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 چكيده

بسته به نـوع نظـام سياسـي و فرهنـگ         .  ترين عناصر دموكراسي است حقوق شهروندي يكي از مهم
. سياسي و قوت يا ضعف جامعه مدني، سطح حقوق شـهروندي در كـشورها متفـاوت خواهـد بـود                    

فارس شكاف بين حقوق زنان و مردان مشهود و شديد بـوده اسـت و زنـان                هاي خليج نشين شيخ در
هاي اوليه در دهه اخـير بـراي          ها و گام  با وجود پيشرفت. اند مثابه شهروند درجه دوم نگريسته شده به

ويژه در ارتباط بـا       ويژه در كويت، هنوز بخش قابل توجهي از موانع به    پيشبرد حقوق شهروندي زنان به
شـناختي    در اين مقاله نگارنده در صدد است با يك رويكرد جامعـه      .  حقوق سياسي پابرجا مانده است

ترين موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ارتباط با حقـوق            سياسي به اين سوال پاسخ دهد كه مهم
سـاخت  :  ها عبارتنـد از    ها يا پاسخ ترين فرضيه اند؟ مهم فارس چه بوده شهروندي زنان در منطقه خليج

گرايي و فرهنگ تابعيـت       حكومت پدرشاهي سلطنتي، ضعف شديد نهادهاي مدني، پدرساالري، قبيله 
كـار بـا اعطـاي        هاي علماي محافظـه    كارانه در زنان و مخالفت دار، دروني شدن باورهاي محافظه ريشه

 . زنان حقوق شهروندي به

 . فارس، موانع سياسي و اجتماعي فرهنگي هاي خليج نشين حقوق شهروندي، شيخ: ها كليدواژه
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  مقدمه
گانه اجتماعي، مدني و سياسـي متـصور      دموكراسي بدون رعايت حقوق شهروندي در ابعاد سه

ترين ملزومـات بـراي دموكراسـي و اسـتمرار آن، برابـري در مقابـل قـانون و                     يكي از مهم.  نيست
نظـر از     برخورداري همه شهروندان از حقوق شـهروندي تـصريح شـده در قـانون اساسـي صـرف                 

تصريح حقوق و تكاليف يـا تعهـدات      .  هاي قومي، نژادي، مذهبي، طبقاتي و سياسي است وابستگي
انجمـني، حزبـي،    (مدني واقعي شهروندي براي ايفاي نقش مشاركتي در سطوح فردي و گروهـي    

امـروزه در قـوانين اساسـي بـسياري از كـشورها،            .  و ملي بسيار ضروري اسـت )  صنفي و مانند آن
دان، كانديدا شدن و پيوستن به انـواع     حق راي (فهرستي از حقوق شهروندي يعني حقوق سياسي 

هـا و تـسهيالت       حـق اسـتفاده از انـواع فرصـت        (و حقوق اجتمـاعي     )  هاي مشاركت سياسي    كانال
امروزه حتي طيفي   .  تصريح شده است  ...)آموزشي، سالمت، بهداشت، مسكن، استخدامي، قضايي و 

هاي نظامي نيز بـراي كـسب مـشروعيت          هاي اقتدارگرا و حكومت هاي سلطنتي، جمهوري از نظام
اند؛ هرچنـد     سياسي و استمرار حكومت خود، حقوق شهروندي را در قانون اساسي خود ذكر كرده     

 . اند در عمل، بسياري از اين حقوق تحقق نيافته
انـد    ها حقوق شهروندي در قانون اساسي چنان تصريح شده   در قوانين اساسي بسياري از دولت

و اعالميـه   )  حق حيات، آزادي و امنيت جاني و مالي(كه در تعارض با حقوق طبيعي و فطري بشر 
هـا يـك رشـته از ملزومـات و            جهاني حقوق بشر نباشند، البته در ارتباط بـا تحقـق ايـن حقـوق           

ها مانند لزوم قانونمندي و الزام شهروندان به احترام و تعهد به مـصالح جمعـي، امنيـت        محدوديت
در جوامـع اسـالمي در      .  شـوند   ها و مانند آن نيز قيد مـي     عمومي، رعايت حقوق ديگر افراد و گروه

ها، شعائر اسالمي و هويت ديني در چارچوب قـرآن و         كنار شروط ياد شده بر ضرورت حفظ سنت
 . سنت نيز تاكيد شده است

بسته به ميزان باز بودن نظـام سياسـي، نـوع فرهنـگ سياسـي، قـدرت نيروهـاي اجتماعـي                
. دار و قوي بودن يا ضعف جامعه مدني، سطح حقوق شهروندي در كشورها متفـاوت اسـت     ريشه و

دار و قـوي باشـد و بـه           تر باشد و هرچه جامعه مدني، ريشه        هرچه نظام سياسي، باز و دموكراتيك 
ها يا جريانات سياسي ـ اجتماعي      گري خود در مقابل حكومت و برخي گروه نقش نظارتي و چالش
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جو ادامه دهد، به همان نسبت سطح تحقق و عينيـت يـافتن حقـوق اجتمـاعي و سياسـي            سلطه
در جهت عكس، در صورتي كه نظام سياسي بسته يـا نـسبتا بـسته             .  شهروندان بيشتر خواهد بود

دار بـدون نهادهـاي ميـانجي مدنـي         باشد و جامعه مدني، رنجور و ضعيف باشد يا يك جامعه توده
نكته شايان ذكـر آن اسـت       .  باشد، به همان نسبت سطح تحقق حقوق شهروندي كمتر خواهد بود

توان   خاطر صرف تصريح يا گنجاندن اصول مربوط به حقوق شهروندي در قانون اساسي نمي       كه به
آن نظام سياسي را دموكراتيك دانست، بلكه سـطح اهتمـام عملـي حكومـت بـه تحقـق حقـوق              

 . شهروندي در تلقي از دموكراتيك بودن نظام سياسي يك كشور نيز مهم است
تـوان بـه متغـير تعهـد عملـي            نكته شايان ذكر ديگر آن است كه در اين ارتباط، صـرفا نمـي      
هاي مربوط بـه جامعـه ماننـد          حكومت به حقوق شهروندي اكتفا و بسنده كرد، بلكه بايد به متغير 

هـاي    ساخت اجتماعي و فرهنگي جامعه، ميزان اشـاعه فرهنـگ سياسـي دموكراتيـك و آگـاهي             
پـذيري شـهروندان      تر از همه به ميزان الزام و تعهد عملي يا مـسئوليت           سياسي و اجتماعي و مهم

. هـا توجـه كـرد       قبال حكومت، قوانين و مقررات، مصالح و امنيت عمومي و حقوق ديگر گـروه         در
منظور آن است كه حقوق شهروندي بدون بسترهاي سياسـي، اجتمـاعي و مـدني فـوق تحقـق                    

در صورتي كه ساختار اجتمـاعي و فرهنگـي         .  مثابه آب در هاون كوبيدن خواهد بود      يابند و به نمي
هـاي    ـ رعيتي و تابعيتي باشد، نخست، سـطح آگـاهي      زباني، اربابـ  جامعه از نوع پيشامدرن قومي

هاي سياسي و اجتماعي از نوع تابعيتي و غيرمدني      سياسي و اجتماعي بسيار محدود بوده و نگرش
هـاي پيـشامدني غيردموكراتيـك و بـر مبنـاي             خواهند بود؛ دوم، رفتارهاي مردم نيز از نوع كنش

سـاز خوبـي بـراي حقـوق          ـ زباني و مانند آن خواهند بود، لذا اين بـستر، فرصـت         هاي قومي علقه
 . هاي دوسويه بين حكومت و شهروندان بر مبناي حقوق و تكاليف نخواهد بود شهروندي و تعامل

فارس در مقابل موج سـوم دموكراسـي     هاي خليج نشين طور خاص، شيخ منطقه خاورميانه و به
. بـسيار مقـاوم و مـيزان آزادسـازي سياسـي بـسيار محـدود بـوده اسـت                    20 در ربع پاياني سده  

خواهي البته در چارچوب اسالمي در چند ماه اخير در ايـن            هاي اعتراضي و دموكراسي حركت اگر
هاي پيش رو براي دموكراسي در آينـده تلقـي كنيـم، هنـوز موانـع جـدي             عنوان افق منطقه را به

ها   نشين  سياسي، فرهنگي ـ اجتماعي و فرهنگي در مقابل دموكراسي و حقوق شهري در اين شيخ   
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فـارس شـكاف بيـن حقـوق زنـان و مـردان مـشهود و شـديد                     هاي خليج   نشين  در شيخ .  هستند
طور مستمر از يك موقعيت يا جايگاه ثانوي يا شهروندي درجه دوم برخـوردار           است و زنان به بوده
هاي قابل توجه براي بهبود منزلت و       گام)  2005 ـ 2011 (ـ شش سال اخير  گرچه در پنج.  اند بوده

ويـژه    فـارس بـه     هاي عربي منطقه خليـج     حقوق اجتماعي و تا حدي حقوق سياسي زنان در كشور
كويت برداشته شده است، هنوز بخش قابل توجهي از موانع بر سر راه حقوق شـهروندي زنـان            در
 . اند ويژه در ارتباط با حقوق سياسي و مشاركت سياسي آنان پا برجا مانده به

شناختي به اين سوال پاسـخ دهـد كـه            در اين مقاله، نگارنده درصدد است با رويكردي جامعه   
ترين موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ارتبـاط بـا حقـوق شـهروندي زنـان در منطقـه                      مهم
 :شوند هاي ذيل طرح مي اند؟ در پاسخ به اين سؤال، فرضيه فارس چه بوده خليج
ساخت حكومت پدرشاهي سلطنتي، مردساالرانه بودن حكومت و ضـعف شـديد نهادهـاي        .  1 

 هاي مربوط به زنان مانع مهمي در برابر حقوق شهروندي زنان بوده است؛  ويژه نهاد مدني به
كارانه حاكم بـر      ها و پيرساالري و فرهنگ تابعيت و محافظه       دار در خانواده پدرساالري ريشه. 2 

ترين موانع اجتماعي ـ فرهنگي در برابر حقـوق شـهروندي زنـان و منبـع                   عرصه اجتماعي از مهم
 اند؛  اجتماعي عليه زنان بوده هاي سياسي ـ استمرار تبعيض

ها مـانع ديگـري       ويژه سلفي كار و به مخالفت و مقاومت نيروهاي اجتماعي و علماي محافظه.  3 
 بر سر راه حقوق شهروندي زنان بوده است؛ و

كارانه و ضد مشاركتي زنـان نيـز          باور دروني بخش قابل توجهي از زنان به باورهاي محافظه  .  4 
 . مانع جدي ديگري در برابر حقوق شهروندي زنان بوده است

شود؛ در بخش نخست موانع اجتماعي، فرهنگي و سياسـي در          اين مقاله در دو بخش ارايه مي
شـناختي بررسـي و تحليـل         فارس با رويكـرد جامعـه       برابر حقوق شهروندي زنان در منطقه خليج  

هاي اوليـه در ارتبـاط بـا حقـوق اجتمـاعي و               هاي پيش رو و گام      گردند؛ و در بخش دوم، افق  مي
 .گردند سياسي زنان در اين منطقه بررسي مي
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 موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي در برابر حقوق شهروندي زنان. 1 
تريـن    هاي طرح شده در قالب چهـار گفتـار، مهـم            در اين بخش، در چارچوب سؤال و فرضيه   

 . گردد موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي در برابر حقوق شهروندي زنان بررسي و تحليل مي

 هاي مدني  حكومت سلطنتي و پدرشاهي و ضعف شديد نهاد

فارس از نوع سـلطنتي پدرشـاهي        هاي خليج نشين اتفاق نظر بر اين است كه حكومت در شيخ
 : هاي حكومت در اين منطقه عبارتند از ترين ويژگي است، مهم

هـا در ايـن منطقـه در انحـصار خانـدان حاكـم                شخصي بودن قدرت سياسي، حكومـت    .  الف
سـاختار اليگارشـيك و خـانوادگي قـدرت         .  ها، آل صباح، آل خليفه و از اين قبيـل اسـت       سعودي

به عبارت ديگر، چهره عمومي دولـت       .  سياسي در تعارض با ماهيت عمومي دولت و حكومت است 
شخصي و خانوادگي بودن قدرت سياسـي       .  بازد  شدت در مقابل چهره اختصاصي دولت رنگ مي به

ماهيـت مردسـاالرانه نهادهـاي      .  باعث تضعيف شديد نيروهاي اجتماعي از جمله زنان شده اسـت        
هاي مدني مستقل زنـان فـراهم نكـرده و            سياسي در اين منطقه، فضا و مجالي براي تاسيس نهاد    

تنها در دو دهه اخير، تعداد معدودي نهادهاي مدني البته با استقالل محدود، توسـط زنـان بـراي            
 . اند اند، ولي با موانع جدي مواجه بوده گيري حقوق شهروندي تاسيس شده پي

طور عمـده توسـط پادشـاه و حلقـه           در ساختار پدرشاهي و خانوادگي، تصميمات اصلي به.  ب
گـذاري در كـشوري       هاي قانون نهاد.  شوند كار اتخاذ مي ها، علماي سلفي و محافظه محدود شاهزاده

. مثل عربستان نقش مشورتي دارند و در بقيه كـشورهاي منطقـه از اسـتقالل برخـوردار نيـستند          
انـد، لـذا      گيري، كامال مردساالرانه بوده و زنان فاقد نقش و حضور موثر بـوده  چنين ساختار تصميم

چنين ساختاري معطوف به حفظ سلطه مردان بر زنان بوده و اغلب مانع از ورود تقاضاهاي مربوط     
 . گيري بوده است به حقوق شهروندي زنان به دستور كار تصميم

هـاي    فارس به دليل ساختار شخصي و اليگارشيك قـدرت سياسـي، نهـاد            در منطقه خليج.  ج
طور عمده ضعيف است و در عوض، كنشگران سنتي و وابسته به حكومت ماننـد رؤسـاي        مدني به

كار و تاجران از قدرت اجتماعي و سياسـي قابـل توجهـي       قبايل و طوايف، علماي سلفي و محافظه
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تـر،    طـور خـاص     هاي مدني زنـان بـه       طور عام و نهاد     هاي مدني به   در اين منطقه، نهاد.  برخوردارند
هاي شديد سياسي و اجتماعي از سوي حكومت و كنشگران سنتي ياد شـده مواجـه         محدوديت با

هـاي حقوقـي و       محـدوديت   1 .اند  هاي سركوبگر و پدرساالر بوده     زنان، قربانيان منفعل نهاد.  هستند
سياسي براي فعاليت زنان در ارتباط با حقوق شهروندي از كشوري به كشور ديگر متفـاوت اسـت؛    

. هاي قابل توجهـي داشـته اسـت         براي مثال در دهه اخير كويت نسبت به ساير كشورها، پيشرفت  
هاي مدني زنان توسـط       فارس، نهاد  ويژه منطقه خليج هاي خاورميانه به مجموع، در بيشتر كشور در

طــور مثــال وزارت امــور اجتمــاعي هــدايت و          هــاي متولــي ايــن امــر بــه       خانــه  دولــت و وزارت  
   2 .شوند مي كنترل

ـا       «با عنوان   »  خانه آزادي «مطالعات انجام شده توسط   »حقوق زنان در خاورميانه و شمال آفريق
فـارس    ويژه در كشورهاي عربي خليـج       دهد كه در قريب به اتفاق كشورهاي خاورميانه به   نشان مي

انـد و     گرفته زنان در تنگناي شـديد بـوده         هاي تازه شكل    خاطر نهادهاي حكومتي پدرساالر نهاد  به
در .  سـازند   دهـي موثـر را دشـوار مـي          قوانين و نهادهاي حكومتي هر نوع اقدام زنان براي سازمان        

هـا و تمـايالت سـنتي         داوري  هـاي پدرسـاالر، تعـصبات و پيـش          سراسر كشورهاي منطقه نگرش 
اند و قوانيـن      كننده براي زنان شده     يابي زنان و تصويب قوانين تسهيل  هاي مرد مانع از قدرت قاضي

  3 .شوند محدود موجود در مورد زنان نيز با دشواري و اكراه توسط مقامات حكومتي اجرا مي
كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا موانع و          18 دهد كه در   مطالعات اين مؤسسه نشان مي

دار در مقابل مشاركت زنان در حوزه عمومي استمرار يافته و سياست، عرصـه     هاي ريشه محدوديت
كشور عربي منطقه حـق راي        18 كشور از     11 در پنج سال گذشته، زنان در .  شود مردان تلقي مي

گرچـه اصـالحات محـدودي در       .  انـد  اند و نيز از حق انتخاب شدن برخوردار گرديده دست آورده به
فارس به عمل آمده، مشاركت زنـان در سياسـت كمـتر از               كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 

هاي خوبـي در عرصـه مـشاركت سياسـي زنـان              جاهاي ديگر بوده است، البته در كويت پيشرفت
عربستان تنها كشوري است كه زنان اجازه راي دادن يـا انتخـاب شـدن بـراي              .  حاصل شده است

 . مجلس را ندارند و در سال جاري تنها به آنها اجازه شركت در انتخابات شوراهاي شهر داده شد
به غير از عربستان، همه كشورهاي منطقه خاورميانه و شـمال آفريقـا، برابـري قـانوني همـه                    
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هـا و     اند، با وجود اين، بخش قابـل توجهـي از تبعيـض         شهروندان را در قانون اساسي تصريح كرده
  4 .اند هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حفظ شده ها عليه زنان در عرصه محدوديت

عليـه  .  الـف :  انـد   فارس در چند جبهه به ايفاي نقش پرداخته     فعاالن زن در خاورميانه در خليج
عليـه  .  هاي حقوقي و سياسي بر سر راه حقوق شهروندي و نهادهـاي مـدني زنـان؛ ب                 محدوديت

با اين حـال بـه چنـد دليـل فعـاالن زن             .  عليه سلطه خارجي  .  هاي پدرساالرانه سنتي؛ و ج     ارزش
خاطر اتهام وارده به آنها مبني بر الگوبرداري از فمينيـسم    به.  1 :  اند گيري نداشته هاي چشم موفقيت

هاي شـديد از ناحيـه       محدوديت.  2 ليبرال و سكوالر غرب و خيانت به فرهنگ اصيل ديني و ملي؛ 
  5 .گرايان ها از ناحيه اسالم مخالفت. 3 هاي حكومتي سلطنتي و سركوبگر؛ و  نهاد

 ها و نظام اجتماعي  گرايي و فرهنگ تابعيت حاكم بر خانواده پدرساالري، قبيله

فارس دنبالـه و اسـتمرار پدرسـاالري          هاي عربي خليج    نشين  در واقع، پدرشاهي حاكم بر شيخ   
هـاي    در نظـام  .  گرايي پيرساالرانه حاكم بر نظام اجتمـاعي بـوده اسـت            ها و قبيله   حاكم بر خانواده

فارس، مرد نقش درجه نخـست را دارد و در سـپهر سياسـي و اجتماعـي                  پدرشاهي منطقه خليج
هايي براي مشاركت سياسـي و       براي زنان نقشي قائل نيستند؛ البته اخيرا به صورت محدود فرصت

دهـد كـه پدرسـاالري و         در گذر تاريخ، شواهد نشان مي   .  اند اجتماعي و اقتصادي زنان فراهم كرده
داري و استمرار فرهنگ تابعيت و اطاعت در اين منطقه انجاميده و اين ساخت       پيرساالري به ريشه

در اين سـاخت    .  اجتماعي و فرهنگي نيز در استمرار نظام سياسي پدرشاهي بسيار موثر بوده است     
انـد، بـه تعبيـر        اجتماعي و فرهنگي، زنان به هيچ وجه جايگاهي مشابه با جايگـاه مـردان نداشـته        

ـ بنياد فرادستي و      اهميت در روابط جنسيت     عنوان موجودات درجه دوم و كم ها، زنان به فمينيست
داري از فرزنـدان و اطاعـت از مـرد          داري، نگه و محكوم به وظايفي مانند خانه  فرودستي تلقي شده

 . اند خانواده بوده
طـور    فاديه الفقير، نويسنده و استاد دانشگاه دورهام انگليس، بر اين نظر است كه پدران عرب به        

هـاي سـركوب را درپيـش گيرنـد و            كنند براي اثبات مردانگي خود بايد روش        معمول احساس مي 
از ديـد وي،    .  هاي منطقي و مبتني بر احترام متقابل در برخورد با زن و فرزندان را اتخاذ نكنند   روش
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ريزي شده است؛ اين انسان اقـدام بـه       انسان عرب محصول اين خانواده است كه بر اساس تسلط پي
گري بپردازد و روابط اجتماعي او ادامه روابط        كند تا خود نيز به سركوب و سلطه تشكيل خانواده مي

ترين راه حل براي رهايي زنان و تغيير روابط جنسيت بنيـاد           از ديد وي، مهم.  شود اش مي خانوادگي
ـ فرودستي عبارت است از تزريق آگاهي سياسي و اجتماعي راستين به زنان براي گسست     فرادستي

شـده   هاي پيشين، بازسازي زنان بر مبناي آگاهي به حقوق شـهروندي انكـار    و قطع ارتباط با سنت
هاي اجتماعي    هاي جديد، ارتقاي اعتماد به نفس و به تبع همه آنها براي پذيرش نقش زنان و نگرش

   6 .فارس و سياسي در خاورميانه و خليج
گرايي اجتماعي است كـه       خانم توجان فيصل اردني معتقد است كه نه قوانين، بلكه اين واپس     

از ديد وي، براي رهـايي زنـان بايـستي          .  تبعيض عليه زنان در خاورميانه را استمرار بخشيده است    
كارانه سنتي و غيردموكراتيك دروني شده در زنان مبني بر محكوميـت          ديدگاه و باورهاي محافظه

عنوان موجود درجه دوم دگرگـون        دار يا مادر و به عنوان زن خانه به ماندن در خانه و ايفاي نقش به
هاي جديد و دموكراتيك معطوف به مشاركت زنان به جاي آنهـا رشـد و گـسترش        شوند و نگرش

در نزد وي، تغيير نگرش و باورهاي دروني شده در بين زنان مقدم بر پذيرش        .  يابند و دروني شوند
  7 .نقش سياسي و اجتماعي است

فارس،   دار در خاورميانه و منطقه خليج    ساخت فرهنگي و اجتماعي تابعيتي و پدرساالري ريشه
باعث شده است بخش بسيار قابل توجهي از زنان اين باور كه زنان بايد در اندرون خانواده بمانند و      

نگارنده نيز بر اين نظر اسـت كـه تـشكيل            8 .گيري و سياست حرفه مردان است را بپذيرند تصميم
توانـد در پيـشبرد حقـوق اجتمـاعي و            هاي مدني از سوي تعداد محدودي از فعاالن زن نمـي  نهاد

سياسي زنان چندان موثر باشد، مگر اينكه اين ايده و بـاور غلـط رايـج از طريـق تزريـق آگاهـي                       
 . ها زير سؤال برود هاي زنان و تغيير نگرش ها و قابليت سياسي و اجتماعي، شناسايي پتانسيل

دريافتند »  پيمايش ارزشي جهاني «هاي  پژوهشگراني همچون اينگلهارت و نوريس بر اساس داده
كه اگرچه اكثريت پاسخگويان زن و مرد در خاورميانه عربي بر اين نظرنـد كـه دموكراسـي بهتريـن              

، بخـش  )البته دموكراسي مرتبط با هويت ديني و شرايط اجتماعي بومي(هاست  گزينه براي اين ملت
پذيرنـد و همچنـان اگرچـه         قابل توجهي از پاسخگويان همچنان گزينه برابري جنـسيتي را نمـي       
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 9 .آفريـني مـردان در حـوزه سياسـت و اجتمـاع هـستند               محدود معتقد به لـزوم اسـتمرار نقـش       
وقتي شغل وجود دارد، مـا بايـد        :  اند ها پاسخ مثبت داده بااليي از زنان و مردان به اين گزينه درصد

به مردان حق بيشتري نسبت به زنان براي استخدام بدهيم؛ مردان نسبت به زنان رهبران سياسي        
 . بهتري هستند؛ و يك زن بايد هميشه از شوهر اطاعت كند

ويـژه    دار بودن فرهنگ تـابعيتي پدرسـاالر در خاورميانـه عربـي بـه              هاي ريشه ترين نشانه مهم
منزلت پايين زنان در خانواده و نظام اجتماعي، ميزان زاد و ولد بـاال       : فارس عبارتند از منطقه خليج

و عدم سرپيچي زنان در اين خصوص، سن پايين ازدواج، سطح باالي بيسوادي زنان، سطح پاييـن    
   10 .هاي آموزشي و غيره ثبت نام آنها در نهاد

 گراي راديكال كار سلفي و نيروهاي اجتماعي اسالم هاي علماي محافظه مخالفت

فارس، مشروعيت سياسي حكومت از نوع سـنتي و از طريـق اتحـاد                 هاي خليج  نشين در شيخ
كار و رؤساي قبايل بوده است، چنين اتحاد و ائتـالف           بين خاندان سياسي حاكم و علماي محافظه

ترين موانع در مقابل فعاالن زن و نهادهـاي مـدني ضـعيف آنـان در پيـشبرد حقـوق              يكي از مهم
گرچه اين اتحاد در ساير كشورهاي عربي خاورميانه آشكار نيست، زنـان    .  شان بوده است شهروندي

گرايـاني راديكـال مواجـه        ها از ناحيه علمـا و اسـالم         ها و مقاومت   و نهادهاي مدني زنان با مخالفت
هاي برخوردار از فرهنگ تابعيت نيز رغبتي به حمايت از فعاالن زن و حقوق          عالوه، توده اند، به بوده

 . اند زنان نداشته
ـان      خاطر اين اتحاد و ائتالف محافظه       فارس، به   در بين كشورهاي خاورميانه عربي و خليج كارانـه زن
ـاي      عربستان بيشتر از ساير كشورها از محدوديت هاي شديد سياسي و اجتماعي برخوردار و فاقد نهاده

ـان     .  اند مدني مستقل بوده علماي سلفي اسالم را به صورت اقتدارگرا، مردگرا و نامتساهل در ارتباط با زن
نوع بازسازي فضا    هر در اين كشور، گفتمان اسالم سلفي با دولت سعودي تباني كرد و با    .  اند ترويج داده

ـان و حقـوق سياسـي و             و درخواست براي آزادي و مشاركت سياسي به معناي اعم، به ويژه در مورد زن
چند سال پيش، شـيخ عبـدالعزيز، مفـتي اعظـم، در مراسـم حـج                  11 .كند  اجتماعي آنان مخالفت مي 

  12 .مخالفت خود را با تساوي حقوق زن و مرد و اعطاي آزادي بيشتر به زنان اعالم كرد
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گـرا و سـكوالر       اي بين فعاالن زن اسـالم    عالوه بر موانع فوق، وجود شكاف ايدئولوژيك و آموزه
گيري جنبش اجتماعي فراگير در حمايت از حقوق شـهروندي زنـان در منطقـه        نيز در عدم شكل

گراي برخـي فعـاالن حقـوق زنـان نيـز             مواضع ليبرالي و غرب   .  خاورميانه عربي اثرگذار بوده است 
هـا و بـر       هـاي مـدني آنـان از سـوي تـوده            عدم پذيرش عمومي حقوق شهروندي زنان و نهـاد    بر

 . كار اثرگذار بوده است هاي حكومت و علماي محافظه شدن مخالفت تر جدي
ـاالن زن سـكوالر و          اند تقريبا محتـوا و روش       مدافعان و فعاالن زن ليبرال در تالش بوده ـاي فع ه

گرايي فرهنگـي خواسـتار برابـري كامـل           غربي را در خاورميانه پياده كنند، آنان با اتخاذ موضع نسبي
پذيرند، اميدي بـه      هاي سنتي و شرعي موجود را چندان نمي حقوق زنان و مردان هستند، محدوديت

عقالني كردن پدرساالري در چارچوب اسالمي ندارند و حقوق اسالمي در مورد ارث و طالق و ماننـد  
اين طيف فكري از پذيرش عمومـي بـسيار ضـعيفي برخـوردار اسـت و                 .  دانند  آميز مي آن را تبعيض

   13 .كند اي جدي نيز به فعاالن حقوق شهروندي زنان با گفتمان بومي و اسالمي وارد مي ضربه
خواهند واژه فمينيسم با چارچوب غربي را استفاده كنند و آن را        گرا نمي بسياري از زنان اسالم

دوستي و از فعاالن      ناديا ياسين، سخنگوي حزب عدالت و نوع . بينند با فرهنگ اسالمي سازگار نمي
 14 ».ام نــه از فرهنــگ غــرب      مــن فمينيــسم خــودم را از اســالم گرفتــه      «:  گويــد  مراكــشي، مــي 

هـاي سـكوالر را بـا         گرا، فردگرايـي سـكوالر غربـي در گفتمـان فمينيـست            هاي اسالم فمينيست
گـراي    بيننـد و از موضـع يـك زمينـه           تر جوامع اسالمي سـازگار نمـي        هاي اجتماعي   گيري  جهت

اجتماعي، معتقد به تفسير از زن و فرديـت زن در چـارچوب نظـام فرهنگـي و ارزشـي اسـالمي                    
هاي محلي    فرهنگ  هاي نادرست و خرده    سازي روح اصيل اسالم از تفسير آنها مدافع پالوده.  هستند

   15 .و باورهاي پدرساالرانه از اسالم هستند
گرايي يك ويژگي كليدي جامعـه عـرب اسـت و زنـان و            از ديد بسياري از تحليلگران، اجتماع

بخـش زنـان در       هـاي رهـايي     جنبش.  هاي مدني زنان بايد متناسب با اين بستر فعاليت كنند        نهاد
جهان عرب بايستي در كنشگري مدني خود، اصول و ضوابط اسالمي را مورد توجه قـرار دهنـد و           

هاي جديد جهت پيشبرد حقوق شهروندي زنـان     هاي جديد براي يافتن راه در عين حال از فرصت
توانـد حمايـت      ابوخليل معتقد است فعال بودن زنـان در چـارچوب اسـالمي مـي          .  مند باشند بهره
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نظـر    عنـوان هـدف مطلـوب صـرف         ها بايـد بـه      عمومي از آنان را افزايش دهد، البته برابري فرصت
در مجموع، كنشگران و نخبگان حـاكم در بدنـه سياسـي و               16 .چارچوب مذهبي نگريسته شود   از

گيري و گسترش جنبش اجتماعي براي حقوق زنان مخالفند و ورود جـدي    بدنه اجتماعي با شكل
گاهي حاكمان در خاورميانـه     .  كنند  زنان به سپهر مشاركت و عرصه سياسي را چندان تحمل نمي      

هاي اسالمي، با آنان در مخالفـت بـا حقـوق             فارس براي جلب حمايت گروه     ويژه در خليج عربي به
كار منطقه براي حفـظ مـشروعيت ديـني و            هاي محافظه  حكومت.  شوند نوا مي شهروندي زنان هم

ها و اصول اسالمي، كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليـه زنـان را                سياسي خود با استناد به ارزش
 . اند صورت مشروط پذيرفته به

 فارس هاي خليج نشين بررسي مصداقي حقوق شهروندي زنان در شيخ. 2 

هـاي    نـشين   به اين سو، در بيشتر كشورهاي خاورميانه عربي و نـيز در شـيخ                2005 از سال 
هاي نسبتا نويدبخش البته محدود در جهـت مـشاركت زنـان و ارتقـاي حقـوق                  فارس گام خليج

ها و اقدامات اوليه ريشه در تحوالتي دارند كه از دهـه    اين گام.  شهروندي آنان برداشته شده است
رشد جمعيت، گـسترش تحـصيالت زنـان، گـسترش          :  اند و عبارتند از  سو رخ داده اين به 1980 

تحـوالت داخلـي يـاد      .  هاي جغرافيايي و افزايش آگاهي سياسي و اجتمـاعي      شهرنشيني، تحرك
هـاي    سو، و فرايند جهاني شـدن، انقـالب ارتباطـات و نـيز اثـرات سـرايتي جنبـش                 شده از يك

فمنييستي در نقاط ديگر جهان از سوي ديگر، منجر به افزايش آگـاهي سياسـي و اجتمـاعي و                  
پـذيري اوليـه در       تحول نگرشي زنان در اين منطقه شدند و بسترساز اعمـال فـشارها و انعطـاف           

گويـي بـه تقاضـاهاي مـشاركتي فعـاالن زن بـراي حقـوق                 هاي اين منطقه براي پاسخ      حكومت
هاي اوليه براي مشاركت دادن اجتمـاعي، اقتـصادي و            در اين قسمت، گام   .  شان شدند شهروندي

هـاي    نـشين   شده در زمينه حقوق شـهروندي زنـان در شـيخ          هاي انجام سياسي زنان و پيشرفت
 . شوند مي فارس به اجمال مطرح خليج
 



 

 

18
8

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

 عربستان. 1 
تـرين ميانگيـن      در بين كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا، عربـستان سـعودي از كـم         

ارتباط با حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و بـاالترين مـيزان ايجـاد محدوديـت             در
ها را    اي است كه سطح دموكراسي در كشور   مؤسسه»  خانه آزادي«.  براي زنان برخوردار بوده است

دهنـده    نمره يك نـشان  (كند  گيري مي هاي مدني اندازه اساس دو متغير حقوق سياسي و آزادي بر
ميـانگين ايـن كـشور در       ).  دهنده سطح باالي دموكراسي است نبود دموكراسي و نمره هفت نشان

، اسـتقالل،   1/4 ارتباط با شاخص عدم تبعيض جنسيتي و دسترسي به محاكم دادرسي و عـدالت       
هـاي    ، حقوق سياسـي و آزادي     1/7 هاي برابر  ، حقوق اقتصادي و فرصت1/3 آزادي و امنيت فردي 

 17 .بوده است 7 از  1/6 و حقوق اجتماعي و فرهنگي با ميانگين  1/2 مدني 

. اش برابري حقوق زن و مرد را نپذيرفته است      عربستان تنها كشوري است كه در قانون اساسي
به چند دليل حقوق شـهروندي زنـان در ايـن كـشور بـسيار وخيـم اسـت و زنـان از بيـشترين                          

عـدم تـصريح برابـري      .  الـف :  هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي برخوردارند كه عبارتند از          تبعيض
گيري شديد نهادهاي حكومتي پدرساالر عليـه زنـان؛           حقوقي زن و مرد در قانون اساسي و سخت  

اكثريت شـهروندان عربـستاني بـا       .  مخالفت شديد علماي سلفي با حقوق شهروندي زنان؛ و ج     .  ب
ها در مورد زنـان در اسـالم را بـراي            برابري جنسيتي زن و مرد مخالفند و وجود برخي محدوديت

 . دانند هاي خانواده ضروري مي تقويت ارزش
 :شوند در ذيل به اجمال وضعيت حقوق شهروندي زنان عربستان در سطوح مختلف بيان مي

در عربـستان زنـان فاقـد حقـوق         :  هاي قضايي عدم تبعيض و دسترسي به مراجع و نهاد.  الف
ها هستند و حق طالق و حـضانت          برابر با مردان در دسترسي آزادانه و حضور بدون مرد در دادگاه   

هيچ قاضـي زن نبـود، در ايـن سـال امـير عبـداهللا               2004 تا تابستان .  فرزند به عهده مردان است
هاي خانواده حضور داشته باشد و در صدور حكـم بـا قاضـي              پذيرفت كه يك قاضي زن در دادگاه

كنوانسيون حذف همه اشكال تبعيض عليـه         2000 حكومت عربستان در سال  .  مرد همكاري كند
قـائم مقـام    .  زنان را پذيرفت، البته اعالم كرد كه الزامي به اجراي مواد متعارض بـا شـريعت نـدارد       

مجمع ملي حقوق بشر عربستان، اتهامات وارده به اين كشور از سوي ايـن كنوانـسيون و مراجـع                 
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المللي حقوق بشر مبني بر نقض برابري حقوق زن و مرد در مـورد طـالق، شـهادت، ازدواج و             بين
 . ارث را رد كرده و عملكرد خود را طبق اصول اسالم، قابل توجيه دانسته است

، رتبـه بـسيار پاييـن       1/2 عربستان با داشتن ميانگين     :  هاي مدني   حقوق سياسي و آزادي.  ب
هاي مدني دارد و زنان نيز نسبت بـه    هاي منطقه در ارتباط با حقوق سياسي و آزادي بين كشور در

هـاي    احـزاب سياسـي، تـشكيل اتحاديـه       .  ها و حقوق سياسي برخوردارند   مردان از كمترين آزادي
بـه    2011 زنان از حق راي برخوردار نبوده و تنهـا در          .  ها براي زنان ممنوع است كارگري و انجمن

زنان عربستان مجاز به طرح مستقيم شـكايات        .  زنان حق راي در انتخابات شوراهاي شهر داده شد
توانند تنها از طريق يك مرد به جلسات هفتگي و عمومـي        هاي خود را مي خود نيستند و شكواييه

البتـه ملـك عبـداهللا سـه زن         .  شنود  برسانند كه در آن جلسه، پادشاه حضور دارد و شكايات را مي
الزم بـه ذكـر اسـت كـه زنـان تنهـا از حـق                .  به سمت مشاور خود در امور زنان منصوب كـرد       را

 . هاي تجارت و صنعت برخوردارند شدن در انتخابات اتاق كانديدا
زنان عربستان بدون اجازه شوهر از بسياري حقوق اجتماعي و       :  حقوق اجتماعي و فرهنگي. ج

دهنـد، ولـي از ايـن        التحصيالن عربستان را زنان تشكيل مي نيمي از فارغ. بهره هستند فرهنگي بي
زنان عربستان بدون اجـازه شـوهر از حـق       .  شود ميان تنها پنج درصد نيروي كار را شمال زنان مي

داشتن شغل، گذرنامه، مسافرت و حساب بانكي برخوردار نيـستند و در مجمـوع، در ايـن كـشور              
  18 .براي زنان هويت مستقل از مرد قائل نيستند

 كويت. 2 

هاي خوبـي     اندازهاي نويدبخش و پيشرفت     فارس، كويت از چشم   هاي خليج نشين در بين شيخ
طوري كه ميانگين اين كـشور       در مورد حقوق شهروندي زنان در دهه اخير برخوردار بوده است، به

  19 .بوده است1/3 تا  2/9 هاي مختلف حقوق شهروندي بين  در ارتباط با جنبه
هـاي همـسايه از دسترسـي بـه           به اين سو، زنان كويتي در مقايـسه بـا كـشور          1960 از دهه 

تحصيالت عاليه و آزادي نسبي براي پيشبرد حقـوق اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي برخـوردار              
گـيري مطالبـات زنـان        بخـش بـراي پـي       عنوان عامل سرعت    اشغال كويت توسط عراق به.  اند بوده
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پس از آزادي كويت، زنان كويتي به مناصبي مانند رياست دانشگاه، جانشين يـا معـاون    .  كرد عمل
در مجموع، اشغال كويت، تمايل زنان اين كـشور        20 .شركت نفت كويت و حتي به سفارت رسيدند
 . را به مشاركت سياسي و اجتماعي تقويت كرد

ميانگين كويت در ارتباط با اين متغير       :  عدم تبعيض و دسترسي به مراجع قضايي و عدالت.  الف
تا همين اواخر، اين كشور فاقد نهادي براي حقوق بـشر      .  تر است است؛ يعني از متوسط نيز پايين 2/2 

گرچه قانون اساسي كويـت برابـري    .  وزارت عدالت، كميته حقوق بشر را تاسيس كرد 2005 بود و در 
ـان تـصريح          پذيرد، هنوز بر تبعيض   نظر از جنسيت مي در مقابل قانون را صرف هاي مشخص عليـه زن

ـان  .  شود نه فردي مستقل با حقـوق برابـر     عنوان عضو وابسته به مرد تلقي مي كند و زن هنوز به مي زن
ها و وكيل دارند، اما سازوكارهاي اجرايـي بـراي تـضمين اجـراي آن           كويت اجازه دسترسي به دادگاه

ـان را         كنوانسيون سازمان ملل در مورد رفع كليه تبعيـض    1994 كويت در .  ضعيف است ـا عليـه زن ه
ـا حقـوق           يكي از سازمان  »  جامعه فرهنگي و اجتماعي زنان    «تصويب كرد و  ـاط ب هاي درگير در ارتب

   21 .گيري مقررات اين كنوانسيون در كويت بوده است شهروندي زنان و پي
طور كه گفته شد، اشغال       همان.  است 2/9 ميانگين كويت در اين خصوص :  حقوق سياسي.  ب

در كويـت، نهادهـاي مـدني از آزادي         .  كويت محرك اوليه خوبي براي مشاركت سياسي زنان بـود 
هاي كارگري در چـارچوب       اتحاديه.  كامل برخوردار نيستند و تحت كنترل و نظارت دولت هستند    

  22 .كنند و احزاب سياسي ممنوع هستند قيود خاصي عمل مي
در كويت، دو فضاي عمومي است كه فعاليت در آن حوزه از دخالت و كنترل دولت مصون است،      

مسجد مكاني براي بسيج عمومـي اسـت و از تقـدس و             .  يكي مسجد و ديگري منزل شخصي است     
ـان بـراي هماهنـگ       ـازي    مصونيت برخوردار است، و منزل محلي براي گردهمايي دوستان و نزديك س

   23 .باشد هاي مدني، سياسي و فرهنگي است و از دخالت دولت مصون مي فعاليت
كـرده وابـسته بـه طبقـات          توسط زنان تحصيل  1963 در » جامعه فرهنگي ـ اجتماعي زنان«

دومين تشكل مـستقل زنـان بـود       »  باشگاه الفتات«.  گيري حقوق زنان تاسيس شد باالتر براي پي
فعاليت ايـن   .  كه توسط ناجي الفتات در يك باشگاه ورزشي براي پيشبرد حقوق زنان تاسيس شد        

كمال عثمان صـالح    .  گرايان مواجه شد   گرايان و سنت هاي جدي از سوي اصول ها با مقاومت تشكل
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داري زنـان و بـا شـريعت اسـالمي            بر اين نظر است كه اعطاي حق راي به زنـان بـا وظيفـه خانـه           
 24 .تعارض است و زنان، اصوال ضعيف و ناتوان از پذيرش يك موضـع سياسـي مـستقل هـستند           در

. انـد   مذهب در پارلمان كويت نيز با اعطاي حق راي به زنـان مخـالف بـوده         اكثريت نمايندگان سني
المسلمين در كويـت بـا حـق        هاي اخوان عنوان يكي از شاخه به»  جنبش قانون اساسي«طور  همين

جبهـه دموكراتيـك    «مذهب در پارلمـان و نـيز          در مقابل، اقليت شيعه .  راي زنان مخالف بوده است
 1970 از دهه     25 .اند  عنوان يك گروه سكوالر از حقوق سياسي زنان و حق راي دفاع كرده   به»  كويت

  .هاي سازمان ملل در مورد زنان مشاركت فعالي داشته است به بعد، تشكل اخير در كنفرانس
، امير كويت موافقت خود را با اعطاي حـق راي و شـركت زنـان در انتخابـات                   2003 در سال 

بـا اصـرار امـير جابـر        .  گرايان مواجه شد    اعالم كرد، اما با مخالفت پارلمان و اسالم      2005 پارلماني 
سـرانجام بـا    .  االحمد، پارلمان حق راي را پذيرفت، ولي حق كانديدا شدن براي زنـان را نپـذيرفت     

چنـد زن     2005 انحالل پارلمان، حق كانديدا شدن نيز از سوي امـير اعـالم شـد و در انتخابـات                
البته تصميم ياد شده از سوي امـير در خـالء صـورت          .  عنوان كانديدا در انتخابات شركت كردند به

نهاد حقـوق زنـان ماننـد جامعـه           هاي مردم  هاي مستمر سازمان ها و فعاليت گيري نگرفت، بلكه پي
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي شـيعيان، جامعـه             فرهنگي و اجتماعي زنـان، باشـگاه الفتـات، گـروه         

التحصيالن، كميته اقتصاددانان و جامعه وكال در اعالم اين تصميم از سوي امير كويت اثرگذار        فارغ
. ، آنها وارد فرايند حكومت محلي و ملي شـدند   2005 با انتصاب دو زن در شوراي شهر در  26 .بودند

يك زن به سمت      2007 ريزي منصوب شد و در     ، معصومه المبارك به سمت وزير برنامه2005 در 
و   2006 انتخابـات    در.  به سمت وزيـر مـسكن منـصوب شـد           2008 وزير آموزش و پرورش و در    

عنوان كانديدا در انتخابات مشاركت كردند ولي موفق به ورود به مجلس نشدند،          زن به 27 ، 2008 
، چهار زن موفق به ورود به مجلس شـدند كـه يكـي از آنهـا دكـتر معـصومه                     2009 در انتخابات 
هـاي سياسـي      بنـدي   در كويت، با وجود تحريم احـزاب سياسـي، تعـدادي از گـروه             .  المبارك بود 

، جنبـش قـانون اساسـي اسـالمي،         )كه مشي ليبرال دارد (غيردولتي مانند اتحاد دموكراتيك ملي 
عنوان عـضو حـضور       كنند و زنان در حزب االمه به      اتحاد همگاني اسالمي و حزب االمه فعاليت مي

نهاد در ارتباط با زنان مجوز فعاليـت    در حال حاضر، پنج سازمان مردم 27 .كنند دارند و همكاري مي
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 . از وزارت امور اجتماعي دارند و زنان كويتي از محدوديت كمي در آزادي بيان برخوردارند
ميانگين رتبه كويت در ارتباط با حقوق اجتمـاعي و فرهنگـي     :  حقوق اجتماعي و فرهنگي.  ج

طوري كه زنان كويتي از حـق         وضعيت زنان كويتي در اين ارتباط نسبتا خوب است، به   .  است 2/9 
تـصميم بـراي كنـترل زاد و ولـد، دسترسـي كامـل بـه بهداشـت و سـالمت، حـق شـركت در                           

. انـد   هاي مدني، سياسي، مذهبي و اجتماعي و عضويت در هيات مديره برخوردار شـده          گردهمايي
هـاي جمعـي مـشغول بـه كـار            هاي دولتي و نـيز در خبرگـزاري و رسـانه            زنان كويتي در سمت 

درصـد دانـشجويان      70 بيـش از    .  دهنـد   زنان يك سوم نيروي كار كويت را تشكيل مي   28 .هستند
زنـان كويـتي از       29 .هـا دارنـد     ها و خبرگـزاري    اي در رسانه دختر هستند و زنان، مشاركت گسترده

ها برخوردارند، ولي متوسـط ميـانگين زنـان بـراي ورود بـه                هاي برابر آموزشي در دانشگاه     فرصت
 . باشد) 2/8 (بايد بيشتر از مردان ) 3/3 (دانشگاه 

 قطر. 3 

هايـي    به اين سو، گام     1995 از .  است 2/9 تا  1/8 ميانگين قطر در ارتباط با حقوق شهروندي بين 
 . اند ها عليه زنان برداشته شده است، ولي چندان گسترده نبوده براي پيشبرد برابري و رفع تبعيض

گرچه در قانون اساسي قطر اصـول      :  عدم تبعيض و دسترسي به مراجع قضايي و عدالت.  الف
هـا    انـد، در عمـل، تبعيـض        مربوط به برابري زن و مرد در مقابل قانون و عدم تبعيض تصريح شده   

هـاي    در نظام قضايي قطر، هيچ قاضي زن نيست و اين امر بيشتر نتيجه هنجـار    .  اند استمرار داشته
اجتماعي و سنتي است و بسياري از افراد حتي متخصصان حقوق، زنـان را احساسـي و نـاتوان از             

، قطر آخرين كشور عرب بود كه كنوانـسيون رفـع         2009 در آوريل .  دانند انجام وظيفه قضاوت مي
المللـي    هـاي بيـن     هم تحت فشار از سوي فعاالن داخلي و سازمان         هر نوع تبعيض عليه زنان را آن

  30 .حقوق بشري تصويب كرد
هـاي    است، اما اين بنياد بخـاطر محـدوديت       »  بنياد قطري براي زنان «هاي مدني  يكي از نهاد

آمـيزي در مـورد پيـشبرد         قانوني و كنترل دولتي و عدم استقبال زنان چندان عملكـرد موفقيـت           
درصد زنان اعالم كرده بودند كه چـيزي راجـع بـه          53 .  ها نداشته است حقوق زنان و رفع تبعيض
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اند و همچنين مالحظات سنتي مانع از نزديك شـدن زنـان بـه ايـن نهـاد              اين نهاد مدني نشنيده
 31 .است شده

زنـان قطـري در عرصـه       .  اسـت   1/8 ميانگين رتبه حقوق سياسي در قطر  :  حقوق سياسي.  ب
زنـان قطـري      1996 هاي تجارت و صـنعت در     در انتخابات اتاق. اند سياسي حضور چنداني نداشته

زنـان از حـق       1998 در  .  حق كانديدا شدن برخوردار شدند، ولي هيچ كانديداي زن راي نيـاورد  از
، حـق راي    1999 با فرمان امير قطر در      .  راي در انتخابات شوراهاي مركزي شهري برخوردار شدند

، 2004 قـانون اساسـي جديـد مـصوب           77 در ماده  .  عمومي به زنان در انتخابات مجلس داده شد
حق كانديدا شدن نيز براي زنان در انتخابات مجلس شوراي مشورتي تصريح شده است، طبق اين      

در قطر، احزاب سياسـي     .  كرسي انتصابي خواهند بود    15 كرسي انتخابي و  30 كرسي،  45 ماده از 
هاي مدني زنان فقط در چارچوب موارد تصريح       هاي مدني از جمله انجمن ممنوع هستند و انجمن

هـاي اخـير، زنـان        در سـال    32 .هـاي سياسـي هـستند       و تعريف شده مشخص، مجاز بـه فعاليـت       
هايي مانند وزير بهداشت، آموزش و پرورش، رييس شوراي عالي اطالعـات،            كرده از سمت تحصيل

 . اند رييس دانشگاه، رييس كميته انتخابات و مانند آن برخوردار بوده
ميانگين رتبـه ايـن كـشور در حقـوق اجتمـاعي و فرهنگـي               :حقوق اجتماعي و فرهنگي.  ج

انـد تـا      زنان قطر عمدتا مايل به مشاركت در نهادهـاي داوطلبانـه و خيرخواهانـه بـوده            .  است 2/5 
هـاي مـدني خـود را         انـد فعاليـت     مشاركت سياسي در نهادهاي مدني؛ البته اخيرا تمايـل داشـته       

درصد زنان تمايل خود به مشاركت سياسي را اعـالم            55 ،  2007 در پيمايشي در  . گسترش دهند
ايـن امـر    .  دهنـد   درصد آنها اعالم كرده بودند كه به كانديداي مرد راي مـي             62 كرده بودند، البته 

 33 .كار و باورهاي عميق مردساالرانه در زنـان اسـت           دهنده استمرار ساخت اجتماعي محافظه  نشان
 . طور عمده محكوم به ماندن در خانه هستند دار، زنان به كاري ريشه خاطر پدرساالري و محافظه به

هاي شغلي براي زنـان      هاي اخير، فرصت از حيث اقتصادي، به دليل رشد اقتصادي باال در سال
با اين حال،   .  اند  كرده تمايل قابل توجهي به برخورداري از شغل داشته     افزايش يافته و زنان تحصيل
هـاي كـاري مختلـط بـا          هاي موجود چندان از اشتغال زنان در مكـان  هنجارهاي فرهنگي و سنت

. كنند، اشتغال زنان منوط به عدم ارتباط با مردان و داشتن همكار مـرد اسـت           مردان حمايت نمي
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درصد آنان فقط تمايل به اسـتخدام در    90 زنان قطري از اشتغال در بخش خصوصي اكراه دارند و 
  34 .دهند هاي دولتي دارند؛ يك سوم كاركنان دولتي قطر را زنان تشكيل مي ها و شركت سازمان

 بحرين. 4 

ميانگين رتبه بحرين در ارتباط با حقوق شهروندي از زواياي اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و          
 . باشد مي 2/9 تا  2/2 بخش نيست و بين  اقتصادي رضايت

هـاي    تبعيـض   2007 تـا سـال     :  عدم تبعيض و دسترسي به محاكم قـضايي و عـدالت      .  الف
بحـرين،    2002 گرچه قانون اساسي    .  جنسيتي در سراسر نظام حقوقي بحرين، آشكار و مسلم بود     

برابري زن و مرد در مقابل قانون را تصريح كرده، ولي چندان اجرا نشده است و در قوانين كيفري،        
 . شود شوند، ديده نمي اصولي براي تنبيه و مجازات افرادي كه مرتكب تبعيض عليه زنان مي

هاي مدني كه به حل اختالفـات در مـسايل         ها هستند، يكي دادگاه در بحرين دو دسته دادگاه
هاي شرعي اهل سنت و شيعيان كه به مسايل خانوادگي و           پردازند و ديگري، دادگاه غيرشرعي مي

هـاي    طور عمده بر اساس فهم سنتي خود به تفـسير         هاي مرد به قاضي.  پردازند احوال شخصيه مي
گـري    در نتيجه رايزنـي و البـي      .  پردازند كه مقررات و احكام آنها اغلب عليه زنان است    شريعت مي

تصويب اين  .  تصويب شد   2009 فعاالن حقوق زن، اولين قانون منزلت فردي يا احوال شخصيه در      
قانون براي اهل سنت يك موفقيت نسبي بود، در حالي كه مـسايل مربـوط بـه احـول شخـصيه                  

  35 .هاي شريعت گذاشته شده است شيعيان هنوز به صالحديد قضات در دادگاه
با فرمان ملـك حمـدبن عيـسي آل خليفـه بـا             2001 در »  حكومتي زنان شوراي عالي شبه«

گـيري ايـن شـورا        شـكل .  هدف كمك به حكومت براي تدوين قوانين در مورد زنان تاسيس شـد      
اين شورا در تدوين قانون خانواده و حقـوق      .  هاي مدني شده است تاحدي باعث كاهش قدرت نهاد

خاطر ارتباط و وابسته بودن به حكومت نتوانسته است در            شهروندي براي زنان درگير بوده، ولي به
كنوانـسيون منـع      2002 حكومت بحرين در    36 .پيشبرد حقوق شهروندي زنان خيلي اثرگذار باشد

 . هر نوع تبعيض عليه زنان را تصويب كرد، ولي شروط زيادي را نيز طرح نمود
، بيـن   2002 در  .  اسـت   3/2 ميانگين رتبه حقوق سياسي در بحرين        :حقوق سياسي زنان.  ب
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تـر   فارس، بحرين نخستين كشوري بود كه به زنان حق راي عمومي و مهم هاي منطقه خليج كشور
در اين سال هيـچ زنـي وارد پارلمـان        .  اينكه حق كانديدا شدن براي انتخابات پارلماني را اعطا كرد

آزادي اجتماعات در بحرين    .  لطيفه القائد موفق به ورود به مجلس شد     2006 نشد، اما در انتخابات 
هم براي زنان و هم مردان محدود است و تشكيل هر نوع اجتماعات نيازمند اخـذ مجـوز از وزارت      

هاي مدني توسط وزارت توسعه اجتماعي هدايـت     در بحرين تمامي نهاد 37 .باشد امنيت عمومي مي
 134 طبـق مـاده     .  شوند و آنها تنها مجاز به فعاليت در مـوارد تعريـف شـده هـستند        و كنترل مي

هاي خارجي يا تماس با مقامات و افراد خارجي براي بحـث          شهروندان مجاز به شركت در همايش
  38 .ماه زنداني و جريمه مالي در بر دارد 3 در مورد مسايل سياسي بحرين نيستند و انجام اين كار، 

مذهـب    جامعه اسالمي سني  «و »  جامعه اسالمي الوفاق«گرا مانند  هاي اسالم در بحرين، گروه
اتحاديـه  .  دهنـد   موضوع پيشبرد حقوق سياسي زنان را با اكراه در دستور كار خود قرار مي  »  المنبر

دليـل    هاي مدني غيردولتي مدافع حقوق زنان هستند، ولي فعاليت سياسي آنها به  زنان و ساير نهاد
در بحرين در دهه اخـير تعـدادي       39 .عدم ثبت رسمي توسط وزارت توسعه اجتماعي محدود است

هاي مهم حكومتي از جمله سـفارت، وزيـر توسـعه اجتمـاعي، وزيـر فرهنـگ و                     از زنان به سمت   
 . اند اطالعات، رياست دانشگاه و مانند آن دست يافته

 2/9 ميانگين رتبه حقوق اجتماعي و فرهنگي در بحرين         :  حقوق اجتماعي و فرهنگي زنان.  ج
هاي اجتماعي سنتي     طور عمده تحت تاثير هنجار     حقوق اجتماعي و فرهنگي زنان بحرين به.  است

گرچـه  .  كارانه است، لذا حقوق زيادي براي مردان و حقوق كمي براي زنان قائل هـستند   و محافظه
نهاد بهبودهايي در مورد حقـوق        و چند سازمان مردم   »  اتحاديه زنان«هاي اخير با تشكيل  در سال

زنان در عرصه اجتماعي در زمينه مسكن و بيكاري حاصل شده است، هنوز قـدرت آنهـا محـدود           
اند، امـا در سـطح ملـي          زنان در مسايل توسعه محلي و حيات اجتماعي مشاركت داشته      .  باشد مي

سـازمان مـدني موجـود در بحـرين در            456 درصـد از      19 به بعد،  2008 از .  اند مشاركتي نداشته
هـاي زنـان، عـضو اتحاديـه زنـان بحرينـي              تا از نهاد    12 اند، از اين بين،    ارتباط با حقوق زنان بوده

 40 .هستند كه با هدف مشاركت دادن زنان در حيـات اجتمـاعي و فرهنگـي شـكل گرفتـه اسـت            
 . اند سال در استخدام بوده درصد از زنان بزرگ 34 ، 2007 حيث استخدام و اشتغال در  از
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 عمان . 5 
اسـت كـه هرگـز        2/5 تـا     1/8 ميانگين رتبه اين كشور در ارتباط با حقـوق شـهروندي بيـن           

 1970 سـلطان قـابوس حكومـت را بـا كودتـايي عليـه پـدرش در سـال                  .  بخـش نيـست     رضايت
 . آورد دست به

ميانگين رتبه ايـن كـشور در ايـن         :  عدم تبعيض و دسترسي به محاكم قضايي و عدالت  .  الف
هـاي    كار بـر نهـاد      هاي مذهبي محافظه   در عمان، فرهنگ پدرساالري و هنجار.  است 2/1 خصوص 

هـا بـا تبعيـض        اند، به همين خاطر زنان در بسياري از زمينه  قضايي و حكومت تاثير عميقي داشته
 17 گرچـه در مـاده      .  اند  اي نداشته   اند و زنان در ساختارهاي قضايي و حكومتي نماينده  مواجه بوده

قانون اساسي اين كشور تبعيض بر مبناي جنسيت، مذهب، رنگ و زبان ممنوع اعالم شده و طبق     
هاي اجتماعي عليه     هاي برابر مورد تاكيد واقع شده است، تبعيض     عدالت، برابري و فرصت 12 ماده 

ويژه در مورد اموال شخصيه مانند ارث، طـالق و ازدواج شـديد            ها به زنان استمرار داشته و تبعيض
هاي قانون اساسي، دسترسي به محاكم عدالت براي زنـان محـدود بـوده             برخالف تضمين.  اند بوده
كـار    عنوان بازپرس عمومي مشغول بـه       عنوان وكيل و پنج زن به وكيل تنها دو زن به 117 از .  است

  41 .با تصويب قانوني اعالم شد كه شهادت حقوقي زن و مرد برابر است 2008 در . هستند
در ايـن   .  اسـت   1/8 ميانگين رتبه اين كشور در مورد حقوق سياسي       : حقوق سياسي زنان. ب

كشور هر نوع فعاليت سياسي نيازمند مجوز حكومتي است و احزاب سياسي اجازه فعاليت ندارنـد         
) انتصابي(هر دو مجلس اين كشور؛ يعني مجلس شوراي دولتي     .  و هر نوع اپوزيسيون ممنوع است

در عمان بـسيار    .  گذاري هستند   ، فاقد قدرت واقعي براي قانون)انتخابي(و مجلس شوراي مشورتي 
طبـق    42 .به زنان حق راي عمومي داده شد      2007 به مردان و در  2003 ديرتر از ساير كشورها در 

قانون اساسي، حق مشاركت براي زنان در حيات مدني تصريح شده است، ولي در عمـل            34 ماده 
در عمان هيچ نهاد مدني و حقوق بشري مستقل براي زنان وجود         43 .با موانع زيادي مواجه هستند

شكل گرفته كه وابسته به دولت است و زيـر         »  انجمن زنان عمومي«تنها يك انجمن به نام .  ندارد
كنوانسيون رفع هر نوع تبعيـض عليـه          2006 عمان در   .  كند نظر وزارت توسعه اجتماعي عمل مي

در عمـان، زنـان تنهـا         44 .زنان را تصويب كرد، البتـه اجـراي آن بـا موانـع زيـادي مواجـه اسـت                   
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. گيري را دارند و به آنها اجازه قـضاوت داده نـشده اسـت          درصد از مناصب رهبري و تصميم 5/15 
 . ، چهار زن به سمت وزير منصوب شدند2007 نوامبر  در

اگرچـه  .  اسـت   2/5 ميانگين رتبه اين كشور در اين خـصوص       :  حقوق اجتماعي و فرهنگي.  ج
طور عمده بر مبناي برتري مردان بر زنـان      زنان مورد احترام هستند، حقوق اجتماعي و فرهنگي به

زنـان در ارتبـاط بـا زاد و ولـد و حقـوق              .  كنـد   است و جامعه سنتي نيز جانب مردان را حفظ مي  
در بسياري موارد ماننـد    . گيري برخوردار نيستند سالمت و بهداشت از استقالل و آزادي در تصميم

البته در مقايسه با عرصـه سياسـي و         .  تر است   مسافرت، مسكن، زاد و ولد و غيره اجازه شوهر مهم   
هاي كمتري مواجه هستند و بخـش مهمـي از نـيروي كـار                 فرهنگي، از زاويه اقتصادي با تبعيض 

هاي اجتماعي از ناحيه جامعه       در مجموع، زنان عمان به دليل فشار.  دهند عمان را زنان تشكيل مي
توانند حقـوق شـهروندي خـود را          هاي پدرساالر حكومتي و فقدان دانش حقوقي نمي     سنتي، نهاد

  45 .گيري كنند پي

 امارت متحده عربي . 6 

اين كشور نيز در ايـن    . است 3 تا  2 ميانگين رتبه اين كشور در ارتباط با حقوق شهروندي بين 
امارات متحده عربي كشوري است كه در چنـد دهـه اخيـر           . خصوص كارنامه چندان مثبتي ندارد

سرعت در حال تغيير از يك جامعه سنتي به جامعه مدرن و به سوي اقتـصادي عمـدتا تجـاري        به
هـاي مـالي و مركـز جـذب           دبي يكي از هفت اماراتي است كه خود را به يكي از كانون.  بوده است
داران زيادي از جهـان بـه ايـن امـارت نقـل              هاي خارجي تبديل كرده و كارگران و سرمايه سرمايه

هاي اماراتي تنها يـك پنجـم ايـن كـشور             ، بومي 2009 طوري كه در ميانه سال      اند، به مكان كرده
 46 .دادند تشكيل مي را

ميانگين رتبه ايـن كـشور در ايـن         :  عدم تبعيض و دسترسي به محاكم قضايي و عدالت  .  الف
قانون اساسي اين كشور برابـري شـهروندان امـاراتي در برابـر قـانون را                   25 ماده .  است 2 خصوص

كرده، اما از برابري جنسيتي صحبتي نكرده است و قانوني بـراي حـذف تبعيـض جنـسيتي          طرح
هاي ديگـر منطقـه كنوانـسيون منـع تبعيـض عليـه زنـان                 امارات متحده نيز مانند كشور   .  نيست
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همراه با يك سري استثنائات و شروط در مورد ازدواج، روابط خانوادگي، اقامه دعوي،           2004  در را
، زمينه براي انتـصاب     2008 با انجام اصالحاتي در نظام قضايي در  .  ارث، طالق و مانند آن پذيرفت

 . قضات فدرال و دادستان از بين زنان فراهم شد
زنـان و مـردان     .  است  2 ميانگين رتبه اين كشور در اين خصوص        :  حقوق سياسي و مدني.  ب

از حـق راي و كانديـدا شـدن برخـوردار             2006 اماراتي تنها در انتخابات مجلس شوراي فدرال در 
شدند و پيش از آن، از اين حقوق سياسي برخوردار نبودند و اعضاي اين مجلـس منـصوب هفـت         

البته انتخابات به شـكل     .  اولين انتخابات انجام شد   2006 در سال .  حاكم امارت متحده عربي بودند
مستقيم نيست، به اين معني كه نصف اعضاي مجلس به صورت انتصابي هـستند و نـصف ديگـر               

ترتيب كه حاكمان هفـت امـارات متحـده عربـي،         شكل انتخابي غيرمستقيم و غيرعمومي؛ بدين به
كنند و اين افـراد از بيـن كانديـداهاي            اعضاي مجمع انتخاباتي را از بين زنان و مردان انتصاب مي    
نفـر عـضو مجمـع       6596 از بيـن    .  كنند  ثبت نام شده براي مجلس شوراي ملي فدرال انتخاب مي  

هاي كـارگري ممنـوع هـستند و          در اين كشور احزاب و اتحاديه     .  نفر زن هستند  1163 انتخاباتي، 
هاي اخير چند نفر از زنـان بـه          در سال.  مجامع و اجتماعات در چارچوب قانون اجازه فعاليت دارند

اند، ولي سهم زنـان در      ريزي، وزير تجارت خارجي و سفير منصوب شده سمت وزير اقتصاد و برنامه
  47 .هاي مديريتي محدود است نظام سياسي و پست

زنـان  .  اسـت   2/5 ميانگين رتبه اين كشور در ايـن خـصوص          :  حقوق اجتماعي و فرهنگي.  ب
به بعد در ارتباط با كنـترل زاد و ولـد و بهداشـت و سـالمت از اسـتقالل عمـل                   2004 اماراتي از 

طـور    هاي اخير در مشاغل تجارتي، دارويي، آموزشـي و ماننـد آن بـه          آنها در سال.  برخوردار شدند
درصـد در     35 به   1990 درصد در  25 طوري كه سهم زنان شاغل از  اند، به فزاينده مشاركت داشته

طـور    با اين حال، زنان در امارات متحده عربي به .  رشد يافته است 2007 درصد در  40 و به  2000 
رنگ است، عـالوه بـر آن،         قابل توجهي در مناصب سطح باال حضور ندارند يا حضورشان بسيار كم    

 48 .هاي استخدامي زنان و حقوق بر مبناي جنسيت قائل اسـت         هايي بر گزينه قانون كار محدوديت
فدراسيون زنان امارت متحده عربي به رياست شيخه فاطمه بنت مبارك تاسـيس           1975 در سال 

هاي زنان در ارتباط بـا امـور فرهنگـي،            اين فدراسيون به مثابه يك گروه چتري براي سازمان  .  شد
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هـاي حقوقـي      كند و براي زنان مـشاوره       سالمت و بهداشت، امور اجتماعي، هنر و ورزش عمل مي  
  49 .دهد ارايه مي

 يمن. 7 

 . است 2 تا  1/9 ميانگين رتبه يمن در ارتباط با حقوق شهروندي بين 
ميانگين رتبه ايـن كـشور در ايـن         :  عدم تبعيض و دسترسي به محاكم قضايي و عدالت  .  الف

هـاي اجتمـاعي و رسـوم         بـه دليـل هنجـار     .  شود  است كه رتبه پاييني محسوب مي 1/9 خصوص 
پدرساالرانه، سطح حقوق اجتماعي و فرهنگي زنان در اين كشور نسبت بـه مـردان بـسيار پاييـن         

قانون اساسي برابري زن و مـرد در مقابـل قـانون تـصريح شـده، هنـوز                    40 اگرچه در ماده .  است
گـراي صـالح و كنفدراسـيون         حـزب اسـالم   .  ها عليه زنان تا حد زيادي حفظ شده اسـت           تبعيض
ها عليه زنان در عرصه اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي دفـاع             اي حاشد نيز از استمرار تبعيض قبيله
نهاد بـراي دفـاع از      زنان در نظام قضايي سمتي ندارند، البته در اين كشور چند نهاد مردم.  كنند مي

تريبـون زنـان    :  پردازند كـه عبارتنـد از       حقوق شهروندي زنان به صورت محدود به ايفاي نقش مي  
  50 .براي تحقيق و آموزش و تريبون خواهران عرب براي حقوق بشر

اسـت كـه رتبـه پايينـي          2 ميانگين رتبه زنان در ايـن خـصوص      :  حقوق سياسي و مدني.  ب
جمهـور از قـدرت بـاال برخـوردار اسـت و              كشور يمن نوعي نظام رياستي دارد كه رييس.  باشد مي

طور عمـده توسـط حـزب كنگـره         جامعه مدني در اين كشور، ضعيف و لرزان است و اين كشور به
گرچه زنان از حق كانديدا شدن در مجلس نمايندگان، مجلس شوراي       .  شود عمومي خلق اداره مي

اند كه حضور زنان      مشورتي و در شوراهاي محلي برخوردارند، موانع سياسي و اجتماعي باعث شده    
هاي اجتماعي مانع از مشاركت كامـل سياسـي           سنت.  هاي ياد شده بسيار محدود باشد در مجلس
با وجود اعالم اوليه احزاب اپوزيسيون مبني بر دفاع از حقوق زنان، نيمي از احـزاب          .  شوند زنان مي

از نامزدي زنان حمايت نكردند، در رأس آنها حزب اصالح بود كه با وجود برخـورداري از عـضويت       
حزب سوسياليست يمن، تنها حزبي اسـت كـه حمايـت           .  زنان، از كانديداتوري زنان حمايت نكرد    
  51 .خود از كانديداتوري زنان را اعالم كرد
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اسـت    2 ميـانگين رتبـه ايـن كـشور در ايـن خـصوص                 :حقوق اجتمـاعي و فرهنگـي     .  ج
هاي مدني درگير در پيشبرد حقوق اجتماعي و فرهنگي زنان با موانـع جـدي فرهنگـي،       سازمان و

 . سنتي و اجتماعي مواجه هستند

 گيري نتيجه

هاي مردمي اخير در خاورميانـه و شـمال آفريقـا و سـقوط برخـي                   تا پيش از شروع خيزش 
عنوان تنها منطقه مستثني و مقاوم در مقابل مـوج سـوم         هاي اقتدارگرا، اين منطقه به حكومت از

هـاي اخـير، سـاختار سياسـي          تا پيـش از شـروع تحـوالت و جنبـش          .  شد  دموكراسي تلقي مي  
اي و ساخت اقتصاد رانتي و نفتي باعث اسـتمرار اقتـدارگرايي در           پدرشاهي، نظام اجتماعي قبيله

به دليل مجموعه تحوالت و نوسازي انجام شـده در ايـن         .  فارس شده بودند هاي خليج نشين شيخ
هاي آموزشي، اقتصادي، ارتباطات، شهرنشيني و ماننـد آن و نـيز بـه تـاثير از                  كشورها در عرصه

انقالب ارتباطات و اطالعات و تحول فكري و نگرشي به تـاثير از عوامـل داخلـي و خـارجي يـاد             
نكتـه  .  شده، اقدامات محدودي براي آزادسازي اوليه در سـپهر سياسـي و اجتمـاعي انجـام شـد          

هـاي    شايان ذكر آن است كه چنين اقدامات، بيـشتر جنبـه تـاكتيكي بـراي اسـتمرار حكومـت             
 . اند موروثي داشته

هاي دانـشگاهي در بيـن      كرده ويژه افزايش تعداد تحصيل گرچه تحوالت ياد شده داخلي به
زنان، افزايش آگاهي سياسي و اجتماعي و تحول نگرشـي زنـان و عوامـل خـارجي بسترسـاز               

هـا در خـصوص       اند، پيـشرفت   هاي زنان در حوزه حقوق شهروندي بوده مطلوبي براي پيشرفت
ترين داليل توضـيح داده       مهم.  ويژه حقوق سياسي زنان محدود بوده است       حقوق شهروندي به

هـاي    استمرار ساختار قدرت پدرشـاهي و نهـاد       :  شده در اين مقاله در اين خصوص عبارتند از      
هاي حكومتي بر نهادهاي مدني زنان و جلوگيري از گـسترش و اسـتقالل         مردساالرانه، كنترل

كارانه در مورد لزوم حفظ نقش زنانگـي    دار بودن دروني بودن باورهاي محافظه عمل آنها، ريشه
اي از زنـان نـيز ايـن باورهـا            طوري كه بخـش عمـده      ـ به  و مادري و عدم مشاركت براي زنان

كـار    دار و مخالفت علماي مذهبي محافظه  ساالري ريشه ـ نظام پدرساالري و قبيله اند راپذيرفته
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تـر    يافتـه   دور، با استمرار تحوالت داخلي و خـارجي و نظـام            چندان  در آينده نه.  با مشاركت زنان
توان اميدوار بود بخـش قابـل     هاي زنان و تشديد آگاهي سياسي و اجتماعي آنان، مي شدن فعاليت

توجهي از موانع پيش روي حقوق شهروندي زنان برداشته خواهد شد و فعاالنه در سپهر سياسـي         
 . پرداخت و مدني به مشاركت خواهند
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