1

توسعه پایدار و
نقش آفرینی زنان روستایی

2

نویسنده.
:امیری دشتی ،سیده مهدیه - 1361
سرشناسه
:توسعه پایدار و نقشآفرینی زنان روستایی/ نویسنده مهدیه امیری،
عنوان و نام پديدآور
:دشتستان :هامون نو.1395 ،
مشخصات نشر
 50:ص.
مشخصات ظاهری
:978-600-95028-5-1 50000
شابک
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده

:زنان در توسعه پایدار  --ایران --بوشهر (استان)
:
:زنان  --ایران --بوشهر (استان)  --وضع اجتماعی
Women-- Social conditions -- Iran -- Bushehr (Province):
:زنان روستایی  --ایران --بوشهر (استان)
Environmental protection-- Iran -- Participation, Female:
:جمعیت زنان مسلمان نواندیش  -استان بوشهر

رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

 86 1395:الف  9الفHQ 1240 / 5 /
305/42:
۴۶۱۷۱۷۶:

Women in sustainable development -- Iran -- Bushehr (Province)

3
به نام خدا

توسعه پایدار و

نقش آفرینی زنان روستایی

مهدیه امیری دشتی

(جمعیت زنان مسلمان نواندیش  -استان بوشهر)

دشتستان
1395

4

توسعه پایدار و
نقش آفرینی زنان روستایی
مهدیه امیری

نویسنده
*

چاپ اول
شمارگان
قیمت

*

طراحی هنری
چاپ و صحافی

*

زمستان 95
 200نسخه
 5000تومان
نشر هامون نو
گاندی

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.
انتشارات هامون نو

*

www.hamooniran.com
@hamooniran

5

6

7

*
فهرست
*
دیباچه (دکتر حسین دلشب) 9
*
توسعه پایدار و نقش زنان روستایی 15
*
زنان روستایی؛ فقدان تشخص اجتماعی 20
*
زنان روستایی؛ دیگری های فراموش شده 21
*
زنان روستایی؛ بی قدرتی سیاسی 22
*
زنان روستایی؛ عدم همبستگی اجتماعی 24
*
عدم تعریف نقش اجتماعی زنان روستایی در توسعه 26
*
توان افزایی زنان جهت توسعه پایدار 29
*
زنان و توسعه پایدار 34
*
کسب و کار سبز و زنان روستایی 38
*
نتیجه گیری 44
*
منابع و مآخذ 47
*

8

9

*
دیباچه

یونســکو در ســال  1987در گزارشــی اعــام مــی کند که:
در بلندمــدت هیــچ اقدامــی در زمینــه کاهــش تهدیــدات
محلــی و بیــن المللــی علیــه محیــط زیســت روی نخواهــد
داد مگــر اینکــه میــزان آگاهــی هــای مــردم دربــاره
ارتبــاط عمیــق میــان کیفیــت محیــط زیســت و تامیــن
نیازمنــدی هــای مســتمر انســان افزایــش یابــد ».ایــن
عبــارت بــه عنــوان مقدمــه و مدخلــی بســیار مناســب
مــی توانــد مدنظــر قــرار گیــرد تــا بــه بحثــی کلــی
دربــاره نقــش زنــان در توســعه پایــدار و حفــظ محیــط
زیســت ورود کنیــم.
در تکمیــل ایــن نکتــه ای کــه گفتــه شــد بایــد نقــش
هــر فــرد در جامعــه بــرای حفاظــت از محیــط زیســت را
مــورد تحلیــل و واکاوی قــرار دهیــم ،مــی بایســت بــه
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
امــروز و فــردا بــرای حفاظــت از محیــط زیســت تاکیــد
و تکیــه شــده اســت .ایــن تاکیــد بــر نســل هــای فــردا
خــودش مبیــن نــکات بســیار زیــادی هســت کــه بــه
مســاله نقــش زنــان در حفاظــت از محیــط زیســت مــی
توانــد همــه آحــاد جامعــه را متوجــه و متذکــر گــردد .ایــن
نقــش بســیار مهــم و حیاتــی را در انتقــال مفاهیــم و
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
شــده اســت .عمومــی بــودن حفــظ محیــط زیســت کــه
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
هــر برنامــه توســعه ای کــه تدویــن و برنامــه ریــزی
شــود ،زمانــی مــی تــوان از موفقیــت آن امیــدوار بــود
کــه همــه گــروه هــای اجتماعــی در اجــرای آن نقشــی
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
هــم مــی تــوان از گروهــی یــاد کنیــم کــه نیمــی از
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جمعیــت هــر ملتــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد ،و
ایــن زنــان هســتند کــه بــه نظــر مــی رســد در توازنــی
اجتماعــی بایــد نقــش خــود را در توســعه ایفــا کنــد .در
همیــن زمینــه مــی توانیــم از افزایــش تشــکیل انجمــن
هــای زیســت محیطــی توســط زنــان در جامعــه ایــران
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
همگانــی و فراگیــر زنــان حاکــی از عمــق درک و فهــم
ایــن گــروه اجتماعــی هســت کــه نســبت بــه محیــط
زیســت و سرنوشــت نســلهای آینــده دارنــد و مــی تــوان
بــا انــدک پژوهشــی در الیــه هــای زیریــن جامعــه
ایــران ،بــه ایــن خیــزش آرام زنــان در حــوزه محیــط
زیســت واقــف شــد.
جامعــه ایــران در مســیر رشــد و توســعه ای کــه قــرار
گرفتــه ،امــکان بــارور شــدن توانایــی هــا و ظرفیــت
هــای اجتماعــی زنــان را بســیار مهیــا نمــوده و ازهمیــن
رو مــی تــوان از افزایــش نــرخ رشــد موفقیــت هــای
علمــی در بیــن زنــان و دختــران ایرانــی یــاد کــرد و
همیــن شــاخص نشــان دهنــده ایــن نکتــه ظریــف
هســت کــه ســرمایه هــای انســانی توســعه پایــدار در
ســرزمین مــان تــا چــه حــد مــی توانــد پتانســیل باالیــی
داشــته باشــد وقتــی کــه زنــان و دختــران یــک ســرزمین
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دارای علــم و آگاهــی باالیــی باشــند .ازهمیــن رو هــم
هســت کــه در حــال حاضــر بــا افزایــش حجــم فعالیــت
هــا و کنشــگری هــای مدنــی در حــوزه هــای متعــدد
اجتماعــی فرهنگــی و بــه خصــوص زیســت محیطــی در
ســطح کشــور مواجــه شــده ایــم .ایــن ورود زنــان بــه
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
مشــارکت زیســت محیطــی در چنــد ســال اخیــر همــراه
شــده بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و ریاســت
ســرکارخانم دکتــر ابتــکار کــه ایشــان اهتمــام جــدی
در حــوزه نقــش آفرینــی زنــان در حفاظــت از محیــط
زیســت دارنــد .در دوره ریاســت ایشــان بســتری فراهــم
آورده شــده تــا هــر شــهروندی بــا آزادی کامــل وارد
فعالیــت هــای زیســت محیطــی شــوند و بــه گونــه ای
مطالبــات زیســت محیطــی خودشــان را بیــان نماینــد.
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر در
راســتای سیاســتگذاری هــای ســاالنه خویــش و بــا
الگوبــرداری از سیاســتهای کالن ســازمان مرکــزی
حفاظــت محیــط زیســت ســال  1395را بــه فعالیــت هــای
توســعه پایــدار در روســتاها و آمــوزش زنــان روســتایی
جهــت توانمندســازی آنــان آنگونــه خواهــد پرداخــت کــه
در میــان مــدت امــکان شــکل گیــری مشــاغل ســبز و
رشــد اقتصــاد ســبز در ایــن مناطــق بــه وجــود آیــد .توجــه
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بــه مالحظــات 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
از طریــق توجــه بــه مالحظــات اکولوژیکــی و ظرفیــت
هــای ســرزمینی بــه رویکــردی عــام در عرصــه عمومــی
ایــن اســتان مبــدل گــردد .ازهمیــن رو ایــن کتــاب کــه
حاصــل پژوهــش هــای مهدیــه امیــری و انجمــن زنــان
نواندیــش (ازنــو) در طــول ســال جــاری مــی باشــد بــه
عنــوان راهنمایــی بــرای کنشــگران و فعــاالن توســعه
پایــدار محیــط زیســت و بــه خصــوص مدرســین دوره
هــای توســعه ســبز روســتایی مــورد توجــه قــرار خواهــد
گرفــت.
حسین دلشب
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر
آذرماه95
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توسعه پایدار و نقش زنان روستایی

امــروزه بحــث توســعه پایــدار بــه صــورت یــک
ضــرورت در جهــان مطــرح اســت و تمامــی دولــت هــا
برنامــه هــای خــود را بــر اســاس توســعه پایــدار یعنــی
توســعه ای کــه بــرای نســل هــای آینــده نیــز مفیــد
باشــد پــی ریــزی مــی کننــد .برهمیــن اســاس اهــداف
اعــام شــده توســط ســازمان ملــل از ســال 2015
تــا  2030کلیــه کشــورها را موظــف نمــوده کــه بــه
اهــداف و شــاخص هــای توســعه پایــدار بــا همــکاری
و تعامــل یکدیگــر در ســطوح ملــی ،منطقــه ای و بیــن
المللــی دســت یابنــد .دســتیابی بــه توســعه پایــدار
ارتبــاط مســتقیمی بــا آمــوزش نیروهــای انســانی دارد.
یکــی از زمینــه هــای موثــر در ارتقــای ســطح برابــری
جنســیتی ،تقویــت و توانمندســازی زنــان از طریــق
دادن آمــوزش بــه آنــان در خصــوص عــدم تــوازن و
برابــری در قــدرت و نیــز دادن امــکان الزم بــه زنــان
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در راســتای مدیریــت زندگــی خودشــان اســت .زنــان
روســتایی یکــی از گــروه هــای هــدف جهــت آمــوزش و
توانمندســازی اســت کــه مــی تواننــد در فعالیــت هــای
مختلــف اقتصــادی شــرکت کننــد و زمینــه کــم کــردن
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.
بــه دلیــل وجــود وضعیــت خــاص محیــط زیســتی کــه
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
مشــارکت فعــال آنهــا در امــور مختلــف اقتصــادی-
اجتماعــی و چرخــه ی تولیــد مــی شــود.
نگاهــی بــه رونــد زندگــی بشــري طــی چنــد قــرن
اخیــر نشــان مــی دهــد کــه توســعه بــه ویــژه توســعه
پایــدار بــدون در نظــر گرفتــن نقــش زنــان ممکــن
نیســت .مطالعــات انجــام شــده در تعــداد زیــادي
از جوامــع نشــان داده اســت کــه زنــان روســتایی
عامــل مهمــی بــراي رشــد و توســعه هســتند« .زنــان
روســتایی بــه عنــوان مراقبــت کننــدگان از تغذیــۀ
خانــواده ،بــا گرســنگی و ســوء تغذیــه مبــارزه مــی
کننــد .نقــش عظیــم و نانوشــته آنهــا در کشــاورزي،
بقــاي بســیاري از اجتماعــات معیشــتی را در زمیــن
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هــاي حاشــیه اي تبییــن مــی کنــد .امــا عمومــا ایــن
نقــش زنــان روســتایی در برنامــه ریــزي هــاي محلــی
و منطقــه اي نادیــده گرفتــه شــده و فعالیــت هــاي
روزمــره زنــان امــري عــادي و فاقــد تاثیــر ســاختاري
خــاص در نظــر گرفتــه شــده اســت .در حقیقــت زنــان
روســتایی بــه عنــوان کنشــگرانی منفعــل در رونــد
تحــوالت بشــري نگریســته شــده انــد .ایــن در حالــی
اســت کــه مشــارکت زنــان روســتایی همــراه بــا مــردان
در تمامــی مســائل نشــان از پذیــرش برابــري ارزش
انســانی همــه آحــاد جامعــه دارد کــه بــا همدیگــر در
امــور مختلــف همــکاري نمــوده و از طریــق آن دســت
بــه تحــول مــی زننــد و تغییراتــی مثبــت را بــه وجــود
مــی آورنــد کــه بــراي آینــده کل جامعــه مــی توانــد
مفیــد باشــد».
امــروزه کشــورهای در حــال توســعه بــا تنگناهــا و
مشــکالت متعــددی نظیــر فقــر ،بیــکاری ،کمبــود مــواد
غذایــی و تخریــب محیــط و منابــع روبــرو هســتند .بــرای
جلوگیــری از ایــن چالــش هــا و کمــک بــه اقتصــاد
روســتایی الزم اســت اســتعداد و نیروهــای موجــود در
روســتاها شناســایی شــوند تــا بتــوان بــه ســوی توســعه
پایــدار حرکــت نمــود .از مهــم تریــن ایــن نیروهــا
زنــان روســتایی هســتند کــه مــی تواننــد در فعالیــت
هــای مختلــف اقتصــادی شــرکت نماینــد و زمینــه
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کــم کــردن تفــاوت بیــن شــهر و روســتا ،فقرزدایــی،
اشــتغال زایــی ،اجتنــاب از مهاجــرت و رونــق دادن بــه
فعالیــت هــای اقتصــادی را فراهــم نماینــد .از دیگــر
ســوی تحــوالت چشــمگیر در دو دهــه اخیــر در جهــان
باعــث گردیــده کــه کاهــش نابرابــری هــای جنســیتی
جــزء جدایــی ناپذیــر فراینــد توســعه گــردد و یکــی از
مهمتریــن ایــن تحــوالت ،ضــرورت و اهمیــت حضــور
زنــان در جامعــه مــی باشــد.
«مشــارکت زنــان همــراه مــردان در تمامــی مســائل
نشــان پذیــرش برابــری ارزش انســانی همــه آحــاد
جامعــه اســت کــه بــا همدیگــر در امــور مختلــف
همــکاری نمــوده و از طریــق آن دســت بــه تحــول
مــی زننــد و تغییراتــی مثبــت را بــه وجــود مــی آورنــد
کــه بــرای آینــده کل جامعــه مــی توانــد مفیــد و مؤثــر
افتــد .بــه عبــارت دیگــر مشــارکت زنــان روســتایی در
تمامــي زمینــه هــای زندگــی اقتصــادی و اجتماعــی
یکــی از مهــم تریــن عوامــل دســت یابــی بــه توســعه
پایــدار روســتایی بــوده و ضرورتــی بنیادیــن دارد .از
طــرف دیگــر زنــان نســبت بــه مــردان بــه دالیــل
خــاص روانشــناختی و الگوهــای رفتــاری ،نابــودی
محیــط زیســت را زودتــر درک کــرده و نســبت
بــه آن واکنــش نشــان مــی دهنــد .جامعــه بایــد
بــه نقــش زنــان در توســعه و بــه خصــوص توســعة
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پایــدار روســتایی توجهــی فــراوان مبــذول داشــته و
بــرای مشــخص کــردن الگوهــای توســعه روســتایی،
حضــور زنــان را در تمامــی ابعــاد بــه عنــوان نیمــی از
نیــروی انســانی بالقــوه فعــال مطــرح کــرده و امــکان
توســعه پایــدار روســتایی را بــدون مشــارکت ایــن نیمــه
فرامــوش شــده عملــی نمــی بیننــد ».بنابرایــن توســعه
پایــدار در روســتاهای مــا زمانــی امــکان پذیــر اســت
کــه ،زنــان روســتایی ضمــن کار و تــاش طاقــت
فرســا ،صاحــب درآمــد و مالــک منابــع مالــی همــراه
بــا دخالــت و مشــارکت در امــور و مســائل اجتماعــی و
سیاســی جامعــه خــود شــوند.
*
طرح مساله
زنــان نیمــی از جامعــه انســانی را تشــکیل مــی دهنــد و
بالتبــع در توســعه آن نیــز تاثیرگــذار مــی باشــند .بــرای
پذیــرش ایــن دیــدگاه بایــد نقــش و جایــگاه انســانی
را بــه عنــوان اســاس و محــور توســعه پذیــرا باشــیم.
رونــد کنونــی مشــارکت زنــان روســتایی در جامعــه
ایرانــی خصوصــا منطقــه جنــوب ،زیبنــده جامعــه یــی
کــه اغلــب زنــان آن تحصیــل کــرده و دارای تجربــه در
زمینــه هــای اجرایــی و مدیریتــی مــی باشــند ،نیســت.
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بــه طــور کلــی اســاس توســعه کــه بــر پایــه مشــارکت
اجتماعــی انســان هــا بــا جنســیت هــای متفــاوت در
کنــار یکدیگــر شــکل گرفتــه ،در جوامــع در حــال
توســعه و بــه طــور مثــال در منطقــه جنــوب ایــران
نادیــده گرفتــه مــی شــود .بــرای بیــان ایــن نادیدگــی؛
مســائل متفاوتــی وجــود دارد کــه از جملــه مــی تــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد.
*
ّ
تشخص اجتماعی
زنان روســتایی؛ فقدان
همــواره در ایــن گونــه جوامــع ،بــه زنــان بــا نــگاه
هــای جنســیتی نگریســته مــی شــود و ایــن آســیب
موجــب عــدم حضــور زنــان در عرصــه هــای مختلــف
اجتماعــی مــی گــردد .در کنــار ایــن موضــوع مــی
تــوان بــه باورهــای غلــط اجتماعــی مبنــی بــر عــدم
مشــارکت زنــان در فعالیتهــا ،عــدم آگاهــی زنــان
نســبت بــه حقــوق شــهروندی خــود و عــدم آگاهــی
زنــان از زمینههــای مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی
موجــود بــرای فعالیــت و حضــور در اجتمــاع نیــز اشــاره
کــرد .ایــن مــوارد موجــب گردیــده کــه حضــور زنــان در
جامعــه و داشــتن فعالیــت و تاثیرگــذاری آنهــا نادیــده
گرفتــه شــود و تشــخّ ص اجتماعــی بــرای حضــور
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و فعالیــت زنــان شــکل نگیــرد .موضوعــی کــه در
اســتان بوشــهر بــا وجــود خانــواده هــا و نگــرش هــای
جنســیتی کــه بــر زن روا داشــته مــی شــود ،بســیار
احســاس گردیــده و تشــخّ صی بــرای حضــور زنــان در
جامعــه روســتایی ،وجــود نداشــته باشــد.
*
زنان روستایی؛ دیگری های فراموش شده
زنــان روســتایی در جامعــه جنــوب ایــران بــه دلیــل
نــگاه هــای جنســیتی و وجــود مردســاالری از حضــور
در اجتمــاع نســبت بــه دیگــر روســتاهای ایــران دارای
محدودیــت هــای بیشــتری مــی باشــند .زن جنوبــی در
اکثــر خانــواده هــای شــان بــا دیــدگاه هــای بســته،
وظیفــه خانــه داری و فرزنــدآوری را دارد و از حضــور و
فعالیــت در اجتمــاع منــع شــده اســت.
در دیگــر خانــواده هــای منطقــه جنــوب کــه دارای
دیــدگاه هــای بــه نســبت بازتــری مــی باشــند عرصــه
بــرای حضــور زنــان در مــکان هــای عمومــی و فعالیــت
هــای اجتماعــی بازتــر هســت ولــی بــه دلیــل نادیــده
انگاشــته شــدن زنــان و نــگاه هــای تبعیــض آمیــز
زیــادی کــه در خصــوص زنــان وجــود دارد ،برخــی
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از زنــان مــکان هایــی بــرای فعالیــت و حضــور
در عرصــه اجتمــاع پیــدا نمــی کننــد و مجــدد بــه
حاشــیه رانــده مــی شــوند .حضــور کنشــگران زن در
عرصــه ی عمومــی جنــوب بــه دلیــل محدویــت هــای
فرهنگــی -اجتماعــی و عــدم حمایــت هــای اجتماعــی
بــه نوعــی ســرخوردگی تبدیــل مــی گــردد و ایــن
مســاله در کنــار چشــم اندازهــای جنســیتی و دیــدگاه
هــای ســنتی مزیــد بــر علــت گردیــده اســت .زنــان
روســتایی در جامعــه جنــوب؛ دیگــری هــای فرامــوش
شــده ای هســتند کــه حتــی خــود نیــز زیــاد قــادر بــه
بازگردانــدن هویــت اصلــی خویــش بــه مثابــه دیگــری
هایــی نیســتند تــا بتواننــد در عرصــه عمومــی و ســطح
کالن جامعــه حضــور و فعالیــت داشــته باشــند.
*
زنان روســتایی؛ بی قدرتی سیاسی
زنــان روســتایی اســتان بوشــهر بــه دلیــل وجــود کلیشــه
هــای جنســیتی ،حضــور آنهــا در مــکان هــای قابــل
فعالیــت در حــوزه هــای سیاســی در اغلــب مــوارد بــا
موانــع اجتماعــی و فرهنگــی روبــه رو مــی شــود و در
اکثــر آنهــا ایــن تفکــر غالــب اســت کــه در رفتارهــای
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
خــود را قدرتمندانــی مــی پندارنــد کــه نتایــج مســایل
سیاســی بــا تصمیمــات آنهــا رقــم مــی خــورد و کنــش
زن در جهــت داشــتن نظــری مخالــف بــا شــوهر یــا پــدر
یــا بــرادر تغییــری ایحــاد نمــی کنــد .داشــتن احســاس
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
عرصــه ی سیاســی بگیرنــد ،خــواه ناخــواه بــا برخــی
انــگ هــای اجتماعــی مواجــه مــی شــوند .بــه طــور
کلــی داشــتن ایــن احســاس در بیــن زنــان در جوامــع
در حــال گــذار بــا دیــدگاه هــای بســته ی اجتماعــی
بیشــتر مــی باشــد.
مشــارکت سیاســی در دو ســطح تــوده (ماننــد شــرکت در
انتخابــات) و نخبــگان (عضویــت در احــزاب و انجمنهــا
و تجربــه هــای اجتماعــی ،حضــور در مجلــس ،قــوه
مجریــه وداشــتن مناصــب عالــی) معنــا مــی یابــد.
زنــان اســتان بوشــهر در جامعــه در حــال گــذار کــه
از جامعــه ای پیشــامدرن بــه ســوی جامعــه ای مــدرن
در حــال تغییــر هســت ،همچنــان دارای مشــارکت
سیاســی بــا کیفیــت تــوده ای و تماشــاگرانه هســتند.
وجــود مشــارکت تــوده ای زنــان در اســتان بوشــهر
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بــه نبــود آگاهــی سیاســی ،میــزان تحصیــات ،طبقــه
ی اجتماعــی و احســاس بــی قدرتــی سیاســی مرتبــط
مــی باشــد.
*
زنان روســتایی؛ عدم همبستگی اجتماعی
زندگــی زنــان روســتایی در جامعــه اســتان بوشــهر
نوعــی زندگــی در وضعیــت «تناقــض» اســت .برخــی
زنــان روســتایی در اســتان بوشــهر در زندگــی خــود
ســعی در پــس زدن ســنت و بــروز رفتارهــای مــدرن
دارنــد و از طرفــی نیــز در بیــن ســنت و مدرنیتــه گرفتــار
مانــده انــد .بدیــن معنــا کــه در جامعــه متناقــض و
شــبه مــدرن بوشــهر؛ اغلــب مشــارکت هــای زنــان بــه
صــورت مشــارکت هــای هیئتــی و خیرخواهانــه (ســنتی)
هســت و مشــارکت هــای نهــادی و انجمنی(مــدرن) در
پاییــن تریــن ســطح خــود قــرار دارد .مشــارکت هــای
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
هــای زنــان و نیــز کــم شــدن عمــل جمعــی بــه طــور
مــداوم و پیوســته در زنــان مــی گــردد.
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جــدای از فعالیــت هــای مقطعــی؛ زنــان روســتایی در
اســتان بوشــهر در مقایســه بــا مــردان از نظــر هویتــی
دارای مشــکالت زیــادی هســتند و عمدتــا منابــع
هویتــی زنــان تحــت الشــعاع جنســیت یــا خاســتگاه
هــای اجتماعــی و طبقاتــی مــردان قــرار دارد .برخــی
زنــان روســتایی در اســتان بوشــهر بــا فعالیــت هــای
هیئتــی و ســنتی ســعی در معنــا بخشــیدن بــه هویــت
خویــش دارنــد و ایــن مســاله موجــب کــم شــدن میــدان
تعامــات زنــان و محصــور مانــدن آنــان در چارچــوب
نقــش هــای ســنتی محولــه بــه آنهــا شــده اســت .از
جملــه مــواردی کــه باعــث تشــدید عــدم مشــارکت
هــای نهــادی و انجمنــی در زنــان اســتان بوشــهر مــی
شــود را مــی تــوان بــه:
-1میزان منابع در دســترس زنان،
-2گســتره ی روابط اجتماعی،
-3ســطح و میزان اثربخشــی اجتماعی و
-4میــزان اعتماد اجتماعی زنان اشــاره کرد.
در اســتان بوشــهر میــزان منابــع در دســترس زنــان
روســتایی جهــت مشــارکت هــای اجتماعــی بســیار
محــدود مــی باشــد .چــرا کــه؛ امکانــات مــادی ،مهــارت
هــای اجتماعــی و میــزان حمایــت هــای اجتماعــی از
زنــان در ایــن اســتان بســیار ناچیــز اســت و بــه زنــان
بــه طــور خــاص آمــوزش هــا و مهــارت هــای اجتماعــی
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جهــت فعالیــت در عرصــه عمومــی داده نشــده اســت.
گســتره ی روابــط اجتماعــی نیــز کــه شــامل روابــط
رســمی و غیررســمی هســت نیــز تنهــا بــه روابــط غیــر
رســمی و دوســتانه و خانوادگــی محــدود شــده و روابــط
رســمی کــه مســتلزم حضــور و فعالیــت و کنــش زنــان
در اجتمــاع مــی باشــد ،نادیــده گرفتــه شــده اســت.
ســطح و میــزان اثربخشــی اجتماعــی کــه شــامل بــاور
بــه اثربخشــی حضــور و مشــارکت در عرصــه اجتماعــی،
فرهنگــی و سیاســی اســت بــه دلیــل عــدم بــاور و
پذیــرش هویــت مســتقل در برخــی زنــان روســتایی
اســتان بوشــهر در ســطح بســیار پایینــی قــرار دارد و
تجربــه زنــان جهــت مشــارکت اجتماعــی و مدنــی کــه
بــه صــورت عملــی در آمــده باشــد ،بســیار محــدود و
ناچیــز اســت .ســطح و میــزان اعتمــاد اجتماعــی زنــان
روســتایی کــه شــامل اعتمــاد شــخصی و اعتمــاد
رســمی هســت نیــز بــارور نگردیــده اســت.
*
عدم تعریف نقش اجتماعی زنان روســتایی در
توسعه
حــال ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه جــرا
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سیاســتگذاران و برنامــه ریــزان در اســتان بوشــهر،
روســتاها و زنــان روســتایی را فرامــوش کــرده انــد
و نقــش و اثرگــذاری را کــه مــی تواننــد در توســعه
ایفــا کننــد نادیــده گرفتــه انــد؟ ایــن در صورتــی اســت
کــه در جوامــع در حــال توســعه افــراد دارای نقــش
هــای مشــخصی مــی باشــند و بــا پذیــرش نقــش هــای
خــود جهــت مشــارکت اجتماعــی فعالیــت مــی کننــد.
زنــان روســتایی یکــی از مشــارکت جویــان اجتماعــی
هســتند کــه بــا ایفــای نقــش هــای خــود در قالــب
هــای مشــخص ،ســبب قــوی تــر شــدن فرآینــد توســعه
پایــدار در یــک جامعــه مــی گردنــد.
در اســتان بوشــهر بــه توانمنــدی زنــان روســتایی،
اســتقالل زنــان روســتایی و بهبــود شــرایط سیاســی،
اجتماعــی ،بهداشــتی و ...زنــان روســتایی در جهــت
توســعه جامعــه توجــه چندانــی نشــده و برخــی نقــش
هــای اجتماعــی زنــان روســتایی بــه خانــه داری ،بچــه
داری و همســرداری محــدود شــده اســت و زنــان
روســتایی نیــز ایــن محدودیــت را بــا پذیــرش نقــش
هــای از قبــل تعریــف شــده ،پذیرفتــه انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از مــوارد توســعه ،حتــی
بــا حضــور در خانــه ،پذیــرش نقــش زنــان روســتایی
در مشــارکت هــای اجتماعــی اســت کــه بــه پذیرفتــن
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نقــش هــای اجتماعــی مــی انجامــد ،مــی باشــد .شــاید
بتــوان بــه ایــن مســاله نیــز اشــاره کــرد کــه زنــان
روســتایی در خانــه نیــز بــرای پذیــرش نقــش هــای
اجتماعــی ،آمــاده نشــده انــد .زنــان بــه دلیــل ارتباطاتــی
کــه بــا گــروه هــای اجتماعــی دیگــر از قبیــل کــودکان،
نوجوانــان و جوانــان و تاثیرگــذاری بــر مــردان دارنــد،
نقــش هــای اساســی زیــادی را عهــده دار مــی باشــند
ولــی بــا عــدم ضــرورت درک ایــن مســایل در بیــن
برخــی زنــان روســتایی در جامعــه جنــوب مواجــه مــی
گردیــم.
در همیــن زمینــه بایــد بــه نقــش هــای “زنــان بــه
مثابــه انتقــال دهنــده گفتمــان هــای بینــا نســلی” و
“زنــان بــه مثابــه ســامان دهنــده نهــاد خانــواده” توجــه
نمــود .زیــرا؛ آمــوزش بــه زنــان و دختــران روســتایی
بعنــوان مادرانــی کــه پــل هــای انتقــال ارزشــها،
هنجارهــا ،فرهنــگ و آداب و رســوم جامعــه جنــوب
بــه نســل هــای بعــد مــی باشــند ،نادیــده گرفتــه شــده
اســت.
زنــان آگاه ،فرزندانــی آگاه تربیــت مــی نماینــد و ایــن
آگاهــی نقــش بســزایی در توســعه دارد .امــا در اســتان
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
زنــان روســتایی در مراحــل مختلــف توســعه بــه طــور
کامــل مــورد توجــه نبــوده و یــا اثــر فرآینــد توســعه بــر
وضعیــت زنــان روســتایی مشــخص نشــده اســت و ایــن
امــر منجــر بــه ناتوانــی برنامــه هــای توســعه در ایــن
رابطــه گردیــده اســت« .امــروزه یکــی از مهــم تریــن
دیــدگاه هــای توســعه روســتایی ،حرکــت بــه ســوی
پایــداری بــا تآکیــد بــر دیــدگاه جنســیتی و مشــارکتی
اســت  .در حــال حاضــر نقــش حیاتــی زنــان روســتایی
در بســیاری از امــور مربــوط بــه توســعه ماننــد تأمیــن
امنیــت غذایــی ،پایــداری محیــط زیســت ،ریشــه کنــی
فقــر ،کنتــرل جمعیــت و توســعه اجتماعــی بــرای جامعــه
بیــن المللــی روشــن گردیــده اســت .ولــی بــا توجــه بــه
ســهم عمــده زنــان روســتایی در کشــاورزی ،متأســفانه
در طــرح هــای توســعه پایــدار ،ایــن قشــر کمتــر مــورد
توجــه قــرار گرفتــه و همچنــان بــه عنــوان “شــرکای
نامرئــی” قلمــداد مــی شــوند».
*
توان افزایی زنان جهت توســعه پایدار
همــواره حضــور زنــان در اجتمــاع بــه مثابــه نیمــی از
کنشــگران اجتماعــی ،دارای بحــث هــای زیــادی بــوده
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و بــا افزایــش مشــکالت در بخــش محیــط زیســت،
ایــن حضــور بیــش از پیــش احســاس گردیــده اســت.
توســعه پایــدار بــر ســه پایــه توســعه اقتصــادی ،توســعه
اجتماعــی و حفاظــت از محیــط زیســت اســتوار هســت
و امــروزه نیــاز بــه حضــور زنــان جهــت انســجام و
پویایــی اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی بــرای
توســعه پایــدار پررنــگ تــر گردیــده اســت .مشــارکت
زنــان در امــور اجتماعــی و دســتیابی بــه برابــری
جنســیتی بخشــی از توســعه محســوب مــی گــردد و
زمانــی کــه ایــن بخــش در کنــار محیــط زیســت نیــز
قــرار مــی گیــرد ،بحــث توســعه پایــدار بــا حضــور و
مشــارکت زنــان ،بــه میــان کشــیده مــی شــود.
ایــده ای در حمایــت توامــان از زنــان و طبیعــت پــا
گرفتــه کــه آن را اکوفمینیســم نامیــده انــد .ایــن نظریــه
در چنــد دهــه اخیــر توانســته حرکتهــای زیــادی را
در حفاظــت از محیــط زیســت توســط زنــان پدیــد آورد.
اکوفمینیســم معتقــد اســت “طبیعــت” سرشــتی زنانــه
دارد و زن نســبت بــه مــرد بــه طبیعــت نزدیــک تــر
اســت .اکوفمینیســم اعتقــاد دارد کــه «اساســا زنــان
بیشــتر از مــردان از لطمــه دیــدن و آلودگــی محیــط
زیســت صدمــه مــی بیننــد و در نتیجــه مســئله محیــط
زیســت مســئله ای جنســیتی اســت .مثــا افزایــش
گازهــای ســمی باعــث تشــدید آثــار گازهــای گلخانـهای
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و تغییــرات آب و هوایــی و آلودگــی هایــی مــی شــود که
بــر زندگــی بســیاری از زنــان بــه ویــژه زنــان کشــاورز
تاثیــر مســتقیمی دارد و نیــز آثــار ســوء بــر ســامت
افــراد و بــه ویــژه زنــان دارد کــه از نمونــه هــای آن
افزایــش میــزان ســرطان هــای خــاص زنــان اســت».
بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت «تمــام اکوفمینیســت
هــا بــر ســه مســاله مشــابه تاکیــد دارنــد:
روابط زنــان با طبیعت،
-1
ارتبــاط بیــن ســلطه بــر زن و ســلطه بــر
-2
طبیعــت ،
نقــش زنان در حل مشــکالت اکولوژیکی».
-3
اجــاس ســازمان ملــل روی توســعه و محیــط زیســت
در ریــو در ســال  1992اتفــاق مهمــی بــرای تمامــی
زنــان بــود .چراکــه؛ بــه نقــش زنــان بــرای توســعه
اجتماعــی ،فرهنگــی و زیســت محیطــی بــه گونــه ای
دیگــر نــگاه شــد و بــه ســهم زنــان در دســتیابی بــه
توســعه ی بیشــتر و مدیریــت محیــط زیســت تاکیــد
بیشــتری گردیــد« .بــر اســاس خــط مشــی اقــدام در
ایــن اجــاس ،توانمنــد ســازی زنــان ،مشــارکت کامــل
و برابــر زنــان ،پایــه هایــی بــرای صلــح و توســعه
پایــدار در نظــر گرفتــه شــدند».
در ســال هــای اخیــر در ســطح ملــی نیــز بــه نقــش
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زنــان در حفــظ محیــط زیســت و توســعه پایــدار
توجــه شــده و باعــث کنــش بیشــتر زنــان در مباحــث
تحقیقاتــی ،اجرایــی و آموزشــی در کنــار مــردان در
اجتمــاع شــده اســت .اســتان بوشــهر بــه دلیــل وضعیــت
خــاص زیســت محیطــی کــه دارد ،مــورد حساســیت
زیــادی قــرار گرفتــه و بــرای دســتیابی بــه توســعه
پایــدار زیســت محیطــی در اســتان بوشــهر بایــد بــه
بافــت شــهری و روســتایی آن ،تولیــد انــرژی از منابــع
ناآالینــده ،کشــت گیاهــان و توســعه فضــای ســبز ،و....
توجــه ویــژه ای داشــت کــه تمامــی مــوارد زیســت
محیطــی در آن بنــا بــر اعتقــاد اکوفمنیســت هــا در
ارتبــاط بــا زنــان مــی باشــد و مســاله محیــط زیســت
در اســتان بوشــهر مــی توانــد مســاله ای جنســیتی
باشــد .چراکــه؛ غالــب ان جــی اوهــای فعــال در اســتان
بوشــهر در حــوزه ی محیــط زیســت هســتند و اکثــر
اعضــای آن را زنــان تشــکیل مــی دهنــد یــا بــه نوعــی
زنــان بــا بحــث محیــط زیســت در خانــه و اجتمــاع
آشــنا هســتند.
زنــان در پایــداری محیــط زیســت اســتان بوشــهر
نقــش عمــده ای بــازی مــی کننــد .زنــان ســاکن
در شــهرها و روســتاهای اســتان بوشــهر؛ اقدامــات
عملــی بیشــتری در جهــت حفــظ محیــط زیســت و در
ارتبــاط بــا آن انجــام مــی دهنــد و در رونــد تصمیــم
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ســازی زیســت محیطــی مــی تــوان از آنهــا بهــره
بــرد و طــرح هایــی در حــوزه ی زیســت محیطــی بــا
مشــارکت آنــان انجــام داد .بنابرایــن بایــد بــه زنــان در
زمینــه حفــظ محیــط زیســت ،ایجــاد انگیــزه کافــی و
توانمنــد ســاختن آنهــا بــرای مســایل زیســت محیطــی
کــه ســامت آنــان ،خانــواده و جامعــه را هــدف قــرار
داده ،آمــوزش هایــی داد و بــرای توانمندســازی زنــان
در حفــظ محیــط زیســت برنامــه هایــی داشــت .زیــرا
توانمنــد کــردن زنــان در جهــت جلــب مشــارکت آنــان
بــه معنــی توانمنــد کــردن جامعــه اســت .توســعه کمــی
و کیفــی آمــوزش زنــان باعــث ارتقــای دسترســی بــه
آمــوزش و از بیــن بــردن تفــاوت هــای جنســیتی و
ارتقــای ترویــج فرهنــگ زیســت محیطــی مــی شــود.
بــا توانمنــد کــردن بیشــتر زنــان در حــوزه ی محیــط
زیســت؛ بــه آنــان احســاس ارزشــمند بــودن ،حــق
تصمیــم گیــری ،اســتفاده از فرصــت هــا و منابــع و
قــدرت اجتماعــی جهــت تاثیرگــذاری بیشــتر در نقــش
هایشــان داده مــی شــود .بــا توانمنــد ســاختن زنــان
امــکان رســیدن بــه توســعه پایــدار در تمامــی حــوزه
هــا از جملــه زیســت محیطــی میســر مــی گــردد.
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*
زنان و توسعه پایدار
واژه توســعه پایــدار نخســتین بــار در ســال  1980در
گــزارش انجمــن بیــن المللــی حفاظــت از منابــع طبیعــی
تحــت عنــوان «اســتراتژی حفاظــت از منابــع طبیعــی»
اســتفاده و از طریــق گــزارش موســوم بــه «آینــده
مشــترک مــا» توســط کمیســیون محیــط زیســت و
توســعه ســازمان ملــل تهیــه شــد .ایــن واژه در طــی
ســال هــای اخیــر بســیار گســترش یافتــه و برحســب
اســتفاده دارای تعاریــف زیــادی هســت .امــا بــه طــور
کلــی توســعه پایــدار؛ توســعه ای اســت کــه نیازهــای
نســل کنونــی را بــدون خدشــه وارد کــردن بــه منابــع
جهــت تامیــن نیازهــای نســل آینــده ،بــرآورده کنــد.
بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار ،تمامــی افــراد
جامعــه جهانــی اعــم از زن و مــرد بــه دور از نــگاه
هــای جنســیتی و در یــک برابــری مطلــق بایــد بــا
یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند .بــه گونــه ای کــه
ســازمان ملــل بــرای اهــداف توســعه پایــدار ســال
هــای  2016تــا  2030ایــن طــرح را دنبــال مــی کنــد
و در پــی دســتیابی بــه توســعه پایــدار بــا مشــارکت
و همــکاری تمامــی افــراد جامعــه بــه خصــوص زنــان
مــی باشــد و بــا ایــن دیــدگاه بــرای ایــن پانــزده ســال
برنامــه ریــزی هــای متعــددی جهــت دســتیابی زنــان
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بــه برابــری جنســیتی ،حقــوق بشــر و توانمندســازی
آنــان انجــام داده اســت.
ایــده تدویــن اهــداف توســعه پایــدار از دو اجــاس
ســازمان ملــل آغــاز شــد .اجــاس ســازمان ملــل در
ســال  2010کــه بــا هــدف بررســی اهــداف توســعه
هــزاره برگــزار شــده بــود ،دولــت هــا بــه طــرح هــزاره
اعتراضاتــی کردنــد و خواســتار تســریع در رونــد توســعه
پــس از ســال  2015شــدند .گــزارش نهایــی هــدف
توســعه پایــدار در ســال  2014بــه مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل ارایــه شــد کــه ایــن گــزارش دارای
17هــدف کلــی و 169هــدف خــرد مــی باشــد .دبیــرکل
ســازمان ملــل نیــز شــاخص هــای اهــداف توســعه
پایــدار را بــه شــش مفهــوم:
یک.کرامت،
دو.رفاه،
سه.عدالت،
چهار.مشارکت،
پنج.زمین
شش.مردم
طبقــه بندی کرد.
نکتــه برجســته ای کــه در ایــن طــرح قابــل تامــل
هســت ،نــگاه بــه زنــان در تمامــی اهــداف مــی باشــد،

36

بــه گونــه ای کــه ســازمان ملــل ،روز جهانــی زن کــه
در 8مــارس 2016برگــزار شــد را در جهــت تســریع در
اهــداف توســعه پایــدار تــا ســال  2030قــرار داده و از
زنــان بــه عنــوان عاملــی جهــت دســتیابی کشــورها بــه
توســعه پایــدار یــاد کــرده اســت .تــا از ایــن طریــق
تمامــی زنــان در جهــان مــورد حمایــت قــرار گیرنــد
و ایــده عدالــت جنســیتی نیــز تحقــق یابــد و اهــداف
توســعه پایــدار بــا حضــور و مشــارکت زنــان جهــت فقــر
زدایــی ،عدالــت جنســیتی و بحثهــای محیــط زیســتی
بــه ســرانجامی رســد .اهــداف توســعه پایــدار بــرای
ســال  2016تــا  2030شــامل17مورد زیــر مــی باشــد:
.1پایــان دادن بــه فقــر در تمــام حــاالت و اشــکال آن در
همــه جــا،
.2پایــان دادن بــه گرســنگی ،دســتیابی بــه امنیــت
غذایــی و تغذیــه بهبــود یافتــه و ترویــج کشــاورزی پایــدار،
.3ایجــاد زندگــی ســالم و ارتقــای ســامت بــرای همــه
و در همــه ســنین،
.4فراهــم کــردن امــوزش بــا کیفیــت منصفانــه و
فراگیــر و پیشــبرد فرصــت هــای یادگیــری در طــول
زندگــی بــرای همــه،
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.5دســتیابی بــه برابــری جنســیتی و توانمندســازی
زنــان و دختــران،
.6تامیــن دسترســی و مدیریــت پایــدار آب و سیســتم
فاظــاب بــرای همــه،
.7تامیــن دسترســی بــه انــرژی مقــرون بــه صرفــه،
قابــل اتــکا ،پایــدار و مــدرن بــرای همــه،
.8ارتقــای رشــد اقتصــادی فراگیــر ،اشــتغال کامــل و
مولــد کار شایســته بــرای همــه،
.9ایجــاد زیرســاخت هــای تــاب اور ،ارتقــای صنعتــی
فراگیــر و پایــدار و پــرورش نــوآوری،
.10کاهــش نابرابری در داخل و در میان کشــورها،
.11ســاختن شــهرها و ســکونت گاه هــای انســانی بــه
صــورت فراگیــر ،ایمــن ،تــاب آور و پایــدار،
.12فراهــم کردن الگــوی تولید و مصرف پایدار،
.13انجــام اقدامــات فــوری بــرای مبــارزه بــا تغییــرات
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اقلیــم و اثــرات آن،
.14حفاظــت و اســتفاده پایــدار از اقیانــوس هــا ،دریاهــا
و منابــع دریایــی بــرای توســعه پایــدار،
.15حفاظــت ،بازســازی و ارتقــای اســتفاده پایــدار از
اکوسیســتم هــای زمینــی ،مدیریــت پایــدار جنــگل
هــاف مبــارزه بــا بیابــان زایــی ،متوقــف و معکــوس
ســاختن تخریــب زمیــن و توقــف از بیــن رفتــن تنــوع
زیســتی،
.16ترویــج جوامــع صلــح آمیــز و فراگیــر بــرای توســعه
پایــدار ،فراهــم کــردن دسترســی بــه عدالــت همگانــی
و ایجــاد نهادهــای اثربخــش ،پاســخگو و فراگیــردر
تمــام ســطوح،
.17تقویــت ابــزار پیــاده ســازی و احیــای مجــدد
مشــارکت جهانــی بــرای توســعه پایــدار.
*
کســب و کار سبز زنان روستایی
رشــد بــی رویــه جمعیــت و توســعه شهرنشــینی باعــث
بوجــود آمــدن تغییراتــی در ســبک و کیفیــت زندگــی
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انســان هــا شــده و ایــن امــر باعــث بــروز ناســازگاری
هــای زیســت محیطــی و اجتماعــی گردیــده اســت.
زنــان بــه عنــوان قشــری کــه بخــش عمــده ای از
توســعه مربــوط بــه آنهاســت ،در حــل ایــن ناســازگاری
هــا دارای جایــگاه ویــژه ای هســتند .ســازمان ملــل
در طــرح توســعه پایــدار کــه از ابتــدای ســال 2016
شــروع و تــا  2030ادامــه دارد ،بــرای رســیدن زنــان بــه
ایــن جایــگاه برنامــه ریــزی هــای گســترده ای انجــام
داده اســت« .انطبــاق و تقویــت سیاســت هــای موثــر و
قوانیــن قابــل اجــرا بــرای پیشــبرد عدالــت جنســیتی و
توانمندســازی همــه زنــان و دختــران در کلیــه ســطوح،
انطبــاق و تقویــت سیاســت هــای موثــر و قوانیــن قابــل
اجــرا بــرای پیشــبرد تســاوی جنســیتی و توانمندســازی
همــه زنــان و دختــران در تمــام ســطوح» از جملــه
اقداماتــی اســت کــه ایــن ســازمان درصــدد اجرایــی
کــردن آن هســت.
مشــارکت زنــان در عرصــه عمومــی و کنــش اجتماعــی
آنهــا یکــی از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث مــی
شــود زنــان بتواننــد ضمــن دســتیابی بــه شــرایط بهتــر
اقتصــادی و پیــدا کــردن تامیــن و رفــاه اجتماعی ،ســهم
عمــده ای در توســعه در ســطح ملــی داشــته باشــند .از
جملــه مــواردی کــه مــی توانــد ضامــن توســعه پایــدار
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بــا مشــارکت و کنــش اجتماعــی زنــان و باهــدف رفــع
ناســازگاری هــا و کســب درآمــد باشــد ،کســب و کار
ســبز هســت .بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب اشــتغال
در ایــران ،خصوصــا بــرای زنــان روســتایی ،رفتــن بــه
ســمت کســب و کاری کــه بــا روحیــات زنانــه ســازگاری
بیشــتری دارد را بایــد مدنظــر قــرار داد و در ایــن زمینــه
کارآفرینــی هایــی صــورت داد و از ایــن طریــق زنــان
روســتایی بــا مشــارکت و کنــش اجتماعــی -زیســت
محیطــی خــود بــه تحقــق توســعه پایــدار دســت یابنــد.
در بســیاری از جوامــع ،زنــان روســتایی بــا تبعیــض
هــای اجتماعــی و اقتصــادی زیــادی روبــرو هســتند
کــه همیــن مســاله باعــث عــدم دسترســی آنهــا
بــه بــازار کار مــی شــود .تبعیــض هایــی کــه زنــان
روســتایی در جوامــع بــا آن روبــه رو هســتند باعــث
کاهــش نقــش آنــان در توســعه اقتصــادی پایــدار و کــم
شــدن کنشــگری اجتماعــی آن هــا مــی شــود.
«دلیــل ایــن تبعیــض هــا وجــود رفتارهــای حاکــم
بــر فرهنــگ شــهروندان یــک جامعــه در خصــوص
زنــان هســت .زنــان كارآفريــن روســتایی از جايــگاه
اجتماعــي اقتصــادي خاصــي در فرآينــد توســعه پايــدار
برخوردارنــد و افزايــش ميــزان توجــه سياســت گــذاران
بــه ايــن موضــوع حســاس و ضــروري در جامعــه

41

ي در حــال رشــد مــا ،زمينــه مناســبي بــراي بــروز
اســتعدادهاي زنــان و دختــران كارآفريــن روســتایی
را بــه منظــور توســعه پايــدار اقتصــادي كشــور فراهــم
خواهــد ســاخت».
«همــواره وجــود انگیــزه و ترغیــب هــا ،نیــاز اقتصــادی،
کســب قــدرت و اعتبــار در جامعــه و دســتیابی بــه
رضایــت شــغلی از عوامــل ورود زنــان بــه بــازار کار
هســت .ایــن عوامــل باعــث مــی شــود کــه ضــرورت
ایجــاد زمینــه مشــارکت هرچــه بیشــتر زنــان روســتایی
در عرصــه فعالیــت هــای کارآفریــن ســریع تــر فراهــم
آیــد».
در اســتان بوشــهر بــه دلیــل موقعیــت زیســت محیطــی
خاصــی کــه موجــود هســت ،بســتر مناســبی بــرای
کنــش اجتماعــی -زیســت محیطــی زنــان روســتایی
بــه شــمار مــی رود .بــا توجــه بــه وجــود گونــه هــای
مختلــف گیاهــی ،حیوانــی ،آب و هوایــی ،صنعتــی،
کشــاورزی و ...کــه در اســتان بوشــهر وجــود دارد،
امــکان پرداختــن بــه کســب و کار ســبز بــرای زنــان
بســیار مهیــا هســت.
ایــن مســاله یکــی از زمینــه هــای موثــر در ارتقــای
ســطح برابــری جنســیتی ،تقویــت و توانمندســازی
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زنــان روســتایی از طریــق دادن آمــوزش بــه آنــان
هســت و توانمندســازی زنــان روســتایی در حــوزه
هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و ..کــه الزمــه رســیدن بــه
توســعه پایــدار مــی باشــد را تقویــت مــی کنــد.
جامعــه بایــد بــه ایــن بــاور برســد کــه زنــان روســتایی
در کنــار مــردان در کلیــه مراحــل توســعه اعــم از برنامــه
ریــزی و اجــرا بایــد مشــارکت داشــته باشــند و نتایــج
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
و روســتا ،فقرزدایــی ،اشــتغال زایــی و درآمدزایــی را
فراهــم کننــد.
آمــوزش بــه زنــان روســتایی ،باعــث کســب هویتــی
مســتقل و تقویــت اســتقالل در بیــن آن هــا مــی
شــود و ایــن امــر باعــث مشــارکت فعــال آن هــا در
امــور مختلــف اقتصــادی -اجتماعــی -سیاســی و
چرخــه تولیــد مــی گــردد .دادن آمــوزش هــای کســب
و کارهــای ســبز جهــت فقرزدایــی زنــان و رشــد
اقتصــادی پایــدار و کار شایســته و عــدم مهاجــرت آنهــا
بــه شــهرها ،توانمندســازی آنــان از طریــق آگاه ســازی
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بــه حــق خــود جهــت حضــور در عرصــه عمومــی و
مشــارکت هــای سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی ،ایجــاد
و بسترســازی مناســب جهــت مشــارکت زنــان در آثــار
هنــری پاستورال(روســتایی) ،ترویــج فرهنــگ تولیــدی
روســتاها و جایگزیــن نمــودن آن بــه جــای فرهنــگ
مصرفــی شــهری ،تقویــت زندگــی ســالم و ارتقــای
رفــاه اجتماعــی زنــان روســتایی ،شــناخت امــکان
هــای موجــود در روســتا بــه دلیــل وجــود دسترســی بــه
انــرژی هــای پــاک و مقــرون بــه صرفــه ،تاســیس و راه
انــدازی موسســه مطالعــات حیــات وحــش و گیاهــان
دارویــی بــه دلیــل وجــود گونــه هــای متفــاوت گیاهــی
و حیوانــی در اســتان بوشــهر ،راه انــدازی خانــه ســبز
توســط زنــان روســتایی کــه در آن بــه افــراد عالقمنــد
بــه مســایل زیســت محیطــی ،آمــوزش حقــوق
شــهروندی و محیــط زیســتی داده مــی شــود.
راه انــدازی اتــاق خبــر ســبز؛ ســایتی خبــری ویــژه
محیــط زیســت کــه در آن تمامــی مــوارد مربــوط بــه
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 کالس
هــای آموزشــی جهــت معرفــی خرمــا و محصــوالت و
گونــه هــای مختلــف آن بــه دانــش آمــوزان آمــوزش
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داده مــی شــود ،اجــرای برنامــه حمــل و نقــل ســبز
در روســتا ،بازیافــت و مدیریــت پســماند و پدافنــد
غیرعامل(تهیــه نقشــه منابــع خطرســاز در مواقــع
بحــران) و ...از جملــه مــواردی اســت کــه قابلیــت
اجرایــی شــدن آن در روســتاها وآمــوزش بــه زنــان
روســتایی بــه عنــوان یکــی از بنیــان هــای توســعه
پایــدار اســت کــه باعــث ایجــاد هویتــی مســتقل و
رشــد اجتماعــی در بیــن آنــان مــی شــود.
*
نتیجه گیری
همــواره حضــور زنــان در اجتمــاع بــه مثابــه نیمــی از
کنشــگران اجتماعــی ،دارای بحــث هــای زیــادی بــوده
و بــا افزایــش مشــکالت در بخــش محیــط زیســت،
ایــن حضــور بیــش از پیــش احســاس گردیــده اســت.
توســعه پایــدار بــر ســه پایــه توســعه اقتصــادی،
توســعه اجتماعــی و حفاظــت از محیــط زیســت اســتوار
هســت و امــروزه نیــاز بــه حضــور زنــان روســتایی
جهــت انســجام و پویایــی اجتماعــی ،اقتصــادی و
زیســت محیطــی بــرای توســعه پایــدار پررنــگ تــر
گردیــده اســت .مشــارکت زنــان روســتایی در امــور
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اجتماعــی و دســتیابی بــه عدالــت جنســیتی بخشــی
از توســعه محســوب مــی گــردد .زیــرا؛ بــا توجــه بــه
اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل در خصــوص
مشــارکت زنــان جهــت فقرزدایــی ،عدالــت جنســیتی،
توانمندســازی زنــان ،توجــه بــه محیــط زیســت،
آمــوزش و اهــداف 17گانــه ای کــه در طــرح توســعه
پایــدار ســازمان ملــل مطــرح شــده ،ایــن امــکان وجــود
دارد تــا از طــرق دادن آمــوزش بــه زنــان روســتایی
در اســتان بوشــهر در طــی  15ســال متوالــی هویتــی
مســتقل بــه زنــان از طریــق کســب و کارهــای ســبز
داده شــود .مشــارکت بــه عنــوان کلیــدی تریــن عنصــر
در دســتیابی بــه اهــداف توســعه روســتایی از اهمیــت و
ضــرورت خاصــی برخــوردار اســت.
مشــارکت زنــان روســتایی اســتان بوشــهر مــی توانــد
تاثیــر مهمــی در فرآینــد توســعه و اتخــاذ سیاســت
هــای مربوطــه داشــته باشــد .برنامــه ریــزان توســعه در
اســتان بوشــهر بایــد متوجــه باشــند کــه اگــر بخواهنــد
بــه توســعه دســت یابنــد و نتایــج پایــداری داشــته
باشــند ،یکــی از وجــوه آن توجــه بــه منابــع انســانی
بــه ویــژه زنــان روســتایی و بهــره گیــری کافــی و
متناســب از ایــن منبــع مــی باشــد .لــذا مشــارکت زنــان
روســتایی همــراه بــا مــردان ســبب مــی شــود تــا روحیــه
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خودبــاوری ،اعتمــاد بــه نفــس و مســئولیت پذیــری در
آنــان تقویــت شــده واز طریــق کســب و کارهــای ســبز
روســتایی وضعیــت جامعــه بهبــود یابــد و دســتیابی بــه
اهــداف 17گانــه توســعه پایــدار ســازمان ملــل تســهیل
گــردد.
«توســعه پایــدار بــا هــدف برطــرف کــردن احتیاجــات
انســانی و بهبــود شــرایط کیفــی زندگــی ،بــه عنــوان
قالــب مناســبی بــرای تعییــن نحــوه بهــره بــرداری از
منابــع و ایجــاد رابطــه متعــادل و متــوازن بیــن انســان،
اجتمــاع و طبیعــت محســوب مــی شــود ..بــه دلیــل
حضــور افــراد بــه ویــژه زنــان روســتایی در مدیریــت
محلــی ،گرایــش بــه درون زایــی ،عدالــت خواهــی و
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
ضــرورت حضــور زنــان در کنــار مــردان را بارزتــر مــی
کنــد .مشــارکت زنــان روســتایی در کلیــه زمینــه هــای
زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی
یکــی از مهمتریــن عوامــل دســت یابــی بــه توســعه
پایــدار روســتایی بــوده و ضرورتــی بنیادیــن دارد.
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