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*
دیباچه

یونســکو در ســال 1987 در گزارشــی اعــام مــی کند که: 
در بلندمــدت هیــچ اقدامــی در زمینــه کاهــش تهدیــدات 
محلــی و بیــن المللــی علیــه محیــط زیســت روی نخواهــد 
ــاره  ــردم درب ــای م ــی ه ــزان آگاه ــه می ــر اینک داد مگ
ــن  ــت و تامی ــط زیس ــت محی ــان کیفی ــق می ــاط عمی ارتب
ــن  ــد.« ای ــش یاب ــان افزای ــتمر انس ــای مس ــدی ه نیازمن
ــب  ــیار مناس ــی بس ــه و مدخل ــوان مقدم ــه عن ــارت ب عب
ــی  ــی کل ــه بحث ــا ب ــرد ت ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــی توان م
ــط  ــظ محی ــدار و حف ــعه پای ــان در توس ــش زن ــاره نق درب

ــم.  ــت ورود کنی زیس

ــش  ــد نق ــد بای ــه ش ــه گفت ــه ای ک ــن نکت ــل ای در تکمی
هــر فــرد در جامعــه بــرای حفاظــت از محیــط زیســت را 
ــه  ــت ب ــی بایس ــم، م ــرار دهی ــل و واکاوی ق ــورد تحلی م
وجــوه و ســاحت هــای حقوقــی و قانونــی ایــن امــر اشــاره 
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کنیــم؛ آن چنــان کــه در اصــل پنجاهــم قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران برنقــش اساســی نســل هــای 
ــد  ــط زیســت تاکی ــرای حفاظــت از محی ــردا ب ــروز و ف ام
ــر نســل هــای فــردا  و تکیــه شــده اســت. ایــن تاکیــد ب
ــه  ــه ب ــت ک ــادی هس ــیار زی ــکات بس ــن ن ــودش مبی خ
ــط زیســت مــی  ــان در حفاظــت از محی مســاله نقــش زن
توانــد همــه آحــاد جامعــه را متوجــه و متذکــر گــردد. ایــن 
ــم و  ــال مفاهی ــی را در انتق ــم و حیات ــیار مه ــش بس نق
ضروریــات حیاتــی بیــن نســلها، همــواره زنــان و مــادران 
ایفــا کــرده انــد؛ نقشــی تربیتــی و آموزشــی کــه در 
اغلــب مــوارد بــر دوش زنــان و مــادران خانــواده گذاشــته 
ــط زیســت کــه  ــودن حفــظ محی شــده اســت. عمومــی ب
امــری قانونــی و حقوقــی بــرای تمــام شــهروندان تلقــی 
شــده، بــه تمامــی مــی توانــد بــر دوش آمــوزش عمیــق 
مادرانــی باشــد کــه بــی واســطه بــا کــودکان و نــوزادان 
ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و نخســتین مرجــع آمــوزش و 
تعلیــم و تربیــت نســلهای بعــد هســتند. از ســویی دیگــر 
ــزی  ــه ری ــن و برنام ــه تدوی ــعه ای ک ــه توس ــر برنام ه
ــود  ــدوار ب ــت آن امی ــوان از موفقی ــی ت ــی م ــود، زمان ش
ــروه هــای اجتماعــی در اجــرای آن نقشــی  کــه همــه گ
را بــرای خــود تعریــف شــده بیابنــد و حــوزه هــای نقــش 
پذیــری اجتماعــی خویــش را معلــوم و مشــخص در اختیار 
داشــته باشــند. در ایــن حــوزه برنامــه ریــزی توســعه ای 
ــی از  ــه نیم ــم ک ــاد کنی ــی ی ــوان از گروه ــی ت ــم م ه
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جمعیــت هــر ملتــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد، و 
ــی  ــه نظــر مــی رســد در توازن ــان هســتند کــه ب ایــن زن
ــد. در  ــا کن ــود را در توســعه ایف ــد نقــش خ ــی بای اجتماع
ــش تشــکیل انجمــن  ــم از افزای ــی توانی ــه م ــن زمین همی
ــران  ــه ای ــان در جامع ــط زن ــای زیســت محیطــی توس ه
یــاد کنیــم کــه چگونــه ایــن گــروه در نظــر دارنــد کــه بــه 
صحنــه اجتمــاع بیاینــد و مســئولیت شــهروندی خودشــان 
را در قبــال محیــط زیســت محقــق ســازند. ایــن مشــارکت 
ــان حاکــی از عمــق درک و فهــم  ــر زن ــی و فراگی همگان
ــط  ــه محی ــبت ب ــه نس ــت ک ــی هس ــروه اجتماع ــن گ ای
زیســت و سرنوشــت نســلهای آینــده دارنــد و مــی تــوان 
بــا انــدک پژوهشــی در الیــه هــای زیریــن جامعــه 
ــط  ــوزه محی ــان در ح ــزش آرام زن ــن خی ــه ای ــران، ب ای

زیســت واقــف شــد.

ــرار  ــه ق ــعه ای ک ــد و توس ــیر رش ــران در مس ــه ای جامع
ــت  ــا و ظرفی ــی ه ــدن توانای ــارور ش ــکان ب ــه، ام گرفت
هــای اجتماعــی زنــان را بســیار مهیــا نمــوده و ازهمیــن 
ــای  ــت ه ــد موفقی ــرخ رش ــش ن ــوان از افزای ــی ت رو م
ــرد و  ــاد ک ــی ی ــران ایران ــان و دخت ــن زن ــی در بی علم
همیــن شــاخص نشــان دهنــده ایــن نکتــه ظریــف 
ــدار در  ــعه پای ــانی توس ــای انس ــرمایه ه ــه س ــت ک هس
ســرزمین مــان تــا چــه حــد مــی توانــد پتانســیل باالیــی 
داشــته باشــد وقتــی کــه زنــان و دختــران یــک ســرزمین 
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ــم  ــن رو ه ــند. ازهمی ــی باش ــی باالی ــم و آگاه دارای عل
ــا افزایــش حجــم فعالیــت  هســت کــه در حــال حاضــر ب
ــدد  ــای متع ــوزه ه ــی در ح ــای مدن ــگری ه ــا و کنش ه
ــه خصــوص زیســت محیطــی در  اجتماعــی فرهنگــی و ب
ــه  ــان ب ــن ورود زن ــم. ای ــده ای ــه ش ــور مواج ــطح کش س
عرصــه و کارزار مشــارکت اجتماعــی مــی توانــد بــا خــود 
امــکان هــا و فرصــت هــای توســعه پایــدار را بــه ارمغــان 
بیــاورد. ایــن ورود و خیــزش آرام زنــان در عرصــه هــای 
ــر همــراه  ــد ســال اخی مشــارکت زیســت محیطــی در چن
شــده بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و ریاســت 
ــدی  ــام ج ــان اهتم ــه ایش ــکار ک ــر ابت ــرکارخانم دکت س
ــط  ــت از محی ــان در حفاظ ــی زن ــش آفرین ــوزه نق در ح
ــد. در دوره ریاســت ایشــان بســتری فراهــم  زیســت دارن
ــل وارد  ــا آزادی کام ــهروندی ب ــر ش ــا ه ــده ت آورده ش
ــه ای  ــه گون ــوند و ب ــی ش ــت محیط ــای زیس ــت ه فعالی
ــد.  ــان نماین ــان را بی ــی خودش ــت محیط ــات زیس مطالب

اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در 
راســتای سیاســتگذاری هــای ســاالنه خویــش و بــا 
مرکــزی  ســازمان  کان  سیاســتهای  از  الگوبــرداری 
حفاظــت محیــط زیســت ســال 1395 را بــه فعالیــت هــای 
ــتایی  ــان روس ــوزش زن ــتاها و آم ــدار در روس ــعه پای توس
جهــت توانمندســازی آنــان آنگونــه خواهــد پرداخــت کــه 
ــبز و  ــاغل س ــری مش ــکل گی ــکان ش ــدت ام ــان م در می
رشــد اقتصــاد ســبز در ایــن مناطــق بــه وجــود آیــد. توجــه 
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بــه ماحظــات جغرافیایــی و مکانــی خــاص هــر منطقه در 
رشــد ایــن برنامــه توســعه ای به عنــوان یک اصــل برنامه 
ریــزی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت و در بلندمــدت 
امکانــی شــکل خواهــد گرفــت کــه تولیــد ثــروت محلــی 
ــت  ــی و ظرفی ــات اکولوژیک ــه ماحظ ــه ب ــق توج از طری
هــای ســرزمینی بــه رویکــردی عــام در عرصــه عمومــی 
ایــن اســتان مبــدل گــردد. ازهمیــن رو ایــن کتــاب کــه 
ــان  حاصــل پژوهــش هــای مهدیــه امیــری و انجمــن زن
ــه  ــو( در طــول ســال جــاری مــی باشــد ب نواندیــش )ازن
ــعه  ــاالن توس ــگران و فع ــرای کنش ــی ب ــوان راهنمای عن
ــین دوره  ــوص مدرس ــه خص ــت و ب ــط زیس ــدار محی پای
هــای توســعه ســبز روســتایی مــورد توجــه قــرار خواهــد 

ــت. گرف

حسین دلشب
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر
آذرماه95
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*
توسعه پایدار و نقش زنان روستایی

یــک  صــورت  بــه  پایــدار  توســعه  بحــث  امــروزه 
ضــرورت در جهــان مطــرح اســت و تمامــی دولــت هــا 
ــر اســاس توســعه پایــدار یعنــی  برنامــه هــای خــود را ب
ــد  ــز مفی ــده نی ــای آین ــل ه ــرای نس ــه ب ــعه ای ک توس
باشــد پــی ریــزی مــی کننــد. برهمیــن اســاس اهــداف 
اعــام شــده توســط ســازمان ملــل از ســال 2015 
ــه  ــه ب ــوده ک ــف نم ــورها را موظ ــه کش ــا 2030 کلی ت
ــکاری  ــا هم ــدار ب ــعه پای ــای توس ــاخص ه ــداف و ش اه
ــن  ــه ای و بی ــی، منطق و تعامــل یکدیگــر در ســطوح مل
المللــی دســت یابنــد. دســتیابی بــه توســعه پایــدار 
ــای انســانی دارد.  ــوزش نیروه ــا آم ــاط مســتقیمی ب ارتب
ــری  ــر در ارتقــای ســطح براب ــه هــای موث یکــی از زمین
جنســیتی،  تقویــت و توانمندســازی زنــان از طریــق 
ــوازن و  ــدم ت ــوص ع ــان در خص ــه آن ــوزش ب دادن آم
ــان  ــه زن ــکان الزم ب ــز دادن ام ــدرت و نی ــری در ق براب
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ــان  ــت. زن ــان اس ــی خودش ــت زندگ ــتای مدیری در راس
روســتایی یکــی از گــروه هــای هــدف جهــت آمــوزش و 
توانمندســازی اســت کــه مــی تواننــد در فعالیــت هــای 
ــه کــم کــردن  ــد و زمین مختلــف اقتصــادی شــرکت کنن
تفــاوت بیــن شــهر و روســتا، فقرزدایــی، اشــتغال زایــی 
و درآمدزایــی از طریــق فعالیــت هــای اقتصــادی در 
جهــت دســت یابــی بــه توســعه پایــدار را فراهــم کننــد.  
ــط زیســتی کــه  ــت خــاص محی ــل وجــود وضعی ــه دلی ب
در اســتان بوشــهر وجــود دارد، از طریــق دادن آمــوزش 
بــه زنــان روســتایی، امــکان توســعه پایــدار اقتصــادی از 
طریــق کســب و کار ســبز وجــود دارد. ایــن امــر باعــث 
ــادی-  ــف اقتص ــور مختل ــا در ام ــال آنه ــارکت فع مش

ــود. ــی ش ــد م ــه ی تولی ــی و چرخ اجتماع

ــرن  ــد ق ــی چن ــري ط ــی بش ــد زندگ ــه رون ــی ب نگاه
ــژه توســعه  ــه وی ــه توســعه ب ــد ک ــی ده ــر نشــان م اخی
ــن  ــان ممک ــش زن ــن نق ــر گرفت ــدون در نظ ــدار ب پای
زیــادي  تعــداد  در  شــده  انجــام  مطالعــات  نیســت. 
روســتایی  زنــان  اســت کــه  داده  نشــان  از جوامــع 
ــان  ــتند. »زن ــعه هس ــد و توس ــراي رش ــی ب ــل مهم عام
روســتایی بــه عنــوان مراقبــت کننــدگان از تغذیــۀ 
خانــواده، بــا گرســنگی و ســوء تغذیــه مبــارزه مــی 
ــاورزي،  ــا در کش ــته آنه ــم و نانوش ــش عظی ــد. نق کنن
بقــاي بســیاري از اجتماعــات معیشــتی را در زمیــن 
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ــن  ــا ای ــا عموم ــد. ام ــی کن ــن م ــیه اي تبیی ــاي حاش ه
ــی  ــزي هــاي محل ــه ری ــان روســتایی در برنام نقــش زن
و منطقــه اي نادیــده گرفتــه شــده و فعالیــت هــاي 
ــاختاري  ــر س ــد تاثی ــادي و فاق ــري ع ــان ام ــره زن روزم
ــان  ــت زن ــه شــده اســت. در حقیق خــاص در نظــر گرفت
روســتایی بــه عنــوان کنشــگرانی منفعــل در رونــد 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــده ان ــته ش ــري نگریس ــوالت بش تح
اســت کــه مشــارکت زنــان روســتایی همــراه بــا مــردان 
ــري ارزش  ــرش براب ــان از  پذی ــائل نش ــی مس در تمام
ــر در  ــا همدیگ ــه ب ــه دارد ک ــاد جامع ــه آح ــانی هم انس
ــق آن دســت  ــف همــکاري نمــوده و از طری ــور مختل ام
ــه وجــود  ــت را ب ــی مثب ــد و تغییرات ــی زنن ــه تحــول م ب
ــد  ــی توان ــه م ــده کل جامع ــراي آین ــه ب ــد ک ــی آورن م

ــد.« ــد باش مفی

امــروزه کشــورهای در حــال توســعه بــا تنگناهــا و 
مشــکات متعــددی نظیــر فقــر، بیــکاری، کمبــود مــواد 
غذایــی و تخریــب محیــط و منابــع روبــرو هســتند. بــرای 
ــاد  ــه اقتص ــک ب ــا و کم ــش ه ــن چال ــری از ای جلوگی
ــود در  ــای موج ــتعداد و نیروه ــت اس ــتایی الزم اس روس
روســتاها شناســایی شــوند تــا بتــوان بــه ســوی توســعه 
پایــدار حرکــت نمــود. از مهــم تریــن ایــن نیروهــا 
ــت  ــد در فعالی ــی توانن ــه م ــتند ک ــتایی هس ــان روس زن
هــای مختلــف اقتصــادی شــرکت نماینــد و زمینــه 
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ــی،  ــتا، فقرزدای ــهر و روس ــن ش ــاوت بی ــردن تف ــم ک ک
ــه  ــق دادن ب ــاب از مهاجــرت و رون ــی، اجتن اشــتغال زای
ــر  ــد. از دیگ ــم نماین ــادی را فراه ــای اقتص ــت ه فعالی
ســوی  تحــوالت چشــمگیر در دو دهــه اخیــر در جهــان 
ــای جنســیتی  ــری ه ــه کاهــش نابراب ــده ک ــث گردی باع
ــی از  ــردد و یک ــعه گ ــد توس ــر فراین ــی ناپذی ــزء جدای ج
ــور  ــت حض ــرورت و اهمی ــوالت، ض ــن تح ــن ای مهمتری

ــد.  ــی باش ــه م ــان در جامع زن

ــائل  ــی مس ــردان در تمام ــراه م ــان هم ــارکت زن »مش
نشــان پذیــرش برابــری ارزش انســانی همــه آحــاد 
جامعــه اســت کــه بــا همدیگــر در امــور مختلــف 
ــول  ــه تح ــت ب ــق آن دس ــوده و از طری ــکاری نم هم
ــد  ــه وجــود مــی آورن ــی مثبــت را ب ــد و تغییرات مــی زنن
کــه بــرای آینــده کل جامعــه مــی توانــد مفیــد و مؤثــر 
ــان  روســتایی در  افتــد. بــه عبــارت دیگــر مشــارکت زن
ــی  ــادی و اجتماع ــی اقتص ــای زندگ ــه ه ــي زمین تمام
ــه توســعه  ــی ب ــل دســت یاب ــن عوام ــم تری یکــی از مه
پایــدار روســتایی بــوده و ضرورتــی بنیادیــن دارد. از 
ــل  ــه دالی ــردان ب ــه م ــبت ب ــان نس ــر زن ــرف دیگ ط
نابــودی  رفتــاری،  الگوهــای  و  روانشــناختی  خــاص 
نســبت  و  کــرده  درک  زودتــر  را  زیســت  محیــط 
بایــد  جامعــه  دهنــد.  مــی  نشــان  واکنــش  آن  بــه 
ــعۀ  ــوص توس ــه خص ــعه و ب ــان در توس ــش زن ــه نق ب
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ــته  و  ــذول داش ــراوان مب ــی ف ــتایی توجه ــدار روس پای
ــتایی،  ــعه روس ــای توس ــردن الگوه ــخص ک ــرای مش ب
ــی از  ــوان نیم ــه عن ــاد ب ــی ابع ــان را در تمام حضــور زن
ــکان  ــرده و ام ــرح ک ــال مط ــوه فع ــانی بالق ــروی انس نی
توســعه پایــدار روســتایی را بــدون مشــارکت ایــن نیمــه 
ــن توســعه   ــد.« بنابرای ــی نمــی بینن ــوش شــده عمل فرام
ــت  ــر اس ــکان پذی ــی ام ــا زمان ــتاهای م ــدار در روس پای
کــه، زنــان  روســتایی ضمــن کار و تــاش طاقــت 
ــراه  ــی هم ــع مال ــک مناب ــد و مال ــب درآم ــا، صاح فرس
ــور و مســائل اجتماعــی و  ــت و مشــارکت در ام ــا دخال ب

ــوند. ــود ش ــه خ ــی جامع سیاس

*
مساله طرح 

زنــان نیمــی از جامعــه انســانی را تشــکیل مــی دهنــد و 
بالتبــع در توســعه آن نیــز تاثیرگــذار مــی باشــند. بــرای 
ــانی  ــگاه انس ــش و جای ــد نق ــدگاه بای ــن دی ــرش ای پذی
ــیم.  ــرا باش ــعه پذی ــور توس ــاس و مح ــوان اس ــه عن را ب
رونــد کنونــی مشــارکت زنــان روســتایی در جامعــه 
ــی  ــه ی ــده جامع ــوب، زیبن ــه جن ــا منطق ــی خصوص ایران
کــه اغلــب زنــان آن تحصیــل کــرده و دارای تجربــه در 
ــی مــی باشــند، نیســت.  ــی و مدیریت ــه هــای اجرای زمین
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بــه طــور کلــی اســاس توســعه کــه بــر پایــه مشــارکت 
ــاوت در  ــای متف ــیت ه ــا جنس ــا ب ــان ه ــی انس اجتماع
کنــار یکدیگــر شــکل گرفتــه، در جوامــع در حــال 
ــران  ــوب ای ــه جن ــال در منطق ــور مث ــه ط ــعه و ب توس
ــرای بیــان ایــن نادیدگــی؛  نادیــده گرفتــه مــی شــود. ب
ــوان  ــی ت ــه م ــه از جمل ــود دارد ک ــی وج مســائل متفاوت

ــرد. ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ب

*
زنان روســتایی؛ فقدان تشّخص اجتماعی

ــگاه  ــا ن ــان ب ــه زن ــع، ب ــه جوام ــن گون ــواره در ای هم
ــیب  ــن آس ــود و ای ــی ش ــته م ــیتی نگریس ــای جنس ه
ــف  ــای مختل ــه ه ــان در عرص ــور زن ــدم حض ــب ع موج
اجتماعــی مــی گــردد. در کنــار ایــن موضــوع مــی 
ــدم  ــر ع ــی ب ــی مبن ــط اجتماع ــای غل ــه باوره ــوان ب ت
مشــارکت زنــان در فعالیت هــا، عــدم آگاهــی زنــان 
ــی  ــدم آگاه ــود و ع ــهروندی خ ــوق ش ــه حق ــبت ب نس
زنــان از زمینه هــای مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی 
موجــود بــرای فعالیــت و حضــور در اجتمــاع نیــز اشــاره 
کــرد. ایــن مــوارد موجــب گردیــده کــه حضــور زنــان در 
ــده  ــا نادی ــذاری آنه ــت و تاثیرگ ــتن فعالی ــه و داش جامع
بــرای حضــور  اجتماعــی  تشــّخص  و  شــود  گرفتــه 
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و فعالیــت زنــان شــکل نگیــرد. موضوعــی کــه در 
ــواده هــا و نگــرش هــای  ــا وجــود خان اســتان بوشــهر ب
ــیار  ــود، بس ــی ش ــته م ــر زن روا داش ــه ب ــیتی ک جنس
ــان در  ــور زن ــرای حض ــّخصی ب ــده و تش ــاس گردی احس

ــد. ــته باش ــود نداش ــتایی، وج ــه روس جامع

*
زنان روستایی؛ دیگری های فراموش شده

ــل  ــه دلی ــران ب ــوب ای ــه جن ــتایی در جامع ــان روس زن
ــور  ــاالری از حض ــود مردس ــیتی و وج ــای جنس ــگاه ه ن
ــران دارای  ــتاهای ای ــر روس ــه دیگ ــاع نســبت ب در اجتم
ــی در  ــت هــای بیشــتری مــی باشــند. زن جنوب محدودی
ــته،  ــای بس ــدگاه ه ــا دی ــان ب ــای ش ــواده ه ــر خان اکث
وظیفــه خانــه داری و فرزنــدآوری را دارد و از حضــور و 

ــت.  ــده اس ــع ش ــاع من ــت در اجتم فعالی

در دیگــر خانــواده هــای منطقــه جنــوب کــه دارای 
ــی باشــند عرصــه  ــری م ــه نســبت بازت ــدگاه هــای ب دی
بــرای حضــور زنــان در مــکان هــای عمومــی و فعالیــت 
ــده  ــل نادی ــه دلی ــی ب ــر هســت ول ــی بازت ــای اجتماع ه
انگاشــته شــدن زنــان و نــگاه هــای تبعیــض آمیــز 
زیــادی کــه در خصــوص زنــان وجــود دارد، برخــی 
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حضــور  و  فعالیــت  بــرای  هایــی  مــکان  زنــان  از 
در عرصــه اجتمــاع پیــدا نمــی کننــد و مجــدد بــه 
ــگران زن در  ــور کنش ــوند. حض ــی ش ــده م ــیه ران حاش
ــت هــای  ــل محدوی ــه دلی ــوب ب ــی جن عرصــه ی عموم
ــی  ــای اجتماع ــت ه ــدم حمای ــی و ع ــی- اجتماع فرهنگ
بــه نوعــی ســرخوردگی تبدیــل مــی گــردد و ایــن 
ــدگاه  ــیتی و دی ــای جنس ــم اندازه ــار چش ــاله در کن مس
ــان  ــت. زن ــده اس ــت گردی ــر عل ــد ب ــنتی مزی ــای س ه
ــوش  ــای فرام ــری ه ــوب؛ دیگ ــه جن ــتایی در جامع روس
ــه  ــادر ب ــاد ق ــز زی ــی خــود نی شــده ای هســتند کــه حت
ــه دیگــری  ــه مثاب ــی خویــش ب ــدن هویــت اصل بازگردان
ــد در عرصــه عمومــی و ســطح  ــا بتوانن ــی نیســتند ت های

ــند. ــته باش ــت داش ــور و فعالی ــه حض کان جامع

*
زنان روســتایی؛ بی قدرتی سیاسی

زنــان روســتایی اســتان بوشــهر بــه دلیــل وجــود کلیشــه 
ــل  ــای قاب ــکان ه ــا در م ــور آنه ــیتی، حض ــای جنس ه
ــا  ــوارد ب ــب م ــی در اغل ــای سیاس ــوزه ه ــت در ح فعالی
ــود و در  ــی ش ــه رو م ــی روب ــی و فرهنگ ــع اجتماع موان
ــب اســت کــه در رفتارهــای  ــن تفکــر غال ــر آنهــا ای اکث
سیاســی بایــد تابــع شــوهران یــا بــه طــور کلــی مــردان 
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خــود باشــند و نمــی تواننــد مســتقل از مــردان تصمیمــی 
اتحــاذ نماینــد. در ایــن حالــت زنــان روســتایی، مــردان 
ــایل  ــج مس ــه نتای ــد ک ــی پندارن ــی م ــود را قدرتمندان خ
ــا تصمیمــات آنهــا رقــم مــی خــورد و کنــش  سیاســی ب
زن در جهــت داشــتن نظــری مخالــف بــا شــوهر یــا پــدر 
ــرادر تغییــری ایحــاد نمــی کنــد. داشــتن احســاس  ــا ب ی
بــی قدرتــی سیاســی در زنــان روســتایی اســتان بوشــهر 
بــه گونــه ای هســت کــه آنهــا را معتقــد نمــوده کــه اگــر 
بخواهنــد حتــی تصمیمــی بــرای حضــور فعــال شــان در 
ــی  ــا برخ ــواه ب ــواه ناخ ــد، خ ــی بگیرن ــه ی سیاس عرص
ــور  ــه ط ــوند. ب ــی ش ــه م ــی مواج ــای اجتماع ــگ ه ان
ــع  ــان در جوام ــن زن ــن احســاس در بی ــتن ای ــی داش کل
ــی  ــته ی اجتماع ــای بس ــدگاه ه ــا دی ــذار ب ــال گ در ح

ــی باشــد. بیشــتر م

مشــارکت سیاســی در دو ســطح تــوده )ماننــد شــرکت در 
انتخابــات( و نخبــگان )عضویــت در احــزاب و انجمن هــا 
ــوه  ــس، ق ــور در مجل ــی، حض ــای اجتماع ــه  ه و تجرب
مجریــه وداشــتن مناصــب عالــی( معنــا مــی یابــد. 
ــه  ــذار ک ــال گ ــه در ح ــهر در جامع ــتان بوش ــان اس زن
ــدرن  ــه ای م ــه ســوی جامع ــه ای پیشــامدرن ب از جامع
در حــال تغییــر هســت،  همچنــان دارای مشــارکت 
ــتند.  ــاگرانه هس ــوده ای و تماش ــت ت ــا کیفی ــی ب سیاس
ــهر  ــتان بوش ــان در اس ــوده ای زن ــارکت ت ــود مش وج
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ــه  ــات، طبق ــزان تحصی ــی، می ــی سیاس ــود آگاه ــه نب ب
ــط  ــی مرتب ــی سیاس ــی قدرت ــاس ب ــی و احس ی اجتماع

ــد.  ــی باش م

*
زنان روســتایی؛ عدم همبستگی اجتماعی

زندگــی زنــان روســتایی در جامعــه اســتان بوشــهر 
ــی  ــت. برخ ــض« اس ــت »تناق ــی در وضعی ــی زندگ نوع
ــود  ــی خ ــهر در زندگ ــتان بوش ــتایی در اس ــان روس زن
ــدرن  ــای م ــروز رفتاره ــنت و ب ــس زدن س ــعی در پ س
دارنــد و از طرفــی نیــز در بیــن ســنت و مدرنیتــه گرفتــار 
ــض و  ــه متناق ــه در جامع ــا ک ــن معن ــد. بدی ــده ان مان
ــه  ــان ب شــبه مــدرن بوشــهر؛ اغلــب مشــارکت هــای زن
صــورت مشــارکت هــای هیئتــی و خیرخواهانــه )ســنتی( 
هســت و مشــارکت هــای نهــادی و انجمنی)مــدرن( در 
ــای  ــارکت ه ــرار دارد. مش ــود ق ــطح خ ــن س ــن تری پایی
هیئتــی و خیرخواهانــه از جملــه فعالیــت هــای اجتماعــی 
هســتند کــه مقطعــی و عاطفــی اســت و همیــن مســاله 
مانعــی بــر ســر راه گســترش و تقویــت روابــط و فعالیــت 
ــه طــور  ــز کــم شــدن عمــل جمعــی ب ــان و نی هــای زن

ــردد.  ــی گ ــان م ــداوم و پیوســته در زن م
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ــتایی در  ــان روس ــی؛ زن ــای مقطع ــت ه ــدای از فعالی ج
ــی  ــردان از نظــر هویت ــا م ــتان بوشــهر در مقایســه ب اس
منابــع  عمدتــا  و  هســتند  زیــادی  مشــکات  دارای 
ــتگاه  ــا خاس ــیت ی ــعاع جنس ــت الش ــان تح ــی زن هویت
ــی  ــرار دارد. برخ ــردان ق ــی م ــی و طبقات ــای اجتماع ه
ــای  ــت ه ــا فعالی ــهر ب ــتان بوش ــتایی در اس ــان روس زن
ــت  ــه هوی ــیدن ب ــا بخش ــعی در معن ــنتی س ــی و س هیئت
خویــش دارنــد و ایــن مســاله موجــب کــم شــدن میــدان 
ــوب  ــان در چارچ ــدن آن ــور مان ــان و محص ــات زن تعام
ــت. از  ــده اس ــا ش ــه آنه ــه ب ــنتی محول ــای س ــش ه نق
ــارکت  ــدم مش ــدید ع ــث تش ــه باع ــواردی ک ــه م جمل
ــان اســتان بوشــهر مــی  هــای نهــادی و انجمنــی در زن

ــه: ــوان ب ــی ت شــود را م
 1-میزان منابع در دســترس زنان،

 2-گســتره ی روابط اجتماعی،
 3-ســطح و میزان اثربخشــی اجتماعی و

 4-میــزان اعتماد اجتماعی زنان اشــاره کرد. 

ــان  ــترس زن ــع در دس ــزان مناب ــهر می ــتان بوش در اس
روســتایی جهــت مشــارکت هــای اجتماعــی بســیار 
محــدود مــی باشــد. چــرا کــه؛ امکانــات مــادی، مهــارت 
ــی از  ــای اجتماع ــت ه ــزان حمای ــی و می ــای اجتماع ه
ــان  ــه زن ــز اســت و ب ــن اســتان بســیار ناچی ــان در ای زن
بــه طــور خــاص آمــوزش هــا و مهــارت هــای اجتماعــی 
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ــت. ــده اس ــی داده نش ــه عموم ــت در عرص ــت فعالی جه

ــط  ــامل رواب ــه ش ــز ک ــی نی ــط اجتماع ــتره ی رواب  گس
ــه روابــط غیــر  رســمی و غیررســمی هســت نیــز تنهــا ب
رســمی و دوســتانه و خانوادگــی محــدود شــده و روابــط 
ــان  ــش زن ــت و کن ــه مســتلزم حضــور و فعالی رســمی ک
ــت.  ــده اس ــه ش ــده گرفت ــد، نادی ــی باش ــاع م در اجتم
ــاور  ــه شــامل ب ــزان اثربخشــی اجتماعــی ک ســطح و می
بــه اثربخشــی حضــور و مشــارکت در عرصــه اجتماعــی، 
فرهنگــی و سیاســی اســت بــه دلیــل عــدم بــاور و 
ــتایی  ــان روس ــی زن ــتقل در برخ ــت مس ــرش هوی پذی
ــرار دارد و  ــی ق ــیار پایین ــطح بس ــهر در س ــتان بوش اس
ــی کــه  ــان جهــت مشــارکت اجتماعــی و مدن ــه زن تجرب
ــدود و  ــیار مح ــد، بس ــده باش ــی در آم ــورت عمل ــه ص ب
ــان  ــاد اجتماعــی زن ــزان اعتم ــز اســت. ســطح و می ناچی
اعتمــاد  و  شــخصی  اعتمــاد  شــامل  کــه  روســتایی 

ــت. ــده اس ــارور نگردی ــز ب ــت نی ــمی هس رس

*
عدم تعریف نقش اجتماعی زنان روســتایی در 

توسعه

ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه جــرا  حــال 
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اســتان بوشــهر،  برنامــه ریــزان در  سیاســتگذاران و 
روســتاها و زنــان روســتایی را فرامــوش کــرده انــد 
ــعه  ــد در توس ــی توانن ــه م ــذاری را ک ــش و اثرگ و نق
ایفــا کننــد نادیــده گرفتــه انــد؟ ایــن در صورتــی اســت 
ــش  ــراد دارای نق ــعه اف ــال توس ــع در ح ــه در جوام ک
هــای مشــخصی مــی باشــند و بــا پذیــرش نقــش هــای 
ــد.  ــی کنن ــت م ــی فعالی ــارکت اجتماع ــت مش ــود جه خ
ــی  ــان اجتماع ــارکت جوی ــی از مش ــتایی یک ــان روس زن
ــب  ــود در قال ــای خ ــش ه ــای نق ــا ایف ــه ب ــتند ک هس
هــای مشــخص، ســبب قــوی تــر شــدن فرآینــد توســعه 

ــد.  ــی گردن ــه م ــک جامع ــدار در ی پای

در اســتان بوشــهر بــه توانمنــدی زنــان روســتایی، 
ــی،  ــرایط سیاس ــود ش ــتایی و بهب ــان روس ــتقال زن اس
اجتماعــی، بهداشــتی و... زنــان روســتایی در جهــت 
ــش  ــی نق ــده و برخ ــی نش ــه چندان ــه توج ــعه جامع توس
ــه داری، بچــه  ــه خان ــان روســتایی ب هــای اجتماعــی زن
زنــان  و  اســت  شــده  محــدود  همســرداری  و  داری 
ــش  ــرش نق ــا پذی ــت را ب ــن محدودی ــز ای ــتایی نی روس

ــد.  ــه ان ــده، پذیرفت ــف ش ــل تعری ــای از قب ه

ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از مــوارد توســعه، حتــی 
ــتایی  ــان روس ــش زن ــرش نق ــه، پذی ــور در خان ــا حض ب
ــن  ــه پذیرفت ــه ب ــی اســت ک ــای اجتماع در مشــارکت ه
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نقــش هــای اجتماعــی مــی انجامــد، مــی باشــد. شــاید 
ــان  ــه زن ــرد ک ــاره ک ــز اش ــاله نی ــن مس ــه ای ــوان ب بت
ــای  ــش ه ــرش نق ــرای پذی ــز ب ــه نی ــتایی در خان روس
اجتماعــی، آمــاده نشــده انــد. زنــان بــه دلیــل ارتباطاتــی 
کــه بــا گــروه هــای اجتماعــی دیگــر از قبیــل کــودکان، 
ــد،  ــردان دارن ــر م ــذاری ب ــان و تاثیرگ ــان و جوان نوجوان
ــی باشــند  ــادی را عهــده دار م نقــش هــای اساســی زی
ــن  ــایل در بی ــن مس ــرورت درک ای ــدم ض ــا ع ــی ب ول
ــی  ــوب مواجــه م ــه جن ــان روســتایی در جامع برخــی زن

ــم.  گردی

ــه  ــان ب ــای “زن ــش ه ــه نق ــد ب ــه بای ــن زمین در همی
ــلی” و  ــا نس ــای بین ــان ه ــده گفتم ــال دهن ــه انتق مثاب
“زنــان بــه مثابــه ســامان دهنــده نهــاد خانــواده” توجــه 
ــتایی  ــران روس ــان و دخت ــه زن ــوزش ب ــرا؛ آم ــود. زی نم
بعنــوان مادرانــی کــه پــل هــای انتقــال ارزشــها، 
هنجارهــا، فرهنــگ و آداب و رســوم جامعــه جنــوب 
بــه نســل هــای بعــد مــی باشــند، نادیــده گرفتــه شــده 

ــت.  اس

ــن  ــد و ای ــی نماین ــت م ــی آگاه تربی ــان آگاه، فرزندان زن
ــا در اســتان  آگاهــی نقــش بســزایی در توســعه دارد. ام
بوشــهر، برخــی زنــان روســتایی بــا عــدم شــناخت 
از اهمیــت ایــن نقــش هــا )بدلیــل عــدم آمــوزش( 
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مواجــه هســتند. همچنیــن متاســفانه تاکنــون نقــش 
ــور  ــه ط ــعه ب ــف توس ــل مختل ــتایی در مراح ــان روس زن
کامــل مــورد توجــه نبــوده و یــا اثــر فرآینــد توســعه بــر 
وضعیــت زنــان  روســتایی مشــخص نشــده اســت و ایــن 
ــن  ــعه در ای ــای توس ــه ه ــی برنام ــه ناتوان ــر منجــر ب ام
ــن  ــم تری ــی از مه ــروزه یک ــت. »ام ــده اس ــه گردی رابط
ــوی  ــه س ــت ب ــتایی، حرک ــعه روس ــای توس ــدگاه ه دی
ــارکتی  ــیتی و مش ــدگاه جنس ــر دی ــد ب ــا تآکی ــداری ب پای
ــان روســتایی  ــی زن اســت . در حــال حاضــر نقــش حیات
ــن  ــد تأمی ــعه مانن ــه توس ــوط ب ــور مرب در بســیاری از ام
ــی  ــط زیســت، ریشــه کن ــداری محی ــی، پای ــت غذای امنی
فقــر، کنتــرل جمعیــت و توســعه اجتماعــی بــرای جامعــه 
بیــن المللــی روشــن گردیــده اســت. ولــی بــا توجــه بــه 
ــان روســتایی در کشــاورزی، متأســفانه  ســهم عمــده زن
در طــرح هــای توســعه پایــدار، ایــن قشــر کمتــر مــورد 
ــرکای  ــوان “ش ــه عن ــان ب ــه و همچن ــرار گرفت ــه ق توج

ــوند.«  ــی ش ــداد م ــی” قلم نامرئ

*
توان افزایی زنان جهت توســعه پایدار

ــی از  ــه نیم ــه مثاب ــاع ب ــان در اجتم ــور زن ــواره حض هم
ــوده  ــادی ب کنشــگران اجتماعــی، دارای بحــث هــای زی
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ــت،  ــط زیس ــش محی ــکات در بخ ــش مش ــا افزای و ب
ــت.  ــده اس ــاس گردی ــش احس ــش از پی ــور بی ــن حض ای
توســعه پایــدار بــر ســه پایــه توســعه اقتصــادی، توســعه 
ــتوار هســت  ــط زیســت اس ــی و حفاظــت از محی اجتماع
ــجام و  ــت انس ــان جه ــور زن ــه حض ــاز ب ــروزه نی و ام
ــرای  پویایــی اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی ب
ــارکت  ــت. مش ــده اس ــر گردی ــگ ت ــدار پررن ــعه پای توس
برابــری  بــه  دســتیابی  و  اجتماعــی  امــور  در  زنــان 
ــردد و  ــی گ ــوب م ــعه محس ــی از توس ــیتی بخش جنس
ــز  ــت نی ــط زیس ــار محی ــش در کن ــن بخ ــه ای ــی ک زمان
ــور و  ــا حض ــدار ب ــعه پای ــث توس ــرد، بح ــی گی ــرار م ق

ــود. ــی ش ــیده م ــان کش ــه می ــان، ب ــارکت زن مش

ــا  ــت پ ــان و طبیع ــان از زن ــت توام ــده ای در حمای ای
گرفتــه کــه آن را اکوفمینیســم نامیــده انــد. ایــن نظریــه 
ــادی را  ــای زی ــته حرکت ه ــر توانس ــه اخی ــد ده در چن
در حفاظــت از محیــط زیســت توســط زنــان پدیــد آورد. 
ــه  ــتی زنان ــت” سرش ــت “طبیع ــد اس ــم معتق اکوفمینیس
ــر  ــک ت ــت نزدی ــه طبیع ــرد ب ــه م ــبت ب دارد و زن نس
ــان  ــا زن ــه »اساس ــاد دارد ک ــم اعتق ــت. اکوفمینیس اس
ــط  ــی محی ــدن و آلودگ ــه دی ــردان از لطم ــتر از م بیش
ــط  ــد و در نتیجــه مســئله محی ــی بینن ــه م زیســت صدم
زیســت مســئله ای جنســیتی اســت. مثــا افزایــش 
گازهــای ســمی باعــث تشــدید آثــار گازهــای گلخانــه ای 
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و تغییــرات آب و هوایــی و آلودگــی هایــی مــی شــود که 
ــان کشــاورز  ــه ویــژه زن ــان ب ــر زندگــی بســیاری از زن ب
ــامت  ــر س ــوء ب ــار س ــز آث ــتقیمی دارد و نی ــر مس تاثی
ــای آن  ــه ه ــه از نمون ــان دارد ک ــژه زن ــه وی ــراد و ب اف
ــان اســت«.  ــاص زن ــای خ ــزان ســرطان ه ــش می افزای
ــوان گفــت »تمــام اکوفمینیســت  ــی مــی ت ــه طــور کل ب

ــد:  ــد دارن ــر ســه مســاله مشــابه تاکی ــا ب ه
روابط زنــان با طبیعت،  -1

بــر  بــر زن و ســلطه  بیــن ســلطه  ارتبــاط   -2
، طبیعــت

3-  نقــش زنان در حل مشــکات اکولوژیکی.« 

ــط زیســت  ــعه و محی ــل روی توس ــازمان مل اجــاس س
ــی  ــرای تمام ــی ب ــاق مهم ــال 1992 اتف ــو در س در ری
ــعه  ــرای توس ــان ب ــش زن ــه نق ــه؛ ب ــود. چراک ــان ب زن
ــه ای  ــه گون ــی ب ــت محیط ــی و زیس ــی، فرهنگ اجتماع
ــه  ــتیابی ب ــان در دس ــهم زن ــه س ــد و ب ــگاه ش ــر ن دیگ
ــد  ــت تاکی ــط زیس ــت محی ــتر و مدیری ــعه ی بیش توس
ــدام در  ــی اق ــط مش ــاس خ ــر اس ــد. »ب ــتری گردی بیش
ــان، مشــارکت کامــل  ایــن اجــاس، توانمنــد ســازی زن
و برابــر زنــان، پایــه هایــی بــرای صلــح و توســعه 

ــدند.«  ــه ش ــر گرفت ــدار در نظ پای

ــش  ــه نق ــز ب ــی نی ــطح مل ــر در س ــای اخی ــال ه در س
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پایــدار  توســعه  و  زیســت  محیــط  حفــظ  در  زنــان 
ــث  ــان در مباح ــتر زن ــش بیش ــث کن ــده و باع ــه ش توج
تحقیقاتــی، اجرایــی و آموزشــی در کنــار مــردان در 
اجتمــاع شــده اســت. اســتان بوشــهر بــه دلیــل وضعیــت 
ــیت  ــورد حساس ــه دارد، م ــی ک ــت محیط ــاص زیس خ
ــعه  ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــه و ب ــرار گرفت ــادی ق زی
ــه  ــد ب ــهر بای ــتان بوش ــی در اس ــت محیط ــدار زیس پای
ــع  ــرژی از مناب ــد ان ــت شــهری و روســتایی آن، تولی باف
ناآالینــده، کشــت گیاهــان و توســعه فضــای ســبز، و.... 
ــت  ــوارد زیس ــی م ــه تمام ــت ک ــژه ای داش ــه وی توج
محیطــی در آن بنــا بــر اعتقــاد اکوفمنیســت هــا در 
ــت  ــط زیس ــاله محی ــد و مس ــی باش ــان م ــا زن ــاط ب ارتب
در اســتان بوشــهر مــی توانــد مســاله ای جنســیتی 
باشــد. چراکــه؛ غالــب ان جــی اوهــای فعــال در اســتان 
ــر  ــتند و اکث ــت هس ــط زیس ــوزه ی محی ــهر در ح بوش
اعضــای آن را زنــان تشــکیل مــی دهنــد یــا بــه نوعــی 
ــاع  ــه و اجتم ــت در خان ــط زیس ــث محی ــا بح ــان ب زن

ــتند.  ــنا هس آش

بوشــهر  اســتان  پایــداری محیــط زیســت  زنــان در 
نقــش عمــده ای بــازی مــی کننــد. زنــان ســاکن 
اقدامــات  بوشــهر؛  اســتان  در شــهرها و روســتاهای 
ــت و در  ــط زیس ــظ محی ــت حف ــتری در جه ــی بیش عمل
ــم  ــد تصمی ــد و در رون ــی دهن ــام م ــا آن انج ــاط ب ارتب
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ســازی زیســت محیطــی مــی تــوان از آنهــا بهــره 
ــا  ــی ب ــت محیط ــوزه ی زیس ــی در ح ــرح های ــرد و ط ب
مشــارکت آنــان انجــام داد. بنابرایــن بایــد بــه زنــان در 
ــی و  ــزه کاف ــاد انگی ــت، ایج ــط زیس ــظ محی ــه حف زمین
ــرای مســایل زیســت محیطــی  ــا ب ــد ســاختن آنه توانمن
ــرار  ــدف ق ــه را ه ــواده و جامع ــان، خان ــامت آن ــه س ک
ــان  ــازی زن ــرای توانمندس ــی داد و ب ــوزش های داده، آم
ــرا  ــت. زی ــی داش ــه های ــت برنام ــط زیس ــظ محی در حف
ــان  ــان در جهــت جلــب مشــارکت آن ــد کــردن زن توانمن
بــه معنــی توانمنــد کــردن جامعــه اســت. توســعه کمــی 
ــه  ــی ب ــای دسترس ــث ارتق ــان باع ــوزش زن ــی آم و کیف
آمــوزش و از بیــن بــردن تفــاوت هــای جنســیتی و 
ــود.  ــی ش ــی م ــت محیط ــگ زیس ــج فرهن ــای تروی ارتق
ــط  ــوزه ی محی ــان در ح ــتر زن ــردن بیش ــد ک ــا توانمن ب
زیســت؛ بــه آنــان احســاس ارزشــمند بــودن، حــق 
تصمیــم گیــری، اســتفاده از فرصــت هــا و منابــع و 
ــش  ــتر در نق ــذاری بیش ــت تاثیرگ ــی جه ــدرت اجتماع ق
ــان  ــاختن زن ــد س ــا توانمن ــود. ب ــی ش ــان داده م هایش
ــوزه  ــی ح ــدار در تمام ــعه پای ــه توس ــیدن ب ــکان رس ام

ــردد. ــی گ ــر م ــی میس ــت محیط ــه زیس ــا از جمل ه
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*
پایدار و توسعه  زنان 

ــال 1980 در  ــار در س ــتین ب ــدار نخس ــعه پای واژه توس
گــزارش انجمــن بیــن المللــی حفاظــت از منابــع طبیعــی 
ــی«  ــع طبیع ــوان »اســتراتژی حفاظــت از مناب تحــت عن
اســتفاده و از طریــق گــزارش موســوم بــه »آینــده 
مشــترک مــا« توســط کمیســیون محیــط زیســت و 
ــی  ــن واژه در ط ــد. ای ــه ش ــل تهی ــازمان مل ــعه س توس
ــب  ــه و برحس ــترش یافت ــیار گس ــر بس ــای اخی ــال ه س
ــور  ــه ط ــا ب ــادی هســت. ام ــف زی ــتفاده دارای تعاری اس
ــای  ــه نیازه ــت ک ــعه ای اس ــدار؛ توس ــعه پای ــی توس کل
ــع  ــه مناب ــردن ب ــه وارد ک ــدون خدش ــی را ب نســل کنون
ــد.  ــرآورده کن ــده، ب ــل آین ــای نس ــن نیازه ــت تامی جه
بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار، تمامــی افــراد 
جامعــه جهانــی اعــم از زن و مــرد بــه دور از نــگاه 
ــا  ــد ب ــق بای ــری مطل ــک براب ــیتی و در ی ــای جنس ه
ــه  ــه ای ک ــه گون ــند. ب ــته باش ــکاری داش ــر هم یکدیگ
ســازمان ملــل بــرای اهــداف توســعه پایــدار ســال 
ــد  ــال مــی کن ــن طــرح را دنب ــا 2030 ای هــای 2016 ت
ــارکت  ــا مش ــدار ب ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــی دس و در پ
ــان  ــوص زن ــه خص ــه ب ــراد جامع ــی اف ــکاری تمام و هم
مــی باشــد و بــا ایــن دیــدگاه بــرای ایــن پانــزده ســال 
ــان  ــتیابی زن ــت دس ــددی جه ــای متع ــزی ه ــه ری برنام
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ــازی  ــر و توانمندس ــوق بش ــیتی، حق ــری جنس ــه براب ب
ــت. ــام داده اس ــان انج آن

ــاس  ــدار از دو اج ــعه پای ــداف توس ــن اه ــده تدوی  ای
ــل در  ــازمان مل ــاس س ــد. اج ــاز ش ــل آغ ــازمان مل س
ــعه  ــداف توس ــی اه ــدف بررس ــا ه ــه ب ــال 2010 ک س
هــزاره برگــزار شــده بــود، دولــت هــا بــه طــرح هــزاره 
اعتراضاتــی کردنــد و خواســتار تســریع در رونــد توســعه 
ــدف  ــی ه ــزارش نهای ــدند. گ ــال  2015 ش ــس از س پ
توســعه پایــدار در ســال 2014 بــه مجمــع عمومــی 
ــزارش دارای  ــن گ ــه ای ــد ک ــه ش ــل ارای ــازمان مل س
17هــدف کلــی و 169هــدف خــرد مــی باشــد. دبیــرکل 
ســازمان ملــل نیــز شــاخص هــای اهــداف توســعه 

ــوم:   ــش مفه ــه ش ــدار را ب پای
یک.کرامت،   

دو.رفاه،   
سه.عدالت،   

چهار.مشارکت،   
زمین     پنج.

شش.مردم
 طبقــه بندی کرد.

ــل  ــل تام ــرح قاب ــن ط ــه در ای ــته ای ک ــه برجس نکت
هســت، نــگاه بــه زنــان در تمامــی اهــداف مــی باشــد، 
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ــه  ــی زن ک ــل، روز جهان ــه ســازمان مل ــه ای ک ــه گون ب
ــریع در  ــت تس ــد را در جه ــزار ش ــارس2016 برگ در 8م
ــرار داده و از  ــال 2030 ق ــا س ــدار ت ــعه پای ــداف توس اه
زنــان بــه عنــوان عاملــی جهــت دســتیابی کشــورها بــه 
ــق  ــن طری ــا از ای ــت. ت ــرده اس ــاد ک ــدار ی ــعه پای توس
ــد  ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای ــان م ــان در جه ــی زن تمام
ــداف  ــد و اه ــق یاب ــز تحق ــیتی نی ــت جنس ــده عدال و ای
توســعه پایــدار بــا حضــور و مشــارکت زنــان جهــت فقــر 
ــتی  ــط زیس ــای محی ــیتی و بحثه ــت جنس ــی، عدال زدای
ــرای  ــدار ب ــعه پای ــداف توس ــد.  اه ــرانجامی رس ــه س ب
ــی باشــد: ــر م ــا 2030 شــامل17مورد زی ســال 2016 ت

ــکال آن در  ــاالت و اش ــام ح ــر در تم ــه فق ــان دادن ب   1.پای
همــه جــا،  

  2.پایــان دادن بــه گرســنگی، دســتیابی بــه امنیــت 
غذایــی و تغذیــه بهبــود یافتــه و ترویــج کشــاورزی پایــدار،  

 3.ایجــاد زندگــی ســالم و ارتقــای ســامت بــرای همــه 
و در همــه ســنین،  

4.فراهــم کــردن امــوزش بــا کیفیــت منصفانــه و   
ــول  ــری در ط ــای یادگی ــت ه ــبرد فرص ــر و پیش فراگی

ــه،  ــرای هم ــی ب زندگ
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  5.دســتیابی بــه برابــری جنســیتی و توانمندســازی 
ــران،   ــان و دخت زن

ــتم  ــدار آب و سیس ــت پای ــی و مدیری ــن دسترس  6.تامی
ــه،   ــرای هم فاظــاب ب

ــه،  ــه صرف ــرون ب ــرژی مق ــه ان ــی ب ــن دسترس  7.تامی
ــه،  ــرای هم ــدرن ب ــدار و م ــکا، پای ــل ات قاب

ــل و  ــتغال کام ــر، اش ــادی فراگی ــد اقتص ــای رش  8.ارتق
ــه،  ــرای هم ــته ب ــد کار شایس مول

ــی  ــای صنعت ــاب اور، ارتق ــای ت ــاخت ه ــاد زیرس  9.ایج
ــوآوری، ــرورش ن ــدار و پ ــر و پای فراگی

 10.کاهــش نابرابری در داخل و در میان کشــورها، 
 

ــه   11.ســاختن شــهرها و ســکونت گاه هــای انســانی ب
صــورت فراگیــر، ایمــن، تــاب آور و پایــدار،  

 12.فراهــم کردن الگــوی تولید و مصرف پایدار،  

ــا تغییــرات  ــرای مبــارزه ب  13.انجــام اقدامــات فــوری ب
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اقلیــم و اثــرات آن،  

 14.حفاظــت و اســتفاده پایــدار از اقیانــوس هــا، دریاهــا 
و منابــع دریایــی بــرای توســعه پایــدار،  

ــدار از  ــتفاده پای ــای اس ــازی و ارتق ــت، بازس  15.حفاظ
اکوسیســتم هــای زمینــی، مدیریــت پایــدار جنــگل 
ــوس  ــف و معک ــی، متوق ــان زای ــا بیاب ــارزه ب ــاف مب ه
ــوع  ــن تن ــن رفت ــف از بی ــن و توق ــب زمی ــاختن تخری س

ــتی،   زیس
 16.ترویــج جوامــع صلــح آمیــز و فراگیــر بــرای توســعه 
ــی  ــت همگان ــه عدال ــدار، فراهــم کــردن دسترســی ب پای
و ایجــاد نهادهــای اثربخــش، پاســخگو و فراگیــردر 

ــام ســطوح،  تم

  17.تقویــت ابــزار پیــاده ســازی و احیــای مجــدد 
مشــارکت جهانــی بــرای توســعه پایــدار.

*
کســب و کار سبز زنان روستایی

ــت و توســعه شهرنشــینی باعــث  ــه جمعی ــی روی رشــد ب
ــی  ــت زندگ ــبک و کیفی ــی در س ــدن تغییرات ــود آم بوج
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ــروز ناســازگاری  ــر باعــث ب ــن ام انســان هــا شــده و ای
ــت. ــده اس ــی گردی ــی و اجتماع ــت محیط ــای زیس ه

ــده ای از  ــش عم ــه بخ ــری ک ــوان قش ــه عن ــان ب  زن
توســعه مربــوط بــه آنهاســت، در حــل ایــن ناســازگاری 
ــل  ــازمان مل ــتند. س ــژه ای هس ــگاه وی ــا دارای جای ه
ــال 2016  ــدای س ــه از ابت ــدار ک ــعه پای ــرح توس در ط
شــروع و تــا 2030 ادامــه دارد، بــرای رســیدن زنــان بــه 
ــزی هــای گســترده ای انجــام  ــه ری ــگاه برنام ــن جای ای
داده اســت. »انطبــاق و تقویــت سیاســت هــای موثــر و 
ــت جنســیتی و  ــرای پیشــبرد عدال ــرا ب ــل اج ــن قاب قوانی
ــان و دختــران در کلیــه ســطوح،  توانمندســازی همــه زن
انطبــاق و تقویــت سیاســت هــای موثــر و قوانیــن قابــل 
ــرای پیشــبرد تســاوی جنســیتی و توانمندســازی  اجــرا ب
همــه زنــان و دختــران در تمــام ســطوح« از جملــه 
ــی  ــدد اجرای ــازمان درص ــن س ــه ای ــت ک ــی اس اقدامات

ــردن آن هســت.  ک

ــان در عرصــه عمومــی و کنــش اجتماعــی  مشــارکت زن
ــی  ــث م ــه باع ــت ک ــواردی اس ــه م ــی از جمل ــا یک آنه
ــر  ــه شــرایط بهت ــان بتواننــد ضمــن دســتیابی ب شــود زن
اقتصــادی و پیــدا کــردن تامیــن و رفــاه اجتماعی،  ســهم 
ــی داشــته باشــند. از  عمــده ای در توســعه در ســطح مل
ــدار  ــد ضامــن توســعه پای ــواردی کــه مــی توان ــه م جمل
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ــع  ــان و باهــدف رف ــا مشــارکت و کنــش اجتماعــی زن ب
ــب و کار  ــد، کس ــد باش ــب درآم ــا و کس ــازگاری ه ناس
ــه وضعیــت نامناســب اشــتغال  ــا توجــه ب ســبز هســت. ب
ــه  ــن ب ــان روســتایی، رفت ــرای زن ــران، خصوصــا ب در ای
ســمت کســب و کاری کــه بــا روحیــات زنانــه ســازگاری 
بیشــتری دارد را بایــد مدنظــر قــرار داد و در ایــن زمینــه 
ــان  ــق زن ــن طری ــورت داد و از ای ــی ص ــی های کارآفرین
ــت  ــی- زیس ــش اجتماع ــارکت و کن ــا مش ــتایی ب روس
محیطــی خــود بــه تحقــق توســعه پایــدار دســت یابنــد.

در بســیاری از جوامــع، زنــان روســتایی بــا تبعیــض 
ــتند  ــرو هس ــادی روب ــادی زی ــی و اقتص ــای اجتماع ه
آنهــا  دسترســی  عــدم  باعــث  مســاله  همیــن  کــه 
ــان  ــه زن ــی ک ــض های ــود. تبعی ــی ش ــازار کار م ــه ب ب
ــث  ــتند باع ــه رو هس ــا آن روب ــع ب ــتایی در جوام روس
کاهــش نقــش آنــان در توســعه اقتصــادی پایــدار و کــم 

ــود. ــی ش ــا م ــی آن ه ــگری اجتماع ــدن کنش ش

ــم  ــای حاک ــود رفتاره ــا وج ــض ه ــن تبعی ــل ای  »دلی
بــر فرهنــگ شــهروندان یــک جامعــه در خصــوص 
ــگاه  ــتایی از جای ــن روس ــان کارآفری ــت. زن ــان هس زن
ــدار  اجتماعــي  اقتصــادي خاصــي در فرآینــد توســعه پای
ــزان توجــه سیاســت گــذاران  ــد و افزایــش می برخوردارن
جامعــه  در  و ضــروري  موضــوع حســاس  ایــن  بــه 
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ــروز  ــراي ب ــبي ب ــه مناس ــا، زمین ــد م ــال رش ي در ح
اســتعدادهاي زنــان و دختــران کارآفریــن  روســتایی 
ــم  ــدار اقتصــادي کشــور فراه ــه منظــور توســعه پای را ب

ــاخت.« ــد س خواه

»همــواره وجــود انگیــزه و ترغیــب هــا، نیــاز اقتصــادی، 
کســب قــدرت و اعتبــار در جامعــه و دســتیابی بــه 
ــازار کار  ــه ب ــان ب ــل ورود زن ــغلی از عوام ــت ش رضای
ــرورت  ــه ض ــود ک ــی ش ــث م ــل باع ــن عوام ــت. ای هس
ایجــاد زمینــه مشــارکت هرچــه بیشــتر زنــان  روســتایی 
ــر فراهــم  ــن ســریع ت ــت هــای کارآفری در عرصــه فعالی

ــد.«  آی

ــه دلیــل موقعیــت زیســت محیطــی  در اســتان بوشــهر ب
خاصــی کــه موجــود هســت، بســتر مناســبی بــرای 
ــتایی  ــان روس ــی زن ــت محیط ــی- زیس ــش اجتماع کن
ــای  ــه ه ــه وجــود گون ــه ب ــا توج ــی رود. ب ــه شــمار م ب
و هوایــی، صنعتــی،  گیاهــی، حیوانــی، آب  مختلــف 
کشــاورزی و... کــه در اســتان بوشــهر وجــود دارد، 
ــان  ــرای زن ــبز ب ــب و کار س ــه کس ــن ب ــکان پرداخت ام

ــت.  ــا هس ــیار مهی بس

ــای  ــر در ارتق ــای موث ــه ه ــی از زمین ــاله یک ــن مس ای
توانمندســازی  و  تقویــت  جنســیتی،  برابــری  ســطح 
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زنــان روســتایی از طریــق دادن آمــوزش بــه آنــان 
حــوزه  در  روســتایی  زنــان  توانمندســازی  و  هســت 
هــای اقتصــادی، اجتماعــی و.. کــه الزمــه رســیدن بــه 

ــد.  ــی کن ــت م ــد را تقوی ــی باش ــدار م ــعه پای توس

ــاور برســد کــه زنــان روســتایی  جامعــه بایــد بــه ایــن ب
در کنــار مــردان در کلیــه مراحــل توســعه اعــم از برنامــه 
ــج  ــند و نتای ــته باش ــارکت داش ــد مش ــرا بای ــزی و اج ری
حــال از ایــن مشــارکت هــا و فعالیــت هــا را متعلــق بــه 
خــود بداننــد. لــذا تنهــا از طریــق آمــوزش دادن بــه زنان 
روســتایی اســت کــه باعــث مــی شــود آنهــا بتواننــد در 
فعالیــت هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
شــرکت کننــد و زمینــه کــم کــردن تفــاوت بیــن شــهر 
ــی را  ــی و درآمدزای ــتغال زای ــی، اش ــتا، فقرزدای و روس

ــد.  فراهــم کنن

ــی  ــب هویت ــث کس ــتایی، باع ــان روس ــه زن ــوزش ب آم
بیــن آن هــا مــی  در  اســتقال  تقویــت  و  مســتقل 
ــا در  ــال آن ه ــارکت فع ــث مش ــر باع ــن ام ــود و ای ش
و  سیاســی  اجتماعــی-  اقتصــادی-  مختلــف  امــور 
ــوزش هــای کســب  ــردد. دادن آم ــد مــی گ چرخــه تولی
رشــد  و  زنــان  فقرزدایــی  جهــت  ســبز  کارهــای  و 
اقتصــادی پایــدار و کار شایســته و عــدم مهاجــرت آنهــا 
ــان از طریــق آگاه ســازی  ــه شــهرها، توانمندســازی آن ب
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ــی و  ــه عموم ــور در عرص ــت حض ــود جه ــق خ ــه ح ب
مشــارکت هــای سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی، ایجــاد 
ــار  ــان در آث ــارکت زن ــت مش ــازی مناســب جه و بسترس
ــدی  ــگ تولی ــج فرهن ــتایی(، تروی ــری پاستورال)روس هن
ــگ  ــای فرهن ــه ج ــودن آن ب ــن نم ــتاها و جایگزی روس
مصرفــی شــهری، تقویــت زندگــی ســالم و ارتقــای 
امــکان  شــناخت  روســتایی،  زنــان  اجتماعــی  رفــاه 
هــای موجــود در روســتا بــه دلیــل وجــود دسترســی بــه 
انــرژی هــای پــاک و مقــرون بــه صرفــه، تاســیس و راه 
ــان  ــش و گیاه ــات وح ــات حی ــه مطالع ــدازی موسس ان
دارویــی بــه دلیــل وجــود گونــه هــای متفــاوت گیاهــی 
ــبز  ــه س ــدازی خان ــهر، راه ان ــتان بوش ــی در اس و حیوان
ــد  ــراد عاقمن ــه اف ــان روســتایی کــه در آن ب توســط زن
حقــوق  آمــوزش  محیطــی،  زیســت  مســایل  بــه 

ــود.  ــی ش ــتی داده م ــط زیس ــهروندی و محی ش

ــژه  ــری وی ــایتی خب ــبز؛ س ــر س ــاق خب ــدازی ات راه ان
ــه  ــوط ب ــوارد مرب ــی م ــه در آن تمام ــت ک ــط زیس محی
محیــط زیســت بیــان مــی شــود، راه انــدازی گردشــگری 
توســط زنــان روســتایی کــه فرهنــگ گردشــگری پایــدار 
را بــه شــهروندان آمــوزش مــی دهــد، راه انــدازی خانــه 
خرمــا در مــدارس روســتاهای اســتان بوشــهر کــه کاس 
ــوالت و  ــا و محص ــی خرم ــت معرف ــی جه ــای آموزش ه
ــوزش  ــوزان آم ــش آم ــه دان ــف آن ب ــای مختل ــه ه گون
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ــبز  ــل س ــل و نق ــه حم ــرای برنام ــود، اج ــی ش داده م
پدافنــد  و  پســماند  مدیریــت  و  بازیافــت  روســتا،  در 
مواقــع  در  خطرســاز  منابــع  نقشــه  غیرعامل)تهیــه 
بحــران( و... از جملــه مــواردی اســت کــه قابلیــت 
ــان  ــه زن ــوزش ب ــتاها وآم ــدن آن در روس ــی ش اجرای
ــعه  ــای توس ــان ه ــی از بنی ــوان یک ــه عن ــتایی ب روس
ــتقل و  پایــدار اســت کــه باعــث ایجــاد هویتــی مس

ــود. ــی ش ــان م ــن آن ــی در بی ــد اجتماع رش

*
گیری  نتیجه 

ــی از  ــه نیم ــه مثاب ــاع ب ــان در اجتم ــور زن ــواره حض هم
ــوده  ــادی ب کنشــگران اجتماعــی، دارای بحــث هــای زی
ــت،  ــط زیس ــش محی ــکات در بخ ــش مش ــا افزای و ب
ــت.  ــده اس ــاس گردی ــش احس ــش از پی ــور بی ــن حض ای

اقتصــادی،  توســعه  پایــه  ســه  بــر  پایــدار  توســعه 
ــط زیســت اســتوار  توســعه اجتماعــی و حفاظــت از محی
هســت و امــروزه نیــاز بــه حضــور زنــان روســتایی 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  پویایــی  و  انســجام  جهــت 
ــر  ــگ ت ــدار پررن ــعه پای ــرای توس ــی ب ــت محیط زیس
گردیــده اســت. مشــارکت زنــان روســتایی در امــور 
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اجتماعــی و دســتیابی بــه عدالــت جنســیتی بخشــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرا؛ ب ــردد. زی ــی گ ــوب م ــعه محس از توس
اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل در خصــوص 
ــیتی،  ــت جنس ــی، عدال ــت فقرزدای ــان جه ــارکت زن مش
زیســت،  محیــط  بــه  توجــه  زنــان،  توانمندســازی 
ــعه  ــرح توس ــه در ط ــه ای ک ــداف 17گان ــوزش و اه آم
پایــدار ســازمان ملــل مطــرح شــده، ایــن امــکان وجــود 
ــتایی  ــان روس ــه زن ــوزش ب ــرق دادن آم ــا از ط دارد ت

ــی  ــی هویت ــال متوال ــی 15 س ــهر در ط ــتان بوش در اس
ــبز  ــای س ــب و کاره ــق کس ــان از طری ــه زن ــتقل ب مس
داده شــود. مشــارکت بــه عنــوان کلیــدی تریــن عنصــر 
در دســتیابی بــه اهــداف توســعه روســتایی از اهمیــت و 

ضــرورت خاصــی برخــوردار اســت. 

ــد  ــی توان ــتان بوشــهر  م ــتایی اس ــان روس مشــارکت زن
تاثیــر مهمــی در فرآینــد توســعه و اتخــاذ سیاســت 
هــای مربوطــه داشــته باشــد. برنامــه ریــزان توســعه در 
ــد  ــد متوجــه باشــند کــه اگــر بخواهن اســتان بوشــهر بای
بــه توســعه دســت یابنــد و نتایــج پایــداری داشــته 
ــانی  ــع انس ــه مناب ــه ب ــوه آن توج ــی از وج ــند، یک باش
ــی و  ــری کاف ــره گی ــتایی و به ــان روس ــژه زن ــه وی ب
متناســب از ایــن منبــع مــی باشــد. لــذا مشــارکت زنــان 
روســتایی همــراه بــا مــردان ســبب مــی شــود تــا روحیــه 
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ــری در  ــس و مســئولیت پذی ــه نف ــاد ب ــاوری، اعتم خودب
آنــان تقویــت شــده واز طریــق کســب و کارهــای ســبز 
ــه  ــد و دســتیابی ب ــود یاب ــه بهب روســتایی وضعیــت جامع
ــدار ســازمان ملــل تســهیل  ــه توســعه پای اهــداف 17گان

گــردد. 

ــات  ــردن احتیاج ــرف ک ــدف برط ــا ه ــدار ب ــعه پای »توس
ــوان  ــه عن ــی، ب ــی زندگ ــرایط کیف ــود ش ــانی و بهب انس
ــرداری از  ــره ب ــوه به ــن نح ــرای تعیی ــبی ب ــب مناس قال
منابــع و ایجــاد رابطــه متعــادل و متــوازن بیــن انســان، 
ــل  ــه دلی ــود.. ب ــی ش ــوب م ــت محس ــاع و طبیع اجتم
ــت  ــتایی در مدیری ــان روس ــژه زن ــه وی ــراد ب ــور اف حض
ــی و  ــت خواه ــی، عدال ــه درون زای ــش ب ــی، گرای محل
ســازگاری بــا محیــط زیســت دارد« و کســب و کارهــای 
ســبز روســتایی امــکان حضــور و کنــش زنــان در عرصــه 
عمومــی جهــت توجــه بیشــتر بــه توســعه پایــدار و 
ــان در کنــار مــردان را بارزتــر مــی  ضــرورت حضــور زن
کنــد.  مشــارکت زنــان روســتایی در کلیــه زمینــه هــای 
سیاســی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  زندگــی 
ــعه  ــه توس ــی ب ــت یاب ــل دس ــن عوام ــی از مهمتری یک

ــن دارد. ــی بنیادی ــوده و ضرورت ــتایی ب ــدار روس پای
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*
منابع و مآخذ

بازتولیــد  ســوم،  راه  )1386(؛  آنتونــی  گیدنــز، 
منوچهــر صبــوری  ترجمــه  سوسیال دموکراســی؛ 

ــیرازه ــر ش ــران: نش ؛ ته

ترجمــه  جامعه شناســی؛  آنتونــی)1377(؛  گیدنــز، 
ــی ــر ن ــران: نش ــوری؛ ته ــر صب منوچه

ــیتی و  ــای جنس ــش ه ــت )1385(. نق هنشــال، ژان
ــه ســونیا  ــی. ترجم ــت محیط ــای زیس ــه ه دغدغ

ــماره 365 . 17/10/85 ــرمایه ش ــه س ــاری. روزنام غف

ــه  ــا نظری ــش ت ــرا. )1385(. از جنب مشــیرزاده، حمی
ــم(. انتشــارات شــیرازه ــرن فمینیس ــخ دو ق )تاری
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ــازی  ــد س ــش توانمن ــالی، )1380( نق ــری ش صف
توســعه  در  زنــان  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
پایــدار روســتایی، مجموعــه مقــاالت همایــش 
اعتبــارات خــرد زنــان روســتایی و عشــایر، معاونــت 
ــاورزی ــاد کش ــی وزارت جه ــارکت مردم ــج و مش تروی

فروشــانی،  ناهیــد   - پــور  خســروی  بهمــن  دکتــر 
ــان و توســعه پایــدار روســتایی،  مشــارکت زن
ــرداد و  ــماره 132 و 133، خ ــه، ش ــه کار و جامع ماهنام

تیرمــاه 1390
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