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در این نوشتار در پی آن هستيم که رابطه بين جهانی شدن و نظم نوین چکيده:

يسم درحوزه بين الملل بررسی نمائيم. از آنجائيکه جهانی را با مسئله فمين

فمينيسم یک حرکت بين المللی با برداشتها, مکاتب و الگوهای مختلف جهت 

زنانه کردن روابط بين الملل است و جهانی شدن و نظم نوین جهانی به عنوان یک 

 جریان با ابزارهای جدید آن مانند انقالب اطالعات و ارتباطات حضور بازیگران

مختلف از جمله زنان را در روابط بين الملل مهيا کرده است, رشد فمينيسم در 

سوال اصلی  صحنه بين المللی در پی این تحوالت بيش از پيش آشکار خواهد شد.

پژوهش این است که جهانی شدن و نظم نوین جهانی چه تأثيری بر فمينيسم 

 ت يیل پاسخ دهيم.جهت پاسخ به سواالت فوق مجبوریم به سواال داشته است؟

فمينيسم  -3 نظم نوین جهانی چه می باشد؟ -2 جهانی شدن چيست؟ -1

مفاهيم کليدی  -5 های فمينيسم چه می باشند؟ دوره ها و نگرش -4 چيست؟

فرض اصلی مقاله بر این است که جهانی شدن و نظم نوین  فمينيسم چيست؟

روش تحقيق  .ته استتأثير مثبتی بر رشد فمينيسم در روابط بين الملل داش

 تحليلی و با ابزار کتابخانه ای می باشد. –توصيفی 

 سلسله الملل، نيب روابط ، جهانی شدن, نظم نوین, فمينيسم کليد واژگان: 
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 مقدمه:               

ه جنبش و حضور زنان را در بستر روابط در این مقاله در پی آنيم که باتوجه به مسئله جهانی شدن و نظم نوین جهانی, جایگا 

بين الملل تجزیه و تحليل نمائيم. سوال اصلی این تحقيق این است که آیا تحوالت ناشی از جهانی شدن و نظم نوین جهانی باعث 

دحضور, رشدحضور و جایگاه زنان می شود؟ فرض اصلی این مقاله بر این است که تحوالت ناشی از جهانی شدن و نظم نوین باعث رش

جایگاه و تحقق ایده های فمينيستی خواهد شد جهت روشن شدن این بحث ابتدا جهانی شدن و آثار ناشی از آن مطرح می گردد پس از 

آن نظم نوین جهانی و مسائل آن مطرح شده است. سپس به فمينيسم پرداخته تعریف, دوره ها, نگرشها و مفاهيم کليدی آن بحث گردیده 

ه تحوالت ناشی از جهانی شدن از جمله حضور زنان و رشد جایگاه آنها و دیدگاههای اندیشمندان موید این مسئله اشاره است. در نهایـت ب

گردیده است. در جمع بندی مطرح شده که قرن آینده در پی تحوالت ناشی از جهانی شدن و نظم نوین قرن تحقق حقوق و ایده های زنان 

در روابط بين الملل خواهد بود.

 

 جهانی شدن: -1

یا یک فرایند  (Project)اگرچه در مورد جهانی شدن و جهانی سازی دیدگاههای مختلف وجود دارد و اینکه این یک پدیده 

(process)  می باشد اختالف نظر است. ولی تا آنجا که مربوط به بحث این نوشتار است برگزیدن یک تعریفی ترکيبی است که جمع

 .Held et al)ین حوزه است که از دیدگاهها نئوليبرالها تا مارکسيستهای جدید و محافظه کاران را پوشش دهد. دیدگاهها و تعاریف در ا

1111: p. 3)  ملتهای سنتی به پدیده  –جهانی شدن عبارت است از عصر جدیدی از تاریخ بشر که در آن دولت "بدین صورت که

 ,Ohmaek)ر عرصه جهانی به خصوص در اقتصاد و جهانی شدن بدل شده اند. غيرطبيعی و واحدهای کاری غيرضروری و حتی ناممکن د

1111: p.5)   از دیدگاه بسياری از نظریه پردازان در حوزه جهانی شدن این فرایند منجر به آن خواهدشد که ساختار, نظام, بازیگران

ت, مرز, قلمرو, قدرت, امنيت, توسعه و . .  نيز متحول رسمی )دولت و سازمانهای بين المللی دولتی( مفاهيم کليدی موجود مانند حاکمي

 می گردد.

به عبارت دیگر با تحوالت ریشه ای ناشی از انقالب اطالعات و ارتباطات و حضور بازیگران غير رسمی مانند افراد, اتحادیه ها, 

دهای روابط بين الملل گذشته را دگرگون و بازیگران, ساختارها, مفاهيم و نها (NGOS)سندیکاها و سازمانهای بين المللی غيردولتی 

از جمله این بازیگران . . زنان نيمی از جمعيت انسانی می باشد که در  (Nierop, 1114: p4)جایگزینهای جدیدی جانشين آن می شوند 

ت و مشکالت موجود در روابط دوره قبل از جهانی شدن یا تعمداً یا سهواً از این حوزه حذف بوده و نقش آنها فرعی و جانبی بوده و معضال

شی بين الملل از دید فمينيستها مانند جنگ, فقر, گرسنگی, عدم توسعه, نا امنی, تبعيض و . .  الینحل باقی مانده است. بنابراین تحوالت نا

از جنبش آنها می  از جهانی شدن و دگرگونيهای حاصل از آن حضور زنان و پياده شدن آرمانها و ایده های آنها را که حدود یکصد سال

 گذرد در این بستر به منصه ظهور خواهد رساند.

 نظم نوين جهانی  -2

چه تعریفی وجود دارد نيز اختالف نظر می باشد. عده ای بر  (New World Order)در مورد اینکه پيرامون نظم نوین جهانی 

مليتی غربی در عرصه روابط بين  گسترش شرکتهای چندم شروع شده و مشخصه اصلی آن حضور و  01و  01این اعتقادند که آن از دهه 
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الملل می باشد. حضوری که نقش و جایگاه بازیگران رسمی یعنی دولتها و سازمانهای بين المللی دولتی را تضعيف نموده و عملکرد, 

   (Castells. S. M., 1110: p21-41)مفاهيم, نهادها و نظریه های ساخته آنها را نيز دست خوش تغيير و تحول نموده است. 

عده دیگری بر این اعتقادند نظم نوین جهانی با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و نظم دوقطبی شروع شده است. پدیده ای 

که مقامات آمریکائی آن را قرن جدید آمریکا و پيروزی و رشد ليبرال دمکراسی بر تمام ایدئولوژیها و به قول فوکویاما پایان تاریخ و 

به هر حال هر نوع برداشت و تعریفی که بخواهيم از نظم نوین جهانی  (Fukuyama. F, 1112: pp 11-21)ولوژی می توان ناميد. ایدئ

در نظر بگيریم نقطه مشترک و قابل توجه این پدیده نيز این است که در این نظم بازیگران غيردولتی, نظام, نهاد و مفاهيم دگرگون کننده 

ولتی )رسمی( و مفاهيم کليدی و نهادهای آن خواهد شد تحولی که در آن باز ازجمله بازیگران و مفاهيم و نهادهای جایگزین بازیگران د

تحول گرا می توانند زنان و حضور گسترده آنها باشد. زیرا براساس تحوالت جدید نظم نوین حضور زنان درعرصه های مختلف سياسی, 

بستر بازیگران غيردولتی به راحتی رشد نموده و زمينه تحقق ایده ها و آرمانهای جنبشهای اقتصادی و اجتماعی روابط بين الملل در 

مختلف فمينيستی در این حوزه را بيش از پيش مهيا می کنند جنبشها و تحوالتی که برای روشن شدن آن الزم است نگاهی به آنها در 

 قسمت بعد داشته باشيم.

 فمينيسم: -3

برداشتها و تئوریهای آن طی قرن بيست مطرح گردیده است. در پایان قرن بيست جهانی شدن بستر جنبش فمينيسم و دورهها, 

مناسبی را برای دستيابی به اهداف و ایده های این جنبش  بيش از پيش مهيا نموده است و زنان یکی از بازیگران عمده ای خواهند بود که 

شد. جهت تبيين این مسئله الزم است به تعریف, دورهها, برداشتها و مفاهيم کليدی از جهانی شدن و آثار ناشی از آن بهره مند خواهند 

 آن در این قسمت پرداخته شود.

 تعريف فمينيسم: –الف 

فمينيسم یک جنبش اجتماعی است که بدنبال تغيير مناسبات اجتماعی و توزیع قدرت سياسی اقتصادی بوده است. این جنبش 

ه است. جنبشهای اجتماعی )مثل فمينيسم( بدنبال اصالح فهم و معرفت علمی حرفه ای می باشند. در جدی مطرح گردید 1101از دهه 

 آکادميک( جدید است و  –واقع فمينيسم بدنبال توليد معرفت وشناختهای عمومی )علمی 

معه شناسی, علم سياست و معتقد است قدرت مردانه تأثيرمستقيمی درعلم وشناخت بشری درتمام علوم مانند پزشکی, روانشناسی, جا

رابط بين الملل پدید آورده است. بگونه ای که زنان به عنوان یک موجود حاشيه ای و شکل تحریف شده ای از مرد معرفی شده 

 (Mohanty, 1194: 334-341)اند.

این طبقه  فمينيسم می گوید تفاوت جنس و جنسيت از نظر اجتماعی طبقه بندیهای ساخته شده اند و در خلقت و طبيعت

 ,Barbara)بندی پذیرفته شده نيست. در حاليکه پنداشت رایج این تفاوت را طبيعی و ناشی از طبيعت بشر می داند. باربارا روبرتز 

Roberts)  می گوید: آموزش نظامی )مردان( به معنای اجتماعی کردن نيروی مردانه است که روابط بين الملل را مردانه گرائی و نظامی

ان سرمایه داری و اعمال فرمانروائی و اقتدار حکومتی را بدنبال می آورد. بنابراین هدف از این روند حفاظت از زنان و بچه ها می گری و جه

  (Burchill. S. 2111: p. 230)باشد و این سمبليزم جنسيت گرائی بر زن است. 

می گوید که چگونه مردگرائی چندگانه در معاهدات  "انهکشورهای مرد"در کتابش به نام  (Charltte Hooper)همچنين شارلوت هوپر 

رقابتی روابط بين الملل وارد شده و از طریق آنها نهادهای بين المللی ایجاد گردیده است. وی ضمن انتقاد از یکپارچگی گذشته مردانه 
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, می گوید فمينيستها می توانند آن را تغيير گرائی در روابط بين الملل که مفهوم مردساالری سلطه گر را بر روابط بين الملل مسلط کرده

دهند و معضالت این حوزه یعنی سلطه گری, قدرت مداری, امپریاليسم, جنگ, فقر, توسعه. را که همگی ناشی از مردساالری روابط 

  (Burchill. S. 2111: p 239)جنسيتی است را حل نمایند. 

یهای روابط بين الملل تاکنون نيز زنان مورد توجه نبوده اند. اصطالحات از جهت دیگر فمينيستها معتقدند در مطالعات و تئور

, موجود در این حوزه و تئوریهای آن مانند رئاليسم, نئورئاليسم, ليبراليسم, موازنه قوا و . . مفاهيم کليدی آن مانند قدرت, فرمانروائی

ن الملل همگی به صورت شخصی یا عمومی مردساالرانه می ملت, سيستم بي -خودمختاری, هرج و مرج, امنيت, سطوح تحليلی, دولت 

باشند. در حاليکه اگر الزم باشد این مسائل باید در آن بازنگری شده و با نگرش متعادل به زن و مرد تغيير یابد در نتيجه باید مفاهيم 

 خنثی و بی طرف مانند نژاد, طبقه, قبيله, . . جایگزین آن شود. 

شکل دهنده روابط بين الملل که درمبنای تقسيم بندیهای جغرافيای سياسی مانند مرز, ملت کشور  تئوری سازیها و مفاهيم

 (Burchill. S. 2111: p241)است و همگی برداشت مردساالرانه مسلط بر زن )سرزمين, خانه, خانواده( است. باید تغيير نماید. 

 دوره های جنبش زنان )فمينيسم(: –ب 

ا باید به نهضت فرهنگی رنسانس بازگرداند که در شکل گيری حرکتهای اجتماعی, سياسی, فرهنگی و ریشه اصلی جنبش زنان ر

اقتصادی جهان معاصر نقش تعيين کننده ای داشت با پيدایش مکاتب مهم و متعدد فلسفی, سياسی, اقتصادی که از دستاوردهای این 

به بعد درکشورهای مختلفی مانند فرانسه, انگلستان و امریکا با طرح  10نهضت فرهنگی بود. بحث توجه به موقعيت و حقوق زنان از قرن 

دیدگاهها و حرکتهای مختلف مورد توجه قرار گرفت. گرچه تا ابتدای قرن بيست این حرکتها مطرح گردید ولی دستاورد قابل توجهی برای 

 (13-14: 1394زنان در غرب ببار نياورد. )بنی نجاریان, 

تحوالت ناشی از جنگ جهانی اول و آثار تخریبی آن که ناشی از مردساالری در حوزه روابط بين الملل بود  بنابراین باید گفت 

حرکت اول تأثيرگذار فمينيستی را شکل داد و آثار قابل توجهی در دگرگونی قوانين و حقوق زنان در غرب ببار آورد. حرکت دوم 

انسانی, اقتصادی, اجتماعی آن بود که دومين دوره حرکت فمينيستی را در دهه  فمينيستی متأثر از جنگ جهانی دوم و نتایج تخریبی

م پدید آورد و در اعالميه جهانی حقوق بشر برابری حقوق زن و مرد مطرح و پس از آن در قوانين داخلی و نهادهای سياسی  01و  01های 

ستی پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق مطرح داخلی و خارجی جایگاه مناسبتری برای زنان شکل داد سومين حرکت فميني

تاکنون( که مسئله جهانی شدن نيز برای این جنبش شرائط مناسب و بستر موفقيت آميزتری را مهيا نموده است.  1111گردید )

 (290: 1394)مشيرزاده, 

 ج( نگرشهای )نظريه های( اصلی فمينيسم در روابط بين الملل:

در این نقطه اشتراک دارند که نظریه های جانبدارانه جنسيتی موجود در روابط بيِن الملل را حداکثر مشکوک تمام جریانهای جنبش زنان 

 و حداقل نا اميد کننده برای حل معضالت جهانی می دانند. بطورکلی این نگرشها به چهار دسته تقسيم می شود:

I- :فمينيسم ليبرال 

ن می باشد. فمينيسم ليبرال معتقد است که الگوهای رفتار, نقشها, برداشتها, حقوق, مهمترین جریان حاکم درجوامع غربی این جریا

تکاليف و امتيازات در سلطه مردان بوده است. بنابراین با ایجاد فرصتهای برابر برای زنان در حوزه های مختلف مانند امکانات آموزشی, 

 کاری, اقتصادی, سياسی, مدنی و . . این تبعيض رفع می شود.
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آنها معتقدند در اصل خلقت بين زن و مرد تفاوت نبوده است و تبعيضات اجتماعی تفاوت ایجاد کرده است. بنابراین با تغيير در 

جامعه پذیری غيریکسان به یکسان دختر و پسر می توان برابری شکل داد. با این تحول حوزه های شناخت نسبت به زن عوض می شود. 

هستند. این  (Objectivist)و عينی گرا  (Integrativist), ادغام گرا (Empiricist Feminists)ا فمينيستهای ليبرال تجربه گر

جانبداری جنسی به نفع مردان در حضور آنها در سياست داخلی و خارجی نسبت به زنان تبعيض پدید آورده است.  -1جریان معتقد است 

آنها معقتدند زنان در همه حوزه ها بوده  -2ا, قواعد و . . نيز دگرگون می شود. پس با وارد کردن زنان در حوزه های فوق ارزشها, هنجاره

اند ولی به انحاء مختلف این حضور کمرنگ شده است و نيمی از جمعيت نادیده گرفته شده است. پس با وارد کردن آنها در این عرصه ها 

واقعی متفاوت و بی عدالتی نسبت به زنان را مطرح می نماید مشکالت حل می شود. این نگرش به نظریه پردازی فلسفی که ریشه های 

  (Whitworh, 1110: 11-10)وارد نشده است. 

II - :فمينيسم راديکال 

فمينيسم رادیکال به تفاوت جوهری ميان زن و مرد معتقد است. زن و مرد دو طبقه متضاد با منافع متضاد بوده که در طول تاریخ 

پدید آمده است و بدنبال آن  Patriarchyابزارها, نهادها و رویه ها و . . به زن ستم کرده اند. به تبع پدرساالری مردان با استفاده از همه 

. نظام سلطه را جهان شمول کرده اند. آنها برخالف ليبرالها نمی خواهند زنان در کنار مردان وارد همه عرصه ها شوند و برابری کسب نمایند

عرصه ها را به چالش کشيد و حقيقت نزد زنان است رادیکالها فلسفه علم مدرن را به چالش می کشند )پسا دکارت( آنها معتقدند باید تمام 

و حقيقت  (Feminist Stand Point Theory), نظریه دیدگاه فمينيستی (Perspectives Feminism)و نظریه های چشم انداز 

 (Chapman, 1115: 341-301)مطرح می کنند.  (Unmediated Truth)بی واسطه را 

III- :فمينيسم سوسياليستی و مارکسيستی 

این دو نگرش معتقدند مظلوميت زنان در نظام اقتصادی, اجتماعی ریشه دارد. بنابراین برای رفع این مظلوميـت باید نظام تغيير کند. 

قدند درک مظلوميت زنان یک مصداق خاص از هر دو بدنبال تعميم مفاهيم و دیدگاههای مارکس به وضعيت زنان می باشند. آنها معت

 استثمار کارگران به طورکلی در جوامع سرمایه داری بوده است. چاره این بوده که کار زنان به عنوان یک شکل از کار الزم در نظام سرمایه

 داری مورد توجه قرار گيرد.

به خانواده, نباید خدمت شخصی به یک فرد مذکر تلقی به اعتقاد بسياری از فمينيستهای مارکسيست, کار خانه یا کارهای مربوط 

 گردد, بلکه اگر قرار است زن, نيروی کار بدنيا آورد بنا به پيش فرض عام تر سرمایه داری کار خانه را نيز باید کار ضروری دانست. نکته

اران بلکه به عنوان شوهرانشان استثمار شوند. مهم دیگر اینکه کار منزل زمينه ای است که زنان توسط مردان نه صرفاً به عنوان سرمایه د

 زیرا زنان برای دو نوع استثمار وجود داشته یا دارند؛ 

استثمار در جنسيت. بنابراین اگر طبقه مالکيت از ميان برود مشکل زنان نيز از ميان می رود. )بنی نجاریان,  –استثمار در طبقه ب  -الف

1394 :10-10 ) 

IIII-  گرا :فمينيسم پساتجدد 

 Post)یک فمينيسم پساتجدد گرا  (Robinson)این نگرش معتقد به تعدد در تکثرگرائی نگرشهای فمينيستی می باشد. رابينسون 

– Feminist)  انتقادی را قبول دارد.  –می باشد. وی نظریه های اجتماعی  "بازاندیشی آگاهی از خود و انتقاد از خود"است که معتقد به
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عای دیگر فمينيستها که می گویند زنان باید خود فاعل شناسای حقيقت شوند را اشتباه می داند. پس نظریه فمينيستی به عبارت دیگر اد

 (Robinson, 1110: 5-0)را رد می کند.  (Feminist Monism)واحد یا تک انگاری فمينيستی 

( که در درون هزاران رویه فمينيستی است را باید  Metanarrativeپساتجدد گرایان می گویند مجموعه ای از انگاره ها )فراروایت 

ظر داشت. زیرا نظریه اجتماعی متکثر و متنوع فمينيستی وجود دارد. آنها زن را به عنوان جنسيت یک امر نسبی, پيچيده و بی ثبات درن

می دانند که در طول تاریخ شکل گرفته است. هویـتهای ثابت مرد و زن را نفی می کنند و آن را یک امر متغير شکل گرفته در تاریخ می 

نيز ساخته اجتماع در طول تاریخ است )تا  (Sex)امری ساخته اجتماع است بلکه جنس  (Gender)ند نه تنها جنسيت دانند. آنها معتقد

دهه هشتادم اعتقاد بر این بود که جنس تفاوت طبيعی و جنسيت تفاوت اجتماعی است(. پس یک روایت و شناخت از زن نمی تواند راه 

ای متعدد برای شناخت زن مطرح است. پس حضور گروههای حاشيه از تمام زنان در روابط گشا باشد. فمينيست در داستانها و گفتمانه

بين الملل و تجارب این گروهها می تواند به باز توليد و اصالح روابط بين الملل مردساالرانه کمک کرده و آن را عضو نماید. 

(Withworth, 1110: 21-23)  

 مفاهيم کليدی روابط بين الملل: _د 

يستها معتقدند تمام مفاهيم کليدی روابط بين الملل مانند کشور, قدرت, دولت, امنيت, جنگ و صلح, توسعه و عدالت فمين

شود برداشتی مردساالرانه بوده و به تبع ساختار, نهادها و تئوریهای روابط بين الملل را جنسيتی مردانه داده است. اگر این مفاهيم دگرگون 

 ه شکل واقعی درآمده مشکالت و معضالت این حوزه حل خواهدشد.روابط بين الملل متحول ب

I-  مرد(Man): 

فمينيستها معتقدند در غالب تئوریهای روابط بين الملل )مثل رئاليسم, ليبراليسم, موازنه قوا, سيستمها, بازیها و . . ( مرد حاکم و 

ساوی با هرج و مرج و آنارشيست می شود. در اکثر این تئوریها محور تجزیه و تحليل تئوریک قرار دارد. فقدان مرد در این تئوریها م

مردمنطقی, خودخواه متکبر بر تماميت ماهيت و طبيعت بشری حاکميت دارد. فمينيستها می گویند این نگرش مردانه نمی تواند همه 

مدل زنانه می تواند کارآمدتر باشد چون زنان واقعيت روابط بين الملل را بيان کند. زیرا مردان فقط افراد خودمختار و مستقل هستند ولی 

 هم افراد خودمختار و مستقل و هم وابسته می توانند باشند.

مدلهای جایگزین زنانه در تئوریها می تواند کارآمدتر و موفق تر مسائل بين الملل را تجزیه و تحليل نماید زیرا آنها هم مفاهيم 

 :Burchill, 1110)مثل هویتها, حاکميتها در روابط دو یا چندجانبه بهتر بيان می کنند.  خودمختاری و هم وابسته را در مفاهيم اساسی

241-251)   

II-  دولت  -کشور(State) : 

اقليمی و مسائلی مانند فرمانروا, حکومت نظم و مملکت داری در داخل و  –فمينيستها معتقدند کشور و تقسيم بندیهای سياسی 

نسيت مردانه شکل گرفته است. بنابراین مسائلی مانند خودمختاری, فرمانروائی, قدرت, دفاع و تجاوز همگی خارج همگی بر مفهوم قدرت ج

متأثر از حوزه و تسلط مردانه بوده که درتحوالت اوليه کشور یعنی حرکت اجتماع خویشاوندی به قبيله و قوم و شهر به کشور تغيير شکل 

 یافته است.
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آتن باستان دارد که نخبگان یونان سرمنشاء قدرت در جامعه دمکراتيک را در افراد و طبقات شکل گيری مدرن کشور ریشه در 

مسلط و ممتاز می دانستند. مرزها و حدود جغرافيایی نيز متأثر از خصلت مردانه بوده است. در این نگاه زنان به عنوان موجودات بارور 

 آنها موجودی پستتر, ضعيف تر و آسيب پذیرتر هستند.طبيعت تحت کنترل و مدیریت مرد )نــر( می باشند زیرا 

مرزهای سياسی کشورها متأثر از روابط جنسيتی است که زنان را در )داخل( سامان داده و "معتقد است  (Peterson)پترسون 

معنی می یابد. ولی از تجاوز مردان دیگر )خارج( به حوزه آنها جلوگيری می کند. آشوب, جنگ وتجاوزگری نيز برای حفاظت از زنان 

فمينيستها کشور, مرزهای داخلی, منطقه ای و بين المللی را نامشروع و غيرقانونی دانسته که درنتيجه اعمال زور, نظم و امنيت جنسی 

  (Burchill, 1110: 251-253)مردانه شکل گرفته و منطبق با واقعيت کامل خلقت بشری نيست. 

III-  قدرت(Power) : 

بودی دولت )کشور( نيستند نوع برداشت مردانه را قبول ندارند )تنها تنشگر عقالئی و خودمختار(. می گویند آنها بدنبال نا

حاکميت مطلق دولت از مفهوم الهی به پادشاه و بعد به مردم رسيده که مفهومی مردانه است. آنها می گویند حاکميت دولت مطلق نيست 

يت مطلق را باید هویت سياسی متکثر بگيرد. نقش دولت که به نابرابری جنسی و استثمار و وفاداریهای متعدد حاکميـت است جای حاکم

 جنسی و طبقاتی زنان منجر شده نيز عوض می شود.

 قدرت یکی از مفاهيم پایه ای روابط بين الملل است که موضوع سياست بين الملل 

ابطه سلطه از آن درک می شود. اعمال قدرت یک مفهوم مردانه آن را مفهوم جنسيتی می داند که ر (Aleshtain)می باشد. الشتاین 

گرفته شده و به معنی کنترل, تفوق و سلطه می باشد. ولی معنی زنانه قدرت انرژی, ظرفيت و توان  Potestasدارد. ریشه قدرت التينی از 

رد روابط بين الملل شود همکاری بين المللی جای بالقوه و اقناع کردن است و این معنی به توانمند سازی متقابل منجر می شود و اگر وا

 Elshtain, 1111: 445-404ستيز و جنگ را می گيرد. 

IIII- امنيت, صلح و جنگ(Security, peace and War): 

فمينيستها برداشت تک بعدی واقع گرایان از امنيت را رد می کنند و معتقد به امنيت چندبعدی هستند که شامل کاهش انواع 

از جمله فيزیکی, ساختاری و زیست محيطی می باشد. ساختار قدرت را غيرمتمرکز, سلسله مراتبی و اجتماعی می دانند. نا امنی  خشونت

بين المللی )جنگ( را ادامه نا امنی داخلی و خشونت عليه زنان می دانند. هویت سازی جنگی مردان رزمنده و زنان غير رزمنده را ساخته 

انی اصلی امنيت, صلح و جنگ با قرائت مردانه را زنان و کودکان می دانند و تعبير انتزاع مردانه که مرد جنگ طلب و مردان می دانند. قرب

 (Tickner, 1110: 213-219)زن صلح طلب است این وضع را پدید آورده است. 

V-  توسعه(Development) 

تبعيض آميز است. در تمام برنامه ریزیهای توسعه )چپ و راست( فمينيستهای ليبرال معتقدند نگاه به توسعه نيز عليه زن بوده و 

 محور بهره مندی مردان بوده و زنان در حاشيه و تبعيض آميز با آنها برخوردار می شود. حداکثر نقش برای آنها در مسائل بهداشتی, تغذیه,

ود و نگاه کل گرایانه جایگزین شده تا زنان در این جریان سهم تنظيم خانواده و بچه داری وجود دارد. بنابراین باید به توسعه نگاه ابزاری نش

: 1394واقعی بدست آورند. از فرصتها و امتيازات یکسانی نسبت به مردان بهره گيرند و حاشيه ای و قربانی انگاشته نشود. )مشيرزاده, 

319-314) 
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VI -  عدالت(Justice) 

است. آیا عدالت را باید برای افراد یا دولتها در نظر گرفت؟ یا باتوجه به  فمينيستها معتقدند عدالت و مفهوم آن نيز مردانه

تفاوتهای فرهنگها و تمدنها مطرح نمود. باید یک مفهوم عدالت جهان شمول بدست آورد. اصول عدالت باید از تفاوتها بدست آید و به 

ی و یکجانبه دارد که دیگران در خارج قربانی آن می شوند. به عبارت تفاوتها پاسخ دهد. اما امروز با نگاه ليبرال عدالت مفهوم انتزاعی فرد

دیگر عدالت معنی داخلی دارد و در خارج بی معنا است و جای آن را کمک داوطلبانه گرفته که معنی عدالت نمی دهد. بنابراین باید از 

 (311-321: 1394)مشيرزاده, عدالت برداشتی چند جانبه بدست آورد و با برداشت صوری یکجانبه جایگزین نمود.

 

تحوالت جهانی شدن و مصاديق رشد فمينيسم: -4

در دهه اخير حضور زنان را در تحوالت سازمانها و نهادهای بين المللی رشد  (Globalization)تحوالت ناشی از جهانی شدن 

و   (Sincianlo), و سينسيانلو(Wager)اگر , و(Eshly), اشلی (Elshtatin)داده و به تبع آن روی نظریه پردازان مانند الشتاین 

تأثير داشته است. نمونه های این حضور در بستر تحوالت جهانی شدن و تأثير روی تعدادی از  (Fukuyama)خصوصاً فوکویاما 

 اندیشمندان فوق به شرح يیل است. 

رهنگ و . . نشان می دهد, جهانی سازی اطالعات و در پی آن جهانی شدن اقتصاد, سياست, ف –تحوالت ناشی از رشد ارتباطات 

 د.اقتصاد یک توسعه استفاده از کار زنانه را به همراه داشته است. مشاغلی که زنان با مزد کم, پاره وقت و حتی نا امن در آن وارد شده ان

جوان متکی است.  بسياری از مناطق آزاد تجاری امروز )مناطق ویژه صادرات( در کشورهای درحال رشد عمدتاً به کار زنان 

بازارهای بومی تجاری بر گروه زنان کارگر وابسته شده است. رشد پدیده توریسم جنسی بصورت خطرناک تجارت بين المللی زنان و 

دختران را برای عرضه جنسی رشده داده است. گرچه حضور و درآمد زنان را رشد داده ولی از طرفی تنها قربانيان این بخش از تحوالت 

دن هستند. با تغيير ساختار توليد جهانی شده روابط جنسيتی نيز تغيير کرده است. شرکتهای چندمليتی سمبلها و هویتهای جهانی ش

 (Strossen, 1115: 21-41)جنسی زنان را برای رشد بازارهای مصرف و کسب دارائی خالص مهم جلوه می دهند. 

مردان بوده اند جهانی شدن باعث شده که زنان از شکل نيروی حاشيه در سازمانهای بين المللی که ساختار و تصميم گيران آن 

منشی گری در آن به سوی مسئوليتهای کليدی حرکت نمایند. بسياری از آژانسهای سازمان ملل متحد مانند سازمان  –ای کارمندی 

در سازمان بين المللی کار نيز تحوالتی در  بهداشت جهانی, نمایندگی حقوق بين الملل, کميسيون حقوق بشر . . رئسای آن زنان شده اند.

زن وزیر امورخارجه بوده اند که حرکتی در جهت تغيير  14حدود  1111مورد نگرش به کار یکسان زنان و مردان پدید آمده است. در سال 

 سلطه مردان بر سياست خارجی جهانی می توان دانست.

رت, تخریب محيط زیست زنان بوده اند در دهه اخير در پی تحوالت اگرچه هميشه قربانيان اصلی جنگها, فقر, قحطی, مهاج

جهانی شدن شاهد این تحول بوده که اولين مراقبان و پرستاران این حوادث زنان شده اند. رشد سازمانهای ملی و بين المللی 

مقابله با نظاميگری, جهانی  در مناطق مختلف نشانگر حضور گسترده زنان در مبارزات خلع صالح هسته ای, (NGOS– INGOS)زنان

 سازی اقتصاد و . . زنان فعال تر از گذشته, آشکار شده اند.
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فعاليـتهای زنان عليه آزمایشات هسته ای آمریکا و فرانسه در جزایر اقيانوس آرام, جزایر پلی نزی و ميکرونزی )فرانسه(, حضور 

ان, مخالفتها و تظاهرات گسترده آنها عليه نظاميگری و خونریزی و فعال آنها در جنگهای یوگسالوی سابق, در جنگهای فلسطين, لبن

 (Bruchill, 2111: 245)تجاوزات مردان عليه زنان و مردان بيش از پيش مطرح شده است. 

آمریکا به عنوان  1111مخالفتها و تظارت گسترده خيابانی زنان عليه نشستهای سازمان تجارت جهانی خصوصاً نشست سياتل 

اجتماعی بين المللی نشان داد که بيش از نيمی از جمعيت آن زنان بودند که از کشورهای مختلف آمده و در شکست نشست یک جنبش 

چگونه خود را نشان دادند. تحوالت جهانی شدن و رشد حضور زنان و حرکت آنها در دستيابی به ایده های زنانه باعث شده است که نظریه 

بنمایند از جمله آنها می توان به طور مشخص  21تحقق تحوالت ساختارها و مفاهيم بين المللی در قرن  پردازان نيز پيش بينيهائی برای

 اشاره کرد. (Fransis Fukuyama)و فرانسيس فوکویاما  (Cyrtiha Enloe)به نظریات سيرسيا انلو 

ن در تحوالت بين المللی دهه اخير در بدنبال مطالعات گسترده خود پيرامون رشد جایگاه زنا (Cyrtiha Enloe)سيرسيا انلو 

صبح "مطرح نمود جنسيت باعث چرخيدن جهان می شود و تحوالت سياسی بين المللی را رقم می زند. وی در کتاب خود  1191سال 

در  عقب نشينی مادران روسی در حمایت از سربازان خود در جنگ افغانستان را عامل مهمی "پس از تدابير جنسی در پایان جنگ سرد

عقب نشينی و شکست ارتش سرخ و در نهایـت فروپاشی شوروی و پایان جنگ می داند. در تحليل جنگ خليج فارس با دیدگاه فمينيستی 

نقش زنان در جنگ آمریکا عليه عراق در آزادسازی کویـت را به تصویر می کشد وی مطرح می کند در هر دو  "ما عليه آنها"در ساختار 

با حجاب عرب و درمقابل سربازان زن آمریکائی نقش کليدی بازی می کردند. با تمرکز بر خاطرات جنگی زنان در این  جبهه زنان پوشيده و

جنگ مانند سوء استفاده جنسی, آزار و ايیت زنان عرب توسط سربازان آمریکائی, تجاوز به زنان کویتی و خدمت کاران زن فليپينی در 

زان عراقی, تالش زنان کویت برای کسب حق رأی و . . مصادیقی از رشد حضور زنان در تحوالت خانه های ثروتمندان کویت توسط سربا

  (Burchill, 2111: 2011)جهانی شدن می داند. 

فرانسيس فوکویاما پس از طرح نظریه پایان تاریخ خود که یک نگرش ليبرال دمکراتيک برای حاکميت نظام سرمایه داری 

حضور زنان در عرصه  21با توجه به تحوالت جهانی شدن قرن  2151دی مطرح نمود مبنی بر اینکه تا سال مردساالرانه بود نظریه جدی

های مختلف بين المللی خصوصاً سازمانها و نهادهای بين المللی به حداکثر رسيده و بتدریج در کشورهای خود و صحنه جهانی قدرت را در 

 ی روابط دست گرفته, ساختارها و نهادها و مفاهيم کليد

بين الملل دگرگون و روابط از شکل تجاوزگری, ماجراجوئی و رقابت طلبی خشن به سوی دوستی, همکاری و صلح دگرگون می شود. 

جهان را متأثر از آن معرفی می کند. د ولی همه فوکویاما این تحول را در کشورهای دمکراتيک غربی و ژاپن سریعتر از آسيا و آفریقا می دان

(. بنابراین تحوالت جهانی شدن باعث رشد حضور زنان و تحقق ایده های آنها در دگرگونی ساختار مفاهيم و 111: 1309)شهبازی, 

 عملکرد روابط بين الملل خواهدشد.

 

 نتيجه گيری:

بطورکلی می توان جمع بندی نمود که باتوجه به تحوالت ناشی از جهانی شدن و نظم نوین جهانی در حوزه های مختلف 

سی, اقتصادی, فرهنگی و حضور رو به رشد زنان در عرصه های مختلف و تأثير ساختاری روابط بين الملل پدید آمده و بنظر می رسد سيا

دگرگونی روابط  ،21قرن  : در توان گفتافت. باتوجه به این دگرگونيها میدر تحوالت جهانی شدن اندیشه های فمينيستی تحقق خواهد ی
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ه خواهد بود و آینده ای متفاوت از امروز را بشر در این حوزه شاهد خواهد شد. اگرچه این تحول از طرف دولتهای بين الملل مردساالران

های جهانی شدن توان جمع بندی نمودکه دگرگونیتر آشکار گردیده است. پس میهای جنوب, آهستهتر و از طرف دولتشمال سریع

تر تغيير تر, واقع گرایانهتر, منطقیلل را از شکل فعلی به شکلی معتدلهای روابط بين المدولت, قدرت, حاکميت, مرز, نهادها و ساختار

معضالت حل نشده این حوزه مانند جنگ, فقر, قحطی, مهاجرت, تخریب محيط زیست, عدم توسعه, مسابقه هسته ای,  -داد و  خواهد

 در حد قابل قبول خواهد نمود. -نظامی گری را
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