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چکیده:
زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند ،حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام میدهند .با این
حال ،آنها تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست میآورنند و کمرنر از ینر درصند از داراینی جهنان را در
اخریار دارند .در طی یر قرن و نیم ،جنبش رو به رشد زنان هدف خود را تغییر ساخرارهای اقرصادی-اجرماعی
و سیاسی مبرنی بر تبعیض جنسیری علیه زنان قرار دادهاست .هدف اصلی ای مقالنه ،بررسنی جایگناه حقنو
بشر و مخصوصا زنان در روابط بی الملل می باشد که با روش توصیفی -تحلیلی به موضوع پرداخره شده است.
نظریه فمینیسم بر اهمیت جنسیت به عنوان عاملی مهم در سیاست بی المل تاکید دارد ای نظرینه در دهنه
 0691در پاسخ به عدم توجه مشخص رئالیسرها به هویت فردی در مسائل کشور ابنراز شند .فمینیسنم از
نهضت ها ،نظریه ها و فلسفه هایی تشکیل شده است که بیشرر به مسائل تفاوت جنیسیری ،حقو

زنان

و برابری زنان و منافع آنها میپردازد.سوال اصلی پیرامون پژوهش فنو این منی باشند کنه امنروزه زننان نه
جایگاهی در روابط بی الملل و حقو بشر دارا هسرند و با بیان تاریخچه و اصلی تری رهیافت های فمینیسری
ابردا به نگرش و نحوه رسیدن به ای حقو در روابنط بنی الملنل و حقنو بشنر میپنردازیم و بعند انرقنادات
فمینیسری از حقو بی الملل را عنوان کرده و در آخر نریجه گیری می کنیم.

واژگان کلیدی :حقو بشر -فمینیسم-جنسیت -حقو بی الملل
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مقدمه
حقو بشر مفهوم نوینی است که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است  ،مجموعه ای از موازی اصولی درباره تعهداتی
است که تمامی افراد را بر مبنای حیثیت و کرامت انسانی در بر می گیرد .ای موازی به طور گسررده ای به عنوان هنجار های
بی المللی پذیرفره شده ،و برای تعالی و رشد انسان به طور اساسی تعریف شده اند .ای حقو در بر گیرنده حق حیات ،آزادی
و همه عناصر الزم برای یر زندگی انسانی می باشد .هنجار های حقو بشری ،رابطه ای را میان افراد و دیگر حوزه ها به ویژه
دولت ها بوجود می آورد و تعهداتی را ایجاد می کند (.نسری مصفا و نبی اله ابراهیمی)0831 ،
ماهیت حقو بشر ،مسرلزم ای مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش دارای حق و حقوقی است .به عبارتی ،انسان
ها بدون ون و را حائز حقو هسرند .زیرا آنها انسان اند ،و ای انسانیت از اوضاع ،احوال ،مدارج و منزلت و شایسرگی های
مرفاوت اجرماعی آنها جداست در ای میان گفره میشود که درطول قرن بیسرم  ،فمینیسم یکی از جنجال بر انگیز تری
جنبش های اجرماعی و فکری در سطح جهان بوده است .بسیاری از دگرگونی های اجرماعی ،سیاسی و حقوقی در وضعیت
زنان در جوامع مخرلف را میروان در وهله نخست ناشی ازای جنبش دانست .اساسا پس زمینه های دیدگاه های فمینیسری در
غرب ،به نیمه دوم قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم برمی گردد و نویسندگان عصر روشنگری اروپا ،به دلیل آن که طبع انسان
را در ار وب «خردمندی سوداگرانه بورژوایی » تحلیل می کردند و بنیان تحلیل خود را نیز مفهوم اتمیسری «فرد» قرار داده
و فرد را با هر جنسیت ،نژاد یا ایدئولوژی بر اساس فرد گرایی تحلیل نمودند ،نظریه افراطی و نامناسبی را در خصوص تربیت
یکسان زن و مرد و نقش های یکسان اجرماعی برای دو جنس مطرح می کردند که با فطرت انسان و طبیعت زنان سازگار نبود .
لذا ا ز نظر تاریخی ،جنبش فمینیسری به دو مرحله تقسیم می شود :مرحله اول ،از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسرم
( )0691- 0311آغاز گردید و مرحله دوم  -پس از رکودی  01ساله  -در دهه های ( )0691 -0611شروع شد و تا عصر حاضر
ادامه دارد .فعالیت های فمینیسری  -بویژه در مرحله اول  -در ایاالت مرحده و کشورهای پروتسران مذهب اروپا و نیز مناطق
پیشرفره تر صنعری و اقرصادی دنیا رواج داشت و فمینیسم جدید با ای که بار دیگر ای مناطق را مراثر کرد ،اما کشورهای
دیگری; ون کشورهای کاتولیر و برخی کشورهای جهان سوم نیز شاهد خیزش جنبش فمینیسری بودند  .قبل از دهه
 0691مسائل مربوط به منافع فردی ،جمعی و سیاسی و حق تعیی سرنوشت زنان توسط فمینیستها مورد بحث قرار
میگرفت و پس از به الش کشیدن ای محدودیتها ،فضا جهت بحث در مورد حوزههای دیگر باز گردید .از نیمه دوم قرن
بیسرم ،فمینیسرها در سراسر جهان جنبههای علم و عمل سیاسی را با اسرفاده از روشهای فمینیسری به الش کشیدند.
حوزه روابط بی اللمل نیز خالی از ای تأثیرات فمینیسری نبوده است و در واقع ورود زنان به صحنه روابط بی الملل مبانی
هسری شناخری و معرفت شناخری ای رشره را زیر سؤال برده است.
فمنیس م دیدگاهی انرقادی نسبت به تئوری رئالیسری (واقع گرایی) در روابط بی الملل است .نظریه پردازان واقعگرا همچون
هانس مورگنرا و کنت والرز معرقدند که دولرها در پی کسب حداکثر قدرت هسرند و ای مسأله بیانگر یر ویژگی و واقعیت
جهانی است ،در حالی که به نظر فمنیست ها ،و اقع گراها رفرار دولرهای تحت کنررل و اداره مردان را به تصویر می کشند.
اساساً فمنیست ها در حوزه روابط بی الملل معرقدند ،تا کنون آنچه در صحنه بی المللی اتفا افراد همگی بر اساس نظریه
هایی بود که با عینر مردانه به جهان می نگریست .پدیده هایی ون تجاوز ،خشونت ،جنگ و رقابت شدید برای سلطه در
سلسله مراتب قدرت همگی مربوط به مردان است ،در حالی که نگرش به جهان و روابط بی الملل اگر با عینر و نگاه زنانه
باشد بیشرر صلح آمیز و مبرنی بر همکاری خواهد بود .نظریه های روابط بی الملل نظیر واقع گرایی که سیاسرهای بی الملل را
به عنوان مبارزه ای بی رحمانه برای کسب قدرت می بینند در حقیقت همان نگرش مبرنی بر جنسیت است که بجای آنکه
رفرار خود دولرها را تشریح کند ،رفرار دولرهای تحت کنررل مردان را شرح می دهد.
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هدف از گردآوری ای مطالب در ابردا آشنایی هر ند اجمالی با جنبش فمینیسم است زیرا همان طور که در قسمت قبل گفره
شد فمینیسم در حال حاضر به صورت نامحسوس در حال فعّالیت است و بدون آنکه اشخاص مروجه شوند وارد حریم آنها شده
و ناخودآگاه اثرات خود را می گذارد که یکی از اثرات آن درگیری ها و نزاع ها خواهد بود .لذا از ای منظر انجام نی تحقیقی
اهمیت بسیاری در حوزه روابط بی الملل خواهد داشت .در ادامه اینکه فمینیسم در موط غربی خودش در پاسخ به وضعیت
زنان در آن کشورها ایجاد شده است و حال آنکه همه کشورها مانند فرانسه و امریکا به زن نظر ندارند تا اینکه زنان کشورهای
دیگر بخواهند مانند فرانسه و امریکا جنبش فمینیسری داشره باشند پس آشنایی با تاریخچه و اساس ایده های ای مکرب
کمر می کند که زنان گمان نکنند که ای جنبش در تمامی فضاها به نفع آنها خاتمه خواهد یافت .هم نی شناخت مضرّاتی
که فمینیسم برای زنان و جهان انسانیت به ارمغان آورد زمینه پرهیز از ای گونه افکار و عقاید را فراهم می کند.
منشأ گرایش یا جنبش فمنیسم تقریباً به یر قرن قبل باز می گردد .ای جنبش به قدری فراگیر و مؤثر بود که پس از ند
سال تمامی فرامی فمینیسم به قانون در سطح بی الملل بدل شد و امروزه شاید در جهان نامی از ای جنبش برده نشود و
حال آنکه اثرات آن در همه جا هویداست .بنابرای انجام نی تحقیقی از نظر محقق ضروری به نظر می رسد.

روش تحقیق
ای تحقیق از نظرنوع و هدف کاربردی و نوع مطالعه اکرشافی با شیوه کیفی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است کنه مطالنب
آن با اسرفاده از منابع کرابخانه ای و مصاحبه از خبرگان وکارشناسان صاحب نظر در حوزه حقو بی الملل و زنان جمع آوری
گردیده است.
برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش توصیقی -تحلیلی که شامل سه گنام توصنیف  ،تحلینل و اسنرنراج اسنرفاده
شده است.
درای تحقیق از دو روش زیر اسرفاده شده است:
 .0روش اسنادی  :بخشی از مطالب ای تحقیق از طریق روش اسنادی و مطالعات کرابخانه ای صنورت گرفرنه اسنت  .در این
راسرا از منابع کرابخانه ها و مراکز پژوهشی مخرلف دانشکده های حقو  ،دفاتر تحقیقاتی ،معاونت های پژوهشی وکرابخانه های
دانشگا ه ها اسرفاده شده است.
 -8روش تحلیل محروا :روشی که در ای تحقیق مورد اسرفاده قرار گرفره  ،تحلیل محروای تحقیقات اسنادی مشاهدات و مطالب
مسرخرجه از مصاحبه ها است.
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تعاریف و اصطالحات:
فمینیسم :مجموعه گسررده ای از نظریات اجرماعی ،جنبش های سیاسی و بینش های اخالقی است که عمدتاً به وسیله زنان
برانگیخره شده است ،مخصوصاً در زمینه شرایط اجرماعی ،سیاسی و اقرصادی آنها.
حقوق بشر :حقو بشر اساسیتری و ابردایی تری حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی ،فطری و به صرف انسان بودن از آن
بهرهمند میشود  .ای تعریف ساده عواقب و بازتاب اجرماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومتها به دنبال دارد .مطابق
اعالمیه جهانی حقو بشر و سایر اسناد بی المللی ای حقو ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن ،سلب ناشدنی ،انرقال
ناپذیری ،تفکیر ناپذیری ،عدم تبعیض و برابری طلبی ،به هم پیوسرگی و در هم تنیدگی را دارا است .از ای رو به تمامی افراد
در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچکس را نمیتوان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند ،از حقو بشر
ٔ افراد فارغ از عواملی ون نژاد ،ملیت ،جنسیت و غیره در برخورداری از ای حقو با هم برابر و
محروم کرد ضم اینکه همه
یکسانند و در ای خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست .ای حقو شامل حقو طبیعی یا حقو قانونی که در قوانی ملی
و بی المللی موجودند میشود .دکرری و فعالی حقو بشر ،در فعالیتهای بی المللی خود در زمینه حقو بی الملل ،نهادهای
ٔ سیاستهای عمومی و
جهانی و منطقهای ،سیاستهای دولری و در فعالیتهای سازمانهای غیردولری ،اساس و شالوده
ٔ جهانی در فضای صلح ،با یر زبان
اخرصاصی در ای زمینه را بنا نهاده است .در واقع میتوان گفت در صورتی که جامعه
مشررک اخالقی ،گفرگو و مباحثه کنند ،ای زبان مشررک اخالقی ،در واقع ،حقو بشر نامیده میشود.
حقوق بین الملل. :مجموعه قواعد و اصول «قانونی» که رفرار دولت و سایر سوژه های «قاعلی ؛ تابعی » دارای شخصیت بی
المللی را در روابط و مناسبات میان یکدیگر تنظیم می کند.
به عبارت دیگرحقو بی الملل که از ش عبات حقو عمومی است ،حقو جامعه بی المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و
مقررات الزم االجرایی (حقو موضوعه) که ناشی از روابط بی الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بی المللی
است  .ای رشره حقوقی ،بر حقو ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشره و کشورها و سازمانهای
بی المللی (دولری) ملزم به رعایت ای قواعد در روابط خود هسرند .البره حقو بی الملل در موارد خاصی ،حقو و تکلیف
اشخاص حقیقی عادی ،شرکرهای خصوصی خارجی (از جلمه شرکرهای فراملی یا ندملیری) ،سازمانهای بی المللی غیردولری
و نهضرهای آزادی بخش ملی را نیز معی می کند.

فمینیسم و حقوق بشر
جنبش اجرماعی زنان و حوزه فعالیت آکادمیر آن( به اصطالح فمینیسم آکادمیر) ،نقش موثری در تولید دانش و در کل به
طور خاصی در رشره روابط بی الملل داشره است .فمینیسم به عنوان یر نظریه اجرماعی در کنار عمل اجرماعی در صدر
تغییر و تحول گفرمانی در عرصه های مخرلف است.
فمینیست ها بحث درباره موقعیت زنان در روابط بی الملل و شم انداز های زنانه در ای عرصه را وارد مناظرات و گفرمان
های آن کرده اند .به بیان سیراوبر ،عصر کنار گذاشر فمینیست ها و مسائل فمینیسری در مناظرات روابط بی الملل ،بدون
پذیرش مخاطرات سیاسی آن گذشره است .برخی نویسندگان جریان اصلی بر آن اند که فمینیسم در روابط بی الملل ،به
معنای وارد کردن مرغیر جنسیت است ،ولی فمینیست ها با ای برداشت مخالفند و تاکید دارند که جنسیت یر مرغیر نیست
بلکه یر شم انداز یا یر جهان بینی است ،زیرا موجد مواضع سوژگی خاصی است .حوزه اصلی مبارزات فمینیست ها به ویژه
فمینیسم لیبرال ،پیگیری حقو زنان در عرصه سیاسی ،اقرصادی و اجرماعی است.
اینجاست که حقو بشر یا به عبارتی حقو بشر زنان معنا می یابد .آنها می کوشند ،در کل تبعیض نسبت به زنان و برخورد
نابرابر حاکم در نهاد ها ،رویه ها و نگرش ها را نسبت به زنان از میان ببرند.
در دهه های اخیر ،فعالیت های زنان بر روی کنفرانس های بی المللی نیز تاثیر گذاشره است .مثال در اجالس زمی توسعه و
محیط زیست ریو در سال  ، 0669به رابطه زنان و حفظ محیط زیست توجه می شود( .که از جمله می توان به مسئولیت اصلی
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زنان برای تامی سوخت و آب اشاره کرد) .آنها همچنی نظامی گری را تحت آسیب های زیست محیطی می دانسرند.
کنفرانس حقو بشر وی سال  ، 0668در برجسره ساخر مسائل مربوط به حقو زنان در سطح بی المللی اهمیت بیشرری
داشت .مبارزات سیاسی زنا ن در سطح جهانی به تصویب اعالمیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره مقابله با خشونت علیه زنان
در سال  0668کمر کرد .ای اعالمیه ،معرف پیشرفت شمگیری در مسائل مربوط به جنسیت در سطح جهانی به شمار می
آید .ای بیانیه خشونت را امری به موضوع جنسیت محور ،تلقی میکند(.که با شرایط ساخراری مانند وابسرگی زنان تشدید می
شود و از دولت ها می خواهد تا کسانی را که در اماک خصوصی یا عمومی اقدام به خشونت و تعدی علیه زنان می کنند،
مجازات نماید) .اینجاست که گفرمان حقو بشری فمینیسری وارد قلمرو روابط بی الملل و جز تکالیف دولت ها در پاسداشت
حقو بشر می شود .کنفرانس  0661پک  ،پیرامون زنان نیز درباره اهمیت دارد..
یکی از شاخص های حقو بشر ،برابری فرصت ها است که فمینیست ها آن را در عدالت جنسیری به وضوح وارد می کنند.
فمینیست ها در ای جا به شدت از لیبرال ها انرقاد می کنند ،که آنها از اصول انرزاعی عدالت دفاع کنند و آن مایه شرمساری
است که بسیاری از پیشینیان آنها ،برای مدتی مدید حقو مرد را به عنوان حقو بشر ،شناخره اند ،و ای رویه لیبرال ها برای
مدتی مدید موفق نشد به برتری جنس مذکر پایان دهد .اینجاست که حقو بشر یا به عبارتی حقو بشر زنان معنا می یابد.
آنها می کوشند ،در کل تبعیض نسبت به زنان و برخورد نا برابر حاکم در نهاد ها ،رویه ها و نگرش ها را نسبت به زنان از میان
ببرند .در دهه های اخیر ،فعالیت های زنان بر روی کنفرانس های بی المللی نیز تاثیر گذاشره است .مثال در اجالس زمی
توسعه و محیط زیست ریو در سال  ، 0669به رابطه زنان و حفظ محیط زیست توجه می شود( .که از جمله می توان به
مسئولیت اصلی زنان برای تامی سوخت و آب اشاره کرد) .آنها همچنی نظامی گری را تحت آسیب های زیست محیطی می
دانسرند .کنفرانس حقو بشر وی  ،0668در برجسره ساخر مسائل مربوط به حقو زنان در سطح بی المللی اهمیت
بیشرری داشت .مبارزات سیاسی زنان در سطح جهانی به تصویب اعالمیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره مقابله با خشونت
علیه زنان در سال  0668کمر کرد .ای اعالمیه ،معرف پیشرفت شمگیری در مسائل مربوط به جنسیت در سطح جهانی به
شمار می آید .ا ی بیانیه خشونت را امری به موضوع جنسیت محور ،تلقی می کند ( .که با شرایط ساخراری مانند وابسرگی
زنان تشدید می شود و از دولت ها می خواهد تا کسانی را که در اماک خصوصی یا عمومی اقدام به خشونت و تعدی علیه زنان
می کنند ،مجازات نماید).
اینجاست که گفرمان حقو بشری فمینیسری وارد قلمرو روابط بی الملل و جز تکالیف دولت ها در پاسداشت حقو بشر
می شود .یکی از شاخص های حقو بشر ،برابری فرصت ها است که فمینیست ها آن را در عدالت جنسیری به وضوح وارد می
کنند .فمینیست ها در ای جا به شدت از لیبرال ها انرقاد میکنند ،که آنها از اصول انرزاعی عدالت دفاع کنند و آن مایه
شرمساری است که بسیاری از پیشینیان آنها ،برای مدتی مدید حقو مرد را به عنوان حقو بشر ،شناخره اند ،و ای رویه
لیبرال ها برای مدتی مدید موفق نشد به برتری جنس مذکر پایان دهد .طرفداران حقو زنان معرقدند اگر عدالت اجرماعی
خواسرار تامی رفاه اولیه است ،ای عدالت باید در سراسر مرز ها جاری شود ،و عدالت جنسیری باید با عدالت توزیعی بی
الملل ارتباط پیدا کند .بحث های مربوط به عدالت بی المللی و عدالت حقو بشری در مرز های کشور ها از نظر فمینیست ها
به طور جدی دنبال می شود.
در ز مینه حقو بشر ،شورای اقرصادی و اجرماعی سازمان ملل ،برای اجرای قواعد حقو بشر ساز و کاری در اخریار دارد بنام
کمیسیون مقام زن ،ای کمیسیون بر گرفره از گفرمان فمینیسری در روابط بی الملل در جهت منزلت زن در روابط بی الملل
می باشد .کمیسیون مقام زن یر کمیسیون ک ارکردی شورای اقرصادی و اجرماعی است که شورای مزبور آن را در سال 0609
تاسیس کرد .وظایف کمیسیون بدی قرار است:
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 -0تهیه توصیه و گزارش هایی برای شورای اقرصادی و اجرماعی درباره ترویج حقو زن در زمینه های سیاسی،
اقرصادی ،مدنی ،اجرماعی و آموزشی ارائه توصیه هایی بر شو را درباره مسائل جدی که توجه فوری در زمینه حقو
زنان با هدف اجرای اصل برابری حقو مرد و زن ایجاد کند.
 -9تهیه پیشنهاد هایی برای تحقیق ای توصیه ها .ای کمیسیون برآمده از گفرمان حمایت از حقو زنان در جامعه بی
الملل است.
همچنی کمیره امحای تبعیض علیه زنان که در سال  0639تشکیل شده است ،که بر اساس ماده  03کنوانسیون مزبور ،دولت
های عضو ،موظف اند ظرف یر سال پس از به اجرا در آمدن ای معاهده برای آنها گزارش اولیه ای درباره قانونگذاری ،قضایی،
اجرا و دیگر اقدام هایی که برای اجرای مفاد پیمان به عمل آورده اند ارائه دهند .کمیره حاضر ،در واقع مقابله با رفرار خاصی،
علیه گروه مشخصی از ابنا بشر را در برنامه خود دارد .ای برنامه ای برای ترویج حقو بشر در هار وب حقو زنان می باشد.
به هر حال ،ای سازه کارهایی در اجرای حقو بشر می باشد که فمینیست ها سال ها برای آن تالش می کننند ،یعننی حقنو
بشری که کامال در هار وب گفرمان مرد ساالرانه تعریف نشود.

رهیافت های فمینیستی
در ای بخش به رهیافرهای مخرلف فمینیسری در روابط بی الملل میپردازیم .هر ند اشرراکات ای رهیافتها با هم بسیار
زیاد است و در مقدمه ای مقاله به آنها تا حدودی اشاره گردی د ،ولی اخرالفاتی نیز با هم دارند که باعث تمایز آنها از یکدیگر
میشود .معموالً تقسیمات مخرلفی از ای رهیافت ها صورت گرفره است که در اینجا بدون توجه به آنها به بیان نحلههای کلی
ای تقسیمات میپردازیم مهمرری رهیافتهای فمینیسری که در ای بخش به آنها میپردازیم عبارتند از :فمینیسم لیبرال،
فمینیسم اصول گرا ،فمینیسم پست مدرن و فمینیسم رادیکال.
الف – فمینیسم لیبرال
فمینیست های لیبرال معرقدند زنان از بسیاری از حوزههای مهم زندگی عمومی ،سیاسی ،اقرصادی و  ...به دور افراده اند (خارج
شدهاند) لذا به دنبال وارد نمودن زنان در صحنه جامعه بی الملل هسرند .آنها بر حقو زنان به عنوان افراد جامعه و به خصوص
حقو آنان جهت برخورد مساوی بر اساس قانون و مسئولیت پذیری دولت جهت تضمی آزادی آنان جهنت گسنررش خنود
مخراری فردی تاکید میکند به عبارتی آنها بر عندالت و برابنری تاکیند میکننند و علنت سنرکوب زننان را محرومینت
ناعادالنة آنها از حقو اساسی و قانونی میدانند .آنها تفاوتهای ذاتی بی زن و مرد را نا یز و حری هیچ میانگارند و مرد را
کامالًً مساوی با زن دانسره و عدم اسرفاده از زنان را به معنای هدر رفر اسرعداد آننان میداننند زینرا توانائیهنای آننان بنا
مردان یکسان میباشد.
نظریه لیبرال فمینیسری به طور تاریخی درباره حقو برابر برای زنان مربوط بوده است .آننان اسنردالل میکننند کنه زننان
انساناند و مانند مردان از همان حقو طبیعی الینفر برخوردارند .جنس زن به حقوقش ارتباطی ندارد آنان در پی اثبات این
مطلب هسرند که تفاوتهای در خور توجه میان دو جنس ذاتی نیسرند بلکه نریجه اجرماعی شندن و شنرطی سنازی نقنش
جنسی اند  .به عقیده ویروورث فمینیستهای لیبرال دو اسرراتژی تحقیقی را دنبال میکنند :
- 0بیان میزان تحتالشعاع قرار گرفر زنان درصحنه های سنری روابط بی الملل و راههای مبارزه با موانع حضنور مشنررک
آنها
 – 9کشف جایگاه زنان با وجوه نیت آنها از صحنه روابط بی الملل .
آنها دالیل مرعددی برای تحت سلطه قرار گرفر زنان شمردهاند که یکی از رایج تری توضیحات آن اجرماعی شندن زننان در
آنگونه فعالیرهاست .آنها معرقدند پسران از بدو تولد با تفنگ بازی میکنند و نه دخرران ،لذا مسایل امنیری و سنالح موضنوعی
مردانه شده است .دلیل دیگر مربوط به نظام و سیسرم میباشد .در نظام بی الملل موانعی سر راه حضور زنان وجود دارد .در
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دیدگاه لیبرال فمینیسم ،سیاست عالی ،مسایل امنیری و صلح ،سیاسرگذاری و جنگ و ...مانع حضور زنان در خط اول روابنط
بی الملل شده اند .آنها معرقدند صرف ورود زنان به روابط بی الملل مفید نیست زیرا ه از لحاظ تئوری و ه از لحاظ عملی
با آنها تبعیض آمیز برخورد شده است .آنها به فعالیتهای زنان در طنول جننگ و در صنحنه نبنرد و در خاننه و درصننایع و در
مباحثات صلح و ملت سازی تاکید دارند.
فمینیست های لیبرال گر ه به اتخاذ مواضح اثبات گرایانه گرایش دارند ،ولی به تحقیق بی طرفانه و منصفانه معرقدند زیرا آنهنا
با ملحوظ داشر زنان به منظنور تولیند داننش بیطنرف جنسنیری ،بنر پنیشداوری تحقیقنات اثبنات گرایاننه مرداننه ینره
میشوند.فمینیسم لیبرال مشکل اصلی را در وضع اسرخدامی و نابرابری اقرصادی زنان و فرصتهای نابرابر از لحناظ جنسنی
میجوید و راه حل را در ایجاد برابری در حد امکان میداند .به نظر لیبرالها تسلط مردان بر زننان در قنانون نهادیننه شنده و
موجب اخراج زنان از حوزه های مهمی از حیات اجرماعی گشره است  .بنابرای لیبرالها از آرمانهای برابری میان زن و منرد
دفاع میکنند( .ابوذر گوهری مقدم)0838،
ب  -فمینیسم اصول گرا
فمینیست های اصولگرا ،به علت نگرانی از ناتوانی جریان اصلی و یا جرینان مرداننه) (malestreamو تئوریهنای توسنعه
انسانی در توضیح و تبیی جهانی که زنان آن را تجربه میکند ،بوجود آمد .معرفت شناسی فمینیستهای اصول گنرا سنعی
در بیان ای مطلب دارد که فهم و تصور انسان از جهان تا حد زیادی مرأثر از تعامنل فیزیکنی او بنا جهنان اسنت  .ادعنای
اصلی آنها آن است که گروه های مخرلف اجرماعی در جهان ار وب های مخرلف معرفری و دیدگاه های مخرلفی نسبت بنه
جهان بوجود میآورد و در صورت پذیرش ای که جنسیت یکی از اساسی تری مننابع تقسنیم در اجرمناع اسنت از این رو در
جامعنننه ای کنننه از طرینننق جنسنننیت تقسنننیم شنننده ،زننننان مرفننناوت از منننردان دینننده و شنننناخره میشنننوند.
ای گروه از فمینیستها معرقدند :دانشی که ناشی از تجارب زنان در حاشیه جهان سیاست است واقعاً بیطرفانه و مهنم
تر است را که در روابط قدرت شرکت نداشره و مقهور آنها نیست .منازعه سیاسی زنان علیه در حاشیه قرار گرفر خود ،به
آنها بی طرفی بخشیده است و به آنها امکان درک بهرر مسایل را میدهد .آنها معرقدند افرادی کنه از لحناظ اجرمناعی تحنت
سلطه اند – در ای مورد زنان در روابط بی الملنل – دیندگاههای دقینق و مرفناوتی در منورد گنونگی جهنان و قنوانی
عملکرد آن دارند و باید ای دیدگاهها را لحاظ کر د .فمینیست های اصولگر ا معرقدند کنه داننش منردان هرگنز ن میتوانند
کامل باشد .منظور آنان فقط ای نیست که سرمدیگان میتوانند بیشرر بدانند ،بلکه ای نیز هست که داننش ایشنان طنی
مبارزه آنها علیه سرم حاصل میشود .دانش زنان از مبارزه علیه مردان و کوششی حاصنل میشنود کنه قصند دارد این
دانش را جایگزی دانش تحریر شده ای سازد که مردان تولید کرده اند و از آن بنرای کنرنرل و فرودستسنازی زننان اسنرفاده
میکنند .آنان معرقدند توصیفهای آنها نسبت به توصیفهای مردان کمرر جانبدارانه و کمرر تحریف شدهاند.
فمینیست های اصول گرا بر ویژگی های منحصر به فرد زنان تاکید دارند و معرقدند تفاوتهای واقعی بنی جنسنیتهای
مخرلف وجود دارد که تنها برساخرههای اجرماعی یا جبرهای فرهنگی نیسرند .آنها ار وبی جهت بررسی مجندد مفروضنات
اصلی رئالیستها میسازند و اسردالل میکنند که رئالیستها بر کشورهای مجزا و خودمخرار تاکید دارند ،زیرا مردان جدایی را
بر وابسرگی مرقابل ترجیح میدهند .پسران از همان دوران طفولیت بی خود و پرسرار خود تفاوت میبینید لذا بنه جندایی و
خود مخراری روی میآورند در حالی که دخرران ای تفاوت را احساس نمیکند و لذا وابسرگی را میپسندند .آنهنا بنه طنور
کلی زنان را صلح طلب و مردان را جنسیری جنگ طلب میدانند .به اعرقاد آنها جنگ در حقیقت از ذه مردان آغاز میشود
اما اساس صلح را بهرر است در ذه زنان بجوئیم.
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رابرت کیوهی معرقد است :فمینیسم اصولگرا ،درمورد مسایل مفهومی روابط بی الملنل خصوصناً در صنورتی کنه بنا
فمینیسم تجربه گرا ترکیب شود – امکان تدوی غنی تر ومعطوف به جنسیت و نیز انرقاد از تعصب جنسیری کنه در مفناهیم
وابسرگی مرقابل و نهادینه سازی که توسط مردان ساخره شده ،ممک میسازد .مثالً کیوهی در مورد قندرت کنه از مفناهیم
اساسی رئالیستها میباشد به جای تاکید بر «کنررل بر سایری » جنبه «ترغیب جهت همکاری با هنم» را برداشنت میکنند.
ای برداشت ،مفهوم حاکمیت را نیز زیر سئوال میبرد و نانکه کیوهی بیان میدارد تفکر فمینیسنری بنر هوینت در کننار
دیگران تاکید دارد تا مرفاوت نمودن خود از دیگران .به اعرقاد کیوهی مفاهیم فمینیسم اصول گرا بنه این معننی نیسنت کنه
دیدگاههای فمینیسری لزوماً به طور مطلق بر نظرات سنری برتری دارند بلکه آنها تنها دیدگاههای معربری از واقعینات پیچینده
جهان سیاست ارائه می دهند .مفاهیم فمینیسم اصول گرا نقطه عزیمت روشنی جهت توسعه فمینیسم در روابط بی الملل ایجاد
میکند( .همان منبع)

ج –فمینیسم پست مدرن
فمینیست های پست مدرن مفروضات هر دو گروه اصول گرا و لیبرال را در مورد جنسیت رد میکنند .در حالیکه فمینیست
های اصول گرا تفاوت های جنسیری را مهم و ثابت و لیبرال ها آن را نا یز میشمرند ،پست مدرنها آنها را مهم ولی مخرلف
میدانندآنها با فمینست های اصول گرا هم عقیده اند که رئالیسم مفروضات پنهانی در مورد نقش جنسیت دارد اما وجود
جوهری ذاتی در جنسیت زن و مرد را انکار میکند .آنها به لیبرال فمینسیتها انرقاد میکنند که سعی دارند زنان را در
ساخرارهای سنری جنگ و سیاست خارجی وارد نمایند .آنها معرقدند زنان ناظران منفعل یا قرباینان جنگی نیسرند بلکه
شرکت کنندگان فعال در جنگ هسرند و به شیوه مخرلف به جبهههای جنگ کمر میکنند.
فمینیست های پست مدرن به دنبال شالوده شکنی و انرقاد هسرند تا توصیف .آنها مفاهیم یکپار ه ای مثل :زن ،مرد،
حقیقت و معرفت و  ...را به الش میکشند .آنها به همه نوع اصالت گروهی در همه انواع آن مخالفند و به دنبال شالوده
شکنی مقوالت جنسیری به منظور اثبات ماهیت تخیلی و غیر واقعی آن هسرند .هدف اساسی ای قسم از فمینیست ها
شالوده شکنی و تضعیف مفروضات اساسی رئالیسم می باشد  .آنها تاکید دارند ،هویت و معانی از لحاظ اجرماعی ساخره
شده اند  ،ای دیدگاه به ای علت اهمیت دارد که معرقد است همه موضوعات مهم در روابط بی الملل در رهیافرهای
مطالعه آنها همه ساخرگی هسرند .آنها تأثیرات مخرب تفسیم زنانه و مردانه و به طور کلی تقسیم بندی دو قسمری را به
الش کشیده اند ،در ای دیدگاه جنسیت بعنوان فیلرر آگاهی حذف میشود .آنها معرقدند :جنسیت مقوله ای صرف ًا از
لحاظ اجرماعی ساخره نیست که بر جنس ) ( sexطبیعی تحمیل شود بلکه خود جنس به لحاظ اجرماعی ساخره شده
است و مقوله فمینیسری و جنسیت دسرگاه تولید آن است .به عقیده ویروورث ای دیدگاه از آنجائیکه ظاهراً آزادی بیشرر
به زنان بدون هرگونه هویت جنسیری پیش پنداشره که توسط مردان یا زنان تعیی شده باشد ،میدهد ،مفید میباشد.
د – فمینیسم رادیکال
فمینیسم رادیکال در اواخر دهه  0691ظهور کرد و یر بینش کلی نگر درباره جهان سیاسی اجرماعی ،اقرصادی ،روان
شناخری و فرهنگی مردان بود .ای بینش معرقد به دوگانگی جنسیری ظالمانهای است که عامل مشررکی را در زیربنای ای
کل تشکیل میدهد  .ای دسره از فمینیست ها معرقدند نابرابر های جنسیری حاصل نظام مسرقل مرد ساالری است و
نابرابری های جنسیری شکل اصلی نابرابری اجرماعی هسرند .مردساالری نظامی جهانی است که در آن مردان بر زنان مسلط
اند  .آنها میگویند هیچ حوزه ای از جامعه از تبیی مردانه بر کنار نیست و در نریجه ،باید در هر جنبه ای از زندگی زنان که هم
اکنون طبیعی تلقی میشود ،تردید کرد و برای انجام امور شیوه ای جدید یافت .آنها معرقدند روابط سلطه و تحکم بی زن و
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مرد یکی از اشکال اساسی سرکوب می باشد .مردان به دنبال تسلط بر زنان از طریق کنررل جنسیت ،نقش تولید مثل آن ها و
نقش آنان در جامعه می باشند و پدر ساالری جوامع بر نحوه دید بر جهان تأثیر گذاشره است .برخالف لیبرال ها آنها معرقدند
همه دیدگاههای مردان تعصب آمیز میباشد و علوم اجرماعی نمی تواند از طریق توسعه مقوالت و بررسی فعالیت های زنان
تطهیر گردد زیرا تمام هنجارها و قوانی توسط تفکرات مردانه ایجاد و توسعه یافره اند.
ای گروه در روابط بی الملل ،مطالعه خود را معطوف مطالعه زنان و جنگ و صلح نموده اند .ای گروه بر خالف لیبرال
فمینیستها تنها به ثبت فعالیت زنان در جنگ و هنگام صلح نپرداخره اند بلکه به بیان تفاوت نگرش های زنان به جنگ و
صلح نیز توجه داشره اند .تا حدی زیادی رادیکال فمینیست ها معرقدند به علت ای که زنان آرامش طلب و صلح طلب
بوده و نگران زندگی میباشند  ،لذا تنها امیدهای نجات ما در عصر جنگهای اتمی میباشند .آنها جنگ و سالح های اتمی و
مسابقه تسلیحاتی را محصول تفکر مردانه میدانند .از ای دیدگاه ،از آنجائیکه مردان جنگ را بوجود میآورند ،زنان میتوانند
جن گ را خاتمه دهند و لذا برای جلوگیری از جنگهای اتمی خواسرار دخالت زنان در فرآیند تصمیمگیری هسرند .آنها
بیش از لیبرال ها انرقادات عمیق و معرفت شناسانه به جریان اصلی روابط بی الملل وارد می آورند و مفروضات
مردولوژیر علوم اجرماعی مبنی بربیطرفی ارزشی را رد کرده و خواسرار مشخص شدن حداقل مبانی خاص هر تفکر شده اند .
(همان منبع)
آنها مفروضاتی که تئوری های کالسیر روابط بی الملل به شیوه بی طرفانه ارزش ساخره بودند را به الش کشیده و بر
اهمیت توسعه حوزه روابط بی الملل فراتر از حوزه سنری آن تاکید دارند .به عبارت دیگر آنها معرقدند تئوری ها تحت تسلط
کسانی که آنها را ساخره اند – مردان -بوده است لذا مسایل جنگ و امنیت اهمیت یافره اند.آنها دحوزه روابط بی الملل را
توسعه بخشیده و بر مسائل سنری روابط بی الملل و مسائل صلح تاکید دارند  .فمینیسم رادیکال جهان شمولی روابط مرد
ساالری را اثبات می کند ولی نمیرواند شیوه ای را که مردان از آن طریق زنان را فرو دست می سازند و اسرثمار می کنند ،به
نحوی بسنده تبیی کنند.آنها همچنی تفاوت های موجود در تجارب زنان طبقات اجرماعی مرفاوت و ایدئولوژی و فرهنگ را
نادیده می گیرند .همچن ی آنها هنگامی که می خواهند در مورد مسایل فراتر از شیوه سنری روابط بی الملل بحث کنند ،دقیقا
روشی همانند همرایان سنری خود اتخاذ می کنند.
اگر ه فمینیسم دارای شاخه های گوناگونی همانند رادیکال ،لیبرالیسم ،سوسیالیسم و حری اسالمی است ولی همه آنها از بر
ساخره شدن حقو بشر که در واقع موجد سوژگی مردانگی باشد ،انرقاد می کنند و حقو بشر را حقو تمامی ابنای بشر اعم
از زن و مرد می دانند.
انتقادات از حقوق بین الملل
انرقادات فمینیسری جهان سومی به نهادها و حقو بی الملل دو نوع میباشد .ای انرقادات بازتاباننده انرقادات فمینیسری از
حقو بی الملل است که ما پیش از ای دیدهایم -شمول لیبرال و تعصب ساخراری .نظریه شمول لیبرال اسردالل میآوردکه
نهادهای بی المللی و حقو بی الملل دغدغههای زنان جهان سوم را نادیده میگیرند و باید ای دغدغهها را در خود جذب
کنند ،در حالیکه نظریه تعصب ساخراری پیشنهاد می دهد که حقو بی الملل (و گاهی شهروندی) نان به لحاظ تعصب
ساخراری برعلیه زنان جهان سوم است که باید به طور ویژه ای بازسازی شود .روش شمول لیبرال نقد فمینیسری جهان سوم،
به لحاظ ساخراری از اسردالالت شمول آموزهای فمینیسری اولیه غیر قابل تشخیص است .آنانی که رویکرد شمول لیبرال
فمینیسری جهان سوم را گسررش می دهند ،بیشرر بر زنان جهان سومی یا غیر غربی مرمرکز هسرند به جای اینکه ادعا کنند
به تمام زنان توجه دارند .با ای حال ،هدف آنان تفسیر و گسررش حقو موجود برای دسریابی به اهداف اسرراتژیکشان است.
در مقابل ،روش تعصب ساخراری نقد فمینیسری جهان سوم اذعان میدارد که حقو بی الملل نیازمند تغییر عمده برای
تطبیق با زنان جهان سوم است.
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به عنوان مثال ،روث گانا اسردالل میکند که حق توسعه ،به دلیل تمرکز گروهیاش از توجه به زنان جهان سوم ناتوان
است .ای اسردالل که حقو بی الملل به لحاظ تعصب ساخراری برعلیه زنان جهان سوم است اغلب از نظر منطقهای و قوم
نگارانه ای گرایش به خاص شدن دارد .در حقیقت ،از نقائص نقد حقو بی الملل تا حدی که بیان شده است ،تغییر رویههای
محلی است .برای مثال ،سلسریند نیامو نشان داده است که گونه توسل دولری به حقو بی الملل با مالحظه فرهنگ ،اغلب با
ساخرارهای حقوقی رسمی (اسرعماری) ترکیب میشود تا زنان کنیایی در حوزه حق مالکیت محروم شوند .ای رویکرد تعصب
ساخراری در نقد جهانی شدن نیز ظاهر میشود .کری ریرچ و آن آرفورد هریر نشان دادند که گونه فرایندهای حقوقی بی
المللی که جهانی شدن را تسهیل می بخشند تاثیری منفی بر زنان جهان سوم گذاشرهاند .در ای کراب ،آمبرینا منجی نشان
میدهد که طور برنامههای تعدیلی ساخراری نهادهای مالی بی المللی که مشو نظامهای دارایی شخصیاند بر اندیشه کار
زنان در جهان سوم به مثابه «آزاد ،انعطافپذیر و از روی میل و اراده» مرکی هسرند و آن را تداوم میبخشند .به عقیده مَنجی،
«برنامه های توانمند سازی و تشویق اسرفاده از زمی به نحو فرعی و ثانوی به پشروانه زنان تدوی شدهاند( .کارن اِنگِل)0631 ،

نتیجه گیری
در مجموع معرفتشناسی دیدگاههای فمینیسری روابط بی الملل بر بطالن دانش روابط بی الملل که مبرننی بنر مواضنع ثابنت
هسریشناسی و دیدگاههای عینی معرفتشناسانه باشد ،تاکید دارند .در عوض آنها بر اهمیت در نظر گنرفر ادعاهنای تئورینر
خود ،در نظر گرفر شرایط منازعات سیاسی و ذهنیات زنان بر سطوح شخصی ،محلی ،ملنی ،بی المللنی ،منطقنه ای و جهنانی
تاکید دارند .الشی که فمینیستها بر ای رشره وارد میکنند آنست که معرقدند ،جنسیت یر مرغیر ،عنصر اصلی تئورینر و
مقوله شکل دهنده معرفری بوده و معرقدند ،عمل واقعنی بی الملنل از فقندان این دیندگاههای فمینیسنری رننج میبنرد .این
دیدگاهها منظری تئوریر و سیاسی جدیدی را وارد دیسپلی روابط بی الملل مینمایند که شالوده همه مفاهیم اصلی رشنره از
بازیگران و ساخرارها گرفره تا اصول موضوعه آن را میشکند .به هر تقدیر مباحث فمینیسری در ای رشره پنس از دهنه 0661
مطرح گشره و به شندت توسنعه می یابند و حنداقل تنأثیر آن بنر این رشنره ایجناد منظنری جدیند جهنت بررسنی بهرنر آن
میباشد(.ابوذر گوهری مقدم)0838 ،
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