از سخن

 و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه در مختلف جوامع در امروزه زنان شوند.می شناخته مختلف ادوار

 خود یاولیه حقوق از تنها نه ایران در زنان امروزه گیرند.می قرار داوریپیش و تبعیض مورد حقوقی

گروه و اقوام زنان مخصوصا شود.می ترتنگ حقوق این چهارچوب روز به روز بلکه ،نیستند برخوردار

 جوامعی هر از بیشتر قومیتشان خاطر به هم و بودنشان زن خاطر به هم که ایران در حاکم غیر های

 .کشندمی دوش بر را ایطرفه دو بار نوعی به و گرفته قرار تبعیض معرض در

نمی جامعه آن در ،ندشونمی نمایندگی جامعه نصف گیریتصمیم هایجایگاه در که کشورهایی در

 از و دموکراتیک اهداف پیشبرد برای نظر این از گفت. سخن اکثریت نمایندگی و دموکراسی از توان

 حضور  باشد.می الزامی سیاست یعرصه در مردان پای هم زنان حضور جنسیتی تبعیض بردن بین

 در قدر هر .باشدمی هم شبیه جهان کشورهای از بسیاری در سیاست یعرصه در زنان حداقلی
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 سیاسی، سیستم رسوم، و آداب زنان، عالقه عدم از؛ سیاست یعرصه در زنان حضور عدم توجیه

 تاریخ طول در موارد این یهمه که بینیممی ،بکشیم پیش را اقتصادی واملع و خانواده تحصیالت،

 گسترده حضور کانام مردان به که تفکری طرز گردد.برمی جوامع آن پدرساالرانه نگرش به جوامع

 در حال این با باشد.می هاخانه کنج در زنان حبس خواهان و دهدمی را اجتماعی محیط در

 امید و باشدمی ستودنی خود حقوق و حق به رسیدن برای زنان هایفعالیت ایران متحجر یجامعه

 و حق به تبعیض با مبارزه راه در ایران در ستم تحت هایگروه و اقوام دیگر پایهم زنان هست

 ■ یابند دست خود اولیه حقوق

 

 منابع
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 .94 سال . خانواده و بانوان امور در یاجتماع رفاه و کار تعاون، ریوز مشاور مصاحبه ،فردا تجارت هینشر
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